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'ভাল াবাসার উপহার' নিলে অসুনবধাগ্রস্ত মািুলের দ্বালর দ্বালর রামু উপলে ার 
সম্মািীত নপএফনে সদসয অধযাপক ইজ্জত উল্লাহ। -মুহাম্মদ আবু্দর রব      
খাাঁি,কক্সবাোর। 

রামু উপলে ার সম্মািীত নপএফনে সদসয ও উক্ত উপলে ার সুেলির সাধারণ 
সম্পাদক অধযাপক ইজ্জত উল্লাহর নিতৃলে সংকটকা ীি সমলে চার নদোল র 
নভতর আটলক পড়া বনিত, অসহাে, অসুনবধাগ্রস্ত ও প্রনতবন্ধী মািুলের ঘলর ঘলর 
'ভাল াবাসার উপহার' নহলসলব নপৌলে নদো হলে নবনভন্ন ধরলণর খাদয সামগ্রী।  
এসমে েিাব ইজ্জত উল্লাহ বল ি, আমালদর উলেশ্য হলে সমালের সক  
নেনণর মািুেলক সহল ানিতা করা তাই সাহা য নদওোর সমে ত্রাণ শ্ব্দনটর 
পনরবলতে ভাল াবাসার উপহার বাকযনট বযবহার করল  ধিী-িনরব নিনবেলশ্লে 
সকল র প্রনত সম্মাি প্রদশ্েি করা সম্ভব হে।  

 

  অিযনদলক সমালে সবলচলে নবনশ্ সমসযাগ্রস্ত হ  প্রনতবন্ধী বযনক্তরা। নসেিয 
খাদয সহােতা নদোর সমে আমরা তালদর প্রনত নবলশ্ে দৃনি রাখনে। উক্ত কাল ে 
সম্মািীত নপএফনে সদসয মুনক্তল াদ্ধা নমাোফফর আহমদ সহ রামুর আলরা 
িেেি সাহসী সন্তাি েিাব ইজ্জত উল্লাহলক সানবেক সহল ানিতা কলর  ালেি। 
েিাব ইজ্জত উল্লাহ আলরা বল ি,দুুঃস্থ মািুলের ক যালণ তালদর এই িীরব ও 
নিাপি নবপ্লব অবযাহত থাকলব।   

 

 

 

 

                                                                                                

গ্রালম গ্রালম মাস্ক নবতরণ করলেি নপএফনে সদসয নরপা নসিহা। - কুদরত 
পাশ্া, সুিামিঞ্জ।  

 

 
 
কলরািাভাইরাস সম্পলকে মািুেলক সলচতি করার অংশ্ 
নহলসলব সুিামিলঞ্জর নদরাই উপলে ার নবনভন্ন গ্রালম মাস্ক নবতরণ করলেি 
সম্মািীত নপএফনে সদসয, নদরাই উপলে া পনরেলদর মনহ া ভাইস নচোরমযাি 
এবং সুিামিঞ্জ মনহ া আওোমী  ীলির সহ-সভাপনত অযাডলভালকট নরপা নসিহা। 
উপলে ার নবনভন্ন গ্রালম কমেেীনব িারী-পুরুে এবং  ারা এখলিা প েন্ত মাস্ক 
বযাবহার কলরিনি তালদর নতনি নিলের পক্ষ নথলক মাস্ক উপহার নদি। 

এ সমে নতনি বল ি, কলরািা ভাইরাস মহামারী আকালর নদখা নদলেলে। এ 
মহামারীর হাত নথলক রক্ষা নপলত আমালদর সলচতি হলত হলব। এলক্ষলত্র সবলচলে 
উত্তম হলে প্রলতযলক নিলের ঘলর থাকা, নবিা প্রলোেলি বানহলর িা  াওো এবং 
সামানেক দূরে নিনিত করা। নতনি আলরা বল ি, আমালদর সবাইলক প্রলোেি 
োড়া বাোলর বা পলেলে   াওো পনরহার করলত হলব। আমরা সবাই সলচতি 
হলে সনম্মন ত প্রলচিার মাধযলম কলরািার নবরুলদ্ধ েেী হব। 
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