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স�াদকীয়:

মহামাির আকাের ছিড়েয় পড়া কেরানাভাইরােসর �ভাব েকােনা েকােনা অ�েল িকছুটা কমেলও অনয্ অ�েল তার বয্াপকতা বাড়েছ। 
বাংলােদেশও �েমই েবেড় চেলেছ আ�া� ও মৃতুয্ সংখয্া। ফেল মানুেষর িবচরণ েযমন সীিমত হে� এবং েতমিন ৈদিনক আেয়র উপর িনভর্রশীল 
কমর্হীন মানুষগুেলার দুেভর্াগও চরম আকার ধারণ করেছ। সরকাির উেদয্ােগর পাশাপািশ সমােজর িকছু মানুষ িবপ� মানুষগুেলার পােশ দাঁড়ােনার 
েচ�া করেছন; যার মেধয্ আেছন সুজন-এর ব�ুরাও। অসহায় মানুেষর কলয্াণ�েচ�ায় িনেবিদতেদর কথা িনেয়ই আমােদর এই ই-িনউজ েলটার।    

সুজন-বগুড়া েজলা কিমিটর উেদয্ােগ খাদয্সাম�ী িবতরণ

কেরানভাইরােসর কারেণ েঘািষত লকডাউেনর �ভােব কমর্হীন হেয় যাওয়া 
ৈদিনক আেয়র উপর িনভর্রশীল পিরবারগুেলার মােঝ খাদয্সাম�ী িবতরণ 
কেরেছ সুজন-বগুড়া েজলা কিমিট। গত ৫ েম ২০২০, ম�লবার, সুজন-বগুড়া 
েজলা কিমিটর সাধারণ স�াদক জনাব হুমায়ূন ইসলাম তুিহেনর েনতৃে� 
১০০িট পিরবােরর মেধয্ এই খাদয্সাম�ী িবতরণ করা হয়। খাদয্সাম�ীর 
মেধয্ িছল ৩ েকিজ চাল, ২ েকিজ আলু, ১ েকিজ আটা ও আধা িলটার 
সয়ািবন েতল। সােথ িছল একিট সাবান। িবতরণকােল উপি�ত িছেলন 
বগুড়া েজলা সুজন-এর উপেদ�া জনাব আিমনুল ফিরদ, িবিশ� সাংবািদক 
মিমনুর রিশদ সাইন, সংগঠেনর সাংগঠিনক স�াদক জনাব আ�ুল 
লিতফ, সদসয্ শািকল আহে�দ েচৗধুরী রিন, গাবতলী উপেজলা কিমিটর 
সাধারণ স�াদক মুহা�াদ আবু মুসা, েকাষাধয্ক্ষ ফজলুল হক বাবলু, 
সমাজেসবক মাহমুদা রহমান, নাছিরন পা�া, মািনক �মূখ।   
উে�খয্, মালেয়িশয়া �বাসী ‘সুজন সমথর্ক েগা�ী’সহ সুজন েনতৃবৃে�র 
আিথর্ক সহায়তায় এই কাযর্�ম পিরচািলত হে�, যা চলমান থাকেব। 
খাদয্সাম�ী িবতরণকােল সুজন েনতৃবৃ� সমােজর িব�বানেদর িবপ� 
মানুেষর সহায়তায় এিগেয় আসার আ�ান জানান।

েবতেনর টাকা দির�েদর উপহার িদেলন হলধর দাস 
সুজন-নরিসংদী েজলা কিমিটর সাধারণ স�াদক ও আজীবন সদসয্ িবিশ� 
সাংবািদক হলধর দাস তারঁ িশক্ষকতা েপশা েথেক এক মােসর েবতন 

িহেসেব সরকার �দ� েবতেনর 
পুেরা টাকাই হতদির�েদর 
উপহার িদেয়েছন। েমাট ৫০িট 
পিরবােরর জনয্ উপহােরর 
পিরমাণ িছল ৫০০ টাকা কের। 
উপহার িবতরণ অনু�ােন 
নরিসংদী েজলা �শাসেকর 

�িতিনিধ িহেসেব নরিসংদী সদেরর সহকাির কিমশনার (ভূিম) েমাঃ শাহ 
আলম িময়া �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন। অনু�ানিটেত িবেশষ 
অিতিথ িছেলন ৈদিনক েখাজঁ খবর পি�কার স�াদক ও নরিসংদী 
ে�স�ােবর সািহতয্ স�াদক জনাব মনিজল-এ-িম�াত এবং 
সুজন-নরিসংদী উপেজলা কিমিটর সভাপিত ও আজীবন সদসয্ জনাব 
শিফকুল ইসলাম �ধান।

হািববুর রহমােনর িবিভ�মুখী কমর্তৎপরতা 
বাংলােদেশ কেরানাভাইরােসর �াদুভর্ােবর পর িবিভ� ধরেনর কাযর্�ম 
পিরচালনা করেছন সুজন-ঢাকা েজলা কিমিটর সহ-সাংগঠিনক স�াদক ও 

সামািজক সংগঠন সুব�ন-এর 
�িত�াতা সভাপিত জনাব 
হািববুর রহমান। ১৫ মাচর্ ২০২০ 
েথেক িতিন লালবাগ এলাকায় 
জনসেচতনতামূলক ৫০০০ 
িলফেলট িবতরণ কেরন এবং 
মানুষেক ঘের থাকার আ�ান 

জানান। সরকার কতৃর্ক সাধারণ ছুিট েঘাষণা করা হেল ৫০০০ মা� ও 
সাবান িবতরণ কেরন। এ ছাড়াও লালবাগ এলাকার ৩িট েমােড় 
পথচারীেদর হাত েধায়ার জনয্ েবিসন �াপন এবং েসখােন পািন সরবরাহ ও 
সাবােনর বয্ব�া কেরেছন। 
লকডাউন শুরু হেল গত ২ এি�ল েথেক িতিন এলাকার দির� মানুষেদর 
মেধয্ খাদয্সাম�ী ও নগদ অথর্ িবতরণ শুরু কেরন। এ পযর্� িতিন ১০০০ 
পিরবাের পিরবার �িত ৪ েকিজ চাল, ১ েকিজ 
আটা, ১ েকিজ ডাল, ১ েকিজ েপয়ঁাজ ও আধা 
িলটার সয়ািবন েতল িবতরণ কেরন। 
একইসােথ ২০০ পিরবাের নগদ ১০০০ টাকা 
কের �দান কেরন। সুব�েনর সাধারণ 
স�াদক জনাব মকবুল েহােসন ও 
সহ-সভাপিত মাসুদ রানাসহ �ানীয় সুজন 
েনতৃবৃ�, সুব�েনর সদসয্বৃ�, ঢাকা কেলজ 
এইচএসিস েসাসাইিট এবং �ানীয় তরুণরা এই কমর্যে� জনাব হািববেক 
সহেযািগতা কেরন। িতিন সকেলর �িত কৃতজ্ঞতা �কাশ কেরন এবং 
কাযর্�ম চলমান রাখার �তয্াশা বয্� কেরন।  

সুনামগে�র দিক্ষণ খুরমায় ইফতার সাম�ী িবতরণ
সুনামগ� েজলার ছাতক উপেজলাধীন দিক্ষণ খুরমা ইউিনয়ন সুজন-এর 
উেদয্ােগ পিব� রমজানেক সামেন েরেখ দির� পিরবারগুেলার মেধয্ 

ইফতার সাম�ী িবতরণ করা হয়। 
ইফতার সাম�ীর মেধয্ িছল 
েছালা, ডাল, েপঁয়াজ ও সয়ািবন 
েতল। গত ২৪ এি�ল ২০২০, 
সুজন- দিক্ষণ খুরমা ইউিনয়ন 
কিমিটর সভাপিত জনাব এলাছ 
িময়া তালুকদার, সহ-সভাপিত 
জনাব জিমর উি�ন, স�াদক 
জনাব ফজলুর রহমান, সদসয্ 

জনাব রুেমনা আ�ার ঝুনু ও ইউিনয়ন সম�য়কারী হারাণ চ� ধর 
ইউিনয়েনর ৭০ িট দির� পিরবােরর মেধয্ এই ইফতার সাম�ী িবতরণ 
কেরন। 

তথয্ পািঠেয় সহায়তা কেরেছন: আ�িলক সম�য়কারী মুিশর্কুল ইসলাম িশমুল; িসেলট অ�েলর এয্াকাউ�স অিফসার কুদরত পাশা  এবং সুজন-বগুড়া েজলা কিমিটর সাধারণ স�াদক জনাব হুমায়ূন ইসলাম তুিহন।


