
িনেজর বানােনা মা� িবতরণ করেছন নারীেন�ী 
কাজল েরখা

 

ময়মনিসংেহর চুরখাই �ােমর নারীেন�ী কাজল েরখা দির�েদর 
মােঝ িনেজর ৈতির মা� িবতরণ করেছন। কাজল েরখা কাপড় 
িকেন েসলাই েমিশেন মা� ৈতির কের এসব মা� িবতরণ করেছন
। �ােমর সাধারণ দির� মানুষের কথা িচ�া কের এই উেদ্যাগ 
�হণ করেছন। এছাড়াও িতিন সকলেক ঘের েথেক �া�্যিবিধ 
েমেন চলারও পরামশৰ্ েদন। উ�েখ্য িতিন িদ হা�ার �জে� এর 
সহেযাগিতায় চুরখাই �াম উ�য়ন দল আেয়ািজত েসলাই �িশক্ষণ 
কাযৰ্�ম েথেক �িশক্ষণ �হণ করেছেন।

সাহারবািট �াম উ�য়ন দেলর খাদ্য সাম�ী িবতরণ 

গাংনী উপেজলার সাহারবািট ইউিনয়েনর েভামরদহ পুবৰ্পাড়া �াম 
উ�য়ন দেলর স�াদক েমা. েতৗিফক আলািমন ও েকাষাধ্যক্ষ  েমা. 
আ�ুর রিহেমর েনতৃে� িভিডিট সদস্যরা �ানীয়ভােব গণ্যমান্য 
ব্যি�েদর কাছ েথেক অথৰ্ সং�হ কেরন। পরবতৰ্ীেত েসই অথৰ্ িদেয় 
খাদ্য সাম�ী �য় কের তা ৪৬ জন কমৰ্হীন, দির� ও হতদির� 
মানুেষর মােঝ িবতরণ করা হেয়েছ। গত ১৩ এি�ল �িতিট 
পিরবােরর সদেস্যর হােত দশ েকিজ চাল, দুই েকিজ আলু, আধা 
েকিজ ডাল, আধা েকিজ লবণ, আধা েকিজ িপয়ঁাজ ও আধা িলটার 
েতল তুেল েদওয়া হয়। এছাড়াও �ােমর িবিভ� �ােন িটউবওেয়েল 
সাবান বাধঁাসহ �ায় ৪০ িল: জীবাণুনাশক ওযুধ িছটােনা হয়। চলমান 
এই কােজ িভিডিট’র েমাট ১১ জন সদস্য অংশ�হণ কেরন।  

কেরানার দূেযৰ্ােগ মানুেষর পােশ দাড়ােলন আলদাদপুর 
�াম উ�য়ন দল

রংপুর েজলার গংগাচড়া উপেজলার েবতগাড়ী ইউিনয়ন। এই 
ইউিনয়েনর একিট �াম আলদাদপুর। কেরানার  পিরি�িতেত এই 
�ােমর অেনক  মানুষ কমৰ্হীন হেয় পেড়েছন। এই কমৰ্হীন 
মানুেষর পােশ সহেযাগীতার হাত বাড়ােলন আলদাদপুেরর �াম 
উ�য়ন দেলর সভাপিত জীবন কুমার রায়। িতিন �াম উ�য়ন 
দেলর সদস্যেদর িনেয় �থেম ২৫০ জন দির� মানুেষর তািলকা 
ৈতরী কেরন। এরপর আলদাদপুর সরকাির �াথিমক িবদ্যালয় 
মােঠ �াম উ�য়ন দেলর সহেযািগতায় তািলকাভূ� �েত্যকেক ৪ 
েকিজ কের চাল িবতরণ কেরন। উে�খ্য, এই কােজ �াম উ�য়ন 
দেলর সভাপিত জীবন কুমার �ানীয় গন্যমান্য ব্যি�েদর কাছ 
েথেক ৪৫ হাজার টাকা সং�হ কেরন। 

েটকনােফ নারীেন�ী কুলসুমা েবগম ও কিলমা েবগম 
এর েযৗথ উেদ্যাগ 
েটকনাফ সদর েপৗরসভার কল্যানপাড়ার নারীেন�ী কুলসুমা েবগম 
ও কিলমা েবগম েযৗথভােব কেরানাভাইরাস �িতেরােধ লড়াই 
চালাে�ন। কেরানামু� 
এলাকার �� বা�বায়েন 
তারা িদন রাত মানুেষর 
মােঝ সেচতনতা বৃি�র 
লেক্ষ্য িনরলসভােব কাজ 
করেছন। তারা িনজ 
উেদ্যােগ বাংলােদেশ 
কেরানাভাইরাস সং�মণ 
শুরুর পর ৮ মাচৰ্ েথেক 
১০ েম ২০২০ তািরখ 
পযৰ্� িনেজেদর এলাকা 
পুরাতন কল্যান পাড়ায় 
১০০০ পিরবােরর মােঝ 
১০০০ িট িলফেলট, ৬০০ 
সাবান ও ৬০০ িট মা� িবতরণ কেরন। এছাড়া ১৫ এি�ল 
২০২০,  �ানীয় সংগঠন ‘নাফ নারী উ�য়ন সং�া’র সদস্যেদর 
আিথৰ্ক সহেযািগতায় ১৫০িট হতদির� পিরবার ও েপৗরসভার 
মিহলা কাউি�লেরর সহায়তায় ৭৫০িট হতদির� পিরবােরর মােঝ 
খাদ্য সাম�ী িবতরণ কেরন এই দুই নারীেন�ী। জন�িত প্যােকেট 
খাদ্য সাম�ী িছল ৫ েকিজ চাল, ১ েকিজ ডাল, ১িলটার েতল ও ১ 
েকিজ িপয়াজঁ।  
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ও কিলমা েবগম এর েযৗথ উেদ্যাগ


