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উিখয়ায়উিখয়ায়উিখয়ায়উিখয়ায়    িবপ	েদরিবপ	েদরিবপ	েদরিবপ	েদর    পােশপােশপােশপােশ স�ানীতস�ানীতস�ানীতস�ানীত    িপসিপসিপসিপস    এ�া�ােসডরএ�া�ােসডরএ�া�ােসডরএ�া�ােসডর    সরওয়ারসরওয়ারসরওয়ারসরওয়ার    জাহানজাহানজাহানজাহান    েচৗধুরীেচৗধুরীেচৗধুরীেচৗধুরী।     

- মুহা�দ আ"ুর রব খাঁন,ক&বাজার। 

কেরানা মহামারীর এই সংকট কালীন সমেয় সম+ উিখয়ার অসহায়, িবপদ+- 

ও কম.হীন মানুষেদর 0াের 0াের 'ভােলাবাসার উপহার' 34প খাদ� সাম+ী 

েপৗেছ িদে6ন উিখয়া উপেজলার স�ানীত িপস এ�া�ােসডর, উপেজলা 

িবএনিপর সভাপিত ও সােবক উপেজলা েচয়ারম�ান জনাব সরওয়ার জাহান 

েচৗধুরী7 এ সময় 

জনাব েচৗধুরী বেলন, 

আমরা রাজনীিত 

কির জনগেণর জন�, 

তাই এই 

সংকটকালীন সমেয় 

যিদ জনগেণর পােশ 

না দাঁড়াই তাহেল রাজনীিত কের লাভ কী? এটা আমােদর ৈনিতক ও মানিবক 

দািয়>7 তাছাড়া উিখয়া-েটকনাফ সংসদীয় আসেনর গণ মানুেষর েনতা ও 

সােবক এমিপ জনাব শাহজাহান েচৗধুরী সুিবধাবি@ত মানুেষর পােশ দাঁড়ােনার 

জন� সবসময় আমােদরেক অনুAরণা ও িনেদ.শনা িদে6ন7 অন�িদেক, িBিটশ 

আমল েথেক আমােদর পিরবার রাজনীিত কের আসেছ এবং জনগণেক েসবা 

িদে6, তাই দুD ও অসহায়েদর পােশ দাঁড়ােনা আমােদর পািরবািরক ঐিতেহ�র 

একিট অংশ7 িতিন আেরা 

বেলন, এই মহামারীেক 

পরািজত করার জন� ঘের 

অবDান করা এবং পিরGার-

পির6	 থাকার  েকান 

িবকH েনই7 স�ানীত 

িপএফিজ সদস� ও উপেজলা িবএনিপর সাধারণ সIাদক জনাব সুলতান 

মাহমুদ েচৗধুরী, িপএফিজ সদস� ও উপেজলা িবএনিপর যুJ সাধারণ সIাদক 

জনাব দিললুর রহমান শািহনসহ উপেজলা ও িবিভ	 ইউিনয়ন িবএনিপর 

েনতৃবৃL তাঁর এই কােজ সািব.ক সহেযািগতা কের যাে6ন7 

 

 

 

 

""""একটু মানিবক ভাবনাএকটু মানিবক ভাবনাএকটু মানিবক ভাবনাএকটু মানিবক ভাবনা; ; ; ; যিদও হািরেয় েগেছ মন যিদও হািরেয় েগেছ মন যিদও হািরেয় েগেছ মন যিদও হািরেয় েগেছ মন """"। - Aদু�O কুমার সরকার, 
দুগ.াপুর, রাজশাহী7 
 

 

Aাণঘাতী কেরানা 

ভাইরােসর অPভ 

আ+াসেন কাঁপেছ 
সারা িবQ। তা 

েথেক আP 

পিরRােণর লেS� 

িবেQর সকল 

েদশই তােদর িনজ 

িনজ েদেশর 

জন3াথ. ও 

জীবনমান রSায় 

সাব.Sিণক ভােব 

িনে6 জনTU>পূণ. ও সমেয়াপেযাগী সকল উেদ�াগ7 তারই ধারাবািহকতায় 

এSেণ লকডাউেন আেছ পৃিথবীর Aায় সকল অ@ল7 একইভােব সারা 

বাংলােদশ এবং েদেশর আওতাধীন Aায় সকল েজলাTেলাও এখন লকডাউেনর 

আওতায়, যা সরকােরর পS েথেক জনজীবেনর িনরাপWার জন� েনওয়া অতীব 

জনTU>পূণ. এক টা িসXাY7 উেZখ� েয, কেরানা Aিতেরােধ লক ডাউেনর 

কারেণ আমােদর অ@েলর সহ েদেশর িবিভ	 অ@েলর েয সকল [মজীবী 

মানুষ তােদর িনেজেদর পিরবােরর ভরণ-েপাষনসহ েমৗিলক চািহদা পুরেণর 

জন� ঢাকা-নারায়ণগ] সহ েদেশর িবিভ	 অ@েল আটেক পেড় আেছ, িঠক 

এইমূ_েত. েসইসব এলাকায় তােদর মেধ� েবিশরভাগ কম.জীবীরা কাজকম. ও 

উপাজ.ন বি@ত অবDায় আেছ বেলও েশানা যাে6 তােদর অেনেকর পািরবািরক 

সূR েথেক ! এখন Aa হে6, িনজ এলাকা েছেড় কেম.র জন� অন�ান� এলাকায় 

কেরানা আপেদর কারেণ আটেক পেড় থাকা েসই সকল [মজীবী মানুষTেলা 

েসই এলাকা েথেক তােদর নূন�তম েমৗিলক সুিবধাTেলা িঠকঠাক মেতা 

পাে6েতা? েকমন আেছ তারা?  

মানিবক েবােধর জায়গা েথেক িনbয়ই আমােদর সকেলর উিচত তােদর কথা 
ভাবা। 

Newsletter 
Peace Ambassadors’ Response to 

COVID-19 Outbreak 
PAV


