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শতাি�র সবেচেয় ক�ঠন ও বড় আঘাত কেরানা দুেয �ােগ বাসমাহ ইউএসএেয়র
(Bangladeshi American society of Muslim aid for humanity) অথ �ায়েন বাসমাহ
ফাউে�শন বাংলােদেশর ত�াবধােন �দশ-িবেদেশর শতািধক �ােনর ল�ািধক মানুষেক
িবনামূেল� িনত��েয়াজনীয় খাদ� সাম�ী ও �হলথ ইকুইপেম� �দান করা হেয়েছ।

রাজধানী ঢাকার �বশ িকছ�  ���পূণ � �ান এবং িসরাজগ�, লালমিনরহাট, ময়মনিসংহ,
চ�য়াডা�া, নওগা,ঁ যেশার, চাদঁপুর, শরীয়তপুর, িসেলট, রংপুর, নারায়ণগ�, চ�য়াডা�া, িব-
বািড়য়া, ক�বাজার, কু��য়া, �টকনাফ, �গালাপগ�, িপেরাজপুর ও �সানারগাওঁ থানার ১১�ট
ইউিনয়নসহ সারা বাংলােদেশর �মাট ৫৩�ট �ােন খাদ�সাম�ী িবতরণ করা হয়। ফুড
প�ােকেজ চাল, ডাল, সয়ািবন �তল, আলু, �পয়ঁাজ, িচিন, আটা, লবন, সাবানসহ িনত�
�েয়াজনীয় খাবার �দওয়া হয়। এছাড়া গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় �রা�ম�ী
জনাব আসাদু�ামান খান কামােলর মাধ�েম �রা�ম�ণালেয়সহ ঢাকা এবং সারা �দেশর
িবিভ� সরকাির-�বসরকাির �িত�ােন কেরানাভাইরাস �থেক �া��সুর�ার উপকরণ িহেসেব
হাজার হাজার িপিপই, মা�, হ�া� স�ািনটাইজার, �াভস, সাবান, �হড-কভার, গাউন এবং
গগলস িবতরণ করা হেয়েছ। হসপাতাল ও িনরাপ�াকম�েদরসহ িবিভ� সরকাির-�বসরকাির
�িত�ােন এ ধরেনর আেরা �হলথ ইকুইপেম� িবনামূেল� িবতরেণর �ক� ���য়াধীন
রেয়েছ।

�রা�ম�ী আসাদু�ামান খান কামােল কােছ �হলথ ইকুইপেম� হ�া�র করেছন বাসমাহ ফাউে�শন

বাংলােদেশর �চয়ারম�ান �েফসর মীর �দলওয়ার �হাসাইন।

�ধু বাংলােদেশ নয়; আেমিরকার িবিভ� �ােনও কেরানাভাইরােসর আঘােত িবপ� বহ�
মানুেষর মােঝ িবনামূেল� খাদ� সাম�ী ও �হলথ ইকুইপেম� িবতরণ কেরেছ বাসমাহ।
আেমিরকায় িমিশগান ��ইেট Michigan Muslim Community Council এর ব�ব�াপনায়
এক হাজার রামা�ান ফুড প�াকসহ িনউ ইয় �েকর সমস�া��েদর মােঝ খাদ�সাম�ীও িবতরণ
করা হেয়েছ। এছাড়া ��ািরডা িবিভ� মস�জেদ িবতরণ করা হেয়েছ �েয়াজনীয় �হলথ
ইকুইপেম�।


