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স�াদকীয়:

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

সাহসী এক কেরানােযা�া তারাকা�ার িবনায়ক দ�

িবনায়ক দ� ময়মনিসংহ েজলার তারাকা�া উপেজলার সুজন-স�াদক। বয়েস তরুণ 
িবনায়ক েপশায় একজন িশক্ষক। পাশাপািশ িতিন একজন িনেবিদত সাং�ৃিতক কমৰ্ী। 
সমাজেসবা তারঁ েনশা। তাই, কেরানাভাইরােসর �েকাপ যখন ছিড়েয় পড়েত শুরু করেলা, 
তখন িতিন আর ঘের বেস থাকেত পারেলন না; েনেম পড়েলন মানুষেক সুরক্ষা েদওয়ার 
কােজ। কেরানা েমাকােবলায় তারাকা�া উপেজলা িনবৰ্াহী অিফসার িচ�া িশকারী েয 
ে��ােসবক িটম গঠন কেরন, তােত নাম েলখান িবনায়ক দ�। 

উপেজলা �শাসেনর ে��া�তী িহেসেব উপেজলার সকল ইউিনয়ন এবং তারাকা�া 
সদেরর সকল পাড়া-মহ�ায় িব� সং�ার িনেদৰ্শনা েমাতােবক শারীিরক দুর� রক্ষা করা, 
িনয়িমত সাবান িদেয় হাত েধায়া, মা� পিরধান করা এবং জরুির �েয়াজন ছাড়া ঘেরর 
বাইের না যাওয়াসহ সকল ধরেনর �া�্যিবিধ েমেন চলার ব্যাপাের মাইিকং-সহ 
জনসেচতনতামূলক �চারণার েনতৃ� েদন িবনায়ক। উপেজলার গুরু�পূণৰ্ �ানসমূহেক 
ে�র মাধ্যেম জীবাণুমু� করার কােজও েনতৃ� েদন িতিন। পাশাপািশ এলাকার বাইের 
েথেক িবেশষ কের িবেদশ এবং ঢাকা ও নারায়ণগ� েথেক এলাকায় আগত শতািধক 
পিরবােরর েহাম েকায়াের�াইন িনি�ত কের তাঁর িটম। এ সকল কােজর সােথ সােথ 
অসহায় মানুেষর পােশ দাড়ঁােনার কাজিটও কেরন িতিন। এলাকার �কৃত অভাব�� 
পিরবারসমূেহর  তািলকা উপেজলা �শাসন ও জন�িতিনিধেদর কােছ দািখল কের তােদর 
সহায়তা�াি� িনি�ত কেরন। এলাকার সংসদ সদস্য ও গণপূতৰ্ ম�ণালেয়র মাননীয় 
�িতম�ী মেহাদেয়র �াণ িবতরণ িটেমর একজন িহেসেবও িতিন গুরু�পূণৰ্ ভূিমকা পালন 
কেরন। 

এখােনই েথেম েনই িবনায়েকর কমৰ্তৎপরতা। ময়মনিসংহ িসিট কেপৰ্ােরশন েথেক 
কেরানায় মৃতেদর দাফন ও সৎকােরর জন্য সুজন-ময়মনিসংহ মহানগর কিমিটর সাধারণ 
স�াদক জনাব আলী ইউসুেফর েনতৃে� েয কিমিট কাজ করেছ, তারও একজন 
�িশক্ষণ�া� ও সি�য় ে��া�তী িতিন।  ময়মনিসংেহর িসিনয়র সহকারী জজ উমা রাণী 
দােসর �ামী ডঃ েদবাশীষ দােসর মরেদহ দাহ করার কােজ েয িতনজন ভূিমকা পালন 
কেরন, তার অন্যতম িতিন। মানুেষর কল্যােণ িনেবিদত ও তৃ� িবনায়েকর সাহসী ভূিমকায় 
তারাকা�াবাসীর সােথ সােথ নাগিরক সংগঠন সুজনও গিবৰ্ত।

রংপুের বােজট িবষেয় মতিবিনময় সভা অনুি�ত
গত ৯ জুন ২০২০, ম�লবার, সুজন-রংপুর মহানগর কিমিটর আেয়াজেন "আস� বােজট 
২০২০-২০২১ ও রংপুর উ�য়ন ভাবনা” শীষৰ্ক অনলাইেন মতিবিনময় সভা অনুি�ত হয়। 
সুজন-রংপুর মহানগর কিমিট এর সভাপিত অধ্যক্ষ খ�কার ফখরুল আনাম েব�ুর 
স�ালনা অনুি�ত সভািটেত আেলাচনা কেরন রংপুর িসিট কেপৰ্ােরশেনর েময়র জনাব 
েমা�ািফজুর রহমান, রংপুর-৩ আসেনর মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব রাগীব মাহীর শাদ 
এরশাদ, বাংলােদশ আওয়ামী লীগ, রংপুর মহানগর কিমিটর সাধারণ স�াদক জনাব 
তুষার কাি� ম�ল, েবগম েরােকয়া িব�িবদ্যালেয়র িশক্ষক ডঃ তুিহন ওয়াদুদ, রংপুর 
ে�স�ােবর সাধারণ স�াদক জনাব রিফক সরকার ও িবিশ� নারী েন�ী েমাশেফকা 

রা�াকসহ ১২ জন আেলাচক। সংগঠেনর আ�িলক সম�য়কারী রােজশ েদ রাজুর �াগত 
ব�েব্যর মধ্য িদেয় সভািট শুরু হয়। 

মতিবিনময় সভায় ইেতাপূেবৰ্ েঘািষত বােজেট রংপুর অ�েলর �িত েয ৈবষম্য করা হেয়েছ, 
তার িচ� তুেল ধের আস� বােজেট তা িনরসেনর আ�ান জানােনা হয়। 

বিরশােল �মজীিব মানুেষর মেধ্য খাদ্যসাম�ী িবতরণ

নাগিরক সংগঠন সুজন-বিরশাল মহানগর কিমিটর উেদ্যােগ গত ৮ েম ২০২০-এ, বিরশাল 
মহানগেরর ১৫ ও ২১ নং ওয়ােডৰ্ �মজীিব মানুেষর মেধ্য খাদ্যসাম�ী িবতরণ করা হেয়েছ। 
কমৰ্হীন হেয় পড়া ২২০িট �মজীিব পিরবাের িবতরণকৃত খাদ্যসাম�ীর মেধ্য িছল 
পিরবার�িত ৫ েকিজ চাল, আড়াই েকিজ আলু, ১ েকিজ িচড়া, ১ েকিজ েপয়ঁাজ, ১ েকিজ 
েছালা বুট ও ১ েকিজ িচিন। সােথ িছল ২িট কের সাবান। সহায়তা�া�েদর মেধ্য িছেলন 
ির�াচালক, ভ্যানচালক ও অেটাির�া চালকসহ িবিভ� েপশার �মজীিব জনগণ। 
খাদ্যসাম�ী িবতরণকােল সুজন-বিরশাল মহানগর কিমিটর সাধারণ স�াদক জনাব 
রিফকুল আলম, সােবক সাধারণ স�াদক, িবিশ� সাংবািদক সুশা� েঘাষ, মহানগর 
কিমিটর সহ-সাধারণ স�াদক আলহা� েসকা�ার আলী মু�ী ও ২১ নং ওয়াডৰ্ কিমিটর 
স�াদক ৈসয়দ মাইনুল হকসহ ওয়াডৰ্ কিমিটসমূেহর অন্যান্য েনতৃবৃ�। উে�খ্য, 
খাদ্যসাম�ী িবতরণ ছাড়াও বিরশাল েজলা ও মহানগর কিমিটর উেদ্যেগ জনসেচতনতামূলক 
িবিভ� কাযৰ্�ম, মা� িবতরণ, িবিভ� ইসু্যেত গণমাধ্যেমর সােথ কথা বলা ইত্যািদ 
কাযৰ্�েম স�ৃ� িছেলন সুজন েনতৃবৃ�।

 

কেরানাভাইরাস বা েকািভড-১৯ এর �াদুভৰ্ােব সৃ� চরম িবপযৰ্েয়র মােঝও িবপ� মানুেষর পােশ দাড়ঁােনা অব্যাহত েরেখেছ সুজন-এর ব�ুরা। তােঁদর 
�েচ�ার কথাগুেলােক ধারাবািহকভােব তুেল ধরার আর এক �েচ�ার ফসল আমােদর ই-িনউজ েলটার। আমরা ই-িনউজ েলটােরর সাতাশতম এই সংখ্যািট 
সািজেয়িছ ময়মনিসংেহর তারাকা�ার সুজন-স�াদক িবনায়ক দে�র কথা, রংপুেরর বােজট আেলাচনা ও বিরশােল খাদ্যসাম�ী িবতরেণর তথ্য িদেয়। 

আপনার �া�য্, আপনার দািয়�


