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সফকাযত্ব কভাপ্টত সুদক্ষ  কভমঠ কভমসুচি িালু কযা প্টফ -

চক্ষা উভন্ত্রী

ভচবুর াান সিৌধুযী
চক্ষা উভন্ত্রী ভচবুর াান সিৌধুযী ফপ্টরপ্টেন, আয়াভী রীপ্টেয চনফ মািনী ইপ্টতাপ্টযয ফচণ মত সুদক্ষ  কভমঠ
কভমসুচি অনুমায়ী চক্ষা ভন্ত্রণারয় সুদক্ষ  কভমঠ কভমসুচি িালু কযপ্টত মাপ্টে। এ কভমসুচি অনুমায়ী চক্ষা
ভন্ত্রণারপ্টয়য ভাধ্যপ্টভ চনচভমত কর অফকাঠাপ্টভােত উন্নয়ন প্রকপ্টে ংচিষ্ট প্রচতষ্ঠাপ্টনয চক্ষাথী এফং প্রকে
এরাকায স্থানীয় যুফক  যুফতীপ্টদয প্রাকটিকযার প্রচক্ষণ সদয়া প্টফ। সমভন একটি উন্নয়ন প্রকপ্টে যাজচভস্ত্রী,
ইপ্টরকচিকযার চফচবন্ন যকপ্টভয কাচযেচয কাম মক্রভ য় এফং একটি প্রকে কভপ্টক্ষ এক সথপ্টক সদড় ফেয ির।
সকান চক্ষাথী মচদ এক সথপ্টক সদড় ফেয প্রাকটিকযার দক্ষতা অজমন কপ্টয তাপ্টর স ংচিস্ট চফলপ্টম দক্ষ প্টফ।
একজন দক্ষ কভীপ্টক কাচযেচয সফাপ্টড ময ভাধ্যপ্টভ দুই চদপ্টনয প্রচক্ষণ  প্রাকটিকযার সেস্ট সনয়া প্টফ এফং
ম
তাপ্টদযপ্টক াটিঠিপ্টকে
সদয়া প্টফ। চতচন আজ কাপ্টর যাজধানীয ইস্কােপ্টন ভাদ্রাা চক্ষা অচধদপ্তপ্টযয কাম মারপ্টয়
চনফ মাচিত ভাদ্রাা মুপ্টয উন্নয়ন প্রকপ্টেয আপ্টয়াজপ্টন ভাঠ ম মাপ্টয় প্রকপ্টেয ফাস্তফায়ন অগ্রেচত ম মাপ্টরািনা চফলয়ক
কভমারায় প্রধান অচতচথয ফক্তৃতায় এ কথা ফপ্টরন।
ভাদ্রাা চক্ষা অচধদপ্তপ্টযয ভাচযিারক চপউচিন আভদ এয বাচতপ্টত্ব কভমারায় উচস্থত চেপ্টরন
কাচযেচয  ভাদ্রাা চফবাপ্টেয চিফ মুনী াাবুচিন আপ্টভদ, কাচযেচয  ভাদ্রাা চফবাপ্টেয অচতচযক্ত চিফ
ভাশুক চভয়া  জাচকয সাপ্টন, কাচযেচয অচধদপ্তপ্টযয ভাচযিারক যনক ভামুদ, কাচযেচয চক্ষা সফাপ্টড ময
সিয়াযম্যান ড. সভাোঃ সভাযাদ সভাল্ল্যা।
উভন্ত্রী ফপ্টরন, আভাপ্টদয প্রচতটি ভাদ্রাাপ্টক দ্বীচন চক্ষায াাাচ সবাপ্টকনার সন্টাপ্টয চযনত কযা প্টফ।
এপ্টত কপ্টয ভাদ্রাা চক্ষাথীযা সফকায থাকপ্টফ না। চতচন ফপ্টরন ২০২১ াপ্টরয ভপ্টধ্য সদপ্টয ৬ষ্ঠ সথপ্টক ১০ভ সেচণ
ম মন্ত কর চক্ষা প্রচতষ্ঠাপ্টন কাচযেচয চক্ষা ফাধ্যতামূরক কযা প্টফ।
উভন্ত্রী আয ফপ্টরন বচফষ্যপ্টত যকাপ্টযয অনুভচত োড়া সকউ ব্যচক্ত উপ্টযাপ্টে চক্ষা প্রচতষ্ঠান কযপ্টত াযপ্টফ না।
আভাপ্টদয সকাভরভচত চশুপ্টদয আভযা অচনফচিত ব্যচক্ত ফা প্রচতষ্ঠাপ্টনয াপ্টত সেপ্টড় চদপ্টত াচয না। চতচন আয
ম কে না থাকায় তাযা অন্য
ফপ্টরন আভাপ্টদয সদপ্টয প্রচুয দক্ষ েচভক চফপ্টদপ্ট কাজ কপ্টয চকন্তু তাপ্টদয সকান াটিচপপ্ট
ম
সদপ্টয েচভকপ্টদয সিপ্টয় কভ সফতন ায়। যকায এই চফলয়টি ভাথায় সযপ্টে কর দক্ষ েচভকপ্টদয াটিচপপ্টকে

সদয়ায ব্যাফস্থা কযপ্টফ এফং যুফ ভাজপ্টক াধাযণ চক্ষায াাাচ বৃচিমূরক চক্ষা সদয়া প্টফ এফং কাচযেচয
ম
সফাপ্টড ময ভাধ্যপ্টভ াটিচপপ্টকে
প্রদান কযা প্টফ। মুনী াাবুচিন ফপ্টরন চনফ মাচিত ভাদ্রাামুপ্টয উন্নয়ন প্রকপ্টেয
ভাধ্যপ্টভ াযা সদপ্ট ১৮০০ ভাদ্রাায নতুন বফন ততচয কযা প্টফ। প্রপ্টতযক ভাদ্রাা বফন চনভমান কযপ্টত কভপ্টক্ষ
এক সথপ্টক সদড় ফেয ভয় রােপ্টফ। ঐ ভাদ্রাায এরাকায চক্ষাথী এফং আপ্টাপ্টয সফকায যুফকযা এই বফন
ম
চনভমাপ্টণয ভয় প্রাকটিকযার দক্ষতা চনপ্টত াযপ্টফন এফং কাচযেচয সফাড ম তাপ্টদযপ্টক াটিচপপ্টকে
চদপ্টফ। প্রপ্টতযক
বফণ চনভমাণ কারীন ভপ্টয় কভপ্টক্ষ ৫০ জন েচভক ততযী কযা প্টফ। শুধু ভাত্র এই প্রকপ্টেয ভাধ্যপ্টভ প্রায়
৯০,০০০ দক্ষ েচভক ততযী কযা প্টফ।
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