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 গ োপোলের অভিযোন 
 

ভনলের এেোকো েীবোণমুুক্ত রোখলে 
অবযহে রলেলে গ োপোলের অভিযোন। 
গকোভিড-১৯ এর হোে গেলক ভনে 
এেোকোবোসীলক রক্ষো করলে সভিে 
িূভমকো রোখলেন ইেুে এভ্ডিং হোঙ্গোলরর 
স্থোনীে গনেো গ োপোে চন্দ্র রোে।  ে ২ 
গম রিংপুলরর  ঙ্গোচড়ো উপলেেোর গনোহোেী 
ইউভনেলনর পূববকচুেো গ্রোলমর  ববপোড়োে 
েৃেীে ধোলপ রোস্তোসহ ৩৫ভি বোভড়লে ৬৪ 
ভেিোর েীবোণনুোশক গরে কলরন এই 
ভনলবভিে ইেুে ভেডোর। 
 

 

গুরুিোসপরু কলেে 
ইউভনলির 

েীবোণুমুক্তকরণ কমবসূভচ  
 

২৩ এভেে ইেুে ইভ্ডিং হোঙ্গোলরর নোলিোর 
গেেোর গুরুিোসপুর শহীি সোমসুলজোহো 
সরকোভর কলেে ইউভনলির সিস্য 
কোেে, সোেু, সো র-এর গনেৃলে এক 
িে েরুণ গুরুিোসপুর  গপৌরসিোর ৩ নিং 
ওেোডব, ভবেচরন, পোর গুরুিোসপুর,  
কলেলের পোর্শ্ববেবী এেোকো 
েীবোণুমুক্তকরলণর েন্য েীবোণুনোশক 
গরে কলরন। েোলির ভনেস্ব েলচষ্টোে 
েলেোেনীে উপকরণ সিংগ্রহ কলর েোরো 
এই কোযবিম পভরচোেনো কলরন। স্থোনীে 
সমোেলসবীলির সহোেেো ভনলে সিংগ্রহ 
কলরন গরে গমভশন। এেোকোর সুশীে 
সমোে ও  ণযমোন্য বযোভক্তরো েোলির এই 
ধরলনর কমবকোলের েন্য উৎসোভহে 
কলরন।  
 

ইেুে ইভ্ডিং হোঙ্গোলরর গুরুিোসপুর কলেে 
ইউভনলির সিস্যরো সোমোভেক 
িোেবদ্ধেোর গচেনো গেলক িভবষ্যলেও 
এই ধরলনর কোযবিম অবযোহে রোখলবন 
বলে েেযে বযক্ত কলরন।  

গনত্রলকোনো কলেে 
ইউভনলির উলিযো  

 

ইেুে এভ্ডিং হোঙ্গোর গনত্রলকোনো সরকোভর 
কলেে ইউভনলির উলিযোল  পভরচোভেে 
হলে মোনভবক সহোেেো কোযবিম।  ে ১ 
গম কলেে ইউভনলির যুগ্ম সমন্বেকোরী 
গসৌরি এর গনেৃলে িত্ত হোই স্কুে 
ইউভনলির ইেুে ভেডোর আলনোেোর, পরশ, 
ভনেে এবিং রোভকব-সহ আরও অলনলক 
ভমলে অেব সিংগ্রহ কলরন এবিং অসহোে 
কমবহীন ৩০ভি পভরবোলরর মোলে েোরো 
খোিযসোমগ্রী গপৌৌঁলে গিন। েভেভি 
পভরবোলরর েন্য বরোদ্দ ভেে পোৌঁচ গকভে 
কলর চোে ও ভচভন, আধো গকভে কলর ডোে 
ও মুভড়, আধো ভেিোর গেে এবিং দুই 
গকভে আেু। েোলির এই মোনভবক 
সহোেেো কোযবিম আ োমীলেও অবযহে 
েোকলব বলে েোরো েোভনলেলেন।  
প্রতিবেদক: স োলোয়মোন সেখ 
 

মোনুবের পোবে  
কোঞ্চনশ্বর ইয়ুথ ইউতনট 

 

ইযুথ এত্ডিং হোঙ্গোর লোলমতনরহোট সেলোর 
কোঞ্চনশ্বর ইউতনট কবরোনো প্রতিবরোবে 
তেতিন্ন কোর্যক্রম পতরচোলনো করবে। ইয়ুথ 
তলডোরবদর উবদযোবে গ্রোবমর ৩৫তট েোতি,  
েোেোর এেিং ম তেবদ তনয়তমি 
েীেোণুনোেক সরপ্র করো হবে। এেোিোও 
কবরোনো সথবক সুরক্ষো তেেবয় িোরো 
স্থোনীয় মোনুেবদর পরোমেয তদবয 
আ বেন। ইউতনবটর  মন্বযকোরী আেু 
েক্কর ত তিক েোতনবযবেন, িতেষ্যবি 
িোরো তনবেবদর অথযোযবন ৩০তট 
পতরেোরবক আতথযক  োহোর্য প্রদোন 
করবেন এেিং স্থোনীয প্রেো বনর কোবেও 
রু্ক্ত থোকবেন। েি ১০ এতপ্রল শুরু হবয় 
এই কোর্যক্রম অেযহিিোবে চলবে।  

                            প্রতিবেদক: সমোোঃ িোতরফ-উল ই লোম িোতনন 
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