
 

 

বর্ষ ১, সংখ্যা ৩৭  ▌ ১৮ জুন ২০২০ 

 তিস্তা পাড়ে কড় ানা প্রতিড় াধ 
 

 ংপড়ু   গঙ্গাচো উপড়েলা  ককালড়কান্দ ইউতনয়নতি তিস্তা নদী দ্বা া দুতি অংড়ে 
তিভক্ত। কে পাড়ে ইউতনয়ন পত ষদ িা  তিপ ীি তদড়ক  েনগণ তিতভন্ন তদক 
কেড়কই অিড়েতলি ও িতিি। উপড়েলা  তিতভন্ন এলাকা  কেচ্ছাব্রিী া 
কড় াভাই াস কেড়ক তনড়েড়দ  গ্রামড়ক িাাঁচাড়ি েখন সিবদা প্রতিড় াধ গড়ে 
কিালা  কচষ্টা কড়  োড়চ্ছ, তিক িখন তিস্তা  চড়   গ্রাম পতিম তিনতিনা  ইয়ুে 
এত্ডং োঙ্গাড়   ইয়ুে তলডা  ও গ্রাম উন্নয়ন দড়ল  (তভতডতি) সদস্য কমাোঃ 
ওসমান গতন  কনিৃড়ে চলড়ে গ্রামড়ক সু ক্ষায় নানা ধ ড়ন  কােবক্রম। 
িাংলাড়দড়ে  কড় ানা ভাই াড়স  শুরু  মাস মাচব ২০২০। তকন্ত মাচব মাড়স তিস্তা  
প্রিযন্ত চ ািড়   মানুড়ষ  মড়ধয কড় ানা ভাই াড়স  তিরুড়ে কে িাড়দ ড়কও 

লেড়ি েড়ি-এমন উপলতি 
িাড়দ  কভি  আড়সতন। 
ওসমান গতন িা  পিূব-
প্রস্তুতি তেড়সড়ি ২৭ মাচব 
কেড়কই ইউতনয়ন 
পত ষড়দ  সাড়ে 
কোগাড়োড়গ  মাধযড়ম 
এলাকা  ৩২৫তি িাতে ও 
িাতে  আেপাড়ে 
েীিাণুনােক করপ্র ও 
৫০০তি মাস্ক অসচ্ছল 
পত িাড়  মাড়ে তিি ণ 
কড় ন।  

 

এোোও ওসমান গতন িা  এলাকায় কড়য়কতি আড়য়ােড়ন  মাধযড়ম ৩৫৫ েন 
গ্রামিাসীড়ক তনয়ম কমড়ন োি কধায়া  ককৌেল কেখান, ৭৫তি সড়চিনিামূলক 
প্রচা পত্র এিং ৬৫তি দত দ্র পত িাড়   মাড়ে সািান তিি ণ কড় ন। একই সাড়ে 
ওসমাড়ন  কনিৃড়ে ইয়ুে এত্ডং োঙ্গাড়   সদস্য লুৎফ   েমান, আতনসু  
 েমান, তভতডতি সদস্য আিু িাড়লি, মতমনু , ফ োদ, সাতকরুল এিং 
গণগড়িষণা সতমতি  সদস্য আসাদুজ্জামান প্রমূখ তমড়ল িা া িাড়দ  এলাকা  
মানতিক সোয়িায় েন্য িাতলকা প্রস্তুি ক া  কক্ষড়ত্র গঙ্গাচো উপড়েলা 
প্রোসনড়ক সোয়িা কড় ন। 
 

চা ঘাড়ি তেশুড়দ  োস্থ্যতিতধ চচবা 
 

 ােোেী  চা ঘাি উপড়েলা  ভায়ালক্ষ্মীপ ু ইউতনয়ড়ন  পান্নাপাো গ্রাড়ম ইয়ুে 
এত্ডং োঙ্গাড়   িরুণ কনিা কমাোঃ কদড়লায়া  কোড়সন নয়ন, আকাে ইসলাম ও 
িানভী  এ  উড়দযাড়গ তেশুড়দ  সতিক পেতিড়ি োি কধায়া ও মাস্ক পত ধাড়ন  
সতিক তনয়ম কেখাড়না  কেবক্রম গ্রেণ ক া েয়।   
 

গ্রাড়ম  তেশুড়দ  িিবমান 
কপ্রক্ষাপড়ি কড় ানাভাই াস 
এ  ভয়ািেিা এিং তনড়েড়ক 
সু তক্ষি  াখা  তিষড়য় 
সড়চিন  াখা অড়নকিাই 
দুরূে িযাপা । কখলাধুলা 
ক ড়ি িাইড়  োওয়া কেড়ক 
তি ি ক ড়খ িাড়দ  িাসায় 
আিতকড়য়  াখা খিুই 

কষ্টসাধয। এতদড়ক প্রতিতি এলাকায় কড় ানা আক্রান্ত ক াগী  সংখযা কিড়েই 
চড়লড়ে। এই অিস্থ্া তিড়িচনায় এলাকা  ইয়ুে তলডা  া তেশুড়দ  সড়চিন ক া  
প্রড়য়ােনীয়িা উপলতি কড় ন। িা ই কপ্রতক্ষড়ি তেশুড়দ  সতিক পেতিড়ি োি 
কধায়া ও মাস্ক পত ধান এ  তনয়ম তেখাড়না  উড়দযাগ গ্রেণ ক া েয়। 
 

উক্ত কমবসূতচড়ি অংেগ্রেণ 
কড়  গ্রাড়ম  ৯ েন তেশু। 
প্রেড়ম িাড়দ  মাস্ক পত ধান 
এিং তিন তফি দ ূে িোয় 
 াখা তনতিি কড়  পান্নাপাো 
প্রােতমক তিদযালড়য়  
িা ান্দাড়ি একতত্রি ক া 
েয়। িাড়দ  োাঁতচ িা কাতে 
েড়ল ক ণীয় কী, মাস্ক 

পত ধাড়ন  সতিক তনয়ম এিং সিবড়েড়ষ সতিক পেতিড়ি োি কধায়া ইিযাতদ 
োস্থ্যতিতধ চচবা  তিষড়য় তিতভন্ন তভতডও ডকুড়ম্িাত  কদখাড়না েয় এিং সািান 
তদড়য় োি কধায়া কেখাড়না েয়। 


