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বের� �বাহ
১ম বষ� * ৭ম সংখ�া * ম�লবার, ১১ আগ� ২০২০

িদ হা�ার �েজ� বাংলােদশ, রাজশাহী অ�েলর ই-িনউজ �লটার

 ঐক�ব� মানিবকতা: কেরানামু� ফািজলপুর  

কেরানাভাইরাস �গিতশীল িব�েক নাড়া িদেয়েছ, অত�াচারীর িবেবকেক জািগেয় ত� েলেছ,
তােদর িবগত ভ� ল�েলা ধিরেয় িদে�। তৃতীয় , ি�তীয়, �থম িব� এক কাতাের এেস দঁািড়েয়েছ।
�কউ �া�ণ, আবার  �কউ নমশূ� নয়, সবাই সমান। এটাই সাম�। এটাই �াি�, এটাই
মানবজািতর জন� সেব�া�ম িশ�া। পিরেবশ, �কৃিত ও �ািণরা এতিদন মানেবর দানবীয়তায়
অসহায় হেয় পেড়িছল, তারা অিভশাপ িদেয়িছল। তারা আজ �দিখেয় িদে� পৃিথবী �ধু
মানুেষর নয়, তােদরও �ভাগ করার অিধকার আেছ। মানুষ আজ ফ�াল ফ�াল কের তািকেয়
তােদর দািবর ন�ায�তােক �ীকার করেছ। এই ক�ন সমেয় অেনকখােন মনুষ�ে�র জয়গান
চলেছ। আমরা মানুষরা মায়া ছড়াি�। আমােদর এই নরম মা�র �দেশ অেনক �বিশ মানিবক
মানুষেক পাি�। এমনই মানিবকতার দৃ�া� সৃ�কারী মানুষেদর ঐক�ব� �াম ফািজলপুর
নত� নহাটপাড়া। 
নওগঁা �জলার মহােদবপুর  উপেজলার সদর  ইউিনয়েনর ফািজলপুর নত� নহাটপাড়া
১১৩� পিরবার িনেয় ৩৪০জন মানুেষর বসবাস। সা�দািয়ক স�ীিতর িনদশ�ন িহেসেব
এখােন িহ�ু, মুসিলম এবং আিদবাসী খৃ�ান ধম�াবল�ী মানুেষর বসবাস কেরন। অথ� ৈনিতক
��ণিবন�াস অনুযািয় এখানকার ১৭� পিরবার ধনী, ১৩� মধ�িব�, ২৭� দির�, ৫৬�
পিরবার হত-দির� । এখানকার পিরবার�েলার �পশািভি�ক পিরচয় িহেসেব ৫জন
চাকুরীজীিব, ১৩ জন ব�বসায়ী আর বািক সবাই কৃিষকাজ ও িদনমজুরী কের জীিবকা িনব�াহ
কেরন।
কেরানা ভাইরাস এর �াদুভ� াব আসার পর ফািজলপুর �াম উ�য়ন দেলর  সভাপিত আ�ুস
সা�ার, স�াদক হা�ন অর রশীদ, নারীেন�ী �ফরেদৗসী, �শফািল রানীসহ সকল সদস�
�ামেক কেরানামু� কের গেড় ত�লেত নানা কায��ম পিরচালনা ��  কেরন। �ােমরমানুষেক
কেরানা ভাইরাস স�েক�
সেচতন করেত ৩৬০� িলফেলট িবতরণ ও সকলেক পেড় �শানােনার কাজ� কের �াম উ�য়ন
দল ও ইয়ুথ  ইউিনট। মসিজেদ খুৎবা ও হ�া� মাইেকর  মাধ�েম কেরানা ভাইরাস �িতেরােধ
সেচতনমুলক বাত� া �দান কেরন। �ামেক জীবানুমু� রাখেত  ৩ দফায় ২২০ িলটার
জীবানুনাশক �� কেরন। কেরানা ভাইরাস সং�মণ �থেক র�া �পেত হাত �ধায়ার ১ � �বিসন
মুল রা�ার �মােড় �াম উ�য়ন দেলর সভাপিত আ�ুস সা�ার এর সহেযািগতায়  �াপন করা
হয়। �সখােন �িতিদন ৫৫ �থেক ৬০ জন মানুষ সাবান িদেয়  হাত ধুেয় �ােম �েবশ কেরন।  ৫
� �উবওেয়ল এ সাবান রাখা হেয়েছ �সখােন হাত �ধায়া িনি�ত কেরেছস। �ােমর ৬০ জন
মানুষেক মা�, ৫৫ জনেক হাত �ধায়ার সাবান �দান কেরেছন।
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 সবাই যিদ হন যু�, 
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আিথ�ক সহেযািগতা পাওয়া  ৩জন ময়না, সু�িচ, আিজরন  বেলন কেরানা ভাইরাস এর
সময় �াম উ�য়ন দল  ও ইউিনয়ন পিরষদ হেত সহেযািগতা �পেত তােদর �কান সমস�া
হয় নাই সময়মত তািলকা কের যথাসমেয় �াণ বুেঝ �পেয়িছ। তারা �াম উ�য়ন দল ও
ইউিনয়ন পিরষদেক ধন�বাদ জানান।  মহােদবপুর  ইউিনয়েনর সদস� আিতকুর রহমান
মুনু ও সংরি�ত ওয়ােড� র মিহলা সদস� মােজদা বানু বেলেছন ফািজলপুর �াম
উ�য়ন দেলর সি�য়  ভ� িমকার জন�  ফািজলপুর নত� নহাট পাড়া  �ান স�ক সময়
িবতরণ  করা স�ব হেয়েছ। 
মহােদবপুর সদর  ইউিনয়েনর �চয়ারম�ান জনাব মাহবুবুর রহমান  বেলন ’ফািজলপুর
�াম উ�য়ন দেলর  সি�য়  �েচ�ার ফেল আজ ফািজলপুর নত� নহাট পাড়া  কেরানা
ভাইরাসমু�। ফািজলপুর �াম উ�য়ন  দেলর  সদস�, নারীেন�ী, িপিপিজ,সুজন, ইয়ুথ 

ইউিনট  কেরানা মু� ফািজলপুরেক িনেয় কায��ম পিরচালনা অব�াহত �রেখেছন।
আিম তােদর উেদ�াগেক �াগত জানাই।’
আমােদর �বি�ক অি�কার িহেসেব �টকসই উ�য়ন অভী� অজ�ন সমেয়র দািব।
ফািজলপুর �াম উ�য়ন দেলর �নতৃে� কেরানা সিহ�ু �াম উেদ�াগ এিগেয় �নয়ার ফেল
মানুেষর মেধ� �য স�েক� র �মলব�ন সৃ� হেয়েছ, �স�ই হেত পাের আমােদর মূল
শি�। �া��, িশ�া, অথ�ৈনিতক মুি� এবং �ািত�ািনক সুশাসন িনি�ত করেত
গণমানুেষর ঐক�ব� �েচ�া সবসময় আশার আেলা �দিখেয়েছ। এে�ে�ও আমরা
তাই �দখিছ। িদ হা�ার �েজ�-বাংলােদশ তৃণমূেল মানুেষর �চতনায় আেলাড়ন সৃ�
কের চেলেছ, যা �থেক কাি�ত ফলাফল মানুষ �পেত �� কেরেছ। 
মানুষ হােরনা, হারেত পােরনা। ইিতহাস তা-ই বেল। ��া মানুেষর ���� �ু� হেত
�দেবন না। এই �মঘ একসময় �কেট যােব। এই �রাগেক আমরা জয় করেবা। নত� ন সূয�
উঠেব,পািখরা গান করেব, �কৃিত হাসেব। মানিবকতা ও সু�েরর জাগরণ ঘটেব। দু�রা
�কৃত মানুষ হেয় উঠেব। সবাই এই অনাহ�ত জীবাণু�েক বার বার অিভশাপ িদে�।
তখন হঠাৎ মেন হেলা, এই �ছা� আণুবী�িণক ভাইরাস� কত বাত� া, কত স�াবনা,
কেতা �াি� িনেয় আিবভ�� ত হেয়েছ- তা িক আমরা �ভেব �দখিছ। এই আ�িব�াস ও
স�াবনা িনেয় �শাকাবহ মাস হেয় উঠুক �াণব� ও ��মময়।

সবাই িমেল শপথ কির, 
কেরানা সিহ�ু �াম গিড়।

আসুন,

�ােমর িব�বান মানুেষর সহেযািগতায় ১১� পিরবারেক ১০�কিজ চাল, ১�কিজ আলু,
১�কিজ আটা, ১�কিজ লবণ, ২� সাবান �দান কেরেছন। �ােম দির� ও হত-দির�
তািলকা হেত ৮৩� পিরবারেক ২  দফায় সরকাির সহেযািগতায় ১০ �কিজ চাল, ২
�কিজ আলু,  � কের সাবান  �াণ ব�ব�া িনি�ত কেরেছন �াম উ�য়ন দল। কেরানা
ভাইরাস মু� �াম গঠেনর লে�� �াম উ�য়ন দেলর পে� �াম উ�য়ন দেলর স�াদক
হা�ন অর রশীদ ৩০ � পিরবারেক ৬দফায় সাবান িদেয় হাত �ধায়ার স�ক িনয়ম
�শখান। এছাড়াও িতিন ২৫ জনেক মা� িবতরন কেরন।  
�ােম বািহর হেত �কউ �েবশ করেল তৎ�নাৎ মহােদবপুর ইউিনয়ন কেরানা কিম� ও
�শাসনেক অবিহত কেরন �াম উ�য়ন দল। ফািজলপুর নত� নহাটপাড়ায় তােদর
তৎপরাতায় কেরানায় আ�া� হন নাই। মানুেষর �রাগ �িতেরাধ �মতা বৃি�র জন�
৬৫� পিরবােরর মেধ� শাক-সবিজ বীজ িবতরন কেরন �াম উ�য়ন দল। নারী ও িশ�র
সা�� �সবা িনি�ত করেত মহােদবপুর সদর হাসপাতােলর সােথ �যাগােযাগ  কের ৫
জন গভ� বতী মােয়র আইরন ও িভটািমন �দােনর ব�ব�া কেরেছন নারীেন�ী �ফরেদৗসী
ও �শফালী । যারা হঠাৎ কের অসু� �বাধ কেরেছন তােদরেক  িচিকৎসা  �সবা িনি�ত
করেত িবেশষ� িচিকৎসক ও অন-লাইেন িচিকৎসা �সবা �নওয়ার ব�ব�া কেরেছন। 
 নারী ও িশ�র িনয�াতন �রােধ দফায় দফায় উঠান �বঠক  এর মাধ�ম মানুষেক
সেচতন করার কাজ� কেরেছন �াম উ�য়ন দল ও নারীেন�ী। �াম উ�য়ন দেলর 

সােথ ফািজলপুর ইয়ুথ এি�ং হা�ােরর সদস�বৃ� �িত� বাড়ীেত সাবান িদেয় হাত
�ধায়া, সামািজক দুর� বজায় রাখা, মা� ব�বহার, বািহের যাওয়া আসার ��ে�
�া��িবিধ �মেন চলা িনি�ত করেত পরামশ�  �দান করেছন। িশ� ও বয়�েদর িনেয়
আেলাচনা চািলেয় যাে�ন এমনিক তঁােদর কেরানা ভাইরাস সং�মেণর হাত �থেক
র�া �পেত সকল িবষয় আেলাচনা করেছন।


