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স�াদকীয়:

সারািবে� কেরানাভাইরােস (েকািভড-১৯) আ�াে�র সংখয্া ২৩ লক্ষ ছািড়েয়েছ; মৃতুয্ সংখয্া েদড় লক্ষািধক। বাংলােদেশ আ�াে�র সংখয্া �ায় আড়াই 
হাজার এবং মৃতুয্ সংখয্া ৯১ জন। এই অব�ায় আমােদর েদেশ চরম সমসয্ায় পেড়েছ ৈদিনক আেয়র উপর িনভর্রশীল মানুষগুেলা। এই মানুষগুেলার 
পােশ দাঁড়ােনার জনয্ সরকাির-েবসরকাির নানা উেদয্ােগর কথা েশানা েগেলও, তা অ�তুল। সারােদেশর সুজন-এর িকছু েনতা-কমর্ীও েচ�া করেছন 
অসহায় মানুেষর পােশ দাঁড়ােত। এই িনউজ েলটাের েছাট েছাট েসইসব উেদয্ােগর িকছু িচ� তুেল ধরা হেলা।

না�াইেল কমর্হীন মানুেষর মেধয্ খাদয্ সাম�ী িবতরণ:

ময়মনিসংেহর না�াইল উপেজলায় ে�স�াব না�াইেলর সহেযািগতায় 
সুজন-এর উেদয্ােগ ৈদনি�ন আেয়র উপর িনভর্রশীল কমর্হীন েদড় 
শতািধক পিরবােরর মােঝ খাদয্ সাম�ী িবতরণ করা হয়।

গত ১৪ এি�ল ২০২০, ম�লবার, ে�স�াব না�াইল ও সুজন-না�াইল 
উপেজলা কিমিটর সভাপিত এডেভােকট হািববুর রহমােনর েনতৃে� বািড় 
বািড় িগেয় এই খাদয্ সাম�ী িবতরণ করা হয়। খাদয্ সাম�ীর মেধয্ িছল 
১০ েকিজ চাল, ২ েকিজ আলু, ১ েকিজ ডাল, ১ েকিজ েপয়ঁাজ, ১ েকিজ 
লবন ও ১ িলটার েতল। সােথ একিট সাবানও িছল।

এই সহায়তা সাম�ী িবতরণ কােজর সম�েয়র সািবর্ক দািয়ে� িনেয়ািজত 
িছেলন ে�স�ােবর সাধারণ স�াদক জনাব শামছ-ই-তাবরীজ ও 
সুজন-এর সাধারণ স�াদক অরিব� পাল অিখল। িবতরণ কােজ অংশ 
েনন সাংবািদক হা�ান মাহমুদ, আলম ফারািজ ও জালাল উি�ন ম�ল, 
ইি�িনয়ার শাহজাহান সরকার, মামুেনার রিশদ, িবকাশ চ� সাহা, আবুল 
ইসলাম মািনক, িলটন সাহা, আজহারুল ইসলাম েহলাল �মূখ। ডা�ার, 
ইি�িনয়ার, বয্বসায়ী, সমাজেসবক ও সাং�ৃিতক বয্ি�বগর্সহ �ানীয় িবিভ� 
ে�ণী-েপশার মানুষ এই কােজ আিথর্ক সহায়তা �দান কেরন।

মু�ীগে� সুজন ও এেপ� �ােবর েযৗথ উেদয্াগ:

গত ৩০ মাচর্ ২০২০-এ, সুজন-মু�ীগ� েজলা কিমিট ও িব�মপুর এেপ� 
�ােবর েযৗথ উেদয্ােগ ২০িট কমর্হীন দির� পিরবােরর মেধয্ খাদয্ সাম�ী 
িবতরণ করা হয়। খাদয্ সাম�ীর মেধয্ িছল ৫ েকিজ চাল, ৩ েকিজ আলু, 
১ েকিজ ডাল ও ১ িলটার েতল।

সুজন-মু�ীগ� েজলা কিমিটর সাধারণ স�াদক এডেভােকট জােন আলম 
ি��, এেপ� �াব িব�মপুর ইউিনেটর সহ-সভাপিত সাইদুর রহমান ও 
�চার স�াদক এডেভােকট েখাকনসহ �ানীয় সুজন ও এেপ� �াব 
েনতৃবৃ� িবতরণ কােজ অংশ েনন।

েফনীেত িলফেলট ও হয্া� �াভস িবতরণ:

কেরানাভাইরাস েমাকােবলায় জনসেচতনতা সৃি� �ি�য়ার অংশ িহেসেব 
গত ১৪ এি�ল ২০২০-এ, েফনীেত িলফেলট িবতরণ এবং ফুটপােতর 
হকারেদর মেধয্ হয্া� �াভস িবতরণ করা হয়।

সুজন-েফনী েজলা কিমিটর সাধারণ স�াদক জনাব শাহাদাত েহােসন 
কতৃর্ক িবতরণ কাযর্�ম উে�াধেনর পর শহেরর �া� েরাড ও শহীদ 
শহীদু�াহ কায়সার সড়েক পথচারীেদর িলফেলট ও ফুটপােতর হকারেদর 
মােঝ হয্া� �াভস িবতরণ করা হয়। একই সােথ সড়ক দুিটেত 
জীবাণুনাশকও ে� করা হয়।

কমর্সূিচেত অংশ েনন েজলা আইনজীিব সিমিতর সাধারণ স�াদক পাথর্ 
পাল েচৗধুরী, শহর বয্বসায়ী সিমিতর সাধারণ স�াদক পারেভজুল 
ইসলাম হাজারী, শহর বয্বসায়ী কলয্াণ সিমিতর সাধারণ স�াদক কিব 
ইকবাল আলম, সি�িলত সাং�ৃিতক েজােটর সাধারণ স�াদক সমর 
েদবনাথ, সুজন েজলা কিমিটর েকাষাধয্ক্ষ েখারেশদ আলম বাবলু, েফনী 
েপৗর কিমিটর সাধারণ স�াদক ইমন উল হক ও সদর উপেজলা কিমিটর 
সাধারণ স�াদক আলী হায়দার মািনকসহ সুজন-এর �ানীয় েনতৃবৃ� ও 
গণয্মানয্ নাগিরকবৃ�।

তথয্ পািঠেয় সহায়তা কেরেছন: আ�িলক সম�য়কারী জয়� কর ও মুিশর্কুল ইসলাম িশমুল এবং জনাব শাহাদাত েহােসন, সাধারণ স�াদক, সুজন, েফনী েজলা কিমিট।

বাংলােদেশ কেরানাভাইরােসর সবর্েশষ িচ�:
েমাট আ�া�: ২,৪৫৬ জন
েমাট মৃতুয্: ৯১ জন
েমাট সু�: ৭৫ জন
তথয্সূ�: আইইিডিসআর; তািরখ: ১৯-০৪-২০২০


