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জ ির িব ি

           কেরানা ভাইরাসজিনত রাগ ( কািভড-১৯) সং মেণর পিরি িত িবেবচনায় মি পিরষদ িবভাগ ক ক ৩০.০৬.২০২১
ি ., ০৫.০৭.২০২১ ি . ও ১৩.০৭.২০২১ ি . তািরেখ কিতপয় িবিধ-িনেষধ আেরাপ কের িনেদশনা জাির করা হেয়েছ।তৎে ি েত
দেশর বতমান কািভড-১৯ সং মণ পিরি িত িবেবচনায় া  সবা িবভাগ ক ক জাির ত া িবিধ অ সরণ বক িন বিণত

শতসােপে  ১৪৪২ িহজির/২০২১ সােলর পিব  ঈ ল আযহা নামােজর জামায়াত আদােয়র েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ েরাধ
করা হেলা: 
ক.     কেরানা ভাইরাস ( কািভড-১৯) এর ানীয় পিরি িত ও সি েদর জীবন- িঁক িবেবচনা কের ানীয় শাসন ক ক
জন িতিনিধ ও গ মা  ি বেগর সােথ আেলাচনা ও সম য় কের যেথাপ  িবেবিচত হেল া  সবা িবভাগ ক ক
জাির ত া িবিধ অ সরণ বক ঈ ল আযহা ২০২১ (১৪৪২ িহজির) এর জামায়াত মসিজদ, ঈদগাহ বা খালা জায়গায়
আেয়াজেনর িবষেয় িস া  হণ করা হেব;    

খ.      মসিজেদ ঈেদর নামাজ আেয়াজেনর ে  কােপট িবছােনা যােব না। নামােজর েব স ণ মসিজদ জীবা নাশক ারা
 জীবা  করেত হেব। সি গণ েত েক িনজ িনজ দািয়ে  জায়নামাজ িনেয় আসেবন;

গ.       েত কেক িনজ িনজ বাসা থেক ও  কেরমসিজদ/ঈদগােহ আসেত হেব এবং ও  করার সময় কমপে  ২০ সেক
সাবান-পািন িদেয় হাত েত হেব; 

ঘ.        কেরানা ভাইরাস সং মণেরাধ িনি তকে  মসিজদ/ঈদগােহ ও র ােন সাবান, পািন ও হ া  ািনটাইজার রাখেত হেব;

ঙ.        মসিজদ/ঈদগাহ মােঠর েবশ াের হ া  ািনটাইজার/হাত ধায়ার ব াসহ সাবান ও পািন রাখেত হেব;  

চ.        ঈেদর নামােজর জামায়ােত আগত সি েক অব ই মা  পের আসেত হেব। মসিজেদ সংরি ত জায়নামাজ ও িপ
বহার করা যােব না; 

ছ.        ঈেদর নামাজ আদােয়র সময় কাতাের দাড়ােনার ে  সামািজক র  ও া িবিধ অব ই অ সরণ কের দাড়ােত হেব
এবং এক কাতার অ র অ র কাতার করেত হেব; 

জ.      িশ , বেয়া , অ  ি  এবং অ েদর সবায় িনেয়ািজত ি বেগর ঈেদর নামােজর জামায়ােত অংশ হণ
িন ৎসািহত করা হেলা;  

ঝ.       সবসাধারেণর র া িনি তকে  া  সবা িবভাগ, ানীয় শাসন এবং আইন লা িনয় ণকারী বািহনীর িনেদশনা
অব ই অ সরণ করেত হেব;

ঞ.        কেরানা ভাইরাস সং মণেরাধ িনি তকে  ঈেদর জামায়াত শেষ কালা িল এবং পর র হাত মলােনা পিরহার
করেত হেব;

ট.         কেরানা মহামািরর এ বি ক মহািবপদ হেত র া পেত বিশ বিশ তওবা, আ াগিফ াহ ও রআন িতলাওয়াত
করেত হেব এবং আমােদর ত অ ায়-অপরাধ এর জ  ঈেদর নামাজ শেষ মহান রা লু আলািমেনর দরবাের মা াথনা করেত
হেব; এবং  
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ঠ.         খিতব, ইমাম, মসিজদ/ঈদগাহ পিরচালনা কিম  ও ানীয় শাসন ক ক িনেদশনা েলার বা বায়ন িনি ত করেত
হেব।

২।         উি িখত িনেদশনা লংিঘত হেল ানীয় শাসন ও আইন লা িনয় ণকারী বািহনী সংি  দািয় শীলেদর িব ে
আইনগত ব া হণ করেব। াণঘািত কেরানা ভাইরাস সং মণেরােধ ানীয় শাসন, আইন- লা িনয় ণকারী
বািহনী, ইসলািমক ফাউে শেনর কমকতা-কমচারী এবং সংি  মসিজেদর পিরচালনা কিম েক উি িখত িনেদশনা বা বায়ন
করার জ  অ েরাধ জানােনা হেলা।

৩।         যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম জন ােথ এ িব ি  জাির করা হেলা।

১৩-৭-২০২১
মাহা দ ছ আলী সরকার
উপসিচব (সম য় ও সং ার)
ফান: +৮৮-০২-৯৫৪৫৭৩৭

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার মা সাের নয়): 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) ধানম ীর  সিচব, ধানম ীর কাযালয়, তজ াও, ঢাকা।
৩) িসিনয়র সিচব, জনিনরাপ া িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয, ঢাকা।
৪) িসিনয়র সিচব, .......................... ম ণালয়/িবভাগ, ঢাকা।
৫) িলশ মহাপিরদশক, বাংলােদশ িলশ, ঢাকা।
৬) সিচব, ধানম ীর কাযালয়, ঢাকা।
৭) সিচব, .......................... ম ণালয়/িবভাগ, ঢাকা।
৮) ি ি পাল াফ অিফসার, সশ  বািহনী িবভাগ, ধানম ীর কাযালয়, ঢাকা।
৯) মহাপিরচালক, িডিজএফআই/এনএসআই, ঢাকা।
১০) ধান ত  কমকতা, িপআইিড, ত  ম ণালয় (িব ি  সকল ইেলক িনক ও স িমিডয়ায় চােরর অ েরাধসহ)।
১১) মহাপিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন, আগার াও, ঢাকা।
১২) মহাপিরচালক, া  অিধদ র, মহাখালী, ঢাকা।
১৩) ধানম ীর একা  সিচব, ধানম ীর কাযালয়, তজ াও, ঢাকা।
১৪) িবভাগীয়, কিমশনার (সকল )
১৫) মে াপিলটন িলশ , কিমশনার (সকল)
১৬) উপ-মহাপিরদশক, বাংলােদশ িলশ (সকল র )
১৭) ধান িনবাহী কমকতা, ঢাকা উ র/ঢাকা দি ণ/চ াম/ লনা/রাজশাহী/বিরশাল/িসেলট/রং র/গাজী র/নারায়নগ /
ময়মনিসংহ/ িম া িস  কেপােরশন
১৮) জলা, শাসক (সকল)
১৯) িলশ, পার (সকল)
২০) পিরচালক, আইইিডিসআর, মহাখালী, ঢাকা
২১) ম ীর একা  সিচব, া  ও পিরবার ক াণ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (মাননীয় ম ীর সদয় অবগিতর
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জ )।
২২) ম ীর একা  সিচব, রা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (মাননীয় ম ীর সদয় অবগিতর জ )।
২৩) িতম ীর একা  সিচব, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (মাননীয় িতম ীর সদয় অবগিতর জ )
।
২৪) িসে মস এনািল , আইিস  শাখা, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২৫) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, া  সবা িবভাগ, া  ও পিরবার ক াণ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা
(িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
২৬) সিচেবর একা  সিচব, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
২৭) িসিনয়র ত  কমকতা, ধম িবষয়ক ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২৮) উপেজলা িনবাহী কমকতা (সকল) , (উপেরা  িনেদশনা বা বায়েনর অ েরাধসহ)।
২৯) ময়র, (সকল পৗরসভা)।
৩০) পিরচালক/উপ-পিরচালক, সকল িবভাগ ও জলা কাযালয়, ইসলািমক ফাউে শন।
৩১) া ামার, আইিস  শাখা, ধম িবষয়ক ম ণালয় (ধম িবষয়ক ম ণালেয়র ওেয়বসাইেট কােশর জ )।
৩২) অিফসার ইনচাজ, সকল থানা (উপেরা  িনেদশনা বা বায়েনর অ েরাধসহ)।
৩৩) অিফস, কিপ।
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