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সংসদে শিক্ষামন্ত্রী 

এমশিওভুক্ত শিক্ষাপ্রশিষ্ঠাদের মাে যাচাই প্রদ াজে  

এমশিওভুক্ত (মান্থশি পিদমন্ট অর্ ডার) পেসরকাশর শিক্ষাপ্রশিষ্ঠাদের মাে যাচাই প্রদ াজে েদি মন্তব্য কদরদেে শিক্ষামন্ত্রী র্া. েীপু 

মশে। অিীদির সরকারগুদিা রাজনেশিক শেদেচো  পকাদো োেশেচার োড়াই অদেক শিক্ষাপ্রশিষ্ঠাে এমশিওভুক্ত কদরদে েদিও 

অশিদযাগ পিাদিে শিশে। গিকাি পরােোর সংসদে োদজট িাদসর আদগ মন্ত্রণাি  শিশিক মঞ্জুশর োশের শেিরীদি োঁটাই প্রস্তাদের 

আদিাচো  শেদরাধীেিী  সেস্যদের েক্তদব্যর জোদে শিশে এ কথা েদিে। এর আদগ সকাি ১০টা  শিকার র্. শিরীে িারশমে 

পচৌধুরীর সিািশিদে সংসদের বেঠক শুরু হ ।  

 

প্রধাে শেদরাধী েি জািী  িার্ট ড ও শেএেশিসহ শেদরাধী েদির ১০ জে সেস্য মাধ্যশমক ও উচ্চ শিক্ষা শেিাদগর জন্য প্রস্তাশেি 

েরাদের শেরুদে োঁটাই প্রস্তাে পেে এেং িারা শিক্ষার মাে শেদ  প্রশ্ন পিাদিে।  

 

শিক্ষামন্ত্রী েদিে, েঙ্গেন্ধু সরকার এেং েিডমাে প্রধােমন্ত্রী পিখ হাশসো প্রাথশমক শিক্ষাদক জািী করণ কদরদে। এটা অন্য পকউ 

কদরেশে। এ সরকার এমশিওভুশক্ত পযিাদে কদরদে, পসিাদে আর পকাদোশেে হ শে। শেএেশি সরকাদরর আমদির এমশিওভুশক্তর 

শেষদ  েীপু মশে েদিে, েতুে এমশিওভুশক্তর এই িাশিকা পেদখ অদেক এিাকা  বেষম্য পচাদখ িড়দে। শকছু এিাকা  প্রদ াজদের 

তুিো  পেশি শিক্ষাপ্রশিষ্ঠাে রদ দে এেং সেগুদিাই এমশিওভুক্ত করা হদ দে। শেএেশি-জামা াদির এমশিরা অনেধ প্রিাে খার্টদ  

এসে কদরদেে। িৎকািীে পকাদো পকাদো মন্ত্রী িার  শেদজর এিাকা  প্রদ াজদের পচদ  অদেক পেশি শিক্ষাপ্রশিষ্ঠাে কদরদেে। মাে 

যাচাই ো কদর শে মশেরুেিাদেই ওই শিক্ষাপ্রশিষ্ঠােগুদিাদক এমশিওভুক্ত করা হদ দে।  

 

র্টআর কাশেখা েরাদে এমশিদের কর্তডে েদের োশে :ত্রাণ ও দুদয ডাগ ব্যেস্থািো মন্ত্রণািদ র োঁটাই প্রস্তাদে অংি শেদ  শেএেশির 

ব্যাশরস্টার রুশমে ফারহাো গ্রামীণ অেকাঠাদমা রক্ষণাদেক্ষণ (র্টআর), কাদজর শেশেমদ  খাদ্য (কাশেখা) কম ডসূশচর মদিা 

কম ডসূশচগুদিার েরাে এমশিদের হাদি ো পেও ার োশে জাশেদ দেে। িার মদি, এগুদিা এমশিদের িশরেদিড স্থােী  সরকাদরর 

প্রশিষ্ঠাে উিদজিা পিৌরসিা ো ইউশে ে িশরষদের হাদি পেও া উশচি।  

 

শিশে েদিে, র্টআর, কাশেখা শেদ  পেৌড়াদেৌশড় এমশিদের কাজ হদি িাদর ো। এমশিরা আইে প্রণ ে, আইে সংদিাধে, মশন্ত্রসিা 

গঠে ও সরকাদরর েীশিশেধ ডারদণ ভূশমকা রাখদেে।  

 

জািী  িার্ট ডর িীর ফজলুর রহমাে েদিে, ত্রাণ মন্ত্রণািদ র পেও া েরাে যথাযথ ব্যেহার হদে শক-ো, িা িেন্ত হও া েরকার।  

 


