
কেরানা েরাগীর �িত মানিবকতার হাত িটপনা িভিডিটর

সারা িব� কাপঁেছ এখন কেরানার ভেয়। বাংলােদশও তার িবপরীত 
নয়। সরকােরর পাশাপািশ িবিভ� সংগঠন ও ব্যি� এই কেরানা 
েমাকােবলার জন্য িনর�র কাজ কের চেলেছন।

এমনই সাহসী কেরানা েযা�ােদর একিট দল িটপনা কেরানা 
�িতেরাধ কিমিট। কেরানার শুরু েথেক তারা নানান সেচনতামূলক 
কাজ কের চেলেছন। 

গত ২৪ জুন ২০২০ ডুমুিরয়া উপেজলার খিণৰ্য়া ইউিনয়েনর িটপনা 
�ােমর আ�ুর রিশদ গাজীর ২৪ বছেরর েছেল ওসমান গাজী ঢাকা 
েথেক বািড়েত িফেরন সামান্য �র আর �াসক� িনেয়। তােক 
িটপনা �াম উ�য়ন দেলর সদস্যরা িমেল েহাম েকায়ােরি�ন এ 
রােখন। ডুমুিরয়া উপেজলা �া�্য কমে�� এ খবর িদেল তারা তার 
নমুনা িনেয় খুলনা েমিডেকল কেলজ হাসপাতােল পাঠান। পেরর 
িদন তার িরেপৰ্াট  কেরানা পেজিটভ আেস। 

সােথ সােথ খিনৰ্য়া ইউিনয়েনর েচয়ারম্যান ও িটপনা �াম উ�য়ন 
দেলর সদস্যরা েসই বািড়িট লকডাউন করার ব্যব�া কেরন। 
শুধুমা� লকডাউনই নয়, তার ও তার পিরবােরর সােথ েযন 
মানিবক আচরণ করা হয েসই জন্য অন্যান্য �িতেবশীেদরও 
অনুেরাধ করা হয় ও িভিডিটর মাধ্যেম তদারিক করা হে�।  তােদর 
বাজার কের েদওয়া েথেক শুরু কের তােদর েয েকােনা �েয়াজেন 
সহেযািগতার জন্য �াম উ�য়ন দেলর সভাপিতর সােথ েযাগােযাগ 
করেত বলা হয়। সােথ কেরানা আ�া� ব্যি� িকভােব িনেজর য� 
িনেবন িব� �া�্য সং�ার পরামশৰ্ও তােদরেক জািনেয় েদওয়া হয়। 
সং�মণ এর ঝঁুিক এড়ােনার জন্য পিরবারেকও �েয়াজনীয় পরামশৰ্ 
�দান করা হয়। 

খািদজা এখন মা� আপা নােম পিরিচত

বােগরহাট েজলার শরণেখালা উপেজলার ধানসাগর ইউিনয়েনর 
আমড়াগািছয়া �াম উ�য়ন দেলর সদস্য খািদজা। অন্যান্য সদস্যেদর 
সে� কােঁধ কাধঁ িমিলেয় িতিনও িদেনর পর িদন পির�ম কের 
যাে�ন িনেজর এলাকােক কেরানা মু� রাখার জন্য। খািদজা 

২০১৮  সােল িদ হা�ার �েজে�র দক্ষতাবৃি� মূলক দিজৰ্ �িশক্ষণ 
�হণ কেরন। তারপর েথেক িনেজর উেদ্যােগ েসলাই েমিশন েকেন 
েপাশাক ৈতির কের জীিবকা িনবৰ্াহ করেছন।  কেরানার �াদুভৰ্াব 
শুরু হওয়ার পর িতিন  অন্য সদস্যেদর সােথ িনজ এলাকায় সাবান, 
হ্যা� ওয়াশ, িলফেলট  িবতরণ এবং এলাকার েলাকেদর সামািজক 
দূর� িনি�েত কাজ কের যাি�েলন। পরবতৰ্ীেত কেরানা �িতেরােধ 
মাে�র গুরু� বুঝেত েপের কাটা কাপড় িদেয় মা� ৈতির কের 
এলাকার েলাকজেনর মােঝ িবতরণ করা শুরু কেরন। এরপর িতিন 
�াম উ�য়ন দেলর সভাপিতর সােথ পরামশৰ্ কের ইয়ুথেদর িনেয় 
একটা িটম ৈতির কেরন। তারা এলাকার �িতিট বািড়েত েখাজঁ েনয় 
কারা মা� ছাড়া বাইের েবর হে�। তােদর একটা তািলকা কের 
�াম উ�য়ন দেলর সভাপিতর কােছ �দান কের। এই তািলকা 
েথেক েবাঝা যায় এক বািড়েত ৫ জন েলাক থাকেল শুধু পুরুষ 
মানুষ গুেলা মা� ব্যবহার কের। পক্ষা�ের নারী এবং িশশুরা মা� 
ব্যবহার কের কম। তখন খািদজা বুঝেত পারেলন �ােমর �িত ঘের  
�িতিট মানুেষর জন্য অথৰ্াৎ যােদর মা� েকনার সামথৰ্ েনয় তােদর 
জন্য মা� ৈতির করেত হেব। িতিন এবং �াম উ�য়ন দেলর আরও 
দুই িতনজন িমেল মা� ৈতিরর কাজ শুরু কেরন। মা� ৈতিরর পর 
েসই মা� ঘের  ঘের িবতরণ  কেরন। এ পযৰ্� তারা পায় ২,০০০ 
মা� ৈতির কের িবতরণ কেরেছ। খািদজার এই কােজর জন্য খুিশ 
হেয় অেনেক তােক  এখন মা� আপা বেলও ডােক।

কেরানা �িতেরােধ নারীেন�ী জাহানারা পারভীন

মা� নেভল কেরানা ভাইরাস �িতেরােধর অন্যতম একিট উপায়। 
কেরানা ভাইরােসর মত মহামাির েথেক সাধারন জনগণেক রক্ষা 
করেত মাে�র িবক� েনই। আর এর জন্য �েয়াজন �া�্য স�ত 
মা� ব্যাবহার করা। তৃণমুল পযৰ্ােয়র জণসাধারণ অিধকাংশই 
েযেহতু দাির� সীমার িনেচ বসবাস কেরন তাই সকেলর পেক্ষ 
�া�্য স�ত মা� �য় করা দির� জনগেনর পেক্ষ স�ব হয় না 
।সরকার েথেক  �েত্যেকর জন্য মা� পড়া বাধ্যতামুলক েঘাষণা 
করায় �ােমর দির� মাসুেষর কােছ মা� েপৗেছ িদে�ন যেশার 
েজলার মিনরামপুর উপেজলার মেনাহরপুর �ােমর পি�ম 
মেনাহরপুর �ােমর �াম উ�য়ন দেলর সদস্য ও নারী েন�ী  
জাহানারা  পারভীন। �াম উ�য়ন দেলর সহেযািগতায় �ােমর ধনী, 
চাকিরজীবী, ব্যাবসায়ী, স�ল কৃষক ব্যাি�েদর েথেক গত ২৪ জুন 
৮ শত টাকা নগদ সং�হ কেরন। জাহানারা পারভীন উ� টাকা 
িদেয় বাজার েথেক কাপড় িকেন িনেজ েসলাইেমিশেনর মাধ্যেম 
১৫০ কাপেড়র মা� ৈতরী কেরন। মা�গুিল িতিন িভিডিটর 
িনধৰ্ািরত দির�েদর তািলকা েথেক �ােমর ১৫০ জন নারী পুরুেষর 
মেধ্য িবতরণ কেরন। মা� েপেয় দির� জনসাধারণ কেরানা 
ভাইরাস েথেক রক্ষা পাে�। জাহানারা পারভীেনর মত আেরা 
একজন নারী েন�ী তহিমনা পারভীন তার উেদ্যােগ ২০০ মা� 
ৈতরী কের দির� জনগেনর মেধ্য িবতরণ করার ই�া ব্যা� কেরন।
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ঘের থাকুন, সু� থাকুন;
সকল �কার �া�্যিবিধ েমেন চলুন।

১৬২৬৩ �া�্য বাতায়ন
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েকািভড-১৯ স�েকৰ্
অপতথ্য ও অপ�চার

এ�ড়েয় চলুন
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