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৩০ ম ২০২০

১৬ জ  ১৪২৭

িবষয:় া র াা র া   িনি তকরণ বকিনি তকরণ বক  অিফসঅিফস   খ ালাখ ালা   র াখ ার াখ া   সেসে ।।
: মি পিরষদ িবভােগর ারক নং ৪০.০০.০০০০.৫১৪.০৬.০০২.২০.১০৯ তািরখঃ ২৮ ম ২০২০ ি া ।

জন শাসন ম নালেয়র ারক নং ০৫.০০.০০০০.১৭৩.০৮.০১৪.০৭-১৩৮ তািরখঃ ২৮ ম ২০২০ ি া ।

উপ  িবষয় ও ে র ি েত  জানােনা যাে  য, আগামী ৩১ ম, ২০২০ ি া  থেক সকল
সরকাির/আধা সরকাির/ ায় শািসত অিফসস হ িনজ ব াপনায় কমকতা/কমচারীেদর া িবিধ
িনি তকরণ বক সবাব ায় মা  পিরধানসহ া  সবা িবভাগ থেক জাির ত ১৩ দফা কেঠারভােব
অ সরণ বক সীিমত পিরসের খালা রাখার িনেদশনা দান করা হেয়েছ। এে ে  িঁক ণ ি , অ
কমচারী এবং স ান স বা নারীগণ কম েল উপি ত হওয়া থেক িবরত থাকাসহ িন বিণত শতস হ

িতপালন সােপে  অিফেসর কায ম পিরচালনা করেত হেবঃ 

১। অিফস চা র েব অব ই িত  অিফস ক /আি না/রা াঘাট জীবা  করেত হেব।      
২। েত ক অিফেসর েবশ পেথ থামাল ানার/থােমািমটার িদেয় কমকতা/কমচারীেদর শরীেরর তাপমা া
পরী া কের অিফেস েবশ করােত হেব। 
৩। অিফস পিরবহণস হ অব ই শতভাগ জীবা নাশক িদেয় জীবা  করেত হেব। যানবাহেন বসার সময়

নতম িতন িফট র  বজায় রাখেত হেব এবং সকলেক মা  (সািজকাল মা  অথবা িতন র িবিশ
কাপেড়র মা ) বহার করেত হেব। 
৪। সািজকাল মা   একবার বহার করা যােব, কাপেড়র মা  সাবান িদেয় পির ার কের নরায় বহার
করা যােব। 
৫। যা ার েব এবং যা াকালীন পেথ বার বার হ া  ািনটাইজার িদেয় হাত পির ার করেত হেব। 
৬। অিফসস েহ কাজ করার সময় শারীিরক র  বজায় রাখেত হেব।
৭। কম েল সকলেক অব ই মা  পিরধান করেত হেব এবং ঘন ঘন সাবান পািন বা হ া  ািনটাইজার
িদেয় হাত পির ার করেত হেব।  
৮। খাবার সময় শারীিরক র  ( নতম িতন ট) বজায় রাখেত হেব।
৯। িতবার টয়েলট বহােরর পের সাবান ারা জীবা করণ িনি ত করেত হেব। 

১



১০। কমকতা/কমচারীেদর কেরানা (COVID-19) িতেরােধ িবিভ  সাধারণ িনেদশনাসহ অ া
া িবিধ িনয়িমত মেন কিরেয় িদেত হেব এবং তারা া িবিধ মেন চলেছ িকনা তা এক  িভিজেল
েমর মা েম মিনটিরং করা যেত পাের। 

১১। মান একািধক ােন ছিবসহ া র া িনেদশনা িলেয় রাখেত হেব।
১২। কান কমকতা/কমচারীেক অ  পাওয়া গেল তাৎ িণকভােব তােক আইেসােলশন/ কায়াের াইেন
রাখার ব া করেত হেব।  
১৩। এছাড়াও েয়াজনীয় সং ক জীবা করণ টােনল াপেনর ব া হেণর জ  গণ ত ম ণালয়েক
িনেদশনা দান করা যেত পাের। 
১৪। অিফস সবা হেণর জ  যারা আগমন করেবন তােদর শরীেরর তাপমা া পরী া করেত হেব।
১৫। তােদর মা  এবং হ া  াভস অব ই বহার করেত হেব।
১৬। হ া  ািনটাইজার িদেয় তােদর হাত পির ার করেত হেব।
১৭। তােদর অব ই শারীিরক র  মেন চলেত হেব।  

ি বষয়িবষয়   অত ীবঅতীব  ণণ  ওও  জ রীজ রী ।।

৩০-৫-২০২০

িবতরণ :
১)  মহাপিরদশক (সকল), কলকারখানা ও িত ান 
পিরদশন অিধদ র, ধান কাযালয়, ঢাকা।
২) উপমহাপিরদশক (সকল), কলকারখানা ও িত ান 
পিরদশন অিধদ র।

িশবনাথ রায়
মহাপিরদশক (অিতির  সিচব)

ফান: ০২-৮৩৯১৭৩১
ফ া : ০২-৮৩৯১৪২৫

ইেমইল: chiefdife@gmail.com

ারক ন র: ৪০.০১.০০০০.১০১.৯৯.০০২.২০.৪৫/১(৭০) তািরখ: ১৬ জ  ১৪২৭
৩০ ম ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব, ম ও কমসং ান ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) মহাপিরচালক- ৩, ধানম ীর কাযালয়, তজ াও, ঢাকা।
৩) জলা শাসক (সকল)।
৪) িতম ী মেহাদেয়র একা  সিচব, ম ও কমসং ান ম ণালয়।
৫) মি পিরষদ সিচেবর একা  সিচব, মি পিরষদ িবভাগ।
৬) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয়।
৭) সহকারী মহাপিরদশক ( সফ )/ ম পিরদশক (সাধারণ), আইিস  সল, অ  অিধদ েরর ওেয়বসাইেট
আপেলাড করার অ েরাধ করা হেলা।
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৩০-৫-২০২০
িশবনাথ রায় 

মহাপিরদশক (অিতির  সিচব)
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