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৯১, মিতিঝল, বা/এ, ঢাকা-১০০০

ারক ন র: ৩৬.০০.০০০০.০৪৬.৯৯.০১৬.২০.৫৯৩ তািরখ: 
২৪ ন ২০২০

১০ আষাঢ ়১৪২৭

িবষয:় দা িরকদা িরক  কায েমকায েম   িশিশ   ম ণ ালেয়রম ণ ালেয়র   স ােথসােথ   পপ   যাগােযাগযাগােযাগ   শতভাগশতভাগ   ইই --নিথেতনিথেত   স াদনস াদন ।।

      উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, মি পিরষদ িবভাগ, জন শাসন ও া  ম ণলেয়র িনেদশনা অ যায়ী কািভড ১৯ মহামারীকােল সং মণ মাকােবলা
ও া ভাব রাধকে  ম ণালেয়র অ িবভাগিভি ক কমকতােদর পালা েম (Roster Duty) দািয়  দান বক সেবা  শতকরা ২৫ ভাগ কমকতা ও কমচারীর িতিদন
দা িরক উপি িত িনি ত করা হেয়েছ। কেরানা ভাইরাস ( কািভড ১৯) সং মেণর িব ার কমােত এবং দা িরক কােজ অিধক গিতশীলতা আনয়েনর লে  সকল দা িরক
কায ম (অত াব ক  তীত) ই-নিথর মা েম স াদন করার লে  ার দ র/সং া হেত সকল প  যাগােযাগ আ িশকভােব ই-নিথর ডােকর মা েম ম ণালেয়

রণ করার জ  িনেদশ েম সিবেশষ অ েরাধ জানােনা হেলা। 

২৪-৬-২০২০

িবতরণ :
১) চয়ার ান, িবিসআইিস/িবএসইিস/িবএসএফআইিস/িবিসক, ঢাকা।
২) মহাপিরচালক, িবএস আই/িবটাক/িবআইএম/িবএিব, ঢাকা।
৩) রিজ ার (অিতির  দািয় ), পেট , িডজাইন ও ডমাকস অিধদ র
৪) পিরচালক, াশনাল াডাক িভ  অগানাইেজশন (এনিপও)
৫) ব াপনা পিরচালক,  ও মাঝাির িশ  ফাউে শন (এস এম ই ফাউে শন)
৬) ধান বয়লার পিরদশক, ধান বয়লার পিরদশেকর কাযালয়

মাহা দ খােল ামান
উপসিচব

ফান: +৮৮০২৯৫৫৮৫৪৯, মাবাইল: +৮৮০১৫৫২৩২৬৬১৪
ইেমইল: zamandu@yahoo.com

ারক ন র: ৩৬.০০.০০০০.০৪৬.৯৯.০১৬.২০.৫৯৩/১(১৩) তািরখ: ১০ আষাঢ ়১৪২৭
২৪ ন ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  সিচব (সকল)/অ িবভাগ ধানগণ, িশ  ম ণালয়
২) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, িশ  ম ণালয়
৩) িতম ীর একা  সিচব, িতম ীর দ র, িশ  ম ণালয়
৪) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, িশ  ম ণালয়

২৪-৬-২০২০
মাহা দ খােল ামান 

উপসিচব

১


