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      ১৩ �জ�� ১৪২৭ 
�ারক নং: ইউিজিস/�শাঃ/৪(৪)/৭৩/১১-১/২২২৬                                                                        তািরখঃ ---------------- 

                                                                                                                                           ২৭ �ম ২০২০ 
 

িবষয়ঃ �দশ�াপী কেরানা ভাইরাস (�কািভড-১৯) এর �া�ভ�াব এবং �াপক িব�ার �রাধকে� সকল পয �ােয়র কম �কত�া-
কম �চারীেদর �া�� িবিধ িনি�তকরণ। 

 

��ঃ নং-৩৭.০০.০০০০.০০০.১৬.০০৫.১৬.১৫৮, তািরখঃ ১৭-০৫-২০২০। 
 
উপ� �� িবষয় ও �ে� মা�িমক ও উ�িশ�া িবভাগ, িশ�া ম�ণালয় �থেক �া� প�� সদয় অবগিত ও �েয়াজনীয় �ব�া 
�হেণর জ� এতদসংেগ ��রণ করা হ’ল। 
 

সং�ি�ঃ বণ �না �মাতােবক। 
 ক��পে�র িনেদ �শ�েম, 

 
২৭-০৫-২০২০ 

ড. �ফরেদৗস জামান 
সিচব (অিতির� দািয়�) 

�মাবাইলঃ ০১৭০৮৯১৯১১০ 
ই-�মইলঃ ferdousugc@gmail.com 

িবতরণঃ 
১-৪৬। �রিজ�ার, সকল পাবিলক িব�িব�ালয়। 
৪৭-১৪৭। �রিজ�ার, সকল �বসরকাির িব�িব�ালয়।  

     ১৩ �জ�� ১৪২৭ 
�ারক নং: ইউিজিস/�শাঃ/৪(৪)/৭৩/১১-১/২২২৬                                                                        তািরখঃ ---------------- 

                                                                                                                                       ২৭ �ম ২০২০ 
সদয় অবগিত ও �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ�ঃ 
১-৯। পিরচালক (অথ � ও িহসাব/পিরক�না ও উ�য়ন/িরসাচ � সােপাট � এ� পাবিলেকশন/পাবিলক িব�িব�ালয় �ােনজেম�/ 

�বসরকাির িব�িব�ালয়/আইএমিস�/এসিপিকউএ/জনসংেযাগ ও ত� অিধকার/�জনােরল সািভ �েসস এ� এে�ট িবভাগ), 
ইউিজিস, ঢাকা। 

১০। জনাব �মাঃ রােহদ �হােসন, উপসিচব, সম�য় শাখা, মা�িমক ও উ�িশ�া িবভাগ, িশ�া ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, 
ঢাকা। 

১১। িসিনয়র সহকারী সিচব, �চয়ার�ান মেহাদেয়র দ�র, ইউিজিস, ঢাকা। 
১২-১৪। িসিনয়র সহকারী সিচব/ সহকারী সিচব সদ� মেহাদয়গেণর দ�র, ইউিজিস, ঢাকা। 
১৫। সিচব মেহাদেয়র �ি�গত কম �কত�া, ইউিজিস, ঢাকা। 
১৬-১৭। নিথ/মহানিথ। 
  

২৭-০৫-২০২০ 
জাফর আহ�দ জাহা�ীর 

�� সিচব 
�মাবাইলঃ ০১৭১৬৬০৬৯৬০ 

ই-�মইলঃ jahanger@ugc.gov.bd 
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িশ া ম ণালয় 

মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ 
সম য় শাখা 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০০০.১৬.০০৫.১৬.১৫৮ তািরখ: 
১৭ ম ২০২০

৩ জ  ১৪২৭

িবষয:় দশ াপীদশ াপী  কেরানাকেরানা   ভাইরাসভাইরাস  ( ( কািভডকািভড --১৯১৯) ) এরএর   া ভাবা ভাব   এবংএবং  াপকাপক  িব ারিব ার   র াধকেরাধকে   সকলসকল
পযােয়রপযােয়র   কমকতাকমকতা --কমচার ীেদরকমচার ীেদর   াা   িব িধিবিধ   িনি তকরণিনি তকরণ ।।

: া  সবা িবভাগ, া  ও পিরবার ক াণ ম ণালেয়র প  নং- ৪৫.০০.০০০০.১৪০.৯৯.০০৪.২০-৬৫৫,
তািরখ: ১১ ম ২০২০।

          উপ  িবষেয়র পিরে ি েত া  সবা িবভাগ, া  ও পিরবার ক াণ ম ণালয় হেত া  ে া  প  এ সােথ
রণ করা হেলা। িরত পে  বিণত দশ াপী কেরানা ভাইরাস ( কািভড-১৯) এর া ভাব এবং াপক িব ার রাধকে  সকল

পযােয়র কমকতা-কমচারীেদর িনে া  া  িবিধ পালন িনি তকরেণর লে  ার অধীন  সকল কমকতা-কমচারীেক
িনেদশনা দানসহ েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 

াা   িবিধিবিধ   সং াসং া   িন েদশন ািন েদশন া::
(১) েযাজনীয় সং ক জীবা করণ ােনল াপেনর ব া হেণর জ  গণ ত ম ণালযে়ক িনেদশনা দান করা যেত
পাের।
(২) অিফস চা  করার েব অব ই িত  অিফস ক /আি না/রা াঘাট জীবা  করেত হেব। 
(৩) েত ক ম ণালয/়িবভােগ েবশ পেথ থামাল ানার/থােমািমটার িদেয ়কমকতা/কমচারীেদর শরীেরর তাপমা া পরী া কের
অিফেস েবশ করােত হেব।
(৪) অিফস পিরবহনস হ অব ই শতভাগ জীবা নাশক িদেয ়জীবা  করেত হেব। যানবাহেন বসার সময ়পার ািরক নতম
িতন ট শারীিরক র  বজায ়রাখেত হেব এবং সকলেক মা  (সািজক াল মা  অথবা িতন পরত ( র) িবিশ  কাপেডর় মা , যা
নাক ও খ ভােলাভােব ঢেক রাখেব) বহার করেত হেব। 
(৫) সািজক াল মা   একবার (One time) িহসােব বহার করা যােব। কাপেডর় মা  সাবান িদেয ়পির ার কের ণরায়

বহার করা যােব। 
(৬) যা ার েব এবং যা াকালীন পেথ বার বার হ া  ািনটাইজার িদেয ়হাত পির ার করেত হেব। 
(৭) খাওযা়র সময ়শারীিরক র  ( তম িতন ট) বজায ়রাখেত হেব। 
(৮) িতবার টযে়লট বহােরর পের সাবান ারা জীবা করণ িনি ত করেত হেব। 
(৯) অিফসস েহ কাজ করার সময ়শারীিরক র  বজায ়রাখেত হেব। 
(১০) কম েল সকলেক অব ই মা  পিরধান করেত হেব এবং ঘন ঘন সাবান পািন বা হ া  ািনটাইজার িদেয ়হাত পির ার
করেত হেব। 
(১১) কমকতা/কমচারীেদর কেরানা (COVID-19) িতেরােধ িবিভ  সাধারণ িনেদশনাসহ  অ া  া িবিধ িনযি়মত মেন
কিরেয ় িদেত হেব এবং তারা া িবিধস হ মেন চলেছ িকনা তা মিনটিরং করেত হেব। িভিজেল  ম এর মা েম মিনটিরং
কায ম পিরচালনা করেত হেব। 
(১২) মান একািধক ােন ছিবসহ া  র া িনেদশনা িলেয ়রাখেত হেব। 
(১৩) কান কমচারীেক অ  পাওযা় গেল তাৎ িণকভােব তােক আইেসােলশন/ কাযা়ের াইেন রাখার ব া করেত হেব। 

১



১৭-৫-২০২০

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
১) চয়ার ান, চয়ার ান এর দ র, বাংলােদশ িব িব ালয় 
ম রী কিমশন
২) চয়ার ান, বাংলােদশ অ াে িডেটশন কাউি ল (িবএিস), 
ি ন ড া এইমস টাওয়ার ( লেভল-১০), ৫১-৫২ মহাখালী 
বা/এ, ঢাকা-১২১২
৩) অিতির  সিচব (সকল)
৪) চয়ার ান  (ভার া ), বসরকাির িশ ক িনব ন ও 

ত য়ন ক প  (এন আরিসএ)
৫) ড  সে টাির জনােরল, ড  সে টাির জনােরল 
এর দ র, বাংলােদশ ইউেনে া জাতীয় কিমশন
৬) মহাপিরচালক, বাংলােদশ িশ াত  ও পিরসং ান েরা 
( ানেবইস)
৭) মহাপিরচালক, মা িমক ও উ িশ া অিধদ র
৮) ব াপনা পিরচালক, ধানম ীর িশ া সহায়তা া
৯) মহাপিরচালক, আ জািতক মা ভাষা ইনি উট
১০) ধান েকৗশলী (চলিত দািয় ), িশ া েকৗশল 
অিধদ র
১১) চয়ার ান, জাতীয় িশ া ম ও পা ক বাড
১২) মহাপিরচালক, জাতীয় িশ া ব াপনা একােডমী
১৩) পিরচালক, পিরচালেকর দ র, পিরদশন ও িনরী া 
অিধদ র
১৪) চয়ার ান , মা িমক ও উ  মা িমক িশ া বাড, 
ঢাকা এবং সভাপিত, আ :িশ া বাড সম য় সাব কিম
১৫) সদ  সিচব, বসরকাির িশ া িত ান িশ ক কমচারী 
ক াণ া
১৬) সদ  সিচব, বসরকাির িশ া িত ান িশ ক ও 
কমচারী অবসর িবধা বাড

মাঃ রােহদ হােসন
উপসিচব

ফান: ৯৫৪৬৫৬৩
ইেমইল: sas_s4@moedu.gov.bd

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০০০.১৬.০০৫.১৬.১৫৮/১(৪) তািরখ: ৩ জ  ১৪২৭
১৭ ম ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) ম ীর একা  সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
২) উপম ীর একা  সিচব, উপম ীর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) ত  ও জনসংেযাগ কমকতা, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
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১৭-৫-২০২০
মাঃ রােহদ হােসন 

উপসিচব

৩


