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িবষয়ঃ কেরানা ভাইরাসজিনত জ�রী িচিকৎসা �সবা �দােনর লে�� িবভাগীয় ও �জলা পয �ােয় �য �কান পেদর িচিকৎসক কম �কত �ােদর

সামিয়কভােব সংযুি�েত পদায়েনর �মতা অপ �ণ।

 

             উপযু�� িবষেয়র পিরে�ি�েত পরবত�ী িনেদ�শ না �দয়া পয�� িবভাগীয় ও �জলা পয�ােয় কেরানা ভাইরাসজিনত িচিকৎসা �সবা

�দােনর লে�� আ�ঃ সম�েয়র মাধ�েম এক �া��েসবা �িত�ান হেত অন� �া��েসবা �িত�ােন সংযুি�েত �য �কান পেদর িচিকৎসক পদায়েনর

লে�� িবভাগীয় পিরচালকগণেক �-� িবভােগ এবং িসিভল সাজ�নগণেক �-� �জলার মেধ� িনে�া� শেত� সামিয়ক �মতা অপ�ন করা করা হেলা।

১।     সংযুি�েত পদায়নকৃত কম�কত�া সংযুি�কালীন সমেয় তাঁর মূল কম��ল হেত �বতন ভাতািদ উে�ালন করেবন।

২।     এ আেদশ �ধুমা� জ�রী কেরানা ভাইরাস �রাগ �মাকােবলার সময়কােল কায�কর থাকেব।

৩।     যথাযথ কতৃ�পে�র অনুেমাদন�েম জন�ােথ� এ আেদশ জারী করা হেলা।

�ারক নংঃ ৪৫.১৪৯.০১৯.০০.০০.০০৩.২০২০-২৩৬                                           তািরখঃ ৩১-০৩-২০২০

অনুিলিপ অবগিত ও �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর জন� ��রণ করা হেলাঃ  

1. মহাপিরচালক, �া�� অিধদ�র, মহাখালী, ঢাকা।
2. মহাপিরচালক, পিরবার পিরক�না অিধদ�র, কাওরান বাজার, ঢাকা।
3. যু��ধান, �া�� �সবা িবভাগ, �া�� ও পিরবার কল�াণ ম�ণালয়।
4. পিরচালক (�শাসন/ এমআইএস), �া�� অিধদ�র, মহাখালী, ঢাকা (সংি�� কম�কত�াগণেক অবিহত ও ব�ি�গত নিথেত সংর�ণ করার

অনুেরাধসহ)। 
5. অধ��/ পিরচালক/ লাইন ডাইের�র,........................................................।
6. িবভাগীয় পিরচালক (�া��), .........................................................।
7. মাননীয় ম�ী/ �িতম�ীর একা� সিচব, �া�� ও পিরবার কল�াণ ম�ণালয়।
8. উপ-পিরচালক, বাংলােদশ ফর� �  ও �কাশনা অিধদ�র, �তজগাঁও, ঢাকা (��াপনিট �গেজেটর পরবত�ী সংখ�ায় �কােশর অনুেরাধসহ)।
9. উপপিরচালক / ত�াবধায়ক,............................। 

10. অধ��, ম�াট� / আইএইচিট,............................। 
11. িসিভল সাজ�ন / সহকারী পিরচালক,............................।
12. �ধান িহসাবর�ণ কম�কত�া, �া�� ও পিরবার কল�াণ ম�ণালয়, সিচবালয় ভবন (৩য় �ফজ), �স�নবািগচা, ঢাকা।
13. সিচব মেহাদেয়র একা� সিচব, �া�� �সবা িবভাগ, �া�� ও পিরবার কল�াণ ম�ণালয়।
14. িবভাগীয় িহসাব িনয়�ক, .............................।
15. �জলা িহসাবর�ণ কম�কত�া,........................।
16. িসে�ম এনািল�, কি�উটার �সল, �া�� ও পিরবার কল�াণ ম�ণালয় (��াপনিট ম�ণালেয়র ওেয়ব সাইেট �কােশর অনুেরাধসহ)
17. উপেজলা �া�� ও পঃপঃ কম�কত�া, …………………………………….…….।
18. উপেজলা িহসাবর�ণ কম�কত�া, ……………………………………….…….।
19. অিতির� সিচব (�শাসন) মেহাদেয়র ব�ি�গত কম�কত�া, �া�� �সবা িবভাগ, �া�� ও পিরবার কল�াণ ম�ণালয়।
20. যু�সিচব (পার) মেহাদেয়র ব�ি�গত কম�কত�া, �া�� �সবা িবভাগ, �া�� ও পিরবার কল�াণ ম�ণালয়।
21. ডাঃ ...........................................................................................................................................................................।
22. অিফস কিপ।

 

 


