
 

আর ক োননো কেনে মেো মোরনে রুল দেনে হয় নো 

এদিস মেো দনর্মনূল ঢো োর দুই দসটি  রন োনরেননর কনয়ো  েনেন  সন্তুষ্ট নন হোইন োর্।ূ এ ব্যো োনর ব্যোখ্যো দেনে দুই দসটি 

 রন োনরেননর প্রধোন স্বোস্থ্য  ম ূেোূন  েলব  রো হনয়নে। েোনের বৃহস্পদেবোর স োল ১১র্োয় আেোলনে হোদির হনে বলো হনয়নে। 

দবচোর দে েোদর  উল হোদ ম ও দবচোর দে কমো. কসোহরোওয়োেীর সমন্বনয় গঠিে হোইন োর্ ূকবঞ্চ গে োল এ আনেে কেন। 

 

হোইন োর্ ূবনলন, মেো দনধনন যদে  োয ূর ব্যবস্থ্ো কনয়ো হনেো েোহনল হোস োেোনল কিঙ্গু করোগীর সংখ্যো বোড়নে ক ন? আমরো মেো 

দনধনন  োয ূর ব্যবস্থ্ো গ্রহনের দননেেূ দেনয়দেলোম। দ ন্তু িনসনচেনেো বৃদিনে  েনে  কনয়ো েোড়ো কেো দ ছু কেখনে  োদি নো। দসটি 

 রন োনরেনন যোরো আনেন েোনেরন  আনগ সনচেন হনে হনব। এর র িনগেন  সনচেন হনে বলনে হনব। আমরো চোই 

সমদন্বেভোনব মেো দনধনন  োয ূর  েনে  দন  দসটি  রন োনরেন।  

যোনে ক োননো মোনুষন  কিঙ্গু আক্রোন্ত হনয় হোস োেোনল ভদে ূহনে নো হয়। 

 

এর আনগ এদিস মেো দনয়ন্ত্রে ও দনর্মনূল অগ্রোদধ োর দভদিনে ২৪ ঘণ্টোর মনে  োয ূর  েনে  দননে ঢো োর দুই দসটি 

 রন োনরেননর কময়রন  দননেেূ দেনয়দেনলন  হোইন োর্।ূ এ ই সনে ঢো ো েহনর কিঙ্গু ও দচকুনগুদনয়োসহ এ ধরননর অন্যোন্য করোনগর 

দবস্তোর করোনধ প্রদেনরোধর্মল  ব্যবস্থ্ো দননেও দববোেীনেরন  বলো হয়। গে ১৪ই জুলোই হোইন োনর্রূ কেয়ো আনেে অনুসোনর  ী  েনে  

কনয়ো হনয়নে কস ব্যো োনর দুই দসটি  রন োনরেননর  ে কেন  আেোলনে প্রদেনবেন কেয়ো হয়। ওই প্রদেনবেনন বলো হয়, মে  দনধন 

 োযকূ্রম কিোরেোর  রোর  োেো োদে দবদভন্ন িনসনচেনেোর্মল   োযকূ্রম গ্রহে  রো হনয়নে। প্রদেনবেনটি আেোলনে উ স্থ্ো ন  নরন 

সহ োরী অযোর্দন ূকিনোনরল সোয়রো ফোইনরোি।  

 

ওই আইনিীবীর উনেনে আেোলে বনলন, িনগে কিঙ্গু আক্রোন্ত হনি এদপ্রল মোস কেন । েখন কেন  মেো দনধনন ক ন  োয ূর 

 েনে  গ্রহে  নরনদন। কময়র বনস েো নবন,  খন উচ্চ আেোলে কেন  আনেে আসনব েখন  োি শুরু  রনবন! পৃদেবীর অন্য 

ক োননো কেনে মেো দনধনন হোইন োর্ ূরুল িোদর  নর নো। দ ন্তু কসবো সংস্থ্োর দনদিয়েোর  োরনে আমোনেরন  হস্তনে   রনে হনি। 

আেোলে বনলন, কযদেন কেন  কলো িন কিঙ্গু আক্রোন্ত হনব নো কসদেনই মেো দনধনন দসটি  রন োনরেননর কনয়ো  োযকূ্রম আমোনের 

 োনে দবশ্বোসনযোগ্য মনন হনব। কয ওষুধ দের্োননো হনি েোনে মেো দনর্মলূ হনল মোনুষ কেো কিঙ্গুনে আক্রোন্ত হনেো নো। যদে এর্ো মহোমোদর 

আ োনর রূ  কনয় েখন দ ছুই  রোর েো নব নো। আেোলে বনলন,  দি োয় কেখলোম ২৬ িন কলো  মোরো কগনে। যখন রুল িোদর  রো 

হয় েখন দেল ১১ িন। সোংবোদেন রো দ  দমথ্যো কলনখ? শুনোদন কেনষ হোইন োর্ ূপ্রধোন দুই স্বোস্থ্য  ম ূেোূন  েলব  নরন।  

 


