
 

 

 

বর্ষ ১, সংখ্যা ১৮  ▌  ২৭ এপ্রিল ২০২০ 

 কররোনো সংকরে নূরুজ্জোমোরনর উর্যোগ 
 

ইয়থু এন্ডং হোঙ্গোর নীলফোমোরী জেলোর জকোঅনডিরনের নুরজ্জমোন সরকোর 
তোর ননে এলোকো নডমলো উপরেলোর খোনলশোচোপোনী ইউননয়রনর ডোনলয়ো, 
বোইশপুকুর এবং জ োেখোতো গ্রোরম কররোনো সংকে জমোকোরবলোয় ধোরোবোনহক 
কোর্িক্রম পনরচোলনো করর ন। এই কোর্িক্ররম নতনন স্থোনীয় ইয়থু এন্ডং 
হোঙ্গোররর স্স্য েোহোঙ্গীর আলম, আরবদুর রহমোন, নরপন ইসলোম, 
আল্পনো আক্তোর, শোন্ত রোয়, সোফোরয়ত জহোরসনরক রু্ক্ত কররর ন। ইয়ুথ 
স্স্যর্র ননরের্র জ্ওয়ো ও স্থোনীয়ভোরব সংগৃহীত অথি ন্রয় উরেনখত 
গ্রোমগুরলোরত গত ৬ এনিল এ পর্িন্ত ২০০নে সোবোন, ২৫০নে মোস্ক এবং 
৬০০নে সরচতনতোমূলক িচোরপত্র নবতরণ কররর ন। তোরো নতন শতোনধক 
মোনুষরক সনিকভোরব হোত জধোয়োর জকৌশল নশনখর়ের ন। সবিরমোে  য় 
শতোনধক বোড়ী ও পোাঁচ নকরলোনমেোর রোস্তোয় েীবোণনুোশক ন নেরয়র ন ইয়ুথ 
নলডোররো।  
 

 
 

ইয়ুথ এন্ডং হোঙ্গোর-এর কররোনো জমোকোরবলো কোর্িক্রম সম্পরকি মন্তবয 
কররত নগরয় খোনলশোচোপোনী ইউননয়রনর জচয়োরমযোন আতোউর রহমোন 
সরকোর বরলন, জেচ্ছোশ্ররমর নভনিরত তরুণর্র এই কোে অনন্য ্ৃষ্টোন্ত 
স্থোপন কররর , র্ো অন্যর্র উর্যোগী হরত অনুরিরণো জর্োগোরব। 
 

অসহোয় গৃহবন্দী মোনুরষর েন্য খো্য সহোয়তো 
 

কররোনো ভোইরোরসর কোররণ জ্রশর মোনুষ র্খন গৃহবন্দী তখন ননে গ্রোরমর 
ননম্ন আরয়র মোনুরষর ঘরর ঘরর খো্যসোমগ্রী জপৌাঁর  ন্রচ্ছ ইয়ুথ এন্ডং 
হোঙ্গোররর জনত্ররকোণো স্র উপরেলোর নসংরহর বোংলো ইউননয়ন ইউননে। 
তোরো ফনর্পুর গ্রোরমর অসহোয় মোনুষর্র পোরশ ্ োাঁনড়রয়র ন। ইয়ুথ নলডোর 
জসৌরভ, আকরোম, রোনো, জসোহোগ, সুমোইয়ো, নশলো, মোমুন ও ওয়োনসরমর 
জনতৃরে িথরমই কমিহীন অসহোয় ও ্নরদ্র পনরবোররর একনে তোনলকো 
িণয়ন করো হয়। শুরুরতই কমপরে ৫০নে পনরবোররক খো্য সহোয়তো 
জ্ওয়ো অপনরহোর্ি হরয় পরড়। তোরো জর্োগোরর্োগ কররন নবনভন্ন র্োয়গোয়। 
তোর্ররক আনথিক সহরর্োনগতো কররন আরমনরকো িবোসী জমোস্তোনকম খোন 

সংগ্রোম। এর সোরথ ননরের্র চোাঁ্ো রু্ক্ত করর তোরো গ্রোরমর ৫০নে 
পনরবোররর মোরে খো্যসোমগ্রী জপৌাঁর  জ্ন। িনতনে পনরবোররর েন্য ন ল 
সোত জকনে চোল, এক জকনে ডোল, দুই নলেোর জতল, দুইে সোবোন, িোয় 
দুই জকনে জপাঁয়োে, এক জকনে রসুন, নতন জকনে আলু, এক জকনে করর 
নচনন ও লবণ। ইয়ুথ নলডোররো তোর্র এই মোননবক উর্যোগরক চলমোন 
জররখর ন। তোরো তোর্র গ্রোমরক কররোনোভোইরোস এবং অনোহোরমুক্ত গ্রোম 
নহরসরব গরড় তুলরত চোন। 
িনতরব্ক: নপয়োস, ময়মননসংহ 
 

সাহসী তারুণ্য রুখবব কব ানা! 
 

কব ানাভাই াসমুক্ত গ্রাম গড়বত অক্লান্ত পর শ্রম ক বেন মমবহ পু  
মেলা  গাংনী উপবেলা  ই্য়ুথ এর্ডং হাঙ্গাব   তরুণ্ মনতা া। গাংনী  
 ায়পু  ইউরনয়বন  মহমাবয়তপু  গ্রাবম  একদল ইয়ুথ রলডা  
কব ানাভাই াস মথবক সকলবক সু রিত  াখবত গত ২২ এরিল দু’রি 
গ্রাবম েীবাণ্ুনাশক রেিাবনা  কাে কব বে। গ্রাবম  এক িান্ত মথবক অন্য 
িাবন্ত িরতরি বারড়বতই েীবাণ্ুনাশক ওষুধ রেিাবনা হয়। ইয়ুথ রলডা  
সারকবব  মনতৃবে চা  েন ইয়ুথ সদস্য রববশষ ভূরমকা ম বখবেন এই 
কাবে। গ্রাবম  ধনী বযরক্ত াও অথথ রদবয় সহব ারগতা কব বেন তরুণ্বদ  
উবদযাবগ।  
 

সারকব ববলন, ‘আমাবদ  গ্রাম  িা ক া  দারয়ে আমাবদ বকই রনবত 
হবব। আম া মানুষবক সবচতন ক া  েন্য কাে কব   ারি। গ্রাবম  
সকবল এই কাবে আমাবদ বক উৎসাহ রদবয়  াবিন’। 

 

অন্যরদবক সকবল  েীবনবক সু রিত  াখবত গাংনী  বামুন্দী ইউরনয়বন  
মহব্বতপু  গ্রাবমও েীবাণ্ুনাশক ওষুধ রেিাবনা হবয়বে। ই্য়ুথ এর্ডং 
হাঙ্গাব   স্থানীয় ইউরনবি  উবদযাবগ গত ২২ এরিল গ্রাবম  রতনরি পাড়ায় 
েীবাণ্ুনাশক রেিাবনা হয়।  
 

ইয়ুথ রলডা   ারকবুল ইসলাম  রক  মনতৃবে এই উবদযাবগ আ ও কাে 
ক বেন রতন েন ইয়ুথ রলডা । মহব্বতপু  গ্রাবম  সকবল সহব ারগতা 
ক বেন ইয়ুথ রলডা বদ  এই কাবে। 
িরতববদক:  ারকবুল ইসলাম  রক, মমবহ পু  


