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ভিক্ষো  েভিব ম ো. আবু বকর ভিদ্দীক 

 

ঢোকো, ২১ মেসেম্বর, ২০২২ 

ভিক্ষো  ন্ত্রণোলসের  োধ্যভ ক ও উচ্চভিক্ষো ভবিোসের েভিব ম ো. আবু বকর ভিদ্দীক বসলসিন, ‘আ রো একটো কঠিন 

ে সের  সধ্য আভি। ভেনজন ভিক্ষক মজসল একজন পলোেক। আ রো কোসক ভবশ্বোে করসবো? দিভোগ্য এেব 

ভিক্ষকসের অযোসরস্ট নো কসর পোভনভন।’ 

 

ভেনোজপুর ভিক্ষো মবোসড ভর অধীসন িল োন এেএেভে পরীক্ষোর প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনোে মকন্দ্র েভিবেহ ভেন 

ভিক্ষকসক মেফেোর করো প্রেসে এ কথো বসলন ভিক্ষো  ন্ত্রণোলসের  োধ্যভ ক ও উচ্চভিক্ষো ভবিোসের েভিব ম ো. 

আবু বকর ভিদ্দীক। 

 

ভেভন আজ  রোজধোনীর মরভেসডভিেোল  সডল কসলজ অভডসটোভরেোস  জোেীে শুদ্ধোিোর বোস্তবোেন মকৌিল পভরকল্পো 

কোয ভক্র  বোস্তবোেসন ভিক্ষো প্রভেষ্ঠোসন সুিোেন প্রভেষ্ঠোে অংিীজসনর েসে ভেনব্যোপী ক ভিোলোে প্রধোন অভেভথর 

বক্তসব্য এ কথো বসলন।  

অনুষ্ঠোসন  োধ্যভ ক ও উচ্চভিক্ষো ভবিোসের অভেভরক্ত েভিব ম ো. মবলোসেে মহোসেন েোলুকেোর,   োধ্যভ ক ও 

উচ্চভিক্ষো অভধেফেসরর  হোপভরিোলক অধ্যোপক মনহোল আহস েেহ েংভিষ্ট ঊর্ধ্ভেন ক ভকেভো ও অংিীজনরো 

উপভিে ভিসলন। 

 

ক ভিোলোে  েভিব বসলন, ‘আ রো একটো কঠিন ে সের  সধ্য আভি। আজ শুদ্ধোিোর ভনসে কথো বলভি। প্রশ্নপত্র ফাঁে 

হসে মেসি। পরীক্ষো িভেে হসেসি। দি ভোগ্য আ োসের ভিক্ষকসক অযোসরস্ট নো কসর পোভরভন। এই লজ্জো ভনসে আ রো 

আজ এখোসন ক ভিোলো করভি। ভেনজন ভিক্ষক মজসল একজন ভিক্ষক পলোেক। আভ  কোর ওপর ভবশ্বোে করসবো। 

প্রশ্নপ্রত্র আনো মনওেোর েোভেত্ব যোর ওপর ভেলো  শুনলো  উভন মবিভুেোে ইেলোভ ক  োনুষ। মকোথোে ভবশ্বোে 

করসবো? িোত্ররো কী ভিখসব? ভিক্ষকসের মেো আ রো িোেন করসে পোভর নো। আ োসের একটো জোেরণ েরকোর, 

মরসনেো েরকোর।’ 

আবু বকর ভিদ্দীক বসলন, “সুিোেসনর জন্য কথো বলভি। ফভকর লোলন বহুভেন আসে বসল মেসিন—‘েেয কোসজ 

মকউ নে রোভজ’। এটোই আ োসের ে স্যো। শুদ্ধোিোর হসলো— গুড েিসন ভসির একটি টুল। আ রো যভে সুিোেন 

ভনভিে করসে িোই, েোহসল ভনসজসের আিরণ শুদ্ধ হসে হসব । ভনসজসের ভবশুদ্ধ হসে হসব। এর বোইসর শুদ্ধোিোসরর 

ভকছু মনই। ” 

 



ভিক্ষক ও অংিীজসনর উসদ্দসে েভিব বসলন, যভে ভবশুদ্ধ ভিক্ষো নো ভেসে পোভর, ভনসজসের  নসক ভবশুদ্ধ নো করসে 

পোভর েোহসল  োনেম্মে ভিক্ষো মেওেো যোসব  নো। আ োসের িোসলো কোভরকুলো  মনই, যো আসি েো কোভরকুলোস র 

 সধ্য পসে নো। তৃেীেে আ োসের েরকোর িোসলো এসেেস ন্ট ভেসস্ট । ’ 

 

েভিব বসলন, কেজন টিিোসরর মকোেোভলটি আসি? মেভেসপ আসি েসবষণো ক ভকেভো, উনোসের ভক েসবষণো 

মকোেোভলটি আসি? ভরেোি ভ ম্যোথসরোলভজ কী ভজভনে জোসনন? েোহসল উভন কী েসবষণো করসবন? আ োসের ৪১ হোজোর 

ভিক্ষো প্রভেষ্ঠোন, এিোেো অন্যোন্য কসলজ ও ভিক্ষো প্রভেষ্ঠোন আসি। েোসের  মকোেোভলটি েঠিক আসি ভকনো? আ রো 

এখন মকোেোভলটি মে ওেোকভ করভি।  ভকন্তু বাঁভি ময বোজোসব, েোসক বাঁভি বোজোসনো মিখোভি নো। েোসক মিখোভি 

বাঁভি লম্বো কেটুকু, বাঁভির ভিদ্র কেটো, বাঁভি মেখসে মক ন এেব মিখোভি। 

বাঁভি বোজোসনো প্রযোভিে িোেো মকউ ভিখসে পোসর নো। এটো ভকন্তু করোভি নো। 

 

 োধ্যভ ক ও উচ্চভিক্ষো অভধেফেসরর  হোপভরিোলক অধ্যোপক মনহোল আহস ে বসলন ‘দনীভের একটো িেংকর 

িক্র েোরোসেসি। েবসিসে িেংকর কথো হসলো আ রো যোরো শুদ্ধোিসরর কথো বভল েোরোই িেঙ্কর অেৎ। ঘুষ যোসে 

নো খোে মে জন্য ভনসে ভি ভেসেভি। আ রো েেবোধো কথো বসল মেভি। একটু মিঞ্জ হসল এগুসে মবভিভেন লোেসব নো। 

আ রো অসনসকই প্রধোন ন্ত্রী মিখ হোভেনোর মিসে মবভি আওেো ী লীেোর হসে মেভি। িোই আপনোর এসেো আওেো ী 

লীেোর হওেো েরকোর কী? আপভন আপনোর কোজ সুষ্ঠু সেো কসরন। আ রো মুসখ বভল ভকন্তু ভনসজ ভবশ্বোে কভর নো। 

আভ  মবোসড ভর মিেোরম্যোন থোকোকোসল অসনক মিষ্টো কসরভি, ২৭টি ভিক্ষো প্রভেষ্ঠোসন মেভি। জোেেো মনই, জভ  মনই, 

২৭টি প্রভেষ্ঠোন আভ  বন্ধ কসর এসেভি। আরও আসি। বসন্ধর প্রভক্রেো িলসি। ‘ 

 

 হোপভরিোলক বসলন, ‘আ রো ভডভজটোল বোংলোসেি েেসবো আর ভডভজটোল প্রযুভক্ত ব্যবহোর করসবো নো। আ রো 

েবোই িোই বেবন্ধুর মেো োর বোংলো েেসে। আ রো ভিভক্ষে হসেভি ভকন্তু মেোনোর  োনুষ হইভন। 

 

এ  এ খোসের 

েথ্য ও জনেংসযোে ক ভকেভো 

ভিক্ষো  ন্ত্রণোলে 

ম োবোইল ০১৭১৬০৬৬৮৮৮ 


