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জব  ছড়ােনা  এবং  ড রু িব ার রােধ  সমােজর সব  িণ- পশার মা ষেক একি ত  কের কাযকর
পদে প হেণর মাধ েম  এর িব ে  িতেরাধ  গেড়  তালার ওপর  ােরাপ  কেরেছ  ধানম ীর
কাযালয়  (িপএমও)।  ধানম ী  শখ  হািসনার  িনেদেশ  গতকাল  বধুবার  িবকােল  তার  তজগাঁও-এর
কাযালেয় সংি  িবিভ  ম ণালয় এবং দ রেক িনেয় অ ি ত এ সং া  এক সম য় সভায় এ িবষেয়

েয়াজনীয়  িনেদশনার  পাশাপািশ  দশব াপী  চলমান  ব া  পিরি িত  মাকািবলায়  িবিভ  েয়াজনীয়
পদে প নওয়ার িনেদশনা দওয়া হয়।

সরকাির সফের যু রােজ র ল ডেন অব ানকােল ধানম ী শখ হািসনা দেশর সািবক পিরি িতর ওপর
সাব িণক দিৃ  রাখার পাশাপািশ েয়াজনীয় িনেদশনাও িদেয় যাে ন। সম য় সভা শেষ ধানম ীর
ি চ রাইটার মা. নজ ল ইসলাম সাংবািদকেদর ি ফ কেরন। সভায় জব, ড ু এবং ব া িতেরােধ
সংি  সব ম ণালয়, দ র,  িবভাগ এবং িসিট করেপােরশন েলা এ স েক িনজ  পিরক না- িত
এবং পদে পসমহূ তুেল ধের।

িপএমও এ সময় ঢাকা  উ র এবং  দি ণ  িসিট করেপােরশনেক ড ু  িতেরােধ তােদর মশক িনধন
অিভযানেক জারদার করার আ ান জানায়। সই সে  হাসপাতাল েলােত ভিত ড ু রাগীর িত িবেশষ
নজর িদেত িতিট হাসপাতােল িবেশষ মিডক াল িটম গঠেনর িনেদশনা দওয়া হয়। বঠেক বহৃ িতবার
থেক ড ু  িতেরােধ  ‘সেচতনতা  স াহ’  পালেনর িস া  হয়।  যার মেধ  রেয়েছ িলফেলট িবতরণ,

মাইিকং এবং গণমাধ েম চারণা চালােনা। িপএমও সকল সরকাির দ র েলােক িনজ  অিফস এলাকা
পির  রাখার মাধ েম ড ু  িতেরােধর আ ান জানায়। জনগেণর বািড়ঘর এবং আশপােশর এলাকা
িবেশষ কের কােনা পাে  বা ফেুলর টেব জেম থাকা পািন, এয়ার কি ডশনার এবং রি জােরটর থেক
িনগত  পািন পির ার-পির  কের উ  ান  রাখার জ ও সভায় আ ান জানােনা হয়।

এিদেক প া সতু িনমােণর জ  মা েষর মাথার েয়াজন বেল সারােদেশ একিট াথাে ষী  মহেলর
ছড়ােনা জব স েক বঠেক, আইনশৃ লা র াকারী বািহনীর সদ েদর িত জব ছড়ােনা ব ি েদর
িব ে  যথাযথ আইনা গ বব া হেণর িনেদশ দওয়া হয়। এর সে  ানীয় জন িতিনিধ ( চয়ারম ান,
ম ার, াম ধান), িশ ক, মসিজেদর ইমাম, ানীয় আইনশৃ লা র াকারী বািহনীর সদ েদর স ৃ

কের সামািজক িতেরাধ গেড় তালার ওপর ােরাপ করা হয়। জনগণেক এসময় য কােনা ধরেনর
জব স েক সজাগ কের তুলেত গণমাধ ম িবেশষ কের িটিভ চ ােনল েলােক ভূিমকা পালেনর আ ান

জানােনা হয়।

দেশর চলমান ব া স েক বঠেক কৃত গতেদর মােঝ যথাসমেয় িবিভ  াণসাম ী যমন—চাল,
িব  খাবার পািন, কেনা এবং রা া করা খাবার পৗঁেছ দওয়ার িনেদশ দওয়া হয়। সইসে  সংি
কতপৃ েক ব া গত এলাকায় যােত রাগ-জীবাণু না ছিড়েয় পড়েত পাের সজ  মিডক াল িটম গঠন
এবং ব ার পািন নেম গেল ত পুনবাসেনর উেদ াগ িনেত ত থাকার আ ান জানােনা হয়।

বঠেক সভাপিত  কেরন ধানম ীর কাযালেয়র সিচব সা া ল হাসান। এছাড়া ধানম ীর কাযালেয়র
এসিডিজ িবষয়ক মখু  সম য়ক মা. আবলু কালাম আজাদ এবং বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন কতৃপে র
(িবআইিডএ) িনবাহী চয়ারম ান কাজী মা. আিম ল ইসলাম অ াে র মেধ  ব ব  রােখন।
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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।
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