
�ানীয় সংগঠেনর মাধ্যেম মানিবক সহায়তা �দান 

বােগরহাট েজলার কাড়াপাড়া ইউিনয়েনর একিট �াম মগরা। এই 
�ামেক এসিডিজ �ােম পিরণত করার লেক্ষ িদ হা�ার �েজে�র  
িবিভ� ে��া�তীগণ কাজ কের চেলেছন। এই �ােম ৩িট 
গণগেবষণা সিমিত আেছ। তােদর একিট যমুনা গণগেবষণা সিমিত। 
এর সদস্য ১৫ জন হতদির� নারী। তােদর েমাট স�েয়র পিরমাণ 
৫৪,৩০০ টাকা। েদেশ কেরানাভাইরােসর �াদুভৰ্াব শুরু হেল 
কেরানা �িতেরােধ যমুনা গণগেবষণা সিমিত এর সভাপিত 
সুমাইয়া খাতুন এর েনতৃে� অন্যান্য সদস্য নারীরা িমেল কেরানা 
�িতেরােধ �ােম ৩ িট উঠান ৈবঠেকর আেয়াজন কেরন। এসব 
ৈবঠেক সাবান িদেয় হাত েধায়া, সামািজক দুর� বজােয় রাখা, িভড় 
বা জনসমাগম এিড়েয় চলাসহ নানা িবষেয় তারা �ানীয়  
জনসাধারণেক সেচতন কেরেছন। �ােমর দুই হতদির� নারী 
েলফুজা েবগম ও আসমা েবগেমর কমৰ্হীন হেয় অভু� জীবন 
যাপেনর খবর েপেয় সুমাইয়া খাতুন সিমিতর সদস্যেদর বািড় বািড় 
িগেয় আসমােদর কথা খুেল বেলন। সুমাইয়ার কথা শুেন  যমুনা 
গণগেবষণা সিমিতর হতদির� সদস্যরা তােদর ঘের  যৎসামান্য যা 
িছল তার েথেক িকছু চাউল িকছু ডাউল আলু তরকাির সাহায্য 
িহসােব সুমাইয়ার থিলেত �দান কেরন। সবার িমিলত েছাট েছাট 
সাহায্য �ায় ৭ েকিজ চাল, ২ েকিজ আলু ও ৮০০ �াম ডােল 
পিরণত হয়। সুমাইয়া এই সাম�ী আসমােদর কােছ েপৗঁেছ েদন। 
এই সামান্য �াণ েপেয়  আসমােদর মুেখ হািস েফােট। 

কেরানা �িতেরােধ জনগণেক সেচতন কের যাে� 
েকাটাই �া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। 
সরকার যখন ৩১ েম ২০২০ অিলিখত লকডাউন তুেল েনন, তখন 
হা�ার �েজে�র ে��া�তীরা নতুন কের নতুন ে�াগান িদেয় 
কাযৰ্�ম শুরু ২ নং ওয়ােডৰ্র েকাটাই �াম উ�য়ন কিমিট 'আমার 
�া�্য, আমার দািয়�' এই ে�াগানেক সামেন েরেখ �িতিদন বাড়ী 
বাড়ী �চারপ� িবিল করেছ। �চারপ� িবিল করার সময় 
�ামবাসীেক েবাঝােনার েচ�া করেছ সরকার লকাডাউন তুেল 
িদেয়েছন, িক� কেরানা ভাইরাস িনি�� হেয় যায়িন। বরং 
মহামারীর �েকাপ বৃি� েপেয়েছ। ফেল 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। অেন্যর উপর িনভৰ্র করেল আমরা কেরানা 
ভাইরােসর সােথ লড়াই করেত পারব না। মানুষেক সেচতন কের 
েতালার এই কােজ েনতৃ� িদে�ন েকাটাই �াম উ�য়ন কিমিটর 
সভাপিত জনাব আতাউর রহমান। সাধারণ স�াদক জনাব 
আজাহার  আলী। িবেশষ কের পাথরাইল �াম উ�য়ন কিমিটর 
সাধারণ স�াদক আজাহার আলী সকাল েথেক  শুরু কের িবকাল 
পযৰ্� মানুেষর বাড়ী বাড়ী িগেয় এই সেচতনতার কাজ করেছন। 
আতাউর রহমান একজন অবসার�া� �ুল িশক্ষক। ৬৫ উে�ৰ্ এই 
মানুষিট সারািদনই মানুষেক সেচতন করার কাজ কের যাে�ন।

গংগাচড়ার পীেররহাট �াম উ�য়ন দেলর কেরানা 
�িতেরােধ কাযৰ্�ম 

েকালেকা� ইউিনয়েনর পীেররহাট �ােমর  �াম উ�য়ন দেলর 
সদস্যরা কেরানা �িতেরােধ িবিভ� ধরেনর কাযৰ্�ম পিরচালনা 
কের যাে�ন। রংপুর েজলার গংগাচড়া উপেজলার এই ইউিনয়েন 
েয সকল কাযৰ্�ম �হণ করা হেয়েছ তার    মেধ্য ৭৫০িট বাড়ীর 
আেশপােশ জীবাণুনাশক ে� করা, দির� ১১৫ িট পিরবােরর 
মােঝ খাবার িবতরণ করা ও ৫৬৫ িট মা� িবতরণ করা 
উে�খেযাগ্য। এছাড়াও ে��া�তীগণ  �ানীয় জনসাধারণেক হাত 
েধায়ার িনয়ম ও িবিভ� পিরছ�তা িবষেয় সেচতনতা ৈতরী করেছন। 
�াম উ�য়ন দেলর সভাপিত েমা: সােয়দুর রহমােনর েনতৃে� 
আসাদু�ামান, রিবউল ইসলাম ও ইউিনয়ন পিরষেদর 
সহেযািগতায় এই  কাযৰ্�মগুেলা পিরচািলত হে�। 
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