
 

 

 

তাররখঃ ২৪ জানুয়ারর ২০২২ 

 

 

প্ররতবেদন  

 

 

আন্তজজারতক রলক্ষা রদে ২০২২ উদযান উবক্ষে রলক্ষা মন্ত্রণাবয়র োাংাবদল ইউবনবকা জাতীয় 

করমলন (রেএনরইউ) এর উবযাবগ ভার্চ জয়া মাধ্যবম এক আবাচনা অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন করা য়। 

রদেটির এোবরর প্ররতায রি “Changing Course, transforming 

education” তথা ররেতজনলী গরতথ, রূান্তররত রলক্ষা। অনুষ্ঠাবন প্রধান অরতরথ রববে 

যুক্ত রিবন মাননীয় রলক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মরন এম.র. । গুণগত মানম্মত রলক্ষার ওর গুরুত্বাবরা 

কবর রতরন েবন, “কবরানার কারবন আমাবদর রলক্ষা ব্যেস্থা এক অামান্য চোববের মুবখামুরখ 

এোং আমরা কবই বে জাতভাবে এই চোবে মমাকাবোয় কাজ কররি।এ িাড়াও রলক্ষা আইন 

চূড়ান্তকরবণর রেবয়ও রতরন মন্তব্য কবরন।  



 

 

 

 

 

 

 

মাননীয় মন্ত্রী েবন, 

ক্রমেধ জমান ওরমক্রন 

াংকবের মপ্ররক্ষবত 

আমরা োধ্য বয়রি 

আোর স্কু-কবজ 

ামরয়কভাবে েন্ধ 

কবর রদবত। 

রলক্ষাথীবদর স্বাস্থে-

সুরক্ষার রেয়টি 

ে জারধক গুরুত্বপূণ জ। রররস্থরত রেবেচনায় আমরা এই রদ্ধান্ত রনবয়রি। আমরা এই রেয়টি াে জক্ষরণক 

নজরদাররবত রাখরি। আলা কররি আনারা োই এই নতুন াংকবের মমাকাবোয় আমাবদর াবথ 

থাকবেন”। 

 

রদেটি ান উবক্ষে 

রলক্ষা মন্ত্রণাবয়র 

োাংাবদল ইউবনবকা 

জাতীয় করমলন 

(রেএনরইউ) আবয়ারজত এ 

অনুষ্ঠাবন প্রাথরমক 

গণরলক্ষা মন্ত্রণাবয়র 

মাননীয় প্ররতমন্ত্রী জনাে 

মমাঃ জারকর মাবন, 

মাননীয় রলক্ষা উমন্ত্রী জনাে মরবু াান মচৌধুরী রেবল অরতরথ রববে াংযুক্ত রিবন।  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

রেরলষ্ট াাংোরদক ও রলক্ষারেদ  জনাে আবু মমাবমন অনুষ্ঠাবন মূ প্রেন্ধ উস্থান কবরন।  

 

মূ প্রেবন্ধর উর আবাচনা 

উস্থান কবরন প্রাথরমক ও 

গণরলক্ষা মন্ত্রণাবয়র ম্মারনত 

রচে মগাাম মমাঃ ারবু 

আম। 

 

োাংাবদবল ইউবনবকার 

প্ররতরনরধ রমজ রেয়ারি 

কাদুন অনুষ্ঠাবন মগস্ট অে 

অনার রববে যুক্ত রিবন। 

রেএনরইউ এর মডপুটি 

মবক্রোরর মজনাবর জনাে 

মমাঃ মাব ইমাম খান স্বাগত েক্তব্য েক্তব্য প্রদান কবরন। মাধ্যরমক ও উচ্চ রলক্ষা রেভাবগর রচে 

ও রেএনরইউ’র মারচে জনাে আবু েকর রিদ্দীক আবাচনা অনুষ্ঠাবন ভারতত্ব কবরন।  

 

জনাে মমাঃ জারকর মাবন, 

এম.র. প্রাথরমক গণরলক্ষা 

মন্ত্রণাবয়র মাননীয় প্ররতমন্ত্রী 

তাঁর েক্তবব্য েবন, “      
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মাননীয় রলক্ষা উমন্ত্রী জনাে মরবু াান মচৌধুরী েবন, 

“                 -                          
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মাধ্যরমক ও উচ্চ রলক্ষা রেভাবগর ম্মারনত রচে ও রেএনরইউ’র মারচে জনাে আবু েকর 

রিদ্দীক ভারতর েক্তবব্য কবক এই াংকে উত্তরবণ একবযাবগ কাজ করবত আহ্বান জানান।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


