কর োনো ননরে প্রধোনমন্ত্রী ৩১ দফো ননরদেশনো, IEDCR এবং স্বোস্থ্য বোতোেরন
হটলোইন নোম্বোর য োগোর োগ ননরদেশনো এবং WHO এ কর োনো ভোই োস
প্রনতর োরধ প্রধোনমন্ত্রী

ননরদেশনো

## কর োনো ননরে প্রধোনমন্ত্রী ৩১ দফো ননরদেশনো :
যদরশ চলমোন কর োনো ভোই োস পন নস্থ্নতরত প্রধোনমন্ত্রী যশখ হোনসনো কতত ক
ে গত ০২ এনপ্রল, ২০২০
বতহস্পনতবো যদরশ জনগরে জনয ৩১ দফো ননরদেশনো নদরেরেন।
প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা ননর্দেশনাগুর্ া হ ১) কর্রানা ভাইরাস সম্পর্কে নিনকৎসা ব্যব্স্থা গ্রহণ করর্ে হর্ব্। এ ভাইরাস সম্পনকেে সর্িেনো কার্ক্রম
ে
ব্াস্তব্ায়ন করর্ে হর্ব্।
২) ুর্কািুনরর দরকার ননই, কর্রানা ভাইরার্সর উপসর্ নদখা
ে
নদর্ ডাক্তার্রর শরণাপন্ন নহান।
৩) নপনপই সাধারণভার্ব্ সকর্ র পরার দরকার ননই। নিনকৎসা সংনিষ্ট সকর্ র জনয নপনপই ননশ্চিে করর্ে হর্ব্।
এই নরার্ নিনকৎসায় ব্যব্হৃে নপনপই, মাস্কসহ সক নিনকৎসা সরঞ্জাম জীব্াণুমুক্ত রাখা এব্ং ব্জেয অপসারর্ণর
নের্ে নব্র্শষ সাব্ধানো অব্ ম্বন করর্ে হর্ব্।
৪) নকানভড-১৯ নরার্র্র নিনকৎসায় ননর্য়াশ্চজে সক নিনকৎসক, নাস,ে যাব্ নেকনননশয়ান, পনরচ্ছন্নোকমী,
এযাম্বুর্ ন্স িা কসহ সংনিষ্ট সকর্ র স্বাস্থয সুরোয় নব্র্শষ অগ্রানধকার প্রদান করর্ে হর্ব্।
৫) র্ারা নহাম নকায়ার্রন্টাইর্ন ব্া আইর্সার্ শর্ন আর্েন, োর্দর প্রনে মাননব্ক আিরণ করর্ে হর্ব্।
৬) ননয়নমে হাে নধায়া, মাস্ক ব্যব্হার ও সামাশ্চজক দূরত্ব ব্জায় রাখাসহ এর্ের্ে স্বাস্থযনব্নধ নমর্ন ি র্ব্ন।
৭) নদীর্ব্ষ্টষ্টে নজ াসমূর্হ ননৌ-এম্বুর্ র্ন্সর ব্যব্স্থা করর্ে হর্ব্।
৮) অনযানয নরার্র্ আক্রান্তর্দর র্থার্থ স্বাস্থয পরীো এব্ং নিনকৎসার্সব্া অব্যাহে রাখর্ে হর্ব্।
৯) পনরচ্ছন্নো ননশ্চিে করা। সারার্দর্শর সক
পনরচ্ছন্ন কার্ক্রম
ে
আরও নজারদার করর্ে হর্ব্।

নসষ্টে কর্পার্রশন,
ে
নপৌরসভা ও উপর্জ া পনরষদর্ক পনরষ্কার-

১০) আইন-শৃঙ্খ া নব্ষর্য় দৃষ্টষ্ট নদর্ে হর্ব্। জােীয় এ দুর্র্ার্র্
ে
স্বাস্থযর্সব্া নব্ভার্, প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খ া রোকারী
ব্ানহনী, সশস্ত্র ব্ানহনী নব্ভার্সহ সক সরকানর কমকেে
ে ার্ণ র্থার্থ ও সুষ্ঠু সমন্বর্য়র মাধযর্ম কাজ কর্র র্ার্চ্ছন- এ
ধারা অব্যাহে রাখর্ে হর্ব্।
১১) োণ কার্জ নকান ধরর্নর দুনীনে সহয করা হর্ব্ না।

১২) নদনমজুর, শ্রনমক, কৃষক নর্ন অভুক্ত না থার্ক। োর্দর সাহার্য করর্ে হর্ব্। নখর্ে খাওয়া দনরদ্র জনর্র্াষ্ঠীর
জনয অনেনরক্ত োন কা তেনর করর্ে হর্ব্।
১৩) নসাশযা নসফষ্টের্নে কার্ক্রম
ে
অব্যাহে থাকর্ব্।
১৪) অথনননেক
ে
কমকাণ্ড
ে
নর্ন স্থনব্র না হয়, নস নব্ষর্য় র্থার্থ নজর নদর্ে হর্ব্।
১৫) খাদয উৎপাদন ব্যব্স্থা িা ু রাখর্ে হর্ব্, অনধক প্রকার ফস উৎপাদন করর্ে হর্ব্। খাদয ননরাপত্তার জনয র্া র্া
করা দরকার করর্ে হর্ব্। নকান জনম নর্ন পনেে না থার্ক।
১৬) সরব্রাহ ব্যব্স্থা ব্জায় রাখর্ে হর্ব্। র্ার্ে ব্াজার িা ু থার্ক।
১৭) সাধারণ কার্ক্রম
ে
অব্যাহে থাকর্ব্। দ্রব্যমূ য ননয়ন্ত্রর্ণ রাখর্ে হর্ব্।
১৮) জনস্বার্থ ে ব্াং া নব্ব্র্ষরে সক অনুষ্ঠান ব্ন্ধ রাখর্ে হর্ব্ র্ার্ে জনসমার্ম না হয়। ঘর্র ব্র্স নডশ্চজো
পদ্ধনের্ে নব্ব্ষ উদর্াপন
ে
করর্ে হর্ব্।
১৯) স্থানীয় জনপ্রনেনননধর্ণ, রাজনননেক ননেৃব্ৃন্দ, সমার্জর সক
জানাশ্চচ্ছ। প্রশাসন সক র্ক ননর্য় কাজ করর্ব্।

স্তর্রর জনর্ণর্ক একর্র্ার্র্ কাজ করার আহ্বান

২০) সরকার্রর পাশাপানশ সমার্জর নব্ত্তশা ী ব্যশ্চক্ত ও প্রনেষ্ঠানসমূহ নজ া প্রশাসক ও উপর্জ া ননব্াহী
ে অনফসার্রর
সর্ে সমন্বয় কর্র োণ ও স্বাস্থযর্সব্া কার্ক্রম
ে
পনরিা না করর্ব্ন।
২১) জনপ্রনেনননধ ও উপর্জ া প্রশাসন ওয়াডেনভনত্তক োন কা প্রণয়ন কর্র দুুঃস্থর্দর মর্ধয খাব্ার নব্েরণ করর্ব্ন।
২২) সমার্জর সব্র্ির্য় নপনের্য় পড়া জনর্র্াষ্ঠী নর্মন: কৃনষ শ্রনমক, নদনমজুর, নরক্সা/ভযান িা ক, পনরব্হন শ্রনমক,
নভেুক, প্রনেব্ন্ধী, পথনশশু, স্বামী পনরেযক্তা/নব্ধব্া নারী এব্ং নহজড়া সম্প্রদার্য়র প্রনে নব্র্শষ নজর রাখাসহ োণ
সহায়ো প্রদান ননশ্চিে করর্ে হর্ব্।
২৩) প্রব্ীণ নার্নরক ও নশশুর্দর প্রর্য়াজনীয় ব্যব্স্থা গ্রহণ করর্ে হর্ব্।
২৪) দুর্র্ার্
ে নব্ষয়ক স্থায়ী আর্দশাব্ ী (এসওনড) র্থার্থভার্ব্ প্রনেপা র্নর জনয সক
নস্বচ্ছার্সব্ী সংর্ঠর্নর প্রনে আহ্বান জানাশ্চচ্ছ।

সরকানর কমিারী
ে
ও

২৫) ননেয প্রর্য়াজনীয় দ্রর্ব্যর উৎপাদন, সরব্রাহ ও ননয়নমে ব্াজারজােকরণ প্রশ্চক্রয়া মননেনরংর্য়র জনয
প্রর্য়াজনীয় ব্যব্স্থা গ্রহণ করর্ব্ন।
২৬) আেশ্চিে হর্য় অনেনরক্ত পণয ক্রয় করর্ব্ন না। খাদযশসযসহ প্রর্য়াজনীয় সক পর্ণযর পর্াপ্ত
ে মজুদ রর্য়র্ে।
২৭) কৃষকর্ণ ননয়নমে িাষাব্াদ িান র্য় র্ার্ব্ন। এর্ের্ে সরকানর প্রর্ণাদনা অব্যাহে থাকর্ব্।
২৮) সক নশল্প মান ক, ব্যব্সায়ী ও ব্যশ্চক্ত পর্ার্য়
ে ননজ ননজ নশল্প ও ব্যব্সা প্রনেষ্ঠান এব্ং ব্ানড়-ঘর পনরষ্কার রাখর্ব্ন।
২৯) নশল্প মান কর্ণ শ্রনমকর্দর সর্ে আ াপ-আর্ ািনার মাধযর্ম ননর্জর্দর স্বাস্থয সুরো ননশ্চিে কর্র উৎপাদন
অব্যাহে রাখর্ব্ন।

৩০) র্ণমাধযম কমীরা জনসর্িেনো সৃষ্টষ্টর্ে র্থার্থ ভূ নমকা পা ন কর্র ির্ র্েন। এর্ের্ে নব্নভন্ন ধরর্নর গুজব্ ও
অসেয েথয র্ার্ে নব্ভ্রানন্ত েড়ার্ে না পার্র, নসনদর্ক সজার্ দৃষ্টষ্ট রাখর্ে হর্ব্।
৩১) গুজব্ রোর্না ব্ন্ধ করর্ে হর্ব্। নডশ্চজো
গুজর্ব্ নব্িন ে হর্ব্ন না।

প্লােফর্ম ে নানা গুজব্ রোর্না হর্চ্ছ। গুজর্ব্ কান নদর্ব্ন না এব্ং

## IEDCR এবং স্বোস্থ্য বোতোেরন হটলোইন নোম্বোর য োগোর োগ ননরদেশনো :
আপনন র্নদ িীন, নসোপুর , জাপান, দনেন নকানরয়া, ইোন , ইরান এসব্ নদর্শ ভ্রমণ কর্র
থার্কন এব্ং নফর্র আসার ১৪ নদর্নর মর্ধয র্নদ আপনার জ্বর/ কানশ/ র্ া ব্যথা / শ্বাসকষ্ট নদখা
নদয় োহর্ অনে দ্রুে IEDCR এর হে াইন নাম্বার্র ( 01937000011, 01937110011,
01927711784, 019771185) নর্ার্ার্র্ার্ করুন এব্ং কুর্য়ে-তমেী সরকানর হাসপাোর্
ডাক্তার্রর পরামশ ননন।
ে
১৬২৬৩ যত কল করুন। এই নম্বর কল কর নদন োত ২৪ ঘন্টো ডোক্তোর

প োমশ ননন।
ে

স্বাস্থয ব্াোয়ন র্ণপ্রজােন্ত্রী ব্াং ার্দশ সরকার্রর স্বাস্থয ও পনরব্ার ক যাণ মন্ত্রণা য় পনরিান ে
একষ্টে নসব্া। এই স্বাস্থয ব্াোয়র্নর নহল্প াইন ১৬২৬৩ এ ক কর্র আপনন স্বাস্থয সংক্রান্ত
নর্র্কান নব্ষর্য় সরাসনর ডাক্তার্রর পরামশ ে ননর্ে পার্রন। এই নহল্প াইন নদনরাে ২৪ ঘন্টা
আপনার নসব্ায় ননর্য়াশ্চজে। এোড়া স্বাস্থয ব্াোয়ন নথর্ক আপনন সরকারী হাসপাো , ডাক্তার্রর
েথয নকংব্া স্বাস্থযর্সব্া নব্ষয়ক অনযানয নর্র্কান েথয এব্ং নফান নাম্বার নপর্ে পার্রন। সরকারী,
নব্সসরকারী স্বাস্থযর্সব্া অথব্া হাসপাো নব্ষয়ক আপনার নকান অনভর্র্ার্ নকংব্া পরামশ ে
থাকর্ ও এই নম্বর্র জানার্ে পার্রন। নসই অনভর্র্ার্ র্থার্থ কেৃপ
ে ের্ক জাননর্য় নদয়া হর্ব্ এব্ং
আপনার্কও জাননর্য় নদয়া হর্ব্ আপনার অনভর্র্ার্র্র ব্যাপার্র নক ব্যব্স্থা ননয়া হর্য়র্ে।
১৬২৬৩ ডায়া করার পর, আপনার স্বাস্থয নব্ষর্য় পরামর্শরে জনয সরাসনর ডাক্তার্রর সার্থ কথা
ব্ র্ে 0 (শূনয) িাপুন। আপনন র্নদ আপনার ননকেস্থ সরকারী হাসপাো , ডাক্তার্রর েথয নকংব্া
স্বাস্থযর্সব্া নব্ষর্য় নকান নকেু জানর্ে িান, োহর্ ১ িাপুন। আপনন র্নদ সরকারী-নব্সরকারী
হাসপাো , নিননক নকংব্া অনযানয সরকারী স্বাস্থযর্সব্া সম্পর্কে নকান অনভর্র্ার্ জানার্ে িান,
োহর্ ২ িাপুন। স্বাস্থয মন্ত্রণা র্য়র স্বাস্থয ব্াোয়ন নসব্াষ্টে সম্পর্কে নব্স্তানরে জানর্ে ৩ িাপুন।
স্বাস্থয ব্াোয়ন নসব্া সম্পনকেে নকান পরামশ অথব্া
ে
অনভর্র্ার্ জানার্ে 8 িাপুন।
মর্ন রাখর্ব্ন, স্বাস্থয ব্াোয়ন নকান ব্াননশ্চজযক নসব্া নয় এব্ং এষ্টে সব্র্ির্য় সাশ্রয়ী মূর্ য নমাব্াই
স্বাস্থযর্সব্া। এর্ে নফান করর্ে প্রনেনমননে ২.৩৭ োকা িাজে (ভযােসহ) ও ১০ নসর্কন্ড পা স
প্রর্র্াজয।

## কর োনো ভোই োস প্রনতর োরধ প্রধোনমন্ত্রী নবরশষ ননরদেশনো :
১. আর্ামী ২৬ মািে সাধারণ েুষ্টে। এরপর ২৭ ও ২৮ মািে সরকানর সাপ্তানহক েুষ্টে। ২৯ মািে নথর্ক
২ এনপ্র পর্ন্ত
ে পরব্েী পাাঁিনদন সরকার সাধারণ েুষ্টে নঘাষণা কর্রর্ে। এ োড়া ৩ ও ৪ এনপ্রর্ র
সাপ্তানহক েুষ্টে সাধারণ েুষ্টের সর্ে নর্ার্ হর্ব্। অথাৎ
ে ২৬ মািে নথর্ক ৪ এনপ্র পর্ন্ত।
ে
সরকানর-নব্সরকানর সব্ প্রনেষ্ঠান এ েুষ্টের আওোয় থাকর্ব্। ের্ব্ কাাঁিাব্াজার, খাব্ার, ওষুর্ধর
নদাকান, হাসপাো সহ জরুনর নর্ সব্ নসব্া রর্য়র্ে, নসগুর্ ার নের্ে এ েুষ্টে প্রর্র্াজয হর্ব্ না।
জনসাধারণর্ক জরুনর প্রর্য়াজন োড়া (খাদযদ্রব্য,ওষুধ ক্রয় ও নিনকৎসা গ্রহণ ইেযানদ)
নকানওভার্ব্ই ঘর্রর ব্াইর্র না আসার জনয সব্াইর্ক অনুর্রাধ জানার্না হর্য়র্ে।
মনন্ত্রপনরষদ সনিব্ ব্র্ ন, ইর্োপূর্ব্ ে স্কু েুষ্টে নঘাষণার পর নদখা নর্র্ে অর্নর্কই নদর্শর নব্নভন্ন
নব্র্নাদন নকর্ে নর্র্েন। সাধারণ েুষ্টে মার্ন সরাসনর আইর্সার্ শন না হর্ ও ননর্জর্ক পৃথক
নরর্খ অনযর্ক আক্রান্ত হওয়া নথর্ক রো করার ব্যব্স্থা।
২. এ সমর্য় র্নদ নকানও অনফস-আদা র্ে প্রর্য়াজনীয় কাজ-কম ে করর্ে হয় োহর্ োর্দর
অন াইর্ন সম্পাদন করর্ে হর্ব্। এ সমর্য়র মর্ধয র্ারা প্রর্য়াজন মর্ন করর্ব্ োরাই শুধু অনফস
নখা া রাখর্ব্।
৩. র্ণপনরব্হন ি াি সীনমে থাকর্ব্। জনসাধারণর্ক র্থাসম্ভব্ র্ণপনরব্হন পনরহার্রর পরামশ ে
নদয়া হর্চ্ছ। র্ারা জরুনর প্রর্য়াজর্ন র্ণপনরব্হন ব্যব্হার করর্ব্ োর্দর অব্শযই কর্রানা ভাইরার্স
সংক্রনমে হওয়া নথর্ক মুক্ত থাকর্ে পর্াপ্ত
ে ব্যব্স্থা গ্রহণ কর্রই র্ণপনরব্হন ব্যব্হার করর্ে হর্ব্।
র্ানড়িা ক ও সহকারীর্দর অব্শযই গ্লাভস এব্ং মাস্ক পরাসহ পর্াপ্ত
ে সেকেোমূ ক ব্যব্স্থা গ্রহণ
করর্ে হর্ব্।
৪. জনর্র্ণর প্রর্য়াজন নব্র্ব্িনায় েুষ্টেকা ীন ব্াং ার্দশ ব্যাংক সীনমে আকার্র ব্যাংনকং ব্যব্স্থা
িা ু রাখার প্রর্য়াজনীয় ননর্দেশনা নদর্ব্।
৫. ২৪ মািে নথর্ক নব্ভার্ীয় ও নজ া শহরগুর্ ার্ে সামাশ্চজক দূরত্ব ননশ্চিেকরণ ও সেকেোমূ ক
ব্যব্স্থা গ্রহর্ণর সুনব্ধার্থ ে সশস্ত্র ব্ানহনী নজ া প্রশাসনর্ক সহায়োয় ননর্য়াশ্চজে থাকর্ব্। নদর্শর
৬৪ নজ া মযাশ্চজর্েে োর্দর স্ব-স্ব নজ ার প্রর্য়াজন অনুর্ায়ী সশস্ত্র ব্ানহনীর নজ া কমান্ডারর্ক
নরকুইশ্চজশন নদর্ব্।
৬. কর্রানা ভাইরার্সর কারর্ণ ননর্ের নকানও ব্যশ্চক্ত র্নদ স্বাভানব্ক জীব্নর্াপর্ন অেম হয়,
োহর্ সরকার্রর নর্ ‘ঘর্র নফরার কমসূে নি’ রর্য়র্ে, নস কমসূে নির মাধযর্ম োরা ননজ ননজ গ্রার্ম
নফর্র নর্র্য় আয় ব্ৃশ্চদ্ধর সুর্র্ার্ পার্ব্। এ ব্যাপার্র নজ া প্রশাসকরা প্রর্য়াজনীয় সহায়ো প্রদান
করর্ব্ন।

৭. ভাসানির্র এক াখ ন ার্কর আব্াসন ও জীনব্কা ননব্ার্হর
ে
ব্যব্স্থা গ্রহণ কর্রর্ে সরকার। এ
সময় র্নদ দনরদ্র নকানও ব্যশ্চক্ত ভাসানির্র নর্র্ে িান োহর্ োরা নর্র্ে পারর্ব্ন। এ ব্যাপার্র
নজ া প্রশাসকরা প্রর্য়াজনীয় সহায়ো প্রদান করর্ব্ন।
৮. কর্রানা ভাইরাসজননে কার্ক্রম
ে
ব্াস্তব্ায়র্নর কারর্ণ দনরদ্র জনর্র্াষ্ঠীর আয়-অন্ন সংস্থার্নর
অসুনব্ধা ননরসর্নর জনয নজ া প্রশাসকর্দর খাদয ও আনথক
ে সহায়ো প্রদার্নর ননর্দেশনা প্রদান
করা হর্য়র্ে। দুর্র্ার্
ে ব্যব্স্থাপনা মন্ত্রণা র্য়র সর্ে সমন্বয় কর্র এ সহায়ো প্রদান করা হর্ব্।
৯. প্রধানমন্ত্রীর ননর্দেশনায় ব্াং ার্দশ নমনডর্ক অযার্সানসর্য়শন (নব্এমএ) কর্রানা আক্রান্ত
নরার্ীর্দর নিনকৎসার জনয ৫০০ জন নিনকৎসর্কর োন কা তেনর ও োর্দর প্রস্তুে রাখর্ব্।
১০. সব্ ধরর্নর সামাশ্চজক রাজনননেক ও ধমীয় সমার্ম সম্পূণভার্ব্
ে
নননষদ্ধ নঘাষণা করা হর্য়র্ে।
নব্র্শষ কর্র অসুস্থ জ্বর-সনদে -কানশর্ে আক্রান্ত ব্যশ্চক্তর্দর মসশ্চজর্দ না র্াওয়ার জনয ব্ারব্ার
ননর্ষধ করা হর্য়র্ে। োরপরও সম্প্রনে নমরপুর্র একজন ব্ৃদ্ধ অসুস্থ অব্স্থায় মসশ্চজর্দ র্ান।
কর্রানা ভাইরার্স আক্রান্ত ওই ব্যশ্চক্ত পর্র মৃেুযব্রণ কর্রন। োই ধমপ্রাণ
ে
মুসন মর্দর প্রনে অসুস্থ
অব্স্থায় মসশ্চজর্দ নামাজ আদায় করর্ে না র্াওয়ার অনুর্রাধ জানার্না র্ার্চ্ছ।

