কররোনো ভোইরোরের েংক্রমণ ররোরে স্থোনীয় েরকোর বিভোগ কর্তক
ৃ গৃহীত কোর্ ৃক্রম
1. কররোনো েংক্রমণ প্রবতররোরে েরকোররর েংবিষ্ট েকল মন্ত্রণোলয়/ বিভোগ এিং অবেনস্ত দপ্তর/ েংস্থোর েোরে
েমন্বয় বনবিত করার জন্য েকল স্থোনীয় েরকোর প্রবতষ্ঠোনরক বনরদ ৃশনো প্রদোন করো হরয়রে। বেটি কর্ৃোররশন,
র্ৌরেভো, রজলো, উপজেলা ও ইউনিয়ি ্র্ ৃোরয় পৃথক কনিটি গঠি করো হরয়রে।
2. েকল স্থোনীয় েরকোর প্রবতষ্ঠোরনর বনি ৃোবিত জনপ্রবতবনবেরদর বনজ বনজ কমৃ এলোকোয় েোি ৃক্ষবণকভোরি অিস্থোন
করোর জন্য বনরদ ৃশনো প্রদোন করো হরয়রে।
3. েকল বেটি কর্ৃোররশরনর রকন্দ্রীয় ও আঞ্চবলক ্র্ ৃোরয় কররোনো প্রবতররোরে এিং রর্ রকোন প্রোদুভৃোি রমোকোরিলোয়
দ্রুততম েমরয় ব্যিস্থো গ্রহরণর জন্য কররোল রুম স্থো্ন এিং হটলোইন নম্বর িোলু করো হরয়রে।
4. েোরোরদরশ রর্ রকোন প্রকোর জনেমোগম ররোে এিং প্রবতররোেমূলক কোর্ ৃক্রম েম্পোদরনর জন্য েকল বেটি
কর্ৃোররশন ও র্ৌরেভোর ওয়োর্ ৃ ্র্ ৃোরয় কোউবিলরগরণর রনর্তরে গঠিত কবমটি এিং ইউবনয়ন ্বরষরদর
েদস্যরদর রনর্তরে গঠিত কবমটি কোজ কররে।
5. িলবত অে ৃ িেররর িোবষ ৃক উন্নয়ন কমৃসূবিরত অবত গুরুেপূণ ৃনয় এমন খোত/ প্রকল্পেমূরহর বি্রীরত িরোদ্দকৃত
অে ৃ পুনঃউ্রর্োজন করর কররোনোভোইরোরের েংক্রমণ রমোকোরিলোয় কোর্ ৃক্রম রজোরদোর করো জন্য অে ৃ বিভোগরক
অনুররোে করো হরয়রে।
6. েম্প্রবত বিরদশ রেরৎ েকল ব্যবিরক রহোম রকোয়োররন্টোইরন েোকো বনবিত করো হরয়রে। এেোড়ো, তোরদর
্বরিোররর েদস্যবৃন্দরক জনেম্মুরখ নো আেোর জন্য েকল বেটি কর্ৃোররশন, র্ৌরেভো এলোকোয় ওয়োর্ ৃবভবিক
কোউবিলররর রনর্তরে গঠিত কবমটির মোধ্যরম বনবিড়ভোরি মবনটবরং করো হরে।
7. সরকার প্রদত্ত ত্রাণ সহায়তা, নসটি কজপপাজরশজির অথ পায়জি, িািিীয় মিয়র/ কাউনিলরগরণর ব্যনিগত উজযারগ
এিং বিবভন্ন রেেোরেিী প্রবতষ্ঠোরনর মোধ্যরম প্রোপ্ত নিতয প্রজয়ােিীয় খায সািগ্রী ও িগদ অথ প অনত দনরদ্র/ দুস্থ
ও কিপহীি পনরবাজরর িজে নবতরণ করা হরে। নবনিন্ন বেটি কর্ৃোররশরনর উরযোরগ রান্না খাবারও নবতরণ করা
হজে। রহোম রকোয়োররন্টোইরন েোকো ্বরিোরেমূহরক বনতয প্ররয়োজনীয় খোয েোমগ্রীর েহোয়তো করো হরে।
8. েকল স্থোনীয় েরকোর প্রবতষ্ঠোন কররোনো ভোইরোরের েংক্রমণ প্রবতররোরে করণীয় িোতৃোেমূহ মোইবকং, বলেরলট
ও র্োস্টোর বিতররণর মোধ্যরম প্রিোর করো হরে। এেোড়ো, মুনেবর্ প পালি উপলজে স্থানপত েণগণিা যন্ত্র,
নিনেটাল এলইনি নিসজে এবং কযাবল অপাজরটরগজণর িােজি কজরািা িাইরাস সংক্রান্ত সজেতিতামূলক
প্রোরণা অব্যাহত রজয়জে।
9. সকল নসটি কজপপাজরশি ও মপৌরসিা এলাকায় গুরুত্বপূণ পসড়ক, ফুটপাত, ফুটওিারব্রীে, মকায়াজরন্টাইি এলাকা,
গুরুত্বপূণ প হাসপাতাল, বাোর, িসনেদ, বাস টানিপিাল, বাস টানিপিাজল রাখা গণপনরবহি, িাস্টনবি, মসজকন্ডানর
ট্রািফার মস্টশি, স্যানিটানর ল্যান্ডনফল, বনিেমূহ এবং েিসিাগি হয় এরকম স্থািসমূজহ েীবাণুিাশক, নিনেং

পাউিার নেটাজিা হজয়জে এবং হাত ম ায়ার ব্যবস্থা করা হজয়জে। ্র্ ৃোপ্ত মোস্ক ও হযোন্ড স্যোবনটোইজোর বিতরণ করো
হরে। কবমউবনটি ্র্ ৃোরয় বিবভন্ন ্োট ৃনোর এনবজওরদররক েম্পৃি করো হরয়রে।
10. স্থোনীয় েরকোর, ্ল্লী উন্নয়ন ও েমিোয় মন্ত্রণোলরয়র মোননীয় মন্ত্রী কররোনো ভোইরোরের েংক্রমণ প্রবতররোরে বেটি
কর্ৃোররশনেমূহ প্ররয়োজনীয় কোর্ ৃক্রম গ্রহরণর লরক্ষয ১২ টি বেটি কর্ৃোররশরনর অনুকূরল রমোট ১৮.৫০ রকোটি
টোকো জরুবর অে ৃ েহোয়তো িরোদ্দ প্রদোন করররেন। একই কোর্ ৃক্রম ্বরিোলনোর জন্য র্ৌরেভোেমূরহর অনুকূরল
৯.৫২ রকোটি টোকো এিং ইউবনয়ন ্বরষদেমূরহর অনুকূরল রমোট ৫.০০ রকোটি টোকো জরুবর েহোয়তো প্রদোন করো
হরয়রে।
11. ঢোকো উির ও ঢোকো দবক্ষণ বেটি কর্ৃোররশরনর েকল আঞ্চবলক বনি ৃোহী কমৃকতৃোরক এ েংক্রোন্ত ব্যয় বনি ৃোরহর
জন্য ২.০০ লক্ষ টোকো করর িরোদ্দ প্রদোন করো হরয়রে।
12. বেটি কর্ৃোররশরনর আওতোেীন েোস্থযরকন্দ্র/ হোে্োতোলগুরলোরক জরুবর প্ররয়োজরন প্রস্তুত রোখো হরয়রে। ঢোকো
দবক্ষণ বেটি কর্ৃোররশরন বনয়ন্ত্রণোেীন ঢোকো মহোনগর রজনোররল হোে্োতোরল ২০০ শয্যোর জন্য প্রস্তুত রোখো
হরয়রে। অন্যোন্য েকল বেটি কর্ৃোররশরনর আওতোেীন েোস্থযরকন্দ্র/ হোে্োতোলগুরলোরক জরুবর প্ররয়োজরন
ব্যিহোররর জন্য প্রস্তুত রোখো হরয়রে।
13. বেটি কর্ৃোররশন ও র্ৌরেভোেমূরহ কাঁিোিোজোরেমূরহ েোমোবজক দূরে িজোয় রোখোর জন্য ব্যো্ক মোবকৃং করো
হরয়রে।
14. কজরািা িাইরাস সম্পজকপ সজেতিতা বৃনির লজেয নসটি কজপপাজরশিসমূজহর মফইসবুক মপইজে প্রোর অব্যাহত
আজে।
15. কজরািা িাইরাজসর সংক্রিণ প্রনতজরাজ সকল কায পক্রি সশস্ত্র বানহিী এবং অন্যান্য সংনিষ্ট প্রনতষ্ঠাি/ সংস্থার
সাজথ বনবিড় সিন্বয় বনবিত করা হরয়রে।
16. স্থোনীয় েরকোর বিভোগ এিং েকল নসটি কজপপাজরশজির কমৃকতৃো-কমৃিোরীরদর ১(এক) বদরনর রিতন িািিীয়
প্র ািিন্ত্রীর ত্রাণ তহনবজল প্রদাি করা হরয়রে।
17. কররোনোভোইরোে েংক্রোন্ত কোরজ বনরয়োবজত বিবকৎেকরদর ব্যিহোররর জন্য রজলো প্রশোেক, ঢোকো-রক ১০টি গোবর়্ি
প্রদোন করো হরয়রে।
18. ওয়োর্ ৃবভবিক কমৃকতৃো-কমৃিোরী, রেেোরেিীরক র্েোর্ে প্রবশক্ষণ প্রদোন ও তাঁরদর প্রবতররোেমূলক েোস্থযবিবে
অনুেররণর মোধ্যরম েম্ভোব্য দুরর্ ৃোগ রমোকোরিলোর জন্য প্রস্তুবত গ্রহণ করো হরয়রে। এ বিষরয় েোস্থয রেিো বিভোগ,
দুরর্ ৃোগ ব্যিস্থো্নো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলরয়র মতোমত/ ্রোমশৃ অনুেরণ করোর জন্য বনরদ ৃশনো প্রদোন করো হরয়রে।
19. কররোনো ভোইরোরের েংক্রমরণ মৃত্যযিরণকোরী ব্যবিরদররক বেটি কর্ৃোররশন/ র্ৌরেভোর মোবলকোনোেীন
কিরস্থোন/ শ্মশোরন যথাযথ ব্যবস্থাপিায় েমোবহত করো হরে। কিরস্থোরন দোবয়ে্োলনকোরী েকল ব্যবির রদরহ
ররোগ সংক্রিণ প্রবতররোরে র্ের্ে েোস্থয েরঞ্জোম প্রদোন করো হরয়রে।

20. গোজীপুর ও ময়মনবেংহ বেটি কর্ৃোররশন কর্ত্ৃ ক্ষ বিবকৎেক এিং েোস্থযকমীরদর জন্য ্র্ ৃোপ্ত ব্ব্ই বিতরণ
করররে।
21. স্থোনীয় েরকোর বিভোগ হরত মোঠ ্র্ ৃোরয় েকল স্থোনীয় েরকোর প্রবতষ্ঠোন এিং দপ্তর/ েংস্থোর েোরে বনবিড়
রর্োগোরর্োগ রোখো হরে এিং েকল কোর্ ৃক্রম বনয়বমত মবনটবরং করো হরে।
22. স্থোনীয় েরকোর প্রবতষ্ঠোনেমূরহর রর্ েকল জনপ্রবতবনবে কররোনো ্বরবেবতরত েরকোররর ত্রোণ েহোয়তো
কোর্ ৃক্ররম অবনয়ম/ দুনীবতর েোরে জবড়ত, তোরদর বিরুু্রে আইনোনুগ করঠোর ব্যিস্থো গ্রহণ করো হরে। ইরতোমরধ্য
৮ জন ইউবনয়ন ্বরষদ রিয়োরম্যোন এিং ১৬ জন ইউবনয়ন ্বরষদ েদস্যরক েোমবয়কভোরি িরখোস্ত করো
হরয়রে।
23. েকল ওয়োেো, বেটি কর্ৃোররশন, র্ৌর এলোকোয় এিং জনেোস্থয প্ররকৌশল অবেদপ্তর (বর্ব্এইিই) কর্তক
ৃ ্ল্লী
এলোকোয় ্োবন েরিরোহ ব্যিস্থো বনরবিবেন্ন রোখোর জন্য বনরদ ৃশনো প্রদোন করো হরয়রে।
24. জনেোস্থয প্ররকৌশল অবেদপ্তররর মোধ্যরম ২০ টি রজলোয় আইরেোরলশন রেন্টোররর জন্য স্যোবনটোরী ল্যোবিন ও
ওয়োে রিবেন স্থো্ন করো হরয়রে। আইরেোরলশন রেন্টোর বৃবে র্রল িোবহদোর আরলোরক আরও ল্যোবিন ও ওয়োে
রিবেন স্থো্ন করো হরি।
25. উরল্লখ্য, র্ৌরেভো, উ্রজলো ্বরষদ ও ইউবনয়ন ্বরষদেমূহ স্থোনীয় প্রশোেরনর েোরে েমন্বয় করর ে ে
অবেরক্ষরত্র প্ররয়োজনীয় কোর্ ৃক্রম ্বরিোলনো কররে।
26. স্থোনীয় েরকোর, ্ল্লী উন্নয়ন ও েমিোয় মন্ত্রণোলরয়র মোননীয় মন্ত্রী এিং স্থোনীয় েরকোর বিভোরগর বেবনয়র েবিি
মরহোদয় কররোনো েংক্রমণ প্রবতররোরে স্থোনীয় েরকোর প্রবতষ্ঠোনেমূরহর কোর্ ৃক্রম বনবিড় মবনটবরং এিং
েররজবমন ্বরদশৃন কররেন।
27. এ বিভোরগর অনতনরি সনেব (নগর উন্নয়ন) েিাব অনিতাি সরকার-রক এ নবর্জয় মফাকাল ্োে ৃন বহরেরি
মরনোবনত করো হরয়রে।

বি.দ্র: অনুবিভোগ/ অবেশোখোবভবিক স্থোনীয় েরকোর প্রবতষ্ঠোনেমূরহর েকল কোর্ ৃক্রম পৃেকভোরি প্রবতরিদরনর েোরে
েংযুি।

বেটি কর্ৃোররশনেমূহ গৃহীত কোর্ ৃক্রম
1. বেটি কর্ৃোররশরনর েকল বনি ৃোবিত জনপ্রবতবনবেরদর বনজ বনজ কমৃ এলোকোয় েোি ৃক্ষবণকভোরি অিস্থোন করোর
জন্য বনরদ ৃশনো প্রদোন করো হরয়রে।
2. েকল বেটি কর্ৃোররশরনর রকন্দ্রীয় ও আঞ্চবলক ্র্ ৃোরয় কররোনো প্রবতররোরে এিং রর্ রকোন প্রোদুভৃোি রমোকোরিলোয়
দ্রুততম েমরয় ব্যিস্থো গ্রহরণর জন্য কররোল রুম স্থো্ন এিং হটলোইন নম্বর িোলু করো হরয়রে।
3. েকল বেটি কর্ৃোররশরনর ওয়োর্ ৃ ্র্ ৃোরয় কোউবিলরগরণর রনর্তরে গঠিত কবমটি কোজ কররে। েম্প্রবত বিরদশ
রেরৎ েকল ব্যবিরক রহোম রকোয়োররন্টোইরন েোকো বনবিত কররত েকল বেটি কর্ৃোররশন, র্ৌরেভো এলোকোয়
ওয়োর্ ৃবভবিক কোউবিলররর রনর্তরে গঠিত কবমটির মোধ্যরম বনবিড়ভোরি মবনটবরং করো হরে।
4. সরকার প্রদত্ত ত্রাণ সহায়তা, নসটি কজপপাজরশজির অথ পায়জি, িািিীয় মিয়র/ কাউনিলরগরণর ব্যনিগত উজযারগ
এিং বিবভন্ন রেেোরেিী প্রবতষ্ঠোরনর মোধ্যরম প্রোপ্ত নিতয প্রজয়ােিীয় খায সািগ্রী ও িগদ অথ প অনত দনরদ্র/ দুস্থ
ও কিপহীি পনরবাজরর িজে নবতরণ করা হরে। নবনিন্ন বেটি কর্ৃোররশরনর উরযোরগ রান্না খাবারও নবতরণ করা
হজে। রহোম রকোয়োররন্টোইরন েোকো ্বরিোরেমূহরক বনতয প্ররয়োজনীয় খোয েোমগ্রীর েহোয়তো করো হরে।
5. েকল স্থোনীয় েরকোর প্রবতষ্ঠোন কররোনো ভোইরোরের েংক্রমণ প্রবতররোরে করণীয় িোতৃোেমূহ মোইবকং, বলেরলট
ও র্োস্টোর বিতররণর মোধ্যরম প্রিোর করো হরে। এেোড়ো, মুনেবর্ প পালি উপলজে স্থানপত েণগণিা যন্ত্র,
নিনেটাল এলইনি নিসজে এবং কযাবল অপাজরটরগজণর িােজি কজরািা িাইরাস সংক্রান্ত সজেতিতামূলক
প্রোরণা অব্যাহত রজয়জে।
6. সকল নসটি কজপপাজরশি এলাকায় গুরুত্বপূণ প সড়ক, ফুটপাত, ফুটওিারব্রীে, মকায়াজরন্টাইি এলাকা, গুরুত্বপূণ প
হাসপাতাল, বাোর, িসনেদ, বাস টানিপিাল, বাস টানিপিাজল রাখা গণপনরবহি, িাস্টনবি, মসজকন্ডানর ট্রািফার
মস্টশি, স্যানিটানর ল্যান্ডনফল, বনিেমূহ এবং েিসিাগি হয় এরকম স্থািসমূজহ েীবাণুিাশক, নিনেং পাউিার
নেটাজিা হজয়জে এবং হাত ম ায়ার ব্যবস্থা করা হজয়জে। ্র্ ৃোপ্ত মোস্ক ও হযোন্ড স্যোবনটোইজোর বিতরণ করো হরে।
কবমউবনটি ্র্ ৃোরয় বিবভন্ন ্োট ৃনোর এনবজওরদররক েম্পৃি করো হরয়রে।
7. ঢোকো উির ও ঢোকো দবক্ষণ বেটি কর্ৃোররশরনর েকল আঞ্চবলক বনি ৃোহী কমৃকতৃোরক এ েংক্রোন্ত ব্যয় বনি ৃোরহর
জন্য ২.০০ লক্ষ টোকো করর িরোদ্দ প্রদোন করো হরয়রে।
8. বেটি কর্ৃোররশরনর আওতোেীন েোস্থযরকন্দ্র/ হোে্োতোলগুরলোরক জরুবর প্ররয়োজরন প্রস্তুত রোখো হরয়রে। ঢোকো
দবক্ষণ বেটি কর্ৃোররশরন বনয়ন্ত্রণোেীন ঢোকো মহোনগর রজনোররল হোে্োতোরল ২০০ শয্যোর জন্য প্রস্তুত রোখো
হরয়রে। অন্যোন্য েকল বেটি কর্ৃোররশরনর আওতোেীন েোস্থযরকন্দ্র/ হোে্োতোলগুরলোরক জরুবর প্ররয়োজরন
ব্যিহোররর জন্য প্রস্তুত রোখো হরয়রে।
9. বেটি কর্ৃোররশন ও র্ৌরেভোেমূরহ কাঁিোিোজোরেমূরহ েোমোবজক দূরে িজোয় রোখোর জন্য ব্যো্ক মোবকৃং করো
হরয়রে।
10. কজরািা িাইরাস সম্পজকপ সজেতিতা বৃনির লজেয নসটি কজপপাজরশিসমূজহর মফইসবুক মপইজে প্রোর অব্যাহত
আজে।
11. কজরািা িাইরাজসর সংক্রিণ প্রনতজরাজ সকল কায পক্রি সশস্ত্র বানহিী এবং অন্যান্য সংনিষ্ট প্রনতষ্ঠাি/ সংস্থার
সাজথ বনবিড় সিন্বয় বনবিত করা হরয়রে।
12. স্থোনীয় েরকোর বিভোগ এিং েকল নসটি কজপপাজরশজির কমৃকতৃো-কমৃিোরীরদর ১(এক) বদরনর রিতন িািিীয়
প্র ািিন্ত্রীর ত্রাণ তহনবজল প্রদাি করা হরয়রে।
13. ওয়োর্ ৃবভবিক কমৃকতৃো-কমৃিোরী, রেেোরেিীরক র্েোর্ে প্রবশক্ষণ প্রদোন ও তাঁরদর প্রবতররোেমূলক েোস্থযবিবে
অনুেররণর মোধ্যরম েম্ভোব্য দুরর্ ৃোগ রমোকোরিলোর জন্য প্রস্তুবত গ্রহণ করো হরয়রে। এ বিষরয় েোস্থয রেিো বিভোগ,
দুরর্ ৃোগ ব্যিস্থো্নো ও ত্রোণ মন্ত্রণোলরয়র মতোমত/ ্রোমশৃ অনুেরণ করোর জন্য বনরদ ৃশনো প্রদোন করো হরয়রে।
14. কররোন ভোইরোরের েংক্রমরণ মৃত্যযিরণকোরী ব্যবিরদররক বেটি কর্ৃোররশন/ র্ৌরেভোর মোবলকোনোেীন
কিরস্থোন/ শ্মশোরন যথাযথ ব্যবস্থাপিায় েমোবহত করো হরে। কিরস্থোরন দোবয়ে্োলনকোরী েকল ব্যবির রদরহ
ররোগ সংক্রিণ প্রবতররোরে র্ের্ে েোস্থয েরঞ্জোম প্রদোন করো হরয়রে।

15. গোজীপুর ও ময়মনবেংহ বেটি কর্ৃোররশন কর্ত্ৃ ক্ষ বিবকৎেক এিং েোস্থযকমীরদর জন্য ্র্ ৃোপ্ত ব্ব্ই বিতরণ
করররে।

মপৌরসিা অবেশোখো হজত গৃহীত কায পক্রি:
১.

২.
৩.

৪.

২০১৯-২০ অথ প বেজরর বানর্ পক উন্নয়ি বাজেজটর “নবজশর্ মথাক (িািিীয় িন্ত্রীর অনিপ্রায় অনুযায়ী)” উপখাত হজত মকানিি-১৯ (কজরািা িাইরাস) মিাকাজবলার নিনিত্ত ৩২৮ টি মপৌরসিার অনুকূজল জীনোণুনোশক ও
সুরক্ষো েোমগ্রী ক্ররয়র জন্য ৯,৫২,০০,০০০.০০ টোকো (িয় মকাটিবায়ান্ন লে টাকা) িরোদ্দ প্রদোন করো হরয়রে।
প্ররতযক মেলা সদরস্থ ‘ক’ মেনণর মপৌরসিা (৫৩টি মপৌরসিা) প্রনত ৫ লে টাকা করর, রজলো েদররর
িোইররর ‘ক’ রেণীর র্ৌরেভোর (১৩৭টি মপৌরসিা) প্রনত ৩ লে টাকা কজর,
অবনশষ্ট ১৩৮ টি খ ও গ মেনণর (খ রেণীর ৯৯টি এিং গ রেণীর ৩৯টি ) র্ৌরেভো প্রবত ২.০০ লক্ষ টোকো করর
িরোদ্দ প্রদোন করো হরয়রে।
মিঙ্গুর প্রজকাপ এবং বতপিাি কজরািা িাইরাস মিাকানবলার লজেয ববজদনশক ওঅিযন্তরীণ প্রনশেণ উপখাজত
র ৫ মকাটি টাকা অথ প নবিাজগর সম্মনতক্রজি সিন্বয়পূব পক িশক নি ি ও পনরস্কার পনরেন্নতাকায পক্রজির ে
ন্য খ’ ও ‘গ’ মেণীর মপৌরসিার অনুকূজল বরাদ্দ প্রদাি করা হজয়জে।
ত্রাণ নবতরজণ মপৌরসিার েিপ্রনতনিন গণ এবং কিপোরীগণজকািরকি অনিয়ি ও দুিীনতজত েনি়জয় পি়জল
সািনয়ক বরখািসহ মফৌেদারী িািলা দাজয়র করা হজব বজল োনিজয় পনরপত্র জোবর করো হরয়রে। ত্রোণ
বিতরণ কোর্ ৃক্ররম েেতো বনবিতকরল্প মবনটবরং টিম গঠন কর হরয়রে।
কজরািা পনরনস্থনত মিাকাজবলার েন্য র্ৌরেভোর কোর্ ৃক্রম মবনটবরং করোর জন্য একটি Whats App
গ্রু্ রখোলো হরয়রে।
এ গ্রুজপর িােজি মপৌরসিায় বসবাসরত নিম্ন আজয়র িানুর্, বনিবানস, মবকার েনিক, ো েনিক, মরষ্টুজরন্ট ে
নিক, িটরযাি েনিক, নিিপাণ ও কৃনর্ েনিক, ো মদাকািদার, নদিিজুর, িবঘুজর, প্রনতবন্ধী, বয়স্ক ব্যনি, স্বা
িী পনরতযিা/ নব বা িারী, নিক্ষুক মবজদ, নহেি়া, দুজল সম্প্রদায়, পথনশশু, নরক্সা/িযািোলক সহ সকল অস
হায় গরীব ব্যনিজদর িাজে ত্রাণ নবতরজিরনিজদ পশিা মদওয়া হজয়জে। মপৌরসিাগুজলা হজত পনরেন্নতা কায পক্রি
, কিপহীিজদর িাজে ত্রাণ নবতরণ, মহাি মকায়াজরনন্টিনিনিতকরণ, িশক নি ি ইতযানদ কিপকাজন্ডর সনেত্র প্র
নতজবদি এগ্রুজপর িােজি মদখা যাজে।

উন্নয়ন অনুবিভোরগর কোর্ ৃক্রম:
১।

কররোনোভোইরোে েংক্রোন্ত কোরজ বনরয়োবজত বিবকৎেকরদর ব্যিহোররর জন্য রজলো প্রশোেক, ঢোকোরক ১০টি গোবর়্ি প্রদোন করো হরয়রে।

২।

েমঘন কোরজ বনরয়োবজত দবরদ্র েবমকরদর ্োবরেবমক অগ্রোবেকোর বভবিরত প্রদোন করো হরে।

৩।

স্থোনীয় প্রশোেরনর েোরে েমন্বরয়র মোধ্যরম েোমোবজক দূরে িজোয় রররখ রর্খোরন রর্খোরন েম্ভি
রেখোরন েমঘন ও জরুবর উন্নয়ন কোজ েম্পোদন করো হরে।

৪।

বিভোগ, রজলো ও উ্রজলো ্র্ ৃোরয়র কমৃকতৃোরদর কমৃস্থরল অিস্থোন করর স্থোনীয় প্রশোেরনর েোরে
রর্োগোরর্োগ রররখ দোবয়ে ্োলরনর বিষয়টি বনবিত করো হরয়রে।

মেলা পনরর্দ অন শাখার কোর্ ৃক্রম:
১।
২।
৩।
৪।

৫।

কজরািা িাইরাস সংক্রিণ প্রনতজরাজ মেলা পনরর্জদর রােস্ব তহনবজলর অথ পায়জি েিসা ারজণর িজে হযাণ্ড
স্যানিটাইোর/ হযাণ্ড ওয়াশ, িাস্ক ইতযানদ নবতরণ ও কজরািার নবিারজরাজ েিসজেতিতা বৃনির েন্য
নলফজলট নবতরজণর নিজদশপিা প্রদাি করা হজয়জে।
রজলো ্বরষরদর ত্রোণ তহবিল হরত কররোনো েংক্রমণ রমোকোরিলোর জন্য রজলো ও উ্রজলো প্রশোেরনর েোরে
েমন্বয় করর দবরদ্র ও দুস্থরদর জন্য ত্রোণ েোমগ্রী বিতররণর জন্য বনরদ ৃশনো প্রদোন করো হরয়রে।
কজরািার কারজণ কিপহীি/ দুুঃস্থ িানুজর্র িজে ত্রাণ নবতরজণর েন্য এনিনপর সংরনেত উপখাত হজত কজয়কটি
মেলা পনরর্জদ এ পয পন্ত ৬০ লে টাকা বরাদ্দ প্রদাি করা হজয়জে।
এনিনপ'র ২০১৯-২০২০ অথ প বেজরর বরাদ্দ হজত অপ্রতযানশত ( প্রাকৃনতক দূজয পাগ, িহািারী ইতযানদ) নশজরািাজি
একটি িতুি উপখাত সৃনষ্ট কজর নবযিাি মদশ ও নবজদশ প্রনশেণ উপখাতসহ দুটি উপখাজতর অব্যনয়ত অথ প
উি উপখাজত স্থািান্তজরর প্রিাব অথ প নবিাজগ মপ্ররণ হজয়জে। উি িবসৃষ্ট উপখাজত প্রিানবত ১৬ মকাটি টাকা
কজরািা পনরনস্থনত মিাকানবলার েন্য মেলা পনরর্দসমূজহ বরাদ্দ মদয়ার পনরকল্পিা রজয়জে।
এোড়াও, এনিনপ বরাজদ্দর সংরনেত উপখাজতর অথ প হজত পয পায়ক্রজি নবনিন্ন মেলা পনরর্জদ প্রজয়ােি
অনুযায়ী বরাদ্দ প্রদাি করা যাজব।

উ্রজলো ্বরষরদর কোর্ ৃক্রম:
কররোনো ভোইরোে বিস্তোরররোরে উ্রজলো অবেশোখো কর্তক
ৃ জরুরী গৃহীত উরযোগ ও ভবিষ্যত ্বরকল্পনো :
১. উ্রজলো ্বরষরদর রোজে তহবিরলর অপ্রতযোবশত খোরতর ৫ লক্ষ টোকো হরত ব্যরয়র বিষরয় স্পবষ্টকরণ
এিং আরও অবেক অে ৃ ব্যরয়র প্ররয়োজন হরল এ বিভোরগর বনকট হরত ভূতোর্ক্ষ অনুরমোদন গ্রহরনর
বিষরয় েকল উ্রজলো ্বরষদরক বনরদ ৃশনো প্রদোন করো হরয়রে ۔
২- ইউবনয়ন ্র্ ৃোরয় মোস্ক , স্যোবনটোইজোর , জীিোণু নোশক,ব্ব্ই ইতযোবদ ক্ররয়র জন্য ৪৯২টি উ্রজলোয়
রমোট ৫ রকোটি টোকো িরোদ্দ প্রদোন করো হরয়রে ۔
৩- উ্রজলো উন্নয়ন তহবিরলর আওতোয় িোবষ ৃক উন্নয়ন কমৃসূবিরত বিবিে খোরত ( ত্রোণ কোর্ ৃ ) িরোদ্দকৃত
৫% অে ৃ হরত ব্যয় বিষরয় স্পষ্টীকরণ করো হরয়রে ۔
৪- উ্রজলোেমূরহ িরোদ্দ প্রদোরনর লরক্ষ এবর্ব্র অন্যোন্য উ্খোরতর (িোেো িোবড় রমরোমত / বনমৃোণ ,
অবর্রটোবরয়োম বনমৃোণ ও বিরদশ প্রবশক্ষণ ) অব্যবয়ত অে ৃ রমোট ২৪ ۔৪৫ রকোটি প্রোকৃবতক দুরর্ ৃোগ েংক্রোন্ত
উ্খোরত আনয়রনর লরক্ষ অে ৃ বিভোরগ প্রস্তোি রপ্ররণ করো হরয়রে ۔
ভবিষ্যত ্বরকল্পনো :
কররোনো মহোমোবর েংক্রোরন্ত ্রিতী ্বরবস্থবত বিরিিনো করর উ্রজলো উন্নয়ন তহবিরলর আওতোয়
উ্রজলো িোবষ ৃক উন্নয়ন কমৃসূবিরত বিবিে খোরত ( ত্রোণ কোর্ ৃ ) িরোরদ্দর ্বরমোন ৫% হরত বৃবে করর
১৫% এ উন্নীতকররণর ্বরকল্পনো ররয়রে।

ইউবনয়ন ্বরষদ অনুবিভোরগর কোর্ ৃক্রম:








কররোনোভোইরোরের েংক্রমণজবনত ্বরবস্থবত রমোকোরিলোয় ইউবনয়ন ্বরষরদর রিয়োরম্যোন ও
েকল েদস্যরক ে ে কমৃস্থরল েোি ৃক্ষবণক উ্বস্থত রেরক েকল কোর্ ৃক্ররমর সুষ্ঠু ব্যিস্থো্নো
বনবিত কররত বনরদ ৃশনো প্রদোন করো হরয়রে।
ইউবনয়ন ্বরষরদর রিয়োরম্যোন, েকল েদস্য ও কমৃিোরীর রিতন ভোতোবদ দ্রুত েোড় করো হরয়রে।
েরকোররর ত্রোণ েহোয়তো কোরজ অবনয়রমর জন্য দোয়ী ৮ জন ইউবনয়ন ্বরষদ রিয়োরম্যোন এিং ১৬
জন েদস্যরক েোমবয়কভোরি িরখোস্ত করো হরয়রে।
স্থোনীয় েরকোর বিভোরগর অেীরন LGSP-3 শীষ ৃক উন্নয়ন প্রকরল্পর আওতোয় ৪,৫০,০০০ (িোর
লক্ষ ্ঞ্চোশ হোজোর) ্বরিোররক ্বরিোর প্রবত ২,০০০.০০টোকো (দুই হোজোর টোকো) মোনবিক
েহোয়তো প্রদোরনর জন্য েি ৃরমোট ৯০.০০ (নব্বই) রকোটি টোকো প্রদোরনর জন্য বিশ্বব্যোংক িরোির
প্রস্তোি রপ্ররণ করো হরয়রে।
এবিরভটিং বভরলজ রকোট ৃ রেইজ-২ এর আওতোয় ১,০৮,০০০ (এক লক্ষ আট হোজোর) ্বরিোররক
২,০০০.০০ (দুই হোজোর) টোকো করর রমোট ২২.০০ (িোইশ) রকোটি টোকো প্রদোরনর জন্য ইউএনবর্ব্
িরোির প্রস্তোি রপ্ররণ করো হরয়রে।

্োবন েরিরোহ অনুবিভোরগর কোর্ ৃক্রম
 েকল ওয়োেো, বেটি কর্ৃোররশন, র্ৌর এলোকোয় এিং জনেোস্থয প্ররকৌশল অবেদপ্তর (বর্ব্এইিই)
কর্তক
ৃ ্ল্লী এলোকোয় ্োবন েরিরোহ ব্যিস্থো বনরবিবেন্ন রোখরত হরি এিং রকোন অিস্থোরতই গ্রোহরকর
্োবনর লোইন বিবেন্ন করো র্োরি নো মরমৃ স্থোনীয় েরকোর বিভোগ কর্তক
ৃ েংবিষ্ট প্রবতষ্ঠোনেমূহরক
বনরদ ৃশনো প্রদোন করো হরয়রে।
 জনগুরুেপূণ ৃ স্থোরন প্ররয়োজনীয় েংখ্যক ওয়োে রিবেন স্থো্ন করোর জন্য েকল ওয়োেো ও
বর্ব্এইিইরক বনরদ ৃশনো প্রদোন করো হরয়রে। তৎ্বররপ্রবক্ষরত ওয়োেো এিং বর্ব্এইিই তোরদর
আওতোভুি এলোকোয় প্ররয়োজনীয় কোর্ ৃক্রম গ্রহণ করররে।
 েকল ওয়োেো ও বর্ব্এইিই রক তোরদর অবেন এলোকোয় গুরুেপূণ ৃ রোস্তোয় বিবিং ্োউর্োর বমবেত
্োবন বেটোরত িলো হরয়রে। ওয়োেো ও বর্ব্এইিই অবেভুি এলোকোয় বনজে ্বরিহন (ওয়োটোর
রকবরয়োর) এর মোধ্যরম এিং রর্ েকল এলোকোয় ্বরিহন েংকট ররয়রে রেখোরন েোয়োর েোবভৃরের
েহোয়তোয় বিবিং ্োউর্োর বমবেত ্োবন বেটোরনো কোর্ ৃক্রম অব্যহত ররয়রে।
 ইউবনরেরের েহোয়তোয় বর্ব্এইিই কর্তক
ৃ েপ্তোরহ একিোর বভবর্ও কনেোরররির মোধ্যরম মোঠ
্র্ ৃোরয় কমৃরত েকল তেোিেোয় প্ররকৌশলী এিং বনি ৃোহী প্ররকৌশলীগরণর েোরে ভোর্চয়ৃ োল েভো করর
প্ররয়োজনীয় বনরদ ৃশনো প্রদোন করো হরে। এ ভোর্চয়ৃ োল েভোয় স্থোনীয় েরকোর, ্ল্লী উন্নয়ন ও েমিোয়
মন্ত্রণোলরয়র মোননীয় মন্ত্রী মরহোদয় এিং স্থোনীয় েরকোর বিভোরগর বেবনয়র েবিি মরহোদয় উ্বস্থত
রেরক প্ররয়োজনীয় বনরদ ৃশনো প্রদোন কররেন।
 ওয়োেো অবেভুি এলোকোয় গ্রহরকর ্োবনর বিল জুন ্র্ ৃন্ত জবরমোনো (বিলম্ব বে) ব্যবতত অনলোইরন
্বররশোরের ব্যিস্থো গ্রহরণর জন্য েকল ওয়োেোরক বনরদ ৃশনো প্রদোন করো হরয়রে।
 বর্ব্এইিই কর্তক
ৃ ২০ টি রজলোয় আইরেোরলশন রেন্টোররর জন্য স্যোবনটোরী ল্যোবিন ও ওয়োে রিবেন
স্থো্ন করো হরয়রে। আইরেোরলশন রেন্টোর বৃবে র্রল িোবহদোর আরলোরক আরও ল্যোবিন ও ওয়োে
রিবেন স্থো্ন করো হরি।

 রর্ েকল এলোকোয় স্কুল িো করলজ ভিরন আইরেোরলশন রেন্টোর স্থো্ন করো হরয়রে রেখোরনই
বর্ব্এইিই কর্তক
ৃ স্যোবনটোরী ল্যোবিণ ও ওয়োে রিবেন স্থো্ন হরে।
 এরক্ষরত্র েম্ভোব্য ররোগী, রেিোপ্রদোনকোরী বিবকৎেক, নোে ৃ এিং বনরো্িো কমীরদর জন্য েোস্থযবিবে
রমরন পৃেক ল্যোবিণ ও ওয়োে রিবেন বনমৃোণ করো হরে।






জনেোস্থয প্ররকৌশল অবেদপ্তর কর্তক
ৃ গৃহীত কোর্ ৃক্রম:
আইরেোরলোশন রেন্টোরেমূরহ েম্ভোব্য ররোগী, রেিোদোনকোরী র্োিোর, নোে ৃ ও বনরো্িো কমীরদর জন্য
পৃেকভোরি বনম্নিবণ ৃত িোরটি কোজ করো হরয়রেo েোিমোরবেিল ্োম্পযুি নলকূ্ স্থো্ন।
o রগোেলখোনো ততরী।
o ওয়োে রিবেন ততরী।
o স্যোবনটোরী ল্যোবিণ স্থো্ন।
রজলো েদরর ১০টি করর এিং উ্রজলোয় ০২টি করর ওয়োে রিবেন স্থো্রনর কোজ রশষ ্র্ ৃোরয়
ররয়রে।
্ল্লী এলোকোয় সুর্য় ্োবন েরিরোহ বনরবিবেন্ন রোখোর জন্য নলকূর্র খুিড়ো র্ন্ত্রোংশ বিনোমূরল
েরিরোহ করো হরে।
্ল্লী অঞ্চরল প্রবতটি নলকূ্ েিল রোখরত প্ররতযক উ্রজলোয় রমকোবনকরদর েমন্বরয় একটি
‘Rapid Response Team’ গঠন করো হরয়রে।
কক্সিোজোর রজলোয় িোস্তুর্চযত ররোবহঙ্গোরদর কযোম্প েমূরহ গৃহীত ব্যিস্থোঃ

 স্থোনীয় েরকোর বিভোরগর বনরদ ৃশনোর রপ্রবক্ষরত জনেোস্থয প্ররকৌশল অবেদপ্তর (বর্ব্এইিই) কর্তক
ৃ
কক্সিোজোর রজলোয় বময়োনমোর হরত িোস্তুর্চযত ররোবহঙ্গো কযোম্পেমূরহ বনম্নিবণ ৃত কোর্ ৃক্রম গ্রহণ করো
হরয়রে:
o বিশ্ব ব্যোংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যোংক (এবর্বি), জোইকো ও ইউবনরেে এর েহোয়তোয় ১৬ টি
বমবন ্োই্ ওয়োটোর স্কীম িোলুর মোধ্যরম েোি ৃক্ষবনক ্োবন েরিরোহ করো হরে।
o রটকনোরের ৩টি কযোরম্প (২৫নং, ২৬নং ও ২৭নং) ্োবনর েংকট বনরেরন ৪ টি ওয়োটোর
কযোবরয়োররর মোধ্যরম েোি ৃক্ষবনক ্োবন েরিরোরহর ব্যিস্থো করো হরয়রে।
o শরনোেী কযোরম্পর টয়রলট েমূহ বনয়বমত বর্-স্লোবজং করো হরে এিং টয়রলরটর ্োরশ
হযোন্ড ওয়োরশর ব্যিস্থো করো হরয়রে।
o শরনোেী কযোরম্পর িোজোর ও রশল্টোর েমূরহ জনেরিতনতো বৃবের লরক্ষয হোইবজন প্ররমোশন
কোর্ ৃক্রম রজোরদোর করো হরয়রে। ওয়োশ ক্লোষ্টোররর েকল জোবতেংঘ েংস্থো, রদবশ এিং
আন্তজৃোবতক এনবজও েংস্থোর েোরে েমন্বয় করর কোজ িোস্তিোয়ন করো হরে এিং ওয়োশ
রেিররর মোধ্যরম NCOVID-19 Strategy Develop করোর কোজ িলমোন
ররয়রে।

ভবিষ্যৎ কমৃ্বরকল্পনো:
 েকল ্োিবলক রেে, বশক্ষো প্রবতষ্ঠোন ও েরকোবর/রিেরকোবর অবেরে লক-র্োউন উরঠ র্োিোর ্ররও
বনয়বমত হোত রেোয়োর ব্যিস্থো করো হরি।
 বনরো্দ ্োবন েরিরোহ ব্যিস্থো েিল রোখোর বিষয়টি বনবিত করো হরি।
 উবল্লবখত বিষয়েমূহ বনবিত কররত জনেোস্থয প্ররকৌশল অবেদপ্তর ও েকল ওয়োেোরক ‘Life after
Lock-Down: A Comprehensive Survival Plan’ বশররোনোরম বিস্তোবরত কমৃ্বরকল্পনো
ততরী কররত বনরদ ৃশনো প্রদোন করো হরি।
 কবভর্-১৯ (কররোনো) েংক্রমণ প্রবতররোরে গৃহীত কোর্ ৃক্রম িোস্তিোয়ন ও লক-র্োউন ্রিতী ্দরক্ষ্
গ্রহরণর রক্ষরত্র প্ররয়োজনীয় অে ৃোয়রনর বিষরয় অে ৃ বিভোগরক অনুররোে করো হরি।
স্থোনীয় েরকোর বিভোগ কর্তক
ৃ এতদেংক্রোন্ত প্রকল্প গ্রহরণর ্বরকল্পনো ররয়রে।


