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স�াদকীয়:
কেরানাভাইরােসর �ভােব লকডাউন যত দীঘর্ািয়ত হে�, ৈদনি�ন আেয়র ওপর িনভর্রশীল �মজীিব মানুষেদর সংকটও ততই বাড়েছ। 
চািহদার তুলনায় অ�তুল হেলও সরকাির সহায়তার পাশাপািশ িবিভ� ধরেনর সংগঠন ও বয্ি� বা বয্ি� িবেশেষর উেদয্ােগও েচ�া চলেছ 
িবপ� মানুেষর পােশ দাঁড়ােনার। সহেযািগতার হাত বাড়ােনা মানুষগুেলার কাতাের সুজন-এর ব�ুরাও রেয়েছন। তাঁরা কেরানাভাইরাস 
�িতেরােধও ভূিমকা রাখেছন। এই ই-িনউজ েলটাের সুজন-এর ব�ুেদর কু্ষ� কু্ষ� উেদয্ােগর কথা তুেল ধরা হেলা।

ক�বাজােরর চকিরয়ায় দুদর্শা�� মানুেষর পােশ সুজন 

কেরানাভাইরােসর কারেণ লকডাউেন থাকা িন� আেয়র দুদর্শা�� মানুেষর 
পােশ দািঁড়েয়েছ ক�বাজার েজলার সুজন-চকিরয়া উপেজলা কিমিট। গত 
২৮ এি�ল ২০২০, ম�লবার, চকিরয়া উপেজলা কিমিটর সহ-স�াদক 
জনাব মিনর উি�ন খােলেদর উেদয্ােগ চকিরয়া েপৗরসভার উ�র কাহািরয়া 
েঘানার মা�ারপাড়ার ২০০ পিরবােরর মােঝ, �িতিট পিরবােরর জনয্ ৫ 
েকিজ চাল, ১ েকিজ মুসুর ডাল, ১ েকিজ আলু, ১ েকিজ েপয়ঁাজ, ১ িলটার 
সয়ািবন েতল, আধা েকিজ কাচঁা মিরচ ও ১িট সাবান িবতরণ করা হয়। এ 
সময় কিমিটর েনতৃ�সহ �ােমর গণয্মানয্ বয্ি�বগর্ তারঁ সােথ িছেলন। 
উে�খয্, জনাব মিনর উি�ন খােলদ ও তার �ী িনগার উে� সালমা এয্ানী 
অেনক বছর েথেক সুজন-এর সােথ জিড়ত রেয়েছন এবং অতীেতর সকল 
দুেযর্ােগর সময় মানুেষর পােশ িছেলন। 

নওগারঁ মা�ায় কেরানাভাইরাস �িতেরাধমূলক কমর্সূিচ

নওগারঁ মা�া উপেজলায় সুজন-নওগা ঁেজলা কিমিটর সাধারণ স�াদক, 
সাংবািদক মাহমুদুন নবী েবলােলর উদয্ােগ িলফেলট, মা�, সাবান ও হয্া� 
সয্ািনটাইজার িবতরণ এবং রা�াঘাটেক জীবাণুমু�করেণর বয্াপক উেদয্াগ 
�হণ করা হয়। 

গত ২৯ এি�ল ২০২০-এ মা�া উপেজলার ঘাটৈকর বাজার ও ৈবলিশং 
পানাতাপাড়াসহ আেশ পােশ ৪িট �ােম ৪০০ মা�সহ িলফেলট, সাবান ও 
হয্া� সয্ািনটাইজার িবতরণ করা হয় এবং িদনবয্াপী িবিভ� রা�ায় 
জীবাণুনাশক ে� করা হয়। ঐিদন সকাল ১১টায় ঘাটৈকর বাজাের 

কমর্সূিচর আনু�ািনক উে�াধন কেরন মা�া সােকর্ল সহকারী পুিলশ সুপার 
েমাঃ মিতয়ার রহমান। এসময় উপি�ত িছেলন মা�া থানার অিফসার 
ইনচাজর্ েমাজাফফর েহােসন, নওগাঁ েজলা ে�স �ােবর দ�র স�াদক 
িজএম িমঠুন, িবিশ� বয্বসায়ী রাজু আহে�দ �মূখ। 

�নগের িবপ� মানুেষর মেধয্ সহায়তা সাম�ী িবতরণ
মুি�গ� েজলার �নগর 
উপেজলায় সুজন ও িপিপিজ-র 
উেদয্ােগ লকডাউেন আটক 
পড়া িবপ� মানুেষর মেধয্ 
সহায়তা সাম�ী িবতরণ করা 
হয়। গত ২৯ এি�ল ২০২০-এ, 
সুজন-মুি�গ� েজলা কিমিটর 
যু� স�াদক ও �নগর 
উপেজলা িপিপিজ েকা-অিডর্েনটর 

েমাঃ জিসম েমা�ার উেদয্ােগ ি�তীয় ধােপ ২১িট পিরবােরর মেধয্, পিরবার 
�িত ৮ েকিজ চাল, ৫ েকিজ আলু, ২ েকিজ ডাল, ১ েকিজ িচিন ও ১িট 
সাবান িবতরণ করা হয়। এ কােজ সহেযািগতা কেরন ওবাইদুর রহমান 
িজকু ও িমলন েমা�া। এ সময় তাঁরা �া�য্িবিধ েমেন মানুষেক ঘের থাকার 
আ�ান জানান।

রংপুেরর বদরগে� সুজন-এর িবিভ� ধরেনর উেদয্াগ
রংপুর েজলার বদরগ� উপেজলায় 
কেরানাভাইরাস �িতেরােধ সেচতনতা 
বৃি�সহ িবিভ� ধরেনর উেদয্াগ 
�হণ কেরেছ সুজন। উেদয্াগসমূেহর 
মেধয্ কমর্হীন গৃহকমর্ীেদর খাদয্ 
িবতরণ, জনসেচতনতা বৃি�েত 
মাইিকং ও অ�ায়ীিভি�েত জেলর 
কল �াপন কের পথচারীেদর 
সাবান িদেয় হাত েধায়ার বয্ব�া 
করা িছল উে�খেযাগয্।  

গত ১৮ এি�ল ২০২০, সুজন-বদরগ� 
উপেজলা কিমিটর স�াদক জনাব 
মাহফুজার রহমােনর উেদয্ােগ ৪৫ জন 
গৃহকমর্ীর �েতয্কেক ৫ েকিজ চাল 
ও েকিজ আলু িবতরণ করা হয়। ২৭ মাচর্ েথেক স�াহবয্াপী �িতিদন 
সকাল ১০টা েথেক দুপুর ১২টা পযর্� উপেজলার িবিভ� এলাকায় কেরানা 
েমাকােবলায় জনসেচতনতা বৃি�র লেক্ষয্ মাইিকং করা হয়। একইসােথ 
গত ১ এি�ল ২০২০ েথেক বদরগ� বাজাের অ�ায়ীভােব পািনর টয্াি�র 
সােথ কল সংেযাগ কের পথচারীেদর হাত েধায়ার বয্ব�া করা হেয়েছ। 

তথয্ পািঠেয় সহায়তা কেরেছন: আ�িলক সম�য়কারী রােজশ েদ ও মুিশর্কুল ইসলাম িশমুল; এলাকা সম�য়কারী মাইনুল ইসলাম এবং জনাব মাহমুদুন নবী েবলাল, সাধারণ স�াদক, সুজন, নওগাঁ েজলা কিমিট।


