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ত্রান চাওয়ায় ননর্যাতননর নিকার বৃদ্ধা নিখারীর পানি চারঘাট 

নপএফনি । - আল-আমীন নময়া, নিনিক্ট ফযানিনলনটটর, 

রাজশাহী। 
 45নরনিয়া ববওয়া, বয়ি ৬৫ বছর। দীঘয ৩০ বছর আনে স্বামী তানক বছনে ননরুনেি হনয়নছ। একমাত্র বছনলও নবনয় কনর িন্তানিহ থানকন চট্টগ্রাম। িম্বল বলনত রািিাহীর চারঘানটর চাাঁদপুর কাাঁকোমারীনত বছাট খুপনর একটা ঘর। নিক্ষা কনর মাননুের কানছ বথনক িাহার্য নননয় চনল নরনিয়ার একার িংিার। নকন্তু িারানদনির মত চারঘানটও কনরানা িাইরানির কারনে হাাঁট বািার, িনিমােম বন্ধ রনয়নছ। িনিাধারনের চলাচলও এনকবানর িীনমত করা হনয়নছ। এ অবস্থায় নরনিয়া ববওয়া দুই িপ্তাহ র্াবৎ বানেনতই বনি রনয়নছন। আনিপানির বানের অনননকই িরকানর ববিরকানর অনদুাননর চাল িাল বপনলও নরনিয়ার কপানল নকছু বিাটঅবনিনে বাধয হনয় েত ৭ এনিল ’২০ বরাি মঙ্গলবার িকানল তার ননি এলাকার কনয়কিন বযনির কানছ র্ান অনদুাননর তানলকায় নাম উঠানত। এনত নক্ষপ্ত হনয় উি বযনিনদর দ্বারা অনুদান চাইনত নেনয় মারধনরর নিকার বহান নতনন। এ খবর বপনয় নপএফনির এযাম্বানিির িাইফুল ইিলাম ও িমস্বকারী আবুল কালাম আিাদ িনন আহত বৃদ্ধানক উদ্ধার কনর চারঘাত উপনিলা স্বাস্থয কমনেক্স এ িনতযর বযবস্থা কনরননরনিয়া ববওয়া, বয়ি ৬৫ বছর। দীঘয ৩০ বছর আনে স্বামী তানক বছনে ননরুনেি হনয়নছ। একমাত্র বছনলও নবনয় কনর িন্তানিহ থানকন চট্টগ্রাম। িম্বল বলনত রািিাহীর চারঘানটর চাাঁদপুর কাাঁকোমারীনত বছাট খুপনর একটা ঘর। নিক্ষা কনর মাননুের কানছ বথনক িাহার্য নননয় চনল নরনিয়ার একার িংিার। 

নরনিয়া ববওয়া, বয়ি ৬৫ বছর। দীঘয ৩০ বছর আনে স্বামী তানক 

বছনে ননরুনেি হনয়নছ। একমাত্র বছনলও নবনয় কনর িন্তানিহ 

থানকন চট্টগ্রাম। িম্বল বলনত রািিাহীর চারঘানটর চাাঁদপরু 

কাাঁকোমারীনত বছাট খুপনর একটা ঘর। নিক্ষা কনর মানুনের কানছ 

বথনক িাহার্য নননয় চনল নরনিয়ার একার িংিার। নকন্তু িারানদনির 

মত চারঘানটও কনরানা িাইরানির কারনে হাাঁট মারধনরর নিকার বৃদ্ধ 

নিখারী নরনিয়া ববওয়া। 

বািার, িনিমােম বন্ধ রনয়নছ। িনিাধারনের চলাচলও এনকবানর 

িীনমত করা হনয়নছ। এ অবস্থায় নরনিয়া ববওয়া দুই িপ্তাহ র্াবৎ 

বানেনতই বনি রনয়নছন। আনিপানির বানের অনননকই িরকানর 

ববিরকানর অনদুাননর চাল িাল বপনলও নরনিয়ার কপানল নকছ ু

বিানটনন। অবনিনে বাধয হনয় েত ৭ এনিল ’২০ বরাি মঙ্গলবার 

িকানল তার ননি এলাকার কনয়কিন বযনির কানছ র্ান অনদুাননর  

 

 

 

 

 

তানলকায় নাম উঠানত। এনত নক্ষপ্ত হনয় উি বযনিনদর দ্বারা অনদুান 

চাইনত নেনয় মারধনরর নিকার বহান নতনন। এ খবর বপনয় নপএফনির  

এযাম্বানিির িাইফলু ইিলাম ও িমস্বকারী আবুল কালাম আিাদ 

িনন আহত বৃদ্ধানক উদ্ধার কনর চারঘাত উপনিলা স্বাস্থয কমনেক্স এ 

িনতযর বযবস্থা কনরন। এরপর কিছুকিন নরনিয়া ববওয়া চারঘাট 

উপনিলা স্বাস্থয কমনেনক্সর মনহলা ওয়ানিয নচনকৎিাধীন নছনলন। 

বতযমানন িুস্থ হনয় ননি বােীনত অবস্থান করনছন। 

হািপাতানল িনতয করার পর নপএফনির িমন্বয়কানর আবুল কালাম 

আিাদ িনন িাংবানদক নহনিনব এ নবেনয় একনট অনলাইন পনত্রকায় 

খবর িকাি কনরন। খবরনট নিনর আিনল িংনিষ্ট আিননর িংিদ 

িদিয ও মাননীয় পররাষ্ট্র িনতমন্ত্রী িনাব বমা: িাহনরয়ার আলম 

বদােীনদর িানি হওয়া উনচত মনময বফিবুনক মন্তবয কনরন। 

পরবতযীনত পরনদন িকাল ৮টায় বিলা িিািক হািপাতানল এনি 

বৃদ্ধার নচনকৎিার বখাি বনন এবং ১মানির খাবার িদান কনরন। 

এরপর িসু্থ্ হনয় বােী বফরার আনে নপএফনির িমন্বয়কারী নম. িনন 

বৃদ্ধানক চারঘানটর ইউএনও এবং থানার িারিাপ্ত কমযকতযার িানথ 

িাক্ষাত কনরনয় নদনল। তারা বৃদ্ধানক আনরা একমানির খাবার এবং 

৪হািার নেদ টাকা এবং ফলমলূ িদান কনরন। বিই িানথ 

নপএফনির এযাম্বানিির িাইফলু ইিলাম তার বযনিেত তহনবল 

বথনকও িহায়তা কনর। বতযমানন বৃদ্ধা িানলা আনছন। 

 

উনেখয, নম. িনন নরনিয়া ববওয়ার বছাট ববান আিরাফুন ববেম এর 

িানথ কথা বনল িানান, ঘটনার দুই নতননদন আনে বথনক নরনিয়ার 

ঘনর বকান খাবার নছল না। বদনির কনরানা পনরনস্থনতর কারনন নিক্ষা 

করনত ববর হনত পানর না। এ অবস্থায় বি ঘটনার নদন িকানল তার 

িনতনবিী বিলু ও নিমনুলর বািায় র্ায়। বিলু ও নিমলু এলাকায় 

চারঘাট ইউননয়ননর বচয়ারমযান বমািানেল হক এবং ইউনপ িদিয 

ননয়ব আলীর কানছর মানুে নহিানব পনরনচত। ইউননয়নন পনরেনদ 

বর্নকাননা িরকারী িাহার্য িহনর্ানেতা আিনল বিল ুও নিমলু ঐ 
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এলাকার তানলকা নতনর কনর। এিনযই স্থানীয়রা নরনিয়ানক বিলু ও 

নিমনুলর কানছ র্াওয়ার পরামিয বদয়। 

স্থানীয়নদর কথা শুনন নরনিয়া বিল ু ও নিমনুলর বানেনত র্ায়। 

বানেনত নেনয় অনদুাননর তানলকায় তার নামটা উঠানত বনল। নতনন 

বকাননা িাতা নকংবা িরকারী অনদুান এখন পর্যন্ত পাননন, বিটাও 

িানান তানদর। এক পর্যানয় বিলু এবং নিমলু নরনিয়ানক অকথয 

িাোয় োনলোলাি শুরু কনর। নরনিয়া োনল নদনত নননেধ করনল 

বিলু ও নিমলু দুিন নমনল তানক মারধর শুরু কনর। বমহেনন 

োনছর িাল নদনয় নরনিয়ার মাথায়, হানত ও পানয় আঘাত কনর। 

পরবতযী তানদর আঘানত নরনিয়া ববওয়া মানটনত লুনটনয় পনে। খবর 

বপনয় নপএফনির উনদযানে স্থানীয় বলাকিননর িহায়তায় তানক 

উদ্ধার কনর চারঘাট উপনিলা স্বাস্থয কমনেনক্স নননয় আনি এবং 

িাথনমক নচনকৎিা বিনে িনয়ািনীয় ওেুধ নদনয় হািপাতানল িনতয 

করা হয়। নম. িনন িানান চারঘাট উপনিলা স্বাস্থয কমনেনক্সর 

কতযবযরত নচনকৎিক নািরুমা ইয়ািনমন এর িােযমনত বৃদ্ধার মাথা 

ও হানতর িখম গুরুতর। এ বযাপানর থানায় নলনখত অনিনর্াে করা 

হনয়নছ। 

এ নবেনয় চারঘাট ইউননয়ননর বচয়ারমযান বমািানেল হক বনলন, 

বিলু নকংবা নিমলু আমার কানছর বকউ না। নরনিয়া ববওয়া এর 

আনে বকাননা অনদুান পাননন এটা িনঠক। তনব তার নাম আমরা 

তানলকািুি কনরনছ, বি পরবতযীনত িহনর্ােীতা পানব। 

তথ্য সূত্র: আবুল িালাম আজাি সকন, সমন্বয়িারী, 
কপএফকজর, চারঘাট। ফফান-01718015136 
 
িুস্থ মানুষের ঘষর ঘষর ত্রাণ সামগ্রী ফপৌষছ কিষেন 
কপএফকজ সিসয ফরজাউল িকরম জুষয়ল। - মুহাম্মি 
আবু্দর রব খাাঁন, িক্সবাজার। 

িষরানা ভাইরাষসর িারষণ িমমহীন হষয় পড়া কনম্ন-আষয়র 
মানুষের পাষশ খািয সহায়তা কনষয় হাকজর হষলন 
সম্মানীত কপএফকজ সিসয ও উকখয়া উপষজলার ছাত্রলীগ 
ফনতা ফরজাউল িকরম জুষয়ল। কতকন ৭ একিল উক্ত 
উপষজলার ছাত্রলীষগর সভাপকত জনাব মিবুল ফহাষসন 
কমঠুষনর উপকস্থকতষত িুস্থষির মষযয চাল, আলু, মসুর ডাল, 
ফতল ইতযাকি খািয সামগ্রী কবতরণ িষরন। এসময় জনাব 
জুষয়ল বষলন, ফেষিান জাতীয় িুষেমাষগর সময় ছাত্র ও  

তরুণ সমাজ সবসময় অগ্রণী ভূকমিা রাষখ। উকখয়ার 
ছাত্রলীগ সাযারণ মানুষের িলযাষণ ফসরিম িাকয়ত্ব 
পালষনর ফচষ্টা িরষছ। অনযকিষি জনাব কমঠুন বষলন, 
মহামারী চলািালীন সমষয় সামাকজি ও মানকবি 
িাকয়ত্বষবায ফথ্ষি আমরা অসহায় মানুষের পাষশ এষস 
িাাঁকড়ষয়কছ এবং আশা িকর ভকবেযষতও এ যারা চলমান 
রাখষবা। উক্ত িমমসূকচ বাস্তবায়ষন উকখয়া উপষজলা 
ছাত্রলীষগর ফনতৃবৃন্দ সাকবমি সহষোকগতা িষরন। 

http://www.thpb.org/
http://www.thpbd.org/

