
যমনুা অেয়ল কা ানী িলিমেটড 
(বাংলােদশ পে ািলয়াম কেপােরশেনর একিট

অ  িত ান) 
আ াবাদ বা/এ, চ াম 
মানব স দ িডিভশন

ন র: ২৮.২৪.০০০০.০০৫.১৮.০০১.১৯.১৬৭ তািরখ: 
১৪ ম ২০২০

৩১ বশাখ ১৪২৭

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ

জন শাসন ম ণালেয়র ১৪ ম ২০২০ তািরেখর ০৫.০০.০০০০.১৭৩.০৮.০১৪.০৭-১৩৭ নং াপেন বিণত
িনেদশনার ি েত এত ারা সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, দশব াপী কেরানা ভাইরাস
রাগ ( কািভড-১৯) এর িব ার রাধ এবং পিরি িত উ য়েনর লে  সরকার আগামী ১৬ ম ২০২০ তািরেখর পর

শতসােপে  িবদ মান সাধারণ ছিুট বিৃ  করার িবষেয় িস া  হণ কেরেছ; এর ধারাবািহকতায় কা ািনেত
িন িলিখত িস া  হণ করা হল:

(১) আগামী ১৭ ম ২০২০ থেক ২৮ ম ২০২০ তািরখ পয  সাধারণ ছিুট ঘাষণা করা হ’ল। ২১ ম ২০২০ (শব-
ই- দেরর সরকাির ছিুট), ২২-২৩ ও ২৯-৩০ ম ২০২০ তািরেখর সা ািহক ছিুট এবং ২৪, ২৫ ও ২৬ ম ২০২০
তািরখ (ঈদ-উল িফতর এর সাধারণ/ সরকাির ছিুট) এ ছিুটর অ ভু  থাকেব;
(২) সাধারণ ছিুট/চলাচল িনেষধা াকালীন কা ািনর সকল কমকতা, িমক-কমচারীেক অব ই া েসবা
িবভাগ কতকৃ জারীকতৃ িনেদশমালা (সংযিু -১) েযাজ  ে  কেঠারভােব মেন চলেত হেব;
(৩) কা ািনর জ ির পিরেষবার আয়তায় দশব াপী িনরবি  ালািন তল সরবরাহ কােজ িনেয়ািজত
অিফসসমহূ, ধান াপনা ও িডেপাসমেূহ িনেয়ািজত যানবাহন ও কমীগণ এ ছিুটর বাইের থাকেব;
(৪) সাধারণ ও সা ািহক ছিুটকালীণ সমেয় জ ির ালািন সবা দােনর জ  িবিপিস’র িনেদশনা মাতােবক
অিফসসমহূ, ধান াপনা ও িডেপাসমহূ খালা রাখার ব াপাের সংি  িবভাগীয় ধানগণ েয়াজনীয় ব ব া

হণ এবং কমকতা, িমক-কমচারীেদর া  িবিধ িনি তকরেণর জ  া  সবা িবভাগ থেক জািরকতৃ ১৩
দফা িনেদশনা (সংযিু -১) েযাজ  ে  কেঠারভােব অ সরণ করেত হেব;
(৫) উ  সাধারণ ছিুটকালীণ কান কমকতা, িমক-কমচারী কম ল ত াগ করেত পারেবন না।

১৪-৫-২০২০

মাঃ মা দ কিরম
উপ-মহাব ব াপক (মানব স দ)

ন র:
২৮.২৪.০০০০.০০৫.১৮.০০১.১৯.১৬৭/১(৪০)

তািরখ: ৩১ বশাখ ১৪২৭
১৪ ম ২০২০

সদয় অবগিত/অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হ’ল
( জ তার িভি েত নয়): 
১) ব ব াপনা পিরচালক - আপনার সদয় অ েমাদন েমে এ আেদশ জারী করা হেলা।
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২) মহাব ব াপক: (িবপণন/পিরচালন)
৩) উপমহাব ব াপক: (পিরচালন/িব য়/মানব-স দ/আইিট/ :ও উ:/অথ/িহসাব/িডএলও)/ সহকারী
মহাব ব াপক (িনরী া)
৪) সহকারী মহাব ব াপক ( ধান াপনা) ইনচাজ, চ াম।
৫) সহকারী মহাব ব াপক (িডেপা পিরচালন), পিরচালন িবভাগ
৬) িডেপা ধান (সকল): (ফতু া/ ভরব বাজার/ দৗলতপরু/ বাঘাবাড়ী/বিরশাল/িসেলট/ঝালকািঠ/
চঁাদপরু/রংপরু/সাচনা বাজার/পাবতীপরু/ ীম ল/নােটার/রাজশাহী/িচলমারী)
৭) িবভাগীয়, িব য় অিফস ধান: (ঢাকা/চ াম/ব ড়া/খলুনা)ও
(রাজশাহী/বিরশাল/িসেলট/রংপরু/ িম া)
৮) সভাপিত/সাধারাণ স াদক, যমনুা অেয়ল কা ানী লবার ইউিনয়ন (িসিবএ)।

১৪-৫-২০২০

হ ফা আ ার
ঊ তন কমকতা ( গাপনীয়)
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