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োঙ্গুবনয়ায় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুবি যাদুঘরেে মহাপবেচালক মমাহাম্মদ মুনীে মচৌধুেী িরলরেন, বিজ্ঞারনে সারে সমৃ্পি হরয় মদশ 

এবিরয় যারে। অপোি দমরন প্রযুবি ব্যিহারে সাফল্য আসরে। আজকাল পাবনে বিতে মারেে বিচেণ ট্র্যাবকিং কো হরে। আমারদে 

আরো বিজ্ঞান মনষ্ক হরত হরি। 

সেকাবে কম মকতমারদে উরযযরে বতবন িরলন, অননবতক আয় িবিষ্যত জীিরন মটকসই হয়না। পবেবমত জীিন যাপন কেরত হরি। 

হালাল রুবজ মোজিারে শাবি আরে। নািবেকরক িাল মসিা মদয়া ইিাদত। মদরশে উন্নয়রন কাজ কোও ইিাদত। 

োঙ্গুবনয়ায় মৎস্য, কৃবি ও মেইেী খারত বিপ্লি ঘটারনা সম্ভি। সিংবিষ্টরদে আরো মিবশ কারজে মাধ্যরম এই খাত এবিরয় বনরত হরি। 

মোিিাে (২২ বেরসম্বে) দুপুরে চট্টগ্রারমে োঙ্গুবনয়া উপরজলা প্রশাসরনে আরয়াজরন উপরজলা সরম্মলন করে উপরজলাে সকল 

দপ্তরেে সেকাবে কম মকতমারদে সারে মতবিবনময় সিায় বতবন একো িরলন। 

সিায় সিাপবতত্ব করেন উপরজলা বনি মাহী কম মকতমা (ইউএনও) মমা. মাসুদুে েহমান। এরত উপরজলাে বিবিন্ন দপ্তরেে কম মকতমাো 

উপবিত বেরলন। এে আরি মমাহাম্মদ মুনীে মচৌধুেী উপরজলা সদরেে বশশুরমলা মরেল স্কুরল বফতা মকরট বিজ্ঞান ক্লাি উরবািন 

করেন। 



 

 

রাঙু্গনিয়ায় মুিীর চ ৌধুরী 

নিজ্ঞাি ও নিনিকিার সমন্বয়য় আধুনিক রাষ্ট্র গড়য়ি হয়ি 

নিজ্ঞাি ও নিনিকিার সমন্বয়য় িাাংলায়েশয়ক একনি শনিশালী ও আধুনিক রায়ষ্ট্র পনরণি করার আহ্বাি 
জানিয়য়য়েি জািীয় নিজ্ঞাি ও প্রযুনি জােুঘয়রর মহাপনর ালক চমাহাম্মে মুিীর চ ৌধুরী। গিকাল রনিিার 
রাঙু্গনিয়া উপয়জলা প্রসাশি কিত ৃক আয়য়ানজি এক নিয়শষ সভায় নিনি এ আহ্বাি জািাি। 
মুিীর চ ৌধুরী িয়লি, ‘আধুনিক প্রযুনির প্রয়য়াগ োড়া কত নষ, মৎসয, গিানে পশুসহ চকাি চেয়েই উন্নয়ি 
সম্ভি িয়। নজি প্রযুনির প্রয়য়াগ কয়র খােয, মৎসয ও সিনজ উৎপােয়ি নিপ্লি এয়সয়ে। জ্ঞাি-নিজ্ঞাি আল্লাহ 
িা’য়ালার অপূিৃ নিয়ামি যার যথাথৃ িযিহায়রর মাধযয়ম জানির ভাগয উন্নয়ি সম্ভি। িয়ি এর সয়ঙ্গ অিশযই 
নিনিকিা থাকয়ি হয়ি। জ্ঞাি-নিজ্ঞায়ি আমরা যিই সফলিা অজৃি কনর িা চকি, িীনি-নিনিকিা ও সিিা 
িা থাকয়ল সি অজৃি িতথা হয়য় যায়ি এিাং সকল উন্নয়ি ভঙু্গর হয়য় যায়ি’। 
উপয়জলা নিিৃাহী অনফসার চমা. মাসুে আহয়ময়ের সভাপনিয়ে অিুনিি সভায় উপয়জলা ভারপ্রাপ্ত কমৃকিৃাসহ 
উপয়জলার প্রায় সকল েপ্তয়রর কমৃকিৃাগণ উপনিি নেয়লি। এর আয়গ মুিীর চ ৌধুরী উপয়জলা নিজ্ঞাি ও 
প্রযুনি ক্লাি উয়বাধি কয়রি এিাং ক্লায়ির জিয নকেু নিজ্ঞাি নিষয়ক িই উপহার চেি। িািীয় নশো প্রনিিায়ির 
েুয়ে নশোথীৃরা মুিীর চ ৌধুরীয়ক স্বাগি জািাি। 



 

নাগরিককক ভাল সেবা সেয়া ইবােত :  মুনীি স ৌধিুী 
িাঙু্গরনয়া প্ররতরনরধ 

চসামিার , ২৩ নিয়সম্বর, ২০১৯ at ১২:৩০ পূিৃাহ্ণ 

 

িাঙু্গরনয়ায় জাতীয় রবজ্ঞান ও প্রযুরি যাদুঘকিি মহাপরি ালক সমাহাম্মে মুনীি স ৌধুিী বকলকেন, রবজ্ঞাকনি োকে েমৃ্পি হকয় 

সেশ এরগকয় যাকে। অপিাধ েমকন প্রযুরি বযবহাকি োফলয আেকে। আজকাল পারনি সভতি মাকেি রব িণ ট্র্যারকিং কিা হকে। 

আমাকেি আকিা রবজ্ঞান মনস্ক হকত হকব। েিকারি কমমকতমাকেি উকেকে রতরন বকলন, অননরতক আয় ভরবষ্যত জীবকন সেকেই 

হয়না। পরিরমত জীবন যাপন কিকত হকব। হালাল রুরজ সিাজগাকি শারি আকে। নাগরিককক ভাল সেবা সেয়া ইবােত। সেকশি 

উন্নয়কন কাজ কিাও ইবােত। িাঙু্গরনয়ায় মৎস্য, কৃরি ও সেইরি খাকত রবপ্লব ঘোকনা েম্ভব। েিংরিষ্টকেি আকিা সবরশ কাকজি 

মাধযকম এই খাত এরগকয় রনকত হকব। সিাববাি দুপুকি  ট্টগ্রাকমি িাঙু্গরনয়া উপকজলা প্রশােকনি আকয়াজকন উপকজলা েকম্মলন 

ককে উপকজলাি েকল েপ্তকিি েিকারি কমমকতমাকেি োকে মতরবরনময় েভায় রতরন একো বকলন। েভায় েভাপরত্ব  ককিন 

উপকজলা রনবমাহী কমমকতমা (ইউএনও) সমা. মাসুদুি িহমান। একত উপকজলাি রবরভন্ন েপ্তকিি কমমকতমািা উপর ত রেকলন। এি 

আকগ সমাহাম্মে মুনীি স ৌধুিী উপকজলা েেকিি রশশুকমলা মকেল সু্ককল রফতা সককে রবজ্ঞান ক্লাব উকবাধন ককিন। 
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