কমলগঞ্েজ
সহেযািগতা
কর্মশালা

পুষ্িট
উন্নয়েন
েজারদারকরণ
িবষয়ক

কমলকন্ঠ িরেপার্ট ।।

আজ

েমৗলভীবাজােরর

কমলগঞ্েজ

‘পুষ্িট

উন্নয়েন

সহেযািগতা

েজারদারকরণ’ িবষয়ক কর্মশালা অনুষ্িঠত হেয়েছ। েসামবার দুপুের
উপেজলা প্রশাসন ও িসএনআরএস সূচনা কর্মসূিচ, কমলগঞ্জ এর আেয়াজেন
উপেজলা
িহেসেব

পিরষদ িমলনায়তেন আেয়ািজত এই কর্মশালায় প্রধান অিতিথ
উপস্িথত েথেক এর শুভ উদ্েবাধন কেরন উপেজলা পিরষেদর

েচয়ারম্যান, বীর মুক্িতেযাদ্ধা অধ্যাপক েমা: রিফকুর রহমান।
উপেজলা সহকারী কিমশনার (ভূিম) নাসিরন েচৗধুরীর সভাপিতত্েব

ও

উপেজলা পুষ্িট কর্মকর্তা এিবএম েমায়াজ্েজম েহােসেনর সঞ্চালনায়
স্বাগত বক্তব্য ও প্রেজক্টেরর মাধ্যেম অগ্রগিত তুেল ধেরন সূচনা
প্রকল্েপর
শ্রীমঙ্গল
-কমলগঞ্জ
উপেজলার
প্রকল্প
সমন্বয়কারী
েমাস্তফা হায়দার িমলন। মুক্ত আেলাচলায় অংশ েনন উপেজলা পিরষেদর

মিহলা ভাইস েচয়ারম্যান িবলিকস েবগম, উপেজলা স্বাস্থ্য ও পিরবার
পিরকল্পনা কর্মকর্তা ডা: এম, মাহবুবুল আলম ভূঁইয়া, রিহমপুর ইউিপ
েচয়ারম্যান ইফেতখার আহেমদ বদরুল, উপেজলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা
ডা: েহদােয়ত উল্ল্যা, উপেজলা সমাজেসবা কর্মকর্তা প্রােণশ চন্দ্র
বর্মা, মিহলা িবষয়ক কর্মকর্তা মধুছন্দা দাস, পিরবার পিরকল্পনা
কর্মকর্তা িরপন চন্দ্র দাস, মৎস্য কর্মকর্তা িসদ্িদকুর রহমান,
কমলগঞ্জ প্েরসক্লােবর সভাপিত িবশ্বিজৎ রায়, উপকারেভাগী আরতী রানী
নাথ, ঝর্ণা আক্তার প্রমুখ।

কমলগঞ্েজ মহািশবরাত্ির পালন
কমলকন্ঠ িরেপার্ট ।।

েমৗলভীবাজােরর কমলগঞ্জ উপেজলার আলীনগর ইউিনয়েনর েযাগীিবল ৈশব
েযাগী সংেঘর আেয়াজেন ১২তম বার্িষকী মহািশবরাত্িরব্রত উপলক্েষ ২
িদনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আেয়াজন করা হেয়েছ। বৃহস্পিতবার সকােল

“েযাগীকুঞ্জ িশবাঙ্গেন ” পরেমশ্বর
মাধ্যেম অনুষ্ঠােনর শুভারম্ভ করা হয়।

িশেবর

ৈবিদক

প্রার্থনার

মহািশবরাত্ির উপলক্ষ্েয ৈশব েযাগী সংেঘর প্রিতষ্ঠাতা আচার্য ডা.
শ্রীিনবাস েদবনােথর সভাপিতত্েব ও িপংকু েদবনােথর সঞ্চালনায় অিতিথ
িহসােব বক্তব্য রােখন কমলগঞ্জ উপেজলা পিরষেদর ভাইস েচয়ারম্যান
রামভজন ৈকরী, ৬নং আলীনগর ইউিপ েচয়ারম্যান ফজলুল হক বাদশা, ইউিপ
সদস্য সুকুমার েদবনাথ, নাথ কল্যাণ সিমিত বাংলােদশ েমৗলভীবাজার
েজলা শাখার সাধারণ সম্পাদক েবনু েদবনাথ, কমলগঞ্জ শাখার সভাপিত
ক্িষেরাদ চন্দ্র েদবনাথ, সাধারণ সম্পাদক িপন্টু েদবনাথ, সাংগঠিনক
সম্পাদক িনেরাদ রঞ্জন েদবনাথ দুলু প্রমুখ।

এরপর শুরু হয় এক বর্ণাঢ্য আনন্দ েশাভাযাত্রা। শত শত ভক্তবৃন্েদর
” হর হর মহােদব” ধ্বিনেত মুখিরত হেয় উেঠ পিরেবশ। পরেমশ্বর িশেবর
িদব্য নাম কীর্তেনর মাধ্যেম েশাভাযাত্রািট প্রায় ৫ িকেলািমটার
আশপােশর অঞ্চল প্রদক্িষণ কের।

উল্েলখ্য, মহািশবরাত্ির সনাতন ৈবিদক ধর্েমর অন্যতম আধ্যাত্িমক
অনুষ্ঠান। েকননা, েবদ-েবদান্েত পরেমশ্বর ভগবান িশব সর্েবাচ্চ
সত্বা িহেসেব বর্িণত হেয়েছন। িতিন অদ্িবতীয় পরম সত্বা। েসজন্য
েবদান্েত বলা হেয়েছ- “িশব এব েকবেলা।”

িশবরাত্ির মহাব্রত পালন করেল পরমপ্রভু সদািশব প্রসন্ন হন।

ৈশব েযাগী সংঘ ১২ বছর ধের এই মহাব্রত পালন কের আসেছ। তারই
ধারাবািহকতায় এবােরর আেয়াজন। িবশ্বজগেতর কল্যাণার্েথ তথা আেলািকত
আধ্যাত্িমক জীবন গঠেনর উদ্েদশ্েযই িশবরাত্ির মহাব্রত উদযাপন করা
হয়।

কমলগঞ্েজ উপেজলা পুষ্িট সমন্বয়
কিমিটর
দ্িব-মািসক
সভা
অনুষ্িঠত
কমলকন্ঠ িরেপার্ট ।।

“খাদ্েযর কথা ভাবেল, পুষ্িটর কথা ভাবুন” এই প্রিতপাদ্যেক সামেন
েরেখ বহুখাতিভত্িতক পুষ্িট কার্যক্রম বাস্তবায়েন েমৗলভীবাজােরর
কমলগঞ্জ উপেজলা পুষ্িট সমন্বয় কিমিটর দ্িব-মািসক সভা অনুষ্িঠত
হেয়েছ। বুধবার দুপুের উপেজলা পিরষদ সভাকক্েষ উপেজলা প্রশাসন ও
উপেজলা স্বাস্থ্য িবভাগ, কমলগঞ্জ এ সভার আেয়াজন কের।

কমলগঞ্জ
উপেজলা
সহকারী
কিমশনার
(ভূিম)
নাসিরন
েচৗধুরীর
সভাপিতত্েব আেলাচনায় অংশ েনন উপেজলা পিরষেদর মিহলা ভাইস
েচয়ারম্যান িবলিকস েবগম, রিহমপুর ইউিপ েচয়ারম্যান ইফেতখার আহেমদ

বদরুল, মুন্সীবাজার ইউিপ েচয়ারম্যান আব্দুল েমাতািলব তরফদার,
উপেজলা স্বাস্থ্য ও প: প: কর্মকর্তা ডা: এম, মাহবুবুল আলম
ভূঁইয়া, উপেজলঅ সমাজেসবা অিফসার প্রােণশ চন্দ্র বর্মা, উপেজলা
প্রাণীসম্পদ অিফসার ডা: েহদােয়ত উল্যা, উপেজলা পিরবার পিরকল্পনা
কর্মকর্তা িরপন চন্দ্র দাশ, হীড বাংলােদশ এর িলয়ােজা অিফসার নুের
আলম িসদ্িদকী, প্রভাষক শাহাজান মািনক, প্রধান িশক্ষক রেনন্দ্র
কুমার েদব, কমলগঞ্জ প্েরসক্লাব সভাপিত িবশ^িজৎ রায়, সাংবািদক
প্রনীত রঞ্জন েদবনাথ, সাংবািদক নুরুল েমাহাইমীন িমল্টন প্রমুখ।
স্বাগত বক্তব্য রােখন সুচনা প্রকল্েপর উপেজলা পুষ্িট অিফসার
এিবএম েময়াজ্েজম েহােসন।

আেলাচনার শুরুেত িবগত সভার কার্যিববরণী পাঠ ও অনুেমাদন করা হয়।
বাংলােদশ জাতীয় পুষ্িট কর্মকান্ড বাস্তবায়েন সূচনার ভূিমকা ও
পুষ্িট ঘাটিত পূরণসহ নানা িবষেয় িসদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কমলগঞ্েজ
কর্মসূিচর
অনুষ্িটত
কমলকন্ঠ

িরেপার্ট

।।

জলাতঙ্ক
অবিহতকরণ
জাতীয়

জলাতঙ্ক

িনর্মূল
কর্মশালা

িনর্মূল

কর্মসূিচর

আওতায়

েমৗলভীবাজােরর কমলগঞ্জ উপেজলায় ২য় পর্যােয় কুকুেরর িটকাদানএমিডিভ কার্যক্রম -২০২১ চালু উপলক্েষ এক অবিহতকরণ কর্মশালা আজ
৮মার্চ সকাল ১১ টায়
িমলনায়তেন অনুষ্িটত হয়।

কমলগঞ্জ

উপেজলা

স্বাস্থ্য

কমপ্েলক্স

কর্মশালায় উপেজলা স্বাস্থ্য ও পঃপঃ কর্মকর্তা ডাঃ মাহাবুবুল
আলেমর উপস্থািপত মূল প্রবন্েধর উপর আেলাচনা কেরন উপেজলা
েচয়ারম্যান অধ্যাপক রিফকুর রহমান,উপেজলা িনর্বাহী অিফসার আেশকুল
হক,মিহলা ভাইস েচয়ারম্যান িবলিকছ েবগম, উপেজলা প্রাণী সম্পদ
কর্মকর্তা ডাঃ এনােয়ত উল্যা, রিহমপুর ইউিপ েচয়ারম্যান ইফেতখার
আহেমদ বদরুল, এমিডিভ কার্যক্রেমর সুপারভাইজার আিরফুর রহমান,
প্েরসক্লাব সভাপিত িবশ্বিজৎ রায়, সহ সভাপিত প্রণীত রঞ্জন েদবনাথ
প্রমুখ।

আগামী ১১ মার্চ েথেক কমলগঞ্জ উপেজলার িবিভন্ন এলাকায় েমাট ২৩ িট
িটেমর মাধ্যেম ১৫ িদন ব্যাপী এ কার্যক্রম পিরচািলত হেব।

ৈশত
প্রবােহ
েমৗলভীবাজােরর
জনজীবন িবপর্যস্ত
কমলকন্ঠ িরেপার্ট ।।

টানা কেয়ক িদন েথেক ৈশত প্রবাহ অভ্যাহত থাকায় জনজীবন িবপর্যস্থ
হেয়
পেড়েছ।
েমৗলভীবাজার
পূেরা
েজলা
জুেড়
বইেছ
মৃদু
ৈশত্যপ্রবাহ। েরাববার ২০ িডেসম্বর সকাল ৯ টায় তাপমাত্রা ৭.৩
িডগ্িরেত েনেম এেসেছ। কন কেন শীত ও মৃদু ৈশত প্রবােহ কারেণ
সাধারণ মানুষ েভাগান্িতেত পেরেছন। সূর্য উদয় েথেক সূর্য অস্ত
পর্যন্ত পূেরা েজলার আকাশ ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন রেয়েছ। সূর্েযর
েদখা না িমলা ও মৃদু বাতােস প্রচন্ড শীত অনুভুত হচ্েছ।

গত শিনবার ১৯ িডেসম্বর শ্রীমঙ্গেলর তাপমাত্রা েরকর্ড করা হেয়েছ ৮
দশিমক ১ িডগ্ির েসলিসয়াস। যা শুক্রবার সকাল ৯টায় সর্বিনম্ন
তাপমাত্রা েরকর্ড হেয়িছল ১০ দশিমক ৪ িডগ্ির েসলিসয়াস।

শ্রীমঙ্গল আবহাওয়া পর্যেবক্ষণ েকন্দ্েরর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
আিনসুর রহমান বেলন, এিটই চলিত শীত েমৗসুেমর শ্রীমঙ্গেলর
সর্বিনম্ন
তাপমাত্রা।
েসই
সঙ্েগ
েমৗলভীবাজাের
চলেছ
মৃদু
ৈশত্যপ্রবাহ। মৃদু ৈশত্যপ্রবােহর কারেণও শীত েবেড়েছ। কেয়কিদেনর
মধ্েয শীত আরও বাড়েব বেল জানান িতিন।

উল্েলখ্য, ১৯৬৮ সােলর ৪ েফব্রুয়াির শ্রীমঙ্গেল সর্বিনম্ন
তাপমাত্রা েরকর্ড হেয়িছল ২ দশিমক ৮ িডগ্ির। এিটই অদ্যাবিধ
েরকর্ডকৃত সর্বিনম্ন তাপমাত্রার পিরসংখ্যান।

গরম কাপেড়র অভােব িনম্নআেয়র মানুেষরা চরম দুর্েভাগ েপাহাচ্েছন।
িদেন ও রােত খড়খুেটা জ্বািলেয় শীত িনবারণ করেছন অেনেকই। সাধারণ
মানুষ গরম কাপেড়র েদাকােন ভীর করেছন। হাসপাতাল গুেলােত
ঠান্ডাজিনত েরাগ সর্িদ, কািশ, জ্বর, শ্বাসকষ্ঠ
েরােগ আক্রান্ত িশশু ও বয়স্কেদর সংখ্যা বাড়েছ।

ও

িনউেমািনয়া

প্রথম পর্যটন বান্ধব েটস্টিটউব
েবিব
েসন্টার
স্থাপন
হেলা
শ্রীমঙ্গেল
কমলকন্ঠ

িরেপার্ট

।।

েমৗলভীবাজােরর

শ্রীমঙ্গেল

স্থািপত

হেলা

পর্যটন বান্ধব স্েপশালাইজড হসিপটাল দীপিশখা ইনফার্িটিলিট েকয়ার
এন্ড কাউন্িসিলং েসন্টার।
১৯
িডেসম্বর
শিনবার
িবেকেল
শ্রীমঙ্গল
শহেরর
কেলজ
েরােড
প্রিতষ্ঠানিটর কনফােরন্স হেল সংবাদ সম্েমলন কের এ েঘাষনা েদন
প্রিতষ্ঠানিটর এমিড অধ্যাপক দীপিশখা ধর। এ সময় প্রিতষ্ঠানিটর
স্বপ্নদ্রষ্টা গাইনী িবেশষজ্ঞ কনসালেটন্ট ডাঃ িনবাস চন্দ্র পাল
জানান, এিট িসেলট িবভােগ প্রথম এবং একমাত্র বন্ধাত্ব িচিকৎসার
প্রিতষ্ঠান। সন্তানহীন মা বাবােদর মুেখ হািস েফাটােনার জন্য িতিন
এ েটস্টিটউব েববী েসন্টার প্রিতষ্ঠা কেরন। আর িসেলট বা অন্য বড়
শহের না কের শ্রীমঙ্গেল করার কারণ িহেসেব িতিন জানান, এিট পর্যটন
শহর। এখােন এ পদ্ধিত গ্রহন ও েবড়ােনা একসােথ দুেটাই হেব।
প্েরসব্িরিফং েশেষ প্রেজক্টােরর মাধ্যেম গণমাধ্যমকর্মীেদর এ
পদ্ধিত সম্পর্েক অবিহত কেরন ডা: িনবাস চন্দ্র পাল।
প্রিতষ্ঠানিটর
এমিড
অধ্যাপক
দীপিশখা
ধর
জানান,
দীপিশখা
ইনফার্িটিলিট েকয়ার এন্ড কাউন্িসিলং েসন্টার এর যাত্রা শুরু হয়
২০১২ সােল, িসেলট িবভােগ প্রথম এবং একমাত্র বন্ধ্যাত্ব িচিকৎসার
সূিতকাগার িহসােব। প্রথম িদেক েরাগীেদর েক বন্ধ্যাত্ব সম্পর্েক
Counselling GesHormone Analysis, Semen Analysis Ges Medical
Treatment িদেয়ই শুরু করা হয় বন্ধ্যাত্ব িচিকৎসার কাজ। সাফল্য
আেস প্রায় ১৮%।
পরবর্তীেত Fertility Promoting Surgery
I IUI পদ্বিতর মাধ্যেম
আেরা উন্নত িচিকৎসা েসবা শুরু করা হয়। এ পর্যন্ত ৫৪৫ সংখ্যক
Fertility Promoting Surgery হেয়েছ এবং এর মাধ্যেম কাংিখত সাফল্য
প্রায় ১০৯ জেনর অর্থাৎ ২০%। শুরু েথেক এ পর্যন্ত ওটও পদ্বিতেত
িচিকৎসা
িনেয়েছন
৩৩১
জন
Couple,কাংিখত
সাফল্য
৪৯,অর্থাৎ
১৫%।আনন্েদর খবর হল এই েসন্টােরর সাফল্যর হার আন্তর্জািতক মােনর
সােথ সামঞ্জস্য পূর্ণ।

বর্তমােন ২০২০ সােল Infertility i পূর্ণাঙ্গ িচিকৎসা েসবা েদবার
লক্ষ্েয এিগেয় যায় দীপিশখা ইনফার্িটিলিট েসন্টার। যিদও Covid ১৯
এর জন্য অেনকটা বাধা প্রাপ্ত হয়, তারপর ও ঘড়া ২০২০ এ IVF Lab
Setup সম্পন্ন হয়। এখন েথেক ভারেত িগেয় Infertility i
েয
িচিকৎসা পাওয়া েযত তা বাংলােদেশর শ্রীমঙ্গেলই েসই মােনর িচিকৎসা
পাওয়া সম্ভব। এরই মধ্েয দীপিশখােত IVF Lab এ সর্বাধুিনক
প্রযুক্িতর প্রেয়ােগ IVF, ICSI, Embryo Freezing , Sperm
freezing ,Semen Freezing mn Tese, Tesa, Pese, Pesa ইত্যািদ করা
হচ্েছ ইিতমধ্েয ৭ জন Azoospermic cyiæli Semen Analysis কের
Teseকের
৫
জেনর
মধ্েয
Spermপাওয়া
যায়
এবং
এগুেলা
েক
Cryopreservationকরা হয় । এরই মধ্েয IVFএর েরাগী Selection এর
কাজ শুরু হেয়েছ বেলও জানান। এ সময় িতিন আশা প্রকাশ কেরন দীপিশখা
ইনফািটিলিট েকয়ার এন্ড কাউন্িসিলং েসন্টার এ ২০২১ জানুয়ারীর েশষ
সপ্তােহ IVF প্রথম ব্যাচ িদেয় প্রথম Test Tube Baby যাত্রা শুরু
হেব।
এ সময় উপস্িথত িছেলন শ্রীমঙ্গল উপেজলা প্েরসক্লােবর সভাপিত
এডেভােকট এ এস এম আজাদুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক িবকুল চক্রবর্তী,
অধ্যাপক অিবনাশ আচার্য্য ও েমিডক্যাল স্টুেডন্ট ৈদপারনী পাল, ডা:
নািহয়ান আল শািকব, েমিডক্যাল এিসসেটন্ট ক্রীকা দাশ ও সুরঞ্িজত
দত্ত পান্না সহ েজলা ও উপেজলার অর্ধশত গণমাধ্যমকর্মী।

কমলগঞ্েজ প্রেচষ্টার উদ্েযােগ
খাদ্য
ও
স্বাস্থ্য
সুরক্ষা
সামগ্রী িবতরণ
কমলকন্ঠ িরেপার্ট ।। েমৗলভীবাজােরর কমলগঞ্েজ খাদ্য ও স্বাস্থ্য
সুরক্ষা সামগ্রী িবতরণ করা হেয়েছ। েবসরকারী উন্নয়ন সংস্থা
প্রেচষ্টা’র আেয়াজেন চাইল্ড ফান্ড েকািরয়া’র অর্থায়েন এবং
এেডােকা’র
সার্িবক
সহেযািগতায়
কেরানা
ভাইরােসর
প্রভােব
ক্ষিতগ্রস্তেদর মােঝ উপেজলার আলীনগর ও মাধবপুের আনুষ্ঠািনকভােব
বুধবার ও বৃহস্পিতবার এসব খাদ্যদ্রব্য ও সুরক্ষা সামগ্রী িবতরন
করা হয়।

িবতরনী অনুষ্ঠােন উপস্িথত িছেলন মাধবপুর ইউিপ েচয়ারম্যান পুষ্প
কুমার কানু, আলীনগর ইউিপ েচয়ারম্যান ফজলুল হক বাদশা, প্রেচষ্টার
প্রেজক্ট অিফসার সানতারা বানু েচৗধুরী, িবজয় ৈকরী, ইউিপ সদস্য
েগৗির রাণী ৈকরী, উত্তম েগায়ালা, আলীনগর চা বাগান পঞ্চােয়ত
সভাপিত গেনশ পাত্র, মিণটিরং অিফসার েহড অিফস মিসউর রহমান, িহসাব

রক্ষক েহড অিফস নুরুল আিমন. স্বপন চন্দ্র দাস, প্রেজক্ট েকাঅর্িডেনটর মুক্তা েদ, ইউিপ সদস্য ছািবদ আলী, সুিমত্রা রানী।
দুিদেন আলীনগর চা বাগােন ৬৩ জন এবং মাধবপুর, ধলই, মদনেমাহনপুর,
পাত্রেখালা চা বাগােনর ১৮৭ জেনর মােঝ বালিত, চাল, ডাল, েতল,
সাবানসহ অন্যান্য সামগ্রী প্রদান করা হয়।

কমলগঞ্েজ চা
খাদ্রসামগ্রী
উপকরণ িবতরণ

শ্রিমকেদর মােঝ
ও
স্বাস্থ্য

কমলকন্ঠ িরেপার্ট ।।

েমৗলভীবাজােরর কমলগঞ্েজ চা শ্রিমকেদর মােঝ খাদ্য সামগ্রী ও
স্বাস্থ্য উপকরণ িবতরণ কেরেছ েবসরকারী সংস্থা ব্েরিকং দ্যা
সাইেলন্স। বৃহষ্পিতবার সকাল সােড় ১১টায় কমলগঞ্জ সদর ইউিনয়ন

পিরষদ প্রাঙ্গেণ ফুলবাড়ী চা বাগােনর ১০০ চা শ্রিমক ও িবকাল ৩টায়
মাধবপুর ইউিনয়ন পিরষদ প্রাঙ্গেণ নুরজাহান চা বাগােনর ১০০ চা
শ্রিমকেদর মােঝ খাদ্য সামগ্রী ও স্বাস্থ্য উপকরণ িবতরণ করা হয়।
ব্েরিকং দ্যা সাইেলন্স, শ্রীমঙ্গল এর প্রকল্প সমন্বয়কারী চাঁদনী
রােয়র সভাপিতত্েব ও আেলায় আেলায় প্রকল্েপর প্রকল্প কর্মকর্তা
সাইফুর রহমান সােয়েলর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠােন উপস্িথত িছেলন কমলগঞ্জ
সদর ইউিপ েচয়ারম্যান আব্দুল হান্নান, মাধবপুর ইউিপ েচয়ারম্যান
পুষ্প কুমার কানু, কমলগঞ্জ প্েরসক্লােবর সহ সভাপিত শাব্িবর
এলাহী, নুরজাহান চা বাগান পঞ্চােয়ত কিমিটর সভাপিত তরনী ফুলমালী
প্রমুখ। িবতরণকৃত খাদ্য সামগ্রী ও স্বাস্থ্য উপকরেণর প্রিত
প্যােকেট ১০ েকিজ চাল, ২ েকিজ আলু, ২ েকিজ ডাল, ১ িলটার সয়ািবন,
১িট ঢাকনাযুক্ত বালিত, ২িট এন্িটেসপিটক সাবান ও ৪ িট কের মাস্ক
িছল।

সব ধর্মীয় উপাসনালেয় মাস্ক পরা

বাধ্যতামূলক
কমলকন্ঠ িরেপার্ট ।।

শীেত কেরানাভাইরােসর সংক্রমণ বৃদ্িধ েঠকােত েদেশর মসিজদ, মন্িদর,
িগর্জা,
প্যােগাডাসহ
সব
ধর্মীয়
বাধ্যতামূলক
কের
িবজ্ঞপ্িত
জাির

প্রিতষ্ঠােন
মাস্ক
পরা
কেরেছ
সরকার।
ধর্মিবষয়ক

মন্ত্রণালয় েরাববার এ সংক্রান্ত িনর্েদশনা িদেয় একিট িবজ্ঞপ্িত
জাির কের।

িবজ্ঞপ্িতেত বলা হেয়েছ, েকািভড-১৯-এর সংক্রমণ েরােধ অন্য
পদক্েষেপর পাশাপািশ ধর্মীয় উপসনালেয় মাস্ক পরার বাধ্যবাধকতা
আেরাপ কের মন্ত্রণালয় েথেক িবিভন্ন সমেয় িবজ্ঞপ্িত জাির করা হয়।
ইদানীং গভীর উদ্েবেগর সঙ্েগ লক্ষ করা যাচ্েছ েয, সারা েদেশ িবেশষ
কের মসিজদ, মন্িদর, িগর্জাসহ অন্য ধর্মীয় প্রিতষ্ঠােন মাস্ক
ব্যবহাের ৈশিথল্য পিরলক্িষত হচ্েছ। সম্ভাব্য দ্িবতীয় েঢউেয়
েকািভড-১৯ সংক্রমণ পিরস্িথিতেত ধর্মীয় প্রিতষ্ঠানসহ সব ক্েষত্ের
মাস্ক পরা িনশ্িচত করার জন্য সরকােরর িনর্েদশনা রেয়েছ।

এছাড়া মসিজদ ও মন্িদরসহ সব ধর্মীয় প্রিতষ্ঠােনর িবষেয় কতগুেলা
িনর্েদশনা জাির কেরেছ ধর্ম মন্ত্রণালয়। এর মধ্েয রেয়েছ- মসিজেদ
সব মুসল্িলর মাস্ক পরা িনশ্িচত করেত হেব। আবশ্িযকভােব মাস্ক পের
প্রেবেশর জন্য প্রিত ওয়াক্ত নামােজর আেগ মসিজেদর মাইেক প্রচার
চালােনার পাশাপািশ এ িবষেয় মসিজেদর ফটেক ব্যানার প্রদর্শন মসিজদ
কিমিটেক িনশ্িচত করেত হেব। িহন্দু, েবৗদ্ধ, খ্িরস্টানসহ অন্য
ধর্েমর অনুসারীরা আবশ্িযকভােব মাস্ক পের উপাসনালেয় প্রেবশ করেবন।
মাস্ক পের উপাসনালেয় প্রেবেশর জন্য ফটেক ব্যানার প্রদর্শেনর
িবষয়িট সংশ্িলষ্ট উপাসনালয় কিমিটেক িনশ্িচত করেত হেব।

িবজ্ঞপ্িতেত আরও বলা হয়, ‘েনা মাস্ক-েনা সার্িভস’ িবষেয়
সর্বসাধারণেক িবেশষভােব সেচতন করার জন্য ব্যাপক প্রচার চালােত

হেব।
স্েলাগানিট
সব
উন্মুক্ত
স্থান
এবং
সরকাির-েবসরকাির
প্রিতষ্ঠােন েপাস্টার বা িডিজটাল প্রদর্শনীর ব্যবস্থা রাখেত হেব।
িকছুক্ষণ পরপর সাবান পািন িদেয় হাত েধায়াসহ স্বাস্থ্যেসবা িবভাগ
জাির করা স্বাস্থ্যিবিধ অনুসরণ ও সামািজক দূরত্ব েমেন চলেত হেব
বেলও িবজ্ঞপ্িতেত উল্েলখ করা হয়।

িবজ্ঞপ্িতেত েদেশর সব মসিজদ ও অন্য ধর্মীয় উপাসনালেয় মাইেকর
মাধ্যেম িনয়িমতভােব এসব েঘাষণা আবশ্িযকভােব প্রচার অব্যাহত রাখার
জন্য স্থানীয় প্রশাসন, ইসলািমক ফাউন্েডশন, িহন্দুধর্মীয় কল্যাণ
ট্রাস্ট, েবৗদ্ধ ধর্মীয় ট্রাস্ট ও খ্িরস্টান ধর্মীয় কল্যাণ
ট্রাস্েটর কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সংশ্িলষ্ট মসিজদ ও উপাসনালেয়র
পিরচালনা কিমিটেক অনুেরাধ জািনেয়েছ ধর্ম মন্ত্রণালয়।

অবেশেষ েভন্িটেলটর ৈতির করেলন

িসেলেটর চার তরুণ
কমলকন্ঠ েডস্ক ।। ৈবশ্িবক মহামাির কেরানাভাইরােস আক্রান্ত হেয়
সংকটাপন্ন েরাগীেদর কথা িচন্তা কের সম্পূর্ণ েদশীয় প্রযুক্িত
ব্যবহাের টারবাইন েবইজড ওেপন েসার্স েভন্িটেলটর ৈতির কেরেছন
িসেলেটর চার ‘িবস্ময় তরুণ’। এই চার তরুেণর দু’জন শাহজালাল
িবজ্ঞান ও প্রযুক্িত িবশ্বিবদ্যালয় (শািব) এবং অপর দুজন িসেলট
েমট্েরাপিলটন িবশ্বিবদ্যালেয়র (এমইউ) সােবক িশক্ষার্থী। তােদর
একিট িটম রেয়েছ, েযটার নাম ‘ক্রাক্স’।

শাহজালাল

িবজ্ঞান

ও

প্রযুক্িত

িবশ্বিবদ্যালেয়র

(শািব)

পদার্থিবজ্ঞান িবভােগর সােবক িশক্ষার্থী ও ক্রাক্েসর দলেনতা ৈসয়দ
েরজওয়ানুল হক নািবল জানান, সরকাির সহায়তা েপেল অল্প সমেয়র মধ্েয
এগুেলা বািণজ্িযকভােব উৎপাদন ও িবপণন করা সম্ভব। কেরানাভাইরােস
আক্রান্ত সংকটাপন্ন েরাগীেদর কথা মাথায় েরেখ িবগত প্রায় চার মােস
তারা এই েভন্িটেলটর ৈতির কেরেছন। তােদর ৈতির েভন্িটেলটর সহেজ
বহনেযাগ্য এবং এটা চালােত কম িবদ্যুেতর প্রেয়াজন হয়। এ কারেণ এিট
অ্যাম্বুেলন্েসও ব্যবহার করা যােব।

েভন্িটেলটরিটর শব্দ কম হওয়ায় েরাগীেদর েকােনা অসুিবধা হেব না।
এিটেত একিট অ্যাপস ব্যবহার করা হেয়েছ। এই অ্যাপেসর মাধ্যেম
েভন্িটেলটরেক িনয়ন্ত্রণ করা হয় এবং েভন্িটেলটেরর িবিভন্ন
প্যারািমটার েদখা যায়।

িনেজেদর উদ্ভাবন সম্পর্েক নািবল আরও বেলন, আমরা েয েমিডেকল
েভন্িটেলটরিট ৈতির কেরিছ েসিট টারবাইন েবইজড। এর েভতর একিট
টারবাইন রেয়েছ যা পিজিটভ প্েরসার ৈতির কের। এই েভন্িটেলটেরর
হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার িনজস্ব প্রযুক্িতেত ৈতির। আমরা যতটুকু
কেরিছ তা ওেপন েসার্স কের িদেয়িছ। ফেল েয েকউ এর প্রযুক্িত েদখেত
পারেব এবং এিট িনেয় কাজ করেত পারেব।

িতিন বেলন, এই েভন্িটেলটরিট PRVC, SIMV, PCV মুডগুেলা সােপার্ট
কের। িডভাইসিটর GUI সফটওয়্যারিট ৈতির করা হেয়েছ অ্যানড্রেয়ড
প্লাটফর্েম েযিট িদেয় এর িবিভন্ন প্যারিমটার ইনপুট েদয় এবং েদখা
যায়। এর স্ক্িরনিট ৮ ইঞ্িচর। যার ফেল এেত পর্যাপ্ত পিরমাণ ডাটা
েযমন প্েরসার, এয়ার ফ্েলা, ভিলউম , BPM, Ti ইত্যািদ গ্রািফকািল
এবং িনউেমিরক্যািল েদখা যায়।

