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ণিত্ররাজপুর, ২৫ নত্রর্ম্বর ২০২০ (বুধিার) 

[[ 

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী ি ম প্ররজাউল কণরম এমণি িত্রলত্রেন, “িাংলাত্রদিত্রক ণিজ্ঞান ও প্রযুণিণনর্ভর করার 

জন্য িঙ্গিন্ধুকন্যা প্রিখ হাণসনা অণিরাম প্রেষ্টা করত্রেন। ণিণজটাল ব্যিস্থা প্রণিষ্ঠার মাধ্যত্রম প্রধানমন্ত্রী প্রিখ হাণসনা 

পৃণিিীটা হাত্রির মুত্র ায় ণনত্রয় এত্রসত্রেন। প্রিখ হাণসনা োন ণিজ্ঞাত্রনর নতুন নতুন আণিষ্কার ণদত্রয় সারাপৃণিিীর সাত্রি 

িাংলাত্রদিও এণিত্রয় যাত্রি। এজন্য প্রকামলমণি ণিক্ষািীত্রদর ণিজ্ঞানমনস্ক করার জন্য ণিজ্ঞান সপ্তাহসহ অন্যান্য 

আত্রয়াজনত্রক সরকার গুরুত্ব ণদত্রয়ত্রে। আধুণনক, ণিজ্ঞানমনস্ক ও িথ্যপ্রযুণিণনর্ভর ণিক্ষার প্রক্ষত্রে প্রিখ হাণসনার 

অিদান কল্পনাতীত।” 

বুধিার (২৫ নত্রর্ম্বর) ণিত্ররাজপুত্ররর নাণজরপুর উিত্রজলা িণরষদ প্রাঙ্গত্রি নাণজরপুর উিত্রজলা প্রিাসন আত্রয়াণজি 

৪২িম জািীয় ণিজ্ঞান ও প্রযুণি সপ্তাহ, বিজ্ঞান মেলা ও ৫ম জািীয় ণিজ্ঞান অণলণম্পয়াি ২০২০ এর উদ্বাধন 

অনুষ্ঠাদ্ন প্রধান অণিণির িিত্রব্য মন্ত্রী এসি কিা িত্রলন।  

এসেয় বতবন আদ্রা িদ্লন “ণিক্ষািীত্রদর আদশ শ ণিক্ষায় ণিণক্ষি করত্রি হত্রি। ননণিকিা ও মূল্যত্রিাত্রধর ণিক্ষায় 

ণিণক্ষি করত্রি হত্রি। শুধুমাে পু ুঁণিিি ণিক্ষায় ণিণক্ষি করত্রল িারা আদি ভ মানুষ হত্রি িারত্রি না। এমএ-ণিএ িাি 

করার মাধ্যত্রম আদি ভ মানুষ হওয়া যায়না, যণদ প্রস সণিিকাত্ররর আদি ভ ণিক্ষা, ননণিকিা ও মূল্যত্রিাত্রধর ণিক্ষা 

ণনত্রি না িাত্রর।”  

এসেয় বশক্ষকদ্দর উদ্েদ্শ েন্ত্রী িদ্লন, “ণিক্ষািীরা প্রমধা, ণিেক্ষিিা, বুণিমত্তা এিং জ্ঞানত্রক প্রযত্রনা সম্পদ মত্রন 

কত্রর। সকত্রলর জন্য জীিনত্রক ণিকণিি করা িাত্রদর প্রিখাত্রি হত্রি। িাহত্রল প্রস ণিক্ষা আমাত্রদর কাত্রজ আসত্রি। প্রয 

ণিক্ষা ব্যণিত্রকণিকিা প্রিখায়, প্রয ণিক্ষা একা র্াত্রলা িাকা প্রিখায় প্রস ণিক্ষা আদি ভ ণিক্ষা নয়। আমাত্রদর সন্তানরা 

মানুষ না হত্রল আমাত্রদর র্ণিষ্যৎ অন্ধকার। কারি ওরাই আিামী ণদত্রন প্রদত্রির প্রনতৃত্ব প্রদত্রি।”[[[[”  

িত্রর রণিিস্য োণষত্রদর প্রত্রিাদনা প্রদান ও প্রাকৃণিক দুত্রয ভাত্রি ক্ষণিগ্রস্ত োণষত্রদর মাত্রে কৃণষ উিকরি ণিিরি 

অনুষ্ঠাত্রন শ ে মরজাউল কবরে িত্রলন, “সরকার এখন ণিনামূত্রল্য কৃণষ সরঞ্জাম, সার-কীটনািক ও িীজ ণদত্রে। 

এমনণক কৃষকত্রদর দি টাকার ণহসাি খুত্রল ণিনা জামানত্রি ঋি প্রদয়া হত্রে। কারি এ প্রদি কৃণষণনর্ভর প্রদি। কৃণষ 

িাঁেত্রল িাংলাত্রদি িাঁেত্রি। আর কৃণষত্রক িাঁোত্রি হত্রল কৃষকত্রক িাঁোত্রি হত্রি। প্রসজন্য কৃষত্রকর সকল োণহদা পূরি 

করত্রে প্রিখ হাণসনা সরকার। কৃবিদ্ক যাণন্ত্রকীকরদ্ের োধ্যদ্ে কৃণষব্যিস্থাত্রক সরকার আধুণনক করদ্ে। একই 

প্রমণিত্রন োষািাদ, ধান কাটা ও ধান মাড়াই হত্রি। এ প্রমণিন ইত্রিামত্রধ্য ণিিরি করা হত্রয়ত্রে।”  

কৃষত্রকর জন্য সকল সুত্রযাি-সুবিধা প্রদওয়া হত্রি উদ্েখ কদ্র এসেয় েন্ত্রী আদ্রা ম াগ কদ্রন, “আমরা কৃণষত্রি 

ণিপ্লি আনত্রি োই। প্রকািাও এক িিাংি জণম ফাঁকা িাকত্রি না। প্রণি ইণি জণমত্রক আমরা কাত্রজ লািাত্রি োই 

 াদ্ত মকািাও িণরিিি জণম না িাত্রক। প্রসজন্য সরকার কাজ করত্রে।” [  



নাণজরপুর উিত্রজলা ণনি ভাহী কম ভকিভা প্রমাহাম্মদ ওিায়দুর রহমাত্রনর সর্ািণিত্রত্ব  নাবজরপুর উপদ্জলা পবরিদ 

মেয়ারম্যান অমূল্য রঞ্জন হালদার অনুষ্ঠাত্রন বিদ্শি অবতবি বহদ্সদ্ি উপবিত বেদ্লন। নাবজরপুর উপদ্জলায় কে শরত 

বিবিন্ন সরকাবর দপ্তদ্রর কে শকতশাবৃন্দ, বিবিন্ন বশক্ষা প্রবতষ্ঠাদ্নর বশক্ষকবৃন্দ, িানীয় রাজননবতক মনতৃবৃন্দ এসেয় 

উপবিত বেদ্লন।  

িত্রর ণিত্ররাজপুর প্রখয়াঘাট-হুলারহাট সড়ত্রকর িল্লী ণিদুিৎ সংলগ্ন খাত্রল কালর্াট ভ ণনম ভাি কাজ এিং েবহলা বিিয়ক 

অবধদপ্তদ্রর ণনিণন্ধি প্রেোত্রসিী মণহলা সণমণিসমূত্রহর মত্রধ্য অনুদাত্রনর প্রেক ণিিরি অনুষ্ঠাদ্ন ম াগ মদন েন্ত্রী। 

পদ্র জাবতর বপতা িঙ্গিন্ধু মশখ মুবজবুর রহোদ্নর মুুরাল উদ্বাধন কদ্রন বতবন। 

োক্ষণরি/- 
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