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বিক্ষা উপমন্ত্রী মবিবুল িাসান প্র ৌধুরী িভলভেন িঙ্গিন্ধু প্রিখ মবিবুর রিমাভনর বিক্ষা োিনা বেভলা নব্বই
িতাাংি বিক্ষার্থীভে বৃবিমূলে বিক্ষার আওতায় বনভয় আসা। িঙ্গিন্ধু বসঙ্গাপুর িামমানীসি অন্যান্য উন্নত প্রেভির আেভল
প্রেভি েমমমূবখ বিক্ষা েিতমন েরার পবরেল্পনা েভরবেভলন। িতমমাভন প্রেভির বিপুল সাংখ্যে বিক্ষার্থী সাধারণ ধারায় বিক্ষা
লাে েভর েমমস্থাভনর পর্ মাি সুভর্াগ পাভে না । তাই িাতীয় ও আন্তিমাবতে শ্রমিািাভরর উপভর্াবগ েমী ততবর েরভত
িতমমান সরোর োবরগবর বিক্ষা বিস্তার ও মাভনান্নয়নভে সভি মাচ্চ অগ্রাবধোর বেভে।
উপমন্ত্রী িভলন েীর্ ম েময় পর্ মন্ত সস্তা শ্রবমে বেভয় বিল্প েবতষ্ঠান লভত পাভর নয়া। েমীভের েরেষােবষর ক্ষমতা িাড়াভত
তাভের েক্ষতা প্রলভেল িাড়াভনার উভযাগ বনভয়ভে সরোর। এিন্য বিল্প মালেভের োবরগবর বিক্ষা েবতষ্ঠাভনর সভঙ্গ
সাংভর্াগ স্থাপভনর আহ্বিান িানান বতবন।
বতবন আি রািধানীর আগারগাঁও পর্ মটন েিভন এসএমই ফাউভেিন ও িামমান উন্নয়ন সাংস্থা এফইএস, িাাংলাভেভির প্রর্ৌর্থ
আভয়ািভন 'িাাংলাভেভির োবরগবর বিক্ষা ব্যিস্থার উন্নয়ন: িামমাবনর অবেজ্ঞতা প্রর্থভে বিক্ষা' িীষ মে পবলবস প্রপপার
উপস্থাপন অনুষ্ঠাভন েধান অবতবর্থর িক্তৃতায় এসি এের্থা িভলন।
উপমন্ত্রী িভলন মানসম্মত োবরগবর বিক্ষা বনবিত েরভত ইভতামভে োবরক্যুলাম পবরিতমন, বিভল্পর াবিো অনুসাভর
োর্ মের ও বিষয়বেবিে প্রোভস মর সাংখ্যা িাড়াভনাসি নানা উভযাগ গ্রিণ েরা িভয়ভে ।
বতবন আভরা িভলন োবরগবর খাভত বিক্ষে েমম াবরর শুণ্য পে পূরণ েভর ব্যাপে সাংখ্যায় নতুন েবতষ্ঠান স্থাপন েরার
োি এবগভয় ভলভে।
অনুষ্ঠাভন োবরগবর বিক্ষা অবধেিভরর মিাপবর ালে ড. প্রমাোঃ প্রিলাল উবিন এনবডবস িভলন, িতমমাভন ৬৪টি প্রিলায়
সরোভরর োবরগবর বিক্ষা েবতষ্ঠান রভয়ভে। সরোর ের্থম ধাভপ ১০০টি উপভিলায় এিাং বিতীয় ধাভপ ৩২৯টি উপভিলায়
তা সম্প্রসারভণর উভযাগ বনভয়ভে। তভি বিযমান সি োবরগবর বিক্ষা েবতষ্ঠাভনর মান িিায় রাখভত েবতষ্ঠানগুভলাভে এ,
বি ও বস েুাটাগবরভত প্ররটিাং েরার উভযাগ প্রনয়া িভয়ভে।
এসএমই ফাউভেিভনর প্র য়ারপাস মন অোপে ড. প্রমাোঃ মাসুদুর রিমান িভলন, প্রেভি োয় সাভড় ১০ িািার োবরগবর বিক্ষা
েবতষ্ঠান র্থােভলও বিল্প মাবলেভের াবিো ও বিক্ষা েবতষ্ঠাভনর োবরক্যুলাভমর মভে দূরত্ব ঘুব ভয় বিষয়বেবিে েবিক্ষণ,
ইন্টান মিীপ ও ব্যিিাবরে জ্ঞান িাড়াভনা েভয়ািন।
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