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স�াদকীয়:
বাংলােদেশ কেরানাভাইরাস বা েকািভড-১৯ এ আ�াে�র সংখ্যা অধৰ্লক্ষ (৫২,৪৪৫ জন) অিত�ম করেলা। মৃতু্য অিত�ম করেলা সাতশত (৭০৯ 
জন)। সং�মণ হারই বেল িদে� কতটা ভয়াবহতার িদেক এগুি� আমরা। এই ধরেনর পিরি�িতেতও িবপ� মানুেষর িদেক সহেযািগতার হাত �সািরত 
করেছ মানিবকতা েবাধস�� নাগিরেকরা; যার মেধ্য সারােদেশর সুজন-এর ব�ুরাও রেয়েছন। আমােদর ব�ুেদর েসই কু্ষ� কু্ষ� �য়ােসর কথা সকেলর 
মােঝ ছিডেয় িদেতই ধারাবািহকভােব �কািশত হে� ই-িনউজ েলটার।

সুজন-গাজীপুর মহানগর কিমিটর উেদ্যােগ েটিলেমিডিসন েসবা

সুজন-গাজীপুর মহানগর কিমিটর উেদ্যােগ েটিলেমিডিসন েসবা �দােনর উেদ্যাগ 
�হণ করা হেয়েছ। গত ২০ এি�ল ২০২০ েথেক এই কাযৰ্�ম শুরু হেয়েছ। 
আমরা জািন েয, কেরানাকােল অসু� েরাগীেদর জন্য িচিকৎসা�াি�র িবষয়িট  
দু�র হেয় পেড়েছ। এই দুঃসমেয় অসু� সাধারণ মানুষেদর িচিকৎসােসবা িনি�ত 
করার লেক্ষ্য সুজন-গাজীপুর মহানগর কিমিটর েনতৃবৃ� িবিভ� হাসপাতাল ও 
�িত�ােনর ডা�ারেদর সােথ েযাগােযাগ কের ৮ জেনর িনকট েথেক সহেযািগতার 
ব্যাপাের ইিতবাচক সাড়া পান এবং তােঁদর িনেয়ই শুরু হয় েটিলেফােন 
িচিকৎসােসবা �দােনর এই কাযৰ্�ম। 

েটিলেফােন িচিকৎসােসবা �দানকারী ৮ জেনর িটেম রেয়েছন, ঢাকা েমিডেকল 
কেলজ হাসপাতােলর ইএনিট ও েহড েনক সাজৰ্ন ডাঃ েমা�ফা কামাল আেরিফন; 
গাজীপুেরর শহীদ তাজ উি�ন আহেমদ েমিডেকল কেলজ হাসপাতােলর আবািসক 
সাজৰ্ন ডাঃ কৃ� কুমার দাস; ইউনাইেটড হাসপাতােলর েমিডিসন িবেশষজ্ঞ ডাঃ 
আেনায়ার সাদাত পারেভজ ও িকডনী িবভােগর ডাঃ মুনেজিরন মাসুদ; ি�িনং 
ডামৰ্েকয়ােরর িচপ কনসালট্যা� ডাঃ তাসিনম তামা�া হক; গাজীপুেরর িসিট 
েমিডেকল কেলজ হাসপাতােলর সহকারী েরিজ�ার েমাহা�দ মিনরু�ামান; ট�ী, 
গাজীপুেরর ই�ারন্যাশনাল েমিডেকল কেলজ হাসপাতােলর দ� িবভােগর ডাঃ 
মারুফ েহােসন এবং েমিডিসন িবেশষজ্ঞ ডাঃ শামীম আেরিফন সবুজ।  

বতৰ্মােন েদেশর িবিভ� অ�েলর েরাগীরা উপেরাে�িখত িচিকৎসকেদর িনকট 
েথেক েটিলেফােন িচিকৎসােসবা �হণ করেছন। উে�খ্য, েটিলেমিডিসন েসবা 
কাযৰ্�ম শুরুর ব্যাপাের মূল উেদ্যাগী ভূিমকা পালন কেরন সুজন-গাজীপুর 
মহারগর কিমিটর সভাপিত জনাব মিনরুল ইসলাম রািজব, সহ-সভাপিত জনাব 
ইফেতখার িশিশর এবং সাধারণ স�াদক জনাব েমেহদী রানা েচৗধুরী।

রংপুের নগদ অথৰ্ ও খাদ্যসাম�ী িবতরণ

সুজন-রংপুর েজলা ও মহানগর কিমিটর উেদ্যােগ গিঠত কেরানা �িতেরাধ 
নাগিরক কিমিটর ব্যানাের গত মাচৰ্ েথেক অদ্যাবিধ �া�্যিবিধ েমেন চলেত 
মানুষেক সেচতন করা; সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যমেক কােজ লািগেয় �চারণা 
এবং িলফেলট, মা�, সাবান ও খাদ্যসাম�ী িবতরণ অব্যাহত আেছ। এই �ি�য়ার 
অংশ িহেসেব গত ২৩ েম ২০২০-এ কমৰ্হীন ৩০ জন মানুেষর মােঝ ৫০০ টাকা 
কের িবতরণ করা হয়। র�পুর সািহত্য পিরষৎ-এ অথৰ্ িবতরণ কাযৰ্�েম উপি�ত 
িছেলন সুজন-েক�ীয় িনবৰ্াহী সদস্য ও রংপুর েজলা কিমিটর সভাপিত বীর 
মুি�েযা�া জনাব আকবর েহােসন, সুজন-রংপুর মহানগর কিমিটর সভাপিত ও 
আজীবন সদস্য এবং কেরানা �িতেরাধ নাগিরক কিমিটর আ�ায়ক অধ্যক্ষ 
খ�কার ফকরুল আনাম েব�, রংপুর মহানগর কিমিটর সাধারণ স�াদক বীর 
মুি�েযা�া জনাব মাহাবুবার রহমান। উে�খ্য, গত ২৩ েম ২০২০-এ রংপুর শহেরর 
েকরানী পাড়ায় অধ্যক্ষ খ�কার ফকরুল আনাম েব�র উেদ্যােগ ১০০িট পিরবাের 
খাদ্যসাম�ী িবতরণ করা হয়। খাদ্যসাম�ীর মেধ্য িছল চাল, ডাল, আলু ও সয়ািবন েতল।  

িদনাজপুেরর খানসামায় অসহায় মানুেষর পােশ নূরুল হক

 

জনাব নূরুল হক িদনাজপুর েজলার খানসামা উপেজলা কিমিটর সাধারণ স�াদক। 
কেরানাভাইরােসর �াদুভৰ্ােব েঘািষত লকডাউেনর �ভােব কমৰ্হীন হেয় পড়া 
মানুেষর পােশ দাঁড়ােনার েচ�া কেরেছন িতিন। গত ১৯ েম ২০২০-এ, িতিন 
খানসামা উপেজলার েগায়ালিডিহ িবিভ� �ােমর ৬০িট  পিরবােরর মেধ্য আটা, 
েসমাই, গুড়াদুধ, িচিন ও সাবান িবতরণ কেরন। িবতরণকােল তারঁ সােথ িছেলন 
খানসামা উপেজলা পিরষেদর ভাইস েচয়ারম্যান জনাব এ িট এম সুজাউি�ন। এর 
পূেবৰ্ গত ১ েম, িতিন ২০িট পিরবােরর মেধ্য মুিড়, েছালা বুট, িচিন, মা� ও সাবান 
িবতরণ কেরন। এ সময় তাঁর সােথ িছেলন িদ হা�ার �েজ�-এর িপস 
অ্যা�ােসডর জনাব সিফউল আলম েচৗধুরী লায়ন।

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


