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িব ি

িবষয়: া িবিধা িবিধ  অ সরণপবূকঅ সরণপবূক  পিবপিব   ঈদঈদ--উলউল--িফতেররিফতেরর  নামােজরনামােজর  জামায়াতজামায়াত  আদায়আদায়  সেসে ।।

           কেরানা ভাইরাস া ভাবজিনত কারেণ সারা দেশ ব  ঘাষণা ও জনসমাগম িনেষধা া জাির করা
হয়। স িত সরকার সািবক িবেবচনায় িকছ ু িকছ ু ে  ব  ঘাষণার িনেষধা া িশিথল কেরেছ। এ সময়
দেশর শীষ ানীয় আেলম ওেলমাগণও পিব  রমজা ল মাবারক মােসর  িবেবচনা কের মসিজেদ নামাজ

আদােয়র শত িশিথল করার জ  মাননীয় ধানম ী বরাবর দািব পশ কেরন। তার পিরে ি েত গত ০৭ ম,
২০২০ তািরখ জাহেরর ওয়া  থেক িকছ ু িনেদশনা পালেনর শেত মসিজদসমহূ  মসু ীেদর উপি িতেত
জামায়ােত নামােজর জ  অ মিত দান করা হয়। ইেতামেধ  মি পিরষদ িবভাগ থেক উ ু  ােন বড় পিরসের
ঈেদর জামায়াত পিরহােরর িনেদশনা দান কের বতমােন িবদ মান িবিধ িবধান অ যায়ী ঈেদর জামায়াত
আেয়াজন সং া  িনেদশনা দান কেরেছ।  তার ধারাবািহকতায় জন া  িবেবচনায় া  সবা িবভাগ কতকৃ
জািরকতৃ িনেদশাবিল অ সরণপূবক িবেশষ সতকতামলূক িবষয়ািদ অ সরণপূবক িন বিণত শতসােপে  ১৪৪১
িহজির/২০২০ সােলর পিব  ঈদ-উল-িফতেরর নামােজর জামায়াত আদােয়র জ  অ েরাধ করা হেলা: 

১. ইসলামী শিরয়েত ঈদগাহ বা খালা জায়গায় পিব  ঈদ-উল-িফতেরর নামােজর জামায়াত আদােয়র ব াপাের
উৎসািহত করা হেয়েছ। িক  বতমােন সারা িব সহ আমােদর দেশ কেরানা ভাইরাস পিরি িতজিনত ওজেরর
কারেণ মসু ীেদর জীবন ঝুঁিক িবেবচনা কের এবছর ঈদগাহ বা খালা জায়গার পিরবেত ঈেদর নামােজর
জামায়াত িনকট  মসিজেদ আদায় করার জ  অ েরাধ করা হেলা। েয়াজেন একই মসিজেদ একািধক জামায়াত
অ ি ত হেব;
২. ঈেদর নামােজর জামায়ােতর সময় মসিজেদ কােপট িবছােনা যােব না। নামােজর পূেব স ণূ মসিজদ
জীবা নাশক ারা   পির ার করেত হেব। মসু ীগণ েত েক িনজ িনজ দািয়ে  জায়নামাজ িনেয় আসেবন;
৩. কেরানা ভাইরাস সং মণ রাধ িনি তকে  মসিজেদ ওযরু ােন সাবান/ া ড ািনটাইজার রাখেত হেব;
৪. মসিজেদর েবশ াের া ড ািনটাইজার/হাত ধায়ার ব ব াসহ সাবান-পািন রাখেত হেব;  
৫. েত কেক িনজ িনজ বাসা থেক ওয ুকের মসিজেদ আসেত হেব এবং ওজু করার সময় কমপে  ২০ সেক ড
সাবান িদেয় হাত ধেুত হেব;
৬. ঈেদর নামােজর জামায়ােত আগত মসু ীেক অব ই মা  পের মসিজেদ আসেত হেব। মসিজেদ সংরি ত
জায়নামাজ ও  টিুপ ব বহার করা যােব না;
৭. ঈেদর নামাজ আদােয়র সময় কাতাের দাড়ােনার ে  সামািজক দ◌ূর  ও া  িবিধ অ সরণ কের দাড়া ত
হেব;
৮. এক কাতার অ র অ র কাতার করেত হেব;
৯.িশ , বেয়াবৃ , য কান অ  ব ি  এবং অ েদর সবায় িনেয়ািজত ব ি  ঈেদর নামােজর জামায়ােত
অংশ হণ করেত পারেবন না;
১০.সবসাধারেণর র া িনি ত কে , া  সবা িবভাগ, ানীয় শাসন এবং আইন শৃ লা িনয় ণকারী
বািহনীর িনেদশনা      অব ই অ সরণ করেত হেব;
১১.কেরানা ভাইরাস সং মণ রাধ িনি তকে  মসিজেদ জামায়াত শেষ কালা িল এবং পর র হাত মলােনা
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পিরহার করার জ  অ েরাধ করা যাে ;
১২. কেরানা ভাইরাস মহামাির থেক র া পাওয়ার জ  পিব  ঈদ-উল-িফতেরর নামাজ শেষ মহান রা লু
আলািমেনর দরবাের দায়া করার জ  খিতব ও ইমামগণেক অ েরাধ করা যাে ; এবং 
১৩. খিতব, ইমাম এবং মসিজদ পিরচালনা কিমিট িবষয় েলা বা বায়ন িনি ত করেব।  

২। উি িখত িনেদশনা লংিঘত হেল ানীয় শাসন ও আইন শৃ লা িনয় ণকারী বািহনী সংি  দািয় শীলেদর
িব ে  আইনগত ব ব া হণ করেব। া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। 

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

১৪-৫-২০২০
মা. সাখাওয়াৎ হােসন
উপসিচব ( 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, সশ  বািহনী িবভাগ, ধানম ীর কাযালয়, 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)
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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) উপেজলা িনবাহী কমকতা (সকল)। (উপেরা  িনেদশনা বা বায়েনর অ েরাধসহ)
২৭) পিরচালক/উপ-পিরচালক, সকল িবভাগ ও জলা কাযালয়, ইসলািমক ফাউে ডশন।
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 )।
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