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 অমিস আদেশ 

                          তামরখঃ -  

মবষয়ঃ  এমিস মশার মবস্তার ও ডিঙ্গু ডরাগ প্রমতদরাদি করণীয়। 

উপর্যকু্ত মবষদয় এ অমিেপ্তদরর অিীন সাংমিষ্ট সকল অমিস ও মশক্ষা প্রমতষ্ঠান প্রিান, মশক্ষার্থী এবাং অমিিাবকদের অবমিত করা 

যাদে ডয বতমুান সময়টিদত এমিস মশার মবস্তার ও এর মাধ্যদম ডিঙ্গু ডরাদগর প্রাদুিাুব ডেখা মেদত পাদর। িদল গতবছদরর মদতা এ 

বছরও আমাদের সমিয় ও সতক ু িদত িদব। কদরানািাইরাস সাংিমণ ডরাদি বন্ধ অমিস ও মশক্ষা প্রমতষ্ঠানগুদলাদত এখনই 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রিণ করা না িদল ডিঙ্গু ডরাদগর প্রাদুিাুব ডেখা মেদত পাদর।  

এমতাস্থায় ডিঙ্গু ডরাগ ডরাদি সাংমিষ্ট সকলদক ব্যবস্থা গ্রিদণ মনম্নরূপ মনদেশুনা ডেয়া িদলা। উদেখ্য, এ মনদেশুনা প্রমতপালদনর সময় 

কদরানািাইরাস সাংিমণ ডরাদি চলমান সতকতুামূলক মনদেশুনাও কদ ারিাদব প্রমতপালন করদত িদব। 

 অমিস, মশক্ষা প্রমতষ্ঠান ও এর আদশপাদশ ডযসব জায়গায় স্বে পামন জমার সম্ভাবনা র্থাদক (ডযমন- প্রমতষ্ঠাদনর ছাে, 

মনমাুণািীন িবন, ফুদলর টব, বাগান, নালা, পামনর ট্যাদপর আদশপাদশর এলাকা, পামনর পাম্প, মিজ বা এমসর পামন জমার 

স্থান, পামনর বেনা, বালমত, িাইকদমাি, আইসমিম বক্স, প্লামিক বক্স, িাদবর ডখাসা, টায়ার ইতযামে) ডস সব জায়গা মচমিত 

কদর ০১ (এক) মেন পরপর পমরষ্কার করদত িদব। 

 বেনা এবাং বালমত পামনশূন্য কদর উমিদয় রাখদত িদব। 

 িাই-কদমাদি িারমপক ডঢদল ঢাকনা বন্ধ কদর রাখদত িদব; ডলা-কদমাদির প্যাদন িারমপক ডঢদল বস্তা বা অন্য মকছু মেদয় মুখ 

বন্ধ কদর রাখদত িদব। 

 ডকান জায়গায় জমা পামন র্থাকদল লামিসুাইি ডে করদত িদব অর্থবা জমা পামন মনষ্কাশন করদত িদব। 

 একটি মিউটি ডরািার কদর প্রমতদরািমূলক কাযিুমটি মনমিত করদত িদব 

 ডিঙ্গু প্রমতদরাি কাযিুদম মসটি কদপাুদরশন/ডপৌরসিার সাদর্থ সমমিত অাংশগ্রিণ মনমিত করদত িদব। 

 

 

 

           

 

 

 

স্মারক নাং-             তামরখঃ 

সেয় অবগমত ও প্রদয়াজনীয় কাযাুদর্থ-ু(ডজযষ্ঠতার িমানুসাদর নয়) 

১। সমচব, মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা মবিাগ, মশক্ষা মন্ত্রণালয়; 

২। পমরচালক (সকল), মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর বাাংলাদেশ, ঢাকা; 

৩। পমরচালক (সকল অঞ্চল), মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর; 

৪। অধ্যক্ষ, সকল কদলজ;  

 ৫। মাননীয় মন্ত্রী মদিােদয়র একান্ত সমচব; 

 ৬। মাননীয় উপ-মন্ত্রী মদিােদয়র একান্ত সমচব; 

২৩ চচত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ 

০৬ এমপ্রল ২০২০ খ্রীষ্টাব্দ 

 

 

প্রদিসর ি. চসয়ে ডমা. ডগালাম িারুক 

মিাপমরচালক 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর বাাংলাদেশ, ঢাকা। 

২৩ চচত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ 

০৬ এমপ্রল ২০২০ খ্রীষ্টাব্দ 
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  ৭। সমচব মদিােদয়র একান্ত সমচব; 

 ৮। উপ-পমরচালক, (সকল অঞ্চল), মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর; 

 ৯। তথ্য ও জনসাংদযাগ কমকুতাু, মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা মবিাগ, মশক্ষা মন্ত্রণালয়; 

১০। মসমনয়র মসদিম এনামলি, মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর বাাংলাদেশ, ঢাকা (অমিস আদেশটি ওদয়বসাইদট প্রকাদশর অনুদরািসি); 

১১। ডজলা মশক্ষা কমকুতাু, সকল ডজলা;  

১২। প্রিান মশক্ষক, সকল মাধ্যমমক মবদ্যালয়; 

১৩। উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা কমকুতাু, সকল উপদজলা; 

১৪। মিাপমরচালক মদিােদয়র ব্যমক্তগত সিকারী; 

১৫। অমিস কমপ। 
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মিাপমরচালক 
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