
সলরট, ২৯ সলেম্বয ২০১৯ 

ভাদক ও জঙ্গীফাদ  সথলক সক্ষাথীলদয সফযত যাখলত সখরাধুরা সফলল ভূসভকা যাখলত ালয-  ভাননীয় সক্ষাভন্ত্রী ডা.দীপু ভসন, 

এভ স 

সক্ষাভন্ত্রী ডা. দীপু ভসন ফলরলেন, জাসতয সতায স্বলেয সানায ফাাংরা গলে তুরলত তাঁযই সুলমাগ্য কন্যা 

প্রধানভন্ত্রী জনলনত্রী সখ াসনায যকায সঘাসলত সডসজটার ফাাংরালদ সফসনভ মালণ সক্ষাখালতয াভসিক 

াংস্কালয ফ মাসধক গুরুত্বালযা কলযলেন। সক্ষায গুণগত ভান সনসিত কযলত এসিসডলটন কাউসির গঠন কযা 

লয়লে। একটি ভসিত সক্ষা আইন প্রণয়লনয কাজ চূোন্ত ম মালয় যলয়লে। জাতীয় সক্ষানীসত ২০১০ 

ফাস্তফায়নাধীন যলয়লে। জাতীয় সক্ষানীসত ২০১০-এ সনয়সভত সরখাোয াাাস সখরাধুরা, াাংস্কৃসতক 

কভ মকান্ড াঠ্যিসভক কাম মিলভয ওয গুরুত্ব সদয়া লয়লে। আসভ আা কসয আভালদয সেলর সভলয়যা 

সখরাধুরায ভাধ্যলভ যীয ও ভনন গঠন কযলফ। ভাদক ও জসঙ্গফাদ সথলক আভালদয সেলর সভলয়লদয সফযত 

যাখলত সখরাধুরা একটি সফলল ভূসভকা ারন কযলফ। 

সতসন আজ সফকালর সলরলট সজরা সেসডয়ালভ ভাধ্যসভক ও উচ্চ সক্ষা অসধদপ্তলযয আলয়াজলন ৪৮ তভ 

িীষ্মকারীন জাতীয়  িীো প্রসতলমাসগতায়  প্রধান অসতসথয  ফক্তৃতায়  এ কথা ফলরন। ভাধ্যসভক ও উচ্চ সক্ষা 

অসধদপ্তলযয ভাসযচারক প্রলপয ড. সয়দ সগারাভ পারুক এয বাসতলত্ব এ ভয় সফলল অসতসথ সললফ 

উসিত সেলরন  সক্ষা ভন্ত্রণারলয়য উভন্ত্রী ভসবুর াান সচৌধুযী, ভাধ্যসভক ও উচ্চ সক্ষা সফবালগয সসনয়য 

সচফ সাযাফ সাাইন, কাসযগসয ও ভাদ্রাা সফবালগয সচফ মুনী  াাবুসিন আলভদ প্রমুখ। এ ভয় 

াাংফাসদকলদয এক প্রলেয জফালফ ভন্ত্রী ফলরন এভসওভুসক্তয তাসরকা প্রধানভন্ত্রীয অনুলভাদলনয জন্য সপ্রযণ 

কযা লয়লে। ীিই তা প্রকা কযা লফ।  

তায আলগ ভন্ত্রী কালরসলরট যকাসয  অিগাভী  ফাসরকা উচ্চ সফদ্যারয়  ও কলরলজ,  সলরট সফবালগয ১৮ 

টি উলজরায ৫২২ টি স্কুলরয সভড সড সভর কাম মিভ  উলবাধন  কলযন। এ ভয় ভন্ত্রী ফলরন এ কাম মিলভয 



ভাধ্যলভ ২ রক্ষ ৭০ াজায সক্ষাথী  উকৃত লফ।  ম মায়িলভ  াযা সদল তা চালু কযা লফ। সশুযা ক্ষুধাতম  

থাকলর সরখাোয় ভলনালমাগ  সদলত ালয না। সশুয  ভানসক সফকাল সশুয পুসি খুফই গুরুত্বপূন ম।   

ভন্ত্রী সলরট সরলটকসনক  ইিটিটিউলট এ   এসডসজ  ফাস্তফায়লন  কাসযগসয  ও বৃসিমূরক  সক্ষায ভুসভকা 

ীল মক  এক কভ মারায়  প্রধান অসতসথ  সললফ ও ফক্তব্য  যালখন। 

উলেখ্য, কর সক্ষা সফালড ময ভাধ্যলভ আদায়কৃত িীো ও অযসপসরলয়ন সপ বাযা জাতীয় িীো সভসত 

সযচাসরত য়  এফাং এই সিো প্রসতলমাসগতায আলয়াজন কযা য়। তাই ম মায়িলভ কর সক্ষা সফালড ময 

অধীলন জাতীয় ম মালয়য িীো অনুসিত লয় থালক। (ঢাকা-কুসভো-চট্টিাভ-সলরট-যাজাী-সদনাজপুয-

মলায-ফসযার ভয়ভনসাং, ভাদ্রাা ও কাসযগসয) প্রলতযক সফালড ময আওতায় ভাধ্যসভক ও উচ্চ সক্ষা 

অসধদপ্তলযয সম ০৯টি আঞ্চসরক অসপ আলে সফালড ময সুসফধাভত স কর অঞ্চলর জাতীয় ম মালয়য সখরা 

অনুসিত লয় থালক। প্রসত ফালযয ভত এফাযও  াযালদলক চাযটি অঞ্চলর (চাঁা, ফকুর, সগারা, দ্ম) বাগ 

কলয জাতীয় ম মালয়য প্রসতলমাসগতা অনুসিত লে। চরসত ফেয ভাধ্যসভক ও উচ্চ ভাধ্যসভক সক্ষালফাড ম, 

সলরট, ফকুর অঞ্চর-এ ৪৮তভ  িীষ্মকারীন জাতীয় স্কুর,ভাদ্রাা ও কাসযগসয সক্ষা িীোয আলয়াজন কলয। 

 ৪৮তভ িীষ্মকারীন জাতীয় িীো প্রসতলমাসগতায় সম কর ইলবন্ট অনুসিত লফ তা সনলে উলেখ কযা লরা: 

ইলবন্ট মূ : 

০১.  াঁতায (োত্র-োত্রী) সভাট = ২২টি ইলবন্ট 

ফারক-ফাসরকা-ফে/ভধ্যভ- মুক্ত, বুক, সচৎ, প্রজাপ্রসত াঁতায। ১০৪ জন প্রসতলমাগী (োত্র) 

১০৪ জন প্রসতলমাগী (োত্রী) 

০২.  ফুটফর-োত্র  (চায অঞ্চলরয োত্র)    ৪ ঢ ১৬ = ৬৪ জন প্রসতলমাগী 

০৩.  ফুটফর-োত্রী  (চায অঞ্চলরয োত্রী)  ৪ ঢ ১৬ = ৬৪ জন প্রসতলমাগী 



০৪.  যান্ডফর-োত্র  (চায অঞ্চলরয োত্র)  ৪ ঢ ১২ = ৪৮ জন প্রসতলমাগী 

০৫.  যান্ডফর-োত্রী  (চায অঞ্চলরয োত্রী) ৪ ঢ ১২ = ৪৮ জন প্রসতলমাগী 

০৬.  কাফাসড-োত্র  (চায অঞ্চলরয োত্র)   ৪ ঢ ১২ = ৪৮ জন প্রসতলমাগী 

০৭.  কাফাসড-োত্রী (চায অঞ্চলরয োত্রী)   ৪ ঢ ১২ = ৪৮ জন প্রসতলমাগী 

কর ইলবলন্ট ফ মলভাট প্রসতলমাগী  = ৫২৮ জন। (োত্র-২৬৪, োত্রী-২৬৪) 

ফাাংরালদ জাতীয় স্কুর,ভাদ্রাা ও কাসযগসয সক্ষা িীো সভসতয িীষ্মকারীন ও ীতকারীন জাতীয় ম মালয়য 

িীোয় সেি ১ভ,২য়, ৩য় (িীো) সক্ষা প্রসতিানলক ২০১২ ার সথলক অনুদান প্রদান কলয লে। 

০১.  জাতীয় ম মালয় িীষ্মকারীন ও ীতকারীন প্রসতলমাসগতায়- ১ভ        ১,০০,০০০.০০ 

০২.  জাতীয় ম মালয় িীষ্মকারীন ও ীতকারীন প্রসতলমাসগতায় - ২য়       ৭০,০০০.০০ 

০৩.  জাতীয় ম মালয় িীষ্মকারীন ও ীতকারীন প্রসতলমাসগতায় - ৩য়      ৫০,০০০.০০ 

 

                       সভাাম্মদ আবুর খালয়য 

তথ্য ও জনাংলমাগ কভ মকতমা 

         সক্ষা ভন্ত্রণারয় 

সভাফাইর নাম্বায:০১৭১৬০৬৬৮ 

 

 

 

 

 


