
 

 

 

বর্ষ ১, সংখ্যা ২৬  ▌  ১৭ মে ২০২০ 

 কর োনো প্রতির োরে বত শোরে  ইয়থু 
তেডো রে  অনেোইন কোর্যক্রম 

 

ইয়ুথ এত্ডিং হোঙ্গো  বত শোে অঞ্চরে  সেস্য ো কর োনো ভোই োস 
প্রতির োরে অনেোইরন তবতভন্ন প্রচো ণোমূেক কোর্যক্ররম সতক্রয়  রয়রেন। 
একইসোরথ কর োনো সিংকরে  এই সমরয় মোনুষ র্োরি প্ররয়োজনীয় 
স্বোস্থ্যরসবো থথরক বতঞ্চি নো হয়, থস েরযযও কোজ ক রেন িো ো। জ্ব , 
সতেয, কোতশ হরে সোেো ণ মোনুষ র্োরি বোসোয় বরসই র্োরি ডোক্তো রে  
কোে থথরক থ োরন  মোেযরম প োমশয তনরি পোর  থসজন্য বত শোে থশ -
ই-বোিংেো থমতডরকে করেরজ  ডোক্তো রে  সোরথ থর্োগোরর্োগ কর  িোরে  
অনুমতি তনরয় তডতজেোে প্রচো পত্র তিত  কর রেন ইয়ুথ তেডো  ো। এই 
প্রচো পত্র সোমোতজক থর্োগোরর্োগ মোেযরম বযোপকভোরব েতিরয় থেওয়ো  
মোেযরম অসিংখ্য মোনুরষ  
কোরে থপ ৌঁরে থেওয়ো 
হরে। িো ো কর োনো 
পত তস্থ্তি  হোেনোগোে 
িথয তনরয় প্রতিতেন 
ইনর োগ্রো  তিত  কর  
প্রচো  ক রেন। এেোিোও 
কর োনো ভোই োস কীভোরব 
েিোয়, নিরাপদ থাকতে 
করণীয়, প্রতয়াজিীয় খাদয 
ও পুনি ইেযানদ নিষতয় 
জনসরচিনিো সৃতি ক রি 
সিংতিি তবষরয় অতভজ্ঞরে  
তভতডও বোিযো সোমোতজক 
মোেযরম প্রচো  ক রেন 
এই অঞ্চরে  ইয়ুথ ো তেডো  ো। ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার িনরশাল অঞ্চতলর 
ফেসিুক ফপজ এিিং ইয়ুথ নলডারতদর িযনিগে একাউ্ট ফথতক এসি 
েথয নিয়নিে প্রচার করা হতে। এসি কাতজ সতক্রয় ভূতমকো  োখ্রেন 
বত শোে, পেুয়োখ্োেী, ব গুনো, থভোেো এবিং ঝোেকোতি  ইয়ুথ তেডো  ো। 
 

তনরজ  গ্রোম, েোতয়ত্বও তনরজ  
 

কর োনো সিংকরে  এই সমরয় গোিংনী উপরজেো  ইয়ুথ এত্ডিং হোঙ্গোর   
সেস্য ো অতিেত দ্র মোনুষরে  মরেয খ্োেযসোমগ্রী তবি রণ  পোশোপোতশ 
কোজ ক রেন গ্রোরম   োস্তো সিংস্কোর  । এেোকো  সুশীে সমোজ ও গণযমোন্য 
বযতক্তরে  সহরর্োতগিোয় গি ১২ থম কোথুেী ইউতনয়রন   োেোরগোতবন্দপু  
গ্রোরম  ১০তে পত বোর   মরেয চো  থকতজ চোে, আেো থকতজ ডোে, এক 
থকতজ আেু, আেো তেেো  থিে, তিন থকতজ সবতজ ও একতে সোবোনসহ 

খ্োেযসোমগ্রী তবি ণ ক ো হয়। এ সময় ইয়ুথ সেস্য ো থেরখ্ন, বৃতি  
কো রণ গ্রোরম   োস্তো চেোচরে  অরর্োগয হরয় পরিরে। িোৎযতণক তসদ্ধোন্ত 
তনরয় স্থ্োনীয় গ্রোম উন্নয়ন েরে  (তভতডতে) আতথযক সহোয়িো তনরয় 
থস্বেোশ্ররম  মোেযরম  োস্তো থম োমি কর ন ইয়ুথ সেস্য ো।  
 

ইয়ুথ সেস্য আব্দুল্লোহ 
আে-মোমুরন  থনিৃরত্ব 
কোর্যক্রম দু’তে 
বোস্তবোয়রন ভূতমকো 
 োরখ্ন থমোোঃ নোতসম, 
থমোোঃ  জেুে হক, 
থমোোঃ আেোমি আেী 
প্রমুখ্। মোমুন বরেন, 
আম ো আমোরে  

গ্রোমরক সু তযি  োখ্রি নো পো রে আম ো তনরজ োও সু তযি থোকরি 
পো রবো নো। কর োনোভোই োরস  কো রণ সৃি বিযমোন সিংকে থমোকোরবেোয় 
জন্য আমোরে  এ ে রন  কোর্যক্রম অবযহি থোকরব।  
প্রতিরবেন: অেীশ েোশ 
 

মোনুরষ  পোরশ জুরেখ্ো 
 

জুরেখ্ো খ্োিুন ইয়ুথ এত্ডিং হোঙ্গো   োজশোহী অঞ্চরে  অন্যিম ইয়ুথ 
তেডো । সিংগিরন থনিৃত্ব থেওয়ো  পোশোপোতশ তবতভন্ন সোমোতজক উরেযোগ 
বোস্তবোয়রন অগ্রণী ভূতমকো পোেন কর  আসরেন। থকোতভড-১৯ মহোমোত  
শুরুরি তিতন উপেতি কর ন, িো  এেোকো  তনম্ন আরয়  মোনুরষ  
কর োনোভোই োস থমোকোরবেো  জন্য সু যোসোমগ্রী ক্ররয়  সযমিো থনই। 
এ কম অতিেত দ্র মোনুষরে  সহয়িো  জন্য তিতন স্বোস্থ্য অতেে্তরর   
অনুরমোতেি তিন স্ত  তবতশি কোপরি  মোস্ক তিত  ও তবি রণ  উরেযোগ 
থনন।  গি ১০ থম তিতন তনরজ  হোরি তিত  ক ো ১৫০তে মোস্ক  োজশোহী  

 

শহ  এেোকো  অসহোয় মোনুষরে  মরেয তবি ণ কর ন। এ সময় তিতন 
কর োনোভোই োস থথরক সু তযি থোকরি অিযোবশ্যক স্বোস্থ্যতবতে সম্পরকয 
েো ণো প্রেোন কর ন।  


