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ওজ োোডডজ ো’য  র ম্মোডনত গ্রো বৃজেয প্রডত ব্যফস্থোনো ডযচোরজ য ফোততো 

Avm&mvjvgy আরোইকুভ, ঈদ মভোফোয । ওজ োোডডজ ো’য  র ম্মোডনত গ্রো বৃেজ   োনোই ডফত্র ঈদ-উর-ডপতয এয 

শুজবচ্ছো। ম্মোডনত গ্রো বৃে আো  ডয ফততভোন এই বফডি   জযোনো ডযডস্থডতজত ডযফোজযয  রজ  ডনজে বোজরো 

আজেন, সুস্থ আজেন। আনোযো  োজনন মম, ফোই মখন  জযোনোয ভত বফডি  ভোভোযীমত ডনযোদ থো জত ঘযফেী 

অফস্থোে আজেন, মই ভজে ওজ োোডডজ ো ডযফোজযয অকুজতোবে Front Line  ভীবৃে ডনযর ডযশ্রজভয 

ভোধ্যজভ ডফদ্যুৎ ব্যফস্থো চর যোখজত ডদন-যোত  ো   জয মোজচ্ছ। ওজ োোডডজ ো’য ভোঠ ম তোজেয  ভীবৃে স্বোস্থু ডফডধ 

মভজন আন্তডয তোয োজথ আনোজদয ডনযফডচ্ছন্ন ডফদ্যুৎ মফো ডদমত ডনজেোড ত যজেজে।  জযোনো বোইযো প্রোদ্যব তোজফ 

 ন ীফন মখন স্থডফয মই মুজতত ওজ োোডডজ ো’য োী  ভীবৃে  ীফজনয ঝুঁড  ডনজে দ্মোয এোজয দডিণ 

ডিভোঞ্চজরয ২১টি ম রো দয ও ২০টি উজ রোয ডফদ্যুৎ ডফতযণ ও যফযো ব্যফস্থো চর মযজখজেন। ম্প্রডত 

এডপ্রর’২০২০ ভোজ অডতডযক্ত ডফদ্যুৎ ডফর  যো জেজে ভজভ ত ড ছু অডবজমোগ আভোজদয দৃডিজগোচয জেজে। উক্ত ডফলজে 

আভোজদয ফক্তব্য এই মম, ফততভোন এই দ্যজম তোগ োরীন ভজে োভোড   দূযত্ব ফ োে মযজখ ফোডি ফোডি ডগজে ডভটোয মদজখ 

ডযডডিং আনো প্রকৃতজি ম্ভফ জচ্ছ নো। এই র ডোউজনয ভে ওজ োোডডজ ো’য প্রোে ১২ (ফোয) রি এয অডধ  

গ্রো জদয ফোডিজত ফোডিজত ডগজে ডভটোয ডযডডিং আনজত মগজর ম্মোনীত গ্রো  ডফদ্যুৎ  ভীজদয স্বোস্থু ঝুঁড  মফজি 

মোওেোয আঙ্কো যজেজে।  োযণ এই মূহুজতত ভোভোযী মথজ  মেঁমচ থো ো আভোজদয ফি চুোজরঞ্জ। এ ন্যই ডফদ্যুৎ ডফর  

পূফ তফতী ভোজয োমথ িংগডত মযজখ প্রস্তুত  যো জেজে মো যফতীজত প্রকৃত ডভটোয ডযডডিং এয আজরোজ  ভন্বে  যো 

জফ। গ্রো গজণয স্বোস্থু ঝুঁড য  থো ডফজফচনো  জয ডফরজে ডফদ্যুৎ ডফর ডযজোজধয োযচো ত ভওকুপ  যো জেজে। 

ম্মোডনত গ্রো বৃে আনোজদয আিস্ত  যজত চোই মম, ম োন গ্রোজ য ডফদ্যুৎ ডফর মডদ তোযতম্য অথ তোৎ প্রকৃত ব্যফোয 

জত  ভ ফো মফড জে থোজ  তোজত উডিগ্ন ওেোয  োযণ মনই ম ননো যফতীজত ডফজরয োজথ অফশ্যই তো ভন্বে  যো 

জফ।  র ডফদ্যুৎ ডযডডিংই আনোজদয ডভটোজয িংযডিত যজেজে। গ্রো বৃে জ  তো যীিো  যজত োজযন।  

আনোজদয এই ডফলজে ম োন অডবজমোগ থো জর তো ভোধোন  যোয  ন্য িংডিি ডফক্রে ও ডফতযণ ডফবোগজ   োনোজত 

োজযন অথফো ওজ োোডডজ ো’য ওজেফোইমট ডগজে ই-মভইজর এফিং িংযডিত মভোফোইর মপোজনয ভোধ্যজভ আডন আনোয 

অডবজমোগ দোডখর  যজত োজযন। আভযো অফশ্যই তো মথোমথবোজফ ভোধোন  যোয প্রজেো নীে ব্যফস্থো গ্রণ  যজফো।  

‘মুড ফ ফজল ত’ তবোগ ডফদ্যুতোেজনয ভোধ্যজভ  রজ  ডনব তযজমোগ্য ও ডনযফডচ্ছন্ন ডফদ্যুৎ মফোদোজন ওজ োোডডজ ো 

ফদ্ধডয য। আনোজদয  জরয জমোডগতো আজভোজদয এ োন্ত  োম্য। 

 রজ  আফোযও ডফত্র ঈদ-উর-ডপতয এয শুজবচ্ছো  োনোই । এড োজথ  জযোনো মথজ  মেঁজচ থো োয  ন্য স্বোস্থুডফডধ 

মভজন চরোয আজফদন  োনোডচ্ছ। আনোজদয সুস্বোস্থু ও দীঘ ত ীফন  োভনো  যডে।  

ভোন আল্লো তোেোরো আভোজদয োে মোন। 

 

প্রজ  ৌঃ মভোৌঃ ডপ  উডিন 

ব্যফস্থোনো ডযচোর  

ওজ োোডডজ ো, খুরনো 


