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স�াদকীয়:

িনউজ পািঠেয়েছন: নীলক� আইচ মজুমদার, স�াদক, সুজন, ঈ�রগ� উপেজলা কিমিট; মুিশৰ্কুল ইসলাম িশমুল, আ�িলক সম�য়কারী, ঢাকা এবং এেক কুদরত পাশা, এ্যাকাউ�স অিফসার, িসেলট অ�ল। 

কেরানাভাইরােসর �াদুভৰ্ােবর পর জনসেচতনতা বৃি�, �িতেরাধ সাম�ী িবতরণ, রা�াঘাট জীবাণুমু�করণ, অসহায়-কমৰ্হীন মানুষেদর 
সহায়তা �দান, েটিলেমিডিসন সহায়তা ইত্যািদ কেরানাসং�া� �িতেবদন িনেয় ই-সংবাদ �কাশ শুরু করেলও এখন িবিভ�মুখী কাযৰ্�েমর 
�িতেবদন �কাশ করা হে�। এবাের �কািশত হেলা সুজন ই-সংবােদর সাতচি�শতম সংখ্যা।

আঠারবাড়ী ইউিনয়ন পিরষেদর উপিনবৰ্াচেন জনগেণর মুেখামুিখ 
অনু�ান

সুজন-সুশাসেনর জন্য নাগিরক-এর উেদ্যােগ ময়মনিসংহ েজলার ঈ�রগ� উপেজলাধীন 
আঠারবাড়ী ইউিনয়ন পিরষেদর উপিনবৰ্াচেন �িত�ি�তাকারী েচয়ারম্যান �াথৰ্ীেদর িনেয় 
জনগেণর মুেখামুিখ অনু�ােনর আেয়াজন করা হয়। গত ১৪ অে�াবর ২০২০, বুধবার, 
আঠারবাড়ী এমিস উ� িবদ্যালেয় ‘আমার েচােখ আগামীর আঠারবাড়ী’ শৰ্ীষক অনু�ানিটেত 
সকল েচয়ারম্যান পদ�াথৰ্ীই অংশ েনন। �াথৰ্ীরা িছেলন জুেবর আলম কবীর রুপক (েনৗকা), 
আিমনুল ইসলাম খান মিন (ধােনর শীষ), িমজানুর রহমান িমজান (আনারস), জিসম উি�ন 
(চশমা) ও আবুল কালাম (েমাটর সাইেকল)।
সুজন-ঈ�রগ� উপেজলা কিমিটর সভাপিত সাইফুল ইসলাম তালুকদােরর সভাপিতে� ও 
স�াদক নীলক� আইচ মজুমদােরর স�ালনায় মুেখামুিখ অনু�ােন �ধান অিতিথ িহেসেব 
ব�ব্য রােখন সহকারী কিমশনার (ভূিম) সাঈদা পারভীন। িবেশষ অিতিথ িহেসেব ব�ব্য 
রােখন ঈ�রগ� থানার অিফসার ইনচাজৰ্ েমাখেলছুর রহমান আক�। অনু�ােন অন্যােন্যর 
মােঝ উপি�ত িছেলন উপেজলা িনবৰ্াচন অিফসার হাসান েমা. ইমরান, আঠারবাড়ী এমিস উ� 
িবদ্যালেয়র ভার�া� �ধান িশক্ষক এেকএম জিহরুল ইসলাম ও গভিনৰ্ং বিডর সদস্য আ�ুল 
লিতফ �মুখ।
�াথৰ্ীরা তােদর ব�েব্য িবিভ� উ�য়নমূলক কমৰ্কা� পিরচালনার �িত�িত �দােনর পাশাপািশ 
হােত হাত েরেখ িনবৰ্াচেনর সু�ু পিরেবশ বজায় রাখারসহ িনবৰ্াচনী আচরণ িবিধ েমেন িনবৰ্াচন 
করার শপথ েনন এবং সুজন-এর যু� স�াদক েরজাউল কিরম রাজুর স�ালনায় জনগেণর 
িবিভ� �ে� উ�র েদন।

গাজীপুর েজলায় সুজন-এর আ�ায়ক কিমিট গঠন 

সুজন-এর গাজীপুর েজলা আ�ায়ক কিমিট গিঠত হেয়েছ। গত ২১ অে�াবর ২০২০-এ, 
গাজীপুর েজলা ে�স�াব িমলনায়তেন ে�স�ােবর সভাপিত অধ্যাপক আমজাদ েহােসেনর 
সভাপিতে� এবং সংগঠেনর গাজীপুর মহানগর কিমিটর সহ-সভাপিত ইফেতখার িশিশেরর 

স�ালনায় সুজন-গাজীপুর েজলা কিমিট গঠেনর লেক্ষ্য আেয়ািজত এক মতিবিনময় এই কিমিট 
গিঠত হয়। মতিবিনময় সভায় সুজন-এর পিরিচিত তুেল ধরার মধ্য িদেয় আেলাচনার সূ�পাত 
কেরন সংগঠনিটর েক�ীয় সম�য়কারী িদলীপ কুমার সরকার। আেলাচনায় অংশ েনন 
সুজন-গাজীপুর মহানগর কিমিটর সভাপিত মিনরুল ইসলাম রািজব, ম. কামরু�ামান, মীর 
েমাহা�দ ফারুক, �দীপ েদবনাথ, এডেভােকট সুনীল কুমার সরকার িম�ু, এডেভােকট েমাঃ 
জালাল উি�ন, নূের আলম িসি�কী, দীপা িবনেত আিজজ, সুজন-এর আ�িলক সম�য়কারী 
মুিশৰ্কুল ইসলাম িশমুল �মূখ।
আেলাচনা সভার ি�তীয় পেবৰ্ অধ্যাপক আমজাদ েহােসনেক আ�ায়ক এবং জনাব ইফেতখার 
িশিশরেক সদস্য সিচব কের ১১ সদস্যিবিশ� আ�ায়ক কিমিট গিঠত হয়। আ�ায়ক কিমিটর 
সদস্যরা হেলন, ম. কামরু�ামান, মীর েমাহা�দ ফারুক, �দীপ েদবনাথ, এডেভােকট সুনীল 
কুমার সরকার িম�ু, এডেভােকট েমাঃ জালাল উি�ন, নূের আলম িসি�কী, দীপা িবনেত 
আিজজ, হুমায়ূন কিবর ও িময়া েমাঃ আ�ুর সা�ার। সভায় আগামী িতন মােসর মেধ্য পূণৰ্া� 
েজলা কিমিট গঠেনর িস�া� গৃহীত হয়।

দিক্ষণ সুনামগ� ও জামালগে� উপেজলা কিমিট পুনগৰ্ঠন

সুজন-এর দিক্ষণ সুনামগ� ও জামালগ� উপেজলা কিমিট পুনগৰ্ঠন করা হেয়েছ। ৭ অে�াবর 
২০২০-এ দিক্ষণ সুনামগ� এবং ১০ অে�াবর ২০২০-এ জামালগ� উপেজলা কিমিট গিঠত 
হেয়েছ। গত ৭ অে�াবর ২০২০, িবকাল ৩টায়, শাি�গ� বাজােরর মাহবুবা কিমউিনিট েস�াের 
দিক্ষণ সুনামগ� উপেজলা কিমিটর সভাপিত রািধকা র�ন তালুকদােরর সভাপিতে� ও 
সাধারণ স�াদক আবু সঈদ এর স�ালনায় অনুি�ত সাধারণ সভায় �ধান অিতিথ িহেসেব 
সংগঠনিটর সুনামগ� েজলা কিমিটর সভাপিত এডেভােকট েহােসন তওিফক েচৗধুরী এবং
িবেশষ অিতিথ িহেসেব েজলা কিমিটর িসিনয়র সহ-সভাপিত আলী হায়দার, সহ-সভাপিত 
অধ্যক্ষ ৈসয়দ মুিহবুল ইসলাম, সহ-সভাপিত সািহনা েচৗধুরী রুিব, সাধারণ স�াদক ফজলুল 
কিরম সাঈদ, দিক্ষণ সুনামগ� উপেজলা পিরষেদর ভাইস েচয়ারম্যান দুলন রাণী তালুকদার, 
দিক্ষণ সুনামগ� ে�স�াব সভাপিত কাজী এম জিমরুল ইসলাম মমতাজ, সুজন েজলা কিমিটর 
সহ-সাধারণ স�াদক ওবায়দুল হক িমলন, সাংগঠিনক স�াদক এনামুল হক এনাম,িনবৰ্াহী 
সদস্য জালাল উি�ন, েক�ীয় সিচবালেয়র �িতিনিধ এেক কুদরত পাশা,পাথািরয়া ইউিনয়ন 
কিমিটর স�াদক েমাঃ নজরুল ইসলাম, আমিরয়া মা�াসার সহকারী িশক্ষক িমজানুর রহমান 
তালুকদার, ইজহারু�ামান ইজাহার, ফখরুল কিরম ফািহম, মাছুম িময়া �মুখ অংশ েনন।

সভায় সবৰ্স�িত�েম রািধকা র�ন তালুকদারেক সভাপিত ও েমাঃ আবু সঈদেক সাধারণ 
স�াদক মেনানীত করা হয় এবং আগামী ৩ িদেনর মেধ্য পুনৰ্া� কিমিট গঠেনর িস�া� �হণ 
করা হয়। 
গত ১০ অে�াবর ২০২০, িবেকেল, জামালগ� ে�স�ােব সুজন-জামালগ� উপেজলা কিমিটর 
আ�ায়ক িমসবাহ উি�েনর সভাপিতে� ও সদস্য সিচব অ�ন পুরকায়ে�র স�ালনায় অনুি�ত  
সাধারণ সভায় জামালগ� উপেজলা কিমিট পুনগৰ্ঠন করা হয়। সভায় সবৰ্স�িত�েম িমসবাহ 
উি�নেক সভাপিত ও আকবর েহােসনেক সাধারণ স�াদক মেনানীত করা হয়।

সভািটেত �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন েজলা সুজেনর সভাপিত এডেভােকট েহােসন 
তওিফক েচৗধুরী। িবেশষ অিতিথর ব�ব্য রােখন েমৗলভী বাজার সরকারী কেলেজর সােবক 
অধ্যক্ষ েজলা সুজেনর উপেদ�া ৈসয়দ মুিহবুল ইসলাম, েজলা সুজেনর িসিনয়র সহ-সভাপিত 
আলী হায়দার, সুনামগ� েজলা সুজেনর সহ-সভাপিত আশরাফ েহােসন িলটন, সাধারণ 
স�াদক ফজলুল কিরম সাঈদ এবং েক�ীয় সিচবালেয়র �িতিনিধ এেক কুদরত পাশা।


