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েমাদারপুর �ােম নারীেন�ী রািহমা আ�ার লাকীর সেচতনতামূলক 
কাযর্�ম
সারা িব� যখন কেরানাভাইরােস আতি�ত িঠক তখনই এই ভাইরাস 
�িতেরােধ মােঠ কাজ কের চেলেছ িদ হা�ার �েজ� ে��া�তী ময়মনিসংহ 

সদর উপেজলার চর িনলক্ষীয়া ইউিনয়েনর 
৭নং ওয়ােডর্র েমাদারপুর �াম উ�য়ন 
দেলর সাধারণ স�াদক রািহমা আ�ার 
লািক এবং ইয়ূথ িলডার িজকুসহ অেনেকই 
। রািহমা আ�ার লািক ২০১৩ সােল 
িবকিশত নারী  েনটওয়ােকর্র  নারীেনতৃ� 
িবকাশ শীষর্ক ফাউে�শন েকাসর্ �িশক্ষণ  
িনেয় �ােম িবিভ� সামািজক 
সেচতনতামূলক কাজ কের আসেছন, 
তারই ধারাবািহকতায় িনেজর �াম 
েমাদারপুর েক কেরানাভাইরাস েথেক মু� 

করেত গত ২ এি�ল ২০২০ েথেক ধারাবািহকভােব িবিভ� উেদয্াগ �হণ 
কের চেলেছন। তার মেধয্ রেয়েছ জীবাণুনাশক ে�, সাবান িদেয় হাত 
েধায়ার  িনয়ম কানুন স�েকর্  �ােমর মানুষ েক সেচতনতামূলক পরামশর্ 
ইতয্ািদ। তাছাড়া এলাকার  ইউিনয়–ন পিরষদ 
সদসয্র সহেযািগতায় ইউিনয়ন পিরষদ কতৃর্ক 
�দ� সব ধরেনর �াণ  কাযর্�েমর 
তািলকাকরণসহ িবিভ� ধরেনর কাজ কের 
যাে�ন। সামািজক দািয়�েবাধ ও সমােজর 
অসহায় দু� মানুেষর েসবায় এিগেয় আসার 
জনয্ রািহমা আ�ার লািক সমােজর িব�বান ও 
স�দশালীেদরও এিগেয় আসার আহবান 
জানান। এই কােজর তােক সহেযািগতা করেছন 
তার ভাই ইয়ুথ লীডার  িজকুসহ অেনেকই। 

কেরানা েমাকােবলায় েযৗথভােব কাজ করেছ িদ হা�ার �েজ� 
ও ভায়ালক্ষীপুর ইউিনয়ন

 

কেরানাভাইরাসমু� �াম গেড় েতালার �চারািভযােন িদ হা�ার �েজ� এর 
�াম উ�য়ন দল ও  ইউিস েমা. আশরাফুল ইসলাম সরকার ৬ নং 
ভায়ালক্ষীপুর ইউিনয়ন পিরষেদর সােথ েযৗথভােব কাজ করেছ। উ� কােজ 
এই ইউিনয়েনর মাননীয় েচয়ারময্ান েমা.  শওকত আলী বুলবুল সরাসির 
সহেযািগতা করেছন। তারা িবিভ� �ােম মা� ও িলফেলট িবতরণ কাযর্�ম 
পিরচালনা করেছন। এছাড়া দির� পিরবারগুেলার তািলকা ৈতির কের 
আপদকালীন খাদয্ও িবতরণ করেছন।  

ওয়াডর্ ভাটবাউর ও ছুিট ভাটবাউর �াম উ�য়ন দেলর 
উেদয্ােগ খাদয্ সাম�ী িবতরণ 

১৭ এি�ল ২০২০ ইং মািনকগ� সদর উপেজলার িদঘী ইউিনয়েনর ৭ ও 
৮নং ওয়াডর্ ভাটবাউর ও ছুিট ভাটবাউর �াম উ�য়ন দেলর উেদয্ােগ এবং 
িনেজ� অথর্ায়েন ও সেচতন নাগিরকেদর সহায়তায় ৫০০ টাকা মূেলয্র েমাট 
৪০,০০০ টাকার চাল, ডাল, আলু, েতল িবতরণ করা হয়। �ােমর ৮০িট 
দির� পিরবােরর মােঝ এসব খাদয্ সাম�ী িবতরণ করা হেয়েছ।  এসময় 
উপি�ত িছেলন ভাটবাউর িভিডিট �া�ন সভাপিত ও সুজন-সুশাসেনর জনয্ 
নাগিরক মািনকগ� েজলা কিমিটর অনয্তম সদসয্ েমা. আমজাদ েহােসন, 
ছুিট ভাটবাউর িভিডিট সভাপিত েমা. চাঁন িময়া মা�ার, িবিশ� বয্বসায়ী ও 
সমাজ েসবক েমা. লাল িময়া, ভাটবাউর যুব সংেঘর �া�ন সভাপিত 
আেতায়ার েহােসন, েমা. আলতাব েহােসন, ইয়ূথ এি�ং হা�ােরর �া�ন 
�িশক্ষক েমা. রািজব িময়া, ছুিট ভাটবাউর িভিডিট স�াদক েমা. সােনায়ার 
েহােসন, সদসয্ েমা. আলািমন ইসলাম, েমা. শিহদুল ইসলাম, ইয়ূথ িলডার 
সিজবুল ইসলাম, কামরুল ইসলাম, েসৗরভ মাহমুদ েসাহাগ, েস�ু িময়া, 
নাজমুল ইসলাম ও ইউিস আ�ুস সালাম �মূখ।

কেরানা সেচতনতায় এিগেয় এেসেছ বােদাখালী �াম উ�য়ন দল
বােগরহাট েজলার সদর উপেজলার ষাট  গ�ুজ ইউিনয়েনর বােদাখালী �াম। 
এই �ােমর �াম উ�য়ন দেলর 
সভাপিত লীলা রানী ও স�াদক 
নাজমা েবগম এর উেদয্ােগ 
কেরানা �িতেরােধ নানান কযর্�ম 
পিরচািলত হে�। এই কাযর্�েমর 
মেধয্ রেয়েছ সেচতনতামূলক 
িলফেলট িবতরণ। এছাড়াও এই 
�াম উ�য়ন দেল উেদয্ােগ  �ােমর 
৫০িট পিরবােরর মেধয্ সাবান 
িবতরণ করা হেয়েছ।    

দির�েদর পােশ দাড়ঁােলন পূবর্ সােয়ড়া �াম উ�য়ন দল 

কেরানা মহামারীেত মানুষেক ঘের রাখার জনয্ িবিভ� কাযর্�ম কের যাে� 
পূবর্ সােয়ড়া �াম উ�য়ন দেলর সদসরা। 
গৃিহত কাযর্�েমর মেধয্ রেয়েছ 
সেচতনতামূলক �চার ও িলফেলট িবতরণ। 
এছাড়াও এই �াম উ�য়ন দেলর সভাপিত 
লাভলী ম�ল ও স�াদক িবউিট তাফালীর 
উেদয্ােগ অসহায় ৫িট পিরবােরর মােঝ 
খাবার সাম�ী িবতরণ করা হেয়েছ।
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