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স�াদকীয়:

বাংলােদেশ কেরানাভাইরােসর �াদুভৰ্ােবর পর েথেকই সারােদেশ িবিভ� ধরেনর কাযৰ্�ম পিরচালনা করেছ সুজন-এর েনতাকমৰ্ীরা। 
তাঁেদর এই উেদ্যাগগুেলার কথা আমরা ধারাবািহকভােব �কাশ করিছ আমােদর ই-িনউজ েলটাের। েষাড়শ সংখ্যািটও সাজােনা হেয়েছ 
েতমিন িকছু উেদ্যােগর কথা িনেয়।

কেরানা সংকেট কমৰ্হীন মানুেষর পােশ িকেশারগে�র সুজন

িকছুিদন পূেবৰ্ও যারা ��ে� �াভািবক জীবনযাপন করেতা, 
কেরানাভাইরােসর �াদুভৰ্ােব তােঁদর অেনেকই আজ কমৰ্হীন হেয় স�টাপ� 
অব�ায় পেড়েছ। এই মানুষগুেলােক খুেঁজ েবর কের সুজন-িকেশারগ� 
েজলা কিমিট তােদর পােশ দািড়েয়েছ। গত ২৪ এি�ল ২০২০, শু�বার, 
সুজন-িকেশারগ� েজলা কিমিটর সহ-সভাপিত জনাব িফেরাজ ভঁূইয়ার 
েনতৃে� িকেশারগ� সদর উপেজলার মিহন� ইউিনয়েনর ১২১িট 
পিরবারসহ পুেরা উপেজলার েমাট ৫০০িট পিরবাের একিট িপক-আপ 
িনেয় বািড় বািড় িগেয় খাদ্যসাম�ী েপৗঁেছ েদওয়া হয়। এই কােজ আেরা 
অংশ েনন সাংগঠিনক স�াদক জনাব ফারুকু�ামান, েকাষাধ্যক্ষ পলাশ 
কাি� পাল, িনবৰ্াহী সদস্য সাংবািদক শিফক কবীর ও আিমন সাদী। 
খাদ্যসাম�ীর মেধ্য িছল ৬ েকিজ চাল, ২ েকিজ আটা, ১ েকিজ ডাল, ১ 
েকিজ সুিজ, িকছু িব�ুট ও আধা িলটার েতল। উে�খ্য, �ানীয়ভােব 
সংগৃহীত অথৰ্সহ ‘িনরাপদ সড়ক চাই’-এর আিথৰ্ক সহেযািগতায় এই 
কাযৰ্�ম পিরচািলত হয়।  

ঝালকািঠেত মাইে�াবাস ও �াইেভট কার চালকেদর সহায়তায় 
সুজন

পিব� ঈদ উদযাপেনর জন্য কমৰ্হীন মাইে�াবাস ও �াইেভট কার 

চালকসহ ২৫িট �মজীিব পিরবাের খাদ্যসাম�ী িবতরণ কেরেছ 
সুজন-ঝালকািঠ েজলা কিমিট। গত ১৪ েম ২০২০, বৃহ�িতবার, ঝালকািঠ 
ে�স �ােব এক অনু�ােনর মধ্য িদেয় এই খাদ্যসাম�ী িবতরণ করা হয়। 
সুজন ঝালকািঠ েজলা কিমিটর সভাপিত জনাব ইিলয়াস িসকদার 
ফরহােদর সভাপিতে� এবং সাধারণ স�াদক মঈন তালুকদােরর 
স�ালনায় অনুি�ত িবতরণ অনু�ােন বাংলােদশ আওয়ামী লীগ, ঝালকািঠ 
েজলা কিমিটর সাধারণ স�াদক এডেভােকট খান সাইফু�াহ পিনর �ধান 
অিতিথ িহেসেব এবং ঝালকািঠ ে�স�ােবর সভাপিত িচ�র�ন গুহ িবেশষ 
অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন। অনু�ানিটেত আরও উপি�ত িছেলন 
সুজন-ঝালকািঠ েজলা কিমিটর সহ-সভাপিত ডািলয়া নাসিরন, যু� সাধারণ 
স�াদক �শা� দাস হির, সাংগঠিনক স�াদক নািছমা কামাল, ঝালকািঠ 
উপেজলা কিমিটর সভাপিত জনাব জাহা�ীর েহােসন, সাধারণ স�াদক 
জনাব হািববুর রহমান, েপৗর কিমিটর সভাপিত জনাব আিনছুর রহমান 
পলাশ, সাধারণ স�াদক এডেভােকট আ�াস িসকদার, যু� সাধারণ 
স�াদক মুশিফকুর রহমান বাবু, েসািনয়া আখতার, সুকমল ওঝা েদালন, 
দীপু লাল দাস �মূখ।

িবতরণকৃত খাদ্যসাম�ীর মেধ্য িছল িচিনগুড়া চাল-২ েকিজ, িচিন-২ েকিজ, 
েতল-২ িলটার, আলু-২ েকিজ, আটা-১ েকিজ, মুসুর ডাল-১ েকিজ, েছালা-১ 
েকিজ, লবন-১ েকিজ, েসমাই-২ প্যােকট ও ডােনা দুধ–২ প্যােকট (২০০ 
�াম)। সােথ িছল ১িট লাইফবয় সাবান ও ১িট বল সাবান। �ানীয় সুজন 
েনতৃবৃে�র িনজ� অথৰ্ায়েন এই কাযৰ্�ম পিরচািলত হয়। উে�খ্য, 
ইেতাপূেবৰ্ ঝালকািঠেত একািধকবার খাদ্যসাম�ী িবতরণসহ িবিভ� ধরেনর 
কমৰ্সূিচ হােত েনয়া হেয়িছল।  

বা�ায় সুজন- েন�ী েশফালী আকে�র উেদ্যাগ
সুজন-বা�া থানা কিমিটর 
েন�ী; ঢাকা মহানগর 
কিমিটর তথ্য, �যুি� ও 
সামািজক িবষয়ক স�াদক 
ও আজীবন সদস্য জনাব 
েশফালী আকে�র উেদ্যােগ 
অন্যান্য সুজন-েনতৃবৃ�সহ 
গত ৬ েম ২০২০-এ ৬০িট 
দির� পিরবােরর মােঝ 
পিরবার�িত ৫ েকিজ চাল, 
২ েকিজ আলু, ১ েকিজ 
ডাল, আধা িলটার সয়ািবন 
েতল ও ১িট সাবান িবতরণ 
করা হয়। এছাড়াও েশফালী 
আকে�র উেদ্যােগ �িতিদন 
৫০ জনেক অসহায় 
মানুষেক রা�া করা খাবার িবতরণ করা হে�। 

তথ্য পািঠেয় সহায়তা কেরেছন: আ�িলক সম�য়কারী জয়� কর ও মুিশৰ্কুল ইসলাম িশমুল এবং সুজন-ঝালকািঠ েজলা কিমিটর সাংগঠিনক স�াদক জনাব নািছমা কামাল।


