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িসেলট গ�াস িফ�স িলিমেটড 
(�পে�াবাংলার এক� �কা�ানী) 
ওেয়বসাইটঃ www.sgfl.org.bd 
ব�ব�াপনা পিরচালেকর দ�র

ন�র: ২৮.২০.৯১৫৩.০৫৯.০১.০০১.২০.৮ তািরখ: 
৩০ �ম ২০২০

১৬ �জ�� ১৪২৭

অিফস আেদশ

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর জন�শাসন ম�ণালয় কতৃ� ক ২৮-০৫-২০২০ তািরেখর ��াপন অনযুায়ী আগামী ৩১-০৫-২০২০
তািরখ হেত িসেলট গ�াস িফ�স িলিমেটড (এসিজএফএল)-এর �ধান কায�ালয়সহ সকল অিফস/�াপনা �খালা থাকেব। এ ��ি�েত
কেরানা ভাইরাসজিনত �রাগ �কািভড-১৯ এর িব�ার �রাধ ও পিরি�িতর উ�য়েনর লে�� সকল কম�কত� া-কম�চারীর �া�� সুর�ার
জন� এসিজএফএল-এর ব�ব�াপনা কতৃ� পে�র িনে�া� িনেদ�শনাসমহূ কেঠারভােব অনসুরণ করেত হেব:

অিফস চলাকালীন করণীয়ঃ

এসিজএফএল-এর �ধান কায�ালয়সহ সকল অিফস/�াপনায় কম�রত সকল কম�কত� া/কম�চারীেদর �া�� িবিধ িনি�তকরেণর
জন� আবিশ�কভােব সাব��িনক মা� পিরধান করেত হেব এবং ঘন ঘন সাবান পািন বা হ�া� স�ািনটাইজার িদেয় হাত পির�ার
করেত হেব।
অিফেস কাজ করার সময় শারীিরক দরূ� বজায় রাখেত হেব।
�গইেট থাম�াল ��ানার িদেয় শরীেরর তাপমা�া পরী�া কের অিফেস �েবেশর অনমুিত �দয়া হেব। 
সকল অিফস ক� ও সংযু� বাথ�ম পির�ার রাখেত হেব। িনেজর �টিবল এবং এর আশপাশ ব�ি�গত উেদ�ােগ পির�ার
রাখেত হেব। 
অিফস ভবন/�াপনা (আি�নাসহ) ও কমন বাথ�মসমহূ িনয়িমতভােব পির�ার কের জীবানমু�ু রাখেত হেব। সকল বাথ�েম
হ�া� ওয়াশ/সাবান রাখার ব�ব�া �হণ করেত হেব।
জ�রী �েয়াজেন সা�াত�াথ�/�কাদারেক সংি�� কম�কত� ার পূব�ানমুিত�েম �া�� িবিধ �মেন ��সমেয়র জন� �েবেশর
অনমুিত �দয়া যােব। 
ডাইিনং/ক�াি�ন পির�ার-পির�� থাকেত হেব। িনরাপদ দরূ� বজায় �রেখ খাবার �হণ করেত হেব। ডাইিনং/ক�াি�ন এ
কম�রতেদর �া��িবিধ �মেন কাজ করেত হেব। ক�াি�েনর িবষয়� �কাদার িনি�ত করেবন।

যানবাহন ব�বহাের করণীয়ঃ

�কা�ািনর যানবাহন (বাস, মাইে�াবাস, জীপ, কার ইত�ািদ) ব�বহার কের অিফেস যাতায়াতকালীন সকলেক আবিশ�কভােব
মা� পিরধান করেত হেব। ভাড়াকৃত গািড়র চালক এবং �হলপারেদর মা� পিরধােনর িবষয়� সংি�� মািলকেক িনি�ত
করেত হেব।
গািড়েত বসার সময় িনরাপদ দরূ� বজায় রাখেত হেব এবং যা�ার পূেব� ও যা�াকালীন পেথ বারবার হ�া� স�ািনটাইজার িদেয়
হাত পির�ার করেত হেব। 

�কা�ািনর িনজ� ও ভাড়াকৃত যানবাহনসমহূ জীবানমু�ু করেত হেব। 
কম�কত� া/কম�চারীেদর ব�ি�গত গািড়/�মাটর সাইেকল ব�বহার সীিমত করেত হেব।
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অিফস/আবািসক এলাকায় �েবেশর পূেব� �গেটর বািহের কম�কত� া/কম�চারীেদর ব�ি�গত গািড়/�মাটর সাইেকল িনজ� উেদ�ােগ
�েয়াজনীয় জীবানণুাশক ব�বহার কের জীবানমু�ু করেত হেব। অন�থায় গািড়/�মাটর সাইেকল বািহের রাখেত হেব।
ব�ি�গতভােব ভাড়া করা যানবাহন অিফস/আবািসক এলাকায় �েবশ করেত পারেব না।
জ�রী কােজর জন� মালবািহ �াক, িপকআপ ইত�ািদ ভাড়াকাির/ব�বহারকাির িনজ� উেদ�ােগ �েয়াজনীয় জীবানণুাশক ব�বহার
কের জীবানমু�ু কের িভতের �েবেশর অনমুিত �দয়া হেব।
কনেডনেসট  ও অন�ান� �ালানী �তল পিরবহণকােজ িনেয়ািজত ট�াংকলরী সমেূহর িবষেয় ইেতাপূেব� �দ� িনেদ�শনাসমহূ
কেঠারভােব অনসুরণ করেত হেব। 

সা�াত�াথ�েদর যানবাহন �কান অব�ােত অিফস/আবািসক এলাকায় �েবশ করেত �দয়া যােবনা। 
ম�ণালয়, �পে�াবাংলা বা অন�ান� সরকাির গািড় �েবেশর ��ে� �েয়াজনীয় জীবানণুাশক ব�বহার কের জীবানমু�ু কের
িভতের �েবেশর অনমুিত �দয়া যােব। 

�কা�ািনর সকল মহাব�ব�াপক ও িফ�/�াপনার উপ-মহাব�ব�াপক/ইনচাজ�  এবং উপ-মহাব�ব�াপক (�সবা) উপেরা�
িনেদ�শনাসমহূ যথাযথভােব �িতপালেনর �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ করেবন।

৩০-৫-২০২০
�েকৗ. আলী ইকবাল �মাঃ ন�ূ�াহ
ব�ব�াপনা পিরচালক (চলিত দািয়�)

ইেমইল: md@sgfl.org.bd

ন�র: ২৮.২০.৯১৫৩.০৫৯.০১.০০১.২০.৮/১(২৭) তািরখ: ১৬ �জ�� ১৪২৭
৩০ �ম ২০২০

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) ব�ব�া �হেণর জন� অনিুলিপ ��রণ করা হইল: 
১) মহাব�ব�াপক সকল
২) উপ-মহাব�ব�াপক/�ক� পিরচালক/ইনচাজ�  সকল
৩) উপ-মহাব�ব�াপক(সািভ� েসস), সািভ� েসস িডপাট� েম�, িসেলট গ�াস িফ�স িলিমেটড
৪) ব�ব�াপক(িনরাপ�া), িসিকউির� এ� ফায়ার ফাই�ং, িসেলট গ�াস িফ�স িলিমেটড
৫) ব�ব�াপক(িডএলও), ঢাকা িলয়ােজা অিফস, িসেলট গ�াস িফ�স িলিমেটড

৩০-৫-২০২০
�েকৗ. আলী ইকবাল �মাঃ ন�ূ�াহ
ব�ব�াপনা পিরচালক (চলিত দািয়�)


