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৫ কািতক ১৪২৬
তািরখ:
২১ অে াবর ২০১৯
১০০% র ানীমূখী তরী পাশাক িশ
িত ােন িবেদশী নাগিরেকর কােজ যাগদােনর
িবধােথ ই -িভসা ও ওয়াক পারিমট দােনর পািরশ সংেগ।
কারখানা কতৃপে র আেবদন নং-৬১০০, তািরখ: ২০/১০/২০১৯ ি :।

ারক ন র: ২৪.০২.০০০০.০০৪.১৮.১৬৯.১৮.৪০৬৭
িবষয়:
সূ :

উপযু িবষেয়র আেলােক আিদ হেয় জানােনা যাে
য, মসাস ডা ট া ট টাইল িলিমেটড, অিফস ও
কারখানাঃ ট নং-৩৪০৫, ৩৪০৬, ৩৪০৭, ৩৪০৮ এলাকা- বিল র, সাহােবিল র, ধামরাই, ঢাকা নামক
কারখানািট ১০০% র ানীমূখী “ ট টাইল ি িনং” ( রাটর) উপ-খােতর একিট ব িশ ইউিনট। যার ািবত
িনব ন সংখ া:-পির:/ি িনং-০০০০০৩৩৬৭-১৮, তািরখ:-১০/০৯/২০১৮ ি ঃ। উ
িত ােনর কতৃপ
িন িলিখত িবেদশী নাগিরকেক বাংলােদেশ চা রীর িবধােথ ই-িভসা ও ওয়াক পারিমট পািরেশর জ অ
অিধদ ের আেবদন কেরেছন।
Sl.No
Name
Designation
Passport No Nationality
01.
Mr. Huang
Technical Expertise
E35368053
Chinese
Kaixiang
(Production Coordinator)
এমতাব ায়, কারখানা কতৃপে র আেবদেনর ি েত সরকারী িবিধ মাতােবক পরবতী কায ম হেণর জ
িবেবচ আেবদনিট এতদসংেগ রণ করা হেলা। উে খ য, এ িবষেয় অ অিধদ ের কান আপি নই। তেব
এ অনাপি প কারখানা কতৃপ ও িবেদশী নাগিরকেক ি য়াগত/িবিধগত বা আইিন বাধ বাধকতা থেক
অবমু করেব না।
শত থােক য, িবেদশী নাগিরকেক বাংলােদেশ অব ােনর জ
রা ম ণালেয়র অনাপি প /অ মিত িনেত
হেব।

২৮-১০-২০১৯

মা:সাইফুর রহমান
উপ-পিরচালক

পিরচালক বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন কতৃপ
আগারগঁাও, ঢাকা।

ফান: ৯১১৪২০৯

ারক ন র: ২৪.০২.০০০০.০০৪.১৮.১৬৯.১৮.৪০৬৭/১

৫ কািতক ১৪২৬
তািরখ:
২১ অে াবর ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) সিচব মেহাদেয়র এক সিচব, ব ও পাট ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) ব ব াপনা পিরচালক, মসাস ডা ট া ট টাইল িলিমেটড, অিফস ও কারখানাঃ ট
নং-৩৪০৫, ৩৪০৬, ৩৪০৭, ৩৪০৮ এলাকা- বিল র, সাহােবিল র, ধামরাই, ঢাকা।
৩) মাঃ সাইফুল ইসলাম, লাইে রীয়ান, ব অিধদ র, ঢাকা (ওেয়ব সাইেট কােশর জ )।
১

২৮-১০-২০১৯

মহােদব মার দবনাথ
সহকারী পিরচালক

২

