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ব্রিব্র িং ন োট- ১ 
(১৮ এব্রিলের ব্রিব্রিয়ো ব্রিব্র িংলয়র জ য িস্তুত করো হলয়লে) 

 
পটভূব্রি  
 
সোরো পৃব্রিবীর িলতো বোিংেোলেলেও নকোব্রভি-১৯ নে ধ্বিংসেীেো চোেোলে, তো নিোকোলবেোয় এসব্রিব্রজ বোস্তবোয়ল   োগব্ররক 
প্ল্যোট িম, বোিংেোলেলের অিংেীেোলররো সহলেোগীলের ব্র লয় সব্রিয় ভূব্রিকো পোে  কলর েোলে। ২০১৬ সোলে গব্রিত এই 
প্ল্যোট লিম রোষ্ট্রীয় কোিোলিোর বোইলরর েতোব্রিক সিংগি , ন টওয়োকম ও তোলের সহলেোগীরো কোজ করলে। এরো হলেো, 
নবসরকোব্রর খোত, নবসরকোব্রর উন্নয়  সিংস্থো (এ ব্রজও), সোিোব্রজক সিংগি  (ব্রসব্রবও), গণিোিযি কিমী, গলবষণো নকন্দ্র, ব্রচন্তক 
িব্রতষ্ঠো  ও অ যো য নপেোজীবী।  
 
এই প্ল্যোট লিমর েু’ব্রট সহলেোগী িব্রতষ্ঠো  ২০২০ সোলের জো ুয়োব্রর িোলসর িিি সপ্তোহ নিলক কোজ শুরু কলর। ব্রবলেষ 
কলর কব্রিউব্র ব্রট নরব্রিওর িোিযলি তিয িচোর কলর তোরো এই সিংকট সম্পলকম সলচত তো সৃব্রি করলে। অ যো য অব্রিকোিংে 
সহলেোগী িব্রতষ্ঠো  ২০২০ সোলের িোচম িোলসর িিযভোলগ িহোিোব্ররর িভোব েৃেযিো  হওয়োর পর এই িব্রিয়োয় েুক্ত 
হলয়লে।   
 
তোরো নেসব নেলে কোজ করলে (গুরুত্ব অ ুসোলর) নসগুলেো হলেো েিোিলি: সলচত তো, খোেয ব্র রোপত্তো, ওয়োে (পোব্র , 
স্বোস্থযবযবস্থো ও স্বোস্থযব্রবব্রি), স্বোস্থয, ব্রেেো, কিমসিংস্থো , কৃব্রষ, সরোসব্রর  গে সহোয়তো, আশ্রয়, আইব্র  সহোয়তো, েোণ ব্রবতরলণ 
স্বেতো, গলবষণো ও ব্রবলেষণ, আিোন্ত িো ুষলের পব্ররবহ , নসবো ও পু বমোস । এই পব্ররলিব্রেলত প্ল্যোট লিমর অিংেীেোলররো 
নেসব গুরুত্বপূণম কোজ কলরলে তোর িলিয একব্রট হলেো, সরকোলরর উলেযোলগর সলে ভুক্তলভোগীলের সিংলেোগ ঘটোল ো। এলের 
িলিয অল লকই আবোর নরোব্রহেো ব্রেব্রবলর নকোব্রভি-১৯ নিোকোলবেোয় েুক্ত আলে।  
 
এই িব্রিয়োয় প্ল্যোট লিমর অিংেীেোলররো ব্রবব্রভন্ন জ লগোষ্ঠীর কোলে নপৌঁেোলত নপলরলে। এলের িলিয আলে েোরীব্ররকভোলব 
অেি িো ুষ,  োরী, েুগমি এেোকোর িো ুষ, ব্রেশু, আব্রেবোসী, ব্রে িজুর, েুবক, েব্রেত সম্প্রেোয় ও তৃতীয় ব্রেলের িো ুষ, 
বয়স্ক  োগব্ররক, ভোসিো  সম্প্রেোয় ও নপেোগত ব্রেক নিলক সিংখযোেঘু িো ুষ নেি , নেৌ  কিমী ও িয়েো সিংগ্রোহক ইতযোব্রে।  
 
ঢোকো, রিংপুর, চট্টগ্রোি, রোজেোহী, বব্ররেোে, িয়ি ব্রসিংহ, খুে ো ও ব্রসলেট ব্রবভোলগ (কোলজর ঘ ত্ব এবিং গুরুত্ব অ ুসোলর) 
প্ল্যোট লিমর সহলেোগী িব্রতষ্ঠো রো তোলের এই কোেমিি চোব্রেলয় েোলে। আর িোিব্রিকভোলব ৪০ব্রট িব্রতষ্ঠোল র ভোষয 
অ ুসোলর জো ো নগলে, নকোব্রভি-১৯ নিোকোলবেোর েলেয স্বল্প ও িিযলিয়োব্রে কোেমিি বোস্তবোয়ল  িোয় েয় েতো নকোব্রটর 
অব্রিক টোকো নেওয়োর অেীকোর কলরলে তোরো।  
 
এই ব্রিব্র িং ন োটব্রট  োগব্ররক প্ল্যোট লিমর সহলেোগী িব্রতষ্ঠো , নকোর গ্রুলপর সেসযলের ব্রবব্রভন্ন পেমলবেলণর সোরসিংলেপ। 
প্ল্যোট লিমর েতোব্রিক সহলেোগী িব্রতষ্ঠো রো নেেজুল়ে তৃণিূে পেমোলয় নকোব্রভি-১৯ িহোিোরী নিোকোলবেোয় সব্রিয়ভোলব 
জব্র়েত। এই ব্রিব্র িং ন োটব্রট কলরো ভোইরোস নিোকোলবেোয় কোেমিি চোব্রেলয় েোওয়োর জ য তোরো নে িরল র িব্রতকূেতোর 
সমু্মখী  হলে তো ব্র রসল   ীব্রত সোহোলেযর িলয়োজ ীয় পেলেপ তুলে িলরলে। নসই সোলি  োগব্ররক প্ল্যোট লিমর সহলেোগী 
িব্রতষ্ঠো রো গুরুত্বপূণম িতোিত িেোল র পোেোপোব্রে নকোব্রভি -১৯ পব্ররব্রস্থব্রত নিোকোলবেোয় ব্রক ব্রক জরুরী  ীব্রতিোেো িলয়োজ  
নস ব্রবষলয় আলেোকপোত কলর । 
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১. এসব্রিব্রজ বোস্তবোয়ল  নকোব্রভি-১৯-এর িভোব 
 
িহোিোব্রর এখল ো নেষ হয়ব্র ,  লে তোর আরও রূপ আিোলের নেখো বোব্রক। তোৎেব্রণকভোলব আিরো এর ব্রকেু িভোব 
নেখব্রে। এটো পব্ররস্কোর নে, বোিংেোলেলের অিমন ব্রতক কোেমিি, সোিোব্রজক সিংহব্রত, পব্ররলবেগত স্থোয়ীত্ব ও গণতোব্রিক েোস  
বযবস্থোয় এই নকোব্রভি-১৯-এর েীঘমলিয়োব্রে িভোব প়েলব। আবোর এটোও সম্ভব নে, এই অভূতপূবম িহোিোব্ররর কোরলণ নেলে 
অসিতো ও ববষিয আরও নবল়ে েোলব। সিোলজ অল ক িো ুষই ব্রপব্রেলয় আলে ; এই িব্রিয়োয় নসই িো ুলষরো আরও 
অরব্রেত হলয় প়েলত পোলর  - এি  আেঙ্কোও অিূেক  য়।  লে এসব্রিব্রজ বোস্তবোয়ল র িিি িোলপ (২০১৫-২০) নে 
অগ্রগব্রত অব্রজমত হলয়লে, তো বযোহত হলত পোলর। এই অবস্থোয় নেলে নটকসই উন্নয়  েেযিোেো- ২০৩০ বোস্তবোয়ল  
নকোব্রভি-১৯-এর কী িভোব প়েলব, তো িূেযোয়ল র িস্তুব্রত ব্র লে এই প্ল্যোট িম। এই পব্ররব্রস্থব্রত নিোকোলবেোয় সরকোর স্বোস্থয, 
ব্র রোপত্তো, অিমন ব্রতক ও জীব্রবকো ব্রবষয়ক  ো ো বযবস্থো ব্র লে। প্ল্যোট িম িল  করলে, সরকোলরর এসব কোেমিি এসব্রিব্রজ 
২০৩০-এর অভীি ও েেযিোেোর সলে সোিঞ্জসযপূণমভোলব করো উব্রচত। এ েো়েো নকোব্রভি-১৯-উত্তর জোতীয় পু রুদ্ধোর 
কিমসূব্রচ িণয়ল  এসব্রিব্রজ-২০৩০-এর  ীব্রতগত কোিোলিো সহোয়ক ভূব্রিকো পোে  করলব।    
  
২. রোষ্ট্রীয় কোিোলিোর বোইলরর অ যো য িব্রতষ্ঠো লক সরকোলরর নকোব্রভি-১৯ ব্রবষলয় সলচত োিূেক িচোরণোয় েুক্ত করো 
          
২.১. এই নকোব্রভি-১৯ নিোকোলবেোয় সরকোর নে জোতীয় পব্ররকল্প ো িণয়  কলরলে তোলত রোষ্ট্রীয় কোিোলিোর বোইলরর 
িব্রতষ্ঠো গুলেোলক সুষ্পিভোলব ব্রচব্রিত করো হয়ব্র । এরো হলেো, েুদ্র ও িোঝোব্রর িব্রতষ্ঠো , শ্রব্রিক সিংগি , এনজিও, 
অব্রিকোরব্রভব্রত্তক সিংগি  ও কিমী,  ীব্রত ব্রবলেষজ্ঞ ও গণিোিযি কিমী, িভৃব্রত। এই জোতীয় েুলেমোগ নিোকোলবেোয় তোরো 
সহলেোগী ব্রহলসলব কোজ করলত পোলর। অিম ীব্রত ও সিোলজর ব্রবব্রভন্ন স্তলর এই সব িব্রতষ্ঠো  ও বযব্রক্তবলগমর নেোগোলেোগ 
আলে। তোই সরকোর ও জ গলণর িোলঝ তোরো কোেমকর নেোগোলেোগ ঘটোলত পোরত। নজেো ও উপলজেো িেোসল র সলে 
এইসব িব্রতষ্ঠোল র ব্রকেু নেোগোলেোগ হলে তো ব্রিক, ব্রকন্তু এই বযোপোলর সরকোলরর সলবমোচ্চ পেমোয় নিলক  ীব্রতগত নঘোষণো 
আসো েরকোর। জোতীয় পেমোলয় এ ব্রবষলয় আেোপ-আলেোচ ো করো নেলত পোলর। ব্রভব্রিও ক  োলরব্রসিংলয়র িোিযলি সিংব্রেি 
বযব্রক্তর সোলি এই আলেোচ ো করো নেলত পোলর। এই িরল র আলেোচ ো সরকোর গৃহীত ব্রবব্রভন্ন উলেযোগ আরও েব্রক্তেোেী 
করলত পোলর।  
 
২.২. অ যব্রেলক রোষ্ট্রীয় কোিোলিোর বোইলর অল ক িব্রতষ্ঠো  এই নকোব্রভি-১৯ নিোকোলবেোয় কোজ করলে। স্থো ীয় সরকোর 
িব্রতষ্ঠো  ও স্থো ীয় িেোস লক সুস্পি ব্রেক ব্র লেমে ো ব্রেলত হলব, েোলত তোরো এলের সহলেোব্রগতো কলর। বব্রিত িো ুলষর 
নে তোব্রেকো তোরো  বতব্রর করলে তোলত েলিি গুরুত্ব ব্রেলত হলব স্থো ীয় সরকোরলক। এ েো়েো সরকোব্রর উলেযোলগর স্বেতো ও 
জবোবব্রেব্রহ ব্র ব্রিত করলত স্থো ীয় সরকোর নে  এইসব িব্রতষ্ঠো সহ গলবষণো িব্রতষ্ঠো গুলেোলক সহোয়তো কলর, নস বযোপোলর 
িলয়োজ ীয় ব্রেক-ব্র লেমে ো ব্রেলত হলব।   
 
৩. স্থো ীয় পেমোলয় গুরুত্ব নকোিোয় ব্রেলত হলব তোর রূপলরখো ব্র িমোরণ 
 
এ ব্রজওরো নে ব্রবব্রভন্ন িরল র সলচততো সৃব্রিিূেক কিমসূব্রচ চোেোলে, নসই বযোপোলর স্থো ীয় িেোস লক আরও গুরুত্ব ব্রেলত 
হলব, এর িলিয খোেয ব্রবতরণও আলে। তলব িুলখ িোস্ক বযবহোর করো, সোবো  ব্রেলয় হোত নিোয়ো বো সোিোব্রজক েূরত্ব ব্র ব্রিত 
করোর িলতো সলচত তোিূেক কিমসূব্রচর বোইলর স্থো ীয় িেোস লক অ ুিোব  করলত হলব নে, এই পব্ররব্রস্থব্রতর নটকসই 
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পব্ররবতমল   োরী-পুরুলষর সিো  অব্রিকোর, ব্রেশুর অব্রিকোর, বকলেোলরর চযোলেঞ্জ, জ  ব্র রোপত্তো - এসব ব্রবষলয়ও িো ুলষর 
সলচত তো সৃব্রি করো েরকোর। এ েো়েো এই িব্রতষ্ঠো গুলেো আরও েো করলত পোলর তো হলেো, স্থো ীয় সরকোর ও 
িেোসল র তব্র়েৎ বযবস্থো ন ওয়োর নেলে ঝুুঁব্রক ব্রচব্রিত করো। 
 
৪. অিংেীেোরলত্বর িোিযলি নকোব্রভি-১৯ নিোকোলবেোয় কোেমিি পব্ররচোে ো 
 
এ ব্রজওগুলেো নকোব্রভি-১৯ নিোকোলবেোয় সলবমোচ্চ নচিো চোব্রেলয় েোলে। তলব আিরো িল  কব্রর, সরকোর েব্রে ব্র ব্রেমি ব্রকেু 
নেলে তোলের সুব্র ব্রেমিভোলব বযবহোর কলর, তোহলে এই তৎপরতো আরও গব্রত পোলব:  

 স্বোস্থয সলচত তোিূেক িচোরণো 
 সরকোলরর িলণোে ো ব্র লয় সলচত তো বৃব্রদ্ধ 
 বব্রিত িো ুলষর তোব্রেকো বতব্রর 
 বোব্র়ে বোব্র়ে েোণ ব্রবতরণ 
 অরব্রেত পব্ররবোরগুলেোর হোলত  গে অিম নপৌঁলে নেওয়ো 

 
৫. তৃণিূে পেমোলয় ব্রিব্রজটোে আব্রিমক নসবো সম্পলকম সলচত তো সৃব্রি 
 
িো ুলষর চেোচে বন্ধ হলয় েোওয়োয় নিোবোইে বযোিংব্রকিংলয়র িোিযলি টোকো নে লে  বযোপক হোলর নবল়েলে। সরকোরও 
িলণোে োর অিম এই িোিযলি সরোসব্রর সুব্রবিোলভোগীলের কোলে পোিোল োর ব্রসদ্ধোন্ত ব্র লয়লে। এই পব্ররব্রস্থব্রতলত সরকোর 
এ ব্রজওলের সহলেোব্রগতো ব্র লয় জরুব্ররব্রভব্রত্তলত তৃণিূে পেমোলয় িব্রেেলণর িোিযলি নিোবোইে বযোিংব্রকিং সোেরতো ও সেিতো 
বৃব্রদ্ধ করলত পোলর। 
 
িোলয়লের নিোবোইে একাউন্টের িোিযলি েোে/েোেীলের বৃব্রত্ত ও  গে সহোয়তো নেওয়োর নে কিমসূব্রচ চোেু রলয়লে, ব্রবেযিো  
নসই িোিযি বযবহোর কলরও িো ুলষর কোলে অিম সোহোেয নপৌঁলে নেওয়ো নেলত পোলর। 
 
৬. স্থো ীয় জ গলণর কোলে নপৌঁেোলত কব্রিউব্র ব্রট নরব্রিওর সুব্র ব্রেমি বযবহোর 
 
নেলে কব্রিউব্র ব্রট নরব্রিওর ব্রবসৃ্তত ন টওয়োকম রলয়লে। এই ন টওয়োকম ইব্রতিলিয বযবহৃত হলে, তলব এব্রটর আরও সুব্র ব্রেমি 
বযবহোলরর িোিযলি নকোব্রভি-১৯ নিোকোলবেোয় নজোরেোর িচোরণো চোেোল ো েোয়। নেি , সরকোলরর িলণোে ো সম্পলকম 
নবোঝোপ়েো বৃব্রদ্ধ, জীব্রবকো সম্পলকম পরোিেম িেো , জরুব্রর নঘোষণো নেওয়ো, ইতযোব্রে।  
    
৭. বব্রিত িো ুলষর কোলে নপৌঁেোল ো 
 
৭.১ এই পব্ররব্রস্থব্রত নিোকোলবেোয় সরকোর সলবমোচ্চ নচিো করলে। ব্রকন্তু িোি পেমোলয়র অব্রভজ্ঞতো নিলক নবোঝো েোয়, অরব্রেত 
িো ুলষরো আবোরও নকোল ো  ো নকো োভোলব বোে পল়ে েোলে। এলের অল লকর জোতীয় পব্ররচয়পে (এ আইব্রি) ন ই।  লে 
 গে টোকো সরবরোহসহ সরকোর নেসব িলণোে ো ব্রেলে, তোরো অল লকই তো ব্র লত পোরলে  ো। অল লক আবোর  োিিোে 
ভোতো পো । নস জ য তোরো এখ  সরকোর-নঘোব্রষত সহোয়তো পোলে   ো। এলের অল লকই েুগমি এেোকোয় িোলক । 
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সোিোব্রজক সিসযোর কোরলণও অল ক িো ুষ এইসব সহলেোব্রগতো নিলক বব্রিত হ । এ নেলে সরকোলরর  ীব্রত-স্বেতো 
েরকোর। 
    
৭.২ এসব নগোষ্ঠীর িলিয েোরো আলে তোরো হলেো, েোলের বসবোলসর ব্র রোপে জোয়গো ন ই - নেি  ভোসিো  িো ুষ 
(গৃহহী ),  ুটপোত ও অ যো য খোব্রে জোয়গোয় বসবোসকোরী, বব্রস্তলত বসবোসকোরী িো ুষ, ইতযোব্রে। তোলের জোতীয় 
পব্ররচয়পেও ন ই। 
 
৭.৩ আরও নেসব িো ুষ ব্রপব্রেলয় আলে বো বোে পল়ে েোলে, তোরো িূেত পব্ররচয় ও নপেোগত কোরলণ ব্রপব্রেলয় প়েলে। 
এলের িলিয আলে সিতে ও পোহোল়ের আব্রেবোসী (জোব্রতগত সিংখযোেঘু), েব্রেত, তৃতীয় ব্রেলের িো ুষ, ব্রহজ়েো, নেৌ কিমী, 
নবলে, কোব্ররগর ও নজলে সম্প্রেোয়।  
 
৭.৪ েোরীব্ররক ও িো ব্রসকভোলব অেি িো ুলষরোও সরকোব্রর সহোয়তো নিলক বব্রিত হয়। এলের আবোর সলচত তোিূেক 
উপকরণ পোওয়োর সম্ভোব োও কি, কোরণ এগুলেো তোলের কিো ব্রচন্তো কলর বতব্রর করো হয়ব্র । এই নশ্রব্রণর িো ুলষর 
নেোরলগো়েোয় খোেয সহোয়তো ব্র লয় েোওয়ো জরুব্রর।  
 
৭.৫ জেবোয়ু-পব্ররবতমল  আিোন্ত অিলে বসবোসরত িো ুষও ‘ব্রপব্রেলয় আলে’। চরোিে ও অ যো য েুগমি এেোকোর িো ুলষর 
নবেোয় এই কিো িলেোজয। হোওর অিলের িো ুষও নসবো বব্রিত, নেখোল  এখ  ফসল কাটা শেন্টের জিন্টক।  
 
৭.৬ নেলের অল ক ব্রেশু পোেক-অব্রভভোবলকর কোলে ব়ে হলে। এই অব্রভভোবকলের িলিয অল লকই এখ  কিমহী , 
তোলের সহোয়তো নেওয়ো উব্রচত।  
 
৭.৭ গৃহল রত অব্রভবোসীরো সিোলজ  ো ো হয়রোব্র র ব্রেকোর হলে। িো ুষ তোলের একঘলর কলর রোখলে। তোলেরও সহোয়তো 
িলয়োজ ।  
 
৭.৮ পব্ররবোর-ব্রবব্রেন্ন ও সোিোব্রজক সহোয়তোহী  বয়স্ক িো ুলষরোও অতযন্ত অরব্রেত জ লগোষ্ঠী ব্রহলসলব িতীয়িো  হলে। 

 অল ক এ ব্রজওর এইসব জ লগোষ্ঠীর সলে কোজ করোর অব্রভজ্ঞতো আলে। সরকোর েব্রে এই এ ব্রজওলের সলে 
কোজ কলর, তোহলে সরকোর এই জ লগোষ্ঠীর কোলে সহলজ নপৌঁেোলত পোরলব। এলের চোব্রহেোও েিোেিভোলব 
আিলে ব্র লত পোরলব।  

 এইসব অরব্রেত জ লগোষ্ঠীর কেযোলণ সরকোর নবে ব্রকেু সিংস্থো গি  কলরলে (নেি , জোতীয় িব্রতবন্ধী উন্নয়  
 োউলেে )। তলব তোলের কোেমিি এখ  েৃেযিো   য়। সরকোলরর েোণ কিমসূব্রচর সলে এইসব সিংস্থোলক 
কোেমকরভোলব েুক্ত করলত হলব। 

 
৮. জীব  বোুঁচোল োর সলে জীব্রবকোর সিন্বয় 
 
৮.১ এই সিলয়র িূে কোজ হলে, িো ুলষর জীব  বোুঁচোল ো। ব্রবজ্ঞো  বেলে, জীব  বোুঁচোল োর সবলচলয় কোেমকর পি হলে 
সোিোব্রজক ও েোরীব্ররক েূরত্ব ব্র ব্রিত করো। তোই নকোয়োলরব্রি , ব্রবব্রেন্নকরণ, েকিোউ  - এসব অবলহেো করোর সুলেোগ 
ন ই।  োগব্ররক প্ল্যোট িম, তোর অিংেীেোর ও সহলেোগীরো এইসব জীব রেোকোরী বযবস্থো গ্রহলণ অেীকোরবদ্ধ। 
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৮.২ পব্ররস্কোরভোলবই নেখো েোলে, েকিোউ  েীঘমোব্রয়ত হওয়োর কোরলণ ব্রবব্রভন্ন স্তলরর ব্রপব্রেলয় প়েো িো ুষ জীব্রবকো ব্র বমোলহ 
গুরুতর চযোলেলঞ্জর িুলখ পল়েলে, ব্রবলেষ কলর তোরো েোলের উপোজমল র ব্র িয়তো ন ই। এই িো ুষলের িলিয আলে 
ব্রে িজুর ( ব্র িমোণ ও পব্ররবহ  কিমী), কোরখো োর কোজ হোরোল ো কিমী (নেইি অ ), গৃহল রত অব্রভবোসী, েুদ্র বযবসোয়ী, 
অিোব্রতষ্ঠোব্র ক খোলতর উলেযোক্তো, ব্র ম্নলবতল র কিমী, ইতযোব্রে। এই পব্ররব্রস্থব্রতলত নবকোরত্ব উলেখলেোগয হোলর বো়েলে। আর 
ব্র ম্ন আলয়র পব্ররবোরগুলেোর আয় কলি েোওয়োয় তোলের নেি  িোর কলর বযয় করলত হলে, নতিব্র  নসই িোর নিটোলত 
গব্রেত সম্পে ব্রবব্রি করলত হলে। পব্ররণোলি তোরো েোব্ররদ্রযসীিোর ব্র লচ চলে েোলে। সরকোর নে আব্রিমক িলণোে ো 
পযোলকজ নঘোষণো কলরলে, তোলত এই িো ুলষর ব্রবলেষ কোজ হলে  ো, কোরণ ওই ১০ টোকো নকব্রজ েলর চোে নক োর 
সোিিমযও তোলের ন ই। নসকোরলণ তিোকব্রিত ব্র ম্ন-িিযি নশ্রব্রণর িো ুলষরো চরি অিমন ব্রতক েুেমেোয় পব্রতত হলয়লে। এই 
পব্ররব্রস্থব্রত নিোকোলবেোয় সরকোরলক তোই সুব্র ব্রেমি েেয ব্র লয়  গে সহোয়তো পব্ররকল্প ো ও নকৌেে িণয়  করলত হলব। 
আর নসই পব্ররকল্প ো বোস্তবোয়ল  রোষ্ট্রীয় কোিোলিোর বোইলরর িব্রতষ্ঠো গুলেো সহোয়ক ভূব্রিকো পোে  করলত পোলর। 
  
৮.৩ নেোগোলেোগ বযবস্থো পুলরোপুব্রর বন্ধ হলয় েোওয়োয় সরবরোহ বযবস্থো িোরোত্মক েব্রতগ্রস্ত হলয়লে। এই পব্ররব্রস্থব্রতর িতযে 
ব্রেকোর হলয়লে  কৃষলকরো, ব্রবলেষত, উত্তরবলের কৃষলকরো। তোরো নেি  একব্রেলক উৎপোব্রেত  সলের  যোেয েোি পোলে 
 ো, নতিব্র  রোজিো ীর বোজোলর এসব পণয উচ্চেোলি ব্রবব্রি হলে। এলত কৃব্রষ উলেযোক্তোলের আব্রিমক সেিতো ব্রব ি হলে। 
এই পব্ররব্রস্থব্রতলত সীব্রিত পব্ররসলর হলেও সরকোরলক জরুব্ররব্রভব্রত্তলত কৃব্রষ পলণযর সরবরোহ বযবস্থো চোেু করলত সোিব্ররক 
পব্ররবহ  বযবস্থোর সোহোেয ব্র লত পোলর। বেো বোহুেয, িলয়োজ ীয় স্বোস্থয সুরেো বযবস্থো ব্র লত হলব। 
 
৮.৪ েুদ্র ঋলণর বযোপোলর সরকোলরর নে িল োভোব, তো এই িুহূলতম পেমোলেোচ ো করো নেলত পোলর, ব্রবলেষ কলর গ্রোিীণ 
অিম ীব্রতলত অিম সিোেল র পব্ররলিব্রেলত। নবে ব্রকেু অিমন ব্রতক কোলজ অিমোয়ল র িলয়োজ  হলব, এি ব্রক িোব্রতষ্ঠোব্র ক 
বযোিংব্রকিং বযবস্থোর বোইলরও অিম নেোগোল র বযবস্থো করলত হলব। উেোহরণ ব্রহলসলব ঈলের সিয় চোি়েো িলয়র কিো বেো 
েোয়। এই অবস্থোয় খোতব্রভব্রত্তক বোব্রণজয সিংগিল র (নবসরকোব্রর খোত) কোে নিলক তিয ব্র লয় তিযভোেোর বতব্রর করো 
জরুব্রর। 
 
৮.৫ বযবসো-বোব্রণলজয নে েিগব্রত নেখো েোলে, নসই নিব্রেলত কিমীলের চোকব্ররর সুরেো নেওয়ো নবসরকোব্রর খোলতর জ য 
গুরুত্বপূণম হলয় উলিলে। সরকোর নে িলণোে ো পযোলকজ নঘোষণো কলরলে, তলিযর অভোলব তো েুদ্র, নেোট ও িোঝোব্রর খোলতর 
কোলে নপৌঁেোল ো কব্রি । এই উলেযোক্তোলের কোলে নপৌঁেোল োর জ য আবোর সরকোরলক নবসরকোব্রর খোলতর সিংব্রেি সিংগিল র 
সলে অিংেীেোব্রর করলত হলব।  
 
৯.  আসন্ন েুলেমোগ 
 
৯.১ িিি কিো হলে, এই নকোব্রভি-১৯-এর ব্রবরুলদ্ধ ে়েোইলয় নে স্বোস্থযকিমীরো সমু্মখ সোব্ররলত ে়েোই করলে , তোলের 
ব্র রোপত্তো ব্র ব্রিত করো সবলচলয় জরুব্রর। ব্রকন্তু পযোরোলিব্রিক, নটব্রকব্র ব্রেয়ো  ও নসবোেোতোরো অল ক নেলে েিোেি গুরুত্ব 
পোলে  ো।  
 
৯.২ িো বজোব্রত েখ  চরি েুলেমোলগর কবলে পল়েলে, তখ  আিরো নেখব্রে, গৃলহ  োরীর িব্রত সব্রহিংসতো নবল়ে েোলে। 
নহল্পেোই  চোেু িোকলেও ব্র েমোব্রততলের আশ্রয় নকন্দ্র বন্ধ আলে। এই পব্ররব্রস্থব্রতলত  োরী ও ব্রেশু ব্রবষয়ক িিণোেয় এবিং 
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সিোজকেযোণ িিণোেয় নিলক স্থো ীয় িেোস লক এই কব্রি  সিলয় ভুক্তলভোগীলের ব্র লয় কী করলত হলব - এই ব্রবষলয় 
সুস্পি ব্রেক ব্র লেমে ো ব্রেলত হলব। 
  
৯.৩ এই িহোেুলেমোলগ আলরকব্রট উলেলগর কোরণ হলেো, সু্কে নিলক েব্ররদ্র পব্ররবোলরর ব্রেশুলের ঝলর প়েোর হোর বৃব্রদ্ধর 
আেঙ্কো, ব্রবলেষ কলর নিলয়লের। এর সলে বোেয ব্রববোহ, অল্প বয়লস গভমিোরণ ও ব্রেশু শ্রি বৃব্রদ্ধর আেঙ্কো আলে। 
সরকোরলক এখ  নিলকই এই ব্রবষলয় িব্রতলরোিিূেক বযবস্থো ব্র লত হলব। অ যব্রেলক নটব্রেব্রভেল র িোিযলি সীব্রিত পব্ররসলর 
ব্রেেোেো  চেলে, এই িব্রিয়ো আরও ব়ে পব্ররসলর ব্র লয় নেলত হলব। 
 
৯.৪ িহোিোব্ররর আলরকব্রট িব্রতব্রিয়ো ব্রহলসলব নিৌব্রেক খোেয িোব্রপ্ত কব্রি  হলয় নেলত পোলর, ব্রবলেষ কলর অরব্রেত নশ্রব্রণর 
পলে। অপুব্রির হোর নবল়ে নগলে। এই নশ্রব্রণর িো ুলষর খোেযিোব্রপ্ত ব্রবব্রিত হলত পোলর, এি  আেঙ্কোও আলে। এই 
পব্ররব্রস্থব্রতলত খোেয ব্র রোপত্তো নকৌেে পেমোলেোচ ো করলত হলব। 
 
৯.৫ এই েীঘম েক িোউল র িলিয নেলের তরুণলের একব্রট অিংে ন েোগ্রস্ত হওয়োর পোেোপোব্রে সিোসবোলেও ব্রেলক ঝুুঁকলত 
পোলর এি  আেঙ্কো বতব্রর হলয়লে। এই পব্ররব্রস্থব্রতলত সরকোরলক সোিোব্রজক সিংগি গুলেোর সলে হোত ব্রিব্রেলয় সতকমতো 
অবেম্বল র পোেোপোব্রে িলয়োজ ীয় বযবস্থো ব্র লত হলব।  
 
১০. রোষ্ট্রীয় কোিোলিোর বোইলরর িব্রতষ্ঠোল র জ য অিমোয়  
 
১০.১ এই িুহূলতম তহব্রবলের অভোলব এ ব্রজওলের তৎপরতো বযোহত হলে। ব্রবলেষ কলর রোজিো ী ঢোকোর বোইলর নেোট 
নেোট নেসব এ ব্রজও কোজ করলে, েোরো েুদ্র ঋলণর সলে েুক্ত  য়, তোলের নবেোয় এই কিো ব্রবলেষভোলব সতয। অ যব্রেলক 
ঋলণর ব্রকব্রস্ত নতোেোর িলতো বোস্তবতো  ো িোকোয় েুদ্র ঋণ ব্রবতরণকোরী এ ব্রজওগুলেো ব্রেগব্রগরই চোলপর িুলখ প়েলব।  
 
১০.২ ব্রবপুে সিংখযক এ ব্রজও বোব্রহযক অিমোয়ল র ওপর ব্র ভমরেীে। এই ব্রবলেষ বোস্তবতোর সলে খোপ খোওয়োলত তোরো 
সম্প্রব্রত কিমসূব্রচ পু গমি  কলরলে। বোইলরর তহব্রবেেোতোরো এই কিমসূব্রচগত পব্ররবতমল র বযোপোলর বরোবরই ইব্রতবোচক। 
তলব এখ  তোরো ব্রকেু স্বোস্থয-ব্রবষয়ক তৎপরতোয় সিিম  ব্রেলেও জীব্রবকো-ব্রবষয়ক কিমসূব্রচলত সিিম  ব্রেলে  ো। 
  
১০.৩ আিোলের  োগব্ররক প্ল্যোট িম এসব িব্রতষ্ঠোল র জ য সব সিয় এসব্রিব্রজ ট্রোস্ট  োে গিল র কিো বলে আসলে। 
এখ  এই তহব্রবলের িলয়োজ ীয়তো আরও তীিভোলব অ ুভূত হলে। িহোিোব্রর ও পরবতমী পব্ররব্রস্থব্রত নিোকোলবেোয় তোই এই 
িরল র বযবস্থো গল়ে নতোেো জরুব্রর হলয় পল়েলে। 
  
১১. অব্রভজ্ঞতোর ব্রববরণ ব্রেব্রপবদ্ধ করো, পেমলবেণ পদ্ধব্রত ও সোিোব্রজক ব্র রীেোর বযবস্থো করো 
 
১১.১  োগব্ররক প্ল্যোট লিমর নে সেসযরো নকোব্রভি-১৯ নিোকোলবেোয় েুক্ত আলে , প্ল্যোট িম তোলের কোেমিি পেমলবেণ ও 
সুব্র ব্রেমিভোলব  ব্রিভুক্ত করলে। এলত অিংেগ্রহণকোরীলের কিমসূব্রচর অব্রভজ্ঞতো িূেযোয়  করলত পোরলে  োগব্ররক প্ল্যোট িম। 
িোলি ন লি তোরো কী িরল র িোব্রতষ্ঠোব্র ক চযোলেঞ্জর িুলখ পল়েলে , তোও বুঝলত পোরলে  োগব্ররক প্ল্যোট িম। পোরস্পব্ররক 
ব্রেেণ ব্র ব্রিত করলত প্ল্যোট লিমর ওলয়বসোইট ব্র য়ব্রিত হোেো োগোে করো হলে (নেখু : 
https://bdplatform4sdgs.net)  
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১১.২ নকোব্রভি-১৯ নিোকোলবেোয় নেসব এ ব্রজও কোজ করলে, তোলের কোেমিি পেমলবেণ করোর পদ্ধব্রত বতব্রর করো 
গুরুত্বপূণম হলয় উলিলে; েোলত অ যো য কোলজর সলে সিন্বয় িব্রিয়ো নজোরেোর হয়, একই কোজ নে  একোব্রিক সিংস্থো  ো 
কলর তো ব্র ব্রিত করো, েুগমত এেোকো ও জ লগোষ্ঠীর কোলে নপৌঁেোল ো, উত্তি রীব্রত ীব্রতর অ ুসৃত হওয়ো ব্র ব্রিত করো ও 
পোরস্পব্ররক ব্রেেলণর পব্ররলবে বতব্রর করো েোয়। এই িরল র চচমোর িসোর ঘটোল োর জ য প্ল্যোট িম উলেযোগ ন লব।  
 
১১.৩ িোব্রন্তক ও অরব্রেত িো ুলষর জ য সরকোর অিম ও সম্পে বরোদ্দ ব্রেলয়লে। সরকোর স্বোভোব্রবকভোলবই জো লত চোইলব, 
এইসব উলেযোগ কতটো কোেমকর হলে। প্ল্যোট িম তোর অিংেীেোরলের সলে ব্র লয় নসরকি একব্রট সোিোব্রজক ব্র রীেো বযবস্থো 
িণয়ল র নচিো করলব।  
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