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িাংলাদেদে সি বদেষ পরিরিরত  

এ িছদিি জানুয়ারি থেদে থেব্রুয়ারি মাদসি মাঝ পর্ বন্ত  থোরিড

-১৯ এি সনাদেি হাি েম রছল র্া থেব্রুয়ারি মাদসি  থেষ 

থেদে ক্রমে জযারমরতে হাদি  বৃরি থপদয় এরিল মাদস এ র্ািত 

োদলি সদি বাচ্চ পর্ বাদয় থপ ৌঁছায়। 

রনদেি থলখরিদে থেখা র্ায় থর্ ১৩ই থেব্রুয়ািী, ২০২১ থেদে 

১৩ই মাি ব, ২০২১ (১ মাদস) দেরনে েদিানা েনাে থিাগীি গড় 

সংখ্যা রছল ৫৪৫। 

এি পি থেদে থিাগী সনাদেি সংখ্যা জযারমরতে হাদি িাড়দত 

োদে এিং ৪ঠা এরিল, ২০২১ এ র্ািত সদি বাচ্চ সংখ্যা ৭০৮৭ 

জন সনাে হন, এিং ঐ রেনই মৃত্যযিিণ েদিন ৫৩ জন। 

থোরিড - ১৯ এি নত্যন িযারিদয়ন্ট  

সি বদেষ ৫৮টি থেদে থোরিড -১৯ ( SARS - CoV - 2) 

এি নত্যন থিে েদয়েটি থিরিদয়ন্ট এি উপরিরতি িমাণ পাওয়া 

থগদছ।   

িাংলাদেদে ২০২০ এি রডদসম্বি থেদে  স্বািয অরিেপ্তি ও 

আইইরডরসআি এি তত্বািিায়দন আইরসরডরডআি,রি িযারিদয়ন্টস 

নজিোরি শুরু েদি এিং জানুয়ারি ২০২১ এ নত্যন িযারিদয়ন্ট 

এি উপরিরত রিরিত েিদত পাদি র্াি নাম  B.1.1.7 িা ইউদে 

িযারিদয়ন্ট, তদি এই িযারিদয়ন্ট অল্প রেছু সংখ্যে মানুদষি মদে 

পাওয়া থগদছ।   

থেদেি থজলাগুদলাদত ঝ ৌঁরেি মাো থেখা র্াদে নীদিি 

মানরিদে। েদিানা সংক্রমদণি রিস্তাি এিং িিণতা সািা 

থেদে সমান নয়। উচ্চ ঝ ৌঁরেপূণ ব থজলাগুদলাদে রনয়রমতিাদি 

রিরিত েিা হদে এিং থেখা র্াদে  িায় ১০ থেদে ১৫ রেন 

পি পি থজলা গুদলাদত েনাদেি হাি দ্রুত থিদড় র্াদে। 

েদিানা সংক্রমদণি  রেে থেদে  উদেখদর্াগ্য সংখ্যে থজলা 

সমূহ উচ্চ ঝরে সম্পন্ন। 
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েদিানা িাইিাস (দোরিড-১৯) সংক্রমদণি রিদ্যমান 

পরিরিরতদত সিোি ের্তবে গৃহীত ১৮ েো রনদে বেনা সমূহ 

রনেরূপ  

১)  সেল িিদণি জনসমাগম (সামারজে/ িাজননরতে/ িমীয়/ 

অন্যান্য) সীরমত েিদত হদি। উচ্চ সংক্রমণযুে এলাোয় সেল 

িিদণি জনসমাগম রনরষি েিা হদলা। রিদয়/ জন্মরেনসহ থর্ 

থোন সামারজে অনুষ্ঠান উপলদে জনসমাগম রনরুৎসারহত 

েিদত হদি; 

২) মসরজেসহ সেল িমীয় উপাসনালদয় র্োর্ে স্বািযরিরি 

পরিপালন রনরিত েিদত হদি; 

৩) পর্ বটন/ রিদনােন থেন্দ্র/ রসদনমা হল/ রেদয়টাি হদল 

জনসমাগম সীরমত েিদত হদি এিং সেল িিদণি থমলা 

আদয়াজন রনরুৎসারহত েিদত হদি; 

৪) গণপরিিহদন স্বািযরিরি থমদন িলদত হদি এিং িািন েমতা 

৫০ িাদগি অরিে র্ােী পরিিহন েিা র্াদি না; 

৫)  সংক্রমদণি উচ্চ ঝ ৌঁরেপূণ ব এলাো আন্তঃদজলা র্ান িলািল 

সীরমত েিদত হদি; 

৬) রিদেে হদত আগত র্ােীদেি ১৪ রেন পর্ বন্ত িারতষ্ঠারনে 

(দহাদটদল রনজ খিদি) থোয়াদিরন্টন রনরিত েিদত হদি; 

৭)  রনতয িদয়াজনীয় দ্রব্যসামগ্রী থখালা/ উন্মুে িাদন স্বািযরিরি 

পরিপালনপূি বে ক্রয়-রিক্রদয়ি ব্যিিা রনরিত েিদত হদি; 

৮) স্বািযদসিা িরতষ্ঠান সমূদহ মাস্ক পরিিান সহ র্োর্ে 

স্বািযরিরি পরিপালন রনরিত েিদত হদি; 

৯) েরপং মদল থক্রতা- রিদক্রতা উিদয়িই র্োর্ে স্বািযরিরি 

থমদন িলা রনরিত েিদত হদি। 

১০)  সেল রেো িরতষ্ঠান (িাে-িােরমে, িােরমে, মাদ্রাসা, 

মােরমে, উচ্চ মােরমে রেো িরতষ্ঠান, রিশ্বরিদ্যালয়) ও 

থোরিং থসন্টাি িন্ধ োেদি; 

১১) অিদয়াজনীয় থ ািাদেিা/ আড্ডা/ িন্ধ েিদত হদি। 

জরুিী িদয়াজন ছাড়া িাত ১০টাি পি িাইদি থিি হওয়া 

রনয়ন্ত্রণ েিদত হদি।; 

১২)  িদয়াজদন িাইদি থগদল মাস্ক পরিিানসহ সেল িিদণি 

স্বািযরিরি পরিপালন রনরিত েিদত হদি। মাস্ক পরিিান না 

েিদল রেংিা স্বািযরিরি লরিত হদল আইনানুগ ব্যিিা গ্রহণ 

েিদত হদি; 

১৩) েদিানায় আক্রান্ত/ েদিানাি লেণযুে ব্যরেি 

আইদসাদলেন রনরিত েিদত হদি। েদিানায় আক্রান্ত ব্যরেি 

 রনষ্ঠ সংস্পদে ব আসা অন্যান্যদেিদেও থোয়াদিরন্টন রনরিত 

েিদত হদি; 

১৪)  জরুরি থসিায় রনদয়ারজত িরতষ্ঠান ছাড়া সেল সিোরি- 

থিসিোরি অরেস/ িরতষ্ঠান রেল্প োিখানাসমূহ ৫০ িাগ 

জনিল দ্বািা পরিিালনা েিদত হদি। গি বিতী/ 

থোমিরিরডটি / িয়স ৫৫- অরিে েম বেত বা/ েম বিািীি 

িারড়দত অিিান েদি েম বসম্পােদনি ব্যিিা গ্রহণ েিদত 

হদি; 

১৫)  সিা, থসরমনাি, িরেেণ, েম বোলা র্োসম্ভি অনলাইদন 

আদয়াজদে্ি ব্যিিা েিদত হদি। 

১৬) সেিীদি উপরিত হদত হয় এমন থর্ থোন িিদণি 

গণপিীোি থেদে র্োর্ে স্বািযরিরি পরিপালন রনরিত 

েিদত হদি; 

১৭) থহাদটল- থিদস্তািা সমূহ িািণেমতাি ৫০ িাদগি অরিে 

মানুদষি িদিে িারিত েিদত হদি; 

১৮) েম বদেদে িদিে এিং অিিানোলীন সি বো 

িােতামূলেিাদি মাস্ক পরিিান সহ অন্যান্য স্বািযরিরি 

পরিপালন রনরিত েিদত হদি। 

 

পষৃ্ঠা -২  


