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সম্প্রীতি, প্রাণ ও প্রকৃতি সুরক্ষায়



ররতিও সসকি উপকূলীয় রেলা কক্সবাোরতিতিক একটি কতিউতিটি ররতিও। উপকূলীয় িািুষের কথা িুষল ধরাই এই

ররতিওটি প্রতিষ্ঠার িূল রপ্রক্ষাপি। ররতিও সসকি হষব উপকূলীয় িািুষের সুখ-দু:খ, তিন্তা-রিিিা, আশা-আকাঙ্খা, িকক-
তবিষককর প্রতিধ্বতি। কক্সবাোষরর িিুি প্রেন্ম তবষশেকষর তকষশার-তকষশারী, ছাত্র-ছাত্রী, যুবসিাষের িষধে জ্ঞািতিতিক ও

িূলেষবাধসম্পন্ন একটি িািতবক সিাে তবতিি কাণ ররতিও সসকষির িূল প্রয়াস।

আিাষদর লক্ষে: জ্ঞািতিতিক, সম্প্রীতি ও িািবাতধকাষরর প্রতি শ্রদ্ধাশীল, িথে-প্রযুক্তি জ্ঞািসম্পন্ন স্থািীয় েিষ াষ্ঠী তবষশে

কওর িরুণ (িরুণী) সিতর করা; যারা একটি সিিা ও িোযেিাতিতিক  ণিাতিক সিাে প্রতিষ্ঠায় িূতিকা রাখষবি এবং প্রাণ-
প্রকৃতি সুরক্ষায় িৎপর হষবি।

আিাষদর উষেশে: কক্সবাোর রেলার িিুি প্রেন্ম, তবষশে কষর তকষশার-তকষশারীর িষধে জ্ঞাি িিকার সুষযা সিতর, 
িুক্তিযুষদ্ধর রিিিা ও িািবিাবাষদ উদ্বুদ্ধকরণ, সিতিক-সািাক্তেক িূলেষবাধসম্পন্ন, দক্ষ িরুণ সিাে প্রতিষ্ঠায় িথে ও

রযা াষযাষ র সুষযা সিতর করা।

আিাষদর রকৌশলসিূহ: উপষরাি লক্ষে ও উষেশে বাস্তবায়ষি ররতিও সসকষির কি ক-রকৌশলসিূহ হষলা তিম্নরূপ:
১. কক্সবাোষরর তকষশার-তকষশারী, িরুণ-যুবাষদর িষধে িথে-প্রযুক্তির অবাধ সুষযা ষক েিতপ্রয় করা এবং দক্ষিা

সিতরষি সহায়ক শক্তি তহষসষব িূতিকা রাখা।

২. বালেতবষয় ও পাতরবাতরক তিয কািি প্রতিষরাষধ েিসষিিিিা বকৃ্তদ্ধর পাশাপাতশ তকষশারী ও িারীর রযৌি ও প্রেিি

স্বাস্থেষসবা সম্পষকক সষিিিিা সিতর ও রসবা রপষি সহায়িা করা।

৩. িুক্তিযুষদ্ধর রিিিা তবকাশ, সম্প্রীতি ও িািবাতধকার, িারী-পুরুষের িষধে সিিা এবং সবেিেহীি িোযেিাতিতিক
সিাে প্রতিষ্ঠায় িিুি প্রেষন্মর িষধে ইতিবািক িূলেষবাধ  ষে রিালা।
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৪. প্রাণ-প্রকৃতি, পাহাে-সিুদ্র ও েীবববতিত্রে সম্পষকক স্থািীয় েি ষণর িষধে সষিিিিা সিতর ও িাষদর সুরক্ষায়

সক্তিয় িূতিকা রাখষি উদ্বুদ্ধ করা।

৫. ররতিও সসকিষক স্থািীয় েিষ াটষ্ঠ তবষশেকষর িরুণ ও যুব সিাষের িষধে অিুষ্ঠাি পতরকল্পিা ও তিি কাণ তবেষয়

দক্ষিা বকৃ্তদ্ধর রক্ষত্র তহষসষব  ষে রিালা রযখাষি িরুণ ও যুবারা হাষি কলষি এই তবেষয় প্রতশক্ষণ রপষি পাষর এবং িারা িা

রসাশোল তিতিয়া বেবহার করার সিয় কাষে লা ষব। পাশাপাতশ স্থািীয় েি ণষক ররতিও’র কায কিষি সম্পিৃকরষণর িাধেষি

িাষদর েীবি িাষির পতরবিকি করা।

৬. রসবাদািকারী তবতিন্ন সরকাতর-রবসরকাতর প্রতিষ্ঠাি ও সংস্থার সষে সাধারণ িািুষের সংষযা স্থাপি এবং

রযা াষযা প্রতিষ্ঠা করা যাষি িারা প্রষয়ােিীয় প্রতশক্ষণ, রসবা ও ঋণ সুতবধা রপষি পাষর। পাশাপাতশ স্থািীয় উষদোিা
তবষশেকষর িরুণ ও িারী উষদোিা সিতরর সুষযা সৃটি।

৭. সবতিক েলবায়ু পতরবিকষির প্রিাষব ক্ষতিগ্রস্তেিষ াটষ্ঠর খাদে, কৃতে, িৎসে, বাস্তুসংস্থাি ইিোতদর ওপর
রযসিস্ত প্রিাব পষে রসগুষলা রিাকাষবলায় িাষদর সষিিিিা ও সক্ষিিার বকৃ্তদ্ধষি সহায়িা করা।

৮. তবতিন্ন প্রাকৃতিক ও িািবসৃি দুষয কাষ র কারষণ প্রাণ-প্রকৃতির ক্ষয়-ক্ষতি কিাষি সিককবাি কা, দুষয কা পূব কবিী, 
দুষয কা কালীি ও পরবিী করণীয় সম্পষকক োিাষিা।

৯. স্থািীয় িরুণ যুবাষদর িষধে িাদক রসবি, পািার ও বেবসাসহ অিোিে অপরাধিূলক কি ককা-র যাষি েতেি
হষি িা পাষর রসেিে তবতিন্নজ্ঞাি, সাংসৃ্কতিক কি ককা-র সম্পিৃ হষি উদ্বুদ্ধ করা। এছাো িাদক পািার এবং তবষদষশ অববধ

অিুপ্রষবশ ররাষধ সটিক িথে প্রদাি ও সরকাতর-রবসরকাতর রসবািূলক প্রতিষ্ঠাষির সাষথ রযা াষযা স্থাপি।
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সতহংসিা

উগ্রবাদ

েেীবাদ

পরিি সতহষু্ণিা

সািাক্তেক –সাম্প্রদাতয়ক সম্প্রীতি।

ৈর্ বত্র ৈকলধেদেেৈড িংৈতা ওৈড িংৈতাজডেত

মৃতয য াে উদেখদ াগ্য  াদেকডমদেআো



ৈড িংৈতা

সতহংসিা রকাি বেক্তি বা র াটষ্ঠর এিি এক

িরি িািতসক অবস্থা যা তিষের বা র াষ্ঠীর

তবিাস ও িিবাদষক প্রতিষ্ঠা করষি ঝ ো-
ঝাটি, হািাহাতি, িারািাতর, অতি সংষযা , রবাি
তবষফারণসহ িািা সংঘািিয় পতরতস্থতির সটৃি

কষর যার ফষল েীবিহাতিসহ বেক্তি ও রাষ্ট্রীয়

সম্পষদর বোপক ক্ষতি এবং সািাক্তেক ও ধিীয়

সম্প্রীতি িি হয়।



উগ্রর্াে:

রকাি বেক্তি বা র াষ্ঠী; সািাক্তেক, সাংসৃ্কতিক, 
রােবিতিক ও ধিীয় িরি তবিাষস উদ্বুদ্ধ হষয়

রয রকাি পন্থায় তিষের বা র াটষ্ঠর িিািি

প্রতিষ্ঠা করার েিে অষিের িিািি ও

তবিাষসর স্বাধীিিাষক গুরুত্ব িা রদওয়া।



জঙ্গীর্াে

সাধারণ বেবহাষর, েতে হল একেি

রেরাপ্রবণ বেক্তি রয তিক্তিিিাষব

সতহংসিাষক বেবহার কষর িা। েেী বলষি

রসসব বেক্তি বা দলষক তিষদকশ করা রযষি

পাষর যারা আিিণাত্নকআিরণ বা

িষিািাব প্রদশ কি কষর। েেী শব্দটিষক

িাষঝিষধে সিাসী বা সশস্ত্র তবষদ্রাহীর তবকল্প

উিি-প্রতিশব্দ তহষসষব বেবহার করা হয।



পেমতৈড ষু্ণতা

সিাষে তবতিন্ন রশ্রণী, রপশা ও ধষি কর
অিুসারী বেক্তির িি প্রকাষশর স্বাধীিিা

এবং অষিের িিািষির প্রতি শ্রদ্ধা ও

সহিশীলিা প্রদশ কিষক পরিিসতহষু্ণিা

বষল। ইসলাষির পতরিাোয় কাষরা কথায়, 
কাষে বা আিার-বেবহাষর রকাষিা রকি

রিাধাতিি বা উষিক্তেি িা হষয় সধয ক, সংযি, 
সিষঝািা ও সহিশীলিার পন্থা অবলম্বি

কষর স্বীয় কিকবে পালি করাই

পরিিসতহষু্ণিা।



ৈামাজজকওৈাম্প্রোডেক

ৈম্প্রীডত

সািাক্তেক ও সাম্প্রদাতয়ক সম্প্রীতি

একটি রদশ বা সিাষে বহু োতি, ধি ক, বণ ক, 
র াত্র ও িাোিােীর িািুষের বসবাস।

বসবাসরি এসব স¤প্রদার িািুষের িধেকার
ঐকে, সংহতি ও সহষযাত িার িষিািাবই হষলা
সা¤প্রদাতয়ক স¤প্রীতি। সা¤প্রদা তয়ক স¤প্রীতি
িািুষের িষধে সধয ক, সহিশীলিা, সহিতি কিা ও

শ্রদ্ধাষবাষধর তবকাশ ঘিায়।



আপোেমতামত?..


