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প্রক্তত সহোনু ভূক্ততর হোত ব্োক্তড়রয় সদন এব্ং তোরদর এ ক্তব্পরদ
উপরিেো পক্তরষরদর পে সেরক সব্ ধররণর সহরর্োক্তেতোর

হোত ব্োড়োরেন সম্মোনীত ক্তপএফক্তি সদসয সসোরহে সরওয়োর

আশ্বোস সদন। এসময় িনোব্ কোিে ব্রেন, কররোনো সরোেী ও

কোিে। - মুহোম্মদ আব্দু র রব্ খোাঁন, কক্সব্োিোর।

তোর পক্তরব্োররর সদসযরদর উপর সমোরির অনয সদসযরো

সকোক্তভড-১৯ মহোমোরীর আকোর ধোরণ করোর পর ক্তব্দযমোন
সোমোক্তিক ও পোক্তরব্োক্তরক ব্যব্স্থো এমন এক পর্যোরয় এরস
দোাঁক্তড়রয়রে, সর্খোরন সমোরির সকোন সদসয এ সরোরে আক্রোন্ত
হরে অনয সদসযরো অজ্ঞতোব্শত ব্ো সেত্র ক্তব্রশষ সিরন শুরন
ঐ সরোেী এব্ং তোর পক্তরব্োররর সদসযরদররক সোমোক্তিক

সর্ভোরব্ এক ধররণর সোমোক্তিক কেে চোক্তপরয় ক্তদরে তো
সক্ততযই দু ংখিনক এব্ং অগ্রহণরর্োেয। ব্যক্তিেত ভোরব্ আক্তম
এর ক্তব্রূরে সোমোক্তিক আরদোেন শুরু কররক্তে। এেোড়ো িনেণ
আমোরক সভোট ক্তদরয় উপরিেো সচয়োরমযোন ক্তনব্যোক্তচত কররেন
ক্তব্পরদ-আপরদ, সু রখ-দু ুঃরখ তোরদর পোরশ দোাঁড়োরনোর িনয।

প্রক্ততব্ন্ধী ব্োক্তনরয় সফেরেন। ক্তকেু ক্তকেু সেরত্র সদখো র্োরে,
আক্রোন্ত ব্যক্তির সোরে সোরে তোর পক্তরব্োররর ও ব্োক্তড়র
সদসযরদররকও সহোম সকোয়োররন্টোইরনর নোরম সোমোক্তিকভোরব্
সম্পূ ণরূ
য রপ একঘরর করর সফেো হরে এব্ং এ সংকটকোেীন
সমরয় তোরদররক সকোন ধররণর সহরর্োক্তেতো করো হরেনো।
এরত করর সদখো র্োরে, আক্রোন্ত ব্যক্তি ও তোর পক্তরব্োর
প্রক্ততক্তনয়ত নোনো ধররণর সোমোক্তিক ক্তব্ড়ম্বনোর ক্তশকোর হরেন
এব্ং সেত্র ক্তব্রশষ সদখো র্োয় সমোরির অনয সদসযরো তোরদর
েোরয় এক ধররণর সোমোক্তিক কেরের চোপ ক্তদরয় ক্তদরেন।
সোমোক্তিক ব্যব্স্থোর এধররণর চরম অব্মোননোকর পক্তরক্তস্থক্ততরত
সকোক্তভড-১৯ এ আক্রোন্ত সরোেী এব্ং উি সরোরে মৃতুযব্রণ কোরী
ব্যক্তির পক্তরব্োররর সদসযরদর প্রক্তত সহোনু ভূক্ততর হোত ব্োক্তড়রয়
ক্তদরেন কক্সব্োিোররর রোমু উপরিেোর সম্মোনীত ক্তপএফক্তি
সদসয, উি উপরিেো পক্তরষরদর সচয়োরমযোন এব্ং আওয়োমী
েীরের সভোপক্তত িনোব্ সসোরহে সরওয়োর কোিে। রোমুর
কররোনো সরোেীরদর প্রক্তত মোনক্তব্ক দোক্তয়ত্বরব্োধ সেরক ক্ততক্তন েত
০৩ িুন, ২০২০ তোক্তররখ উি উপরিেোর কোওয়োর সখোপ
ইউক্তনয়রন কররোনোয় আক্রোন্ত হরয় মৃ তুযব্রণ কোরী সেনু য়োরো
সব্েরমর ব্োক্তড়রত উপক্তস্থত হরয় তোাঁর পক্তরব্োররর সদসযরদর

তোই ক্তনক্তিতভোরব্ কররোনো ভোইরোরস আক্রোন্ত হওয়োর ঝুাঁক্তক
েোকো সরত্বও এসময় উরেক্তখত ভোইরোরস আক্রোন্ত সরোেী ও
তোর পক্তরব্োররর পোরশ দোাঁড়োরনোটো আমোর ননক্ততক ও মোনক্তব্ক
দোক্তয়ত্ব ব্রে মরন কক্তর। তোেোড়ো আমোর মরত, েকডোউন
চেোকোেীন সমরয় শুধু ত্রোণ ক্তব্তরণ কররেই হরব্নো ব্রং
সরোেীরদর প্রক্তত সমোরির সনক্ততব্োচক ধোরণো দূ র কররত হরে
রোিনীক্ততক্তব্দরদর তোরদর পোরশ দোাঁড়োরত হরব্। এসময় ক্ততক্তন
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সব্োইরক এ সরোে সম্পরকয সর্যোচ্চ সতকযতো অব্েম্বন ও স্বোস্থয

প্রক্ততষ্ঠোরনর কোে সেরক সকোন ধররণর সোহোর্য সহরর্োক্তেতো

ক্তব্ক্তধ অনু সরণ করোর িনয উদোত্ন আহ্বোন িোনোন। অনযক্তদরক,

পোয়ক্তন। তোেোড়োও এই পক্তরব্োরগুরেোর মরধয অন্ধ ও ব্োক

উরেক্তখত মৃ ত ব্যক্তির পক্তরব্োররর সদসযরো তোরদর পোরশ

প্রক্ততব্ন্ধীসহ

দোাঁড়োরনোর িনয িনোব্ কোিরের প্রক্তত আন্তক্তরক কৃতজ্ঞতো

ররয়রেন।এক্তদন ক্তব্শ্বম্ভরপুর উপরিেোর সপ্রসক্লোরব্ সেোট

প্রকোশ কররন। উরেখয, এ মৃ ত ব্যক্তির ব্োড়ী সেরক আসোর

পক্তরসররর একক্তট অনু ষ্ঠোরনর আরয়োিরনর মোধযরম ক্তপএফক্তি

পর িনোব্ কোিে ও তোাঁর পক্তরব্োর কররোনোয় আক্রোন্ত হন।
ক্তকন্তু এরপরও ক্ততক্তন সভরে পরড়নক্তন ব্রং আত্নক্তব্শ্বোরসর সরে

সদসযরো সোমোক্তিক দু রত্ব ব্িোয় সররখ ক্তনধযোক্তরত পক্তরব্োরগুরেোর
মরধয সরোসক্তর এই অেয তুরে সদন। উরেখয, তোক্তহরপুর ও

তোাঁর সু স্থতোর িনয সকরের ক্তনকট সদোয়ো চোন। ব্তযমোরন ক্ততক্তন

িোমোেেরঞ্জর পর এক্তট ক্তেে হোওর সব্ক্তষ্টত তৃতীয় উপরিেো

ও তোাঁর পক্তরব্োর সু স্থ হরয় স্বোভোক্তব্ক িীব্ন র্োপন কররেন।

সর্খোরন 'আমরো সোদো মরনর মোনু ষ' নোমক সোমোক্তিক

সমোরির

সব্রচরয়

সমসযোগ্রস্ত

সদসযরো

সংেিনক্তটর প্রতযে সহোয়তোয় ক্তপএফক্তি সদসযরো অসহোয়রদর

সকোক্তভড-১৯ এর কোররণ সৃ ষ্ট চেমোন সংকটকোেীন সমরয়
দু েত
য মোনু রষর পোরশ ত্রোণ সহোয়তো ক্তনরয় হোক্তির হরেন
ক্তব্শ্বম্ভরপুর উপরিেোর ক্তপএফক্তি সদসযরো। - হোক্তফিুর রহমোন

মরধয

সনোমোন, সু নোমেঞ্জ।

করোর সময় তোরো তোরদর উপরিেোর ৫ক্তট ইউক্তনয়নরক প্রোধোনয

অেয

ক্তব্তরণ

কররন।

অনযক্তদরক, ক্তব্শ্বম্ভরপুররর ক্তপএফক্তির সদসযরদর মরধয একক্তট
ক্তব্ষয় ব্রোব্রই েেণীয় সর্, উপরিেো পর্যোরয়র সর্রকোন কোি
ক্তদরয় েোরকন। ক্তব্েত সমরয় অনু ক্তষ্ঠত ক্তপস ইরভন্টগুরেোর

সকোক্তভড-১৯ এর ভয়োে েোব্োয় স্থক্তব্র হরয় পড়ো ক্তব্রশ্ব অসহোয়

সেরত্রও এই ক্তব্ষয়ক্তট তোরো সমরন চরেরেন। এব্োররর

ও ক্তনম্ন আরয়র মোনু রষরো র্খন মোনরব্তর িীব্ন র্োপন কররে

কোর্যক্ররমও তোরো তোরদর ৫ক্তট ইউক্তনয়ন সেরক অসহোয়রত্বর

ক্তিক তখনই সু নোমেঞ্জ সিেোর ক্তব্শ্বম্ভরপুর উপরিেোর দু েযত

ক্তভক্তিরত এই তোক্তেকো নতক্তর কররন এব্ং প্রক্তত ইউক্তনয়ন সেরক

মোনু রষর পোরশ আক্তেযক সহোয়তো ক্তনরয় উপক্তস্থত হরেন উি

২ ক্তট করর পক্তরব্োররর মরধয প্রোপ্ত অেয ক্তব্তরণ কররন। সর্

উপরিেোর

উরেক্তখত

সকে গ্রোরমর সদসযরো এই পর্যোরয় অেয সহোয়তো সপরয়রেন সস

সহোয়তোমূ েক কোর্যক্ররমর অংশ ক্তহরসরব্ 'আমরো সোদো মরনর

গ্রোম গুরেো হরেো: ক্তব্শ্বভরপুর সদর-১ক্তট পক্তরব্োর, শোহোপুর- ১ক্তট

মোনু ষ' নোমক একক্তট সোমোক্তিক সংেিরনর প্রতযে সহোয়তোয়

পক্তরব্োর, আেীপুর- ১ক্তট পক্তরব্োর, কৃষ্ণ নের- ১ক্তট পক্তরব্োর,

সম্মোনীত

ক্তপএফক্তি

সদসযরো।

মক্তেকপুর-

১ক্তট

ক্তশেরিোয়োর-২ক্তট
সেোয়োইনেঞ্জ-

পক্তরব্োর,

সমরুয়োখেো- ১ক্তট
পক্তরব্োর, রোমপুর- ১ক্তট

১ক্তট

পক্তরব্োর। উি

পক্তরব্োর,
পক্তরব্োর,

অনু ষ্ঠোরন উপক্তস্থত

ক্তেরেন ক্তব্শ্বম্ভরপুর ক্তপএফক্তির
ক্তপএফক্তির সু নোমেঞ্জ ক্তডসক্তিক সনটওয়োরকযর

সকো-অক্তডরয নটর,
এক্তক্সক্তকউক্তটভ

সমম্বোর এব্ং উি উপরিেোর সু িন এর সভোপক্তত এ ক্তট এম
আিরফ, ক্তব্এনক্তপর ক্তপস এযোমব্োরসডর আব্দু স সোিোর, িোতীয়
পোক্তটযর ক্তপস এযোমব্োরসডর সমোররশদ ক্তময়ো ও ক্তপএফক্তি সমম্বোর
স্বপন কুমোর ব্মযন। এসময় সকে ক্তপএফক্তি সদসযই উপক্তস্থত
সব্োর মরধয সোমোক্তিক দু রত্ব ব্িোয় রোখোর ক্তব্ষয়ক্তট ক্তনক্তিত
কররন এব্ং উপক্তস্থত সকরেই মোস্ক ব্যব্হোর কররন। এেোড়োও
ক্তপএফক্তির সদসযরো এসময় আমরো সোদো মরনর মোনু ষ নোমক
েত ১২ সম, ২০২০ তোক্তররখ উি উপরিেোর ৫ক্তট ইউক্তনয়রনর
১০ ক্তট অস্বেে পক্তরব্োররর মরধয অেয সহোয়তো তুরে সদন

সংেিনক্তটরক তোরদর উপর আস্থো রোখোর িনয এব্ং সোমোনয

ক্তপএফক্তি সদসযরো। এরেরত্র অরনক র্োচোই ব্োচোই করর

করোর িনয আন্তক্তরক ধনযব্োদ প্রদোন কররন।

পক্তরমোণ হরেও উপরিেোর ১০ক্তট পক্তরব্োররক সহোয়তো প্রদোন

সহোয়তো প্রদোরনর িনয এমন ১০ক্তট পক্তরব্োর ক্তচক্তিত করো হয়
র্োরো কররোনো মহোমোরীর এই দু ুঃসমরয় সকোন ব্যক্তি ব্ো
The Hunger Project
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