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নম্বর- 41.01.0000.000.02.02৭.20-১7৬ তাজরখ: 
১৮ চৈত্র ১৪২৬ 

১লা এজপ্রল ২০২০ 

 

জবষয়: েরকাজর জনর্দ েশনানুযায়ী ছুটিকালীন েির্য় কি েস্থর্ল উপজস্থজত জনজিতকরণ প্রের্ে। 

 

সুত্র: ১। িজিপজরষদ জবভার্ের স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৫১৩.০৭.০০১.১৯-১৪২  তাজরখ: ২২/০৩/২০২০ জি: 

      ২। িনপ্রশােন িিণালর্য়র স্মারক নম্বর: ০৫.০০.০০০০.১১০.০০.০৪০.২০-৩৪৭  তাজরখ: ২৪/০৩/২০২০ জি: 

 

উপর্রাক্ত জবষয় ও সুর্ত্রর সপ্রজির্ত, িজিপজরষদ জবভাে ও িনপ্রশােন িিণালয় কর্তেক কর্রানাভাইরাে (ক োভিড-

১৯) প্রভিকরোধ ও এর প্রোদুি ভোবজভিি যেক োি জরুভর পভরভিভি য ো োকবলোয় প্রকয়োজিীয় সহকেোভিিো প্রদোকির লকযে 

সর োর  র্তভ  য োভিি ছুটি োলীি স কয় স ল   ভ িভো-  ভচোভরকদরক  ভিজ ভিজ   ভিল িেোি িো  রোর জন্য ভিকদ ভশ 

প্রদোি  রো হয়। 

 

           এ িোবিোয়, আপিোর ভবিোকির স ল   ভ িভো-  ভচোরীিণক  ভিজ ভিজ   ভিকল অবিোি এবং সংভিষ্ট 

ভবিোিীয়/কজলো/উপকজলো প্রশোসকির সোভব ভ   োকজ স ন্বয়/সহকেোভিিো প্রদোকির ভবিয়টি ভিভিি  রোর জন্য  হোপভরচোল  

 কহোদকয়র ভিকদ ভশক্রক  অনুকরোধ  রো হকলো।  

 

 

 

 

 

 

পজরৈালক 

জবভােীয় েিাির্েবা কায োলয় 

ঢাকা/ৈট্টগ্রাি/রািশাহী/খুলনা/বজরশাল/জের্লট/রংপুর/িয়িনজেংহ। 

 
০১.০৪.২০২০ 

(সিাোঃ আবু িাসুদ) 

(উপেজৈব) 

পজরৈালক (প্রশােন ও অর্ ে) 

 ০২-৫৫০০৭০২২ 

 

জবতরণ:  

েদয় জ্ঞাতার্র্ ে/কায োর্র্ ে (র্িেষ্ঠতার জভজির্ত নয়): 

1. িহাপজরৈালক, েিাির্েবা অজিদফতর, আোরোঁও, ঢাকা। 

2. িাননীয় িিী ির্হাদর্য়র একান্ত েজৈব, েিািকল্যাণ িিণালয়, বাংলার্দশ েজৈবালয়, ঢাকা (িাননীয় িিী ির্হাদয়র্ক 

অবজহত করার িন্য অনুর্রাি করা হর্লা)। 

3. িাননীয় প্রজতিিী ির্হাদর্য়র একান্ত েজৈব, েিািকল্যাণ িিণালয়, বাংলার্দশ েজৈবালয়, ঢাকা (িাননীয় প্রজতিিী 

ির্হাদয়র্ক অবজহত করার িন্য অনুর্রাি করা হর্লা)। 

4. েজৈব ির্হাদর্য়র একান্ত েজৈব, েিািকল্যাণ িিণালয়, বাংলার্দশ েজৈবালয়, ঢাকা (েজৈব ির্হাদয়র্ক অবজহত 

করার িন্য অনুর্রাি করা হর্লা)।  

5. পজরৈালক (কায েক্রি/প্রজতষ্ঠান/োিাজিক জনরাপিা), েিাির্েবা অজিদফতর, ঢাকা। 

6. সিলা প্রশােক (েকল), সিলা প্রশাের্কর কায োলয়,………………………..। 

7. উপপজরৈালক (প্রশােন ও অর্ ে), েিাির্েবা অজিদফতর, আোরোঁও, ঢাকা। 

8. উপপজরৈালক (ের্বষণা ও প্রকাশনা), েিাির্েবা অজিদফতর, ঢাকা (েিাির্েবা অজিদফতর্রর ওর্য়বোইর্ট 

প্রকার্শর প্রর্য়ািনীয় ব্যবস্থা গ্রহর্ণর অনুর্রািেহ)। 

9. উপপজরৈালক (েকল), সিলা েিাির্েবা কায োলয়,……………………..। 

10. উপর্িলা েিাির্েবা অজফোর (েকল), উপর্িলা েিাির্েবা কায োলয়,…………………….। 

11. অজফে কজপ। 


