
কররোনোভোইরোসজননত কোররে কীভোরে চলোরেরো কররেন সস সম্পরকে ননরদেশোেলী 

 

স োমবোর 23/03/2020  কোল 6 টো সেকক ককরোনভোইরো  ছড়িক়ে সেও়েো  ীমোবদ্ধ করো জনয নতুন 

আইন প্রক়েোগ করো হকব, নোগডরককের চলোচল  ীমোবদ্ধ করোর মোধ্যকম নতুন আইন প্রক়েোগ করো 

হকব।  নতুন আইন স োমবোর 04/05/2020  কোল 6 টো পর্ যন্ত প্রক়েোগ করো হকব। 

 

কীভোরে চলোরেরো কররেন সস সম্পরকে ননরদেশোেলী: 

 

নোগডরককের চলোকেরো একমোত্র সকবল ডনম্নডলডিত কোরকে অনুকমোডেত। 

১। েোম যোড কত র্োও়েো, ডোক্তোকরর  োকে সেিো করো (একমোত্র ডোক্তোকরর  োকে জগুোজকুগর পকর)। 

২।  ুকপর মোককযকট জোও়েো, ডমডন মোককযট, প্রক়েোজনী়ে পন্ন, বো অনযোনয েুকোকন িোেয জগুোর করোর 

জনয সজকত পোকরন। 

৩। বযোাংকক সর্কত পোরকবন (র্ডে অনলোইন সলনকেন  ম্ভব নো হক়ে েোকক)। 

৪। জরগ্রস্থকের  হো়েতো করোর জনয সর্কত পোরকবন। 

৫। আইন অনু োকর সর্ সকোন অনুষ্ঠোকন (সর্মন অকন্তযষ্টিক্রি়েো, ডববোহ, বোডিস্ম) সর্কত 

পোরকবন, ডববোহডবকেে ডপতোমোতোর বো ডবক্রেন্ন বোবো-মো তোকের  ন্তোকের মঙ্গকলর জনয চলোকেরো 

করকত পোরকবন।  

৬। বোইকর শোরীডরক ক্রি়েোকলোকপর জনয বো আপনোর সপোষো প্রোেী বোইকর ডনকত পোরকবন 

(পৃেকভোকব বো প্রডত েুই বযক্রক্ত এক  োকে ১,৫ ডমটোর েুরকন্ত) 

 

 কোজ সেকক র্োও়েো আ োর জনয টোইপ A শাং োপত্র প্রক়েোজন হকব, টোইপ A শাং োপকত্র সবক্রক্তগত 

ভোকব  ই করকত হকব বো কম যেোতো টোইপ A শাং োপকত্র  ই করকত পোরকব। একজন ডিলযোন্সোর বো 

স্ব-কম য াংস্থোকনর সেকত্র, ডনকজই টোইপ A শাং োপকত্র  ই করকত পোরকব। 

 

অনযোনয কোরকে চলোকেরোর জনয টোইপ B শাং োপত্র  োকে রোিকত হক়ে। টোইপ B শাং োপকত্র  

ডনকজর েোক়ে  ই ককর  ব  ম়ে  োকে রোিকত হক়ে এবাং একত পুকরো নোম, জন্ম তোডরি, বোড়ির 

ষ্টিকোনো এবাং চলোকেরোর   ম়ে ও ডনডেযি কোরে উকেি করকত হক়ে।  

 

 ব নোগডরককের শাং োপকত্রর (মুডি বো ডলডিত)  োকে তোকের আইডড বো পো কপোটয রোিকত হকব 

বো ডনক্রিতকরে SMS সেিোকত হকব র্ডে পুডলশ ধ্কর। 

 

কীভোরে এেং সকোথোরে শংসোপরের ের্ ে পোরেন 

 

কর্ীরদর জনয টোইপ A শংসোপরে 

 

কোজ সেকক আ ো র্োও়েোর জনয ডনম্নডলিডতত টোইপ A শাং োপকত্র পূরে করকত হকব এবাং তোডরি, 

 ম়ে, স্বোের উকেি করকত হক়ে। 

কর্ীরদর জনয শংসোপরে (PDF) 

 

টোইপ B শংসোপরে 

 

https://forma.gov.gr/docs/vevaiosi-kikloforias.pdf


ডবডভন্ন কোরকে চলোকেরো করোর জনয আপনোর ৩ষ্টট ডবকল্প আকছ: SMS, মুডি এবাং পুরন করো 

এক শাং োপকত্র, ডলডিত শাং োপকত্র। 

 

১। নক ভোরে SMS পোঠোরত পোররেন। 

আপডন আপনোর সমোবোইল সেোন সেকক ডনিরচো়ে 13033 নম্বকর SMS পোিোকত পোকরন।  

SMS ডক ভোকব ডলিকত হকবেঃ X নোম এবাং বোড়ির ষ্টিকোনো 

 

সর্িোকন X আকছ স িোকন ডনম্নডলডিত কোরে গুকলো লেে ককর ১,২,৩,৪,৫,৬ পুরন করকত হকব। 

১। েোম যোড কত র্োও়েো, ডোক্তোকরর  োকে সেিো করো (একমোত্র ডোক্তোকরর  োকে জগুোজকুগর পকর)। 

২।  ুকপর মোককযকট জোও়েো, ডমডন মোককযট, প্রক়েোজনী়ে পন্ন, বো অনযোনয েুকোকন িোেয জগুোর করোর 

জনয সজকত পোকরন। 

৩। বযোাংকক সর্কত পোরকবন (র্ডে অনলোইন সলনকেন  ম্ভব নো হক়ে েোকক)। 

৪। জরগ্রস্থকের  হো়েতো করোর জনয সর্কত পোরকবন। 

৫। আইন অনু োকর সর্ সকোন অনুষ্ঠোকন (সর্মন অকন্তযষ্টিক্রি়েো, ডববোহ, বোডিস্ম) সর্কত 

পোরকবন, ডববোহডবকেে ডপতোমোতোর বো ডবক্রেন্ন বোবো-মো তোকের  ন্তোকের মঙ্গকলর জনয চলোকেরো 

করকত পোরকবন।  

৬। বোইকর শোরীডরক ক্রি়েোকলোকপর জনয বো আপনোর সপোষো প্রোেীট বোইকর ডনকত পোরকবন 

(পৃেকভোকব বো প্রডত েুই বযক্রক্ত এক  োকে ১,৫ ডমটোর েুরকন্ত) 

 

আপডন SMS এর উত্তর ডহ োকব পোকবনেঃ X নোম এবাং বোড়ির ষ্টিকোনো 

 

২। নক ভোরে ের্ ে পনরপূরে কররত পোররন। 

ডবকল্পভোকব, আপডন ডনম্নডলডিত েম য ডোউনকলোড ও পডরপূরে ককর  আপনোর  োকে বহন করকত 

পোকরন। 

নোগনরকরদর েযনতক্রর্ী চলোরেরোর শংসোপে (PDF) 

 

৩।হস্তোক্ষর শংসোপে 

আপডন একষ্টট  োেো কোগকজও ডলিকত পোকরনেঃ  

নোম / পেডব 

বোড়ির ষ্টিকোনো 

চলোকেরোর কোরন এবাং গন্তবয ষ্টিকোনো 

তোডরি,  ম়ে, স্বোের 
 

https://forma.gov.gr/docs/vevaiosi-metakinisis.pdf

