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বৈরিক মহামািী কর োনো ভোই োরে  প্রোদুভভোব রৈিব্যাপী ক্রমান্নয়ে বৃরিি েৈণতা িক্ষ্যণীে। বোাংলোরেশ সিকাি এ 

দূর্ ভোগ ম োকারৈিাে নানামুরি পদয়ক্ষ্প গ্রহণ কয়িয়ে। মেরশ  দুস্থ, অেহোয়, েরতৈন্ধী মানুষ এৈং ক ভহীন শ্রম কয়দি 

পায়ে োঁড়োরে  োননীয় প্রধোন ন্ত্রী মনরে ভশনো  প্রেরক্ষ্য়ত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণািে অধীন সমাজয়সৈা অরধদফতি রৈরিন্ন 

কম মসূরি গ্রহণ কয়িয়ে। 

 োননীয় প্রধোন ন্ত্রী  অমভপ্রোয় অনু্োয়ী ে োজকল্যোণ   ন্ত্রণোলরয়   োননীয়  ন্ত্রী জনোব নুরুজ্জো োন আহর ে এ মি, 

মাননীে েরতমন্ত্রী জনোব ম োোঃ আশ োফ আলী খোন খেরু এ মি ও েম্মোমনে েমিব জনোব ম োহোম্মে জয়নুল বো ী’  

মনরে ভশনোয় ে োজরেবো অমধেফের    হোিম িোলক জনোব মশখ  মফকুল ইেলো  এ  মনতৃরে, বোাংলোরেশ জোেীয় 

ে োজকল্যোণ িম ষরে  আমথ ভক েহোয়েোয় দুস্থ, অেহোয়, প্রমেবন্ধী ব্যমি, িথমশশু, ক ভহীন শ্রম ক িম বোর    রে 

খোদ্যেো গ্রী মবে ণ কো্ ভক্র  অব্যোহে  রয়রে। িম মস্থমে স্বোভোমবক নো হওয়ো ি্ ভন্ত এ কো্ ভক্র  িল োন থোকরব। এ 

লরযে প্রমেমেন ঢোকো শহর    ৫০০ িম বো রক ৫ মকমজ িোল, ২ মকমজ আলু, ১ মকমজ ডোল, ১ মকমজ মিয়োজ, 

আধোমলটো  েয়োমবন মেল ও একটি েোবোন প্রেোন ক ো হরে। গে ২৮  োি ভ হরে এ কো্ ভক্র  িলরে।  

আজ ঢোকো উত্তি মেটি করি ভোর শরন  ভোেোনরটক বমি ও শ্যো লী  ম োহোম্মেী হোউমজাং মেোেোইটি এলোকো  দুস্থ, 

অেহোয় ও শ্র জীবী-ক ভহীন িম বোর    রে খোদ্যেো গ্রী মবে ণ ক ো হয়। খোদ্যেো গ্রী মবে ণ কো্ ভক্র  িম িোলনো 

কর ন ে োজরেবো অমধেফের    েহকো ী িম িোলক (িম কল্পনো ও উন্নয়ন)) জনোব এে এ  ফজলুল ক ী  রুম , 

শহ  ে োজরেবো কো্ ভোলয়-৭ এ  ক ভকেভো  োহুজুর   হ োন, মলয়োরজো অমফেো  জনোব ম োোঃ নূরুল আম ন খোন।    
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