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দৈনন্দিন ডেস্ক;  
ন্দিদৈন্দিরা িাাংলাদৈদি কাজ কদর প্রন্দি িছর ৪০০ ডকান্দি েলার 
ন্দনদে যাে িদল জান্দনদেদছন অর্থমন্ত্রী আিুল মাল আিদুল মুন্দিি। 
এজন্য িাাংলাদৈন্দিদৈর অৈক্ষিাদক ৈােী কদর ন্দিন্দন িদলদছন,  
ডৈদি ৈক্ষ জনিল গদে ডিালা ডগদল এই অর্থ সাশ্রে িি। 
ডসামিার দিন্দর ড ািাক ন্দিল্প মান্দলকদৈর সাংগঠন ন্দিন্দজএমইএ 
আদোন্দজি এক অনুষ্ঠাদন এই ন্দিসাি ডৈন অর্থমন্ত্রী,  ডয খাদি িহু 
ন্দিদৈন্দি কাজ কদরন। 

‘কমথসাংস্থাদনর জন্য ৈক্ষ শ্রন্দমক গেদি ন্দিন্দনদোগ’ িীর্থক একন্দি একন্দি কমথসূন্দির (এসইআইন্দ ) সান্দিথন্দিদকি ন্দিিরদরর 
ওই অনুষ্ঠান িদেন্দছল রাজধানীর ডসানারগাাঁও ডিাদিদল। 
মুন্দিি িদলন,  “ডৈদি ৈক্ষ শ্রন্দমদকর অভাদি ন্দিদৈন্দিরা এদস িাাংলাদৈদি ৈক্ষ জনিল ন্দিদসদি কাজ কদর িছদর প্রাে ৪ 
ন্দিন্দলেন (৪০০ ডকান্দি) েলার ন্দনদে যাদে। 
“ডৈদি কাযথকর প্রন্দিক্ষর ন্দৈদে শ্রন্দমক এিাং মধযম  যথাদের িযিস্থা কদৈর ৈক্ষ কদর গদে ডিালা ডগদল এ ন্দিিাল অদর্থর 
সাশ্রে করা সম্ভি িদি।” 
অনুষ্ঠাদন ন্দিন্দজএমইএর ভারপ্রাপ্ত সভা ন্দি এস এম মান্নান কন্দি িদলন,  “৩০ িিাাংি শ্রন্দমদকর ঘািন্দি ন্দনদে িলদছ 
ড ািাক খাি,  অর্ি ডৈদির জনসাংখযার িে একিা ডিকার। এ  ন্দরন্দস্থন্দি কীভাদি কাদজ লাগাদনা যাে,  ডস ন্দির্েন্দি 
গুরুদের সদে ন্দিদিিনা প্রদোজন।” 
অর্থমন্ত্রী িদলন,  এন্দসআইন্দ  কমথসূন্দির আওিাে ড ািাক কারখানাে নিনু শ্রন্দমক ডর্দক শুরু কদর মধযম  যথাদের 
িযিস্থা না  দৈ ৈক্ষিা উন্নেদন ৪৩ িাজার ৮০০ ৈক্ষ কমথী গদে ডিালার কাজ শুরু িদেদছ। 
ড ািাকসি আরও  াাঁিন্দি খাদি ডমাি ২ লাখ ৬০ িাজার শ্রন্দমকদক ৈক্ষিা উন্নেন প্রন্দিক্ষর ডৈওো িদি জান্দনদে ন্দিন্দন 
িদলন,  প্রর্ম  যথাদে ৫ িছর ডমোন্দৈ প্রকদল্পর ১০০ ডকান্দি েলাদরর মদধয সরকার ডৈদি ২০ ডকান্দি েলার,  িান্দকিা 
ডৈদি এন্দেন্দি। 
মুন্দিি িদলন,  “ৈক্ষ িযিস্থা নাে অদনক দুিথলিা আদছ। অর্ি ডগািা জান্দি অর্থননন্দিক উন্নেদন যি স্বপ্ন ডৈখদছ,  ডস 
সদির ডকাদনান্দিই িাস্তিােন িদি না ৈক্ষিা উন্নেন ছাো। এসি ন্দিদিিনাে ৈক্ষ মানি সম্পৈ উন্নেদন গুরুে ন্দৈদে 
সরকার।” 
এসইআইন্দ  প্রকদল্পর  ন্দরিালক জালাল আিদমৈ িদলন,  শ্রন্দমক এিাং ৈক্ষিা উন্নদন ২০১১ সাদল একন্দি নীন্দি ্রহির 
এিাং  দর কাউন্দিল গঠন করা িদেদছ। কাযথকর প্রন্দিক্ষদরর  র স্থানীে ঘািন্দি ন্দমন্দিদে ন্দিদৈদিও ৈক্ষ শ্রমিন্দি রপ্তান্দনর 
সুদযাগ দিন্দর িদি। 
অনুষ্ঠাদন িিিয রাদখন এিন্দিন্দসন্দসআইর ভারপ্রাপ্ত সভা ন্দি সন্দিউল ইসলাম মন্দিউন্দিন,  এন্দেন্দির ন্দিম ন্দলোর ্রজদজস 
 াল,  ন্দিন্দজএমইএর সাদিক সি-সভা ন্দি ন্দসন্দিকুর রিমান,  সি-সভা ন্দি ন্দরোজ ন্দিন মািমৈু সুমন প্রমখূ। 
ন্দিন্দজএমইএর সাদিক সভ ন্দি আিদুস সালাম মদুিথৈীও অনুষ্ঠাদন ন্দছদলন। 
 


