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 দেশব্যাপী সৃজনশীল দেধা অন্বেষণ প্রনতন্বর্ানগতা ২০১৬ এর ননর্ বানিত জাতীয় পর্ বান্বয়র দেরা ১২ জন এর্ং ২০১৫ 

োন্বলর দেরা ১২ জন দেধার্ীন্বের পুরস্কার নর্তরণী অনুষ্ঠান্বন উপনিত েেলন্বে আনে ভেন্বভছা া জানানছা ।  

উপন্বজলা, দজলা ও নর্ভাগীয় পর্ বায় দপনরন্বয় জাতীয় পর্ বান্বয় দেষ্ঠ হওয়ার দগৌরর্ অজবন েরায় পুরস্কারপ্রাপ্তন্বের আনে 

আন্তনরে অনভনন্দন জানাই। এ প্রনতন্বর্ানগতার নর্িারেেহ আন্বয়াজন্বনর োন্বি েংনিষ্ট েেলন্বে আন্তনরে ধন্যর্াে জানাই। 

আনে গভীর েদ্ধার োন্বি স্মরণ েরনি ের্ বোন্বলর ের্ বন্বেষ্ঠ র্াঙানল, জানতর নপতা র্ঙ্গর্ন্ধু দশখ মুনজবুর রহোনন্বে। 

স্মরণ েরনি জাতীয় িার দনতা, েহান মুনিযুন্বদ্ধর ৩০ লাখ শহীে ও ২ লাখ ননর্ বানতত ো-দর্ানন্বে, র্াঁন্বের েন্বর্ বাচ্চ আত্মতৈান্বগর 

নর্ননেন্বয় আেরা অজবন েন্বরনি েহান স্বাধীনতা। 

সুনধেন্ডলী, 

জানতর নপতা তাঁর স্বন্বের দোনার র্াংলা গড়ার জন্য দোনার োনুষ দিন্বয়নিন্বলন। এই দোনার োনুষ হন্বছা  দেধার্ীরা। 

নতনন নর্শ্বাে েরন্বতন, এেটি দেধার্ী প্রজন্ম িাড়া েমৃদ্ধ দেশ নর্ননে বাণ েম্ভর্ নয়। 

১৯৭০ োন্বলর ননর্ বািন্বনর আন্বগ দেশর্ােীর উন্বেন্বে দেওয়া ভাষন্বণ জানতর নপতা র্ন্বলনিন্বলন, ‘‘সুষ্ঠু েোজ ব্যর্িা 

গন্বড় দতালার জন্য নশক্ষাখান্বত পু ুঁনজ নর্ননন্বয়ান্বগর িাইন্বত উৎকৃষ্ট নর্ননন্বয়াগ আর নেছু হন্বত পান্বরনা’’।  

স্বাধীনতার পর যুদ্ধনর্ধ্বস্ত র্াংলান্বেন্বশর নশক্ষাখাতন্বে জানতর নপতা দঢন্বল োজান্বত ভেরু েন্বরন। ১৯৭২ োন্বলর ১৫ 

জানুয়ানর এে দ াষণায় নতনন মুনিযুদ্ধোলীন িাত্রন্বর্তন েওকুফ েন্বরন। নশক্ষাব্যর্িার পুনগ বঠন্বন ৫১ দোটি টাো র্রান্বের 

দ াষণা দেন। নতনন হাজার হাজার পুনড়ন্বয় দেওয়া, নর্ধ্বস্ত স্কুল-েন্বলজ পুনগ বঠন েন্বরন। নতুন নতুন নর্দ্যালয় ও েন্বলজ ভর্ন 

ননে বাণ েন্বরন। র্ান্বজন্বট নশক্ষাখান্বত েন্বর্ বাচ্চ র্রাে দেন। 

জানতর নপতা প্রািনেে নশক্ষান্বে অবর্তননে দ াষণা েন্বরন। ১৯৭২ োন্বলর ২৬ জুলাই প্রখ্যাত নর্জ্ঞানী ড. কুেরত-ই-

খুোন্বে েভাপনত েন্বর ১৯ েেস্যনর্নশষ্ট ‘কুেরত-ই-খুো নশক্ষা েনেশন’ গঠন েন্বরন। নতনন ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রািনেে 

নর্দ্যালয় জাতীয়েরণ এর্ং ১ লাখ ৫৭ হাজার ৭২৪ জন নশক্ষন্বের পে েরোনর েন্বরন। 

 জানতর নপতা োনরগনর ও বৃনিমূলে নশক্ষার প্রোন্বর উন্বদ্যাগ দনন। োদ্রাো নশক্ষার আধুননোয়ন্বনর জন্য োদ্রাো 

দর্াড ব গঠন েন্বরন। নতনন উচ্চ নশক্ষার উন্নয়ন্বন ১৯৭৩ োন্বল নর্শ্বনর্দ্যালয় েঞ্জুরী েনেশন প্রনতষ্ঠা েন্বরন। 

স্বাধীন দেন্বশর উপন্বর্াগী নর্ষয়র্স্ত্ি-েমৃদ্ধ পাঠ্যপুস্তন্বের ব্যর্িা র্ঙ্গর্ন্ধুর আেন্বলই চিনিত হয়। তাঁর েরোর ষষ্ঠ দেণী 

দিন্বে েশে দেণীর পাঠ্যর্ই স্বল্পমূন্বে নশক্ষািীন্বের হান্বত তুন্বল দেওয়ার ব্যর্িা দনন।  

জানতর নপতার এেেল পেন্বক্ষন্বপর ফন্বল দেেেন্বয় স্বাধীনতার োত্র ৩ র্িন্বরর োিায় ১৯৭৪ োন্বল র্াংলান্বেন্বশর 

প্রািনেে নশক্ষা পানেস্তান্বনর দশষ র্িন্বরর তুলনায়  ৫০ ভাগ দর্ন্বড় র্ায়। 

নেন্তু ১৯৭৫ োন্বলর ১৫ আগস্ট জানতর নপতান্বে েপনরর্ান্বর হতৈার পর নশক্ষাঙ্গন্বন দনন্বে আন্বে িরে জ্নরাজৈ। দেন্বশ 

ভেরু হয় পানেস্তানী োয়োয় োেনরে শােন। গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও োনুন্বষর অনধোর ভূলুনিত হয়। 



 

সুনধবৃন্দ, 

েী ব ২১ র্ির পর ১৯৯৬ োন্বল র্াংলান্বেশ আওয়ােী লীগ আর্ার েরোর গঠন েন্বর। আেরা দেন্বশর নশক্ষাখাতন্বে 

েন্বর্ বাচ্চ গুরুত্ব নেন্বয় োজ ভেরু েনর। আোন্বের গৃহীত পেন্বক্ষন্বপর ফন্বল োক্ষরতার হার দর্ন্বড় োঁড়ায় ৬৫.৫ শতাংন্বশ। এ নর্শাল 

অজবন্বনর স্বীকৃনতস্বরূপ র্াংলান্বেশ ‘‘ইউন্বনন্বস্কা োক্ষরতা পুরস্কার ১৯৯৮’’ লাভ েন্বর। 

 নর্ন্বশ্বর েেল দেন্বশ র্খন েেন্বয়র োন্বি োন্বি নশক্ষার হার র্ান্বড়, তখন নর্এননপ-জাোন্বতর ২০০১-২০০৬ আেন্বল 

নশক্ষার হার েন্বে োনড়ন্বয়নিল ৪৩ শতাংন্বশ। অক্লান্ত পনরেন্বের ফন্বল আেরা আজ দেন্বশর নশক্ষার হার ৭১শতাংন্বশ উন্নীত 

েন্বরনি। 

২০০১ োন্বল নর্এননপ-জাোত দজাট উপ-আনুষ্ঠাননে নশক্ষা প্রেন্বল্প নর্শ্ব ব্যাংন্বের দেওয়া োন্বড় ১২শ’ দোটি টাো 

লুটপাট েন্বর। দশষ পর্ বন্ত উপ-আনুষ্ঠাননে নশক্ষা োর্ বক্রে র্ন্ধ হন্বয় র্ায়। ২০০৯ োন্বল রাষ্ট্র পনরিালনার োনয়ত্ব দনয়ার পর 

আেরা এই োর্ বক্রে আর্ার িালু েনর। 

আওয়ােী লীগ েরোন্বর আেন্বল দেন্বশর উন্ননত হয়। আর নর্এননপ-জাোয়াত ক্ষেতায় এন্বল দেশ অধঃপতন্বন র্ায়। 

তারা োনুষন্বে কুেংস্কার, কুপেন্ডুেতা আর নর্ভ্রানন্তর দরড়াজান্বল আটন্বে দরন্বখ অবর্ধ পন্বি রাষ্ট্র ক্ষেতা েখল েন্বর। রাষ্ট্রীয় 

েম্পে লুটপাটই তান্বের রাজনীনতর উন্বেে। 

সুনধেন্ডলী, 

গত োন্বড় ৭ র্িন্বর আেরা দেন্বশর োেনিে নশক্ষা ব্যর্িার আমূল পনরর্তবন এন্বননি। আেরা জাতীয় নশক্ষানীনত 

২০১০ প্রণয়ন েন্বরনি। এ নীনতর র্াস্তর্ায়ন েরনি। র্ান্বজন্বট নশক্ষাখান্বত েন্বর্ বাচ্চ র্রাে দেওয়া হন্বছা । দেন্বশ নতুন নতুন স্কুল, 

েন্বলজ, নর্শ্বনর্দ্যালয় প্রনতষ্ঠা েরা হন্বছা ।  

আেরা ২০১০ োন্বল সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধনত প্রর্তবন েন্বরনি। সৃজনশীল পদ্ধনত নর্ষন্বয় নশক্ষেন্বের বৃনদ্ধর লন্বক্ষৈ ৫১ 

হাজার ৪৯৮ জন নশক্ষেন্বে প্রনশক্ষণ দেওয়া হন্বয়ন্বি। 

আেরা র্িন্বরর প্রিে নেন্বন নর্নামূন্বে পাঠ্যপুস্তে নর্তরণ েরনি। এর্ির ৩৩ দোটি ৩৭ লাখ ৬২ হাজার ৭৭২টি র্ই 

নর্তরণ েরা হন্বয়ন্বি। গত ৭ র্িন্বর নর্নামূন্বে ১৯২ দোটি র্ই নর্তরণ েন্বরনি। 

আেরা দ্বােশ দেণী পর্ বন্ত দেন্বয়ন্বের নশক্ষান্বে অবর্তননে েন্বরনি। ৫ে ও ৮ে দেণীন্বত েোপনী পরীক্ষা িালু েন্বরনি। 

আেরা দেধাবৃনি ও উপবৃনিেহ নর্নভন্ন ধরন্বণর বৃনি প্রোন েরনি। প্রধানেন্ত্রীর নশক্ষা েহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন েরা হন্বয়ন্বি। 

২০১৫-১৬ অি বর্িন্বর ের্নেনলন্বয় দেধাবৃনি ও উপবৃনি প্রাপ্ত নশক্ষািীর েংখ্যা ১ দোটি ৭২ লক্ষ ৯৩ হাজার ১১৮ জন 

এর্ং বৃনির পনরোণ ২ হাজার ৭ শত ৬ দোটি ৭৭ লক্ষ ৯১ হাজার টাো। এিাড়া র্ঙ্গর্ন্ধু দেন্বোনরয়াল ট্রাস্ট হন্বত ১ হাজার 

৪০০ িাত্র-িাত্রী বৃনি পান্বছা । 

এেেল পেন্বক্ষন্বপর ফন্বল দেন্বশ নশক্ষার হার ক্রোেন্বয় বৃনদ্ধ পান্বছা । নশক্ষািীরা ভান্বলা দরজাল্ট েরন্বি। ঝন্বর পড়া দরাধ 

হন্বয়ন্বি। র্াে নর্র্াহ হ্রাে দপন্বয়ন্বি। আেরা োধ্যনেে স্তন্বরর নশক্ষায় নারী-পুরুন্বষর েেতা অজবন েরন্বত দপন্বরনি। এেএেনে, 

এইিএেনেন্বত পান্বশর হার র্াড়ন্বি। 

সুনধবৃন্দ, 

জানতর নপতা ৩৬ হাজার ১শ’ ৬৫টি প্রািনেে নর্দ্যালয় েরোনরেরণ েন্বর র্াওয়ার ৪০ র্ির পর আোন্বের 

েরোরই ২০১৩ োন্বল দেন্বশর ২৬ হাজার ১শত ৯৩টি দর্েরোনর প্রািনেে নর্দ্যালয় জাতীয়েরণ েন্বরন্বি। এেই েন্বঙ্গ এের্ 

নর্দ্যালন্বয়র ১ লাখ ৩ হাজার ৮৪৫ জন নশক্ষন্বের িাকুনর েরোনরেরণ েন্বরনি। অতীন্বত অন্বনে েরোর নিল। দেউ এ নর্ষন্বয় 

ভূনেো রান্বখনন। 

এিাড়া গত োন্বড় ৭ র্িন্বর আেরা প্রািনেে ও োধ্যনেে নর্দ্যালয় পর্ বান্বয় প্রায় ৬৩ হাজার নশক্ষে ননন্বয়াগ নেন্বয়ন্বি। 

দেন্বশর োধ্যনেে পর্ বান্বয়র স্কুলেমূন্বহ ২৩ হাজার ৩৩১টি োনল্টনেনডয়া ক্লােরুে িাপন েরা হন্বয়ন্বি। ‘আইনেটির 

োধ্যন্বে োধ্যনেে ও উচ্চ োধ্যনেে স্তন্বর নশক্ষার প্রিলন প্রেল্প পর্ বায়-২ এর আওতায় আরও ৩১ হাজার ৩৪০টি নশক্ষা 

প্রনতষ্ঠান্বন োনল্টনেনডয়া ক্লােরুে প্রনতষ্ঠা েরা হন্বর্। আেরা পর্ বায়ক্রন্বে দেন্বশর েেল স্কুন্বল োনল্টনেনডয়া দেণীেক্ষ িাপন 

েরর্। 

আেরা অনলাইন্বন ভনতব প্রনক্রয়া প্রর্তবন েন্বরনি। ননধ বানরত েেন্বয় এে.এে.নে ও এইি.এে.নে পরীক্ষা িহণ ও ৬০ 

নেন্বনর েন্বধ্য ফলাফল প্রোশ র্তবোন েরোন্বরর এেটি অন্যতে অজবন। 



 

আেরা প্রনশক্ষণন্বে নর্ন্বশষ গুরুত্ব নেন্বয়নি। ২০০৯ দিন্বে এ পর্ বন্ত ১৪ লাখ ৯৭ হাজার ২৮৭ জন নশক্ষেন্বে নর্নভন্ন 

ধরন্বণর প্রনশক্ষণ প্রোন েরা হন্বয়ন্বি। এরেন্বধ্য োধ্যনেে ও উচ্চ নশক্ষা অনধেপ্তর ৪ লাখ ১৫ হাজার ৬৩৩ জন নশক্ষেন্বে তথ্য-

প্রযুনির উপর প্রনশক্ষণ নেন্বয়ন্বি। ২৪ হাজার ২০২ জন নশক্ষেন্বে নডনজটাল েনন্বটন্ট জ্তরী নর্ষয়ে প্রনশক্ষণ প্রোন েরা 

হন্বয়ন্বি। 

আেরা ২৪০টি দর্েরোনর োধ্যনেে নর্দ্যালয়ন্বে েন্বডল নর্দ্যালন্বয় রূপান্তর েন্বরনি। ঢাো েহানগরীন্বত নতুন ১০টি 

েরোনর োধ্যনেে নর্দ্যালয় ও ৪টি েরোনর েহানর্দ্যালয় প্রনতষ্ঠা েন্বরনি। ১ হাজার ২৩৩টি দর্েরোনর েন্বলন্বজর নর্নভন্ন 

দভৌত ও অর্োঠান্বোগত উন্নয়ন োজ েরা হন্বয়ন্বি। দজলা েেন্বরর অর্নিত েরোনর দপাস্ট িাজুন্বয়ট েন্বলজেমূন্বহর উন্নয়ন্বন 

আেরা ব্যাপে পেন্বক্ষপ ননন্বয়নি। 

নতন পার্ বতৈ দজলার ১৩টি উপন্বজলা েেন্বরর ১৯টি েরেনর র্ালে ও র্ানলো নর্দ্যালন্বয় আর্ানেে ভর্ন িাপন েরার 

প্রেল্প আেরা হান্বত ননন্বয়নি। এিাড়া এই নতন পার্ বতৈ দজলায় ১৩টি েম্পূণ ব নতুন আর্ানেে নর্দ্যালয় িাপন েরা হন্বর্। 

অটিনস্টে নশভেন্বের নশক্ষার সুন্বর্াগ নননিত েরার জন্য এেটি পূণ বাঙ্গ অটিনস্টে এোন্বডনে িাপন্বনর প্রনক্রয়া িলোন 

রন্বয়ন্বি। 

দর্ ের্ উপন্বজলায় েরোনর স্কুল র্া েন্বলজ নাই দেের্ উপন্বজলায় আেরা েরোনর স্কুল ও েন্বলজ িাপন েরর্। 

এিাড়া প্রনতটি দজলায় এেটি েন্বর েরোনর র্া দর্েরোনর নর্শ্বনর্দ্যালয় িাপন্বনর পনরেল্পনাও আোন্বের রন্বয়ন্বি। 

সুনধেন্ডলী, 

আেরা ২০১৩ োন্বল দেন্বশ প্রিের্ান্বরর েত সৃজনশীল দেধা অন্বেষণ প্রনতন্বর্ানগতার আন্বয়াজন েনর। ৬ষ্ঠ দিন্বে দ্বােশ 

দেনণ পর্ বান্বয়র নশক্ষািীন্বের প্রনতন্বর্ানগতার োধ্যন্বে জাতীয় পর্ বান্বয় ‘র্িন্বরর দেরা দেধার্ী’ ননর্ বািন েরা হয়। এ প্রনতন্বর্ানগতার 

োধ্যন্বে দেন্বশর আনান্বি োনান্বি িনড়ন্বয় িাো সুপ্ত প্রনতভা নর্েনশত হন্বছা । নশক্ষািীন্বের োন্বঝ দৃঢ় আিা ও র্নলষ্ঠ দনতৃত্ব জ্তনর 

হন্বছা ।  

নশক্ষান্বক্ষন্বত্র শহর ও িান্বের জ্র্ষম্য দূর হন্বছা । ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬ োন্বল ধারার্ানহেভান্বর্ এ 

প্রনতন্বর্ানগতার আন্বয়াজন্বনর ফন্বল এটি আজ এেটি উৎেন্বর্ রূপ ননন্বয়ন্বি। এই অনন্য োধারণ দেধা অন্বেষন্বণর োজ চিিারুরূন্বপ 

েরার জন্য নশক্ষা েন্ত্রণালয়েহ েংনিষ্ট েেলন্বে আর্ারও ধন্যর্াে জানাই। 

আেরা িাই, প্রনতটি নশক্ষািী এেনভান্বর্ গন্বড় উঠুে র্ান্বত দে েে বজীর্ন্বন ননজ েক্ষতা, দেধা, স্বেীয়তা ও 

সৃজনশীলতার িাপ রাখন্বত পান্বর। দর্ দোন িৈান্বলন্বের দোোনর্লা েরন্বত পান্বর। 

 আেরা প্রনতটি দেক্টন্বর র্াংলান্বেশন্বে োেন্বনর নেন্বে এনগন্বয় নননছা । োিানপছু গড় আয় ১ হাজার ৪৬৬ ডলার। 

োনরন্বদ্রৈর হার েন্বে এখন ২২.৪ শতাংশ। ৫ দোটি োনুষ ননম্ন আয় দিন্বে েধ্য আন্বয়র স্তন্বর উন্নীত হন্বয়ন্বি। আেরা ইন্বতােন্বধ্য 

ননম্ন-েধ্যে আন্বয়র দেন্বশ উন্নীত হন্বয়নি। আোন্বের লক্ষৈ ২০২১ োন্বল েধ্যে ও ২০৪১ োন্বল উন্নত ধনী দেন্বশ পনরণত হওয়া। 

উন্নয়ন্বনর এই ধারান্বে এনগন্বয় ননন্বত আজ ের্ন্বিন্বয় দর্নশ প্রন্বয়াজন দেধার্ীন্বের। আনে আশা েনর, সৃজনশীল দেধা 

অন্বেষণ প্রনতন্বর্ানগতায় দেশন্বেরা এই দেধার্ীগণ র্াংলান্বেশন্বে আরও োেন্বনর নেন্বে এনগন্বয় ননন্বর্। জানতর নপতার দোনার 

র্াংলা গড়ন্বত অর্োন রাখন্বর্। 

দেধার জয় দহাে, দেধার্ীরা এনগন্বয় র্াে - এ আশার্াে ব্যি েন্বর েেলন্বে আর্ারও ধন্যর্াে জাননন্বয় আনে আোর 

র্িব্য এখান্বনই দশষ েরনি। 

দখাো হান্বফজ। 

জয় র্াংলা, জয় র্ঙ্গর্ন্ধু 

র্াংলান্বেশ নিরজীর্ী দহাে। 

… 


