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স�াদকীয়:

এলাকাবাসীেক িনরাপ�ার চাদঁের মুিড়েয় েরেখেছন সে�াষ দ�

টা�াইেলর ভুঞাপুর উপেজলার ফলদা ইউিনয়েনর ফলদা �ােমর সে�াষ কুমার দ� 
ভুঞাপুর উপেজলা সুজন-এর সাধারণ স�াদক। ফলদা শরীফুে�ছা বািলকা উ� 
িবদ্যালেয়র �ধান িশক্ষক িতিন। এছাড়াও িতিন িদ হা�ার �েজ�-এর িপস অ্যা�ােসডর ও 
েগাপালপুর ে�স�ােবর সাধারণ স�াদক। তেব সকল পিরচয়েক ছািপেয় িতিন একজন 
সমাজেসবক – এলাকার মানুেষর িবপেদর ব�ু।

কেরানাভাইরােসর �াদুভৰ্ােরর পর েথেকই এলাকাসীেক িনরাপেদ রাখার জন্য তৎপর িতিন। 
িব� �া�্য সং�ার িনেদৰ্শনা েমাতােবক িনরাপদ শারীিরক দূর� বজায় রাখা, িনয়ম েমেন 
হাত েধায়া, �েয়াজন ছাড়া ঘেরর বাইের না যাওয়া, এলাকার বাইের েথেক িবেশষ কের 
িবেদশ এবং ঢাকা ও নারায়ণগ� েথেক েকউ আসেল তােদর েকায়ারা�াইন িনি�ত করার 
কাজগুেলা অত্য� িনেবিদত ভােব পালন স�� কেরন িতিন। িতিন েমাট ২৮ িট পিরবােরর 
েকায়ারা�াইন িনি�ত কেরন এবং তােদর কেরানা পরীক্ষার জন্য স্যা�ল-সং�হ ক্যাে�র 
আেয়াজন কেরন। উপেজলা �শাসন িবেশষ কের উপেজলা িনবৰ্াহী অিফসােরর সােথ 
সম�য় কের িতিন �া�্যিবিধ েমেন চলা এবং লকডাউন সং�া� সরকাির িনেদৰ্শনা কাযৰ্কর 
করার লেক্ষ্য সম� উপেজলায় কাজ কেরন।  

এছাড়াও সে�াষ দে�র গুরু�পূণৰ্ কতগুেলা উেদ্যাগ িছল। �থমত তাঁর উেদ্যােগ �ানীয় 
�শাসেনর স�িত সােপেক্ষ �ানীয় জন�িতিনিধ এবং রাজৈনিতক ও সামািজক েনতৃবৃ�েক 
সােথ িনেয় ফলদা বাজারেক পােশর হাই �ুল মােঠ সিরেয় েনওয়া হয়; েকননা পূবৰ্বতৰ্ী 
�ােন ৬০০০ জনসংখ্যা অধু্যিষত বাজারিটেত েলাক সমাগম েবিশ হওয়ায় েকােনাভােবই 
শারীিরক দূর� িনয়�ণ করা স�ব যাি�ল না। ি�তীয়ত িতিন উপেজলা �শাসেনর সােথ 
এডেভােকিস কের িটিসিব’র খাদ্যপণ্য ��মূেল্য ফলদা এলাকা পযৰ্� িবপণেনর সুেযাগ সৃি� 
কেরন। িটিসিব’র খাদ্যপণ্য সাধারণত শররা�েলর অভাব�� মানুেষর জন্য িবপণন করা 
হেয় থােক; যা তারঁ �েচ�ায় �ামা�ল (ফলদা) পযৰ্� িব�ৃত হেয়েছ এবং দির� জনেগা�ী 
উপকৃত হেয়েছ। তৃতীয়ত িনজ িবদ্যালেয় বুথ �াপন কের এলাকাবাসীেক িবদু্যৎ িবল 
পিরেশােধর ব্যব�া কের িদেয়েছন িতিন। কেরানা মহামািরর মেধ্য ব্যাংেক িগেয় দীঘৰ্ক্ষণ 
লাইেন দািড়েয় িবদু্যৎিবল পিরেশাধ করার িবষয়িট িছল অত্য� ঝুিঁকপূণৰ্ িছল। িতিন 
ময়মনিসংহ প�ী িবদু্যৎ সিমিত-১ এর িডিজএম এর সােথ কথা বেল এই অসাধ্য সাধন 
কেরন। চতুথৰ্ত এই দুঃসমেয় কমৰ্হীন অসহায় মানুষেদর খাদ্যসহায়তা �দােনর উেদ্যাগ 
�হণ কেরন িতিন। এ ব্যাপাের িতিন িবিভ� অনলাইন �প, িবিভ� সংগঠন, ব�ু-বা�ব, 
আ�ীয়-�জন ও শুভানুধ্যায়ীেদর সহেযািগতায় তহিবল গেড় তুেল ২৭১ িট পিরবােরর মেধ্য 
খাদ্যসহায়তা �দান কেরন। িবতরণকৃত খাদ্যসাম�ীর মেধ্য িছল চাল ১০ েকিজ, আলু ২ 
েকিজ, িপয়ঁাজ ১ েকিজ ও েতল ১ িলটার। সােথ িছল একিট সাবান। এছাড়াও িতিন 
৩০,০০০ টাকার  আেরকিট তহিবল ��ত েরেখেছন যারা এখেনা েকান সহেযািগতা পায়িন 
তােদরেক সহেযািগতা করার জন্য। খাদ্যসহায়তা �দােনর কােজ সািবৰ্ক সহয়তা �দােনর 
জন্য িতিন ই�াহীম খারঁ আেলািকত ভুঞাপুর অনলাইন �েপর �িত িতিন কৃতজ্ঞতা �কাশ 
কেরন। আর সে�াষ দে�র কমৰ্তৎপরতায় কৃতজ্ঞতা �কােশর পাশাপািশ উপেজলা িনবৰ্াহী 
অিফসার ম�ব্য কেরেছন ‘সে�াষ দে�র মেতা একজন দক্ষ ও মানিবক মানুষ থাকেল, 
েসখােন �শাসেনর েকােনা দরকার হয় না।’

এভােবই বহুমুখী কমৰ্তৎপরতায় ফলদাবাসীেক িনরাপ�ার চাঁদের মুিড়েয় েরেখেছন সে�াষ 
দ�।

নরিসংদীর মাধবদীেত মসিজেদ সুজন-এর �চারণা

নরিসংদীর মাধবদী েপৗর এলাকার কািশপুর বায়তুল মামুর জােম মসিজেদ কেরানা মহামাির 
েথেক সতকৰ্ থাকার জন্য সেচতনতামূলক এক সভা অনুি�ত হেয়েছ। সুজন-মাধবদী শাখার 
উেদ্যােগ ৮ জুন ২০২০, েসামবার েযাহেরর নামােজর পের এ সভা অনুি�ত হয়।

এ সময় সামািজক দুর� বজায় েরেখ মসিজেদর েভতর উপি�ত মুসি�েদর উে�েশ্য 
কেরানা মহামারী েথেক িকভােব িনরাপেদ েথেক সু� জীবন যাপন করা যােব এ িনেয় 
ব�ব্য রােখন সুজন-মাধবদী শাখার সভাপিত মকবুল েহােসন কিমশনার, সাধারণ স�াদক 
েমাঃ আল আিমন, নরিসংদী েজলা কিমিটর সদস্য সাংবািদক এমদাদুল ইসলাম েখাকন। 
এসময় আেরা উপি�ত িছেলন মসিজেদর ইমাম মাহমুদ েহােসন, মুয়াি�ন হােফজ আবু 
বকর, হাজী জামাল, েমাঃ েসিলম, আবু সােয়ম সহ অেনেক।

আেলাচনাকােল েনতৃবৃ� বেলন, আপনারা েকান ধরেনর কুসং�ার ও অপ�চাের কান 
িদেবন না। যারা কুসং�ারা�� হেয় অপ�চার চালাে�ন তােদরেক সামািজকভােব �িতহত 
করেবন।

হিবগে� মা� িবতরণ ও জনসেচতনতামূলক �চারণা

কেরানাভাইরােসর সং�মণ �িতেরােধ সুজন-হিবগ� েজলা কিমিটর উেদ্যােগ ১৬ জুন 
২০২০-এ, ধুিলয়াখাল ও রায়ধর বাজাের মা�িবহীন পথচারীেদর মােঝ মা� িবতরণ করা 
হয় এবং যথাযথভাের �া�্যিবিধ েমেন চলার ব্যাপাের সেচতন করা হয়। সংগঠনিটর 
হিবগ� েজলা কিমিটর সাধারণ স�াদক েচৗধুরী িমজবাহ উল বারী িলটেনর েনতৃে� 
পিরচািলত এই কাযৰ্�েম আরও উপি�ত িছেলন, েজলা কিমিটর যু� সাধারণ স�াদক মীর 
দুলাল, িবিশ� সাংবািদক আ�ুল কািদর কাজল.আ�ুল জিলল �মূখ। এছাড়াও সেচতন 
নাগিরক কিমিটর যু� আহবায়ক তপন েগাপ, সদস্য সিচব আশরাফ উি�ন অিনক, 
সুজন-হিবগ� েপৗর শাখার সভাপিত েতাফা�ল েহােসন সাধারণ স�াদক রুপজ 
আহেমদ, সাংগঠিনক স�াদক মহিসন আহেমদ, েমাতািলব তালুকদার দুলাল, েমাঃ েসােহল 
িময়া, তাপস রায়, িবধান রায়, িনেতশ েগাপ, পুলক রায়, মুকিলছ িময়া �মূখ উপি�ত 
িছেলন।

কেরানাকােল কমৰ্তৎপর রেয়েছন সুজন-এর ব�ুরা। সারােদেশ ছিড়েয়-িছিটেয় কেরানাভাইরাস েমাকােবলায় িবিভ�মুখী উেদ্যােগ 
সািমল হেয়েছন তাঁরা। জনসেচতনতা বৃি�েত িবিভ� েকৗশল �েয়াগ, �িতেরাধ সাম�ী িবতরণ, অসহায়-দির� মানুষেদর সহায়তা 
�দান, সবই করেছন তাঁরা। তােঁদর এই উেদ্যাগগুেলা িনেয়ই �কািশত হেলা সুজন ই-িনউজ েলটার, উনি�শতম সংখ্যা। 

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


