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ভাষণ  
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শবর্শিল্লাশহর রাহিাশনর রাশহি  

র্হকিীবৃন্দ,  

শিক্ষকিন্ডলী,  

উপশস্থত সুশধবৃন্দ,  

আর্র্ালামু আলাইকুি।  

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেশি'র ১ি স্টাফ ককার্ স অন এডুডকিন এন্ড ম্যাডনজডিন্ট ও প্রিার্শনক ভবন উডবাধন 

অনুষ্ঠাডন উপশস্থত র্বাইডক শুডভচ্ছা জানাশচ্ছ।  

বাঙাশলর কিাডকর িার্ আগডস্টর এই শিডন র্ব সকাডলর র্ব সডেষ্ঠ বাঙাশল, জাশতর জনক বঙ্গবন্ধু কিখ মুশজবুর রহিানর্হ 

১৫ই আগডস্টর র্কল িহীডির স্মৃশতর প্রশত গভীর েদ্ধা জানাশচ্ছ।  

বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন কিখডতন একটি কিাষণমুক্ত সুখী-র্মৃদ্ধ বাাংলাডিডির। স্বাধীনতার পর কর্ জন্যই শতশন একটি শবজ্ঞানশভশিক ও 

কি সমুখী র্ব সজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা গডে কতালার উডযাগ শনডয়শিডলন। গঠন কডরশিডলন ে. কুিরত-এ-খুিা শিক্ষা কশিিন।  

শকন্তু ঘাতডকরা বঙ্গবন্ধুর কর্ স্বপ্ন বাস্তবায়ন করডত কিয়শন। বঙ্গবন্ধু শনহত হওয়ার পর র্ািশরক, আধা-র্ািশরক গণশবশচ্ছন্ন 

র্রকারগুডলা কিডি শবভাজডনর শিক্ষানীশত বাস্তবায়ডন উডযাগী হয়।  

কর্ জন্যই স্বাধীনতার ৩৯ বির পডরও কিডি শিক্ষার হার িতভাডগ কপ ৌঁডিশন। ১৯৯৬-২০০১ র্াডল আিরা িাশয়ত্ব 

পালনকাডল শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পশরবতসডনর উডযাগ শনডয়শিলাি। তার ফডলই শিক্ষার হার িতকরা ৬৫ ভাডগ উন্নীত 

হডয়শিল। শকন্তু র্াত বির পর ২০০৯ র্াডল িাশয়ত্ব শনডয় এডর্ কিখলাি শিক্ষার হার বাডেশন কতা বডেই, আরও কডি শগডয় ৫০ -এ 

এডর্ কঠডকডি।  

আশি িডন কশর কিিডক এশগডয় শনডত হডল আিাডির দ্রুত শিক্ষার হার বাোডত হডব। এজন্য আিাডির র্রকার শিক্ষার 

উপর র্ব সাশধক গুরুত্বাডরাপ কডরডি। আিরা িাশয়ত্ব গ্রহডণর পর-পরই একটি যুডগাপড াগী শিক্ষানীশত প্রণয়ডনর উডেডে জাতীয় 

শিক্ষা কশিিন গঠন কশর।  

কশিিন িীঘ স আডলাচনা-প সাডলাচনা এবাং র্কডলর িতািডতর শভশিডত ২৪টি লক্ষয শনডয় ‘জাতীয় শিক্ষানীশত' খর্ো 

প্রণয়ন কডরডি। িন্ত্রী পশরষডি অনুডিাশিত হডয় এই খর্ো নীশত এখন জাতীয় র্াংর্ডি পাডির অডপক্ষায়।  

এই শিক্ষানীশত বাস্তবাশয়ত হডল জ্ঞানশভশিক ও প্রযুশক্তশনভ সর শেশজোল বাাংলাডিি গোর লডক্ষয শবশভন্ন ধারার র্িন্বডয় 

এক ও অশভন্ন শিক্ষাক্রি ও পাঠ্যসূশচ প্রবতসন করা র্ম্ভব হডব। একইর্ডঙ্গ জাতীয় কি শলক কচতনা ও মুল্যডবাধ র্মুন্নত রাখা  াডব।  

ইডতািডেই শিক্ষার হার বৃশদ্ধর পািাপাশি গুণগত শিক্ষা শনশিত করার জন্য র্রকার নানাশবধ পিডক্ষপ গ্রহণ কডরডি। 

অষ্টি কেণী প স্ত  শিক্ষাডক অৈবতশনক ও বােতামুলক করা হডয়ডি। িাদ্রার্া শিক্ষার আুনশনকায়ডন ত্য-প্রযুশক্তশভশিক িাদ্রার্া 

স্থাপন করা হডব।  এ বির িােশিক স্তডর শবনামূডল্য ১৯ ককাটি পাঠ্যপুস্তক শবতরণ করা হডয়ডি। র্কল পাঠ্যপুস্তক ওডয়বর্াইডে 

কিওয়া হডয়ডি।  

নতুন বিডরর শুরুডত নবি কেণী প স্ত  শিক্ষার্থীডির শনকে পাঠ্যপুর্ত্মক কপ ৌঁডি শিডয় আিরা আিাডির ওয়ািা পূরণ করডত 

র্ক্ষি হডয়শি। প্রায় ৭ বির পর কিে হাজাডরর কবশি শিক্ষা প্রশতষ্ঠানডক এিশপওভুক্ত করা হডয়ডি। বশরিাল, রাঙ্গািাটি ও 

কগাপালগডে একটি কডর শবশ্বশবযালয় স্থাপডনর কাজ শুরু হডয়ডি।  



শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত কশিডয় আনার জন্য আিরা ৪৫ হাজার প্রার্থশিক শিক্ষক শনডয়াগ কিওয়ার শর্দ্ধা্ত  শনডয়শি। 

২০ হাজার জনডক ইডতািডে শনডয়াগ কিওয়া হডয়ডি। বাশকডির শনডয়াগ প্রশক্রয়া চলডি। করশজস্টাে স ও কশিউশনটি শবযালডয়র 

শিক্ষকডির কবতন র্রকাশর প্রার্থশিক শিক্ষকডির িত িতকরা ১০০ ভাগ র্রকার কর্থডক অনুিান শহডর্ডব প্রিাডনর শর্দ্ধা্ত  কা সকর 

করা হডয়ডি।  

প্রার্থশিক স্তডর ১০০ ভাগ ভশতস শনশিতকরণ করার লডক্ষয িাশরদ্রযপীশেত এলাকায় স্কুল শফশোং কা সক্রি চালুর উডযাগ 

শনডয়শি। এিাো শবযালয়শবহীন এলাকায় ১ হাজার ৫০০টি প্রার্থশিক শবযালয় স্থাপন, নতুন ৪০ হাজার কেণীকক্ষ শনি সাণ, র্রকাশর 

প্রার্থশিক শবযালয়র্মূডহ প্রাক-প্রার্থশিক শিক্ষা চালু করা হডচ্ছ। পািাপাশি চর, হাওর, চা-বাগান ও দুগ সি এলাকায় শিশুবান্ধব 

শিক্ষাডকন্দ্র স্থাপডনর কা সক্রি হাডত শনডয়শি।  

ইডতািডে ৩১ হাজার ৬৫০টি প্রার্থশিক শবযালয় শনশি সত হডয়ডি। িাশরডদ্রর কারডণ প্রার্থশিক শবযালডয় গিডনাপড াগী 

শবপুলর্াংখ্যক শিশুর শিক্ষা  াডত ব্যাহত না হয় কর্জন্য ২০১৩ র্াল প স্ত  র্ারাডিডি র্রকাডরর শনজস্ব তহশবল কর্থডক ৪ হাজার ৩৫ 

ককাটি োকা ব্যডয় উপবৃশি প্রিান কি সসূশচ অব্যাহত রাখা হডব।  

শিক্ষা এবাং প্রার্থশিক ও গণশিক্ষা িন্ত্রণালডয়র অনুকূডল চলশত অর্থ সবিডর উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন শিশলডয় কিাে ১৭ হাজার 

৯৫৯ ককাটি োকা বরাে করা হডয়ডি। এ বরাে গত অর্থ সবিডরর র্াংডিাশধত বাডজডের কচডয় প্রায় ১৩.৫ িতাাংি কবশি।  

আিাডির এর্ব পিডক্ষপ গ্রহডণর ফডল চলশত বিডরর এর্এর্শর্ এবাং এইচএর্শর্ পরীক্ষায় ফলাফল অডনক ভাল হডয়ডি।  

সুশধবৃন্দ,  

গুণগত িানর্ম্পন্ন শিক্ষার জন্য চাই সুিক্ষ শিক্ষক। িক্ষ শিক্ষক গডে কতালার জন্য প্রডয়াজন শনশবে প্রশিক্ষণ। আিাডির 

র্রকাডরর লক্ষয হডচ্ছ কিডির র্কল শিক্ষকডক প্রশিক্ষডণর আওতায় এডন তাডির কপিাগত িক্ষতা বৃশদ্ধ করা এবাং শিক্ষায় আুনশনক 

ত্য প্রযুশক্তর ব্যবহার শনশিত করা।  

শিক্ষক ও প্রভাষকডির উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, শবডিষ কডর বুশনয়ািী প্রশিক্ষণ প্রিাডনর িােডি তাডির শিক্ষকতা কপিায় ক াগ্য 

কডর গডে কতালার কক্ষডে নাডয়ি ইডতািডে গুরুত্বপূণ স ভূশিকা পালন কডর  াডচ্ছ।  

আজডক র্রকাশর-কবর্রকাশর কডলডজর অেক্ষ ও অোপকডির জন্য ক  শর্শনয়র স্টাফ কেশনাং ককার্ স চালু হডত  াডচ্ছ এর 

িােডি নাডয়ি গুণগত শিক্ষা ব্যবস্থাপনার কক্ষডে অশধকতর ভূশিকা পালন করডত পারডব বডল আিার শবশ্বার্।  

শপ্রয় শিক্ষকবৃন্দ,  

            অশপ্রয় হডলও র্তয ক  ৭৫'র পর র্রকারগুডলা যুডগাপড াগী এবাং র্ঠিক পিডক্ষপ না কনওয়ার ফডল আিাডির শিক্ষা 

ব্যবস্থা এক ধরডনর লক্ষযহীনতার শিডক এশগডয় কগডি। প্রকৃত শিক্ষার বিডল এখাডন বাশণজয ঢুডক পডেডি। শিক্ষা এখন অর্থ স 

উপাজসডনর হাশতয়াডর পশরণত হডয়ডি। শিক্ষকতা শিল একটি আিি স কপিা। এখন আিি স ও নীশতডবাধ উধাও হডয় কগডি।  

            প্রাইডভে টিউেডরর কাডি পো শকাংবা ককাশচাং কর্ন্টাডর  াওয়া শিক্ষার্থীর জন্য বােতামূলক হডয় কগডি। অডনক শিক্ষকই 

শিক্ষা প্রশতষ্ঠাডন  তো না র্িয় ব্যয় কডরন, তারডচডয় কবশি র্িয় ব্যয় কডরন প্রাইডভে টিউিশনর শপিডন।  

            শুুন প্রার্থশিক বা িােশিক প সাডয় নয়, শবশ্বশবযালডয়র শিক্ষকডিরও একো বে অাংি কন্সালডেশন্স বা প্রাইডভে 

শবশ্বশবযালডয় পোডনার শপিডন কবশি র্িয় ব্যয় কডরন। এরফডল উচ্চ শিক্ষা প্রশতষ্ঠানগুডলাডত শিক্ষার্থীরা ক িন বশিত হডচ্ছ 

কতিশন শিক্ষকডির একটি বে িাশয়ত্ব গডবষণা করা - তাও ব্যাহত হডচ্ছ।  

            আিরা শিক্ষকডির এই িানশর্কতার পশরবতসন চাই। শিক্ষাডক্ষডে র্ব ধরডনর অব্যবস্থাপনা দূর কডর শৃঙ্খলা শফশরডয় 

আনডত আিরা বদ্ধপশরকর।  

আগািী ২০২১ র্াডলর িডে বাাংলাডিিডক একটি শেশজোল বাাংলাডিডি পশরণত করডত হডল শিক্ষার আুনশনকায়ন ও 

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক াগ্য শিক্ষক প্রডয়াজন। কর্ই লক্ষয বাস্তবায়ন করডত হডল নাডয়িডক আ্ত জসাশতক িাডনর একটি িশক্তিালী শিক্ষক 

প্রশিক্ষণ ককডন্দ্র পশরণত করডত হডব।  

আিাডির শনব সাচনী অঙ্গীকার অনু ায়ী এই শিক্ষক প্রশিক্ষণ ককন্দ্রটি র্ম্প্রর্াশরত ও যুডগাপড াগী কডর কতালার উডযাগ 

গ্রহণ কডরশি। আজডক ক  নতুন প্রিার্শনক ভবন উডবাধন হডত  াডচ্ছ, আিাডির এই উডযাডগরই প্রশতফলন এটি।  



তডব আপনাডির িডন রাখডত হডব, শুুন সুন্দর ভবন শনশি সত হডলই প্রশিক্ষডণর িান বােডব না। কভ ত অবকাঠাডিাগত 

উন্নয়ডনর র্ডঙ্গ র্ডঙ্গ কাডজর শৃঙ্খলা ও উন্নত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রবতসন করডত হডব।  

আশি আিা কশর নাডয়ি কর্তসপক্ষ এ শবষডয়  র্থা র্থ নজর শিডবন।  

র্বাইডক আবারও ধন্যবাি জাশনডয় আশি নাডয়ি আডয়াশজত ১ি স্টাফ ককার্ স অন এডুডকিন এন্ড ম্যাডনজডিন্ট ও 

প্রিার্শনক ভবডনর শুভ উডবাধন কঘাষণা করশি।  

কখািা হাডফজ  

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাডিি শচরজীবী কহাক।  

--- 

 


