
 

 

 

বর্ষ ১, সংখ্যা ৩১  ▌  ২৮ মে ২০২০ 

 কর োনো প্রতির োরে  োজশোহী  শোহোদোি 
 

কর োনো মহোমো ী  এই সংকটকোরে সচরিনিো সৃতিরি এতিরে আরসন 
ইেুথ এত্ডং হোঙ্গো   োজশোহী  তসতট ইউতনরট  ইেুথ তেডো  শোহোদোি 
ইসেোম। মম মোরস  শুরু মথরকই িো  এই কমমসূতচ পত চোতেি হরে। 
সোমোতজক উরদযোি ‘ত রপ্রোডোতিভ মহেথ অ্যোওেো রনস’-এ  উরদযোরি এই 
সংকটকোেীন সমরে  োজশোহী  শ্রী োমপু  এেোকো  তকরশো ীরদ  মোরে 
প্রজনন-সু ক্ষো সোমগ্রী িুরে মদে শোহোদোি ইসেোম ও সোমোতজক উরদযোি 
তটরম  সদস্যবৃন্দ। 
এছোড়োও  শ্রী োমপু  
এেোকো  মোনুষরদ  
মোরে লিফলিট 
তবি ণ কর  
সচরিনিো কমমসূতচ 
পত চোেনো কর ন 
িো ো। 
 

মকোতভড-১৯ প্রতির োরে তনজ উরদযোরি  োজশোহী  মহতষবোথোন এেোকোে 
তনেতমি  জীবোণুনোশক মরপ্র ক রছন শোহোদোি ইসেোম। েকডোউন চেমোন 
থোকোকোেীন কমমহীন ও অ্সহোে মোনুরষ  পোরশ দোাঁড়োরনো  তচন্তো মথরক 
শোহোদোি িো  সহপোঠী বন্ধুরদ  তনরে উরদযোি গ্রহণ কর ন এবং 
 োজশোহী  দোমকুড়ো হোট সংেগ্ন মহোল্লোে ৫০তট আতদবোসী পত বো সহ 
মমোট ১০০তট পত বোর   মোরে খোদযসোমগ্রী তবি ণ কর ন। এছোড়োও তনজ 
এেোকো  িরুণরদ  উদ্বুদ্ধ কর  এেোকো  কমমহীন মোনুষরদ  বোতড়রি 
খোদযসোমগ্রী মপ াঁরছ মদন। এেোকো  অ্ভোবী তকন্তু সহোেিো বতিি পত বোর  
তনরজরদ  উরদযোরি ও অ্থমোেরন মিোপনীেিো বজোে ম রখ খোদয সোমগ্রী 
মপ াঁরছ তদরেরছন িো ো।  
 

তনজ তশক্ষো প্রতিষ্ঠোন 
 োজশোহী করেতজরেট স্কুরে  
িোরদ  বযোরচ  সকে 
তশক্ষোথমী ো তমরে প্রতি বছ  
ইফিোর   আরেোজন কর ন। 
ইফিোর   মসই অ্থম এবো  
িো ো বযে কর ন প্রতিরবশী 

ও এেোকো  তনম্ন আরে  মোনুষরদ  বোতড়রি ইফিো  সোমগ্রী তবি ণ ক ো  
মোেযরম। এই কমোযক্রম চেমোন থোকরব বরে শোহোদোি আশোবোদ বযক্ত 
ক রছন। তিতন বরেন, প্রথম ম োজো থরকই অ্নেোইন এবং অ্ফেোইরন 
তবতভন্নভোরব অ্থম সংগ্রহ ক ো  উরদযোি গ্রহণ ক ো হে। এই সংিৃহীি অ্থম 
সফেভোরব মোনুরষ  জন্য বযে কর ন ইেুথ তেডো  ো। িোরদ  এই কোজ 
ভতবষ্যরিও চেমোন থোকরব বরে প্রিযে বযক্ত ক রছন িো ো। 

ত ক্সো চোেকরদ  পোরশ েক্ষ্মীপ ু ইউতনট 
 

িি ২৫ মম েক্ষ্মীপু  সদ  উপরজেো  চ  মনী মমোহন ইউতনেরন ১০০ 
অ্সহোে ত ক্সো চোেকরদ  মোরে  োন্নো ক ো খোবো  তবি ণ ক ো হে। ইেুথ 
এত্ডং হোঙ্গো  েক্ষ্মীপু  ইউতনরট  উরদযোরি এই কোযমক্ররম উপতিি তছরেন 
সোরবক ন্যোশনোে মফো োরম  যুগ্ম মকো-অ্তডমরনট  মমোহোম্মোদ হোতনফ,  
বিমমোন ন্যোশনোে মফো োম সদস্য  োজীব মহোরসন  োজু, েক্ষ্মীপু  ইউতনট 
মকো-অ্তডমরনট  মসোরহে মহোরসন, যুগ্ম মকো-অ্তডমরনট  নু  মহোরসন, সদস্য 
ত েোদ, ‘ভোষো  প্রদীপ’-এ  প্রেোন সমন্বেক ফোহোদ তবন মবেোরেি। 

এছোড়োও সহরযোতিিো কর রছন হোরুনু   তশদ, মোসুদ পো রভজ  োনো, 
হোসোন আে মোহমুদ, মসোহোন, শোওনসহ আর ো অ্রনরক। সহোেিো প্রদোরন  
জন্য ইেুথ ইউতনট তবরশষভোরব কৃিজ্ঞিো প্রকোশ কর রছ কোততমক মসন 
গুপ্ত, মিোেোম সর োেো  তেটন, আব্দু   োহমোন তবশ্বোস, মমোোঃ ত যোদ মহোরসন,  
নোতহদ আক্তো , তপিু আক্তো  এ  প্রতি। 


