িবেদশ েফরােদর প্রািতষ্ঠািনক
েকায়ােরন্িটন বাধ্যতামূলক
ইউেরােপর েদশগুেলাসহ িবশ্েবর িবিভন্ন অঞ্চেল এরই মধ্েয আঘাত
েহেনেছ কেরানা ভাইরােসর দ্িবতীয় েঢউ। েদেশও বাড়েছ সংক্রমেণর হার।
এ অবস্থায় আসন্ন শীত েমৗসুেম কেরানার সম্ভাব্য দ্িবতীয় েঢউ
েমাকািবলায় কেঠার হচ্েছ সরকার। প্রথম েঢউেয়র ভুলত্রুিট িবশ্েলষণ
কের প্রণয়ন হচ্েছ কর্মপিরকল্পনাও। এর অংশ িহেসেবই একগুচ্ছ
িসদ্ধান্ত েনওয়া হেয়েছ, যা বাস্তবায়েন হার্ডলাইেন যােব সংশ্িলষ্ট
প্রিতষ্ঠানগুেলা। িসদ্ধান্ত অনুযায়ী, এখন েথেক বাংলােদেশ এেল
কেরানা েনেগিটভ সার্িটিফেকট থাকেলও সব িবেদিশেক েযেত হেব
বাধ্যতামূলক েকায়ােরন্িটেন। ১৪ িদেনর সতর্কতামূলক এই ব্যবস্থার
সব খরচও বহন করেত হেব িনেজেদর। এিট বাস্তবায়েনর জন্য রাজধানীর
তারকা েহােটলগুেলার সঙ্েগ চুক্িতেত যাচ্েছ স্বাস্থ্য িবভাগ।
অন্যিদেক
িবেদশ
েফরত
প্রবাসী
বাংলােদিশেদরও
েকায়ােরন্িটন
বাধ্যতামূলক করা হচ্েছ। এ জন্য প্রস্তুত করা হচ্েছ সরকাির
েকায়ােরন্িটন েকন্দ্র। েসখােন সরকারই তােদর খরচ বহন করেব। তেব
প্রবাসীেদর েকউ তারকা েহােটেল েকায়ােরন্িটন করেত চাইেল িনেজেকই
বহন করেত হেব সব খরচ। আর েকায়ােরন্িটন এড়ােত কারও পক্েষ যিদ
তদিবর আেস, তা হেল উভেয়র িবরুদ্েধই আইিনব্যবস্থা েনওয়ার
িসদ্ধান্ত হেয়েছ। সম্প্রিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালেয়র সভাকক্েষ
কেরানার দ্িবতীয় েঢউ েমাকােবলায় করণীয় সংক্রান্ত সংশ্িলষ্ট আট
মন্ত্রণালেয়র ৈবঠেক এই িসদ্ধান্ত হয়।

জানা েগেছ, েদেশর সব বন্দের ইিমগ্েরশন সম্পন্েনর পর থাকেব
চুক্িতবদ্ধ েহােটল ও েকায়ােরন্িটন েসন্টােরর তািলকা। েস অনুযায়ী
আগতরা
িনেজেদর
পছন্দমেতা
েহােটেল
উঠেত
পারেবন।
১৪
িদন
েকায়ােরন্িটন সম্পন্েনর পর িরেয়ল টাইম িপিসআর েটস্ট হেব। তােত
কেরানা েনেগিটভ এেলই েকবল িমলেব মুক্িত। যিদ পিজিটভ আেস তা হেল
আরও ১৪ িদেনর েকায়ােরন্িটন ও িচিকৎসার মধ্য িদেয় েযেত হেব। এ
ছাড়া েদেশর সব স্থল, েনৗ ও িবমানবন্দের থার্মাল স্ক্যানার স্থাপন
ও
পরীক্ষার
ব্যবস্থা
চালু
হচ্েছ।
িবমানবন্দের
কেরানার
সার্িটিফেকেটর সত্যতা যাচাইেয় বসেছ বার েকাড স্ক্যানার। খুব

সহেজই এেত েবাঝা যােব সার্িটিফেকট আসল না নকল। পাশাপািশ েদেশর সব
বন্দের কেরানা ব্যবস্থাপনা আরও সুন্দর করার জন্য সংশ্িলষ্ট
মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুেলােত জনবল বাড়ােনারও িসদ্ধান্ত হেয়েছ।
ভাইরাসিটর দ্িবতীয় েঢউ েমাকািবলায় পররাষ্ট্র সিচেবর েনতৃত্েব গঠন
করা হেয়েছ পাঁচ সদস্েযর একিট কিমিটও।

এ িবষেয় িসিভল এিভেয়শেনর েচয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মিফদুর
রহমান আমােদর সময়েক বেলন, ‘কেরানার দ্িবতীয় েঢউ েমাকািবলায়
েকায়ােরন্িটন ব্যবস্থা সবার জন্য বাধ্যতামূলক করা হচ্েছ। এ জন্য
ভােলামােনর েহােটলগুেলার সঙ্েগ চুক্িত করার িসদ্ধান্ত হেয়েছ,
েযখােন িবেদিশেদর িনজ খরেচ থাকেত হেব। আর প্রবাসী বাংলােদিশরা
সরকাির ব্যবস্থাপনায় েকায়ােরন্িটেন থাকেবন। আবার ইচ্েছ করেল িনজ
খরেচ েহােটেলও থাকেত পারেবন। তা ছাড়া িবমানবন্দের বার েকাড
স্ক্যানার বসেছ, যােত কের সহেজই সার্িটিফেকেটর সত্যতা যাচাই করা
যায়।’

জাতীয়

প্রিতেষধক

ও

সামািজক

িচিকৎসা

প্রিতষ্ঠােনর

(িনপসম)

তথ্যানুযায়ী,
েদেশ
আগস্েটর
তুলনায়
কেরানা
সংক্রমেণর
হার
েসপ্েটম্বের শূন্য দশিমক ৩ শতাংশ েবেড়েছ। আর অক্েটাবের তা েবেড়
হেয়েছ এেকর ওপের, ১ দশিমক শূন্য ১ শতাংশ। সংক্রমেণর হার এভােব
বাড়েত থাকেল আক্রান্ত েরাগীর সংখ্যাও ক্রেম বাড়েব বেল মেন করেছন
িবেশষজ্ঞরা।

