
 

আলোচনো, মোলোচনো আর আনুষ্ঠোননকতোর মোলে ননলেলক ীমোবদ্ধ নো ররলখ দোনিত্ব ননলি রেঙ্গু প্রনতলরোলে কোে 

করোর আহ্বোন নলক্ষো উপমন্ত্রীর 

 

নলক্ষো উপমন্ত্রী মনবু োোন রচৌধুরী বললেন আলোচনো, মোলোচনো আর আনুষ্ঠোননকতোর রভতর ননলেলক আবদ্ধ 

নো ররলখ  আসুন আমরো ননলেরোই লচতন ই। এ মুহুতত রেলকই ননে ননে পনরবোলরর দোনিত্ব রনই। এলতকলর শুধু 

রেঙ্গু নি ক নোগনরক মস্যো আর ংকলের মোেোন লব। 

নতনন আে কোল েগন্নোে নবশ্বনবদ্যোলি রেঙ্গু নবিক লচতনো সৃনি ও মলক ননেন কম তসুনচলত প্রেোন 

অনতনের বক্ততৃোি  এ কেো বলন। নবশ্বনবদ্যোলির ররনেস্ট্রোর প্রলকৌলী রমোি ওনজামানোমোন এর লনাোনোি নবলল 

অনতনে নললব বক্তব্য প্রদোন কলরন রেেোরোর অধ্যোপক রমোি রনম ভ ূঁইিো। এেোড়োও োইফ এন্ড আে ত োলিন্স 

অনুলদর নেন অধ্যোপক ে. কোেী োইফুদ্দীন, ফোলম তী নবভোলগর রচিোরম্যোন অধ্যোপক ে. আবু েোফর রমোোম্মদ 

রুহু রমোলমন, প্রোনিনবদ্যো নবভোলগর রচিোরম্যোন অধ্যোপক ে. রমোি আবজা আীম, েগন্নোে নবশ্বনবদ্যোি নলক্ষক 

নমনতর োেোরি ম্পোদক অধ্যোপক ে. নূর রমোোম্মদ, প্রক্টর ে. রমোস্তফো কোমো, ন্যোলনো রমনেলক কললের 

কনোলেন্ট ে. নমেোনুর রমোন কললো প্রমুখ বক্তব্য প্রদোন কলরন।  

উপমন্ত্রী বলন, বততমোন রকোর েনিবোলদর নবরুলদ্ধ রযমনভোলব কোল োর আলদোন গলড় তুলত ক্ষম 

লিলে, ঠিক একই ভোলব কলর লযোনগতোি রেঙ্গুর প্রলকোপও ননমু ত করো ম্ভব লব। রেঙ্গুর নবস্তোর ররোলে 

ইলতোমলধ্য রকোর কোয তকরী ব্যবস্থো গ্রন করলে।নতনন বলন, দীঘ তলমিোদীভোলব রেঙ্গুর নবস্তোর ররোে ও ননম ত 

করোর েন্য রদললর নবনভন্ন গলবক, নচনকৎক, নবশ্বনবদ্যোলির কীেতত্ত্ব নবললজ্ঞলদর একোলে কলর স্থোনীি 

রকোর মন্ত্রিোলির মোধ্যলম নটি কলপ তোলরলন ও নবনভন্ন এলেনন্সর োলে একলে কোে করলব। রকোলরর প্রলচিোর 

পোলোপোনল আমোলদর প্রলতেলকর ননে ননে আনিনো ও আবোস্থ পনরষ্কোর করোর উলদ্যোগ গ্রি করলত লব, এলত 

কলর স্বল্পমলির েন্য লও রেঙ্গু রেলক আমরো মুনক্ত পোলবো। আমোলদর নলক্ষোি গলবিোি রয বরোদ্ধ রদিো লিলে 

তো কোলে োনগলি এনেল মলো ননেলন কোে করলত লব।  

ভোপনতর বক্তলব্য উপোচোয ত অধ্যোপক ে. মীেোনুর রমোন বলন,মলো ননেলন নতুন রয ঔে আনো লব 

তোলত মলো মরলব নকনো আমোর লদ আলে। আমোর মলত মলো েমলন একমোে উপোি লে আমোলদর লচতনতো। 

আমরো ননে ননে যোিগো রেলক লচতন ল এ মস্যো মোেোন ম্ভব লব। নতনন বলন, আমোলদর 

নবশ্বনবদ্যোলির রকোন নলক্ষোেী রেঙ্গু আক্রোন্ত ল আমোলদর োলে রযোগোলযোগ করলবন আমরো রয রকোন েরলনর 

োযতো করোর রচিো করলবো। 



এরপর রেঙ্গু নবিক লচতনতো সৃনি উপলক্ষ একটি র েোন রবর ি। র েোনটি ভোো লীদ রনফক ভবন প্রোিি 

রেলক শুরু লি পুলরো কেোম্পো প্রদনক্ষি কলর এবং র েোনলত উপমন্ত্রী, নবশ্বনবদ্যোলির উপোচোয ত, রেেোরোর, নবনভন্ন 

অনুলদর নেন, নবভোলগর রচিোরম্যোন, নলক্ষক, স্থোনীি ওিোে ত কোউনন্সর আব্দুর রমোন নমিোেী, নবশ্বনবদ্যোলির 

নলক্ষোেী, কম তকততো ও কম তচোরীবৃদ উপনস্থত নেলন। উললখ্য, রেঙ্গু নবিক লচতনতো সৃনির লক্ষে কেোম্পোল 

মলক ননেন কম তসূচনচ ও পনরষ্কোর-পনরেন্ন অনভযোন পনরচোনত ি। এলত নলক্ষক, নলক্ষোেী কলই অংলগ্রি 

কলরন। 

উললখ্য: রেঙ্গু প্রনতলরোলে লচতনো সৃনি ও কোয তকর পদলক্ষপ গ্রলন নলক্ষো মন্ত্রিোি  গত  ২৫  জুোই 

২০১৯ ও ৩০ জুোই ২০১৯  তোনরলখ পৃেক জাইটি পনরপে েোনর কলরলে । পনরপলের মোধ্যলম  মন্ত্রিোলির অেীন 

অনেদপ্তর, দপ্তর, ংস্থো এবং নবভোগীি, আলনানক, রেো ও উপলেো কোয তোলির কম তকততো ও কম তচোরীলদর অনফ 

ও ননে-ননে বোস্থোলন ব েরলনর তকততো অবম্বন ননলমোক্ত ব্যোবস্থো গ্রলনর ননলদ তল রদিো লিলে। তোরই 

অংল নললব নলক্ষো উপমন্ত্রী আে েগন্নোে নবশ্বনবদ্যোি পনরদল তলি যোন। 

১.১ ননে ননে অনফ গৃ, আনিনো ও আললপোললর এোকো পনরষ্কোর-পনরেন্ন রোখলত লব; 

১.২ ননে ননে বোস্থোন পনরষ্কোর রোখলত লব এবং েলম েোকো পোনন দ্রুত অপোরি করলত লব; 

১.৩ নলক্ষো প্রনতলষ্ঠোনমল রৌদয ত বে তলির েন্য রোখো ফুলর েব, বোস্থোলনর েোদ বোগোন পোনন েলম েোলক 

এমন ক পোে পনরষ্কোর-পনরেন রোখলত লব; 

১.৪ ংনিি কর্ততপক্ষ কর্ততক প্রদত্ত রেঙ্গু প্রনতলরোলের উপোিম নলক্ষোেীলদর আনুষ্ঠোননকভোলব অবনত করলত 

লব। 

১.৫ রখোর মো  ও ভবনম ননিনমত পনরষ্কোর রোখলত লব; 

১.৬ মো  নকংবো ভবলন েলম েোকো পোনন দ্রুত নরলি রফরলত লব; 

২.০ প্রনত প্তোল একটি নদন ননে তোরি কলর এ কোয তক্রম ননিনমত করলত লব। 

৩.০ এ কোয তক্রলমর নবলি আগোমী ০৪ আগলের মলধ্য প্রেমবোর এবং এর পরবতী প্রনত মোলর ০১ তোনরলখ  একটি 

প্রনতলবদন ংনিি নবভোলগ রপ্ররি করলত  বো লিলে। 

  

 


