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রানেঞ্জির ‘মািিতার ঘর’

মানিকগঞ্জে মািনিক উঞ্জ্যাগ

সহায়তা মপল ৯০নি পনরিার
কঞ্জরািাভাইরাস সংক্রমঞ্জণর এই ক্রানিকাঞ্জল এলাকার মানুঞ্জষর েন্য
নিরাপ্ েীিি নিনিত করঞ্জত সনক্রয় রঞ্জয়ঞ্জ ি ইয়ুথ এন্ডং হাঙ্গাঞ্জরর
একেি িনতশ্রুনতশীল ইয়ুথ নলডার রানেি সর্ার। নতনি িওগাৌঁ মেলার
মহাঞ্জ্িপুর উপঞ্জেলার এিাঞ্জয়তপুর ইউনিয়ঞ্জির একেি মেচ্ছাব্রতী মিতা
এিং এিাঞ্জয়তপুর ইউনিয়ি াত্রলীঞ্জগর সভাপনত। নিঞ্জের ইউনিয়ঞ্জির
অনত্নরদ্র পনরিারগুঞ্জলাঞ্জক সহায়তা করার েন্য রানেি সর্ার
‘মািিতার ঘর’ িনতষ্ঠা কঞ্জরঞ্জ ি। মসখাঞ্জি অনত্নরদ্রঞ্জ্র েন্য

এ ািাও গত ১৩ই এনিল এলাকার কঞ্জয়কেি নিত্তিাি িযনক্তর সহায়তা
নিঞ্জয় তারা ২৬নি অনত্নরদ্র পনরিাঞ্জরর মাঞ্জে নিতয িঞ্জয়ােিীয় িাল,
ডাল, মতল এিং আলু নিতরণ কঞ্জরি। ইয়ুথ নলডার আনরফুল ইসলাম
রািা, তািভীর, রনি, িাঈম, িানিল, আলানমঞ্জির মিতৃঞ্জে এই কমযসূনি
পনরিানলত হয়। কার্যক্রঞ্জম আরও উপনিত ন ঞ্জলি রমিপুর গ্রাম ইন্নয়ি
্ঞ্জলর (নভনডনি) সভাপনত মমাোঃ আতাউর রহমাি খাি, স্স্য এযাড.
আনরফুল ইসলাম রািা, িারীঞ্জিত্রী সাহািা আক্তার, ইয়ুথ এন্ডং হাঙ্গার
মানিকগে মেলা মকা-অনডযঞ্জিির মমাোঃ নেসানুর রহমাি নেসািসহ
এলাকার গণযমান্য িযনক্তিগয। ইয়ুথ নলডার আনরফ োিাি, আগামী ইদুল
নফতঞ্জরর আঞ্জগ গ্রাঞ্জমর অনত্নরদ্র পনরিাঞ্জরর মাঞ্জে খা্য সামগ্রী
মপ ৌঁ াঞ্জিার কাে িলমাি থাকঞ্জি।

েল্পমূঞ্জলযর শাক-সিনে এিং খা্য সামগ্রীর িযিিা রঞ্জয়ঞ্জ । এই এলাকায়
উৎপান্ত হওয়া সিনে ম্ঞ্জশর নিনভন্ন এলাকায় সরিরাহ করা হঞ্জয়
থাঞ্জক। িতযমাি পনরনিনতর কারঞ্জণ অনিনক্রত থাকা সিনেগুঞ্জলা মানুঞ্জষর
সাঞ্জথ মর্াগাঞ্জর্াগ কঞ্জর িনতন্ি রানেঞ্জির ‘মািিতার ঘঞ্জর’ েমা করা
হয়। মসই সিনে ভযাঞ্জি কঞ্জর কমযহীি নিোঃে পনরিারগুঞ্জলার কাঞ্জ মপ ৌঁঞ্জ
ন্ঞ্জচ্ছি রানেি সর্ার। সামানেক ্ায়িদ্ধতার মিতিা মথঞ্জক এলাকার
তরুণঞ্জ্র সংগনিত কঞ্জর সরকানর সহায়তাও মানুঞ্জষর দ্বাঞ্জর দ্বাঞ্জর
মপ ৌঁ াঞ্জচ্ছি নতনি। এলাকায় সামানেক দুরে নিনিত করঞ্জত িিারণা এিং
েীিাণুিাশক মরি করঞ্জ ি নিয়নমত।

বিস্তাবিত Youth Ending Hunger Bangladesh ফেসিুক ফেজ িা গ্রুফে

মানিকগে স্র উপঞ্জেলার ন্ঘী ইউনিয়ঞ্জির রমিপুর গ্রাঞ্জমর ইয়ুথ
নলডার মমাোঃ আনরফুর রহমাি খাঞ্জির মিতৃঞ্জে এরং ইয়ুথ এন্ডং হাঙ্গাঞ্জরর
সহায়তায় ২৭ এনিল গ্রাঞ্জমর ১৫নি অনত্নরদ্র পনরিাঞ্জরর মাঞ্জে ইফতার
সামগ্রী ি্াি করা হয়। িনতনি পনরিাঞ্জর ম ালা, মতল, মুনি, নিিা, আলু
এিং সিনে মপ ৌঁঞ্জ ম্য় ইয়ুথ নলডাররা। এই সহায়তা ি্াি তাঞ্জ্র
নিয়নমত মািনিক সহায়তা কার্যক্রঞ্জমর অংশ। এর আঞ্জগ তাঞ্জ্র এলাকায়
একনি েনরপ পনরিালিা কঞ্জর গ্রাঞ্জমর ১০০নি অনত্নরদ্র পনরিার নিনিত
করা হয়। এরপর এলাকার অন্যান্য মানুষঞ্জ্র সম্পৃক্ত কঞ্জর তারা সহায়তা
কমযসূনি শুরু কঞ্জরি।

রানেঞ্জির উঞ্জ্যাগঞ্জক োগত োনিঞ্জয় মহাঞ্জ্িপুর উপঞ্জেলা িশাসি এিং
এিাঞ্জয়তপুর ইউনিয়ি পনরষ্ মিয়ারমযাি মমঞ্জহ্ী হাসাি অন্যঞ্জ্রঞ্জক র্ুক্ত
হঞ্জত অনুিানণত কঞ্জরঞ্জ ি। ১৮ এনিঞ্জল শুরু কঞ্জর পরিতযী নতি সপ্তাঞ্জহ
৯০নি পনরিারঞ্জক খা্য সহায়তা ন্ঞ্জয় আসঞ্জ রানেঞ্জির ‘মািিতার ঘর’ ।
এই ্ৃষ্টাি নিনভন্ন মহঞ্জল
আঞ্জলানিত-সমাঞ্জলানিত
হঞ্জচ্ছ এিং মানুঞ্জষর
সহায়তায়
ক্রমাগত
এনগঞ্জয় িঞ্জলঞ্জ রানেি
সর্াঞ্জরর
িযনতক্রনম
‘মািিতার ঘর’।

