
কেরানা �িতেরােধ কাজ কের যাে�ন নারীেন�ী 
নাসিরন সরকার 

রাজশাহী েজলার চারঘাট উপেজলার সরদহ ইউিনয়েনর ২নং 
ওয়ােডৰ্র পি�ম বািলয়াডা�া �ােমর একজন গৃিহনী নাসিরন 
সরকার। িতিন ২০১২ সােল রাজশাহী েপা�াল একােডিমেত  
িবকিশত নারী েনটওয়াকৰ্ পিরচািলত ১১৮তম ব্যােচর ফাউে�শন 
েকাসৰ্ �হণ কেরন। �িশক্ষণ েশেষ এলাকায় িফের এেস �ােমর 
িপিছেয় পড়া নারীেদর এিগেয় িনেত িবিভ� ধরেনর উেদ্যাগ �হণ 
কেরন। নাসিরন সরকার িদ হা�ার �েজ� এর সহেযািগতায় 
২০১৩ সােল ২০ জন নারীেক িনেয় �ক বািটক �িশক্ষণ �দান 
কেরন। ২০১৫ সােলর িডেস�র মােস ৩০ জন নারীেক 
বসতবাড়ীর আি�নায় সবিজ চাষ িবষেয় �িশক্ষণ করান। আবার 
২০১৯ সােল সরকােরর িনরক্ষতা দূরীকরণ  কায়ৰ্�েমর িশক্ষক 
িহেসেব ২০জন নারীেক েলখাপড়া  েশখান। বতৰ্মান সমেয় িতিন 
কেরানা সহনশীল �াম  গঠেনর জন্য বািলয়াডা�া কু্ষ� গণগেবষণা 
সিমিতর  সকলেক �া�্যিবিধ েমেন চলা, িনয়িমত সাবান িদেয় হাত  
েধায়া, মা� ব্যবহার করা, সামািজক দূর� বজায় েরেখ  চলাসহ 
িবিভ� িবষেয় �চারণা চালান। এছাড়া িদ হা�ার  �েজে�র 
সহেযািগতায় ৪০িট দু�্ পিরবারেক হ্যা�ওয়াস িবতরণ কেরন 
এবং এলাকােক জীবাণুমু� করার জন্য ১০০০ িলটার ি�িচং �বণ 
িবতরণ কেরন। এছাড়াও িতিন ১৫০িট িলফেলট িবতরণ কেরেছন
। পাশাপািশ  ইউিনয়ন পিরষেদর মানিবক সহায়তা কিমিটর 
মাধ্যেম এলাকার ২০িট পিরবাের খাদ্য সহায়তা িনি�ত কেরেছন। 
আ��ত্যয়ী নারীেন�ী নাসিরন সরকার অেনক সীমাব�তার 
মােঝও মানুষেক সহায়তার েয দৃ�া� �াপন কেরেছন, এরকম 
েছাট েছাট পদেক্ষপ �ামীণ জনপেদর েটকসই উ�য়ন �রাি�ত 
কের বাংলােদশেক �মাগত এিগেয় িনেয় যাে�। 

গাংনীেত িভিডিট’র উেদ্যােগ সেচতনতামূলক আেলাচনা 
সভা 
েমেহরপুর েজলার গাংনীেত িভিডিট এর উেদ্যােগ একিট 
সেচতনতামূলক  আেলাচনা সভা অনুি�ত হেয়েছ। গত ০৭ জুন 
মটমুড়া ইউিনয়েনর ১নং ওয়াডৰ্ নওদা পাড়ায় এ আেলাচনা সভািট 
অনুি�ত হয়। 

কেরানাভাইরাস েমাকােবলায় �ামীণ জনেগা�ীেক সেচতন ও 
সািবৰ্ক সুিবধা েদওয়া, পিতত জিমেত বৃক্ষেরাপণ ও কৃষকেক েবিশ 
েবিশ খাদ্যশস্য চােষ উ�ু�করণ, কেরানা দুেযৰ্াগ চলাকালীন সমেয় 

�ােম িনয়িমত জীবাণুনাশক ি�িচং পাউডার ে� করা, মাইিকং 
করা, জনসাধারণেক মা� ব্যবহাের উ�ু� করা, ইউিনয়ন 
পিরষেদর সােথ হতদির�েদর তািলকা সম�য় কের �াণ েপেত 
সহয়তা করা ইত্যািদ িবষয় িনেয় সভায় আেলাচনা করা হয়। 

এলেক্ষ্য জামাল উি�ন েক সভাপিত ও েমাঃ পারেভজ েহােসন েক 
স�াদক কের আট সদস্য িবিশ� কেরানা �িতেরাধ কিমিটও 
গঠন করা হয়। 

রাকুিদয়া �াম উ�য়ন দেলর সাবান িবতরণ 

              

বিরশাল েজলার বাবুগ� উপেজলার েদেহরগিত ইউিয়েনর ৩নং 
ওয়ােডৰ্র রাকুিদয়া �ামেক কেরানা মু� রাখেত �ােমর মানুেষর 
মােঝ সেচতনা বৃি�েত কাজ কের চেলেছ �াম উ�য়ন দল ও ইয়ূথ 
ইউিনেটর সদস্যরা। এ লেক্ষ্য তারা �ােমর �িতিট মানুষেক  সু� 
ও ভােলা রাখেত চািলেয় যাে� িবিভ� সেচতনতামূলক কাযৰ্�ম। 
িনয়িমত সাবান-পািন িদেয় হাত েধায়া, িবনা কারেণ ঘেরর বািহের  
না যাওয়া, সামািজক দূর� বজায় রাখা �ভৃিত �া�্যিবিধ েমেন 
চলেত উৎসািহত কের চেলেছন। এরই অংশ িহেসেব গত ১১ েম 
েমা: রিহম েহােসন এর েনতৃে� রাকুিদয়া �াম উ�য়ন দল ও িদ 
হা�ার �েজ� বাংলােদশ এর সহেযািগতায় দির� ও ভ্যান চালক 
৩০িট পিরবােরর মােঝ সাবান িবতরন করা হয়।
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সাবান িদেয় 

হাত েধােবন।

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