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োধ্যমেক ও উচ্চ মিক্ষা মিভাগের প্রগযেকটি  অমিগে 

অমভগ াে িক্স স্থাপগের মেগদ েি মদগেগেে উচ্চ মিক্ষা েমিি 

 

মেিা গ্রমিযাগদর িেরােী িন্ধ এিং দুেীময প্রমযগরাগের লগক্ষে োধ্যমেক ও উচ্চ মিক্ষা মিভাে ও 

যার অেীে েকল দপ্তর েংস্থাে অমভগ াে িক্সগুগলা েিল করার মেগদ েি মদগেগেে োধ্যমেক ও 

উচ্চ মিক্ষা মিভাগের েমিি মোোঃ আবু িকর মেদ্দীক। এিং এই অমভগ াে িগক্সর িামি থাকগি 

অমিে প্রোগের কাগে। মযমেই খুলগিে। োগে একিার খুলা িগি এই অমভগ াে িক্স। এিং ম ালার 

পগর মকাে মকছু ো পগেই প্রগযেক অমভগ াে আগে মরমিস্টাগর মলমপিদ্ধ করগয িগি এিং প্রগযেক 

োগে অমভগ াগের মিষগে কী ব্যিস্থা মেো িগেগে যা মিভাগের োমেক েেন্বে েভাে আগলািে 

িগি িগল মযমে েভাে িামেগেগেে। 

 

দুেীময দেে কমেিে কতৃক প্রদত্ত োধ্যমেক ও উচ্চ মিক্ষা মিভাগের দুেীমযর  প্রমযগিদে এিং যা 

প্রমযগরাগে করণীে েংক্রান্ত সুপামরিোলার মিষগে করণীে মেে োরগণ লগক্ষে েন্ত্রণালগের েগেলে 

কগক্ষ অনুমিয এক েভাে মযমে এই মেগদ েি মদে। োধ্যমেক ও উচ্চ মিক্ষা মিভাগের েমিি মোোঃ 

আবু িকর মেদ্দীক এর েভাপমযগে েভাে োধ্যমেক ও উচ্চ মিক্ষা মিভাগের েংমিষ্ট কে েকযো এিং 

অেীেস্ত মিভন্ন দপ্তর েংস্থার প্রোেেণ উপমস্থয মেগলে।  

মোোঃ আবু িকর েকগলর উগদ্দগে  িগলে মিক্ষা েি মকছুর উপগর। আেরা মিক্ষা েংমিষ্ট ব্যমিরা 

 মদ আগলামকয ো িই যািগল অন্যরা মকভাগি আগলামকয িগি। আোগদর উদািরণ স্থাপে করগয 

িগি। আোগদর েযযা, মেিা ও আন্তমরকযার োগথ কাি করগয িগি। মযমে োধ্যমেক ও উচ্চ 



মিক্ষা মিভাগের মিমভন্ন দপ্তর, েংস্থার দুেীমযর মিষগে দুেীময দেে কমেিগের প্রদত্ত প্রমযগিদগের 

মিমভন্ন ইসুে মেগে আগলািো কগরে এিং েংমিষ্ট েংস্থা ও মিভােগক ব্যিস্থা মেগয মেগদ েি মদে। 

মোোঃ আবুিকর মেদ্দীক িগলে মিেরকামর স্কুল, কগলি, োদ্রাো ও কামরেমর মিক্ষা প্রমযিাগের 

আমথ েক এিং প্রিােমেক অমেেেও দুেীমযর যথ্য উদঘাটগের দামেে পমরদি েে ও মেরীক্ষা 

অমেদপ্তগরর। মূলয এই প্রমযিাগের মিরুগদ্ধই দুেীমযর পমিগল মেেমিয িওোর অমভগ াে কগরগে 

দুদক। মযমে েয দি িেগর দুেীময অনুেন্ধাগে এই প্রমযিাে কা েকর মক পদগক্ষপ মেগেগে যার 

প্রমযগিদে মদগয মেগদ েি প্রদাে কগরগেে। যাোো মিক্ষা প্রগকৌিল অমেদপ্তগরর মকাে কে েকযো 

মিোগে ঠিকাদারীর োগথ িমেয মক ো যার যথ্য িােগয মিগেগেে মযমে এিং পাঠ্যপুস্তক মুদ্রগের 

মটন্ডার প্রমক্রো, পাঠ্য িইগের পান্ডুমলমপ  কমযপে প্রকািগকর মেকট অেনুগোমদযভাগি েরিরািেি 

অবিে মকামিং িামণিে িগন্ধ কা েকর ব্যিস্থা মেোর মেগদ েি প্রদাে কগরে মযমে। 
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