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প্রযুক্িত জ্ঞানসম্পন্ন আধুিনক জ্ঞান অর্জেনর মাধ্যেম িনেজর
এলাকায় উন্নয়ন কােজ িনেজেক িনেয়ািজত করেল ২০১৯ সােলই এেদশ মাননীয়
প্রধানমন্ত্রী জনেনত্রী েশখ হািসনার িডিজটাল বাংলােদেশ পিরণত
হেব। িতিন সরকােরর রূপকল্প বাস্তবায়েন সকলেক ঐক্যবদ্ধ হওয়ার
আহ্বান জািনেয়েছন।
শিনবার ঈশ্বরদী সাহাপুর শহীদ আবুল কােশম উচ্চ িবদ্যালেয়র
নবিনর্িমত সম্প্রসািরত দ্িবতল নতুন ভবন উদ্েবাধন অনুষ্ঠােন
প্রধান অিতিথর বক্তব্েয ভূিমমন্ত্রী শামসুর রহমান শরীফ এম.িপ.
এসব কথা বেলন।
মন্ত্রী আরও বেলন, িশক্ষার্থীেদর পড়াশুনার জন্য সুন্দর, মেনারম ও
িনর্মল পিরেবশ কের িদেত সরকার সারােদেশ িবদ্যালয় ভবনগুেলা
আধুিনকভােব গেড় তুলেছ। মন্ত্রী বেলন, আজেকর িশশু, িকেশার ও
যুবেদর প্রযুক্িতজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ িহেসেব গেড় তুলেত পারেল
িডিজটাল বাংলােদশ গড়া সম্ভব হেব।
শতভাগ পাশ িনশ্িচত করার আহ্বান জানান মন্ত্রী। িতিন বেলন, শতফুল
একসঙ্েগ ফুটেত হেব, িবকিশত হেত হেব। সর্বকােলর সর্বশ্েরষ্ঠ
বাঙািল জনেনতা জািতর জনক বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান সবার জন্য
অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, িশক্ষা ও িচিকৎসা এ পাঁচিট েমৗিলক
অিধকার বাস্তবায়ন করার িনর্েদশ িদেয় েগেছন।
েকউ ইংল্যান্ড এেমিরকায় িচিকৎসার জন্য যােব, আর েকউ িচিকৎসার

অভােব ধুেক ধুেক মরেব তা হেত পাের না। েকউ গাছতলায় অথবা অন্েযর
আশ্রেয় থাকেব তা হেত পাের না। বঙ্গবন্ধু বেল িগেয়েছন সকেলর জন্য
৫িট েমৗিলক অিধকার বাস্তবায়ন না করা েগেল েসানার বাংলা বাস্তবায়ন
হেব না।
মন্ত্রী বেলন, জানুয়ািরর ১ তািরেখই প্রত্েযক ছাত্রছাত্রীর হােত
সরকার নতুন বই তুেল িদেয়েছ। েমেয়েদর িশক্ষার জন্য উৎসাহ িদেয়
যাচ্েছ। েকান সরকারই এর আেগ িশক্ষার এমন মােনান্নয়ন ঘটােত পাের
নাই। সরকার সারােদেশ িশক্ষার পিরেবশ কের িদচ্েছ।
মন্ত্রী বেলন, যারা অশান্িত, অরাজকতা, ধর্মান্ধ েমৗলবাদ সৃষ্িট
করেছ তােদর ঠাই এেদেশ নাই। সরকার আধুিনক প্রযুক্িতজ্ঞান সম্পন্ন
আধুিনক জািত চায়। সরকার েস লক্ষ্েযই এগুচ্েছ। িতিন সরকােরর সকল
উন্নয়ন কােজ অংশ েনয়ার আহ্বান জানান।
উল্েলখ্য, ভূিমমন্ত্রী িশক্ষা প্রেকৗশল অিধদপ্তেরর অর্থায়েন ৬৯
লাখ টাকা ব্যেয় শহীদ আবুল কােশম উচ্চ িবদ্যালেয়র
সম্প্রসািরত সুদৃশ্য েদাতলা ভবন উদ্েবাধন কেরন।
সাহাপুর শহীদ আবুল
বকুেলর সভাপিতত্েব

কােশম
এসময়

নবিনর্িমত

উচ্চ িবদ্যালেয়র সভাপিত বিশর আহেমদ
অন্যান্েযর মধ্েয ঈশ্বরদী উপেজলা

িনর্বাহী কর্মকর্তা শািকল মাহমুদ, ঈশ্বরদী উপেজলা েচয়ারম্যান
মখেলছুর রহমান, উপেজলা ভাইস েচয়ারম্যান মাহেজিবন িশরীন িপয়া,
ঈশ্বরদী উপেজলা আওয়ামী লীেগর সভাপিত আিনসুন্নবী িবশ্বাস, ঈশ্বরদী
থানা অিফসার ইনচার্জ িবমান কুমার দাস, ঈশ্বরদী েপৗর েময়র আবুল
কালাম আজাদ িমন্টু, উপেজলা আওয়ামী লীেগর সাংগঠিনক
মতেলবুর রহমান িমনহাজ, ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক

সম্পাদক
েগালজার

েহােসন প্রমুখ উপস্িথত িছেলন।
এর আেগ মন্ত্রী ঈশ্বরদী ছিলমপুর ইউিনয়েনর চরিমরকামারী ভাষা শহীদ
িবদ্যািনেকতন ও চর িমরকামারী পশ্িচমপাড়া সরকাির প্রাথিমক
িবদ্যালেয়র েযৗথ উদ্েযােগ বার্িষক ক্রীড়া প্রিতেযািগতার উদ্েবাধন
কেরন িতিন।
মন্ত্রী ছাত্রছাত্রীেদর ফুেলর পাপিড় িছিটেয় অিভিষক্ত কেরন এবং
তােদর মেনােযাগ িদেয় পড়াশুনা করার আহ্বান জানান। িতিন িবদ্যালেয়র
আঙ্িগনায় ফুেলর বাগান করার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষেক পরামর্শ েদন।
পের মন্ত্রী ঈশ্বরদী উপেজলার শাহপুর গ্রােম ১৯৭১ সােলর ২রা েম
মহান মুক্িতযুদ্েধ পািকস্তান হানাদার বািহনীর হােত িনহত ৩৭ জন

শহীদেদর স্মরেণ স্মৃিতস্তম্েভর ফলক উন্েমাচন কেরন।
এরপর িতিন আওতাপাড়ায় ৮৩ লাখ টাকা ব্যেয় নবিনর্িমত সাহাপুর ইউিনয়ন
পিরষদ ভবেনর উদ্েবাধন কেরন। উদ্েবাধনী অনুষ্ঠােন সাহাপুর
ইউিনয়েনর সােবক েচয়ারম্যান িপন্টু িবশ্বােসর েছেল এমলাক েহােসন
বাবু ভূিমমন্ত্রীেক েসানার েনৗকা উপহার িদেত চাইেল মন্ত্রী তা
গ্রহণ না কের সরাসির ঢাকা যাদুঘের িগেয় তা েপৗঁেছ েদয়ার জন্য
িতিন িনর্েদশ েদন।

