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অষ্টম যুব ছায়া সংসদ 

খাদ্যের পুষ্টষ্টমান ষ্টনষ্টিত করদ্যত হদ্যব :ষ্টিকার 

 

দদদ্যে খাে অপচয় দরাদ্যে সারু্কলার ইদ্যকানষ্টম সবদ্যচদ্যয় কার্কুর ভূষ্টমকা রাখদ্যত পাদ্যর। এ জন্য সারু্কলার ইদ্যকানষ্টম তথা ষ্টবরামহীনভাদ্যব 

সম্পদ্যদর পুনর্ব্ুবহার নীষ্টত গ্রহণ করার পরামে ুষ্টদদ্যয়দ্যছন জাতীয় সংসদ্যদর ষ্টিকার ড. ষ্টেরীন োরষ্টমন দচৌধুরী। গতকাল েষ্টনবার ঢাকা 

ষ্টবশ্বষ্টবোলদ্যয়র নবাব নওয়াব আলী দচৌধুরী ষ্টসদ্যনট ভবদ্যন 'খাে অপচয় দরাে, পুষ্টষ্টকর ও ষ্টনরাপদ খাে ষ্টনষ্টিত করুন, যুব ক্ষমতায়দ্যন 

অগ্রাষ্টেকার ষ্টদন' প্রষ্টতপাে ষ্টনদ্যয় বাংলাদ্যদে যুব ছায়া সংসদ্যদর অষ্টম অষ্টেদ্যবেদ্যন প্রোন অষ্টতষ্টথর বক্তদ্যর্ব্ এই পরামে ুদদন ষ্টতষ্টন। 

 

বাংলাদ্যদে যুব ছায়া সংসদ্যদর অষ্টেদ্যবেদ্যন ঢাকা-১৩ আসদ্যনর ষ্টবদ্যরােীদলীয় সংসদ সদস্য সাষ্টদয়া বাদ্যতন যূষ্টথর আনীত প্রস্তাদ্যবর ওপর 

জাতীয় সংসদ্যদর সংসদীয় ষ্টনবাুচনী এলাকার আদদ্যল ৩০০ জন এবং সংরষ্টক্ষত নারী আসদ্যনর ৫০ জন- দমাট ৩৫০ জন সংসদ সদস্য 

প্রষ্টতষ্টনষ্টেত্ব কদ্যরন। আদ্যলাচনায় অংে দনন ২৫ জন সরকাষ্টর ও ষ্টবদ্যরােীদলীয় সংসদ সদস্য। আদ্যলাচনায় উত্থাষ্টপত প্রস্তাবটি সবসুম্মষ্টতক্রদ্যম 

গৃহীত হয়। অনুষ্টিত অষ্টেদ্যবেদ্যন সহদ্যর্াষ্টগতা কদ্যর বাংলাদ্যদে  অষ্টেকার ফাউদ্যেেন, হাঙ্গার ষ্টি ওয়ার্ল্ু ও ইয়ুথ অযাদ্যগইনস্ট হাঙ্গারসহ 

দদদ্যের ৪০টি দেচ্ছাদ্যসবী সংগঠন। 

 

ড. ষ্টেরীন োরষ্টমন দচৌধুরী বদ্যলন, বতমুাদ্যন বাংলাদ্যদে উৎপাদন র্ব্বস্থায় সমৃষ্টি অজনু কদ্যরদ্যছ। এখন আমাদ্যদর উষ্টচত চাষ্টহদার সদ্যঙ্গ ষ্টমল 

দরদ্যখ কতটা উৎপাদন করদ্যত পারষ্টছ, তা ষ্টবদ্যবচনা করা এবং পুষ্টষ্টর ষ্টদদ্যক নজর দদওয়া। 

 

খাবাদ্যরর পুষ্টষ্টগুদ্যণর কথা উদ্যেখ কদ্যর ষ্টিকার বদ্যলন, আমরা ক্রমান্বদ্যয় ফাস্টফুদ্যডর ষ্টদদ্যক ঝুঁদ্যক পড়ষ্টছ; ষ্টকন্তু ফাস্টফুড োদ্যস্থযর জন্য 

ক্ষষ্টতকর। আমাদ্যদর তা পষ্টরহার করদ্যত হদ্যব। আমাদ্যদর খাে ষ্টনবাুচদ্যনর সময় খাদ্যের পুষ্টষ্টগুদ্যণর কথা ষ্টবদ্যবচনা করা উষ্টচত। 

 

বাংলাদ্যদে যুব ছায়া সংসদ্যদর ষ্টবতদ্যকরু প্রেংসা কদ্যর ষ্টিকার বদ্যলন, আষ্টম মদ্যন কষ্টর, এ রকম কার্কু্রদ্যমর মাধ্যদ্যম ষ্টবষয়ষ্টভষ্টিক জ্ঞানচচাুর 

দক্ষত্র ততষ্টর হদ্যব, র্া অতযন্ত ভাদ্যলা ষ্টদক। এদ্যত র্ব্ষ্টক্তর মদ্যধ্য মুক্তষ্টচন্তার ষ্টবকাে ঘদ্যট এবং মুক্তষ্টচন্তার চচাু হয়। এ রকম ষ্টবতক ু

প্রষ্টতদ্যর্াষ্টগতার মাধ্যদ্যম বাকোেীনতার চচাু হয় এবং পরমতসষ্টহষ্ণুতা ততষ্টর হয়। এটি গণতন্ত্র রক্ষায় সহায়ক। 

 

অনুিাদ্যন ষ্টবদ্যেষ অষ্টতষ্টথ ষ্টছদ্যলন ঢাকা ষ্টবশ্বষ্টবোলদ্যয়র উপাচার্ ুঅধ্যাপক ড. দমা. আখতারুজ্জামান, সংসদ সদস্য অযাদ্যরামা দি, কৃষ্টষ 

মন্ত্রণালদ্যয়র সাদ্যবক সষ্টচব আদ্যনায়ার ফারুক, হাঙ্গার ষ্টি ওয়াদ্যর্ল্ুর কাষ্টি ষ্টডদ্যরক্টর আতাউর রহমান ষ্টমটন। সভাপষ্টতত্ব কদ্যরন সবদুলীয় 

সংসদীয় গ্রুদ্যপর (এষ্টপষ্টপষ্টজ) মহাসষ্টচব ও আমার অষ্টেকার কষ্টমেদ্যনর দচয়ারপারসন ষ্টেষ্টের েীল। 


