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গড়পাড়া  ইউিনয়েনর ৪ নং ওয়াডৰ্ পা�নখাড়া। এলাকািট এক সময় 
পািক�ােনর হাট নােম পিরিচত থাকেলও বতৰ্মােন এর নাম 
বাংলােদশ হাট। এখােন েকউ নতুন আসেল তার েবাঝার উপায় 
েনই এিট একিট ইউিনয়েনর অংশ। অেনক থানা শহের এত বড় 
হাট েনই। হােট �িতিদন ব্যবসায়ী কােজ হাজার হাজার মানুেষর 
সমাগম হয়। গত ২৪ জুন ২০২০, �াম উ�য়ন দেলর উেদ্যােগ 
পা�নখাড়া ওয়ােডৰ্র িবিভ� �াম, চােয়র েদাকান, বাংলােদশ 
হাটিটেক িঘের মাইিকং এর মাধ্যেম বাজাের আগত মানুষেক �া�্য 
িবিধ েমেন চলার জন্য অনুেরাধ করা হয়।  মাইিকং-এ এলাকার 
মানুষেক মা� পরা, সাবান িদেয় হাত েধায়া, সাবান িদেয় ভাল কের 
হাত েধায়া ছাড়া েচােখ মুেখ হাত না েদওয়া, �েয়াজন ছাড়া বাইের 
না যাওয়া, শারীিরক দূর� বজায় রাখার  উপর গুরু� েদওয়ার কথা 
বলা হয়। এছাড়া কেরানা িনেয় েয সম� অপ�চার ও কুসং�ার 
রেয়েছ তােত কান না িদেয় মানুষেক এই সম� কুসং�ােরর 
িবরুে� সেচতন কের েতালার জন্য আহবান জানােনা হয়। 
�ামবাসীর উে�শ্য েয গুরু�পূণৰ্ ে�াগানিট েদওয়া হয় তা হে� 
আমার �া�্য, আমার দািয়�। �চােরর সময় যারা মা� পের বাইের 
েবর হয়িন তােদরেক েডেক মা� পরার জন্য অনুেরাধ করা হয়। 
তােদরেক মা� পরার গুরু� তুেল ধের বলা হয়, আমরা যিদ সবাই 
মা� পির, তাহেল কেরানা আ�া� হওয়ার স�াবনা খুবই কম। 
ফেল আপনারা যারা মা� পেরনিন, তারা মা� পরেবন এবং 
আপনার �িতেবশীেদরও মা� পরার জন্য অনুেরাধ করেবন। 
�চারািভযানিট পিরচালনা করেছ িদ হা�ার �েজে�র ইউিনয়ন 
সম�য়কারী েমা: আ�ুস সালাম ও ইয়ূথ িলডার েমা: মাকসুদুর 
রহমান শুভ। 

কেরানা েথেক �ামবাসীেক সুরক্ষা িদেত টা�াইেলর 
সািহদা ইসলােমর লড়াই

কেরানা মহামারীর িন�ুরতায় মানুষ যখন ভীষণভােব আতংক�� 
হেয় ঘরব�ী সময় পার করেছন িঠক তখনই  �বল সাহিসকতা 
িনেয় কেরানা ভাইরােসর হাত েথেক �ামবাসীেক সুরক্ষা িদেত  মােঠ 
ময়দােন ঘুের ঘুের কাজ কের যাে�ন টা�াইল েজলার েগাপালপুর 
উপেজলার েহমনগর ইউিনয়েনর েহমনগর �াম উ�য়ন দেলর 
সভাপিত নারীেন�ী সািহদা ইসলাম। এ কােজ িতিন আরও সােথ 
িনেয়েছন �াম উ�য়ন দেলর  অন্যান্য সদস্যসহ �ােমর �ুল ও 
কেলজ পড়ুয়া েবশ কেয়কজন ইয়ূথ িলডারেক। �থেমই 
েটিলিভশন ও সামািজক মাধ্যেমর সহেযািগতা িনেয় িতিন এ িবষেয় 
িবেশষজ্ঞেদর কাছ েথেক �া�্যিবিধগত িদকগুেলা ভােলা ভােব েজেন 
েনন। এরপর িতিন িনজ উেদ্যােগ সাবান ও স্যািনটাইজার �য় কের 
িকভােব সিঠক িনয়েম হাত ধুেত হয় তার �দশৰ্নী �ােমর �িতিট 
বাড়ীর মানুষেক জানােনার জন্য বাড়ী বাড়ী িগেয় বাড়ীর উঠােন বেস 
বাড়ীর মানুষেদর শারীিরক দূর� েমেন বিসেয় সিঠকভােব হাত 
েধায়ার েকৗশলগুেলা �দশৰ্ন কেরন। সািহদার েদয়া তথ্য মেত 
�ােমর �ায় ২৫০০ মানুষ কেরানা িবষয়ক সেচতনতা �হণ 
কেরেছন। সািহদা তার �ােমর হতদির� ও কমৰ্হীন মানুষেদর 
তািলকা ৈতির কের েসই তািলকা ইউিনয়ন পিরষেদর কােছ হ�া�র 
কেরন যার ফেল েবশ কেয়কজন �কৃত দির� মানুষ সরকারী �াণ 
সহেযািগতার সুেযাগ পায়। একই সােথ িতিন িকছু সেচতন ব্যি�র 
সহেযািগতায় সামািজক িফলানে�ািপর মাধ্যেম অথৰ্ সং�হ কের 
কাপড় �য় কের ে��া�তীেদর ে��া�েমর িভি�েত �াথিমক 
পযৰ্ায় ১০০০ মা� ৈতির কের িবতরণ কেরন। এই কােজ িতিন 
সােথ েপেয়েছন নারীেন�ী িরনা খাতুন, নারীেন�ী ফিজলা েবগম ও 
েবলুয়া মানব উ�য়ন গণগেবষণা সিমিতর সভাপিত ও উ�ীবক 
পারুল আ�ারেক। এছাড়া িতিন তার েছেল মােল িময়া, �বাসী 
েতৗিহদুল ইসলাম তমাল ও আরও িকছু সেচতন �ামবাসীর 
সহেযািগতায় িকছু দির� পিরবােরর মােঝ ২িট শাড়ী, ৭িট লুি� এবং 
৭৩িট কমৰ্হীন অভাব�� পিরবােরর মােঝ শুকনা খাদ্য সমা�ী 
িবতরণ কেরেছন। খাদ্য সাম�ীর মেধ্য িছল  িচিন ১ েকিজ, েসমাই 
১ প্যােকট, গুেড়া দুধ ১ েকৗটা। 
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ঘের থাকুন, সু� থাকুন;
সকল �কার �া�্যিবিধ েমেন চলুন।
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