
 

 

 

বর্ষ ১, সংখ্যা ৩৩  ▌  ৪ জুন ২০২০ 

 কর োনোসহিষ্ণ ুগ্রোম 
গড়রে র জওয়োনো  উর্যোগ 
 

বোরগ িোট রজলো  রমোর লগঞ্জ উপরজলো  
খোউহলয়ো ইউহনয়রন  কুমো খোলী গ্রোরম  
র জওয়োনো কহ ম (মুন) খুলনো স কোহ  মহিলো 
করলরজ পড়োরলখো ক রেন। ইয়ুথ এন্ডিং 
হাঙ্গারে নিনি একজি সদ্য ু ু্ত  হয়য়া সদ্স্য। 
মুন এবোর   ঈর্  খ রে  জন্য পোওয়ো পুর ো 
টোকোটোই বযয় কর রেন কর োনো সংকরট 
কমমিীন অসিোয় ্োহ দ্র পহ বোর   হিশুর্  
ঈর্  নেুন জোমো কোপড় হকরন হ্রয়। হেহন 
েো  বযহিগে অর্ম হ্রয় ৯হট পহ বোর   ১১ 
জন হিশুরক ঈর্  নেুন রপোিোক হকরন র্ন। 
রে সকল হিশুরক ঈর্  এই উপিো  র্ওয়ো 
িয়, েো ো নেুন জোমো পড়ো  পর  রে উল্লোস 
প্রকোি কর , েো র্রখ মুরন  মন ভর  েোয়।  
এেোড়োও হেহন সমূ্পর্ম বযহিগে উর্যোরগ 

২০হট পহ বোর   স্বোস্থ্য সু ক্ষো  জন্য সোবোন, 
২৫হট পহ বো রক মোস্ক ও ১০ হলটো  হ্যোন্ড 
ওয়োস (স্যোহপ ওয়োটো ) তেহ  কর  হবে র্ 
কর ন। হেহন এই মোনহবক কোরজ অংিগ্রিরর্ 
সিোয়েো ও অনুরপ্র র্ো  জন্য ইয়রু্ এহন্ডং 
িোঙ্গোর   প্রহে কৃেজ্ঞেো প্রকোি কর ন। 
একইসোরর্ এই কোরজ সিোয়েো  জন্য স্থ্োনীয় 
ইয়ুর্ হলডো র্   ধন্যবো্ জোনোন। মুন এ  
এই কোজ অন্য ইয়ুর্ হলডো র্  মোরে 
অনুরপ্র র্ো  সৃহি কর । মুন হবশ্বোস কর ন, 
ইয়রু্ হলড র্  সহিয়েো  মোধযরমই  
কর োনোসহিষ্ণু মুি গ্রোম গরড় রেোলো সম্ভব। 
এ কোরজ হেহন সোধযমরেো সহিয় র্োকরবন। 

কর োনো রমোকোরবলোয় 
নোসহ ন 

 

নওগোাঁ সোপোিো  হডগ্রী কলরজর  সম্মোন েৃেীয় 
বরষম অধযয়ন ে ইয়ুর্ হলডো  সুলেোনো 
নোস হন। কর োনো রমোকোরবলোয় হেহন ১১ মোেম 
২০২০ রর্রক হনজ গ্রোম ্হব -এ  বোহড়রে 
বোহড়রে মোনুষরক সেরেন ক রে হবহভন্ন 
কমমসূহে গ্রির্ কর ন। প্রর্মে স্বোস্থ্যহবহধ রমরন 
েলো এবং অভযোস পহ বেমরন  গুরুত্ব 
অনুধোবন কর  ইন্টো রনরট র্োকো হবহভন্ন ের্য 
উপোত্ত সংগ্রি কর  প্রেো পত্র তেহ  ও হবে র্ 
কর রেন প্রোয় ৬০০ মোনুরষ  মরধয। 
প্রেো োহভেোন পহ েোলনো ক রে হগরয় সোধো র্ 
মোনুরষ  মোস্ক বযবিোর  অনীিো প্রেযক্ষ 
ক রেন। েখন হেহন হনরজ কোপড় হকরন 
রসলোই কর  প্রর্ম ্ফোয় গে ২৮ এহপ্রল 
২০০ জন মোনুষরক এবং হিেীয় ্ফোয় গে 
১২ রম আ ও ১৫০ জন মোনুষরক মোস্ক 
উপিো  হ্রয়রেন। েো  িো ো অনুপ্রোহর্ে িরয় 
এখন এলোকো  অরনরকই মোস্ক বযবিো  
ক রে।  
 

সুলেোনো নোসহ ন মরন কর ন, সংিমর্রক 
বোধোগ্রস্ত ক ো রগরল র োগ েডোরনো  েুাঁহকও 
কমরব। প্রেো পত্র ও মোস্ক হবে রর্  পোপোহি 
েোই হেহন সোবোন বো হডটো রজন্ট বযবিো  

ক রে উৎসোহিে ক ো  জন্য হবহভন্ন বোহড়রে 
প্রেো োহভেোন েোহলরয় েোরেন। জীবোর্মুুি 
র্োকরে ের্োের্ভোরব পোহন হ্রয় িোে 
রধোয়োসি স্বোস্থ্যহবহধ রমরন েলরে গ্রোরম  
সবোইরক উৎসোহিে ক রেন।  

ইরেোমরধয ্হব  এলোকোয় সুলেোনো 
নোসহ রন  কোেমিম বযোপকভোরব সোড়ো 
রফরলরে। ্হব  ইউনহয়ন প হষ্ রেয়ো মযোন 
আব্দুল িোহম্ স কো  বলরন, েরুর্ ো 
আমোর্  সেরেনেো বৃহিরে সবমোত্মক 
সিোয়েো ক রে। সেরেন িরলই অহধকোংি 
রক্ষরত্র কর োনো রর্রক মুি র্োকো সম্ভব। 
 

মোনুরষ  পোরি ইয়রু্ হলডো  
জোন্নোেুন 

 

কর োনো মিোমো ী রর্রক সোধো র্ মোনুষরক 
 ক্ষো ক ো  জন্য কোজ কর  েোরে সো ো 
র্রি  ইয়ুর্ হলডো  ো। নীলফোমো ী  হডমলো 
উপরজলো  খোহলিো-েোপোনী ইউহনয়ন ইয়ুর্ 
এহন্ডং িোঙ্গো  ইউহনরট  েুগ্ম সমন্বয়কো ী 
রমোেোাঃ জোন্নোেনু রফ র্ৌস (আল্পনো) 
গুরুত্বপূর্ম ভুহমকো  োখরেন কর োনো 
রমোকোরবলোয়। ইয়রু্ হলডো  জোন্নোেনু েো  

হনজ উর্যোরগ এবং রনেৃরত্ব খোহলিো-েোপোনী 
ইউহনয়রন হনজ গ্রোম ডোহলয়ো  ৫০হট 
পহ বোর   মোরে জীবোর্নুোিক ররপ্র, িোে 
রধোয়ো  সহিক রকৌিল রিখোরনো, ৩০হট 
পহ বোর   মোরে সরেেনেোমূলক প্রেো পত্র 
হবে র্ কর ন। েোরক সোহবমকভোরব 
সিরেোহগেো কর ন ইয়রু্ এহন্ডং িোঙ্গো  
নীলফোমো ী রজলো রফো োরম  
সমন্বয়কো ী  রমোাঃ নুরুজ্জোমোন স কো । 
উরল্লখয, র্রি কর োনো সংিমরর্  শুরু 
রর্রকই নীলফোমো ী   ইয়ুর্ হলডো  ো কর োনো 
প্রহের োধ এবং মোনহবক সিোয়েোয় সহিয় 
ভূহমকো পোলন ক রে। 


