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কর োনো প্রতির োরে
োয়হোরন উর্যোগ
ংপুর
গঙ্গোচড়ো উপরেলো ককোলরকোন্দ
ইউতনয়রন ইয়ুথ তলডো ও তিতডতি স্স্য
োয়হোন কতির
কনিৃরে চলরে কর োনো
প্রতির োরে গুরুেপূর্ণ কোর্ণক্রম। এলোকো
মোনুষর্ র্থোর্থ স্বোস্থ্যোিযোস গরড় কিোলো
কচষ্টো ক রেন তিতন। োয়হোন িো এলোকোরি
সরচিনিোমূলক কপোস্টো হোরি তলরে ক্য়োরল
িোঙ্গোরনো, র্থোর্থিোরি হোি কেোয়ো কেেোরনো,
সরচিনিোমূলক প্রচো পত্র তিি র্ ও
তন ক্ষ র্ পরড় কেোনোরনো ইিযোত্ কোে
অতি িিোরি কর র্োরেন।

োয়হোরন
কতির
ইতিিোচক উর্যোগ
উপরেলো প্রেোসন ও ইউতনয়ন পত ষ্ ্ৃতষ্ট
আকষণর্ কর এিং স কোত উর্যোরগ
পত চোতলি তিতিন্ন কোরে িোরক র্ুক্ত ক ো হয়।
তিতন ইউতনয়ন পত ষর্ সোরথ কথরক
উপকো রিোগী িোতলকো প্রস্তুিক র্, ত্রোর্
তিি র্ এিং উপরেলো তনিণোহী অতিসোর ত্রোর্
তিি র্ কোর্ণক্ররম সো োসত অংেগ্রহর্ কর ন।
োয়হোন মরন কর ন, একমোত্র সরচিনিোই পোর
কর োনো এ িয়োল
থোিো কথরক েোতিরক
িোাঁচোরি, আ এ
েন্য ্ কো মোনুরষ
আচ র্গি পত িিণন।
ইয়ুথ এত্ডং হোঙ্গোর
এই তনরিত্ি কমণী
সোমোতেক ্োয়িদ্ধিো
কচিনো কথরক কোে
কর র্োরেন।

গ্রোম সু ক্ষোয় লড়রে কিোিো
তেক্ষো প্রতিষ্ঠোন িন্ধ থোকোয় ইয়ুথ তলডো ওয়োদু্
কহোরসন কিোিো িো সোমোতেক উর্যোরগ ্রল
সোরথ তিতেন্ন হরয় কগরলও ইয়ুথ এত্ডং হোঙ্গো
োেেোহী তসতি ইউতনরি অন্যিম সতক্রয় এই

স্স্য তনে গ্রোরম মোনুরষ সু ক্ষোয় কোে কর
র্োরেন। কর োনোিোই োস সম্পরকণ েনসরচিনিো
তিত রি নিুনর্ সোরথ সমন্বয় কর ্ল গঠন
কর কোে ক রেন তিতন। তকেমি গর্ককড়
ইউতনয়ন পত ষ্, উেোল েলসী, দুগণোপু ,
োেেোহী িোতসন্দো ওয়োদু্ কহোরসন কিোিো।
তনরে গ্রোরম তগরয় এলোকো তেশুর্ মোরে
হোি কেোাঁয়ো উপকোত িো, সতঠক পদ্ধতিরি হোি
কেোাঁয়ো তনয়ম, হোাঁতচ িো কোতে সময় ক র্ীয়
এিং কর োনোিোই োস প্রতির োরে সতঠকিোরি
হোি কেোাঁয়ো তনরয় কোর্ণক্রম পত চোলনো ক রেন।
কোর্ণক্ররম প্রথম ত্রনই ১২ েন তেশু উপতস্থ্ি
হয়। প্রথরম িোর্ সিো মোস্ক এিং সোমোতেক
দু ে তনতিি ক ো হয়। কোর্ণক্রমতিরি প্রথরম
তেশু ো অংেগ্রহর্ ক রলও প িিণীরি তকরেো তকরেো ী এিং এলোকো িরয়োরেষ্ঠর্ র্ুক্ত ক ো
হরি িরল তিতন প্রিযোেো িযক্ত কর রেন।

প্রতিরি্ন: নূর িতেলোিুন কনসো, োেেোহী

েোতলর্ কনিৃরে তনতমণি
হল নিুন ঘ
ঘূতর্ণেড় আম্ফোরন িোণ্ডরি কিরঙ্গ পরড় তস োে
গোেী একমোত্র িসিোরস মোতি ঘ তি।
ডুমুত য়ো উপরেলো
ঘুনোথপু ইউতনয়রন
মেুগ্রোরম ক্ষুদ্র কোাঁচোমোল িযিসোয়ী তস োরে
একো পরক্ষ ঘ কম োমি ক ো তেল অসম্ভি।
তস োরে দুুঃে লোঘি ক রি গি ৯ েুন এতগরয়
আরসন ইয়ুথ তলডো মোহিুিুল আলম েোতল্।
স্থ্োনীয় আি েন ইয়ুথ তলডোর সংগ্রহ ক ো
অরথণ ও সহরর্োতগিোয় েরড় পরড় র্োওয়ো গোেতি
ককরি নিুন কর তনমণোর্ কর ন ঘ । শুেু

তস োরে ঘ তনমণোরর্ নয়, েোতলর্ উর্যোগ
কথরম কনই গ্রোমরক সু তক্ষি োেরি। েোতল্
িরলন, ‘িরুর্ ো র্ত্ নো কেরগ উরঠ িরি
অমোতনেো কঘো কেনও কোিরি নো। িোই
আম ো সিোইরক তনরয় সতক্রয় রয়তে মোনুরষ
পোরে’।
উরেেয, ইয়ুথ এত্ডং িোংলোর্রে কস্বেোব্রিী
স্স্য তহরসরি েোতল্র্ মরিো আ ও অরনক
িরুর্ পুর ো ডুমুত য়ো উপরেলোয় সতক্রয় রয়রে।
িো ো
তনরের্
্োতয়েেীল
নোগত ক
তহরসরি গরড় কিোলো
পোেোপোতে
এলোকো
উন্নয়রন স্থ্োনীয় জ্ঞোন ও
সম্প্ কোরে লোতগরয়
নোনোমুেী
কোমণসূতচ
িোস্তিোয়ন ক রে।

প্রতিরি্ন: অেীে ্োে,
র্রেো

