ঈেদর ছুিটেতও পিরচ্ছন্ন অিভযান
চালােত হেব িশক্ষকেদর
ঈেদর ছুিটেত সব িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােন েডঙ্গু প্রিতেরাধ কার্যক্রম
চলেব। এ লক্ষ্েয প্রিতিট প্রিতষ্ঠােন ৬ সদস্য কের একিট বা একািধক
িটক গঠন করার িনর্েদশ েদয়া হেয়েছ। ঈেদর ছুিটেত প্রিত ৪৮ ঘণ্টা
পরপর পিরচ্ছন্ন অিভযান চালােত বলা হেয়েছ এই িটেমর সদস্যেদর।
মঙ্গলবার রাজধানীর আন্তর্জািতক মাতৃভাষা ইনস্িটিটউেট আেয়ািজত
রাজধানীর িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান প্রধানেদর এক সভায় এই িনর্েদশনা েদন
িশক্ষা মন্ত্রণালেয়র মাধ্যিমক ও উচ্চিশক্ষা িবভােগর িসিনয়র সিচব
েমা. েসাহরাব েহাসাইন। একই িদেন িশক্ষা মন্ত্রণালয় েথেক এ
সংক্রান্ত একিট পিরপত্র জাির করা হেয়েছ।
সভায় েসাহরাব েহাসাইন বেলন, সারােদেশর প্রিতষ্ঠােন এই কার্যক্রম
অব্যাহত
রাখেত
হেব।
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প্রিতেবদন েদেব। উপেজলা মাধ্যিমক িশক্ষা কর্মককর্তা েজলা িশক্ষা
কর্মকর্তােক প্রিতেবদন পাঠােবন। েজলা েথেক েসই িরেপার্ট সরাসির
মাধ্যিমক ও উচ্চ িশক্ষা অিধদফতের (মাউিশ) েডঙ্গু প্রিতেরাধ েসেল
পাঠােত হেব।
অনুষ্ঠােন িনয়িমত পিরষ্কার-পিরচ্ছন্ন করা, েকাথাও যােত পািন না
জেম েসিদেক নজর রাখাসহ অন্যান্য কার্যক্রম চলেছ। িকন্তু ঈেদর
ছুিটেত যিদ িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােন এই কার্যক্রম অব্যাহত না রাখা হয়
তাহেল েডঙ্গু মশা বংশ িবস্তার করেত পাের। আর েডঙ্গুর িডম েযেহতু
৭২ ঘণ্টায় প্রজনন হয়, তাই ৪৮ ঘণ্টার মধ্েয বা একিদন পরপর এই
পিরষ্কার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা দরকার। েসই িনর্েদশনা েদয়া
হেয়েছ।
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বেলন,
প্রতীকীভােব আপনােদর সঙ্েগ মতিবিনময় করা হচ্েছ। আসেল আপনােদর
মাধ্যেম আমরা সারােদেশর প্রিতষ্ঠান প্রধান ও িশক্ষকেদর সঙ্েগই
কথা বলিছ। আমােদর এই িনর্েদশনা সারােদেশর িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােনর
জন্যই প্রেযাজ্য।
িতিন বেলন, প্রিত একিদন পরপর প্রিতষ্ঠােনর েখলার মাঠ, েঝাপঝাড়,

আশপাশ এলাকা এবং েযসব জায়গায় পািন জমেত পাের েসসব এলাকা িচহ্িনত
কের পিরষ্কার করেত হেব। প্রেয়াজেন হারিপক ব্যবহার করেত হেব
বাথরুেম। ১৩ িদেনর জন্য ঈেদর ছুিট থাকেব। এই ছুিটেত প্রিতষ্ঠান
এেকবাের বন্ধ থাকেত পারেব না। কমপক্েষ ৬ জেনর একিট িটম থাকেব।
েসই িটম প্রিতষ্ঠােন েডঙ্গু প্রিতেরােধর কার্যক্রম অব্যাহত
রাখেব।
অনুষ্ঠােন িবেশষ অিতিথ িহেসেব বক্তব্য রােখন কািরগির ও মাদরাসা
িবভােগর সিচব েমা. মুনশী শাহাবুদ্দীন আহেমদ। মাধ্যিমক ও
উচ্চিশক্ষা অিধদফতেরর (মাউিশ) মহাপিরচালক অধ্যাপক ড. এসএম েগালাম
ফারুক এেত সভাপিতত্ব কেরন। এছাড়া মাউিশর পিরচালক অধ্যাপক শােহদুল
খবীর েচৗধুরী বক্তৃতা কেরন। সভার শুরুেত িশক্ষকেদর পক্ষ েথেক
েডঙ্গু প্রিতেরােধর ব্যাপাের মতামত গ্রহণ করা হয়। এ সময় িমরপুেরর
মেডল স্কুেলর প্রধান িশক্ষক আেনায়ার েহােসন, মিতিঝল মেডল স্কুল ও
কেলেজর িসিনয়র িশক্ষক আবুল কােসম প্রমুখ।
উল্েলখ্য, েডঙ্গুু প্রিতেরাধ কার্যক্রেমর জন্য মাউিশেত একিট েসল
গঠন করা হেয়েছ। এেত একজন উপপিরচালক সার্বক্ষিণক দািয়ত্ব পালন
করেছন। েডঙ্গু প্রিতেরাধ কার্যক্রেম একজন মাউিশর পিরচালক
(প্রিশক্ষণ) অধ্যাপক প্রবীর কুমার ভট্টাচার্যেক েফাকাল পেয়ন্ট
িনযুক্ত করা হেয়েছ। এ ব্যাপাের সার্বক্ষিণক কাজ করেছন িতিন।
এডুেকশন বাংলা/

