গতকাল 28 ই এপ্রিল ররোজ মঙ্গলবোর সরকার কততক
ৃ ঘ াষিত নতু ন পদক্ষেপগুক্ষলো
সংষিপ্তকারর ষিম্নরূপ :
সক্ষবোতভোক্ষব
ম
-এসএমএস পদ্ধপ্রত বোপ্রতল করো হক্ষেক্ষে এিং এখি ঘর্রক স্বাধীি ভারি চলারেরা করা যারি l

- 18ই রম ঘর্রক এক রজলো হক্ষত অনয রজলোে যোতোেোত করো যোক্ষব l

-গীজমোগুক্ষলো 4ই রম বযক্তিগত িোর্নোর
ম
জনয র োলো হক্ষব এিং 17ই রম ঘর্রক সিজিীি
ৃ
ধমষিশ্বাসীরির
ৃ
জিয ঘখালা হরি তরি অিশযই সুরিা িযিস্থা ঘমরি চলরত হরি l

-সংগটিত ও িযিস্থাকতত সমুদ্র সসকতগুরলা িন্ধ র্াকরি l

-প্রবক্ষেষ কোরক্ষণ েুটিক্ষত র্োকোর বযবস্থ্ো অবযোহত র্োকক্ষব যা স্কুল ঘখালার উপর ষিভৃর কররি l
উচ্চ ঝুুঁ ষকরত আরে এমি জিরগাষ্ঠীর জিযও ষিরশি েুটি িা অিুপষস্থষতর িযিস্থা ররয়রে l

ষিস্তাষরত :
1) বযক্তিগত স্বোস্থ্যপ্রবপ্রি বযবস্থ্ো
- গণ পষরিহণ, ঘিাকাি, হাসপাতাল, ঘসলুি , ষিউটি পালার
ৃ ও ডায়াগষিষিক ঘসন্টার ইতযাষির

মত সমস্ত আিদ্ধস্থারি মোস্ক বযবহোর বোিযতোমূলক l এই ষিয়ম ঘমরি চলরত িযর্ ৃ হরল 150
ইউররা জষরমািা করা হরি l

2) গণ পপ্ররবহণ
- গণপপ্ররবহক্ষণ কমরতক্ষদর
ম
এবং যোত্রীক্ষদর অবগপ্রতর জনয সকক্ষলর িপ্রতরেোমূলক

মোস্ক বযবহোর বোিযতোমূলক l প্ররয়াজিীয় শারীষরক িূরত্ব িজায় রাখার জিয ও যািিাহরির

চলাচরলর সময়সূচী ষিয়ষমত হওয়ার লরিয ঘিশিগুরলার প্ররিশপর্ ষিয়ন্ত্রি করা হরি l
আরও ষিশিভারি :

-মূল লিয, গণপষরিহরণর জিয যাত্রীরির অরপিার সময় হ্রাস করা l

- অষেস িাইরম যািিাহরির ভীড় িযতীরররখ িাষক সমরয় ঘযমি- সকাল 10 িা ঘর্রক িুপুর 2 িা
এিং ষিকাল 6 িা ঘর্রক মধযরাত পযন্ত
ৃ যোনবোহক্ষনর পপ্ররমোণ হ্রোস করো হক্ষব l

-

িযাক্সীগুরলার ঘিরত্র চালক এিং একজি যাত্রী ষিষধটি এখিও প্ররযাজয l তরি মাতা-ষপতার

সারর্ অপ্রাপ্তিয়স্ক সন্তাি িা ষচষকৎসাজষিত কাররণ ঘকাি িযক্তির সারর্ যাতায়ারতর মত
িযষতক্রমগুরলা অিযাহত র্াকরি l
3) িযিসা প্রষতষ্ঠাি
- 4 ঠো রম ঘর্রক খুচরা িযিসা প্রষতষ্ঠাি উন্মুি হরি ঘযমি ( অপটিকযাল িুক ঘিার, ঘপািৃ স
সরন্জাম, উক্তিি ষিক্রয় এিং আঞ্চষলক কাুঁচা িাজার ও কতষি উৎপািি িযিস্থাপিার ঘিরত্র

আঞ্চষলক স্থািান্তর করা যারি) এোড়া রসবো িদোন বযবস্থ্ো ( রসলুি , ষিউটিশপ ইতযাষি) ঘখালা
র্াকরি l
-11 ই রম ররোজ রসোমবোর ঘর্রক শষপং মল োড়া িাষক সি ধররণর ঘিাকািপাি ঘখালা র্াকরি l
- 1 লো জুন ঘর্রক শষপং মল, ঘররস্তাুঁরা ও কষে শরপর বোপ্রহক্ষর বসোর স্থ্োন উন্মুি হরি তরি প্রষত 2
ষমিার অন্তর অন্তর প্রষত ঘিষিরল সরিাচ্চ
ৃ 4 জি করর িসরত পাররিি l
-দূরত্ব প্রবপ্রি অবযোহত ররক্ষ

িীক্ষর িীক্ষর প্রেশু পোকম , ষর্ম পাকৃ ও আউিরডার ঘখলার মািগুরলাও

আিার উন্মুি করা হরি l
- সবক্ষেষ
ম
পযোক্ষে
ম
ররক্ষ্োোঁরো ও কপ্রিেক্ষপর অভযন্তরীণ বসোর স্থ্োন , ষিরিািিমূলক
প্রষতষ্ঠাি, অিকারশর স্থাি ও ক্রীড়া িযিস্থাপিা ঘখালা হরি l
িযিসাষয়ক প্রষতষ্ঠারির সময় ষিয়রন্ত্রর ষিিরয়, প্রষতষ্ঠাি শুরুর সময় সকাল 10.00 িায় উন্নীত

করা হরয়রে এিং িক্ষতযক বযক্তিক্ষক 2 প্রমিোর দূরত্ব বজোে রো ক্ষত হক্ষব l তোেোডো রদোকোক্ষন
রেতো ও প্রবক্ষেতো উভেক্ষকই মোস্ক বযবহোর করক্ষত হক্ষব l প্রষতষ্ঠারির ষলেি িযিহার করা
যারি িা l ষিরশি ঘিরত্র ষলেরির 40 শতাংশ িযিহার করা ঘযরত পারর তরি যষি চলন্ত ষসষড়ুঁ র
িযিস্থা র্ারক তাহরল ষলেি িযিহার করা যারি িা l

ঘসলুি ও ষিউটি শরপ িপ্রতটি আসক্ষনর মিযকোর দূরত্ব 2 প্রমিোর রো ক্ষত হক্ষব l শুিুমোত্র
অযোপক্ষেন্টক্ষমক্ষন্টর মোিযক্ষম গ্রাহকরির ঘসিা প্রিাি কররত হরি l
ষিউটিশরপ কমরতক্ষদর
ম
সবোইক্ষক মোস্কও প্রিক্ষপোক্ষজবল গ্লোভস বযবহোর বোিযতোমূলক l
পষরচালিার সময়কাল প্রষতষিি 7.00-22.00 এিং শষিিার 7.00-21.00

4) স্কুল
-11ই রম রর্ক্ষক শুিুমোত্র গোমো প্রলপ্রকক্ষেো েীেোর্ীক্ষদর জনয স্কুল র োলো র্োকক্ষব এিং 18ই
ঘম ঘর্রক অিযািয ঘেণীর ষলষকরয়া ও ষগমিাষসরয়া শীিার্ীরির জিয স্কুল ঘখালা হরি l
- যষি সাষিক
ৃ পষরষস্থষত ভারলা র্ারক তরি 1লা জুি ঘর্রক প্রার্ষমক স্কুল ও িাসারী
ৃ স্কুলগুরলা
ঘখালা হরি l ষশশুস্কুল িন্ধ র্াকরি l
-ক্রীড়া ঘিত্র ও আউিরডার িযাষডয়াম গুরলা স্বাস্থযষিষধ ঘমরি ক্রীড়াষিিরির গ্রহণ কররত পাররি
তরি ইিরডার ক্তজমগুরলা িন্ধ র্াকরি l যতষিি পযন্ত
ৃ প্রার্ষমক ষিিযালয়গুরলা িন্ধ র্াকরি
তরতাষিি ষশশুরির জিয ষিরিািি ঘকন্দ্রগুরলাও িন্ধ র্াকরি l

