
আমার ত�ণ ব�ুেদর �িত 
  
ে�াবাল অ�ালােয়� অফ ট�া� জাি�েসর (�জএ�টেজ) অংশ হেত েপের আজ আিম গিব �ত েবাধ 
করিছ। �ানীয় এন�জওর একজন �িতিনিধ িহেসেব িহেসেব েসখােনা েযাগ িদেয় আিম সং�া�টর েবেড় 
উঠার একজন �া�ী। �ানীয় এন�জওর �িতিনিধ না হেয়, আিম েকানও দাতাসং�া বা েকানও 
আ�জ�ািতক এন�জওেত চাকির করেল, এই �জএ�টেজ-র অংশ হেত পারতাম না, এই গব �টাও আজ 
এভােব অনুভব করেত পারতাম না। �ানীয় এন�জওর সে� স�ৃ� থাকেত েপের আিম িনেজেক 
আসেলই েসৗভাগ�বান ও ময �াদাবান মেন করেত পারিছ। �ানীয় এন�জওেক আিম িভ�ভােব গেড় 
েতালার েচ�া কেরিছ, অিধকার িভি�ক দৃ��ভি� িনেয় কাজ কের আমরা �ানীয়, জাতীয় ও 
আ�জ�ািতক পয �ােয় িবিভ� িবষেয় এডেভােকিস, আে�ালন কেরিছ। অেনক আ�জ�ািতক সং�া বা 
ব���� আমােক সহায়তা কেরেছ, িক� তারা তােদর সহেযািগতার হাত বািড়েয়েছ কারণ আিম আমার 
িনেজর পােয় দাড়ঁােনার েচ�া করিছ, মৃত� �র আগ পয �� আিম এবং আমার সংগঠন এক�ট আ�ময �াদা 
িনেয় �টেক থাকার ে�ে� দৃঢ় �িত�।  
 
নরওেয়র কেয়কজন সংসদ সদেস�র সুপািরেশর পিরে�ি�েত �জএ�টেজ এ বছর েনােবল পুর�ােরর 
জন� মেনানীত হেয়েছ। �জএ�টেজ অৈবধ অথ � পাচার, অন�ায� কর ব�ব�া, স�েদর সুষম ব�ন 
ইত�ািদ িবষেয় িব�জেুড় েসা�ার ভূিমকা পালন করেছ। আিম �থেম ২০১৮ পয �� এর আ�জ�ািতক 
কিম�ট এবং ২০১৯ পয �� এিশয়ান / টাএফেজএ কিম�টর অংশ িছলাম। 
আমােদর সং�াম অব�াহত থাকেব, কারণ এখেনা বাংলােদেশ আসা �িত ১ ডলার ৈবেদিশক সহায়তার 
িবপরীেত ৯ ডলার কের অথ � পাচার হেয় যায়। আিম বাংলােদেশর সকল যুবক ব�ুেদরেক �ধুমা� 
আ�জ�ািতক �িত�ান�েলােক উ� েবতেন চাকির করার জন� না ছ� েট, বা উ�য়ন সহায়তার 
ঔপিনেবিশকতা ও বণ �বাদ স�সারণকারী েকানও সং�ার েনহায়তই চাকিরজীবী হেয় না েথেক, 
সংকীণ � উ� জাতীয়তাবােদ না ভ� েগ, �ানীয়, জাতীয় ও আ�জ�ািতক ে�ে� সংেযাগ �িত�ার লে�� 
�ান িভি�ক আে�ালেনর এই পথ অবল�ন করার জন� অ�ান জানাই। 
িবেশষত আিম আমার ক�বাজার েজলার যুবকেদর �িত অনুেরাধ করব েয, আপনার বত�মান উ� 
েবতেনর চাকির িনেয় িব�া� হেবন না, এ�ট ব���গতভােব আপনােক উপকৃত করেত পাের, িক� 
বা�েব এ�ট আপনােক আপনার �াভািবক জীবন ও সমাজ েথেক িবচ� �ত কের েফলেব। সেব �াপির এ�ট 
মানবািধকার, গণত�, ন�ায়িবচার �িত�ায় �ানীয় সশুীল সমাজিভি�ক আে�ালন গঠেন আপনার 
রাজৈনিতক সিদ�ােক �ংস কের েদেব। 
  
িনেজর ভিবষ�ৎ  িনেজর িনয়�েণই রাখুন। আমােদর এই ভিবষ�ত গণত�, মানবািধকার, সমতা এবং 
ন�ায়িবচােরর জন�। আ�ময �াদা িনেয় �ানীয় পয �ােয় স��য় হওয়ার মাধ�েম এই আে�ালন �� 
ক�ন। আপিন যিদ না কেরন তেব েক এ�ট �� করেব? এ�ট চ�ােল��ং, িবিনমেয় হয়ত এই মুহেূত� 
েতমন িকছ�  পাওয়া যােব না, িক� অন�রকম কা��ত এক�ট পৃিথবীও স�ব। সমাজ বদেলর 
আে�ালেনর দৃ��ভি� বদেলেছ, েকবল রাজৈনিতক দলই নয়, সমাজ বদেল নাগিরক সমাজ এখন খুব 
শ��শালী ভূিমকা রাখেছ। এমনিক আপিন েকানও সং�ার অংশ না হেলও আপনার হােত তথ� 
�যু��র শ�� রেয়েছ। ব��� িহেসেব আপিন অন�েদর উদ্বু� করেত পােরন। 
বাংলােদেশ কর নায�তা আে�ালেন স��য় ভূিমকা রাখার জন� ধন�বাদ জানাই আওয়াল ভাই, 
মেনায়ার ভাই, �পন ভাই, বদ�ল ভাই, সাবির ভাই, কামাল, বাবর ও �মীসহ সবাইেক । আমােদর এই 
যা�া আবারও উ�ীিবত হেব আশা কির। আমােদর পরামশ �দাতা এিপএমিডিড িফিলপাইেন 
আমােদর কমেরড িলিড ন�াকিপলেক সালাম জানাই। 
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