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তাবরখ:

০৯ আষাঢ় ১৪২৭
২৩ জুন ২০২০

প্রজ্ঞাপন
সাংক্রামক ররাগ (প্রবতদরাি, বনয়ন্ত্রণ ও বনর্ম ূল) আইন, ২০১৮ এর সাংবিষ্ট িারায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তূপক্ষ কর্তূক রকাবিড-১৯ ররাদগর
সাংক্রমণ প্রবতদরাি ও বনয়ন্ত্রদণ ররাদগর চলমান ঝবুঁ ক ববদবচনায় যান-চলাচল/ জীবনযাত্রা কদ ারিাদব বনয়ন্ত্রদণর লদক্ষে রেদশর
বনদনাক্ত ছদক ববণ ূত এলাকাদক লাল অঞ্চল (Red Zone) ঘ োষণো করোয় Allocation of Business Among The Different
Ministries and Divisions (Schedule I of The Rules of Business, 1996) (Revised up to April 2017) এর জনপ্রশাসন
মন্ত্রণালদয়র অাংদশ ৩৭ নম্বর ক্রবমদক প্রেত্ত ক্ষমতাবদল উক্ত এলাকায় ববণ ূত সমদয়র জন্য শতূসাদপদক্ষ সািারণ ছুটি র াষণা করা
হদলা। উক্ত ছুটির মদে সাপ্তাবহক ছুটিও অন্তর্ভূক্ত থাকদব।
ক্র.
নং
১।

২।

৩।

৪।

ঘেলোর
নোম

লোল অঞ্চল (Red Zone) ঘ োষষত এলোকোর
সীমোনো

লোল অঞ্চল

লোল অঞ্চল

সোধোরণ ছুটির
ঘময়োদ

(Red Zone)
(Red Zone)
ঘ োষণোর তোষরখ ঘ োষণোর ঘময়োদ
কক্সবোেোর (১) কক্সবোেোর সদর উপজেলোধীন কক্সবোেোর ২০ জুন ২০২০
২১ জুন ২০২০ ২৪ জুন ২০২০
ঘপৌরসভো;
ষদবোগত রোত হজত ১১ জুলোই
(২) ঘেকনোফ উপজেলোধীন ঘেকনোফ ঘপৌরসভো;
১২.০১ ষম. হজত ২০২০ পর্ ডন্ত
(৩) উষখয়ো উপজেলোধীন রোেোপোলং ইউষনয়জনর
১১ জুলোই ২০২০
২, ৫, ৬ ও ৯ নং ওয়োর্,ড রত্নোপোলং ইউষনয়জনর
রোত ১১.৫৯ ষম.
ঘকোেবোষি বোেোর, পোলংখোলী ইউষনয়জনর
পর্ ডন্ত।
বোলুখোলী ও থোইংখোলী বোেোর।
মোগুরো
ঢোকো-ষিনোইদহ-জমজহরপুর মহোসিক সংলগ্ন ২১ জুন ২০২০
২১ জুন ২০২০ ২৪ জুন ২০২০
মোগুরো ঘপৌরসভোধীন একতো কাঁচোবোেোর এবং
হজত ১১ জুলোই হজত ১১ জুলোই
ভোয়নো ঘমোজির দষিজণ ৪ নং ওয়োজর্ ডর খোনপোিো
২০২০ পর্ ডন্ত
২০২০ পর্ ডন্ত
এবং ষপটিআই পোিো এলোকো।
খুলনো
(১) খুলনো ষসটি কজপডোজরশজনর ১৭ ও ২৪ নং ২২ জুন ২০২০
২৫ জুন ২০২০ ২৬ জুন ২০২০
ওয়োর্ ড;
তোষরখ ষদবোগত হজত ১৬ জুলোই
(২) রূপসো উপজেলোধীন আইচগোতী ইউষনয়ন।
রোত ১১.৫৯ েো ২০২০ পর্ ডন্ত
হজত ১৬ জুলোই
২০২০ তোষরখ
ষদবোগত রোত
১১.৫৯ েো পর্ ডন্ত
ঘমোে ২১ ষদন
হষবগঞ্জ বোহুবল উপজেলোধীন বোহুবল ইউষনয়ন ।
১৮ জুন ২০২০
পরবতী ২১ ষদন ২৪ জুন ২০২০
হজত ০৯ জুলোই
২০২০ পর্ ডন্ত

শতূাববল:
(ক) শুধুমোত্র লাল অঞ্চল (Red Zone) ঘ োষষত এলোকোয় বষণ ডত সমদয়র জন্য এ সািারণ ছুটি কায ূকর থাকদব;
(খ) লাল অঞ্চল (Red Zone) ঘ োষষত এলোকোয় বসবাসরত সকল সরকাবর, আিা-সরকাবর, স্বায়ত্তশাবসত, আিাস্বায়ত্তশাবসত, সাংবববিবদ্ধ ও রবসরকাবর অবিস/ প্রবতষ্ঠান/ সাংস্থায় কমূরত কমূকতূা-কমূচারীগদণর রক্ষদত্র এ ছুটি
প্রদযাজে হদব;
(গ) লাল অঞ্চল (Red Zone) ঘ োষষত এলোকোয় অববস্থত সকল সরকাবর, আিা-সরকাবর, স্বায়ত্তশাবসত, আিাস্বায়ত্তশাবসত, সাংবববিবদ্ধ ও রবসরকাবর অবিস/ প্রবতষ্ঠান/ সাংস্থায় কমূরত ও অন্য এলাকায় বসবাসরত কমূকতূা/
কমূচারীগদণর রক্ষদত্রও এ ছুটি প্রদযাজে হদব; এবাং
( ) জরুবর পবরদষবা এ সািারণ ছুটির আওতা ববহর্ভূত থাকদব।
রাষ্ট্রপবতর আদেশক্রদম

(কাজী রমাহাম্মে সাইফুল ইসলাম)
উপসবচব
ই-দমইল: reg4@mopa.gov.bd
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তাবরখ:

০৯ আষাঢ় ১৪২৭
২৩ জুন ২০২০

অনুবলবপ সেয় অবগবত / অবগবত ও প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য (দজেষ্ঠতার বিবত্তদত নয়):
১। মবন্ত্রপবরষে সবচব, মবন্ত্রপবরষে ববিাগ, বাাংলাদেশ সবচবালয়, ঢাকা।
২। প্রিানমন্ত্রীর মুখ্যসবচব, প্রিানমন্ত্রীর কায ূালয়, রতজগাঁও, ঢাকা।
৩। গিন ূর, বাাংলাদেশ ব্যাাংক, মবতবিল, ঢাকা।
৪। বসবনয়র সবচব/সবচব,----------------------------------------- মন্ত্রণালয়/ববিাগ (সকল)।
৫। পুবলশ মহাপবরেশূক, পুবলশ অবিেপ্তর, ঢাকা।
৬। বপএসও, সশস্ত্র বাবহনী ববিাগ, ঢাকা রসনাবনবাস, ঢাকা।
৭। প্রিান তথ্য অবিসার, তথ্য অবিেপ্তর, ঢাকা (প্রচার মােদম সম্প্রচাদরর অনুদরািসহ)।
৮। ররবজস্ট্রার রজনাদরল, বাাংলাদেশ সুপ্রীম রকার্ ূ, ঢাকা।
৯। অবতবরক্ত সবচব (সকল), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সবচবালয়, ঢাকা।
১০। কবমশনার, ববিাগীয় কবমশনাদরর কায ূালয় (সকল)।
১১। প্রিানমন্ত্রীর একান্ত সবচব-১, প্রিানমন্ত্রীর কায ূালয়, রতজগাঁও, ঢাকা।
১২। রজলা প্রশাসক, রজলা প্রশাসদকর কায ূালয় (সকল) - তাঁর রজলায় লোল অঞ্চল (Red Zone) ঘ োষণোর ঘময়োদ
পষরবষতডত হজল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়দক অবষহত করোর েন্য অনুজরোধ করো হজলো।
১৩। প্রবতমন্ত্রীর একান্ত সবচব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (মাননীয় প্রবতমন্ত্রীর সেয় অবগবতর জন্য)।
১৪। সবচদবর একান্ত সবচব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (সবচব মদহােদয়র সেয় অবগবতর জন্য)।
১৫। উপ-পবরচালক, বাাংলাদেশ িরম ও প্রকাশনা অবিস, রতজগাঁও, ঢাকা (বাাংলাদেশ রগদজদর্ প্রকাদশর অনুদরািসহ)।
১৬। উপদজলা বনব ূাহী অবিসার, উপদজলা বনব ূাহী অবিসাদরর কায ূালয় (সকল)।
১৭। বসবনয়র বসদেম এনাবলে, বপএবসবস, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (ওদয়ব সাইদর্ প্রজ্ঞাপনটি প্রকাদশর অনুদরািসহ)।

