
Message of DGCSIR - bengali version

April 8, 2020

আমার ি�য় িস এস আই আর পিরবােরর সকল সদস�গণ,

আপনারা সকেল অবিহত আেছন �য আমরা এক অভূতপূব � পিরি�িতর মেধ� িদেয় সময় অিত�ম 

করিছ, যা মানব সভ�তার ইিতহােস এক িবরল ঘটনা। িবিভ� সূ� �থেক আপনারা িন�য়ই জানেত 

�পেরেছন �য এ �হন ক�ঠন পিরি�িতর স�ুখীন  মানুষ বহ�  বহ�  িদন হয়িন। এ�ট িবেশষ ভােব 

ল�ণীয় �য  ভাইরাস �ারা সৃ� এই �রাগ�ট, যা নােম খ�াত, সম� SARS-COV-2 COVID-19 
��ণী, বণ �, ধম � অথবা জাতীয়তা �ােদিশকতা �ক ল�ন কের সমান িহং�তার সােথ সকলেক 

আ�মণ কের চেলেছ। অতএব, আমােদর সবার উিচত এই সময় বেস স�ঠক িচ�ন আ�দশ �ন ও 

সমুিহক �েচ�ার �ারা িকভােব এই ভাইরাস এর  িব�ে� যু� জয় করা যায়, তা সুিন��ত করা।

এটা অন�ীকায � এবং অপিরহায � �য আমােদর �িতিদেনর সামান� জনজীবন ব�াহত হেব, অথ �নীিত,

চাকির, জীবনধারণ বাধা�া� হেব, বহ�  �াণহািনর আশংকা �তরী হেব, তবু যিদ আমরা সংঘব� 

হই, আমরা এই িব�ংসী পিরি�িতর �থেক নূ�নতম হািনর িবিনমেয় �বিরেয় আসেত পারেবা। এর 

জন� ভীষণ জ�রী �য িস এস আই আর পিরবার এবং তার �সািরত পিরবার সকেল িমেল সরকার 

�ারা স�ািলত সম� িনয়ম�েলা আ�িরকতার সােথ পালন করা। উদাহরণ ��প সরকােরর 

িনেদ�শানুসাের সামা�জক দরূ� বজায় রাখার অনুেরাধ আমােদর �েত�েকর এবং পিরবােরর সব 

সদেস�েদর যথাযথ ভােব পালন করেত হেব। আমােদর ভ� লেল চলেব না �য িনয়েমর ব�িত�ম কের

আমরা  িনেজর বা িনেজর পিরবারেকই �ধু িবপদ�� কের ত� লব না, সােথ সমােজ সং�মেণর 

সুেযাগও অিতশয় বািড়েয় �দব। এ যু� �ধুমা� ��টকয় িচিকৎসক, সরকার, নীিত িনধ �ারক বা 

�া�� কম�র �ারা �জতা স�ব নয়, আমােদর সকেলর স��িলত �েচ�াই এই যুে� জয় আনেত 

পাের। আিম তাই আপনােক ও আপনার পিরবারেক অনুেরাধ করিছ িনধ �ািরত সতক�তা অবল�েনর 

মাধ�েম িব�ব�াপী এই মহামারী �রাগ �থেক সু�  থাকুন।

িস এস আই আর পিরবােরর একজন গিব �ত সদস� িহেসেব িস এস আই আর �ারা COVID -19 
�িতেরােধ �নয়া িকছ�  আগাম স��য় ভূিমকার �িত আিম আপনােদর মেনােযাগ আকষ �ণ করেত 

চাই। আমরা, িস এস আই আর এর সামুিহক �নতৃ� �র �থেক পাচঁ�ট বৃহৎ ���েত �ক�ীভূত 

করার িস�া� িনেয়িছ:

 (১) নজরদাির - িড�জটাল প�িত সহ, (২) কম খরেচ   �তু �রাগ িনণ �য় প�িত, (৩) নত� ন িচিকৎসা

�শলীর িবকাশ, নত� ন �িতেষধেকর �খাজঁ, সােথ পিরিচত ওষুধ ও �িতেষধক এর পুনঃ পিরচালন, 

 (৪) হাসপাতােল ব�বহার �যাগ� য� এবং (৫) এেদর সােথ জিড়ত সরবরাহ ও স��নীয় অনুপুরণ 

িবেশষ।  আমরা িব�াস কির �য িস এস আই আর এর িবেশষ� �ব�ািনক স�দােয়র �ান ও 

দ�তা �ারা উদ্ভ� ত জ�ির পিরি�িত �িতেরােধ সকল জাতীয় �েচ�ার উপযু� COVID - 19 
পিরপুরক হেয় সু� ভােব সংগ�ঠত ও সুস�� করেত সাহায� করেব। এই পাচঁ�ট িচি�ত ��ে� 

যু�কািলন িভি�েত কাজ �� হেয় �গেছ। এই লে�� �পৗ�ছেনার জন� কায �িবিধ �ধু মা� িস এস 

আই আর �েয়াগশালার গ��েতই বাধঁা পেড় �নই, আমােদর ��াগিশপ ��া�ােমর NMITLI 
আওতায়, আমরা �শি�ক ও িশ� মহলেকও আম�ণ জািনেয়িছ যােত শী�ই �কােনা উ�াবনী 

সমাধান আমরা �পেত পাির। আ� িদেন আমােদর সুিন��ত করেত হেব �য িস এস আই আর এর 



�মধা �যন �দশ ও সমাজেক এই ����িলেত সব �ৎকৃ� কাম� ফল এেন িদেত পাের যার �ারা 

আমরা ভিবষ�েত পিরিচত হব। িস এস আই আর এর সব �কালীন ইিতহােস যিদ কখনও আমােদর 

�কােনা ���পূণ � িবষেয়  উ�াবনী সমাধােনর �খাজঁ করেত বলা হেয় থােক, তেব �স�ট এই মুহতূ �। 

�ামী িবেবকানে�র উদ্ধৃিতর শ�া�ের, আিম িস এস আই আেরর সম� �ব�ািনক স�দায়েক 

আহবান করিছ, ওেঠা, জােগা, আর তত�ণ �থেমা না, যত�ণ  আমরা এই পাচঁ ��ে� সিত�ই 

�কােনা উ�াবনী সমাধান খুেঁজ পাই। আপনােদর মেধ� যিদ �কউ এই সমুিহক �য়ােস অংশ�হণ 

করেত চান, নত� ন ধারণা এবং নত� ন কম �সূচী �ক সমি�ত করার সুেযাগ অবাধ, যিদ তা উপযু� হয়।

এইসকল নত� ন উেদ�াগ�িলর অ�গিত স�েক� আিম আপনােদরেক জানােত থাকব। আিম শী�ই 

সকল পিরষদ সদেস�েদর জন� �বদু�িতন ভাষণ আেয়াজন করেত চেলিছ। আপনােদর অনুেরাধ, 

আপনারা সকেল �সখােন উপি�ত থাকেবন। 

আিম আবার আপনােদর মেন কিরেয় িদেত চাই �য �চিলত যু� িনভ�ক �সন� বািহনী, সাহসী মানুষ

এবং অ�শ� িদেয় লড়া যায়। িক� বত�মােন, বা�েবর এই যু� লড়েছ �া�� কম�, �ব�ািনক, 

�যু��িবদ, িশ�পিত, রাজনীিতক �নতৃব�ৃ, �শাসক সবাই িমেল, পু�ষ, নারী, বয়� কমবয়সী, 

সকল জািত ধম � িনিব �েশেষ - এক�ট মা� ল�� পূরেণ। আিম আমােদর  িস এস আই আর পিরবােরর

সবাই �ক উদ্বু� করিছ এই লড়াই এ �যাগদান কের  আমােদর �িত জািতর �য ন�ায� �ত�াশা তা 

আমােদর �ব�ািনক ও ��ৗেদ�ািগক �মতা �ারা পূরণ ক�ন। অতীেত আমরা আমােদর সফলতার

িচ� �রেখিছ, এবং আিম িন��ত �য এবােরা আমরা সফল হব।

সু� থাকুন, �থেক সুরি�ত থাকুন।COVID - 19 

�শখর িস মাে�

a few changes have been incorporated to give a lucid flow.




