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গ�াচড়ায় দুিট িভিডিটর সমি�তভােব কেরানা যু� জেয়র 
েচ�া

‘সবাই িমেল শপথ কির, কেরানা ভাইরাস মু� �াম গিড়’ এ ে�াগানেক 
সােথ িনেয় রংপুর েজলার গংগাচড়া উপেজলার বড়িবল ইউিনয়েনর দুইিট 
�াম উ�য়ন দল কেরানা ভাইরােসর সেচতনতার লেক্ষয্ কাজ কের যাে�ন। 
ইউিনয়েনর ৭ নং ওয়ােডর্র দিক্ষন পানাপুকুর েচৗধুরী হাট  িভিডিটর 
স�াদক হািলম, বাদশা এবং আেলার িদশারী িভিডিট সামছুল ইসলাম ও 
েকাষাধয্ক্ষ শয্ামল চে�র েনতৃে� িভিডিটর সদসয্রা, ইয়ুথ ও �ামবাসী িমেল 
কেরানা মু� করার যুে� যু� হেয়েছন। তারা সকেল িমেল ৩০িট ে� 
েমিশন িনেয় ৭২০িট বাড়ী সহ ধমর্ীয় িশক্ষা �িত�ান ও ২ িকেলািমটার 
রা�ায় জীবানুনাশক ে� কেরেছন। এছাড়াও ৮িট �ােন সামািজক দূর� 
বজায় রাখার জনয্ কয্াে�ইন, সেচতনকামূলক েপা�া লাগেনা, মা�, টুিপ, 
হয্া�ে�াবস �দান কেরেছন তারা। েসই সােথ এলাকােত িবেদশ েথেক 
আসা বা সদয্ েজলার বাইের েথেক আসা বয্াি�েদর খবর রাখেছন এবং 
িনয়িমত �শাসেনর সােথ েযাগােযাগ করেছন।   

কেরানা ভাইরাস �িতেরােধ সেচতনতা এবং খাবার িদে� 
িদগারকা�া �াম উ�য়ন দল

"সবাই িমেল শপথ কির, কেরানা ভাইরাস মু� �াম গিড়" এই ে�াগান সামেন 
েরেখ ময়মনিসংহ সদর বয়ড়া ইউিনয়েনর িদগারকা�া �ােম কেরানা 

ভাইরাস �িতেরােধ সেচতনতায়  িবিভ� ধরেনর কাযর্�ম পিরচালনা কের 
আসেছ িদগারকা�া �াম উ�য়ন দল। িদগারকা�া �াম উ�য়ন দেলর 
সহসভাপিত েমাছাঃ িশউিল আ�ার, ইয়ুথ িলডার েমা েরজাউল কিরম ও 
একতা গণগেবষণা সিমিতর  
সভাপিত রােসল মাহমুদ, 
নারীেন�ী তানিজলা আ�ার 
গত  ৩ এি�ল ২০২০ 
কেরানাভাইরাস মু� �াম 
গড়ার লেক্ষয্ এলাকায় 
শারীিরক দূর� বজায় রাখা, 
পির�ার পির��তা বজায় 
রাখা, হাঁিচ কািশ েদওয়ার 
সময় িটসুয্ বা রুমাল বয্বহার 
করার জনয্ এলাকায় বাড়ী বাড়ী িগেয় সেচতনতা সৃি� কেরন। 

এছাড়া িদগারকা�া �াম উ�য়ন দেলর েনতৃে� ইয়ুত ইউিনেটর উেদয্ােগ ৫ 
এি�ল ২০২০ �ােমর িবিভ� জায়গায় জীবাণুনাশক ে� এবং কেয়কিট 
পেয়ে� সাবান ও পািনভিতর্ �ােমর বয্ব�া করা হয়। একই িদেন এলাকার 
হতদির� পিরবােরর তািলকা কের এলাকার িব�বানেদর কাছ েথেক 
সহেযািগতা িনেয় িদগারকা�া �ােম ৪০ িট পিরবােরর মােঝ ৫ েকিজ চাউল, 
১ েকিজ ডাল, ১ িলটার ৈতল, ২ েকিজ আলু, ১ েকিজ িপয়াজ ও ১ িট কের 
েডটল সাবান িবতরণ কের িদগারকা�া িভিডিট।  তাছাড়া �ায় ৬৫ িট 
পিরবােরর তািলকা কের েসসব পিরবারেক সরকাির �াণ সহেযািগতা জনয্ 
আেবদন করেত সহায়তা কের িদেয়েছ এই িভিডিট।

কেরানায় সাহসী ভুিমকায় লাইলী

সাতক্ষীরা েজলার কালীগ� উপেজলার  িব�ুপুর ইউিনয়েনর নীলক�পুর 
�ােমর বািস�া লাইলী ৯৩ তম বয্ােচ নারীেন�ী, িব�ুপুর ইউিনয়েনর ৭,৮,৯ 
নং ওয়র্ােডর সংরিক্ষত আসেনর নারী েম�ার এবং নীলক�পুর �াম উ�য়ন 
দেলর সভাপিত ।  

কেরানাভাইরাস সং�মণকােল একজন জন�িতিনিধ িহেসেব লাইলী তাঁর 
সকল ওয়ােডর্র মানুেষর েখাজখবর রাখেছন এবং তাঁর �ুিটেত সাবান, মা�, 
ি�িচং পাউডার, হয্া� সয্ািনটাইজার বহন কের মানুেষর কােছ িবতরণ 
করেছন। এছাড়া ভয্ােন কের চাল, ডাল, েতলসহ িনতয্ �েয়াজনীয় খাদয্ 
সাম�ী অসহায়েদর বাড়ীেত েপৗঁেছ িদে�ন।  

লাইলী এ পযর্� �ায় ২০০ পিরবােরর মােঝ িনতয্ �েয়াজনীয় �বয্ সাম�ী, 
২৫০ িট পিরবােরর মােঝ সাবান, ১৫০ িট পিরবােরর মােঝ মা�  িবতরণ 
এবং ৭,৮,৯  নং ওয়র্ােডর �ায় সকল জায়গায় জীবাণুনাশক ে� কেরেছন
। লাইলীর  এসকল কাযর্�ম েথেক �ানীয় মানুেষর অসহায়ে�র মােঝ 
একটু হেলও আগামী িদেনর স�াবনা ও আশা জািগেয় তুলেছ।
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