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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।
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সংখ্যা-৪১ | ১৫ েসে��র, ২০২০

স�াদকীয়:

তথ্য পািঠেয় সহায়তা কেরেছন: সুজন-গাজীপুর মহানগর কিমিটর সভাপিত মিনরুল ইসলাম রািজব, ক�বাজার েজলা কিমিটর সাধারণ স�াদক মাহাবুবুর রহমান এবং হিবগ� েজলা কিমিটর সাংগঠিনক স�াদক মীর দুলাল। 

�িত�াল� েথেকই সুজন েদেশর গণত�, উ�য়ন ও সুশাসন �িত�ার লেক্ষ্য কাজ করার পাশাপািশ জন�ােথৰ্ িবিভ�মুখী কমৰ্কাে�র সােথ 
স�ৃ� রেয়েছ। কেরানাভাইরােসর �াদুভৰ্ােবর পর েথেক কেরানা েমাকােবলায় িবিভ� উেদ্যােগর পাশাপািশ অসহায় মানুেষর পােশ দাড়ঁােনার 
কাজিটেত গুরু�ােরাপ কেরেছ। ধীের ধীের �াভািবক কাযৰ্�েমও েফরার েচ�া করেছ সংগঠনিটর সারােদেশর েনতৃবৃ�। এসকল �েচ�ার 
কথাই থাকেছ এবােরর সুজন ই-সংবােদ।

গাজীপুর মহানগের সুজন-এর বৃক্ষেরাপণ কমৰ্সূিচ

“এেসা বৃক্ষ েরাপণ কির, বসবাসেযাগ্য পৃিথবী গিড়” এই ে�াগানেক সামেন েরেখ  
সুজন-গাজীপুর মহানগর ও সদর েমে�া থানা কিমিটর েযৗথ উেদ্যােগ বৃক্ষেরাপণ কমৰ্সূিচ 
পালন করা হয়। শহীদ তাজউ�ীন েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল ক্যা�ােস গােছর চারা 
েরাপেণর মধ্য িদেয় কমৰ্সূিচর শুভ উে�াধন কেরন শহীদ তাজউ�ীন েমিডেকল কেলজ 
হাসপাতােলর পিরচালক ডাঃ েমাঃ খিললুর রহমান। এসময় উপি�ত িছেলন হাসপাতালিটর 
উপ-পিরচালক ডাঃ তপন কাি� সরকার, সহকারী পিরচালক ডাঃ আিমনুল ইসলাম, 
আবািসক সাজৰ্ন ডাঃ কৃ� কুমার রায়, পরশমিণ ল্যাবেরটির �ুেলর উপাধ্যক্ষ নূরউি�ন 
েসাহাগ, সুজন-গাজীপুর মহানগর কিমিটর সভাপিত মিনরুল ইসলাম রািজব, সাধারণ 
স�াদক েমেহদী রানা েচৗধুরী, িনবৰ্াহী সদস্য এস এম িমজানুর রহমান ও এডেভােকট 
একা�র েহােসন, গাজীপুর সদর েমে�া থানার সভাপিত নািদম েমাড়ল, সহ-সভাপিত 
শািমম েহােসন, সাধারণ স�াদক আমান উ�াহ েদওয়ান, যু�-সাধারণ স�াদক আিরফুল 
ইসলাম আিরফ, সাংগঠিনক স�াদক সত্যনারায়ণ, �চার স�াদক সাফাত ইসলাম, সদস্য 
েমেহদী হাসান �মূখ। পের গাজীপুর সদর েমে�া থানার িবিভ� এলাকায় দুই শতািধক 
বনজ, ফলদ ও ঔষিধ গাছ লাগােনা হয়। এই কমৰ্সূিচর আওতায় আগামী কেয়কিদেন 
আরও কেয়ক হাজার গােছর চারা েরাপণ করা হেব। বৃেক্ষর চারা সরবরাহ কের কমৰ্সূিচেত 
সহেযািগতা করেছন বাংলােদশ বন গেবষণা ইনি�িটউট, চ��াম। 

ক�বাজােরর েজলা �শাসেকর কােছ সুজন-এর �ারকিলিপ

পূেবৰ্ আসা েরািহ�ােদর তািলকা ৈতিরসহ অসত্য তথ্য িদেয় েভাটার হওয়া েরািহ�ােদর 
নাগিরক� বািতল এবং তােদর �ত �ত্যাবাসেনর দািবেত ক�বাজােরর েজলা �শাসেকর 
কােছ �ারকিলিপ েপশ কেরেছ সুজন-ক�বাজার েজলা কিমিট। �ারকিলিপেত উে�খ 
করা হয়, ১৯৭৮ সাল েথেক সবৰ্েশষ ২০১৭ সােলর আগ� পযৰ্� আসা েরািহ�ােদর মেধ্য 
অেনেকই ক�বাজােরর িবিভ� েজলা এবং উপেজলায় ছিড়েয় িছিটেয় পেড়েছ। িবেশষ কের 
পূেবৰ্ আসা েরািহ�ারা অেনেকই িবেয়-শাদী কের এবং �ানীয়েদর আ�য় প�েয় অেনেক 
নাগিরক� িনেয়েছ। এেদর অেনেকই �ােম-গে� অপরাধকেমৰ্ জিড়ত হেয় পেড়েছ। অেনক 

েরািহ�া েছেল-েমেয় বাংলােদশী পিরচয় িনেয় উ� িশক্ষায় িশিক্ষত হেয় সরকাির-েবসরকাির 
চাকরীেত কমৰ্রত আেছ। তারা িবিভ� েক্ষে� এমনভােব অব�ান কের িনে�, তােত রাে�র 
িনরাপ�া ভিবষ্যেত হুমিকর মুেখ পড়েত পাের। েরািহ�ােদর কারেণ মাদক পাচার ও 
ব্যবহার ব�সহ িবিভ� ধরেনর অপরাধ �বণতা িনয়�েণ আনা যাে� না। উে�খ্য, পূেবৰ্ 
আসা েরািহ�ােদর অেনেকই তািলকার বাইের রেয়েছন।

তাই, উে�িখত িবষয়গুিল আমেল িনেয় সকল েরািহ�া, িবেশষ কের পূেবৰ্ আসা েরািহ�ােদর 
যথাযথভােব তািলকা ৈতির; যারা ইেতামেধ্য েভাটার হেয়েছ তােদর নাগিরক� বািতল এবং 
সেবৰ্াপির সকল েরািহ�ােদর �ত �ত্যবাসেনর দািবেত সুজন-ক�বাজার েজলা কিমিটর 
পক্ষ েথেক গত ১০ আগ� ২০২০-এ ক�বাজােরর েজলা �শাসক জনাব কামাল েহােসেনর 
কােছ �ারকিলিপ েপশ করা হয় । েজলা সুজন-এর পক্ষ েথেক েজলা �শাসেকর িনকট 
এই �ারকিলিপ েপশ কেরন কিমিটর সাধারণ স�াদক মাহাবুবুর রহমান এবং সদস্য ও 
এিপিপ এডেভােকট তাপস রিক্ষত। �ারকিলিপ েপশকােল সুজন েনতৃবৃ� সুজন-এর এই 
ব�ব্য রাে�র সেবৰ্া� নীিত িনধৰ্ারণী পযৰ্ােয় উ�াপনপূবৰ্ক যথাযথ ব্যব�া �হেণর আহবান 
জানােনা হয়। 

হিবগ� েজলার েগাপায়া ইউিনয়েন সুজন-এর কিমিট গঠন

হিবগ� েজলার েগাপায়া ইউিনয়েন সুজন-এর কিমিট গঠন করা হেয়েছ। গত ৭ েসে��র 
২০২০, েসামবার, িবেকল ৫টায়, ধুিলয়াকাল েজল েগইট সংল�  েহােটল শাপলার সামেন 
কিমিট গঠেনর লেক্ষ্য আেয়ািজত এক আেলাচনা সভায় এই কিমিট গিঠত হয়। 
সুজন-হিবগ� সদর উপেজলা কিমিটর  সভাপিত ৈসয়দ মইনুল হক আিরফ েচয়ারম্যােনর 
সভাপিতে� ও সাধারণ স�াদক েমাতািলব তালুকদার দুলাল এর পিরচালনায় অনুি�ত 
আেলাচনা সভায় �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন েগাপায়া ইউিনয়েনর সােবক  
েচয়ারম্যান ও হিবগ� েজলা সুজেনর সাধারণ স�াদক েচৗধুরী িমজবাহ উল বারী িলটন; 
িবেশষ অিতিথ িহসােব উপি�ত িছেলন েজলা কিমিটর সাংগঠিনক স�াদক মীর দুলাল।  
সভায় আরও উপি�ত িছেলন যু�-সাধারণ স�াদক আবদুল জিলল, সহ-সাংগঠিনক 
স�াদক এম এম গাউছ, আবদুল কািদর কাজল, আবু নােছর, েপৗর শাখার সাধারণ 
স�াদক আলহা� হারুনুর রিহম রুপজ, সাংগঠিনক স�াদক মহিসন আহেমদ, আহেমদ 
িনয়াজ,  সহ সাংগঠিনক স�াদক কাউছার আহেমদ, সদর উপেজলা যু�-সাধারণ 
স�াদক েমাখেলছুর রহমান ইশান, সাংগঠিনক স�াদক সাইদুল রহমান সাইফুল �মুখ। 

সভায় সাইফুল ইসলাম জিসম েক সভাপিত, সােবক মিহলা েম�ার েমাছাঃ জিরনা খাতুন 
সহ-সভাপিত, আ�ুল বািরক সুজনেক সাধারণ স�াদক, আ�ুল হািমদেক সহ-স�াদক, 
জিসম উি�নেক সাংগঠিনক স�াদক, হারুন গাজীেক সহ-সাংগঠিনক স�াদক ও রাজু 
িময়া েক েকাষাধ্যক্ষ কের ৭ সদস্যেদর ইউিনয়ন কিমিট অনুেমাদন করা হয় এবং আগামী 
১ মােসর মেধ্য  ওয়াডৰ্  কিমিট গঠন কের পূণৰ্া� কিমিট গঠেনর জন্য িস�া� �হণ করা হয়। 
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