
কেরানােক জয় করার জন্য লেড় চেলেছন আদরী বাে� 

নওগা ঁেজলার প�ীতলা উপেজলার ৩নং িদবর ইউিনয়েনর িদবর 
আিদবািস পাড়া ইয়ুথ এি�ং হা�ার ইউিনেটর সি�য় ইয়ুথ িলডার 
আদরী বাে�।

কেরানা মহামািরর শুরু েথেক আদরী তার অবেহিলত পাড়া 
কেরানা মু� রাখেত িবিভ� ধরেনর উেদ্যাগ  �হণ কেরেছন। 
িতিন �ােমর ৬িট রা�া, ১০৯িট বািড়, ১০িট পুকুর ঘাট ও ২িট 
মি�ের জীবাণুনাশক ি�িচং পাউডার ে� কেরেছন। ৪৬িট 
পিরবাের  কেরানা সেচতন মূলক মা� ও সাবান এবং ২৫িট  
পিরবারেক িনজ অথৰ্ায়েন িবিভ� সবজী িবতরণ  কেরেছন। 
এছাড়া এলাকার মানুষেক সিঠক িনয়ম েমেন ঘন ঘন সাবান িদেয় 
হাত েধায়া ও দুর� িবজায় রাখার �েয়াজনীয়তা স�েকৰ্ 
সেচতনতা সৃি� করেছন।  

একইসােথ এলাকার গরীব ও অসহায় মানুেষর মেধ্য খাদ্য 
সহায়তা িদেত ইউিনয়ন পিরষদ ও উপেজলা পিরষেদর সােথ 
েযাগােযাগ কের ১৫িট পিরবারেক �ােণর ব্যব�া কের িদেয়েছন 
আদরী বাে�।

আদরী বাে� িব�াস কেরন সকল মানুষ সেচতন েথেক একসােথ 
কাজ করেল কেরানা মু� �াম করা স�ব।

রংপুেরর েনাহালী ইউিনয়েন উ�র গেণশ �াম উ�য়ন 
দেলর েনয়া িকছু উেদ্যাগ

�ানীয়ভােব �িতেরাধ গেড় তুেল �ামেক কেরানাভাইরাস মু� 
রাখেত রংপুেরর গংগাচড়ার উপেজলার েনাহালী ইউিনয়েনর ‘উ�র 
গেণশ �াম উ�য়ন দল’ গত ৪ এি�ল ২০২০ তািরখ হেত 
নানামূখী সামািজক উেদ্যাগ �হণ কেরেছ। দেলর উেদ্যােগ 
সরকাির  আবাসনসহ পাড়ার েমাট ৪০িট বািড়র আশ-পােশ িতন 

দফায় েমাট ৩৩৬ িলটার জীবাণুনাশক ে� করা হেয়েছ। জীিবকা 
িনবৰ্ােহ ঢাকায় অব�ানকারীরা �ােমর বািড়েত িফের আসার পর 
তােদর েহাম েকায়ািরি�ন িনি�ত কেরেছন। িভিডিট সদস্য দুলাল 
চ� রায় এর েনতৃে� এসব কাযৰ্�ম পিরচািলত হে�। পাশাপািশ 
গত ২২ েম, ৩০ জনেক  সিঠকভােব হাতেধায়ার েকৗশল েশখােনা 
এবং তােদর উ�ু� করার কাযৰ্�ম পিরচািলত হেয়েছ। এেদর 
মেধ্য ২০ জনেক একিট কের সাবান িদেয় হাতেধায়ার অনুশীলেন 
উৎসািহত করা হেয়েছ। তারা যােত অন্যেদর মােঝও এই 
সেচতনতা ছিড়েয় িদেত পাের এর জন্য তােদর িনেয় িনরাপদ 
শারীিরক দুরে� দািড়েয় িলফেলট পেড় েশানােনা এবং আেলাচনা 
করা হেয়েছ। 

পাশাপািশ কেরানাভাইরাস সংকট েমাকােবলায় পুি� চািহদা পূরেণ, 
মানুেষর শরীের েরাগ �িতেরাধ ক্ষমতা বৃি�েত এবং আিথৰ্ক ও 
পরিনভৰ্রশীলতা কমােত সবিজচােষর উপর গুরু� িদেয় ৯ জুন 
২০২০ েথেক ১৩ জনেক সবিজ বীজ িবতরেনর মাধ্যেম 
সবিজচােষ উ�ু�করণ কাজ শুরু  হেয়েছ। দুলাল চ� রায় বেলন, 
িনেজেদর �ােমর পুেরাটা সবিজ বীজ িবতরেণর এর পাশাপািশ 
আশপােশর �ােমও  এই সেচতনতার বাতৰ্া ছিড়েয় িদেত চাই এবং 
কাযৰ্�ম চালােত চাই। 

মানুেষর পােশ সহেযািগতার মেনাভাব িনেয় অসামান্য 
েরেখ চেলেছন নারীেনএী মাসুদা েবগম 

েমাসাঃ মাসুদা েবগম  ২০১২ সােল িদ হা�ার �েজ� বাংলােদশ 
এর নারীেন�ী ফাউে�শন েকাসৰ্ ৪ িদেনর �িশক্ষেণ অংশ�হণ 
কেরন। �িশক্ষেণর পর তার মেধ্য মানুেষর জন্য েসবামূলক কাজ 
করার মানিসকতা ৈতির হয়। �থমত িতিন তার িনজ �ােম ৩০ 
জন মিহলা িনেয় একিট সংগঠন গেড় েতােলন, েসখােন স�য় 
জমা করার পাশাপািশ  বাল্যিববাহ �িতেরাধ, নাগিরক অিধকার 
সুরক্ষা, নারী িনযৰ্াতন �িতেরাধ, অসহায় মানুেষর পােশ 
দাঁড়ােনাসহ নানা কাযৰ্�ম পিরচালনা করেছন।
েদেশ কেরানাভাইরাস মহামারী েদখা িদেল  িতিন এর �িতেরােধ 
কাজ শুরু কেরন। �থেম �াম উ�য়ন কিমিটর সভায় �িতেরাধ 
িবষেয় আেলাচনা কেরন। মাহামািরর এই সমেয় যােত কৃিষ কাজ 
ব� না হয়, েসজন্য প�ীতলা ইউিনয়ন এর ১০ িট িজিজএস ও 
িভিডিট পযৰ্ােয় সবিজ বীজ িবতরণ কেরন। এছাড়া িদ হা�ার 
�েজ� বাংলােদশ এর সহেযািগতায় কেরানা ভাইরাস �িতেরােধ 
৩০িট মা� ও ৩০িট সাবান  িবতরণ  কেরন। পাশাপািশ তার 
েনতৃে� প�ীতলা  ইউিনয়ন েফারােমর সহেযািগতায় ২০িট 
হতদির� পিরবারেক  খাদ্য সহায়তা �দান কেরেছন। এইভােব 
মাসুদা েবগম তার �াম এলাকা ইউিনয়েক সুরিক্ষত রাখার জন্য 
রাত িদন অসামান্য অবদান েরেখ চেলেছন।
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