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জাতীয় সংসেদর িচফ ইপ ও আওয়ামী লীেগর সংসদীয় কিমিটর সাধারণ স াদক নরূ-ই-আলম চৗধরুী
িলটন এমিপর িনেদেশ িশবচেরর ব াকবিলত ও নদীভাঙন এলাকায় িতিদনই চলেছ াণ িবতরণ।

জানা যায়, গত ২৭ জুলাই আটিট িশ া িত ােন তােরক মাহা দ হায়দার াে র ২৫ লাখ টাকা কের
মাট ২ কািট টাকা অ দান দান অ ােন ধান অিতিথর ব েব  িচফ ইপ উপেজলা আওয়ামী লীেগর

অ সংগঠনেক িনেদশ িদেয় বেলন, আপনারা সরকােরর পাশাপািশ িত েদর পােশ দাঁড়ান। য যতটু
পােরন তােদরেক সাহায  ক ন।  এর পর থেক উপেজলা  আওয়ামী  লীগ,  জলা  পিরষদ,  উপেজলা
পিরষদ, যবুলীগ, ােসবক লীগ, ছা লীগসহ িবিভ  সংগঠন িশবচেরর পাচঁিট ইউিনয়েন ব াকবিলত
ও নদীভাঙন  এলাকার িত েদর বািড় বািড় িগেয়  াণ  িবতরণ কের।  ব রেখালা,  কাঁঠালবাড়ী  ও
চরজানাজাত ইউিনয়েনর াণ িবতরণ ৩১ জুলাই বধুবারও চলমান িছল।  এর আেগ জলা ও উপেজলা

শাসেনর প  থেক ব াকবিলত ও নদীভাঙন এলাকায় াণ িবতরণ করা হয়। াণ িহসােব পিরবার
িত ১০ কিজ চাল, ১ কিজ ডাল, ১ কিজ লবণ, ১ কিজ িচিন, ১ িলটার সয়ািবন তল, ২ কিজ িচড়া,

আধা কিজ ডলুস, নগদ টাকা ও কেনা খাবার িবতরণ করা হয়। এছাড়া ১ হাজার ৫০০ পিরবােরর
মােঝ নতুন শািড় ও লিু  িবতরণ কের উপেজলা আওয়ামী লীগ। এ পয  াণ িবতরেণ অংশ হণ কেরন
জলা  শাসক  মা.  ওয়ািহ ল  ইসলাম,  জলা  পিরষেদর  চয়ারম ান  িময়াজউি ন  খান,  উপেজলা

পিরষেদর চয়ারম ান মিু েযা া আলহাজ শাম ি ন খান, পৗর ময়র আওলাদ হােসন খান, উপেজলা
িনবাহী অিফসার মা. আসা ামান, উপেজলা আওয়ামী লীেগর ভার া  সভাপিত আ. লিতফ মা া,
সাধারণ স াদক ডা. মা. সিলম, পৗর আওয়ামী লীেগর সাধারণ স াদক তাফাে ল হােসন খান
তাতা, উপেজলা যবুলীেগর সভাপিত ইিলয়াস পাশা, সাধারণ স াদক খায় ামান খান ও  উপেজলা

ছা লীগসহ িবিভ  অ সংগঠেনর নতবৃৃ ।

  িশবচর (মাদারীপুর)
সংবাদদাতা
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