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আয়াভী রীগ যকায কখনই ংবফধান  অাম্প্রদাবয়ক চেতনায াথথ আথাল কযথফ না-বক্ষা উভন্ত্রী 

ভববুর াান চেৌধুযী এভ. ব. 

বক্ষা উভন্ত্রী ভববুর াান চেৌধুযী  ফথরথেন আয়াভী রীগ যকায কখনই ফাংরাথদথয ংবফধান   

অাম্প্রদাবয়ক  চেতনায াথথ আথাল  কযথফ না। ফাংরাথদথ প্রবতবিয়াীর  বি অফশ্যই  যাবিত  

থফই।  বতবন প্রবতবিয়াীর বিয বফরুথে  াভাবিক আথদারন  গথে চতারায আফান িানান। বতবন আি 

বফকাথর যািধানীয  চগুন ফাবগোয আথনায়াযা চফগভ- মুবনযা খান বভরনায়তথন  ভবরা বযলথদয  

আথয়ািথন  “মুবিযুথেয  চেতনায় বফজ্ঞানবববিক, অাম্প্রদাবয়ক,  চিন্ডায  ংথফদনীর  ভানবফক াঠ্যফই  

োই” ীল ষক আথরােনা বায় প্রধান অবতবথয  ফিতৃায়  এ কথা ফথরন।  

ভবরা বযলথদয  বাথনত্রী  আথয়া খানথভয বাবতথে আথরােনা  বায়  বফথল  অবতবথ বথথফ 

উবিত  বেথরন ভাধ্যবভক   উচ্চ বক্ষা বফবাথগয ববনয়য  বেফ চাযাফ  চাাইন। অন্যান্যথদয ভথধ্য 

উবিত বেথরন বফবষ্ট  চরখক   করাবভস্ট  আব্দুর চভাথভন, বফবষ্ট  বক্ষাবফদ  সয়দ  ভঞ্জুরুর ইরাভ, 

ঘাতক দারার বনমু ষর  কবভটিয  বাবত   াবযয়ায  কবফয,  এনবটিবফ'য  দস্য ভবউজ্জান, উদীেীয  

বাবত  পীউবিন,  নাযী প্রগবত ংথঘয  বনফ ষাী  বযোরক চযাথকয়া  কফীয  বফববন্ন  চেনী চায 

ভানুল। চাযাফ  চাাইন  ফথরন, বএব  চিএব যীক্ষায়  বিবএ েবতয বফকল্ল বেন্তা কযথে 

যকায। অবতবযি ফইথয়য চফাঝা ম্পথকষ  বতবন ফথরন  যকায কতৃক ফইথয়য  ংখ্যা  খুফ চফী না। বকছু 

স্কুর যকায কতৃক বনধ ষাবযত  ফইথয়য ফাবথয আয  বকছু ফই োন।  এয চেথন ফাবনিয আথে।  আবুর 

চভাথভন ফথরন  আভযা ফাই যকাযথক চদালাথযা  কবয বকন্তু যকায ত ভাথিযই প্রবতপরন।  যাষ্ট্র  

এবগথয় মাথে বকন্তু ভাি ববেথয়  চগথে।  ভাথি ধভ ষান্ধতায প্রায ঘথেথে। বতবন আয  ফথরন  আভাথদয 

বক্ষাব্যফিা  াযটিবথেবয না, যুবিফাদী  না,  বক্ষকযা অবধকাংথই আউেথেথেে।  সয়দ  ভঞ্জুরুর  

ইরাভ ফথরন,  আভাথদয বযফায র এই প্রিথন্য িন্য খাো, স্কুরগুথরা র কাযাগায,  আয চকাবেং  চন্টায 

গুথরা র কনথেভ চর। বতবন বক্ষায় বফবনথয়াগ  বৃবিয প্রবত গুরুোথযা  কথযন। বতবন ফথরন বার বক্ষক  

না থর বার বক্ষা ায়া  মাথফ না। বতবন বক্ষকথদয িন্য আরাদা চফতন  কাঠাথভা োলু কযায দাফী 

িানান। বায় ভবরা বযলথদয  ক্ষ চথথক যকাথযয  কাথে েয় দপা দাফী তুথর ধথযন। দাফীগুবর বনন্রূ: 

১. বফজ্ঞানবববিক, অাম্প্রদাবয়ক, চিন্ডায ংথফদনীর, অন্ধবফশ্বা  কুংস্কাযমুি, মুবিযুথেয চেতনায় 

চদথপ্রভ  ভানফাবধকাথযয মূল্যথফাধম্পন্ন বক্ষানীবত এফং তায আথরাথক াঠ্যপুস্তক প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন 

কযথত থফ। 



২. অবফরথে কর বক্ষা প্রবতষ্ঠাথন সুষ্ঠু ংস্কৃবত-েে ষা, চখরাধুরা  যীযেে ষায িন্য প্রথয়ািনীয় দথক্ষ গ্রণ 

কযথত থফ। 

৩. াম্প্রদাবয়ক উথিথশ্য সুথকৌথর চম েিাথন্তয পথর াঠ্য ফই বযফতষন কযা থয়বের তা বেবিত কযায 

িন্য বনযথক্ষ তদন্ত কবভন গঠন কযথত থফ। 

৪. বফজ্ঞানবববিক, অাম্প্রদাবয়ক, চিন্ডায ংথফদনীর, অন্ধবফশ্বা  মুবিযুথেয চেতনায আথরাথক ভাদ্রাা 

বক্ষায াঠ্যসূবেয বযফতষন কযথত থফ  চখাথন ঠিকবাথফ াঠদান কযা থে চই বফলথয় যকাযথক 

ভবনেবযং কযথত থফ। 

৫. কবভ ভাদ্রাায াঠ্যসূবে বফলথয় যকাযথক আয বিয় বনয়ন্ত্রণ  বযফীক্ষণ কযথত থফ। একই াথথ 

তাথদয বফজ্ঞানমুখী বক্ষায আতায় আনথত থফ, মাথত কভী ভাদ্রাায বক্ষাথীযা আধুবনক বক্ষায আথরা 

চথথক ফবিত না য়। 

৬. াম্প্রদাবয়ক বিয চম চকান অতৎযতা প্রবতথযাথধ যকায  কর িনগণথক ঐকযফেবাথফ তৎয 

থাকথত থফ। 
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