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চসিক পসিচাসিত সিক্ষা প্রসতষ্ঠানেি িভায় মেয়ি 

একুি িতনকি চযানিঞ্জ মোকানেিায় 

আোনেি সিক্ষা প্রসতষ্ঠােনক সেশ্বোনেি গনে তুিনত হনে 

 

চট্টগ্রাম সিটি কর্ পারেশরনে মময়ে মমা. মেজাউল কসেম মচৌধুেী জ্ঞরলন, ম  জাসি প্তারনে আরলায় আরলাসকি নয় িাে স্থান িভ্য িমাজ মেরক অরনক 

স্ সিরয় োরক। সচে িজু্ঞজ মিানাে জ্ঞাংলারক উন্নি মেরক আরো উন্নিিে কেরি সশক্ষাে মকান সজ্ঞকল্প মনই। সিসন সশল্পায়রনে ঝুুঁ সক ও একুশ শিরকে চযারলঞ্জ 

মমাকারজ্ঞলায় আমারেে সশক্ষা ও সসিষ্ঠানরক সজ্ঞশ্বমারনে গরে িুলরি েক্ষ, সসশসক্ষি সশক্ষকগণরক আরলাকজ্ঞসিপকা সিরিরজ্ঞ সশক্ষাে উন্নয়রন অজ্ঞোন োখরি 

আিŸাান জানান। সিসন আরো জ্ঞরলন, মকাসভ্ড-১৯ অসিমাসেরি সশক্ষােীরেে স্বাস্থয িুেক্ষায় সশ¶করেে গুরুোসয়ত্ব ্ালন কেরি িরজ্ঞ। ১২-১৮ জ্ঞিরেে মকান 

িাত্রিাত্রী  ারি টিকাে জ্ঞাইরে না োরক মিটি সনশ্চিি কেরি িরজ্ঞ। আজ জু্ঞধজ্ঞাে িকারল িাইগাে্ািস্থ অস্থায়ী নগে ভ্জ্ঞরন চসিক িরেলন ক¶রা চট্টগ্রাম 

সিটি কর্ পারেশন কায়িাে সনলুফাে করলজ, ্ােেঘািা মমনকা সিটি কর্ পারেশন জ্ঞাসলকা উচ্চ সজ্ঞেযালয়, আলকেন নুে আিেে সিটি কর্ পারেশন জ্ঞালক 

উচ্চ সজ্ঞেযালয়, মগািাইলডাঙ্গা মক.সজ্ঞ.এইচ মোভ্াষ সিটি কর্ পারেশন জ্ঞাসলকা উচ্চ সজ্ঞেযালয়, িাসলশিে আিমে সময়া সিটি কর্ পারেশন জ্ঞাসলকা উচ্চ সজ্ঞেযালয়, 

চেচাক্তাই সিটি কর্ পারেশন উচ্চ সজ্ঞেযালরয়ে ্সেচালনা কসমটিে িভ্ায় িভ্া্ সিে জ্ঞক্তজ্ঞয োখরি সগরয় সিসন একো জ্ঞরলন। 

 

সধান সশক্ষা কম পকিপা লুৎফুন নািারেে িঞ্চালনায় এরি আরো জ্ঞক্তজ্ঞয োরখন চসিক সশক্ষা স্ট্যাশ্চডং কসমটিে িভ্া্ সি ড. সনিাে উশ্চিন আিরমে মঞ্জু, 

কাউশ্চিলে িাজী নুরুল িক, আজ্ঞেুি িালাম মািুম, মমা. নুরুল আলম, মময়রেে একান্ত িসচজ্ঞ মমািােে আজু্ঞল িারশম, সশক্ষা সসিষ্ঠান িমূরিে িেিযিসচজ্ঞ 

অধযক্ষ মশখ মমা. ওমে ফারুক, সধান সশক্ষক এ.মক.এম মমািােে উল্লাি, সজ্ঞধুভু্ষণ ্াল, মাসনক চন্দ্র বজ্ঞেয, জালাল আিরমে, মোমা জ্ঞে–য়া সমুখ। 

মময়ে আরো জ্ঞরলন, সশ¶াা িমৃশ্চিে সনয়ামক আে সশ¶কোই জাসিে ্ে সেশ পক। সশ¶মকো জাসি গঠরনে ম‚ল িাসিয়াে। সশ¶াােীরেে আরলাসকি ও 

আেশ পজ্ঞান মানুষ সিরিরজ্ঞ গরে মিালাে অনযিম কাসেগে িল সশ¶কো। সসিটি সশক্ষা সসিষ্ঠারনে মানরন্নায়রন সশ¶ক ও মযারনশ্চজং কসমটিে ভ্‚সমকা 

অন¯^াীকা প। সজ্ঞেযালয় ্সেচালনা কসমটি ও সশ¶কো  সে িশ্চিয়ভ্ারজ্ঞ কাজ করে িািরল ঐ সজ্ঞেযালয়টি একটি আেশ প সজ্ঞেযালয় সিরিরজ্ঞ সসিষ্ঠা লাভ্ কেরজ্ঞ। 

সশ¶করেে আধুসনক সশ¶াা্ িসিে িারে িালসমসলরয় মেসণকরক্ষ ও অনলাইরন ্াঠোরন ্ােেশী িরি িরজ্ঞ। সিসন সশ¶করেে উরিশয জ্ঞরলন, সাসিষ্ঠাসনক 

সশ¶াাে ্াশা্ াসশ িৎ, চসেত্রজ্ঞান ও ভ্ারলা মানুষ সিরিরজ্ঞ সশক্ষােীরেে গরে িুলরি িরজ্ঞ। ক্লারি ্াঠোরনে ্ূরজ্ঞ পই মানসজ্ঞক, বনসিক মূলযরজ্ঞাধ িম্পরকপ 

আরলাচনা কোে উ্ে গুরুত্বারো্  করেন। সিসন জ্ঞরলন, সশক্ষা সসিষ্ঠারনে মেখভ্াল শুধু সধান সশ¶মকে নয়। এরক্ষরত্র ্সেচালনা কসমটি ও 

অসভ্ভ্াজ্ঞকরেেও োসয়ত্ব েরয়রি। িাো সসিষ্ঠান সধানরক িির াসগিাে মাধযরম সশ¶াাে মান আরো উন্নয়রন কা পকে ভ্‚সমকা োখরজ্ঞ। 

চসিক সধান সশক্ষা কম পকিপা লুৎফুন নািাে জ্ঞরলন, িেকাে ও চসিরকে সজ্ঞসধসজ্ঞধান অনুিেণ করে সশক্ষা সসিষ্ঠানিমুি ্সেচালনা কেরি িরজ্ঞ। সজ্ঞনা েসশরে 

মকান সফ আোয় কো  ারজ্ঞ না। সশ¶করেে সনয়সমি সাসিষ্ঠাসনক মেণী কা পযিম িফলিাে িারে িম্পন্ন কেরি িরজ্ঞ। িভ্ায় চসিক ্সেচাসলি সশক্ষা 

সসিষ্ঠান িমূরি সশক্ষক, কম পচােীরেে শূনয্রে সনরয়াগ সজ্ঞপ্তস)ে মাধযরম সনরয়ারগে জ্ঞযজ্ঞস্থাকেণ, সশক্ষক-কম পচােীরেে এমস্ ও ভু্ক্তকেণ, অজ্ঞকাঠারমা 

সনম পাণ িম্পন্নকেণ, শিীে সমনাে সনম পাণ, মশখ োরিল সডশ্চজিাল লযাজ্ঞ, জ্ঞঙ্গজ্ঞনু্ধ ও মুশ্চক্ত ুি কণ পাে স্থা্ নিি গুরুত্ব্ূণ প সকিু সজ্ঞষরয় সিিান্ত গ্রিণ কো িয়। 
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