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স�াদকীয়:

কেরানাভাইরােসর ভয়াবহতায় সৃ� অচলব�া যত দীঘর্ািয়ত হে�, ৈদনি�ন আেয়র উপর িনভর্রশীল জনেগা�ীর খাদয্াভাবও ততই �কট হে�। এই 
সংকট �ত িনরসন না হেল, স�টাপ� িবপুল সংখয্ক মানুষেক দীঘর্েময়াদী খাদয্ িনরাপ�া কমর্সূিচর আওতায় আনেত হেব সরকারেক। আশার কথা 
েয, সরকাির সহায়তার পাশাপািশ মানবতার টােন িবিভ�মুখী উেদয্াগ িনেয় এিগেয় আসেছ মানুষ; যার মেধয্ রেয়েছন সুজন-এর ব�ুরাও। তাঁেদর এই 
কু্ষ� কু্ষ� �েচ�ার কথা অনয্ানয্ ব�ুেদর জানান িদেতই ধারাবািহক �ি�য়ার অংশ িহেসেব �কািশত হেলা এই িনউজ েলটার।

িঝনাইদেহ সুজন ও িপিপিজ'র েযৗথ উেদয্াগ:

সুজন িঝনাইদহ েজলা কিমিট ও িপস ে�সার �েপর েযৗথ উেদয্ােগ গত 
১৫ এি�ল ২০২০-এ, িঝনাইদহ সদর উপেজলাধীন সুরাট ইউিনয়েনর 
লাউিদয়া �ােমর ৫০িট দির� পিরবােরর মােঝ শারীিরক দুরে�র িনয়ম 
অনুসরণ কের খাদয্সহ সহায়তা সাম�ী িবতরণ করা হয়। সহায়তা 
সাম�ীর মেধয্ িছল ১০ েকিজ চাল, ১ েকিজ ডাল ১ েকিজ আলু, ১িট মা� 
ও ১িট সাবান।

সুজন-িঝনাইদহ েজলা কিমিটর সাধারণ স�াদক শরীফ মাহমুদুল হাসান, 
িপিপিজ'র িপস অয্া�ােসডর জনাব আেনায়ারুল ইসলাম বাদশা ও িপিপিজ 
সদসয্ আহসান হািবব রণকসহ �ানীয় সুজন েনতৃবৃ� িবতরণ কােজ অংশ 
েনন।

গাবতলীেত কমর্হীনেদর মােঝ খাদয্ িবতরণ:

সুজন-বগুড়া েজলার গাবতলী উপেজলা কিমিটর উেদয্ােগ গত ১৬ এি�ল 
২০২০, বৃহ�িতবার, গাবতলী সদর উপেজলার িবিভ� �ােন ২৭িট 

কমর্হীন দির� পিরবােরর মেধয্ বািড় বািড় িগেয় খাদয্ সাম�ী িবতরণ করা 
হয়। খাদয্ সাম�ীর মেধয্ িছল পিরবার �িত ৩ েকিজ চাল, ২ েকিজ আলু, 
৫০০ �াম েপয়ঁাজ, ৫০০ �াম ডাল ও ২৫০ �াম মিরচ। সােথ িছল একিট 
সাবান।

সংগঠেনর গাবতলী উপেজলা কিমিটর সাধারণ স�াদক সাংবািদক আবু 
মুসাসহ অনয্ানয্ �ানীয় েনতৃবৃ� িবতরণ কােজ অংশ েনন।

সুজন ও নবাবগ� এিস �ােবর েযৗথ উেদয্াগ:

সুজন-লালবাগ থানা কিমিট ও ঐিতহািসক পুরাণ ঢাকার নবাবগ� এিস 
�ােবর েযৗথ উেদয্ােগ গত ১০ এি�ল ২০২০, শু�বার, কেরানাভাইরােসর 
�ভােব েঘািষত লকডাউেন আটেক পড়া ৩০০িট দির� পিরবােরর মােঝ 
খাদয্ সাম�ী িবতরণ করা হয়। খাদয্ সাম�ীর মেধয্ িছল ৩ েকিজ চাল, ১ 
েকিজ ময়দা, ১ েকিজ ডাল ও ১ েকিজ েপয়ঁাজ।

নবাবগ� এিস �ােবর স�ািনত উপেদ�া, বাংলােদশ আওয়ামী লীগ, ঢাকা 
মহানগর দিক্ষেণর সাধারণ স�াদক আলহা� েমাঃ হুমায়ূন কিবর িবতরণ 
কােজর শুভ উে�াধন কেরন। সুজন-ঢাকা মহানগর কিমিটর সহ-স�াদক 
ও লালবাগ থানা কিমিটর সাধারণ স�াদক েমাহা�দ েসিলেমর েনতৃে� 
সুজন ও এিস �ােবর �ানীয় েনতৃবৃ� িবতরণ কােজ অংশ েনন। খাদয্ 
িবতরণ ছাড়াও সুজন-লালবাগ থানা কিমিট �ানীয় যুবকেদর সহায়তায় গত 
১ এি�ল ২০২০ তািরেখ লালবাগ থানার িবিভ� সড়েক জীবাণুনাশক ে� 
করােনার বয্ব�া কের।

তথয্ পািঠেয় সহায়তা কেরেছন: আ�িলক সম�য়কারী মুিশর্কুল ইসলাম, এলাকা সম�য়কারী েমাঃ িগয়াস উি�ন এবং জনাব হুমায়ূন ইসলামল তুহীন, সাধারণ স�াদক, সুজন, বগুড়া েজলা কিমিট।

বাংলােদেশ কেরানাভাইরােসর সবর্েশষ িচ�:
েমাট আ�া�: ৩,৩৮২ জন
েমাট মৃতুয্: ১১০ জন
েমাট সু�: ৮৭ জন
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