
ক োভিড-১৯ সম্পর্ ে ভির্ের  োর্ে তরুণ ভিজ্ঞোনীর্ের এ টি সোি েজনীন িোতেো 
 

কর োনো ভোই োস ডিজিজ -২০১৯ ( ককোডভি -১৯) মহোমো ী পুর ো পডৃিবীরক ডবপর্ যস্ত কর  তুরেরে এবং মরন ক ো 

হরে মোনবিোডত  বযোপক ধবংসর্রে  িনয এটোই কেষ মহোমো ী নয়। এ পড ডিডত  উরতো রে ডনি ডনি 

কেে র্ডে র্িোর্ি  বযবিো ডনরত বযি য হয় তরব ক োটো ডবরে  স্বোিয ও অি যনীডত এক ভয়োনক ঝুুঁ ডক  মুরে পড়রব।  

সুত োং এ ভোই োরস  ডবস্তো  ক োরধ দ্রতু এবং সমডিত আন্তিযোডতক কম যসূডি প্রেয়ন এেনই প্ররয়োিন। ডসদ্ধোন্ত 

গ্রহরে একডেরক স কো রক কর্মন সোমরি যয  মরধয ডবেোরন  সরব যোচ্চ প্ররয়ো  ডনজিত ক রত হরব, কতমডন 

িন েরক েোডয়ত্বেীে আি ে ক রত হরব।  একইসোরি তরুে  রবষকরে  অবেযই বুঝরত হরব কর্ তোুঁ ো এ 

সমসযো সমোধোরন  একটট গুরুত্বপূে য অংে  হরত পোর ন। সোডব যক অবিো  বোস্তবতোয় কলোবোে ইয়ং অযোকোরিডম  

(GYA) একটট ডববডৃত  মোধযরম স কো , িন ে এবং তরুে  রবষকরে  িনয ডনডেযষ্ট ডকেু সুপোড ে কপে ক কে: 

     

 

ক.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১.  ডবে স্বোিয সু ক্ষোরক ডবে স্বোিয 

সংহডতরত রূপোন্ত  ক রত হরব। ”আম ো 

ক োর   সংক্রমে কিরক সীমোনো  ক্ষো 

ক রত পোড , এই ডবেোরস  পড বরতয 

আমোরে  ডবেবযোপী অংেীেোড ত্ব  রড় 

কতোেো উডিত” র্ো আমোরে  সমটষ্ট ত 

স্বোরিয  িনয উপকো ী হরব।  

 

২.  দ্রতু এবং প্রকোেয তিয আেোন 

প্রেোরন  সুরর্ো  ডনজিত ক রত হরব,  

িোতীয় ডবেোন প োমে য পদ্ধডতগুরেো  

মরধয তিয ডবডনময় কনটওয়োকযগুরেো  

প্রসো  ক রত হরব এবং মুক্ত ডবেোন 

নীডতমোেো বোস্তবোয়ন ক রত হরব।  

 

৩.  ডসদ্ধোন্ত গ্রহরে  িনয বহুমুেী 

ডবষয়-েোরন  (multiple disciplines) 

প্ররয়োিনীয়তো স্বীকো  ক রত হরব। 

ককোডভি-১৯ এ  ডববতযনেীে স্বভোরব  

কপেরন  ডবেোনরক কমরন ডনরয় নীডত 

ডনধ যো রে সোইন্স এিভোইিোড  

কমকোডনিমরক বহুমোজিক েৃটষ্টভডি  

সমিরয়  ঠন ক রত হরব।  

 

৪.  স্বোিয ও সমোরি  ওপ  ক োভিড-

১৯ এ  েীর্ যরময়োেী প্রভোব এবং এ  

প্রডতর োরধ  প্ররয়োিনীয়তোগুরেোও 

ডবরবিনো ক রত হরব। নযোেনোে ইয়ং 

অযোকোরিডম এবং কলোবোে ইয়ং 

অযোকোরিডম (GYA)- এ  সোরি রু্ক্ত তরুে 

 রবষক ো তোৎক্ষডেক এবং েীর্ যরময়োেী 

পেরক্ষপগুরেোরত গুরুত্বপূে য অবেোন 

 োেরত পোর ন, ডবধোয় তোরে  কমধোরক 

বযবহো  ক রত হরব।   

 

সর োর্রর জনয  রণীয়: 

 

 

১.  ক োভিড- ১৯ এ  ডবস্তো  

এড়োরত সতকযতো অবেম্বন 

ক রত হরব। েোডয়ত্বেীেতো  

সোরি সম্পরে  বযবহো  ও বণ্টন 

ডনজিত ক রত হরব এবং 

সমোরি  অসহোয় কেোকরে রক 

সোহোর্য ক রত হরব।  

২.  ববেোডনক  

পড ভোষোগুরেোরক িোনীয় 

িন রে  কোরে 

সহিরবোধযভোরব কপ ৌঁেোরত হরব 

এবং িটটে কটঠন ববেোডনক 

তিযসমূরহ  বযোেযো সহি 

ভোষোয়  িন রন  কোরে তুরে 

ধ রত হরব।  

৩.  িোনীয় পড ডিডত  

বযোপোর  ডবরেষে মতোমত ও 

ডেকডনরেযেনোরক গুরুরত্ব  

সোরি ডবরবিনো ক রত হরব এবং 

সো োডবরে  পড ডিডত সম্পরকয 

প্রোপ্ত তিযগুরেো  উৎস 

ডনভয রর্ো য ডক-নো তো ডনজিত 

ক রত হরব। 

 

 

১. তিয ও অডভেতোসমূহ 

আেোন- প্রেোরন  িনয 

ডবেবযোপী আমোরে  কর্ 

প্লোটফম যগুরেো আরে 

কসগুরেো ডবেোসরর্ো যতো  

সোরি বযবহো  ক রত 

হরব। 

২. ববেোডনক  

পড ভোষোগুরেোরক িোনীয় 

িন রে  কোরে 

সহিরবোধযভোরব 

কপ ৌঁেোরত হরব এবং 

িটটে কটঠন ববেোডনক 

তিযসমূরহ  বযোেযো সহি 

ভোষোয়  িন রে  কোরে 

উপিোপন ক রত হরব।  

৩. ডবেোন ও 

নীডতডনধ যো েী প্রজক্রয়ো  

মধয ডব োিমোন ে ূত্ব 

হ্রোস ক রত কোি ক রত 

হরব। 

৪.  ভোরেো অভযোস 

বত ীরত সজক্রয় ভুডমকো 

পোেন ক রত হরব এবং 

ডবেস্বোরিয  উন্নডতরত 

ডবেোরন  ক েীয় ডবষরয় 

স কো , সুেীে সমোি 

এবং বহৃত  িনর োষ্ঠী  

মোরঝ েৃঢ় সংরর্ো  িোপন 

ক রত হরব।  

 

  

জনসোধোরর্ণর জনয 

 রণীয়: 

 

তরুণ গর্িষ র্ের 
জনয  রণীয়: 

 

https://globalyoungacademy.net 

পূে যোিরূরপ 

কেেরত ডভজিট 

করুন 


