
লামায় নারীেন�ী আেনায়ারা েবগেমর বহুমুখী উেদ্যাগ 

বা�রবন েজলার লামা উপেজলার েপৗরসভা সদের বসবাস কেরন 
িদ হা�ার �েজে�র িবকিশত নারী েনটওয়ৰ্ােকর  চ��াম অ�েলর 
নারীেন�ী ও িবকিশত নারী েনটওয়ৰ্ােকর েক�ীয় কাযৰ্িনবৰ্াহী  
কিমিটর সদস্য এবং এনেজট একতা মিহলা সিমিত �িত�ােনর 
িনবৰ্াহী পিরচালক জনাব আেনায়ারা েবগম।
েকািভড-১৯’ কেরানাভাইরাস �িতেরােধ িতিন িবিভ� 
সেচতনতামূলক কাযৰ্�ম পিরচালনা করেছন এর মেধ্য মাইিকং 
করা, েদয়াল িলখন, েপা�ািরং, বার বার হাত েধায়ার কথা বলা, 
মা� পড়া, মা� িবতরণ করা, সামািজক শািররীক দূর� েমেন 
চলেত উৎসািহত করা ইত্যািদ। 
এছাড়া এনেজট একতা মিহলা সিমিতর উেদ্যােগ িব� খাদ্য সং�া 
সহায়তায় িবশ হাজার িশশুর মােঝ পুি�যু� িব�ুট িবতরণ করা 
হেয়েছ। গত ৭ ও ৮ এি�ল ২০২০, িতিন েপৗরসভায় হতদির� 
৫০০িট পিরবােরর মােঝ খাদ্য সাম�ীর প্যােকজ িবতরণ কেরেছন। 
প্যােকেজিটর মেধ্য িছল চাল ৫ েকিজ, ডাল আধা েকিজ, আলু ২ 
েকিজ, িচিন আধা েকিজ, েতল- আধা েকিজ। এছাড়াও ৩০জন 
নারীর মােঝ ১িট শাড়ী ও নগদ ২০০ টাকা এবং ৩০জন পুরুেষর 
মােঝ ১িট লুি� ও নগদ ২০০ টাকা কের �দান কেরেছন। 
পাশাপািশ িনজ উেদ্যােগ ৩০ হতদির� মানুষেক রমজােনর সারা 
মাস ইফতার করাে�ন এবং ৬০ জনেক একমােসর ইফতার 
সামি� িবতরণ কেরেছন। 

�ােমর সবার সুরক্ষার জন্য �াম উ�য়ন দলেক িনেয় 
কাজ করেছন েমােশৰ্দ

 

ময়মনিসংহ সদর উপেজলার বয়ড়া ইউিনয়েনর বা. কৃ. িব েশষ 
েমাড় �াম উ�য়ন দেলর সভাপিত েমা. েমােশৰ্দ আহে�দ একজন 
সরকাির চাকুিরজীবী হেয়ও ে��া�তী ভােব �ামেক এিগেয় েনয়ার 
কাজ কের যাে�ন। বতৰ্মান কেরানা পিরি�িত িতিনও হাতগুিটেয় 

বেস েনই।  �াম উ�য়ন দল, িজিজএস ও ইয়ূথ ইউিনটেক সােথ 
িনেয় কেরানাভাইরাস েথেক �ােমর সবাইেক সুরক্ষার জন্য 
এলাকবাসীেক সেচতন কের যাে�ন িতিন।  এই লেক্ষ্য িদ হা�ার 
�েজ� এর সহেযািগতায় গত ৯ েম ২০২০ ইং তািরেখ বা. কৃ িব 
েশষ েমাড় �ােম কেরানাভাইরাস �িতেরােধ সেচতনতামূলক 
�চারকাযৰ্ পিরচালনা কেরন েমা. েমােশৰ্দ । এই সময় সিঠকভােব 
হাত েধায়া িশিখেয় েদয়ার পাশাপািশ ৫০ িট পিরবােরর মােঝ 
সাবান িবতরণ কেরন। ইিতমেধ্য েমােশৰ্দ �াম উ�য়ন দল ও 
এলাকার সামথৰ্্যবানেদর সহেযািগতায় কমৰ্হীন হতদির� 
পিরবােরর তািলকা ৈতিরকের ১৫০ িট পিরবােরর মােঝ (২দফা) 
১০ েকিজ কের চাল, ২ েকিজ ডাল, ৫ েকিজ কের আলু ও ১ 
েকিজ কের েতল িবতরণ কেরেছন।  

কেরানাভাইরাস মু� �াম গঠেন েদেহরগিত 
�াম উ�য়ন দেলর উেদ্যাগ 

িনেজেদর জীবেনর িচ�া না কেরও অেনক ঝুিঁকর মধ্য িদেয় 
‘সবাই িমেল শপথ কির, কেরানা ভাইরাস মু� �াম গিড়’, এই 
ে�াগানেক সামেন িনেয় কেরানা ভাইরােসর সং�মণ েথেক মু�  
ও ভাল  থাকার জন্য সেচতনতা সৃি�সহ িবিভ� পদেক্ষপ �হণ  
কেরেছন বিরশাল েজলার বাবুগজ্ঞ উপেজলার েদেহরগিত 
ইউিনয়েনর  েদেহরগিত �াম উ�য়ন দেলর  সদস্যরা। �ােমর 
মানুষগুেলা  িনেজেদর কেরানা ভাইরােসর আ�মণ েথেক সুরক্ষা 
বা মু� রাখার পাশাপািশ �ােমর অন্যেদরেকও সুরিক্ষত রাখেত 
িনরলস ভােব কাজ কের চেলেছন। এ লেক্ষ্য ১৪ এি�ল ২০২০,   
বাবুগ� উপেজলার েদেহরগিত ইউিনয়েনর ১নং ওয়ােডৰ্র 
েদেহরগিত �ােমর �াম উ�য়ন দল কেরানা ভাইরাস েথেক 
সকলেক সুরক্ষা রাখার জন্য করণীয় স�েকৰ্ সেচতনতা সৃি�েত 
িলফেলট, মা� ও সাবান িবতরণ কেরন। িভিডিট দেলর দলেনতা 
রতন িব�ােসর েনতৃে� িদ হা�ার �েজ�-বাংলােদশ এর 
সহেযািগতা ও িনজ� উেদ্যােগ �ায় ৭০ িট পিরবােরর মােঝ 
সুরক্ষা িবষয়ক এ সকল উপকরণ  িবতরণ করা হয়। 
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