
ঢাকা, ০৪ ফপব্রুয়ারয ২০২০ 

ভভরভ িতা ও ভানরফকতা ফফাধ ম্পন্ন ভানফ ম্পদ ততযী 

কযতত কারযকুরাভ রযফতিন কযা তে- ভাননীয় রক্ষাভন্ত্রী ডা. দীপু ভরন, 

এভর 

রক্ষাভন্ত্রী  ডা. দীপু  ভরন ফতরতেন আভযা আভাতদয রক্ষাথীতদয  ভতে অন্যতক যারিত কতয 

একধযতনয আনন্দ াওয়ায ভতনাবাফ রখারে । রিরএ ৫ াওয়া এফং এক ধযতনয অনরবতেত 

েরততমাগীতায ভােতভ রশুযা গতে উঠতে মা ফকানবাতফই কাম্য নয়।রক্ষাথীতদযতক এ ধযতনয 

অসুস্থ েরততমাগীতা ফথতক ফফয কতয আনতত মূল্যায়ন দ্ধরত ও কারযকুরভ রযফতিন কযা তে। 

রযফরতিত কারযকুরাতভয ভােতভ রক্ষাথীযা ফ রকছুয যও  বার ভানুল তয় উঠতফ। ততফ 

কারযকুরাভ মতই বার ফাক না ফকন রক্ষতকয ভান ঠিক না থাকতর এয উতেশ্য ফাস্তফায়ন  

তফ না।  রক্ষকতা ফাতক আয ও আকল িণীয়  কযা তফ। রক্ষকতা ফা তত তফ িীফতনয 

ব্রত। 

রক্ষকতদয ভান বৃরদ্ধ কযতত রক্ষকতদয েরক্ষণ ফদয়ায ব্যাফস্থা কযা তফ। যীক্ষাযবাতয 

রক্ষাথী ফমন বাযাক্রান্ত না য় ফ রদতক করতক ফখয়ার যাখতত তফ।  

 

রতরন আি রফকাতর যািধানীয ইন্টাযকরন্টতনন্টার ফাতেতর ন্যানার ওয়াকি অন রারন িং পয 

ইভপ্যারথ রফলয়ক এক ফরভনাতয েধান অরতরথয ফক্ততব্য এ কথা ফতরন।  

কারযগরয ও ভাদ্রাা রফবাতগয রিফ মুনী  াাবুরিন আতভদ, এয বারততে  অনুষ্ঠাতন 

রফতল অরতরথ রততফ উরস্থত রেতরন রক্ষা উভন্ত্রী ভরবুর াান ফিৌদৄযী, ভােরভক ও উচ্চ 

রক্ষা রফবাতগয রিফ ফভাোঃ ভাবুফ ফাতন, ভােরভক ও উচ্চরক্ষা  অরধদপ্ততযয ভারযিারক  

েতপয ড. তয়দ ফগারাভ পারুক, কারযগরয রক্ষা অরধদপ্ততযয ভারযিারক ফভা: াতনায়ায 

ফাতন, কারযগরয ও ভাদ্রাা রফবাতগয অরতরযক্ত রিফ ডাক্তায ফভা: পারুক ফাতন েমুখ। 



ভভরভ িতা একটি িীফন ংরিষ্ট  রফলয়। ফ রকছু অতন্যয দৃরষ্টতত ফদখা এফং অতন্যয ভত কতয 

শুনা ও অনুধাফন কযা র ভভরভ িতা। রতরন ফতরন াযা রফতে েরত আে রদতন াভরযক খাতত 

ফম অথ ি ব্যয় য় তা রদতয় রক্ষায ফারতয ফম ভস্ত রশু আতে তাতদয ররক্ষত কযা ম্ভফ। 

ভানুতলয িীফন মাতন বালায েবাফ ম্পিতক রতরন ফতরন বালা ভানুতলয  িীননতক বীলন বাতফ 

েবারফত কতয। আভাতদয বালায় আরভ তেয ব্যাফায ফফতে ফগতে আভযা েটিয  ব্যাফায 

কতভ ফগতে। তাতত বুঝা মায় ফম আভাতদয ভাতঝ ভভরভ িতা কতভ ফগতে। ভাতিয ফম অংগরত 

আতে তা ভভরভ িতা দ্বাযা দূয কযা ম্ভফ। এখন আভযা এ রফেতক ধ্বং  কতয ভঙ্গর গ্রত  

মারে। 
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