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িবষয়:

কেরানা ভাইরাসজ িনত
িনেদ শনা

দেশ কেরানা ভাইরাসজিনত রাগ ( কািভড-১৯) এর বতমান পিরি িতেত মাননীয় ধানম ী িন বিণ ত ৩১ দফা িনেদশনা দান
কেরেছন:
১)
২)

কেরানা ভাইরাস স েক িচিকৎসা

ব া হণ করেত হেব। এ ভাইরাস স িকত সেচতনতা কায ম বা বায়ন করেত হেব।

েকা িরর দরকার নই। কেরানা ভাইরােসর উপসগ দখা িদেল ড া ােরর শরণাপ হান।

৩)

িপিপই সাধারণভােব সকেলর পরার দরকার নই। িচিকৎসা সংি সকেলর জ িপিপই িনি ত করেত হেব। এই রাগ িচিকৎসায়
ব ত িপিপই,মা সহ সকল িচিকৎসা সর াম জীবা
রাখা এবং বজ অপসারেণর ে িবেশষ সাবধানতা অবল ন করেত
হেব।

৪)

কািভড -১৯ রােগর িচিকৎসায় িনেয়ািজত সকল িচিকৎসক, নাস ,
সকেলর া
র ায় িবেশষ অ ািধকার দান করেত হেব।

৫)

াব টকিনিশয়ান, পির

তাকম , এ া ুেল চালকসহ সংি

ারা হাম কায়াের াইেন বা আইেসােলশেন আেছন, ােদর িত মানিবক আচরণ করেত হেব।

৬)

িনয়িমত হাত ধায়া, মা

৭)

নদীেবি ত জলাস েহ নৗ-এ ুেলে র

৮)

অ া

৯)

পির তা িনি ত করেত হেব। সারােদেশর সকল িস কেপােরশন, পৗরসভা ও উপেজলা পিরষদেক পির ার-পির
আরও জারদার করেত হেব।

১০)

আইন- লা িবষেয় ি িদেত হেব। জাতীয় এ েয ােগ া েসবা িবভাগ, শাসন, আইন- লা র াকারী বািহনী, সশ বািহনী
িবভাগসহ সকল সরকাির কমকতাগণ যথাযথ ও ু সম েয়র মা েম কাজ কের যাে ন। এ ধারা অ াহত রাখেত হেব।

১১)

বহার ও সামািজক র বজায় রাখাসহ এে ে

া িবিধ মেন চলেবন।

ব া করেত হেব।

রােগ আ া েদর যথাযথ া

পরী া এবং িচিকৎসােসবা অ াহত রাখেত হেব।
তা কায ম

াণ কােজ কান ধরেনর ন িত সহ করা হেব না।

১২)

িদনম র, িমক, ষক যন অ
তির করেত হেব।

না থােক। তােদর সাহা

করেত হেব। খেট খাওয়া দির জনেগাি র জ

১৩)

সা াল সফ

১৪)

অথ ৈনিতক কমকা

১৫)

খা উৎপাদন ব া চা রাখেত হেব। অিধক ফ সল উৎপাদন করেত হেব। খা
কান জিম যন পিতত না থােক।

১৬)

সরবরাহ

অিতির

তািলকা

নট কায ম অ াহত থাকেব।
যন িবর না হয়, স িবষেয় যথাযথ নজর িদেত হেব।

ব া বজায় রাখেত হেব, যােত বাজার চা থােক।

১

িনরাপ ার জ

যা যা করা দরকার করেত হেব।

১৭)

সাধারণ কায ম অ াহত থাকেব।

১৮)

জন ােথ বাংলা নববেষ র সকল অ
করেত হেব।

১৯)

ানীয় জন িতিনিধগণ, রাজৈনিতক ন
সকলেক িনেয় কাজ করেব।

২০)

সরকােরর পাশাপািশ সমােজর িব শালী ি ও িত ানস হ জলা শাসক ও উপেজলা িনবাহী অিফ সােরর সে সম য় কের াণ
ও া েসবা কায ম পিরচালনা করেবন।

২১)

জন িতিনিধ ও উপেজলা শাসন ওয়াড িভি ক তািলকা ণয়ন কের ঃ েদর মে খাবার িবতরণ করেবন।

২২)

সমােজর সবেচেয় িপিছেয় পড়া জনেগা ী যমন: িষ িমক, িদনম র, ির া/ভ ান চালক, পিরবহন
িমক, িভ ক, িতব ী, পথিশ , ামী পিরত া/ িবধবা নারী এবং িহজড়া স দােয়র িত িবেশষ নজর রাখাসহ াণ সহায়তা
দান িনি ত করেত হেব।

২৩)

িনয় েণ রাখেত হেব ।
ান ব রাখেত হেব, যােত জনসমাগম না হয়। ঘের বেস িড িজটাল প িতেত নববষ উদযাপন

বীণ নাগিরক ও িশ েদর েয়াজনীয়

, সমােজর সকল েরর জনগণেক একেযােগ কাজ করার আ ান জানাি । শাসন

ব া হণ করেত হেব।

২৪)

েয াগ িবষয়ক ায়ী আেদশাবলী (এসওিড )যথাযথভােব িতপালেনর জ
আ ান জানাি ।

২৫)

িনত

২৬)

আতি ত হেয় অিতির

২৭)

সকল সরকাির কমচারী ও

েয়াজনীয় ে র উৎপাদন,সরবরাহ ও িনয়িমত বাজারজাতকরণ ি য়া মিনটিরংেয়র জ
প

ােসবী সংগঠেনর িত

েয়াজনীয়

ব া হণ করেবন।

য় করেবন না। খা শ সহ েয়াজনীয় সকল পে র পয া ম দ রেয়েছ।

ষকগণ িনয়িমত চাষাবাদ চািলেয় যােবন। এে ে সরকাির েণাদনা অ াহত থাকেব।

২৮)

সকল িশ মািলক,

২৯)

িশ মািলকগণ িমকেদর সে আলাপ-আেলাচনার মা েম িনেজেদর া

৩০)

গণমা ম কম রা জনসেচতনতা ি েত যথাযথ িমকা পালন কের চেলেছন। এে ে িবিভ ধরেনর জব ও অসত ত
িব াি ছড়ােত না পাের, সিদেক সজাগ ি রাখেত হেব।

৩১)

বসায়ী ও ি পয ােয় িনজ িনজ িশ ও বসা িত ান এবং বািড়-ঘর পির ার রাখেবন।

র া িনি ত কের উৎপাদন অ াহত রাখেবন।
যােত

জব রটােনা ব করেত হেব । িড িজটাল াটফ েম নানা জব রটােনা হে । জেব কান িদেবন না এবং জেব িবচিলত হেবন না।

২।
এমতাব ায়, মাননীয় ধানম ীর িনেদশনাস হ িতপালেনর েয়াজনীয়
অ েরাধ করা হেলা। িবষয় অতীব জ ির।

ব া হেণর জ

সংি

সকলেক িনেদশ েম
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িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
১) িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল)
২) ধান ত অিফসার , ত অিধদফতর
৩) িবভাগীয় কিমশনার (সকল)
৪) জলা শাসক (সকল)

ফান: ৯৫৫১১০৭
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ইেমইল: faco_sec@cabinet.gov.bd

২

২০ চ ১৪২৬

২০ চ ১৪২৬
তািরখ:
০৩ এি ল ২০২০

ারক ন র: ০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০২.২০.৭৬/১(২)
সদয় অবগিতর জ
রণ করা হেলা:
১)
সিচব, ধানম ীর কাযালয়
২) মি পিরষদ সিচেবর একা সিচব, মি পিরষদ িবভাগ
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