
 

 

বর্ষ ১, সংখ্যা ১৬  ▌  ২২ এপ্রিল ২০২০ 

 ছয় তরুণের মানবিক উণ্যাগ 
 

ইয়থু এব্ডিং হাঙ্গাণরর 
স্থানীয় ননতা সানবিম 
বময়ার ননতৃণে রিংপুর 
নিলার গিংগাচড়া 
উপণিলার ননাহালী 
ইউবনয়ণনর পূিবকচুয়া 
গ্রাণমর সরকার 
পাড়ায় সাতবি দুস্থ 
পবরিাণর গত ২০ এবিল খা্যসামগ্রী নপ ৌঁণছ ন্ওয়া হয়। ইয়ুথ এব্ডিং 
হাঙ্গাণরর ননতা নগাপাল চন্দ্র রায়, িীিন রায়, বিপিল রায়, সুমন রায়, 
মবনন্দ্রনাথ সম্রাি ও অসীম রাণয়র ন  থ উণ্যাণগ এই মানবিক সহায়তা 
উদ্যাগ পবিচাবিত হয়।  
 

তাদ্ি উদ্যাদগ িণতযক পবরিারণক এক নকবি কণর ময়্া, িণমণিা ও 
বিগুন, আধাণকবি লিে, আধা বলিার সয়াবিন নতল ও একবি সািান 
ন্ওয়া হয়। তাণ্র এই কা বক্রণম এলাকািাসী সমথবন িাবনণয়ণছন এিিং 
নিশবকছ ুমানুষ পরিতবীণত সহণ াবগতার িন্য িবতশ্রুবত ব্ণয়ণছন। 
 

  
 

অসচ্ছল মানুণষর মাণে খা্যসামগ্রী বিতরে 
 

নমণহরপুর নিলার গািংনী উপণিলার িামুন্দী ইউবনয়ণনর ইয়ুথ এব্ডিং 
হাঙ্গার ইউবনণির ননতৃণে রামনগর গ্রাণম কমবহীন অসহায় মানুণষর মাণে 
খা্যসামগ্রী বিতরে করা হয়। গত ২০ এবিল ইয়ুথ বলডাররা ৩০বি 
পবরিারণক এই সহায়তা ি্ান কণরন। গ্রাণমর এই পবরিারগুণলা  াণত 
সামাবিকভাণি বিব্রতকর অিস্থায় না পণড়, নস বিষয়বি বনবিত করণত 
রাণতরণিলা নগাপণন িাবড় িাবড় বগণয় খা্যসামগ্রী নপ ৌঁণছ ন্ওয়া হয়।  
 

ইয়ুথ বলডার সিুি আহণম্ ও রাবকিুল ইসলাম রবকর ননতৃণে ছয় িণনর 
একবি বিম এই কািবি 
সম্পন্ন কণরণছ। ইয়ুথ এব্ডিং 
হাঙ্গাণরর উণ্যাগী তরুণেরা 
িানান, ্বরদ্র শ্রবমক নশ্রেীর 
মানুণষর িন্য তাণ্র এই 
উণ্যাগ চলমান থাকণি। 

পত্নীতলার তরুেণ্র নেচ্ছাণসিা 
 

নওগাৌঁ নিলার পত্নীতলা উপণিলার মাবিন্দর ইউবনয়ন পবরষ্ কতৃবক 
কণরানাভাইরাস পবরবস্থবতর কারণে সিংকিগ্রস্ত ্বরদ্র পবিারগুণলাণক 
সহয়তার উণ্যাগ ননওয়া হয়। ইউবনয়ন পবরষণ্র নচয়ারমযান নমাোঃ 
িাহাঙ্গীর আলম রুণিল এিিং স্স্যণ্র উণ্যাণগ ২০ এবিল ্বরদ্র 
মানুণষর মাণে ত্রাে বিতরে করা হয়। এই কমবসূবচণত নেচ্ছাণসিক বহণসণি 
্াবয়ে  কণরন ইয়ুথ এব্ডিং হাঙ্গাণরর ননতৃিৃন্দ। তারা কমবহীন শ্রবমক 
পবরিাণরর তাবলকা ততবর এিিং খা্যসামগ্রী নপ ৌঁণছ ন্ওয়ার নেণত্র ্াবয়ে 
পালন কণরন। এ কাণি ননতৃে ন্ন ইয়ুথ বলডার নুর আলম, সুমন, 
সুবনল সাহা ও সাণিক 
ইয়ুথ বলডার, 
নারীণনত্রী সািবরন 
সুলতানা ন্ালন। নুর 
আলম িণলন, তাণ্র 
মানবিক সহায়তা 
কমবসূবচ অিযাহত 
থাকণি।  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার জাতীয় ফ ারামে’র আময়াজমে ‘বইপড়া 
প্রন্তম ান্িতা’ শুরু হময়মে। প্রন্তম ান্িতায় অিংশগ্রহণকারীমেরমক পন্িত 

বইময়র উপর ৭০০ ফথমক ১২০০ শমের একন্ি আম াচো (ন্রন্িউ) 

ন্ খমত 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। 

 

প্রন্তম ান্িতায় অিংশ ন্েে, পুরস্কার ন্জতুে! 


