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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
অথ ম ণালয় 

আিথক িত ান িবভাগ 
শাসন ও ক াণ শাখা 
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ারক ন র: ৫৩.০০.০০০০.২১১.৯৯.০১৫.২০.১৮ তািরখ: 
১২ জা য়াির ২০২২

২৮ পৗষ ১৪২৮

িবষয:় কেরানাভাইরাসজিনতকেরানাভাইরাসজিনত   র াগরাগ  ( ( কািভডকািভড --১৯১৯) ) এরএর   িব ারিব ার   র াধকেরাধকে   স া িবকসািবক  কাযাবিলকাযাবিল //চলাচেলচলাচেল   িব িধিবিধ --
িনেষধিনেষধ   আেরাপআেরাপ।।

: মি পিরষদ িবভােগর প  নং ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০১.২১.১৩১ তািরখ ১০ জা য়াির ২০২২।

উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য,কেরানা ভাইরাসজিনত রাগ ( কািভড-১৯) এর ন ন ভ ািরেয়  ওিম ন-
এর া ভাব ও দেশ এই রােগর সং মেণর পিরি িত পযােলাচনা সং া  আ ঃম ণালয় সভার িস া , দেশর আথ-সামািজক
অব া, অথৈনিতক কমকা  সচল রাখা এবং সামি ক পিরি িত িবেবচনায় ১১ (এগার) দফা শতাবলী সং  কের আগামী ১৩
জা য়াির ২০২২ তািরখ হেত পরবত  িনেদশ না দওয়া পয  সািবক কাযাবিল/চলাচেল িবিধিনেষধ আেরাপ করা হেয়েছ।

এতদসং া  মি পিরষদ িবভােগর প  সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িনেদশ েম এ সােথ রণ করা হ’ল।

১২-১-২০২২

িবতরণ :
১) আিথক িত ান িবভােগর আওতাধীন সকল িত ান।
২) আিথক িত ান িবভােগর সকল কমকতা।

মাহা দ সিফউল আলম
উপসিচব

ফান: ৯৫৪৬৭০৮
ইেমইল: ds.admin@fid.gov.bd

ারক ন র: ৫৩.০০.০০০০.২১১.৯৯.০১৫.২০.১৮/১(৬) তািরখ: ২৮ পৗষ ১৪২৮
১২ জা য়াির ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ ( ঃআঃ িসিনয়র সহকারী সিচব, মাঠ শাসন সম য় শাখা)।
২) গভনর, বাংলােদশ াংক, ধান কাযালয়, ঢাকা।
৩) চয়ার ান, বাংলােদশ িসিকউির জ অ া  এ েচ  কিমশন, ঢাকা।
৪) চয়ার ান, বীমা উ য়ন ও িনয় ণ ক প , ঢাকা।
৫) এি িকউ ভ ভাইস চয়ার ান, মাইে াে িডট র েলটরী অথির , ঢাকা।
৬) সিচেবর একা  সিচব, আিথক িত ান িবভাগ (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।

১২-১-২০২২
মাহা দ সিফউল আলম 

উপসিচব
১
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