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তাবযখঃ 05 এবির ২০২০

প্রি বফজ্ঞবিকরযানা এখন বফবিক ভাভাযী। ভানবফক এআ বফম যমরক িবতত কযায ররযে বফরিয কর জনরগাষ্ঠীয দাবমত্বীর অচযরণয
িরমাজন। জাতীম ভানফাবধকায কবভন রযে কযরে প্রম, করযানা বনমন্ত্ররণ স্বাস্থ্েবফবধ নুযণ এফং াভাবজক দূযত্ব বযাম য
বফরফচনাম ফ যাধাযণরক ঘরয থাকায জন্য যকায বফববন্ন নুান  গত ২৬ ভাচ য প্রথরক ৪ এবির ম যন্ত ১০ বদরনয াধাযণ ছুটি
প্রঘালণা করয। বকন্তু শ্রভজীফীগণ ছুটিয অরভজ বনরম াভাবজক দূযরত্বয বফলমটি ভাথাম না প্রযরখ গাদাগাবদ করয য োডরত থারকন
মা িকাযন্তরয করযানা ংক্রভরণয ঝবুঁ ক ফাবডরম প্রদম।
যফতীরত াবফ যক বযবস্থ্বত বফরফচনাম করযানা ংক্রভণ প্রেকারত জনগণ মারত ঘরয থারকন, প্র ররযে যকায এআ াধাযণ ছুটি ১১
এবির ম যন্ত ফবধ যত করয। বকন্তু এআ ফবধ যত ছুটিয বফলরম গারভযন্ট কর্তযয প্রথরক প্রকান সুস্পষ্ট বনরদ যনা না থাকাম কভযস্থ্রর
প্রমাগদারনয ঈরেরে শ্রভজীফী ভানুরলয ঢর নারভ। ংফাদ ভাধ্যরভয বচত্র িবতরফদরন প্রদখা মাম গত বনফায কার প্রথরক ঢাকাভমভনবং ভাডরক, যাজফাডীয প্রদৌরতবদমা প্রপবযঘারে ও মুবিগরেয ভাওমা ঘারেয জনররাত াভাবজক দূযত্ব ফা স্বাস্থ্েবফবধ
নুযরণয প্রকান রযামাআ করযবন। যকারযয প্রমখারন ঘরয থাকায সুস্পষ্ট বনরদ যনা যরমরে এফং তা বযাররনয জন্য অআনশৃঙ্খরা ফাবনী কাজ কযরে, প্রখারন এ ধযরনয বযবস্থ্বতয ঈদ্ভফ প্রকান বারফআ কাম্য নম। এরত করয একবদরক প্রমভন শ্রভজীফী এক
একজন ভানুল বনরজয জীফনরক ঝবুঁ কয ভরধ্য প্রপরররেন, প্রতভবন তায অরারয িবত জন ব্যবিরক করযানা ংক্রভরণয ঝবুঁ করত
প্রপরর বদরমরেন। এয পরর যকায প্রঘাবলত াধাযণ ছুটিয িতোবত পরাপর পুরযাোআ এখন ঙ্কায ভরধ্য রডরে। এযকভ ঈদ্ভূত
বযবস্থ্বতরত প্রাাক কাযখানাম প্রমাগদানকৃত শ্রবভক-কভযচাযীয স্বাস্থ্েগত ঝবুঁ ক প্রভাকারফরাম ভাবরক কর্তযয কর্তযক মথামথ ব্যফস্থ্া
গ্রণ এফং ংকেকারীন ভরম ংবিষ্ট কররক দাবমত্বীর এফং ভানবফক অচযণ কযরত কবভন নুরযাধ জানাম।
করযানা ংক্রভণ প্রেকারত প্রমখারন াভাবজক দূযত্ব এফং স্বাস্থ্েবফবধ প্রভরন চরায প্রকান বফকল্প প্রনআ, প্রখারন বনরজরক ঘযফবি যাখায
াভবমক কষ্ট ররও তা স্বীকায করয বনরম ব্যবি প্রথরক ভবষ্ট, র্তণমূর প্রথরক প্রকন্দ্র ম যন্ত কর প্রশ্রণী-প্রায ভানুরলয দাবমত্বীরতায
ারথ তা নুযণ কযায জন্যও অহ্বান জানাম জাতীম ভানফাবধকায কবভন। অসুন করর বভরর যকায বনরদ যবত াভাবজক
দূযত্ব এফং স্বাস্থ্েবফবধ প্রভরন চবর। বনরজয ঘরয ফস্থ্ান করয বযফারযয ফাআরক বনরম সুশৃঙ্খর জীফন মান করয ন্তানরদয ভারে
ভানবফক মূল্যরফাধ জাগ্রত কবয। এরক রন্যয বফরদ দূরয প্রথরকও াারেয াত ফাবডরম বদরম বনরজরক সুযবযত যাবখ। বযফায,
ভাজ ও যাষ্ট্ররক করযানায বফরুরে জমী রত াাে কবয।
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