
কেরানা �িতেরােধ জনগণেক সেচতন কের 
যাে� পাথরাইেলর �াম উ�য়ন কিমিট

মািনকগ� েজলার সদর উপেজলার িদঘী ইউিনয়েন এসিডিজ 
বা�বায়ন নানা ধরেনর কাযৰ্�ম কের যােচছ িদ হা�ার �েজ� 
বাংলােদশ। বাংলােদশ যখন কেরানা মহামারীেত আ�া�, তখন 
িদঘী ইউিনয়েনর িবিভ� �াম উ�য়ন কিমিট কেরানা মহামারী 
�িতেরােধ এলাকার জনগণেক সেচতন করার জন্য দািয়� িনেয় 
নানা ধরেনর �চার �চারণামূলক কাযৰ্�ম পিরচালনা করেছ। ৩১ 
েম ২০২০ অিলিখত লকডাউন উেঠ েগেল, হা�ার �েজে�র 
ে��া�তীরা নতুন কের নতুন ে�াগান িদেয় কাযৰ্�ম শুরু কের। 
িদঘী ইউিনয়েনর ৩ নং ওয়ােডৰ্র �াম উ�য়ন কিমিট পাথরাইল 
'আমার �া�্য, আমার দািয়�' এই ে�াগানেক সামেন েরেখ 
�িতিদন বাড়ী বাড়ী �চারপ� িবিল করেছ। কারণ কেরানা 
ভাইরাস িনি�� হেয় যায়িন। বরং মহামারীর �েকাপ বৃি� 
েপেয়েছ। আমােদরেক কেরানার সােথ লড়াই কের েবেচ থাকেত 
হেব। আর তার জন্য �থম কাজ হে� �া�্য সেচতন হওয়া, 
সতকৰ্ হওয়া। আমার জীবন আমােকই রক্ষা করেত হেব। 
মানুষেক সেচতন কের েতালার এই কােজ েনতৃ� িদে�ন 
পাথরাইল �াম উ�য়ন কিমিটর সভাপিত জনাব আবুল কােশম, 
সাধারণ স�াদক জনাব আজাহার  আলী। 

রামানে�র আকঁ �াম উ�য়ন দেলর  হাত েধায়া 
কমৰ্সূচী ও �া�্য সুরক্ষা িবষয়ক �চারািভযান

বিরশাল অ�েলর রািজহার ইউিনয়েনর রামানে�র আকঁ �াম 
উ�য়ন দেলর সদস্যেদর উেদ্যােগ �ােমর মানুেষর �া�্যেসবা 
িবষেয়  সেচতনতার লেক্ষ্য  ১২ েম ২০২০ তািরখ �ােমর মানুেষর 
মােঝ কেরানা �িতেরােধ হাত েধায়ার �েয়াজনীয়তা এবং িকভােব 
সিঠক িনয়ম ব্যবহার কের হাত ধুেত হেব তা উপ�াপন কের 

েদখােনা হয়। �াম উ�য়ন দেলর আেয়ািজত এই �চারািভযান 
বিরশাল েশর-এ বাংলা েমিডেকল কেলেজর িশশু িবেশষজ্ঞ 
সহকারী অধ্যাপক ডা. িব.িব িব�াস (িবধান) িনেজ এই কাযৰ্�ম 
পিরচালনা কেরন। কেরানা সময়কালীন িশশুেদর য�, েরাগ 
�িতেরাধ ক্ষমতা বৃি�েত েকান খাবার �য়াজন ও গভৰ্বতী 
নারীেদর �া�্যেসবা সুরক্ষায় িকভােব সতকৰ্ থাকেত হেব েস 
িবষেয়ও িতিন এসময় আেলাচনা কেরন। এছাড়া �াম উ�য়ন 
দেলর সদস্যরা ৫০ িট পিরবােরর মেধ্য ১০০ িপচ সাবান ও 
জীবাণুনাশক  িবতরণ কেরন । 

টা�াইেল কেরানার িবরূে� রিফকুেলর যু� 

টা�াইল েজলার েগাপালপুর উপেজলার েহমনগর ইউিনয়েনর 
বােলাবাড়ী �ােমর েমাঃ রিফকুল ইসলাম েপশায় একজন িশক্ষাথৰ্ী। 
িতিন িদ হা�ার �েজ� আেয়ািজত ১০৪১ তম এ্যকিটভ িসিটেজন 
ইয়ুথ িলডারশীপ �িশক্ষেণ অংশ�হণ কেরন। �িশক্ষণ েথেক 
উ�ু� হেয় িতিন গঠন কেরন বােলাবাড়ী উ�ী� তরুণ  সংঘ। িতিন 
বােলাবািড় �াম উ�য়ন দেলর একজন সি�য় সদস্য। 
কেরানাভাইরাস যােত �ােম আঘাত করেত না পাের, তার জন্য  
রিফক তার সংগঠেনর সদস্যেদর িনেয় সেচতনতামূলক কােজ 
ঝািপেয় পেড়ন। সামািজক দূর� বজায় রাখা  ও িনয়ম েমেন হাত 
েধায়া িবষেয় একাযৰ্�ম পিরচালনা কেরন। কেরানা কারেন অেনক 
�িতেবশী কমৰ্হীন হেয় পেড়েছ। তাই সহায় স�লহীন মানুষগুেলার 
মােঝ িনয়িমত খাদ্যসাম�ী িবতরণ করার জন্য সমােজর 
িব�বানেদর সহেযািগতায় একিট তহিবল গঠন কেরন। েসই  
তহিবল  েথেক গত ২২ এি�ল ২০২০, কমৰ্হীন ৬০িট পিরবােরর 
মােঝ খাদ্যসাম�ী িবতরণ করা হয়। খাদ্যসাম�ীর মেধ্য িছল-চাল 
১০ েকিজ, ডাল-১ েকিজ ও সাবান ১ িট। পরবতৰ্ীেত ৪ েম ২০২০, 
২য় দফায় িতিন ৬৫িট পিরবােরর  িখচুরী রা�া কের িবতরণ কেরন। 
রিফকুল ইসলাম তার এই কাযৰ্�ম চলামান েরেখেছন। 
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