িব ৎ ও ালািন
িনরাপ া সেব া
অ ািধকার
াস া িমশন কা ানী িলিমেটড (িজ িসএল)
( পে াবাংলার এক কা ািন)
https://gtcl.org.bd
ন র: ২৮.১৪.০০০০.১০৩.৫৬.০০৫.২১.৬১

তািরখ:

১৭ চ ১৪২৭
৩১ মাচ ২০২১

জ রী অিফ স আেদশ - ৫৩ / ২০২১
িজ িসএল এর সকল েরর কমকতা ও কমচারীেদর অবগিতর জ জানােনা যাে য, কেরানা ভাইরাস ( কািভড-১৯) সং
িব মান পিরি িতেত িতপালেনর জ গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার-এর মাননীয় ধানম ীর কায ালেয়র
ন র-০৩.০০.২৬৯০.০৮২.৪৬.০২৫.২০২১-১২৪; তািরখ: ২৯-০৩-২০২১ অ যায়ী সরকার ক ক কিতপয় িস া স িলত
াপন জারী করা হেয়েছ। মাননীয় ধানম ীর কায ালেয়র উ
াপেন বিণত সরকােরর িস া স হ যথাযথভােব বা

মেনর
াপন
এক

বায়ন
িনি ত করার জ এবং অিধক িজ িসএল এর সকল েরর কমকতা ও কমচারীেদর িন বিণ ত িনেদশনা স হ
িতপালন ব ক অিফেস আগমন ও ােনর জ এত ারা িনেদশ দান করা হেলা:
১.১। কমে ে েবেশর েব আবি কভােব সাবান িদেয় ভােলাভােব হাত ধৗত করেত হেব এবং কমে ে অব ানকালীন সমেয়
সবদা বা তা লকভােব মা পিরধানসহ অ া
া িবিধ যথাযথভােব অ সরণ করেত হেব এবং ঘন ঘন সাবান পািন বা
ািনটাইজার িদেয় হাত পির ার করেত হেব;
১.২। কমকতা/কমচারীগণ অিফস চলাকালীন সমেয় িনজ িনজ অিফস ক /বসার ােন অব ান করেবন। িবনা েয়াজেন িবিভ
াের, িনজ তলার অভ থনা কে এবং অিফেসর িভতের বা অিফস সি িহত এলাকায় বা অিফেসর বািহের যাতায়াত বা অব ান
করেবন না;
১.৩। মসিজদসহ সকল ধম য় উপাসনালেয় যথাযথ া িবিধ পিরপালন িনি ত করেত হেব;
১.৪। গণপিরবহেন া িবিধ মেন চলেত হেব এবং ধারণ মতার ৫০ ভােগর অিধক যা ী পিরবহন করা যােব না;
১.৫। কেরানা ভাইরােসর কান কার ল ণ (যথা: Headache, Aches and Pains, Conjunctivitis, Sore
Throat, Rash on Skin, Diarrhoea, Discolouration of fingers or toes etc.) পিরলি ত
হেল কমে ে ে আসা থেক িবরত থাকেত হেব এবং সােথ সােথ কা ািনর িচিকৎসকেক অবিহত করেত হেব এবং িচিকৎসেকর
পরামশ অ যায়ী েয়াজনীয় ব া হণসহ কিভড-১৯ ট এর ব া হণ করেত হেব। কা ািনর িচিকৎসক ক ক কেরানায়
আ া /কেরানার ল ন
ি র আইেসােলশন িনি ত করেত হেব। একই সােথ কেরানায় আ া
ি র ঘিন সং েশ
আসা অ া েদরও কায়াের াইন িনি ত করেত হেব। কািভড-১৯ এর ট এর ফলাফল (-)Ve না পাওয়া পয কায়াের াইন
িনি ত করেত হেব;
১.৬। অিফেস আসার পর উপ
ক পে র অ েমাদন
ঘারােফরা/আ া ব করেত হেব;

িতত কান েমই অিফেসর বািহের যাওয়া যােব না এবং অে াজনীয়

১.৭। িবেশষ জ রী েয়াজেন অিফেসর বাইের গেল মা পিরধানসহ সকল ধরেণর া িবিধ পিরপালন িনি ত করেত হেব।
মা পিরধান না করেল িকংবা া িবিধ লংঘন করা হেল শাসিনক ব া হণ করেত হেব;
১

১.৮। জ রী সবায় িনেয়ািজত িত ান ছাড়া সকল সরকাির- বসরকাির অিফস/ িত ান/িশ কলকারখানাস হ ৫০ ভাগ জনবল
ারা পিরচালনা করেত হেব। গভবতী/অ /বয়স ৫৫-উ কমকতা/কমচারীর বািড়েত অব ান কের কমস াদেনর ব া হণ
করেত হেব;
১.৯। সভা, সিমনার, িশ ণ, কমশালা যথাস ব অনলাইেন আেয়াজেনর ব া করেত হেব;
১.১০। িবেশষ জ রী েয়াজন িতত বিহরাগত লাকজেনর অিফেস আগমন িন ৎসািহত করেত হেব;
২। ক পে র অ েমাদন েম এ অিফস আেদশ জাির করা হেলা এবং পরবত িনেদ শ না দওয়া পয বলবৎ থাকেব।

৩১-৩-২০২১
িমনা রানী রায়
মহা- ব াপক
ন র: ২৮.১৪.০০০০.১০৩.৫৬.০০৫.২১.৬১/১(৬৫)

তািরখ:

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ ে ) ব া হেণর জ অ িলিপ রণ করা হইল:
১) ব াপনা পিরচালক, াস া িমশন কা ানী িলিমেটড (িজ িসএল)
২) সকল মহা ব াপক/পিরচালক, িজ িসএল।
৩) সকল ক পিরচালক, িজ িসএল।
৪) সকল উপ-মহা ব াপক, িজ িসএল।
৫) অিফস কিপ।

৩১-৩-২০২১
িমনা রানী রায়
মহা- ব াপক

২

১৭ চ ১৪২৭
৩১ মাচ ২০২১

