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'আমরা সাদামনের মােু ষ' োমক সামাজিক সংগঠনের
আস্থা অিজনের মাধ্যনম প্রথম বানরর মত জিন্নতা পেল

Peace Ambassadors’ Response to COVID-19 Outbreak

সহনযাগীতা)। এছাড়াও জবজিন্ন সমনে তানদর সামনে আসা
পকইসগুনলার পকইস স্টাজি কনর তারা প্রনোিে মনতা অথজ

এসজেএনলর সু োমগনের জেএফজিগুনলা। - হাজফিুর

সংগ্রহ কনর পসই পকইসগুনলানক সহনযাজগতা কনর থানকে।

রহমাে পোমাে, সু োমগে।

পকইসগুনলা জেনে তারা যখে কাি কনরে তখে সদসয
ছাড়াও অেয মাধ্যম পথনক পযিানব তারা অথজ পযাগানড়র
পচষ্ঠা কনরে, জঠক একইিানব সদসয ো হনেও অনেনকই
পকইস বা প্রনোিেিা পিনে তানদর সাহানযযর হাত বাজড়নে
জদনে থানকে সাদা মনের মােু ষনদরনক। পয সমস্ত
প্রনোিনে তারা মােু ষনক সহনযাজগতা কনর থানকে তার
মনধ্য জচজকৎসা সবনচনে পবজে অগ্রাজধ্কার োে অথজাৎ
পকইস অেু যােী তারা অসহােনদর জচজকৎসা এবং পমজিজসে

আমরা সাদা মনের মােু ষ হল বাংলানদনের একদল জেজিত
যু বক ও চাকুজরিীজবনদর দল, যারা একজি সামাজিক
সংগঠে গঠে করার িনেয দীর্জ জদে ধ্নর কাি কনর যানে,
যার মাধ্যনম তারা সমানির সবনচনে অসহােনদর সাহাযয
সহনযাজগতা করনত োরনবে বনল মনে কনরে। তানদর মূ ল
েজরকল্পো হনলা পকাে রকম সাহাযয সহনযাজগতা পেৌছাে
ো এমে অসহােনদর িেয কাি করা এবং তানদর মূ ল
চাজলকা েজি হনলা সদসযনদর মাজসক চাাঁদা (অথজনেজতক

সরবরানহর বযবস্থা কনর থানকে। এই সকল জবষনে তারা
পয ধ্রনের পকইসই োে ো পকে, প্রথনম তা িানলা িানব
এোলাইজসস কনর পেে।সামাজিক দ্বােবদ্ধতা পথনক তারা
এই সকল কাি করার িনেয সংগঠেজি ততজর কনরনছে
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এবং এমেও উদাহরে আনছ তানদর অনথজ ওনেেহািজ

করার কাযজক্রম রনেনছ। েীতকানল অসহােনদর মনধ্য

সািজাজরর মনতা বযে বহুল কািও তারা কজরনেনছে। তারা

েীনতর পোোক জবতরে, জবজিন্ন ধ্মজীে উৎসবগুজলনত জকংবা

তানদর কানির চাজহদা মনতা জবজিন্ন পদে পথনকও তানদর

েূ িা বা বড়জদনের জদেগুজলনত জবনেষ খাবার এবং কােড়

র্জেষ্ট ও েজরজচতনদর কাছ পথনক সাহাযয পেনে থানকে

সরবরাহ করার মনতা কাি আমরা সাদা মনের মােু ষ কনর

এবং

বড়

যানে জেেজমত। কনরাো িাইরানসর প্রাদু িজানবর শুরুর

দূ নযজাগগুনলানত দু স্থ মােু ষনদর সহােতা কনরে। পযনহতু

জদনক, লক িাউে শুর হবার েরেরই জদ হাঙ্গার প্রনিক্ট এর

সংগঠেজি েজরচালোকারী পবজের িাগ সদসয ঢাকাে

জসনলি জরজিওনের জরজিওোল পকা-অজিজনেির িোব পমা:

বসবাস কনরে, তাই ঢাকা ও ঢাকার বাইনরর সব ধ্রনের

হাজফিুর রহমাে পোমাে তানদর সানথ সরাসজর পযাগানযাগ

সবার

সম্মজতনত

এই

অথজ জদনে বড়

কনরে (আমরা সাদা মনের মােু নষর সদসয), জতজে
সু োমগনের হাওড় এলাকার অসহােনদর কথা তুনল ধ্নরে
তানদর কানছ। অবনেনষ তারা রাজি হে সহনযাগীতার হাত
বাড়ানত এবং তারা জকিানব কানদর িনেয সহনযাজগতা
করনব তা যাচাই বাচাই করনতও শুরু কনর। জকন্তু সমসযা
বানধ্ পক বা কারা এই িাকা বন্টে করনব, জকিানব করনব
বা আনদা করনব জক ো? চার জদনক যখে এনতা লু ি-োি
ও দু েজীজতর কারনে ত্রােই সজঠকিানব বন্টে হনেো পসখানে
িাকাগুনলা কার হানত জদনব বা কারা এই কাি কনর জদনব,

সহনযাজগতা তারা করনত চাইনলও পবজের িাগ সমে তা
হনে উনঠ ো যথাযথ/উেযু ি পযাগানযাগ বা জবশ্বাস করার
মনতা মােু ষজি (নকইস বা সাহাযয গ্রহেকারীর সানথ) ো
োওোর কারনে অথবা পসই এলাকাে তানদর সদসয ো
থাকার কারনে। পযনহতু তারা পবজের িাগ কাি জেনিনদর
সদসযনদর জদনে কজরনে থানকে তাই সারা পদনে তানদর
অসংখয সদসয রনেনছ এবং পবজের িাগ সমে পদনে ছজড়নে
জছজিনে থাকা এসকল সদসযরাই জবজিন্ন অঞ্চনলর অসহাে
মােু ষনদর খবর জদনে থানক বা পযনকাে িানব অসহােনদর
খবর পেনলও উোরা স্ব-েরীনর জগনে জবস্তাজরত তথয জেনে
আনস। অসহােনদর িেয মূ লত জচজকৎসা ও ওষু ধ্ সরবরাহ
করার কাি জদনে তানদর যাত্রা শুরু। োোোজে তারা সফল
িানব এই কািগুনলা করার ের অসহােনদর িেয খাবার,
কােড়নচােড়, জেিার উেকরে এবং বাজড় ততজর কনর
পদওোর মনতা কাি করনবে এমে েজরকল্পো রনেনছ।
বেযা, র্ূ জেজঝড়, িূ জমকম্প বা পযনকােও প্রাকৃজতক দু নযজানগর
মনতা িরুজর েজরজস্থজতনত তানদর সরাসজর সহােতা প্রদাে

এইসব োোে দু ুঃজিন্তার কারনে েত ইো থাকা সনতযও
সামনের জদনক আগানো যাজেল ো। জঠক তখেই হাওড়
পবজষ্টত সু োমগে পিলার ৬ জি উেনিলাে জদ হাঙ্গার প্রনিষ্ট
বাংলানদে এর এসজেএল প্রনিক্ট এর জেএফজি গুনলার
কথা তুনল ধ্নরে পমা: হাজফিুর রহমাে এবং এই জেএফজি
গুনলা সম্পজনক জবস্তাজরত শুনে রাজি হনে যাে আমরা সাদা
মনের মােু ষ। সংগঠেজি প্রথম অবস্থাে সু োমগনের জতেজি
হাওড় পবজষ্টত উেনিলাে জকছু অথজ বরাদ্দ প্রদাে কনর এবং

The Hunger Project
House: 2/2 (4th Floor), Block- A, Mirpur Road, Mohammadpur, Dhaka- 1207
Phone: +88 (02) 9130479, 9146271; Fax: +88 (02) 9146195; web: www.thpb.org; www.thpbd.org

অথজগুনলা সজঠকিানব বন্টনের দাজেত্ব পদে এই জতেজি

সম্মােীত জেএফজি সদসয, রামু উেনিলা আওোমী

উেনিলার জেএফজি গুনলানক। ইনতামনধ্য ৩ জি উেনিলাই

লীনগর সিােজত ও উি উেনিলা েজরষনদর

তানদর অথজ বরাদ্দ পেনেনছ এবং অসহােনদর সহনযাজগতা
কনরনছ। সম্পূ েজ কািজি জেএফজিগুনলা তানদর জেি েছন্দ
মনতা কনরনছ এবং তানদর এই িূ জমকাে আমরা সাদা মনের
মােু ষ অতযন্ত খুজে ও স্বজস্থ প্রকাে কনরনছ। তারা অবাক
হনেনছ পয বতজমাে সমনে এইরকম সবজদলীে একজি
প্লািফমজ বাংলানদনে আনছ এবং তারা এক সানথ মােু নষর
িনেয কাি করনছ, তাও এনতা অগ্রাোইিিানব।

পচোরমযাে িোব পসানহল সরওোর কািল এর
পেতৃনত্ব রামু উেনিলা েজরষনদ মােজবক সহােতা
কজমজির আনোিনে অেু জষ্ঠত হল কনরাো েজরজস্থজত ও
সজঠক উেকারনিাগীর তাজলকা ততজর জবষেক িরুরী
সিা। উি সিাে রামুর সাজবজক কনরাো েজরজস্থজত
জেনে আনলাচো করা হে এবং এ সংক্রান্ত জবজিন্ন
জবষনে গুরুত্বেূ েজ জসদ্ধান্ত পেো হে।

৩ জি উেনিলার অেু ষ্ঠােগুনলার কথা পবে কনেকজি
েজত্রকানতও প্রকাে পেনেনছ। পবে সফল ও সু ন্দরিানব
জতেজি উেনিলার জেএফজি সদসযরা এই ইনিন্টগুনলা
সম্পন্ন কনরনছে। ইনতামনধ্য তাজহরেুনর ১০জি েজরবার,
িামালগনে ১৪ জি গাইে সম্প্রদানের েজরবার ও
জবশ্বম্ভরেুনর ৫জি ইউজেেে পথনক ১০জি অজত দজরদ্র ও
অসহাে েজরবানরর মনধ্য েগদ অথজ প্রদাে করার কাি এর
মনধ্য সম্পন্ন হনেনছ। আমরা সাদা মনের মােু ষ এর েি
পথনক িাোনো হনেনছ, সামনের সমে গুনলানতও অসহাে
মােু ষনদর িেয এধ্রনের সাহাযয সহনযাগীতা অবযাহত
রাখনত তারা সন্জাচ্চ পচষ্টা করনব।

রামুনত আওোমী লীনগর জেএফজি সদসযনদর উনদযানগ

অেু জষ্ঠত হল মােজবক সহােতা কজমজির কনরাো
েজরজস্থজত জবষেক সিা। - মুহাম্মদ আব্দু র রব খাাঁে,
কক্সবািার।

তাছাড়া সংকি কালীে সমনে দলমত জেজবজনেনষ সকল
অসহাে মােু ষ যানত ত্রাে সহােতা োে পস জবষনে
জবজিন্ন উনদযাগ গ্রহে করা হে। এসমে উেজস্থত জছনলে
সম্মােীত জেএফজি সদসয, উি উেনিলা েজরষনদর
িাইস পচোরমযাে ও মজহলা িাইস পচোরমযাে িোব
সালাহ উজদ্দে ও আফসাো পিসজমে েজেসহ উেনিলা
েজরষনদর জবজিন্ন দপ্তনরর সরকারী কমজকতজা ও
কমজচারী বৃ ন্দ।
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