
 

প্রেস রিরিজ 

ঢাকা, ২২ এরেি ২০২০ 

 

বৈরিক মহামািী করিানা ভাইিারসি োদুভভাৈ প্রমাকারৈিায় প্রেরেি দুস্থ, অসহায়, েরিৈন্ধী মানুষ এৈং কম ভহীন 

শ্ররমকরেি পারে োঁড়ারি মাননীয় েধানমন্ত্রী রনরে ভেনাি প্রেরিরি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণািয় অধীন সমাজরসৈা 

অরধেফিি রৈরভন্ন কম ভসূরি গ্রহণ করিরে। 

মাননীয় েধানমন্ত্রীি অরভোয় অনুযায়ী সমাজকল্যাণ  মন্ত্রণািরয়ি মাননীয় মন্ত্রী জনাৈ নুরুজ্জামান আহরমে 

এমরপ, মাননীয় েরিমন্ত্রী জনাৈ প্রমাোঃ আেিাফ আিী খান খসরু এমরপ ও সম্মারনি সরিৈ জনাৈ প্রমাহাম্মে 

জয়নুি ৈািী’ি রনরে ভেনায় সমাজরসৈা অরধেফিরিি মহাপরিিািক জনাৈ প্রেখ িরফকুি ইসিাম এি প্রনতৃরে, 

ৈাংিারেে জািীয় সমাজকল্যাণ পরিষরেি আরথ ভক সহায়িায় দুস্থ, অসহায়, েরিৈন্ধী ব্যরি, পথরেশু, কম ভহীন 

শ্ররমক পরিৈারিি মরে খাদ্যসামগ্রী রৈিিণ কায ভক্রম অব্যাহি িরয়রে। পরিরস্থরি স্বাভারৈক না হওয়া পয ভন্ত এ 

কায ভক্রম িিমান থাকরৈ।  

েরিটি পরিৈািরক ৫ প্রকরজ িাি, ২ প্রকরজ আলু, ১ প্রকরজ ডাি, ১ প্রকরজ প্রপয়াজ, আধারিটাি সয়ারৈন প্রিি ও 

একটি সাৈান েোন কিা হরে। এ কায ভক্রম প্রজিা ও উপরজিা সমাজরসৈা কায ভািয়সমূরহি মােরম প্রেেব্যাপী 

সম্প্রসািণ কিা হরয়রে। সমাজরসৈা অরধেফিি, জািীয় সমাজকল্যাণ পরিষে, সমাজরসৈা অরধেেফিরিি 

কম ভকিভা-কম ভিািী ও প্রস্বোরসৈী সংস্থাি অনুোরনি সমন্বরয় খাদ্যসামগ্রী রৈিিণ কায ভক্রম পরিিারিি হরে।  

 

গি ২৭ মাি ভ হরি ২১ এরেি পয ভন্ত সমাজরসৈা অরধেফিরিি মাঠপয ভারয়ি কায ভািয়সমূহ ও সমাজরসৈা 

অরধেফিরিি েধান কায ভািরয়ি মােরম ঢাকা েহরি ৭৫৬০টি সহ সািারেরে সৈ ভরমাট ৭৮,০৭৮টি পরিৈািরক 

খাদ্যসহায়িা েোন কিা হয়।  

 

আজ ঢাকা েরিণ রসটি করপ ভারিেরনি ১৪ নং ওয়াড ভভুি হাজািীৈাগ, িারয়িৈাজাি, প্রৈৌৈাজাি এিাকায় রনম্ন 

আরয়ি শ্রমজীৈী-কম ভহীন ৩০০টি পরিৈারিি মরে খাদ্যসামগ্রী রৈিিণ কিা হয়। খাদ্যসামগ্রী রৈিিণ কায ভক্রম 

িত্ত্বাৈধান করিন জনাৈ প্রমাোঃ রফিাদুি হক, সহকািী পরিিািক (গুোম ও যানৈাহন), জনাৈ প্রমাোঃ জরহি 

উরিন, সমাজরসৈা অরফসাি, ইউরসরড-৫, জনাৈ এস এম কামরুি এহসান, সমাজরসৈা অরফসাি, জনাৈ প্রমাোঃ 

নূরুি আরমন খান, রিয়ারজাঁ অরফসাি, জনাৈ এ এইি এম কাওসাি হারমে, েোসরনক কম ভকিভা ও জনাৈ প্রমাোঃ 

আবু সাঈে, সাংগঠরনক সম্পােক, ইউরসরড-৫ সমন্বয় পরিষে।      
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প্রমাোঃ সাজ্জাদুি ইসিাম 

উপপরিিািক 

গরৈষণা, মূল্যায়ন, েকােনা ও গণসংরযাগ 

সমাজরসৈা অরধেফিি 

ই-প্রমইি: dd.pub@dss.gov.bd 

rangasazzad@gmail.com  
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