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ভাষণ  

 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী  

 

শিখ হামসনা  
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মবসমিল্লামহর রাহিামনর রামহি  

 

সম্মামনত সভা মত,  

সহকিীবৃন্দ,  

উন্নয়ন সহদ্ াগী সংস্থাসমূদ্হর প্রমতমনমধবৃন্দ,  

প্রাথমিক মবদ্যালদ্য়র সম্মামনত মিক্ষকবৃন্দ,  

শ াট্ট শসানািমণরা  

এবং  

সুমধবৃন্দ।  

 

আসসালামু আলাইকুি।  

 

এবাদ্রর জাতীয় মিক্ষা সপ্তাদ্হর মূল প্রমত াদ্য ‘‘জামতর জন্য অহংকার, একিত ভাগ মিক্ষার হার।'' এ শলাগানদ্ক ধারণ 

কদ্র আদ্য়ামজত ‘জাতীয় প্রাথমিক মিক্ষা সপ্তাহ-২০১২'-এর উদ্বাধন অনুষ্ঠাদ্ন আ নাদ্ের িাদ্ে উ মস্থত হদ্ত শ দ্র আমি অতযন্ত 

আনমন্দত।  

আিরা সবাই জামন একটি উন্নত, সুখী, সমৃদ্ধ শেি গড়দ্ত সব বাদ্ে প্রদ্য়াজন একটি সুমিমক্ষত জামত। মিক্ষাদ্ক্ষদ্ে মবমভন্ন 

অঙ্গীকার বাসত্মবায়দ্নর িাধ্যদ্ি একটি আধুমনক প্রযুমিমনভবর জামত গঠদ্নর প্রতযদ্য় বতবিান সরকার কাজ কদ্র  াদ্ে। প্রাথমিক 

মিক্ষা এর শসা ান। প্রমতটি মিশুর িারীমরক ও িানমসক মবকাদ্ির প্রথি   বায়ই হদ্ে প্রাথমিক মিক্ষা। শেদ্ির প্রমতটি মিশুর জন্য 

মিক্ষা সুমনমিত করা আিাদ্ের সকদ্লর  মবে োময়ত্ব।  

            জামতর ম তা বঙ্গবন্ধু শিখ মুমজবুর রহিান এ লদ্ক্ষয প্রাথমিক মিক্ষাদ্ক সাংমবধামনক বাধ্যতার আওতায় আদ্নন। মতমন 

সকল প্রাথমিক মবদ্যালয় ও মিক্ষকদ্ের চাকুরী জাতীয়করণ কদ্রন।  

উ মস্থত সুমধিন্ডলী,  

বতবিান প্রাথমিক মিক্ষা  মরকল্পনায় ব দ্রর শুরুদ্তই মিক্ষাথীদ্ের মবনামূদ্ে নতুন ৯ শকাটি ৯ লক্ষ ৮৯ হাজার ২ িত 

ম য়ানববইটি মবমভন্ন মবষদ্য়র  াঠ্যপুস্তক প্রোন করা হদ্য়দ্ । ইংদ্রজী িাধ্যদ্ির ২ লক্ষ ৬৮ হাজার ৫ িত বই শেয়া হদ্য়দ্ । প্রাক-

প্রাথমিক মিক্ষা, একীভূত মিক্ষা, শজন্ডার সিতা, োমরদ্র ীমড়ত এলাকায় স্কুল মিমিং কি বসূমচ, উ বৃমি প্রকল্প সম্প্রসারণ, প্রাথমিক 

মিক্ষা সিা নী  রীক্ষা,  াবমলক প্রাইদ্ভট  াট বনারিী   দ্ধমত ও  মিমজটালাইজি ই-বুক প্রবতবন করা হদ্য়দ্ ।  

এ সকল কা বক্রি উদ্ল্লখদ্ াগ্য সািদ্ের সাদ্থ অব্যাহতভাদ্ব সম্পন্ন করায় সংমলষ্ট সকলদ্ক আমি ধন্যবাে জানাই।  



একটি সিমিত ও যুদ্গা দ্ াগী মিক্ষানীমত ইদ্তািদ্ধ্যই জাতীয় সংসদ্ে  াি হদ্য়দ্ । এর সিল বাস্তবায়ন এখন সিদ্য়র 

ব্যা ার িাে। আিরা চাই আিাদ্ের আগািী প্রজদ্ের উজ্জ্বল ভমবষ্যৎ। নতুন প্রজেদ্ক এ লদ্ক্ষয সঠিক ও িানসম্মত প্রাথমিক 

মিক্ষায় মিমক্ষত করা অ মরহা ব। এজন্য ইদ্তািদ্ধ্য ২০১১ সাদ্ল মবদ্যালয় গিদ্না দ্ াগী প্রায় িতভাগ মিশুদ্ক মবদ্যালদ্য় ভমতব 

মনমিত করা হদ্য়দ্ ।  তাদ্েরদ্ক িানসম্মত প্রাথমিক মিক্ষা প্রোনসহ আগািী ২০১৪ সাদ্লর িদ্ধ্য শেিদ্ক মনরক্ষরমুি করায় 

আিরা িতভাগ আিাবােী।  

সিদ্বত সুমধ,  

আিাদ্ের সরকার ক্ষিতায় এদ্স মবগত ৩ ব দ্র মবদ্যালয় গিদ্না দ্ াগী ৯৯ েিমিক চার সাত ভাগ মিশুদ্ক প্রামতষ্ঠামনক 

মিক্ষার আওতায় এদ্নদ্ । প্রাথমিক মিক্ষাদ্ক গমতিীল করদ্ত শেদ্ির সকল প্রাথমিক মবদ্যালদ্য়র প্রমত শেণীদ্ত  াে- ােীদ্ের 

সাদ্থ মিক্ষদ্কর অনু াত কমিদ্য় আনদ্ত পঁয়তামল্লি হাজার মিক্ষদ্কর অমতমরি  ে সৃমষ্ট করা হদ্য়দ্ । নতুন ও মবমভন্ন কযাটাগমরর 

শূন্য দ্ে শিাট ষাট হাজার নয়ি শততামল্লি জন মিক্ষকদ্ক মনদ্য়াগ শেয়া হদ্য়দ্ । বাকী  েগুদ্লা পূরদ্ণর লদ্ক্ষয প্রমক্রয়া চলদ্ ।  

সম্মামনত সুমধ,  

বতবিান সরকার নারীর ক্ষিতায়দ্নর জন্য কাজ করদ্ । নারীদ্ের স্বাক্ষর ও কি বমুখী মিক্ষায় মিমক্ষত কদ্র শতালার লদ্ক্ষয 

মবমভন্ন কি বসূমচ বাস্তবাময়ত হদ্ে। সরকাদ্রর  ািা ামি মবমভন্ন শবসরকামর সংস্থাও এ কাদ্জ  মরপূরক ভূমিকা  ালন করদ্ । 

প্রাথমিক মবদ্যালদ্য় মিক্ষক মনদ্য়াদ্গর শক্ষদ্ে িতকরা ৬০ ভাগ িমহলা মিক্ষক মনদ্য়াদ্গর শকাটা মনধ বামরত রদ্য়দ্ ,  া শিদ্য়দ্ের 

মিক্ষা লাদ্ভ উৎসামহত কদ্র আসদ্ ।  

মবদ্যালয়   বাদ্য় মলঙ্গ ববষম্য দূরীকরদ্ণ একীভূত মিক্ষা মবষদ্য় সকলদ্ক সদ্চতন কদ্র শতালা, মবদ্যালদ্য় উ বৃমি প্রামপ্তর 

শক্ষদ্ে শিদ্য়দ্ের অোমধকার প্রোনসহ মকদ্িারীদ্ের মিক্ষালাদ্ভ সুদ্ াগ প্রোন, শিদ্য়দ্ের জন্য পৃথক মিক্ষাদ্কন্দ্র স্থা ন ইতযামে 

কা বক্রি বাস্তবাময়ত হদ্ে।  

সুমধিন্ডলী,  

২০০১ সাদ্ল আিরা স্বাক্ষরতার হার ৬৫.৫ িতাংি শরদ্খ মগদ্য়ম লাি।  া চার েলীয় শজাদ্টর উোমসকতা, অবদ্হলা, 

দুনীমত ও  মরকল্পনাহীনতায় ৪৭ ভাদ্গ শনদ্ি এদ্সম ল। আিরা তা পুনরায় িতকরা ৫৫ ভাদ্গ উন্নীত কদ্রম ।  

ঘদ্র ঘদ্র গৃহকিীদ্ক মিক্ষাোদ্ন কতবা-কেীদ্ের উবুদ্ধকরদ্ণর কাজটি আমি সব বোই কদ্র আসম । আমি আিা কমর, এ 

আহবাদ্ন আ নারা সকদ্লই সাড়া মেদ্বন।  ার  ার বামড়দ্ত ঘরগৃহস্থমলর কাদ্জ মনদ্য়ামজত মিশু মকদ্িারদ্ের মিক্ষার ব্যবস্থা 

করদ্বন। সুমবধা বমিত মিশুদ্ের স্বাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন করদ্ত বাংলাদ্েি  ােলীগ কিীগণ ইদ্তািদ্ধ্যই স্ব স্ব এলাকায় মিক্ষাোন 

কা বক্রি হাদ্ত মনদ্য়দ্ ন। আমি এজাতীয় উদ্দ্যাগদ্ক স্বাগত জানাই।  

আিাদ্ের সরকার প্রমতবমি ও অটিজি আক্রান্ত মিশুদ্ের মবদ্িষ ব্যবস্থায় মিক্ষা লাদ্ভর সুদ্ াগ সম্প্রসামরত কদ্রদ্ । 

প্রমতবিীদ্ের প্রমত সংদ্বেনিীল হদ্ত হদ্ব। মবিবান ব্যমিরাও এলাকায় মিক্ষা মবস্তার ও শি-মিল কা বক্রদ্ি সমৃ্পি হদ্য় 

সরকারদ্ক আরও শজার  েদ্ক্ষ  েহদ্ণ সহায়তা করদ্ত  াদ্রন।  

সকল ধি বাবলম্বী মিক্ষাথীর জন্য স্ব স্ব ধদ্ি বর মিক্ষক মনদ্য়াদ্গর ব্যবস্থা মনদ্য়ম । মূল বইদ্য়র  ড়ার আেহ বাড়াদ্ত 

বামণমজযক শকামচং, বাজাদ্র শনাট বই মনমষদ্ধ কদ্রম ।  রীক্ষমুমখ  াঠাভযাস নয় বরং ব রব্যাম   ড়াশুনায় উবুদ্ধকরার িত 

মিক্ষাসূচী আিরা প্রণয়ন কদ্রম ।  

ঢাকার বাইদ্রও মিক্ষাব্যবস্থাদ্ক িান সম্পন্ন, যুদ্গা দ্ াগী এবং অমভভাবদ্কর কাদ্  মনভবরদ্ াগ্য কদ্র তুলদ্ত আিরা 

ব্যবস্থা মনদ্য়ম । এ লদ্ক্ষয িাঠ প্রিাসনদ্ক প্রদ্য়াজনীয় মনদ্ে বি শেয়া হদ্য়দ্ ।  

মপ্রয় মিক্ষকবৃন্দ,  

মিশু মিক্ষাোদ্ন মনদ্য়ামজত মিক্ষকদ্ের োময়ত্ব অ মরসীি। আিাদ্ের মিক্ষাথীদ্ের  কা  শথদ্ক মিক্ষকদ্ের রূঢ় আচরণ, 

চমব বত চব বণ কদ্র  াঠ োন, শেণীকদ্ক্ষ উোসীনতা, প্রাইদ্ভদ্ট  াে- ােী টানার শচষ্টার অমভদ্ াগ  াওয়া নতুন মকছু নয়। এধরদ্ণর 

আচরণ  মরহার কদ্র মিক্ষকদ্কই শকািলিমত মিশুদ্ের অনুকরণীয় আেি ব হদ্ত হদ্ব। সকলদ্ক সিান শচাদ্খ শেখা ও আত্ম 

সম্মানদ্বাধ সম্পন্ন কদ্র গদ্ড় তুলদ্ত হদ্ব। তাহদ্লই অ দ্রর প্রমত েদ্ধািীল ও আিাবােী িানুষ মহদ্সদ্ব মিশুরা শবদ্ড় উঠদ্ত 

 ারদ্ব।  



আজকাল নীমতহীন মিক্ষক মকংবা স্কুল  মরচালনা  ষ বে মনদ্য় মবম ন্ন মকছু ঘটনা ঘটদ্ ।  াদ্ক প্রাধান্য মেদ্য় মিক্ষাদ্ক্ষদ্ে 

সরকাদ্রর সািেদ্ক প্রশ্নমবদ্ধ করার সুদ্ াগও শকউ শকউ মনদ্ে। গত ব র ঢাকার স্বনািধন্য স্কুদ্লর এক মিক্ষদ্কর মবরুদ্দ্ধ 

অিাজবনীয় অ রাদ্ধর অমভদ্ াগ উঠদ্ল সরকার দ্রুত ব্যবস্থা মনদ্য়দ্ । মিক্ষাথীদ্ক িামস্ত প্রোন আিরা আইন কদ্র মনমষদ্ধ কদ্রম ।  

স্কুল ম্যাদ্নমজং কমিটির অননকয ও ব্যবস্থা নার ব্যথ বতা মিক্ষাপ্রমতষ্ঠানদ্ক নাজুক কদ্র শেয়। সরকার মিক্ষাখাতদ্ক 

অোমধকার শেয়ার  ািা ামি এ সংক্রান্ত শ  শকান অমনয়ি-অব্যবস্থা নার মবষদ্য় সদ্ব বাচ্চ সতকব রদ্য়দ্ । কারও হঠকারীতায় শ ন 

মতল মতল কদ্র গদ্ড় ওঠা শকান প্রমতষ্ঠান ঝুমঁকর মুদ্খ না  দ্ড় তা শখয়াল রাখদ্ত হদ্ব।  

উ মস্থত সুমধিন্ডলী,             

আসুন, সবাই সমম্মমলতভাদ্ব-েল, িত, ধি ব, বণ ব মনমব বদ্িদ্ষ বতবিান সরকাদ্রর অঙ্গীকার প্রাথমিক মিক্ষাদ্ক্ষদ্ে িতভাগ 

ভমতব, েদ্র- ড়া শরাধ, িানসম্মত প্রাথমিক মিক্ষা মনমিতকরণ এবং শেি হদ্ত মনরক্ষরতাদ্ক মচরতদ্র মবোদ্য় অঙ্গীকারাবদ্ধ হই। 

একুি িতদ্কর সকল চযাদ্লঞ্জ শিাকামবলা কদ্র মবদ্ের বুদ্ক িাথা উঁচু কদ্র েঁড়াদ্ত সব বাত্মক সদ্চষ্ট থামক। আসুন সকদ্ল মিদ্ল 

শেদ্ির উন্নয়দ্ন কাজ কমর। ক্ষুধা-োমরদ্রয-মনরক্ষরতামুি জামতর ম তার স্বদ্ের শসানার বাংলা গদ্ড় তুমল।  

ভাল িলািলকারী  াে- ােীদ্ের  ািা ামি শখলাধূলা এবং মবমভন্ন সাংস্কৃমতক কি বকাদ্ন্ড মবজয়ীদ্ের আমি অমভনন্দন 

জানামে। মিক্ষাোদ্নর িহান শ িায় সিলতার জন্য পুরস্কার প্রাপ্ত মিক্ষকিন্ডলীদ্ক জানাই আিার উষ্ণ শুদ্ভো।  

সবাইদ্ক আবারও আন্তমরক ধন্যবাে জামনদ্য় আমি ‘‘জাতীয় প্রাথমিক মিক্ষা সপ্তাহ ২০১২'  এর শুভ উদ্বাধন শঘাষণা 

করম ।  

শখাো হাদ্িজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

 বাংলাদ্েি মচরজীবী শহাক।  

... 


