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বের� �বাহ
১ম বষ� * ১২তম সংখ�া * ম�লবার * ৮ �সে��র ২০২০
িদ হা�ার �েজ� বাংলােদশ ,  রাজশাহী অ�েলর ই- িনউজেলটার

সাংিবধািনক আদেশ�র �িতফলন: দ�ৃা� পা�চরা 

বাঙািল জািতর হাজার বছেরর ইিতহােসর সবেচেয় �গৗরেবা�ল অধ�ায় হে�
আমােদর মুি�যু�-�াধীনতা-বাংলােদেশর অভ� �দয়। এই �গৗরেবা�ল অধ�ােয়র
মহানায়ক সব�কােলর সব�ে�� বাঙািল জািতর জনক ব�ব�ু �শখ মুিজবুর
রহমান। দীঘ� সং�ােমর পর �াধীন �দেশ �ণীত সংিবধােন আমরা অ�ীকার
কেরিছ ,  �য সকল মহান আদশ�  আমােদর বীর জনগণেক জাতীয় মুি� সং�ােম
আ�িনেয়াগ ও বীর শহীদেদরেক �ােণাৎসগ�  করেত উ��� কেরিছল-

জাতীয়তাবাদ ,  সমাজত� ,  গণত� ও ধম�িনরেপ�তার �সই সকল আদশ�  এই
সংিবধােনর মূলনীিত হেব। আমরা আরও অ�ীকার কেরিছলাম �য ,  আমােদর
রাে�র অন�তম মূল ল�� হেব গণতাি�ক প�িতেত এমন এক �শাষণমু�
সমাজতাি�ক সমােজর �িত�া-�যখােন সকল নাগিরেকর জন� আইেনর শাসন ,

�মৗিলক মানবািধকার এবং রাজৈনিতক ,  অথ� ৈনিতক ও সামািজক সাম� ,  �াধীনতা
ও সুিবচার িনি�ত হেব। আমরা দৃঢ়ভােব �ঘাষণা কেরিছ �য ,  আমরা যােত
�াধীন স�ায় সমৃি� লাভ করেত পাির এবং মানবজািতর �গিতশীল আশা-
আকা�ার সােথ স�িত র�া কের আ�জ�ািতক শাি� ও সহেযািগতার ��ে� পূণ�
ভ� িমকা পালন করেত পাির ,  �সজন� বাংলােদেশর জনগেণর অিভ�ােয়র
অিভব�ি���প এই সংিবধােনর �াধান� অ�ু� রাখা এবং এর র�ণ ,  সমথ� ন ও
িনরাপ�া িবধান আমােদর পিব� কত� ব� হেব। িনেজেদরেক কাঠগড়ায় দঁাড় কের
�দিখ আমরা িক তা অ�ু� রাখেত �পেরিছ? জাতীয়ভােব রাজৈনিতক �াথ�
চিরতাথ�  করেত িছ�িভ� সংিবধান অমান� করার মেহাৎসেব �মেতিছ আমরা। এর
মেধ�ও পার�িরক সহাব�ান ,  িনরাপ�া ,  ময�াদা এবং ধম�য় সংকীণ�তার উে��
উেঠ এক� �িনভ� র �ােমর �� �দিখেয় চেলেছন একদল মানুষ। তােদর �নতৃ�
ও সাহিসকতায় এিগেয় চেলেছ বাংলােদশ। নওগঁার প�ীতলা উপেজলার
পা�চরা ইউিনয়েনর পা�চরা �াম কেরানাকািলন সমেয় জাতীয় আদেশ� র
�িতফলন ঘ�েয় দৃ�া� �াপন কের কেরানামু� �াম উপহার িদেয়েছ। �াম
উ�য়ন দেলর সভাপিত ছিব রাণী ও পুেরা �েমর সকেলর অিভব�ি� আমােদর
আশাি�ত করেছ সামেন এিগেয় �যেত। সুশংৃখল পা�চরায় মানুেষর শাি�পূণ�
সহাব�ান আপনােক মু� করেবই। ২৭৫� পিরবােরর ��ল ৯৮� এবং
অ��ল ১৭৭� পিরবার। খাবার এবং অেথ� র সীমাব�তা থাকেলও মানুেষর
আ�িরকতা এবং সহেযািগতায় পূণ�  �াম�। িহ�ু-মুসিলম িমেলিমেশ বসবাস
কের আসেছ। সা�দািয়ক স�ীিতেত �কান ফারাগ �নই। িকভােব এমন �াম
উপহার িদেলন পা�চরা �াম উ�য়ন দল? ছিব রাণী বলেলন দীঘ� িদেনর ঐিতহ�
এবং পিরক�নার কথা। ২০১২সােল �� কের ধােপ ধােপ �ােমর �িত�
সমস�ার সমাধান কের আজ সফল হেয়েছন তারা। �াম উ�য়ন দেলর ২৫জন
সদেস�র �েত�েক ��চাির মানুষ। িদ হা�ার �েজ�-বাংলােদেশর এেকক�
�িশ�ণ পিরবিত� ত মানুষ হেয় উঠেত অনুে�রণা যুিগেয়েছ।

তাইেতা কেরানা �াি�কােল সবার আেগ এিগেয় এেসেছন মানুষেক সহায়তা
করেত। ২০১৭ সােলর বন�া �ােমর মানুষেক আতংেকর �েল ঐক�ব�
কেরিছল। িনেজরা বন�ার �িত কা�েয় উেঠ অথ� ৈনিতক �িনভ� রতা
�দিখেয়িছেলন। পূেব�র �সই অিভ�তা এবার �বশ কােজ িদেয়েছ। িনেজেদর
সবিকছ�  করেত হেব এমন ভাবনা �থেক সরকােরর িবিভ� সং�া এবং দ�েরর
কাজেকও সহায়তা কের আসেছন। কেরানায় �িত�� ২৫০� পিরবােরর
�েত�কেক সহায়তা পাইেয় িদেয়েছন। স�ব হেয়েছ জন�িতিনিধেদর সােথ
সম�য় সাধন কের। এখানকার �েত�ক দািয়�শীল মানুষ সেচতনভােবই �িত�
পদে�প বা�বায়ন কের আসেছ। কাজ করেত িগেয় �ধু পা�চরা �ামই নয় ,

পুেরা ইউিনয়েনর �েত�ক� নলকুপ এবং পািনর উৎেস হাত �ধায়ার জন� �ায়
৪শতািধক সাবান সরবরাহ িদেয়েছন। মানুষেক সেচতন কের ত� লেত িলফেলট
িবতরণ ,  মাইিকং ,  �পা�ািরং কেরেছন। মা� ব�বহােরর ��� উপলি� কের
�থেম �ােমর �েত�ক মানুষেক এবং পরবত�েত পা�� বত� বহবলপুর ,  কািশপুর
�ােমও �ায় ৫শতািধক মা� িবতরণ কেরেছন। হাট-বাজাের শারীিরক দুর�
বজায় �রেখ িনত� �নিমি�ক কােজ  উৎসাহ যুিগেয়েছন। �দাকান�েলােত মািক� ং
কের তদারিকও কেরেছন। িবিভ� সমেয় �ােম কেরানা ভাইরাসেক িনেয় �জব
ছিড়েয় পেড়। মানুষেক আতংিকত না হেয়  পড়ার জন� পাড়ায় পাড়ায় িম�ং
কেরেছন। ইউিনয়ন পিরষদ সদস� ,  ধম��� এবং রাজৈনিতক �নতােদর
আম�ণ জািনেয় তােদর মাধ�েম সেচতনতার বাত� া �পৗ�েছ িদেয়েছন। প�ীতলা
উপেজলা সদেরর িনকটবত� �াম হওয়ায় বাইেরর মানুেষর অবাধ �েবশ
সংরি�ত কের �হাম �কায়ােরি�েন ৪জনেক রাখার ব�ব�া কেরেছন। িনেজরা
�কায়ােরি�েন থাকা পিরবার�েলােক খাবার সরবরাহ িদেয়েছন। গণগেবষনা
সিমিতর সভাপিত সুষমা রাণী সিমিতর �েত�ক সদস�েক সােথ িনেয় ৭মন চাল
ও ১০হাজার টাকা সং�হ কেরেছন।  মা� পিরধানব�িতত �কান মানুষ �দখেল
তােক বুিঝেয়েছন এবং মা� ব�বহার িনি�ত কেরেছন। ইয়ূথ িলডার শািকল
�হােসন ,  িদপু কুমার ,  টগর মািল ,    জয় ,  িম�ু দাস ,  বিণতা রাণী ,  সুবণ�া রাণী ,
�কয়া রাণী ,  �সৗরভসহ ২৫জন ত�ণ-ত�ণী সাব��িনক �ােমর মানুষেক সজাগ
রাখেত সহেযািগতা কেরেছ। সকেলর সি�িলেত উেদ�ােগ �া��িবিধ �মেন
পা�চরা �ােমর মানুষ িনিজেদর কেরানা ভাইরাস �থেক এখন পয�� মু�
রাখেত �পেরেছন। �াম উ�য়ন দেলর উেদ�াগেক ইউিনয়ন পিরষদ সাব��িনক
সহেযািগতা কের আসেছ। তৃণমূেল সংগ�ত মানুেষর হাত ধেরই এসিডিজ ’র
ল��মা�া অজ� েন অ�ণী ভ� িমকা রাখেছ বের� অ�েলর এই �াম�। 
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