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স�াদকীয়:

তথ্য পািঠেয় সহায়তা কেরেছন: আ�িলক সম�য়কারী জয়� কর ও মুিশৰ্কুল ইসলাম িশমুল; এলাকা সম�য়কারী িগয়াস উি�ন এবং সুজন-িপেরাজপুর েজলা কিমিটর সাধারণ স�াদক জনাব শাহ আলম েশখ।

কেরানাভাইরােসর �াদুভৰ্ােব মানুেষর জীবন িবপযৰ্� হেয় পড়েলও, েথেম থােকিন। এই িবপযৰ্েয়র মেধ্যই ইসলাম ধমৰ্াবল�ীেদর উদযাপন 
করেত হেয়েছ পিব� ঈদ । অন্যিদেক অেনক অ�েলর মানুষেক চরম দুেভৰ্ােগ েফেলেছ ভয়াবহ বন্যা। এই ধরেনর পিরি�িতেতও সুেখ-দুঃেখ 
মানুেষর পােশ থাকার েচ�া করেছ সুজন-এর ব�ুরা। তােঁদর �েচ�ার কথাগুেলা তুেল ধরার জন্য  ধারাবািহকভােব �কািশত হে� সুজন 
ই-সংবাদ। এবাের �কািশত হেলা ছি�শতম সংখ্যা।

�নগের ঈদ উপহার সাম�ী, ঔষধ ও মা� িবতরণ

পিব� ঈদুল আযহােক সামেন েরেখ গত ২৬ জুলাই ২০২০-এ, সুজন-�নগর উপেজলা 
কিমিট, �নগর ে��স সমাজ কল্যাণ সংসদ ও বাগবাড়ী সমাজ কল্যাণ সংসেদর েযৗথ 
উেদ্যােগ ৩৫৭িট পিরবােরর মােঝ ঈদ উপহার সাম�ী, ঔষুধ ও মা� িবতরণ করা হয়। 
ঈদ উপহার সাম�ীর মেধ্য িছল পিরবার�ািত ১ েকিজ েপালাওেয়র চাল, ২ প্যােকট েসমাই, 
১ েকিজ িচিন, ১ েকিজ মুিড় ও ১ িলটার দুধ। 

কেরানাভাইরােসর �াদুভৰ্ােব ক্ষিত�� কমৰ্হীন অসহায় গরীব ও দুঃ� পিরবােরর মােঝ ঈদ 
উপহার িবতরণ অনু�ােন  মসিজেদর ইমামেদরেকও আম�ণ জানােনা হয়। দুঃ�েদর মােঝ 
ঈদ উপহার সাম�ী িবতরণ অনু�ােন সভাপিত� কেরন সুজন-মু�ীগ� েজলার িসিনয়র যু� 
স�াদক ও বাগবাড়ী সমাজ কল্যাণ সংসেদর সভাপিত এডেভােকট েমাঃ জসীম েমা�া। 
�ধান অিতিথ িহসা েব উপি�ত িছ েলন �নগর উপেজলা সমাজেসবা অিফসার জনাব 
মাহফুজা পারিভন েচৗধুরী; িবেশষ অিতিথ িছেলন জনাব আ�ুল বারী, উপেজলা যুব উ�য়ন 
অিফসার �নগর; জনাব সুরাইয়া আশরাফী, উপেজলা মাধ্যিমক িশক্ষা অিফসার। অিতিথ 
িহেসেব উপি�ত িছেলন কুকুিটযা ইউিনয়ন পিরষেদর সিচব েমাঃ ইি�স েশখ এবং সদস্য 
েমাঃ েমাকেসদুর রহমান ও েমাসাঃ েরখা আ�ার।  অনু�ানিটেত সুজন-এর পক্ষ েথেক 
উপি�ত িছেলন সুজন-মু�ীগ� েজলা কিমিটর সাংগঠিনক স�াদক ডাঃ মাসুম খান ডালু; 
েযাগােযাগ িবষয়ক স�াদক েমাঃ শিফকুল ইসলাম বাবু ও সদস্য সাংবািদক তািরকুল 
ইসলাম। ে��স সমাজ কল্যাণ সংসেদর পক্ষ েথেক উপি�ত িছেলন উপেদ�া হাজী 
এনােয়ত েহােসন মৃধা; সাধারণ স�াদক, েমাঃ িমলন েহােসন; অথৰ্ স�াদক েমাঃ হারুন 
অর রিশদ; দ�র স�াদক েমাঃ তানিভর ইসলাম রাফী �মূখ। এছাড়াও িবিভ� মসিজেদর 
ইমামগণসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যি�বগৰ্ অনু�ােন উপি�ত িছেলন।

সভায় অিতিথবৃ� সকেলর উে�েশ্য বেলন, কেরানা েমাকােবলায় সকলেক সেচতন েথেক 
মা� পিরধানসহ যথাযথভােব �া�্যিবিধ েমেন চলেত হেব। ইমামেদর উে�েশ্য তারঁা বেলন, 
কেরানাভাইরাস িনেয় মানুেষর মােঝ অেনক ভুল ধারণা রেয়েছ। তােদর েসই ভুল ধারণা 
েথেক েবর করার েক্ষে� ইমাম সােহবেদর গুরু�পূণৰ্ ভূিমকা পালন করেত হেব। উে�খ্য, 
ইিতপূেবৰ্ও উপেরাে�িখত সংগঠনসমূেহর েযৗথ উেদ্যােগ কেরানাভাইরাস েমাকােবলায় 
ইমামেদর ভূিমকা শীষৰ্ক একিট মতিবিনময় সভা আেয়াজন করা হেয়িছল। 

বানভাসী মানুেষর পােশ সুজন-েনতা সে�াষ দ�
বাংলােদেশর েয কয়িট �ােন বন্যা পিরি�িত চরম আকার ধারণ কেরেছ টা�াইল েজলার 
েগাপালপুর ও ভুঞাপুর উপেজলা এর মেধ্য অন্যতম। এবােরর বন্যােক তী�তা ও �ািয়ে�র 
িবেবচনায় অ�আিশ সােলর বন্যার সােথ তুলনা করা হে� । এই বন্যায় আ�য়হীন হেয় 
পেড়েছ অসংখ্য মানুষ। এবার এই আ�য়হীন মানুেষর পােশ দাঁিড়েয়েছন সুজন-ভূঞাপুর 
উপেজলা কিমিটর সাধারণ স�াদক সে�াষ কুমার দ�; িযিন ফলদা শিরফুে�ছা বািলকা 
উ� িবদ্যালেয়র �ধান িশক্ষক এবং িদ হা�ার �েজ�-এর িপ িপ িজ-র িপস অ্যা�ােসডর। 
তারঁ উেদ্যােগ বন্যাতৰ্েদর জন্য ২৩ জুলাই েথেক িনজ িবদ্যালয় ফলদা শিরফুে�ছা বািলকা 

উ� িবদ্যালয়সহ ফলদা রাম সু�র ইউিনয়ন উ� িবদ্যালয় এবং ফলদা সরকাির �াথিমক 
িবদ্যালয় বন্যাতৰ্েদর জন্য খুেল েদওয়া হয়। উে�িখত আ�য় েক�সমূেহ আেশপােশর 
অধৰ্শতািধক বন্যা দুগৰ্ত পিরবারসহ গবািদপশুরও আ�েয়র ব্যব�া করা হেয়েছ – যা 
�েমই বৃি� পাে�।

আি�তেদর জন্য রা�া করা খাবার সরবরাহসহ উপেজলা �া�্য কমে�ে� এর সােথ 
েযাগােযাগ কের �া�্যেসবার ব্যব�া করা হেয়েছ। িদ হা�ার �েজ�-এর সহায়তায় তােদর 
মেধ্য মা� ও সাবান িবতরণ করা হেয়েছ। সরকাির সহায়তা িহেসেব  �েত্যক পিরবাের 
১০ েকিজ কের চাল েদওয়া হেয়েছ। এছাড়াও �ামী িবেবকা� েসবা সংেঘর সহেযািগতায় 
মুসিলম পিরবারসমূেহর মােঝ েসমাই, িচিন, দুধ, িচড়া ও মুিড় ঈদ উপহার িহেসেব িবিল 
করা হেয়েছ। আর একজন ে��া�তী িহেসেব অতীেতর মত সকল উেদ্যােগর েপছেন মূল 
উেদ্যাগী ভূিমকা পালন করেছন সে�াষ কুমার দ�।

িপেরাজপুের গরুর হােট সুজন-এর মা� িবতরণ
কেরানা �িতেরােধ ঈদুল আযহা উপলেক্ষ বসা গরুর হােট মা� 
িবতরণ কেরেছ সুজন-িপেরাজপুর েজলা কিমিট। গত ৩১ জুলাই 
২০২০-এ  িপেরাজপুর েপৗরসভা এলাকায় বসা গরুর হােট ৩০০ 
মা� িবতরণ করা হয়। সুজন-িপেরাজপুর েজলা কিমিটর সভাপিত 
জনাব মুিনরু�ামান নািসম, সহ-সভাপিত জনাব আফজাল 
েহােসন লাবলু, সাধারণ স�াদক জনাব শাহ আলম েশখ, সদস্য 
জনাব িফেরাজ খান ও জনাব কামরুল আহসান টুকু মা� িবতরণ 
কাযৰ্�েম অংশ েনন।

েশাকবাতৰ্া
জািতর ে�� স�ান, মুি�যু�কালীন কমা�ার, সুজন-অভয়নগর 
উপেজলা কিমিটর সহ-সভাপিত, নওয়াপাড়া কেলেজর �থম 
িনবৰ্ািচত িভ িপ, বাংলােদশ মুি�েযা�া সংসদ, অভয়নগর 
উপেজলা ইউিনট কমাে�র দীঘৰ্িদেনর কমা�ার স ম 
েমাশাররফ েহােসন গত ২৮ জুলাই ২০২০, রাত আনুমািনক 
২-৩০টায়, ব�ব�ু েশখ মুিজব েমিডেকল িব�িবদ্যালয় 
হাসপাতাল, ঢাকায় িচিকৎসাধীন অব�ায় মৃতু্যবরণ কেরেছন। 
িতিন ফুসফুেসর জিটল �দােহ ভুগিছেলন। তারঁ মৃতু্যেত সুজন 
েক�ীয় কিমিটর পক্ষ েথেক গভীর েশাক �কাশ করিছ এবং 
েশাকস�� পিরবােরর �িত সমেবদনা জ্ঞাপন করিছ। 
একইসােথ জািতর এই ে�� স�ােনর �িত আমরা ��া 
িনেবদন করিছ এবং তাঁর িবেদহী আ�ার শাি� কামনা করিছ। 


