
 

 

 

কর োনো প্রতির োরে ককৌশলপত্র 

কেলো প্রশোসরক  কোর্ যোলয়, কুতিয়ো 

 

বিযমোন তবরে  আরলোতিি তবষয়টি হরলো কর োনো ভোই োরস  কো রে উদূ্ভি ক োগ র্ো ককোতভড-১৯ নোরম পত তিি। কর োনো ভোই োরস  সবরিরয় 

তবপদেনক তদকটি হরলো এটি অিযন্ত দ্রুি গতিরি ছতিরয় পিরছ। এই ভোই োসেতনি ক োরগ  কো রে র্তদও মৃত্যযহো  অরনক কম, িো প ও 

এটি মহোমো ী আকোর  ছতিরয় পিো  আরগই এরক থোমোরি হরব। ভোই োসটি প্রতির োরে কেলো প্রশোসন, কুতিয়ো তনম্নতলতিি ককৌশলপত্র গ্রহে 

কর রছ: 

 ক ৌশলগত পরি ল্পনা: 

 গেেমোরয়ি তনতষদ্ধক ে 

 প্রিো  কতমটি গঠন 

 কর োনো ভোই োরস  কেরত্র কহোম ককোয়ো োন্টোইন তনতিিক রে গৃহীি কম যসূিী 

 কহোম ককোয়ো োন্টোইরন থোকো অবস্থোয় কোর ো স্বোরস্থয  অবনতি হরল ক েীয় কোর্ যক্রম 

 কর োনো ভোই োরস আক্রোন্ত হরল ক নীয় কোর্ যক্রম 

 তিতকৎসো ব্যবস্থোপনো 

 কর োনো ভোই োরস  ব্যোপক তবস্তৃতিরি ক েীয় কোর্ যক্রম 

 লক ডোউরন  কেরত্র ক েীয় তনে যো ে 

 

১। গেেমোরয়ি তনতষদ্ধক ে: 

গৃহীি কম যসূিী ক েীয় বোস্তবোয়নকো ী িদো ককো ী সময়সীমো 

সোমোতেক আিো  অনুষ্ঠোন 

বন্ধক ে 

১। সকল প্রকো  সভো-সমোরবশ, কসতমনো , 

তমটিিং-তমতছল, সোমোতেক (তববোহ, সুন্নরি 

িৎনো, েন্মতদন),  োেননতিক, সোিংস্কৃতিক 

ও েমীয় (তমলোদ-মোহতিল, কুলিোতন, শ্রোদ্ধ, 

নোমর্জ্ঞ) এবং রশক্ষা প্ররতষ্ঠান বন্ধ ক োষেো 

ক ো হরয়রছ।  

অতিত ক্ত কেলো 

ম্যোতেরেট 

তনব যোহী ম্যোতেরেট 

তসতনয়  িথ্য 

অতিসো   

কেলো তশেো 

অতিসো  

 

আইন-শৃঙ্খলো 

 েোকো ী বোতহনী  

েনপ্রতিতনতেগে 

সুশীল সমোে 

তমতডয়ো 

কেলো প্রশোসক 

পুতলশ সুপো   

তসতভল সোেযন 

সিংতিি ইউএনও 

সিংতিি ওতস 

বোস্তবোতয়ি 

কহোরটল ও তবতভন্ন কসন্টোর   

তবষরয় তনরদ যশনো 

১। সকল প্রকো  আবোতসক কহোরটরল তবরদশী 

অতিথী ও প্রবোসী নোগত রক  অবস্থোন 

তনতষদ্ধ 

২। কতমউতনটি কসন্টো , পোটি য কসন্টো , ককোতিিং 

কসন্টো , কহোরেল, ছোত্রোবোস ও কমস বন্ধ 

 োিরি হরব। 

 

অতিত ক্ত কেলো 

ম্যোতেরেট 

 

তনব যোহী ম্যোতেরেট 

তসতনয়  িথ্য 

অতিসো  

আইন-শৃঙ্খলো 

 েোকো ী বোতহনী  

েনপ্রতিতনতেগে 

তশেকবৃন্দ 

সুশীল সমোে 

তমতডয়ো 

কেলো প্রশোসক 

পুতলশ সুপো   

তসতভল সোেযন 

সিংতিি ইউএনও 

সিংতিি ওতস 

বোস্তবোয়নোেীন 



নোমোে আদোরয়  কেরত্র 

তনরদ যশনো (ক রবনননেি 

রিদ্ধান্ত অনুযায়ী) 

১। মুসতি ো অজু বোসোয় ক রব এবিং সকল 

সুন্নি নোমোে বোসোয় আদোয় ক রব। 

হযোন্ডরশক/মুসোিোহো বো অন্য ককোন 

শো ীত ক সিংস্পরশ য র্োরব নো। জ্ব / কোতশ 

তনরয় মসতেরদ র্োওয়ো তনতষদ্ধ। কহোম 

ককোয়ো োন্টোইরন আরছ এমন ব্যতক্ত  

পত বোর   অন্যোন্য সদরে  েন্যও 

মসতেরদ র্োওয়ো তনরষে। 

অতিত ক্ত কেলো 

ম্যোতেরেট 

 

তনব যোহী ম্যোতেরেট 

 

তসতনয়  িথ্য 

অতিসো  

 

আইন-শৃঙ্খলো 

 েোকো ী বোতহনী  

েনপ্রতিতনতেগে 

সুশীল সমোে 

কেলো প্রশোসক 

পুতলশ সুপো   

তসতভল সোেযন 

সিংতিি ইউএনও 

সিংতিি ওতস 

বোস্তবোয়নোেীন 

সকল দপ্ত রক কর োনো 

প্ররটতিভ ক ো 

১। দপ্তর  তভতেট  কমোরনো, প্ররয়োেরন 

অনলোইনতভতিক কসবো বোিোরনো। 

২। প্রেোন কগরট হযোন্ড েোতনটোইেো   োিো। 

৩। অতিরস িো নোস্তো র্থোসম্ভব কতমরয় আনো 

এবিং িোইলপত্র ও কিয়ো  কটতবরল হোি 

কদয়ো  প  ভোরলো হোি কেোয়ো। 

৪। মোস্ক ব্যবহো  ক ো। 

সিংতিি দপ্ত  

প্রেোনগে। 

কেলো প্রশোসক 

 

অতবলরে 

 

২। প্রিো  কতমটি গঠন: 

গৃহীি কম যসূিী ক েীয় বোস্তবোয়নকো ী িদো ককো ী সময়সীমো 

 নিানা িম্পর িত প্রচাি 

 রিটি গঠন ও  ায ি ি িণ 

১।  নিানা র , র ভানব এি প্ররতনিাধ  িা 

যায়, ক ায়ািান্টাইন র , আইনিানলশন র  

ইতযারি িম্পন ি জনগণন  িনচতন  িনত 

প্রচািণা চালানত হনব। 

২।  রিটি গঠননি পাশাপারশ তা  ায ি ি 

 িনত হনব। 

৩। রলফনলে রবতিণ, রপ্রন্ট ও ইনলরি  

রিরিয়ানত প্রচািণা, িাইর ং ইতযারি 

 

কপ্রি ক্লাব 

রবরভন্ন এনরজও 

িংগঠন 

কিি রিনিন্ট 

রিরনয়ি তথ্য 

অরফিাি 

েনপ্রতিতনতেগে 

তশেকবৃন্দ 

সুশীল সমোে 

তমতডয়ো 

 

কেলো প্রশোসক 

পুতলশ সুপো   

তসতভল সোেযন 

সিংতিি ইউএনও 

সিংতিি ওতস 

অতবলরে 

 

৩। কর োনো ভোই োরস  কেরত্র কহোম ককোয়ো োন্টোইন তনতিিক রে গৃহীি কম যসূিী: 

গৃহীি কম যসূিী ক েীয় বোস্তবোয়নকো ী িদো ককো ী সময়সীমো 

তবরদশরি ি নোগত ক 

শনোক্তক ে 

১। ওয়োড যতভতিক তবরদশরি ি নোগত করদ  

িোতলকো তিত ক ে 

২। প্রতিতদন িোতলকোটি হোলনোগোদক ে 

৩। নে দো ী  েন্য আনসো / গ্রোমপুতলশ/ 

েনবল কমোিোরয়ন 

৪। প্ররয়োেরন তবমোনবন্দ  কথরক প্রোপ্ত িোতলকো 

কিক কর  িোতলকো ক ো 

েনপ্রতিতনতেগে 

তশেকবৃন্দ 

সুশীল সমোে 

তমতডয়ো 

 

আইন-শৃঙ্খলো 

 েোকো ী বোতহনী  

 

কেলো প্রশোসক 

পুতলশ সুপো   

তসতভল সোেযন 

সিংতিি ইউএনও 

সিংতিি ওতস 

অতবলরে 

তবরদশরি ি নোগত কগরে  

কহোম ককোয়ো োন্টোইন  

১। তবরদশ কি ি নোগত কগেরক 

বোধ্যিোমূলকভোরব কহোম ককোয়ো োন্টোইরন 

 োিরি হরব। 

উপরেলো স্বোস্থয ও 

প. প. কম যকিযো 

ট্যোগকৃি অতিসো  

কেলো প্রশোসক 

পুতলশ সুপো   

তসতভল সোেযন 

সিংতিি ইউএনও 

িোতলকো 

প্রোতপ্ত  সোরথ 

সোরথ 



২। ককউ র্তদ কহোম ককোয়ো োন্টোইরন নো 

থোকরি িোয় বো িো  বোসোয় কস কম 

ব্যবস্থো নো থোরক কসরেরত্র িো  েন্য 

প্রোতিষ্ঠোতনক কহোম ককোয়ো োন্টোইরন  

ব্যবস্থো ক রি হরব। 

৩। কহোম ককোয়ো োন্টোইন সম্পরকয পত ষ্কো  

েো েো তদরি হরব।  

৪। েনসরিিনিো বোিোরি হরব। কহোম 

ককোয়ো োন্টোইন কোউরক হয় োনী ক ো  

েন্য নয়, কদরশ  বৃহি  স্বোরথ য এটো 

বুঝোরি হরব। 

৫। উপরেলো  প্ররিযক ইউতনয়রন একেন 

কর  অতিসো  ট্যোগ ক ো থোকরব তর্তন 

ককোয়ো োন্টোইন মতনটত িং কর  ইউএনও 

কক অবতহি ক রবন। 

আইন-শৃঙ্খলো 

 েোকো ী বোতহনী  

 

েনপ্রতিতনতেগে 

সুশীল সমোে 

তমতডয়ো 

 

সিংতিি ওতস 

তবরদশ কি ি নোগত কগরে  

পত বোর   সদেরদ  তবষরয় 

১। তবরদশ কি ি নোগত রক  ককউ র্তদ কহোম 

ককোয়ো োন্টোইরন  তনয়মনীতি নো কমরন থোরক 

কসরেরত্র িো  পত বোর   সদে বো র্োরদ  

সোরথ কস কমলোরমশো কর রছ িোরদ রকও 

কহোম ককোয়ো োন্টোইরন  োিরি হরব। 

উপরেলো স্বোস্থয ও 

প. প. কম যকিযো 

 

আইন-শৃঙ্খলো 

 েোকো ী বোতহনী  

েনপ্রতিতনতেগে 

সুশীল সমোে 

তমতডয়ো 

কেলো প্রশোসক 

পুতলশ সুপো   

তসতভল সোেযন 

সিংতিি ইউএনও 

সিংতিি ওতস 

অতভরর্োরগ  

সিযিো 

পোওয়ো  

সোরথ সোরথ 

আইনগি ব্যবস্থো ১। ককউ র্তদ তনয়মনীতি মোনরি নো িোয় বো 

এ কম অতভরর্োরগ  সিযিো পোওয়ো র্োয় 

কসরেরত্র িো  তবরুরদ্ধ আইনগি (েত মোনো, 

রুম লক ইিযোতদ) ব্যবস্থো তনরি হরব।  

অতিত ক্ত কেলো 

ম্যোতেরেট 

 

তনব যোহী ম্যতেরেট 

 

কেলো প্রশোসক 

পুতলশ সুপো   

তসতভল সোেযন 

 

অতভরর্োরগ  

সিযিো 

পোওয়ো  

সোরথ সোরথ 

 

৪। কহোম ককোয়ো োন্টোইরন থোকো অবস্থোয় কোর ো স্বোরস্থয  অবনতি হরল ক েীয়: 

গৃহীি কম যসূিী ক েীয় বোস্তবোয়নকো ী িদো ককো ী সময়সীমো 

হাঁতি, কোতশ বো কর োনো  

উপসগ য প্রকোশ পোয় এমন 

লেে কদিো তদরল 

১। িোৎেতেকভোরব ডোক্তোর   সোরথ 

কর্োগোরর্োগ ক রি হরব।  

২। কর োনো ভোই োস পতেটিভ তনতিি নো 

হওয়ো পর্ যন্ত ককোয়ো োন্টোইরন থোকরি 

হরব। 

৩। ডোক্তোর   প োমশ য অনুর্োয়ী তিতকৎসো 

িলরব। 

ক োগী ও িো  

পত বো  

 

উপরেলো স্বোস্থয ও 

প. প. কম যকিযো 
 

েনপ্রতিতনতেগে 

কেলো প্রশোসক 

পুতলশ সুপো   

তসতভল সোেযন 

সিংতিি ইউএনও 

সিংতিি ওতস 

অবতহি 

হওয়ো  

সোরথ সোরথ 

অন্য ককোন গুরুি  ক োরগ 

আক্রোন্ত হরল  

১। িোৎেতেকভোরব ডোক্তোর   সোরথ 

কর্োগোরর্োগ ক রি হরব এবিং ডোক্তোর   

প োমশ য অনুর্োয়ী তিতকৎসো িলরব। 

ক োগী ও িো  

পত বোর   সদেগে 

উপরেলো স্বোস্থয ও 

প. প. কম যকিযো 

 

েনপ্রতিতনতেগে 

কেলো প্রশোসক 

পুতলশ সুপো   

তসতভল সোেযন 

সিংতিি ইউএনও 

সিংতিি ওতস 

অবতহি 

হওয়ো  

সোরথ সোরথ 

 

 

 

 

 



৫। কর োনো ভোই োরস আক্রোন্ত হরল ক নীয় কোর্ যক্রম: 

গৃহীি কম যসূিী ক েীয় বোস্তবোয়নকো ী িদো ককো ী সময়সীমো 

কহোম ককোয়ো োন্টোইরন থোকো 

অবস্থোয় আক্রোন্ত হরল 

১। ডোক্তোর   প োমশ য অনুর্োয়ী বোধ্যিোমূলক 

Isolation এ কর্রি হরব। 

২। ক োগীরক নোস য ও ডোক্তো গে তবরশষ 

প্ররটকশন তনরয় কসবো কদরব, আ  ককউ 

কদিো ক রি পো রব নো। 

৩। আক্রোন্ত ব্যতক্ত  সিংস্পরশ য র্ো ো আসরছ 

িোরদ রক কহোম ককোয়ো োন্টোইরন  োিরি 

হরব। 

ক োগী ও িো  

পত বো  

 

তসতভল সোেযন 

সদ  হোসপোিোরল  

িত্ত্বোবেোয়ক 

 

উপরেলো স্বোস্থয ও 

প. প. কম যকিযো 

 

েনপ্রতিতনতেগে 

কেলো প্রশোসক 

পুতলশ সুপো   

তসতভল সোেযন 

সিংতিি ইউএনও 

সিংতিি ওতস 

অবতহি 

হওয়ো  

সোরথ সোরথ 

কহোম ককোয়ো োন্টোইরন নো থোকো 

অবস্থোয় আক্রোন্ত হরল 

১। আক্রোন্ত ব্যতক্ত  তিতকৎসো হরব 

Isolation এ ক রি। 

২। আক্রোন্ত ব্যতক্ত কো  কো  সোতন্নরধ্য এরসরছ 

িো  িোতলকো ক রি হরব এবিং 

িোরদ রক কহোম ককোয়ো োন্টোইরন  োিরি 

হরব। 

  

ক োগী ও িো  

পত বো  

 

তসতভল সোেযন 

সদ  হোসপোিোরল  

িত্ত্বোবেোয়ক 

 

উপরেলো স্বোস্থয ও 

প. প. কম যকিযো 

 

েনপ্রতিতনতেগে 

 

আইন-শৃঙ্খলো 

 েোকো ী বোতহনী  

 

কেলো প্রশোসক 

পুতলশ সুপো   

তসতভল সোেযন 

সিংতিি ইউএনও 

সিংতিি ওতস 

অবতহি 

হওয়ো  

সোরথ সোরথ 

 

৬। তিতকৎসো ব্যবস্থোপনো: 

গৃহীি কম যসূিী ক েীয় বোস্তবোয়নকো ী িদো ককো ী সময়সীমো 

প্রোতিষ্ঠোতনক ককোয়ো োন্টোইন 

ককন্দ্র স্থোপন 

১। কেলো  দুটি স্থোরন কমোট ১২০ েরন  

ককোয়ো োন্টোইরন  িযোতসতলটি  োিো হরয়রছ। 

তসটি করলরে ১০০ েরন  এবিং 

FWVTI কি ২০ েরন  ব্যবস্থো  োিো 

হরয়রছ। 

ক োগী ও িো  

পত বো  

 

তসতভল সোেযন 

সদ  হোসপোিোরল  

িত্ত্বোবেোয়ক 

 

উপরেলো স্বোস্থয ও 

প. প. কম যকিযো 

 

েনপ্রতিতনতেগে 

 

আইন-শৃঙ্খলো 

 েোকো ী বোতহনী  

 

কেলো প্রশোসক 

পুতলশ সুপো   

তসতভল সোেযন 

সিংতিি ইউএনও 

সিংতিি ওতস 

অতবলরে 

হািপাতানলি কিবাি িান ও 

িানপাে ি বৃরদ্ধ িণ। 

১। স্বোস্থযরসবো প্রদোরন  উপযুক্ত ডোক্তোর   

িোতলকো তিত । 

২। নোস য ও স্বোস্থযকমীরদ  িোতলকোক ে। 

৩। পর্ যোপ্ত কসবো উপক ে ও ওষুরে  ব্যবস্থো 

 োিো। 

৪। কর োনো তকটস ও ICU এ  ব্যবস্থো ক ো। 

 

 

7। কর োনো ভোই োরস  ব্যোপক তবস্তৃতিরি ক েীয়: 

 ক ড তক্ররসন্টসহ তবতভন্ন কস্বচ্ছোরসবী সিংগঠরন  সহোয়িোয় র্রথি প্ররটকশন রননয় কর োনো আক্রোন্ত ক োগীরদ  তিতকৎসো তদরি হরব। 

 স কোত  তসদ্ধোন্ত কমোিোরবক লক ডোউরন  তসদ্ধোন্ত হনল িো বোস্তবোয়ন ক রি হরব এবিং আইন-শৃঙ্খলো বোতহনী  সহোয়িোয় কর্ ককোন 

গুরুি  তসদ্ধোন্ত বোস্তবোয়রন  প্রস্তুতি  োিরি হরব। 

 স কোত  আবোসন/ছোত্রোবোস/হল অথবো কবস কোত  আবোতসক কহোরটল পূব য কথরকই অতের্োিরন  মোধ্যরম প্রস্তুি  োিো। 

 স্বাস্থ্য িন্ত্রণালনয়ি িাধ্যনি এ ারধ  আইরিইউ ইউরনে স্থ্াপননি ব্যবস্থ্া গ্রহণ। 

 স্বাস্থ্য িীনিি িহায়তা  িাি জন্য কস্বচ্ছোরসবীরদ  তনরয়োগ প্রদোন ও প্রতশেরে  ব্যবস্থো ক ো।  



 

 

8। লক ডোউরন  কেরত্র ক েীয়: 

 ঝুঁর  রবনবচনায় এলা া রচরিত িণ। 

 িংরিষ্ট এলা াি প্রনবশদ্বািিমূনহ প্রহিা রনরিত িণ। 

 িংরিষ্ট এলা াি পরিবাি ও কলা িংখ্যা রনরূপণ  িা। 

 তানিি জন্য রনতযপ্রনয়াজনীয় দ্রব্যারি ও ওষুধপনেি ব্যবস্থ্া  িা। 

 প্ররয়োেনীয় স্বোস্থযকমী ও কস্বচ্ছোরসবী তনরয়োরগ  ব্যবস্থো ক ো। 

 সিংতিি এলোকো  সোরথ কর্োগোরর্োগ  েো  েন্য হটলোইন নোেো সহ কররোলরুম স্থোপন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

কহোম ককোয়ো োন্টোইন এ  তনয়ম: 

 একটি পৃথক কে কবরছ তনরি হরব র্োরি এটোিড বোথরুম (কভতন্টরলরটড) 

থোরক। 

 দ েো বন্ধ িাখুন, েোনোলো কিোলো িাখুন এবিং এতস থোকরল িো বন্ধ  োখুন। 

 রুনি অন্য ক উ বিবাি  িনত পািনব না। 

 এটোিড বোথরুম নো থোকরল ককোয়ো োন্টোইনড ব্যতক্ত সবো  কশরষ বাথরুি 

ব্যবহো  ক রবন এবিং পত ষ্কো  কর  কব  হরবন। 

 মোস্ক ব্যবহো  ক রি হরব এবিং আলোদো পোরত্র কিরি হরব। 

 র্োবিীয় তসরক্রশন. টিসুয, ব্যবহৃি মোস্ক রুরম  তভির  একটি তবরন ডোবল 

পতলতথন ব্যোরগ েমোরবন। 

 কটে ক েোল্ট কনরগটিভ আসরল যাবতীয় রিনিশন রনিাপি স্থ্ানন তডসরপোে 

ক রবন। 

 ককোয়ো োন্টোইনকৃি ব্যতক্ত  তনকট একটি কমোবোইল থোকরব এবিং পত বোর   

সোরথ কর্োগোরর্োগ দ েো বন্ধ কর  অথবো কমোবোইরল হরব। 

 একেন সুস্থ সমথ য ব্যতক্ত প্ররটকশন তনরয় কলোে কন্টোকড নো হরয় িোরক 

সহোয়িো ক রবন। এ সময় ককোন তভতেট  এলোউ ক ো র্োরব নো। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


