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অসহায় মানু ষের মাষে ঈদ আনন্দ উপহার হহষসষে খাদয
সামগ্রী হেতরণ করষেন সম্মানীত হপস এ্যাম্বাষসডর জনাে
মমাখতার আহমদ। - মুহাম্মদ আব্দু র রে খাাঁন,কক্সোজার।

Peace Ambassadors’ Response to COVID-19 Outbreak

এ্সময় জনাে মমাখতার েষেন, পহেত্র রমযান মাস হে
হসয়াম সাধনার মাস। দীর্ম এ্কমাস মরাযা রাখার পর
মানু ষের জনয অনাহেে আনন্দ ও খুহের োতমা হনষয় র্ষর
র্ষর উপহিত হয় ঈদ। হকন্তু মকাহভত-১৯ এ্র হদষেহারা
আক্রমষণর কারষণ হনম্ন আষয়র মানু ে সহায় সম্বে হাহরষয়
েতমমাষন অহত কষে হদনাহতপাত করষেন। তাষদর মুষখ
আজ আর হাহস মনই। ঈষদর আনন্দ মতা দূ ষরর কো, মোঁষে
োকাটাই আজ তাষদর জনয অষনক কষের।

েকডাউষনর কারষণ সমগ্র োাংোষদষের অনযানয অঞ্চষের
মত কক্সোজাষরর রামু উপষজোর অসহায় ও হনম্ন আষয়র
মানু েরা যখন কমমহীন হষয় অহতকষে হদন যাপন করষেন,
হিক তখন আসন্ন পহেত্র ঈদু ে হিতষরর আনন্দ তাষদর
সোর সাষে ভাগাভাহগ কষর মনয়ার উষেষেয অসহায়
মানু ষের মাষে ঈদ আনন্দ উপহার হহষসষে খাদয সামগ্রী
হেতরণ করষেন সম্মানীত হপস এ্যাম্বাষসডর এ্োং উক্ত
উপষজো হেএ্নহপর আহ্বায়ক জনাে মমাখতার আহমদ।

এ্মতােিায় কক্সোজার সদর ও রামু উপষজোর সাষেক
এ্মহপ জনাে েু ৎিুর রহমান কাজষের হনষদমষে অসহায় ও
হনম্ন আষয়র মানু ষের মুষখ হাহস মিাটাষনার জনয রামু
উপষজো হেএ্নহপর পক্ষ মেষক এ্ই ক্ষুদ্র ঈদ উপহাষরর
েযেিা করা হষয়ষে। আো কহর, অসহায় মানু ষের কেযাষণ
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ভহেেযষতও আমরা এ্ ধরষণর সহায়তামূ েক কাযমক্রম

মদন তাষহরপুর উপষজো হপএ্িহজর আওয়ামী েীষগর

অেযাহত রাখে। উক্ত অনু ষ্ঠাষন সম্মানীত হপএ্িহজ সদসয

হপস এ্যাম্বাষসডর ও জনতা উচ্চ হেদযােষয়র প্রধান হেক্ষক

জনাে হেয়াকত খান সহ উপষজো ও হেহভন্ন ইউহনয়ষনর

মমাোঃ মমাদাহির আেম এ্োং উক্ত উপষজোর

হেএ্নহপর

মনতৃেৃ ন্দ

উপহিত হেষেন

এ্োং সাহাযয

হপএ্িহজর হেএ্নহপর হপস এ্যাম্বাষসডর মমা. মমষহদী

গ্রহীতাষদর মষধয সামাহজক দূ রত্ব েজায় রাখার জনয তারা

হাসান উজ্জ্বে। এ্কহট সামাহজক সাংগিন হহষসষে

গুরুত্বপূ ণম ভূ হমকা রাষখন।

হপএ্িহজর যাত্রা শুরু হওয়ার পর উষেহখত কাযমক্রষমর
মাধযষম সাংগিনহট োহহষরর মকান সাংগিন/প্রহতষ্ঠান মেষক

আমরা সাদা মষনর মানু ে নামক সামাহজক সাংগিষনর
সহষযাগী হহষসষে অসহায় মানু ষের মাষে অেম হেতরণ
করষেন তাহহরপুর উপষজোর হপএ্িহজ সদসযরা। -

এ্ই প্রেম মকান ধরষণর সহায়তা মপে যা এ্সহপএ্ে
প্রষজষের সিেতার মক্ষষত্র মাইেিেক হহষসষে গনয
হষে। এ্খাষন এ্কহট হেেয় হেষেেভাষে উষেখয

হাহিজুর রহমান মনামান, সু নামগঞ্জ।
কষরানা ভাইরাষসর কারষণ েক ডাউন েোকােীন সমষয়
মকান প্রকার সাহাযয সহষযাগীতা না পাওয়া অসহায়
মানু েষদর পাষে অেম সহায়তা হনষয় হাহজর হষেন
সু নামগষঞ্জর তাহহরপুর উপষজোর হপএ্িহজর সদসযরা।
উষেহখত কাযমক্রষমর অাংে হহষসষে আমরা সাদা মষনর
মানু ে নামক সামাহজক সাংগিষনর সাহেমক সহায়তায়
গত ৩০ এ্হপ্রে, ২০২০ তাহরখ েৃ হস্পহতোর তাহহরপুর

ময, োরহদষক যখন ত্রান েু টপাষটর মত নযাক্কারজনক
র্টনা র্টষে, হিক তখনই মানু ষের আিা অজমনকারী
সামাহজক সাংগিন হহসাষে অনযানয সাংগিষনর কাষে
গ্রহনষযাগযতা মপষত েষেষে হদ হাঙ্গার প্রষজে
োাংোষদষের এ্সহপএ্ে প্রষজষের এ্ই হপএ্িহজ গুষো।
অনযহদষক সামাহজক সাংগিন আমরা সাদা মষনর মানু ষের
পষক্ষ মমা: মাহেু েুর রহমান আেম জানান কহমউহনহট
মেষেষে এ্রকম সহষযাহগতা মপষে সমাষজর এ্কদম
অসহায়ষদর সহষযাহগতা করার জষনয তারা তাষদর
উপষজোর জনতা উচ্চ হেদযােয় প্রাঙ্গষন দু পুর ১২ টার

সহষযাহগতার হাত আষরা োহিষয় হদষেন। এ্োিাও হতহন

হদষক উক্ত উপষজোর শ্রীপুর উত্তর ইউহনয়ষনর তরাং,
নয়ােন্দ, শ্রীপুর, মভারার্াট, মতেীগাাঁও এ্ই কষয়কহট

ধনযোদ মদন মসই সকে হপএ্িহজ সদসযষক যারা এ্ই
েরম দু োঃসমষয় জীেষনর েুাঁহক হনষয় মাষি মেষক অসহায়

গ্রাষমর হভক্ষুক ও নদী পারাপাষর (ষগাদারা) ননাকা োহেষয়

মানু েষদর জনয এ্ই ধরষনর সহষযাহগতামূ েক

জীেন যাপন কষর এ্মন ১০ হট অসহায় পহরোষরর হাষত
নগদ ৫০০ টাকা কষর অেম তুষে

কাজ অেযাহত মরষখষেন।
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