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তাবরখ:

০৭ আষাঢ় ১৪২৭
২১ 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 জন-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।

৫।

৬।

ঘেলোর নোম

লোল অঞ্চল (Red Zone) ঘ োষষত এলোকোর
সীমোনো

লোল অঞ্চল

লোল অঞ্চল

(Red Zone)
(Red Zone)
ঘ োষণোর তোষরখ ঘ োষণোর ঘময়োদ
চট্টগ্রোম
চট্টগ্রোম ষসটি কর্পোররশরনর ওয়োর্ প নং-১০ ১৭ জুন ২০২০
্রিতী ২১ ষদন
উত্তর কোট্টষল (ষিষসক ষশল্প নগরী ব্যতীত)
এলোকো।
িগুড়ো
িগুড়ো ঘ্ৌরসভোর ঘচরলো্োড়ো, নোটোই্োড়ো, ১৪ জুন ২০২০
্রিতী ২১ ষদন
নোরুলী, েরলশ্বরীতলো, সূত্রোপুর, মোলষতনগর,
ঠনঠষনয়ো, হোষড়্োষড় ও করলোনী এলোকো।
চুয়োর্োঙ্গো দোমুড়হুদো উ্রেলোধীন দশপনো ঘ্ৌরসভোর ৫ ১৭ জুন ২০২০
্রিতী ২১ ষদন
নং ওয়োরর্ পর ্রোনপুর গ্রোরমর ষরষিউষে
করলোনী ও ৭ নং ওয়োরর্ পর থোনো ্োড়ো এলোকো।
ঘমৌলভীিোেোর (১) শ্রীমঙ্গল উ্রেলোধীন শ্রীমঙ্গল ১৪ জুন ২০২০
্রিতী ২১ ষদন
ইউষনয়রনর কযোথষলক ষমশন ঘরোড়, রূ্শপুর,
সবুেিোগ, মুসষলমিোগ, লোলিোগ, ষিরোইমপুর
এিং শ্রীমঙ্গল ঘ্ৌরসভোর কোলী োট ঘরোর্ ও
শ্যোমলী এলোকো
(২) কুলোউড়ো উ্রেলোধীন িরমচোল
ইউষনয়রনর নন্দনগর, কোষদপুর ইউষনয়রনর
মনসুর এিং কুলোউড়ো ঘ্ৌরসভোর মোগুর ও
মনসুর এলোকো।
নোরোয়ণগঞ্জ রূ্গঞ্জ উ্রেলোর রূ্গঞ্জ ইউষনয়ন (উত্তরর ১১ জুন ২০২০
্রিতী ২১ ষদন
িোলু ব্রীে, দষিরন কোরয়ত্োড়ো, পূরি প
কোরয়ত্োড়ো এিং ্ষিরম কোঞ্চন ঘ্ৌরসভো)।
হষিগঞ্জ
(১) হষিগঞ্জ ঘ্ৌরসভোর ৬ ও ৯ নং ওয়োর্ প;
১৮ জুন ২০২০
্রিতী ২১ ষদন
(২) চুনোরু োট উ্রেলোর ৩ নং ঘদওরগোছ
ইউষনয়ন, ৭ নং উিোহোটো ইউষনয়ন ও ৯ নং

সোধোরণ ছুটির
ঘময়োদ
২১ জুন ২০২০
হরত ০৮ জুলোই
২০২০ ্র্ পন্ত
২১ জুন ২০২০
হরত ০৫ জুলোই
২০২০ ্র্ পন্ত
২১ জুন ২০২০
হরত ০৮ জুলোই
২০২০ ্র্ পন্ত
২১ জুন ২০২০
হরত ০৫ জুলোই
২০২০ ্র্ পন্ত

২১ জুন ২০২০
হরত ০২ জুলোই
২০২০ ্র্ পন্ত
২১ জুন ২০২০
হরত ০৯ জুলোই
২০২০ ্র্ পন্ত

৭।

মুন্সীগঞ্জ

৮।

কুষমল্লো

৯।

র্রশোর

রোণীগাঁও ইউষনয়ন এিং চুনোরু োট ঘ্ৌরসভো;
(৩) আেষমরীগঞ্জ উ্রেলোর ১ নং
আেষমরীগঞ্জ সদর ইউষনয়ন;
(৪) মোধিপুর ঘ্ৌরসভো এলোকো।
মুন্সীগঞ্জ ঘ্ৌরসভোর ১ নং ওয়োরর্রপ অধীন ১৭ জুন ২০২০
মোঠ্োড়ো এলোকো।
কুষমল্লো ষসটি কর্পোররশরনর অন্তগতপ ৩ নং ১৬ জুন ২০২০
ওয়োরর্ পর
কোষলয়োজুষর,
ঘরইসরকোস,প
শোসনগোছো; ১০ নং ওয়োরর্রপ ঝোউতলো,
কোষন্দর্োড়, পুষলশ লোইন, িোদুরতলো; ১২ নং
ওয়োরর্ পর নোনুয়োর ষদ ীর ্োড়, নিোি িোষড়
ঘচৌমুহনী, ষদগোম্বরীতলো এিং ১৩ নং ওয়োরর্ পর
টমছম ব্রীে, ষথরোপুকুর্োড় ও দষিণ চথ পো
এলোকো।
(১) অভয়নগর উ্রেলোধীন চষলষশয়ো, ষ্য়োরো ১৫ জুন ২০২০
ও িোঘুটিয়ো ইউষনয়ন এিং অভয়নগর
ঘ্ৌরসভোর ২, ৪, ৫, ৬ ও ৯ নং ওয়োর্ প এলোকো;
(২) ঘচৌগোছো উ্রেলোধীন ঘচৌগোছো ঘ্ৌরসভোর
৬ নং ওয়োর্ প এলোকো;
(৩) ষঝকরগোছো উ্রেলোধীন ষঝকরগোছো
ঘ্ৌরসভোর ২ ও ৩ নং ওয়োর্ প এলোকো;
(৪)
ঘকশিপুর উ্রেলোধীন ঘকশিপুর
ঘ্ৌরসভোর ১ ও ৩ নং ওয়োর্ প এলোকো;
(৫) র্রশোর সদর উ্রেলোধীন র্রশোর
ঘ্ৌরসভোর ৪ ও ৬ নং ওয়োর্ প এিং আরিপুর
ও উ্শহর ইউষনয়ন;
(৬) শোশপো উ্রেলোধীন ঘিনোর্োল ঘ্ৌরসভোর
২ নং ওয়োর্ প এিং শোশপো ইউষনয়ন।
(৭) ষঝকরগোছো উ্রেলোধীন িাঁকড়ো ১৬ জুন ২০২০
ইউষনয়ন;
(৮) র্রশোর সদর উ্রেলোধীন র্রশোর
ঘ্ৌরসভোর ৪ নং ওয়োর্ প ;
(৯) অভয়নগর উ্রেলোধীন শ্রীধরপুর ১৭ জুন ২০২০
ইউষনয়ন;
(১০) র্রশোর সদর উ্রেলোধীন র্রশোর
ঘ্ৌরসভোর ৬ নং ওয়োর্ প এলোকো;
(১১) শোশপো উ্রেলোধীন ঘিনোর্োল ঘ্ৌরসভোর ১৮ জুন ২০২০
৩ নং ওয়োর্ প এলোকো।

১৯ জুন ২০২০ ২১ জুন ২০২০
হরত ০৯ জুলোই হরত ০৯ জুলোই
২০২০ ্র্ পন্ত
২০২০ ্র্ পন্ত
১৯ জুন ২০২০ ২১ জুন ২০২০
তোষরখ
রোত হরত ০৩ জুলোই
১২.০১ হরত ০৩
২০২০
জুলোই ২০২০
্র্ পন্ত

্রিতী ২১ ষদন

২১ জুন ২০২০
হরত ০৬ জুলোই
২০২০ ্র্ পন্ত

্রিতী ২১ ষদন

২১ জুন ২০২০
হরত ০৭ জুলোই
২০২০ ্র্ পন্ত

্রিতী ২১ ষদন

২১ জুন ২০২০
হরত ০৮ জুলোই
২০২০ ্র্ পন্ত

্রিতী ২১ ষদন

২১ জুন ২০২০
হরত ০৯ জুলোই
২০২০ ্র্ পন্ত

১০।

মোদোরীপুর

(১) মোদোরীপুর সদর উ্রেলোধীন মোদোরীপুর ১৭ জুন ২০২০
ঘ্ৌরসভোর ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ নং ওয়োর্ প
এলোকো এিং িোহোদুরপুর, দুধখোলী, ঝোউষদ,
মস্তিোপুর, রোষস্ত ও ঘকন্দুয়ো ইউষনয়ন;
(২) ষশিচর উ্রেলোধীন ষশিচর ঘ্ৌরসভোর
১, ৪ ও ৫ নং ওয়োর্ প এলোকো এিং ষশিচর,
ষিতীয় খন্ড, িরহরোতলো দষিন, িাঁশকোষন্দ,
ভদ্রোসন, কোষদরপুর, মোদিরররচর ও ্াঁচ্চর
ইউষনয়ন;
(৩) কোলষকষন উ্রেলোধীন কোলষকষন
ঘ্ৌরসভোর ১, ৪, ৫, ৭, ৮, ও ৯ নং ওয়োর্ প
এলোকো এিং র্োসোর, ঘগো্োলপুর, আলীনগর ও
ষশকোরমঙ্গল ইউষনয়ন;
(৪) রোজের উ্রেলোধীন রোজের ঘ্ৌরসভোর
১, ২, ৩, ৫, ৬, ও ৮ নং ওয়োর্ প এিং িদর্োশো,
আমগ্রোম, কষিরোেপুর ও ঘহোরসনপুর
ইউষনয়ন।

১৮ জুন ২০২০
সকোল ০৬.০০
টো হরত ৩০ জুন
২০২০ তোষরখ
রোত ১২.০০ টো
্র্ পন্ত

২১ জুন ২০২০
হরত ৩০ জুন
২০২০ ্র্ পন্ত

শতূাববল:
(ক) শুধুমোত্র লাল অঞ্চল (Red Zone) ঘ োষষত এলোকোয় িষণ পত 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

নম্বর -০৫.০০.০০০০.১৭৩.০৮.০১৪.০৭-১৪৫(৫০০)

তাবরখ:

০৭ আষাঢ় ১৪২৭
২১ 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
্ষরিষতপত হরল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়দক অিষহত করোর েন্য অনুররোধ করো হরলো।
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)।

