
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিনামূল্যে মাস্ক ও সল্েতনতাপত্র বিতরণ কমমসূবে 
 

 

৮ই এবিয ২০২০ নীযফামারী জেযার েযঢাকা উপল্েযার ককমারী 
ইউবনয়ল্ন জমৌয়ামারী গ্রাল্ম কল্রানা ভাইরাস িবতল্রাল্ে েনসল্েতনতা 
মূযক িোরাবভযান পবরোবযত হয়। ইয়ুথ এব্ডিং হাঙ্গাল্রর সদস্যল্দর বনেস্ব 
উল্দোল্ে বিনামূল্যে ২০০ মাস্ক বিতরণ কল্র এিিং এর পাশাপাবশ ৫০০ 
পবরিাল্র বেল্য় ’কল্রানায় করণীয়’ বিকার ও সল্েতনতাপত্র বিতরণ ও 
গ্রাল্মর রাস্তাঘাট ও িাবিল্ত েীিাণুনাশক জরি করা হয়। এ উল্দোেবট জনতৃত্ব 
জদয় ককমারী ইউবনয়ল্নর জমৌয়ামারী গ্রাল্মর ১০ েন ইয়থু বযডার। এছািাও 
নীযফামারী জেযার বডমযা উপল্েযায় ডাবযয়া হাবে পািায় হাত জোয়ার 
গুরুত্ব তুল্য েল্র সাোরণ মানুষল্দর সল্েতনতা কল্র স্থানীয় ইয়ুথ 
বযডারিৃন্দ।  
 

তথে ও ছবি : জহামায়রা জহমা, রিংপুর 

িষম ১, সিংখ্ো ৮  ▌  ৯ এবিয ২০২০ 

 োিংনীল্ত সামাবেক দরূল্ত্ব হাটিাোর 
 

সামাবেক দুরত্ব িোয় জরল্খ্ জমল্হরপুল্রর োিংনী 
উপল্েযার কাথযুী ইউবনয়ল্নর োিািাবিয়া সরকাবর 
িাথবমক বিদোযল্য় িায় ১০০ বিল্েতার অিংশগ্রহল্ণ 
বনল্য় হাল্ট জিোল্কনা েল্য। েত ৮ এবিয ২০২০ 
তাবরল্খ্ কাথযুী ইউবনয়ল্নর জেয়ারমোন বমোনুর 
রহমান রানার অনুমবত সাল্পল্ে ইয়ুথ বযডাররা এই 
অবভনি উল্দোেবট গ্রহণ কল্র। 
 

 
 

জমল্হরপুর জেযা জকা-অবডমল্নটর বফল্রাে আহল্েদ 
পযাল্শর জনতৃল্ত্ব েুন বদল্য় দাে জটল্ন সি 
িোিসাবয়ল্দর  েন্য িক্স আকাল্র োয়ো বনেমারন কল্র 
জদয়া হয়। এছািাও  ইয়ুথ বযডাররা মাইল্কর মােেল্ম 
জেতা এিিং বিল্েতাল্ক সল্েতন কল্র জতাল্য এিিং 
জকাল্না েরল্নর েমাল্য়ত না করার অনুল্রাে োনায়। 
িবতটা জদাকান ২০/১০ বফট দূরল্ত্ব িল্স এিিং সিাই 
দূরত্ব িোয় জরল্খ্ একবট সুবনবদমষ্ট বনয়ল্মর মল্েে েয় 
বিেয় সম্পন্ন হয়। এছািাও পযাশ হ্যা্ড মাইক বদল্য় 
কল্রানা ভাইরাস িবতল্রাল্ে বক করণীয় তা িোর 
কল্রন।  
 

িবতল্িদক : রাবকিুয ইসযাম রবক,  যল্শার অঞ্চয 
 

 

 

জহাম জকায়াল্র্টাইন বনবিত করল্ত তাবনয়ার উল্দোে 
 

িবরশায জেযার িািুেঞ্জ থানার পবিম খ্ানপুরা গ্রাল্মর একািংল্শ কল্রানা 
ভাইরাস িবতল্রাল্ে এযাকার সকয মানুষ, বিল্শষ কল্র মরুবিল্দর সাল্থ 
আযাপ কল্র িাবির িাইল্র যাওয়ার সকয রাস্তার েযােয িল্ে িাাঁল্শর 
জিিা বদল্য় বদল্য়ল্ছ ইয়ুথ বযডার তাবনয়া আফল্রাে এিিং তার দয। েত 
সপ্তাল্হ তারা এই উল্দোে জনন। জহাম জকায়াল্র্টাইন বনবিত করার েন্য 
তাল্দর এই উল্দোে,  যাল্ত জকাল্না যানিাহন িল্িশ না করল্ত পাল্র। 
এযাকায় িল্িশ মুল্খ্ সািান ও হ্যা্ড স্যাবনটাইোল্র িোিস্থা করার 
উল্দোে বনল্য়ল্ছ তারা। তারা িাবির আল্শপাল্শ সল্েতনত মূযক জপািার 
যাোল্না ও েীিাণুনাশক ওষুে জদয়ার উল্দোে বনল্য়ল্ছন। তাবময়া মল্ন 
কল্রন, িবতবট এযাকার মানুষ বনল্েরা দাবয়ত্ব বনল্য এই সিংকট 
জমাকাল্িযা করা সম্ভি। 
 

িবতল্িদক : তাবনয়া আফল্রাে  

 


