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ইন্টারেযািোল র্েফাত্বরন্স অে শিজত্বেি অযান্ড মযাত্বেজত্বমন্ট (আইশিশিএম) ২০১৯ 
এর নপ্রাগ্রাম নেয়ার এর উত্বদযািা ে. নমাহাম্মদ মামুে হাশিি। শ:শে ব্র্যার্ শিজত্বেি 
সু্কল (শিশিএি), ব্র্যার্ ইউশেভাশিকশট, িাংলাত্বদি এর িহত্ব াগী অযযাপর্। আজ ২৫ 
এশপ্রল ঢার্ার ওত্বয়শিত্বে শুরু হত্বে দুই শদেিযাপী এই ইন্টারেযািোল র্েফাত্বরন্স। 
আত্বয়াজেশট শেত্বয় িাংলা শিশিউত্বের মুত্বিামুশি হত্বয়শিত্বলে ে. নমাহাম্মদ মামুে 
হাশিি।  

 
প্রশ্ন  আইশিশিএম ২০১৯- এ নর্াে শিষয়গুত্বলা প্রাযােয পাত্বে?  
আইশিশিএম ২০১৯  িত্বম্মলত্বের শিম হল িযিিায় ও পশরোলোয় শিল্পশভশির্ নলািাল শরিােক নিন্ডি। িাশিজয ও 
িযিস্থাপো শিষয়র্ গত্বিষোপত্র এই িত্বম্মলত্বে উপস্থাপে র্রা হত্বি। 
প্রশ্ন  আপোরা এই িত্বম্মলেত্বর্ শিক্ষািকী -গ্রযাজুত্বয়ট ও গত্বিষর্ত্বদর শমলেত্বমলা িলত্বিে, এই শিষত্বয় শিস্তাশর:  শদ 
িলত্ব:ে।  
িত্বম্মলত্বের মূল উত্বেিয হত্বলা িযিিায় ও িযিস্থাপোর নক্ষত্বত্র িাম্প্রশ:র্ অগ্রগশ: শেত্বয় শিক্ষাশিদ ও গত্বিষর্ত্বদর 
জেয যারিা শিশেময় ও আত্বলােোর এর্শট নফারাম ত:শর র্রা। শিশভন্ন নদি নিত্বর্ ৪০ জে শিত্বদশি প্রশ:শেশযিহ 
২৫০ জে অংিগ্রহি র্রত্বিে এই িত্বম্মলত্বে। 
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প্রশ্ন  িত্বম্মলত্বে নর্াে নদি নিত্বর্ র্:জে শিত্বদশি শিক্ষর্-গত্বিষর্ অংি শেত্বেে?  
শিশভন্ন মহাত্বদত্বির শিশভন্ন নদি নিত্বর্ - :াইওয়াে, মালত্বয়শিয়া, ইত্বদাত্বেশিয়া, শিঙ্গাপুর, িাইলযান্ড, োইত্বজশরয়া, 
ভার:, িুইত্বেে, র্াোো,  ুিরাজয নিত্বর্ শিক্ষর্রা অংি শেত্বেে। 
প্রশ্ন  ‘ইন্ডাশি টর্’ এ র্ারা িার্ত্বিে এিং র্ী শিষত্বয় র্িা িলত্বিে? 
উত্বেিত্ব াগযিংিযর্ শিক্ষাশিদ এিং  শিল্পপশ:গি এই  িত্বম্মলত্বে অংিগ্রহি র্রত্বিে। নিটার শিজত্বেি গভত্বেকন্স 
(শিশিশজ) শিঙ্গাপুর নিত্বর্ িাঞ্জীভ গািাশে, এশি আই শলশমত্বটে এর িযিস্থাপো পশরোলর্ এম. আশেি উদ নদৌলা, 
আবু্দল নমাত্বেম গ্রুত্বপর  নেপুশট মযাত্বেশজং শেত্বরক্টর (শেএমশে) এএিএম মাইেউেীে নমাত্বেম, ব্র্যার্ িযাংত্বর্র 
মযাত্বেশজং শেত্বরক্টর নিশলম আর এফ হুত্বিইে, রাোর অত্বটাত্বমািাইলি এর নেয়ারমযাে হাশফজুর রহমাে িাে,  আই 
শপ শেশি ফাইেযান্স শলশমত্বটে এর িযিস্থাপো পশরোলর্ ও শিইও নমাশমেুল ইিলাম এিং শমউেুয়াল িাি িযাংত্বর্র 
িযিস্থাপো পশরোলর্ ও শিইও আশেি এ িাে আিত্বিে। 
প্রশ্ন  এই আত্বয়াজে নিত্বর্ প্রাশি?  
আমাত্বদর প্রযাে উত্বেিয শিক্ষাশিদ এিং শিল্পিযশিত্বের মত্বযয এর্শট নেটওয়ার্ক স্থাপে র্রা। ি:কমাত্বে আমাত্বদর 
নদত্বি এমে নর্াে উত্বেিত্ব াগয প্লাটফমক নেই ন িাত্বে এই দুশট দল এর্শট নেটওয়াত্বর্ক ইন্টারঅযাক্ট র্রত্ব: পাত্বর 
এিং শিল্প প্রশ:ষ্ঠােগুত্বলা আমাত্বদর শিক্ষািকীত্বদর আন্তজকাশ:র্ িত্বম্মলত্বের িুত্ব াগ শদত্ব: পাত্বর। আমরা এই নক্ষত্বত্র 
অগ্রিী ভূশমর্া পালে র্রত্ব: োই। আমাত্বদর মূল দৃশি শিশ্বায়ত্বে। শিশ্বিযাপী িাজাত্বর প্রশ:ত্ব াশগ:া  নমার্াত্বিলায় 
আমাত্বদর িাত্রত্বদর প্রস্তু: র্রত্ব: োই আমরা। এর্াত্বেশমর্ ও শিল্প িংত্ব াগত্বর্ উৎিাশহ: র্রার জেয, আমরা 
আমাত্বদর শিক্ষাত্বর্  শিল্পত্বর্শির্ র্রত্ব: োই। এ িির আমাত্বদর শিল্পত্বর্শির্ শিম হল িযিিায় ও পশরোলোয় 
শিল্পশভশির্ নলািাল শরিােক নিন্ডি। িযিিা ও িযিস্থাপোত্ব: পরি:কী শিল্প শিপ্লত্বির শদত্বর্ অগ্র াত্রার জেয আমাত্বদর 
িীষক প কাত্বয়র র্ত্বপকাত্বরট নে:ৃে ও শিক্ষাশিদত্বদর প্রত্বয়াজে। 
প্রশ্ন  ভশিষয: পশরর্ল্পো ও প্র:যািা িম্পত্বর্ক  শদ িলত্ব:ে। 
মাশর্কে  ুিরাত্বে শিল্পপ্রশ:ষ্ঠােগুত্বলা এ যরত্বের িত্বম্মলে আত্বয়াজে র্ত্বর এিং শিক্ষাশিদরা অংিগ্রহি র্ত্বরে। এশট 
আমাত্বদর শিশ্বাি ন , শের্ট ভশিষযত্ব: আমাত্বদর শিল্পপশ: এিং র্ত্বপকাত্বরট নে:ারা এই িত্বম্মলেগুশল িংগশি: 
র্রার  উত্বদযাগ গ্রহি র্রত্বিে। আশম মত্বে র্শর এই র্েফাত্বরত্বন্সর মাযযত্বম আমরা ্ােশেভকর িমাজ শেমকাত্বির 
মূলযত্বিায ত:শর র্রত্ব: পাশর। িমাত্বজর উন্নয়ে শিল্প ও শিক্ষাংগত্বির ন ৌি প্রত্বেিার উপর শেভকর র্ত্বর। 

 


