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িবষয:় কািভডকািভড --১৯১৯  িব ারিব ার   র ােধরােধ   স াধ ারণসাধ ারণ     উ রউ র   কম েলকম েল  উপি িতউপি িত   সং াসং া   িনেদশনািনেদশনা   িতপালনিতপালন
সেসে ।।

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর আেদশ অ যায়ী িবমান ক প  ক ক কেরানা ভাইরাস ( কািভড-১৯) িব ার 
রাধ ও সং মন িতেরােধ ৩০ ম ২০২০ তািরখ পয  সাধারণ  ঘাষণা করা হয়। দেশর অথৈনিতক িবরতা 
র করার জ  গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার ৩১ ম ২০২০ তািরখ হেত সীিমত পিরসের সকল সরকাির, 
ায় শািসত, বসরকাির িত ােনর কায ম চা  করার িস াে র পিরে ি েত িবমান ৩১ ম ২০২০ তািরখ হেত 

তার কায ম নরায় চা  করেত যাে । তেব, কািভড-১৯-এর সং মণ িব াপী মহামারী আকাের প ধারণ 
করায় িবমােনর বতমান অপােরশনাল কাজ সীিমত আকাের চলেছ। ফেল, িবমােনর সকল কমকতা-কমচারীরই ৩১ 
ম ২০২০ তািরখ হেত কাযালেয় উপি িত জ ির নয়। 

০২।          া িবিধ িতপালন, সামািজক র  বজায় ও দা িরক চািহদা িবেবচনায় িত  পিরদ েরর নতম কম র 
েয়াজনীয়তার পিরক না ণয়ন কের আগামী ৩০ ম ২০২০ তািরেখর মে  ক ীয় শাসেন রণ করেত হেব। 

কম  ব াপনা সং া  পিরক না ণয়েনর ে  িনে া  িবষয়স েহর িত  আেরাপ করেত হেব:
ক)  য সকল কমকতা বাসা থেক অনলাইেন দা িরক কায ম স  করেত স ম তােদর কম েল 
আগমেনর েয়াজন নই।
খ)  ৪থ িণর কমচারীেদর মে  সবিন  সং ক কম েক কম েল আসার অ মিত দওয়া যেত পাের।
গ)  রা ার িডউ র ে  ৮-১৪ িদেনর রা ার করা যেত পাের।
ঘ)  যেহ  বতমােন বিশরভাগ িবমােনর িনজ  যানবাহন ারা পিরবহন করা হে  সেহ , যানবাহেনর 

া তা ও আবাসেনর অব ান িবেবচনায় উপি িতর পিরক না করা।
ঙ)  উপ-মহা ব াপক/ ব াপকগণেক েয়াজেন মাইে াবােস যাতায়াত করেত হেত পাের।
চ)  মিডেকল স াের আপাতত িরফা  কায ম িগত থাকেব।
ছ)  অিনবায কারেণ কাযালেয় উপি িত ১৫ িমিনেটর পিরবেত ৪৫ িমিনট পয  িশিথল করা হেলা।

০৩। এমতাব ায়, পিরদ েরর কম  ব াপনা সং া  পিরক না অ যায়ী েয়াজনীয় কমকতা-কমচারীগণেক -  
উ তন ক পে র অ মিত সােপে  কম েল উপি িতর জ  অ েরাধ করা হেলা।

০৪। ক পে র অ েমাদন েম এ আেদশ জাির করা হেলা, যা অিবলে  কাযকর হেব।

৩০-৫-২০২০
িজয়াউ ীন আহেমদ
পিরচালক শাসন

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক (সকল)।
২) মহা ব াপক (সকল)/অ , িবএ িস/িহসাব িনয় ক/িচফ অফ িনং/িচফ অফ টকিনক াল/িচফ অফ াইট
সফ /িচফ অফ িসিডউিলং এ  ািনং/ ধান েকৗশলী (সকল)/ কা ািন সে টাির/ ধান িচিকৎসক।
৩) সংি  উপ-মহা ব াপক/উপ- ধান েকৗশলী (সকল)/ ধান িশ ক/আই ।

১



৪) ব াপনা পিরচালক-এর ব াপক সম য় - ব াপনা পিরচালক ও িসইও মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ।
৫) ইনচাজ (সকল) শাসিনক সল-সংি  দ র/পিরদ র/িবভাগ/উপ-িবভাগ/শাখােক অবিহত বক সংর েণর জ ।
৬) ব াপক/ জলা ব াপক/ শন ব াপক (সকল), িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই  িলঃ।
৭) না শ বাড।

২


