
�াম উ�য়ন দেলর অনন্য উেদ্যােগ এখেনা পযৰ্� 
কেরানামু� দাউল বারবাকপুর 

িব�ব্যাপী মরণব্যািধ কেরানার তা�েব যখন েদেশ েদেশ অি�রতা 
িবরাজ করেছ, িঠক তখনই নওগা ঁেজলার মহােদবপুর উপেজলার 
১নং ইউিনয়ন মহােদবপুর  ইউিপর ৪নং ওয়াডৰ্ দাউল বারবাকপুর 
�ােমর �ায় ৯৮০ জন মানুষেক সুরক্ষা িদেত �মাগত �েচ�া 
অব্যাহত েরেখেছন �াম উ�য়ন দেলর সদস্যরা। তােদর অ�া� 
�েচ�ায় এখেনা পযৰ্� এই �ােম কেরানাভাইরাস �েবশ করেত 
পােরিন।  দাউল বারবাকপুর �ামিট কৃিষ িনভৰ্র একিট �াম। 

�থম েথেকই �ােমর মানুষেক সুরক্ষা িদেত �াম উ�য়ন দেলর 
সভাপিত তরুণ িশক্ষক ও উ�ীবক হায়দার আলী ম�েলর 
েনতৃে� উ�ীবক শামসুি�ন ম�ল, নারীেন�ী রােশদা েবগম ও 
শাপলা েবগম, গণগেবষক ও ৈজব কৃিষ উেদ্যা�া জুলিফকার আলী 
ম�লসহ িজিজএস, ইয়ূথ ইউিনট এবং �াম উ�য়ন দেলর সদস্য 
িমেল ৫০ জেনর একিট িটম �ােম নানামুিখ কাযৰ্�ম পিরচালনা 
করেত থােক। 

শুরুেত তারা সেচতনতােক গুরু� িদেয় বািড় বািড় িলফেলট 
িবতরণ, মাইিকং, মসিজেদ আেলাচনা এবং বাজাের 
সেচতনতামূলক �চারণা পিরচালনা কেরন। ঘন  ঘন হাত েধায়ার 
গুরু� তুেল ধের �ােমর �েত্যক পাড়ার রা�ার েমােড় েমােড় 
েপা�ার টাি�েয় েদন। বাইের েথেক �ােম �েবেশর েক্ষে� হাত 
েধায়ার জন্য ৬িট �েবশ পেথ েবিসন �াপন কের েদন। এছাড়াও 
�েত্যক বািড়েত সাবান িদেয় হাত  েধায়া হে� িক না তা 
পযৰ্েবক্ষণ কেরন এবং �ােমর ১২০ িট পিরবাের সাবান িবতরণ ও  
১৩৫ িট পিরবােরর ১িট কের মা� �দান কেরন। িনেজেদর 
কােজর সুিবধােথৰ্  দলিট ১০ িট ব্যি�গত সুরক্ষা সাম�ীও �য় 
কেরেছ।  এলাকার েকউ েযন গুজেব কান না েদয় এবং বাইেরর 
েকউ সহেজ �ােম �েবশ করেত না পাের েসজন্য �ােম িনরাপ�া 
েচৗিক বিসেয় িবগত আড়াই মাস �াম পাহারা িদেয় আসেছ। 

িভিডিট দেলর কাযৰ্�ম শুধু এর মেধ্যই সীমাব� েনই, কৃষকেদর 
উৎপািদত শাক সবিজ যখন িব�য় করেত সমস্যা হি�ল তখন 
এই দল বাজার মূেল্যর ১০  শতাংশ েবিশ দােম কৃষকেদর কাছ 
েথেক �য় কের যােদর চািহদা রেয়েছ তােদর  �েত্যেকর বািড় 
বািড় এই শাকসবিজ েপৗঁেছ িদেয়েছন। দাউল বারবারপুর �ােমর 
কমৰ্হীন হেয় পড়া এবং অ��ল ২৫ িট পিরবারেক সরকােরর 
খাদ্য বা�ব কমৰ্সূিচর সহায়তা েপেত ইউিনয়ন পিরষেদর সােথ 
েযাগােযাগ কিরেয় িদেয়েছন। ২৩িট পিরবারেক সরকার �দ� ২ 
হাজার ৫ শত টাকা কের েপেত সহায়তা কেরেছন। তাছাড়া 

িনেজেদর উেদ্যােগ এলাকার সামথৰ্্যবানেদর িনকট েথেক অথৰ্ 
সং�হ কের েসই অথৰ্ িদেয় ৬৭ িট পিরবাের পিরবার�িত ১ েকিজ 
িচিন, ৫০০ �াম েসমাই, ৫০ �াম গুেড়া দুধ, ৪ েকিজ চাল, ৫০০ 
�াম ডাল, ১ িলটার েতল এর প্যােকজ েপৗঁেছ িদেয়েছন। �াম 
উ�য়ন দেলর উেদ্যােগ পুেরা �ােম ছয়বার জীবাণুনাশক ে� করা 
হেয়েছ, যােত �ায় ৭০০ িলটার জীবাণুনাশক িছল। এছাড়াও 
গরু-ছাগল এবং হাসঁ-মুরিগর েমৗসুমী অসুখ িবসুখ দূর করেত 
িটকাদান কমৰ্সূিচও পালন কেরেছন। িজিজএস সদস্যেদর 
উেদ্যােগ ৩০ িট পিরবাের শাক-সবিজর বীজ িবতরণ করা হেয়েছ। 
দাউল বারবাকপুর �াম উ�য়ন দল একিট বীজ ব্যাংক �িত�া 
কেরেছ, যােত �িতিট ফসেলর বীজ জমা হেব এবং আগািম 
েমৗসুেম তা মানুষেক েদয়া হেব। পাশাপািশ এলাকার তরুণেদর 
কমৰ্সং�ােনর জন্য যুব উ�য়ন অিধদ�র এবং িবিভ�  
েসবাদানকাির �িত�ােনর সােথ েযাগােযাগ কের �াম ডা�ার, পশু 
িচিকৎসক, েমাবাইল সািভৰ্স এবং �াফিটং �িশক্ষেণর পিরক�না 
�হণ করা হেয়েছ। কেরানা ভাইরােসর �াদুভৰ্ােব ধান কাটেত 
�িমক সংকট হেল িনেজরা বদলা প�িতেত ১৬ জন কৃষক 
পর�র পর�েরর ৬৮ িবঘা জিমর ধান েকেট িদেয়েছন। এখােন 
সমবায়িভি�ক উৎপাদেনর সহায়ক পিরেবশ সৃি� হওয়ায় ৩িবঘা 
জিমেত িট-আমন বা বষৰ্ালী ধােনর চারা েরাপন করা হেয়েছ। 
এখান েথেক �ায় ৩০০ িবঘা জিমেত চারা েরাপন করা স�ব হেব। 
এিট এখন পযৰ্� কেরানা সহনশীল �ামগুেলার মেধ্য অনন্য 
উেদ্যাগ। 

�মাগতভােব �ােমর সিত্যকার উ�য়ন ও �িনভৰ্রতার লেক্ষ্য 
দাউল বারবাকপুর �াম উ�য়ন দল অিবরাম গিতেত এিগেয় 
চেলেছ। জনেগাি�র �েত্যকেক যু� করেত পারেল েয দৃ�া� সৃি� 
হেত পাের তার �কৃ� উদাহরণ এই �াম।  

কেরানা �িতেরােধ �াম উ�য়ন দেলর সভাপিতর 
উেদ্যাগ
ক�বাজার েজলার চকিরয়া উপেজলা েকানাখালী ইউিনয়েনর 
জ�লকাটা �াম। এই 
�ােম �ায় ৩ হাজার 
েলােকর বসবাস। �ামিট 
এখেনা কেরানামু�। 
কেরানামু� �াম বজায় 
রাখেত সজাগ হেয় কাজ 
কের যাে� জ�লকাটা 
�াম উ�য়ন কিমিটর 
সদস্যরা। �াম উ�য়ন 
কিমিটর সভাপিতর 
মুসিলম কােদর এর 
উেদ্যােগ ধমৰ্ীয় উৎসব 
ঈদেক সামেন েরেখ 
ঈদগাহ মসিজেদ েনয়া হেয়েছ িবেশষ দুিট ব্যব�া। হাতেধায়ার 
জন্য ২০িট সাবান ও জীবানুমু� করেনর জন্য ২০িট েহে�ািট এর 
ব্যব�া কেরন। এছাড়াও �াম উ�য়ন দেলর সহেযািগতায় এলাকায় 
৩০ িট মা� িবতরন, শািরিরক দূর� বজায় েরেখ ঈেদ জামাত 
অনুি�ত হয়। �াম উ�য়ন এমন আেয়াজেন �ােমর সাধারন মানুষ 
সে�ুি� �কাশ কেরন।
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