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''''ভােলাবাসারভােলাবাসারভােলাবাসারভােলাবাসার    উপহারউপহারউপহারউপহার' ' ' ' িনেয়িনেয়িনেয়িনেয়    অসুিবধা��অসুিবধা��অসুিবধা��অসুিবধা��    মানুেষরমানুেষরমানুেষরমানুেষর    �াের�াের�াের�াের    �াের�াের�াের�াের    রামুরামুরামুরামু    উপেজলারউপেজলারউপেজলারউপেজলার    
স�ানীতস�ানীতস�ানীতস�ানীত    িপএফিজিপএফিজিপএফিজিপএফিজ    সদস�সদস�সদস�সদস�    অধ�াপকঅধ�াপকঅধ�াপকঅধ�াপক    ই"তই"তই"তই"ত    উ#াহউ#াহউ#াহউ#াহ।     -মুহা�দ আ&ুর রব      

খাঁন,ক*বাজার।     

রামু উপেজলার স�ানীত িপএফিজ সদস� ও উ, উপেজলার সুজেনর সাধারণ 

স.াদক অধ�াপক ই"ত উ#াহর েনতৃে1 সংকটকালীন সমেয় চার েদয়ােলর 

েভতর আটেক পড়া বি6ত, অসহায়, অসুিবধা�� ও 7িতব8ী মানুেষর ঘের 

ঘের 'ভােলাবাসার উপহার' িহেসেব েপৗেছ েদয়া হে< িবিভ= ধরেণর খাদ� 

সাম�ী।   এসময় জনাব ই"ত উ#াহ বেলন, আমােদর উে>শ� হে< সমােজর 

সকল ে@িণর মানুষেক সহেযািগতা করা তাই সাহায� েদওয়ার সময় Cাণ 

শ&িটর পিরবেতD ভােলাবাসার উপহার বাক�িট ব�বহার করেল ধনী-গিরব 

িনিবDেশেষ সকেলর 7িত স�ান 7দশDন করা সEব হয়F  

 

        অন�িদেক সমােজ সবেচেয় েবিশ সমস�া�� হল 7িতব8ী ব�ি,রা।  েসজন� 

খাদ� সহায়তা েদয়ার সময় আমরা তােদর 7িত িবেশষ দৃিG রাখিছ।  উ, কােযD 

স�ানীত িপএফিজ সদস� মুি,েযাHা েমাজাফফর আহমদ সহ রামুর আেরা 

নয়জন সাহসী সIান জনাব ই"ত উ#াহেক সািবDক সহেযািগতা কের যাে<ন।  

জনাব ই"ত উ#াহ আেরা বেলন,দুঃK মানুেষর কল�ােণ তােদর এই নীরব ও 

েগাপন িবLব অব�াহত থাকেবF            
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পাশা, সুনামগOF     

 

 

কেরানাভাইরাস স.েকD মানুষেক সেচতন করার অংশ 

িহেসেব সুনামগেOর িদরাই উপেজলার িবিভ= �ােম মাN িবতরণ করেছন 

স�ানীত িপএফিজ সদস�, িদরাই উপেজলা পিরষেদর মিহলা ভাইস েচয়ারম�ান 

এবং সুনামগO মিহলা আওয়ামী লীেগর সহ-সভাপিত অ�াডেভােকট িরপা 

িসনহাF উপেজলার িবিভ= �ােম কমDজীিব নারী-পুQষ এবং যারা এখেনা পযDI 

মাN ব�াবহার কেরনিন তােদর িতিন িনেজর পR েথেক মাN উপহার েদনF 

এ সময় িতিন বেলন, কেরানা ভাইরাস মহামারী আকাের েদখা িদেয়েছF এ 

মহামারীর হাত েথেক রRা েপেত আমােদর সেচতন হেত হেবF এেRেC 

সবেচেয় উSম হে< 7েত�েক িনেজর ঘের থাকা, িবনা 7েয়াজেন বািহের না 
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যাওয়া এবং সামািজক দূর1 িনিUত করাF িতিন আেরা বেলন, আমােদর 

সবাইেক 7েয়াজন ছাড়া বাজাের বা পেয়েV  যাওয়া পিরহার করেত হেবF 

আমরা সবাই সেচতন হেয় সি�িলত 7েচGার মাধ�েম কেরানার িবQেH জয়ী 

হবF 

 


