
  

 

বর্ষ ১, সংখ্যা ৩২  ▌  ৩০ মে ২০২০ 

 সহায়তা-বঞ্চিতদের পাদে 
জাঞ্চব ইউঞ্চিট 

 

ইয়ুথ এঞ্চ্ডিং হাঙ্গার জাহাঙ্গীরিগর 
ঞ্চবশ্বঞ্চবেযালয় ইউঞ্চিদটর ইয়ুথ ঞ্চলডার,  
সরকার ও রাজিীঞ্চত ঞ্চবভাদগর ঞ্চেক্ষাথথী 
জঞ্চহরুল ইসলাম সাভাদরর গগরুয়া এবিং 
ইসলামগর এলাকায় সাভার এলাকার গভাটার 
িয় এমি ৪২ঞ্চট পঞ্চরবারদক খােয সহায়তা 
প্রোি কদরদেি। ঞ্চতঞ্চি ঞ্চিদজর সিয় গথদক 
কদরািা সিংকটকাদল এই মািঞ্চবক সহায়তা 
প্রোি কদরি। এোড়াও ইয়ুথ এঞ্চ্ডিং হাঙ্গার 
জাহাঙ্গীরিগর ঞ্চবশ্বঞ্চবেযালয় ইউঞ্চিদটর যুগ্ম-
সমন্বয়কারী, সরকার ও রাজিীঞ্চত ঞ্চবভাদগর 
ঞ্চেক্ষাথথী িাজমুন্নাহার এর সহায়তা ঞ্চিদয় 

আরও সাতঞ্চট পঞ্চরবারদক সহায়তা প্রোি করা 
হদয়দে। গম মাদসর তৃতীয় সপ্তাদহ এ সহায়তা 
কমথসূঞ্চি পঞ্চরিাঞ্চলত হয়। উদেখয, জাতীয় 
পঞ্চরিয়পত্র যািাই কদর সহায়তা প্রোদির 
কারদে এসকল সিংকটগ্রস্ত পঞ্চরবার গকাি 
ধরদির সহায়তা পাঞ্চিদলি িা।  
 

মানুদের মদুখ হাঞ্চস ফুটাদলা 
িীলফামারী ইয়থু ইউঞ্চিট 

 

ইয়ুথ এঞ্চ্ডিং হাঙ্গার িীলফামারী গজলা গকা-
অঞ্চডথদিটর গমাোঃ নুরুজ্জামাি সরকাদরর গিতৃদে 
পঞ্চবত্র ঈে-উল-ঞ্চফতর উপলদক্ষ িীলফামারীর 
ঞ্চডমলা উপদজলার খাঞ্চলো-িাপািী ইউঞ্চিয়দি 
অসহায়, দোঃস্থ এবিং প্রঞ্চতবন্ধী পঞ্চরবাদরর মাদে 
গসমাই, ঞ্চিঞ্চি, মুঞ্চড় এবিং গরাজাোরদের মাদে 

ইফতার ঞ্চবতারে করা হয়। এ কাদজ তাদক 
সাঞ্চবথকভাদব সহদযাঞ্চগতা কদরি ইয়থু ঞ্চলডার 
জাহাঙ্গীর কঞ্চবর, ঞ্চরপি ইসলাম, গগালাম 
রব্বািী, রঞ্চক, িাইম, ফারুক প্রমুখ। তাদের 
এই সহায়তা গপদয় অধথেতাঞ্চধক পঞ্চরবাদর 

ঈদের হাঞ্চস ঞ্চফদর আদস। উদেখয, পদহলা 
রমজাি গথদক অিলাইি এবিং অফলাইদি 
ঞ্চবঞ্চভন্নভাদব মািঞ্চবক সহায়তার জন্য অথথ 
সিংগ্রহ কদরি স্থািীয় ইয়ুথ ঞ্চলডাররা। 
 

িারায়েগদে মািঞ্চবকতা 
 

ইয়ুথ এঞ্চ্ডিং হাঙ্গার িারায়িগে পাকথ 
পঞ্চলদটকঞ্চিক ইন্সঞ্চটঞ্চটউট ইউঞ্চিট এর 
উদেযাদগ ১৯ গম কদরািা মহামারীদত আটদক 
পড়া দোঃস্থ মানুদের মাদে খাবার ও রমজাদির 
ইফতার ঞ্চবতরে করা হয়। ইউঞ্চিদটর ইয়থু 
ঞ্চলডারদের উদেযাদগ অসহায় ১০০ মানুদের 
মদধয ঞ্চবঞ্চরয়ািীর পযাদকট ও ইফতার তুদল 

গেওয়া হয়। ইয়ুথ ঞ্চলডাররা ঞ্চিজ হাদত রান্না 
কদর এসব খারার ও ইফতার প্রস্তুত কদরি। 
খােয প্রস্তুত ও ঞ্চবতরদের সময় ইউঞ্চিদটর পক্ষ 
গথদক আব্দুল আহাে িাঈম, গমাহাম্মে জাঞ্চরফ 
অিন্ত, গমা: আঞ্চসফ, ঞ্চবজয় ইসলাম ও সায়মা 

ঞ্চসকোর মঞ্চিকাসহ আরও অদিদক প্রতযক্ষ-
পদরাক্ষভাদব জঞ্চড়ত ঞ্চেদলি। খােয ও ইফতার 
ঞ্চবতরেকাদল তাদেরদক মাস্ক পরা, পঞ্চরষ্কার-
পঞ্চরিন্ন থাকাসহ স্বাস্থযঞ্চবঞ্চধ গমদি িলার জন্য 
অনুদরাধ করা হয়। 
 

রিংপুদর খােয ঞ্চবতরে 
 

রিংপুদরর গঙ্গািড়া উপদজলার গিাহালী 
ইউঞ্চিয়দি ইয়থু ঞ্চলডারদের গিতৃদে 
পঞ্চরিাঞ্চলত সিংগঠি ‘অঞ্চেবথাি োত্র কলযাে 
সিংস্থা’র উদেযাদগ কদরািা পঞ্চরঞ্চস্থঞ্চতদত 
সিংকটাপন্ন পঞ্চরবাদরর মদধয খােয সামগ্রী 
ঞ্চবতরে করা হদয়দে। ২০১২ সাদল ঞ্চে হাঙ্গার 
প্রদজক্ট এর আদয়াজদি ২৬৪তম ইয়থু 

ঞ্চলডারঞ্চেপ প্রঞ্চেক্ষদে অিংেগ্রহেকারীদের 
উদেযাদগ োত্র োত্রীদের কলযাদে কাযথক্রম 
পঞ্চরিালিার ব্রত ঞ্চিদয় গদড় উদঠঞ্চেল 
‘অঞ্চিবথাে োত্র কলযাে সিংস্থা’।  
 

১৬ গম সিংগঠিঞ্চটর সেস্য ইয়থু ঞ্চলডার উৎপল 
রায়, গমা: আঞ্চতকুজ্জামাি, আব্দুল মাদলক, 
গমােঞ্চফকুর রহমাি, ঞ্চলটি ঞ্চময়া ও ঞ্চমলি 
রাদয়র উদেযাদগ বতথমাি কদরািা পঞ্চরঞ্চস্থঞ্চত 
গমাকাদবলায় তাদের ঞ্চিদজদের প্রেত্ত িাাঁো ও 
স্থািীয়ভাদব সিংগৃহীত গমাট পাাঁি হাজার টাকা 
ঞ্চেদয় পুবথ কিুয়া গ্রাদমর সিংকটগ্রস্ত ৩৫ঞ্চট 
পঞ্চরবাদর উপহার সামগ্রী ঞ্চহদসদব িার গকঞ্চজ 
িাল, দই গকঞ্চজ আলু, আধা গকঞ্চজ মসুরডাল, 
আধা ঞ্চলটার সয়াঞ্চবি গতল ও দইঞ্চট সাবাি 
ঞ্চবতরে কদরি। তাদের এই মািঞ্চবক সহায়তা 
কমথসূঞ্চি অবযহত থাকদব বদল প্রঞ্চতশ্রুঞ্চতেীল 
ই্য়ুথ ঞ্চলডাররা জাঞ্চিদয়দেি। 


