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েদেশ কেরানাভাইরােসর সং�মণ শুরু হেল এই �াণঘাতী 
ভাইরাস �িতেরােধ  মানুেষর মােঝ সেচতনতা সৃি�র জনয্ 
�থেম মাইকং করা এলাকাবাসীেক সেচতন করার কােজ 
েনেম পেড়ন ২০০১তম বয্ােচর উ�ীবক িলটন। রাজশাহীর 
চারঘাট উপেজলার ভায়ালক্ষীপুর ইউিনয়েনর বাঁকুড়া �ােম 
শুরু হয় তার এই কাজ। সেচতনতা সৃি� করেত িগেয় িলটন 
লক্ষয্ কেরন েয  অেনেকই মা� বয্বহার করেছ না। তাই 
িলটন এলাকাবাসীর মােঝ ৩০০ মা� িবতরণ কেরন। এছাড়া 
পাশাপািশ িতিন ৩০০িট সাবান এবং �র ও অনয্ানয্ েরােগর 
জনয্ ওষুধ ও খাবার সয্ালাইনও িবতরণ কেরন। রমজান 
শুরুর পর িতিন দির� ১৫০িট পিরবােরর মােঝ ইফতার 
�দােনর বয্বব�া কেরেছন। বাঁকুড়ার আরকিট মহ�ার নাম 
েগাপালপুর। এই মহ�ায় অিত দির� ২০িট পিরবাের ৫ েকিজ 
কের চাউল �দান কেরেছন িলটন। এছাড়া িলটন তার 
চাচােতা ভাইেয়র সহেযািগতায় িবিভ� মহ�ার ২০০িট 
পিরবােরর মােঝ চাল ও  মুিড় িবতরণ কেরেছন । 

েনাহালীেত িভিডিটর উেদয্ােগ সেচতনতা কাযর্�ম 

৭ এি�ল ২০২০, রংপুেরর গংগাচড়া উপেজলার  েনাহালী 
ইউিনয়েনর ৬নং ওয়ােডর্র মধয্কচুয়া বাবুপাড়া �াম উ�য়ন 
দেলর সদসয্রা মরনঘািত কেরানাভাইরােসর িবরুে� 
জনগনেক সেচতন করার কাজ কের যাে�।  িভিডিট 
সভাপিত িনর�ন চ�, সদসয্ ফিটক চ�, ইয়ুথ িলডার অিসম 
চ� ও ি�পজল রােয়র েনতৃে� ২িট পাড়ার �ায় ১৫জন 
মানুষেক সামািজক দূরে� দাঁিড়েয় েরেখ এেক এেক হাত 
েধায়ার িনয়ম কানুন েশখান। এসময় অিতদির� ৫জন 
বয্ি�েক পাঁচিট হাত েধায়ার সাবান িবতরণ করা হয়। েসই 
সােথ �ােমর গুরু�পূণর্ ৩িট �ােন হােত িলেখ  
সেচতনতামূলক েপা�ার লাগােনা হেয়েছ। সেচতনতার 
পাশাপািশ েনাহালী িভিডিটর উেদয্ােগ পুেরা এলাকার ৬৭িট 
বািড় এবং েদড় িকেলািমটার রা�ায় জীবানুনাশক ে� করা 
হেয়েছ। 

িভিডিট সদসয্েদর উেদয্ােগ উ�র গেনশ �ােম 
পির��তা অিভযান 
 

গত ৪ এি�ল ২০২০, গংগাচড়া উপেজলার েনাহালী 
ইউিনয়েনর ৪নং ওয়ােডর্র উ�র গেনশ �াম উ�য়ন দেলর 
সদসয্রা �ামেক কেরানাভাইরাস মু� রাখার অ�ীকারব� হেয় 
নানা ধরেনর কাজ শুরু কের। অ�িতেরাধয্ কেরানা 
ভাইরােসর হাত েথেক অ�ত িনেজর �ামেক বাঁচােত উ�র 
গেনশ িভিডিট‘র সহ-সভাপিত দুলাল চ�, িভিডিট সদসয্ ও 

গণগেবষক নবকা� রায়, ইয়ুথ িলডার িজেত� নাথ সহ অনয্ 
সদসয্রা �ামেক কেরানাভাইরাস মু� করার জনয্ িভিডিটর 
আওতাধীন ৩১িট বািড় এবং বািড়র আেশ পােশর 
রা�াগুেলােত জীবানুনাশক ে� কের। একই সােথ তারা 
তােদর �ােমর মানুষেক কেরানাভাইরাস েমাকােবলায় সেচতন 
হওয়ারও আহবান জািনেয়েছন।

ফেটা গয্ালাির

উ�র গেনশ �ােম পির��তা অিভযান 

েনাহালীেত িভডিটর উেদয্ােগ 
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