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প্রাডিষ্ঠাডিক ডলক্ষার পালাপাডল ডলক্ষার্থীসের ফট ডি উন্নয়সি কাজ করসি সব - মািিীয় ডলক্ষামন্ত্রী িা.েীপু
মডি, এম ডপ
ডলক্ষামন্ত্রী িা. েীপু মডি বসসেি আমাসের দেসল চাকডর প্রার্থী ও চাকডর োিাসের মসে দুই রকসমর বক্তব্য
রসয়সে। চাকডর োিারা বসি দযাগ্য প্রার্থী পাওয়া যায় িা আর চাকডর প্রার্থীরা বসি চাকডর পাওয়া যায় িা
অর্থচ দেসল প্রচুর ডলডক্ষি দবকার রসয়সে। িার মাসি  চাকডর োিারা দয েক্ষিা চায় চাকডর প্রার্থীসের মসে
দই েক্ষিা িারা পাসে িা। পড়াশুিার পালাপাডল চাকডর প্রার্থীসের ডকছু ফট ডি অজজি করসি সব। িার মসে
কডমউডিসকলি ডি, ডিারলীপ ডি, ডপপ ম্যাসিজসমন্ট ডি, টাইম ম্যাসিজসমন্ট ডি, ডচুসয়লি
ম্যাসিজসমন্ট ডি অন্যিম।
ডিডি আরও বসি ডলক্ষার মাি ধসর রাখসি স োত্র ডলক্ষসকর আনুপাডিক ার দযৌডক্তক পয জাসয় রাখসি
সব। কসজ িার ক্ষমিা অনুযায়ী োত্র ভডিজ করসি সব। আমাসের কসজ ও ডবশ্বডবদ্যাসয় োত্র ংখ্যা
বৃডি করার একটা প্রবিিা রসয়সে। বাংাসেসলর ডলক্ষা পিডিসক এমি একটি পয জাসয় ডিসয় যাওয়া সব দয
একময় আন্তজজাডিক পডরমন্ডস বাংাসেসলর ডলক্ষা ব্যবস্থাসক একটি স্ট্যান্ডাি জ ডসসব ধরা সব। ১৩ টি লিবী
রকাডর কসজসক দন্টার অফ এডিসন্ট ডসসব গসড় দিাা সব বস ডিডি িার বক্তসব্য আলাবাে ব্যাক্ত
কসরি।
ডিডি আজ রাজলাী রকাডর কসজ ডমিায়িসি জািীয় ডবশ্বডবদ্যাসয়র আসয়াজসি ারা দেসলর ১৩ টি
লিবী রকাডর কসসজর ডলক্ষার উৎক জ াধি ডবয়ক কমজলাায় প্রধাি অডিডর্থর বক্তৃিায় এ কর্থা
বসি। জািীয় ডবশ্বডবদ্যাসয়র ডভড অোপক ারুি অর রডলসের ভাপডিসে এ কমজলাায় ডবসল অডিডর্থ
ডসসব উপডস্থি ডেসি মােডমক ও উচ্চডলক্ষা ডবভাসগর ডডিয়র ডচব দারাব দাাইি, মােডমক ও
উচ্চডলক্ষা অডধেপ্তসরর মাপডরচাক অোপক ি. সয়ে দমা: দগাাম ফারুক । এই কমজলাায় দেসলর ১৩ টি
লিবী রকাডর কসসজর অেক্ষবৃন্দ উপডস্থি ডেসি।
লিবী ১৩ টি রকাডর কসসজর অেক্ষবৃন্দ দমডিসক দবা, পয জাপ্ত পডরবসির ব্যাবস্থা , ডলক্ষকসের ডবসেসল
উন্নি প্রডলক্ষসের ব্যাবস্থা করা, পয জাপ্ত ডলক্ষক ও কমজচারীর ব্যাবস্থা করা, গসবিায় উদ্ভুি করসি রকাডর
কসসজর ডলক্ষকসের ডপএইচডি সুপারভাইজ করার সুসযাগ প্রোি করা, স্বিন্ত্র পডরক্ষার সর ব্যবস্থা করা,
১৩ টি কসসজ ডিডি পা ও ডপ্রডডমিাডর বন্ধ করা, ১৩ টি কসসজ োত্র ংে চালু করা, ১৩ টি কসসজ ভডিজ
পরীক্ষার মােসম ডলক্ষার্থীসের ভডিজর ব্যাবস্থা করা ডবডভন্ন োবী উত্থাপি কসরি।
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