
স�াদক: ড. বিদউল আলম মজুমদার
িনবৰ্াহী স�াদক: িদলীপ কুমার সরকার
কৃতজ্ঞতা �ীকার: েসােহল রানা
�কাশনায়: সুজন সিচবালয়
আইিট ইউিনট �ডাকশন

সংখ্যা-৩০ | ২ জুলাই, ২০২০

স�াদকীয়:

কেরানাভাইরাস িবষেয় ইমামেদর সােথ মতিবিনময় সভা

সুজন-সুশাসেনর জন্য নাগিরক ও িপস ে�সার �প, �নগর উপেজলা কিমিটর আেয়াজেন 
১ জুলাই ২০২০, বুধবার, সকাল ৯টায়, ে��স সমাজকল্যাণ সংসদ কাযৰ্ালেয়, �নগর 
উপেজলার িবিভ� এলাকার ১৬িট মসিজেদর ইমামসহ ওলামা এবং গণ্যমান্য ব্যি�র 
উপি�িতেত এক মতিবিনময় সভা অনুি�ত হয়। মতিবিনময় সভায় সভাপিত� কেরন 
সুজন-মুি�গ� েজলা কিমিটর িসিনয়র যু� স�াদক, িপিপিজ েকা-অিডৰ্েনটর এবং ে��স 
সমাজকল্যাণ সংসেদর েচয়ারম্যান েমাঃ জিসম েমা�া। �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত 
িছেলন �নগর উপেজলা মিহলা ভাইস েচয়ারম্যান, িপিপিজ অ্যা�ােসডর েরহানা েবগম। 
বাগবাড়ী ঢালীবাড়ী জােম মসিজদ েপশ ইমাম মাওলানা েমাঃ মিমেনর পিরচালনায় অনুি�ত 
সভািটেত আেরা উপি�ত িছেলন সুজন-মুি�গ� েজলা কিমিটর েযাগােযাগ িবষয়ক 
স�াদক শহীদুল ইসলাম বাবু, েজলা কিমিটর সদস্য সাংবািদক তািরকুল ইসলাম, �নগর 
উপেজলা কিমিটর সাধারণ স�াদক ডা. মাসুম খাঁন ডালু, সাংবািদক ফরহাদ েহােসন জিন, 
রুসদী উ� িবদ্যালয় �াথিমক শাখার ভার�া� �ধান িশক্ষক আলী আহেমদ, কুকুিটয়া 
ইউিনয়েনর ৯ নং ওয়াডৰ্ েম�ার েমাকেসদুর রহমান, ে��স সমাজকল্যাণ সংসেদর 
উপেদ�া আবু েহনা মা�ার, অথৰ্ স�াদক হারুন অর রিশদ, �চার স�াদক তানভীর  
ইসলাম রািফ, িমলন েমা�াসহ এলাকার িবিভ� মসিজেদর ইমাম-মুয়াি�নগণ।

আেলাচনা সভায় ব�রা বেলন সারা পৃিথবী আজ কেরানা মহামািরেত আ�া�। আমরা 
হয়েতাবা আর আেগর পৃিথবীেত কখনই পদাপৰ্ন করেত পারব না। এখনও পযৰ্� এই 
ভাইরােসর েকান িটকা আিব�ার হয়িন। সহসা িটকা আিব�ৃত হেব বেলও মেন হয় না। 
তাহেল আমরা িক কেরানার কােছ েহের যাব? িন�য় আমরা েহের যাব না। কেরানার সােথ 
আমােদর লড়াই কেরই িটেক থাকেত হেব। 'একিট �াম বা মহ�ায় একজন ব্যি�ও যিদ 
সং�িমত হয়, তাহেল পুেরা এলাকা বা �ামবাসীর সং�িমত হওয়ার ঝঁুিক সৃি� হয়। 
অতএব িনেজর এবং আপনজেনর সুরক্ষা িদেত হেল সবারই সুরক্ষা িনি�ত করেত হেব। 
তাই কেরানাভাইরাস-সহনীয় মহ�া সৃি�র জন্য �েয়াজন সবার অংশ�হণ। একিট ে�াগােন 
আমরা সবাই ঐক্যব� হেত পাির। তা হেলা- ‘আসুন, সবাই িমেল শপথ কির, �ানীয়ভােব 
কেরানাভাইরাসেক �িতেরাধ কির'। অনু�ােন ব�রা আেরা বেলন, কেরানাভাইরাস 
েমাকােবলার কােজ অ�ণী ভূিমকা পালন করেত পােরন মসিজেদর ইমামগণ। 

অনু�ােন �নগর উপেজলার ১৬িট মসিজেদর ইমামেদর পক্ষ েথেক সুজন ও িপিপিজেক 
ধন্যবাদ জানােনা হয়। তারা বেলন, কেরানা মহামাির িনেয় এই �থম আমােদরেক 
আনু�ািনকভােব দাওয়াত িদেয় মানুষেক সেচতন করার জন্য অনুেরাধ করা হল। আমরা 
সিত্যকার অেথৰ্ই স�ািনতেবাধ করিছ। আমরা আপনােদরেক এই আ�াস িদেত চাই, 
আপনারা েয অনুেরাধ আমােদর করেলন আমরা েসই দািয়� পালন কবর। আমরা জািন 
কেরানা িনেয় নানা ধরেনর অপ�চার চলেছ, তার িবরুে� আমােদরেক সি�িলতভােব 
ভূিমকা পালন করেত হেব। আমরা মসিজদিভি�কভােব মানুষেক সেচতন করব। মানুষ 
যােত কুসং�ারা�� না হেয় সেচতন হয় আমরা েসই ভূিমকা পালন করব। উে�খ্য, 
আেলাচনার শুরুেতই সভায় সুজন-এর পক্ষ েথেক একিট িলফেলট িবতরণ করা হয়।

েমাংলায় আ�ােন ক্ষিত��েদর খাদ্য সহায়তা �দান

জামৰ্ান �বাসীেদর অথৰ্ায়েন সুজন-এর ব্যব�াপনায় ঘূিণৰ্ঝড় আ�ােন ক্ষিত��েদর খাদ্য 
সহায়তা �দান করা হেয়েছ। গত ২৬ জুন ২০২০, শু�বার, সকােল, েমাংলা েলবার েজিট 
চ�ের দিক্ষণ কানাইমাির ও কানাইনগর �ােমর আ�ােন ক্ষিত�� অধৰ্শতািধক পিরবারেক 
এই খাদ্য সহায়তা �দান করা হয়। 

সুজন-েমাংলা উপেজলা কিমিটর সাধারণ স�াদক েমাঃ নূর আলম েশেখর েনতৃে� 
শারীিরক দুর� রক্ষাসহ �া�্যিবিধ েমেন খাদ্য সহায়তা �দানকােল সুজন েনতৃবৃে�র মেধ্য 
আরও উপি�ত িছেলন জনাব নাজমুল হক, আ�ুর রিশদ, কমলা সরকার, মাহরুফ িব�াহ্
 �মূখ। এ সময় সংিক্ষ� ব�েব্য েমাঃ নূর আলম েশখ জামৰ্ান �বাসী সাঈদ শািকল ও 
‘কামরান এ� েনটওয়ােকৰ্র �িত ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা �কাশ কেরন। িবতরণকৃত 
খাদ্যসাম�ীর মেধ্য িছল চাল, ডাল, েতল, আলু, েপয়ঁাজ, লবন ও খাবার স্যালাইন।

নরিসংদীর মাধবদীেত �মজীিব মানুেষর মােঝ মা� িবতরণ 

কেরানাভাইরাস �িতেরাধ অংশ িহেসেব গত ২১ জুন ২০২০-এ নরিসংদীর মাধবদী 
েপৗরসভার বটতলা েমােড়, সুজন-এর উেদ্যােগ ির�াচালক, ভ্যানচালক ও অেটাার�াচালকসহ 
�মজীিব মানুষ ও পথচারীেদর মােঝ মা� িবতরণ করা হয়। সুজন-মাধবদী শাখার 
সভাপিত মকবুল েহােসন ও সাধারণ স�াদক েমা. আল-আমীেনর উেদ্যােগ পিরচািলত এই 
মা� িবতরণ কাযৰ্�েম আেরা উপি�ত িছেলন েজলা সুজেনর সদস্য সংবািদক এমদাদুল 
ইসলাম েখাকন, অধ্যক্ষ মাহমুদুল হাসান, সংবািদক নজরুল ইসলাম, কিব ফজলুল হক 
িমলন, মামুন, তানভীর আহেমদ, গাজী মাসুদ, তানিভরুল, সবুজ �মুখ।

মা� িবতরণকােল সুজন েনতৃবৃ� সংি�� সকলেক মা� পিরধানসহ �া�্যিবিধ েমেন চলার 
আ�ান জানান।

দীঘৰ্সময় ধের চলেছ কেরানাভাইরােসর মহামাির। এর �ভােব মানুেষর দুেভৰ্াগও দীঘৰ্ািয়ত হে�। পাশাপািশ অন্যান্য �াকৃিতক 
দুেযৰ্াগও েথেম েনই। কখেনা ঘূিণৰ্ঝড় আ�ান, কখেনা বন্যায় িদেশহারা েকােনা েকােনা অ�েলর মানুষ। এসব েক্ষে� সবসময়ই 
অসহায়� বােড় দির� জনেগা�ীর। নাগিরক সংগঠন সুজন-এর ব�ুরা কেরানা েমাকােবলায় েযমন সারেদেশ িবিভ�মুখী ভূিমকা 
রাখেছ, েতমিন �াকৃিতক দুেযৰ্ােগ ক্ষিত�� অ�লসমূেহর অসহায় মানুেষর পােশ দাড়ঁােনার েচ�া করেছ। এ সকল কাযৰ্�ম 
সুজন-এর েনতৃবৃ� েযমন একক উেদ্যােগ করেছ, েতমিন এই ধরেনর উেদ্যাগেক বাঁিচেয় রাখার জন্য অেনক ব্যি�, ব্যি�িবেশষ 
বা সংগঠনও সুজন-এর ব�ুেদর পােশ দাড়ঁাে�। এ সকল েছাট-বড় উেদ্যাগগুেলার কথা তুেল ধরার জন্যই �কাশ করা হে� 
সুজন ই-িনউজ েলটার। এবাের �কািশত হে� ি�শতম সংখ্যা।  

তথ্য পািঠেয় সহায়তা কেরেছন: মুিশৰ্কুল ইসলাম িশমুল, আ�িলক সম�য়কারী, সুজন, ঢাকা অ�ল এবং েমাঃ নূর আলম েশখ, সাধারণ স�াদক, সুজন, েমাংলা উপেজলা কিমিট, বােগরহাট। 


