
বাাংলাদেশ ইউদেদকা জাতীয় কমিশদের বামষিক প্রমতদবেে ছক 

 (বিএনবিইউ’র জনয প্রয োজয ছক অন ুোয়ী তথ্যিহ প্রবতযিদন) 

 

প্রবতযিদনোধীন িছরঃ   ২০১৬-১৭ অথ্থ িছর             প্রবতযিদন প্রস্তুবতর তোবরখঃ ১০-০৭-২০১৭  

 

(১) প্রশোিবনক 

 

১.১ কর্থকতথ ো/কর্থচোরীযদর িংখযো (রোজস্ব িোযজযে) 

িংস্থোর স্তর অনুযর্োবদত পদ পূরণকৃত পদ শূনয পদ িছরবিবিক 

িংরবিত 

(বরযেনশনকৃত) 

অস্থোয়ী পদ 

র্ন্তিয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

িং ুক্ত অবিি 

(মর্োে পদ িংখযো) 

২৪ ১৬ ৮ ২ গোবি চোলক ও 

বহিোিরিযকর পদ 

নতুন িৃষ্ট 

মর্োে ২৪ ১৬ ৮ ২  

 

১.২ শনূয পযদর বিনযোি 

অবতবরক্ত 

িবচি/তদরূ্ধ্থ 
পদ 

মজলো 
কর্থকতথ োর পদ 

অনযোনয ১র্ 

মেবণর পদ 

২য় মেবণর পদ ৩য় মেবণর পদ ৪থ্থ 
মেবণর পদ 

     মর্োে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

- - - ১ ৫ ২ ৮ 

  

১.৬ বনযয়োগ/পযদোন্নবত প্রদোন 

প্রবতযিদনোধীন িছযর পযদোন্নবত নতুন বনযয়োগ প্রদোন র্ন্তিয 
কর্থকতথ ো কর্থচোরী মর্োে কর্থকতথ ো কর্থচোরী মর্োে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

- - - - - -  

   

(৫) র্োনিিম্পদ উন্নয়ন 

৫.১ মদযশর অিযন্তযর প্রবশিণ (০১ জলুোই ২০১৬ মথ্যক ৩০ জনু ২০১৭ প থন্ত) 

প্রবশিণ কর্থিূবচর মর্োে িংখযো বিএনবিইউ মথ্যক অংশগ্রহণকোরী কর্থকতথ োর িংখযো 
১ ২ 

৫ ১১ 

 

৫.২ আইযিযকোর িহয োবগতোয় ‘National Training Course on Arabic Language for BNCU Officials’ শীর্থক ইন-হোউি 

প্রবশিযণর আযয়োজন করো হয়। বিএনবিইউ’র কর্থকতথ ো/কর্থচোবরযদর আরবি িোর্ো বশিোর জনয প্রবশিণটি পবরচোবলত হয়। 

  
          
 
 
 
 
          ৫.৫ ০১ (এক) জন কর্থকতথ ো প্রবতযিদনোধীন অথ্থ িছযর প্রবশিযণর জনয বিযদযশ গর্ণ কযরন।  



 

(৬) মিবর্নোর/ওয়োকথ শপ িংক্রোন্ত তথ্য (০১ জলুোই ২০১৬ মথ্যক ৩০ জনু ২০১৭ প থন্ত) 

 

(৭) তথ্যপ্র ুবক্ত ও কবম্পউেোর স্থোপন (০১ জলুোই ২০১৬ মথ্যক ৩০ জনু ২০১৭ প থন্ত) 

বিএনবিইউযত 

কবম্পউেোযরর 

মর্োে িংখযো  
 

বিএনবিইউযত 

ইন্টোরযনে িুবিধো 
আযছ বক নো 

বিএনবিইউযত 

লযোন (LAN) 

িুবিধো আযছ বক নো 

বিএনবিইউযত 

ওয়োন (WAN) 

িুবিধো আযছ বক নো  

বিএনবিইউযত কবম্পউেোর প্রবশবিত 

জনিযলর িংখযো  

কর্থকতথ ো কর্থচোবর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১৭ আযছ মনই মনই ০৮ ৪ 

  

(৯) প্রবতযিদনোধীন অথ্থ-িছযর িম্পোবদত উযেখয োগয কো থোিবল/আইন, বিবধ ও নীবত প্রণয়ন/ির্িযো-িঙ্কে 

৯.১ বিএনবিইউ’র মপোস্ট আপযগ্রযেশযনর কো থক্রর্ চলর্োন আযছ। 

৯.২ ২০১৬-২০১৭ অথ্থ-িছযর বিএনবিইউ িম্পোবদত গুরুত্বপূণথ/উযেখয োগয কো থোিবলঃ 
       
০১। ২০১৬ িোযল Capacity Development এর আওতোয় “Financial Support for Acquisition of Electronic Devices 

for Bangladesh National Commission for UNESCO (BNCU)” শীর্থক প্রকল্প ISESCO মত মপ্ররযণর র্োধযযর্ বিএনবিইউ’র 

কনিোযরন্স হযল বিদযর্োন িোউন্ড বিযস্টর্ এ অবতবরক্ত প্রস্তোবিত মেবলযগে ইউবনে িংয োজন, ওয়যোরযলি িোউন্ড বিযস্টর্ িংয োজন 

ও র্বনের িংয োজন বিএনবিইউ কনিোযরন্স কযির আধুবনকীকরযণর কো থক্রর্ গৃহীত হয়। 
 

০২। ২০১৬ িোযলর অযটোিযর িোংলোযদশ প্রবতবনবধদল আইযিযকো বনিথোহী মিোেথ  িিোয় অংশগ্রহণ কযর। বিএনবিইউ এ িংক্রোন্ত 

িোবচবিক দোবয়ত্ব পোলন কযর।  

 

০৩। বিগত ১৩-১৪ র্োচথ  ২০১৭ িোযল িং ুক্ত আরি আবর্রোযতর রোজধোনী দিুোইযয় অনুবিত Glabal Education and Skill 

Forum-এ িোংলোযদশ মথ্যক র্োননীয় বশিোর্ন্ত্রী ও িোংলোযদশ ইউযনযকো জোতীয় কবর্শন (বিএনবিইউ)-এর মচয়োরর্যোন জনোি নুরুল 

ইিলোর্ নোবহদ এর্.বপ. - এর মনতৃযত্ব একটি প্রবতবনবধদল অংশগ্রহণ কযর এিং এই প্রবতবনবধদযলর একজন িদিয বছযলন িোংলোযদশ 

ইউযনযকো জোতীয় কবর্শন (বিএনবিইউ)-এর িবচি জনোি মর্ো: র্নজরু মহোযিন। প্রবতিছর এই মিোরোযর্ বিযে বশিোযক গবতশীল 

করোর জনয Global Teacher Prize প্রদোন করো হযয় থ্োযক। এ িছর Global Teacher Prize-এর জনয আযিদনকৃত ১৭৯ টি মদযশর 

২০,০০০ বশিযকর র্যধয উক্ত তোবলকোয় িোংলোযদশ হযত স্থোন কযর মনন মিগর্ শোহোনোজ পোরিীন, িহকোরী বশিক, উপযজলো িদর 

র্যেল িরকোবর প্রোথ্বর্ক বিদযোলয়, মশরপুর, িগুিো। বিএনবিইউ এ িংক্রোন্ত  োিতীয় দোপ্তবরক কোজ িম্পন্ন কযর।       

 

০৪। বিএনবিইউ লোইযেবরযত একুযশ কনথোর উযমোচন করো হযয়যছ এিং এ িংক্রোন্ত গ্রন্থিহ আরও মিশ বকছু গ্রন্থ লোইযেবরর জনয ক্রয় 

করো হযয়যছ ও বিএনবিইউ লোইযেবরর পুস্তকির্ূযহর স্টক মেবকং এর কোজ িম্পন্ন হযয়যছ। 

 

০৫। বিএনবিইউ’র উযদযোযগ ২০১৭ িোযলর মিব্রুয়োরী র্োযি আন্তজথ োবতক র্োতৃিোর্ো বদিি উপলযিয আন্তজথ োবতক র্োতৃিোর্ো 
ইন্সটিটিউে প্রোঙ্গযণ এিবপযনে কুলির্ূযহর অংশগ্রহযণ বচত্রোঙ্গন প্রবতয োবগতো অনুবিত হয়।  

বিএনবিইউ কতৃথ ক আযয়োবজত মদযশর অিযন্তযর 

মিবর্নোর/ওয়োকথ শযপর িংখযো 
মিবর্নোর/ওয়োকথ শযপ অংশগ্রহণকোরীযদর িংখযো 

১ ২ 

১ ১০০ 



০৬। বিএনবিইউ’র বিটিযজন চোেথ োর পবরিধথন, পবরর্োজথ ন কযর প্রস্তুত করো হয়। 

০৭। ‘জনপ্রশোিন পদক’ ২০১৭ এর বিযিচনোর জনয মকোবরয়োন ইউযনযকো জোতীয় কবর্শযনর অথ্থোয়যন িোংলোযদশ ইউযনযকো জোতীয় 

কবর্শন কতৃথ ক ২০১৬ িোযল িোস্তিোবয়ত Literacy Campaign and Functional Literacy (Vocational Training) for the 

Selected Underprivileged Women of Char Khalifa, Bhola, Bangladesh শীর্থক প্রকযল্পর আযলোযক প্রস্তুতকৃত 

র্যনোনয়নটি বশিো র্ন্ত্রণোলযয় মপ্ররণ করো হয়।   

০৮। িোংলোযদশ মথ্যক জোযগো িোউযেশনযক UNESCO-Hamad Bin Isha Al-Khalifa Prize for the use of Information and 

Communication Technologies (ICTs) in Education 2016 পুরকোর প্রদোন করো হযয়যছ। গত ২১ মিব্রুয়োরী ২০১৭ তোবরযখ 

ইউযনযকোর িদর দিতর পযোবরযি িবণথত পুরকোর প্রদোন করো হয়। উক্ত অনুিোযন জোযগো িোউযেশনযক US$ ২৫,০০০ (পঁবচশ 

হোজোর) ইউ এি েলোর এিং একটি বেযলোর্ো প্রদোন করো হয়। এ িংক্রোন্ত দোপ্তবরক কোজ বিএনবিইউ িম্পন্ন কযর।   

০৯। UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Development 2017 এর জনয আহিোবনয়ো বর্শনযক িোংলোযদশ 

মথ্যক র্যনোনয়ন মদয়ো হযয়যছ। এ বির্যয় িহয োবগতো প্রদোন ও দোপ্তবরক কোজ বিএনবিইউ িম্পন্ন কযর।   

১০। UNESCO Prize for Girl’s and Women’s Education 2017 এর জনয Secondary Education Sector Investment 

Program (SESIP), Secondary Education Quality and Access Enhancement Project (SEQAEP) এিং Higher 

Secondary Stipend Project (HSSP)-মক িোংলোযদশ মথ্যক র্যনোনয়ন মদয়ো হযয়যছ। এ িংক্রোন্ত প্রযয়োজনীয় িহয োবগতো ও িকল 

দোপ্তবরক কোজ বিএনবিইউ িম্পন্ন কযর।   

১১। UNESCO/POLAND Co-Sponsored Fellowships Programme in Engineering cycle-2017 এর জনয িোংলোযদশ 

মথ্যক Ms. Salma Akter Khuky, Executive Engineer (C.C), RHD, Soil Investigation Division, Road Research 

Laboratory, Mirpur, Dhaka এিং Ms. Faiza Nuhat, Software Engineer, Grameen Intel Social Business Ltd, 

Gulshan Bhaban, Plot-335, Mohakhali, Dhaka চূিোন্তিোযি বনিথোবচত হযয়যছন। বিএনবিইউ প্রযয়োজনীয় িহয োবগতো, পরোর্শথ 
ও অনযোনয দোপ্তবরক কোজ িম্পন্ন কযর।       

১২। UNESCO/The China Great Wall Programme 2016-এর জনয িোংলোযদশ মথ্যক S.M. Mizanur Rahman, Associate 

Professor, Department of Entomology, Sher-e-Bangla Agricultural University চূিোন্তিোযি বনিথোবচত হযয়যছন। এ 

বির্যয় বিএনবিইউ িকল দোপ্তবরক কোজ িম্পন্ন কযর।   

১৩। িোংলোযদশ ইউযনযকো জোতীয় কবর্শন (বিএনবিইউ) এিং মকোবরয়োন নযোশনোল কবর্শন ির ইউযনযকো’র (মকএনবিইউ) ম ৌথ্ 

উযদযোযগ মিোলো মজলোর মদৌলতখোন উপযজলোর চরখবলিো ইউবনয়যনর িুবিধো িবিত ও প্রোবন্তক নোরীযদর িোিরতো এিং দিতো 
উন্নয়যনর জনয পূিথিতী প্রকযল্পর (Literacy Campeign for the Women of Char Khalifa, One of the Marginalized 

Communities of Bangladesh-2015) চলর্োন বহযিযি পূযিথর ৫০০ জন িুবিধোযিোগীর র্ধয হযত ১০০ জনযক “দিতো উন্নয়ন 

প্রবশিণ” এিং নতুন কযর আরও ১০০ জন িুবিধোিবিত র্বহলোযক “Basic Literacy” মদয়োর লযিয “Literacy Campaign and 

Functional Literacy (Vocational Training) for the Selected Underprevileged Women of Char Khalifa” শীর্থক 

একটি প্রকল্প িোস্তিোয়ন করো হয়। মকএনবিইউ এ প্রকল্প িোস্তিোয়যনর জনয প্রযয়োজনীয় িোে প্রদোন কযর। প্রকযল্পর কো থক্রর্ এবপ্রল 

২০১৬ হযত শুরু হযয় বেযিম্বর ২০১৬-এ মশর্ হযয়যছ। এর র্োধযযর্ পশ্চোদপদ নোরীরো মর্ৌবলক বশিো এিং মিোযকশনোল মেবনং প্রোপ্ত 

হয়  ো তোযদরযক আয়-উপোজথ যন িূবর্কো রোখোর র্োধযযর্ নোরীর ির্তোয়যন িহোয়তো কযর।  
 

১৪। বিগত ২৬ নযিম্বর মথ্যক ০১ বেযিম্বর ২০১৭ তোবরখ প থন্ত KNCU (Korean National Commission for UNESCO) মথ্যক 

একটি প্রবতবনবধদল িোংলোযদযশর বতনটি মজলো  থ্োক্রযর্ ঢোকো, কুবিগ্রোর্ ও মিোলো এ KNCU’র অথ্থোয়যন িোস্তিোয়নকৃত জলিোয়ু 
পবরিতথ ন বির্য়ক বশিো িংক্রোন্ত দইুটি প্রকল্প িযরজবর্যন পবরদশথন করযত আযি। এ বির্যয় বিএনবিইউ KNCU প্রবতবনবধদলযক 

িোবিথক িহয োবগতো প্রদোন কযর। KNCU’র অথ্থোয়যন িোস্তিোয়নকৃত জলিোয়ু পবরিতথ ন বির্য়ক বশিো িংক্রোন্ত প্রকল্পির্ূহ বিগত 

কযয়ক িৎির  োিত বিএনবিইউ ধোরোিোবহকিোযি ও িোিলযজনকিোযি িোস্তিোয়ন কযর  োযে।  

 



১৫। ৮ র্োচথ  ২০১৭ তোবরযখ ইউযনযকো, ঢোকো অবিি ও িোংলোযদশ ইউযনযকো জোতীয় কবর্শন (বিএনবিইউ)-এর ম ৌথ্ উযদযোযগ বশিো 
িংক্রোন্ত বিবিন্ন প থোযয়র মস্টকযহোল্ডোরযদর অংশগ্রহযণ “SDG4-Education 2030” শীর্থক জোতীয় পরোর্শথিিো অনুবিত হয় এিং 
“মলোিোল এেুযকশন র্বনেবরং” (GEM) বরযপোেথ  ২০১৬ এর মর্োিক উযমোচন বিতরণ অনুিোযনর আযয়োজন করো হয়।  

১৬। বশিো িংক্রোন্ত বিবিন্ন আিবলক ও আন্তজথ োবতক মিোরোযর্ িোংলোযদযশর  থ্ো থ্ প্রবতবনবধত্ব বনবশ্চত করোর লযিয প্রযয়োজনীয় 

কো থক্রর্ গ্রহণ করো হয়। প্রবতযিদনোধীন অথ্থিছযর বশিো িংক্রোন্ত অন্তত ২৫টি আিবলক ও আন্তজথ োবতক 

িিো/মিবর্নোর/কংযগ্রি/মিোরোযর্ বিবিন্ন প থোযয়র কর্থকতথ োিৃন্দ অংশগ্রহণ কযরযছন। এ বির্যয় বিএনবিইউ িোবচবিক ও িুবিিৃবিক 

িহয োবগতো প্রদোন কযর।  

১৭। ২২ বেযিম্বর ২০১৬ তোবরযখ ইউযনযকো কতৃথ ক মপ্রবরত Inrercultural Dialogue িংক্রোন্ত ির্ীিো পূরযণর লযিয এ িংক্রোন্ত 

বিবিন্ন প থোযয়র মস্টকযহোল্ডোরযদর অংশগ্রহযণ বদনিযোপী পরোর্শথ িিো আযয়োজন এিং পূরণকৃত ির্ীিোটি ইউযনযকো িরোির মপ্ররণ 

করো হয়। 

১৮। বিএনবিইউ’র িবক্রয় ম োগোয োগ ও িযিস্থোপনোয় িংকৃবত িংক্রোন্ত  থ্ো- World Heritage, Intangible Cultural Heritage, 

Diversity of Cultural Expressions িহ বিবিন্ন আন্তজথ োবতক কবর্টির িিোয় িোংলোযদশ প্রবতবনবধিৃন্দ ম োগদোন কযরযছন। এ 

ছোিোও িংকৃবত িংক্রোন্ত বিবিন্ন বির্যয় িংবিষ্টযদর দিতো ও িির্তো িৃবির লযিয আযয়োবজত আিবলক ও আন্তজথ োবতক কর্থশোলো, 
িিো, মিবর্নোযর অংশগ্রহযণর জনয িংবিষ্ট র্ন্ত্রণোলয় ও দপ্তযরর র্োধযযর্ র্যনোনয়ন মপ্ররণ কযর।    

১৯। ইউযনযকো পোটিথ বিযপশন মপ্রোগ্রোর্ ২০১৬-২০১৭ এর অধীন বনম্নবলবখত প্রকল্পগুযলো িোস্তিোয়ন করো হযে, প্রকল্পগুযলোর কো থক্রর্ 

চলর্োন রযয়যছ।  

Sl No Name of the Organisation Title of the Project 

01 EPAC Foundation 
22/1, Road-2 

Dhanmondi, Dhaka-1205 

Conservation of Endangered Plants and 
Tackling Climate Change Impact Involving 
Secondary Schools Students 

02 Proyas 
Belepukur, Chapai Nawbabgonj 

 

Saving Gambhira, an intangible cultural 
heritage of Bangladesh 

03 National Curriculum and Text Book Board 
(NCTB) 

69-70 Motijheel, Dhaka-1000 

Study on nature of gender base violence in 
secondary school to develop STLM for 
school students to improve awareness 

04 Zabarang Kalyan Samity  
Khagrapur, Khagrachari – 4400 

 

Development of a Training Manual and 
Training the Teachers related to the Mother 
Tongue Education in Chittagong Hill Tracts 
(CHT) in Bangladesh. 

05 BANBEIS 
Ministry of Education 

  1, Sonargaon Road ( Palashi-Nilkhet), 
  Dhaka - 1205 

   

Capacity Development of Government 
Secondary Schools of Bangladesh in 
Record Keeping, Compiling, Storing and 
Sharing Information of 
Educational Institutions 

06 Dishery Legal Aid & Social Development 
 Noakhali 

 

Preventing Cyber Violence against Girls and 
Women through Human Right Education in 
the Educational Institutions of Bangladesh   

07 MANOSIKA 
Khatapara, BSCIC Road, Lalmonirhat. 

Facilitate Inclusive Education for Children 
with Disabilities 

 

২০। E-9 Ministerial Meeting on Education 2030 শীর্থক িযেলন আযয়োজন: 

        গণপ্রজোতন্ত্রী িোংলোযদশ িরকোযরর র্োননীয় প্রধোনর্ন্ত্রী মশখ হোবিনো এর্.বপ. গত ৫ মিব্রুয়োবর, ২০১৭, িকোল ১০:০০ েোয় ঢোকোস্থ 

মহোযেল মরবেিযন বতনবদনিযোপী (৫-৭ মিব্রুয়োবর, ২০১৭) আযয়োবজত E-9 Ministerial Meeting on Education 2030 শীর্থক 



িযেলযনর শুি উযবোধন কযরন। উযবোধন অনুিোযন মগস্ট অি অনোর বহযিযি ইউযনযকোর র্হোপবরচোলক বর্জ ইবরনো মিোযকোিো 
উপবস্থত বছযলন। আযলোচয িযেলযন E-9 মিোরোযর্র িদিযরোষ্ট্র িোংলোযদশ, েোবজল, চীন, বর্শর, িোরত, পোবকস্তোন, ইযন্দোযনবশয়ো, ও 

নোইযজবরয়ো মথ্যক র্ন্ত্রী এিং ঊর্ধ্থতন কর্থকতথ োগণ অংশগ্রহণ কযরন। 

       পৃবথ্িীর উন্নয়নশীল মদশগুযলোর র্ধয মথ্যক জনিহুল ৯টি মদশ বনযয় গঠিত মিোরোর্ E-9 (Education-9)। E-9 এর 

িদিযরোষ্ট্রির্ূহ হযলো িোংলোযদশ, েোবজল, চীন, বর্শর, িোরত, পোবকস্তোন, ইযন্দোযনবশয়ো, মর্বিযকো ও নোইযজবরয়ো। িদিয রোষ্ট্রির্ূযহর 

র্যধয পোরস্পবরক ম োগোয োগ এিং তথ্য বিবনর্যয়র র্োধযযর্ ইউযনযকোর ‘িিোর জনয বশিো’ (Education for All) কর্থিূবচযক এবগযয় 

মনয়ো এিং দ্রুততোর িোযথ্ িোর্বষ্টক িোিলয অজথ যনর লযিয ১৯৯৩ িোযল িোরযতর নয়োবদেীযত E-9 মিোরোর্ গঠন করো হয়। 

প থোয়ক্রযর্ প্রবতটি িদিযরোষ্ট্র E-9 এর মচয়োরর্যোন বনিথোবচত হযয় থ্োযক। প্রথ্ো অনু োয়ী E-9 এর মচয়োরর্যোন বহযিযি দোবয়ত্ব 

পোলনকোরী িদিযরোষ্ট্র Ministerial Review Meeting আযয়োজন কযর আিযছ।  

        পূযিথর ১০টি র্ন্ত্রী প থোযয়র িযেলন ‘িিোর জনয বশিো’ (Education for All) কর্থিূবচ িিল করোর লিযর্োত্রো অজথ যনর উযেযশয 
আযয়োবজত হযয়বছল এিং ম ৌবক্তক কোরযণ পরিতীযত র্ন্ত্রী প থোযয়র িিোগুযলোযক Ministerial Review Meeting িলো হযতো। বকন্তু 

২০১৫ িোযলর পর মথ্যক বিেিযোপী মেকিই উন্নয়যনর লিযর্োত্রো (SDG) িোস্তিোয়যনর পেিূবর্যত E-9 মিোরোযর্র িদিয রোষ্ট্রির্ূযহর 

বশিো বির্য়ক (SDG4) লিয অজথ যনর কো থকর মকৌশল বনধথোরযণর প্রয়োযি ঢোকোয় অনুবিত হয় E-9 র্ন্ত্রী প থোযয়র িযেলন। ম  

কোরযণ ঢোকোর িযেলনযক পূযিথর ধোরোিোবহকতোয় ১১তর্ িযেলন বহযিযি আখযোবয়ত নো কযর এর বশযরোনোর্ বনধথোরণ করো হয় E-9 

Ministerial Meeting on Education 2030. 

       ইযতোপূযিথ িোংলোযদশ কখযনো E-9 িযেলন আযয়োজন কযরবন। মি বিযিচনোয় বশিোযিযত্র িোংলোযদযশর অজথ ন বিেপবরর্েযল তুযল 

ধরোর অবিপ্রোযয় ঢোকোয় E-9 িযেলন আযয়োজন একটি গুরুত্বপূণথ ঘেনো। ১৯৯৩ িোযল প্রবতিোর পর মথ্যক এ প থন্ত ১০টি 

Ministerial Review Meeting আযয়োবজত হযয়যছ। মিগুযলো হযলো িোবল, ইযন্দোযনবশয়ো, ১৯৯৫ (১র্ িিো), ইিলোর্োিোদ, পোবকস্তোন, 

১৯৯৭ (২য় িিো), মরবিি, েোবজল, ২০০০ (৩য় িিো), মিইবজং, চীন, ২০০১ (৪থ্থ িিো), কোয়যরো, বর্শর, ২০০৩ (৫র্ িিো), 

র্নেোবর, মর্বিযকো, ২০০৬ (৬ি িিো), িোবল, ইযন্দোযনবশয়ো, ২০০৮ (৭র্ িিো), আিুজো, নোইযজবরয়ো, ২০১০ (৮র্ িিো), নয়োবদেী, 
িোরত, ২০১২ (৯র্ িিো) এিং ইিলোর্োিোদ, পোবকস্তোন, ২০১৪ (১০র্ িিো)।  

        গত ৫ মিব্রুয়োবর উযবোধন অনুিোযন িোংলোযদযশর বশিোর্ন্ত্রী জনোি নুরুল ইিলোর্ নোবহদ এর্.বপ. আনুিোবনকিোযি E-9 

মিোরোযর্র প্রোক্তন মচয়োরর্যোন পোবকস্তোযনর বশিোর্ন্ত্রীর কোছ মথ্যক মচয়োরর্যোযনর দোবয়ত্বিোর গ্রহণ কযরন। আগোর্ী দইু িছর 

িোংলোযদযশর বশিোর্ন্ত্রী এ দোবয়ত্ব পোলন করযিন। 

        E-9 িযেলযনর উযেখয োগয িলোিল বহযিযি িদিযরোষ্ট্রির্ূযহ SDG-4 িোস্তিোয়যনর মরোের্যোপ িম্ববলত ‘Dhaka Declaration’ 

গৃহীত হযয়যছ। িযেলযন িদিযরোষ্ট্র মর্বিযকো অনুপবস্থত থ্োকোয় পরিতীযত ইউযনযকোযত তোযদর স্থোয়ী প্রবতবনবধর র্োধযযর্ 

বলবখতিোযি ‘Dhaka Declaration’ এর প্রবত তোযদর ির্থ্থন িযক্ত কযর। 

        আযলোচয িযেলযনর ির্োবপ্ত অবধযিশযন E-9 িদিযরোষ্ট্রির্ূযহর বশিোর্ন্ত্রীিৃন্দ, প্রবতবনবধদযলর প্রধোনগণ এিং ইউযনযকোর 

িহকোবর র্হোপবরচোলক ে. বকয়োন েযোং বনজ বনজ িক্তযিয E-9 মিোরোর্যক আযরো গবতশীল করোর লযিয এিং SDG-4 িোস্তিোয়যন 

িুবনবদথষ্ট কর্থপন্থো গ্রহযণর কোরযণ ঢোকো িযেলনযক অতযন্ত িিল এিং কো থকর হযয়যছ র্যর্থ র্ত প্রকোশ কযরন। িযিথোপবর, িযেলনটির 

িিল আযয়োজন এিং চর্ৎকোর আবতযথ্য়তোর জনয তোঁরো বশিো র্ন্ত্রণোলয় এিং িোংলোযদশ িরকোরযক আন্তবরক ধনযিোদ জ্ঞোপন ও 

কৃতজ্ঞতো প্রকোশ কযরন।  

        ইউযনযকোর র্হোপবরচোলক বর্জ ইবরনো মিোযকোিো র্োননীয় বশিোর্ন্ত্রী জনোি নুরুল ইিলোর্ নোবহদ এর্.বপ. িরোির মপ্রবরত 

ধনযিোদজ্ঞোপন পযত্র E-9 িযেলযনর িিল আযয়োজযনর প্রশংিো কযরন এিং ‘Dhaka Declaration’ মক একটি িোস্তিধর্ী গুরুত্বপূণথ 
দবলল বহযিযি আখযোবয়ত কযরন। 

         র্োননীয় প্রধোনর্ন্ত্রী মশখ হোবিনো এর্.বপ. িরোির মপ্রবরত পৃথ্ক ধনযিোদজ্ঞোপন পযত্র ইউযনযকোর র্হোপবরচোলক E-9 িযেলযনর 

িিল আযয়োজযনর জনয র্োননীয় প্রধোনর্ন্ত্রী এিং তোঁর িরকোযরর িূয়িী প্রশংিো কযরন। িোংলোযদযশর িংবিধোযন অবিতবনক এিং 
িোধযতোর্ূলক বশিোলোযির অবধকোর  ুক্ত করোর জনয জোবতর জনক িঙ্গিনু্ধর িূবর্কোর কথ্ো উযেখ কযর বর্জ মিোযকোিো 



িোংলোযদযশর বশিো বিস্তোযর র্োননীয় প্রধোনর্ন্ত্রীর ম োগয মনতৃযত্বরও প্রশংিো কযরন। ধনযিোদজ্ঞোপন মশযর্ ইউযনযকোর র্হোপবরচোলক 

র্োননীয় প্রধোনর্ন্ত্রী মশখ হোবিনো এর্.বপ. মক আগোর্ী অযটোির’ ২০১৭ র্োযি অনুবিতিয ইউযনযকোর ৩৯তর্ িোধোরণ িিোর বলেোিথ 
মিোরোযর্ অংশগ্রহযণর জনয অবগ্রর্ আর্ন্ত্রণ জোনোন। 

          র্োননীয় বশিোর্ন্ত্রীর মনতৃযত্ব ও বনযদথশনোয় বিএনবিইউ এই িৃহৎ আযয়োজযন বশিো র্ন্ত্রণোলযয়র অনযতর্ িহয োগী বহিোযি 

দোবয়ত্ব পোলন কযরযছ ও অনযোনয িংস্থো/প্রবতিোযনর িোযথ্ কো থকর ম োগোয োযগ ির্ন্বয়যকর িূবর্কো পোলন কযরযছ।  

        

 

 

 

বচত্রঃ ‘E-9 Ministerial Meeting on Education 2030’ শীর্থক িযেলযন র্োননীয় প্রধোনর্ন্ত্রী মশখ হোবিনো এর্.বপ. এিং বশিোর্ন্ত্রী জনোি নরুুল 

ইিলোর্ নোবহদ এর্.বপ. ও অনযোনয অবতবথ্িনৃ্দ   



 

বচত্রঃ ‘E-9 Ministerial Meeting on Education 2030’ শীর্থক িযেলযন র্োননীয় বশিোর্ন্ত্রী জনোি নরুুল ইিলোর্ নোবহদ এর্.বপ. ও অনযোনয 
অবতবথ্িনৃ্দ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

       

 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 


