
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী 

উ য়ন ও আইিস  শাখা

রাজশাহী িবভােগ কািভড-১৯ গণ কা কায ম ুভােব পিরচালনা লে  িবভাগীয় কিম র সভার কাযিববরণী

সভাপিত িজ এস এম জাফরউ া  এনিডিস 
 িবভাগীয় কিমশনার

সভার তািরখ ১৬ ফ য়াির, ২০২২ ি ঃ
সভার সময় বলা ০১.৩০ টা

ান িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী এর সে লন ক
উপি িত পিরিশ  ‘ক’
         সভায় উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  করা হয়। সভাপিত বেলন, িব াপী কেরানার ন ন ভ ািরেয়
ওিম ন এর া ভাব ি  পাওয়ায় িবে র অেনক দেশর ায় বাংলােদেশও কেরানা আ াে র হার ি  পায়। িক  কািভড-১৯
মহামারীর া ভাব রােধ সরকারী িনেদশনা ও া িবিধ অ সরণ করায় রাজশাহী িবভােগ কেরানা আ াে র হার ও হার
বতমােন িন খী। কািভড-১৯ া ভাব িতেরােধ মা  পিরধান িনি তকরণ ও া িবিধ অ সরেণর পাশাপািশ ভ াকিসন দান
কায ম অ াহত রেয়েছ। 
           সভাপিত জানান য, কািভড-১৯ া ভাব িতেরােধ সরকাির িনেদশনা বা বায়েন চলমান কািভড-১৯ ভ াকিসেনশন
কায ম জারদারকরেণর িনিম  কেরানা ভাইরাস ভ াকিসন েয়াগ ও বা বায়ন িবষয়ক জাতীয় কিম র িস া  অ যায়ী আগামী
২৬ ফ য়াির ২০২২ ি . দশ াপী একেযােগ ০১ কা  মা ষেক কািভড-১৯ ভ াকিসন (১ম ডাজ) দান করা হেব। উ  গণ কা
কায ম সফলভােব বা বায়েনর জ  জনাব ড. আহমদ কায়কাউস, ধানম ীর সিচব মেহাদেয়র সভাপিতে  ১৬/০২/২০২২
ি . তািরেখ অ ি ত িভিডও কনফােরি ং এ িবভাগীয়, জলা ও উেপজলা পযােয় সভা আেয়াজেনর মা েম কমপিরক না ণয়ন
ও বা বায়েনর উপর ােরাপ করা হয়। সভাপিত জানান, দশ াপী গণ কা কায েম উৎসব খর পিরেবেশ এক কা
মা ষেক কািভড-১৯ ভ াকিসন (১ম ডাজ) দান িনি তকে  ১২ বছর ও ত  বয়সী জনেগা ীর জ  কািভড-১৯ গণ কা
কায ম যথাযথ ও ুভােব পিরচালনা ও সাফ মি ত করেত সকেলর সহেযািগতা েয়াজন।
            অত:পর সভায় উপি ত িডআইিজ, রাজশাহী র , িলশ কিমশনার, আরএমিপ, িসইও, রাজশাহী িস  কেপােরশন,
পিরচালক ( া ) সহ অ া রা তােদর বান মতামত ও পরামশ দান কেরন। সভায় িব ািরত আেলাচনাে  িনে  বিণত
িস া স হ হীত হয়ঃ-

..   ন ংনং িস া স হিস া স হ বা বায়েনবা বায়েন
০১ ১. উৎসব খর পিরেবেশ আগামী ২৬ ফ য়াির ২০২২ ি . তািরেখ কািভড-১৯ 

ভ াকিসেনশেন ক াে ইেন রাজৈনিতক 
ন /জন িতিনিধ/িশ ক/এনিজও/ াউটসহ িবিভ  েরর িতিনিধেদর 

স ৃ  করেত হেব।
২. গণ কা দান কায ম মিনটিরং করার জ  জলা শাসকগণ িত  
উপেজলার জ  ০১ জন এবং উপেজলা িনবাহী অিফসার িত  ইউিনয়েনর 
জ  ০১ জন াগ অিফসার িনেয়াগ করেবন।
৩. িস  কেপােরশন, জলা ও উপেজলায় সভা আেয়াজন বক কমপিরক না 

হণ করেত হেব।

১. ধান িনবাহী কমকতা, রাজশাহী িস  
কেপােরশন
২. জলা শাসক (সকল), রাজশাহী 
িবভাগ
৩. পিরচালক ( া ), রাজশাহী িবভাগ

১



০২ গণ কা কায ম ুভােব বা বায়েনর জ  যথাযথভােব চার চারণা 
চালােত হেব। এ িবষেয় রাজশাহী বতাের, িবিভ  ােন মাইিকংসহ চারণা 
চালােত হেব।

কেরানা ভাইরাস মাকােবলায় কা দােনর আেগর িদন ও কাদােনর িদন 
মসিজদ মাইক ও হ া মাইেক ঐ সংি  এলাকার কাদান ক  ও সখান 
থেক কা হণ স িকত ঘাষণা দান ও জারােলা চারণা চালােত হেব।

১. জলা শাসক (সকল), রাজশাহী 
িবভাগ
২. আ িলক পিরচালক, বাংলােদশ 
বতার, রাজশাহী

৩. পিরচালক, গণেযাগােযাগ অিধদ র, 
িবভাগীয় ও জলা ত  অিফস, রাজশাহী
৪. পিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন, 
রাজশাহী

০৩ িস  কেপােরশন/ পৗরসভা/ ইউিনয়েনর ওয়ােডর কাউি লর/ সদ েদর এ 
কা কায েম স ৃ  করেত হেব। াম িলশ, াউটস, এনিজও সহ 

অ া েদর স ৃ  করেত হেব।

১. ধান িনবাহী কমকতা, রাজশাহী িস  
কেপােরশন
২. পিরচালক, ানীয় সরকার, রাজশাহী 
িবভাগ
৩. জলা শাসক (সকল), রাজশাহী 
িবভাগ

০৪ এ িবভােগ গণ কা কায ম ু ও লভােব বা বায়েনর জ  
আইন লা পিরি িত াভািবক রাখার ব া হণ করেত হেব।

১. উপ-মহা িলশ পিরদশক, রাজশাহী 
র , রাজশাহী

২. িলশ কিমশনার, আরএমিপ, 
রাজশাহী
৩. জলা শাসক (সকল), রাজশাহী 
িবভাগ

০৫ িবিভ  মা াসা, এিতমখানায় ার নামাজসহ মসিজেদ ধম য় উপসানালেয় 
গণ কা কায ম িবষেয় াপক চার করেত হেব।

১. জলা শাসক (সকল), রাজশাহী 
িবভাগ
২. পিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন, 
রাজশাহী

০৬ ১২-১৮ বছর িশ াথ েদর গণ কা দােনর িবষেয় েয়াজনীয় উে াগ িনেত 
হেব।

১. পিরচালক ( া ), রাজশাহী িবভাগ
২. জলা শাসক (সকল), রাজশাহী 
িবভাগ
৩. পিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া, 
রাজশাহী অ ল, রাজশাহী

০৭ ানীয় সরকার িত ানস হেক গণ কা কায েম িনিবড়ভােব স ৃ  করেত 
হেব। 

১. পিরচালক, ানীয় সরকার, রাজশাহী 
িবভাগ
২. জলা শাসক (সকল), রাজশাহী 
িবভাগ
৩. পিরচালক ( া ), রাজশাহী িবভাগ

০৮ সরকাির িনেদশনা অ সরেণ গণ কা কায ম বা বায়ন করেত হেব। এ লে  
এ িবভােগর জ  পযা  পিরমাণ কার ম দ রাখেত হেব। েয়াজনীয় ে  
অিধকতর চািহদা রণ করেত হেব। গণ কা কায েম া  িবভাগেক 
সহেযািগতা করেত হেব।

১. পিরচালক ( া ), রাজশাহী িবভাগ
২. জলা শাসক (সকল), রাজশাহী 
িবভাগ

০৯ গণ কা কায েম িবেশষ জনেগা ী যমন: েত খামাের কাজ করা িমক, 
হাট-বাজার, মােকট, দাকান ও র ের  এর কমচারী, ইটভাটা িমক, মেস 
বসবাসকারী জনেগা ী, বেদ স দায় ও অ া  ভাসমান জনেগা ীেক 

েয়াজনীয় সং ক ােসবক েমর মা েম তােদর বািড় বািড় িগেয় 
তােদরেক কা দােনর ব া করেত হেব।

১. পিরচালক ( া ), রাজশাহী িবভাগ
২. জলা শাসক (সকল), রাজশাহী 
িবভাগ

১০ উ তন ক পে র িনেদশনা মেত ২৬ শ ফ য়াির গণ কা কায ম 
স ে র পর স ায় সাং িতক অ ােনর আেয়াজন করেত হেব।

১. ধান িনবাহী কমকতা, রাজশাহী িস  
কেপােরশন
২. জলা শাসক (সকল), রাজশাহী 
িবভাগ

২



       অতঃপর আর কান আেলাচনা না থাকায় সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।

 

িজ এস এম জাফরউ া  এনিডিস 
িবভাগীয় কিমশনার

ারক ন র: ০৫.৪৩.০০০০.০০৮.০৫.০০১.২১.৮৩ তািরখ: 
১৭ ফ যা়ির ২০২২

৪ ফা ন ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা/ ধানম ীর  সিচব, ধানম ীর কাযালয়, ঢাকা
২) িসিনয়র সিচব, া েসবা িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
৩) উপ-মহা িলশ পিরদশক, রাজশাহী র , রাজশাহী
৪) িলশ কিমশনার, রাজশাহী মে াপিলটন িলশ, রাজশাহী
৫) পিরচালক ( া ), রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী
৬) ধান িনবাহী কমকতা, রাজশাহী িস  কেপােরশন
৭) পিরচালক, ানীয় সরকার, রাজশাহী িবভাগ
৮) জলা শাসক, রাজশাহী/নােটার/নও া/ াপাইনবাবগ /পাবনা/িসরাজগ /ব ড়া/জয় রহাট
৯) পিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া, রাজশাহী অ ল, রাজশাহী
১০) পিরচালক, গণেযাগােযাগ অিধদ র, িবভাগীয় জলা ত  অিফস, রাজশাহী
১১) আ িলক পিরচালক, বাংলােদশ বতার, রাজশাহী
১২) পিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন, রাজশাহী
১৩) াটিলিপকার, গাপনীয় শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী (িবভাগীয় কিমশনার মেহাদেয়র সদয়
অবগিতর জ )

 

নী ফা সরকার 
িসিনয়র সহকারী কিমশনার

৩


