
 

 

বর্ষ ১, সংখ্যা ১৯  ▌  ২৯ এপ্রিল ২০২০ 

 মাস্ক ও খাদ্য বিতরণ 
 

ইয়ুথ এব্ডিং হাঙ্গার ময়মনব িংহ বড কে 
ই লাবময়া হাই স্কুল এ্ড েললজ ইউবনলের 
যুগ্ম কো-অবডিলনের কমা. আবরফ বময়া তার 
 হপাঠীলদ্র বনলয় এলাোর বিত্তিানলদ্র 
 হলযাবিতায় ২৫ এবিল ময়মনব িংহ  দ্র 
উপলজলার দ্াপুবনয়া ইউবনয়লনর কিাষ্টা 
গ্রালমর অবতদ্বরদ্র পবরিারগুললার মালে মাস্ক 
ও বিপদ্াপন্ন ১০বে পবরিালর খািার বিতরণ 
েলরন। এছাড়াও ময়মনব িংহ  দ্র 

উপলজলার দ্াপুবনয়া ইউবনয়লনর ইয়ুথ এব্ডিং 
হাঙ্গার ইউবনলের ইয়ুথ বলডাররা েলরানামুক্ত 
গ্রাম িড়ার েমি ূবির অিংশ বহল লি বনয়বমত 
এলাোর মানুষলে  লিতন েরার োজ 
েরলছন।  
িবতলিদ্ে : বপয়া , ময়মনব িংহ 
 

রিংপলুর অনলাইন িিারণা 
 

 

রমজালনর ইফতার  ামগ্রী বিতরণ 
 

এে অন্য রেম রমজান শুরু েরললন ইয়ুথ এব্ডিং হাঙ্গার কনত্রলোণা কজলা কফারালমর কো-অবডিলনের 
ক ালায়মান কশখ। তার কনতৃলে ময়মনব িংলহর হালুয়াঘাে উপলজলাধীন িাবত ও মাবেোো এলাোয় 
দুঃস্থ মানুলষর পালশ দ্াাঁবড়লয়লছন ইয়ুথ বলডার মাসুদ্, বততা , বরদয়ান, আবরফুল, আলয়শা, অনি, 
 াবেল, আোশ এিিং পলাশ। মানবিে  হায়তার ললযয তারা কফই িুলে কযািালযালির মাধযলম বেছু 
অথি  িংগ্রহ েলরন এিিং এর  ালথ বনলজলদ্র 
িাাঁদ্া যুক্ত েলর ১৮বে অবতদ্বরদ্র পবরিালরর 
মালে িথম করাজার আলিরবদ্ন ২৪ এবিল 
 ন্ধ্যায় খাদ্য  ামগ্রী কপ াঁলছ কদ্ন। তারা িবতবে 
পবরিালর কদ্ড় কেবজ মুবড়, এে কেবজ কছালা, 
এে বলোর কতল, পাাঁি কেবজ েলর বিবন, ডাল 
ও কপাঁয়াজ এিিং এেবে  ািান কদ্ন।  
 

রমজান মাল  এই  হলযাবিতা কপলয় বনতান্ত 
অ হায় অিস্থায় থাো পবরিারগুললার মলধয 
আনন্দ বফলর এল লছ। 
 

স্থানীয়  রোলরর  ালথ োজ েরলছ ইয়থু বলডাররা 
 

রিংপুর কজলার িঙ্গািরা উপলজলার 
আলমবিবদ্তর ইউবনয়ন ইয়ুথ এব্ডিং হাঙ্গালরর 
যুগ্ম- মন্বয়োরী কশখ রবিউল রহমান রাজুর 
কনতৃলে ইয়ুথ বলডাররা স্থানীয়  রোর এিিং 
পুবলশ িশা লনর  ালথ কেচ্ছাল িী হলয় োজ 
েরলছন। িত ২৩ এবিল আলমবিবদ্তর 
ইউবনয়ন কিয়ারমযান আফতািুজ্জামান আফতাি 
এর উলদ্যালি ৪০০বে অবতদ্বরদ্র পবরিালরর 
মালে খািার কপ াঁলছ কদ্ওয়া হয়। এই োলজ 
পুবলশ েমিেতিালদ্র  ালথ আলমবিবদ্তর 
ইউবনয়লনর ইয়ুথ বলডাররা কেচ্ছাল িে 
বহল লি োজ েলরলছন। 
 

মেহেরপহুর সাবান ববতরণ 
 

কমলহরপুর কজলার িািংনী উপলজলার রামনির গ্রামলে েলরানামুক্ত রাখার েমি ূবির অিংশ বহল লি 
মানুষলদ্র হাত কধায়ার অভ্যা  িলড় কতালার ললযয ইয়ুথ এব্ডিং হাঙ্গার কমলহরপুর কজলার কনতা 
 িুজ খালনর কনতৃলে ২৫ এবিল রামনির গ্রালম অবতদ্বরদ্র পবরিারগুললার মালে ৪০বে  ািান বিতরণ 
েরা হয়। েলরানামুক্ত গ্রাম িড়লত এলাোয়  লিতনতা িৃবির জন্য ইয়ুথ এব্ডিং হাঙ্গালরর 
ইউবনেবগুললা বিবভ্ন্ন েমি ূবি পবরিালনা েরলছ। 


