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অসহায় কর্মহীন র্ানুষদের খােয সহায়তা দেদেন দিএফদির 
রািশাহী জিলা জনটওয়াদকমর সর্ন্বয়কারী সাইফুল ইসলার্ বােশা। 
- আল আদর্ন দর্য়া ও প্রেুযৎ কুর্ার সরকার, রািশাহী। 

কদরানা ভাইরাস সংক্রর্দনর প্রভাদব কর্মহীন হদয় িড়া দেনর্িুর ও 
দনম্ন আদয়র র্ানুদষর িাদশ খােয সহায়তা দনদয় উিদিত 
হদয়দেন দিএফদির রািশাহী জিলা জনটওয়াদকমর সর্ন্বয়কারী 
সাইফুল ইসলার্ বােশা ও তার িদরবার। এ সর্য় িনাব বােশা 
বদলন, কদরানা ভাইরাদসর প্রভাদব আর্াদের এলাকার অদনক 
দেনর্িুর ও অভাবগ্রস্ত র্ানুষ কর্মহীন হদয় র্ানদবতর িীবন যািন 
করদে। এর্তাবিায় আর্াদের িদরবাদরর িক্ষ জেদক একহািার 
অসেল িদরবারদক খােয সার্গ্রী দহদসদব চাল, ডাল, জতল আলু 

ইতযাদে জেওয়া হদে এবং আগার্ীদতও এ ধরদের সহায়তা প্রোন 
অবযাাহত োকদব। চারঘাট উিদিলা দনবমাহী অদফসার সসয়ো সাদর্রা 
উক্ত ত্রাে দবতরন কাযমক্রর্ িদরেশমন কদরন এবং দতদন সার্াদিক 
েূরদের দবষরদট দনদিত কদরন। উদেখয িনাব বােশা সাদবক 
প্রদতর্ন্ত্রী র্রহুর্ ডা.আলাউদিদনর সন্তান এবং রািশাহী জিলা 
আওয়ার্ী লীদগর সাদবক সেসয। 

 

 

                                                                                                                            

 

কর্মহীন দনম্ন আদয়র র্ানুষদের খােয সহায়তা দেদত দনরলসভাদব 
কাি কদর যাদেন দিএফদি সেসয িনাব সরওয়ার কার্াল 
জসাদহল।- রু্হাম্মে আবু্দর রব খাাঁন,কক্সবািার। 

 

কদরানা ভাইরাদসর এই র্হােুদযমাদগ কর্মহীন দনম্নআদয়র র্ানুষদের 
খােয সহায়তা দেদত দনরলসভাদব কাি কদর যাদেন সম্মানীত 
দিএফদি সেসয ও রারু্ উিদিলার রািারকুল ইউদনয়ন আওয়ার্ী 
লীদগর সভািদত িনাব সরওয়ার কার্াল জসাদহল।  খােয 
সহায়তার  অংশ দহদসদব দতদন দেদনর জবলার িাশািাদশ রাদতর 
আাঁধাদরও রািারকুল ইউদনয়দনর দবদভন্ন ওয়াদডমর সুদবধা বদিত 
র্ানুদষর বাড়ী বাড়ী খাবার জিৌদে দেদেন। 

এ বযািাদর দতদন বদলন, আর্াদের সর্াদি এর্ন অদনক অভাবী 
র্ানুষ আদেন যারা লজ্জ্বায় কাদরা কাদে সাহাযয চাইদত িাদরননা, 
অেচ িদরবার িদরিন দনদয় অদত কদে তারা িীবন যািন  করদেন। 
িীবন যুদে হার না র্ানা জসসকল র্ানুষদক জগািদন সাহাযয করা 
আর্াদের সনদতক োদয়ে। সম্মানীত দিএফদি সেসয িনাব ইজ্জত 
উোহ সহ রািারকুল ইউদনয়দনর আওয়ার্ী লীদগর জনতৃবৃন্দ তার 
এই কাদি সাদবমক সহদযাদগতা কদর যাদেন। 
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