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িবষয:় দশ াপীদশ াপী  কেরানাকেরানা   ভাইরাসভাইরাস  ( ( কািভডকািভড --১৯১৯)-)-এরএর   া ভাবা ভাব   এবংএবং  াপকাপক  িব ারিব ার   র াধকেরাধকে   সকলসকল  দ েরদ ের   এবংএবং  সকলসকল  পযােয়রপযােয়র
কমকতাকমকতা //কমচার ীেদরকমচার ীেদর   াা   সবাসবা   িবভাগিবভাগ   ক কক ক  জ ািরজ াির   াা   িব িধিবিধ   মেনমেন   চলাচলা   িনি তকরণিনি তকরণ

: ১। ারক ন র- ২৭.২৪.০০০০.০৬৭.১৮.০০৫.২০.১৭৫, তািরখঃ ২৯ ম ২০২০।
২। ারক ন র-৪৫.০০.০০০০.১৪০.৯৯.০০৪.২০-৭১০, তািরখঃ ৩০ ম ২০২০।

উপ  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, দশ াপী কেরানা ভাইরাস রাগ ( কািভড-১৯)-এর া ভাব এবং াপক িব ার রাধকে  অিধকতর সতকতা লক ব া হেণর
জ  সকল ম ণালয় ও অিধন  দ র/ িত ােন কমরত কমকতা/কমচারীেদর া িবিধ পালন িনি তকরেণর িনিম  া  সবা িবভাগ ক ক ইতঃ েবর জাির ত ১৩
দফা িনেদশনা সংি  সকলেক অবিহতকরণ বক েয়াজনীয় ব া হেণর জ   ১ ারক েল এক  আ ঃ অিফস ারক জাির করা হয়।

া  সবা িবভাগ ক ক উি িখত া  িবিধ সং া  িনেদশনা আংিশক সংেশাধন কের  ২ ারক েল নরায় রণ করা হেয়েছ (কিপ সং )। সংেশািধত া  িবিধ
সংি  সকেলর অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর িনিম   অ সাথ সং  কের রণ করা হেলা।

সংি  সকল দ র/িবভাগীয় ধানগণেক া  িবিধ যথাযথভােব মেন চলার িবষয়  িনি তকরণ এবং এত সং া  কায ম মিনটর কের িতেবদন শাসন িবভােগ
রেণ◌্র জ  িনেদশ েম আ ধ করা হেলা।

ক পে র িনেদশ েম,

১৯-৭-২০ ২০

িবতরণ :
১) ধান েকৗশলী (িডএ িপ/িপ এ  িড/ নটওয়াক অপােরশন/এস এ  িড 
অপােরশন (ই  জান/ওেয়  জান)/িপএমিপএ এসএম)/মহা ব াপক (অথ ও 
িহসাব)।
২) ত াবধায়ক েকৗশলী, িপ এ  িড/এমিপ এ  এস/িড এ  
এমডি উ/আইিস /এস এ  িড অপােরশন (ই  জান ১/  ই  জান ২/ ওেয়  
জান ১/ওেয়  জান ২)/ িপআই এ  / িজএসিপ এ  ইএ/এমিভএসএসএম/ ক  

পিরচালক ( ীড/িবতরণ)/ কা ািন সিচব/ উপ-মহা ব াপক (এই
৩) িনবাহী েকৗশলী, িব ও িব িবভাগ 
(প বী/কাফ ল/মিন র/আগার াও/ পনগর/শাহআলী/ লশান/ জায়ারসাহারা/বািরধারা/
বা া/উ রা( ব)/উ রা(পি ম)/ট ী( ব)/ট ী(পি ম)/উ রখান/দি ণখান)/এলএ িজএস/মিনটিরং
সল/ স াল ার/ িমটার ওয়াকশপ/ ট

গাজী শাহিরয়ার পারেভজ
উপ-মহা ব াপক (অিতির  দািয় )

ারক ন র: ২৭.২৪.০০০০.০৬৭.১৮.০০৫.২০.২৩৪/১(৮) তািরখ: ৪ াবণ ১৪২৭
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অ িলিপঃ সদয ়অবগিতর জ । 
১) িনবাহী পিরচালক (অথ ও িহসাব/এইচআর/সং হ/অপােরশন/ েকৗশল)।
২) মহা ব াপক ( শাসন)।
৩) াফ অিফসার  ব াপনা পিরচালক।
৪) অিফস কিপ।
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