








সংযু - ০১ 
েসাশয্াল েডেভলপেমন্ট ফাuেন্ডশন (eসিডeফ) 
33/33 িখলিজ েরাড, েমাহাম্মদপুর, ঢাকা-2318 

েসাশয্াল েডেভলপেমন্ট ফাuেন্ডশন eসিডeফ)শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্-পিরকল্পনা 3132-33 
     

কায র্কর্েমর নাম বাসত্মবায়ন িকর্য়া বাসত্মবায়ন পয র্ায়কাল মাণক 

কর্িমক নং-2.6: 

কম র্ পিরেবশ uন্নয়ন  

(সব্াস্থয্িবিধ aনুসরণ)।  

(ক) সব্াস্থয্িবিধ সম্পিকর্ত সরকাির িনেদ র্শনা eসিডeফ-eর 
সংি  সকল কায র্ালেয় ে রণ।  

(খ)  সব্াস্থয্িবিধ যথাযথভােব েমেন চলার জনয্ ধান কায র্ালয় 
েথেক পিরপ /িনেদ র্শনা জাির।  

(গ) ধান কায র্ালয়সহ আঞ্চিলক, েজলা o ক্লাস্টার aিফস 
aিফসসমূেহর সােথ েটিলেফান, েসল েফান iতয্ািদর 
মাধয্েম কম র্কতর্া, কম র্চারী o uপকারেভাগীেদর মেধয্ েরাগ 
সংকর্মন িনেরাধ, সামািজক দূরতব বজায় রাখা, েফস-মাস্ক  
পিরধান, িনয়িমত সাবান িদেয় হাত েধায়া o পুিষ্ট  িবষয়ক 
সেচতনতামূলক কায র্কর্ম পিরচালনা করা।  

সমগর্ বছরবয্াপী। 
ৈ মািসক িভিত্তেত সংিশস্নষ্ট সকলেক িনেয় 

মতিবিনময় সভা আেয়াজন eবং পরামশ র্ 
গর্হণ o বাসত্মবায়ন।  
2ম ৈ মািসক-41.৯.3132 
3য় ৈ মািসক-42.23.3132 

4য় ৈ মািসক-41.4.3133 

5থ র্ ৈ মািসক-42.23.3133 
 
 

সেচতনতামূলক িস্টকার, 

aিফস কম র্কতর্া, কম র্চারীেদর 

মাস্ক পিরিহত ছিব, তাপমা া 
পিরমােপর ছিব, aিফস কতৃর্ক 

জািরকৃত পিরপে র কিপ।   

কর্িমক নং-2.6: 

কম র্ পিরেবশ uন্নয়ন  

(পিরস্কার পিরচ্ছন্নতা বৃিদ্ধ) 

(ক)  িনয়িমত জীবানুনাশক ঔষধ িদেয় (ে ) সম্পূণ র্ aিফস, 

িলফট, গািড়, আসবাবপ  পিরস্কার করা।  
(খ) সকল aিফস চত্তর, ক  o টয়েলট িনয়িমত পিরস্কার 

পিরচ্ছন্ন রাখা। 
(গ) aিফেস েবশকােল নীচ তলায় দািয়তব্রত কম র্চারী কতৃর্ক 

Infrared thermometer-eর মাধয্েম শরীেরর তাপমা া 
পরী া কিরেয় েনয়া eবং িলফেটর পাে  রি ত 
জীবানুনাশক পাদািনেত জুতা পিরষ্কার কের িনেয় aিফেস 

েবশ িনিশ্চত করা।  
(ঘ) ৈদিনক িভিত্তেত শাসন িবভাগ কতৃর্ক পিরচ্ছন্নতা কম েদর 

কােজর তদারিক করা।  
(ঙ) পিরস্কার পিরচ্ছন্নতা কায র্কর্মসমূহ বাসত্মবায়ন কতটা িনিশ্চত 

হেয়েছ তা মিনটিরং করা। 

িনয়িমত eবং সমগর্ বছর।   

aেকেজা মালামাল িবনষ্টকরণ/িবকর্য় aিফেসর aেকেজা মালামাল িবকর্েয়র জনয্ iেতাপূেব র্i কিমিট 

গিঠত রেয়েছ। সময় সময় uক্ত মালামাল িব য় কের াপ্ত aথ র্ 
eসিডeফ-eর বয্াংক eকাuেন্ট জমা করা হয়।  
 

eছাড়া িবকর্য় aেযাগয্ মালামাল িসিট কেপ র্ােরশেনর িনধ র্ািরত 

ডাস্টিবেন েফেল েদয়া হয় o িবনষ্ট করা হয়।   

26/7/3133 
  

aেকেজা মালামাল িবকর্য় 

পরবত  aথ র্ eসিডeফ-eর 

বয্াংক eকাuেন্ট জমা করার 
রিশদ।   
িসিট কেপ র্ােরশেনর ময়লা 
েনয়ার রিশদ। 

 


















