
ঢাকা, ২৬ জুন ২০১৯  

শক্ষকদদয যমাগ্যতায উয শনব ভয কদয ভান ম্মত শক্ষা -শক্ষাভন্ত্রী ডা.দীপু ভশন, এভ শ 

শক্ষাভন্ত্রী ডা. দীপু ভশন ফদরদেন শক্ষায গুনগত ভান শনব ভয কদয শক্ষকদদয যমাগ্যতায উয। শক্ষকদদয যমাগ্যতা বৃশিয জন্য 

যকায যদদ ও শফদদদ প্রশক্ষদনয ব্যফস্থা কদযদে। শতশন আজ কাদর যাজধানীয আন্তজভাশতক ভাতৃবালা ইনশিটিউদে জাতীয় 

শক্ষা প্তা উরদক্ষ আদয়াশজত প্রশতদমাগীতায় শফজয়ীদদয ভাদে পুযষ্কায শফতযণ অনুষ্ঠাদন প্রধান অশতশথয ফক্তৃতায় একথা 

ফদরন।  

ভাধ্যশভক ও উচ্চ শক্ষা শফবাদগয শিফ যাযাফ যাাইদনয বাশতদে এ ভয় উশস্থত শেদরন শক্ষা ভন্ত্রণারদয়য উভন্ত্রী 

ভশবুর াান যিৌধুযী, কাশযগশয ও ভাদ্রাা শফবাদগয শিফ মুন্সী াাবুদ্দীন প্রমুখ।  

ভন্ত্রী ফদরন,  শক্ষা ও াাংস্কৃশতক কভ ভকাদে শক্ষাথীদদয অাংীদাশযে না থাকদর শক্ষা কাম ভক্রভ ম্পূণ ভ শযপূণ ভ য় না। তাই 

শক্ষাথীদদয যরখাড়ায াাাশ াাংস্কৃশতকমূরক কাম ভক্রদভ জাড়ত থাকদত দফ। এই ধযদনয প্রশতদমাগীতায পদর 

শক্ষাথীদদয াশযশযক, ভানশক ও আশিক শফকা ঘেদফ। শতশন ফদরন প্রশত ফেয জানুয়াশয ভাদয ১ তাশযদখ প্রাথশভক ও 

ভাধ্যশভক ম ভাদয় যেক্সফই যৌোদনা নশজযশফীন। আওয়াভী রীগ যকাদযয  এটি একটি শফার অজভন। 

উভন্ত্রী ফদরন আভাদদয শক্ষাথীদদয ক্লাদ শযদফ র্ম্ভদক দিতন কদয তুরদত দফ। দুনীশতভ যযাধ কযদত দর আভাদদয 

িাশদা ীশভত কযদত দফ। অীভ িাশদায কাযদণ আভযা দুনীশতভদত জশড়ত ই। শক্ষাথীদদয এই শফলদয় দিতন কযদত দফ। 

এই ভান দাশয়ে শক্ষকদদয । শতশন ফদরন স্বাক্ষযতায ায না ফাশড়দয় কাশযগশয শফলদয় শক্ষা শদদত দফ। 

জাতীয় শক্ষা প্তা আদয়াজন ফতভভান যকাদযয একটি অনন্য উদযাগ। এই প্রশতদমাশগতায আদয়াজদনয অন্যতভ রক্ষয ও 

উদদ্দশ্য দরা শক্ষাথীদদয ভদধ্য  শক্ষা কাম ভক্রদভ উৎাশত কযা। াাংস্কৃশতক ১৪ টি ইদবন্ট (উচ্চাঙ্গ নৃতয,দরাক 

নৃতয,দদােদফাধক গান,জাযী গান,যফীন্দ্র াংগীত,নজরুর াংগীত,দরাকাংগীত,াভদ/নাত,কশফতা আবৃশি,দেযাত,তাৎক্ষশনক 

অশবনয় ,ফাাংরা যিনা,শফতকভ প্রশতদমাশগতা) ইতযাশদ শফলদয় াযা ফাাংরাদদ েশড়দয় শেটিদয় থাকা শক্ষাথীদদয ভাদে সুপ্ত প্রশতবা 

শফকা কযা। 

 

এোড়া প্রশতটি গ্রুদ ( ৬ষ্ঠ-৮ভ, ৯ভ-১০ভ,১১-১২,১৩-১৭ ) যেষ্ঠ শক্ষাথী ও যেশণ শক্ষক শনফ ভািন কযা য়। যযাবায 

স্কাউে,গার ভ গাইড এফাং শফ.এন.শ.শ,দযঞ্জায ইতযাশদ ১৫ টি কযাোগশযদত ১৫ জন,প্রশতষ্ঠান ম ভাদয় যেষ্ঠ প্রশতষ্ঠান প্রধান ও যেষ্ঠ 

প্রশতষ্ঠান শনফ ভািন কযা য় এফাং০১ জন যজরা শক্ষা অশপায ও ০১ জন ভাধ্যশভক শক্ষা অশপাযদক যেষ্ঠ শাদফ শনফ ভািন কযা 

য়। শফশবন্ন কযাোগশযদত ৮৯ জন যক যেষ্ঠ শাদফ পুযস্কায প্রদান কযা য়। এই ফাযই প্রথভ শিতীয় এফাং তৃতীয় স্থান 

অশধকাযীদক পুযস্কায প্রদান কযা দে। 

 

প্রশতদমাগীতায় যেষ্ঠ যজরা শক্ষা অশপাদযয কযাোগশযদত যভাাম্মদ জশভ উশদ্দন,  যজরা –িট্টগ্রাভ, যভা: াইফুর ইরাভ, 

রাংগদু যাঙ্গাভাটি শনফ ভাশিত ন। প্রশতদমাগীতায় যেষ্ঠ শক্ষা প্রশতষ্ঠাদনয কযাোগশযদত যাজাী কদরজ যেষ্ঠ কদরজ,  ভয়ভনশাং 

যকাশয ফাশরকা উচ্চ শফযারয় যেষ্ঠ শফযারয়, খুরনায দারুর কুযআন শশদ্দকীয়া কাশভর ভাদ্রাা যেষ্ঠ ভাদ্রাা, যাংপুয 

শরদেকশনক ইনশিউে যেষ্ঠ কাশযগশয প্রশতষ্ঠান শনফ ভাশিত দয়দে। যেষ্ঠ শক্ষা প্রশতষ্ঠান প্রধাদনয কযাোগশযদত প্রদপয ড. যভা: 

যগারাভ শকফশযয়া ভের, ঠাকুযগাঁও যকাশয কদরজ, ঠাকুযগাঁও, ড. সয়দ আব্দুর আশজ মদায যেকশনকযার স্কুর ও কদরজ, 

মদায, যভাাম্মদ আব্দুর আাদ খান, ইোউযী ভশরা আশরভ ভাদ্রাা, যভৌরবীফাজায, ানাজ কফীয, এভ শব যকাশয ফাশরকা 

উচ্চ শফযারয়, ভয়ভনশাং, শনফ ভাশিত ন।  যেষ্ঠ শক্ষাথীয কযাোগশযদত সনঋতা ারদায , পুশর রাইন আদ ভ উচ্চ শফযারয়, 

োঙ্গাইর, অনন্যা াশযন প্রশভ, যাজাী কদরজ, যাজাী, মুাম্মদ পয়ার , জাদভয়া আভভশদয়া সুশন্নয়া কাশভর ভাদ্রাা, 

িট্টগ্রাভ, সুযঞ্জন দা, যাংপুয শরদেকশনক ইনশিটিউে, যাংপুয শনফ ভাশিত ন। 

 

 

 

      যভাাম্মদ আবুর খাদয়য 

  তথ্য ও জনাংদমাগ কভ ভকতভা 

         শক্ষা ভন্ত্রণারয় 

যভাফাইর নাম্বায:০১৭১৬০৬৬৮৮৮ 

 



 

 

 


