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ইফতার সামগ্রী ক্রয় করার জন্য রামুর সাধারণ মানু্ষের 
মষধয অর্থ বিতরণ করষেন্ বিএফবজ সদসয জন্াি 
মমাজাফ্ফর আহমদ। - মুহাম্মদ আবু্দর রি খাাঁন্, 
কক্সিাজার। 

মহামারী চোকােীন্ সমষয় সমাষজর িবিত, অসহায় ও 
বন্ম্ন-আষয়র মানু্েরা যখন্ সহায় সম্বে হাবরষয় সরকাবর ও 
িযবি খাষতর ত্রাষণর উির বন্র্থর কষর জীিন্ ও জীবিকা 
বন্িথাহ করষে, তখন্ই সমাষজ আবির্থাি ঘটে মুসবেম 
ধমথািেম্বীষদর বসয়াম সাধন্ার মাস িবিত্র রমযাষন্র। 
সংকষটর এই সমষয় সাধারণ মানু্ে মযখাষন্ দু-মুষ া অন্ন 
মজাগাড় করষত বহমবিম খাষে, মসখাষন্ রমযান্ উিেষে 

ইফতার সামগ্রী ক্রয় করা তাষদর জন্য একবট িাড়বত চাি। 
এমতািস্থায় গত ২৩ এবিে, ২০২০ তাবরখ কক্সিাজাষরর 
রামু উিষজোর িবিত, অসহায়, বিধিা, বদন্মজুর, 
মসবজষদর ইমাম, সু্কে-মাদ্রাসার বিেকসহ বিবর্ন্ন মেণী ও 
মিিার িাাঁচ িতাবধক িযবি ও িবরিাষরর মষধয ইফতার 
সামগ্রী ক্রয় করার জন্য ন্গদ অর্থ বিতরণ করষেন্  

 

 

 

সম্মান্ীত বিএফবজ সদসয, বিবিষ্ঠ কৃবেবিদ ও মুবিষযাদ্ধা 
জন্াি মমাজাফ্ফর আহমদ। উষেবখত কাযথক্রষমর অংি 
বহষসষি বতবন্ বিবর্ন্ন িযবি ও িবরিাষরর মষধয অিস্থা 
অনু্যায়ী যর্াক্রষম ৩০০ ও ৫০০ টাকা বিতরণ কষরন্। 

এসময় জন্াি মমাজাফ্ফর িষেন্, েুধা, মিােণ, দুণথীবত ও 
দাবরদ্রমুি িাংোষদি গড়ার একিুক িতযািা বন্ষয় আমরা 
১৯৭১ সাষের  স্বাধীন্তা যুষদ্ধ অংিগ্রহণ কষরবেোম। বকন্তু 
স্বাধীন্তার আজ ৪৯ িের িরও শুধুমাত্র দুণথীবতর কারষণ 
আমরা েুধামুি িাংোষদি িাইবন্। কষরান্া র্াইরাষসর 
কারষণ মানু্ে আজ বদষিহারা হষয় চরম অর্থ ও অন্ন কষে 
বদন্াবতিাত করষে। আিা কবর সমাষজর এই দদন্য অিস্থায় 
আমার িযবিগত তহবিষের এই েুদ্র িষচো সাধারণ 
মানু্ষের মুষখ হাবস মফাটাষি। এসময় বতবন্ আষরা িষেন্, 
সমাষজর এই বিিযথয় কােীন্ সমষয় সরকাষরর িািািাবি 
আমরা সকষে যবদ িারস্পবরক দাবয়ত্ব গ্রহণ কবর তাহষে 
অল্প সমষয়র মষধযই সুখী-সমৃদ্ধ িাংোষদি িবতষ্ঠা করষত 
সেম হি। 
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মকাবর্ড-১৯ এর বদষিহারা আক্রমষন্ চেমান্ ক্রাবিকােীন্ 
সমষয় ‘আমরা সাদা মষন্র মানু্ে’ ন্ামক সামাবজক 
সংগ ষন্র সবক্রয় সহষযাগী বহষসষি বন্রেস কাজ কষর 
যাষেন্ সুন্ামগষের  জামােগে উিষজোর বিএফবজ 
সদসযরা। - হাবফজুর রহমান্ মন্ামান্, সন্ামগে। 
  

গত ৫ মম, ২০২০ তাবরখ মঙ্গেিার সকাে ১০ 
ঘবটকায় সুন্ামগে মজোর জামােগে উিষজোর  উিষজো 
িবরেদ িাঙ্গষণ উি উিষজোর বিএফবজর সদসযষদর 
দ্বারা সদর এবরয়ায় িসিাসকারী গাইন্ সম্প্রদাষয়র অবত 
দবরদ্র ১৪ বট িবরিাষরর মষধয ন্গদ অর্থ বিতরণ করা 
হষয়ষে। বিএফবজ সদসযষদর এই মান্বিক কাষজ সাবিথক 
সহষযাবগতা কষর আমরা সাদা মষন্র মানু্ে ন্ামক একবট 
সামাবজক সংগ ন্। উষেখয, গাইন্ সম্প্রদায় হষে একবট 
র্াসমান্ জন্ষগাষ্ঠী এিং এষদরষক মকান্ ধরষণর সরকাবর 
সাহাযয সহষযাবগতার তাবেকাষতও রাখা হয় ন্া। সমগ্র মদি 
িযািী েকডাউন্ চোকােীন্ সমষয় অষন্কটা ন্া মখষয়ই বদন্ 
কাটাবেে তারা। উিষজোর মিবিরর্াগ অসহায়রা যখন্ 
কাষরা ন্া কাষরা কাে মর্ষক সাহাযয সহষযাবগতা ও ত্রান্ 
মিষয় যাবেে, তখন্ এই জন্ষগাষ্ঠীর মানু্েগুষো দূর মর্ষক 
দাবড়ষয় শুধু তা মদষখ মগষে অসহাষয়র মষতা, বকন্তু মকান্ 
ধরষণর সাহাযয সহষযাবগতা জুষটবন্ তাষদর র্াষগয। 
এমতািস্থায় জামােগে উিষজোর বিএফবজর সদসযষদর 
মাধযষম তাষদরষক সহায়তা করার জন্য এবগষয় 
আষস ‘আমরা সাদা মষন্র মানু্ে’  ন্ামক সামাবজক 
সংগ ন্বট। বিএফবজর সদসযরা যখন্ ১০ বট িবরিাষরর 
জন্য িাপ্ত অর্থ র্াগ কষর ১৪বট িবরিাষরর মষধয মদওয়ার 

বসদ্ধাি মন্ন্ (এষত কষর িবরিার িবত িরাষের টাকার 
িবরমান্ কষম যায়), তখন্ এই তর্য জান্ার সাষর্ সাষর্ 
‘আমরা সাদা মষন্র মানু্ে’ এর িে মর্ষক অর্থ িরাে 
িাবড়ষয় মদওয়া হয় ( িার্বমক অিস্থায় িবতবট উিষজোয় 
১০ বট কষর িবরিাষরর জষন্য ৫০০ টাকা/িবরমান্ খাদয 
িরাে মদওয়া হয়)। উষেবখত অনু্ষ্ঠাষন্ সামাবজক দুরত্ব 
িজায় মরষখ, বদ হাঙ্গার িষজক্ট িাংোষদি এর এসবিএে 
িকষল্পর বিএফবজ সদসযষদর  সহষযাবগতায় আমরা ‘সাদা 
মষন্র মানু্ে’ এর অর্থায়ষন্ ১৪ বট িবরিাষরর মাষে ৫িত 
কষর টাকা বিতরণ করা হয়। বিএফবজর সুন্ামগে মজো 
সমন্বয়কারী ও জামােগে উিষজোর সাষিক র্াইস 
মচয়ারমযান্ মমা. বমেিাহ উবেন্ এর সমন্বষয় উি অনু্ষ্ঠাষন্ 
িধান্ অবতবর্ বহষসষি উিবস্থত বেষেন্ জামােগে 
উিষজোর বিএফবজ সদসয ও উি উিষজো আওয়ামী 

েীষগর সর্ািবত আেহাজ্ব মমাহাম্মাদ আেী। এোড়াও উি 
অনু্ষ্ঠাষন্ আষরাও উিবস্থত বেষেন্ জাতীয় িাবটথর বিস 
এযামিাষসডর, উিষজো জাতীয় িাবটর সাধারণ সম্পাদক 
ও সাষিক দুিাষরর ইউবি মচয়ারমযান্ আবু্দে মন্নান্ 
তােুকদার, বিএফবজ সদসয ও বিএন্বির সাধারণ 
সম্পাদক আবু্দে মাষেক, জামােগে উিষজোর সুজন্ এর 
সাধারণ সম্পাদক ও বিএফবজ মমম্বার অেন্ িুরকায়স্থ, 
বর্বডবট কবমবটর সদসয ও সুন্ামগে মজো মবহো আওয়ামী 
েীষগর ধমথ বিেয়ক সম্পাদক মারজান্া ইসোম বিিন্া। 
উি অনু্ষ্ঠান্বটর সাবিথক িবরচােন্া কষরন্ বদ হাঙ্গার িষজক্ট 
িাংোষদি এর ইউবস সাইফুোহ।  
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