
মািনকগে�র গড়পাড়া ইউিনয়েন ঈদ সাম�ী িবতরণ 
 

ঈেদর আন� ভাগাভািগ করার জন্য মািনকগ� সদর উপেজলার 
গড়পাড়া ইউিনয়েনর ৮নং ওয়াডৰ্ সাকরাইল ও িব�নাথপুর ২িট 
�ােম েযৗথ উেদ্যােগ গিঠত �ানীয় সামািজক সংগঠন "মানবতার 
দুয়ার" এর অথৰ্ায়েন এবং িব�নাথপুর �াম উ�য়ন দেলর সািবৰ্ক 
সহেযািগতায় ১৯ েম ২০২০ তািরেখ এলাকার ৫০িট পিরবােরর 
মােঝ ঈদ সাম�ী িহেসেব ২ েকিজ চাল, ১ িলটার সয়ািবন েতল, 
১/২ েকিজ ডাল, ১েকিজ িচিন, ১ প্যােকট েসমাই েপৗঁেছ েদয়া হয়। 
এসময় উপি�ত িছেলন সংগঠেনর েচয়ারম্যান েমাঃ রােশদ আলী, 
েকা-েচয়ারম্যান ইউসুফ ই�ািহম, হ্যাি� �াফটস এর ��ািধকার 
নূর েমাহা�দ ইউসুফ, েকা-েচয়ারম্যান সাকরাইল জােম মসিজেদর 
ইমাম েমাঃ িসি�কুর রহমান, েসে�টারী ও িভিডিট সদস্য েমাঃ 
উহাব আলী, জেয়� েসে�টারী ও িভিডিট েকাষাধ্যক্ষ নূর 
েমাহা�দ, ক্যািশয়ার েমাঃ ইসমাইল েহােসন, েম�ার ও িভিডিট 
সদস্য েমাঃ সামসুল হক, আজগর আলী �মূখ। 

একজন কেরানা েযা�া আহসান উ�াহ
কেরানা ভাইরােসর থাবায় সম� িব� আজ েথেম েগেছ। িবপযৰ্� 
হেয় পেড়েছ �াম শহর নগর 
জনপদ। এ িবপযৰ্য় হেত 
িনজ �ামেক রক্ষা করেত 
এিগেয় এেসেছন ২২৩৯তম 
ব্যেচর উ�ীবক েমাঃ আহসান 
উ�াহ। িতিন িনজ �াম কুিম�া 
েজলার মেনাহরহ� উপেজলার 
ৈমশাতুয়া ইউিনয়েনর িছকুিটয়া 
�ামেক কেরানা ভাইরােসর 
সং�মণ হেত রক্ষা করেত 
িবিভ� ধরেনর উেদ্যাগ �হন 
কেরেছন । �াথিমকভােব 
িতিন �ামবাসীেদর মেধ্য 
কেরানাভাইরাস �িতেরােধ 
সেচতনতামূলক িলফেলট িবতরণ কেরেছন। এছাড়া �ােমর 
�েবশমুেখ  �াপন কেরেছন হাত েধায়ার ব্যব�া। �ামবাসীেদর 
মেধ্য সাবান, স্যাভলন ও মা� �দান  এবং �ােমর উপাজৰ্নহীন 
হেয় পড়া পিরবাের খাদ্য �দান কেরেছন। এছাড়াও সামািজক 
দূর� বজায় রাখার �েয়াজনীয়তা, খুব দরকার ছাড়া বািড়র বাইের 
না যাওয়ার িবষেয় িতিন �ামবাসীেক উৎসািহত কের যাে�ন।

মিনরামপুেরর দূবৰ্াডাংগা ইউিনয়েন কৃষেকর ধান 
কাটায় িভিডিট’র সহায়তা   

কেরানাভাইরােসর এই দুেযৰ্াগকালীন সমেয় �াি�ক এলাকায় 
দির� কৃষকেদর ধান েকেট মানবতার দৃ�া� �াপন কেরেছ যেশার 
েজলার মিনরামপুর উপেজলার দূবৰ্াডাংগা ইউিনয়েনর শ্যামনগর  
ও দ�েকানা �াম উ�য়ন দেলর সদস্যরা। গত ১৪ েথেক ১৯ েম 
পযৰ্� ২৫ জন িভিডিট সদেস্যর ে��া�েমর িভি�েত িতন জন 
দির� কৃষক �বীর, তপন ও িজেতন’র ৩ িবঘা জিমর ধান েকেট 
েদওয়া হয়। কাযৰ্�মিট বা�বায়েন িবেশষ ভূিমকা েরেখেছন েগৗর 
চ্যাটাজৰ্ী, িলটন, ফারুখ, রায়হান, জািহদ �মূখ। 
 

কেরানা েমাকােবলায় গংগাচড়ার েকালেকা� মা�ারপাড়া 
িভিডিটর ধারাবািহক উেদ্যাগ 

কেরানাভাইরাস �িতেরােধ ধারাবািহকভােব কাজ কের যাে� 
রংপুেরর গংগাচড়া উপেজলার েকালেকা� মা�ারপাড়া �াম উ�য়ন 
দেলর সদস্য েমাঃ েমােশৰ্দুর হেকর েনতৃে� িটেমর অন্য  সদস্যরা। 
গত ১৪ মাচৰ্ ২০২০ তািরখ েকালেকা� ইউিনয়েনর ১০িট মসিজেদ 
হাত েধায়ার ৮১িট সাবান ওযুখানায় বাধার মাধ্যেম তােদর কােজর 
শুরু হয়। পরবতৰ্ীেত গত ২৫ মাচৰ্ ২০২০ তািরেখ েকালেকা� 
ইউিনয়ন পিরষেদর সহেযািগতায় ০৮ নং ওয়ােডৰ্র �ায় ৯২৫িট 
বািড় ও বািড়র আশপাশ জীবাণুনাশক ে�, ইউিপর সহায়তায় এই 
ওয়ােডৰ্ই ৫০০ িট মা�  িবতরণ, সেচতনতামূলক ০৮িট হােত 
েলখা েপা�ার ওয়ােডৰ্র িবিভ� জায়গায় টািঙেয় েদন। সবৰ্েশষ গত 
১৯ েম ২০২০ তািরেখ িনেজেদর অথৰ্ায়েন ৬৫িট মা�, ১১িট হ্যা� 
ে�াবস ও ১১িট মাথা সুরক্ষা টুিপ িবতরণ কেরন। এসকল কােজর 
পাশাপািশ িভিডিট সদস্যরা উপেজলা �শাসেনর সােথ েথেক 
তােদর ইউিনয়েনর মানিবক সহায়তার তািলকা ৈতরীেত ইউিনয়ন 
পিরষদেক সহেযািগতা কেরন। এসব কাযৰ্�েম �াম উ�য়ন দেলর 
সদস্য সুলতান মাহমুদ, রািকব, িরফাত, নুর আিমন সহ কিমিটর 
সভাপিত েমাঃ আ�ুল জিলল সািবৰ্কভােব সহেযািগতা �দান 
কেরন।
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