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িবষয:় কেরানাকেরানা   ভাইরাসজিনতভাইরাসজিনত   র াগরাগ   কািভডকািভড --১৯১৯  এরএর   িব ারিব ার   র াধকেরাধকে   স া িবকসািবক  কাযাবিলকাযাবিল //চলাচেলচলাচেল   িব িধিবিধ --
িনেষধিনেষধ   আেরাপআেরাপ।।

: মি পিরষদ িবভােগর প  নং ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০১.২১-২২৮, তািরখ: ১৩ লাই, ২০২১।
     উপ  িবষেয় মি পিরষদ িবভােগর  প েযােগ কেরানাভাইরাসজিনত রাগ ( কািভড-১৯) এর বা বতা
িবেবচনায় পিব  ঈ ল আজহা উদযাপন, জনসাধারেণর যাতায়াত, ঈদ ববত  বসা-বািণজ  পিরচালনা, দেশর আথ-
সামািজক অব া এবং অথৈনিতক কায ম াভািবক রাখার ােথ আগামীআগামী  ১৪১৪  লাইলাই   ২০২১২০২১   তািরখতািরখ   ম রাতম রাত   থেকথেক
২৩২৩  লাইলাই   ২০২১২০২১   তািরখতািরখ   সকালসকাল   ০৬ .০০০৬ .০০   ঘ কাঘ কা   পযপয   ইেতা েবইেতা েব   আেরািপতআেরািপত   সকলসকল  িব িধিবিধ -- িনেষধিনেষধ   িশিথলিশিথল  করাকরা
হ েয়েছহ েয়েছ ।। একই পিরপে  কেরানা ভাইরাস রাগ ( কািভড-১৯) সং মেণর পিরি িত িবেবচনায় আগামীআগামী  ২৩২৩

লাইলাই //২০২১২০২১   তািরখতািরখ   সকালসকাল   ৬ .০০৬ .০০   ঘ কাঘ কা   হ েতহেত   ০৫০৫  আগআগ //২০২১২০২১   তািরখতািরখ   িদবাগতিদবাগত   র াতরাত   ১২.০০১২.০০   ঘ কাঘ কা   পযপয
ন নন ন   িব িধিবিধ -- িনেষধিনেষধ   আেরাপআেরাপ   করাকরা   হ েয়েছহ েয়েছ  (কিপকিপ   সংসং )।

০২।   এমতাব ায়, মি পিরষদ িবভােগর  পিরপে র িনেদশনা যথাযথভােব িতপালেনর জ  িনেদশ েম
এতদসংেগ রণ করা  হেলা।

সং ি ঃ বণনামেত ০৩ (িতন) পাতা।

১৪-৭-২০২১

িবতরণ : ( জ তার মা সাের নয়)
১) অিতির  সিচব (সকল), ম ও কমসং ান ম ণালয়, 
ঢাকা।
২) মহাপিরচালক, ম অিধদ র, ঢাকা।
৩) মহাপিরদশক, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন 
অিধদ র, ঢাকা।
৪) মহাপিরচালক (অিতির  দািয় ), বাংলােদশ িমক 
ক াণ ফাউে শন, ঢাকা।
৫) মহাপিরচালক (অিতির  দািয় ), ক ীয় তহিবল, 
ঢাকা।
৬) সিচব (সকল), ম ও কমসং ান ম ণালয়, ঢাকা।
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িসিনয়র সহকারী সিচব
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৭) উপসিচব (সকল), ম ও কমসং ান ম ণালয়, ঢাকা।
৮) িসিনয়র সহকারী সিচব (সকল), ম ও কসং ান 
ম ণালয়, ঢাকা।
৯) িসে ম এনািল , ম ও কমসং ান ম ণালয় 
(ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
১০) সহকারী সিচব (সকল), ম ও কমসং ান ম ণালয়, 
ঢাকা
১১) লাইে রীয়ান, সহকারী মইনেট া  ইি িনয়ার, ম 
ও কসং ান ম ণালয়, ঢাকা।
১২) িহসাবর ণ কমকতা, িহসাব শাখা, ম ও 
কমসং ান ম ণালয়, ঢাকা।
১৩) সিচব, সিচব এর দ র, িন তম ম রী বাড, ঢাকা।
১৪) রিজ ার , চয়ার ান এর দ র, ম আপীল 
াই নাল, ঢাকা।

১৫) শাসিনক কমকতা/ ি গত কমকতা (সকল), 
সহকারী িহসাবর ণ কমকতা, ম ও কসং ান ম ণালয়, 
ঢাকা।
১৬) াট া িরক কাম কি উটার 
অপােরটর,কি উটার অপােরটর, িহসাবর ক, অিফস 
সহকারী কাম কি উটার া িরক, ম ও কসং ান 
ম ণালয়, ঢাকা।
১৭) ক াশ সরকার/অিফস সহায়ক (সকল), ম ও 
কসং ান ম ণালয়, ঢাকা।

ারক ন র: ৪০.০০.০০০০.০১১.৯৯.০১২.২০.৯৮/১(৪) তািরখ: ৩০ আষাঢ ়১৪২৮
১৪ লাই ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মাননীয় িতম ীর একা  সিচব, ম ও কমসং ান ম ণালয় (মাননীয় িতম ীর সদয় অবগিতর জ )।
২) সিচব এর একা  সিচব, ম ও কমসং ান ম ণালয়, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৩) অিতির  সিচব ( শাসন) এর ি গত কমকতা, শাসন অ িবভাগ, ম ও কমসং ান ম ণালয়, ঢাকা।
৪) অিফস কিপ।

১৪-৭-২০২১
নাইমা আফেরাজ ইমা 
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