
6/22/2020 কেরানা দুেয �ােগ ল�ািধক মানুেষর পােশ বাসমাহ || Somoynews.tv

https://www.somoynews.tv/pages/details/220005?fbclid=IwAR3EKvao5EpDFNcQorcp8HZdFcFh021WdoBKCp5kv9xRAwzUUIYI7LQdWR4 1/9

  Live TV English২২-০৬-২০২০  সংবাদ  অ��ান  বুেলিটন  এ��ুিসভ  সরাসির স�চার  �যাগােযাগ

এখােন িলখুন...  খুঁজুন

�মাবাইল অ�াপস ডাউনেলাড ক�ন

 

��দ জাতীয় মহানগর সময় বাংলার সময় বািণজ� সময় আ�জ�ািতক সময় �খলার সময় িবেনাদেনর সময়

তথ� �যুি�র সময় �বােস সময় অ�া� সময় িশ�া সময় পি�মব�

ভাইরাল �শয়ার বাজার �া�� ধম� চাকির লাইফ�াইল র�ই ঘর সা�াৎকার মু�কথা �মণ রািশফল  ছিব

িভিডও  �জলা সংবাদ  তা�েণ�র সময়  কেরানা

সংবাদ িব�ি�

 

  

আপেডট 
২২-০৬-২০২০, ১৬:০২

আ পআ প

কেরানা �েয�ােগ ল�ািধক মা�েষর পােশ বাসমাহ

কেরানা �েয�ােগ বাংলােদিশ আেমিরকান �সাসাইিট অব মসিলম এইড

https://en.somoynews.tv/
https://www.somoynews.tv/tv
https://www.somoynews.tv/pages/program
https://www.somoynews.tv/pages/bulletin/News
https://www.somoynews.tv/pages/bulletin/Exclusive
https://www.somoynews.tv/tv
https://www.somoynews.tv/pages/contact
https://www.somoynews.tv/
https://www.facebook.com/somoynews.tv
https://twitter.com/somoytv
https://www.youtube.com/somoytvnetupdate?sub_confirmation=1
https://www.somoynews.tv/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.somoy&hl=en
https://apps.apple.com/us/app/somoy-tv/id1234444890#?platform=iphone
https://www.somoynews.tv/
https://www.somoynews.tv/bangladesh
https://www.somoynews.tv/pages/category/7/%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F
https://www.somoynews.tv/pages/category/1/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F
https://www.somoynews.tv/pages/category/3/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F
https://www.somoynews.tv/pages/category/6/%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F
https://www.somoynews.tv/pages/category/5/%E0%A6%96%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F
https://www.somoynews.tv/pages/category/4/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%A6%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F
https://www.somoynews.tv/pages/category/9/%E0%A6%A4%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F
https://www.somoynews.tv/pages/category/15/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F
https://www.somoynews.tv/pages/category/8/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F
https://www.somoynews.tv/pages/category/35/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F
https://www.somoynews.tv/pages/category/63/%E0%A6%AA%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97
https://www.somoynews.tv/pages/category/65/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B2
https://www.somoynews.tv/pages/category/25/%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.somoynews.tv/pages/category/60/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF
https://www.somoynews.tv/pages/category/61/%E0%A6%A7%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE
https://www.somoynews.tv/pages/category/62/%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BF
https://www.somoynews.tv/pages/category/12/%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%AB%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B2
https://www.somoynews.tv/pages/category/19/%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%87-%E0%A6%98%E0%A6%B0
https://www.somoynews.tv/pages/category/16/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A7%8E%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://www.somoynews.tv/pages/category/17/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%BE
https://www.somoynews.tv/pages/category/14/%E0%A6%AD%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%A3
https://www.somoynews.tv/pages/category/10/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%B2
https://www.somoynews.tv/photos
https://www.somoynews.tv/pages/video
https://www.somoynews.tv/pages/tags/dist
https://www.somoynews.tv/pages/program/7
https://www.somoynews.tv/coronavirus
javascript:void(0);
https://purplepatch.online/
https://www.somoynews.tv/pages/reporters/542/Press-Release
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.somoynews.tv/pages/details/220005
https://twitter.com/intent/tweet?text=%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BE%20%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%87%20%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%95%20%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%B0%20%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%87%20%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B9&url=http%3A%2F%2Fwww.somoynews.tv%2Fpages%2Fdetails%2F220005
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.somoynews.tv/pages/print_news/220005


6/22/2020 কেরানা দুেয �ােগ ল�ািধক মানুেষর পােশ বাসমাহ || Somoynews.tv

https://www.somoynews.tv/pages/details/220005?fbclid=IwAR3EKvao5EpDFNcQorcp8HZdFcFh021WdoBKCp5kv9xRAwzUUIYI7LQdWR4 2/9

আরও পড়ুনআরও পড়ুন

িদি�েত বাংলােদশ হাই কিমশেনর
কায��ম �াভািবক আেছ
এবার �ভেস আসেলা মৃত িতিম, গােয়
িছল না চামড়া!
�দেশ কেরানা আ�া�েদর �বিশরভাগই
যুবক

কেরানা �েযােগ বাংলােদিশ আেমিরকান �সাসাইিট অব মুসিলম এইড
ফর িহউম�ািনিটর (বাসমাহ ইউএস) অথ�ায়েন বাসমাহ ফাউে�ডশন
বাংলােদশ �দশ-িবেদেশর শতািধক �ােনর ল�ািধক মা�ষেক
িবনামূেল� িনত��েয়াজনীয় খাদ� সাম�ী ও �হলথ ই�ইপেম�ট
িদেয়েছ।
 
এই সমেয় রাজধানী ঢাকার �বশ িকছু ���পূণ� �ান এবং িসরাজগ�,
লালমিনরহাট, ময়মনিসংহ, চুয়াডা�া, নওগাঁ, যেশার, চাঁদপুর,
শরীয়তপুর, িসেলট, রংপুর, নারায়ণগ�, চুয়াডা�া, িব-বািড়য়া, ক�বাজার, �ি�য়া, �টকনাফ, �গালাপগ�,
িপেরাজপুর ও �সানারগাঁও থানার ১১িট ইউিনয়নসহ সারা �দেশর �মাট ৫৩িট �ােন খাদ�সাম�ী িবতরণ করা হয়।

ফুড প�ােকেজ চাল, ডাল, সয়ািবন �তল, আলু, �পঁয়াজ, িচিন, আটা, লবণ, সাবানসহ িনত� �েয়াজনীয় খাবার �দয়া
হয়। এছাড়া �রা�ম�ী আসা��ামান খান কামােলর মাধ�েম �রা�ম�ণালয়সহ ঢাকা এবং সারা �দেশর িবিভ�
সরকাির-�বসরকাির �িত�ােন কেরানাভাইরাস �থেক �া���র�ার উপকরণ িহেসেব িপিপই, মা�, �া�ড
�ািনটাইজার, �াভস, সাবান, �হড-কভার, গাউন এবং গগলস িবতরণ করা হেয়েছ। হাসপাতাল ও িনরাপ�া
কম�ীেদরসহ িবিভ� সরকাির-�বসরকাির �িত�ােন এ ধরেনর আরও �হলথ ই�ইপেম�ট িবনামূেল� িবতরেণর
�ক� �ি�য়াধীন রেয়েছ।
 
�ধু বাংলােদেশ নয়; যু�রাে�র িবিভ� �ােনও কেরানাভাইরােসর আঘােত িবপ� ব� মা�েষর মােঝ িবনামূেল�
খাদ� সাম�ী ও �হলথ ই�ইপেম�ট িবতরণ কেরেছ �িত�ানিট। যু�রাে�র িমিশগান ��ইেট িমিশগান মুসিলম
কিমউিনিট কাউি�েলর ব�ব�াপনায় এক হাজার রমাদান ফুড প�াকসহ িনউ ইয়�েকর সম�া��েদর মােঝ
খাদ�সাম�ীও িবতরণ করা হেয়েছ। এছাড়া ��ািরডা িবিভ� মসিজেদ িবতরণ করা হেয়েছ �েয়াজনীয় �হলথ
ই�ইপেম�ট।

এ স�েক� বাসমাহ ইউএেসর �িত�াতা ও িসইও এবং বাসমাহ ফাউে�ডশেনর �িত�াতা মীর সাখাওয়াত �হাসাইন
বেলন, ‘মা�ষ মা�েষর জ�— িচরসত� এ �চতনা ও আদশ�েক ধারণ কের �িত�ার �� ল� �থেক বাসমাহ
ফাউে�ডশন শি� সামেথ��র সবটু� িবিলেয় �ছাট-বড় সব ধরেনর �েয�াগ-�িভ�ে� অসহায় মা�েষর পােশ
দাঁিড়েয়েছ। কেরানা স�ট �রণকােলর কিঠনতম মহামাির— এবারও সং�ািট তার দািয়�েবাধ ও ঐিত�গত
ধারাবািহকতা বজায় �রেখ এখন পয�� ল�ািধক মা�েষর হােত খাবার ও �হলথ ই�ইপেম�ট �পৗঁেছ িদেয়েছ।

িতিন আরও বেলন, আমােদর কায��েমর একিট �বিশ�� হেলা—  �ত�� অ�েলর �যসব মা�েষর কােছ সাধারণত
সাহায�-সহেযািগতা �পৗঁেছ না; বাসমাহ িটম এমন সব অ�েলর মা�ষেক খুঁেজ তােদর কােছ সহেযািগতা
�পৗঁছােনার �চ�া কের। আ�াহ তাওিফক িদেল ভিব�েতও এই ধারাবািহকতা বজায় থাকেব, ইনশাআ�াহ।
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