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মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শেখ হাতসনা  
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তবসতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম  

মাননীয় সভাপতি,  

সহকমীবৃন্দ,  

সম্মাতনি কূটনীতিকবৃন্দ,  

উন্নয়ন সহদ্ াগী সংস্থাসমূদ্হর প্রতিতনতধবৃন্দ,  

অতিতিবৃন্দ,  

সুতধমন্ডলী,  

আসসলামু আলাইকুম।  

আন্তর্জাতিক সাক্ষরিা তিবদ্সর উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন উপতস্থি সকলদ্ক আমার আন্ততরক শুদ্ভচ্ছা র্ানাতচ্ছ। মানুদ্ের র্ীবনদ্ক 

প্রকৃি অদ্ি জ মানতবক, আদ্লাতকি ও অি জবহ কদ্র তুলদ্ি তেক্ষার শকান তবকল্প শনই। আধুতনক রাষ্ট্র ও সমার্ িাই িার র্নদ্গাষ্ঠীদ্ক 

তেতক্ষি করার র্ন্য অতবরাম প্রদ্েষ্টা োতলদ্য়  াদ্চ্ছ।  

তেক্ষার প্রিম শসাপান হদ্চ্ছ সাক্ষরিা। তেতক্ষি র্নগণই একটি শিদ্ের উন্নয়দ্নর মূল োতলকােতি। সাক্ষরিা সম্পদ্কজ 

ব্যাপক গণসদ্েিনিা সৃতষ্ট, গৃহীি কম জসূতের বাস্তবায়ন এবং ভতবষ্যি করণীয় তনধ জারণ িাই অিযন্ত র্রুতর।  

শমধা, মনন ও প্রযুতির ক্রমতবকাদ্ের ফদ্ল মানব সভযিা অদ্নকদূর এতগদ্য়দ্ে। তকন্তু সভযিার এই আদ্লা সব জত্র 

সমানভাদ্ব শপ ৌঁদ্েতন। সমাদ্র্র শকান শকান অংে এখনও অন্ধকাদ্র রদ্য় শগদ্ে। এটা আমাদ্ির উন্নয়ন ও সমৃতির পদ্ি এক তবরাট 

েযাদ্লঞ্জ। এ েযাদ্লঞ্জ শমাকাদ্বলা কদ্র সমগ্র র্াতিদ্ক সামদ্নর তিদ্ক এতগদ্য় তনদ্য় শ দ্ি হদ্ব। আর শস র্ন্য সবার র্ন্য তেক্ষা 

বাস্তবায়ন অিযন্ত র্রুতর।  

রার্ননতিক, অি জননতিক, সাংস্কৃতিক ও মানতবক অতধকার অর্জদ্নর প্রিম ধাপ হদ্চ্ছ পড়দ্ি, তলখদ্ি ও গণনা করদ্ি 

পারা। এভাদ্ব সাক্ষর মানুে িাঁর র্গিদ্ক বসবাদ্সর র্ন্য আরও ভাল র্ায়গায় তনদ্য় শ দ্ি সক্ষমিা অর্জন কদ্রন। সাক্ষরিা 

মানুেদ্ক তনদ্র্র অবস্থা সম্পদ্কজ সদ্েিন হদ্ি এবং তনদ্র্র ভাগ্য উন্নয়দ্ন উবুি কদ্র।  

সুধী,  

সুতেতক্ষি র্াতি োড়া অন্য কারও পদ্ক্ষ তবশ্ব-সভায় সম্মাদ্নর আসন লাভ করা সম্ভব নয়। এ অবস্থায় আমাদ্ির মি 

উন্নয়নেীল শিদ্ের িাতয়ত্ব হদ্চ্ছ সব জামক ক ও সমত ি প্রদ্েষ্টার মাযমেদ্ম শিদ্ের সকল মানুেদ্ক তেক্ষার আদ্লায় আদ্লাতকি কদ্র 

শিালা।  াদ্ি আমরাও তবশ্বায়দ্নর এ যুদ্গ আন্তর্জাতিক প্রতিদ্ াতগিায় টিদ্ক িাকার শ াগ্যিা অর্জন করদ্ি পাতর।  

সুতধমন্ডলী,  

আপনাদ্ির মদ্ন আদ্ে - সব জকাদ্লর সব জদ্েষ্ঠ বাঙাতল র্াতির র্নক বঙ্গবন্ধু শেখ মুতর্বুর রহমান বদ্লতেদ্লন- ‘শসানার 

বাংলা গড়দ্ি হদ্ল শসানার মানুে োই'। আর সুতেক্ষাই হদ্চ্ছ শসই শসানার মানুে তিতরর একমাত্র হাতিয়ার। এ সিযটি উপলতি কদ্র 

স্বাধীনিার পর পরই বঙ্গবন্ধু সরকার শিদ্ের সকল প্রািতমক তবদ্যালয়দ্ক র্ািীয়করণ এবং প্রািতমক তেক্ষকদ্ির োকুতর 

সরকারীকরণ কদ্রতেদ্লন। র্াতির র্নকদ্ক  তি ঘািকদ্ির হাদ্ি অকাদ্ল প্রাণ তিদ্ি না হি, িাহদ্ল শিদ্ের তেক্ষা ব্যবস্থাসহ 

সাতব জক অবস্থা আর্ এিটা তপতেদ্য় িাকি না। আমরা র্াতির র্নদ্কর অসমাপ্ত কার্ শেে করদ্ি প্রতিজ্ঞাবি। এখন আমাদ্ির 

কিজব্য হদ্চ্ছ শিদ্ের তনরক্ষর র্নদ্গাষ্ঠীদ্ক সাক্ষর এবং কম জমূখী তেক্ষায় তেতক্ষি কদ্র শিালা। আমাদ্ির শগাটা র্নসংখ্যাদ্ক 

র্নসম্পদ্ি পতরণি করা।  



১৯৯১ সাদ্লর আিমশুমাতর অনুসাদ্র বাংলাদ্িদ্ে বয়স্ক সাক্ষরিার হার তেল েিকরা প্রায় ৩৫ ভাগ। আপনারা র্াদ্নন, 

১৯৯৬ সাদ্ল সরকাদ্রর িাতয়ত্ব শনওয়ার পর আমরা তেক্ষার উন্নয়দ্ন ব্যাপক কম জসূতে গ্রহণ কতর। আমাদ্ির শস সময়কার কম জসূতের 

ফদ্ল স্বাক্ষরিার হার ৬৪ েিাংদ্ে শপ ৌঁদ্েতেল।  বিজমাদ্ন িা েিকরা ৫৩ ভাদ্গ শনদ্ম এদ্সদ্ে।  

আমরা ২০১৪ সাদ্লর মদ্যমে শিে শিদ্ক তনরক্ষরিা সম্পূণ জরূদ্প দূর করদ্ি োই এবং ২০১১ সাদ্লর মদ্যমে তবদ্যালয় 

গমদ্নাপদ্ াগী সকল তেশুর তবদ্যালদ্য় ভতিজ তনতিি করদ্ি োই। শস লদ্ক্ষয আমাদ্ির সকলদ্ক সতম্মতলিভাদ্ব এতগদ্য় আসদ্ি 

হদ্ব।  

তেক্ষানীতি যুদ্গাপদ্ াগী করার লদ্ক্ষয িাতয়ত্ব শনওয়ার পর পরই আমরা একটি উচ্চ-প জাদ্য়র কতমটি গঠন কদ্র 

তিদ্য়তেলাম। গিকাল এ কতমটি িাদ্ির তরদ্পাট জ শপে কদ্রদ্েন। আমরা আো করতে, কতমটি শ  সুপাতরেমালা শপে কদ্রদ্ে িা 

 িা িভাদ্ব বাস্তবায়দ্নর মাযমেদ্ম শিদ্ের তেক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পতরবিজন আনা সম্ভব হদ্ব।  

মাদ্রাসার তেক্ষািীদ্ির ধমীয় তেক্ষার পাোপাতে সাধারণ ও কাতরগতর তেক্ষায় তেতক্ষি করদ্ি না পারদ্ল তবপুল সংখ্যক 

িরুণ কম জহীন হদ্য় পড়দ্ব। শস কারদ্ণ আমরা মাদ্রাসা তেক্ষাদ্কও আধুতনকায়ন করদ্ি োই। পাোপাতে িক্ষ র্নেতি গদ্ড় শিালার 

র্ন্য সকল প জাদ্য় কম জমুখী তেক্ষা োলু করদ্ি োই।  

আমাদ্ির আদ্েপাদ্ে অদ্নক িতরদ্র-সুতবধাবতিি তেশু-তকদ্োর রদ্য়দ্ে। আতম প্রতিটি তেতক্ষি ব্যতিদ্ক এ সব তেশুদ্ির 

মদ্যমে শিদ্ক অন্তিঃ একটি কদ্র তেশুদ্ক অক্ষর জ্ঞান শিওয়ার আহবান র্ানাব। আমার তবশ্বাস, এ প্রতক্রয়ায় অতেদ্রই আমাদ্ির শিে 

শিদ্ক তনরক্ষিা দূর হদ্ব।   

আমতন্ত্রি অতিতিবৃন্দ,  

আতম এখাদ্ন একটা কিা না বদ্ল পারতেদ্ন। সাক্ষরিা অতভ াদ্ন আমাদ্ির প্রদ্েষ্টা ও ইতিহাস িীঘ জ হদ্লও এদ্ক্ষদ্ত্র 

আমাদ্ির অর্জন তুলনামূলকভাদ্ব অদ্নক কম।  

গি েিাব্দীর শেে তিদ্ক সাক্ষরিা আদ্ন্দালন আনুষ্ঠাতনক রূপ পায়। স্বাধীনিার পর বাংলাদ্িদ্ে সাক্ষরিা তবেদ্য় এ াবি 

বহু কম জসূতে শনওয়া হদ্য়দ্ে ও ব্যয় করা হদ্য়দ্ে তবপুল অি জ। তকন্তু এিটা িীঘ জ পি পাতড় শিওয়ার পরও এদ্ক্ষদ্ত্র আমাদ্ির অর্জন 

আোনুরূপ হয়তন। এদ্ক্ষদ্ত্র আমাদ্ির অর্জন আরও অদ্নক শবতে হওয়া উতেি তেল। শকন না, বাংলাদ্িদ্ের মানুে অসম্ভব পতরেমী, 

উদ্যমী ও শমধাবী। তবতভন্ন শক্ষদ্ত্র আমরা িার প্রমাণ শরদ্খ েদ্লতে। আমরা নয় মাদ্স সেস্ত্র সংগ্রাদ্মর মাযমেদ্ম মাতৃভূতমর স্বাধীনিা 

অর্জন কদ্রতে। বন্যা, ঝড়-ঝঞ্ঝাসহ তবতভন্ন প্রাকৃতিক দুদ্ জাগ-দুতব জপাদ্ক সংগ্রাম কদ্র এদ্িদ্ের মানুে শেঁদ্ে িাদ্ক। আমাদ্ির কৃেক 

ভাইদ্য়রা মািার ঘাম পাদ্য় শফদ্ল শরকর্ জ পতরমান ফসল উৎপািন কদ্র। কাদ্র্ই শিে শিদ্ক তনরক্ষরিা দূর করদ্ি পারব না এটা 

হদ্ি পাদ্র না।  

িাই আসুন আমরা আমাদ্ির সাংতবধাতনক ও তনতিক িাতয়ত্ব কাঁদ্ধ তনদ্য় শিদ্ের তনরক্ষর র্নদ্গাষ্ঠীদ্ক সাক্ষর কদ্র তুতল 

এবং শিেদ্ক সামদ্ন এতগদ্য় তনদ্য় শ দ্ি কা জকর ভুতমকা পালন কতর।  

তপ্রয় সুতধবৃন্দ,  

এদ্িদ্ে গণিন্ত্র বারবার ব্যাহি হওয়ার ফদ্ল অন্যান্য শসক্টদ্রর মিই তেক্ষাখািও ধারাবাতহকভাদ্ব প্রিযাতেি ও 

তস্থতিেীল সাফল্য অর্জন করদ্ি পাদ্রতন। িদ্ব আোর কিা শ , শস প্রদ্েষ্টা শিদ্ম শনই। প্রাতিষ্ঠাতনক তেক্ষা হদ্ি বতিিদ্ির তেক্ষার 

মূলধারায় তফতরদ্য় আনার কা জক্রম েলমান রদ্য়দ্ে। শস লদ্ক্ষয বাংলাদ্িে সরকাদ্রর ‘উপানুষ্ঠাতনক তেক্ষা বুযদ্রা' সম্পূরক তেক্ষা 

ব্যবস্থা োলু শরদ্খদ্ে। বুযদ্রা কার্ করদ্ে শবসরকাতর সংস্থাগুদ্লার মাযমেদ্ম। তবতভন্ন আন্তর্জাতিক সদ্ম্মলন এবং 

 ‘Millennium Development Goals' (MDGs) অনু ায়ী ২০১৫ সাদ্লর মদ্যমে তনরক্ষরিা দূরীকরদ্ণর 

অঙ্গীকার শঘাতেি হদ্য়দ্ে। আমরা ২০১৪ সাদ্লর মদ্যমেই শস লদ্ক্ষয শপ ৌঁেদ্ি োই। আতম আো কতর এদ্ক্ষদ্ত্র আমাদ্ির তনধ জাতরি 

লক্ষযসমূহ,  িা ২০১১ সাদ্লর মদ্যমে তবদ্যালদ্য় গমদ্নাপদ্ াগী সকল তেশুর প্রািতমক তবদ্যালদ্য় ভতিজ তনতিিকরণ, ‘ঝদ্র পড়া' 

শরাধ এবং প্রািতমক স্তদ্র তেক্ষার সাতব জক মাদ্নান্নয়দ্ন আমরা সক্ষম হব।  

ইদ্িামদ্যমে তবিীয় র্ািীয় কম জপতরকল্পনা অি জাৎ ‘2nd National Plan of Action' (NPA-II) প্রণয়ন 

করা হদ্য়দ্ে। অতর্জি সাক্ষরিা ধদ্র রাখা এবং িক্ষিাতভতিক প্রতেক্ষণ শর্ারিার করার লদ্ক্ষয ‘মানব উন্নয়দ্ন সাক্ষরিা-উির ও 

অব্যাহি তেক্ষা প্রকল্প-২' বাস্তবাতয়ি হদ্চ্ছ। তবভাগীয় েহরগুদ্লাদ্ি কম জর্ীবী তেশু-তকদ্োরদ্ির সাক্ষরিা-কা জক্রদ্মর আওিায় তনদ্য় 



আসা এবং িাদ্িরদ্ক কম জমুখী প্রতেক্ষণ প্রিাদ্নর র্ন্য ‘Hard to Reach' তবিীয় প জাদ্য়র প্রকল্প োলু রদ্য়দ্ে। এোড়া 

সুতবধাবতিি ও ‘ঝদ্র-পড়া' তেশুদ্ির র্ন্য ‘Reaching Out of School Children (ROSC-রস্ক)' প্রকল্প 

বাস্তবাতয়ি হদ্চ্ছ।  

িাোড়া, আরও ৩টি নতুন প্রকল্প গ্রহদ্ণর মাযমেদ্ম দুগ জম ও পাব জিয অিলসহ সারাদ্িদ্ের তনরক্ষর র্নদ্গাষ্ঠীদ্ক সাক্ষরিার 

আওিায় আনার উদ্দ্যাগ শনওয়া হদ্য়দ্ে। এ সকল কা জক্রদ্ম আপনাদ্ির সতক্রয় সমি জন ও আন্ততরক সহদ্ াতগিা একান্ত প্রদ্য়ার্ন।  

সুতধমন্ডলী,  

আমাদ্ির সরকার তিনবিদ্লর মাযমেদ্ম তর্তর্টাল বাংলাদ্িে গড়ার লক্ষয তনদ্য় প্রায় ৯ মাস হল শিে পতরোলনার িাতয়ত্ব 

তনদ্য়দ্ে। একইসদ্ঙ্গ আমাদ্ির কাঁদ্ধ এদ্স পদ্ড়দ্ে তবগি িীঘ জ ৭ বেদ্রর অপোসন ও ব্যি জিার্তনি সমস্যা। প্রতিটি শসক্টদ্রই 

আমাদ্ির তবদ্েে নর্র তিদ্ি হদ্চ্ছ। এই অল্প সমদ্য়র মদ্যমেই প্রািতমক তেক্ষাদ্ক দ্রুিিার সাদ্ি এতগদ্য় শনওয়ার র্ন্য আমরা 

আমাদ্ির লক্ষয তস্থর কদ্রতে। আমরা ইদ্িামদ্যমে সকল প্রকার প্রািতমক তেক্ষকদ্ির শবিদ্ন সমিা আনয়ন কদ্রতে। একইসদ্ঙ্গ 

তনরক্ষর র্নদ্গাষ্ঠীদ্ক সাক্ষর কদ্র শিালার লদ্ক্ষয পূব জ হদ্ি েদ্ল-আসা কম জসূতেসমূহ অব্যাহি শরদ্খ নতুন কম জসূতে গ্রহদ্ণর উদ্দ্যাগ 

তনদ্য়তে।  

প্রািতমক তেক্ষাদ্ক শবগবান করার র্ন্য স্থানীয় প্রোসন ও তনব জাতেি র্নপ্রতিতনতধদ্ির এ শসক্টদ্র কা জকরভাদ্ব সম্পৃি 

কদ্রতে। আমাদ্ির সরকার প্রিযাতেি সমদ্য়র মদ্যমে শিেদ্ক তনরক্ষরিার অতভোপ শিদ্ক মুি করদ্ি সফল হদ্ব ইনোল্লাহ্। 

এদ্ক্ষদ্ত্র আপনাদ্ির সকদ্লর আন্ততরক ও সতক্রয় সহদ্ াতগিা আমাদ্ির একান্ত কাম্য। আসুন-আমরা তেক্ষার আদ্লা সম্প্রসারদ্ণ 

প্রদ্িযদ্কই এক একর্ন বাতিওয়ালার মি িাতয়ত্ব কাঁদ্ধ তুদ্ল তনই। আমাদ্ির সতম্মতলি প্রয়াদ্স আদ্লাতকি হদ্য় উঠুক তেক্ষার 

আদ্লাহীন প্রতিটি অন্ধকার ঘর।  

আপনাদ্ির সকলদ্ক আন্ততরক অতভনন্দন ও ধন্যবাি র্াতনদ্য় আতম ‘আন্তর্জাতিক সাক্ষরিা তিবস' এর সকল কম জসূতের 

শুভ উদ্বাধন শঘােণা করতে।  

শখািা হাদ্ফর্।  

র্য় বাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাদ্িে তেরর্ীবী শহাক। 

---  


