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রামুতে পিএফপি সদসযতদর স্বেস্ফূেত অংশগ্রহতের মাধ্যতম ফত াআি পমপ ং অনু পিে।- মুহাম্মদ আব্দু র রব খাাঁন, কক্সবািার।

Peace Ambassadors’ Response to COVID-19 Outbreak
সাধ্ারে সম্পাদক সামশু

আ ম মন্ড । এসময় পেপন বত ন,

কতরানা মহামারীর কারতে সমগ্র মানবিাপে আি অপিতত্বর
সঙ্কত । বাং াতদতশর অনযানয অঞ্চত র মে কক্সবািাতরর প্রপেপ
উিতি ার আনাতে-কানাতে এ ভাইরাস েপেতয় িতেতে। রামু
উিতি াতেও পদন পদন এ ভাইরাতস আক্রান্ত দরাগ্ীর সংখযা
দবতেই েত তে। এমোবিায় আমাতদর রািনীপেপবদতদর ঘতর
বতস না দথতক িনগ্েতক রক্ষা করার িনয
সত্তাচ্চ দেষ্টা করা উপেে। অনযপদতক, সভায় কতরানা আক্রান্ত
দরাগ্ীতদর িাতশ দাাঁোতনার পবষতয় বক্তবয দদন পিস এযাম্বাতসডর
ও উক্ত উিতি া সু িতনর সদসয দহাসতন আরা দবগ্ম। পেপন
োর বক্ততবয বত ন, সাম্প্রপেক সমতয় দদখা যাতে, কতরানা

কতরানা মহামারীর ভয়াভহ িপরপিপে ও ানা কডাউতনর কারতে
সমগ্র দদশ যখন িপবর হতয় িতেতে, পিক েখনই কক্সবািাতরর
রামু উিতি ার পিএফপি সদসযরা কতরানা কা ীন সমতয় োতদর
করেীয় পিক করার িনয ১২ িু াই, ২০২০ োপরতখ িরুরী
ফত া-আি পমপ ংতয় বতসন। রামু উিতি া অপড পরয়াতম অনু পিে
এই ফত া-আি পমপ ংতয়র সবতেতয় উতেখতযাগ্য পবষয় হ , রামু
বাসীর ক যাতে পকেু করার োপগ্তদ এপদন পিএফপি সদসযরা
রািননপেক দভদাতভদ ভুত ও কতরানা আেঙ্কতক দূ তর দিত এক
দ পবত বতস পকেু গুরুত্বিূ েত পসদ্ধান্ত দনন। রামু পিএফপির দকাঅপডততন র ও উক্ত উিতি ার ভাইস দেয়ারমযান সা াহ উপিতনর
স্বাগ্ে বক্ততবযর মাধ্যতম যথাসমতয় উক্ত সভার কাযতক্রম শুরু হয়।
এসময় পেপন উিপিে পিএফপি সদসযতদর সামতন পবগ্ে পদতনর
পিএফপির পবপভন্ন কাযতক্রতমর পববরে েুত

ধ্তরন। এরির

কতরানা িপরপিপের আত াতক সভায় বক্তবয প্রদান কতরন
সম্মানীে পিস এযাম্বাতসডর ও রামু উিতি া আওয়ামী ীতগ্র

ভাইরাতস আক্রান্ত দরাগ্ী ও োর িপরবারতক সামাপিক ভাতব
একঘতর কতর দফ া হতে। আবার কখতনা কখতনা দদখা যায়
আক্রান্ত বযপক্তর িপরবাতরর সদসযরাও োতদর সাতথ খারাি
বযবহার করতে এবং বােী দথতক দবর কতর পদতে। যার কারতে
দদখা যাতে দকাপভড-১৯ এ আক্রান্ত দরাগ্ীরা প্রপেপনয়ে সামাপিক
বঞ্চনার পশকার হতে। এমোবিায় পিএফপি সদসয পহতসতব
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আমাতদর রািনীপেপবদতদর সপম্মপ েভাতব এই বঞ্চনা দূ র করার

বৃ পদ্ধর িনয স্বািযপবপধ্ দমতন সামাপিক দূ রত্ব িা ন কতর ঈতদর

পবষতয় সামাপিক আতদা ন শুরু করতে হতব এবং িনগ্তের

িামাতে অংশ পনতে আগ্ে মুসপেতদর অনু তরাধ্ করা হয়।

মতধ্য সতেেনো সৃ পষ্টর মাধ্যতম োতদর িনয মানবাপধ্কার

এোোও মাস্কপবহীন মুসপেতদর মতধ্য দসৌিনযমূ ক ২৫০ প মাস্ক

প্রপেপিে করতে হতব। িরবেতীতে অনযানয পিএফপি সদসযরা

পবেরে করা হয়। বাতগ্রহাত র অনযেম বৃ হৎ এ ঈদ িামাতে

রামুর সাপবতক কতরানা িপরপিপে পনতয় আত ােনা কতরন এবং

আগ্ে সক

দেেী দিশার মানু তষর কাতে পিএফপি সদসযতদর

কতরানা মহামারী দথতক বাাঁোর উিায় পহতসতব সমগ্র রামুতে

এ উতদযাগ্প

দারুন প্রশংপসে ও সমাদৃ ে হয়। এসময় উক্ত

সতেেনোমূ ক কাযতক্রম বৃ পদ্ধর প্রপে গুরুত্বাতরাি কতরন। আর

উিতি া পিএফপির পিস এযাম্বাতসডর এস দক আব্দু

এ ধ্রতের কাযতক্রতমর অংশ পহতসতব ১৪ ও ১৫ িু াই সমগ্র

বত ন, কতরানা কা ীন সমতয় সাধ্ারে মানু ষতক সতেেন করতে

হাপসব

রামুতে কতরানা পবষয়ক সতেেনোমূ ক মাইপকং করা এবং ১৭
িু াই মাস্ক পবেরতের পবষতয় উক্ত পমপ ংতয় পিএফপি সদসযরা
পসদ্ধান্ত গ্রহে কতরন। উতেখয, সম্পূ েতরূতি সামাপিক দূ রত্ব পনপিে
করার মাধ্যতম সভাপ

অনু পিে হয় এবং উিপিে সদসযতদর

সকত ই স্বািয সু রক্ষা সামগ্রী িপরধ্ান কতরন।

কতরানা প্রপেতরাতধ্ বাতগ্রহা সদর উিতি া পিএফপির ঈদ
িামাতে বযপেক্রমী প্রোরো। - মাহবু ব দহাতসন, বাতগ্রহা ।
'স্বািযপবপধ্ িা ন কপর, কতরানামুক্ত মহো গ্পে' এ দলাগ্ানতক
সামতন দরতখ বাতগ্রহা
দফারাতমর

(পিএফপি)

িনসতেেনো বৃ পদ্ধর

সদর উিতি া সবতদ ীয় সম্প্রীপে
উতদযাতগ্

কতরানা

প্রপেতরাতধ্

তক্ষয গ্ে িু াই, ২০ দথতক শুরু হতয়তে

পবপভন্ন ধ্রতের প্রোরো কাযতক্রম। উতেপখে কাযতক্রতমর একপ
অংশ পহতসতব িপবত্র ঈদ-উ -আযহার পদতন বাতগ্রহাত র প্রপসদ্ধ
আপ য়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গতনও সতেেনোমূ ক কাযতক্রতমর বযবিা করা
হয়। এপদন কতরানা প্রপেতরাতধ্ সতেেনো বৃ পদ্ধ করতে ঈতদর

পদ হাঙ্গার প্রতিক্ট বাং াতদতশর সহায়োয় আমরা সবতদ ীয়
সম্প্রীপে দফারাতমর িক্ষ দথতক নানা ধ্রতের িদতক্ষি গ্রহে
কতরপে। িদতক্ষি গুত ার আত াতক ইতোমতধ্য বাতগ্রহা সদর
উিতি ার কাোিাো ও ষা গ্ম্বুি ইউপনয়ন, শরেতখা া
উিতি ার রাতয়দা ও সাউথখা ী ইউপনয়ন, মং া উিতি ার
দিৌরসভাসহ পে া, সু দরবন, বু পেরডাঙ্গা, পমিাখা ী ইেযাপদ
ইউপনয়তন মাইপকং, মাস্ক, সাবান ও সতেেনোমূ ক প ফত
পবেরে করা হতয়তে। পকন্তু পবপভন্ন সমতয় আমরা

ক্ষয কতরপে,

দ াকিন নামাি িেতে আসার সময় কখতনা অপনোয় বা ভুত
আবার কখতনা কখতনা ইো কতরই মাস্ক োো েত আতস। আর
োই আি িপবত্র ঈতদর পদতন সক তক পনরািদ রাখতে এবং
আতরা দবপশ সতেেন করতে আমাতদর এই প্রতেষ্টা। এর মাধ্যতম
যপদ দশিন মানু ষও সতেেন হয়, েতব আমাতদর এই প্রতেষ্টা
সফ

হতব বত

আপম মতন কপর। এসময় পিএফপি সদসযগ্ে

োোও প্রায় িাাঁেশে মুসপে, পবপভন্ন রািননপেক দত র িানীয়
দনেৃ বৃ দ ও আইন শৃ ঙ্খ া বাপহনীর সদসযবৃ দ এবং হাঙ্গার প্রতিক্ট
এর কমতকেতাবৃ দ উিপিে পেত ন। কাযতক্রমপ
িামাতে আগ্ে মুসপেতদর মাস্ক িপরধ্াতনর িনয সতেেন করা
হয়। বাতগ্রহা

সদর উিতি া 'সবতদ ীয় সম্প্রীপে দফারাম

হাঙ্গার প্রতিক্ট বাং াতদতশর এসপিএ

বািবায়তন পদ

প্রতিক্ট হতে পিএফপি

সদসযতদর সাপবতক সহতযাপগ্ো করা হয়।

(পিএফপি)' এবং 'পদ হাঙ্গার প্রতিক্ট-বাং াতদশ' এর দযৌথ
উতদযাতগ্ িপরোপ ে প্রোরোয় কতরানা প্রপেতরাতধ্ সতেেনো
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