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ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩৪.৩২.০০৩.২০.১০৯ তািরখ: 
২৭ ন ২০২০

১৩ আষাঢ ়১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
    
মি পিরষদ িবভােগর ১৫/০৬/২০২০ি . তািরেখর ১১১নং ারক অ যায়ী কেরানা ভাইরাসজিনত রাগ কািভড-১৯ এর িব ার
রাধ এবং পিরি িতেত উ য়েনর লে  সরকার আগামী ৩১ ম ২০২০ থেক ১৫ ন ২০২০ পয  শতসােপে  দেশর সািবক

কাযাবিল এবং জনসাধারেণর চলাচেল িনেষধা া আেরাপ/সীিমত করার িস া  ১৬ ন ২০২০ হেত ৩০ ন ২০২০ পয
বিধতকরণ করা হয় (কিপ সং )।

এ েণ, সরকার িনধািরত শতা যায়ী িনজ ব াপনায় সীিমত পিরসের খালা রাখার ি েত শাসন িবভেগর (িপিপ ) শাখার
িন বিণত েয়াজনীয় সং ক কমকতা-কমচারীগণেক িনে া ভােব দ ের দািয়  পালেনর জ  িনেদশ দান করা যেত পাের।

ঃ নং তািরখ কমকতা/কমচারীর নাম ও পদবী মাবাইল ন র

১ রিববার 

জনাব মা ন আল মােশদ চৗ রী, (উপপিরচালক)
জনাব সনা বা  খানম (সহকারী- উপপিরচালক)
জনাব রােবয়া খা ন (খা  পিরদশক)
জনাব আসমা ইসলাম (খা  পিরদশকক)
জনাব শাম ন নাহার ( অিফস সহায়ক)
জনাব খ কার িনজাম উি ন আহে দ (িনরাপ া হরী)

০১৭১৬-৩৪২১২৯
০১৭২০-৩৬৩৩৫৩
০১৯১৩-৪৮১৭১৮
০১৮৬৫-৬৫৭৫৩০
০১৯১৫-৯৫১৬৩০
০১৬৭৩-৯১৬১৩৯

২ সামবার

জনাব মা ন আল মােশদ চৗ রী, (উপপিরচালক)
জনাব সনা বা  খানম (সহকারী উপপিরচালক)
জনাব িরফাত লতানা রা  (কািরগির খা  পিরদশক)
জনাব তানিজয়া পারভীন (সাইেলা অপাের ভ)
জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম ( িনরাপ া হরী)
জনাব খ কার িনজাম উি ন আহেমদ (িনরাপ া হরী)  

০১৭১৬-৩৪২১২৯
০১৭২০-৩৬৩৩৫৩
০১৭৮৩-৩৬০৫৭৭
০১৭০৩-৭৩৪৮৪৮
০১৯৮৫-১৪১৮২৭
০১৬৭৩৯১৬১৩৯

৩ ম ল বার

জনাব মা ন আল মােশদ চৗ রী, (উপপিরচালক)
জনাব সনা বা  খানম ( সহকারী-উপপিরচাক)
জনাব রােবয়া খা ন (খা  পিরদশক)
জনাব তানিজয়া পারভীন (সাইেলা অপাের ভ)
জনাব শাম ন নাহার (অিফস সহায়ক)
জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম ( িনরাপ া হরী)

০১৭১৬-৩৪২১২৯
০১৭২০-৩৬৩৩৫৩
০১৯১৩-৪৮১৭১৮
০১৮৬৫৬৫৭৫৩০
০১৭০৩-৭৩৪৮৪৮
০১৯১৫-৯৫১৬৩০
০১৯৮৫-১৪১৮২৭

১



৪ ধবার

জনাব মা ন আল মােশদ চৗ রী, (উপপিরচালক)
জনাব সনা বা  খানম (সহকারী উপপিরচালক)
জনাব িরফাত লতানা রা  (কািরগির খা  পিরদশক)
জনাব তানিজয়া পারভীন ( সাইেলা অপাের ভ)
 জনাব খ কার িনজাম উি ন আহে দ (িনরাপ া হরী)
জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম ( িনরাপ া হরী)

০১৭১৬-৩৪২১২৯
০১৭২০-৩৬৩৩৫৩
০১৭৮৩-৩৬০৫৭৭
০১৭০৩-৭৩৪৮৪৮
০১৬৭৩-৯১৬১৩৯
০১৯৮৫-১৪১৮২৭

৫ হ িত বার

জনাব মা ন আল মােশদ চৗ রী, (উপপিরচালক)
জনাব সনা বা  খানম (সহকারী-উপপিরচালক)
জনাব রােবয়া খা ন (খা  পিরদশক)
জনাব আসমা ইসলাম( খা  পিরদশক)
জনাব শাম ন নাহার ( অিফস সহায়ক)
জনাব খ কার িনজাম উি ন আহে দ (িনরাপ া হরী)

০১৭১৬-৩৪২১২৯
০১৭২০-৩৬৩৩৫৩
০১৯১৩-৪৮১৭১৮
০১৮৬৫-৬৫৭৫৩০
০১৯১৫-৯৫১৬৩০
০১৬৭৩-৯১৬১৩৯

উ েউ ে ,  ,  সকলসকল   কমকত াকমকত া//কমচারীগণেককমচারীগণেক   মি প িরষদমি প িরষদ   িবভােগরিবভােগর  ১৫১৫ //০৬০৬ //২০২০ ি .২০২০ ি .   ত ািরেখরত ািরেখর  ১১১নং১১১নং  ারকারক   প ে রপ ে র
১৭১৭   ওও  ১৮১৮  নংনং  িমেকরিমেকর  শতশত   মেনমেন   চল েতচলেত   হেবহেব।।
অিতির  পিরচালক ( শাসন) সািবক মিনটিরং এর দািয়  পালন করেবন । 
জনাব শাম ন নাহার, অিফস সহায়ক, জনাব রিফ ল ইসলাম, িনরাপ া হরী,  জনাব খ কার িনজাম উি ন আহে দ,
িনরাপ া হরী, িচ  িবিল-িবতরণ কায েমর অিতির  দািয়  পালন করেবন ।
শাখার কমপিরিধ অ যায়ী নয় বরং িপিপ  শাখার য কান কাজ তাৎ িণক উপি ত কমকতা/কমচারীগণ নিথেত পশ কের
কাজ স  করেবন ।
উপের বিণত িদন/সময় ছাড়াও সরকাির কােজর েয়াজেন য কান িদন/সময় দ ের দািয়  পালন করেত হেব। 
এেত মহাপিরচালেকর অ েমাদন রেয়েছ।

সং : বণনােমাতােবক

২৭-৬ -২০ ২০

মা ন আল মােশদ চৗ রী
উপপিরচালক

ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩৪.৩২.০০৩.২০.১০৯/১(৪১) তািরখ: ১৩ আষাঢ ়১৪২৭
২৭ ন ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হেলাঃ: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র
২) অিতির  মহাপিরচালক, অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র
৩) পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র
৪) পিরচালক, িশ ণ িবভাগ, খা  অিধদ র
৫) পিরচালক, পিরদশন, উ য়ন ও কািরগরী সবা িবভাগ, খা  অিধদ র
৬) পিরচালক, সং হ িবভাগ, খা  অিধদ র
৭) পিরচালক, িহসাব ও অথ িবভাগ, খা  অিধদ র
৮) পিরচালক, চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভাগ, খা  অিধদ র
৯) পিরচালক, সরবরাহ, ব ন ও িবপণন িবভাগ, খা  অিধদ র
১০) অিতির  পিরচালক, এমআইএসএ এম িবভাগ, খা  অিধদ র

২



১১) অিতির  পিরচালক, অভ রীণ িনরী া িবভাগ, খা  অিধদ র
১২) আ িলক খা  িনয় ক, ঢাকা/রং র/রাজশাহী/চ াম/ লনা/বিরশাল/িসেলট
১৩) সাইেলা অধী ক, চ াম সাইেলা/নারায়ণগ  সাইেলা/সা াহার সাইেলা/আ গ  সাইেলা/ লনা সাইেলা
১৪) ধান িমলার, পা েগালা ঢাকা।
১৫) চলাচল ও সংর ণ িনয় ক, লনা/চ াম
১৬) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র
১৭) উপপিরচালক (সকল), খা  অিধদ র, ঢাকা।
১৮) শাসিনক কমকতা, নজারত শাখা, খা  অিধদ র
১৯) জনাব সনা বা  খানম , সহকারী উপপিরচালক (িপিপ ), শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা
২০) জনাব িরফাত লতানা রা  , কািরগির খা  পিরদশক, সং ি ঃ িপিপ  শাখা, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র,
ঢাকা
২১) জনাব রােবয়া খা ন, খা  পিরদশক, সং ি ঃ িপিপ  শাখা, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা
২২) জনাব আসমা ইসলাম, খা  পিরদশক, সং ি ঃ িপিপ  শাখা, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা
২৩) জনাব তানিজয়া পারভীন, সাইেলা অপাের ভ, সং ি ঃ িপিপ  শাখা, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা
২৪) জনাব শাম ন নাহার, অিফস সহায়ক, িপিপ  শাখা, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা
২৫) জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম, িনরাপ া হরী, সং ি ঃ িপিপ  শাখা, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা
২৬) জনাব খ কার িনজাম উি ন আহে দ, িনরাপ া হরী, সং ি ঃ িপিপ  শাখা, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র,
ঢাকা
২৭) অিফস কিপ / মা ার নিথ

২৭-৬ -২০ ২০

মা ন আল মােশদ চৗ রী
উপপিরচালক

৩
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)rf,{ strrr<{fn1 +9qm ffijr66s f;-$"re-t s<( qt-s cr<I fiFEE or< E-tE <r{cg ?t-n-r<r qt.gi

cr<t f?-ot"t T-yrF eqg'frGE FH fl'{{fdm {rqrfrft fitrDg+<tq ftn.nT' aft{-qa frftre
ffico{f{;

5o. ficq$wr$rr{ 661-641firq1 defi{ cqfff KI{I {tr< ili Er<, qrf,tir q-lfr< w<flstr
afin { {<( nmr aGtmTq a.tl:rfro rt{ffi urd]rs 4-{c<;

*
l, z_ r'.!t-ry:.

,\s
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5C.

)b,.

\x

qse{ BBf, FtlftE <it(fr( <r<cl DtT <FIt< fr'rcr <I(6Tfi,,f <itir $cnlsrft{ ffirql efiH
6ara.

w{cTfiE qtrE.r6qrcemw ftFro "fkTc< fiffi q(rtrc {tA frc{ 't"t,lR<R"I, TIffi cn{rq,

c+q e frTld trfftr{ q{rc-'itTC{; sr{ )r{r{q{ Tf6 "[k{]d-qs.nlq, fu'l sfs qtk-fE fu.til
$drf,slc< c:trq Dqt frFus <rrco qm;

Eg fr-cq{Iwi$itat )rcd{ gT.r< }rq-T{rc{.t, {"f qflmre rl wlbn qrcgrqn ffi arpa{t {-( ft<Tr
:rf,cil4(:K q{-11{4 rg qlq.Rf+ w15<+ffi wieqsTR >r+il{t-<rf{ qmfTks dl{1{ qkH,!<(
qqI]-il {ffx EenqaIExqT(q eTaffi w{qF q{fica- ctff,r<;

stEt qflqs{ {gr dftE Bangladesh Risk Zone-Basecl COVID-I9 Containment

lrnplementation Strategy/Guide q{'{r.t oc{ l(FT-cal{ Gfrrc {(sl{o Cil'l (dfu3t{, firg"f
e FFIq) q?q, tosb. €3 Tgq sri1].ft sq.Gnt{{a rV"fT 4l{ qsE (Red Zone), q{T s?pq

(Yellow Zone), qTsr qsq (Green Zone) Rrryc< cst{"ff q{cs ef]36ql qclfrTl{{a rv"f\' ilE
qrFE (Red Zone) C{l.ftE ffi{VB"rrc.a1/sElst/<1&./TeflR q-q F{lFE/fu +?afrsk< fi{uq
q{co q].{c<t <{( \3 ,ryq qrer{{ cr(E qla{ svnI' arxufrx <r<ql crsq q{,c<t

Arersfr Era cqln< w+ c+tGv a14 "|A"FI, c+tGs-airfiGv qtqr cc$ arBrf,{,

c.pmrs6vsfli1lTa{{q. qxTCq-E qtfrc, q{ tr{trf,, {q FEIEE, qqffi-o o.:futs, {I<t{ s e{{
>rf,filR, ri-RE (dIITC(T qa1 n1afr-E {stTrst el{rT, :{-{Gr-{Fa{-w{J1-{r tfix tGtn-q $ffi,
qdcrD-srsT ffi, sfia -Jqt{t <s1, il(ft'( fR{lcR qrftrs $t\9tTd/trrs Af\$F/<tBfqrc
sefi{ ffi "lR}-r{dTr fr'{cl ffi q"nr<Ei dfieBl loaefiy ffi qrrs qr<r e R-{cr
,i"ffi >rE-6ffEvft-st'l dc{rq?N eiq(I' idQcl $-{a<;

ffi .rc{tr<-n €El+rT q+eGGs fiirg6t TF1FT <ts-{IT-.r q<t-* q-fr+ qlts eron ffi
q6{r6gxm ftfr ?F-."ftK.ia €tlli[E <]t(< G.aI f-nxa Etfro rnrlrl q{c<r tiitt xs-om

AGsla, 6qq]E'rcqEi a.fli{{, lll{1 fu"i, qR{-1s1sl {Rfrqs qfiir c(ft? qe<r1q

rTfaEE1r< e +triol <.g<1r{ orr<t s sIlifl{ {F{ftx qiqq qmr'fffi q{fi-{T w{$fufifd,
<rsffi (d'yA{, Ctq]rqAqR q{fi{rm-{Co rYe $_+re qa<;

{H qrcrf, w{Rs flTRr <I q-fl{f?.s r<-+lft, qI{t-{<TIR, ,siTg.{Ifis, *n-=msr[fi\o <1

c<{r+]fr qd<TT? q<( <-{<fTsl? ,rsBE +-:fiost'l"f {t{ti"t 5E< wsum afif,r(i q-{a.fl:T{

Tg{rfln' e R'{cr arxmftx <r<s $e.io{c<;
qrya ,s rysr q?prd :r+q >rrffi/qt{ITf,f,1-A/ql{-s .Ifis ,!<( c<qrffi oftqq1< fiq
{<ql'faH ftfru {R{c< Hrfi alf+C{l Bg fr.Cq$wtslrd foB +:fCE sit'l s{rc e|lTe< ili
$f+t{" q.5'q o-:ffi s<i rdr{ {q<I a"lii'f"tT-.fqrq Btftp q\e{I (arr fr<q rn+ra<l srFCE

$:ffi1-6:ffirqr {lEI ffi fiFus<;rrcl{ qit ETru fl<T frstuJ caro wB'-1,-o 5t q:s1 GmlFi

+?01-qs]I< qfl<{ o.{(s {r<t ffi e qsr{$f]n ffiT <ffiE n<F"T )r\,.r surle $"fftfrn"e
qk-{qi{ ffi(u {C{; €{s

'xlg.CT<t ftvft'k w{C-<tt wCIIf{:rft{frll1 ftst{ Creil-d q(E;;g R-q11ft c>tr1-5 o{.<t

oei €nEl<qH, dR TdoilE{/fr-skt{ qI\eglqh k'+m s(xqax <I{ql sJItf< qry fuq-rr\r{r<t{ q<tr'n 
Mts(ccr3TffiTdr.o

t-cciE, r, fl ;:,;:.,Tln *t. gon. r, o

ffi:r< :tftr<rcG-< (Tn{;
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5l a$r'{ff{ T"[ {tr<' Sqli{ff{ st'ir"ir

) r RotfrH afor1-a]_< 1aqql

e1 6cf4l ariI{s (Tf,{)
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