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স�াদকীয়:
েদিরেত হেলও কেরানাভাইরােস সং�মেণর মা�া অনুযায়ী �িতিট এলাকােক েরড (লাল), ইেয়েলা (হলুদ) ও ি�ন (সবুজ) েজােন িবভ� কের িভ� 
িভ� মা�ায় লকডাউন েদওয়ার পিরক�না কেরেছ সরকার। এই পিরক�নােক আমরা �াগত জানাি�। একই সােথ উপকারেভাগীর সংখ্যা ও সহায়ক 
সাম�ীর পিরমাণ বৃি� কের দির� জনেগা�ীেক সহায়তা �দােনর কমৰ্সূিচ চলমান রাখার জন্য আমরা সরকােরর �িত আ�ান জানাি�। সারােদেশ 
সুজন-এর ব�ুরাও মানুেষর পােশ থাকার েচ�া করেব এই দুঃসমেয়। 

গাইবা�ায় হিরজন ও রিবদাস স�দােয়র মেধ্য খাদ্যসাম�ী িবতরণ 

হিরজন ও রিবদাস স�দায় �াি�ক জনেগা�ীর মেধ্য অন্যতম। কেরানাভাইরােসর 
মহামাির েমাকােবলায় েঘািষত লকডাউেন কমৰ্হীন মানুেষর মেধ্য হিরজন ও 
রিবদাস স�দােয়র মানুেষরাও রেয়েছ। আর এই মানুষগুেলার মেধ্যই খাদ্যসাম�ী 
িবতরণ কেরেছ সুজন-গাইবা�া েজলা েনতৃবৃ�।

খাদ্যসাম�ী িবতরেণর মূল উেদ্যাগিট িছল সুজন-গাইবা�া েজলা কিমিটর সাধারণ 
স�াদক �বীর চ�বতৰ্ীর। গত ১০ েম ২০২০, বুধবার, �ানীয় শাহ আ�ুল হািমদ 
ে�িডয়ােম হিরজন ও রিবদাস স�দােয়র ৩৪৩িট পিরবােরর মেধ্য �া�্যিবিধ 
েমেন এই খাদ্যসাম�ী িবতরণ করা হয়। খাদ্যসাম�ীর মেধ্য িছল ১০ েকিজ চাল, ৫ 
েকিজ আটা, ৫ েকিজ আলু, ৩ েকিজ েপয়ঁাজ, ২ েকিজ ডাল, ২ েকিজ িচিন, ২ িলটার 
সয়ািবন েতল, ১ েকিজ িচড়া ও ১ েকিজ লবন। সােথ িছল ২িট স্যাভলন সাবান।

গাইবা�া সদর উপেজলার িবিভ� ইউিনয়েনর �াি�ক জনেগা�ীর মেধ্য 
খাদ্যসাম�ী িবতরণকােল উপি�ত িছেলন গাইবা�ার েপৗর েময়র শাহ মাসুদ 
জাহা�ীর কিবর িমলন, গাইবা�া সদর উপেজলার ভূিম অিফসার জনাব 
আফতাবু�ামান, পিরেবশ আে�ালেনর েনতা জনাব ওয়ািজউর রহমান রােফল, 
সুজন-গাইবা�া েজলা কিমিটর সােবক সাধারণ স�াদক ও বাংলােদশ উদীচী 
িশ�ী েগা�ী, গাইবা�া েজলা কিমিটর সভাপিত অধ্যাপক জহুরুল কাইয়ুম, 
সুজন-গাইবা�া েজলা কিমিটর সােবক সাধারণ স�াদক ও বতৰ্মান সদস্য 
অেশাক সাহা, েজলা কিমিটর সদস্য অ�লী রাণী েদবী, নারীেন�ী নাজমা েবগম, 
হিরজন যুব পিরষেদর েক�ীয় েনতা রােজশ বাসেফার, হিরজন যুব ঐক্য 
পিরষেদর েনতা েসাহাগ বাসেফার, রিবদাস স�দােয়র েনতা িখলন রিবদাস �মূখ।  

উে�খ্য েয, জাতীয় মানবািধকার কিমশন ও ইউএনিডিপ-িহউম্যান রাইটস 
ে�া�ােমর সহায়তায় এই কাযৰ্�ম পিরচািলত হয়। উপেরাে�িখত খাদ্যসাম�ী 
িবতরণ কমৰ্সূিচ ছাড়াও �বীর চ�বতৰ্ীর উেদ্যােগ গত ৬ েম ২০২০-এ গাইবা�া 
েপৗর এলাকায় ২০৭িট দিলত পিরবার এবং ৭ েম ২০২০-এ ১০০০িট আিদবাসী 
পিরবারেক খাদ্য সহায়তা �দান কবা হয়। 
  

েশরপুের সুজন ও ন্যাশনাল হাটৰ্ ফাউে�শেনর েযৗথ উেদ্যাগ   
বাংলােদেশ কেরানাভাইরােসর মহামাির েমাকােবলায় লকডাউন শুরু হেল �িবর 
হেয় পেড় ৈদনি�ন আেয়র উপর িনভৰ্রশীল মানুষেদর জীবনযা�া। এই ধরেনর 
িকছু মানুেষর িদেক সহেযািগতার হাত �সািরত কের সুজন ও ন্যাশনাল হাটৰ্ 
ফাউে�শন, েশরপুর েজলা কিমিট।  

সংগঠন দুিট ১৬-১৮ েম ২০২০-এ, ১৩০িট কমৰ্হীন পিরবারেক ৫০০ টাকা কের 

নগদ �দান কের। তািলকাভূ� 
�কৃত কমৰ্হীন পিরবারগুেলােক 
বািড় বািড় িগেয় এই সহায়তা 
েপৗঁেছ েদয়া হয়। সুজন ও 
ন্যাশনাল হাটৰ্ ফাউে�শন, েশরপুর 
েজলা কিমিটর সভাপিত রািজয়া  
সামাদ ডািলয়া ও সাধারণ স�াদক 
েমা: শওকত আলী, সুজন-এর 
সহ-সভাপিত এডেভােকট �দীপ 
কৃ� েদ, হাটৰ্ ফাউে�শেনর 
কাযৰ্করী সদস্য ডাঃ আ�ুস সালাম 
ও শাহী উ�ুল বানীন, 
সুজব-েশরপুর সদর উপেজলার 
সভাপিত আবু রায়হান আল মাসুদ, 
অথৰ্ স�াদক জিসমউি�ন বাদল 
ও িনবৰ্াহী সদস্য েগালাম 
েমা�ফাসহ সংগঠন দুিটর অন্যান্য 
েনতৃবৃ� অথৰ্ িবতরেণর কাযৰ্�েম স�ৃ� িছেলন। শুধুমা� অথৰ্ িবতরণই নয়, 
ইেতাপূেবৰ্ সংগঠন দুিটর উেদ্যােগ েশরপুর শহের ৫০০০ মা� িবতরণ করা হয়। 
পাশাপািশ, সব সময় মা� ব্যবহার, িনরাপদ শারীিরক দূর� বজায় রাখা, িনয়িমত 
সাবান িদেয় হাত েধায়া, িভটািমন-িসসহ পুি�মানস�� খাবার �হণ, জরুির 
�েয়াজন না হেল ঘের থাকা ইত্যািদ িনেদৰ্শনাসহ সকল ধরেনর �া�্যিবিধ েমেন 
চলার ব্যাপাের ব্যাপক �চারণা চালােনা হয়। 

িবিভ�মুখী কমৰ্কাে� তৎপর আদাবর থানা কিমিট
কেরানাভাইরােসর �াদুভৰ্ােবর পর েথেকই িবিভ�মুখী কমৰ্কাে� তৎপর রেয়েছ 

ঢাকা মহানগেরর আওতাভূ� 
সুজন-আদাবর থানা কিমিট। 
কখেনা জনসেচতনতা বৃি�র লেক্ষ্য 
িলফেলট িবতরণ, কখেনা 
এলাকােক জীবাণুমু� করার জন্য 
জীবাণুনাশক ে� করা, কখেনা 
িনর� মানুেষর মুেখ আহার 
েজাটােনা ইত্যািদ কােজ ব্য� 
রেয়েছন তাঁরা। এ পযৰ্� তারঁা 
দির� মানুেষর মােঝ ৪ দফা 
খাদ্যসাম�ী িবতরণ কেরেছন। 
সবৰ্েশষ গত ২১ েম ২০২০-এ, 
৬৫িট �মবি�ত দির� পিরবােরর 
মােঝ ৫ েকিজ চাল, ২ প্যােকট 
েসমাই ও আধা েকিজ িচিন িবতরণ 
করা হয়। একই খাদ্যসাম�ী 
উপহার িহেসেব ১০ জন হকােরর 

কােছ েপৗঁেছ েদওয়া হেয়েছ। উে�খ্য, আদাবর থানা কিমিটর সািবৰ্ক কাযৰ্�েম 
েনতৃ� িদে�ন সুজন-আদাবর থানা কিমিট আ�ায়ক ও আজীবন সদস্য গাজী 
িজয়াউল হক। 

২০ েসেক� ধের 
সাবান িদেয় 

হাত েধােবন।

তথ্য পািঠেয় সহায়তা কেরেছন: আ�িলক সম�য়কারী রােজশ েদ রাজু ও মুিশৰ্কুল ইসলাম িশমুল এবং এলাকা সম�য়কারী খায়রুল বাশার রােসল।


