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 মদনমমোহন কমেজ-এর হীরক জয়ন্তী উৎিমব উপস্ি িবোইমক আমোর আন্তসরক শুমভচ্ছো। এই প্রসিষ্ঠোমনর 

শ ৌরমবোজ্জ্বে ইসিহোি ৭৫ বছমরর পুরমনো। এ অঞ্চমে মুসিযুদ্ধিহ িকে প্র সিেীে  ণআমন্দোেমন শনতৃত্ব সদময়মছ এই 

কমেজির।  

 অনুষ্ঠোমনর শুরুমিই আসম িব বকোমের িব বমেষ্ঠ বোঙোসে, জোসির সপিো বঙ্গবন্ধু শেখ মুসজবুর রহমোমনর প্রসি  ভীর েদ্ধো 

জোনোই। কোরো অভযন্তমর সনহি জোিীয় চোর শনিোিহ মুসিযুমদ্ধর ৩০ েোখ েহীদ ও ২ েোখ িম্ভ্রমহোরো মো-শবোনমদর প্রসি েদ্ধো ও 

কৃিজ্ঞিো প্রকোে করসছ। 

 মুসিযুদ্ধ চেোকোেীন ১৯৭১ িোমের ১৪ সিমিম্বর এই কমেমজর ছোত্র শিোমেমোন শহোমিন েহমরর ডুবসর হোওমর 

পোকহোনোদোর বোসহনীর িমঙ্গ িম্মুখ যুমদ্ধ েহীদ হন।  

আজ সিমেমট এমি  ভীর েদ্ধোর িমঙ্গ স্মরণ করসছ, আপনোমদরই কৃসি িন্তোন সবএনসপ-জোমোি শজোট িরকোমরর িময় 

সনম বম হিযোকোমন্ডর সেকোর িোমবক অর্ বমন্ত্রী েোহ এএমএি সকবসরয়ো িোমহবমক।  

 ১৯৬৬ িোমের আ রিেো ষড়যন্ত্র মোমেো শর্মক মুসির পর জোসির সপিো বঙ্গবন্ধু শেখ মুসজবুর রহমোন সিমেট িফমর 

এমিসছমেন। িখন মদনমমোহন কমেজ ছোত্র িংিমদর িোমবক িোধোরণ িম্পোদক রসফকুে হক (মুসিমযোদ্ধো), িোমবক িোধোরণ 

িম্পোদক সজয়োউসিন আহমদ েোেো কমেমজর পক্ষ শর্মক বঙ্গবন্ধুমক হজরি েোহজোেোে (রহ.)-এর মোজোমর ফুে সদময় বরণ 

কমরন। 

 সিিরে েোিনোমমে ১৯৪০ িোমের জোনুয়োসর মোমি সিমেট েহমরর েোমোবোজোর এেোকোয় উচ্চমোধ্যসমক পয বোময় আইএ ও 

আইকম শকোমি ব  ১২৫ জন সেক্ষোর্ী এবং ৮ জন সেক্ষক সনময় মদনমমোহন কমেমজর যোত্রো শুরু হয়। 

 সবদ্বোন ও ধনী মদনমমোহন দোমির সুমযোগ্য দু’িন্তোন শমোসহনীমমোহন দোি ও িাঁর ভোই শযোম ন্দ্রমমোহন দোি শয 

সেক্ষোপ্রসিষ্ঠোন প্রসিষ্ঠোন  মড় শিোমেন শিিরই আজমকর সবেোে সবদ্যোয়িন ‘মদনমমোহন কমেজ’।  

 িব বকোমের িব বমেষ্ঠ বোঙোসে, জোসির সপিো বঙ্গবন্ধু শেখ মুসজবুর রহমোন স্বোধীনিোর পর যুদ্ধসবধ্বস্ত বোংেোমদে 

পুন বঠমনর প্রসিয়োয় সেক্ষোখোিমক িব বোসধক গুরুত্ব সদময় ব্যোপক কম বসূসচ হোমি শনন। হোজোর হোজোর সবধ্বস্ত, পুসড়ময় শদওয়ো স্কুে-

কমেজ পুন বঠন কমরন। নতুন নতুন সবদ্যোেয় ও কমেজ ভবন সনম বোণ কমরন। কোসর সর ও বৃসিমূেক সেক্ষো প্রিোমরর পোেোপোসে 

মোদ্রোিো সেক্ষোর আধুসনকোয়মন মোদ্রোিো শবোি ব  ঠন কমরন। 

 ’৭২ িোমে কুদরি-ই-খুদো সেক্ষো কসমেন  ঠন কমর কসমেমনর সুপোসরে অনুযোয়ী ৩৬ হোজোর ১৬৫ির প্রোর্সমক 

সবদ্যোেয় জোিীয়করণ এবং ১ েোখ ৫৭ হোজোর ৭২৪ জন সেক্ষমকর পদ িরকোসরকরণ কমরন। উচ্চসেক্ষোর প্রিোমর ১৯৭৩ িোমে 

প্রসিষ্ঠো কমরন সবশ্বসবদ্যোেয় মঞ্জুরী কসমেন।  



 

সকন্তু ১৯৭৫ িোমের ১৫ আ স্ট জোসির সপিোমক িপসরবোমর সনম বমভোমব হিযোর পর িোমসরক েোিক ও স্বস্বরোচোরী 

িরকোরগুমেো জোসির সপিোর শনয়ো শকোন পদমক্ষপই আর বোস্তবোয়ন কমরসন। ৭৫ পরবিী অববধ ক্ষমিো দখেকোরীরো সেক্ষোখোমি 

সনময় আমি ব্যোপক স্বনরোজয, অসনয়ম, দুনীসি, নকে আর অব্যব্োপনো। এমনসক সহযবুে বোহোর পোঠিময় ছোত্রমদর হোমি অস্ত্র 

তুমে শদয়ো হয়। অন্যসদমক আসম মসিসিমের েোপেো চত্ত্বমর ছোত্রেীম র িমম্মেমন ছোত্রমদর হোমি খোিো-কেম তুমে 

সদময়সছেোম।  

আমরো যখনই িরকোর  ঠন কমরসছ, জোসির সপিোর প্রদসে বি পমর্ই শদমের সেক্ষোখোমির উন্নয়মন কোজ কমরসছ। ’৯৬ 

িোমে রোষ্ট্র পসরচোেনোর দোসয়ত্ব শনয়োর পর আমোমদর গৃহীি পদমক্ষমপর ফমে শদমে িোক্ষরিোর হোর শবমড় দাঁড়োয় ৬৫ েিোংমে। 

এই সবেোে অজবমনর স্বীকৃসিস্বরূপ বোংেোমদে ‘ইউমনমকো িোক্ষরিো পুরকোর ১৯৯৮ েোভ কমর। সকন্তু সবএনসপ-জোমোি িরকোমর 

এমিই পুনরোয় িব অজবনমক ম্লোন কমর সদময় শদেমক আবোর শপছমনর সদমক শঠমে শদয়। িোমদর ২০০১-২০০৬ িরকোমরর 

শময়োমদ িোক্ষরিোর হোর বোড়োমনো দূমরর কর্ো, উমটো কমম দাঁড়োয় ৪৭ েিোংমে। ২০০৯ িোমে িরকোর  ঠমনর পর আমোমদর 

শচষ্টোর ফমে এখন িো আবোর শবমড় দাঁসড়ময়মছ ৭১ েিোংমে। 

 আমোমদর িরকোর  ি ৭ বছমর মোধ্যসমক পয বোয় পয বন্ত সেক্ষোর্ীদর মমধ্য সবনোমূমে প্রোয় ১৯৩ শকোির নতুন বই সবিরণ 

কমরমছ। এ বছমরর পমহেো জোনুয়োসর মোধ্যসমক পয বোময়র সেক্ষোর্ীমদর মোমি প্রোয় ৩৩ শকোির ৩৭ েোখ ৬২ হোজোর ৭ে’ ৭২ির বই 

সবনোমূমে সবিরণ কমরসছ।  

 প্রোর্সমক শর্মক সিগ্রী পয বন্ত ১ শকোির ২১ েোখ ৭৮ হোজোর ১২৯ জন সেক্ষোর্ীমক বৃসি ও উপ-বৃসির আওিোয় আনো 

হময়মছ। ২৬ হোজোর ১৯৩ির প্রোর্সমক সবদ্যোেয় জোিীয়করণ এবং ১ েোখ ২০ হোজোর সেক্ষমকর চোকসর িরকোসরকরণ করো 

হময়মছ। আমরোই ২০১০ িোমে প্রর্মবোমরর মমিো স্বোধীন বোংেোমদমে উচ্চসেক্ষোমক যর্োযর্ গুরুত্ব সদময় িমসিি সেক্ষোনীসি 

প্রণয়ন কসর।  

 সেক্ষোর িকে স্তমর িথ্য-প্রযুসিমক িম্পৃি কমর ICT in Education মোস্টোর প্লোন প্রণয়ন কমর শদমের প্রসিির 

উপমজেোয় ১ির কমর শটকসনকযোে স্কুে এবং মসহেোমদর জন্য প্রসিির সবভো ীয় িদমর একির কমর মসহেো শটকসনকযোে স্কুে এন্ড 

কমেজ ্োপন কোয বিম হোমি শনয়ো হয়। পয বোয়িমম আমরো প্রসিির শজেোয় সবশ্বসবদ্যোেয় প্রসিষ্ঠোর কোয বিম হোমি সনময়সছ। 

 শদমের দসরদ্র পসরবোমরর েিভো  সেশু সেক্ষোর্ীমক উপবৃসির আওিোয় আনো হময়মছ। সেক্ষোর িকে স্তমর রময়মছ 

আমোমদর িরকোর গৃহীি সবসভন্ন উন্নয়ন কম বসূসচর ছোপ। প্রোর্সমক শর্মক উচ্চসেক্ষো, কোসর সর সকংবো ধমীয় সেক্ষোর শক্ষমত্র 

িম্প্রিোরমণর ফমে িকে স্তমর সেক্ষোর্ীর িংখ্যো ব্যোপক বৃসদ্ধ শপময়মছ। 

 প্রোর্সমক সবদ্যোেয়গুমেোমি ৮২ হোজোর ৭ে’ ২৫ জন সেক্ষক-কম বচোরী সনময়ো  সদময়সছ।  

 দসরদ্র ও শমধোবী সেক্ষোর্ীমদর জন্য ১ হোজোর শকোির টোকো সিি মোসন সদময় ‘প্রধোনমন্ত্রীর সেক্ষো িহোয়িো ট্রোস্ট ফোন্ড’ 

 ঠন করো হময়মছ।  

 ৭ে’ ৫২ শকোির ৬৬ েোখ টোকো ব্যয়িম্পন্ন ‘ উচ্চসেক্ষো মোমনোন্নয়ন’ (Higher Education Quality 

Enhancement Project-HEQEP) প্রকল্প বোস্তবোয়নোধীন রময়মছ। িন্মমধ্য ৩৭১ শকোির টোকো ব্যময় ১৯৬ির উপ-

প্রকল্প বোস্তবোয়ন চেমছ।  

 উচ্চসেক্ষোর মোন সনসিিকরমণ ইউসজসিমক ‘ উচ্চসেক্ষো কসমেন’-এ রূপোন্তমরর েমক্ষয আইমনর খিড়ো চূড়োন্ত করো হমচ্ছ 

এবং উচ্চসেক্ষোর আন্তজবোসিকীকরমণর েমক্ষয Accreditation Council  ঠন প্রসিয়োধীন রময়মছ। 

 সবশ্বসবদ্যোেয় সেক্ষকমদরমক  মবষণো প্রমণোদনো প্রদোমনর েমক্ষ প্রকল্প িংখ্যো ৪ে’ ৯৭ শর্মক ১ হোজোর ২ে’ ৮২ শি 

উন্নীিকরণ করো হময়মছ। 

 উচ্চসেক্ষোপ্রসিষ্ঠোমন সেক্ষোর্ী িংখ্যো ৮ েোখ শর্মক  ি ৭ বছমর ৩০ েোমখ উন্নীি হময়মছ। 

 উচ্চসেক্ষোখোমি বোমজট বরোি ৮ে’ ৯৬ শকোির ২৬ েোখ শর্মক বোসড়ময় ২ হোজোর ১ে’ ১৯ শকোির ৮৬ েোমখ উন্নীি করো 

হময়মছ। 

 সজওসব খোমি ১ হোজোর ৮ে’ ৭৪ শকোির টোকো ব্যময় ১৮ির উন্নয়ন প্রকল্প এবং ১ হোজোর ৮৬ শকোির টোকোর আরও ৩১ির 

উন্নয়ন প্রকল্প বোস্তবোয়নোধীন রময়মছ।  

 ইউএিসিএ ও জোইকোর আসর্ বক িহোয়িোয় ২ দুই হোজোর ২ে’ শকোির টোকো ব্যময় ১৬ির প্রকল্প বোস্তবোয়নোধীন রময়মছ। 



 

 সবশ্বব্যোংক শর্মক উচ্চসেক্ষোর মোমনোন্নয়মন ১ হোজোর ৩ে’ ১২ শকোির ২৬ েোখ টোকোর অসিসরি বরোি প্রসিয়োধীন 

রময়মছ। 

 িোরোসবমশ্ব বোংেোমদে এখন উন্নয়মনর শরোেমমিে। সুেোিন, সিসজটোইমজেন, এমসিসজর েক্ষযিমূহ অজবন, জেবোয়ুর 

প্রসিকূে প্রভোব শমোকোমবেোিহ সবসভন্ন শক্ষমত্র বোংেোমদেমক সবমশ্বর সবসভন্ন িং্ো ও শদে স্বীকৃসি ও পুরকোর সদমচ্ছ। শদমের 

সুনোম-সুখ্যোসি সকন্তু সবএনসপ’র শিো ভোে েোম  নো।  

 ২০১৫ িোমের ৪ জোনুয়োসর সবএনসপ-জোমোি আবোরও শদমে িন্ত্রোি, িসহংিিো, লুটিরোজ, শপট্রে সদময় পুসড়ময় মোনুষ 

হিযো শুরু কমর। একোিমরর যুদ্ধোপরোধী রোজোকোর-আে বদরমদর বাঁচোমনোর ষড়যমন্ত্র শদেবোিীমক সজম্মী কমর। 

 শপমট্রোেমবোমোয় ২৩১ জন সনরীহ মোনুষ ও আইন-শৃঙ্খেো বোসহনীর িদ্যব সনহি এবং ১ হোজোর ১৮০ জন আহি হয়। 

বহু মোনুষমক পঙ্গু কমর শদয়। ২ হোজোর ৯০৩ ির  োসড়, ১৮ির শরে  োসড় ও ৮ির েমঞ্চ আগুন শদয়। পসরকসল্পিভোমব টোম বট কমর 

৭০ির িরকোসর অসফি ও ্োপনো ভোঙচুর এবং ৬ির ভূসম অসফি পুসড়ময় শদয়ো হয়। জন ণমক শভো োসন্তমি শরমখ, অমোনসবক কষ্ট 

সদময়, িোমদর জীবন সবপন্ন কমর সবএনসপ শনত্রী নোটক কমর ৬৮ জনমক সনময় আরোম আময়মে ৯২ সদন সনজ অসফমি অব্োন 

কমরন। আর হুকুম শদন, হিযোযজ্ঞ ও িোন্ডমবর।  

িন্ত্রোি শবোমোবোসজ উমপক্ষো কমর শিসদন আপনোরো  ণিন্ত্রমক সবজয়ী কমরসছমেন। শয  ণিন্ত্র ও উন্নয়ন সবএনসপ-

জোমোি শনতৃত্ব িহয করমি পোমর নো। মোনুষ েোসন্তমি র্োকমব, হোসি মুমখ জীবনযোপন করমব, শদমের উন্নসি হমব- িো ওমদর িহয 

হয় নো। 

 সবএনসপ’র এিব ধ্বংিোত্মক কোমজর সবপরীমি আমরো ক্ষুধো ও দোসরদ্রযমুি শিোনোর বোংেো  ড়োর েমক্ষয অসবচে 

শর্মকসছ। আমোমদর েক্ষয -২০২১ িোমে স্বোধীনিোর সুবণ ব জয়ন্তীমি বোংেোমদেমক মধ্যম আময়র এবং ২০৪১ িোমে উন্নি-িমৃদ্ধ 

শদে সহমিমব  মড় শিোেো।  

 উন্নয়মনর নবজো রণ সৃসষ্ট হময়মছ। আমরো দ্রুি এস ময় যোসচ্ছ। আমোমদর প্রিযোেো বোংেোর জন মণর অর্ ববনসিক মুসি 

অজবমনর মোধ্যমম শদে ও িমোজ শর্মক িকে ধরমণর িম্প্রদোসয়কিো, কূপমন্ডুকিো, কুিংকোর, অন্ধত্ব আর শ োড়োমী দূর হমব। 

মুসির আমেোয় উদ্ভোসিি হমব শ োটো শদে ও জোসি। আপনোমদর িকেমক ধন্যবোদ। 

শখোদো হোমফজ। 

জয় বোংেো, জয় বঙ্গবন্ধু 

বোংেোমদে সচরজীসব শহোক। 

... 


