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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
ডাক, �টিলেযাগােযাগ ও ত���ি� ম�ণালয় 

ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র 
�শাসন শাখা 

www.doict.gov.bd
আইিস� টাওয়ার (১১ তলা), আগারগ�ও, ঢাকা-১২০৭

 

 

�ারক ন�র: ৫৬.০৪.০০০০.০০৮.১৮.০০৬.১৭.৩৯৭ তািরখ: 
০৪ এি�ল ২০২১

২১ �চ� ১৪২৭

িবষয়: কেরানা ভাইরাস জিনত �রাগ �কািভড-১৯-এর িব�ার �রাধকে� শত� সােপে� অিফেস উপি�িত �সে�।
��: (ক) মি�পিরষদ িবভােগর �ারক নং ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০৩.২০.১১১; তািরখ: ০৪/০৪/২০২১ি�.

(খ) �ধানম�ীর কায �ালেয়র �ারক নং ০৩.০০.২৬৯০.০৮২.৪৬.০২৫.২০২১.১২৪; তািরখ: ২৯/০৩/২০২১ ি�.
          উপ� �� িবষয় ও �ে�া� �ারেকর ��ি�েত জানােনা যাে� �য, কেরানাভাইরাস (�কািভড-১৯) সং�মেণর িব�মান পিরি�িত পয �ােলাচনায়

�ধানম�ীর কায �ালয় ক��ক গত ২৯ মাচ � ২০২১ তািরেখর ০৩.০০.২৬৯০.০৮২.৪৬.০২৫.২০২১.১২৪ ন�র �ারেক ১৮ দফা িনেদ �শনা �দান করা

হেয়েছ। বিণ �ত �ারেকর অ��ি��েম আগামী ০৫ এি�ল ২০২১ �ভার ৬.০০টা �থেক ১১ এি�ল ২০২১ রাত ১২.০০টা পয �� �ময়ােদ �িতপালেনর জ�

মি�পিরষদ িবভাগ হেত অ� ০৪ এি�ল ২০২১ তািরেখ (ক) �ারক�েল িনেদ �শনা �দান করা হেয়েছ। 

২।    এমতাব�ায়,  ��� �ারক�েয়র পিরে�ি�েত কেরানা ভাইরাসজিনত �রাগ �কািভড-১৯-এর িব�ার �রাধকে� শত� সােপে� ত� ও �যাগােযাগ

��ি� অিধদ�েরর �ধান কায �ালেয়র �কবল জ�রী কাজ স�দােনর জ� সীিমত পিরসের সংি�� কম �কত�া/কম �চারীেক �িত�ােনর িনজ� পিরবহন

�ব�াপনায় অিফেসর আসা-যাওয়ার জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা হেলা। 

সং�ি�: বণ �নামেত

৪-৪-২০২১

িবতরণ :
১) আইিস� অিধদ�েরর �ধান কায �ালেয় কম �রত সকল কম �কত�াগণ
২) কি�উটার অপােরটর ও �াি�গত সহকারী �প
৩) জনাব ..........................................।

�মাঃ আিম�ল ইসলাম
উপ-পিরচালক

�ারক ন�র: ৫৬.০৪.০০০০.০০৮.১৮.০০৬.১৭.৩৯৭/১(৫) তািরখ: ২১ �চ� ১৪২৭

০৪ এি�ল ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) অিতির� মহাপিরচালক, অিতির� মহাপিরচালক, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
২) মাননীয় �িতম�ীর একা� সিচব, �িতম�ীর দ�র , ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ
৩) িসিনয়র সিচেবর একা� সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ�র, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ
৪) �ি�গত সহকারী, মহাপিরচালেকর কায �ালয়, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র
৫) অিফস কিপ



4/6/2021 ডাক (১) | অিফস ব�ব�াপনা

https://doict.nothi.gov.bd 2/2

৪-৪-২০২১
�মাঃ আিম�ল ইসলাম 

উপ-পিরচালক


