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‘প্রধানমন্ত্রী স্বর্ ণপদক ২০১৩ ও ২০১৪’ বিতরর্ অনুষ্ঠানন উপবিত শমধািী ও  কৃবত বেক্ষার্থী, বেক্ষক, অবভভািকিহ এ 

আনয়াজননর িনে িংবিষ্ট িকলনক আবম শুনভচ্ছা জানাবচ্ছ।  

মাৈ ণ আমানদর স্বাধীনতার মাি। আবম গভীর শ্রদ্ধার িনে মরণরর্ করবস িি ণকানলর িি ণনশ্রষ্ঠ িালাবল, জাবতর বপতা 

িেিন্ধু শেখ মুবজবুর রহমাননক। র্াঁর শনতৃনে মুবিযুদ্ধ কনর আমরা শপনয়বস স্বাধীন-িাি ণনভৌম িাংলানদে। মরণরর্ করবস জাতীয় 

ৈার শনতা, মহান মুবিযুনদ্ধর ৩০ লাখ েহীদ ও ২ লাখ বনর্ ণাবতত মা-শিাননক। 

বেক্ষনক্ষনত্র বিবননয়াগ শশ্রষ্ঠ বিবননয়াগ। জ্ঞানই একমাত্র িম্পদ র্া প্রনয়ানগ কনম না, িানে। ক্ষুধা ও দাবরদ্র্যমুি, উন্নত-

িমৃদ্ধ জাবত গঠনন বেক্ষার শকান বিকল্প শনই।  

দ্রুত পবরিতণনেীল ও প্রবতনর্াবগতামূলক বিনে বননজনদর অিিান সুিংহত করনত প্রনয়াজন একটি সুবেবক্ষত, দক্ষ ও 

পারদেী জননগাষ্ঠী । বিনের উন্নত শদেগুনলা বেবক্ষত ও দক্ষ জনেবির মাধ্যনমই বননজনদর উন্নয়ন অজণন কনরনস। শিই লক্ষয 

অজণনন আমরাও বেক্ষানক িান বদনয়বস িিার উপনর।  

সুবধবৃন্দ, 

জাবতর বপতার আজীিন লাবলত স্বপ্ন বসল ক্ষুধা-দাবরদ্র্যমুি, সুখী-িমৃদ্ধ শিানার িাংলা গনে শতালা। বতবন যুদ্ধবিধ্বস্ত 

িাংলানদনে ১৯৭২ িানল বেক্ষানক মানুনষর িাংবিধাবনক অবধকার বহনিনি স্বীকৃবত বদনয়বসনলন।  

বতবন ১৯৭২ িানল কুদরত-ই-খুদা বেক্ষা কবমেন গঠন কনরন। মুবিযুদ্ধকালীন সাত্রনিতন মওকুফ কনরন। হাজার 

হাজার বিধ্বস্ত স্কুল-কনলজ পুনগ ণঠন কনরন। নতুন নতুন বিদ্যালয় ও কনলজ ভিন বনম ণার্ কনরন।  

জাবতর বপতা শদনে উচ্চবেক্ষা প্রিার ও মাননান্নয়ননর লনক্ষয ১৯৭৩ িানল বিেবিদ্যালয় মঞ্জুরী কবমেন প্রবতষ্ঠা 

কনরবসনলন।  

জাবতর বপতা িনলবসনলন, ‘‘আমরা তাকানিা এমন এক পৃবর্থিীর বদনক, শর্খানন বিজ্ঞান ও কাবরগরী জ্ঞাননর 

বিমরণয়কর অগ্রগবতর যুনগ মানুনষর সৃবষ্ট ক্ষমতা ও বিরাট িাফল্য আমানদর জন্য এক েঙ্কামুি উন্নত ভবিষৎ গঠনন িক্ষম।’’ 

বকন্তু আমানদর দুভণাগ্য ১৯৭৫ িানলর ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুশক িপবরিানর হতযা করা হয়। বেক্ষােনন শননম আনি ৈরম 

চনরাজয। সাত্রনদর হানত তুনল শদওয়া হয় িইনয়র িদনল অস্ত্র। বিেবিদ্যালয়গুনলানত ৈনল অনস্ত্রর ঝনঝনাবন। শিেনজট 

অস্বাভাবিকভানি বৃবদ্ধ পায়। 

সুবধবৃন্দ,  

দীর্ ণ ২১ িসর পর ১৯৯৬ িানল আমরা রাষ্ট্র পবরৈালনার দাবয়ে শনওয়ার পর বেক্ষার উন্নয়নন কার্ ণকর পদনক্ষপ গ্রহর্ 

কবর। এরফনল মাত্র দু’িসনর িাক্ষরতার হার ৪৫ েতাংে শর্থনক বৃবদ্ধ শপনয় দাঁোয় ৬৫.৫ েতাংে। এ অজণননর স্বীকৃবত বহিানি 

িাংলানদে ‘ইউনননকা িাক্ষরতা পুরকার ১৯৯৮’ লাভ কনর। ষের্নন্ত্রর মাধ্যনম বিএনবপ-জামাত শজাট ২০০১ িানল ক্ষমতায় 

আনি। িাক্ষরতার হার ২০ েতাংে কনম ৪৪ েতাংনে শননম আনি।  

২০০৯ িানল আমরা িরকার গঠন কবর। বেক্ষাখানতর উন্নয়নন ব্যাপক কম ণসূচবৈ গ্রহনর্র ফনল িতণমানন িাক্ষরতার হার         

৭১ েতাংনে উন্নীত হয়। আমরা ২০১০ িানল যুনগাপনর্াগী জাতীয় বেক্ষানীবত প্রর্য়ন কনর তা িাস্তিায়ন কনর র্াবচ্ছ। 



 

িতণমান িরকার ২০১০ িাল শর্থনক মাধ্যবমক পর্ ণন্ত সাত্র-সাত্রীনদর মনধ্য বিনামূনল্য পাঠ্যপুস্তক বিতরর্ শুরু কনর। এ 

িসর ১লা জানুয়াবর ৩৬ শকাটি ২১ লাখ ৮২ হাজার ২৪৫টি পাঠ্যপুস্তক বিতরর্ করা হয়। গত আট িসনর িি ণনমাট প্রায় ২২৫ 

শকাটি ৪৩ লাখ ১ হাজার ১২৮টি িই বিতরর্ করা হনয়নস।  

২০১৫-১৬ অর্থ ণিসনর প্রর্থম শশ্রর্ী শর্থনক বিবগ্র পর্ ণন্ত ১ শকাটি ৭২ লাখ ৯৩ হাজার ১১৮ জন বেক্ষার্থীর মনধ্য শমধাবৃবি 

ও উপবৃবি বিতরর্ করা হনয়নস। 

মধ্যবিি ও বনম্নবিি শসনল-শমনয়নদর ৬ষ্ঠ শশ্রবর্ শর্থনক বিেবিদ্যালয় পর্ ণন্ত উচ্চবেক্ষায় িহায়তা প্রদাননর জন্য এক 

হাজার শকাটি টাকা বিি মাবন বদনয় ‘প্রধানমন্ত্রীর বেক্ষা িহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড’ গঠন করা হনয়নস।  

২০০৯ িাল শর্থনক এ পর্ ণন্ত ৩১ হাজার ১৩১টি বেক্ষা প্রবতষ্ঠানন কবম্পউটার ল্যাি ও মাবিবমবিয়া ক্লািরুম িাপন করা 

হনয়নস।  

২০০৯ শর্থনক এ পর্ ণন্ত ৩৬৫টি কনলজ িরকাবরকরর্ করা হনয়নস। প্রবতটি  উপনজলায় একটি কনর িরকাবর স্কুল ও 

কনলজ প্রবতষ্ঠা করা হনি।  

২০০৯ িানল শদনে শমাট িরকাবর শমবিনকল কনলনজর িংখ্যা বসল ১৪টি র্া িতণমানন ৩৬ টিনত উন্নীত হনয়নস। 

শিিরকাবর পর্ ণানয় শমবিনকল কনলনজর িংখ্যা ৬৯টি। িরকাবর-শিিরকাবর বমনল শিন্টাল কনলনজর িংখ্যা ২৮টি। 

আমানদর িরকানরর বনরলি প্রনৈষ্টায় বিোল িমুদ্র্ এলাকায় এখন িমুদ্র্িম্পদ আহরনর্র পর্থ সুগম হনয়নস। আমরা 

কক্সিাজানর িমুদ্র্ গনিষর্া ইনবস্টটিউট গনে তুনলবস। শিখানন িমুদ্র্িম্পদ গনিষর্ার জন্য িী এযাকুবরয়াম চতবর করা হনি। 

রূপপুর পারমার্বিক বিদুযৎ শকন্দ্র বনম ণানর্র কাজ ৈলনস।  িেিন্ধু স্যানটলাইট উৎনক্ষপন করা হনি। এজন্য আমানদর প্রনয়াজন 

দক্ষ, উদ্ভািন জ্ঞানিম্পন্ন ও প্রবেবক্ষত জনিল।  

সুবধমন্ডলী, 

উচ্চবেক্ষা প্রিানর িরকার বনরলিভানি কাজ কনর র্ানচ্ছ। আমরা ২০০৯ িাল শর্থনক এ পর্ ণন্ত ১১টি নতুন পািবলক 

বিেবিদ্যালয় প্রবতষ্ঠা কনরবস এিং ৪৪টি নতুন শিিরকাবর বিেবিদ্যালয় িাপননর অনুনমাদন শদওয়া হনয়নস। িতণমানন পািবলক 

বিেবিদ্যালনয়র িংখ্যা শমাট ৪২টি এিং শিিরকাবর বিেবিদ্যালনয়র িংখ্যা ৯৫টি। 

ৈট্টগ্রাম ও রাজোহীনত দু’টি নতুন শমবিনকল বিেবিদ্যালয় প্রবতষ্ঠার কাজ ৈলনস। শর্িি শজলায় বিেবিদ্যালয় শনই, 

শিিি শজলায় একটি কনর িরকাবর িা শিিরকাবর বিেবিদ্যালয় প্রবতষ্ঠা করা হনি।  

শিিরকাবর বিেবিদ্যালয়িমূনহর প্রোিবনক ও একানিবমক কার্ ণক্রম গবতেীল করার লনক্ষয ২০১০ িানল শিিরকাবর 

বিেবিদ্যালয় আইন পাে করা হয়।  

বিেবিদ্যালয়িমূনহ বিেমাননর বেক্ষা ও গনিষর্ার সুনর্াগ সৃবষ্ট করার লনক্ষয িরকার ও বিে ব্যাংনকর িহনর্াবগতায় 

৮.১ শকাটি িলার ব্যনয় ‘উচ্চবেক্ষা মাননান্নয়ন প্রকল্প’ (HEQEP) বিেবিদ্যালয় মঞ্জুরী কবমেন িাস্তিায়ন করনস। এই 

প্রকনল্পর আওতায় শশ্রবর্কক্ষ উন্নয়ন, বেক্ষক প্রবেক্ষর্, কাবরকুলাম উন্নয়ন, ল্যািনরটবর উন্নয়ন, চিজ্ঞাবনক গনিষর্ার জন্য 

অতযাধুবনক র্ন্ত্রপাবত িংগ্রহ, লাইনেবর উন্নয়ন এিং কযাম্পাি শনটওয়াকণ প্রবতষ্ঠা করা হনচ্ছ। 

উচ্চবেক্ষা মাননান্নয়ন প্রকনল্পর আওতায় Bangladesh Research and Education Network (BdREN) 

প্রবতষ্ঠা করা হনয়নস। এই শনটওয়ানকণর মাধ্যনম শদনের িকল বিেবিদ্যালনয় উচ্চগবতর বনরবিবচ্ছন্ন ইন্টারননট িংনর্ানগর কাজ 

শুরু হনয়নস। ফনল বিেজ্ঞান ভান্ডানরর িনে বেক্ষক-বেক্ষার্থী এিং গনিষকনদর িংনর্াগ িাপন ও তনের আদান-প্রদান 

িহজতর হনি। উচ্চবেক্ষা ও গনিষর্ার শক্ষত্র আরও প্রিাবরত হনি। িকল বিেবিদ্যালনয় বিবজটাল লাইনেবর প্রবতষ্ঠার কাজ 

ৈলনস।  

আমরা বিেিবিদ্যালয়িমূনহর মান বৃবদ্ধ ও জিািবদবহতা বনবিত করার লনক্ষয উচ্চবেক্ষা কবমেন প্রবতষ্ঠা করার 

নীবতগত বিদ্ধান্ত বননয়বস। র্ার দাবয়ে হনি বেক্ষা এিং গনিষর্ার মাননক আন্তজণাবতক মানন উন্নীত করা।  

শদনের বেক্ষা প্রবতষ্ঠানিমূনহ মানিম্মত বেক্ষা প্রদাননর লনক্ষয প্রনয়াজনীয় অিকাঠানমা, একানিবমক ভিন, শহানস্টল, 

লাইনেবর, ল্যািনরটবর প্রবতষ্ঠা এিং চিজ্ঞাবনক র্ন্ত্রপাবত-রািায়বনক উপকরর্, িই-জান ণাল ইতযাবদ বেক্ষা উপকরর্ িরিরাহ বৃবদ্ধ 

করা হনয়নস। 

বিপুল জননগাষ্ঠী, িীবমত িম্পদ, কৃবষ জবমর অপ্রতুলতার মনধ্য আমানদর শটকিই উন্নয়ন বনবিত করনত হনি। খাদ্য 

বনরাপিা বিধান, স্বািযনিিা বনবিত, কৃবষ উৎপাদন বৃবদ্ধ করনত হনি। তাই গনিষর্ার শকান বিকল্প শনই।  



 

বপ্রয় কৃতী বেক্ষার্থীবৃন্দ, 

আজনকর এই অনুষ্ঠানন ২৩৩ জন শমধািী ও কৃতী সাত্র-সাত্রী স্বর্ ণপদক শপনয়নসা।  শতামানদর জানাই আন্তবরক 

অবভনন্দন। 

শতামানদর এই িাফনল্য শতামানদর অবভভািক ও বেক্ষকবৃন্দ শগৌরিাবিত হনয়নসন। শতামানদর কানস শদে ও জাবতর 

প্রতযাো অননক শিবে। 

আবম আো কবর, মুবিযুনদ্ধর শৈতনানক ধারর্ কনর এনদনের গবরি-দুুঃখী মানুনষর কল্যানর্, তাঁনদর অর্থ ণননবতক ও 

িামাবজক মুবির জন্য শতামানদর শমধানক কানজ লাগানি। বিজ্ঞান ৈৈ ণা ও গনিষর্ায় মননর্াগী হনি। 

শকান বেক্ষার্থী র্ানত বিপর্থগামী হনয় জবেিানদ জবেনয় না পনে শিবদনক বেক্ষক ও অবভভািকনদর িতকণ দৃবষ্ট বদনত 

হনি। 

িম্মাবনত বেক্ষকমন্ডলী, 

আপনারা জাবতর বিনিক এিং মানুষ গোর কাবরগর। বিেবিদ্যালনয়র বেক্ষার গুর্গত মাননান্নয়নন িিনৈনয় িে 

ভূবমকা আপনানদর। িকল প্রকার প্রভাি ও িংকীর্ ণতার ঊনধ্বণ শর্থনক এিং শদোেনিানধ উদু্বদ্ধ হনয় আপনারা উচ্চবেক্ষা ও 

উচ্চতর গনিষর্ার মাধ্যনম প্রবতবনয়ত জ্ঞাননর নতুন বদগন্ত উনমাৈন করনিন। প্রবতনর্াবগতামূলক বিনে শর্াগ্য শনতৃেদানন িক্ষম 

নতুন প্রজম চতবরনত ভূবমকা রাখনিন।  

সুবধমন্ডলী, 

িাংলানদে আজ বিনে উন্নয়ননর শরাল মনিল। আমরা এমবিবজ িফলভানি অজণন কনরবস। এিবিবজ অর্থ ণাৎ শটকিই 

উন্নয়ননর লক্ষযমাত্রা িাস্তিায়ননর পনর্থ এবগনয় র্াবচ্ছ। 

শদনে গর্তন্ত্র ৈৈ ণা ও সুোিন অব্যাহত শরনখ সুবেক্ষার মাধ্যনম শদনের জনগর্নক দক্ষ মানিিম্পনদ রূপান্তবরত কনর 

২০২১ িানলর মনধ্য আমরা মধ্যম আনয়র শদে এিং ২০৪১ িানলর মনধ্য উন্নত িমৃদ্ধ শদনে পবরর্ত হি, ইনোআল্লাহ। 

িকলনক ধন্যিাদ। 

শখাদা হানফজ। 

জয় িাংলা, জয় িেিন্ধু 

িাংলানদে বৈরজীিী শহাক। 

... 


