
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী 

উ য়ন শাখা

রাজশাহী িবভােগ কেরানা ভাইরাস িতেরাধ ও মাকািবলার লে  িবভাগীয় কিম র ন/২০২২ মােসর সভার
কাযিববরণী

সভাপিত িজ এস এম জাফরউ া  এনিডিস 
িবভাগীয় কিমশনার

সভার তািরখ ২০ ন, ২০২২ ি .
সভার সময় বলা ১২.৪৫ ঘ কা

ান িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী এর সে লন ক
উপি িত পিরিশ  “ক”

     সভায় উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  করা হয়। সভাপিত জানান য, কািভড-১৯ এর  া ভাব
ন ন কের ি  পাওয়ায় এ িবভােগ আ াে র হার ি  পেয়েছ। উ  পিরি িত মাকিবলায় আমােদর সবদা সতক
থাকেত হেব। এ লে  কািভড া ভাব িতেরােধ ভ াকিসন দান, মা  পিরধান িনি তকরণ ও া িবিধ অ সরণসহ
মি পিরষদ িবভাগ থেক জাির ত সরকাির িনেদশনা বা বায়েন যথাযথ কায ম হণ করা েয়াজন।
   সভাপিতর অ মিত েম পিরচালক ( া ), রাজশাহী ও সদ -সিচব, গত সভার কাযিববরণী পাঠ কের শানান এবং
কান সংেশাধনী না থাকায় উ  কাযিববরণী  ঢীকরণ করা হয়। অত:পর িবগত সভার িস া স েহর বা বায়ন অ গিত
এবং কেরানা পিরি িতর সবেশষ ত াবলী সভায় উপ াপন করা হয়। িতিন জানান য, িবগত সভায় হীত ৯  িস াে র
মে  ৯ ই বা বািয়ত হেয়েছ এবং বা বায়ন হার ১০০%। 
      িতিন জানান য,  কািভড-১৯ পিরি িত িক িদন ভােলাই িছল, এখন আবার সং মণ বাড়েত  কেরেছ। সবাইেক
আেগর অিভ তা িনেয় ত থাকার িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়। আর িপিসআর, িজন এ পাট এবং র◌্যািপড
এি েজন এই ৩  প িতেত কািভড ন না করা হেয় থােক। গত ১৯ ম, ২০২২ থেক ১৯ ন,২০২২ পয  এক মােস
৪৩১৩  ন না পরী ায় ২৬ জন কািভড শনা  হেয়েছ। কােনা  হয়িন। রাজশাহী িবভােগ  থেক এ যাবৎ পয
অথাৎ ২০২০,২০২১ এবং ২০২২ সােলর ১৯ ন পয  মাট ন না পরী া করা হেয়েছ ৮,৬২,৮৩১। ত ে  শনা  হেয়েছ
১,১৯,২৬৫ জন। গড় শনাে র হার ১৩.৮২%।  হেয়েছ ১,১৬,৯৪৯ জন। তার হারও ভােলা ৯৮%। মাট 
হেয়েছ ১,৭৪৮ জন। গড় হার ১.৪৭%। সবেচেয় বিশ  হেয়েছ ব ড়া জলায় ৭০৫ জন। রাজশাহী জলায় 
হেয়েছ ৩৪২ জেনর। বাকীরা অ া  জলায় বরণ কেরেছন। কািভড-১৯ িতেরােধ ১৯ ন, ২০২২ তািরখ পয  ১ম
ডাজ ভ াকিসন দান করা হেয়েছ ১,৫৮,১২,৫৪৯। ২য় ডাজ ভ াকিসন দান করা হেয়েছ ১,৪৬,৬৪,৬৮৬। ার ডাজ
ভ াকিসন দান করা হেয়েছ ২৮,৯৯,০৭১। সবেমাট ভ াকিসন দান করা হেয়েছ ৩,৩৩,৭৬,৩০৬ ডাজ। কািভড-১৯
সং মণেরােধ ার ডাজ দান আেরা জারদার করা এবং ভ াকিসন নয়ার পেরও সামািজক র  বজায় রাখা এবং
মা  বহার অথাৎ া িবিধ মেন চলার িবষেয় সভায় আেলাচনা করা হয়। কািভড-১৯ মাকিবলায় সরকাির িনেদশনা
যথাযথ বা বায়ন এবং ভারত থেক অৈবধভােব কহ যােত দেশ যাওয়া আসা না করেত পাের স িবষেয় সীমাে  টহল
ি র ব া করা আব ক।

     পিরচালক, রাজশাহী মিডেকল কেলজ হাসপাতাল জানান য, কািভড-১৯ এর া ভাব ন ন কের ি  পাওয়ার
 ফেল আ াে র হার ি  পেয়েছ। তেব পিরি িত মাকািবলায় হাসপাতােল েয়াজনীয় িত হণ করা হেয়েছ। পযা
সং ক শ া ত আেছ। 
      পিরচালক, গণেযাগােযাগ অিধদ র, জলা ত  অিফস, রাজশাহী বেলন য, কািভড-১৯ িতেরােধ জনগণেক উ ু  ও
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সেচতন করার জ  সরকাির িনেদশনাস হ শহেরর ণ ানস েহ চার কায ম চলমান রেয়েছ।
       পিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া, রাজশাহী অ ল, বেলন, এ িবভােগ সরকাির িনেদশনামেত েলর ১২-১৮ বছর
বয়সী িশ াথ েদর কা দান করা হেয়েছ। 
    অিতির  িলশ কিমশনার (আরএমিপ), রাজশাহী জানান য, রাজশাহী িস  কেপােরশন এলাকায় কািভিড-১৯

িতেরােধ জনগণেক মা  পিরধােন উ ু  করেত মে াপিলটন িলেশর কায ম অ াহত রেয়েছ।
  অিতির  িডআইিজ, রাজশাহী জানান য, এ িবভােগ িত  জলায় কািভড-১৯ িতেরােধ সরকাির িনেদশনা
বা বায়েন জনগণেক মা  পিরধােন উ ু করণসহ েয়াজনীয় কায ম হণ করা হেয়েছ।
   পিরচালক, ানীয় সরকার, রাজশাহী িবভাগ কেরানা িতেরােধ জনসেচতনতা ি  অ াহত রাখেত হেব মেম সভায়
অিভমত  কেরন।
 সভায় মসিজদ, মা াসা ও অ া  ধম য় িত ােন মা  বহার করার িবষেয় আেলাচনা করা হয়। কেরানা সং মণ
এড়ােত াচ ওয়া  নামাজসহ মার তবায় মা  বহােরর  ও া িবিধ মেন চলার িবষেয় জনসেচতনতা লক

চার- চারণা অ াহত রাখার জ  সভায় ােরাপ করা হয়। এ িবষয়  মিনটিরং করার জ  পিরচালক, ইসলািমক
ফাউে শন, রাজশাহীেক এ কিম েত কা-অ  করার িবষেয় সভায় ােরাপ করা হয়। 
    সভাপিত বেলন, কািভড-১৯ এর া ভাব িতেরােধ মা  পিরধান িনি তকরণ, সেচতনতা ও মাবাইল কাট
পিরচালনাসহ সরকাির িনেদশনা বা বায়েন যথাযথ কায ম হণ করা েয়াজন। এছাড়া িবভােগর িত  জলায়
কেরানা ট  ও কা দান কায ম অ াহত রাখেত হেব। সরকাির িনেদশনাস েহর িবষেয় জনগেণর মােঝ াপক

চার- চারণা চালােত হেব। রাজশাহী মিডেকল কেলজ হাসপাতালসহ অ া  হাসপাতােল কেরানা রাগীেদর িচিকৎসার
জ  েয়াজনীয় শ া ত রাখেত হেব। মা  পিরধান িনি তকরণ ও সরকাির িনেদশনা িতপালেনর জ  মাবাইল
কাট পিরচালনা করেত হেব। িতিন জানান, মি পিরষদ িবভাগ থেক জাির ত সরকাির িনেদশনা বা বায়েন সকল
সদ েদর অ েরাধ জানান এবং এ িবভােগর কেরানা মাকিবলায় সকেলর আ িরক সহেযািগতা কামনা কেরন। 

 অতপর: সভায় িব ািরত আেলাচনাে  িনে  বিণত িস া স হ হীত হয়ঃ-

..   ন ংনং িস ািস া বা বায়নকারীবা বায়নকারী
১ গত ২৫ জা য়াির, ২০২২ তািরেখ অ ি ত রাজশাহী িবভােগ কেরানা 

ভাইরাস িতেরাধ ও মাকািবলার লে  িবভাগীয় কিম র সভার 
কাযিববরণীেত কান সংেশাধনী না থাকায় কাযিববরণী  
সবস িত েম ঢ়ীকরণ করা হয়।

পিরচালক ( া ),
 রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী

২ গত ২৫ জা য়াির, ২০২২ তািরেখ অ ি ত রাজশাহী িবভােগ কেরানা 
ভাইরাস িতেরাধ ও মাকািবলার লে  িবভাগীয় কিম র সভায় ৯  
িস া  হীত হয় এবং উ  ৯  িস া  বা বািয়ত হয়। িস া  
বা বায়ন হার ১০০%। িস া  বা বায়ন অ াহত রাখেত হেব।

পিরচালক ( া ),
 রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী

 ও
 কিম র সদ -সিচব

৩ কেরানা সং মেণর িত িনণেয়র লে  িবভােগর িত  জলায় 
কেরানা ট  অ াহত রাখেত হেব।

১। পিরচালক ( া ), রাজশাহী িবভাগ, 
রাজশাহী

 ২। জলা শাসক (সকল), রাজশাহী িবভগ
৪ কেরানা ভাইরাস মাকিবলায় কািভড-১৯ এর ার ডাজ দান 

কায ম অ াহত রাখেত হেব এবং সকলেক কা হেণ উ ু  করেত 
েয়াজনীয় কায ম হণ করেত হেব।

১। পিরচালক ( া ), রাজশাহী িবভাগ, 
রাজশাহী

 ২। জলা শাসক (সকল), রাজশাহী িবভগ
৫ সরকাির িনেদশনামেত েলর িশ াথ েদর কা দান কায ম 

অ াহত রাখেত হেব। 
১। পিরচালক ( া ), রাজশাহী িবভাগ, 

রাজশাহী
 ২। জলা শাসক (সকল), রাজশাহী িবভগ

 ৩। পিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া, 
রাজশাহী অ ল, রাজশাহী
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৬ ভারত থেক অৈবধভােব কহ যােত দেশ যাওয়া আসার মা েম 
কািভড-১৯ িব ার না ঘটেত করেত পাের স িবষেয় এ িবভােগর 

সীমাে  টহল ি র ব া করেত হেব। 

১। িরিজয়ন কমা ার, িবিজিব, রং র
 ২। স র কমা ার, িবিজিব, রাজশাহী

 ৩। জলা শাসক, াপাইনবাবগ
৭ কেরানা সং মণ এড়ােত মসিজদ, মা াসা ও অ া  ধম য় িত ােন 

মা  বহার ও া িবিধ মেন চলার িবষেয় জনসেচতনতা লক 
চার- চারণা অ াহত রাখেত হেব।

 পিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন, রাজশাহীেক অ  কিম েত কা-
অ  করেত হেব।

১। পিরচালক ( া ), রাজশাহী িবভাগ, 
রাজশাহী

 ২। জলা শাসক (সকল),
 রাজশাহী িবভগ

 ৩। পিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন, 
রাজশাহী

৮ মা  পিরধান, সামািজক র  বজায় রাখা, া িবিধ মেন চলার 
িবষেয় েয়াজেন মাবাইল কাট পিরচালনা করেত হেব। 

জলা শাসক (সকল),
 রাজশাহী িবভগ

৯ কেরানা মাকািবলায় া িবিধসহ সরকাির িনেদশনা বা বায়েনর 
লে  চার- চারণাসহ েয়াজনীয় পদে প হণ অ াহত রাখেত 
হেব।

১। উপমহা িলশ পিরদশক, রাজশাহী র , 
রাজশাহী

 ২। পিরচালক ( া ), রাজশাহী িবভাগ, 
রাজশাহী

 ৩। জলা শাসক (সকল), রাজশাহী িবভগ
 ৪। পিরচালক, গণেযাগােযাগ অিধদ র, জলা 

ত  অিফস, রাজশাহী

     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: ০৫.৪৩.০০০০.০০৮.০৫.০০১.২১.২৪৬ তািরখ: 
২৯ ন ২০২২

১৫ আষাঢ ়১৪২৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সদয় অবগিতর জ )
২) ধানম ীর  সিচব, ধানম ীর কাযালয়, ঢাকা (সদয় অবগিতর জ )
৩) সিচব, া  সবা িবভাগ, া  ও পিরবার ক াণ ম ণালয় (সদয় অবগিতর জ )
৪) উপমহা িলশ পিরদশক, রাজশাহী র , রাজশাহী
৫) পিরচালক ( া ), রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী
৬) পিরচালক, রাজশাহী মিডেকল কেলজ হাসপাতাল
৭) পিরচালক , িবভাগীয় ািণস দ দ র, রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী
৮) পিরচালক, িবভাগীয় সমাজেসবা কাযালয়, রাজশাহী
৯) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, রাজশাহী
১০) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, নােটার
১১) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, নও া
১২) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, াপাইনবাবগ
১৩) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, পাবনা
১৪) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, িসরাজগ

৩



১৫) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, ব ড়া
১৬) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, জয় রহাট
১৭) পিরচালক, গণেযাগােযাগ অিধদ র, িবভাগীয় জলা ত  অিফস, রাজশাহী
১৮) পিরচালক, পিরবার পিরক না, রাজশাহী িবভাগ, রাজশাহী
১৯) পিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন, রাজশাহী
২০) অিতির  পিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, রাজশাহী অ ল
২১) অিতির  পিরচালক , িষ স সারণ অিধদ র, ব ড়া অ ল
২২) িরিজয়ন কমা ার, িবিজিব, রং র
২৩) স র কমা ার, িবিজিব, রাজশাহী
২৪) উপপিরচালক , মা িমক ও উ  িশ া, রাজশাহী অ ল, রাজশাহী
২৫) উপপিরচালক, িবভাগীয় উপপিরচালেকর কাযালয়, াথিমক িশ া, রাজশাহী
২৬) সহকারী কিমশনার, নজারত শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী
২৭) উপ- শাসিনক কমকতা, গাপনীয় শাখা, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী
২৮) উপ- শাসিনক কমকতা, সািবক, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী

 

এ. এন. এম. মঈ ল ইসলাম 
অিতির  িবভাগীয় কিমশনার

৪


