
শিক্ষা প্রশিষ্ঠানে প্রনেি কনে দাশিত্ব নেওিা 

মার্ক  ট্রেইনার 

 

ইউননভানসকটি ট্রেনসডেন্ট ট্রেডরসা সুনিভানডর্ পদচু্ুত র্রার নসদ্ধাডের পর ভানজক ননয়া নিশ্বনিদুািডয়র ট্রিােক  অফ 
নভনজেরসডদর সামডন িকৃ্ততা র্রডেন নিক্ষার্থীডদর ট্রনতা নিিানর িােক  । (স্বত্ত্ব: এনপ ইডমডজস) 



োত্রজীিডন সাডির্ ট্রেনসডেন্ট ট্ররানাল্ড নরগান ইনিনয় অঙ্গরাডজু ইউডরর্া র্ডিডজর 
ননিকানচ্ত ট্রনতা নেডিন। জজক োউন নিশ্বনিদুািডয় পড়ার সময়র্ার ের্থম দটুি িের 
ট্রেনসডেন্ট নিি নিনেন নেডিন ট্রেনি েনতনননি। নতনন তাাঁর জনুনয়র িেডর োত্র 
সংগঠডনর ট্রনতার পডদ েনতদ্বনিতা র্ডরনেডিন, যনদও সফি িননন। 

নিশ্বজডুড় র্ডিজ েিাসডনর সামডন নিক্ষার্থীডদর মতামত তুডি িডর নিক্ষার্থীডদর 
গভানকডমন্টগুডিা। যুক্তরাডে ট্রযসি নিক্ষার্থী রাজনীনতডত আগ্রিী িয়, তারা এখান ট্রর্থডর্ 
িাসনর্াডজর এর্টি িাস্তি অনভজ্ঞতা িাভ র্ডর।  সতীর্থকডদর দ্বারা ননিকানচ্ত িডয় 
তারা সািারিত এর্ নিক্ষািডষকর ট্রময়াডদ দানয়ত্ব পািন র্ডর। তডি ওই এর্ িেডর 
তারা যা ট্রিডখ, তা অডনর্ সময় তাডদর পডুরা র্ুানরয়ারডর্ আডিানর্ত র্ডর ট্রতাডি।  

নেভানে ো কেনি হনে 

২০১২ সাডি িািকেনভডি ভানজক ননয়া নিশ্বনিদুািডয়র ট্রেনসডেন্ট ট্রেডরসা সুনিভাডনর 
অেতুানিত চ্াকুনরচু্ুনতর পর ওই নিশ্বনিদুািডয়র সু্টডেন্ট র্াউনিি ট্রনতারা 
ট্রসখানর্ার পনরচ্ািনা ট্রিাডেক র র্াডে ের্ািু িুাখুা দানি র্রডিন। সু্টডেন্ট 
র্াউনিডির এই দানি তখনর্ার গিমািুডম িুাপর্ েচ্ার িাভ র্ডর। এর পনরিনতডত 
পনরচ্ািনা ট্রিােক  ট্রিষ পযকে সুনিভানডর্ নফনরডয় আনার নসদ্ধাে ট্রনয়। 

 

জজক োউন নিশ্বনিদুািয় র্ুাম্পাডসর এই ননিকাচ্নী েচ্ানরভযাডনর ফ্লায়ারটি এখন নিখুাত িডয় ট্রগডে       
(উইনর্ডমনেয়া র্মনস) 

https://share.america.gov/americas-youngest-state-lawmaker/


২০১৫ সাডির ট্রম মাডস অনস্টডন ট্রেক্সাস ইউননভানসকটির সু্টডেন্ট গভানকডমন্ট নিপুি 
ট্রভাডে এর্টি নসদ্ধাে অনুডমাদন র্ডর। র্নডফোডরে ট্রনতা ট্রজফারসন ট্রেনভডসর এর্টি 
ভাস্কযক সনরডয় ট্রফিার দানি ট্রতাডি তারা। (দাস ের্থা অিুািত রাখার উডেডিু 
১৮৬০-এর দিডর্র শুরুর নদডর্ ট্রেনভডসর ট্রনতৃডত্ব দনক্ষডির ১১টি অঙ্গরাজু 
ননডজডদরডর্ ইউননয়ন ট্রর্থডর্ েতুািার র্ডর ননডয়নেি।) নিক্ষার্থীডদর িক্তিু িডিা, 
নিশ্বনিদুািডয়র উনচ্ৎ নয় “ট্রজফারসন ট্রেনভডসর ট্রসই সি মূিুডিাি অনুডমাদন িা 
েচ্ার র্রা, ট্রযগুডিা নিক্ষার্থীডদর সংগঠডনর ওপর আঘাত িাডন।” এই িক্তিু আজও 
অননষ্পন্ন এর্টি নিতডর্ক  অতুে গুরুত্বপূিক এর্টি ভূনমর্া পািন র্রডে। 

উডদ্বগ ের্াি র্রা োড়াও নিক্ষার্থী গভানকডমন্টগুডিা গুরুত্বপূিক িাডজেগুডিা নজরদানর 
র্ডর। ট্রিাল্ডাডর র্ডিারাডো নিশ্বনিদুািয়, ট্রযোর এর্ো িড় সরর্ানর নিক্ষােনতষ্ঠান, 
ট্রসখাডন নিক্ষার্থীডদর ট্রপেডন সরর্ানর িাডজডের পনরমাি নিিাি ২৪ নমনিয়ন েিার। 
এই িাডজে ট্রর্থডর্ অনু অডনর্ নর্েুর পািাপানি নিক্ষার্থীডদর নিনভন্ন ট্রসিা, 
নিশ্বনিদুািয় ক্রীড়া েনতডযানগতা এিং নিক্ষার্থীডদর নানারর্ম ের্ািনার খরচ্ ট্রমোডনা 
িয়।  

অশভজ্ঞিা মূল্যোে 

নিক্ষা সংক্রাে েযুনক্ত সরিরাির্ারী িড় েনতষ্ঠান ব্ল্ুার্ডিােক  ইনর্রডপাডরিডনর নসননয়র 
ভাইস ট্রেনসডেন্ট ট্রর্টি ব্ল্ে। নিক্ষার্থীডদর গভানকডমডন্ট জন িপনর্ি নিশ্বনিদুািডয়র 
নিক্ষার্থী সংগঠন এিং ওই র্ুাম্পাডসর চ্ারপাডির িানিডমার এিার্ািাসীর মডিু 
নিয়াডজাাঁ রক্ষার র্াডজর অনভজ্ঞতা ট্রর্টি ব্ল্েডর্ অডনর্ নর্েু নিনখডয়ডে। ব্ল্ে িডিন, 
‘মাডস এর্িার নিশ্বনিদুািডয়র ট্রেনসডেডন্টর সডঙ্গ সাক্ষাৎ র্রডত িডতা আমাডর্। ওখান 
ট্রর্থডর্ নিফ র্রা এিং ট্রযাগাডযাডগর ট্রর্ৌিি রপ্ত িডয় যায় আমার। ট্রনতৃত্ব ট্রদওয়ার 
দক্ষতা ও ট্রযাগুতার িুাপাডর আত্মনিশ্বাস ননডয় র্মকসংস্থাডনর িাজাডর েডিি র্রডত 
পারার ট্রক্ষডত্র এো এর্ো দারুি উপায় – নিডিষত নারীডদর জডনু।‘ 

যুক্তরাডের র্ডিজগুডিায় ট্রনতৃডত্বর সুডযাগ নিষডয় আডরা জানুন এিং যুক্তরাডে 
নিক্ষাজীিন শুরু র্রডত চ্াইডি নভনজে র্রুন EducationUSA।    

 

https://share.america.gov/come-to-study-learn-to-lead/
http://educationusa.state.gov/

