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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
মি পিরষদ িবভাগ
মাঠ শাসন সং াপন অিধশাখা
www.cabinet.gov.bd
ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৫১৩.০৭.০০১.১৯.৭৭

তািরখ:

২৫ ফা ন ১৪২৭
১০ মাচ ২০২১

িবষয়:
:

মাঠ পযােয়র কমকতা/কমচারীগেণর ৯.০০ থেক ০৯.৪০ িম: পয অিফস কে অব ান সং া ।
মি পিরষদ িবভােগর ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৫১৩.০৭.০০১.১৯.৪৮৪ তািরখ: ২৭ আগ ২০১৯।

উপ িবষয় ও
ারেকর মা েম মাঠ পযােয়র কমকতা/কমচারীগণেক সকাল ৯.০০-৯.৪০ িমিনট পয জ রী পিরি িত িতেরেক
অিফসকে অব ােনর জ িনেদশনা দান করা হেয়িছল ( (1317/potrojariAttachmentRef/35155/0/28)কিপ সং
(1321/potrojariAttachmentRef/35155/0/28))। মি পিরষদ িবভাগ হেত মাঠ পযােয়র দ রস েহর কায ম িনয়িমত
তদারিক করা হয়। মাঠ পযােয়র কমকতােদর সােথ যাগােযােগর ে অেনক কমকতােক স িত যথাসমেয় অিফসকে উপি ত পাওয়া যাে না।
ফেল জনসাধারণ ও অ া সং ার কমকতা/কমচারীেদর েয়াজনীয় সংেযাগ সং াপন অস ব হেয় পড়েছ। এেত সাধারণ নাগিরকগণ যমন
িত হে ন, তমিন সরকাির কােজর গিতও থ হে ।
০২। এমতাব ায়, মাঠ পযােয়র কমকতা/কমচারীগণ জন ােথ আবি কভােব সকাল ৯.০০টায় অিফেস এেস অত াব কীয় ভােব ০৯.৪০ িমিনট পয
অিফেস অব ান কের অিফেসর কায ম পিরচালনা করার জ িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

িবতরণ :
১) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)
২) জলা শাসক (সকল)
৩) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল)
ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৫১৩.০৭.০০১.১৯.৭৭/১(২)
সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) মি পিরষদ সিচেবর একা সিচব, মি পিরষদ িবভাগ
২) িসে ম এনািল , আইিস সল, মি পিরষদ িবভাগ

১০-৩-২০২১
মাহা দ আিম ল ইসলাম খান
উপসিচব
ফান: ৯৫৫১৪২৫
ফ া : ৯৫৭৩৫৩৩
ইেমইল: gfa_branch@cabinet.gov.bd

তািরখ:

২৫ ফা ন ১৪২৭
১০ মাচ ২০২১

১০-৩-২০২১
মাহা দ আিম ল ইসলাম খান
উপসিচব

https://cabinet.nothi.gov.bd
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