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মািনকগ� েজলার সদর উপেজলার গড়পাড়া ইউিনয়েনর একিট 
�াম পা�নখাড়া।এখােন িদ হা�ার �েজ� একিট �াম উ�য়ন 
কিমিট গঠন কের �ােমর মানুেষর আথৰ্ সামািজক উ�য়েনর 
কাযৰ্�ম পিরচালনা কের যাি�ল। �ােমর দির� মানুেষর জীবন 
মােনর পিরতৰ্েনর জন্য পা�নখাড়া �ােম গেড় ওেঠ একিট  
গণগেবষণা সিমিত। গণেবষণা সিমিতর মূল উে�শ্য অথৰ্ স�য় 
করা এবং েসই অথৰ্ িদেয় তােদর অব�ার পিরবতৰ্ন করা। 
পাশাপািশ মানুষেক সেচতন করা, িনেজেদর সমস্যাগুেলা 
িনেজেদর মেধ্য আেলাচনা কের সমাধােনর রা�া খঁুেজ েবর করা। 
পা�নখাড়া গণগেবষণা সিমিত 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 
ে��া�তী ইয়ূথ, িভিডিট ও গণগেবষকরা নতুন কের নতুন 
ে�াগান িদেয় কাযৰ্�ম শুরু কেরন। গড়পাড়া ইউিনয়েনর 
ে��া�তীরা  'আমার �া�্য, আমার দািয়�' এই ে�াগানেক সামেন 
েরেখ �িতিদন বাড়ী বাড়ী �চারপ� িবিল করেছন। �চারপ� িবিল 
করার সময় �ামবাসীেক েবাঝােনার েচ�া  করেছ সরকার 
লকাডাউন তুেল িদেলও িক� কেরানা ভাইরাস  িনি�� হেয়  
যায়িন, বরং মহামারীর �েকাপ বৃি� েপেয়েছ। ফেল আমােদরেক 
কেরানার সােথ লড়াই কের েবঁেচ 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 গণগেবষণা 
সিমিতর সভাপিত জনাব সুমনা আ�ার। আমােদর পুরুষতাি�ক 
সমােজ নারীেদর কােজর পিরেবশ এখনও এেতাটা মসৃণ না। ফেল 
নারী িহসােব �চার �চারণার সময় সুমনা আ�ারেদর নানা 
ধরেনর সমস্যার স�ুখীন হেত হে�। িক� সুমনা েসগুেলােক  
পা�া না িদেয় মানুষেক সেচতন কের যাে�ন। েপৗঁেছ িদে�ন 
সেচতনতার �চারপ� মানুেষর ঘের ঘের।

পীরতলা �াম উ�য়ন দেলর চলমান কাযৰ্�ম অবিহতকরণ 
সভা অনুি�ত 
কেরানাভাইরাস সিহ�ু �াম গেড় তুলেত গাংনী উপেজলার 
কািজপুর ইউিনয়েনর পীরতলা �াম উ�য়ন দেলর কাযৰ্�ম চলমান 

রেয়েছ। গত ২০ জুন চলমান কাযৰ্�েমর অ�গিত স�েকৰ্ জানার 
জন্য অবিহতকরণ সভার আেয়াজন করা হয়। সভায় সভাপিত� 
কেরন িভিডিট সভাপিত েমাঃ আনজুমানুল হক। 

সভায় আেরা উপি�ত িছেলন ইউিপ সদস্য জনাব েমাঃ আ�ুর 
রিশদ, িভিডিট সাধারণ স�াদক জনাব েমাঃ কািফরুল সহ আট 
জন সি�য় িভিডিট সদস্য। আেলাচনা সভায় সামািজক সেচতনতা 
বৃি�র জন্য সাবান িদেয় আধা ঘ�া পরপর ২০ েসেক� যাবত 
হাত েধায়া, বাইের েবর হেল মা� পিরধান করা, জীবাণুনাশক 
ওষুধ পািন িছটােনা, শারীিরক দূর� ৩ িফট বজায় েরেখ চলােফরা 
করা স�েকৰ্ �ােম আরও �চার করার িস�া� েনওয়া হয়। 
এছাড়া হতদির� মানুষেক সাহায্য করা,  েড�ু স�েকৰ্ সেচতনতা 
বৃি�, বৃক্ষ েরাপন, বাড়ীেত ও মােঠ পিতত জিমেত সবিজ চাষ ও 
কৃিষ উৎপাদন বৃি�র জন্য সকলেক উ�ু� করার িবষেয়ও সভায় 
িস�া� েনওয়া হয়। সভা েশেষ কাজগুেলা চলমান রাখেত ইউিপ 
সদস্য েমাঃ আ�ুর রিশদেক আ�ায়ক কের নয় সদস্য িবিশ� 
কেরানাভাইরাস �িতেরাধ কিমিট গঠন করা হয়। 

িদবর ইউিনয়েনর �াম উ�য়ন দেলর উেদ্যােগ েহােটল 
মািলকেদরর সােথ সম�য় সভা অনুি�ত 

কেরানা সহনশীল ইউিনয়ন গঠেন গত ২০ জুন সকাল ১০ টায় 
সামািজক দূর� বজায় েরেখ ৩ নং িদবর ইউিনয়েনর �াম উ�য়ন 
দেলর উেদ্যােগ বাঁকরইল মাজার েমাড় ১০ জন েহােটল 
মািলকেদর সােথ সম�য় সভা হয়। কেরানা মহামািরর এই সমেয় 
িকভােব েহােটল পিরচালনা করা যায়, েসই িবষেয় িবশদ আেলাচনা 
হয়। সভায় েহােটল মািলকরা েহােটেল সামািজক দূর� েমেন বসার 
ব্যব�া, ওয়ান টাইম ে�ট ও �াস রাখা, েহােটেলর  বাইের হাত 
েধায়ার ব্যব�া রাখা ও খাবার েটিবেল জীবাণুনাশক ে� করার 
ব্যব�া রাখা ব্যাপাের িস�া�  �হণ কেরন। এছাড়া েহােটেল 
কমৰ্রত সকলেক হা��াভস ও মা� পড়া বাধ্যতামূলক করারও 
িস�া� েনওয়া হয়। যারা েখেত আসেবন তােদরও  অবশ্যই মা� 
পিরধান করেত হেব। 
সভায় উপি�ত িছেলন ৩নং িদবর ইউিনয়ন পিরষদ েচয়ারম্যান 
জনাব আ�ুল হািমদ সরকার, ইউিপ সদস্য েমাঃ েগালাম িকবিরয়া, 
আইন সহায়তা েক� (আসক) ফাউে�শন সভাপিত েমাঃ মাহাবুর 
রহমান, প�ীতলা উপেজলা সমবায় অিফসার েমাঃ তছিলমু�ীন, 
�াম উ�য়ন দেলর সভাপিত েমাঃ িলয়াকত আলী, জনক কুমার, 
ওসমান গনী, েমাখেলছুর রহমান এবং িদ হা�ার �েজ� ইউিনয়ন 
সম�কারী হারুনুর রিশদ।
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ঘের থাকুন, সু� থাকুন;
সকল �কার �া�্যিবিধ েমেন চলুন।
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