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সংকটকালীন সময়ে রামুর ডাক্তার ও স্বাস্থ্য কমমীয়ের ময়যয পি পি ই 
পিতরণ কয়রন পিএফপি সেসয ও উিয়িলা আওোমী লীয়ের সভািপত 
িনাি সসায়েল সরওোর কািল। - মুোম্মে আবু্দর রি খাাঁন, 
কক্সিািার। 

কয়রানা মোমারীর এই েুুঃসময়ে োসিাতায়লর ডাক্তার ও স্বাস্থ্য কমমীয়ের 
ময়যয পি পি ই পিতরণ কয়রন কক্সিািায়রর রামু উিয়িলার সম্মানীত 
পিএফপি সেসয, রামু উিয়িলা িপরষয়ের সেোরমযান ও উিয়িলা 
আওোমী লীয়ের সভািপত িনাি সসায়েল সরওোর কািল। এ সমে 
িনাি কািল িয়লন, ডাক্তাররা েয়লন কয়রানা যুয়ের সমু্মখ সযাো। এই 
সযাোয়ের পফট রাখার িনয আমায়ের সকয়লর সপম্মপলত প্রয়েষ্টা থাকা 
েরকার। সকননা অয়নক সমে সরকায়রর একার িয়ে তায়েরয়ক সকল 
সুপিযা সেওো সম্ভি েেনা। তাছাড়া সংকট কালীন সময়ে ডাক্তার ও 

স্বাস্থ্য কমমীয়ের শারীপরক ও মানপসক পনরািত্তা পনপিত না েয়ল কয়রানা 
আক্রান্ত সরােীয়ের পেপকৎসা কাযম িযােত েয়ি। এ পিষেগুয়লা পিয়িেনা 
কয়র রামু উিয়িলা আওোমী লীয়ের িে সথয়ক ডাক্তারয়ের ময়যয  পি 
পি ই পিতরয়ণর পসোন্ত সনো েয়েয়ছ। উক্ত অনুষ্ঠায়ন আয়রা উিপস্থ্ত 
পছয়লন  রামু উিয়িলা আওোমী লীয়ের সাযারণ সম্পােক ও সম্মানীত 
পিস এযাম্বায়সডর িনাি সামশুল আলম মন্ডল এিং সাংেঠপনক সম্পােক 
ও পিএফপি সেসয িনাি ইউনুস রানা সেৌযুরী।  

 

 

 

                                                                                                                 
কয়রানা মুক্ত গ্রাম েড়ার শিথ পনয়লন োরঘায়টর সারোে ইউপনেয়নর 
ইেুথ এযাম্বায়সডররা। - মাসুম রায়সল, রািশােী। 

 

'সিাই পময়ল শিথ কপর কয়রানা ভাইরাস মুক্ত গ্রাম েপড়' এই সলাোনয়ক 
সাময়ন সরয়খ েত ১৭ মােম ২০২০ সথয়ক ৪ এপপ্রল ২০২০ িযমন্ত োরঘাট 
উিয়িলার সারোে  ইউপনেয়ন নয়ভল কয়রানা ভাইরাস প্রপতয়রায়য 
সারোে ইউপনেন ইেুথ এযাম্বায়সডর ইউপনট নানামুখী উয়েযাে গ্রেণ 
কয়র। তায়ের এই কাযমক্রয়ম সাপিমক সেয়যাপেতা কয়র পে োঙ্গার প্রয়িক্ট 
িাংলায়েশ ও সারোে ইউপনেন িপরষে। তায়ের এই কাযমক্রয়মর অংশ 
পেয়সয়ি উক্ত ইউপনেয়নর িনেয়ণর ময়যয ৭০০ কপি 
সয়েতনতামূলক  পলফয়লট, ২০০ পট মাস্ক, ৩০ পট সািান এিং ২০ পট 
েযান্ড সাপনটাইিার পিতরন করা েে। অনযপেয়ক উক্ত ইউপনেয়নর ১২ পট 
গ্রায়ম কয়রানা ভাইরাস প্রপতয়রায়য সয়েতনতা সৃপষ্টর উয়েয়শয পনেপমত 
মাইপকং করা েে এিং ৮ পট গ্রায়ম পনেপমত িীিাণুনাশক সে করা েে। 
উক্ত প্রোরণা কাযমক্রম উয়বাযন কয়রন অত্র ইউপনেয়নর সেোরমযান সমাুঃ 
মপতউর রেমান মযু। এই প্রোরনার মাযযয়ম অনুমাপনক ১০০০ িন 
সাযারন মানুষয়ক  কয়রানা ভাইরাস সথয়ক প্রপতকায়রর উিাে সম্পয়কম 
যারনা প্রোন করা সম্ভি েয়েয়ছ। উয়েখয, সকাপভড -১৯ প্রপতয়রায়য 
সারোে ইউপনয়ট প্রাে ১২ িন ইেুথ এযাম্বায়সডর পনরলস ভায়ি কাি 
কয়র যায়েন এিং তারা উক্ত ইউপনেয়নর কয়রানা ভাইরাস প্রপতয়রায 
কপমপটয়ক সাপিমক সেয়যাপেতা করয়ছন। 
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