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ারক ন র: ৪০.০১.০০০০.১০৪.৬.০০৬.১৭.৬৪ তািরখ: 
২৫ এি ল ২০২১

১২ বশাখ ১৪২৮

িবষয:় ‘‘জ াতীয়জ াতীয়   াচারাচার   কৗশলকৗশল  কমকম--পিরক নাপিরক না   ২০২০২০২০--২১২১ ’ ’ অথঅথ   বছেররবছেরর   ৩য়৩য়  কায়াট ােররকায়াট ােরর   অ গিতঅ গিত
িতেবদেনরিতেবদেনর   উপরউপর   িফড াকিফড াক  সভাসভা   সেসে ।।

       

       উপ  িবষেয়র পিরে ি েত সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, ২৯ এি ল, ২০২১ তািরখ রাজ হ িতবার সকাল ১০:০০ ঘ কায় মহাপিরদশক মেহাদেয়র সভাপিতে
‘জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না ২০২০-২১’ অথ বছেরর ৩য় কায়াটােরর অ গিত িতেবদেনর উপর এক  িফড াক সভা অনলাইেন (মাইে াসফট ম) অ ি ত হেব। সভায় ম ও
কমসং ান ম ণালেয়র িতিনিধ িহসােব জনাব মাঃ মিহ র রহমান, উপসিচব এবং ম ণালেয়র াচার িবক  ফাকাল পেয়  কমকতা সং  থাকেবন। সভার িলংক যথাসমেয় জািনেয়
দওয়া হেব।

 ২। সভায় ২৩ উপমহাপিরদশেকর কাযালেয়র উপমহাপিরদশকগণ, াচার ফাকাল পেয়  কমকতা/ িবক  ফাকাল পেয়  কমকতাগণেক ৩য় কায়াটােরর অ গিত িতেবদেনর মাণকসহ
সং   থাকার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

২৫-৪-২০২১

উপ -মহাপিরদশক, 
ঢাকা/নারায়নগ /গাজী র/টা াইল/ ি গ /ফিরদ র/িকেশারগ /নরিসংদী/পাবনা/রাজশাহী/িসরাজগ /ব ড়া/চ াম/ িম া/ ি য়া/যেশার/ লনা/িসেলট/ মৗলভীবাজার/িদনাজ র/রং র/বিরশাল/ময়মনিসংহ

মাঃ মেহদী হাসান
উপ মহাপিরদশক

ারক ন র: ৪০.০১.০০০০.১০৪.৬.০০৬.১৭.৬৪/১ তািরখ: ১২ বশাখ ১৪২৮
২৫ এি ল ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: ( জ তার মা সাের নয়) 
১) জনাব মাঃ মিহ র রহমান, উপসিচব, সম য় শাখা, ম ও কমসং ান ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সভায় সং  থাকার অ েরাধসহ)।
২) সহকারী মহাপিরদশক (সাধারণ) , শাসন ও উ য়ন শাখা ও াচার িবক  ফাকাল পেয়  কমকতা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা।
৩) সহকারী মহাপিরদশক ( াফ অিফসার  মহাপিরদশক), মহাপিরদশেকর দ র, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা।
৪) সহকারী মহাপিরদশক ( সইফ ), আইিস  সল, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা (িম ং, আইিড জন ও না শ ওেয়বসাইেট আপেলাড
করার অ েরাধসহ)।
৫) অিফস কিপ।

২৫-৪-২০২১
মাঃ মেহদী হাসান 
উপ মহাপিরদশক
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