E-9 ফ োরোমের একোদশ েন্ত্রী পর্ যোমের পর্ যোম োচনো সভো উমবোধন অনুষ্ঠোন
েোননীে প্রধোনেন্ত্রী
ফশখ হোসসনো
গ্র্যোন্ড ব রুে, ফহোমে ফরসিসন ব্লু, ঢোকো, রসববোর, ২৩ েোঘ ১৪২৩, ৫ ফ ব্রুেোসর ২০১৭

সবসসেল্লোসহর রোহেোসনর রোসহে
সম্মোসনত সভোপসত,
ইউমনমকোর েহোপসরচো ক, ইসরনো ফবোমকোভো,
E-9 ফদশসমূমহর েন্ত্রীবর্ য এবং প্রসতসনসধর্ণ,
সম্মোসনত অসতসিবৃন্দ,
উপসিত সুসধেন্ড ী।
আসসো োমু আ োইকুে এবং a very good morning to you all.
Education 2030 শীর্ যক E-9 েন্ত্রীপর্ যোমের ববঠমক সবোইমক স্বোর্ত জোনোসি। E-9-এর সভোপসত সনব যোসচত
হওেোে আসে সশক্ষোেন্ত্রী নুরু ইস োে নোসহদমক জোনোসি আন্তসরক অসভনন্দন। সবর্ত ২ বছর র্োবত আন্তসরকতোর সমে E-9এর ক্ষযমক এসর্মে ফনওেোর জ্য  স্য  সবদোেী সভোপসত পোসকস্তোমনর সশক্ষো এবং ফপশোর্ত প্রসশক্ষণ সবর্েক ফকন্দ্রীে প্রসতেন্ত্রী
মুহোম্মদ বোস ঘ-উর-রহেোনমক ধ্য বোদ জোনোসি। এই অনুষ্ঠোন আমেোজমন সহ-আমেোজমকর ভূসেকো পো ন এবং E-9-ফক
সেি যনদোমনর জ্য  আসে ইউমনমকো’র েহোপসরচো মকর প্রসত কৃতজ্ঞতো জ্ঞোপন করসছ। অংশগ্র্হণকোরী অ্য ো্য  সবোইমক ধ্য বোদ
জোনোসি।
সুধী,
সংস্কৃসত, ধেয, বণ য এবং ভোর্োর সবসভন্নতো সমেও বতযেোমন আেরো এেন একটি সবমে বসবোস করসছ ফর্খোমন সকম
এমক অপমরর উপর সনভযরশী । পোরস্পসরক ফবোঝোপড়ো, সসহষ্ণুতো এবং বন্ধুেমক এসর্মে সনমত সশক্ষো ফসতুবন্ধ সহমসমব কোজ
করমত পোমর। সেোমজ সঠিক মূল্যমবোধ, আকোঙ্ক্ষো এবং প্রমেোজনীে ফর্োগ্যতোর সভত র্মড় সদমতও সশক্ষোর গুরুেপূণ য ভূসেকো
রমেমছ।
সবোর জ্য  সশক্ষো বো EFA কেযসূসচমক আসে ফসই ফপ্রক্ষোপমে ফদসখ র্ো ফিমক E-9-এর উদ্ভব হমেমছ। আেরো
এসসিসজ’র যুমর্ প্রমবশ কমরসছ। সশক্ষো সবর্েক এসসিসজ-৪-এর সমে এেসিসজ এবং ইএ এ-এর সশক্ষো ও অজযনসমূমহর
আম োমক E-9-এর উম্য োর্ ও ফকৌশম র সেন্বমের জ্য  এই ববঠক অতযন্ত সেমেোপমর্োর্ী এবং অি যপূণ য।
আসে েমন কসর, এমক্ষমে আেোমদর এই ববঠক একটি েোই
ক সহমসমব সচসিত হমে িোকমব। আসে আরও সবেোস
কসর, আেোমদর এই সবমের জ্য  একটি ফেকসই সোেোসজক, সোংস্কৃসতক, অি যননসতক এবং পসরমবশর্ত ভসবষ্যত সনসিত করোর
ফক্ষমে এই ববঠক প্রমেোজনীে সুমর্োর্ সচসিত এবং কোমজ োর্োমত সহোেতো করমব।
সুসধেন্ড ী,
E-9-এর জন্ম ১৯৯৩ সোম । সবমের প্রোে অমধ যক জনসংখ্যো অধ্যযসর্ত ৯টি উন্নেনশী ফদমশর সোধোরণ সশক্ষো সবর্েক
ক্ষযসমূহ সনমে এই সংিো এখনও কোজ কমর র্োমি। এসব ফদমশর েমযে  সহমর্োসর্তো বৃসধি  এবং সংঘবধি  প্রমচ্ো ফজোরদোর
করোর ক্ষযমক সোেমন ফরমখ ফেকসই উন্নেমনর জ্য  নতুন ববসেক Education 2030 এমজন্ডোর ফপ্রক্ষোপমে E-9 উত্তরদসক্ষণ-দসক্ষণ সহমর্োসর্তোর একটি সোধোরণ প্লোে মেয পসরণত হমেমছ।
এসসিসজ-৪-এর মূ ক্ষয অন্তর্ভযসিমূ ক এবং েোনসম্পন্ন সশক্ষো সনসিত করো এবং জীবনব্যোপী সশক্ষোর প্রসোর। এসব
ববসেক আকোঙ্ক্ষো েমন ফরমখ আসে আশোবোদী ফর্ এখোমন উপসিত সশক্ষোসবদ এবং নীসত সনধ যোরকর্ণ SDG 4-Education
2030 ক্ষযেোেোর সবর্মে সনজ সনজ ফদমশর আকোঙ্ক্ষো, অেীকোর, প্রোসধকোমরর সবর্েগুস আম োচনো করমবন এবং এই ৯টি
ফদমশর জ্য  প্রমেোজনীে সুপোসরশেো ো প্রণেন করমবন।
ঢোকোে এই ববঠক এসসিসজ-৪ অজযমনর ফক্ষমে ফর্ৌিভোমব আেোমদর করণীে সম্পমকয এক ঐসতহোসসক সুমর্োর্ বতসর
কমর সদমেমছ। সবর্ত ফদড় দশক র্োবত এেসিসজ আেোমদর উন্নেন অসভর্োেোে পি-প্রদশযমকর ভূসেকো পো ন কমরমছ।

বোং োমদশ এেসিসজ’র অসধকোংশ ক্ষযেোেো অজযন করমত সক্ষে হমেমছ। উমল্লখমর্োগ্য অজযনগুম োর েমযে  রমেমছ
প্রোিসেক ও েোযে সেক উভে পর্ যোমে ফজন্ডোর সেতো অজযন এবং প্রোিসেক পর্ যোমে প্রোে শতভোর্ ভসতয সনসিতকরণ। নতুনভোমব
প্রণীত এসসিসজ-৪-এ ফজন্ডোর সেতোমক আবোরও একটি গুরুেপূণ য উপোদোন সহমসমব সচসিত করো হমেমছ। সেতোসভসত্তক এবং
েোনসম্পন্ন সশক্ষো সনসিতকরণ এসসিসজ-৪-এ বসণ যত প্রসু সশখন ো ফপমত সহোেতো করমব।
সুসধেন্ড ী,
বোং োমদমশ সবোর সমে সবশদ আম োচনোর েোযে মে ২০১০ সোম আেরো একটি নতুন সশক্ষোনীসত প্রণেন কমরসছ।
আেরো ফবশসকছু ফকৌশ র্ত নীসত এবং উম্য োর্ গ্র্হণ কমরসছ। এগুম োর েমযে  রমেমছ দসরদ্র সশক্ষোিীমদর জ্য  উপবৃসত্ত কেযসূসচ;
ক্ষুদ্র নৃ-ফর্োষ্ঠী, সবমশর্ চোসহদোসম্পন্ন ফর্োসষ্ঠ এবং অ্য ো্য  পিোদপদ সশক্ষোিীমদর জ্য  অসতসরি সম্পদ বরোদ্দ, সোেোসজকভোমব
অনগ্র্সরমদর অন্তর্ভযসির জ্য  ব্যসিখোত/ফবসরকোসর সংিোর সমে অংশীদোসরে ফজোরদোরকরণ, েোযে সেক ও উচ্চ সশক্ষোে
অসধকতর সুসবধো সনসিত করমত বৃসত্ত কেযসূসচর সম্প্রসোরণ, দক্ষ জনশসি বতসরর জ্য  কোসরর্সর ও বৃসত্তমূ ক সশক্ষোর উপর
গুরুেোমরোপ এবং জীবনব্যোপী সশক্ষো ও সোধোরণ সশক্ষোর েোমনোন্নেন এবং সব যজনীনতো সনসিতকরণ।
ফর্সব উদ্ভোবনমূ ক পধি সত ও উপোে গ্র্হণ করো হমেমছ ফসগুম োর েমযে  রমেমছ সশখন প্রসিেোে তথ্য প্রযুসির প্রমেোর্,
ইন্টোমরসিভ ক্লোস, উন্মুি এবং দূর সশক্ষো পধি সতর ব্যবহোর।
সশশুমদর সব্য ো মে র্োওেোর জ্য  প্রস্ত্ত্তত করমত এবং ভসতযর হোর বৃসধি  করমত আেরো ইমতোেমযে  এক বছর ফেেোসদ
প্রোক-প্রোিসেক সশক্ষো চোলু কমরসছ। সশশুমদর বশশমব েোতৃভোর্োে ফশখোর অসধকোমরর সবর্েটি েোিোে ফরমখ আেরো ক্ষুদ্র-নৃমর্োসষ্ঠর
েোতৃভোর্োে প্রোক-প্রোিসেক বই প্রকোশ করসছ। এর ম ২০১৬ সোম প্রোিসেক পর্ যোমে ভসতযর হোর ৯৮ শতোংমশ উন্নীত হমেমছ
এবং ঝমড়পড়োর হোর ২০ শতোংমশ হ্রোস ফপমেমছ।
২০১১ সোম ঝমড়পড়োর হোর সছ ৪৭%। বছমরর প্রিেসদমনই ছোেছোেীমদর েমযে  সবনোমূমল্য পোঠ্যবই সবতরণও এই
সো মল্যর সপছমন কোজ কমরমছ। ২০১০ সো ফিমক এ পর্ যন্ত প্রোিসেক ও েোযে সেক পর্ যোমে আেরো ২.২৫ সবস েন পোঠ্যবই
সবনোমূমল্য সবতরণ কমরসছ। এেো সবমের সবমচমে বৃহৎ বই সবতরণ কোর্ যিে।
ভদ্র েসহ ো ও েমহোদের্ণ,
জীবনব্যোপী সশখন পসরমবশবোন্ধব সবুজ দক্ষতোর জ্য  গুরুেপূণ য এবং আেোমদর ফর্ৌিভোমব এক গ্র্হ সনমে সচন্তো করোর
এবং সবোইমক ফেকসই উন্নেমন সম্পৃি করোর জ্য  এেো প্রমেোজন। সশক্ষো সোেোসজক অন্তর্ভযসি সেি যন কমর, নোরীর সবরুমধি 
সসহংসতো হ্রোস এবং তাঁমদর ক্ষেতোেমন সোহোয্য কমর। স্যোসনমেশন, পোসন, পসরকোর-পসরিন্নতো এবং অবকোঠোমেো উন্নেমনর
েোযে মে সশক্ষো প্রসতষ্ঠোমনর পসরমবশ সনসিত করমত হমব। স্বোিয এবং সশখন ো ম র উপর এর একেো ইসতবোচক প্রভোব
রমেমছ। সব্য ো মে তথ্য প্রযুসি সবর্মে পঠন সশক্ষোমক সহজ করমব, সশক্ষোিীমদর দক্ষতোর উন্নেন ঘেোমব এবং নতুন প্রযুসির
সমে তোমদর খোপ খোওেোমত সোহোয্য করমব।
সন্ত্রোসবোদ, সসহংস উগ্র্বোদ এবং সশস্ত্র সংঘোত আজমকর সবমে েোনবোসধকোর, শোসন্ত এবং সিসতশী তোর প্রসত হুেসক
সহমসমব ফদখো সদমেমছ। উদ্ভোবন, সেমঝোতো এবং দূরদশী নীসতর বোরো এসব সেস্যোর সেোধোন সম্ভব। এসব সবর্েমক সোেমন
ফরমখ আেরো আেোমদর সশক্ষোিে ও সশক্ষো উপকরণ সংকোর করসছ।
সশক্ষকমদর ফপশোর্ত েোমনোন্নেমনর জ্য  সশক্ষো এবং প্রসশক্ষণ কেযসূসচর উপর সবমশর্ গুরুে ফদওেো প্রমেোজন।
সশক্ষকতো ফপশোে ফর্োগ্য ব্যসিমদর আকৃ্ করো খুবই গুরুেপূণ য। এই ফপশোর জ্য  একটি দক্ষ জনশসি র্মড় ফতো োর চযোম ঞ্জ
সবমবচনোে সনমে নীসতর্ত উপোে উদ্ভোবন এবং সবমশর্ প্রমণোদনোর সবর্মে সচন্তোভোবনো করো ফর্মত পোমর।
সুসধেন্ড ী,
স্বোধীনতোর পর ফিমক সশক্ষো আেোমদর কোমছ একটি জোতীে অগ্র্োসধকোমরর সবর্ে। জোসতর সপতো বেবন্ধু ফশখ মুসজবুর
রহেোন নতুন ফদমশর জ্য  সব যজনীন সশক্ষোসহ ফবশসকছু বস ষ্ঠ এবং দূরদশী উম্য োর্ সনমেসছম ন। ঐসব দূরদশী উম্য োমর্র
ধোরোবোসহকতোে ২০৩০ সোম র েমযে  বোং োমদশ অন্তর্ভযসিমূ ক এবং সেতোসভসত্তক েোনসম্পন্ন সশক্ষো ও জীবনব্যোপী সশখমনর
ক্ষয অজযমনর চযোম ঞ্জ ফেোকোসব োে প্রস্ত্ত্তত। আেোর সরকোমরর বোমজে বরোমদ্দ সশক্ষোখোত সবমচমে ফবসশ বরোদ্দ ফপমে িোমক।
এেসিসজ-৪ বোস্তবোেমনর জ্য  আেরো E-9 ববঠক ফিমক সেমেোপমর্োর্ী এবং বোস্তবমুখী সুপোসরশেো ো আশো করসছ।
আেোর প্রতযোশো আেোমদর সমব যোত্তে কমেযোম্য োর্গুম োর সবসনেে, কেযপসরকল্পনো এবং কেযসূসচ প্রণেন, অংশীদোসরমের নতুন

উপোে উদ্ভোবন এবং সশক্ষোর উপর আঞ্চস ক ও আন্তজযোসতক সং োপ আহবোন এই ববঠক ফিমকই শুরু হমব। আসে আত্মসবেোসী
ফর্, এই প্রসিেোর েোযে মে আপনোরো একটি সংযুি এবং জ্ঞোনসভসত্তক উত্তর-দসক্ষণ-দসক্ষমণর জ্য  কোজ করমবন।
আসে আশো কসর এই ববঠক ফিমকই এসসিসজ-৪ অজযমনর জ্য  আেোমদর অসভর্োেো শুরু হ এবং ঢোকো ফঘোর্ণো
আেোমদর জ্য  একটি অনুমপ্ররণো সহমসমব প্রতীেেোন হমব। সবমদসশ অসতসিবৃমন্দর এখোমন অবিোন আনন্দদোেক এবং স্মরণীে
হমে িোকুক, এ প্রতযোশো করসছ।
আসে এই ববঠমকর সোসব যক স তো কোেনো করসছ। সবোইমক আবোরও ধ্য বোদ জোসনমে আসে E-9 ববঠমকর শুভ
উমবোধন ফঘোর্ণো করসছ।
ফখোদো হোম জ।
জে বোং ো জে বেবন্ধু
বোং োমদশ সচরজীবী ফহোক।
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