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িবওয়াইএলিস

াজুেয়টেদর সংবধনা

বাংলােদশ ইয়ুথ িলডারিশপ স ার (িবওয়াইএলিস) আেয়ািজত ১৮ ও ২০তম ‘িবি ং ি েজস িলডারিশপ িনং
া াম’ এবং ১১ ও ১২তম ‘িবি ং ি েজস িলডারিশপ িনং জুিনয়র া ােম’র াজুেয়টেদর সংবধনা দওয়া
হেয়েছ। এই া াম েলার সহায়তায় িছল ঢাকায় অবি ত িকংডম অফ নদারল া স এে িস। রাজধানীর লকেশার
হােটেল এই অনু ান হয়।
িতেযািগতামূলকভােব বাংলা, ইংেরিজ ও মা াসা মাধ েমর ১৬০ জন িশ াথ এই া াম েলার জন িনবািচত হন।
িনবািচত িশ াথ রা কেঠার িশ েণ অংশ হণ কেরন। যখােন তারা নতৃ ে র তাি ক ও ব বহািরক িশ া লাভ কেরন।
িবে ষণমূলক িচ ার দ তা, সমস া সমাধান ও যাগােযাগ দ তা িবকােশর সুেযাগ লাভ কেরন।
িণ কে র িশ ণ শষ হওয়ার পর িশ াথ রা ছাট ছাট দেল ভাগ হেয় টকসই কিমউিন সািভস েজ এবং
সুিবধাবি ত এলাকার উ য়েন কাজ কেরন। এই বছের চার
া াম থেক মাট ২২
েজ অনুি ত হয়, যখােন
িশ াথ রা া , িশ া এবং নাগিরক দায়ব তা িনেয় কাজ কেরন।
উ অনু ােনর ধান ব া ডাচ রা দূত হ াির ভারওেয়জ বেলন, ‘বাংলােদশ ধুমা তখনই এর সািবক সাফল লাভ
করেব যখন ত ণরা িনেজেদরেক উপযু নতৃ ও যাগােযাগ দ তার মাধ েম
ত করেব।’ বাংলােদেশর ত ণেদর
আগামী িদেনর চ ােল মাকােবলায়
ত করেত িবওয়াইএলিস শংসনীয় কাজ কের যাে বেল ম ব কেরন িতিন।
িবওয়াইএলিসর চয়ারম ান আখতার মিতন চৗধুরী বেলন, ‘ নতৃ ে র সে ত াগ জিড়ত। তু িম তখনই একজন
সিত কােরর নতা হেত পারেব যখন িনেজর ােথর চেয় সামি ক ােথর কথা আেগ ভাবেত পারেব।’
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িত ান র িত াতা ও িসেড ইজাজ আহেমদ বেলন, ‘ নতৃ িদেত হেব তামার সুিবধাজনক অব ােনর শষ া
থেক। নিতবাচকতা এবং বাধা-িবপি র মুেখামুিখ হওয়া সে ও তামােক অবশ ই আশাবাদী এক মেনাভাব বজায়
রাখেত হেব। িনেজর লে র িদেক অিবচল থাকেত হেব।’
স ত, পাঁচ িভ
া ােমর মাধ েম ত ণেদর মেধ সতু ব ন তিরর লে এবং েয়াজনীয় িশ েণর মাধ েম
ত ণেদর
ত করেত কাজ কের যাে িবওয়াইএলিস। একই সে বাংলােদেশর সরকাির, বসরকাির ও িবিভ নাগিরক
খােত অবদান রাখেত ত ণেদর স ম কের তু লেত কাজ করেছ িবওয়াইএলিস। গত ১০ বছের িবওয়াইএলিস ৩৫০০ এর
অিধক ত ণেক িশ ণ িদেয়েছ।

