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বর্ষ ১, সংখ্যা ৪২ 

কিশ োরীশের প্রজনন স্বোস্থ্য 
এবং পকরশব  সুরক্ষোয় 

অনন্য উশেযোগ 
 

ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার রাজশাহী নিনি ইউনিটির 
‘’Reproductive Health Awareness’’ 
সোমোকজি উশেযোগকি মূলত িোজ িশর রোজ োহী 
 হশরর প্রোকিি জনশগোষ্ঠীর বয়ঃসন্ধীিোলীন 
কিশ োরীশের প্রজনন স্বোস্থ্যশসবো সম্পশিে 
সশেতনতো ততকরর জন্য। িশরোনোভোইরোস 
সংক্রমশের ফশল দেশ  কবেযমোন অবস্থ্োয় 
অকিিোং  পকরবোর িমেহীন হশয় পশেশে। দ োোঁজ 
কনশয় জোনো যোয় দয,  হশরর প্রোেশিশে অবকস্থ্ত 
কবকভন্ন কনম্নআশয়র অশনি পকরবোর কিশ োরী 
দমশয়শের প্রজনন স্বোস্থ্য সুরক্ষো সোমরীর 
ক্রয়ক্ষমতো হোকরশয়শে। কিশ োরীশের এই 
দুশযেোগপূেে সমশয় প্রজনন স্বোস্থ্য এবং তো 
সম্পকিেত সুরক্ষো দযশনো কবকিত নো হয় দসজন্য 
গত ২৫ জুন তোকরশ  তরুে দস্বচ্ছোব্রতীতী দনতোরো 
তোশের িোশে প্রশয়োজনীয় সোমরী দপ োঁশে 
দেওয়োর উশেযোগ রহে িশর।  
 

এই সোমোকজি উশেযোগশি দবগবোন রো শত 
‘বযোলিকন’ নোশম আশরিকি উশেযোগ রহে িরো 
হয়। দয োশন পকরশব  সুরক্ষোয় ইয়ুথ কলডোররো 

কনশজশের উৎপোকেত এবং সংগৃহীত কবকভন্ন 
গোশের েোরো রোহিশের িোশে দপ োঁশে কেশয় তোর 
লভযোং  কেশয় এই সোমোকজি উশেযোগশি সেল 
রো শেন। এই সোমোকজি উশেযোগশি সেল 
রো শত সমোশজর আরও অশনি সমমনো বযকি 
একগশয় এশস ইয়ুথ কলডোরশের সোকবেিভোশব 
সহশযোকগতো িশর েশলশেন। 
 

কনরোপত্তো প্রহরীশের পোশ  
েোোঁকেশয়শে দস্বচ্ছোব্রতীতী 

তরুেরো 
 

ইয়ুথ এক্ডং হোঙ্গোর বোংলোশে  রোজ োহী কসকি 
ইউকনশির েোরজন ইয়ুথ কলডোশরর উশেযোশগ 
রোজ োহী মহোনগশরর রোজ োহী দিোিে, মকনেত্বর 
দথশি আলুপকি, দরলশগি এবং লক্ষ্মীপুর 
এলোিোর একিএম বুশথর কনরোপত্তো প্রহরীশের 
মোশে গত ৮ জুলোই উপহোর কহশসশব হ্যো্ড 

স্যোকনিোইজোর কবতরে িরো হয়। এসময় ইয়ুথ 
কলডোররো তোশের বতেমোন অবস্থ্ো এবং 
স্বোস্থ্যসুরক্ষোয় িরেীয় কবষশয় আশলোেনো িশরন। 
এই েুোঁকিপূেে সমশয় েোকয়ত্ব পোলশনর জন্য 
কনরোপত্তো প্রহরীশের িন্যবোে জোনোন রোজ োহীর 
এই দস্বচ্ছোব্রতীতী তরুেরো। 

িশরোনোসকহষ্ণ ুএলোিো 
গেশত ভূকমিো রো শে 

রোজ োহীর ইয়থু কলডোররো 
 

রোজ োহীর দমোহনপুর উপশজলোর বোিক মইল 
ইউকনয়শনর ইয়ুথ কলডোর নোইম ইয়ুথ এক্ডং 
হোঙ্গোর এর এিজন কনশবকেত সেস্য কহশসশব 
িশরোনোসকহষ্ণু এলোিো গেোর জন্য মোনুষশি 
সশেতন িরোর িোজ িরশেন। ইউকনয়শনর 
পকরজনু পোেো রোশমর বোজোশর পকরেন্নতো বজোয় 
রো ো এবং স্বোস্থ্যকবকি দমশন েলোর জন্য সবোইশি 
উদ্বুদ্ধ িরশত তোর দনতৃশত্ব গত ৫ জুলোই ইয়ুথ 
এক্ডং হোঙ্গোশরর স্থ্োনীয় ইয়ুথ কলডোর মুস্তোকফজ  
মোমুন  ইয়োকমন  সোগর  আশনোয়োরুল ও 
মশনোয়োর অং রহশে প্রেোরেো েোলোশনো হয়। 
তোরো বোজোশরর বযবসোয়ী এবং 
এলোিোবোসীশেরশি িশরনোভোইরোস দথশি 
সুরক্ষোর জন্য পকরচ্ছন্নতো  কনয়ম দমশন হোত 
দিোয়ো   োরীকরি েূরত্ব বজোয় রো ো ও বোইশর 
দগশল মোস্ক পরোর গুরুত্ব অবকহত িশরন।  
 

এিইসোশথ দিউ অসুস্থ্শবোি িরশল দিোথোয় 
দযোগোশযোগ িরশত হশব দস কবষশয়ও তথয দেন। 
তোশের প্রেোরেোয় উদ্বুদ্ধ হশয় বযবসোয়ী এবং 
এলোিোবোসীরো এ ন স্বাস্থ্যনিনি মেটি চলটেি।  
 


