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     w` nv½vi cÖ‡R± -PÆMÖvg AÂ‡ji B-wbDR †jUvi *cÖ_g msL¨v// g½jevi  18 AvM÷ 2020 

‡Zw”Qcvov‡K DcK~‡ji K‡ivbv mnbkxj MÖvg 

wn‡m‡e M‡o Zzj‡Z e× cwiKi gwbi DwÏb 

iv‡m`|

 

PKwiqv Dc‡Rjvi  ‡Xgywkqv BDwbq‡bi †Zw”Qcvov MÖvg| ‡Zw”Qcvov MÖvg Dbœqb 

KwgwUi mvaviY m¤úv`K gwbi DwÏb iv‡m`| ZiæY DÏ¨gx gwbi  2009 mv‡j  w`  

nv½vi  cÖ‡R±  Gi  mv‡_  †¯̂”QveªZx cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g hy³ Av‡Qb| ‡mB  †_‡K 

g‡b-cÖv‡Y gvbe  †mevi eªZ wb‡q KvR K‡ib gvby‡li  wec‡`  Avc‡`|ZviB 

avivevwnKZvq K‡ivbv fvBivm cÖv ỳf©v‡ei ïiæ †_‡K MÖv‡gi gvbyl‡K myiwÿZ ivLvi 

Rb¨ gwbi DwÏb e¨w³MZ Znwej †_‡K ‡Zw”Qcvov MÖvg Dbœqb KwgwUi gva¨‡g  

100 mvevb, 100 gv¯‹ weZiY K‡ib| gv¯‹ cov, mvevb w`‡q wbqwgZ nvZ 

†avqv,mvgvwRK ~̀iZ¡ I ¸Re  cÖwZ‡iva wel‡q MÖv‡gi RbM‡Yi gv‡S m‡PZbZv 

m„wói j‡ÿ¨ wbqwgZ cÖPvivwfhvbI cwiPvjbv K‡I hv‡”Qb ‡Zw”Qcvov MÖvg Dbœqb 

KwgwUi Ab¨vb¨ m`m¨‡`i mv‡_ wb‡q|GQvov gwbi DwÏb GjvKvi Bqs ÷vi 

†mvmvBwUi  D‡`¨v‡M AvM÷ Gi ïiæ †_‡K 200wU djR, ebR Pviv weZiY  I 

†ivcY K‡ib wbR MÖv‡g|BDwbqb cwil‡`i gva¨‡g 200 Rb nZ-`wi ª̀‡`i ÎvY 

†c‡Z mnvqZv K‡i‡Qb gwbi fvB| 

‡Zw”Qcvov MÖvg Dbœqb KwgwUi mvaviY m¤úv`K gwbi DwÏb Gi g‡Z,K‡ivbvq †h 

†hLv‡b Av‡Q †mLvb †_‡KB gvbweK mnvqZv Kiv cÖ‡qvRb| Zv hw` mvgvb¨ I 

nq|Zvn‡jB Avgiv mevB K‡ivbv hy‡× wV‡K _vK‡Z cvi‡ev| 

**hw` K‡ivbv mnbkxj MÖvg Mwo,my¯’ _vK‡e 

Avgv‡`i MÖvg c~e©†bvbvQwo:‡ejvj DwÏb Rq| 

কক্সবাজার জজলার রামু  উপজজলার জজায়াররয়ানালা ইউরনয়জনর পব ব জনানাছরি গ্রাম।  

সাম্প্রদারয়ক সম্প্রীরির রনদর্ বন রিজসজব  এখাজন সকল ধম ব ,বর্ ব  ও জেরর্ জপর্ার মানুষ 

রমজলরমজর্ বসবাস কজরন। গ্রাজমর অরধকাাংর্ মানুষ িি-দররদ্র এবাং জবরর্রভাগই 

কৃরষকাজ ও রদনমজুরী কজর জীরবকা রনব বাি কজরন। 

 

অরধকাাংর্ গ্রামবাসী নজভল কজরানা ভাইরাস  সম্পজকব অসজেিন িাই গ্রাজমর  মানুষ 

জক  সজেিন করজি উজযাগ গ্রির্ কজরন পূব ব জনানাছরি গ্রাম উন্নয়ন দল।  কজরানা 

ভাইরাস এর প্রাদুভ বাব আসার পর পূব ব জনানাছরি গ্রাম উন্নয়ন দজলর  সভাপরি জবলাল 

উরিন জয় ও অন্যান্য সদস্য আরমান, ছজরায়ার কামাল, মুরবন, আইমন, র্ারিন, িারমদ, 

রাজর্ল, রসরাজ, িাছান, মািাবুব, র্ারিন, িারমদ সি সকল সদস্য গ্রামজক কজরানামুক্ত 

কজর গজি তুলজি নানা কার্ বক্রম পররোলনা শুরু  কজরন। গ্রাজমর মানুষজক কজরানা 

ভাইরাস সম্পজকব সজেিন করজি ২০০ টি রলফজলট রবিরর্ , মসরজজদ খুৎবা ও হ্যান্ড 

মাইজকর  মাধ্যজম কজরানা ভাইরাস প্ররিজরাজধ সজেিনমুলক বাি বা প্রদান কজরন। গ্রামজক 

জীবানুমুক্ত রাখজি রবরভন্ন সমজয় ২০০ রলটার জীবানুনার্ক জে কজরন। কজরানা ভাইরাস 

সাংক্রমর্ জেজক রক্ষা জপজি গ্রাজমর ১০০ জন মানুষজক মাস্ক, ১০০ জনজক িাি জধায়ার 

সাবান প্রদান কজরজছন। 

 

এছািাও জকারভড-১৯ জনাজভল কজরানা ভাইরাস প্ররিজরাধ যুজে সবজেজয় হুমরকর মুজখ 

পজিজছ জখজট খাওয়া েমজীবী মানুষগুজলা।কম বিীন মানুষগুজলা সামজন িয়জিা আজরা 

ভয়াংকর রবপদ আসজছ।জজায়াররয়ানাল পূব ব জনানাছরি ৬নাং ওয়াজড ব জখজট খাওয়া পররবার 

গুরলজক(২৫০পররবার)রেরিি কজর র্ারা লকডাউজনর সময় ঘরবরি ও উপাজবজন সক্ষম 

নয়। িাজদর িারলকা কজর পূব ব জনানাছরি সমাজ কল্যার্ পররষদ  ও YPD ক্লাজবর 

সিজর্ারগিায় সরকারর রনজদ বর্না জমজন ২৫০ অসিায় ও দররদ্র পররবাজরর কাজছ ইদ 

উপিার সামগ্রী রবিরর্ করা িজয়রছল। রবিরজর্র রদন উপরিি রছজলন জজায়াররয়া নালা 

ইউরনয়ন পররষজদর সম্মারনি জেয়ারম্যান জনাব কামাল সামসুরিন রপ্রন্স ও এস.এম 

আব্দুল আল জনামান। 

এখন পূব ব  জনানাছরি গ্রামজক কজরানা সিনর্ীল গ্রাম রিজসজব গজি তুলার জন্য স্বপ্ন 

জদজখন উক্ি গ্রাম উন্নয়ন করমটির সভাপরি জবলাল উরিন জয়।কজরানা সিনর্ীল গ্রাম 

গজি তুলার অরভপ্রায় রনজয় জবলাল উরিন জয় বজলন, িারুজের জছাোঁয়ায় সমাজজক 

আজলারকি করার লজক্ষে মাদক, নারী রনর্ বািন, দূনীরি ও জর্াষনমুক্ত সমাজ রবরনম বান 

করার প্রিেয় রনজয় সামারজক শৃঙ্খলা, রর্ক্ষা, সাংস্কৃরি, দাররদ্রেিা দূররকরর্ এবাং 

সামারজক উন্নয়ন রনরিি করজি বৃিত্তর পূব বজনানাছরি গ্রাম উন্নয়ন দল গঠন করর। 

কজরানা_সরিষ্ণু গ্রাম প্ররিষ্ঠা ও গ্রামীর্ জনপজদর উন্নয়জনর জন্য আমরা কাজ কজর র্াজব 

ইনর্াল্লাি। 

 

 

m¤úv`bvq: ‡gvnv¤§` gvBbyj Bmjvg,mn-m¤úv`bvq: †gv:Avãyi ie Lvb * mn‡hvwMZvq: ‡ejvj DwÏb Rq I gwbi DwÏb //                                           

Aby‡cÖiYvq: Zzwnb Avdmvix -wmwbqi †cÖvMvg Awdmvi,w` nv½vi cÖ‡R± -evsjv‡`k| 

Avmyb mK‡j wg‡j m‡PZb nB,                                  

¸Re cÖwZ‡iva K‡i K‡ivbv‡K Kwi Rq| 

K‡ivbv cÖwZ‡iv‡a wZb 

dzU ~̀iZ¡ eRvq ivLyb 

I cÖ‡qvRbxq Kv‡R 

†ei n‡j wbqwgZ gv¯‹ 

co–b| 

https://web.facebook.com/belal.u.joy?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCitDcgUGtLW6o6j09v0_HhpM3R2JyFDQmKoOVAg0syMlgOPB224Xw3ucVvOwJovqlClIMoaKlBrrfc&hc_ref=ARTCz1nldozXOd3oCQ8YHJ4f-Hoi9vpcl0mDj2gL9piES2sSUeXm1pK5cBrTwGr7uIA
https://web.facebook.com/belal.u.joy?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCitDcgUGtLW6o6j09v0_HhpM3R2JyFDQmKoOVAg0syMlgOPB224Xw3ucVvOwJovqlClIMoaKlBrrfc&hc_ref=ARTCz1nldozXOd3oCQ8YHJ4f-Hoi9vpcl0mDj2gL9piES2sSUeXm1pK5cBrTwGr7uIA
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=2959389740840009&set=pcb.2959391124173204&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBdrhIgf4kR1RQ6PeWDK8qMpyZpqJTKhjwghf12S7HeC3MshCJaIS8Q5EXqQd5-SjgLiZ4e4ERjYine&__xts__%5B0%5D=68.ARCASSsTg9xgY-FXfXQPrFPDOtDjrbpBJQGumGKgniKr__B5_fvw236izJA2BhSU2JYlU8H44Q6oeD3Ap0osLQAdnC1gxc2M17cTynl8wpz709jD6P7pRgnVicH5MZJmqUU3HnsGKVH9Er0bdwRCqZJ6iq9tR-o9SIdsgqoLMdXcnR-KAXacgvAAuiIz6kXfAgDA8vcmTD-K0Uog-Qx9x6vVDjsieAZkEAttbsyX9zpaact8R495h_gh0-LOmZbLWQwbkq2YBZ9rguCv3WKFIOCLf7iyQ4lZ80s
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=2959389740840009&set=pcb.2959391124173204&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBdrhIgf4kR1RQ6PeWDK8qMpyZpqJTKhjwghf12S7HeC3MshCJaIS8Q5EXqQd5-SjgLiZ4e4ERjYine&__xts__%5B0%5D=68.ARCASSsTg9xgY-FXfXQPrFPDOtDjrbpBJQGumGKgniKr__B5_fvw236izJA2BhSU2JYlU8H44Q6oeD3Ap0osLQAdnC1gxc2M17cTynl8wpz709jD6P7pRgnVicH5MZJmqUU3HnsGKVH9Er0bdwRCqZJ6iq9tR-o9SIdsgqoLMdXcnR-KAXacgvAAuiIz6kXfAgDA8vcmTD-K0Uog-Qx9x6vVDjsieAZkEAttbsyX9zpaact8R495h_gh0-LOmZbLWQwbkq2YBZ9rguCv3WKFIOCLf7iyQ4lZ80s
https://web.facebook.com/hashtag/করোনা_সহিষ্ণু?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDQpu-IL7lMVxP_uU86HeayniStOZgqlCwsa3So3_-3YzuYUhOqRKIMPlYuRIg7c0ewTSosB8JYL28-ybMPnCi1Iz6DI73uL7DbVAQ3bj9m9sa7fB-r5zrLZIhmbWW3-SklXpN7K75SoDvfwBa4g07wnzyKOe327AkD8Uaz5Qvbj3q8XSfnyC2cIxUfAfVi76eVatUIYUt3F66FWFWDpNBfKcXedl5zU1igL5voQa4a_e_3eCV2kTnDvUPdPMskw11-uWSWNf0goCkKNrQ_hTE1k_hzr4fcUYI&__tn__=%2ANK-R

