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েমাংলায় কেরানা েমাকােবলায় সেচতনতামূলক কমর্সূচী 
পালন

িদ হা�ার �েজে�র নারীেন�ী, এয্াকিটভ িসিটেজন এবং ইয়ুথ �েপর 
সদসয্েদর আেয়াজেন স�াহবয্াপী েমাংলার সু�রবন, িমঠাখালী, িচলা ও 
বুিড়রডা�া ইউিনয়েন কেরানা ভাইরাস সং�ামণ েরােধ সেচতনতামূলক 
নানা কমর্সূচী পািলত হয়। কমর্সূচীর মেধয্ িছেলা িলফেলট ও সাবান িবতরণ 
এবং হাতেধায়া �িশক্ষণ। স�াহবয্াপী কেরানাভাইরাস েমাকােবলায় 
সেচতনতামূলক কমর্সূচীেত েযসব নারীেন�ী এবং এয্াকিটভ িসিটেজন 
সদসয্রা অংশ�হণ কেরন তারা হেলন মু�া রায়, আিখ রায়, �দীপ ম�ল, 
েকৗিশক রায়, পিপ রায় এবং িদ হা�ার �েজে�র �েসনিজৎ সরকার, নয়ন 

ম�ল �মূখ।   

গংগাচড়ায় িভিডিট’র জীবাণুনাশক ে�
 

রংপুেরর গংগাচড়া উপেজলাধীন েবতগািড় ইউিনয়েনর সাতািন েশরপুর �াম 
উ�য়ন দেলর সভাপিত রানী েবগম, সদসয্ িবদুয্ত রায় এবং ইয়ুথ সদসয্ 
ভূষন রায়, পিরমল, জাহা�ীর, অরিব�, সাগর, অিবনাশ, তুিহন, িব�ম, 
সবুজ ও উ�ল এর েনতৃে� িনেজেদর  �ামেক কেরানা মু� রাখার জনয্ 
শুরু েথেকই িবিভ� ধরেনর কাযর্�ম পিরচালনা কের আসেছ। সবর্েশষ গত 
৮ এি�ল ২০২০ তারা তােদর এলাকার �ায় ২৫০ িট বািড় ও বািড়র 
আশপাশ এবং �ােমর �ায় েদড় িকেলািমটার রা�ায় জীবানুনাশক ে� কের।

রঘুনাথপুের িজিজএস’র জীবাণুনাশক ে� 

ডুমুিরয়া উপজেলার রঘুনাথপুর ইউিনয়েনর আ�ুিলয়া �ােমর িজিজএস’র 
সদসয্গণ ইয়ুথ িলডারেদর সহেযািগতায় চলমান কেরানাভাইরাসমু� �াম 
গড়ার অংশ িহেসেব �ােমর িবিভ� রা�ায় জীবাণুনাশক িছটােনার কাজ 
করেছ। এই কােজ েনতৃ� িদে�ন উ� ইউিনয়েনর  ভেলি�য়ার েফারােমর 
সভাপিত এস.এম েমজবাউল আলম টুটুল । 

িদঘীেত �াম উ�য়ন দেলর সেচতনা কাযর্�ম 

িদঘী ইউিনয়েনর ২নং ওয়ােডর্র েকাটাই িভিডিট এবং ইউিপ সদসয্ েমাঃ 
জিহরুল ইসলাম ওহাব এর েনতৃে� �ােমর সরকাির েবসরকাির �িত�ােন 
জীবাণু নাশক িছটােনা হয়। এছাড়া ১৫০মা� ও ১৫০ সাবান �দােনর 
মাধয্েম মানুষেক কেরানা ভাইরাস �িতেরােধ সেচতন করা হয়। এসময় 
উপি�ত িছেলন িভিডিট সভাপিত েমাঃ আতাউর রহমান মা�ার, নারীেন�ী 
িরনা আ�ার, েকাটাই সমাজ কলয্াণ সং�ার সভাপিত েমাঃ শিহদুর রহমান, 
িভিডিট সদসয্ রিবউল ইসলাম নবীন, কিমউিনিট ি�িনক কমর্কতর্া ও িভিডিট 
সদসয্ েমাঃ েসােহল রানা, িজিজএস েকাষাধয্ক্ষ েমাঃ বা�া িময়াসহ এলাকার 
গণয্মানয্ বয্ি�বগর্ ও ইয়ূথ ব�ুরা।
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