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স�াদকীয়:

তথ্য পািঠেয় সহায়তা কেরেছন: আ�িলক সম�য়কারী মুিশৰ্কুল ইসলাম িশমুল, ঢাকা অ�ল ও িজ�ুর রহমান, কুিম�া অ�ল এবং অনুপম রায়, ডাটা এি� অপােরটর, রংপুর অ�ল। 

কেরানাভাইরােসর �েকাপ না কমেলও মানুেষর মেধ্য ভীিত অেনকাংেশই কেমেছ। ফেল �া�্যিবিধ েমেন চলা বা মা� ব্যবহােরর �বণতাও 
�াস েপেয়েছ যেথ�। িবষয়িট ভাবাে� সেচতন মানুষেদর, ভাবাে� কেরানাভাইরাস েমাকােবলায় মােঠ থাকা সুজন-এর ব�ুেদরও। েসই 
ভাবনা ও শ�া েথেক িবিভ� এলাকার সুজন েনতৃবৃ� আবারও রা�ায় েনেমেছ মানুষেক সেচতন করাসহ �িতেরাধ সাম�ী িবতরেণ। 
সুজন-এর ব�ুেদর এসকল উেদ্যােগর কথা তুেল ধরেতই এবাের �কািশত হেলা সুজন ই-সংবাদ, আটি�শতম সংখ্যা।

বিধৰ্ত পিরবহন ভাড়া �ত্যাহােরর দািবেত মানবব�ন

বিধৰ্ত পিরবহন ভাড়া কমােনার �ত্যাহােরর িবিভ� নাগিরক ও সামািজক সংগঠন 
সি�িলতভােব মানবব�ন কেরেছ। ১৪ আগ� ২০২০, সকাল সােড় দশটায়, ঢাকার 
আিজমপুর বাস�াে� আেয়ািজত এই মানবব�েন অংশ েনয় সুজন-সুশাসেনর জন্য 
নাগিরক, সুব�ন সামািজক কল্যাণ সংগঠন, পিরেবশ আে�ালন ম�,  যবু ফাউে�শন, 
সেচতন নগরবাসী, িবিড ি�ক ও আমরা দূবৰ্ার। পিরেবশ আে�ালন মে�র সভাপিত 
আিমর হাসান মাসুেদর সভাপিতে� এবং সুজন-এর েনতা রু�ম খােনর স�ালনায় অনুি�ত 
মানবব�েন ব�ব্য রােখন  সুজন-ঢাকা অ�েলর সম�য়কারী মুিশৰ্কুল ইসলাম িশমুল, 
সুব�ন সামািজক সংগঠেনর সভাপিত ও সুজন-ঢাকা েজলার সহ-সাংগঠিনক স�াদক 
েমাহা�দ হািববুর রহমান, সুব�ন সামািজক সংগঠেনর সাধারণ স�াদক েমা মকুবুল 
েহােসন, পবা’র িসেক শািকল েরহমান, িবিড ি�েকর আিমনুল ইসলাম টু�ুস �মূখ।

সমােবেশ ব�ারা বেলন গণপিরবহেন �া�্যিবিধ মানা হে� না। েযসব শতৰ্ অনুসরণ কের 
বিধৰ্ত ভাড়া আদােয়র কথা বলা হেয়িছল তার েকােনাটাই মানা হে� না। আেগর মেতাই 
গাদাগািদ কের যা�ী বহন করা হে�। কেরানাকালীন ক্ষিত পুিষেয় েনওয়ার জন্য সরকােরর 
বিধৰ্ত ৬০ শতাংশ ভাড়া বৃি�র ফেল একিদেক কেরানা সংকেট কমৰ্হীন ও আয় কেম 
যাওয়া েদেশর সাধারণ মানুেষর যাতায়াতসহ তােদর সাধারণ জীবন যাপন করা দুিবৰ্সহ 
হেয় উেঠেছ। অপরিদেক গাদাগািদ কের যা�ী বহন করার ফেল কেরানাভাইরাস ব্যাপক 
িব�ােরর আশংকা েদখা িদেয়েছ। ফেল আমরা সরকারসহ যথাযথ কতৃৰ্পেক্ষর কােছ দািব 
জানাি� অিবলে� বিধৰ্ত ৬০ শতাংশ পিরবহন ভাড়া �ত্যাহার করেত হেব এবং পিরবহেন 
কেঠারভােব �া�্য িবিধ েমেন চলেত হেব।

চাদঁপুের সুজন-এর উেদ্যােগ মা� ও হ্যা� স্যািনটাইজার িবতরণ

সুজন-চাদঁপুর েজলা কিমিটর উেদ্যােগ ের�-এ-কার চালক, বাস চালক, অেটাির�া চালক 
ও যা�ীেদর মােঝ মা� ও হ্যা� স্যািনটাইজার িবতরণ করা হেয়েছ। গত ২৫ আগ� ২০২০, 

বৃহ�িতবার, দুই শতািধক মানুেষর মেধ্য এই মা� ও হ্যা� স্যািনটাইজার িবতরণ করা হয়।

সুজন-চাদঁপুর েজলা কিমিটর সভাপিত েগালাম িকবিরয়া জীবন ও সাধারণ স�াদক রিহম 
বাদশার েনতৃে� পিরচািলত এই কাযৰ্�েম আরও অংশ েনন সহ-সাধারণ স�াদক আল 
ইমরান েশাভন, সহ-সাংগঠিনক স�াদক িরয়াদ েফরেদৗস, �চার স�াদক মাসুদ আলম, 
দ�র স�াদক জািহদুল হক িমলন, িনবৰ্াহী সদস্য আ�ুস সালাম আজাদ জুেয়ল �মুখ। 
উে�খ্য, গত ১৬ জুলাই ২০২০-এ, সুজন-এর উেদ্যােগ চাদঁপুর শহের পাচঁ শতািধক 
মানুেষর মেধ্য মা� ও হ্যা� স্যািনটাইজার িবতরণ করা হয়।

গাজীপুেরর ট�ীেত পথচারীেদর মােঝ মা� িবতরণ

সুজন-গাজীপুর মহানগর ও ট�ী থানা কিমিটর েযৗথ উেদ্যােগ গত ২৭ আগ� ২০২০-এ, 
ট�ী থানার েচরাগ আলী এলাকায় জনসেচতনতামূলক পথসভা ও মা� িবতরণ করা হয়। 
পথসভায় বাধ্যতামূলকভােব মা� পিরধানসহ যথাযথভােব �া�্যিবিধ েমেন চলার উপর 
গুরু�ােরাপ করা হয়। মা� িবতরেণর েক্ষে� ির�া চালক, পথচারী ও পথিশশুসহ 
িন�িবে�র মানুষেদর অ�ািধকার িদেয় পাচঁ শতািধক মা� িবতরণ করা হয়।

সুজন-গাজীপুর মহানগর কিমিট সভাপিত জনাব মিনরুল ইসলাম রািজেবর সভাপিতে� 
অনুি�ত পথ সভাগুেলােত ব�ব্য রােখন গাজীপুর মহানগর কিমিটর সাধারণ স�াদক 
েমেহদী রানা েচৗধুরী; মহানগর কিমিটর �চার ও �কাশনা স�াদক ও ট�ী থানা কিমিটর 
সাধারণ স�াদক েমাঃ আিরফ েচৗধুরী; ট�ী থানা কিমিটর সদস্য মাসুদ েহােসন, আকাশ, 
নবীন েহােসন, আ�ুল আউয়াল �মূখ।

দৃি� �িতব�ী িশশুেদর পােশ সুজন-রংপুর মহানগর কিমিট

সুজন-রংপুর মহানগর কিমিট কেরানাকােল দৃি� �িতব�ী িশশুেদর পােশ দািঁড়েয়েছ। 
কিমিটর সভাপিত অধ্যক্ষ খ�কার ফখরুল আনাম েব�ু’র উেদ্যােগ গত ৩১ জুলাই 
২০২০-এ, রংপুর শহেরর এরশাদ নগর এলাকায় অবি�ত বাইতুর রহমান দৃি� �িতব�ী 
হািফিজয়া মা�াসা ও িল�াহ্ েবািডং- এর ১০ জন অ� িশশুর মােঝ ঈদ ব� ও নগদ অথৰ্ 
সহায়তা �দানসহ মা� িবতরণ করা হয়। এ সময় সুজন-রংপুর মহানগর কিমিটর সদস্য 
এডেভােকট েবলাল আহেমদ ও আন� িটিভর েজলা �িতিনিধ ও সুজন সদস্য এম.িড. ি�� 
তারঁ সােথ িছেলন। দৃি� �িতব�ী িশশুেদর পােশ দাড়ঁােনার েক্ষে� সুজন-এর এই উেদ্যাগিট 
যেথ� �সংিশত হেয়েছ।


