স্কিলস কস্কিটিশন-এর সংবাদ স্কবজ্ঞস্কি

দদশকক একটি উন্নত রাকে পস্করণত করকত হকল দক্ষতা ও উদ্ভাবকনর উপর
অস্কিক গুরুত্ব স্কদকত হকব।
৩টি উদ্ভাবনকক পুরস্কৃত
স্কশক্ষা মন্ত্রী ডাাঃ দীপু মস্কন বকলকন, দদশকক উন্নস্কতর স্কশখকর আকরাহণ করকত হকল কাস্করগস্কর স্কশক্ষা, প্রস্কশক্ষণ ও উদ্ভাবকনর উপর গুরুত্ব স্কদকত হকব।
বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাস্কতক সকেলন দককে স্কিলস কস্কিটিশন ২০১৮ এর চূড়ান্ত পর্ জায় এর উকদ্ভািনী অনুষ্ঠাকন প্রিান অস্কতস্কির বক্তকে স্কতস্কন আর্ এ
কিা বকলন।
স্কতস্কন বকলন একটি র্াস্কতর অগ্রর্াত্রার উদ্ভাবন বা ইকনাকেশকনর গুরুত্ব অপস্করসীম। ছাত্র র্ীবন দিককই র্স্কদ এর অনুশীলন শুরু করা র্ায় তকব দসটি
দীর্ জ দময়াকদ গুরুত্বপূণ জ ফল বকয় আনকত সক্ষম বকল মন্ত্রী মকন ককরন।
স্কশক্ষা মন্ত্রণালকয়র কাস্করগস্কর ও মাদ্রাসা স্কশক্ষা স্কবোকগর কাস্করগস্কর স্কশক্ষা অস্কিদিকরর আওতায় বাস্তবায়নািীন স্কিলস এন্ড দেস্কনং এনহযান্সকমন্ট
প্রকর্ক্ট ২০১৪ সাল দিকক সরকাস্কর-দবসরকাস্কর পস্কলকেকস্কনক ইনস্কিটিউকের স্কডকলামা-ইন-ইস্কিস্কনয়াস্করং স্কশক্ষািীকদর দমিা ও উদ্ভাবনী শস্কক্ত
স্কবকাকশর লকক্ষয স্কিলস কস্কিটিশন আকয়ার্ন ককর আসকছ।
অনুষ্ঠাকন স্কবকশষ অস্কতস্কি স্কহকসকব উপস্কিত স্কছকলন স্কনব জাচন কস্কমশন সস্কচবালকয়র সস্কচব দমা: আলমগীর এবং সোপস্কতত্ব ককরন কাস্করগস্কর ও
মাদ্রাসা স্কশক্ষা স্কবোকগর সস্কচব (রুটিন দাস্কয়ত্ব) এ দক এম র্াস্ককর দহাকসন ভূঞা। অনুষ্ঠাকন স্বাগত বক্তে প্রদান ককরন কাস্করগস্কর স্কশক্ষা অস্কিদির
এর মহাপস্করচালক রওনক মাহমুদ। স্কিলস কস্কিটিশকনর উপর তথ্যাস্কদ উপিাপন ককরন স্কিলস এন্ড দেস্কনং এনহযান্সকমন্ট প্রকর্ক্ট এর প্রকল্প
পস্করচালক এ স্কব এম আর্াদ।
প্রিান অস্কতস্কি দীপু মস্কন উকেখ ককরন, দদকশর কাস্করগস্কর স্কশক্ষা ও প্রস্কশক্ষকণর উন্নয়কনর র্ন্য প্রস্কত উপকর্লায় আমরা তরুণকদর র্ন্য একটি ককর
কাস্করগস্কর স্কশক্ষা প্রস্কতষ্ঠান প্রস্কতষ্ঠা করার স্কসদ্ধান্ত স্কনকয়স্কছ। আমাকদর আরও পস্করকল্পনা রকয়কছ আগামী পাঁচ বছকর ১ দকাটি ২৮ লক্ষয তরুণ-তরুণীর
কমজসংিান করা, র্ার মকে প্রস্কত উপকর্লা দিকক ১০০০ তরুণ-তরুণীর র্ন্য ববকদস্কশক কমজসংিাকনর সুকর্াগও িাককব। আমরা এো অনুিাবন
কস্কর দর্, কাস্করগস্কর স্কশক্ষার র্ন্য শুধুমাত্র েবন বতস্কর ককর দদওয়াো র্কিষ্ট নয়, বরং প্রকয়ার্নীয় সংখ্যক প্রস্কশক্ষক ও স্কশক্ষক স্কনকয়াগ এবং তাকদর
উপযুক্ত প্রস্কশক্ষণ প্রদান করকত হকব এবং শ্রম বার্াকরর চাস্কহদার সাকি সঙ্গস্কত দরকখ উপযুক্ত কাস্করকুলাম প্রণয়ন করকত হকব।
মন্ত্রী আরও বকলন েস্কবষ্যৎ, র্া স্ককনা সবসময়ই স্ককছুো অীনশ্চয়তায় েরা, তার র্ন্য আমাকদর প্রস্তুস্কত স্কনকত হকব। স্কবশ্বায়কনর এই যুকগ
পস্করবতজকনর গস্কত এতই দ্রুত দর্ সবকচকয় সুচারু পস্করকল্পনাও অকার্ জকর প্রমাস্কণত হকত পাকর। তাই প্রিাগতোকব নয়, েস্কবষ্যকতর কমজসংিাকনর
র্ন্য সৃর্নশীল ও উদ্ভাবণী শস্কক্তকক কাকর্ লাস্কগকয় প্রস্তুস্কত স্কনকত হকব।
এবাকরর স্কিলস কস্কিটিশকনর চূড়ান্ত পর্ জাকয়র প্রস্কতকর্াস্কগতায় সারাকদশ দিকক পস্কলকেকস্কনক ইনস্কিটিউকের স্কশক্ষািী কর্তজক উদ্ভাস্কবত ৫২টি প্রকল্প
প্রদস্কশতজ হয়। এই প্রকল্পসমূহ প্রিকম প্রস্কতষ্ঠান পর্ জাকয় এবং পকর আঞ্চস্কলক পর্ জাকয় স্কনব জাস্কচত হকয় চূড়ান্তপকব জ িান পায়।
উকবািনী অনুষ্ঠাকনর পর একটি দসস্কমনার অনুস্কষ্ঠত হয় দর্খাকন স্কিলস এন্ড ইকনাকেশন: চযাকলকিস এন্ড অপুরচুস্কনটি স্কবষয়ক মূল প্রবন্ধ উপিাপন
ককরন বাংলাকদশ প্রককৌশল স্কবশ্বস্কবদ্যালকয়র অোপক দমাহােদ কায়ককাবাদ। দসস্কমনাকর প্রিান অস্কতস্কি স্কহকসকব বক্তে রাকখন কাস্করগস্কর স্কশক্ষা
অস্কিদির এর মহাপস্করচালক রওনক মাহমুদ। স্কবকশষ অস্কতস্কি স্কহকসকব উপস্কিত স্কছকলন বাংলাকদশ কাস্করগস্কর স্কশক্ষা দবাকড জর দচয়ারম্যান ড. দমা:
দমারাদ দহাকসন দমােযা এবং স্কবশ্বোংককর স্কসস্কনয়র অপাকরশন্স অস্কফসার ড. দমাখকলছুর রহমান। স্কিলস এন্ড দেস্কনং এনহযান্সকমন্ট প্রকর্ক্ট এর
প্রকল্প পস্করচালক এ স্কব এম আর্াদ দসস্কমনাকর সোপস্কতত্ব ককরন।

একই দেনুযকত স্কবকককল অনুস্কষ্ঠত পুরিার স্কবতরণী অনুষ্ঠাকন স্কশক্ষা মন্ত্রনালকয়র মাননীয় উপমন্ত্রী মস্কহবুল হাসান দচৌধুরী প্রিান অস্কতস্কি স্কহকসকব
উপস্কিত দিকক স্কবচারককদর রাকয় স্কনব জাস্কচত দসরা ৩টি উদ্ভাবন পুরস্কৃত ককরন। প্রকল্প ৩টি হকলা:

1) Pollution Ink, Aeronautical Institute of Bangladesh (AIB)
2) Power Driven Fertilizer Scatter for Modern Agriculture,
Institute of Marine Technology, Sirajganj
3) Bangladesh Robot Force, Chattogram Polytechnic Institute
পুরিার স্কবতরণী অনুষ্ঠাকন স্কবকশষ অস্কতস্কি স্কহকসকব উপস্কিত স্কছকলন কাস্করগস্কর ও মাদ্রাসা স্কশক্ষা স্কবোকগর সস্কচব (রুটিন দাস্কয়ত্ব) এ.দক.এম. র্াস্ককর
দহাকসন ভুঞা এবং অনুষ্ঠানটি সোপস্কতত্ব ককরন কাস্করগস্কর স্কশক্ষা অস্কিদির এর মহাপস্করচালক রওনক মাহমুদ।
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