ঢাকা, ০২ সপ্টেম্বয ২০১৯
সমৌন য়যাননপ্টত জনিত নক্ষকপ্টদয প্টফ বাচ্চ ানি নননিত কযা প্টফ-ভাননীয় নক্ষা উভন্ত্রী ভনবুর
াান স ৌধুযী এভ. ন.
নক্ষা উভন্ত্রী ভনবুর াান স ৌধুযী ফপ্টরপ্টেন, যকায নক্ষকপ্টদয সুপ্টমাগ সুনফধা বৃনি কপ্টযপ্টে।
তাপ্টদয ভস্যা ভাধাপ্টন স্বপ্ট ষ্ট যপ্টয়প্টে নকন্ত স তুরনায় নক্ষকপ্টদয ভাঝ সথপ্টক সফা াওয়া
মাপ্টে না। ফযং াম্প্রনতক কাপ্টর নক্ষক িাযা নফনবন্ন বাপ্টফ য়যাননয অনবপ্টমাগ আপ্টে। নফপ্টল
কপ্টয নক্ষপ্টকয ভাধ্যপ্টভ সমৌন য়যানন খুফই জগন্য কাজ। যকায এ ভি নক্ষপ্টকয প্টফ বাচ্চ
ানি নননিত কযপ্টফ। উভন্ত্রী ফপ্টরন ফপ্টরন, নক্ষাঙ্গপ্টন াযীনযক ভাননক ননম বাতন ফপ্টে
যকায আন্তনযক যপ্টয়প্টে। এ নফলপ্টয় আভাপ্টদয ভাননকতা নযফতবন জরূযী। তা প্রনতপ্টযাপ্টধ
াভানজক আপ্টদারন গপ্টি তুরপ্টত প্টফ। নতনন আয ও ফপ্টরন, সভপ্টয়প্টদয ভানক একটি প্রাকৃতিনতক
নফলয়। এই নফলপ্টয় অপ্টনক সনতীফা ক দৃনষ্টবনঙ্গ যপ্টয়প্টে তা নযফতবন কযপ্টত প্টফ। এ নফলপ্টয়
প্ট তন কযপ্টত এফং সভপ্টয়প্টদয স্বাস্থ্যম্মত সননটানয সননকন যফযা কযায রপ্টক্ষ ঋতু নাপ্টভ
একটি প্রকল্প গ্রন কযপ্টত মাপ্টে নক্ষা ভন্ত্রণারয়।

নতনন আজ নফকাপ্টর যাজধানীয সেকট্রা কনপ্টবনন সন্টাপ্টয জাতীয় নশু সপাযাপ্টভয আপ্টয়াজপ্টন
‘নশুয স াপ্টে ভানম্মত নক্ষা ও কযনীয়’ ীল বক নশু ংরাপ্ট প্রধান অনতনথয ফক্তৃতায় এ
কথা ফপ্টরন। দদননক ভকাপ্টরয বাযপ্রাপ্ত ম্পাদক মুিানপজ নপ এয বানতপ্টে এ ংরাপ্ট
নফপ্টল অনতনথ নপ্টপ্টফ উনস্থ্ত নেপ্টরন এননটিনফয স য়াযম্যান প্রপ্টপয নাযায়ণ ন্দ্র াা। াযা
ফাংরাপ্টদ সথপ্টক প্রায় তানধক নক্ষাথী এ ংরাপ্ট অংগ্রণ কপ্টয। ‘নশুয স াপ্টে ভানম্মত
নক্ষা ও কযনীয় ীল বক নশু ংরাপ্ট’ নক্ষাথীযা ননন্মনরনেত নফলয় তুপ্টর ধপ্টযন।
১) ভাদ্রাামুপ্ট সফী াযীনযক ানি সদয়া য়।

২) স্কুরগুপ্টরাপ্টত নযষ্কায টয়প্টরট নাই।
৩) নফপ্টনাদপ্টনয ম বাপ্ত ব্যাফস্থ্া নাই।
৪) া ও মন্ত্রনামুক্ত নক্ষা ব্যাফস্থ্া ালু কযা।
৫) াওয এরাকায় ফেপ্টয দুই ফায স্কুর ফে থাপ্টক। এ নফলপ্টয় ব্যাফস্থ্া সনয়ায দাফী জানান।
৬) মুনরভ োিা অন্যান্য ধপ্টভযব নক্ষাথীপ্টদয ম বাপ্ত নক্ষক নাই।
৭) স্কুরগুনর সকান ং কযপ্টত ফাধ্য কপ্টয।
৮) নকছু জানপ্টত াইপ্টর নক্ষকযা নক্ষাথীপ্টদয ধভক নদপ্টয় ফনপ্টয় সদয়।
৯) নক্ষক স্বল্পতা,
১০) এেন ও কপ্টাব যার াননম্যান্ট প্টে।

সভাাম্মদ আবুর োপ্টয়য
জনংপ্টমাগ কভবকতবা
নক্ষা ভন্ত্রনারয়
সভাফাইর ০১৭১৬০৬৬৮৮৮

