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আলাচনা, মালাচনা আর আনুষ্ঠাননকতার মালে ননলেলক ীমাবদ্ধ না ররলখ দানিত্ব ননলি রেঙ্গু প্রনতলরালে কাে
করার আহ্বান নলক্ষা উপমন্ত্রীর
নলক্ষা উপমন্ত্রী মনবু াান রচৌধুরী বললেন আলাচনা, মালাচনা আর আনুষ্ঠাননকতার রভতর ননলেলক আবদ্ধ
না ররলখ আসুন আমরা ননলেরাই লচতন ই। এ মুহুতত রেলকই ননে ননে পনরবালরর দানিত্ব রনই। এলতকলর শুধু
রেঙ্গু নি ক নাগনরক মস্যা আর ংকলের মাোন লব।
নতনন আে কাল েগন্নাে নবশ্বনবদ্যালি রেঙ্গু নবিক লচতনা সৃনি ও মলক ননেন কমতসুনচলত প্রোন অনতনের
বক্তৃতাি এ কো বলন। নবশ্বনবদ্যালির ররনেস্ট্রার প্রলকৌলী রমাোঃ ওনদুজ্জামান এর ঞ্চানাি নবলল অনতনে
নললব বক্তব্য প্রদান কলরন রেোরার অধ্যাপক রমাোঃ রনম ভইূঁ িা। এোড়াও াইফ এন্ড আে ত ালিন্স অনুলদর
নেন অধ্যাপক ে. কােী াইফুদ্দীন, ফালমতী নবভালগর রচিারম্যান অধ্যাপক ে. আবু োফর রমাাম্মদ রুহু
রমালমন, প্রানিনবদ্যা নবভালগর রচিারম্যান অধ্যাপক ে. রমাোঃ আবদু আীম, েগন্নাে নবশ্বনবদ্যাি নলক্ষক
নমনতর াোরি ম্পাদক অধ্যাপক ে. নূর রমাাম্মদ, প্রক্টর ে. রমাস্তফা কামা, ন্যালনা রমনেলক কললের
কনালেন্ট ে. নমোনুর রমান কললা প্রমুখ বক্তব্য প্রদান কলরন।
উপমন্ত্রী বলন, বততমান রকার েনিবালদর নবরুলদ্ধ রযমনভালব কাল ার আলদান গলড় তুলত ক্ষম লিলে,
ঠিক একই ভালব কলর লযানগতাি রেঙ্গুর প্রলকাপও ননমু ত করা ম্ভব লব। রেঙ্গুর নবস্তার ররালে ইলতামলধ্য
রকার কায তকরী ব্যবস্থা গ্রন করলে।নতনন বলন, দীঘ তলমিাদীভালব রেঙ্গুর নবস্তার ররাে ও ননর্ম ত করার েন্য
রদললর নবনভন্ন গলবক, নচনকৎক, নবশ্বনবদ্যালির কীেতত্ত্ব নবললজ্ঞলদর একালে কলর স্থানীি রকার
মন্ত্রিালির মাধ্যলম নটি কলপতালরলন ও নবনভন্ন এলেনন্সর ালে একলে কাে করলব। রকালরর প্রলচিার
পালাপানল আমালদর প্রলতেলকর ননে ননে আনিনা ও আবাস্থ পনরষ্কার করার উলদ্যাগ গ্রি করলত লব, এলত

কলর স্বল্পমলির েন্য লও রেঙ্গু রেলক আমরা মুনক্ত পালবা। আমালদর নলক্ষাি গলবিাি রয বরাদ্ধ রদিা লিলে
তা কালে ানগলি এনেল মলা ননেলন কাে করলত লব।
ভাপনতর বক্তলব্য উপাচায ত অধ্যাপক ে. মীোনুর রমান বলন,মলা ননেলন নতুন রয ঔে আনা লব তালত মলা
মরলব নকনা আমার লদ আলে। আমার মলত মলা েমলন একমাে উপাি লে আমালদর লচতনতা। আমরা ননে
ননে যািগা রেলক লচতন ল এ মস্যা মাোন ম্ভব লব। নতনন বলন, আমালদর নবশ্বনবদ্যালির রকান
নলক্ষােী রেঙ্গু আক্রান্ত ল আমালদর ালে রযাগালযাগ করলবন আমরা রয রকান েরলনর াযতা করার রচিা
করলবা।
এরপর রেঙ্গু নবিক লচতনতা সৃনি উপলক্ষ একটি রোন রবর ি। রোনটি ভাা লীদ রনফক ভবন প্রািি
রেলক শুরু লি পুলরা কোম্পা প্রদনক্ষি কলর এবং রোনলত উপমন্ত্রী, নবশ্বনবদ্যালির উপাচায ত, রেোরার, নবনভন্ন
অনুলদর নেন, নবভালগর রচিারম্যান, নলক্ষক, স্থানীি ওিাে ত কাউনন্সর আব্দুর রমান নমিােী, নবশ্বনবদ্যালির
নলক্ষােী, কমতকততা ও কমতচারীবৃদ উপনস্থত নেলন। উললখ্য, রেঙ্গু নবিক লচতনতা সৃনির লক্ষে কোম্পাল
মলক ননেন কমতসূনচ ও পনরষ্কার-পনরেন্ন অনভযান পনরচানত ি। এলত নলক্ষক, নলক্ষােী কলই অংলগ্রি
কলরন।
উললখ্য: রেঙ্গু প্রনতলরালে লচতনা সৃনি ও কায তকর পদলক্ষপ গ্রলন নলক্ষা মন্ত্রিাি গত ২৫ জুাই ২০১৯ ও ৩০
জুাই ২০১৯ তানরলখ পৃেক দুইটি পনরপে োনর কলরলে । পনরপলের মাধ্যলম মন্ত্রিালির অেীন অনেদপ্তর,
দপ্তর, ংস্থা এবং নবভাগীি, আঞ্চনক, রো ও উপলো কায তালির কমতকততা ও কমতচারীলদর অনফ ও ননেননে বাস্থালন ব েরলনর তকততা অবম্বন ননলমাক্ত ব্যাবস্থা গ্রলনর ননলদ তল রদিা লিলে। তারই অংল
নললব নলক্ষা উপমন্ত্রী আে েগন্নাে নবশ্বনবদ্যাি পনরদলতলি যান।
১.১ ননে ননে অনফ গৃ, আনিনা ও আললপাললর এাকা পনরষ্কার-পনরেন্ন রাখলত লব;

১.২ ননে ননে বাস্থান পনরষ্কার রাখলত লব এবং েলম োকা পানন দ্রুত অপারি করলত লব;
১.৩ নলক্ষা প্রনতলষ্ঠানর্মল রৌদয ত বে তলির েন্য রাখা ফুলর েব, বাস্থালনর োদ বাগান পানন েলম োলক
এমন ক পাে পনরষ্কার-পনরেন রাখলত লব;
১.৪ ংনিি কর্তপত ক্ষ কর্তক
ত প্রদত্ত রেঙ্গু প্রনতলরালের উপাির্ম নলক্ষােীলদর আনুষ্ঠাননকভালব অবনত করলত
লব।
১.৫ রখার মা ও ভবনর্ম ননিনমত পনরষ্কার রাখলত লব;
১.৬ মা নকংবা ভবলন েলম োকা পানন দ্রুত নরলি রফরলত লব;

২.০ প্রনত প্তাল একটি নদন ননে তারি কলর এ কায তক্রম ননিনমত করলত লব।
৩.০ এ কায তক্রলমর নবলি আগামী ০৪ আগলস্টর মলধ্য প্রেমবার এবং এর পরবতী প্রনত মালর ০১ তানরলখ একটি
প্রনতলবদন ংনিি নবভালগ রপ্ররি করলত বা লিলে।

রমাাম্মদ আবু খালির
তথ্য ও েনংলযাগ কমতকততা
নলক্ষা মন্ত্রিাি
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