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স�াদকীয়:

কেরানাভাইরােসর ভয়েক জয় কের সুজন-এর েয ব�ুরা তৎপর রেয়েছন িবিভ� কমৰ্কাে�, কেরানােযা�া েসই ব�ুেদর গ�গাঁথা িনেয় 
ধারাবািহকভােব �কািশত হে� ই-িনউজ েলটার। এ সংখ্যােতও থাকেছ েতমিন িকছু  গ�গাঁথা।

রংপুের শিপংমল, মােকৰ্ট ও েদাকানপাট বে�র দািবেত সংবাদ 
সে�লন

গত ১৯ েম ২০২০ রংপুের িনত্য �েয়াজনীয় িজিনস পে�র েদাকান ছাড়া 
অনান্য শিপং মল , মােকৰ্ট ও েদাকান পাট বে�র দািবেত সংবাদ সে�লন 
অনুি�ত হেয়েছ। সুজন-সুশাসেনর জন্য নাগিরক, সেচতন নাগিরক কিমিট 
(সনাক), মাপা, িহউমান রাইসঁ িডেফ�ারস েফারাম, বাংলার েচাখ, কেরানা 
�িতেরাধ নাগিরক কিমিটর আেয়াজেন রংপুের �ানীয় সুিম কিমউিনিট 
েস�াের অনুি�ত সংবাদ সে�লেন ব�ব্য রােখন সুজন- েক�ীয় কিমিটর 
সদস্য ও রংপুর েজলা কিমিটর সভাপিত মুি�েযা�া আকবর েহােসন, 
রংপুর মহানগর কিমিটর সভাপিত ও কেরানা �িতেরাধ নাগিরক কিমিটর 
আহবায়ক খ�কার ফখরুল আনাম েবন্জু, সনাক সভাপিত মুি�েযা�া 
সদরুল আলম দুলু, িহউমান রাইটস িডেফ�ারস েফারাম এর সভাপিত 
েমাশেফকা রা�াক, মাপা সভাপিত এডেভােকট মুনীর েচৗধুরী, বাংলার 
েচাখ এর সভাপিত তানভীর েহােসন আশরাফী। ব�ারা বেলন গত ১০ েম 
২০২০ েথেক সরকাির িনেদৰ্শনা েমাতােবক রংপুের শিপং মল, মােকৰ্ট ও 
েদাকান পাট েখালা হেয়েছ িক� এেক্ষে� �া�্যিবিধ েমেন চলা হে� না, 
�চুর িভড় পিরলিক্ষত হে�। রংপুর িসিট কেপৰ্ােরশন এলাকায় 
আশংকাজনক হাের কেরানা েরাগী েবেড়ই চেলেছ। এই পিরি�িত 
েমাকােবলার জন্য ব�ারা �শাসেনর �িত িনত্য �েয়াজনীয় পেণ্যর 
েদাকান ছাড়া সকল েদাকান ও মােকৰ্ট বে�র দািব জানান। েসই সােথ 
ব�ারা ব� হওয়া �িত�ােনর কমৰ্চারীরা যােত সমস্যায় না পেড়ন তাই তােদর 
তািলকা কের সাহায্য �দােনর জন্য েজলা �শাসেনর �িত আহবান জানান। 

একই দািবেত সুজন এর উেদ্যােগ রংপুের গেড় উঠা কেরানা �িতেরােধ 
নাগিরক কিমিটর পক্ষ েথেক গত ১৪ েম ২০২০-এ, েজলা �শাসক, রংপুর 
ও ১৭ েম ২০২০-এ, কিমশনার, রংপুর েমে�াপিলটন পুিলশ েক 
�ারকিলিপ �দান করা হয়। এ সময় উপি�ত িছেলন সুজন- েক�ীয় 
কিমিটর সদস্য ও রংপুর েজলা কিমিটর সভাপিত মুি�েযা�া আকবর 
েহােসন, রংপুর মহানগর কিমিটর সভাপিত ও কেরানা �িতেরাধ নাগিরক 
কিমিটর আহবায়ক খ�কার ফখরুল আনাম েবন্জু, মহানগর কিমিটর 
সদস্য ও কেরানা �িতেরাধ নাগিরক কিমিটর সদস্য সিচব এডেভােকট 
েবলাল আহেমদ।

সুজন-মু�ীগ� েজলা কিমিটর উেদ্যােগ খাদ্যসাম�ী িবতরণ
সুজন-মু�ীগ� েজলা কিমিটর উেদ্যােগ কেরানাভাইরােসর �ভােব 
অথৰ্ৈনিতকভােব িবপযৰ্� মানুেষর মােঝ খাদ্যসাম�ী িবতরণ করা হেয়েছ। 
গত ১৯ েম ২০২০-এ মু�ীগ� 
েজলা কিমিটর সভাপিত ডাঃ েমাঃ 
জাহা�ীর আলম ও সাধারণ 
স�াদক এডেভােকট জােন 
আলম ি�ে�র উেদ্যােগ মু�ীগ� 
সদেরর ৩৫িট দির� পিরবােরর 
মােঝ খাদ্যসাম�ী িবতরণ করা 
হয়। পাশাপািশ �াণ �হেণ 
অনভ্য� ১০িট পিরবাের রােতর 
আধঁাের অত্য� েগাপেন বািড় 
বািড় িগেয় খাদ্যসাম�ী িদেয় আসা 
হয়। খাদ্যসাম�ীর মেধ্য িছল 
পিরবার�িত ৫ েকিজ চাল,        
২ িলটার েতল, ১ েকিজ ডাল,       
১ েকিজ েপয়ঁাজ, ১ েকিজ িচিন ও 
১ প্যােকট েসমাই। সােথ িছল ২িট কের স্যাভলন সাবান।

হিবগে� গুরু�পূণৰ্ দ�রসমূেহ জীবাণুমু�করণ কাযৰ্�ম

কেরানা ভাইরাস �িতেরােধ সুজন-হিবগ� েপৗর কিমিটর উেদ্যােগ  ২৪ 
এি�ল ২০২০ তািরেখ হিবগ� িসিভল সাজৰ্ােনর কাযৰ্ালয়, সদর 
হাসপাতাল, েজলা পিরষদ ভবন, সদর থানা, সািকৰ্ট হাউজ েরাডসহ 
শহেরর অন্যান্য গুরু�পূণৰ্ �ােন জীবানুনাশক ে� করা হয়। 
সুজন-হিবগ� েজলা কিমিটর সাধারণ স�াদক েচৗধুরী িমসবাহুল বারী 
িলটন এই কাযৰ্�েমর উে�াধন কেরন । কমৰ্সূিচেত আেরা উপি�ত িছেলন 
সেচতন নাগিরক কিমিটর সদস্য সিচব ফরহাদ আহেমদ েচৗধুরী, জনাব 
মীর দুলাল,  সুজন-েপৗর কিমিটর সভাপিত েতাফা�ল েহােসন,সহসাধারণ 
স�াদক আিজজুল ইসলাম,সাংগঠিনক স�াদক মহিসন আহমদ �মূখ।

তথ্য পািঠেয় সহায়তা কেরেছন: আ�িলক সম�য়কারী রােজশ েদ রাজু, মুিশৰ্কুল ইসলাম িশমুল ও হািফজুর রহমান েনামান।


