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কেরানা েযােগ বাসমাহ ইউএসএেয়র (Bangladeshi American society of Muslim aid for
humanity.) অথায়েন বাসমাহ ফাউে ডশন বাংলােদেশর ত াবধােন দশ-িবেদেশর শতািধক ােনর
ল ািধক মা ষেক িবনামূেল িনত েয়াজনীয় খাদ সাম ী ও হলথ ই ইপেম ট দান করা হেয়েছ।
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বুধবার (২৪ জুন) বাসমাহ ফাউে ডশন বাংলােদেশর িমিডয়া িডের র িমরাজ রহমান কতৃক পাঠােনা
সংবাদ িব ি েত এসব কথা জানােনা হেয়েছ।

সংবাদ িব ি েত বলা হয়, সং ািট রাজধানী ঢাকার বশ িকছু
পূণ ান এবং িসরাজগ ,
লালমিনরহাট, ময়মনিসংহ, চুয়াডা া, নওগাঁ, যেশার, চাঁদপুর, শরীয়তপুর, িসেলট, রংপুর,
নারায়ণগ , িব-বািড়য়া, ক বাজার, ি য়া, টকনাফ, গালাপগ , িপেরাজপুর ও সানারগাঁও থানার
১১িট ইউিনয়নসহ বাংলােদেশর মাট ৫৩িট ােন খাদ সাম ী িবতরণ কেরেছ।
ফুড প ােকেজ চাল, ডাল, সয়ািবন তল, আলু, পঁয়াজ, িচিন, আটা, লবন, সাবানসহ িনত
েয়াজনীয় খাবার দওয়া হয়। এ ছাড়া রা ম ী আসা
ামান খান কামােলর মাধ েম রা
ম ণালয়সহ ঢাকা এবং সারােদেশর িবিভ সরকাির- বসরকাির িত ােন কেরানাভাইরাস থেক
া
র ার উপকরণ িহেসেব হাজার হাজার িপিপই, মা , া ড ািনটাইজার, াভস, সাবান,
হডকভার, গাউন এবং গগলস িবতরণ করা হেয়েছ।
হাসপাতাল ও িনরাপ াকমীেদরসহ িবিভ সরকাির- বসরকাির িত ােন এ ধরেনর আরও হলথ
ই ইপেম ট িবনামূেল িবতরেণর ক
ি য়াধীন রেয়েছ। ধু বাংলােদেশ নয়, আেমিরকার
িবিভ ােনও কেরানাভাইরােসর আঘােত িবপ ব মা েষর মােঝ িবনামূেল খাদ সাম ী ও হলথ
ই ইপেম ট িবতরণ কেরেছ বাসমাহ।
আেমিরকায় িমিশগান
েট Michigan Muslim Community Council-এর ব ব াপনায় এক
হাজার রমজান ফুড প াকসহ িনউ ইয়েকর সম া েদর মােঝ খাদ সাম ীও িবতরণ করা হেয়েছ।
এ ছাড়া
ািরডা িবিভ মসিজেদ িবতরণ করা হেয়েছ েয়াজনীয় হলথ ই ইপেম ট। কেরানা
েযােগ আ া দির , অসহায় ও গরীব মা ষেদর খাদ সহেযািগতা দান সে বাসমাহ
ইউএসএেয়র িত াতা ও িসইও এবং বাসমাহ ফাউে ডশেনর িত াতা মীর সাখাওয়াত হাসাইন
বেলন, ‘মা ষ মা েষর জ ’ িচরসত এ চতনা ও আদশেক ধারণ কের িত ার
ল থেক
বাসমাহ ফাউে ডশন শি সামেথ র সবটু িবিলেয় ছাট-বড় েযােগ অসহায় মা েষর পােশ

https://barta24.com/details/islam/95798/bangladeshi-american-society-of-muslim-aid-for-humanity?fbclid=IwAR0p6kMLyE_5QYkTpVIrhRdOA3EAx4J9… 2/5

6/24/2020

কেরানা দুেযােগ অসহায় মানুেষর পােশ বাসমাহ

দাঁিড়েয়েছ। কেরানা সংকট রণকােলর কিঠনতম মহামাির। এবারও সং ািট তার দািয় েবাধ ও
ঐিত গত ধারাবািহকতা বজায় রেখ ল ািধক মা েষর হােত খাবার ও হলথ ই ইপেম ট পৗঁেছ
িদেয়েছ।
িত ার পর থেক আেমিরকা ও বাংলােদেশর িবিভ েযাগপূণ পিরি িতেত অসহায় মা েষর পােশ
থেক মানবতার সবা কেরেছ বাসমাহ ইউএসএ ও বাসমাহ ফাউে ডশন বাংলােদশ। রািহ া ক াে
থেক বাসমাহর ত াবধােন ১৫িটর অিধক ক সফলভােব বা বািয়ত হেয়েছ এবং আরও
িকছু পিরক না বা বায়নাধীন রেয়েছ।
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