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হাওরে ধান কাটাে সময় কৃষকরেে পারে োাঁড়ারেন সর্বেেীয় সম্প্রীতিে উরেযাগ

করোনা ভাইোরসে এই মহােু রযবাগকারে পতর্ত্র েমোন মাস উপেরক্ষ উতখয়াে

সু নামগঞ্জ জেো োখাে প্রধান উপরেষ্টা নু রুে হক আতিতি। - কুেেি পাো,

কমবহীন তনম্ন আরয়ে মানু ষরেে মারে ভাের্াসাে উপহাে

সু নামগঞ্জ।

স্বরূপ ইিিাে সামগ্রী তর্িেণ কেরছন সম্মানীি তপএিতে সেসয, উতখয়া

সাচনার্াোে ইউতনয়ন পতেষরেে সতচর্, ইউতপ সেসযর্ৃি, তেক্ষক মন্ডেী, ছাত্র
সমাে ও যু র্করেে তনরয় চনু য়াে হাওরেে ধানকাটা শুরু করেরছন সর্বেেীয়
সম্প্রীতিে উরেযাগ সু নামগঞ্জ জেো োখাে প্রধান উপরেষ্টা, োমােগঞ্জ উপরেো
তর্এনতপে সভাপতি ও উক্ত ইউতনয়ন পতেষরেে জচয়ােমযান নু রুে হক
আতিতি। ২২ এতপ্রে র্ু ধর্াে তিতন উরেতখি েে তনরয় হাওরে নারমন।
এসময়

কৃ ষকো

িারেে

স্বাগি

োনান এর্ং কৃ িজ্ঞিা জ্ঞাপন করেন।
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পযবারয় েনার্

আতিতি র্রেন, আমো হাওরেে
সকে ধান কাটরি পােরর্া না এটা
সিয। িরর্ এর্াে হাওরে ধানকাটা
শ্রতমরকে অভার্। আমারেে এোকাে
তেতক্ষি সমাে কৃ তষ কারে অনাগ্রহী,
আমো
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এর্ং

উৎসাতহি

কেরি। আতম আো কতে আমো সর্াই তমরে কৃ ষরকে পারে োড়ারে এ সংকট
কাতটরয় উঠা সম্ভর্।
উতখয়াে তনম্ন-আরয়ে মানু ষরেে মরধয ইিিাে সামগ্রী তর্িেণ কেরেন তপএিতে
সেসয সু েিান মাহমু ে জচৌধু েী। - মুহাম্মে আব্দু ে ের্ খাাঁ ন, কক্সর্াোে।

উপরেো তর্এনতপে সাধােণ সম্পােক ও সারর্ক উপরেো ভাইস জচয়ােমযান
েনার্ সু েিান মাহমু ে জচৌধু েী। িাাঁে ভাষযমরি, পতর্ত্র েমযান মারস তিন
হাোরেেও জর্তে পতের্ােরক এে আওিায় সাহাযয প্রোন কো হরর্ এর্ং উতখয়া
উপরেো তর্এনতপে পক্ষ জেরক সাধােণ মানু রষে কেযারণ এ ধেরণে কাযবক্রম
চেমান থাকবে।
েু স্থরেে মারে খােয সামগ্রী তর্িেণ কেরেন তর্শ্বনাে উপরেোে তপএিতে সেসয
জমা. তনোম উতিন ও িাতেকুে ইসোম। - হাতিেু ে েহমান জনামান, তসরেট।
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েনার্ িাতেকু ে ইসোম। এসমরয় খােয সহায়িাে অংে তহরসরর্ িাো উক্ত
উপরেোে সেে ও ৬তট ইউতনয়রনে ৪৪০তট অসহায় পতের্ারেে মরধয চাে, ডাে,
আেু , জিে, ের্ণ, তচতন, জপয়াে, সার্ান ইিযাতে সামগ্রী তর্িেণ করেন এর্ং
করোনা ভাইোস সম্পরকব সরচিনিা সৃতষ্টে উরিরেয এোকার্াসীে মরধয তেিরেট
তর্িেণ করেন। উক্ত অনু ষ্ঠারন তসরেট-২ আসরনে মাননীয় সংসে সেসয েনার্
জমাকাতিে জহারসন প্রধান অতিতে তহরসরর্ উপতস্থি তছরেন এর্ং তিতন তর্শ্বনারেে
গণরিাোরমে জনিৃ র্ৃ ি ও তর্ত্তর্ানরেেরক অসহায় মানু রষে সহায়িায় এতগরয়
আসাে েনয উোত্ম আহর্ান োনান। উরেখয স্থানীয় পু তেে প্রোসন ও
গণরিাোরমে জনিৃ র্ৃ ি উক্ত কাযবক্রম সতঠকভারর্ র্াস্তর্ায়রন সাতর্বক সহরযাতগিা
করেন।
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