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ইয়ুথ লিডারদের মানলিক উদেযাগ

কদরানায় আক্রান্ত মৃত
িযলিদের োফন
িলরশাি জেিার িািুগঞ্জ উপদেিার জেদেরগলত
ইউলনয়ন ইউলনদের ইয়ুথ লিডার আলিে আি
সালকিসে আরও চারেন লমদি কদরানা
ভাইরাদস আক্রান্ত েদয় মৃতুযিরণ করা িযালিদের
োনাো ও িাশ োফন সম্পন্ন করার কাে
করদেন। গত ৩০ েুন পর্যন্ত তারা সাতেন মৃত
িযলির িাশ োফদনর কাে সম্পন্ন কদরদেন।

কদরানায় আক্রান্ত েওয়ার আতদে র্খন লনে
পলরিার এিং এিাকার মানুষেন কদরানায়
আক্রান্ত েদয় মৃতুযিরণ করা িযালিদের িাশ
োফদনর িযাপাদর অনাগ্রেী, তখলন োফদনর
কাদে এলগদয় এদস উচ্চতর মানলিকতার নলের
স্থাপন কদরন ইয়ুথ এল্ডং োঙ্গাদরর এই
জেচ্ছাব্রতীরা। তারা লনদেদের র্থার্থ সুরক্ষা
লনলিত করদত লপলপই পলরধান কদর মৃত িযলির
জগাসি, োনাো ও োফদনর কাে সম্পন্ন
কদরন। সামালেক োয়িদ্ধতার জচতনা ও
মানলিক জিাধ জথদকই মানুদষর এই দুঃসমদয়
োলয়ত্ব পািন করদেন িদি উদেখ কদরন ইয়ুথ
লিডার সালকি। তাদের এই মানলিক উদেযাগ
অিযােত থাকদি িদিও োনান লতলন।

বর্ষ ১, সংখ্যা ৪১

তৃতীয় লিদঙ্গর মানুদষর পাদশ

ডুমুলরয়ার ইয়ুথ লিডার

লসদিে ইয়ুথ ইউলনে

আেগর আিীর উপোর

কদরানা মোমারীর এই সংকেকাদি তৃতীয়
লিদঙ্গর মানুদষরা কলিন সময় পার করদেন।
তারা সমাদের একলে অলিদচ্ছেয অংশ েদয়ও
সি সময় সিার জথদক অিদেলিত থাদকন এিং
লপলেদয় থাদকন। ইয়ুথ এল্ডং োঙ্গার িাংিাদেশ
লসদিে জেিা জফারাম মানলিক উদেযাগ লনদয়
োাঁলিদয়দে সংকেগ্রস্ত এইসি তাদের পাদশ।
তাদের সোয়তা কদরদে সাধযমদতা।

খুিনা জেিার ডুমলু রয়া উপদেিার রুোঘরা
ইউলনয়দনর রুোঘরা গ্রাদমর ইয়ুথ এল্ড োঙ্গার
ইউলনদের জকা-অলডযদনের লেএম আেগর
আিীর উদেযাদগ সংকেগ্রস্ত মানুদষর মাদে
খােযসামগ্রী লিতরণ করা েয়। েুদনর শুরুদতই
মানলিক সোয়তার েন্য গ্রাদমর লিত্তিান,
চাকুলরেীিী ও সমােদসিী রােননলতক
জনতাদের কাে জথদক অথয সংগ্রে করা েয়।

জেিা জফারাদমর পক্ষ জথদক এিং জফারাদমর
সমন্বয়কারী জমালমনুি েক ফালেম এর জনতৃদত্ব
১০ জম সাতেন তৃতীয় লিদঙ্গর মানুষদক
লনতযপ্রদয়ােনীয় দ্রিযালে, মাস্ক ও গ্লাভস উপোর
জেওয়া েয়। প্রলতলে িযাদগ লেি পাাঁচ জকলে চাি,
লতন জকলে আিু, দই জকলে লপাঁয়াে, এক জকলে
ডাি, এক লিোর জতি এিং ৫০০ গ্রাম জখাঁেুর।
উপোর সামগ্রী লিতরদণর এই আদয়ােদন
উপলস্থত লেদিন লসলনয়র ইয়ুথ লিডার আলশক
সলেি, ইয়ুথ এল্ডং োঙ্গার লসদিে লিভাদগর
প্রািন সমন্বয়কারী কামাি আিী গােী, লসদিে
জেিা
জফারাদমর
প্রািন
সমন্বয়কারী মারুফুজ্জামান অলসন, ইয়ুথ লিডার
আব্দুস সািাম, সািমান নালিি এিং ইয়ুথ
এল্ডং োঙ্গার লসদিে জফারাদমর সমন্বয়কারী
জমালমনুি েক ফালেম।

গত ১৬ েুন ১৪ েন অলতেলরদ্র লেনমেুদরর
মাদে এই খােয সোয়তা জপ াঁদে জেওয়া েয়।
লিতরণকৃত প্রলতলে পযাদকদে লেি ১৫ জকলে
চাি, দই জকলে আিু, এক জকলে লপাঁয়াে, একশ
গ্রাম রসুন, এক লিোর জতি, এক জকলে িিণ,
একলে সািান ও মসিা।
কােলে িাস্তিায়দন গ্রাদমর চারেন্ ইয়ুথ সেস্য
লিদশষ ভূলমকা জরদখদেন। তাদের এই কােলে
চিমান রাখার কথা োলনদয়দেন আেগর। লতলন
িদিন, আমাদের প্রলতদিশী, আমাদের গ্রাদমর
মানুষ কখনও না জখদয় থাকদিন না। আমরা
সলিলিত উদেযাগ লনদয় সিার পাদশ থাকি।
উদেখয, ইয়ুথ এল্ডং োঙ্গার িাংিাদেদশর তরুণ
জেচ্ছাব্রতীরা ডুমলু রয়া উপদেিায় নানালিধ
সমােকিযাণমূিক কমযসূলচ িাস্তিায়ন করদে।
তারই অংশ লেদসদি কদরানা প্রাদভযাদির শুরু
জথদকই তারা সাধারণ মানুদষর পাদশ জথদক
োস্থয সুরক্ষা এিং মানলিক সোয়তার কাদে
লনদয়ালেত রদয়দে।

