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Resolution on Youth 

THE FUTURE IS OURS, THE FUTURE IS NOW! 

 

কাজের েগত দ্রুত পররবরতিত হজে এবং ককারিড মহামারী তরুণজের েন্য পরররিরত আরও প্ররতকূল কজর 

তুজলজে। কবকারত্ব, অরন্শ্চিত চুশ্চি, কম মেরুর এবং সামাশ্চেক রন্রাপত্তার সজু াগ ন্া থাকা কবরিরিাগ তরুণ 

কমীজের কেজে স্বািারবক রবষয় হজয় ো াঁরিজয়জে। 

কেড ইউরন্য়জন্ তরুণজের অংিগ্রহজণর মাো কম। ইউরন্য়ন্গুরলজক অবিযই সশ্চিয়িাজব এই 

প্রবণতাগুরলজক পররবতিন্ করার েন্য কাে করজত হজব ক ন্ তরুণ সেসযজের েন্য, তাজের রন্ে রন্ে 

ইউরন্য়জন্ তাজের ইো অনু্ ারয় সশ্চিয় হজত পারার সুজ াগ থাজক, প িাপ্ত অথ িসংিান্ এবং কন্তা রহসাজব 

তাজের সশ্চিয়তা এবং বৃশ্চি রন্শ্চিত করা  ায়। এজত কজর রবশ্ববযাপী কেড ইউরন্য়ন্ আজদালজন্র িরবষযত 

রন্শ্চিত করা  াজব। 

 

ইউরন্য়ন্গুরলজত তরুণ কমীজের অংিগ্রহণ রন্শ্চিত করার েন্য আমরা রন্ম্নবরণ িত োরবসমূহ কপি কররে: 

১. আমরা তরুণদের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী েদের অংশ সহদিদে যুক্ত হওয়ার োসে কসর 

কবরিরিাগ তরুণ কমীরা কেড ইউরন্য়জন্র মূলযজবাধ ধারণ কজর থাজক, এবং শ্ররমজকর েন্য িশ্চিিালী 

ইউরন্য়ন্ গজি কতালার কেজে  ুব কণ্ঠস্বর রন্শ্চিত করা অজন্ক গুরুত্বপূণ ি । তরুন্ শ্ররমকজের অংিগ্রহণ ও 

তাজের অগ িান্াইে করা ও কম িিল এবং সমাজে তরুন্রা ক সকল সমসযার সম্মরুেন্ হয়, তা কমাকাজবলা 

করার েজন্য ককাজন্া রসিান্ত কন্য়া বা মুি রসিান্ত কা িকর করার সময় তরুণ সেসযজের অবিযই কেরবজল 

আসন্ থাকজত হজব।  

২.  ইন্ডাসিঅে যুে অংশগ্রহণ েৃদ্ধদ্ধর জন্য সন্দরট পন্থা োস্তোয়ন্ করদে 

ইন্ডারিঅল সশ্চিয়িাজব তার অরধিুি সেসযজের উতসারহত করজব  াজত সমস্ত রিল্প কা িিম,শ্চেএফএ 

মরন্েররং করমটে এবং রসিান্ত গ্রহজণর কাঠাজমাজত তরুণজের অংিগ্রহণ বৃশ্চি পায়। 
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৩. আমরা যুে িংগঠদন্র প্রচারাসিযাদন্র োসে কসর। 

 রে ইউরন্য়ন্গুরল তরুণ কমীজের প্ররতরন্রধত্ব করার রবষয় গুরুজত্বর সাজথ রন্জয় থাজক, ইন্ডারিঅল কলাবাল 

ইউরন্য়ন্ এবং এর অরধিুিজের কন্তৃবৃজদর উরচত সুরন্রেিষ্ট প্রচারারি ান্গুজলায় সহায়তা প্রোন্ করা। তরুণ 

কমীজের সংগটঠত করার েন্য প িাপ্ত সম্পে,বাস্তবসম্মত বাজেে এবং প িাপ্ত সময় কসসব কেজি কফাকাস 

করা উরচত ক খাজন্ কেড ইউরন্য়জন্র প িাপ্ত কাঠাজমা বা সম্পে কন্ই। 

৪. আমরা আঞ্চসেক এেং আন্তজজাসতক িক্ষমতা েৃদ্ধদ্ধ সেসন্ময় কম জিূসচর োসে কসর। 

রবশ্ববযাপী সেমতা ততরর করজত এবং আমাজের ইউরন্য়জন্র সমস্ত কম িজেজে তরুণজের েরিত করজত ও 

সফল হজত হজল আমাজের সারা রবজশ্বর অন্যান্য তরুণ কমীজের সাজথ সম্পকি গজি তুলজত হজব।  বু 

েমতায়ন্ কম িসচূী এবং  বু রিোর সুজ াগ এবং রবরন্ময় কম িসচূী আমাজের এজক অপজরর কাে কথজক 

কিখার এবং তরুণজের সম্পৃি করার আরও িাল উপায় ততরর করার সজু াগ এজন্ কেজব। 

৫. আমরা যুে ও যুে-ন্ারীোেী একাদেসমর োসে কসর 

ইয়ুথ অযারিরিস্ট এবং ইয়থু কফরমরন্স্টজের রন্িিরজ াগয কন্তা রহজসজব প্রস্তুত করজত, সটঠক কাঠাজমা এবং 

প িাপ্ত প্ররিেণ (সেমতা বৃশ্চি) প্রজয়ােন্। তাই, আঞ্চরলক ও োতীয় প িাজয় এই একাজডরমগুজলা িাপন্ 

করা ক জত পাজর।  

৬. আমরা আমাদের িসেষ্যত িংক্রান্ত িকে আদোচন্ায় তরুণদের অংশগ্রহণ োসে কসর। 

তরুণজের কাে আেকাল অরন্িয়তার, চুশ্চিরিরত্তক রন্রাপত্তাহীন্তা এবং মেরুর রন্রাপত্তাহীন্তার সমাথ িক 

হজয় োরিাঁ জয়জে। আমরা কিািন্ কােএবং মান্সম্পন্ন চাকররর োরব করর  া সমস্ত তরুণ কমীজের রন্রাপত্তা 

এবং আত্মরবশ্বাজসর সাজথ িরবষযত পররকল্পন্া করজত কেয় এবং এটে রন্শ্চিত করার একমাে উপায় হল ক ৌথ 

েরকষাকরষ চুশ্চি এবং কম িসংিান্ ন্ীরত রন্জয় আজলাচন্ার সময় তরুণ কমীজের অন্তিুিি করা। 

৭. আমরা সেঙ্গ-সিসিক িসহংিতার অেিাদন্র োসে জান্াই।  

রলঙ্গ-রিরত্তক সরহংসতা এখন্ও রবেযমান্। কম িজেজে এবং আমাজের ইউরন্য়জন্র মজধয এখন্ও ক ৌন্ হয়রারন্ 

ঘেজে। আমরা, ইন্ডারিয়াজলর তরুণগণ, রলঙ্গ রিরত্তক সরহংসতাজক ন্া বরল! আমরা ন্ারীজের েন্য রন্রাপে 

িান্ চাই। আমরা আমাজের সমস্ত ইউরন্য়জন্ এবং কম িজেজে রলঙ্গ সজচতন্তা প্রচার চাই, এবং আমরা োরব 

করর ক  আইএলও কন্জিন্িন্ 190, আমরা প্ররতরন্রধত্ব করর এমন্ সমস্ত কেি দ্বারা অনু্সমথ িন্ করা কহাক! 

৮. আমরা িমান্ চাকসর, িমান্ বেতন্ এেং িমান্ অসিকার োসে কসর।  

তবষজমযর কারজণ, তরুণীরা আরও অরন্িয়তা, কবকারত্ব এবং োররজযযর রিকার হয়। আমাজের রিজল্প কম িরত 

তরুণ কমজয়জের অংিগ্রহণ বািাজত হজব এবং তরুণ কমজয়জের, রবজিষ কজর এমন্ চাকররগুজলাজত  া কথজক 

তারা ঐরতহযগতিাজব বাে পজিজে, কসখাজন্ তাজের কম িসংিাজন্র েন্য প্রচারণা করজত হজব,  
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৯. আমরা এমন্ ইউসন্য়ন্গুসের োসে কসর বযখাদন্ প্রদতযদকর মতামতদক িম্মান্ করা হয়। 

আমরা ইন্ডারিঅল এবং এর সহজ াগী সংিাগুরলজত গণতারিক এবং অন্তিুিশ্চিমূলক ইউরন্য়ন্ চাই ক খাজন্ 

ইউরন্য়ন্গুরল বয়স, রলঙ্গ, উত্স, ক ৌন্তা, োরত, সামাশ্চেক অবিান্, ধম ি বা সংসৃ্করতজিজে তবষময কজরন্া। 

আমরা তবষময মুি পৃরথবী চাই 

১০. আমরা একটট পয জাপ্ত কম জ-জীেদন্র িারিাময োসে কসর।  

েলবায়ু সংকে, কাজের েগজতর রূপান্তর এবং অরন্শ্চিত কম িসংিাজন্র বৃশ্চি, রগগ অথ িন্ীরতর বৃশ্চি এবং 

প্ল্যােফজম ির কাে, সজব িাপরর আমাজের িরবষযৎ কাজের েগজতর উপর উপর প্রিাব কফলজে। ন্তুন্ প্র ুশ্চির 

আগমন্ সাধারন্ত ন্তুন্ সম্ভাবন্ার েুয়ার খুজল কেয়; এজত কজর আমাজের কম ি-েীবজন্র িারসাময উন্নত 

করজণ সাহা য করজত পাজর। আমরা এই পররবতিন্ অবযহত রাখজত চাই. 

১১. আমরা কাদজর জগদতর িাদে িম্পসকজত বক্ষত্রগুসেদত ক্রমাগত এেং পয জাপ্ত প্রসশক্ষদণর োসে 

কসর।  

রিল্প খাজত কম িরত তরুণজের উন্নত করজত সেম কজর গজি কতালা এবং রসিান্ত গ্রহণ ও োরয়ত্ব গ্রহজণর 

লজেয তাজের হাজত েমতা প্রোন্ করা। 

১২. আমাদের যুে িংগটঠত প্রচারাসিযান্ িমে জন্ করার জন্য একটট যুে বযাগাদযাগ বন্টওয়াকজ 

োসে 

আমরা রবশ্বাস করর ক  আমাজের ইউরন্য়ন্গুরলজত তরুণজের রন্ ুি করার েন্য তরুণ কমীজের ন্ান্ান্ 

 ায়গায় থাকজত হজব। একটে  ুব ক াগাজ াগ কন্েওয়াকি ইউরন্য়ন্গুরলর ইরতবাচক বাতিা কিয়ার করজত 

সাহা য করজব,  ুবরা কীিাজব েরিত হজত পাজর তা কিখাজব করজব এবং ইউরন্য়ন্গুরল রবজশ্বর সমস্ত তরুণ 

কমীজের েন্য কীিাজব প্রজয়ােন্ীয়, তা কেখাজব।  

১৩. আমরা স্ট্যান্ডােজ চাকুসর চুদ্ধক্ত োসে কসর যা সেশ্বেযাপী িমস্ত তরুণ কমীদের অসিকাদরর 

সন্শ্চয়তা বেয়। 

চাকরর ও সামাশ্চেক রন্রাপত্তাজক হুমরকর মুজখ কফজল এমন্ প্রতযাবতিন্মূলক শ্রম আইন্ সংস্কার আমরা 

প্রতযাখযান্ করর। একটে প্রগরতিীল শ্রম আইন্ সংস্কার,  া চাকরর, আয় এবং সামাশ্চেক রন্রাপত্তার রন্িয়তা 

কেয়, তা রন্শ্চিত করজত ইন্ডারিঅল, তার সমস্ত সহজ াগীজের েন্য একটে উোহরণ হওয়া উরচত  

১৪. আমরা অরিজ্ঞতা এবং জ্ঞাজন্র িমাগত সংিমজণর আহ্বান্ োন্াই। রকন্তু, পূব িবতী প্রেজের দ্বারা  া 

অেিন্ করা হজয়জে, তার সবরকেু প্রতযাখযান্ কজর ন্া! এই কারজণই আমরা পরামি িমূলক কপ্রাগ্রাম কেখজত 

চাই ক খাজন্ আমরা আমাজের কন্তাজের সাজথ রবতকি এবং জ্ঞযান্ রবরন্ময় করজত পারর। 

 

উপজরাি অেিজন্র েন্য, আমরা ইন্ডারিঅল সহজ াগীজের সমথ িন্ করার েন্য আহ্বান্ োন্াই। আমরা 

আমাজের কন্তাজেরও আহ্বান্ োন্াই। আমরা আপন্ার সাজথ একসাজথ শ্ররমকজের িশ্চি বৃশ্চিজত এবং 

শ্ররমকজের অরধকার রোয় অবোন্ রাখজত চাই। আমাজের ইউরন্য়ন্গুরলর কাঠাজমার মজধয আরও িাল  বু 
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সংহতকরণ, অংিগ্রহণ এবং প্ররতরন্রধজত্বর েন্য িান্ িাগ কজর কন্ওয়ার সময় এজসজে। 

আমাজের তরুণ কমীজের, রন্জেজেরজক স্পষ্ট করজত হজব, আমাজের প্ররতফলন্ এবং আমাজের অবিান্জক 

পররমাশ্চেিত কজর তুলজত হজব। তাই, আমাজের এই প্ল্যােফম িগুরলজক কা িকর করার েন্য প্রজয়ােন্ীয় সংিান্ 

এবং কতৃিত্ব সহ তরুণজের েন্য সংররেত িান্, প্ল্যােফজম ির োরব করা  াজে। আমরা আঞ্চরলক ও 

আন্তেিারতক প িাজয় রন্জেজেরজক তুজল ধরজত চাই। আমরা চাই ক  এই প্ল্যােফম িগুরল ইন্ডারিঅল এবং এর 

সহজ াগীজের দ্বারা আনু্ষ্ঠারন্কিাজব স্বীকৃত কহাক ৷  

ইন্ডারিঅল এবং এর সহজ াগীজের আঞ্চরলক এবং োতীয়  ুব অরডেগুরলজক অগ্রারধকার কেওয়া উরচত,  া 

এই অঞ্চজল এবং োতীয় প িাজয়  ুবজের কাজের স্তর এবং সহজ াগীজের মজধয  ুব কাঠাজমা গঠজন্র 

স্পস্পয়ারজহড গঠন্ সম্পজকি অবরহত করজব। 

সাব-সাহারান্ অঞ্চজলর েন্য 

ইন্ডারিঅল রন্শ্চিত করজত চায় ক  রন্ব িারচত এসএসএ  ুব করমটে ইন্ডারিঅল এবং এর অরধিুি 

কাঠাজমাজত একীিূত হজয়জে  াজত করমটেজক কা িকর করা  ায় এবং  ুবজের কাঠাজমা োতীয়, আঞ্চরলক 

এবং তবরশ্বক উিয় প িাজয় প্ররতটষ্ঠত হয়। 

ইন্ডারিঅল এবং এর সহজ াগীরা ইউরন্য়জন্র রসিান্ত গ্রহজণর প্রশ্চিয়া সহ সমস্ত ইউরন্য়ন্ কা িিজম 

সশ্চিয়িাজব েরিত এবং সম্পূণ িরূজপ একশ্চেত হওয়ার েন্য তরুণ কমীজের সেমতা এবং েেতা রবকাজির 

েন্য স্ব-উজেযাজগ সজচতন্ প্রজচষ্টা চালাজব। আঞ্চরলক কা িরন্ব িাহী করমটেজক, রিো ও েেতা বৃশ্চির উজেজিয, 

 ুব প্ররতরন্রধজের আমিণ োন্াজন্ার কথা রবজবচন্া করা উরচত। 

 


