
 

প্রিয় প্রক্ষক প্রনফন্ধন যীক্ষার্থী, প্রনফন্ধনধাযী চাকুযী িার্থী, বফযকাপ্রয প্রক্ষা িপ্রিষ্ঠাননয প্রযচারনা কপ্রভটিয বাপ্রি ও দস্যগণ 

এফং এিদংপ্রিষ্ট কনরয উনেনে ব ারা প্রচঠি 

 

  অনাযা কনরআ অভায শুনবচ্ছা গ্রণ করুন। অপ্রভ এ ব ারা প্রচঠিয ভাধ্যনভ ত্র কর্তৃনক্ষয কামকৃ্রভ ম্পনক ৃপ্রকছু িথ্য অনানদয 

ফপ্রি কযনি চাআ। অনাযা ফগি অনেন বম, ২০০৫ ানর বফযকাপ্রয প্রক্ষক প্রনফন্ধন ও িিযয়ন কর্তৃক্ষ িপ্রিষ্ঠায য বর্থনক এ 

িপ্রিষ্ঠানটিয িধান কাজ প্রের জািীয়বানফ প্রফলয়প্রবপ্রিক িপ্রিনমাপ্রগিামূরক যীক্ষা অনয়াজননয ভাধ্যনভ বফযকাপ্রয প্রক্ষা িপ্রিষ্ঠানন প্রক্ষক 

নি অগ্রী িার্থীনদয প্রনফন্ধনপূফকৃ নদ িদান কযা। এ রনক্ষয এ মতৃ ১টি প্রফনল ১-১২িভ বভাট ১৩টি প্রক্ষক প্রনফন্ধন যীক্ষায় উিীণ ৃ

িার্থীনদয নদ িদান কযা নয়নে এফং ১৩িভ প্রক্ষক প্রনফন্ধন যীক্ষায় উিীণ ৃ১৭২৫৪ জন িার্থীয নদ িদাননয কামকৃ্রভ চরভান যনয়নে । 

অনাযা অযও ফপ্রি অনেন বম, এআ নদ চাকুযী িদাননয প্রনশ্চয়িা িদান কনযনা, ফযং একজন িার্থী কর্তকৃ এ নদ িাপ্রি চাকুযী িাপ্রিয 

বক্ষনত্র একটি পূফৃি ৃ জৃননয স্বীকৃপ্রি িদান কনয ভাত্র । 

 িঙ্গিঃ উনেখ্য, আনিাপূনফ ৃ বফযকাপ্রয প্রক্ষা িপ্রিষ্ঠাননয প্রযচারনা কপ্রভটিমূ কর্তকৃ প্রক্ষক ফাোআ, প্রননয়াগ ংপ্রিষ্ট কামকৃ্রভ 

গ্রণ কযা নিা এফং ননক বক্ষনত্রআ ব ানন বভধায প্রবপ্রিনি িার্থী ফাোআ কযা নিা না ভনভ ৃপ্রবনমানগয বিপ্রক্ষনি ২০১৫ ানরয ৩০ প্রিনম্বয 

যকায এপ্রি বরনবনর প্রক্ষক প্রননয়ানগয জন্য নরাআনন প্রক্ষা িপ্রিষ্ঠান নি চাপ্রদা গ্রণ এফং প্রনফন্ধন নদধাযীনদয প্রনকট নি অনফদন 

গ্রনণয ভাধ্যনভ যকায প্রনধাৃপ্রযি িাৃফরীয অওিায় বভধায প্রবপ্রিনি প্রক্ষক প্রননয়ানগয জন্য সুাপ্রযনয দাপ্রয়ত্ব এনটিঅযপ্রএনক িদান কনয। 

িদনিপ্রক্ষনি এনটিঅযপ্রএ নি জুন ২০১৬ বি ির্থভফানযয ভি বদনয প্রফপ্রবন্ন বফযকাপ্রয প্রক্ষা িপ্রিষ্ঠান নি চাপ্রদা গ্রণ কনয িাি 

২,৪৯,৫০২ জন অনফদনকাযীয ভধ্য নি নটাফয ২০১৬ বি ১২,৬১৯ জন প্রক্ষক িার্থীনক এপ্রি বরনবনর প্রক্ষক প্রননয়ানগয জন্য সুাপ্রয কযা 

নয়নে। উক্ত সুাপ্রয িদাননয ভয় প্রক্ষা ভন্ত্রণারনয়য ব াপ্রলি প্রনয়ভ নুযণ কনয ১ বর্থনক ১২িভ প্রক্ষক প্রনফন্ধন যীক্ষায় উিীণ ৃ

নদধাযীনদয ভধ্য নি ২,৪৯,৫০২ জন অনফদনকাযীয ংপ্রিষ্ট িপ্রিটি নদয জন্য অনফদননয বিপ্রক্ষনি ংপ্রিষ্ট প্রফলনয়  প্ররপ্র ি যীক্ষায় িাি 

নম্বনযয প্রবপ্রিনি ১০০% িিা ও স্বচ্ছিায ানর্থ প্রযনত্র প্রনধাৃপ্রযি দ্ধপ্রি নুযণ কযি: নরাআনন বভধাক্রভ প্রফনিলনণয য বফযকাপ্রয 

প্রক্ষা িপ্রিষ্ঠানন প্রননয়ানগয জন্য  সুাপ্রয কযা নয়নে। বকান িকায িদপ্রফয ব্যপ্রিনযনক স্বচ্ছ িপ্রক্রয়ায় এনটিঅযপ্রএ কর্তকৃ প্রননয়ানগয সুাপ্রয 

কামকৃ্রভটি ফভৃনরয াধুফাদ জনৃ কনযনে।এনটিঅযপ্রএ িায াপ্রফকৃ কামকৃ্রনভ িিা, প্রনষ্ঠা এফং অতপ্রযকিায এক নন্য দৃষ্টাত স্ান 

কনযনে। প্রক্ষক নদ সুাপ্রযনয াপ্রফকৃ কামকৃ্রভটি Teletalk Bangladesh Limited এয ভাধ্যনভ ম্পূণ ৃনরাআনন ম্পন্ন 

নয়নে। এনক্ষনত্র পরাপর িবাপ্রফি কযা র্থফা পরাপনর কানযা ব্যপ্রক্তগি স্তনক্ষনয বকান সুনমাগ নাআ। অপ্রভ উর্যৃপ্রয ংপ্রিষ্ট করনক দুষ্ট 

বরানকয িচাযণা এফং িনযাচনায় প্রফভ্রাত না নি নুনযাধ কযপ্রে। ম্প্রপ্রি ব াপ্রলি ১৪িভ প্রক্ষক প্রনফন্ধন যীক্ষায় পূনফযৃ ফেনযয তুরনায় িায় 

১৫০% এয প্রধক (৯.২৪ রক্ষ) িার্থী অনফদন কনযনেন মা অভানদয কামকৃ্রনভ ফৃাধাযনণয প্রফপুর অস্ায ফপ্রঃিকা। এ িনঙ্গ উনেখ্য বম, 

১৩িভ প্রক্ষক প্রনফন্ধন যীক্ষায় ৬ রক্ষ ২ াজায ৩৩ জন িার্থী অনফদন কনযপ্রের। ংপ্রিষ্ট করনক অপ্রভ পুনযায় অশ্বস্ত কযনি চাআ বম, 

অগাভীনিও এফানযয ভনিা নুপ্রষ্ঠি কর প্রক্ষক প্রনফন্ধন যীক্ষা এফং প্রক্ষক প্রননয়ানগয জন্য ফাোআ িপ্রক্রয়া ১০০% িিা ও স্বচ্ছিায ানর্থ 

ম্পাদন কযা নফ। এ প্রফলনয় অনানদয বকান যাভ ৃর্থাকনর িা অভানদযনক জানাননায জন্য নুনযাধ কযপ্রে। 

  ভাননীয় িধানভন্ত্রী িপ্রিশ্রূি প্রিপ্রজটার ফাংরানদ গড়ায ঙ্গীকায ফাস্তফায়ননয রনক্ষয ির্থভফানযয ভি ত্র কর্তৃক্ষ পটওয়যানয 

প্রফপ্রবন্ন যারনগাপ্রযদভ ব্যফায কনয নরাআনপ্রবপ্রিক ফাংরানদনয ফবৃৃৎ প্রক্ষক প্রননয়াগ কামকৃ্রভ ম্পাদন কযনি বমনয় বম চযানরনেয 

ম্মু ীন নয়নে; িানি ংপ্রিষ্ট কনরয নমাপ্রগিায জন্য অভযা কৃিজ্ঞ। ভাননীয় িধানভন্ত্রী, ভাননীয় প্রক্ষাভন্ত্রী                   

       ও                                      কামকৃ্রনভ অস্থা যা া কর িকায নমাপ্রগিায জন্য অপ্রভ অতপ্রযক কৃিজ্ঞিা 

জানাআ । অনাযা অভানদয ানর্থ বর্থনক অভানদয র্থ চরায় উৎাপ্রি কযনফন এ অাফাদ ব্যক্ত কযপ্রে। প্রযননল অভানদয কামকৃ্রভ 

প্রযচারনায় পূনফযৃ ভি বপ্রফষ্যনিও অনানদয কনরয নমাপ্রগিা কাভনা কযপ্রে। প্রক্ষা ভন্ত্রণারয় ধীনস্ত একটি দুনীপ্রিমুক্ত িপ্রিষ্ঠান প্রননফ 

অভযা প্রননজনদয কামকৃ্রভনক সুিপ্রিপ্রষ্ঠি কযনি চাআ এফং অগাভীনিও এ ধাযা ব্যাি র্থাকনফ ভনভ ৃঅপ্রভ অাফাদ ব্যক্ত কযপ্রে। অনানদয 

কনরয সুস্বাস্থয কাভনা কযপ্রে। 
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