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িনরাপদ

কমপিরেবশ, টকসই

উ য়েনর পেথ

বাংলােদশ। 

ন র: ৪০.০১.০০০০.১০১.০৮.০১১.১৮.১১৬ তািরখ: 

২৯ জা য়াির ২০২০

১৫ মাঘ ১৪২৬

াপনাপন

কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ েরর অধীন উপমহাপিরদশেকর কাযালয়, গাজী র-এ কমরত ম

পিরদশক (সাধারণ), জনাব স য় মার দাশ- ক ভারত  রী, াবন ও চ াই এর তীথ ানস হ মেণর

িনিম   ১৬-০২-২০২০ হেত ০৫-০৩-২০২০ তািরখ পয  মাট ১৯ (ঊিনশ) িদন অথবা  ভােগর তািরখ

হেত ১৯ (ঊিনশ) িদন বিহঃবাংলােদশ  (অিজত ) িন বিণত শেত ম র করা হেলা।

(ক) ভারেত যাতায়ােতর জ  িতিন কান সরকাির আিথক িবধা পােবন না;

(খ) িনিদ  সমেয়র মে  িতিন দেশ ত াবতন করেবন এবং ার কম েল যাগদান করেবন ;

(গ) কান অব ােতই এ  বিধত করা যােব না;

 (ঘ) বিহঃবাংলােদশ  ভােগর সমেয় িতিন কান ধরেনর সরকাির ভাতা দাবী করেত পারেবন না ;

(ঙ)  ভােগর সমেয় িতিন িবিধ মাতােবক বাংলােদশী ায় বতন ও ভাতািদ পােবন;

রা পিতর আেদশ েম,

২৯-১-২০ ২০

িশবনাথ রায়

মহাপিরদশক

ফান: ০২-৫৫০১৩৬২৬

ফ া : ০২-৫৫০১৩৬২৮

ইেমইল: chiefdife@gmail.com

১৫ মাঘ ১৪২৬১



ন র: ৪০.০১.০০০০.১০১.০৮.০১১.১৮.১১৬/১(১০) তািরখ: 
১৫ মাঘ ১৪২৬

২৯ জা য়াির ২০২০

িবতরণঃ াতােথ/কাযােথ 

১) উপমহাপিরদশক, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র, উপমহাপিরদশেকর কাযালয়, গাজী র।

২) জলা িহসাব র ণ কমকতা, গাজী র।

৩) ইিমে শন কমকতা, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা।

৪) িনরাপ া কমকতা, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, ঢাকা।

৫) ইিমে শন কমকতা, বনােপাল, যেশার।

৬) িনরাপ া কমকতা, বনােপাল চকেপা , যেশার।

৭) জনাব স য় মার দাশ, ম পিরদশক (সাধারণ), উপমহাপিরদশেকর কাযালয়, গাজী র।

৮) ম পিরদশক (সাধারণ), শাসন ও উ য়ন শাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র

৯) িহসাব উপশাখা, ধান কাযালয়, ঢাকা।

১০) অিফস, কিপ।
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