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িব ি  

দশ াপী নেভল কেরানা ভাইরাসজিনত রাগ ( কািভড-১৯) এর িব ার রাধ এবং পিরি িতর উ য়েনর লে  
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মি পিরষদ িবভাগ, মাঠ শাসন সম য় অিধশাখা এর ২৮ ম, ২০২০ তািরেখর 
০৪.০০.০০০০.৫১৪.০৬.০০২.২০.১০৯ সং ক ারেকর মা েম আগামী ৩১ ম, ২০২০ থেক ১৫ ন, ২০২০ পয  
শতসােপ  দেশর সািবক কাযাবিল এবং জনসাধারেণর চলাচেল িনেষধা া আেরাপ/সীিমত করার িস া  হীত 
হেয়েছ। উ  িনেষধা াকালীন সকল সরকাির/আধাসরকাির/ ায় শািসত িত ানস হ িনজ ব াপনায় সীিমত 
পিরসের খালা রাখার িনেদশনা রেয়েছ। 

০২। িনেষধা াকালীন কেপােরশেনর সকল কমচারীেক া  সবা িবভাগ ক ক জাির ত ১৩ দফা িনেদশনা 
কেঠারভােব অ সরণসহ িনে া  িবষয়স হ পিরপালেনর জ  িনেদশ েম অ েরাধ জানােনা হেলাঃ 

ক. িঁক ণ ি , অ  কমচারী এবং স ানস বা নারীগণ অিফস এ উপি ত হওয়া থেক িবরত থাকেবন। 
স ানস বা এবং অ  কমচারীগণ তােদর অ তার পে  মিডক াল সা িফেকটসহ যথাযথ 
ক পে র কােছ আেবদন করেবন; 

খ. কমচারীগেণর া িবিধ িনি তকরেণর জ  সবাব ায় মা  পিরধান কর ত হেব; 

গ. অিফস র েব সবাব ায় ধান কাযালয়সহ সকল শাখা কাযালয় জীবা  করেত হেব। এছাড়া, 
সাবিসিডয়াির কা ািনস হ িনজ উে ােগ অিফস া ন এবং যানবাহন জীবা  করেব;  

ঘ. িল ট একে  যথাস ব কম সং ক লাক উঠানামা করেব; 

ঙ. কমচারীগণসহ অিফেস আগত সকল ি েক কেপােরশেনর েবশ েখই থামাল ানাের পরী া করেত 
হেব এবং মা  াভািবক তাপমা াস  ি গণই েবশ করেত পারেবন; 

চ. া িবিধ মেন সামািজক র  বজায় রেখ সবািধক  িদেয় াহক সবা িনি ত করেত হেব; 
াহকগণ সবাব ায় মা  পিরধান কের সবা হণ করেবন; 

ছ. াফ বাসসহ অিফেসর সকল যানবাহন জীবা  করার ব া করেত হেব; 

জ. কেপােরশেন া  িবিধ িনি তকরেণর লে  ই ারনাল ক াল ও কম াই  িডিভশেনর উপ-
মহা ব াপক, িডিসি ন ি েভ  এ  আিপল িডপাটেমে র সহকারী মহা ব াপক এবং া  
অ ােফয়াস িডপাটেম -১ এর সহকারী মহা ব াপক সম েয় এক  কিম  গঠন করা হেলা। উ  
কিম  কেপােরশেনর ধান কাযালেয়র া  িবিধ িনিবড়ভােব তদারিক কের সা ািহক িভি েত 
মহা ব াপক ( শাসন) এর মা েম উপ- ব াপনা পিরচালক মেহাদয় সমীেপ িরেপাট পশ করেব। 
শাখা কাযালয়স েহর ে  শাখা ব াপকগণ া  িবিধ পিরপালেনর িবষয়  তদারিক করেবন এবং 
সা ািহক িভি েত মহা ব াপক ( া  এ  সাবিসিডয়াির) এর মা েম উপ- ব াপনা পিরচালক 
মেহাদয় সমীেপ িরেপাট পশ করেবন;  

ঝ. কান কমচারী অ েবাধ করেল তাৎ িণকভােব ক প েক অবিহত করেবন;  এবং 

ঞ. য সকল কমচারী সরকার ক ক সাধারণ  ঘাষণার েব নিমি ক  ও অিজত  হণ কের কম ল 
ত াগ কেরেছন, তরা সেবা  সতকতা অবল ন কের কম েল উপি ত হেবন এবং যথযথ ক প েক 
অবিহত করেবন। 

চলমান পাতা-০২ 



পাতা-০২ 

 

০৩। গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মি পিরষদ িবভাগ, মাঠ শাসন সম য় অিধশাখা এর ২৮ ম, ২০২০ 
তািরেখর ০৪.০০.০০০০.৫১৪.০৬.০০২.২০.১০৯ সং ক ারক, জন শাসন ম ণালয়, িবিধ-৪ শাখা এর ২৮ ম, 
২০২০ তািরেখর ০৫.০০.০০০০.১৭৩.০৮.০১৪.০৭-১৩৮ সং ক াপন এবং া  ও পিরবার ক াণ ম ণালয়, 
া  সবা িবভাগ, শাসন-১ অিধশাখা এর ১১ ম, ২০২০ তািরেখর ৪৫.০০.০০০০.১৪০.৯৯.০০৪.২০-৬৫৫ 
সং ক ারক ক পে র অ েমাদন েম সকেলর অবগিত ও পিরপালেনর জ  এত সে  জাির করা হেলা। 

 

 

 া িরত/- 
( খসানা ইয়াসিমন) 
সহকারী মহা ব াপক 

 

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়): 

১. সহকারী মহা ব াপক/িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিব। 
২. উপ-মহা ব াপক/িসে ম ােনজার, আইিসিব। 
৩. মহা ব াপক- এর সিচবালয়, আইিসিব, ধান কাযালয়, ঢাকা। 
৪. উপ- ব াপনা পিরচালক- এর সিচবালয়, আইিসিব, ধান কাযালয়, ঢাকা। 
৫. ব াপনা পিরচালক- এর সিচবালয়, আইিসিব, ধান কাযালয়, ঢাকা। 
৬. চয়ার ান- এর সিচবালয়, আইিসিব, ধান কাযালয়, ঢাকা। 
৭. ধান িনবাহী কমকতা, আইিসিব সাবিসিডয়াির কা ািনস হ। 
৮. আইিসিব কমকতা সিমিত, আইিসিব, ধান কাযালয়, ঢাকা। 
৯. আইিসিব কমচারী ইউিনয়ন, আইিসিব, ধান কাযালয়, ঢাকা। 
১০. অিফস কিপ। 
 
অ িলিপ (কেপােরশেনর ওেয়বসাইেট কােশর েয়াজনীয় ব া হেণর জ ) 

       িসিনয়র িসে ম এনািল , া ািমং িডপাটেম , আইিসিব, ধান কাযালয়, ঢাকা। 


