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  আসসালামু আলাইকুম।  

আর্ ৮ শসদ্েম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরিা তিবস। আর্ তিবসটি পালদ্নর ৫০ বছর পূতিজ হদ্ে। আতম তিবসটি পালন 

উপলদ্ক্ষ আদ্য়াতর্ি এই অনুষ্ঠাদ্ন সমাগি সকলদ্ক আন্ততরক শুদ্ভো র্ানাতে। 

আপনারা শুদ্ন আনতন্দি হদ্বন, বাাংলাদ্িদ্ের স্বাক্ষরিার হার চলতি বছদ্রর জুন মাস পর্ জন্ত েিকরা প্রায় ৭১ 

েিাাংদ্ে শপ ৌঁদ্ছদ্ছ।  

      সাক্ষরিা কম জসূতচর িাৎপর্ জ হদ্লা সবার শচাখ খুদ্ল শিয়া। অক্ষর জ্ঞান মানুদ্ের অন্তরদৃতি খুদ্ল শিয়, মূল্যদ্বাধ 

সৃতিদ্ি সহায়িা কদ্র। সদ্ব জাপতর শচিনার উদ্েে ঘটায়।  

‘‘সবার র্ন্য তেক্ষা’’ এবাং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষযমা্া বাস্তবায়দ্ন আমরা অিযন্ত সফল। শিদ্ের ব্যাপক র্নদ্গাষ্ঠীদ্ক 

মানব সম্পদ্ি রূপান্ততরি কদ্র মানব প ৌঁতর্দ্ি (Human Capital) উন্নীি করদ্ি পারদ্ল উন্নয়দ্নর গতি আরও ত্বরাতিি 

হদ্ব। 

শনদ্পাতলয়দ্নর শসই তবখ্যাি উতির কথা আমাদ্ির অদ্নদ্করই র্ানা- ‘আমাদ্ক একটা তেতক্ষি মা িাও, আতম 

শিামাদ্ির একটা তেতক্ষি র্াতি শিব’।  

 সাক্ষর মাদ্য়রা পাতরবাতরক তবেদ্য় এবাং িাদ্ির সন্তান ও তনদ্র্দ্ির তবেদ্য়-শর্মন, স্বািয শসবা, পাতরবাতরক আয়, 

তেক্ষা ও তেশুকল্যাণ ইিযাতি শক্ষদ্্ িাতয়ত্বেীল তসদ্ধান্ত গ্রহণ করদ্ি পাদ্রন।  

একর্ন সাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন কৃেক মাটির গুণাগুণ তবচার কদ্র, প্রদ্য়ার্ন অনুর্ায়ী সঠিক পতরমাণ সার ও কীটনােক 

ব্যবহার কদ্র উৎপািন বৃতদ্ধ করদ্ি পাদ্রন । প্রকৃিপদ্ক্ষ, সাক্ষরিাই হদ্ে তেক্ষার প্রথম ও গুরুত্বপূণ জ স্তর।  

সব জকাদ্লর সব জদ্েষ্ঠ বাঙাতল, র্াতির তপিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতর্বুর রহমাদ্নর স্বপ্ন তছল শসানার বাাংলা গদ্ে শিালা। 

র্াতির তপিা তবশ্বাস করদ্িন, একটি তেতক্ষি প্রর্ে ছাো শসানার বাাংলা গো সম্ভব নয়।  

িাই তিতন স্বাধীনিার পরপরই যুদ্ধতবধ্বস্ত বাাংলাদ্িদ্ের প্রাথতমক তেক্ষাদ্ক যুদ্গাপদ্র্াগী করার র্ন্য ব্যাপক উদ্যাগ 

গ্রহণ কদ্রতছদ্লন। প্রসঙ্গি উদ্ল্লখ না করদ্লই নয়-স্বাধীনিার মা্ ৩ বছদ্রর মাথায় ৭৪ সাদ্ল বাাংলাদ্িদ্ের প্রাথতমক তেক্ষা 

পাতকস্তাদ্নর শেে বছদ্রর তুলনায় ৫০ ভাগ শবদ্ে র্ায়। 

র্াতির তপিা ১৯৭২ সাদ্ল কুিরি-ই-খুিা তেক্ষা কতমেন গঠন কদ্রন। কতমেদ্নর সুপাতরে অনুর্ায়ী তিতন ৩৬ হার্ার 

১ে’ ৬৫টি প্রাথতমক তবযালয় র্ািীয়করণ এবাং ১ লাখ ৫৭ হার্ার ৭ে’ ২৪ র্ন তেক্ষদ্কর পি সরকাতরকরণ কদ্রন।  

১৯৭৫ সাদ্লর ১৫ আগস্ট র্াতির তপিাদ্ক সপতরবাদ্র হিযার পর তেক্ষা কতমেদ্নর অন্যান্য সুপাতরেমালা আর 

বাস্তবাতয়ি হয়তন। তেক্ষাঙ্গদ্ন শনদ্ম আদ্স চরম ননরার্য।  

 িীঘ জ ২১ বছর পর ’৯৬-এর সরকার পতরচালনার সমদ্য় আমাদ্ির গৃহীি পিদ্ক্ষদ্পর ফদ্ল সাক্ষরিার হার শবদ্ে 

িাঁোয় ৬৫ েিাাংদ্ে।  

১৯৯৬ সাল শথদ্ক ২০০২ সাল পর্ জন্ত সাক্ষরিা কম জসূতচর মাধ্যদ্ম প্রায় ১ শকাটি তনরক্ষরদ্ক সাক্ষরিা প্রিান করা হয়। 

৭টি শর্লাদ্ক তনরক্ষর মুি শঘােণা করা হয়। শিদ্ে সাক্ষরিা তবস্তাদ্র এ তবোল অর্জদ্নর সম্মানর্নক স্বীকৃতিস্বরূপ বাাংলাদ্িে 

‘‘ইউদ্নদ্কা সাক্ষরিা পরকার ১৯৯৮’’ লাভ কদ্র। 



 

 

অিযন্ত দুঃদ্খর সাদ্থ বলদ্ি হদ্ে, তবদ্শ্বর সকল শিদ্ে র্খন সমদ্য়র সাদ্থ সাদ্থ সাক্ষরিার হার বাদ্ে, িখন 

তবএনতপ-র্ামাদ্ির ২০০১-২০০৬ আমদ্ল সাক্ষরিার হার আমাদ্ির শরদ্খ র্াওয়া ৬৫ েিাাংে শথদ্ক কদ্ম িাঁোয় ৪৪ 

েিাাংদ্ে।  

আমরা রাষ্ট্র পতরচালনার িাতয়দ্ত্ব এদ্ল সবতকছুরই উন্নয়ন ঘটাই। আর তবএনতপ-র্ামায়াি ক্ষমিায় এদ্ল শিেদ্ক 

অধুঃপিদ্নর তিদ্ক শঠদ্ল শিয়। মানুেদ্ক কুসাংকার, কুপমন্ডুকিা আর তবভ্রাতন্তর শরোর্াদ্ল আটদ্ক শরদ্খ অববধ পদ্থ রাষ্ট্র 

ক্ষমিা িখল কদ্র। রাষ্ট্রীয় সম্পি লুটপাটই ওনাদ্ির রার্নীতি। 

২০০১ সাদ্ল তবএনতপ-র্ামায়াি ক্ষমিায় আসার পর তবশ্ব ব্যাাংক উপ-আনুষ্ঠাতনক তেক্ষা প্রকদ্ে সাদ্ে ১২ে’ শকাটি 

টাকা শিয়। এই প্রকদ্ে ব্যাপক দনীতির কারদ্ণ শেে পর্ জন্ত উপ-আনুষ্ঠাতনক তেক্ষা কার্ জক্রম বন্ধ হদ্য় র্ায়। ২০০৯ সাদ্ল রাষ্ট্র 

পতরচালনার িাতয়ত্ব শনয়ার পর আমরা এই কার্ জক্রম আবার চালু কতর। 

স্বাধীনিার পর র্াতির তপিা ১৯৭৩ সাদ্লর ১ লা জুলাই শিদ্ের প্রাথতমক তেক্ষাদ্ক (প্রথম শথদ্ক পঞ্চম শেণী পর্ জন্ত) 

সকদ্লর র্ন্য অববিতনক এবাং বাধ্যিামূলক কদ্র র্ান।  

বঙ্গবন্ধুর সরকাদ্রর ৩৬ হার্ার ১ে’ ৬৫টি প্রাথতমক তবযালয় সরকাতরকরণ কদ্র র্াওয়ার ৪০ বছর পর আমারদ্ির 

সরকারই ২০১৩ সাদ্ল শিদ্ের ২৬ হার্ার ১৯৩টি শবসরকাতর প্রাথতমক তবযালয় র্ািীয়করণ কদ্রদ্ছ। একই সদ্ঙ্গ এসব 

তবযালদ্য়র ১ লাখ ৩ হার্ার ৮৪৫ র্ন তেক্ষদ্কর চাকুতর সরকাতরকরণ কদ্রতছ। অিীদ্ি অদ্নক সরকার তছল। আমার 

তর্জ্ঞাসা-িারা শক তক কদ্রদ্ছ ?  

সুতধমন্ডলী, 

আমরা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষযমা্া (MDG) এবাং সবার র্ন্য তেক্ষার লক্ষয অর্জদ্ন র্ািীয় কম জপতরকেনা প্রণয়ন 

কদ্রতছলাম। এ অনুর্ায়ী ২০১৫ সাদ্লর মদ্ধ্য সবার র্ন্য তেক্ষা তনতিি করার শঘােণা থাকদ্লও ২০১১ সাদ্লর মদ্ধ্য তবযালদ্য় 

গমদ্নাপদ্র্াগী েিভাগ তেশুর তবযালদ্য় ভতিজ আমরা তনতিি কদ্রতছ। প্রতি বছদ্রর মদ্িা এবারও বছদ্রর শুরুদ্ি তেক্ষাথীদ্ির 

মদ্ধ্য তবনামূদ্ল্য ৩২ শকাটি ৬৩ লক্ষ ৪৭ হার্ার ৯২৩টি নতুন পাঠ্যবই তবিরণ কদ্রতছ।  

পাোপাতে প্রাথতমক পর্ জাদ্য় ছা্-ছা্ীদ্ির ঝদ্র পোর কারণসমূহ তচতিি কদ্রতছ। ঝদ্র পো শরাদ্ধ সামাতর্ক 

তনরাপত্তা কম জসূতচর আওিায় উপবৃতত্ত প্রিান করা হদ্ে। তমড-শড তমল চালু করা হদ্য়দ্ছ।  

এসকল শক্ষদ্্ িানীয় র্নগণদ্ক সম্পৃি করা হদ্য়দ্ছ। ৮০’র িেদ্ক ঝদ্র পোর হার ৮০ েিাাংে শথদ্ক কতমদ্য় 

আমরা ২০.৯ েিাাংদ্ে নাতমদ্য় এদ্নতছ। 

উপবৃতত্তর সুতবধাদ্ভাগীর সাংখ্যা বাতেদ্য় আমরা ৭৮ লক্ষ ১৭ হার্ার ৯ে’ ৭৭ র্দ্ন উন্নীি কদ্রতছ। ৯৬টি িাতরদ্রয 

পীতেি উপদ্র্লার ২৯ লক্ষ তেক্ষাথীদ্ির মদ্ধ্য পতিমান সম্পন্ন খায তবিরণ করা হদ্ে। পর্ জায়ক্রদ্ম আমরা প্রদ্িযকটি স্কুদ্ল 

তমড-শড তমল চালু করব। 

অনুন্নি র্নপি এবাং ক্ষুদ্র নৃদ্গাষ্ঠী অধ্যযতেি ৫২টি শর্লার ১ে’ ৪৮টি উপদ্র্লায় আমরা ১ হার্ার ১ে’ ৪০ শকাটি ২৬ 

লক্ষ টাকা ব্যদ্য় ২১ হার্ার ৬ে’ ২৩টি ‘আনন্দ স্কুল’ প্রতিষ্ঠা কদ্রতছ। ফদ্ল, হি-িতরদ্র ও ঝদ্র পোর েঙ্কাগ্রস্ত তেশুর প্রাথতমক 

তেক্ষা গ্রহদ্ণর সুদ্র্াগ সৃতি হদ্য়দ্ছ।  

ক্ষুদ্র নৃদ্গাতষ্ঠর তনর্স্ব বণ জমালায় পাঠ্যপস্তক প্রণয়ন এবাং সাংতিি ভাো জ্ঞানসম্পন্ন তেক্ষক তনদ্য়াদ্গর উদ্যাগ শনওয়া 

হদ্য়দ্ছ। আমরা িতরদ্র ও শমধাবী তেক্ষাথীদ্ির র্ন্য ১ হার্ার শকাটি টাকার তেক্ষা সহায়িা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন কদ্রতছ।  

তনরক্ষর র্নদ্গাষ্ঠীদ্ক সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন, িক্ষ মানব সম্পি তহদ্সদ্ব গদ্ে তুলদ্ি ৪ে’ ৫২ শকাটি টাকা ব্যদ্য় 

‘বাাংলাদ্িে সাক্ষরিা কম জসূতচ’ বাস্তবায়ন করা হদ্ে। 

আমরা োরীতরক ও মানতসক প্রতিবন্ধীদ্ির র্ন্য আলািা তেক্ষা ব্যবিার উদ্যাগ তনদ্য়তছ। প্রতিবন্ধীদ্ির সক্ষমিা 

তবকাদ্ে প্রতিবন্ধী স্কুল কদ্রতছ। পরীক্ষার শক্ষদ্্ িাদ্ির আধা ঘন্টা সময় বাতেদ্য় তিদ্য়তছ।  

উপতিি সুতধবৃন্দ 

সাব জর্নীন সাক্ষরিা কম জসূতচর সম্প্রসারদ্ণ বিজমান সরকাদ্রর গৃহীি তবতভন্ন কম জসূতচর মদ্ধ্য রদ্য়দ্ছ- 

 ‘সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষযমা্া’ (MDG) বাস্তবায়দ্ন ‘সবার র্ন্য তেক্ষার’ লক্ষযসমূহ অর্জদ্নর র্ন্য National Plan 

of Action প্রণয়ন। েিভাগ তবযালদ্য় গমদ্নাপদ্র্াগী তেশুর ভতিজ তনতিি করা।  



 

 

 শিদ্ের সকল শরতর্স্টাড জ শবসরকাতর প্রাথতমক তবযালয়দ্ক র্ািীয়করণ করা। 

 ঝদ্রপো এবাং র্ারা শকান না শকানভাদ্ব তবযালদ্য় ভতিজর সুদ্র্াগ বতঞ্চি িাদ্ির র্ন্য উপ-আনুষ্ঠাতনক তেক্ষা 

অতধিপ্তদ্রর আওিায় তবতভন্ন প্রকদ্ের মাধ্যদ্ম সাক্ষরিা অর্জদ্নর সুদ্র্াগ সৃতি।  

 তবতভন্ন প্রকার সামাতর্ক তনরাপত্তা কম জসূতচ- উপবৃতত্ত প্রিান, তবনামূদ্ল্য বই তবিরণ, স্কুল তফতডাং কম জসূতচ, শহামতভতর্ট 

শর্ারিারকরণ, মাদ্য়দ্ির সমাদ্বে ইিযাতি কম জসূতচ বাস্তবায়ন। এরফদ্ল ঝদ্রপো তেশুদ্ির হার উদ্ল্লখদ্র্াগ্য হাদ্র 

হ্রাস শপদ্য়দ্ছ। 

 শিদ্ের সকল প্রাথতমক তবযালদ্য় তেক্ষাবে জ শুরুর পূদ্ব জই পতরমাতর্জি কাতরকুলাম অনুর্ায়ী প্রায় দই শকাটি প্রাথতমক 

তেক্ষাথীর হাদ্ি চার রঙা আকে জণীয়, সম্পূণ জ নতুন পাঠ্যপস্তক তবনামূদ্ল্য তবিরণ তনতিি করা। 

 ২০১১ সাদ্ল প্রাথতমক তেক্ষা কাতরকুলাম তরতভেন।  

 ২০০৯ সাল শথদ্ক শিেব্যাপী অতভন্ন প্রশ্নপদ্্ ‘প্রাথতমক তেক্ষা সমাপনী পরীক্ষা’ গ্রহণ। 

 প্রাথতমক তবযালদ্য়র নতুন ভবন তনম জাণ, পনুঃতনম জাণ, সাংকার, তনরাপি পানীয়র্দ্লর ব্যবিা, শসতনদ্টেন ও ওয়ােব্লক 

িাপনসহ অবকাঠাদ্মাগি উন্নয়দ্ন ব্যাপক পিদ্ক্ষপ গ্রহণ। 

 ‘তভেন-২০২১’ অর্জদ্নর লদ্ক্ষ প্রাথতমক তেক্ষা সাংতিি িপ্তরসমূদ্হ ইন্টারদ্নট সাংদ্র্াগসহ কতম্পউটার সরবরাহ। 

আতম আপনাদ্িরদ্ক উিাত্ত আহ্বান র্ানাতে, উপানুষ্ঠাতনক তেক্ষা আইন-২০১৪ এর আদ্লাদ্ক র্থার্থ কম জপতরকেনা 

গ্রহণ করুন। ব্যাপক কার্ জক্রম বাস্তবায়ন করুন, শিেদ্ক তনরক্ষরিা মুি করুন, ১৬ শকাটি মানুেদ্ক মানবসম্পদ্ি রূপান্তদ্রর 

মাধ্যদ্ম মানব প ৌঁতর্ তহদ্সদ্ব গদ্ে তুলুন। আপনাদ্ির সকল কাদ্র্ সরকাদ্রর পক্ষ শথদ্ক আমাদ্ির সদ্ব জাচ্চ সমথ জন ও 

সহদ্র্াতগিার বার অবাতরি থাকদ্ব।  

আমাদ্ির সকদ্লর সতম্মতলি প্রদ্চিায় বাাংলাদ্িে হদ্ব একটি উন্নি, সুখী-সমৃদ্ধ শিে, তবশ্ব িরবাদ্র বাাংলাদ্িে মাথা 

উঁচু কদ্র িাোদ্ব। র্াতির তপিা বঙ্গবন্ধুর স্বদ্প্নর শসানার বাাংলা তহসাদ্ব তবশ্ব সভায় মর্ জািার আসদ্ন অতধতষ্ঠি হদ্ব।  

আতম আন্তর্জাতিক সাক্ষরিা তিবস-২০১৫ এর শুভ উদ্বাধন শঘােণা করতছ। 

শখািা হাদ্ফর্। 

র্য় বাাংলা, র্য় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাদ্িে তচরর্ীবী শহাক। 

... 


