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স�াদকীয়:

কেরানা-কােল চরম দুঃসমেয় িবপ� মানুেষর িদেক সহেযািগতার হাত �সািরত করেছন নাগিরক সংগঠন সুজন-এর সারােদেশর ব�ুরা। 
পাশাপািশ তারা ভূিমকা রাখেছন �া�্যিবিধ েমেন চলেত জনসেচতনতা সৃি�েত। ধারাবািহকভােব তােদর উেদ্যাগসমূেহর কথা �কাশ করা হে� 
ই-িনউজ েলটাের। প�দশ সংখ্যািটেতও থাকেছ েতমিন িকছু উেদ্যােগর কথা।

মু�ার েফসবুক েপাে�ই হেলা সংকট িনরসন

৩০ এি�ল ২০২০, েভার রােত কেরানা উপসগৰ্ িনেয় বািড়েতই মারা যান 
বিরশাল েজলার বাবুগ� উপেজলার জাহা�ীরনগর ইউিনয়েনর �া�ণিদয়া 
�ােমর কৃষক জাহা�ীর েহােসন হাওলাদার (৫০)। মৃেতর �জনরা কেরানা 
উপসেগৰ্র কথা েগাপন েরেখই �াভািবক িনয়েম তার জানাজা ও দাফন 
কের। তেব বিরশাল টাইমস অনলাইেন এ িনেয় �কািশত সংবােদর সূ� 
ধের গত ২ েম বাবুগ� উপেজলা �া�্য কমে�ে�র একিট িচিকৎসক দল 
মৃত কৃষেকর পিরবােরর ৬ জেনর নমুনা সং�হ কেরন এবং পের েছেল 
সাি�েরর (২০) েদেহ কেরানার উপি�িত শনা� হয়। স�ত কারেণই ঐ 
বািড়সহ আেশপােশর ৩১িট বািড় লকডাউন করা হয়। ফেল বািড়েত 
িটউবওেয়ল না থাকা একঘের হেয় পড়া পিরবারিট তী� পািনর সংকটসহ 
সমস্যায় পেড়। 

িবষয়িট িনেয় সুজন-বাবুগ� উপেজলা কিমিট স�াদক ও  বাবুগ� 
িবমানব�র ে�স�ােবর �িত�াতা সভাপিত আিরফ আহেমদ মু�া তারঁ 
েফসবুক েপইেজ একিট েপা� িদেয় সংকেট পড়া পিরবারিটর পােশ  
দাড়ঁােনার জন্য সমােজর  িব�বানেদর �িত আহবান জানান । এই েপা� 
েদেখ বাবুগ� উপেজলার রহমতপুর ইউিনয়েনর তরুণ সমাজেসবক ও 
িশ�পিত জনাব মাহাবুবুর রহমান েসাহাগ সহেযািগতার হাত �সািরত 
কেরন পিরবারিটর �িত। তারঁ পেক্ষ সুজন-স�াদক আিরফ আহেমদ মু�া 
গত ৮ েম ২০২০-এ ৫০ েকিজ চাল, ১০ েকিজ আলু, ৫ িলটার সয়ািবন 
েতল, ৫ েকিজ মুরিগর মাংস, ৪ েকিজ ডাল, ৩ েকিজ েপয়ঁাজ ও ২ কাটৰ্ন 
িমনােরল ওয়াটার ভু�েভাগী পিরবাের েপৗঁেছ েদন। এ সময় তার সােথ 
িছেলন জাহা�ীরনগর ইউিনয়ন পিরষেদর সদস্য সুরাইয়া আ�ার লনী ও 
িদ হা�ার �েজ�-এর ইউিনয়ন সম�য়কারী আবু হািনফ ফিকর। 

আতৰ্মানবতার েসবায় আলফাডা�া যুব সিমিত ও সুজন 
সারািবে� মহামাির আকাের ছিড়েয় পড়া কেরানাভাইরােসর �ভােব সৃ� 
িবপযৰ্য়কােল আতৰ্মানবতার েসবায় এিগেয় এেসেছ ঢাকা� আলফাডা�া যুব 
সিমিত ও সুজন-আদাবর থানা কিমিট। “Stay home, Stay safe” ে�াগানেক 
সামেন েরেখ ৈদিনক আেয়র উপর িনভৰ্রশীল ৬০০ হতদির�, অসহায়, �িমক 
ও িদনমজুর পিরবাের খাদ্যসাম�ী সরবরাহ কেরেছ সংগঠন দু’িট। 

আলফাডা�া যুব সিমিতর সভাপিত এবং ও সুজন-আদাবর থানা কিমিটর 
আ�ায়ক ও আজীবন সদস্য গাজী িজয়াউল হেকর সািবৰ্ক ত�াবধােন 
সংগঠন দু’িটর সদস্যবৃ� 
খাদ্যসাম�ী সরবরােহর 
কােজ অংশ েনয়। 
ফিরদপুর েজলার 
আলফাডা�া উপেজলায় 
৪৫০িট ও ঢাকার 
আদাবের ১৫০িট পিরবাের 
েম ২০২০-এর �থম 
স�ােহ বািড় বািড় িগেয় 
এই খাদ্যসাম�ী িবতরণ 
করা হয়। খাদ্যসাম�ীর 
মেধ্য িছল পিরবার�িত ৫ েকিজ চাল, ২ েকিজ আলু ও আধা েকিজ ডাল।

িনজ �ােমর মানুেষর পােশ আসলােমর ে��ােসবক িটম  

ময়মনিসংহ েজলার সদর উপেজলাধীন কুি�য়া ইউিনয়েনর চকপাড়া 
�ােমর উেদ্যামী এক যুবক েমাঃ আসলাম। িতিন সুজন-কুি�য়া ইউিনয়ন 
কিমিটর যু�-স�াদক, একজন গণগেবষক, ইয়ূথ এি�ং হা�ােরর েনতা 

এবং িদ হা�ার �েজ�-এর �াম 
উ�য়ন দেলর সি�য় সদস্য। িনজ 
�াম চকপাড়ােক একিট আদশৰ্ �াম 
িহেসেব গেড় েতালার লেক্ষ্য কাজ 
কের যাে�ন িতিন। িক� 
কেরানাভাইরােসর �ভাব এই 
কাজেক িকছুটা িবি�ত করেলা। 
তেব তােক দিমেয় রাখেত পােরিন।
কেরানাভাইরােসর �াদুভৰ্ােবর পর 
�ােমর মানুেষর পােশ দাড়ঁােনার 
জন্য তরুণেদর িনেয় একিট 
ে��ােসবক িটম গঠন কেরন েমাঃ 
আসলাম। �থেম �ােমর মানুষেক 
েমৗিখকভােব সেচতন করার 

পাশাপািশ জনসেচতনতামূলক িলফেলট িবতরণ ও জীবাণুনাশক ব্যবহার 
কের দু’হাতেক জীবাণুমু�করণ �ি�য়া েদিখেয় েদন তারা। এরপর গত ৫ 
এি�ল ২০২০ েথেক কেয়ক িদন ধের �ােমর মানুেষর মেধ্য ১০০০ সাবান ও 
১০০০ মা� িবতরণ কেরন। পাশাপািশ দুই দফায় ৬০িট দির� পিরবােরর 
মােঝ একহাজার টাকা সমমূেল্যর চাল, ডাল, েতল িবতরণ করা হয়। �ােমর 
মানুেষর সােথ সভা কের ে��ােসবীরাসহ সামথৰ্বান �ামবাসীেদর অংশ�হেণ 
গিঠত তহিবল েথেক এ সকল  কাযৰ্�েমর ব্যয় িনবৰ্াহ করা হয়। উে�খ্য, 
আসলােমর েনতৃ�াধীন ে��ােসবক িটম সাবৰ্ক্ষিণকভােব �ােমর মানুেষর 
সােথ েযাগােযাগ রক্ষা কের চলেছন এবং �েয়াজেন তােদর সহেযািগতা 
করেছন।

তথ্য পািঠেয় সহায়তা কেরেছন: আ�িলক সম�য়কারী জয়� কর ও মুিশৰ্কুল ইসলাম িশমুল এবং েমাঃ েমাজাে�ল হক, িফ� েকা-অিডৰ্েনটর, িদ হা�ার �েজ�, বিরশাল অ�ল।


