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মািনকগে� দুইিট �াম উ�য়ন কিমিটর সমি�ত �েচ�া 
 

িদ হা�ার �েজ� বাংলােদশ মািনকগ� েজলার সদর উপেজলার িদঘী ও 
গড়পাড়া ইউিনয়েন �ায়ী�শীল লক্ষয্ অজর্েনর জনয্ ১৮িট �ােম কাজ করেছ। 
�েতয্কিট �ােম িদ হা�ার �েজ� �ােমর গণয্মানয্ বয্ি�বগর্েক িনেয় একিট 
কের �াম কিমিট গঠন কের িদেয়েছ। কিমিটগুেলা �েতয্ক মােস সবাই 
িমেল একি�ত হেয় �ােমর সমসয্া ও সমাধান িনেয় আলাপ আেলাচনা কের। 
এভােবই দুইিট ইউিনয়েনর �াম কিমিটর মানুষগুেলা িবেশষত িদঘী 
ইউিনয়েনর  �াম কিমিটর মানুষগুেলা �িতিট �ােমর মানুেষর সািবর্ক 
জীবনমান পিরবতর্েনর জনয্ 
কাজ কের যাে�। েদশবয্াপী 
কেরানাভাইরােসর সং�মেণর 
শুরুেতই গত ১০ এি�ল ২০২০ 
ভাটবাউর ও ছুিটভাটবাউর দুিট 
�াম কিমিটর সদসয্রা একি�ত 
হেয় একিট সভা পিরচালনা কের এবং িকভােব �াম দুিটর দির� মানুষেক 
সহেযািগতা করা যায় তা িনেয় িনেজেদর মেধয্ আলাপ আেলাচনা কের 
িস�া� �হণ কের। িস�া� অনুযায়ী �াম কিমিটর েনতৃবৃ� এই ভাইরাস 
েথেক �ামবাসীেক রক্ষার জনয্ কখেনা বাড়ী বাড়ী িলফেলট িবতরণ, কখেনা 
মা� িবতরণ, কখেনা সাবান িবতরণ, কখেনা রা�ার েমােড় েমােড় পািনর  
�াম �াপন কের মানুেষর হাত েধায়ার বয্ব�া কের চেলেছন।

িদেন ও রােত মানুেষর পােশ সািচবুিনয়া �াম উ�য়ন দল

�ােমর নাম সািচবুিনয়া। এই �ােম �ায় একহাজার েলােকর বসবাস। 
�ােমর অিধকাংশ েলাক েকান না েকান িদনিভি�ক েপশার সােথ জিড়ত, 
কেরানা মহামিরেত তােদর অিধকাংশ আজ কমর্হীন। ঘের ঘের অনাহাির 
মানুেষর চাপা কা�া। এই রকম একিট পিরি�িত েথেক এই সকল অনাহারী 
মানুেষর পােশ দািড়েয়েছ সািচবুিনয়া ৫ নং ওয়ােডর্র �াম উ�য়ন দেলর 

সদসয্গণ। সািচবুিনয়া হেলা জলমা ইউিনয়েনর একিট �াম। এই �ামিট 
বিটয়াঘাটা উপেজলা ও খুলনা েজলার অ�রভু�। সািচবুিনয়ার �াম উ�য়ন 
দলিট ২৫ সদসয্ িবিশ�য্। উ�ীবক িনমর্লা ম�ল এই �াম উ�য়ন দেলর 
সভাপিত িহেসেব দািয়� পালন করেছন। এইদল বতর্মান অব�ায় িস�া� 
েনয় তারা িকছুু করেব। �থেমই এই দলিট মধয্পাড়ার ৫ নং ওয়ােডর্র 
২৫০িট পিরবােরর তািলকা ৈতরী ও বাছাই কেরন। েয সকল পিরবারগুেলা 
িদনিভি�ক েপশায় িনেয়ািজত তােদর নাম যু� হয় এই তািলকায়। 

�াম উ�য়ন দেলর সদসয্রা িনেজেদর উেদয্ােগ ও এলাকার িকছু ধনী মানুষ  
যারা িনরেব মানুেষর পােশ দাড়ান তােদর সহায়তায় একিট তহিবল ৈতরী 
কের। এই তহিবেল উ�ীবক, নারী েন�ী, ইয়ূথ িলডার, ইউিনয়ণ 
সম�য়কারী, এলাকার গনয্মানয্ মানুষ, ইউিনয়ন পিরষদসহ ে��া�তীরা 
টাকা �দান কেরন। এছাড়াও �াম উ�য়ন দেলর েনতৃে� �ােমর সক্ষম 
মানুেষর বাড়ী েথেক েতালা হয় চাল, ডালসহ িনতয্ �েয়াজনীয় িজিনস। 
তারা তািলকা অনুযায়ী �ােমর এখন পযর্� ১৫০িট পিরবােরর পােশ 
দািড়েযেছন। তােদর মােঝ খাবার িবতরন করেছন। এছাড়াও �ামবািসেক 
সেচতন করার লেক্ষয্ িলফেলট িবতরন, জীবানু নাশক ে�, হাত েধায়া ও 
পির�ার পিরছ� থাকার জনয্ সাবান িবতরন করাও চলেছ সমান তােল। 

এিদেক েসনা বািহনীর ও পুিলেশর টহল তৎপরতা এই �ােমর সাধারণ 
জনগনেক ঘর েথেক েবর না হওয়ার জনয্ �চার করেছন। ফেল �ােমর 
রা�া-ঘাট বাজার সহ সকল �ান এখন জনমানব শূণয্ হেয় পেড়েছ। িদেনর 
েবলায় এই সাম�ী েপৗেছ েদয়া েবশ কিঠন হেয় পের কারন �শাসন েথেক 
িদেনর েবলায় �ােমর মানুষেক ঘর েথেক েবর না হওয়ার আেদশ �দান 
কেরন। হা�ার �েজে�র এই সকল ে��া�তীরা েথেম থােকিন। তারা 
িস�া� িনেলা িদেনর েবলায় সমসয্া িক� রােতর অধাঁের তারা খাদয্ সাম�ী 
েপৗেছ েদেব অনাহার ও অধর্াহাের িদন কাটােনা ঐ সকল পিরবাের।  �াম 
উ�য়ণ দল পিরক�না অনুয়ায়ী কাজ চলেছ। িদেন রােত তারা খাদয্ সামি� 
েপৗেছ িদে� দাির� পিরবােরর মােঝ।

মািম�র �াম উ�য়ন দেলর  উেদয্ােগ হাতেধায়ার েক� �াপন   

কুিম�া েজলার লাকসাম্ উপেজলার আজগরা ইউিনয়েনর একিট �াম 
মািম�র। এ �ােমর আথর্-সামািজক উ�য়েনর জনয্  িবিভ� সমেয় িদ হা�ার 
�েজ� েথেক �িশক্ষণ �হনকারী বয্াি�েদরেক িনেয়  ২০১৭ সােল গিঠত 
হেয়েছ মািম�র �াম উ�য়ন দল। এই দল স�িত কেরানাভাইরাস 
মহামারীর হাত েথেক �ামবাসীেক িনরাপদ রাখেত িবিভ� সেচতনতামূলক 
উেদয্াগ �হণ  কেরেছ। �াম উ�য়ন দল বাড়ী বািড় িগেয় িলফেলট িবতরণ 
ও এলাকার িবিভ� রা�ায় জীবাণুনাশক ে� করার পাশাপািশ �ােমর 
�েবশমুেখ �াপন  কেরেছ হাতেধায়া েক�। �ামবাসী িকংবা  অনয্ েকউ 
বাজার বা অনয্ েকােনা �ান হেত িফের �ােম ঢুকেত  হেল �থেম েথেম 
তারপর সাবান িদেয় কমপেক্ষ িবশ েসেক� ধের হাত ধুেয় তােক �ােম 
�েবশ করেত হয়।
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