ক োভবড-১৯ কভো োভফরোয় কখ োভনোয ফোাংরোদে
ইয়োকুফ আরী
২০১৯ োদরয ভডদম্বয ভোদ চীদনয উোন কেদ শুরু ওয়ো ক োভবড-১৯ ভোভোভয ভফশ্বব্যোী ছভিদয় দি। স্থর, জর
ও আ োে ফন্ধ দয কেদ কেদ কঘোলণো যো য় র ডোউন- জোভয যো য় োযভপউ। এ য ভ ভযভস্থভিদি এ টুও ভফচভরি
নো দয় প্রধোনভন্ত্রী ফঙ্গফন্ধু ন্যো কখ োভনো দ্রুিিভ ভদয় দযোনো কভো োদফরোয় ভদয়োভচি ও সুদূযপ্রোযী েদে গ্রণ
দযন। প্রেদভই ভিভন ভৄভজফফদল েয অনুষ্ঠোনভোরো পুনভফ েন্যো দয  দরয ভদনোদমোগভনফদ্ধ দযন দযোনো কভো োদফরোয়।
বোইযোদয াংক্রভণ কযোধ ও জীফন সুযেো, উৎোেন ও যফযো ব্যফস্থো স্বোবোভফ যোখো এফাং আ ভি ভেীন দয় িো ভফপুর
াংখ্য ভোনুদলয োদছ ত্রোণ োয়িো ক ৌঁছোদনোয ওয দফ েোচ্চ গুরুত্ব আদযো যো য়। ভবভডও নপোদযভসাংদয়য ভোধ্যদভ
প্রধোনভন্ত্রী কখ োভনো োভোভজ ও যোজননভি াংগঠদনয কনতৃবৃন্দ, াংে েস্য, উদজরো কচয়োযম্যোন, কজরো প্রো , পুভর
সুোয, ভভবর োজেন ও ত্রোণ োদজ োয়িো োযী কনো ভে িেোগণদ ভযভস্থভি কভো োদফরোয় ভভিিবোদফ োজ যোয ভনদে েনো
প্রেোন দযন। ৬৪ কজরোয প্রোভি জনগদণয দঙ্গ ভিভফভনভয় দয ভিভন ফোাংরোদেদয ভোনুদলয জোি ভোনভফ িো,
োরফোভিভ্রোতৃত্বদফোধ, ক োর্দ্ে ও ভভভেিোয ফন্ধনদ অটুট কযদখ  রদ এ োদে রিোই যোয আহ্বোন জোনোন।
জীফনযেোয ওয দফ েোচ্চ গুরুত্ব ভেদয় ২৭ ভোচ ে ২০২০ কেদ োধোযণ ছুটি কঘোলণো যো য়। এদি াংক্রভদণয গভি
ভনয়ন্ত্রদণ যোখো ম্ভফ দরও দেভন আদয়য ওয ভনবেযীর ভফপুর জনদগোষ্ঠী কমভন- ভনভেোণ শ্রভভ , গণভযফণ শ্রভভ , ভযক্সো ও
বযোনচোর , কোদটর-কেঁকতোযো ভী, কপভযওয়োরো, ভেনভজুয, কলুন ভী ও বোভোন ভোনুল ভেীন দয় দি। পদর অে েননভি
ভে োণ্ড িেো উৎোেন ও যফযো ব্যফস্থো ফোধোগ্রত য়। দিভয কোো উৎোেন ও যপ্তোভন োম েক্রভ ব্যোি য়। এ অফস্থো কেদ
উত্তযণ ও অে েনীভিয চো ো গভিীর যোখোয রদেয য োয োী ও ভদয়োদমোগী েদে গ্রণ দয। খোর্দ্ ও নগে আভে ে
োয়িো প্রেোন, ভৄদ্রো যফযো বৃভদ্ধ ও োভোভজ সুযেো োম েক্রদভয ভযভধয ম্প্রোযণ প্রদণোেনো প্যোদ জ কঘোলণো যো য়।
স্বোস্থযভফভধ কভদন গণভযফণ চোলু এফাং গোদভেন্ট ভল্প- োযখোনো, ভোদ টে , কোদটর-কেঁকতোযো, ভৄভেদেো োন  র ব্যফো
প্রভিষ্ঠোন খুদর কেওয়োয োী ভদ্ধোি কনয়ো য়। গ্রোভীণ অে েনীভিদ চোঙ্গো যোখোয প্রোজ্ঞভয় উদর্দ্োগ কনয়ো য়। এফ েদেদয
পদর দযোনোয েভি োটিদয় ওঠো ম্ভফ দে। ঘুদয োঁিোদে ফোাংরোদেদয অে েনীভি।
ভযভস্থভি কভো োভফরোয় য োয োযোদেদয াঁচ ক োটি ভোনুলদ ভোনভফ োয়িো প্রেোদনয এ ভেগোি োযী ভদ্ধোি
গ্রণ দযন। এ াংক্রোি আিঃভন্ত্রণোরয় ভভটি ১ ক োটি ২৫ রে ভযফোযদ ভোনভফ োয়িো প্রেোদনয সুোভয দয।
য োদযয সুযেো োম েক্রদভয আওিোয় ইদিোভদধ্য ৫০ রে ভযফোযদ খোর্দ্ োয়িো, ১০ রে ৫০ োজোয ভফোযদ ওএভএ
এয আওিোয় খোর্দ্ োয়িো, ১০ রে ৪০ োজোয ভযফোযদ ভবভজএপ, ৩ রে ১ োজোয কজদর ভযফোযদ খোর্দ্ োয়িো প্রেোন
এফাং ৫০ োজোয ভযফোযদ ভজআযএয আওিোয় খোর্দ্ োয়িো প্রেোন যো য়। কভোফোইর ভযদফো ও ব্যোাংভ াং সুভফধোয ভোধ্যকভ
ভযফোয প্রভি ২৫০০ টো ো দয ৫০ রে ভযফোদয নগে োয়িো কপ্রযণ যো য়। ওভী ভোদ্রোোয এভিভ ও েভযদ্র ছোত্রদেয জন্য
১৬ ক োটি ৯৪ রে ৭০ োজোয টো ো এফাং নন-এভভওভুক্ত ১,৬৭,২৫৫ টি ভেো প্রভিষ্ঠোদনয ভে িেো- ভেচোযীদেয জন্য ৭০
ক োটি ৮১ রে ৭০ োজোয টো ো োয়িো প্রেোন যো য়। ক োভবড-১৯ এয ভফরূ প্রবোফ কভো োকফরো ও অে েননভি পুনরুদ্ধোদযয
রদেয প্রধোনভন্ত্রী ২১ টি প্রদণোেনো প্যোদ দজ ১ রে ১২ োজোয ২৬৯ ক োটি টো ো ফযোদেয কঘোলণো দযন। এ অে ে ফোাংরোদেদয
ভজভডভয ৪.০৩ িোাং। প্যোদ জগুদরো ভদধ্য যদয়দছ : যপ্তোভনভৄখী ভল্ প্রভিষ্ঠোনভদয জন্য ভফদল িভফর ৫ োজোয ক োটি
টো ো, েভিগ্রত ভল্প ও োভবে কক্টদযয প্রভিষ্ঠোন ভদয ওয়োভ াংে যোভটোর সুভফধো ৩৩ োজোয ক োটি টো ো, ক্ষুদ্র কুটিয
ভল্প ভোঝোভয ভল্প প্রভিষ্ঠোনভদয ওয়োভ াংে যোভটোর ২০ োজোয ক োটি টো ো, কৃভল বর্তভে ফোফে ৯ োজোয ৫’ ক োটি
টো ো, রেযভবভত্ত জনদগোষ্ঠীয ভোদঝ নগে অে ে ভফিযণ ফোফে ১২৫৮ ক োটি টো ো, ভফনোভদে খোর্দ্োভগ্রী ভফিযণ ২,৫০৩ ক োটি
টো ো, ১০ টো ো ক ভজ েদয চোউর ভফক্রয় ফোফে ২৫২ ক োটি টো ো, বোিো ভেসূভচয আওিো বৃভদ্ধ ফোফে ৮১৫ ক োটি টো ো,
ভনম্নআদয়য কোজীফী, কৃল ও ক্ষুদ্র ব্যফোয়ীদেয জন্য পুনঃঅে েোয়ন স্কীভ ভিন োজোয ক োটি টো ো, ভেসৃজন োম েক্রভ ফোফে
দুই োজোয ক োটি টো ো, যপ্তোভনভৄখী ভদল্পয দুস্থ শ্রভভ দেয জন্য োভোভজ সুযেো োম েক্রভ প্রফিেন ফোফে ১,১৩২ ক োটি টো ো,
কৃভল োজ মোভন্ত্র ী যণ ৩২২০ ক োটি টো ো, কৃভল পুনঃঅে েোয়ন স্কীভ ফোফে ৫ োজোয ক োটি টো ো, ভচভ ৎ , নো ে এফাং স্বোস্থয
ভীদেয ভফদল ম্মোভন ১০০ ক োটি টো ো, দযোনো বোইযোদ আক্রোি ও ভর্তযয কেদত্র েভিপূযণ ৭৫০ ক োটি টো ো, গৃীন
ভোনুলদেয জন্য গৃ ভনভেোণ খোদি ২১৩০ ক োটি টো ো ইিযোভে।
স্বোস্থযখোিদ দফ েোচ্চ অগ্রোভধ োয ভেদয় ফযোে বৃভদ্ধ যো য়। য োযদ যোভে প্রেোদনয জন্য খ্যোিনোভো ও অভবজ্ঞ
ভচভ ৎ দেয ভিদয় এ টি জোিীয় ক োভবড যোভে ভভটি গঠন যো য়। য োদযয িযদপ ভনদয়োগ কেওয়ো য় ভফপুর
াংখ্য ভচভ ৎ , নো ে ও স্বোস্থয ভী। কেদ উৎোভেি ভভই অন্যোন্য উ যণ উৎোেদনয উদর্দ্োগ কনয়ো য়। স্থোনীয়
চোভেো ভভটিদয় ফিেভোদন এগুদরো ভফদেদও যপ্তোভন যো দে। শুরুদি আইইভডভআদযয এ টি ভোত্র ক োভবড যীেো ক ন্দ্র ভছর।
ফিেভোদন যীেোদ দন্দ্রয াংখ্যো ফোভিদয় ১১৮টিদি উন্নীি যো দয়দছ।

-২প্রধোনভন্ত্রীয োম েোরয় োভফ ে ভিয়দ য ভূভভ ো োরন দযদছ। ভযভস্থভি কভো োদফরোয় য োভয ভনদে েনো ও
নজযজোভযও অভি গুরুত্বপূণ ে ভূভভ ো যোখদছ। প্রধোনভন্ত্রী কখ োভনো ১ এভপ্রর, ২০২০ িোভযদখ কেদয জনগদণয জন্য ৩১ েপো
ভনদে েনো ভেদয়দছন। এয ভদধ্য প্রধোন প্রধোন দরো: দযোনো বোইযোদ আক্রোি ব্যভক্তয যণীয়; গণদচিনিো সৃভি; কযোদগয
ভচভ ৎোয় ভনদয়োভজি  র ভচভ ৎ ও স্বোস্থয ভীদেয স্বোস্থয সুযেোয় ভফদল অগ্রোভধ োয প্রেোন; ভচভ ৎো াংভিি  দরয
জন্য ভভই ভনভিি যো; ব্যফহৃি ভভই, ভোস্ক  র ভচভ ৎো যঞ্জোভ জীফোণুভৄক্ত যোখো এফাং ফজেয অোযদণয কেদত্র
ভফদল োফধোনিো অফরম্বন যো; ভনয়ভভি োি কধোয়ো, ভোস্ক ব্যফোয ও োভোভজ দূযত্ব ফজোয় যোখো স্বোস্থযভফভধ কভদন চরো;
ত্রোণ োদজ ক োকনো ধযদনয দুনীভি-অভনয়ভ য নো যোয প্রিযয়; োভোভজ সুযেো োম েক্রভ অব্যোি যোখো; অে েননভি ভে োণ্ড
চর যোখো; খোর্দ্ উৎোেন ব্যফস্থো চোলু যোখো ও খোর্দ্ ভনযোত্তোয জন্য মো মো যো েয োয যো, ক োকনো জভভ ভিি কপদর নো
যোখো; ভোদজয ফদচদয় ভভছদয় িো জনদগোষ্ঠী কমভন: কৃভলশ্রভভ , ভেনভজুয, ভযক্সো ও বযোনচোর , ভযফণ শ্রভভ , ভবক্ষু ,
প্রভিফন্ধী, েভশু, স্বোভী ভযিযক্তো/ভফধফো নোযী এফাং ভজিো ম্প্রেোদয়য প্রভি ভফদল নজয যোখো ত্রোণ োয়িো প্রেোন ভনভিি
যো এফাং গুজদফ ভফচভরি নো ওয়ো। এ ছোিোও প্রধোনভন্ত্রী ভফগি ফছদযয ৭ এভপ্রর িোভযদখ ১০ েপো, ১৬ এভপ্রর িোভযদখ ১০ েপো,
২০ এভপ্রর িোভযদখ ১৩ েপো এফাং ২৭ এভপ্রর িোভযদখ আদযো ১০ েপো ভনদে েনো প্রেোন দযন।
োভভগ্র ভফচোদয চোযভেদ মখনভফশ্ব অে েনীভিয কনভিফোচ খফদফয ছিোছভি ঠি কই ভদয় ফোাংরোদেদয
অে েননভি প্রবৃভদ্ধ উৎোব্যোঞ্জ । দ্রুিিভ ভদয় েেিোয দঙ্গ দযোনো কভো োদফরোয় ভফযর োপে অজেন দয আিজেোভি
অঙ্গদন প্রাংভি দেন প্রধোনভন্ত্রী কখ োভনো। ভেক্তযোদেয প্রবোফোরী কপোফ ে ম্যোগোভজন আিজেোভি ভভভডয়োয় িাঁয
কনতৃদত্বয প্রাংো যো দয়দছ। দযোনোয ধোক্কো োটিদয় োভভি অে েনীভিয সূচ গুদরোদি উন্নভি দয প্রবৃভদ্ধদি ফোাংরোদে
প্রভিদফী যোেগুদরোদ কছদন কপদরদছ। ভোেোভছু ভজভডভয ভদকফ চরভি অে েফছদয ফোাংরোদে েভেণ এভয়োয় ীল ে এফাং
এভয়োয ভদধ্য চর্তে ে দি চদরদছ। কেদয ভযজোবে ছোভিদয়দছ ৪৩ ভফভরয়ন ভোভ নে ডরোয- মো ভেদয় ১১ ভোদয আভেোভন ব্যয়
কভটোদনো ম্ভফ। জুরোই-কদেম্বয ভদয় যপ্তোভন গিফোদযয এ ই ভদয়য র্তরনোয় ৫০ িোাং কফভ দয়দছ। চরভি অে েফছদযয
প্রেভ ভিন ভোদ যপ্তোভনয প্রবৃভদ্ধ দয়দছ ২.৫৮ িোাং। দযোনো োদর অে েনীভিয চো ো চর যোখদি ফদিো ভূভভ ো কযদখ চদরদছ
কৃভলখোি। ভজভডভয ১৫.৪৪ িোাং অফেোন কৃভল ও কফো খোদিয। আয় দভ মোওয়োয় যিযোগী ভোনুলগুদরোদ ও ধোযণ দযদছ
ফোাংরোকেদয কৃভল-ভনবেয গ্রোভীণ অে েনীভি। য োদযয িযপ কেদ ও কৃভলখোদিয প্রভি ভফদল গুরুত্ব কেওয়ো দে। অভিভোভযয
প্রভিঘোি কভো োদফরোয জন্য ফোাংরোদে ব্যোাং ফুর ও পর চোল, ভৎস্য চোল, কডইভয ও কোভি খোদি চোয িোাং সুদে াঁচ
োজোয ক োটি টো োয ভফদল প্রদণোেনোয ভস্কভ গঠন দযদছ। এছোিো পর খোদি ঋণ ভফিযদণয জন্য নয় িোাংদয স্থদর চোয
িোাং কযয়োভি সুদে প্রোয় ১৪ োজোয ৫০০ ক োটি টো ো কৃভলঋণ প্রেোদনয িভফর গঠন যো য়। পদর, কৃভল খোদি চোয িোাং
সুদে ফ েদভোট প্রোয় ১৯ োজোয ৫০০ ক োটি টো োয ঋণপ্রফো সৃভি দয়দছ।
জনস্বোস্থয যেোয় য োদযয িযপ কেদ ভফশ্বস্বোস্থয াংস্থোয গোইডরোইন অনুমোয়ী ত্বভযি োম ে য ব্যফস্থো গ্রণ যোয
পদর ঘনজনফভিয এই কেদ (৩০ ভডদম্বয ২০২০ িোভযখ ম েি) নোক্তকৃি ক োভবড-১৯ আক্রোি কযোগীয োয ভোত্র ১৫.৭১%
এয ভদধ্য ৮৯.৩২% কযোগী সুস্থ দয়দছন এফাং ভর্তযোয ভোত্র ১.৪৮%। ভেক্তযোে, ভেক্তযোজয, োনোডো, বোযি প্রভৃভি কেদ াংক্রভণ
ও ভর্তযোয আদযো অদন কফভ।
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