COVID-19 রযরিরততত
ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয় কর্তৃক গৃীত কাম ৃক্রভ
াযাাং :
বফরিক ভাভাযী কতযানা বাইযাতয প্রাদুবৃাতফ দদতয দুি, অায় দযাগী, থরশু, প্ররতফন্ধী ভানুল এফাং কভৃীন
শ্ররভকতদয াত দাঁড়াতত ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয অরবপ্রায় অনুমায়ী ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারতয়য ভাননীয় ভন্ত্রী জনাফ
নুরুজ্জাভান আতভদ এভর ও ভাননীয় প্ররতভন্ত্রী জনাফ দভাোঃ আযাপ আরী খান খরু এভর’য রনতদ ৃনায় জনাফ
রচফ, ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারতয়য তত্ত্বাফধাতন এফাং জনাফ দখ যরপকুর ইরাভ,
ভারযচারক, ভাজতফা অরধদপতয এয দনর্ততে ফাাংরাতদ জাতীয় ভাজকল্যাণ রযলতদয আরথ ৃক
ায়তায়তপ্ররিতত ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয় কর্তৃক গৃীত কভৃসূরচমূ রনম্নরূ:
ক.
জরুরয ায়তা কাম ৃক্রভ:
ভাস্ক, যান্ড গ্লবস্, স্যারনটাইজায, জরুযী খাদ্য ায়তা (৫ দকরজ চার, ২ দকরজ আলু, ১ দকরজ ডার, ১
দকরজ য়াজ, আধাররটায য়ারফন দতর), াফান এফাং আরথ ৃক অনুদান রফতযণ কভৃসূরচ।
খ.
তচতনতা কাম ৃক্রভ:
ভাজতফা অরধদপতয এফাং এয আওতাধীন কর ম ৃাতয়য দপ্তয দথতক দফাগ্রীতা ও দফাপ্রতযাীতদয
কতযানা াংক্রভণ দভাকাতফরায় প্রতয়াজনীয় স্বািযরফরধ ম্পতকৃ তচতন কযায রতিয ররপতরট রফতযণ ও
কযাতম্পইন কাম ৃক্রভ।
গ.
আশ্রয়ীন ভানুতলয আফান ায়তা কাম ৃক্রভ:
যাস্তায় যাত কাটাতনা ফাস্তুীন ভানুলতদয কতযানা ঝরুঁ কহ্রা ও আফান ায়তা প্রদাতনয রতিয ভাজতফা
অরধদপতয, রনফ ৃাী ম্যারজতেটতদয ায়তায় যাস্তায় ফফাযত গৃীনতদয যকারয আশ্রয় দকন্দ্রমূত
িানান্তয কযা তে।
ঘ.
প্রারতষ্ঠারনক রনফাীতদয সুযিা ায়তা কাম ৃক্রভ:
ভাজতফা অরধদপতযাধীন ২১৩ টি প্ররতষ্ঠাতনয রনফাীতদয স্বািয সুযিা দজাযদাযকযতণয রতিয প্ররতটি
আফারক প্ররতষ্ঠাতন এক ফা একারধক পৃথক দকায়াতযণ্টাইন কি িান কযা তয়তছ এফাং রনফাীতদয
স্বািযগত অফিা খন্ডকারীন রচরকৎতকয ায়তায় বদনরিন রবরিতত রনয়রভত ম ৃতফিণ কযা তে।
ঙ.
াাতার ভাজতফা কাম ৃক্রতভয ভাধতভ দুি দযাগীতদয ায়তা :
ভাজতফা অরধদপতযাধীন াাতার ভাজতফা কাম ৃক্রতভয ৫২৩ টি ইউরনট (ভানগযী ও দজরা ম ৃায়
১০৪টি এফাং উতজরা ম ৃায় ৪১৯) এয ভাধ্যতভ অায় দুি দযাগীয চারদানুাতয ঔষুধ, যক্ত, থ্য, ফস্ত্র,
স্বািয যীিা-রনরযিায খযচ, রচরকৎা ায়ক াভরগ্র, প্রতমাজয দিতে মাতায়াত বাড়া, রা রযফন,
মৃত ব্যরক্তয ৎকাতয তমারগতায় প্রতয়াজনীয় আরথ ৃক ায়তা কযা তছছ।
চ.
রনফন্ধীত দস্বোতফী াংগঠন ম্পৃক্তকযণ:
ভাজতফা অরধদপতযাধীন প্রায় ৫০ াজায রনফন্ধীত দস্বোতফী াংগঠন যতয়তছ। াংরিষ্ট াংগঠনগুররতক
বফরিক ভাভাযী কতযানা বাইযাতয প্রাদুবৃাতফ দদতয দুি, অায় দযাগী, থরশু, প্ররতফন্ধী ভানুল এফাং
কভৃীন শ্ররভকতদয াত দাঁড়াতত ভারযচারক, ভাজতফা অরধদপতয দডরভ অরপরয়ার ে প্রদান
কতযতছন। তততপ্ররিতত দস্বোতফী াংগঠন গুরর াংরিষ্ট দজরা ভাজতফা কাম ৃারতয়য উরযচারতক
ভন্বতয় ায়তা কভৃসূরচতত অাংগ্রণ কযতছ।
ছ.
উন্নয়ন তমারগতদয াতথ ভন্বয়:
ইউরনতপ ফাাংরাতদ ইততাভতধ্য ভাজকভীতদয ব্যরক্তগত সুযিায় ১০০ ররই গাউন, ২৫০টি বাইযা
প্ররততযারধ চভা, ৫০০ বাইযা প্ররততযারধ যান্ড গ্লবস্ ও ২৫০টি পতেয়ায ভাস্ক যফযা কতযতছ।
ইউরনতপ ফাাংরাতদ এয কারযগযী ায়তা বৃরি ও অিায়ীবাতফ ৩ ভাতয জন্য ১০০ ভাজকভী
রনতয়াতগয রফলতয় আতরাচনা চরভান যতয়তছ।
জরুযী ভস্যা রফফযণী :
বফরিক ভাভাযী কতযানা বাইযাতয প্রাদুবৃাফ াংক্রভণ দযাতধ যকায কর্তৃক ফারড়তত অফিাতনয দঘালণায়
কভৃীন তয় তড়তছ বদরনক আতয়য উয রনবৃযীর রনম্ন আতয়য ভানুতলযা। এতত দদতয দুি, অায় রনম্ন
আতয়য ব্যরক্তফগ ৃ প্রাথরভকবাতফ দফকায তয় তড়তছ তততপ্ররিত ভাভরয়ক দপ্রিাতট প্রাথরভকবাতফ
জরুরয খাদ্য , রচরকৎায় াভারজক কাউরন্পররাং এফাং আরথ ৃক, রনযাদ আফান, স্বািয ম্মত ব্যরক্তগত
সুযিা ায়ক াভরগ্র প্রখয ভস্যা রততফ রচরিত তয়তছ।

নতবর কতযানা বাইযাতয াংক্রভণ দভাকাতফরায় কযণীয় রনধ ৃাযতণ ভাজতফা অরধদপততয ৫ টি জরুরয বা এ
ম ৃন্ত অনুরষ্ঠত তয়তছ। উক্ত বামূত চরভান রযরিরততত ভাজতফা অরধদপততযয ভাঠম ৃাতয়য াংরিষ্ট
ইউরনট দয দারয়ে রনধ ৃাযণক্রতভ রফরবন্ন প্রতয়াজনীয় রনতদ ৃনা প্রদান কযা তয়তছ।

নতবর কতযানা বাইযা প্ররততযাতধ ভাজতফা অরধদপততযয জরুরয বা
ফাাংরাতদ জাতীয় ভাজকল্যাণ রযলতদয অনুদান ও কতযানা দভাকারফরায় রফরবন্ন ায়তায আরথ ৃক ব্যফিানা
কতযানা াংক্রভণ প্ররততযা ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারতয়য রফরবন্ন আন্ত:খাত ভন্বতয়য ভাধ্যতভ রনজস্ব ফাতজট তত খাদ্য
ায়তা ও রচরকৎা ায়তা রযচারনা কযা তে। এ রতিয ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারয় অধীন ফাাংরাতদ জাতীয়
ভাজকল্যাণ রযলদ তত কতযানা দভাকাতফরায় রফরবন্ন াাতাতরয অফরিত ভাজতফা অরধদপতয রযচারর
দযাগী কল্যাণ রভরত (াাতার প্রধান রনফ ৃাী ও াাতার ভাজতফা অরপাতযয ভাধ্যতভ রযচাররত), দজরা
ভাজকল্যাণ রযলদ, প্রাকৃরতক িরতগ্রিতদয পুনফ ৃান, রবিাবৃরি রনযন (উরযচারক, দজরা ভাজতফা
কাম ৃারয় ও দজরা প্রাতকয ভাধ্যতভ রযচাররত), উতজরা ভাজকল্যাণ রযলদ (উতজরা ভাজতফা অরপায
ও উতজরা রনফ ৃাী অরপাতযয ভাধ্যতভ রযচাররত) এয ভতধ্য াযাতদত ১১৯২টি ইউরনট অরপত ২২.৯৬ দকাটি
টাকা ফযাদ্দ প্রদান কযা তয়তছ। মাতত ঢাকা দজরায় প্রায় ৩ দকাটি টাকা দজরাপ্ররত জনাংখ্যা ও দারযদ্রতায ায
রফতফচনায় নূন্যতভ গতড় ২০ রি টাকা দথতক ৪০ রি টাকা ফযাদ্দ প্রদান কযা তয়তছ। এছাড়াও ভাজতফা
অরধদপতয দথতক রফতল অনুদান ফাফদ ৩.০০ দকাটি টাকা দজরা ম ৃাতয় রফতযতণয প্ররক্রয়া যতয়তছ। এ অতথ ৃয
ভাধ্যতভ কতযানা দভাকারফরায় দুি, অায়, প্ররতফন্ধী ব্যরক্ত, থরশুতদয অগ্রারধকাযরবরিতত খাদ্য ও রচরকৎা
ায়তা প্রদাতনয কাজ চরতছ।
ক. জরুরয ায়তা কাম ৃক্রভ:
কতযানা াংক্রভণ দযাতধ ফারড়তত অফিাতনয দঘালণায় কভৃীন তয় তড়তছ বদরনক আতয়য উয রনবৃযীর রনম্ন
আতয়য ভানুতলযা। ফাাংরাতদ জাতীয় ভাজকল্যাণ রযলতদয আরথ ৃক ায়তায় ভাজতফা অরধদপতয কর্তৃক
প্ররতরদন ঢাকা তযয ৫০০ রযফাযতক ৫ দকরজ চার, ২ দকরজ আলু, ১ দকরজ ডার, ১ দকরজ য়াজ, আধাররটায
য়ারফন দতর ও একটি াফান প্রদান কযা তে। গত ২৮ ভাচ ৃ তত এ কাম ৃক্রভ চরতছ। গত ৩ এরপ্রর ২০২০ ম ৃন্ত
ঢাকা দদতয রফরবন্ন দজরায় ভাজতফা অরধদপততযয উতদ্যাতগ ৩০৮৪ টি দুোঃি কভৃীন রযফাতযয ভাতঝ খাদ্য ও
রনতয প্রতয়াজনীয় ণ্য াভগ্রী রফতযণ কযা তয়তছ। এ দিতে যকাতযয দুতম ৃাগ রফলয়ক িায়ী আতদাফরী
অনুযণক্রতভ অায় ফয়স্ক, রফধফা ও প্ররতফন্ধী ব্যরক্ত এফাং রজড়া জনতগাষ্ঠীয অন্তর্ভৃক্ত ব্যরক্ততদয অগ্রারধকাযক্রতভ
ায়তা প্রদান কযা তে। খুফ ীঘ্রই এ কাম ৃক্রভ দজরা ও উতজরা ভাজতফা কাম ৃারয়মূতয ভাধ্যতভ দদব্যাী
কর দজরা ও উতজরা ম ৃাতয় ম্প্রাযণ কযা তফ। রযরিরত স্বাবারফক না ওয়া ম ৃন্ত এ কাম ৃক্রভ চরভান
থাকতফ।

রজড়া জনতগাষ্ঠীয ব্যরক্ততদয জরুরয খাদ্যায়তা প্রদাতনয রচে

দদতয রফরবন্ন দজরায় দুোঃি অায় কভৃীন ভানুতলয ভাতঝ খাদ্য ায়তা রফতযণ রচে
ভাঠম ৃাতয় রক্রয় রভকা ারন
কতযানা াংক্রভণ দভাকাতফরায় ভরন্ত্ররযলদ রফবাতগয রনতদ ৃনা অনুাতয কর ছুটি ফারতরক্রতভ ভাঠম ৃাতয়য কর
কভৃকতৃা- কভৃচাযীতক কভৃিতর অফিাতনয রনতদ ৃনা প্রদান কযা তয়তছ। াাার িানীয় ম ৃাতয় গঠিত কতযানা
াংক্রভণ প্ররততযাতধ গঠিত দজরা ও উতজরা করভটিতত অরৃত দারয়ে ারতন রক্রয় রভকা ারতনয রনতদ ৃনা
প্রদান কযা তয়তছ।
াভারজক রনযািা কাম ৃক্রতভয সুরফধাতবাগীতদয সুযিাতথ ৃ ব্যফিা গ্রণ
কতযানা প্রাদুবৃাতফয কাযতণ জনভাগভ রযাতযয রতিয দদব্যাী চরভান উন্ুক্ত িরততত ফয়স্ক বাতা, রফধফা ও
স্বাভী রনগৃরতা ভররা বাতা, অের প্ররতফন্ধী বাতা’য নতুন সুরফধাতবাগী ফাছাই কাম ৃক্রভ াভরয়কবাতফ িরগত কযা
তয়তছ। এছাড়াও রনরদ ৃষ্ট রদতন একর বাতাতবাগীতদয বাতায অথ ৃ ব্যাাংক তত গ্রতণয কাযতণ প্রচুয জনভাগভ য়
রফধায় কর তপররর ব্যাাংক কর্তৃিতক প্তাত রতন ফা তততারধক রদতন বাতায অথ ৃ প্রদাতনয প্রতয়াজনীয় ব্যফিা
গ্রতণয জন্য অনুতযাধ কযা তয়তছ।
খ. তচতনতামূরক কাম ৃক্রভ:
ভাজতফা অরধদপততযয ভাঠম ৃাতয়য কাম ৃারয় দ আগত কর দফাগ্রীতা ও দফাপ্রতযাীতদয কতযানা াংক্রভণ
দভাকাতফরায় প্রতয়াজনীয় স্বািযরফরধ ম্পতকৃ তচতন কযায রতিয ব্যাক প্রচায প্রচাযণামূরক কাম ৃক্রভ গ্রণ কযা
তয়তছ। এ রতিয তাঁতদয ভাতঝ প্রতয়াজনীয় ররপতরট রফতযণ ও কযাতম্পইন কাম ৃক্রভ অব্যাত আতছ।

রচেোঃ দফাগ্রীতাতদয তচতনতা বতরযয রতিয প্ররতটি ইউরনট অরপত িারত দাস্টায

গ. আশ্রয়ীন ভানুতলয আফান ায়তা কাম ৃক্রভ:
ঢাকা তযয যাস্তায় যাত কাটাতনা ফাস্তুীন ভানুলতদয কতযানা ঝরুঁ কহ্রা ও আফান ায়তা প্রদাতনয রতিয যকারয
আশ্রয় দকন্দ্রমূত তাতদয জন্য রনযাদ তফ। দ রফতফচনায় ভাজতফা অরধদপতয, রনফ ৃাী ম্যারজতেটতদয
ায়তায় যাস্তায় ফফাযত গৃীনতদয যকারয আশ্রয় দকন্দ্রমূত িানান্তয কযা তে। ইততাভতধ্য গত ৩ এরপ্রর ১৯
জন গৃীন ভানুলতক যকারয আশ্রয় দকন্দ্র, রভযপুতয িানান্তয কযা তয়তছ। এ কাম ৃক্রভও অব্যাত থাকতফ।
ঘ. প্রারতষ্ঠারনক রনফাীতদয সুযিা ায়তা কাম ৃক্রভ:
ভাজতফা অরধদপততযয উতদ্যাতগ রযচাররত যকারয রশু রযফায ,দছাটভরণ রনফা, দখ যাতর দুোঃি রশু
প্ররিণ ও পুনফ ৃান দকন্দ্র, দুোঃি রশুতদয প্ররিণ ও পুনফ ৃান দকন্দ্র, যকারয আশ্রয় দকন্দ্র, ারন্ত রনফা ২১৩টি
প্ররতষ্ঠাতনয দম কর প্ররতষ্ঠাতন এরতভ ও দুোঃি, প্ররতফন্ধী ও ফয়স্ক রনফাীযা অফিান কযতছ এভন কর প্ররতষ্ঠাতন
কতযানা াংক্রভণ প্ররততযাতধ প্রতয়াজনীয় ব্যফিা গ্রণ কযা তয়তছ। একর প্ররতষ্ঠাতন অফিানযত কর রনফাীয
স্বািযগত অফিা খন্ডকারীন রচরকৎতকয ায়তায় বদনরিন রবরিতত ম ৃতফিণ কযা তে। াাার যকাতযয
কযারতটন গ্রােপ্রাপ্ত দদতয কর দফযকারয এরতভখানায় প্রতয়াজনীয় স্বািযরফরধ অনুযণ প্রতয়াজনীয় ব্যফিা
গ্রতণয রনতদ ৃনা প্রদান কযা তয়তছ। এছাড়াও তকৃতামূরক ব্যফিা রততফ কর আফারক প্ররতষ্ঠাতন এক ফা
একারধক পৃথক দকায়াতযণ্টাইন কি িান কযা তয়তছ।

রচেোঃ াভারজক দূযে ফজায় ও প্রতয়াজনীয় স্বািযরফরধ ফজায় দযতখ চালু আতছ রনফাীতদয বদনরিন কাজ

ঙ. াাতার ভাজতফা কাম ৃক্রতভয ভাধতভ দুি দযাগীতদয ায়তা :
COVID-19 াংক্রভণজরনত রযরিরতততও দদতয কর াাতার ভাজতফা কাম ৃারতয় দুোঃি দযাগীতদয দফা
প্রদান অব্যাত যতয়তছ। কতযানা াংক্ররভত দুোঃি ও অায় দযাগীতদয প্রতয়াজনীয় দিতে াাতার ভাজতফা
কাম ৃক্রতভয ৫২৩ টি ইউরনট (ভানগযী ও দজরা ম ৃায় ১০৪টি এফাং উতজরা ম ৃায় ৪১৯) এয ভাধ্যতভ অায় দুি
দযাগীয চারদানুাতয ঔষুধ, যক্ত, থ্য, ফস্ত্র, স্বািয যীিা-রনরযিায খযচ, রচরকৎা ায়ক াভরগ্র, প্রতমাজয দিতে
মাতায়াত বাড়া, রা রযফন, মৃত ব্যরক্তয ৎকাতয তমারগতায় প্রতয়াজনীয় আরথ ৃক ায়তা ায়তা
অগ্রারধকাযক্রতভ প্রদাতনয জন্য াংরিষ্টতদয রনতদ ৃনা প্রদান কযা তয়তছ।

রচেোঃ ছুটিকারীন ভতয়ও দুোঃি দযাগীতদয দফায় চালু আতছ াাতার ভাজতফা কাম ৃক্রভ
চ. রনফন্ধীত দস্বোতফী াংগঠন ম্পৃক্তকযণ:
ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণারতয়য অধীতন ভাজতফা অরধদপতয তত রনফরন্ধত ৫০ াজাতযয অরধক দস্বোতফী
ভাজকল্যাণ াংিাতক কতযানা াংক্রভণ প্ররততযাতধ তাঁতদয সুরফধাতবাগীতদয ম্পৃক্ত কতয ব্যাক তচতনতা ও
সুযিামূরক কাম ৃক্রভ গ্রতণয রনতদ ৃনা প্রদান কযা তয়তছ।
াংরিষ্ট াংগঠনগুররতক বফরিক ভাভাযী
কতযানা বাইযাতয প্রাদুবৃাতফ দদতয দুি, অায় দযাগী, থরশু, প্ররতফন্ধী ভানুল এফাং কভৃীন শ্ররভকতদয াত
দাঁড়াতত ভারযচারক, ভাজতফা অরধদপতয দডরভ অরপরয়ার ে প্রদান কতযতছন। তততপ্ররিতত দস্বোতফী
াংগঠন গুরর াংরিষ্ট দজরা ভাজতফা কাম ৃারতয়য উরযচারতক ভন্বতয় ায়তা কভৃসূরচতত অাংগ্রণ কযতছ।
ছ. উন্নয়ন তমারগতদয াতথ ভন্বয়:
কতযানা দভাকারফরায় ভাজতফা অরধদপতয রশু সুযিামূরক কাম ৃক্রভ গ্রতণয রতিয ইউরনতপ, ফাাংরাতদ এয
াতথ ইততাভতধ্য একটি বা কতযতছ এফাং দমাগাতমাগ যিা কযতছ। ভাজতফা অরধদপততযয রশু সুযিায়
প্রারতষ্ঠারনক কাম ৃক্রভ ফাস্তফায়তন, ভাঠ ম ৃাতয়য কভৃযত ভাজকভীতদয ব্যরক্তগত সুযিা, াাতার ভাজতফা
কাম ৃক্রভ ফাস্তফায়তন ইউরনতপ ফাাংরাতদ ায়তা প্রদান কযতছ। ইউরনতপ ফাাংরাতদ ইততাভতধ্য ভাজকভীতদয
ব্যরক্তগত সুযিায় ১০০ ররই গাউন, ২৫০টি বাইযা প্ররততযারধ চভা, ৫০০ বাইযা প্ররততযারধ যান্ড গ্লবস্ ও
২৫০টি পতেয়ায ভাস্ক যফযা কতযতছ। মা ভাঠ ম ৃাতয় াাতার ভাজতফা কাম ৃারতয় দযাগীতদয দফায় কভৃযত
ভাজকভী, খাদ্য ায়তা প্রদানকাযী ভাজকভী, রযফন ায়কাযী, রশুতদয সুযিায় রনতয়ারজত ভাজকভীতদয
ভতধ্য রফতযণ কযা তয়তছ।

ইউরনতপ ফাাংরাতদ এয কারযগযী ায়তা বৃরি ও অিায়ীবাতফ ৩ ভাতয জন্য ১০০ ভাজকভী রনতয়াতগয রফলতয়
আতরাচনা চরভান যতয়তছ। ইউরনতপ ফাাংরাতদ এ কারযগযী ও আরথ ৃক তমাগীতায় ভাজতফা অরধদপতয
কর্তৃক রযচাররত দযারঙ্গা রশু সুযিায চরভান কাম ৃক্রভ অব্যাত যতয়তছ। মায ভাধ্যতভ চররত এরপ্রর ভাত
সুরফধাফরিত ও এরতভ ৪২১০ জন দযারঙ্গা রশু’য প্ররতারনকাযী ৩০৪২ জন দকয়ায রগবাযতক জনপ্ররত ভারক
২০০০ টাকা রততফ ২ ভাতয (তপব্রুয়ারয ও ভাচ ৃ ২০২০) ৪০০০ টাকা রততফ দভাট ১ ক োটি ২১ লক্ষ ৬৮ হোজোর
টো ো বিতরণ রো হবি। এ ছাড়াও রফিব্যাাংক প্ররতরনরধগতণয াতথ আগাভী ৫ এ র তারযতখ ভাজতফা
অরধদপততযয একটি রবরডও কনপাতযরন্পাং এয তারযখ রনধ ৃারযত তয়তছ, মাতত াভারজক রনযািা’য আওতার্ভক্ত
বাতাতবাগীতদয রফতল সুরফধা প্রদান কযা মায় রকনা এ রফলতয় আতরাচনা তফ।
কতযানা াংক্রভণ প্ররততযাতধ বরফষ্যৎ কভৃরযকল্পনা:
(১) দুোঃি কভৃীন ফয়স্ক, রফধফা ও স্বাভী রযতযক্তা ভররা, প্ররতফন্ধী ব্যরক্ত কর দুোঃি ব্যরক্ততদয জন্য জরুরয খাদ্য
ায়তা রফতযণ কাম ৃক্রভ দ্রুতই দদতয ৬৪ টি দজরায় ম্প্রাযণ।
(২) খাদ্যাভগ্রী ায়তা গ্রতণ অতনক অায় ভানুতলয ব্যরক্তম্মান রফতফচনায় তাররকা প্রণয়ন কতয ঘতয ঘতয
খাদ্যাভগ্রী দ ুঁতছ দদয়া এফাং এ কাতজ িানীয় জনপ্ররতরধতদয াতথ ভন্বয় কযা।
(৩) রযরিরত রফতফচনায় থরশু, গৃীন ফা যাস্তায় ফফাকাযী, মাযা কতযানা বাইযা াংক্রভতণয ঝরুঁ কতত যতয়তছ
তাতদয অরধকাতয যকারয আশ্রয় দকতন্দ্র দপ্রযতণয ব্যফিা গ্রণ।
(৪) জরুরয রযরিরত রফতফচনায় দফযকারয দস্বোতফী াংিামূতক কতযানা দভাকারফরায় অরধক াতয োণ াভগ্রী
রনযাদ দূযে ফজায় দযতখ দরযদ্র ভানুতলয ঘতয ঘতয দ ছাতনায ব্যফিা কযা।
(৫) কতযানা দভাকারফরায় রফি ব্যাাংক ও ইউরনতপ, ফাাংরাতদ এয আরথ ৃক ও কারযগযী তমাগীতা বৃরিয উতদ্যাগ
গ্রণ।

