
কেরানা েমাকােবলায় ময়মনিসংেহর জুেলখা েবগেমর 
সাহসী লড়াই

"সবাই িমেল শপথ কির, কেরানাভাইরাস-সিহ�ু �াম গিড় " এই 
�ত িনেয় নারীেন�ী ও বয়ড়া নদীর পাড় �াম উ�য়ন দেলর 
সহ-সভাপিত জুেলখা েবগম তার �ামেক কেরানাভাইরাস মু� 
রাখেত  লড়াই চািলেয় যাে�ন। এ  লড়াইেয় স�ৃ� হেয়েছ �াম 
উ�য়ন দল, িজিজএস সদস্যগণ, ইয়ূথ, যুবা এবং �ােমর মুর�ীরাও ।  
জুেলেখা সকলেক িনেয় একিট িটম গেড় তুেলন এবং উ�  
িটমেক েছাট েছাট ভােগ ভাগ কের বািড় বািড়  পাঠাে�ন। িনেজও 
যাে�ন।সকেলই বািড় বািড় িগেয় সেচতনতামূলক �চারকাযৰ্ 
পিরচালনা কের যাে�ন। িতিন মােয়েদর সােথ কু্ষ� পিরসের 
উঠান ৈবঠেকরও আেয়াজন কেরন । িতিন নারীেদরেক সব সময় 
সজাগ থাকা, শারীিরক দূর� বজায় রাখা এবং সবার িবপেদ 
এিগেয় আসার অনুেরাধ জানান। জুেলখা েবগেমর সােথ কাজ 
করেছন আেলার িদশা গনগেবষণা সিমিতর সভাপিত েমাছাঃ 
নাসিরন । তােদর েযৗথ েনতৃে� �ােমর �ায় ৪ হাজার ৫০০ মানুষ 
কেরানা িবষয়ক সকল ধরেনর সেচতনতা কাযৰ্�েমর আওতায় 
এেসেছন। এছাড়া �ােমর পেথ ঘােট �ায় ১ হাজার ৫০০ িলটার 
জীবাণুনাশক ে� করা হয় এবং �ােমর মূল �েবশ�াের হাত 
েধায়ার ব্যব�া কের েদওয়া হয়।  িতিন  �ােমর কমৰ্হীন, হতদির� 
মানুষগুেলার একিট তািলকা ৈতির কেরন। �াম উ�য়ন দল এবং 
�ানীয় ��ল ব্যি�েদর সহেযািগতায়  �ােমর তািলকাভু� ৫৫ িট 
পিরবােরর মােঝ সাবান ও মা� এবং একই িদেন বয়ড়া নদীর 
পাড় �াম উ�য়ন দল ও এলাকার িব�বান মানুেষর সহেযািগতায় 
�ােমর ৫০িট কমৰ্হীন অভাব�� পিরবােরর মােঝ ১০ েকিজ চাল, 
১ েকিজ কের ডাল িবতরণ করা হয়। 

সবাই জুেলখােক একজন সহসী কেরানা েযা�া িহেসেবই স�ােনর 
েচােখ েদখেছ।

গংগাচড়ায় িভিডিট’র উেদ্যােগ সচল হেলা কিমউিনিট 
ি�িনক 
"আমােদর ি�িনক আমােদর স�দ” এই ে�াগানেক সামেন িনেয় 
রংপুেরর গংগাচড়া উপেজলার গজঘ�া ইউিনয়েনর ০৬নং ওয়ােডৰ্ 
অবি�ত রাজব�ভ কিমউিনিট ি�িনকিটেক কেরানা বা�ব কের 
গেড় েতালার এক অিভনব প�া অবল�ন কেরেছ রাজব�ভ �াম 
উ�য়ন দেলর সদস্য ও ইয়ুথ িলডার েমাঃ মাসুম িময়ার েনতৃে� 
অন্যান্য  সদস্যরা। এই ি�িনেকর আওতাধীন িতনিট ওয়ােডৰ্র �ায় 
১০/১২ হাজার েলােকর �া�্যেসবার মূল আ�য় �ল ঐ কিমউিনিট 
ি�িনকিট। িক� ি�িনকিট কেরানাকালীন এ পিরি�িতেত  েবিশর 
ভাগ সময় ব� থাকায় মানুষ এ দুঃসমেয় সাধারণ েসবা েথেক 
বি�ত হেতা। এ িবষয়িট িনেয় তারা িভিডিট সভাপিত েমাঃ 

রিফকুল ইসলােমর সে� আেলাচনা কের। তারপর কিমউিনিট 
ি�িনেকর িসএইচিসিপর সে� বেস এই সমেয় কিমউিনিট ি�িনক 
সূিচ  েমেন েখালা রাখার িস�া� েনওয়া হয়। গত ৯জুন ২০২০ 
তািরেখ িভিডিট‘র পক্ষ েথেক ি�িনেকর সামেন হাত েধায়ার �াম, 
সাবান ও পািনর ব্যব�া করা হয়,  যােত ি�িনেক েসবা িনেত 
আসেল সাবান পািন িদেয় হাত ধুেয় �েবশ করেত পােরন। 

এছাড়া ি�িনেকর েভতর ও আশপােশ জীবানুনাশক ে� করা হয় 
এবং মা� নাই- ঔষধ নাই ইত্যািদ হােত েলখা েপা�ার, শািররীক 
দূরে� দাড়ঁােনার বৃ�াকার িচ� এেঁক েদওয়া হয়। এই কােজ 
িবিডিট সদস্য সুিম খাতুন, েমাঃ  নািজর েহােসন, ও স�া খাতুন 
সহেযািগতা কেরন। িসএইচিসিপ েমাছাঃ রুিবনা েবগম এ কাজিট 
চলমান রাখার ব্যাপাের সািবৰ্ক সহায়তার আ�াস েদন। 
 

পাকুিরতা �াম উ�য়ন দেলর উেদ্যােগ হাতেধায়ার 
সুব্যব�া

“আসুন সবাই িমেল শপথ কির, কেরানা-সিহ�ু �াম গিড়”- এই 
ে�াগানেক সামেন েরেখ বিরশাল েজলার আৈগলঝাড়া উপেজলার 
বাকাল ইউিনয়েন পাকুিরতা �ােমর �াম উ�য়ন দেলর উেদ্যেগ িদ 
হা�ার �েজে�র সহেযািগতায় িবিভ� কাযৰ্�ম বা�বািয়ত হে�। 
গত ১৯ েম ২০২০ পাকুিরতা �াম উ�য়ন দল কেরানা ভাইরাস 
েথেক �ােমর সকল মানুষেক কেরানাভাইরাস েথেক সুরক্ষা রাখার 
করণীয় স�েকৰ্ সেচতনতা সৃি�র পাশাপািশ িনরাপ�া িনি�েত 
এলাকার মানুষ েযন িনয়িমত হাত ধুেয় পির�ার পির�� থাকেত 
পাের েস জন্য িনিদৰ্� �ােন েটপকল ও সাবানসহ পািনর �ােমর 
ব্যব�া কের েদন। েযখােন �িতিদন �ায় ১০০-১৫০ মানুষ 
িনয়িমত সাবান িদেয় হাত েধায়ার সুেযাগ পাে�। এছাড়া �ামেক  
জীবাণুমু� রাখেত িবিভ� �ােন জীবাণুনাশক ঔষধ িছটােনা 
কাযৰ্�ম অব্যাহত রাখা হেয়েছ। পাকুিরতা �াম উ�য়ন দেলর  
উেদ্যােগ অনু�ািণত হেয় পা�ৰ্বতৰ্ী �াম উ�য়ন দল, িপিপিজ 
সদস্য, গণ-গেবষণা সিমিত, সুশাসেনর জন্য নাগিরক -সুজন 
কিমিট এ ধরেনর পিরক�না �হণ কেরেছ। পাকুিরতা �াম উ�য়ন 
দেলর স�াদক বাবু সজল হালদার, ইয়ুথ িলডার িদপংকর িব�াস 
ও িশ�ী  িব�াস এর েযৗথ েনতৃে� পিরচািলত সেচতনতামূলক সব 
কাযৰ্�ম এলাকায় ব্যাপক �সংিশত হেয়েছ। 
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ঘের থাকুন, সু� থাকুন;
সকল �কার �া�্যিবিধ েমেন চলুন।
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