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রূকল্প ’৪১ ফাস্তফায়সন ডডসভাগ্রাডপক ডডডবসডসেয সুপর গ্রসনয ডকান ডফকল্প ডনই - ভাননীয় ডক্ষাভন্ত্রী 

ডা.দীপু ভডন, এভড 

ডক্ষাভন্ত্রী ডা. দীপু ভডন, এভড ফসরসেন, একটি ডদসয জনংখ্যায ফয়ডবডিক কাঠাসভা অনুমায়ী কভ মক্ষভ 

জনংখ্যা মখন ডনব মযীর জনংখ্যাসক োডিসয় মায় তখন ড ডদস একটি সুসমাসগয সৃডি য়, ডম সুসমাগ 

কাসজ রাডগসয় তায অথ মননডতক ও াভাডজক অফস্থাসনয উন্নডত াধন কযসত াসয। জনডভডতয বালায়, এই 

অফস্থানসক ডডসভাগ্রাডপক ডডডবসডন্ড ফসর আখ্যাডয়ত কযা য়। ডডসভাগ্রাডপক ডডডবসডন্ড প্রডতটি ডদ ডকফর 

একফাযই ডসয় থাসক। ফাংরাসদ ১৯৭৫ ার ডথসক ডডসভাগ্রাডপক ডডডবসডসন্ডয যুসগ প্রসফ কসয। ইসতাভসে 

আভযা অসনক ভয় অডতফাডত কসযডে। আভাসদয াসত আয ভয় আসে ভাত্র ১০ ডথসক ১১ ফেয। আভাসদয 

ভসন যাখসত সফ ডম ডডসভাগ্রাডপক ডডডবসডন্ড ডকান ডগপট নয়। এটি ডডডবসডন্ড। এয সুডফধা ডসত সর ঠিক 

ডফডনসয়াগ দযকায। ডডসভাগ্রাডপক ডডডবসডসন্ডয সফ মাচ্চ সুডফধা ডনসত উযুক্ত ডযসফ ততডয কযসত না াযসর 

এই সুসমাগ এক ম মাসয় ডফম ময় সয় ডদখা ডদসফ ডদসয জন্য। ডনব মযীর জনসগাষ্ঠী ডফসি মাসফ, কভ মক্ষভ 

জনসগাষ্ঠী কসভ মাসফ, খযচ ফািসফ, ঞ্চয় কভসফ এফং ফয়স্ক ডরাসকয ংখ্যা ফািসফ। পসর কভ ডরাক উাজমন 

কযসফ আয অডধক ডরাক তাসদয উাজমসনয ওয ডনব মযীর থাকসফ। ডবন-২০২১, এডডডজ রক্ষয অজমন, 

প্তভ ঞ্চফাডল মক ডযকল্পনায রক্ষযভাত্রা পূযণ এফং ডবন-২০৪১ অজমন কযসত তথা মৃদ্ধ ফাংরাসদ গিসত 

ডডসভাগ্রাডপক ডডডবসডসন্ডয সুপর গ্রসণয ডফকল্প ডনই। 

ডতডন আজ  কাসর যাজধানীয নটয ডডভ ডফশ্বডফদ্যারয় ভাসঠ নটযসডভ ডফশ্বডফদ্যারসয়য ১ভ ভাফতমসন প্রধান 

অডতডথয ফক্ততৃায় এ কথা ফসরন। নটযসডভ ডফশ্বডফদ্যারয় ফাংরাসদসয ডবড প্রসপয ড. এপ আয ডডিক ডড 

ডজপডন, ড এ ড  (Professor D. F. R. Patrick D. Gaffney, C.S.C) এয 

বাডতসে ভাফতমন ফক্তা ডসসফ উডস্থত ডেসরন ডকং কসরজ ইউএ এয ডপ্রডসডে ড. এপআয থভা 

ডজ. ও াযা ডএড (Dr. Fr. Thomas J. O’ Hara CSC)। অন্যানসদয ভসে ফক্তব্য যাসখন 

ঢাকায আচ ম ডফা এইচ ইএভ কাডড মনার ডডিক ডড ডযাজাডযও, ডএড 

ভন্ত্রী ফসরন আভাসদয ভসন যাখসত সফ ডম একডদসক ডমভন দক্ষ ও ডমাগ্য নাগডযক ততযী কযসত সফ ডতভডন 

তাসদয ভানডফক গুণাফরী ও সৃজনীরতায ডফকা ঘটাসতও ক্ষভ সত সফ। ডক্ষাঙ্গন ও ডসল্পয ভসে 

ভন্বয় ঘটাসত াযসর আভযা স্দাতকসদয ও চাকযীদাতাসদয াযষ্পডযক প্রতযাা ও প্রাডপ্তয ভসেও দূযে দূয 

কযসত াযসফা। আজ আভাসদয কাসে স্পি ডম ডক্ষাঙ্গন ডক ভাদক, ন্ত্রা, জডঙ্গফাদ, উগ্রফাদ এফং ডম ডকান 

ধযসনয ডনম মাতন, ডনীিনমুক্ত যাখসত ডক্ষাথী, ডক্ষক, ডফশ্বডফদ্যারয় প্রান, যকায ও অডববাফকসদয 

জাগ, তকম ও ডিয় থাকসত সফ এফং ভডন্বত উসদ্যাগ ডনসত সফ। ডক্ষা প্রডতষ্ঠানগুসরা ডমন সয় ওসঠ 

জ্ঞান, ডফজ্ঞান, াডতয, ংস্কৃডত, িীিা ও সুকুভায বৃডি চচ মায ীঠস্থান। 
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