ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার বািংলাদেশ- এর দেনিক বার্তাপত্র

দৈনিক তারুণ্য
বর্ ষ: ১, সংখ্যা: ১; ২ এপ্রিল ২০২০ (িস্তুপ্রি সংখ্যা, িচারেে জন্য নয়)

ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার যদশার
অঞ্চদলর আঞ্চনলক সভা অনুনির্

গািংিীর স্বেচ্ছাব্রর্ী র্রুণদের অিন্য
উদেযাগ

প্রতিবেদন, রাতিেুল ইসলাম রতি

প্রতিবেদন, সেুে আহবমদ োন

গি ৩১ মার্চ ২০২০ িাতরবে অনলাইন য াগাব াগ মাধ্যম
েযেহার িবর ইয়ুথ এত্ডিং হাঙ্গার ব ার অঞ্চবলর সভা
অনুতিি হয়। সভায় েিচমান সমবয়র সেবর্বয় েড় সমস্যা
িযরানাভাইরাস (Covi d-19) সিংক্রমবের ঝুতুঁ ির যপ্রতিবি
যেচ্ছাব্রিী িরুে যনিৃবের িরেীয় তনবয় তেস্তাতরি আবলার্না
হয়। প্রায় দুই ঘণ্টােযাপী অনুতিি সভায় অিং গ্রহেমূলি
আবলার্নার মাধ্যবম তিছু তসদ্ধান্ত গৃহীি হয়।

যমবহরপুর যেলার গািংনী উপবেলা ইয়ুথ এত্ডিং হাঙ্গার ও গািংনী
উপবেলার যসচ্ছাবসেী সিংগঠন ‘িাম র তহউমযাতনতি’র সমন্ববয় গািংনী
উপবেলার োমুন্দী ইউতনয়বনর রামনগর গ্রাবমর ুেিবদর তনবয় পুবরা
গ্রাবমর রাস্তা, োোর, যদািানপাি, োতড়র যগি, মসতেদসহ ঘনেসতিপূেচ
সরিাতর গুচ্ছপাড়ার ৪০তি োতড়বি িবরানাভাইরাস প্রতিবরাবধ্
েীোেুনা ি তিতর্িং পাউডার যরপ্র িরা হয়।

সোই েন িবরানাভাইরাস সিংক্রমে যথবি তনবেবি সুরতিি
রােবি োসায় অেস্থান িরবছ, িেন ব ার অঞ্চবলর কুতিয়া,
রােোতড়, তঝনাইদহ, ব ার ও যমবহরপুর যেলার এেিং
েুলনায় ডুমতু রয়া উপবেলার ইয়ূথ তলডাররা মানুষবি সবর্িন
িরার পা াপাত সুতেধ্ানতঞ্চি ও অতিদতরদ্র মানুবষর পাব
দাুঁতড়বয়বছ।

সামাতেি দাতয়েবোবধ্র যর্িনায় উদ্দীতপি হবয় এই িাবে ুক্ত তছবলন
আত ি ইিোল , িপু রায়হান, সেীে োন,নাতসম োন, তমল্টন যহাবসন,
ত মুল োন প্রমুে। অতিতথ তহবসবে উপতস্থি তছবলন ‘িাম র
তহউমযাতনতি’র সভাপতি মামুন আর র ীদ তেেন ও সাধ্ারে সম্পাদি
িুতরন োন। উবদযাগতি পতরর্ালনা িবরন আতর ুল ইসলাম ও সেুে োন।

ন্যা নাল য ারাবমর সভায় গৃহীি তসদ্ধান্ত অনুসাবর িরুেবদর
যমধ্া তেিা ও েই_পড়ার প্রতি আগ্রহ সৃতির লবিয েই পড়া
প্রতিব াতগিা আবয়ােন িরার তসদ্ধান্ত যনওয়া হয়। এ লবিয
ব ার অঞ্চবলর ছয় সদস্যতেত ি সমন্বয় তিম গঠন িরা হয়।
সিবলর মিামবির তভতিবি সুমাইয়া সুলিানা তদোবি ব ার
অঞ্চবরর েই পড়া প্রতিব াতগিার সমন্বয়িারী িরা হয়।
ইয়ূথ এত্ডিং হাঙ্গার ব ার অঞ্চবলর িা চক্রম সোর মাবঝ
িুবল ধ্রার েন্যএিতি য সেুি যপে যোলার তসদ্ধান্ত যনয়া
হয় এেিং প্রতিতি যেলার ইয়ূথবদর সাবথ য াগাব াগ গতি ীল
িরবি যমবসঞ্জার গ্রুপ যোলা েবল েবল োনাবনা হয়।
সভায় উপতস্থি তছবলন ব ার অঞ্চবলর যিা-অতডচবনির
রাতিেুল ইসলাম রতি, ুগ্ম যিা-অতডচবনির সুমাইয়া সুলিানা
তদো; ব ার যেলার যিা-অতডচবনির আেু সাঈদ, ুগ্ম যিাঅতডচবনির দীপ হালদার; রােোতড় যেলার যিা-অতডচবনির
আতনর্ আহবেদ, কুতিয়া যেলার ুগ্ম যিা-অতডচবনির সারতমন
সন্ধ্যা, তঝনাইদহ যেলা যিা-অতডচবনির য়সাল মাহমুদ অয়ন,
ডুমতু রয়া যেলা যিা-অতডচবনির য়সাল মাহমুদ এেিং
যমবহরপুর যেলা যিা-অতডচবনির ত বরাে আহবেদ পলা ।

অনর্েনরদ্র পনরবাদরর মদে ইয়ুথ
নলডারদের সাবাি নবর্রণ
প্রতিবেদন, োধ্ীন হাসান
রিংপুর যেলার গঙ্গার্ড়া উপবেলার আলমতেতদির ইউতনয়বনর
দাতরদ্রপীতড়ি োমার যমাহনা হাতেরহাি গ্রাবম িবরানা ভাইরাস প্রতিবরাবধ্
েন্য অতিদতরদ্র ১০তি পতরোবরর মাবঝ হাি যধ্ায়ার সাোন তেিরে িবর
ইয়ুথ এত্ডিং হাঙ্গাবরর স্থানীয় যনিা োধ্ীন, সুরুে, রুবেল,রাতিে। এই
যেচ্ছাব্রিী িরুে যনিৃে “সোই তমবল পথ িতর, িবরানাভাইরাসমুক্ত
গ্রাম গতড়” – এই যলাগান তনবয় সামাতেি দায়েদ্ধিার যর্িনা যথবি
সম্পূেচ তনবেবদর উবদযাবগ এই িমচসূতর্ পতরর্ালনা িবরন।
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