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স�াদকীয়:

তথ্য পািঠেয় সহায়তা কেরেছন: আ�িলক সম�য়কারী যথা�েম মুিশৰ্কুল ইসলাম িশমুল (ঢাকা) ও িমজানুর রহমান (রাজশাহী) এবং সুজন-হিবগ� েজলা কিমিটর িনবৰ্াহী সদস্য েমাতািলব তালুকদার দুলাল।  

কেরানা েমাকােবলাসহ কেরানাভাইরােসর �াদুভৰ্ােব িবপযৰ্� অসহায় মানুেষর পােশ দাড়ঁােনার লেক্ষ্য সারােদেশর সুজন-এর ব�ুেদর 
িবিভ�মুখী উেদ্যােগর কথা িনেয় সবৰ্�থম ৫ এি�ল ২০২০-এ �কািশত হয় সুজন ই-িনউজ েলটােরর �থম সংখ্যা। ইেতামেধ্যই �কািশত 
হেয়েছ ৪২িট ই-িনউজ েলটার। কেরানা স�িকৰ্ত কাযৰ্�েমর িনউজ িনেয় যা�া শুরু হেলও পরবতৰ্ীেত এর সােথ যু� হেয়েছ আেরা অেনক 
ধরেনর সাংগঠিনক কাযৰ্�ম। এবাের �কািশত হেলা ই-িনউজ েলটােরর েততাি�শতম সংখ্যা। 

রাজশাহীেত ”কেরানা মহামারীেত িবপযৰ্� িশক্ষা ব্যব�ার সংকট 
উ�রেণর উপায়: আমােদর করণীয়” শীষৰ্ক মতিবিনময় সভা অনুি�ত

সুজন-রাজশাহী েজলা ও মহানগর কিমিটর উেদ্যােগ ”কেরানা মহামারীেত িবপযৰ্� িশক্ষা 
ব্যব�ার সংকট উ�রেণর উপায়: আমােদর করণীয়” শীষৰ্ক মতিবিনময় সভা অনুি�ত হেয়েছ। 
গত ১৬ েসে��র ২০২০,  িবকাল ৪ টায়, েসভ দ্যা েনচার এ্যা� লাইফ কাযৰ্ালয়, কলাবাগান, 
রাজশাহীেত সুজন-রাজশাহী মহানগর শাখার সভাপিত জনাব েমা: িপয়ার ব�-এর সভাপিতে� 
এবং েজলা কিমিটর সাধারণ স�াদক জনাব মাহমুদুল আলম মাসুেদর স�ালনায় সভািট 
অনুি�ত হয়। সভায় সুজন েনতৃবৃ�সহ জন�িতিনিধ ও নাগিরক সমােজর �িতিনিধবৃ� তাঁেদর 
সুিচি�ত মতামত তুেল ধেরন। অনু�ানিটেত আমি�ত অিতিথেদর মেধ্য ডা: েমা: েরাকনু�ামান 
(িরপন), ড: েমা: কামরু�ামান, এস এম েমাজাে�ল হক, ড: েশখ েমা: রিবউল কিরমসহ 
িবিভ� িশক্ষা�িত�ােনর স�ািনত িশক্ষকবৃ� উপি�ত িছেলন। এছাড়াও সুজন েনতৃবৃে�র 
মেধ্য ব�ব্য রােখন সুজন-রাজশাহী মহানগর কিমিটর সহ-সভাপিত েমা: িমজানুর রহমান ও 
সাধারণ স�াদক ডা: েমা: েহমায়তুল ইসলাম আিরফ। 

আেলাচকগণ আেলাচনাকােল িবষয়িটেক সময়েপােযাগী বেল অিভিহত কেরন এবং বা�বতার 
িনিরেখ িশক্ষােক্ষে�র িবপযৰ্য় কািটেয় ওঠার জন্য � � ��াবনা তুেল ধেরন। ��াবনার মেধ্য 
উে�খেযাগ্য িছল িশক্ষা ব্যব�ােক েঢেল সাজােনার জন্য েরিডও-েটিলিভশনেক কােজ লাগােনা; 
িব� �া�্য সং�ার পরামশৰ্ অনুযায়ী ছা�ছা�ীেদর মা� পিরধান ও শারীিরক দুর� বজায় 
রাখাসহ �া�্যিবিধ েমেন চেল শিন েথেক বৃহ�িতবার পযৰ্� পযৰ্ায়�েম স�ােহ একিট কের 
ে�ণী েখালা রাখা; একই ে�ণীর সেবৰ্া� ২০ জন কের কেয়কিট ব্যােচ ভাগ কের পাঠদােনর 
জন্য সংি�� িশক্ষকেদর দািয়� �দান; �িতিট ব্যােচর �াস পযৰ্ায়�েম ৩০ িমিনট ব্যবধান 
েরেখ শুরু ও সমাি�; অেটা �েমাশন না িদেয় িসেলবাস সংিক্ষ� কের পরীক্ষা েনয়ার ব্যব�া 
করা ইত্যািদ। িশক্ষা ম�ণালয় িবষয়গুেলা গুরুে�র সােথ িবেবচনা কের পরীক্ষামূলকভােব িশক্ষা 
�িত�ান খুেল েদওয়ার ব্যব�া করা করেব বেল মতিবিনময় সভা েথেক আশাবাদ ব্য� করা হয়।

েব� পারফমৰ্ার অ্যাওয়াডৰ্ েপেলন সুজন েনতৃবৃ�

কেরানাভাইরােসর �াদূভৰ্াব েমাকােবলায় সাহিসকতার জন্য ঢাকা ইয়ূথ �াব ই�ারন্যাশনাল-এর 
েব� পারফৰ্মার অ্যাওয়াডৰ্ লাভ করেলন সুজন-ঢাকা মহানগর কিমিটর সহ-সাংগঠিনক 

স�াদক জনাব হািববুর রহমান ও  বংশাল থানার সাধারণ স�াদক জনাব েমাহা�দ ই�াহীম। 
ে�� অবদােনর �ীকৃিত �রূপ গত ২৪ জুলাই ২০২০-এ ঢাকা ইয়ুথ �ােবর পক্ষ েথেক 
সংগঠনিটর ১৩তম �িত�া বািষৰ্কী উপলেক্ষ্য আেয়ািজত অনু�ান েথেক তােঁদর হােত এই 
অ্যাওয়াডৰ্ তুেল েদয়া হয়।

ঢাকা ইয়ূথ �াব ই�ারন্যাশনােলর সাধারণ স�াদক জনাব েসাহাগ মহাজেনর সভাপিতে� 
অনুি�ত অনু�ানিটেত �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন সংরিক্ষত নারী আসেনর মাননীয় 
সংসদ সদস্য ও জাতীয় সংসেদর ধমৰ্ িবষয়ক �ায়ী কিমিটর সদস্য জনাব িজ�াতুল বািকয়া। 
িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন জাতীয় পািটৰ্র ে�িসিডয়াম সদস্য জনাব সাইফুি�ন 
আহাে�দ িমলন ও ঢাকা মহানগর দিক্ষণ যুব লীেগর িসিনয়র সহ-সভাপিত জনাব আহাে�দ 
উ�াহ্ মধু। 

কেরানাভাইরােসর �াদূভৰ্ােবর শুরু েথেক অদ্যাবিধ জনাব হািববুর রহমান ও জনাব েমাহা�দ 
ই�াহীম জীবেনর ঝঁুিক িনেয় নানামুখী কমৰ্কা� পিরচালনা কের যাে�ন। �থমিদেক 
জনসেচতনতা বৃি�সহ সুরক্ষা সাম�ী িবতরেণর অংশ িহেসেব লেক্ষ্য জনগেণর মােঝ িলফেলট , 
মা�, হ্যা� স্যািনটাইজার ও সাবান িবতরণ কেরন। লকডাউন শুরু হেল এলাকায় আটেক পড়া 
দির� মানুেষর খাদ্য সহায়তা ও নগদ অথৰ্ �দান কেরন। এছাড়াও মানুষেক কেরানা েট� 
করােনা, েকায়াের�াইন ব্যব�া করা, েরাগীর জন্য অি�েজেনর ব্যব�া ইত্যািদ কােজ স�ৃ� 
িছেলন তারঁা। উে�খ্য সুজন ছাড়াও জনাব হািববুর রহমান সুব�ন সামািজক সংগঠেনর 
সভাপিত িহেসেব এবং জনাব েমাহা�দ ই�ািহম ঢাকা যুব ফাউে�শেনর সােথ যু� েথেক 
জনকল্যােণ অবদান রাখেছন। 

হিবগে�র তরুণ সমাজকমৰ্ী েসািনয়ার কথা
হিবগে�র তরুণ সমাজকৰ্মী 
িশিরন আ�ার েসািনয়া 
সুজন-হিবগ� েজলা কিমিটর 
িনবৰ্াহী সদস্য। অ� বয়েসই 
মানবেসবা তথা জনকল্যােণ 
গুরু�পূণৰ্ অবদান রাখার 
তািলকায় নাম িলিখেয়েছন 
িতিন। ঝের পড়া দির� 
িশশুেদর মেধ্য িশক্ষার আেলা 
ছিড়েয় েদয়ার জন্য  িটউশিন 
কের িনেজর ক�ািজৰ্ত টাকা 
িদেয় হিবগ� শহেরর 
মাহমুদাবাদ এলাকায় েছাট 
িটেনর ছাপরা ঘের �িত�া কেরেছন ‘মােয়র মমতা অৈবতিনক িবদ্যালয়’ এবং তারঁ মা জহুরা 
খাতুেনর নােম পাঠাগার। িনেজর অথৰ্ িদেয় �ুেলর িশক্ষাথৰ্ীেদর বসার েব� ও পাঠাগােরর বই 
�য় কেরেছন েসািনয়া। তার এই উেদ্যাগেক �াগত জািনেয়েছন হিবগ�-এর সুশীল সমাজ ও  
িবিশ�জেনরা। পাশাপািশ েজলা �শাসকসহ সমােজর িবিশ� ব্যি�বগৰ্ �িত�ানিট পিরদশৰ্ন 
কেরেছন। 

কেরানাকােলও মহামারী েমাকােবলায় িনেজেক িনেবিদত েরেখেছন েসািনয়া। এসমেয় িনেজর 
সীিমত মামেথৰ্র পাশাপািশ িব�বানেদর কাছ েথেক আিথৰ্ক সহায়তা িনেয় গিরব দুঃখীেদর মেধ্য 
খাদ্য সহায়তা �দােনর ব্যব�া কেরেছন িতিন। এছাড়াও অসহায় ও দির� রুগীেদর 
হাসপাতােল িনেয় যাওয়া, ডা�ার েদখােনা,  বািড়েত িগেয় রুগীর েখাজঁ খবর েনয়া, রুগীেদর 
রে�র �েয়াজন হেল িনেজর আপনজন ও িবিভ� সামািজক সংগঠন এর কমৰ্ীেদর সাহােয্য 
রে�র ব্যব�া কের েদওয়া ইত্যািদ কােজ স�ৃ� িতিন। ইেতামেধ্যই এলাকার জনগণ আগামী 
েপৗর িনবৰ্াচেন �াথৰ্ী হওয়ার জন্য তারঁ ওপর চাপ সৃি� করা শুরু কেরেছন।
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