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ণিক্ষামন্ত্রী  া.েীপু মণ  
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ণিক্ষামন্ত্রী  া. েীপু মণ  েকেকে , আমরা তৃতীয় শ্রেণি শ্রেকে ণিক্ষােীকের শ্রোণ িং শ্রিখাকো। আকরেটি পণরেল্প া 

র্ালু েরকত যাণি, শ্রেটি হকি েয় শ্রেকে ১৫ েের েয়েী ণিক্ষােীকের শ্রোণ িং, ণ জাই - এগুকো শ্রিখাক া হকে। 

ণিক্ষােীরা ণেশ্বণেদ্যােকয় একে আর ধাক্কা খাকে  া। তারা স্কুে শ্রেকেই ততণর হকয় আেকে। আমরা র্াই প্রণতটি 

পয চাকয় েয়ে অনুযায়ী েেে ণিক্ষােী যত ণেষয়ই পড়ুে  া শ্রেক া ভাষা, আইণেটি, েফট ণিে ণিখকে। ণিক্ষােীরা 

ণেণভন্ন েক্ষতা, েমস্যা েমাধাক র েক্ষতা ণিখকে। উকদ্যাক্তা হকত ণিখকে। মূল্যকোধ ণিখকে। 

 

ণতণ   আজ রাজধা ীর আফতাে  গকর ইস্ট ওকয়স্ট ণেশ্বণেদ্যােকয়র েমাের্ত  অনুষ্ঠাক  েভাপণতর েক্তকে  এ 

েে  েো েকে ।  ণেশ্বণেদ্যােয়টির আর্ায চ ও রাষ্ট্রপণতর প্রণতণ ণধ ণহকেকে েভাপণতর েক্তে রাকখ  ণিক্ষামন্ত্রী। 

 

েমােতচ  অনুষ্ঠাক  ণিক্ষামন্ত্রী েকে , ‘স্মাট চ োিংোকেি ততণর েরকত আমরা ণিক্ষা েেস্থা রুপান্তর েরণে। আমরা 

প্রাে-প্রােণমে শ্রেকে মাধ্যণমে পয চন্ত  তু  োণরকুোম প্রিয়  েকরণে, শ্রেটি র্ালু হকয়কে। ২০২৫ োে  াগাে 

প্রােণমে ও পুকরা মাধ্যণমকে োস্তোয়  হকে। আমাকের ণিক্ষােীরা আকগ মুখস্ত েরকতা, আত্মস্থ েরকত পারকতা  া। 

এখ  আ কের মধ্যণেকয় ণিখকে। অণভজ্ঞতাণভণিে েণিয় ণিখ  হকে।  যা ণিখকে োস্তকে তা প্রকয়াগ েরকত 

ণিখকে।  পরীক্ষা ণভণত আর োেকে  া।  পরীক্ষা ণেছু োেকে ণেন্তু অণধোিংিই হকে ধারাোণহে মূল্যায় । 

 

ইস্ট ওকয়স্ট ণেশ্বণেদ্যােয়কর ২২তম েমােতচ  অনুষ্ঠাক  েমােতচ  েক্তা ণেকে  অধ্যাপে রও ে জাহা । অনুষ্ঠাক   

ণেশ্বণেদ্যােকয়ের শ্রো চ অে ট্রাণস্টকজর শ্রর্য়োরপাে চ  তেয়েে মঞ্জুর এোহী, ণেশ্বণেদ্যােকয়ের শ্রো চ অে ট্রাণস্টকজর 

প্রণতষ্ঠাতা শ্রপ্রণেক ন্ট ও প্রণতষ্ঠাতা উপার্ায চ ণেণিষ্ট অে চ ীণতণেে  . শ্রমাহাম্মে ফরােউণি , শ্রো চ অে ট্রাণস্টকজর 

অন্যান্য েেস্য, ণেশ্বণেদ্যােকয়ের উপার্ায চ অধ্যাপে  . এম এম িণহদুে হাো , উপ-উপার্ায চ  . শ্রমাহাম্মে ণজয়োউে 

হে মামু , শ্রট্রজারার ইিফাে ইোহী শ্রর্ৌধুরী উপণস্থত ণেকে । এোড়া ণিক্ষে ও অণভভােেরা উপণস্থত ণেকে । 
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