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দুঃসময়ে অসহাে ও সবিধািবিত মানয়ের পায়ে দাাঁড়ায়েন বপএফবি সদসয
আফসানা জিসবমনপ পবপ।- মহাম্মদ আব্দর রি খাাঁন,কক্সিািার।

Peace Ambassadors’ Response to COVID-19 Outbreak
কয়রানা ভাইরাস প্রবতয়রায়ধ মবনগ্রাম ইেে এযাম্বায়সডর ইউবনি অগ্রদূ ত
বহয়সয়ি কাি কয়র যায়ে । - মাসম রায়সে, রািোহী।

কয়রানা মহামাবরর এই দুঃসময়ে অসহাে ও সবিধািবিত মানয়ের পায়ে
দাাঁড়ায়েন কক্সিািায়রর রাম উপয়িোর সম্মানীত বপএফবি সদসয এিং উক্ত
উপয়িো পবরেয়দর মবহো ভাইস জেোরমযান আফসানা জিসবমনপ পবপ।
বতবন তাাঁর আয়রা পাাঁে জিানয়ক সায়ে বনয়ে তাাঁয়দর বনিস্ব অেথ বদয়ে অসহাে
মানয়ের িনয এই তহবিে গঠন কয়রন। এই তহবিে জেয়ক ২০০ বি
পবরিায়র বিতরন কয়রন যোক্রয়ম ৫০০ বি মাস্ক, ৪৫০ বি সািান, ১০ জকবি
কয়র জমাি ২ িন োে, ১০০ বি হযান্ড সযাবনিাইিার। এছাড়াও উক্ত
উপয়িোর ১১ বি ইউবনেয়নর ৯৯ বি ওোয়ডথর ঘর-িাবড়, িািার, জদাকানপাি, মসবিদ, মবির, গীিথা,মাদ্রাসা, বিদযােেসহ গুরুত্বপূ র্থ স্থানসমূ য়হ িীিান

গত ৮ মােথ,২০২০ িাংোয়দয়ে প্রেম কয়রানা জরাগী েনাক্ত হওোর পর
জেয়কই মবনগ্রাম ইেে এযাম্বায়সডর ইউবনি কয়রানা প্রবতয়রায়ধ
িনসয়েতনতার িনয পবরকল্পনা শুরু কয়র এিং মবনগ্রাম ইউবপ
জেোরমযান ও সদসযয়দর সায়ে বিয়েে বমবিংয়ের আয়োিন কয়র। উক্ত
বমবিংয়ে গৃ হীত বসদ্ধান্ত অনযােী গত ২০ মােথ, ২০২০ ইউবপ জেোরমযান
জমা. সাইফে ইসোম কয়রানা প্রবতয়রাধ বিেেক িনসয়েতনতামূ েক
প্রোরনার উয়বাধন কয়রন এিং তাাঁর সাবিথক তত্ত্বািধায়ন উক্ত ইউবনি ২০
মােথ, ২০২০ জেয়ক ৮ এবপ্রে,২০২০ পযথন্ত নানামবখ কাযথক্রম পবরোেনা
কয়র। কাযথক্রয়মর অংে বহয়সয়ি িনসয়েতনতামূ েক ৮০০ কবপ
বেফয়েি, ৫০ বি মাস্ক, ৫০ বি সািান বিতরন কয়র। এছাড়াও
নােক জে কয়রন। অনযবদয়ক উক্ত তহবিে জেয়ক বতবন এোকার ৩০ বি
মসবিয়দ ৯০ বি জকারআন েরীফ, ৯০ বি িােনামাি, ১৫০ বি বমসওোক
ও ১৫০ বি তাসবিহ বিতরন কয়রন। তাছাড়াও বেশুয়দর ধমথীে বেক্ষা প্রদায়নর
সবিধায়েথ ২০ বি ধমথীে বেক্ষােয়ে ৪০ বি িসার পাবি বিতরর্ কয়রন। বতবন
িয়েন, িনস্বায়েথ কয়রানা মহামারীর এই দুঃসময়ে তায়দর বনিস্ব তহবিে
জেয়ক এ ধরয়র্র কাযথক্রম অিযাহত োকয়ি।

কয়রানাভাইরাস প্রবতয়রায়ধ িনসয়েতনতার িনয ১০ বি গ্রায়ম বনেবমত
মাইবকং এিং ৬ বি গ্রায়ম িীিার্নােক জে করয়ছ ইেে এযাম্বায়সডরা।
উয়েখয, কয়রানাভাইরাস প্রবতয়রায়ধ উক্ত ইউবনয়ি ১৫ িন ইেে
এযাম্বায়সডর বনরেসভায়ি কাি কয়র যায়েন এিং ভাইরাস মক্ত না হওো
পযথন্ত কাি করার িনয প্রবতশ্রুবতিদ্ধ হয়েয়ছন। উক্ত প্রোরনাে বদ হাঙ্গার
প্রয়িক্ট ও মবনগ্রাম ইউবনেন পবরেদ জযৌেভায়ি সহয়যাবগতা কয়র।
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