
�ােমর �িতিট ঘের কেরানা �িতেরাধী সেচতনতা 
েপৗঁেছ িদেয়েছন িকেশারগে�র মনিজলা

িকেশারগ� েজলার কিরমগ� উপেজলার েদহু�া ইউিনয়েনর 
ভািটয়া গাংপাড়া �ােমর মনিজলা আ�ার। কেরানা মহামারী 
বাংলােদেশ আঘাত হানার সােথ সােথই  িতিন  িবিভ� মাধ্যম েথেক  
কেরানা িবষয়ক হালনাগাদ তথ্য সং�হ কের এটা উপলি� কেরন 
েয, েযেহতু কেরানা ভাইরােসর েকান িটকা বা �ীকৃত েকান িচিকৎসা 
প�িত নাই তাই সেচতনতা ও অভ্যাসগত পিরবতৰ্নই এ েথেক 
বাচঁার একমা� পথ। তাই সেচতনতার বাতৰ্া ঘের ঘের েপৗঁেছ িদেয় 
মানুষেক এ ভয়াবহ  মহামারী েথেক রক্ষা করেত হেব। েস অনুযায়ী 
িতিন �ােমর আরও িকছু তরুণ ও যুবকেদর িনেয় িব� �া�্য 
সং�ার িনেদৰ্শনা েমাতােবক শারীিরক দূর� রক্ষা করা, �া�্যিবিধ 
েমেন হাত েধায়া, মা� পিরধান করা, জরুরী �েয়াজন ব্যিতেরেক 
ঘেরর বাইের না যাওয়া ইত্যািদ সেচতনতামূলক �চারণায় েনত� 
েদন। িতিন এবং তার িটেমর উেদ্যােগ �ােমর �ায় ১৫০০ মানুষ  
সেচতনতার আওতায় আেস। এলাকার বািহর েথেক িবেশষ কের 
িবেদশ এবং ঢাকা ও নারায়নগ� েথেক আসা পিরবারগুেলার 
েকায়ারা�াইনও িনি�ত করা হয়। মনিজলা ও তার িটেমর 
তৎপরতায় �ােমর িবিভ� �েট জীবনুনাশক িছটােনা হয় যা 
এলাকােক কেরানা ঝঁুিকমু� রাখেত সহায়তা কের। পাশাপািশ 
মনিজলা �ােমর হতদির� ও কেরানার �ভােব কমৰ্হীন হেয় পড়া 
পিরবারগুেলার তািলকা ৈতির কের তা ইউিনয়ন পিরষেদর কােছ 
হ�া�র কেরেছন, যার ফেল েবশ কেয়কজন সহায় স�লহীন  
মানুষ িকছু সরকারী �াণ সুিবধা েপেত সক্ষম হয়েছন। িনেজ 
একজন অিত সাধারণ িব�হীন  মানুষ হওয়া সে�ও িনজ উেদ্যােগ 
এবং �ােমর িকছু স�ল মানুেষর সহেযািগতায় �ােমর অভাব�� 
৭০িট পিরবােরর মােঝ সাবান িবতরন কেরেছন। অিত সাধারণ 
মনিজলার কেরানার িবরূে� এমন অসাধারণ ভােব লেড় যাওয়ার 
েচতনা  �ামবাসীেকও নাড়া িদেয়েছ। �ােমর �েত্যেকই মনিজলার 
এ লড়াইেয়র সােথ এখন মানিসক ভােব একা�।  

গড়পাড়া ইউিনয়েন সেচতনতা কাযৰ্�ম
মানুষেক সেচতন করার জন্য িদ হা�ার �েজ� বাংলােদশ ও 
গড়পাড়া ইউিনয়ন পিরষদ ব্যাপক কমৰ্সূিচ হােত িনেয়েছ। তারা 
�িতিট �ােম মাইিকং করার মাধ্যেম এলাকার মানুষেক সেচতন 
করার েচ�া করেছ। গত ২৪ জুন ২০২০ গড়পাড়া  ইউিনয়েনর ৩ 
নং ওয়াডৰ্ বােজয়া� ভাটারা ওয়ােডৰ্র িবিভ� চােয়র েদাকান, েছাট 
েছাট বাজার এবং েখলার মাঠ �ভৃিত �ােন মাইিকং করা হয়।  
মাইিকং করার মাধ্যেম মানুেষর কােছ মা� পরা,  সাবান িদেয় হাত 
েধায়া, হাত েধায়া ছাড়া েচােখ মুেখ হাত না েদওয়া, �েয়াজন ছাড়া 
বাইের না যাওয়া, শািররীক দূর� বজায় রাখার উপর গুরু� তুেল 
ধরা হয়। এছাড়া কেরানা িনেয় েয  সম� অপ�চার ও কুসং�ার 
রেয়েছ তােত কান না িদেয় মানুষেক এই সম� কুসং�ােরর 

িবরুে� সেচতন হবার আহবান জানােনা হয়। �ামবাসীর উে�শ্য েয 
গুরু�পূণৰ্ ে�াগানিট েদওয়া হয় তা হে�- ‘আমার �া�্য, আমার 
দািয়�’। �চােরর সময় যারা মা� পের বাইের েবর হয়িন 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। 
�চারািভযানিট পিরচালনা কেরেছন িদ হা�ার �েজে�র ইউিনয়ন  
সম�য়কারী েমা: আ�ুস সালাম ও ইয়ূথ িলডার েমা: মাকসুদুর 
রহমান শুভ। 

জািগর পাড়ার েজেগ উঠা  
রাজশাহী েজলার চারঘাট 
উপেজলার সরদহর 
ইউিনয়েনর ৪নং ওয়ােডৰ্ 
চকিঝকরা �ােমর জািগর 
পাড়া। িবল ও মােঠর 
মাঝাখােন অবি�ত এই 
�ােমর েযাগােযাগ ব্যব�া 
এতই খারাপ েয েকােনা 
ভ্যান-ির�া পযৰ্� েযেত 
চায়না। ফেল েকউ এই 
�ােম সেচতনতা কাযৰ্�ম 
চালােত েকউ যায় না। 
িক� �াম উ�য়ন দল ও ইয়ুথ এ্যাে�েসডর িমিটং -এ এই �ােমর 
কথা উেঠ আেস।  সরদহ ইউিনয়েনর ইয়ুথ এ্য�ােসডররা েসই সব  
�ােন কাজ করার পিরক�না  �হণ কেরন।  গত ২২ জুন জািগর 
পাড়া �ােম কেরানা  �িতেরােধ �চার অিভযােনর অংশ িহসােব 
জািগর পাড়ােত উঠান ৈবঠক পিরচালনা কেরন িরয়া ও ইয়ুথ 
এ্যা�ােসডর লাবণী খাতুন। এই �ােমর মানুষ কেরানাভাইরােসর 
নাম শুনেলও এ ভাইরাস �িতেরােধর উপায় তােদর জানা িছল না।  
এ্যামবােসডরগণ উঠান ৈবঠেক কেরানা ভাইরােস কী, এর হাত 
েথেক  রক্ষা পাওয়ার উপায় কী, কেরানা সহনশীলতা কী, কেরানা   
সহনশীল �াম গঠেনর েকৗশল িক, আইেসােলশন, েকায়ােরি�ন,  
পরীক্ষা, িচিকৎসা, মানিবক সহায়তা, নারী ও িশশুেদর সুরক্ষা  
ইত্যািদ িবষেয় আেলাচনা কেরন । ে��া�তীেদর অনন্য উেদ্যােগ 
দুগৰ্ম জািগর পাড়ার মানুেষর মােঝ  েযন কেরানা �িতেরােধর �াণ 
শি� েজেগ উেঠেছ।
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ঘের থাকুন, সু� থাকুন;
সকল �কার �া�্যিবিধ েমেন চলুন।
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