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২৮ জ  ১৪২৬

াপনাপন
ম ও কমসং ান ম ণালেয়র আওতাধীন কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র, ধান কাযালেয়র

যু  মহাপিরদশক (চ:দা:) জনাব ফিরদ আহা দ- ক তার ী হেলনা আ ারসহ পিব  হ ত পালেনর
উে ে  সৗিদ আরব গমেনর লে  আগামী ০৪-০৭-২০১৯ হেত ১৭-০৮-২০১৯ তািরখ পয  অথবা
ছুিট ভােগর তািরখ হেত ৪৫ (পয়ঁতাি শ) িদন বিহবাংলােদশ ছুিট িন বিণত শেত ম রু করা হেলা:

ক) তঁার এ মেণ সরকারী অেথর কান সংে ষ থাকেব না;
খ) কান অব ােতই এ ছুিট বিধত করা যােব না;
গ) ছুিট শেষ িতিন তঁার বতমান কম েল যাগদান করেবন;
ঘ) বিহবাংলােদশ ছুিট ভােগর সমেয় িতিন কান ধরেনর সরকাির ভাতা দাবী করেত পারেবন না;
ঙ) ছুিট ভােগর সমেয় িতিন বাংলােদশী মু ায় বতন ও ভাতািদ া  হেবন।  

রা পিতর আেদশ েম,

১১-৬-২০১৯

িদল আফেরাজা বগম
উপসিচব
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অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  রণ করা হইল: 
১) মহাপিরদশক, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
২) মহাপিরচালক, বিহরাগমন ও পাসেপাট অিধদ র, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩) মহাপিরাচলক, কন লার উইং, পররা  ম ণালয়, স নবািগচা, ঢাকা ( নাট ভারেবল ই র
অ েরাধসহ)।
৪) পিরচালক (িনরাপ া), হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান ব র, িমেটালা, ঢাকা।
৫) উপপিরচালক, বাংলােদশ ফরমস ও কাশনা অিফস, তজগাঁও, ঢাকা (বাংলােদশ গেজেটর পরবতী

১



সংখ ায় কােশর অ েরাধসহ)।
৬) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব (উপসিচব), সিচেবর দ র, ম ও কমসং ান ম ণালয়
৭) যু  মহাপিরদশক (চ:দা:), সফিট শাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৮) ধান িহসাবর ণ কমকতা, ম ও কমসং ান ম ণালয়, িসিজএ অিফস ভবন, স নবািগচা, ঢাকা।
৯) া ামার, আইিসিট সল, ম ও কমসং ান ম ণালয়, ঢাকা (ওেয়ব সাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
১০) গাড ফাইল/ব ি গত নিথ।
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