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নারায়ণগঞ্জ ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার-এর

অনন্য মাননিক উদ্যাগ
কদরানাভাইরাস সিংক্রমদণ িািংলাদ্দে সিদেদয় সিংকটজনক
এলাকা নারায়ণগঞ্জ। দ্দের নিনভন্ন এলাকার শ্রমজীিী মানুষ
এখাদন সম্প্রনি আটকা পদেদেন। নারায়ণগদঞ্জর সানারপাে
ইউননট ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার লকডাউদনর ফদল আটদকপো
মানুদষর পাদে ্াাঁোদনার জন্য এলাকার নিনভন্ন প্রনিষ্ঠান ও
ধনাঢ্য িযনিদ্র কাে দথদক অথথ সিংগ্রহ কদর এিিং ননদজরা
োাঁ্া ন্দয় োল, ডাল, আটা দিল লিন ক্রয় কদরন।
এলাকার ্নরদ্র মানুদষর িানে িানে নগদয় িারা ৪ এনপ্রল
রাদির অন্ধকাদর খািার দপ াঁদে দ্ন।

সানার পাে ইয়ুথ ইউননদটর সমন্বয়কারী আিু নজসাদনর
দনিৃদে ১০ জন িরুণ সানারপাে এলাকার ৮২নট ননম্ননিত্ত
ও ্নরদ্র পনরিাদরর মাদে খাির নিিরণ কদরন। প্রদিযক
পনরিারদক িারা পাাঁে দকনজ োল, দুই দকনজ আটা, এক
দকনজ ডাল, এক নলটার দিল, এক দকনজ নপাঁয়াজ ও একনট
সািান দ্ন।

িারুদণযর কদরানাপ্রনিদরাধ উদ্যাগ
কদয়কনট ্ৃষ্টান্ত
দনত্রদকাণা
দনত্রদকাণা সরকানর কদলজ ইয়ূথ ইউননদটর যুগ্ম-সমন্বয়কারী সাহ দস রভ-এর দনিৃদে
প্রণয়, দরামনও আকরাম-এর সহদযানগিায় কদরানা ভাইরাস প্রনিদরাদধ ১৪ এনপ্রল
দনত্রদকানা দজলার নসিংদহর িািংলা ইউননয়দনর রায়দুমরুহী, সহীলপুর, ফনর্পুর ও ময়রহী
গ্রাদম োরনট িে দরপ্র দমনেন ন্দয় জীিাণুনােক নেটাদনা হয়। এসময় িারা এলাকার
মানুদষর মাদে হাি দধায়া প্রদয়াজনীয়িা নিষদয় সদেিনমূলক িািথা প্রোর কদরন।

িনরোল
কদরানা ভাইরাসমুি গ্রাম গোর প্রিযয় ননদয় ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার ঢ্াকা দজলার
সমন্বয়কারী, ঢ্াকা নিশ্বনি্যালদয়র নেক্ষাথথী মনহউনিন রনন িার ননজ এলাকার নিনভন্ন
কমথসূনে পনরোলনা করদেন। এলাকার িরুণদ্র সনক্রয় কদর িনরোল স্র উপদজলার
সাদহদিরহাদট সপ্তাহিযাপী জীিাণুনােক ওষুধ দ্য়া, হাি দধায়া কমথসূনে ও
সদেিনিামূলক িথয প্রোর কদরন। স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় প্রোসনদক সম্পৃি কদর
িাদ্র এই কাযথক্রম ৮ এনপ্রল শুরু হদয় এখদনা েলমান রদয়দে।

রাজোহী
গ্রাদমর সাধারণ মানুষদ্র মাদে কদরানা প্রনিদরাধ নিষদয় সদেিনিা িৃনির লদক্ষয ইয়ুথ
এন্ডিং হাঙ্গার রাজোহী দজলার দমাহনপুর ইউননদটর ১০ জন স্দের অিংেগ্রহদণ
প্রোরানভযান পনরোলনা এিিং ১০০নট ্নরদ্র পনরিাদর সািান নিিরণ করা হয়। দমাহনপুর
উপদজলার িাকনেমইল ইউননয়দনর পনরজুনপাো, নমরপুর ও পাথানলয়া গ্রাদমর নিনভন্ন
স্থাদন এ কমথসূনে পনরোনলি হয়। এোোও িারা িাইদর দথদক সম্প্রনি দযসকল মানুষ
এলাকায় এদসদে িাদ্র িানলকা কদর ইউননয়ন পনরষদ্র স্দের কাদে জমা দ্ন।

