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  পররববররর জনন অনবরন-   করভড রবরধগরলর হনবনববক

 রপয বববব-মব,           সব ল বছররট শবরনপপর রভবরব শর করবর জনন আমরব আপনবরদর রকছবকবরর রনরবক কররছ:

১.   রবরশষ ককরত ছবডব     রপতবমবতবর সব রল পরবরশর অনবমরত কনই।         সব রলর উপবদবন বব অননবনন বনরকগত পভবব ভব রল রবওযবর ককরত,   অরভভববকরদর সব রল

    নব রবওযবর অনবররবধ করব হরচ।
২.  পরযবজরনর ককরত, ককবলমবত রপতব বব মবতব (   বব তবর পরতরনরধ) একরট মবরখবশ সরজ্জিত       রবদনবলরযর পবঙরন পরবশ করবর অনবমরত আরছ ।   কর ককবনও

 রবরশষ পরররসরতরত,       রশকক বব সব ল সহররবগগরদর সবরথ করবগবররবগ করন।
৩.           পরবশপথ এবব পসবরন কমপরক এক রমটবর আননবনরকক দপরত বজবয রবখরত হরব।  রকনবরগবরটর নগরলর জনন,     সব রলর আরঙনবয পবরকর বরযর জনন

          সনবরনর সবরথ বব সবগগহগত করঠবরভবরব পরযবজনগয সমরযর জনন অনবমরত কদওযব হরব।
৪.           সব ল কমরপরক রশকবথরগরদর পরবশ ও পসবরনর জনন রবরভন সময সট ররযরছ:         রপতবমবতবরক পরবশ ও পসবরনর রনরদর রশত সমযগরলরক করঠবরভবরব কমরন

  চলরত অবশনই হরব।
৫.  পরতরদন সরচববলরয/ কসরক্রেটবরর অরফিরস    পরবরশর গনবরবরন কদওযব হরব, একরট অনবপরযনরমরনর মবধনরম।
৬.     পরতরট সব ল কমরপরক পরবশ /   বরহগরমন রট ররযরছ,           পররববরগরলরক সরচতন করব হরচ করন তবরব অবশনই করঠবরভবরব রবরধগরল সমবন করর।
৭.        রবদনবলরযর ছবতরদর সবগরত ও পতনবহবররর জনন রবজরপ /        করবগবররবরগ পদত ইরঙতগরল সববধবনতবর সবরথ অনবসরর করব পরযবজন।
৮. ববচবরদর কশখবরনব জররগ, উদবহরর স্বরূপ, রকভবরব হবত কধবযব ,কনবইরত হবহাঁরচ এবব কবরশ, মবরখর মবরখবরশর ককবল এলবরস্টিক বনবন স্পশর করব।

৯.      রপতবমবতব অবশনই ববচবরদর সব রল পবঠবরব নব, ববচবরদর রখন  জর থবকরব (37.৫%      এর কচরয কবরশ বব সমবন -   এর জনন পরতরদন   সকবরল তবপমবতব

  পররমবপ করব আবশনক),   কবরশ এবব /  বব ঠবণব, বরমভবব, ডবযররযব,  মবথব বনথব,   কপশগ বনথব ,      স্ববদ বব গরনর অনবপরসরত থবকরব ,    বব রবরব গত 14  রদরনর মরধন

COVID    করবগগ বব রবশস /     সতকর তব রবরচনতবর কলবরকর সবস্পরশর এরসরছন।  এই ককরত, এই ককরত, রপতবমবতবরক অবশনই তবরদর পররববররর রচরকত্সরকর 

সবরথ করবগবররবগ কররত হরব এবব পরতরবদন কররত হরব কর, স্ববসনগত কবররর রশকবথরগরব সব ল কথরক অনবপরসত।

১০.            ররদ ককবনও রশশ সব রল অসবস কববধ করর এবব পপরবরবক লকরগরল পকবশ করর,         তরব আইন অনবসবরর পরযবজনগয সবরকব কপবরটবকল পরযবগ করব হরব: 

              পররববররক অরবলরম অবরহত করব হরব এবব রত তবডবতবরড সমব তবরদর ববছবরক রনরত সব রল আসরত হরব।       এর জনন এরট পরযবজনগয কর পররববররর সদসন

   বব পরতরনরধ সবরদব  কমবববইল কফিবনরট সবরদব চবলব রবরখ রবরত সব ল অরবলরম করবগবররবগ কররত পবরর।

১১. রকনবরগবরটর রন,     ররদ ককবনও রশশ কমপরক 3           রদরনর জনন অনবপরসত থবরক তরব কফিররতর জনন একরট কমরডরকল শবসবপত পরযবজন।
১২.          ববরড কথরক কগমস বব অননবনন বনরকগত আইরটম আনবর অনবমরত কনই।      ।রবদনবলরযর রব পরযবজন তব ককবল আনবন

১৩.   রবরভন রবভবগ /       কগবষগর রশকবথরগরদর মরধন করবগবররবগ এডবরনবর জনন পবক-   সব ল এবব কপবস্টি-     সব ল পরররষবব পররচবরলত হরব নব।
১৪. সব ল বছররর শররত রশশরদর তবরলকবভব রকর সবরবধবরথর, রবরশষত নতব ন রশকবথরগরদর জনন, আবহবওযব অনবমরত রদরল একরট উনবক ববযব সববধরনব 

কবররক্রেরমর আরযবজন করব হরব। এই পথম পররবরয অরভভববকরব তবরদর সনবরনর সবরথ উত্সবরহত কররত করযক রমরনরটর জনন থবকরত পবররন (মবরখবশ পরর 

এবব রশকক এবব অননবনন রশকবথরগরদর উপরসত কথরক কমপরক এক রমটবর দপরত কররখ) এই জনন রনরদর ষ্ট সময সট কসট আপ করব হরব এবব রপতবমবতবর এই 

রনযমরট করঠবরভবরব সমবন করব উরচত।

15.   সমস সব ল সভবগরলরত,   এমনরক দপরবতর গভবরব (     করমউটবর বব কমবববইল কফিবরন )অবশ কনওযব খবব গরতপপরর,

      এবব সমস রবজরপ এবব রবরধরবধবনগরল রত সহকবরর পডব গরতপপরর  ।

16.    সকরলর বগহতর সবরকবর জনন, IMMUNI      অনবপরট ডবউনরলবড করবর পরবমশর কদওযব হরচ।

আপনবর মরনবররবরগর জনন অরনক ধননববদ, আপনবরদর সব ল বছরটব ভবল কবটব ক তবর শরভচছব রইল !

                                                                                                                                  পধবন রশকক




