
 

 

 

বর্ষ ১, সংখ্যা ৩৪  ▌  ৯ জুন ২০২০ 

 পরিবেশ সুিক্ষায় েযরিক্রমী অঙ্গীকাি 
 

কবিানাভাইিাস মহামািীি প্রেক্ষাপবে এোি রভন্নভাবে পারিি হি রেশ্ব পরিবেশ 
রিেস। ইয়ুথ এর্ডিং হাঙ্গাি ঢাকা প্রেিাি অঞ্চবিি সমন্বয়ক মরহউরিন িরন 
প্রসাশাি রমরডয়ায় সরক্রয় িবয়বেন নানা কযাবেইন রনবয়। িাি উবিযাগ 
‘আরেিস্টস ফি প্রেইঞ্জ’-এি আহ্বাবন সাড়া রিবয় অবনক িরুণ েন্ধিু েন্মরিবন 
গাে উপহাি প্রিওয়াি অঙ্গীকাি কবি েরে প্রফইসেকু, েুইোি ও ইন্সোগ্রাবম 
প্রপাস্ট কিবেন। অন্যবিিও িািা েিোয়ু পরিেিিন সেবকি সবেিন হবি এেিং 
কযাবেইবন অিংশ রনবি েযাবিঞ্জ োনাবেন। 
 

‘প্রেন রমরনে স্কুবি’ি 
েরিষ্ঠািা আয়মান 
সারিক, িাি সহব াগী 
সারকে রেন িারশি, 
অরিক মাহমুি, ‘ন 
ডিাই’ েিরিবেি 
অরভবনিা শরিফুি 
িাে, অরভবনেী সুবনিা 
রেনবি কামাি, 
কযাোস ক্লাইবমক্স েিরিবেি অরভবনিা খাইরুি োশাি, ডাকসুি এরেএস 
সািাম প্রহাবসইন, সািংস্কৃরিক সোিক আরসফ িািুকিািসহ প্রিবশি রেরভন্ন 
রেশ্বরেিযািয় ও কবিবেি রশক্ষাথিীিা ইবিামবযয এ কযাবেইবন অিংশ রনবয়বেন। 
 

ইয়ুথ রিডাি মরহউরিন িরনি প্রনিৃবে ২০১৯ সাবিি োনুয়ারি মাবস একরে 
আবদািবনি প্ল্যােফমি রহবসবে  াো শুরু কবি ‘আরেিস্টস ফি প্রেইঞ্জ’। েিোয়ু 
পরিেিিন ও পরিবেশ রেপ িয় প্রথবক পরৃথেীবক োাঁোবি েন্ধু ও রেয়েনবক 
েন্মরিবন গাে উপহাি রিবি এেিং িরুণবিি গাে িাগাবনাি েেিায় অনুোরণি 
কিবি এই কযাবেইন োিাবেন িািা। এি আবগ একুবশ গ্রন্থবমিাসহ রেরভন্ন 
অনুষ্ঠানবক প্রকন্দ্র কবিও িািা েোি োরিবয়বেন। 
 

উবিযাগরেি সমন্বয়কািী মরহউরিন িরন েবিন, 
পরিবেশবক িক্ষা কিবি আমাবিি সকবিি িায়েদ্ধিা 
িবয়বে। আি এই িায়েদ্ধিা প্রথবকই ‘আরেিস্টস ফি 
প্রেইঞ্জ’  প্ল্ােফবমিি েন্ধিুা িকডাউবন ঘবি েবসই 
অনিাইন কযাবেইবন পরিোিনা কিবেন। 
 

কবিানাব াদ্ধা শািরমন 
 

িিংপবুিি গঙ্গােড়া উপবেিাি প্রকািবকাদ ইউরনয়বনি 
িরক্ষন প্রকািবকাদ রডঙ্গাপাড়া গ্রাম উন্নয়ন িবিি সিস্য 
ও ইয়ুথ রিডাি শািরমন সুিিানা েৃরি কবিানা 
মহামািীি শুরু প্রথবকই িাি গ্রামবক কবিানামকু্ত িাখবি 
রেরভন্ন যিবনি উবিযাগ গ্রহণ কবিবেন। রিরন গ্রাবমি 
২২৫রে োরড়বি েীোনুনাশক প্ররে, ৫৫রে 
সবেিনিামূিক রিফবিে, ৫০০রে মাস্ক, হাি প্রযায়াি 
সাোন রেিিণ ও এিাকাি মানুষবক সরিক রনয়বম হাি 

প্রযায়াি প্রকৌশি প্রশখান। 
এিাকাি মানুবষি প্রভিি 
সামারেক িূিবেি 
েবয়ােনীয়িা সেবকি 
সবেিনিা সৃরি কবিন পাড়ায় 
পাড়ায় রগবয়। একইসাবথ 
এিাকাি গিীে অসহায় 
মানুবষি খািয সহায়িা রিবি 
ইউরনয়ন পরিষি এেিং 

উপবেিা পরিষবিি সাবথ প্র াগাব াগ কবি উপকািবভাগীবিি িারিকা তিরিি 
পাশাপারশ িাবিি খাোবিি েযেস্থা কবিন রিরন। শািরমবনি রেশ্বাস, সকি মানুষ 
সবেিন প্রথবক একব াবগ কাে কিবি এিাকাবক খেু সহবেই কবিানামকু্ত িাখা 
সম্ভে। 
 

কবিানাব াদ্ধা আরশক 
 

িােশাহীি োিঘাে উপবেিায় পান্নাপাড়া করমউরনরে রক্লরনক ও ইয়ুথ এর্ডিং 
হাঙ্গাি ভায়ািক্ষ্মীপিু ইউরনয়ন ইউরনবেি প্র ৌথ উবিযাবগ পান্নাপাড়া করমউরনরে 
রক্লরনবক কবিানাভাইিাস রেষবয় সবেিনিামূিক কা িক্রম পরিোিনা কিা হবে। 

ভায়ািক্ষ্মীপিু ইউরনয়বনি 
পান্নাপাড়া করমউরনরে রক্লরনবক 
পান্নাপাড়া, ডাকিা ও িায়পিু-
এই রিনরে ওয়াবডিি মানুষ প্রসো 
রনবি আবস,  ািা অবনবকই 
কবিানাভাইিাস েরিবিাবয 
অিযােশ্যক স্বাস্থযরেরয সেবকি 
সবেিন না এেিং প্রমবনও েবি 
না। উবেখয, ইবিামবযয িায়পিু 

গ্রাবমি দুইেন েযারক্তি কবিানা পরেরেভ শনাক্ত হবয়বে। ফবি সিংক্রমবণি উি 
েুাঁরক িবয়বে এই গ্রামসহ এিাকাি অন্যান্য গ্রাবমি মানুবষি। 

 

কবিানাভাইিাস সিংক্রমবণি ঝুাঁরকি রেষয়রে অনুযােন 
কবিন ইয়ুথ এর্ডিং হাঙ্গাি ভায়ািক্ষ্মীপিু ইউরনয়বনি 
ইয়ুথ রিডাি আরশক ইসিাম। রিরন করমউরনরে প্রহিথ 
প্রকয়াি প্রোভাইডাি নারসি উরিবনি সাবথ এ রেষয় রনবয় 
আবিােনা কবি রক্লরনবকি প্রিয়াবি সবেিনিামুিক 
প্রপাস্টাি িারগবয় প্রিন এেিং প্রসো রনবি আসা মানুষবিি 
মাস্ক পরিযান কবি আসাি েন্য উৎসারহি কবিন।  
 

এোড়াও িাবিি উবিযাবগ সাোন রিবয় ভাবিাভাবে হাি 
যুবয় রক্লরনবক েবেশ কিাি েযেস্থা গ্রহণ কিা হয়। এই 
কমিসূরে গি মাবস শুরু হবয় এখনও েিমান। করমউরনরে 
রক্লরনবক সিংক্রমণ েরিবিাবযি এই উবিযাগ এিাকাি 
অন্যবিিবকও সবেিন হবি অনুোরণি কিবে। সাযািণ 
মানুষ এখন স্বাস্থযরেরয রেষবয় সবেিন হবেন। 
েরিবেিন: নবূি ফরেিািুন প্রনসা, িােশাহী 


