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স�াদকীয়:

সুজন-এর স�দশ ই-িনউজ েলটার �কািশত হেলা। বাংলােদেশ কেরানাভাইরােসর �াদুভৰ্ােবর পর েথেক সারােদেশ সুজন-এর 
েনতাকমৰ্ীেদর উেদ্যােগ েযসকল কাযৰ্�ম পিরচািলত হেয়েছ েসইসকল উেদ্যােগর কথা রেয়েছ পূেবৰ্র েষালিট সংখ্যায়। এ সংখ্যােতও 
�কািশত হেলা আেরা িকছু উেদ্যােগর কথা। 

উিলপুের খাদ্যসাম�ী িবতরণ ও মৃতেদর েশষকৃেত্য কিমিট গঠন

কুিড়�াম েজলার উিলপুর উপেজলায় সুজন ও িপস ে�সার �েপর েযৗথ 
উেদ্যােগ দির�েদর মেধ্য খাদ্য সাম�ী িবতরণ করা হেয়েছ। পাশাপািশ 
কেরানভাইরােস আ�া� হেয় মৃতু্যবরণ করেল তােদর েশষকৃত্য স�� 
করার জন্য সুজন-এর েনতৃে� ৩িট কিমিট গিঠত হেয়েছ। গত ১৭ েম 
২০২০, রিববার, ১২০িট পিরবাের সুজন ও িপস ে�সার �েপর উেদ্যােগ 
খাদ্যসাম�ী িবতরণ করা হয়। িবতরণ কাযৰ্�ম উে�াধন কেরন কুিড়�াম-৩ 
আসেনর মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব এম এ মিতন। িবতরণ কােজ 
েনতৃ� েদন সুজন-উিলপুর উপেজলা কিমিটর সভাপিত, আজীবন সদস্য ও 
িপস ে�সার �েপর অ্যা�ােসডর বীর মুি�েযা�া জনাব েগালাম েমা�ফা 
এবং সাধারণ স�াদক, আজীবন সদস্য ও িপিপিজ’র সম�য়কারী জনাব 
নূের আলম িসি�কী। িবতরণকৃত খাদ্যসাম�ীর মেধ্য িছল ৫ েকিজ চাল, 
১িট িমি� কুমঢ়া, ২ প্যােকট েসমাই, আধা েকিজ িচিন ও আধা িলটার েতল। 
সােথ িছল একিট সাবান। উে�খ্য, সুজন ও িপিপিজ’র সদস্যেদর 
অথৰ্ায়েনই এই কাযৰ্�ম পিরচািলত হয়। 

গত ৭ েম ২০২০-এ উিলপুর উপেজলা িনবৰ্াহী অিফসােরর সে�লন কেক্ষ 
আেয়ািজত এক সভায় কেরানভাইরােস আ�া� হেয় যিদ েকউ মৃতু্যবরণ 
কেরন তােদর দাফন ও সৎকাের সুজন েনতৃবৃে�র েনতৃে� ৩িট কিমিট 
গঠন করা হয়। উে�খ্য সুজন-সভাপিত জনাব েগালাম েমা�ফার েনতৃে� 
একজন নারীসহ ৭ সদস্যিবিশ�, সুজন-সাধারণ স�াদক জনাব নূের 
আলম িসি�কীর েনতৃে� দুইজন নারীসহ ৮ সদস্যিবিশ� এবং সুজন-এর 
িনবৰ্াহী সদস্য পুলক েদেবর েনতৃ� ২ জন নারীসহ ৮ সদস্যিবিশ� কিমিট 
গিঠত হয়। �িতিট কিমিটেত দাফনকােজ বা সৎকাের পারদশৰ্ী (পুরিহত) 
একিধক ব্যি� রেয়েছন।     

ি�তীয় দফায় বগুড়া সুজন-এর খাদ্যসাম�ী িবতরণ  
গত ১৭ েম ২০২০-এ ি�তীয় দফায় খাদ্যসাম�ী িবতরণ কেরেছ 
সুজন-বগুড়া েজলা কিমিট। এবােরর খাদ্য তািলকায় িছল ৫ েকিজ আটা 
ও ১ েকিজ িঢমা গুড় । সােথ িছল একিট সাবান। বগুড়া শহেরর িশববািট 
ও ফুলবাড়ী এলাকার ১২০িট কমৰ্হীন �মজীিব পিরবােরর মােঝ এই 

সহায়কসাম�ী িবতরণ করা হয়। িবতরণ কােজ অংশ েনন সুজন-বগুড়া 
েজলা কিমিটর উপেদ�া জনাব আিমনুল ফিরদ, সহ-সভাপিত জনাব 
হািফজুর রহমান ম�ূ, সাধারণ স�াদক জনাব হুমায়ূন ইসলাম তুহীন, 
মেনায়ারা ইসলাম িশ�ী, আ�ু�াহ আল মামুন, শিফকুর রহমান, নাসিরন

আ�ার পা�া, মাহমুদা েবগম, রুমানা আ�ার, গাবতলী উপেজলা কিমিটর 
সাধারণ স�াদক মুহা�াদ আবু মুসা �মুখ। উে�খ্য, রাজধানীর 
লালমািটয়ার বািস�া জনাব িবলিকস কাজীর আিথৰ্ক সহেযািগতায় এই  
খাদ্যসম�ী িবতরণ করা হয়। সুজন েনতৃবৃ� দির� মানুষেক সহায়তার 
এই  কাযৰ্�মিট অব্যাহত রাখার েঘাষণা িদেয়েছন। 

বংশােল মানুেষর েসবায় কাযৰ্�ম অব্যাহত েরেখেছ সুজন
কেরানাভাইরােসর �াদুভৰ্ােবর পর েথেকই িবিভ� ধরেনর কাযৰ্�ম 
পিরচালনা করেছ সুজন-বংশাল থানা কিমিট। �থমিদেক বংশাল এলাকার 
িবিভ� �াথিমক ও উ� 
িবদ্যালেয়র িশশুেদর ও 
সাধারণ মানুষেক সেচতন 
করার পাশাপািশ িলফেলট, 
মা�, হ্যা� স্যািনটাইজার ও 
হ্যা� �াভস ইত্যািদ িবতরণ 
করা হেয়েছ। এখন তারা 
কমৰ্হীন দির� মানুেষর 
মেধ্য খাদ্য িবতরণ করেছন। 
চলমান কমৰ্সূিচর অংশ 
িহেসেব গত ১০ েম 
২০২০-এ ১০০িট পিরবাের 
পিরবার�িত ৩ েকিজ চাল, ১ েকিজ ডাল, ১ েকিজ আলু, ১ েকিজ িচড়া, ১ 
েকিজ েপয়ঁাজ, ১ েকিজ লবন ও ১ িলটার সয়ািবন েতল িবতরণ কেরেছন 
তারঁা। সুজন-বংশাল থানা কিমিটর সভাপিত ও আজীবন সদস্য ক্যােমিলয়া 
েচৗধুরী ও সাধারণ স�াদক ও আজীবন সদস্য েমাঃ ই�াহীেমর িনজ� 
অথৰ্ায়ন ও েনতৃে�ই এই খাদ্য সাম�ী িবতরণ করা হয়।

তথ্য পািঠেয় সহায়তা কেরেছন: আ�িলক সম�য়কারী রােজশ েদ রাজু ও মুিশৰ্কুল ইসলাম িশমুল এবং সুজন-বগুড়া েজলা কিমিটর সাধারণ স�াদক জনাব হুমায়ূন ইসলাম তুিহন।


