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বের� �বাহ
১ম বষ� * ৮ম সংখ�া * �সামবার, ১৭ আগ� ২০২০

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

 �ধারসা সবাই �যখােন যু�, �াম� কেরানামু�  

�নতােক সৎ ও আ�সেচতন হেত হেব। সৎ ও দ� �নতৃে�র �েণ কুসং�ার ও
সামািজক অনাচারেক �পছেন �ফেল এিগেয় �যেত পাের সমাজ। আর �নতৃ� িবকােশর
জন� ���পূণ�  ভ� িমকা রেয়েছ পিরবার, সমাজ ও িশ�া �িত�ােনর। �েয়াজন
সাং�� িতক আে�ালেনরও। বাংলােদেশ �ায় পঁাচ দশেক নারীর অেনক অ�গিত
হেয়েছ। �মতায়নও হেয়েছ, তেব তা অ�গিতর সমানুপােত হয়িন। িবিভ� ধরেনর
�বষম�, পু�ষািধপত��সূত হয়রািন ও িনপীড়ন এবং নারীর চলােফরায় িনরাপ�ার
অভাব এখেনা �কট। িল�সমতার ধারণা এখেনা যথাযথভােব �িতি�ত নয়। গত দুই-

িতন দশেক একটা প�া��খী �বণতা �তির হেয়েছ মূলত উ� ধম�া�য়ী রাজনীিতর
কারেণ। এ �বণতা �শষ পয�� নারীমুি�র অ�রায়। পািরবািরক ও সামািজক দৃ�ভি�
অেনক ��ে�ই অপিরবিত� ত রেয়েছ। একদল �িশি�ত আ�-�ত�িয় নারী সমােজর
সাম�ীক পিরবত� ন সাধেন িনেবিদতভােব কাজ কের চেলেছন। তােদরই একজন
ছােনায়ারা িবিব। 
রাজশাহীর �মাহনপুর উপেজলাধীন বঁাকিশমইল ইউিনয়েনর �ধারসা �ােম ছােনায়ারার
বসবাস। িনেজেক জয় করেত ১৬৬তম নারী �নতৃ� িবষয়ক �িশ�েণ অংশ�হণ
কেরন িতিন। কেরানার সামািজক সং�মন �� হেল িনরেব বেস থাকেত পােরনিন
আ�-�ত�িয় নারী ছােনায়ারা। িতিন মানুষেক স�ৃ� করেত িনেজর �াম উ�য়ন
দেলর সভার মাধ�েম �ােমর সকল মানুষেক যু� কেরেছন। ৯ সদেস�র কেরানা
ব�ব�াপনা কিম� গঠন কেরন। �াম উ�য়ন দল ও কেরানা ব�ব�াপনা কিম�
�াি�কােল মানুেষর িনরাপ�া িবেবচনায় পিরক�না �ণয়ন কের। ছােনায়ারার �নতৃে�
মানুষেক স�ৃ�করণ, সেচতনতাবৃি�, �হাম �কায়ােরি�ন, আইেসােলশন, নারী, িশ�
ও বয়�েদর সুর�া এবং মানিবক সহায়তা অব�াহত রাখার পিরক�না গৃিহত হয়।
�ধারসা �াম উ�য়ন দল এবং কেরানা ব�ব�াপনা কিম�র সদস�েদর িনেয় �ােমর
�িত� পাড়ায় সেচতনতা বৃি�র কাজ কেরেছন। মানুষেক �া��িবিধ �মেন চলেত
৩০০� িলফেলট িবতরণ কেরেছন। িলফেলেটর িলখা�েলা পেড় �িনেয় নারীেদর
কেরানা ভীিত দুর কের সেচতন থাকেত সাহস যুিগেয়েছন। পানবরেজর �িমক, ভ�ান
চালক, কৃিষ �িমক,ব�বসািয়, �দাকানদার সকেলর মুেখ মা� ব�বহার িনি�ত
কেরেছন। এ�ােমর সকল মানুেষর মা� ব�বহারেক বাধ�তামূলক কেরেছন। সাবান
িদেয় বার বার হাত �ধায়ার অভ�াস খুব ভােলা ভােবই মানুষ আয়� কেরেছন।
এখানকার ৫০� পিরবােরর মােধ সাবান এবং মা� িবতরণ কেরেছন। মানুষ মা�
ব�বহার করেছন িক না, কেরানা ব�ব�াপনা কিম�, �াম উ�য়ন দেলর সদস� এবং
�ােমর ত�ণরা তা �ত�� কের ব�ব�া �নওয়ার জন� ছােনায়ারার কােছ িরেপাট� কের। 

এরকম  অসংখ�  অিভেযােগর  শাি�পূণ�  সমাধান  কেরেছন  িতিন।  �ধারসা  বাজােরর
�েত�ক  �দাকােন  সওদা  �কনা  �বচার  ��ে�  উভেয়র  মা�  বাধ�তামূলক  কেরেছন।
ফেল  এখন  আর  বলেত  হয়না ,  সবাই  �া��িবিধ  �মেনই  বাইের  �বর  হবার  ��ে�
মা�  পিরধান  করেছন।  এলাকায়  �জব  এবং  অপতেথ�  মানুষ  িদেশহারা  হেয়
পেড়।  আতংক��  মানুষেক  �জেব  কান  না  িদেত  �েত�ক  পাড়ায়  সেচতনতাবৃি�ল
উেদ�াগ  িনেয়েছন।  মসিজেদ  ইমামেক  িদেয়  �জব  এবং  িবিভ�  অপ�চাের  কান  না
িদেত  ব�ব�া  �হণ  কেরেছন।  এই  �ােমর  �ায়  সকল  মানুষ  যু�  থাকার  ফেল ,

িনেজেদর  মািলকানায়  কম�হীন  হেয়  পড়া  ২৫�  পিরবারেক  খাদ�  সহায়তা  িদেয়েছন
এবং  ইউিনয়ন  পিরষেদর  মাধ�েম  ১৭�  পিরবারেক  খাদ�বা�ক  কম�সূিচর
আওতায়  খাদ�  সহায়তা  িনি�ত  কেরেছন।  সংকটকািলন  সমেয়  নারী ,  িশ�  এবং
বয়�েদর  িবষয়�  অত��  ���  সহকাের  �দেখেছন।  বাল�িবেয় ,  নারী  িনয�াতন
িকংবা  মানুষেক  �কউ  �যন  অব�া  না  কের  �সিদেক  দৃ�পাত  কেরেছন।  �ােমর
২�  পিরবারেক  �হাম  �কায়ােরি�ন  িনি�ত  কেরেছন।  �কায়ােরি�েন  থাকা
পিরবর�েলােক  িনেজেদর  ব�ব�াপনায়  খাদ�  সহায়তা  িনি�ত  কেরেছন।  �ােমর
২জন  স�াব�  কেরানা  �রাগীর  পরী�া  িনি�ত  কেরেছন।  তােদর  �নেগ�ভ  এেসেছ
এবং  এখন  পয��  এই  �ােম  �কউ  কেরানায়  আ�া�  হনিন।  

ছােনায়ারা  িবিব  ও  �ধারসা  �াম  উ�য়ন  দেলর  �নতৃে�  কেরানা  সহনশীল  �াম  গেড়
�তালার  িমশেন  নািগ�স  আরা ,  মু�ী ,  িশউলী ,  �মােমনা ,  জুেলখা ,  সািবনা ,  মুরিশদা
�কািহনুর  উেদ�াগী  ভ� িমকা  পালন  কেরন।  তােদর  গঠনমূলক  �নতৃে�  সরকােরর
�বি�ক  অি�কার  �টকসই  উ�য়ন  অভীে�র  ল��মা�া  অজ� েন  �ধারসা  �াম
�মাগতভােব  এিগেয়  চেলেছ।  �থেম  মানুষ  তােদর  কথা  কণ�পাত  না  করেলও
বাত� ার  ���  এবং  সমেয়াপেযািগ  পদে�েপর  কারেণ  সকেলর  আ�া  অজ�ন
করেত  সেচ�  হেয়েছন  �ধারসা  �াম  উ�য়ন  দল।  

রা��য়  ব�ব�া  ও  সামািজক  কম�কাে�  নারীর  অংশ�হণ  �মাগতভােব  বৃি�  পাে�।
�দেশর  নারীসমাজ  এখেনা  পািরবািরক ,  সামািজক  ও  রা��য়  িনয�াতন  এবং
ব�নার  িশকার।  িশ�ে�ে�  নারী  �িমেকর  ব�না  আেলািচত  িবষয়।  �যৗত� ক  �থা ,
বাল�িবেয় ,  ধম�য়  কুসং�ার ,  পিরবাের  পু�ষতাি�ক  মেনাভােবর  আিধপত�  �ভৃিত
নারী  অ�গিতর  পেথ  বড়  বাধা।  এসব  অিত�ম  করার  িনর�র  �চ�া  চলেছ।
সামািজক  িচ�  বদেল  �ফলার  এখেনা  অেনক  বািক।  সরকার  িসডও  সনদসহ  �বশ
িকছ�  আ�জ�ািতক  নীিত  ও  সনেদ  �া�র  কেরেছ।  তার  পরও  �কন  িপিছেয়  থাকেব
নারীরা?  নারীর  আেরা  উ�য়ন  ও  �মতায়েনর  জন�  দরকার  রাজৈনিতক  সিদ�া
আর  তা  বা�বায়েন  �ত�য় ,  জনসেচতনতা  বৃি�  ও  আধুিনক  িশ�ার  �সার  ঘটােত
হেব।  নারীর  জন�  সমময�াদায়  কেম�  িনযু�  হওয়া  এবং  �াধীনভােব  িবচরেণর
সুেযাগ  িনি�ত  করেত  হেব।  আয়ৈবষম�  কমােত  হেব।  পু�ষতাি�ক  মানিসকতার
বদল  ঘটােত  হেব।  তাহেলই  নারীর  �মতায়ন ,  নারী-পু�ষ  সমতা  �িত�ার
িবষয়�েলা  লে��র  িদেক  অ�সর  হেব।
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সবাই িমেল শপথ কির, 
কেরানা সিহ�ু �াম গিড়।
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