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স�াদকীয়:

কেরানাভাইরােসর �েকাপ বাড়েছ। বাড়েছ দির� মানুেষর অসহায়�। েকাথাও েকাথাও বাড়েছ বি�তেদর েক্ষাভ-িবেক্ষাভও। 
পাশাপািশ বাড়েছ িবপ� মানুেষর �িত সহেযািগতার উেদয্াগও। এমিন িকছু উেদয্ােগর কথা তুেল ধরা হেলা এই িনউজ েলটাের; 
েয উেদয্াগগুেলা িনেয়িছেলন সুজন-এর ব�ুরা।

িচিকৎসক ও �া�য্কমর্ীেদর জনয্ েফস িশ� িবতরণ:

সুজন-েমাংলা উপেজলা কিমিটর সাধারণ স�াদক েমাঃ নূর আলম েশেখর 
উেদয্ােগ খুলনা ও বােগরহাট েজলার িবিভ� হাসপাতােল িচিকৎসক ও 
�া�য্কমর্ীেদর জনয্ েফস িশ� িবনামূেলয্ িবতরণ করা হয়। কুেয়ট-এর ছা� 
সুিমত চ� ও বিরশাল েমিডেকল কেলেজর ছা� েহদােয়তু�ামান অনর্েবর 
েনতৃে� েমাংলার একদল ছা� এই েফস িশ� ৈতির কের।

�থম পযর্ােয় গত ১৭ এি�ল ২০২০-এ খুলনা েমিডেকল কেলজ 
হাসপাতােলর কেরানা ইউিনট ও েমাংলা উপেজলা �া�য্ কমে��-এ ১০০ 
েফস িশ� িবতরণ করা হয়। ি�তীয় পযর্ােয় ২০ এি�ল ২০২০, েসামবার 
খুলনা েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল, েশখ আবু নােসর িবেশষািয়ত 
হাসপাতাল, খুলনা সদর হাসপাতাল, আদ�ীন হাসপাতাল, বিটয়াঘাটা 
উপেজলা �া�য্ কমে��, ফুলতলা উপেজলা �া�য্ কমে�� ও রামপাল 
উপেজলা �া�য্ কমে�ে� ৫০০ েফস িশ� িবতরণ করা হয়।

েমাঃ নূর আলম েশেখর সািবর্ক বয্ব�াপনায় েফস িশ� ��েতর কােজ 
সহেযািগতা কের কুেয়ট এয্ালামনাই, েমাংলার শাহীন সাইফু�াহ এবং নাম 
�কােশ অিন�ুক একজন �বাসী িচিকৎসক।

িসেলেট চা-�িমক, মিনপুরী ও ওরাও স�দােয়র মেধয্ 
উপহার িবতরণ:

গত ১৯ ও ২০ এি�ল ২০২০-এ সুজন-িসেলট েজলা কিমিটর েনতৃে� 
মািছমপুর এলাকায় চা-�িমক, মিনপুরী ও ওরাও স�দায়সহ অনয্ানয্ 
ধমর্াবল�ী ১১৫িট পিরবােরর মেধয্ সহায়তা সাম�ী বািড় বািড় িগেয় িবতরণ 
করা হয়। সহায়তা সাম�ীর মেধয্ িছল ৫ েকিজ চাল, ৫০০ �াম ডাল ও 
একিট হুইল সাবান।

সুজন-িসেলট েজলা কিমিটর সভাপিত, িবভাগীয় সম�য় কিমিটর আ�ায়ক 
ও েক�ীয় িনবর্াহী সদসয্ জনাব ফারুক মাহমুদ েচৗধুরীর সািবর্ক 
বয্ব�াপনায় সহায়তা সাম�ী িবতরেণর দািয়ে� িছেলন লক্ষীকা� িসংহ, 
সুিজত বরাক, িমলন ওরাও �মূখ। উে�খয্, সহায়তা সাম�ী িবতরেণর এই 
কাযর্�ম চলমান থাকেব।

কেরানা েমাকােবলায় শােয়�াগে� িবিভ� উেদয্াগ:

কেরানাভাইরাস েমাকােবলায় িবিভ�মুখী উেদয্ােগ সািমল হেয়েছ সুজন 
শােয়�াগ� উপেজলা ও েপৗর কিমিট। উেদয্াগসমূেহর মেধয্ িছল:

* ২৬ মাচর্, ২০২০: শােয়�াগ� সদের ২০০০ জনসেচতনতামূলক 
িলফেলট এবং �মজীিব মানুষেদর মেধয্ ১০০ সাবান িবতরণ।

*২৯ ও ৩০ মাচর্ ২০২০: ১০িট দির� পিরবােরর মেধয্ সহায়ক সাম�ী (৩ 
েকিজ চাল, ২ েকিজ আলু, ১ েকিজ ডাল, ১ েকিজ েপয়ঁাজ, ১ েকিজ লবন, 
১ িলটার েতল ও ১িট সাবান) িবতরণ।

*২১-২৪ এি�ল ২০২০: ১০০০ �মজীিব (ির�াওয়ালা, ভয্ানওয়ালা, 
িদনমজুর, স�ীিবে�তা, ফুটপােতর হকার) মানুেষর মধয্ িনজ� উেদয্ােগ 
বানােনা কয্াপ ও মা� িবতরণ শুরু, যা ২৪ এি�ল স�� হেব।

এ সকল কােজর েনতৃ� েদন সুজন-শােয়�াগ� উপেজলা কিমিটর 
সভাপিত জনাব জালাল উি�ন রুিম ও শােয়�াগ� েপৗর কিমিটর সভাপিত 
আ�ুর রিকব।

তথয্ পািঠেয় সহায়তা কেরেছন: আ�িলক সম�য়কারী মাসুদুর রহমান র�ু ও হািফজুর রহমান েনামান।

বাংলােদেশ কেরানাভাইরােসর সবর্েশষ িচ�:
েমাট আ�া�: ৪,১৮৬ জন
েমাট মৃতুয্: ১২৭ জন
েমাট সু�: ১০৮ জন
তথয্সূ�: আইইিডিসআর; তািরখ: ২৩-০৪-২০২০

স�ািনত সুজন েনতৃবৃ�,
বতর্মান পিরি�িতেত আমােদর �াভািবক কাযর্�ম �ায় ব� হেয় িগেয়েছ। 
অনলাইনিভি�ক কাযর্�মই এখন ভরসা। তাই েযাগােযােগর সুিবধার জনয্ 
সকেলর �িত ই-েমইল ও েফসবুক আইিড ০১৭১২-৫৯১২৪৮       
(িদলীপ সরকার) ও ০১৯১২-৭৪৮৮২৯ (সািবহা সুলতানা) না�াের 
এসএমএস কের পাঠােনার জনয্ িবনীত অনুেরাধ জানাি�।


