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ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৫১২.১৮.০০৩.২০.৫১৪ তািরখ: 
২৫ অে াবর ২০২০

৯ কািতক ১৪২৭

িবষয়: কািভডকািভড--১৯১৯  সং মেণরসং মেণর  স াবস াব  Second Wave  Second Wave মাকােবলায়মাকােবলায়  মামা   পিরধানপিরধান  িনি তকরণিনি তকরণ
সূ : সিচব, া  সবা িবভােগর আধা-সরকাির প  ন র: ৪৫.০০.০০০০.১৭১.৩২.০১৭.২০.৩৪৩,

তািরখ: ২২.১০.২০২০

      উপযু  িবষেয় সূ  ারেক া  আধা-সরকাির পে র িচ িতিলিপ এইসে  রণ করা হেলা।
কািভড-১৯ সং মেণর স াব  Second Wave মাকােবলায় মা  পিরধান িনি ত করা, িচিকৎসা কােজ

িনেয়ািজত ব ি বগ ব তীত অ  সকল ে  পনুব বহারেযাগ  কাপেড়র মা  পিরধান করা, মা
পিরধান িবষেয় সংি  দ র/সং া/ িত ােনর সামেন দৃ মান ােন ‘মা  ব বহার ব তীত েবশ
িনেষধ/No Mask No Entry’ অথবা ‘মা  পিরধান ক ন, সবা িনন/Wear Mask, Get
Service’ িবষেয় ব ানার াপন এবং কািভড-১৯ িতেরােধ জািরকতৃ পিরপ সমেূহর িনেদশনা বা বায়ন
িনি ত করেত হেব। এ ছাড়া, মা  ব তীত অিফস/আদালত/শিপংমল/বাজার/সামািজক/রা ীয় অ ােন না
যাওয়া এবং কােনা সাহায /সহেযািগতা/সািভস না পাওয়ার িবষয়িটও িনি ত করেত হেব। 

০২।   এমতাব ায়, উি িখত আধা-সরকাির পে র আেলােক যথাযথ ব ব া হেণর জ  িনেদশ েম
অ েরাধ করা হেলা।

সংযু : বণনামেত এক পৃ া।

২৫-১০-২০২০

িবতরণ :
১) িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল)
২) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)
৩) জলা শাসক (সকল)
৪) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)

মাঃ শাফায়াত মাহববু চৗধুরী
উপসিচব

ফান: ৯৫৭৫৪৪৭
ফ া : ৯৫৭৩৫৩৩

ইেমইল: dfal_sec@cabinet.gov.bd

ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৫১২.১৮.০০৩.২০.৫১৪/১(২) তািরখ: ৯ কািতক ১৪২৭
২৫ অে াবর ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা: 
১) ধানম ীর মখু  সিচব, ধানম ীর কাযালয়
২) সিচব, া  সবা িবভাগ

১



২৫-১০-২০২০
মাঃ শাফায়াত মাহববু চৗধরুী 

উপসিচব
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