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সংকটকালীনসংকটকালীনসংকটকালীনসংকটকালীন    সমেয়সমেয়সমেয়সমেয়    রামুররামুররামুররামুর    ডা�ারডা�ারডা�ারডা�ার    ওওওও    �া���া���া���া��    কম�ীেদরকম�ীেদরকম�ীেদরকম�ীেদর    মেধ�মেধ�মেধ�মেধ�    িপিপিপিপ    িপিপিপিপ    ইইইই    
িবতরণিবতরণিবতরণিবতরণ    কেরনকেরনকেরনকেরন    িপএফিজিপএফিজিপএফিজিপএফিজ    সদস�সদস�সদস�সদস�    ওওওও    উপেজলাউপেজলাউপেজলাউপেজলা    আওয়ামীআওয়ামীআওয়ামীআওয়ামী    লীেগরলীেগরলীেগরলীেগর    
সভাপিতসভাপিতসভাপিতসভাপিত    জনাবজনাবজনাবজনাব    েসােহলেসােহলেসােহলেসােহল    সরওয়ারসরওয়ারসরওয়ারসরওয়ার    কাজলকাজলকাজলকাজল। - মুহা(দ আ)ুর রব খাঁন, 

ক-বাজার। 

কেরানা মহামারীর এই দুঃসমেয় হাসপাতােলর ডা�ার ও �া�� 

কম�ীেদর মেধ� িপ িপ ই িবতরণ কেরন ক-বাজােরর রামু উপেজলার 

স(ানীত িপএফিজ সদস�, রামু উপেজলা পিরষেদর েচয়ারম�ান ও 
উপেজলা আওয়ামী লীেগর সভাপিত জনাব েসােহল সরওয়ার কাজল। 

এ সময় জনাব কাজল বেলন, ডা�াররা হেলন কেরানা যুে2র স(ুখ 
েযা2া। এই েযা2ােদর িফট রাখার জন� আমােদর সকেলর সি(িলত 

3েচ4া থাকা দরকার। েকননা অেনক সময় সরকােরর একার পে7 

তােদরেক সকল সুিবধা েদওয়া স8ব হয়না। তাছাড়া সংকট কালীন 

সমেয় ডা�ার ও �া�� কম�ীেদর শারীিরক ও মানিসক িনরাপ<া 
িনি=ত না হেল কেরানা আ>া? েরাগীেদর িচিক@সা কায� ব�াহত হেব। 

এ িবষয়Aেলা িবেবচনা কের রামু উপেজলা আওয়ামী লীেগর প7 
েথেক ডা�ারেদর মেধ�  িপ িপ ই িবতরেণর িস2া? েনয়া হেয়েছ। 

উ� অনুBােন আেরা উপি�ত িছেলন  রামু উপেজলা আওয়ামী লীেগর 

সাধারণ সCাদক ও স(ানীত িপস এ�াDােসডর জনাব সামEল আলম 

মFল এবং সাংগঠিনক সCাদক ও িপএফিজ সদস� জনাব ইউনুস 
রানা েচৗধুরী।        
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'সবাই িমেল শপথ কির কেরানা ভাইরাস মু� Iাম গিড়' এই 

েMাগানেক সামেন েরেখ গত ১৭ মাচ� ২০২০ েথেক ৪ এি3ল ২০২০ 

পয�? চারঘাট উপেজলার সারদাহ  ইউিনয়েন নেভল কেরানা ভাইরাস 

3িতেরােধ সারদাহ ইউিনয়ন ইয়ুথ এ�াDােসডর ইউিনট নানামুখী 

উেদ�াগ Iহণ কেরK তােদর এই কায�>েম সািব�ক সহেযািগতা কের িদ 

হাSার 3েজT বাংলােদশ ও সারদাহ ইউিনয়ন পিরষদK তােদর 

এই কায�>েমর অংশ িহেসেব উ� ইউিনয়েনর জনগেণর মেধ� ৭০০ 

কিপ সেচতনতামূলক  িলফেলট, ২০০ িট মাV, ৩০ িট সাবান এবং 

২০ িট হ�াF সািনটাইজার িবতরন করা হয়K অন�িদেক উ� 

ইউিনয়েনর ১২ িট Iােম কেরানা ভাইরাস 3িতেরােধ সেচতনতা সৃি4র 

উেYেশ� িনয়িমত মাইিকং করা হয় এবং ৮ িট Iােম িনয়িমত 

জীবাণুনাশক ে[ করা হয়K উ� 3চারণা কায�>ম উে\াধন কেরন 

অ] ইউিনয়েনর েচয়ারম�ান েমাঃ মিতউর রহমান মধুK এই 3চারনার 

মাধ�েম অনুমািনক ১০০০ জন সাধারন মানুষেক  কেরানা ভাইরাস 

েথেক 3িতকােরর উপায় সCেক� ধারনা 3দান করা স8ব হেয়েছK 

উে^খ�, েকািভড -১৯ 3িতেরােধ সারদাহ ইউিনেট 3ায় ১২ জন ইয়ুথ 

এ�াDােসডর িনরলস ভােব কাজ কের যাে`ন এবং তারা 

উ� ইউিনয়েনর কেরানা ভাইরাস 3িতেরাধ কিমিটেক সািব�ক 

সহেযািগতা করেছনK 
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