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তথ্যপ্রযুণিণনর্ভর রাষ্ট্র ব্যিস্থা ণিণনম ভাণি অণিরাম কাজ করছে সরকার 

                                                                                   -শ ম প্ররজাউল কণরম 

 

ণিণরাজপুর, ২৪ নণর্ম্বর ২০২০ (মঙ্গলিার) 

[[ 

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম প্ররজাউল কণরম এমণি িণলণেন, “ণিজ্ঞানমনস্ক সমাজ ও তথ্যপ্রযুণিণনর্ভর রাষ্ট্র 

ব্যিস্থা ণিণনম ভাণি সরকার অণিরাম কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী প্রশখ হাণসনা িাংলাণদশণক ণিজ্ঞান ও প্রযুণিণনর্ভর 

রাণষ্ট্র িণরিত করার জন্য প্রািান্ত প্রণেষ্টা োলাছেন। অণনণকই শুরুণত উিলণি করণত না িারণলও এখন শুধু 

উিলণিই নয়, ণনণজণদর প্রণয়াজন মমটাছেন। বিজ্ঞান ও প্রযুবির কল্যাছে পৃণিিী এখন হাণতর মুণ ায়। ণিশ্ব এখন 

প্রলািাল ণর্ণলজ তথা একটি গ্রাণম িণরিত হণয়ণে। এই মেছে িাাংলাছেছের ণিস্ময়কর অগ্রগণতর জন্য যাণক 

প্রশংসা করণত হয়, কৃতজ্ঞতা জানাণত হয় ণতণন আমাণদর প্রধানমন্ত্রী প্রশখ হাণসনা।” 

[[[[[  

মঙ্গলিার (২৪ নণর্ম্বর) ণিণরাজপুর সদর উিণজলা িণরষদ প্রাঙ্গণি ৪২তম জাতীয় ণিজ্ঞান ও প্রযুণি সপ্তাহ ২০২০ 

ও ৫ম জাতীয় বিজ্ঞান অবলবিয়াড ২০২০ উিলণযে বিছরাজপুর সের উিছজলা প্রোসন আণয়াণজত ণিজ্ঞান প্রমলা 

ও পুরস্কার বিতরে অনুষ্ঠাণন প্রধান অবতবথর িিছে মন্ত্রী এসি কিা িণলন।  

[  

ণিণরাজপুর সদর উিণজলা ণনি ভাহী কম ভকতভা িণশর আহণমণদর সর্ািণতণে ণিণরাজপুণরর প্রজলা প্রশাসক আবু 

আলী প্রমাোঃ সাজ্জাদ প্রহাণসন, পুণলশ সুিার হায়াতুল ইসলাম খান, ণিণরাজপুর প্রজলা আওয়ামী লীণগর সাধারি 

সম্পাদক এম এ হাণকম হাওলাদার ও ণিণরাজপুর সদর উিণজলা িণরষদ প্রেয়ারম্যান মণজবুর রহমান বিছেষ 

অবতবথ বিছসছি উিবিত বেছলন। এসময় ণিণরাজপুর প্রজলা আওয়ামী লীণগর সহসর্ািণত শাহজাহান খান 

তালুকদার, যুগ্ম সাধারি সম্পাদক আিারুজ্জামান ফুলু, সাংগ ণনক সম্পাদক ণজয়াউল আহসান গাজী, 

কৃষকলীণগর প্রজলা সর্ািণত োন ণময়া মাণি, ণিণরাজপুণরর সাণিক মুণিণযাদ্ধা কমান্ডার প্রগৌতম নারায়ি রায় 

প্রেৌধুরী, ণিণরাজপুর সদর উিণজলা িণরষণদর র্াইস প্রেয়ারম্যান এস এম িাণয়ণজদ প্রহাণসন প্রমুখ উিণস্থত ণেণলন।   

 

আজণকর ক্ষুণদ ণিজ্ঞানীরাই সম্ভািনার িাংলাণদশ সৃণষ্ট করণি উণেখ কণর মন্ত্রী িণলন, “এরাই আগামী ণদণনর প্রেষ্ঠ 

বিজ্ঞাণনক হণি। এরাই আমাণদর জাণতণক িি ণনণদ ভশ করণি। আমাণদর সন্তানণদর ণিজ্ঞানমনস্ক করণত িারণল, 

তথ্যপ্রযুণির ণদণক আকৃষ্ট করণত িারছল, তারা অণনক ণকছু করণত িারণি। সারা ণিণশ্ব ণিস্ময়কর সি সৃবি 

িাঙাণলরা করণে। আমাণদর সন্তানণদর প্রমধা আণে। আসুন সন্তানণদর ণিজ্ঞানমনস্ক কণর, আদশভ ণশযায় ণশণযত 

কণর এিং বনণতকতা ও মূল্যণিাণধর জায়গায় তাণদর উজ্জ্বীণিত কণর। বনণতকতা ও মূল্যণিাণধ উজ্জ্বীণিত করণত না 

িারণল পু ুঁণিগত ণশযা অি ভহীন হণয় যাণি।” 

[ 

একসময় প্রযুণিণনর্ভর ব্যিস্থাণক কঠিন কণর প্রেলা হণয়ণেণলা মন্তে কছর মন্ত্রী আছরা ম াগ কছরন, “এখন 

সিণেণয় কম মূণল্য ইন্টারণনটসহ কিা িলার সুণযাগ-সুণিধা হাণতর মুণ ায়। প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও প্রযাগাণযাগ প্রযুণি 



ণিষয়ক উিণদষ্টা সজীি ওয়াণজদ জয় এ প্রযুণিণনর্ভর িাংলাণদণশর আণকভণটক্ট, প্রযটা িাস্তিায়ন কণরণে প্রশখ 

হাণসনা সরকার। আমাণদর ণিজ্ঞাণনর প্রবত মণনাণনণিশ মািিণি অণনক কছম ণগণয়ণেণলা। ণকন্তু বিজ্ঞাণনক ণর্ণির 

উির সিণকছুণক আদশ ভ জায়গায় ণনণয় না আসণল আমাণদণর এণগণয় যাওয়া সম্ভি হণি না।” 

 

িণর ণিণরাজপুর সদর উিণজলার আটটি ণিদ্যালয় র্িণনর উণবাধন প্রশণষ ে ম মরজাউল কবরম আণরা প্রযাগ 

কণরন, “নাগণরণকর সাংণিধাণনক অণধকার ণশযা ব্যিস্থাণক সম্প্রসাণরত করা ও উিযুি করার জন্য সকল 

িদণযি প্রধানমন্ত্রী প্রশখ হাণসনা ণনণয়ণেন। কারি বতবন মণন কণরন ণশযা প্রকান অনুকম্পা নয়, ণশযা অণধকার। 

এমনবক প্রধানমন্ত্রী উণদ্যাগ ণনণয় ণিনা প্রিতণন নারীণদর উচ্চণশযায় ণশণযত করার কম ভসূণে ণনণয়ণেন। তাঁর লেয 

পূরণি আমরা সি প্রািণমক ণিদ্যালয়গুণলাণত িয ভায়ক্রণম ওয়াশব্লক করণিা। একটি স্বাস্থেসমত ওয়াশব্লক না 

িাকণল ক্ষুণদ ণশযািীরা নানারকম প্ররাণগ আক্রান্ত হয়। প্রধানমন্ত্রীর উণদ্যাণগ ণিদ্যালণয়র িণরণিশ র্াণলা করার 

জন্য সি ণিদ্যালণয় ওয়াশব্লক ও সীমানা প্রদয়াল ণনম ভাি করা হণে। এভাছি আমরা বেোছক এবগছয় বনছত চাই।”  

 

িণর প্রাকৃণতক দুণয ভাণগ যণতগ্রস্ত োষীণদর মাণি কৃণষ উিকরি ণিতরি অনুষ্ঠাণন মন্ত্রী িছলন, “কৃণষ উৎিাদন 

িাড়াণত কৃষকণক সকল সুণযাগ-সুণিধা ণদণয় প্রদণশর কৃণষ ব্যিস্থাণক একটা বিপ্লণিক িণরিতভণনর মধ্য ণদণয় এণগণয় 

প্রনয়ার জন্য সরকার কাজ করণে। প্রশখ হাণসনার দৃঢ় িদণযণির কারণন প্রদণশর প্রকািাও এখন সার-কীটনাশণকর 

সমস্যা প্রনই। কৃণষণক যাণন্ত্রকীকরণির িণরকল্পনা ণনণয় প্রশখ হাণসনা সরকার কাজ কণর েণলণে। প্রাকৃণতক দুণয ভাণগ 

যণতগ্রস্ত কৃষকণদর পুনি ভাসণনর আওতায় প্রণিাদনা প্রদয়া হণে।” এসময় রাসায়ণনক সাণরর িণরিণতভ বজি সার 

ব্যিহাণর কৃষকণদর উবুদ্ধ কণরন মন্ত্রী। 

 

িণর ঝাটকাঠী সরকাবর প্রাথবমক বিদ্যালছয়র নিবনবম িত ভিছনর উছবাধন, ণিণরাজপুর সরকাণর প্রসাহরাওয়াদী 

কণলণজর একাণেণমক র্িণনর সম্প্রসাণরত অংণশর উণবাধন, কণলণজর ১৩২ শয্যাণিণশষ্ট ৫তলা োত্রী ণনিাণসর 

ণনম ভাি কাণজর ণর্ণিপ্রস্তর স্থািন এিং কণলণজর ণশযকণদর সাণি মতণিণনময় কণরন মন্ত্রী। 

[  

স্বাযণরত/- 

প্রমাোঃ ইেণতখার প্রহাণসন 

জনসংণযাগ কম ভকতভা 
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প্রমািাইলোঃ ০১৭৭৫২২৫৬৯০ 


