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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ানীয় সরকার, প ী উ য়ন ও সমবায় ম ণালয় 

সমবায় অিধদ র 
শাসন 

www.coop.gov.bd 
সমবায় অিধদ র, এফ-১০, আগারগ ও িসিভক স র, 

শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 
 

ারক ন র: ৪৭.৬১.০০০০.০০৪.১৮.১৮৫.০২.৮৫        তািরখ: ২২ বশাখ ১৪২৭ 
             ০৫ ম ২০২০ 
 
িবষয:় দশ াপী কেরানা ভাইরাস রাগ ( কািভড-১৯) এর সং মণ মাকােবলা এবং এর াপক িব ার রাধকে  
 সতকতা লক ব া িহেসেব সাধারণ ্  বিধতকরণ। 
 

ঃ জন শাসন ম ণালেয়র ারক নং- ০৫.০০.০০০০.১৭৩.০৮.০১৪.০৭-১৩৫; তািরখঃ ০৪/০৫/২০২০। 
 

 
          উপ  িবষয় ও  পে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, দশ াপী কেরানা ভাইরাস রাগ ( কািভড-১৯) এর 
সং মণ মাকােবলা এবং এর াপক িব ার রাধকে  সতকতা লক ব া িহেসেব বতমােন চলমান সাধারণ ্  আগামী 
১৬/০৫/২০২০ তািরখ পয  বিধতকরণ সং া  াপন  অ সাথ সং  করা হল । জন শাসন ম ণালয় ক ক জাির ত 

াপেনর িনেদশনা অ যায়ী েয়াজন মাতােবক সীিমত পিরসের অিফসস হ খালা রাখা, সাব িণক কম েল উপি ত থাকাসহ 
াপেন উি িখত অ া  িনেদশনা যথাযথভােব পালেনর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হল। 

 

সং ঃ বণনামেত ০২ ( ই) পাতা। 
  
 
 

০৫-০৫-২০২০ 
মাঃ িজ র রহমান 

-িনব ক 
 

ারক ন র: ৪৭.৬১.০০০০.০০৪.১৮.১৮৫.০২.৮৫/১        তািরখ: ২২ বশাখ ১৪২৭ 
             ০৫ ম ২০২০ 
সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
 

১) অিতির  িনব ক (সকল), সমবায় অিধদ র, ঢাকা। 
২) অ  (অিতির  িনব ক), বাংলােদশ সমবায় একােডিম, কাটবািড়, িম া। 
৩)  িনব ক (সকল), সমবায় অিধদ র, ঢাকা। 
৪)  িনব ক (সকল), িবভাগীয় সমবায় কাযালয়, ঢাকা/ময়মনিসংহ/চ াম/রাজশাহী/ লনা/বিরশাল/িসেলট/রং র। 
৫) অ  (উপ-িনব ক) (সকল), আ িলক সমবায় িশ ণ ইনি উট,........................................। 
৬) উপ-িনব ক (সকল), সমবায় অিধদ র, ঢাকা। 
৭) উপ-িনব ক, এমআইএস, সমবায় অিধদ র, ঢাকা ( প  সমবায় অিধদ েরর ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)। 
৮) সহকারী িনব ক (সকল), সমবায় অিধদ র, ঢাকা। 
৯) জলা সমবায় কমকতা, জলা সমবায় কাযালয় (সকল)...............................................। 
১০) উপেজলা সমবায় কমকতা, উপেজলা সমবায় কাযালয় (সকল)..............................................। 
১১) অিফস নিথ। 
 
          
   

                               ০৫-০৫-২০২০ 
মা: কাম ামান 

উপ-িনব ক 
 


