
চাাঁদ সলুতানা পরুস্কার পপললন  ড. হাললমা  
খাতুন 

গবফলণা, শক্ষা ও শশুাশবতে অনফদ্ে অফদ্াবনয স্বীকৃশত শববফ ‘চাাঁদ্ 

ুরতানা ুযস্কায ২০১৪’ পবরন ড. াশরভা খাতুন। শশু-শক্ষা, 
শশুবদ্য াঠ্েক্রভ াঠ্েফই ও শক্ষাদ্ান দ্ধশত শনবে ফেবয বাবয নেূব্জ 

বরও এখবনা শনজ শযভণ্ডবর শক্ষায আবরা ছশিবে মাবেন এই বালা 
সশনক। 

ফধুফায ধানভশিয ঢাকা আহ্ছাশনো শভন বফন অশডব াশযোবভ চাাঁদ্ 

ুরতানায শতবযাধান শদ্ফব অীশতয এই কভমফীবযয াবত ুযস্কায 

তুবর পদ্ন ঢাকা শফশ্বশফদ্োরবেয উাচামম অধোক ড. আআভ 

আবযশপন শশিক। ম্মাননা স্মাযক ও প্রতেেন-ত্র ছািাও ঢাকা 
শফশ্বশফদ্োরবেয ইনশিটিউ  অফ এডুবকন অোি শযাচম  (আইইআয) 

এয াবফক এই শযচারবকয াবত ুযস্কাবযয এক রাখ  াকায একটি 

পচক ও চাাঁদ্ ুরতানা যশচত গ্রন্থ তুবর পদ্ো ে। 



 

 

ঢাকা আহ্ছাশনো শভবনয পপ্রশবডন্ট কাজী যশপকুর আরবভয 

বাশতবে অনষু্ঠাবন অনোবনেয ভবধে উশিত শছবরন ফাাংরাবদ্ 

প্রবকৌর শফশ্বশফদ্োরবেয (ফবুে )-এয াবফক উাচামম ড. এভ এইচ 

খান, শভবনয শনফমাী শযচারক ড. এভ এহ্ছানযু যভান, প্রশক্ষণ ও 

উকযণ উন্নেন শফবাবগয পকা-অশডম বন য ভভতাজ খাতুন প্রভখু। 

জীফন াোবে এব ুযস্কায পবে শনবজয অশবজ্ঞতা প্রকা কবয ড. 

াশরভা খাতুন ফবরন, পকান বথ পমন আভায আভায অন্তবয শক্ষায 

আবরা ফাা ফাাঁবধ। ফণমভারায াত ধবয আশভ ৃশথফীয এত া থ 

শযভ্রভণ কবযশছ। পরী, শকট্ আয ফােযন না শিবে শশুবদ্য 

ফেফহৃত ব্দ শদ্বে ফণমভারা সতশয কবযশছ। প্রতোা কশয শক্ষায আবরাে 

পমন পদ্বয অাশন্ত, অনাৃশি এফাং অনাচাবযয পমবনা অফান ে। 
 

অনষু্ঠাবন ঢাকা শফশ্বশফদ্োরে উাচামম আবযশপন শশিক ফবরন, 



শযাংখোবনয শদ্ক শদ্বে আভাবদ্য শক্ষায ভান ফািবরও সনশতক ভাবন 

ফাবিশন। এই শদ্ক াবতই এখন ফবচবে পফশ গুরুে পদ্ো দ্যকায। 

শশুবদ্যবক পদ্ পপ্রবভয াংসৃ্কশত-পপ্রবভয শক্ষা শদ্বত বফ। আয এগুবরায 

ফশকছুই শুরু বত বফ প্রবতেবকয ঘবয ঘবয, শযফাবযয অবেন্তবয। প 

কাবজ আভযা মায মায অফিান পথবক এক একজন শক্ষবকয বূশভকা 
ারন কযবত াশয। 
 
ফাাংরাবদ্ব উানষু্ঠাশনক শক্ষা, ুশফধাফশিত ও শ্চাৎদ্ জনবগাষ্ঠীয 

জীফনভান উন্নেবন উদ্ভাফনীভরূক উকযণ উন্নেন, কামমক্রভ 

শযচারনা ফা গবফলণা এফাং কোন্সায ও এইড্ দ্যুাবযাগে ফোশধ 

প্রশতবযাধ-এয পক্ষবত্র উবেখবমা গে অফদ্াবনয স্বীকৃশত প্রদ্াবনয রবক্ষে 
ঢাকা আহ্ছাশনো শভন প্রোত উকযণ উন্নেনশফদ্ ও াক্ষযতা কুরী 
চাাঁদ্ ুরতানায স্মযবণ ২০০১ াবর চাাঁদ্ ুরতানা ুযস্কায প্রফতম ন কবয। 

এ মমন্ত এফ পক্ষবত্র অনফদ্ে অফদ্াবনয জনে ৮ জন ফেশি ও ৫টি 

প্রশতষ্ঠানবক চাাঁদ্ ুরতানা ুযস্কায প্রদ্ান কযা বেবছ। 
 

 
 
 
 
 


