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 ১৫ আগস্টস্ট ঘাতকযা ফাাংরাস্টদ নাভক যাষ্ট্রস্টক তযা কযস্টত চেস্টেছির - ছক্ষাভন্ত্রী ডা. দীপু ভছন, 

এভ. ছ 

ছক্ষাভন্ত্রী ডা. দীপু ভছন ফস্টরস্টিন ১৫ ই আগস্টস্টয তযাকান্ড শুধুভাত্র একজন যাষ্ট্র প্রধানস্টক তযা ফা চকান 

যাজননছতক তযাকান্ড ছির না, এটা ছির াংগ্রাভ  তযাস্টগয ছফছনভস্টে  অছজিত ফাাংরাস্টদ নাভক যাষ্ট্রস্টক তযা 

কযায একটি লড়মন্ত্র।  ফাাংরাস্টদ নাভক যাষ্ট্রস্টক মুস্টি ছদস্টে আফায াছকস্তাস্টনয অাং ফানাস্টনায লড়মন্ত্র।  

তযা কাযীযা চবস্টফছির তাযা একটি যাষ্ট্র  একটি আদ ি চক তযা কযস্টফ ছকন্ত তাযা ব্যাথ ি স্টেস্টি মাযা এই 

তযাকান্ড ঘটিস্টেস্টি তাস্টদয চকউ চকউ এখন  ছেছিত  নে।  তাস্টদয খুস্টজ চফয কযস্টত একটি কছভন গঠন 

কযস্টত স্টফ। ১৫ ই আগষ্ট  ২১ চ  আগষ্ট  একই লড়মস্টন্ত্রয  অাং। ১৫ আগষ্ট চাক ারস্টনয াাাছ 

থ চনোয ছদন। লড়মন্ত্রকাযীস্টদয  প্রছতত  কযায ছদন। লড়মন্ত্রকাযীস্টদয  ছফলস্টে  স্টেতন  থাকস্টত স্টফ। 

তাঁযা এখন  চিাফর ভাযায জন্য  ঘাটি  চভস্টয আস্টি। 

 ভন্ত্রী আয ফস্টরন ফঙ্গফন্ধু চখ মুছজবুয যভাস্টনয চদস্টয প্রছত ছির  অাভান্য বারফাা। ছতছন অাধাযণ  

একজন ফাঙ্গারী ছিস্টরন। মতছদন দ্মা চভঘনা ছদস্টে জর প্রফাছত স্টফ তত ছদন  জাছতয ছতা ফঙ্গফন্ধু চখ 

মুছজবুয যভান ফাাংরাস্টদস্টয ভাটিস্টত জীছফত থাকস্টফন। তাস্টক মুস্টি চপরায অস্টনক লড়মন্ত্র  স্টেস্টি। তা 

ব্যাথ ি স্টেস্টি। তায ৭ ই ভাস্টে িয  বালণ আজ ছফশ্ব ঐছতস্টযয অাং।  

ছতছন আজ ছফকাস্টর যাজধানীয  চগুনফাছগোে আন্তজিাছতক ভাতৃবালা  ইন্সটিটিউস্টট জাছতয ছতা ফঙ্গফন্ধু চখ 

মুছজবুয  যভান এয ৪৪তভ াাদাত ফাছল িকী  জাতীে  চাক ছদফ উরস্টক্ষ  ভাধ্যছভক   উচ্চ ছক্ষা 

ছফবাস্টগয আস্টোজস্টন  এক আস্টরােনা বা  চদাো ভাছপস্টর প্রধান  অছতছথয  ফক্তৃতাে  এ কথা ফস্টরন। 

ভাধ্যছভক   উচ্চ ছক্ষা ছফবাস্টগয ছছনেয  ছেফ চভা. চাযাফ  চাাইস্টনয বাছতস্টে  আস্টরােনা বাে 

ছফস্টল অছতছথ  ছস্টস্টফ উছিত  ছিস্টরন  ছক্ষা উভন্ত্রী ভছবুর াান  চেৌধুয, কাছযগছয  ভাদ্রাা 

ছফবাস্টগয ছেফ মুনী াাবুছিন আস্টভদ প্রমুখ।  

তায আস্টগ ভন্ত্রী জাতীে চাক ছদফ উরস্টক্ষ ীদস্টদয স্মযস্টণ াযা চদস্টয কর ছক্ষা প্রছতষ্ঠাস্টন বৃক্ষ 

চযান অছবমাস্টনয অাং ছস্টস্টফ যাজধানীয চফইরী চযাস্টড ছস্টেযী গার ি স্কুস্টর  রীচু গাস্টিয োযা চযান 

কস্টযন। 
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  তথ্য  জনাংস্টমাগ কভ িকতিা 

         ছক্ষা ভন্ত্রণারে 
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