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বের� �বাহ
১ম বষ� * ১১তম সংখ�া * শিনবার * ৫ �সে��র ২০২০
িদ হা�ার �েজ� বাংলােদশ ,  রাজশাহী অ�েলর ই- িনউজ �লটার

তৃণমূেল মানুেষর �নতৃে� কেরানামু� বা�কামাির  

আমােদর সমাজ িবকােশ �চিলত িকছ�  ধারণা এবং �থা সামািজক আইন
িহেসেব িবেবিচত হেয় থােক। �াম সমােজ মানুষ �থােক অলংঘনীয় মেন
কের থােকন। আধুিনক সমাজ ব�ব�ােতও �থা বা �চিলত রীিতনীিতেক
অমান� করা মানুেষর পে� স�ব নয়। এমনই এক� �চিলত বাণী হেলা
”অ �ন�র দুভাগ� �দ �খ �ধু শা�না িদও না িন �জও সাবধান হ ও।” �চ িলত এই
বাণী� অেনক সময় সেত� �পা�িরত হেত �দখা যায়। ফেল মান� করা
আমােদর করণীয় হেয় পেড়। চী ন �থ �ক ক �রানা ভাইরাস এর উৎপ ি� হ �লও
ভাইরাস� চীেনর ম �ধ� সীমাব� থােকিন। বাংলা �দ �শ গত ৮মাচ�  �থম
কেরানা আ�া� �রাগী শনা� হেয়েছ। ইেতামেধ� বাংলােদশও কেরানা
ভাইরােস সং�িমত হেয় �ায় ৪হাজার ৫শত মানুষ মারা িগেয়েছ। পৃিথবীর
িবিভ� �দেশ কেরানা ভাইরােসর ভয়াবহতা িবিভ� রকেমর। জন�া��
িবেশষ�েদর মেত ইেতামেধ� ভাইরাস� �মাগত িমউেটশন হে�। ফেল
আবহাওয়া বা জলবায়ূজিনত কারেণ সং�মন হেব না এমন ধারণা �মেন
�নওয়া �ক হেব না। মানুেষর সামি�ক সেচতনতা কেরানা ভাইরাস �থেক
পির�ােণর উপায় হেত পাের। মা� ব�বহার ,  হাত �ধায়া ,  সামািজক দুর�
বজায় �রেখ চলা এই মু�েত�  আমােদর সবার জন�ই উপযু� �িতেষধক বেল
�ীকৃত। ইেতামেধ� বাংলােদেশর �ামীণ সমাজ ব�ব�ায় মানুেষর মািলকানার
িভি�েত কেরানা সহনশীল �াম গেড় �তালার উেদ�াগ �বশ �শংিসত হেয়েছ।
বাংলােদেশর �য সম� �াম জনগেণর মািলকানা �িত�ার মাধ�েম দৃ�া�
�াপন কেরেছ তােদর অন�তম বা�কামাির �াম। 
রাজশাহীর চারঘাট উপ �জলার ভায়াল�ীপুর ইউ িনয় �নর  �াম বা �কামারী ।
�াম �ায় ২ হাজার মানুেষর বসবাস। এখানকার �াথিমক িবদ�ালয় সংল�
বাজার এবং বা�কামাির বাজার জনসমােবেশ ভরপুর থােক। কেরানার
সামািজক সং�মন �� হেলও মানুেষর বাজাের আনােগানা ব� হয়িন।
এমতাব�ায় সরকােরর উেদ�ােগর পাশাপািশ বা�কামাির �াম উ�য়ন দল
�হণ কেরেছ সাহসী পদে�প। তারা িনেজরা �াম উ�য়ন দেলর সভা
আহবান কের। সভায় কােরানা পিরি�িত িবে�ষন কের িনেজেদর করণীয়
িনধ�ারন কের। �ােমর �েত�ক মানুষেক সেচতন কের �তালা ,  মা� ব�বহার
বাধ�তামূলক ,  �েত�ক বািড়েত এবং নলকুপ�েলােত যােত সাবান থােক এবং
মানুষ িনয়ম �মেন হাত �ধায় �স জন� মাইিকং কের। সামািজক দুর� বজায়
�রেখ চলেত �েত�কেক উৎসািহত কের।  ইউিনয়ন পিরষদ সদস� আবু
তােলব ,  গণগেবষক হািফজা �বগম ,  ইয়ূথ িলডার �মাযূন আহেমদ মানুষেক
সামািজক দুর� বজায় �রেখ চলেত উৎসাহ �যাগান। ফেল বাজার মানুষ �ন�
হেয় পেড়। 

�ােম মানুেষর সং�মেনর স�াবনাও �ীন হেয় ওেঠ। যারা বাইের �থেক �ােম
আেস তােদর �হাম �কায়ােরি�ন িনি�ত করা হয়। �ােমর িবিভ� �ােন হাত
�ধায়ার জন� ৫� �বিসন বসােনা হয়। িলফেলট িবতরন কের মানুষেক
�া��িবিধ �মেন চলেত উৎসাহ �যাগান �াম উ�য়ন দেলর সদস�রা।�ােম
ক িমউ িন � ি� িনেক মানুেষর �া��েসবা িনেত আসায় �সখােনও �ছাট হাত
�ধায়া িনি�ত কেরেছন। �াম উ�য়ন দেলর �নতৃে� �েত�েকর মা� ব�বহার
িনি�ত করেত ৬০০ মা� িবতরণ কেরেছন। গণগেবষক হািফজা �বগম
�সলাইেয়র কাজ জােনন। িতিন কাপেড়র �তির ৩০০ মা� মানুেষর মােঝ
িবনামূেল� িবতরণ কেরেছন। কিমউিন� ি�িনেকর �সবা �াি�েত মানুেষর
যােত �কান সমস�ায় পড়েত না হয় �সজন� তারা ি�িনেকর সােথ বেস মানুেষর
�সবা িনি�ত করেত সব�া�ক সহায়তা কেরেছন। কেরানা �াি�কােল মানুষ
কম�হীন হেয় পড়েল সরকােরর মানিবক সহায়তা কম�সূ িচর আওতায় �ােমর
১২৩জনেক �সবা �াি�েত সহায়তা কেরেছন। গণগেবষণা সিমিত এবং �াম
উ�য়ন দেলর �নতৃে� ৩২� পিরবােরর মােঝ ঈদ সাম�ী িহেসেব িচিন ,

�সমাই ,  দুধ ,  সাবান িবতরণ কেরেছন। �ােমর ১১ সদ�য িবিশ� কেরানা
�িতেরাধ কিম� ইউিনয়ন কেরানা �িতেরাধ কিম�র সােথ িনিবড়ভােব কাজ
কেরেছ। ফেল এখােন এখনও পয�� �কান মানুষ কেরানায় আ�া� হনিন।
এক ধরেণর িনরাপ�া �ব�নীর মেধ� বা�কামাির �াম উ�য়ন দল মানুষেক
আব� �রেখেছন। 
�জব ,  অপ�চার �রােধ ত�ণেদর �শংসনীয় ভ� িমকার জন� মানুেষর মেধ
আতংিকত অব�া �বিশিদন িছল না। এখােন �ায় পুেরা �ােমর মানুষ কেরানা
�িতেরােধ অংশ�হণ কেরেছ। পিরেবেশর ভারসাম� বজায় রাখেত �াম
উ�য়ন দল ১ হাজার গাছ লাগােনার উেদ�াগ �হণ কের। �থম ধােপ তারা
১০০� ফলজ গাছ লািগেয় কায��ম �� কের। বা�কামাির �াম উ�য়ন
দেলর সভাপিত সাবদুল ইসলােমর �নতৃে� �পু সুলতান ,  শািহন আলম ,

আিরফুল ইসলাম ,  িমজানুর রহমান ,  রিবউল ইসলামসহ �ােমর শতািধক
মানুষ উেদ�াগী ভ� িমকা পালন কেরন। ইউিনয়ন পিরষদ �চয়ারম�ান শওকত
�হােসন বুলবুল বা�কামাির �াম উ�য়ন দেলর উেদ�াগেক �াগত জানান এবং
�� �থেক সব সময় তার সােথ �যাগােযাগ ও আপেডট জানােনার জন�
সংি�� সকলেক ধন�বাদ�াপন কেরন। িতিন কেরানা সহনশীল �াম
উেদ�াগেক এিগেয় িনেত তৃণমুেল মানুেষর সােথ কাজ করার জন� িদ হা�ার
�েজ�েক সাধুবাদ জানান। সংগ�ত �ামশি�র িবকাশ �টকসই উ�য়ন
অভীে�র ল��াজ� েন কায�কর ভ� িমকা �রেখ চেলেছ।  
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