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করিোনো প্রতিরিোরে লড়রেন বতিশোরলি
ইয়ুথ তলডোি সুষমো হোলদোি

সুিক্ষো এবিং মোনতবক িহোয়িোয় দৃষ্টোন্ত
গড়রেন বোরগিহোরেি িরুণিো

সুষমো হোলদোি বতিশোল জেলোি বোবুগঞ্জ উপরেলোি মোেবপোশো ইউতনয়ন
ইয়ুথ এত্ডিং হোঙ্গোি ইউতনরেি একেন ইয়ুথ তলডোি। তিতন ২২৫৬িম
বযোরে উজ্জীবক প্রতশক্ষণ এবিং ৯১০িম বযোরে ‘একতেভ তিতেরেন্স ইয়ুথ
তলডোিতশপ’ প্রতশক্ষণ গ্রহণ করিন। অরনকতদন েরিই তিতন তদ হোঙ্গোি
জপ্রোরেক্ট-এি একেন তনরবতদি জেচ্ছোরিবী তহরিরব এলোকোয় কোে
কিরেন।
নরভল
করিোনোভোইিোি যখন
িোিো জদরশ েতড়রয়
পড়রি শুরু করি
িখন সুষমো হোলদোি
বোিোয় বরি নো জথরক
জেষ্টো
করিরেন
অিহোয়
মোনুরষি
পোরশ দোাঁড়োরি।

বোরগিহোে িদি উপরেলোি যোত্রোপুি ইউতনয়ন ইয়ুথ ইউতনে হোঙ্গোি
ইউদিজের উজিযাজে কজরািাভাইরাস প্রদিজরাধ ও মািদবক সহায়িায়
িািাদবধ কার্যক্রম পদরচাদলি হজে। িাজির এই কার্যক্রম মাচয মাজসর ১৫
িাদরখ থেজক এখিও চলমাি। ইয়ুে এদ্ডাং হাঙ্গাজরর সিস্যরা শুরুজি
িোেোিণ মোনুষরদি িরেিন কিোি লরক্ষয প্রেোিপত্র তবিিণ, মোইতকিং, বোতড়
বোতড় তগরয় িরেিন
কিোি
কোরে
তনরয়োতেি তেরলন।
িরেিনিো
বৃতদ্ধ
কিোি িময় িোিো
জদরখন, অতিদতিদ্র
মোনুরষিো
িোবোন
তকরন বযবহোি কিরি
িক্ষম নো। িোই িোিো
এিব পতিবোরি িোবোন তবিিণ করিন। পিবিেীরি লকডোউরনি কোিরণ
কমেহীন দতিদ্র ৫০তে পতিবোিরক িোিো খোবোি প্রদোন করিন।

সুষমো হোলদোি তবতভন্ন প্রতিষ্ঠোরনি িহোয়িো তনরয় মোেবপোশো ইউতনয়রনি
৯তে ওয়োরডেি অতিদতিদ্র মোনুরষরদি মোরে িোবোন, মোস্ক, প্রেোিপত্র ও
জপোস্টোি তবিিণ করিন। গি দুই িপ্তোহ েরি পতিেোতলি িোি এ কোরে
িোবোন ও মোস্ক তদরয় িহোয়িো করি বতিশোরলি অন্যিম জবিিকোতি উন্নয়ন
িিংস্থো ‘জিই্ে বোিংলোরদশ’। করিোনোভোইিোি িম্পতকেি প্রেোিপত্র প্রদোন
করি বতিশোল জেলো প্রশোিন ও ‘দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাাংলাজিশ’। এেোড়োও
হোি জেোয়োি তনয়ম িম্পতকেি জপোস্টোি তদরয় িহরযোতগিো করি ‘জিভ তদ
তেলরেন’ ।
এেোড়োও সুষমো তনেে উরদযোরগ এবিং তনরেি অথেোয়রন ঘরি বরিই মোস্ক
তিতি করিন এবিং জিই মোস্কগুরলো এলোকোি দতিদ্র মোনুরষি মোরে তবিিণ
করিন। সুষমো েোনোন,
িমোরেি
প্রতি
দোয়বদ্ধিো জথরক তিতন
এই
কোরে
যুক্ত
িরয়রেন। িোি এই
উরদযোগ করিোনোভোইিোি
প্রতিরিোরে গুরুত্বপূণে
ভূতমকো িোখরে বরল
অরনরকই প্রশিংিোিূেক
মন্তবয কিরেন।

পিবিেীরি আিও অরনক পতিবোি খোদযিিংকরে পরড়। িোরদি িবোি েন্য
খোবোরিি বযবস্থো কিো এই িরুণরদি পরক্ষ িম্ভব হতচ্ছল নো। এ পযেোরয়
িোিো স্থোনীয় তবত্তশোলী মোনুরষি িোহোযয তনরয় ২০ এতপ্রল ২৫০তে
পতিবোিরক খোদযিোমগ্রী জদন। ইরিোমরেয িোিো স্থোনীয় িিকোি প্রতিষ্ঠোরনি
িোরথ আরলোেনো অবযহি জিরখরেন, যোরি িিকোতি িহোয়িো প্রকৃি
অিহোয় পতিবোরি জপ াঁরে জদওয়ো যোয়।
করিোনোভোইিোি প্রতিরিোরে িোিো তনয়তমি িোেোিণ মোনুষরদি লকডোউন
জমরন ঘরি থোকরি উৎিোতহি কিরেন। ইয়ুথ এত্ডিং হোঙ্গোি-এি এই
প্রতিরিোেমূলক এবিং মোনতবক িহোয়িো কার্যক্রজম জনিৃত্ব তদরচ্ছন ইয়ুথ
এত্ডিং হোঙ্গোি বোরগিহোে জেলোি িমন্বয়কোিী মোহমুদ িতন।

