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 ‘ছ োটবেলো ছেবেই মোবে ছেবেছ  ছেলোই েরবে। আছম ছে বে েবে মোবের ছমছিবের চোেোটি ঘুছরবে ছেেোম। মো হেবেো জোেেও েো 

আছম ছে বে েবে েী েরছ ।’ ছেোমল স্ববর েলছ বলে ছিরপুবরর েন্তোে ছজছি আরো ছজেী। মোবের ছে বে েবে ছ োরোবেো চোেোটিই আজ 

ভোগ্য েেবল ছেবেব  ছজেীর। রোজধোেীর ধোেমছির রোেো প্লোজোে ‘জছেেো ফোউবেিে’-এ  র েোজেজ্জোর েবের ছেোেোবের উবযোক্তো ছেছে। 

ছজেীর েবে আলোেচোছরেোে উবে এবলো োঁর েংগ্রোবমর েেো। ছিছগ্র েোে েবর ছেবে হে ছজেীর। েড়োবিোেো আর হবে ওবেছে। েবে স্বোমীর 

অনুবেরণোে ছেলোই  োবড়েছে ছেছে। আজ ছেই ছেলোইেম মই োঁর জীেবের অে মনেছেে হোছেেোর। ছজেীর েেোে, ‘আছম েোজ জোেেোম। 

ছেন্তু আমোর েেগুবলো ছেোেোে ছেছি েরে ও ছেভোবে েরে, ছেটো ঠিে বুবে উেবে েোরছ লোম েো। এমে েমে এেটি হস্তছিল্প েেি মেীবে 

েৎেোলীে মছহলো ও ছিশু ছেষেে মন্ত্রণোলবের েছেমন্ত্রী ি. ছিরীে িোরছমে ছচৌধুরী (েেমমোবে ছিেোর) আমোর েোজগুবলো খুে ে ন্দ 

েরবলে। েবর যেে ২০১১ েোবল জছেেো ফোউবেিে যোত্রো শুরু েবর, েেে আছম আমোর েোবম এেটি ছেোেোে েরোদ্দ ছেবে যোই জছেেোে।’ 

উচ্ছ্বছেে ছজেী জোেোবলে, োঁর ছেোেোবের েে েোছলেোে আব  ছে োেোর চোের, েে মো, কুিে, ছলে-বেোিে ও ছেোফোর েোভোর অে মোৎ ছহোম 

ছিের েো  র েোজেজ্জোর েে। ছেছিেোট্টো ছেমে জোেবে চোইবল েলবলে, ছেছি আিোনুরূে। আমোর ব্যেেোটি এেে অবেে েড় হবেব । 

জছেেো আমোর ছচোে খুবল ছেবেব , আমোর েোহে েোছড়বে ছেবেব । আমোর অধীে এেে ১৫ জে েোরী েোজ েবরে। 

ছজছি আরো ছজেীর মবেো অে মনেছেেভোবে স্বোেলম্বী হবে চোওেো েোরী উবযোক্তোবের জন্য ২০১১ েোবলর ১৬ েবভম্বর যোত্রো শুরু েবরছ ল 

জছেেো ফোউবেিে। গেেোল এই েোরীেোন্ধে েছেষ্ঠোেটি ১০ ে বর েো ছেবেব । 

জছেেো ফোউবেিবের শুরুর গল্পটি এমে—২০১১ েোবল ‘জছেেো েম মসূছচ’র েেচলো শুরু মছহলো ও ছিশু ছেষেে মন্ত্রণোলবের উবযোবগ। ছেে 

ে র ছমেোছে এ েম মসূছচ েফলেোর মুে ছেবে। 

েেমমোবে জছেেোর েবে ছেে হোজোর ২০০-এর মবেো েোরী উবযোক্তো েরোেছর যুক্ত। এেোবে েোরীরো ৯৩টি েছমছের মোধ্যবম ব্যেেো েবরে। 

েছেটি েছমছেবে ৩৫ জে েবর েেস্য উবযোক্তো ছহবেবে েোবেে। 

েেো হবলো জছেেো ফোউবেিবের েছরচোলে-১ মোসুেো েোতুবের েবে। ছেছে েোবলর েণ্ঠবে েলছ বলে, ‘আেবল েোরীরো স্বোেলম্বী হবে চোে, 

েোজও শুরু েবর। ছেন্তু ছেছভন্ন েমে েোেো েোরবণ ছেছির ভোগ েোরীই ব্যেেোটিবে োঁড় েরোবে েোবর েো। অবেে েোবমলো েো েোধোর েিুেীে 

হে েোরো। এ েোরবণই েেমমোে েরেোর ২০১১ েোবল ছেবির অে মনেছেে ছেবত্র েোরীবের িোছমল েরোর লবেে জছেেো ফোউবেিে েছেষ্ঠো 

েবর। ব্যোেেোছেে উবযোবগর েবে েমৃ্পক্ত েবর েোরীবের অে মনেছেে েমেোেেই হবলো এর উবদ্দশ্য। জছেেো আেবল ছেবজ ব্যেেো েবর 

েো, এটো েোরী উবযোক্তোবের জন্য এেটি প্লেোটফম ম। েবে েেবেো েেবেো জছেেো েোর উবযোক্তোবের ঋণ ছেবে েহোেেো েবর। এ  োড়ো 

েবরোেোর েমে ছেছি েন্ধ েোেোে েবেেে েোরীবে দুই হোজোর েবর অে ম েহোেেো ছেওেো হবেব । 

 



 

 

 

জবয়তা িাউভেশভনর িবতষ্ঠা বাবষ িকী উদযাপন 

 

 

 

 

 

 

 

 

জবিতা ফাউন্ডেশন্ডের প্রবতষ্ঠা িাবষ িকী উদযাপে করা হন্ডিন্ডে।  

এ উেলবেে ছেোমেোর (১৬ েবভম্বর) রোজধোেীর ধোেমছেবে জছেেো ছেেণে ছেবে এ আবলোচেো েভোর আবেোজে েরো 

হে। েভোে ছভছিও েেফোবরবের মোধ্যবম যুক্ত হে মছহলো ও ছিশু ছেষেে েছেমন্ত্রী ফছজলোতুবন্নেো ইছন্দরো। ব্যেেোর অনুকূল 

েছরবেি সৃছি, মূলধে ছযোগোবে েহবযোছগেো, জছেেোর েবের বেছচত্র ও মোে উন্নেবে েোেো েহবযোছগেো অব্যোহে রোেোর 

েছেশ্রুছে ছেে েছেমন্ত্রী। অনুষ্ঠোবে েভোেছেত্ব েবরে জছেেো ফোউবেিবের ব্যেস্থোেেো েছরচোলে আফবরোজো েোে। 

আবলোচেো েভো ছিবষ উবযোক্তোবের মবধ্য ছেলোই ছমছিে ছেেরণ েরো হে। 

 

 

 



 

 

 

  

 


