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শক্ষাভন্ত্রী ডা. দীপুভশন ফলরলেন আভযা ড়ায অবযা ভুলর মাশি মা খুফই তাাজনক। শনকট অতীলত ও আভযা দদখতাভ গ্রালভয
অল্প শশক্ষত গৃফধুটা একটু ভয় দলরই যফীন্দ্র ও যতচলন্দ্রয একটা ফই শনলয় ড়লত ফল দমত। শকন্তু ধীলয ধীলয আভযা দই
ংস্কৃশত দথলক দুলয লয মাশি। আভযা ড়ায অবযা ভুলর মাশি। আয এই কযলন আভালদয ভাজব্যাফস্থায় একধযলনয অশস্থযতা
শফদ্যভান। ভানুললয ভানশফক শফকা লি না।আভযা মশদ এ পৃশথফীলক ঘুলয না দদশখ, আয ড়ালানা না কশয তালর ভান স্রষ্টা
আভালদয দম ম্ভাফনা শদলয় ততশয কলযলে তা ব্যাথ থ লফ। শতশন আজ কালর চট্রগ্রালভয দজরা শযলদ শভরনায়তলন "আভায দদখা
অলেশরয়া ভালদ
এশয়া ও ইউলযালয ১৩ টি দদ" ীম থক ফইলয়য দভাড়ক উলমাচলনয ভয় প্রধান অশতশথয ফক্তৃতায় এ
কথা ফলরন। শপ্রশভয়ায শফশ্বশফদ্যারয় চট্রগ্রালভয শবশ ড. অনুভ দলন এয বাশতলে এ অনুষ্ঠালন আয ও উশস্থত শেলরন শক্ষা
ভন্ত্রনারলয়য উভন্ত্রী ব্যশযস্টায ভশবুর াান দচৌধুযী , চট্রগ্রাভ দজরা শযললদয
দচয়াযম্যান ও চট্রগ্রাভ উত্তয দজরা
আওয়াভীরীলগয দলেটাশয এভ এ ারাভ, চট্রগ্রাভ শফশ্বশফদ্যারলয়য দপ্রাশবশ শশযন আক্তায প্রমুখ। উভন্ত্রী ফলরন আভযা শফলদ
শগলয় াধাযণত শং কশয, আয শকছু েশফ উঠিলয় দপইবুলক দাষ্ট কশয। আভযা অন্য দদলয অথ থনীশত, যাজনীশত, বালা, ংস্কৃশত,
আইন আদারত ও মাতায়াত ব্যফস্থা জানায দচষ্টা কশয না। তাই আভালদয আভালদয ভালে ংকীন থতা ততশয লি। জানায আগ্র ক্ষুদ্র
লয় মালি।
উলেখ্য “আভায দদখা অলেশরয়া এফং এশয়া ও ইউলযালয ১৩ টি দদ” এই ভ্রভন গ্রলেয যচশয়তা প্রলপয কাভরুন নাায দফগভ
একাধালয একজন এডলবালকট , ভাজ দফক ও শফশষ্ট যাজশনশতক এফং, ফাংরালদ ভশরা আওয়াভীরীলগয দকন্দ্রীয় কাম থশনফ থাী
কশভটিয দস্য। শতশন গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরালদল যকালয তথ্যভন্ত্রী জনাফ াান ভামুলদয ভা। দরখক ফলরন দুখী, শনম থাশতত ও
শনীশড়ত ভানুললয জন্য াযা জীফন কাজ কলযশে। আভায এই ভ্রভন কাশনীলত শফশবন্ন দদলয আথ থ-াভাশজক, যাজননশতক,
াংস্কৃশতক শদক তুলর ধযা লয়লে। আভায দরখা মশদ ফাংরালদয উন্নয়লন কালজ রালগ তালর আভায এ শযশ্রভ াথ থক লফ।
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