েযেকােনা
সময়
খুলেব
স্কুল,
িশক্ষকেদর িনেত হেব িটকা

িনউজ েডক্স : প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনা িশক্ষক-কর্মকর্তােদর
কেরানা ভাইরােসর িটকা েনওয়ার িনর্েদশনা িদেয়েছন বেল জািনেয়েছন
প্রাথিমক ও গণিশক্ষা প্রিতমন্ত্রী েমা. জািকর েহােসন।িতিন বেলন,
আমরা েযেকােনা সময় স্কুল খুেল েদেবা।

মঙ্গলবার (৯ েফব্রুয়াির) েবলা ১১টায় বাংলােদশ সিচবালয় ক্িলিনেক
কেরানা ভাইরােসর িটকা িনেয় সাংবািদকেদর এ কথা বেলন গণিশক্ষা
প্রিতমন্ত্রী।
এসময়
সিচবালয়
ক্িলিনেকর
িসিভল
সার্জন
ডা.
েমাহাম্মদ
ইিলয়াস
েচৗধুরীসহ
কর্মকর্তারা
উপস্িথত
িছেলন।
বাংলািনউজ

িটকা েনওয়ার পর অনুভূিত ব্যক্ত কের প্রিতমন্ত্রী বেলন, আমার কােছ
স্বাভািবক মেন হেলা, আমরা অন্যান্য েয ইনেজকশন েনই, তার েচেয়
আমার কােছ অেনক আরামদায়ক মেন হেলা।

প্রাথিমেকর প্রায় চার লাখ িশক্ষক-কর্মকর্তার উদ্েদশ্েয গণিশক্ষা
প্রিতমন্ত্রী বেলন, আিম প্রধানমন্ত্রীেক ধন্যবাদ জানাই িবশ্েবর
অন্যান্য েদেশর েচেয় অেনক আেগই আমােদর েদেশ িটকা িনেয় আসার
কারেণ।

‘পাশাপািশ উিন এেতাটাই আন্তিরক িশক্ষার প্রিত, উিন েসামবার এবং
এর আেগও আমােক েফান িদেয় বেলেছ েয েতামার সব িশক্ষকেক িটকা িদেয়
নাও, আমরা েযেকােনা সময় স্কুল খুেল েদেবা। যােত আমার েকােনা
িশক্ষক আওতার বাইের না থােক। ’

িশক্ষক-কর্মকর্তােদর জন্য কেব েথেক িটকা কার্যক্রম শুরু হেব এমন
প্রশ্েন গণিশক্ষা প্রিতমন্ত্রী জািকর েহােসন বেলন, িশক্ষকেদর
জন্য এরই মধ্েয প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়েক িনর্েদশ
িদেয়েছন, আমরা েযেকােনা সময় মঙ্গলবার েথেক সাতিদেনর মধ্েয িটকা
েনওয়া েশষ করেবা। সিচবালয় ক্িলিনেক এিদন প্রাথিমক ও গণিশক্ষা
সিচব েগালাম েমা. হািসবুল আলমও িটকা েনন।

প্রিতমন্ত্রী

বেলন,

আিম

িনেজও

িনেয়িছ,

আমােদর

সিচবসহ

সবাই

িনেয়েছন। তােদর েকােনা রকম পার্শ্বপ্রিতক্িরয়া েনই। আমার এলাকায়ও
িনেয়েছন, তােদরও েকােনা পার্শ্বপ্রিতক্িরয়া েনই। আিম অনুেরাধ
করেবা আমার িশক্ষকেদর, যারা িটকার আওতায় পড়েবন
বয়েসর; সবাইেক িটকা েনওয়ার জন্য অনুেরাধ করেবা।

চল্িলেশার্ধ

‘আমার িশক্ষক-িশক্িষকা সবাই েযন যথা সমেয় িটকা িনেয় স্বাস্থ্য
সুরক্ষায় এিগেয় আেস। আর মাস্ক ব্যবহার করেত হেব সবাইেক। ’

গত বছেরর ৮ মার্চ েদেশ প্রথম কেরানা ভাইরােস আক্রান্ত েরাগী
শনাক্েতর পর ১৭ মার্চ েথেক সব িশক্ষা প্রিতষ্ঠান বন্ধ রেয়েছ।
সর্বেশষ ছুিট বািড়েয় ১৪ েফব্রুয়াির পর্যন্ত েনওয়া হয়। তেব
কেরানা সংক্রমণ কেম যাওয়া এবং িটকা েনওয়া শুরু হওয়ায় েফব্রুয়াির
বা মার্েচ িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান খুেল েদওয়ার গুঞ্জন চলেছ। িকন্তু
িবষয়িট সরকােরর শীর্ষ পর্যায় েথেক িসদ্ধান্ত েনওয়া হেব।

