
গ�াচড়ার বড়িবল ইউিনয়েনর দুইিট �াম উ�য়ন 
দেলর উেদ্যাগ  
 

রংপুর েজলার গ�াচড়া উপেজলার বড়িবল ইউিনয়েনর ৭ নং 
ওয়ােডৰ্র দিক্ষণ পানাপুকুর েচৗধুরী হাট �াম উ�য়ন  দেলর 
স�াদক হািলম বাদশা এবং আেলার িদশারী �াম উ�য়ন দেলর 
সভাপিত সামছুল ইসলাম ও েকাষাধ্যক্ষ শ্যমল চে�র েনতৃে� ৪০ 
জন ইয়ূথ ও সাধারনণ �ামবাসী িমেল িনেজেদর ওয়াডৰ্েক 
কেরানামু� রাখার সং�ােম  িল� হেয়েছ। ইেতামেধ্য ৩০ িট ে� 
েমিশন িনেয়  ৩০ জেনর একিট দল দুিট �ােমর �ায় ৮ শতািধক 
বাড়ী ও বাড়ীর আশপাশ, ধমৰ্ীয় �িত�ানসহ ২ িকেলািমটার রা�ায় 
জীবানুনাশক ে� কেরেছন। এছাড়াও তারা ওয়ােডৰ্র গুরু�পূণৰ্ ৮ 
িট �ােন সামািজক দূর� স�িলত ছিবযু� েপা�ার এবং �ানীয় 
মানুেষর মােঝ ২২০ িট মা� িবতরণ  কেরেছন। পাশাপািশ তারা 
এলাকােক সুরিক্ষত রাখার জন্য িবেদশ েথেক আসা ও এলাকার 
বাইের েথেক আসা ব্যি�েদর  েখাঁজখবর রাখেছন ও �শাসেনর 
সােথ েযাগােযাগ করেছন। �াম উ�য়ন দল পিরচািলত এই সকল 
কাযৰ্�েম িদ হা�ার �েজ�  ও রুপ সািবৰ্ক �াম উ�য়ন সমাবায় 
সিমিত সহায়তা �দান কেরেছন। 

দির�েদর মােঝ খাদ্যসাম�ী িবতরণ 

লখপুর ইউিনয়েনর খাজুরা �ােমর �াম উ�য়ন দেলর সদস্যেদর 
কাযৰ্�েম উৎসাহীত হেয় ঊষা গণ  গেবষণা সিমিত িনেজেদর 
অথৰ্ায়েন দির� মানুেষর মেধ্য খাদ্যসাম�ী িবতরণ কেরেছন। এই  
সিমিতর সাধারণ স�াদক জনাব িশমুল বাদশা এর উেদ্যােগ 
সিমিতর সদস্যরা েমাট ৩১,০০০ টাকা এক� কেরন। সিমিতর 
উেদ্যােগ যাচাই বাছাইেরর মাধ্যেম দির� মানুেষর তািলকা ৈতরী 
কের ৮১ িট দির� পিরবােরর মেধ্য খাদ্যসাম�ী িবতরণ করা হয়। 
এছাড়াও সিমিতর সদস্যরা সেচতনতা বৃি�র জন্য িলফেলট িবিল 
সহ িবিভ� কাযৰ্�ম পিরচালনা করেছন।   

পূবৰ্ রহমতপুর �াম উ�য়ন দেলর সাবান ও মা� 
িবতরণ 

       

সবাই িমেল শপথ কির কেরানা ভাইরাস মু� �াম গিড় এ 
অি�কাের এবং িনেজ ও পিরবারসহ �ােমর সবাইেক সু� ও 
কেরানা ভাইরােসর কবল েথেক মু� রাখেত গত ১৬ েম ২০২০ 
তািরেখ বিরশাল েজলার বাবুগ� উপেজলার মাধবপাশা 
ইউিনয়েনর ৯নং ওয়ােডৰ্র পূবৰ্ রহমতপুর �াম উ�য়ন দেলর 
সদস্য ও নারীেন�ী েমাসা. েরবা আ�ার এর েনতৃে� �ােমর �ায় 
২০ িট পিরবােরর মােঝ সাবান ও মা�  িবতরণ করা হয়। এসময় 
উপি�ত সকেলর সুরক্ষাসহ পির�ার-পির�� থাকার জন্য 
িবিভ�ভােব পরামশৰ্ ও িনেদৰ্শনা েদয়া হয়।  

�ামেক সবিজ চােষ উ�ু� করেলন নারীেন�ী 
জা�াতুল ও িনলা 

িদ হা�ার �েজে�র ইউিনয়ন সম�য়করী েমাঃ আহসান হািবেবর 
আ�ােন গাংনী উপেজলার বামুি� ইউিনয়েনর মহ�তপুর �ােমর 
নারীেন�ী জা�াতুল েফরেদৗস ও িনলা খাতুন বসতিভটার 
আশ-পােশ সবিজ চাষ কেরেছন। তােদর অনুে�রণায় মহ�তপুর 
�ােমর ২০ িট পিরবার সবিজর বাগান করেত এিগেয় এেসেছ। 
নারীেন�ী জা�াতুল বেলন, ‘আমরা �ােমর �েত্যেক উেদ্যাগ 
িনেয়িছ সবিজ চাষ করার। জিম নামক স�দেক কােজ লািগেয় 
আমােদর খাদ্য চািহদা েমটােত হেব। বসতিভটায় সবিজ চাষ ও 
হাত েধায়া কাযৰ্�ম আমােদর অব্যহত থাকেব।’ 
পাশাপািশ তারা কেরানাভাইরাস �িতেরােধ জনসেচতনতামূলক 
হাত েধায়ার কযৰ্�ম পিরচালনা করেছন। মা ও িশশুেদর সুরিক্ষত 
রাখেত গত ১৪-১৯ েম পযৰ্� তারা নয়িট হাত েধায়ার কাযৰ্�ম 
পিরচালনা কেরেছন।
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হাত েধােবন।

�েয়াজন ছাড়া
বাইের যােবন না

বাইের েগেল
�াভস ও মা�

ব্যবহার করেবন

�ামেক সবিজ চােষ উ�ু� করেলন
নারীেন�ী জা�াতুল ও িনলা


