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মবসমিল্লামহর রাহিামের রামহি  

সম্মামেি সভাপমি,  

সহকিীবৃন্দ,  

সংসে সেস্যগর্,  

মিমপএ-৫ প্রাপ্ত গগাপালগঞ্জ গিলার গির্াবী ছাত্র-ছাত্রীগর্,  

উপমস্থি সুমর্িন্ডলী।  

আসসালামু আলাইকুি।  

ঢাকাস্থ গগাপালগঞ্জ গিলা সমিমি আয় ামিি ২০১২ সায়লর এসএসমস, এইচএসমস ও সিিায়ের পরীক্ষা  গগাপালগঞ্জ 

গিলার মিমপএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীয়ের সংবর্ ণো ও বৃমত্ত প্রোে অনুষ্ঠায়ে উপমস্থি সকলয়ক শুয়ভচ্ছা িাোমচ্ছ।  

মেমক্ষি িামি ছাড়া গেে উন্নি হ  ো। িামির মপিা বলয়িে ‘গসাোর বাংলা গড়য়ি হয়ল গসাোর িানুষ চাই'। আি 

আিার সািয়ে গে সকল গির্াবী মুখ আমি গেখয়ি পামচ্ছ, গিািরাই গসই গসাোর িানুষ। গিািরাই গয়ড় তুলয়ব সমৃদ্ধ বাংলায়েে। এ 

মপ্র  িাতৃভূমিয়ক গিািরাই এমগয়  মেয়ব আরও সািয়ের মেয়ক। মবশ্বসভা  প্রমিমষ্ঠি করয়ব িে ণাোপূর্ ণ আসয়ে।  

সুমর্িন্ডলী,  

সব ণকায়লর সব ণয়েষ্ঠ বাঙামল, িামির মপিা বঙ্গবন্ধু গেখ মুমিবুর রহিাে সদ্য স্বার্ীে গেয়ের মেক্ষা ব্যবস্থা  আমূল 

পমরবিণে আেয়ি গচয় মছয়লে। মিমে ‘কুেরি-ই-খুো মেক্ষা কমিেে' গঠে কয়রে। প্রাথমিক মেক্ষায়ক অববিমেক কয়রে। প্রাথমিক 

মেক্ষকয়ের চাকুমর িািী করর্ কয়রে। িাঁর সায়ড় মিে বছয়রর সরকায়র মিমে গেয়ের মেক্ষা ব্যবস্থায়ক গঢয়ল সািায়ি 

গচয় মছয়লে।  

আিরা িামির মপিার প্রেমে ণি পয়থই গেয়ের মেক্ষা খায়ির উন্ন য়ে কাি কয়র োমচ্ছ। '৯৬ এর সরকায়রর সি  অধ্যাপক 

োিসুল হক-এর গেতৃয়ে ‘কুেরি-ই-খুো মেক্ষা কমিেয়ে'র আয়লায়ক আিরা একটি মেক্ষা কমিেে গঠে কয়রমছলাি। মবএেমপ-

িািাি গিাট সরকায়রর আিয়ল গস মেক্ষােীমি ভূন্ম ি হ । এবার োম েরহণহয়র্র পর আিরা একটি আনিমেক, মবজ্ঞােসম্মি ও 

যুয়গাপয়োগী িািী  মেক্ষােীমি প্রর্ ে কয়রমছ। োর সুফল গেয়ের িেগর্ ইয়িািয়ধ্য গপয়ি শুরু কয়রয়ছ।  

সুমর্িন্ডলী,  

আিরা প্রাথমিক সিাপেী, গিএসমস ও গিমিমস পরীক্ষা চান্ কয়রমছ। বছয়রর প্রথি মেয়ে মেক্ষাথীর হায়ি তুয়ল মেমচ্ছ 

মবোমূয়ে রমঙে পাঠ্যবই। এছাড়াও মবমভন্ন র্রয়ের মেক্ষা উপকরর্ সরবরাহ করা হয়চ্ছ। এর ফয়ল মেক্ষাথীয়ের গলখাপড়ার প্রমি 

আরহণহ বাড়য়ছ। িারা মবদ্যাল মূখী হয়চ্ছ।  

মেক্ষাথীরা োয়ি মুমিযুয়দ্ধর গচিো, আিায়ের হািার বছয়রর বীরেগাঁথা এবং ইমিহাস, ঐমিহয ও সংস্কৃমি সম্পয়কণ 

র্ারর্া গপয়ি পায়র গসিন্য আিরা পাঠ্যপুস্তয়ক মুমিযুয়দ্ধর প্রকৃি ইমিহাস সংয়োিে কয়রমছ। মবএেমপ-িািাি গিাট পাঠ্যপুস্তয়ক 

মবকৃি ইমিহাস ছামপয়  গকািলিমি মেক্ষাথীয়ের মবভ্রান্ত কয়রমছল।  

 মেক্ষায়ক্ষয়ত্র আিরা গিন্ডার ববষম্য মবয়লাপ কয়রমছ। েিকরা ৪০ ভাগ মেক্ষাথীয়ক উচ্চ িাধ্যমিক পে ণা  পে ণন্ত উপবৃমত্ত 

গেও া হয়চ্ছ। এর িয়ধ্য ৩০ েিাংে োরী। আিরা অটিমিক ও প্রমিবন্ধী মেশুর ভমিণয়ি গকাটা মের্ ণারর্ কয়র িায়ের িন্য একীভূি 



মেক্ষার সুয়োগ সৃমি কয়রমছ। পাবমলক-প্রাইয়ভট পাট ণোরেীয়পর আওিা  প্রর্ােিন্ত্রীর মেক্ষা সহা িা ফাউয়ন্ডেে িহমবল গঠে করা 

হয় য়ছ। মসি িামে মহয়সয়ব এ িহমবয়ল ১ হািার গকাটি টাকা বরাদ্দ গেও া হয় য়ছ।  

সুমর্িন্ডলী,  

গেয়ের ক্রিবর্ ণিাে মেক্ষাথীর সংখ্যা মবয়বচো  গিলা েহয়র অবমস্থি ৮৩টি সরকামর িাধ্যমিক মবদ্যালয়  ২  মেফট চান্ 

করা হয় য়ছ। এ সকল মবদ্যালয়  পাঠোয়ের লয়ক্ষয প্রা  ২ হািার মেক্ষক মেয় াগ গেও া হয় য়ছ। আিরা ১৬২৪টি গবসরকামর 

মেক্ষা প্রমিষ্ঠােয়ক এিমপওভুি কয়রমছ।  

েহর ও রহণািাঞ্চয়লর মেক্ষার ববষম্য দূর করার লয়ক্ষয আিরা সরকামর উচ্চ মবদ্যাল  গেই এিে ৩০৬টি উপয়িলা  

কমম্পউটার োব ও মবজ্ঞাোগারসহ িােসম্মি একটি কয়র আনিমেক িয়িল উচ্চ মবদ্যাল  স্থাপে করমছ। উচ্চ মেক্ষার ববষম্য 

কিায়ি গেয়ের মবমভন্ন প্রায়ন্ত মবশ্বমবদ্যাল  স্থাপে করা হয় য়ছ।  

আি গেয়ের প্রমিটি ইউমে ে িথ্য গসবা গকয়ের িাধ্যয়ি িেগর্ মেয়ির এলাকা  বয়স মেক্ষাসহ গে গকাে িথ্য মেমিয়ষই 

সংরহণহ করয়ি পারয়ছে। মেক্ষা গবাি ণগুয়লায়ি অে-লাইে গরমিয়েেে ও ফরি মফল-আপ এর কাি শুরু হয় য়ছ। মেক্ষা প্রমিষ্ঠায়ে 

ভমিণ, এ সংক্রান্ত োবিী  িথ্য এবং পাবমলক পরীক্ষার ফলাফল গিাবাইল গফাে বা ইন্টারয়েয়টর িাধ্যয়ি পাও া োয়চ্ছ। ফয়ল 

সি  ও অথ ণ দুই-ই সাে  হয়চ্ছ।  

এসএসমস, এইচএসমস পরীক্ষার ফলাফল ৯০ মেয়ের পমরবয়িণ ৬০ মেয়ে প্রকাে করা হয়চ্ছ। গেয়ের ২০ হািার ৫০০টি 

মেক্ষা প্রমিষ্ঠায়ে িামিমিমি া ক্লাস-রুি বিমর করা হয় য়ছ। ৬৪ টি গিলা সেয়রর ১২৮ টি সরকামর িাধ্যমিক মবদ্যাল সহ গেয়ের 

প্রা  ১৮০০ মেক্ষা প্রমিষ্ঠায়ে কমম্পউটার োব স্থাপে করা হয় য়ছ। প্রাথমিক ও িাধ্যমিক স্তয়রর পাঠ্যপুস্তকগুয়লা মেয়  ই-বুক বিমর 

করা হয় য়ছ।  

মেক্ষাথীয়ের পাঠোয়ের িাে বৃমদ্ধ করয়ি মেক্ষকয়ের প্রমেক্ষয়র্র উপর আিরা গিার মেয় মছ। গমর্ি ও ইংয়রমি মবষয়  

মপমছয়  পড়া মেক্ষাথীয়ের িন্য অমিমরি ক্লাস গেও ার ব্যবস্থা করা হয় য়ছ। মবগি এসএসমস ও এইচএসমস পরীক্ষার ফলাফয়ল 

আিরা এর প্রমিফলে গেখয়ি পামচ্ছ। সারা গেয়ে পায়ের হার গবয়ড়য়ছ। ভাল গরিায়ির সংখ্যা গবয়ড়য়ছ।  

মিমপএ-৫ প্রাপ্ত মপ্র  ছাত্র-ছাত্রীগর্,  

আি োরা সংবর্ ণো পাচ্ছ, বৃমত্ত পাচ্ছ গিািায়ের িন্য রইল আিার প্রার্ঢালা অমভেন্দে। গিািরা গির্াবী। গিািায়ের এই 

সাফয়ে একমেয়ক গেিে গিািায়ের িািা-মপিা, মেক্ষকিন্ডলী গগৌরবামিি হয় য়ছে গিিমে গেেবাসীও আোবােী হয় য়ছ।  

আমি আো করব, এসএসমস ও এইচএসমস'গি গিািরা গেিে কৃমিয়ের স্বাক্ষর গরয়খয়ছা গিিমে উচ্চ মেক্ষার গক্ষয়ত্রও 

গির্ার স্বাক্ষর রাখয়ব। ভমবষ্যৎ কি ণিীবয়েও গির্া, গেেয়প্রি ও িযাগ-মিমিক্ষার িাধ্যয়ি গেে ও িামির কোয়র্ মেয়িয়েরয়ক 

মেয় ামিি করয়ব। মেক্ষার িন্য গে অথ ণ সরকার মেক্ষাপ্রমিষ্ঠায়ে খরচ করয়ছ িা এয়েয়ের কৃষক-েমিয়কর ঘাি ও রয়ির উপািণে। 

গসিন্য গিািায়ের প্রকৃি মেক্ষা অিণয়ের িাধ্যয়ি গেয়ের গরীব-দুখী িানুয়ষর পায়ে োড়ায়ি হয়ব। িায়ের মুয়খ হামস গফাটায়ি হয়ব।  

িামির মপিার িন্মভূমি গগাপালগঞ্জ গিলার গে সকল উয়োিা এ অেন্য অনুষ্ঠায়ের আয় ািে কয়রয়ছে িায়েরয়ক আমি 

র্ন্যবাে িাোই। এই সংবর্ ণো ও স্বীকৃমি মেক্ষাথীয়ের সমৃদ্ধ আগািীর পথ মবমেি ণার্ করয়ব-এ প্রিযাো করমছ।  

সিায়ির গুর্গি পমরবিণয়ে সরকায়রর পাোপমে আমি গেয়ের সকল সয়চিে োগমরক সিািয়ক এমগয়  আসার আহবাে 

িাোই। িামির মপিা ক্ষুর্া, োমরদ্র্য ও মেরক্ষরিামুি উন্নি-সমৃদ্ধ বাংলায়েে গড়ার স্বপ্ন গেখয়িে। আসুে আিরা সকয়ল মিয়ল 

িামির মপিার গসই স্বপ্ন পূরর্ কমর। এ গেেটি আিায়ের সকয়লর। সকয়ল মিয়ল এয়েেয়ক মেক্ষা , জ্ঞাে-মবজ্ঞায়ে আরও অরহণসর হয়ি 

সাহায্য কমর।  

সকয়ল ভাল থাকুে, সুস্থ থাকুে। মিমপএ-৫ প্রাপ্ত কৃমি ছাত্র-ছাত্রীয়েরয়ক আবারও অমভেন্দে। সকলয়ক আবারও র্ন্যবাে 

িামেয়  আিার বিব্য এখায়েই গেষ করমছ।  

গখাো হায়ফি।  

ি  বাংলা, ি  বঙ্গবন্ধু  

বাংলায়েে মচরিীমব গহাক।  


