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৩ াবণ 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 িত উ য়েনর লে  সরকার ৩১ ম ২০২০ থেক ১৫ জনু

২০২০ পয  শতসােপে  দেশর সািবক কাযাবিল এবং জনসাধারেণর চলাচেল িনেষধা া
আেরাপ/সীিমত করার িস া  ১৬ জনু ২০২০ হেত ৩০জনু ২০২০ পয  বিধতকরণ করা হয়। পরবতীেত
মি পিরষদ িবভাগ ৩০/০৬/২০২০ি . তািরেখ ১২৩ নং ারেক কেরানা ভাইরাসজিনত রাগ
কািভড-১৯-এর িব ার রাধ এবং পিরি িতর উ য়েনর লে  সরকার শতসােপে  দেশর সািবক

কাযাবিল এবং জনসাধারেণর চলাচেল িনয় ণ আেরাপ করার িস া  হণ কেরেছন এবং সরকার িনধািরত
শতা যায়ী িনয়িমত ভােব অিফস কায ম অব াহত রাখার িস া  হণ কেরেছন। সই সােথ ঝঁুিকপণূ,
অ  কমচারী এবং স ান স বা নারীগণ কম েল উপি ত হওয়া থেক িবরত থাকেব। 
 এমতাব ায়, িপিপিট শাখার সকল কমকতা-কমচারীগণেক িনজ ব ব াপনায় উি িখত িনেদশনা মেন
যথাযথভােব দ ের দািয়  পালেনর জ  িনেদশ দান করা হেলা। উে খ ,অ  দ েরর
২৭/০৬/২০২০ি . তািরেখর ১০৯নং ারকােদশ বািতল বেল গণ  হেব।

এেত মহাপিরচালক মেহাদেয়র অ েমাদন রেয়েছ।
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অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হেলাঃ: 
১) মহাপিরচালক, খাদ  অিধদ র
২) সকল পিরচালক ও অ া  অিফস ধান
৩) আ িলক খাদ  িনয় ক, ঢাকা/রংপরু/রাজশাহী/চ াম/খলুনা/বিরশাল/িসেলট

১



৪) সাইেলা অধী ক, চ াম সাইেলা/নারায়ণগ  সাইেলা/সা াহার সাইেলা/আ গ  সাইেলা/খলুনা
সাইেলা
৫) চলাচল ও সংর ণ িনয় ক, খলুনা/চ াম
৬) ধান িনয় ক, ঢাকা।
৭) িসে ম এনািল , ঢাকা।
৮) উপপিরচালক (সকল), খাদ  অিধদ র, ঢাকা।
৯) শাসিনক কমকতা, নজারত শাখা, খাদ  অিধদ র
১০) জনাব ..........................................................
১১) অিফস কিপ / মা ার নিথ
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