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কে কেরানা পিরি িত পযােলাচনা সভার কাযিববরণী

মাঃ মন র হােসন
র র
সভার তািরখ
৬ লাই ২০২১
সভার সময়
সকাল ১০.৩০ িম.
ান
অনলাইেন
উপি িত
অনলাইেন সং ি
সভায় অনলাইেন সং
সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম
করা হয়। কে বতমােন কেরানা পিরি িত, কেরানায়
আ া েদর িচিকৎসা সবা দান, কেরানা িব ার রােধ করণীয় এবং লকডাউনকালীন দা িরক কায ম এিগেয় নয়া িত
িবষেয় আেলাচনা হয়। কে র কেয়কজন পিরচালক, সকল এমিডএস আেলাচনায় অংশ হণ কেরন। িব ািরত আেলাচনাে
িন িলিখত িস া হীত হয়:
সভাপিত

.ম
১

আেলাচ িবষয়
া িবিধ মেন
মসিজেদ নামাজ আদায়

২

ঘর থেক বর হেলই
া িবিধ অ সরণ

আেলাচনা
ধম ম ণালয় ক ক জাির ত িনেদ শনা অ সরণ
করা হে না মেম সভায় আেলাচনা হয় । মসিজেদ
রা ির া িবিধ মেন নামাজ আদােয়র িনিম
শারীিরক র বজায় রাখা, মা পিরধান করা,
ািনটাইজার রাখা, িশ ,
ও অ েদরেক
মসিজেদ আসা থেক িবরত রাখার িবষেয় সভায়
উপি ত সকেলই মতামত
কেরন। উপেরা
িবষয় েলা ইমাম সােহব আগামী ২িদন িত
ওয়া নামেজর আেগ সি গণেক উ ু করেবন
মেম আেলাচনা হয় ।
ঘর থেক কউ বর হেলই আবি কভােব মা
পড়েত হেব, শারীিরক র বজায় রেখ চলেত
হেব। অ
হেল ঘেরর বাইের যাওয়া যােবনা।
মা ডা ােরর পরামশ/িনেদ শ ছাড়া ঘর হেত
বর হওয়া যােব না মেম আেলাচনা হয়। এ সকল
িবষেয় কহ তয় ঘটেল তার িব ে আইনগত
ব া নয়ার িনেদ শ দয়া হয়।

িস া
ধম ম ণালয় ক ক জাির ত
িনেদ শনা মেন নামাজ আদায়
করেত হেব। ইমাম সােহব িত
ওয়া নামােজর আেগ
স ীেদরেক া িবিধ
অ সরেণ উ ু করেবন।
বা বায়েন: মসিজদ কিম এবং
ইমাম, িবিপএ িস ।
ঘর থেক বর হেলই মা
পড়েত হেব, শারীিরক র
বজায় রেখ চলেত হেব।
ডা ােরর পরামশ তীত
অ
কহ ঘর হেত বর হেত
পারেবনা। কহ িনেদ শনা অমা
করেল ার িব ে আইনগত
ব া িনেত হেব।
বা বায়েন: সংি উপকিম
এবং পিরচালক ( শাসন)

১
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লকডাউনকালীন িনত
েয়াজনীয় িজিনসপ
সরবরাহ

লকডাউনকালীন িনত েয়াজনীয় িজিনসপ
সরবরােহর জ ১ ন র গইেট বাজার বসােনার
ব া করা এবং যারা কে র মােকেট মালামাল
সবরবরাহ কের তােদর া িবিধ মেন ২ ন র
গট িদেয় েবেশর ব া রাখার িবষেয় সভায়
আেলাচনা হয়।

৪

কে েবশ িনয় ণ
এবং া িবিধ অ সরণ
কের কে েবশ
িনি তকরণ।

বাইের থেক যারা াংেক বা জ রী েয়াজেন
কে আেসন এবং যারা দা িরক েয়াজেন
কে র বাইের যােবন ত াবতনকােল গইেট
ািপত বিসেন হাত েয় মা পিরিহত অব ায়
কে েবশ করেবন মেম আেলাচনা হয়। এছাড়া
বিসেন েয়াজনীয় সাবান/িল ইড রাখার এবং
বিসন পির ার রাখার িনেদ শনা দয়া হয়।

৫

দা িরক কায ম ইনিথ/অনলাইেন
স াদন

দা িরক কায ম যথাস ব সচল রাখার জ ইনিথ/অনলাইেনর সেবা বহার করার িবষেয়
িব ািরত আেলাচনা হয়। লকডাউেনর মে
গেবষণা কায ম এিগেয় নয়ার িবষেয় আেলাচনা
হয়।

৬
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া িবিধ অ সরণ কের
কে র উ য়ন লক
কায ম স াদন

া অিধদ র হেত
ভ াকিসন সং হ

কে র সকল উ য়ন লক কায েম জিড়ত
িমকেদর শতভাগ মা পড়া িনি তকরণ এবং
তারা যন কে র অভ ের রা ফরা না-কের স
িবষয় িন ত করার িবষেয় আেলাচনা হয়।

লকডাউনকালীন িনত
েয়াজনীয় িজিনসপ
সরবরােহর জ ১ ন র গইেট
বাজার বসােত হেব। যারা
কে র মােকেট মালামাল
সবরবরাহ কের তােদর
া িবিধ মেন ২ ন র গট
িদেয় েবেশর ব া রাখেত
হেব।
বা বায়েন: সংি উপকিম
বাইের থেক কে েবশকােল
গইেট ািপত বিসেন হাত েয়
মা পেড় কে েবশ করেত
হেব। এছাড়া বিসেন েয়াজন
অ যায়ী সাবান রাখা, সাব িণক
পািন সরবরাহ রাখাসহ বিসন
পির ার রাখেত হেব।
বা বায়েন: সংি উপকিম
ও উপপিরচালক ( সবা)
দা িরক কায ম যথাস ব
সচল রাখার জ ইনিথ/অনলাইেন কায ম
স াদন করেত হেব। গেবষণা
কায মেক এিগেয় িনেত হেব।
বা বায়েন: কমকতা সকল
কে র উ য়ন লক কায েম
জিড়ত িমকেদর শতভাগ মা
পড়া িনি ত করেত হেব।
কে অভ ের রা ফরা
িনেষধ করেত হেব।

বা বায়েন: ক পিরচালক
(সকল) এবং উপপিরচালক
( সবা)
কে র কমকতা/কমচারী এবং িশ ণাথ েদর
কে র কমকতা/কমচারী এবং
ভ াকিসন দােনর িনিম ভ াকিসন াি র জ
িশ ণাথ েদর ভ াকিসন
া অিধদ েরর সােথ যাগােযাগ অ াহত রাখার দােনর িনিম ভ াকিসন
িবষেয় আেলাচনা হয়।
াি র জ
া অিধদ েরর
সােথ যাগােযাগ অ াহত
রাখেত হেব।
বা বায়েন: এমিডএস
(িপএ এস) এবং মিডেকল
অিফসার

২

৮

৯

কারবানীর প
র ণােব ণ

য়ও

কে কেরানা িতেরাধ
সং া কিম র
কায ম

কারবানীর প
য় ও র ণােব েণর জ গত
কারবানীর প
য়ও
বছেরর ায় কিম গঠন এবং সরকারী িনেদ শনা র ণােব েণর জ গত বছেরর
মাতােবক ঈদ-উল আযহা উদযাপন করার িবষেয়
ায় কিম করেত হেব।
আেলাচনা হয়।
সরকারী িনেদ শনা
িতপালন বক ঈদ-উল আযহা
উদযাপন করেত হেব।

কে কেরানা িতেরােধর িনিম গ ত সকল
কিম েক ওআর মাতােবক কায ম
পিরচালনার িবষেয় আেলাচনা হয়।

বা বায়েন: কেরানা িতেরাধ
সং া উপেদ া কিম
কে কেরানা িতেরােধর
িনিম গ ত সকল কিম েক
ওআর মাতােবক ুভােব
কায ম পিরচালনা করেত হেব।
বা বায়েন: সংি
(সকল)

পিরেশেষ সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সকেলর

তা কামনা কের সভার সমাি

কিম

ঘাষণা করা হয়।

মাঃ মন র হােসন
র র
ারক ন র: ০৫.০১.২৬৭২.১২৬.০৮.০০৩.২০.১৩২

তািরখ:

২৫ আষাঢ় ১৪২৮
০৯ লাই ২০২১

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
১) অ ষদ সদ (সকল), বাংলােদশ লাক- শাসন িশ ণ ক (িবিপএ িস), সাভার, ঢাকা-১৩৪৩।
২) র র-এর একা সিচব, িবিপএ িস, সাভার, ঢাকা-১৩৪৩ ( র র মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ )।
৩) কমচারী (সকল), িবিপএ িস, সাভার, ঢাকা-১৩৪৩।

মাঃ িসি র রহমান
পিরচালক

৩

