
মা-েছেল কেরানা েযা�া

রাজশাহী েজলার চারঘাট উপেজলার সরদহ ইউিনয়েনর ৩নং 
ওয়ােডর পি�ম িঝকরা �ােমর একজন গৃিহনী েমাসাঃ ঝরনা 
েবগম। ঝরনা েবগম ২০১৫ সােলর অে�াবর মােসর েশেষ িদেক 
রাজশাহী েপা�াল একােডিমেত িবকিশত নারী েনটওয়াকৰ্ 
পিরচািলত ১৩৯ তম ব্যােচর ফাে�শন েকােসৰ্ অংশ�হণ কেরন। 
�িশক্ষেণর পর িতিন �ােমর িপিছেয় পড়া  নারীেদর এিগেয় িনেত 
িবিভ� ধরেনর উেদ্যাগ �হণ কেরন। ঝরনা েবগম িদ হা�ার 
�েজ� এর সহেযািগতায়  ২০১৫ সােলর িডেস�র মােস  ৩০ জন 
নারীেক বসত বাড়ীর আি�নায় সবিজ চাষ িবষেয় �িশক্ষণ করান। 

আবার ২০১৬ িনেজর �ামীেক সবিজ চােষ আ�হী কের তুেলন। 
েদেশ কেরানার �েকাপ শুরুর পর  কেরানা-সিহ�ু �াম গঠেনর 
জন্য িতিন ও তার েছেল সিজব সরকার সরদহ ইউিনয়েনর বাড়ী 
বাড়ী িগেয় িলফেলট িবতরণ করেছন। তার উেদ্যােগ ও িদ হা�ার 
�েজ� এর সহেযািগতায় ৩ িট ক্যাে�ইেন ৫০ জন িশশুেক 
সিঠকভােব হাত েধায়া �দশৰ্ন কেরন। পাশাপািশ এই িশশুেদর 
মােঝ মা� িবতরণ কেরন। িতিন িদ হা�ার �েজে� এর 
সহেযািগতায় ৪০ জনেক হ্যা� ওয়াশ এবং ি�িচং পাউডার িবতরণ 
কেরন।  এছাড়া ঝরনা েবগম ও তার েছেল ডা. আলাউি�েনর 
পিরবােরর পক্ষ হেত �াণ িনেয় ১০ িট পিরবােরর মােঝ ১ েকিজ 
সয়ািবন েতল, ৫ েকিজ চাল, ২ েকিজ আটা,  ১ েকিজ িচিন, ১ 
েকিজ লবন িবতরণ কেরেছন। 

লালচাদপুর িভিডিট’র উেদ্যাগ 

আত� নয়, সেচতনতা-ই হেলা �াণঘাতী কেরানাভাইরাস  েথেক 
বাঁচার একমা� উপায়। এই েচতনােবাধ েথেক রংপুর সদর 
উপেজলার খেলয়া ইউিনয়েনর লালচাদপর �াম উ�য়ন দল �হন 
কেরেছ নানা ধরেনর সেচতনতামূলক উেদ্যাগ।  িভিডিট সভাপিত 
েমাছাঃ নাছিরন আ�ার ও সাধারণ স�াদক েমাঃ আিতকুল 
ইসলাম উভয়ই �িশক্ষণ �া� উ�ীবক। উ�ীবক হওয়ায় 
সামািজক দায়ব�তার তাড়না এবং িনেজেক রক্ষার জন্য সমােজর 
মানুষেক কেরানা েথেক বাচঁােত তারা ব�পিরকর। তাই শুরু 
েথেকই মানুেষর মােঝ সেচতনতা সৃি�র জন্য িনেজেদর 
কিমউিনিটেত িলফেলট িবতরণ, িনরক্ষর েলাকেদর িলফেলট পেড় 
েশানােনা, হাত েধায়ার গুরু� ও েকৗশল জানােত হাত েধায়ার 
আেয়াজন করা সহ িবিভ� ধরেনর কমৰ্সূিচ চলমান েরেখেছ। 
সেচতনতামূলক কাযৰ্�েমর পাশাপািশ মানুষেক হাত েধায়ার 
কােজ আ�হ ৈতরী করেত ৩৫িট অ��ল পিরবােরর মােঝ হাত 
েধায়ার সাবান িবতরণ কেরেছন। েসই সােথ ইউিনয়ন পিরষদ 
এবং সরকারীভােব যারা �াণ েপেয়িছেলা তােদর বাইের কমৰ্  
হািরেয় অসহায় হেয় পড়া এমন ১৫িট পিরবারেক পিরষেদর 
মাধ্যেম খাবােরর ব্যব�া কের। এছাড়া তােদর �ােম এলাকার 
বাইের েথেক আসা ৩ জনেক ১৪ িদন েহাম েকায়াের�াইেন রাখা 
িনি�ত কেরন। তােদর এই কােজ  নারীেন�ী েমাছাঃ েফরেদৗিস 
েবগম, উ�ীবক মাহাবুবুর রহমান, েসতারা েবগম, েজসিমন নাহার 
এবং ইয়ুথ িলডার শািহন শাহ্ সাবৰ্ক্ষিণক সেহােযািগতা �দান 
কেরন। 
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২০ েসেক� ধের 
সাবান িদেয় 

হাত েধােবন।

ঘের থাকুন, সু� থাকুন;
সকল �কার �া�্যিবিধ েমেন চলুন।

১৬২৬৩ �া�্য বাতায়ন
১০৯ জাত�য় েহ�লাইন
০৯৬১১৬৭৭৭৭৭
িবেশষ� েহলথ লাইন

�েয়াজন ছাড়া
বাইের যােবন না

বাইের েগেল
�াভস ও মা�

ব্যবহার করেবন

আপনার �া�য্
আপনার দািয়�

েকািভড-১৯ স�েকৰ্
অপতথ্য ও অপ�চার

এ�ড়েয় চলুন
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