
 

 

বর্ষ ১, সংখ্যা ৩৬  ▌ ১৫ জুন ২০২০ 

 কিশ োরীশের প্রজনন স্বোস্থ্য 
সুরক্ষোর ব্যকিক্রমী উশেযোগ 
  

কররোনোভোইরোস আক্রমরের ফরে দেরে 
বিেযমোন অিস্থোয় অবিকোাংে পবরিোর কমমহীন 
হরয় পরেরে। রোজেোহীর বিবভন্ন এেোকোয় 
দ োোঁজ বনরয় জোনো যোয় দয, েহররর প্রোেরকরে 
অিবস্থত আবেিোসী পল্লীর অরনক েবরদ্র 
পবরিোর উপোজমনহীন হরয় পেোর কোররে 
বকরেোরী দমরয়রের প্রজনন স্বোস্থয সুরক্ষো 
সোমগ্রীর ক্রয়ক্ষমতো হোবররয়রে। বকরেোরী 
দমরয়রের এই দুরযমোগপূেম সমরয় প্রজনন স্বোস্থয 
সুরক্ষো দযরনো বিবিত নো হয়, দসজন্য 
রোজেোহীর বমেন আবেিোসী পল্লীরত ইয়ুথ 
এব্ডাং হোঙ্গোররর দস্বচ্ছোব্রতী ইয়ুথ বেডোররো 
প্ররয়োজনীয় সোমগ্রী দপ োঁরে দেওয়োর উরেযোগ 
গ্রহে করর।  
 

পোেোপোবে দসই এেোকোয় কররোনো 
দমোকোরিেোয় ভূবমকো পোেনকোরী িযবিরেররক 
উপহোর বহরসরি হ্যো্ড স্যোবনটোইজোর প্রেোন 
করো হয়। এেোেোও তোরের উরেযোরগ এেোকোয় 
এিাং তোর আরেপোরে কররোনোভোইরোস বিষরয় 
সরেতনতো ততবররত প্রেোরপত্র বিতরে কোযমক্রম 
পবরেোেনো করো হরয়রে। 

কররোনো প্রবতররোরি স্থোনীয় 
উরেযোগ 

 

 ুেনো দজেোর ডুমবুরয়ো উপরজেোয় ইয়ুথ 
এব্ডাং হোঙ্গোররর ইয়ুথ বেডোররের উরেযোরগ 
কররোনোভোইরোস বিষরয় সরেতনতোমুেক 
আরেোেনো সভো অনুবিত হরয়রে। গত ১১ জুন 
েোরীবরক েূরত্ব িজোয় দরর  স্থোনীয় দে দ্দজন 
গেযমোন্য িযবিরক বনরয়  বেময়োর আঙ্গোর েহো 
গ্রোরম এ আরেোেনো সভো অনুবিত হয়। 
 

 

কররোনোভোইরোস দমোকোরিেোয় গ্রোমীে 
জনরগোিীরক সরেতন ও সোবিমক সহোয়তো 
দেওয়ো, পবতত জবমরত িৃক্ষররোপে ও 
কৃষকরক দিবে দিবে  োেযেস্য েোরষ 
উদ্ধুদ্ধকরে, গ্রোরম বনয়বমত জীিোেুনোেক 
বেটোরনো, মোইবকাং, জনসোিোরেরক মোস্ক 
িযিহোরর উদ্ধুদ্ধ করো, অবতেবরদ্ররের তোবেকো 
ততবররত ইউবনয়ন পবরষেরক সহয়তো করো 
ইতযোবে বিষয় বনরয় আরেোেনো করো হয়। সভো 
পবরেোেনো কররন তপন েোে।  
 

সভো দেরষ সকেরক স্বোস্থযবিবি অনুসোরর হোত 
দিোয়োর দক েে দে োরনো হয়। কোযমক্রমবট 
িোস্তিোয়রন বিরেষ ভূবমকো রোর ন রতন েোে, 
নোজমো দিগম, জোবকরুে ইসেোম প্রমু ।   
 

কররোনো প্রবতররোরি 
েেরেন বে ন! 

 

রাংপুররর গঙ্গোেেো উপরজেোর দনোহোেী 
ইউবনয়রন কররোনসবহষ্ণু গ্রোম বনবিতকররে 
ইয়থু বেডোর বে ন বনরজর টোকোয় ২৫ জনরক 
হোতরিোয়োর সোিোন বিতরে করররেন। 
দনোহোেীর ‘পূিমকেুয়ো িসুবনয়োপোেো গ্রোম 
উন্নয়ন েে’ এর সেস্য দমোোঃ দমোরেমদুজ্জমোন 
বে ন বনরজর হোত ররের ৩০০ টোকো িোোঁবেরয় 
১৪ দম পোেোর ২৫ জনরক সোমোবজক েূররত্ব 
উপবস্থত করর সবিকভোরি হোতরিোয়োর দক েে 
দে োন। এরেররক স্বোস্থযবিবি বিষয়ক 
প্রেোরপত্র পোি করর দেোনোন এিাং তোরের 
পবরিোররর সকেরক হোতরিোয়োর প্রবক্রয়ো 
অনুেীেরনর জন্য প্ররতযকরক একবট করর 
সোিোন বেরয় উৎসোবহত কররন। এর পোেোপোবে 

বতবন এেোকোয় কররোনো ভোইরোস দথরক িোোঁেরত 
সরেতনতো ততবরর জন্য প্রবতবনয়তই সকরের 
মোরে প্রেোরপত্র বিতরে কররেন এিাং 
সকেরক পরে দেোনোরনোর মোিযরম তোরের 
মরিয বিষয়বট অনুিোিন করোরনোর দেষ্টো 
কররেন। বতবন এেোকোর অন্যরেররকও এই 
প্রেোরেোর কোরজ যুি করররেন। 


