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মিসমিল্লামহর রাহিামনর রামহি 

সম্মামনি সভাপমি, 

সহকিীবৃন্দ, 

উন্নয়ন সহয াগী সংস্থাসমূযহর প্রমিমনমধবৃন্দ, 

প্রাথমিক মিদ্যালযয়র সম্মামনি মিক্ষকবৃন্দ, 

শ াট্ট শসানািমনরা ও 

উপমস্থি সুমধবৃন্দ। 

আসসালামু আলাইকুি।   

িহান স্বাধীনিার িাযস প্রাথমিক মিক্ষা সপ্তাহ-২০১৪ এর উযবাধন অনুষ্ঠাযন উপমস্থি সকলযক আমি আন্তমরক 

শুযভচ্ছা জানামচ্ছ। 

স্বাধীনিার িাস, এই িাযর্ চ আমি গভীর শ্রদ্ধার সাযথ স্মরণ করম  সি চকাযলর সি চযশ্রষ্ঠ িাাামল, জামির মপিা 

িঙ্গিন্ধু শিখ মুমজবুর রহিানযক। 

স্মরণ করম  জািীয় র্ার শনিা, মুমিযুযদ্ধর ৩০ লাখ িহীদ, দু'লাখ মন চামিি িা-শিানযক  াঁযদর সযি চাচ্চ 

আত্মিযাযগর মিমনিযয় আিরা অজচন কযরম  িহান স্বাধীনিা। 

স্বাধীনিার পর যুদ্ধমিধ্বস্ত িাংলাযদযি সি চকাযলর সি চযশ্রষ্ঠ িাাামল, জামির মপিা িঙ্গিন্ধু শিখ মুমজবুর রহিান 

একটি আধুমনক ও স্বাধীন জামির কামিি ভমিষ্যৎ গঠযনর লযক্ষয প্রাথমিক মিক্ষা ব্যিস্থার উন্নয়নযক সযি চাচ্চ 

অগ্রামধকার শদন। 

একটি আধুমনক, সাি চজনীন ও মিজ্ঞানমভমিক মিক্ষানীমি প্রণয়ন করযি িঙ্গিন্ধু ১৯৭২ সাযল কুদরি-ই-খুদা 

মিক্ষা কমিিন গঠন কযরন। এ কমিিন প্রাথমিক মিক্ষার লক্ষয ও উযেশ্য মনধ চারণ, পমরর্ালন পদ্ধমি ও কি চ-পমরকল্পনা 

প্রণয়যনর িাধ্যযি আিাযদর শদযির প্রাথমিক মিক্ষাযক যুযগাপয াগী এিং প্রমিযিিী রাষ্ট্রগুযলার সিপ চাযয় উন্নীি করার 

লযক্ষয কাজ কযর। 

জামির মপিা ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক মিদ্যালয় ও এর ১ লক্ষ ৫৭ হাজার ৭২৪ জন মিক্ষযকর র্াকমর 

জািীয়করণ কযরন। স্বাধীন িাংলাযদযি রমর্ি হয় প্রাথমিক মিক্ষার অগ্রগমির প্রথি শসাপান।  

সুমধবৃন্দ,  

আিরা  খনই সরকাযর এযসম  জামির মপিার পদাঙ্ক অনুসরণ কযর শদযির মিক্ষাখািযক সযি চাচ্চ 

অগ্রামধকার মদযয়ম । 

২০০৮ সাযল আিরা  খন সরকাযরর দাময়যে আমস িখন শদযির কী অিস্থা ম ল আপনারা জাযনন। মিএনমপ-

জািাি শজাট আর িত্ত্বািধায়ক সরকার শদিযক মিক্ষাসহ সকলযক্ষযে মপম যয় মদযয়ম ল। আিরা শসই অর্লািস্থা শথযক 

শদযির উিরণ কযরম । সািযনর মদযক এমগযয় মনযয়ম । শদযির মিক্ষা খািযক আিরা শঢযল সামজযয়ম । 



আিরা একটি উৎপাদনমুখী, মিজ্ঞানসম্মি ও যুযগাপয াগী জািীয় মিক্ষানীমি প্রণয়ন কযরম । মিক্ষার িান 

উন্নয়যন সারাযদযি অমভন্ন প্রশ্নপযের িাধ্যযি প্রাথমিক মিক্ষা সিাপনী পরীক্ষা ও জুমনয়র স্কুল সাটি চমফযকট 

পরীক্ষা পদ্ধমি প্রর্লন কযরম । 

ি যরর প্রথি মদযন প্রাথমিক শথযক িাধ্যমিক প চন্ত মিক্ষাথীযদর হাযি মিনামূযে নতুন িই তুযল মদমচ্ছ। প্রায় 

িিভাগ মিশুর মিদ্যালযয় ভমিচ মনমিি হযয়য । 

প্রমিি র প্রাথমিক স্তযর প্রায় ৭৯ লক্ষ, িাধ্যমিযক ৪০ লক্ষ এিং উচ্চ িাধ্যমিক শথযক মিমগ্র প চন্ত ১ লক্ষ ৩৩ 

হাজার মিক্ষাথীযক উপবৃমি প্রদান করা হযচ্ছ। 

মিি-শি মিল মহযসযি উন্নিিাযনর মিস্কুট সরিরাহ করা হযচ্ছ। প চায়ক্রযি মিশুযদর জন্য প্রমি স্কুযলই মিি-শি 

মিল র্ালু করা হযি।  

মিিিান ব্যমিরাও  ার  া এলাকায় মিক্ষা মিস্তার ও শি-মিল কা চক্রযি সম্পৃি হযয় সরকারযক আরও শজার 

পদযক্ষপ গ্রহযণ সহায়িা করযি পাযরন। 

দমরদ্র ও শিধািী মিক্ষাথীযদর সুমিধাযথ চ মিক্ষা সহায়িা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হযয়য । 

আিরা  খন মিক্ষার উন্নয়যন কাজ করম  িখন মিএনমপ-জািাি আযন্দালযনর নাযি মিক্ষাথীযদর 

মিক্ষাজীিনযক মজমম্ম করয । িাযসর পর িাস  াে- ােীরা স্কুযল শ যি পাযরমন িাযদর সমহংস িৎপরিার কারযণ। 

স্কুযল  াওয়ার পযথ ককযটল শিযর আহি কযরয  র্ট্টগ্রাযির স্কুল  ােী অন্তু িড়ুয়া, সাভাযরর ক্লাি শফাযরর 

মিশু  ােী মিনু ও িগুড়ার সামদয়া আিারযক। মনি চার্ন িানর্াল করযি ৫৮২টি স্কুল ভাংচুর কযরয । আগুন মদযয় 

পুমড়যয় মদযয়য । 

িাযদর কায  আিার মজজ্ঞাসা, আপনারা মক র্াননা, এযদযির  াে- ােীরা মিমক্ষি শহাক? আগািী মদযনর 

শনতৃে মিমক্ষি শহাক? নামক আপনারা অমিমক্ষি শনতৃেই প ন্দ কযরন? 

সুমধিন্ডলী, 

আিরা ২৬ হাজার ১৯৩টি শিসরকামর প্রাথমিক মিদ্যালয় এিং এর ১ লক্ষ ৩ হাজার ৮৪৫ জন মিক্ষযকর 

র্াকুমর জািীয়করণ কযরম । মিদ্যালয়মিহীন এলাকাসমূযহ নতুন মিদ্যালয় স্থাপন, উপবৃমির শকাটা বৃমদ্ধ, নতুন মপটিআই 

স্থাপন, পুযরাযনা স্কুলসমূযহর অিকাঠাযিা উন্নয়ন, ক্লাসরুযির সংখ্যা বৃমদ্ধ করা হযয়য । 

মিদ্যালযয় নলকূপ স্থাপন,  ােী ও মিমক্ষকাযদর জন্য এিং  াে ও পুরুষ মিক্ষকযদর জন্য আলাদা টয়যলট, 

শজলা ও উপযজলা প্রাথমিক মিক্ষা অমফস এিং মরযসাস চ শসন্টার শিরািি, আসিািপে সরিরাহসহ ব্যাপক 

অিকাঠাযিাগি উন্নয়ন িাস্তিায়ন কযরম । দুয চাগপূণ চ এলাকায় প্রাথমিক মিদ্যালয় কাি সাইযক্লান শিল্টার ও  পাি চিয 

শজলায় শহাযস্টল মনি চাণ করা হযয়য । আিরা প্রাথমিক মিক্ষাখাযি ৯৯ হাজার ১৮১ জন মিক্ষক-কি চর্ারী মনযয়াগ 

মদযয়ম । 

মিমজটাল িাংলাযদি গড়ার লযক্ষয প্রাথমিক ও িাধ্যমিক প চাযয়র সকল িই ই-বুযক রূপান্তর কযরম । 

অনলাইযন পড়ার সুয াগ সৃমি কযরম । িামল্টমিমিয়া ক্লািরুি ও আইমসটি োি প্রমিষ্ঠা করা হযয়য । মিক্ষকযদর এ 

ব্যাপাযর প্রমিক্ষণ শদয়া হযয়য । পরীক্ষার ফল ওযয়িসাইট, এসএিএস ও ই-শিইযল শদয়ার ব্যিস্থা কযরম । 

িাংলাযদি আওয়ািী লীযগর মনি চার্নী ইিযিহার-২০১৪ শি আিরা প্রাথমিক মিক্ষাযক অিি শশ্রণীযি উন্নীি 

এিং অিি শশ্রণী প চন্ত প্রাথমিক মিক্ষাযক অবিিমনক ও িাধ্যিামূলক করার লক্ষয মস্থর কযরম । নারী মিক্ষার জন্য 

উপবৃমি কা চক্রি অব্যাহি রাখাও আিাযদর আযরকটি মনি চার্নী ওয়াদা। িিভাগ সাক্ষরিা অজচযনর লযক্ষয িয়স্কযদর 

জন্য উপানুষ্ঠামনক মিক্ষা কি চসূমর্ িাস্তিায়যনর অঙ্গীকার পূরযণ ইযিািযধ্য আিরা একটি প্রকল্প অনুযিাদন কযরম । 

িিভাগ মিশুযদর জন্য িানসম্মি মিক্ষার ব্যিস্থা করাও আিাযদর অন্যিি অঙ্গীকার। এটিযক আিরা 

সি চামধক গুরুে মদমচ্ছ। এ জন্য  া প্রযয়াজন সিমকছুই করি আিরা। আিাযদর মিশুরা আিাযদর অমূে সম্পদ, 

আিাযদর ভমিষ্যি। আিরা িাযদর উজ্জল ভমিষ্যি গড়যি অঙ্গীকারািদ্ধ। 



সুমধবৃন্দ, 

পড়াশুনার পািাপামি িারীমরক ও িানমসক মিকাি, ঐকয এিং প্রমিয ামগিার পমরযিি সৃমির লযক্ষয 

ইযিািযধ্য সকল প্রাথমিক মিদ্যালযয়  ােযদর জন্য িঙ্গিন্ধু শগাল্ডকাপ এিং  ােীযদর জন্য িঙ্গিািা শিগি 

ফমজলাতুযন্নসা মুমজি শগাল্ডকাপ প্রাথমিক মিদ্যালয় ফুটিল টুন চাযিন্ট আযয়াজন করা হযচ্ছ। 

২০১১ সাল হযি শদযির সকল প্রাথমিক মিদ্যালযয়র  াে- ােীযদর অংিগ্রহযণ আন্তঃপ্রাথমিক মিদ্যালয় ক্রীড়া 

ও সাংস্কৃমিক প্রমিয ামগিারও আযয়াজন করা হযচ্ছ। 

মিশুযদর শনতৃে মিকাযি আিরা ২০১০ সাল হযি প্রমিটি মিদ্যালযয় স্টুযিন্টস কাউমিল গঠযনর উযদ্যাগ 

মনযয়ম । স্টুযিন্টস কাউমিযল মনি চামর্ি ক্ষুযদ প্রমিমনমধগণ মিদ্যালযয়র পমরযিযির উন্নয়ন, পুস্তক ও মিখন সািগ্রী 

সংরক্ষণ, মিক্ষাথীযদর স্বাস্থয সুরক্ষা কা চক্রি, ক্রীড়া ও সাংস্কৃমিক মিষয়ক কা চক্রি, সুযপয় পামন পান মনমিি করা, 

মিদ্যালয় আমঙ্গণায় বৃক্ষ শরাপণ ও িাগান তিরী, মিমভন্ন অনুষ্ঠাযন অভযথ চনা ও আপ্যায়নসহ অমপ চি মিমভন্ন দাময়ে পালন 

করয । আিরা িাযদর জন্য কক্সিাজাযর একটি মলিারিীপ শট্রমনং শসন্টার মনি চাযণর ব্যিস্থা গ্রহণ কযরম । 

সুমধিন্ডলী, 

২০০১ সাযল আিরা সাক্ষরিার হার ৬৫.৫ িিাংি শরযখ মগযয়ম লাি।  া মিএনমপ-জািাি শজাযটর অিযহলা, 

দুনীমি ও পমরকল্পনাহীনিায় ৪৭ ভাযগ শনযি এযসম ল। আিরা গি পাঁর্ ি যর িা পুনরায় িিকরা ৬৫ ভাযগ উন্নীি 

কযরম । 

আপনাযদর কায  আিার আহ্বান থাকযি, আপনারা  ার  ার িামড়যি ঘরগৃহস্থমলর কাযজ মনযয়ামজি মিশু 

মকযিারযদর মিক্ষার ব্যিস্থা করযিন। 

আিাযদর সরকার প্রমিিমি ও অটিজি আক্রান্ত মিশুযদর মিযিষ ব্যিস্থায় মিক্ষা লাযভর সুয াগ সম্প্রসামরি 

কযরয । আিরা সকল ধি চািলম্বী মিক্ষাথীর জন্য স্ব স্ব ধযি চর মিক্ষক মনযয়াগ মদযয়ম । মূল িই পড়ার আগ্রহ িাড়াযি 

িামণমজযক শকামর্ং, িাজাযর শনাট িই মনমষদ্ধ কযরম । 

মিক্ষক-মিমক্ষকাবৃন্দ, 

আপনাযদর অক্লান্ত পমরশ্রযির ফযল মিদ্যালযয় এখন ঝযর পড়ার হার কযিয । মিক্ষার গুণগি িান বৃমদ্ধ 

শপযয়য । প্রাথমিক মিক্ষার উন্নয়যনর শক্ষযে িাংলাযদি শদযি-মিযদযি শ  সুনাি কুমড়যয়য ; শ  সকল আন্তজচামিক 

পুরস্কার শপযয়য  শস কৃমিযের দামিদার আপনারাও। 

জামির মপিা িলযিন ‘‘শসানার িাংলা গড়ার জন্য শসানার িানুষ র্াই''। আপনারা হযচ্ছন শসই শসানার িানুষ। 

মনযিমদিপ্রাণ কামরগর। আপনারাই পাযরন নীমি ও আদি চ মদযয় শদযির প্রমিটি মিশুযক আদি চ নাগমরক মহযসযি গযড় 

তুলযি। মিশুযদর িাযঝ শনতৃেগুযণর উযেষ ঘটাযি। শকানটি ভাযলা কাজ শকানটি িন্দ শস সম্পযকচ মিক্ষাথীযদর মদক 

মনযদ চিনা শদওয়া আপনাযদর পমিে দাময়ে। 

স্বাস্থয সযর্িনিার জন্য কযয়কটি শরাযগর প্রমিকার, ইনজুমর, প্রাথমিক মর্মকৎসা, স্বাস্থয পমরর্ চা, মনরাপদ 

পামন, স্যামনযটিন, পুমি, প্রাকৃমিক দূয চাগসহ জরুমর অিস্থায় করণীয় মিষয় সম্পযকচ প্রাথমিক মিদ্যালযয়র মিক্ষাথীযদর 

স্পি ধারণা প্রদাযনর উযেযশ্য সুস্বাযস্থয সুমিক্ষা মিষয়ক কা চক্রি আিরা গ্রহণ কযরম । আিার প্রিযািা এটি িাস্তিায়যন 

আপনারা আরও িৎপর হযিন। 

প্রযিযকটি মিশুই  াযি পাঠ্যিই শথযক ভাল মদকগুযলা এিং পাঠ্যিইযয়র িাইযরও সািামজক মূেযিাধগুযলা 

মনযজযদর িযধ্য, িাযদর পমরিাযরর িযধ্য, সিাযজর িযধ্য র্র্ চা করযি উৎসাহী ও আগ্রহী হয় শসই শর্িনা আপনাযদরই 

জাগ্রি করযি হযি। 

আমি র্াই, আপনারা এলাকার প্রযিযকটি মিশুযক িানসম্মি মিক্ষায় মিমক্ষি কযর মনযজযদর একজন আদি চ 

মিক্ষক মহযসযি গযড় তুলুন। 



মিক্ষকযদর শপিাগি, সািামজক এিং অথ চবনমিক অিস্থা উন্নয়যন আিরা শিিমকছু পদযক্ষপ মনযয়ম । 

ভমিষ্যযিও িা অব্যাহি থাকযি।  

সুমধবৃন্দ, 

সিাপনী পরীক্ষায় ভাযলা ফলাফলকারী  াে- ােীযদর পািাপামি শখলাধূলা এিং মিমভন্ন সাংস্কৃমিক 

কি চকাযন্ড মিজয়ীযদর আমি অমভনন্দন জানামচ্ছ। সফলিার জন্য পুরস্কার প্রাপ্ত মিক্ষকিন্ডলীযক জানাই আিার উষ্ণ 

শুযভচ্ছা। এ াড়া পুরস্কার প্রাপ্ত মিক্ষা কি চকিচা, উপযজলা শর্য়ারম্যান এিং িাঠ প্রিাসযনর কি চকিচাযদরযক আমি 

আন্তমরক অমভনন্দন জানামচ্ছ। 

আিরা র্াই, শদযির প্রমিটি মিশুই িানসম্মি মিক্ষা মনযয় শিযড় উঠুক। িাই আসুন, সিাই সমম্মমলিভাযি-দল, 

িি, ধি চ, িণ চ মনমি চযিযষ শদযির মিক্ষাখাযির উন্নয়যন একিািদ্ধ হই। শদি শথযক মনরক্ষরিাযক মর্রিযর মিদায় কমর। 

আসুন, একুি িিযকর সকল র্যাযলঞ্জ শিাকামিলা কযর মিযের বুযক িাংলাযদিযক একটি উন্নি, সমৃদ্ধ শদি 

মহসাযি প্রমিমষ্ঠি কমর। ক্ষুধা-দামরদ্রয-মনরক্ষরিামুি জামির মপিার স্বযের শসানার িাংলা গযড় তুমল। 

সিাইযক আিারও ধন্যিাদ জামনযয় আমি ‘প্রাথমিক মিক্ষা সপ্তাহ ২০১৪'  এর শুভ উযবাধন শঘাষণা করম । 

শখাদা হাযফজ। 

জয় িাংলা, জয় িঙ্গিন্ধু 

িাংলাযদি মর্রজীিী শহাক 

... 


