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মািনকগে�র িদঘীেত �াম উ�য়ন দেলর সেচতনতামূলক 
কাযর্�ম

 

"আসুন, সবাই িমেল শপথ কির, কেরানাভাইরাস মু� �াম  গিড়" এই 
ে�াগানেক সামেন েরেখ মািনকগ� সদর উপেজলার িদঘী ইউিনয়েন গত 
২৪ মাচর্ ২০২০ হেত িদ হা�ার �েজ� বাংলােদশ অনুে�রণায়, 
কেরানাভাইরাস �িতেরােধ িবিভ� ধরেনর সেচতনতামূলক কাযর্�ম 
পিরচালনা করা হেয় আসেছ। এর মেধয্ ৯ নং  ওয়ােডর্র �াম উ�য়ন 
কিমিটর মাধয্েম বািড় বািড় িগেয় ২৫০ িলফেলট  িবতরণ করা হয়। এসময় 
উপি�ত িছেলন িভিডিট সভাপিত েমা: আরমান আলী, ওয়াডর্ আওয়ামী 
লীেগর সভাপিত েমা: আবুল হােসম, িদঘী ইউিনয়ন পিরষেদর নবিনবর্ািচত  
সদসয্ েমা: ফুলচাঁন িময়া, ইয়ূথ িলডার েমা: সােনায়ার েহােসন, েমা: শরীফুল 
ইসলাম, েমা: ইিলয়াস িময়া, িদ হা�ার �েজ� বাংলােদেশর ইউিনয়ন 
সম�য়কারী েমা: আ�ুস সালাম। অপর িদেক একই �ােমর  �ানীয় সংগঠন 
‘�তয্াশা েসাসয্াল এেসািসেয়শন’ �ােমর এবং পথচারীেদর হাত েধাঁয়ার 
অভয্াস বাড়ােনার জনয্ �ােমর গুরু�পূর্ণ ৩িট �ােন সাবান ও পািনর �াম 
�াপন কের। 

িদঘীর বাগজান �ােম �াম উ�য়ন দেলর িলফেলট, সাবান 
ও মা� িবতরণ

 

২৮ মাচর্ ২০২০, িদঘী ইউিনয়েনর ৪নং ওয়ােডর্র বাগজান �ােমর সেচতন 
নাগিরক সমাজ ও িভিডিট এর উেদয্ােগ এবং িদঘী ইউিনয়ন পিরষেদর 
�া�ন েচয়ারময্ান জনাব আখতার উি�ন আহেমদ রাজার েনতৃে� বাগজান, 
মুলজান ও করচাবর্াঁধা �ােম ৫০০ িলফেলট, ৩০০ সাবান, ৩০০ মা� 
িবতরণ ও জীবাণুনাশক িছটােনা হয়। এসময় উপি�ত িছেলন 

সুজন-সুশাসেনর জনয্ নাগিরক এর েজলা কিমিটর অনয্তম সদসয্ িগয়াস 
উি�ন আহেমদ না�ু, শামসুি�ন আহেমদ, জয়ম�ব ইউ.িপ সিচব 
নুরু�ামান (সবেজল), মুলজান উ� িবদয্ালেয়র সহকারী �ধান িশক্ষক েমা: 
ছিলম উি�ন, সরকাির েদেব� কেলজ িহসাব িবজ্ঞান িবভােগর �ভাষক 
নুর-উ�ামান, িনতাই সূ�ধর,  ওয়াডর্ আওয়ামীলীগ ও িভিডিট এর সভাপিত 
আজাহার আলী (জনু), সদর উপেজলা আওয়ামী যুবলীগ ও িভিডিট 
সহ-সভাপিত েমাঃ জিসম উি�ন, পিরবার পিরক�না কমর্কতর্া ও িভিডিট 
সদসয্  েমা:  িবল াল েহােসন, মেনায়ার েহােসন, ইউ.িস েমাঃ আ�ুস সালাম, 
সাইফুল ইসলাম ওয়ািসম �মূখ।

বােগরহােটর ফিকরহােট হা�ার �েজে�র উেদয্ােগ িবিভ� 
উপকরণ িবতরণ

  

বােগরহােটর ফিকরহােট িদ হা�ার �েজে�র উেদয্ােগ েনােভল কেরানা 
ভাইরান �িতেরােধ উেজলার ৬িট ইউিনয়েন �াম উ�য়ন দেলর সদসয্, 
নারীেন�ী, ইয়ূথ িলডার ও উ�ীবকবৃে�ও উেদয্ােগ িলফেলট, হয্া�ওয়াশ, 
মা� ও সাবান িবতরণ করা হেয়েছ। িবতরণকােল উপি�ত িঝেলন ইউিনয়ন 
সমন�য়কারী সাধন দাশ, মিনরা েবগম, েরািজনা খাতুন সহ িবিভ� �াম 
উ�য়ন িটেমর সদসয্ নারীেন�ী, ইয়ূথ িলডার ও উ�ীবকবৃ�। এছাড়াও 
ে��া�তীরা �িতিনয়ত �ােমর সাধারণ মানুেষর পির�ার পিরছ�তার িবষেয় 
েখাজ খবর িনে�ন।

প�ীতলায় �াম উ�য়ন দেলর সেচতনতামূলক কাযর্�ম 

নওগাঁ েজলার প�ীতলা উপেজলার েঘাষনগর ইউিনয়েনর ৭নং ওয়াডর্ 
কমলাবাড়ী �াম উ�য়ন দেলর উেদয্ােগ  সরদার পাড়া, ম�ল পাড়া ও পূবর্ 
পাড়া �ােম কেরানাভাইরাস �িতেরােধ হাত েধায়ার সিঠক িনয়ম 
েশখােনাসহ যথাযথ  �া�য্িবিধ েমেন চলার পরামশর্ �দান করা হয়। িভিডিট 
এসময় �ায় ২০০ বাড়ীর লয্াি�ন, িটউবওেয়ল ও রা�ায় ি�িচং পাউডার 
িদেয় জীবানুনাশক ে� কেরন। 
এসময় উপি�ত িছেলন নারীেন�ী েরিজনা েবগম, তহিমনা বানু , ইয়ুথ 
এি�ং হা�ার কমলাবাড়ী �ামিভি�ক ইয়ূথ ইউিনেটর েকা-অিডর্েনটর 
রািকবুল ইসলাম, েরজুওয়ান, মািহ, রিবউল ইসলাম, আবু সাঈদ, িনহাদ, 
েজানাইদ, জািহদ েহােসন, েমাজািহদুল জািহদ �মূখ। 

সংখয্া-৫  |   এি�ল ২০২০


