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স�াদকীয়:
বাংলােদেশ কেরানাভাইরােসর ভয়াবহতা �মবধৰ্মান। একইসােথ �মবধৰ্মান ৈদিনক আেয়র উপর িনভৰ্রশীল কমৰ্হীন মানুষেদর-তােদর পিরবার 
পিরজনেদর আিথৰ্ক সংকট ও দুেভৰ্াগ। সরকাির উেদ্যােগ পিরচািলত সহায়তা কাযৰ্�ম �েয়াজেনর তুলনায় অ�তুল। পাশাপািশ আমােদর েদেশর িকছু 
িকছু সুেযাগস�ানী রাজনীিতক ও জন�িতিনিধর েচৗযৰ্বৃি�র কারেণ অেনক িবপ� মানুষ েসই সুিবধা েথেকও বি�ত হে�। মামলা, ে�ফতার বা 
হয়রািনর শ�ায় মানুষ �িতবাদ বা সমােলাচনা করারও সাহস পাে� না। তারপেরও আশার কথা এই েয, সমােজর িকছু িকছু মানুষ ও সংগঠন সীিমত 
সামথৰ্ িনেয়ও িবপ� মানুেষর পােশ দাঁড়ােনার েচ�া করেছ। উেদ্যাগী এই মানুষগুেলার মেধ্য সারােদেশর সুজন-এর েনতা কমৰ্ীরাও রেয়েছন। তাঁেদর 
�েচ�ার কথা তুেল ধরেতই আমােদর এই ই-িনউজ েলটার; যা ধারাবািহকভােব �কািশত হে�। 

সংকেট পড়া মানুেষর পােশ িবয়ানীবাজােরর সুজন

মহামাির আকাের ছিড়েয় পড়া কেরানাভাইরােসর �ভােব েঘািষত 
লকডাউেনর কারেণ আিথৰ্ক সংকেট পেড়েছ অেনক মানুষ। এেদর 
অেনেকই অেন্যর কােছ হাত পাতেত অভ্য� নন। এমিন িকছু মানুষেক 
খুেঁজ েবর কের, তােঁদর সহায়তায় এিগেয় এেসেছ সুজন-িবয়ানীবাজার 
উপেজলা (িসেলট) কিমিট। কিমিটর েনতৃবৃ� িনেজেদর উেদ্যোেগই 
৬৬,০০০ টাকা সং�হ কেরন এবং গত ১৪ েম ২০২০-এ, আিথৰ্ক সংকেট 
পড়া িচি�ত ৪০ জন মানুষেক তােঁদর বািড়েত িগেয় অত্য� েগাপেন এক 
হাজার েথেক পাচঁ হাজার টাকা পযৰ্� নগদ �দান কেরন। 

সহায়তা�া� মানুষগুেলার মেধ্য িছেলন অবসর�া� িশক্ষক, সাংবািদক, 
ইমাম ও মুয়াি�নসহ অন্যান্য েপশাজীিব। সুজন-িবয়ানীবাজার উপেজলা 
কিমিটর সভাপিত এডেভােকট আমান উি�ন, সহ-সভাপিত জনাব মুিজবুর 
রহমান, স�াদক জনাব খােলদ আহমদ, সহ-স�াদক জনাব এনাম 
উি�ন, সদস্য জনাব হািফজুর রহমান আিথৰ্ক সহায়তা �দােনর এই কােজ 
েনতৃ� েদন। উে�খ্য, েনতৃ� দানকারী এই ৫ জনই সুজন-এর আজীবন 
সদস্য। 

এডেভােকট খায়রুল ইসলাম বা�ীর মানিবক উেদ্যাগ

কেরানাভাইরােসর �ভােব সৃ� অচলাব�ায় অেনক মানুষ কমৰ্হীন হেয় 
পেড়েছ। িবেশষ কের গৃহকমৰ্ী, ইিজবাইক চালক, ির�াচালক, েদাকান 
কমৰ্চাির ইত্যািদ েপশার মানুেষরা েবিশ সমস্যায় পেড়েছন। এইসব 
মানুেষর পােশ মানিবক সহায়তা িনেয় দাঁিড়েয়েছন সুজন-রংপুর মহানগর 
কিমিটর সহ-সভাপিত এডেভােকট খায়রুল ইসলাম বা�ী। 

গত ১৯ েম ২০২০-এ রংপুর শহেরর িজএল রায় েরাড� বাসভবন েথেক 
িতিন ৬০ জেনর মােঝ খাদ্যসাম�ী এবং আেরা িকছু ব্যি�েক নগদ অথৰ্ 
�দান কেরন। উপকারেভাগী বাছাইেয়র েক্ষে� িতিন রংপুর মহানগেরর 
২৪ নং ওয়ােডৰ্র  কাউি�লর জনাব জামাল উি�েনর সহেযািগতা েনন। 
িবতরণকৃত খাদ্যসাম�ীর মেধ্য িছল আতপ চাল, িচিন, েসমাই, ডাল, সুিজ, 
লবন মসলা। সােথ িছল একিট সাবান।

বগুড়ায় খাদ্যসাম�ী িবতরেণর কাজ অব্যাহত

গত ১৮ েম ২০২০-এ তৃতীয় দফায় খাদ্যসাম�ী িবতরণ কেরেছ 
সুজন-বগুড়া েজলা কিমিট। সুজন-বগুড়া েজলা কিমিটর মিহলা িবষয়ক 
স�াদক মেনায়ারা ইসলাম িশ�ীর েনতৃে� এই কাযৰ্�ম পিরচািলত হয়। 
বগুড়া েপৗরসভার ৯ নং ওয়ােডৰ্র খা�ার চারতলা এলাকার ১৬ িট উ�া� 
ও দির� ভাড়ািটয়া পিরবােরর মােঝ এই খাদ্যসাম�ী িবতরণ করা হয়; 
যারা এলাকার েভাটার না হওয়ার কারেণ সরকাির উেদ্যােগ �দ� �াণ 
সহায়তা তািলকা েথেক বাদ পেড়েছন। 

খাদ্যসাম�ী িবতরণকােল সুজন-বগুড়া েজলা কিমিটর সাধারণ স�াদক 
জনাব হুমায়ূন ইসলাম তুহীন, সমাজকমৰ্ী রুমানা আ�ার, নূরজাহান েবগম, 
রিশদা েবগম �মূখ উপি�ত িছেলন। িবতরণকৃত খাদ্য তািলকায় িছল ৫ 
েকিজ আটা ও ১ েকিজ িঢমা গুড় । সােথ িছল একিট সাবান। 

তথ্য পািঠেয় সহায়তা কেরেছন: আ�িলক সম�য়কারী রােজশ েদ রাজু, সুজন-বগুড়া েজলা কিমিটর সাধারণ স�াদক জনাব হুমায়ূন ইসলাম তুিহন এবং িবয়ানীবাজার উপেজলা কিমিটর স�াদক জনাব খােলদ আহমদ।

ঘের থাকুন, সু� থাকুন;
সকল �কার �া�্যিবিধ েমেন চলুন।


