
িদঘীেত সেচতনামূলক মাইিকং
 

মানুষেক সেচতন করার জন্য িদ হা�ার �েজ� বাংলােদশ ও িদঘী 
ইউিনয়ন পিরষদ ব্যাপক কমৰ্সূিচ হােত িনেয়েছ। তারা �িতিট 
�ােম মাইিকং করার মাধ্যেম এলাকার মানুষেক সেচতন করার 
েচ�া করেছ। গত ২৪ জুন ২০২০ িদঘী ইউিনয়েনর ৬ নং ওয়াডৰ্ 
েরাহাদহ �ােমর িবিভ� চােয়র েদাকান, েছাট েছাট বাজার এবং

      
েখলার মাঠ, েযখােন সাধারণত মানুষ জমােয়ত হয়, েসসব �ােন 
মাইিকং করা হয়। মাইিকং এ মা� পরা, সাবান িদেয় হাত েধায়া, 
সাবান িদেয় ভাল কের হাত েধায়া ছাড়া েচােখ মুেখ হাত না েদওয়া, 
�েয়াজন ছাড়া বাইের না যাওয়া, শািররীক দূর� বজায় রাখার 
উপর গুরু� েদওয়ার জন্য বলা  হয়। এছাড়া কেরানা িনেয় েয 
সম� অপ�চার ও কুসং�ার রেয়েছ তােত কান না িদেয় মানুষেক 
এই সম� কুসং�ােরর িবরুে� সেচতন হওয়ার  আহবান জানােনা 
হয়। �চােরর সময় যারা মা� পের বাইের েবর হনিন  তােদরেক 
েডেক মা� পরার জন্য অনুেরাধ করা হয়। তােদরেক মা� পরার 
গুরু� তুেল ধের বলা হয়, আমরা যিদ সবাই মা� পির, তাহেল  
কেরানা আ�া� হওয়ার স�াবনা খুবই কম। ফেল আপনারা যারা 
মা� পেরনিন, তারা মা� পরেবন এবং আপনার �িতেবশীেদর 
মা� পরার জন্য অনুেরাধ করেবন। 
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কেরানা মহামাির �েকােপ অিধকাংশ মানুষই আতংক�� হেয় 
গৃহব�ী জীবন শুরু কের। তেব এই ভয়াবহতার মােঝও িকছু 
মানুষ �বল সাহিসকতা িনেয় মানুেষর পােশ দািঁড়েয়েছন, ভয়েক 
জয় কের  মানুষেক সুরক্ষা েদয়ার জন্য লড়াই কের যাে�ন। 
এমনই একজন হেলন ফলদা ইউিনয়েনর মাইজবাড়ী �ােমর গিণ 
িময়া। িতিন �ােমর একজন সাধারণ মানুষ। িদ হা�ার �েজ� 
েথেক উ�ীবক �িশক্ষণ েনয়ার পর তার আ�েহ এবং �ােমর 
অন্যেদর সহেযািগতায় গেড় েতােলন মাইজবাড়ী �াম উ�য়ন দল। 
কেরানা মহামাির বাংলােদেশ আঘাত হানার সােথ  সােথই  িতিন  
িবিভ� মাধ্যম েথেক কেরানা িবষয়ক হালনাগাদ তথ্য সং�হ কের 
এটা উপলি� করেত সক্ষম হন েয, েযেহতু  কেরানা ভাইরােসর 
েকান িটকা বা �ীকৃত েকান িচিকৎসা প�িত নাই  তাই সেচতনতা 
ও অভ্যাসগত পিরবতৰ্নই এর েথেক বাচঁার  একমা� পথ। তাই 
মানুেষর কােছ এ িবষয়ক সেচতনতা ঘের ঘের েপৗঁেছ িদেয় 
মানুষেক এ ভয়াবহ মহামাির েথেক রক্ষা করেত হেব। েস  
অনুযায়ী িতিন �ােমর আরও িকছু তরুণ ও  যুবকেদর িনেয় 
শারীিরক দূর� বজায় রাখা, �া�্যিবিধ েমেন হাত েধায়া, মা� 
পিরধান করা, জরুরী �েয়াজন ব্যতীত ঘেরর বাইের না যাওয়া 
ইত্যািদ সেচতনতামূলক �চারনায় েনতৃ� েদন। িতিন এবং তার 
িটেমর উেদ্যােগ �ােমর �ায় ৩৫০০ মানুষ সেচতনতার আওতায় 
আেস। কেরানা ভাইরােসর কারেণ িবপ�  হেয় পড়া মাইজবাড়ী 
�ােমর ৪১িট দির� পিরবােরর মােঝ খাদ্য সাম�ী িবতরণ করার 
লেক্ষ্য িতিন �ােমর সামথৰ্্যবান পিরবারগুেলার সােথ েযাগােযাগ 
কের িকছু অথৰ্ সং�হ কেরন। েস অথৰ্ িদেয় িতিন �েত্যেকর 
বাড়ীেত খাদ্য সহেযািগতা েপৗঁেছ েদন। খাদ্য সাম�ীর মেধ্য িছল 
চাল, ডাল, েসমাই, িচিন, গুেড়া দুধ এবং লবন।  কেরানার িবরূে� 
গিণ িময়ার লড়াই চলমান রেয়েছ। �ামবাসীর সকেলর কােছই 
গিণ িময়া এখন অিত আপনজন।
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