
কেরানা সংকেট িনঃস�ল িনর� মানুষেদর মানিবক 
ব�ু নারী েন�ী �িরন

কেরানা  সংকেট বাংলােদেশ ব্যপকভােব আ�া� েজলাগুেলার 
মেধ্য িকেশারগ� অন্যতম। আর িকেশারগে�র কিরমগ� 
উপেজলা হেলা েজলার কেরানায় মৃতু্যর �থম উপেজলা। এই 
উপেজলার গুজািদয়া ইউিনয়েনর েগাপীনাথপুর �ােমর 
নারীেন�ী �িরন আ�ার। 
েদেশ অেঘািষত লকডাউন শুরু হেল গুজািদয়ার েগাপীনাথপুর 
জািটয়াপাড়া �ােমর দির� মানুষগুেলা ভয়াবহ সংকেট পের 
একবাের িনঃস�ল হেয় অনাহাের , অধৰ্াহাের িদন কাটােত 
থােক। বাড়ীর পােশর এ মানুষগুেলার করুণ অব�া নারীেন�ী 
�িরনেক  গভীরভােব েবদনাহত কের। িতিন িনেজও েকােনা 
িব�শালী পিরবােরর েকউ নন, তাই  িতিন  চািরিদেক আ�ীয়, 
ব�ু, শুভাকা�ী যােক েপেয়েছন সবার সােথ েযাগােযাগ কের এ 
আতৰ্ মানুষগুেলার জন্য হেন্য হেয় সহেযািগতা খুজেত থােকন।   
অবেশেষ তার আহবােন সাড়া িদেয় তার িকছু শুভাকা�ী 
সহেযািগতার হাত বািড়েয় এিগেয় আেসন। সকেলর 
সহেযািগতায় িতিন দির� মানুষগুেলােক েকান রকম বাঁিচেয় 
রাখার লেক্ষ্য তােদরেক খাদ্য সহেযািগতা করার জন্য একিট 
তহিবল গেড় তুলেত সক্ষম হন। িতিন একােজ �াম উ�য়ন 
দলেকও স�ৃ� কেরন। সকলেক সােথ িনেয় িতিন �ােমর 
হতদির� ৪২ জেনর তািলকা ৈতির কের তােদর কােছ 
পিরবােরর সকেলর জন্য দুই দফায় খাদ্য সহেযািগতা েপৗেছ 
েদন। খাদ্য সহেযািগতার মেধ্য িছল  চাল ৭ েকিজ, আলু ২ 
েকিজ, ডাল  ১ েকিজ,  েপয়াজ ১ েকিজ, েতল ৫০০ �াম, 
কাঁচা মিরচ ৫০০ �াম, সাবান ১ টা, চা পাতা ১০০ �াম এবং 
একিট িমি� কুমড়া। এছাড়াও িতিন রমজােন দির�েদর 
তািলকা ৈতির কের তােদরেক মুিড়, েছালা, ডাল েপৗঁেছ 
িদে�ন। 

সুনামগে� উ�ীবক ওবায়দুেলর উেদ্যাগ
সুনামগে�র দিক্ষণ সুনামগ� উপেজলার পূবৰ্পাগলা 
ইউিনয়েনর ২৩২২তম ব্যােচর একজন উ�ীবক ওবায়দুল। 
কেরানাভাইরাস মহামারীর এই সময় িনেজর �াম ও 
ইউিনয়নেক রক্ষা করার জন্য িবিভ� ধরেনর কােজ িনেজেক 
যু� কেরেছন। িতিন জানেত পােরন েয, ইউেরাপ েথেক িফের 
আসা এক দ�িত সরকার িনেদৰ্িশত ১৪ িদেনর েহাম 
েকায়ারাই�াইন না মানার খবর েপেয় িতিন উপেজলা �শাসন ও 

জন�িতিনিধেদর সহায়তায় ঐ দ�িতেক েহাম েকায়ারাই�াইন 
মানার জন্য উৎসািহত কেরন। এছাড়া একটা ে� েমিশন 

িকেন ঐ দ�িতর  বািড়র আশপাশ এবং �িতেবশীেদর 
বািড়েত িজবাণুনাশক ে� কের েদন। এপযৰ্� িতিন ১৬িট 
�াম ও ১৯িট গুরু�পূণৰ্ �ােন জনসাধারেণর মােঝ মা� 
িবতরেণর পাশাপািশ কেরানাভাইরােসর িবরুে� সেচতনতা 
ৈতিরর জন্য িলফেলট িবতরণ কেরেছন। িতিন তার ব�ুেদর 
মেধ্য, েরাড এবং হাইওেয়, িবিভ� েদাকান এবং তার অ�েলর 
েলাকেদর মেধ্য এসব মা� ও িলফেলট িবতরণ কেরন।  

গংগাচড়ায় গ�াচড়ায় কেরানা েমাকােবলায় 
ে��া�তীেদর সমি�ত উেদ্যাগ 

রংপুেরর গ�াচড়ায় জীবেনর ঝঁুিক িনেয় িনজ িনজ ইউিনয়নেক 
কেরানার সং�মণ েথেক বাচঁােনার �াণপণ েচ�া কের যাে�ন 
উপেজলার আলমিবিদতর ইউিনয়েনর ে��া�তীরা। 
কেরানাভাইরােসর �াদুভৰ্ােবর শুর েথেকই সি�িলত ভােব 
ইউিনয়ন পিরষেদর সােথ একা� হেয় কাজ করেছ এলাকার 
উ�ীবক, নারীেন�ী, িজিজএস-এর সদস্য, সুজন এবং ইয়ুথ 
িলডাররা। আলমিবিদতর ইউিনয়েনর ে��া�তী িবেশষ কের 
েশখ রিবউর ইসলাম, �াধীন, শিফকুল, িরপন, িরয়াদ, রািকব, 
েরেজায়ান, িশপন, খািদমুল, িমঠু, যাদু’র সম�েয় গিঠত একিট 
দল �িতিদন িদন েশেষ ইউিপ েচয়ারম্যান আফতাবু�ামান 
আফতাব এর সােথ ৈবঠক কের পরবতৰ্ী িদেনর কােজর 
পিরক�না  ৈতির কের। এই দেলর ৮০ িট পিরবারেক ২০ 
েকিজ কের চাল, এবং ১০০ পিরবারেক ১ িট কের সাবান, 
২০০০ পিরবারেক ১ িট কের হ্যা�-স্যািনটাইজার িবতরণ করা 
হেয়েছ। এছাড়া ৫০০০ মানুষেক মা� িবতরণ করা হেয়েছ। 
পাশাপািশ ইউিনয়েনর রা�া ঘাট সহ �িতিট জায়গায় 
জীবানুনাশক ে� করার কাজ চলমান রেয়েছ। 
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