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২৬ চ  ১৪২৬

িবষয:় িমিম   সবাসবা   স াহস াহ   ওও  িমিম   উ য়নউ য়ন   করকর   মলামলা --২০২০২০২০   িগতকরণিগতকরণ ।।
: িম ম ণালেয়র মাঠ শাসন অিধশাখার ০৫ মাচ ২০২০ তািরেখর ৩১.০০.০০০০.০৫৬.২৯.০০৫.২০.২৪

(৬০০) ারকপ
        উপ  িবষয় ও ে া  ারেকর পিরে ি েত জানােনা যাে  য, িব ািপ মরণ ািধ কেরানা
ভাইরাস (Covid-19) সং িমত হেয়েছ। বাংলােদেশ কেরানা ভাইরােস আ াে র সং া িতিনয়ত ি  পাে ।
কেরানা ভাইরােসর সং মণ ি  রাধকে  সরকার ইেতামে  সকল সরকাির ও বসরকাির অিফস-আদালত  ঘাষণা
কেরেছ। সং িমত ি র সং েশ  মা ষও এই ভাইরােস আ া  হেত পােরন। তৎে ি েত সরকার ক ক সাধারণ
মা েষর যাতায়াত সীিমত করা হেয়েছ। অব ার অবনিত হওয়ায় কান কান ান/এলাকা ল ডাউন (Lock Down)
ঘাষণা করা হেয়েছ।

 ০২।   জ ির সবা িতত অ া  সরকাির অিফস-আদালেতর ায়  সরকাির িনেদশনায় ইউিনয়ন/ পৗর/সােকল িম
অিফস ব  রাখা হেয়েছ। ফেল, িমেসবা হেণ স ািনত সবা িহতাগণ এবং িমেসবা দােন দািয় রত কমকতাগেণর
পে  সরাসির িমেসবা হণ বা দান করা স বপর হে  না।

০৩।     দশ াপী কেরানা ভাইরাস রাগ ( কািভড-১৯)-এর সং মণ এবং এর াপক িব ার রাধকে  সতকতা লক ব া হণ
ও জনগেণর িবধােথ আগামী ১২/০৪/২০২০ তািরখ হেত অ ে য় িমেসবা স াহ ও িম উ য়ন কর মলা-২০২০ পরবত  িনেদশ
না দওয়া পয  িগত করার িস া  হণ করা হেয়েছ।

০৪।   এমতাব ায়, এ িবষেয় পরবত  ব া হেণর জ  সংি  সকলেক  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

৯-৪-২০ ২০

িবতরণ :
১) িবভাগীয় কিমশনার ................(সকল)
২) জলা শাসক...................... (সকল)

মাহা দ শাম ামান
িসিনয়র সহকারী সিচব
ফান: +৮৮০২৯৫৪০১৭২

ইেমইল: fa2@minland.gov.bd

ারক ন র: ৩১.০০.০০০০.০৫৬.১০.০০১.২০.৭/১(৪৪৩) তািরখ: ২৬ চ  ১৪২৬
০৯ এি ল ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ/ ধানম ীর  সিচব, ধানম ীর কাযালয়, ঢাকা।
২) সিচব, অথ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

১



৩) চয়ার ান, িম আপীল বাড/ িম সং ার বাড, ঢাকা।
৪) মহাপিরচালক, িম রকড ও জিরপ অিধদ র, ঢাকা।
৫) অিতির  সিচব (----------------) সকল, িম ম ণালয়।
৬) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, িম ম ণালয।়
৭) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, িম ম ণালয।়
৮) উপেজলা িনবাহী অিফসার............ (সকল)।
৯) সহকারী কিমশনার ( িম), ------------, (সকল)।
১০) সহকারী া ামার, আইিস  শাখা, িম ম ণালয ়( িম ম ণালেয়র ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)
১১) অিফস কিপ, মাঠ শাসন-২, িম ম ণালয়, ঢাকা।
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মাহা দ শাম ামান 
িসিনয়র সহকারী সিচব

২


