
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মানুষের পাষে মাসুদ রানা! 
 

 

"আসুন, সবাই মমষে েপথ কমর, কষরানাভাইরাসমুক্ত গ্রাম 
গমি"-এই শ্লাগাষন অনুপ্রামিত হষে নওগাাঁ শ্েোর 
পত্নীতো উপষেোর শ্ ােনগর ইউমনেষনর কৃষ্ণরামপুর 
গ্রাষমর ইেুথ ইউমনট শ্কা-অমডিষনটর মাসুদ রানা ছুষট 
চষেষছন গ্রাম শ্থষক গ্রাষম, এক বামি শ্থষক আর এক 
বামিষত।  
 

কষরানা ভাইরাস প্রমতষরাষে মবমভন্ন কার্িক্রম পমরচামেত 
হষে তার বমেষ্ঠ শ্নতৃষে। মাসুদ রানার গ্রাম মুেত কৃমে 
মনভির এবং অষপক্ষাকৃত মপমছষে পিা একমট গ্রাম। মবগত 
কষেকমদষন মতমন গ্রাষম কষরানা ভাইরাস প্রমতষরাষে, হাত 
শ্োোর সমিক মনেম শ্েখাষনা, স্বাস্থ্যমবমে শ্মষন চোর 
পরামেি প্রদান, ১০০মট বামিষত েযামিন, মটউবওষেে ও 
রাস্তাে  েীবানুনােক মছটাষনা, ১৫মট মটউবওষেষের পাষে 
সাবান রাখা, ২০০মট পমরবাষর মেফষেট মবতরি, ১০০মট 
পমরবাষর সাবান প্রদান, ৩৫মট পমরবাষর চাে, ডাে, শ্তে, 
সাবান প্রদান ইতযামদর মােযষম মানুষের আস্থ্ার 
পাষে পমরিত হষেষছন মতমন। তার এই কাষে ইউমনষটর 
অন্যান্য সদস্যসহ স্থ্ানীে সুেীে সমাে, সমােকমিী 
বযমক্তবগি, গ্রামমভমিক ইেুথ ইউমনট, গ্রাম উন্নেন 
দষের সদস্যগি সহষর্ামগতা করষছন। এোকাে মানুষের 
পাষে শ্থষক সুনাম কুিাষেন তরুি শ্নতা মাসুদ রানা। 
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শ্নেষকািা ও মসষেষট তরুিষদর দষৃ্টান্ত স্থ্াপন 
 

কষরানা সংকষট মবপদাপন্ন পমরমস্থ্মতষত পিা গ্রামীি েনষগাষ্ঠীষক মহামারী 
শ্থষক রক্ষা করষত মানুেষক সষচতন করার েন্য এমগষে এষসষছন শ্নেষকািা 
শ্েোর ইেুথ এম্ডং হাঙ্গাষরর অন্যতম শ্নতা বাবর উমিনসহ, শ্রোউে কমরম, 
মাসুদ রানা, মামনক, শ্সাহাগ এবং ততেবুর। তারা মনষেষদর গ্রাম তথা 
ইউমনেনষক কষরানাভাইরাসমুক্ত রাখষত গ্রহি কষরষছন নানা েরষনর উষদযাগ। 
তারা গত ৫ এমপ্রে শ্নেষকািা সদর উপষেোর কামেোরা গাবরাগামত 
ইউমনেষনর নামিোপািা গ্রাষম বামি বামি মগষে ২০০মট সাবান মবতরি কষরন। 
এসমে তারা মানুেষক সাবান মদষে হাত শ্োোর গুরুে ও শ্কৌেে অবমহত 
কষরন। মেক্ষা শ্দন। ইেূথ মেডাররা তাষদর গ্রাষমর প্রষতযকষক সষচতন করার 
মােযষম কষরানামুক্ত গ্রাম গিার স্বপ্ন শ্দষখন। 
 

 
 

কষরানাভাইরাস বতিমাষন মবষের এক আতঙ্ক ও ভষের নাম। মকন্তু সবাই র্মদ 
ভে পাে তাহষে েে হষব কীভাষব? আমম তরুি আমাষক ভে শ্পষে হষব না 
বরং সষচতনতার মােযষম েে করষত হষব-এমন শ্চতনাে উিীপ্ত এক তরুি 
ইেুথ এম্ডং হাঙ্গার মসষেট শ্েোর সমন্বেকারী শ্মামমনুে হক ফামহম। মসষেট 
শ্েোর তােতোর বামসন্দা এই শ্স্বোব্রতী শ্নতা মনষের এোকাষক েীবািুমুক্ত 
করার েন্য উষদযাগ শ্নন। গত সপ্তাষহ পমরমচতেনষদর কাছ শ্থষক অথি সহােতা 
মনষে মকষন আষনন শ্মমেন ও মিমচং পাউডার। প্রমতমদন এোকার মবমভন্ন 
োেগাে েীবািুনােক মছটাষেন মতমন। এই কাে অবযাহত থাকষব বষে 
োমনষেষছন মতমন।  
 

এছািাও মতমন ‘Corona Virus Sylhet Updates’ নাষম একমট শ্ফইসবুক 
গ্রুষপর  মােযষম মসষেট মবভাষগর কষরানা পমরমস্থ্মত মানুেষক োমনষে মদষেন। 

 

 


