
কেরানা �িতেরােধ জনগণেক সেচতন কের যাে� 
েকাটাই �ােমর গণগেবষণা দল

 

মািনকগ� েজলার সদর উপেজলার িদঘী ইউিনয়েনর েছা� একিট 
�াম েকাটাই। �ােমর দির� মানুেষর জীবন মােনর পিরতৰ্েনর জন্য 
েকাটাই �ােম গেড় ওেঠেছ একিট গণগেবষণা সিমিত। েদেশ 
কেরানা �াদুভৰ্ােবর পর েকাটাই গণগেবষণা সিমিত কেরানা 
মহামারী �িতেরােধ এলাকার জনগণেক সেচতন করার জন্য 
দািয়� িনেয় নানা ধরেনর �চার �চারণামূলক কাযৰ্�ম পিরচালনা 
করেছ। সরকার যখন ৩১ েম ২০২০ অিলিখত লকডাউন তুেল 
েনন, তখন হা�ার �েজে�র অন্য ে��া�তীেদর মত গণগেবষণা 
সিমিতর  সদস্যরাও নতুন কের নতুন ে�াগান িদেয় কাযৰ্�ম শুরু 
কের। িদঘী ইউিনয়েনর ২ নং ওয়ােডৰ্র  েকাটাই �ােমর 
গণগেবষণা সিমিত 'আমার �া�্য, আমার দািয়�' এই ে�াগানেক 
সামেন েরেখ �িতিদন বাড়ী বাড়ী �চারপ� িবিল করেছ। 
�চারপ� িবিল করার সময় �ামবাসীেক েবাঝােনার েচ�া করেছ 
সরকার লকাডাউন তুেল িদেয়েছন, িক� কেরানা ভাইরাস িনি�� 
হেয় যায়িন। বরং মহামারীর �েকাপ বৃি� েপেয়েছ। ফেল 
আমােদরেক কেরানার সােথ লড়াই কের েবেঁচ থাকেত হেব। 
আমার জীবন আমােকই রক্ষা করেত হেব। মানুষেক সেচতন কের 
েতালার এই কােজ েনতৃ� িদে�ন গণগেবষণা সিমিতর সভাপিত 
জনাব িরনা েবগম। িরনা েবগম সামািজক সমস্যাগুেলােক না িদেয় 
মানুষেক সেচতন কের যাে�ন। ঘের ঘের েপৗঁেছ িদে�ন 
সেচতনতার �চারপ�।  

কেরানা মহামারী েথেক দির� জনগণেক রক্ষা করেত 
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কেরানা সংকেটর ৩য় মােস এেস বাংলােদশ এক িভ� বা�বতা 
েমাকােবলা করেছ। কেরানার ভয়াবহ আতংেকর মােঝ শত শত 
মাসুষ কমৰ্হীন।  িদন এেন িদন খাওয়া মানুেষর েপেটর দােয় ঘের 
থাকার সুেযাগ হে� না। আবার বাজােরর উ�মূেল্যর মা� িকনার  
সামথৰ্ তােদর েনই। তাই এই মানুষগুেলার জন্য িকছু একটা করার 
লেক্ষ্যএকি�ত হেয়েছ েমাট ৭িট �ামউ�য়ন দল। তােদর েযৗথ 

েনতৃে� শুরু হেয়েছ এক িবশাল কমৰ্যজ্ঞ। টা�াইল েজলার 
েগাপালপুর ও ভূঞাপুর উপেজলার ফলদা িহ�ুপাড়া, 
আগেতিরল্যা, েহমনগর, শাখািরয়া , েবলুয়া, কােহতা  ও মািটকাটা 
�াম উ�য়ন দেলর ে��ােসবীরা ে��া�েমর িভি�েত দির� 
মানুষগুেলার জন্য মা� ৈতির করা শুরু কেরেছন।  কাজিট চলেছ 
ে��া�তী উেদ্যােগ এবং �ানীয় ব্যব�াপনায়।  �ানীয় এবং �ানীয় 
মানুষ যারা বাইের  অব�ান কেরন এমন িব�বান মানুষেদর কাছ 
েথেক অথৰ্ সং�হ কের কাপড় �য় কের ে��া�তীেদর 
ে��া�েমর িভি�েত �াথিমক পযৰ্ায় ৫ হাজার মা� ৈতিরর 
কাযৰ্�ম হােত েনওয়া হেয়েছ। এই কােজ হাত লািগেয়েছন  
নারীেন�ী িরনা খাতুন, সািহদা ইসলাম, ফিজলা েবগম ও েবলুয়া 
মানব উ�য়ন গণগেবষণা সিমিতর সভাপিত ও উ�ীবক পারুল 
আ�ার।  ৈতির মা�গুেলা �াম উ�য়ন দেলর ব্যব�াপনায়  দুইিট 
উপেজলার েমাট ৭ িট �ােমর দির� মানুেষর মােঝ িবতরণ করা 
হেব। মা� িবতরেনর পাশাপািশ  মা� পড়ার গুরু� এবং ব্যবহার 
িবিধ স�েকৰ্ও সেচতন করা হে� �াম উ�য়ন দেলর উেদ্যােগ।  

েপউলাদহ িভিডিট’র উেদ্যােগ কেরানা-সিহ�ু �াম 
গড়ার েচ�া    

রংপুেরর গংগাচড়া উপেজলার েবতগািড় ইউিনয়েনর ৯নং ওয়ােডৰ্র 
েপউলাদহ �ামেক কেরানা সিহ�ু �াম িহেসেব গেড় েতালার েচ�া 
কের যাে� িভিডিট সভাপিত েমাঃ মাহফুজার রহমােনর েনতৃে� 
দেলর অন্যান্য সদস্যগণ। েদেশ  কেরানা ভাইরােসর আিবৰ্ভােবর 
পর েথেক তারা ব্যি�গত পির�ার পির��তার উপর েবশী েজার 
িদেয় আসেছন। এর অংশ িহেসেব িবিভ� সমেয়  সমেয় তারা 
তােদর এলাকার মানুষেদর  ২০ েসেক� সময় িনেয় িক িনয়েম 
হাত ধুেত হেব তা িশিখেয় েদন এবং ৪০িট অস�ল পিরবােরর 
মােঝ ৪০িট সাবান িবতরণ কেরন। এছাড়া তারা ‘সিদৰ্, কািশ, 
�ের- থাকুন  সবাই ঘের’, ‘আত� নয়, সেচতনতাই পাের 
কেরানােক করেত জয়’ ইত্যািদ ে�াগােনর মাধ্যেম মানুেষর কােছ 
সেচতনতামূলক বাতৰ্া ও কেরানাকালীন সমেয় শারীিরক দুর� 
বজার রাখার গুরু� েপৗঁছােত েপেরেছন।  একােজ িভিডিট’র 
সদস্য িবউিট আ�ার, িমজানুর রহমান, েজাবােয়দ, িমঠু িময়া �মূখ 
সািবৰ্কভােব সহেযািগতা কেরন। 
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হাত েধােবন। ঘের থাকুন, সু� থাকুন;
সকল �কার �া�্যিবিধ েমেন চলুন।
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