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১) সারাাংশ 

মানুষের জীবন ববাষের সষে ননতিকিার একটি অতবষেদ্য ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পকণ  রষ়েষে। কারর্ মানুে প্রার্ী 

জগষির সদ্সয হষেও বস পশু ন়ে। িাই মানুষের সােনা, মনুেযত্ব অজণ ষনর সােনা। বসই সােনার েক্ষ্য এমন 

তকেু তবষেে গুর্াবেী অজণ ন যা মানুেষক ভাে-মন্দ, নযা়ে-অনযা়ে, উতিি অনুতিি তবিার করার েতি বদ়্ে এবং 

মন্দ, অনযা়ে ও অনুতিি কাজষক পতরহার কষর ননতিক আদ্ষেণর অনুবিী কষর বিাষে। বিণ মাষন বাস্তবিার সষে 

িাে বমোষে বদ্খষি পাও়ো যাষব ননতিকিা এবং মূেযষবাে ক্রমবেণমান হ্রাস পাষে। ক্রমে মানুে হষ়ে উঠষে 

অননতিক। আেযাতিকিার মি গুর্াবতেষক মানুে হাতরষ়ে বেেষে। তবজ্ঞাষনর অগ্রগতি, মানুষের আকােষোোঁ ়ো 

বোভ, কামনা-বাসনা িাষদ্র আষেপৃষে ববোঁষে বরষখষে। েেস্বরূপ পতরবার, সমাজ সবণষক্ষ্ষে েক্ষ্য করা যাষে 

অোতি এবং সামানয তবে়ে বেষক যুদ্ধ ইিযাতদ্র মষিা ঘষে যাও়ো তকেু ঘেনা। বিণ মাষন মানুে জীবনোরষর্র জনয 

িাকতর মুখী উষেেয তনষ়ে তেক্ষ্া োভ করষে, বযখাষন আমাষদ্র উষেেয হও়ো উতিি তেক্ষ্ার মােযষম সবণােীর্ 

তবকাে। হৃদ্ষ়ের সু-সংস্কার স্থাপষনর মােযষম আেযাতিকিার জাগরর্ ঘটিষ়ে আমাষদ্র মষেয ননতিকিা এবং 

মূেযষবাে বৃতদ্ধ করষি হষব। িষবই ভতবেযি সমাজ োিতেে পতরবাষর পতরর্ি হষি পারষব। 

 

২) ভূতমকা  

আমাষদ্র এই নবতিেযম়ে পৃতেবীষি সৃতের সবষিষ়ে উন্নি জীব মানুে। মানুে িার মতস্তষ্কষক কাষজ োতগষ়ে 

বুতদ্ধমত্তার প্রষ়োগ কষর উন্নি সভযিা গষ়ে িুষে বিণ মাষন তনষজই স্রো হষ়ে উষঠষে। বসই আতদ্ম যুগ বেষক 

সমষ়ের তববিণ ষন সাষে সাষে মানুে নিতর কষরষে সমাজ, জাতি, বদ্ে। সম়ে যি এতগষ়েষে মানুষের সামাতজক 

বন্ধনও িি দৃঢ় হষ়েষে। 

তকন্তু একেু গভীর ভাষব ভাবষে আমাষদ্র মষন প্রশ্ন উষঠ আষস, সৃতের ঠিক বকান উপাদ্ান দ্বারা মানুে পৃতেবীর 

অনযানয জীষবর বেষক পৃেক হষ়ে উন্নিির সমাজবযবস্থার পষে এতগষ়ে এষো ! এই প্রসষে প্রিতেি প্রবাদ্ বক 

অনুসরর্ কষর বো যা়ে বুতদ্ধমত্তার প্রষ়োষগ আিার অিঃস্থষে মান এবং হুষেোঁর জাগরনই মানুেষক অনযানয 

জীষবর স্বাভাতবক প্রাকৃতিক িতরে বেষক পৃেক কষরষে। তবে়েটি ভাষো কষর তবষেের্ করষে বদ্খা যাষব আিার 

অিঃস্থষে মান এবং হুষেোঁর জাগরষনর েষে মানুষের অিরািা়ে সঞ্চাতরি হষ়েষে ননতিকিা এবং মূেযষবাে। 

 
৩) নৈতিকিা ও মূল্যব া 

এখন ননতিকিার স্বরূপ অনুোবন করার আষগ জানষি হষব, নীতি তক ? সাোরর্ি এক কো়ে বেষি বগষে 

সমাষজ দ্ীঘণকােীন তববিণ ষনর েষে সকষের তহিসােষনর উষেষেয নিতর হও়ো জীবনিযণার প্রােতমক তন়েমাবেীই 

হে নীতি। আর যখন বকান সমাষজর সকে মানুে তিে তিে কষর গষ়ে ওঠা বসই সকে তন়েম-নীতি সম্পষকণ  

অবগি ও শ্রদ্ধােীে হ়ে বকবেমাে িখনই একটি সুেু ও আদ্েণ সমাজ গষ়ে ওষঠ। মানুষের মষেয সামাতজক 

নীতির এই সাতবণক উদ্ভাসষকই বো হ়ে ননতিকিা। 

এরপর আসত  মূেযষবাে বেষি কী ববাঝা়ে ? অষনকষক্ষ্ষে ননতিকিাষক বা ননতিকষবােষক, মূেযষবাষের সাষে 

সমােণক বষে মষন কতর। তকন্তু তবে়েটিষক একেু িতেষ়ে বদ্খষে বদ্খষি পাব ননতিকষবাে এবং মূেযষবাে এক বা 
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সমােণক ন়ে। সমাষজর বুষক তিে তিে কষর গষ়ে ওঠা ননতিক আদ্েণ 

পােষনর মেয তদ্ষ়ে মানব িতরষে ঠিক-ভুে, উতিি-অনুতিি সম্পতকণ ি বয 

ববাে নিতর হ়ে িাষকই মূেযষবাে বষে।  

এইভাষব পৃতেবীর ইতিহাষস ঠাোঁ ই কষর বন়ো প্রষিযক মহামানবই 

ননতিকিা ও মূেযষবাে দ্বারা িাত়েি হষ়ে মানুষের উন্ন়েষন কাজ কষর 

বগষেন। সুিরাং িতরেই মানুষের একমাে সম্পদ্ এবং বগৌরব ও 

শ্রদ্ধাোষভর কারর্। এই িতরে গঠন আবার সুেৃঙ্খে জীবনযাপন ও তবদ্যা 

তেক্ষ্ার সুেে। কতেি আষে:------- “তবদ্যা দ্দ্াতি তবন়েম” অেণাৎ 

তবদ্যা তবন়ে দ্ান কষর। তেক্ষ্ার েক্ষ্য সবণােীর্ তবকাে অেণাৎ আিরষর্র 

পতরবিণ ন:- মনুেযষত্বর মূেযষবাে ও তবনষ়ের তেক্ষ্াদ্ান করা । এই দুই 

ববােই মানুেষক পশুত্ব বেষক পৃেক কষর। 

মূেযষবাে হষো রীতিনীতি ও আদ্ষেণর মাপকাঠি; যা সমাজ ও রাষের 

তভতত্ত তহষসষব েরা হ়ে। নীতি ভাষো-মষন্দর মষেয একো স্পে পােণকয 

গষ়ে বদ়্ে। সুিরাং তভতত্ত যতদ্ ন়েবষ়ে হষ়ে যা়ে, িাহষে বস সমাজ বা 

রাষের অষনক তকেুষিই ভারসামযহীনিা বদ্খা বদ়্ে। 

আজ বেষক ২০-২৫ বের আষগ বদ্খা বযি বকউ একজন অননতিক 

কাষজ জত়েি োকষে িাোঁ ষক অষনষকই এত়েষ়ে িেষেন। এমনতক তযতন 

অনযা়ে বা অপরাে করষিন, তিতন তনষজও অতেকাংে বক্ষ্ষে অনযষদ্র 

এত়েষ়ে িেষিন। অনযতদ্ষক গর্যমানয বযতি, তেক্ষ্ক তকংবা বষ়োষজযে 

মানুে ভাষো হও়োর পরামেণ তদ্ষিন। ব়েস্ক বযতি, তেক্ষ্ক, জনপ্রতিতনতে, 

আইন কমণকিণ াষদ্র সবাই সম্মান করষিন। 

তকন্তু ২০১৯ সাষে এষস আমাষদ্র খুোঁজষি হ়ে সম্মান ও নীতির বযাপারোর 

আষদ্ৌ বকাষনা অতস্তত্ব আষে তক না। অেবা এর প্রষ়োজনী়েিা ও 

বযবহাষরর বক্ষ্ে বকানটি। অতেকাংে সষিিন নাগতরক মহে এ অবস্থাষক 

ননতিক অবক্ষ়্ে তহষসষব আখযাত়েি কষর োষক। অবক্ষ়্ে বযাপারো 

কযানসাষরর মষিা। সম়েমষিা সঠিক তিতকৎসা না হষে পুষরা সমাজষক 

ধ্বংস কষর তদ্ষি পাষর। যা আমরা এখন প্রতিতন়েি বদ্খতে। সম্মাষনর 

সষে নীতির এবং নীতির সষে সামাতজক পতরতস্থতির একো েতিোেী 

সম্পকণ  আষে। এই সম্পকণ টি যি দুবণে হ়ে, ননতিক অবক্ষ়্ে িি মজবুি 

হ়ে। 

 

৪) নৈতিকিা ও মূল্যব াবধর অ ক্ষি  

বিণ মাষনর আেুতনকিা়ে ননতিকিার তবিুযতি আমাষদ্র সমাষজর 

সবষক্ষ্ষেই বদ্খা যা়ে। তবিুযতি বনই এমন স্থান খুোঁষজ পাও়ো দুষ্কর ও 

কেসােয বযাপার। তেক্ষ্া, তেক্ষ্ক, তেক্ষ্কিা, োে ও অতভভাবক তদ্ষ়েই 

শুরু করা যাক। ভতবেযৎ প্রজন্ম গ়োর প্রেম োপ ও সবষিষ়ে গুরুত্বপূর্ণ 

বক্ষ্ে, বযখাষন প্রষিযষকর একো তনতদ্ণ ে ভূতমকা োষক। 

একসম়ে পাঠযবইষ়ের পাোপাতে ননতিকিা, আদ্েণ, আিার-আিরর্ 

বেখাষনা হষিা। এখন প্রা়েই বদ্খা যা়ে তবতভন্ন তেক্ষ্াপ্রতিোষন তেক্ষ্ক 

কিৃণ ক তেক্ষ্ােীর বযৌন হ়েরাতনর ঘেনা। তেক্ষ্ক যখন এ রকম কুকষমণ তেপ্ত 

োষকন, বসই তেক্ষ্ষকর কাে বেষক ননতিকিা বেখার বকাষনা সুষযাগ 

বনই। অতভভাবক যখন িাোঁ ষদ্র বেষেষমষ়েষক অননতিক পন্থা়ে পরীক্ষ্া়ে 

পাস বা সষবণাচ্চ নম্বর পাও়োর জনয সমেণন কষরন, িখন বেষেষমষ়েষদ্র 

মষেয ননতিকিার বকাষনা তবকাে হষব না, এোই স্বাভাতবক।যখন এ রকম 

পতরতস্থতি ক্রমে বা়েষি োষক, তেক্ষ্ােষন একো অতস্থর পতরতস্থতির সৃতে 

হ়ে। েেস্বরূপ আমরা বদ্খষি পাই তেক্ষ্ষকর তবরুষদ্ধ োে-োেীষদ্র 

তমতেে তেক্ষ্ষকর পদ্িযাগ দ্াতব করা বশ্রতর্কষক্ষ্ িাো বদ্ও়ো ইিযাতদ্র 

মষিা ঘষে যাও়ো তকেু ঘেনা। 

তনষ়োগ-বাতর্ষজযর মােযষম অদ্ক্ষ্ বোকবে তনষ়োগ, পষদ্ান্নতি, পদ্ ও 

ক্ষ্মিার অপবযবহার বেষম বনই। পুষরাদ্ষম িষে সরকাষরর ও অষনযর 

অেণ কীভাষব বোপাে কষর তনষজর করা যা়ে বসই োন্দা। মানুে এিোই 

তদ্ষেহারা হষ়ে বগষে বয ঠিক-ববঠিষকর মষেয বকাষনা িোি খুোঁষজ পা়ে 

না।আমাষদ্র সামাতজক ও বযতিজীবষনও অননতিকিা ও আদ্েণহীনিার 

বোোঁ ়ো বেষগষে। অষনযর সেেিা আমাষদ্র সহয হ়ে না। িাই বিা 

সুষযাগ বপষেই কাউষক তবপষদ্ বেেষি এিেুকু তদ্বো কতর না। কারও 

তবপষদ্ সাহাযয কতর না। দ্াোঁ ত়েষ়ে িামাো বদ্তখ। বসেতে তনই, তভতিও 

কতর। অষনযর নাষম কুৎসা রোষনা, অপদ্স্থ করা, রাস্তাঘাে ও 

গর্পতরবহষন নারীষদ্র কেূতি করা, িুে বযাপার তনষ়ে মারামাতর, খুন—

বকাষনাটিই বাদ্ প়েষে না। রাস্তাঘাে, বন্দর, বযবসা-বাতর্জয, অতেস-

আদ্ােি, তেক্ষ্া, তিতকৎসা—এমন একো খাি খুোঁষজ পাও়ো যাষব না, 

বযখাষন ননতিকিা িরমভাষব তবপযণস্ত ন়ে। কমণকিণ া, কমণিারী, 

রাজননতিক বনিা, আমজনিা বকউ বাদ্ বনই। 

এসব দুনীতি ও অপকমণ বরাে করা যাোঁ ষদ্র দ্াত়েত্ব, বসই আইনেৃঙ্খো 

রক্ষ্াকারী বাতহনী তনষজই কিো ননতিক অবস্থাষন আষে, বিণ মাষন িা 

সহষজই অনুষম়ে। সুিরাং নীতিহীন এই কমণকাণ্ডগুষো প্রতিষরাে বা 

তনমূণে করা সম্ভব ন়ে। িাই বষে সমাষজ তক ভাষো মানুে বনই? আষে। 

িষব তদ্ন বেষে ভাষো মানুেগুষোও এ েরষনর দুনীতির স্বীকার। 

এর বেষক উত্তরষর্র বকাষনা উপা়ে তক বনই? প্রবাষদ্ আষে, ‘সবণাষে 

বযো ওেুে বদ্ব বকাো’; আমাষদ্র অবস্থা এখন বস রকম হষ়ে বগষে। 

ভাষো কাজ হষে না িা তকন্তু ন়ে। িষব বিণ মাষন দুনীতির বয অবাে 

তবিরর্ ও অতস্থরিা, মনুেযষত্বর তবপযণষ়ের বয উচ্চমাো, িা এই 

অল্পসংখযক ভাষো কাজ তদ্ষ়ে পুনরুদ্ধার সম্ভব ন়ে। েি আইন প্রর়্েন ও 

বকাষনা রকম পক্ষ্পািদুে না হষ়ে সঠিকভাষব বাস্তবা়েনই পারষব 

উত্তরষর্র পে বদ্খষি।এ বিা বগে রােী়ে পযণাষ়ে শুতদ্ধ অতভযান। 

বযতিজীবষনও আমাষদ্র অষনক তকেু করর্ী়ে আষে। আইন কষরই 

সবতকেু বন্ধ করা যাষব না। আমাষদ্র সকেষকই সষিিন হষি হষব, 

নীতিতবরুদ্ধ কাজ করা বেষক তনষজষক সংবরর্ করষি হষব। নীতিতবরুদ্ধ 

কাষজর তবষরাতেিা করষি হষব। তনষজর কষমণর প্রতি তনোবান হষি হষব 

।তেক্ষ্ার অনযিম উষেেয হষব উন্নি জাতি সৃতে করা। বয জাতির প্রতিটি 

নাগতরষকর মষেয বদ্েষপ্রম, ননতিক তেক্ষ্া, সামাতজক মূেযষবাে ও 

সষবণাপতর মানবষপ্রম তবরাজ করষব। মানুে সামাতজক জীব। সমাষজর মষেয 

বসবাস করার প্রোন েিণ  হষে এষক অপষরর অতেকাষরর প্রতি শ্রদ্ধা করা 

এবং এষক অপরষক এই অতেকার বভাগ করষি সাহাযয করা। িাইষিা 

সমাষজর িাতহদ্া পূরর্ করার েষক্ষ্য তেক্ষ্ার িেমান প্রতক্র়োর মােযষম 

প্রতিটি তেক্ষ্ােীর মাষঝ মূেযষবাষের তেক্ষ্া বদ্ও়ো উতিি। এষি কষর 

একজন তেক্ষ্ােী নেেব বেষকই আষোতকি মানুে তহষসষব গষ়ে উঠষি 

পাষর। 

 

৫) সমসামতিক  াস্ত িা এ াং নৈতিকিা ও মূল্যব াবধর উত্তরৈ  

বযভাষব ননতিকিা এবং মূেযষবাে আমরা তদ্ন তদ্ন হাতরষ়ে বেেতে 

বসইরূপ আেুতনক বাস্তবিার তদ্ষক িাকাষে আমাষক প্রা়েই তবতিি হষি 

হ়ে এবং প্রা়েই পৃতেবী, প্রকৃতি সংরক্ষ্র্ এবং মানুে ও প্রকৃতির মষেয 
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সামঞ্জষসযর অভাব তনষ়ে গভীরভাষব তিতিি হষি হ়ে। এই তিিার েষে 

আমার মষন এই তবশ্বাষসর জন্ম হষ়েষে বয- তবজ্ঞান , বেকষনােতজ এবং 

আেযাতিকিা- এই তিষনর ঐকয প্রষ়োজন। 

তদ্ষনর-পর-তদ্ন তবজ্ঞান ও বেকষনােতজ অতন়েতিিভাষব দ্রুিগতিষি বৃতদ্ধ 

পাষে। এই বৃতদ্ধ আমাষদ্র বকাো়ে তনষ়ে িষেষে িা বকউ জাষন না। 

আজ আমরা তবোনা়ে শুষ়ে শুষ়ে বযষকাষনা খাবার , বদ্খার তবে়ে বা 

বোনার তজতনস অিণ ার করষি পাতর এবং বসো আমাষদ্র দ্রজা়ে বপৌোঁষে 

যা়ে । বকান তজতনস বকনার জনয বদ্াকাষন বযষি হ়ে না। সব রকম 

তজতনষসর জনয ওষ়েবসাইে আষে। ইন্টারষনে জগষি এইরকম তবপ্লব 

তনষ়ে এষসষে, বযো ভাষো কো। এখন আমরা আেুষে তিক করষে 

বযষকাষনা তজতনস তকনষি পাতর, একটি তজতনস ো়ো বসো হষো - বপ্রম। 

আজ আমাষদ্র এ়োরকতিেন, বাত়ে, গাত়ে এবং অতেস আষে । তকন্তু 

অষনষক িাষদ্র এ়োরকতিেন ঘষরও ঘুষমাষি পাষর না। িার জনয 

িাষদ্র ঘুষমর বত়ে বখষি হ়ে । বকউ বকউ আবার এ়োরকতিেন বাত়েষি 

আিহিযা করষে। এই সষবর অেণ তক ? িাই শুেুমাে বাইষরর আরাম 

বেষক আমরা মষনর োতি োভ করষি পাতর না। বসজনয আমাষদ্র 

মনষক এ়োরকতিেন কষর িুেষি হষব। আর এর জনয প্রষ়োজন 

আেযাতিকিা। 

সৃতের প্রতিটি তজতনষসর একটি েন্দ আষে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এবং প্রতিটি প্রার্ী 

এক অতবষেদ্য বন্ধষন আবদ্ধ- এই সিয আমরা অস্বীকার করষি পাতর না। 

যা এক তবোে ইন্টার কাষনষেি বনেও়োষকণ র মি। িাই আমাষদ্র সমস্ত 

কমণ - বযতি তহষসষব করা বহাক বা সমতে ভাষব সমগ্র তক্র়োষি একটি 

স্পন্দষনর সৃতে কষর। সুিরাং আমরা বকউ তবতেন্ন দ্বীষপর মি ন়ে, আমরা 

সকষেই একই পরমািার অংে। 

যখন মানুে প্রকৃতি এবং অতিন্দ্রী়ে েতির যুগ্মভাষব কমণ কষর িখন 

সামঞ্জসয বজা়ে োষক। তকন্তু বিণ মাষন আমরা মানুে এবং িার আতবষ্কাষরর 

তদ্ষকই িাতকষ়ে আতে। জীবষন মূেযষবাষের বকাষনা ভূতমকা বনই। মানুে 

মষন কষর এগুষোর বকান প্রাসতেকিা বনই এবং এইগুষো উেষকা। 

আমরা সকষেই অবগি বয দুই রকষমর তেক্ষ্া রষ়েষে যো জীবনোরষর্র 

তেক্ষ্া এবং জীবনযাপষনর তেক্ষ্া। বিণ মাষন আমরা সকষেই জীবনোরষর্র 

তেক্ষ্া়ে , িাকুতর মুখী তেক্ষ্া়ে তদ্ন কাোতে। তকন্তু আমাষদ্র জীবন 

যাপষনর তেক্ষ্ার দ্রকার, বযখাষন তেক্ষ্ার আসে উষেেয হষব হৃদ্ষ়ের 

সু-সংস্কাষরর তবকাে, যা দ্ীঘণস্থা়েী মূেযষবাষের উপর স্থাতপি।  

আমাষদ্র জীবন সম্বষন্ধ দৃতেভতে শুেুমাে বযতিতবষেে এবং প্রকৃতির সূ্থে 

অতস্তত্ব তহষসষব েরষে িেষব না । আমাষদ্র তবশ্বাস করষি হষব এক 

অদৃেয েতিষক যা সমস্ত প্রার্ীষক প্রকৃতির সষে যুি কষর। এই েতিষক 

আমাষদ্র জীবষনর সবষিষ়ে গুরুত্বপূর্ণ অংে বষে মষন করষি হষব। 

সমস্ত প্রকৃতি এবং ব্রহ্মাষণ্ডর প্রতিটি জীব নানা আকার ও আকৃতির 

মুষিার মষিা একসূষে গাোঁ ো। িাই আমাষদ্র উতিি সকষের সষে 

ভাগাভাতগ কষর বনও়ো, পরস্পষরর প্রতি যত্ন বনও়ো এবং সমষবদ্না 

অনুভব করা। 

ঈশ্বষরর হাি, বিাখ এবং কান আমাষদ্র হষি হষব। আমাষদ্র অনুষপ্ররর্া, 

েতি এবং সাহস ভগবাষনর তনকে বেষক আসষি হষব। িা হষে ভ়ে, 

সষন্দহ এবং পাপ কখনও আমাষদ্র স্পেণ করষি পারষব না। আমাষদ্রষক 

আেযাতিকিা়ে তবশ্বাস হষ়ে এবং তনষজষক আেযাতিকিা়ে উন্নতি কষর 

ননতিকিা এবং মূেযষবাষের মি গুর্াবতেষক উৎকৃে করষি হষব। 

৬) উপসাংহার  

আষোিনার পতরসমাতপ্তষি এষস দ্াতব করা যা়ে বয আমরা তদ্ন তদ্ন 

বযভাষব ননতিকিা ও মূেযষবাে বক হাতরষ়ে বেেতে িাষি বিণ মান 

সমাজ অষনকো বরাগাক্রাি হষ়ে পষ়েষে। মানুষের মষেয পারস্পাতরক 

বপ্রম-ভাষোবাসা, মমিা বনই বেষেই িষে। আমাষদ্র সকেষক ভতবেযৎ 

প্রজষন্মর জনয অেীকারবদ্ধ হষি হষব বযখাষন এক সুন্দর সমাজ এই 

পৃতেবী বক উপহার তদ্ষি পারব। বসৌভািৃত্বষবাে বৃতদ্ধ করষি হষব। মনষক 

োি করষি হষব। তবেষ়ের প্রতি উদ্াসীন বেষক আেযাতিকিার িরম 

তেখষর বপৌোঁষে ননতিকিা ও মূেযষবাে বৃতদ্ধ করষি হষব। সষবণাপতর 

আমাষদ্র জীবন-বৃক্ষ্ বযন বপ্রষমর মাটিষি বপ্রাতেি হ়ে। সৎকমণ বযন হ়ে 

িার পািা, তমতে কো িার েুে,এবং োতি বযন হ়ে িার েে। সমস্ত 

পৃতেবী বযন বপ্রমপূর্ণ এক পতরবার তহসাষব গষ়ে ওষঠ। এমতন কষর আমরা 

বযন োতি ও সষিােপূর্ণ এক পৃতেবী সৃতে করষি পাতর। 

 

৭) িথ্যসূত্র  

1. আনন্দবাজার পতেকা, নবীন প্রজষন্মর মূেযষবাষের অবক্ষ়্ে এখন 

সবণে, বযতিক্রম ন়ে উত্তরবেও, ২৪ আগস্ট, ২০১৯। 

2. ননতিকিা মূেযষবাে ও অবক্ষ়্ে, ন়ো তদ্গি, ১৮ বেব্রু়োতর ২০১৯। 

3. উজ্জ্বে দ্ত্ত, ননতিকিা মূেযষবাে এবং সমসামত়েক বাস্তবিা, প্রেম 

আষো, ৯ অষোবর ২০১৯। 

4. ননতিকতেক্ষ্া ও মূেযষবাে- My Academy- for 

education and research.  
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