
েচংগাড়া �াম উ�য়ন দেল হাত েধৗতকরণ কাযৰ্�ম 

গাংনী উপেজলার েষালটাকা ইউিনয়েনর েচংগাড়া �াম উ�য়ন 
দেলর উেদ্যােগ পাড়ায় পাড়ায় চলেছ সিঠক িনয়েম হাত েধৗতকরণ 
কাযৰ্�ম। গত ৯ জুন �াম উ�য়ন দেলর সভা েশেষ �ানীয় 
ে��া�তীেদর উেদ্যােগ এই কাযৰ্�ম পািলত হয়। এর আেগ 
অনুি�ত সভায় সভাপিত� কেরন েমাঃ েজৗলুশ আলী। 
অংশ�হণকারীগণ চলমান কেরানাভাইরাস �িতেরােধ িবদ্যমান 
নানামূখী সমস্যা ও তার িবে�ষণসহ সমস্যা সমাধােনর জন্য িবশদ 
আেলাচনা কেরন। সভায় কেরানাভাইরাস �িতেরােধর জন্য 
জনসেচতনতা সৃি� ও কিমউিনিট ি�েলান�িপর মাধ্যেম  হতদির� 
ও দির�েদর খাদ্য সহায়তা �দান করার িবষেয়  গুরু� েদওয়া হয়। 
এছাড়াও �ামেক সুরিক্ষত রাখেত সদস্যরা কেরানাভাইরােসর 
�াদুভৰ্াব রুেখ িদেত সেচতনতামূলক কােজর অংশ িহসােব 
মসিজেদ িনয়িমত মাইিকং করা ও পিতত কৃিষ জিমর যথাথৰ্ 
ব্যবহার িনি�ত করার িবষেয় িস�া� �হণ কেরন। সভায় দেলর 
পেনেরা জন সদস্য উপি�ত িছেলন।

কেরানা �িতেরােধ নারীেন�ী আন্জুমানারা িমিন’র উেদ্যাগ

  

সারা েদশ যখন কেরানা ভেয় আত���, মানুষ েযখােন ঘেরর 
বািহর হেত ভয় পায়, েসখােন এ ভাইরােসর �াদুভৰ্ােবর শুরু 
েথেকই এর িবরুে� লেড় যাে�ন নারীেন�ী আ�ুমানারা িমিন। 
রংপুেরর গংগাচড়া উপেজলার েকালেকা� ইউিনয়েনর েকালেকা� 
িড�াপাড়া �াম উ�য়ন দেলর সদস্য ও েকালেকা� ইউিনয়ন 
িবকিশত নারী  েনটওয়াকৰ্-এর সভাপিত িমিন কেরানাভাইরােসর 
হাত েথেক এলাকাবাসীেক বাচঁােত মানুষেক সেচতন করার কাজ 
চলমান েরেখেছন। িতিন এলাকার ১২িট �ােন �ায় ১৪৫জন 
মানুষেক িনয়ম েমেন হাত েধৗয়ার েকৗশল েশখান, ৭০িট 
সেচতনতামূলক িলফেলট ও ২৫িট মা� িবতরণ কেরন এবং 

এলাকার ২৫০িট বািড় ও বািড়র আেশপােশ জীবাণুনাশক ে� 
করান। এছাড়াও িতিন তার এলাকার অিত দির� অসহায় 
পিরবােরর জন্য ইউিনয়ন পিরষেদর সােথ েযাগােযাগ কের ২৫িট 
পিরবারেক ১০েকিজ কের চাল সহায়তার ব্যব�া কেরন। 
পাশাপািশ িতিন এলাকার ১২িট পিরবারেক সবিজ চােষ উ�ু� 
কেরেছন, যারা সকেলই বতৰ্মােন িনেজেদর আি�নায় নানা ধরেনর 
সবিজ চাষ করেছন।   

রিফয়দী �াম উ�য়ন দেলর সাবান ও িলফেলট িবতরণ 

েমা: মিহদুল ইসলাম জামাল, কেরানাভাইরােসর সং�ামণ েথেক 
�ামেক সুরিক্ষত রাখেত িনরলস ভােব কাজ করেছন বিরশাল 
েজলার বাবুগ� উপেজলার চাদঁপাশা ইউিনয়েনর ৮নং ওয়ােডৰ্র 
রিফয়দী �াম উ�য়ন দল ও �ানীয় ে��া�তীরা। এই লেক্ষ্য গত 
১৪ েম রিফয়দী �াম উ�য়ন দল এর সভাপিত েমা: ইউসুফ 
েহােসেনর েনতৃে� সেচতনতামূলক কাযৰ্�ম পিরচািলত হয়। 
এসময় তারা �ােমর �ায় ৩৫িট পিরবােরর মােঝ সাবান ও 
সেচতনতামূলক িলফেলট িবতরণ কেরন। 
                

কেরানামু� �াম গড়ার �ত্যেয় িনজ �ােমর মানুেষর 
সেচতনতায় েঢমুিশয়ার নারীেন�ী েছনুয়ারা েবগম

ক�বাজােরর চকিরয়ার �ত্য� উপকূলীয় �াম নয়াপাড়া। িশক্ষার 
হাের িপিছেয় থাকায় কেরানার এই মহামারীেত েকউ সেচতন নয়। 
এই �ােম সবৰ্�থম মানুেষর সেচতনতা জাগরেণর জন্য এিগেয় 
এেলন এই �ােমর �াম উ�য়ন কিমিটর অন্যতম সি�য় সদস্য 
নারীেন�ী েছনুয়ারা েবগম। েছনুয়ারা িনজ উেদ্যােগ ১০০ 
মিহলােদর মােঝ েডটল সাবান ও ২০িট মা� িবতরণ এবং িবিভ� 
বািড়র আেশপােশ ১৫ িলটার জীবাণুনাশক ে� কেরেছন। এছাড়া 
�িতিনয়ত �ােমর �িতিট বািড়েত িগেয় িনেজেদর বািড়েত সাবান 
পািন (হ্যা� স্যািনটাইজার) রাখার ও হাত েধায়ার িবষেয় 
সেচতনতা সৃি� করেছন। েছনুয়ারার এই ধরেনর কােজ �থেম  
সবাই হাসাহািস করেলও এখন সবাই েছনুয়ারােক মহৎ কােজর  
জন্য  �শংসা করেছন। েছনুয়ারার মেত, �ােমর এই �াি�লে� যিদ 
�ােমর সকল নারী-পুরুষ সেচতন থােক তাহেল �াম িনরাপদ থাকেব। 
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