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িাননীয় প্রধানিন্ত্রী 

শিখ হামসনা 
ওসিানী স্মৃমত মিলনায়তন, ঢাকা, বৃহস্পমতবার, সিয়ঃ সকাল ১০ঃঃ৩০ ঘটিকা, ২২ িাঘ, ১৪২২, ৪ শেব্রুয়ামর ২০১৬ 

মবসমিল্লামহর রাহিামনর রামহি 

অনুষ্ঠাদ্নর সভাপমত, 

সহকিীবৃন্দ, 

উন্নয়ন সহদ্ াগী সংস্থাসমূদ্হর প্রমতমনমধবৃন্দ, 

প্রাথমিক মবদ্যালদ্য়র সম্মামনত মিক্ষকবৃন্দ, 

শ াট্ট শসানািমিরা, 

উপমস্থত সুমধবৃন্দ। 

 

  আসসালামু আলাইকুি। 

 জাতীয় প্রাথমিক মিক্ষা সপ্তাহ-২০১৬ এর উদ্বাধন ও প্রাথমিক মিক্ষা পদক মবতরি অনুষ্ঠাদ্ন উপমস্থত সকলদ্ক আমি 

শুদ্ভচ্ছা জানামচ্ছ। প্রাথমিক মিক্ষা পদক-২০১৬ প্রাপ্তদ্দর আিার অমভনন্দন।  

 সব বকাদ্লর সব বদ্েষ্ঠ বাঙামল, জামতর মপতা বঙ্গবন্ধু শিখ মুমজবুর রহিাদ্নর আজীবদ্নর লামলত স্বপ্ন ম ল ক্ষুধা-দামরদ্র্য 

মুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ শসানার বাংলা গদ্ে শতালা। শসই লদ্ক্ষয মতমন যুদ্ধমবধ্বস্ত বাংলাদ্দদ্ি ১৯৭২ সাদ্ল কুদরত-ই-খুদা মিক্ষা 

কমিিন গঠন কদ্রন।  

 কমিিদ্নর সুপামরি অনু ায়ী ‘Primary Education Ordinance-1973’’ এবং ‘The Primary School 

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

৫৭ হাজার ৭২৪ জন মিক্ষদ্কর পদ সরকামর কদ্রন। দূভার্গ্বজনকভাদ্ব ৭৫ সাদ্লর আগস্ট ট্রাদ্জমির পর বামক সুপামরিসমূহ 

২১ ব র আদ্লার মুখ শদদ্খমন।   

 আমি জামতর মপতার কি বকান্ড ও মিন্তাভাবনা অনুসরি কদ্র একটা কথা বমল- মিক্ষা সুদ্ াগ নয়, মিক্ষা অমধকার। 

মিক্ষাই পাদ্র-দামরদ্র্যমুক্ত, আত্মমনভ বরিীল বাংলাদ্দি গদ্ে তুলদ্ত। আিাদ্দর সরকাদ্রর সিদ্য় শদদ্ি প্রাথমিক মিক্ষাসহ সব 

ধরদ্ির মিক্ষার শক্ষদ্ে সম্প্রসামরত হদ্য়দ্ । প্রাথমিক মিক্ষায় শ  ব্যাপক পমরবতবন এদ্সদ্ -তা এখন দৃশ্যিান।  

 গত মিদ্সম্বর প বন্ত প্রাথমিক স্তদ্র  াে ােীর সংখ্যা ম ল ২ শকাটি ১৯ লক্ষ ৩২ হাজার ৬৩৮ জন। ২০১৫ সাদ্ল 

প্রাথমিক মিক্ষা সিাপনীদ্ত অংি শনয় ২৮ লক্ষ ৩৯ হাজার ২৩৮ জন। পাদ্ির হার ম ল ৯৮.৫২%। মবপুল জনদ্গাষ্ঠী অমিক্ষার 

অন্ধকার শথদ্ক আদ্লার পদ্থ শবমরদ্য় এদ্সদ্ । এমগদ্য়  াদ্চ্ছ বাংলাদ্দি। মিক্ষাঙ্গদ্ন এখন শ দ্লদ্দর শিদ্য় শিদ্য়দ্দর সংখ্যা 

বােদ্ । মিক্ষায় মলঙ্গ সিতা আনার স্বীকৃমত মহদ্সদ্ব ২০১৪ সাদ্ল ইউদ্নদ্কা আিাদ্ক ‘মপস্ মট্র’ পুরকাদ্র ভূমিত কদ্র। 

 বঙ্গবন্ধু প্রাথমিক মিক্ষাদ্ক জাতীয়করদ্ির ৪০ ব র পর আমি ২০১৩ সাদ্ল শদদ্ির ২৬ হাজার ১৯৩টি শবসরকামর 

প্রাথমিক মবদ্যালয় জাতীয়করি কদ্রম । শসমদন প্রাথমিক মবদ্যালদ্য়র ১ লাখ ৩ হাজার ৮৪৫ জন মিক্ষদ্কর িাকমর 

সরকামরকরদ্ির শঘািিা মদদ্য়ম লাি। আিরা শঘামিত পদ্দর শিদ্য় ৫ হাজার বামেদ্য় ১ লাখ ৮ হাজার ২০০ মিক্ষদ্কর িাকমর 

সরকামর কদ্রম । খাদ্য, বস্ত্র, মিক্ষা, মিমকৎসা, বাসস্থাদ্নর ব্যবস্থাসহ জাতীয় উন্নয়ন-  া করার আওয়ািী লীগ সরকারই সব 

কদ্র। 

সুমধিন্ডলী, 

 দীঘ ব ২১ ব র পর ’৯৬-এ রাষ্ট্র পমরিালনার দাময়ত্ব মনলাি। আিাদ্দর পদদ্ক্ষদ্পর েদ্ল িাে দু’ব দ্র সাক্ষরতার হার 

৪৫% শথদ্ক শবদ্ে ৬৫.৫% দাঁোয়। এ অজবদ্নর স্বীকৃমত মহসাদ্ব বাংলাদ্দি ‘ইউদ্নদ্কা স্বাক্ষরতা পুরকার ১৯৯৮’ লাভ কদ্র। 

মকন্তু আিাদ্দর শরদ্খ  াওয়া (২০০১ সাদ্ল) হাদ্রর শিদ্য় ২০% কদ্ি মবএনমপ-জািাত শজাট আিদ্ল (২০০১-২০০৬) তা শনদ্ি 

আদ্স ৪৪%। ২০০৯ সাদ্ল সরকার গঠদ্নর পর আিাদ্দর নানামুখী পদদ্ক্ষদ্পর েদ্ল শদদ্ি বতবিাদ্ন সাক্ষরতার হার ৭১%। 



 

আিরা গত ৭ ব দ্র িাধ্যমিক প বায় প বন্ত মবনামূদ্ে ১৯৩ শকাটি বই মবতরি কদ্রম । এবারও পদ্হলা জানুয়ারী 

২০১৬ তামরদ্খ শদিব্যাপী ‘বই উৎসব’ পামলত হয় এবং িাধ্যমিক প বন্ত ৪ শকাটি ৪৪ লক্ষ ১৬ হাজার ৭২৮ জন মিক্ষাথীদ্ক 

মবনামূদ্ে  ৩৩ শকাটি ৩৭ লক্ষ ৬২ হাজার ৭৭২টি নতুন পাঠ্যবই মবতরি কদ্রম । এ ব র শুধু প্রাথমিক মবদ্যালদ্য় মবনামূদ্ে 

১০ শকাটি ৮৭ লক্ষ ১৯ হাজার ৯৯৭টি বই মবতরি করা হদ্য়দ্ ।  

 আিরা ২০১০ সাদ্ল আধুমনক-মবজ্ঞানসম্মত জাতীয় মিক্ষানীমত প্রিয়ন কদ্রম । এদ্ত প্রাথমিক মিক্ষা-মিক্ষাথীর 

িানমসক মবকাি, আিরি ও ভািা মিখাদ্নার শিৌমলক স্তর মহসাদ্ব মবদ্বমিত হদ্য়দ্ । 

 বঙ্গবন্ধু শিখ মুমজবুর রহিান শিদ্িামরয়াল ট্রাস্ট হদ্ত মবমভন্ন প বাদ্য় ১ হাজার ৪০০ জন দমরদ্র্-শিধাবী  াে- ােীদ্দর 

বৃমি মদমচ্ছ।   

 ১০০০ শকাটি টাকার ‘প্রধানিন্ত্রীর মিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট’ গঠন কদ্রম । এখান শথদ্ক প্রাথমিক হদ্ত মিগ্রী প বন্ত ১ শকাটি 

২৮ লক্ষ  াে- ােীদ্ক বৃমি প্রদান করা হদ্চ্ছ।  

 ‘রূপকল্প-২০২১’-অনু ায়ী মিমজটালাইদ্জিদ্নর লদ্ক্ষয প্রাথমিক মিক্ষা সংমিষ্ট ১ হাজার ১০৯টি দপ্তদ্র ইন্টারদ্নট 

সংদ্ াগ মদদ্য়ম ।  

 সারা শদদ্ির ৪ হাজার ৯০টি প্রাথমিক মবদ্যালদ্য় িামিমিমিয়া ক্লািরুি িালু করদ্ত োপটপ, িামিমিমিয়া 

প্রদ্জক্টরসহ সরঞ্জাি শদয়া হদ্য়দ্ ।  

 সারাদ্দদ্ি অমভন্ন প্রশ্নপদ্ে প্রাথমিক মিক্ষা সিাপনী ও জুমনয়র স্কুল সাটি বমেদ্কট পরীক্ষা পদ্ধমত প্রবতবন কদ্রম ।  

 এখন শদদ্ি উপবৃমি প্রাদ্প্তর সংখ্যা ১ শকাটি ৩০ লক্ষ। ২০০৯ সাদ্ল এই সংখ্যা ম ল ৪৮ লক্ষ ১৫ হাজার ৬৩৬ জন। 

২০১০ সাদ্ল প্রায় মবগুি বামেদ্য় ৭৮ লক্ষ ১৭ হাজার ৯৭৭ জদ্ন উন্নীত কদ্রম লাি। আিরা এব র উপবৃমির অদ্থ বর 

পমরিািও বামেদ্য়ম । 

 ৪৫২ শকাটি টাকা ব্যদ্য় ‘বাংলাদ্দি সাক্ষরতা কি বসূমি’ বাস্তবায়ন করা হদ্চ্ছ। 

 সরকামর প্রাথমিক মবদ্যালদ্য়র প্রধান মিক্ষদ্কর পদ ২০১৪ সাদ্ল মবতীয় শেমিদ্ত উন্নীত কমর। সহকামর মিক্ষদ্কর 

শবতন একধাপ বাোদ্নার প্রস্তাব প্রমিয়াধীন। 

 ২০১৫ সাকল প্রাথমিক মবদ্যালদ্য় ভমতবর হার ম ল ৯৭.৯৪ িতাংি। এ হার িতভাদ্গ উন্নীত করদ্ত মবমভন্ন পদদ্ক্ষপ 

শনয়া হদ্য়দ্ । 

 শজাট িাসন শিদ্ি ২০০৭ সাকল ঝকর পড়ার হার ম ল ৫০.৫%। বতবিাদ্ন আিরা তা ২০.৪% নামিদ্য় এদ্নম ।  

 মিি-শি মিল কি বসূিী ৯৬টি দামরদ্র্যপীমেত উপদ্জলার ২৯ লক্ষ মিক্ষাথীদ্দর িদ্ধ্য িালু কদ্রম । স্থানীয় জনগিদ্ক 

সম্পৃক্ত কদ্র প বায়িদ্ি সকল স্কুদ্ল মিি-শি মিল িালু হদ্ব। 

 ২০১৩ সাদ্ল সকল প্রাথমিক মবদ্যালদ্য় প্রাক-প্রাথমিক মিক্ষা িালু কমর। এজন্য মিক্ষদ্কর ৩৭ হাজার ৬৭২টি পদ 

সৃমষ্ট কদ্র ৩৪ হাজার ৮৯৫ জদ্নর মনদ্য়াগ শদয়া হদ্য়দ্ ।  

 এ ব র প্রথি বাদ্রর িত প্রাক-প্রাথমিক মবদ্যালদ্য় ৩২ লাখ ৮৮ হাজার ৫৩টি বই ও সিপমরিাি অনুিীলন খাতা 

মবতরি কদ্রম ।  

 মিশু কোি ট্রাদ্ের আওতায় ৯১টি ‘মিশু কোি প্রাথমিক মবদ্যালয়’ প্রমতষ্ঠা কদ্রম । 

 শদদ্ির ৫২টি  শজলার ১৪৮টি উপদ্জলায় ১ হাজার ১৪০ শকাটি ২৬ লক্ষ টাকা ব্যদ্য় ১২ হাজার ৫৬৭টি ‘আনন্দ স্কুল’ 

প্রমতষ্ঠা কদ্রম । েদ্ল ঝদ্র পো ৭-১৪ বছর বয়সী ৭ লক্ষ ২০ হাজার মিশু মবতীয় বার প্রাথমিক মিক্ষার সুক াগ 

শপদ্য়দ্ । 

 আনন্দ স্কুদ্ল মবনামূদ্ে বই শদয়ার পািাপামি মবনামূদ্ে শপািাক ও উপবৃমি প্রদান করা হদ্চ্ছ। বতবিাদ্ন আনন্দ স্কুদ্ল 

 াে- ােী সংখ্যা ৩ লক্ষ ৪২ হাজার ১৩৬ জন।  

 মবগত ৭ ব দ্র ৫৯০০ প্রাথমিক মবদ্যালয় পুনমনি বাি ও সংকার কাজ হদ্য়দ্ । মবদ্যালয় মবহীন এলাকায় ১৫০০টি 

মবদ্যালয় মনি বাি প্রকদ্ল্পর িাধ্যদ্ি গত মিদ্সম্বর প বন্ত ১৩০৭টির কাজ শিি হদ্য়দ্ ।  



 

 প্রাথমিক স্বাস্থয ও পমরদ্বি মবিদ্য় ধারিা মদদ্ত ‘সুস্বাদ্স্থয-সুমিক্ষা’ কি বসূমি গ্রহি কদ্রম । ৩৯ হাজার ৩০৩টি গভীর 

নলকূপ স্থাপন পমরকল্পনার আওতায় ২৫ হাজার  ৬২১টি স্থাপন করা হদ্য়দ্ । মিক্ষক ও মিক্ষাথীর অনুপাত হ্রাস শপদ্য়দ্ ,  াে-

মিক্ষক ও অমভভাবকদ্দর সিন্বদ্য় School Level Improving Program (SLIP) িীি বক কা বিি, ওয়াি ব্লক মনি বাি 

কাজ, ক্ষুদ্র্ নৃতামত্বক জনদ্গামষ্ঠর মনজস্ব বি বিালায় পাঠ্যপুস্তক প্রিয়ন কাজ িলদ্ । 

 িারীমরক ও িানমসক মবকাি এবং িীোননপূণ্য বাোদ্ত প্রাথমিদ্ক  ােদ্দর জন্য বঙ্গবন্ধু শগাল্ডকাপ এবং  ােীদ্দর 

বঙ্গিাতা শবগি েমজলাতুদ্ন্নসা মুমজব শগাল্ডকাপ ফুটবল টুন বাদ্িন্ট হদ্চ্ছ। ২০১১ সাল শথদ্ক আন্তঃপ্রাথমিক মবদ্যালয় িীো ও 

সাংস্কৃমতক প্রমতদ্ ামগতা হদ্ি । ২০১০ সাল হদ্ত প্রমতটি মবদ্যালদ্য় ‘স্টুদ্িন্টস কাউমিল’ গঠিত হদ্চ্ছ। তাদ্দর প্রমিক্ষদ্ির জন্য 

কক্সবাজাদ্র ‘মলিারিীপ শট্রমনং শসন্টার’ মনমি বত হদ্চ্ছ। প্রমতবন্ধী মিক্ষাথীদ্দর জন্য হুইল শিয়ার, মহয়ামরং এইি, িযািসহ 

অন্যান্য সরঞ্জাি প্রদান করা হদ্চ্ছ। 

উপমস্থত মিক্ষক-মিক্ষাথীবৃন্দ, 

 মিক্ষকতা িহান শপিা। জামতর মপতা প্রায়ই বলদ্তন ‘শসানার বাংলা গোর জন্য শসানার িানুি িাই’। আপনারা 

হদ্চ্ছন শসই িানুি গোর কামরগর। আপনারা পাদ্রন-নীমত ও মূেদ্বাদ্ধর িি বা মিমখদ্য় শদদ্ির প্রমতটি মিশুদ্ক আদি ব নাগমরক 

মহদ্সদ্ব গদ্ে তুলদ্ত। ভাদ্লা-িন্দ মকংবা ন্যায়-অন্যায় মবদ্বিনার জ্ঞান এবং শদিাত্মদ্বাদ্ধর মিক্ষা শদয়া আপনাদ্দর দাময়ত্ব। 

 আসুন, আিরা সবাই মিদ্ল শদদ্ির মিক্ষাখাদ্তর উন্নয়দ্ন এমগদ্য়  াই। আিাদ্দর সন্তানদ্দর দাময়ত্ববান, সুনাগমরক 

মহসাদ্ব গদ্ে তুমল। শদি শথদ্ক মনরক্ষরতাদ্ক মিরতদ্র দূর কমর। ক্ষুধা-দামরদ্র্য ও মনরক্ষরতামুক্ত, জামতর মপতার স্বদ্প্নর শসানার 

বাংলা গদ্ে তুমল।  

 পদক প্রাপ্তদ্দর জন্য রইল আিার অমভনন্দন। তাদ্দর উদ্েদ্ি বলব- অমজবত পদক আগািী মদদ্ন ‘শসানার িানুি’ 

মহদ্সদ্ব গদ্ে ওঠার উৎসাহ ও শপ্ররিা শ াগাদ্ব।  

 সবাইদ্ক আবারও ধন্যবাদ জামনদ্য় আমি ‘প্রাথমিক মিক্ষা সপ্তাহ-২০১৬’ এর শুভ উদ্বাধন শঘািিা করম । 

শখাদা হাদ্েজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদ্দি মিরজীবী শহাক। 

... 


