
িজববেষর অ ীকার,
শাভন কমপিরেবশ হাক

সবার
 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র 

া  শাখা 
ম ভবন, ১৯৬, শহীদ সয়দ নজ ল ইসলাম সরিণ,

িবজয়নগর, ঢাকা-১০০০.
www.dife.gov.bd

ারক ন র: ৪০.০১.০০০০.১০৪.৩৭.০০২.২০.৫৬ তািরখ: 
২৪ মাচ ২০২০

১০ চ  ১৪২৬

িবষয:় নােভলনােভল  কেরানাকেরানা  ( ( ২০১৯২০১৯-n CoV) -n CoV) ভাইরাসভাইরাস   িতেরােধিতেরােধ   কলকারখ ানাকলকারখ ানা   ওও  িত ানিত ান   পিরদশনপিরদশন
অিধদ রঅিধদ র   ক কক ক  হ ীতহ ীত   ব াস হব াস হ   অবিহতকরণঅবিহতকরণ   সেসে ।।

    উপ  িবষেয়র ি েত মেহাদেয়র াতােথ জানােনা যাে  য, কেরানা ভাইরাস িতেরােধর জ
কারখানা/ িত ােনর মািলকেদর করণীয় স েক ২৩  উপমহাপিরদশেকর কাযালেয় েয়াজনীয় সং ক মা , হ া

ািনটাইজার, থামাল ানার িদেয় ফ া িরেত েবেশর কায মসহ িনে া  ব ািদ হীত হেয়েছ :
২. মঘন িশ  স রস েহ কেরানা ভাইরাস-এর সং মন িতহত করার জ  কলকারখানা ও িত ান পিরদশন
অিধদ েরর আওতাধীন ২৩  উপমহাপিরদশেকর কাযালেয় ইেতামে  ৭৫,০০০ ( চা র হাজার) িলফেলট িবতরণ এবং
২৫,০০০ ( িচশ হাজার) পা ার কারখানা ও িত ােনর ধান ফটক, ি াহ  ােন ও জনসমাগম ােন লাগােনার
জ  ১৮/০৩/২০২০ তািরেখ িরত হেয়েছ এবং মান ােন টা ােনা হেয়েছ ও িমকেদর িবতরণ করা হেয়েছ।
অিধক  অ  ৫০,০০০ (প াশ হাজার) িলফেলট এবং ৫০,০০০ (প াশ হাজার) পা ার ণ বক ৪  মঘন জলায়

রণ করা হেয়েছ।
৩. ধান কাযালয়সহ ২৩  উপমহাপিরদশেকর কাযালেয় কেরানা ভাইরাস (COVID-19) ি েভি ভ কিম  গঠন
করা হেয়েছ। কিম  িনে া  কায ম পিরচালনা করেছঃ
(ক) ধান কাযালেয় গ ত কেরানা ভাইরাস ি েভি ভ মজারেম  িবষয়ক কে াল েমর সােথ িনয়িমত যাগােযাগ
হে । 
(খ) সকল জলা কাযালেয়র এ িবষয়ক ফাকাল পেয়ে র সােথ যাগােযাগ হে । 
(গ) সরকােরর ক ীয়ভােব হীত সকল িস া  বা বায়েন কাজ করেছ। 
(ঘ) িনয়িমত ধান কাযালেয় সকল শাখা মিনটর করেছ এবং কমকতা/কমচািরেদর সেচতনতা ি লক কায ম হণ
করা হেয়েছ।

৪. ধান কাযালয়সহ ২৩  উপমহাপিরদশেকর কাযালেয় কে াল ম াপন করা হেয়েছ। এই কে াল ম সকাল ০৮ টা
থেক রাত ০৮টা পয  খালা আেছ। 
৫. ২৩  উপমহাপিরদশেকর কাযালেয়র, উপমহাপিরদশকগণেদর ফাকাল পেয়  কমকতা িনেয়াগ বক কে াল ম চা
আেছ এবং দনি ন কায মস হ ধান কাযালেয় অবিহত করা হে । 
৬. ধান কাযালেয়র  মহাপিরদশক ( া ), ডা: মা: মা ািফ র রহমানেক ফাকাল পেয়  কমকতা িহসােব
িনধারণ করা হেয়েছ।

১



৭. ২৩  উপমহাপিরদশেকর কাযালেয়র, উপমহাপিরদশকগণেদর ানীয় শাসন এবং া  িবভােগর সােথ সাব িণক
যাগােযাগ াপন বক িশ -কারখানার িমকেদর মে  সেচতনতা ি র লে  েয়াজনীয় ব া হেণ িনেদশ দয়া
হেয়েছ।
৮. কেরানা ভাইরাস-এর সং মণ িতহত করার জ  ২৪ ঘ া জ রী েয়াজেন ১৬৩৫৭ টাল ি  হটলাইন চা  করা
হেয়েছ। 
৯. COVID-19 সং মণ িতেরােধ ২৩  উপমহাপিরদশেকর কাযালেয় রিজ ার খালা হেয়েছ। উ  রিজ ােরর
ত  দানকারী নাম, কানা, মাবাইল ন র রাগা া  ি  নাম, বয়স, িল , মাবাইল ন র, কমরত কারখানা ও

িত ােন নাম কানা রিজ ার সংর ণ করা হে । 
১০. এছাড়াও কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ ের কমরত সকল কমকতা/কমচারীেদর অিফেস েবেশর েব
যথাযথ ি য়ায় কেরানা ভাইরাস িতেরােধ েবশ িনি ত করার কায ম চলমান রেয়েছ।
১১. COVID-19 সং মণ িতেরােধ ঢাকা, গাজী র, নারায়ণগ  ও চ াম জলাস েহর উপমহাপিরদশকেদর ন ে  -
এলাকার িশ  িলশ সাব জােনর দািয় া  কমকতা ও ফাসেদর সােথ কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ েরর পিরদশকেদর
সম য়ধম  কায ম  করা হেয়েছ। 

১২. নােভল কেরানা (২০১৯-n CoV) ভাইরাস িতেরাধ ও করণীয় স েক মাননীয় িতম ী, ম ও কমসং ান ম ণালেয়র
সভাপিতে  একািধক িদক-িনেদশনা লক আেলাচনা সভা হেয়েছ। উ  সভার িস া  মাতােবক অ  অিধদ েরর কায ম চলমান আেছ। 

১৩. এত সং া  যাবতীয় কাযাবলী ানীয় জলা শাসন এর সােথ সম য় বক কায ম হেণর জ  উপমহাপিরদশকেদর িনেদশনা
দান করা হেয়েছ। 

১৪. পা ার এবং িলফেলেটর িনেদশনাস হ িসিড তরী বক চােরর জ  সংি  কেহা ারেদর অ েরাধ করা হেয়েছ।

১৫. ম পিরি িত াভািবক রাখার লে  কারখানা মািলক ও িমক ন ে র সােথ সাব িণক যাগােযাগ র া করা হে ।

১৬. অ  অিধদ েরর কমকতােদর সতকতা ও সেচতনতা অবল ন বক station leave না করার জ  িনেদশনা দান করা
হেয়েছ।

ইহা মেহাদেয়র সদয় অবগিত ও পরবত  িনেদশনার জ  রণ করা হেলা।

২৪-৩-২০ ২০

সিচব                                                                                      
ম ও কমসং ান ম ণালয়                                                       

বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা।

িশবনাথ রায়
মহাপিরদশক (অিতির  সিচব)

ফান: ০২-৮৩৯১৭৩১
ফ া : ০২-৮৩৯১৪২৫

ইেমইল: chiefdife@gmail.com

ারক ন র: ৪০.০১.০০০০.১০৪.৩৭.০০২.২০.৫৬/১(১৬) তািরখ: ১০ চ  ১৪২৬
২৪ মাচ ২০২০

অ িলিপ : সদয় অবগিত ও কাযােথ ( জ তার িভি েত নয়)- 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
২) ধানম ীর  সিচব, ধানম ীর কাযালয়, ঢাকা
৩) সিচব, ধানম ীর কাযালয়, ঢাকা

২



৪) সিচব, বািণজ  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
৫) সিচব, পাট ও ব  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
৬) সিচব, িশ  ম ণালয়, মিতিঝল, ঢাকা
৭) মহাপিরচালক, িশ  িলশ, উ রা, ঢাকা।
৮) মহাপিরচালক, ম অিধদ র
৯) অিতির  মহাপিরদশক, অিতির  মহাপিরদশেকর দ র, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র,

ধান কাযালয়, ঢাকা
১০) িবভাগীয় কিমশনার (সকল), .
১১) জলা শাসক (সকল), .
১২) মাননীয় িতম ী মেহাদেয়র একা  সিচব, ম ও কমসং ান ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
১৩) সভাপিত, বাংলােদশ এম য়াস ফডােরশন/িবিজএমইএ/িবেকএমইএ
১৪) মহাপিরদশক (সকল), কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
১৫) উপমহাপিরদশক (সকল), কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
১৬) ম পিরদশক (সাধারণ), আইিস  সল, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
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িশবনাথ রায় 
মহাপিরদশক (অিতির  সিচব)
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