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৩ জ  ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
দশ াপী কেরানা ভাইরাস [ কািভড-১৯] এর া ভাব ও িব ার রাধকে  া  সবা িবভাগ, া  ও পিরবার ক াণ ম ণালেয়র

১১ ম ২০২০ তািরেখর ৪৫.০০.০০০০.১৪০.৯৯.০০৪.২০-৬৫৫ সং ক ারেকর পে র ১১ নং িনেদশনা বা বায়েনর লে
পিরেবশ অিধদ েরর সািবক কায ম পিরচালনার ে  তদারিকর জ  িন িলিখত কমকতার সম েয় িভিজ া  ম গঠন
করা হল :

িমক নং কমকতার নাম ও পদবী কিম েত অব ান
১. জনাব মাহা দ আসা ল হক, 

পিরচালক, ঢাকা গেবষণাগার
আহবায়ক

২. জনাব মাঃ সােদ ল ইসলাম, 
পিরচালক ( শাসন)

সদ

৩. জনাব মাঃ আ ল কালাম আজাদ, 
উপপিরচালক (আইন শাখা)

সদ

৪. ড. আ াহ আল মা ন, 
উপপিরচালক (মিনটিরং এ  এনেফাসেম )

সদ

৫. জনাব মাসাে র হােসন মাহা দ রাজীব,
সহকারী পিরচালক (ঢাকা মহানগর কাযালয়)

সদ

৬. জনাব মাঃ মা ফ মাহায়েমন, 
সহকারী পিরচালক ( শাসন)

সদ

৭. জনাব সমর  দাস, 
সহকারী পিরচালক (চঃদাঃ) ( সবা)

সদ  সিচব

কিম র কাযপিরিধ : পিরেবশ অিধদ ের কিম  িনে া  কায ম বা বায়েনর ে  েয়াজনীয় পািরশ/পরামশ দান করেব
এবং পািরশস হ বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা েম মহাপিরচালেকর িনকট মৗিখক/িলিখত িতেবদন পশ করেব। 

অিফস চা  করার েব অব ই িত  অিফস ক / আি না/ রা াঘাট জীবা  করেত হেব।
েবশ পেথ থামাল ানার/ থােমািমটার িদেয় কমকতা/ কমচারীেদর শরীের তাপমা া পরী া কের অিফেস েবশ করােত

হেব।
অিফস পিরবহনস হ অব ই  জীবা  নাশক িদেয় শতভাগ জীবা  করেত হেব। যানবাহেন বসার সময় পার ািরক

নতম িতন ট শারীিরক র  বজায় রাখেত হেব এবং সকলেক মা  (সািজক াল মা  অথবা িতন পরত ( র) িবিশ
কাপেড়র মা , যা নাক ও খ ভােলাভােব ঢেক রাখেব) বহার করেত হেব।

েত ক কমকতা-কমচারীর মা  পরা িনি ত করেত হেব। 
খাওয়ার সময় শারীিরক র  ( নতম িতন ট) বজায় রাখেত হেব।

িত  টয়েলেট েয়াজনীয় সাবান ও পািন িনি ত করেত হেব।

১



অিফসস েহ কাজ করার  সময় শারীিরক র  বজায় রাখেত হেব।
সকল কমকতা-কমচারীর ঘন ঘন সাবান পািন বা হ া  ািনটাইজার িদেয় হাত পির ার িনি ত করেত হেব।

মান একািধক ােন ছিবসহ র া িনেদশনা িলেয় রাখেত হেব।
কান কমচারীেক অ  পাওয়া গেল তাৎ িণকভােব তােক আইেসােলশন/ কায়াের াইেন রাখার ব া করেত হেব।

িবতরণ : 
১। জনাব মাহা দ আসা ল হক, পিরচালক, ঢাকা গেবষণাগার, ঢাকা।
২। জনাব মাঃ সােদ ল ইসলাম, পিরচালক ( শাসন), পিরেবশ অিধদ র, ঢাকা।
৩। জনাব মাঃ আ ল কালাম আজাদ, উপপিরচালক (বা মান ব াপনা), পিরেবশ অিধদ র, ঢাকা।
৪। ড. আ াহ আল মা ন, উপপিরচালক (মিনটিরং এ  এনেফাসেম ), পিরেবশ অিধদ র, ঢাকা।
৫। জনাব মাসাে র হােসন মাহা দ রাজীব, সহকারী পিরচালক (ঢাকা মহানগর কাযালয়), ঢাকা। 
৬। জনাব মাঃ মা ফ মাহায়েমন, সহকারী পিরচালক ( শাসন),পিরেবশ অিধদ র, ঢাকা।
৭। জনাব সমর  দাস, সহকারী পিরচালক (চঃদাঃ) ( সবা),পিরেবশ অিধদ র, ঢাকা।

১৭-৫-২০২০
ড. এ. ক. এম. রিফক আহা দ

মহাপিরচালক
ফান: ৮১৮১৮০০
ফ া : ৮১৮১৭৭২

ইেমইল: dg@doe.gov.bd
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অ িলিপ: অবগিতর জ  রণ করা হল : 
১) অিতির  মহাপিরচালক, অিতির  মহাপিরচালেকর দ র, পিরেবশ অিধদ র
২) পিরচালক (সকল), সদর দ র/ঢাকা অ ল/ঢাকা মহানগর/ঢাকা গেবষণাগার, পিরেবশ অিধদ র।
৩) সহকারী পিরচালক , মহাপিরচালেকর দ র, পিরেবশ অিধদ র

১৭-৫-২০২০
মা ফ মাহায়েমন

সহকারী পিরচালক( শাসন)

২


