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কররোনোভোইরোস প্রতিররোরে
ইয়ুথ তিডোররের উরেযোগ
যখন কররোনো মহোমোরীর িকডোউরনও মোনুষ
সরেিন নয়, সস সময় এিোকোর মোনুষরক
সরেিন হওয়োর জন্য কক্সবোজোর সজিোর
েকতরয়ো উপরজিোর সেমুতিয়ো ইউতনয়রনর
একেি ইয়ুথ তিডোর তনরজরের হোরির তিতর
সেস্টুন িোগোরি বযস্ত। কররোনো মহোমোরীর
প্ররকোপ তেন তেন বৃতি সপরিও গ্রোরমর
মোনুরষরো এখনও সরেিন নয়। সেমুতিয়ো
ইউতনয়রনর প্রোণ সকন্দ্র জতমেোর পোড়ো
সস্টিনসংিগ্ন বোজোরর তবরকরি সসই আরগর
মরিোই েিগ্রোরমর সিোকসমোগম ঘরে। ইয়ুথ
ইন্ডং হোঙ্গোররর স্থোনীয় ইউতনরের সেস্য
কোরিমরের মরিো েোতয়ত্বিীি িরুরণরো এ
অবস্থোর পতরবিতন করোর উপোয় সখোোঁরজন।

কুতমল্লোয় ইয়ুথ তিডোররের উরেযোরগ মোনতবক সহোয়িো
কুতমল্লোর িোকসোম উপরজিোর আজগরো ইউতনয়রনর একতে অনগ্রসর গ্রোম পোওিিী। কররোনো
পতরতস্থতির কোররণ এ গ্রোরমর তেনমজুর, ভযোন-তরক্সো েোিক, েুেপোরির িদ্র বযবসোয়ী, েোিো ও িোিো
সমরোমিকোরী প্রভৃতি সপিোর মোনুরষরো এখন কমতহীন হরয় পতরবোররর সেস্যরের তনরয় অসহোয় অবস্থোয়
তেনোতিপোি কররেন। গ্রোরমর এই প্রোতিক পতরবোরগুতিরক সহোয়িো প্রেোরনর জন্য এিোকোর
অবস্থোসম্পন্ন এবং প্রবোরস কমতরি স্বচ্ছি বযতিরের তনকে হরি স্থোনীয় ইয়ুথ এতন্ডং হোঙ্গোররর সেস্যরো
গি মোরস প্রোয় ৫১ হোজোর েোকো সংগ্রহ কররন।
সংগৃহীি অথত তেরয় িোরো গ্রোরমর সবতোতেক সংকরে
থোকো ৮৩তে পতরবোররক তেতিি করর পতরবোরপ্রতি
পোোঁে সকতজ েোি, দুই সকতজ করর ডোি, আিু, এক
সকতজ করর তপোঁয়োজ, আেো, মুতড়, এক তিেোর সিি
এবং একতে করর সোবোন তবিরণ কররন। ইয়ুথ এতন্ডং
হোঙ্গোররর সোরবক ইউতনয়ন সকোতডতরনের সমোোঃ সমোরিতে
আিরমর িত্ত্বোবেোরন আজগরো ইউতনয়রনর বিতমোন
কতমতের যুগ্ম সকোতডতরনের খোরেমুি ইসিোম, সেস্য
তমনহোজুি আরবতেন ও সমোোঃ িোওরনর সনিৃরত্ব এই
মোনতবক সহোয়িো কোযতক্রম পতরেোতিি হয়।

মোনুরষর পোরি রূপগোরমর ইয়ুথ তিডোর নুসরোি
িোরো অসরেিন মোনুষরের সরেিন করোর
মোেযরম জনসমোগম বন্ধ করোর জন্য সরেষ্ট
হন। সেমুতিয়ো ইয়ুথ এতন্ডং হোঙ্গোর এর সোরবক
এবং বিতমোন সেস্যরো তমরি তনরজরের হোরি
সেস্টুন তিতর করর পুররো সস্টিনসংিগ্ন
বোজোরর িোতগরয় সেন। কররোনোভোইরোস সথরক
তনরজরক ও অন্যরের সুরতিি রোখরি ঘরর
থোকোর আহ্বোন জোনোন িোরো। িোরের এই
উরেযোগ এিোকোর সোেোরণ মোনুষ ভোরিোভোরব
সনয় এবং এর েরি বোজোরর সোমোতজক েূরত্ব
বজোয় রোখোর েেতো এবং অপ্ররয়োজরন গল্পগুজব
করোর প্রবণিো অরনকেো করম সগরে।

“আসুন, সবোই তমরি িপথ কতর, কররোনোভোইরোসমুি গ্রোম গতড়” এই সেিনো দ্বোরো অনুপ্রোতণি হরয়
নওগোোঁ সজিোর পত্নীিিো উপরজিোর তেবর ইউতনয়রনর রূপগোরমর ইয়ুথ তিডোর নুসরোি তসদ্দীকো তিন
স্তরতবতিষ্ট মোস্ক তিতর ও তবিরণ কররন। তবশ্ববযোপী েতড়রয় পড়ো নরভি কররোনোভোইরোস
পতরতস্থতি সমোকোরবিোয় জনসরেিনিো বৃতির িরিয কোযতক্রম পতরেোিনো কররি তগরয় মোরস্কর েোম এবং
সহজিভযিো নো থোকোয় তনরজই মোস্ক তিতরর উরেযোগ
সনন তিতন। িোরক বরোবরই উৎসোহ যুতগরয়রেন
এিোকোর
নোরীরনত্রী
বুিবুতি
সবগম।
তিতনও নুসরোিরক মোস্ক তিতরর কোরজ সহোয়িো
কররন। ইয়ুথ এতন্ডং হোঙ্গোররর স্থোনীয় ইউতনরের
সেস্য নুসরোরির তিতর ২৭৫তে মোস্ক এতপ্রি সোরসর
িৃিীয় সপ্তোরহ তেবর ইউতনয়রনর বোোঁকরইি
মোহতিপোড়ো, পতিমেোপড়ো, তেবর আতেবোসীপোড়ো,
েোোঁেপুর তমিন, রূপগ্রোম আতেবোসীপোড়োর আতেবোসী
ও স্বল্পআরয়র মোনুষরের মরেয তবিরণ করো হয়।

