
প্রাথমিক মিক্ষা সপ্তাহ - ২০১৫ 

ভাষণ  

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী  

শিখ হামসনা 

ওসিানী স্মৃমি মিলনায়িন, ঢাকা, বুধবার, ০১ িাঘ, ১৪২১, ১৪ জানুয়ামর, ২০১৫ 

মবসমিল্লামহর রাহিামনর রামহি 

সম্মামনি সভাপমি, 

সহকিীবৃন্দ, 

উন্নয়ন সহয াগী সংস্থাসমূযহর প্রমিমনমধবৃন্দ, 

প্রাথমিক মবদ্যালযয়র সম্মামনি মিক্ষকবৃন্দ, 

শ াট্ট শসানািমনরা ও 

উপমস্থি সুমধবৃন্দ।  

আসসালামু আলাইকুি। 

প্রাথমিক মিক্ষা সপ্তাহ-২০১৫ এর উযবাধন অনুষ্ঠাযন উপমস্থি সকলযক আমি শুযভচ্ছা জানামচ্ছ। 

মিক্ষা িানুযষর শিৌমলক অমধকার। একটি মিমক্ষি জনযগামষ্ঠ তিমরর মূল মভমি হযচ্ছ িানসম্মি ও যুযগাপয াগী 

প্রাথমিক মিক্ষা।  

সব বকাযলর সব বযেষ্ঠ বাঙামল, জামির মপিা বঙ্গবন্ধু শিখ মুমজবুর রহিান মবশ্বাস করযিন, একটি মিমক্ষি প্রজন্ম  াড়া 

শসানার বাংলা গড়া সম্ভব নয়। িাই মিমন স্বাধীনিার পরপরই বাংলাযেযির প্রাথমিক মিক্ষাযক যুযগাপয াগী করার উযদ্যাগ 

গ্রহণ কযরম যলন। মিমন ১৯৭২ সাযল কুেরি-ই-খুো মিক্ষা কমিিন গঠন কযরন। কমিিযনর সুপামরি অনু ায়ী মিমন ৩৬ 

হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক মবদ্যালয় জািীয়করণ এবং ১ লাখ ৫৭ হাজার ৭২৪ জন মিক্ষযকর পে সরকামর কযরন। 

১৯৭৫ সাযলর ১৫ আগস্ট জামির মপিাযক সপমরবাযর হিযার পর মিক্ষা কমিিযনর অন্যান্য সুপামরিিালা আর 

বাস্তবাময়ি হয়মন। ৭৫ পরবিী অববধ ক্ষিিা েখলকারীরা মিক্ষাখাযি মনযয় আযস ব্যাপক তনরাজয, অমনয়ি, দুনীমি, নকল 

আর অব্যবস্থাপনা। শেযির মিক্ষাব্যবস্থা মবপ বস্ত হযয় পযড়। মিক্ষার িান ক্রিি মনম্নমুখী হয়।  

সুমধিন্ডলী, 

বাংলাযেি আওয়ািী লীগ সবসিয়ই মিক্ষাখাযির উন্নয়নযক অগ্রামধকার মেযয়য ।  

েীঘ ব ২১ ব র পর জনগযণর শভাযে শেি পমরচালনার োময়ত্ব শপযয় ’৯৬-এর সরকাযরর সিযয় আিরা মিক্ষাখাযির 

উন্নয়যন ব্যাপক পেযক্ষপ শনই। আিাযের গৃহীি পেযক্ষযপর ফযল সাক্ষরিার হার শবযড় োঁড়ায় ৬৫.৫ ভাযগ। এ মবিাল অজবযনর 

সম্মানজনক স্বীকৃমিস্বরূপ বাংলাযেি ‘ইউযনযকা সাক্ষরিা পুরকার ১৯৯৮’ লাভ কযর। 

অিযন্ত দুুঃযখর সাযথ বলযি হযচ্ছ, মবযশ্বর সকল শেযি  খন সিযয়র সাযথ সাযথ সাক্ষরিার হার বাযড় িখন 

মবএনমপ-জািাযির ২০০১-২০০৬ আিযল সাক্ষরিার হার কযি োঁড়ায় ৪৪ িিাংযি।  

২০০৯ সাযল সরকার গঠযনর পর আবাযরা আিাযের শচষ্টার ফযল আজ িা শবযড় োঁমড়যয়য  ৬৯ িিাংি। এ অজবযনর 

জন্য আমি প্রাথমিক মবদ্যালযয়র মিক্ষকযের জানামচ্ছ আন্তমরক অমভনন্দন।  

২০০৯ শথযক গি ৬ ব যর আিরা প্রাথমিক মিক্ষার উন্নয়যন ব্যাপক কি বসূমচ বাস্তবায়ন কযরম । 

২০১৪ সাযলর মনব বাচনী ইিযিহাযর আিরা প্রাথমিক মিক্ষাযক অষ্টি শেণীযি উন্নীি এবং অববিমনক ও বাধ্যিামূলক 

করার লক্ষয মস্থর কযরম ।  

আিরা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষযিাত্রা (MDG) এবং সবার জন্য মিক্ষার লক্ষয অজবযন জািীয় কি বপমরকল্পনা প্রণয়ন 

কযরম । এ অনু ায়ী ২০১৫ সাযলর িযধ্য সবার জন্য মিক্ষা মনমিি করার শঘাষণা থাকযলও ২০১১ সাযলর িযধ্য মবদ্যালযয় 

গিযনাপয াগী িিভাগ মিশুর মবদ্যালযয় ভমিব আিরা মনমিি কযরম । 

পািাপামি আিরা ঝযরপড়ার কারণসমূহ মচমিি কযরম । ঝযরপড়া শরাযধ সািামজক মনরাপিা কি বসূমচর আওিায় 

উপবৃমি প্রোন করা হযচ্ছ। মিড-শড মিল চালু করা হযয়য । এ মক্ষযত্র স্থানীয় জনগণযক সম্পৃক্ত করা হযয়য । 
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উপবৃমির সুমবধাযভাগীর সংখ্যা বামড়যয় আিরা ৭৮ লক্ষ ৭০ হাজার ১২৯ জযন উন্নীি কযরম । ৯৬টি োমরদ্র্যপীমড়ি 

উপযজলার ২৯ লক্ষ মিক্ষাথীযের িযধ্য পুমষ্টিানসম্পন্ন মবস্কুে মবিরণ করা হযচ্ছ। প বায়ক্রযি আিরা প্রযিযকটি স্কুযল মিড-শড 

মিল চালু করব। 

অনুন্নি জনপে এবং ক্ষুদ্র্ নৃিামিক জনযগাষ্ঠী অধ্যযমষি ৫২টি শজলার ১৪৮টি উপযজলায় আিরা ১১৪০ শকাটি ২৬ লক্ষ 

োকা ব্যযয় ২১ হাজার ৬২৩টি ‘আনন্দ স্কুল’ প্রমিষ্ঠা কযরম । ফযল, হি-েমরদ্র্ ও ঝযর পড়া মিশুর প্রাথমিক মিক্ষা গ্রহযণর 

সুয াগ সৃমষ্ট হযয়য ।  

ক্ষুদ্র্ নৃিামত্বক জনযগামষ্ঠর মনজস্ব বণ বিালায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং সংমিষ্ট ভাষা জ্ঞানসম্পন্ন মিক্ষক মনযয়াযগর 

উযদ্যাগ শনয়া হযয়য । আিরা েমরদ্র্ ও শিধাবী মিক্ষাথীযের জন্য এক হাজার শকাটি োকার মিক্ষা সহায়িা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন 

কযরম ।  

মনরক্ষর জনযগাষ্ঠীযক সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন এবং েক্ষ িানব সম্পে মহযসযব গযড় তুলযি ৪৫২ শকাটি োকা ব্যযয় 

‘বাংলাযেি সাক্ষরিা কি বসূমচ’ বাস্তবায়ন করা হযচ্ছ।  

আিরা একটি উৎপােনমুখী, মবজ্ঞানসম্মি ও যুযগাপয াগী জািীয় মিক্ষানীমি প্রণয়ন কযরম । এ নীমির বাস্তবায়ন 

করা হযচ্ছ। সারাযেযি অমভন্ন প্রশ্নপযত্রর িাধ্যযি প্রাথমিক মিক্ষা সিাপনী পরীক্ষা ও জুমনয়র স্কুল সাটি বমফযকে পরীক্ষা পদ্ধমি 

প্রচলন করা হযয়য । সুষি মূল্যায়যনর মভমিযি বৃমি প্রোন করা হযচ্ছ। 

আিরা প্রমি ব যরর িযিা এবারও ব যরর শুরুযি মিক্ষাথীযের িযধ্য মবনামূযল্য ৩২ শকাটি ৬৩ লক্ষ ৪৭ হাজার 

৯২৩টি নতুন পাঠ্যবই মবিরণ কযরম ।  

মিক্ষাথীযের প্রাথমিক স্বাস্থয ও পমরযবি মবষযয় ধারণা মেযি ‘সুস্বাযস্থয সুমিক্ষা’ মবষয়ক কি বসূমচ গ্রহণ কযরম । 

এরফযল প্রাথমিক মবদ্যালযয়র মিক্ষাথীযের স্বাস্থয সযচিনিা বৃমদ্ধ শপযয়য ।  

 াত্র- াত্রীযের িামররীক ও িানমসক মবকাি এবং ক্রীড়াবনপূণ্য বাড়াযি সকল প্রাথমিক মবদ্যালযয়  াত্রযের জন্য 

বঙ্গবন্ধু শগাল্ডকাপ এবং  াত্রীযের জন্য বঙ্গিািা শবগি ফমজলাতুযন্নসা মুমজব শগাল্ডকাপ প্রাথমিক মবদ্যালয় ফুেবল টুন বাযিন্ট 

আযয়াজন করা হযচ্ছ।  

২০১১ সাল হযি আন্তুঃপ্রাথমিক মবদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃমিক প্রমিয ামগিারও আযয়াজন করা হযচ্ছ। 

মিশুযের শনতৃত্ব মবকাযি ২০১০ সাল হযি প্রমিটি মবদ্যালযয় স্টুযডন্টস কাউমিল গঠযনর উযদ্যাগ শনয়া হযয়য । িাযের 

জন্য কক্সবাজাযর মলডারিীপ শট্রমনং শসন্টার মনি বাণ করা হযচ্ছ।  

সুমধিন্ডলী, 

মিক্ষকিার িান ও েক্ষিা বাড়াযি মিক্ষকযের যুযগাপয াগী ও িানসম্মি প্রমিক্ষণ শেওয়া হযচ্ছ। শেযির সকল 

মপটিআইযয় ‘মডযলািা-ইন-এডুযকিন’ শকাস ব চালুর পেযক্ষপ শনওয়া হযয়য । এ  াড়া স্কুল ম্যাযনমজং কমিটির সেস্যসহ মিক্ষক 

ও কি বকিবা-কি বচামরযের আইমসটি মবষয়ক প্রমিক্ষণ শেওয়া হযচ্ছ। শপিাগি েক্ষিা বাড়াযি মবযেযিও প্রমিক্ষযণর ব্যবস্থা করা 

হযচ্ছ। 

আিরা প্রাক-প্রাথমিক মিক্ষা কা বক্রি চালু কযরম । ২০১৩ সাল শথযক সকল সরকামর প্রাথমিক মবদ্যালযয় প্রাক-

প্রাথমিক মিক্ষা কা বক্রি চালু হযয়য । এজন্য ৩৭ হাজার ৬৭২টি মিক্ষযকর পে সৃমষ্ট করা হযয়য । প বায়ক্রযি এসব পযে 

মনযয়াগ শেয়া হযচ্ছ। 

প্রাথমিক ও গণমিক্ষা খাযি গি  য় ব যর এক লাযখরও শবমি মিক্ষক ও কি বকিবা-কি বচামর মনযয়াগ করা হযয়য । 

আমি ২০১৩ সাযল শেযির ২৬ হাজার ১৯৩টি শবসরকামর প্রাথমিক মবদ্যালয় জািীয়করণ এবং এসব মবদ্যালযয়র ১ 

লাখ ৩ হাজার ৮৪৫ জন মিক্ষযকর চাকুমর সরকামর করার শঘাষণা মেযয়ম লাি। 

শস অনু ায়ী, ২৫ হাজার ২৪২টি শবসরকামর প্রাথমিক মবদ্যালয় জািীয়করণ করা হযয়য , বাকী ৯৫১ টি অমচযরই করা 

হযব। ৯০ হাজার ৩৬৫ জন মিক্ষযকর চাকুমর সরকামর করার আযেি জামর করা হযয়য , বাকী ১৩ হাজার ৪৮০ জন মিক্ষযকর 

চাকুমর সরকামর করার আযেি জামর হযব।  

মবদ্যালয়মবহীন এলাকাসমূযহ নতুন মবদ্যালয় স্থাপন, পুযরাযনা স্কুলসমূযহর অবকাঠাযিা উন্নয়ন ও ক্লাসরুযির সংখ্যা 

বাড়াযনা হযয়য ।  
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মবদ্যালযয় নলকূপ স্থাপন, নারী ও পুরুষযের জন্য আলাো েয়যলে, শজলা ও উপযজলা প্রাথমিক মিক্ষা অমফস এবং 

মরযসাস ব শসন্টার শিরািি, আসবাবপত্র সরবরাহসহ ব্যাপক অবকাঠাযিাগি উন্নয়ন বাস্তবায়ন কযরম । দুয বাগপূণ ব এলাকায় 

প্রাথমিক মবদ্যালয় কাি সাইযক্লান শিল্টার ও পাব বিয শজলায় শহাযস্টল মনি বাণ করা হযয়য ।  

প্রাথমিক ও িাধ্যমিক প বাযয়র সকল বই ই-বুযক রূপান্তর কযর অনলাইযন পড়ার সুয াগ সৃমষ্ট কযরম । িামল্টমিমডয়া 

ক্লািরুি ও আইমসটি ল্যাব প্রমিষ্ঠা করা হযয়য । মিক্ষকযের এ ব্যাপাযর প্রমিক্ষণ শেয়া হযয়য । পরীক্ষার ফল ওযয়বসাইে, 

এসএিএস ও ই-শিইযল প্রকাযির ব্যবস্থা কযরম । 

আিাযের সরকার প্রমিবমি ও অটিজি আক্রান্ত মিশুযের মবযিষ ব্যবস্থায় মিক্ষা লাযভর সুয াগ সৃমষ্ট কযরয । আিরা 

সকল ধি বাবলম্বী মিক্ষাথীর জন্য স্ব স্ব ধযি বর মিক্ষক মনযয়াগ মেযয়ম । মূল বই পড়ার আগ্রহ বাড়াযি বামণমজযক শকামচং, 

বাজাযর শনাে বই মনমষদ্ধ কযরম ।  

সুমধিন্ডলী, 

আিরা  খন শেযির মিক্ষার উন্নয়যন কাজ করম  িখন মবএনমপ-জািাি আযন্দালযনর নাযি মিক্ষাথীযের 

মিক্ষাজীবনযক মজমম্ম করয । আপনাযের িযন আয , ২০১৩ সাযল িাযসর পর িাস  াত্র- াত্রীরা স্কুযল শ যি পাযরমন িাযের 

সমহংসিা ও নািকিার কারযণ। মনব বাচন বানচাল করযি ৫৮২টি স্কুল আগুন মেযয় পুমড়যয় মেযয়য । 

স্কুযল  াওয়ার পযথ ককযেল শিযর আহি কযরয  সাভাযরর চতুথ ব শেনীর  াত্রী মবনু ও বগুড়ার সামেয়া আক্তারযক। 

িাত্র কযয়ক মেন আযগ শনায়াখামলযি স্কুল মিমক্ষকা িািসুন্নাহারযক পাথর  যড় হিযা কযরয ।  

এই অপিমক্ত িথাকমথি অবযরাযধর নাযি শচারাযগাপ্তা হািলা, শবািাবামজ, অমিসংয াগ চালাযচ্ছ। মবশ্ব ইজযিিার 

িযিা মুসলিানযের মবিীয় বৃহিি জিাযয়যি আগি মুসুমল্লরা শভাগামন্তর মিকার হযয়য ন। ধি ব মনযয় রাজনীমি করযলও িারা 

িানুযষর ধিীয় স্বাধীনিায় মবশ্বাস কযরনা। মনযজ মিমক্ষি নয় বযল িানুষ মিমক্ষি শহাক িা চায়না। িারা মিক্ষাযক ভয় পায়। 

কারণ মিক্ষা সযচিনিা সৃমষ্ট কযর। আর সযচিন িানুষ কখযনাই িাযের সন্ত্রাস, দুনীমি ও অথ বপাচারযক সিথ বন করযবনা।  

মিক্ষক-মিমক্ষকাবৃন্দ, 

আপনারা মিক্ষকিাযক িহান শপিা মহযসযব গ্রহণ কযরয ন। জামির মপিা বলযিন ‘‘শসানার বাংলা গড়ার জন্য 

শসানার িানুষ চাই’’। আপনারা হযচ্ছন শসই শসানার িানুষ। মনযবমেিপ্রাণ কামরগর। আপনারাই পাযরন নীমি ও আেি ব মেযয় 

শেযির প্রমিটি মিশুযক আেি ব নাগমরক মহযসযব গযড় তুলযি। শকানটি ভাযলা কাজ শকানটি িন্দ শস সম্পযকব মিক্ষাথীযের মেক 

মনযে বিনা শেওয়া আপনাযের পমবত্র োময়ত্ব। 

আিরা প্রমিটি মিশুযক িানসম্মি মিক্ষায় মিমক্ষি করযি চাই। এ জন্য শ  শকান উযদ্যাগ ও ব্যবস্থা আিরা গ্রহণ 

করযি প্রস্ত্িি আম । 

মিক্ষকযের শপিাগি, অথ ববনমিক ও সািামজক অবস্থা উন্নয়যন আিরা শবিমক  পেযক্ষপ মনযয়ম । ইযিািযধ্য শেযির 

সকল সরকামর প্রাথমিক মবদ্যালযয়র প্রধান মিক্ষযকর পে ২য় শেমণযি এবং সহকামর মিক্ষযকর শবিন একধাপ উন্নীি করা 

হযয়য । মিক্ষকযের কল্যাযণ আিাযের নতুন নতুন পেযক্ষপ আগািীযিও অব্যাহি থাকযব।  

মপ্রয় মিক্ষাথীরা, 

সিাপনী পরীক্ষায় ভাযলা ফলাফলকারী  াত্র- াত্রীযের পািাপামি শখলাধূলা এবং মবমভন্ন সাংস্কৃমিক কি বকাযন্ড  ারা 

সফলিার স্বাক্ষর শরযখয া িাযেরযক আমি অমভনন্দন জানাই। পুরকার প্রাপ্ত মিক্ষকিন্ডলীযক জানাই আিার উষ্ণ শুযভচ্ছা। 

এ াড়া পুরকার প্রাপ্ত মিক্ষা কি বকিবা, উপযজলা শচয়ারম্যান এবং িাঠ প্রিাসযনর কি বকিবাযেরযক আমি আন্তমরক অমভনন্দন 

জানামচ্ছ। 

আসুন, আিরা সবাই শেযির মিক্ষাখাযির উন্নয়যন একিাবদ্ধ হই। শেি শথযক মনরক্ষরিাযক মচরিযর মবোয় কমর। 

ক্ষুধা-োমরদ্র্য-মনরক্ষরিামুক্ত, জামির মপিার স্বযের শসানার বাংলা গযড় তুমল।  

 সবাইযক আবারও ধন্যবাে জামনযয় আমি ‘প্রাথমিক মিক্ষা সপ্তাহ ২০১৫’  এর শুভ উযবাধন শঘাষণা করম । 

শখাো হাযফজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাযেি মচরজীবী শহাক 

... 


