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কর োনো প্রতির োরে উদ্যমী িোরুণ্য 
 

"সবোই তমরে শপথ কত , কর োনোভোই োসমুক্ত গ্রোম গতি"-এই শ্লোগোন তনরে গিকোে ৫ 
এতপ্রে ২০২০ িোত রে শ্নত্ররকোণ্ো  সদ্  উপরেেো  তসিংরে  বোিংেো ইউতনেরন  ইেুথ 
এত্ডিং েোঙ্গো  এ  শ্নিো প্রণ্ে শ্দ্বনোথ বোপ্পী’  শ্নিৃরে ১৪ েন শ্েচ্ছোব্রিী ইেুথ তেডো  
িোরদ্  তনেে উরদ্যোরগ  োেদুম রুতে গ্রোরম েীবোণ্ুনোশক প্ররেোগ কর ন। এসমে িো ো 
এেোকো  মোনুষরক কর োনোভোই োস শ্থরক তনরেরদ্  সু তিি  োেো  েন্য তবতভন্ন প োমশশ 
শ্দ্ন। এই উদ্যমী িরুণ্ শ্নিোরদ্  মরেয তিরেন বৃতি শ্দ্বনোথ, েোস্থ্য তমযো, নোতেম 
উদ্দীন, নূ  শ্মোেোম্মদ্, একো শ্দ্বনোথ, কমো শ্দ্বনোথ, সতেব শ্দ্বনোথ প্রমুে। 
 

 

বর্ষ ১, সংখ্যা ৫  ▌ ৬ এপ্রিল ২০২০  

 
মোনব কেযোরণ্ তসরেরে  মেতসন 

 

ইেুথ এত্ডিং েোঙ্গো  তসরেে অঞ্চরে  আঞ্চতেক সমন্বেকো ী 
ও েোিীে শ্ ো োম সদ্স্য মেতসন তমেো দ্োাঁতিরেরিন তনে 
এেোকো  অতিদ্ত দ্র মোনুষরদ্  পোরশ। শ্মৌেভীবোেো  শ্েেো  
শ্রীমঙ্গে উপরেেো  আশীরদ্রোন গ্রোম ও িো  পোর্শ্শবিশী ৩তে 
গ্রোরম  ৮২তে পত বোর   মরেয গি সপ্তোরে তিতন েোদ্য-
সোমগ্রী শ্পৌাঁরি শ্দ্ন। বন্ধু, প্রতিরবশী ও এেোকোবোসী  কোি 
শ্থরক আতথশক সের োতগিো তনরে তিতন এই উরদ্যোগ বোস্তবোেন 
কর ন। েোদ্য সেোেিো  পোশোপোতশ তিতন কর োনোভোই োস 
প্রতির োরে প্ররেোেনীে েোস্থ্যতবতে সম্পরকশ এেোকোবোসীরক 
সরেিন কর ন। 
 

 
কর োনো শ্মোকোরবেোে সোিিী ো  িরুণ্ শ্নিেৃ 

 

ইেুথ এত্ডিং েোঙ্গো  সোিিী ো শ্েেো  কোতেগঞ্জ উপরেেো ইউতনে এ  উরদ্যোরগ গি 
করেকতদ্রন ২৫০ েন মোনুরষ  মোরে তিন স্তর   কোপরি  মোস্ক তবি ণ্ ক ো েে। 
এিোিোও তনরেরদ্  সতঞ্চি অথশ তদ্রে িো ো এেোকো  অতিদ্ত দ্র মোনুষরদ্  সেোেিো 
ক ো  েন্য তবতভন্ন উরদ্যোগ গ্রেণ্ কর রিন। কোতেগরঞ্জ  প্রতশিণ্প্রোপ্ত ইেুথ তেডো রদ্  
আ ও েো তে বযোে ইউএনও ও উপরেেো শ্েেো মযোরন  সোরথ উপরেেো  তবতভন্ন স্থ্োরন 
ত্রোণ্ তবি ণ্ ও েনসরেিনিো তিত রি কোে ক রি।  
 

অন্যতদ্রক বোরগ েোে শ্েেো  ইেুথ এত্ডিং েোঙ্গোর   সদ্স্য ো শ্েেো  তবতভন্ন স্থ্োরন 
প্রোে একেোেো  মোনুরষ  মোরে সরেিনিোমূেক বোিশো শ্পৌাঁিোরনো  েন্য তে রেে 
তবি ণ্ কর রিন। িো ো দুইশ সোবোন ও একশ মোস্ক তবি ণ্, সরেিনিোমূেক মোইতকিং 
ও দ্ত রদ্র পত বোর   মোরে েোবো  তবি ণ্ কর রিন। ইেুথ তেডো  ো স্থ্োনীে স কো রক 
কর োনো প্রতির োেসিংতলি তবতভন্ন কোরে সের োতগিো ক রিন। 
 

 

w` nv½vi cÖ‡R± evsjv‡`‡ki Aby‡cÖiYvq Bqy_ GwÛs nv½v‡ii m`m¨iv mviv †`‡k K‡ivbvfvBivm cÖwZ‡iva Ges msKUMÖ¯Í gvby‡li cv‡k †_‡K bvbvwea Kvh©µg 
cwiPvjbv Ki‡Q| ZviB wKQz msev` wb‡q cÖKvwkZ n‡”Q ÔZviæY¨ evZ©vÕ| 


