
ে��া�তী �িশক্ষক চানঁ িময়া আশার আেলা 
ছড়াে� িনর� মানুেষর বুেক
কেরানা ভাইরাস মহামািরেত সবাই েযেনা খুিশেত ঈদ পালন 

করেত পাের েসিদকটা 
িবেবচনা কের, ২০ েম 
২০২০ ইং মািনকগ� 
সদর উপেজলার িদঘী 
ইউিনয়েনর ৮নং ওয়ােডৰ্র 
ছুিট ভাটবাউর িভিডিট 
এর উেদ্যােগ ও পিরচালনায়  
এবং নাম �কােশ অিন�ুক 
জৈনক ব্যি�র অথৰ্ায়েন 
১০ েকিজ চাল, ৩ েকিজ 
আলু, ১ েকিজ মসুির 
ডাল, ১ েকিজ আটা,  
আধা েকিজ লবণ, ১িট 
সাবান েকনার অথৰ্ সং�হ 

করা হয়। েসই অথৰ্ িদেয়ই ছুিট ভাটবাউেরর �াম উ�য়ন কিমিটর 
সদস্যরা িজিনসপ�গুেলা বাজার েথেক িকেন এেন িনেজরাই 
প্যােকট কেরন। েদেশর এমন �াি� সমেয় যারা চাইেত পাের না, 
রােতর আধঁাের এমন ২০িট  পিরবাের কােছ এসব ঈদ 
সাম�ীগুেলা েপৗঁেছ েদয়া হয়। িভিডিটর সভাপিত ও িদ হা�ার 
�েজে�র ে��া�তী �িশক্ষক চানঁ িময়া িনেজই মাথায় কের িনেয় 
মানুেষর ঘের ঘেও এসব সাম�ী 
েপৗঁেছ েদন। কাযৰ্�মিট পিরচালনার 
সময় সাবৰ্ক্ষিণক উপি�ত িছেলন 
িভিডিট সভাপিত  েমা. চানঁ িময়া 
মা�ার, সদস্য েমা.  আছর উি�ন, 
সদর উি�ন, ইয়ূথ এি�ং হা�ােরর 
মািনকগ� েজলা কিমিটর 
েকাঅিডৰ্েনটর েমা. মাকসুদুর রহমান 
শুভ, ইয়ূথ িলডার েসৗরভ, আপন ও 
ইউ.িস েমা. আ�ুস সালাম �মূখ। 
সভাপিত েমা. চানঁ িময়া মা�ার জানান, েদেশর এমন সমেয় যারা 
�াণ/উপহার সাম�ী চাইেত পাের না তােদর িবষয়িট িবেবচনা 
কের এমন উেদ্যাগ �হণ করা হয়।

ব�মাদল �াম উ�য়ন দেলর কেরানা �িতেরােধ 
�চারািভযান সবাই িমেল শপথ কির, কেরানাভাইরাস 
মু� �াম গিড়- 
এই ে�াগানেক সামেন েরেখ 
ময়মনিসংহ সদর উপেজলার 
ভাবখালী ইউিনয়েনর ব�মদল 
�াম উ�য়ন দল গত ১৭ এি�ল 
২০২০, শু�বার   কেরানাভাইরাস 
�িতেরােধ �ােম জীবাণুনাশক 
ে� কের। জীবাণুনাশক ে� 
করার পর িনয়ম অনুযায়ী সাবান 
িদয়া িকভােব হাত ধুেত হয়  তা 
�দশৰ্ন করা হয়। এসময় 

ে��া�তীরা এলাকাবাসীেক অভ্যাসগত পিরবতৰ্েনর মাধ্যেম 

পির�ার পির�� থাকার ও অসু� হেল সরকাির হটলাইেন 
েযাগােযাগ কের �া�্যেসবা �হণ করার তািগদ েদন ।   

খাসপাড়া �াম উ�য়ন দেলর উেদ্যােগ কেরানা 
�িতেরাধ

ক�বাজার েজলার চেকারীয়া উপেজলার েঢমুিশয়া ইউিনয়েনর। 
এই ইউিনয়েনর খাসপাড়া �ােম কেরানা �িতেরােধ কাজ কের 
যাে�ন �াম উ�য়ন দেলর সভাপিত মািনক। িতিন িদ হা�ার 
�েজে�র একজন উ�ীবক। মানুষ েযখােন কেরানায় িনেজেক 
বাঁচােনার কথা ভাবেছ েসখােন মািনক অন্যেদর িনরাপদ রাখার 
কথা ভাবেছন। িতিন �েমর ১৫০ জনেক ১৫০িট মা�, ২০িট 
পিরবারেব ২০িট সাবান িনেজর অথৰ্ায়েন িবতরন কেরন। এছাড়াও 
িতিন তার ব�ুেদর কাছেথেক সহায়তা িনেয় ২০০০০ টাকার 
খাদ্যসাম�ী �ােম িবতরন কেরন। িবতরনকৃত সাম�ীর মেধ্য 
িছেলা ১ েকিজ কের মুিড়, ডাল, েসমাই, িচিন, েসায়ািবন ৈতল। 
মিনক তার �াম উ�য়ণ দেলর সদস্যরা �ােমর ৫০ িট দির� 
পিরবােরর তািলকা কেরন এবং তােদর মােঝ এইসকল 
খিদ্যসাম�ী গুেলা িবতরন কেরন। �াম উ�য়ন দেলর সভাপিত 
বেলন, তারা উেদ্যাগ িনে�ন আগামী ঈেদর আেগ �িতিট ধমৰ্ীয় 
�িত�ান গুেলা জীবানুনাশক ে� করা ও হ্যা� স্যািনটাইজার 
�িত�ানগুেলােত রাখা যােত কের �েত্যেকই নামােজর আেগ ও 
পের ব্যবহার কেরন। এভােবই কেরানা �িতেরােধ এিগেয় চেলেছ 
খাসপাড়া �াম উ�য়ন দেলর সদস্যরা।
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হাত েধােবন।
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