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িবষয়: াণঘািতাণঘািত  কেরানাভাইরাসকেরানাভাইরাস  িব ারিব ার  রােধরােধ  পিবপিব   মােহমােহ  রমজানরমজান  মােসরমােসর  তারাবীহতারাবীহ  নামাজনামাজ  ঘেরঘের  আদায়আদায়
করারকরার  িনেদশিনেদশ।।

           আস  পিব  মােহ রমজান উপলে  ধম িবষয়ক ম ণালেয়র প  থেক েভ া হণ
ক ন। িব ব াপী াণঘািত কেরানা ভাইরাস ভয়াবহ মহামারী আকার ধারণ করায় বাংলােদেশ
যথাযথ র া ব ব া িনি ত করার লে  বতমান পিরি িতেত মসুিলম জনসাধারণ- ক
মসিজেদ িত ওয়া  নামােজ সেবা  ০৫ (পঁাচ) জন এবং জুমার নামােজ সেবা  ১০ (দশ)
জন মসু ীর উপি িতেত নামাজ আদায় করার জ  িনেদশনা দান কের গত ০৬.০৪.২০২০
তািরেখ ১৬.০০.০০০০.০০১.২১.০০৩.২০২০-১৪৮ ন র িব ি  জাির করা হয়। এ িনেদশনা
বা বায়েন সহেযািগতা করার জ  ধ বাদ াপন কের পূেবর িব ি র ধারাবািহকতায় িন প
িনেদশনা জাির করা হেলা।

১.আস  পিব  মােহ রমজােন এশার জামায়ােত ইমাম, ময়ুাি ন, খিতব, খািদম এবং ০২ জন
হােফজসহ সেবা  ১২ জন অংশ হণ করেত পারেবন। এশার জামায়াত শেষ এ ১২ জনই
মসিজেদ তারাবীহ’র নামােজ অংশ হণ করেত পারেবন। অ া  মসু ীগণ িনজ িনজ ঘের
এশা ও তারাবীহ নামাজ আদায় করেবন। সকেলই ব ি গতভােব িতলাওয়াত, িযিকর ও
’আর মাধ েম মহান আ াহর রহমত ও িবপদ মিু র াথনা করেবন।

২. েত েকর মেধ  সামািজক র  বজায় রাখা িনি ত করার ােথ পিব  মােহ রমজান
উপলে  কান ব ি  বা িত ান ইফতার মাহিফেলর আেয়াজন বা যাগদান করেত পােরবন
না।
৩. উি িখত িনেদশনা লংিঘত হেল ানীয় শাসন ও আইন শৃ লা িনয় ণকারী বািহনী সংি
দািয় শীলেদর িব ে  আইনগত ব ব া হণ করেত বাধ  হেব।

াণঘািত কেরানা ভাইরাস সং মন রােধ ানীয় শাসন, আইন শৃ লা িনয় ণকারী বািহনী,
ইসলািমক ফাউে ডশেনর কমকতা-কমচারী এবং সংি  মসিজেদর পিরচালনা কিমিটেক
উি িখত িনেদশনা বা বায়ন করার জ  অ েরাধ জানােনা হেলা। যথাযথ কতপৃে র
অ েমাদন েম জন ােথ এ িনেদশ জাির করা হেলা।
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২৩-৪-২০২০
দেলায়ারা বগম

যু সিচব ( শাসন)

সদয় কাযােথ/ াতােথ অ িলিপ রণ করা হল: ( জ তার মা সাের নয়); 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) মখু  সিচব, ধানম ীর কাযালয়, তজগাঁও, ঢাকা।
৩) িসিনয়র সিচব, জনিনরাপ া িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) িসিনয়র সিচব, ................................, ম ণালয়/িবভাগ
৫) পিুলশ মহাপিরদশক, বাংলােদশ পিুলশ, ঢাকা।
৬) সিচব, ধানম ীর কাযালয়, ঢাকা।
৭) সিচব.........................., ম ণালয়/িবভাগ।
৮) ি ি পাল াফ অিফসার, বাংলােদশ সনাবািহনী, ঢাকা।
৯) মহাপিরচালক, িডিজএফআই/এনএসআই, ঢাকা।
১০) ধান তথ  কমকতা, িপআইিড, তথ  ম ণালয় (িব ি িট সকল ইেল িনক ও স িমিডয়ায়

চােরর অ েরাধসহ)
১১) মহাপিরচালক, ইসলািমক ফাউে ডশন, আগারগাঁও, ঢাকা।
১২) মহাপিরচালক, া  অিধদ র, মহাখালী, ঢাকা।
১৩) ধানম ীর একা  সিচব, ধানম ীর কাযালয়
১৪) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)
১৫) মে াপিলটন পিুলশ কিমশনার (সকল)
১৬) উপ-মহাপিরদশক, বাংলােদশ পিুলশ (সকল র )
১৭) াধান িনবাহী কমকতা, ঢাকা উ র/ঢাকা
দি ণ/চ াম/খলুনা/রাজশাহী/বিরশাল/িসেলট/রংপরু/গাজীপরু/নারায়ণগ /ময়মনিসংহ/ িম া িসিট
কেপােরশন।
১৮) জলা শাসক (সকল)
১৯) পিুলশ 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) মাননীয় িতম ী মেহাদেয়র একা  সিচব, ধম িবষয়ক ম ণালয় (মাননীয় িতম ীর সদয় অবগিতর
জ )
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) পিরচালক/উপ-পিরচালক, সকল িবভাগ ও জলা কাযালয়, ইসলািমক ফাউে ডশন।
২৭) উপেজলা িনবাহী কমকতা (সকল)। (উপেরা  িনেদশনা বা বায়েনর অ েরাধসহ)
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২৮) অিফসার ইনচাজ, সকল থানা। (উপেরা  িনেদশনা বা বায়েনর অ েরাধসহ)
২৯) িসে মস এনািল , আইিসিট শাখা, ধম িবষয়ক ম ণালয়
৩০) া ামার, আইিসিট শাখা, ধম িবষয়ক ম ণালয় (ধম িবষয়ক ম ণালেয়র ওেয়বসাইেট কােশর
জ )।

৩


