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মার্চ  14,2020 

প্রকারিড -19 প্রক কার্চকিীরূকপ েরিকিাধ, গরিবদ্ধ এবং প্রমাকারবল্া কিাি জন্য িািি সিকাি  
ভ্রমকণি সীরমিকিণ, রবমান্ বন্দি এবং সমুদ্র বন্দকি র্াত্রীকেি সারবচক পিীক্ষা, রিসা বারিল্ এবং 
রন্জ রন্িৃিাবাস(কসল্ফ প্রকায়াকিন্টাইন্)-এি মি অকন্কগুরল্ িক্ষােে এবং সমকয়ারর্ি পেকক্ষপ গ্রহণ 
ককিকে। 

সমস্ত িাজয এবং প্রকন্দ্রশারসি অঞ্চকল্ অরিরিক্ত প্রকায়াকিন্টাইকন্ি সুরবধা, আইকসাকল্শন্ ওয়াকডচ ি 
উন্নরি, স্বাস্থ্য কমী এবং ডাক্তািকেি েরশক্ষণ প্রেওয়া, পর্চাি রপরপই, ওষধু মাস্কস ইিযারে সিঞ্জাম 
সুরন্রিি কিাকক আিও প্রজািোি কিা হকে। 

প্রকরবকন্ট সরর্ব আজ একটি রিরডও কন্ফাকিকেি মাধযকম রবরিন্ন িাকজযি মুখ্য সরর্বকেি সাকে 
েস্তুরি এবং গৃহীি পেকক্ষকপি পর্চাকল্ার্ন্া ককিকেন্।রিরন্ পর্চাি পরিমাকণ আইকল্াকসশ্ন ওয়াডচ  সহ , 
প্রকায়াকিন্টাইকন্ি সুরবধা বরৃদ্ধ কিাি েকয়াজন্ীয়িা সহ  রন্য়ন্ত্রণ এবং রন্কিাধক বযবস্থ্াকক শরক্তশাল্ী 
কিাি উপকি প্রজাি রেকয়কেন্ এবং েেত্ত রন্কেচ রশকা অন্ুর্ায়ী রর্রিি প্রেশগুরল্ প্রেকক আগিকেি 

প্রকায়াকিন্টাইন্ কিাি উপকিও প্রজাি আকিাপ ককিকেন্। রিরন্ প্রকারিড-19  সংক্রান্ত জন্ সকর্িন্িাি 

জন্য গৃহীি পেকক্ষপগুরল্িও পর্চাকল্ার্ন্া ককিকেন্। 

কাকল্াবাজারি এবং খ্ামরিকক আটকাকন্াি জন্য, িািি সিকাি  মাস্ক এবং হযান্ড সযারন্টাইজািকক 
30 প্রশ জনু্ 2020 অবরধ অিযাবশযক পণয আইকন্ি আওিায় অন্তিুচ ক্ত ককিকে। অিযাবশযক পণয 
আইকন্ি আওিায়, সিবিাহ মসৃণ কিাি জন্য িাজয সিকািগুরল্ এই সকল্ পণয উৎপােন্ বৃরদ্ধ 

কিাি জন্য উৎপােন্কািী সংস্থ্াগুরল্কক রন্কেচশ রেকি পাকি। 

ককয়কটি িাজয মহামািী প্রিাগ আইন্, 1897 – এি আওিায় উপল্ব্ধ সংক্রমক প্রিাগ প্রমাকারবল্াি 
জন্য বযবস্থ্াি ক্ষমিা আকিাপ ককি িাি সেবযবহািও ককিকে।এই আইকন্ি অধীকন্, িাজযগুরল্ রকেু 
পেকক্ষপ রন্কি, অেবা োরব কিকি অেবা প্রকাকন্া বযরক্তকক ক্ষমিা েোন্ কিকি পাকি।িাজযগুরল্ 
জন্গকণি জ্ঞািাকেচ এই ধিকণি সামরয়ক রন্য়ম রবরধি পাবরল্ক প্রন্াটিশ জারি কিকি পাকি। 



রবপর্চয় প্রমাকারবল্া আইকন্ি আওিায়, িাজয/ককন্দ্র শারসি অঞ্চল্গুরল্ িাজয সিকাি এবং ন্যাশন্াল্ 
প্রহল্ে রমশকন্ি িহরবকল্ি অরিরিক্ত এখ্ন্ িাজয রবপর্চয় েরিরক্রয়া িহরবল্ প্রেকক িহরবল্ গঠন্ 
কিকি পাকি। এই পরিকেরক্ষকি গৃহ মন্ত্রণাল্য় িাজয/ককন্দ্রশারসি অঞ্চল্গুরল্ রবস্তারিি রন্কেচ রশকা জারি 
ককিকে। 

এি অরিরিক্ত, প্রকারিড-19 পিীক্ষাি উপর্ুক্ত ল্যাকবি প্রন্টওয়াকচ  বৃরদ্ধ ককি প্রমাট 52 টি কিা 
হকয়কে। 

রবকশষরূকপ রর্রিি 30 টি বমান্ বন্দকি 11, 406 উড়াকন্ি 12,29,363 জন্ র্াত্রীকক পিীক্ষাও কিা 
হকয়কে।এি অরিরিক্ত, রন্কেচ রশকা অন্ুর্ায়ী সকল্ আগি র্াত্রীকেি জন্য প্রকায়াকিন্টাইন্ বল্বি কিাি 
রন্কেচ রশকাককও পাল্ন্ কিা হকয়কে। 

এখ্ন্ও পর্চন্ত প্রেকশ প্রকারিড–19 –ি 84 টি সুরন্রেচষ্ট প্রকস পাওয়া রগকয়কে।এগুরল্ি মকধয, 10 জন্ সসু্থ্ 
হকয় রগকয়কে এবং হাসপািাল্ প্রেকক প্রেকড়ও প্রেওয়া হকয়কে। এই প্রকসগুরল্ি সংষ্পকশচ আসা 4000 –এি 
উপি বযরক্তকক রর্রিি কিা হকয়কে র্াকেি উপকি ন্জিোরি িাখ্া হকয়কে। এই সকল্ প্রককসি সংষ্পকশচ 
আসা আিও বযরক্তকেি রর্রিি কিকণি কাজ জারি িকয়কে। 

আবািও উকেখ্ কিা হকে প্রর্, রবকেকশ অন্াবশযক ভ্রমণকক এরড়কয় র্ল্া এবং িািি সিকাি দ্বািা 
ের্ারিি ভ্রমণ উপকেষ্টাকি উকেখ্ কিা অিযারধক সংক্রারমি এবং মিুৃযি ঘটন্া সহ প্রেশগুরল্কি ভ্রমণ 
কিা প্রেকক রবিি োকাি জন্য িািিীয়কেি ককঠাি পিামশচ প্রেওয়া হকয়কে।িািকি রফকি আসা 
সকল্  আন্তজচ ারিক র্াত্রী সাধািকণি িাকেি স্বাকস্থ্যি পিীক্ষা রন্কজি প্রেকক কিা এবং সিকাকিি 
রবস্তারিি রববিণ অন্ুর্ায়ী েকয়াজন্ীয় ‘রক রক কিাি’ এবং ‘রক রক কিাি ন্য়’ প্রসগুরল্কক অন্ুসিণ 
কিা উরর্ি। 
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