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ভাষণ  

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী  

শিখ হামসনা  
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মিসমিল্লামহর রাহিামনর রামহি  

সম্মামনত সহকিীবৃন্দ,  

সংসদ সদস্যগণ,  

িান্যির কূটনীমতকিগ গ,  

প্রাথমিক মিদ্যালদ্য়র সম্মামনত মিক্ষকবৃন্দ,  

সুমধিন্ডলী,  

আদদ্রর শ াট্ট শসানািমণরা,  

আসসালামু আলাইকুি।  

িীদ্তর এ সুন্দর সকাদ্ল সকলদ্ক আন্তমরক শুদ্ভচ্ছা। এিাদ্রর জাতীয় মিক্ষা সপ্তাদ্হর মূল প্রমত াদ্য ‘‘স্কুদ্ল যাওয়াই 

মিশুর কাজ, শকউ রদ্ি না িাইদ্র আজ''। এ শলাগানদ্ক সািদ্ন শরদ্খ আদ্য়ামজত ‘জাতীয় প্রাথমিক মিক্ষা সপ্তাহ ২০১১'-এর 

উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন আ নাদ্দর িাদ্ে উ মিত হদ্ত শ দ্র আমি খুিই আনমন্দত।  

একটি জামতদ্ক শেষ্ঠদ্ের আসদ্ন প্রমতমষ্ঠত করদ্ত মিক্ষার শকাদ্না মিকল্প শনই। সি গকাদ্লর সি গদ্েষ্ঠ িাঙামল, জামতর ম তা 

িঙ্গিন্ধু শিখ মুমজবুর রহিান িদ্লম দ্লন, ‘শসানার িাংলা গড়দ্ত হদ্ল শসানার িানুষ চাই'। প্রকৃত মিক্ষাই শসানার িানুষ ততমরর 

একিাত্র হামতয়ার। শসই কি গযদ্ের শগাড়া ত্তন ঘদ্ট প্রাথমিক মিক্ষা স্তর শথদ্ক।  ািা ামি এটি মিশুর িারীমরক ও িানমসক 

মিকাদ্িরও প্রথি শসা ান। তাই আজ শদদ্ির প্রমতটি মিশুর জন্য মিক্ষা সুমনমিত করা আিাদ্দর সকদ্লর  মিত্র দাময়ে।  

উ মিত সুমধিন্ডলী, 
আ নারা জাদ্নন, আিরা মিক্ষা শক্ষদ্ত্র একটি গুণগত  মরিতগন আনার লক্ষয মনদ্য় এমগদ্য় যামচ্ছ। এজন্য একটি আধুমনক, 

যুদ্গা দ্যাগী ও মিোনসম্মত জাতীয় মিক্ষানীমত প্রণয়ন করা হদ্য়দ্ । আিরা যথাথ গ মিক্ষার প্রসার ঘটিদ্য় জনগণদ্ক জনসম্পদ্দ 

রূ ান্তমরত করদ্ত চাই।  

সম্মামনত অমতমথবৃন্দ,  

মিোন ও প্রযুমিমনভ গর এিং মিশ্বায়দ্নর এ যুদ্গ মিদ্শ্বর সদ্ঙ্গ তাল মিমলদ্য় চলদ্ত আিাদ্দরদ্কও মিোদ্নর সি গদ্িষ োন 

অজগন করদ্ত হদ্ি। প্রযুমিগতভাদ্ি সমৃদ্ধ হদ্ত হদ্ি। প্রযুমির সদ্ি গাত্তি ব্যিহার মনমিত করদ্ত হদ্ি। নতুন মিক্ষানীমতদ্ত এ 

মিষয়গুদ্লার ও র শজার শদওয়া হদ্য়দ্ । আিার দৃঢ় মিশ্বাস, নতুন মিক্ষানীমত িাস্তিাময়ত হদ্ল আিাদ্দর আজদ্কর এ মিশুরা 

শিধায়-িনদ্ন শসরা নাগমরক হদ্য় গদ্ড় উঠদ্ি। তারা শদি-মিদ্দদ্ি মনদ্জদ্দর শযাগ্যতা প্রিাণ কদ্র জামতর িয গাদা বৃমদ্ধ করদ্ত 

 ারদ্ি।  

            ি দ্রর প্রথি মদদ্ন িাধ্যমিক  য গন্ত শদদ্ির সিস্ত মিক্ষা প্রমতষ্ঠাদ্ন মিক্ষাথীদ্দর িাদ্ে মিনামূদ্ে রমঙ্গন  াঠ্যপুস্তক 

মিতরণ করা হদ্য়দ্ । আমি এজন্য মিক্ষা িন্ত্রণালয়সহ সংমলষ্ট সকলদ্ক ধন্যিাদ জানাই।  

            আিরা মিমজটাল িাংলাদ্দি গড়ার লদ্ক্ষয প্রাথমিক স্তর শথদ্কই  াত্র- াত্রীদ্দরদ্ক তথ্য-প্রযুমির সাদ্থ  মরমচত করাদ্ত 

চাই। শস লদ্ক্ষয আিরা শদদ্ির মিমভন্ন মিক্ষা প্রমতষ্ঠাদ্ন এক হাজার ৪১৪টি ো ট  মদদ্য়ম । ২০টি মিক্ষাপ্রমতষ্ঠাদ্ন আধুমনক 

কমম্পউটার োি িা ন কদ্রম । ৩০টি িাদ্রাসায় আধুমনক কমম্পউটার োি িা দ্নর কাজ শুরু হদ্য়দ্ । আিরা মতন হাজার 

িাধ্যমিক মিক্ষদ্কর কমম্পউটার প্রমিক্ষদ্ণর ব্যিিা কদ্রম  যাদ্ত তারা  াত্র- াত্রীদ্দর ভালভাদ্ি কমম্পউটার মিখাদ্ত  াদ্রন।  



            ১০০টি িাদ্রাসায় শভাদ্কিনাল মিক্ষা শকাস গ চালু করা হদ্য়দ্ । সাধারণ মিক্ষার অনুরূ  িাদ্রাসা মিক্ষায় মিোন ও 

কমম্পউটার িাখা চালু করা হদ্য়দ্ । ৩১টি িাদ্রাসায় ৪টি মিষদ্য় অনাস গ শকাস গ চালু করা হদ্য়দ্ ।  য়টি মিদ্িষাময়ত মিশ্বমিদ্যালয় 

িা দ্নর কাজ শুরু হদ্য়দ্ ।  

            ১০টি শ াস্ট গ্রাজুদ্য়ট কদ্লদ্জ আইমসটি শকাস গ চালু করা হদ্য়দ্ । এ াড়া উচ্চ মিক্ষা প্রসাদ্রর জন্য ঢাকা ইউমনভামস গটি অি 

প্রদ্েিনালস্, রংপুদ্র শিগি শরাদ্কয়া মিশ্বমিদ্যালয় এিং  ািনায় মিোন ও প্রযুমি মিশ্বমিদ্যালয় িা ন করা হদ্য়দ্ ।  াি গতয 

অঞ্চদ্ল মিক্ষা প্রসাদ্রর লদ্ক্ষয রাঙ্গািাটিদ্ত একটি  ািমলক মিশ্বমিদ্যালয় এিং শগা ালগদ্ে িঙ্গিন্ধু মিোন ও প্রযুমি মিশ্বমিদ্যালয় 

িা দ্নর কাজ হাদ্ত শনওয়া হদ্য়দ্ ।  

            এখন  রীক্ষার েলােল অনলাইদ্ন  াওয়া যায়। মিক্ষাথীরা এসএিএস-এর িাধ্যদ্ি ভমতগ প্রমিয়া শথদ্ক শুরু কদ্র ভমতগর 

েলােল  াদ্চ্ছ। সিস্ত  ািমলক মিশ্বমিদ্যালয়গুদ্লাদ্ত এ ব্যিিা গৃহীত হদ্য়দ্ ।  

শিসরকামর মিক্ষক মনিন্ধন  রীক্ষা  দ্ধমত শিািাইল শোন এিং অনলাইদ্নর িাধ্যদ্ি করা হদ্য়দ্ । কামরগমর মিক্ষা 

অমধদপ্তদ্রর ওদ্য়িসাইদ্টর িাধ্যদ্ি কামরগমর মিষদ্য় চাকুমর এিং মিমভন্ন কামরগমর শকাস গ সম্পদ্কগ তথ্য প্রদান করা হদ্চ্ছ।  

২০১১ সাদ্লর িদ্ধ্য মিদ্যালয় গিন উ দ্যাগী িতভাগ মিশুদ্ক মিদ্যালদ্য় ভমতগ মনমিত করদ্ত চাই। ড্র  আউট িন্ধ করদ্ত 

আিরা মিক্ষা উ বৃমত্ত, মিনামূদ্ে  াঠ্যপুস্তক মিতরণ  াড়াও মিমভন্ন প্রদ্ণাদনা কি গসূমচ িাস্তিায়ন করম । আিরা ৩০ লাখ  াত্র-

 াত্রীদ্ক উ বৃমত্ত মদমচ্ছ। শজাট সরকাদ্রর আিদ্ল ১৭ লাখ  াত্র- াত্রীদ্ক উ বৃমত্ত শদওয়া হত।  

            এ দুই ি দ্র এক হাজার ৬২৪টি স্কুল, কদ্লজ, িাদ্রাসা ও কামরগমর প্রমতষ্ঠানদ্ক এিম ওভুি করা হদ্য়দ্ । অথচ ২০০৪ 

সাল শথদ্ক এিম ওভুমি িন্ধ ম ল।  

            দুই ি দ্র প্রাথমিক মিদ্যালদ্য় প্রায় ৫২ হাজার সহকারী মিক্ষক এিং প্রায় দুই হাজার প্রধান মিক্ষক মনদ্য়াগ শদওয়া 

হদ্য়দ্ ।  

মিক্ষাখাতদ্ক অমধক গুরুে মদদ্য় আিরা এই খাদ্ত সদ্ি গাচ্চ িরাদ্দ প্রদান কদ্রম । এই ধারা ভমিষ্যদ্তও অব্যাহত থাকদ্ি।  

মিশুদ্দরদ্ক িানসম্মত প্রাথমিক মিক্ষা প্রদানসহ আগািী ২০১৪ সাদ্লর িদ্ধ্য শদিদ্ক মনরক্ষরমুি করার িাধ্যদ্ি 

‘‘রূ কল্প ২০২১'' মিমনি গাদ্ণ িতগিান সরকার অঙ্গীকারািদ্ধ। এ লক্ষয িাস্তিায়দ্ন আিরা কাজ কদ্র যামচ্ছ। আমি দৃঢ়ভাদ্ি মিশ্বাস 

কমর, সকদ্লর সমম্মমলত প্রদ্চষ্টায় আিরা এ লদ্ক্ষয শ ৌৌঁ াদ্ত সক্ষি হদ্িা, ইনিাআল্লাহ্।  

মপ্রয় সুমধবৃন্দ,  

আ নারা জাদ্নন একটি উন্নত, সুখী ও সমৃদ্ধিালী শদি গড়দ্ত প্রদ্য়াজন আিাদ্দর শদিদ্প্রি ও জাতীয়তাদ্িাধ। আর এই 

শদিদ্প্রি ও জাতীয়তাদ্িাধ অজগদ্নর জন্য সি গাদ্গ্র প্রদ্য়াজন সুমিক্ষা। শয জামতর শদিদ্প্রি শনই মিশ্ব দরিাদ্র শস জামত কখনও িাথা 

উঁচু কদ্র দাঁড়াদ্ত  াদ্র না। এজন্য মিশুদ্দরদ্ক মুমিযুদ্দ্ধর কথা জানাদ্ত হদ্ি। িঙ্গিন্ধুর শনতৃদ্ে আিাদ্দর দীঘ গ স্বাধীনতা 

সংগ্রাদ্ির ইমতহাস তুদ্ল ধরদ্ত হদ্ি। এসি মিষয় এখন  াঠ্যপুস্তদ্ক অন্তভু গি করা হদ্য়দ্ ।  

মপ্রয় ভাই ও শিাদ্নরা,  

স্বাধীনতার  র িঙ্গিন্ধুর সরকার প্রাথমিক মিক্ষাদ্ক সাংমিধামনক িাধ্যিাধকতার  ািা ামি একদ্যাদ্গ ৩৬ হাজার 

১৬৫টি প্রাথমিক মিদ্যালয় এিং শদড় লাদ্খর শিমি প্রাথমিক মিক্ষদ্কর চাকুরী জাতীয়করণ কদ্রম দ্লন। ১৫ আগস্ট ইমতহাদ্সর 

িি গরতি হতযাকাদ্ন্ডর িধ্য মদদ্য় স্বাধীনতার প্রকৃত ইমতহাস মুদ্  শেলার শয ব্যথ গ শচষ্টা শুরু হদ্য়ম ল, মিক্ষাদ্ক্ষদ্ত্র মি য গদ্য়র শুরুও 

শসমদন শথদ্ক। ১৯৯৬-২০০১ শিয়াদ্দ আওয়ািী লীগ সরকার আিার শদিদ্ক স্বমনভ গর কদ্র গদ্ড় তুলদ্ত মিক্ষা খাতদ্ক সি গামধক 

গুরুে প্রদান কদ্র। েদ্ল শদদ্ি মনরক্ষরতার হার কদ্ি এদ্সম ল এিং মিক্ষার হার িতকরা ৬৪ ভাদ্গ উন্নীত হদ্য়ম ল।  

মকন্তু  রিতীদ্ত শজাট সরকাদ্রর মনমিয়তা ও অদক্ষতার কারদ্ণ শদদ্ি সাক্ষরতার হার আিার কদ্ি যায়। শুধু সাক্ষরতার 

হার নয়, তারা শদদ্ি দুনীমত আর লুট াদ্টর রাজে কাদ্য়ি কদ্র। মিএনম -জািাত শজাদ্টর সিয় মিদ্দদ্ি িাংলাদ্দি  মরমচত ম ল 

সন্ত্রাস, জঙ্গীিাদ আর দুনীমতর শদি মহদ্সদ্ি। মকন্তু আওয়ািী লীগ সরকার যখন ক্ষিতায় আদ্স তখন শদদ্ির এ ধরদ্নর িদনাি 

শকউ মদদ্ত  াদ্র না। আিরা জনগদ্ণর জন্য কাজ কমর।  িানুদ্ষর প্রমত ভালিাসা না থাকদ্ল, রাজননমতক অঙ্গীকার না থাকদ্ল 

শদদ্ির উন্নয়ন করা যায় না। আ নারা মিএনম -জািাত শজাদ্টর দুই ি র, তত্ত্বািধায়ক সরকাদ্রর দুই ি র আর আিাদ্দর 

সরকাদ্রর দুই ি র তুলনা করদ্ল শদখদ্ত  াদ্িন শদদ্ির উন্নয়দ্নর জন্য কাদ্দর মক অিদান।  



সুমধিন্ডলী,  

শদদ্ির অথ গননমতক উন্নয়ন ঘটাদ্ত হদ্ল প্রদ্য়াজন মিমনদ্য়াদ্গর  মরদ্িি সৃমষ্ট করা। এর জন্য প্রদ্য়াজন অিকাঠাদ্িাগত 

সুদ্যাগ-সুমিধা বৃমদ্ধ করা, রাস্তাঘাট, মিদুযৎসহ শদদ্ি মিমনদ্য়াগিান্ধি  মরদ্িি মনমিত করা।  

            দুুঃদ্খর সাদ্থ িলদ্ত হয়, ১৯৯৬-২০০১ শিয়াদ্দ আিরা ৪৩০০ শিগাওয়াট মিদুযৎ উৎ াদন কদ্রম লাি। মকন্তু এিার 

২০০৯ সাদ্ল ক্ষিতা গ্রহদ্ণর  র শ লাি ৩৩০০ শিগাওয়াট। তারা উৎ াদন না িামড়দ্য় িরং ১০০০ শিগাওয়াট কমিদ্য়দ্ ।  

আিমন্ত্রত অমতমথবৃন্দ, 
আিাদ্দর শিাট জনসংখ্যার অদ্ধ গকই নারী এিং মনরক্ষরদ্দর িদ্ধ্য নারীর সংখ্যাই শিমি। শিাট জনসংখ্যার অদ্ধ গক 

জনদ্গাষ্ঠীদ্ক উন্নয়দ্নর ধারায় সম্পৃি না করদ্ত  ারদ্ল আিাদ্দর কামিত উন্নয়ন মকছুদ্তই সম্ভি নয়। এ মিষয়টি িতগিান সরকার 

উ লমি কদ্র নারীর ক্ষিতায়দ্ন মনরলসভাদ্ি কাজ কদ্র যাদ্চ্ছ। প্রমতটি নারীদ্ক কি গমুখী মিক্ষায় মিমক্ষত কদ্র শতালার লদ্ক্ষয 

মিমভন্ন িন্ত্রণালয় শিি মকছু কি গসূমচ িাস্তিায়ন করদ্ । সরকাদ্রর  ািা ামি মিমভন্ন শিসরকামর সংিাও এ কাদ্জ  মরপূরক ভূমিকা 

 ালন করদ্ ।  

প্রাথমিক মিদ্যালদ্য় মিক্ষক মনদ্য়াদ্গর শক্ষদ্ত্র িতকরা ৬০ ভাগ িমহলা মিক্ষক মনদ্য়াদ্গর শকাটা মনধ গামরত রদ্য়দ্ , যা 

শিদ্য়দ্দর মিক্ষা লাদ্ভ উৎসামহত কদ্র আসদ্ । মিদ্যালয়  য গাদ্য় মলঙ্গ তিষম্য দূরীকরদ্ণ একীভূত মিক্ষা মিষদ্য় সকলদ্ক সদ্চতন 

কদ্র শতালা, মিদ্যালদ্য় উ বৃমত্ত প্রামপ্তর শক্ষদ্ত্র শিদ্য়দ্দর অগ্রামধকার প্রদানসহ মকদ্িারীদ্দর মিক্ষালাদ্ভর সুদ্যাগ প্রদান, শিদ্য়দ্দর 

জন্য পৃথক মিক্ষাদ্কন্দ্র িা ন, মিক্ষাঙ্গদ্ন শিদ্য়দ্দর স্যামনদ্টিন সুমিধা সম্প্রসারণ ইতযামদ কায গিি  িাস্তিাময়ত হদ্চ্ছ। এসকল 

কায গিদ্ির সেল িাস্তিায়ন সিাদ্জ মনরক্ষর নারীদ্দর সাক্ষর োন সম্পন্ন কদ্র উন্নয়দ্নর মূল ধারায় মেমরদ্য় আনার কাজদ্ক 

েরামিত করদ্ি িদ্ল আমি আিা কমর।  

সুমধিন্ডলী,  

            দুই ি র ধদ্র প্রাথমিক সিা নী  রীক্ষা এিং ২০১০ সাল শথদ্ক জুমনয়র স্কুল ও দামখল  রীক্ষা চালু হদ্য়দ্ । এ 

 রীক্ষাগুদ্লা চালুর েদ্ল  াত্র- াত্রীদ্দর িদ্ধ্য এখন শথদ্কই প্রমতদ্যামগতামূলক িদ্নাভাি ততমর হদ্ি। শলখা ড়ার প্রমত আগ্রহ 

িাড়দ্ি। তদ্ি একটা কথা  ািা ামি না িলদ্লই নয়, মিশুদ্দরদ্ক খুি শিমি িইদ্য়র শিাো মদদ্য় তাদ্দর িানমসক মিকাি িাধাগ্রস্ত 

করদ্িন না। মিশুদ্দর প্রকৃত িানুষ হদ্ত হদ্ল  ড়াশুনার  ািা ামি শখলাধুলা, সাংস্কৃমতক চচ গা এিং শদি-মিদ্দদ্ির মিমভন্ন মিষদ্য়র 

োন অজগদ্নর প্রদ্য়াজনীয়তা রদ্য়দ্ । শস মিষদ্য় মিক্ষক, অমভভািক সকলদ্কই শখয়াল রাখদ্ত হদ্ি।   

মিক্ষা, শখলাধুলা, িীড়া এিং অন্যান্য সাংস্কৃমতক কি গকাদ্ন্ড অংিগ্রহণ কদ্র শেষ্ঠদ্ের প্রিাণ শরদ্খ যাঁরা আজ ‘‘প্রাথমিক 

মিক্ষা  দক''  াদ্চ্ছন তাদ্দরদ্ক অমভনন্দন জানামচ্ছ। আমি আিা কমর- এ  দক ও সম্মান আ নাদ্দরদ্ক আরও শিমি মিক্ষানুরাগী 

ও কি গমুখী কদ্র তুলদ্ি।  

সিদ্িত সুধী,  

শদিটি আিাদ্দর সকদ্লর। শদিটা এমগদ্য় শগদ্ল, জনগণ সুদ্খ থাকদ্ল, সিাদ্জ িামন্ত মিরাজ করদ্ল এর ভাগীদার হি 

আিরা সিাই। শদিদ্ক অথ গননমতক, সািামজক, রাজননমতক ও সাংস্কৃমতকভাদ্ি এমগদ্য় মনদ্ত না  ারদ্ল এর দায়ও িতগিান ও 

ভমিষ্যৎ প্রজন্মদ্ক শভাগ করদ্ত হদ্ি। যা আিাদ্দর কারও কাম্য নয়। তাই আসুন, সিাই সমম্মমলতভাদ্ি - দল, িত, ধি গ, িণ গ 

মনমি গদ্িদ্ষ িতগিান সরকাদ্রর অঙ্গীকার - প্রাথমিক মিক্ষাদ্ক্ষদ্ত্র িতভাগ ভমতগ, েদ্র- ড়া শরাধ, িানসম্মত প্রাথমিক মিক্ষা 

মনমিতকরণ এিং শদি হদ্ত মনরক্ষরতাদ্ক মচরতদ্র মিদাদ্য়র িাধ্যদ্ি মদন িদদ্লর সনদ িাস্তিায়ন কমর। ‘মিমজটাল িাংলাদ্দি' 

গদ্ড় তুমল। একুি িতদ্কর চযাদ্লে শিাকামিলা কদ্র মিদ্শ্বর বুদ্ক িাথা উঁচু কদ্র দাঁড়ািার প্রতযদ্য় অঙ্গীকারািদ্ধ হই।  

আ নাদ্দর সিাইদ্ক আিারও আন্তমরক ধন্যিাদ জামনদ্য় আমি জাতীয় প্রাথমিক মিক্ষা সপ্তাহ ২০১১  উ লদ্ক্ষ গৃহীত 

কি গসূচীর শুভ উদ্বাধন শঘাষণা করম ।  

শখাদা হাদ্েজ।  

জয় িাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু।  

িাংলাদ্দি মচরজীিী শহাক।  

...... 


