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স�াদকীয়:
কেরানাভাইরােসর মহামািরেত সারািব� ল�ভ�। বাংলােদেশর অব�া ভয়াবহ েথেক ভয়াবহতর হে�। এমিন এক শ�াজনক পিরি�িতেত 
সুজন-এর পক্ষ েথেক আেয়াজন করা হয় “কেরানাভাইরােসর মহামাির: িবরাজমান বা�বতা ও করণীয়” শীষৰ্ক েগালেটিবল ৈবঠক। 
ৈবঠকিটর �িতেবদেনর িভি�েতই �কািশত হেলা এই ই-িনউজ েলটার।   

“কেরানাভাইরােসর মহামাির: িবরাজমান বা�বতা ও করণীয়” 
শীষৰ্ক েগালেটিবল ৈবঠক অনুি�ত

গত ২৩ েম ২০২০, সুজন-এর উেদ্যােগ “কেরানাভাইরােসর মহামাির: িবরাজমান বা�বতা 
ও করণীয়” শীষৰ্ক েগালেটিবল ৈবঠক অনুি�ত হয়। সুজন-সভাপিত এম হািফজউি�ন 
খােনর সভাপিতে� এবং সুজন-স�াদক ড. বিদউল মজুমদােরর স�ালনায় অনুি�ত 
ৈবঠকিটেত আেলাচনার সূ�পাত কেরন ঢাকা িব�িবদ্যালেয়র গণেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা 
িবভােগর িশক্ষক ও সুজন-এর িনবৰ্াহী সদস্য অধ্যাপক েরাবােয়ত েফরেদৗস। িবেশষজ্ঞ 
আেলাচক িহেসেব আেলাচনা কেরন আইইিডিসআর-এর উপেদ�া ডা. মুশতাক েহােসন 
এবং জন�া�্য িবেশষজ্ঞ ডা. এম এইচ েলিনন েচৗধুরী ও ড. মুজােহরুল হক। ৈবঠকিটেত 
আেরা আেলাচনা কেরন সুজন-এর েকাষাধ্যক্ষ  ৈসয়দ আবু নােসর বখিতয়ার আহেমদ, 
িনবৰ্াহী সদস্য ড. েতাফােয়ল আহেমদ ও ড. শাহনাজ হুদা, িবিশ� সাংবািদক  অজয় দাশগু� 
ও েগালাম েমাতৰ্জা, ঢাকা িব�িবদ্যালেয়র আইন িবভােগর অধ্যাপক ড. আিসফ নজরুল, 

িবিশ� আইনজীবী ব্যাির�ার েজ্যািতমৰ্য় বড়ুয়া, 
রাজনীিতিবদ জনাব রুিহন েহােসন ি��, নগর 
পিরক�নািবদ জনাব িরয়াজ উি�ন, 
মানবািধকারকমৰ্ী েরজাউর রহমান েলিনন, 
সুজন-রংপুর মহানগর কিমিটর সভাপিত 
অধ্যক্ষ খ�কার ফকরুল আনাম েব�, চ��াম 
েজলা কিমিটর সাধারণ স�াদক এডেভােকট 

আখতার কবীর েচৗধুরী, ইয়ূথ এি�ং হা�ােরর জাতীয় সম�য়কারী িমশাল িবন সিলম �মূখ। 
সুজন-এর েক�ীয় সম�য়কারী িদলীপ কুমার সরকােরর সূচনা ব�েব্যর মধ্য িদেয় 
অনু�ানিট শুরু হয়।

আেলাচনার সূ�পাত করেত িগেয় অধ্যাপক েরাবােয়ত েফরেদৗস বেলন, সততাই হে� 
সংকট েমাকািবলায় �ধান জায়গা। সংকেটর 
সময় তেথ্যর �াধীনতা েবিশ থাকা দরকার, 
েসখােন আমােদর এখােন উে�াটা ঘটেছ। 
আমরা সাধারণ মানুেষর জীবেনর িবিনমেয় 
এিলটেদর রক্ষা করেত চাি�। অথচ দরকার 
িছল, সবাই যােত ঘের থাকেত পাের এজন্য 
পযৰ্া� সহায়তা েদওয়া। সরকার এই দািয়� 

এড়ােত চাে� বেল হাডৰ্ ইিমউিনিটর মেতা িন�ুর জায়গায় চেল যাে�। সরকােরর মেধ্য 
��তা ও জবাবিদিহতার একটা সংকট েদখেত পাি�। 

ডা. মুশতাক েহােসন বেলন, মহামাির 
েমাকািবলার �থম শতৰ্ হে� েরাগ �িতেরাধ 
করার �া�্য কাঠােমা আেছ িকনা, �া�্যেসবার  
েদওয়ার মেতা যেথ� �া�্যকমৰ্ী আেছ িকনা 
েসটা িনি�ত করা। সারােদেশ জােলর মেতা  
�া�্য কাঠােমাই মহামাির েথেক আমােদর রক্ষা 
করেত পাের। বাংলােদেশর মানুষ ধুলাবািল 

েখেয় েরাগ �িতেরাধ ক্ষমতা ৈতির কেরেছ, এমন কথার েকানও িভি� েনই। েসটা হেল 
পৃিথবীর িবিভ� েদেশ এেতা বাংলােদিশ মারা েযত না, বাংলােদিশেদর �াে�্যর অব�া খুব 
খারাপ।

জন�া�্য িবেশষজ্ঞ ড. মুজােহরুল হক কেরানা পিরি�িতেত আমােদর িচিকৎসােসবার 
অব্যব�াপনার িচ� তুেল ধের এইিদেক দৃি� েদয়ার আ�ান জানান। 

ডা. এম এইচ েলিনন েচৗধুরী বেলন, আমরা 
সরকােরর িবিভ� সং�ার মেধ্য সম�য়হীনতা লক্ষ্য 
করিছ, িবিভ� সময় িবিভ� �িত�ান েথেক িবিভ� 
িস�া� �হণ করা েথেক েসটা আমরা েদখেত পাি�
। যখন িনয়�ণ করার সময় তখন সবাইেক বািড়েত 
েযেত েদওয়া হে�, আবার েসখােনও যােদর গািড় 
আেছ তােদর জন্য সুিবধা কের েদওয়া হে�। একটা সম�েয়র জায়গায় আসেত হেব, 
অন্যথায় এই ভাইরাস িনয়�ণ করা যােব না।  

ড. েতাফােয়ল আহেমদ বেলন, আমরা �ােণর কথা 
যত শুিন, িচিকৎসার কথা তত শুনেত পাই না। 
গণ�াে�্যর কীেটর কী অব�া আমরা েসটা জানেত 
চাই।  

িবিশ� সাংবািদক অজয় দাশগু� বেলন, আমরা 
দীঘৰ্িদন েথেক েবসরকাির �া�্যখাতেক �েমাট কের 

এেসিছ। আমােদর এই পিলিস েথেক েবিরেয় আসেত হেব।

ড. আিসফ নজরুল বেলন, পিরক�না হেত হয় তথ্যিভি�ক। আমােদর এখােন তেথ্যর 
িব�াসেযাগ্যতা ও স�ূণৰ্তা িনেয় িবরাট �� আেছ। ি�তীয়ত আমােদর সুিচি�ত েকানও 
পিরক�না েনই। পিরি�িতর চােপ পেড় সরকার হুটহাট কের িস�া� িনে�, যা খুবই িচ�ার িবষয়।
ব্যাির�ার েজ্যািতমৰ্য় বড়ুয়া বেলন, �া�্য ম�ণালয় ও পুিলশ �শাসেনর মেধ্য েকানও 
সম�য় েনই। সরকার তথ্য িনয়�েণ ে�ফতার ও হয়রািন করেছ। যার ফেল মানবািধকােরর 
অব�া অত্য� েশাচনীয় হেয় উেঠেছ।

সাংবািদক েগালাম েমাতৰ্জা বেলন, িস�া� েনওয়ার 
েক্ষে� অপিরপ�তা, অদূরদিশৰ্তা  ও জনগেণর �িত 
দায়ব�তার েকানও আ�হ েদখা যাে� না। সরকার 
তথ্য �কাশ না হওয়ার জন্য অেঘািষত একটা 
িনেষধাজ্ঞা িদেয় েরেখেছ বেল মেন হে�। আিম মেন 
কির, আমােদর বাচঁার একমা� উপায় হে� 

গণ�াে�্যর কীট অনুেমাদন িদেয় লাখ লাখ েট� কের িচি�তেদর আলাদা কের েফলা।

মানবািধকার কমৰ্ী েরজাউর রহমান েলিনন বেলন, পাচঁিট �িত�ােনর উপর আমােদর 
নজরদাির রাখেত হেব। �িত�ানসমূহ হেলা ঔষধ �শাসন, দুদক, মানবািধকার কিমশন, 
আদালত ও তথ্য কিমশন। সাম্য, মানিবক মযৰ্াদা ও ন্যায় িবচার িটিকেয় রাখেত হেল এই 
�িত�ানগুেলার কাযৰ্কর ভূিমকা থাকেত হেব। 

নগর পিরক�নািবদ িরয়াজ উ�ীন বেলন, সরকার কেরানা েমাকািবলায় কী নীিত �হণ 
কেরেছ েসটা আমরা জািন না। সরকােরর উিচত এটা �কাশ করা। সামেন শীত আসেল 
সং�মণ আরও ভয়াবহ পযৰ্ােয় চেল েযেত পাের েসিট িবেবচনায় রাখেত হেব। 
ড. বিদউল আলম মজুমদার বেলন, সেচতনতা হে� এই ধরেনর ভাইরাস েমাকািবলার 
একটা বড় জায়গা। িবেশষজ্ঞরা বলেছন েয, আমােদরেক দীঘৰ্িদন এই ভাইরােসর সে� 
বসবাস করেত হেত পাের। তাই এই ভাইরাস সিহ�ু িহসােব িনেজেদর গেড় তুলেত হেব।

অনু�ােনর সভাপিত জনাব এম হািফজউি�ন খান বেলন, আশা কির আজেকর আেলাচনায় 
উেঠ আসা িবষয়গুেলা স�েকৰ্ সংি�� কতৃৰ্পক্ষ কণৰ্পাত করেবন।

েশাক সংবাদ
আমরা অত্য� দুঃেখর সােথ জানাি� েয, সুজন-মু�ীগ� 
েজলা কিমিটর সদস্য ও িবিশ� নারীেন�ী নািসমা আ�ার 
গত ২৩ েম ২০২০, দুপুর ২ টায়, ে�াকজিনত কারেণ 
মৃতু্যবরণ কেরন। মৃতু্যকােল তারঁ বয়স হেয়িছল �ায় ৫২ 
বছর। মৃতৃ্যকােল িতিন �ামী ও এক কন্যাসহ অসংখ্য 
আ�ীয়-�জন ও গুণ�াহী েরেখ িগেয়েছন।
আমরা সুজন- েক�ীয় কিমিটর পক্ষ েথেক �য়াত নািসমা 
আ�ােরর �িত গভীর ��া িনেবদন করিছ এবং তারঁ 
েশাকািভভূত পিরবােরর �িত সমেবদনা জ্ঞাপন করিছ।

েগালেটিবল ৈবঠেকর �িতেবদন িলেখেছন: তরুণ গেবষক আেনায়াের ফরহাদ এবং েশাক সংবাদ পািঠেয়েছন: আ�িলক সম�য়কারী মুিশৰ্কুল ইসলাম িশমুল।


