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সমকাল �িতেবদক

বাংলােদেশ কেরানাভাইরাস (কিভড-১৯) শনা� হওয়ায় �ুল-কেলেজর সব ধরেনর অনু�ান �িগেতর িনেদ�শ িদেয়েছ

সরকার। পরবত�ী িনেদ�শ না �দওয়া পয�� বািষ�ক িপকিনক, িশ�া সফর, বািষ�ক �ীড়া ও সাং�ৃৃিতক অনু�ানসহ অন� �য

�কােনা অনু�ােনর আেয়াজন �থেক িবরত থাকেত বলা হেয়েছ। বুধবার মাধ�িমক ও উ�িশ�া অিধদ�েরর (মাউিশ) প�

�থেক জাির করা এ িনেদ�শনায় �ুল-কেলেজর �াত�িহক জাতীয় সংগীত পিরেবশনা ও সমােবশ (অ�ােসমি�) ��িণকে�ই

আেয়াজন করেত হেব।

গত �রাববার িবেদশেফরত িতনজেনর শরীের কেরানাভাইরােসর সং�মণ ধরা পড়ার কথা জানায় সরকােরর �রাগত�, �রাগ

িনয়�ণ ও গেবষণা �িত�ান (আইইিডিসআর)। এরপর সরকােরর প� �থেক জানােনা হয়, �দেশর িশ�া�িত�ান বে�র

মেতা পিরি�িত সৃি� না হওয়ায় �ুল-কেলজ�েলা আপাতত �খালা থাকেব। িশ�াম�ী ডা. দীপু মিন বেলেছন, িবেশষ�েদর

পরামেশ�র িভি�েত িশ�া�িত�ান �খালা বা ব� রাখার িবষেয় িস�া� �নওয়া হেব। 

মাউিশ মহাপিরচালক অধ�াপক �সয়দ �মা. �গালাম ফা�ক �া�িরত মাউিশর িনেদ�শনায় বলা হয়, সরকার ইেতামেধ�

কেরানাভাইরােসর সং�মণ �রােধ �েয়াজনীয় িনেদ�শনা িদেয়েছ। এ ভাইরােসর সং�মণ �রােধ সবার সতক�তা ও

সেচতনতা �েয়াজন। মাউিশর অধীন সব অিফস ও িশ�া�িত�ান সংি�� সবাইেক এ পিরি�িত �মাকািবলায় জনসমাগম

এিড়েয় চলার পরামশ� �দওয়া হেয়েছ। পুনরােদশ না পাওয়া পয�� �াত�িহক সমােবশ ��িণকে� আেয়াজন করেত হেব।

�সখােনই জাতীয় সংগীত গাওয়াসহ অন�ান� কায��ম পিরচািলত হেব।

গতকাল সমকালেক মাউিশ মহাপিরচালক বেলন, আপাতত �য �কােনা ধরেনর জনসমাগম এিড়েয় চলেত

িশ�া�িত�ান�েলােক বলা হেয়েছ। �খলাধুলা, সাং�ৃৃিতক অনু�ানসহ �যখােন জনসমাগম হয়, �সসব অনু�ােনর সূিচ নতুন

কের করেত বলা হেয়েছ। পরবত�ী িনেদ�শ না �দওয়া পয�� �ুল-কেলজ�েলােক এসব �মেন চলেত বলা হে�।

মাউিশর িনেদ�শনায় আরও বলা হয়, কেরানাভাইরাস �িতেরােধ আইইিডিসআর-এর ওেয়বসাইেট �কািশত

কেরানাভাইরােসর তথ�সংবিলত িনেদ�শনা ও পরামশ� অনুসরণীয়। জ�ির �েয়াজেন আইইিডিসআর-এর কে�াল �েম

(০১৭০০-৭০৫৭৩৭) অথবা হটলাইন ন�ের (০১৯৩৭-১১০০১১, ০১৯৩৭-০০০০১১, ০১৯২৭-৭১১৭৮৪,
০১৯২৭-৭১১৭৮৫) �যাগােযাগ করেত বলা হেয়েছ।



© সমকাল ২০০৫ - ২০২০

ভার�া� স�াদক : মু�ািফজ শিফ । �কাশক : এ �ক আজাদ

টাইমস িমিডয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ �তজগাঁও িশ� এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । �ফান : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | িব�াপন :
+৮৮০১৯১১০৩০৫৫৭, +৮৮০১৯১৫৬০৮৮১২ (ি��), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) | ইেমইল: samakalad@gmail.com (ি��),

ad.samakalonline@outlook.com (অনলাইন)


