ঢাকা, ১৫ জুাই ২০১৯

বাাংা ও ইাংররজী মাধ্যরমর ক স্কু ও মাদ্রাার ব শলক্ষাথীর জন্য
কাশরগশর শলক্ষা বাধ্যতামূক করা রব
শলক্ষামন্ত্রী ডা.দীপু মশন, এম শ
শলক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মশন বররেন ২০২১ ারর মরধ্য দদরলর ক বাাংা ও ইাংররজী মাধ্যরমর
স্কু ও মাদ্রাায় কাশরগশর শলক্ষা বাধ্যতামুক করা রব। ষ্ঠ দথরক দলম দেণী য যন্ত প্ররতেক
শলক্ষাথীরক কমরক্ষ একটি দেরড ড়ারলানা কররত রব। শতশন জানান যশদ দকান শলক্ষাথী এ
এ শ া করার র যশদ আর ড়ারলানা না করর তার দ দযন দবকার না থারক, দ জন্য
এ উরযাগ শনরে রকার।
শতশন আজ কার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তজযাশতক রেন দকরে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন
কর্তয ক্ষ আরয়াশজত শবশ্ব যুব দক্ষতা শদব ২০১৯ উরক্ষ আরয়াশজত এক আরাচনা ভায়
প্রধান অশতশথর বক্তৃতায় একথা বরন। আরাচনা ভায় প্রধানমন্ত্রীর কায যারয়র শচব
াজ্জাদু াান এর ভাশতরে শবরল অশতশথ শররব উশিত শেরন প্রবাী কল্যান ও
ববরদশলক কমযাংিান মন্ত্রণারয়র মন্ত্রী ইমরান আমদ প্রমুখ।
মন্ত্রী বরন আমরা বতযমারন এক ধররনর অসুি প্রশতরযাগীতার মরধ্য আশে। আমরা শজশএ: ৫
াওয়ার প্রশতরযাগীতায় শপ্ত। শকন্তু শজশএ: ৫ শদরয় শক রব। আমারদর দরকার শলক্ষা জীবন
দলর কমযরক্ষরে আমরা কতটা দক্ষতা দদখারত াশর তার

শবচার। শলক্ষাথীরদর মরধ্য

কশমউশনরকলন শবরয় দক্ষতার অভাব আরে। আমারদর শলক্ষাথীরদর দলানার দক্ষতা এবাং বার
দক্ষতা বতশর কররত রব। শবশ্ব যুব দক্ষতা শদব উরক্ষ আজ কার এক রচতনতামুক
রোী অ্ঠশষ্ঠত য়। শলক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মশনর দনর্তরে রোীটি াংদ ভবরনর দশক্ষন াাজা
দথরক শুরু রয় বঙ্গবন্ধু আন্তজযাশতক রেন করক্ষ শগরয় দল য়। শদবটির এবাররর প্রশতায
শবয়: জীবন ও কারজর জন্য শলখরত দলখা।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তয রক্ষর ক্ষ  শলশক্ষত যুবমাজরক ভশবষ্যৎ কমযরক্ষে র্ম্যরক
ঠিক ধারণা প্রদান, কমযাংিান উরযাগী প্রশলক্ষরণর ব্যবিা করা, শলরের ারথ প্রশলক্ষণ দকে
ও প্রশলক্ষণাথীরদর াংরযাগ সৃশির মাধ্যরম কমযাংিারনর সুরযাগ বৃশি, স্ব-উরযারগ প্রশলশক্ষতরদর
মূল্যায়রনর মাধ্যরম নদায়রনর ব্যবিা করর প্রাশতষ্ঠাশনক কমযাংিারনর সুরযাগ সৃশি করা, দদরল
ও আন্তজযাশতক েম বাজারর তথ্য ও উাত্ত াংগ্ররর মাধ্যরম েমবাজাররর পূব যাভা, বাজার
উরযাগী দক্ষ জনব বতশর, প্রশলক্ষণ কাশরকুাম আধুশনকায়ন ও যুগরারযাগীকরণ, প্রশলক্ষক ও
প্রশলক্ষণ প্রশতষ্ঠারনর মান উন্নয়ন, প্রশলক্ষণ প্রশতষ্ঠান শনবন্ধন, প্রশলক্ষণ কাশরকুাম অ্ঠরমাদন
প্রশলক্ষণাথী শনবন্ধন এবাং নদায়রনর মত শবলা কমযকান্ড জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তয ক্ষ-এর
আওতাভুক্ত।
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