
শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের অস্টথ ে স্নাতক (পাি) ও  

সমমান পর্ োস্টয়র ছাত্রীস্টের উপবৃশি শিতরণ অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শিখ হাশসনা  

প্রধানমন্ত্রীর কার্ োলয়, ঢাকা, রশিিার, ৩০ জুন ২০১৩, ১৬ আষাঢ় ১৪২০  

 

শিসশমল্লাশহর রাহমাশনর রাশহম  

অনুষ্ঠাস্টনর সভাপশত,  

সহকমীবৃন্দ,  

উপবৃশিপ্রাপ্ত শিক্ষাথীবৃন্দ,  

উপশিত সুশধবৃন্দ।  

আসসালামু আলাইকুম।  

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের অস্টথ ে স্নাতক ও সমপর্ োস্টয়র ছাত্রীস্টের উপবৃশি প্রোন প্রকস্টের প্রথম উপবৃশি শিতরণ 

অনুষ্ঠাস্টন উপশিত সিাইস্টক আন্তশরক শুস্টভচ্ছা জানাশচ্ছ।  

আশম আজ খুি আনশন্দত শর্ প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাে ফান্ড শথস্টক আমরা সি েপ্রথম ছাত্রীস্টের মস্টে উচ্চশিক্ষা 

উপবৃশি প্রোন করস্টত র্াশচ্ছ। প্রথম পর্ োস্টয় ১ লাখ ৩৩ হাজার ৭২৬ জন শিশি ও সমপর্ োস্টয়র ছাত্রীর মস্টে শমাট ৭৫ শকাটি ১৫ লাখ 

টাকা উপবৃশি প্রোন করা হস্টচ্ছ।  

আমরা এতশেন প্রাথশমক পর্ োয় শথস্টক উচ্চ মােশমক পর্ োয় পর্ েন্ত শিশভন্ন প্রকস্টের মােস্টম উন্নয়ন খাত শথস্টক উপবৃশি 

শেস্টয় আসশছলাম। শেখা শেস্টছ, প্রকে সমাপ্ত হস্টল তাঁর কম েসূশি িন্ধ হস্টয় র্ায়। তাছাড়া োতাস্টোশষ্ঠর নানা িতে থাস্টক। এসি কারস্টণ 

সকল ছাত্রছাত্রীস্টক উপবৃশি সহায়তা শেয়া সভব ি হয় না।  

মােশমক পর্ োয় শিষ কস্টর শমস্টয়রা র্াস্টত উচ্চশিক্ষা পর্ েন্ত পড়াশুনা িাশলস্টয় শর্স্টত পাস্টর, শস জন্য আমরা স্নাতক পর্ োয় 

পর্ েন্ত উপবৃশিসহ শিনা শিতস্টন পড়াশুনার ব্যিিা করার অঙ্গীকার কস্টরশছলাম।  

েশরদ্র ও শমধািী শিক্ষাথীস্টের পড়াশুনা শনশি েঘ্ন করার লস্টক্ষে উপবৃশি প্রোন শনরিশচ্ছন্নভাস্টি পশরিালনা করা প্রস্টয়াজন। তাই 

এ কার্ েক্রমস্টক উন্নয়ন িাস্টজট শনভ ের না কস্টর আমরা একটি ট্রাে ফাস্টন্ডর মােস্টম অথ োয়স্টনর শসদ্ধান্ত শনই। এ লস্টক্ষে ‘প্রধানমন্ত্রীর 

শিক্ষা সহায়তা ট্রাে' েঠন করা হস্টয়স্টছ। ১০০০ শকাটি টাকার শসিমাশন শেস্টয় এ ফাস্টন্ডর কার্ েক্রম শুরু হস্টয়স্টছ।  

আশম অতেন্ত আিািােী শর্ এ কার্ েক্রস্টমর সফল িাস্তিায়স্টনর ফস্টল নারীশিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়স্টনর মােস্টম শেস্টির 

সাশি েক উন্নয়স্টনর পস্টথ নতুন এক অোস্টয়র সূিনা হস্টি।  

আমরা এমন একটি ব্যিিা কস্টর শর্স্টত িাই র্াস্টত শিশি পর্ েন্ত সকল শছস্টলস্টমস্টয় উপবৃশি শপস্টত পাস্টর। িস্টতের শিড়াজাস্টল 

পস্টড় শকান েশরদ্র শিক্ষাথী র্াস্টত িাে না পস্টড়।  

আমাস্টের র্াত্রা শুরু হল মাত্র। ‘প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাে' আরও িড় হস্টি। ট্রাে ফাস্টন্ড আরও টাকা জমা হস্টি। 

সরকাশর ও শিসরকাশর উস্টযাক্তাস্টের সহস্টর্াশেতায় আোমীস্টত আমরা আরও িড় তহশিল েঠন করস্টত সক্ষম হি। শুধু ছাত্রীস্টের 

নয়, আোমীস্টত আমরা েশরদ্র ও শমধািী ছাত্রস্টেরও এই ট্রাে শথস্টক উপবৃশি সহায়তা শেি। শকান শিক্ষাথী িাে র্াস্টি না।  

সুশধবৃন্দ,  

শিক্ষার উন্নয়স্টন অতীস্টত অস্টনস্টক অস্টনক প্রশতশ্রুশত শেস্টয়স্টছ। শকন্তু শিেত সাস্টড় ৪ িছস্টর আমরা র্া কস্টরশছ, স্বাধীনতার ৪২ 

িছস্টর তা শকউ করস্টত পাস্টরশন।  

স্বাধীনতার পর পরই সি েকাস্টলর সি েস্টেষ্ঠ িাঙাশল, জাশতর শপতা িঙ্গিন্ধু শিখ মুশজবুর রহমান শিক্ষার উন্নয়স্টন যুোন্তকারী 

পেস্টক্ষপ শনন। শতশন প্রাথশমক শিযালস্টয়র ১ লাখ ৫৫ হাজার ২৩ জন শিক্ষক-কম েিাশরসহ ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথশমক শিযালয় 

জাতীয়করণ কস্টরন।  



জাশতর শপতার আজীিস্টনর স্বপ্ন শছল ক্ষুধা ও োশরদ্রেমুক্ত িাাংলাস্টেি েড়ার। িঙ্গিন্ধুর স্বপ্ন িাস্তিায়স্টন আমরা 

অঙ্গীকারািদ্ধ। আমাস্টের এ শিিাল জনস্টোষ্ঠীস্টক আধুশনক শিজ্ঞানশভশিক এিাং িাস্তিমুখী শিক্ষায় শিশক্ষত কস্টর জনসম্পস্টে পশরণত 

করস্টত আমরা কাজ কস্টর র্াশচ্ছ।  

আমাস্টের কার্ েকর পেস্টক্ষস্টপর ফস্টল প্রকৃত শিশু ভশতের হার ২০০৫ সাস্টলর ৮৭ েিশমক ২ িতাাংি শিস্টড় িতেমাস্টন প্রায় ৯৮ 

িতাাংস্টি উন্নীত হস্টয়স্টছ।  

েত জানুয়াশর মাস্টস আমরা প্রায় ২৬ হাজার ২০০ শিযালয়স্টক পর্ োয়ক্রস্টম সরকাশরকরস্টণর শ াষণা শেস্টয়শছ। র্া িতেমাস্টন 

িাস্তিায়নাধীন আস্টছ। এরফস্টল প্রায় ১ লাখ ৪ হাজার কম েরত শিক্ষক কম েিাশর উপকৃত হস্টিন। আমরা জাতীয় িাস্টজস্টট অব্যাহতভাস্টি 

শিক্ষা খাতস্টক সস্টি োচ্চ অিাশধকার শেস্টয় র্াশচ্ছ।  

আমাস্টের সরকাস্টরর সময় শিক্ষাস্টক্ষস্টত্র এক বিপ্লশিক পশরিতেন সূশিত হস্টয়স্টছ। জাতীয় শিক্ষানীশত-২০১০ িাস্তিায়ন করা 

হস্টচ্ছ। এরফস্টল সিার জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হস্টয়স্টছ। শিক্ষাস্টক্ষস্টত্র বিষম্য শিস্টলাপ হস্টয়স্টছ। মাদ্রাসা শিক্ষাস্টক আধুশনকায়ন করা 

হস্টচ্ছ।  

প্রথম শেণী শথস্টক েিম শেণী পর্ েন্ত শেস্টির সকল শিক্ষাথীর হাস্টত িছস্টরর প্রথম শেনই রশঙন পাঠ্যপুস্তক শপ ৌঁস্টছ শেওয়া 

হস্টচ্ছ। িলশত িছর প্রায় ২৭ শকাটি িই শিতরণ করা হস্টয়স্টছ। আমরা শিক্ষাস্টক্ষস্টত্র িাশণশজেকীকরস্টণর প্রশক্রয়া িন্ধ করার কার্ েকর 

উস্টযাে শনস্টয়শছ। প্রাইস্টভট শকাশিাং িন্ধ করার জন্য ব্যিিা িহণ করা হস্টয়স্টছ।  

িলশত িছর শমধার শভশিস্টত কস্টলস্টজ ছাত্রছাত্রী ভশতে করা হস্টচ্ছ। প্রাথশমক পর্ োয় শথস্টক সৃজনিীল প্রশ্ন পদ্ধশত িালু করা 

হস্টয়স্টছ। এরফস্টল শিক্ষাথীস্টের মস্টে শম শলক শিন্তার শিকাি  টস্টছ।  

আমরা প্রাথশমক পর্ োস্টয় প্রাথশমক শিক্ষা সমাপনী ও অষ্টম শেণীর জন্য জুশনয়র স্কুল সাটি েশফস্টকট পরীক্ষা িালু কস্টরশছ। 

এসএসশস ও এইিএসশস পরীক্ষা িহস্টণর পর স্বে সমস্টয়র মস্টে ফলাফল প্রকাি করা হস্টচ্ছ। ফস্টল শিক্ষাথীস্টের অস্টহতুক সময় 

অপিয় িন্ধ হস্টয়স্টছ।  

আমরা সাস্টড় ৫ হাজার মােশমক শিযালয়, ১ হাজাস্টরর অশধক মাদ্রাসা ও শেড় হাজার কস্টলস্টজর অিকাঠাস্টমা উন্নয়স্টনর 

পশরকেনা কস্টরশছ। ইস্টতামস্টে ২ হাজার ৭১৯টি মােশমক শিযালস্টয়র এিাং ১২৫টি মাদ্রাসার নতুন ভিন শনম োণ শিষ হস্টয়স্টছ। কাজ 

িলস্টছ আরও ১ হাজাস্টররও অশধক মােশমক শিযালয়, ৩২৫টি মাদ্রাসা এিাং ৬০০টি কস্টলজ ভিস্টনর। সকল শিক্ষা প্রশতষ্ঠাস্টন 

শনরাপে পাশন ও প্রস্টয়াজনীয় শসশনস্টটিস্টনর ব্যিিা করা হস্টয়স্টছ।  

২০ হাজার ৫০০টি শিক্ষা প্রশতষ্ঠাস্টন ইন্টারস্টনট সাংস্টর্ােসহ একটি কস্টর ল্যাপটপ ও একটি কস্টর মাশিশমশিয়া সরিরাহ 

করা হস্টচ্ছ।  

আমরা শিক্ষকস্টের সামাশজক ও শপিােত সম্মান বৃশদ্ধ কস্টরশছ। সরকাশর মােশমক শিক্ষকস্টের পেমর্ োো শদ্বতীয় শেণীর 

শেস্টজস্টটি কম েকতোয় উন্নীত করা হস্টয়স্টছ।  

উপবৃশির জন্য মস্টনানীত ছাত্রীবৃন্দ,  

শতামরা র্ারা উপবৃশির জন্য মস্টনানীত হস্টয়ছ, আশম শতামাস্টের অশভনন্দন জানাই। আশম আিা করি শতামরা স্নাতক 

পর্ োয় অশতক্রম কস্টর অস্টনকদূর এশেস্টয় র্াস্টি। শেস্টির উন্নয়স্টন অিণী ভূশমকা পালন করস্টি। আশম শিশ্বাস কশর, শতামরাই পারস্টি 

সকল কূপমূন্ডুকতা ও অশুভিশক্ত দূর করস্টত।  

নারীস্টক নতুন কস্টর অন্ধকাস্টর শঠস্টল শেওয়ার শিষ্টা শুরু হস্টয়স্টছ। এই অপিশক্ত শথস্টক শেিস্টক রক্ষা করস্টত হস্টি। 

অন্ধকারাচ্ছন্ন অতীত শথস্টক শির হস্টয় এস্টস শপশছস্টয় পড়া এ জাশতর হাল শতামাস্টের ধরস্টত হস্টি। আশম শিশ্বাস কশর , নারীর সশক্রয় 

অাংিিহণ ছাড়া এ জাশতর উন্নশত ত্বরাশিত করা সভব ি না। শিস্টশ্বর বুস্টক শনস্টজস্টক এিাং এস্টেিস্টক শসানার িাাংলা শহস্টসস্টি প্রশতশষ্ঠত 

করস্টত শতামাস্টের এশেস্টয় আসস্টত হস্টি।  

সুশধবৃন্দ,  

আমাস্টের সরকাস্টরর জনিান্ধি কম েসূশির ফস্টল শিেত সাস্টড় িার িছস্টর শেি অস্টনকদূর এশেস্টয় শেস্টছ। মানুস্টষর 

জীিনর্াত্রার মান বৃশদ্ধ শপস্টয়স্টছ। শিশ্ব মন্দা সস্টেও েত শতন িছস্টরর েড় প্রবৃশদ্ধ ৬ েিশমক ৫ িতাাংি। শিদ্যেৎ উৎপােন ৩ হাজার 



২০০ শমোওয়াট শথস্টক বৃশদ্ধ শপস্টয় প্রায় সাস্টড় ৬ হাজার শমোওয়াস্টট উন্নীত হস্টয়স্টছ। মাথাশপছু আয় শিস্টড় হস্টয়স্টছ ৯২৩ মাশকেন 

িলার। প্রায় ৫ শকাটি মানুষ েশরদ্র শথস্টক মেশিি শেণীস্টত উন্নীত হস্টয়স্টছ। সারাস্টেস্টি ব্যাপক উন্নয়ন কম েসূশি িাস্তিায়ন করা হস্টচ্ছ।  

২০২১ সাস্টলর মস্টে েশরদ্র জনস্টোশষ্ঠর সাংখ্যা িতকরা ১৫ ভাস্টে নাশমস্টয় এস্টন িাাংলাস্টেিস্টক একটি মেম আস্টয়র িাশন্তপূণ ে 

শেস্টি পশরণত করস্টত আমরা ‘রূপকে ২০২১' িাস্তিায়ন করশছ।  

আজস্টকর শিক্ষাথীরাই একশেন শেিস্টক শনতৃত্ব শেস্টি। এজন্য তাস্টেরস্টক সফল মানুষ শহস্টসস্টি প্রশতশষ্ঠত করস্টত হস্টি। 

আমাস্টের সকস্টলর প্রস্টিষ্টায় িাাংলাস্টেি একশেন শিস্টশ্বর বুস্টক মাথা উঁচু কস্টর োঁড়াস্টি, ইনিাআল্লাহ।  

সিাইস্টক আিারও শুস্টভচ্ছা ও ধন্যিাে জাশনস্টয় আশম উপবৃশি শিতরস্টণর শুভ উস্টদ্বাধন শ াষণা করশছ।  

শখাো হাস্টফজ।  

জয় িাাংলা জয় িঙ্গিন্ধু  

িাাংলাস্টেি শিরজীিী শহাক।  


