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স�াদকীয়:

তথ্য পািঠেয় সহায়তা কেরেছন: ঢাকা অ�েলর আ�িলক সম�য়কারী মুিশৰ্কুল ইসলাম িশমুল এবং িসেলট অ�েলর এ্যাকাউ�স অিফসার এ েক কুদরত পাশা। 

কেরানা েমাকােবলায় জনসেচতনতা বৃি�সহ �িতেরাধ সাম�ী িবতরেণর কাজ অব্যাহত েরেখেছ সুজন-এর ব�ুরা। খাদ্য সহায়তা �দােনর 
কাজও েথেম েনই। পাশাপািশ সংগঠেনর �াভািবক সাংগঠিনক কাযৰ্�েম েফরারও েচ�া চলেছ। এ সকল উেদ্যােগর কথাই থাকেছ সুজন 
ই-িনউজ েলটার, চি�শতম সংখ্যায়।

�িতব�ীেদর পােশ সুজন ও ে��স সমাজ কল্যাণ সংসদ

মুি�গ� েজলার �নগের �িতব�ীেদর পােশ দাঁিড়েয়েছ সুজন ও বাগবাড়ী ে��স সমাজ 
কল্যাণ সংসদ। গত ৩ েসে��র ২০২০, সকােল ১৮িট দুঃ� �িতব�ী পিরবােরর মােঝ 
পিরবার�িত ৫ েকিজ চাল, ১ কাটুৰ্ন িব�ুট, ঔষধ, খাবার স্যালাইন, মা� ও িশশুেদর জন্য 
চেকােলট িবতরণ করা হয় সংগঠন দুিটর উেদ্যােগ। এ উপলেক্ষ একিট অনু�ােনর 
আেয়াজন করা হয়। ে��স সমাজ কল্যাণ সংসেদর �িত�াতা সভাপিত ও সুজন-মুি�গ� 
েজলা কিমিটর িসিনয়র যু� স�াদক জনাব েমা: জিসম েমাল্যার সভাপিতে� অনুি�ত 
আেলাচনা সভায় �ধান অিতিথ িহেসব উপি�ত িছেলন মুি�গ� উপেজলা সমাজ েসবা 
অিফসার জনাব মাহাফুজা পারভীন েচৗধুরী এবং িবেশষ অিতিথ িহসােব উপি�ত িছেলন 
উপেজলা যুব উ�য়ন অিফসার জনাব আ�ুল বাকী। এছাড়াও উপি�ত িছেলন সমাজ েসবা 
অিফেসর আ�ুল খােলক, েমাঃ েলাকমান, িফ� সুপারভাইজার সালমা আইিরন, যুব উ�য়ন 
অিফেসর ইউসুফ েহােসন, সুজন-এর েজলা সাংগঠিনক স�াদক ডাঃ মাসুম খানঁ ডালু, 
েরখা েম�ার, আলমগীর েম�ার, ে��স সমাজকল্যাণ সংসেদর সাধারণ স�াদক িরমন 
েহােসন, ভাইস েচয়ারম্যান শহীদুল ইসলাম বাবু, অথৰ্  স�াদক হারুন অর রশীদ, দ�র 
স�াদক তানভীর ইসলাম রািফ, িমলন েমা�া, শিরফুল, িহেমল, িসজান, অনন, নুরু েমা�া, 
কু�ুস েমা�া, লুৎফর েদওয়ান �মূখ।

আেলাচনা সভায় �ধান অিতিথর ব�েব্য জনাব মাহাফুজা পারভীন েচৗধুরী কেরানাকােলর 
শুরু েথেকই সুজন ও ে��স সমাজ কল্যাণ সংসেদর িবিভ� ধরেনর কাযৰ্�েম ভূয়সী 
�শংসা কেরন এবং সবসময় অসহায় মানুেষর পােশ থাকার আ�ান জানান।

গাজীপুর েমে�া সদর ও বাসন থানা এলাকায় মা� িবতরণ

সুজন-গাজীপুর মহানগর কিমিটর উেদ্যােগ গাজীপুর েমে�া সদর ও বাসন থানা এলাকায় 
পথচারীেদর মা� িবতরণ করা হেয়েছ। মা� িবতরেণর পূেবৰ্ গাজীপুর মহানগরভূ� েমে�া 
সদর থানা ও বাসন থানার িবিভ� রা�ার েমােড় েমােড় জনসেচতনতামূলক পথসভার 
আেয়াজন করা হয়। গত ৩ েসে��র ২০২০, সকােল গাজীপুর েমে�া সদর থানা এলাকায় 

এবং িবেকেল বাসন থানা এলাকার জনবহুল �ানগুেলােত এই জনসেচতনতামূলক পথসভা 
ও মা� িবতরণ কাযৰ্�ম পিরচািলত হয়। 

গাজীপুর েমে�া সদর থানা এলাকার পথসভাগুেলােত সভাপিত� কেরন সুজন-েমে�া সদর 
থানা কিমিটর সভাপিত জনাব নািদম েমাড়ল এবং বাসন থানা এলাকার পথসভাগুেলােত 
সভাপিত� কেরন সুজন-গাজীপুর মহানগর কিমিটর িনবৰ্াহী সদস্য জনাব নািহদ েচৗধুরী। 

দুিট থানার পথসভায় উপি�িতসহ মা� িবতরণ কাযৰ্�েম অংশ�হণ কেরন মহানগর 
কিমিটর সভাপিত জনাব মিনরুল ইসলাম রািজব, সাধারণ স�াদক জনাব েমেহদী রানা 
েচৗধুরী, িনবৰ্াহী সদস্য জনাব িমজানুর রহমান, েমে�া সদর থানার সহ-সভাপিত জনাব 
শামীম আহেমদ, সাধারণ স�াদক আমানু�াহ েদওয়ান, যু� সাধারণ স�াদক আিরফ 
েহােসন, �চার স�াদক সাদাব ইসলাম, সদস্য ডাঃ আলী আজগর, আলী আকবর �মুখ। 
পথসভায় সুজন েনতৃবৃ� মা� পিরধান করা, ঘন ঘন সাবান িদেয় হাত েধায়া ও শারীিরক 
দূর� বজায় রাখাসহ যথাযথভােব �া�্যিবিধ েমেন চলার উপর গুরু�ােরোপ কের ব�ব্য 
রােখন।    

সুনামগে�র শা�া উপেজলায় সুজন-এর কিমিট গঠন

সুনামগে�র শা�া উপেজলায় সুজন-এর কিমিট গিঠত হেয়েছ। গত ৫ েসে��র ২০২০, 
শিনবার, শােহদ আলী মেডল উ� িবদ্যালেয় হাওর বাচঁাও আে�ালন, শা�া উপেজলা 
সভাপিত তরুণ কাি� দােসর সভাপিতে� ও জাতগাওঁ সরকাির �াথিমক িবদ্যালেয়র �ধান 
িশক্ষক অনািদ তালুকদােরর স�ালনায় অনুি�ত সভায় উ� কিমিট গিঠত হয়। সভায় 
�ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন সুজন-সুনামগ� েজলা সহ-সভাপিত সািহনা েচৗধুরী 
রুিব এবং িবেশষ অিতিথ িহেসেব  উপি�ত িছেলন েজলা কিমিটর সাধারণ স�াদক 
�ভাষক ফজলুল কিরম সাইদ, যু� স�াদক ওবায়দুল হক িমলন, িদরাই উপেজলা 
কিমিটর সহ-সভাপিত ও িদরাই ে�স�াব সভাপিত সামছুল ইসলাম সরদার �মূখ। সভায় 
ব�ব্য রােখন সুজন সিচবালেয়র �িতিনিধ এেক কুদরত পাশা, েজলা কিমিটর সদস্য 
মাইদুল ইসলাম খান মামুন, শাহীদ আলী উ� িবদ্যালেয়র �ধান িশক্ষক আিরফ েমাহা�দ 
দুলাল, রূপসা সরকাির �াথিমক িবদ্যালেয়র �ধান িশক্ষক িবধান চ� তালুকদার, 
সহেদবপাশা সরকাির �াথিমক িবদ্যালেয়র �ধান িশক্ষক সুদী� কুমার দাস, শা�া 
উপেজলা ে�স�ােবর সভাপিত বকুল আহেমদ তালুকদার, কাি�গাওঁ সরকাির �াথিমক 
িবদ্যালেয়র �ধান িশক্ষক কানন বালা সরকার, হিরনগর সরকাির �াথিমক িবদ্যালেয়র 
�ধান িশক্ষক সূযৰ্লাল দাস, �ভাষক েরজাউল কিরম, েপা� অিফেসর কি�উটার িশক্ষক 
সমর চ� দাস, ইসলামগ� কেলেজর শরীর চচৰ্া িশক্ষক িদলীপ কুমার দাস �মূখ।

সভায় সবৰ্স�িত�েম তরুণ কাি� দাস, আজমান গিন তালুকদার ও রবী� দােসর সম�েয় 
িতন সদস্য িবিশ� উপেদ�া পিরষদ গঠনসহ ২৩ সদেস্যর কাযৰ্িনবৰ্াহী পিরষদ গঠন করা 
হয়। কিমিটেত সভাপিত ও সাধারণ স�াদক পেদ িনবৰ্ািচত হন যথা�েম অনািদ কুমার 
তালুকদার ও বকুল আহেমদ তালুকদার। অন্যান্য পদসমূেহ িনবৰ্ািচত হন সহ-সভাপিত 
কানন বালা সরকার, আিরফ েমাহা�দ দুলাল ও আ�ুল মা�ান; যু� স�াদক সু�ত কুমার 
দাস; সাংগঠিনক স�াদক সুিদ� কুমার দাস; অথৰ্ স�াদক িবধান চ� তালুকদার; সদস্য 
জয়� েসন, শা� কুমার তালুকদার, িব�ব রায়, চ�া তালুকদার, হািববুর রহমান হািবব, 
সুযৰ্লাল দাস, আ�ুল হািমদ, সজল চ� সরকার, অপু র�ন, রবী� চ�, আ�ুল কিরম, 
অরিব� দাস, েরজাউল কিরম ও আল আিমন।


