বাংলােদশ াস িফ
কা ানী িলিমেটড
( পে াবাংলার এক কা ানী)
পােস ােনল শাখা

ারক ন র: ২৮.১০.১২১৩.০৩৩.০৬.০০০.২১-৮০৫
িবষয়:
:

তািরখ:

২১ াবণ ১৪২৮

০৫ আগ ২০২১
কেরানাভাইরাসজ িনত রাগ ( কািভড - ১৯ )- এর িব ার রাধকে সািব ক কায াবিল / চলাচেল িবিধ িনেষ ধ আেরাপ ।
(১) মি পিরষদ িবভােগর ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০১.২১.২২৮ তািরখ: ১৩.০৭.২০২১
(২) মি পিরষদ িবভােগর ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০১.২১.২৪৩ তািরখ: ১৯.০৭.২০২১
(৩) মি পিরষদ িবভােগর ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০১.২১.২৫৬ তািরখ: ৩০.০৭.২০২১

কেরানাভাইরাসজিনত রাগ ( কািভড-১৯) সং মেণর বতমান পিরি িত িবেবচনায় মি পিরষদ িবভােগর ০৫.০৮.২০২১
তািরেখর ারক ন র ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০১.২১.২৬৮ এর মা েম জাির ত িবিধ-িনেষধস হ কা ািনর সকল
েরর কমকতা-কমচারীেদর অবগিত ও িতপালেনর জ
া ন ব ক রণ করা হেলা।
উে

য, বাংলােদশ াস িফ
কা ানী িলিমেটড এক
াস উৎপাদনকারী িত ান। কেরানাভাইরাস সং মেণর
াপেট িনরিবি
াস উৎপাদেনর ােথ কা ািনর জ ির পিরেসবার সকল কায ম অ াহত থাকেব। কা ািনর
কমকতা-কমচারীগণ ািত ািনক পিরচয়প দশন সােপে যাতায়াত করেত পারেব।
০২। িবষয় অিধন কমকতা-কমচারীগণেক অবিহত করার জ অ েরাধ করা হেলা।

৫-৮-২০২১
এ. .এম. শাহ আলম
মহা ব াপক ( শাসন)
িবতরণ :
১) ব াপনা পিরচালক, ব াপনা পিরচালেকর দ র,
বাংলােদশ াস িফ
কা ানী িলিমেটড
২) মহা ব াপক (সকল), িবিজএফিসএল।
৩) উপ-মহা ব াপক (সকল)/ ব াপক (সকল),
িবিজএফিসএল।
৪) উপ- ব াপক, িসিলম র া , বাংলােদশ াস
িফ
কা ানী িলিমেটড
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