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দক্ষিণ ৰেলৱেৱে ৰ োষণো কক্ষেৱে ৰে কোক্ষলললৱক তোক্ষিলনোডু েোজ্য চেকোেে পেো ৰতওঁৱলোৱক 

শ্ৰক্ষিক ৰেইন চলোবে বোৱব ৰকোৱনো অনুৱেোধ লোভ কেো নোই। এই ৰ োষণোে ক্ষকেু ক্ষপেৱত ৰকন্দ্ৰীে 

চেকোেে গৃহ িন্ত্ৰোলৱে সকৱলো েোজ্যলল এখন পত্ৰ ৰেেণ কৱে। এই পত্ৰখনত ৰকন্দ্ৰীে চেকোৱে 

স্পষ্ট কৱে ৰে শ্ৰক্ষিকসকৱল কি মেত েোজ্যত েক্ষদ দী লীেো সিেে বোৱব বোস কক্ষে আক্ষহৱে, 

ৰতৱে ৰসইসকল শ্ৰক্ষিকক অেৰুদ্ধ বো ক্ষবপদগ্ৰস্ত বুক্ষল ক্ষবৱবচনো কেো নহ'ব। ৰকন্দ্ৰীে চেকোেে 

গৃহ দপ্তে আৰু েোজ্য চেকোৱে স্পষ্ট কক্ষেৱে ৰে হঠোৱত গগ আেদ্ধ ৰহোেো ৰলোককৱহ েথৱি 

ওভটি ৰেোেোে সুৱেোগ ক্ষদেো হ'ব। এই ক্ষবষেত লোভ  কেো তথয-পোক্ষতৱবোে আৱপোনোৱলোলকলল 

আক্ষি পটঠেোই ক্ষদৱেঁোঁোঁ, েোৱত আৱপোনোৱলোৱক ক্ষনৱজ্ কথোক্ষখক্ষন পক্ষি চোব পোৱে। 
 

ৰকন্দ্ৰীে চেকোে আৰু তোক্ষিলনোডু চেকোৱে গকৱে ৰে ৰতওঁৱলোৱক এিো এিোলক উৱদযোগৱবোে 

খুক্ষলবলল ক্ষদব। ৰচন্নোইত ৰতওঁৱলোৱক ক্ষনি মোণখণ্ডে কোি-কোজ্ আেম্ভ কক্ষেবলল ক্ষদৱে। কোঞ্চীপুেি, 

ৰচঙোলৱপি, টেপ্পুেত িুঠ শ্ৰক্ষিকে এিো অংশক কোিত ক্ষনৱেোজজ্ত কক্ষে ৰেক্টেীৱবোে চলোবলল 

ক্ষদেো গহৱে। ক্ষকন্তু, শ্ৰক্ষিকসকলে  েলল ওভিোক গল ৰকোৱনো ক্ষনশ্চেতো ক্ষদেো ৰহোেো নোই। 
 

এই অক্ষনশ্চেতো স্বৱেও আৱপোনোৱলোৱক েক্ষদ  েলল েোবলল েি ম পূেোবলল বো ৰেজজ্ষ্টোে কক্ষেবলল 

আগ্ৰহী, ৰতৱে ৰকতৱবোে সহোে আক্ষি আগবিোি। 
 

আক্ষি আৱপোনোৱলোকক অেগত কক্ষেব ক্ষবচোৱেোঁঁোঁ ৰে আৱপোনোৱলোকক কোিত পুনে আক্ষহবলল 

ক'ৰল আৱপোনোৱলোকে ক্ষনৱেোগকতমো বো িোক্ষলকপিই ৰকতৱবোে ক্ষনেি পোলন কক্ষেব লোক্ষগব। 

এজ্ন ক্ষচক্ষকৎসকে উপক্ষিক্ষত েোথক্ষিক েৱেোজ্ন। কি মিলী স নোই  পক্ষেস্কোে কক্ষে থকোৱিোও  

অতযে দেকোেী। পুটষ্টকে খোদয, স্বোিযসন্মত থকো ঠোই, পক্ষেস্কোে ৰশৌচোলে- েস্ৰোেগোে, 

েৱথোপেুক্ত ক্ষবশ্ৰোি আৰু ক্ষবেক্ষত তথো ঔষধ-পথযে বযেিো কেোৱিো ক্ষনৱেোগকতমোে দোক্ষেে। 

পোবলগীেো ৰবতনে লগৱত এইক্ষখক্ষন সুক্ষবধো লোভ কেোৱিো আৱপোনোৱলোকে অক্ষধকোে। চেকোৱে 

দেিহো কোটিবলল ক্ষনৱদমশ ক্ষদেো নোই। ৰেব্ুেোেী-িোচম-এক্ষেল আৰু তোৱেো আগে অনোদোে ৰবতন 

দোবী কক্ষেবলল আৱপোনোৱলোকে সমূ্পণ ম অক্ষধকোে আৱে। েক্ষদ  েলল ওভটি েোবললৱকো 

আৱপোনোৱলোক ইচু্ছক, ৰতৱনহ'ৰলও এইক্ষখক্ষন ধন আৱপোনোৱলোকে েোপয। েক্ষদ আৱপোনোৱলোৱক 

পুনে কোিত ৰেোগ ক্ষদব ক্ষবচোৱে, ৰতৱে এই অনোদোে ধন আৱপোনোৱলোকে ক্ষদবলল িোক্ষলকপি 

বোধয। অনযথো এেো বনু্ধেো খৱিোেো হ'ব। েক্ষদ দেিহো আদোে ক্ষনক্ষদ িোক্ষলক পিই অনয ক্ষকবো 

অজ্হুোত ক্ষদৱে, ৰতওঁোঁৱলোৱক ক্ষিেো িোক্ষতৱে। এই কথো সঁোঁচো ৰে  েলল ওভটিবে বোৱব কেো বযেিোে 

ৰিত্ৰত এক্ষতেোও স্পষ্টতো নোই। ক্ষকন্তু, ক্ষনৱেোগকতমো িোক্ষলকপিই আৱপোনোৱলোকে গহ ক্ষেৱকোৱনো 

ক্ষসদ্ধোে ল'ব ৰনোেোৱে বো ৰবতন আদোে ক্ষনক্ষদেোলক থোক্ষকব ৰনোেোৱে। চেকোৱে ৰতৱন কক্ষেবলল 

ৰকোৱনো ক্ষনৱদমশ ক্ষদেো নোই। 
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চেকোেে নতুন জ্োনক্ষন : শ্ৰক্ষিক সকল  েলল েোব ৰনোেোৱে। 



লোখ লোখ শ্ৰক্ষিৱক কৱেোণোে বোৱব কি মহীন ৰহোেোত ৰেৱন ৰতৱন  েলল েোবলল ওৱলোেোত 

িোজ্বোিত বহুত বোধোে সনু্মখীন হল। 
 

গক্ষতৱক গৃহিন্ত্ৰোলেে েোলে পেো এখন নতুন জ্োনক্ষন জ্োক্ষে গহৱে ৰে  েলল েোবলল ক্ষদেো সুক্ষবধো 

উঠোই ৰলোেো গহৱে। 

নতুন জ্োনক্ষন িৱত ৰকোেো গহৱে ৰে ক্ষেক্ষবলোক শ্ৰক্ষিক  েে পেো আতেত আেোিত আৱে,ৰতওঁ 

ৰলোকক  েলল ৰেোেো সুক্ষবধো ক্ষদেো নহব। 
 

 েলল ৰেোেোে সুক্ষবধো ৰসইসকলে বোৱবও নহে ক্ষে সকল ক্ষবনো কোেণত  েলল েোব ক্ষবচোৱে। 

অজ্ে ভোল্লো, ভো. ে. ক্ষব.  
D.O.40-10/2020-DM-1A         date:03 May, 2020 
 

েক্ষত  

িুখয সক্ষচব িৱহোদে,  
 

অনুগ্ৰহ কক্ষে গৃহ ক্ষবভোগে অডমোে নম্বে 40-3/2020-DM-1(A), তোং 29 এক্ষেল, 2020 আৰু 1 ৰি 

2020 ে উদ্ধৃক্ষত ক্ষদৱেো ঁতোে িৱি ম পক্ষেব্ৰোজ্ক শ্ৰক্ষিক, তীথ মেোত্ৰী, পে মযিক, েোত্ৰ-েোত্ৰী, আৰু ক্ষে 

ৰকোৱনো ঠোইত িোনুৱহ লকডোউনত েোতোেতে অসুক্ষবধোে বোৱব ক্ষবপক্ষিত পেো ৰলোকে আহ-েোহে 

সন্মক্ষতে ওপেত ক্ষলখো গহক্ষেল।  
 

 2. ইেোে দ্বোেো এই কথো স্পষ্ট কক্ষে ক্ষদেো গহৱে ৰে, উপৱেোক্ত গৃহ ক্ষবভোগে অডমোেৱিো ৰসইসকল 

ৰলোকে বোৱব েৱেোজ্য ক্ষে সকৱল লকডোউন ৰহোেোে আগৱতই ৰতওঁৱলোকে বসক্ষত/কি মৱিত্ৰে 

পেো ওলোই আক্ষহক্ষেল আৰু লকডোউনে সিেত চলো েুেোত বোধো ক্ষনৱষধে বোৱব 

বসক্ষত/কি মৱিত্ৰলল  ূক্ষেব ৰনোেোেো হ'ল। এই অডমোেে দ্বোেো সুক্ষনজশ্চত কেো গহৱে ৰে উপৱেোক্ত 

অডমোেৱিো এৱনধেণে দুগ মত ৰলোকে বোৱবৱহ, ক্ষকন্তু ৰতওঁৱলোকে বোৱব নহে, ক্ষে সকৱল এই 

লকডোউনে সিেৱতো, কোিে খোক্ষতেত, ক্ষনজ্ে  েে  পেো আতঁেত থোক্ষকও, স্বচ্ছন্দ ভোৱব জ্ীেন 

ক্ষনব মোহ কক্ষে আৱে, আৰু ৰতওঁৱলোৱক ক্ষনজ্ে ঠোইলল ক্ষবনো কোেণত েোব ক্ষবচোৱে।  

 3. িই ইেোে দ্বোেো, সকৱলো েোজ্য, ৰকন্দ্ৰ শোক্ষসত অঞ্চলে চেকোেক আহ্বোন জ্নোইৱেো ঁেোৱত 

উপৱেোক্ত সকলে দৱে ক্ষবপক্ষিত পেো ৰলোক সকলে আহ েোহ, MHA ে অডমোে িৱি ম অনুিক্ষত 

ক্ষদৱে।  
 

ইক্ষত,  
Ajay Bhalla.  
--------------------------- 
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ৰচন্নোই ৰপৌে ক্ষনগিে আেুক্ত শ্ৰী জজ্ েকোৱশ ৰেোেো ৰদওবোৱে সোংবোক্ষদক ৰিল এখনত কে ৰে ' 

ৰচন্নোই ৰপৌে ক্ষনগৱি এইৱিো ক্ষনজশ্চত কক্ষেৱে ,েোৱত বোক্ষহেে েোজ্যে পেো অহো কি মচোেী সকৱল 

ক্ষেিোন পোক্ষে ৰসোনকোৱল ক্ষনজ্ে ক্ষনজ্ে কোিত ৰেোগদোন কক্ষেব পোক্ষেব। এই কি মচোেী সকৱল 

লকডোওন ে সিেত ৰহোেো দুগ মক্ষতে ৰহতু ,ক্ষনজ্ে ঠোইলল উভক্ষত েোবলল বুক্ষল চহেে ক্ষবক্ষভন্ন েোেত 

দোবী েদশ মন কক্ষেক্ষেল, ৰসৱেৱহ ৰকোম্পোনীৱবোৱে এই ক্ষবষৱে ক্ষবশদ আৱলোচনো কেোে পোেত 

আেুক্তই ওপৱেোক্ত ৰ োষণো জ্োক্ষে কক্ষেৱে। 



"উৱদযোগ আৰু অথ মলনক্ষতক ৰিত্ৰত কোি কোজ্ ক্ষবলোক েোৱত পুনে চলোব পোৱেো ,তোে বোৱব 

আক্ষি ৰচষ্টো কক্ষে আৱেো। পূব মে গদক্ষনক জ্ীেন ৰসোনকোৱলই  ূক্ষে আক্ষহব। ৰপৌে ক্ষনগিত েোে 

৫০০০  কি মচোেী আৱে আৰু আক্ষি ৯০% ে ভোে বহন কক্ষেি। কি মচোেী সকলে ক্ষনেিীেো জ্ীেন 

 ূক্ষে অহোত আক্ষি সহোে কক্ষেি আৰু েক্ষদ ৰকোৱনোবোই এই চহে এক্ষে েোব ক্ষবচোক্ষেৱে ৰতৱে আক্ষি 

ৰতওঁৱলোকে পেো সহোক্ষে পোৱল, সহোে কক্ষেি," বুক্ষল ক্ষনগিে আেুক্তই কে। 

আেুক্ত ই আৰু কে ৰে, ৰসোিোবোেে পেো ক্ষেৱহতু চহেে ক্ষভতেে ৰবক্ষেভোগ ঠোইৱত 

কনৱরোক্টচনে কোি আেম্ভ হ'ব, ৰতক্ষতেো এই কি মচোেী সকলে কোি আৰু ক্ষনেিীেো জ্ীেন 

েোপন কেোত সহোে কেো হ'ব । শতোক্ষধক কি মচোেী ৰে ৰতওঁৱলোকে দোবী পূেণে কোেৱন ৰেোেো 

শক্ষনবোৱে ৰভলোৱচেী, পোলোভোেি আৰু গুইজন্দ ত ধণ মো কক্ষেক্ষেল।  ক্ষকেুিোৱন আনক্ষক 

ৰপৌেক্ষনগিে িুখয কোে মোলে ক্ষেপন ক্ষবজিঙললৱকো গগক্ষেল। 

আেুক্তই কে ৰে, ক্ষেদৱে ভ্ৰিনকোেী (িুক্ষেষ্ট) আৰু েোত্ৰ সকলক  ূক্ষে েোবলল েোধোনয ক্ষদেো হ'ব, 

ৰসইদৱেই ক্ষনজশ্চত কেো হব েোৱত এই কি মচোেী সকৱল অক্ষত ৰসোনকোৱল ক্ষনেিীেো জ্ীেন েোপন 

কক্ষেবলল সুক্ষবধো পোে। 

নগেপোক্ষলকোই কে ৰে, েপ্তোক্ষন ক্ষবভোৱগ (এক্সপেত) ২৫% ষ্টোে আৰু IT ৰকোম্পোনীৱে ১০% 

ষ্টোেে দ্বোেো কোি জ্োক্ষে েোক্ষখৱে। 

ইেোে উপক্ষেও, সুেিো ঠোইত সকৱলো ৰদোকোন ৰপোহোে ৰখোলো েোক্ষখব পোক্ষেব বুক্ষল চেকোৱে গকৱে। 

দলং আৰু চোবৱে গতেোে কক্ষেবলল লগো ইিোভোটি আৰু ক্ষশলে খক্ষন ৰবোৱেও ৰেোগোন ধেোে কোি 

শীৱে আেম্ভ কক্ষেব। 

 েত কোি কক্ষেবলল অহো িোনুহৱবোেক  েে গৃহিই পোে ক্ষদেোে সুক্ষবধো কক্ষে ক্ষদ লোৱগ বুক্ষলও 

আেুক্ত ই কে, কোেন  ৰুেো কোি কক্ষেবলল অহো ৰবোৱে ক্ষকদৱে পোে উক্ষলেোব লোৱগ ৰসইৱবোে 

নোজ্োৱন। 

ক্ষভ ক্ষচ ৰক দৱল চেকোেক ৰজ্োে ক্ষদৱে েোৱত বোক্ষহেে েোজ্য ে পেো অহো সকলক ক্ষনজ্ে  েলল 

উভক্ষত েোবলল ক্ষদৱে। 

 

Source: https://www.newindianexpress.com/cities/chennai/2020/may/04/will-ensure-migrants-
return-to-work-routine-chennai-corporation-on-lockdown-2138829.html 

------------------------------- 

ৰদশজ্েুো লক ডোউনে সিেত তোক্ষিলনোডু েোজ্যত আবদ্ধ গহ থকো ক্ষে সকল অক্ষভবোসীৱে ক্ষনজ্ গৃহ েোজ্যলল 

 ূক্ষে েোব ক্ষবচোৱে ৰতওঁৱলোকে বোৱব এটি ক্ষশিণ সহোক্ষেকো। এই ক্ষশিণ সহোক্ষেকো খনে সহোেত তোক্ষিলনোডু 

চেকোৱে ক্ষনজ্ গৃহ েোজ্যলল  কূ্ষে েোব ক্ষবচেো ৰলোকসকলে বোৱব বযেিো কক্ষে ক্ষদেো েপত্ৰ 

https://rtos.nonresidenttamil.org ত পেূণ কক্ষে পঞ্জীেন কক্ষেব পোক্ষেব। 

https://www.youtube.com/watch?v=NevPulasa_w&feature=youtu.be 
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