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স�াদকীয়:

তথ্য পািঠেয় সহায়তা কেরেছন: আ�িলক সম�য়কারী জয়� কর, মুিশৰ্কুল ইসলাম িশমুল ও িমজানুর রহমান। 

কেরানা �িতেরােধ জামালপুের সুজন-এর সাং�ৃিতক লড়াই

কেরানা মহামাির অতিকৰ্েত আঘাত কের এক অ��ত িব�েক। এটা এক অভুতপূবৰ্ সংকট 
যার েথেক পির�ােণর েকান পূবৰ্ অিভজ্ঞতা আমােদর কােরারই িছলনা। সারা পৃিথবীর মেতা 
বাংলােদশও �ায় ��িতহীন এক অব�ায় কেরানােক েমাকােবলা করেছ। �িতকােরর েকান 
দাওয়াই না থাকায় �িতেরাধই আমােদর সকেলর সামেন একমা� পথ। আর এ পথ হেলা 
িনেজ সেচতন থাকা আর পােশর মানুষগুেলােক সেচতন রাখা। িক� কেরানা এমন ভয়াবহ 
আতংক সি� কেরেছ, যার ফেল অেনেকর পেক্ষই মানুেষর জন্য কাজ করা, এমনিক অেন্যর 
পােশ থাকার সাহস �দশৰ্ন করাও স�ব হয়িন। তেব এই ভয়াবহতার মােঝও িকছু মানুষ 
�বল সাহিসকতা িনেয় মানুেষর পােশ দাঁিড়েয়েছন, ভয়েক জয় কের মানুষেক সুরক্ষা েদয়ার 
জন্য লড়াই কের যাে�ন। এমনই একজন হেলন জামালপুর েজলা সুজন-সভাপিত জনার 
তািরকুল েফরেদৗস। েপশায় কেলজ িশক্ষক িতিন। পাশাপািশ একজন সাং�ৃিতক সংগঠক।
কেরানা মহামাির বাংলােদেশ আঘাত হানার সােথসােথই িতিন িবিভ� মাধ্যম েথেক কেরানা 
িবষয়ক হালনাগাদ তথ্য সং�হ কের এটা উপলি� করেত সক্ষম হন েয, েযেহতু  কেরানা 
ভাইরােসর েকান িটকা বা �ীকৃত েকান িচিকৎসা প�িত নাই। সেচতনতা ও অভ্যাসগত 
পিরবতৰ্নই এ েথেক বাচঁার একমা� পথ। তাই িতিন িস�া� িনেলন আমােদর িনজ� 
সাং�ৃিতেক ব্যবহার কের এই মহামাির েথেক িনেজেদর রক্ষা করার। িঠক করেলন গানেক 
িতিন সেচতনতার হািতয়ার িহেসেব ব্যববহার করেবন। েস অনুযায়ী একিট িটমেক সংগিঠত 
করেলন এবং িনেজই সহজভােব মানুেষর কােছ েপৗছােনার জন্য ‘চেলা মানুেষর পােশ 
দাড়ঁাই’ িশেরানােম একিট গান রচনা করেলন। বাংলােদশ েটিলিভশেনর িশ�ী কতৃৰ্ক ক� 
েদয়া এই গানিটই কেরানাকােল �থম েথেকই  জামালপুের মানুষেক সেচতন করার �ধান 
অনুষ� হেয় উেঠ। এ গােনর অিডও মাইেকর মাধ্যেম জামালপুর শহর েথেক শুরু কের 
�ত্য� অ�েল �চােরর মাধ্যেম কেরানা েথেক মু� থাকার িবষেয় মানুষেক উ�ু� করা হয়। 
এই কােজ সুজন-জামালপুর েজলা কিমিটর সাধারণ স�াদক সা�াদ েহাসাইনসহ অন্যান্য 
েনতৃবৃ� সহেযািগতা করেছন।

উপেরাে�িখত কাযৰ্�েমর পাশাপািশ জনাব তিরকুল েফরেদৗস জামালপুর েজলা �শাসেনর 
সােথ একজন ে��া�তী িহেসেব শারীিরক দূর� বজায় রাখা, িনয়ম েমেন হাত েধায়া, মা� 
পিরধান করা, জরুির �েয়াজন ব্যািতেরেক ঘেরর বাইের না যাওয়া, েজলার বািহের েথেক 
আসা মানুষেদর েকায়াের�াইন িনি�ত করা, শহেরর অিলগিলেত অযথা জনসমাগম না 
করা ইত্যািদ িবষেয় সেচতনতামূলক কাযৰ্�ম পিরচালনা কেরন। সুজন-এর একজন েনতা 
িহেসেব সরকাির �াণ কাযৰ্�ম ��তার সােথ পিরচািলত হে� িক না তা সেরজিমেন 
পযৰ্েবক্ষণ কেরন। িতিন �কৃত উপকারেভাগীেদর িচি�ত কের তােদরেক সরকাির সুেযাগ 
পাইেয় েদয়ার েক্ষে�ও ভুিমকা পালন কেরন। পাশাপািশ িনজ এলাকার হতদির� মানুেষর 
তািলকা কের িনজ উেদ্যােগ এবং ব�ু-বা�ব ও শুভানুধায়ীেদর সহেযািগতায় ২৫িট 
পিরবােরর কােছ খাদ্য সহেযািগতা েপৗঁেছ েদন।

ঢাকা মহানগরীর কদমতলীেত মা� িবতরণ
সুজন-কদমতলী থানা কিমিট ও েনটওয়াকৰ্ 
এইড-এর উদ্যেগ গত ১৯ জুন ২০২০-এ, 
িগিরধারা জােম মসিজেদ মা� িবতরণ 
করা হয়। সুজন-কদমতলী থানা কিমিটর 
সাধারণ স�াদক আল আিমন আিরফ, 
সহ-স�াদক আরমান েহােসন, সদস্য 
সাখাওয়াত েহােসন বাবু ও েসােহল 
সংগঠন দুিটর পক্ষ েথেক ৩০০ িপস মা� 
িবতরণ কেরন। মা� িবতরণকােল মা� 
পরা, পর�েরর মােঝ িনরাপদ দুর� 
বজায় রাখা, পির�ার পির�� থাকা 
ইত্যািদসহ সব ধরেনর �া�্যিবিধ েমেন 
চলার এবং অন্যান্যেদর তা অবগত করার 
জন্য সকেলর �িত আ�ার জানােনা হয়। 
একইসােথ সকল ধরেনর অপ�চার বা 
কুসং�ােরর িবরুে� সামািজকভােব 
�িতহত গেড় েতালার জন্যও আ�ার 
জানােনা হয়। আরও বলা হয়, আমােদর 

মেন রাখেত হেব, ‘েয জীবন আমার, তা আমােকই রক্ষা করেত হেব।‘ 

ে�তা-িবে�তােদর ৈচতন্য েফরােত রাজশাহীেত িলফেলট িবতরণ

কেরানা মহামাির �িতেরােধ ে�তা-িবে�তাসহ সাধারণ জনগণ যােত যথাযথভােব 
�া�্যিবিধ েমেন চেল, েস লেক্ষ্য �চারপ� িবতরণ কের সুজন-রাজশাহী েজলা ও মহানগর 
কিমিট। রাজশাহী েজলা কিমিটর সভাপিত জনাব সিফউি�ন আহেমেদর সহেযািগতায় 
ৈতিরকৃত �চারপ�িট গত ১৬ জুন ২০২০, ম�লবার, রাজশাহী মহানগেরর িনউমােকৰ্ট, 
কািদরগ� ও উপশহর এলাকায় িবতরণ করা হয়। িবতরেণর েক্ষে� ব্যবসায়ী, হকার ও 
মুিদেদাকানীেদর অ�ািধকার েদওয়া হয়; েকননা ে�তা িবে�তােদর মােঝই সাধারণত 
�া�্যিবিধ লি�ত হওয়ার ঘটনা েবিশ পিরলিক্ষত হে�। আশা করা হয় েয, �চারপ�িট 
িবতরেণর ফেল ে�তা-িবে�তাসহ অেনেকর েবােধাদয় হেব। উে�খ্য, �চারপ� িবতরণ 
কােজ অংশ েনন, সুজন- রাজশাহী েজলা কিমিটর সাধারণ স�াদক জনাব মাহমুদুল আলম 
মাসুদ, মহানগর কিমিটর সহ-সাধারণ স�াদক ডাঃ েরাকন উি�ন, েমাজাে�ল হক, 
েসােহল মাহবুব, আিনসু�ামান, আল-আিমন, িমজানুর রহমান �মূখ।

কেরানাভাইরােসর �াদুভৰ্ােবর পর �থম পযৰ্ােয় জনসেচতনতা বৃি�র লেক্ষ্য িলফেলট িবতরণ ও মাইিকং িদেয় িবিভ� এলাকায় সুজন েনতৃবৃে�র কাযৰ্�ম শুরু 
হেলও, ি�তীয় পযৰ্ােয় তারঁা রা�াঘাট ও বািড়র আশপাশ জীবাণুমু�করণ; জনবহুল �ােন ওয়াশ েবিসন �াপন কের হাত েধায়ার ব্যব�া করা; মা�, সাবান, হ্যা� 
স্যািনটাইজার, হ্যা� �াভস, ক্যাপ, েফস িশ�, িপিপই, চশমা ইত্যািদ িবতরণ এবং তৃতীয় পযৰ্ােয় কমৰ্হীন িবপ� মানুষেদর খাদ্যসাম�ী (চাল, আটা, আলু, ডাল, 
েতল, েপয়ঁাজ, মিরচ,েছালা, মুিড়, িচিন, েসমাই, গুড়াদুধ, িচড়া, িশশুখাদ্য, রা�া করা খাবার) িবতরেণর কাজ কেরন। পাশাপািশ সরকাির �াণ িবতরেণ নজরদাির 
ও সহায়তা কেরন েকাথাও েকাথাও। আবার েকাথাও কেনানায় মৃতু্যবরণকারী শবেদেহর দাফন ও সৎকােরর কােজ স�ৃ� তারঁা। তেব কেরানা সং�মেণর েবশ 
িকছুিদন অিতবািহত হেলও, এখনও েদখা যাে� েয, সাধারণ মানুষ যথাযথভােব �া�্যিবিধ মানেছন না। ফেল িবপ� মানুেষর পােশ দাঁড়ােনার পাশাপািশ আবারও 
সুজন-এর ব�ুেদর নামেত হেয়েছ িবিভ� েকৗশেল জনসেচতনতা বৃি�, মা� িবতরণ ইত্যািদ কােজ। তােঁদর কথা িনেয়ই এই ই-িনউজ েলটার।


