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 িমক,িনরাপদ
জীবন

িনি ত কের টকসই
উ য়ন

ারক ন র: ৪০.০১.০০০০.১০১.১৮.০২৪.১৭.১৬ তািরখ: 
২৯ ম ২০১৯

১৫ জ  ১৪২৬

িবষয়: অিতিরঅিতির   মহাপিরদশকমহাপিরদশক  মেহাদয়মেহাদয়  কতৃককতৃক  জনুজনু//২০১৯২০১৯  মােসরমােসর  সংেশািধতসংেশািধত  স াবস াব   সফরসফর  সূিচসূিচ।।

কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ েরর অিতির  মহাপিরদশক (যু  সিচব) জনাব মাঃ জয়নাল আেবদীন
আগামী ১২-০৬-২০১৯ ও ১৩-০৬-২০১৯ তািরখ িম া ও ফনী জলা সফর করেবন। সদয় অবগিতর জ  িনে
সফরসূিচ দওয়া হেলা:

তািরখ সময় িববরণ উে ম ব
১২-০৬-২০১৯ 

ি :
বধুবার

পরু ০২:০০ টা ঢাকা  বাসভবন থেক িম ার উে ে  
যা া।

উপমহাপিরদশেকর 
কাযালয়, িম া 
পিরদশন।

সড়ক 
পেথ

িবকাল ০৫:০০ 
টা

উপমহাপিরদশেকর কাযালয় িম া 
পিরদশন

স া ০৭:০০ টা িম া সািকট হাউেজ উপি িত এবং রাি  
যাপন।

১৩-০৬-২০১৯ 
ি :

বহৃ:বার

সকাল ১০:০০ 
টা

িকেশায়ান াকস িল: ( চৗ াম, িম া) 
পিরদশন

বলা ১২:০০ টা ফনীর উে ে  যা া
পরু ০২:৩০ টা আবলু খােয়র ম াচ ফ া রী ( ফনী সদর, 

ফনী) পিরদশন
িবকাল ০৫:০০ 
টা

ঢাকার উে ে  ফনী ত াগ

পিরদশনকােল অ  অিধদ েরর গািড় নং-ঢাকা মে া-ঘ, ১৫-০৭৮০ যােগ অথবা িবক  িহেসেব অ  যানবাহন যােগ
মণ করা হেব। পিরদশন কােজ সহেযািগতা করার জ  ধান কাযালেয় কমরত আসলাম উি ন, ব ি গত সহকারী

সফর স ী হেবন।

আেলাচ  পিরদশন জিনত মণ একিট সরকারী সফর এবং জন ােথ এই মণ করা হেব।

৩০-৫-২০১৯

১



উপমহাপিরদশক
উপমহাপিরদশেকর কাযালয়, িম া।

মা: জয়নাল আেবদীন
অিতির  মহাপিরদশক
ফান: ০২-৫৫০১৩৬২৭

ফ া : ০২-৫৫০১৩৬২৮
ইেমইল: joynal5768@gmail.com

ারক ন র: ৪০.০১.০০০০.১০১.১৮.০২৪.১৭.১৬/১(৬) তািরখ: ১৫ জ  ১৪২৬
২৯ ম ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরদশক (অিতির  সিচব), কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র, ঢাকা।
২) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, ফনী/ িম া।
৩) যু মহাপিরদশক, শাসন/ া /সাধারণ/ সফিট, ধান কাযালয়, ঢাকা।
৪) নজারত ডপিুট কােল র, নজারত শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িম া (একিট
িভআইিপ ক  এবং ১ িট সাধারণ এিস ক  বরাে র জ  সদয় অ েরাধ করা হেলা)।
৫) উপমহাপিরদশক, উপমহাপিরদশেকর কাযালয়, িম া।
৬) অিফস, কিপ।

৩০-৫-২০১৯

মা: জয়নাল আেবদীন 
অিতির  মহাপিরদশক

২


