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১ম বষ । ৩য় সংখ া । বৃহ

বাহ

েলর ই-িনউজ লটার

িতবার, ২৩ জুলাই ২০২০

সবাই যিদ হন যু ,
াম হেব কেরানামু

াম ও একজন খায়াজ উি ন
সরদহ ইউিনয়নেনর জনব ল াম িঝকরা। এখােন ায়
৫০০০ মানু েষর বসবাস। জনসংখ ার বিশরভাগই কৃ িষর
উপর িনভরশীল। িশ া, সেচতনতায়
মাগত অ সর াম
িঝকরা। কেরানার সামািজক সং মন
হেল িঝকরা াম
উ য়ন দেলর নতৃ ে মানু ষ েক সংগ ত করা, পিরক না
করা, মানু ষ েক সােথ িনেয় সেচতনতার বাতা পৗেছ দয়া,
া িবিধ মেন চলাসহ িবিভ কায ম পিরচািলত হেয়েছ।
াম উ য়ন দেলর নতৃ ে আশরাফ আলী, সু েলখা বগম,
িবপু ল , রােসল পারেভজ, সু রাইয়া বগম, িঝকরা উ
িবদ ালেয়র ধান িশ ক শামসু ল হক এবং সহকাির ধান
িশ ক আ ু ল বািরর যৗথ উেদ ােগ ামর েত ক বািড়েত
া িবিধ মেন চলা, ১৫০ িলফেলট িবতরণ,১১৭ সাবান
িবতরণ, ১৬০ কাপেড়র তির মা িবতরণ, শারীিরক দু র
মেন চলা, নারী, িশ , িতব ী এবং বয় েদর সর াসহ
িবিভ কায ম পিরচািলত হেয়েছ।

িআিম তা এেসিছ, আপনারাও আসু ন । আমােদর সি িলত েচ ায়
কেরানা সিহ ু
াম গঠেন
েচ া অব াহত রািখ। আামেদর
েত েকর এেকক
েচ া ামেক সু সংগ ত করেব। আিম-আপিন
দািয় িনেল ােম কেরানার ভয় থাকেব না। মানু ষ যখােন সমস া
সখােন। আমরা সৃ র সরা জীব িহেসেব সমস া সমাধান কের চলাটা
নিতক দািয় । কথা েলা অনবরত বেল চেলেছন একজন দািয়
পরায়ণ মানু ষ । নাম তার খায়াজ উি ন। রাজশাহীর চারঘাট
উপেজলাধীন সরদহ ইউিনয়েনর িঝকরা ােমর বািস া। পশায়
একজন ডাক হরকরা। িতিনিয়ত মানু েষর সহায়তা করেত িগেয়
িনেজর ােমর মানু ষ েক আপন কের িনেয়েছন। সবার সমস ােক
িনেজর সমস া মেন কেরন। খায়াজ উি ন িঝকরা াম উ য়ন
দেলর সহ-সভাপিত।

মানু ষ েক সংগ ত করেত সামেন থেক নতৃ
িদেয়েছন
খায়াজ উি ন। ইউিনয়ন পিরষেদর সােথ সম য় কের
িঝকরা উ
িবদ ালয়েক আইেসােলশন এবং
ািত ািনক
কায়ােরি ন িহেসেব ঘাষণা কের এবং ৮জন কােয়ােরি ন
ও ২জনেক আইেসােলশেন রাখা হয়। এখােন যারা অব ান
করেছন তােদর দকভাল করেছন ইউিনয়ন পিরষদ। মানু েষর
াভািবক জীবনধারন িনি ত করেত ১২০ পিরবারেক খাদ
সহায়তা এবং ৪২
পিরবারেক ইউিনয়ন পিরষদ ও ড.
আলাউি ন পিরবােরর প
থেক াণ পাইেয় িদেয়েছন।
জব, অপ চার রােধ মসিজেদ খু ৎ বায় সেচতনতার বাতা
পৗেছ িদেয়েছন। মানু েষর মেন আতংক িছল তা এখন নই।
পিরকি ত ব ব ায়
মাগত এিগেয় চেলেছ িঝকরা াম।
ােমর মানু ষ সং িমত না হেলও বাইের থেক আসা মানু ষ
আ া হেয়েছ। সু র ব ব াপনায় সবাই সু ও হেয়েছন।
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