গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
ব ও ীড়া ম ণালয়
সম য়-২ শাখা
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
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৩০ চ ১৪২৭
তািরখ:
১৩ এি ল ২০২১
সািব ক কায াবিল / চলাচেল িবিধ -

ারক ন র: ৩৪.০০.০০০০.০৪৯.১৬.০১০.২০.১৩৫
িবষয়:
:

কেরানাভাইরাসজ িনত রাগ কািভড - ১৯এর িব ার রাধকে
িনেষ ধ আেরাপ ।
মি পিরষদ িবভােগর ারক নং ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০৩.২০.১২০, তািরখ : ১২/০৪/২০২১ ি .।

উপ
িবষয় ে র পিরে ি েত কেরানাভাইরাসজিনত রাগ কািভড-১৯এর িব ার রাধকে সািব ক
কাযাবিল/চলাচেল িবিধ-িনেষধ আেরাপ সং া মি পিরষদ িবভােগর ১২/০৪/২০২১ ি . তািরেখর ০৪.০০.
০০০০.৫১৪.১৬.০০৩.২০.১২০ ারেকর িনেদশনা িতপালেনর জ িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।
সং

: বণনামেত।

১৩-৪-২০২১
সিলনা আ ার
সহকারী সিচব
ফান: ৯৫৪৬৫৬১
ইেমইল: csmoys66@gmail.com

িবতরণ : ( জ তার মা সাের নয়) :
১) অিতির সিচব, উ য়ন অ িবভাগ, ব ও ীড়া
ম ণালয়, ঢাকা
২) অিতির সিচব, ব অ িবভাগ, ব ও ীড়া ম ণালয়
৩) অিতির সিচব, ব অ িবভাগ, ব ও ীড়া
ম ণালয়, ঢাকা
৪) অিতির সিচব, ীড়া অ িবভাগ, ব ও ীড়া
ম ণালয়
৫) অিতির সিচব ( ীড়া-২), ীড়া-২ অ িবিভাগ, ব ও
ীড়া ম ণালয়, ঢাকা
৬) মহাপিরচালক,
৭) অিতির সিচব, ীড়া অ িবভাগ, ব ও ীড়া
ম ণালয়, ঢাকা
৮) সিচব, সিচেবর দ র, জাতীয় ীড়া পিরষদ
৯) অিতির সিচব, শাসন অ িবভাগ, ব ও ীড়া
ম ণালয়, ঢাকা
১০) সিচব (অিতির দািয় ), ব ব
ীড়ােসবী ক াণ
১

ফাউে শন
১১) মহাপিরচালক, শখ হািসনা জাতীয় ব উ য়ন
ইনি উট, সাভার, ঢাকা।
৩০ চ ১৪২৭
তািরখ:
১৩ এি ল ২০২১

ারক ন র: ৩৪.০০.০০০০.০৪৯.১৬.০১০.২০.১৩৫/১(৪)

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) অিতির সিচব, সম য় ও আইন অ িবভাগ, ব ও ীড়া ম ণালয়, ঢাকা;
২) সিচেবর একা সিচব, ব ও ীড়া ম ণালয়, ঢাকা;
৩) া ামার (সং ), আইিস শাখা, ব ও ীড়া ম ণালয়, ঢাকা;
৪) সহকারী া ামার, আইিস শাখা, ব ও ীড়া ম ণালয়, ঢাকা (প
ব ও ীড়া ম ণালেয়র
ওেয়বসাইেট আপেলাড করার জ অ েরাধ করা হেলা)।
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