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বাগেরহাগের পূবব সাগেড়া গ্রাগে কগরানা প্রতিগরাধ ও  SDGs বাস্তবােগন গ্রাে উন্নেন 

দগের তবতবধ উগদযাে 

একদল প্রশিশিত সেচ্ছাব্রশত মানুষ একশিত হয়ে VDT গঠন কয়েয়ে। যাো এলাকাে মানুয়ষে জীবনমায়নে উন্নেয়ন শবশবধ 

কাযযক্রম বাস্তবােন কয়ে আেয়ে। যাে েভাপশত লাভলী মন্ডল নােী সনিী মশহলা সমম্বে। এই VDT এে েদেয েংখ্যা ২৫ 

জন।  

সদয়ি কয়োনা প্রাদুভযাব ঘটয়ল কয়োনা প্রশতয়োয়ধ পূবয োয়েড়া VDT স্থানীে জন োধােণ, ইউশনেন পশেষদ, অনযানয েেকােী 

সবেেকােী েংস্থাে োয়ে যুক্ত হয়ে নানা কাযযক্রম বাস্তবােন কয়ে চয়লয়ে। কয়োনা প্রশতয়োয়ধ তাো এ পযযন্ত ৫০০শট শলফয়লট, 

৩৬০শট মাস্ক, ৪৩০শট োবান ২৮৪শট খ্াদয োহাযযয, ৬শট পাশনে পট, ৪০শট হযান্ড ওযাি শবতেণ কয়েয়ে। গ্রায়মে ৩০০০ (শতন 

হাজাে) সলাকয়ক োমাশজক দুেত্ব সময়ন চলয়ত, ৮ সদায়কয়ন ৪০শট সকাট এয়ক শনোপদ দুেত্ব বজাে সেয়খ্ সকনা সবচাে উদু্ধদ্ধ 

কয়েয়ে। ফয়ল গ্রামশট এখ্নও কয়োনা মুক্ত েয়েয়ে। 

এই কয়োনা প্রশতয়োয়ধে কাযযক্রম বাস্তবােয়নে পািাপাশি পূবয োয়েড়া VDT তৃণমূল পযযায়ে SDGs বাস্তবােন কয়ে 

চয়লয়ে। েব ধেয়ণে দাশেদ্রতা দুে কেয়ত তাো GGS গঠন কয়ে নানা আেমুশখ্ কাযযক্রয়ম গ্রায়মে হত দশেদ্র নােীয়দেয়ক 

উৎোশহত কেয়ে। োমাশজক শনোপত্তা সবষ্টনীে আওতাে ২৯শট VGD, ১১০শট VGF, ২৬শট শবধবা, ১২৫শট বেস্ক ভাতা, ১৫ 

জন মাতৃকাশলন ভাতা, ১১৬ জনয়ক সেিন কার্য সপয়ত েহয়যাশগতা প্রদান কয়েয়ে। 

েব ধেয়নে িুধা দুে কেয়ত পুশষ্টকে খ্াবাে গ্রহয়ন জন োধােণয়ক উৎোশহত কো হয়েয়ে। ২৯শট পশেবাে বাড়ীে আশিনাে 

েব ধেয়নে েবশজ চাষ কয়েয়ে। ৬শট নতুনেহ সমাট ১১শট সপাশি খ্ামাে গয়ড় উয়ঠয়ে যা সেয়ক প্রশতশদন ৪০০০ (চাে হাজাে) 

শর্ম উৎপন্ন হে ও ১৯ জয়ন গাভী পালন কেয়ে যা সেয়ক প্রশতশদন ৮০ সকশজ দুধ উৎপন্ন হয়চ্ছ।  

এই কয়োনা কাশলন েময়ে কশমউশনশট শিশনয়কে কাযযক্রয়ম VDT দল শবয়িষ েহয়যাশগতা প্রদান কয়ে চয়লয়ে। VDT এে 

উয়দযায়গ গয়ড় প্রশতশদন ৩০/৪০ জন কশমউশনশট শিশনয়কে সেবা শনয়চ্ছ। এোড়া পশেষ্কাে পশেচ্ছন্ন োকয়ত শনেশমত োবান 

শদয়ে হাত ধুয়ত, মাস্ক বযবহাে কেয়ত ১৬শট উঠান ববঠয়কে মাধযয়ম মানুষয়ক েয়চতন কো হয়েয়ে।  

কয়োনা কাশলন েুশটে েময়ে সেয়লয়ময়েো বাড়ীয়ত শঠকমত পড়াশুনা কেয়ে শকনা তা তদােকী কো হয়চ্ছ। 

এই কয়োনা কাশলন েময়ে পূবয োয়েড়া VDT ৫শট নােী শনযযাতয়নে ঘটনা প্রশতয়োধ কয়েয়ে। বালয শববাহ প্রশতয়োয়ধ 

সচোেমযান কতৃযক েতকযতা মূলক ১০৬শট শচশঠ সময়েয়দে অশভভাবয়কে কায়ে সপৌঁয়ে সদওো হয়েয়ে। 

 জলাবদ্ধতা দুে কেয়ণ পূবয োয়েড়া VDT শবয়িষ উয়দযাগ গ্রহণ কয়েয়ে। তায়দে আয়বদয়নে সপ্রিাপয়ট ভূশটোমােী খ্াল 

েেকাে পূনঃ খ্নন কয়ে শদয়েয়েন।  

বৃি সোপয়ণে উপে পূবয োয়েড়া VDT জন োধােণয়ক উদু্ধদ্ধ কয়ে ৭০০শট ফলজ ও বনজ গায়েে চাো সোপয়নে বযবস্থা 

কয়েয়ে।  

োমাশজক িাশন্ত ও নযাে শবচাে প্রশতষ্ঠাে পূবয োয়েড়া VDT ১১শট িাশলে বযবস্থাে মাধযয়ম শবয়োধ শনষ্পশত্ত কয়েয়েন। তাোড়া 

২৫০০ টাকাে েেকােী ভাতা যায়ত প্রকৃত িশতগ্রস্থ বযশক্ত  সপয়ত পায়ে তাে জনয ৩১ জয়নে একশট তাশলকা েবয েম্মশতয়ত 

েেকােী দপ্তয়ে সপৌয়ে সদওো হয়েয়ে। 

কয়ব এয়দি সেয়ক কয়োনা অবোন ঘটয়ব সকউ তা বলয়ত পায়েনা । সেই আিাে বয়ে না সেয়ক পূবয োয়েড়া VDT দল 

তৃণমুল পযযায়ে SDGs বাস্তবােয়ন  কাযযক্রম পূণয উদযয়ম শুরু কয়েয়ে। এই প্রশতকুলতাে মায়ে তাো SDGs গ্রাম গড়য়ত 

েফল হয়ব এটাই তায়দে প্রতযািা।  
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