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Peace Ambassadors’ Response to COVID-19 Outbreak
"এ্কটু মানখিক ভািনা; যখেও হাখরদয় চগদে মন "। - প্রেু যৎ কুমার সরকার,

উখিয়ায় খিপন্নদের পাদে সম্মানীত খপস এ্যাম্বাদসডর সরওয়ার জাহান চ ৌধু রী।

েু গমাপুর, রাজোহী।

- মু হাম্মে আব্দু র রি িাাঁন,কক্সিাজার।
কদরানা মহামারীর এ্ই সংকট কালীন সমদয় সমগ্র উখিয়ার অসহায়, খিপেগ্রস্ত
ও কমমহীন মানু ষদের দ্বাদর দ্বাদর 'ভাদলািাসার উপহার' স্বরূপ িােয সামগ্রী চপৌদে
খেদেন উখিয়া উপদজলার সম্মানীত খপস এ্যাম্বাদসডর, উপদজলা খিএ্নখপর
সভাপখত ও সাদিক উপদজলা চ য়ারমযান জনাি সরওয়ার জাহান চ ৌধু রী। এ্
সময় জনাি চ ৌধু রী িদলন, আমরা রাজনীখত কখর জনগদের জনয, তাই এ্ই
সংকটকালীন সমদয় যখে জনগদের পাদে না োাঁড়াই তাহদল রাজনীখত কদর লাভ
কী? এ্টা আমাদের ননখতক ও মানখিক োখয়ত্ব। তাোড়া উখিয়া-দটকনাফ সংসেীয়
আসদনর গে মানু দষর চনতা ও সাদিক এ্মখপ জনাি োহজাহান চ ৌধু রী
সু খিধািখিত মানু দষর পাদে োাঁড়াদনার জনয সিসময় আমাদেরদক অনু প্ররো ও

প্রােঘাতী কদরানা ভাইরাদসর অশুভ আগ্রাসদন কাাঁপদে সারা খিশ্ব। তা চেদক আশু
পখরত্রাদের লদযয খিদশ্বর সকল চেেই তাদের খনজ খনজ চেদের জনস্বােম ও
জীিনমান রযায় সািমযখেক ভাদি খনদে জনগুরুত্বপূ েম ও সমদয়াপদযাগী সকল
উদেযাগ। তারই ধারািাখহকতায় এ্যদে লকডাউদন আদে পৃখেিীর প্রায় সকল
অিল। এ্কইভাদি সারা িাংলাদেে এ্িং চেদের আওতাধীন প্রায় সকল
চজলাগুদলাও এ্িন লকডাউদনর আওতায়, যা সরকাদরর পয চেদক জনজীিদনর
খনরাপত্তার জনয চনওয়া অতীি জনগুরুত্বপূ েম এ্কটা খসদ্ধান্ত। উদেিয চয, কদরানা
খনদেমেনা খেদেন। অনযখেদক, খিখটে আমল চেদক আমাদের পখরিার রাজনীখত
কদর আসদে এ্িং জনগেদক চসিা খেদে, তাই েু স্থ ও অসহায়দের পাদে োাঁড়াদনা
আমাদের পাখরিাখরক ঐখতদহযর এ্কখট অংে। খতখন আদরা িদলন, এ্ই
মহামারীদক পরাখজত করার জনয ঘদর অিস্থান করা এ্িং পখরষ্কার-পখরেন্ন
োকার চকান খিকল্প চনই। সম্মানীত খপএ্ফখজ সেসয ও উপদজলা খিএ্নখপর
সাধারে সম্পােক জনাি সু লতান মাহমু ে চ ৌধু রী, খপএ্ফখজ সেসয ও উপদজলা

প্রখতদরাদধ লক ডাউদনর কারদে আমাদের অিদলর সহ চেদের খিখভন্ন অিদলর
চয সকল শ্রমজীিী মানু ষ তাদের খনদজদের পখরিাদরর ভরে-দপাষনসহ চমৌখলক
াখহো পুরদের জনয ঢাকা-নারায়েগঞ্জ সহ চেদের খিখভন্ন অিদল আটদক পদড়
আদে, খিক এ্ইমূ হুদতম চসইসি এ্লাকায় তাদের মদধয চিখেরভাগ কমমজীিীরা
কাজকমম ও উপাজমন িখিত অিস্থায় আদে িদলও চোনা যাদে তাদের অদনদকর
পাখরিাখরক সূ ত্র চেদক ! এ্িন প্রশ্ন হদে, খনজ এ্লাকা চেদড় কদমমর জনয অনযানয
এ্লাকায় কদরানা আপদের কারদে আটদক পদড় োকা চসই সকল শ্রমজীিী

খিএ্নখপর যু গ্ন সাধারে সম্পােক জনাি েখললু র রহমান োখহনসহ উপদজলা ও

মানু ষগুদলা চসই এ্লাকা চেদক তাদের নূ নযতম চমৌখলক সু খিধাগুদলা খিকিাক

খিখভন্ন ইউখনয়ন খিএ্নখপর চনতৃ িৃ ন্দ তাাঁর এ্ই কাদজ সাখিমক সহদযাখগতা কদর

মদতা পাদেদতা? চকমন আদে তারা?

যাদেন।

মানখিক চিাদধর জায়গা চেদক খনশ্চয়ই আমাদের সকদলর উখ ত তাদের কো
ভািা।
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