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(একই তািরখ ও ারেক িত ািপত)
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
মি পিরষদ িবভাগ
মাঠ শাসন সম য় অিধশাখা
www.cabinet.gov.bd
ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০১.২১.৩১২

জ ির

তািরখ:

১৪ আষাঢ় ১৪২৯
২৮ ন ২০২২

িবষয়:
:

কািভড - ১৯ জ াতীয় কািরগির পরামশক কিম র পািরশ বা বায়ন ।
(১) া সবা িবভােগর ারক ন র: ৪৫.১৭০.০০১.০০.০০.০০৫.২০২০/১০৩ তািরখ: ২২ ন ২০২২
(২) া সবা িবভােগর সিচব মেহাদেয়র আধা-সরকাির প ন র: ৪৫.১৭০.০০১.০০.০০.০০২.২০২০.১২১
তািরখ: ২৩ ন ২০২২
সা িতক কােল সারােদেশ কািভড-১৯ আ াে র হার ত গিতেত ি পাে ও জনগেণর মে মা পিরধান
এবং া িবিধ অ সরেণ যেথ শিথ পিরলি ত হে মেম সরকােরর উ মহেল আেলাচনা হে । কািভড-১৯
জাতীয় কািরগির পরামশক কিম র িবগত ১৪.০৬.২০২২ তািরেখ অ ি ত সভায় হীত পািরশ িতপালেনর জ এবং
কািভড িতেরাধকে িনে া িনেদশনাস হ বা বায়েনর জ অ েরাধ করা হেলা।
ক)

া িবিধ মেন চলার জ জনসাধারণেক উ ু করেত সকল কার গণমা েম অ েরাধ জানােত হেব;

খ)

সকল ে মা পরা বা তা লক করা, “ না মা না সািভস” নীিত েয়াগ করা, সামািজক র
বজায় রাখা, জনসমাগম যথাস ব বজন করেত হেব;

গ)

ধম য় াথ নার ানস েহ ( যমন-মসিজদ, মি র, িগজা ইত ািদ) মা পরা ও সামািজক র বজায়
রাখেত হেব;
র, সিদ, কািশ বা কািভড-১৯-এর উপসগ দখা িদেল কািভড ট করার জ উ ু করেত হেব;

ঘ)
ঙ)
চ)

০২।

দাকান, শিপংমল, বাজার, তা-িবে তা, হােটল- র ের সবাইেক বা তা লকভােব মা পিরধান
করেত হেব। অ থায় তােক আইনা গ শাি র স ুখ ীন হেত হেব; এবং
া িবিধ িতপালন এবং মা পিরধােনর িবষেয় সকল মসিজেদ মার নামােজ তবায় ইমামগণ
সংি েদর সেচতন করেবন।
উি িখত িবষেয় েয়াজনীয় ব া হেণর জ িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

২৯-৬-২০২২
মাহা দ খারেশদ আলম খান
উপসিচব
ফান: ০২২২৩৩৮১১০৭
ফ া : ৯৫৭৩৫৩৩
ইেমইল: faco_sec@cabinet.gov.bd

িবতরণ :
১) িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল)/ি ি পাল াফ
অিফসার, সশ বািহনী িবভাগ
২) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)
১

১৪ আষাঢ় ১৪২৯

.

ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০১.২১.৩১২/১(১৯০)

তািরখ:

১৪ আষাঢ় ১৪২৯
২৮ ন ২০২২

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) ধানম ীর
সিচব, ধানম ীর কাযালয়
২) িলশ মহাপিরদশক, িলশ অিধদ র, ঢাকা।
৩) মহাপিরচালক, বড ার গাড বাংলােদশ (িবিজিব)/বাংলােদশ কা গাড /বাংলােদশ আনসার ও াম িতর া
বািহনী/ফায়ার সািভস ও িসিভল িডেফ ।
৪) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, া অিধদ র।
৫) ধান ত অিফসার, ত অিধদফতর (িনেদশনা
াপক চােরর অ েরাধসহ)।
৬) জলা শাসক (সকল)।
৭) মি পিরষদ সিচেবর একা সিচব, মি পিরষদ িবভাগ।
৮) উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল)।

২৯-৬-২০২২
মাহা দ খারেশদ আলম খান
উপসিচব

২

