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বের� �বাহ
১ম বষ� * ১০ম সংখ�া * �সামবার * ৩১ আগ� ২০২০
িদ হা�ার �েজ� বাংলােদশ ,  রাজশাহী অ�েলর ই- িনউজ �লটার

মানুেষর একতাব�তায় কেরানামু� পাড়াশাওলী 

একতাই বল। মানুেষর সংঘব� �েচ�ায় এিগেয় চেলেছ বাংলােদশ। �ানীয়
সমস�া সমাধােন দেশর লা� - এেকর �বাঝা নীিত অবল�ন কের �মাগত
উ�য়েন অবদান রাখেছ আমােদর �ামীণ সমাজ। �যেকান কাজ স�াদন বা
সমস�ার সমাধােন �যৗথ উেদ�াগ বা মানুেষর অংশ�হণ �বশ সুিবধার।
আমােদর মাতৃভাষা আর মাতৃভ� িমর �াধীনতা অজ� েনর ��ে� এবং �াধীনতা
িবেরাধীেদর িবচােরর ��ে� এ িবষয়� িছল আমােদর সবেচেয় বড় হািতয়ার।
�স ��রণাই আমােদর �াম�েলােক এিগেয় িনেত সহায়তা করেছ। 
বত� মােন িব�ব�াপী দািপেয় �বড়ােনা নীরব ঘাতেকর নাম "কেরানা ভাইরাস"।
যা �কান একক ব�ি� বা �গা��র �ারা �িতেরাধ করা স�ব নয়। চাই একতা -
চাই �যৗথ উেদ�াগ। এে�ে� দৃ�া� �াপন কেরেছ পাড়াশাওলী �ােমর
একতাব� সমাজ ব�ব�া। নওগঁার প�ীতলা উপেজলাধীন িনরমইল
ইউিনয়েনর ভারত-বাংলােদশ সীমা�বত� �াম�র কেরানা জেয় �ধান
ভ� িমকায় রেয়েছ এখানকার কেয়ক� সামািজক সংগঠন। ২৫ সদস� িবিশ�
পাড়াশাওলী �াম উ�য়ন দল। যারা �ােমর �িত� সামািজক কায��ম
বা�বায়ন ও সমস�া সমাধােন িস�া��হণ কেরন। আর �াম উ�য়ন দেলর
সােথ রেয়েছ এই �ােমর দু� গণগেবষণা সংগঠন।   এক� গােয়নকুিড় নারী
উ�য়ন গণগেবষণা সংগঠন এবং অপর� �গিত যুব উ�য়ন গণগেবষণা
সংগঠন। এখােন �ানীয় যাবতীয় সমস�া সমাধােন গণগেবষণা করা হয় এবং
সদস�েদর স�য় ও িবিনেয়ােগর মাধ�েম পুিজ �তির হয়। এছাড়াও �ােমর
ত�ণ-ত�ণীেদর িনেয় রেয়েছ এক� সি�য় ইয়ূথ ইউিনট। যারা িনেজেদর 

 �মধা ও সৃজনশীলতা িবকােশর পাশাপািশ �ােমর সামািজক সমস�া
সমাধােনও কায��ম বা�বায়েন একতাব�। 
কেরানা ভাইরােস �গাটা �দশ যখন আতি�ত তখন পাড়াশাওলী �ােমর
সামািজক সংগঠন�িল �হন কেরেছ নানান উেদ�াগ। কেরানা ভাইরাস
সং�মেনর ��েতই �ােমর �িত� মানুষেক এ ভাইরাস স�েক�  জানােত
িলফেলট িবতরন ,  �ামেক জীবানুমু� রাখেত িনয়িমত জীবানুনাশক �� ও
�ােমর বসতবািড়র অিলগিল আর রা�াঘােট পির�� অিভযান। �দশব�াপী
লকডাউন চলাকােল �াম উ�য়ন দেলর িস�া��েম �গাটা �ামেক লকডাউন
�ঘাষণা করা হয়। এসময় �কান পিরবার যােত খাদ� সংকট বা অন�ান� �কান
সমস�ায় না পেড় তা �দখােশানার জন� �ােমর িবিভ� �েপর ১১জনেক িনেয়
মিনটিরং �ম গঠন করা হয়। তারা �াম উ�য়ন দলেক সািব�ক িবষয় জানায়। 

�ােমর সকল ব�ি�র মা� পরা বাধ�তামূলক করা হয়। এে�ে� গণগেবষনা
সংগঠেনর প� হেত অসহায় ব�ি�েদর ৩০০� মা� �দান করা হয় এবং
মা� ছাড়া �কউ বািড়র বািহের আসেল তার ৫০টাকা জিরমানার িবধান করা
হয়। �ােমর অিত-দির� ও অসহায় পিরবােরর তািলকা করা হয় এবং
িব�বান ব�ি�েদর সহায়তায় ৩০� পিরবারেক খাদ� সহায়তা �দান করা
হয়। এছাড়াও �ানীয় �শাসেনর সােথ �যাগােযাগ কের �ােমর ২০�
পিরবারেক �াণ সহায়তা ও ৫� পিরবারেক মাননীয় �ধানম�ীর �ান
তহিবল হেত আিথ�ক সহায়তা পাইেয় �দন �াম উ�য়ন দল। 
�ােমর মানুষেদর �রাগ �িতেরাধ �মতা বৃি� করেত ২৫� পিরবাের সবিজ
বীজ �দান করা হয় এবং ৩০� পিরবাের িবিভ� �জািতর ফলদ বৃে�র
চারা �দান করা হয়। �ােমর বৃ� ,  অসু� এবং নারী ও িশ�রা যােত �কান
সমস�ায় না পেড়ন �স িবষেয় িনয়িমত ফেলা-্আপ কেরন মিনটিরং �েমর
সদস�রা।  কেরানা ভাইরাস �িতেরােধ সামািজক সংগঠন�িলেত িনয়িমত
সভা ,  উঠানৈবঠক ও গণগেবষণার চচ� া করা হয় এবং �েয়াজনীয় উেদ�াগ
�হণ করা হেয় থােক।
কেরানা ভাইরাস �িতেরােধ পাড়াশাওলী গােয়নকুিড় �ােমর এমন সমি�ত
উেদ�াগ �ােমর নারী-পু�ষ িনিব�েশেষ সব��েররর মানুেষর একতারই ফল। 
এলাকার �নীজেনর িনকট �বশ �শংিসত হেয়েছ তােদর এই কেরানা
�িতেরাধ কায��ম।
সকল উেদ�াগ ও পিরক�না �হন এবং কায��ম বা�বায়েন উে�খেযাগ�
ভ� িমকাই রেয়েছন- িদ হা�ার �েজ� বাংলােদেশর �িশ�ণ�া� উ�ীবক-

সেরশ চ� বম�ন ,  িনমাই চ� বম�ন ,  গনগেবষক- �জাৎ�া রানী ,  অিনল চ�
বম�ন ,  অিতবালা রানী ,  ইয়ূথ িলডার- জেগ� বম�ন ও নারায়ন চ�সহ �ােমর
ত�ণ এবং উৎসািহ ব�ি�রা। এখােন সকল রাজৈনিতক দল. মত এবং
��ণী-�পশার মানুেষর সি�িলত �েচ�ায় কেরানা ভাইরােসর কথা �েনেছন
িক� �ােম এখনও কেরানা ভাইরাস মানুষেক আ�া� করেত পােরিন।
এভােব �িত� �াম এিগেয় �গেল বাংলােদশ অিত �ত কেরানার ভয়াল থাবা
�থেক মু� হেত পারেব। �ােমর মানুেষর উেদ�াগ অব�াহত থাকেল �টকসই
উ�য়ন অভীে�র ল��াজ� ন সমেয়র ব�াপার মা�। আমােদর একতাব�
�েচ�া অব�াহত থাকুক ,  এটাই �হাক আগািমর অনুে�রণা। 
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