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শশুকক শফকনাদকনয ভাধ্যকভ শক্ষা শদকত াযকর স শক্ষা পরপ্রসু কফ
শক্ষাভন্ত্রী ডা.দীপু ভশন, এভ শ
শক্ষাভন্ত্রী ডা.দীপু ভশন ফকরকেন জাতীয় শক্ষাক্রভ ও াঠ্যপুস্তক সফাড ড (এনশটিশফ) অন্যান্য যকাযী অশপকয
ভত সকান প্রশতষ্ঠান নয়। এটি একটি শফকলাশয়ত প্রশতষ্ঠান। এখাকন মাযা চাকযী ককযণ তাকদয দাশয়ত্বীর কত
কফ। এই প্রশতষ্ঠাকনয ভাধ্যকভ আভাকদয নতুন প্রজন্মকক গকে সতারায জন্য শক্ষাক্রভ শনধ ডাযণ কযা য়।
শক্ষাক্রভ শনধ ডাযণ কযায সক্ষকক কনক্ট য গোকগাকমাগী কত কফ, শফলয়ফতু অ অফযই চতুথ ড শল্প শফপ্লফ
সভাকাকফরা কযায ভত উকমাগী কত কফ। শক্ষাথীকদয ভানশক অফস্থা শফকফচনায় শনকয় াঠ্যপুস্তক প্রনয়ন
কযকত কফ। শফকনাদকনয ভাধ্যকভ সম শক্ষা সদয়া য় তা খুফই স্কই য়।
শতশন আজ দুপুকয যাজধানীয ভশতশিকর এনশটিশফ’য কেরন ককক্ষ ২০১৯-২০২০ াকরয একাদ ও দ্বাদ
সেণীয ফাধ্যতামূরক ফই, ফাাংরা াশতয াঠ, ফাাংরা  াঠ ও ইাংকযজী ফইকয়য ফাজাযজাতকযকণয
উকদ্বাধকনয ভয় প্রধান অশতশথয ফক্তৃতায় একথা ফকরন।
এনশটিশফ সচয়াযম্যান প্রকপয নাযায়ন চন্দ্র াা এয বাশতকত্ব এ ভয় উশস্থত শেকরন শক্ষা ভন্ত্রণারকয়য
উভন্ত্রী ভশবুর াান সচৌধুযী, ভাধ্যশভক ও উচ্চ শক্ষা শফবাকগয শশনয়য শচফ সাযাফ সাাইন, কাশযগশয
ও ভাদ্রাা শফবাকগয শচফ মুন্সী াাবুদ্দীন প্রমুখ।
উভন্ত্রী যকাকযয অজডকনয কমাগী কত ককরয প্রশত আহ্বান জানান। শুধু ভাক শনকজয ক্ষুদ্র স্বাকথ ডয কাযকণ
ফাজাকয নকর ফই শফশক্র কযকর তায শফরুকে ককঠায ব্যফস্থা সনয়া কফ ফকর শতশন হুশয়ায ককযন। সদকয কথা
সবকফ অযাধ সথকক শফযত থাকাযও শতশন আহ্বান জানান।
সাযাফ সাাইন ফকরকেন শনধ ডাশযত ভকয় যীক্ষা অনুষ্ঠান, শনধ ডাশযত ভকয় পরাপর প্রকা, এফাং শনধ ডাশযত
ভকয় াঠ্যপুস্তক যফযা কযা এই যকাকযয ফকচকয় ফে পরতা।
কাশযগশয ও ভাদ্রাা শফবাকগয শচফ মুন্সী াাবুশদ্দন আকভদ ফকরকেন ফইটি আযও আকগ োকত াযকর
আযও বার ত। তায য ক্লা শুরু ওয়ায াকথ াকথ ফই ফাজাকয যফযা কযা ফে ধযকনয পরতা।
উকেখ্য, এফায ফাজাকয ৩০ রাখ ফইকয়য চাশদা যকয়কে। তায ভকধ্য ২০ রাখ ফই ইত:ভকধ্য সদকয ৬৪ টি
সজরায ৪ াজায ফইকয়য সদাকাকন যফযা কযা কয়কে।
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