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স�াদকীয়:
কেরানাভাইরােসর ভয়াবহতায় েঘািষত লকডাউন �ত্যাহাের উে�া পেথ হাঁটেছ বাংলােদশ। অিভজ্ঞতায় েদখা িগেয়েছ, সং�মণ হােরর িন�গািমতা েদেখ 
অন্যান্য েদশ পযৰ্ায়�েম লকডাউন �ত্যাহােরর েঘাষণা িদেলও, আমরা েঘাষণা িদেয়িছ সং�মণ ও মৃতু্য উভয়ই যখন ঊ�ৰ্গামী। িবেশষজ্ঞেদর ধারণা, 
এেত পিরি�িত আরও ভয়াবহ হেব – যা কােরাই কাম্য নয়। তাই সরকােরর �িত আমােদর আ�ান, এখনই লকডাউন �ত্যাহার না কের, অন্যান্য 
েদেশর মত সং�মণ হােরর িন�গািমতা েদেখই পযৰ্ায়�েম লকডাউন �ত্যাহােরর েঘাষণা িদন।

সুজন-সহ কেয়কিট সংগঠেনর উেদ্যােগ িবিভ� েজলায় িপিপই, 
েফস িশ�, চশমা, মা�, হ্যা� �াভস, হ্যা� স্যািনটাইজার িবতরণ 

সুজন-সুশাসেনর জন্য নাগিরক, পটুয়াখালী েজলা কিমিট, িডজাবল ওেয়ল েফয়ার 
ফাউে�শন, ৈদিনক বিরশাল সমেয়র আেলা এবং জিহর-েমেহরুন নািসৰ্ং কেলেজর 
েযৗথ উেদ্যােগ পটুয়াখালী, বিরশাল ও বরগুনা েজলায় ডা�র-নাসৰ্, েজলা �শাসন, 
পুিলশ �শাসন, জন�িতিনিধ এবং সাংবািদকেদর মােঝ িপিপই, েফস িশ�, চশমা, 
মা�, হ্যা� �াভস ও হ্যা� স্যািনটাইজার িবতরণ করা হেয়েছ। সুজন-পটুয়াখালী 
েজলা কিমিটর সভাপিত ও আজীবন সদস্য মানস দ�, জিহর-েমেহরুন নািসৰ্ং 
কেলেজর স�ািধকারী, সুজন-পটুয়াখালী েজলা কিমিটর সাধারণ স�াদক ও 
আজীবন সদস্য জিহরুল ইসলাম জিহর, িড ডি�উ এফ কিমউিনিট প্যারােমিডক 
ইনি�িটউেটর অধ্যক্ষ, সুজন-পটুয়াখালী েজলা কিমিটর যু�-স�াদক ও আজীবন 
সদস্য েমেহরুন েনছা এবং সাংগঠিনক স�াদক েমাঃ কাওছােরর  েনতৃে� 
উপকরণসমূহ িবতরণ করা হয়। 

গত ২০ মাচৰ্ েথেক ২০ েম ২০২০ পযৰ্� িবতরণকৃত উপকরেণর মেধ্য িছল ১০০০ 
িপিপই, ৩০০ েফস িশ�, ৩০০ চশমা, ১০০০ মা�, ৫০০ হ্যা� �াভস ও ৫০০ 
হ্যা� স্যািনটাইজার। উে�খ্য, এই কাযৰ্�ম পিরচালনার েক্ষে� সহেযািগতা �দান 
কের �ামীণ েফান, ইউেরািপয়ান ইউিনয়ন, জাপান-বাংলােদশ ে��শীপ 
এ্যােসািসেয়শন এবং িডজাবল ওেয়ল েফয়ার (িড ডি�উ এফ) ফাউে�শন।

বিরশােলর বাবুগে� খাদ্যসাম�ী িবতরণ

কথায় আেছ “েঢিঁক �েগৰ্ েগেলও বাড়া বােন (ধান ভাে�)”। কথাটা সুজন-ঢাকা 
মহানগেরর আওতাভূ� ধানমি� থানা কিমিটর যু�-স�াদক ইি�িনয়ার েমাঃ 
আ�ু�াহ খান এবং কলাবাগান থানা কিমিটর �চার স�াদক আজমাইন আরাফাত 

রািজেবর কাযৰ্�ম েদেখ মেন পেড় েগল। েকননা, উপেরাে�িখত দুইজন � � 
থানা এলাকায় সুজন-এর কােজ সি�য় হেলও �ােমর বািড় িগেয়ও েনেম পেড়েছন 
সংগঠনিটর কােজ। 

বাংলােদেশ কেরানাভাইরােসর �াদুভৰ্াব পিরলিক্ষত হেল আ�ু�াহ ও রািজব 
তাঁেদর �ােমর বািড় বিরশােলর বাবুগ� চেল যান। েঘািষত লকডাউেনর �ভােব 
িনেজেদর এলাকার ৈদিনক আেয়র উপর িনভৰ্রশীল কমৰ্হীন মানুষগুেলা অসহায় 
হেয় পেড়, তখনই তাঁরা িস�া� েনন িবপ� মানুষগুেলার পােশ দাড়ঁােনার। তােঁদর 
সােথ েযাগ েদন বাংলােদশ ছা�লীেগর েক�ীয় কিমিটর সদস্য িফেরাজ েহাসাইন।   

�থেমই তাঁরা সংগিঠত কেরন তাঁেদর ব�ু-বা�ব, অথৰ্াৎ বাবুগ� পাইলট মাধ্যিমক 
িবদ্যালেয়র ২০০৬ এসএসিস ব্যােচর ছা�-ছা�ীেদর। এই তরুণ-তরুণীেদর 
আিথৰ্ক সহেযািগতায় গিঠত তহিবল িদেয় তারা বাবুগ� উপেজলার রহমতপুর 
ইউিনয়ন ও তার আেশপােশর এলাকার ৩৪৩িট পিরবাের উপহার িহেসেব তুেল 
েদন খাদ্যসাম�ী। খাদ্যসাম�ীর তািলকায় িছল ৫ েকিজ চাল, ২ েকিজ আলু, ১ 
েকিজ ডাল, ১ েকিজ েছালা বুট, ১ েকিজ েপয়ঁাজ, ১ িলটার েতল ও আধা েকিজ 
লবন। 

কাফরুল থানা কিমিটর উেদ্যােগ খাদ্যসাম�ী িবতরণ
গত ৮ েম ২০২০-এ, ঢাকা মহানগেরর আওতাভূ� সুজন-কাফরুল থানা কিমিটর 
উেদ্যােগ কেরানাভাইরােসর �াদুভৰ্ােব 
েঘািষত লকডাউেন আটেক পড়া 
১৪০িট পিরবােরর মেধ্য খাদ্যসাম�ী 
িবতরণ করা হয়। সুজন- ঢাকা 
মহানগর কিমিটর অথৰ্ স�াদক, 
কাফরুল থানা কিমিটর সভাপিত ও 
আজীবন সদস্য জনাব তাসবীর 
ল�েরর েনতৃে� পিরচািলত এই 
কাযৰ্�েম অংশ েনন খািলদ 
সাইফু�াহ, েমাহা�দ শহীদু�াহ, 
েসিলম উি�ন ও েমাঃ েসােহল। 
খাদ্যসাম�ীর মেধ্য িছল পিরবার�িত 
৫ েকিজ চাল, ৩ েকিজ আলু, ২ িলটার 
েতল, ১ েকিজ ডাল, ১ েকিজ িচিন ও 
১ েকিজ লবন। সােথ িছল ৪িট হাত 
েধায়ার সাবান। উে�খ্য, এই 
সহায়তাসাম�ী সংি�� পিরবারগুেলার কােছ েপৗঁেছ েদওয়া হয়।

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

২০ েসেক� ধের 
সাবান িদেয় 

হাত েধােবন।

তথ্য পািঠেয় সহায়তা কেরেছন: আ�িলক সম�য়কারী মুিশৰ্কুল ইসলাম িশমুল এবং সুজন-পটুয়াখালী েজলা কিমিটর সাধারণ স�াদক ও আজীবন সদস্য জনাব জিহরুল ইসলাম জিহর।


