
 

 

বর্ষ ১, সংখ্যা ৩৮  ▌ ২৩ জুন ২০২০ 

 অভিনব পদ্ধভিতি মানুতের পাতে 
 

আমরা চাইতেই আমাতের চারপাতের েভরদ্র প্রভিতবেী, ভরকো চােক, 
ভেনমজুর-এমন কাতজর সুত াগ হারাতনা মানুতের বাসায় চাে, ডাে, আেু, 
ভপিঁয়াজ, তিে, সাবান তপ িঁতে ভেতয় সহায়িা করতি পাভর।  ার  িটুকু 
আতে িিটুকু ভেতয়ই সাহা য করা ত তি পাতর। এই কথাগুতো বতেতেন 
ইয়ুথ এভ্ডিং হাঙ্গার ভসতেট তজোর সমন্বয়ক তমাভমনুে হক ফাভহম। 
কতরানাসিংকতটর দুঃসমতয় ভিভন মানুতের পাতে োিঁড়াতনার আহ্বান জানান।  
 

ফাভহম ভনতজ মানুতের পাতে 
থাকার জন্য একভট অভিনব 
পদ্ধভি অবেম্বন করতেন। 
ভিভন ভকে ু মানুেতক 
সহত াভগিা কতর তসই িথয 
িার পািঁচজন বন্ধুতক 
তসাস্যাে ভমভডয়ায় টযাগ 
কতরন এবিং িাতেরতক এই 
চযাতেঞ্জভটতি গ্রহণ করার 
জন্য আহ্বান জানান। ভিভন 
ভনতজও এই চযাতেতঞ্জ 
অিংেগ্রহণ কতর সমস্যাগ্রস্ত 

মানুতের মাতে সহায়িা সামগ্রীর পযাতকট তপ িঁতে তেন। িার প্রভিভট 
সহায়িা পযাতকতট ভেে এক তকভজ কতর চাে, ডাে, আেু, আধা তকভজ 
তপিঁয়াজ, আধা ভেটার তিে এবিং একভট কতর সাবান। প্রভি পযাতকতটর 
জন্য খরচ হয় ২৩৫ টাকা। 
 

ফাভহম িার চযাতেতঞ্জ 
জানান, চযাতেঞ্জ গ্রহণ কতর 
ভনতজর বাসা তথতক বা 
ভকতন  ার  ার সাধযমতিা 
সহায়িা ভেতি পাতরন। 
 ভে একজন একভট 
পভরবারতক মাত্র এক তকভজ 
চােও ভেতি পাতরন, 
ভিভনও চযাতেতঞ্জ অিংে 
ভনতি পাতরন। ২৪ ঘ্টার 
মতধয এই চযাতেঞ্জ গ্রহণ 

করতি হতব এবিং বাসার কাোকাভে বা পভরভচিতের মতধয সহায়িা ভেতি 
হতব। সহায়িা প্রোতনর তেতত্র অবতেই স্বাস্থ্যভবভধ তমতন চেতি হতব বতে 
ভিভন উতেখ কতরন। অিংেগ্রহণকারী প্রতিযতকই সহায়িা প্রোতনর েভব 

তফসবুতক তপাস্ট কতর আরও পািঁচজন কতর বন্ধুতক চযাতেতঞ্জ  ুক্ত করতবন। 
এবিং এিাতব অতনতকর মাতে মানভবক তসবা েভড়তয়  াতব।  
 

গি ২৩ মাচচ ২০২০ িাভরতখ শুরু করা এই বযভিক্রমী উতেযাতগর মাধযতম 
এখন প চন্ত প্রায় এক হাজার ৫০ভট পভরবাতরর মতধয এই প্রভক্রয়ায় খাবার 
তপ িঁতে তগতে,  ার আভথচক মূেয ভিন েে ১২ হাজার টাকা। এই 
কা চক্রমভট ভসতেট েহতরর ভজন্দাবাজার, বন্দরবাজার, োমা বাজার, 
ভরকাবীবাজার, আম্বরখানা, েরগা তগইট, তচ হাট্টা, ভমরাবাজার এোকায় 
েভড়তয় পতড়তে।  

ওরা মানবতার পথ হারায়নন 
 

ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গাররর উর্যারে যর ার জেলার মননরামপুর উপরেলার 
মরনাহরপুর ইউননয়রনর খাকুনি ও মরনাহরপুর গ্রারম অনত্নরদ্রর্র মরযয 
খা্যসামগ্রী নবতরণ করা হরয়রে। েত ১৭ েুন ইয়ুথ স্স্য জমাোঃ আবু 
সাঈর্র জনতৃরে ্  েন ইয়ুথ স্রস্যর জযৌথ উর্যারে ১২৩নি 
পনরবাররর মারে খা্য সামগ্রী নবতরণ করা হয়। স্থানীয় েণযমান্য 
বযনির্র সহরযানেতা 
ও ননরের্র সনিত 
অথথ ন্রয় পাাঁচ জকনে 
চাল, আযা জকনে ডাল, 
এক জকনে আলু, আযা 
জকনে জতল ও একনি 
সাবানসহ রারত বানি 
বানি খা্যসামগ্রী 
জপৌাঁরে জ্য় ইয়ুথ 
স্স্যরা।  
 

তার্র এমন উর্যারে স্থানীয়ভারব নননমথত হরয়রে মানবতার নতুন 
উ্াহরণ, নতুন পথ। অসহায় মানুরের েন্য এমন কাযথক্রম অবযহত 
থাকরব এমননি োনান সাঈ্। 

 


