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ভয়ভত পৌযকয রযশোধ করুন। ভয়ভত োরনয রফর রযশোধ করুন, ভয়ভত আনোয রশুশক টিকো রিন| 
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‘‘স্তচোররত গবীয নরকূশয উশবোধনকোশর পভয়য ওফোইিযু যভোন পচৌধুরয রি ু

অরতদ্রুতই এরোকোফোী োফবক্ষরিক ুশয় োরন োশফ‘‘ 
 

চুয়োডোঙ্গোয় স্তচোররত গরবয নরকূ স্থোশনয উশবোধন কযো শয়শে। গতকোর ইং ১৭/০৬/২০২০ ফুধফোয রফকোর 

৩টোয় পৌয এরোকোয পোভবোড়োয কিভ তরোয পভোশড় এ কোশিয উশবোধন কশযন পৌয পভয়য ওফোইিযু যভোন পচৌধুরয 

রিু। িোোরনি িোইকো প্রশিশেয অর্বোয়শন িনস্বোস্থয প্রশকৌর অরধিপ্তশযয তত্ত্বোফধোশন চুয়োডোঙ্গো পৌযবোয 

আওতোয় ১৩১২ পুট গরবয স্তচোররত এ নরকূ স্থোন শফ। নরকূ স্থোশনয উশবোধনকোশর পভয়য ওফোইিযু যভোন 

পচৌধুরয রি ুফশরন, অত্র এরোকোয় ুশয় োরনয একটো ংকট রেশরো। আভযো এ ংকট কোটিশয় উঠোয িনয পচষ্টো 
কযরে। আরভ ফোয ফোয ররশে, নোনো প্রশিে রনশয় চুয়োডোঙ্গো পৌযবোয িনয নরকূ স্থোন কযরে। পৌযফোীয োরনয 

কষ্ট শফ নো। অরতদ্রুতই চুয়োডোঙ্গো পৌযফোী োফবক্ষরিক ুশয় োরন োশফ। আরভ পচষ্টো কযরে, প্রশতযক এরোকোয় 

িনগশিয পফো আযও ফৃরিয িনয।  

রতরন আশযো ফশরন, রকডোউশনয কোযশি পৌযবোয পফ কশয়কটি কোি রকেুরিন ফন্ধ রেশরো। ফতব ভোশন রকডোউন 

ররর্র কযোয় কোি আফোয শুরু কযরে। োভোরিক ও োযীরযক িরুুত্ব ফিোয় পযশে আভযো ঠিকোিোযী প্ররতষ্ঠোনশক কোি 

কযোয রনশিবনো রিরি। উন্নয়নভূরক কোি এরগশয় মোশি। চুয়োডোঙ্গো পৌযবোয ভোনুশলয পফো পিওয়োয িনয রনযন্তয 

েুটরে। েুশট মোশফো। পভয়য ওফোইিযু যভোন পচৌধুরয রিু উরস্থত করশক কশযোনো বোইযোশয ংক্রভি পযোশধ 

স্বোস্থযরফরধ পভশন চরোয যোভব রিশয় আযও ফশরন, কশযোনোবোইযোশয কোযশি আতরিত ওয়ো মোশফনো। স্বোস্থযরফরধ 

পভশন চরশত শফ। ভোস্ক এফং যোন্ড গ্লোব যশত শফ।িনস্বোস্থয প্রশকৌর অরধিপ্তশযয রনফবোী প্রশকৌরী িনোফ 
পে পভোোম্মি পরযি স্থোরত নরকূটিয রফলশয় উরস্থত করশক রফস্তোরযত িোনোন। 
এ ভয় আশযো উরস্থত রেশরন, চুয়োডোঙ্গো িনস্বোস্থয প্রশকৌর অরধিপ্তশযয রনফবোী প্রশকৌরী পভোোম্মি পে পরযি, 

ফোংরোশি িশুয়রোরয রভরত পকন্দ্রীয় করভটিয মুগ্ম োধোযি ম্পোিক রযনুর োোন রযন, পৌয কোউরিরয রযোিরু 

ইরোভ ভরন, ংযরক্ষত ভররো কোউরিয পপোরর েোতুন,  পৌযবোয কোরয প্রশকৌরী োরপিযু যভোন কোওোয, 

কোরয প্রশকৌরী (োরন) এ, এইচ, এভ োীিযু যীি, িনস্বোস্থয প্রশকৌর অরধিপ্তশযয উ-কোযী প্রশকৌরী 
নুয পভোোম্মি , ংরিষ্ট ঠিকোিোয এয প্ররতরনরধ পভোোঃ িোোঙ্গীয পোশন , ফোংরোশি পিোকোন ভোররক রভরত 

চুয়োডোঙ্গো পিরো োেোয প্রচোয ম্পোিক ভোরপিযু যভোন ভোরপ, পিরো েোত্ররীশগয োধোযি ম্পোিক পভো. িোরনপ, মুগ্ম 

োধোযি ম্পোিক িোরকয পোোইন িযোরক, পৌয ২ ও ৩নং ওয়োশডব য পস্বিোশফক রীশগয োধোযি ম্পোিক 
রভরন ও পটোকন রফশ্বো , র্োনো েোত্ররীশগয োধোযি ম্পোিক ুভন পযিো  েোত্ররীশগয ির , ইভোইর, 
হৃিয় ও স্থোনীয় ফোরন্দোগি। 

 


