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জারিংঘঘয উর্দ্ধিন কভ ধকিধাগঘেয াঘে প্রনা েধাঘনয বফঠক 

ফাংরাঘেী ারিযক্ষীগঘেয প্রাোরযঘেয উচ্চ েংা এফং ফাংরাঘে প্রেঘক আযও ারিযক্ষী রনঘ াঘগয আগ্রঘয  

কো তুঘর ধযঘরন জারিংঘঘয কভ ধকিধাগে 

রনউই কধ, ২৬ এরের ২০২২:  
 

ারিযক্ষা কাম ধক্রভ রফরবন্ন স্বাে ধংরিষ্ট ইস্যুঘি জারিংঘ েযেপ্তঘযয একারধক উর্দ্ধিন কভ ধকিধাগঘেয াঘে রিারক্ষক বফ ঠক কঘযঘেন 

ফাংরাঘেঘয প্রনাফারনী েধান প্রজনাঘযর এ এভ রপউরিন আঘভে। ২৫ ও ২৬ এরের ২০২২ রনউই কধস্থ জারিংঘ েযেপ্তয রযে ধনকাঘর 

জারিংঘঘয ররকউরযটি অ্ুান্ড প্রপটি রফবাঘগয আন্ডায প্রঘক্রটারয প্রজনাঘযর রগঘরজ রভচাউে , বাযোপ্ত রভররটারয অ্ুাডবাইজয প্রভজয প্রজনাঘযর 

ভওরযন ও ’ব্রা ান, ররটিকুার ও র রফরডং অ্ুাঘপ া ধ রফবাঘগয অ্ুারট্যান্ট  প্রঘক্রটারয প্রজনাঘযর (এএরজ) প্রভাাম্মে খাঘরে রখ ারয , 

অ্াঘযনার াঘাট ধ রফবাঘগয অ্ুারট্যান্ট প্রঘক্রটারয প্রজনাঘযর রক্ররি ান স্যন্ডা ধ  ও পুরর অ্ুাডবাইজয লুই রযঘফরযও কুারযরঘা এয াঘে 

একর বফঠক কঘযন রিরন। অ্িুি পরেস্য একর বফঠঘক উঘঠ আঘ জারিংঘ ারিযক্ষা  কাম ধক্রঘভ স্যেীঘ ধ ভ ব্যাী ফাংরাঘেী ারিযক্ষীগঘেয 

িাৎম ধপূে ধ অ্ফোঘনয নানা রেক। 

 

বফঠককাঘর প্রনােধান রফশ্ব ারিযক্ষা  ফাংরাঘেঘয াংরফধারনক অ্ঙ্গীকাঘযয কো তুঘর ধঘযন। ারিযক্ষী রভনমূঘ নাযী 

ারিযক্ষী আযও অ্রধক ফাংরাঘেী ারিযক্ষী রনঘ াগ , ারিযক্ষা কাম ধক্রঘভ প্রনতৃঘেয উচ্চ ম ধাঘ  ফাংরাঘে প্রেঘক রনঘ াগ , অ্ন্যান্য ারিযক্ষী 

প্রেযেকাযী প্রেঘয াঘে প্রমৌেবাঘফ ারিযক্ষী রভঘন অ্ংগ্রে , ফাংরাঘে প্রেঘক আভ ধড াঘ ধাঘনর কুারয ায প্রভািাঘ ন , গাড ধ ইউরনট রফরবন্ন 

যাজননরিক রভঘন ফাংরাঘেী ারিযক্ষীঘে য রনঘ াগ , জারিংঘ েয েপ্তঘযয ররকউরযটি অ্ুান্ড প্রপটি এফং অ্াঘযনার াঘাট ধ রফবাঘগ  

ফাংরাঘে প্রনাফারনীয েক্ষ ও অ্রবজ্ঞ কভ ধকিধাঘেয রনঘ াগ , ফাংরাঘে প্রেঘক আযও অ্রধক ংখ্যক পুরর করন্টনঘজন্ট ও ইরন্ডরবজ্যু ার পুরর 

অ্রপায (আইরও) রনঘ াঘগয আহ্বান জানান ফাংরাঘেঘয প্রনা েধান প্রজনাঘযর এ এভ রপউরিন আঘভে। ফাংরাঘেঘয ারিযক্ষীঘেয অ্িুি 

কঘঠায রনফ ধাচনী েরক্র ায ভধ্য রেঘ  ভঘনানীি কঘয উন্নি েরক্ষে রেঘ  রভঘন প্রেযে কযা   ভঘভ ধ উঘেখ কঘযন প্রনা েধান।  
 

বাযোপ্ত রভররটারয অ্ুাডবাইজয ফাংরাঘেী ারিযক্ষীঘেয প্রাোরযে, বনরিকিা, এফং রন ভানুফরিধিায ভূ ী েংা কঘয ফঘরন , 

একর কাযঘেই রফশ্ব ারিযক্ষা কাম ধক্রঘভ ফাংরাঘে ীল ধ অ্ফস্থাঘন যঘ ঘে। বরফষ্যঘি ফাংরাঘে প্রেঘক আযও প্রফর ংখ্যক ারিযক্ষী রন প্র াঘগয 

আগ্রঘয কো জানান রিরন। 
 

এএরজ খাঘরে রখ ারয র রফরডং করভ ন ও ররকরং -এ ফাংরাঘেঘয প্রনতৃঘেয েংা কঘযন। এোড়া এররডর কুা প্রটগরয প্রেঘক 

উত্তযে এফং ফাস্তুচ্যুি প্রযারঙ্গাঘেয ভানরফক আশ্র োঘনয জন্য ফাংরাঘে যকায ও জনগঘেয ভূ ী েংা কঘযন রিরন।  
 

আঘরাচনা কাঘর বাযোপ্ত রভররটারয অ্ুাডবাইজয এফং ররটিকুার ও র রফরডং অ্ুাঘপ া ধ রফবাঘগয এএরজ ফাংরাঘে প্রনাফারনী 

প্রেঘক একটি এরবঘ ন করন্টনঘজন্ট জারিংঘ ারিযক্ষা রভঘন মোশ্রীঘ্র প্রভািাঘ ঘনয অ্নুঘযাধ জানাঘর প্রনােধান িাঘি নীরিগি ম্মরি েো ন 

কঘযন।  
 

ারিযক্ষী রভঘনয ফাংরাঘেী করন্টনঘজন্টমূঘ েীঘ ধরেন ধঘয ব্যফহৃি অ্স্ত্র ও যঞ্জাভারে রযফিধন কঘয ফাংরাঘে প্রেঘক নতুন অ্স্ত্র ও  

যঞ্জাভারে েরিস্থান কযায জন্য প্রনাফারনী েধান েস্তাফ কযঘর ংরিষ্ট কভ ধকিধাগে িাঘি ম্মরি েকা কঘযন। এযপঘর েীঘ ধরে প্রনয েিুারি এ 

রফল টিয ভাধান ঘি মাঘে মা ফাংরাঘেী ারিযক্ষীঘেয ক্ষভিা, স্যযক্ষা ও ভঘনাফর বৃরর্দ্ঘি িাৎম ধপূে ধ ভূরভকা যাখঘফ।  
 

এএরজ রক্ররি ান স্যন্ডা ধ ফাংরাঘেঘয ারিযক্ষীঘেয প্রাগি েক্ষিা ও ররজরিক ক্ষভিায েংা কঘযন। রিরন রফরবন্ন রভঘন 

ফাংরাপ্রেী প্রররকপ্টায করন্টনঘজন্ট রনঘ াগ অ্ন্যান্য ারিযক্ষী প্রেযেকাযী প্রেমূঘয ক্ষভিা বৃরর্দ্ঘি ফাংরাঘেঘয া িা েিুাা কঘয ন। 
 

পুরর অ্ুাডবাইজয লুই রযঘফরযও কুারযরঘা ারিযক্ষা কাম ধক্রঘভ রনঘ ারজি ফাংরাঘেী পুরর েস্যগঘেয েংা কঘযন এফং আযও 

অ্রধক ফাংরাঘেী পুরর েস্য রনঘ াঘগয আগ্রঘয কো জানান। 
 

জারিংঘ েযেপ্তঘয জারিয রিা ফঙ্গফন্ধু প্রখ মুরজবুয যভাঘনয জন্মিফারল ধকী উরঘক্ষ ফঙ্গফন্ধুয নাঘভ স্থারি প্রফঞ্চ ও প্রযানকৃি 

বৃক্ষ-ারন লুকাি রযে ধন কঘযন প্রনাফারনী েধান। 

*** 

 


