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শিশুদের স্বাস্থ্যশিক্ষা শেদেন
ইয়ুথ শিডার েয়াি চন্দ্র রায়
রংপুদরর গঙ্গাচড়া উপদেিার ননাহািী ইউশনয়দনর পূর্ব কচুয়া সরকারপাড়া
গ্রাদে ইয়ূথ শিডার েয়াি চন্দ্র রায় এর ননতৃদে ইয়ূথ শিডার কনক নোহন্ত
ও আনন্দ রায় এিাকার শিশুদের কদরানা প্রশতদরাদে ঘদর থাকা ও স্বাস্থ্য
সুরক্ষােূিক েীর্নাচরণ নিখাদনার কার্বক্রে হাদত শনদয়দেন। েিদর্েঁদে
নখিায় নেদত থাকা শিশুদের র্াশড়দত থাকার পরােিব, এদক অদের সাদথ
দুরে র্োয় রাখা, হােঁশচ কাশি নেওয়ার সেয় স্বাস্থ্যশর্শে নেদন চিার
নকৌিি নিখান তারা। এোড়াও সশিকভাদর্
হাত নোয়ার অদভযস গদড় তুিদত শিশুদের
তারা সার্ান পাশন শেদয় হাত নোয়ার নকৌিি
শিশখদয় নেন এর্ং হাত নোয়ার চচবা করান।
শিশুদের স্বাস্থ্যকর েীর্নাচরদণ অভযস্ত করার
উদেযাগশি র্াস্তর্ায়দনর েে গত ৪ নে পাড়ার

একশি র্াশড়র প্রিস্ত উিাদন সর্াইদক সেদর্ত
করা হয়। নসখাদন প্রদতযদকর সাোশেক দুরে
শনশিত করদত োগ নকদি স্থ্ান শচশিত কদর
নেওয়া হয়। এরপর ইয়ুথ শিডার েয়াি চন্দ্র
হ্যান্ড োইক শেদয় সকিদক সশিকভাদর্ হাত
নোয়ার শনদেবিনা নেওয়ার পর এক এক কদর সকিদক নডদক তাদের
সার্ান শেদয় সশিকভাদর্ হাত নোয়া নিখাদনা হয়। এদক্ষদে ২০ নসদকন্ড
েদর হাত নোয়া এর্ং এদক অদের সাদথ েূরে র্োয় রাখা শনশিত করা
হয়। এই কার্বক্রদে ৪৭ েন শিশু অংিগ্রহণ কদর। তারা র্াদত এ
শর্ষয়গুদিা র্থার্থভাদর্ নেদন চদি, এ র্যাপাদর তাদের অশভভার্কদের
সাদথও আদিাচনা করা হয়।

খাগড়ােশড়দত োনশর্ক উদেযাগ
খাগড়ােশড় নস্বোব্রতী উজ্জীর্ক ন ারাে এর্ং ইয়ুথ এশন্ডং হাঙ্গাদরর
র্তবোন পশরশস্থ্শতর কারদণ আশথবকভাদর্ সংকিগ্রস্ত অশতেশরদ্র ও কেবহীন
পশরর্াদরর োদে খােয সােগ্রী শর্তরণ করা হয়। গত ১৪ এশপ্রি
খাগড়ােশড় নেিা সেদরর োস্টার পাড়ায় ৪০ পশরর্াদর পােঁচ নকশে চাি,
এক নকশে কদর শচশন, আিু ও ডাি এর্ং এক শিিার সয়াশর্ন নতি
নেওয়া হয়। এোড়াও স্বাস্থ্য সুরক্ষার েে োস্ক ও হ্যান্ড স্যাশনিাইোর
নেওয়া হয়। এই োনশর্ক সহায়তা কেবসূশচদত নস্বোব্রতী উজ্জীর্ক
ন ারাদের প্রশতষ্ঠাতা সভাপশত ও উপদেষ্টা নো. িশহদুি উসিাে, সভাপশত
নো. োইন উশিন, সহসভাপশত এস এে নাশেে
উশিন, সাোরণ সম্পােক নো. ইব্রাশহে
খশিিসহ ন ারাে এর্ং ইয়ুথ এশন্ডং হাঙ্গাদরর
ননতৃর্ৃন্দ উপশস্থ্ত শেদিন।

প্রশতদর্িীর পাদি ইয়ুথ শিডার
ইয়ুথ এশন্ডং হাঙ্গার র্াংিাদেি েয়েনশসংহ শসশি
ইউশনদির শসশনয়র সেস্য নিখ আোে এর ননতৃদে ৩ নে েয়েনশসংহ
সেদরর োপুশনয়া ইউশনয়দন ১০শি অশতেশরদ্র পশরর্ারদক োনশর্ক সহায়তা
নেওয় হয়। ইয়ুথ শিডার নিখ আোে এর্ং রহেত ইসিাদের প্রদচষ্টায়
প্রশতশি পশরর্ারদক তারা পােঁচ নকশে চাি, নেড় নকশে আিু, আো নকশে
কদর ডাি ও নোিা, নেড় নকশে েয়ো এর্ং আো শিিার সয়াশর্ন নতি
নেন।

