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রাউজানে বিজ্ঞাে ও প্রযুবি মেলা 

'প্রাকৃবিক সম্পদ রক্ষা কনর বিজ্ঞােনক এবিনে বেনি হনি' 
 প্রকাশ: ২২ বিনসম্বর ২০১৯        
  
চট্টগ্রাে িুুনরা ও রাউজাে প্রবিবেবি 

জািীে বিজ্ঞাে ও প্রযুবি জাদুঘনরর েহাপবরচালক মোহাম্মদ েুেীর মচৌিুরী িনলনেে, 'প্রাকৃবিক সম্পদ রক্ষা কনর বিজ্ঞাে ও 
প্রযুবিনক এবিনে বেনি হনি। বিজ্ঞাে ও প্রযুবির উন্নেনে বশক্ষার্থীনদর েনোবেনিনশর জেু অবিিািক ও বশক্ষকনদর বেরলসিানি 
কাজ করনি হনি।' িিকাল শবেিার রাউজাে উপনজলা প্রশাসনের উনদুানি আনোবজি বিজ্ঞাে ও প্রযুবি মেলার উনবািে 
অেুষ্ঠানে প্রিাে অবিবর্র িিনিু বিবে এসি কর্া িনলে। 
 
েুেীর মচৌিুরী িনলে, বশক্ষার্থীনদর ওপর বশক্ষনকর অেুশাসে কনে যাওোে বশক্ষার্থীরা মলখাপড়াে েনোবেনিশ করনে ো। অপ্রাপ্ত 
িেনস িারা মোিাইল ম াে িুিহার করনে। প্রযুবির োিুনে েবড়নে পড়া অপরািেূলক কেথকাণ্ড মদনখ োদকনসিী ও অপরািী 
হনে উনেনে বশক্ষার্থীরা। এসি কেথকাণ্ড মর্নক িানদর দূনর রাখনি অবিিািক ও বশক্ষকনদর এবিনে আসনি হনি। 
 
দু'বদেিুাপী এ মেলাে রাউজানের ২৯বি োিুবেক বশক্ষাপ্রবিষ্ঠানের বশক্ষার্থীরা টলেনল বিজ্ঞাে ও প্রযুবির বিবিন্ন বিেনে প্রদশথেী 
করনে। মেলার টলেলগুনলানি ঘুনর মোহাম্মদ েুেীর মচৌিুরী বশক্ষার্থীনদর সনে েিবিবেেে কনরে। 
 
রাউজাে উপনজলা পবরেদ োনে আনোবজি মেলার উনবািে অেুষ্ঠানে সিাপবিত্ব কনরে ইউএেও মজোনেদ কবির মসাহাি। 
উপনজলা পবরিার পবরকল্পো কেথকিথা বেক্সে মচৌিুরীর সঞ্চালোে অেুষ্ঠানে আরও িিিু মদে রাউজাে সরকাবর কনলনজর 
অিুক্ষ এনক এে আিদুর রবশদ, রাউজাে র্াোর ওবস মকপানেি উলুাহ, রাউজাে উপনজলা োিুবেক বশক্ষা কেথকিথা মিৌবহদ 
িালুকদার, বশক্ষক জানির  ারুক, অেল চন্দ্র দাশ, লািণী প্রিা দত্ত প্রেুখ। 
 
পনর রাউজাে আরআরএবস সরকাবর েনিল উচ্চ বিদুালে এিং হজরি এোবেে শাহ কনলনজ বিজ্ঞাে ও প্রযুবি েন্ত্রণালনের 
অর্থােনে বেবেথি বিজ্ঞাে ক্লানির উনবািে কনরে েুেীর মচৌিুরী। 
 

 

 



 

 

রাউজানে বিজ্ঞাে ও প্রযুবি সপ্তানহর উনবািে 

জ্ঞাে বিজ্ঞাে চচথার োিুনে মদশ এবিনে যানে : েুেীর মচৌিুরী 

 

মোহাম্মদ েুেীর মচৌিুরী িিথোনে জািীে বিজ্ঞাে ও প্রযুবি জাদুঘনরর েহাপবরচালক। জন্মস্থাে রাউজানের মকাে 
অেুষ্ঠানে িিিু মদো হেবে ইবিপূনিথ। িিকাল শবেিার প্রর্েিার জন্মিূবেনি এনস োত্র-বশক্ষক, সরকাবর 
কেথকিথা, কেথচারীসহ বিবিন্নস্তরনরর োেুেনক ুনবেনেনেে িার অিীি-িিথোে কেথজীিে এিং িিথোে কেথস্থল 
বিেে বেনে োো কর্া। দুপুনর রাউজাে উপনজলা চত্বনর রাউজাে উপনজলা প্রশাসনের আনোজনে ৪১ িে জািীে 
বিজ্ঞাে ও প্রযুবি সপ্তাহ, বিজ্ঞাে মেলা এিং জািীে বিজ্ঞাে অবলবম্পোি’র উনবািেী অেুষ্ঠানে েুেীর মচৌিুরীর 
প্রিাে অবিবর্ বহনসনি উপবস্থি বেনলে। বিবে িার িিিু িনলে ‘বিজ্ঞাে চচথা অিশুই করনি হনি। জ্ঞাে বিজ্ঞানের 
োিুনে মদশ এবিনে যানি। মকউ িেী পবরিার মর্নক বিজ্ঞােী হেবে। অনেক পবরশ্রে, পড়ানশাোর োিুনে মেিানক 
বিকবশি কনর বিজ্ঞােী হনি হনি।’ পাহাড়কািা, ইিিািা, বিলাকািা, িাে কািার বিরুনে বশক্ষার্থীনদর মসাচ্চার 
হওোর পরােশথ বদনে বিবে িনলে, ‘আিুবেক প্রযুবিসম্মি ইিিািা িা আিুবেক প্রযুবি বদনে বকিানি পবরনিশ 



রক্ষা করা যাে, মসবদনক মিােরা বিপ্লিী বচন্তা মচিো বদনে কাজ কনরা।’ েুেীর মচৌিুরী িনলে ‘মদনশ পুবলশ, 
র ুানির হানি এখে াাবকং বিিাইস আনে। অনেক আসাবেনক প্রযুবির সহােিাে িরা হনে। কানজই প্রযুবি 
বদনে এবিনে মযনি হনি। উপনজলা পযথানেও যবদ পাহাড়কািা, অবিিিানি কৃবে জবে েষ্ট করা, দূেণসহ বিবিন্ন 
অপরাি দেনে মরাে, েিােথ মিকনোলবজ িুিহার করা যাে, িাহনল বিজ্ঞাে প্রযুবি েন্ত্রণালে অনেক প্রনজনটের 
োিুনে সহনযাবিিা করা হনি।’ 
জািীে বিজ্ঞাে ও প্রযুবি জাদুঘনরর উনদুানি, বিজ্ঞাে ও প্রযুবি েন্ত্রণালনের পৃষ্ঠনপােকিাে অেুষ্ঠানে সিাপবিত্ব 
কনরে উপনজলা বেিথাহী কেথকিথা মজাোনেদ কিীর মসাহাি। বিনশে অবিবর্ বেনলে ওবস মকপানেি উল্লাহ। 
উপনজলা পবরিার পবরকল্পো কেথকিথা বেক্সে মচৌিুরীর সঞ্চালোে িিিু মদে উপনজলা োিুবেক বশক্ষা কেথকিথা 
মিৌবহদ িালুকদার, অিুক্ষ এনকএে আিদুর রশীদ, উপনজলা সরকাবর িূবে কবেশোর োেেুে আহনম্মদ অবেক, 
বশক্ষক অেল চন্দ্র দাশ, জানির  ারুক, লািেী প্রিা দত্ত, মোস্তরাক আহেদ, জাোল উবিে, হাবিিুল হক, োসবরে 
আকিার, বশক্ষার্থী সাইকা ইসোে মচৌিুরী, বহনেল ির। মকারআে মিলওোি কনরে োওলাো এে এ েবিে। 
েুেীর মচৌিুরী িনলে, অনর্থর অিানি যারা বিজ্ঞাে বশক্ষাে এবিনে মযনি পারনেো, এেে বশক্ষার্থীনক বিজ্ঞাে াাটলে 
মর্নক আবর্থক সহনযাবিিা মদো হনি। বিবে িনলে ‘বিজ্ঞানের োত্রনদর িনড় মিালার জেু পবরনিশ িনড় মিালনি 
হনি। বশক্ষক, অবিিািকনদর এবদকিা মখোল রাখনি হনি।’ 
বশক্ষার্থীনদর মোিাইনলর এবিকশে মর্নক মিেঁনচ র্াকার জেু স্মািথন াে িুিহার ো করার পরােশথ বদনে িনলে, 
‘স্মািথন াে একবি িুাবি। এর িুিহানরর কারনণ বশক্ষার্থীনদর পড়ানশাো করার ক্ষেিা কনে যানে, স্মরণশবি 
কনে যানে। মেইনের ক্ষবি হনে। বিবিন্ন মদনশ বশক্ষার্থীনদর স্মািথ ম াে িুিহার বেবেে।’ ১৮ িেনরর বেনচ মকাে 
মেনলনক স্মািথ ো মদোর জেু অবিিািকনদর প্রবি আহিাে জাবেনে এিং বেনজর এোলক মোিাইল মদবখনে 
িনলে, ‘আোনক িাংলানদশ সরকার ও দুদুক মর্নক স্মািথ ম াে মকোর জেু িাকা বদনেবেল, বকন্তু আবে িুবিিি 
৪ হাজার ৬শ িাকা বদনে মপৌনণ ৪ িের িুিহার করবে। আবে িনলবে জেিনণর িুানক্সর িাকা বদনে সরকাবর 
বকেু িুিহার করনিাো। কানজই সিাইনক েনে রাখনি হনি, জীিনে জ্ঞাে বিজ্ঞাে বদনে অনেক উপনর উো যাে। 
বকন্তু নেবিকিা যবদ ো র্ানক, জীিে ধ্বংস হনে যানি। কানজই প্রবিবি অর্থ যানি হালাল হে, মসবদনক মখোল 
রাখনি হনি। জেনসিা করাও ইিাদনির একবি অংশ। হালাল রুবজর উপর বেিথরিা রাখনি হনি। যারা দাবেত্ব 
পালে করনেে, িানদর মেিা, দাবেনত্বর অংশ সবেকিানি মদনশর জেু সৎ িুিহার করনি হনি। অনর্থর প্রনলািনে 
যানি আেরা ধ্বংস হনে ো যাই। 
আোনদর পূিথ পুরুেরা শাক-সিবজ মখনে খুি সািারণ জীিে যাপে কনর, পবরবেি আহার কনর মদশ, সোজনক 
অনেক বকেু বদনেনেে। এখে বিজ্ঞােবিবত্তক জীিেযাপে, বিজ্ঞাে সম্মিিানি আিুবেক খািার পাওো যানে। বকন্তু 
নেবিকিা আিরনণ, নেবিকিার সানপািথ বদনে জীিেনক রক্ষা করনি হনি। নেবিকিা ো র্াকনল জাবি বহনসনি 
বিনক র্াকা যানিো। বশুননদর েুখস্তর বিদুা েে, েুখস্তর বিদুা কনর মকউ জ্ঞাে অজথে করনি পানরবে। মকউ িড় 
বিজ্ঞােী হনি পানরবে। োর্াে কেনসপ্ট ঢুবকনে বদনি হনি। সৃজেশীলিা, সৃবষ্টশীলিা মির কনর আেনি হনি।’ 
বিবে আনরা িনলে, একসেে রাউজাে সন্ত্রানসর জেপদ বহনসনি উচ্চাবরি হনিা। এখে রাউজানে সুশাসে, 
মযািানযাি িুিস্থা অনেক িানলা। বিদুুৎ পাওো যাে ২৪ ঘণ্টা। রাউজাে এখে শাবন্তর জেপদ। রাউজাে মর্নক 
এখে মকে বিজ্ঞােী সৃবষ্ট হনিো। এখে ুনিু জ্ঞাে, বিজ্ঞাে চচথা বদনে এবিনে মযনি হনি।’ 



বিবে পাবরিাবরক জীিে সম্পনকথ িনলে ‘আেরা পড়ানশাো কনরবে অনেক কনষ্টর েনিু। আোর িািার আবর্থক 
সক্ষেিা বেলো। েিুে জাো কাপড় মিেে পবড়বে। মিেে মকাে পুবষ্টকর খািার বেলো। দাদার হানি িড়া োবির 
ঘর এখনো আোনদর আনে। এিানক সংস্কার, মিনিলাপ করার েনিা ক্ষেিা আোনদর মেই। িার িড়া োবির 
ঘর িারণ কনর আবে, মসিাই আোনদর িিথ। অনেক কষ্ট কনর আবে এই জােিাে এনসবে।’ 
অেুষ্ঠানে বশক্ষার্থীনদর পুরস্কার প্রদাে কনরে েুেীর মচৌিুরী। ৪১ িে জািীে বিজ্ঞাে ও প্রযুবি সপ্তাহ, বিজ্ঞাে 
মেলা উপলনক্ষ উপনজলা চত্বনর উপনজলার ২৯ বি কনলজ, বিশ্ববিদুালে, সু্কনলর বশক্ষার্থীরা বিবিন্ন প্রযুবি 
প্রদশথেেূলক টলেল কনরে। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

দেশ এগিয়ে গিয়ে গবজ্ঞািচচচার োগিে 
রাউজাি (চট্টগ্রাম) প্রগেগিগি    

২২ গিয়েম্বর,  ২০১৯ ০০: ০০ |  

 

রাউজায়ি িেকাল েপ্তাহবযাপী গবজ্ঞািয়মলা উয়বািি কয়রি জােীে গবজ্ঞাি ও প্রযগুি জাদুঘয়রর মহাপগরচালক মুিীর দচৌিুরী। 
ছগব : কায়লর কণ্ঠ 

রাউজাি উপয়জলা প্রশােয়ির আয়োজয়ি ৪১েম জােীে গবজ্ঞাি ও প্রযুগি েপ্তাহ, গবজ্ঞািয়মলা এবং গবজ্ঞাি 

অগলগিোি শগিবার উয়বািি করা হয়েয়ছ। উপয়জলা পগরষে চত্বয়র উয়বািিী অনুষ্ঠায়ি প্রিাি অগেগছ গছয়লি জােীে 

গবজ্ঞাি ও প্রযুগি জাদুঘয়রর মহাপগরচালক মুিীর দচৌিুরী। গেগি বয়লি, ‘গবজ্ঞাি চচচা অবশ্যই করয়ে হয়ব। 

জ্ঞাি- গবজ্ঞায়ির মািযয়মই দেশ এগিয়ে যায়ব। দকউ িিী পগরবার দছয়ক গবজ্ঞািী হিগি। অয়িক পগরশ্রম,  

পড়ায়শািার মািযয়ম দমিায়ক গবকগশে কয়র গবজ্ঞািী হয়ে হয়ব।’ 

অনুষ্ঠায়ি েভাপগেত্ব কয়রি উপয়জলা গিবচাহী কমচকেচা দজািায়েে কবীর দোহাি। গবয়শষ অগেগছ গছয়লি ওগে 

দকপায়েে উল্লাহ। উপয়জলা পগরবার পগরকল্পিা কমচকেচা গিক্সি দচৌিুরীর েঞ্চালিাে অনুষ্ঠায়ি বিবয দেি উপয়জলা 

মািযগমক গশক্ষা কমচকেচা দেৌগহে োলুকোর, অিযক্ষ এ দক এম আবদুর রশীে, উপয়জলা েরকাগর ভগূম কগমশিার 



মামনুি আহয়েে অগিক, গশক্ষক অমল চন্দ্র োশ, জায়বর ফারুক, লাবিী প্রভা েত্ত, দমাস্তাাক আহমে, জামাল উগদিনি, 

হাগববুল হক, িােগরি আকোর, গশক্ষাছচী োইকা ইেিাি দচৌিুরী, গহয়মল ির প্রমুখ। দকারআি দেলাওোে কয়রি 

মাওলািা এম এ মগেি। 

 


