
 

িবষয়: িব ৎ ও ালানী খরচসহ েযাজ  সকল ে  সরকা
 
 

চলমান বি ক অি
ধানম ীর িনেদশনা

খােত ২৫% ও ালানী খােত 
অ েমাদন েম িনে া  িমত ািয়তা চচার 

 
ক। অিফস কে /
খ। অিফস ক , অিফস কিরেডার
গ। কে র জানালা েল
ঘ। আ ায়ণ েয়র ে  ম ণালেয়র িনদশনা অ সরণ করা
ঙ। অিফস র পের যাবতীয় ইেলি ক সর ােম পাওয়ার সা াই ব  রাখা ও িত ােরর ব িতক মইন 

ইচ ব  রাখা; 
চ। সরকাির িনেদশনা মাতােবক
ছ। িনবাহীগণ কে র বািহের অব ানকালীন শীতাতপ িনয় ণ
জ। িব ৎ সা েয়র লে  কেপােরশেনর অভ রীণ সভা েলা
ঝ। ালানী সা েয়র লে  অিত েয়াজন ছাড়া কেপােরশেনর গািড় বহার
ঞ। অিত েয়াজেন কেপােরশেনর গািড় বহার করা হেল গািড়র 
ট। ালানী সা েয়র লে  েয়াজন ছাড়া গািড়র ইি ন ব  রাখার জ  চালকেদর িনেদশনা দয়া
ঠ। কাগেজর উভয়িদেক লখা ি  করা এবং কািল খরচ কমােত াফট লখায় হালকা কািল বহার 
 

০২। যথাযথ ক পে র 
 
 

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়
  
       1.      সহকারী মহা ব াপক
      2.      উপ-মহা ব াপক
      3.      মহা ব াপক
       4.      উপ- ব াপনা পিরচালক
      5.      ব াপনা পিরচালক
      6.      চয়ার ান
      7.      ধান িনবাহী কমকতা
      8.      আইিসিব কমকতা সিমিত
      9.      আইিসিব কমচারী ইউিনয়ন
   10.      অিফস কিপ
  
অ িলিপ (কেপােরশেনর ওেয়বসাইেট কােশর েয়াজনীয় ব া হেণর
  
         িসিনয়র িসে ম এনািল
 
 

 
 

ইনেভ েম  কেপােরশন অব বাংলােদশ
ধান কাযালয়, 

 
িকউরেম  ও কমন সািভস িডপাটেম

 

িব ি  
 

ও ালানী খরচসহ েযাজ  সকল ে  সরকাির অথ সা েয়র লে  িমত িয়তা চচা পিরপালন সে । 

চলমান বি ক অি িতশীল পিরি িত মাকােবলায় 
িনেদশনা ও বাংলােদশ াংেকর িবআরিপিড-
ও ালানী খােত ২০% সা য়সহ েযাজ  সকল ে  সরকা

িনে া  িমত ািয়তা চচার িন দশনা দয়া হেলা

/ ডে  অব ান না করেল িনিদ  ফ ান, লাইট
অিফস কিরেডার, ি িড়, িম ং ম-এ নতম সং ক ব িতক লাইট চা  রা

কে র জানালা েল, পদা সিরেয় া িতক আেলা-বাতাস েবেশর ব া করা
য়ণ েয়র ে  ম ণালেয়র িনদশনা অ সরণ করা

অিফস র পের যাবতীয় ইেলি ক সর ােম পাওয়ার সা াই ব  রাখা ও িত ােরর ব িতক মইন 

সরকাির িনেদশনা মাতােবক শীতাতপ িনয় ণ যে র তাপমা া 
কে র বািহের অব ানকালীন শীতাতপ িনয় ণ

সা েয়র লে  কেপােরশেনর অভ রীণ সভা েলা
ালানী সা েয়র লে  অিত েয়াজন ছাড়া কেপােরশেনর গািড় বহার

অিত েয়াজেন কেপােরশেনর গািড় বহার করা হেল গািড়র 
ালানী সা েয়র লে  েয়াজন ছাড়া গািড়র ইি ন ব  রাখার জ  চালকেদর িনেদশনা দয়া

কাগেজর উভয়িদেক লখা ি  করা এবং কািল খরচ কমােত াফট লখায় হালকা কািল বহার 

যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম এ িব ি  জাির করা হেলা।

                                                                     
                                                                               
                                                                               

জ তার মা সাের নয়): 

সহকারী মহা ব াপক/িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিব
মহা ব াপক/িসে ম ােনজার, আইিসিব। 

মহা ব াপক-এর সিচবালয়, আইিসিব, ধান কাযালয়, ঢাকা
ব াপনা পিরচালক-এর সিচবালয়, আইিসিব, ধান কাযালয়

ব াপনা পিরচালক-এর সিচবালয়, আইিসিব, ধান কাযালয়
চয়ার ান-এর সিচবালয়, আইিসিব, ধান কাযালয়, ঢাকা
ধান িনবাহী কমকতা, আইিসিব সাবিসিডয়াির কা ািনস হ

আইিসিব কমকতা সিমিত, আইিসিব, ধান কাযালয়, ঢাকা
কমচারী ইউিনয়ন, আইিসিব, ধান কাযালয়, ঢাকা

অিফস কিপ। 

কেপােরশেনর ওেয়বসাইেট কােশর েয়াজনীয় ব া হেণর

িসিনয়র িসে ম এনািল , া ািমং িডপাটেম , আইিসিব

ইনেভ েম  কেপােরশন অব বাংলােদশ 
, ঢাকা। 

িকউরেম  ও কমন সািভস িডপাটেম  

তািরখ: ০২/০৮

িব ি  
অথ সা েয়র লে  িমত িয়তা চচা পিরপালন সে । 

শীল পিরি িত মাকােবলায় গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় 
-২৮, ২৬/০৭/২০২২ সা লােরর আেলােক িব ৎ 

সা য়সহ েযাজ  সকল ে  সরকাির অথ সা েয়র ল  ক পে র 
হেলা:   

লাইট, এিস ইত ািদর ইচ ব  রাখা; 
এ নতম সং ক ব িতক লাইট চা  রাখা; 

বাতাস েবেশর ব া করা;   
য়ণ েয়র ে  ম ণালেয়র িনদশনা অ সরণ করা;  

অিফস র পের যাবতীয় ইেলি ক সর ােম পাওয়ার সা াই ব  রাখা ও িত ােরর ব িতক মইন 

যে র তাপমা া ২৫ িডি র উপের রাখা;  
কে র বািহের অব ানকালীন শীতাতপ িনয় ণ য  ব  রাখা; 

সা েয়র লে  কেপােরশেনর অভ রীণ সভা েলা যথাস ব অনলাইেন আেয়াজন করা; 
ালানী সা েয়র লে  অিত েয়াজন ছাড়া কেপােরশেনর গািড় বহার না করা; 

অিত েয়াজেন কেপােরশেনর গািড় বহার করা হেল গািড়র এিস বহার না করা; 
ালানী সা েয়র লে  েয়াজন ছাড়া গািড়র ইি ন ব  রাখার জ  চালকেদর িনেদশনা দয়া; ও 

কাগেজর উভয়িদেক লখা ি  করা এবং কািল খরচ কমােত াফট লখায় হালকা কািল বহার করা

করা হেলা।    

                                                                                
                                                                               ( মা: মা ল হাসান) 
                                                                               উপ-মহা ব াপক 

      ই াবিলশেম  িডিভশন 

আইিসিব। 

ঢাকা। 
ধান কাযালয়, ঢাকা। 
কাযালয়, ঢাকা। 
ঢাকা। 

আইিসিব সাবিসিডয়াির কা ািনস হ। 
ঢাকা। 
ঢাকা। 

কেপােরশেনর ওেয়বসাইেট কােশর েয়াজনীয় ব া হেণর জ ): 

আইিসিব, ধান কাযালয়, ঢাকা। 

০৮/২০২২ 

অথ সা েয়র লে  িমত িয়তা চচা পিরপালন সে ।  

মাননীয় 
আেলােক িব ৎ 

 ক পে র 

অিফস র পের যাবতীয় ইেলি ক সর ােম পাওয়ার সা াই ব  রাখা ও িত ােরর ব িতক মইন 

করা। 

 


