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পত্নীতলায় শিক্ষার্থীদের েৃষ্টান্ত স্থাপন
“আসুন, সবাই শিদল িপর্ কশর, কদরানাভাইরাসিুক্ত গ্রাি গশি”-এই
শ্লাগান শনদয় ৪ এশিল ২০২০ নওগাাঁর পত্নীতলা উপদেলার শিহািা উচ্চ
শবেযালদয়র ইয়ুর্ এশ্ডিং হাঙ্গার ইউশনদের উদেযাদগ শিক্ষার্থীরা
শবেযালয়সিংশলষ্ট এলাকার পাাঁচশে গ্রাদি েীবানুনািক শ্রি কদরদে। তারা
শনদেদের অর্থায়দন শিশচিং পাউডার শকদন শিহািা, ওয়াশরখণ্ডা, কলাপাকা,
কচুকুশি ও বাোরপািার সকল রাস্তা, পুকুর ঘাে, শ্েন, শিহািা বাোর,
ইউশনয়ন পশরষেসহ এলাকার চলাচদলর স্থানসিূদহ শ্রি কদর।
শিহািা উচ্চ
শবেযালয় ইউশনদের
শিলন,
শ্িদহশে,
আিরাফুল, শ্সৌরভ,
সশেব, আরাফাত
রহিান,
োশহে,
িাশকব, একরািুল
এবিং ইয়ূর্ শলডার
িাশিি,
িািুনুর
রশিদের শ্নতৃদে কার্থক্রি পশরচাশরত হয়। তারা তাদের শ্েচ্ছায় িেত্ত
অনুোন একশিত কদর আশেবাসী, িশতবন্ধী এবিং অেচ্ছল ৩৫শে
পশরবারদক সাবান িোন কদরদে। এোিাও সািাশেক দুরে বোয় শ্রদখ
কােকিথ এবিং বাশিদত র্াকদত সবাইদক উৎসাহ র্ুশগদয়দে।

শিহািা উচ্চ শবেযালদয়র িধান শিক্ষক সাইফুল ইসলাি শিক্ষার্থীদের এিন
উদেযাদগর িিিংসা কদর বদলন, “আিরা িদতযদক শনদেরা সদচতন হদল
এই িহািারী কদরানা ভাইরাদসর শ্িাকাশবলা করা সম্ভব। আিাদের পর্
শ্েশখদয় শেদলা শিক্ষার্থীরা, আিরা
শ্সই পদর্ই এশগদয় র্াব।”
তরুণদের এই েৃষ্টান্ত এলাকার
িানুদষর িদধয শনরাপত্তাদবাধ সৃশষ্ট
কদরদে। তারা এখন কদরানাভাইরাস
িশতদরাদধ োস্থযশবশধ সম্পদকথ সদচতন
হদয়দেন এবিং শনয়ি শ্িদন চলদেন।

চুয়াডাঙ্গায় ইয়ুর্ শলডারদের কদরানা
িশতদরাদধর উদেযাগ
এশিদলর শুরু শ্র্দকই শবশভন্ন শবশ্বশবেযালদয়র শিক্ষার্থী এবিং ইয়ুর্ এশ্ডিং
হাঙ্গাদরর ইয়ুর্ শলডারদের উদেযাদগ চুয়াডাঙ্গা শ্েলার আলিডাঙ্গা
উপদেলার গািংনী ইউশনয়দনর আসিানখালী, বাোর এবিং িাশলকা গ্রাদি
েীবাণুনািক শ্রি, শনদেদের উদেযাদগ িাণ শবতরণ এবিং সাবান শবতরণ
করদেন একেল উেযিী শ্েচ্ছাদসবক। োহাঙ্গীরনগর শবশ্বশবেযালদ়ের
শিক্ষার্থী এবিং ইয়ুর্
শলডার শ্িাোঃ শ্সশলি
শ্রো োনান, গ্রাদির
িানুষদের
িাদে
সদচতনতার অভাব
র্াকায় আিরা ির্দি
সদচতনতা
ততশরর
কাে শুরু কশর।
এোিাও আিাদের
উদেযাদগ িাণ শবতরণ,
সাবান শবতরণ করা হদয়দে। শ্েচ্ছাদসবীরা আসিানখালী বাোর,
শ্িাচাইনগর গ্রাি এবিং িাশলকা গ্রাদির িায় ২০০০ বাশিদত েীবাণুনািক
শ্রি কদরদেন এবিং শনম্ন আদয়র িানুদষর িাদে ২৫০শে সাবান এবিং ৬০শে
পশরবাদর িাণ শবতরণ কদরদেন।

এই উদেযাদগ শ্নতৃে শেদচ্ছন েগন্নার্ শবশ্বশবেযালদয়র শিক্ষার্থী এবিং ইয়ুর্
শলডার এিদক শ্সাহাগ, ঢাকা কদলদের শিক্ষার্থী আশরফুল ইসলাি আশরফ,
রােিাহী শবশ্বশবেযালদয়র শিক্ষার্থী োিাল উশিন শ্িাভন, শ্িাচাইনগর
গ্রাদির শ্সাদহল, িাশন্ত, তুষার, োদয়ে,
িাশলকা গ্রাদির রাশকব, রাদসল, শিরাে,
আকাি, আশিক, শেদো, হাসান, ফারুক,
শ্নািান, সাগর, তশরকুল িিুখ। উদেখয ৯
এশিল, ১০ এশিল, ১২ এশিল, এবিং ১৪
এশিল
আসিানখালী
এলাকায়
েীবাণুনািক শ্রি এবিং সদচতনতা ততশর
করা হয় এই শেদির িাধযদি।

