
”আসুন, সবাই িমেল শপথ কির, �ানীয়ভােব কেরানা সহনশীল �াম গেড় ত� িল”

সারািব� কঁাপেছ এখন কেরানার ভেয়। বাংলােদশ তার ব�িত�ম নয়। ০৮ মাচ�
২০২০ বাংলােদেশ কেরানা ভাইরােস আ�া� �রাগী সনা� হয়। এরপর �থেক
�মা�েয় �বেড়ই চেলেছ এই সংখ�া। কেরানােক জয় করার জন� বাংলােদশ সরকার
ইেতামেধ� িবিভ� উেদ�াগ �হণ কেরেছ। সরকােরর পাশাপািশ �বসরকাির �িত�ান
এবং �ামীণ জনপেদর মানুষও এিগেয় এেসেছ কেরানা পিরি�িত �মাকােবলা করার
জন�। যারা িনেবিদতভােব সমােজ মানুেষর ময�াদা, িনরাপ�া এবং সমােজ মানুেষর
�হণেযাগ�তা বৃি�েত ভ� িমকা রাখেছন, তারা �িত িনয়ত ছ� েট চেলেছন মানুেষর
�াের �াের। মুরিশদাৎ খ�াত এই �াতােদর পদচারণায় কেরানা ভীিত �থেক �মাগত
উ�য়েনর পেথ এিগেয় চেলেছ জনেগাি�র িপিছেয় পড়া মানুষ�ও। যারা এিগেয়
এেসেছন তােদরই এজন মুসিলমা �বগম। 

নওগঁা �জলার প�ীতলা উপেজলাধীন পা�চরা ইউিনয়েনর রসকানাই �ােম
বসবাস কেরন নারীেন�ী মুসিলমা �বগম। িতিন িদ হা�ার �েজ�-বাংলােদেশর
িবকিশত নারী �নটাওয়�ােকর পা�চরা ইউিনয়ন কিম�র সাধারণ স�াদক।
কেরানা ভাইরােসর সামািজক সং�মণ �� হেল, িতিন রসকানাই �াম উ�য়ন
দেলর সদস�েদর িনেয় একািধক সভা কেরন। সভায় পিরক�না করা হয়, �ােমর
মানুষেক �জব, অপ-�চার �রাধ এবং �া�� সেচতন কের �তালা হেব এবং সামথ��
�মাতােবক সহায়তা করা হেব। এছাড়াও �ােম যােত বিহরাগত �কউ আসেত না
পাের এবং �ােমর �কউ বাইের �থেক িফের আসেল �হাম �কায়ােরি�ন িনি�ত করা
হেব। মুসিলমার �নতৃে� �ােম হাত �ধায়ার স�ক িনয়ম �শখােনার �থম উেদ�াগ
�হণ করা হয়। তারা রসকানাই �ামেক ৬� পাড়ায় িবভ� কের �েত�ক বািড়েত,
নলকুেপ এবং ট�ােপ হাত �ধায়ার জন� সাবান িনি�ত কেরন। এছাড়াও �ােমর
িবিভ� রা�ায়, মা�াসা ও মসিজেদ জীবানুনাশক িছ�েয় �দওয়ার ব�ব�া কেরেছন।
সেচতন করা এবং �া��িবিধ �মেন চলার জন� িদ হা�ার �েজ� �থেক �া� ৭০�
িলফেলট িবতরণ কেরেছন। তঁােদর �নতৃে� �ােমর মানুষেক হাত �ধায়ার জন� ২�
�বিসন �াপন কেরন। মানুষেক মা� ব�বহােরর ��� এবং �েত�েকর মা� িনি�ত
করেত ৬১� পিরবােরর মােঝ মা� িবতরন কেরেছন। ঢাকা, নারায়নগ� এবং
গািজপুের গােম��স ব� হেয় �গেল কম�হীন হেয় পড়া মানুষ �ােম িফের আেস।
তােদর বািড় বািড় িগেয় ৬জেনর বাধ�তামূলক �হাম �কায়ােরি�ন িনি�ত কেরেছন।
কেরানা সে�হ হেল ৩জেনর পরী�ার ব�ব�া কেরেছন। কেরানা সে�হজনক
�রািগেক �কউ �যন অব�া না কের �স জন� মসিজেদ আেলাচনা করারও ব�ব�া
কেরেছন। অপ�চার, �জব এবং অপতথ� �থেক এলাকার মানুষেক র�া করেত
এলাকায় মাইিকং কেরেছন। মসিজেদ জু�ার নামােজর আেগ খিতবেক িদেয়
ব�াখ�া িবে�ষন কিরেয়েছন। নারী, িশ� এবং �িতব�ীেদর সুর�ার ব�াপাের
ইউিনয়ন পিরষেদর সােথ সম�য় কের পািরবািরক সিহংসতা �িতেরােধও ব�ব�া
�হণ কেরেছন।

রসকানাই মা�াসায় সারািদন তাসেখলা চলিছল এবং মানুষ িবশংৃখলা করেতা।
ত�ণেদর সহায়তায় পুিলশেক খবর িদেয় �স আ�া ব� কের �দন। রসকানাই
গিরবপাড়ার আ�ুরী �বগেমর �ামীর সােথ চলমান িববাদ িমমাংসা কের �দন। এখন
তারা শাি�েত বসবাস করেছ। অিতদির� ও দির� মানুেষর সহেযািগতার জন� তােদর
আ�িরক �েচ�ায় গেড় ওঠা রসকানাই মিহলা গণগেবষণা সিমিত, িবিভ� রাজৈনিতক
সংগঠন, এনিজও এবং �ানীয় ধনাঢ� ব�ি�েদর িনকট �থেক �ায় ১ল� ১২ হাজার
টাকা সং�হ কের ৭ দফায় এলাকার ১৮৭� পিরবােরর মােঝ �ান িবতরণ কেরন।
অিত�ির� ৬১� পিরবারেক ঈদ সাম�ী িহেসেব �সমাই, িচিন, আটা, �েড়া দুধ, �ছালা,
সাবান িবতরণ কেরন। ��াক ব�াংক এর সােথ �যাগােযাগ কের ৮� পিরবারেক ২০
হাজার টাকা কের গ� �েয়র জন� এককািলন অথ�  সহায়তা পাইেয় �দন। এই সমেয়
িশ�, বয়� ও গভ� বতী মােয়রা অেনক ঝঁুিকেত থােক। তাই গভ� বতীর ঝঁুিক িকছ� টা
লাঘেবর জন� ১৭২ জন গভ� বতী মা ও িশ�েক ১�কিজ কের �েড়াদুধ �দান কেরেছন।
অিতমািরর এই সমেয় মানুষ কম�হীন হেয় পেড় এবং �মাগতভােব খাদ� ঘাটিত �দখা
িদেত থােক। আগািমর অনাকাি�ত টানােপােড়ন �থেক পিরবার�েলােক পু� ও খাদ�
িনরাপ�া িনি�ত করেত �ােমর ৩৬� পিরবারেক শাক এবং সবিজ বীজ �দান
কেরেছন। িনেজেদর উৎপািদত কীটনাশকমু� শাক-সবিজ �ােমর আেরা ১০৮�
পিরবােরর মােঝ িবতরণ কেরেছন। এছাড়াও শাক-সবিজ �থেক �য বীজ আসেব তা
িনেজেদর বীজ ব�াংেক �দান কের পুেরা এলাকার শতভাগ মানুষেক পতীত জিম
ব�বহােরর �িত আ�হী কের ত�লেবন বেল আকাংখা ব�� কের। িনেজর আম বাগােনর
আম িব�য় না কের ৫০� পিরবােরর মােঝ ১�কিজ কের িবতরণ কেরন। এছাড়াও
ইউিনয়ন পিরষেদর সােথ সম�য় কের �াম উ�য়ন দেলর সভার মাধ�েম বাছাইকৃত ১৩
� পিরবারেক সরকারী খাদ�বা�ব কম�সূিচর সহায়তা পাইেয় িদেয়েছন। িনেজর �দাকান
�থেক সাধারণ �র, সিদ� , কািশ এবং মাথা ব�াথার ঔষধ িবতরণ কেরেছন এবং
কিমউিন� ি�িনেকর �া�� সহকারীর মাধ�েম �ােম পির�ার পির��তার ��� ত� েল
ধের শারীিরক দুর� �মেন আেলাচনা সভা আেয়াজন কেরেছন। 
মুসিলমা �বগম এবং রসকানাই �াম উ�য়ন দেলর �নতৃে� পিরচািলত কায��েমর ফেল
এখন পয�� এখােন �কউ কেরানা ভাইরােস আ�া� হনিন। পিরকি�ত পেথ এিগেয়
িগেয় সকেলর জন� িনরাপদ জীবন উপহার �দবার আকাংখা এবং সারা�ণ মানুেষর
পােশ থাকার ঐকাি�ক ই�া �কাশ কেরেছন মুসিলমা �বগম। মানুষ বঁােচ তাহার কেম�,
বয়েসর মেধ� নয়, নারীেন�ী মুসিলমা তা �মাণ কের চেলেছন। পিরবােরর সদস� এবং
িনকটা�ীয়রাও মুসিলমােক অনুে�রণা িদেয় যাে�ন। মুসিলমার গিতশীল �নতৃে�
কেরানা সহনশীল �াম িহেসেব রসকানাই কাি�ত উ�য়েনর পেথ এিগেয় থাকেব এটাই
সবার �ত�াশা।

।

বের� �বাহ
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