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 আিিালামু আলাইকুম। 

শবিম শজবুদেিা ও কাজী মাহবুবউল্লাহ জনকল্যাণ ট্রাস্ট আদয়াসজি ‘কাজী মাহবুবউল্লাহ পুরস্কার ২০১৫’ প্রদান 

অনুষ্ঠাদন উ সিি িকলদক শুদভচ্ছা জানাসচ্ছ।  দকপ্রাপ্ত গুণীজনদদর জানাসচ্ছ অসভনন্দন।   

আসম িভীর শ্রদ্ধার িদে স্মরণ করসছ- িব ডকাদলর িব ডদশ্রষ্ঠ বাঙাসল, স্বাধীন বাাংলাদদে রাদের মহান ি সি, জাসির 

স িা বেবন্ধু শেখ মুসজবুর রহমানদক। শ্রদ্ধা জানাসচ্ছ, জািীয় চার শনিা ও েহীদ বুসদ্ধজীবীদদর। আমাদদর মহান মুসিযুদদ্ধ ৩ 

শকাটি শলাক গৃহহীন হদয়সছল। ১ শকাটি শলাক সনঃস্ব হদয়দছ, ৩০ লাখ মানুষ েহীদ হদয়দছ, ২ লাখ মা-শবান জীবদনর শশ্রষ্ঠ 

িম্পদ ‘িম্ভ্রম’ হাসরদয়দছন। যাঁদদর আত্মিযাদির সবসনমদয় আমরা স্বাধীনিা শ দয়সছ, িাঁদদর প্রসি আমার আন্তসরক শ্রদ্ধা ও 

কৃিজ্ঞিা প্রকাে করসছ।   

িন্মাসনি সুসধবৃন্দ, 

জাসির স িা সছদলন সবদের শোসষি মানুদষর শনিা। স্কুলজীবন শেদকই সিসন সছদলন প্রসিবাদী। অসধকার বুদে সনদি 

িাঁর মি শিজস্বী শনিা পৃসেবীদি কমই এদিদছ। বেবন্ধু সছদলন আমাদদর ইসিহাদি িিয, ন্যায় ও োসন্ত প্রসিষ্ঠার িাংগ্রাদমর 

মহানায়ক। িাঁর ব্যসিিি শকান শলাভ-লালিা সছল না। সিসন শকান রকম ভয়-ভীসিদি অন্যাদয়র কাদছ মাো নি কদরনসন। 

জীবন-মৃত্যযর েঙ্কা উদ ক্ষা কদর দীঘ ড ২৩ বছর বাাংলার মাটি ও মানুদষর মুসির িাংগ্রাম কদরদছন। আমাদদর মহান মুসি 

িাংগ্রাদম সেক্ষা ববষম্যদক ত্যদল ধদর সিসনই ছাত্র-িণজািরদণর  ে উন্মুি কদরসছদলন। 

স্বাধীনিাদতার যুদ্ধ সবধ্বস্ত বাাংলাদদে িদে শিালার কাদজ হাি সদদয় জাসির স িা বেবন্ধু সেক্ষা ব্যবিার প্রসি 

সবদেষ নজর শদন।  াক বাসহনীর নারকীয়-সবভৎি ধ্বাংিযদজ্ঞ লন্ড-ভন্ড হদয় যাওয়া শদদে বেবন্ধু প্রােসমক সেক্ষাদক 

জািীয়করণ কদরসছদলন। সিসন ১৯৭২ িাদল কুদরি-ই-খুদা সেক্ষা কসমেন িঠন কদরন। কসমেদনর সু াসরে অনুযায়ী সিসন 

৩৬ হাজার ১ে’ ৬৫টি প্রােসমক সবদ্যালয় জািীয়করণ কদরন। একই িদে সিসন ১ লাখ ৫৭ হাজার ৭ে’ ২৪জন সেক্ষদকর  দ 

িরকাসর কদরন।  

দীঘ ড ২১ বছর  র আওয়ামী লীি ১৯৯৬-এ িরকার  সরচালনার দাসয়ত্ব শনয়ার  র বাাংলাদদে ‘ইউদনদস্কা িাক্ষরিা 

পুরস্কার ১৯৯৮’ লাভ কদর। ১৯৭২ িাদল বেবন্ধুর িরকাদরর  র ৪১ বছদরও শকান প্রােসমক সবদ্যালয় িরকাসর করা হয়সন। 

আসম ২০১৩ িাদল শদদের ২৬ হাজার ১ে’ ৯৩টি শবিরকাসর প্রােসমক সবদ্যালয় জািীয়করণ কসর। এিব সবদ্যালদয়র ১ লাখ ৩ 

হাজার ৮ে’ ৪৫ জন সেক্ষকদক িরকাসরকরদণর শঘাষণা শদই। ২০০৯ িাদল িরকার িঠদনর  র পূণ ডাে সেক্ষা নীসি প্রণয়ন 

কদরসছ। এছাো ৫ম ও ৮ম শশ্রণীর িমা ণী  রীক্ষা শবাদে ডর মাধ্যদম শনয়া হদচ্ছ। এখন ইন্টারদনদে শয শকউ কদলজ, 

সবেসবদ্যালয়, শমসেদকল ও প্রদকৌেল সেক্ষার ভসিড  রীক্ষার আদবদন ত্র পূরণ ও জমা সদদি  ারদছ।  রীক্ষার ফলাফল 

জানদি  ারদছ। িব  রীক্ষার ফলাফল যোিমদয় প্রকাে করা হদচ্ছ। 



 

এ বছদরর প্রেম সদদনই িারাদদদে মাধ্যসমক  য ডায়  য ডন্ত সেক্ষােীদদর সবনাল্দল্য ৩২ শকাটি ৩৭ লাখ ৪৭ হাজার ৯ে’ 

২৩টি বই সবিরণ করা হদয়দছ। িারাদদদে সেক্ষক সনদয়াদি আমরা সনবন্ধন সিদস্টম চালু কদরসছ। গ্রাদম গ্রাদম চালু রদয়দছ 

বয়স্ক সেক্ষা ব্যবিা। শদদে িাক্ষরিা এবাং সেসক্ষি মানুদষর হার বােদছ। আর সবএনস -জামায়াদির দঃোিদন সেক্ষার হার 

কদম সিদয়সছল। দঃদখর িদে বলদি হদচ্ছ, সবিি সবএনস -জামায়াি শজাে োিনামদল সবেব্যাাংদকর অনুদাদনর িাদে ১২ে’ 

শকাটি োকা হসরলুদের ঘেনা প্রমাসণি হওয়ায় শেষ  য ডন্ত উ ানুষ্ঠাসনক সেক্ষা কায ডক্রম বন্ধ কদর শদয়া হয়।  

সুসধবৃন্দ, 

আসম সবদেষভাদব স্মরণ করসছ শবিম শজবুদেিা ও কাজী মাহবুবউল্লাহ জনকল্যাণ ট্রাদস্টর প্রসিষ্ঠািা শচয়ারম্যান 

মরহুম কাজী মাহবুবউল্লাহদক। িার প্রদচষ্টা, অনুদান ও শপ্ররণায় ট্রাস্টটি প্রসিসষ্ঠি হদয়দছ। এই ট্রাস্টটি তৃণল্দলর প্রাসন্তক 

জন দদ সবসভে  য ডাদয়র ৬টি সেক্ষা প্রসিষ্ঠান  সরচালনা করদছ। ব্যাাংদক আমানি সহদিদব রাখা অদে ডর আয় শেদক ট্রাস্ট 

কতৃড ক্ষ সবসভে সেক্ষা প্রসিষ্ঠাদন আসে ডক িাহায্য সদদচ্ছ।  

১৯৭৮ িাদলর ট্রাস্টটি প্রসিষ্ঠার  র এখন ৩৭ বছর  ার করদছ। শুদনসছ ২০০৭ িাদলর  র রাজননসিক অসিরিায় এই 

ট্রাদস্টর কায ডক্রম িামসয়কভাদব বন্ধ সছল। ২০১২ িাদল শবাে ড অব ট্রাস্টীর দািা িদস্যিণ ট্রাদস্টর কায ডক্রম শুরুর উদদ্যাি শনন। 

ট্রাদস্টর জামানি শেদক আিা মুনাফা সবসভে সেক্ষা প্রসিষ্ঠান  সরচালনা ছাোও দসরদ্র শমধাবী সেক্ষােীদদর আসে ডক িহায়িা 

এবাং গুণীজদনর িম্মাননা প্রদাদন ব্যয় হয়। এভাদব ব্যসিিি উদদ্যাদি সেক্ষার আদলা িমাদজ সবরাজমান িকল ধরদণর 

কুিাংস্কার, কূ মন্ডুকিা, ধমীয় উগ্রবাদ ও জেীবাদদর সবরুদদ্ধ ব্যা ক জনিদচিনিা িদে ত্যলদব। যা উগ্র-ধম ডান্ধ শিাষ্ঠীর সবরুদদ্ধ 

িরকাদরর কায ডক্রদমর িাফল্য সনসিি করদব। 

স্বাধীন বাাংলাদদদের মহান ি সি, জাসির স িা বেবন্ধু শেখ মুসজবুর রহমাদনর রাজননসিক জীবদনর িঠিক 

ল্ল্যায়দনর লদক্ষয ট্রাস্ট কতৃড ক্ষ ‘বেবন্ধু শচয়ার’ প্রসিষ্ঠা কদরন। ১৯৯৯ িাদলর ১৬ মাচ ড ঢাকা সবেসবদ্যালদয়র ইসিহাি 

সবভাদি সবেসবদ্যালয় কতৃড দক্ষর িম্মসিদি িম্মান সূচক এই শচয়ার প্রসিষ্ঠা করা হয় । ট্রাস্ট কতৃড ক্ষ সবেসবদ্যালয়দক 

শচয়াদরর খরচ বহদনর জন্য ২০ লক্ষ োকা অনুদান প্রদান কদর। অনুদাদনর অে ড ব্যাাংদক জামানি শরদখ  াওয়া মুনাফা ব্যদয় 

বেবন্ধুর িাংগ্রামী জীবন-কম ডকাদন্ডর উ র িদবষণা কায ডক্রম  সরচালনা করা হদচ্ছ। 

িমদবি সুধী, 

বেবন্ধুর িারাজীবদনর স্বপ্ন সছল, িাধারণ মানুদষর ভাদের  সরবিডন। জাসির স িার স্বপ্নদক িামদন শরদখ ১৯৯৪ 

িাদল বেবন্ধু শেখ মুসজবুর রহমান শমদমাসরয়াল ট্রাস্ট িঠন কসর। আসম এবাং আমার শছাে শবান শরহানা উতরাসধকার সূদত্র  

প্রাপ্ত ধানমসন্ড ৩২ নম্বদরর বাসেিহ িব অে ড-িম্পদ ট্রাদস্ট দান কসর। এই ট্রাস্ট ১ হাজার ৭০০ দসরদ্র ও প্রসিবন্ধী সেক্ষােীদক 

বৃসত সদদচ্ছ। মাধ্যসমক সবদ্যালয় শেদক সবেসবদ্যালয়  য ডন্ত ১৪ হাজার কৃসি সেক্ষােীদক বৃসত সদদচ্ছ।  

ট্রাস্ট শেদক দঃি আওয়ামী লীি শনিা-কমীদদর িহায়িা শদয়া হদচ্ছ। ট্রাদস্টর অদে ড ২১শে আিস্ট শগ্রদনে হামলায় 

আহিদদর সচসকৎিা শদয়া হদচ্ছ। এখান শেদক শদেব্যা ী আই কযাম্প িা ন ও িরীব শরািীদদর সচসকৎিা শদওয়া হয়। এই 

ট্রাদস্টর িব ডবৃহৎ কায ডক্রম হদচ্ছ শেখ ফসজলাত্যন শনছা মুসজব শমদমাসরয়াল শকস দজ সবদেষাসয়ি হাি ািাল ও নাসি ডাং কদলজ। 

এখাদন িরীব মানুদষর সচসকৎিা শদয়া হয়। 

সুসধমন্ডলী,  

আমাদদর িরকাদরর ধারাবাসহক দই শময়াদদর িি িাি বছর অে ডনীসির িবগুদলা সূচক সছল ইসিবাচক। ববদদসেক 

মুদ্রার সরজাভ ড ২৭ সবসলয়ন েলার ছাসেদয় শিদছ। মাোস ছু আয় বৃসদ্ধ শ দয় ১ হাজার ৩ে’ ১৪ েলাদর উেীি হদয়দছ। শদে 

শকাটি মানুদষর কম ডিাংিান হদয়দছ।  াঁচ শকাটির শবসে মানুষ সনম্নসবত শেদক মধ্যসবদত উদঠ এদিদছ। ১৪ হাজার শমিাওয়াে 

সবদযৎ উৎ াদদনর ফদল শলাে শেসোংদয়র যন্ত্রণা শেদক মানুষ মুসি শ দয়দছ। আে ড-িামাসজক অগ্রিসির শক্ষদত্র বাাংলাদদে আজ 

সবদের িামদন শরাল মদেল। সবদের অে ডননসিক উেয়দনর শক্ষদত্র এসিদয় যাওয়া  াঁচটি শদদের একটি-বাাংলাদদে। 

কসি য় শদেীয় ‘কাবুসলওয়ালাদদর’ ষেযন্ত্র ও আন্তজডাসিক চযাদলঞ্জ শমাকাসবলা কদর সনজস্ব অে ডায়দন আমরা  দ্মা 

শিত্যর সনম ডাণ কাজ শুরু কদরসছ। চক্রান্ত-ষেযদন্ত্রর সবরুদদ্ধ  দ্মায় শদেদপ্রম ও মানুদষর প্রিযাো জয়ী হদয়দছ। িারাদদদে ৫ 

হাজার ২৭৫টি সেসজোল শিন্টার চালু হদয়দছ।  

একো িময় সছল যখন ধনাঢয ব্যসিরা জ্ঞাদনর আদলা ছসেদয় সদদি সেক্ষা প্রসিষ্ঠান িদে ত্যলদিন। বসরোদলর সবএম 

সকাংবা খুলনার সবএল কদলজিহ িারাদদদে এ ধরদণর অদনক সেক্ষা প্রসিষ্ঠান এমন মহৎ উদেদে প্রসিসষ্ঠি হয়। সকন্তু 



 

আজকালকার সদদন অদনক সেক্ষা প্রসিষ্ঠান িদে শিালা হদচ্ছ শকবল বাসণসজযক উদেদে। শবিরকাসর সেক্ষােদন ‘মাত্রাহীন 

মুনাফা’ অজডদনর লদক্ষয শমাো অাংদকর ল্লধন সবসনদয়াি করা হদচ্ছ। এই  সরসিসি শকানভাদবই িমাদজর জন্য ইসিবাচক 

ইসেি বহন করদছ না।  

আমাদদর িমাদজ অদনক সবতবান-হৃদয়বান রদয়দছন। যাদদর িামান্য িহদযাসিিা  াদে সদদি  াদর একো জীবন। 

দসরদ্র অেচ শমধাবী একজন ছাত্র িামান্য িাহাদয্য সনদজদক শযাে কদর িদে ত্যলদি  াদর। েি ধারায় সবকসেি এই শমধাবী 

িরুণরাই শদদের উেয়ন-অগ্রযাত্রাদক আরও িমৃদ্ধ করদি  াদর। িাই িকদল িামর্থ্ড মি ওদদর সদদক িাহাদয্যর হাি বাোন। 

প্রসিভাবানদদর স্বীকৃসি সদদয় উৎিাসহি করুন। িবাইদক ধন্যবাদ ।  

শখাদা হাদফজ। 

জয় বাাংলা, জয় বেবন্ধু 

বাাংলাদদে সচরজীবী শহাক। 

... 


