
স�াদক: ড. বিদউল আলম মজুমদার
িনবৰ্াহী স�াদক: িদলীপ কুমার সরকার
কৃতজ্ঞতা �ীকার: েসােহল রানা
�কাশনায়: সুজন সিচবালয়
আইিট ইউিনট �ডাকশন

সংখ্যা-৩৭ | ২৭ আগ�, ২০২০

স�াদকীয়:

তথ্য পািঠেয় সহায়তা কেরেছন: সুজন-ঈ�রগ� উপেজলা কিমিটর সাধারণ স�াদক নীলক� আইচ মজুমদার, চ��াম অ�েলর সম�য়কারী মাঈনুল ইসলাম ও িসেলট অ�েলর এ্যাকাউ�স অিফসার কুদরত পাশা।  

কেরানাকােলও েথেম েনই সুজন-এর সাংগঠিনক কাযৰ্�ম। �াভািবক সমেয়র মত না হেলও, কেরানা েমাকােবলায় কাযৰ্�ম পিরচালনার 
পাশাপািশ ধীের ধীের সাংগঠিনক কাযৰ্�ম শুরু করার েচ�া করেছন সারােদেশর সুজন-এর ব�ুরা। তােঁদর �েচ�ার কথা তুেল ধরেতই 
�কািশত হেলা সুজন ই-সংবাদ, সাইি�শতম সংখ্যা।

ঈ�রগ� উপেজলা সুজন-এর উেদ্যােগ মাসব্যাপী বৃক্ষেরাপণ কমৰ্সূিচ

জাতীয় েশাক িদবস ও মুিজববষৰ্ উপলেক্ষ জািতর জনক ব�ব�ু েশখ মুিজবুর রহমােনর 
�িত ��াঘৰ্ িনেবদেনর অংশ িহেসেব ময়মনিসংহ েজলার আওতাধীন সুজন-ঈ�রগ� 
উপেজলা কিমিট মাসব্যাপী বৃক্ষেরাপণ কমৰ্সুিচ �হণ কেরেছ। ১৬ আগ� ২০২০, েরাববার, 
সকােল উপেজলা পিরষদ চ�ের বৃক্ষেরাপণ কমৰ্সুচীর উে�াধন কেরন ঈ�রগ� উপেজলা 
িনবৰ্াহী অিফসার েমাঃ জািকর েহােসন। এসময় অনলাইেন যু� িছেলন সুজন-েক�ীয় 
কিমিটর সা�াদক ড. বিদউল আলম মজুমদার।

উে�াধনী অনু�ােন সুজন-ঈ�রগ� উপেজলা শাখার সভাপিত সাইফুল ইসলাম তালুকদার 
জানান, উপেজলার ১১িট ইউিনয়েন িবিভ� সামািজক, সাং�ৃিতক ও িশক্ষা �িত�ােন ফলদ 
ও বনজ বৃেক্ষর চারা েরাপণ করা হেব। অনু�ানিটেত আেরা উপি�ত িছেলন উপেজলা কৃিষ 
কমৰ্কতৰ্া সাধন কুমার গুহ মজুমদার, ে�স�াব সভাপিত আবুল কালাম আজাদ, সুজন 
ঈ�রগ� উপেজলা শাখার স�াদক নীলক� আইচ মজুমদার, যু� স�াদক েরজাউল 
কিরম রাজু, েকাষাধ্যক্ষ রতন েভৗিমক, জািটয়া ইউিনয়ন শাখার স�াদক েমাশাররফ 
েহােসন, বড়িহত ইউিনয়ন শাখার যু� স�াদক আ�ু�াহ আল েনামান, সাংবািদক হািববুর 
রহমান, উবায়দু�াহ রুিম, েহাসাইন েমাহা�দ তােরক, ইসিতয়াক আহেমদ ইসহাক, সুজন 
সদস্য ডাঃ রােজশ চ�বতৰ্ী পাথৰ্, েরাকসানা আ�ার, মু�া ৈকরী, নুসরাত জাহান �মুখ।

মাসব্যাপী বৃক্ষেরাপণ কমৰ্সুিচর অংশ িহেসেব ইেতামেধ্যই প�াইল উ� িবদ্যালয়, রাজীবপুর 
ইউিনয়ন পিরষদ চ�র, সাখুয়া আদশৰ্ িবদ্যা িনেকতন, উচািখলা উ� মাধ্যিমক িবদ্যালয়, 
িমলন সংঘ িক�ার গােটৰ্ন এ� মাধ্যিমক িবদ্যালয়, কািছমপুর উ� িবদ্যালয়, ধীতপুর উ� 
িবদ্যালয়, আল েমাবারক ইসলািময়া মা�াসা কমে��, আঠারবািড় রােয়র বাজার � � 
দিক্ষণাকালী মি�র এবং মি�কপুর লক্ষীগ� উ� িবদ্যালেয় ফলদ ও বনজ বৃক্ষেরাপণ করা 
হয় – যা মাসব্যাপী চলমান থাকেব। এ সকল কাযৰ্�েম সংি�� ইউিনয়েনর েনতৃবৃ� ছাড়াও 
সুজন-এর উপেজলা েনতৃবৃ� অংশ েনন।  

সুজন-তািহরপুর উপেজলা কিমিট পুনগৰ্ঠন

সুনামগ� েজলাভূ� সুজন-তািহরপুর উপেজলা কিমিট পুনগৰ্ঠন করা করা হেয়েছ। গত ২৪ 
আগ� ২০২০, েসামবার তািহরপুর বিণক সিমিতর কাযৰ্ালেয় তািহরপুর উপেজলা কিমিটর 
পুনগৰ্ঠেনর লেক্ষ্য আেয়ািজত সাধারণ সভায় গণতাি�ক প�িতেত বীর মুি�েযা�া হারুন 
অর রিশদেক সভাপিত ও িবিশ� সমাজ েসবক েহাসাইন শিরফ িব�বেক সাধারণ স�াদক 
কের ৩৫ সদস্য িবিশ� উপেজলা কিমিট গঠন করা হয়।

সুজন-তািহরপুর উপেজলা কিমিট সভাপিত অধ্যক্ষ সাইদুল িকবিরয়ার সভাপিতে� ও 
সাধারণ স�াদক বাহা উি�ন এর স�ালনায় অনুি�ত সভািটেত �ধান অিতিথ িহেসেব 
সুনামগ� েজলা কিমিটর সহ-সভাপিত জনাব আশরাফ েহােসন িলটন, িবেশষ অিতিথ 
িহেসেব তািহরপুর সদর ইউিনয়ন পিরষদ েচয়ারম্যান েবারহান উি�ন এবং অিতিথ িহেসেব 
েজলা কিমিটর যু� সাধারণ স�াদক ওবায়দুল হক িমলন ও সাংগঠিনক স�াদক এনামুল 
হক এনাম উপি�ত িছেলন। সভািটেত �ধান আেলাচক িছেলন েজলা কিমিটর সাধারণ 
স�াদক �ভাষক ফজলুল কিরম সাইদ। 

নবগিঠত কিমিটর অন্যান্যরা হেলন, িসিনয়র সহ-সভাপিত বাহা উি�ন, সহ-সভাপিত 
মুিজবুর রহমান, েমাশারফ েহােসন, লুৎফুর রহমান, েরাজা তালুকদার, সহ সাধারণ 
স�াদক আশরাফুল আলম, সিফকুল ইসলাম, েমা. কামরুল হাসান, সাংগঠিনক স�াদক, 
আলী আহমদ, সহ সাংগঠিনক কামাল েহােসন, অথৰ্ স�াদক �ীন ইসলাম, �চার ও 
�কাশনা স�াদক আবুল কােশম, িশক্ষা স�াদক জাহা�ীর আলম, সহ িশক্ষা স�াদক 
আ�ুল হাই, দ�র স�াদক েমা. রমজান আলী, �ীড়া স�াদক আলী আবদাল েখাকন, 
সদস্য নজরুল ইসলাম আখি�, নারায়ন চ� মালাকার, নুর েমাহা�দ, সিফকুল হক, আ�ুর 
রািকব, আইবুর রহমান, জিসম উি�ন, আ�ুল কািদর, রােসল িময়া, েতৗিফক, তানিজম 
হাসান েসাহাগ, েমা. ইশিতয়াক, রাজন চ�, আ�ুল মিতন, জয়নাল আেবদীন �মূখ।

ঈদগাওঁ থানা কিমিটর পিরিচিত সভা ও অিভেষক অনু�ান স��

ক�বাজার েজলার আওতাধীন সুজন-ঈদগাওঁ থানা কিমিটর পিরিচিত সভা ও অিভেষক 
অনু�ান স�� হেয়েছ। গত ৭ আগ� ২০২০, িবেকেল ঈদগাওঁ পাবিলক লাইে�রী 
িমলনায়তেন থানা সভাপিত মনজুর আলেমর সভাপিতে� ও সাধারন স�াদক েমা: 
েরজাউল কিরেমর পিরচালনায় অনুি�ত অিভেষক অনু�ানিটেত  �ধান আেলাচক িহেসেব 
উপি�ত িছেলন সুজন- ক�বাজার েজলা কিমিটর সাধারণ স�াদক জনাব মাহবুবুর 
রহমান এবং অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন েজলা কিমিটর সহ-সভাপিত েমা: জােবর ও 
সাংগঠিনক স�াদক েহাসাইনুল ইসলাম মাতবর। উে�খ্য, ক�বাজার েজলা নতুন এই 
থানািটেত সুজন-এর কিমিট গিঠত হয় গত ২৩ জুলাই ২০২০।

সুজন চ��াম অ�েলর সম�য়কারী েমা: মাঈনুল ইসলােমর সূচনা ব�েব্যর মধ্য িদেয় শুরু 
হওয়া অনু�ানিটেত �াগত ব�ব্য েদন, সুজন- ঈদগাওঁ থানা কিমিটর সাংগঠিনক স�াদক 
রািজবুল হক েচৗধুরী িরেকা। ব�ব্য রােখন- মাধ্যিমক ও উ� মাধ্যিমক িশক্ষা অিধদ�েরর 
অধ্যাপক সুলতান আহমদ, ইসলামপুর ইউিনয়েনর েচয়ারম্যান আবুল কালাম, েজলা সদর 
হাসপাতােলর সহকারী েরিজ�ার ডা: আবদুর রহমান আমানী, িবিশ� রাজনীিতক এম 
মমতাজুল ইসলাম, জালালাবাদ ইউিনয়েনর েচয়ারম্যান ইমরুল হাসান রােশদ, সংগঠেনর 
যু� স�াদক অধ্যাপক মমতাজ উি�ন আহমদ মহিসন, সমাজকল্যাণ স�াদক হুমায়ুন 
কিরম িসকদার। অনু�ানিটেত উপি�ত িছেলন- ক�বাজার সরকাির িব�িবদ্যালেয়র 
কেলেজর সহকারী অধ্যাপক েনছারুল হক, েমেহরেঘানা ের� কমৰ্কতা েমা: মামুন 
িময়া,প�ী িবদু্যৎ ঈদগাওঁ েজানাল অিফস এিজএম শিহদুল হক, ইসলামাবাদ েচয়ারম্যান নুর 
িছি�ক, ঈদগাওঁ বাজার কিমিটর সভাপিত শাহেনওয়াজ েচৗধুরী িম�ু, খিতব এনামুল হক 
ইসলামাবাদী, �ীড়ািবদ ৈছয়দ কিরম, েম�ার জা�াতুল েফরেদৗস, সুজন থানা শাখার 
সহসভাপিত ডা: ইউসুফ আলী, িশক্ষক িগয়াস উি�ন,অথৰ্ স�াদক আবু ৈতয়ব েচৗধুরী, 
মিহলা িবষয়ক স�াদক েরেহনা েনামান কাজল, দ�র স�াদক এম আবু েহনা সাগর, 
িনবাহৰ্ী সদস্য ব্যাংকার শিফকুল ইসলাম �মূখ।

অনু�ােন ব�ারা িবচার বিহৰ্ভূত হত্যা ব� করাসহ মাদক সংি�� সব আইন সমেয়াপেযাগী 
এবং �ত িবচার কাযৰ্কর করার দািব জানান। 
 


