
িদঘী িভিডিটর উপেদ�া নািসর উি�েনর উেদ্যােগ 
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মািনকগ� সদর উপেজলার িদঘী ইউিনয়েনর ৭নং ওয়ােডৰ্র 
ভাটবাউর �ােমর ইউিপ সদস্য  ও প্যােনল েচয়ারম্যান এবং 
িভিডিটর উপেদ�া জনাব নািসর উি�ন নািসম ব্যি�গত অথৰ্ায়েন 
২৩ এি�ল ২০২০, ১২০িট অিত দির� পিরবােরর মােঝ ৫ েকিজ 
চাল, ২ েকিজ আলু, ১ েকিজ ডাল, ১ েকিজ েপয়ঁাজ ও ১ িলটার 
সয়ািবন েতল িবতরণ কেরন। এসময় উপি�ত িছেলন 
সুজন-সুশাসেনর জন্য নাগিরক মািনকগ� েজলা কিমিটর অন্যতম 
সদস্য েমা. আমজাদ েহােসন, ভাটবাউর  িভিডিট সভাপিত আবুল 
হােসম মা�ার, গড়পাড়া িনউ মেডল হাই �ুেলর িসিনয়র িশক্ষক 
আ�ুস সামাদ, কৃিষ কমৰ্কতৰ্া আেনায়ার েহােসন বকস, সমাজ 
েসবক আলী আহেমদ েখাকন, ওয়ািসম রায়হানসহ এলাকায় 
গণ্যমান্য ব্যি�বগৰ্।  

ডুমুিরয়ায় কৃষেকর ১২ িবঘা জিমর ধান েকেট 
িদেলন িভিডিট সদস্যরা  

কেরানা দূেযৰ্াগকালীন সমেয় অথৰ্াভােব ক�ািজৰ্ত কৃষকরা ফসল 
কাটেত অপারগ, িঠক েসই সময় অসহায় কৃষকেদর পােশ 
দাড়ঁাে� �াম উ�য়ন দেলর সদস্যরা। ডুমুিরয়া  উপেজলার ০৪ নং 
খিণৰ্য়া ইউিনয়েনর বসুি�য়া, েগানালী ও পাঁচেপাতা �ােমর দির� 
কৃষক অিজত মি�ক, েমা. আলমগীর েজায়া�ার, িনিশকা� মি�ক, 
বাবুর আলী,  নুরু�ামান সরদার ও কু�ুস সরদার অথৰ্াভােব 
ফসল ঘের তুলেত পারিছল না, কে�র ফলস মােঠই শুিকেয় 
যাওয়ার শ�ায় তারঁা চািরিদক অ�কার েদখিছেলন।  তখনই 
বসুি�য়া, েগানালী ও পাচঁেপাতা �ােমর িভিডিট সদস্যরা আশার 
আেলা হেয় হািস ফুিটেয়েছ গরীব এই  কৃষকেদর মুেখ। গত 
১০-১২ এি�ল িভিডিটর ২৮ জন সদস্য ে��া�েমর িভি�েত েমাট 
১২ িবঘা জিমর ধান েকেট িদেয় এক অসাধারণ মানিবক দৃ�া� 
�াপন কেরেছ। িভিডিট সদস্য আরাফাত ফিকর বেলন, ‘আমরা 

েতা কৃষেকর স�ান, দুেযৰ্াগকালীন সমেয় কৃষেকর পােশ দাড়ঁােনা 
আমােদর কাজ।’ িভিডিট সদস্য ইসমাইল েহােসন, আবু হুরাইরা, 
েমা. আলী, রিব, আজগার, েমেহদী হাসােনর েনতৃে� এই কমৰ্সূিচ 
পিরচািলত হয়।     

লােখরাজটারী �াম উ�য়ন দেলর উেদ্যেগ ২১৫ 
পিরবােরর মােঝ খাদ্যসাম�ী িবতরণ

কেরানার পিরি�িতেত েবশ কেয়কিট �াম লক ডাউন করা হেয়েছ 
তার মেধ্য মেনৰ্য়া লােখরাজটারী একিট �াম। এই লক ডাউেনর 
ফেল এলাকার �মজীিব, েখেট খাওয়া মানুষগুেলা কমৰ্হীন হেয় 
পেড়েছ। এলাকার এসব েখেট খাওয়া মানুষ লক ডাউেনর কারেন 
েকাথাও েকান কাজ করেত পারেছ না। আয় ব� বাড়ীেত রা�া ব�
। চািরিদেক ধরেনর থমথেম পিরেবশ িবরাজ করেছ। কমৰ্হীন 
এসব মানুষেদর জন্য িকছু করার তািগদ েথেক এিগেয় এসেছ 
গংগাচড়ার মেনৰ্য়া  ইউিনয়েনর লােখরাজটারী �াম উ�য়ন দেলর 
সভাপিত েমা. শাহ্ আলম তার ব্যি�গত উেদ্যােগ এলাকার ২১৫ 
জন মানুষেক খাদ্যসাম�ী িবতরণ কেরেছন। খাদ্যসমা�ী বাবদ 
খরচ হওয়া ২৩,৫০০ টাকা িতিন িনেজর পেকট েথেকই খরচ 
কেরেছন। খাদ্যসাম�ীর প্যােকেজ িছল ৫ েকিজ চাল, ২ েকিজ 
আলু, আধা েকিজ ডাল, আধা েকিজ লবন, ১িলটার েতল ও দুিট 
কের সাবান। এছাড়াও লােখরাজটারী �াম উ�য়ন দেলর অথৰ্ায়েন 
ও দেলর অন্যান্য সদস্যেদর উেদ্যােগ �ােমর ২০০ বািড়েত, ২ িট 
মসিজেদ এবং এলাকার চলাচেলর রা�ায় িছটােনা হেয়েছ 
জীবাণুনাশক ে�। েসই সােথ কেরানা ভাইরাস �িতেরাধ 
সেচতনতা সৃি�েত জন্য �ানীয় জনসাধারেণর মােঝ িলফেলটও 
িবতরণ করা হেয়েছ। এই কােজ যারা যু� রেয়েছ তারা হেলন- 
ইয়ুথ িলডার ফুয়াদ েহােসন, েমাজহারুল ইসলাম, েমাছা. 
কামরু�াহার, িভিডিট সদস্য মিনরা েবগম ও নারীেন�ী েফৗিজয়ারা 
েবগম।
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