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ারক ন র: ২৮.০০.০০০০.০২০.৯৯.০০১.২০.১৩৭৭ তািরখ: 
০১ ন ২০২০

১৮ জ  ১৪২৭

িবষয:় কেরানাকেরানা   ভাইরাসভাইরাস  ( ( কািভডকািভড --১৯১৯) ) সং মেণরসং মেণর   ঁিকঁিক  ওও  া ভাবা ভাব   িতেরােধিতেরােধ   করণ ীয়করণ ীয়   সং াসং া ।।

উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, দশ াপী কেরানা ভাইরাস ( কািভড-১৯)-এর া ভাব এবং াপক িব ার
রাধকে  অিধকতর সতকতা লক ব া হেণর জ  া  সবা িবভাগ ক ক া  িবিধ সং া  ১২ দফা িনেদশনা রণ করা

হেয়েছ (কিপ সং )। এছাড়া, এ িবভােগর িসিনয়র সিচব মেহাদয় সতকতা লক ব া হেণর জ  কিতপয় িনেদশনা দান
কেরেছন।

০২। এমতাব ায়,  সবা িবভাগ ক ক া  িবিধ সং া  ১২ দফা িনেদশনা পালেনর পাশাপািশ িনে া  িনেদশনাস হ
যথাযথভােব পালেনর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা:
(ক) কান িভিজটর Allow করা যােব না;
(খ) ই ারেনটর (ই-নিথ, ই- মইল ইত ািদ) মা েম যাগােযাগ করেত হেব;
(গ) কান িভিজটর চযা়র রাখা যােব না। যােদর দরকার ারা টিলেফােন কথা বলেবন;
(ঘ) া  সবা িবভােগর ১২ দফা িনেদশনা িতপালন করেত হেব;
(ঙ) িত ঘ ায ়কিরেডার ও অ া  ক  ইপ করেত হেব;
(চ) দরজার নব, িসটিকিন, ব িতক ইচ, িরেমাট ইত ািদ িনযি়মত িবরিতেত জািমসাইড িদেয ় ছেত হেব;
(ছ) েবশ পেথ থামাল গােনর মা েম িতিদন তাপমা া রকড করেত হেব;
(জ) েটর মাইে াবােসর িত সািরেত ’জন ’ াে  বসেব;
(ঝ) অিফেস েবেশর পর কাজ শষ হওয়ার আেগ বর হওয়া যােব না, কাজ ছাড়া অ  কে   যাওয়া যােব না;
(ঞ)সবাব ায় মা  বহার করেত হেব;
(ট) AC বহার ব  রাখেত হেব ও জানালা খালা রাখেত হেব;
(ঠ) হাতঘিড়, সেলট, আং , চইন ইত ািদ পের অিফেস আসা যােব না;
(ড) মাজাসহ তা পের অিফেস আসা উ ম, চ / াে ল পের না আসা সবার জ  ম লজনক;
(ঢ) অিফস চলাকলীন চাখেক জীবা  রাখেত চশমা বা সান াস বহার করেত হেব এবং
(ন) জ রী ও অত াব কীয ় তীত সকল সভা ভা যা়ল উপি িতেত আেযা়জন করেত হেব।

২-৬-২০২০

িবতরণ :
১) চয়ার ান, বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশন
২) চয়ার ান, চয়ার ান-এর দ র, বাংলােদশ তল, াস 
ও খিনজ স দ করেপােরশন ( পে াবাংলা)

মাছা াৎ ফারহানা রহমান
উপসিচব (অিতির  দািয় )

ইেমইল: dsadmin1@emrd.gov.bd
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৩) মহাপিরচালক, বাংলােদশ পে ািলয়াম ই উট
৪) মহাপিরচালক, খিনজ স দ উ য়ন েরা (িবএমিড)
৫) মহাপিরচালক , হাইে াকাবন ইউিনট
৬) মহাপিরচালক  (অিতির  দািয় ), বাংলােদশ তাি ক 
জিরপ অিধদ র
৭) সিচব, সিচব-এর দ র, বাংলােদশ এনািজ র েলটরী 
কিমশন
৮) ধান িবে ারক পিরদশক, বাংলােদশ (অিতির  
দািয় ), ধান িবে ারক পিরদশক, বাংলােদশ এর কাযালয়, 
িবে ারক পিরদ র
৯) ব াপনা পিরচালক (সকল)
১০) িসে ম এনািল , আইিস  শাখা, ালািন ও খিনজ 
স দ িবভাগ [ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ]।

ারক ন র: ২৮.০০.০০০০.০২০.৯৯.০০১.২০.১৩৭৭/১(৪) তািরখ: ১৮ জ  ১৪২৭
০১ ন ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িতম ীর একা  সিচব, িতম ীর দ র, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ [মাননীয় িতম ী মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ ]
২) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ [িসিনয়র সিচব
মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ]
৩) ি গত কমকতা, অিতির  সিচেবর দ র ( শাসন), ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ [অিতির  সিচব
মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ]
৪) ি গত কমকতা, শাসন অ িবভাগ, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ [ সিচব মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ

২-৬-২০২০
মাছা াৎ ফারহানা রহমান 

উপসিচব (অিতির  দািয় )

বাংলােদশ াস িফ  কা ানী িলিমেটড 
( পে াবাংলার এক  কা ানী) 

পােসােনল শাখা

ারক ন র: ২৮.১০.১২১৩.০৩৩.০৭.০০০.২০-২৫৫ তািরখ: 
০৪ ন ২০২০

২১ জ  ১৪২৭

দশ াপী কেরানা ভাইরাস ( কািভড-১৯)-এর া ভাব এবং াপক িব ার রাধকে  অিধকতর সতকতা লক ব া হেণর জ
া  সবা িবভাগ ক ক া  িবিধ সং া  ১২ দফা িনেদশনা(সংেশািধত) এবং ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ ক ক
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জাির ত ১৫ দফা িনেদশনা কা ািনর সকল েরর কমকতা-কমচারীগেণর অবিহতকরণ এবং অ সরণ ও িতপালন
করার জ  া ন বক রণ করা হেলা। 

২। িবষয়  অধীন  কমকতা-কমচারীগণেক অবিহতকরেণর অ েরাধ করা হেলা।

৪-৬-২০২০

১) ব াপনা পিরচালক, ব াপনা পিরচালেকর দ র, বাংলােদশ াস 
িফ  কা ানী িলিমেটড
২) মহা ব াপক (সকল), িবিজএফিসএল।
৩) উপ-মহা ব াপক (সকল)/ ব াপক (সকল), িবিজএফিসএল।

এ. .এম. শাহ আলম
মহা ব াপক ( শাসন)
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(8) {fffirrE rl-s t{. qr-{ff, (One time) mr< <Fqf{ p<t af6q1 p1affi alr
{r<l;t frryrRsr{ Tra ,lffil{ <lr{H r-dl rfml

(c) {ror{ 1gi e<< {ffi{ 'trel <r{ <Br qlts wrtfrEt?qt-< frrr qv tRsR r<-F
qc{l

(\b) {Iexk ryn r|1ftfrs 
Tf,v (Tdr-e{ fu XD ffif{ <Fi-co qc<t

(q) dfu{ ffi <l-qfcfi "lr< {l=rlq Em fu1Te-{r6t frFre cl-F qml

(b.) qfrTrTR n.rq r-{Br qnn -ffifr-E grv wrlx <tql-p qc<l

(b) mfucE Tsqrs q-{{tt {ls' "rft{r{ re<-F qr< q<( s[ s[ {r<rq ffi <t qro
qnfiAfut< frcx qts qRq-r{ +;r-F qml

(5o) ef+-6froffiqn r-6{ffi (COVID-II) dfu{ RB-{ {t{Rr6t frcnrffi
q-{'r{ qffifq ffi:qtn oRrn frro qr< qr( EErr nruAftETq fl6r E-{cq
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(5)) T"lr{lT ,qrlftf Elr{ qRqq qrq, wr1fu"r{t ffiCT $e{-F qr{r

(5r) mt{ sffics qTq ,tI\ert,'lrE gfqsrfsglc< Erm qtaqrEwmlTk-Tfitcr
Kt{Er <I-{ql T3-F qr{l


