
  

 

বর্ষ ১, সংখ্যা ২৯  ▌  ২১ মে ২০২০ 

 রানার উদ্যাদে পষু্টি চাষ্টি্া পরূণ 
 

এস.এম. শাষ্টিন রানার সৃজনশীল ষ্টচন্তা স্থাপন করল এক ব্যষ্টিক্রমী ্ ৃিান্ত। 
পূরণ করল ষ্টনদজর পষ্টরব্ার এব্ং এলাকাব্াসীর পুষ্টির চাষ্টি্া। ককাষ্টিড-
১৯ সংক্রামদণর আিদে সারা ক্শ লকডাউন। ষ্টব্ষ্টিন্ন েণমাধ্যম, 
সামাষ্টজক মাধ্যদম পুষ্টিকর খাব্ার, ষ্টব্দশষ কদর শাকসব্ষ্টজ খাওয়ার জন্য 
ষ্টব্দশষজ্ঞদ্র পরামশশ। আক্রান্ত নয়, প্রষ্টিদরাধ্ েদে কিালার জন্য আহ্বান 
জানায় সব্াই।  
 

 

রানা মাচশ ২০২০ এর কশষষ্ট্দক িার জমাদনা পাাঁচ িাজার টাকা মূলধ্ন 
আর ব্াব্ার কাছ কেদক ১০ শিক পষ্টরিযক্ত জষ্টম ষ্টনদয় কুমারখালী গ্রাদম 
শুরু কদরন সব্ষ্টজ চাষ। দুই মাস ব্াদ্ মূলধ্ন এর টাকা ব্াদ্ও িার 
লাি িয় পাাঁচ িাজার টাকা অষ্টধ্ক। মুনফা িওয়ার পাশাপাষ্টশ ব্াদেরিাদটর 
কমাদেলেঞ্জ উপদজলার কুমারখালী গ্রাদমর ৩০ষ্টট ্াষ্টরদ্র পষ্টরব্াদররদক 
ষ্টচষ্টিি কদরন ষ্টিষ্টন এব্ং এই ্ষ্টরদ্র পষ্টরব্াদরর পুষ্টির চাষ্টি্া কমটাদনার 
জন্য ষ্টব্নামদূলয ষ্টনয়ষ্টমি সব্ষ্টজর ক াোন ক্ন। এছাোও রানা স্থানীয় 
কষ্টমউষ্টনষ্টট ষ্টিষ্টনদকর স্বাস্থয কসব্ার মান উন্নয়ন ষ্টনদয় কাজ কদরন ্লেি 
িাদব্। ষ্টিষ্টন ব্দলন ইয়ুে এষ্ট্ডং িাঙ্গার এর প্রষ্টশক্ষণ, আমাদক ষ্টনদজর 
এব্ং সমাদজর জন্য নিনু কদর িাব্দি ষ্টশষ্টখদয়দছ। 
 

রাজশািীদি কদরানা এব্ং কডঙ্গ ু
কমাকাদব্লায় দুই কনিার উদ্যাে  

 

ইয়ুে এষ্ট্ডং িাঙ্গার ব্াংলাদ্দশর প্রষ্টশক্ষণ সিায়ক আলী আকব্র রুদব্ল 
এব্ং জািীয় কফারাদমর সাদব্ক সমন্বয়ক কমাস্তাষ্টফজুর রিমান সজল 
কদরানা এব্ং কডঙু্গ কমাকাদব্লায় ক ৌে উদ্যাদে গ্রিণ কদরদছন। 
ব্াংলাদ্দশ কদরানািাইরাস সনাক্ত িওয়ার পরপরই ২০ মাচশ কেদক এই 
দুই ইয়ুে ষ্টলডার ষ্টনজ উদ্যাদে রাজশািীর িেগ্রাম নিুন পাোয় ষ্টনজ 
ব্াষ্টের আদশপাদশ জীব্াণুনাশক ওষুধ্ ষ্টছটাদনার কা শক্রম শুরু কদরন। 
ষ্টনয়ষ্টমি জীব্াণুনাশক ওষুধ্ ক্ওয়ার পাশাপাষ্টশ এলাকায় ব্ষ্টিরােিদ্র 
ককায়াদর্টাইন ষ্টনষ্টিি করার কক্ষদেও িারা স্থানীয় জনপ্রষ্টিষ্টনষ্টধ্দ্র সাদে 
 ুক্ত িদয় কাজ করদছন।  

ঘরূ্ণিঝড় আম্পান 

মানুষের পাষে পটয়ুাখালীর ইয়থু র্লডাররা 
 

ঘূর্ণিঝড় আম্পাষনর সম্ভাব্য ক্ষর্ি থথষে উপকূলীয় এলাোর মানুেষের 
র্নরাপে রাখষি সরোর্র প্রোসন এব্ং অন্যান্য সংগঠষনর সাষথ যুক্ত 
হষয় োজ েরষেন পটুয়াখালীর ইয়ুথ এর্্ডং হাঙ্গাষরর সেস্যরা। ঝুুঁর্েপূণি 
অব্স্থাষন থাো মানুেষের সষেিন েরা, িথয থেওয়া, আশ্রয় থেষে থযষি 
সহায়িা েরা, আশ্রয় থেষে খাব্ার সরব্রাহ ইিযার্ে োষজ থেচ্ছাষসব্ে 
র্হষসষব্ োজ েরষেন িারা।  
 
 

 

২০ থম সারার্েন এব্ং সারারাি িাষের এই মানর্ব্ে সর্িয়িা অব্যাহি 
থাষে। ইয়ুথ র্লডার জর্হরুল ইসলাম, এইে আর হার্সব্, মাহমুে হাসান 
রায়হান প্রমুখ এ োষজ থনিৃত্ব থেন। 
প্রর্িষব্েন: আওলাে রার্েব্, ব্র্রোল 

 

িিৃীয় ষ্টলদঙ্গর মানুদষর পাদশ ইয়েু  
 

ষ্টসদলদট ১৭ কম ২০২০ 
িাষ্টরদখ িৃিীয় ষ্টলদঙ্গর 
মানুষদ্র খা্যসামগ্রী, 
মাস্ক, গ্লািস ষ্ট্ল ইয়ুে 
এষ্ট্ডং িাঙ্গার ষ্টসদলট কজলা। 
এই কা শক্রদম সিায়িা 
কদরন ইয়ুে 
কমাষ্টব্লাইদজশন ইউষ্টনদটর 
সাদব্ক স্স্য  আষ্টশকুর 
রিমান সজীব্। ষ্টসদলট 
ষ্টব্িাদের প্রাক্তন 
সমন্বয়কারী কামাল আলী 
োজী, ষ্টসদলট কজলার 
প্রাক্তন সমন্বয়কারী 
মারুফুজ্জামান ওষ্টসন, ইয়ুে 
ষ্টলডার সালমান নাষ্টব্ল এব্ং ইয়ুে এষ্ট্ডং িাঙ্গার ষ্টসদলট কজলা সমন্বয়কারী 
কমাষ্টমনুল িক ফাষ্টিম এর কনিৃদে এই কমশসূষ্টচ পষ্টরচাষ্টলি িয়।  


