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ফাহিমের দৃষ্টান্ত

েুক্ত কমর ভয়

হিমেমে স্বাস্থ্যমিবাদানকারীমদর হিহিই উিিার

কমরানাভাইরাি িিংক্রেণ োহফময় োহফময় বাড়মছ। েৃতুযর হেহছমে য াে িমে
নতুন নতুন নাে। আতহিত িমে োনুষ। আত্মরক্ষায় িথ খুুঁমজ িয়রান। হিক
এেন িহরহস্থ্হতমত হভন্ন েল্প িৃহষ্ট কমর িমেমছন একদে তরুণ। তারা
যস্বোব্রতী। যদশাত্মমবাধ্ আর িাোহজক দায়বদ্ধতা তামদর েূে যিতনা।
েমনর েভীমব দৃঢ় িহতশ্রুহত, “হনমজরাই সুরহক্ষত রাখব হনমজমদর এোকা”।
ভময়র কামছ িরাহজত িময় নয়, িািমি েড়মছন তারা নতুন আশাবাদ।

কমরানাভাইরামি আক্রান্ত োনুষমদর রক্ষায় িােমনর িাহরর য াদ্ধা িমেন
হিহকৎিক তথা স্বাস্থ্যমিবাদানকারীরা। তাই তামদর সুরক্ষার বযবস্থ্া করা
অতযন্ত জরুহর। এই ভাবনা যথমক ইয়ুথ এহ্ডিং িাঙ্গার হিমেে যজোর
িেন্বয়কারী েহেনুে িক ফাহিমের উমদযামে যফিবুমক “Collect Fund to
Protect Doctors” নামে একহে ইমভ্ে ততহর করা িয়।
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যথমক ৩৫,০০০
োকা িিংেৃিীত িয়।
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োকায় যকনা যোে
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হিহিই
হিমেে ওিোনী
যেহডমকে িািিাতাে এবিং শিীদ শােসুহিন আিেদ িািিাতামে ডাক্তার,
নািস, আয়া ও হিনারমদরমক উিিার যদওয়া িয়। ওিোহন যেহডমকমে
িমফির ডা. েয়নুে িক, অধ্যক্ষ, হিমেে এে.এ.হজ ওিোনী যেহডমকে
কমেজ এর কামছ এবিং হিমেে শিীদ শােসুহিন আিেদ িািিাতামে
ডা.সুশান্ত কুোর েিািাত্র, আবাহিক যেহডমকে অহফিার, হিমেে শিীদ
শােসুহিন আিেদ িািিাতােএর কামছ হিহিইগুমো তুমে যদওয়া িয়।
কমরানাভাইরাি ও
হিহকৎিা িিংক্রান্ত
ভুে তথয ছডামনা
একহে বড় িেস্যা
হিমিমব
যদখা
হদময়মছ। এই ভুে
তথয যথমক হিমেমে
হবভামের োনুষমক
রক্ষা করমত এবিং
কমরানা ভাইরামির
িহিক তথয যদওয়ার জন্য ইয়ুথ হেডার ফাহিমের যনতৃমে যফিবুমক ‘কমরানা
ভাইরাি আিমডে হিমেে’ নামে একহে গ্রুি যখাো িয়। এই যফিবুক গ্রুিহে
বতসোমন হিমেমের িবমিময় বড় গ্রুি হিমিমব থা থ তথয িিার কমর
আিমছ।
সবাইকে সাকে নিকে ইেুে নিডার ফানিম েকরািাসংেকের এই সমকে
মািনবে দানেত্ব পািকির যে দৃষ্টান্ত স্থাপি েকরকেি, ইক ামকযেই া নসকিকে
বোপে আকিাড়ি সৃনষ্ট েকরকে। যেচ্ছাকসবা ও সামানিে দােবদ্ধ ার যে িা
েনড়কে পড়কে আরও অকিকের মাকে।

হনমজমদর গ্রােমক সুরহক্ষত ও
ঝুুঁহকেুক্ত রাখমত যেমিরিুর
োিংনী উিমজোর েেেুড়া
ইউহনয়মনর বাওে গ্রামের ইয়ুথ
এহ্ডিং িাঙ্গার ইউহনে বযস্ত নানা
িমিতনােূেক কা সক্রমে। িম্পূণস
হনমজমদর অথসায়মন েত ১৮ জুন
৩০০ হেোর জীবাণুনাশক ওষুধ্
হছোমনািি ৩০০হে িাবান
এোকার বাহড়মত বাহড়মত
হেউবওময়মে যবুঁমধ্ হদময়মছ ইয়ুথ
িদস্যরা। যিামিে, জহন,
আেকাো হিহিকী, রামবয়া বশরীিি দশ জন ইয়ুথ িদমস্যর যনতৃমে গ্রামের
োনুষমক কমরানাভাইরামির ভয়াবিতার িম্পমকস অবহিত করা, োস্ক বযবিামর
উদ্ধুদ্ধ করা, িাোহজক দূরে বজায় যরমখ িোিে করা ও িহিক হনয়মে িাত
যধ্ায়ার হনয়ে যশখামনার কাজও িমেমছ হনরেিভামব। োনবতার যিবায়
তামদর এ কা সক্রে অবযািত থাকমব বমে জানান ইয়ুথ হেডার এি এে
যিামিে রানা। হতহন বমেন, গ্রাে আোমদর, সুরহক্ষত রাখার দাহয়েও
আোমদর। আেরা ভয়মক জয় কমর এ কামজ হনমবহদত থাকব।

িারােণগকে মািনবে উকদোগ
েকরািা মিামারীর সমে িেডাউকি োো আনেিকেভাকব সংেেগ্রস্ত ও
অন দনরদ্র মানুষকদর মাকে মািনবে সািাকেের অংশ নিকসকব সিাে া সামগ্রী
নব রণ েরকিি ইেুে এন্ডং িাঙ্গার
িারােণগে মনিিা েকিি ইউনিকের
সদস্যরা। ১৯ িুি ২০২০ ইউনিকের
সদস্য ফানিমা, নবিো িুবাকের ও াাঁর
বন্ধুরা িারােণগে যিিার বন্দর
উপকিিার োিবািার এিাোে ৩৭নে
পনরবাকরর মাকে খাদে সামগ্রী নব রণ
েকরি। খাদে সামগ্রী নব রকণর সমে
াকদরকে পনরচ্ছন্ন া এবং োস্থেনবনয
যমকি েিার অনুকরায েরা িে।

