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েচ ায় কেরানামু

বাংলােদেশর িচরায়ত ামীণ সমাজ কাঠােমার এক অন তম প হে সংঘব থাকা।
পিরবার থািভি ক গা তাি ক সমাজ ব ব ার মূ ল শি
হে
সি িলত উেদ াগ,
সামািজক ব ন এবং সম গত উ য়ন। ামীণ দাির
দূ রীকরেণ সমবায় দশন টকসই
এবং কাযকরী হািতয়ার। িবে র িবিভ দেশর ন ায় এেদেশও সমবায় ব ব া ায় শতািধক
বছর যাবৎ দাির
দূ রীকরেণ ইিতবাচক অবদান রাখেত স ম হেয়েছ। সরকািরবসরকাির িত ান ামীন জনপেদর মানু ষ েক সংগ ত কের ােমর উ য়েন
পূ ণ
ভিমকা রাখেছ। মানু েষর সংঘব
েচ ায়
মাগত টকসই উ য়ন অভী অজন কের
চেলেছ এেকক
াম। এমনই এক
াম কৃ রামপু র ।
নওগঁ া র প ীতলা উপেজলাধীন ঘাষনগর ইউিনয়েনর াম এ । কেরানা ভাইরােসর
বি ক মহামািরেত কেরানামু
াম উপহার িদেয় দৃ া
াপন কেরেছ াম । াম উ য়ন
দেলর নতৃ ে পিরকি তভােব নানামূ িখ কমতৎপরতায় কৃ রামপু র সফল হেয়েছ। ােমর
ায় ৩শতািধক পিরবােরর ২৬০ ই গিরব। এখােন অেথর সংকট আেছ িক মানু ষ েদর
ঐক ব
েচ া এবং একা তার কান ঘাটিত নই। াম উ য়ন দল, ইয়ূ থ এি ং হা ার
এবং গণগেবষণা সিমিত সি িলতভােব সেচতনতামূ ল ক কায ম পিরচালনা কের। তারা
হাত ধায়া িনি ত করেত ােমর েবশ পেথ ৫
বিসন াপন কেরন। ২৬০ পিরবাের
সাবান এবং মা
িবতরণ কের। শারীিরক দু র
মেন চলা, বািড়েতই থাকা,
জবঅপ চােরর িব ে
িতেরাধ গেড় তালা, নারী, িশ এবং বয় েদর া সেচতন কের
তলেত বািড় িভিজট, মাইিকং এবং ১৫০
িলফেলট িবতরণ কেরন। ামেক সু র ি ত
রাখেত ৪ দফায় ােম ৭২০ িলটার জীবাণূ নাশক
কেরেছন।

মানু ষ যােত জেব কান না দয় সজন মসিজেদ ইমামেক িদেয় সেচতনতামূ ল ক ব ব
দয়ান। এসমেয় বািড়েত থাকার জন বাল িবেয়র বণতা ল
কের ২
বাল িবেয়র
আেয়াজন প কের দন। িকেশারীেদর বয়ঃসি কােলর পির ার পির
তা িনি ত করেত
৫০জন িকেশারীেক ২০০ প ােকট স ািনটাির ন াপিকন
দান কেরেছন। িকেশারেদর
িবপথগািমতা িতেরােধ ােম ক ারাম বাড াপন কের খলার ব ব া কেরন। ােমর
৭জন মানু ষ কম-সং ােনর সু বােদ বাইের অব ান করিছেলন, তারা বািড়েত িফের আসেল
তােদর হাম কায়ােরি ন িনি ত কেরেছন। কায়ােরি েন থাকা মানু ষ েদর খাদ বািড় বািড়
পৗেছ িদেয়েছন। ােম অসু ২জন মানু েষর কেরানা পরী া িনি ত কেরেছন। কায ম
র িদেক াম উ য়ন দেলর সভাপিত ভ িময়ার নতৃ ে ৮-১০ জেনর
ম কাজ
করেলও
মাগতভােব ােমর সকল মানু ষ এই ি য়ায় যু
হন। ফেল খু ব সহেজই
মানু ষ েক সেচতন কের তালা স ব হেয়েছ। িশ াথ েদর পড়া নার ব াপাের নারী ন ী
রািজয়া সু ল তানার নতৃ ে পাড়ায় পাড়ায় ত ণরা পড়ােনার ব ব া কেরেছ।
ােম
কৃ ষকেদর ধান কাটার জন ২২জেনর নতৃ ে
ায় ১৬িবঘা জিমর ধান কেট দয়া হেয়েছ।
বিহরাগত িমকেদর বািড়েত না রেখ িবদ ালেয় রাখার ব ব া কেরেছন। একািধক নারী
িনযাতন সং া িবষয় িনেজরাই িমমাংসার উেদ াগ িনেয় সফল হেয়েছন। টাটকা শাকসবিজ উৎপাদেনর
অনু ধাবন কের ২০ পিরবােরর মােঝ বীজ িবতরণ কেরন এবং
৬০ পিরবারেক শাক-সবিজ িবতরণ কেরেছন। লকডাউেন খাদ সহায়তা বি ত ৬৫
পিরবারেক খাদ সহায়তা পৗেছ িদেয়েছন। ইউিনয়ন পিরষেদর সােথ সম য় কের ৪৫
পিরবারেক খাদ বা ক কমসূ িচর সহায়তা িনি ত কেরেছন। ােমর মানু ষ েক সংগ ত
কের ায় ৭০০ িমটার রা ায় মা ভরাট কেরেছন। াম উ য়ন দেলর নতৃ ে
েত ক
বািড়েত ৩ কের গাছ রাপন কেরন। এছাড়াও ইয়ূ থ িলডারেদর উেদ ােগ ৩ নাসারী
াপন করা হেয়েছ। ছাগেলর িপিপআর কা িদেয় বষায় ছাগল সু র া িনি ত কেরেছন।

সবাই যিদ হন যু ,
াম হেব কেরানামু

কৃ

রামপু র

কৃ রামপু র ােম দীঘিদেনর পর র
া এবং ভােলাবাসার ব ন অটট রেখ সবাই
বসবাস কের আসেছ। এখােন মানু েষর মানিবক মূ ল েবাধ, মযাদা, িনরাপ া এবং
সামািজক আচার অনু ােন সকেলর অংশ হণ করার সমানািধকার িতি ত হেয়েছ।
িন আয় বা পশা িবেবচনা না কের েত কেক মানু ষ িহেসেব মূ ল ায়ন করা হয়। নারী
এবং িতব ীরা এখােন যথাযথ স ান পেয় থােকন। ভ িময়ার নতৃ ে স াদক
মাসু দ রানা, সদস শাহাজান আলী, আ. কােদর ইয়ু থ িলডার জািহদ আলম, মু কু ল
হােসন, জু েয়ল রানা, িমম বানু , িবথী বানু , জা াতন নছা, সােবকু ন নাহার, নারীেন ী
রািজয়া সু ল তানা সকল কােজই সািবক সহায়তা কের আসেছন।
ষােটাধ বৃ া িফেরাজা বওয়া বেলন “আমার ােমর মানু ষ জন আমােক প িত িদেয়েছ।
হাত ধু েত হেব, মা পরেত হেব, িনয়ম মেন চলেত হেব, ঘের থাকেত হেব। ােমর মানু ষ
আমােক খাদ সহায়তা িদেয়েছ। সবাই আমার খঁ া জ নয়। আিম খু ব খু িশ।”
ইয়ূ থ িলডার সু মাইয়া আ ার সু ম না বেলন “আমরা িকেশারীেদর বয়ঃসি কােলর
পিরেসবা িনি ত করেত স ািনটাির ন াপিকন িবতরণ কেরিছ। আিম এবং অন রা তা
ব বহার করিছ। আমার খু ব ই ভােলা লাগেছ। আমরা সবাই িনরাপেদ আিছ।”
াম উ য়ন দেলর সভাপিত ভ িময়া বেলন ”সারা িবে মানু ষ কেরানা ভাইরােস
আ া হেল আমরা ােমর মানু ষ েক িনেয় িম ং কির। কেরানার ভয়াবহতা িনেয়
িনেজরা
ধারণা নই। আমরা আলাপ কির আমােদর করণীয় িক হেব ? হাত ধায়া,
মা ব বহার, মানু েষর গিতিবিধ পযেব েনর উেদ াগ নই। যারা বয় তােদর ব াপাের
েত কেক য শীল হেত বিল। মানু ষ েনেছ এবং এখােন সবাই িনরাপেদই আিছ। সবাই
য যার দািয় পালন কেরেছ। আমরা সবাই খু ব খু িশ।”
অদৃ শ শ কেরানা ভাইরােসর িব ে সি িলতভােব সামািজক িতেরাধ গেড় তেল
কৃ রামপু র াম উ য়ন দল অনন দৃ া
াপন কেরেছ। উ য়েন
মতায়েনর ধারা
অব াহত রেখ টকসই উ য়েনর কত েলা অভী অজেনও
পূ ণ অবদান রেখেছ।
দাির
িবেমাচন, ু ধামু ি , সবার সু া
ও কল াণ, মানস ত িশ া, নারী-পু েষর
সমতা, বষম
াসকরণ, পিরেবেশর ভারসাম র া, শাি -ন ায়িবচার ও শি শালী
িত ান ভৃ িত
ে
ামীন জনপেদর াম
টকসই উ য়ন অভীে র ল াজেন
অ সর। বাংলােদেশর িত
াম এভােব দািয় িনেয় এিগেয় গেল আমােদর জাতীয়
ও বি ক অি কার পূ ণ হেব। ামশি জািগেয় তালার িমশেন াম উ য়ন দেলর
অ যা া অব াহত থাকু ক এটাই সবার ত াশা।
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