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সরকােরর সাফ  তুেল ধের বেলন, নারী িশ া eক সময় িছল u িব  eবং শহর েকি ক িকছু পিরবােরর মে  
সীিমত। eখন িক  আমরা েসখান েথেক েবিরেয় eেসিছ। ফলাফেলর িদক িদেয়o নারীরা েছেলেদর েথেক 
eিগেয়। জিরপ aনু ােনর শুরুেতi সব্াগত ব  রােখন, য্ােকর ভার া  িনব র্াহী পিরচালক আিসফ সােলহ। 
িতিন বেলন, তরুণেদর দ তা u য়েন য্াক aেনক িদন ধেরi কাজ করেছ। আমরা লিভি ক কম র্সূিচ চালু 
করেত যাি , যােত িশ া পরবত  দ তা u য়েন সহায়ক হেব। জিরপ uপ াপন েশেষ বাংলােদেশ যুবকেদর 
aিভবাসন পিরি িতর িচ  তুেল ধেরন য্াক মাiে শন ে া ােমর ধান শিরফুল হাসান। eরপর eক ােনল 
আেলাচনায় aংশ েনন যুব o ীড়া ম ণালেয়র ভার া  সিচব ড. জাফর uি ন, য্াক iনি িটuট aব গভেন র্  
aয্া  েডেভলপেমে র (িবআiিজিড) িনব র্াহী পিরচালক ড. iমরান মিতন, iংেরিজ ƣদিনক েডiিল ােরর আট র্স 
aয্া  e ারেটiনেম  eিডটর eিলটা কিরম, িলিপং বাu ািরেজর িনব র্াহী পিরচালক ƣসয়দা সাগুফা েহােসন। 
য্ােকর ভার া  িনব র্াহী আিসফ সােলহ aনু ান স ালনা কেরন। 

 


