েদেশর বতর্মান কেরানা পিরি�িত েমাকােবলায়
মাননীয় �ধানম�ী েঘািষত ৩১ দফা িনেদ র্শনা
বা�বায়েন িশ� ম�ণালেয়র কমর্-পিরক�না

িশ� ম�ণালয়
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার
এি�ল ২০২০

মাননীয় �ধানম�ীর ৩১ দফা িনেদ র্শনা
১. কেরানাভাইরাস স�েকর্ িচিকৎসা �ব�া �হণ করেত হেব। এ ভাইরাস স�িকর্ত সেচতনতা কায র্�ম বা�বায়ন
করেত হেব।
২. লুেকাচুিরর দরকার েনই, কেরানা ভাইরােসর উপসগ র্ েদখা িদেল ডা�ােরর শরণাপ� েহান।
৩. িপিপই সাধারণভােব সবার পরার দরকার েনই। িচিকৎসাসংি�� সবার জ� িপিপই িনি�ত করেত হেব। এই
েরােগর িচিকৎসায় �বহৃত িপিপই, মা�সহ সব িচিকৎসা সর�াম জীবাণুমু� রাখা এবং বজর্য্ অপসারেণর ে�ে�
িবেশষ সাবধানতা অবল�ন করেত হেব।
৪. েকািভড-১৯ েরােগর িচিকৎসায় িনেয়ািজত সব িচিকৎসক, নাস,র্ �াব েটকিনিশয়ান, পির��তাকম�,
অয্া�ু�া�চালকসহ সংি�� সবার �া�য্ সুর�ায় িবেশষ অ�ািধকার �দান করেত হেব।
৫. যারা েহাম েকায়ােরি�েন বা আইেসােলশেন আেছ, তােদর �িত মানিবক আচরণ করেত হেব।
৬. িনয়িমত হাত েধায়া, মা� �বহার ও সামািজক দূর� বজায় রাখাসহ এ ে�ে� �া�য্িবিধ েমেন চলেবন।
৭. নদীেবি�ত েজলাগুেলায় েনৗ অয্া�ু�াে�র �ব�া করেত হেব।
৮. অ�া� েরােগ আ�া�েদর যথাযথ �া�য্ পরী�া এবং িচিকৎসােসবা অ�াহত রাখেত হেব।
৯. পির��তা িনি�ত করেত হেব।। সারা েদেশর সব িসিট করেপােরশন, েপৗরসভা ও উপেজলা পিরষদেক পির�ারপির��তা কায র্�ম আেরা েজারদার করেত হেব।
১০. আইন-শৃ�লা িবষেয় দৃি� িদেত হেব। জাতীয় এ দুেয র্ােগ �া�য্েসবা িবভাগ, �শাসন, আইন-শৃ�লা র�াকারী
বািহনী, সশ� বািহনী িবভাগসহ সব সরকাির কমর্কতর্া যথাযথ ও সু�ু সম�েয়র মা�েম কাজ কের যাে�ন; এ ধারা
অ�াহত রাখেত হেব।
১১. �াণকােজ েকােনা ধরেনর দুন�িত সহয্ করা হেব না।
১২. িদনমজুর, �িমক, কৃষক েযন অভু� না থােক। তােদর সাহা� করেত হেব। েখেট খাওয়া দির� জনেগা�ীর জ�
অিতির� তািলকা ৈতির করেত হেব।
১৩. েসা�াল েসফিট েনট কায র্�ম অ�াহত থাকেব।
১৪. অথ র্ৈনিতক কমর্কা� েযন �িবর না হয়, েস িবষেয় যথাযথ নজর িদেত হেব।
১৫. খা� উৎপাদন �ব�া চালু রাখেত হেব, অিধক �কার ফসল উৎপাদন করেত হেব। খা� িনরাপ�ার জ� যা যা
করা দরকার করেত হেব। েকােনা জিম েযন পিতত না থােক।
১৬. সরবরাহ�ব�া বজায় রাখেত হেব, যােত বাজার চালু থােক।
১৭. সাধারণ কায র্�ম অ�াহত থাকেব। ��মূ� িনয়�েণ রাখেত হেব।

১৮. জন�ােথ র্ বাংলা নববেষ র্র সব অনু�ান ব� রাখেত হেব, যােত জনসমাগম না হয়। ঘের বেস িডিজটাল প�িতেত
নববষ র্ উদযাপন করেত হেব।
১৯. �ানীয় জন�িতিনিধগণ, রাজৈনিতক েনতা, সমােজর সব �েরর জনগণেক একেযােগ কাজ করার আ�ান
জানাি�। �শাসন সবাইেক িনেয় কাজ করেব।
২০. সরকােরর পাশাপািশ সমােজর িব�শালী �ি� ও �িত�ানসমূহ েজলা �শাসক ও উপেজলা িনব র্াহী কমর্কতর্ার
সে� সম�য় কের �াণ ও �া�য্েসবা কায র্�ম পিরচালনা করেবন।
২১. জন�িতিনিধ ও উপেজলা �শাসন ওয়াডির্ ভি�ক তািলকা �ণয়ন কের দুঃ�েদর মে� খাবার িবতরণ করেবন।
২২. সমােজর সবেচেয় িপিছেয় পড়া জনেগা�ী েযমন—কৃিষ �িমক, িদনমজুর, িরকশা ও ভয্ানচালক, পিরবহন
�িমক, িভ�ক, �িতব�ী, পথিশশু, �ামী পিরতয্�া ও িবধবা নারী এবং িহজড়া স�দােয়র �িত িবেশষ নজর
রাখাসহ �াণ সহায়তা �দান িনি�ত করেত হেব।
২৩. �বীণ নাগিরক ও িশশুেদর �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেত হেব।
২৪. দুেয র্াগিবষয়ক �ায়ী আেদশাবিল (এসওিড) যথাযথভােব �িতপালেনর জ� সব সরকাির কমর্চারী ও ে��ােসবী
সংগঠেনর �িত আ�ান জানাি�।
২৫. িনতয্�েয়াজনীয় �ে�র উৎপাদন, সরবরাহ ও িনয়িমত বাজারজাতকরণ �ি�য়া মিনটিরংেয়র জ� �েয়াজনীয়
�ব�া �হণ করেবন।
২৬. আতি�ত হেয় অিতির� প� �য় করেবন না। খা�শ�সহ �েয়াজনীয় সব পে�র পয র্া� মজুদ রেয়েছ। ২৭.
কৃষকগণ িনয়িমত চাষাবাদ চািলেয় যােবন। এ ে�ে� সরকাির �েণাদনা অ�াহত থাকেব।
২৮. সব িশ� মািলক, �বসায়ী ও �ি� পয র্ােয় িনজ িনজ িশ� ও �বসা�িত�ান এবং বািড়ঘর পির�ার রাখেবন।
২৯. িশ� মািলকগণ �িমকেদর সে� আলাপ-আেলাচনার মা�েম িনেজেদর �া�য্ সুর�া িনি�ত কের উৎপাদন
অ�াহত রাখেবন।
৩০. গণমা�ম কম�রা জনসেচতনতা সৃি�েত যথাযথ ভূিমকা পালন কের চেলেছন। এ ে�ে� িবিভ� ধরেনর গুজব ও
অসতয্ ত� যােত িব�াি� ছড়ােত না পাের, েসিদেক সজাগ দৃি� রাখেত হেব।
৩১. গুজব রটােনা ব� করেত হেব। িডিজটাল �য্াটফেমর্ নানা গুজব রটােনা হে�। গুজেব কান েদেবন না এবং গুজেব
িবচিলত হেবন না।

েদেশর বতর্মান কেরানা পিরি�িত েমাকােবলায় মাননীয় �ধানম�ী েঘািষত ৩১ দফা িনেদ র্শনা বা�বায়েন
িশ� ম�ণালেয়র কমর্-পিরক�না
েদেশর বতর্মান কেরানা পিরি�িত েমাকােবলায় মাননীয় �ধানম�ী সকেলর জ� পালনীয় ৩১ দফা িনেদ র্শনা �দান কেরেছন। বতর্মান
কেরানা ভাইরাসজিনত পিরি�িতর কারেণ েদেশর অিত��, ��, মাইে�া ও মাঝাির িশে�র �ায় িসংহভাগ ব� রেয়েছ। আমােদর অথনর্ ীিতর মূল
চািলকা শি� িশ� েস�রেক গিতশীল রাখা এবং অিত ��, ��, মাঝাির ও কুিটর িশ�সমূহেক সচল রাখা িশ� ম�ণালেয়র জ� বড় চয্ােল�।

িশ�খােতর জ� মাননীয় �ধানম�ী েঘািষত �েণাদনা �ােকজ বা�বায়নসহ ৩১ দফা িনেদ র্শনার মে� িশ� ম�ণালয় কতৃক
র্
বা�বায়নেযা� িনেদ র্শনাসমূহ পিরকি�ত উপােয় যথাযথভােব বা�বায়ন করা হেল কেরানা ভাইরাসজিনত ছুিটকালীন �য়�িত কািটেয়
উঠা স�ব। মাননীয় �ধানম�ী েঘািষত ৩১ দফা িনেদ র্শনার মে� িনেদ র্শনা ন�র ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ২৫, ২৭ ও ২৯-এর সােথ িশ� ম�ণালেয়র
�তয্� সংি��তা আেছ িবধায় েসগুেলা বা�বায়েনর জ� কমর্পিরক�না �হণ করা হেয়েছ। তাছাড়া িনেদ র্শনা ন�র ১২, ১৩, ২৪ ও ২৮-এ
পেরা�ভােব িশ� ম�ণালেয়র সংি��তা থাকায় েসগুেলাও িচি�ত কের কমর্পিরক�না েনয়া হেয়েছ। িনেদ র্শনা ন�র ১, ৫, ও ৬ সাধারণভােব
সকেলর করণীয় হেলও এগুেলার িবপরীেত িশ� ম�ণালেয়র সুিনিদ র্� কমর্পিরক�না �হণ করা হেয়েছ। �ণীত কমর্পিরক�না বা�বায়েনর জ�
ম�ণালেয়র কমর্কতর্া এবং আওতাধীন দ�র/সং�াসমূহেক �েয়াজনীয় িনেদ র্শনা �দান হেয়েছ । মাননীয় �ধানম�ী েঘািষত ৩১ দফা িনেদ র্শনা

মে� িশ� ম�ণালয় কতৃক
র্ েয সকল িনেদ র্শনা বা�বায়নেযা� তা িচি�ত কের �িতিট িনেদ র্শনার িবপরীেত কমর্-েকৗশল এবং
বা�বায়নকারী সং�া িনধ র্ারণ কের �ত বা�বায়েনর উে�ে� কমর্-পিরক�না িন�রূপ:
�িমক
১।

২।

মাননীয় �ধানম�ীর
িনেদ র্শনা

িশ� ম�ণালেয়র কমর্পিরক�না

বা�বায়নকারী সং�া

১২. িদনমজুর, �িমক,
কৃষক েযন অভু� না
থােক। তােদর সাহা�
করেত হেব। েখেট খাওয়া
দির� জনেগা�ীর জ�
অিতির� তািলকা ৈতির
করেত হেব।

কেপর্ােরশনসমূেহর অধীন কারখানা �িমকেদর জ� যথাযথ
পিরচয়প� যাচাইপূব র্ক আগামী ৬ মােসর জ� খা� সহায়তা ও
এসএমএসএর মা�েম চাল,ডাল ও েভাজয্ েতল েপেত পাের েস
জ� �ানীয় �শাসেনর সােথ েযাগােযাগ কের কায র্কর পদে�প
�হেণর জ� সকল িমল/�িত�ােনর �ব�াপনা পিরচালকবৃ�েক
িনেদ র্শনা �দান করা হেব।

িশ� ম�ণালয়, খা� ও
দূেয র্াগ
�ব�াপনা
ম�ণালয়,িবিসআইিস,
িবএসএফআইিস,
িবএসইিস

১৩. েসা�াল েসফিট েনট (ক) বাংলােদেশ ইনফরমাল েস�ের েরিজ�র্াড না হওয়া িবপুল
কায র্�ম
অ�াহত সং�ক কম� বতর্মােন মারা�ক খা� ও অথ র্ভােব রেয়েছ। তােদর
েসা�াল েসফিট েনট কায র্�েম অ�ভুর্� করার উে�াগ িনেত হেব।
থাকেব।
(খ) মাননীয় �ধানম�ী েঘািষত �েণাদনা �ােকেজর সু�ু
বা�বায়েন কায র্কর সুপািরশমালা �ণয়নসহ এসএমইখােতর �িত
েমাকােবলায় জরুির করণীয় িচি�তপূব র্ক �েয়াজনীয় উে�াগ �হণ
এবং এসএমই সংি�� মািলক/উে�া�া, �িমক, সা�াইেচইেনর
সােথ জিড়ত সকলেক মূলধারায় িফিরেয় আনার উপায় অনুস�ান
ও তদনুযায়ী উে�াগ �হেণর জ� িশ� ম�ণালেয়র একজন
অিতির� সিচেবর েনতৃে� অথ র্ িবভাগ, বাংলােদশ �াংক,
এনিবআর, বািণজয্ ম�ণালয়, িবিসক, এসএমই ফাউে�শন,
িবিসআই, নািসব এবং ইি�িনয়ািরং িশ� মািলক সিমিতর
�িতিনিধর সম�েয় একিট কিমিট গঠন করা হেব।

(ক) িশ� ম�ণালয়,
িবিসক,
এসএমই
ফাউে�শন, সংি�� িশ�
এেসািসেয়শন,
উ�য়ন
সহেযািগ
(খ)িশ� ম�ণালয়

(গ) কেরানা পরবত� সমেয় অিত��, কুিটর, �� ও মাঝাির িশ�
(গ) িশ� ম�ণালয়,
�িত�ানগুেলা যােত ঘুের দাঁড়ােত পাের, েস লে�য্ �ধানম�ী
বাংলােদশ �াংক, অথ র্
েঘািষত ২০ হাজার েকািট টাকা ওয়ািকর্ং কয্ািপটােলর �েণাদনা
�ােকজ বা�বায়েনর জ� িবিসক, এসএমই ফাউে�শন, নািসব িবভাগ এবং আিথ র্ক �িত�ান
িবভাগ
এবং বাংলােদশ লাইট ইি�িনয়ািরং িশ� মািলক সিমিত সহ
সংি�� ে�কেহা�ারেদর িনকট েথেক সুপািরশ �হণপূব র্ক একিট
সুপািরশমালা �ণয়ন কের বাংলােদশ �াংক, অথ র্ িবভাগ এবং
আিথকর্ �িত�ান িবভাগেক ে�রণ করা েযেত পাের।
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(ঘ)�েণাদনার অেথ র্র যােত েকােনা ধরেনর অপ�বহার না হয় (ঘ)িশ� ম�ণালয়
এবং �কৃত �িত��রা যােত এর সুফল পায় েস লে�য্ কেরানার
�ভােব তৃণমূল পয র্ােয় �কৃত �িত�� কুিটর, �� ও মাঝাির
িশ�-কারখানার সিঠক তািলকা �ণয়েনর জ� েজলা ও উপেজলা
পয র্ােয় মিনটিরং কিমিট গঠন করা েযেত পাের।
৩।

১৪. অথৈর্ নিতক কমর্কা�
েযন �িবর না হয়, েস
িবষেয় যথাযথ নজর িদেত
হেব।

(ক) সিঠক িনেদ র্শনা, �েয়াজনীয় সহেযািগতা �দান ও
ত�াবধােনর মা�েম বাংলােদেশর অথনর্ ীিতর মূল চািলকা শি�
অিত ��, ��, কুিটর এবং মাঝাির িশ� খােতর সােথ জিড়ত
সকল উৎপাদন, িব�য় ও সরবরাহমূলক কমর্কা� চলমান রাখেত
হেব।
(খ) সারােদেশ িবিসক িশ�নগরীসমূেহ উৎপািদত িনতয্
�েয়াজনীয় খা�প�, েগাখা�, েপাি� িফড, িফস িফড, কৃিষ
য�পািত, কেরানা �িতেরাধকমূলক ও িচিকৎসা সংি��
প�সাম�ী িবিসক �ধান কায র্ালেয়র ত�াবধােন �ানীয় �শাসন
ও মািলক সিমিতর সােথ সম�য় কের সুর�া ও কেরানা
�িতেরাধমূলক �ব�াসহ এসব িনতয্�েয়াজনীয় সাম�ীর
উৎপাদন ও সরবরাহ কায র্�ম চলমান রাখেত হেব।

ক) িশ�ম�ণালয়,
িবিসআইিস,
িবএসএফআইিস,
িবএসইিস, িবিসক,
িবটাক, এসএমই
ফাউে�শন, সংি��
িশ� এেসািসেয়শন
(খ) িবিসক

(গ)িবিসআইিস,
(গ) িনতয্�েয়াজনীয় �ে�র উৎপাদন অ�াহত রাখেত �েয়াজন িবএসএফআইিস,
হেল �িমকেদর আইিড কাডর্ �দান কের অ�ায়ীভােব আবাসনসহ িবএসইিস
থাকা খাওয়ার �ব�া করা েযেত পাের।
(ঘ) িশ�নগরীেত অবি�ত সকল িশ� ইউিনেটর সািভর্স চাজর্ (ঘ) িবিসক
আদায় ০৩ মােসর জ� �িগত করা েযেত পাের এবং িশ�
ইউিনেটর ইজার�� হ�া�র িফ �াস করার পদে�প �হণ করা
েযেত পাের। িবিসেকর িনজ� তহিবল (িবিনত) এর আওতায়
েযসব ঋণ�হীতা রেয়েছন, তােদর ঋেণর িকি� পিরেশাধ িতন
মােসর জ� �িগত করা েযেত পাের।
(ঙ)িবিসক িশ� নগরীেত অবি�ত িশ� ইউিনেটর জ� �েযাজয্
ে�ে� মূসক ও উৎেস আয়কর �তয্াহার ও উৎপাদেন �বহৃত
কাচাঁমােলর উপর েথেক শু�করসহ মূসক অ�াহিত �দান করার
পদে�প েনয়া েযেত পাের।

(ঙ) িবিসক

(চ) িবিসক, এসএমই
(চ) মাইে�া, �� ও কুিটর এবং মাঝাির িশে� উৎপািদত
ফাউে�শন, বািণজয্
প�সমূহ �ানীয় বাজাের ও ই-কমােস র্র মা�েম িব�েয়র িবষেয় ম�ণালয়
যথাযথ উে�াগ �হণ করেত হেব।
অ:পৃ:�:
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�িমক

মাননীয় �ধানম�ীর
িনেদ র্শনা

িশ� ম�ণালেয়র কমর্পিরক�না
(ছ) উৎপাদন �ি�য়ার সে� যু� কলকারখানার েমিশনািরজ সচল
রাখার জ� েকান িবেশষ েমিশন পাট র্েসর (য�াংশ) ৈতির বা
েমরামত জরুির হেয় পড়েল �া�য্ সুর�া অনুসরণপূব র্ক এবং
সামািজক দুর� বজায় েরেখ ওয়াকর্শেপ �েয়াজনীয় য�াংশ ৈতরী বা
েমরামত করার �ব�া �হেণর জ� �ব�াপনা পিরচালকেক
িনেদ র্শনা �দান করেত হেব।
(জ) সরকাির কেপর্ােরশন এর অধীন িশ� কারখানা কতৃক
র্
উৎপািদত মানস�� প� সরকােরর িবিভ� ম�ণালয়/িবভাগ/সং�া
কতৃক
র্ DPM প�িতেত �েয়র িবষেয় �েয়াজনীয় িনেদ র্শনা
পুণরায় �দান করেত হেব।

বা�বায়নকারী সং�া
(ছ)িবিসআইিস,
িবএসএফআইিস,
িবএসইিস,িবিসক,
িবটাক
(জ) িশ�
ম�ণালয়/দ�র/সং�া

(ঝ) বতর্মান কেরানা পিরি�িতেত িশ� উে�া�ােদর জ� েকান
ধরেনর জিরমানা ছাড়াই বয়লার সনদ নবায়েনর সময়সীমা জুন মাস (ঝ) �ধান বয়লার
পিরদশর্েকর কায র্ালয়
পয র্� বিধ র্ত করা হেব।
(ঞ) �ধান বয়লার পিরদশর্েকর কায র্ালেয়র বয়লার িনব�ন ও
নবায়ন কায র্�ম স�ণ র্রুেপ অেটােমশেনর আওতায় অআনেত হেব। (ঞ)�ধান বয়লার
(ট) লবণ চাষীেদর �াথ র্ র�ায় অসাধু আমদািনকারকগণ কতৃক
র্ পিরদশর্েকর কায র্ালয়
েসািডয়াম সালেফট েঘাষণা িদেয় েভাজয্ লবেণর
আমদািন �িতহত
করার
জ�
(েসািডয়ামে�ারাইড)
(ট) িশ� ম�ণালয়
েসািডয়ামসালেফট এর কর বৃি�র ��াব ে�রণ করেত হেব।
(ঠ) লবণ িমেলর চািহদা অনুযায়ী িনয়িমতভােব পটািশয়াম আেয়ােডট
(আেয়ািডন) সরবরাহ করেত হেব যােত আেয়ািডনযু� লবণ উৎপাদন
ও সরবরাহ অ�াহত থােক।

(ঠ) িশ� ম�ণালয়
(ড) মিনটিরং �ব�া েজারদারকরেণর মা�েম কেরানাকালীন ও
কেরানা পরবত� সমেয় আেয়ািডনযু� েভাজয্ লবণ উৎপাদন ও
সরবরাহ এবং িভটািমন ‘এ’ সমৃ� েভাজয্েতল বাজারজাতকরণ (ড) িশ� ম�ণালয়,
িনি�ত করেত হেব।
িবিসক, িবএসিটআই
(ঢ) সার উৎপাদন খরেচর েচেয় সরকার কতৃক
র্ িনধ র্ািরত িব�য় মূ�
কম হওয়ায় কারখানাগুেলা েলাকসােন পিরচািলত হে�। মাননীয়
�ধানম�ী েঘািষত �েণাদনা �ােকেজর আওতায় কৃিষ খােত �দ�
অথ র্ েথেক ইউিরয়া সােরর মূ� �াপ বাবদ অথ র্ ভতুির্ ক েদয়ার
�ব�া করা েযেত পাের।
(ণ) মাননীয় �ধানম�ী েঘািষত �েণাদনা �ােকেজ �� ও মাঝাির
িশে�র জ� দফা-২ এ েঘািষত িবশ হাজার েকািট টাকা েযন সকল
েস�র/ �া�ােরর অিত��, �� ও কুিটর িশে�র মািলকরা
সিঠকভােব ও সহেজ েপেত পােরন েস লে�য্ বাংলােদশ �াংক,
আিথ র্ক �িত�ান িবভাগ ও অথ র্ িবভাগেক সুপািরশ করা হেব।

(ঢ)িশ� ম�ণালয়
(ণ) িশ�
ম�ণালয়,বাংলােদশ
�াংক, আিথ র্ক
�িত�ান িবভাগ ও
অথ র্ িবভাগ
অ:পৃ:�:
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বা�বায়নকারী সং�া

(ত) েকারবানীর ঈেদর অ�ত এক মাস আেগ কাঁচা চামড়া �েয়র
জ� �কৃত চামড়া �বসায়ীগণেক �াংক েথেক �েয়াজনীয় ঋণ
�দােনর �ব�া �হণ ও তা পিরেশােধর জ� িবলি�ত সময়সীমা
িনধ র্ারেণর অনুেরাধ জািনেয় অথির্ বভাগ, বাংলােদশ �াংক, আিথকর্
�িত�ান িবভাগেক সুপািরশ করা েযেত পাের ।

(ত) িশ�
ম�ণালয়,অথ র্িবভাগ,
বাংলােদশ �াংক,
আিথ র্ক �িত�ান
িবভাগ

(থ) লাইট ইি�িনয়ািরং িশ� �িত�ােনর অি�� র�ার জে� (থ)িশ� ম�ণালয়
�াভািবক অব�া িফের না আসা পয র্� সুদ মওকুফ করা অথবা
সরকার েঘািষত �েণাদনা �ােকজ েথেক সরকার কতৃক
র্ সুদ
পিরেশােধর �ব�া করা েযেত পাের।
(দ) লাইট ইি�িনয়ািরং েস�েরর উৎপাদেন �বহৃত কাচাঁমােলর (দ)িশ� ম�ণালয়
উপর েথেক শু�করসহ সব রকম মূসক অ�াহিত �দান করার
পদে�প েনয়া েযেত পাের।
(ধ) লাইট ইি�িনয়ািরং েস�ের �তয্�ভােব জিড়ত �ায় ৮ ল�
মানুেষর আিথকর্ �িত পুিষেয় েনয়ার জ� সরকােরর গৃহীত
�েণাদনা �ােকজ েথেক একিট তহিবল িনিদ র্� কের রাখা যােত
কেরানার �ভাব েশেষ এ �ােকজ েথেক খুব �ততার সংেগ এ খাত
সংি�� মানুষেক সহায়তা �দান করা যায়।
৪।

৫।

১৫. খা� উৎপাদন
�ব�া চালু রাখেত
হেব, অিধক �কার
ফসল উৎপাদন করেত
হেব। খা� িনরাপ�ার
জ� যা যা করা
দরকার করেত হেব।
েকান জিম েযন পিতত
না থােক।

(ধ)িশ� ম�ণালয়

(ক) েদেশর খা� উৎপাদন �ব�া সচল রাখার জ� সােরর (ক) িবিসআইিস
িনরবি�� সরবরাহ িনি�ত করার লে�য্ সার উৎপাদন ও মজুদ
কায র্�ম অ�াহত রাখেত হেব।
(খ) আখ েমৗসুেম সকল আেখর জিমেত আখ চাষ িনি�ত করেত (খ) িবএসএফআইিস
হেব।
(গ) আখ েমৗসুম েশষ হেয় েগেল জিমেত ��েময়ািদ িবক� ফসল (গ)িবএসএফআইিস

উৎপাদেন আখচাষীেক উ�ু� করেত হেব।

(ঘ)িবিসক,
(ঘ) মানস�ত, িনরাপদ খা� িনি�ত করার লে�য্ বাজার িবএসিটঅআই,
মিনটিরংেয়র যথাযথ পদে�প অ�াহত রাখেত হেব।
িবএসএফআইিস
র্
এবং হয্া ,� (ক)িবিসআইিস,
১৬. সরবরাহ �ব�া (ক) সার, লবণ, িচিন, িভেনগারবােয়াফািটলাইজার
র্ িবএসএফআইিস,
বজায় রাখেত হেব, েসিনটাইজারসহ কেপর্ােরশনসমূেহর আওতাধীন �িত�ান কতৃক
ও
সরবরাহমূলক
কমর্
ক
া�
চলমান
রাখার
িবএসইিস,িবিসক
উৎপািদত
পে�র
িব�য়
যােত বাজার চালু
জ� সিঠক িনেদ র্শনা �দান ও ত�াবধান অ�াহত রাখেত হেব।
থােক।
(খ) আস� রমজান উপলে� েদশীয় িচিন �া� িনি�ত করার লে�য্ (খ)িবএসএফআইিস
ঢাকা শহেরর িবিভ� �িত�ান এবং সুপারশেপর িচিনর চািহদা
অনুযায়ী িচিন সরবরাহ িনি�ত করেত হেব।
(গ)িবএসএফআইিস
(গ) িচিনিশ� ভবেনর সামেন �া�য্ সুর�া এবং সামািজক দূর�
বজায় েরেখ �ােকটজাত িচিন িব�েয়র উে�াগ �হণ করা েযেত
পাের।

অ:পৃ:�:

-৫-

�িমক
৬।

৭।

৮।

মাননীয় �ধানম�ীর
িনেদ র্শনা

িশ� ম�ণালেয়র কমর্পিরক�না

র্ উৎপািদত
১৭. সাধারণ কায র্�ম (ক) দ�র/সং�ার আওতাধীন সকল �িত�ান কতৃক
পে�র
িব�য়
ও
সরবরাহমূলক
কমর্
ক
া�
চলমান
রাখার
জ� সিঠক
অ�াহত থাকেব। ��মূ�
িনেদ র্শনা �দান ও ত�াবধান করেত হেব।
িনয়�েণ রাখেত হেব।
(খ) পিব� রমজান মােস েভা�া সাধারেণর জ� িনরাপদ ও
মানস�� খা�প� সরবরাহ িনি�ত করেত িবএসিটআইেয়র
জরুির েসবা কায র্�ম অ�াহত রাখেত হেব। িনয়িমতভােব ইফতার
ও েসহিরেত �বহৃত িবিভ� খা�পে�র নমুনা পরী�ণ করেত
হেব।
রাজধানীসহ েদেশর িবিভ� এলাকায় িনরাপদ
এবং মানস�� খা� উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও �বহােরর
জ� সেচতনতামূলক কায র্�ম চালােব।
(গ) সরকাির �য় বৃি�র অ�তম মা�ম হল উ�য়ন �ক�
বা�বায়েনর গিত বৃি�। উ�াবনী ধারনা �েয়াগ ও েকৗশল অবল�ন
কের িশ� ম�ণালেয়র চলমান উ�য়ন �ক� বা�বায়নসহ কেরানা
পরবত� সমেয় নতুন �ক� �হণ ও বা�বায়ন করেত হেব।
২৪. দুেয র্াগ িবষয়ক �ায়ী দুেয র্াগ িবষয়ক �ায়ী আেদশাবিল (এসওিড) সকল কমর্কতর্ােদর
আেদশাবিল (এসওিড) েক পেড় েদখেত হেব এবং েসগুিল যথাযথভােব �িতপালন করেত
যথাযথভােব �িতপালেনর হেব।
জ�
সব
সরকাির
কমর্চারী ও ে��ােসবী
সংগঠেনর �িত আ�ান
জানাি�।
২৫. িনতয্ �েয়াজনীয়
�ে�র উৎপাদন, সরবরাহ
ও
িনয়িমত
বাজারজাতকরণ �ি�য়া
মিনটিরংেয়র
জ�
�েয়াজনীয় �ব�া �হণ
করেবন।

বা�বায়নকারী সং�া
(ক) িশ� ম�ণালয়
সকল দ�র/সং�া
(খ) িবএসিটআই

(গ) িশ� ম�ণালয় ও
দ�র/সং�া
িশ� ম�ণালয়
সকল দ�র/সং�া

(ক) সার, লবণ ও িচিনর বাজার পিরি�িত িনয়িমত পয র্েব�ণ (ক)
িবিসআইিস,
এবং উৎপাদন ও সরবরাহ �ব�া িনরবি�� রাখার জ� িবএসএফআইিস,
�েয়াজনীয় কমর্েকৗশল িনধ র্ারণ কের মাঠ পয র্ায় পয র্� সকলেক িবিসক
িডিজটাল েসবার মা�েম অবিহত করেত হেব।
(খ) িবএসএফআইিস চ��াম� িশিপং অিফেসর মা�েম চ��াম
ব�ের েবসরকাির খােত আমদািনকৃত িচিনর িহসাব িনয়িমত (খ)িবএসএফআইিস
পয র্েব�ণ করেত হেব।
(গ)িনতয্ �েয়াজনীয় প� ও �ে�র উৎপাদন, সরবরাহ এবং (গ)িবিসআইিস,
বাজারজাতকরেণর কায র্�ম পিরবী�েণর জ� িনজ িনজ িবএসএফআইিস
�িত�ােন একিট কের পিরবী�ণ দল গঠন করেত পাের।
িবিসক

৯।

২৭. কৃষকগণ িনয়িমত
চাষাবাদ চািলেয় যােবন।
এ
ে�ে�
সরকাির
�েণাদনা
অ�াহত
থাকেব।

ও

(ক) আখ চাষীগণ যােত আখ েমৗসুেম আেখর চাষ অ�াহত রােখন (ক) িবএসএফআইিস
এবং েমৗসুম েশষ হেল অ� ফসল উৎপাদন কেরন এ জ� আখ
চাষীেদর উ�ু� করেত হেব।
(খ) িশ� ম�ণালয়
(খ) �িত�� আখচাষীেদর �েণাদনা �দােনর �ব�া করেত হেব।
(গ) আবািদ আখ চািষেদর চািহদা অনুযায়ী ঋণ িহেসেব নগদ অথ র্, (গ)িবএসএফআইিস
সার ও কীটনাশক িবতরেণর �ব�া �হণ করেত হেব।

অ:পৃ:�:

-৬-

�িমক
১০।

মাননীয় �ধানম�ীর
িনেদ র্শনা
২৮. সব িশ� মািলক,
�বসায়ী ও �ি� পয র্ােয়
িনজ িনজ িশ� ও �বসা
�িত�ান এবং বািড়ঘর
পির�ার রাখেবন।

িশ� ম�ণালেয়র কমর্পিরক�না

বা�বায়নকারী
সং�া

(ক) সকল দ�র/সং�া এবং আওতাধীন �িত�ানসমূহ যােত িনজ (ক)সকল দ�র/সং�া
িনজ অিফস, কল-কারখানার পিরেবশ পির�ার পির�� রােখন েস
িবষয়িট দ�র �ধান েক িনি�ত করেত হেব।
(খ)সকল
(খ) সকল িশ� �িত�ােনর মািলক, �বসায়ী এবং �ি� উে�া�ােক দ�র/সং�া
তােদর িশ� কারখানা, �বসায়ী �িত�ান, কারখানা
ও
বাস�ানসমূহেক যথাযথ ভাইরাস জীবানুনাশক পদাথ র্ িদেয় পির�ার
করার অনুেরাধ জািনেয় প� েদয়া েযেত পাের।
(গ) এনিপও 5s কমর্সূিচ স�েকর্ ধারণা �দান কের একিট
সেচতনতামূলক �িতেবদন ৈতরী কের অনলাইন/ই-েমইেল িশ� (গ) এনিপও
ম�ণালয় ও অ�া� ম�ণালেয়র আওতাধীন �িত�ানসমূেহ ে�রণ
করেব।

১১।

১২।

২৯.
িশ�
মািলকগণ
�িমকেদর সে� আলাপআেলাচনার
মা�েম
িনেজেদর �া�য্ সুর�া
িনি�ত কের উৎপাদন
অ�াহত রাখেবন।
১. কেরানাভাইরাস স�েকর্
িচিকৎসা�ব�া �হণ করেত
হেব। এ ভাইরাস স�িকর্ত
সেচতনতা
কায র্�ম
বা�বায়ন করেত হেব।

িনজ িনজ �মশি�র (Workers) �া�য্গত িনরাপ�ার িবষয়িট সকল দ�র/সং�া
সব র্াে� িবেবচনায় েরেখ তােদর সােথ আেলাচনাপূব র্ক �া�য্ সুর�ার
িবষয়িট িনি�ত কের উৎপাদন কায্�র্ ম চািলেয় যাবার জ� সকল
দ�র/সং�া তােদর আওতাধীন কারখানাসমূহেক িনেদ র্শনা �দান
করেব।
(ক) িশ� ম�ণালেয়র আওতাধীন �িত�ান/কল-কারখানাসমূেহর
কমর্কতর্া/কমর্চারী/�িমকেদর জ� কেরানা ভাইরাস স�িকর্ত
সেচতনতা কায র্�ম, েহাম েকায়ােরি�ন বা আইেসােলশেনর িনয়ম
কানুন, িনয়িমত হাত েধায়া, মা� �বহার ও সামািজক দূর� বজায়
রাখাসহ �া�য্িবিধ স�েকর্ িশ� ম�ণালয় একিট িলফেলট
��তপূব র্ক অনলাইেন সকল দ�র/সং�ায় ে�রণ করেব।

(খ) দ�র/সং�ায় �িমকেদর �া�য্ সুর�ার জ� েকািভড-১৯ �প
৫.যারা েহাম েকায়ােরি�েন
ৈতরী করেত হেব, এই �প �িমক/কমর্চারীেদর �া�য্সুর�া েসবা
বা আইেসােলশেন আেছ,
স�িকর্ত সকল �কার েযাগােযাগ ও সহায়তা �দান করেব।
তােদর �িত মানিবক আচরণ
(গ) িশ� ম�ণালেয়র উে�ােগ গিঠত ওয়াটসঅয্াপ �প েকািভড-১৯
করেত হেব।
েক আেরা সুসংগিঠত কের দ�র/সং�াসমূেহর সকল �েপর
৬. িনয়িমত হাত েধায়া, মা� সম�য়েকর দািয়� �দান করা যায় েযন িশ� ম�ণালয় এবং এর
�বহার ও সামািজক দূর� আওতাধীন দ�র/সং�ার মে� েকািভড-১৯ স�িকর্ত যাবতীয়
বজায় রাখাসহ এ ে�ে� তে�র আদান �দান করাসহ সেচতনতা বৃি� করা যায়।
�া�য্িবিধ েমেন চলেবন।
(ঘ) কেরানা পিরি�িতেত মাননীয় �ধানম�ীর �াণ ও পুনব র্াসন

(ক) িশ� ম�ণালেয়
ে�ষেণ
িনযু�
িচিকৎসক
(িনেদ র্শনা ১, ৫, ৬)

(খ)
দ�র/সং�া

সকল

(গ) িশ� ম�ণালয়

(ঘ)িশ�
ম�ণালয়/সকল
তহিবেলর জ� িশ� ম�ণালয় ও দ�র/সং�ার কমর্কতর্ােদর দ�র/সং�া
একিদেনর েবতন �দান করা েযেত পাের।

