
কেরানাভাইরাস মু� �াম গড়েত সেচ� ভাবখালী 
�াম উ�য়ন দল

 

ময়মনিসংহ সদর উপেজলার ভাবখালী �াম উ�য়ন দল িনেজেদর 
�ামেক কেরানাভাইরাস েথেক রক্ষার জন্য �ােমর বািড়ঘর, রা�া 
এবং িবিভ� পেয়ে� জীবাণুনাশক িদেয় ে� করা করেছ। এই 
সমেয় সকেলই  েযন সামািজক দূর�  বজায় রােখ, েকালাকুিল ও 
হােত করমদৰ্ন েথেক িবরত থােক,  মাছ মাংস   সবুজ  শাকসবিজ 
ও েলবু জাতীয় খাবার খায় েসব্যাপাের সদস্যরা �ামবাসীেক 
পরামশৰ্ েদন। এছাড়া েকউ যােত খুব েবিশ �েয়াজন না হেল 
বাইের না যায়   অথবা বাইের েগেল  যােত মা� পিরধান কের েস 
পরামশৰ্ও েদন তারঁা। কেরানা �িতেরােধ এই কাযৰ্�মেক 
এলাকাবাসী ইিতবাচক িহসােব েদখেছ এবং সহেযািগতা করেছ।  

কেরানাভাইরাস �িতেরােধ লখপুর ইউিনয়েনর 
িবিভ� �াম উ�য়ন দেলর উেদ্যাগ  

বােগরহাট েজলার ফিকরহাট উপেজলার লখপুর ইউিনয়েনর িবিভ� 
�াম উ�য়ন দেলর সদস্যরা কেরানাভাইরাস �িতেরােধ িবিভ� 
কাযৰ্�ম পিরচালনা কের আসেছ। পিরচািলত এই সকল কাযৰ্�েমর 
মেধ্য রেয়েছ- িলফেলট, সাবান, মা�, হ্যা�ওয়াস ও খাদ্য সাম�ী 
িবতরণ। ইউিনয়েনর ভ�খামার �াম উ�য়ন দল �ােমর ৫০িট 
পিরবােরর মেধ্য এসব সাম�ী িবতরন কেরন। নারীেন�ী মাহমুদা 
এই কাজিট সম�য় কেরন। ইউিনয়েনর ভবনা �াম উ�য়ন দল 
নারীেন�ী িনলুফা েবগেমর েনতৃে� ৫০িট পিরবােরর মেধ্য সাবান ও 
িলফেলট িবতরণ কেরন।  ইউিনয়েনর খাজুরা �ােম উ�য়ন দেলর 
সদস্যরা ৫০িট পিরবােরর মেধ্য খাদ্যসাম�ী িবতরণ কেরন। খাজুরা 
উষা িজিজএস এর  উেদ্যােগ ২৬,০০০ টাকার খাদ্য সাম�ী িবতরণ 
করা হয়। নারীেন�ী আয়শা েবগম এই কাজিট সম�য় কেরন। 
এছাড়াও �াম উ�য়ন দেলর সদস্যরা ইউিনয়ন পিরষেদর খাদ্য 
িবতরণ কাযৰ্�েমও িনয়িমত সহায়তা �দান করেছন।   

কেরানাভাইরাস সং�মণ �িতেরােধ িভিডিট 
সভােন�ী িমতালী িব�ােসর উেদ্যাগ   

“সবাই িমেল শপথ কির, কেরানাভাইরাস মু� �াম গিড়”- এই 
ে�াগানেক সামেন েরেখ  আৈগলঝাড়া উপেজলাধীন রািজহার 
ইউিনয়েন েছাট বাশাইল �াম উ�য়ন দেলর সভােন�ী িবিশ� 
নারীেন�ী িমতালী িব�াস, তার এলাকায় কাজ শুরু কেরেছন। 
িতিন িদ হা�ার �েজে� িবকিশত নারী েনটওয়ােকৰ্র নারীেন�ী। 
িতিন দীঘৰ্িদন ধের িবিভ� হ�িশ� কােজর সােথ জিড়ত েথেক িদ 
হা�ার �েজে�র আ�িনভৰ্রশীলতা অজৰ্েন িবিভ� িবষেয় �িশক্ষক 
িহেসেব দািয়� পালন কের আসেছন। গত ২৬ এি�ল ২০২০, 
িমতালী িব�াস কেরানাভাইরাস �িতেরােধ িব�বানেদর সহায়তায় 
গরীব অসহায় েখেট খাওয়া হতদির�  মানুেষর �া�্য  সুরক্ষার 
জেন্য ৫০িট  পিরবােরর মােঝ ১০০িট  সাবান  িবতরণ কেরেছন। 
িতিন এসময় তােদর হাত েধায়ার  প�িত স�েকৰ্ও সেচতন 
কেরন। এছাড়া ২০িট পিরবােরর মােঝ ি�িচং পাউডার িবতরণ 
কেরেছন এবং খুব সহেজই বাজাের ি�িচং পাউডার িদেয়  
জীবাণুনাশক ৈতরীর প�িত িশিখেয় িদেয়ছন।  

গাংনীর পলাশীপাড়া �ােম একশ পিরবােরর মােঝ 
চাল িবতরণ

কেরানাভাইরােসর কারেণ েমেহরপুেরর গাংনী উপেজলার 
েততুঁলবাড়ীয়া ইউিনয়েনর পলাশীপাড়া �ােমর লকডাউেন থাকা 
অসহায় ও কমৰ্হীন একশ পিরবােরর মােঝ চাল িবতরণ করা 
হেয়েছ। পিরবার �িত দশ েকিজ কের চাউল িবতরণ করা হয়
। গত ১৪ এি�ল ২০২০, পলাশীপাড়া িভিডিট’র সদস্যেদর 
উেদ্যােগ এই কাযৰ্�ম পিরচািলত হয়। �ানীয় গণ্যমান্য 
ব্যি�েদর আিথৰ্ক সহেযািগতায় এমন উেদ্যাগ বা�বায়ন কের 
যাে�ন েসখানকার ৮ জন িভিডিট সদস্য। িভিডিট সভাপিত 
রমজান আলী বেলন, ‘আমােদর এমন কাযৰ্�ম চলমান থাকেব; 
কারণ আমরা যিদ না েজেগ উিঠ, তেব কেরানাভাইরাস সিহ�ু 
�াম গেড় েতালা অিনি�ত হেয় যােব।’   

ফেটা গ্যালাির
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