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০২ �ন ২০২০

১৯ �জ�� ১৪২৭

িবষয়: কেরানা ভাইরাস (�কািভড-১৯) সং�মেণর � িঁক ও �া�ভ �াব �িতেরােধ করণীয় সং�া�।

উপ� �� িবষেয়র পিরে�ি�েত জানােনা যাে� �য, �দশ�াপী কেরানা ভাইরাস (�কািভড-১৯)-এর �া�ভ�াব এবং �াপক িব�ার �রাধকে� অিধকতর
সতক�তা�লক �ব�া �হেণর জ� �া�� �সবা িবভাগ ক��ক �া�� িবিধ সং�া� ১২ দফা িনেদ �শনা ��রণ করা হেয়েছ (কিপ সং��)। এছাড়া, এ
িবভােগর িসিনয়র সিচব মেহাদয় সতক�তা�লক �ব�া �হেণর জ� কিতপয়  িনেদ �শনা �দান কেরেছন: 

০২। এমতাব�ায়, �া�� �সবা িবভাগ ক��ক �া�� িবিধ সং�া� ১২ দফা যথাযথভােব �িতপালেনর পাশাপািশ িনে�া� িনেদ �শনাস�হ যথাযথভােব
পালেনর জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা হেলা:
(ক) �কান িভিজটর Allow করা যােব না;
(খ) ই�ারেনেটর (ই-নিথ, ই-�মইল ইত�ািদ) মা�েম �যাগােযাগ করেত হেব;
(গ) �কান িভিজটর �চয়ার রাখা যােব না। যােদর দরকার ত�রা �টিলেফােন কথা বলেবন;
(ঘ) �া�� �সবা িবভােগর ১২ দফা িনেদ �শনা �িতপালন করেত হেব;
(ঙ) �িত ঘ�ায় কিরেডার ও অ�া� ক� �ইপ করেত হেব;
(চ) দরজার নব, িসটিকিন, �ব��িতক �ইচ, িরেমাট ইত�ািদ িনয়িমত িবরিতেত জািম �সাইড িদেয় �ছেত হেব;
(ছ) �েবশ পেথ থাম �াল 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)সব �াব�া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�কীয় �তীত সকল সভা ভা� �য়াল উপি�িতেত আেয়াজন করেত হেব।

২-৬-২০২০

িবতরণ :
১) �চয়ার�ান, বাংলােদশ �পে�ািলয়াম কেপ �ােরশন
২) �চয়ার�ান, �চয়ার�ান-এর দ�র, বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ 
স�দ করেপােরশন (�পে�াবাংলা)
৩) মহাপিরচালক, বাংলােদশ �পে�ািলয়াম ই���উট
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৪) মহাপিরচালক, খিনজ স�দ উ�য়ন ��েরা (িবএমিড)
৫) মহাপিরচালক , হাইে�াকাব �ন 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 পিরদশ �ক, বাংলােদশ (অিতির� দািয়�), �ধান 
িবে�ারক পিরদশ �ক, বাংলােদশ এর কায �ালয়, ি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: ২৮.০০.০০০০.০২০.৯৯.০০১.২০.১৩৮০/১(৪) তািরখ: ১৯ �জ�� ১৪২৭

০২ �ন ২০২০
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��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 কম �কত�া, অিতির� সিচেবর দ�র (�শাসন), �ালািন ও খিনজ স�দ িবভাগ [অিতির� সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ�]
৪) �ি�গত কম �কত�া, �শাসন অ�িবভাগ, �ালািন ও খিনজ স�দ িবভাগ [��সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�]।
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