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ডবিডমল্লাডহর রাহমাডনর রাডহম  

 

িহকমীবৃন্দ,  

িংিদ িদস্যবগ গ,  

ডশক্ষক, অ্ডভভাবক ও ডশক্ষার্থীবৃন্দ,  

সুডধমন্ডলী,  

 

আিিালামু আলাইকুম।  

 

আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কললজ, মুগদা শাখার উলবাধন এবং নতুন ভবলনর ডভডিপ্রস্তর স্থাপন অ্নুষ্ঠালন উপডস্থত িবাইলক 

আন্তডরক শুলভচ্ছা ও অ্ডভনন্দন জানাডচ্ছ।  

ডশক্ষা জাডতর শমরুদন্ড। শত শত বছর ধলর এ প্রবাদটি ডবলে িতয ডহলিলব প্রডতডষ্ঠত। িব গকাললর িব গলেষ্ঠ বাঙাডল, জাডতর 

ডপতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুডজবুর রহমান ১৯৭২ িাললর ১০ জানুয়াডর শদলশ প্রতযাবতগন করার িালর্থ িালর্থই শদশলক পুনব গািন ও 

পুনগ গঠলনর কালজ হাত শদন। এ িময় ডতডন ডশক্ষা খাতলক অ্গ্রাডধকার শদন।  

জাডতর ডপতা বললতন, ‘শিানার বাংলা গড়লত হলল শিানার মানুষ চাই'। একমাত্র ডশক্ষাই পালর শিই শিানার মানুষ জ্তডর 

করলত। ডতডন শদলশর ডশক্ষা ব্যবস্থার িংস্কার কলরন। ৩৬ হাজালরর শবডশ প্রার্থডমক ডবদ্যালয় জাতীয়করণ কলরন। শদড় লালখর 

শবডশ প্রার্থডমক ডশক্ষলকর চাকুডর িরকাডর কলরন।  

জাডতর ডপতার প্রতযক্ষ তত্ত্বাবধালন ১৯৭২ িালল প্রণীত বাংলালদলশর িংডবধালনর ১৫ অ্নুলচ্ছলদ ডশক্ষালক জনগলণর 

শমৌডলক অ্ডধকার ডহলিলব ডনডিত করা হলয়লছ। িংডবধালনর ১৭ অ্নুলচ্ছলদ শদলশর িকল ডশশুর ডশক্ষা অ্ববতডনক ও বাধ্যতামূলক 

করা হলয়লছ। ডনরক্ষরতা দূর করার িংকল্প ব্যক্ত করা হলয়লছ। এলত জাডতলক মর্ গাদার আিলন প্রডতডষ্ঠত করলত জাডতর ডপতার 

দূরদডশ গতাই প্রকাশ শপলয়লছ।  

সুডধমন্ডলী,  

বাংলালদশ আওয়ামী লীগ র্খনই ক্ষমতায় এলিলছ তখনই জাডতর ডপতার অ্নুসৃত পর্থ এবং িাংডবধাডনক ডনলদ গশনার 

আললালক শদলশ ডশক্ষার উন্নয়লন কাজ কলরলছ।  

আমালদর '৯৬ িরকালরর িময় আমরা স্বাক্ষরতার হার ৬৫ শতাংলশ উন্নীত কলরডছলাম। উচ্চ ডশক্ষা প্রডতষ্ঠানগুললালত 

দীর্ গডদন ধলর চলল আিা শিশনজট দূর কলরডছলাম।    

আমরা চাই, আমালদর আগামী প্রজন্ম জ্ঞান-ডবজ্ঞালন দক্ষ শহাক। শর্ শকালনা চযাললঞ্জ শমাকালবলায় পারদশী শহাক। 

আললাডকত মানুষ ডহলিলব গলড় উঠুক। এজন্য আমরা এবার িরকালরর দাডয়ত্ব শনওয়ার পর একটি আধুডনক, যুলগাপলর্াগী ও 

কার্ গকর ডশক্ষানীডত প্রণয়ন কলরডছ।  



আমরা ডশক্ষা শক্ষলত্র একটি গুণগত পডরবতগন আনার লক্ষয ডনলয় এগুডচ্ছ।  

আমরা ডবজ্ঞান ও প্রযুডক্ত ডনভ গর একটি জাডত গড়লত চাই। র্ারা প্রডতলর্াডগতা কলরই ডবলে টিলক র্থাকলব। শদশলক 

অ্র্থ গবনডতক ও িামাডজকভালব এডগলয় শনলব।  

এ জন্য ডশখন ও পাঠদালন প্রযুডক্তর িলব গািম ব্যবহার ডনডিত করা হলচ্ছ। নতুন ডশক্ষানীডতলত এ ডবষয়গুললা অ্ন্তর্ভ গক্ত করা 

হলয়লছ।      

সুডধবৃন্দ,  

িব অ্ডভভাবকই চান তাঁর িন্তানলক একটি ভাল স্কুলল ভডতগ করালত। এজন্য নতুন কলর ডবডভন্ন শজলার ৮৩টি িরকাডর উচ্চ 

ডবদ্যাললয় িাবল ডশফট চালু কলরডছ। অ্বকাঠালমা উন্নয়লনর ললক্ষয ডবডভন্ন ডশক্ষা প্রডতষ্ঠালন প্রায় ৬ হাজার ভবন ডনম গাণ করা হলচ্ছ।  

ভডতগর চাপ রাজধানীলত িবলচলয় শবডশ। এজন্য রাজধানীলত িরকাডরভালব আলরা ১১টি মাধ্যডমক স্কুল এবং ৬টি িরকাডর 

কললজ ডনম গালণর কাজ হালত শনওয়া হলয়লছ।  

ডশক্ষার্থী ও অ্ডভভাবকলদরলক ভডতগযুদ্ধ শর্থলক শরহাই ডদলত এ বছর শর্থলক রাজধানীর স্কুলগুললালত ভডতগর জন্য লটাডর 

পদ্ধডত চালু করা হলয়লছ।  

বছলরর শুরুলতই মাধ্যডমক পর্ গন্ত িকল স্তলরর ডশক্ষার্থীর মলধ্য ডবনামূলে পাঠ্যপুস্তক ডবতরণ করা হলচ্ছ। এবার িলব গাচ্চ ২৩ 

শকাটি ২২ লাখ পাঠ্যপুস্তক ডবতরণ করা হলয়লছ। এখন জানুয়াডর শর্থলকই ক্লাশ শুরু হলচ্ছ।  

ঝলর পড়া শরাধ করলত মাধ্যডমক পর্ গন্ত গরীব ও শমধাবী ডশক্ষার্থীলদরলক উপবৃডি শদওয়া হলচ্ছ। বতগমালন এমন ৩০ লাখ 

ডশক্ষার্থীলক উপবৃডি শদওয়া হলচ্ছ।  

মহান মুডক্তযুদ্ধ ও স্বাধীনতার প্রকৃত ইডতহাি পাঠ্য পুস্তলক অ্ন্তর্ভ গক্ত করা হলয়লছ। মাধ্যডমক পর্ গালয় দুলর্ গাগ ব্যবস্থাপনা, 

ঝুঁডক হ্রাি ও পুনব গািলনর ডবষয় অ্ন্তর্ভ গক্ত করা হলচ্ছ।  

পাবডলক পরীক্ষাগুললা নকলমুক্ত করা হলয়লছ।  

জাতীয়ভালব অ্ডভন্ন প্রশ্নপলত্রর মাধ্যলম প্রার্থডমক ডশক্ষা িমাপনী পরীক্ষা এবং জুডনয়র িাটি গডফলকট পরীক্ষা শনওয়া হলচ্ছ। 

এলত িারা শদলশ ডশক্ষার একই মান অ্জগলনর লক্ষয বাস্তবাডয়ত হলচ্ছ। ডশক্ষার্থীরা িনদ পালচ্ছ। ফলল তারা শছাট বয়ি শর্থলকই 

আত্মডবোিী হওয়ার সুলর্াগ পালচ্ছ।    

সুডধমন্ডলী,  

আপনারা জালনন, জ্ঞানাজগলনর শক্ষলত্র তথ্যপ্রযুডক্ত ডবেব্যাপী ডবপ্লব এলন ডদলয়লছ। জ্ঞান আহরলণ তথ্যপ্রযুডক্তর ব্যবহার এখন 

িমলয়র দাডব।  

এ লক্ষযলক িামলন শরলখ আমরা ২০২১ িাললর মলধ্য ডিডজটাল বাংলালদশ গড়ার প্রতযয় ব্যক্ত কলরডছ। এলত শনতৃত্ব শদলব 

আমালদর নতুন প্রজন্ম। তালদরলক শিভালব গলড় তুললত হলব।  

আমরা প্রার্থডমক ও মাধ্যডমক স্তলরর িকল পাঠ্যপুস্তক ডনলয় ই-বুক চালু কলরডছ। ই-বুলক প্রচডলত বইলয়র শচলয় আরও 

ডনপুণভালব ডচত্রগুললা এযাডনলমলটি ভালব শদখা র্ায়। এলত ডশক্ষার্থীলদর পড়া আনন্দদায়ক হলব। পাঠ্যপুস্তকগুললা ওলয়বিাইলটও 

শদওয়া হলয়লছ।     

মাডিডমডিয়া ও অ্ডিও-ডভসুযয়াল এইলির মাধ্যলম শেণীকলক্ষ ডশখন প্রডিয়ালক আলরা িহজ ও আনন্দদায়ক করার কাজ 

শুরু হলয়লছ।  

শদলশর ২০ হাজার ৫শ' মাধ্যডমক স্কুল ও মাদ্রািায় একটি কলর মাডিডমডিয়া ক্লাি রুম স্থাপন করার পডরকল্পনা শনওয়া 

হলয়লছ। ৩৫টি ডশক্ষা প্রডতষ্ঠালন আধুডনক কডিউটার োব স্থাপন করা হলয়লছ। ৩৫টি মাদ্রািা এবং আলরা শতাডধক স্কুলল 

কডিউটার োব স্থাপলনর কাজ চললছ। ডশক্ষকলদরলক কডিউটার প্রডশক্ষণ শদওয়া হলচ্ছ।  

তলব আইডিয়াল স্কুললর মলতা নামী-দামী স্কুলগুললা ডনলজরাই মাডিডমডিয়ার মাধ্যলম পাঠদান চালু করলত পালর। তালদর 

শি িামথ্যগ আলছ। ইন্টারলনট িংলর্াগ স্থাপলনর মাধ্যলম শর্ শকালনা ডবষলয়র উপস্থাপনা করা হলল ডশক্ষার্থীলদর মলধ্য তা আলরা 

আকষ গণীয় হলব। এজন্য ডশক্ষকলদরলকও তথ্য প্রযুডক্ত ব্যবহালর অ্ভযস্ত হলত হলব।   



মাধ্যডমক পর্ গালয় কডিউটার ডশক্ষা বাধ্যতামূলক করা হলয়লছ। ডবডভন্ন ডশক্ষা প্রডতষ্ঠালন ১৪শ'র শবডশ োপটপ শদওয়া 

হলয়লছ। আমরা ডশক্ষার্থীলদর জন্য োপটপ িহজলভয করার উলদ্যাগ ডনলয়ডছ। শদলশই োপটপ উাপাদন হলচ্ছ। শীরই ই বাজারজাত 

করা র্ালব।  

শর্ িকল পিাদপদ ও দুগ গম অ্ঞ্চলল কডিউটার শনই শিখালন ভ্রাম্যমাণ আইটি োব পাঠালনা হলচ্ছ। অ্লনক ডশক্ষা 

প্রডতষ্ঠালন ভডতগর ফরম অ্ন-লাইলন পূরণ করা র্ালচ্ছ।  

মাধ্যডমক ও উচ্চ মাধ্যডমক পরীক্ষার ফলাফল ওলয়বিাইলট শদয়া হলচ্ছ। ই-শমইল ও এিএমএি এর মাধ্যলমও ফলাফল 

জানা র্ালচ্ছ।  

পরীক্ষা িমাডির ৬০ ডদলনর মলধ্য এিএিডি ও এইচএিডি'র ফল প্রকাশ করা হলচ্ছ। এলত অ্লনক িময় শেঁলচ র্ালচ্ছ।  

ডবএনডপ-জামাত শজাট িরকালরর পাঁচ বছর এবং তত্ত্বাবধায়ক িরকালরর দুই বছর এই িাত বছলর শকালনা ডশক্ষা 

প্রডতষ্ঠানলক এমডপও র্ভক্ত করা হয়ডন। আমরা িরকার গঠলনর পর ১,৬২৪টি ডশক্ষা প্রডতষ্ঠানলক এমডপও র্ভক্ত কলরডছ।  

আমরা এর মলধ্যই ৫২ হাজার িহকারী ডশক্ষক এবং প্রায় দুই হাজার প্রধান ডশক্ষক ডনলয়াগ ডদলয়ডছ। র্ার অ্ডধকাংশই 

নারী।  

শবিরকাডর ডশক্ষকলদর শবতন বৃডদ্ধ করা হলয়লছ। মাদ্রািা ডশক্ষকলদর শবতন ও মর্ গাদার জ্বষম্য দূর করা হলয়লছ।  

শদশ-ডবলদলশ ডশক্ষকলদর প্রডশক্ষলণর সুলর্াগ বাড়ালনা হলয়লছ। এ পর্ গন্ত প্রায় ডতন লাখ মাধ্যডমক ডশক্ষকলক  প্রডশক্ষণ 

শদওয়া হলয়লছ।  

সুডধমন্ডলী,  

িাব গজনীন প্রার্থডমক ডশক্ষা িহ িহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষযগুললা অ্জগলন আমরা শবশ এডগলয় শগডছ। ডশশুমৃতুয হ্রালি িাফে অ্জগন 

করায় জাডতিংর্ গত বছর আমালদরলক এমডিডজ অ্যাওয়াি গ ডদলয়লছ। ২০১৫ িাললর মলধ্য ডশক্ষা, স্বাস্থয িহ প্রডতটি এমডিডজ 

অ্জগলনর ললক্ষয আমরা তাপর আডছ।  

ঢাকা মহানগরীর র্ানজট ডনরিলন আমালদর িরকার ব্যাপক পডরকল্পনা হালত ডনলয়লছ। আমরা িরকাডর এবং শবিরকাডর 

অ্ডফলির আলাদা আলাদা িময় ডনধ গারণ কলরডছ। ডশক্ষার্থী ও অ্ডভভাবকলদর স্কুলল র্াওয়া-আিার জন্য ডবলশষ বাি িাডভ গি চালু 

করা হলয়লছ।  

ঢাকা এডললভলটি এক্সলপ্রি ওলয়র ডনম গাণ কাজ শুরু হলয়লছ। ২৬ ডকললাডমটার দীর্ গ এই এক্সলপ্রিওলয় ডবমানবন্দর শর্থলক 

শুরু কলর কুডড়ল, বনানী, মহাখালী, শতজগাঁও, মগবাজার, কমলাপুর, শগালাপবাগ হলয় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহািড়লকর কুতুবখালী পর্ গন্ত 

র্ালব। এছাড়া দুলটা ডলংক মাডনক ডময়া এডভডনউ শর্থলক শতজগাঁও হলয় এবং পলাশী শর্থলক মগবাজার শরলিডিং হলয় মূল শিতুর 

িলঙ্গ যুক্ত হলব।   

গুডলস্থান-র্াত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার, কুডড়ল ফ্লাইওভার এবং ঢাকা কযান্টনলমলন্টর ডভতর ডদলয় ডমরপুর শর্থলক বনানী পর্ গন্ত 

ফ্লাইওভালরর ডনম গাণ কাজ চললছ।  

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা-ব্রাহ্মণবাডড়য়া ও ঢাকা-জামালপুর কমুযটার শেন িাডভ গি চালু করা হলয়লছ।  

সুডধবৃন্দ,  

আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কললজ-এর মুগদা শাখা ডনম গালণর জন্য আমরা এক একর নয় শতাংশ জডম প্রদান কলরডছ। আডম 

আশা কডর, উিম ডশক্ষা প্রদালন আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কললজ এখন আলরা শবডশ উলদ্যাগী হলব।  

শেণীকলক্ষ পাঠদান পদ্ধডতলত পডরবতগন আনলত হলব। এ দাডয়ত্বটি ডশক্ষকমন্ডলীলকই পালন করলত হলব।  

শদখা র্ায়, ক্লালশ প্রচুর শহাম-ওয়াকগ শদওয়া হয়। র্া শশষ করলত করলত ডশশুলদর গভীর রাত হলয় র্ায়। ডবলনাদন, ডবোম 

শকালনা ডকছুই শনই।  

শহাম-ওয়াকগটা মুখস্ত ডনভ গর না হলয় সৃজনশীল ধমী হওয়া উডচত। এলত ডশশুলদর অ্নুিডিাসু মন ও শমধার ডবকাশ র্টলব। 

ডশশুলদর বুডদ্ধবৃডিক ও গলবষণার মলনাভাব গলড় উঠলব। নতুন ডকছু উদ্ভাবলনর শপ্ররণা পালব।  

ক্লালশ ভাল শলখাপড়া হলল প্রাইলভট পড়ার দরকার হয় না। তাই িকললক এ মলনাবৃডি শর্থলক শবডরলয় আিলত হলব।  



ডকছু ডকছু ডশক্ষক ডশক্ষার্থীলদর ওপর ডনর্ গাতন কলরন। ভালবন, মারললই তারা শলখাপড়ায় মলনালর্াগী হলব। আচার-আচরণ 

ডশখলব। ডকন্তু হয় তার উলিা।  

ডশশুলদর আচার-আচরলণ ত্রুটি এবং ভাল শলখাপড়া না করার ব্যর্থ গতা শতা ডশক্ষক এবং অ্ডভভাবলকর। ঐ ডশক্ষার্থীর নয়। 

তাই প্রডতটি ডশক্ষকলক আলরা িতকগ হলত হলব।  

ডশক্ষার্থীলদর মলধ্য জ্নডতক মূেলবাধ জাডগলয় তুললত হলব। তালদরলক শদশলপ্রলম উবুদ্ধ করলত হলব।          

প্রডতটি অ্ডভভাবকলক শছলল-শমলয়র শলখাপড়ার শখাঁজ-খবর ডনয়ডমত রাখলত হলব। িন্তান কী পড়লছ, শহাম-ওয়াকগ 

ঠিকমলতা করলছ ডক না - তা শটডবললর পালশ বলি শদখলত হলব।  

ডবদ্যালয় হলচ্ছ ছাত্র-ছাত্রীলদর িবলচলয় ডপ্রয় স্থান। তাই প্রডতটি ডশক্ষা প্রডতষ্ঠালন ডবলনাদন ও শখলাধুলার পর্ গাি ব্যবস্থা 

রাখলত হলব। শরীর ও মন ভাল র্থাকলল শলখাপড়া করার আগ্রহও বালড়।  

সুডধমন্ডলী,  

বাংলালদশ িব ডদক শর্থলক একটি অ্তযন্ত িম্ভাবনাময় শদশ। িব গকাললর িব গলেষ্ঠ বাঙাডল জাডতর ডপতা বঙ্গবন্ধু শশখ 

মুডজবুর রহমান এই িম্ভাবনালক কালজ লাডগলয় একটি সুখী-িমৃদ্ধ শিানার বাংলা গড়লত শচলয়ডছললন। আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বলের শিই 

শিানার বাংলা গড়লত চাই। শর্খালন ক্ষুধা ও দাডরদ্রয র্থাকলব না। বাংলালদশ একটি ডশডক্ষত জাডত ডহলিলব গলড় উঠলব। একটি 

আত্মমর্ গাদাশীল জাডত ডহলিলব ডবলের বুলক মার্থা উঁচু কলর দাঁড়ালব। আসুন, ক্ষুধা, দাডরদ্রয, িন্ত্রাি ও দুনীডত মুক্ত আধুডনক, 

গণতাডন্ত্রক, ডশডক্ষত ও প্রযুডক্ত িমৃদ্ধ, শাডন্তপূণ গ বাংলালদশ গলড় তুডল।  

            পডরলশলষ িবাইলক ধন্যবাদ জাডনলয় আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কললজ, মুগদা শাখার শুভ উলবাধন শর্াষণা করডছ।    

শখাদা হালফজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলালদশ ডচরজীবী শহাক।  

.....  

 


