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কর োনো সরেতনতোয় তককযদ্ধ
ু
কর োনোভোই োস সংক্রমরে এই ক্রোন্তিকোরে ন্তিক্ষোর্কীরে সরেতনতো বৃন্তদ্ধ
ও বুন্তদ্ধবৃন্তিক েেকোয় আগ্রহী ক ো েরক্ষে ইয়ুর্ এন্ত্ডং হোঙ্গো নওগোাঁ জেেো
জ ো োরম আরয়োেরন গত ৫ েুেোই অনেোইন ন্তবতকক প্রন্ততরযোন্তগতো
অনুন্তিত হরয়রে। বিতর্কের প্রবতপাদ্য বিষয় বিল “কর োনো ক্রোন্তিকোরে
ন্তিক্ষোর্কীরে পোঠেোরন অন্তভভোবরক ভূন্তমকোই মূখ্ে”। অনেোইন ন্তবতকক
প্রন্ততরযোন্তগতোয় নওগোাঁ িহ জর্রক জতোহোন জহোরসন পল্লব, মহোরেবপু
সে ইউন্তনরে তোর ক হোসোন, পত্নীতেো উপরেেো ইউন্তনরে তন্তসবো
পো ভীন ন্তনন্তি, নওগোাঁ জেেো জ ো োরম যুগ্ম-সমন্বয়কোন্ত সসকত জহোরসন,
োেিোহী ন্তসন্তে ইউন্তনে জর্রক মন্তন জহোসোইন উৎস এবং হন্তবগঞ্জ সে
জর্রক নোন্তসমো আক্তো ন্তবর্ী অংিগ্রহে কর ন। ন্তে হোঙ্গো প্ররেরে নওগোাঁ
এেোকো সমন্বয়কো ী আন্তস উদ্দীরন সঞ্চোেনোয় ন্তবেো ক ন্তহরসরব
সভোপন্ততত্ব কর ন োেিোহী জেেো েোন্তসন্তেরেে আে আন্তমন ন্তময়ো,
োেিোহী ন্তসন্তে ইউন্তনরে সোরবক সমন্বয়কো ী নুর ন্তেেোতুন জনেো েোবেী
এবং সোরবক েোতীয় জ ো োম সমন্বয়কো ী জমোস্তোন্ত েু হমোন সেে।

ন্তবতকক প্রন্ততরযোন্তগতোয় জস ো তোন্তককক ন্তহরসরব পু স্কৃত হরয়রেন নওগোাঁ জর্রক
অংিগ্রহেকো ী জতোহোন জহোরসন পল্লব। ন্তবেয়ীরক ৫০০ েোকো এবং সকে
প্রন্ততরযোগীরক নওগোাঁ জেেো ইয়ুর্ জ ো োরম পক্ষ জর্রক দুই ন্তেন্তব কর
জমোবোইে ডোেো পেোরকে পু স্কো ন্তহরসরব প্রেোন ক ো হয়। ধো োবোন্তহকভোরব
অনুন্তিত এ প্রন্ততরযোন্তগতো ন্তিতীয় পরবক বোর োয়ো ী ন্তবতকক
অনুন্তিত হয় গত ১২ েুেোই। এ পরবক ন্তবষয় ন্তেে “কর োনো
সহনিীে এেোকো গরে তুেরত সকরে অংিগ্রহে ও
ক েীয়”। ন্তিতীয় পরবক জস ো তোন্তককক মরনোনীত হন
মহোরেবপু উপরেেো ইয়ুর্ ন্তেডো তোর ক হোসোন। নওগোাঁ
জেেো ইয়ুর্ জ ো োরম যুগ্ম সমন্বয়কো ী সসকত জহোরসন এবং
পত্নীতেো উপরেেো ইউন্তনে জর্রক তন্তসবো পো ভীন ন্তনন্তি
প্রন্ততরযোন্তগতো আরয়োেরন সোন্তবককভোরব ভূন্তমকো োরখ্ন।
উরল্লখ্ে, কর োনোভোই োস সহনিীে গ্রোম গরে তুেরত
সোমোন্তেক সরেতনতো বৃন্তদ্ধরত অনেোইরন ন্তবতকক প্রন্ততরযোন্তগতো
ইয়ুর্ এন্ত্ডং হোঙ্গোর কোযকক্ররম নতুন মোত্রো যুক্ত কর রে।
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ইয়ুর্ এন্ত্ডং হোঙ্গোর

ক্তেোন কমকসন্তূ ে

জমরহ পু জেেো বোমন্দী ইয়ুর্ এন্ত্ডং হোঙ্গো ইউন্তনরে ইয়ুর্ ন্তেডো
জখ্োকন আেী গত ২৮ েুন বোমন্দী মোন্তহ ন্তিন্তনরক ে রগোয়োে গ্রোরম
অসুস্থ প্রবীে েুরকন ন্তময়ো েীবন বোাঁেোরত ক্তেোন কর ন। ন্তবন্তভন্ন েোয়গোয়
রক্ত জখ্োাঁে কর ক্ত নো পোওয়োয় বোমন্দী ইয়ুর্ ইউন্তনরে যুগ্ম
সমন্বয়কো ী সবুে খ্োনরক অবগত ক রে তো ো রক্ত বেবস্থো কর জেন।
গত ৪ েুেোই জমরহ পু জেেো ধোনরখ্োেো ইউন্তনরে ইয়ুর্ ন্তেডো
তোনভী একেন অসুস্থ নো ীরক ক্তেোন কর ন। অপ ন্তেরক একই জেেো
বরেোপু গ্রোরম ইয়ুর্ ন্তেডো মোমুন জহোরসন বোমন্দী মোন্তহ ন্তিন্তনরক
বরেোপু গ্রোরম একেন অসুস্থ নো ীরক ক্তেোন কর ন।
কর োনোভোই োস সংক্রমরে এই ক্রোন্তিকোরে ক্ত ন্তেরয় ন্তবপদ্গ্গ্রস্ত মোনুরষ
পোরি েোাঁেোরনো েন্য সকেরক আহ্বোন েোনোন ইয়ুর্ এন্ত্ডং হোঙ্গো যরিো
অঞ্চরে ইয়ুর্ ন্তেডো ো। তো ো ন্তনরে ো ন্তনয়ন্তমত ক্তেোন ক ো পোিোপোন্তি
অন্যরে রকও এই মহৎ কোরে উৎসোন্তহত ক রেন।

েীবোেুনোিক জরপ্র ক রে আন্দুন্তেয়ো ইউবিট
খ্ুেনো জেেো ডুমন্তু য়ো উপরেেো ঘুনোর্পু ইউন্তনয়রন আন্দুন্তেয়ো
গ্রোরম ইয়ুর্ ন্তেডো মোেুম ন্তবল্লোহ। ন্ততন্তন গত ১৮ েুন আন্দুন্তেয়ো
েন্তক্ষেপোেো গ্রোমন্তভন্তিক ইয়ুর্ ইউন্তনরে ১২ েন সেস্যরক সোরর্ ন্তনরয়
পুর ো গ্রোরম ৩০০ ন্তেেো েীবোেুনোিক জরপ্র কর রেন।
তোরে এ উরেেোরগ রে গ্রোরম প্রোয় ১,৫০০ মোনুষ
কর োনোভোই োরস ঝুন্তাঁ ক জর্রক ন্তকেুেো সু ন্তক্ষত
আরেন। স্থোনীয় গেেমোন্য বেন্তক্তরে সহরযোন্তগতো ন্তনরয়
তো ো কোেন্তে পন্ত েোেনো ক রেন।
ঘুনোর্পু ইউন্তনয়রন ইয়ুর্ এন্ত্ডং হোঙ্গোর তরুে
জেচ্ছোব্রতী ো স্থোনীয় সমোেরসবীরে সহরযোন্তগতো ন্তনরয়
এই কোেন্তে ভন্তবষ্যরতও েোন্তেরয় যোরবন বরে প্রতেয়
বেক্ত কর ন। একইসোরর্ তো ো সোধো ে মোনুষরক
েোস্থেন্তবন্তধ জমরন েেো েন্য ন্তবন্তভন্নভোরব সরেতন ক ো
প্রয়োস েোন্তেরয় যোরচ্ছন।

