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

সংখ্যা-৩২ | ৮ জুলাই, ২০২০

স�াদকীয়:

তথ্য পািঠেয় সহায়তা কেরেছন: আ�িলক সম�য়কারী জয়� কর ও রােজশ েদ; �ভাষক �ীপ রায় (�া�ণবািড়য়া) ও  েমাতািলব তালুকদার দুলাল (হিবগ�)।

কেরানায় িবপ� মানুেষর পােশ কািদরজ�ল ইউিনয়ন কিমিট
কেরানাভাইরােসর �াদুভৰ্ােব সাধারণ 
মানুেষর জীবন যখন িবপযৰ্�, তখন 
তােদর পােশ দািড়েয়েছ িকেশারগ�  
েজলার কিরমগ� উপেজলাধীন 
সুজন-কািদরজ�ল ইউিনয়ন কিমিট। 
কেরানার �াদুভৰ্াব শুরু হওয়ার সােথ 
সােথই কিমিটর সভাপিত ডাঃ 
মাজহারুল ইসলাম ইউিনয়ন কিমিটর 
সকলেক িনেয় একিট সভা কেরন এবং 
সুজন েনতবৃ�সহ সেচতন এলাকাবাসী 
সম�েয় একিট িটম গেড় েতােলন। 
এই িটম েছাট েছাট দেল ভাগ হেয় 
এলাকািভি�কভােব জনসেচতনতা 
সৃি�র কাজ শুরু কের; যা এখনও 
চলেছ। জনসেচতনতা সৃি�র গুরু�পূণৰ্ িদকগুেলা হে� �া�্যিবিধ েমেন চলা, িনেজ িনরাপদ 
থাকা, পিরবােরর অন্যেদর িনরাপদ রাখা, খুব েবিশ �েয়াজন না হেল েকউ বািড়র বাইের 
না যাওয়া, জরুির �েয়াজেন বাইের েগেল অবশ্যই মা� পিরধান করা, ঢাকা-নারায়ণগ�সহ 
েদেশর বাইের েথেক েকউ আসেল তােদর েকায়াের�াইন িনি�ত করা ইত্যািদ।

উপেরা� কাযৰ্�ম ছাড়াও ডাঃ মাজহারুল ইসলােমর উেদ্যােগ সাতারপুর বিনক সিমিতর 
সহায়তায় সাতারপুর �ােমর ৬০িট পিরবােরর মােঝ ৫ েকিজ চাল, ২ েকিজ আটা, ২ েকিজ 
আলু, ১ েকিজ েপঁয়াজ,  ১ িলটার েতল, আধােকিজ লবন, ২৫০ �াম েছালাবুট , ১িট সাবান 
ও দুধসহ নাপা ট্যাবেলট সংি�� সকেলর বািড় বািড় িগেয় িবতরণ করা হয়। মানুেষর এ 
দুঃসমেয় সুজন-এর এই মানিবক তৎপরতা এলাকাবাসীর কােছ ব্যাপক �শংিসত হেয়েছ।   

লালমিনরহােট বন্যাকবিলত মানুেষর পােশ পেরশ রায়

পেরশ চ� রায় সুজন- লালমিনরহাট েজলা কিমিটর সাধারণ স�াদক। কেরানাভাইরােসর 
�াদুভৰ্ােবর পর েথেকই িতিন তৎপর রেয়েছন িবিভ�মুখী কমৰ্কাে�। এই কমৰ্কাে�র 
ধারাবািহকতা রক্ষার পাশাপািশ িতিন বন্যাকবিলত মানুেষর পােশও দাঁড়ােনার েচ�া করেছন। 
গত ৪ জুলাই ২০২০-এ, �ানীয় অনলাইনিভি�ক সামািজক সংগঠন ‘সহেযাগী’র আিথৰ্ক  
সহেযািগতায় লালমিনরহাট সদর উপেজলার েগাকু�া ইউিনয়েনর চরেগাকু�া �ােমর িত�া 
নদী ভা�েনর িশকার অসহায় ৫০িট পিরবােরর মােঝ িতিন িচড়া, গুড়, সাবান, েমামবািত, 
গ্যাসলাইট, খাবার স্যালাইন ও মশার কেয়ল  িবতরণ কেরন।  

এছাড়াও গত ৫ জুলাই ২০২০-এ, যু�রা� �বাসী েমারেশদা খাতুেনর আিথৰ্ক সহেযািগতায় 
িতিন একই ইউিনয়েনর িত�া নদী ভা�েনর িশকার অসহায় পিরবােরর িশশুেদর মােঝ ১০৫ 
প্যােকট  িখচুরী িবতরণ কেরন। এই কােজ তােক সহায়তা কেরন এিটএন বাংলার েজলা 
�িতিনিধ েমাঃ আলমগীর, সংি�� ওয়ােডৰ্র ইউিপ সদস্য েমাঃ দুলু িময়া, চরেগাকু�া 
আবাসেনর সভাপিত েমা: ৈতয়ব আলী,  িত�া িড�ী কেলেজর �ভাষক েমাঃ আিরফুল 
ইসলাম �মূখ। 

�া�ণবািড়য়ায় জনসেচতনতামূলক �চারণা ও মা� িবতরণ

সুজন-�া�ণবািড়য়া েজলা কিমিটর উেদ্যােগ কেরানাভাইরাস সং�মণ �িতেরােধ 
জনসেচতনতামূলক �চারণাসহ মা� িবতরণ করা হেয়েছ। গত ১৬ জুন ২০২০-এ, ব�ব�ু 
�য়ার, মেঠর েগাড়া ও ফিকরাপুল �ীজ এলাকায় জনসেচতনতামূলক �চারণার পাশাপািশ 
পথচারীেদর মােঝ মা� িবতরণ করা হেয়েছ। 

এই কাযৰ্�েম স�ৃ� িছেলন সুজন- �া�ণবািড়য়া েজলা শাখার সভাপিত ও �া�ণবািড়য়া 
েমিডেকল কেলজ ও হাসপাতাল এর েচয়ারম্যান ডা: েমাঃ আবু সাঈদ, সহ-সভাপিত আবু 
েহারায়রাহ,  েমা: আবদুস সালাম, সাধারণ স�াদক এ.েক.এম িশবলী, সাংগঠিনক 
স�াদক �ভাষক �ীপ রায়, সদস্য মুনতািসর ফািহম �মুখ।

সুজন-হিবগ� সদর উপেজলা কিমিট গঠন

সুজন-হিবগ� সদর উপেজলা কিমিট গিঠত হেয়েছ। গত ২৭ জুন ২০২০, হিবগ� সদর 
উপেজলার ৈপল ইউিনয়েনর েদবপাড়া বাজােরর মরহুম ৈসয়দ আহমদুল হক সােহেবর 
ৈবঠক খানায় মীর দুলােলর সভাপিতে� এবং আ�ুল জিলেলর পিরচালনায় অনুি�ত এক 
সভায় উ� কিমিট গিঠত  হয়। উ� সভায় েজলা সুজন-হিবগ� েজলা কিমিটর সাধারণ 
স�াদক েচৗধুরী িমজবাহ-উল-বারী িলটন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন।

সভায় সবৰ্স�িত�েম ৈপল ইউিনয়েনর েচয়ারম্যান ৈসয়দ মঈনুল হক আিরফ েক সভাপিত, 
েমাতািলব তালুকদার দুলাল েক স�াদক, মুখিলসুর রহমান ঈশান েক 
যু�-স�াদক,সাইফুল ইসলাম সাইদুর েক সাংগঠিনক কের কিমিট েঘাষণা করা হয়। 
এসময় হিবগ� েপৗর শাখার সভাপিত েতাফা�ল েহােসন, সাংগঠিনক স�াদক মহিসন 
আহে�দ, হিবগ� অনলাইন ে�স �ােবর আ�ায়ক রহমত আলী �মূখ উপি�ত িছেলন।    

কেরানাভাইরােসর মহামাির েমাকােবলায় িবিভ�মুখী কাযৰ্�েমর পাশাপািশ অন্যান্য �াকৃিতক দুেযৰ্ােগও িবপ� মানুেষর পােশ 
দাড়ঁােনার েচ�া করেছ সুজন-এর ব�ুরা। েচ�া করেছ সাংগঠিনক কাযৰ্�ম পিরচালনারও। এই উেদ্যাগগুেলার কথাই তুেল ধরা 
হেলা এবােরর সুজন ই-িনউজ েলটাের।

সকেল িমেল শপথ কির
�ানীয় পযৰ্ ােয় কেরানা �িতেরাধ কির


