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অনতনি শ্রনমর্রা আমানদর র্মীদনলর

এর্টি গুরুত্বপূণ কঅংশ

এঁনদর র্লযাণ ও সুরক্ষা আমানদর

দানয়ত্ব

কর্ানিড ১৯ িাইরাসএর প্রাদিুকাব্

ননয়ন্ত্রণ ও প্রনতনরানে এঁনদর প্রনত

নব্নশষ নব্নব্চনা প্রনয়াজন

4/8/2020



অনতনি শ্রনমর্নদর সামাজজর্ র্লযাণ ও

সুরক্ষার দানয়ত্ব কজলা র্ানলক্টরনর্

কদয়া হনয়নে

স্থানীয় সরর্ানরর দ্বারা অনতনি

শ্রনমর্নদর র্যানের ব্যব্স্থাপনা কজলা

প্রশাসননর নননদকশ অনুযায়ী হনত হনব্

4/8/2020



(G.O (Rt) No. 417/2020/LBR)

অনতনি শ্রনমর্নদর সেনর্কত তিয: নতনন নর্

টির্াদানরর কদয়া ঘনর িানর্ন, র্নয়র্জন
এর্সনে িানর্ন না এর্া িানর্ন ?

যারা টির্াদানরর অেীনন িানর্ন তানদর

ব্াসস্থান পনরদশ কন ও পরীক্ষা র্রা

যারঁা স্বােীন িানব্ িানর্ন তানদর জনয কয

র্যাে প্রস্তুতআনে কসিা ননজিত র্রা

র্যানের প্রনয়াজনীয় ব্যাব্স্থাপনা ননজিত

র্রা

স্থানীয় সরর্ানরর যা যা র্রণীয় :

4/8/2020



র্নরানা প্রনতনরানে সনচতনতা গনে কতালা

ব্াতকালানপর ব্যাব্স্থাপনা গনে কতালা

স্বাস্থয, পুনলশ, শ্রম ও রাজস্ব দফতনরর সনে

এর্নযানগ র্যােপনরদশ কন

অনতনি শ্রনমর্নদর জনয র্রা ব্যাব্স্থাপনা

সেনর্ক উচ্চস্তনর (তালুর্ কলনিল র্নমটি)
নরনপািক প্রদান

স্থানীয় সরর্ানরর যা যা র্রণীয় :

4/8/2020



অনতনি শ্রনমর্নদর কিনর্ কযসব্ তিয কনয়া

প্রনয়াজন

স্থানীয় সরর্ানর সীমানায় র্তজন অনতনি

শ্রনমর্আনেন ?

 এঁনদর র্তজন টির্াদানরর অেীন ?

র্তজন স্বােীন?

র্তজন অনয শ্রনমর্নদর সনে এর্সনে

িানর্ন?

এনারা কর্ান কর্ান রাজয কিনর্ এনসনেন ?

 নর্ নর্ িাষা জাননন ব্া কর্ান কর্ান িাষায়

র্িা ব্নলন ?

কজলা প্রশাসন ও কজলার কলব্ার

অনফসারনর্ এইসব্ তনিযর নরনপািক নদনত

4/8/2020



অনতনি শ্রনমর্নদর র্যাে ব্ানাব্ার

সময় যা যা লক্ষণীয়
সহনজ র্যাে পনরচালনার জনয অনতনি

শ্রনমর্নদর কোি কোি দনল িাগ র্নর রাখা

এরর্ম দল ব্ানাব্ার সময় এর্িাষার

শ্রনমর্নদর ও সহর্মীনদর অগ্রানের্ার কদয়া

ও শ্রনমর্নদর মতামত কর্ গুরুত্ব কদয়া

 কয সব্ অনতনি শ্রনমর্রা পনরব্ানরর সনে

িানর্ন তানদর এর্সানি িার্ার ব্যব্স্থা র্রা
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অনতনি শ্রনমর্নদর র্যাে

ব্ানাব্ার সময় যা যা লক্ষণীয়
র্যানের নিতনর স্থান

কর্ানিডএর ননয়মঅনুযায়ী দরূত্ব ব্জায়

রাখার সুনব্ো সেন্ন পনরচ্ছন্ন িার্ব্ার

জায়গা

জল, র্ানরন্ট ইতযানদর ব্যব্স্থা

শ্রনমর্নদর সংখযা অনুযায়ী িয়নলিএর

ব্যব্স্থা

কমাব্াইল চাজক র্রার জনয প্লানগর সুনব্ো4/8/2020



অনতনি শ্রনমর্নদর র্যাে

ব্ানাব্ার সময় যা যা লক্ষণীয়
পনরচ্ছন্নতা সেনর্কত ব্যব্স্থা

কের্ দা কচন উনদযানগর জনয সাব্ান ও

সযাননিাইজার

মনহলানদর জনয সযাননিানর পযাড সরব্রাহ

এব্ং কসগুনল কফলার জনয ব্যব্স্থা

জৈব এবং অজৈব বৈ্য নিষ্পনি করার ৈিয সুনবধা
ব্জকয জল ননষ্পনি র্রনত কসানর্জ নপনির

ব্যব্স্থা খাব্ার ব্যব্স্থা

➢নদনন নতন ব্ার স্বাস্থর্র ও উিম খাব্ার

ব্যব্স্থা4/8/2020



টির্াদারনদর দ্বারা ব্ানাননা র্যাে

সেনর্ক যা ননজিতর্রনত হনব্

নীয় সরর্ানরর প্রনতনননে দ্বারা সরাসনর

পনরদশ কন ও সরর্ানর নননদকশ অনুযায়ী

ব্যব্স্থাপনার ননজিতর্রণ, অনযিায় ননয়ম

মানার জনয র্নিার নননদকশ

যনদ কদখা যায় কয শ্রনমর্রা কর্ানিড

কপ্রানিার্ল অনুসরণ না এর্সনে

অস্বাস্থর্র পনরনব্নশ িার্নে তাহনল

তানদর সুনব্োজনর্ নশনব্নর স্থানান্তনরত

র্রার ব্যব্স্থা র্রনত হনব্.
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সাধারণ নির্দ্শিা
মালায়ালাম িাষাযা র্িা ব্লনত পানর এমন

অনতনি শ্রনমর্ সহ র্যাে পনরচালনা র্রনত

এর্টি নশনব্র সোদন র্নমটি গিন র্রুন
অনিনি শ্রনিকর্দর সার্ি য াগার্ ার্গর ৈিয, যেচ্ছার্সবীর্দর 
যবর্ে নিি  ারা িালাযালাি এবং িার্দর িািৃভাষা উভযই 

ৈার্িি
স্থািীয ে-সরকারী প্রনিষ্ঠািগুনল যেচ্ছার্সবীর্দর এবং নশনবর 

সম্পাদি কনিটির সহাযিায খাদয বযবস্থা এবং অিযািয 
প্রর্যাৈিীযিা সিন্বয করর্ি পার্র

কযাম্প পনরচালিা কীভার্ব?

4/8/2020



খাব্ার ব্যব্স্থা

অনিনি শ্রনিকর্দর খাদযাভাস যকরালাইট যির্ক আলাদা 
হওযায নশনবর্র নির্ৈই খাবার প্রস্তুি করা আরও 

সুনবধাৈিক হর্ব
আিা (িযদা), ডাল, বড় যপেঁযাৈ, যিল ইিযানদর্ক 
গুরুত্ব নদি সরকারী সংস্থাগুনল য িি িাগনরক 
সরবরাহ, যভাক্তা খাওযার্িা, যহাট্ি কপ্স ইিযানদ 

প্রর্যাৈিীয পণযানদ, রান্নার গযাস নকিুি.

 রান্না জানন এমন শ্রনমর্নদর সহ খাব্ার প্রস্তুত

র্রার জনয এর্টি রান্নাঘর দল গিন র্রা কযনত

পানর

কযাম্প পনরচালিা কীভার্ব?

4/8/2020



িহনবর্লর বযবহার
নশনব্র চালাননার জনয তানদর খাদয, অনযানয প্রনয়াজনীয় এব্ং

অনযানয সমস্ত ব্যয় রাষ্ট্রীয় দনুয কাগ প্রনতজিয়া তহনব্নলর

(এসনডআরএফ) "2245-05-101-94 ফ্লাডঅনযানযআইটিএমএস" 
এরঅেীনন পূরণ র্রা হনব্। পনরমাণটি ননম্ননলনখত হানর

ব্যব্হার র্রা কযনত পানর: 60 িার্া প্রাপ্তব্য়স্কনদরজনয & 45 
িার্া নাব্ালনর্রজনয সমস্ত খরচ সহ।

নবনভন্ন নবল / ভাউচার্রর প্রিাণ সহ িহনবর্লর বযবহার  িা িভার্ব 
িনিভুক্ত করর্ি হর্ব এবং যৈলা কার্লক্টর্রর কার্ে বযর্যর নববরণ 

ৈিা যদওযার পর্র এই পনরিাণ যেরি যদওযা হর্ব।

কযাম্প পনরচালিা কীভার্ব?

4/8/2020



োস্থযর্সবা
োস্থযকিীর্দর অবশযই শ্রনিকর্দর োস্থয নিরীক্ষর্ণর
ৈিয সপ্তার্হ কিপর্ক্ষ একবার কযাম্প পনরদশ্ি 

করর্ি হর্ব।
িনিটনরং নসর্েি

নশনবর্রর সিস্ত বযবস্থা ও কা ্ক্রি অবশযই 
সঠিকভার্ব প ্র্বক্ষণ করা উনচি it োস্থয, পুনলশ, 
শ্রি ও রাৈে নবভাগগুনলর সার্ি সিন্বয কর্র এটি 

সম্পাদি করা য র্ি পার্র।

কযাম্প পনরচালিা কীভার্ব?

4/8/2020



অনভর্ াগ নিরসি
স্থািীয ে-সরকারী সংস্থাগুনলর্ক অবশযই নিনিি 
করর্ি হর্ব য  অনিনি শ্রনিকর্দর দ্বারা উত্থানপি 
অনভর্ াগ ও সিসযা সিাধার্ির বযবস্থা রর্যর্ে। 

িার্দর সিসযাগুনল সিাধার্ির ৈিয যহল্পলাইি িম্বর 
প্রকাশ করা য র্ি পার্র

কযাম্প পনরচালিা কীভার্ব?

4/8/2020



 ননব্ কানচত কস্বচ্ছানসব্ীনদর সহায়তায় কের্ দা

কচন উনদযানগর প্রচার র্রুন

 নশনব্নরর নিতনর তানদর মাতৃিাষায় কপাস্টার

লাগান

এর্ই নশনব্নরর কলার্নদর জনয এর্টি

কহায়ািসঅযাপ গূ্রপ শুরু

র্রুন।এলএসজজগুনল এটি পয কনব্ক্ষণ র্রনত

পানর।

সরর্ার তানদর মাতৃিাষায় ততনর র্রা নিনডও,
কপাস্টার ইতযানদনর্ এই গূ্রপগুনলনত িাগ

র্নর নননত পানর।

4/8/202
0

কীভার্ব নশনবর্র সর্চিিিা  / 
য াগার্ াগ করর্বি?

4/8/2020



অনিনি শ্রনিকরা নবর্দর্শ িাকার কারর্ণ িারা উনদ্বগ্ন
হর্বি এটাই োভানবক অনিনি শ্রনিকরা িার্দর
এলএসনৈ এবং কি্কি্ার্দর উপর আস্থা রাখার
পদ্ধনির্ি আচরণ করুি। গ্রািপঞ্চার্যি /
যপৌরসভার্ক নিনিি করর্ি হর্ব য নশনবর
এিিভার্ব পনরচানলি হর্যর্ে  া িািবানধকার্রর
িূলযর্বাধর্ক সিি্ি কর্র এবং িহািারী িহািারী
নিযন্ত্রণর্ক নিনিি কর্র।

4/8/2020



“আমানদরঅনতনপ্রয় শ্রমজীব্ীনদর

মনেয নব্শ্বাস ততনর র্রুন কয

কর্রালার সরর্ার তানদর সানি

রনয়নেন।

আনগ র্নরানার নব্রুনেআমানদর

লোইনয় তানদর সানি িার্া চাই "

4/8/2020



KERALA INSTITUTE OF LOCAL ADMINISTRATION
Website : www.kila.ac.in, Email : info@kila.ac.in 

4/8/2020


