জীৱনৰ এটা দিন: এজন ত্ৰাণকৰ্মীৰ
ৰঞ্জিত দলে

অসমৰ নদী-দ্বীপ মাজুেীত, মমম িং জনল াষ্ঠীৰ এজন ব্যঞ্জিলে ক ামিড -19 ৰ দ্বাৰা উদ্িূত সমসযা সমূহ
আৰু আমি ান ক াৱাইন মিিাৰ তথা ামৰটাক ব্ানপানীৰ িেত সৃষ্টি কহাৱা প্রতযাহ্বান কনউম কতওঁ ৰ
সম্প্ৰদে সহাে মৰ আমহলে।
কমাৰ নাম ৰঞ্জিত দলে আৰু মই ‘আেিং ট্ৰাি’ ত মৰত,
ম
মি অসমৰ মাজুেী ঞ্জজোৰ এষ্টট কব্ ৰ াৰী সিংস্থা
আৰু মিলে মিক্ষা, স্বাস্থযলসৱা আৰু জীমৱ া মনব্াহৰ
ম
কক্ষত্ৰত প্রামি
জনল াষ্ঠীৰ ে ত
াম
লৰ। ‘আেিং’, মমম িং িাষাত ‘কপ্রম’ৰ অনুব্াদ , 2017 নত ড়মূৰত স্থাপন ৰা হহমেে।
মাজুেী পৃমথৱীৰ ব্ৃহত্তম নদী-দ্বীপ আৰু ই ব্ৰক্ষ্মপুত্ৰ আৰু ইোৰ ম েুমান উপকনৰ দ্বাৰা ামৰওিােৰ পৰা
আৱমৰ আলে। ইোৰ অননয অৱস্থানলটালৱই এই দ্বীপলটাৰ অঞ্জিত্বৰ িাব্ুম স্বৰূপ হহ পমৰলে।
মব্ ত 50 ব্েৰ ধমৰ প্রমত ব্েলৰ কহাৱা ব্ানপানী তথা ব্নাঞ্চে ধ্বিংসৰ িেত দ্বীপলটা তাৰ আ াৰৰ আধাতক
ম আেতনৰ হহ পমৰলে।
এই ব্েৰ ক ামিড-19 আৰু আমি ান ক াৱাইন মিিাৰ(ASF) ৰ প্রাদুিাম ৱৰ ে লত ব্ামষ ম প্রেলে মব্মিন্ন
প্রামি উপজামত তথা মাজুেীৰ সিংখ্যা মৰষ্ঠ জনল াষ্ঠী, মিস েৰ প্রধান আেৰ উৎস ৃ মষ আৰু াহমৰ
পােনৰ ওপৰত মনিমৰিীে, কতওঁ লো ৰ জীমৱ াৰ ওপৰত এ এ মব্পি ম ৰ প্রিাৱ কপোইলে।
ক ামিড-19 ৰ প্রাদুিাম ৱৰ আ ত, আমম, আেিং-কি ৰ াৰী মব্দযােে সমূহৰ ে ত সহলিাম তা মৰ সমগ্ৰ
ঞ্জজোলত মিশুস েৰ গুণ ত মিক্ষা প্রদানৰ ওপৰত মলনামনলব্ি মৰমেলোঁ। ম ি মব্দযােে সমূহ ব্ন্ধ হহ
কিাৱাৰ েল েল আমম এমতো সম্প্ৰদােলটা এই মব্পদৰ পৰা উদ্ধাৰ ৰাত মলনামনলব্ি মৰলোঁ। এই
ািাৱেী
ম
সমূহৰ মিতৰত হ'ে অতযাৱিয ীে সামগ্ৰী প্রদান কিলন- াউে, মমঠালতে, িেমূে ব্া কিৌ া াৰ
মনমাণৰ
ম ে লত আক্ৰাি াঁও সমূহৰ পৰা জনসিংখ্যাৰ তথয সিংগ্ৰহ তথা প্রলোজনত ব্যঞ্জি স ে উপিম
মদোৰ পমৰ ল্পনা ৰা।
ৰাদিপুৱা 6 বজা: আ মদনা সমন্ধো প্রস্তুত মৰ কথাৱা হদমন
ািসূম ীৰ পিালো
ম
না মৰ আমম মদনলটাৰ
আৰম্ভমণ লৰাঁ। মাজুেীৰ আটাইতক অমধ ক্ষমতগ্ৰি কহাৱা অঞ্চেসমূহ পমৰদিনম
ৰালটা আঞ্জজ ামে
আমাৰ ািসূম ীৰ কব্মেিা কক্ষত্ৰত অিিুি
ম । মিমদনা আমাৰ অঞ্চে পমৰদিনৰ
ম
ািসূম ী থাল , মসমদনা
আমম ন জন সদসযই পমৰদিনম সম্পল ম আলো না মৰব্কে ািােেত
ম
উপমস্থত হওঁ । আঞ্জজ আমম িােমৰা
পমৰদিনম
মৰম, মিলটা ড়মূৰমস্থত আমাৰ ািযােেৰ
ম
পৰা 25 ম লোমমটাৰ মনে ত দ্বীপলটাৰ উত্তৰ-পূৱ
মদিত অৱমস্থত। ঞ্জজোখ্নৰ সব্ামধ
ম
প্রিামৱত াওঁ সমূহৰ মিতৰত অনযতম হ'ে িােমৰা। সাহািয সামগ্ৰী
আৰু প্রলোজনীে ব্স্তুলব্াৰ সজ্জিত মৰ আমম মটৰ াইল লেলৰ িাত্ৰা আৰম্ভ লৰাঁ।
ৰাদিপুৱা 7 বজা: সাধাৰণলত িােমৰা হ পাওঁ লত আধা ঘন্টা সমে োল , ম ন্তু ব্ানপানীৰ াৰলণ আমাৰ
এ ঘন্টা োম ে। তাত উপমস্থত হহ াওঁ ব্ুঢ়া ে
মৰ াঁওব্াসীৰ জীৱন-িাপন সম্পল ম আৰু াঁৱৰ
জনসিংখ্যাৰ সমসযা সম্প ীে তথয সিংগ্ৰহ লৰা। িমদ াওঁ ব্ুঢ়া ে কপাৱা নািাে, কতমতোহলে আমম
পঞ্চােত ওৱাডম সদসয নাইব্া স্থানীে স্বী ৃ ত স্বাস্থয মী (ASHA) ৰ অনুসন্ধান লৰাঁ। াওঁ ব্ুঢ়াৰ হসলত থা
পামত ম পালোঁ কি িােমৰাত িলথষ্ঠ সিংখ্য
ু মাৰ ব্যৱসােী আলে, মিস লে দীঘ ম ােীন ক ামিড-19 ে
ডাউন আৰু ব্ানপানীৰ াৰলণ ব্জাৰত কতওঁ লো ৰ পণয সামগ্ৰী মব্ক্ৰী ৰাৰ কক্ষত্ৰত িলথষ্ঠ সিংগ্ৰাম
মৰব্ে ীো হহলে। িােমৰা হ'ে অসমৰ ব্ৃহত্তম ু মাৰ ব্যৱসােী াঁওলব্াৰৰ মিতৰত অনযতম এখ্ন আৰু
কতওঁ লোল
ু মাৰৰ ক্ৰৰ ব্যৱহাৰ ন ৰাক সম্পূণৰূলপ
ম
হিমিল্পলৰ সামগ্ৰী প্রস্তুত লৰ।

ে লত আমম ম পালোঁ কি ব্ানপানীৰ িেত াঁওখ্নত মব্শুদ্ধ কখ্াৱা পানীৰ অিালৱ কদখ্া মদলে। িমদও
প্রলতয ঘৰলত দম েৰ ব্যৱস্থা আলে, ম ন্তু মব্লিষক ব্ানপানীৰ সমেত দম েৰ পৰা অপমৰচ্ছন্ন পানী
কখ্াৱালটা মনৰাপদ নহে। এই সমসযালটাৰ পৰা পমৰত্ৰাণ পাব্কে ৰ ালৰ ম েুমান পাউদাৰ সৰব্ৰাহ মৰলে
মিলে পানী মব্শুদ্ধ ৰাত সহাে লৰ।
ৰাদিপুৱা 10 বজা: াঁৱৰ এষ্টট সৰু কিাজনােেত ৰামতপূৱাৰ আহাৰৰ াৰলণ আমম মব্ৰমত েওঁ আৰু
াওঁ ব্ুঢ়াৰ ে ত আলো নাৰ মাধযলমলৰ আমম মিলব্াৰ সমসযাৰ থা ম পালোঁ তাৰ এটা পিযালো
ম
না ডাষ্টি
ধলৰা। তাৰ মপেত আমম ম েু ু মাৰ আৰু অনযানয স্থানীে ব্ামসন্দাৰ ে ত কতওঁ লো ৰ পমৰমস্থমতৰ ব্ুজ
েব্কে তথা াউে, মমঠালতে ইতযামদ ম েু প্রলোজনীে সামগ্ৰী মব্তৰণ ৰাৰ মসদ্ধাি েওঁ ।
িুপৰীয়া 1 বজা: প্রলোজনীে তথয সিংগ্ৰহ তথা সাহািয সামগ্ৰী মব্তৰণ
ওিমত আলহাঁ।

ৰাৰ মপেত আমম

ািােেকে
ম

আববদি 2 বজা: ািােেত
ম
উপমস্থত হহ আমম সিংগ্ৰহ মৰ অনা তথয সমূহ অধযেন মৰ িােমৰা াঁৱৰ
জনসিংখ্যা দমৰদ্ৰ সীমালৰখ্া তে (BPL) ৰ ব্যঞ্জি আৰু ৰ াৰী া মৰোে স ে কেণীব্দ্ধ মৰ েওঁ ।
ইোৰ মপেত আমম আলো না লৰা কি ম প্র ালৰ প্রলোজনীে ব্যঞ্জি স ে সহাে মৰব্ পৰা িাে।
কিমতো আমম ম পাও কি াঁওব্াসী স লে সন্মুখ্ীন কহাৱা কহাৱা সমসযা সমূহ আমাৰ দক্ষতাৰ ব্া ক্ষমতাৰ
ব্ামহৰত, কতমতো ইো
াঁও উন্নেন মমষ্টটৰ সদসযৰ দলৰ সিংমিি তৃপ
ম ক্ষৰ ও ৰকে হে কিাৱাৰ মসদ্ধাি
েওঁ ।
আমম সিংগ্ৰহ মৰ অনা তথয সমূহ সাধাৰণলত এই তৃপ
ম ক্ষ স েৰ ে ত আলো না লৰাঁ িালত
কতওঁ লো ৰ এই মব্ষে সমূহৰ ওপৰত এটা স্পি ধাৰণা হে আৰু সমসযা সমূহ সমাধান মৰব্ পালৰ।
াঁওব্াসী তথা াঁও উন্নেন মমষ্টটৰ সদসয স ে উদ্ধমতম তৃপ
ম ক্ষকে আলব্দন মেখ্াত তথা কতওঁ লো ৰ
ক ালনা মনমদম ি সমসযাৰ াৰলণ সষ্টঠ ব্যঞ্জি কিা ালিা
ৰাৰ কক্ষত্ৰত পথ-প্রদি ম মহ ালব্ আমম াম
লৰাঁ। উদাহৰণ স্বৰূলপ, িমদ ক ালনা মনমদম ি সমসযা ঞ্জজো উপােুিৰ অধীনত থাল
কতলি আমম
কতওঁ লো
ঞ্জজো উপােুিকে আলব্দন মেখ্াত সহাে লৰাঁ।
আববদি 4.30 বজা: কিমতো আমম মদনলটাৰ াম কিষ মৰ পৰৱতী মদনৰ ািসূম ী প্রস্তুত মৰব্কে
েওঁ , ষ্টঠ কসই সমেত শুমনব্কে পালো কি ও ৰৰ এঘৰত জুই োম লে। আমম তৎক্ষণাত কদৌমৰ হ
ঘটনাস্থেীত উপমস্থত হহ াওঁ কি াঁওব্াসীলে পমৰোেলটা উদ্ধাৰ মৰব্কে সক্ষম হহলে িমদও ঘৰলটা
সম্পূণৰূলপ
ম
ধাৰািােী মৰ মদো হহলে। ঘৰলটাৰ ও ৰলত থ া ি েলব্াৰ জুইলে গ্ৰাস ৰাৰ আ লত জুই
কনালমাৱাব্কে আমম স্থানীে ব্ামসন্দা স ে সহাে লৰাঁ।
সদিয়া 7:00 বজা: জুইলটা মনেন্ত্ৰণকে অহাৰ মপেত ািােেকে
ম
ওিমত আমহ ম দলৰ পমৰোেলটা সহাে
মৰব্ পালৰাঁ তা হে আমম আলো নাত মমমেত হওঁ । আমম মসদ্ধাি েওঁ কি কতওঁ লো
ম েু ব্স্ত্ৰ প্রদান
মৰম ে লত ষ্টটনপাত কিা ান ধমৰম, িালত কতওঁ লোল এখ্ন নতু নক ঘৰ সাঁঞ্জজ েব্ পালৰ।
সদিয়া 8:00 বজা: মদনলটাৰ অিত আমম পৰৱতী মদনৰ

ািসূম ী প্রস্তুত

লৰাঁ।

মই সদাে কমাৰ সম্প্ৰদােলটা সহাে মৰব্ৰ সুলিা মব্ ামৰ আমেলো আৰু 'আেিং'কে কমা এই সুলিা
মদমেে। িমদও ক ামিড-19, আমি ান ক াৱাইন মিিাৰ আৰু ব্ানপানীৰ কসাঁলত আমাৰ ািযম প্রতযাহ্বান
জনাইমেে, তথামপ ম ন্তু আমাৰ উদযম হ্ৰাস মৰব্ পৰা নামেে।
‘আই মড আৰ'

ক াৱাৰ দলৰ ।

লেখকৰ বিষয়ে
ৰঞ্জিি িবি
ৰঞ্জিত দলে অসমৰ মাজুেী ঞ্জজোৰ প্রামি

জনল াষ্ঠীৰ হল

াম

মৰ অহা এষ্টট কব্ ৰ াৰী সিংস্থা "আেিং

ট্ৰাি" ৰ সদসয উপলদিা। কতলখ্ত "দযা হামমিংৱাডম" স্কুেৰ প্রমতষ্ঠাতা সদসয, মিলে সুমব্ধা-ব্ঞ্জঞ্চত পমৰোেৰ
পৰা অহা মিশু স ে

মিক্ষা প্রদান

স্কুেৰ এজন সহ াৰী মিক্ষ

আমেে।

লৰ। 'আেিং' ৰ সিংস্পিকে
ম অহাৰ আ লত কতলখ্ত এমব্েন পামি

