Press Release by Ministry of Health and Family Welfare
( 13.03.2020)
March 13, 2020
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প্রকারিড-19

এি সংক্রমণকক গরিি মকযয আটকক িাখা এবং সামল্াকন্াি জন্য িািত সিকাি

িাজয/ককন্দ্র শারসত অঞ্চল্ সমূকেি সাকে একসকে, রন্বািকণি জন্য সমক ারর্ত ও েকিার্ক রবরিন্ন
স্বতঃেকণারিত

পিকেপ

গ্রেণ

ককিকে।

জন্স্বাকেচ ভ্রমকণি

সীমাবদ্ধতা,

রিসা

বারতল্

এবং

রন্জ

রন্িৃ তাবাস(কসল্ফ প্রকা াকিন্টাইন্)-এি মত রর্িস্থ্া ী, র্ূ ড়ান্ত রন্বািণ প্র াগয এবং স্বতঃেকন্ারিত
কা চকল্াকপি পরিরস্থ্রতি উপকি িাজনন্রতক এবং েশাসকন্ি সকবচাচ্চস্তি অন্বিত সমীো এবং
প্রিখিাকল্ি কাজ ককি র্কল্কে।
প্রিকশ েকবশ কিাি েযান্ জা গাগুরল্কত ন্জিিারি কিা এবং রবমান্ বন্দকি সকল্

াত্রীকিি

পিীো

কিা ও জাোজ বন্দকি সকল্ প্রন্ৌ ান্(কিকসল্) সাবচজন্ীন্িাকব পিীো কিা, প্রকারিড-19

আক্রান্ত

প্রিশগুরল্ প্রেকক িািতী

ন্াগরিক প্রিি রফরিক

আন্া ও তাকিি রন্িৃ তাবাস(ককা াকিন্টাইন্)-এি

সুরবযা প্রিও া এই সকল্ রবষ গুরল্ প্রিকশ প্রকারিড-19

প্রক গরিি মকযয আটকক িাখা এবং

সামল্াবাি কাকজ ের্ু ি অবিান্ প্রিকখকে।
সকল্ িাজয এবং প্রকন্দ্রশারেত অঞ্চকল্ প্রগাষ্ঠী ন্জিিািী, রন্িৃ তাবাস (ককা াকিন্টাইন্), আইকসাকল্শন্
ও াডচ,

প চাি

রপরপই,

েরশরেত

মান্বশরি,

দ্রুত

প্রমাকারবল্াকািী

িল্-এি

মত

অতযাবশযক

সুরবযাগুরল্কক আকিা শরিশাল্ী কিা েকে।
এখন্ও প চন্ত, মাল্দ্বীপ, মা ান্মাি, বাংল্াকিশ, রর্ন্, আকমরিকা, শ্রীল্ংকা, প্রন্পাল্, িরেণ আরিকা
এবং প্রপরু-ি মত প্রিশগুরল্ প্রেকক রবকিকশ বসবাসকািী
রফরিক

48

জন্ বযরি সে

1031 জন্কক িািত

একন্কে।

আজ প চন্ত প্রকারিড-19 আক্রান্ত প্রিশগুরল্ প্রেকক রফরিক

আন্া 890 জন্কক 14 রিকন্ি জন্য রবরেন্ন

িাখাি (আইকসাকল্শন্) পকি প্রেকড় প্রিও া েক কে এবং প্রোটকল্ অন্ু া ী পিীো

প্রকারিড-

প্রন্কগটিি ফল্ পাও া রগক কে।
1 ল্া এবং 3 িা প্রফব্রু ািী 2020 তারিকখ রর্কন্ি উোন্ প্রেকক রফরিক

আন্া 654 জন্কক 18ই

প্রফব্রু ািী 2020 তারিকখ প্রেকড় প্রিও া েক কে।
জাপান্ প্রেকক 124 জন্ এবং রর্ন্ প্রেকক 112 জন্ রফরিক

আন্া বযরিি রদ্বতী

পিীোি ফল্ প্রন্কগটিি আসাি পকি আজকক তাকিি প্রেকড় প্রিও া েক কে।

িফাি প্রকারিড-19

প্রকারিড-19

সংক্রারমত েযান্ প্রিশগুরল্ প্রেকক রবকিকশ বসবাসকািী িািতী কিি রফরিক

আন্কত

িািত রন্িল্সিাকব কাজ ককি র্কল্কে। িািত, রবজ্ঞান্ী, ল্যাকবি জন্য সিঞ্জাম, রিএকজন্টস প্রেিণ
ককিকে এবং সংগৃেীত ন্মুন্া প্রিকশ পিীো কিাি জন্য রন্ক
1199 টি ন্মুন্া সংগ্রে ককি িািকত পিীোি জন্য রন্ক
িািতী

একসকে।এখন্ও প চন্ত, ইিান্ প্রেকক

আসা েক কে।

বা ু প্রসন্াি একটি রবকশষ উড়াকন্ ককি 10ই মার্চ 2020 তারিকখ ইিান্ প্রেকক 58 জন্

াত্রীকক রফরিক

আন্া েক কে। ইিান্ প্রেকক জন্গণকক রফরিক

িািত সুরবযা েিান্ ককিকে এবং আজকক 44 জন্
ককিকে। এইসকল্
আশা কিা

াত্রীকিি মুম্বাইক ি প্রন্রিি প্রডিা

আন্াি জন্য মোন্ এ াি ফ্লাইটককও

াত্রী সে একটি উড়ান্ মুম্বাইক

অবতিণ

রন্িৃ তাবাস(ককা াকিন্টাইন্)-এ িাখা েক কে।

াকে মোন্ এ াি ফ্লাইকটি আিককটি উড়ান্ আগামীকাল্ রিরেকত অবতিণ কিকব।

েক াজন্ অন্ু া ী, পিীোকত প্রন্কগটিি ফল্ োি িািতী কিি রফরিক

আন্াি জন্য এই যিকন্ি

রবকশষ উড়াকন্ি আিও বযবস্থ্া কিা েকব।কোটকল্ অন্ু া ী ইিাকন্ পরজটিি ফল্ আসা বযরিকিি
রর্রকৎসাি সাকে িািত সমন্ব

প্রিকখ র্কল্কে।

সিকাি স্বাস্থ্য মন্ত্রক প্রেকক একটি র্াি সিকসযি ডািাকিি িল্কক প্রিাকমও পাঠিক কে। প চাি পরিমাকণ
সিঞ্জাম এবং রিএকজন্ট রন্ক

তািা সকব মাত্র প্রিাকম প্রপৌৌঁরেক কে এবং িািতী কিি প্রেকক ন্মুন্া সংগ্রে

কিাি পকি প্রসগুরল্ পিীো কিাি জন্য িািকত রফরিক

রন্ক

আসকব।

এি অরতরিি, 30টি রবকশষ রূকপ রর্রিত রবমান্ বন্দকিি 10,876টি উড়াকন্ি 11,71,061 জন্
াত্রীকক পিীো কিা

েক কে, 3,062 জন্

াত্রী ও 583 সংষ্পকশচ আসা বযরিকক রর্রিত কিা েক কে

এবং আইরডএসরপ/রন্রিচ ষ্টরূকপ রর্রিত োসপাতাকল্ িরতচ কিা েক কে। 42,296
ন্জিিািীকত িাখা েক কে,

জন্

াত্রীকক প্রগাষ্ঠী

াকিি মকযয 2,559 জন্ রেকল্ন্ ল্েণ ুি(রসম্পকটাকমটিক)এবং 522 জন্

োসপাতাকল্ িরতচ রেকল্ন্। অরতরিি 25,504 জন্

াত্রীকক েযান্ ও অেযান্ সমুদ্রবন্দকি এবং 14

ল্াকখিও প্রবশী বযরিকক িূ রম বন্দকি পিীো কিা েক কে।
আজ অবরয, প্রিকশ প্রকারিড -19 –এি 81 টি সুরন্রিচ ষ্ট ঘটন্া পাও া প্রগকে। এগুরল্ি মকযয 3 জন্কক
প্রকিকল্ রর্রকৎসা কিাি পকি প্রেকড় প্রিও া েক কে। এি অরতরিি, সফিিজে প্রেকক আিও 7 জন্কক
রর্রকৎসাি পকি প্রেকড় প্রিও া েক কে। এইসকল্ রন্রিচ ষ্ট ঘটন্াি মকযয 64 জন্ েকল্ন্ িািতী
ন্াগরিক, 16 জন্ ইতারল্ি ন্াগরিক, এবং 1 জন্ কান্াডাি ন্াগরিক।এই সকল্ বযরিি সংষ্পকশচ
একসরেকল্ন্ সরক্র

ািা

িাকব তাকিি প্রখাৌঁজ কিাি কাজও র্ল্কে। এখন্ও প চন্ত সংষ্পকশচ আসা 4000

জন্কক রর্রিত ককি তাকিিকক প্রগাষ্ঠী ন্জিিািীকত িাখা েক কে।
সুরন্রিচ ষ্ট ঘটন্াি মকযয প্রকারিড-19 –এ প্রিকশ েেম মৃতুযি ঘটন্াটিও িক কে। কণচাটকক প্রকা-মরবচরডটি,
প্র মন্ অযাজমা এবং িকি উচ্চর্াকপি কািকণ একজন্ 76 বেি ব সী বযরিি মৃতুয সুরন্রিত েক কে
এবং পিীোকত তাি প্রকারিড- 19

পরজটিিও পাও া রগক কে।কোটকল্ অন্ু া ী সকল্ েকাকিি

সতকচ তা গ্রেণ কিা েক কে, প্র মন্ সংষ্পকশচ আসা সকল্ বযরিকক প্রোম প্রকা াকিন্টাইকন্ িাখাকক
কণচাটককি িাজয সিকাকিি স্বাস্থ্য িিি

ো েিাকব ন্জি প্রিকখ র্কল্কে।

আবািও উকেখ কিা েকে প্র , রবকিকশ অন্াবশযক ভ্রমণকক এরড়ক

র্ল্া এবং িািত সিকাি দ্বািা

ের্ারিত ভ্রমণ উপকিষ্টাকত উকেখ কিা অতযারযক সংক্রারমত এবং মৃতুযি ঘটন্া সে প্রিশগুরল্কত ভ্রমণ
কিা প্রেকক রবিত োকাি জন্য িািতী কিি কক াি পিামশচ প্রিও া েক কে।িািকত রফকি আসা
সকল্

আন্তজচারতক

াত্রী সাযািকণি তাকিি স্বাকস্থ্যি পিীো রন্কজি প্রেকক কিা এবং সিকাকিি

রবস্তারিত রববিণ অন্ু া ী েক াজন্ী

‘রক রক কিাি’ এবং ‘রক রক কিাি ন্ ’ প্রসগুরল্কক অন্ুসিণ

কিা উরর্ত।
প্রকান্ কািকণ

রি, জ্বি, শুককন্া কফ, শ্বাসকষ্ট ইতযারিি মত ল্েণ প্রিখা প্রি

তােকল্ অন্ুগ্রে ককি

ডািাি প্রিখান্ অেবা মন্ত্রককি 24X7 প্রেল্পল্াইন্ - 011-23978046 ন্ম্বকি প্রফান্ করুন্। ডািাি
প্রিখাকন্াি জন্য বাইকি প্রবকড়াবাি আকগ মাস্ক পড়াি কোটা মকন্ িাখকবন্।

DISCLAIMER : This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s website and may be
referred to as the official press release.

