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SESSION 9

COVID 19- প্ৰতিষেধৰ পতৰমাপস্থানীয় স্ব-

চৰকাৰৰ বাষব তনষদেশাৱলী



অতিতি শ্ৰতিক সকল আিাৰ শ্ৰি শক্তিৰ এক

জৰুৰী অংশ

 •তিওঁৰলাকৰ কলযাণ আৰু সুৰক্ষা আিাৰ

দাতয়ত্ব

 •িহািাৰী তকাতিদ ১৯ৰ প্ৰৰকাপ তনয়ন্ত্ৰণ আৰু
প্ৰতিৰৰাধ কৰাৰ বাৰব

 তবৰশষ কাৰ্ যকলাপ তদয়াৰ তবৰবচনা কৰা হব
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অতিতি শ্ৰতিক সকলৰ সািাক্তজক কলযাণ

আৰু সুৰক্ষা তনক্তিি কৰাৰিা

ক্তজলাতধকাৰীৰ দাতয়ত্ব

• ক্তজলাতধকাৰীৰ তনৰদযশ িৰি য স্থানীয় স্ব-
চৰকাৰৰ অতিতি শ্ৰতিক সকলৰ িকাৰ

তশতবৰৰ ৰ্া-তৰ্াগাৰ কতৰব
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(G.O (Rt) No. 417/2020/LBR)

অতিতি শ্ৰতিক সকলৰ িিয তৰ্াগান-:তিওঁৰলাক
তকান ঠিকাদাৰৰ অধীনি আৰে?তকানৰ া দলি
আৰে?স্বিন্ত্ৰ তন?

 •সুতনক্তিি কতৰব তৰ্ স্বিন্ত্ৰ অতিতি শ্ৰতিক

সকলৰৰা তশতবৰি িকাৰ তৰ্াগাৰ কৰা হহৰে

 •সুতনক্তিি কতৰব তৰ্ তশতবৰি সকৰলা তপ্ৰয়াজনীয়
তৰ্াগাৰ আৰে

 •কৰৰানা প্ৰতিৰৰাধ কৰাৰ সকৰলা সািগ্ৰী তৰ্াগান
ধতৰব

সকষল িলি তদয়া সমুহ মাতন

চতলব লাতিব
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 তৰ্াগাৰৰ্াগৰ প্ৰৰয়াজনীয় বযিস্থা কতৰব

 •স্বাস্থয ৰাজহ, আৰক্ষীতবভাগ, শ্ৰি তবভাগ আৰু

আয়কৰ তবভাগৰ হসৰি তিতল তশতবৰ সিুহ

পতৰদশ যন কতৰব উচ্চ পৰ্ যায়ৰ অধীকাৰীৰ

সনু্মখি(িালুকা পৰ্ যায়ৰ সতিতি)প্ৰতিৰবদন দাতখল
কতৰব

সকষল িলি তদয়া সমুহ মাতন চতলব লাতিব:
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অতিতি শ্ৰতমক সকলৰ িিযপাতি যুগুষিাৱাৰ

ক্ষেত্ৰি

 স্থানীয় স্ব- চৰকাতৰ সীিাৰ তভিৰি তকিান শ্ৰতিকআৰে?

 ঠিকাদাৰৰ অধীনি তকিান আতহৰে?

 তকিান স্বিন্ত্ৰ ভাৰি আতহৰে?

 তকিান জন দল বা তগা ৰ লগিআতহৰে

 তকান তকান ৰাজয বা প্ৰৰদশৰ পৰা আতহৰে?

 তক ভাষা তিওঁৰলাৰক কয় বা জাৰন?

 এই সিুহ িিযৰ ক্তজলাতধকাৰীৰ সন্মুখি প্ৰতিৰবদন দাতখল

কতৰব লাতগব

6



তশতবৰৰ বযৱস্থা কষৰাষি মন কতৰব

লিীয়া তবেয় সমুহ
 তশতবৰ সিুহ পতৰচালনা কতৰবৰল সুতবধা হবৰ বাৰব

অতিতি শ্ৰতিক সকলৰ সৰু সৰু দল বা তগা গিন

কতৰব লাতগব

 দল বা তগা সিুহ তিওঁৰলাৰক বযিহাৰ কৰা ভাষাৰ

অিবাকািৰ ওপৰি তনভযৰ কতৰ গিন কৰা হব ।এই
তক্ষত্ৰি তিওঁ তলাকৰিিািিক তবৰবচনা কৰা হব

 ৰ্তদ তকাৰনা অতিতি শ্ৰতিৰ ক তনজৰ পতৰয়াল লগি হল

আৰে তিৰনহৰলৰিওঁৰলাকৰ এৰকলৰগ িকাৰ বযিস্থা

কৰা হব
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তশতবৰৰ বযৱস্থা কষৰাষি মন কতৰব

লিীয়া তবেয় সমুহ

তশতবৰৰ তিিৰাাংশ

তকাতিদ ১৯ ৰ বাৰব বৰনািা তনয়ি অনসুতৰ িকা তশতবৰ

সিুহ পতৰস্কাৰ তহািাৰ লগৰি সািাক্তজক দৰূত্ব বজাই

ৰাতখব পৰা সুতবধা অনুৰ্ায়ী গিন হব।

 পানী আৰু তবদুযৎ তৰ্াগান তনয়িীয়া হব লাতগব

 িানুহ অনুৰ্ায়ী স্নানাগাৰ আৰু তশৌচাগাৰৰ বযিস্থা কৰা হব।

 তিাবাইল ত ান তৰচাজয কতৰব পৰা সংৰৰ্াগৰ বযিস্থা কৰা হব
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তশতবৰৰ বযৱস্থা কষৰাষি মন কতৰব

লিীয়া তবেয় সমুহ
পতৰস্কাৰ পতৰচ্ছন্নিা সম্বন্ধীয় যা-ক্ষযািাৰ

 চাবুন আৰু তচতন াইজাৰ" তেক দা তচইন " তশকতলডাল ভাঠি
তদয়া প্ৰচাৰি বযিহাৰ হব

 িতহলা সকলৰ িাৰহকীয়াৰ বাৰব লাগতিয়াল তচনীৰ তৰ তপড

আৰু িাক স্বাস্থয সন্মি ভাৰি নষ্ট কৰাৰ বযিস্থা কৰা হব

 নষ্ট তহািা হজি আৰু অজজি বস্তু সিুহ স্বাস্থয সন্মি ভাৰি

তপৰলািাৰ বযিস্থা কৰা হব

 তলৰিৰা পানী ওলাই তৰ্ািাৰ বাৰব খাল খাক্তি নলা খাক্তি স্বাস্থয

সন্মি বযিস্থা কৰা হব

খাদযৰৰ্াগান

 তদনৰ াি তিতনবাৰ ভাল অৰু সুষি আহাৰ খাবজল তপািাৰ া

সুতনক্তিি কৰা হব 9



ঠিকাদাষৰ যুগুষিাৱা বস্তু সমুহ

সুতনশ্চিি কৰা হব

 স্থানীয় স্ব-চৰকাতৰ প্ৰতিতনতধৰয় তপাৰন তপাৰন তশতবৰ
সিুহ পতৰদশ যন কতৰবআৰু চৰকাৰৰ তদয়া তনৰদযশ

অনুৰ্ায়ী বযিস্থা গ্ৰহন কৰা হহৰেৰন নাই িাক তনক্তিি

কতৰব অনযিা তনৰদযশ সিুহ পালন কতৰবজল কাঢা

তনৰদযশ তদব.

 ৰ্তদ শ্ৰতিক সকলক তকাতিদ১৯ তনয়ি অনুসৰণ

নকৰাজক তগা ি ভাগ কতৰঅপতৰস্কাৰ ভাৰি ৰখা

পতৰলতক্ষি হয় তিৰে তিওঁৰলাকৰ বাৰব আন তশতবৰি

নিুনস্থানৰ বযিস্থা কৰা হব
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সাধাৰন তনষদেশনা

➢ তশতবৰ আৰু অতিতি শ্ৰতিক সকলৰ লগৰি আন আন

কাি সিুহ সহৰজ চলাই তনব পৰাৰক িালায়লি ভাষা

জনা তলাৰকৰৰ এক কাৰ্ যকৰী সতিতি গিন কৰা হব

➢ অতিতি শ্ৰতিক সকলৰ হসৰি বািযালাপ আৰু সংৰৰ্াগ

ৰাতখব পৰাৰক িালায়লি আৰু শ্ৰতিক সকলৰ ভাষা জনা

তলাকক তস্বচ্ছাৰসবী তহচাৰপ বােতন কতৰ তনৰয়াগ কৰা হব

➢ খাদয তৰ্াগান আৰু আন আন প্ৰৰয়াজন সিুহৰ বাৰব

স্থানীয় স্বচৰকাতৰ প্ৰতিষ্ঠান সিুৰহ তস্বচ্ছাৰসবী আৰু

তশতবৰ কাৰ্ যকৰী সতিতিৰ হসৰি তিতল সহায় আগবঢাব

তকদষৰ তশতবৰ সমুহ পতৰচালনা কৰা হব?
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খাদযষযািান

 তৰ্ৰহিু অতিতি শ্ৰতিক সকল তভন্ন তভন্ন প্ৰােৰ পৰা অহা গতিৰক

তিওঁৰলাকৰ খাদযাভাস তকৰৰলাৰ বাতসিািজক তবৰলগ তহািাৰ া

স্বাভাতবক তসৰয় তিওঁৰলাকৰ আহাৰ তশতবৰৰি বৰনািাৰ বযিস্থা কৰা

হব

 আটা ,দালি ,তেি ,ডাঙৰ লিয়াজ আলদ ত াগান লদয়াে অলিক গুৰুত্ব
লদয়া হব। চৰকালৰ প্ৰলেষ্ঠান ত নন -লচলিি চাপ্লাই , কনলজউমাৰ
তেড,হলেি কিি ইেযালদৰ িৰা প্ৰনয়াজনীয় সামগ্ৰী আৰু ৰন্ধন তগছ
আলদ লকনাৰ সুলবিা তিাৱা  াব

 ৰন্ধা বঢা কৰাৰ বানব এটা দি গঠন কৰা হব ।আৰু লিলবৰৰ
বালসন্দাৰ  াৰ ৰন্ধা বঢাৰ িাি জ্ঞান আনছ এই কা িে তেওঁৰ
সহায় িব িালৰব

তকদষৰ তশতবৰ সমুহ পতৰচালনা কৰা হব?
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প ূঁশ্চিৰ বযৱহাৰ

 তষ্ট তডজাষ্টাৰ তৰচৰপান্চ  াি "২২৪৫-০৫-১০১-
৯৪"বাণ পানী আৰু আন তবষয় অধীতনয়িি তশতবৰৰ

সকৰলা খৰচৰ লগৰি খাদয আৰু আন প্ৰৰয়াজনীয়

সািগ্ৰীৰ বাৰব এই পূকঁ্তজ কাৰ্ যকৰী কতৰব পাতৰব।এই

পূকঁ্তজৰ অি যতনয়িানুৰ্ায়ী সকৰলা খৰচ সািতৰ -প্ৰাপ্তবয়স্ক
সকলক ৬০  কা আৰু নাবাতলক সকলক ৪৫  কা ধতৰ

তদয়া হব

 পূকঁ্তজৰ ধন বযিহাৰৰ সম্পুণ য িিয/ৰতচদ /প্ৰিান পত্ৰ

ক্তজলাতধকাৰীৰ সন্মুখি দাতখল কতৰব লাতগব। তপেি তসই

ধন পতৰৰশাধ কৰা হব

তকদষৰ তশতবৰ সমুহ পতৰচালনা কৰা হব?
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স্বাস্থয সুৰো

তশতবৰৰ বাতসিা সকলৰ স্বাস্থয পৰীক্ষাৰ বাৰব

স্বস্থযকিীৰয় সপ্তাহি এবাৰ তশতবৰ পতৰদশ যন কতৰব

লাতগব

পদ্ধতিৰ পয েষবেণ

তশতবৰৰ ৰ্া-তৰ্াগাৰ আৰু কাৰ্ যকলাপৰবাৰ

তনয়তিয়াজক পৰ্ যৰবক্ষণ কতৰ িকা হব।এই কাৰ্ য

স্বাস্থয,আৰক্ষী,শ্ৰি আৰু ৰাজহ তবভাগৰ
সহৰৰ্াতগিাৰৰ সম্পূণ যকৰা হব

তকদষৰ তশতবৰ সমুহ পতৰচালনা কৰা হব?
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অতিষযাি প্ৰতিকাৰ

স্থানীয় স্ব-চৰকাতৰ প্ৰতিষ্ঠান সিুৰহ শ্ৰতিকৰ

অতভৰৰ্াগ আৰু সিসযা সিুহৰ প্ৰতিকাৰ কতৰব ।
সহায়ৰ বাৰব তহল্প লাইন নম্বৰ িুকতল কৰা হব

তকদষৰ তশতবৰ সমুহ পতৰচালনা কৰা হব?
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 "তশকতলডাল ভাঠি তদয়া" অতভৰ্ানি প্ৰচাৰৰ বাৰব
তস্বচ্ছাৰসবী সকলৰ সহায় তলািা হব

 তশতবৰ সিুহি তনজ তনজ িািৃভাষাি তপাষ্টাৰ

লৰগািা হব

 LSG সকৰল পৰ্ যৰবক্ষণ কতৰ িাতকব পৰাজক

এৰকলৰগ িকা তশতবৰ সিুহৰ িাজি

তহািা েআপ গ্ুপ তখালা হি।

 .তৰ্ তবলাক তভ .তড .অ, তপাষ্টাৰ চৰকাৰৰ বনাব তসই
সকৰলাতবলাক এই গ্ুপি পঠিওিা হব।

তশতবৰ সমুহি তকদষৰ পতৰস্কাৰআৰু

সাংষযাি স্থাপন কৰা হব?
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অতিতি শ্ৰতিক সকল বাতহৰৰ ৰাজযি বা অতচনাকী

প্ৰৰদশি িাতকব লগীয়া তহািা বাৰব এৰন

পতৰতস্থতিি অলপ উদ্বগ্ন হহ িকাৰ া স্বাভাতবক

অতিতি শ্ৰতিক সকলৰ লগি ভদ্ৰ বযিহাৰ কৰাৰ া

বান্চনীয় ৰ্াৰি তিওঁৰলাৰক LSG আৰু বাকী

অধীকাৰী সকলৰকা তবশ্বাসি লব পাৰৰ

গ্ৰাি পন্চায়ি আৰু তপৌৰসভাই তশতবৰি

িানিঅতধকাৰ , িূলয আৰু িহািাৰীৰ প্ৰতিৰৰাধ

সঠিক িুলযায়ন কতৰ সুতনক্তিি কতৰব
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ক্ষকষৰলা চৰকাৰ ক্ষয ক্ষিওূঁ ষলাকৰ
লিিআষে এই তবশ্বাস

অতিতি শ্ৰতমক সকলৰ মনি
িত়ি ক্ষিালক ।কষৰানা

মহামাতৰৰ তবৰুষদ্ধ ক্ষহাৱা এই
যুদ্ধি ক্ষিওূঁ ষলাকক ওচৰি
মৰষমষৰ ধতৰ ৰাখক
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