
 

m~Î : Wvg/cÖkvmb/116.1/2020- 1231                            ZvwiL:  28/05/2020 

Awdm mvK©yjvi 

†`ke¨vcx K‡ivbv fvBiv‡mi msµgY †gvKv‡ejv Ges Gi we¯Ívi †ivaK‡í mZ©KZvg~jK 

e¨e ’̄v wn‡m‡e mvaviY QzwU †Nvlbv msµvšÍ wgk‡bi 14/05/2020 Zvwi‡L RvixK…Z Awdm 

Av‡`‡ki avivevwnKZvq gwš¿cwil` wefv‡Mi 28 †g, 2020 Zvwi‡Li ¯^viK bs 

04.00.0000.514.06.002.20.109 Gi Av‡jv‡K mswkøô mK‡ji AeMwZ I cÖ‡qvRbxq 

e¨e ’̄v MÖn‡bi Rb¨ Rbv‡bv hv‡”Q †h, AvMvgx 31 ‡g, 2020 ZvwiL n‡Z Wvg Gi mKj 

wefvM, BDwbU, †mKUi I cÖwZôvb c~‡e©i mgq Abyhvqx †Lvjv _vK‡e| Wvg Gi mKj 

ch©v‡qi mKj Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡K mswkøô Kvh©vj‡h †hvM`v‡bi Rb¨ Aby‡iva Kiv n‡jv|    

Awdm Kvjxb mg‡q miKvi KZ©„K RvixK…Z wb¤œ ewb©Z wb‡`©kvejx AbymiY Ki‡Z n‡e: 

(K) Awdm Kvjxb mg‡q ¯̂v¯’¨ I cwievi Kj¨vb gš¿Yvjq KZ©„K RvixK…Z ¯̂v¯’¨ wewa 
Avewk¨Kfv‡e cvjb Ki‡Z n‡e (mshy³);  

(L) †Kvb wkÿv cÖwZôvb †Lvjv ivLv hv‡e bv Ges Wv‡gi AvIZvaxb mKj wkÿv 
cÖwZôv GB Av‡`k ewnf©~Z _vK‡e; 

(M) SzwKc~b© e¨w³, Amy¯’ Kg©KZ©v/Kg©Pvix Ges mšÍvb m¤¢ev gwnjv Kg©¯’‡j Dcw¯’Z 
nIqv †_‡K weiZ _vK‡eb; 

(N) †Kvb Kg©KZ©v/Kg©Pvix Kg©¯’j Z¨vM Ki‡Z cvi‡eb bv; 

(O) Riæix I AZ¨vek¨Kxq †ÿÎ e¨ZxZ mKj mfv fvPz©qvj Dcw¯’wZ‡Z Av‡qvRb 
Ki‡Z n‡e| 

 

cieZ©x‡Z cwiw ’̄wZ Abyaveb K‡i wgkb KZ©„cÿ †h †Kvb h‡_vchy³ wmavšÍ MÖnb Ki‡e| 

 

 

 (†gv:  gwkDi ingvb) 
 cwiPvjK 
 cÖkvmb I gvbem¤ú` wefvM 
 

Abywjwc: 

1. mvaviY m¤úv`K 
2. wbe©vnx cwiPvjK 
3. wm,B,I, wm‡bW/ wm,B,I, wW,Gd,B,wW/ mKj cwiPvjK/mKj 

BDwbU/‡mKUi/cÖwZôvb cÖavb 
(Awab¯Í mKj Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡K AewnZ Kivi Rb¨ Aby‡iva Kiv n‡jv) 

4. Executive Secretary to President 
5. Awdm Kwc  



দেলব্যাপী কররানাভাইরারের প্রাদুভ ভাব ও ব্যাপক ববস্তার দরারে অবেকতর েতকভতামূক ব্যবস্থা 

গ্রহরের জন্য স্বাস্থয ও পবরবার কল্যাে মন্ত্রোরের পক্ষ দেরক ১৩টি জনগুরুত্বপূে ভ বনরে ভলনা 

দেওো হরেরে। 

 

বনরে ভলনাগুরা বনম্নরূপ: 

 

১. প্ররোজনীে েংখ্যক জীবাণুমুক্তকরে ট্যারন স্থাপরনর ব্যবস্থা গ্রহরের জন্য গেপূতভ 

মন্ত্রোেরক বনরে ভলনা প্রোন করা দযরত পারর। 

 

২. অবিে চালু করার আরগ অবশ্যই প্রবতটি অবিে কক্ষ/আবিনা/রাস্তাঘাট্ জীবাণুমুক্ত কররত 

হরব। 
 

৩. প্ররতযক মন্ত্রোে/ববভারগ প্ররবলপরে োম ভা স্ক্যানার/োরম ভাবমট্ার বেরে কম ভকত ভা- 

কম ভচারীরের লরীররর তাপমাত্রা পরীক্ষা করর অবিরে প্ররবল করারত হরব। 

 

৪. অবিরের পবরবহনগুরা অবশ্যই লতভাগ জীবাণুনালক বেরে জীবাণুমুক্ত কররত হরব। 

যানবাহরন বোর েমে পারস্পবরক ন্যযনতম বতন ফুট্ লারীবরক দূরত্ব বজাে রাখরত হরব 

এবং েবাইরক মাস্ক্ (োবজভকযা মাস্ক্ অেবা বতন পরত (স্তর) বববলষ্ট কাপরের মাস্ক্, যা 

নাক ও মুখ ভারাভারব দেরক রাখরব) ব্যবহার কররত হরব। 

 

৫. োবজভকযা মাস্ক্ শুদৄ একবার ব্যবহার করা যারব। কাপরের মাস্ক্ োবান বেরে পবরষ্কার করর 

পুনরাে ব্যবহার করা যারব। 

 

৬. যাত্রার পূরব ভ এবং যাত্রাকাীন পরে বারবার হ্যান্ড স্যাবনট্াইজার বেরে হাত পবরষ্কার কররত 

হরব। 

 

৭. খাওোর েমে লারীবরক দূরত্ব (ন্যযনতম বতন ফুট্) বজাে রাখরত হরব। 

 

৮. প্রবতবার ট্েরট্ ব্যবহাররর পরর োবান বেরে জীবাণুমুক্তকরে বনবিত কররত হরব। 

 

৯. অবিেগুরারত কাজ করার েমে লারীবরক দূরত্ব বজাে রাখরত হরব। 

 

১০. কম ভস্থর েবাইরক অবশ্যই মাস্ক্ পবরোন কররত হরব এবং ঘন ঘন োবান পাবন বা হ্যান্ড 

স্যাবনট্াইজার বেরে হাত পবরষ্কার কররত হরব। 

 

১১. কররানা প্রবতররারে কম ভকত ভা-কম ভচারীরের বববভন্ন োোরে বনরে ভলনােহ অন্যান্য স্বাস্থযবববে 

বনেবমত মরন কবররে বেরত হরব এবং তারা স্বাস্থযবববেগুরা দমরন চরে বকনা, তা মবনট্র 

কররত হরব। বভবজরন্স টিরমর মাধ্যরম মবনট্র কায ভক্রম পবরচানা কররত হরব। 

 

১২. দৃশ্যমান একাবেক স্থারন েববেহ স্বাস্থয সুরক্ষা বনরে ভলনা ঝুবরে রাখরত হরব। 

 

১৩. দকানও কম ভচারীরক অসুস্থ পাওো দগর তাৎক্ষবেকভারব তারক আইরোরলন বা 

দকাোররবিরন রাখার ব্যবস্থা কররত হরব। 
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