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গাংনীেত জীবাণুনাশক ে�

গত ২১ এি�ল ২০২০, েমেহরপুর েজলার গাংনী উপেজলার কাজীপুর 
ইউিনয়েনর দশিট �ােম িদ হা�ার �েজ�-বাংলােদশ’র সহেযািগতায় সাবান 
ও জীবাণুনাশক পাউডার িবতরণ করা হেয়েছ। কািজপুর ইউিনয়েনর �াম 
উ�য়ন দল ও ইয়ুথ ইউিনেটর সদসয্েদর হােত এসব তুেল েদওয়া হয়। �া� 
সাম�ী িদেয় ইউিনয়েনর ে��া�তীরা �েতয্ক �ােমর �িতিট মসিজেদ, 
পুিলশ কয্াে�, বাজােরর �িতিট েদাকােন ও বািড় বািড় িগেয় জীবাণুনাশক 
পািন িছটােনা কাজ কেরন। পের এলাকার সব েথেক ঝুঁিকপূণর্ �ান গুেলােক 
িচি�ত কের েসখােন সাবান ঝুিলেয় েদয়। সম� কাজিটেত িবেশষ ভূিমকা 
রােখন ইউিনয়ন সম�য়কারী েমাঃ েরাকনু�ামান।

হােত ৈতরী মা� িনেয় সাধারণ মানুেষর পােশ জ�লকাটা 
�াম উ�য়ন দেলর সদসয্রা

কেরানা মহামারীেত বেস েনই েকানাখালীর 
জ�লকাটা �াম উ�য়ন কিমিটর সদসয্রা। এই 
�াম উ�য়ন দেলর েন�ী েকািহনুর আ�ার এর 
েনতৃে� সদসয্রা  মা� ৈতির কের �ােমর 
মানুেষর মেধয্ িবতরণ করেছন। এছাড়াও এই 
দেলর সদসয্রা সেচতনতামূলক েপা�ার িলেখ 
�ােমর িবিভ� �ােনর েদয়ােল েসঁেট িদে�ন  
যােত মানুষ সেচতন হেত পাের। �াম উ�য়ন 
দেলর েন�ী েকািহনুর আ�ার জানান, তার এই 
মা� �মজীিব নারী যারা �িতিদন েক্ষত খামাের 
যাতায়ত কেরন তারা বয্বহার করেছন। িতিন 

মেন কেরন নারীরা সেচতন হেল কেরানা মু� �াম গড়া স�ব হেব।   
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আমাইেড়র কেরানা েযা�ােদর অিভনব েকৗশেল মানুষেক সহায়তা
নওগাঁ েজলার প�ীতলা উপেজলাধীন দির� ইউিনয়ন 
আমাইড় । কৃিষ এই ইউিনয়েনর মানুেষর বড় 
অবল�ন। মােঠ ধান এখনও কাঁচা, হােত েকান কাজ 
নাই। এিদেক কেরানার �ভােব মানুষ বাইের েযেত 
পারেছ না। অেনক দির�, আিদবাসী ও িন� আেয়র 
মানুষেক একেবলা েখেয়ই িদনযাপন করেত হে�। 
রমজান শুরু হওয়ায় মুসিলম  পিরবারগুেলােত দুেভর্াগ 
চরেম েপৗঁছায়। এমতাব�ায় এখানকার �াম উ�য়ন 
দল এবং ইউিনয়ন ইয়ূথ েফারােমর েনতৃে� ১৬িট 
�ােমর মানুেষর অব�া পযর্েবক্ষণ কের িনেজেদর 
সামথর্য্ িবেবচনায় পিরক�না করা হয়। পিরক�না 
েমাতােবক ৩০ এি�ল ২০২০, বসৈকল �ােমর 
উ�ীবক মাসুদ রানা ৩০িট পিরবাের চাল, ডাল, েতল, 
সাবান িবতরণ কেরন এবং ইয়ূথ িলডার শািহন 
েহােসন ১৫০িট পিরবারেক আটা ও সাবান িবতরণন 
কেরন; বুধুবাজােরর বয্বসািয় জািহদুল ইসলাম তােক 

সহায়তা কেরন। এিদেক কা�া িকসমত �ােমর আ�ুর রিশদ �ােমর ১০০িট পিরবারেক ও না�াস �ােমর উ�ীবক িবধবা নুরু�াহার ২িট পিরবারেক চাল, 
ডাল ও  েতল িবতরণ কেরন।  ইয়ূথ িলডার মারুফ েহােসন সুবলডা�া এবং না�াস �ােমর ১৫িট পিরবারেক ৫ েকিজ কের চাল এবং সােথ পিরবার�িত 
নগদ ১০০ টাকা, তাপস কুমার কু�ন �ােমর ৫ জনেক সরকাির ১০ টাকা েকিজর চাল িকনেত জন�িত নগদ ১০০ টাকা এবং ৮জন িবধবােক ৫ েকিজ 
কের আটা ও সাবান িবতরণ কেরন। অনয্িদেক খােদম েহােসন, আ. কিরম, েজা�া, আ. মা�ান, নুর ইসলাম, এজাজুল, ওিমর বাবু, আতাউর রহমান, মামুন, 
বগা িময়া, নুরু�ামান িনেজেদর উৎপািদত পঁুইশাক, ডাটা শাক, কলিম শাক, করলা, পটল, লাউ, েঢড়শ গণকাহার, িশমুিলয়া, চকভবানী, লালাপুর, ডাসনগর 
�ােমর েরাজাদার এবং আিদবািস ১৪৭িট পিরবােরর মােঝ িবতরণ কেরন। মােস ৩িদন কের একইভােব মানুষেক ধারাবািহকভােব সহায়তা করেবন বেল 
তারা পিরক�না কেরেছন।  ইেতামেধয্ �াম উ�য়ন দল এবং ইয়ূথ ইউিনেটর েযৗথ উেদয্ােগর সােথ একা�তা �কাশ কের অেনক মধয্িব� পিরবােরর মানুষ 
তােদর সহেযািগতার ই�া �কাশ কেরেছন। 


