
ে��া�েম েবিড়বাধ িনমৰ্াণ 

েদশব্যাপী যখন কেরানা মহামিরেত মানুষ যখন িদেশহারা িঠক 
তখন ঘুিণৰ্ঝড় আ�ােনর আঘােত দিক্ষণ পি�ম অ�ল �ািবত 
হেয় হাজার িবঘা মৎস্য েঘর, গাছ পালা ঘর বািড় েভে� যায়। 
খুলনা েজলার ডুমুিরয়া উপেজলার, মাগুরখালী ইউিনয়েনর 
হািতটানা নদীর েগাড়ার অংশ েহতালবুিনয়া েকাড়াকাটা সংেযাগ 
�ােন ২০০ িমটার জায়গা জুেড় আংিশক িক� মারা�কভােব েভেঙ 
যায়। বাধঁিট েমরামত  না করা হেল েজায়ােরর পািন আর দিক্ষণা 
বাতােসর �ভােব েযেকান সময় েভেঙ ইউিনয়েনর অিধকাংশ 
এলাকাই �ািবত হেতা। ফেল ক্ষিত হেয় েযত  ইউিনয়েনর কেয়ক 
হাজার েঘর ও ফসেলর জিম।

তাই গত ২৯ েম ২০২০ তািরখ, খুলনা েজলা ডুমুিরয়া উপেজলার 
১৪ নং মাগুরখালী ইউিয়ন পিরষেদর েচয়ারম্যান বাবু িবমল কৃ� 
সানার ডােক সাড়া িদেয় ইউিনয়েনর �িতটা �াম েথেক ২০০০ 
ে��ােসবক একি�ত হয়। মাগুরখালী ইউিনয়ন েফারাম এর 
সািবৰ্ক সহেযািগতায় ঘুিণৰ্ঝড় আ�ােনর আঘােত ক্ষিত��  
ওয়াপদার বাধঁ িনমৰ্াণ করার জন্য তারা সকাল েথেক একি�ত 
হেত থােক।

মাগুরখালী ইউিনয়েনর ১০িট িভিডিটর েথেক ১০৫ জন িভিডিটর 
সদস্য, ৬৩ জন ইয়ুথ িলডার এবং পেরাক্ষভােব িদ হা�ার �েজ� 
এর কােজর সােথ জিড়ত ১০০ জন সদস্য এই কােজ অংশ�হণ 
কেরন। এছাড়াও �ুল িভি�ক ইয়ূথ ইউিনেটর  ৪০ জন সদস্য ও 
৩ জন নারীেন�ী উপি�ত েথেক সহয়তা কেরন। সকাল েথেক 
শুরু কের িবকাল পযৰ্� ৪ ফুট পািনর িনচ েথেক মািট েকেট হােত 
হােত ২০০ িমটার ওয়াপদা বাধঁিট েমরামত কের এসব ে��া�তীরা।  

ে��া�েমর িভি�েত এই কােজর কথা শুেন, তােদর কাযৰ্�ম 
েদখার জন্য এবং তােদর উৎসািহত করার জন্য উপি�ত হন 
খুলনা-৫ আসেনর সংসদ সদস্য জনাব নারায়ন চ� চ� এমিপ, 
উপেজলা েচয়ারম্যান জনাব এজাজ আহে�দ ও উপেজলা ভাইস 
েচয়ারম্যান জনাব শারিমনা আ�ার।

খুলনা -৫ আসেনর সংসদ সদস্য জনাব নারায়ন চ� চ� এমিপ 
বেলন, ‘েদেশর এই পিরি�িতেত  মানুষ যখন কেরানার �ােসর 
িশকার, িঠক েসই মুহুে�ৰ্ আ�ােনর হানা আমােদর েদশাহারা কের  
েফেলেছ। আমােদর জন্য আশার বাণী আপনােদর মত এই 
ে��ােসবকরা। যারা এই পিরি�িতেতও  িনেজেদর জীবন বািজ 
েরেখ এমন মহান কােজ অংশ িনেয়েছন।’ 
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কেরানাভাইরাস �িতেরােধ নারীেন�ী েমাছাঃ মািবয়া খাতুেনর  
েনতৃে� বাকিশমইল  ইউিনয়েনর  িমরপুর  �াম উ�য়ন দল, ইয়ুথ 
ইউিনট, িজিজএস সদস্যরা িলফেলট ও সাবান িবতরণ, হাত 
েধায়ার সিঠক িনয়ম, শািররীক দূর� েমেন চলা ইত্যািদ িবষয় িনেয় 
কাজ কের যাে�ন। মািবয়া খাতুন রাজশাহী েজলার েমাহনপুর 
উপেজলাধীন বাকিশমুইল ইউিনয়েনর িমরপুর �ােমর বািস�া। 
িতিন িদ হা�ার �েজে�র নারী েনতৃ� িবষয়ক �িশক্ষণ �হণ  
কেরন ২০১৫ সােল। এরপর �্যাক এর সহেযাগীতায় খাড়ইল 
�ােম �িতি�ত েকিজ �ুেল িশিক্ষকা িহেসেব কাজ করেছন। 
পাশাপািশ বুিটেকর কাজ িশেখেছন িনেজ কাজ করার পাশাপািশ 
এখন েস �ােম ও �ােমর বািহের বুিটক কােজর ে�নার িহেসেব 
কাজ করেছন, িতিন �ায় ১০০ জন নারীেক  কাজ িশিখেয়েছন। 
বতৰ্মােন িতিন কেরানা সহনশীল �াম গড়ার জন্য মানুষেক িবিভ� 
িবষেয় সেচতন করেছন। �ােমর �ায় ৫০ িট বািড়েত যান এবং 
মানুষেক িনরাপদ দুর� বজায় েরেখ অব�ান করেত অনু�ািণত 
কেরন। েসখােন িতিন ৫০ িট সাবান, ৬০ িলফেট িবতরণ কেরন। 
তার কাজ েদেখ  সমােজর সবাই অনু�ািণত হে�ন। 
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২০ েসেক� ধের 
সাবান িদেয় 

হাত েধােবন।

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

১৬২৬৩ �া�্য বাতায়ন
১০৯ জাত�য় েহ�লাইন
০৯৬১১৬৭৭৭৭৭
িবেশষ� েহলথ লাইন

�েয়াজন ছাড়া
বাইের যােবন না

বাইের েগেল
�াভস ও মা�

ব্যবহার করেবন
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