৩০ জুলাই ২০২০

বর্ষ ১, সংখ্যা ৪৬

সেলফ হ্যান্ড : বরিশাললি এক অনন্য উল্যাগ

আইলোললশলনি বযবিা, স্বািয সেবাি বযবিােহ অন্যান্য অিযাবশ্যক োমগ্রী
েহায়িা রহলেলব প্র্ান কিা।

বরিশাল মহানগলিি ১০ নম্বি ওয়ালডেি ঘনবেরিপূর্ে এলাকা ভাটািখাল।
এখালনই শুরু হলয়লে এক অনন্য উল্যাগ ‘সেলফ হ্যান্ড’। কলিানাভাইিালেি
আগ্রােন সেলক এলাকাবােীি সুিক্ষায় ইয়ুে এরন্ডিং হাঙ্গালিি োলবক সনিা
আওলা্ সহালেন িারকব পুিলনা একরটভ রেরটলেনে ইয়ুে রলডািল্ি
এলামনাই রহলেলব েিংগরিি কলি শুরু কলিলেন এই উল্যাগ।

‘সেলফ হ্যান্ড’-এি এই উল্যালগ এখন পযেন্ত বাটািখাল কলিনাভাইিাে
েিংক্রমর্ সেলক মুি আলে। ‘আমাি স্বািয, আমাি ্ারয়ে’-এই সচিনা সেলক
প্ররিরট পরিবালি একেন কলি ‘সকারভড ফাইটাি’ কাে কিলেন।

এলামনাই ে্স্যিা এলাকায় ‘সকারভড-১৯ এি েিংক্রমর্ সেলক বাাঁচলি
কির্ীয়’ শীর্ষক দুইরট মিরবরনময় েভা কলিন, যালি এলাকাবােীি োলে
ওয়াডে কাউরিলিও অিংশগ্রহর্ কলিন। এলাকাি পরিরিরি অনুধাবন এবিং
কির্ীয় রনধোিলনি েন্য িানীয় িরুর্ল্ি অিংশগ্রহলর্ োমারেক মানরচত্র
অঙ্কন কিা হয়। মানচিত্র অঙ্কন এবং পরবর্ষীতর্ ঘতর ঘতর জচরতপর মাধ্যতম
এলাকাি মানুষল্ি েলচিনিা, সপশা, ্ারিদ্র্য ইিযার্ি িেয সবরিলয় আলে।
স্খা যায়, প্রায় শিভাগ মানুষ কলিনাভাইিাে েম্পলকে অেলচিন, ৬৭রট
পরিবালিি ১০৩ উপােেনশীল বযরিি প্রায় েকললই সপশায় র্নমেুি অথবা
রিকশাচালক, প্ররিরট পরিবালিি আয় ্ারিদ্র্যেীমাি রনলচ।

ভাটািখাল এলাকাি নািীল্িলক পারবারিক েরহিংেিা সেলক মুি িাখাি
বযাপালি নেি্ারি কিলেন ‘সেল’ রটলমি ে্স্যিা। এোিাও িািা এলাকাি
মানুষল্ি েন্য েিকারি সুলযাগসুরবধা ও অরধকাি রবষলয় েনগর্লক িেয
র্লয় েহায়িা কিলেন। রবধবাভািা, বয়স্কভািােহ অন্যান্য সুলযাগ-সুরবধা
যোযেভালব বণ্টলনি েন্য ‘হ্যান্ড’ রটম িানীয় েিকালিি োলে সযাগালযাগ
সিলখ কাে কিলে। পাশাপারশ িািা অরি্রিদ্র্ পরিবালিি সবকাি িরুর্ল্ি
রবনামূললয কারিগরি রশক্ষা গ্রহলর্ি েন্য েহায়িা কিলে।
‘সেলফ হ্যান্ড’ উল্যালগি মাধযলম ৬৭রট পরিবালিি েন্য ৬৭ েনলক
কাউলিরলিং-এি মাধলম েলচিন কিা হলয়লে, ২০রট পরিবািলক স্বািযলেবা
প্র্ান কিা হলয়লে, অনলাইন স্বাস্থ্যতিবার জন্য প্ররিরট পরিবালি
রচরকৎেকল্ি সমাবাইল নম্বি স্ওয়া হলয়লে। এলামনাই রটলমি েমন্বয়ক
আওলা্ সহালেন িারকলবি বযরিগি উল্যালগ ৩৬রট পরিবালি খা্য েহায়িা
প্র্ান কিা হলয়লে। এই উতেযাতে যুক্ত আতেন ইেুথ এচন্ডং হাঙ্গাতরর িাতবক
ননর্া এবং একচিভ চিচিতজন এই োইফুল, িারি, িানভীি, সমরেন প্রমুখ।

স্বাধীন রময়াি স্বপ্ন কলিানােরহষ্ণু গ্রাম

িারকবল্ি সনিৃলে এলাকাি িরুর্ল্ি রনলয় ‘সেলফ’ এবং একচিভ
চিচিতজনিতের চনতে ‘হ্যান্ড’ নাতম দুইরট রটম গিন কিা হয়। ‘ সেলফ’
রটম শুরুলি প্ররিরট পরিবালি সকারভড-১৯ সমাকালবলাি েন্য একেন কলি
‘সকারভড ফাইটাি’ তিরি কলি, যািা িাল্ি পরিবালি স্বািযরবরধ সমলন চলা
রনরিি কলিন। এই রটম প্রেমি, প্ররিরট বারিলি এবিং এলাকায় হাি সধায়া,
গ্লাভে পিা, মাস্ক পিা, শািীরিক ্ূিে বোয় িাখােহ স্বািযরবরধ সমলন চলাি
েন্য েলচিনিা েৃরি কলি, যাি লক্ষয হললা মানুলষি অভযাে ও আচিলর্
পরিবিেন আনা এবিং রনলেি সুিক্ষাি ্ারয়ে রনলে সনওয়া। ‘সেলফ’ রটম
প্ররির্ন েীবার্ুনাশক এলাকাি রবরভন্ন োয়গায় ওষুধ রেটায়। রিিীয়ি,
ভাইিালেি লক্ষর্ ্ৃশ্যমান-এমন বযরিল্ি পৃেক োকলি এবিং স্বািযলেবা
সপলি ‘হ্যান্ড’ চিমতক অবগি কিা এবিং িৃিীয়ি, এমন বযরি ও পরিবাি,
যািা উপােেনহীন হলয় খা্যেিংকলট আলে, িাল্ি িারলকা প্রর্য়ন কলি
‘হ্যান্ড’ রটলমি কালে িারলকা পািায়। িারলকায় অগ্রারধকাি পায় নািীপ্রধান
পরিবাি এবিং রশশু ও প্ররিবন্ধী ে্স্য িলয়লে-এমন পরিবাি।
‘হ্যান্ড’ রটলমি কাে হলে পুলিা কাযেক্রমরট েমন্বয়কিা এবিং ‘করমউরনরট
রফলানথ্ররপ’ অেোৎ এলাকাি মানুলষি েহায়িা রনলয় অেে, খা্যদ্র্বয,
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কলিানােরহষ্ণু গ্রালম পরির্ি কিলি গি ২৮ মাচে শুরু কলি এখন পযেন্ত কাে
কিলেন রিরন। এলাকায় েনেলচিনিায় প্রচািপত্র রবিির্, পলি সশানালনা,
মানুষলক রনয়ম সমলন হাি ধুলি উৎোহ স্ওয়াি েন্য হাি সধায়াি আলয়ােন,
৩০রট অস্বেল পরিবািলক োবান স্ওয়া, ইউরনয়ন পরিষল্ি সচয়ািমযালনি
েহায়িা রনলয় ৪০রট মাস্ক রবিির্, এলাকালক েীবার্ুমুি িাখলি প্রায় ৪৫০
রলটাি েীবার্ুনাশক রেটালনা কিা, গ্রামেিংলগ্ন বাোলি েলচিনিামূলক
সপাস্টাি ইিযার্ কাযেক্রম পরিচালনা কিলেন। এোিাও স্বাধীন কমেহীন
অস্বেল ৪৭রট পরিবালি রনলে এবিং এলাকাি স্বেল বযরিল্ি েহায়িা রনলয়
গি ঈল্ি আলগ সেমাই ও রচরন রবিির্ কলিন। এলাকাি বাইলি সেলক
গ্রালম রফলি আো ১২ েন বযরিি সহাম সকায়ালিনন্টাইন রনরিি কলিন
রিরন। স্বাধীন রবশ্বাে কলিন, িাি উল্যাগ এবিং মানুলষি েলচিনিাি মাধযলম
িাল্ি গ্রাম এখন পযেন্ত কলিানামুি আলে এবিং ভরবষ্যলিও োকলব।

