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স্মারক নাং- ২২.০০.০০০০.০৫১.০৯.০০২.২০-২৩২                                                                  তাররখঃ ২৩ জুলাই ২০২০     
 

 

রবষয়ঃ  সীরমত পররসদর অরিস খখালা রাখা প্রসদে।  
 

সুত্রঃ  (১) মরন্ত্রপররষে রবভাদগর ০৪.০০.০০০০.৫১৪.০৬.০০২.২০.১১১       তাররখঃ ১৫ জুন ২০২০ ররঃ 

(২) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালদয়র ০৫.০০.০০০০.১৭৩.০৮.০১৪.০৭-১৩৮   তাররখঃ ২৮ খম ২০২০ ররঃ    

 

সুদত্র উরিরখত পদত্রর পররদপ্ররিদত পররদবশ, বন ও জলবায়ু পররবততন মন্ত্রণালদয়র োপ্তররক কার্ তক্রম পররচালনার জন্য সীরমত 

পররসদর অরিস খখালা রাখাসহ অনুরবভাগ রভরিক রনম্নবরণ তত সময়সূরচ অনুর্ায়ী োরয়ত্ব পালদনর জন্য রনদে তশক্রদম অনুদরাধ করা হদলাঃ   
   

তাররখ উইাং 

২৬/০৭/২০২০  প্রশাসন অনুরবভাগ এবং উন্নয়ন অনুরবভাগ 

২৭/০৭/২০২০ জলবায়ু পররবততন অনুরবভাগ এবং পররদবশ অনুরবভাগ 

২৮/০৭/২০২০ পদূরন ও আইন অনুরভভাগ এবং জলবায়ু পররবততন অনুরবভাগ 

২৯/০৭/২০২০ প্রশাসন অনুরবভাগ এবং উন্নয়ন অনুরবভাগ  

 ৩০/০৭/২০২০   পদূরন ও আইন অনুরবভাগ এবং পররদবশ অনুরবভাগ   

  

২।  খর্ সকল কম তকততা/কম তচারর রনদয় অরিস করা প্রদয়াজন মদন কদরন উইাং প্রধানগণ তাদেরদক রনদয়ই কাজ করদবন। তদব 

ঝুঁরকপূণ ত ব্যরি, অসুস্থ কম তকততা/কম তচারী এবাং সন্তান সম্ভবা নারীগণদক কম তস্থদল উপরস্থত হওয়া খেদক রবরত রাখদত হদব; 

৩।  অরিদস আগত কম তকততা/ কম তচাররদের স্বাস্থয রবরধ রনরিতকরদণর জন্য সব তাবস্থায় মাস্ক পররধানসহ স্বাস্থয খসবা রবভাগ হদত 

জাররকৃত ১৩ েিা রনদে তশনা কদ ারভাদব অনুসরণ করদত হদব;      

৪।  প্রদয়াজদনর অরতররি কম তকততা/কম তচাররদক েপ্তদর আনার প্রদয়াজন নাই; তদব এ সমদয় খকান কম তকততা/কম তচারীদক কম তস্থল 

তযাগ না করার জন্য রনদে তশনা খেয়া হদয়দে। কম তকততাগন স্বস্ব রনয়ন্ত্রণাধীন কম তকততা/কম তচারীদের কম তস্থদল উপরস্থত োকা বা 

কম তস্থল তযাগ না করার রবষয়টি রনয়রমত মরনটর করদবন।  

৫।  উপদরাি সময়সূরচ োড়াও জরুরর প্রদয়াজদন সাংরিষ্ট কম তকততাগণ অরিদস এদস োরয়ত্ব পালন করদত পারদবন; এবাং   

৬।  জরুরর ও অতযাবশ্যকীয় খিত্র ব্যতীত সকল সভা ভার্চতয়াল উপরস্থরতদত আদয়াজন করদত হদব।  
 

                                                                                                     

                                                                                                        ২৩/০৭/২০২০   

       (দমাঃ আঃ রাজ্জাক সরকার) 

  যুগ্মসরচব  

প্রাপকঃ  
 

১।  অরতররি সরচব (সকল), পররদবশ, বন ও জলবায়ু পররবততন মন্ত্রণালয়।   

২।  যুগ্মসরচব (সকল), পররদবশ, বন ও জলবায়ু পররবততন মন্ত্রণালয়।   

৩।  উপসরচব (সকল)/ উপপ্রধান, পররদবশ, বন ও জলবায়ু পররবততন মন্ত্রণালয়।   

৪।   রসরনয়র সহকারী সরচব/ রসরনয়র সহকারী প্রধান, পররদবশ, বন ও জলবায়ু পররবততন মন্ত্রণালয়।   

৫।  সহকারী সরচব (সকল), পররদবশ, বন ও জলবায়ু পররবততন মন্ত্রণালয়।   

৬।  রহসাব রিণ কম তকততা, পররদবশ, বন ও জলবায়ু পররবততন মন্ত্রণালয়।   

৭। প্রশাসরনক কম তকততা/ ব্যরিগত কম তকততা (সকল), পররদবশ, বন ও জলবায়ু পররবততন মন্ত্রণালয়।       
 

অনুরলরপঃ  

১।  মন্ত্রীর একান্ত সরচব, পররদবশ, বন ও জলবায়ু পররবততন মন্ত্রণালয় (মাননীয় মন্ত্রীর সেয় অবগরতর জন্য)। 

২।  উপমন্ত্রীর একান্ত সরচব, পররদবশ, বন ও জলবায়ু পররবততন মন্ত্রণালয় (মাননীয় উপমন্ত্রীর সেয় অবগরতর জন্য)। 

৩।  সরচদবর একান্ত সরচব, পররদবশ, বন ও জলবায়ু পররবততন মন্ত্রণালয় (সরচব মদহােদয়র সেয় অবগরতর জন্য)।  

খশখ হারসনার রনদে তশ 

জলবায়ু সরহষ্ণু বাাংলাদেশ 

 

http://www.moef.gov.bd/

