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স্মারকঃ এনএইচআরবিবি/প্রপ্রস ধবজ্ঞ-২৩৯/১৩-১৪৫                                                              তাবরখঃ ০২ প্রেব্রুয়াধর ২০২৩ 

সংবাদ ববজ্ঞবি: 

মানবাবিকার কবমশননর সহায়তা চাইনেন চরম ববষনের বশকার প্রবতবন্ধী ব্যবিরা  

 

‘‘শত প্রততকূলতা ম াকাবেলা কবে তিব াবেে তলতিত পেীক্ষা  উত্তীর্ ণ হও াে পেও এেং সেকাতে চাকতেবত 10% প্রততেন্ধী 

মকাটা সংেতক্ষত থাকবলও প্রততেন্ধী ব্যতিবেেবক চাকতে মথবক েতিত কোে তেষ টি বেষবেে জন্ম মে  যা সংতেধাি পতেপন্থী ও 

 ািোতধকাে লঙ্ঘি”। সেকাতে প্রাথত ক তেদ্যালব ে 2020 সাবলে তেজ্ঞতিে তলতিত পেীক্ষা  উত্তীর্ ণ প্রততেন্ধী চাকতে প্রতযাশীের্ ০২ 

মেব্রু াতে ২০২৩ তাতেি জাতী   ািোতধকাে কত শবিে মচ ােোি ড. কা াল উতিি আহব ে-এে সাবথ সাক্ষাৎ কেবত আসবল এসে 

কথা েবলি ড. কা াল উতিি আহব ে। 

চাকতে প্রতযাশী প্রততেন্ধীবেে  বে মথবক কা াল মহাবসি তপ াস কবমশন মচ ােোিবক জািাি, সেকাতে প্রাথত ক 

তেদ্যালব ে তিব াবেে েলােল েত 14ই তডবসম্বে 2020 তাতেি প্রকাতশত হ । 37,574 জি প্রাথীবক সহকােী তশক্ষক পবে তিে ণাচি 

কো হ । এই তিব াবে িােী ও মপাষ্য মকাটা থাকবলও প্রততেন্ধীবেে জন্য মকাি মকাটা োিা হ তি। চাকতে প্রতযাশী আবেকজি জিাে 

সাজ্জাে মহাবসি সাজু জািাি, োংলাবেবশে সংতেধাবি প্রততেন্ধীবেে  ত তপতিব  পড়া জিবোষ্ঠীবেে জন্য োবেে তেবশষ ব্যেস্থা তিবত 

পােবে  ব ণ উবেি কো হব বি। প্রততেন্ধী হও া  স াবজে সুস্থ  ানুবষে  ত সহজ জীেিযাপি তাবেে পবক্ষ সম্ভে ি , অবিক 

প্রততকূলতা মপতেব  তাো উচ্চতশক্ষা অজণি কবে। এেপেও যতে তাো চাকতেে সুবযাে িা পা  তবে উচ্চতশক্ষা গ্রহবর্ তাো আগ্রহ হাতেব  

মেলবে এেং হতাশাগ্রস্ত হব  পড়বে। এ তােস্থা , প্রততেন্ধী মকাটা  চাকতেে সুবযাে প্রোবিে জন্য োতে জািাি তাো।  

কত শবিে মচ ােোি তাবেে েিব্য অতযন্ত সহানুভূততে সাবথ মশাবিি, তাবেে এ ি পতেতস্থততে জন্য দুঃি প্রকাশ কবেি 

এেং তাবেেবক স বেেিা জািাি। তততি েবলি, প্রততেন্ধী যাবত বেষবেে তশকাে িা হ  এেং মকািেক  ম াোতন্তবত িা পবড় মসটাই 

কত শি প্রতযাশা কবে। তাবেে অত বযাবেে তেষব  কত শি যথাযথ পেবক্ষপ গ্রহর্ কেবে েবল কত শবিে মচ ােোি তাবেেবক আশ্বস্ত 

কবেি।  
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