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অ্নুষ্ঠান্টের র্ভাপমত, 

র্হকিীবৃন্দ,  

উপমিত সুমধবৃন্দ। 

  আর্র্ালামু আলাইকুি। 

প্রাথমিক মিদ্যালন্টয়র মিক্ষাথীন্টের িন্য মিমিটাল মিক্ষা কন্টেে-এর উন্টবাধে অ্নুষ্ঠান্টে উপমিত র্কলন্টক আমি 

শুন্টভচ্ছা িাোমচ্ছ।    

িহাে ভার্া আন্টন্দালন্টের িান্টর্ আমি ীভীর রদ্ধারার র্ন্টস মরণরক করমভ ভার্া আন্টন্দালন্টের অ্ন্যতি পমথকৃত, 

র্ি সকান্টলর র্ি সন্টরদ্ষ্ঠ িাঙামল, িামতর মপতা িসিন্ধু শিখ মুমিবুর রহিােন্টক। রদ্ধারা িাোমচ্ছ ভার্া িমহে র্ালাি, িরকত, রমফক, 

িব্বারর্হ োি ো িাো ভার্া িমহেন্টের। 

আমি রদ্ধারা িাোমচ্ছ িাতীয় িার-শেতা, িহাে মুমিযুন্টধারর মিি লাখ িমহে এিং দু’লাখ মের্ সামতত িা-শিােন্টক। 

যুধারাহত মুমিন্টর্াধারা এিং িহীে পমরিান্টরর র্েস্যন্টের প্রমত র্িন্টিেো িাোমচ্ছ। র্কল মুমিন্টর্াধারা, ীকতামন্ত্রক আন্টন্দালন্টের 

িমহেন্টের স্মৃমতর প্রমত রদ্ধারা িাোমচ্ছ।  

িাতীয় মিক্ষাক্রি ও পাঠ্যপুস্তক শিাি স-এর প্রথি শথন্টক পঞ্চি শরদ্কী পর্ সন্ত মিক্ষাক্রন্টির আন্টলান্টক এই ইোর-অ্যাকটিভ 

িামিমিমিয়া মিমিটাল মিক্ষা কন্টেে ততমর করা হন্টয়ন্টভ। তথ্য ও শর্াীান্টর্াী প্রযুমি মিভাী, এেমর্টিমি, প্রাথমিক মিক্ষা 

অ্মধেপ্তর, ব্রাক, শর্ভ দ্যা মিন্টেের্হ এই  কন্টেে ততমরর র্ন্টস র্ংমিষ্ট র্কলন্টক ধন্যিাে িাোমচ্ছ। 

 িতসিান্টে মিক্ষা ব্যিিায় তথ্য-প্রযুমির ব্যিহার শলখাপড়ায় এক েতুে িািা শর্াী করন্টভ। প্রযুমি র্ি র্িয়ই িানুন্টর্র 

িীিেন্টক র্হি কন্টর শেয়। আধুমেক তথ্য প্রযুমি ব্যিহান্টরর িাধ্যন্টি মিখে মির্য়গুন্টলা অ্তযন্ত আকর্ সকীয় এিং মিস্তামরতভান্টি 

মিক্ষাথীন্টের র্ািন্টে তুন্টল ধরা র্ম্ভি। মিমিটাল কন্টেে ব্যিহান্টরর ফন্টল মিক্ষাথীরা আেন্টন্দর র্ান্টথ এিং র্হন্টি মির্য়গুন্টলা 

রপ্ত করন্টত পারন্টি। এিন্যই আিরা এই মিমিটাল কন্টেে ততমর কন্টরমভ। ভমিষ্যন্টত পর্ সায়ক্রন্টি উচ্চতর শরদ্মকর িন্য একই 

ধরন্টকর কন্টেে ততমর করা হন্টি। 

সুমধবৃন্দ, 

একটি উন্নত ও র্মৃধার িামত ীঠন্টের িন্য গুকীত মিক্ষার শকাে মিকল্প শেই। এিন্য আিরা মিক্ষার উপর র্ন্টি সাচ্চ গুরুত্ব 

আন্টরাপ কন্টরমভ। র্িার র্ন্টস আন্টলািো কন্টর আিরা একটি মিজ্ঞাে মভমতক মিক্ষা েীমত প্রকয়ে কন্টরমভ। 

প্রাথমিক এিং জুমেয়র স্কুল র্াটি সমফন্টকট র্িাপে পরীক্ষা িালু করা হন্টয়ন্টভ। ঝন্টর পড়া শরান্টধ আিরা োো পেন্টক্ষপ 

মেন্টয়মভ। বােি শরদ্মক পর্ সন্ত শিন্টয়ন্টের মিক্ষা অ্বিতমেক করা হন্টয়ন্টভ। প্রায় শেড় শকাটি মিক্ষাথীন্টক মিমভন্ন প্রকার বৃমত এিং 

উপ-বৃমতর আওতায় আো হন্টয়ন্টভ। উচ্চমিক্ষায় র্হায়তার িন্য প্রধােিন্ত্রীর তহমিল ীঠে করা হন্টয়ন্টভ। প্রতযন্ত অ্ঞ্চন্টলর 

মিক্ষাথীন্টের িন্য মিি-শি মিল িালু করা হন্টয়ন্টভ। আিান্টের প্রন্টিষ্টার ফন্টল প্রায় িতভাী মিদ্যালয়ীািী মিশুরা মিদ্যালন্টয় ীিে 

করন্টভ। র্াক্ষরতার হার ৭১ িতাংন্টি উন্নীত হন্টয়ন্টভ।  

২০০৮ র্ান্টল আিান্টের মেি সািেী ইিন্টতহান্টর মিমিটাল িাংলান্টেি প্রমতষ্ঠার শ ার্কা মেন্টয়মভলাি। তখে এটান্টক 

অ্ন্টেন্টকই হাস্যকর িন্টল উমড়ন্টয় মেন্টয়মভন্টলে। মকন্তু ৭ িভর পর মিমিটাল িাংলান্টেি আর স্বপ্ন েয়। আিরা প্রতযন্ত গ্রাি পর্ সন্ত 

মিমিটাল শেটওয়াকস ভমড়ন্টয় মেন্টয়মভ।  



 

প্রায় ১৩ শকাটি িানুর্ শিািাইল শফাে ব্যিহার করন্টভে। ৫ শকাটি িানুর্ ইোরন্টেট ব্যিহার করন্টভে। র্ারান্টেন্টি ৫ 

হািার ২৭৫টি মিমিটাল শর্োর ততমর করা হন্টয়ন্টভ। স্কুল-কন্টলি মিশ্বমিদ্যালন্টয় ভমতসর আন্টিেে, ফল প্রকাির্হ র্ািতীয় 

কািকি স এখে অ্ে-লাইন্টে করা হন্টচ্ছ। 

আিান্টের শভন্টলন্টিন্টয়রা শিধািী। মিন্টশ্বর শর্ন্টকাে প্রান্টন্তর শভন্টলন্টিন্টয়র র্ন্টস প্রমতন্টর্ামীতায় তারা র্ক্ষিতা শেখান্টত 

পান্টর। এই শর্ এত দ্রুত আিরা মিমিটাল পধারমত র্ারান্টেন্টি ভমড়ন্টয় মেন্টত র্ক্ষি হন্টয়মভ, তার মূন্টল রন্টয়ন্টভ আিান্টের শিধািী 

তরুন্টকরা। আমি িন্টে কমর সুন্টর্াী ততমর কন্টর মেন্টত পারন্টল আিান্টের তরুন্টকরা শর্ শকাে কঠিে কাি িাস্তিায়ে করন্টত পারন্টি। 

আিার র্রকার শর্ই সুন্টর্াী ততমর কন্টর শেওয়ার কািটিই কন্টর র্ান্টচ্ছ।  

এিভন্টরর ১লা িানুয়ামর আিরা মিক্ষাথীন্টের িান্টঝ প্রায় ৩৩ শকাটি ৩৭ লাখ ৬২ হািার ৭২২টি িই মিোমূন্টে মিতরক 

কন্টরমভ। মিীত ৭ িভন্টর িাধ্যমিক পর্ সায় পর্ সন্ত মিক্ষাথীন্টের িন্টধ্য মিোমূন্টে ১৯২ শকাটি িই মিতরক করা হন্টয়ন্টভ। এর িাধ্যন্টি 

আিরা প্রিাক কন্টরমভ, আিরা ইন্টচ্ছ করন্টল অ্ন্টেক মকছুই করন্টত র্ক্ষি।   

সুমধবৃন্দ, 

র্কন্টলর িন্য িাের্ম্মত আধুমেক ও যুন্টীাপন্টর্াীী মিক্ষা, কমিউটারর্হ আধুমেক প্রযুমি ও তথ্য প্রযুমিমভমতক 

মিক্ষালাভ এিং তা আয়ত ও প্রন্টয়াী করা র্ি সামধক গুরুত্বপূক স মহন্টর্ন্টি মিন্টিমিত। মিক্ষান্টক্ষন্টি গুকীত পমরিতসে িতসিাে যুন্টীর 

িন্য র্ি সামধক গুরুত্বপূক স ও অ্গ্রামধকান্টরর মির্য়। িাের্ম্মত মিক্ষায় িামিমিমিয়া ক্লার্রুি ও মিমিটাল মিক্ষা কন্টেন্টের 

ভূমিকা আি র্ি সিে স্বীকৃত। 

 মিশুন্টের মিক্ষার পমরন্টিি, পাঠোে পধারমত ও মির্য়িস্ত্ত আকর্ সকীয় ও আেন্দিয় কন্টর শতালা অ্মত িরুমর। মুখি 

মিদ্যার পমরিন্টতস মিকমিত মিন্তািমি, কল্পোিমি এিং অ্নুর্মিৎসু িেন্টের অ্মধকারী হন্টয় মিক্ষাথীরা র্ান্টত প্রমতটি স্তন্টর 

িাের্িন্ন প্রামন্তক শর্াগ্যতা অ্িসে করন্টত পান্টর তা মেমিত করন্টত মিমিটাল মিক্ষা কন্টেন্টের ব্যিহার অ্তযািশ্যক িন্টল আমি 

িন্টে কমর। 

 শেিি উপাোে ব্যিহান্টরর িাধ্যন্টি মিক্ষান্টক মিক্ষাথীর মিন্তা-শিতো, সৃিেিীলতা এিং তার িীিে- মেষ্ঠ জ্ঞাে 

মিকান্টি র্হায়ক করা র্ম্ভি। িামিমিমিয়া মিক্ষা উপকরন্টকর িাধ্যন্টি পাঠ্যপুস্তন্টকর ধারকার্মূহ আরও আকর্ সকীয়, র্হি ও 

শিাধীম্য করন্টত িাংলান্টেন্টির শপ্রক্ষাপট অ্নুর্ায়ী মিমভন্ন ধরন্টকর ভমি, িাট স, িায়াগ্রাি, অ্মিও, মভমিওর্হ িামিমিমিয়া 

উপকরকর্মূহ র্ংন্টর্ািে কন্টর এযামেন্টিিন্টের িাধ্যন্টি উপিাপে করা র্ম্ভি। 

 িাতীয় মিক্ষা ব্যিিায় ও িােিিীিন্টে প্রাথমিক মিক্ষার গুরুত্ব র্ন্টি সাচ্চ। মিক্ষার এই স্তর পরিতী র্কল স্তন্টরর মভমত 

সৃমষ্ট কন্টর িন্টল র্থার্থ িাের্িন্ন উপযুি প্রাথমিক মিক্ষা অ্পমরহার্ স।  

 মিদ্যালন্টয় আেন্দিয় অ্নুকূল পমরন্টিি মিশুন্টের িারীমরক ও িােমর্ক মিকান্টির র্হায়ক। এ লক্ষয উন্নত মিন্টশ্ব মিক্ষার 

এন্টকিান্টর প্রাথমিক স্তর শথন্টক কমিউটারন্টক মিক্ষাোন্টের উপকরক  মহন্টর্ন্টি ব্যিহার করা হন্টচ্ছ। 

 আিান্টের র্রকার ইন্টতািন্টধ্য কমিউটারন্টক মিক্ষাোন্টের উপকরক মহন্টর্ন্টি ব্যিহান্টরর গুরুত্ব ও প্রন্টয়ািেীয়তা 

অ্নুধািে কন্টর োো উন্টদ্যাী গ্রহক কন্টরন্টভ। র্রকার ইন্টতািন্টধ্য শেন্টি ২৩ হািার ৫০০ িামিমিমিয়া ক্লার্রুি িাপে কন্টরন্টভ। 

এরিন্টধ্য প্রাথমিক মিদ্যালন্টয়ই রন্টয়ন্টভ ৫ হািার ৪০০।  

 শেন্টির র্কল প্রাথমিক মিদ্যালন্টয় একটি কন্টর িামিমিমিয়া ক্লার্রুি িাপে করার পমরকল্পো গ্রহক করা হন্টয়ন্টভ।             

২৬ হািান্টররও শিমি মিক্ষকন্টক মিমিটাল কন্টেে ততমরর প্রমিক্ষক শেওয়া হন্টয়ন্টভ। র্ান্টত মিক্ষকরাই মিমিটাল কন্টেে ততমর 

কন্টর মিক্ষাথীন্টের পড়ান্টত পান্টর। 

 আমি আিা কমর এই কন্টেের্মূহ শরদ্কীকন্টক্ষ ব্যিহান্টরর িাধ্যন্টি পাঠ্য মির্য়ন্টক র্হি এিং মিখে-শিখান্টো 

প্রমক্রয়ান্টক অ্ংিগ্রহকমূলক, আকর্ সকীয় ও আেন্দোয়ক হন্টি। শরদ্কীকক্ষন্টক মিক্ষাথী শকমিক শরদ্কীকন্টক্ষ পমরকত করা র্ম্ভি 

হন্টি। পাঠোে অ্মধকতর িেন্টর্াী-আকর্ সক করার িাধ্যন্টি মিক্ষাথী উপমিমত বৃমধার পান্টি, ঝন্টর পড়া শরাধ হন্টি, মির্য়মভমতক 

ধারকা ষ্পষ্ট করা ও উন্নততর প্রন্টয়াী হন্টি। পাঠ র্িন্টকস মিক্ষন্টকরও অ্নুধািে বৃমধার পান্টি। জ্ঞাে, মিজ্ঞাে, েক্ষতা, মিন্তা ও 

শিতোয় উচ্চতর প্রন্টয়াী র্ম্ভি হন্টি, র্মৃধার হন্টয় ভমিষ্যত প্রিন্ম ততমর হন্টি। 

সুমধবৃন্দ,  

িাংলান্টেি এমীন্টয় র্ান্টচ্ছ, এমীন্টয় র্ান্টি। আিান্টের আর শকউ োিান্টয় রাখন্টত পারন্টি ো। আিরা ইন্টতািন্টধ্য মেম্ন 

িধ্যি আন্টয়র শেন্টির ির্ সাো শপন্টয়মভ।  



 

োমরন্টযযর হার ২২.৪ িতাংন্টি হ্রার্ শপন্টয়ন্টভ। িাথামপছু আয় ১৪১৬ িলান্টর উন্নীত হন্টয়ন্টভ। িতকরা ৭৫ ভাী িানুর্ 

মিদুযৎ সুমিধার আওতায় এন্টর্ন্টভ। ২০২১ র্ান্টলর িন্টধ্য আিরা  ন্টর  ন্টর মিদুযৎ শপ ৌঁন্টভ শেওয়ার উন্টদ্যাী গ্রহক কন্টরমভ। 

আিান্টের লক্ষয ২০২১ র্ান্টলর িন্টধ্য িধ্যি আন্টয়র শেন্টি পমরকত হি। ইেিাআল্লাহ র্িার প্রন্টিষ্টায় আিরা এ লক্ষয 

অ্িসে কন্টর িাংলান্টেিন্টক একটি সুখী, র্মৃধার শেন্টি পমরকত করি। আসুে, আিরা র্কন্টল শর্ লন্টক্ষয কাি কমর। 

র্িাইন্টক আিারও ধন্যিাে িামেন্টয় আমি মিমিটাল কন্টেন্টের শুভ উন্টবাধে শ ার্কা করমভ। 

শখাো হান্টফি। 

িয় িাংলা, িয় িসিন্ধু, 

িাংলান্টেি মিরিীিী শহাক। 

... 


