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ারক ন র: ৫৩.০০.০০০০.২১১.৯৯.০১৫.২০.১৭৪ তািরখ: 
১৯ লাই ২০২১

৪ াবণ ১৪২৮

িবষয:় াংকাংক,  ,  ব ীমাব ীমা   ওও  আিথকআিথক  িত ােনরিত ােনর   সবাসবা   িনি তকেিনি তকে   ব াব া   হণহণ ।।
: (১) মি পিরষদ িবভােগর ারক নং ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০১.২১.২২৮, তািরখ ১৩ লাই ২০২১।

(২) মি পিরষদ িবভােগর ারক নং ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০১.২১.২৩২ ও ২৩৩, তািরখ ১৪ লাই ২০২১।

উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, কেরানা ভাইরাসজিনত রাগ ( কািভড-১৯) এর সং মেণর
পিরি িত িবেবচনায় ২১ (এ শ) দফা শতাবলী  কের ২৩ লাই ২০২১ তািরখ সকাল ৬.০০ ঘ কা হেত ০৫ আগ
২০২১ তািরখ িদবাগত রাত ১২.০০ ঘ কা পয  িবিধ-িনেষধ আেরাপ করা হেয়েছ।

উ  িবিধ-িনেষধ চলাকালীন দেশর আিথক খাত সচল রাখার ােথ াংক, বীমা ও আিথক িত ােনর সবা িনি তকে
িনে া  িনেদশনা দান করা হ'ল।

(১)  াংকস েহর লনেদন াভািবক রাখার লে  সীিমত সং ক জনবল, দ র/শাখা ও লনেদেনর সময় নঃিনধারণ
কের াংিকং সবা দােনর লে  বাংলােদশ াংক েয়াজনীয় িনেদশনা জাির করেব;

(২)  আমদািন-র ািন বািণজ  াভািবক রাখা ও অপিরহায েয়াজন িবেবচনায় বীমা কায ম সীিমত সং ক জনবল ও
দ র/শাখা খালা রাখার িবষেয় বীমা উ য়ন ও িনয় ণ ক প  েয়াজনীয় িনেদশনা জাির করেব;

(৩)  িঁজবাজােরর কায ম াভািবক রাখার লে  াংক ও আিথক িত ানস েহর সােথ সাম  রেখ সীিমত
সং ক জনবল ও অিফস সময় িনধারণ কের বাংলােদশ িসিকউির জ অ া  এ েচ  কিমশন েয়াজনীয় িনেদশনা জাির
করেব;

(৪) ঋণ কায ম াভািবক রাখার ােথ মাইে াে িডট র েলটরী অথির  াংক ও আিথক িত ানস েহর সােথ
সাম  রেখ সীিমত সং ক জনবল ও অিফস সময় িনধারণ বক েয়াজনীয় িনেদশনা জাির করেব।

এত সং া  িনেদশনার আেলােক পরবত  েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

১৯-৭-২০২১
মাহা দ সিফউল আলম

উপসিচব
১



িবতরণ :
১) গভনর, বাংলােদশ াংক, ধান কাযালয়, ঢাকা।
২) চয়ার ান, বাংলােদশ িসিকউির জ অ া  এ েচ  
কিমশন, ঢাকা।
৩) চয়ার ান, বীমা উ য়ন ও িনয় ণ ক প , ঢাকা।
৪) এি িকউ ভ ভাইস চয়ার ান, মাইে াে িডট 
র েলটরী অথির , ঢাকা।

ফান: ৯৫৫৯১০৯
ইেমইল: ds.admin@fid.gov.bd

ারক ন র: ৫৩.০০.০০০০.২১১.৯৯.০১৫.২০.১৭৪/১(৩) তািরখ: ৪ াবণ ১৪২৮
১৯ লাই ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ ( ঃআঃ উপসিচব, মাঠ শাসন সম য় অিধশাখা)।
২) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, আিথক িত ান িবভাগ (িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৩) অিতির  সিচব ( শাসন) এর ি গত কমকতা, আিথক িত ান িবভাগ (মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ )।
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