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ইয়থু দলডার রদন’র বযদতক্রমী লাইভ হপ্রাগ্রাম 
 

তরুণদের সদেতন করদত অনলাইন প্ল্যাটফদমে দনয়দমত লাইভ অনুষ্ঠান পদরোলনা 
করদিন ইয়ুথ এদ্ডিং  াঙ্গার বািংলাদেদশর ঢাকা হজলা সমন্বয়কারী ও ঢাকা 
দবশ্বদবেযালদয়র নাটযকলা দবভাদির দশক্ষাথেী মদ উদিন রদন। িত ২৯ মােে ২০২০ দতদন 
ড. বদেউল আলম মজুমোদরর ভাবনা দনদয় ইয়ুথ এদ্ডিং  াঙ্গার এর অদফদসয়াল হপইদজ 
একদট দবদশষ লাইভ অনুষ্ঠান পদরোলনা কদরন।  
 

মদ উদিন রদন আরও একাদিক লাইভ অনুষ্ঠাদন কদরানা প্রদতদরাদি সামাদজক 
সদেতনতা, তরুণ সমাদজর োদয়ত্ব, ইয়ুথ এদ্ডিং  াঙ্গাদরর হেচ্ছাদসবীদের ভূদমকা, 
িৃ বন্দী সমদয়র মানদসক োস্থ্য, মানদসক দবকাদশ বইপড়া ইতযাদে দবষদয় দনয়দমত 
আদলােনা োদলদয়  াদচ্ছন। 
 

ইয়ুথ দলডার রদন’র এই লাইভ হপ্রািামগুদলা ইদতামদিয তরুণদের মদিয হবশ সাড়া 
হফদলদি হবদল অদনদকই মন্তবয কদরদিন।  

বর্ষ ১, সংখ্যা ৪  ▌ ৫ এপ্রিল ২০২০  

 
মানুদষর পাদশ মাদনকিদের 

হেচ্ছাব্রতী তরুণরা 
 

"সবাই দমদল শপথ কদর, কদরানাভাইরাসমুক্ত গ্রাম িদড়"-
এই হলািানদক সামদন হরদে মাদনকিে হজলা ইয়ুথ এদ্ডিং 
 াঙ্গাদরর কমেশালা সম্পােক তানভীর আ দম্মে সদজব এর 
হনতৃদত্ব ৩১ মােে ২০২০ তাদরদে তার দনজ গ্রাম কুদসন্দাস  
ববইলট ও েঙ্গদশমুদলয়া গ্রাদম ২০ জন স্থ্ানীয়  ুবকদক সাদথ 
দনদয় জীবাণুনাশক ঔষি দিটাদনা  য়। কদরানাভাইরাস 
সিংক্রমণ হরাদি তারা ১ মােে হথদক ৩ মােে উদেদেত দতনদট 
গ্রাদমর ২০০দট পদরবাদরর মানুদষর মাদে সাবান ও 
জনসদেতনতামূলক দলফদলট দবতরণ কদরন।  
 

এিাড়াও মাদনকিে হজলা ইয়ুথ এদ্ডিং  াঙ্গাদরর  ুগ্ম-
সমন্বকারী হমা: মাকিুদুর র মান শুভ এর হনতৃদত্ব এবিং 
দশক্ষক হমাোঃ োন দময়ার স দ াদিতায় িুদটভািবাউর গ্রাদমর 
বাদড়গুদলাদত দটউবওদয়দল পাদশ সাবান হেওয়া, বার বার 
 াত হিায়ার জন্য তাদিে হেওয়া এবিং দলফদলট দবতরণ করা 
 য়। একইসাদথ কদরানাভাইরাস প্রদতদরাদি করণীয় এবিং 
বজেনীয় দবষয় সািারণ মানুষদক অবিত করা  য়। 
 

 

কদরানাভাইরাসমকু্ত গ্রাম িদড়দি তরুণরা 
 

ময়মনদসিং  হজলার অন্যতম সদক্রয় ইয়ুথ দলডার হশে আজাে িতকাল ৪ এদপ্রল 
২০২০ তার দনজ এলাকার ইয়ুথ এদ্ডিং  াঙ্গাদরর তরুণ হেচ্ছাদসবীদের একদিত 
কদর জামালপুর হজলার মাোরিে উপদজলার তারতাপাড়া ও সুেনিরী গ্রাদমর বাদড় 
বাদড় দিদয় জীবাণুনাশক ঔষি দিটায়। এিাড়াও গ্রাদমর মসদজেস  দবদভন্ন গুরুত্বপূণে 
জায়িায় জনসািারদণর  াত হিায়ার জন্য হডটল সাবান হবেঁদি হরদে হেয়।  
 

৫ এদপ্রল ২০২০ তাদরদে তারতাপাড়া গ্রাদমর স্থ্ানীয় বাজাদর জনিণদক 
কদরানাভাইরাদস সম্পদকে সদেতনতা প্রোরাদভ ানস  শ্রমজীবী মানুদষর তাদলকা 
প্রণয়ন কদরন। পরবতেী পদরকল্পনা দ দসদব আিামী ৬ এদপ্রল ২০২০ তাদরে 
এলাকাবাসীর স ায়তায় ৫০দট শ্রমজীবী পদরবাদরর জন্য ৫ হকদজ কদর োল, ১ হকদজ 
ডাল, ২ হকদজ আলু এবিং ২দট কদর সাবান দবতরণ করা  দব। 
 

 


