
�ামবাসীেক িনরাপেদ রাখেত সং�ােম েনেমেছন 
ময়মনিসংেহর উ�ীবক শিফ আলম েম�ার

কেরানা �িতেরােধ গুরু�পূণৰ্ ভূিমকা পালন করেছন ময়মনিসংহ 
সদর উপেজলার চর িনলক্ষীয়া ইউিনয়েনর ১নং ওয়াডৰ্ এর ইউ িপ 
সদস্য ও িদ হা�ার �েজ� এর উ�ীবক শিফ আলম। ২০১৯ 
সােলর িডেস�র মােস চর িনলক্ষীয়া ইউিনয়ন পিরষেদর 
েচয়ারম্যান সহ সকল ইউিপ সদেস্যর সােথ িতিনও িদ হা�ার 
�েজ� এর িবেশষ উ�ীবক �িশক্ষণ �হণ কেরন। �িশক্ষণ 
�হেণর পর শিফ আলেমর সামািজক কাজ করার মেনাবল বৃি� 
পায়, তার মেধ্য সাধারণ মানুষেক স�ৃ� কের কাজ করার 
মানিসকতা গেড় উেঠ এবং মানুেষর েয েকান সংকেট এিগেয় 
আসার দািয়�েবাধও জ�ায়। কেরানা মহামারী বাংলােদেশ আঘাত 
হানার সমেয় যখন কেরানা আতংেক মানুষ ঘরব�ী, তখন িতিন 
সাহিসকতার সােথ তার ওয়ােডৰ্ িবিভ� কাযৰ্�ম পিরচালনা কের 
চেলেছন। শুরুেত এলাকার যুবক ও ছা�ছা�ীেদর িনেয় একিট দল 
গঠন কের িলফেলট িবতরেণর মাধেম সাধারণ মানুষেক সেচতন 
কেরন, এরপর জীবাণুনাশক িছিটেয় পুেরা ওয়াডৰ্ জীবাণুমু� করার  
কাজিট অিত সাহিসকতার সােথ স�� কেরন। এছাড়া েদেশর 
বািহত এবংং ঢাকা ও নারায়নগ� েথেক আসা মানুষেদরেক িনেয় 
যখন এলাকাবাসীর মেধ্য ঘৃণা ও উে�জনা েদখা েদয় তখন িতিন  
সাহিসকতার সােথ �িতিট পিরবােরর েকায়ারা�াইন িনি�ত 
কেরন এবং পিরবারগুেলার খাবার- হাটবাজার সচল রাখার ব্যব�া 
কেরন। পাশাপািশ ইউিনয়ন পিরষদ েথেক পাওয়া ১৫০ েকিজ 
চােলর সােথ িনেজর উেদ্যােগ একিট তহিবল গঠন কেরন এবং 
উ� তহিবল েথেক আরও ৩০ েকিজ আলু, ১৫ েকিজ সয়ািবন 
েতল, ১৫ েকিজ েপয়াজ, ১৫ েকিজ মসুেরর ডাল এর খাবার 
প্যােকজ ৩০িট খানায় বািড় বািড় িগেয় িনজ পিরবহন েযােগ 
েপৗিছেয় েদন। জনসাধারেণর সুেখ দুঃেখ  জীবন বািজ েরেখ সবৰ্দা 
পােশ রেয়েছন এই ইউিপ সদস্য শিফ আলম। তার মানিবক  
কােজর সুনাম িনেজর ওয়াডৰ্ এর পাশাপািশ অন্য ওয়ােডৰ্ও ছিড়েয় 
পেড়েছ।   

কেরানা ভাইরাস �িতেরােধ ব্যিত�মী উেদ্যাগ 
িনেয়েছন েগালবুিনয়া �াম উ�য়ন দেলর সদস্যরা
বােগরহাট েজলার শরনেখালা উপেজলার েখা�াকাটা ইউিনয়েনর 
একিট �াম েগালবুিনয়া। এই �ােমর �াম উ�য়ন দেলর সদস্যরা 
কেরানা �িতেরােধ িনরলসভােব কাজ কের চেলেছ। �াম উ�য়ন 
দেলর সদস্যেদর পিরচািলত উেদ্যােগর মেধ্য রেয়েছ-সাবান, মা�, 
হ্যা�ওয়াস, িলফেলট  ও খাদ্যসাম�ী িবতরণ। এছাড়াও  সামািজক 
দূর� বজায় রাখার জন্য সেচতনতা কাযৰ্�ম পিরচালনা কের 

চেলেছন। বতৰ্মান পিরি�িত িনেয় �াম উ�য়ন দেলর সদস্যরা 
একি�ত হেয় পিরি�িত েমাকােবলার জন্য আেলাচনা কেরন। 

তারা খঁুেজ েবর করেলন �� আেয়র পিরবােরর গভৰ্বতী মােয়রা 
েবিশ সমস্য ও ঝুিঁকেত রেয়েছন। িভিডিট সদস্যরা গভৰ্বতী 
মােয়েদর পােশ দাড়ঁােনার িস�া� িনেলন। িস�া� অনুয়ায়ী তারা 
�� আেয়র পিরবােরর গভৰ্বতী মােয়েদর তািলকা ৈতরী কের িতন 
জন দির� গভৰ্বতী মােক পুি�কর খাবার িবতরণ কেরন । পুি�কর 
খাবাের মেধ্য রেয়েছ কলা, দুধ, িডম ও িব�ুট। এই কােজ েনতৃ� 
িদ�ন নারীেন�ী েসিলনা েবগম।
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রংপুর সদর উপেজলার খেলয়া ইউিনয়েনর দিক্ষণ খেলয়া �াম 
উ�য়ন দেলর সদস্য ও নারীেন�ী েমাছাঃ েসানািল আ�ােরর 
েনতৃে� চলেছ কেরানাভাইরাস �িতেরােধ িবিভ� ধরেনর কাযৰ্�ম। 
িভিডিট’র নারী সদস্যরা তােদর গি�র েভতর েথেকই েচ�া কের 
যাে�ন িনেজেদর �ামেক কেরানা মু�  রাখার। তারা মেন কেরন 
এই মহামারী ভাইরাসেক রুখেত হেল সেচতনতাই একমা� বিল� 
হািতয়ার। তাই তারা এলাকার জনগণেক সেচতন করেত নানা 
ধরেনর উেদ্যাগ �হণ কেরেছন। গত ১ এি�ল ২০২০তািরেখ 
৭০িট সেচতনতামূলক িলফেলট িবতরেণর মাধ্যেম তােদর 
কাযৰ্�ম শুরু কেরন। পরবতৰ্ীেত আবােরা তুলনামূলক কম 
সেচতন এরকম ২৫ জন নারী ও পুরুষেক হাত েধায়ােনার মাধ্যেম 
অন্য মানুষেদর মােঝও সেচতনতা সৃি�র উেদ্যাগ �হণ কেরন। 
কাযৰ্�মিট এলাকােত ভােলা �ভাব েফলায় ি�তীয় ধােপ আেরা ১৮ 
জনেক হাত েধায়ার যথাযথ িনয়মকানুন েশখােনা হয় এবং ৩০িট 
অস�ল পিরবােরর মােঝ ৩০িট সাবান িবতরণ করা হয়। 
পাশাপািশ মানুেষর েভতর ব্যাপক সেচতনতা সৃি�র জন্য দু’িট 
ধােপ ১৩িট হােত েলখা ‘সিদৰ্ কািশ �ের, থাকব সবাই ঘের’, ‘যিদ 
বাইের েযেতই চান, মা� পের েবর েহান’, ‘আত� নয়, সেচতন 
েহান’ ইত্যািদ ে�াগান স�িলত সেচতনতামূলক েপা�ার এলাকার 
িবিভ� গুরু�পূণৰ্ �ােন টািঙেয় েদওয়া হয়। এসব উেদ্যােগ 
সািবৰ্কভােব সহেযািগতা কেরন নারীেন�ী েমাছাঃ িশমু আ�ার 
এবং িভিডিট সদস্য েমাছাঃ সাথী আ�ার।
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