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মানবিকতার টানন ওরা
বিনেবিল রানতর আঁধানর

সাহসী তারুণ্য রুখবে কব ানা
ইেুথ এব্ডিং হাঙ্গানরর তরুণনদর কনরানাপ্রবতনরাধ কার্িক্রম

ইেুথ এব্ডিং হাঙ্গার রাজিাড়ী জজলার সানিক
জকা-অবডিননটর সাির আহনমদ এর উনদযানি

ইেুথ এব্ডিং হাঙ্গার িািংলানদনশ এর সদস্য তরুণ জস্বচ্ছানসিকরা কনরানাভাইরাস প্রবতনরাধ এিিং
সাম্প্রবতক পবরবস্থবতনত সিংকটগ্রস্থ মানুনের সহােতাে সারা জদনশ নানাবিধ কার্িক্রম পবরচালনা
করনি। সামাবজক দাবেত্বনিানধর জচতনাে উদ্বুদ্ধ হনে তারা বননজনদর সুরবিত জরনে বননজনদর
এলাকানক সুরবিত রাোর কানজ বননোবজত কনরনি। একইসানথ বননজরা চাঁদা বদনে এিিং
স্থানীেভানি অন্যনদর সহােতা বননে মানবিক সহােতা কমিসূবচ পবরচালনা করনি। তানদর কনেকবট
কার্িক্রনমর তথয সিংনিনপ বননচ তুনল ধর হল:

জমনহরপুর
রাজিাড়ী সদর উপনজলার মৃিী ইউবনেনন
অসচ্ছল জেনট োওো মানুনের কানি উপহার
সামগ্রী বহনসনি োদয উপকরণ জপ ঁনি জদওো
হনেনি। কার্িক্রমবট তারা মানুনের অনিাচনর
রানতর জিলাে সম্পাদন কনর। প্রনতযকনক
পাঁচ জকবজ চাল, দুই জকবজ আটা, এক জকবজ
আলু, এক জকবজ ডাল, এক জকবজ জতল এিিং
একবট সািান জদওো হে। এ পর্িন্ত তারা
৫০বট পবরিারনক সহনর্াবিতা কনরনিন।
এই মানবিক উনদযানি র্ুক্ত রনেনিন ইেুথ
এব্ডিং হাঙ্গার রাজিাড়ী জজলার সমন্বেক
আবনস আহনমদ, কামরুল ইসলাম, রাবকি
আহনমদ প্রমুে। ইেুথ বলডারনদর বননজনদর
জদওো চাঁদার পাশাপাবশ এই কানজ আবথিক
সহােতা কনরন স্বপন জহানসন, স্থানীে ইউবপ
সদস্য জমাস্তফা কামাল এিিং রাজননবতক জনতা
নূনর আলম বসবিকী হক।

িত ১১ এবপ্রনল শুরু হনে তানদর এ কমিসূবচ
এেনও চলমান রনেনি।
প্রবতনিদ: সাির আহনমদ, রাজিাড়ী

জমনহরপুর জজলার িািংনী উপনজলার িামুবি ইউবনেননর মুিা
গ্রানম ইেুথ সদস্যনদর উনদযানি জীিাণুনাশক ওেুধ বিটাননা
হনেনি। ২০১৭ সানল অনুবিত ৬৫৮তম ইেুথ বলডারশীপ
জেবনিং িযানচর ইেুথ বলডার জমাোঃ আবশক আলীর উনদযানি িত
১৭ এবপ্রল মুিা গ্রানম ১০৫বট পবরিানরর িসত বভটাে
জীিাণুনাশক ওেুধ বিটাননা হে। সম্প্রবত চলমান
কনরানাভাইরাস সিংক্রমনণর ঝুবঁ ক জথনক গ্রামনক সুরবিত
রােনত তানদর এই উনদযাি।
স্থানীে গ্রাম উন্নেন দনলর (বভবডবট) সহােতাে চলমান এ
কার্িক্রনম সাতজন ইেুথ বলডার জনতৃত্ব বদনচ্ছন।
প্রবতনিদন: আহসান হাবিি।

িািংনী উপনজলার জতঁতুলিাবড়ো ইউবনেননর
গ্রামবভবিক ইেুথ এব্ডিং হাঙ্গার ইউবননটর উনদযানি
২৫বট পবরিানরর মনধয োিার সামগ্রী বিতরণ করা
হনেনি। িত ১৮ এবপ্রল রামনদিপুর গ্রানম
মাবলোপাড়া ইেুথ ইউবননটর বনজস্ব তহবিল জথনক
এই সাহার্য জদওো হে। পাঁচ জকবজ চাল, এক
বলটার জতল, ২৫০ গ্রাম ডাল, দুই জকবজ আলু, এক
জকবজ লিণসহ োিার সামগ্রী বদনে সহােতা করা
হে অবথিক সিংকনট থাকা পবরিারগুনলানক।
ইেুথ এব্ডিং হাঙ্গানরর জনতা জমাোঃ কামানলর জনতৃনত্ব
কাজবট সফলভানি িাস্তিােন করনত বিনশে ভূবমকা
রানেন এলাকার পাঁচজন ইেুথ বলডার। তাদের এই
মানবিক উদে্্াগ এলাকায় প্রশংবিত হদে।
প্রবতনিদন: জমাোঃ জহলাল উিীন হাসান।

