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ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার ঢাকা অঞ্চলের
সভা অনুনিত
গত ১২ এনিে ২০২০ তানরলে অনোইলনর মাধ্যম ব্যব্হার
কলর ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার ঢাকা অঞ্চলের আঞ্চনেক সভা
অনুনিত হয়। উক্ত সভায় সভাপনতত্ব কলরন ঢাকা অঞ্চলের
সমন্বয়ক এব্িং জাতীয় ফ ারাম সদস্য ফমৌসুনম ইসোম এব্িং
সঞ্চােনা কলরন ঢাকা অঞ্চলের সহল াগী সমন্বয়ক আনজজুে
হক ফরালমে।
সভায় ঢাকা ফজোর সমন্বয়কারী মনহউনিন রনন, মাননকগঞ্জ
ফজোর সমন্বয়কারী নজসান, নারায়ণগঞ্জ ফজোর সমন্বয়কারী
মানেহা মানহ, সহল াগী সদস্য নাজমুন নাহার ও শাহ পরান
গুরুত্বপূণণ ভূনমকা রালেন। আলোচনায় ইয়ুথ ফমানব্োইলজশন
ইউননলের পক্ষ ফথলক আলোচনায় ুক্ত হন আমজাদ ফহালসন
রাজীব্।

োঙ্গাইলে তরুণলদর অনন্য উলদযাগ
োঙ্গাইে ফজোর ফগাপােপুর উপলজোর শাোনরয়া গ্রালম ১২ এনিে ২০২০ তানরলে ইয়ুথ
এন্ডিং হাঙ্গালরর স্থ্ানীয় সদস্যলদর আলয়াজলন এোকার নব্নভন্ন স্থ্ালন জীব্াণুনাশক ওষুধ্
নিোলনা হয়। নতননে ওষুধ্ নিোলনার ফমনশন ব্যাব্হার কলর রাস্তা, চেন্ত ানব্াহন, ফদাকান,
ব্ানড় ইতযানদ জীব্াণুমুক্ত করার ফচষ্টা করা হয়।
ইয়ুথ নেডার ফমাোঃ মাননক ম্ডে এর ফনততলত্ব কা ণক্রমনে পনরচানেত হয়। কা ণক্রলম সানব্ণক
সহল ানগতা কলরন ইউননয়ন পনরষলদর সদস্য ফমাোঃ ফহালসন আেী। এিাড়াও উপনস্থ্ত
নিলেন ইয়ুথ নেডার কায়সার আেম োভেু, ওমর ারুক তুষার, রমজান ফশে িমুে।
এোকাব্াসী তালদর এই কা ণক্রলম আন্তনরকভালব্ কততজ্ঞতা িকাশ কলর।

সভায় অিংশগ্রহণমূেক আলোচনার মাধ্যলম ঢাকা অঞ্চে
কততণক ব্াস্তব্ায়লনর জন্য নতননে গুরুত্বপূণণ নসদ্ধান্ত গতহীত হয়:
িথমত, সারা ফদলশর ইয়ুথ সদস্যলদর কনভড-১৯ সিংক্রান্ত
তথয ফদওয়ার জন্য পাাঁচনে হেোইন নম্বার চােু করা;
নিতীয়ত, ইয়ুথ সদস্যলদর সামানজক দানয়ত্ব পােলনর ফক্ষলে
ব্যয় ননব্ণালহ সহায়তার জন্য একনে া্ড গঠন করা; এব্িং
তততীয়ত, জাতীয় ফ ারাম ফথলক গতহীত উলদযাগ ব্ইপড়া
কমণসূনচলক ফব্গব্ান করার েলক্ষয কাজ করা।
সভায় ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার ঢাকা অঞ্চলের সকে সদস্যলক
ননজ ননজ পনরব্ালরর ননরাপত্তা নননিত করা, স্বাস্থ্যনব্নধ্ ফমলন
চো এব্িং ননলজলদর সুরনক্ষত ফরলে সাধ্যমত সামানজক
দানয়ত্ব পােন করার আহ্বান জানালনা হয়।

ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গারেে স্বেচ্ছাব্রতী তরুরেো সাো স্বেরে
ন্িরেরেে এলাকা করোিাভাইোস স্বথরক ন্িোপে োখরত
িািান্িধ কর্মসূন্ি পন্েিালিা কেরে। তারেে স্বসই
উরেযাগসর্ূরহে ন্িিমান্িত সিংিাে ন্িরয় ন্িয়ন্র্ত প্রকান্েত
হরচ্ছ ‘তারুেয িাতমা’। পন্িকায় প্রকারেে েিয আপিাে
এলকাে তরুেরেে কারেে সিংিাে ও েন্ি পান্িরয় ন্েি।

কলরানামুক্ত চতরা গড়ার িয়াস
ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার পীরগ্জ উপলজো ফকা-অনডণলনের ফমাোঃ রুলব্ে হাসান এর উলদযালগ
গত ১২ এনিে ১১ জন ইয়ুথ নেডার রিংপুর ফজোর পীরগঞ্জ উপলজোর চতরা ইউননয়লনর
িলতযকনে গ্রালম নগলয় কলরানাভাইরাস িনতলরালধ্ িচারানভ ান পনরচােনা কলরন। এই
িচারানভ ালন ইউননয়ন পনরষলদর ফচয়ারমযান এনামুে হক শাহীন সহল ানগতা কলরন।
ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গালরর এই দেনে ইউননয়লনর নব্নভন্ন জায়গায় সাধ্ারণ মানুষলক হাত
ফধ্ায়ার ফকৌশে িদশণন কলর। এিাড়াও গ্রালমর অসচ্ছে পনরব্ালরর মালে তারা সাব্ান
নব্তরণ কলর।

