বর্ষ ১, সংখ্যা ২৭ ▌ ১৯ মে ২০২০

কৃষককর মুকে হাসি ফুসিকেকে
ইেুথ ইউসিি

িামকি ‘আমফাি’ িাকমর এক ভেঙ্কর ঘূসণিঝড় আর দাসরদ্র ধ্বংি ককর
সদকে পারে মিমুড়া গ্রাকমর দসরদ্র কৃষককর সিািালী ফিল। সিক এই
মুহূকেি গাংিী উপকেলার মিমুড়া ইউসিেকির মিমুড়া গ্রাকমর দসরদ্র কৃষক
সলেি সমোর মুকে হাসি ফুসিকেকে মিমুড়া ইেুথ ইউসিকির েে েি
িদস্য। গে ১৮ সম সেচ্ছাশ্রকমর সভসিকে ২৪ শেক েসমর ধাি সককি,
স েঁকধ, াসড় পর্িন্ত সপ েঁকে সদকেকে মিমুড়া ইেুথ ইউসিকির িদস্যরা। শুধু
ককরািাভাইরািই িে রং ঘূসণিঝড় ‘আমফাি’ সথকক ফিল ােঁচাকে এই
উকদযাগ।
অন্যসদকক গে ১৫-১৭ সম চার েি দসরদ্র কৃষককর চার স ঘা পাকির
েসমর আগাো পসরষ্কার ককর সদে ইেুথ িদস্যরা। এি এম সিাকহল
রািা, মুকুল সচীধুরী, আলমামুি িেী , স এম হািানুজ্জামাি, ফেিাল
ও আস র সহাকিিকদর এমি উকদযাগ মুকে হাসি ফুসিকেকে। কৃষক সলেি
সমো কলি ফিল প্রাসির আিকের সচকে ড় সকাকিা আিে আমার
েী কি সিই। এলাকার মানুষ োকদর এই কার্িক্রকমর প্রশংিা করকেি।

পাথি দাশ এর সিেৃকে সশক্ষা কিার্ক্রম
াকগরহাি সেলার ফসকরহাি উপকেলার চােঁকদরক াি গ্রাকম দসরদ্র
সশক্ষাথিীকদর ইন্িারকিি া সিসলসভশি সুস ধা সিই। সকাসভড-১৯
িংক্রামকণর কারকণ োকদর স দযালে ন্ধ। পড়াকলোর িাহাকর্যর েন্য
স োগা ইউসিেকির পাথি দাশ িামাসেক দূরে োে সরকে সিে াসড়র
কাোকাসে ১০ েি সেকল সমকেকক সিকে ১ সম সথকক সিেসমে সিে
াসড়কে পািদাি ককর
র্াকচ্ছি। একে ককর
অসভভা কগণ
এ
ধরকির কার্িক্রকম েু
িকন্তাষ
প্রকাশ
করকেি।
সশক্ষা
প্রসেষ্ঠাি িা সোলা
পর্িন্ত োর এ কার্িক্রম
অ যহে থাকক কল
পাথি প্রেযে যক্ত ককরকেি।

সিেযপকণযর সিধিাসরে মূলয সিক রােকে
ইেুকথর ভুসমকা
িােক্ষীরা সেলার কাসলগঞ্জ উপকেলার দক্ষীি শ্রীপুর ইউসিেকির ইেুথ
এসন্ডং হাঙ্গাকরর সেচ্ছাব্রেী সিো রস উল ইিলাম ও রসফকুকলর সিেৃকে
সিেসমে াোকর সিেযপকণযর সিধিাসরে দাম সিক আকে সকিা া যািােীরা
সিেযপকণযর দাম গ্রাহককর কাকে িসিক ভাক রােকে সকিা-সি স ষকে
সোেঁেে র সিকচ্ছি। পকণযর সিধিাসরে মূলয সথকক স সশ মূলয সিকল হকল
সিিা স্থািীে প্রশািিকক অ গে করকে। োকদর কার্িক্রকমর মধয সদকে
স্থািীে েরুণকদর মধয এক ধরকির িমাকের েন্য কাে করার যাপাকর
ইসে াচক মকিাভা তেসর হকেকে এ ং স্থািীে েিগণ ইেুথ সলডারকদর
কার্িক্রমকক িধু াদ োসিকেে।

