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যম জাতত ভাত্র নয় ভাস যদ স্বাধীন কযসত াসয য জাতত ভায কাসে 

যাস্ত সত াসয না-তক্ষা উভন্ত্রী 

তক্ষা উভন্ত্রী ভতবুর াান য ৌধুযী ফসরসেন যম  জাতত নয় ভাস যদ স্বাধীন কযসত াসয য 

জাতত ভায কাসে যাস্ত সত াসয না। তততন আজ যাজধানীয ইউল্যাফ এ যেঙ্গু প্রততসযাসধ 

স তনতামুরক কযাসেইসনয অং তসসফ “যেঙ্গু  যযাসধ কযণীয় ও তককতা ীল কক” 

ইনসপাগ্রাতপসকয উসবাধসনয ভয় প্রধান অতততথয ফক্তৃতায় এ কথা ফসরন। 

উভন্ত্রী ফসরন ঢাকা সয প্রায় ৫ রাখ তফশ্বতফদ্যারসয়য তক্ষাথীসদয ফফা। তাযা জাততয 

তফসফক, এ যদসয কর অজকসন তফশ্বতফদ্যারসয়য তক্ষাথীসদয অফদান তের  প্রংায। যেঙ্গু 

প্রততসযাসধ এই ৫ রাখ তক্ষাথী মতদ স তন য় এফং প্রতততদন তকছু ভয় ব্যায় কসয তাসর 

আভযা পর ফ। 

 তততন দরভত তনতফ কসসল করসক এই ংগ্রাসভ অং যনয়ায আহ্বান জানান। উভন্ত্রী আজ 

ধানভণ্ডীয ৫ টি যফযকাতয তফশ্বতফদ্যারসয় স তনতামূরক কযাসেইন কসযন। যফযকাতয 

তফশ্বতফদ্যারয়মূ র ইউল্যাফ, স্টযাভসপাে ক, ইস্টান ক, যস্টট এফং তর। ইনসপাগ্রাতপক অনুমায়ী 

যেঙ্গু যযাসধ কযণীয়  তফলয়গুসরা র 

  তিজ, এয়াযকতিনায ফা এযাকুয়াতযয়াভ, ফাথরুভ, ঘয ও ফুসরয টফ ফাায তফতবন্ন স্থাসন 

জসভ থাকা াতন ৩ তদসনয ভসে তযফতকন করুন। 



 ফাা ফাতিয আস- াস য া-  াি, ীভানা যদওয়ার এয ভাস  এফং াতককং  যকাথাও  

াতন জভসত না যদওয়া। 

 টায়ায, ভাটিয াত্র, টিসনয যকৌটা,কাঁস য াত্র, োফ ফা নাতযসকসরয যখাা, প্লাতস্টসকয যফাতর 

ইতযাতদসত াতন জভসত যদওয়া মাসফ না। 

 তদসনয যফরা ঘুভাসত সর ভাতয ফা ভা তনসযাধক ব্যফায করুন। 

 আফাতক ও অতপ বফসনয দযজা ও জানারায় যনট ব্যফায করুন।  

 রম্বা াতায াট ক, কাতভজ ও ায়জাভা তযধান করুন এফং া ঢাকা মায় এভন কাি 

তযধান করুন। 

 যখয়ার যাখুন ভা মাসত না কাভিায়।  

 ভা তনধক কসয়র, ম্যাট, যে , যতর ও ক্রীভ ব্যাফায করুন। 

 ফাতিয োসদ এফং তনভ কাণাধীন বফসন জসভ থাকা াতনয তনষ্কাসনয ব্যফস্থা তনন। 
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