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িহকমীবৃন্দ,  

মন্ত্রণালয় ও এি আওতাধীন দপ্তি, অশধদপ্তি ও িাংস্থািমূদহি কম শকতশাবৃন্দ। 

 

আিিালামু আলাইকুম। 

 

আজ শিাদকি মাি আগদস্টি শিষ শদন। আশম গভীি শ্রদ্ধাি িাদে স্মিণ কিশি িব শকাদলি িব শদশ্রষ্ঠ বাঙাশল, জাশতি শপতা 

বঙ্গবন্ধু শিখ মুশজবুি িহমানদক। স্মিণ কিশি বঙ্গমাতা শিখ ফশজলাতুন শনিা মুশজবিহ ১৯৭৫ িাদলি ১৫ আগস্ট ঘাতদকি শনম শম 

বুদলদে শনহত িকল িহীদদদি। স্মিণ কিশি ২০০৪ িাদলি ২১ আগষ্ট শেদনড হামলায় িহীদ আইভ িহমানিহ িবাইদক। 

বাাংলাদদদিি িাত্রিমাজ একটি শিক্ষানীশতি জন্য বািবাি িাংোম কদিদি, জীবন শদদয়দি। তাদদি িবাইদক আশম শ্রদ্ধাি 

িাদে স্মিণ কিশি।  

শপ্রয় িহকমীবৃন্দ, 

         ি         ি আদগ শদিবািীি উশেদে   ও      শণ জাশতি শপতা বদলশিদলন, “সুষ্ঠু িমাজ ব্যবস্থা গদে 

শতালাি জন্য শিক্ষা খাদত প ুঁশজ শবশনদয়াদগি িাইদত উৎকৃষ্ট শবশনদয়াগ আি শকছু হদত পাদি না”। 

স্বাধীনতাি পি পিই যুদ্ধ শবধ্বস্ত একটি শদদিি ভগ্নস্তুদপি উপি দাঁশেদয় জাশতি শপতা শদদিি পনগ শঠদনি কাজ শুরু কদিন। 

শতশন এদক্ষদত্র িবদিদয় অোশধকাি শদদয়শিদলন শিক্ষাখাতদক। শতশন হাজাি হাজাি শবধ্বস্ত, পশেদয় শদয়া স্কুল-কদলজ পনগ শঠন কদিন। 

নতুন নতুন শবদ্যালয় ও কদলজ ভবন শনম শাণ কদিন। 

জাশতি শপতা প্রােশমক শিক্ষাদক অববতশনক শঘাষণা কদিন। শদদিি ৩৭ হাজাি ১৬৫টি প্রােশমক শবদ্যালয়দক জাতীয়কিণ 

কদিন।      শবজ্ঞানশভশিক ও অশভন্ন গণমুখী জাতীয় শিক্ষানীশত প্রণয়দনি লদক্ষে কুদিত-এ-খুদা শিক্ষা কশমিন গঠন কদিন। 

কাশিগিী ও বৃশিমূলক শিক্ষাি প্রিাদি ব্যাপক উদদ্যাগ েহণ কদিন। মাদ্রািা শিক্ষাি আধুশনকায়দনি জন্য মাদ্রািা শবাড শ গঠন কদিন। 

শকন্তু ‘৭৫ এি ১৫ আগস্ট শদিীয় ও আন্তজশাশতক ষেযদন্ত্র বঙ্গবন্ধুদক িপশিবাদি হতোি পি শেদম যায় শিক্ষািহ শদদিি িকল 

উন্নয়দনি িাকা। বাাংলাদদদি শনদম আদি গণতন্ত্রহীন, িামশিক িািদনি এক কাদলা অধ্যায়। 

শপ্রয় িহকমীবৃন্দ, 

দীঘ শ ২১ বিি পি ১৯৯৬ িাদল বাাংলাদদি আওয়ামী লীগ িিকাি গঠন কদি। দাশয়ত্ব েহদণি পি স্বল্প িমদয়ি মদধ্যই আমিা 

একটি শিক্ষানীশত প্রণয়দনি উদদ্যাগ শনই। ১৯৯৭ িাদল শিদপাে শ প্রস্তুত কিা হয়। এ শিদপাদে শি আদলাদক প্রণীত হয় শিক্ষানীশত-২০০০। 

শবএনশপ-জামাত শজাে িিকাদি এদি তা বাশতল কদি শদয়।  

শিক্ষাখাদত আমাদদি িিকাদিি ব্যাপক উদদ্যাগ ও পৃষ্ঠদপাষকতাি ফদল শিক্ষাি হাি ৪৫ িতাাংি শেদক শবদে দাঁোয় ৬৫ 

িতাাংদি।  

১৯৯৬ িাদল িিকাি গঠদনি পি আমিাই প্রেম শদদিি প্রেম শমশডদকল শবশ্বশবদ্যালয়- বঙ্গবন্ধু শিখ মুশজব শমশডদকল 

শবশ্বশবদ্যালয় স্থাপন কশি। শিদিবাাংলা কৃশষ শবশ্বশবদ্যালয় ও গাজীপদি বঙ্গবন্ধু কৃশষ শবশ্বশবদ্যালয় স্থাপন কশি। 
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শমাে ১২ টি শবজ্ঞান ও প্রযুশি শবশ্বশবদ্যালয় স্থাপদনি শিদ্ধান্ত শনদয় শি অনুযায়ী কাজ শুরু কশি। ৬ টি শবশ্বশবদ্যালয় প্রশতষ্ঠাি 

কাজ চূোন্ত হয়। শবএনশপ-জামাত ক্ষমতায় এদি বাকী ৬টি শবশ্বশবদ্যালয় প্রশতষ্ঠাি শিদ্ধান্ত বাশতল কদি শদয়। বাস্তবায়নাধীন 

শগাপালগদেি বঙ্গবন্ধু শবজ্ঞান ও প্রযুশি শবশ্বশবদ্যালয় এবাং শদনাজপদিি হাজী দাদনি শবজ্ঞান ও প্রযুশি শবশ্বশবদ্যালদয়ি কাজ বন্ধ 

কদি শদয়। কািণ, যািা শনদজিা শিশক্ষত নয়, তািা হয়দতা িায়না, আমাদদি পিবতী প্রজন্ম শিশক্ষত শহাক। 

২০০১ িাদলি পি শবএনশপ-জামাত িিকাদিি ব্যাপক দুনীশত-অশনয়ম ও অব্যবস্থাপনাি কািণ শিক্ষাি হাি শনদম আদি ৪৭ 

িতাাংদি। শবশিএিিহ শবশভন্ন পাবশলক পিীক্ষাি প্রশ্নপত্র ফাঁি শিল শনয়শমত ঘেনা। 

   -                      অিতে              । এ এি      এ  এ                                   

      ।                  -               ।                                                  িহ নানা অশনয়দম 

                            । 

জনগদণি শবপল ম্যাদেে শনদয় ২০০৯ িাদল আমিা আবাি িিকাি গঠন কশি। শিক্ষাখাদতি অিলাবস্থা কাটিদয় তুদল এ 

খাদতি উন্নয়দন ব্যাপক কম শসূশি বাস্তবায়ন কশি।                       শন। জাতীয় শিক্ষানীশত ২০১০ প্রণয়ন কশি। 

গত পাঁি বিদি            প্রােশমক শেদক মাধ্যশমক পয শন্ত এ যাবত ১২৩ শকাটি ২  লক্ষ ৮ হাজাি ২০০টি পাঠ্যবই 

শবতিণ কিা হদয়দি।  

এবিি নানা প্রশতকূলতা, শবএনশপ-জামাত শজাদেি িন্ত্রাি, জ্বালাও-শপাোও ও অবদিাধ িদেও আমিা বিদিি প্রেম শদন ৩১ 

শকাটি নতুন বই শিক্ষােীদদি হাদত তুদল শদদত শপদিশি।  

২০১৫ িাদলি ১ জানুয়াশি ৪ শকাটি ৪৪ লক্ষ িাত্রিাত্রীি মদধ্য ৩২ শকাটি ৬৩ লক্ষ ৪৭ হাজাি ৯২৩ টি বই শবতিণ কিা হদব।  

প্রােশমক ও মাধ্যশমক পয শাদয় ১ শকাটি ২০ লাখ বৃশি ও উপবৃশি প্রদান কিা হদয়দি। 

আমাদদি এ িকল পদদক্ষদপি কািদনই আজ মাধ্যশমক ও উচ্চমাধ্যশমক পয শাদয় পাদিি হাি শবদেদি। শদদি আজ িাক্ষিতাি 

হাি  শবদে আজ ৭০ িতাাংদি উন্নীত হদয়দি। 

আমিা        ি                                 প্রকৃত                কদিশি।  

                                 শিক্ষা        পিীক্ষা এবাং                               পিীক্ষা 

           কদিশি। 

এ   পয়লা         এ   -      , পয়লা         এ এ   , পয়লা এ         এ  এ             হদে। ৬  

                         ।  

পয়লা                          ও       -                  , পদহলা      এ                  হদে। 

গ                এ                ।  

             ,       ,     গ,       ,                                                      

             ।                                     ।  

                          উ                  কাজ কদি যাদে। উচ্চ মাধ্যশমক পয শায় পয শন্ত শমদয়দদি শিক্ষা 

অববতশনক কিা হদয়দি। অশিদিই স্নাতক পয শন্ত নািীশিক্ষা অববতশনক হদব।  

১ হাজাি শকাটি োকা শিড মাশন শদদয়                          গঠ   শিশি। এ         স্নাতক পয শায় পয শন্ত   লক্ষ 

৩৩ হাজাি  ২৬                 ৫ শকাটি  ৫         উ                   ।  গ               উ              

   ।  

                         গ                                            িািাদদদি গ             

         লক্ষ ২৫ হাজাি ৬২৫       ি                । যাি প্রভাব আমিা এিএিশিি ফলাফদল শদখদত পাশে। 

                           এ          গ     গ            গ             আমিা ICT in 

Education Master Plan           শি। শিশজদেিন, ফিম শফল-আপ, ভশতশ এখন   -      িম্পন্ন হদে। ২০ 

হাজাি ৫০০ শিক্ষা প্রশতষ্ঠাদন মাশিশমশডয়া ক্লািরুম স্থাপন কিা হদয়দি।                                        

                  ।                            এ     ‘           ’ নাদম এ                          

     । এ                    -                          ।  
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আমিা   দ্রা     ক্ষাদক          কদিশি।        দ্রািায়                      এবাং ৩            দ্রায়    

                               ।     মাদ্রািা                                   । গত শময়াদদ আমিা ১ হাজাি 

৬২৪টি শবিিকাশি স্কুল, কদলজ, মাদ্রািা ও কাশিগশি শিক্ষা প্রশতষ্ঠান এমশপও ভুি কদিশি।  

শপ্রয় িহকমীবৃন্দ, 

    গ   খাদত                               -২                  ।                       উ   

          এবাং          গ                                উ               ।         কদলজদক            

উ             ।      ,         ,                                                ।      উ          

                                          উ                                     ল্প         

     ।   

  িা ৯                       প্রশতষ্ঠা কদিশি। ২                              শদদয়শি। শদদি         

৩৬                   এ                               ।  

ইনিাআল্লাহ্ আমিা শদদিি প্রশতটি শজলায় একটি কদি িিকাশি বা শবিিকাশি শবশ্বশবদ্যালয় প্রশতষ্ঠা কিদবা।  

আমিা প্রায় ৬ হাজাি              ,   হাজাি  ৩               হাজাি ৫         এ                   

           ঠ      উ    কদিশি।                           ৩    উ       এ                         

             রূ            ।          গ                          গ                                    

  ৬                               ।  ২   উ                   এ                            ।  

শপ্রয় িহকমীবৃন্দ, 

             ২  ৩                    এ   -                                                  

                      । লক্ষ লক্ষ িাত্র-িাত্রীি শিক্ষা জীবন িিম অশনশ্চয়তাি শিকাি হয়।   

                                                                     শি।  

আমিা িাই, এদদদিি প্রশতটি মানুষ আমাদদি িাংশবধান স্বীকৃত শমৌশলক অশধকাি-শিক্ষাি অশধকাি লাভ করুক। আমাদদি 

লক্ষে -িাক্ষিতাি হাি িতভাদগ উন্নীত কিা। শকান শিশু যাদত শিক্ষাবশিত না হয়, তা শনশশ্চত কিা। এ লক্ষে বাস্তবায়দন আমাদদি 

িিকাি কাজ কদি যাদে।   

আমাি শবশ্বাি, িিকাদিি এ লক্ষে বাস্তবায়দন                      আপনাদদি দাশয়ত্ব পালন কিদিন। তদব 

         কাশি                                           ।                 ঠ                 । 

   -                          ,                                   ঘঠাদত হদব। তাদদিদক         ,        

ও মুশিযুদদ্ধি শিতনায় উ    সুনাগশিক শহিাদব গদে তুলদত হদব। 

            

           এ গ       ।                             ৬         উ                       ।      

                       উ         ।                     ২৩                     গ  ।             শি  

উ                                      ,     উ          ,                                         

     ২ ২                         এ   ২              উ                             উ                । 

                   জাশতি শপতাি                   গ      ।            ।  

           । 

        ,         

                     । 

--- 


