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”আসু ন , সবাই িমেল শপথ কির, ানীয়ভােব কেরানা সহনশীল াম গেড় তিল” কেরানা
পিরি িত মাকািবলায় ানীয় সরকার ও কিমউিন েক স ৃ করার ওপর
ােরাপ
কেরেছন িদ হা ার েজে র
াবাল ভাইস
িসেড ও কাি িডের র ড. বিদউল
আলম মজু ম দার। িতিন বেলন,‘ভারেতর করালায় কেরানা মাকািবলায় সাফেল র পছেন
বড় কারণ হেলা ানীয় সরকােরর ভিমকা এবং কিমউিন স ৃ তা। বাংলােদেশও িদ
হা ার েজে র
া িতরা কিমউিন েক স ৃ
কের িবিভ কাজ কের চেলেছন।’
িতিন মাটা দােগ িতন
কােজর আহবান জানান: কিমউিনেকশন, কাঅিডেনশন ও
কিমউিন র স ৃ করণ। বাংলােদেশর
ামীণ জনপেদ কেরানা সং মন রাধ ও
মানু ষ েক জািগেয় িদেয় নতৃ ে র অনন দৃ া
াপন কেরেছ ায় দড় সহ ািধক াম
উ য়ন দল। তােদরই এক শালডা া াম।
অনু ে রণা: নওগঁ া র প ীতলা উপেজলাধীন কৃ পু র ইউিনয়েনর ৫নং ওয়ােডর শালডা া
ােম িহ ু - মু স িলম অিধবািস িনেয় ১৮০ পিরবার বসবাস কের। ােমর ায় শতভাগ
মানু ষ কৃ িষর উপর িনভরশীল। এখােন াি ক কৃ ষক এবং কৃ িষ িমেকর আিধক রেয়েছ।
িদ হা ার েজ -বাংলােদশ মাঠ পযােয় কােজর অংশ িহেসেব এখােন ২০১৭ সােল াম
উ য়ন দল গঠন কের। ােমর ২৫ জন
পূ ণ মানু ষ াম উ য়ন দেলর নতৃ িদেয়
আসেছ। শালডা া াম উ য়ন দেল িবিভ ধম, বণ, পশা এবং বয়েসর মানু েষর
অংশ হণ রেয়েছ। যার ফেল এখােন িস া
হণ ও কায ম বা বায়েন ােমর সকেলর
অংশীদাির রেয়েছ। াম উ য়ন দল গঠেনর পর এখােন নানামু খী পিরক না হণ
কেরেছ। ােমর সািবক সমস া িনেজরাই সমাধান, জিমজমা সং া িবেরাধ িনেরাসন,
বাল িববাহমু
াম, বকার সমস ামু
াম এবং সমবায়ী াম গড়ার ত য় পিরক নায়
অ ভ হয়।
সম য়: ােম দীঘিদন ধের জিমজমা সং া িবেরাধ িছল, তারা সই িবেরাধ িমমাংসা
কের। ধু তাই নয়, িনেজেদর ামেক বাল িববাহমু
াম ঘাষণা কেরেছন। সারা িবে
নােভল কেরানা ভাইরাস ছিড়েয় পড়ায় স াব সং মন রােধ ােমর সকল মানু ষ েক াম
উ য়ন দেলর নতৃ ে িগজার মােঠ সমেবত করা হয়। সখােন িবেরশ খয়া, ফু ল রী
িকসপ া, সিবতা িল া কেরানা ভাইরােসর ভয়াবহতা িনেয় িবশদ আেলাচনা কেরন।
ােমর মানু ষ িশ ায় দী ায় অ সরেদর কথা শােন এবং কত েলা পিরক না হণ
কের। পিরক নার অন তম হেলা সেচতনতা, সামি ক অব া পযােলাচনা এবং সহায়তা।
সেচতনতা: িনেজরা িকভােব সু র ি ত থাকেবা এবং সকল মানু ষ েক সু র ি ত রাখব? এই
ে র উ র খুঁ জেত
হেলা সেচতনতামু ল ক চার চারণা। ােম যােত কেরানা
সং মন না হয়, সজন হাত ধায়ার
অনু ভ ব কের পড়ায় পাড়ায় হাত ধায়ার
কৗশল শখােনা, বািড়েত বািড়েত, নলকু েপ, ট ােপ, মি র এবং িগজায় সাবান এবং হ া
স ািনটাইজার িনি ত করা হয়। মানু ষ েক অভ াস পা ােত তারা এই উেদ াগ নয়। াম
উ য়ন দেলর নতৃ ে ১৪০ সাবান ১৫ হ া স ািনটাইজার িবতরণ করা হয়। মানু ষ
যােত স কভােব হাত ধৗত কের তা পিরবােরর ত ণ সদস েদর মাধ েম িরেপাট করা হয়।
মা ব বহােরর
তেল ধের পিরবাের েত ক সদস র মা ব বহার িনি ত করেত
১২০ মা িকেন াি ক পিরবার েলােক িবতরণ কেরেছন এবং পিরবার িত ২ কের
মা িকেন ব বহাের উৎসাহ যু িগেয়েছন। ামেক সু র ি ত রাখেত তারা ৪ ধােপ পু েরা ােম
৮০০ িলটার জীবানু নাশক
কেরেছন। মানু ষ েক সেচতন কের তলেত শতািধক িলফেলট
এবং হােত িলেখ পা ার িবিভ দয়ােল লািগেয় মানু েষর দৃ আকষন কেরেছন।
জব ও অপ- চার রাধ: বাংলােদেশ কেরানার সং মেনর সােথ সােথ ােম জব
ছিড়েয় পেড়। িবিভ অপব াখ া এবং অপ চাের মানু ষ আতংিকত হেয় পেড়। তৎ নাৎ
াম উ য়ন দেলর সদস রা জেব আতংিকত না হেয় সমেবতভােব কেরানােক জয় করার
জন ােমর েত ক পাড়ায় মিনটিরং এর জন দািয় ভাগ কের দন। পূ ব পাড়া িবেরশ
খয়া, পি মপাড়া ফু েল রী িকসপ া, উ রপাড়া সিবতা িল া, দি ণপাড়া অ ণ খয়া।
পাড়া িলডারেদর কাজ হেলা
জব বা অপ চার রােধ মানু ষ েক সেচতন করা এবং
বাইেরর াম থেক কউ শালডা ায় আসেত চাইেল তােক িতহত করা, ােমর কউ
বাইের থেক আসেল বাধ তামূ ল ক হাম কায়ােরি ন িনি ত করা। মসিজদ, মি র এবং
িগজায় াথনার আেগ-পের পির ার পির
তার
, জব িতেরাধ এবং শারীিরক
দু র বজায় রেখ চলার িত িবেশষ দৃ
দওয়া হয়।
শনা করণ ও হাম কায়ােরি ন: গােম স ফ া ির ব হেল ােমর ৮জন নারী পু ষ
িফের আসেল হাম কায়ােরি ন িনি ত করা, পিরবার েলােক খাবার সরবরাহ করা এবং
তােদর িত কউ অব া যন না কের সজন মানু ষ েক বু িঝেয়েছন। সিদ কািশেত
আ া
ােমর ২জেনর কেরানা সে হ হেল থানায় ফান কের নমু না পরী ার ব ব া
কেরেছন। এখন অবিধ কউ এখােন কেরানা পিজ ভ হনিন। িশ েদর সামািজক দূ র
বজায় রেখ তারা খলাধু লার ব ব া কেরেছন। নারী ও িশ রা শারীিরক ও মানিসকভােব
সু
থােক সজন
েত কেক
া কম র সহায়তা িনেয়
া িবিধর বাতা েলা
িশিখেয়েছন। অনলাইন াস এবং অ জরা িশ েদর িবনামূ েল পড়া না কিরেয়েছ।
নারীেদর সংগ ত কের া বাতা চার কেরেছন। বাল িবেয় বা নারী িনযাতেনর ঘটনা
যােত না ঘেট তার জন েত েকর িত দৃ িনব
রেখেছন।

মানিবক সহায়তা: কেরানা ভাইরােসর ভােব মানু ষ আিথকভােব িত
হওয়াই ােমর
কমহীন অসহায় পিরবারেক সহায়তার জন াম উ য়ন দেলর নতৃ ে
ােমর িব বানেদর
িনকট থেক ৮মন চাল ও গণগেবষণা সিমিত থেক ৮ হাজার টাকা সং হ কেরন । এ েলা
একি ত কের অ ািধকার িভি েত ৩৮ অসহায় কমহীন পিরবােরর েত কেক ৫ কিজ
চাল, ২ কিজ আলু ১ কিজ তল িবতরণ কেরন। এছাড়া ােমর ৩০
পিরবােরর
তািলকা ণয়ন কের স েলা ইউিনয়ন পিরষেদর সহেযািগতায় তােদরও খাবার সাম ী
পৗেছ দওয়ার ব ব া কেরেছন। পু কর খাবার এবং েত ক পিরবাের সবিজ চািহদা
পূ র েণর লে
ােমর ৪০ পিরবাের শাক-সবিজ বীজ িবতরণ কেরন। ৪০ পিরবার
আেরা ১২০ পিরবারেক সবিজ সহায়তা িদেয়েছন এবং িনেজেদর বীজ ব াংেক শাকসবিজ বীজ েলা সংর ণ করেছন।
টকসই উ য়ন অভী অজেন ভিমকা: কেরানাকািলন শালডা া াম উ য়ন দেলর
কায েমর মধ িদেয় আমােদর বি ক অি কার টকসই উ য়ন অভীে র ল াজেনও
পূ ণ অবদার রাখেছন। “ কউ িপিছেয় থাকেব না” তার বা ব মাণ শালডা া াম।
এখােন সকল মানু েষর মািলকানা িত া কের দাির
িবেমাচন, ু ধা মু ি , সু া
ও
কল াণ, মানস ত িশ া, নারী পু েষর নতৃ ও সমতা, যেথাপযু কাজ ও অথৈনিতক
বৃ ি , দািয় শীল ভাগ ও উৎপাদন এবং িত কােজর
তা ও জবাবিদিহতা িনি ত
কের শাি , ন ায়িবচার ও শি শালী িত ান িহেসেব াম উ য়ন দল অবদান রেখ
চেলেছ। তৃ ণমূ েল মানু েষর নতৃ , মািলকানা, সমতা,
মতায়ন, িবেকি করণ এবং
পার িরক স ৃ তার য দৃ া শালডা া াম উ য়ন দল াপন কেরেছ, তা অন েদর
িনকট অনু ক রণীয়ও বেট।
চ ােল সমূ হ : “আমার া , আমার দািয় ” এর বা বতা উপলি
কের মানু ষ েক
বাঝােনা বশ চ ােলি ং। থেম মানু ষ নেতই চায়িন। ধনাঢ ভ ি রা উেদ া ােদর পা া
দন নাই। কায েমর যৗি কতা এবং
িবেবচনায় ধীের ধীের তারা স ৃ হেয়েছন।
কমহীন হেয় পড়া মানু ষ এবং পিরবার থেক এই কােজ অেনকেক সহায়তা না করা।
এছাড়াও অপ চার এবং জব াম উ য়ন দেলর সদস েদর ভিগেয়েছ।
িতি য়া: শালডা া াম উ য়ন দেলর সভাপিত পািতরাম ম ল বেলন “এই দু্ েযাগময়
মু হ েত মানু েষর সােথ কাজ করেত পের আিম গবেবাধ মেন করিছ। সামেন থেক নতৃ
দয়া এবং মানু ষ মেন নওয়ায় আিম আন েবাধ করিছ।” সাধারণ স াদক বীেরশ খয়া
বেলন “বতমান সমােজ আমরা মানু েষর মািলকানা িত ার মাধ েম সমস া সমাধােনর য
কৗশল অবল ন কেরিছ, তা কােজ িদেয়েছ। িদ হা ার েজ আমােদর পথ দিখেয়েছ।
স পেথই আমােদর যা া অিবরত থাকেব।” ইউিনয়ন পিরষদ সদস ক ণা বমণ বেলন
”আমার ওয়ােড এই মহা দু েযােগর সময় যারা িনেজর জীবন বািজ রেখ অ া পির ম
করেছন আিম তােদরেক অসংখ ধন বাদ জানাই। আিম সব সময় তােদর কথা েনিছ,
সামথ অনু যািয় সহায়তা কেরিছ। তারাও আমােক ত ভােব সহায়তা কেরেছন। আমার
সািবক সহেযািগতা তােদর জন অব াহত থাকেব।” কৃ পু র ইউিনয়ন পিরষদ চয়ারম ান
নজ ল ইসলাম বেলন “িবপেদর ব ু ই কৃ ত ব ু । কেরানার এই মহা িবপযেয় ইউিনয়েন
মানু েষর সােথ থেক মহৎ কােজ অংশ হণ করার জন িদ হা ার েজে র সকল
া িতেদর আিম আ িরক ধন বাদ জানাই। আমার পিরষেদর প
থেক সািবক
সহেযািগতা থাকেব।”
কেরানা ভাইরাস মহামািরেত এেসই শালডা া াম উ য়ন দল দািয় িনেয়েছ তা নয়।
ইেতাপূ েব িনেজেদর নতৃ ে র য
া র রেখিছেলন তারই ধারাবািহক
িতফলন
কেরানাকািলন কায েম অংশ হণ। স ক যাগােযাগ, সম য় এবং জনেগাি র
েত কেক স ৃ করেণর মাধ েম কেরানােক জয় এবং টকসই উ য়ন অভী অজন
আশার আেলা দখাে ।

।

উপেদ াম িল: ড. বিদউল আলম মজুমদার, কাি িডের র ও াবাল ভাইস িসেড , িদ হা ার
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