৪ আগস্ট ২০২০

বর্ষ ১, সংখ্যা ৪৭

ইয়ুথ লিডার লিপাসার
উদ্যাগ

এিাকার সুরক্ষায় সলিয়
োেুি

রাজশাহীর চারঘাট উপদজিার সর্হ
ইউলিয়দির সাল্পুর গ্রাদের কদিজছাত্রী
লিপাসা খাতুি কদরািাসলহষ্ণু গ্রাে গঠদির
জন্য সলিয় রদয়দছি। লতলি স্বাস্থ্যলিলি মেদি
চিার জন্য জিসদচতিতা সৃলিদত উঠাি
বিঠক ও িালি িালি প্রচারালিযাি পলরচািিা
কদরি। এছািাও গ্রাে উন্নয়ি ্দির
সহদযালগতায় ৪০লট পলরিাদর সািাি,
প্রচারপত্র এিং লিলচং পাউডার লিতরণ কদরি।
প্রয়াত েন্ত্রী ডা. আিাউলিদির পলরিাদরর পক্ষ
মথদক ত্রাণ সহায়তা লিদয় লতলি গ্রাদের একলট
অিুক্ত পলরিারদক সহদযালগতা কদরি।

সাোলজক ্ায়িদ্ধতারলিলিদত সোদজর
উন্নয়দির জন্য কাজ কদর যাদেি ইয়ুথ
এলটডং হাঙ্গার রাজশাহীর মোহিপুর
উপদজিার িাকলশেইি ইউলিয়ি ইউলিদটর
মকালডতদিটদরর মোোঃ োেুনুর রলশ্। একলটি
লসলটদজিস ইয়ুথ লিডারলশপ প্রলশক্ষণ
পাওয়ার োিযদে সাোলজক ্ায়িদ্ধতার
উপিলি সৃলি হয় তার োদে। এরপর মথদক
লতলি জিসদচতিা িািাদিার জন্য ল্ হাঙ্গার
প্রদজক্ট িাংিাদ্শ এর সহদযালগতায় লিদজর
এিাকায় প্রচারালিযাি ও উঠাি বিঠক
পলরচািিা কদর আসদছি।

পরিততীদত পলরিারলটদক ল্ হাঙ্গার প্রদজক্ট এর
পক্ষ মথদক সিলজ চাদের জন্য িীজ মপ ৌঁদছ
ম্ি এিং লিদজর পলরিাদরর ্শ কাঠা
জলেদত সরিলজ চাদের সুদযাগ ম্ি।
লিপাসা ইউলিয়ি পলরেদ্র োিলিক সহায়তা
কলেলটর োিযদে এিাকার ২০লট পলরিাদর
খা্য সহায়তা লিলিত কদরদছি। তার মিতৃদে
এিাকার িাইদর মথদক মকউ সাল্পুর গ্রাদে
আসদি মহাে মকায়াদরলটটি লিলিত করা হয়।
বিপাসাসহ সাবিপুর গ্রামের স্বেচ্ছাব্রতীমির
সবিয়তা গ্রােবিমে েমরানােুক্ত রাখমি িমে
স্থানীয় োনুষমির প্রতযাশা। তারাও এই োমে
আন্তবরেভামি সহায়তা েমর চমেমেন।
বিপাসামির উমিযাগ এোোয় এেবি
সবিবেত আশািামির েন্ম বিময়মে।

আেগর আেীর উপহার
খুেনার ডুেবু রয়া উপমেোর রুিাঘরা গ্রামের
ইয়ুথ এব্ডিং হাঙ্গার ইউবনমির স্বো-অবডিমনির
বেএে আেগর আেীর উমিযামগ েমরানা
সিংেমি বিপিগ্রস্ত পবরিামরর েমযয
খািযসােগ্রী বিতরণ েরা হময়মে। গত ১৬
েুন গ্রামের বিত্তিান, চাকুবরেীিী ও বিবভন্ন
রােননবতে স্বনতৃিৃমের বনেি স্বথমে অথি
সিংগ্রহ েমর ১৪বি পবরিামর খািয সহায়তা
বিতরণ েরা হয়। তামির োনবিে সহায়তা
উপহামরর েমযয বেে পমনর স্বেবে চাে, দুই
স্বেবে আেু, এে স্বেবে েমর বপিঁয়াে ও েিণ,
এেশ গ্রাে রসুন, এে বেিার স্বতে, এেবি
সািান ও েসো। োেবি িাস্তিায়মন আেগর
আেীর সামথ চার েন্য ইয়ুথ সিস্য বিমশষ
ভূবেো স্বরমখমেন। তামির োেবি চেোন
রাখার েথা োবনময়মেন আেগর।

কদরািা সংিেণ মথদক সুরলক্ষত থাকদত
পলরজুি পািা গ্রাদের োনুেদ্র শারীলরক
্ূরে, পুলিকর খািার, োস্ক িযিহার, হাত
মিায়াসহ যথাযথিাদি িজতয িযিস্থ্াপিার জন্য
প্রচারালিযাি পলরচািিা করদছি। তার
উদ্যাদগ গ্রাদের প্রলতলট টযাপ ও লটউিঅদয়দি
সািাি মিৌঁদি রাখা হয়। এছািাও জীিানুিাশক
মরপ্র করাসহ সরকালর ত্রাদণর উপকারদিাগীর
িাদের তালিকা করদত ইউলিয়ি পলরেদ্র
স্স্যদক সহদযালগতা করদছি লতলি। অন্য
এিাকা মথদক মকউ গ্রাদে আসদি লিয়ে মেদি
১৪ ল্ি মহাে মকায়াদরলটটদির জন্য িিা এিং
মকউ অসুস্থ্ হদি লচলকৎসার জন্য পরােশত
ল্দেি। এিাদি গ্রােিাসীদক সাদথ লিদয়
কদরািাসলহষ্ণু গ্রাে গিদত সরকিদক সাদথ
লিদয় কাজ কদর চদিদছি োেুি।

