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বর্ষ ১, সংখ্যা ৪০

‘জাতীয় বাজজট : তারুজযের ভাবনা’ শীর্ষক ওজয়ববনার অনুবিত
ইয়ুথ এব্ডিং হাঙ্গার বািংলাজেশ এর আজয়াজজন গত ২৫ জুন ২০২০ ‘জাতীয় বাজজট : তারুজযের ভাবনা’
শীর্ষক ওজয়ববনার অনুবিত হয়। অনুিাজন জাতীয় বাজজট পর্ষাজলাচনা, তরুয সমাজজর চাবহো এবিং বাজজট
বরাদ্দ বনজয় মূল আজলাচনা উপস্থাপন কজরন অথষনীবতববে, গযতাবিক বাজজট আজদালজনর সাধারয সম্পােক
মজনায়ার মমাস্তফা এবিং মবসরকাবর ববশ্বববেোলজয়র বশক্ষক এবিং গজবর্ক জাবহদুর রহমান। ইয়ুথ এব্ডিং হাঙ্গাজরর
মনতৃবৃদ আজলাচনায় অিংশগ্রহয কজরন।
আজলাচকগয তাজের বক্তজবে মেজশর তরুয সমাজজর বতষমান চাবহো ও অগ্রাবধকাজরর েৃবিজকায মথজক ২০২০২১ সাজলর প্রস্তাববত জাতীয় বাজজট বনজয় তাজের মতামত তুজল ধজরন। তারা বজলন, বাজজজট তরুযজের জন্য,
ববজশর্কজর উন্নত মাজনর বশক্ষা এবিং কমষসিংস্থাজনর ববর্জয় প্রজয়াজনীয় বরাদ্দ রাখা হয়বন। তরুযজের র্থার্থ
ববকাশ বনবিত করা, েক্ষজনশবক্ত বহজসজব গজে মতালা, তরুয উজেোক্তাজের আবথষক ও নীবতগত সহায়তা
মেওয়া, কমষসিংস্থাজনর বেবস্থা করা ইতোবে ববর্য়জক জাতীয় বাজজজট অগ্রাবধকার মেওয়া প্রজয়াজন বজল তারা
উজেখ কজরন। সাম্প্রবতক কজরনা সিংকজটর অবভঘাত মমাকাজবলা, ক্রমবধষমান আয় ববর্মে কমাজনা, স্বাস্থে,
বশক্ষা, কৃবর্, সামাবজক বনরাপত্তা খাজত বাজজট বাোজনা প্রজয়াজন বজলও তারা মতামত বেক্ত কজরন।

বইপড়া ও রিরিউ লেখা
প্ররিয ারিিাি চিুর্থ পবথ শুরু হে
১ জুোই ২০২০ লর্যে।
আগ্রহীযেি ইয়ুর্ এরডিং হাঙ্গাি
বািংোযেযেি লেসবুে লপইজ
অর্বা গ্রুযপ ল ািায াি েিাি
জন্য অন্ুযিাধ েিা হযে।
ইয়ুথ এব্ডিং হাঙ্গাজরর জাতীয় সমন্বয়কারী বমশাল ববন সবলজমর সভাপবতজে এবিং বে হাঙ্গার প্রজজজের ইয়ুথ
মমাববলাইজজশন ইউবনজটর প্রধান শশাঙ্ক বরয রাজয়র সঞ্চালনায় অনুবিত ওজয়ববনাজর ইয়ুথ এব্ডিং হাঙ্গাজরর
বববভন্ন পর্ষাজয়র মনতাকমষীরা অনলাইন মাধেজম অিংশ মনন। অনুিানবট সিংগঠজনর মফসবুক মপইজজ সরাসবর
সম্প্রচার করা হয়। সিংগঠজনর পক্ষ মথজক আজলাচনায় অিংশগ্রহয কজরন চট্টগ্রাম অঞ্চজলর সমন্বয়কারী রাবফউ
আহজমে, ঢাকা অঞ্চজলর সমন্বয়কারী মমৌসুমী ইসলাম, ঢাকা ববশ্বববেোলজয়র সমন্বয়কারী আব্দুোহ আল মামুন
ফয়সাল, মজাহান আব্দুোহ আল মাহমুে, জাহাঙ্গীরনগর ববশ্বববেোলজয়র রুকাইয়া আলম মমৌবমতা, বসজলট
অঞ্চজলর সমন্বয়কারী মহবসন আহজমে, ববরশাজলর মসাহানুর রহমান, জগন্নাথ ববশ্বববেোলজয়র আবীর মনামান,
মরজনকা আহজমে অন্তু সহ আজরা অজনজক।
আজলাচনার শুরুজত শুজভচ্ছা বক্তবে রাজখন ইয়ুথ মমাববলাইজজশন ইউবনজটর আমজাে মহাজসন রাজীব এবিং
ইয়ুথ এব্ডিং হাঙ্গার এর কার্ষক্রম তুজল ধজরন ইয়ুথ এব্ডিং হাঙ্গার ঢাকা অঞ্চজলর সহ-সমন্বয়ক আবজজুল হক
মরাজমল। আজলাচনায় ইয়ুথ বলডারবৃদ বজলন, মেজশর জনসিংখোর সবমচজয় বে অিংশ তরুয হজলও বাজজট
প্রযয়ন প্রবক্রয়ায় তরুযজের কার্ষকর অিংশগ্রহয মনই। বতষমান আবথষক সিংকট মমাকাজবলা এবিং আগামী বেজনর
চতুথষ বশল্প ববপ্লজবর মপ্রক্ষাপজট তরুযজের উপজর্াগী কজর গজে মতালার জন্য বাজজজট অগ্রাবধকার বেজত হজব।
উজেখে, মস্বচ্ছাব্রতী সিংস্থা বে হাঙ্গার প্রজজে বািংলাজেশ এর অনুজপ্ররযা ও সহায়তায় পবরচাবলত সিংগঠন ইয়ুথ
এব্ডিং হাঙ্গার বািংলাজেশ সারা মেজশ বববভন্ন এলাকা ও বশক্ষাপ্রবতিাজন মস্বচ্ছাব্রতী তরুযজের প্রবশবক্ষত ও
সিংগবঠত কজর আত্ম-উন্নয়ন ও সামাবজক পবরবতষজনর কাজ করজে। বতষমাজন সারা মেজশ ১,৫০০ ইউবনজটর
মাধেজম সিংগবঠত প্রায় ৩০ হাজার সবক্রয় সেস্যসহ লক্ষাবধক তরুয এই সিংগঠজনর সাজথ র্ুক্ত রজয়জেন।

