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স�াদকীয়:
বাংলােদেশ কেরানাভাইরােসর �েকাপ শুরু হয় ৮ মাচর্ ২০২০ েথেক। কেরানা �িতেরােধ িশক্ষা �িত�ান ব� করা হয় মােচর্র তৃতীয় স�েহ। কাঁচা 
বাজার, ঔষেধর েদাকান এবং িকছু েসবামূলক �িত�ান ছাড়া অিফস-আদালত, কল-কারখানা ও েদাকানপাট ব� হেয় যায় মােচর্র েশষ স�ােহ। তখন 
েথেকই িবপােক পেড়ন ৈদিনক আেয়র ওপর িনভর্রশীল �মজীিব মানুেষরা। এই মানুষেদর সহায়তায় সরকাির-েবসরকাির নানা উেদয্ােগর পাশাপািশ 
তৎপর রেয়েছন নাগিরক সংগঠন সুজন-এর ব�ুরাও। একিদেক তারা েযমন িবপদাপ� মানুেষর পােশ দাঁড়াে�ন, পাশাপািশ তারা জনেসচতনতা বৃি�র 
কাজও করেছন। সুজন-এর ব�ুেদর উেদয্াগগুেলােক তুেল ধরার জনয্ই আমােদর এই িনউজ েলটার।

মানবতার কলয্ােণ িনেবিদত আলী ইউসুেফর কথা 
মানবতার কলয্ােণ িনেবিদত এক নাম আলী ইউসুফ। সুজন-ময়মনিসংহ 
মহানগর কিমিটর স�াদক। এছাড়াও িবিভ� সামািজক-সাং�ৃিতক 
উেদয্ােগর সােথও স�ৃ� িতিন। অথর্িবে� �াচুেযর্র অিধকারী না হেলও 
মানবতােবােধ িতিন ঐ�যর্য্শালী। েকননা িবপেদ মানুেষর পােশ দাঁড়ােনার 

েক্ষে� সব সময় তারঁ 
অব�ান সামেনর কাতাের।

কেরানাভাইরােসর �ভােব 
সবিকছু যখন ল�ভ�, 
িবপেদর আশ�ায় মানুষ 
যখন িদেশহারা, তখনও 
জনাব আলী ইউসুফ িবপ� 
মানুেষর পােশ। েফসবুেক 
আহবান জািনেয় েফসবুক 
ব�ুসহ ডা�ার, বয্বসায়ী, 
�বাসী, এেপ� �াব অথর্াৎ 
িবিভ� ে�ণী-েপশার মানুষ 
ও সংগঠেনর কাছ েথেক 

িতিন সবর্েমাট ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা সং�হ কেরন এবং তা িদেয় 
এি�েলর �থম স�ােহ ১৫০িট ৈদিনক আয়িনভর্র কমর্হীন পিরবাের, 
পিরবার �িত ১০ েকিজ চাল, ২ েকিজ আটা, ২ েকিজ আলু, ১ েকিজ 
েপয়ঁাজ, ১ েকিজ লবন, ১ পয্ােকট মুিড়, ৫০০ িমঃ িলঃ সয়ািবন েতল, ২৫০ 
িমঃ িলঃ সিরষার েতল অিত সংেগাপেন বািড় বািড় িগেয় িবতরণ কেরন। 
পাশাপািশ সামািজক েযাগােযাগ মাধয্েম তার আহবােন সাড়া িদেয় 
ইেতামেধয্ই ২৫ জন বয্ি� ঈেদর খরচ কাটছাট কের ২৫িট পিরবাের খাদয্ 
সহায়তার দািয়� িনেয়েছন; েয পয্ােকেজ রেয়েছ ২৫ েকিজ চাল, ২ েকিজ 
আলু, ২ েকিজ েপয়ঁাজ, ২ িলটার সয়ািবন েতল, ১ েকিজ েছালা, ১ েকিজ 
মুসুর ডাল, ১ েকিজ েখসারী ডাল, ১ েকিজ িচিন ও ১ েকিজ মুিড়। উে�খয্, 
সহায়তা �দানকারীর সংখয্া �েমই বাড়েছ।

জনাব আলী ইউসুেফর কাজ শুধু খাদয্ সহায়তার মেধয্ই সীমাব� নয়। 
কেরানাভাইরােস আ�া� েকউ মৃতুয্বরণ করেল তােদর দাফন ও সৎকার 
কাযর্�েমর সম�েয়র দািয়� িনেয়েছন িতিন। এ লেক্ষয্ ময়মনিসংহ িসিট 
কেপর্ােরশেনর উেদয্ােগ গিঠত িতনিট কিমিটর সম�য়কারীর দািয়� িতিন 
ে��ায় �হণ কেরেছন। এই দুেযর্াগময় মুহূে�র্ও িতিন ময়মিনসংহ 
েমিডেকল কেলজ হাসপাতােল �ায় শূনয্ হেয় যাওয়া �াড বয্াংেক ১২ বয্াগ 
র� সং�হ কের িদেয়েছন; েয র�দাতার তািলকায় িনেজর নামিট যু� 
কের িতিন ে��া র�দাতা িহেসেব তারঁ অধর্শতেকর েকাটা (৫০ বার) 
পূরণ করেলন।   

সুনামগে� কমর্হীন মানুষেদর নগদ অথর্ সহায়তা �দান
সুজন-সুনামগ� েজলা কিমিটর উেদয্ােগ কমর্হীন মানুেষর মােঝ নগদ অথর্ 
িবতরণ করা হেয়ছ। গত ২৩ ও ২৪ এি�ল ২০২০-এ সুনামগ� শহেরর 

সুরমা আবািসক এলাকা, বড়পাড়া আবািসক এলাকা, বাধনপাড়া আবািসক
এলাকা ও জামাইপাড়ায় ৩৪িট কমর্হীন পিরবাের এই অথর্ সহায়তা �দান 
করা হয়। অথর্ সহায়তার পিরমাণ িছল পিরবার �িত ৫০০ টাকা।

সুজন-সুনামগ� েজলা কিমিটর িসিনয়র সহ-সভাপিত জনাব আলী 
হায়দার, সহ-সভাপিত জনাব আশরাফ েহােসন িলটন, সাধারণ স�াদক 
জনাব ফজলুল কিরম সাইদ, িনবর্াহী সদসয্ রুবী েচৗধুরী, সুরমােপা� 
ডটকেমর স�াদক ও �কাশক জনাব কুদরত পাশা অথর্ সহায়তা 
�দােনর কাজিট স�� কেরন।

�নগের সুজন-এর উেদয্ােগ জীবাণুমু�করণ কাযর্�ম:

কেরানাভাইরাস েথেক রক্ষা পাওয়ার জনয্ সুজন-�নগর উপেজলা 
কিমিটর সাধারণ স�াদক েমাঃ জিসম েমা�ার েনতৃে� �নগর সদেরর 
িবিভ� রা�াঘাট, েদাকানপাট ও িশক্ষা�িত�ােন বয্াপকভােব 
জীবাণুমু�করণ কাযর্�ম পিরচালনা করা হয়। গত ১৮ এি�ল ২০২০, 
শিনবার, সুজন সদসয্ এবং তরুণেদর একি�ত কের এই কাজ করা হয়।

এ ছাড়াও জনসেচতনতামূলক �চারণা, মানুষেক ঘের থাকার আ�ান 
জানােনা, আিথর্কভােব সামথর্বানেদর দির� মানুেষর পােশ দাড়ঁােনা ইতয্ািদ 
িবষেয় উ�ু� করা হয়।

তথয্ পািঠেয় সহায়তা কেরেছন: আ�িলক সম�য়কারী জয়� কর ও মুিশর্কুল ইসলাম িশমুল এবং িসেলট অ�েলর এয্াকাউ�স অিফসার কুদরত পাশা।


