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প্রে রযররজ  

 

আজ (যরফফায) ঢাকায রাী-নীরক্ষেতস্থ ব্যানক্ষফই বফক্ষন ফাাংরাক্ষদ ইউক্ষনক্ষকা জাতীয় করভন এয ক্ষেরন কক্ষে 

আন্তজজারতক রো রদফ-২০২১ উদমান উরক্ষেে এক আক্ষরাচনা বা অনুরিত য়। রদফটিয এফাক্ষযয েরতাদ্য ‘প্রকারবড-১৯ 

েজক্ষন্য জন্য রো পুনরুদ্ধায ও  পুনরুজ্জীরফতকযণ’। েধান অরতরথ রো ভন্ত্রী ডা. দীপু ভরন এভ.র  অন্যান্য অরতরথবৃন্দ 

বার্চ জয়ারর অাং প্রনন। রফক্ষল অরতরথ রক্ষক্ষফ অাংগ্রণ কক্ষযন ভরবুর াান প্রচৌধুযী, এভ.র. উভন্ত্রী, রো ভন্ত্রণারয়। রো 

ভন্ত্রণারক্ষয়য ভাধ্যরভক ও উচ্চ রো রফবাক্ষগয রচফ এফাং রফএনরইউ'য ভারচফ জনাফ প্রভাঃ ভাবুফ প্রাক্ষন অনুিাক্ষন 

বারতত্ব কক্ষযন।  

 

আক্ষরাচে েরতাক্ষদ্যয ওয মূর েফন্ধ উস্থান কক্ষযন ড. প্রভাােদ পযাউরিন, রফরষ্ট অথ জনীরতরফদ এফাং াক্ষফক গবণ জয, 

ফাাংরাক্ষদ ব্যাাংক। বার্চ জয়ার আক্ষরাচনায় আক্ষযাও উরস্থত রিক্ষরন প্রভাঃ আরভনুর ইরাভ খান, রচফ, কারযগরয ও ভাদ্রাা রো 

রফবাগ, রো ভন্ত্রণারয়, প্রগারাভ প্রভাঃ ারবুর আরভ, রচফ, োথরভক ও গণরো ভন্ত্রণারয় এফাং রফয়ারি কারডুন, প্রড অব্  

অরপ এন্ড ইউক্ষনক্ষকা রযক্ষেক্ষজক্ষেটিব টু ফাাংরাক্ষদ। অনুিাক্ষন রো ভন্ত্রী ডা. দীপু ভরন প্রকারবড-১৯ ভাভাযীক্ষত করক্ষক 

রনযাদ থাকায এফাং স্বাস্থেরফরধ অনুযণ কযায আফান জানান। রতরন চরভান প্রকারবড রযরস্থরতক্ষত রো কাম জক্রভ এরগক্ষয় 

রনক্ষত যকাক্ষযয গৃীত নানামুখী দেক্ষয কথা তুক্ষর ধক্ষযন। ভন্ত্রী ফক্ষরন, রো ভন্ত্রণারয়, োথরভক রো অরধদপ্তয এফাং 

ভাধ্যরভক ও উচ্চ রো অরধদপ্তয প্রমৌথবাক্ষফ োথরভক ও ভাধ্যরভক স্তক্ষযয রোথীক্ষদয জন্য ‘আভায ঘয, আভায স্কুর’ (My 

home , My School) নাক্ষভ  দূযরেণ প্রোগ্রাভ চালু কক্ষযক্ষি মাক্ষত কক্ষয রোথীযা ফারিক্ষত ফক্ষই তাক্ষদয িাশুনা চালু 

যাখক্ষত াক্ষয। রতরন তাঁয ফক্তক্ষব্য ফ রকছুয আক্ষগ িাত্রিাত্রী, অরববাফক, রেক এফাং াংরিষ্ট কক্ষরয রনযাত্তা রনরিতকযক্ষণয 

ওয গুরুত্বাক্ষযা কক্ষযন। রতরন ফক্ষরন, প্রকারবড বোকরন েক্ষয়াক্ষগ যকায নীরতভারা েণয়ন কক্ষযক্ষি। রতরন আাফাদ ব্যক্ত কক্ষযন 

প্রম অরচক্ষযই ফরকছু ঠিক ক্ষয় মাক্ষফ।   

 

ভরবুর াান প্রচৌধুযী, এভ.র. উভন্ত্রী, রো ভন্ত্রণারয় ফক্ষরন, জারতাংক্ষঘয রক্ষফ অনুমায়ী রফক্ষেয ১৯০টি প্রদক্ষয োয় ১.৬ 

রফররয়ন রোথীয রখন কাম জক্রভ এই প্রকারবড-১৯ অরতভারযজরনত কাযক্ষণ নানাবাক্ষফ েরতগ্রস্থ ক্ষয়ক্ষি ও ক্ষে। উন্নত প্রদমূ 

রযরস্থরত প্রভাকাক্ষফরায় দ্রুত দক্ষে গ্রক্ষণ ক্ষচষ্ট ক্ষরও রনম্ন ও রনম্ন-ভধ্যভ আক্ষয়য প্রদক্ষয রোথীক্ষদয রোজীফন 

তুরনামূরকবাক্ষফ অরধকতয হুভরকয মুক্ষখ ক্ষিক্ষি। একর প্রদক্ষয রোখাক্ষত ইক্ষতাভক্ষধ্য রফযাজভান াভারজক, অথ জননরতক 

এফাং কারযগরয ও েযুরক্তগত অভতাক্ষক এই অরতভারয আক্ষযা েগাঢ় কক্ষয তুক্ষরক্ষি।  

 

অনুিাক্ষনয বারত, ভাধ্যরভক ও উচ্চ রো রফবাক্ষগয রচফ প্রভাঃ ভাবুফ প্রাক্ষন, রচফ ফক্ষরন, ফতজভান যকায ২০২০-২০২১ 

ারক্ষক ‘মুরজফফল জ’ প্রঘালণা কক্ষযক্ষি। জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু প্রখ মুরজবুয যভাক্ষনয জন্তফারল জকী উদ মাক্ষন ভগ্র জারতয াক্ষথ 

োথরভক রো ভন্ত্রণারয়ও নানা আক্ষয়াজক্ষন ‘মুরজফফল জ’ ারন কযক্ষি। ‘মুরজফফক্ষল জ’ ২১ রাখ রনযেযক্ষক ােযতা েদান কযায 

কাম জক্রভ চরভান যক্ষয়ক্ষি। রতরন েতোা ব্যক্ত কক্ষযন উদ মান আভাক্ষদয জাতীয়তাক্ষফাধ ও প্রদক্ষেক্ষভয প্রচতনাক্ষক প্রমভন ারণত 

কযক্ষফ প্রতভরন বরফষ্যত েজন্ক্ষক আযও েতেয়ী এফাং প্রদক্ষয েরত অঙ্গীকাযাফদ্ধ কযক্ষফ। প্রকারবড -১৯ এয এই রোথী েজন্ 

রনরিতবাক্ষফই চরভান েরতকূরতা কাটিক্ষয় াভক্ষন এরগক্ষয় মাক্ষফ।  

 

ফাতজা প্রেযক 

 

এ এভ পয়ার আযাপাত  

প্রোগ্রাভ অরপায (আইরটি),ফাাংরাক্ষদ ইউক্ষনক্ষকা জাতীয় করভন 

ভাধ্যরভক ও উচ্চ রো রফবাগ, রো ভন্ত্রণারয়। 

প্রভাফাইরঃ ০১৭১১-৫২০১৪৬। 

 

    

 


