
�াি�ক কৃষকেদর মুেখ হািস েফাটাে� �াম 
উ�য়ন দল

গত ১৮ েম ২০২০, গাংনী উপেজলার কাথুলী ইউিনয়েনর 
মাইলমারী �ােমর �াম উ�য়ন দল এর ে��া�েমর িভি�েত গিরব 
কৃষক েমাঃ হািফজুল ইসলােমর ২৩ শতক জিমর ধান েকেট 
েদওয়া হেয়েছ। এই িনেয় মাইলমারী িভিডিট সদস্যরা ৫ িদেন 
২৯৭ শতক জিমর ধান েকেট িদেয়েছন ে��া�েমর িভি�েত। 
মানুেষর �িত গভীর মম�েবাধ ও দায়ব�তা েবােধর েচতনা েথেক 
নয় জন িভিডিট সদস্য এই উেদ্যােগ ভূিমকা েরেখ চেলেছন। 
িভিডিট সভাপিত নিবস উ�ীন জানান, ‘ কেরানাভাইরােসর কারেণ 
সৃ� সংকট েমাকােবলা করার পাশাপািশ আমােদর খাদ্য সংকেটর 
কথাটা িচ�া কের �াি�ক কৃষকেদর পােশ দাঁড়ােত হেব। কারণ 
সকলেক বাচঁােত হেল কৃিষ ও কৃষকেক বাাঁচােত হেব।’

কেরানা �িতেরােধ েকানাখালী �াম উ�য়ন দল 

ক�বাজার েজলার চেকারীয়া উপেজলার েকানাখালী ইউিনয়েনর 
জ�লকাটা �ােমর �াম উ�য়ন দেলর সদস্যরা কেরানা �িতেরােধ 
িবিভ� কাযৰ্�ম হােত িনেয়েছন। পিরচািলত কাযৰ্�েমর  মেধ্য 
রেয়েছ- সেচতনতামূলক েপা�ার ও মা� িবতরণ। এই �াম 
উ�য়ন দেলর সদস্য ও �ানীয় গণগেবষণা সিমিতর সদস্য 
েকািহনুর আ�ার এর েনতৃে� দলিট মা� ৈতরী এবং িবিল 
করেছন সাধারণ মানুেষর মেধ্য। এছাড়াও এই দেলর সদস্যরা 
সেচতনতামূলক েপা�ার িলেখ �ােমর িবিভ� �ােনর েদয়ােল 
লািগেয় িদে�ন যােত মানুষ সেচতন হেত পাের।    

দির� কৃষেকর ঘের ধান তুেল িদে�ন েডা�াঘাটা 
িভিডট সদস্যগণ
ডুমুিরয়া উপেজলার রুদাঘরা ইউিনয়েনর কৃিষিনভৰ্র একিট �াম 
েডা�াঘাটা। �ােমর �ায় �েত্যক পিরবারই ধান ও মােছর উপর 
িনভৰ্রশীল। অেনেকই অেন্যর জিম বগৰ্া িনেয় ধান ও মাছ চাষ 

কেরন। িক� কেরানাভাইরােসর জন্য মােছর দাম এেকবােরই 
কেম যাওয়ােত মাছ ব্যবসায়ীরা মারা�ক ক্ষিতর স�ুখীন হেয়েছন।

অন্যিদেক েক্ষেত পেড় রেয়েছ পাকা ধান। বতৰ্মােন ধানকাটা 
�িমক অ�তুল হওয়ায় কৃষকগণ অসহায় অব�ার মধ্যিদেয় 
যাি�েলন। কৃষক েমা: ফারুক েহােসন তােদর একজন। কৃষক 
ফারুেকর দুিবৰ্সহ অব�া েদেখ েডা�াঘাটা �াম উ�য়ন দেলর 
সদস্য আজহার উি�ন এক মহৎ উেদ্যাগ হােত েনন। গত ১৮ েম, 
িতিন এবং �াম উ�য়ন দেলর অন্য সদস্যরা িমেল দির� কৃষক 
ফারুক েহােসেনর ১ িবঘা জিমর ধান েকেট তার বািড়েত উিঠেয় েদন।  

উ�র েদেহরগিত �াম উ�য়ন দেলর সাবান িবতরণ

 

গত ১০ েম ২০২০ তািরখ বিরশাল েজলার বাবুগ� উপেজলার 
েদেহরগিত ইউিনয়েনর ২নং ওয়ােডৰ্র উ�র েদেহরগিত �াম 
উ�য়ন দেলর সভাপিত েমা: সাইফুল ইসলােমর েনতৃে� িদ হা�ার 
�েজ�-বাংলােদশ এর সহেযািগতায় �ােমর �ায় ৩৫ িট 
পিরবােরর মােঝ ৩৫িট সাবান িবতরণ করা হয়। এসময় উপি�ত 
সকলেক  সুরক্ষাসহ  পির�ার-পির�� থাকার জন্য পরামশৰ্ ও 
িনেদৰ্শনা েদয়া হয়। 

ফেটা গ্যালাির
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২০ েসেক� ধের 
সাবান িদেয় 

হাত েধােবন।

�েয়াজন ছাড়া
বাইের যােবন না

বাইের েগেল
�াভস ও মা�

ব্যবহার করেবন

ঘের থাকুন, সু� থাকুন;
সকল �কার �া�্যিবিধ েমেন চলুন।


