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ÔAvgv‡`i `„wó‡Z GKwU †kÖô ¯‹zj †Kgb nIqv DwPZÕ cÖwZcv`¨ wel‡q wewRwe cwiPvwjZ
wkÿvcÖwZôvb cÖavb‡`i Pviw`b e¨vcx (28-31 AvM÷) m‡¤§jb AvR wcjLvbvq †kl n‡q‡Q|
wcjLvbv¯’ wewRwe m`i `ß‡ii K¨v‡Þb knx` Avkivd n‡j Av‡qvwRZ m‡¤§j‡bi mgvcbx w`‡b cÖavb
AwZw_ wn‡m‡e Dcw¯’Z wQ‡jb gvbbxq wkÿvgš¿x Rbve byiæj Bmjvg bvwn`, Ggwc| we‡kl AwZw_
wn‡m‡e Dcw¯’Z wQ‡jb wewRwe gnvcwiPvjK †gRi †Rbv‡ij Aveyj †nv‡mb, GbwWwm, wcGmwm, wc
BÄ Ges wewkó wkÿvwe` Aa¨vcK Rvwgjyi †iRv †PŠayix| cÖ_gev‡ii g‡Zv wewRwe cwiPvwjZ
wkÿvcÖwZôvb cÖavb‡`i GB m‡¤§j‡b XvKvi evwn‡i wewRwei wewfbœ BDwb‡U Aew¯’Z 24wU
wkÿvcÖwZôv‡bi cÖavbMY GB m‡¤§j‡b AskMÖnb K‡ib|
cÖavb AwZw_i fvl‡b gvbbxq wkÿvgš¿x Rbve byiæj Bmjvg bvwn` e‡jb, Z_¨-cÖhyw³ I
AvaywbK wkÿvi GB hy‡M Avgv‡`i mšÍvb‡`i wek^bvMwiK wn‡m‡e M‡o Zzj‡Z n‡j wkÿvc×wZ‡K
AvaywbKxKiY Kiv Qvov wfbœ †Kvb Dcvq ev c×wZ †bB| eZ©gvb miKvi G e¨vcv‡i wbišÍi KvR K‡i
hv‡”Q| m‡¤§j‡b AskMÖnbKvix wewRwei wkÿvcÖwZôvb cÖavb‡`i D‡Ï‡k¨ wZwb e‡jb, wkÿK‡`i
Dchy³ cÖwkÿY Qvov wkÿvi gv‡bvbœqb Am¤¢e| †kÖô wkÿvcÖwZôv‡bi Ab¨Zg ˆewkó¨ n‡eÑ wkÿK
I wkÿv_x©i ¸YMZ gvbe„w×| fvj djvdj AR©‡bi cvkvcvwk fvj gvbyl ˆZwi Kiv Avgv‡`i Ab¨Zg
jÿ¨| GB jÿ¨ ev¯Íevq‡b wkÿv_x©‡K ˆbwZK wkÿv cÖ`v‡bi †ÿ‡Î Avgv‡`i AvšÍwiKZvi mv‡_ `vwqZ¡
cvjb Ki‡Z n‡e| wkÿvgš¿x wewRwe KZ©„K G wkÿv m‡¤§jb Av‡qvR‡bi f‚qmx cÖksmv K‡ib| wZwb
e‡jb, wewRwei e¨e¯’vcbvq wkÿvcÖwZôv‡b wkÿvi my›`i cwi‡ek m„wói gva¨‡g wkÿv_x©‡`i gvbm¤§Z
wkÿv wbwðZ Kiv n‡”Q| gvbbxq wkÿvgš¿x GB Pvi w`‡bi m‡¤§jb †_‡K †h AwfÁZv AR©b
mycvwikgvjv cÖYqb Kiv n‡q‡Q Zv †`‡ki Ab¨vb¨ wkÿv cÖwZôv‡b cÖ‡qvM Kivi j‡ÿ¨ mycvwikgvjv
wkÿv gš¿Yvj‡q †cÖiY Ki‡Z wb‡`©kbv cÖ`vb K‡ib|

we‡kl AwZw_i e³‡e¨ Aa¨vcK Rvwgjyi †iRv †PŠayix e‡jb, wkÿvi gv‡bvbœq‡bi Rb¨
Quality Assurance Cell ˆZixi gva¨‡g Outcome based education wbwðZ Kivi Dci
¸iæZ¡v‡ivc K‡ib| wZwb e‡jb, GKv‡WwgK wkÿvi cvkvcvwk mnwkÿv Kvh©µ‡g wkÿv_x©‡`i‡K
GwM‡q †bqvi Rb¨ AvšÍt ¯‹zj cÖwZ‡hvwMZv e¨e¯’v Kiv AZ¨vek¨K| wZwb wkÿv_x©‡`i AvaywbK weÁvb
I cÖhyw³wbf©i wkÿvq wkwÿZ Kivi j‡ÿ¨ Ges MwYZ-fxwZ `yi Kivi Rb¨ wewRwe cwiPvwjZ †Kvb
GKwU wkÿvcÖwZôv‡b weÁvb I MwYZ Awjw¤úqvW Av‡qvRb I wkÿv_x©‡`i Zv‡Z AskMÖn‡Yi civgk©
cÖ`vb K‡ib| wZwb e‡jb, wkÿv mnvqK wewfbœ I‡qemvBW †hgb- Lvb GKv‡Wwg, BDwUDe BZ¨vw`
e¨env‡ii gva¨‡g wkÿK I wkÿv_x©‡`i ÁvbPP©vi A‡bK my‡hvM m„wó n‡q‡Q G¸‡jv Kv‡R jvMv‡Z
n‡e|
we‡kl AwZw_i fvl‡b wewRwe gnvcwiPvjK e‡jb, ‡`‡ki cÖwZwU bvMwiK‡K m¤ú‡` cwiYZ
Ki‡Z wkÿvi †Kvb weKí †bB| †m wkÿv n‡Z n‡e gvbm¤úbœ Ges Z_¨-cÖhyw³ wbf©i AvaywbK wkÿv|
wkÿv‡ÿ‡Î Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhwy ³i e¨envi AvR wek^gv‡b †cŠu‡Q †M‡Q| wewRwe cwiPvwjZ
cÖwZôvbmg~‡n wkÿvi cÖZ¨vwkZ gv‡bvbœq‡bi jÿ¨‡K mvg‡b †i‡L Avgiv mev©Z¥K cÖ‡Póv Pvwj‡q
hvw”Q| †mB cÖ‡Póvi mdj ev¯Íevq‡b wkÿvcÖwZôvb cÖavb‡`i f‚wgKv AZ¨šÍ Zvrch©c~Y©| wkÿv_©x‡`i
gv‡S Kvh©Kix weÁvb PP©v, D™¢vebx g‡bvfve m„wó, cÖwZwU cÖwZôv‡b AvaywbK gvbm¤§Z weÁvb j¨ve
_vKv Riæix hv‡Z wkÿv_x©‡`i g‡a¨ m„wókxj g‡bvfve RvMÖZ nq Ges Zviv j¨ve‡iUix wiPvR© Kvh©µ‡g
Drmvnx nq| wZwb e‡jb, wkÿv_x©‡`i ˆbwZK ÁvbvR©b I †`k‡cÖ‡g DØy×KiY AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y©|
wkÿK‡`i mgqg‡Zv KvwiKzjvg I wm‡jevm m¤úbœKiY, cixÿv MÖnY I djvdj cÖKvk, wba©vwiZ
mg‡q †kÖwY‡Z Mgb I cÖ¯v’ b wbwðZ Ki‡Z n‡e Ges GKB mv‡_ Kvh©Kix Revew`wnZv wbwðZ Ki‡Z
n‡e| GKv‡WwgK wkÿvi cvkvcvwk KvwiMix wkÿvi Rb¨ cÖ‡qvRbxq e¨e¯’vMÖnY Kiv Avek¨K| wZwb
e‡jb, wewRwei mKj wkÿvcÖwZôvb, wkÿK I AwffveK‡`i mgš^‡q GKwU †K›`ªxq e¨e¯’vi gva¨‡g
Revew`wnZv wbwðZKiY Kiv n‡e| wewRwe gnvcwiPvjK AviI e‡jb, Avgiv wewRwei mKj
wkÿvcÖwZôvb‡K Av`k© wkÿvcÖwZôvb wn‡m‡e M‡o Zzj‡Z PvB| wewRwei mKj wkÿvcÖwZôv‡bi
cÖavbMY hv‡Z Zvu‡`i cÖwZôv‡bi P¨v‡jÄ †gvKv‡ejvq wb‡R‡`i AwfÁZv wewbgq I civgk© Zz‡j
ai‡Z cv‡ib ‡m j‡ÿ¨B cÖ_gev‡ii g‡Zv GB m‡¤§j‡bi Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q| GB m‡¤§j‡bi
mycvwikgvjv wewRwei wkÿvcÖwZôvb¸‡jvi gv‡bvbœq‡b Kvh©Ki c`‡ÿc MÖn‡Y mnvqK n‡e| wkÿv †ÿ‡Î
eZ©gvb miKv‡ii wewfbœ c`‡ÿ‡ci K_v D‡jøL K‡i wewRwe gnvcwiPvjK e‡jb, mvivwe‡k¦ evsjv‡`k
AvR Dbœq‡bi †ivj g‡W‡j cwiYZ n‡q‡Q| gvbbxq cÖavbgš¿x wWwRUvj evsj‡`k Movi cvkvcvwk
kZfvM wkÿv wbwðZ Ki‡Z wbijm fv‡e KvR K‡i hv‡”Qb| wZwb m‡¤§j‡b AskMÖnYKvix

wkÿvcÖwZôvY cÖavb‡`i D‡Ï‡k¨ e‡jb, Pviw`‡bi GB m‡¤§j‡b Avcbviv ‡h AwfÁZv AR©b K‡i‡Qb
Zv Kv‡R jvwM‡q wewRwei wkÿvcÖwZôvb¸‡jvi gv‡bvbœq‡b Avgiv KvR K‡i hve|
mgvcbx Abyôv‡b m‡¤§j‡bi wewfbœ w`K Zz‡j a‡i e³e¨ Dc¯’vcb K‡ib wewRwei ¸Bgviv
†m±i KgvÐvi K‡b©j Avãyjøvn Avj gvgyb, wcGmwm| Abyôv‡b wewRwe m`i `ß‡ii D×©Zb Kg©KZ©v I
wcjLvbv¯’ wkÿvcÖwZôvb `ywUi wkÿKMY Dcw¯’Z wQ‡jb|

gyn¤§` †gvnwmb †iRv
Rbms‡hvM Kg©KZ©v
gnvcwiPvj‡Ki c‡¶
1|
2|
3|
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5|
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wmwbqi Dc-cÖavb Z_¨ Kg©KZ©v (†cÖm), Z_¨ Awa`ßi, XvKv|
evZ©v wbqš¿K, †K›`ªxq evZ©v ms¯’v, evsjv‡`k †eZvi, AvMviMvuI, XvKv|
cÖavb evZ©v m¤úv`K, evsjv‡`k †Uwjwfkb, ivgcyiv, XvKv|
cÖavb evZ©v m¤úv`K, evmm/ BDGbwe/ wewW wbDR/ evsjv wbDR|
Pxd wi‡cvU©vi, ......................................(RvZxq ‰`wbKmg~n), XvKv|
cÖavb evZ©v m¤úv`K, ...............................(mKj †Uwjwfkb/ †iwWI), XvKv|
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িবিজিব পিরচািলত িশ া িত ান ধানেদর সে লন-২০১৭
‘আমােদর দৃি েত এক
ু ল কমন হওয়া উিচত’ িতপাদ িবষেয় িবিজিব
পিরচািলত িশ া িত ান ধানেদর চারিদন ব াপী (২৮-৩১ আগ ) সে লন আজ িপলখানায়
শষ হেয়েছ। িপলখানা িবিজিব সদর দ েরর ক াে ন শহীদ আশরাফ হেল আেয়ািজত
সে লেনর সমাপনী িদেন ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন মাননীয় িশ াম ী জনাব
নু ল ইসলাম নািহদ, এমিপ। িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন িবিজিব মহাপিরচালক
মজর জনােরল আবুল হােসন, এনিডিস, িপএসিস, িপ ই এবং িবিশ িশ ািবদ অধ াপক
জািমলুর রজা চৗধুরী। থমবােরর মেতা িবিজিব পিরচািলত িশ া িত ান ধানেদর এই
সে লেন ঢাকার বািহের িবিজিবর িবিভ ইউিনেট অবি ত ২৪ িশ া িত ােনর ধানগণ এই
সে লেন অংশ হন কেরন।
ধান অিতিথর ভাষেন মাননীয় িশ াম ী জনাব নু ল ইসলাম নািহদ বেলন, তথ যুি ও আধুিনক িশ ার এই যুেগ আমােদর স ানেদর িবশ^নাগিরক িহেসেব গেড় তুলেত হেল
িশ াপ িতেক আধুিনকীকরণ করা ছাড়া িভ কান উপায় বা প িত নই। বতমান সরকার এ
ব াপাের িনর র কাজ কের যাে । সে লেন অংশ হনকারী িবিজিবর িশ া িত ান ধানেদর
উে েশ িতিন বেলন, িশ কেদর উপযু
িশ ণ ছাড়া িশ ার মােনা য়ন অস ব।
িশ া িত ােনর অন তম বিশ
হেব-িশ ক ও িশ াথ র ণগত মানবৃি । ভাল ফলাফল
অজেনর পাশাপািশ ভাল মানুষ তির করা আমােদর অন তম ল । এই ল
বা বায়েন
িশ াথ েক নিতক িশ া দােনর
ে আমােদর আ িরকতার সােথ দািয় পালন করেত হেব।
িশ াম ী িবিজিব কতৃক এ িশ া সে লন আেয়াজেনর ভূ য়সী শংসা কেরন। িতিন বেলন,
িবিজিবর ব ব াপনায় িশ া িত ােন িশ ার সু র পিরেবশ সৃি র মাধ েম িশ াথ েদর
মানস ত িশ া িনি ত করা হে । মাননীয় িশ াম ী এই চার িদেনর সে লন থেক য
অিভ তা অজন সুপািরশমালা ণয়ন করা হেয়েছ তা দেশর অন ান িশ া িত ােন েয়াগ
করার লে
সুপািরশমালা িশ া ম ণালেয় রণ করেত িনেদশনা দান কেরন।
িবেশষ অিতিথর ব েব অধ াপক জািমলুর রজা চৗধুরী বেলন, িশ ার মােনা য়েনর
জন Quality Assurance Cell তরীর মাধ েম Outcome based education িনি ত করার উপর
ােরাপ কেরন। িতিন বেলন, একােডিমক িশ ার পাশাপািশ সহিশ া কায েম
িশ াথ েদরেক এিগেয় নয়ার জন আ ঃ ু ল িতেযািগতা ব ব া করা অত াবশ ক। িতিন
িশ াথ েদর আধুিনক িব ান ও যুি িনভর িশ ায় িশি ত করার লে
এবং গিণত-ভীিত দুর
করার জন িবিজিব পিরচািলত কান এক িশ া িত ােন িব ান ও গিণত অিলি য়াড
আেয়াজন ও িশ াথ েদর তােত অংশ হেণর পরামশ দান কেরন। িতিন বেলন, িশ া সহায়ক
িবিভ ওেয়বসাইড যমন- খান একােডিম, ইউ উব ইত ািদ ব বহােরর মাধ েম িশ ক ও
িশ াথ েদর ানচচার অেনক সুেযাগ সৃি হেয়েছ এ েলা কােজ লাগােত হেব।
িবেশষ অিতিথর ভাষেন িবিজিব মহাপিরচালক বেলন, দেশর িত নাগিরকেক
স েদ পিরণত করেত িশ ার কান িবক
নই। স িশ া হেত হেব মানস
এবং তথ যুি িনভর আধুিনক িশ া। িশ াে ে তথ ও যাগােযাগ যুি র ব বহার আজ িবশ^মােন

পৗঁেছ গেছ। িবিজিব পিরচািলত িত ানসমূেহ িশ ার ত ািশত মােনা য়েনর ল েক সামেন
রেখ আমরা সবা ক েচ া চািলেয় যাি । সই েচ ার সফল বা বায়েন িশ া িত ান
ধানেদর ভূ িমকা অত
তাৎপযপূণ। িশ াথ েদর মােঝ কাযকরী িব ান চচা, উ াবনী
মেনাভাব সৃি , িত
িত ােন আধুিনক মানস ত িব ান ল াব থাকা জ রী যােত
িশ াথ েদর মেধ সৃি শীল মেনাভাব জা ত হয় এবং তারা ল াবেরটরী িরচাজ কায েম
উৎসাহী হয়। িতিন বেলন, িশ াথ েদর নিতক
ানাজন ও দশে েম উ ু করণ অত
পূণ। িশ কেদর সময়মেতা কাির লাম ও িসেলবাস স
করণ, পরী া হণ ও ফলাফল
কাশ, িনধািরত সমেয় িণেত গমন ও
ান িনি ত করেত হেব এবং একই সােথ কাযকরী
জবাবিদিহতা িনি ত করেত হেব। একােডিমক িশ ার পাশাপািশ কািরগরী িশ ার জন
েয়াজনীয় ব ব া হণ করা আবশ ক। িতিন বেলন, িবিজিবর সকল িশ া িত ান, িশ ক ও
অিভভাবকেদর সম েয় এক
ক ীয় ব ব ার মাধ েম জবাবিদিহতা িনি তকরণ করা হেব।
িবিজিব মহাপিরচালক আরও বেলন, আমরা িবিজিবর সকল িশ া িত ানেক আদশ
িশ া িত ান িহেসেব গেড় তুলেত চাই। িবিজিবর সকল িশ া িত ােনর ধানগণ যােত
তাঁেদর িত ােনর চ ােল মাকােবলায় িনেজেদর অিভ তা িবিনময় ও পরামশ তু েল ধরেত
পােরন স লে ই থমবােরর মেতা এই সে লেনর আেয়াজন করা হেয়েছ। এই সে লেনর
সুপািরশমালা িবিজিবর িশ া িত ান েলার মােনা য়েন কাযকর পদে প হেণ সহায়ক হেব।
িশ া
ে বতমান সরকােরর িবিভ পদে েপর কথা উে খ কের িবিজিব মহাপিরচালক
বেলন, সারািবে বাংলােদশ আজ উ য়েনর রাল মেডেল পিরণত হেয়েছ। মাননীয় ধানম ী
িডিজটাল বাংলেদশ গড়ার পাশাপািশ শতভাগ িশ া িনি ত করেত িনরলস ভােব কাজ কের
যাে ন। িতিন সে লেন অংশ হণকারী িশ া িত াণ ধানেদর উে েশ বেলন, চারিদেনর এই
সে লেন আপনারা
য অিভ তা অজন কেরেছন তা কােজ লািগেয় িবিজিবর
িশ া িত ান েলার মােনা য়েন আমরা কাজ কের যাব।
সমাপনী অনু ােন সে লেনর িবিভ িদক তুেল ধের ব ব উপ াপন কেরন িবিজিবর ইমারা
স র কমা ার কেনল আ ু াহ আল মামুন, িপএসিস। অনু ােন িবিজিব সদর দ েরর উ তন
কমকতা ও িপলখানা িশ া িত ান দু র িশ কগণ উপি ত িছেলন।
মুহ দ মাহিসন রজা
জনসংেযাগ কমকতা
মহাপিরচালেকর পে

