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K …wlwe` BÝwUwUDkb evsjv‡`k, XvKv



ম  োঃ  নজরুুল আল 

ডেপুটি ডরোগ্রোম মযোনেজোর

মোেুনের জেয ফোউনেশে





মোেুনের জেয ফোউনেশে এর যুব ববেয়ক কম মসূবি

• hye I mvgvwRK msnwZ

• m¤úªxwZ

• ZiæY Av‡jv



উগ্রবোদ ও মোদকোসক্তি (গ্রোমীণ যুব ভোবেো) 

• ডবকোরত্ব

• মোদনকর সহজলভযতো

• হতোশো ও বদক বেনদমশেোর অভোব

• µgea©gvb gv`Kvসw³ বকৃ্তি

• যুবকনদর মনযয µgea©gvb `›Ø-msNvZ

• সোমোক্তজক মোযযম ও ইন্টোরনেনির অবেয়বিত বযবহোর

• স্থোেীয় রশোসনের দুেীবত

• আইনের শোসনের দুব মলতো

• পোবরবোবরক বন্ধনের অভোব ও িরমপন্থো ববেয়ক অসনিতেতো



• nZvkv

• mvgvwRK †hvMv‡hvM gva¨g Avmw³

• ‡eKviZ¡

• mvgvwRK m¤úªxwZ ỳe©j n‡q cov

• myiÿv I wbivcËvi Afve

• agx©q g~j¨‡eva, ˆbwZKZvi Afve

• cvwievwiK / `v¤úZ¨ mgm¨v

• eÜz‡`i Pvc

• gv`Kvস³

• mwnsm †Mvôxi ûgwK

• mvgvwRK gh©v`v †`qvi wg_¨v Avk¦vm

উগ্রবোদ ও মোদকোসক্তি (শহুনর যুব ভোবেো) 



তরুণদের েৃষ্টিদত উগ্রব ে
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gvby‡li Rb¨ dvD‡Ûkb Gi Kvh©µgt

• DMÖev` I †bZ …Z¡ welqK mÿgZv Dbœqb

• ZiæY‡`i MVbg~jK Kv‡R AšÍ©f~w³

• DMÖev` `g‡b KwgDwbwUi mÿgZv Dbœqb

• DMÖev` cÖwZ‡iv‡a MYm‡PZbZv ˆZwi

• mgv‡Ri wewfbœ `j¸‡jvi g‡a¨ mvgvwRK mw¤ú „wZ cÖwZôv

• DMÖev` cÖwZ‡iv‡a ¯’vbxq RbMY‡K msMwVZ Kiv

• mwVK ag©xq e¨vLv, MYm‡PZbZv I A_©‰bwZK Dbœq‡bi my‡hvM ˆZwi

• mybvMwiK I mwnòz AvPiY PP©vq ZiæY‡`i ÿgZvqb









mycvwik

1. hyeK I KwgDwbwUi g‡a¨ DMÖev` I mwnsmZv we‡ivax cÖPvibv| miKvi, GbwRI I 

K¬ve/ ’̄vbxq msMVb GK‡hv‡M KvR Kiv,

2. hyeK‡`i `vwqZ¡kxj bvMwiK MV‡b Rxeb `ÿZv cÖwkÿY cÖ`vb,

3. w ’̄wZkxj ivRbxwZ I ivR‰bwZK mwnsmZv eÜ, 

4. wePvi wbwðZKib

5. gv`‡Ki we Í̄vi, Bf wUwRs, wkï weevn, bvixi cÖwZ mwnsmZv †iva I mvgvwRK

wbivcËv Kvh©µg e„w× Kiv,

6. ỳbx©wZ eÜ Kiv,

7. cÖwZ eQi †h mKj hyeK PvKzixi evRv‡i hy³ n‡”Q, Zv‡`i Kg©ms ’̄vb wbwðZ Kiv,

8. DMÖev`x hyeK‡`i cybe©vmb,

9. mgvR I cwiev‡ii g‡a¨ MVYg~jK †hvMv‡hvM ’̄vc‡b mn‡hvMxZv|



যেযবোদ


