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MYcÖRvZš¿xevsjv‡`k miKvi 

‡ivMZË¡, †ivMwbqš¿Y I M‡elYvBbw÷wUDU (AvBBwWwmAvi) 

gnvLvjx, XvKv 1212| 

‡Uwj‡dvbt 9840376, 9898796, 9898691 d¨v·t 9880440 

B-‡gBjt info@iedcr.gov·bd; ncov@iedcr.gov.bd I‡qemvBUt www.iedcr.gov.bd 
 

7 ‡deªæqvwi 2020Bs 
msev` weÁwß 

 

1 †deªæqvix nhiZ kvnRvjvj AvšÍR©vwZK wegvb e›`‡i Pxb †diZ hvÎx‡`i A‡cÿv Kivi 

NUbv m¤ú‡K© ¯v̂¯ ’̈  Awa`ß‡ii wee„wZt 

মযত াজারার অন্তজজাততক তফভান ফন্দরয গত ১ ফপব্রুয়াযী ২০২০ তকছ ুংখ্যক ফাংরারদী 
এফং চীনা মাত্রী তফভান ফন্দরযয ইমভগ্রেন  আাগ্রয এরাকায় রনকক্ষণ রক্ষভান 
থাকা তনরয় াভামিক  গণভাধযরভ প্রকাতত তফতবন্ন আগ্ররাচনায ফপ্রতক্ষরত প্রকতৃ মযমিমত 
ম্পগ্রকে স্বাস্থ্য তধদপ্তরযয ফক্তফযঃ  

”ঘটনাতট ১রা ফপব্রুয়াযী ২০২০ - এয।  ঐতদন চীগ্রনয উান ফথরক ৩১২ জন ফাাংরাগ্রদী মাত্রী 
তনরয় ফাংরারদ তফভারনয একতট তফরল তফভান ঢাকায় অর।  এগ্রদয অমধকাাংগ্রকই 
ককায়াগ্রযন্টাইগ্রনয জন্য অরকানা য জ্জ কযারে যাখ্া য়। কগ্রয়কিনগ্রক মএভএইচ  
কুমভেগ্রটারা াাতাগ্রর যাখা য়।  

ইমতভগ্রধে চীন ফথরক অা কর ফ্লাআরটয মাত্রীগ্রদয ফকায়াগ্রযন্টাআরন যাখা গ্রফ মকনা এই 
ভগ্রভে মফভান ফন্দগ্রয কভেযত মফমবন্ন কতৃেগ্রেয ভগ্রধে মফভ্রামি কদখা কদয়।  মফশ্ব স্বািে 
াংিায যাভে কভাতাগ্রফক স্বািে কতৃেগ্রেয ভতাভত মির ককফরভাত্র উান কপযত 
মাত্রীগ্রদযই ককায়াগ্রযন্টাইগ্রন যাখা এফাং চীগ্রনয অন্য অঞ্চর কথগ্রক আা মাত্রীগ্রদয রেণ 
থাকা াগ্রগ্রে ককায়াগ্রযন্টাইগ্রনয মদ্ধাি কনয়া।  উধেতন কতৃেে  মফগ্রলজ্ঞগগ্রণয 
ভন্বগ্রয় মফভান ফন্দগ্রয দীঘে আগ্ররাচনায য স্বািে কতৃেগ্রেয ভতানুমায়ীই ফেম্মত 
মদ্ধাি য়।  মকন্তু,  এগ্রত মগ্রথষ্ঠ মফরম্ব য়।  মাত্রীযা মথাযীমত থাভোর স্ক্োনায কভমন 
ায গ্রয় ইমভগ্রেন এরাকায় আগ্র।  মকন্তু,  ইমভগ্রেন এরাকা কথগ্রক প্রমিয়া কল 
কগ্রয মফভান ফন্দয তোগ কযগ্রত না কদয়ায় কখাগ্রন কফ বীড় য়।  মকিু াংখেক মাত্রী 
উগ্রেমিত গ্রয় গ্রড়ন এফাং থাভোর স্ক্োনায এরাকায় বীড় চগ্রর আগ্র।  কগ্রয়কিন 
মাত্রীগ্রক ভাযভখুী কদখা মায়।  মনগ্রিগ্রক যো কযগ্রত স্বািে ায়তা কেগ্রস্ক্ কভেযত 
স্বািেকভেীযা মকিুেগ্রণয িন্য একট ু দূকয অফিান কযগ্রত ফাধে ন  এফাং কখান কথগ্রক 
থাভোর স্ক্ানাগ্রযয মদগ্রক নিয যাখগ্রত কচষ্টা কগ্রযন।  একিন স্বািে কভেী কভাফাইর কপাগ্রন 
ধাযনকতৃ উগ্রেিনাকয মযমিমতয মবমে মচত্র কদমখগ্রয়গ্রি।  থাভোর স্ক্োনাগ্রয রেণ ধযা 
না ড়া মাত্রীগ্রদয স্বািে কাগ্রেেই OK মরগ্রখ কদয়া গ্রয়গ্রি মাগ্রত গ্রি ইমভগ্রেন 
প্রমিয়া ম্পন্ন গ্রত াগ্রয।  মাত্রীগ্রদয প্রগ্রয়ািনীয় তকেতা যাভে কদয়া গ্রয়গ্রি।  
মযমিমতয উয স্বািে কতৃেগ্রেয তাৎেমণক ককান মনয়ন্ত্রণ মিরনা।  তগ্রফ মাত্রীগ্রদয 
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মফড়ম্বনা য়।  কিন্য স্বািে অমধদপ্তয আিমযকবাগ্রফ দুঃমখত।ঘটনায যযই স্বািে 
অমধদপ্তয মযত  ািারার মফভান ফন্দগ্রয ১০ িন অমতমযক্ত মচমকৎক দায়ন 
কগ্রযগ্রি।  মোপ্ত াংখেক মচমকৎক,  নাে  কমনটাময ইনগ্রেকটয মথা মনয়গ্রভ দাময়ত্ব 
ারন কযগ্রিন।  কর কতৃেগ্রেয াগ্রথ ভন্বয় ফৃমদ্ধ কযা গ্রয়গ্রি।  এই অমবজ্ঞতায 
আগ্ররাগ্রক স্বািে অমধদপ্তয কদগ্রয কর মফভান,  কনৌ  ির ফন্দগ্রযয স্বািে ায়তা 
কেগ্রস্ক্য ামফেক কামেিগ্রভয িন্য যাভে  নিযদাময ফৃমদ্ধ কগ্রযগ্রি।  স্বািে অমধদপ্তয 
ফরগ্রত চায় কম,  এ ধযরণয অন্তজজাততক জরুযী জনস্বাস্থ্য তযতস্থ্তত ফভাকারফরায জন্য 
ফোধাযরণয রমা মগতা একান্ত প্ররয়াজন। অভযা মফশ্বা কময াংমিষ্ট কর যকাযী 
কততজক্ষ,  ভর ও জনাধাযরণয তিতরত প্রয়ার এ জরুযী তযতস্থ্ততরকও ফভাকারফরা কযা 
মারফ।Ó 

 

AvBBwWwmAvi-G mvsevw`K‡`i AewnZKiY 

mvsevw`K‡`i‡K wbqwgZ AewnZKi‡Yi Ask wn‡m‡e AvR mKvj 11Uvq AvBBwWwmAvi wgjbvqZ‡b 

evsjv‡`‡k 2019- nCoV cwiw ’̄wZ m¤ú‡K© AewnZ Kiv nq| mvsevw`K‡`i‡K me©‡kl cwiw ’̄wZ Zz‡j a‡ib 

AvBBwWwmAvi-Gi cwiPvjK cÖ‡dmi Wvt gxiRv`x †mweªbv †d¬viv|  

‡Kvqv›UvBbK…Z‡`i ¯v̂¯’̈  cwiw ’̄wZ 

MZ 04 †deªæqvwi 2020 BsZvwiL iv‡Z wZb eQ‡ii GKwU wkï Amy¯’ n‡q covq Zvi evev-gvmn Zv‡K 

mw¤§wjZ mvgwiK nvmcvZv‡j ¯’vbvšÍi Kiv nq| msM„nxZ bgybv cixÿv Kiv n‡q‡Q Ges cixÿvq 2019-

nCoV msµg‡Yi †Kvb cÖgvY cvIqv hvq bvB| 

¯’vbvšÍwiZ 3 eQ‡ii wkïmn mwg¥wjZ mvgwiK nvmcvZv‡j AvB‡mv‡jkb BDwb‡U ivLv 11 Rb Ges Dnvb 

†diZ mKj hvÎxi Ae ’̄v GLb ch©šÍ w ’̄wZkxj i‡q‡Q| Kzwg©‡Uvjv nvmcvZv‡ji AvB‡mv‡jkb BDwb‡U fwZ© 

GKRb Dnvb †diZ hvÎxi kvixwiK Ae ’̄vi DbœwZ nIqvq cybivq MZ 6 †deªæqvwi iv‡Z Avk‡Kvbv nvRx 

K¨v‡¤ú wdwi‡q †bqv nq| 

hvÎx‡`i AwffveK‡`i cÖwZ Aby‡iva 

‡Kvqviv›UvBbK…Z hvÎx‡`i cwiev‡ii m`m¨e„›` I AwffveK‡`i‡K DwØMœ bv n‡Z Aby‡iva Kiv n‡q‡Q| 

AwffveK‡`i †KD †KD Avk‡Kvbv †Kvqviv›UvBb †K‡› ª̀i cÖavb dU‡K Ae ’̄vbKi‡Qb| AvBBwWwmAvi-G 

AwffveK‡`i wbqwgZfv‡e cÖwZw`b we‡Kj wZbUvq hvÎx‡`I ¯v̂¯’̈ MZ Z_¨ AewnZ Kiv n‡e| 

¯v̂¯’̈  Dc‡`k 

 Dnvb †diZ hvÎx‡`I wb‡q wd‡i Avmv wegv‡bi cvBjU I †Kweb µz‡`I ch©‡eÿ‡Y ivLv n‡q‡Q Ges 

ciewZ© 14 w`b Zv‡`i‡K wbR evox‡Z †Kvqviv›UvBb Ae ’̄vq _vKvi civgk© †`qv n‡q‡Q| 

 hviv my¯’ Av‡Qb Zv‡`i gv¯‹ civ `iKvi †bB| hviv mw ©̀-Kvwk‡Z fzM‡Qb ïay ZvivB N‡ii evB‡i †ei 

n‡j gv¯‹ ci‡eb| Z‡e N‡i †divi Av‡M e¨eüZ gv¯‹wU gyLXvKv we‡b †dj‡eb, ‡hb †KD Kzwo‡q 

Avevi Zz‡j wb‡Z bv cv‡i| 
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2019-nCoV msµvšÍ me©‡kl cwiw¯’wZt (7 ‡deªæqvwi 2020Bs) 

welq 
24 N›Uvi me©‡kl 

cwiw ’̄wZ 

MZ 21/01/2020 †_‡K 

A`¨vewa 

G ch©šÍ wegvb e›`‡i Pxb †_‡K AvMZ w¯ŒwbsK„Z hvÎxi msL¨v 703 8396 

w¯ŒwbsGi gva¨‡g wegvb e›`‡i mbv³K…Z m‡›`nRbK †ivMxi msL¨v 0 0 

AvBBwWwmAvi nUjvBb G †gvUK‡ji msL¨v 139 1227 

AvBBwWwmAvi nUjvBb G 2019-nCoV msµvšÍ †gvU K‡ji msL¨v 107 900 

AvBBwWwmAvi G AvMZ 2019-nCoV msµvšÍ †gvU ‡mevMªnxZvi msL¨v 0 47 

2019-nCoVcixÿv Kiv ‡gvU bgybvi msL¨v 3 53 

wbwðZK…Z nCoV Gi †gvU †ivMxi msL¨v 0 0 

cÖ‡qvR‡b AvBBwWwmAvi-Gi nUjvBb b¤̂i G †hvMv‡hvM Kiæb t 

01927711784, 01927711785, 01937000011, 01937110011 

cÖwZ‡iv‡a KiYxq 

• Nb Nb mvevb I cvwb w`‡q nvZ †av‡eb (AšÍZ 20 †m‡KÛ hver) 

• Acwi®‹vi nv‡Z †PvL, bvK I gyL ¯úk© Ki‡eb bv 

• B‡Zvg‡a¨ AvµvšÍ Ggb e¨w³‡`i ms¯úk© Gwo‡q Pjyb 

• Kvwk wkóvPvi †g‡b Pjyb (nuvwP/Kvwki mgq evû/ wUm ÿ/ Kvco w`‡q bvK-gyL †X‡K ivLyb)  

• Amy¯’ cï/cvwLi ms¯úk© cwinvi Kiæb 

• gvQ-gvsm fv‡jv fv‡e ivbœv K‡i Lv‡eb 

• Amy¯’ n‡j N‡i _vKzb, evB‡i hvIqv AZ¨vek¨K n‡j bvK-gyL XvKvi Rb¨ gv¯‹ e¨envi Kiæb 

• Riæix cÖ‡qvRb e¨ZxZ Pxb ågY Kiv †_‡K weiZ _vKzb Ges cÖ‡qvRb e¨ZxZ G mg‡q evsjv‡`k åg‡Y 

wbiærmvwnZ Kiæb 

• AZ¨vek¨Kxq åg‡Y mveavbZv Aej¤̂b Kiæb 

 

¯v̂/=   

         
Aa¨vcK Wvt gxiRv`x †mweªbv †d¬viv 

cwiPvjK 

†dvb b¤¦it 02-9842270 

 


