
ক�বাজার সদেরর নারীেন�ী গুলশান আরা 
েবগম িবউিট উেদ্যােগ মানিবকতার ঘর 

ক�বাজার সদেরর নারীেন�ী গুলশান আরা েবগম িবউিট আপার 
বািড়র সামেন ৈতির কেরেছন মানিবকতার  ঘর। এই ঘের 
�িতিদন েছাট ও বড়েদর কাপড়, খাবার সাম�ী, হ্যা� 
স্যািনটাইজার ইত্যািদ িনত্য�েয়াজনীয় িজিনস জমা হয়। কেরানার 
এ সমেয় যােদর যা �েয়াজন তারা এেস এখান েথেক িনেয় যায়। 
িবউিট বেলন, ‘কেরানা শুরু হওয়ার পর ১ এি�ল ২০২০ হেত 
মানবতার ঘর ৈতিরর 
উেদ্যাগিট েনয়ার জন্য  
�শুরবািড়র েলাকজনেক 
�থেম বিল।  শুেন এ 
কােজ উৎসািহত হেয় 
�ামী ও  েদবররা বািড়র 
সামেন মানবতার ঘর 
করার জন্য স�িত 
জ্ঞাপন কেরন। পের 
�শুরবাড়ীর সকেল িমেল  
জামান িভলা, হাসপাতাল 
সড়ক, গালৰ্স �ুেলর 
সামেন মানবতার ঘর 
ৈতির কেরন।’ মানবতার 
ঘেরর নাম েদয়া হয় িবউিটর �শুর এডেভােকট খােলকু�ামান 
�ৃিত ফাউে�শন এর নােম। এই পযৰ্� ১৬০০ জেনর জন্য 
�েয়াজনীয় খাবার ও �েয়াজনীয় সাম�ী েদয়া হেয়েছ মানবতার 
ঘর েথেক। এলাকার িব�বান েলাকজন ছাড়াও �য়াত �শুর 
এডেভােকট খােলকু�ামান �ৃিত ফাউে�শন েথেক সাম�ীগুেলা 
েদয়া হয়।   িবউিট বেলন, ‘আিম ১৫ জন মিহলা ও ১০জন বা�ার  
জন্য নতুন কাপড় িদেয়িছ।’ 

কেরানা �িতেরােধ ে��া�তীেদর উেদ্যাগ
বােগরহাট েজলার শরণেখালা উপেজলা সাউথখালী ইউিনয়েনর 
েসানাতলা, বকুলতলা ও শরণেখালা  �ােমর �াম উ�য়ন দেলর 
সদস্য, নারীেন�ী, িজিজএস ও ইয়ূথ সদস্যরা স�িনতভাব কেরানা 
ভাইরাস �িতেরােধ কাজ কের চেলেছন। তােদর পিরচািলত 
কাযৰ্�েমর মেধ্য রেয়েছ ৬৪ জনেক সাবান ও ৬০ জনেক 
খাদ্যসাম�ী িবতরনণ। এছাড়াও  �াম উ�য়ন দেলর সদস্যরা 

এলাকার মানুষেক  পির�ার পিরছ�তা িনেয় সেচতনতামূলক 
পরামশৰ্ িদে�ন। বাইের েবর হেল মুেখ মা� ব্যবহার ও  ভীড়  
এিড়েয় থাকার জন্য মানুষেক সেচতন করেছন। 

ে��া�তীেদর এই সকল উেদ্যােগর ফেল সাউথখালী ইউিনয়েনর 
মানুষরা সেচতন হেয়েছ। তারা এখন িনয়িমত মা� ব্যবহার ও 
সামািজক দূর� বজায় েরেখ চলােফরা করেছন।

বায়লাখালী �াম উ�য়ন দেলর উেদ্যােগ সাবান 
িবতরণ 

িনেজ ও পিরবারসহ �ােমর সবাইেক সু� ও কেরানাভাইরােসর 
কবল েথেক মু� রাখেত  গত ১৩ েম ২০২০ তািরেখ বিরশাল 
েজলার বাবুগ�  উপেজলার চাঁদপাশা ইউিনয়েনর ৪নং ওয়ােডৰ্র 
বায়লাখালী �ােমর  �াম উ�য়ন দেলর সহ-সভাপিত েমাসা. লাইজু  
এর েনতৃে� �ােমর �ায় ৩০িট পিরবােরর মােঝ ৩০িট সাবান 
িবতরণ করা হয়। এসময় উপি�ত সকেলর সুরক্ষাসহ 
পির�ার-পির�� থাকার জন্য িবিভ�ভােব পরামশৰ্ ও িনেদৰ্শনা 
েদয়া হয়। এেত �াম উ�য়ন দেলর সদস্যরা উপি�ত েথেক 
�ােমর হত দির� মানুেষর মােঝ এ সাবান িবতরণ কাযৰ্�ম 
পিরচালনা কের।                          
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