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 কররোনো প্রতিররোরে আট িরুরের 
মোনতিক কমমসতূি 

 

রংপুররর গংগোিড়ো উপরেলোর আলমতিতিির ইউতনয়রনর পতিম মতনরোম 
গ্রোরম ইয়ুথ এত্ডং হোঙ্গোররর উরিযোগ শুরু হরয়রে কররোনো প্রতিররোরে 
তিতিন্ন কোর্মক্রম। এরি ননিৃত্ব প্রিোন কররেন ইয়ুথ তলডোর আসোদুজ্জোমোন 
সোগর। তিতন এই কোর্মক্ররম রু্ক্ত করররেন এলোকোর আরও সোি িরুেরক। 
সোম্প্রতিক পতরতিতিরি অসহোয় অিিোয় থোকো পতরিোরগুরলোরক সহোয়িো 
করোর লরযয িোরো ইরিোমরেয সোমোতেক নর্োগোরর্োগ মোেযরম মোনতিক 
সহোয়িোর আহ্বোন েোনোন। িোরির আহ্বোরন সোড়ো তিরয় তিতিন্নেন নমোট 
৩০ হোেোর টোকো নিন। সংগৃহীি অথম তিরয় গি ৮ এতপ্রল িোরো এলোকোর 
অসহোয় তিেিো মতহলো, তিযুক ও তনম্নআরয়র ৮০তট পতরিোররর মোরে খোিয 
সোমগ্রী তিিরে করররেন। প্ররিযক পতরিোররক আট নকতে িোল, এক নকতে 
সয়োতিন নিল, এক নকতে ডোল, দুইতট সোিোন নিওয়ো হয়।  
 

 
 

এেোড়োও িোরির উরিযোরগ কররোনো প্রতিররোরে করেীয় তিষরয় প্রিোরপত্র 
তিিররের মোেযরম ২০০তট পতরিোররক সরিিন করো হয়। প্রিোরপত্র পড়রি 
পোররন নো এমন ৩০ েন িযতক্তরক সোমোতেক দুরত্ব নমরন িোরো প্রিোরপত্রতট 
পরড় শুতনরয়রেন এিং হোি নেোয়োর নকৌশল তশতখরয় িোরির মরেয সোিোন 
তিিরে করররেন। েনসরিিনিো সৃতির েন্য িোরো তিতিন্ন গুরুত্বপূেম িোরন 
হোরি নলখো ১০০তট নপোস্টোর লোতগরয়রেন। ইয়ুথ তলডোর সোগর েোড়োও 
কররোনো প্রতিররোরের এই কোর্মক্ররম িূতমকো রোখরেন আশরোফুল আলম, 
শোমীম আহরমি, শয়ন তময়ো, নিরলোয়োর নহোরসন, ওমর ফোরুক, 
আরমোনুজ্জোমোন সসকি এবং শোমীম তময়ো। 

খলুনার তরুণদের বযততক্রমী উদেযাগ 
 

এলাকাবাসীদক কদরানা প্রততদরাদে সদেতন করার লদযয প্রোরপত্র 
তবতরণ, অসহায়দের ত্রাণ সহায়তা প্রোন ও তবতিন্ন গুরুত্বপূণণ স্থাদন 
জীবাণনুাশক ছতিদয় দেয়ার পাশাপাতশ দু’তি তিন্নেমণী উদেযাগ গ্রহণ 
কদরদছন খুলনার ইয়ুথ 
এত্ডং হাঙ্গাদরর তরুদণরা। 
কৃষদকর কাছ দথদক ফসল 
সংগ্রহ কদর তবনা লাদি 
দক্রতার হাদত তুদল তেদেন 
তারা। এছািাও ইয়ুথ এত্ডং 
হাঙ্গার বাংলাদেশ-খুলনা 
দজলা ইউতনদির সমন্বয়ক 
ইমরান জাহান দেোদসবক 
তহদসদব উপদজলা প্রসাশদনর 
তবতিন্ন উদেযাদগ সহায়তা 
করদছন। তততন রূপসার যুবকদের সাদথ তনদয় পততত জতম ও পুকুর প্রস্তুত 
কদর বীজ বপন ও মাছ োদষর উদেযাগ তনদয়দছন। আসন্ন সংকিময় 
পতরতস্থততদত অথণ ও খােয সংকি দমাকাদবলায় এমন উদেযাগ এলাকার 
মানুদষর কাদছ প্রশংতসত হদে। 
 

অততেতরদ্রদের পাদশ মাতনকগদের তরুণরা 
 

গত ১৩ এতপ্রল মাতনকগে সের 
উপদজলার তেঘী ইউতনয়দনর 
রমনপুর গ্রাদমর ইয়ুথ তলডার দমাোঃ 
আতরফুর রহমান খাদনর দনতৃদত্ব ও 
ইয়ুথ এত্ডং হাঙ্গার স্থানীয় 
ইউতনদির তনজে অথণায়দন গ্রাদমর 
২৬তি অততেতরদ্র পতরবাদরর কাদছ 
োল, ডাল, দতল দপ ৌঁদছ দেওয়া 
হয়। এই মানতবক উদেযাদগ আরও 
যুক্ত তছদলন ইয়ুথ তলডার আতরফুল 

ইসলাম রানা, রতন, নাঈম, নাতবল, আলাতমন প্রমুখ। তারা এই কাজগুদলা 
েলমান রাখার পাশাপাতশ আরও বি পতরসদর সহায়তার হাত বাতিদয় 
দেওয়ার লদযয তারা গ্রাদমর তবত্তবানদের সাদথ আদলােনা করদছন। 
 

 

 

 
 

ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার জাতীয় ফ ারামে’র আময়াজমে ‘বইপড়া প্রন্তম ান্িতা’ 
শুরু হময়মে। প্রন্তম ান্িতায় অিংশগ্রহণকারীমেরমক পন্িত বইময়র উপর 
৭০০ ফথমক ১২০০ শমের একন্ি আমিাচো (ন্রন্িউ) ন্িখমত হমব। প্রন্ত 

১৫ ন্েমে ন্বিািীয় পর্যায়ে এবং প্রন্ত োমে জাতীয় পর্যায়ে ফেরা পািক 

ন্েববাচে করা হমব। 
 

ফেরা পািকমের জেয রময়মে আকর্বণীয় পুরস্কার। 
 

প্রন্তম ান্িতার ন্বস্তান্রত তথয জােমত ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গামরর ফ েবুক 
গ্রুপ এবিং ফপইজ ফেখুে। 

বইপড়া প্রন্তম ান্িতা 


