
কেরানার িবরূে� ময়মনিসংেহর আেমনা েবগম চ�ার 
সাহসী �িতেরাধ

কেরানা মহামারীর আতংেক অেনেকই এখন ভেয় গৃহব�ী জীবন 
কাটাে�ন। আবার েকউ েকউ অন্যেক িনরাপদ রাখার �ত্যেয় 
মানুষেক সেচতন করেছন। তােদরই একজন আেমনা েবগম চ�া। 
চ�া ময়মনিসংেহর চরিনলিক্ষয়া ইউিনয়েনর রাঘবপুর �ােমর 
েলতু ম�ল উ� িবদ্যালেয়র �ধান িশক্ষক। িতিন িদ হা�ার �েজ� 
এর হারচেয়জ �কে�র একজন ে��া�তী সহায়ক িশক্ষক। িতিন 
কেরানা মহামারী েথেক এলাকার মানুষেক রক্ষা করার কাজ 
করেছন। িতিন এ কােজর সােথ স�ৃ� কেরন তার একদল 
ছা�ছা�ী এবং এলাকার আরও িকছু ে��া�তী মানুষেক। সবাই 
বাড়ী বাড়ী িগেয় শারীিরক দূর� রক্ষা করা, মা� পরা, �া�্যিবিধ 
েমাতােবক হাত েধায়া, জরুরী �েয়াজন না হেল বাইের না যাওয়া 
ইত্যািদ িবষেয় মানুষেক সেচতন করেছন। এছাড়া িতিন 
ে��া�তীেদর িনেয় হাত েধায়ার িনয়ম �দশৰ্ন, �ােমর মূল �েবশ 
পেথ পথচারীেদর জন্য হাত েধায়ার ব্যব�া করা এবং �ােমর 
রা�াঘাট ও বাড়ীর আি�নায় জীবাণুনাশক ে� করার  অিভযান 
পিরচালনা কেরন। 

এছাড়া কেরানার �ভােব িবপ� হেয় পড়া মানুষগুেলােক বাঁিচেয় 
রাখার জন্য তােদরেক খাদ্য সহেযািগতার ব্যব�া কেরেছন। তার 
খাদ্য সহেযািগতার প্যােকেজর (৫০০ টাকার) মেধ্য িছল ৫ েকিজ 
চাল, ১ েকিজ ডাল ১ েকিজ আলু, ১ িলটার সয়ািবন ৈতল, ১ েকিজ 
েপয়াজঁ, ১ েকিজ লবন ও �েয়াজনীয় মস�া েযমন: হলুদ, মিরচ, 
আদা, িজরা, ধিনয়া ও লব�। চ�া িনেজ িব�শালী নন। িতিন 
ব�ু-বা�ব, শুভানুধ্যায়ী , আ�ীয়- �জন ও �া�ন ছা�ছা�ীেদর 
সহায়তায় এই কাযৰ্�ম পিরচালনা করেছন। সকেলর 
সহেযািগতায় িতিন এক লক্ষ টাকার একিট তহিবল গেড় তুলেত 
সক্ষম হন। উ� তহিবল েথেকই িতিন এ খাদ্য সহেযািগতার 
প্যােকটগুেলা রাঘবপুর �ােমর িকছু িব�হীন পিরবােরর ছা�/ছা�ী 
ও এলাকার গরীব ২০০ িট পিরবাের িবতরণ কেরন। এলাকাবাসীর 
অেনেকই মেন কেরন চ�া দুঃসমেয়র এক সাহসী কেরানা েযা�া।

একজন কেরানা েযা�া সুকৃিত সরকার
সুকৃিত সরকার, খুলনা েজলার ডুমুািরয়া উপেজলার রংপুর 
ইউিনয়েনর েজাড়াবটতলা �ােমর িদ হা�ার �েজ� এর একজন 
ে��ােসবক। িতিন েজাড়াবটতলা �াম উ�য়ন দেলর সাধারণ 
স�াদক। এলাকায় কেরানার �াদুভৰ্াব িনয়�েণ রাখার জন্য ি�িচং 
পাউডার ে� করা েথেক শুরু কের  িটউবওেয়ল গুেলােত সাবান 
েবেঁধ েদওয়ার কাজ কের চেলেছন িতিন। গত ১-১৮ জুন পযৰ্�  

িতিন েমাট ৮০িট সাবান অসহায় মানুেষর মােঝ িবতরণ ও ৫০িট 
সাবান িবিভ� িটউবওেয়েল েবেঁধ িদেয়েছন। তার এই উেদ্যােগর 

কারেণ ২৯৫িট পিরবার হাত 
েধৗত করার কাজিট 
সু�রভােব করেত পারেছন। 
তার একা� �েচ�ায় এবং 
েজাড়াবটতলা িভিডিটর 
সহেযািগতায় িতিন �ােমর 
িবিভ� রা�া ও �িত�ােন 
২৫০ িলটার জীবানুনাশক 
ে� কেরেছন। 
এছাড়াও িতিন েজাড়াবটতলা 
িভিডিট ও �ানীয় িবিভ� 
ব্যি�বেগৰ্র উেদ্যােগ সংগৃিহত 

টাকা েথেক �য়কৃত মানিবক সহেযািগতা বািড় বািড় েপৗঁেছ 
েদওয়া, আ�ােন ক্ষিত�� অসহায় মানুেষর ে��ায় ঘর ৈতিরেত 
সহেযািগতা করা, �িতব�ীেদর পােশ থাকা, বৃক্ষেরাপণ কমৰ্সূিচেত 
অংশ�হণসহ িবিভ� �কার সমাজ েসবা মূলক কােজ �িতিনয়ত 
িনেজেক িনেয়ািজত েরেখেছন।

উ�র খেলয়া সরকার পাড়া �াম উ�য়ন দেলর উেদ্যাগ

রংপুেরর সদর উপেজলার খেলয়া ইউিনয়েনর উ�র খেলয়া 
সরকার পাড়া �াম উ�য়ন দেলর উেদ্যােগ গৃিহত হে� 
কেরানাভাইরাস �িতেরােধ নানা কাযৰ্�ম। এলাকার যারা কম 
সেচতন এরকম ৩৮ জন নারী ও পুরুষেক একি�ত কের 
দুইধােপ কমপেক্ষ ২০ েসেক� কাযৰ্করভােব হাত েধায়ার েকৗশল 
েশখান,  েসই সােথ তােদর এলাকার অিত দির� পিরবােরর ৪০ 
জেনর মােঝ ৪০িট সাবানও িবতরণ কেরন। শুধু তাই নয় উ�র 
খেলয়া  �ামেক নেভল কেরানা মু� রাখেত তারা ধারাবািহক ভােব 
কাজ কের যাে�। এলাকার জীিবকার �েয়াজেন বাইের কাজ করা 
মানুষরা বািড়েত আসেল তােদরক িনজ বািড়েত েহামেকায়ােরি�েন 
থাকার িবষয়িট িনি�ত কেরন িভিডিট সদস্যরা।  কাযৰ্�মগুেলােক 
েমাছাঃ খািদজা আ�ার, েসামা খাতুন, ময়না, ওয়ােছর আলী, 
শ্যামলী রানী, িবনয় কুমার �মূখ সািবৰ্ক সহেযািগতা �দান কের 
আসেছন।
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ঘের থাকুন, সু� থাকুন;
সকল �কার �া�্যিবিধ েমেন চলুন।
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