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উত্তরণের গল্প  
 

ঝণর পড়া সম্ভাবনাময়ী সাধারে ছাত্র-

ছাত্রীণদরণে নিক্ষা বনৃত্ত নদণয় তার িলার পথ 

সুগণমর জনয বাাংলাণদি ইউণগন্ড ফরডারাং 

ই. ফাউ এর জন্ম। জন্মলগ্ন থথণে এই 

সাংগঠন অণনে ছাত্র-ছাত্রীণদর নিক্ষা বনৃত্ত 

নদণয় অনুণেরো থদয়ার থিষ্টা েণর আসণছ।  

ছাত্র-ছাত্রীণদর থসই গল্পগুণলা আণজা 

অণনণের োণছ হয়ত অজানা। যাণদর 

অজজন, েৃতজ্ঞতা আমাণদর আণরা থবনি 

অনুণেরো নদণয়ণছ থসই গল্পগুণলা জণুয়ণলর 

মণতা আণরা হাজার হাজার অনুণেরোর গল্প 

ততনর েরণব থসই স্বপ্ন ননণয়ই সবার সাণথ 

থিয়ার েরনছ। েথম দুটি গল্প যাণদরণে ননণয় 

থলখা তাণদরণে আনম সরাসনর নিনন না। 

তাণদর খুব োণছর থলােণদর থথণে আনম 

তাণদর গণল্পর অনুেনপ সাংগ্রহ েণরনছ।  

 

অনুগল্প-১ 

িাঙ্গাইল থজলার গয়হাটা ইউনিয়নির কনিয়া 

গ্রাণমর জণুয়ল নময়া। থয গ্রাণমর থযখাণন 

োথনমণের পর অনধোাংি নিশু পড়াণলখা 

থছণড় সাংসাণরর হাল ধরণতা থসই গ্রাণমর এে 

সাধারে েৃষে বাবার সন্তান জণুয়ল নময়া। 

পাাঁি ভাই থবাণনর নবিাল সাংসার নপতা মারা 

যায় ২০০৮ সাণল তারপর থথণে তার বড় 

ভাই থ াড়ার গানড় িানলণয় সাংসাণর হাল ধণর 

এবাং তার পণক্ষ জণুয়ণলর পরাণলখার খরি 

বহন েরা দুুঃসাধয হণয় পণড় এই 

অননশ্চয়তার মাণঝ তার পড়াণলখার নেছুিা 

সহায় হয় বাাংলাণদি ইউণগন্ড ফরডারাং ই. 

ফাউ … বােী গল্প ননণির নিটঠণত  
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অনুগল্প-২ 

িাঙ্গাইল থজলার আনরকজি রানেি নময়া, 

নিতা মারা যাওয়ার ির অনিশ্চয়তার মান  

িনে এই হতদনরদ্র িনরবানরর অদময 

নেণিাণরর। 

 

 

 

তার স্বপ্নযাত্রার পথ েণ্টোেীে জ হণত থদয়নন 

বাাংলাণদি ইউণগন্ড ফরডারাং ই. ফাউ। 

সম্ভাবয সহণযানগতার হাত বানড়ণয় নদণয় তার 

পড়াণলখার পথ েণরণছ অগ্রসরমান। 
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নতুন সদসয ননয়মাবলী 

নতুন সদসয হওয়ার ননয়ম এবং ননণদেনিকা 

 

বাাংলাণদি ইউণগন্ড ফরডারাং সদসযণদর 

আনথ জে অনুদাণনর নভনত্তণত তার থসবা েম জ 

পনরিালনা েণর যাণে। এই থসবা েণম জর 

পনরসর আণরা বদৃ্ধি  েরার জনয সব জদা নতুন 

সদসয আহবান েণর থাণে। এখাণন দুই 

েযািাগনরণত সদসয হওয়া যায়- ছাত্র আর 

েম জজীবী। েযািাগনর অনুযায়ী আনথ জে 

অনুদাণনর পনরমান ও ননধ জানরত হণয় থাণে। 

এই অনুদাণনর পনরমান ছাত্র েযািাগনর 

মানসে ৩ ইউণরা আর েম জজীবী েযািাগনর ১০ 

ইউণরা। উৎসুে থয থেউ এই সাংগঠণনর 

সদসয হণত পাণর যার ননয়মাবলী খুব সহজ। 

থয থেউ অনলাইণন সরাসনর ননণির নলণে 

নগণয় ননণজর তথয নদণয় সসসয হণত পাণর। 

সদসয্ হওয়ার নলেুঃ  

http://www.bangladesch-

jugendhilfe.de/jugendhilfe/Controls/mem

bership.php?lang=en 

আবার থেউ িাইণল সদসয না হণয় অনুদান 

নদণত পাণর। তার জনয ননণির নলণে নিে 

েরণত পাণরন। 

এেোলীন অনুদান থদওয়ার নলেুঃ 

http://www.bangladesch-

jugendhilfe.de/jugendhilfe/Controls/dona

tion.php?lang=en 

শুধু অনলাইণন এই োয জক্রম সীমাবি না, এই 

থস্বোণসবী সাংগঠণন জনড়ত থয থোন 

সদসযণদর সাণথ ননণজর স্বনদোর েথা েোি 

েণর আপনন বা আপনারা হণত পাণরন নতুন 

সদসয। তণব থেন নয় ? আপনন হণয় যান 

আমাণদর পনরবাণরর সদসয। বানড়ণয় থদন 

দুুঃস্থ অদময আত্মেতযয়ী থস সব হার না মানা 

অন্তুঃ োন বাাংলাণদিী ছাত্র-ছাত্রীণদর তণর 

আপনার হাত। েনব তাইণতা বণল থগণছন 

”সেণলর তণর সেণল আমরা েণতযণে থমারা 

পণরর তণর”। আপনার আমার স্মনমনলত 

েণিষ্টায় আণলা থদখুে সম্ভাবনাময়ী নতুন 

েজন্ম। যাণদর আণলার মিাল আণলানেত 

েরণব আমার আপনার নেয় স্বণদি 

বাাংলাণদি। আপনার েতযািায় আমরা আজ 

... 

েথায় থতা আণছ দণির লাটঠ এণের থবাঝা... 

http://www.bangladesch-jugendhilfe.de/jugendhilfe/Controls/membership.php?lang=en
http://www.bangladesch-jugendhilfe.de/jugendhilfe/Controls/membership.php?lang=en
http://www.bangladesch-jugendhilfe.de/jugendhilfe/Controls/membership.php?lang=en
http://www.bangladesch-jugendhilfe.de/jugendhilfe/Controls/donation.php?lang=en
http://www.bangladesch-jugendhilfe.de/jugendhilfe/Controls/donation.php?lang=en
http://www.bangladesch-jugendhilfe.de/jugendhilfe/Controls/donation.php?lang=en
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  আমাণদর পনরনচনত  

বাাংলাণদি ইউণগন্ড ফরডারাং তার জন্মলনি (এনেল ২০০৮) থথণে ছাত্রছাত্রীণদরণে নিক্ষা বনৃত্ত েদান েণর 

আসণছ, যার থসবা োয জক্রম আজ বাাংলাণদণির ২০ টি থজলায় অনধভুক্ত । ১৫৯ জন সদসযণদর সরাসনর আনথ জে 

সহায়তায় পনরিানলত এই সাংগঠণনর পনরিালনা খরি ১০.৬০% (যা বাাংলাণদণি িাো পাঠাণনার সানভজস িাজজ 

নহণসণব বযায় হণয় থাণে) 

 

এে নজণর বাাংলাণদি ইউণগন্ড ফরডারাং 

·        ২০১৪ সাণল সব জণমাি ২৯৩ জন ছাত্র-ছাত্রীণে বনৃত্ত েদান েণর 

·        ২০১৫ সাণল সব জণমাি ২৯৯ জন ছাত্র-ছাত্রীণে বনৃত্ত েদান েণর 

·        বতজমান সদসয সাংখযা ১৫৯ জন 

·        থসবা আওয়াতাভুক্ত থজলা ২০ 

·        পনরিালনা খরি ১০.৬০% 

·        নতুন পনরিালনা েনমটি - ২০১৬ 

 থিয়ারপাস জন- জনাব থমাহাম্মদ আব ুফানহম 

 থডপুটি থিয়ারপাস জন- জনাব আননসুল হে 

 থডপুটি থিয়ারপাস জন- জনাব তানরেুজ জামান 

 থডপুটি থিয়ারপাস জন- জনাব রাজীব আহসান 

 থডপুটি থিয়ারপাস জন- জনাব থমাহাম্মদ থমায়াখরল ইসলাম 

 থোষাধযক্ষ- ডাুঃ. মাটিজন ব্রাউন 

 থসণক্রিানর- থবগম উরসুলা আইখলার 
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আগামী ২০১৬ 

গত ০৩ জনু ২০১৬ নবোল ০৭-৩০  টিোয়, 

বাাংলাণদি ইউণগন্ড ফরডারাং এর েনতষ্ঠাতা 

সদসয ডাক্তার মাটিজন ব্রাউণনর থিম্বাণর অনুটষ্ঠত 

হয় োয জেনর েনমটির সভা। 

 

দু- ণ্টা স্থায়ী এই সভায় এণজন্ডা থপি েণরন 

নতুন সভাপনত থমাহাম্মদ আবু ফানহম। সভায় 

উপনস্থত নছণলন োক্তন সভাপনত এবাং 

সাংগঠণনর েনতষ্ঠাতা দ্ধজয়াউল মনিে, তানরেুজ 

জামান, থমাহাম্মদ আব ু ফানহম, থমাহাম্মদ 

থমায়াখরল  ইসলাম, নরিাডজ আওয়ার, মাটিজন 

ব্রাউন, রাজীব আহসান, আব্দিুাহ আল মনজরু 

এবাং থহাসাইন থমাহাম্মদ তানলবুল ইসলাম। 

সভায় োধানয পায় থদণি িাো পাঠাণনা ননণয় 

উদ্ভুত সমসযা এবাং তার সমাধাণনর 

উপায়,বতজমান অথ জনননতে অবস্থা, নতুন সদসয 

বাড়াণনা, সামাদ্ধজে থযাগাণযাগ মাধযণম ননয়নমত 

োয জক্রম িালনা এবাং পুণরা বছণরর েম জ 

পনরেল্পনা।

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ছনব ১: সভায় উপনস্থত সদসযমণ্ডলী 

 

 


