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েঘানা �াম উ�য়ন দল  

 
মািনকগ� েজলার সদর উপেজলার গড়পাড়া ইউিনয়েনর একিট 
�ােমর নাম েঘানা। এখােন িদ হা�ার �েজ� বাংলােদেশর 
সহেযািগতায় গঠন করা হেয়েছ একিট �াম উ�য়ন দল। �ােমর 
দির� মানুেষর জীবন মােনর পিরতৰ্েনর জন্য েঘানা �ােমর �াম 
উ�য়ন দেলর সদস্যরা নানা ধরেনর উ�য়নমূলক এবং 
সেচতনতামূলক কাজ কের যাে�ন। �াম  উ�য়ন দেলর উে�শ্য 
�ােমর আথৰ্ সামািজক অব�ার পিরবতৰ্ন করা এবং মানুষেক 
কুসং�ারমু� কের সেচতন কের গেড় েতালা। �াম উ�য়ন দেলর 
সদস্যরা িনেজেদর সমস্যাগুেলা িনেজেদর মেধ্য আেলাচনা কের 
সমাধােনর রা�া খুেজ েবর কেরন। 

েদেশ কেরানা �াদুভৰ্ােবর েঘানা �াম উ�য়ন দেলর সদসয়রা 
মহামাির �িতেরােধ এলাকার জনগণেক সেচতন করার জন্য 
দািয়� িনেয়  নানা ধরেনর �চার �চারণামূলক কাযৰ্�ম পিরচালনা 
করেছন। গড়পাড় ইউিনয়েনর ৬ নং ওয়ােডৰ্র  েঘানা �াম উ�য়ন 
দল 'আমার �া�্য, আমার দািয়�' এই ে�াগানেক সামেন েরেখ 
�িতিদন বাড়ী বাড়ী �চারপ� িবিল করেছ। কেরানা ভাইরাস 
িনি�� হেয় যায়িন। বরং মহামািরর �েকাপ বৃি� েপেয়েছ। ফেল 
আমােদরেক কেরানার সােথ লড়াই কের েবেঁচ  থাকেত হেব। আর 
তার জন্য �থম কাজ হে� �া�্য সেচতন হওয়া, সতকৰ্ হওয়া। 
আমার জীবন আমােকই রক্ষা করেত হেব। অেন্যর উপর িনভৰ্র 
করেল আমরা কেরানা ভাইরােসর সােথ লড়াই করেত পারব না। 
মানুষেক সেচতন কের েতালার এই কােজ েনতৃ� িদে�ন �াম 
উ�য়ন দেলর তরুণ সদস্য িলনা আ�ার। নারী িহসােব �চার 
�চারণার সময় িলনা আ�ারেদর নানা ধরেনর সমস্যার স�ুখীন 
হেত হে�। িক� িলনা েসগুেলােক পা�া না িদেয় মানুষেক সেচতন 
কের যাে�ন। ঘের ঘের েপৗঁেছ িদে�ন সেচতনতার �চারপ�।   

বাড়ী বাড়ী িগেয় হাতেধায়ার েকৗশল �দশৰ্েনর মাধ্যেম 
মানুষেক সেচতন করেছন নারীেন�ী েরােকয়া েবগম
কেরানা মহামািরর িন�ুরতায় মানুষ যখন  ভীষণভােব আতংক�� 
হেয় ঘরব�ী সময় পার করেছন িঠক তখনই  �বল সাহিসকতা 
িনেয় কেরানা ভাইরােসর হাত েথেক �ামবাসীেক সুরক্ষা িদেত  
মােঠ ময়দােন ঘুের ঘুের কাজ কের যাে�ন ময়মনিসংহ সদর 
উপেজলার চর িনলক্ষীয়া ইউিনয়েনর রাঘবপুর পি�মপাড়া �াম 
উ�য়ন দেলর সভাপিত েরােকয়া েবগম।  িতিন একা নন এ কােজ 
িতিন আরও সােথ িনেয়েছন �াম উ�য়ন দেলর সদস্য সুমাইয়া 
আ�ার, মারফত আলীসহসহ েবশ কেয়কজন  ইয়ূথ িলডারেক।  
িতিন �ােমর �িতিটা মানুষেক �া�্যস�তভােব হাত েধায়ার 

েকৗশল র� করাে�ন একই সােথ সকলেক মা� পড়ার গুরু� 
বুঝাে�ন। �থেমই িতিন েটিলিভশন ও সামািজক মাধ্যেমর  
সহেযািগতা িনেয় িতিন এ িবষেয় িবেশষজ্ঞেদর কাছ েথেক 
�া�্যিবিধগত িদকগুেলা ভােলা ভােব েজেন েনন। এরপর িতিন 
িনজ উেদ্যােগ সাবান ও স্যািনটাইজার �য় কের বাড়ী বাড়ী িগেয় 
উঠােন বাড়ীর মানুষেদর শারীিরক দূর� েমেন বিসেয়  সিঠকভােব 
হাত েধায়ার েকৗশলগুেলা �দশৰ্ন কেরন। 

এরপর িতিন ঐ উঠােনই উপি�ত নারীেদর িনেয় কেরানা িবষয়ক 
সেচতনতামূলক উঠানৈবঠক স�� কেরন। এভােব েরােকয়ার 
রাঘবপুর �ােমর �ায় সবগুেলার বাড়ীর আি�নায় সেচতনতামূলক 
�দশৰ্নী ও উঠান ৈবঠক স�� কেরেছন। েরােকয়ার েদয়া তথ্য 
মেত �ােমর �ায় ২৫০০ মানুষ কেরানা িবষয়ক সেচতনতা �হণ 
কেরেছন। এছাড়া েরােকয়া �ােমর হতদির� ও কমৰ্হীন  মানুষেদর 
তািলকা ৈতির কের েস তািলকা ইউিনয়ন পিরষেদর কােছ হ�া�র 
কেরন, যার ফেল ১৫ জন �কৃত দির� মানুষ সরকারী �াণ 
সহেযািগতার সুেযাগ েপয়েছন।   

কুমারখালী �াম উ�য়ন দেলর উেদ্যাগ 
বােগরহাট েজলার েমােরলগ� উপেজলার খাউিলয়া ইউিনয়েনর 
একিট �াম কুমারখালী। গত কেয়ক িদন েথেক িদ হা�ার 
�েজে�র সি�য় িভিডিট এবং ইয়ূথ সদস্যরা কেরানাভাইরােসর 
সং�ামণ েরােধ “সবাই িমেল শপথ কির কেরানা মু� �াম গিড়” 
এই ে�াগান িনেয় সি�য় ভােব কাজ করেছ। এলেক্ষ্য �ােমর 
সকল জনগণেক 
সেচতনত া মূলক 
িলফেলট িবতরণ, 
হাত েধায়া ও 
পির�ার পিরছ� 
থাকার জন্য সাবান 
িবতরণ করাসহ 
নানান  েসবামূলক 
কাজ কের আসেছ। 
পাশাপািশ িভিডিট 
সদস্যরা এলাকার বাইের েথেক আসা েলাকেদর �ানীয় েম�ার,  
েচৗিকদার এর সহেযািগতায় পৃথককরণ করার ব্যব�া করেছন।  
এিদেক বিহরাগতেদর চলাচেলর �ান জীবাণুমু� করার জন্য 
িজবাণুনাশক ে� করার জন্য �ানীয় এক চাষীর অেকেজা ে� 
েমিশন েমরামত করার উেদ্যাগ �হণ কের িভিডিট সদস্যরা। েসই 
েমিশন িদেয় বিহরাগতেদর িবচরেনর �ান,  লকডাউন করা বাড়ীর 
আশপাশ, �ােমর গুরু�পূণৰ্ �ান, মসিজদ, েদাকানপােট 
জীবাণুনাশক ে� করার কাজ করা হে�।                           
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