গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
ম ও কমসং ান ম ণালয়
কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
শাসন ও উ য়ন শাখা
ম ভবন, ১৯৬, শহীদ সয়দ নজ ল ইসলাম সরিণ,
িবজয়নগর, ঢাকা-১০০০.
www.dife.gov.bd
ারক ন র: ৪০.০১.০০০০.১০১.১৮.০২৩.১৭.৬৮১
িবষয়:
:

তািরখ:

১৯ আষাঢ় ১৪২৯

০৩ লাই ২০২২
অধ - বািষ কী িবভাগীয় পরী া , ন - ২০২২ অংশ হ েণ ই ক কমকতােদর আেবদন দািখ ল ।
ম ও কমসং ান ম ণালেয়র ারক নং- ৪০.০০.০০০০.০২০.৩১.০০১.১৮.১৩; তািরখ : ২৮ ন ২০২২

উপ
িবষয় ও ে া পে র পিরে ি েত জানােনা যাে য, বাংলােদশ সরকারী কম কিমশন সিচবালয় ক ক
বাংলােদশ িসিভল সািভস ক াডার
ও নন-ক াডার কমকতােদর " অধ - বািষ কী িবভাগীয় পরী া , ন - ২০২২ " এর
িব ি কাশ করা হেয়েছ ( কিপ সং ) ।
০২। বিণ তাব ায়, অধ বািষ কী িবভাগীয় পরী া, ন-২০২২ এ অংশ হেণ ই ক কমকতােদর আেবদেনর ০২ ( ই)
হাড কিপ আগামী ২৫ লাই ২০২২ তািরেখর মে জ ির িভি েত ধান কাযালেয় রেণর জ িনেদশ েম অ েরাধ
করা হেলা।
সং ি

: বণ নামেত।

৩-৭-২০২২
মাঃ আ ল হা াত সাহাগ
সহকারী মহাপিরদশক (সাধারণ)
ফান: ০২-৮৩৯১৬৯৩
ফ া : ০২-৮৩৯১৪২৫
ইেমইল: dig.admin@dife.gov.bd

িবতরণ :
১) উপমহাপিরদশক (সকল), কলকারখানা ও িত ান
পিরদশন অিধদ র
২) সহকারী মহাপিরদশক ( সফ / া /সাধারণ)/সকল
১ম ণীর কমকতা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন
অিধদ র
৩) ম পিরদশক ( সফ / া /সাধারণ)/সকল ২য়
ণীর কমকতা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন
অিধদ র।
ারক ন র: ৪০.০১.০০০০.১০১.১৮.০২৩.১৭.৬৮১/১(৫)

তািরখ:
১

১৯ আষাঢ় ১৪২৯
০৩ লাই ২০২২

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) অিতির মহাপিরদশক ( সিচব), অিতির মহাপিরদশেকর দ র, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন
অিধদ র
২)
মহাপিরদশক (অিতির দািয় ), শাসন ও উ য়ন শাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৩) সহকারী মহাপিরদশক ( াফ অিফসার মহাপিরদশক), মহাপিরদশেকর দ র, কলকারখানা ও িত ান
পিরদশন অিধদ র (মহাপিরদশক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
৪) ম পিরদশক (সাধারণ), আইিস সল, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র (ওেয়বসাইেট
কােশর অ েরাধাসহ)
৫) অিফস কিপ।

৩-৭-২০২২
মাঃ আ ল হা াত সাহাগ
সহকারী মহাপিরদশক (সাধারণ)
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