
আৈগলঝাড়ায় কেরানা �িতেরােধ িভিডিট সদস্য 
েসামা কেরর উেদ্যাগ 

কেরানা ভাইরােসর মহামাির যখন সারা িব�েক �িবর কের 
িদেয়েছ, িঠক তখনই বিরশাল েজলার আৈগলঝাড়া উপেজলার 
বাকাল ইউিনয়েনর ফুল� �াম উ�য়ন দেলর সদস্য েসামা 
কর এর েনতৃ� নারীেন�ীবৃ�, িবিভ� রাজৈনিতক দেলর 
সদস্য, ইয়ুথ সদস্য ও  এলাকার গণ্যমান্য ব্যি�বেগৰ্র সম�েয় 
গত ৭ এি�ল ২০২০ হেত ৫০ িট পিরবাের হাত েধায়ার 
প�িত  উপ�াপন করা; ০৩ িট জনসমাগম �ােন হাত েধায়ার 
ব্যব�া করা; বাস�্যা�, িবেনাদনেক� ও রা�া সমূেহ 
সামািজক দূর� বজায় রাখার ব্যব�া করা; সেচতনতামূলক 
িলফেলট িবতরণ এবং হতদির�েদর তািলকা ৈতিরেত �ানীয় 
�শাসনেক সহায়তা করার কাজ অব্যাহত রাখা হেয়েছ।  
�ানীয় আৈগলঝাড়া  এলাকােক পুেরাপুির লক ডাউন েঘাষণা 
করায় এলাকার েলাকজন েবর হেত পারেছ না। এমতবা�ায় 
কেরানা �িতেরােধ েসামা কেরর এই ব্যিত�মী উেদ্যাগ কিমউিনিট 
ও  �ানীয় �শাসন এর কােছ  ব্যাপক  �শংিসত হেয়েছ।  

বাবুগে� ইয়ুথ িলডার ও িভিডিট সদেস্যর উেদ্যােগ 
সাবান িবতরণ ও সেচতনাতামূলক �চারািভযান 

বিরশাল েজলার বাবুগজ্ঞ উপেজলার েদেহরগিত ইউিনয়েনর 
রাকুিদয়া �ােমর �াম উ�য়ন দল ও েদেহরগিত ইেয়াথ 
ইউিনট এর সমি�ত উেদ্যােগ �াম ও ইউিনয়নেক 
কেরানাভাইরাস মু� করার লেক্ষ্য �ােমর িব�বানেদর 
সহেযািগতায় গরীব অসহায় ১৫০ পিরবােরর মােঝ ৩০০িট 

সাবান িবতরণ করা হেয়েছ। সােথ সােথ হাত েধায়ার সিঠক 
প�িত, সামািজক দূর� বজায় রাখার িনয়ম ও গুরু� 
পিরবারগুেলােক অবিহত করা ও িলফেলট িবতরণ করা 
হেয়েছ। এ ছাড়া সাধারেণর ব্যবহােরর জন্য উ�� 
িটউবওেয়ল, মসিজেদর ওজুখানা, থালাবািট মাজার জন্য 
পুকুেরর ঘাটসমূেহ সাবান সংরক্ষেণর ব্যব�া করা হেয়েছ। 
রাকুিদয়া �ােমর �াম উ�য়ন দেলর সভাপিত সুলতান 
হাওলাদার ও েদেহরগিত ইেয়াথ ইউিনট েথেক ফয়সাল 
কেরানাভাইরাস সং�মণ �িতেরােধ সাবান িবতরণ ও 
সেচতনতামূলক �চারািভযােন েনতৃ� �দান কেরন।     

প�ীতলা ইউিনয়ন গণগেবষণা েফারােমর উেদ্যােগ 
�াণ িবতরণ

িব�ব্যািপ েনােভল কেরানা ভাইরােসর �ভােব জনজীবন 
িবপযৰ্� হেয় পেড়েছ। এমতাব�ায় রমজােনর মাস এবং 
আস� ঈদুল িফতর চেল আসায় মানুষ িহমিশম খাে�। 
মানুেষর এই দুিদৰ্েন প�ীতলা ইউিনয়ন গণগেবষণা েফারাম 
এিগেয় এেস  সুিবধাবি�ত ২০িট পিরবারেক খাদ্য সহায়তা 
�দান কেরেছ। ইউিনয়ন েফারােমর সভাপিত মাসুদা েবগেমর 
েনতৃে� সকল সদস্যর সি�িলত �েচ�ায় েফারােমর িনজ� 
অথৰ্ায়েন ৬৮৫০ টাকা্র কল্যান তহিবল গঠন কের এখেনা 
পযৰ্� েকান �াণ সহায়তা পানিন এমন ২০িট হত-দির� ও 
কমৰ্হীন পিরবােরর মােঝ ৩ েকিজ চাল, ১ েকিজ ডাল, ২ 
েকিজ আলু এবং ১িলটার সয়ািবন েতল িবতরণ করা হয়।  
এসময় উপি�ত িছেলন েফারােমর সভাপিত মাসুদা েবগম, 
প�ীতলা উপেজলা গণগেবষণা েফারােমর সাধারন স�াদক 
েবলাল েহােসন, উপেজলা েফারােমর সহ সভাপিত রিফকুল 
ইসলাম,নারীেন�ী িশউিল েবগম এবং িদ হা�ার �েজে�র 
ইউিনয়ন সম�য়কারী হািমদুল ইসলাম �মূখ।  
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