
 

 

 

 

 

 

 

URGENT  NOTICE 

 

1.   In view of COVID-19 to maintain the social distancing as per directions of Govt, it is absolutely 

essential to regulate the visitors in office of Zila Sainik Board, South 24 Parganas. Hence with 

immediate effect, all ESMs and Dependents visiting this office are requested to follow the given 

procedure. Everyone has to take a prior appointment to visit this Office for which a Form is 

required to be filled up as attached to the following link- 

 

https://forms.gle/uuzLpiSRfqFnKaWz7 

 

        Note: - Please fill the Form in English language only. 

 

2.    All ESMs/ NOKs are requested to provide their details in the given Form, based on which 

Date & Time for appointment will be given by this office. You are requested to strictly adhere to the 

appointment Date & Time given. Nobody will be entertained without a prior appointment.  All 

visitors are requested to use Mask and take other COVID precautions. Full cooperation is solicited 

from all. 

                                                                                                  - By order 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

                                                             জরুরি রিজ্ঞরি  
 

১.      COVID – 19 এর সাপেপে সরকারী নিপদে নিকা অিুযায়ী সামানিক দূরত্ব বিায় রাখার স্বাপথে নিলা সসনিক ববার্ে , ২৪ েরগিা ( দঃ 

) এ েনরদিেিকারী প্রপযেক েনরদিেপকর িিে নকছু আচরণনবনি নিিোরণ করা আবনিেক হইয়া েনিয়াপছ। এখি বথপক প্রপযেক ESM বা 

যাপদর প্রনযনিনিপদর সসনিক ববার্ে  েনরদিেপির িিে নিম্ননলনখয নিয়মাবলী বািেযামূলক করা হইল। প্রপযেকপক অনিস েনরদিেপির িিে 

নিম্নক্ত নলপে িমে েূরণ কনরয়া েূবে অিুমনয বিওয়া বািেযামূলক :-  
 

https://forms.gle/uuzLpiSRfqFnKaWz7 

 

       রিিঃ দ্রিঃ :-  ফর্ মটি কেবল র্াত্র ইংললশে পূরণ েরুন । 
 

২.      প্রপযেক ESM/NOK বক অিুপরাি করা হপে বয যারা বযি প্রদত্ত িপমের মািেপম যাপদর েূিে নববরণ বেি কপরি যার নিনত্তপয 

যাপদরপক েনরদিেপির অনিম যানরখ এবং সময় প্রদাি করা হইপব। েনরদিেপির যানরখ এবং সময় কপ ারিাপব োলিীয়। েূবে অিুমনয 

ছািা বকাপিা েনরদিেকপক িাহে করা হইপব িা। প্রপযেক েনরদিেকপক মাস্ক েরা এবং COVID এর আদিে আচরণনবনি োলপির 
অিুপরাি করা হপে।  প্রপযেপকর কাছ বথপক সমূ্পণে সহপযানগযা একান্ত কামে। 
                                                                                                                 -  আশেোনুসাশর 

https://forms.gle/uuzLpiSRfqFnKaWz7
https://forms.gle/uuzLpiSRfqFnKaWz7

