
�ামবাসীেক িনরাপেদ রাখেত সং�ােম েনেমেছন 
ময়মনিসংেহর উ�ীবক শিফ আলম েম�ার

কেরানা �িতেরােধ গুরু�পূণৰ্ ভূিমকা পালন করেছন ময়মনিসংহ  
সদর উপেজলার চর িনলক্ষীয়া ইউিনয়েনর ১নং ওয়াডৰ্ এর ইউিপ 
সদস্য ও িদ হা�ার �েজ� এর উ�ীবক শিফ আলম। চর  
িনলক্ষীয়া �ােমর পাড়ালক্ষীপুর ও উজানপাড়া িনেয় ১নং ওয়াডৰ্ 
গিঠত। পাড়ালক্ষীপুেরর বািস�া শিফ আলম ২০১৯ সেনর 
িডেস�র মােস চর িনলক্ষীয়া ইউিনয়ন পিরষেদর েচয়ারম্যানসহ 
সকল ইউিপ সদস্যেদর সে� িদ হা�ার �েজ� এর িবেশষ 
উ�ীবক �িশক্ষণ �হণ কেরন। �িশক্ষণ �হেণর পর েচয়ারম্যান 
ও অন্যান্য ইউিপ সদেস্যর মেতা শিফ আলেমরও মানিসকতার 
আমূল পিরবতৰ্ন ঘেট। এরপর িতিন ইউিনয়ন পিরষদ ও ইউিনয়ন 
পিরষেদর বািহেরও িবিভ� সেচতনতামূলক সভায় অংশ েনন এবং 
গুরু�পূণৰ্ ভূিমকা পালন কেরন। তার মেধ্য বাল্য িববাহ  
�িতেরােধ মতিবিনময় সভা, ইউিপ �ায়ী কিমিটর সভা, শীতকােল 
ক�ল িবতরনসহ িবিভ� জনদরিদ মূলক কােজ অংশ�হণ কেরন। 
বতৰ্মান সমেয় িবে� যখন কেরানা আতংেক মানুষ ঘরব�ী তখন 
িতিন সাহিসকতার সােথ তার ওয়ােডৰ্ িবিভ� কাযৰ্�ম  পিরচালনা 
কের চেলেছন। িতিন �থেমই িলফেলট িবতরেণর মাধেম সাধারণ 
মানুষেক সেচতন কেরন, এরপর জীবানুনাশক ে� িছিটেয় পুেরা 
ওয়াডৰ্ জীবাণুমু� করার কাজিট অিত  সাহিসকতার সােথ স�� 
কেরন, তার এই কােজ �ােমর আরও যুবকেদর স�ৃ� কেরেছন। 

িবিভ� ইউিনয়েনর েচয়ারম্যান ও ইউিপ সদস্যরা যখন সরকারী 
�াণ কাযৰ্�মেক েক� কের িবিভ� অিভেযােগর অপবাদ মাথায় 
িনেয় জনগণ েথেক দূের অব�ান করেছ  িঠক েসই সমেয় শিফ 
আলম ইউিনয়ন পিরষদ েথেক পাওয়া ১৫০ েকিজ চােলরর 
পাশাপািশ তার িনজ তহিবল েথেক আরও ৩০ েকিজ আলু, ১৫ 
েকিজ সয়ািবন েতল, ১৫ েকিজ েপয়ঁাজ, ১৫ েকিজ মসুেরর 
ডালসহ ৩০িট খানায় বািড় বািড় িগেয় িনজ পিরবহন েযােগ 
েপৗিছেয় িদেয় এক ব্যিত�মী দৃ�া� �াপন কেরন। জনসাধারেণর 
সুেখ দুঃেখ  জীবন বািজ েরেখ  সবৰ্দা পােশ রেয়েছন এই ইউিপ 
সদস্য শিফ আলম। তার মানিবক কােজর সুনাম ওয়াডৰ্সহ অন্যান্য 
ওয়ােডৰ্ও ছিড়েয় পেড়েছ।  

চাদঁপাশা ইউিনয়নেক কেরানাভাইরাস মু� রাখেত 
বকিশরচর, চি�পুর �াম উ�য়ন দল ও ইয়ুথ 
ইউিনেটর েযৗথ উেদ্যাগ

 

গত ০২ এি�ল ২০২০ তািরখ েথেক বাবুগ� উপেজলার চাদঁপাশা 
ইউিনয়েনর বকিশরচ, চি�পুর �াম উ�য়ন দল ও ইয়ূথ ইউিনেটর 
সদস্যরা কেরানা ভাইরাস েথেক চাদঁপাশা ইউিনয়েনর সকল 
মানুষেক কেরানা ভাইরাস েথেক সুরক্ষা রাখার জন্য করণীয় 
স�েকৰ্ সেচতনতা সৃি�েত নানান ধরেনর কাযৰ্�ম পিরচালনা 
কের চেলেছ। তারা এলাকার মানুষ েযন িনয়িমত হাত ধুেয় 
পির�ার-পির�� থাকেত পাের েস জন্য চাদঁপাশা উচঁু েপাল 
নামক �ােন েটপকল ও সাবানসহ পািনর �ােমর ব্যব�া কের 
িদেয়েছন, েসখােন �িতিদন শতশত মানুষ সাবান িদেয় হাত 
েধায়ার সুেযাগ  পাে�। ইউিনয়নেক জীবাণু মু� রাখেত িবিভ� 
�ােন জীবাণুনাশক ঔষধ িছটােনা হয়। এছাড়া  সামািজক দূর� িক, 
সামািজক দূর� বজায় রাখার �েয়াজনীয়তা এবং মানুষ যােত 
অ�েয়াজেন বাইের েবর না হয় েসজন্যও তােদর নানা ভােব সেচতন 
কের তুলেছ। চি�পুর �াম উ�য়ন দেলর দলেনতা রুিব রহমান ও 
ইয়ুথ ইউিনেটর সদস্য মুনতািসর-এর েযৗথ েনতৃে�  পিরচািলত 
এসব সেচতনতামূলক কাযৰ্�ম এলাকায় ব্যাপক �সংিশত হেয়েছ। 

কেরানা ভাইরাস �িতেরােধ তপিত চ�বতৰ্ীর 
অনুকরণীয় দৃ�া�

 

বােগরহাট েজলার েমাংলা উপেজলার িচলা ইউিনয়েনর হলিদবুিনয়া 
�ােমর �াম উ�য়ন দেলর সদস্য তপিত চ�বতৰ্ী। িতিন েপশায় 
একজন দিজৰ্। কেরানা �াি�কােল মানুেষর সুরক্ষার জন্য মা� 
িবতরেনর িস�া� �হন কেরন তপিত। িনেজ মা� ৈতরীর কের 
�থেম �াম উ�য়ন দেলর সদস্যেদর �িতিট পিরবােরর মােঝ েসই 
মা� িবতরণ কেরন। পরবতৰ্ীেত তপতী আেরা ১২০০ মা� ৈতরী 
কেরন এবং তা �ােমর মানুেষর মেধ্য িবতরণ কেরন। ইিতমেধ্য 
িতিন �ায় ১২০০০ টাকার মূেল্যর মা� িবতরণ কেরেছন।
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