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িবষয:় রর   িব িিব ি ।।

         আগামী ৩১ লাই, ০১ আগ  এবং ০২ আগ  ২০২০ ( রাজ , শিন এবং রিববার) পিব  ঈ ল আজহা উপলে
িবমান বাংলােদশ এয়ারলাইে র শাসিনক কায েমর সে  সংি  অিফসস হ উ  িদন েলােত  থাকেব।
এয়ারলাইে র িনয়িমত কাযাবলী যন িবি ত না হয় সজ  অপােরশনাল কায েমর সােথ সংি  অিফসস হ উ
িদন েলােত যথারীিত চা  থাকেব। 
               
০২।    সা িতক সমেয় কেরানা ভাইরােসর সং মেণর িব ার িদন-িদন ি  পাওয়ায় উ  সং মেণর িব ার
রােধ গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর জন শাসন ম ণালেয়র িস াে র আেলােক আগামী ২৭ লাই ২০২০ ি ঃ তািরখ
হেত ০৪ আগ  ২০২০ ি ঃ তািরখ পয  (৩১ লাই, ০১ এবং ০২ আগ  ২০২০ তািরখ ঘািষত র িদন েলাসহ)
িবমােনর সকল কমকতা/কমচারী আবি কভােব িনজ িনজ কম েল অব ান করেবন।  

২৬-৭-২০২০
মাঃ আশফা ল আিমন ট

মহা ব াপক শাসন

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক (সকল)।
২) মহা ব াপক (সকল)/অ , িবএ িস/িহসাব িনয় ক/িচফ অফ িনং/িচফ অফ টকিনক াল/িচফ অফ াইট
সফ /িচফ অফ িসিডউিলং এ  ািনং/ ধান েকৗশলী (সকল)/ কা ািন সে টাির/ ধান িচিকৎসক।
৩) সকল উপ-মহা ব াপক/উপ- ধান েকৗশলী/ ধান িশ ক।
৪) ব াপনা পিরচালক-এর ব াপক সম য় - ব াপনা পিরচালক ও িসইও মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ।
৫) সকল ব াপক/ জলা ব াপক/ শন ব াপক - িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলঃ।
৬) ইনচাজ সকল এডিমন সল
৭) না শ বাড।
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Directorate of Administration
Record Number
30.34.0000.094.05.001.20.93

Date 22/7/2020

...

Subject: Holiday Circular.Holiday Circular.

      The office of Biman Bangladesh Airlines related to administrative
activities will be closed on 31 July, 01 August and 02 August 2020 (Friday,
Saturday & Sunday) on the occasion of Holy Eid-ul-Azha as Government
Holiday. However, in order to keep the daily activities of the Airline
uninterrupted, all units related with operations of flights will remain open
as usual.

02.   In connection with the above, as advised by the Biman Management it
is mandatory that all employees should stay at their respective work
station during 27 July to 04 August 2020 to prevent spreading of the
Corona virus (Covid-19) in Bangladesh. 

26-7-2020

Md. Ashfaqul Amin Mukut
General Manager

Administration

Copy for Kind Information and Necessary Action: 
1) All Directors.
2) All General Managers/Principal BATC/Controller of Accounts/Chief of
Training/ Technical/ Flight Safety/Scheduling & Planning/All Chief
Engineers/Company Secretary/Chief Mecical Officer.
3) All Dy. General Managers/Dy. Chief Engineers/Chief Instructor.
4) Manager Co-ordination to the Managing Director & CEO -for kind
information of the Managing Director & CEO.
5) All Managers/Country Managers/Regional Managers/District
Managers/Station Managers.
6) In-Charge All Admin Cells.
7) Notice Board.

১


	Holiday Circular 2020 on the occassion of Eid-ul-Adha
	Holiday Circular 2020 on the occassion of Eid-ul-Adha (English)

