
 

ইসলামিক ফাউন্ডেশন 

[প্রতিষ্ঠািা: জাতির তিিা বঙ্গবনু্ধ শেখ মুতজবুর রহমান] 

আগারগাাঁ ও, শেরর বাাংলানগর, ঢাকা ১২০৭ 
 

িানবতার সসবায় কাজ কন্ডর যান্ডে ইসলামিক ফাউন্ডেশন 

সকামিড-১৯ আক্রান্ত হন্ডয় িৃত প্রায় ১ হাজার ২শ’ ১১ টি লাশ দাফন করল ইসলামিক 

ফাউন্ডেশন 
 

         তবরাজমান কররানাভাইরাস িতরতিতিরি শকাতভড-১৯ আক্রান্ত হরে, উিসগগ তনরে ও অনযানয শরারগ মৃি প্রাে ১ 

হাজার ২ ে’ ১১ টি লাে  দাফন করররে ইসলাতমক ফাউরেেন। আরলম-ওলামারদর সমন্বরে গঠিি শেচ্ছারসবক টিম 

সারারদরে জীবরনর ঝুাঁ তক তনরে এ কাজ সম্পন্ন করররে। 

 

শকাতভড-১৯ সাংক্রমরে মৃি বযতির কাফন, জানাযা ও দাফন কাযগ সম্পাদরনর জনয গি ২৬ মার্গ  ইসলাতমক 

ফাউরেেন কিৃগ ক শজলা, উিরজলা ও তসটি করিগাররেন এলাকার শজানতভতিক ৬ সদসযতবতেষ্ট ৬১৪টি শেচ্ছারসবক টিম 

গঠন করা হে। োিয ও িতরবার কলযাে মন্ত্রোলরের তনরদগ ে শমািারবক লাে দাফন কাফরনর প্ররোজনীে কাযগক্রম 

সম্পাদরনর জনয গঠিি টিমরক ইসলাতমক ফাউরেেরনর িক্ষ শেরক প্রতেক্ষে প্রদান করা হে। লাে দাফন-কাফরনর 

জনয তবশ্ব োিয সাংিা (WHO) কিৃগ ক তনরদগ তেি োিযতবতি ও িমীে অনুোসন শমরন তকভারব সরবগাচ্চ সিকগ িা 

অবলম্বন করর লাে দাফন-কাফন করা হরব শসই তবষরে ইসলাতমক ফাউরেেন প্রতেক্ষে প্রদান করর। এরির শেরক সারা 

শদরের ৬৪ টি শজলাে কররানা সাংক্রমরে মৃি বযতির লারের দাফন কাজ করর যারচ্ছ ইসলাতমক ফাউরেেন। লাে 

দাফন সাংক্রান্ত  টিমগুরলা শদরের তবতভন্ন শজলা ও উিরজলাে িানীে প্রোসরনর সারে সমন্বে সািন করর সরকারী 

তনরদগ েনা অনুসরে করর কররানাকালীন সমরে মররদরহর কাফন, জানাযা ও দাফন কাজ সম্পন্ন কররে।  

এ িযগন্ত শকাতভড-১৯ ও অনযানয শরারগ আক্রান্ত হরে মৃিুযবরেকারী ঢাকা তবভারগ ৪০৩ জন, র্ট্টগ্রারম ৩৫৮ জন, 

রাজোহী তবভারগ ৫০, খুলনা তবভারগ ৮৮, তসরলট তবভারগ ২৭, বতরোল তবভারগ ১৭০,  রাংিুর তবভারগ ৭৩ ও মেমনতসাংহ 

তবভারগ ৪২টি লাে দাফন করা হরেরে। কররানা িতরতিতিরি মানবিার শসবাে এই মহিী কাযগক্রম ভতবষযরিও অবযাহি 

রাখরব ইসলাতমক ফাউরেেন।  

তনরে করেকটি শজলার কররানাকালীন দাফন-কাফন কাযগক্ররমর তকেু তর্ত্র িুরল িরা হরলা : 

লক্ষ্মীিুর: লক্ষ্মীিুর শজলার রামগঞ্জ উিরজলার কররানা িতজটিভ তকাংবা উিসগগ তনরে িরা িড়রল মৃি বযতির 

দাফন জানাজা তনরে একটি আিঙ্ক শদখা শযি কতদন আরগও। প্রতিরবেীরদর র্ারি মৃি বযতির েজনরাও গৃহবন্দী হবার 

মি ঘটনা ঘরটরে এই িারন। প্রেমতদরক ইসলাতমক ফাউরেেরনর শনিৃরে মসতজরদর ইমামসহ সু্করলর তেক্ষক ও তকেু 

আগ্রহী শেচ্ছারসবরকর সমন্বরে ১৫ সদরসযর একটি কতমটি গঠন করা হে। শকানরকম সুরক্ষা সামগ্রী োড়াই লাে দাফন 

কাফরনর দাতেে িুরল শনে ইফা কিৃগ ক গঠিি কতমটি। এ িযগন্ত এ শজলাে ইসলাতমক ফাউরেেরনর সহরযাতগিাে ২২ টি 



লাে োিযতবতি শমরন দাফন সম্পন্ন হরেরে। কতমটির সদসযরা জানান, মানুষ লাে দাফন কররি িাররে না, অরনরক ভরে 

জানাজাে আসরে না। আমরা িারদর সবার িারে দাতড়রেতে। রামগঞ্জ উিরজলার লাে দাফন কতমটির সমন্বেক বরলন, 

কররানাে মারা শগরল ভরে েজনরা কারে আরসন না। ইসলাতমক ফাউরেেন লাে দাফন কতমটির সদসযরা েতরো ও 

োিযতবতি শমরন দাফন-কাফরনর দাতেে িালন করর যারচ্ছ। উিরজলা দাফন কতমটির সভািতি একটি প্রােতমক 

তবদযালরের অবসরপ্রাপ্ত প্রােতমক তেক্ষক শমা: শসতলম শহারসন বরলন, মার্গ  মারস ইসলাতমক ফাউরেেরনর সহরযাতগিাে 

তসতভল সাজগ ন অতফরস প্রতেক্ষে তনরে ১৫ সদসযতবতেষ্ট কতমটি করর মররদহ দাফরনর কাজ শুরু কতর। সমস্ত ভেরক 

উরিক্ষা করর এখন িযগন্ত আমরা সমারজর মানুরষর কলযারে কাজ করর যাতচ্ছ। উিরজলাে শযখারনই আমারদর খবর 

শদো হে আমরা শসখারনই হাতজর হই। উরেখয, লাে দাফন কতমটির িদারতকর দাতেে িালন কররি তগরে কররানাে 

আক্রান্ত হন ইসলাতমক ফাউরেেরনর লক্ষ্মীিুর শজলার উি-িতরর্ালক আরেকুর রহমান।   

তঝনাইদহ: তঝনাইদহ শজলাে গি ৪ জুলাই কররানা িতজটিভ হরে একজন শলাক মৃিুযবরে কররল এলাকাবাসী 

ভীিসন্ত্রস্ত হরে িার দাফরনর জনয খাটিো তদরি অেীকৃতি জানাে। িরর প্রোসরনর তনরদগ েনাে ইসলাতমক ফাউরেেরনর 

উি-িতরর্ালক শমা: আবু্দল হাতমদ খারনর িত্ত্বাবিারন শেলকূিা শজলার উিরজলা তনবগাহী অতফসার শমাহাম্মদ সাইফুল 

ইসলারমর সহরযাতগিাে মৃি বযতির দাফন কাফরনর বযবিা করা হে। ইসলাতমক ফাউরেেরনর শেলকূিা শজলার তফল্ড 

সুিারভাইজার আবু্দর রাজ্জারকর শনিৃরে দাফন কতমটির সদসযরা রাি সারড় ১২ টার তদরক জানাজা শেরষ দাফনকাজ 

সম্পন্ন কররন। এলাকাবাসী খাটিো তদরি অেীকৃতি জানারল িরর আযামু্বরলরের মরিযই জানাজা শদে দাফন কতমটি। 

জানাজাে এলাকাবাসীর িক্ষ শেরকও শকউ অাংেগ্রহে কররতন। এমনতক কররানা আক্রান্ত হরে মারা যাওোর কাররন িুররা 

এলাকা জনেূেয হরে িরড়। লাে বহরনর জনয একজন ভযানর্ালক এরলও িরর িারকও লাে বহন কররি শদে তন 

এলাকাবাসী। িরবিীরি ইউএনও সাইফুল ইসলারমর হস্তরক্ষরি মৃি বযতির দুই ভাই এতগরে আরস। এ িযগন্ত ১৫ টি 

কররানা আক্রান্ত ও কররানা উিসগগ তনরে মৃিুযবরে করা বযতির লাে দাফন করর ইসলাতমক ফাউরেেন দাফন কতমটি।  

তসরলট: তসরলরট গি ২০ জুন কররানা উিসগগ তনরে মৃিুযবরে করা বীর মুতিরযাদ্ধা এযাডরভারকট আবু শসেদ 

আবদুোহ শর্ৌিুরীরক রাষ্ট্রীে মযগাদাে দাফন করা হে। ইসলাতমক ফাউরেেরনর দাফন-কাফন কতমটি িুররা দাফন প্রতক্রো 

সম্পন্ন কররন। এোড়া তসরলট তসটি করিগাররেরনর সারবক শমের জনাব বদর উতিন আহরমদ কামরান কররানা আক্রান্ত 

হরে মৃিুযবরে কররল ইসলাতমক ফাউরেেরনর তসরলট দাফন কতমটি তসরলট দাফন কতমটি িাাঁ র দাফন কাযগ সমািা করর। 
তসরলরট এ িযগন্ত কররানাে মৃি ১৩ টি লাে দাফরনর বযবিা করররে ইসলাতমক ফাউরেেন দাফন-কাফন কতমটি। 

তকরোরগঞ্জ: তকরোরগরঞ্জ কররানাে আক্রান্ত হরে মৃিুযবরে করা বযতিরদর দাফনকাযগ সমািা করার জনয 

ইসলাতমক ফাউরেেন কিৃগ ক গঠিি টিরম ররেরেন আরলমসহ ১৪০ বযতি। টিরম অন্তভূগ ি করা হরেরে প্রতি উিরজলার 

১০ জন শেচ্ছারসবকরক। তকরোরগঞ্জ ইসলাতমক ফাউরেেরনর উি-িতরর্ালক শমাহাম্মদ ফারুক আহরমদ জাতনরেরেন, 

কররানা উিসগগ তনরে মারা যাওো এ িযগন্ত ৪২ বযতির দাফন-কাফরনর কাজ সমািা করররে ইসলাতমক ফাউরেেন। 
িমীে তবতি ও সরকাতর তনরদগ েনা অনুযােী কাজ কররেন িারা- যা সবগমহরল প্রোংতসি হরচ্ছ। িারদররক  ‘কররানার 



অতন্তম েযযার কাতরগর’ বা ‘শেষ তবদারের কাতরগর’ তহরসরব অতভতহি কররেন এলাকাবাসী। তকরোরগঞ্জ তসতভল সাজগ ন 

ডাাঃ মুতজবুর রহমান জাতনরেরেন, কররানা উিসগগ তনরে মারা যাওো অরনক বযতির িরবিীরি শনরগটিভ তররিাটগ  

এরসরে। তকন্তু দাফন-কাফন ঠিকই সরকাতর তনরদগ েনা শমািারবক হরেরে। আর এভারবই কররানা উিসগগ বা কররানাে 

আক্রান্ত হরে মারা যাওো বযতিরদর দাফন-কাফন ইসলাতমক ফাউরেেন টিম করর যারচ্ছ। 

কক্সবাজার: কররানাকালীন সাংকরট তবতভন্ন প্রতিকূলিার মরিযও কাজ করর যারচ্ছ ইসলাতমক ফাউরেেন। এ 

িযগন্ত ইসলাতমক ফাউরেেরনর িত্ত্বাবিারন কররানা আক্রান্ত হরে কররানা সরন্দরহ মৃিুযবরে করা প্রাে ৪০ টি লারের 

দাফনকাযগ সম্পাদন করররে কক্সবাজার শজলা। কক্সবাজার ইসলাতমক ফাউরেেরনর উি-িতরর্ালক ফাহতমদা শবগম 

জানান, মহামারী কররানাভাইরাস িতরতিরি সামরনর সাতররি শেরক কাজ করর যারচ্ছন ইসলাতমক ফাউরেেরনর িক্ষ 

শেরক দাতেেপ্রাপ্ত আরলম ও শেচ্ছারসতবরা। গভীর রারিও শকান কররানা আক্রান্ত বযতির মৃিুযর খবর শিরল েুরট যাে 

দাফন কতমটির সদসযরা। ইসলাতমক ফাউরেেন কিৃগ ক গঠিি দাফন-দাফন কতমটির সদসযরদর জনয আররা শবতে 

সুরক্ষাসামগ্রী এবাং মররদহ দাফরনর জনয আররা সরকাতর সুতবিা বাড়ারনার জনয আহবান জানান এই কমগকিগ া ।  

শফনী: এ িযগন্ত শফনীরি প্রাে ৩৭ জন কররানা আক্রান্ত বযতির লাে দাফন করররে ইসলাতমক ফাউরেেন। 
শফনীর উি-িতরর্ালক শমা: মনজুরুল আলম মজুমদার এর সারে কো বরল জানা যাে শকাতভড আক্রান্ত বযতির লাে 

দাফন কররি তবতভন্ন প্রতিকূল িতরতিতির সমু্মখীন হরি হরচ্ছ লাে দাফন কতমটিরক। অরনকসমে গভীর রারি 

যানবাহরনর অপ্রিুলিা োকাে উি কারজ ঘটনািরল দ্রুি শিৌাঁোরনা কঠিন হরে িরড়। দাফন কারজ কবর শখাড়া, লাে 

বহরনর জনয খাটিো প্রদানসহ তবতভন্ন কারজ অসহরযাতগিা কররন এলাকাবাসী। এোড়া গভীর রারি দাফন কারজ 

এলাকাবাসীর প্রতিররাি বা জনররাষ শমাকারবলা কররি শযরে তনরািিাহীনিা শদখা শদে।  শফনীর উি-িতরর্ালক বরলন, 

এ সকল প্রতিকূলিারক অতিক্রম করর দাফন-কাফন কতমটি সরবগাচ্চ আন্ততরকিার সারে কাজ করর যারচ্ছন।  

মুতেগঞ্জ: মুেীগঞ্জ শজলাে এ িযগন্ত প্রাে ৭৩ জন কররানা আক্রান্ত বযতির দাফন করররে ইসলাতমক 

ফাউরেেন দাফন কতমটি। ইসলাতমক ফাউরেেরনর উি-িতরর্ালক জনাব আবুল কারেম মজুমদার বরলন, কররানা 

আক্রান্ত বযতিরদর লাে দাফন কররি শযরে তবতভন্ন অপ্রীতিকর িতরতিতির মুরখামুখী হরি হরেরে কতমটিরক। কররানা 

আক্রান্ত বযতিরক দাফন করাে এলাকাবাসী প্রাে ৩/৪ জন ইমামরক র্াকতররু্যি করর। িরবিীরি উিরজলা শর্োরমযান, 

সািারে জনগন, িানীে জনপ্রোসন ও জনপ্রতিতনতিরদর  সহরযাতগিাে িারদর র্াকতররি িুনবগহাল করা হে। এমনতক 

শযই বাতড়র সদসযরক দাফন করা হরেরে শসই বাতড়রিই দাফন প্রতক্রো সম্পন্ন করার ির ইমাম সারহব এক গ্লাস িাতন 

র্াইরল িা তদরি অেীকৃতি জানান বাতড়র সদসযরা। এোড়া একই তদরন সরবগাচ্চ ৭ জন কররানা আক্রান্ত শরাগীর লাে 

দাফন করার অতভজ্ঞিাও ররেরে বরল জানান এই উি-িতরর্ালক। তিতন বরলন গভীর রারি বা ফজররর সমেও কররানা 

আক্রান্ত শরাগী মারা যাওোর খবর শুরন েুরট যান ইসলাতমক ফাউরেেন দাফন কতমটির সদসযরা। এোড়া কররানা 

আক্রান্ত োড়াও কররানা সরন্দরহ মৃিুযবরেকাতর একাতিক বযতিরকও দাফন করররে ইসলাতমক ফাউরেেন দাফন কতমটি। 
উরেখয, লাে দাফন কতমটির িদারতকর দাতেে িালন কররি তগরে ইসলাতমক ফাউরেেরনর মুেীগঞ্জ শজলার উি-

িতরর্ালক আবুল কারেম মজুমদার তনরজও কররানাে আক্রান্ত হন।  
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