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ধানম ী  শখ  হািসনা  বেলেছন,
েযাগ- ঘটনায় মা েষর সেচতনতা

খুবই জ ির। সেচতনতা না  থাকার
কারেণই  বারবার  অি কাে র  মেতা
বেড়া  ঘটনা  ঘটেছ।  াকৃিতক

েযাগ  ব া-জেলা াস  আর
ঘিূণঝেড়র  পাশাপািশ  সভ তার
িবকাশজিনত ঘটনা- িবপাক কতটা
ভয়াবহ  আর  ক ণ  হেত  পাের-
বনানী এবং চিুড়হা ার অি কাে  তা
দেখেছ দেশর মা ষ। বারবার ঘটা

এমন ঘটনায় াণ যাে  মা েষর;
ে র  মেুখ  জীবেনর  িনরাপ া।
াকৃিতক  েযাগ,  অি কা সহ

যেকােনা ধরেনর েযাগ মাকািবলা
ও  িতেরােধ  সংি  সং া েলােক
ব ব া নওয়ার পাশাপািশ ব ি গত
পযােয়ও সবাইেক িনরাপ া সেচতন

হওয়ার আ ান জানান িতিন। একই সে  মা েষর সৃ  েযাগ যােত না হয় স িবষেয় সতকতা অবল ন
করারও িনেদশনা দন ধানম ী।

গতকাল বহৃ িতবার ধানম ী কাযালেয় জাতীয় েযাগ ব ব াপনা কাউি েলর সভায় সভাপিতর ব েব
িতিন এ িনেদশ দন। ব ি গত পযােয় িনরাপ া সেচতনতার ওপর ােরাপ কের ধানম ী বেলন,
কাথায় কাজ কেরন, িক কেরন, সখােন িনরাপ া কতটু  িনেজর ভতের সই সেচতনতাটা েত েকর

মােঝ  থাকেত  হেব।  এ  ব াপাের  িনেজেদরও  সই  িত  থাকেত  হেব।  যেকােনা  ধরেনর  েযাগ
মাকািবলা ও িতেরােধ করণীয় স েক মা ষেক সেচতন করেত ব াপক চার চালােনার িনেদশনা িদেয়
ধানম ী  বেলন,  িনেদশনা েলা  ব াপকভােব  চার করা  দরকার।  েত কটা  িত ান  যমন  করেব,

জাতীয়ভােবও এটা করেত হেব য, যেকােনা েযাগ এেল করণীয়টা কী, চার দরকার। মা ষেক সেচতন
করা দরকার। মা ষেক জানােনা দরকার। িতিন বেলন, ‘আমােদর দেশ েযাগ আসেছ িঠক, িক  আমরা
এটা  সামাল  িদি ।  এতটু  একটা  দেশ  ১৬  কািট  মা েষর  বসবাস।  পি মা  দেশ  যিদ  এরকম
জনসংখ া হয়, তারা সামাল িদেত পারেব িক না আমার সে হ আেছ।’ িতিন বেলন, আধিুনকায়ন মা ষেক
আরাম দয়, িবধা দয়। আবার মােঝ মােঝ ঝঁুিকও সিৃ  কের। সই ঝঁুিকটা যন কেম। িব ত্ ব বহাের,
গ াস িসিল ডার এমনিক কােনা দা  পদাথ ব বহাের মা েষর মােঝ সেচতনতা সিৃ  করেত হেব।

  িবেশষ িতিনিধ
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

শখ হািসনা বেলন, িকছুিদন আেগ একটা ব তল ভবেন আ ন লাগেলা সখােন য িবষয়টা ল ণীয় িছল
সখােন যারা কমরত িছল তােদর মেধ  কােনা সেচতনতা িছল না। এমনিক সখােন য ফায়ার এি ট

আেছ সটাও তারা জােন না। িতিন বেলন, ঘটনা িতেরােধ িক ব ব া িনেত হেব সটাও দখা দরকার।
কারণ  ঘটনারও কৃিত  বদলায়।  েযাগ  মাকািবলায়  সর াম  িতিনয়তই  বাড়ােনা  এবং  জনবেলর

িশ ণসহ িবিভ  উেদ ােগর কথা জানান ধানম ী। স িত অি কাে  াে র রাজধানী প ািরেস ৮শ’
বছেরর বিশ পুরেনা মধ যগুীয় াপত  নটর ডম ক ােথ াল ংস হওয়াসহ িবে র িবিভ  দেশ ঘটনার
কথা তুেল ধেরন শখ হািসনা। দেশর ঘনবসিতর কথা মাথায় রেখ উ য়ন পিরক না নওয়া সে
িতিন বেলন, অত  ঘনবসিতর দশ। সটা মাথায় রেখ িতিট পদে প িনেত হেব। আস  বষা মৗ েম
যােত ব ায় য় িত িনয় েণ রাখা যায়, স ব াপাের িত নওয়ার িনেদশনা দন শখ হািসনা। সভায়
সংি  মি পিরষদ সদ , সিচবসহ সংি  ৪১ সং া ও িবভােগর নীিতিনধারকরা উপি ত িছেলন।

আহমদ শরীেফর ৩৫ ল  টাকার অ দান িদেলন ধানম ী

ধানম ী শখ হািসনা চলি  িশ ী সিমিতর সােবক সভাপিত অিভেনতা আহমদ শরীফেক ৩৫ ল
টাকা  অ দান িদেয়েছন। আহমদ শরীফ ও তার ীর িচিক সার জ  এই  অ দান িদেয়েছন িতিন।
গতকাল পুের ধানম ীর কাযালেয় শখ হািসনার কাছ  থেক অ দােনর চক হণ কেরন আহমদ
শরীফ।
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