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বিশ্ব বিন্তা বিিস 2021 

 

সবশ্ব সিন্তা সেবি 2021 উপলদযে বাাংলাদেশ গাল ল গাইডস্ এদিাসিদেশদন  নবীন, প্রবীYিহ িব লস্তদ i গাইড িেস্য ও শুভান্যেধােীদে  জানাসি 

আন্তস ক শুদভিা ও িাে  িম্ভাষY। 

 

প্রসত বছদ   ন্যাে এবা ও আে া একসিত হদেসছ “সবশ্ব গাল ল গাইডস্ ও গাল ল স্কাউটস্ িাংস্থা” (ওোগি) এ  

প্রসতষ্ঠাতা লড ল ওদলভ ব্যাদডন পাওদেল ও বলডী ওদলভ ব্যাদডন পাওদেল এ  যুগ্ম জন্ম সেবি উের্াপদন  

িসিযদে। ওোগি এই we‡kl সেনদক বকন্দ্র কদ  গাইড সবদশ্ব  152 টি বেশদক পৃসিবী  িকল প্রান্ত বিদক সেনটি 

উের্াপন ক া  জন্য আেন্ত্রে জানাে এবাং প্রসতবছ  একটি প্রসতপাদ্য সবষে সনধ ল াে ও Activity pack 

বপ্র ে কদ । এ প্রসতপাদ্যদক বকন্দ্র কদ  গাইদড  িকল িেস্যভুক্ত বেশ নানা কে লসূিী ও প্রকল্প প্রেেন কদ  

িাদক। 2021 এ সবশ্ব সিন্তা সেবদি  প্রসতপাদ্য হদি “ Let’s Stand Together for Peace” P‡jv 

শাসন্ত প্রসতষ্ঠাi j‡ÿ¨ GKwÎZ nB। 
hy‡×i Aemvb A_© kvwšÍ bq| kvwšÍ n‡jv mK‡ji AvZ¥gh©`v, myiÿv I m¤§vb cÖwZôv| kvwšÍi msÁv wfbœ wfbœ 

e¨w³i wbKU wfbœ| Kv‡iv Kv‡Q kvwšÍ A_© e¨w³MZ myL, Kv‡iv Kv‡Q Avevi wcÖqR‡bi nvwmgvLv gyL, †KD 

Avevi mgvR †_‡K Ø›`Ñmskq, Ryjyg I RNb¨ AvPib¸‡jvi Aemvb NwU‡q kvwšÍ cÖwZôv Ki‡Z Pvq| kvwšÍ 

cÖwZôv ej‡Z †evSvq, †m KviY¸‡jv wPwýZ K‡i myôyfv‡e mgvavb Kiv hv gvby‡l gvby‡l nvbvnvwb I Ø›` 

ˆZwi K‡i| G j‡ÿ¨ mKj Í̄‡ii gvby‡li g‡a¨ wbi‡cÿ I cigZmwnÂy g‡bvfve M‡o Zzj‡Z n‡e Ges wfbœ 

wfbœ gvby‡li wfbœZv‡K MÖnY Kivi gva¨‡g Avgiv kvwšÍ cÖwZôv Ki‡Z cvi‡ev| 

 
 সবশ্ব গাল ল গাইডস্ ও গাল ল স্কাউটm& িাংস্থা  এেন একটি িাংগঠন র্া সবদশ্ব শাসন্ত প্রসতষ্ঠা I ‡bZ„Z¡ weKv‡k 111 eQi hver কাজ কদ  র্াদি। আ  

এই আনন্দঘb পস দবদশ অতেন্ত আদবদগ  িাদি উদেখ ক দত িাই বর্, সবশ্ব গাল ল গাইডস্ ও গাল ল স্কাউটm& িাংস্থা ওোগি  এ বছ  বনাদবল শাসন্ত 

পু স্কাদ   জন্য েদনানীত হদেদছ। IqvM‡mi m`m¨fy³ †`k wn‡m‡e  বাাংলাদেশ গাল ল গাইডস্ এদিাসিদেশনI GB †MŠi‡ei mgvb  অাংশx`vi | 

শাসন্ত প্রসতষ্ঠাq সনপীসিত োন্যদষ  পাদশ ùvিাদত সবশ্বe¨vcx MvBW m`m¨iv িো প্রস্তুত। ওোগm& এ  সবসভন্ন প্রকল্প বর্েন  Stop the 

Violence, Free Being Me ইতোসেi পাশাপাসশ বাাংলাদেশ গাল ল গাইডস্ এদিাসিদেশন সনজস্ব কে লসূিী  োধ্যদে শাসন্ত  জন্য কাজ 

কদ  hv‡”Q|   
 

কদ ানাকালীন দূদর্ লাদগ MvB‡Wi mKj AÂj সুসবধা বসিত োন্যদষ  পাদশ mvnv‡h¨i nvZ evwo‡q w`‡q‡Q| আসি লক অন্যোন ও জীবাণূনাশক হোন্ড 

স্যাসনটাইজা , োস্ক ইতোসে বপ ৌঁদছ বেবা  জন্য MvBW m`m¨iv অগ্রYx f~wgKv cvjb K‡i। আে া গসব লত িাধা দে  পাদশ ùvিাদত বপদ । গাইড 

এদিাসিদেশ‡bi কে লকতলা-কে লিা ীদে  01 সেদন  ববতন ও অন্যান্য বস্বিাদিবী িেস্যদে  আসি লক অন্যোদন আে া আপেকালীন তহসবল গঠন 

ক দত িযে হদেসছ। এ র্াবৎ আে া বর্েন শাসন্ত  েশালধা ী হদে কাজ কদ  র্াসি, বিই শাসন্ত  েশালদক আে া প্রজ্জসলত  াখদত িাই, িা পাদশ 

সনভূ সনভূ েশালদক আদ া প্রজ্জসলত ক দত িাই| এদক এদক আে া প্রদতেদকই বর্ন শাসন্ত  েশালধা ী হদে উঠদত পাস  আোদে  বিই প্রদিষ্ঠা 

অব্যহত _vK‡e । আ  তাই আে া েদনকস  আোদে  হলদে পাসখ, গাইড, ব ঞ্জা  ও িকল পর্ লাদে  িেস্য াই ওোগি এ  বনাদবল শাসন্ত পু স্কাদ   

েদনানেন অজলদন  mgvb অাংশীো । আে া আোদে  এই প্রোশ অব্যহত  াখদত িাই Ges আদ া নতুন উদ্যদে কাজ কদ  বর্দত িাই শাসন্ত প্রসতষ্ঠাে 

| আ  এi জন্য প্রদোজন িঠিক বনতৃত্ব এবাং আদ া প্রদোজন Diversity (সভন্নতাদক িাayবাে জানাদনা), Inclusion (একদি অাংশগ্রহে) 

& Equity (ন্যায্য বণ্টন) সনদে কাজ ক া। আে া র্সে এই সতনটি সবষেদক পুদ াপস  বুঝদত না পাস  তদব তা শাসন্ত প্রসতষ্ঠাে অন্ত াে হদে 

িাকদব। আে া প্রদতেদকই হদত পাস  বিই িদিতন বনতৃদত্ব  অাংশ| সভন্নতাদক গ্রহে কদ  এক িাদি নায্য বণ্টন সনসিত কদ  িলা  োধ্যদেই 

িম্ভব শাসন্ত প্রসতষ্ঠv। 2019 িাদল সবশ্ব সিন্তা সেবদি  প্রসতপাদ্য সবষে সছল বনতৃত্ব। 2020 িাদল আে া কাজ কদ সছ Diversity, 

Inclusion & Equity সনদে। পূদব ল  দুই বছদ   প্রস্তুসত  প  2021 িাদল অি লvৎ এই বছ  আোদে  লযে র্িাি ল বনতৃদত্ব  োধ্যদে শাসন্ত  

প্রোদশ কাজ ক া। 

 

Avmyb Avgiv ¯§ibxq GB w`bwU‡Z cÖwZÁv bevqb I wek¦ wPšÍv w`em Znwe‡j A_© `vb Kwi | mw¤§wjZ fv‡e wewfbœ ev Í̄eg~Lx c`‡¶c MÖnY 

K‡i Òwek¦ wPšÍv w`emÓ Gi cÖwZcv`¨‡K ¯̂v_©K K‡i Zzwj| 

 

2021 mv‡ji wek¦ wPšÍv w`e‡mi mKj D‡`¨vM mdj †nvK| 

 
                                              কাজী বজবুন্নছা ববগে 

09 ফাল্গুন 1427                                                                                                      জাতীে কসেশনা  

22 বফব্রুোস  2021                                                                                     বাাংলাদেশ গাল ল গাইডস্ এদিাসিদেশন                  

জাতীে কার্ লালে, গাইড হাউজ       


