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স�াদকীয়:

কেরানাভাইরাস সং�মেন �েমই বড় ধরেনর িবপযর্েয়র িদেক এিগেয় যাে� বাংলােদশ। িবপযর্য়কর এই পিরি�িতেত চরম সমসয্াস�ুল িদন 
অিতবািহত করেছ ৈদিনক উপাজর্েনর উপর িনভর্রশীল পিরবারগুেলা। সরকাির সহায়তার উেদয্াগ �হণ করা হেলও, এখেনা অেনেক এর আওতার 
বাইের রেয়েছ। েকাথাও েকাথাও খােদয্র দািবেত িবেক্ষাভও হে�। এই ে�ক্ষাপেট সারােদেশ সুজন-এর ব�ুরা তােদর সীিমত সাধয্ িদেয় েচ�া করেছন 
িবপযর্� মানুষগুেলার পােশ দাঁড়ােনার। এমিন িকছু মানুেষর কু্ষ� কু্ষ� উেদয্ােগর কথা তুেল ধরার জনয্ �কািশত হেলা এই িনউজ েলটার।

নরিসংদীেত সুজন-এর উেদয্ােগ খাদয্ সাম�ী িবতরণ:

কেরানাভাইরােসর �ভােব ৈদিনক উপাজর্েনর উপর িনভর্রশীল ঘরব�ী 
�মজীবী দির� মানুেষর মেধয্ খাদয্সহ সহায়তা সাম�ী িবতরেণর কাযর্�ম 
শুরু কেরেছ সুজন-নরিসংদী উপেজলা কিমিট। সবর্েমাট ৫০০ পিরবারেক 
টােগর্ট কের গত ১১ এি�ল ২০২০ তািরখ েথেক সুজন- নরিসংদী 
উপেজলা কিমিটর সভাপিত ও আজীবন সদসয্ েমাঃ সিফকুল ইসলাম 
�ধােনর েনতৃে� এই কাযর্�ম শুরু হয়। এখন পযর্� ২৫০িট পিরবােরর 
মােঝ এই সহায়তা সাম�ী িবতরণ করা হেয়েছ। �ধানত রােতর আধাের 
বািড় বািড় িগেয় সরকাির সহায়তার আওতা বিহভূর্তেদর মােঝ এই 
সহায়তা সাম�ী িবতরণ করা হে�।

সহায়তা সাম�ীর মেধয্ রেয়েছ ৫ েকিজ চাল, ১ েকিজ মুসুর ডাল, ১ েকিজ 
আলু, ৫০০ �াম হুইল পাউডার ও ১িট সাবান।

উে�খয্, ইেতাপূেবর্ নরিসংদীেত িড িস েরােডর জহুির মহ�ার েমােড় ২িট 
ওয়াস েবিসন �াপনসহ মা� ও িপিপই িবতরণ করা হেয়েছ।

অভয়নগের সুজন-এর উেদয্ােগ খাদয্সহ সহায়ক সাম�ী 
িবতরণ:

সুজন- যেশার েজলার আওতাভু� অভয়নগর উপেজলা কিমিটর উেদয্ােগ 
৫০িট পিরবােরর মেধয্ খাদয্সহ সহায়ক সাম�ী িবতরণ করা হয়। গত ৫ 
এি�ল ২০২০-এ িবতরণকৃত সাম�ীর মেধয্ িছল: পিরবার �িত ২ েকিজ 
৫০০ �াম চাল, ১ েকিজ আলু, ১ েকিজ েপয়ঁাজ, ১ েকিজ লবন, ৫০০ �াম 
মুসুর ডাল, আধা িলটার সয়ািবন েতল, ১িট মা�, ১িট হয্া� সয্ািনটাইজার 
এবং ১িট সাবান।

সুজন-অভয়নগর উপেজলা কিমিটর েন�ী নাছিরন সুলতানার েনতৃে� এই 
কাযর্�ম পিরচািলত হয়। এছাড়াও কেরানাভাইরাস েমাকােবলায় িবিভ� 
ধরেনর সেচতনতামূলক কাযর্�মও পিরচালনা করা হয়।

ঝালকািঠেত মঈন তালুকদােরর কাযর্�ম:

জনাব মিহন উি�ন তালুকদার। এলাকায় পিরিচত মঈন তালুকদার নােম। 
সুজন-ঝালকািঠ েজলা কিমিটর সাধারণ স�াদক ও আজীবন সদসয্। 
পাশাপািশ িতিন ঝালকািঠ সদর উপেজলা পিরষেদর ভাইস েচয়ারময্ান।
বাংলােদেশ কেরানাভাইরােসর �াদুভর্ােবর শুরু েথেকই িতিন তৎপর 
রেয়েছন িবিভ� কােজ। কখেনা মানুষেক সেচতন করা, কখেনা রা�াঘােট 
জীবাণুনাশক ে� করা, কখেনা ে�ন পির�ার করা, কখেনা জন�িতিনিধ 
িহেসেব �াণসাম�ী িবতরণ ইতয্ািদ িবিভ�মুখী কােজ বয্� রেয়েছন িতিন।

উে�খয্, এক সময় জনাব মঈন তালুকদার েকওড়া ইউিনয়ন পিরষেদর 
েচয়ারময্ান এবং �শািসত ইউিনয়ন পিরষদ এডেভােকিস �প 
বাংলােদশ-এর েক�ীয় কিমিটর েনতা িছেলন।

তথয্ পািঠেয় সহায়তা কেরেছন: আ�িলক সম�য়কারী মুিশর্কুল ইসলাম িশমুল; এলাকা সম�য়কারী িগয়াস উি�ন এবং মঈন তালুকদার, সাধারণ স�াদক, সুজন, ঝালকািঠ েজলা কিমিট।

বাংলােদেশ কেরানাভাইরােসর সবর্েশষ িচ�:
েমাট আ�া� - ১৫৭২ জন
েমাট মৃতুয্ - ৬০ জন
েমাট সু� - ৪৯ জন
তথয্সূ�: আইইিডিসআর; তািরখ: ১৬-০৪-২০২০


