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প্রায় লক্ষাধিক টাকার বাড়ী ভাড়া মওকুফ করললন সুনামগঞ্জ জেলা ধিস 
এ্যাম্বালসডর জনটওয়ালকের সহ. সমন্বয়কারী জগালাি ধময়া। - হাধফেুর রহমান 
জনামান ও কুদরত িাশা, সুনামগঞ্জ।  

কলরানা ভাইরালসর প্রভালব সারালদশ লকডাউন হলয় যাওয়ার কারলে জদলশর 
অনযানয অঞ্চললর মত ধদরাই উিলেলার জদাকানদার এ্বং বযবসায়ীলদরও 
আলয়র িথ বন্ধ হলয় যায়। এ্মতাবস্থায় বযবসায়ীলদর সুধবিালথে শযামারচর 
বাোলরর ধনেস্ব মাধলকানািীন মালকেলটর জদাকানভাড়া বাবদ এ্কমালসর প্রায় 
লক্ষাধিক টাকা ভাড়া মওকুফ করললন সুনামগঞ্জ জেলা ধিস এ্ম্বালসডর 
জনটওয়ালকের সহ সমন্বয়কারী, ধদরাই উিলেলা ধিএ্ফধের ধিস এ্যাম্বালসডর, 
উক্ত উিলেলার ধবএ্নধির সাংগঠধনক সম্পাদক ও উিলেলা  িধরষলদর 
সালবক ভাইস জচয়ারমযান েনাব জমাোঃ জগালাি ধময়া। এ্ বযািালর ধতধন বললন, 
রােনীধতর মূল মন্ত্র হলে েনলসবা। আধম দুইবার উিলেলা িধরষলদর ভাইস 
জচয়ারমযান ধনবোধচত হলয় মানুলষর জসবায় ধনলেলক ধনলয়াধেত জরলেধি। দলীয় 
ধনলদেলশর কারলে এ্বার ধনবোচন কধরধন তাই সামাধেক কালে আত্ম ধনলয়াগ 
কলরধি। বতেমালন সমগ্র িৃধথবী কলরানা ভাইরালসর সালথ জয যুদ্ধ করলি 
বাংলালদশও জস যুলদ্ধর বাধহলর নয়। কলরানার কারলে সারালদলশ লকডাউন 
চললি, মানুষ ঘলরর বাধহলর জযলত িারলি না, বযবসায়ীরাও জদাকার বন্ধ কলর 
জহাম জকায়ারান্টাইন এ্ আলিন। জসই সুলযালগ মানুলষর জসবা করার সুলযাগ 
ধনলাম এ্বং তার অংশ ধহলসলব আমার মালকেলট জয সব বযবসায়ী বযবসা 
করলিন তালদর এ্কমালসর ঘর ভাড়া প্রায় লক্ষাধিক টাকা মওকুফ কলর 
ধদলাম।  

 

 

 

 

ধতধন আলরা বললন, আমরা সবাই সধিধলতভালব কলরানার ধবরুলদ্ধ েয়ী হলয় 
জসানার বাংলা ধবধনেমালন কাে করলবা। সংকটকালীন এ্ সমলয় সমালের 
ধবত্তবানলদরলক সািারে মানুলষর িালশ দাড়ালনার েনয ধতধন এ্কান্ত আহ্বান 
োনান। 

                                                                                                        
গৃহবন্দী সুধবিাবধঞ্চত মানুষলদর ঘলর ঘলর ত্রাে সামগ্রী জিৌলি ধদললন 
উধেয়ার ধিএ্ফধে সদসয েনাব আবু্দল জমাস্তফা। - মুহািদ আবু্দর রব 
োাঁন, কক্সবাোর। 

কলরানা সংকটকালল গৃহবন্দী হলয় িড়া অসহায় মানুষলদর ঘলর ঘলর ত্রাে 
সামগ্রী জিৌলি ধদললন উধেয়া উিলেলার সিানীত ধিএ্ফধে সদসয ও 
যুবলীগ জনতা েনাব আবু্দল জমাস্তফা। েনাব জমাস্তফা বললন, কলরানার 
কারলে বতেমালন সমালে জয বড় িরলের োদয সংকট জদো ধদলয়লি 
জসলক্ষলত্র বৃহত্তর সমালের প্রধত দায়বদ্ধতার অংশ ধহলসলব এ্লাকার যুব 
জেেীর উলদযালগ এ্িরলের কাযেক্রম চালু রাো দরকার, আর জস ললক্ষযই 
উধেয়ার যুবলীগ এ্ িরলের প্রলচষ্টা অবযাহত রােলব। উলেেয, উধেয়ার 
জসানারিাড়া এ্লাকার সিানীত বযধক্তত্ব েনাব এ্ইচ এ্ম েধসম উধিন ও 
সামাধেক সংগঠন হাধসমুে ফাউন্ডশন তার এ্ই ত্রাে ধবতরন কাযেক্রলম 
সহায়তা কলরন। 
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