
সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ ২০১৪ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান 

 

ভাষণ 
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িম্মাবনত িভাপবত,  

উপবিত সুবধেন্ডলী, 

উপবিত বশক্ষার্থীবৃন্দ, 

 

আিিালামু আলাইকুে।  

 

‘সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ ২০১৪’ এর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান্বন উপবিত িিাইন্বক আবে আন্তবরক শুন্বভচ্ছা জানাবচ্ছ। 

বশক্ষা েন্ত্রণালয় বিতীয়িান্বরর েত মেশব্যাপী এই প্রবতন্ব াবিতার আন্বয়াজন কন্বরন্বে। িফলভান্বি প্রবতন্ব াবিতা িম্পন্ন 

করায় আবে বশক্ষা েন্ত্রণালয় ও িংবিষ্ট িকলন্বক অবভনন্দন জানাবচ্ছ। পাশাপাবশ অবভনন্দন জানাবচ্ছ প্রবতন্ব াবিতায় 

অংশগ্রহণকারী িকল বশক্ষার্থী এিং বনি বাবিত িকল প বান্বয়র মিরা মেধািীন্বের। 

সুবধবৃন্দ, 

বিিত ৫ িেন্বর বশক্ষার প্রিার ও োন্বনান্নয়ন্বন যুিান্তকারী পবরিতবন িাবধত হন্বয়ন্বে। বশক্ষার সুন্ব াি ও সুবিধা আেরা 

িিার েন্বে েবিন্বয় বেন্বত িাই। আেরা িাই আধুবনক বশক্ষায় বশবক্ষত সুেক্ষ, মূল্যন্বিাধিম্পন্ন, মেশন্বপ্রবেক ও সৃজনশীল নতুন 

প্রজন্ম।  

মি লক্ষয পূরন্বণর জন্য আেরা বশক্ষা ব্যিিান্বক মঢন্বল িাবজন্বয়বে। যুন্বিাপন্ব ািী বশক্ষানীবত প্রণয়ন কন্বর তার িাস্তিায়ন 

করা হন্বচ্ছ।  

আোন্বের জনিংখ্যান্বক জনিম্পন্বে পবরণত করার একোত্র োেে হন্বচ্ছ বশক্ষা। সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধবত িালু কন্বর 

বশক্ষার্থীন্বের বনজস্ব প্রবতভা বিকান্বশর সুন্ব াি সৃবষ্ট করা হন্বয়ন্বে। একটি নতুন প্রজন্ম িন্বি মতালার প্রস্ত্তবত িলন্বে। ম  প্রজন্ম 

হন্বি বিজ্ঞান-প্রযুবিন্বত েক্ষ োনিিম্পে। 

তন্বি বশশুরা  ান্বত পিার ভান্বর ন্যযজ হন্বয় না পন্বি মি বেন্বক নজর রাখন্বত হন্বি। কারণ শুধু পু ুঁবর্থিত বিদ্যাই একটি 

বশশুন্বক পূণ বাঙ্গ োনুষ বহন্বিন্বি িন্বি মতান্বল না। পু ুঁবর্থিত বিদ্যার পাশাপাবশ িাই বশশুর োনবিক এিং োনবিক বিকান্বশর 

সুন্ব াি।  

বশশুর োনবিক বিকান্বশর োেন্বেই মি আন্বলাবকত োনুষ বহন্বিন্বি িন্বি উঠন্বি। একজন আন্বলাবকত োনুষই পারন্বি 

িোজ-মেশন্বক িঠিক পন্বর্থ বনন্বয় ম ন্বত। এ সুন্ব ািটি মেন্বলন্বেন্বয়রা  ান্বত পায়, মিজন্য আবে আোন্বের নীবত বনধ বারক, বশক্ষক 

এিং অবভভািকন্বের েন্বনান্ব ািী হওয়ার অনুন্বরাধ জানাবচ্ছ। 

বশক্ষা প্রবতষ্ঠান্বন বনয়বেত িাংস্কৃবতক িি বা, বিতকব, মখলাধুলার আন্বয়াজন করা প্রন্বয়াজন। আোন্বের ইবতহাি, 

ঐবতন্বহযর িান্বর্থ পবরবিত করান্বনার জন্য বিদ্যালন্বয়র িাইন্বর বিবভন্ন িান পবরেশ বন্বনর ব্যিিা র্থাকা প্রন্বয়াজন। িাবিন্বতও বশশুর 

বিকান্বশর উপন্ব ািী পবরন্বিশ িজায় রাখন্বত হন্বি। 

 



 

সুধী, 

িি বকান্বলর িি বন্বেষ্ঠ িাঙাবল, জাবতর বপতা িঙ্গিন্ধু মশখ মুবজবুর রহোন্বনর স্বপ্ন বেল একটি সুবশবক্ষত জাবত িঠন্বনর 

োেন্বে মিানার িাংলা প্রবতষ্ঠা করা। বতবন বশক্ষান্বক িন্বি বাচ্চ গুরুত্ব বেন্বয়বেন্বলন।  

স্বাধীন মেন্বশর উপন্ব ািী বশক্ষানীবত প্রণয়ন্বনর জন্য কবেশন িঠন কন্বরবেন্বলন, প্রার্থবেক বশক্ষান্বক জাতীয়করণ 

কন্বরবেন্বলন।  

আেরা জাবতর বপতার স্বপ্ন িাস্তিায়ন্বনর কাজ কন্বর  াবচ্ছ। আিােীবেন্বনর মেধািী প্রজন্ম িন্বি মতালার লন্বক্ষয আেরা 

বিবভন্ন কা বক্রে গ্রহণ কন্বরবে। এরই ধারািাবহকতায় সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রবতন্ব াবিতার আন্বয়াজন।  

বশক্ষা, িাবহতয, িংস্কৃবত, রাজনীবত, অর্থ বনীবত, বিজ্ঞান ও প্রযুবিিহ িকলন্বক্ষন্বত্রই িঠিক কাজ িম্পােন্বনর জন্য 

প্রন্বয়াজন সৃজনশীল ও মেধািী মনতৃত্ব। প্রন্বয়াজন সৃবষ্টশীল মেধািী োনুষ।  

মেন্বশর ভবিষ্যৎ িম্ভািনা ও শবি বনবহত রন্বয়ন্বে িতবোন বশশু-বকন্বশার ও তরুণন্বের েন্বে। নিীনন্বের  বে িঠিক 

পন্বর্থর স্বপ্ন মেখান্বনা ও সুন্দর আিােীর মপ্ররণায় উজ্জীবিত করা  ায়, তাহন্বল আোন্বের মিানালী স্বপ্ন িাস্তিায়ন করা িম্ভি হন্বি।  

আবে জানন্বত মপন্বরবে বিপুল উৎিাহ উদ্দীপনার েে বেন্বয় ‘‘সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ-২০১৪’’ কা বক্রে িম্পন্ন 

হন্বয়ন্বে। িারান্বেন্বশ লক্ষাবধক বশক্ষার্থী এন্বত অংশ বনন্বয়ন্বে। উপন্বজলা, মজলা, বিভাি ও জাতীয় প বান্বয় বনি বাবিত প্রায় িাত 

হাজার মিরা মেধািীন্বক নিে পুরস্কার ও িনেপত্র প্রোন করা হন্বয়ন্বে। উপন্বজলা, মজলা ও বিভাি প্রন্বতযক প বান্বয় ১২ জন 

মেধািী এিং িি বন্বশষ জাতীয় প বান্বয় ১২ জন মিরা মেধািী বনি বাবিত হন্বয়ন্বে। 

এ মেধা অন্বেষণ প্রবতন্ব াবিতা আোন্বের বকন্বশার-তরুণন্বের নতুন স্বপ্ন মেখান্বি। তান্বের েে মর্থন্বকই মিবরন্বয় আিন্বি 

আিােীবেন্বনর িফল রাষ্ট্রনায়ক, বিজ্ঞানী, িাবহবতযক, িবণতজ্ঞ, োশ ববনক, তথ্য প্রযুবিবিে, বিবকৎিকিহ নানা মপশার িফল 

োনুষ। স্ব-স্ব মক্ষন্বত্র তারা বনজস্ব প্রবতভায় উদ্ভাবিত হন্বি। 

সুবধবৃন্দ, 

জাতীয় বশক্ষানীবত ২০১০-এ বশক্ষার্থীন্বের সৃজনশীলতা বিকাশন্বক বিন্বশষ গুরুত্ব মেওয়া হন্বয়ন্বে। এই বশক্ষানীবতর মূল 

উন্বদ্দশ্য হন্বচ্ছ ব্যবি ও জাতীয় জীিন্বন ৈনবতক, োনবিক, িাংস্কৃবতক, বিজ্ঞানবভবতক ও িাোবজক মূল্যন্বিাধ প্রবতষ্ঠার লন্বক্ষয 

বশক্ষার্থীন্বের েনন্বন, কন্বে ব ও ব্যিহাবরক জীিন্বন উদ্দীপনা সৃবষ্ট করা। মেন্বশর অর্থ বননবতক ও িাোবজক অগ্রিবত িাধন্বনর জন্য 

বশক্ষান্বক সৃজনশীল, প্রন্বয়ািমুখী ও উৎপােন িহায়ক কন্বর মতালা; বশক্ষার্থীন্বেরন্বক বিজ্ঞানেনস্ক ব্যবিত্ব বহন্বিন্বি িন্বি মতালা 

এিং তান্বের েন্বে মনতৃন্বত্বর গুণািবলর বিকান্বশ িহায়তা প্রোন করা।  

সুতরাং সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ জাতীয় বশক্ষানীবত িাস্তিায়ন্বনর একটি গুরুত্বপূণ ব অংশ।  ারা সৃজনশীল মেধা 

অন্বেষণ প্রবতন্ব াবিতায় িারান্বেন্বশ মেষ্ঠ বনি বাবিত হন্বয়ন্বে তান্বের িিাইন্বক আবে আিারও জানাই আন্তবরক অবভনন্দন। 

বশক্ষা মক্ষন্বত্র আোন্বের িাফল্য ব্যাপক। আেরা জাতীয় বশক্ষানীবত-২০১০ প্রণয়ন কন্বরবে,  া িি বেহন্বল গ্রহণন্ব াগ্য ও 

িোদৃত হন্বয়ন্বে। িতবোন্বন এর িাস্তিায়ন দ্রুতিবতন্বত এবিন্বয় িন্বলন্বে।   

িত ৫ িেন্বর বিনামূন্বল্য ৯২ মকাটি পাঠ্যপুস্তক প্রার্থবেক ও োেবেক স্তন্বরর বশক্ষার্থীন্বের েন্বে বিতরণ করা হন্বয়ন্বে। 

িলবত িের আেরা বশক্ষার্থীন্বের োন্বে ৩১ মকাটি ১৯ লাখ িই বিতরণ কন্বরবে। িেন্বরর প্রর্থেবেন্বন প্রার্থবেক, ইিন্বতোয়ী, 

োেবেক, োবখল ও কাবরিবর স্তন্বরর িকল বশক্ষার্থীর হান্বত উৎিন্বির োেন্বে নতুন িই তুন্বল মেওয়া হন্বচ্ছ।  

বভশন-২০২১ িাস্তিায়ন এিং বিবজটাল িাংলান্বেশ িিার লন্বক্ষয িকল পাঠ্য পুস্তক ই-বুন্বক রূপান্তর করা হন্বয়ন্বে। ১৭ 

িের পর পাঠ্যক্রন্বে িংস্কার ও নতুন পাঠ্যক্রে অনু ায়ী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হন্বয়ন্বে।  

িত ৫ িেন্বর আেরা মেন্বশর ১ মকাটি ৬০ লাখ েবরদ্র বশক্ষার্থীন্বক উপবৃবত প্রোন কন্বরবে। ২০ হাজার ৫০০ বশক্ষা 

প্রবতষ্ঠান্বন োবিবেবিয়া ক্লািরুে িাপন করা হন্বয়ন্বে। ৫ লক্ষাবধক বশক্ষকন্বক প্রবশক্ষণ প্রোন, ৭ হাজার বশক্ষা প্রবতষ্ঠান্বনর 

অিকাঠান্বো বনে বাণ এিং কাবরিবর ও োেরািা বশক্ষার আধুবনকায়ন করা হন্বয়ন্বে।  

আেরা িহকাবর বশক্ষকন্বের ২য় মেণীর মিন্বজন্বটি কে বকতবার পেে বাো প্রোন কন্বরবে। মকাবিং িাবণজয িন্বে 

নীবতোলা প্রণয়ন কন্বরবে। ৩৫টি োেরািায় অনাি ব মকাি ব িালু হন্বয়ন্বে। ৩১০টি েন্বিল স্কুল িাপন কা বক্রে িাস্তিায়ন করা 

হন্বচ্ছ। ৪টি িরকাবর বিশ্ববিদ্যালয় প্রবতষ্ঠা ও ১৭টি মিিরকাবর বিশ্ববিদ্যালয় িাপন্বনর অনুন্বোেন মেওয়া হন্বয়ন্বে। ইিলােী 

বিশ্ববিদ্যালয় প্রবতষ্ঠা করা হন্বয়ন্বে। ঢাকা েহানিন্বর নতুন ১১টি িরকাবর স্কুল ও ৬টি িরকাবর কন্বলজ িাপন কা বক্রে দ্রুত 

িবতন্বত এবিন্বয় িলন্বে।  



 

িতবোন িরকার গ্রাে ও শহন্বরর েন্বে বশক্ষা ৈিষম্য দূর করার লক্ষয বনন্বয় কাজ করন্বে। তৃণমূল প বায় মর্থন্বক জাতীয় 

প বায় প বন্ত ‘সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ’ কে বসূবি এ লক্ষয িাস্তিায়ন্বন িহায়ক ভূবেকা পালন করন্বি। 

িাংলান্বেশ এবিন্বয়  ান্বচ্ছ। বিশ্ব েন্দা িন্বত্বও আেরা বিিত ৫ িের ধন্বর প্রবৃবদ্ধর হার ৬ শতাংন্বশর উপন্বর ধন্বর রাখন্বত 

িক্ষে হন্বয়বে। োর্থা বপছু আয় মিন্বি ১ হাজার ১৯০ িলান্বর উন্নীত হন্বয়ন্বে। খাদ্য উৎপােন্বন স্বয়ং-িম্পূণ বতা অজবন কন্বরবে। 

ৈিন্বেবশক মুদ্রার বরজাভ ব ২১ বিবলয়ন িলার োবিন্বয় মিন্বে। বিদ্যযৎ উৎপােন্বনর িক্ষেতা ১১ হাজার ৭০০ মেিাওয়াট োবিন্বয় 

মিন্বে। মেন্বশর প্রবতটি ইউবনয়ন্বন তথ্য ও মিিান্বকন্দ্র িাপন করা হন্বয়ন্বে। স্বািযন্বিিা জনিন্বণর মোরন্বিািায় মপ ুঁন্বে মেওয়া 

হন্বয়ন্বে।  

িাংলান্বেশ আজ পরমুখান্বপক্ষী মেশ নয়। িাংলান্বেশ উন্নয়নশীল মেশগুন্বলার জন্য উন্নয়ন্বনর েন্বিল বহন্বিন্বি বিন্বিবিত 

হন্বচ্ছ। আোন্বের তরুণরা িারাবিন্বশ্ব তান্বের মেধার স্বাক্ষর রাখন্বে।  

২০২১ িান্বলর েন্বে আেরা েেে আন্বয়র মেশ এিং ২০৪১ িান্বলর েন্বে উন্নত মেশ বহন্বিন্বি বিন্বশ্বর বুন্বক োর্থা ঁচু 

কন্বর োঁিাি, ইনশাআল্লাহ। আর আজন্বকর এই মেধািী তরুন্বণরা হন্বি আোন্বের িমৃদ্ধ-উন্নত মেন্বশর কান্ডবর। 

িিাইন্বক আিারও ধন্যিাে। 

 

মখাো হান্বফজ। 

জয় িাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু 

িাংলান্বেশ বিরজীিী মহাক। 

--- 


