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মটমুড়া ইউনিয়নি ইয়ুনের
সমন্বসভা
গত ১৮ই জুলাই ২০২০ তানরনে মমনেরপুর
মজলার গাাংিী উপনজলার মটমুড়া ইউনিয়ি
ইয়ুে এন্ডাং োঙ্গার ইউনিনটর সমন্বয় সভা
অনুনিত েয়। োজী ভরস উনিি মাধ্যনমক
নিদ্যালনয় অনুনিত সভানট সঞ্চালিা কনরি
ইউনিনটর উপনদ্ষ্টা মুকুল মোনসি।
সভায় কনরািাসনেষ্ণু গ্রাম গড়নত করণীয়, িই
পড়া ও নিতকক প্রনতন ানগতা, ইউনিনটর কানজর
অনভজ্ঞতা, ইউনিটনক আরও গনতশীল করনত
করণীয় ইতযানদ্ নিষনয় অাংশগ্রেণমূলক
অনলাচিা অনুনিত েয়। সভায় আগামী নতি

মানস মটমুড়া ইউনিয়িিযাপী িৃক্ষনরাপণ
অনভ াি করার নসদ্ধান্ত মিওয়া েয়।
এছাড়াও অিলাইনি নিয়নমত মানসক সভা,
১০নট গ্রানম ইয়ুে এন্ডাং োঙ্গানরর
ইউনিটসমূনের নিয়নমত ফনলাআপ সভা
আনয়াজি এিাং আগামী ৫ আগস্ট ঈদ্ আড্ডা
ও মানসক সভা আনয়াজনির নসদ্ধান্ত গৃেীত েয়।
সমন্বয় সভায় উপনিত নছনলি ইয়ুে এন্ডাং
োঙ্গার নশার অঞ্চনলর আঞ্চনলক সমন্বয়কারী
রানকিুল ইসলাম রনক, নদ্ োঙ্গার প্রনজক্ট-এর
গাাংিী উপনজলা সমন্বয়কারী মেলাল উনিি, নদ্
োঙ্গার প্রনজক্ট মটমুড়া ইউনিয়ি সমন্বয়কারী
সাধ্ি কুমার, মটমুড়া ইউনিয়ি ভলান্টয়ার
মফারানমর সভাপনত োসাি আলী, ইয়ুে এন্ডাং
োঙ্গার মমনেরপুর মজলার সাাংগঠনিক সম্পাদ্ক
সিুজ োিসে ইউনিনটর সদ্স্যিৃন্দ।
উনেেয, সভায় শারীনরক দ্ূরত্ব িজায় রাোসে
কনরািাভাইরাস মেনক সুরনক্ষত োকনত
প্রনয়াজিীয় স্বািযনিনধ্ অনুসরণ করা েয়।

বর্ষ ১, সংখ্যা ৪৩

কনরািা প্রনতনরানধ্ তারুণয
েনিগনে ইয়ুে নলডারনদ্র মস্বচ্ছাব্রতী উনদ্যাগ
প্রচারপত্র নিতরণ
নিনজনদ্র ততনর প্রচারপত্র নিনয় এিার মানঠ মিনমনছি েনিগে মজলার ইয়ুে এন্ডাং োঙ্গার িাাংলানদ্নশর
তরুণ মস্বচ্ছাব্রতীরা। কনরািাভাইরানসর এই মোমারীর সমনয় তারা এিার সাধ্ারণ মানুনষর মনধ্য
সনচতিতামূলক প্রচারপত্র ও সািাি নিতরণ কনরি।
েনিগে মজলার সদ্র উপনজলার মগাপায়া ইউনিয়নি ইয়ুে এন্ডাং োঙ্গার িাাংলানদ্শ েনিগে মজলার ুগ্নমকা-অনডকনিটর আব্দুল জনলল এর উনদ্যানগ মগাপায়া
ইয়াাং স্টার ক্রীড়া সাংগঠনির সোয়তায় গ্রানম িারী
পুরুষনদ্র মানে প্রচারপত্র ও সািাি নিতরণ করা
েয়। এই কা কক্রনম উপনিত নছনলি আব্দুল জনলল,
আব্দুল সালাম, রাজু, িাদ্ল, জনসম উনিি, রািা প্রমুে

জীিাণুিাশক মরপ্র
েনিগে মজলার ইয়ুে নলডার শনফউল আলম ফজল এর
নিজস্ব উনদ্যানগ িাহুিল উপনজলার নমরপুর
ইউনিয়নির সানটয়াজুরী িাজানর ইয়ুে নলডারনদ্র সানে
নিনয় জীিাণুিাশক মরপ্র কনরি এিাং িাজানরর িযিসায়ী
ও মক্রতানদ্র মানে সনচতিতামূলক তেয প্রচার কনরি।
তারা স্বািযনিনধ্ মমনি চলার জন্য সিাইনক অনুনরাধ্
কনরি। শনফউল আলম ফজল সম্পূণক নিজস্ব অেকায়নি
এই কমকসনূ চ পনরচালিা কনরি, া এলাকার মানুষনদ্র
উৎসানেত কনরনছ।

মািনিক সোয়তা
েনিগনের ইয়ুে নলডাররা মজলা মকা-অনডকনিটর
মমাতানলি তালুকদ্ার দুলাল এর মিতৃনত্ব কনরািা প্রনতনরানধ্ নিনভন্ন কা কক্রম পনরচালিা করনছ। গত ২২
এনপ্রল একজি জিদ্রনদ্ প্রিাসীর আনেকক সোয়তায় সদ্র উপনজলার নিজামপুর ইউনিয়নির পাইপ পাড়া,
নিনেলনচাে, ফনকরািাদ্, চতুল ও সুয়ারগাাঁও গ্রানমর ৬০নট পনরিারনক োদ্য সোয়তা প্রদ্াি করা েয়।
িািীয় ইয়ুে নলডারগণ ও গ্রানমর সমানজক সাংগঠি "সামযিীণা সমাজকলযাণ সাংিা"র সদ্স্যরা ম ৌেভানি
এই মািনিক কা কক্রম পনরচালিা কনরি। প্রনতনট পনরিারনক তারা সানড় নতি মকনজ চাল, আড়াই মকনজ
আলু, এক মকনজ কনর নপাঁয়াজ ও ডাল, আড়াইশ গ্রাম রসুি, এক নলটার মতল, আধ্া মকনজ কনর লিণ
ও মছালা এিাং একনট কনর সািাি দেন।

ুি িাগনরক কনমনট গঠি
ইয়ুে নলডার মমাতানলি তালুকদ্ার দুলাল এর মিতৃনত্ব ২৫ ও ২৬ মম িািীয় ইয়ুে নলডার ও নিজামপুর
ইউনিয়ি এর ুিকনদ্র নিনয় কনরািা প্রনতনরানধ্ ুি িাগনরক কনমনটনট গঠি েয়। এলাকার শতানধ্ক
ুিক প্রতযক্ষ ও পনরাক্ষভানি এই কনমনটনত সম্পৃক্ত েনয়নছি। কনমনটর উনদ্যানগ এলাকায় সনচতিতামূলক
কা কক্রম পনরচালিা করার নসদ্ধান্ত গৃেীত েনয়নছ। ইনতামনধ্য কনমনটর উনদ্যানগ কনরািাভাইরাস মেনক
সুরক্ষা নিষনয় ১,২০০নট প্রচারপত্র ততনর কনর এলকািাসীর মনধ্য নিতরণ করা েনচ্ছ।

