
 

 

বর্ষ ১, সংখ্যা ২২  ▌  ৭ মে ২০২০ 

 “সেকি অন্য তত্ত্ব মানে, মানুষ তত্ত্ব যার েতয হৃদনে” 
 

িনরাোভাইরানের ভোল থাবাে দকরদ্র মানুনষরা যখে ভীষণ েংিনে তখে কেজ 
ইউকেেনের অেহাে মানুনষর ঘনর ঘনর খাদযোমগ্রী স  ৌঁনে কদনে ইেূথ এক্ডং 
হাঙ্গানরর গাংেী উ নজলার মেমুড়া ইউকেেে ইেুথ ইউকেে। ইেুথ কলডাররা 
মেমুড়া গ্রানমর ৪০কে অকতদকরদ্র  করবানরর জন্য খাদয েহােতার বযবস্থা 
িনরনেে। স্থােীে জেপ্রকতকেকি এবং েমাজনেবীনদর িাে সথনি অথথ েংগ্রহ িনর  
গত ২৭ একপ্রল তারা  করবারগুনলানি মানে খাদযোমগ্রী স  ৌঁনে সদে। প্রকতকে 
 করবানরর জন্য কেল  াৌঁচ সিকজ চাল, দুই সিকজ আলু, এি সিকজ ডাল, আিা 
কলোর সতল, আিা সিকজ লবণ, এিো োবাে ও অল্প  করমাণ মেলা। 
 

 

এোড়াও গ্রানমর প্রকতকে বাকড়, রাস্তা, সদািাে, মেকজদ, জেেমাগম ণূথ জােগাে 
জীবাণুোশি ওষুি সরপ্র িনরনেে মেমুড়া ইেুথ ইউকেনের েকিে েদস্যরা। 
িনরাোভাইরাে েম্পনিথ জেেনচতেতা বৃকি িরনত হ্যা্ড মাইি কদনে প্রচার 
অকভযাে ও সদািানে সদািানে রঙ কদনে এি কমোর  র  র সগালািৃকতর কচহ্ন 
এৌঁনি জেগণনি োমাকজি দূরত্ব বজাে রাখনত উিুি িনরে তারা। 
 

মােকবি দাকেত্বনবানির সচতো সথনি তানদর এ িাযথিম চাকলনে যাবার প্রতযে 
বযক্ত িনর ইেুথ কলডার িামরুল ইেলাম বনলে, এমে দুযথানগর মুহূনতথ মানুনষর 
 ানশ দাৌঁড়ানত স নর আমরা গবথনবাি িরকে। এ িানজ আজ আকম এিা েই, 
আরও েকিে  াৌঁচ জে েদস্য েহনযাকগতা িনর চনলনেে।   
প্রকতনবদে: অিীশ দাশ 
 

োতক্ষীরার সেোব্রতীরা দাৌঁকড়নেনেে িষৃনির  ানশ 
 

িনরাো ভাইরাে মহামাকর আিানর িারণ িরাে বতথমানে জকমর িােিাো কেনে 
মুশকিনল  নড়নে গ্রানমর োিারণ িৃষি েমাজ। জকমর  ািা িাে িাোর শ্রকমি 
 াওো যানে ো। েমেমনতা িাে িােনত ো  ারনল চরম ক্ষকতর েম্মূখীে হনত 
হনব তানদর। িৃষনির এই েংিনের েমে সেোে িাে িাোর জন্য একগনে 
আেনলে কদ হাঙ্গার প্রনজক্ট বাংলানদনশর অনুনপ্ররণাে েংগকিত কিেু সেোব্রতী 
মানুষ, োতক্ষীরা সজলার িালীগঞ্জ উ নজলার কবষ্ণু ুর ইউকেেনের ইেুথ এক্ডং 
হাঙ্গার এবং গ্রাম উন্নেে দনলর েদস্যরা। তারা ২৫ জে েদস্য কমনল এ  যথন্ত 
প্রাে ১০ এির জকমে িাে সিনে কদনেনেে এবং কব দা ন্ন িৃষনির িাে িাোর 

জন্য প্রস্তুত রনেনেে। এ প্রেনঙ্গ ইেুথ কলডাররা বনলে, কব নদর েমে আমরা 
মানুনষর জন্য েব েমে িাজ িকর। শুি ুসেোে িাে িাো েে, আমরা বতথমাে 
 করস্থকতনত অেহাে মানুষনদর োনিযমনতা েহনযাকগতা িরকে। যতকদে এই 
েংিে থািনব, ততকদে আমরা িাজ িনর যাব। 
 

হকবগনঞ্জর ইেথু কলডারনদর মােকবি উনদযাগ 
 

িনরাো মহামারী সথনি এলািার মানুষনদর সুরকক্ষত রাখনত ইেুথ এক্ডং হাঙ্গার 
হকবগঞ্জ সজলা সিা-অকডথনেের সমাতাকলব তালুিদার দুলাল এর সেতৃনত্ব ইেূথ 
কলডাররা কবকভন্ন িাযথিম  করচালো িরনেে। োম প্রিানশ অেকেুি এিজে 
প্রবােীর আকথথি েহনযাকগতাে একপ্রল মানে তারা েদর উ নজলার  াইি াড়া, 
ফকিরাবাদ, কমিরুচি, কেজাম রু গ্রানমর ৬০কে অকতকদকরদ্র  করবারনি খাদয 
েহােতা প্রদাে িনরনেে। প্রকতকে  করবারনি তারা োনড় কতে সিকজ চাল, 
আড়াই সিকজ আলু, এি সিকজ িনর ক ৌঁোজ ও ডাল, ২৫০ গ্রাম রসুে, এি 
কলোর সতল,  আিা সিকজ িনর লবণ ও সোলা এবং এিকে োবাে 
কদনেনেে। এনত সমাে খরচ 
হনেনে ২৫,০০০ োিা।  
 

মােকবি েহােতার এই িমথেূকচ 
ইেুথ কলডাররা ও গ্রানমর 
েমাকজি েংগিে  ‘োমযবীণা 
েমাজিলযাণ েংস্থা’র 
েদস্যবৃন্দ সয থভানব েম্পন্ন 
িনরনেে। কবস্তাকরত Youth Ending Hunger Bangladesh সফেবিু স জ বা গ্রুস  


