
�াম উ�য়ন দেলর সহায়তায় কেরানা �িতেরাধ

বােগরহাট েজলার েমােরলগ� উপেজলার খাউিলয়া ইউিনয়েনর 
একিট �াম কুমারখালী। এই �ােম �াম উ�য়ন দেলর সদস্যরা 
িনেজেদর উেদ্যােগ �ামেক কেরানামু� �াম িহেসেব গেড় েতালার 
লেক্ষ্য “সবাই িমেল শপথ কির কেরানামু� �াম গিড়” এই 
ে�াগান িনেয় সি�য় ভােব কাজ করেছ। িভিডিট সদস্যরা �ােমর 
সকল জনগণেক সেচতন করার লেক্ষ িলফেলট ও সাবান  িবতরণ 
,হাত েধায়া িশখনম, সেচতনতামূলক �চারনা, হ্যা� স্যািনটাইজার 
ৈতির ও িবতরণসহ নানান েসবামূলক কাজ কের আসেছ। 
এছাড়াও �ােমর দির� পিরবােরর মােঝ খাবােরর িবতরণ করা 
হেয়েছ। এই কােজ সহায়তা �দান কেরন ইউিনয়ন পিরষেদর ও 
�ােমর িব�বান মানুেষরা। এছাড়া �ানীয় েম�ার ও েচৗিকদার এর 
সহেযািগতায় �ােমর বাইের েথেক আসা েলাকেদর বািড় গুেলা 
লকডাউন করাসহ তােদর েহাম েকায়ারা�াইেন রাখার ব্যব�া 
কেরন। িভিডিট সদস্যরা তােদর িনয়িমত েখাজঁ রাখার পাশাপািশ 
েকউ েযন বািড়র বাইের েযেত না পাের েসটাও পেবৰ্ক্ষণ করেছন। 
�ােমর গুরু�পূণৰ্ জায়গাগুেলােত, বািড়, মসিজদ, েদাকান, 
বাজারসহ িবিভ� �ােন জীবাণুনাশক ে� করেণ �াম উ�য়ন 
দেলর সদস্যেদর পাশাপািশ ইয়ূথ িটম এর সদস্যরা যেথ� 
গুরু�পূণৰ্ ভুিমকা পালন কেরেছন।                 

সমােজর জন্য িনেবিদতভােব কাজ করেছন নারীেন�ী 
শািহনারা িবিব

শািহনারার জ� রাজশাহী েজলার েমাহনপুর উপেজলাধীন 
জাহানাবাদ ইউিনয়েনর নওনগর �ােম। �ামী কৃিষকাজ কের 
জীিবকা িনবৰ্াহ কেরন। িতিন িদ হা�ার �েজ� বাংলােদেশর 
১৬৬তম নারীেনতৃ� িবকাশ ফাউে�শন �িশক্ষেণ অংশ�হণ 

কেরন। এছাড়া শািহনারা ইউিনয়ন পিরষেদর নারী ও িশশুকল্যাণ 
িবষয়ক �ায়ী কিমিটর সভাপিত িহেসেবও মেনানীত হেয়েছন।
েদেশ কেরানা �াদুভৰ্াব শুরুর পর এলাকার মানুেষর জন্য কাজ 
শুরু শািহনারা। নওনগর, িভমনগর, কিরশাসহ আশপােশর 
�ামগুেলােত জীবাণুনাশক ে�, হতদির� ১২৩িট পিরবারেক 
সাবান  ও মা� িবতরণ, সরকােরর খাদ্যবা�ব কমৰ্সূিচর আওতায় 
১৮৭িট পিরবাের খাদ্য সহায়তা �দান, এবং সামািজক ও শারীিরক 
দুর� বজায় েরেখ চলাচেলর িনিমে� �ােম �ােম তরুণেদর 
েনতৃে� কিমিট গঠন কেরেছন। এছাড়া সেচতনতার জন্য ৪০০ 
িলফেলটও িবতরণ করা হয়। িতিন মানব েসবােক িনেজর কতৰ্ব্য 
মেন  কের তার দািয়� িন�ার সােথ পালন কের চেলেছন। 

নীলফামারীর হাজীপাড়া �াম উ�য়ন দেলর কেরানা 
�ি�েরাধ কাযৰ্�ম 

নীলফামারী েজলার িডমলা উপেজলার বালাপাড়ার হাজীপাড়া 
�ােমর �াম উ�য়ন দল কেরানাভাইরাস �িতেরােধ কাজ কের 
চেলেছন। পিরচািলত কাযৰ্�েমর 
মেধ্য রেয়েছ- এলাকার দির� 
ব্যি�েদর ৩০ িট সাবান িবতরণ, 
৩০িট িলফেলট িবতরণ এবং ৫০ 
জন মানুষেক সাবান িদেয় 
সিঠকভােব হাত েধায়ার েকৗশল 
িশখন। এছাড়া ৬০িট বসতবািড় 
এবং ১.৫ িক.িম রা�ায় 
জীবাণুনাশক ে� িছটােনা হেয়েছ। 
এই সকল কাজ �াম উ�য়ন দেলর সদস্যরা িনজ� অথৰ্ায়েন 
স�াদন কেরেছন। আর এই সকল কােজর উেদ্যা�া িহেসেব 
িছেলন �াম উ�য়ন দেলর সভাপিত বীরমুি�েযা�া আলহাজ েমাঃ 
আশরাফ আলী। 

িকসমত চাঁদপাশা �াম উ�য়ন দেলর সাবান িবতরণ 

গত ৯ জুন ২০২০, বিরশাল েজলার বাবুগ� উপেজলার চাদঁপাশা 
ইউিনয়েনর ৩নং ওয়ােডৰ্র িকসমত চাদঁপাশা �ােমর �াম উ�য়ন 
দেলর উপেদ�া এবং চাদঁপাশা ৩নং ওয়ােডৰ্র ইউিপ সদস্য েমা: 
জািকর েহােসেনর েনতৃে� �াম উ�য়ন দেলর উেদ্যােগ  ৪০িট 
পিরবােরর মােঝ ৪০িট সাবান িবতরণ করা হেয়েছ। এসময় �াম 
উ�য়ন দেলর অন্যান্য সদস্যরাও উপি�ত িছেলন। 
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