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এ�া�ােসডরএ�া�ােসডরএ�া�ােসডরএ�া�ােসডর    েনটওয়ােক রেনটওয়ােক রেনটওয়ােক রেনটওয়ােক র    সহসহসহসহ. . . . সম#য়কারীসম#য়কারীসম#য়কারীসম#য়কারী    েগালাপেগালাপেগালাপেগালাপ    িময়ািময়ািময়ািময়া। - হািফজুর 

রহমান েনামান ও কুদরত পাশা, সুনামগ�।     

কেরানা ভাইরােসর �ভােব সারােদশ লকডাউন হেয় যাওয়ার কারেণ 

েদেশর অন�ান� অ.েলর মত িদরাই উপেজলার েদাকানদার এবং 

ব�বসায়ীেদরও আেয়র পথ ব2 হেয় যায়। এমতাব3ায় ব�বসায়ীেদর 

সুিবধােথ  শ�ামারচর বাজােরর িনজ5 মািলকানাধীন মােক েটর েদাকানভাড়া 

বাবদ একমােসর �ায় ল�ািধক টাকা ভাড়া মওকুফ করেলন সুনামগ� 

েজলা িপস এ�ােসডর েনটওয়ােক র সহ সম#য়কারী, িদরাই উপেজলা 

িপএফিজর িপস এ�া�ােসডর, উ6 উপেজলার িবএনিপর সাংগঠিনক 

স8াদক ও উপেজলা  পিরষেদর সােবক ভাইস েচয়ারম�ান জনাব েমাঃ 
েগালাপ িময়া। এ ব�াপাের িতিন বেলন, রাজনীিতর মূল ম< হে= 

জনেসবা। আিম দুইবার উপেজলা পিরষেদর ভাইস েচয়ারম�ান িনব ািচত 

হেয় মানুেষর েসবায় িনেজেক িনেয়ািজত েরেখিছ। দলীয় িনেদ েশর কারেণ 

এবার িনব াচন কিরিন তাই সামািজক কােজ আ@ িনেয়াগ কেরিছ। 

বত মােন সমA পৃিথবী কেরানা ভাইরােসর সােথ েয যুC করেছ 

বাংলােদশও েস যুেCর বািহের নয়। কেরানার কারেণ সারােদেশ লকডাউন 

চলেছ, মানুষ ঘেরর বািহের েযেত পারেছ না, ব�বসায়ীরাও েদাকার ব2 

কের েহাম েকায়ারাEাইন এ আেছন। েসই সুেযােগ মানুেষর েসবা করার 

সুেযাগ িনলাম এবং তার অংশ িহেসেব আমার মােক েট েয সব ব�বসায়ী 

ব�বসা করেছন তােদর একমােসর ঘর ভাড়া �ায় ল�ািধক টাকা মওকুফ 
কের িদলাম।  

 

 

 

 

িতিন আেরা বেলন, আমরা সবাই সিFিলতভােব কেরানার িবGেC জয়ী 
হেয় েসানার বাংলা িবিন মােন কাজ করেবা। সংকটকালীন এ সমেয় 

সমােজর িবHবানেদরেক সাধারণ মানুেষর পােশ দাড়ােনার জন� িতিন 
একাI আJান জানান। 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
গৃহবKী সুিবধাবি.ত মানুষেদর ঘের ঘের Lাণ সামAী েপৗেছ িদেলন গৃহবKী সুিবধাবি.ত মানুষেদর ঘের ঘের Lাণ সামAী েপৗেছ িদেলন গৃহবKী সুিবধাবি.ত মানুষেদর ঘের ঘের Lাণ সামAী েপৗেছ িদেলন গৃহবKী সুিবধাবি.ত মানুষেদর ঘের ঘের Lাণ সামAী েপৗেছ িদেলন 
উিখয়ার িপএফিজ সদস� জনাব আNুল েমাOফাPউিখয়ার িপএফিজ সদস� জনাব আNুল েমাOফাPউিখয়ার িপএফিজ সদস� জনাব আNুল েমাOফাPউিখয়ার িপএফিজ সদস� জনাব আNুল েমাOফাP - মুহাFদ আNুর রব 

খাঁন, কRবাজারP 

কেরানা সংকটকােল গৃহবKী হেয় পড়া অসহায় মানুষেদর ঘের ঘের Lাণ 

সামAী েপৗেছ িদেলন উিখয়া উপেজলার সFানীত িপএফিজ সদস� ও 

যুবলীগ েনতা জনাব আNুল েমাOফাP জনাব েমাOফা বেলন, কেরানার 

কারেণ বত মােন সমােজ েয বড় ধরেণর খাদ� সংকট েদখা িদেয়েছ 

েসে�েL বৃহHর সমােজর �িত দায়বCতার অংশ িহেসেব এলাকার যুব 

েSণীর উেদ�ােগ এধরেণর কায Tম চালু রাখা দরকার, আর েস লে��ই 

উিখয়ার যুবলীগ এ ধরেণর �েচUা অব�াহত রাখেবP উেVখ�, উিখয়ার 

েসানারপাড়া এলাকার সFানীত ব�ি6W জনাব এইচ এম জিসম উিXন ও 

সামািজক সংগঠন হািসমুখ ফাউYশন তার এই Lাণ িবতরন কায Tেম 

সহায়তা কেরনP 
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