
কেরানা �িতেরােধ �ামবাসীেক সােথ িনেয় লেড় 
যাে�ন টা�াইেলর েমাফা�ল

কেরানা মহামারীর ভয়াল থাবায় উলট-পালট হেয় েগেছ সারা িব�। 
জীবন-জীিবকা েথেক শুরু কের মানুেষর অভ্যাস, জীবনাচার 
সবিকছুেতই েলেগেছ কেরানার ধা�া। মানুষ অবাক হেয় �ত্যক্ষ 
করেছ এক অভুতপূবৰ্ পিরি�িত। সাংঘািতক আতংেক িকছু মানুষ 
পার করেছ ঘরব�ী জীবন আবার েপেটর দােয় ভয়েক সােথ 
িনেয়ই জীবন সং�াম চািলেয় যাে� েদেশর িসংহভাগ দির� মানুষ। 
একিদেক আ�া� হবার আতংক আর অন্যিদেক কমৰ্হীন হেয় 
পড়া সহায়-স�লহীন মানুেষর েবেঁচ থাকার সং�াম। এমন এক 
আতংক�� পিরি�িতেতও িকছু মানুষ আেছন যারা েয েকান 
সংকেট �বল সাহিসকতা িনেয় মানুেষর পােশ দাঁড়ােত পােরন, 
ভয়েক জয় কের অেন্যর মেধ্য ভরসার স�ার করেত পােরন। 
এমনই একজন মানুষ টা�াইল েজলার ভুঞাপুর উপেজলার 
িনকরাইল ইউিনয়েনর িনকরাইল �ােমর েমাফা�ল েহােসন 
ফিকর। েমাফা�ল িনকরাইল �াম উ�য়ন দেলর সহ-সভাপিত। 
মানুষ তােক একজন্য স�ন ব্যি� এবং সমাজেসবক িহেসেবই 
িচেন এবং স�ান কের। কেরানা মহামািরেত তার িনজ এলাকার 
মানুষ কমৰ্হীন ও গৃহব�ী হেয় পেড়। এ অব�ায় েমাফা�ল 
�থেমই �াম উ�য়ন দেলর সদস্যেদর িনেয় একিট িটম গেড় 
েতােলন এবং উ� িটমেক েছাট েছাট ভােগ ভাগ কের বািড় বািড় 
পাঠান। িনেজও যাে�ন পাড়ায় পাড়ায়। সদস্যরা সকেলই বািড় 
বািড় িগেয় সেচতনতামূলক �চারকাযৰ্ পিরচালনা কের যাে�ন। 
�চােরর গুরু�পূণৰ্ িদক িছল- �া�্যিবিধ সবাই েযন েমেন চিল, 
িনেজ িনরাপদ থািক, পিরবােরর অন্যেদর িনরাপদ রািখ, েকউ খুব 
েবিশ �েয়াজন না হেল বাড়ীর বাইের েবর হেবানা, জরুরী 
�েয়াজেন বাইের েগেল েযন অবশ্যই মা� পিরধান করেবা। 
সেচতনতার পাশাপািশ কেরানার �ভােব িবপ� হেয় পড়া কমৰ্হীন  
েলাকজেনর ক� লাঘেবর জন্য তার উেদ্যােগ এবং সমােজর  
িব�বানেদর সহেযাগীতায় ২০০ পিরবােরর হােত িকছু খাদ্য 
সাম�ীও েপৗঁেছ েদন। খাদ্য সাম�ীর মেধ্য িছল চাল , ডাল , 
েসমাই, গুড়ঁা দুধ ও লবণ। কেরানা �িতেরােধ এবং �ােমর 
সাধারণ  মানুষগুেলােক সুরক্ষা েদয়ার �ত্যেয় েমাফা�ল েহােসন 
এর লড়াই চলমান রেয়েছ।    

কুিখয়া �ােমর ইয়ূথেদর জীবাণুনাশক ে� 
সারা িব� কাঁপেছ এখন কেরানার ভেয়। বাংলােদশও তার 
িবপরীত নয়। সরকােরর পাশাপািশ িবিভ� সংগঠন ও ব্যি� এই 
কেরানা েমাকােবলার জন্য িনর�র কাজ কের চেলেছন।
এমনই একদল সাহসী েযা�া খুলনা েজলার ডুমুিরয়া উপেজলার 

সাহস ইঊিনয়েনর কুিকয়া �ােমর ইয়ূথ ইউিনট সদস্যরা। ৮ মাচৰ্ 
�থম কেরানা েরাগী শনা� হওয়ার পর  েথেকই তারা কুিখয়া �াম 
উ�য়ন দল ও অন্যান্য ে��ােসবক এবং নারীেন�ীেদর সােথ িনেয় 
সচেনতামূলক িবিভ� কাযৰ্�ম ও সামািজক দূর� েমেন চলােত 
সহেযািগতাসহ কিমউিনিট মিবলাইেজশেনর কাজ কের চেলেছন। 

গত ১৪ জুন �ামিভি�ক ইয়ূথ ইউিনেটর িমিটং-এ পুরা এলাকায় 
তারা জীবাণুনাশক ে� করার িস�া� েনওয়া হয়। িনেজরা 
উেদ্যাগ িনেয় �িতিট সদস্যরা িকছু িকছু টাকা সং�হ কের েমাট 
৫০০ টাকা সং�হ কেরন। েসই টাকা িদেয় তারা ি�িচং পাওডার 
�য় কেরেছন। গত ২৩ জুন ২০২০ তািরেখ পূবৰ্ পিরক�না 
মািফক কুিখয়া �ামিভি�ক ইয়ূথ ইউিনেটর সদস্যরা একি�ত হন 
পুেরা �ােম জীবাণুনাশক ে� করার জন্য। তারা সবাই িমেল 
কুিখয়া �ােমর গুরু�পূণ �ান, রা�া ও েদাকানগুেলােত েমাট ৮০০ 
িলটার জীবাণুনাশক ে� কেরন। 

শুধুমা� কুিখয়ার ইয়ূথরাই নয়, পুরা সাহস ইউিনয়েনর এই রকম 
সকেলর িমিলত �েচ�ার জন্য সাহস ইউিনয়ন এখনও কেরানার 
সং�মণ েথেক মু�।

লক ডাউন কের �াম সুরক্ষা করেলা �াম উ�য়ন দল।
েহামেকায়াের�াইন ও লক ডাউন কের �ােমর সাধারণ জনগন ও 
জন�িতিনিধেদর কােছ জনি�য় হেয়েছন রাজবাড়ী েজলার 
কালুখালী উপেজলার মৃগী ইউিনয়েনর িশকজান �াম উ�য়ন দল 
ও ইয়ুথ ইউিনেটর সদস্যবৃস্দ। গত ১৫ জুন ২০২০ আসাদুল নােম 
একজন গা�ৰ্স কমৰ্ী ঢাকা েথেক তার িনজ বাড়ী িশকজান �েম 
আেসন। ১৬ জুন সকাল েথেক তার শরীের �র ও নােক পািন 
থাকায় িশকজান �াম উ�য়ন 
দেলর সভাপিত রাহাদ 
েহােসন আসাদুলেক �ানীয় 
কালুখালী উপেজলা �া�্য 
কমে�� এ িনেয় কেরানা 
পরীক্ষা করান। ২৪ জুন 
আসাদুেলর কেরানা পিজিটভ 
ধরা পেরন। অতপর িভিডিট 
সভাপিত িভিডিটর অন্যান্য 
সদস্য, ইয়ুথ ইউিনট ও 
�ানীয় �শাসনেক  সােথ 
িনেয় িশকজান �ােমর ৫ িট 
বাড়ী লকডাউন এবং 
আসাদুলেক েহামেকায়াের�াইন িনি�ত কেরন। লকডাউন এবং 
েহামেকায়ের�াইন েযন যথাযত ভােব িনয়ম েমেন হয় িভিডিট 
এবং ইয়ুথ ইউিনেটর সদস্যগন তা সাবৰ্ক্ষিনক  তদারিক করেছন।
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ঘের থাকুন, সু� থাকুন;
সকল �কার �া�্যিবিধ েমেন চলুন।
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এ�ড়েয় চলুন

লক ডাউন কের �াম সুরক্ষা
করেলা �াম উ�য়ন দল।


