
  

 

 

 

 

 

০৬ সেপ্টম্বর ২০২০ 

 

বর্ষ ১, েংখ্যা ৫৪ 

সেরা পাঠকের আত্মেথা 
জান্নাত স াহনা 

 

স াটকেলা সথকে েই ননকে আগ্রহ ন ল। 
স াকেন্দা ো োকেন্স নিেশন েইকের প্রনত ন ল 
আলাদা স াোঁে। পরীক্ষার িল খারাপ হকত 
পাকর, এই আশংোে আ ার  া এোকেন ে 
েইকের োইকর অন্য সোকনা েই পড়কত ননকেধ 
েরকতন। তারপর আর প কন্দর েই পড়া হকে 
ওকঠনন। েই পড়ার চচচা সথক  স কলও েইকের 
প্রনত ভালোো  কনর  ভীকর নঠেই লুনেকে 
ন ল। অনাকেচ উকঠ অল্প অল্প েকর েই পড়া 
শুরু েনর। এর  াক  আ ার নপ্রে েং ঠন ইেথু 
এন্েং হাঙ্গার োংলাকদশ ‘তারুকযের েই 

উৎেে’ নশকরানাক  ‘েই পড়া ও নরনভউ সলখা’ 
প্রনতক ান তা আকোজন েকর। প্রনতক ান তার 
‘এনিনেউনটভ নট ’-এর এেজন েদস্য 
নহকেকে োজ েরার পাশাপানশ এেজন পাঠে 
নহকেকে অংশগ্রহয েনর। অপ্রতোনশতভাকে প্রথ  
পকেচর প্রনতক ান তাে রংপুর নেভাক র সেরা 
পাঠে নহকেকে নেজেী হই। এই অজচন আ ার 
জন্য অতেন্ত সুন্দর এেনট পাওো েকল আন  
 যে েনর। আন   কন েনর, নদকনর নে ুটা ে ে 
ননকজকে সদওো উনচৎ এেং সেই ে েটা না হে 
েই পড়াকতই েেে সহাে।  
 

অকনে ধন্যোদ, নপ্রে ইেথু এন্েং হাঙ্গার! 

পত্নীতলাে ইেথু 
িকলাআপ েভা অনুনিত 

 

নও াোঁ সজলার পত্নীতলা উপকজলার স ােন র 
ইউননেকনর পূেচ সনপালপুকর ইেথু এন্েং 
হাঙ্গাকরর িকলাআপ েভা অনুনিত হকেক ।  ত 
৫ সেকেম্বর অনুনিত েভাে ইেথু ইউননট 
পুন চঠন েরা হে।  
 

িকলাআপ েভাে েহুত্বোদ, েংস্কার, দ্বন্দ্ব, 
গুজে, নেকদ্বে ও  যৃাজননত োজ পনরহার ও 
েম্প্রীনত অজচন এেং েেল েম্প্রদাকের অন্তভুচনি 
নননিতেরয নেেকে আকলাচনা অনুনিত হে। 
স্থানীে পনরনস্থনত প চাকলাচনা, ননকজকদর  ৃহীত 
ো চক্র  ও েিলতার েথা তুকল ধকর ইেথু 
নলোর সেনলনা পারভীন জানান, স্থানীে 
উকদোক  স্থানীে ে স্যা ে াধাকনর  াননেেতা 
সথকে োজ েকর  াকে সনপালপুর ইেুথ দল। 
তারা এলাোোেীকে েকচতন েকর ও েরোনর 

প্রশােকনর েহােতা ননকে পনরকেশ দূেয সরাকধ 
োজ েরক ন েকল নতনন উকেখ েকরন। তাকদর 
উকদোক র িকল ইকতা কধে এলাোে অস্বাস্থেের 
প্রনক্রোে চা ড়া েংরক্ষকযর চচচা েন্ধ হকেক ।  
 

ইেথু নলোররা আরও জানান, তারা পাোঁচনট 
েেতোনড়কত শাে-েেনজ চাকের উকদো  গ্রহয 
েকরক ন। পনরকেশ রক্ষাে ১০০নট আ , সপোঁকপ, 
সপোরা, সেদনা, নলচু, ো রাঙ্গা, জলপাই, 
োোঁঠাল এেং সলেরু চারা সরাপয েরা হসেক । 
িকলাআপ েভা পনরচালনা েকরন নদ হাঙ্গার 
প্রকজকের ইউননেন সোঅনেচকনটর স াোঃ সরজাউল 
েনর । োনেচে েহক ান তা েকরন ইেথু ইউননট 
সো-অনেচকনটর সু ন সহাকেন, ইেথু নলোর 
তাননো, সেনলনা পারভীন প্র ুখ। 
 

প্রনতকেদন: স াোঃ সরজাউল েনর , নও াোঁ 

েকরানা প্রনতকরাকধ কুন োর 
ইেথু নলোরকদর উকদো  

 

কুন োর লােো  উপকজলার উত্তরদা 
ইউননেকনর ইেথু এন্েং হাঙ্গার  যউকদো  সু্কল 
এ্ে েকলজ ইউননকটর উকদোক   ত ১৬ 
আ স্ট আতােরা গ্রাক  েকরানাভাইরাকের 
নেস্তার প্রনতকরাকধর লকক্ষে এেনট প্রচারানভ ান 
পনরচালনা েরা হে।  

 

প্রচারানভ াকন গ্রা োেীকে  থা থভাকে  াস্ক 
েেেহাকরর পদ্ধনত নেেকে ধারযা প্রদান ও  াস্ক 
নেতরয েরা হে। ইেুথ ইউননকটর েদস্যরা 
গ্রাক র ৪৫নট োনড়কত ন কে প্রকতেে োনড়র 
েদস্যকদর এেনিত েকর  াস্ক পরার েনঠত 
পদ্বনত সদনখকে সদন এেং তাকদর  কধে  
নেনা কূলে  াস্ক নেতরয েকরন। 
েকরানাভাইরাে েংক্র কযর শুরু সথকেই 

কুন ো অঞ্চকলর ইেুথ নলোররা জনেকচতনতা 
েৃনিেহ  াননেে েহােতা ে চেূনচ পনরচালনা 
েরক । ইেথু এন্েং হাঙ্গার  যউকদো  স্কুল 
এ্ে েকলজ ইউননকটর ে ন্বেোরী োনেনা 
ইোেন ন সুইনটর সনতৃকত্ব েকরানােনহষ্ণ ুগ্রা  
 ঠকনর লকক্ষে প্রচারানভ ান পনরচানলত হে। 
 

প্রনতকেদন: নজেুর রহ ান, কুন ো 


