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পন্ত্ররপত্র
ন্ত্রবষয়ঃ ন্ত্রবদ্যুদতর সাশ্রয়ী ব্যবহার ন্ত্রনন্ত্রিতকরদণর লদযু এয়ারকুলার সব বন্ত্রনম্ন ২৪ ন্ত্রিন্ত্রি মসলন্ত্রসয়াস
তাপমাত্রায় ব্যবহার এবাং আবহাওয়া অনুযায়ী মপাশাক পন্ত্ররধান সাংক্রান্ত।
ন্ত্রবদ্যুদতর সাশ্রয়ী ব্যবহার ন্ত্রনন্ত্রিতকরদণর লদযু সরকান্ত্রর -মবসরকান্ত্রর সকল এয়ারকুলার
সব বন্ত্রনম্ন ২৪ ন্ত্রিন্ত্রি মসলন্ত্রসয়াস তাপমাত্রায় ব্যবহার সাংক্রান্ত সরকান্ত্রর ন্ত্রসদ্ধান্ত ন্ত্রবদ্যুৎ, জ্বালান্ত্রন ও খন্ত্রনজ
সম্পে মন্ত্রণালদয়র ন্ত্রবদ্যুৎ ন্ত্রবভাগ হদত ইতঃপূদব ব সাংন্ত্রিষ্ট সকলদক অবন্ত্রহত করা হদয়দে।
২।
এ োড়া মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ মেদক ইতঃপূদব ব এ মদমব পন্ত্ররপত্র জান্ত্রর করা হদয়দে ময, সরকান্ত্রর ও
স্বায়ত্তশান্ত্রসত প্রন্ত্রতষ্ঠানসমূদহর সকল পুরুষ কমবকতবা মার্ ব-নদভম্বর সমদয় আনুষ্ঠান্ত্রনক বাধ্যবাধকতা না
োকদল স্যুট-টাই পন্ত্ররধান না কদর অন্ত্রিদস প্যান্ট-শাট ব (অধ ব/পুরা হাতা) পন্ত্ররধান করদবন।
৩।
লযু করা যাদে ময, এয়ারকুলাদরর তাপমাত্রা সম্পদকব সরকান্ত্রর-মবসরকান্ত্রর সকদলর জন্য
প্রদযাজু উপর্য বক্ত ন্ত্রসদ্ধান্ত এবাং িীষ্মকালীন মপাশাক সম্পদকব সরকান্ত্রর ও স্বায়ত্তশান্ত্রসত প্রন্ত্রতষ্ঠাদনর
কমবকতবাদের জন্য প্রদযাজু উন্ত্রিন্ত্রখত ন্ত্রসদ্ধান্ত যোযেভাদব অনুসরণ করা হদে না।
৪।
সকল সরকান্ত্রর, আধাসরকান্ত্রর, স্বায়ত্তশান্ত্রসত, আধাস্বায়ত্তশান্ত্রসত ও সাংন্ত্রবন্ত্রধবদ্ধ প্রন্ত্রতষ্ঠান কর্তক
ব
এয়ারকুলাদরর তাপমাত্রা ও িীষ্মকালীন মপাশাক সাংক্রান্ত উপর্য বক্ত ন্ত্রসদ্ধান্তসমূদহর যোযে বাস্তবায়ন
ন্ত্রনন্ত্রিতকরদণর জন্য অনুদরাধ করা হল। এয়ারকুলাদরর তাপমাত্রা সাংক্রান্ত ন্ত্রসদ্ধান্ত ন্ত্রবন্ত্রভন্ন ব্যবসায়ী
সাংগঠদনর মাধ্যদম মবসরকান্ত্রর খাতদক অবন্ত্রহতকরদণর জন্য বান্ত্রণজু মন্ত্রণালয়দক এবাং মবসরকান্ত্রর
মস্বোদসবী সাংস্থাসমূহদক অবন্ত্রহতকরদণর জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও এনন্ত্রজও ন্ত্রবষয়ক ব্যুদরাদক
অনুদরাধ করা হল।
স্বাযন্ত্ররত/১৩.০৫.২০১৩
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মুখ্যসন্ত্রর্ব, প্রধানমন্ত্রীর কায বালয়।
ন্ত্রসন্ত্রনয়র সন্ত্রর্ব/সন্ত্রর্ব/ভারপ্রাপ্ত সন্ত্রর্ব (সকল মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগ)/ন্ত্রপ্রন্ত্রিপাল স্টাি অন্ত্রিসার,
সশস্ত্র বান্ত্রহনী ন্ত্রবভাগ।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সন্ত্রর্ব-১, প্রধানমন্ত্রীর কায বালয়।
ন্ত্রবভাগীয় কন্ত্রমশনার (সকল)। তাঁর ন্ত্রবভাদগর সকল মজলা প্রশাসকদক অবন্ত্রহত করার জন্য
অনুদরাধ করা হল।
মহাপন্ত্ররর্ালক, এনন্ত্রজও ন্ত্রবষয়ক ব্যুদরা।
প্রধান তথ্য কমবকতবা, তথ্য অন্ত্রধেপ্তর, ঢাকা। তাঁদক পন্ত্ররপত্রটি বাাংলাদেশ মটন্ত্রলন্ত্রভশন ও
বাাংলাদেশ মবতার এবাং জাতীয় বেন্ত্রনক পন্ত্রত্রকাসমূদহ জরুন্ত্রর ন্ত্রভন্ত্রত্তদত প্রর্াদরর ব্যবস্থা িহদণর
জন্য অনুদরাধ করা হল।
র্যগ্মসন্ত্রর্ব (সকল), মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ।
মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা/প্রন্ত্রতমন্ত্রন্ত্রগদণর একান্ত সন্ত্রর্ব।
মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে সন্ত্রর্ব মদহােদয়র একান্ত সন্ত্রর্ব, মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ।
মপ্রািামার, মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ। তাঁদক পন্ত্ররপত্রটি মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাদগর ওদয়বসাইদট প্রকাদশর
ব্যবস্থা িহদণর জন্য অনুদরাধ করা হল।

