
নতুন করে ২৭১৬ শিক্ষা প্রশিষ্ঠান এমশিও ভুক্ত কো হর া 

 

ঢাকা ৬ জু াই ২০২২ 

মাধ্যশমক ও উচ্চশিক্ষা শিভারেে আওিায় ২ হাজাে ৫১টি ও কাশেেশে ও মাদ্রাসা শিক্ষা শিভারেে ৬৬৫টিসহ 

মমাট  ২ হাজাে ৭১৬টি শিক্ষা প্রশিষ্ঠানরক এমশিওভুক্ত  কো হরয়রে। 

আজ  সশিিা রয় শিক্ষা মন্ত্রণা রয়ে সরে ন করক্ষ নতুন শিক্ষা প্রশিষ্ঠান এমশিওভুক্ত ম াষণা  সংক্রান্ত সংিাদ 

সরে রন  এ কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী ডা.দীপু মশন এমশি। 

 

শিক্ষামন্ত্রী ির ন, সাোরদরি মিসেকাশে উরযারে প্রশিশষ্ঠি মাধ্যশমক শিযা য,় উচ্চ মাধ্যশমক কর জ, কাশেেশে 

ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রশিষ্ঠানগুর া শিক্ষা কায যক্রম িশেিা না কেরে। এসি প্রশিষ্ঠারনে শিক্ষাে মান, শিক্ষাথীরদে 

সংখ্যা, িািশ ক িেীক্ষায় অংিগ্রহণ এিং িারিে হাে ইিযাশদ শিরিিনা করে সেকাে সমরয় সমরয় প্রশিষ্ঠারনে 

শিক্ষক-কম যিােীরদে মিিন-ভািাশদ সেকাশেভারি শদরয় থারক। 

 

আজরকে আরদরিে আে িয যন্ত সাোরদরি এমশিওভুক্ত প্রশিষ্ঠারনে সংখ্যা ২৬ হাজাে ৪৪৮টি।  সি যরিষ ২০১৯ 

সার  মাধ্যশমক ও উচ্চ শিক্ষা শিভারেে আওিাভুক্ত এক হাজাে ৬৫১টি এিং কাশেেশে ও মাদ্রাসা শিক্ষা শিভারেে 

আওিাভুক্ত ৯৮৮টি শিক্ষা প্রশিষ্ঠানরক এমশিওভুক্ত কো হরয়শে । 

এিেে নতুন মিসেকাশে (স্কু  ও কর জ) এমশিওভুক্তকেরণে উরযাে মনওয়া হয়। ১০ অরটািে ২০২১ মথরক ৩১ 

অরটািে িয যন্ত আরিদন মনওয়া হয়। 

 

শিক্ষামন্ত্রী জানান, মযসি উিরজ ায় মকান শিক্ষা প্রশিষ্ঠান এমশিওভুশক্তে জন্য মযাগ্যিা অজযন কেরি িারেশন। 

মসসি উিরজ ায় সরি যাচ্চ নম্বে িাওয়া একটি প্রশিষ্ঠানরক শিরিষ শিরিিনায় এমশিওভুক্ত কো হরয়রে।  

 

সংিাদ সরে রন উিশিি শের ন মাধ্যশমক ও উচ্চশিক্ষা শিভারেে সশিি মমা. আবু িকে শেদ্দীক, কাশেেশে ও 

মাদ্রাসা শিক্ষা শিভারেে সশিি মমা. কামা  মহারসন, মাধ্যশমক ও উচ্চশিক্ষা অশিদফিরেে দাশয়রে থাকা 

মহািশেিা ক অধ্যািক িারহদু  খশিে মিৌধুেী। 

 

শিক্ষামন্ত্রী জানান, মযাগ্যিা থাকাে সারিরক্ষ মকানও শিক্ষা প্রশিষ্ঠান এমশিও’ে প্রাথশমক িাশ কা মথরক িাদ 

িরেরে মরন কের  প্রশিষ্ঠান প্রিান ও কশমটিে সভািশিে মযৌথ স্বাক্ষরে ১৫ শদরনে মরধ্য সশিি িোিে আশি  

আরিদন কেরি িােরিন।  মকান শমথ্য িথ্য ও প্রমাণ দাশখ  করে এমশিওভুক্ত হর  িেিিীরি িা প্রমাণ হর  

দাশয় প্রশিষ্ঠারনে শিরুরে ব্যিিা মনওয়া হরি। 

 

এম এ খারয়ে 

িথ্য ও জনসংরযাে কম যকিযা 

শিক্ষা মন্ত্রনা য় 
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