
  

 

 

 

 

 

৬ আগস্ট ২০২০ 

 

বর্ষ ১, সংখ্যা ৪৮ 

তারুণ্যের আত্মকথা-১ 
“ভালবাসার প্ল্োটফর্ম আর্াণ্ক বদণ্ল দদণ্েণ্ে” 

 

২০১২ সাল, ক্লাস টটণ্ে পদি। 
বাাংলাণ্দশ চাইল্ড পালমাণ্র্ন্ট-এর 
প্রদতদেদি দেবমাচে করণ্ত আর্ার এলাকা 
হদবগঞ্জ টেলার শ্রীর্ঙ্গণ্লর ইেুণ্থর বি 
ভাইণ্েরা দগণ্েদেণ্লে আর্াণ্দর স্কুণ্ল। 
তাণ্দর হাত িণ্রই আর্ার যাত্রা শুরু 
হে ভাণ্লাবাসার প্ল্োটফর্ম ইেুথ এদন্ডাং 
হাঙ্গাণ্রর সাণ্থ। 
 

টোটণ্বলা টথণ্কই আদর্ র্ানুষ দেণ্ে 
ভাদব, র্ানুণ্ষর দুঃখ কষ্ট আর্াণ্ক স্পশম কণ্র। ইেুথ এদন্ডাং হাঙ্গার এর্ে একটা 
প্ল্াটফর্ম, যা র্ানুণ্ষর সাণ্থ থাকার রাস্তা টদদখণ্ে টদে। এই প্ল্োটফর্ম আর্াণ্ক 
বদণ্ল দদণ্েণ্ে। আর্ার র্ািেণ্র্ পদরবতমে এণ্সণ্ে আরও অিম শতাদিক তরুণ্যর 
েীবণ্ে। তারা র্ানুণ্ষর েন্য ভাণ্ব, কাে কণ্র। সার্াদেক দােবদ্ধতার টচতো 
আর্াণ্দর রূ্ল শদি। এই সাংগঠে টথণ্ক আর্ার বেদিগত অেমে অপদরসীর্। 
এখাণ্ে এণ্স আদর্ ভাণ্লাভাণ্ব কথা বলণ্ত, দক্ষতার সাণ্থ টেতৃত্ব দদণ্ত, অণ্ন্যর 
সর্স্যাণ্ক দেণ্ের র্ণ্ে কণ্র সর্ািাে করণ্ত দশণ্খদে, র্ানুষণ্ক অনুপ্রাদযত করণ্ত 
দশণ্খদে। সবণ্চণ্ে গুরুত্বপযূম হণ্ে, র্ানুষণ্ক আপে করণ্ত, ভাণ্লাবাসণ্ত দশণ্খদে।  
 

এণ্কবাণ্র গ্রাণ্র্র ক্ষুদ্র একটা ইউদেট টথণ্ক উণ্ঠ এণ্স আেণ্ক ইেুথ দলডারশীপ 
টেদোং-এর ফোদসণ্লণ্টটর দহণ্সণ্ব প্রদশক্ষয পদরচালো করদে, ‘উৎসগম’ োণ্র্র 
একদট সার্াদেক সাংগঠণ্ের প্রদতষ্ঠাতা সভাপদত দহণ্সণ্ব কাে করদে, ইেুথ এদন্ডাং 
হাঙ্গার দসণ্লট অঞ্চণ্লর আঞ্চদলক সর্ন্বেকারী ও ন্যাশোল টফারাণ্র্র টর্ম্বার 
দহণ্সণ্ব দাদেত্ব পালে করদে। এর টচণ্ে বি প্রাদি বা অেমে আর কী হণ্ত পাণ্র! 
 

আর্ার গ্রোেুণ্েশে প্রাে টশষ। দবণ্দণ্শ দগণ্ে উচ্চতর দশক্ষা গ্রহণ্যর ইো আণ্ে। 
র্ণ্োদবজ্ঞাণ্ের দশক্ষাথমী দহণ্সণ্ব র্ােদসক স্বাস্থ্েণ্সবা দদণ্ে র্ানুণ্ষর পাণ্শ থাকার 
স্বপ্ন টদদখ। আর্ার পুণ্রা উপণ্েলাে র্াত্র একটা বি হাসপাতাল, যা এলাকার 
র্ানুণ্ষর েন্য যণ্থষ্ট েে। আল্লাহ চাইণ্ল এবাং টতৌদফক দদণ্ল গ্রাণ্র্ একটা 
হাসপাতাল বাোব। দসণ্লণ্টর ইেুথ দলডারণ্দর দক্ষতা ও সক্ষর্তা বৃদদ্ধণ্ত দকে ু
দেদদমষ্ট পদরকল্পো রণ্েণ্ে আর্ার। 
 

সাম্প্রদতক কণ্রাো র্হার্ারীণ্ত অণ্েণ্কই আদথমক সাংকণ্ট পণ্িণ্ে। দটউশদে বন্ধ 
হণ্ে যাওোে আদর্ও সর্স্যাগ্রস্ত হই। অন্যদদণ্ক কণ্েকেে ঘদেষ্ঠ বন্ধুর কষ্ট 
আর্াণ্ক দবচদলত কণ্র। এ পদরদস্থ্দতণ্ক দেণ্ে উপােমে কণ্র অন্যণ্দর সহােতা 

করণ্ত অেলাইেদভদিক চা 
পাতার বেবসার উণ্দোগ টেই। 
বেবসার লভোাংশ টথণ্ক 
শতকরা ২০ টাকা সর্স্যাগ্রস্ত 
র্ানুণ্ষর েন্য বেে করদে। 
আদর্ স্বপ্ন টদদখ, তারুণ্যে 
সদিদলত টেতৃণ্ত্ব গণ্ি উঠণ্ব 
আর্াণ্দর র্ােদবক বাাংলাণ্দশ। 

যণ্শাণ্র অঞ্চল 
প্রদতণ্বদে ততদর দবষেক অেলাইে প্রদশক্ষয অনুদষ্ঠত 

 

গত ২৭ ও ২৮ েুলাই যণ্শার অঞ্চণ্লর ইেুথ দলডারণ্দর অাংশগ্রহণ্য প্রদতণ্বদে 
ততদর দবষেক অেলাইে প্রদশক্ষয অনুদষ্ঠত হে। ইেুথ এদন্ডাং হাঙ্গার যণ্শার অঞ্চল 
কতৃমক আণ্োদেত ও দদ হাঙ্গার প্রণ্েক্ট যণ্শার অঞ্চল এর সহণ্যাদগতাে প্রথর্ 
বোণ্চর প্রদশক্ষয সম্পন্ন হণ্েণ্ে। প্রদশক্ষণ্য সহােক দহণ্সণ্ব দেণ্লে দদ হাঙ্গার প্রণ্েক্ট 
যণ্শার কাযমালণ্ের একাউন্টস এন্ড ডাটা র্োণ্েেণ্র্ন্ট অদফসার ও ইেুথ দলডারশীপ 
প্রদশক্ষয সহােক অিীশ দাশ।  

যণ্শার অঞ্চণ্লর কুদষ্টো, টর্ণ্হরপরু, রােবািী, যণ্শার, ডুরু্দরো ও দিোইদণ্হর 
১৫ েে ইেুথ দলডার প্রদশক্ষণ্য অাংশগ্রহয কণ্রে। প্রদশক্ষণ্য র্ােসম্পন্ন প্রদতণ্বদে 
টলখার পদ্ধদত ও টকৌশল দবষণ্ে আণ্লাচো উপস্থ্াপে করা হে। প্রদশক্ষণ্য অদতদথ 
দহণ্সণ্ব দেণ্লে দদ হাঙ্গার প্রণ্েণ্ক্টর গাাংেী উপণ্েলা সর্ন্বেকারী টহলাল উদ্দীে, 
ইেুথ এদন্ডাং হাঙ্গার যণ্শাণ্রর আঞ্চদলক সর্ন্বেকারী রাদকবুল ইসলার্ রদক ও যুগ্ম 
সর্ন্বেকারী র্াহরু্দ হাসাে। 
 

রােশাহী আঞ্চলণ্লর ঈদ আড্ডা 
 

ইেুথ এদন্ডাং হাঙ্গার রােশাহী অঞ্চণ্লর উণ্দোণ্গ অেলাইে ঈদ আড্ডা অনুদষ্ঠত 
হে। ৩ আগস্ট অনুদষ্ঠত আড্ডাে ইেুথ 
এদন্ডাং হাঙ্গার রােশাহী অঞ্চণ্লর কাণ্ের 
অদভজ্ঞতা দবদের্ে, পরুণ্ো দদণ্ের 
স্মৃদতচারয, অনুভূদত দবদের্েসহ কদবতা 
আবৃদি, টকৌতকু, গাে পদরণ্বদশত হে।  
 

আড্ডাে প্রিাে অদতদথ দহণ্সণ্ব দেণ্লে দদ 
হাঙ্গার প্রণ্েক্ট বাাংলাণ্দণ্শর কাদন্ে 
দডণ্রক্টর ড. বদদউল আলর্ র্েুর্দার। 
উপদস্থ্ত দেণ্লে ইেুথ এদন্ডাং হাঙ্গার 
বাাংলাণ্দশ রােশাহী অঞ্চণ্লর বতমর্াে, 
সাণ্বক ও দসদেের ইেুথ দলডারবনৃ্দ, 
ইেুথ টর্াদবলাইণ্েশে ইউদেট-এর শশাঙ্ক 
বরয রাে, রােীব আর্োদ, দদ হাঙ্গার 
প্রণ্েক্ট রােশাহীর আঞ্চদলক সর্ন্বেকারী 
দর্োনুর রহর্াে, এলাকা সর্ন্বেকারী 
আদসর উদদ্দে, রােশাহী অদফণ্সর 
কর্মকতমাসহ েতুে ইেুথ দলডারবৃন্দ। 


