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শবসশমল্লাশহর রাহমাশনর রাশহম।  

সম্মাশনত সভাপশত  

সাকয ফেেসমূদহর সম্মাশনত শেক্ষামন্ত্রীগণ,  

মান্যবর কুেনীশতকবৃন্দ,  

সম্মাশনত অশতশিবৃন্দ এবাং অাংেগ্রহণকারীগণ।  

আসসালামু আলাইকুম। শুভ সকাল।  

েশক্ষণ এেীয় ‘‘সবার জন্য শেক্ষা'' ফফারাদমর মন্ত্রীপর্ যাদয়র শিতীয় ববঠদক উপশিত সাকয ফেেসমূদহর মন্ত্রীবগ য, সশিবগণ, 

সমন্বয়কারী এবাং এনশজও প্রশতশনশধবৃন্দদক স্বাগত জানাশি।  

আপনারা জাদনন, ২০০০ সাদলর এশপ্রদল িাকাদর অনুশিত শবশ্ব শেক্ষা ফফারাম গঠদনর ধারাবাশহকতায় ইউদনদকার 

সহায়তায় কাঠমান্ডুদত েশক্ষণ এেীয় সবার জন্য শেক্ষা ফফারাম-এর র্াত্রা শুরু হয়। এই ফফারাদমর মূল লক্ষয হদি সাকয ফেেসমূদহ 

ফমৌশলক মানবাশধকার শহদসদব সবার জন্য শেক্ষা (ইএফএ) শনশিত করদত আঞ্চশলক সহদর্াশগতা বাড়াদনা। ২০০৩ এর ফম মাদস 

পাশকস্তাদন ফফারাদমর প্রিম সভা অনুশিত হয়।  

েশক্ষণ এেীয় ফফারাদমর প্রিম ববঠদক অাংেগ্রহণকারী সকদল ‘সবার জন্য শেক্ষা' কম যসূশি বাস্তবায়দন গুণগত মান অজযন 

করা, শলঙ্গ সমতা শনশিত করা, অি যায়ন বৃশি করা এবাং সুেীল সমাদজর প্রশতিানগুদলার সাদি একটি কার্ যকরী অাংেীোশরত্ব 

প্রশতিা করার ব্যাপাদর দৃঢ় অঙ্গীকার কদরশিদলন।  

ফফারাদমর শিতীয় সভার স্বাগশতক ফেে হদত ফপদর আমরা অতযন্ত গশব যত ও আনশন্দত।  

আপনারা সকদলই অবগত আদিন, আমাদের সরকার শবগত সাংসে শনব যািদন শবপুল ম্যাদেে শনদয় োশয়ত্বভার গ্রহণ 

কদরদি। আমাদের শনব যািনী অঙ্গীকার অনুর্ায়ী আমরা আগামী ২০২১ সাদলর মদে এই ফেেদক ক্ষুধা, োশরদ্র্য, অশেক্ষা এবাং 

দূনীশত ফিদক মুক্ত করদত িাই। এ জন্য আমরা ‘রূপকল্প ২০২১' ফ াষণা কদরশি।  

আমাদের স্বপ্ন একটি শিশজোল বাাংলাদেে গড়ার। ফর্খাদন আমাদের শবপুল জনসাংখ্যা একটি উৎপােনমুখী কমীেশক্তদত 

পশরণত হদব। আর এই স্বপ্ন বাস্তবায়দনর পদি শেক্ষা হদব অন্যতম হাশতয়ার। একশবাংে েতাব্দীর িযাদলঞ্জ ফমাকাশবলায় ‘রূপকল্প-

২০২১' বাস্তবায়দন সরকার ইদতামদে একটি জাতীয় আইশসটি নীশতমালা এবাং আইশসটি শভশিক নতুন শেক্ষানীশত প্রণয়ন কদরদি।  

বাাংলাদেদের প্রশতটি নাগশরদকর শেক্ষা পাওয়ার সাাংশবধাশনক অশধকার রদয়দি। আমাদের সাংশবধান রাদের োশয়দত্ব শবনা 

খরদি সাব যজনীন শেক্ষা পাওয়ার অশধকার শনশিত কদরদি।  

সাংশবধাদনর সদঙ্গ সামঞ্জস্য ফরদখই আমাদের মহান ফনতা সব যকাদলর সব যদেি বাঙাশল, জাশতর জনক বঙ্গবন্ধু ফেখ 

মুশজবুর রহমান ৩৬ হাজার ৫৩৭টি প্রািশমক শবদ্যালয় এবাং ফসগুদলার এক লক্ষ ৫০ হাজার ৭৪২ শেক্ষকদক সরকাদরর শনয়ন্ত্রদণ 

এদনশিদলন জাতীয়করদণর মােদম। যুিশবধ্বসত্ম নব্য স্বাধীন ফেদের পুনগ যঠদনর সমদয় এটি একটি সাহসী পেদক্ষপ শিল।  



১৯৭৪ সাদল বঙ্গবন্ধুর সরকার ফেদের শবশেষ্ট শবজ্ঞানী ি. কুেরত-ই-খুোর ফনতৃদত্ব একটি শেক্ষা কশমেন গঠন কদরশিদলন 

র্ার মূল কাজ শিল একটি নতুন ফেদের শেক্ষা ব্যবিা সম্পদকয শেক শনদে যেনা ফেওয়া। ফসই কশমেদনর প্রশতদবেদনর সুপাশরেগুদলা 

বাাংলাদেদের শেক্ষার মাদনান্নয়দন মূল্যবান েশলল শহদসদব স্বীকৃত ফপদয়শিল ।  

২০০০ সাদল িাইল্যাদে অনুশিত সবার জন্য শেক্ষা শবষয়ক শবশ্ব সদম্মলদনর পর ফিদক গত দু 'েেক ধদর সবার জন্য 

শেক্ষা সম্প্রসারণ প্রিারণা িদল আসদি । শেক্ষা খাদত অি যায়নও ক্রমাগতভাদব ফবদড়দি। আমাদের বাদজদে একক খাত শহদসদব 

শেক্ষা সব যবৃহৎ।  

২০০০ সাদল ফসদনগাদলর রাজধানী িাকাদর অনুশিত সভায় অাংেগ্রহণকারী ফেেগুদলা ২০১৫ সাদলর মদে সকল শেশুর 

জন্য শবনাদবতদন মানসম্মত প্রািশমক শেক্ষা শনশিত করদত এবাং বয়ক সাক্ষরতার হার েতকরা ৫০ ভাগ বৃশি করার ব্যাপাদর দৃঢ় 

অঙ্গীকার ব্যক্ত কদরন।  

আমরা ২০১১ সাদলর মদে শবদ্যালয় গমদনাপদর্াগী সকল শেশুদক শবদ্যালদয় পাঠাদনা এবাং ২০১৪ সাদলর মদে 

সাক্ষরতার হার একেভাদগ উন্নীত করার অঙ্গীকার কদরশি। ইদতামদে নারী-পুরুষ ফজোর সমতা শনশিতকরণ এবাং উপযুক্ত 

শেশুদের স্কুদল নাম ফলখাদনার ফক্ষদত্র বাাংলাদেে উদল্লখদর্াগ্য সাফল্য অজযন কদরদি।  

বতযমাদন আমাদের ফেদের েতকরা ৯১ভাগ শেশু স্কুদল র্াদি। িাত্র ও িাত্রীর ফক্ষদত্র ফর্মন, ফতমশন পুরুষ ও মশহলা 

শেক্ষদকর ফক্ষদত্রও ফজোর সমতা অশজযত হদয়দি। তারপরও প্রািশমক শবদ্যালদয় শেশুদের ধদর রাখা এবাং মানসম্মত শেক্ষা শনশিত 

করা আমাদের জন্য এখনও একো বড় িযাদলঞ্জ। তারপদরও আমরা আোবােী, ২০১৪ সাদলর আমরা েত ভাগ সাক্ষরতা অজযন 

করব।  

স্কুদল অন্তর্ভ যক্তকরণ, ধদর রাখা শনশিতকরা এবাং প্রািশমক শেক্ষার মাদনান্নয়দন বতযমান সরকার শিতীয় প্রািশমক শেক্ষা 

উন্নয়ন কম যসূিী (শপইশিশপ-২) এর আওতায় শবশভন্ন কার্ যক্রম হাদত শনদয়দি। এই কম যসূশির অধীদন ৪০ হাজার অশতশরক্ত ক্লাসরুম, 

৩৯৭টি উপদজলা শরদসাস য ফসন্টার, ৩৯৮টি স্কুল-কাম-সাইদক্লান ফেল্টার শনশম যত হদি। প্রািশমক পর্ যাদয় ইদতামদে ৪৫ হাজার 

শেক্ষক শনদয়াগ ফেওয়া হদি র্া বতযমান শেক্ষক-িাত্র অনুপাত ১ঃ ৪৯ ফক অদনকখাশন কশমদয় শেদব। এই কম যসূশির আওতায় 

শেক্ষকদের প্রশেক্ষণদক র্দিষ্ট গুরুত্ব ফেওয়া হদি।  

স্কুল ফিদক ঝদর পড়া কমাদত সরকার সব স্কুদল প্রাক-প্রািশমক ফেণীর প্রবতযন করার উদদ্যাগ গ্রহণ কদরদি। এিাড়া, 

ফর্খাদন শবদ্যালয় ফনই ফসখাদন নতুন শবদ্যালয় িাপদনর কম যসূশি গ্রহণ করা হদয়দি।  

ফেদের প্রায় সকল গরীব শেক্ষািীদক প্রািশমক বৃশি প্রোন কম যসূশির আওতায় এদন বৃশি গ্রহণকারী শেক্ষািীর সাংখ্যা ৪৯ 

লাখ ফিদক বৃশি কদর ৭৮ লাদখ উন্নীত করা হদয়দি।  

ফমদয় শেক্ষািীদের উচ্চ শেক্ষায় আগ্রহী করার জন্য মােশমক ও উচ্চ মােশমক পর্ যাদয় বৃশি িাু  করা হদয়দি। পাোপাশে 

িরম োশরদ্র্য ও মঙ্গাপীশড়ত িরাঞ্চল, হাওর, বাওড়, পাহাড়ী এলাকায় শেক্ষা প্রশতিাদন খাদ্য শবতরণ ব্যবিা সম্প্রসারদণর মােদম 

প্রািশমক স্তদরই বড় সাংখ্যক শেক্ষািীর ঝদড় পড়া ফরাদধ উদদ্যাগ ফনওয়া হদয়দি। ঝুঁশকপূণ য জনদগািী এবাং আশেবাসী শেশুদের 

ব্যাপাদর আমরা শবদেষ কম যসূশি হাদত শনদয়শি।  

ভদ্র্মশহলা ও মদহােয়গণ,  

স্কুল বশহর্ভ যত ও ঝদড় পড়া শেশু শেক্ষািীদের ROSC প্রকদল্পর আওতাধীন শেক্ষাদকদের মােদম শেক্ষাকার্ যক্রদমর 

আওতায় আনা হদয়দি। আমরা িরাঞ্চল, হাওর, বাওর, পাব যতয ও অন্যান্য প্রাশন্তক এলাকায় শেক্ষাদকেদক শেক্ষাবান্ধব করদত 

মোহ্ন আহাদরর ব্যবিা কদরশি। কম যজীবী শেশুদের জন্যও ৬টি শবভাগীয় েহদর শেক্ষার সুদর্াগ সৃশষ্ট করা হদয়দি। এই কার্ যক্রম 

ক্রমান্বদয় ফেদের ৬৪টি ফজলায়ও শবস্তৃত হদব। সরকাশর-ফবসরকাশর ফর্ৌি কার্ যক্রদমর আওতায় এই নূতন-পুরাতন প্রকল্পগুদলা 

ফবসরকাশর সাংিাগুদলাদক বাস্তবায়দনর োশয়ত্ব ফেওয়া হদয়দি। পিশেশুরা ফেদের ৭৩টি শেশু কল্যাণ ট্রাস্ট স্কুদলর মােদম শেক্ষা 

গ্রহণ করদি।  

আমরা প্রািশমক ও মােশমক শেক্ষািীদের মদে শবনামূদল্য পাঠ্যবই শবতরদণর কম যসূশি গ্রহণ কদরশি। িলশত বিদর 

প্রািশমক পর্ যাদয় ৪ ফকাটি ৭৭ লাখ পাঠ্যবই মুশদ্র্ত কদর শবনামুদল্য শবতরণ করা হদয়দি। আগামী ২০১০ সাদল মােশমক পর্ যাদয়ও 



েতভাগ পাঠ্যবই শবনামূদল্য শবতরণ করা হদব। এজন্য ৭ ফকাটি ৭৮ লাখ পাঠ্যবই িাপার কাজ ফেষ হদয়দি। ফসগুদলা শবতরদণর 

পর্ যাদয় রদয়দি।  

১১ ফিদক ৪৫ বয়সী প্রায় ১৬ লাখ অক্ষরজ্ঞানহীন শেক্ষািীদক স্বাক্ষরতা উির ও অব্যাহত শেক্ষা কম যসূশির আওতায় আনা 

হদয়দি। ফবসরকাশর সাংিাদক এ কম যসূশি বাস্তবায়দনর োশয়ত্ব ফেওয়া হদয়দি। মাঠ পর্ যাদয়র িাশহো র্ািাই কদর তাঁদেরদক ১৫টি 

ফক্ষদত্র ফপোগত শেক্ষার ব্যবিা করা হদয়দি।  

আমাদের শবগত ফময়ােকাদল ফেেব্যাপী সামশগ্রক শনরক্ষরতা দূরীকরদণর লদক্ষয ফোোল শলোদরশস মুভদমন্ট কার্ যক্রম িাু  

কদরশিলাম। ২০০১ সাল নাগাে ৬টি ফজলাদক শনরক্ষরতামুক্ত বদল ফ াষণা করা সম্ভব হয়। পরবতী সরকার এ কার্ যক্রম িশগত 

কদর। এরফদল সাক্ষরতার হাদর শবপর্ যয় ফনদম আদস। ২০১৪ নাগাে জাশতদক শনরক্ষরতা মুক্ত করার অঙ্গীকার বাস্তবায়দনর জন্য 

আমরা ফমৌশলক গণশেক্ষা ও সমশন্বত শেক্ষা কার্ যক্রদমর ব্যাপক পশরকল্পনা হাদত শনদয়শি। শতনটি নতুন কম যসূশির আওতায় ১১ 

ফিদক ৪৫ বয়সী প্রায় ৩ ফকাটি ৭২ লাখ শনরক্ষর মানুষদক অনানুিাশনক শেক্ষা কার্ যক্রদমর আওতায় আনা হদব।  

সুশধবৃন্দ,  

শেক্ষা শবসত্মাদরর পাোপাশে শেক্ষার মান শনশিত করাও সরকাদরর জন্য এক বড় িযাদলঞ্জ। এই িযাদলঞ্জ ফমাকাশবলায় 

সরকার ফবে শকছু গুরুত্বপূণ য পেদক্ষপ শনদয়দি। ফেেব্যাপী প্রািশমক শেক্ষাদক্ষদত্র অশভন্ন প্রশ্নপদত্রর মােদম সমাপনী পরীক্ষা িাু  করা 

হদয়দি। এরফদল পিােপে শেক্ষাপ্রশতিানসমূদহর মাদনান্নয়ন সম্ভব হদব। একইসাদি গ্রাম ও নগদরর মদে ফর্ ববষম্য রদয়দি তা 

দূর হদব। শকোর গাদে যন, মাদ্র্াসা এবাং অন্যান্য প্রািশমক স্তদরর জন্য একীর্ভত শেক্ষা পাঠ্যসূশি িাু র প্রশক্রয়া শুরু করা হদয়দি।  

আমরা োশয়ত্ব ফনওয়ার পর সব যপ্রিম ফর্ কাজটি কদরশি তা হল একুে েতদকর িাশহো ফমাতাদবক শেক্ষা ব্যবিা প্রবতযদনর 

জন্য শেক্ষা কশমেন গঠন। ইদতামদে কশমেন তার সুপাশরেমালা প্রোন কদরদি। সরকার তা পরীক্ষা-শনরীক্ষা ও বাস্তবায়দনর 

সম্ভাব্যতা র্ািাই করদি। শেক্ষা কশমেদনর সুপাশরে বাস্তবাশয়ত হদল সবার জন্য শেক্ষার ৬টি লক্ষযমাত্রা অজযন সহজ হদব।  

সম্মাশনত অাংেগ্রহণকারীবৃন্দ,  

সাকযর্ভক্ত ৮টি ফেদের প্রশতশনশধবৃন্দ এই সদম্মলদন অাংেগ্রহণ করদিন। এ সদম্মলন শনদজদের মদে অশভজ্ঞতা শবশনমদয়র 

এক অপূব য সুদর্াগ সৃশষ্ট কদরদি। আশম আো কশর, এই অঞ্চদল সবার জন্য শেক্ষা শনশিতকদল্প শবদ্যমান িযাদলঞ্জ ফমাকাশবলায় এো 

একো ফর্ৌি প্ল্যােফরম শহদসদব র্ভশমকা রাখদব। পাোপাশে সাকয ফেেগুদলা তাদের অশভজ্ঞতা শনদজদের মদে শবশনমদয়র মােদম 

সবার জন্য গুণগত শেক্ষা শনশিত কদর শবদশ্ব দৃষ্টান্ত িাপন করদব।  

আমরা শবশ্বাস কশর, একশবাংে েতাব্দীর বাসত্মবতার িাশহো গুণগত শেক্ষা। আজদক শবশ্বায়দনর যুদগ ফকান একপ্রান্তর 

সফলতা অন্য প্রাদন্তর ব্যশক্ত শবদেদষর কল্যাদণ অবোন রাদখ। প্রদতযক ব্যশক্তর কল্যাণ ও সফলতা অন্যদের উপরও শক্রয়া কদর। 

তাই, এই অঞ্চদল সবার জন্য শেক্ষার লক্ষযসমূহ অজযদন আমাদের একদত্র কাজ করদত হদব।  

পশরদেদষ, সবাইদক আবারও ধন্যবাে জাশনদয় েশক্ষণ এেীয় মন্ত্রীপর্ যাদয়র ববঠদকর উদিাধন ফ াষণা করশি।  

ফখাো হাদফজ  

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাদেে শিরজীবী ফহাক।  

 


