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স�াদকীয়:

তথ্য পািঠেয় সহায়তা কেরেছন: রািজয়া সামাদ ডািলয়া (েশরপুর); মুিশৰ্কুল ইসলাম িশমুল (মু�ীগ�), িগয়াস উি�ন (রাজবািড়), কুদরত পাশা (সুনামগ�) এবং মাহবুবুর রহমান (ক�বাজার)।

কেরানার �াদুভৰ্ােব দির� জনেগা�ীর দুেভৰ্াগ েযমন েবেড়েছ, েতমনই েবেড়েছ নারী িনযৰ্াতেনর ঘটনাও। সুজন-এর ব�ুরা কেরানা 
েমাকােবলায় িবিভ�মুখী কমৰ্কাে�র পাশাপািশ েসসব েক্ষে�ও নজর রাখেছন, �িতবাদী হে�ন। আমরা ধারাবািহকভােব সকল কমৰ্কাে�র 
িচ� তুেল ধরিছ এই ই-িনউজ েলটাের। 

সুজন-সভাপিত ডািলয়ার উেদ্যােগ সািমল �জনরা

রািজয়া সামাদ ডািলয়া সুজন-েশরপুর েজলা কিমিটর সভাপিত। ন্যাশনাল হাটৰ্ 
ফাউে�শেনরও েশরপুর েজলা শাখার সভাপিত িতিন। এছাড়াও িতিন েশরপুেরর 
�িতিট সামািজক ও সাং�ৃিতক কমৰ্কাে�র সােথ ওতে�াতভােব স�ৃ�। 

কেরানাভাইরােসর �েকােপ েখেট খাওয়া দির� মানুষেদর জীবন যখন দুঃসহ, 
তখন তােদর িদেক সহেযািগতার হাত �সািরত কেরেছন রািজয়া সামাদ ডািলয়া। 
কখেনা সুজন-এর উেদ্যােগ, কখেনা ন্যাশনাল হাটৰ্ ফাউে�শেনর উেদ্যােগ, কখেনা 
সংগঠন দুিটর েযৗথ উেদ্যােগ কমৰ্হীন দির� মানুষেক সহায়তায় তৎপর িতিন। 
তেব সব িকছুেক ছািপেয় িগেয়েছ তােঁদর পািরবািরক উেদ্যাগ। এই কেরানাকােল 
রািজয়া সামাদ ডািলয়া তারঁ েবান, ভািতজা ও ভাি�সহ আ�ীয়-�জেনর 
সহেযািগতায় তহিবল গঠন কের সহায়তা কেরছন দির�েদর।

২ এি�ল েথেক ১৬ েম ২০২০ পযৰ্� িতিন িনজ বাস�ান েথেক খরমপুর, 
নাগপাড়া, দুগৰ্ানারায়ণপুর, চাপাতলী, চাপাতলী ঋিষপ�ী, েগৗরীপুর, পানাইতা, 
তারাকা�া, ফিটয়ামারী, িদগারপাড়, সুযৰ্দী, চকপাঠক, সাতানীপাড়া, কসবা 
েমা�াপাড়া ও গাংগীনারপাড় এলাকার ৮২িট পিরবােরর সবৰ্েমাট ১৩০০ েকিজ 
চাল, ১২১ েকিজ ডাল, ২২৫ েকিজ আলু, ১৫৪ িলটার সয়ািবন েতল, ৬১ েকিজ 
েপয়ঁাজ, ১১ েকিজ লবন, ১৪ েকিজ েছালা এবং ৩০২ িপস িডম িবতরণ কেরন। 
সকলেক সমপিরমাণ ও সব ধরেনর আইেটম না িদেয় পিরবােরর চািহদা 
িবেবচনায় পিরমাণ ও আইেটম িনধৰ্ারণ করা হয়।

৩ এি�ল-এ চরমধুয়া, চ�েকানা ও নকলায় ১০০িট পিরবােরর মেধ্য পিরবার�িত 
২৫ েকিজ চাল, ৫ েকিজ আলু, ২ েকিজ ডাল, ২ েকিজ েপয়ঁাজ ও ২ িলটার 
সয়ািবন েতল এবং একই িদেন সদর উপেজলার ফিটয়ামারী ইউিনয়েনর েরৗহায় 
৫০িট পিরবােরর মেধ্য পিরবার�িত ১২ েকিজ চাল, ৩ েকিজ আলু, ২ েকিজ ডাল, 
২ েকিজ েপয়ঁাজ ও ২ িলটার সয়ািবন েতল িবতরণ করা হয়। উে�খ্য, খাদ্যসাম�ী 
িবতরণকােল শৃ�লা রক্ষার জন্য েসনাবািহনীর সহেযািগতা �হণ করা হয়। জনাব 
রািজয়া সামাদ ডািলয়া জানান, িবপ� মানুষেদর সহায়তা �দােনর এই কাযৰ্�ম 
চলমান থাকেব।

�নগের ধিষৰ্তার পিরবােরর পােশ সুজন েনতৃবৃ�
কেরানাকােল নারী িনযৰ্াতেনর ঘটনায় �িতবাদী হেয়েছন �নগেরর সুজন েনতৃবৃ�। 
একিদেক তারঁা েযমন এ ঘটনার িবচােরর দািবেত েসা�ার হেয়েছন, পাশাপািশ 
তারঁা ধষৰ্েণর িশকার নারীর পেক্ষ অব�ান িনেয় আইিন সহায়তা �দােনরও 
উেদ্যাগ �হণ কেরেছন। গত ৫ জুন ২০২০ �নগর উপেজলার শ্যামিসি� 
ইউিনয়েনর পি�ম েসলামিত �ােমর ধিষৰ্ত �ুল ছা�ীর পিরবােরর সােথ সাক্ষাত 
কের সবৰ্�কার আইনগত সহেযািগতার আ�াস িদেয়েছন সুজন-মু�ীগ� েজলা 
কিমিটর উপেদ�া, মু�ীগ� েজলা আইনজীবী সিমিতর সভাপিত এবং নারী ও িশশু 

অিধকার েফারাম মু�ীগ� েজলা শাখার আহবায়ক এ্ডেভােকট েমাঃ জাকািরয়া 
েমা�াসহ অন্যান্য সুজন েনতৃবৃ�। এ সময় তাঁরা িভকিটম, তার বাবা এবং 
এলাকাবাসীর জবানব�ী �হণ কেরন। �িতিনিধ দেল িছেলন সুজন-মু�ীগ� 
েজলা কিমিটর িসিনয়র যু� স�াদক, বাংলােদশ এ�-ক্যােডটস এেসািসেয়শন 
মু�ীগ�  ইউিনেটর সভাপিত এবং িপিপিজ েকা-অিডৰ্েনটর েমাঃ জিসম েমা�া; 
সুজন মুি�গ� েজলার সাংগঠিনক স�াদক ও িপস এ্যা�ােসডর ডা. মাসুম খানঁ 
ডালু; সাংবািদক এ্যাড. েমেহিদ হাসান সাহাবাৎ, সুজন- মু�ীগ� েজলা কিমিটর 
েযাগােযাগ িবষয়ক স�াদক শিহদুল ইসলাম বাবু, েসােহল সানী, ওমর ফারুক 
বাবু, আই এ নািহদ, ফিরদ রানা, ইমনসহ সুশীল সমােজর েনতৃবৃ�।

উে�খ্য, গত ৩১ েম ২০২০, রােত েমাঃ শা� নােমর এক বখােট যুবক 
উপেরাে�িখত �ুলছা�ীেক ধষৰ্ণ কের, ধষৰ্েণর ঘটনা িভিডওেত ধারণ কের এবং 
তা েফসবুেক আপেলাড কের। গত ২ জুন ২০২০-এ ধিষৰ্তার িপতা বাদী হেয় 
�নগর থানায় মামলা কেরন। েমাঃ শা� এখনও ে�ফতার হয়িন।

 

আমরা অত্য� দুঃেখর সােথ জানাি� েয, সুজন-রাজবািড় েজলার বািলয়াকাি� 
উপেজলা কিমিটর সভাপিত, িবিশ� সাংবািদক রঘুন�ন িসকদার গত ২৮ েম 
২০২০; সুজন-সুনামগ� েজলার জামালগ� উপেজলাধীর সাচনাবাজার 
ইউিনয়ন কিমিটর সভাপিত, িবিশ� ব্যবসায়ী ও সাং�ৃিতক ব্যি�� পংকজ 
পাল েচৗধুরী গত ৭ জুন ২০২০ এবং সুজন-ক�বাজার েজলা কিমিটর িনবৰ্াহী 
সদস্য, িবিশ� িশক্ষািবদ ও সমাজেসবক জনাব নািজম উি�ন গত ৮ জুন 
২০২০-এ মৃতু্যবরণ কেরেছন।

আমরা তাঁেদর মৃতু্যেত গভীর েশাক �কাশ করিছ এবং েশাকািভভূত 
পিরবােরর সদস্যেদর �িত সমেবদনা জ্ঞাপন করিছ। একইসােথ আমরা 
আমােদর পরেলাকগত সহেযা�ােদর অবদােনর কথা �রণ কের তােঁদর �িত 
��া িনেবদন করিছ এবং িবেদহী আ�ার শাি� কামনা করিছ।

রঘুন�ন িসকদার পংকজ পাল েচৗধুরী নািজম উি�ন

েশাকবাতৰ্া


