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ননণিকিা ও মূল্যবিাবের ণিক্ষা না থাকবল সকল ণিক্ষাই অথ থহীন হবয়ে যায়ে           - ি ম প্ররজাউল কণরম 

 

ণিবরাজপুর, ১৩ জানুয়াণর ২০২১ (বুেিার) 

 

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী ি ম প্ররজাউল কণরম এমণি িবলবেন, “ণিক্ষাথীবদর ননণিকিা ও মূল্যবিাবের ণিক্ষা ণদবি হবি। মনুষ্যবের কথা 

প্রিখাবি হবি। আমরা ভাবলা মানুষ হওয়োর রাস্তা প্রথবক েীবর েীবর হাণরবয়ে যাণি। আমাবদর সন্তানরা এখন সদা সিয কথা িলা প্রিবখ না। কারি 

আদি থণলণির ণিক্ষা আমাবদর সন্তানরা এখন িাবি না। শুধুমাত্র পু ুঁণথগি ণিক্ষা ণনবল হবি না। ননণিকিা এিং মূল্যবিাবের ণিক্ষা ণনবি হবি। 

যার ননণিকিা ও মূল্যবিাবের ণিক্ষা থাবক না, িার সকল ণিক্ষাই অথ থহীন হবয়ে যায়ে।" 

 

মঙ্গলিার (১৩ জানুয়াণর) ণিবরাজপুবরর প্রনোরািাবদ প্রসাহাগদল গিমান মাধ্যণমক ণিদ্যালবয়র একাবেণমক ভিবনর ণনম থাি কাবজর ণভণিপ্রস্তর 

স্থািন এিং দণক্ষি-পূি থ প্রসাহাগদল কণমউণনটি ণিণনবকর পুনণন থণম থি ভিবনর উববােন উিলবক্ষয আবয়াণজি সুণে সমাবিবি প্রোন অণিণথর 

িক্তবে মন্ত্রী এসি কথা িবলন।  

 

ণিক্ষকিা চাকণর নয়ে িরং মহান প্রিিা উবেখ কবর ণিক্ষকবদর উবেবি এসময়ে মন্ত্রী িবলন, "ণিক্ষাথীবদর মাদবকর ভয়োিহিা সম্পবকথ ণিক্ষা 

ণদবি হবি। প্রমবয়েবদর সম্মান করা প্রিখাবি হবি। ণিক্ষকবদর ময থাদা প্রদয়ো প্রিখাবি হবি। সমাজ েিস্থায়ে িারা প্রযবনা কখনও দুনীণিবি আকৃষ্ট 

না হয়ে প্রস ণিক্ষা ণদবি হবি। দুনীণিিাজবদর প্রথবক দূবর থাকা সন্তানবদর প্রিখাবি হবি। মুণক্তযুবের কথা, িঙ্গিন্ধুর কথা, স্বােীনিার কথা, 

প্রগণির কথা আমাবদর প্রেবল-বমবয়েবদর প্রিখাবি হবি।" 

 

ণিণন আবরা প্রযাগ কবরন," অন্ধকাবরর িাংলাবদবিবক আবলাকজ্জ্বল করার জন্য, ণিণেবয় িড়া িাংলাবদিবক উন্নয়বনর প্ররাল মবেল করার জন্য 

িঙ্গিন্ধু কন্যা প্রিখ হাণসনা কাজ করবেন। ণিণন ণিক্ষা ণিস্তাবর সিবচবয়ে প্রিণি িরাে প্রদন। ণিণন প্রণিটি ণিভাবগ ণিজ্ঞান ও প্রযুণক্ত ণিশ্বণিদ্যালয়ে 

করবেন। প্রণিটি প্রজলায়ে প্রমণেবকল কবলজ প্রণিষ্ঠার প্রকল্প হাবি ণনবয়েবেন। আমার স্বপ্ন ণেল ণিবরাজপুবর ণিশ্বণিদ্যালয়ে হবি। ণিণন প্রসটাও 

অনুবমাদন ণদবয়েবেন।" 

 

ি ম প্ররজাউল কণরম আবরা িবলন, "গ্রাবমর মানুবষর কাবে ণচণকৎসা প্রসিা প্রি ুঁবে প্রদওয়ার জন্য িঙ্গিন্ধু কন্যা ১৯৯৬ সাবল কণমউণনটি ণিণনক 

শুরু কবরণেবলন। এখাবন ণিনামূবল্য ঔষে থাকবি। এভাবি আমরা মানুবষর দরজায় ণচণকৎসা প্রসিা প্রি ুঁবে ণদবি চাই। মানুবষর দরজায়ে ণিক্ষা 

প্রি ুঁবে ণদবি চাই।" 

 

এ সময়ে ণিণন আবরা িবলন, "এবদিটার িয়স িঞ্চাি িের হবয় যাবি। আমরা এখবনা প্রকবনা প্রিেবন িবড় থাকবিা। প্রকন এবিা অণনয়ম-দুনীণির 

কথা শুনবি হবি? প্রকবনা অস্বিিার কথা শুনবি হবি? খারাি মানুষ প্রয দবলরই প্রহাক িাবদর িণরহার করবি হবি। প্রিখ হাণসনা িবলন, 

অননণিকিা ও দুনীণির সাবথ প্রয জণড়ি আবে িার প্রকান দল নাই। িার ণিরুবে েিস্থা প্রনওয়া হবি।" 

 

এ সময়ে ণিবরাজপুবরর উন্নয়েন ণচত্র তুবল েবর মন্ত্রী সামবনর ণদবক এণগবয়ে যাওয়োর প্রিযয়ে েক্ত কবরন। 

 

প্রসাহাগদল গিমান মাধ্যণমক ণিদ্যালয় েিস্থািনা িণরষবদর সভািণি প্রমাোঃ মুণনরুজ্জামাবনর সভািণিবে  অনুষ্ঠাবন ণিবিষ অণিণথ ণহবসবি 

উিণস্থি ণেবলন ণিবরাজপুবরর ণসণভল সাজথন ো. হাসনাি ইউসুফ জাণক, ণিক্ষা প্রবক িল অণেদপ্তর, ণিবরাজপুর এর ণনি থাহী প্রবক িলী প্রণিভা 

সরকার ও স্বাস্থয প্রবক িল অণেদপ্তর, ণিবরাজপুর এর ণনি থাহী প্রবক িলী প্রমাোঃ জাণকর প্রহাবসন। অনুষ্ঠাবন সম্মাণনি অণিণথ ণহবসবি উিণস্থি 

ণেবলন সাবিক সংসদ সদস্য ও ণিদ্যালয় েিস্থািনা কণমটির সাবিক সভািণি প্রমাোঃ িাহ আলম, সরকাণর প্রসাহরাওয়াদী কবলজ, ণিবরাজপুর-

এর অিসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ টি এম প্রহাসবন আরা সুলিানা িকুল। এোড়া প্রজলা ণিক্ষা অণফসার, ণিবরাজপুর প্রমাোঃ ইণিস আলী, প্রনোরািাদ উিবজলা 

িণরষদ প্রচয়ারম্যান আব্দুল হক ও প্রনোরািাদ উিবজলা ণনি থাহী কম থকিথা প্রমাোঃ প্রমািাবরফ প্রহাবসন অণিণথ ণহবসবি অনুষ্ঠাবন উিণস্থি ণেবলন। 

এোে়ো অনুষ্ঠাবন অন্যাবন্যর মবধ্য স্থানীয়ে আওয়োমী লীগ ও অঙ্গসংগঠবনর প্রনতৃবৃন্দ উিণস্থি ণেবলন। 
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