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মিসমিল্লামহর রাহিামনর রামহি 

 

অনুষ্ঠাননর সভাপমত, 

সহকিীবৃন্দ, 

প্রাথমিক মিদ্যালনয়র সম্মামনত মিক্ষকবৃন্দ, 

শ াট্ট শসানািমিরা, 

এিং উপমিত সুমধিন্ডলী,  

 আসসালামু আলাইকুি। 

জাতীয় প্রাথমিক মিক্ষা সপ্তাহ-২০১৭ উপলনক্ষ মিক্ষক-মিক্ষাথী, অমভভািক, সংমিষ্ট কি মকতমা-কি মচামর সকলনক 

আমি শুনভচ্ছা জানামচ্ছ। প্রাথমিক মিক্ষা পদক-২০১৭ প্রাপ্তনদর আমি অমভনন্দন জানামচ্ছ।  

আমি গভীর শ্রদ্ধার সনে স্মরি করম , সি মকানলর সি মনশ্রষ্ঠ িাঙামল, জামতর মপতা িেিন্ধু শিখ মুমজবুর রহিাননক। 

শ্রদ্ধার সনে স্মরি করম  জাতীয় চার শনতা, িহান মুমিযুনদ্ধর ৩০ লাখ িহীদ ও ২ লাখ মনর্ মামতত িা-শিাননক, র্াঁনদর সনি মাচ্চ 

আত্মতযানগর মিমনিনয় আিরা অজমন কনরম  িহান স্বাধীনতা।  

এিানরর মিক্ষা সপ্তানহর প্রমতপাদ্য ‘মিক্ষার আনলা জ্বালনিা, মিমজটাল িাংলানদি গড়ি’ সিনয়াপনর্াগী হনয়ন  িনল 

আমি িনন কমর। 

সুমধবৃন্দ, 

মিশুরা আগািীমদননর ভমিষ্যৎ। মিশুনদর সুমিক্ষায় মিমক্ষত কনর গনড় শতালার শকান মিকল্প শনই। একটি মিমক্ষত 

জননগাষ্ঠী ততমরর মূল মভমি হনচ্ছ িানসম্মত ও যুনগাপনর্াগী প্রাথমিক মিক্ষা মনমিত করা।  

জামতর মপতা িেিন্ধু শিখ মুমজবুর রহিান ১৯৭২ সানল মিক্ষানক িানুনের সাংমিধামনক অমধকার মহনসনি স্বীকৃমত 

মদনয়ম নলন। মতমন মুমিযুদ্ধকালীন  াত্রনিতন িওকুফ কনরন। পুমড়নয় শদওয়া হাজার হাজার মিধ্বস্ত স্কুল-কনলজ পুনমনি মাি 

কনরন। নতুন নতুন মিদ্যালয় ও কনলজ ভিন মনি মাি কনরন। প্রাথমিক মিক্ষানক অবিতমনক কনরন। মিক্ষাখানত সনি মাচ্চ িরাদ্দ 

শদন।  

িেিন্ধু প্রাথমিক মিক্ষানক যুনগাপনর্াগী করার লনক্ষয কুদরত-ই-খুদা মিক্ষা কমিিন গঠন কনরন। মতমন ৩৬ হাজার 

১৬৫টি প্রাথমিক মিদ্যালয়কক জাতীয়করণ এিং ১ লাখ ৫৭ হাজার ৭২৪ জন মিক্ষনকর পদ সরকামরকরি কনরন।  

মকন্তু আিানদর দুভ মাগ্য ১৯৭৫ সানলর ১৫ আগস্ট িঙ্গিন্ধুশক সপমরিানর হতযা করা হয়। মিক্ষােনন শননি আনস চরি 

তনরাজয।  

সুমধিন্ডলী,  

 দীঘ ম ২১ ি র পর ১৯৯৬ সানল আিরা সরকার পমরচালনার দাময়ত্ব শনওয়ার পর মিক্ষার উন্নয়নন কার্ মকর পদনক্ষপ 

গ্রহি কমর। এরফনল িাত্র দু’ি নর সাক্ষরতার হার  ৪৫ িতাংি শথনক বৃমদ্ধ শপনয় দাঁড়ায় ৬৫.৫ িতাংি। এ অজমননর স্বীকৃমত 

মহসানি িাংলানদি ‘ইউনননকা সাক্ষরতা পুরকার ১৯৯৮’ লাভ কনর। েড়র্নন্ত্রর িাধ্যনি মিএনমপ-জািাত শজাট ২০০১ সানল 

ক্ষিতায় আসার পর সাক্ষরতার হার ৪৪ িতাংনি শননি আনস।  

 ২০০৯ সানল আিরা জনগনির মিপুল ম্যানন্ডট মননয় সরকার গঠন কমর। মিক্ষাখানতর উন্নয়নন ব্যাপক কি মসূমচ গ্রহনির 

ফনল িতমিানন সাক্ষরতার হার ৭১ িতাংনি উন্নীত হনয়ন । মিক্ষায় মলে সিতা আনার স্বীকৃমতস্বরূপ আিরা ইউনননকা 

‘িামিবৃক্ষ’ পুরকানর ভূমেত হনয়ম । 

 আিরা একটি যুনগাপনর্াগী মিক্ষানীমত প্রিয়ন কনরম  এিং তা িাস্তিায়ন কনর র্ামচ্ছ। 

 আিরা ২০১০ সাল শথনক িাধ্যমিক পর্ মি  াত্র- াত্রীনদর িনধ্য মিনামূনে পাঠ্যপুস্তক মিতরি শুরু কমর।  



 

 ২০১৭ সানলর পয়লা জানুয়ামর প্রাথমিক শথনক িাধ্যমিক পর্ মি মিক্ষাথীনদর িনধ্য মিনামূনে ৩৬ শকাটি ২১ লাখ ৮২ 

হাজার ২৪৫টি রমঙন পাঠ্যপুস্তক মিতরি করা হনয়ন । গত আট ি নর সি মনিাট প্রায় ২২৫ শকাটি ৪৩ লাখ ১ হাজার 

১২৮টি িই মিতরি করা হনয়ন । 

 একই মদনন প্রথিিানরর িত চাকিা, িারিা, সাদ্রী, গানরা ও মত্রপুরা এই পাঁচটি ক্ষুদ্র নৃ-শগাষ্ঠীর ২৪ হাজার ৬৬১ জন 

মিশুনদর িনধ্য তানদর িাতৃভাোয় মনজস্ব িি মিালায় আট ধরনির পাঠ্যপুস্তক মিতরি করা হনয়ন । এ াড়াও 

দৃমষ্টপ্রমতিন্ধীনদর িানে শেইল পদ্ধমতর িই মিতরি করা হনয়ন ।  

 মিনে মিনামূনে িই মিতরনির এিন নমজর শনই।  

 প্রাথমিক মিক্ষানক মিশুনদর কান  আকে মিীয় করার লনক্ষয পাঠ্যপুস্তনকর মিমজটাল কনেে প্রস্ত্িত করা হনয়ন । 

ইোর-অযাকটিভ িামিমিমিয়া মিমজটাল ভাস মনন রূপািনরর কাজ চলন । 

সুমধবৃন্দ, 

 গত আট ি নর মিদ্যালয়মিহীন এলাকায় ১ হাজার ৫০০টি নতুন প্রাথমিক মিদ্যালয় িাপন করা হনয়ন । ইনতািনধ্য 

আিরা ১ লাখ  ৪৪ হাজার ৮৭৬ জন মিক্ষক মননয়াগ মদনয়ম । িেিন্ধু প্রাথমিক মিক্ষানক জাতীয়করনির ৪০ ি র পর ২০১৩ 

সানল আিরা ২৬ হাজার ১৯৩টি শরমজস্টাি ম শিসরকামর প্রাথমিক মিদ্যালয়নক জাতীয়করি কনর ১ লক্ষ ১১ হাজার ৪৩ জন 

মিক্ষনকর চাকুমর সরকামরকরি কনরম ।  

 ২০০৯ সাল শথনক এ পর্ মি ৩১ হাজার ১৩১টি মিক্ষা প্রমতষ্ঠানন কমিউটার োি ও িামিমিমিয়া ক্লাসরুি িাপন করা 

হনয়ন । ইনতািনধ্য ৮ হাজার ৯২৫টি প্রাথমিক মিদ্যালনয় োপটপ ও িামিমিমিয়া প্রনজক্টর সরিরাহ করা হনয়ন ।  

 ২০১৭ সানলর িনধ্য আরও ৫০ হাজার মিদ্যালনয় িামিমিমিয়া ক্লাসরুি চালু করা হনি। মিমজটাল কনেে ব্যিহার 

কনর শশ্রিী কার্ মক্রি পমরচালনার জন্য ইনতািনধ্য ৪৬ হাজার মিক্ষকনক ‘আইমসটি ইন এডুনকিন’ মিেয়ক প্রমিক্ষি প্রদান করা 

হনয়ন । 

সুমধিন্ডলী, 

 শদিব্যাপী সকল প্রাথমিক মিদ্যালনয় অমভন্ন প্রশ্নপনত্রর িাধ্যনি প্রাথমিক মিক্ষা সিাপনী ও এিনতদায়ী মিক্ষা সিাপনী 

পরীক্ষায় মিক্ষাথীরা অংিগ্রহি করন । এরফনল শ নল-শিনয়নদর িনধ্য আত্মমিোস শিনড়ন । ২০১৬ সানল প্রাথমিক সিাপনী 

পরীক্ষায় পানসর হার ৯৮ দিমিক ৫১ িতাংি এিং এিনতদাময়নত ৯৫ দিমিক ৮৫ িতাংি। 

 প্রাথমিক মিক্ষায় িতভাগ ভমতম মনমিত করা হনয়ন । েনরপড়া শরানধ ১ শকাটি ৩০ লক্ষ মিক্ষাথীনক উপবৃমি প্রদান 

করা হনচ্ছ। েনরপড়ার হার হ্রাস শপনয়ন । বৃমিপ্রাপ্ত  াত্র- াত্রীনদর প্রাথমিক স্তনর িামসক ৬০০ টাকা ও িাধ্যমিক স্তনর  ৮০০ 

টাকা হানর বৃমি প্রদান করা হনচ্ছ।  

 দামরদ্রযপীমড়ত এলাকায় মিক্ষাথীনদর খাদ্য ও পুমষ্টর শর্াগান মদনত ‘স্কুল মফমিং প্রকল্প’ শনওয়া হনয়ন । িতমিানন শিাট 

৯৩টি উপনজলায় ৩০ লাখ ৫ হাজার ৪০৯ জন মিক্ষাথীনদর পুমষ্টিানসমৃদ্ধ মিস্কুট সরিরাহ করা হনচ্ছ। সরকানরর পািাপামি 

িানীয় মিিিান ব্যমিিগ ম, অমভভািক ও জনগিনক সিৃি কনর সারানদনি ‘মিি-শি মিল’ কার্ মক্রি িাস্তিায়ন করা হনচ্ছ।  

 মিদ্যালয় িমহভূ মত, অনগ্রসর, ক্ষুদ্র নৃ-শগাষ্ঠী ও েনরপড়া মিশুনদর মিক্ষার জন্য ‘শসনকন্ড চান্স এডুনকিন’ ও ‘আনন্দ 

স্কুল’ চালু রনয়ন । পাি মতয চট্টগ্রানির ৩ শজলায় ইনতািনধ্য ১৯টি আিামসক মিদ্যালয় ভিন মনি মাি করা হনয়ন ।  

মপ্রয় মিক্ষক-মিমক্ষকাবৃন্দ, 

 আপনারা মিক্ষকতানক িহান শপিা মহনসনি গ্রহি কনরন ন। জামতর মপতা িলনতন, ‘‘শসানার িাংলা গড়নত হনল 

শসানার িানুে চাই’’। আপনারা হনচ্ছন শসই শসানার িানুে গড়ার কামরগর। আপনারাই পানরন প্রমতটি মিশুনক িানসম্মত 

মিক্ষায় মিমক্ষত কনর শদিনপ্রমিক ও আদি ম নাগমরক মহসানি গনড় তুলনত।  

 আিরা মিক্ষকনদর শপিাগত দক্ষতা ও িান উন্নয়নন শদনি-মিনদনি ধারািামহক প্রমিক্ষনির ব্যিিা কনরম ।  

 মিক্ষকনদর জন্য ৬০টি মপটিআইনত ১৮ িাস শিয়ামদ মিমপএি (মিনলািা-ইন-প্রাইিারী এডুনকিন) শকাস ম চালু করা 

হনয়ন । 

 মপটিআইমিহীন ১১টি শজলায় নতুন মপটিআই িাপন করা হনয়ন । ৫৫টি মপটিআইনত অতযাধুমনক আইমসটি োি 

িাপন করা হনয়ন । 

 প্রধান মিক্ষকনদর মিতীয় শশ্রিীনত উন্নীতকরিসহ সহকামর মিক্ষকনদর শিতননকল আপনগ্রি করা হনয়ন । 

 মিক্ষক মননয়ানগ শিনয়নদর জন্য ৬০% শকাটা িরাদ্দ রাখা হনয়ন ।  



 

 িতমিানন প্রাথমিক মিক্ষায় কি মরত শিাট ৫ লাখ ২৭ হাজার ৭৯৮ জন মিক্ষনকর িনধ্য িমহলা মিক্ষনকর সংখ্যা ৩ 

লাখ ১৪ হাজার ২৯৯ জন।  

শ াট্ট শসানািমিরা, 

 শতািরা র্ারা সিাপনী পরীক্ষায় ভানলা ফল অজমন কনর  পািাপামি শখলাধুলা এিং মিমভন্ন সাংস্কৃমতক কি মকানন্ড 

সফলতার স্বাক্ষর শরনখ  তানদর আমি অমভনন্দন জানাই।  

 শতািানদরনক স্বাধীনতা সংগ্রাি ও িহান মুমিযুনদ্ধর সঠিক ইমতহাস জাননত হনি। স্বাধীন িাংলানদনির িপমত 

িেিন্ধুর জীিনাদি ম ও সংগ্রািী জীিননর প্রকৃত ইমতহাস সিনকম সম্যক জ্ঞানাজমন করনত হনি।  

 আিরা িহান মুমিযুনদ্ধর শচতনায় উিুদ্ধ, অসাম্প্রদাময়ক, তনমতক ও িানমিক মূেনিাধসিন্ন আগািী প্রজন্ম গনড় 

তুলনত চাই। আমি মিোস কমর, নতুন প্রজন্ম িাঙামল জামতর শগৌরনিাজ্জ্বল ইমতহাসনক ধারি কনর িাংলানদিনক একটি 

আত্মির্ মাদািীল জামত মহনসনি মিে দরিানর প্রমতমষ্ঠত করনত সক্ষি হনি। 

সুমধবৃন্দ, 

 পড়ানলখার পািাপামি শখলাধুলা, সাংস্কৃমতক কি মকানন্ড শ নলনিনয়নদর উৎসাহ মদনত হনি। আিরা ২০০৯ সাল শথনক 

প্রমতি র িেিন্ধু শগাল্ডকাপ প্রাথমিক মিদ্যালয় ফুটিল টুন মানিে এিং ২০১০ সাল শথনক শিনয়নদর জন্য িেিাতা শিগি 

ফমজলাতুন শন া মুমজি শগাল্ডকাপ প্রাথমিক মিদ্যালয় ফুটিল টুন মানিনের আনয়াজন করম । িাংলানদনির শিনয়রা এএফমস 

অনুধ্বম-১৪ িয়স মভমিক শিনয়নদর দমক্ষি এমিয়া ফুটিল টুন মানিনে চযামিয়ন হওয়ার শগৌরি অজমন কনরন ।  

 প্রাথমিক মিদ্যালনয়র মিক্ষাথীনদর িনধ্য শনতৃনত্বর গুিািলী মিকমিত করার লনক্ষয ২০১০ সাল শথনক প্রাথমিক 

মিদ্যালনয় ‘স্টুনিেস কাউমন্সল’ গঠন করা হনয়ন । মিক্ষাথীরা র্ানত সিানজ গঠনমূলক ভূমিকা পালন করনত পানর, শসই 

লনক্ষয প্রাথমিক মিদ্যালনয় ‘কাি কাউটিং সম্প্রসারি’ করা হনয়ন ।  

 স্বািয সনচতনতা ও প্রাকৃমতক দুনর্ মাগ মিেনয় মিক্ষাথীনদর ধারিা প্রদাননর জন্য ‘সুস্বানিয-সুমিক্ষা’ মিেয়ক কার্ মক্রি 

গ্রহি করা হনয়ন । মিদ্যালনয় মিক্ষাথীনদর সাংস্কৃমতক চচ মা, চারু ও কারুকলা চচ মা িাধ্যতামূলকভানি অির্ভ মি করার মননদ মিনা 

প্রদান করা হনয়ন । প্রমতিন্ধী মিক্ষাথীনদর জন্য হুইল শচয়ার, শহয়ামরং এইি, ক্রযাচসহ অন্যান্য সরঞ্জাি প্রদান করা হনচ্ছ। 

সুমধিন্ডলী, 

 আিরা র্খন শদনি মিক্ষার উন্নয়নন কাজ করম  তখন মিএনমপ-জািাত আনন্দালননর নানি মিক্ষাথীনদর 

মিক্ষাজীিননক মজমম্ম করন । ২০১৩ সানল তানদর সমহংসতা ও নািকতার কারনি  াত্র- াত্রীরা িানসর পর িাস স্কুনল শর্নত 

পানরমন। মনি মাচন িানচাল করনত মিএনমপ-জািাত শজাট ৫৮২টি স্কুল আগুন মদনয় পুমড়নয় মদনয়ম ল।  

 স্কুনল র্াওয়ার পনথ ককনটল শিনর আহত কনরম ল শকািলিমত মিশুনদর। পাথর ছুঁনড় স্কুল মিমক্ষকানক হতযা 

কনরম ল। এই অপিমি তথাকমথত অিনরানধর নানি শচারানগাপ্তা হািলা, শিািািামজ, অমিসংনর্াগ ও শপনরালনিািা মদনয় 

িানুে পুমড়নয় শিনরন ।  

 িানুে মিমক্ষত শহাক, তারা তা চায় না। তারা মিক্ষানক ভয় পায়। কারি, মিমক্ষত-সনচতন িানুে কখনই তানদর 

সন্ত্রাস-জমেিাদ, দুনীমত ও অথ মপাচারনক সিথ মন করনি না।  

সুমধবৃন্দ, 

 িাংলানদি আজ মিনে উন্নয়ননর শরাল িনিল। আিরা এিমিমজ সফলভানি অজমন কনরম । এসমিমজ িাস্তিায়ননর 

পনথ এমগনয় র্ামচ্ছ। 

আমি শদনির মিক্ষাখানতর উন্নয়নন একতািদ্ধ হনয় কাজ করার লনক্ষয সিানজর সকল শশ্রমি-শপিার িানুে, 

মিক্ষকবৃন্দ, উন্নয়ন সহনর্াগী সংিা, সরকামর-শিসরকামর প্রমতষ্ঠানসহ সকনলর প্রমত উদাি আহিান জানাই।  

আসুন, আিরা শদি শথনক মচরতনর মনরক্ষরতানক দূর কমর। সরকানরর রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১ িাস্তিায়ননর 

িাধ্যনি ক্ষুধা-দামরদ্রয-মনরক্ষরতামুি, জামতর মপতার স্বনের ‘শসানার িাংলা’ গনড় তুমল।   

 আমি জাতীয় প্রাথমিক মিক্ষা সপ্তাহ ২০১৭- এর শুভ উনিাধন শঘােিা করম । সিাইনক ধন্যিাদ। 

শখাদা হানফজ। 

জয়িাংলা, জয় িেিন্ধু 

িাংলানদি মচরজীিী শহাক। 

... 


