
 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উখিয়ায় ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত রািলেন সম্মানীত খিস 
এ্যাম্বালসডর সরওয়ার জাহান চ ৌধুরী। - মুহাম্মদ আবু্দর 
রব্ িাাঁন, কক্সব্াজার। 

 
সামাখজক সমসযায় জজজখরত উখিয়ায় দখরদ্র মানুলের মালে 
ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত রািলেন সম্মানীত খিস এ্যাম্বালসডর, 
উখিয়া উিলজো খব্এ্নখির সভািখত এ্ব্ং উক্ত উিলজো 
িখরেলদর সালব্ক চ য়ারমযান জনাব্ সরওয়ার জাহান 
চ ৌধুরী। উলেখিত কার্জক্রলমর অংশ খহলসলব্ ২৯ 
এ্খিে(বু্ধব্ার) সকাে ১০ টায় স্থানীয় এ্লকএ্নখস উচ্চ 
খব্দযােলয়র চিোর মালে ৬০০ দখরদ্র ও খনম্ন-আলয়র 
িখরব্ালরর মালে খতখন সামাখজক দূরত্ব ব্জায় চরলি  াে,  
 

 
ডাে, আেু, চতে ইতযাখদ িাদয সামগ্রী খব্তরণ কলরন। 
এ্সময় জনাব্ চ ৌধুরী ব্লেন, চরাখহঙ্গা শরনার্জীলদর 
কারলন  ব্াংোলদলশর সব্ল লয় চব্খশ সামাখজক সমসযাগ্রস্ত 
উিলজো হে উখিয়া। মাদক এ্ব্ং চরাখহঙ্গালদর নানা 
ধরলণর অিকলমজর কারলণ এ্িানকার মানুলেরা এ্মখনলতই 
খদলশহারা। খেক এ্মন সমলয় মড়ার উিলর িাড়ার ঘা এ্র 
মত কলরানা ভাইরালসর আক্রমলনর কারলণ সমগ্র 
কক্সব্াজার েকডাউন হলয় র্াওয়ায় স্থানীয় চোকজন 
কমজহীন হলয় আলরা কখেণ সমসযার মলধয িলড়লে।  

 
এ্মতাব্স্থায় এ্োকার সন্তান খহলসলব্ অসহায় মানুেলক 
চর্লকান ধরলণর সাহার্য করা আমার ননখতক ও মানখব্ক 
দাখয়ত্ব ব্লে মলন কখর। এ্োড়াও খতখন উখিয়ার সকে 
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রাজননখতক দলের চনতৃবৃ্লের উলেলশয ব্লেন, মহামারীর 
এ্ই দুুঃসমলয় আমালদর সকলের  উখ ত রাজননখতক খব্লভদ 
ভুলে খিলয় জনিলণর িালশ দাাঁড়ালনা। তাহলেই আমরা 
সতযকালরর রাজনীখতখব্দ হলয় উোর স্বার্জকতা িুাঁলজ িাব্। 
উখিয়ার মানুেলক দুলর্জাি চর্লক রক্ষা করার জনয এ্সময় 

খতখন সকে রাজনীখতখব্দ, সমাজিখত, খব্ত্তব্ান, চিশাজীব্ী 
ও ধমজীয় চনতালদর ঐকযব্দ্ধ হলয় জনিলণর িালশ দাাঁড়ালনার 
জনয উদাত্ম আহ্বান জানান। খতখন আলরা ব্লেন অসহায় 
মানুলের জনয তার ব্যখক্তিত ও উিলজো খব্এ্নখির িক্ষ 
চর্লক এ্ধরলণর কার্জক্রম  েমান র্াকলব্। উলেিয, 
সম্মানীত খিএ্ফখজ সদসয ও উিলজো খব্এ্নখির সাধারণ 
সম্পাদক জনাব্ সুেতান মাহমুদ চ ৌধুরী, খিএ্ফখজ সদসয 
ও উিলজো খব্এ্নখির রু্গ্ন সাধারণ সম্পাদক জনাব্ 
দখেেুর রহমান শাখহন এ্ব্ং িােংিােী ইউখনয়ন খব্এ্নখির 
চনতৃবৃ্ে তাাঁর এ্ই কালজ সাখব্জক সহলর্াখিতা কলরলেন। 
 
ইয়ুর্ এ্যাম্বালসডর োত্রলনতা নয়ন খনলজর জনয ঈলদর 
শখিং না কলর চসই টাকা জমা খদলেন খসখট চময়লরর ত্রান 
তহখব্লে। - আে আখমন খময়া, রাজশাহী। 

 
অন্ধকালর ডুলব্ র্াওয়া োত্রেীলির আলোর খদশাখর হলয় 
নযায়, নীখত, আদশজ ও ভালোব্াসার উদীয়মান িতীক হলয়, 
আোহলক ভরসা কলর কলরানা ভাইরালসর চমাকালব্ো 
করলত সামাখজক সতকজতা ব্াণী ও অসহায় দুস্থ 
মানুেগুলোর িালশ চর্লক সহলর্াখিতার হাত ব্াখড়লয় চর্ 
উদার মানখসকতার িখর য় খদলয়লে তার নাম `মাখজদুর 

রহমান নয়ন’ এ্ কর্াগুলো চফসবু্ক চিালে খেলিলেন 
চমলহদী হাসান অন্তর। 
এ্সব্ চেিার কারণও আলে ব্লট।  েমান কলরানা ভাইরাস 
জখনত মহামারী ও সংকট চমাকালব্োয় নয়ন কাজ কলর 
র্ালেন এ্কজন অিরালজয় চর্াদ্ধা খহলসলব্। সব্জলশে 
িখরব্ালরর ব্ড়লদর কাে চর্লক িাওয়া ঈদ ির  ব্াব্দ 
িাওয়া ঈদ শখিং এ্র দশ হাজার টাকা খনলজর জনয ির  
না কলর কলরানা সংকট কালে দখরদ্র ও অসহায়লদর জনয 
রাজশাহী খসখট চময়লরর ত্রান তহখব্লে দান কলরন।  এ্ই 
টাকা খতখন িত ৮ চম ২০২০ তাখরলি খসখট চময়র জনাব্ 
এ্.এ্ই .এ্ম. িায়রুজ্জামান (খেটন) এ্র কার্জালেলয় খিলয় 
খনলজই তার কালে হস্তান্তর কলর। 

 
মাখজদুর রহমান নয়ন রাজশাহী চজোর িুখেয়া উিলজোর 
চব্েিুকুর ইউখনয়লনর ব্াখসো। চেিািড়ার িাশািাখশ 
োত্ররাজনীখতর সালর্ও জখড়ত। চনতৃত্ব খদলেন খনজ 
ইউখনয়ন চব্েিুকুর োত্রেীলির সভািখত খহলসলব্। মলন 
িালণ ও আদখশজক জায়িায় মুখক্তরু্দ্ধ তার আদশজ। আগ্রহ 
এ্ব্ং দক্ষতার খব্ ালর রাজশাহী চজো োত্রেীলির 
মুখক্তলর্াদ্ধা খব্েয়ক সম্পাদলকর দাখয়ত্বও িােন কলর র্ালে 
সফেতার সালর্। এ্োকায় খব্খভন্ন োত্রলনতালদর সমন্বলয় 
ইয়ুর্ এ্ম্বালসডরলদর সালর্ও কাজ করলেন সমন্বয় কলর। 
জীব্াণুনাশক চে, খেফলেট খব্তরণ ও মাস্ক সরব্রাহসহ 
খব্খভন্ন কাজ করলেন ব্হুদেীয় উলদযাি খহলসলব্।  
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কলরানালর্াদ্ধা নয়ন ঢাকাসহ চদলশর খব্খভন্ন জায়িা চর্লক 
আসা মানুলের ব্াখড়লত খিলয় অখভভাব্কলদর সালর্ কর্া 
ব্েলেন, চকায়ালরন্টাইলন র্াকলত অনুলরাধ করলেন এ্ব্ং 
চকায়ালরন্টাইলন র্াকা অব্স্থায় িাদয ও িলয়াজনীয় খ খকৎসা 
খনলয় সমসযা হলে িালশ র্াকার আশ্বাস খদলেন, এ্োড়াও 
সংখিষ্ট এ্োকার চনতৃত্ব স্থানীয় সহ সকে সাধারন মানুেলক 
এ্ খব্েলয় সজাি র্াকলত অনুলরাধ কলরলেন। 
 
নয়ন তার এ্োকায় কলরানা সংকটসহ মানুলের অনযানয 
সমসযা চমাকালব্োয় অনুকরনীয় হলয় উেলেন। তার 
সাধারণ খিয়ভাজনরা তার কালজর নানাভালব্ িশংসাও 
করলেন। এ্মখন এ্কখট চফসবু্ক চিাে খেলিলেন চমা: 
সালরউোহ সালরায়ার সাখম। খতখন মলন কলরন, এ্োকার 
উন্নয়ন ব্া সংকট চমাকালব্োয় আমরা সব্ার অংশগ্রহলণ 
খব্শ্বাসী। আমালদর এ্ভাব্নার সূ না ঘখটলয়লে খদ হাঙ্গার 
িলজক্ট এ্ব্ং এ্সখিএ্ে কার্জক্রম। 
 
 
 
 
 

 

 

আবেবে নয় আনবে 

উৎফুল্ল হবয় কথাগুব া 

ল খ াম … আলম 

আমাবের বে পুকুলরয়া 

ইউলনয়ন, পুঠিয়া থানার 

লকছু সংখযক বনতাবের 

েৃঠি আকর্ ষণ কবর ে বত 

চাই বে ছাত্র ীবের 

লিক্ষা য় "মাজিেুর 

রহমান নয়ন ভাইবক 

"লপপড়া বভবে তার কাবছ 

একটু লিক্ষা অিষন করুন" 

তাহব  অন্তত লকছু 

অসহায় অনাহাবরর বপবট 

এক মবুিা অন্ন োবে। … 

অনুবরাধ কবর ে লছ 

লনবির স্বাথ ষ গুব াবক 

একটু কলমবয় লেবয় 

িনবনত্রীর অনুোন গুব া 

লেবয় লনবির পবকট খরচ, 

আত্মীয়তা না কবর তুব  

বেন ঐ সে েন্জিত 

মানুবর্র হাবত োরা 

তালকবয় আবছ আমার, 

আপনার, আমাবের লেবক 

লকন্তু ে বত পারবছ না ো 

েব ও বকান সফু  পাবে 

না। -সালম  
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