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সই 

 

দদশের যুব সমাশের মাশে দেচ্ছাশসধব মশনাভাশবর স্ফুরন ঘটাশনাসহ তাশদর সামাধেক দনতৃশে দক্ষতা ততরীর 

উশেশে British Council ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর মাশে ২৯/০৭/২০১৮ তাধরখ দরাববার একটি 

সমশোতা স্মারক োক্ষধরত হশয়শে। সমশোতা স্মারক োক্ষর অনুষ্ঠাশন উপধিত ধেশেন- যুব ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণােশয়র যুগ্ম সধিব েনাব দমাোঃ ফাইজুে কধবর, েনাব দমাোঃ ওমর ফারুক, েনাব দমাোঃ কামাে উেীন 

ধবশ্বাস, েনাব দমাোঃ দমাোররফ দহাশসন দমাল্লা এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর-এর মহাপধরিােক(ভারপ্রাপ্তজ েনাব 

আ, ন, আহম্মদ আেী। উপধিত ধেশেন মাননীয় প্রধতমন্ত্রী মশহাদশয়র একান্ত সধিব, উপসধিব েনাব অরুন 

কুমার মন্ডে, সধিব মশহাদশয়র একান্ত সধিব েনাব দমাহাম্মদ আব্দুে আওয়াে,  মন্ত্রণােশয়র উপপ্রিান েনাব 

সুব্রত ধেকদার। ধবশেষ অধতধি ধহশসশব উপধিত ধেশেন Ms. Barbara Wickham, Director 

Bangladesh, British Council। এোড়াও ধব্রটিে কাউধিশের পশক্ষ আশরা উপধিত ধেশেন-ডোঃ 

োহনাে কধরম, Director Society এবং ধমোঃ দতৌধফক হাসান, দহড দসাসাইটি। অনুষ্ঠাশন প্রিান অধতধি 

ধহশসশব উপধিত ধেশেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণােশয়র মাননীয় সধিব েনাব দমাোঃ আসাদুে ইসোম। 

 

এই সমশোতা স্মারশকর আওতায় British Council এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ধমশে একটি 

দফধসধেশটটর  ধরশসাস স পুে ততরী করশব যারা বাংোশদেজুশড় যুবশদরশক সামাধেক দনতৃে ধবষয়ক প্রধেক্ষণ 

প্রদান করশব। প্রধেক্ষণ প্রাপ্ত যুবরা তার কধমউধনটিশত দযশয় একটি ধনধদ সষ্ট সামাধেক ধবষয় ধনশয় কাে করশব 

এবং কাে দেশষ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও British Council এর দযৌি সনদ প্রাপ্ত হশব। 

 

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর মহাপধরিােক আ, ন, আহম্মদ আেী বশেন, যুবশদর ক্ষমতায়শনর দক্ষশে British 

Council এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর েক্ষয ও উশেে এক। দস কারশণ এই সমশোতা স্মারক ধনশয় ধতধন 

উচ্ছ্বধসত। ধতধন বশেন, এই সমশোতা স্মারক-এর আওতায় বাংোশদশের ৬৪ দেোয় ২০১৮-১৯ অি সবেশর  

প্রায় ২০০০ েন যুবশক প্রধেক্ষণ প্রদান করা হশব। এই প্রধেক্ষণপ্রাপ্ত যুবরা তাশদর এোকা/কধমউধনটিশত ধবধভন্ন 

সামাধেক সমস্যা ধনশয় কাে করশব এবং তারা সমাশে change maker-এর ভূধমকা পােন করশব। 

 

ধমস বারবারা উইকহযাম, ডাইশরক্টর বাংোশদে, ধব্রটিে কাউধিে তার বক্তৃতায় বশেন দয, বাংোশদশের 

যুবশদর মাশে দনতৃে ধবষয়ক দক্ষতা ততরীর েন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর সাশি কাে করার সুশযাগ দপশয় 

ধব্রটিে কাউধিে অতযন্ত উল্লব্রসত। ধতধন বশেন বাংোশদশের সাধব সক আি স-সামাধেক অবিার উন্নয়শন দদশের 

পরবতী যুব প্রেন্মশক একটি উশল্লখশযাগ্য ভূধমকা পােন করশত হশব । ধব্রটিে কাউধিে তার ফ্ল্যাগেীপ কম সসূিী 

“Active Citizens”-এর উশযাশগ ইশতামশে দদশের প্রায় ৪০,০০০ হাোর যুবশক বাংোশদশের 

দপ্রক্ষাপশট তাশদর িাধহদা অনুযায়ী দক্ষতা উন্নয়শন সহায়তা কশরশে। ধমস বারবারা এই সমশোতা স্মারশকর 

আওতায় দদশের ভধবষ্যৎ দনতৃে প্রদানকারী আশরা অধিকসংখ্যক যুবশদর ধনশয় কাে করবার প্রতযাো ব্যক্ত 

কশরন। 

অনুষ্ঠাশনর প্রিান অধতধি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণােশয়র মাননীয় সধিব েনাব দমাোঃ আসাদুে ইসোম বশেন, 

বাংোশদে সরকাশরর পধরকল্পনা অনুযায়ী ২০২১ সাশের মশে মেম আশয়র বাংোশদে ও ২০৪১-এ উন্নত 

বাংোশদে এবং দটকসই উন্নয়শনর েক্ষয অেসশন িানীয়, োতীয় এবং আন্তসোধতক পয সাশয় সকে কায সক্রশম 

যুবশদর সধক্রয় অংেগ্রহণ েরুরী। যুবশদর দনতৃে ধবকাে ও সক্ষম সামাধেক উশযাক্তা ততরীর েন্য যুব ও 

ক্রীড়া মন্ত্রণােয় নানামূখী কম সপধরকল্পনা গ্রহণ কশরশে। ধতধন আশরা বশেন, “আধম দৃঢ়ভাশব ধবশ্বাস কধর দয, 

ধব্রটিে কাউধিশের সাশি আমাশদর এই দযৌি উশযাগ বাংোশদশের যুবশদর েন্য আন্তসোধতক মাশনর যুব 

দনতৃে ধবষয়ক কম সসূিী প্রণয়ন ও সম্পাদশনর দ্বার উন্মুক্ত করশব। দসইসাশি বাংোশদশের যুবশদর েন্য ধবশ্ব 

ব্যাপী ধবস্তৃত “Active Citizens”-এর দনটওয়াশকস সমৃ্পক্ত হবার সুশযাগ ততরী করশব।” 
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