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বভাট ৯১ ২১ ২০ ১৩ ১৪৫ 

রক্ষা প্ররতষ্ঠান প্রধাদনয াংযরক্ষত ছুটি ০৩ (রতন) রদন । -৩ ০০ 00 +৩ ০০ 

বভাট ৮৮ ২১ ২০ ১৬ ১৪৫ 
 

রফিঃদ্রিঃ- 

 জাতীয়বাদফ গুরুত্বপূণ ড রদফ মথা: ২১ বপব্রুয়ারয (ীদ রদফ ও আন্তজডারতক ভাতৃবালা রদফ), ১৭ ভার্ ড (জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু বখ মুরজবুয 

যভান-এয জন্মরদফ ও জাতীয় রশু রদফ), ২৬ ভার্ ড (স্বাধীনতা ও জাতীয় রদফ), ১৪ এরপ্রর (ফাাংরা নফফল ড),  প্ররতষ্ঠান বখারা বযদখ াংরিষ্ট 

রদফ উরদক্ষ রফরবন্ন অনুষ্ঠাদনয আদয়াজন কদয রক্ষা প্ররতষ্ঠাদন রদফটি উদমান কযদত দফ।  

 ২০২৩ াদরয যকায কতৃডক বঘারলত ছুটিয াদথ ভন্বয় বমাগ্য।   
 

 কর কারযগরয রক্ষা প্ররতষ্ঠাদন প্ররতরদন রফরধ বভাতাদফক জাতীয় তাকা উদতার  কযদত দফ। 
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স্মাযক নাং-৫৭.১৭.০০০০.২০৫.১৯.০০২.২৩.৪৫(২২৬) 
তারযখ: 

২    , ১৪২৯ ফঙ্গাব্দ 

১৬        , ২০২৩ রিষ্টাব্দ  

 
 

 

দয় অফগরত ও প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য অনুররর বপ্ররযত দরা (        রবরতদত নয়): 

১। রর্ফ, কারযগরয ও ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ, রক্ষা ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ রর্ফারয়, ঢাকা।  

 (দৃরষ্ট আকল ডণিঃ অরতরযক্ত রর্ফ (কারযগরয), কারযগরয ও ভাদ্রাা রক্ষা রফবাগ, রক্ষা ভন্ত্রণারয়, ঢাকা। 

২। ভারযর্ারক, কারযগরয রক্ষা অরধদপ্তয, ঢাকা।  

৩  ভারযর্ারক, ভৎস্য অরধদপ্তয, ভৎস্য বফন, যভনা, ঢাকা। 

৪  ভারযর্ারক, প্রারণম্পদ অরধদপ্তয, ঢাকা। 

৫  প্রধান ফন াংযক্ষক, ফন বফন, ফন অরধদপ্তয, ঢাকা। 

৬  রযর্ারক, প্ররক্ষণ উইাং, কৃরল ম্প্রাযণ অরধদপ্তয, খাভাযফাড়ী, ঢাকা। 

৭। রর্ফ, ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড, ঢাকা। 

৮। যীক্ষা রনয়ন্ত্রক, ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড, ঢাকা। (প্রকারত রক্ষা ফল ডরি অনুমায়ী যীক্ষা াংক্রান্ত কাজ ম্পন্ন কযায জন্য অনুদযাধ কযা দরা)   

৯-২১০ অধ্যক্ষ/ রযর্ারক............................................................................................................. .................................   ক  | 

 (প্রকারত রক্ষা ফল ডরি বভাতাদফক রক্ষাক্রভ রযর্ারনায জন্য অনুদযাধ কযা দরা।) 

২২১। উ-যীক্ষা রনয়ন্ত্রক (দগানীয়), ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড, ঢাকা। 

২২২। উ-রর্ফ (দযরজদেন), ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড, ঢাকা। 

২২৩  রদেভ এনাররে, ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড, ঢাকা। (রফজ্ঞরপ্তটি জ রয রবরতদত ওদয়ফাইদট প্রকাদয জন্য অনুদযাধ জানান র) 

২২৪।   ক    যীক্ষা রনয়ন্ত্রক      , ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড, ঢাকা। 

২২৫                   ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড, ঢাকা। 

২২৬। বর্য়াযম্যান ভদাদদয়য ব্যরক্তগত কভ ডকতডা, ফাাংরাদদ কারযগরয রক্ষা বফার্ ড, ঢাকা। 

  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


