করযোনোবোআযো প্রতিরযোরধ ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রীয ৩১ দপো তনরদ েনো
১)

করযোনো বোআযো ম্পরকে তিতকৎো ব্যফস্থো গ্রণ কযরি রফ। এ বোআযো ম্পতকেি রিিনিো কোম েক্রভ
ফোস্তফোয়ন কযরি রফ।

২)

লুরকোচুতযয দযকোয ননআ, করযোনো বোআযোরয উগ ে নদখো তদরর ডোক্তোরযয যণোন্ন নোন।

৩)

ততআ োধোযণবোরফ কররয যোয দযকোয ননআ। তিতকৎো ংতিষ্ট কররয জন্য ততআ তনতিি কযরি
রফ। এআ নযোগ তিতকৎোয় ব্যফহৃি ততআ, ভোস্ক কর তিতকৎো যঞ্জোভ জীফোণুমুক্ত যোখো এফং ফজেয
োযরণয নেরে তফরল োফধোনিো ফরম্বন কযরি রফ।

৪)

নকোতবড-১৯ নযোরগয তিতকৎোয় তনরয়োতজি কর তিতকৎক, নো ে, ল্যোফ নেকতনতয়োন, তযচ্ছন্নিোকভী,
এযোম্বুররন্স িোরক ংতিষ্ট কররয স্বোস্থয সুযেোয় তফরল গ্রোতধকোয প্রদোন কযরি রফ।

৫)

মোযো নোভ নকোয়োরযন্টোআরন ফো অআরোরররন অরেন, িোরদয প্রতি ভোনতফক অিযণ কযরি রফ।

৬)

তনয়তভি োি নধোয়ো, ভোস্ক ব্যফোয ও োভোতজক দূযত্ব ফজোয় যোখো এরেরে স্বোস্থযতফতধ নভরন িররফন।

৭)

নদীরফতষ্টি নজরোমূর ননৌ-এম্বুরররন্সয ব্যফস্থো কযরি রফ।

৮)

ন্যোন্য নযোরগ অক্রোন্তরদয মথোমথ স্বোস্থয যীেো এফং তিতকৎোরফো ব্যোি যোখরি রফ।

৯)

তযচ্ছন্নিো তনতিি কযো। োযোরদরয কর তটি করেোরযন, নৌযবো ও উরজরো তযলদরক তযষ্কোযতযচ্ছন্ন কোম েক্রভ অযও নজোযদোয কযরি রফ।

১০)

অআন-শৃঙ্খরো তফলরয় দৃতষ্ট তদরি রফ। জোিীয় এ দুরম েোরগ স্বোস্থযরফো তফবোগ, প্রোন, অআন-শৃঙ্খরো যেোকোযী
ফোতনী, স্ত্র ফোতনী তফবোগ কর যকোতয কভেকিেোগণ মথোমথ ও সুষ্ঠু ভন্বরয়য ভোধ্যরভ কোজ করয
মোরচ্ছন- এ ধোযো ব্যোি যোখরি রফ।

১১)

েোণ কোরজ নকোন ধযরনয দুনীতি য কযো রফ নো।

১২)

তদনভজুয, শ্রতভক, কৃলক নমন ভুক্ত নো থোরক। িোরদয োোয্য কযরি রফ। নখরে খোওয়ো দতযদ্র জনরগোষ্ঠীয
জন্য তিতযক্ত িোতরকো তিতয কযরি রফ।

১৩)

নোশ্যোর নপটিরনে কোম েক্রভ ব্যোি থোকরফ।

১৪)

থ েননতিক কভেকোণ্ড নমন স্থতফয নো য়, ন তফলরয় মথোমথ নজয তদরি রফ।

১৫)

খোদ্য উৎোদন ব্যফস্থো িোলু যোখরি রফ, তধক প্রকোয পর উৎোদন কযরি রফ। খোদ্য তনযোত্তোয জন্য মো
মো কযো দযকোয কযরি রফ। নকোন জতভ নমন তিি নো থোরক।

১৬)

যফযো ব্যফস্থো ফজোয় যোখরি রফ। মোরি ফোজোয িোলু থোরক।

১৭)

োধোযণ কোম েক্রভ ব্যোি থোকরফ। দ্রব্যমূল্য তনয়ন্ত্ররণ যোখরি রফ।

১৮)

জনস্বোরথ ে ফোংরো নফফরল েয কর নুষ্ঠোন ফন্ধ যোখরি রফ মোরি জনভোগভ নো য়। ঘরয ফর তডতজেোর
দ্ধতিরি নফফল ে উদমোন কযরি রফ।

১৯)

স্থোনীয় জনপ্রতিতনতধগণ, যোজননতিক ননতৃবৃন্দ, ভোরজয কর স্তরযয জনগণরক একরমোরগ কোজ কযোয অহ্বোন
জোনোতচ্ছ। প্রোন কররক তনরয় কোজ কযরফ।

২০)

যকোরযয োোোত ভোরজয তফত্তোরী ব্যতক্ত ও প্রতিষ্ঠোনমূ নজরো প্রোক ও উরজরো তনফ েোী
তপোরযয রে ভন্বয় করয েোণ ও স্বোস্থযরফো কোম েক্রভ তযিোরনো কযরফন।

২১)

জনপ্রতিতনতধ ও উরজরো প্রোন ওয়োড েতবতত্তক িোতরকো প্রণয়ন করয দুঃস্থরদয ভরধ্য খোফোয তফিযণ কযরফন।

২২)

ভোরজয ফরিরয় ততেরয় ড়ো জনরগোষ্ঠী নমভন: কৃতল শ্রতভক, তদনভজুয, তযক্সো/বযোন িোরক, তযফন শ্রতভক,
তবক্ষুক, প্রতিফন্ধী, থতশু, স্বোভী তযিযক্তো/তফধফো নোযী এফং তজড়ো ম্প্রদোরয়য প্রতি তফরল নজয যোখো
েোণ োয়িো প্রদোন তনতিি কযরি রফ।

২৩)  প্রফীণ নোগতযক ও তশুরদয প্ররয়োজনীয় ব্যফস্থো গ্রণ কযরি রফ।
২৪)

দুরম েোগ তফলয়ক স্থোয়ী অরদোফরী (এওতড) মথোমথবোরফ প্রতিোররনয জন্য কর যকোতয কভেিোযী ও
নস্বচ্ছোরফী ংগঠরনয প্রতি অহ্বোন জোনোতচ্ছ।

২৫)

তনিয প্ররয়োজনীয় দ্ররব্যয উৎোদন, যফযো ও তনয়তভি ফোজোযজোিকযণ প্রতক্রয়ো ভতনেতযংরয়য জন্য
প্ররয়োজনীয় ব্যফস্থো গ্রণ কযরফন।

২৬) অিতিি রয় তিতযক্ত ণ্য ক্রয় কযরফন নো। খোদ্যস্য প্ররয়োজনীয় কর রণ্যয ম েোপ্ত ভজুদ যরয়রে।
২৭)

কৃলকগণ তনয়তভি িোলোফোদ িোতররয় মোরফন। এরেরে যকোতয প্ররণোদনো ব্যোি থোকরফ।

২৮) কর তল্প ভোতরক, ব্যফোয়ী ও ব্যতক্ত ম েোরয় তনজ তনজ তল্প ও ব্যফো প্রতিষ্ঠোন এফং ফোতড়-ঘয তযষ্কোয
যোখরফন।
২৯)

তল্প ভোতরকগণ শ্রতভকরদয রে অরো-অররোিনোয ভোধ্যরভ তনরজরদয স্বোস্থয সুযেো তনতিি করয উৎোদন
ব্যোি যোখরফন।

৩০) গণভোধ্যভ কভীযো জনরিিনিো সৃতষ্টরি মথোমথ ভূতভকো োরন করয িরররেন। এরেরে তফতবন্ন ধযরনয গুজফ
ও িয িথ্য মোরি তফভ্রোতন্ত েড়োরি নো োরয, নতদরক জোগ দৃতষ্ট যোখরি রফ।
৩১)

গুজফ যেোরনো ফন্ধ কযরি রফ। তডতজেোর প্লোেপরভে নোনো গুজফ যেোরনো রচ্ছ। গুজরফ কোন তদরফন নো এফং
গুজরফ তফিতরি রফন নো।

