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জ ির 

ারক ন র: ২৪.০৫.০০০০.৫১৪.১৮.০১৫.১৭.১০০৪ তািরখ: 
০৩ ম ২০২০

২০ বশাখ ১৪২৭

িবষয়: ব াখ াব াখ া  তলবতলব  সেসে ।।
সূ : ১। জন শাসন ম ণালেয়র ২৪ মাচ, ২০২০ি ঃ তািরেখর

০৫.০০.০০০০.১১০.০০.০৪.২০-৩৪৭ নং ারক।
২। বাংলােদশ তঁাত বােডর ২৪ মাচ, ২০২০ি ঃ তািরেখর
২৪.০৫.০০০০.৫১১.৯৯.০০২.১৯-৯৭ নং ারক।
৩। জন শাসন ম ণালেয়র ০৫ এি ল, ২০২০ি ঃ তািরেখর
০৫.০০.০০০০.১৭৩.০৮.০১৪.০৭-৭৬ নং ারক।
৪। জন শাসন ম ণালেয়র ১০ এি ল, ২০২০ি ঃ তািরেখর
০৫.০০.০০০০.১৭৩.০৮.০১৪.০৭-৭৮ নং ারক।

       উপযু  িবষয় ও সেূ া  প সমেূহর ি েত জানােনা যাে  য, জন শাসন ম ণালেয়র সেূ া  ১ নং
পে  দশব াপী কেরানা ভাইরাস ( কািভড-১৯) িতেরাধ ও এর া ভাবজিনত যেকান জ ির
পিরি িত মাকােবলায় েয়াজনীয় সহেযািগতা দােনর লে  সরকার কতকৃ ঘািষত ছুিটর সমেয় সকল
ম ণালয়/িবভাগ এবং এর আওতাধীন দ র/সং ার কমকতা-কমচারীেদরেক িনজ িনজ কম ল ত াগ না করার জ
অ েরাধ করা হয়। স আেলােক বাংলােদশ তাঁত বা ডর সেূ া  ২ নং পে র মাধ েম জন শাসন ম ণালেয়র এ
আেদশেক যথাযথভােব িতপালেনর জ  িনেদশনা দান করা হয়। উি িখত িনেদশনা অবগত হওয়ার পরও
আপিন ২৫ মাচ, ২০২০ তািরেখ কম ল ত াগ কেরেছন এবং অদ াবিধ কম েল অ পি ত রেয়েছন। যার
ফেল কেরানা ভাইরাসজিনত েযােগর িত  াি ক তাঁিতেদর ান/আিথক
সহায়তা দােনর জ  সিঠক তািলকা েতর কাজ িবলি ত হওয়ার পাশপািশ ানীয় উপেজলা/ জলা

শাসেনর সােথ সািবক যাগােযাগ ব াহত হে । যা বাতাঁেবা চা রী িবধানমালা, ২০১১ এর ২ নং িবধােনর
(ক)(১)(২)(৩) অ যায়ী অসদাচরণ, ঊ তন কমকতার আইনসংগত আেদশ অমা করণ ও কতেব  তর
অবেহলার সািমল।

       এমতাব ায়, আপনার এেহন কাযকলােপর জ  কন আপনার িব ে  িবিধ মাতােবক ব ব া হণ করা
হেব না, তা প  াি র ৩ (িতন) কাযিদবেসর মেধ  ব াখ া দােনর জ  িনেদশ দান করা হেলা।

৩-৫-২০২০
মাঃ আহসান হািবব

সিচব
১



িবতরণ : [ জ তার িভি েত নয়]
১) জনাব মাঃ হা ন-অর-রিশদ, িলয়ােজঁা অিফসার, 
২) জনাব মাঃ আ লু হক, িলয়ােজঁা অিফসার 
(ভার া ), বিসক স টার, বা রবান
৩) জনাব ণব মার দাস, িলয়ােজঁা অিফসার 
(ভার া )    , বিসক স টার, খাগড়াছিড়
৪) জনাব মাঃ িমজা র রহমান, িফ  পারভাইজার , 
বিসক স টার, ময়মনিসংহ

৫) জনাব মাঃ আিরফুল ইসলাম, িফ  পারভাইজার, 
বিসক স টার, খুলনা

৬) জনাব মাঃ তাির ল ইসলাম, িফ  পারভাইজার, 
বিসক স টার, শল পা

৭) জনাব মাঃ জািকর হাসাইন, িফ  পারভাইজার, 
সাব- বিসক স টার, দাগািছ
৮) জনাব রাধা াম রায়, িফ  পারভাইজার, বিসক 
স টার, িসরাজগ

৯) জনাব তিুহন, িফ  পারভাইজার, বিসক স টার, 
উ াপাড়া
১০) জনাব মাঃ কাম ামান , িফ  পারভাইজার, 
বিসক স টার, কাহালু

১১) জনাব মাঃ সয়দ মিন ল ইসলাম, িফ  
পারভাইজার, বিসক স টার,  ক বাজার

১২) জনাব মাঃ িম ন আলী, িফ  পারভাইজার, 
বিসক স টার, বা রবান

১৩) জনাব মাঃ আলমগীর হােসন খিলফা, 
টকিনিশয়ান, বিসক স টার, গৗরনদী

১৪) জনাব মাঃ সাই ামান, িফ  পারভাইজার, 
সাব- বিসক স টার, রৗমারী
১৫) জনাব মাঃিসরাজুল ইসলাম, িফ  

পারভাইজার, বিসক স টার, খাগড়াছিড়
১৬) জনাব মাঃ লাল িময়া, বাতাবাহক, বিসক 
স টার, িসরাজগ

১৭) জনাব ঝনাদাশ া, বাতাবাহক, বিসক 
স টার, ক বাজার

ফান: ৫৮১৫২৮৯৮
ফ া : ৯১১৯৮২৫

ইেমইল: bhb.gov@gmail.com
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