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স্যাপ প্রব্রতয় াব্রিতাে নিো দয়শ িূয়ে ফব্রিলাতুি নিিাে ‘ বযালকব্রি’
ব্রিব্রিশ কাউব্রিল আয় াব্রিত Active Citizens Covid-19 Response:
Social Action Innovation Ideas’ competition এ অংশ ব্রিয়
ই ুথ এব্র্ডং হাঙ্গায়েে ব্রিব্রি ে ই ুথ ব্রলডাে এবং অযাকব্রিভ ব্রিব্রিয়িিি
ই ুথ ব্রলডাে িূয়ে ফব্রিলাতুি নিিা লাবিীে নিতৃয়ে পব্রেচাব্রলত নিাশ্যাল
অযাকশি প্রয়িক্ট ‘বযালকব্রি’ প্রথম বাছাইয় নিো দয়শ উত্তীর্ণ হয় য়ছ।
ব্রিতী ধায়পে প্রব্রতয় াব্রিতা ব্রবি ী হও াে ব্রবষ ব্রি ব্রিভণে কেয়ছ নফিবুয়ক
প্রদত্ত লাইয়কে উপে। ব্রিব্রিশ কাউব্রিয়লে নফিবুক নপইয়িে নপায়ে
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লাইক নদও াে মাধযয়ম নভাি নদও া ায়ব। একব্রি লাইক, একব্রি নভাি
ব্রহয়িয়ব মূলযাব্র ত হয়ব এবং িয়বণাচ্চ লাইয়কেব্রভব্রত্তয়ত নিো স্যাপ ব্রিবণাব্রচত
হয়ব। আিামী ৩০ আিে ব্রবকাল ব্রতিিা প ণন্ত লাইক নদও া ায়ব।
ই ুথ এব্র্ডং হাঙ্গাে োিশাহী ব্রিব্রি ইউব্রিয়িে অযাকব্রিভ ব্রিব্রিয়িিি ই ুথ
ব্রলডােয়দে একব্রি নিাশ্যাল অযাকশি প্রয়িক্ট (স্যাপ) “Reproductive
Health Awareness”। সামাজিক উদ্যাগজি মূলত কাি কদে োিশাহী
শহদেে প্রাজিক িনদগাষ্ঠীে বয়ঃসন্ধীকালীন জকদশােীদ্ে প্রিনন স্বাস্থ্যদসবা
সম্পদকে সদেতনতা ততজেে িন্য। কদোনাভাইোস সংক্রমদেে ফদল দ্দশ
জব্যমান অবস্থ্ায় অজিকাংশ পজেবাে কমেহীন হদয় পদেদে।

দ াোঁি জনদয় িানা যায় দয, শহদেে প্রােদকদে অবজস্থ্ত জবজভন্ন জনম্নআদয়ে
অদনক পজেবাে জকদশােী দমদয়দ্ে প্রিনন স্বাস্থ্য সুেক্ষা সামগ্রীে ক্রয়ক্ষমতা
হাজেদয়দে। জকদশােীদ্ে এই দুদযোগপূেে সমদয় প্রিনন স্বাস্থ্য এবং তা
সম্পজকেত সুেক্ষা দযদনা জবজিত না হয় দসিন্য জবগত দুই মাদস এই তরুে
দস্বচ্ছাব্রতীতী দনতাো তাদ্ে কাদে প্রদয়ািনীয় প্রিনন স্বাস্থ্যসুেক্ষা সামগ্রী
দপ োঁদে দ্ওয়াে উদ্যাগ গ্রহে কদেন।

এই সামাজিক উদ্যাগদক দবগবান ো দত ‘বযালকজন’ নাদম আদেকজি
সৃিনশীল উদ্যাগ গ্রহে কো হয়। দয াদন পজেদবশ সুেক্ষায় ইয়ুথ জলডােো
জবজভন্ন গাদেে োো সুলভ মূদলয মানুদেে কাদে দপ োঁদে জ্দচ্ছন। োো জবজক্রে
মািযদম অজিেত লাদভে অথে জ্দয় উপািেনহীন হদয় পো পজেবাদেে
জকদশােীদ্ে প্রিনন স্বাস্থ্যদসবাে িন্য প্রদয়ািনীয় উপকেে সেবোহ
কেদেন।
‘বযালকব্রি’ে উয়দযায়ি এখি প ণন্ত ৫৬ িি মানুয়ষে কায়ছ ব্রবব্রভন্ন িায়ছে
চাো নপ ৌঁয়ছ ব্রদয় য়ছি োিশাহীে প্রব্রতশ্রুব্রতশীল নেচ্ছািতী তরুর্ো। তায়দে
এই কা ণক্রয়ম অনুপ্রাব্রর্ত হয় অয়িয়ক ব্রিয়িয়দে চাো ব্রদয় িহা তা প্রদাি
কয়েয়ছি। িায়ছে চাো নপ ৌঁয়ছ ব্রদয় পাও া শুয়ভচ্ছা মূলয নথয়ক এখি প ণন্ত
৩০ িি আব্রদবািী ব্রকয়শােীিহ ২০০ িি ব্রকয়শােীয়ক তায়দে প্রয় ািিী
প্রিিিকালীি সুেক্ষািামগ্রী নপ ৌঁয়ছ নদও া হয় য়ছ। বযালকব্রিে কা ণক্রয়ম
পাৌঁচিি ই ুথ ব্রলডাে ব্রি ব্রমত কাি কেয়ছি ও ২০ িি ই ুথ ব্রলডাে এবং
ই ুথ এব্র্ডং হাঙ্গাে োিশাহী অঞ্চয়লে উপয়দষ্টামণ্ডলী নপছি নথয়ক িহা তা
কেয়ছি। উৎিাহ-অনুয়প্রের্া ব্রদয় িহা তা কয়েয়ছ ব্রদ হাঙ্গাে প্রয়িক্ট
বাংলায়দশ ও ব্রিব্রিশ কাউব্রিল। এছাড়া হাব্রিি এয়গ্রা িায়ম একব্রি িািণাব্রে
িহয় াব্রিতাে হাত বাব্রড়য় ব্রদয় য়ছ। এই কা ণক্রয়মে েীকৃব্রত ব্রহয়িয়ব ব্রিব্রিশ

কাউব্রিল বাংলায়দয়শে লাইভ নপ্রাগ্রায়ম অংশগ্রহয়র্ে মাধযয়ম ‘বযালকব্রি’
িম্পয়কণ তুয়ল ধোে সুয় াি হয় য়ছ। পাশাপাব্রশ এই বযব্রতক্রমী কা ণক্রয়মে
খবে ব্রিব্রিশ কাউব্রিল বাংলায়দয়শে অব্রফব্রি াল নপয়ি, ই ুথ এব্র্ড হাঙ্গায়েে
ইব্রিউিয়লিাে ‘তারুর্য বাতণা’, ‘অনুয়প্রের্া’িহ ব্রবব্রভন্ন অিলাইি প্রকাশিা
প্রকাব্রশত হয় য়ছ।
োিশাহীে তরুর্য়দে এই উয়দযাি িূয়ে ফব্রিলাতুি নিিা লাবর্ীে নিতৃয়ে
দৃঢ় প্রতয ব্রিয় এব্রিয় ায়চ্ছ। একব্রি িৃিিশীল ও মািব্রবক উয়দযাি
ব্রহয়িয়ব ‘বযালকব্রি’ ইয়তাময়ধয অয়িয়কে প্রশংিা কুব্রড়য় য়ছ।

