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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
ধম িবষয়ক ম ণালয়
সম য় শাখা
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
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তািরখ:

জ ির
২৩ কািতক ১৪২৭
০৮ নেভ র ২০২০

িব ি
িবষয়:

কািভড-১৯ (ি তীয় পযায়)-এর িব ার মাকািবলায় মা পিরধান িনি তকরণ।

সংি সকেলর অবগিতর জ জানােনা যাে য, কািভড-১৯-এর সং মণ রােধ অ া পদে েপর পাশাপিশ
ধমীয় উপাসনালেয় মা পিরধােনর বাধ বাধকতা আেরাপ কের ধম িবষয়ক ম ণালয় হেত িবিভ সমেয় িব ি জাির
করা হয়। ইদািনং গভীর উে েগর সােথ ল করা যাে য, সারােদেশ িবেশষ কের মসিজদ, মি র, িগজাসহ অ া
ধমীয় িত ােন মা ব বহাের শিথল পিরলি ত হে । স াব ি তীয় ঢউেয় কািভড-১৯ সং মন পিরি িতেত ধমীয়
িত ানসহ সকল ে মা পিরধান িনি ত করার িনিম সরকােরর িনেদশনা রেয়েছ।
এমতাব ায়, পূেবর িব ি র ধারাবািহকতায় িন

প িনেদশনা জাির করা হেলা:

ক) মসিজেদ সকল মুস ীর মা পিরধান িনি ত করেত হেব। িত ওয়া নামােজর পূেব আবি কভােব মা
পিরধান কের েবেশর জ মসিজেদর মাইেক চারণা চালােত হেব। এ িবষেয় মসিজেদর ফটেক ব ানার দশন
করেত হেব। িবষয়িট মসিজদ কিমিট িনি ত করেবন;
খ) িহ , বৗ , ি
ানসহ অ া ধেমর অ সািররা আবি কভােব মা পের উপাসনালেয় েবশ করেবন। মা
পের উপাসানালেয় েবেশর জ
ধান ফটেক ব ানার দশেনর িবষয়িট সংি উপাসানালয় কিমিট িনি ত করেবন;
গ) " না মা না সািভস" িবষেয় সবসাধারণেক িবেশষভােব সেচতন করার জ ব াপক চারণা চালােত হেব।
াগানিট সব উ ু
ােন এবং সরকাির- বসরকাির িত ানসমূেহ পা ার/িডিজটাল দশনীর ব ব া রাখেত হেব;
ঘ) িকছু ণ পরপর সাবান পািন িদেয় হাত ধায়াসহ া
সবা িবভাগ কতৃক জািরকৃত া িবিধ অ সরণ ও
সামািজক র মেন চলেত হেব;
২।
দেশর সকল মসিজদ ও অ া ধমীয় উপাসনালেয় মাইক থেক িনয়িমতভােব উপের বিণত ঘাষণাসমূহ
আবি কভােব চার অব াহত রাখার জ
ানীয় শাসন, ইসলািমক ফাউে ডশন, িহ ধমীয় কল াণ া , বৗ
ধমীয় কল াণ া
ও ি
ান ধমীয় কল াণ াে র কমকতা-কমচারী এবং সংি
মসিজদ ও উপাসনালেয়র
পিরচালনা কিমিটেক অ েরাধ করা হেলা।
৩। যথাযথ কতৃপে র অ েমাদন েম জন ােথ এ িব ি জাির করা হেলা।

৮-১১-২০২০
মাঃ আবুল কালাম আজাদ
িসিনয়র সহকারী সিচব
১
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ফ া : +৮৮-০২-৯৫১২২৮৬
ইেমইল: cord_sec@mora.gov.bd

সদয় কাযােথ/ াতােথ অ িলিপ রণ করা হল: ( জ তার মা সাের নয়);
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) মাননীয় ধানম ীর মুখ সিচব, ধানম ীর কাযালয়, তজগঁাও, ঢাকা।
৩) িসিনয়র সিচব, জনিনরাপ া িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) িসিনয়র সিচব, ................................, ম ণালয়/িবভাগ
৫) পুিলশ মহাপিরদশক, বাংলােদশ পুিলশ, ঢাকা।
৬) সিচব, ধানম ীর কাযালয়, ঢাকা।
৭) সিচব.........................., ম ণালয়/িবভাগ।
৮) ি ি পাল াফ অিফসার, সশ বািহনী িবভাগ, ধানম ীর কাযালয়, ঢাকা।
৯) মহাপিরচালক, িডিজএফআই/এনএসআই, ঢাকা।
১০) ধান তথ কমকতা, িপআইিড, তথ ম ণালয় (িব ি িট বাংলােদশ টিলিভশনসহ অ া সকল
বসরকাির টিলিভশেন িটিভ েল চার ও সকল ইেল িনক এবং স িমিডয়ায় চােরর অ েরাধসহ)।
১১) মহাপিরচালক, ইসলািমক ফাউে ডশন, আগারগঁাও, ঢাকা (িব ি িট সকল জলা কাযালেয়র
পিরচালক/উপ-পিরচালকেদর মাধ েম সকল মসিজেদ চার এবং কািভড-১৯ সং মণ িতেরাধ সং া
িলফেলট মু ণ ও িবতরেণর অ েরাধসহ)।
১২) মহাপিরচালক, া অিধদ র, মহাখালী, ঢাকা।
১৩) মাননীয় ধানম ীর একা সিচব, ধানম ীর কাযালয়।
১৪) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)।
১৫) মে াপিলটন পুিলশ কিমশনার (সকল)।
১৬) উপ-মহাপিরদশক, বাংলােদশ পুিলশ (সকল র )।
১৭) ধান িনবাহী কমকতা, ঢাকা উ র/ঢাকা
দি ণ/চ াম/খুল না/রাজশাহী/বিরশাল/িসেলট/রংপুর/গাজীপুর/নারায়ণগ /ময়মনিসংহ/ িম া িসিট
কেপােরশন (িব ি িট িসিট কেপােরশন এলাকার সকল মসিজেদ চােরর অ েরাধসহ)।
১৮) জলা শাসক (সকল)।
১৯) পুিলশ পার, (সকল)।
২০) পিরচালক, আইইিডিসআর, মহাখালী, ঢাকা।
২১) মাননীয় ম ীর একা সিচব, া
ও পিরবার কল াণ ম ণালয়, (মাননীয় ম ীর সদয় অবগিতর
জ )।
২২) মাননীয় ম ীর একা সিচব, রা ম ণালয়, (মাননীয় ম ীর সদয় অবগিতর জ )।
২৩) সিচব, িহ ধমীয় কল াণ া ।
২৪) সিচেবর একা সিচব, ধম িবষয়ক ম ণালয় (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
২৫) সিচেবর একা সিচব, া সবা িবভাগ, া
ও পিরবার কল াণ ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়,
ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
২৬) উপেজলা িনবাহী কমকতা (সকল) (উপেরা িনেদশনা বা বায়েনর অ েরাধসহ)।
২৭) িসে মস এনািল , আইিসিট শাখা, ধম িবষয়ক ম ণালয়।
২৮) সিচব, বৗ ধমীয় কল াণ া ।
২৯) সিচব, ি ান ধমীয় কল াণ া ।
২
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৩০) পিরচালক/উপ-পিরচালক, সকল িবভাগ ও জলা কাযালয়, ইসলািমক ফাউে ডশন।
৩১) অিফসার ইনচাজ, সকল থানা। (উপেরা িনেদশনা বা বায়েনর অ েরাধসহ)।
৩২) া ামার, আইিসিট শাখা, ধম িবষয়ক ম ণালয় (ধম িবষয়ক ম ণালেয়র ওেয়বসাইেট কােশর
জ )।

৩

