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কর োনোর োরে জবো োনী োয়

বোবুগরে মোনতবক সহোয়িো

গঙ্গাচড়ার মানবিক তারুণ্য

কর োনোভোই োস প্রতির োরে মোনুষরক সরেিন
ক রি তন লস কোজ কর েরলরেন জবো োনী োয়।
ংপুর গঙ্গোেড়ো উপরজলো ননোহোলী ইউতনয়রন
পূববেুয়ো গ্রোম উন্নয়ন দরল সদস্য ও ইয়ুথ তলডো
জবো িো গ্রোরম ৩০ জন মোনুষরক শো ীত ক দূ ত্ব
বজোয় ন রে দোাঁড় কত রয় হোি নেোয়ো নকৌশল
নশেোন। পূববকেুয়ো গ্রোম উন্নয়ন দরল উরদযোরগ
জবো োনী ননিৃরত্ব গ্রোরম অস্বচ্ছল দত দ্র ২৫তি
পত বোর মোরে একতি কর সোবোন তবি ণ ক ো
হয়। গ্রোরম তন ক্ষ ১২ জন নো ীরক তলফরলরি
বতণবি সরেিনিোমূলক বোিবো পরড় নশোনোরনো হয়।
ঘনঘন সোবোন পোতন তদরয় হোি নেোয়ো, বোইর নগরল
মোস্ক প ো, কমপরক্ষ তিন ফুি দূ ত্ব বজোয় ন রে
েলোরফ ো ক ো
বোিবোসহ তবতভন্ন ে রন

বিবমোরন কর োনো মহোমো ী এবং বন্যো কো রণ
সংকিগ্রস্ত মোনুরষ পোরশ দোাঁতড়রয়রেন বত শোল
নজলো বোবুগে উপরজলো নদরহ গতি ইউতনয়রন
ইয়ুথ এত্ডং হোঙ্গোর সদস্য ো। বযতিগি েোাঁদো
এবং স্থ্োনীয় মোনুরষ সহোয়িোয় ইয়ুথ তলডো আতবদ
আল সোতকরব উরদযোরগ ৬০তি পত বোর মোরে
গি সপ্তোরহ আিো ও তেড়ো তবি ণ ক ো হয়।

মোনতবক িোরুরণয এক অনন্য নতজ স্থ্োপন
ক রলন ংপুর গঙ্গোেড়ো িরুরণ ো। গি ৮
আগস্ট ইয়ুথ এত্ডং হোঙ্গো -এ িরুণ নস্বচ্ছোব্রিী ো
মোনতবক সহোয়িো তনরয় বন্যো ও কর োনোয় ক্ষতিগ্রস্থ্
দত দ্র মোনুরষ পোরশ দোাঁড়োন। উপরজলো
নকোলরকোন্দ ও লক্ষ্মীিো ী ইউতনয়রন ১৫০তি
পত বোর মোরে িো ো তেড়ো, তেতন, তবস্কুি এবং
েোবো স্যোলোইন তবি ণ কর ন। এলোকো
সমোজরসবীরদ কোে নথরক অথব সংগ্রহ কর িো ো
এই মোনতবক কোর্বক্রম পত েোলনো কর ন। এই
কোরজ র্োিোয়োরি জন্য ননৌকো ও প োমশব তদরয়
সহরর্োতগিো কর ন নকোলরকোন্দ ও লক্ষ্মীিো ী
ইউতনয়রন নেয়ো মযোন র্থোক্ররম নমোোঃ নসোহ োব
আলী ( োজু) এবং নমোোঃ আব্দুেোহ আল হোদী। ত্রোণ

মোস্ক ও জীবোণুনোশক তবি ণ
বত শোল নজলো বোবুগে উপরজলো মোেবপোশোয়
কর োনো ভোই োস তবস্তো র োরে ইয়ুথ এত্ডং হোঙ্গো
মোেবপোশো ইউতনয়ন ইউতনরি সদস্য ো মোেবপোশো
সরেিনিোমূলক বোিবো প্রেো অবযহি ন রেরেন।
এেোড়োও গি ২৫ জুলোই তিতন কর োনো প্রতির োে
ক রি পুতিক েোদয তনতিিক রণ গুরুত্ব িুরল
ের গ্রোরম নো ীরদ সবতজ েোরষ উদ্বুদ্ধ ক রি
উঠোন ববঠক পত েোলনো কর ন।

তবি রণ সময় উপতস্থ্ি তেরলন লক্ষ্মীিো ী ইউতপ
সদস্য নমোোঃ নমোন্নোফ ও নকোলরকোন্দ ইউতপ সদস্য
নমোোঃ নু ন নবী ভুট্ট।ু

স্বোস্থ্য সরেিনিোয় প্রেো ণো
ইয়ুথ এত্ডং হোঙ্গো বত শোল অঞ্চরল ইয়ুথ
তলডো ো নকো বোতন বজবয অপসো ণ এবং
পত চ্ছন্নিো তনতিিক রণ অনলোইন প্রেো ণো
কোর্বক্রম পত েোলনো কর ন। র্থোর্থভোরব
পত চ্ছন্নিো ক্ষোয় ক ণীয় এবং বজবনীয় তবষয়গুরলো
উরেে কর িো ো সোমোতজক মোেযরম তডতজিোল
নপোস্টো েতড়রয় নদন। এেোড়োও িো ো স্বোস্থ্যতবতে
নমরন জোমোয়োরি পতবত্র ঈদ-উল-আর্হো নোমোজ
আদোরয় নক্ষরত্র নর্সকল তবষরয় সরেিন থোকো
উতেি নস সম্পরকবও বোিবো প্রেো কর ন। বত শোল
অঞ্চরল পোাঁেতি নজলো প্রোয় ২৫০ জন ইয়ুথ
তলডো এই অনলোইন প্রেো ণোয় অংশ ননন।

বোজোর মোস্ক েোড়ো বোজোর আসো প্রোয় ১০০ জন
মোনুষরক মোস্ক প্রদোন কর রেন। পোশোপোতশ িো ো
মোস্ক বযবহোর
গুরুত্ব িুরল ের সবোইরক
স্বোস্থ্যতবতে নমরন েলো জন্য অনুর োে কর ন।
িোরদ দ্বো ো অনুপ্রোতণি হরয় সকরলই প বিবীরি
তনয়তমি মোস্ক বযবহোর প্রতিশ্রুতি বযি কর ন।
এেোড়োও কর োনোভোই োস নথরক র্োত্রীরদ সু তক্ষি
োেরি ১০ জন অরিোত ক্সো েোলকরক জীবোণুনোশক
এবং নরপ্র ক ো নবোিল তবি ণ কর রেন ইয়ুথ
এত্ডং হোঙ্গো মোেবপোশো ইউতনয়ন ইউতনরি
নস্বচ্ছোব্রিী সদস্য ো।

এই মোনতবক সহোয়িো কোর্বক্রম পত েোলনো কর ন
ইয়ুথ এত্ডং হোঙ্গোর স্থ্োনীয় ইয়ুথ তলডো নশে
তবউল ইসলোম, সুমন, োনু তময়ো, োয়হোন কতব ,
নওত ন আিো , নদরলোয়ো , প্রোন্ত কুমো , তমেোি,
মতনষো, ঋিু, ফত দুল, নগোপোল, তলেন, মোসুম,
নম োজ, পলক এিং দীপক।
কোর্বক্রম পত েোলনো সময় উপতস্থ্ি নথরক সহোয়িো
প্রদোন কর ন সুজন-সুশোসরন জন্য নোগত ক-এ
সদস্য েোরদমুল ইসলোম, তদ হোঙ্গো প্ররজক্ট-এ
ইউতনয়ন সমন্বয়কো ী নু আতমন এবং উপরজলো
সমন্বয়কো ী নমোোঃ শোমসুদ্দীন প্রমুে। উরেেয, ংপু
নজলো দোত দ্রপীতড়ি ও বন্যোপ্রবণ উপরজলো
গঙ্গোেড়োয় িুণমূরল মোনুরষ পোরশ নথরক
কর োনোভোই োস প্রতির োেসহ সোমগ্রীক সোমোতজক
উন্নয়রন নোনোতবে কোজ কর েরলরেন ইয়ুথ এত্ডং
হোঙ্গোর সদস্য ইয়ুথ তলডো ো।

