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তবশ্বতবদ্যালয় মঞ্জুরী কতমিদনর িেস্যবৃন্দ, 

তবশ্বতবদ্যালয়িমূদহর িম্মাতনি উপচার্ ণবৃন্দ, 
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আিিালামু আলাইকুম। 

কৃতি তিক্ষার্থীদের ‘প্রধানমন্ত্রী স্বর্ ণপেক’ প্রোন অনুষ্ঠাদন উপতিি িকলদক জানাতি অতভনন্দন ও শুদভিা। শমধাবী 

ছাত্র-ছাত্রী, িাদের তিক্ষক-অতভভাবকদের তমলন শমলায় আপনাদের িাদর্থ একতত্রি হদি শপদর আতমও আনতন্দি। িবাইদক 

ইংদরজী নববদষ ণর শুদভিা। 

আনন্দঘন এই মুহুদিণ আতম গভীর শ্রদ্ধা জানাতি-িব ণকাদলর িব ণদশ্রষ্ঠ বাঙাতল, স্বাধীন বাংলাদেি রাদের মহান িপতি, 

জাতির তপিা বঙ্গবন্ধু শিখ মুতজবুর রহমাদনর প্রতি। শ্রদ্ধার িদঙ্গ স্মরর্ করতছ জািীয় চার শনিা, লাদখা িহীে এবং 

িস্ভমহারা মা-শবানদের।  

জাতির তপিা যুদ্ধতবধ্বস্ত বাংলাদেি পুনগ ণঠন প্রতিয়ায় উচ্চ তিক্ষা শেখাদিানার কর্থা শভদব ১৯৭৩ িাদল মঞ্জুরী 

কতমিন প্রতিষ্ঠা কদরতছদলন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন তছল-শিানার বাংলা গদে শিালা। তিতন তবশ্বাি করদিন, উচ্চ তিক্ষা মানুদষর মদে 

উন্নি ননতিক চতরদত্রর তবকাি ঘটায়। শিানার বাংলা গেদি তিতক্ষি প্রজন্ম েরকার আদছ।  

আজদকর এই সুন্দর িকালটা এক েল শমধাবী, কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের। র্ারা শ্রম ও শমধা তেদয়, গুরুজদনর তেক 

তনদে ণিনা ও পাতরবাতরক িযাগ গুরুদের িদঙ্গ তবদবচনায় তনদয় উচ্চ তিক্ষায় স্বর্ ণপেক অজণন কদরছ। শিামাদেরদক আমার উষ্ণ 

অতভনন্দন। মদন শরদখা-শমধার িতি দুতন ণবার। শমধা ও শর্াগ্যিা প্রমার্ কদর একাগ্রতচদে শুধু এতগদয় র্াও, জয় কর। আতম 

শিামাদের পাদি আতছ, র্থাকব।  

িম্মাতনি সুতধবৃন্দ, 

২০০৮ িাদল আমাদের তনব ণাচনী ইিদিহার ‘তেন বেদলর িনে-রূপকল্পঃ ২০২১’-এ তিক্ষায় পতরবিণদনর অঙ্গীকার 

তছল। িরকার পতরচালনার োতয়ে তনদয় তিক্ষাদক িব িময় অগ্রাতধকার তেদয়তছ। ২০১০ িাদল প্রর্থমবাদরর মদিা স্বাধীন 

বাংলাদেদি িমতিি তিক্ষানীতি প্রর্য়ন কতর। এদি উচ্চতিক্ষাদক র্র্থার্র্থ গুরুে তেদয়তছ। আমাদের তিক্ষানীতিদি উচ্চতিক্ষার 

মূল েি ণন মানতবক মূল্যদবাদধর তবকাি।  

বিণমাদন শেদি পাবতলক তবশ্বতবদ্যালদয়র িংখ্যা ৩৮টি এবং শবিরকাতর তবশ্বতবদ্যালদয়র িংখ্যা ৮৫টি। ৬ জানুয়াতর 

২০০৯ িাদলর পূদব ণ শেদি শমাট ২৭ (িািাি)টি পাবতলক তবশ্বতবদ্যালয় তছল। আমাদের িরকার শেি পতরচালনার োতয়ে শনয়ার 

পর ধারাবাতহক তবিীয় শময়াদের এই িময় পর্ ণন্ত ১১টি নতুন পাবতলক তবশ্বতবদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ৩৩টি নতুন শবিরকাতর 

তবিবতবদ্যালদয়র অনুদমােন তেদয় ৫২ শর্থদক ৮৫-শি উন্নীি করা হদয়দছ।  

শবিরকাতর তবশ্বতবদ্যালয়িমূদহর প্রিািতনক ও একাদেতমক কার্ ণিদম গতিিীলিা আনদি ২০১০ িাদল নতুন কদর 

শবিরকাতর তবশ্বতবদ্যালয় আইন পাি করা হয়। আমরা পর্ ণায়িদম প্রতিটি শজলায় তবশ্বতবদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতছ। 

িরকার ‘উচ্চতিক্ষা মাদনান্নয়ন প্রকদল্প’র মােদম উচ্চতিক্ষাদক যুদগাপদর্াগী এবং বহুমাতত্রক ধারায় তবকাি ঘটাদি 

তবতভন্ন কার্ ণিম গ্রহর্ কদরদছ। 



 

 ৭ি’ ৫২ শকাটি ৬৬ লাখ টাকা ব্যয়িম্পন্ন ‘‘উচ্চতিক্ষা মাদনান্নয়ন’’ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন। িন্মদে ৩৭১.০০ শকাটি টাকা 

ব্যদয় ১৯৬টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন চলদছ।  

 তবশ্বব্যাংক শর্থদক উচ্চতিক্ষার মাদনান্নয়দন ১ হাজার ৩ি’ ১২ শকাটি ২৬ লাখ টাকার অতিতরি বরাদ্দ প্রতিয়াধীন। 

 ৩ি’ ৩২ শকাটি ১৪ লাখ টাকা ব্যদয় উচ্চগতিিম্পন্ন ইন্টারদনদটর মােদম (BDREN) তবশ্ব জ্ঞানভান্ডাদরর িাদর্থ 

িংদর্াগ িাপন। 

 উচ্চতিক্ষা প্রতিষ্ঠানিমূদহ তেতজটাল পুস্তক ও জান ণাল িহজলভয কদরতছ। 

 ভার্চ ণয়াল প্রযুতির মােদম তবশ্বখ্যাি তিক্ষাতবেদের িাদর্থ শর্াগাদর্াগ িাপন করা হদয়দছ।  

 উচ্চতিক্ষা প্রতিষ্ঠাদন গ্রন্থাগারিমূদহর আধুতনকায়ন কদরতছ। 

 তবশ্বতবদ্যালয়িমূদহর কম ণকাদন্ড কার্ ণকর নজরোতরর লদক্ষয ‘উচ্চতিক্ষা ব্যবিাপনা পদ্ধতি’ প্রচলন। 

 শবিরকাতর তবশ্বতবদ্যালদয় তিক্ষার মান তনয়ন্ত্রদর্র িথ্যিংগ্রহ এবং মাঠ পতরেি ণন কার্ ণিম গ্রহর্।  

 তবশ্বতবদ্যালয় তিক্ষকদেরদক গদবষর্া প্রদর্ােনা প্রোদনর লদক্ষ প্রকল্প িংখ্যা ৪ি’ ৯৭ শর্থদক ১ হাজার ২ি’ ৮২ শি 

উন্নীিকরর্। 

 গদবষর্া িহায়িা প্রাপ্ত শমধাবীদের িংখ্যা ৪ি’ ৯৭জন শর্থদক ১ হাজার ২ি’ ৪২-এ উন্নীিকরর্। 

 ইউতজতি’র মােদম ২ি’ ৬৭জনদক তপ.এইচ.তে তেগ্রী, ১ি’ ৩৮জনদক এম.তিল এবং ২১জন তিক্ষকদক শপাস্ট েক্টরাল 

শিদলাতিপ প্রোন। 

 তবশ্বতবদ্যালদয়র ১ি’ ৩৮জন তিক্ষার্থীদক ‘প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ ণপেক’ প্রোন করা হয়। 

 ৩২জন গদবষক ও তিক্ষক-শক ইউতজতি এওয়াে ণ প্রোন। 

 িরকার শমৌতলক তবষদয় গদবষর্ায় িাকণ শিদলাতিপ, শরাদকয়া শচয়ার ও ইউতজতি প্রদিিরিীপ প্রবিণন। 

 ৪টি নতুন িরকাতর তবশ্বতবদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লদক্ষয আইদনর খিো চূোন্তকরর্ 

 উচ্চতিক্ষার িম্প্রিারর্ হদয়দছ জযাতমতিক গতিদি। উচ্চতিক্ষা প্রতিষ্ঠাদন তিক্ষার্থী িংখ্যা ৫ লাখ শর্থদক ৩০ লাদখ উন্নীি 

হদয়দছ। 

 উচ্চতিক্ষার মান তনতিিকরদর্ ইউতজতিদক ‘উচ্চতিক্ষা কতমিন’-এ রূপান্তদরর লদক্ষয আইদনর খিো চূোন্তকরর্। 

 উচ্চতিক্ষার আন্তজণাতিকীকরদর্র লদক্ষয Accreditation Council গঠন প্রতিয়াধীন। 

 উচ্চতিক্ষা খাদি বাদজট বরাদ্দ ৮ি’ ৯৬ শকাটি ২৬ লাখ শর্থদক বাতেদয় ২ হাজার ১ি’ ১৯ শকাটি ৮৬ লাদখ উন্নীিকরর্। 

 তজওতব খাদি ১ হাজার ৮ি’ ৭৪ শকাটি টাকা ব্যদয় ১৮টি উন্নয়ন প্রকল্প এবং ১ হাজার ৮৬ শকাটি টাকার আরও ৩১টি 

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন। 

 ইউএিতেএ ও জাইকার আতর্থ ণক িহায়িায় ২ দুই হাজার ২ি’ শকাটি টাকা ব্যদয় ১৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রদয়দছ। 

তপ্রয় ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, 

তবশ্বতবদ্যালয় পর্ ণাদয় শমধাবী ছাত্র-ছাত্রী তহদিদব শিামরা প্রদিযদক জ্ঞাদনর জগদি এক-একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। এই 

িািদল্য শিামাদের মািা-তপিা, পতরবার-পতরজন এবং িম্মাতনি তিক্ষকবৃন্দিহ িকদল িম্মাতনি ও গতব ণি হদয়দছ। শেদির 

িরকার প্রধান তহিাদব আতম শিামাদের কৃতিদের গতব ণি অংিীোর। 

তিক্ষা জীবদন কৃতিদের স্বাক্ষর শরদখছ। আমার তবশ্বাি-কম ণ জীবদনও শমধা, িিিা, শেি শপ্রম, িযাগ ও তনষ্ঠার 

মােদম জািীয় উন্নয়দন ভূতমকা পালন করদব। শিামাদের মদন রাখদি হদব-পাবতলক তবশ্বতবদ্যালদয় নামমাত্র শবিদন পোশুনা 

করা র্ায়। আর িা িম্ভব হদি এদেদির গতরব মানুদষর ট্যাদের পয়িায়। শিজন্য শেদির গতরব-দুঃখী মানুদষর কল্যার্তচন্তা 

শিামাদের ননতিক োতয়ে। এদক্ষদত্র জাতির তপিার একটি বিব্য আতম িব িময় শমদন চলার শচষ্টা কতর।  

’৭৫ িাদলর মাচ ণ মাদি শিাহরাওয়ােী উদ্যাদন শেয়া ‘তবিীয় তবপ্লদবর কম ণসূতচ’ খ্যাি ভাষদর্ বঙ্গবন্ধু বদলতছদলন, 

‘‘বাংলার জনগর্ গতরব। তকন্তু এরাই ইতিতনয়ার বানাদি টাকা শেয়, শমতেকযাদলর টাকা শেয় একটা অংি। আপনাদের কাদছ 

আমার তজজ্ঞািা, তিতক্ষি ভাইদের- শর্ আপনার শলখাপোর খরচ তেদয়দছ, িা শুধু আপনার িংিার শেখার জন্য নয়-শুধু 

আপনার শছদলদমদয়দের শেখার জন্য নয়। তেদয়দছ িাদের জন্য আপতন কাজ করদবন, িাদের শিবা করদবন বদল। িাদের 



 

আপতন তক তেদয়দছন? তক শিরি তেদয়দছন? কিটুকু তেদিন? িার টাকায় ইতিতনয়ার িাদহব, োিার িাদহব, িার টাকায় 

অতিিার িাদহব, িার টাকায় রাজনীতিতবে িাদহব, িার টাকায় শমম্বার িাদহব, িার টাকায় িব িাদহব। আপতন তেদিন তক? 

তক শিরি তেদিন? আত্মিমাদলাচনা কদরন।’’ 

উপতিি উপাচার্ ণবৃন্দ ও িম্মাতনি তিক্ষক মন্ডলী, 

িম্মাতনি তিক্ষকরা িমাদজর তবদবক। িাই তিক্ষকদের িকল প্রকার প্রভাব ও িংকীর্ ণিার উদধ্বণ উদঠ, শেদির প্রতি 

োতয়েদবাধ শর্থদক জ্ঞাদনর নতুন-নতুন তেগন্ত উদন্মাচন করদবন-শিটাই আতম চাই। আপনারা িৎ, েক্ষ, উদদ্যাগী, তচন্তািীল, কম ণ-

শকৌিলী, এবং কম ণঠ নাগতরক গদে তুলদবন। এদি আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা জািীয়-আন্তজণাতিক পর্ ণাদয় তনদজদের শনতৃদের 

শর্াগ্য কদর গদে তুলদি িক্ষম হদব।  

মননিীল ছাত্র-ছাত্রীদের কাদছ তিক্ষকরা হদিন আেদির ণ বাতিঘর তকংবা জ্ঞান-প্রভূ। িকল তিক্ষকদক জ্ঞান আহরর্, 

অনুিীলন ও তবিরদর্ আরও আন্ততরক হওয়ার আহবান জানাতি।  

আগামীদি তবশ্ব েরবাদর িবদক্ষদত্রই বাংলাদেিদক মার্থা উঁর্চ কদর োঁোদি হদব। এখন প্রতিদর্াতগিার যুগ। শিজন্য 

ছাত্র-ছাত্রীদের তিক্ষা, তবজ্ঞান-প্রযুতি, আন্তজণাতিক িম্পকণ, মানবীয় শর্াগাদর্াগ, তিল্প ও বাতর্জযিহ িবদক্ষদত্র মান িম্পন্ন কদর 

গদে তুলদি হদব। 

তিক্ষার মােদম শেদির জনগর্দক মানব িম্পে তহিাদব গদে তুলদি হদব। অতি অল্প িমদয়র মদেই বাংলাদেি 

একটি মেম আদয়র শেি এবং অনতিদূর ভতবষ্যদি উন্নি-িমৃদ্ধ শেদি উন্নীি হদব। তনমর্ মেম আদয়র িাতলকায় উদঠ আমরা 

প্রমার্ কদরতছ-উন্নি হওয়া িম্ভব। অতচদরই গ্রাম বাংলার প্রতিটি জনপে হদয় উঠদব অিযাধুতনক-তেতজটাল। এতগদয় র্াদি 

বাংলাদেি। এতগদয় র্াদবই। 

িকদলর জন্য রইল-শুভ কামনা। তবদিষ কদর আজদকর আদয়াজদনর মেমতর্ কৃিী ছাত্র-ছাত্রীদের আবারও উষ্ণ 

অতভনন্দন জাতনদয় শিষ করতছ।  

শখাো হাদিজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেি তচরজীবী শহাক। 

... 


