
ময়মনিসংেহর েগাপা সরকার: এক ব্যিত�মী কেরানা 
েযা�া   

েগাপা সরকার ময়মনিসংেহর দাপুিনয়া ইউিনয়েনর িড. েক 
ইসলািময়া মাধ্যিমক িবদ্যালেয়র একজন িনেবিদত িশিক্ষকা।  িদ 
হা�ার �েজ� পিরচািলত কন্যািশশুেদর জন্য িনরাপদ িবদ্যালয় 
ক্যাে�ইন কাযৰ্�েমর একজন ে��া�তী সহায়ক িশিক্ষকা 
িহেসেব কাজ করার মধ্যিদেয় সামািজক কােজর সােথ যু� হন 
িতিন। ছা�ছা�ীেদর  কােছ িতিন িবদ্যালেয়র িভতের ও বাইের 
আেরকজন মাতৃ�ানীয় অিভভাবক। িবদ্যালেয় িশক্ষা দােনর 
পাশাপািশ সমােজর সকল দুেযৰ্ােগ িবপ� মানুেষর জন্য িতিন সবৰ্দা 
লড়াই কের থােকন। কেরানা দূেযৰ্ােগও িতিন  ঘের বেস  েনই । 
কেরানা মহামারী েথেক এলাকাবাসীেক িনরাপদ রাখার জন্য িতিন 
তার একদল ছা�ছা�ীেক সংগিঠত কেরেছন। এরপর িনেজরা 
িনরাপেদ েথেক িকভােব এলাকার মানুষেক এ িবষেয় সেচতন করা 
যায় এিবষেয়  পিরক�না �হণ কেরন। পিরক�না েমাতােবক 
িবদ্যালেয়র ইয়ুথ ইউিনটেক কােজ লািগেয় িতিন িবদ্যালেয়র 
চারপােশ �িতিট �ােম �ােম সামািজক দূর� বজায় রাখা, িবিধ 
েমাতােবক হাত েধায়ান এবং  কােরা কেরানা সং�মণ হেল  
িচিকৎসার জন্য  েকাথায় েযেত হেব এ িবষেয় �চারািভযান শুরু 
কেরন। ইয়ুথ ইউিনেটর ছা�ছা�ীেদর আ�িরকতায় এবং েগাপার 
েনতৃে� িবদ্যালেয়র পুেরা এলাকার �িতিট বাড়ী সেচতনতা 
কাযৰ্�েমর আওতায় চেল আেস। �িতিট �ােম তরুণ 
ে��ােসবীেদর িদেয় ি�িচং পাউডার ে� করা হয় এবং হাত 
েধায়ার িশখােনার কাযৰ্�ম হােত েনয়া হয়। শুধু সেচতনতামূলক 
কাযৰ্�েমর মেধ্যই িনেজেক সীমাব� রােখনিন েগাপা সরকার। 

কেরানা ভাইরােসর ফেল কমৰ্হীন হেয় পড়া িনর� মানুষগুেলার 
জন্য িনেজর ক�ািজৰ্ত িটউশিনর টাকা িদেয় শুরু কেরন খাবার 
েপৗঁেছ েদয়ার অিভযান। এরপর িতিন মানিবক আেবদন জানান 
তার �া�ন ছা�ছা�ীেদর কােছ। ছা�ছা�ীেদর সহেযািগতায় েগাপা 
৩০,০০০ টাকার একিট তহিবল গঠন কেরন, যা েথেক  এপযৰ্�  

েগা�া, উ�র দাপুানয়া, হারিট, আজমত সহ েমাট সাতিট �ােমর 
৭০ িট  কমৰ্হীন পিরবােরর মােঝ খাদ্য সহেযািগতা েপৗঁেছ েদন। 
সহেযািগতার মেধ্য িছল পিরবার�িত ২ েকিজ চাল, ২ েকিজ আটা, 
আধােকিজ িচিন, আড়াইশ �াম সুিজ, আধােকিজ েসমাই ও নুডুলস 
ও একিট সাবান। এ ছাড়া �িত পিরবাের একিট কের মা�ও 
িবতরণ করা হয়। েগাপা সাধারণত মহামািরর সময় নারী ও িশশুরা 
ঝুিঁকেত পেড়। বাংলােদশ এর ব্যিত�ম নয়। কেরানার এই 
সমেয়ও েগাপা সরকােরর এলাকায় ২ িট বাল্যিববাহ অনুি�ত হেত 
যাি�ল। এই সংবাদ পাওয়ার পর ময়মনিসংহ সদর উপেজলার 
িনবৰ্াহী অিফসােরর সােথ কথা বেলন িতিন। এর পর ময়মনিসংহ 
সদর উপেজলার ভূিম কিমশনােরর এবং মানবািধকারকমৰ্ী 
সাখাওয়াত েহােসন বাবলুর হ�েক্ষেপ এই িবেয় দুইিট ব� হয়। 
েগাপা সরকােরর এ কাযৰ্�ম এলাকায় সাড়া  জািগেয়েছ। 

িনেজর গােছর েলবু িবতরণ করেলন েগৗির রানী দাশ 
 

েগৗির রানী দাশ, ১নং েবতাগা ইউিনয়েনর চােঁদরেঢান �ােমর 
বািস�া। বতৰ্মােন তার বয়স ৭৩ বছর। �ামী ৈশেল� নাথ দাশ, 
চার পু� ও ১ কন্যা স�ােনর জননী েগৗির রানী দাশ। ২০০৩ সােল 
�ামীর মৃতু্যর পর িতিন  ইউিনয়ন পিরষদ েথেক িবধবা ভাতার 
তািলকায় অ�ভুৰ্� হন। িতিন িবধবা ভাতার টাকা েপেয় উ� টাকা 
িদেয় বাড়ীর আিঙনায় িকছু ফেলর বাগান কেরন। উ� ফেলর 
বাগােন রেয়েছ �ায় ১০ িটর মত কাগজী েলবুর গাছ। উ� গােছ 
�িত বছর �চুর পিরমান েলবু হয়, উ� েলবু িব�য় কের বতৰ্মােন 
িতিন তার ঔষুধ খরেচর টাকা  েযাগান। কেরানা ভাইরাস �াদুভৰ্াব 
শুরুর পর িতিন জানেত পােরন েয িভটািমন িস যু� ফল েখেল 
শরীের েরাগ �িতেরাধ ক্ষমতা বৃি� পায় এবং িবেশষজ্ঞরা িভটািমন 
িস যু� ফলমূল ও খাদ্য �হেণর পরামশৰ্ িদে�ন। তাই িনেজর 
গােছর েলবু গুেলা িতিন তার পাড়া �িতেবশীেদর মােঝ িবতরণ 
করার িস�া� েনন েগৗির রানী দাশ। গত ১৮ েম  ২০২০, িতিন 
তার গােছর ২৩৭ িট েলবু বালিতেত কের  িনেয়  বাড়ীেত বাড়ীেত 
েযেয়  েসই েলবু িবতরণ কেরন, যার আনুমািনক মূল্য �ায় ১ 
হাজার টাকা। তার এই েলবু  িবতরেণ সহেযািগতা কেরন িদ 
হা�ার �েজে�র ইয়ূথ িলডারবৃ�। েগৗির রানী দােশর এধরেনর 
মহতী উেদ্যােগর কারেণ এলাকাবাসী তার �িত কৃতজ্ঞতা �কাশ 
কেরেছন।
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