
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: ২৮.২৪.০০০০.০০৫.১৮.০০১.১৯.১৭৩ তািরখ: 
২৮ ম ২০২০

১৪ জ  ১৪২৭

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ
িবষয় : কেরানা ভাইরাস রাগ ( কািভড-১৯) এর সং মণ রাধকে  া  িবিধ

১। কা ািনর ধান কাযালয় এর িতিট অিফস ক /আি না/রা াঘাট জীবাণুমু  করেত হেব। অিফেস েবেশর
ধান গইেট এবং অ া  ােন রি ত জীবাণুনাশক বেণর পােপাশ এ জুতার তলা মেুছ জীবাণুমু -পূবক

অিফেস েবশ করেত হেব । জীবাণুমু  হেয় েবশ করার পর অিফস ছিুট পয  অিফেসর বাইের যেত দওয়া
হেব না। জ রী েয়াজেন বাইের যেত হেল িবভােগর অ মিত হণ করেত হেব। পুনরায় েবশ করেল আবার
জীবাণুমু  হেয় েবশ করেত হেব।
২। কা ািনর ধান কাযালয় এর েবশ পেথ সকল কমকতা/ িমক-কমচারীেক থামাল ানার/থােমািমটার
িদেয় শরীের তাপমা া পরী া কের অিফেস েবশ করেত হেব।
৩। অিফস পিরবহনসমহূ অব ই শতভাগ জীবাণুনাশক িদেয় জীবাণুমু  করেত হেব। যানবাহেন বসার সময়
পার িরক নূ নতম িতন ফুট শারীিরক দূর  বজায় রাখেত হেব এবং সকলেক মা  (সািজক াল মা  অথবা িতন
পরত ( র) িবিশ  কাপেড়র মা , যা নাক ও মখু ভােলাভােব ঢেক রাখেব) ব বহার করেত হেব।
৪। সািজক াল মা  ধ ুএকবার িহেসেব ব বহার করা যােব। কাপেড়র মা  সাবান িদেয় পির ার কের পুনরায়
ব বহার করা যােব।
৫। অিফেস আসার পূেব এবং অিফস ত াগ করার সময় সাবান/ া ড ািনটাইজার িদেয় হাত পির ার করেত
হেব।
৬। পরবতী িনেদশন না দওয়া পয  ধান কাযালেয়র ক াি টন সািময়কভােব ব  থাকেব। ক াি টন হেত

পুেরর খাবার পিরেবশন ও চা সরবরাহ সামিয়কভােব ব  থাকেব। েত ক কমকতা, িমক-কমচারী তােদর
পুেরর খাবার সােথ িনেয় আসেবন। উপি িতর িভি েত সকল কমকতা/ িমক-কমচারী ১০০/- আহায˝ভাতা

পিরেশাধ করা হেব। খাওয়ার সময় শারীিরক দূর  (নূ নতম িতন ফুট) বজায় রাখেত হেব। সং মণ িতেরােধ
সামিয়কভােব কা ািনর ধান কাযালেয়র ইবাদতখানায় কান জামাত অ ি ত হেব না। স ািনত মসু ীগন
তােদর   ােন নামাজ আদায় করেবন।
৭। িতবার শৗচাগার ব বহাের পর হাত সাবান/ া ড ািনটাইজার িদেয় হাত পির ার কের জীবাণুমু  করেত
হেব।
৮। অিফেস কাজ করার সময় শারীিরক দূর  বজায় রাখেত হেব। কা ািনর দা িরক কােজর জ  িস া  হণ
িকংবা যাগােযােগর ে  পােরাতপে  িপএিবএ  এ েটনশন ব বহার করেত হেব। দা িরক কাযাবলীসমহূ
স াদেনর ে  ই-নিথ এবং ই- মইেলর সেবা  ব াবহার িনি ত করেত হেব।
৯। দশনাথীেদরেক অিফেস আসা িন ৎসািহত করা হেব। জ ির েয়াজেন কা ািনর সংি  য কমকতার
সােথ দখা করেবন তার পূব অ মিত িনেয় দা িরক কােজর সিহত স িকত ক- হা ারেক েবশা মিত দয়া
যেত পাের। তেব, তােদরেক পিরপূণ া -িবিধ মেন অিফস অভ ের েবশ করেত হেব। অ থায়, েবেশর

অ মিত দান করা যােব না।
১০। কম েল সকল কমকতা িমক-কমচারীগণেক অব ই মা  পিরধান করেত হেব এবং ঘন ঘন সাবান পািন
বা া ড ািনটাইজার িদেয় হাত পির ার করেত হেব।

১



১১। কা ািনর সকল কমকতা িমক-কমচারীগণ কেরানা ( কািভড-১৯) িতেরাধ িবিভ  সাধারণ িনেদশনাসহ
অ া  া িবিধ মেন রাখেব এবং া িবিধসমহূ মেন চলেছ িকনা তা পযেব ণ করা হেব। িভিজেল  টীম
পযেব ণ কায ম পিরচালনা করেব।
১২। কা ািনর সকল কমকতা িমক-কমচারীগণ া  র া িনেদশনা মেন চলেত হেব। অিফেস হাঁিচ, কাঁিশ
ও থুত ু ফলা িশ াচার মেন চলেত হেব।
১৩। কা ািনর কান কমকতা িমক-কমচারী অ  হেল িতিন তাৎ িণক-ভােব কা ািনর ধান িচিকৎসা
কমকতার সিহত যাগােযাগ করেব।
কা ািনর ধান াপনা, অিফস ও িডেপাসমেূহর ধানগণ উ  দা িরক িনেদশনা ( েযাজ  ে ) সমভােব
েয়াগ করেবন।

২৮-৫-২০২০
মাঃ মা দ কিরম

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

২৮-৫-২০২০
ডা ার উ ম বড়য়ুা
ধান িচিকৎসা কমকতা
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