
 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কর োনো প্রতির োরে  
উদ্যমী ননিো ওসমোন 

 

কর োনো ভোই োস প্রতির োরে একজন উরদ্যোগী িরুরে  
নোম ওসমোন।  ংপু  নজলো  গঙ্গোচড়ো উপরজলো  
গজঘন্টো ইউতনয়ন ইয়ুথ এতন্ডং হোঙ্গোর   ননিো নমোোঃ 
ওসমোন গতন স্থোনীয় নেচ্ছোরসবী সংগঠন ‘বন্ধন’এ  
সহর োতগিোয় গি সপ্তোরহ গ্রোরম  ১৫০তট দ্ত দ্র 
পত বোর   মোরে তিন নকতজ কর  চোল ও দুই নকতজ 
কর  আটো তবি ে কর রেন। এই কোরজ িোরক 
সহর োতগিো ক রেন ইয়ুথ তলডো  হোসোন ও মোমুন।  
 

 
 

এেোড়োও ইউতনয়ন পত ষদ্ ও অনোন্য ইয়ুথ তলডো রদ্  
সহর োতগিো তনরয় ওসমোন এলোকো  ১২তট মসতজরদ্ 
২৪তট এবং দ্ত দ্র পত বোর   মোরে ২২০তট সোবোন 
তবি ে কর রেন। এলোকো  জনসোেো েরক সরচিন 
ক রি ১৩০তট তলফরলট তবি ে কর রেন।  

 

ইয়ুথ তলডো  ওসমোন এলোকো  িরুেরদ্  সমৃ্পক্ত কর  
৪৫০ তলটো  জীবোেুনোশক ইউতনয়রন  বোজো , তবতভন্ন 
 োস্তো ও ২৫তট বোতড়রি নরপ্র কর রেন। তিতন গজঘন্টো 
ইউতনয়ন পত ষরদ্  উরদ্যোরগ হিদ্ত রদ্র  িোতলকো 
তিত  এবং সরচিনিো সৃতি  লরযয মোইরক  মোেযরম 
প্রচোর  সতিয়ভোরব অংশগ্রহে ক রেন। 
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চয়ুোডোঙ্গোয় ইয়থু তলডো  
নসতলরম  উরদ্যোগ 

 

জোহোঙ্গী নগ  তবশ্বতবদ্যোলরয়  ইয়ুথ এতন্ডং 
হোঙ্গোর   সদ্স্য নমোোঃ নসতলম ন জো িো  
তনজ এলোকো চুয়োডোঙ্গো নজলোয় 
তবশ্বতবদ্যোলয় পড়ুয়ো ১৫ জন নেচ্ছোরসবীরক 
সোরথ তনরয় জীবোেুনোশক নরপ্র, ১০০তট 
দ্ত দ্র পত বোর  সোবোন তবি ে এবং 
সরচিনিো তিত   কোজ কর রেন। গি ৯ 
ও ১০ এতপ্রল চুয়োডোঙ্গো নজলো  আলমডোঙ্গো 
উপরজলো  আসমোনখোলী বোজো , শোতলকো 
ও নমোচোইনগ  গ্রোরম এই কমমসূতচ 
পত চোতলি হয়।  
 

এেোড়োও িো ো গ্রোমবোসীরক প্ররয়োজন েোড়ো 
বোতড়  বোইর  নব  নো হরি সরচিন ক রি 
িোরদ্  কমমসূতচ দু’তট নফসবুক আইতড নথরক 
লোইভ প্রচো  কর ন,  ো ১,০০০ এ  অতেক 
বো  নদ্খো হরয়রে। 
 

 
 

 

 

তকরশো ীরদ্  প্রজনন েোস্থয 
সু যোয় এতগরয় এরসরে 

 োজশোহী  ইয়থু তলডো ো  
 

সোমোতজক উরদ্যোগতট মূলি কোজ কর   োজশোহী 
শহর   প্রোতিক জনরগোষ্ঠী  বয়োঃসন্ধীকোলীন 
তকরশো ীরদ্  প্রজনন েোস্থযরসবো সম্পরকম 
সরচিনিো তিত রি কোজ কর  ইয়থু এতন্ডং 
হোঙ্গোর   ১,১১০ বযোরচ  সোমোতজক উরদ্যোগ 
‘Reproductive Health Awareness’। 
কর োনোভোই োস  আিমরে   ফরল   সোম্প্রতিক 
 

 

 

অবস্থোয় কমমহীন পত বো গুরলো তকরশো ী নমরয়রদ্   
প্রজনন েোস্থয সু যো সোমগ্রী  িয়যমিো 
হোত রয়রে। এই সমরয় িোরদ্  প্রজনন েোস্থয এবং 
িো সম্পতকমি সু যো ন রনো তবতিি নো হয় নসজন্য 
িরুে ননিো ো  োজশোহী শহর   শ্রী োমপু  
এলোকোয় গি ১০ এতপ্রল ২০২০ িোত রখ দ্ত দ্র 
পত বোর   তকরশো ীরদ্  কোরে প্ররয়োজনীয় 
সোমগ্রী নপ ৌঁরে নদ্য়। এেোড়োও িোরদ্  উরদ্যোরগ 
অত্র এলোকোয় কর োনোভোই োস তবষরয় সরচিনিো 
তিত রি তলফরলট তবি ে কো মিম পত চোলনো 
ক ো হরয়রে। এই উরদ্যোরগ সহোয়িো কর  ইয়ুথ 
এতন্ডং হোঙ্গো -এ   োজশোহী তসতট ইউতনট এবং 
সোমোতজক উরদ্যোগ ‘Change to learn’। 
 

 
 

 
 


