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তািরখ: ১৫ ম ২০২০

অিফস আেদশ
দশ াপী কেরানা ভাইরাস ( কািভড-১৯) এর িব ার রাধ এবং পিরি িতর উ য়েনর লে সরকার আগামী
১৭ ম ২০২০ তািরখ হেত ৩০ ম ২০২০ তািরখ পয সাধারণ
বিধত করার িস া হণ কেরেছ। স ি েত
বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন বাড ক ক ২৫ মাচ ২০২০ তািরেখ জাির ত ২৭.১১.০০০০.১০১.৩৭.০০১.২০-২১৩ ন র
অিফস আেদেশ উে িখত িনেদশাবলী িতপালেনর শেত আগামী ১৭ ম ২০২০ হেত ৩০ ম ২০২০ তািরখ পয
সাধারণ
িনেদশ েম বিধত করা হল।
২।
এ ছাড়া া
সবা িবভাগ ক ক ১১ ম ২০২০ তািরেখ ৪৫.০০.০০০০.১৪০.৯৯.০০৪.২০-৬৫৫ ন র
ারেক সকল কমকতা/কমচারীেদর া িবিধ পালন িনি তকরেণর িনিমে " া িবিধ সং া িনেদশনা" জারী
করা হেয়েছ। বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন বােডর সকল কমকতা/কমচারীেক িনে উে িখত া িবিধ সং া উ
িনেদশনা পালন িনি ত করার জ িনেদশ েম অ েরাধ করা হল।
া
ক)

িবিধ সং া িনেদশনা:
েয়াজনীয় সং ক জীবা

টােনল াপেনর ব া করেত হেব;

খ)

অিফস চা করার েব অব ই িত অিফস ক /আি না/রা াঘাট জীবা

করেত হেব;

গ)

েত ক িব ৎ ক /িবতরণ অ ল/দ র/পিরদ েরর েবশ পেথ থামাল ানার/থােমািমটার
িদেয় কমকতা/কমচারীেদর শরীেরর তাপমা া পরী া কের অিফেস েবশ করােত হেব;

ঘ)

অিফস পিরবহণস হ অব ই শতভাগ জীবা নাশক িদেয় জীবা
করেত হেব। যানবাহেন বসার
সময় পার িরক নতম িতন ট শরীিরক র বজায় রাখেত হেব এবং সকলেক মা
(সািজক াল মা অথবা িতন পরত ( র) িবিশ কাপেড়র মা , যা নাক ও খ ভােলাভােব ঢেক
রাখেব) বহার করেত হেব;

ঙ)

সািজক াল মা ক
একবার (one time)
পির ার কের নরায় াবহার করা যােব;

বহার করা যােব। কাপেড়র মা সাবান িদেয়

চ)

যা ার েব এবং যা াকালীন পেথ বার বার হ া

ািনটাইজার িদেয় হাত পির ার করেত হেব;

ছ)

খাবার সময় ( নতম িতন ট) শরীিরক র বজায় রাখেত হেব;

জ)

িতবার টয়েলট বহােরর পের সাবান/হ া ওয়াশ ারা জীবা

করণ িনি ত করেত হেব;

ঝ)

অিফসস েহ কাজ করার সময় শারীিরক র বজায় রাখেত হেব;

ঞ)

কম েল সকলেক অব ই মা পিরধান করেত হেব এবং ঘন ঘন সাবান পািন অথবা হ া
ািনটাইজার িদেয় হাত পির ার করেত হেব;
চলমান-২

-২-

ট)

ঠ)
ড)

কমকতা/কমচারীেদর কেরানা ( কািভড-১৯) িতেরােধ িবিভ সাধারণ িনেদশনাসহ অ া
া িবিধ িনয়িমত মেন কিরেয় িদেত হেব এবং তারা া িবিধ মেন চলেছ িকনা তা মিনটিরং
করেত হেব। িভিজেল ম এর মা েম মিনটিরং কায ম পিরচালনা করেত হেব;
মান একািধক ােন ছিবসহ া
কান কমচারীরেক অ
হেব।

র া িনেদশনা িলেয় রাখেত হেব;

পাওয়া গেল তাৎ িণকভােব তােক আইেসােলশেন রাখার ব া করেত

া িরত: ১৫/০৫/২০২০
(সাই ল ইসলাম আজাদ)
সিচব
বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন বাড, ঢাকা
: ০২-৯৫৫৪২০৯
Secretary@bpdb.gov.bd
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তািরখ: ১৫ ম ২০২০
রণ করা হল ( জ তার মা সাের নয়):

মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা/ ধানম ীর সিচব, ধানম ীর কাযালয়, তজগ ও,ঢাকা।
িসিনয়র সিচব/সিচব, জনিনরাপ া িবভাগ/জন শাসন ম ণালয়/িব ৎ িবভাগ/ া সবা িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
সদ , শাসন/অথ/পিরক না ও উ য়ন/উৎপাদন/ কা ািন অ ােফয়াস/িবতরণ, বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন বাড, ঢাকা।
সকল ধান েকৗশলী/অিতির ধান েকৗশলী/ ক পিরচালক( ধান েকৗশলী/অিতির ধান েকৗশলী)/মহা ব াপক/
িনয় ক(িহসাব ও অথ)/ ধান িচিকৎসা কমকতা, বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন বাড।
মাননীয় ধানম ীর িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ িবষয়ক উপেদ ার একা সিচব, ধানম ীর কাযালয়, তজগ ও, ঢাকা।
মাননীয় িতম ীর একা সিচব, িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
চীফ াফ অিফসার চয়ার ান, বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন বাড, ঢাকা ( চয়ার ান মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
সকল পিরচালক/ ব াপক/ত াবধায়ক েকৗশলী/ ক পিরচালক/অিতির পিরচালক, বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন বাড।
িসিনয়র িসে ম এনািল ,কি উটার ক ,বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন বাড,ঢাকা(অিফস আেদশ ওেয়ব সাইেট কােশর জ )।
সকল উপসিচব/িনবাহী েকৗশলী/উপ-পিরচালক/আবািসক েকৗশলী, বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন বাড।
অিফস কিপ।

( মাঃ রানা ইকবাল)
উপসিচব (সং াপন)
: ০২-৯৫৫০৫২৩

