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স�াদকীয়:

েজেগ আেছ নাগিরক সংগঠন সুজন-এর ব�ুরা। কেরানাভাইরােসর (েকািভড-১৯) মহামািরেত সারািব� যখন িবপযর্�, সারােদশ যখন 
অবরু�, তখনও িবপ� মানুেষর পােশ আেছ সুজন-এর অসংখয্ েনতা-কমর্ী। চরম ঝঁুিক সে�ও যারা িবিভ� ধরেনর উেদয্াগ িনেয় বয্� 
রেয়েছন, সারােদেশর সুজন-এর েসই সকল ব�ুেদর েছাট েছাট গ�গুেলােকই আমরা তুেল ধরিছ এই ই-িনউজ েলটাের।  

সুজন-নরিসংদী েজলা ও উপেজলা কিমিটর েযৗথ উেদয্াগ

সুজন-নরিসংদী েজলা ও সদর উপেজলা কিমিটর েযৗথ উেদয্ােগ 
কেরানাভাইরােসর কারেণ লকডাউেন থাকা কমর্হীন �মজীিব মানুেষর 
মােঝ খাদয্ সাম�ী িবতরণ করা হেয়েছ। গত ২৬ এি�ল ২০২০-এ, সুজন- 
নরিসংদী েজলা কিমিটর সভাপিত ও আজীবন সদসয্ �েকৗশলী েমাশারফ 
েহােসন  এবং নরিসংদী সদর উপেজলা কিমিটর সভাপিত ও আজীবন 
সদসয্ েমাঃ সিফকুল ইসলাম �ধানসহ েজলা ও উপেজলা েনতৃবৃ� ৈদিনক 
আেয়র উপর িনভর্রশীল (ির�াচালক, ভয্ানচালক, অেটাচালক ইতয্ািদ 
ধরেনর) �মজীিব মানুেষর মেধয্ রােতর আঁধাের বািড় বািড় িগেয় এই খাদয্ 
সাম�ী িবতরণ কেরন। েমাট ১০৫ িট পিরবােরর মেধয্ িবতরণকৃত খাদয্ 
সাম�ীর মেধয্ িছল পিরবার �িত ৩ েকিজ চাল, ১ েকিজ ডাল, ১ েকিজ 
আলু, ১ িলটার েতল, ২ েকিজ েছালা বুট, ৫০০ �াম মুিড় ও ১ েকিজ িচিন। 
পযর্ায়�েম িবিভ� এলাকায় ইফতার সাম�ী িবতরণ করা হেব বেল 
েনতৃতৃ� জানান। 

এছাড়াও গত ১৫ এি�ল েথেক �িতিদন সাকাল ১০টা েথেক দুপুর ১২টা 
পযর্� সুজন-এর উেদয্ােগ নরিসংদী শহেরর েঘাড়ািদয়া বনিবভাগ এলাকায় 
জীবাণুনাশক ে� করা হে�।

ঝালকািঠেত সদা-তৎপর নািছমা কামাল
সুজন-ঝালকািঠ েজলা কিমিটর সাংগঠিনক 
স�াদক ও ঝালকািঠ েপৗরসভার পর পর 
দুইবােরর িনবর্ািচত কাউি�লর নািছমা 
কামাল বাংলােদেশ কেরানাভাইরােসর 
�াদুভর্ােবর পর েথেকই সদা-তৎপর 
রেয়েছন িবিভ� কােজ। মােচর্র তৃতীয় 
স�ােহ িতিন মানুষেক সেচতন করার জনয্ 
িলফেলট িবতরেণর মধয্ িদেয় তারঁ কাযর্�ম 
শুরু কেরন। এরপর মা� ও হয্া� 
েসিনটাইজার িবতরণ কেরন। মাচর্ মােসর 
েশষ স�ােহ জন�িতিনিধ িহেসেব �থেম 

২৫ িট দির� পিরবাের পিরবার �িত ১০ েকিজ চাল, ৫ েকিজ আলু ও ২ 
েকিজ ডাল িবতরণ কেরন। পরবতর্ীেত �াণ তৎপরতার অংশ িহেসেব চাল 
িবতরণ ও েরশিনং প�িতেত সরকাির উেদয্ােগ ১০ টাকা েকিজ দের �িত 
মােস পিরবার �িত ২০ েকিজ কের চাল িবতরেণর উপকারেভাগী িনবর্াচন 
ইতয্ািদ কােজ সি�য় রেয়েছন।  

উে�খয্, জনাব নািছমা কামাল অতীেত ঝালকািঠ সদর উপেজলা পিরষেদর 
সংরিক্ষত সদসয্ িহেসেব দািয়� পালন কেরেছন এবং বতর্মােন িদ হা�ার 
�েজ�-এর িপিপিজ'র িপস অয্া�ােসডেরর দািয়� পালনসহ �ানীয় িবিভ� 
সামািজক-সাং�ৃিতক সংগঠেন সি�য় রেয়েছন। 

পিব� রমজানজুেড় ৈদিনক খাবার িবতরণ ঢাকা মহানগেরর
পিব� রমজান মাসজুেড় িছ�মূল মানুেষর 
মেধয্ ৈদিনক একেবলার খাবার িবতরণ 
শুরু কেরেছ সুজন-ঢাকা মহানগর কিমিট। 
গত ২৫ এি�ল ২০২০, অথর্াৎ �থম 
রমজান েথেক সুজন-ঢাকা মহানগর 
কিমিটর সাধারণ স�াদক ও আজীবন 
সদসয্ জনাব জুবােয়রুল হক ভঁূইয়া 
নািহেদর উেদয্ােগ �িতিদন ধানমি� ও 
িজগাতলা এলাকার ৫০ জন িছ�মূল 
মানুষেক খাবার িবতরণ করা হে�; যা 
৩০ রমজান পযর্� চলেব। জনাব নািহদ 
ছাড়াও এই কােজ আিথর্ক সহেযািগতা 
করেছন ডা: ফজলুর রহমান সািজদ; ডা: 
সািময়া জামান, েচয়ারময্ান, ি�েয়িটভ 
িব�াসর্; আ�ু�াহ সালমান, পিরচালক, 
ফাউে�শন ফর েসাশয্াল ওয়াকর্ ও 
জািহয়া রহমান নািমরা। 

সুনামগে�র চর মহ�ায় মা� ও সাবান িবতরণ

সুনামগ� েজলার ছাতক উপেজলাধীন চর মহ�া ইউিনয়ন সুজন-এর 
উেদয্ােগ �ােমর মানুেষর মেধয্ মা� ও সাবান িবতরণ করা হেয়েছ। গত 
২০ এি�ল ২০২০, সুজন-চর মহ�া ইউিনয়ন কিমিটর সভাপিত জনাব 
আ�ুল হাই, স�াদক জনাব আকবর আলী ও েকাষাধয্ক্ষ জনাব বুরহান 
উি�েনর েনতৃে� ইউিনয়েনর েবশ কেয়কিট �ােম ২০০ দির� পিরবাের 
এই মা� ও সাবান িবতরণ করা হয়।

তথয্ পািঠেয় সহায়তা কেরেছন: আ�িলক সম�য়কারী মুিশর্কুল ইসলাম িশমুল; িসেলট অ�েলর এয্াকাউ�স অিফসার কুদরত পাশা এবং সুজন-ঝালকািঠ েজলার সাংগঠিনক স�াদক নািছমা কামাল।


