দেশের া া প্রাশে অসা ররক/প্ররিরক্ষা দক্ষশের অ শ

টি ি দকন্দ্র য়

রিেযালয় স্থাপশ র অ শ াে রেল দকন্দ্র য়

রিস া
য়ারেরি,

ার্চ,

প্ররাররন্ত্ররৡ শ্রী ররেন্দ্র মরাদিে ম ৌেদিরযে অর্থনরদযক দিরয়ক মকন্দ্ররৡয় রদন্ত্ররদরদয
িরৢরিারেে বিঠরক মিরেে রারা প্রারে অরারদেক/প্রদযেক্ষা মক্ষরেে অররৡরর র৸র৳টি
রযরৢ র মকন্দ্ররৡয় দিিোলয়

া ররে অররৢররাির দিরয়রে| মকন্দ্ররৡয় দিিোলয়গুদলে দেক্ষাে

গুণরার ও অরারােণ ফলাফরলে জরে এই রেররে দিিোলয়

া ররে দিরের

চাদিিাে প্রদয লক্ষে মেরেই এই উরিোগ|
মকন্দ্ররৡয়

দিিোলয়

রং াররে

দরয়র

অররৢরায়রৡ

প্র াদিয

র৸র৳টি

রযরৢ র

মকন্দ্ররৡয়

দিিোলরয়ে জরে রিথররাট প্রকল্প েেচ র৴র৴র৹র৳ মকাটি টাকা|
রযরৢ র এই মকন্দ্ররৡয় দিিোলয়গুদল মোলা িরি প্রর্র মেণরৡ মর্রক
এিং এে জরে র৹র৸র৳টি

ায়রৡ

রৣণথাঙ্গ দিিোলরয়

দেণয িরি, যযদিরর দিদরন্ন

রিে প্ররয়াজর িরি| এে রররে র৵৯র৳র৳টি িরি দেক্ষরকে
দেক্ষরকে

রথে িরয় প্রদয ক্লারর
রথারয়ে র৷র৳র৳র৳

ায়রৡ

ি এিং র৴র৴র৳র৳টি িরি অ-

ি| রযরৢ র এই মকন্দ্ররৡয় দিিোলয়গুদল রের রম্পরৣণথ রূর

িযথ রারর মকন্দ্ররৡয় দিিোলরয়

রথে

ি ররদি কো িরি| দিিোলয়গুদলরয প্রদযিেে একটি

করে উঁচরৢ ক্লার মরাগ িরি এিং এরারি রের দ্বািে মেণরৡ
িরৢ’টি োোররৢক্ত

ঞ্চর মেণরৡ

াঠেয প্রায় র৴র৵ লক্ষ োেোেরৡে

কারথকে িরি, যের
াো াদে আেও প্রায়

র৸র৳,র৳র৳র৳ োেোেরৡরক একই গুণরার রম্পন্ন দেক্ষািার কো রম্ভি িরি|
রযরৢ র এই মকন্দ্ররৡয় দিিোলয়গুদল উচ্চ গুণরার রম্পন্ন দেক্ষাে প্ররয়াজররৡয়যা

রৣেণ

কেরি এিং রংদিি মজলাগুদলরয িরিাে

ালর

া রকােরৡ দেক্ষা প্রদযষ্ঠাররে ররৣ দরকা

কেরি|
মকন্দ্ররৡয়

দিিোলরয়ে

প্ররার উরেেে

িরে প্রদযেক্ষা

মক্ষরেে

ও

আরা-রারদেক

িাদিররৡে করীরি মকন্দ্ররৡয় রেকাদে করথচােরৡরিে রররে রাো িিদলররাগে কাজ করের,
যারিে মেরলরররয়রিেরক একটি রারােণ করথরদরৣ চে দেক্ষািাররে িেি া কো| িযথ রারর
মকন্দ্ররৡয় দিিোলয় রং াররে অররৡরর রােরযে িাইরে ররকা, কাঠরান্ডরৢ ও মযরিোরর
দযরটি দিিোলয় রি র৴র৴র৷র৵টি মকন্দ্ররৡয় দিিোলয় চালরৢ আরে|
মকন্দ্ররৡয় দিিোলয়গুদলরক

দেকাঠাররা, দেক্ষণ রং ার,

াঠক্রর ও দেক্ষাে িক্ষযাে

দরদেরে মিরেে রররে আিেথ দিিোলয় দিরররি দিরিচরা কো িয়| আে আিেথ
দিিোলয় দিরররি মকন্দ্ররৡয় দিিোলয়গুদল মর রাোিাদিকরারি অরারােণ দেক্ষাে

িক্ষযাে প্রিেথর কেরে, মকন্দ্ররৡয় ররেদেক্ষা
ও দ্বািে মেণরৡে

রথরিে (দর.দি.এর.ই.)

েরৡক্ষাে ফলাফল মর্রকই যা স্পি|

দেচাদলয িের

