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অনুষ্ঠাদ্নর সভাপতি, 

সহকমীবৃন্দ, 

উন্নয়ন সহদ্ াগী সংস্থাসমূদ্হর প্রতিতনতধবৃন্দ, 

প্রাথতমক তবদ্যালদ্য়র সম্মাতনি তেক্ষকবৃন্দ, 

শ াট্ট শসানামতিরা, 

উপতস্থি সুতধবৃন্দ। 

 আসসালামু আলাইকুম। 

আর্ ৮ শসদ্েম্বর ২০১৬, ‘আন্তর্জাতিক সাক্ষরিা তিবস’। উপতস্থি সবাইদ্ক  আন্ততরক শুদ্ভচ্ছা র্ানাতচ্ছ। তবদ্ের 

অন্যান্য শিদ্ের মি বাংলাদ্িদ্েও আর্ পাতলি হদ্চ্ছ আন্তর্জাতিক সাক্ষরিা তিবদ্সর সুবি জর্য়ন্তী। এবাদ্র তিবসটির প্রতিপাদ্য 

তবষয় হদ্চ্ছ-‘Reading the past, Writing the future’  ার অথ জ হদ্চ্ছ- ‘অিীিদ্ক র্ানদ্বা, আগামীদ্ক গড়দ্বা’। 

তনঃসদ্ন্দদ্হ এই প্রতিপাদ্য সমদ্য়াদ্পাদ্ াগী।  

বক্তদ্ের শুরুদ্িই সব জকাদ্লর সব জদ্েষ্ঠ বাাাতল, র্াতির তপিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতর্বুর রহমাদ্নর প্রতি েদ্ধা র্ানাই। 

েদ্ধার সদ্ঙ্গ স্মরি করত , মুতক্তযুদ্দ্ধর ৩০ লাখ েহীি ও সম্ভ্রম হারাদ্না ২ লাখ মা-শবানদ্ক। র্ািীয় চার শনিার তবদ্িহী আত্মার 

মাগদ্েরাি কামনা করত ।  

র্াতির তপিার আর্ীবদ্নর লাতলি স্বপ্ন ত ল ক্ষুধা ও িাতরদ্রযমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ শসানার বাংলা গদ্ড় শিালা। শসই লদ্ক্ষয 

তিতন যুদ্ধতবধ্বস্ত বাংলাদ্িদ্ে ১৯৭২ সাদ্ল কুিরি-ই-খুিা তেক্ষা কতমেন গঠন কদ্রন।  

কতমেদ্নর সুপাতরে অনু ায়ী ‘Primary Education Ordinance-1973’ এবং ‘The Primary School 

(Taking Over) Act, 1974’-এর আওতায় বঙ্গবন্ধু ৩৬ হার্ার ১৬৫টি প্রাথমিক মবদ্যালয়কক জাতীয়করণ এবং ১ লাখ 

৫৭ হার্ার ৭২৪ র্ন তেক্ষদ্কর পি সরকাতর কদ্রন। দূভার্গ্জর্নকভাদ্ব এদ্িে ৭৫ সাদ্লর আগস্ট ট্রাদ্র্তির তেকার হওয়ার পর 

বাতক সুপাতরেসমূহ ২১ ব র আদ্লার মুখ শিদ্খতন।   

আতম র্াতির তপিার কম জকান্ড ও তচন্তাভাবনা অনুসরি কদ্র একটা কথা বতল- তেক্ষা সুদ্ াগ নয়, তেক্ষা অতধকার। 

তেক্ষাই পাদ্র-িাতরদ্রযমুক্ত, আত্মতনভ জরেীল বাংলাদ্িে গড়দ্ি। শিদ্ে এখন প্রাথতমক তেক্ষাসহ সব ধরদ্ির তেক্ষার শক্ষত্র 

সম্প্রসাতরি হদ্য়দ্ ।  

গি তিদ্সম্বর প জন্ত প্রাথতমক স্তদ্র  াত্র াত্রীর সংখ্যা ত ল ২ শকাটি ১৯ লক্ষ ৩২ হার্ার ৬৩৮ র্ন। ২০১৫ সাদ্ল 

প্রাথতমক তেক্ষা সমাপনীদ্ি অংে শনয় ২৮ লক্ষ ৩৯ হার্ার ২৩৮ র্ন। পাদ্ের হার ত ল ৯৮.৫২%। তবপুল র্নদ্গাষ্ঠী অতেক্ষার 

অন্ধকার শথদ্ক শবতরদ্য় এদ্সদ্  আদ্লার পদ্থ। তেক্ষাঙ্গদ্ন এখন শ দ্লদ্ির শচদ্য় শমদ্য়দ্ির সংখ্যা বাড়দ্ । তেক্ষায় তলঙ্গ সমিা 

আনার স্বীকৃতি তহদ্সদ্ব ২০১৪ সাদ্ল ইউদ্নদ্কা আমাদ্ক ‘োতন্ত বৃক্ষ’ পুরকাদ্র ভূতষি কদ্র। 

বঙ্গবন্ধু প্রাথতমক তেক্ষাদ্ক র্ািীয়করদ্ির ৪০ ব র পর আতমই ২০১৩ সাদ্ল শিদ্ের ২৬ হার্ার ১৯৩টি শবসরকাতর 

প্রাথতমক তবদ্যালয় র্ািীয়করি কদ্রত । শসতিন প্রাথতমক তবদ্যালদ্য়র ১ লাখ ৩ হার্ার ৮৪৫ র্ন তেক্ষদ্কর চাকুরী 

সরকাতরকরদ্ির শঘাষিা তিদ্য়ত লাম। আমরা শঘাতষি পদ্ির শচদ্য় ৫ হার্ার বাতড়দ্য় ১ লাখ ৮ হার্ার ২০০ তেক্ষদ্কর চাকুরী 

সরকাতর কদ্রত । 

সুতধমন্ডলী, 

িীঘ জ ২১ ব র পর ’৯৬-এ রাষ্ট্র পতরচালনার িাতয়ত্ব তনলাম। আমাদ্ির পিদ্ক্ষদ্পর েদ্ল মাত্র দু’ব দ্র সাক্ষরিার হার 

৪৫% শথদ্ক শবদ্ড় ৬৫.৫% িাঁড়ায়। এ অর্জদ্নর স্বীকৃতি তহসাদ্ব বাংলাদ্িে ‘ইউদ্নদ্কা সাক্ষরিা পুরকার ১৯৯৮’ লাভ কদ্র। 

তকন্তু পরবিীদ্ি তবএনতপ-র্ামাি শর্াদ্টর ২০০১-২০০৬ োসন আমদ্ল সাক্ষরিার হার বাদ্ড়তন। উদ্টা কদ্ম ৪৪% শনদ্ম  ায়।  



 

আপনারা শর্দ্ন খুেী হদ্বন, আমাদ্ির সব জাত্মক শচষ্টায় শিদ্ে এখন সাক্ষরিার হার ৭১%। স্বাক্ষরজ্ঞানহীন মানুষ 

দৃতষ্টেতক্ত থাকদ্িও এক ধরদ্ির দৃতষ্টহীনিায় শভাদ্গন। িাই সবার মদ্নর-জ্ঞাদ্নর শচাখ খুদ্ল তিদ্ি, আপন ভাল-মন্দ বুদ্ে তনদ্ি 

আমরা োপকতভতিক সাক্ষরিা কা জক্রম গ্রহি কদ্রত ।  

আমরা গি ৭ ব দ্র তবনামূদ্ে ১৯৩ শকাটি বই তবিরি কদ্রত । পদ্হলা র্ানুয়াতর ২০১৬ শিেোপী ‘বই উৎসব’ 

পাতলি হদ্য়দ্ । এ ব র মাধ্যতমক প জন্ত তবনামূদ্ে ৩৩ শকাটি ৩৭ লক্ষ ৬২ হার্ার ৭৭২টি নতুন পাঠ্যবই তবিরি কদ্রত । এ 

ব র শুধু প্রাথতমক তবদ্যালদ্য় তবনামূদ্ে ১০ শকাটি ৮৭ লক্ষ ১৯ হার্ার ৯৯৭টি বই তবিরি করা হদ্য়দ্ । প্রাথতমক ও গিমুখী 

তেক্ষার প্রসাদ্র আমাদ্ির গৃহীি তবদ্েষ পিদ্ক্ষপসমূদ্হর মদ্ধ্য রদ্য়দ্ -  

o আমরা ২০১০ সাদ্ল আধুতনক-তবজ্ঞানসম্মি র্ািীয় তেক্ষানীতি প্রিয়ন কদ্রত । এদ্ি প্রাথতমক তেক্ষা, তেক্ষাথীর 

মানতসক তবকাে, আচরি ও ভাষা তেখাদ্নার শমৌতলক স্তর তহসাদ্ব তবদ্বতচি হদ্য়দ্ । 

o বঙ্গবন্ধু শেখ মুতর্বুর রহমান শমদ্মাতরয়াল ট্রাস্ট হদ্ি তবতভন্ন প জাদ্য় ১ হার্ার ৪০০ র্ন িতরদ্র-শমধাবী  াত্র- াত্রীদ্ির 

বৃতি তিতচ্ছ।   

o ১০০০ শকাটি টাকার ‘প্রধানমন্ত্রীর তেক্ষা সহায়িা ট্রাস্ট’ গঠন কদ্রত । এখান শথদ্ক প্রাথতমক হদ্ি সিািক প জন্ত ১ 

শকাটি    ২৮ লাখ  াত্র- াত্রীদ্ির বৃতি প্রিান করা হদ্চ্ছ।  

o ‘রূপকল্প-২০২১’-অনু ায়ী তিতর্টালাইদ্র্েদ্নর লদ্ক্ষয প্রাথতমক তেক্ষা সংতিষ্ট ১ হার্ার ১০৯টি িপ্তদ্র ইন্টারদ্নট 

সংদ্ াগ তিদ্য়ত ।  

o সারা শিদ্ের ৪ হার্ার ৯০টি প্রাথতমক তবদ্যালদ্য় মাতটতমতিয়া ক্লােরুম চালু করদ্ি োপটপ, মাতটতমতিয়া 

প্রদ্র্ক্টরসহ সরঞ্জাম শিওয়া হদ্য়দ্ ।  

o সারাদ্িদ্ে অতভন্ন প্রশ্নপদ্ত্র প্রাথতমক তেক্ষা সমাপনী ও জুতনয়র স্কুল সাটি জতেদ্কট পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবিজন কদ্রত ।  

o এখন শিদ্ে উপবৃতি প্রাদ্প্তর সংখ্যা ১ শকাটি ৩০ লাখ। ২০১০ সাদ্ল উপবৃতি প্রাপ্তদ্ির সংখ্যা ৪৮ লাখ শথদ্ক প্রায় 

তবগুি বাতড়দ্য় ৭৮ লাখ কদ্রত ।  

o ৪৫২ শকাটি টাকা েদ্য় ‘শমৌতলক সাক্ষরিা প্রকল্প ৬৪ শর্লা’ নাদ্ম প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হদ্চ্ছ। 

o সরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালদ্য়র প্রধান তেক্ষদ্কর পি ২০১৪ সাদ্ল তবিীয় শেতিদ্ি উন্নীি কতর। সহকাতর তেক্ষদ্কর 

শবিন একধাপ বাড়াদ্না হদ্য়দ্ । 

o ২০১৫ সাকল প্রাথতমক তবদ্যালদ্য় ভতিজর হার ত ল ৯৭.৯৪%। েিভাগ ভতিজ তনতিি করদ্ি তবতভন্ন পিদ্ক্ষপ শনয়া 

হদ্য়দ্ । 

o বিজমাদ্ন েদ্র পড়ার হার আমরা ২০.৪% নাতমদ্য় এদ্নত । তবএনতপ-র্ামাি শর্াট আমদ্ল ২০০৭ সাকল ঝকর পড়ার 

হার ত ল ৫০.৫%।  

o তমি-শি তমল কম জসূতচ ৯৬টি িাতরদ্রযপীতড়ি উপদ্র্লার ৩৩ লক্ষ তেক্ষাথীদ্ির মদ্ধ্য চালু কদ্রত । স্থানীয় র্নগিদ্ক 

সম্পৃক্ত কদ্র প জায়ক্রদ্ম সকল স্কুদ্ল তমি-শি তমল চালু হদ্ব। 

o ২০১৩ সাদ্ল সকল প্রাথতমক তবদ্যালদ্য় প্রাক-প্রাথতমক তেক্ষা চালু কতর। এর্ন্য তেক্ষদ্কর ৩৭ হার্ার ৬৭২টি পি 

সৃতষ্ট কদ্র ৩৭ হার্ার ৬৭২ র্দ্নর তনদ্য়াগ শিওয়া হদ্য়দ্ ।  

o এ ব র প্রথম বাদ্রর মি প্রাক-প্রাথতমক তবদ্যালদ্য় ৩২ লাখ ৮৮ হার্ার ৫৩টি বই ও সমপতরমাি অনুেীলন খািা 

তবিরি কদ্রত ।  

o তেশু কোি ট্রাদ্ের আওিায় ৯১টি ‘তেশু কোি প্রাথতমক তবদ্যালয়’ প্রতিষ্ঠা কদ্রত । এসব তবদ্যালদ্য়  াত্র সংখ্যা 

২০ হার্ার। এদ্ির প্রাথতমক স্তদ্র ৬০০ ও মাধ্যতমক স্তদ্র ৮০০ টাকা কদ্র প্রতিমাদ্স বৃতি শিওয়া হয়। 

o শিদ্ের ৫২টি  শর্লার ১৪৮টি উপদ্র্লায় ১ হার্ার ১৪০ শকাটি ২৬ লাখ টাকা েদ্য় ১২ হার্ার ৫৬৭টি ‘আনন্দ স্কুল’ 

প্রতিষ্ঠা কদ্রত । েদ্ল েদ্র পড়া ৭-১৪ বছর বয়সী ৭ লাখ ২০ হাজার তেশু তবিীয় বার প্রাথমিক মিক্ষার সুক াগ 

শপদ্য়দ্ ।  

o আনন্দ স্কুদ্ল তবনামূদ্ে বই শিওয়ার পাোপাতে তবনামূদ্ে শপাষাক ও উপবৃতি প্রিান করা হদ্চ্ছ। বিজমাদ্ন আনন্দ 

স্কুদ্ল  াত্র- াত্রী সংখ্যা ৩ লাখ ৪২ হার্ার ১৩৬ র্ন।  



 

o তবগি ৭ ব দ্র ৫৯০০ প্রাথতমক তবদ্যালয় পুন:তনম জাি ও সংকার কার্ হদ্য়দ্ । তবদ্যালয়তবহীন এলাকায় ১৫০০টি 

তবদ্যালয় তনম জাি প্রকদ্ল্পর মাধ্যদ্ম গি তিদ্সম্বর প জন্ত ১ হার্ার ৩০৭টির কার্ শেষ হদ্য়দ্ ।  

প্রাথতমক স্বাস্থয ও পতরদ্বে তবষদ্য় ধারিা তিদ্ি ‘সুস্বাদ্স্থয-সুতেক্ষা’ কম জসূতচ গ্রহি কদ্রত । ৩৯ হার্ার ৩০৩টি গভীর 

নলকূপ স্থাপন পতরকল্পনার আওিায় ২৫ হার্ার  ৬২১টি স্থাপন করা হদ্য়দ্ । তেক্ষক ও তেক্ষাথীর অনুপাি হ্রাস শপদ্য়দ্ ,  াত্র-

তেক্ষক ও অতভভাবকদ্ির সমন্বদ্য় School Level Improving Program (SLIP) েীষ জক কা জক্রম, ওয়াে ব্লক তনম জাি 

কার্, ক্ষুদ্র নৃিাতিক র্নদ্গাতষ্ঠর তনর্স্ব বি জমালায় পাঠ্যপুস্তক প্রিয়ন কার্ চলদ্ । 

োরীতরক ও মানতসক তবকাে এবং ক্রীড়াননপূণ্য বাড়াদ্ি প্রাথতমদ্ক  াত্রদ্ির র্ন্য বঙ্গবন্ধু শগা্ডককাপ এবং  াত্রীদ্ির 

বঙ্গমািা শবগম েতর্লাতুন শন া মুতর্ব শগা্ডককাপ ফুটবল টুন জাদ্মন্ট আদ্য়ার্ন করা হদ্চ্ছ। ২০১১ সাল শথদ্ক আন্তঃপ্রাথতমক 

তবদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিদ্ াতগিা হদ্চ্ছ।  

২০১০ সাল হদ্ি প্রতিটি তবদ্যালদ্য় ‘স্টুদ্িন্টস কাউতিল’ গঠিি হদ্চ্ছ। িাদ্ির প্রতেক্ষদ্ির র্ন্য কক্সবার্াদ্র 

‘তলিারতেপ শট্রতনং শসন্টার’ তনতম জি হদ্চ্ছ। প্রতিবন্ধী তেক্ষাথীদ্ির র্ন্য হুইল শচয়ার, তহয়াতরং এইি, ক্রযাচসহ অন্যান্য সরঞ্জাম 

প্রিান করা হদ্চ্ছ।  

উপতস্থি তেক্ষক-তেক্ষাথীবৃন্দ, 

আতম তেক্ষকদ্ির উদ্েদ্ে বলব, আপনারা একটা মহৎ শপোয় আদ্ ন। র্াতির তপিা প্রায়ই বলদ্িন ‘শসানার বাংলা 

গড়ার র্ন্য শসানার মানুষ চাই’। আপনারা হদ্চ্ছন শসই মানুষ গড়ার কাতরগর। আপনারা পাদ্রন-নীতি ও মূেদ্বাদ্ধর চচ জা 

তেতখদ্য় শিদ্ের প্রতিটি তেশুদ্ক আিে জ নাগতরক তহদ্সদ্ব গদ্ড় তুলদ্ি। ভাদ্লা-মন্দ তকংবা ন্যায়-অন্যায় তবদ্বচনার জ্ঞান এবং 

শিোত্মদ্বাদ্ধর তেক্ষা শিয়া আপনাদ্ির িাতয়ত্ব। 

আসুন, আমরা সবাই তমদ্ল শিদ্ের তেক্ষাখাদ্ির উন্নয়দ্ন এতগদ্য়  াই। আমাদ্ির সন্তানদ্ির িাতয়ত্ববান, সুনাগতরক 

তহসাদ্ব গদ্ড় তুতল। শিে শথদ্ক তনরক্ষরিা তচরিদ্র দূর কতর। ক্ষুধা-িাতরদ্রয ও তনরক্ষরিামুক্ত, র্াতির তপিার স্বদ্প্নর ‘শসানার 

বাংলা’ গদ্ড় তুতল।  

আমরা যুদ্ধ কদ্র তবর্য়ী হদ্য়ত । আমরা বীদ্রর র্াতি। উন্নয়ন-উৎপািদ্নর শক্ষদ্ত্র আমাদ্ির ‘তরদ্প্রািাকটিভ’ তচন্তা 

করদ্ি হদ্ব। িদ্বই ২০২১ সাদ্ল মধ্যম আদ্য়র এবং ২০৪১ সাদ্ল উন্নি সমৃদ্ধ বাংলাদ্িে গদ্ড় শিালার লক্ষয অর্জদ্ন আমরা 

সেল হব। 

সবাইদ্ক ধন্যবাি।      

শখািা হাদ্ের্। 

র্য় বাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদ্িে তচরর্ীবী শহাক। 

... 


