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স�াদকীয়:
বাংলােদেশ কেরানাভাইরােসর �েকাপ শুরু হওয়ার পর েথেকই সারােদেশ নাগিরক সংগঠন সুজন-সুশাসেনর জনয্ নািগরক এর অেনক েনতা-কমর্ী কেরানা 
�িতেরােধ জনসেচতনতা বৃি�; িবিভ� এলাকােক জীবাণুমু� করা; মা�, হয্া� সয্াইনটাইজার, হয্া� �াভস, েফস িশ�, িপিপই, কয্াপ ও সাবান িবতরণ; ওয়াস 
েবিসন �াপন; একক উেদয্াগ, েযৗথ উেদয্াগ ও অনয্ানয্েদর সহেযািগতা িনেয় ৈদনি�ন আেয়র ওপর িনভর্রশীল হঠাৎ কের কমর্হীন হেয় যাওয়া মানুষ ও দির� 
জনেগা�ীেক খাদয্ ও নগদ অথর্ সহায়তা �দান; িবিভ� কােজ �ানীয় �শাসনেক সহায়তা করা ইতয্ািদ কাযর্�ম পিরচালনা করেছ। েছাট-বড় এ সকল 
উেদয্াগেক তুেল ধরার জনয্ আমরা ইেতামেধয্ই ১০িট ই-িনউজ েলটার �কাশ কেরিছ। একাদশ ই-িনউজ েলটারিটও একই ধরেনর উেদয্ােগর ধারাবািহকতা। 

কেরানাযুে� �ানীয় �শাসেনর সহেযাগী মুিনরু�ামান নািসম

সুজন-িপেরাজপুর েজলা কিমিটর সভাপিত, িবিশ� সাংবািদক েমাঃ 
মুিনরু�ামান নািসম িপেরাজপুের কেরানাভাইরাস �িতেরােধ �ানীয় 
�শাসেনর সােথ একা� হেয় কাজ করেছন। িপেরাজপুর েজলা 
কেরানাভাইরাস �িতেরাধ কিমিটর একজন সি�য় সদসয্ িহেসেব িতিন 
কিমিটর �িতিট সভায় অংশ িনে�ন, কিমিটর িস�া� বা�বায়েন 
সহেযািগতা করেছন, মানুষেক সেচতন করেছন এবং �ানীয় �শাসেনর 
উেদয্ােগ পিরচািলত খাদয্ সহায়তা কমর্সূিচসমূেহ অংশ�হণ ও নজরদাির 
করেছন। উে�খয্, গত ১২ এি�ল ২০২০, রিববার, মাননীয় �ধানম�ীর ও 
িপেরাজপুর েজলা �শাসেনর মেধয্ অনুি�ত িভিডও কনফােরে� েমাঃ 
মুিনরু�ামান নািসম িপেরাজপুর েজলায় কেরানা পিরি�িতর হালনাগাদ 
িচ� মাননীয় �ধানম�ীর জ্ঞাতােথর্ তুেল ধেরন।  

'মানবতার ডাকিপয়ন'রা ঘের ঘের েপৗঁেছ িদে� 'মানবতার 
উপহার'
কেরানাভাইরাস েমাকােবলায় দিক্ষণ সুনামগে� 'েমাহনচূড়া' নােম একিট 
সামািজক সংগঠন আ��কাশ কেরেছ। গত ১০ এি�ল ২০২০ তািরেখ 

সুজন-সুনামগ� েজলা কিমিটর 
যু�-স�াদক জনাব ওবায়দুল হক 
িমলন ও িনবর্াহী সদসয্ েকিব �দীপ 
দােসর উেদয্ােগ ২৬ জন সদসয্ 
িনেয় সংগঠনিট গেড় উেঠ। 
আ��কােশর িদন েথেকই 
'েমানহচূড়া'র বয্ানাের দিক্ষণ 
সুনামগ� উপেজলার পূবর্ পাগলা 
ইউিনয়েনর দােমাধরতপী ও 
মামদপুর �ােম কমর্হীন অস�ল 
মানুষেদর মােঝ  'মানবতার 
উপহার' িহেসেব পিরবার�িত ৫০০ 

টাকা সমমূেলয্র চাল, ডাল, আলু, েপয়ঁাজ, লবন, সাবান, মা� ইতয্ািদ বািড় 
বািড় িগেয় িবতরণ শুরু করা হয়; যা চলমান রেয়েছ।  

উে�খয্, 'েমাহনচূড়া'র সদসয্রা িনেজেদরেক 'মানবতার ডাকিপয়ন' 
িহেসেব েঘাষণা িদেয় 'মানবতার উপহার' ঘের ঘের েপৗঁেছ িদে�। 
সংগঠনিটর সদসয্রা িনজ� উেদয্ােগই আপদকালীন অব�ায় উপেরাে� িখত 
দুিট �ােমর অসহায় পিরবারগুেলার পােশ  দািঁড়েয়েছ এবং ভিবষয্েতও 
একিট সামািজক সংগঠন িহেসেব দািয়� পালেনর েঘাষণা িদেয়েছ।

বাবলী আক�: এক সাহসী কেরানােযা�া
বাবলী আক�। সুজন-ময়মনিসংহ মহানগর কিমিটর সদসয্। ময়মনিসংহ 
শহেরর এক পিরিচত নাম বাবলী। সাংবািদক, নৃতয্ িশ�ী, অিভনয় িশ�ী 
তথা একজন সাং�ৃিতক কমর্ী-এ সবই রেয়েছ তার পিরচেয়র সােথ জিড়েয়। 

কেরানাযুে� ে��ায় এিগেয় আসার 
সুবােদ িতিন আজ সকেলর ি�য় মুখ। 
বাবলী ময়মনিসংহ িসিট কেপর্ােরশেনর 
১৯ ন�র ওয়ােডর্র বািস�া। কেরানার 
�েকাপ শুরু হওয়ার  সােথ সােথই 
িতিন ে��ায় তার িনজ ওয়াডর্ তথা 
েগাটা ময়মনিসংহ মহানগেরর 
মানুষজনেক এ িবষেয় িব� �া�য্ 
সং�ার িনেদর্শনা েমাতােবক সেচতন 
করেত শুরু কেরন। ভয়েক জয় কের 
মাইক হােত সাহিসকতার সােথ 
মহানগেরর রা�ায় রা�ায়, িবিভ� অিল 
গিলেত রাতিদন মানুষেক সেচতন করেত 

থােকন িতিন। লকডাউন েঘাষণার পর সকলেক ঘের থাকার আহবােনও 
িতিন েগাটা শহর চেষ েবড়ান।

তার এ তৎপরতার কারেন ময়মনিসংহ েজলা �শাসন তােক একজন 
তািলকাভু� ে��া�তী িহেসেব �শাসেনর সােথ কাজ করার সুেযাগ েদন। 
লকডাউন শুরু হেল ৈদিনক �মিনভর্র অসংখয্ মানুষ কমর্হীন হেয় পেড় 
এবং পিরবার পিরজন িনেয় অনাহাের-অধর্াহাের অবনর্নীয় কে�র মধয্ িদেয় 
িদনািতপাত করেত থােক। ১৯ নং ওয়ােডর্র এই কমর্হীন ও 
সহায়-স�লহীন মানুষগুেলা যােত ক� না পায়, েসজনয্ বাবলীর েনতৃৃে� ২০ 
সদেসয্র একিট ে��া�তী দল গঠন করা হয়। ওয়াডর্ সুজন সভাপিত 
এমদাদুল হকও এ িটেমর সদসয্। 

িসিট কেপর্ােরশেনর খাদয্-সহায়তা কমর্সূিচর আওতাভূ� বরা� িনেয় 
সংি�� ওয়ােডর্র ওয়াডর্ কাউি�লর গিড়মিশ শুরু করেল এবং েগাপেন তার 
পছে�র েলাকেদর খাদয্-সহায়তা েদয়ার পায়তারা করেল বাবলীর 
েনতৃ�াধীন ে��া�তী িটম ওয়াডর্ কাউি�লেরর সােথ সাক্ষাত কের। 
কাউি�লর উৎেকােচর ��াব িদেল, বাবলী  বিল�তার সােথ এর �িতবাদ 
জানায় এবং নয্াযয্তার িভি�েত দির� মানুষগুেলার মেধয্ এই খাদয্ 
িবতেরণর পক্ষ অব�ান েনন। পের কাউি�লেরর সােথ একািধকবার 
ৈবঠক কের �কৃতপেক্ষ কমর্হীন ও দির� ৩৬০িট পিরবােরর তািলকাভুি�  
ও খাদয্ সহায়তা িনি�ত কেরন। ফেল এ লড়াইেয় জয়ী হয় বাবলী, জয়ী 
হয় িবপ� মানুষ। 

তথয্ পািঠেয় সহায়তা কেরেছন: আ�িলক সম�য়কারী মাসুদুর রহমান র�ু ও জয়� কর এবং িসেলট অ�েলর এয্াকাউ�স অিফসার কুদরত পাশা।


