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স্মাযক নং:  পআইইউ-এনএটিপ২-পিএই/পফশল-০০৪ (৩৫০)                                           তাপযখ: ১৭ মভ ২০২০ পরিঃ।

প্রাক 
উশেরা কৃপল কভ মকতমা 

.......................................... উশেরা (২৭০) 

............................................ মেরা। 

পফলয়: মকাপবি-১৯ ংকটেপনত চ্যাশরঞ্জ ও স্বাস্থা ঝুঁপক মভাকাপফরা কশয এনএটিপ ২-পিএই ভুক্ত পআইপে কৃলকশদয কৃপল কাশম ম অপেমত াপশেয 

পফফযণ প্রকা ও প্রচ্াযণা। 

গত ১৫.০৫.২০২০ তাপযখ এনএটিপ ২-পএভইউ আশয়াপেত পবপিও কনপাশযশে পফশলবাশফ উশে আশ মম মথামথ কভ মশকৌর পনধ মাযণপূফ মক 

মকাপবি-১৯ এয চ্রভান দীঘ ম ংকটেপনত চ্যাশরঞ্জ ও স্বাস্থয ঝুঁপক মভাকাপফরা কশয প্রকশেয কভ মএরাকাভুক্ত কভ মকতমাশদয কভ মতৎযতা বৃপি এফং 

পআইপে কৃলকশদয উৎা ও উদ্দীনা মমাগাশনয ভাধ্যশভ কৃপল কাশম ম পফশল পরতা অেমশনয দৃষ্টান্ত যশয়শে। পকন্তু মথামথ িকুশভশেন, প্রকানা ও 

প্রচ্াযণায অবাশফ অপেমত াপে দৃশ্যভান না শয় অন্তযাশর মথশক মাশে । কনপাশযশে পনশ্াো্ক্ত পফলয়াপদ পফশফচ্নাপূফ মক মকাপবি-১৯ এয ংকট 

মভাকাপফরায় অপেমত পরতা প্রকেভুক্ত কাম মক্রশভয কর াপে দৃশ্যভান ও ফ মেনপফপদত কশয মতারায প্রপত পফশল গুরুত্ব আশযা কযা য়:   

ক. পরতা অেমশন ংপিষ্ট কর কভ মকতমা/কভ মচ্াযী এফং কৃলকশদয পফপনশয়াগকৃত শ্রভ, দক্ষতা ও ক্ষভতায স্বীকৃপত 

খ.  মকাপবি-১৯ এয ভত পফশ্ব ংকটপূণ ম পযপস্থপতশতও প্রকে কাম মক্রশভয অপেমত াপে ও ক্ষভতা মূোয়শনয মথাথ ম সুশমাগ সৃপষ্ট 

গ. অপেমত াপশেয কভ মশকৌর/প্রযুপক্ত গ্রণ ও ম্প্রাযশণ অযায পআইপে/নন-পআইপে কৃলশকয ভাশে অনুশপ্রযণা সৃপষ্ট, ইতযাপদ।  

উযু মক্ত পফলয়াপদ পফশফচ্নাপূফ মক এনএটিপ ২-পিএই এয আওতাভুক্ত পআইপে কৃলকশদয অপেমত াপে কাপনী/াপে গাঁথা স্বে ও পযেন্ন 

পশটাগ্রাপ স্থানীয় ও োতীয় ত্র-পত্রকা, মটপরপবন, মপেবুক ফা ম্ভাব্য কর পিপেটাইেি প্রচ্ায ভাধ্যশভ ক্রভান্বশয় ও অগ্রাপধকায পবপিশত 

প্রচ্াযণায েন্য আনাশক পনশদ মনা  মভাতাশফক অনুশযাধ  কযা শরা এফং অনুপরপ  আগাভী ২০.০৫.২০২০ তাপযখ শত ম মায়ক্রশভ  ই-মভইর: 

rafiqnatptwo@gmail.com মমাশগ অত্র পআইইউ-এনএটিপ ২-পিএই ফযাফশয মপ্রযশণয েন্য অনুশযাধ োনাশনা শরা।  ি. মভািঃ 

যপপকুর ইরাভ, অপতপযক্ত পযচ্ারক, এনএটিপ-২, পিএই; মভাফাইর: ০১৭১৫১৩৫৪০৬ এয াশথ প্রশয়ােশন মমাগাশমাগ কযা মমশত াশয। 

ম্ভাব্য াপে কাপনী যচ্নায ংপক্ষপ্ত রূশযখা শত াশয পন্রূ: 

ক. ংকট মভাকাপফরায় এআইএপ-২ এয আওতায় পফতযণকৃত পর কতমন ও ভাড়ই/প্রপক্রয়াোত মন্ত্রাপদ মমভন: াশব মস্টায/পযায, মোয, মারায 

ড্রায়ায, ইতযাপদ এফং এআইএপ-২/এআইএপ-৩ এয আওতায় উৎাপদত ণ্যাপদ ফাোযোতকযশণ বযান গাপড়, মস্টাশযে সুপফধা, ইতযাপদ ব্যফাশযয 

াপে কাপনী: উকাযশবাগী পআইপে/নন-পআইপে কৃলক ংখ্যা, গুণগত ও পযভাণগত তথ্যাপদ, কভ মদক্ষতা ও ক্ষভতায পফফযণ, শ্রভ াশ্রয়, 

আয়-ব্যশয়য পফফযণ, পআইপে’য আয় ফধ মন, ফাোয ংশমাগ/প্রশফ, ন্যায্য মূে প্রাপপ্ত, পর ংগ্র/ংগ্রশািয ক্ষপত হ্রা, ইতযাপদয ভন্বয় 

খ. মমৌথ ফাোয ব্যফস্থা/কাশরকটিব ভাশকমটিং: মূে ংশমােন ংপিস্ট  কর তথ্যাপদ 

গ. কৃপল উকযণ ংগ্রশ পআইপে/আন্তিঃপআইপে/প্রপিউায অগ মানাইশেশনয ভূপভকা   

ঘ. অন্যান্য। 
          17.05.2020 

(আোরুর ইরাভ পপদ্দকী) 

পযচ্ারক 

দয় জ্ঞাতাশথ ম: 

1. প্রকে পযচ্ারক (অপতপযক্ত পচ্ফ), পএভইউ, এনএটিপ-২, পফএআযপ কভশেক্স, পাভ মশগট, ঢাকা। 

2. পযচ্ারক, শযেপভন উইং, কৃপল ম্প্রাযণ অপধদপ্তয, খাভাযফাপড়, ঢাকা। 

3. অপতপযক্ত পযচ্ারক, ...................................................অঞ্চর (১৪)। 

4. উপযচ্ারক, কৃপল ম্প্রাযণ অপধদপ্তয, ..................................................................মেরা (৫৭)। 
5. ভাপযচ্ারক ভশাদশয়য একান্ত পচ্ফ, কৃপল ম্প্রাযণ অপধদপ্তয, খাভাযফাপড়, ঢাকা। 

6. অপতপযক্ত পযচ্ারক (পএপএভও), পআইইউ-এনএটিপ ২-পিএই, খাভাযফাপড়, ঢাকা।  
7. েনাফ ..............................................উপযচ্ারক (ওএভই)/অপতপযক্ত উপযচ্ারক (এপএভপ), পআইইউ- এনএটিপ ২-পিএই, 

খাভাযফাপড়, ঢাকা (৫)। আনাশক পনশদ মপত কাম মক্রভ পনয়পভত ভপনটপযং কযায েন্য অনুশযাধ কযা শরা। 
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