
  অতীব জ রী 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় 
মা, বা রবান পাবত  জলা 

ruma.bandarban.gov.bd 

ন র-05.42.0391.001.12.020.20.290                তািরখ: 
 

িব ি  
 

যেহ , সং ামক রাগ ( িতেরাধ, িনয় ণ ও িন ল) আইন, 2018 (2018 সােলর 61 ননং আইন) এর 11 (1) ধারার 
মতাবেল সরকার সম  বাংলােদশেক সং মেণর িঁক ণ এলাকা িহেসেব ঘাষণা কেরেছ; 

এবং 
যেহ , ারক নং- াঃঅিধঃ/কেরানা/2020-52, তািরখ- 06 ম 2020 েল া  অিধদ র হেত জারী ত ঘাষণায় , 

য সকল জলা/উপেজলা এখন পয  কেরানা ভাইরাস সং মণ  রেয়েছ, স সকল এলাকায় বিহরাগতেদর আগমন কেঠারভােব 
িনয় ণ কের িবেশষ ব াপনায় ি সংগতভােব াভািবক কায ম অ াহত রাখার িনেদশ দয়া হেয়েছ; 

এবং 
যেহ , মা উপেজলায় অ াবিধ পয  কেরানা আ া  কান ি  সনা  হয়িন, 

সেহ , মা উপেজলায়- 
1) রাত 8:00 টা হেত সকাল 6:00 টা পয  অতীব জ ির েয়াজন ( ঔষধ য়, িচিকৎসা সবা, তেদহ সৎকার ইত ািদ) 

তীত কানভােবই বািড়র বাইের আসা যােব না; 
2) অ  উপেজলা হেত এ উপেজলায় আগমন কেঠার ভােব িনয়ি ত থাকেব; 
3)  ানীয় শাসন ক ক লকডাউন (Lock down) ঘাষণা করা হেয়েছ এমন উপেজলা হেত কউ মা উপেজলায় েবশ 

করেত পারেবন না; 
4) চলাচল িনেষধা াকালীন জনসাধারণ এবং সকল ক প েক অব ই া  সবা িবভাগ ক ক জারী ত িনেদশমালা 

কেঠারভােব মেন চলেত হেব; 
 

জন ােথ মা উপেজলাবাসীর া  িবেবচনায় এ িব ি  জারী করা হেলা। িব ি  অমা কারীর িব ে  আইনা গ ব া হণ 
করা হেব।    

 

       
                           

                 07/05/2020 

( মা: শাম ল আলম) 
পিরিচিত ন র- 16809 

উপেজলা িনবাহী অিফসার ও 
সভাপিত 

মা উপেজলা কেরানা ভাইরাস িতেরাধ কিম  
মা, বা রবান পাবত  জলা 

ফান- 01711012357 
ইেমইল- unoruma@mopa.gov.bd 

িবতরণ সদয় াতােথ/ তােথ ও কাযােথ : 

1। জলা শাসক, বা রবান পাবত  জলা 
2। জান কমা ার, মা জান, মা, বা রবান পাবত  জলা 
3। চয়ার ান, মা উপেজলা পিরষদ, মা, বা রবান পাবত  জলা 
4। ভাইস চয়ার ান/ মিহলা ভাইস চয়ার ান, মা উপেজলা পিরষদ, মা, বা রবান পাবত  জলা 
5। উপেজলা .......................................... অিফসার, মা, বা রবান পাবত  জলা 
6। অিফসার ইনচাজ, মা থানা, মা, বা রবান পাবত  জলা 
7। চয়ার ান (সকল), ......................... ইউিনয়ন পিরষদ, মা, বা রবান পাবত  জলা 
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