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স�াদকীয়:

তথ্য পািঠেয় সহায়তা কেরেছন: আ�িলক সম�য়কারী মুিশৰ্কুল ইসলাম িশমুল ও রােজশ েদ রাজু এবং েমাঃ েমাজাে�ল হক, িফ� েকা-অিডৰ্েনটর, িদ হা�ার �েজ�, বিরশাল অ�ল। 

সুজন ও িপসব-এর উেদ্যােগ ঢাকা মহানগেরর ব্যাপক সংখ্যক 
মানুেষর মােঝ খাদ্যসাম�ী িবতরণ 

সুজন-সুশাসেনর জন্য নাগিরক, প�বী থানা থানা কিমিট ও িপপলস ইম�ভেম� েসাসাইিট 
অফ বাংলােদশ (িপসব)-এর েযৗথ উেদ্যােগ ঢাকা মহানগেরর িবিভ� এলাকায় কেরানা 
মহামািরেত কমৰ্হীন হেয় পড়া ব্যাপক সংখ্যক অসহায় মানুেষর মােঝ খাদ্যসাম�ী িবতরণ 
করা হয়। কড়াকিড়ভােব সামািজক দূর� িনি�ত কের গত ২২ েম ২০২০-এ েমাহা�দপুর, 
বা�া ও ভাটারা এলাকার ১৬৫০িট পিরবােরর মােঝ; ২৩ েম ২০২০-এ িমরপুর এলাকার 
৩৫০ জন তৃতীয় িলে�র মানুেষর মােঝ এবং ২৪ েম ২০২০-এ িমরপুর এলাকার ২৯০০িট  
পিরবােরর মােঝ; অথৰ্াৎ উে�িখত এলাকাসমূেহর সবৰ্েমাট ৪৯০০িট পিরবােরর মােঝ 
খাদ্যসাম�ী িবতরণ করা হয়। খাদ্যসাম�ীর মেধ্য িছল পিরবার�িত ১০ েকিজ চাল, ৫ 
েকিজ আলু, ১ েকিজ আটা, ১ েকিজ  ডাল, ১ েকিজ েপয়ঁাজ, ১ িলটার েতল, ১ েকিজ লবন, 
১ েকিজ িচিন ও ১ প্যােকট েসমাই। খাবার িবতরণকােল সুজন-ঢাকা মহানগর কিমিটর সহ 
সাধারণ স�াদক ও প�বী থানা কিমিটর সাধারণ স�াদক জনাব ইউনুস আলী মাসুদসহ 
সুজন ও িপপলস ইম�ভেম� েসাসাইিট অফ বাংলােদশ (িপসব)-এর েনতৃবৃ� উপি�ত 
িছেলন। 

খাবার িবতরেণর পূেবৰ্ উপি�ত সকলেক ঘের থাকার জন্য আহবান করা হয়। তােদর 
উে�েশ্য বলা হয় “এখন পযৰ্� কেরানার কাযৰ্কর েকান িচিকৎসা েনই। এর একমা� 
িচিকৎসা সেচতনতা। ‘আমার জীবন, আমার দািয়�’-এই েবাধেক জা�ত েরেখ ঘের থাকা, 
বার বার সাবান িদেয় হাত েধায়া, বাইের যাওয়ার �েয়াজন হেল মুেখ মা� পরা ইত্যািদসহ 
সকল �া�্যিবিধ েমেন চলেত হেব।”

বিরশােল দিলত স�দােয়র মােঝ নগদ অথৰ্ িবতরণ
সুজন-বিরশাল েজলা কিমিটর  উেদ্যােগ দিলত জনেগা�ীর মােঝ নগদ অথৰ্ িবতরণ করা 
হেয়েছ। সংগঠেনর বিরশাল েজলা কিমিটর সাধারণ স�াদক রনিজৎ দে�র েনতৃে� গত 
২৬ ও ২৭ এি�ল ২০২০-এ, বিরশাল সদেরর দিলত স�দায়ভূ� ১০০িট অসহায় 
পিরবারেক নগদ আিথৰ্ক সহায়তা িহেসেব ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা কের সংি�� সকেলর 
বািড় বািড় িগেয় �দান করা হয়। িবতরণকােল সুজন-এর েজলা েনতৃবৃ� ও �ানীয় 
গণ্যমান্য ব্যি�বগৰ্ তারঁ সােথ িছেলন। উে�খ্য, �ানীয় িব�বানেদর িনকট েথেক এই অথৰ্ 
(প�াশ হাজার টাকা) সং�হ করা হয়।

মািনকগে� জনসেচতনতামূলক িলফেলট ও খাদ্যসাম�ী িবতরণ
সুজন-মািনকগ� েজলা কিমিটর উেদ্যােগ কেরানা ভাইরাস স�েকৰ্ সতকৰ্ থাকার জন্য 
শহেরর িবিভ� সড়েক জনসেচতনতামূলক িলফেলট িবতরণ করা হয় এবং শহেরর িবিভ� 
অিল-গিলেত জীবানুনাশক ে� িছটােনা হয়। এছাড়াও ২৩ েম ২০২০ কেরানা মহামিরেত 
িবপযৰ্� ২৫িট পিরবােরর মােঝ খাদ্যসাম�ী িবতরণ করা হয়। পিরবার�িত ৪০০ টাকা 
মূেল্যর খাদ্য তািলকায় িছল চাল, ডাল, আলু, েপয়ঁাজ, লবন ও েতল িবতরণ করা হয়। খাদ্য 

িবতরণকােল উপি�ত িছেলন সুজেনর মািনকগ� েজলার সাধারণ স�াদক ইকবাল 
েহােসন কিচ, সহ-সভাপিত িব�াস জাহা�ীর আলম, ইকবাল খান ও েমাজাি�ল েহােসন। 

খাদ্যসাম�ী িবতরণকােল েনতৃবৃ� বেলন েগাটা পৃিথবী কেরানা ভাইরােস আ�া�। 
বাংলােদেশর মানুষও আজ এই ভাইরােসর সােথ লড়াই করেছ। ফেল এখন কেরানা 
ভাইরাস েথেক আমােদর রক্ষা করার একমা� উপায় �া�্য িবিধ েমেন চলা। 

গাইবা�ার সাঘাটায় সজীেবর মানিবক উেদ্যাগ

েসায়াইবুর রহমান সজীব সুজন-গাইবা�া েজলার সাঘাটা উপেজলা কিমিটর তরুণ সদস্য। 
কেরানাভাইরােসর �ভােব সৃ� অচলব�ায় িবপযৰ্� দির� মানুেষর ক� তােক উি�� কের। 
এই উে�গ েথেক পিব� ঈদুল িফতরেক সামেন েরেখ েস তােদর সহেযািগতা করার িস�া� 
েনয় এবং সুজন-সাঘাটা উপেজলা কিমিটর সদস্যবৃে�র িনকট েথেক সংগৃহীত অথৰ্সহ 
িনেজর জমােনা অথৰ্ িদেয় েস গত ২২ েম ২০২০-এ ৮০িট পিরবাের েসমাই, িচিন ও 
গুড়াদুধ িবতরণ কের। সজীেবর এই উেদ্যাগ সিত্যই �শংসনীয়।
 

কেরানার �াদুভৰ্ােব সৃ� িবপযৰ্েয় অসহায় মানুেষর পােশ দাঁড়ােনার েচ�া করেছ সারােদেশর সুজন-এর ব�ুরা। তাঁেদর �েচ�ার 
কথা অন্যেদর জানােতই আমরা ধারাবািহকভােব �কাশ করিছ ই-িনউজ েলটার। এবাের �কািশত হেলা ছাি�শতম সংখ্যা। 

আপনার �া�য্, আপনার দািয়�


