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বের� �বাহ
১ম বষ� * ৯ম সংখ�া * বৃহ�িতবার* ২০ আগ� ২০২০
িদ হা�ার �েজ� বাংলােদশ, রাজশাহী অ�েলর ই-িনউজ �লটার

�ামশি�র সম�েয় কেরানামু� �গাপালপুর  

অভ�াস �ক জয় করাই পরম িবজয়। িব�ব�ািপ ক �রানা সং�মণ �রােধ অভ�াস
পা�ােনার িমশেন মানুষ যু� হেয়েছ, বাংলােদশও এর বাই �র নয়। বাংলা �দ �শ ৮ই মাচ�
২০২০ �থম ক �রানা �রািগ সনা� হয় । এরপর �থ �ক ক �রানা সং�মণ � িত �রা �ধর
জন� আমা �দর অভ�া �সর প িরবত� ন ছাড়া �কান িবক� পথ নাই । আমা �দর ক �রানা
হ �ত র�া �প �ত ঘন ঘন সাবান পা িন িদ �য় ২০ �স �ক� ধ �র দুই হাত ভা �লাভা �ব
প ির�ার  করা, বািড়র বাই �র �বর হ �ল মু �খ মা� ব�বহার করা, আমা �দর �রাগ
� িত �রাধ �মতা বৃ ি� �ত খাদ� অভ�াস প িরবত� ন ও িনয় িমত শরী �র �রাদ লাগা �না এ
অভ�াস� �লা �িতপালন করেল ক �রানােক জয় করা যােব বেল অেনেক মেন কেরন।
মানুেষর অভ�াসেক ইিতবাচকভােব পাি�েয় কেরানা জয় কেরেছ এক� �াম। নাম
তার �গাপালপুর।  
রাজশাহীর চারঘাট উপেজলাধীন ভায়াল�ীপুর ইউিনয়েনর �াম �গাপালপুর । কেরানা
ভাইরােসর �বি�ক মহামািরেত কেরানামু� �াম উপহার িদেয় দৃ�া� �াপন কেরেছ
�াম�। �াম উ�য়ন দল, �গাপালপুর দঃু� মানব কল�াণ সংগঠন, উ�ীবক ও
ইউিনয়ন পিরষদ সদস�েদর  �নতৃে� পিরকি�তভােব নানামূিখ �ছাট �ছাট উ �দ�া �গ
�গাপালপুর  �াম �ক ক �রানা মু� রাখ �ত সফল হেয়েছ। �ােমর �ায় সা �ড় ৪শতািধক
পিরবােরর ৩৫০�ই গিরব। এখােন অেথ�র সংকট আেছ িক� মানুষেদর ঐক�ব�
�েচ�া এবং একা�তার �কান ঘাটিত �নই।  ইয়ূথ এ�া �সডর �াম উ�য়ন দল, এবং
গণগেবষক সি�িলতভােব সেচতনতামূলক কায��ম পিরচালনা কের। তারা হাত �ধায়া
িনি�ত করেত �ােমর  মানু �ষর বািড় বািড় িগ �য় �বাঝান এবং  �গাপালপুর �া �মর
�াণ �ক� ও �াথ িমক িবদ�াল �য়র মা �ঠর সাম �ন �যখা �ন িবকাল হ �লই  মানুষ এ �স
আ�া �দয় �সখা �ন ১� �বিসন �াপন কেরন। �গাপালপুর দঃু� কল�াণ সংগঠন ও �াম
উ�য়ন দেলর উ �দ�া �গ  �া �মর ৪০০ পিরবাের সাবান এবং মা� িবতরণ কের। শারীিরক
দুর� �মেন চলা, বািড়েতই থাকা, �জব-অপ�চােরর িব�ে� �িতেরাধ গেড় �তালা,
নারী, িশ� এবং বয়�েদর �া�� সেচতন কের ত�লেত বািড় বা িড় িগ �য় মানুষ �ক
স �চতন ক �র �তা �লন। �ামেক সুরি�ত রাখেত ৪ দফায় �ােম ১৬০০ িলটার
জীবাণূনাশক �� কেরেছন।
ভায়াল�ীপুর ইউ িনয়ন প িরষ দ এবং �াম উ�য়ন দেলর উেদ�ােগ কেরানা �িতেরােধ
স �চতনতামুলক মাই িকং করা হয়।  মানুষ যােত �জেব কান না  িদেয় সেচতন থা �ক
এজন� �গাপালপুর দঃু� সংগঠেনর সদস� ৩৬ জনই স ি�য় ভ�  িমকা পালন ক �রন। 
এসমেয় বািড়েত থাকার জন� বাল�িবেয় �রােধ উঠান �বঠক কেরন । ত�ণেদর
িবপথগািমতা �িতেরােধ �ু� পিরসের �খলাধুলা আেয়াজন কের।  

ইউিনয়ন পিরষেদর সহেযািগতায় �দড়শতা িধক মানুষ কম�-সং�ােনর সুবােদ
বাইের অব�ান করিছেলন। তারা বািড়েত িফের আসেল তােদর �হাম �কায়ােরি�ন
িনি�ত কেরেছন। �কায়ােরি�েন থাকা মানুষেদর খাদ� বািড় বািড় �পৗ�েছ
িদেয়েছন। এছাড়াও ধান কাটার �মৗসু �ম ২৫০ জন িব িভ� এলাকায় িগ �য় ধান
�ক �ট বািড়েত আসার প �র ও গ�েব� �পৗছা �নার প �র তা �দর �কায়া �র�াইন
িন ি�ত ক �রন। �ােম অসু�� ১০জন মানুেষর কেরানা পরী�া িনি�ত কেরেছন।
তা �দর ির �পাট �ন �গ �ভ এেস �ছ। কায��ম ��র িদেক ইয়ূথ এ�া �সডর হা িসব
ভ�, গণগ �বষক রা িজব, উ�ীবক ও ইউ িপ সদস� এ,এসএম জাহা�ীর ও
র�জনার �নতৃ �� ১১ জেনর �ম কাজ করেলও �মাগতভােব �ােমর সকল মানুষ
এই �ি�য়ায় যু� হন। ফেল খুব সহেজই মানুষেক সেচতন কের �তালা স�ব
হেয়েছ। 
টাটকা শাক-সবিজ উৎপাদেনর ��� অনুধাবন কের হা িসব ভ� প িরবা �রর
িব িভ� জ �নর িনকট �থ �ক ১০ িবঘা জ িম সং�হ ক �র িব িভ� সব িজ চাষ ক �রন।
িক� ফল পাওয়ার �� �তই ৭ িবঘা জ িমর সব িজ  পা িন �ত  ড�  �ব যায়। বা িক িতন
িবঘা জ িমর সব িজ িন �জর প িরবা �রর চা িহদা িম � �য় �া �মর দ ির� মানু �ষর মা �ঝ
িবতরন কর �ছন। লকডাউেন খাদ� সহায়তা বি�ত ২০০� পিরবারেক খাদ�
সহায়তা িহেসেব ৫ �ক িজ চাল, ২�ক িজ ডাল, ১�ক িজ �তল �পৗ�েছ িদেয়েছন 

রা িজব আহা ��দ, হা িসব ভ� ও তার � �মর সদস�রা । ইউিনয়ন পিরষেদর সােথ
সম�য় কের ৩০০� পিরবারেক খাদ�বা�ক কম�সূিচর সহায়তা িনি�ত কেরন ।
ঈ �দর পূেব� এলাকার ধনাঢ� শামসু ি� �নর িনকট হ �ত ৫০ � প িরবা �র ১�ক িজ িচ িন
�আধা �ক িজ �সমাই িবতরন ক �রন। ২০ �রাজার িদ �ন বাই �র �থ �ক দুইজন ব� ি� 

�া �ম আ �স �চালাই মদ  �তরীর উ �� �শ�। ক �রানা � িতেরাধ ক িম �র সদস�রা
�সখা �ন িগ �য়  � িত �রাধ ক �র। এখন  মানুষ  অেনক ভােলা আেছ। 
�গাপালপুর �া �মর ইয়ূথ এ�া �সডর হা িসব ভ� বেলন ”সারা িবে� মানুষ কেরানা
ভাইরােস আ�া� হেল আমরা �চয়ারম�ান, �গাপালপুর দঃু� কল�াণ সংগঠেন
সদস� এবং �াম উ�য়ন দেলর সদস�সহ �ােমর মানুষেক িনেয় িম�ং কির।
কেরানার ভয়াবহতা িনেয় িনেজরা �� ধারণা �নই। আমরা আলাপ কির
আমােদর করণীয় িক হেব এবং ১১ সদস� িবিশ� কেরানা �িতেরাধ কিম� গঠন,
হাত �ধায়া, মা� ব�বহার, শারী িরক দুর� �ম �ন চলা ইত�া িদ িবষ �য় আ �লাচনা করা
হয়। এখনও পয��  এ �া �ম �কান ক �রানা আ�া� �রািগ সনা� হয় নাই।”
অভ�াসেক জয় করার ফ �ল এ �া �ম ক �রানার িব�ে� িবজয় অজ�ন কেরেছ।
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