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শিক্ষাকক আন্তর্জাশিক মাকে প  ৌঁছাকি বাাংলাকেকি আনুষ্ঠাশেকভাকব অ্যাশিশিকেিে প্রশিয়ার উকবাধে করকলে শিক্ষামন্ত্রী িা. েীপু মশে। 

 

ঢাকা, ২০ জুলাই, ২০২২ 

আর্ বুধবার  আন্তর্জাশিক মাতৃভাষা ইেশিটিউকে বাাংলাকেি অ্যাশিশিকেিে কাউশিল আকয়াশর্ি এক অ্নুষ্ঠাকে এর উকবাধে প াষণা ককরে 

শিক্ষামন্ত্রী।  এ সময় শিক্ষা উ মন্ত্রী ব্যাশরিার মশিবুল িাসাে প  ধুরী উ শিি শছকলে। 

 

অ্নুষ্ঠাকে সভা শিত্ব ককরে বাাংলাকেি অ্যাশিশিকেিে কাউশিকলর প য়ারম্যাে অ্ধ্যা ক ি. পমর্বাি উশিে আিকমে। এছাড়া মাধ্যশমক ও 

উচ্চশিক্ষা শবভাকের সশ ব পমা. আবু বকর শছিীকসি সাংশিষ্টরা উ শিি শছকলে। 

 

প্রধাে অ্শিশির বক্তকব্য শিক্ষামন্ত্রী বকলে, ‘আমাকের শিক্ষাপ্রশিষ্ঠাকের পে মাে শেণ জয় করা িকে ো িাই েয়, প্রশিষ্ঠাে শেকর্ই পসলফ অ্যাকসসকমন্ট 

প্রশিয়ার মধ্য শেকয়  শেকর্ই মাে বাড়াকি  ারকব। অ্কেক শকছু পিখাকব। আমাকের অ্যাশিশিকেিে কাউশিকলর  ি লা শুরু িকয়কছ িার সুফল 

সকল প্রশিষ্ঠাে প কি শুরু করকব। এর মাধ্যকম শিক্ষার প্রশিটি পক্ষকে সব শকছু প্রায় গুশছকয় আোর একটি কার্ িকলা। 

 

শিক্ষা উ মন্ত্রী মশিবুল িাসাে প  ধুরী বকলে, এিশেে পেকির শবশ্বশবদ্যালয়গুকলার শেকর্কের মকধ্য সমিা শবধাকের পকােও প্রশিয়া শছল ো। 

আমাকের পেখাকে শের্স্ব পকােও মােেণ্ডই শছল ো। ন্যািোল পকায়াশলশফককিে পেমওয়াকজ শছল ো পসখাকে আন্তর্জাশিক মােেণ্ড শেকয় প্রশ্ন 

কিো প্রাসশিক িা শেকয়ও প্রশ্ন শছল। 

 

মাধ্যশমক ও উচ্চশিক্ষা শবভাকের সশ ব পমা. আবু বকর শছিীক বকলে, পেি উন্নি িকি িকল যুবসমাকর্র বড় অ্াংি উচ্চ শিশক্ষি িকি িকব। েশক্ষণ 

পকাশরয়ার ৯৮% যুব িশক্ত ের ্যাজুকয়ে। আমাকের  পেকি প্রশিবছর পে  শরমাণ ের ্যাজুকয়ে পবর িকে পস  শরমাে কম জসাংিাকের সুকোে পেই। 

পেকির উচ্চ শিক্ষার মাে আন্তর্জাশিক  ে জাকয় গ্রিেকোগ্ে ো িকল শবশ্ববার্াকর  াকশর  াওয়া োকব ো। উচ্চ শিক্ষার মাে উন্নয়কে শবশ্বশবদ্যালয় 

গুকলাকি সিিা, পোগ্য পেতৃত্ব, শবদ্যমাে সুকোে সুশবধার আকলাকক শিক্ষািী সাংখ্যা ও শি াে জকমন্ট সাংখ্যা সীশমি রাখা, শিক্ষািীকের আবাশসক 

সুশবধা,  েকবষো এবাং শিক্ষককের প্রশি শিক্ষািীকের  শ্রদ্ধার সম্পকজ - এই শবষয়গুকলা শেশিি করকি িকব। শিশে আকরা বকলে 

আন্তর্জাশিক মাকের শিক্ষা শেশিি করা এই অ্যাশিশিটিিে প্রশিয়ার একটি শবিাল োশয়ত্ব। এ র্ন্য আমরা বাাংলাকেি পকায়াশলশফককিে 

পেমওয়াকজ ককরশছ। এটির েশে েিােি বাস্তবায়ে আমারা করকি  াশর িািকল এ পক্ষকে শবশ্বশবদ্যালয়, শবশ্বশবদ্যালয় মঞ্জুশর কশমিে ও 

অ্যাশিশিকেিে কাউশিল একসকি কার্ করকি িকব। িািকল শিক্ষািীরা মােসম্মি শিক্ষা  াকব। 

 

প্রসিি, ২০১৭ সাকল এ সাংিান্ত আইে  াস করা িয় সাংসকে। প য়ারম্যাে োশয়ত্ব  াে ২০১৮ সাকল। আইে িওয়ার  র  াঁ  বছকরই  কাে জিমটি 

শুরু করকি প করকছ কাউশিল। শবশধশবধাে তিশরর কার্ ইকিামকধ্য পিষ িকয়কছ। বুধবার (২০ জুলাই) আনুষ্ঠাশেকভাকব এর প্রশিয়া শুরু িকলা। 

 

এম এ খাকয়র 

িথ্য ও র্েসাংকোে কম জকিজা 

শিক্ষা মন্ত্রোলয় 
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