
 

থৃথফীতত থফক্রি য় না এভন থিছুই ননই। 

 

 

নদতয থফথষ্ট থফণনতাথিি ও জগন্নাথ থফশ্বথফদযারয় (জথফ) উাচাম য অধযাি ড. ভীজানুয 

যভান ফতরতছন, থৃথফীতত থফক্রি য় না এভন থিছুই ননই। আফায থৃথফীতত অতনি বাতরা থিছুয 

নিতা ননই। 

থতথন ফতরন, অতনতিই ভতন িতযন উৎাদন িযতরই নফাধ য় িাজ নল। উৎাদন িযতরই নম 

থফক্রি তয় মাতফ থফলয়টা এভন না। আফায অতনতিই ভতন িতযন িভ খযতচ স্বাস্থ্যফান থিছু ফাজাতয 

ছাতরই নম তা থফক্রি তফ তাও থিন্তু ঠিি না। 

শুিফায (১৮আগস্ট) ফাাংরাতদ থল্পিরা এিাতডথভয জাতীয় থচত্রারা থভরনায়ততন থতল্পয 

থফণন: থফণতনয থল্প ীল যি াংরাত এফ িথা ফতরন থতথন। 

এভয় উাচাম য ফতরন, আভযা মখন নিাতনা ণয থনতয় ফাজাযজাতিযতণয িাজ িথয, তখন 

ফাজাতযয নিতায চাথদা অনুমায়ী ফাজাযতি থফথবন্ন বাতগ থফবক্ত িযতত তফ । অতনি ভয় 
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এিঠট ণয ফাজাযজাত িযায ভয় উৎাদন খযতচয নচতয় ভাতিযঠটাং খযচ নফথ যাখা য়। িাযণ 

তখন নঠট নফথ গুরুি ফন িতয। 

ণয ফাজাতয ছাায ভয় ুথনথদযষ্ট িযতত তফ িাতদয জনয ণযঠট ফাজাতয ছাা তফ। এয প্রধান 

টাতগ যতটট নিতা িাযা ফুঝতত তফ। এিই তে ফায ভন খুথ িযায থচন্তা িযতর ফ এি তে 

নষ্ট তয় মাতফ। িাযণ এিই তে ফায ভন ন্তুষ্ট িযা মায় না। 

থতথন ফতরন, এিঠট ণয উৎাদতনয আতগ ভতন যাখতত তফ আনায াভতথ যয িথা। মথদ াভথ য 

িভ য় আয আথন ন াভতথ যয থদতি গুযি না থদতয়, ভন ভত িাতজ শুরু িতযন। তাতর এভন 

তত াতয নম, ভাতিযট ধযায আতগই আথন ভাতিযট নথতি থছটতি তফন। তাতর াভতথ যয তে 

াভঞ্জয নযতখ ণয উৎাদন িযতত তফ। এটাতি ফতর ছন্দ ীথভতিযণ প্রক্রিয়া। 

ণয ফাজাতয ছাায জনয তণযয ব্রাক্রডাং এয উয গুরুি আতযা িতযন থতথন। 

জথফ উাচাম য ফতরন, ফততল এিজন থফতিতা ফা নিাম্পাথনয ভাথরিতি ফুঝতত তফ ণযঠট 

ফাজাতয ছাায জনয ঠিি ভয় নিানঠট? ঠিি নিান ভয় ণযঠট ফাজাতয ছাতর নিতা াওয়া 

মাতফ। এযয ফুঝতত তফ ঠিি নিান থযতফত ফা নিান অঞ্চতর ণযঠট ছাতর নিতাতদয নজতয 

রাগতফ। 

উদাযন থততফ অধযাি ড. ভীজানুয যভান ফতরন,  বাযতত মখন আইথএর চতর তখন 

আতর বাতরা নিান থনাভা ফাজাতয আত না। িাযণ তাযা ফুতঝ এখন ফাই ক্রিতিতট  ফযাস্ত। তাই 

য়ততা ক্রিতিট নভভটা এথতয় চরা য়। 

এভয় াংরাত আতযা উথস্থ্ত থছতরন, ভনতনয বাথত ড. নথরভ নভাজাায, িাম য থনফ যাী 

ভাফুফ ভাভু, ঢািা থফথশ্বথফদযারয় চারুিরা অনুলতদয থডন ড. ননায আরী , জথফ প্রক্টয ড. নুয 

নভাাম্মদ, জথফ থপল্ম অযাড থভথডয়া স্টাথডজ নচয়াযভযান জনুাতয়দ আতভদ াথরভ, চরক্রিত্র 

থনভ যাতা ভথ ্ উদ্দীন াতিয, থচত্র ভাতরাচি ভঈন উদ্দীন খাতরদ, থভথডয়াফযক্রক্তি ভথদুর 

ইরাভ াচু্ছ, জথফ ফাাংরা থফবাতগয িাযী অধযাি যীপ থযাজ, ভতনাফক্রঞান থফবাতগয 

নচয়াযভযান অধযাি ড. অতাি িুভায াা, অধযাি ড. িাজী াইপুদ্দীন, িাযী অধযাি 

থিতায যায় প্রভুখ। 

 


