
ইতালিতত কত ানা ভাই াস (তকালভড-১৯)-এ  ব্যাপক সংক্রমণ হওয়া  প্রেলিতত 

ব্াংিাতেশ দূতাব্াতস  গৃহীত পেতিপসমূহ 

  

ইতালিতত কতরানা ভাইরাস সনাক্ত হওয়ার সাতে-সাতেই বাাংিাতেশ দূতাবাস ররাম প্রবাসী বাাংিাতেলশ নাগলরকতের জনয 

সতেতনতামূিক কমমসূেী হাতত রনয়। পরবতীতত এর সতে কতরানা ভাইরাস সাংক্রমণকাতি পলরলিলত অনুযায়ী দূতাবাস রয সকি কমমকাণ্ড 

পলরোিনা কতরতে তার সারসাংতেপ লনতে রেয়া হতিা-   

১.      সতেতনতা ততল িঃ  দূতাবাস ইতালি প্রবাসী বাাংিাতেলশ নাগলরকতের সাতে সাবমেলণক রযাগাতযাগ রো করা এবাং স্বািয সুরো/স্বািয 

সতেতনতা লবষতয় লনয়লমত লবজ্ঞলি প্রোন করাসহ রকালভড-১৯ লবষতয় ইতালির সরকার এবাং বাাংিাতেশ সরকাতরর সকি লনতেম শনা ইতালি প্রবাসী 

সকি বাাংিাতেলশ নাগলরকতের লনয়লমত অবলহত কতরতে। দূতাবাস লনয়লমত লবলভন্ন ধরতণর সতেতনতামূিক লবজ্ঞলি, লিফতিট ও লনতেম শনা জালর 

কতরতে। পাশাপালশ, দূতাবাতস রসবা গ্রহতণ আগত বযলক্ততের হযান্ড সযালনটাইজার বযবহার, তাপমাত্রা পরীো সহ সামালজক দূরত্ব বজায় রাখতত 

রজার নজরোলর বজায় ররতখতে।          

২.      খােয কুপন লব্ত নিঃ রকালভড-১৯ সাংক্রমতণর প্রেম ধাতপ ইতালির অেমনীলত লবলভন্নভাতব আক্রান্ত হওয়ার রপ্রলেতত রয সকি প্রবাসী 

বাাংিাতেলশ কাজ হালরতয়তেন এবাং ইতালি সরকার কততম ক প্রেত্ত আলেমক অনুোন পানলন এমন ৬০০ টি পলরবারতক দূতাবাতসর পে রেতক খােয 

কুপন রেয়া হতয়তে। প্রায় ২৫ িাখ টাকা সমমূতিযর এই কুপন ইতালির ৭ টি অঞ্চতির ১৫ টি রোকাতনর মাধযতম লবতরণ করা হয়। 

[ইতালির সবমালধক আক্রান্ত পযমটন খাত যার মতধয অন্তভুম ক্ত আতে রহাতটি, ররসু্টতরন্ট এবাং বাাংকার বযবসার সাতে যুক্ত অলধকাাংশ প্রবাসী 

বাাংিাতেলশরা। লবগত বেতরর তুিনায় এবের ইতালিতত প্রায় ২৪০  লমলিয়ন পযমটক কম এতসতে-তেযসূত্রঃ The Italian Tourist 

Federation, Assoturismo (similar to the Bangladesh Parjatan Corporation) and Confesercenti (An 

organization of Lazio region for trade, tourism, services, crafts and industrial SMEs)]      

৩.      ব্াংিাতেতশ লগতয় আটতক পড়া েব্াসীরের ইতালিতত রফরত আসার লবষতয় ইতালির সরকার ও বাাংিাতেতশর সাংলিষ্ট কততম পতের 

সাতে সাবমেলণক ও কাযমকর সমন্বয় সাধন করা। ভাড়াকরা (োটম াডম ) লবমাতন প্রবাসীতের ইতালিতত রফরার রেতত্রও কাযমকর ভূলমকা পািন কতর 

দূতাবাস। 

৪.      লনয়লমত কন্স্য যিা  প্রসব্া োিয   াখািঃ রম ২০২০ এর রশষ সিাতহ প্রেম ধাতপর িকডাউন তুতি রনয়ার পর ০৩ জুন ২০২০ রেতক 

দূতাবাস লনয়লমত কনু্স্যিার রসবা োিু কতর। ইতালির পুলিশ/আইন শতঙ্খিা বালহনীর প্রস্তালবত রসবা সীলমত রাখার অনুতরাধ সতেও প্রলতলে ন প্রায় 

২৫০-৩০০ জন রসবা-প্রতযাশীতক পাসতপাটম , সাটিম লফতকট সহ অনযানয কনু্স্যিার রসবা প্রোন করা হয়।       

৫.      ছযটি  লেতন কন্স্য যিা  প্রসব্ািঃ ইতালি সরকার কততম ক লবতেশী নাগলরকতের লতনটি কযাতটগলরতত কাতজর জনয লনয়লমতকরতনর 

(সানাততালরয়া) র াষণা রেয়ার রপ্রলেতত সিাতহর লনয়লমত কমমলেবস োড়াও েুটির লেনসমূতহ (প্রলত শলনবার) অলতলরক্ত কনু্স্যিার রসবা প্রোন 

কতরতে।০৩ জুন ২০২০ রেতক ১৪ আগস্ট ২০২০ পযমন্ত দূতাবাস এই রসবা প্রোন কতরতে। গতড় প্রলতলেন (প্রলত শলনবার) ৩০০ প্রবাসী রসবা গ্রহণ 



কতরতেন। ইতালি  স কা  কতৃৃক প্র ালিত প্র ড প্র াতন  (কারৃ্ত িকডাউন) সীমাব্দ্ধতা সতেও ব্তৃমাতন লনয়লমত কমৃলেব্তস  

অলতল ক্ত েলত শলনব্া  সকাি ১০-লব্কাি ০৫ টা পরৃ্ন্ত লব্তশি ব্যাব্স্থাপনায় লব্ ামহীন ভাতব্ পাসতপাটৃ লব্ত ণ কারৃ্ক্রম েিমান 

 তয়তছ।         

৬.      কন্স্যযিা  কযাম্পিঃ এোড়া ইতালির লবলভন্ন প্রাতন্ত অবিানরত প্রবাসী বাাংিাতেলশ নাগলরক যারা লবলভন্ন কারতন রসবা গ্রহণ করতত দূতাবাতস 

আসতত পাতরন লন তাাঁ তের সুলবধাতেম ১৪ আগস্ট ২০২০ হতত ০৩ অতটাবর ২০২০ পযমন্ত ইতালির ৬টি গুরুত্বপূণম শহতর কনু্স্যিার লভলজট পলরোিনা 

কতর এবাং সাধারতণর রোরতগাড়ায় রসবা রপ াঁতে রেয়। কনু্স্যিার লভলজতটর মাধযতম প্রায় ৩৫০০ পাসতপাটম  এবাং ৭০০ সাটিম লফতকট প্রোন করা হয়। 

[কতরানাকািীন সমতয় ০৩ জুন ২০২০ রেতক ১৫ লডতসম্বর ২০২০ পযমন্ত সমতয় সবমতমাট ৩৭,০০০ প্রবাসীতক রসবা রেয়া হয় যার মতধয ১৮,৮০০ 

পাসতপাটম  নবায়ন, ২,০৫০ নতুন পাসতপাটম , ৭,০৫০ পাসতপাটম  লবতরণ, ৬,৫০০ সাটিম লফতকট লবতরণ এবাং অবলশষ্ট লবলভন্ন ধরতণর তেয-তসবা গ্রহণ 

কতরতেন]** 

৭.      মৃততেহ ব্াংিাতেতশ পাঠাতনািঃ  এ পযমন্ত রকালভড আক্রান্ত হতয় ৩৫ জন প্রবাসী বাাংিাতেশীর মততুযর খবর দূতাবাতসর রগােরীভূত 

হতয়তে (তেয প্রকাশ না রহায়া/করার প্রবণতা আতে)। বাাংিাতেশ দূতাবাস কতরানা ভাইরাস েিাকািীন প্রকালভড-১৯-এ আক্রান্ত হতয় লকংব্া 

অনয প্রর্ প্রকান কা তণ মৃতয যব্ ণকা ী ১৫  নতক সরাসলর আলেমক সহায়তা এবাং অনযানযতের প্রশাসলনক সহতযালগতা প্রোন কতর মতততেহ 

বাাংিাতেতশ রপ্ররতণর বযাবিা কতরতে। এোড়া, রয সকি প্রবাসী লনজ বযবিাপনায় মতততেহ রেতশ পাঠিতয়তে তাাঁ তেরতক প্রালতষ্ঠালনক সকি সহ য়তা 

কতরতে দূতাবাস।পাশাপালশ, ইতালিতত ০৫ জন মততবযলক্তর োফতনর জনয আলেমক ও প্রশাসলনক সহায়তা লেতয়তে দূতাবাস।       

[ইতালিতত সবমপ্রেম কতরানাভাইরাস সনাক্ত হয় ৩১ জানুয়ালর ২০২০ ররাতম। দুজন েীনা নাগলরক (েম্পলত) যারা ২৩ জানুয়ালর ২০২০ লমিান রেতক 

রভতরানা, পারমা হতয় ২৮ জানুয়ালর ২০২০ ররাতম আতসন। ৩১ জানুয়ালর ২০২০ ইউতরাতপর প্রেম রেশ লহতসতব সমগ্র ইতালিতত ৬ মাতসর জনয 

জরুরী অবিা র াষনা করা হয়। রফব্রুয়ালর ২০২০-এ ইতালির উত্তরাঞ্চতির রিাম্বারলড, পরবতীতত রভতনততা, এলমলি-তরামালনয়া সহ অনযানয 

অঞ্চতি সাংক্রমণ েলড়তয় পতর। ০৮ মােম  ২০২০ রেতক ইতালির সরকার উত্তরাঞ্চতির ১৪ টি অঞ্চতি িকডাউন র াষণা  কতর যা ১০ মােম  ২০২০ 

রেতক বলধমত কতর পূতরা রেতশর জনয কাযমকর হয়। কতরানা ভাইরাতসর  এলপ্রি ২০২০ এর শুরু রেতক ক্রমান্বতয় পলরলিলতর উন্নলত হতত 

োকতি  ০২ জুন ২০২০ তালরতখ িকডাউন লশলেি করা হয়। ১৫ মােম  ২০২১ রেতক আগামী ০৬ এলপ্রি ২০২১ পযমন্ত ইতালির অলধকাাংশ এিাকায় 

(সারলডলনয়া বযাতীত) ‘তরডতজান’ (প্রকারান্ততর িকডাউন) র াষণা করা হয়। ] 

 


