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রিক্ষা ব্যবস্থাকক ঢঢকে সাজাকে কাজ কিকে সিকািমাননীয় রিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মরন, এম.রি.
রিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মরন এমরি বকেকেন রিক্ষা ব্যবস্থাকক ঢঢকে সাজাকনাি জন্য কাজ কিকে সিকাি। রেরন
বকেন রিক্ষা হকব আনন্দময়। রজরিএ ৫ এি উম্মাদনা নয়। রজরিএ ৫ িাওয়াি অসুস্থ প্ররেক াগীো ঢেকক ঢবি
হকয় আসকে হকব।
মন্ত্রী বকেন ইন্ডারি একাকডরময়া সম্পকক আকিা বৃরি কিকে সিকাি কাজ কিকে এবই ইন্ডারিি হারহদা অনু ায়ী
কারিকুোম িরিবেকন কিা হকে। িািািারি রিক্ষােীকদি রবরিন্ন সফট রিে সম্পককক জানাি উিিও গুরুত্ব ঢদয়া
হকে। ঢেখািড়া ককি িাে হাকিী িাওয়াই ঢ ন রিক্ষােীকদি একমাত্র উকেশ্য না হয়। দক্ষো অজককনি
িািািারি রিক্ষােীকদি মকে মানরবকোকবাধ, সেো ও ননরেকোকবাধ জাগ্রে কিকে হকব। বর্ ক, িাষা,
সইস্কৃরেি রিন্নো সকেেও মানরবক গুর্াবেীি রবকাি ঘটিকয় িািস্পরিক িারি ও ঢসৌহাদ্য পূর্ কিাকব বাস কিাি
সইস্কৃরে রিক্ষােীকদি মাকে জাগ্রে কিকে হকব।
রেরন আজ আিজকারেক রিক্ষা রদবস ২০২১ উদ ািন উিেকক্ষ বাইোকদি ইউকনকিা জােীয় করমিকনি উকদ্যাকগ
Recover and Revitalize Education for the COVID 19 Generation
িীষ কক আকোহনা সিায় অনোইকন যুক্ত হকয় প্রধান অরেরেি বক্তৃোয় একো বকেন। ধািাবারহক মূল্যায়কনি
প্ররে গুরুত্বাকিাি ককি মন্ত্রী বকেন িিীক্ষা রনিকি সনদ সব কস্ব রিক্ষা ঢেকক আমিা ঢবি হকয় আসাি ঢহষ্টা কিরে।
আমিা ধািাবারহক মূল্যায়ন িিরেকক গুরুত্ব রদরে। রেরন বকেন রিক্ষােীকদি জীবন ব্যািী রিখকে রিখাকে হকব।
আমাকদি রিক্ষােীকদি জানকে হকব রকিাকব জীবন ব্যািী রিখা ায়।
বাইোকদি ইউকনকিা জােীয় করমিকনি ঢসকেটারি ঢজনাকিে মােরমক ও উচ্চ রিক্ষা রবিাকগি সরহব ঢমা:
মাহবুব ঢহাকসকনি সিািরেকত্ব আকোহনা সিায় বক্তব্য িাকখন রিক্ষা উিমন্ত্রী মরহবুে হাসান ঢহৌ এিী এম.রি,
ঢমাোঃ আরমনুে ইসোম খান, সরহব, কারিগরি ও মাদ্রাসা রিক্ষা রবিাগ, ঢগাোম ঢমাোঃ হারসবুে আেম, সরহব,
প্রােরমক ও গর্রিক্ষা মন্ত্রর্ােয় এবই রমজ রবয়ারিস কােদুন, ঢহড অব অরফস এন্ড ইউকনকিা রিকপ্রকজকেটিি টু
বাইোকদি।
আকোহনা সিায় মূে আকোহক রহকসকব যুক্ত রেকেন রবরিষ্ট অে কনীরেরবদ এবই বাইোকদি ব্যাইককি সাকবক
গিন কি ড. ঢমাহাম্মদ ফিাসউেীন।
রবকিষ অরেরেি বক্তকব্য মরহবুে হাসান ঢহৌ এিী বকেন দক্ষো রনিকি রিক্ষায় বাইোকদি সািা রবকে দৃষ্টাি স্থািন
কিকব। উচ্চ রিক্ষায় ইন্ডাসরি একাকডরময়া ঢ াগাক াকগি উিি গুরুত্বাকিাি ককি উিমন্ত্রী বকেন উচ্চ রিক্ষায়
নবপ্লরবক িরিবেকন আনা জরুিী।

আকোহনা সিায় বক্তািা রিক্ষা প্ররেষ্ঠান আকে আকে খুকে ঢদয়া এবই কারিগরি রিক্ষায় আকিা ঢবিী গুরুত্বাকিাি
কিাি উিি মোমে ব্যক্ত ককিন।

ঢমাহাম্মদ আবুে খাকয়ি
েথ্য ও জনসইক াগ কমককেকা
রিক্ষা মন্ত্রর্ােয়
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