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সবাই যিদ হন যু ,
াম হেব কেরানামু

স ক সম য়ই ছাটমহার ীর কেরানা জয়
সু ািচনকাল থেকই কুিতর লীলাভিম বাংলার ামীন জীবন। াণ বিচ
এখােন
মানু েষর ভদােভদ ভিলেয় িদেয়েছ। সবুেজর বুেক িবচরণকাির মানুষ িচরসবু জ হেয়ই
কৃিতেত অবদান রাখেছ।
মাগত পিরবিতত হে
ামীন সমাজ ব ব া। ফেল
পিরবিতত হে
আবহমান ামবাংলার প বিচ । পাে
যাে
ামীন মানু েষর
জীবনযাপন এবং তার সােথ স ৃ
থা ও রীিতনীিত। বের জনপেদ িচরসবুজ অপার
সৗ েযর াম ছাটমহার ী। আম, তাল, খঁ জুর, বড় বড় বটগাছ আর নতন নতন ফল
বাগােন নব েপ সেজেছ াম । নতন নতন ফল-ফসেল পাে
গেছ মানু েষর
জীবনধারা। কেরানা াি কােল অথৈনিতক িত হেলও কমসং ােনর অপার সুেযাগ
ামেক িনভর কের তেলেছ। মানুেষর ঐক ব
েচ া, দািয়
হণ এবং সম য় ােমর
সািবক পিরেবশেক পির
কেরেছ।
নওগঁ া র প ীতলা উপেজলাধীন িদবর ইউিনয়েনর াম ছাটমহার ী। কেরানা ভাইরােসর
সং মন দখা িদেল াম উ য়ন দল িনেজরা িম ং কের করণীয় িনধারণ কের। থেম
তারা ইউিনয়ন পিরষদ চয়ারম ান এবং কিমউিন
ি িনেকর দািয় রত আ ুল
আিলমেক তােদর ােম আম ণ জানায়। িনেজেদর পিরক না শয়ার কের। স াব
কেরানা সং মণ রােধ ১৩ সদেস র কেরানা িতেরাধ কিম গঠন কের। ইউিনয়ন
পিরষদ চয়ারম ান, ােমর বীন অধ
মেয়জ উি ন এবং কিমউিন ি িনেকর
দািয় া আ ুল আিলমেক কিম র উপেদ া কেরন। কেরানা ভাইরােসর ভয়াবহতা
িবষেয় িনেজরা
ধারণা নন। ােমর মানুষেক চরম ছায়ঁােচ রােগর িবষেয় সেচতন
কের তােলন। মানুষেক সেচতন করেত িগেয় সকল মানুেষর স ৃ তা উপলি কেরন।
ামসভায় ােমর নারী-পু ষ , ত ণ সকলেক সেচতন কের। ােমর
ায় ৪শত
পিরবােরর ২৮০ গিরব। মানুেষর আিথক সংগিত িবেবচনায়
ল পিরবােরর িনকট
থেক অথ সং হ কের ৩১০ পিরবাের সাবান এবং মা িবতরণ কের। া িবিধ মেন
চলার
অনুধাবন করেত ২০০ িলফেলট , ােমর েবশ পথ েলার ৫ েত বিসন
াপন কের। জীবাণু ভীিত দুর করেত পুেরা ােম ৪ দফায় ি িচং পাউডার
কের।

খাদ সংকেট পড়া ৬৫ পিরবারেক খাদ সহায়তা পৗেছ িদেয়েছন। ইউিনয়ন
পিরষেদর সােথ সম য় কের ৯৬ পিরবারেক খাদ বা ব কমসূ িচর সহায়তা
িনি ত কেরেছন। সামেন থেক কায ম পিরচালনাকারী নারী ন ী ফািহমা
বগম বেলন ” নারী িনযাতন , বাল িববাহ িতেরাধকরেণর জন িবিভ ভােব
কিমউিন ি িনেক উঠান বঠক কের আসিছ। এখেনা তা চলমান। ােম কান
নারী িনযাতেন িশকার হয়িন , কান বাল িববাহ হয়িন। আমরা অেনক ভােলা
আিছ। ” াম উ য়ন দেলর সভাপিত মাখেলছর রহমান বেলন ” সারা িবে
মানু ষ কেরানা ভাইরােস আ া হেল আমরা চয়ারম ানসহ ােমর মানু ষ েক
িনেয় িম ং কির। কেরানা িতেরাধ কিম গঠন কির। ােমর সকল মানু ষ েক
যু কির। মানু েষর সােথ কাজ করেত িগেয় িকছ ভল বু ঝাবু িঝ হেলও আমরা
তা সমাধান কির। এখন পয আমরা সবাই িনরাপেদই আিছ। ”
ছাটমহার ী াম উ য়ন দেলর উেদ ােগ কেরানা সং মন িতেরােধর সােথ
সােথ টকসই উ য়ন অভীে র কত েলা ল মা াও অিজত হেয়েছ। মানু েষর
ু ধামু ি , সু া ও কল াণ িনি তকরণ , মানস ত িশ া , টকসই পিরেবশ ,
শাি ও ন ায়িবচারসহ িবিভ ল মা া অজেন অবদান রেখেছ। সরকার ,
বসরকাির িত ান এবং জনগন সি িলতভােব উেদ াগ িনেল সকল সমস ার
টকসই সমাধান সমেয়র ব াপার মা । এে ে
ছাটমহার ী হেত পাের তার
দৃ া । িদবর ইউিনয়ন পিরষদ , িদ হা ার েজ - বাংলােদশ এবং াম উ য়ন
দেলর নতৃ ে
ােমর সকল মানু েষর যু েগাপেযািগ সম য়ই ছাটমহার ী
ামেক কেরানা ভাইরাস মু
ােমর স ান পাইেয় িদেয়েছ।

মানু ষ যােত জব এবং অপ চাের কান না দয় সজন মসিজেদ ইমামেক িদেয়
সেচতনতামূ ল ক ব ব দয়ান। িশ ক এবং ত ণেদের উেদ ােগ সীিমত সভা কেরন।
এসমেয় বাল িবেয়র বণতা ল
কের ইয়ূ থ িলডার নু স রাত িসি কার নতৃ ে ১৬
সভা কের। িকেশারীেদর বয়ঃসি কােলর পির ার পির
তা িনি ত করেত ৭৫জন
িকেশারীেক ২৩০প ােকট স ািনটাির ন াপিকন
দান কেরেছন। িকেশারেদর
িবপথগািমতা িতেরােধ ইউিনয়ন পিরষেদর সহেযািগতায়
ােম ৩ ক ারাম বাড
াপন কের খলার ব ব া কেরন। ােমর ১৩জন 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
৮জন মানু েষর কেরানা পরী া িনি ত কেরেছন , তােদর নেগ ভ
এেসেছ। িশ াথ েদর পড়া নার ব াপাের নারী ন ী বু ল বু িল ও নু স রাত িসি কার
নতৃ ে ৬ পাড়ায় ত ণরা ৫৪জন িশ াথ েক পড়ােনার ব ব া কেরেছ। ােম নারী
িনযাতন সং া িবষয় াম উ য়ন দল িমমাংসার উেদ াগ িনেয় সফল হেয়েছন।
টাটকা শাক - সবিজ উৎপাদেনর
অনু ধাবন কের ২৮ পিরবােরর মােঝ বীজ
িবতরণ কেরন এবং ১৩০ পিরবারেক শাক - সবিজ িবতরণ কেরেছন।
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