
একই তারিখ ও স্মািকক স্থলারিরিক্ত হকে। 

গণপ্রজাতন্ত্রী োাংলাকেশ সিকাি 

        জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়  

      রেরি-৪ শাখা 

      www.mopa.gov.bd 
 

নম্বি -০৫.০০.০০০০.১৭৩.০৮.০১৪.০৭-১৪৯                                 তারিখ: 
  ১৬ আিাঢ় ১৪২৭ 

   ৩০ জুন ২০২০  
 

প্রজ্ঞাপন 
 

সাংক্রামক রিাগ (প্ররতকিাি, রনয়ন্ত্রণ ও রনর্মলূ) আইন, ২০১৮ এি সাংরিষ্ট িািায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তপূক্ষ কর্তকূ রকারিড-১৯ রিাকগি 

সাংক্রমণ প্ররতকিাি ও রনয়ন্ত্রকণ রিাকগি চলমান ঝুঁরক রেকেচনায় যান-চলাচল/ জীেনযাত্রা কক ািিাকে রনয়ন্ত্রকণি লকক্ষে রেকশি 

রনকনাক্ত ছকক েরণতূ এলাকাকক 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) এি জনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালকয়ি অাংকশ ৩৭ নম্বি ক্ররমকক প্রেত্ত ক্ষমতােকল উক্ত এলাকায় েরণতূ সমকয়ি জন্য শতসূাকপকক্ষ সািািণ ছুটি র ািণা কিা 

হকলা।  উক্ত ছুটিি মকে সাপ্তারহক ছুটিও অন্তর্ভকূ্ত থাককে। 

 

ক্র. 

নং 

ঘেলো/ রসটি 

ককপাূকিশকনি 

নোম 

লোল অঞ্চল (Red Zone) ঘ োষষত এলোকোর 

সীমোনো 

লোল অঞ্চল 

(Red Zone) 

ঘ োষণোর তোষরখ 

লোল অঞ্চল 

(Red Zone) 

ঘ োষণোর ঘময়োদ 

সোধোরণ ছুটির  

ঘময়োদ 

১। ঢাকা েরক্ষণ 

রসটি 

ককপাূকিশন, 

ঢাকা 

               ওয়োর্ ড নং -৪১  

               ঘেোন- ওয়োরী  

৩০ জুন ২০২০ ৪ জুলোই ২০২০ 

হতত পরবতী ২১ 

ষদন 

৪ জুলোই ২০২০ 

হতত ২৫ জুলোই 

২০২০ পর্ ডন্ত আউটোর ঘরোর্ ইনোর ঘরোর্ 

* টিপু সুলতোন ঘরোর্ 

* ঘর্োগীনগর ঘরোর্ 

*ঢোকো-ষসতলট মহোসড়ক 

(েয়কোলী মষির ঘেতক 

বলধো গোতর্ ডন) 

* লোরষমষন স্ট্রীট 

* ঘহয়োর স্ট্রীট 

* ওয়যোর স্ট্রীট 

* র যোংষকন স্ট্রীট 

*নবোব স্ট্রীট 

শতাূেরল:  

(ক) শুধুমোত্র লাল অঞ্চল (Red Zone) ঘ োষষত এলোকোয় বষণ ডত সমকয়ি জন্য এ সািািণ ছুটি কাযকূি থাককে; 

(খ) লাল অঞ্চল (Red Zone) ঘ োষষত এলোকোয় েসোসিত সকল সিকারি, আিা-সিকারি, স্বায়ত্তশারসত, আিা- 

স্বায়ত্তশারসত, সাংরেরিেদ্ধ ও রেসিকারি অরিস/ প্ররতষ্ঠান/ সাংস্থায় কমিূত কমকূতাূ-কমচূািীগকণি রক্ষকত্র এ ছুটি 

প্রকযাজে হকে; 

(গ) লাল অঞ্চল (Red Zone) ঘ োষষত এলোকোয় অেরস্থত সকল সিকারি, আিা-সিকারি, স্বায়ত্তশারসত, আিা- 

স্বায়ত্তশারসত, সাংরেরিেদ্ধ ও রেসিকারি অরিস/ প্ররতষ্ঠান/ সাংস্থায় কমিূত ও অন্য এলাকায় েসোসিত কমকূতাূ/ 

কমচূািীগকণি রক্ষকত্রও এ ছুটি প্রকযাজে হকে; এোং 

( ) জরুরি পরিকিো এ সািািণ ছুটিি আওতা েরহর্ভতূ থাককে। 

                                                                         

 

 
 

                    িাষ্ট্রপরতি আকেশক্রকম 

                   

      (কাজী রমাহাম্মে সাইফুল ইসলাম) 

উপসরচে  

ই-কমইল: reg4@mopa.gov.bd 

http://www.mopa.gov.bd/
mailto:reg4@mopa.gov.bd


 

 
 

নম্বি -০৫.০০.০০০০.১৭৩.০৮.০১৪.০৭-১৪৯(১০০)                     তারিখ: 
১৬ আিাঢ় ১৪২৭ 

৩০ জুন ২০২০  

অনুরলরপ সেয় অেগরত / অেগরত ও প্রকয়াজনীয় ব্যেস্থা গ্রহকণি জন্য (কজেষ্ঠতাি রিরত্তকত নয়): 
 

১। মরন্ত্রপরিিে সরচে, মরন্ত্রপরিিে রেিাগ, োাংলাকেশ সরচোলয়, ঢাকা। 

২।  প্রিানমন্ত্রীি মুখ্যসরচে, প্রিানমন্ত্রীি কাযাূলয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

৩। গিনিূ, োাংলাকেশ ব্যাাংক, মরতরিল, ঢাকা। 

৪।  রসরনয়ি সরচে/সরচে,----------------------------------------- মন্ত্রণালয়/রেিাগ (সকল)। 

৫। পুরলশ মহাপরিেশকূ, পুরলশ অরিেপ্তি, ঢাকা। 

৬। রপএসও, সশস্ত্র োরহনী রেিাগ, ঢাকা রসনারনোস, ঢাকা। 

৭। মহাপরিচালক, স্বাস্থে অরিেপ্তি, ঢাকা। 

৮। প্রিান তথ্য অরিসাি, তথ্য অরিেপ্তি, ঢাকা (প্রচাি মােকম সম্প্রচাকিি অনুকিািসহ)। 

৯। রিরজস্ট্রাি রজনাকিল, োাংলাকেশ সুপ্রীম রকার্,ূ ঢাকা। 

১০। অরতরিক্ত সরচে (সকল), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, োাংলাকেশ সরচোলয়, ঢাকা। 

১১। প্রিান রনোূহী কমকূতাূ, ঢাকা েরক্ষণ রসটি ককপাূকিশন, ঢাকা- তাঁি রসটি ককপাূকিশন এলাকায় লোল অঞ্চল (Red Zone)   

      ঘ োষণোর ঘময়োদ পষরবষতডত হতল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কক অবষহত করোর েন্য অনুতরোধ করো হতলো। 

১২। করমশনাি, রেিাগীয় করমশনাকিি কাযাূলয়, ঢাকা। 

১৩। প্রিানমন্ত্রীি একান্ত সরচে-১, প্রিানমন্ত্রীি কাযাূলয়, রতজগাঁও, ঢাকা। 

১৪। রজলা প্রশাসক, রজলা প্রশাসককি কাযাূলয়, ঢাকা। 

১৫। প্ররতমন্ত্রীি একান্ত সরচে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (মাননীয় প্ররতমন্ত্রীি সেয়  অেগরতি জন্য)। 

১৬। সরচকেি একান্ত সরচে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (সরচে মকহােকয়ি সেয় অেগরতি জন্য)। 

১৭। উপ-পরিচালক, োাংলাকেশ িিম ও প্রকাশনা অরিস, রতজগাঁও, ঢাকা (োাংলাকেশ রগকজকর্ প্রকাকশি অনুকিািসহ)। 

১৮। রসরনয়ি রসকেম এনারলে, রপএরসরস, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (ওকয়ে সাইকর্ প্রজ্ঞাপনটি প্রকাকশি অনুকিািসহ)। 

 

 

 

 

 

 


