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নওগাঁর প�ীতলা উপেজলার কৃ�পুর ইউিনয়েনর চকমূলী ও 
সালডাংগা �াম উ�য়ন দল, গণগেবষণা সিমিত ও ইয়ুথ 
ইউিনট কেরানাভাইরাস �াি�কােল �ামবািসেক সুরক্ষা িদেত 
এবং খাদ্য িনরাপ�া িনি�ত করেত �েচ�া অব্যাহত েরেখেছন। 
�াম দুিট আিদবািস এবং সংখ্যালঘু অধু্যিষত হওয়ায় 
এখানকার মানুষ িবিভ� সহায়তা েথেক বরাবরই বি�ত হন। 
তাই কেরানাভাইরােসর �াি�কােল িনেজেদর সাম�ীক 
িনরাপ�া িনি�ত করেত একি�ত হেয়েছন এখানকার 
আিদবািস, বা�ালী এবং সংখ্যালঘু িহ�ু স�দায়। এই লেক্ষ্য 
উভয় �ােমর েনতৃবৃ� সামািজক দুর� েমেন সংিক্ষ� সভায় 
িমিলত হন,  িস�া� েনন িনেজেদর �েচ�ােতই কেরানা 
�াি�কাল পার করেবন।  সমস্যাসংকুল পিরবােরর 
অ�ািধকার তািলকা ��ত কের েনতৃবৃ�  ছুেট যান �ােমর 
স�দশািলেদর কােছ। একিদন ঘুেরই নগদ ৮ হাজার টাকা 
এবং ১৭৫ েকিজ চাল উে�ালন কেরন। েসগুেলা একি�ত 
কের তািলকার সবেচেয় অভাব�া� ও কমৰ্হীন ৩৮িট 
পিরবারেক ৫ েকিজ কের চাল, ২ েকিজ ডাল ও ৩ েকিজ 
কের আলু িবতরণ কেরন । এছাড়াও পুেরা �ােম �িত 
১০িদেন একবার জীবাণুনাশক   িদেয় ে�করণ, �েত্যক 
বািড়েত সাবান িবতরণ, ঘন ঘন হাত েধায়া এবং শারীিরক 
দুর� েমেন চলার জন্য ইয়ূথ ইউিনেটর মাধ্যেম পাড়ায় পাড়ায় 
�চারণা চািলেয় যাে�ন। �েত্যক বািড়েত পুি�কর 
শাক-সবিজ উৎপাদেনর জন্য পাট, ডাটা, কলিম, বরবিট, 
িসম, লালশাকসহ িবিভ� শাক-সবিজ বীজ িবতরণ কেরেছন। 
চকমূিল ও সালডাংগা �ােমর উেদ্যাগেক েবগবান করার জন্য 
েনতৃ� িদে�ন �াম উ�য়ন দেলর সভাপিত ও উ�ীবক 
পািতরাম ম�ল, িজ িজ এস সভাপিত ও নারীেন�ী লায়লা 
েবগম, ইয়ুথ ইউিনট েকা অিডৰ্েনটর ফুেল�রী ট�সহ �াম 
উ�য়ন দল, িজ িজ এস ও ইয়ুথ ইউিনেটর সদস্যবৃ�রা।  

িদঘী ইউিনয়ন পিরষেদর েরশনকাডৰ্ ��ত ও 
ব�ন কাযৰ্�েম িদ হা�ার �েজে�র সহায়তা  
কেরানা ভাইরাস পিরি�িতেত সৃ� দুেযৰ্ােগ মানিবক সহায়তা 
বা�বায়েনর জন্য উপকারেভাগীেদর তািলকা �ণয়েনর জন্য 
ইউিনয়ন পিরষদ কতৃৰ্ক ওয়াডৰ্ িভি�ক কিমিট গঠন করা হয়। 
কিমিটর একজন সদস্য িহেসেব ইউিনয়ন পিরষেদর 
েরশনকাডৰ্ ��ত ও ব�ন কাযৰ্�েম িদ হা�ার �েজে�র 

ইউিনয়ন সম�য়কারী েমাঃ আ�ুস সালাম সািবৰ্ক সহায়তা 
কেরন।  কিমিটর অন্য সদস্যরা হেলন  ৯নং ওয়ােডৰ্ ইউিপ 
সদস্য েমাঃ ফুলচাঁন িময়া, সংরিক্ষত ইউিপ সদস্য েরেহনা 
েবগম, অবসর�া� িশক্ষক েমাহা�দ আলী, ওয়াডৰ্ 
আওয়ামীলীেগর সভাপিত েমাঃ আবুল হােসম, সাধারণ 
স�াদক েমাঃ জািকর েহােসন, সদর উপেজলা মিহলা 
আওয়ামীলীেগর সভাপিত ও সােবক সংরিক্ষত ইউিপ সদস্য 
সালমা আ�ার, রাজৈনিতক ব্যি�� লুবনা আ�ার এবং িদঘী 
উ�রপাড়া জােম মসিজেদর ইমাম মওলানা েমাঃ আবু মুসা। 
কিমিটর সদস্যবৃ� ও এলাকার গন্যমান্য ব্যি�েদর িনেয়  
আেলাচনার িভি�েত �াম িভি�ক তািলকা �ণয়ন ও কাডৰ্ 
ব�ন করা হয়। সরকাির িনেদৰ্শনা অনুযায়ী অ�ািধকার 
িভি�েত চুড়া� তািলকা ৈতির কের ৬ েম ২০২০ইং ইউিনয়ন 
পিরষেদ হ�া�র করা হয় এবং ডাটা এি�র মধ্য িদেয় সমা� 
করা হয়। উ� কাযৰ্�েম িবেশষভােব সহেযািগতা কেরন িদঘী 

�ােমর িবিশ� ব্যবসায়ী ও সমাজ েসবক েমাঃ মঈনুল হক 
েসিলম, িভিডিট সভাপিত েমাঃ আরমান আলী, সদস্য েমাঃ 
িসি�কুর রহমান, ইয়ূথ িলডার সােনায়ার েহােসন ও মুরাদ 
েহােসন। 

িনজ বািড়র সামেন পথচারীেদর জন্য হাতেধায়ার 
ব্যব�া করেলন নারীেন�ী েহাসেন আরা েবগম
কুিম�ার মেনাহরগ� উপেজলার ঝলম উ�র ইউিনয়েনর 
একিট �াম বড়েকশতলা। এ �ােমর বািস�া িদ হা�ার 
�েজে�র ৫০তম ব্যােচর নারীেন�ী েহাসেনআরা েবগম িনজ 
বািড়র সামেন পথচারীেদর জন্য হাত েধায়ার আেয়াজন 
কেরেছন। বড়েকশতলা �ােমর শুরুেতই েহাসেন আরা 

েবগেমর বািড়। ফেল 
�ােমর েকউ েকান 
�েয়াজেন েদাকােন বা অন্য 
েকান জায়গায় েগেল  
িফের আসার সময় 
েহাসেনআরা েবগেমর বািড়র 
সামেন েথেক হাত ধুেয় 
জীবাণুমু� হওয়ার একিট 
ব্যব�া েপেয় যান । এ 

েছা� অথচ গুরু�পূণৰ্ এ ব্যব�ার জন্য এলাকাবাসীর কাছ 
েথেক িতিন �চুর �শংসা কুিড়েয়েছন। এছাড়া  �ােমর 
মানুষেদর মেধ্য কেরানা ভাইরাস িবষেয় সেচতনতা ৈতরী 
করেত িদ হা�ার �েজে�র পেক্ষ িলফেলটও িবতরণ কেরেছন 
িতিন।
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