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কর োনো ভোই োরে  প্রভোরে মৃত্য ুে ণকো ী মৃরত্  লোশ 
দোফন /েৎকো  বেষরে  উপ  প্রবশক্ষণ গ্রহণ ক রলন 
দূর্গোপয  বপএফবি  ককো-অবডগরনট  িনোে প্রদযুৎ কয মো  
ে কো । - আল আবমন বমেো,  োিশোহী। 

েত্গমোন েমরে কর োনো ভোই োে েম্পরকগ ভয ল ও 
কনবত্েোচক ধো ণো  কো রণ আক্রোন্ত েুবি ো প্রবত্বনেত্ 
বেবভন্ন ধ রণ  েোমোবিক বনগ্ররহ  বশকো  হরেন। বকছয 
বকছয কক্ষরে কদখো যোরে আক্রোন্ত েুবি ও ত্ো  পব েোর   
েদেুরদ  েোরে প্রবত্রেশী ও বনকটোত্নীে ো খো োপ 
েুেহো  ক রছন। আেো  কখরনো কখরনো কদখো যোরে 
আক্রোন্ত েুবি মো ো কর্রল বন োপত্তো  অভোরে অেেো অনু 
কো রণ পব েোর   েদেু েো প্রবত্রেশী েো বনকটোত্নীে ো 
মৃত্ েুবিরক দোফন/েৎকো  ক ো  িনু এবর্রে  

 

 

আেরছনো। কক্ষে বেরশষ কদখো যোে েোমোনু জ্বর  আক্রোন্ত 
হরে মো ো যোওেো েুবি  লোশরক স্বিন ো ককোবভড-১৯ 
েরেরহ  োস্তোে কফরল যোরে। েমোরি  এই েংকটমে 
মযহুরবগ  োিশোহী কিলো  দূর্গোপয  উপরিলো  উপরিলো 
প্রশোেন কর োনো ভোই োরে  প্রভোরে মৃত্য ুে ণকো ীরদ  
লোশ দোফন /েৎকো  বেষরে  উপ  বেবভন্ন ধমগোেলম্বী 
কনতৃ্স্থোনীে েুবিরদ  প্রবশক্ষরন  আরেোিন কর ন। 
প্রবশক্ষণবট  আরেোিরন উপরিলো প্রশোেণরক েোবেগক 
েহরযোবর্ত্ো কর  ককোেোন্টোম ফোউরেশন। উি প্রবশক্ষরণ 
লোশ দোফনকো ী এেং দোফরন/ েৎকোর  েেগোঙ্গীন 
েহোেত্োকো ী বহরেরে বহেয ধরমগ  প্রবত্বনবধ বহরেরে 
প্রবশক্ষণ গ্রহণ কর ন দূর্গোপয  বপএফবি  েম্মোনীত্ 
উপরিলো ককো-অবডগরনট  িনোে প্রদয ুৎ কয মো  ে কো । 
এবেষরে িনোে ে কো  েরলন, এখন কেরক দূর্গোপয  
উপরিলো  বত্নবট ধমগোেলম্বীরদ  ( বহেয-মযেবলম ও 
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বিস্টোন ) মধু কেরক প্রবশক্ষরণ অংশ কনওেো এই 
আমোরদ  ত্বোেধোরনই কর োনো ভোই োরে  কেরল 
বনহরত্  লোশ বনি বনি ধমগ মরত্ই দোফন /েমোবহত্ ক ো 
হরে মৃরত্  বনি বনি েমোরি  েবিেরর্গ  েোবেগক 
েহোেত্োে । উি প্রবশক্ষণ কমগেূবচরত্ প্রধোন অবত্বে 
বহরেরে উপবস্থত্ বছরলন উপরিলো পব ষরদ  েন্মোবনত্ 
কচেো মুোন েী  মযবিরযোদ্ধো িনোে কমোোঃ নিরুল ইেলোম 
েোরহে এেং বেরশষ অবত্বে বহরেরে বছরলন মবহলো ভোইে 
কচেো মুোন িনোেো কমোছোোঃ েোরনছো কের্ম। আ  অনযষ্ঠোরন 
েভোপবত্ব কর ন অে উপরিলো প্রশোেরন  েযরযোর্ু 
উপরিলো বনেগোহী অবফেো  িনোে কমোোঃ মহেীন মৃধো। 
এেমে িনোে ে কো  আর ো েরলন, স্রষ্টো  বনকট প্রোেগনো 
কব  এই মোনেঘোত্ী ক োরর্ ককও কযরনো মৃত্য ুে ণ নো 
কর ন । 

কদশেুোপী শ্রবমক েংকট চলোকোলীন েমরে  োময  
কৃষকরদ  পোরশ এরে দোাঁড়োরলন বপএফবি ককো-অবডগরনট  
িনোে েোলোহ উবিন। - মযহোম্মদ আব্দয   ে খোাঁন, 
কক্সেোিো । 
 

 চলমোন লকডোউরন   কো রণ েো োরদরশ যখন কৃবষ 
শ্রবমরক  েংকট ত্য রঙ্গ, বিক ত্খনই কৃষকরদ  পোরশ এরে 
দোাঁড়োরলন েম্মোনীত্ বপএফবি ককো-অবডগরনট ,  োময 
উপরিলো পব ষরদ  ভোইে-রচেো মুোন ও উি উপরিলো  
কৃষক লীরর্  েভোপবত্ িনোে েোলোহ উবিন। এেমে 
িনোে েোলোহ উবিন েরলন, মোননীে প্রধোনমন্ত্রী কশখ 

হোবেনো  বনরদগশনো অনযযোেী র্ত্ ৩০ এবপ্রল, ২০২০ 
ত্োব খ হরত্ দযোঃেমরে কৃষকরদ  ধোন ককরট ত্োরদ রক 
েহরযোবর্ত্ো ক ো  িনু  োময উপরিলো  কৃষক লীরর্  

 
কনতৃ্েৃে কচষ্টো ক রছন।উরেবখত্ কোযগক্ররম  অংশ 
বহরেরে কৃষক লীরর্  কনতৃ্েৃে ে োেব  মোরি বর্রে বনি 
হোরত্ কৃষকরদ  ধোন ককরট বদরেন এেং প েত্গীরত্ উি 
ধোন েোড়ীরত্ বনরে মোড়োই কর  প্রবক্রেোিোত্ক রণ  িনু 
অেগ েহোেত্ো বদরেন। এরত্ কর  কৃষক স্ববস্ত  বনোঃশ্বোে 
কফলরত্ পো রছন। ত্োছোড়ো েুবির্ত্ ভোরে আবম মরন 
কব , মহোমো ী  এই দযোঃেমরে কৃষক যবদ বিকভোরে ফেল  
ঘর  ত্য লরত্ পোর , ত্োহরল েোংলোরদশরক খোদু েংকট 
কখরক েোাঁচোরনো যোরে। বত্বন আর ো েরলন, কলোক কদখোরনো  
িনু নে, ে ং মোনবেক বদক কেরক কৃষকরদ  েোহোযু 
ক ো  িনু আমোরদ  এই ক্ষয দ্র প্রেোে চলমোন েোকরে। 

এেমে  োময উপরিলো  কৃষক লীরর্  অনুোনু কনতৃ্েৃে 
মোরি কনরম কৃষকরদ  ধোন ককরট েোহোযু কর ন। 
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