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২৮ ভা  ১৪২৭

িবষয:় কেরানাকেরানা   পিরি িতেতপিরি িতেত   গেমরগেমর   িচিচ  জ ািরকরণজািরকরণ   সং াসং া   িনেদশনারিনেদশনার   আেলােকআেলােক  জ াির তজাির ত   িচরিচর
তােপতােপ   অ েমাদেনরঅ েমাদেনর   াবাব   রণরণ   এবংএবং  িডআর িসিডআর িস   িচিচ  জ ািররজ ািরর   েে   অিধদ েররঅিধদ েরর
বা েমাদনবা েমাদন   হণহণ ।।

: চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভােগর ৩১/০৩/২০২০ ি . তািরেখর ১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০০৪.১৭.৩১৬ নং
ারক।

          উপ  িবষয় ও ে র ি েত জানােনা যাে  য, দেশ কেরানা ভাইরাসজিনত রাগ এর া ভােবর াপেট খা
অিধদ রাধীন এলএসিড/িসএসিডেত জ ির গম পিরবহেণর আব কতা দখা িদেল সংি  আ িলক খা  িনয় কগণ ক ক
সা য়ী ট িবেবচনায় এবং াক ভেম  পিরহার কের িনকটতম সাইেলা/িসএসিড/এলএসিড হেত ম ত সােপে  িচ জাির বক
গেমর চািহদা রণ কের জাির ত িচ/ িচস েহর তােপ  অ েমাদেনর জ  াব খা  অিধদ ের রেণর িনেদশনা দান
করা হেয়িছল। িক  ল  করা গেছ য, জাির ত িচর তােপ  অ েমাদেনর জ  কান াব আ িলক খা  িনয় েকর
কাযালয়, চ াম ও লনা হেত পাওয়া যায়িন। তােপ  অ েমাদন াবনা িবলে  পশ করা হেল তা িন ি  করেতও িবল
হেয় থােক। তাই এখন থেক আ িলক খা  িনয় ক, চ াম ও আ িলক খা  িনয় ক, লনা কাযালয় হেত জাির ত
িডআর িস িচস হ অিধদ েরর বা েমাদন েম জাির করা জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

১২-৯-২০ ২০

আ িলক খা  িনয় ক, 
ঢাকা/রং র/রাজশাহী/চ াম/ লনা/বিরশাল/িসেলট

মাঃ ফজেল রা ী হায়দার
উপ-পিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৮১.৫০.০০৪.১৭.১০১৭/১(১১) তািরখ: ২৮ ভা  ১৪২৭
১২ সে র ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র
২) অিতির  মহাপিরচালক, অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, খা  অিধদ র
৩) পিরচালক, িহসাব ও অথ িবভাগ, খা  অিধদ র
৪) পিরচালক, সং হ িবভাগ, খা  অিধদ র
৫) পিরচালক, সরবরাহ, ব ন ও িবপণন িবভাগ, খা  অিধদ র
৬) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র
৭) সাইেলা অধী ক, চ াম সাইেলা

১



৮) সাইেলা অধী ক, নারায়ণগ  সাইেলা
৯) সাইেলা অধী ক, সা াহার সাইেলা
১০) সাইেলা অধী ক, আ গ  সাইেলা
১১) সাইেলা অধী ক, মাংলা সাইেলা, বােগরহাট।
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