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বর্ষ ১, সংখ্যা ৫০ 

তারুণ্যের বই উৎসব : লেখক-পাঠক আড্ডা 
শীর্ষক ওণ্েববনার অনুবিত 

 

গত ৮ আগস্ট তরুয লেচ্ছাব্রতীণ্ের সংগঠন ইেুথ এব্ডং হাঙ্গার-এর 
আণ্োজণ্ন ‘তারুণ্যের বই উৎসব : লেখক-পাঠক আড্ডা’ শীর্ষক একবি 
ওণ্েববনার অনুবিত হণ্েণ্ে। সংগঠনবির আণ্োজণ্ন ববগত এবিে লথণ্ক 
চেমান ‘বই পড়া ও বরবিউ লেখা িবতণ্ াবগতা’র সংগঠক এবং লসরা 
পাঠকণ্ের সাণ্থ আণ্োচনাে বমবেত হন িখোত কথাসাবহবতেক, দেবনক 
িথম আণ্োর সহণ্ াগী সম্পােক আবনসুে হক এবং বে হাঙ্গার িণ্জক্ট-এর 

কাব্ি বডণ্রক্টর ও ললাবাে িাইস 
লিবসণ্ড্ি ড. ববেউে আেম 
মজুমোর। আরও অংশগ্রহয কণ্রন 
িবতণ্ াবগতার ববচারক কণ্েজ বশক্ষক 
লমা. আজহারুে ইসোম দুোে, 
মবশউর রহমান হুো ও মীর আবু 
সাণ্েহ লমা. বশবশর এবং ইেুথ এব্ডং 
হাঙ্গাণ্রর লনতৃবৃন্দ। 
 

বে হাঙ্গার িণ্জক্ট এর কমষসূবচ 
সমন্বেকারী শশাঙ্ক বরয রাণ্ের 
সঞ্চােনাে অনুবিত ওণ্েববনাণ্র বই 
উৎসব এবং লেচ্ছাব্রতী তরুযণ্ের 
সামাবজক উণ্েোণ্গর কথা তুণ্ে ধণ্রন 
ইেুথ এব্ডং হাঙ্গার-এর জাতীে 
সমন্বেকারী বমশাে ববন সবেম, বই 
উৎসণ্বর সমন্বেক রাবিউ আহণ্মে, 
ইেুথ লমাববোইণ্জশন ইউবনণ্ির 
আমজাে লহাণ্সন রাবজব। এোড়াও 
আণ্োচনাে অংশ লনন আরবশ লহার, 
মহবসন আহণ্মে, সুমাইো সুেতানা 
বেবারাবি, আববর লনামান, আবসি 

জুবাণ্ের, নাইমুে হাসান, খন্দকার িারজানা িমুখ। আণ্োচনাে তারা বই 
উৎসব আণ্োজণ্নর মাধেণ্ম কণ্রানাসংকণ্ি গৃহবন্দী তরুযণ্ের বই পড়ার 
সাণ্থ  ুক্ত করণ্ত তাণ্ের উণ্েোণ্গর কথা জানান। তারা উণ্েখ কণ্রন, গত 
চার মাণ্স অনুবিত পাাঁচবি পণ্বষ সারা লেশ লথণ্ক দুই সহস্রাবধক পাঠক 

অংশগ্রহয কণ্র 
বই পণ্ড়ণ্েন 
এবং বইণ্ের 
উপর প ষাণ্োচনা 
বেণ্খ জমা 
বেণ্েণ্েন। তাণ্ের 
মধে লথণ্ক 
ববিাগীে এবং 

জাতীে প ষাণ্ের লসরা পাঠক বনবষাচন কণ্র পুরসৃ্কত করা হণ্চ্ছ। 
 

আণ্োচনাে কথাসাবহবতেক আবনসুে হক তরুযণ্ের বই পড়া বনণ্ে এরকম 
একবি উৎসণ্বর আণ্োজণ্নর জন্য সণ্তার্ িকাশ কণ্রন। বতবন একবি 
লমধাবিবিক জাবত গঠণ্ন এ ধরণ্নর আণ্োজন গুরুত্বপূযষ অবোন রাখণ্ত 
পাণ্র বণ্ে আশাবাে বেক্ত কণ্রন। বতবন তরুযণ্ের পড়ার সাণ্থ সাণ্থ বচতা 
এবং লেখার চচষা চাবেণ্ে ল ণ্ত উৎসাবহত কণ্রন। 
 

ড. ববেউে আেম মজুমোর তরুযণ্ের বনজে 
বচতার ববকাশ এবং সমাজ গঠণ্ন অবোন রাখার 
জন্য সাধুবাে জানান। বতবন আশাবাে বেক্ত কণ্র 
বণ্েন, সামাবজক োেবদ্ধতার লচতনা লথণ্ক 
সবিে লেচ্ছাব্রতী তরুযণ্ের লনতৃণ্ত্বই গণ্ড় 
উঠণ্ব আমাণ্ের েণ্ের বাংোণ্েশ। 
 

জুম প্ল্োিিণ্মষ অনুবিত ওণ্েববনারবি ইেুথ এব্ডং হাঙ্গাণ্রর লিসবুক লপইজ 
লথণ্ক সরাসবর সম্প্রচার করা হে। উণ্েখে, বে হাঙ্গার িণ্জক্ট বাংোণ্েণ্শর 
অনুণ্িরযা ও সহােতাে সারা লেণ্শর তরুযণ্ের িবশবক্ষত ও সংগবঠত করার 
মাধেণ্ম ইেুথ এব্ডং হাঙ্গার তারুযে বনিষর সামাবজক আণ্ন্দােন পবরচােনা 
করণ্ে।  
 

এোকা এবং বশক্ষা 
িবতিানবিবিক সংগবঠত 
এই তরুযরা বনণ্জণ্ের 
ববকাশ এবং সমাবজক 
উন্নেণ্নর জন্য 
লেচ্ছাব্রতী বহণ্সণ্ব 
নানাববধ উণ্েোগ 
পবরচােনা করণ্ে,  ার 
অন্যতম হণ্চ্ছ এই 
তারুণ্যের বই উৎসব। 


