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ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.৩২.০০১.১৮.৪৪৪ তািরখ: 
১৮ ম ২০২১

৪ জ  ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
       ধানম ীর কাযালেয়র ২৯/০৩/২০২১ তািরেখর ১২৪ নং ারক, খা  ম ণালেয়র ৩১/০৩/২০২১ তািরেখর ৩১৮ নং

ারেক কেরানা ভাইরাস ( কািভড-১৯) সং মেণর িব মান পিরি িতেত সরকার ক ক জ ির সবায় িনেয়ািজত
িত ান ছাড়া সকল সরকাির- বসরকাির অিফস/ িত ান/িশ  কারখানাস হ ৫০ ভাগ জনবল ারা পিরচালনার িনেদশনা
দান করা হেয়িছল। পরবত েত মি পিরষদ িবভােগর ৪/৪/২০২১ তািরেখর ১১১ নং ারেকআইন লা এবং জ ির

পিরেষবা, যমন- াণ িবতরণ, া  সবা, িব ৎ, পািন, াস, ফায়ার সািভস, ব রস হ এবং প  পিরবহণ, উৎপাদন
ব া এবংজ ির পিরেষবার সােথ  সংি  অিফসস হ, তােদর কমচারী ও যানবাহন এ িনেষধা ার আওতা বিহ ত

থাকেব মেম িনেদশনা দান করা হয়।সবেশষ১৬/০৫/২০২১ তািরেখর ১৫১ নং ারেক সরকাের রাজ  আদােয়র সােথ
স ৃ  সকল দ র/সং াস হেক জ ির পিরেষবা আওতা  হেব মেম ঘাষণা করা হয়।

        উপেরা  াপেট িনধািরত সময়সীমার মে  অভ রীণ বােরা সং হ-২০২১ ও গম সং হ-২০২১ ল মা া
অজন, রল ও নৗপেথ আমদািন ত খা শ  জ ির খালাস, সারােদেশ সড়ক, রল ও নৗপেথ খা শ  পিরবহণ
অ াহত রাখা এবং ইিপ-ওিপসহ সকল াণখােত খা শ  িবতরণ কায ম ুভােব স করেণর লে  মাঠপযােয়র
পাশাপািশ খা  অিধদ র ও অধীন  সকল দ রস েহ শতভাগ জনবল ারা িনয়িমতভােব পিরচালনাকরা আব ক।

       এ েণ, খা  অিধদ েরর অভ রীণ খা শ  সং হ, আ জািতক খা শ  আমদািন ও খালাস, খা শ  িবতরণ
ও িবিভ  খােত খা শ  িবতরণ কায মস হ জ ির পিরেষবার অ  িবধায় জন ােথ পরবত  িনেদশ না দওয়া
পয  কেরানা ভাইরােসর িব ার িতেরােধ সরকার ক ক িনেদিশত া িবিধ অ সরণ বক অিধদ র ও মাঠপযােয়র
দ রস েহ শতভাগ জনবল িদেয় িনয়িমতভােব অিফস পিরচালনার িনেদশ দান করা হেলা।

১৮-৫-২০২১
শখ িজবর রহমান

মহাপিরচালক

ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.৩২.০০১.১৮.৪৪৪/১(৪০) তািরখ: ৪ জ  ১৪২৮
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সদয় অবগিত/অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হল: 
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১) সিচব, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। (সদয় অবগিতর জ )
২) অিতির  মহাপিরচালক, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৩) পিরচালক, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৪) পিরচালক, সরবরাহ, ব ন ও িবপণন িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৫) পিরচালক, চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৬) পিরচালক, িহসাব ও অথ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৭) পিরচালক, পিরদশন, উ য়ন ও কািরগরী সবা িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৮) পিরচালক, সং হ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৯) পিরচালক, িশ ণ িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
১০) ধান িমলার, পা েগালা সরকাির আ িনক ময়দা িমল, ঢাকা।
১১) আইন উপেদ া, খা  অিধদ র, ঢাকা।
১২) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, খা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। (ম ী মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )
১৩) অিতির  পিরচালক (চলিত দািয় ), এমআইএসএ এম িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
১৪) অিতির  পিরচালক, অভ রীণ িনরী া িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
১৫) ধান িনয় ক, ধান িনয় ক, ঢাকা রশিনং, ঢাকা।
১৬) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, ঢাকা। (তার িনয় ণাধীন সকল দ ের আেদশ  রণ
করেত অ েরাধ করা হেলা)
১৭) আ িলক খা  িনয় ক (চলিত দািয় ), আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, রাজশাহী। (তার িনয় ণাধীন সকল দ ের
আেদশ  রণ করেত অ েরাধ করা হেলা)
১৮) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, চ াম। (তার িনয় ণাধীন সকল দ ের আেদশ  রণ
করেত অ েরাধ করা হেলা)
১৯) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয,় লনা। (তার িনয় ণাধীন সকল দ ের আেদশ  রণ
করেত অ েরাধ করা হেলা)
২০) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, বিরশাল। (তার িনয় ণাধীন সকল দ ের আেদশ  রণ
করেত অ েরাধ করা হেলা)
২১) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, রং র। (তার িনয় ণাধীন সকল দ ের আেদশ  রণ
করেত অ েরাধ করা হেলা)
২২) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, িসেলট। (তার িনয় ণাধীন সকল দ ের আেদশ  রণ
করেত অ েরাধ করা হেলা)
২৩) আ িলক খা  িনয় ক, ময়মনিসংহ। (তার িনয় ণাধীন সকল দ ের আেদশ  রণ করেত অ েরাধ করা হেলা)
২৪) সাইেলা অধী ক, নারায়ণগ  সাইেলা, নারায়ণগ ।
২৫) সাইেলা অধী ক , চ াম সাইেলা, চ াম।
২৬) সাইেলা অধী ক , আ গ  সাইেলা,িব-বাড়ীয়া।
২৭) সাইেলা অধী ক , সা াহার সাইেলা, ব ড়া।
২৮) সাইেলা অধী ক , ীল সাইেলা, লনা।
২৯) সাইেলা অধী ক , মাংলা সাইেলা, বােগরহাট।
৩০) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকা। (আেদশ  খা  অিধদ েরর ওেয়বসাইেট

কােশর েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।)
৩১) উপ-পিরচালক, বতন, পেদা িত ও িশ ণ শাখা, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৩২) উপ-পিরচালক, তদ  ও মামলা শাখা, খা  অিধদ র, ঢাকা।
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৩৩) জলা খা  িনয় ক (সকল) , .................................
৩৪) চলাচল ও সংর ণ িনয় ক (খা ), চ াম।
৩৫) চলাচল ও সংর ণ িনয় ক (খা ), লনা।
৩৬) ব াপক (সকল), .............................................................
৩৭) শাসিনক কমকতা, শাসন িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৩৮) অিফস কিপ।
৩৯) মা ার কিপ।
৪০) গাড ফাইল কিপ।

১৮-৫-২০২১
মা ন আল মােশদ চৗ রী

উপপিরচালক
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