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ত্তবসত্তমল্লোত্তহর রোহমোত্তনর রোত্তহম 

 

ত্তপ্রয় সহকমীবৃন্দ, 

বৃত্তিপ্রোপ্ত ত্তেক্ষোর্থী ণ, 

সুত্তধমন্ডেী, 

আসসোেোমু আেোইকুম। 

সমতলের ক্ষুদ্র নৃল োষ্ঠীভুক্ত মমধোবী ছোত্র-ছোত্রীলের মোলে বৃত্তি প্রেোন অনুষ্ঠোলন উপত্তিত সকেলক আত্তম শুলেচ্ছো 

জোনোত্তচ্ছ। বৃত্তিপ্রোপ্ত ছোত্র-ছোত্রীলের অত্তেনন্দন জোনোত্তচ্ছ। সকেলক ইংলরত্তজ নববলষ যর শুলেচ্ছো।  

আবহমোন কোে ধলর ত্তবত্তেন্ন ধম য, বণ য ও ম োষ্ঠীর মোনুষ এলেলের সোংস্কৃত্ততক ঐত্ততহযলক সমুন্নত মরলখলছ। মেলে ক্ষুদ্র 

নৃল োষ্ঠীর সংখ্যো ৩০ েক্ষ ৮৭ হোজোর র্ো মমোট জনসংখ্যোর ১.০৪ েতোংে। এর মলে ১৫ েক্ষ ৮৭ হোজোর পোব যতয চট্টগ্রোলম এবং    

১৫ েক্ষ সমতলে বসবোস করলছন। 

ত্তবলেষ সোংস্কৃত্ততক ঐত্ততহযমত্তন্ডত এই জনল োষ্ঠীর স্নোতক ও স্নোতলকোির পর্ যোলয় অেয়নরত মমধোবী ত্তেক্ষোর্থীলের 

মোলে এ বৃত্তি প্রেোন করো হলচ্ছ। আত্তম বৃত্তিপ্রোপ্তলের অত্তেনন্দন জোনোত্তচ্ছ। আমোর প্রতযোেো, এ কম যসূত্তচ ক্ষুদ্র নৃল োষ্ঠীভুক্ত ছোত্র-

ছোত্রীলের উচ্চ ত্তেক্ষোর পর্থলক আরও প্রসোত্তরত করলব।  

সুত্তধমন্ডেী, 

সব যকোলের সব যলেষ্ঠ বোঙোত্তে, জোত্ততর ত্তপতো বঙ্গবন্ধু মেখ মুত্তজবুর রহমোন ত্তেক্ষোখোতলক সবলচলয় মবেী গুরুত্ব 

ত্তেলয়ত্তছলেন। ত্ততত্তন ১৯৭২ সোলে কুেরত-ই-খুেো ত্তেক্ষো কত্তমেন  ঠন কলরন। ত্ততত্তন ৩৬ হোজোর ১৬৫টি প্রোর্থত্তমক ত্তবদ্যোেয় 

জোতীয়করণ এবং ১ েোখ ৫৭ হোজোর ৭২৪ জন ত্তেক্ষলকর পে সরকোত্তর কলরন। হোজোর হোজোর ত্তবধ্বস্ত, পুত্তিলয় মেওয়ো স্কুে-

কলেজ পুন যঠন কলরন। নতুন নতুন ত্তবদ্যোেয় ও কলেজ েবন ত্তনম যোণ কলরন। মোদ্রোসো মবোর্ য  ঠন এবং কোত্তর ত্তর ও বৃত্তিমূেক 

ত্তেক্ষোর প্রসোলর ব্যোপক উলদ্যো  গ্রহণ কলরন। 

জোত্ততর ত্তপতো ১৯৭৩ সোলে ত্তবশ্বত্তবদ্যোেয় মঞ্জুরী কত্তমেন প্রত্ততষ্ঠো কলরন। মেলে ত্তবজ্ঞোনমনস্ক, উচ্চত্তেত্তক্ষত একটি 

মমধোবী প্রজন্ম  লি তুেলত জোত্ততর ত্তপতো তাঁর সোলি ত্ততন বছলরর সরকোলর ব্যোপক কম যসূত্তচ হোলত মনন।  

ত্তকন্তু ১৯৭৫ সোলের ১৫ আ স্ট জোত্ততর ত্তপতোলক সপত্তরবোলর ত্তনম যমেোলব হতযোর পর স্বৈরোচোরী সরকোরগুলেো ত্তেক্ষোর 

উন্নয়লন জোত্ততর ত্তপতোর মনওয়ো মকোন পেলক্ষপই আর অব্যোহত রোলখত্তন। ৭৫ পরবতী অববধ ক্ষমতো েখেকোরীরো ত্তেক্ষোখোলত 

ত্তনলয় আলস ব্যোপক স্বনরোজয, অত্তনয়ম, দুনীত্তত, নকে আর অব্যবিোপনো। মেলের ত্তেক্ষোব্যবিো ত্তবপর্ যস্ত হলয় পলি। ত্তেক্ষোর মোন 

ক্রমে ত্তনম্নমুখী হয়।  

সুত্তধবৃন্দ, 

আমরো ১৯৯৬ সোলে সরকোর  ঠন কলর মেলের ত্তেক্ষো খোতলক মঢলে সোজোই। মেলের ত্তপত্তছলয় পিো ও অনগ্রসর 

জনল োষ্ঠীর ত্তেক্ষোসহ সোমত্তগ্রক উন্নয়লন ত্তবত্তেন্নমুখী কম যসূত্তচ গ্রহণ কত্তর। এরই অংে ত্তহলসলব ১৯৯৬ সোলে প্রধোনমন্ত্রীর কোর্ যোেয় 

হলত ‘‘ত্তবলেষ এেোকোর জন্য উন্নয়ন সহোয়তো (পোব যতয চট্টগ্রোম ব্যতীত)’’ কম যসূত্তচ গ্রহণ করো হয়। সমতলের ক্ষুদ্র নৃল োষ্ঠীলের 

সোমোত্তজক, সোংস্কৃত্ততক, অর্থ যবনত্ততক ও ত্তেক্ষো ত উন্নয়ন ত্বরোত্তিত করোই ত্তছে এ কম যসূত্তচর মূে েক্ষয। 

২০০১ সোলে ত্তবএনত্তপ-জোমোত মজোট ক্ষমতোয় আসলে আমোলের মনওয়ো অসংখ্য উন্নয়ন কম যসূত্তচর মলতো এই কম যসূত্তচও 

িত্তবর হলয় র্োয়। ত্তেক্ষোখোলত ত্তবএনত্তপ-জোমোত সরকোলরর উেোসীনতো ও অব্যোহত দুনীত্ততর কোরলণ ২০০১-২০০৬ মময়োলে 

সোক্ষরতোর হোর কলম োঁিোয় ৪৫ েতোংলে। অর্থচ ১৯৯৬-২০০১ মময়োলে আমরো সোক্ষরতোর হোর ৬৫ েতোংলে উন্নীত 

কলরত্তছেোম। এ ত্তবেোে অজযলনর সম্মোনজনক ৈীকৃত্ততৈরূপ বোংেোলেে ‘ইউলনলস্কো সোক্ষরতো পুরস্কোর ১৯৯৮’ েোে কলর। ২০০৯ 

সোলে সরকোর  ঠলনর পর আমোলের মচষ্টোর ফলে তো এখন আবোর মবলি োঁত্তিলয়লছ ৭১ েতোংলে। 



 

 ২০০৯ সোলে সরকোর  ঠলনর পর আমরো সমতলের ক্ষুদ্র নৃল োষ্ঠীর উন্নয়ন সহোয়তো কম যসূত্তচটি আবোর চোলু কত্তর। এ 

কম যসূত্তচর আওতোয় প্রত্ততবছর মমধোবী ত্তেক্ষোর্থীলের বৃত্তি মেওয়ো হলচ্ছ।  ত অর্থ য বছলর ১১৭ জন ছোত্র-ছোত্রীলক ২২ েক্ষ টোকো বৃত্তি 

প্রেোন করো হলয়লছ। এবছর ৩৬০ জন ছোত্র-ছোত্রীলক ৭০ েক্ষ টোকো বৃত্তি প্রেোন করো হলচ্ছ। বৃত্তির পত্তরমোণ ২৫ হোজোর টোকো। এ 

কোর্ যক্রম অব্যোহত র্থোকলব এবং েত্তবষ্যলত টোকোর অংক ও ত্তেক্ষোর্থীর সংখ্যো আরও বৃত্তি করো হলব। 

আমরো মেলের ত্তবত্তেন্ন ক্ষুদ্র নৃল োষ্ঠী ও সম্প্রেোলয়র সোংস্কৃত্ততক ঐত্ততহয সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও ত্তবকোলের েলক্ষয ‘‘ক্ষুদ্র নৃ-

ম োষ্ঠী সোংস্কৃত্ততক প্রত্ততষ্ঠোন আইন, ২০১০’’ প্রণয়ন কলরত্তছ। সংস্কৃত্তত ত্তবষয়ক মন্ত্রণোেয় এ আইলনর আওতোয় ত্তবত্তেন্ন 

উন্নয়নমূেক কম যসূত্তচ বোস্তবোয়ন করলছ। ইলতোপূলব য জোরীকৃত ম লজলট সমতলের বোে পিো ক্ষুদ্র নৃল োষ্ঠীলের অন্তভু যক্ত করোর জন্য 

তোত্তেকো সম্প্রসোরলণর কোজ চেলছ।  

প্রধোনমন্ত্রীর কোর্ যোেয় হলত ক্ষুদ্র নৃল োষ্ঠীভুক্ত ২৭টি মজেোর গ্রোম পর্ যোলয় ২৭টি কত্তিউটোর প্রত্তেক্ষণ মকন্দ্র িোপন করো 

হলয়লছ। এসকে মকন্দ্র মর্থলক এ পর্ যন্ত ১৪ হোজোর ৫০০ ত্তেক্ষোর্থী প্রত্তেক্ষণ গ্রহণ কলরলছ। অবত্তেষ্ট মজেোগুলেোলতও গ্রোম পর্ যোলয় 

১টি কলর কত্তিউটোর প্রত্তেক্ষণ মকন্দ্র িোপন করো হলব। 

সমতলের ক্ষুদ্র নৃল োষ্ঠীলের জীবনমোলনর িোয়ী উন্নয়লন ২৫০টি উপলজেোয় ৪০ মকোটি টোকো ব্যলয় ৩২০টি বৃহৎ 

আকোলরর আয়বধ যনমূেক প্রকল্প গ্রহণ করো হলয়লছ। প্রোর্থত্তমকেোলব ৫ মকোটি টোকো ত্তেলয় কম যসূত্তচর কোজ শুরু করো হলেও প্রত্তত 

বছলর বরোদ্দ বৃত্তি করো হলচ্ছ। 

পোব যতয চট্টগ্রোলমর ক্ষুদ্র নৃল োষ্ঠীলের িোয়ী েোত্তন্ত ও মটকসই উন্নয়লনর েলক্ষয আওয়োমী েী  সরকোলরর আমলেই ১৯৯৭ 

সোলের ২ ত্তর্লসম্বর েোত্তন্ত চুত্তক্ত ৈোক্ষত্তরত হয়। আমরো পোব যতয চুত্তক্তর আলেোলক পোব যতয চট্টগ্রোম ত্তবষয়ক মন্ত্রণোেয় ও পোব যতয 

চট্টগ্রোম মজেো পত্তরষে  ঠন কলরত্তছ। এ অঞ্চলের ত্তেক্ষো, ৈোিয, ত্তবদুযৎ, মর্ো োলর্ো , অবকোঠোলমো, মমোবোইে মনটওয়োকযসহ সকে 

খোলতর উন্নয়লন ব্যোপক কম যসূত্তচ বোস্তবোয়ন করো হলচ্ছ। ভূত্তম ত্তবষয়ক ত্তবলরোধ ত্তনষ্পত্তির উলদ্যো  মনওয়ো হলয়লছ। পোব যতয 

মজেোসমূলহর স্বনসত্ত যক মসৌন্দর্ য সমুন্নত রোখো ও পর্ যটন ত্তেলল্পর প্রসোলরও আমরো নোনোমুখী উলদ্যো  ত্তনলয়ত্তছ। আজ পোব যতয 

মজেোসমূহ মেলের সোত্তব যক উন্নয়ন অগ্রর্োত্রোয় সম-অংেীেোর। 

সুত্তধমন্ডেী, 

 ত সোত বছলর আমরো মেলের ত্তেক্ষোখোলত আমূে পত্তরবতযন এলনত্তছ। আমরো একটি সব যজন ৈীকৃত জোতীয় ত্তেক্ষোনীত্তত 

প্রণয়ন কলরত্তছ। জোতীয় বোলজলট ত্তেক্ষোলক সলব যোচ্চ অগ্রোত্তধকোর মেওয়ো হলয়লছ। 

বছলরর শুরুলত প্রোর্থত্তমক মর্থলক মোেত্তমক পর্ যন্ত ত্তবনোমূলে ত্তেক্ষোর্থীলের নতুন পোঠ্য বই মেওয়ো হলচ্ছ। এবছর পলহেো 

জোনুয়োত্তর মমোট ৩৩ মকোটি ৩৭ েক্ষ ৬২ হোজোর ৭৭২টি বই ত্তবতরণ করো হলয়লছ। ২০১০ মর্থলক ২০১৬ পর্ যন্ত প্রোয় ১৯৩ মকোটি বই 

ত্তবতরণ করো হলয়লছ। ত্তবলশ্বর মকোন মেলে এলতো বই ত্তবনোমূলে ত্তবতরলণর মকোন মরকর্ য মনই। ত্তনত্তে যষ্ট সমলয় মজএসত্তস, মজত্তর্ত্তস, 

এসএসত্তস ও এইচএসত্তস পরীক্ষো শুরু হলচ্ছ। ৬০ ত্তেলনর মলে ফে প্রকোে করো হলচ্ছ। ত্তেক্ষোর্থীলের বৃত্তি/উপবৃত্তি মেওয়ো হলচ্ছ। 

উচ্চত্তেক্ষোর প্রসোলর আমরো মেলের প্রতযন্ত অঞ্চলে ত্তবজ্ঞোন ও প্রযুত্তক্ত ত্তবশ্বত্তবদ্যোেয় িোপলনর উলদ্যো  ত্তনলয়ত্তছ। নতুন ৯টি 

পোবত্তেক ত্তবশ্বত্তবদ্যোেয় প্রত্ততষ্ঠো করো হলয়লছ। ২৮টি মবসরকোত্তর ত্তবশ্বত্তবদ্যোেলয়র অনুলমোেন মেওয়ো হলয়লছ। মেলে বতযমোলন 

৩৮টি পোবত্তেক ত্তবশ্বত্তবদ্যোেয় এবং ৮৫টি মবসরকোত্তর ত্তবশ্বত্তবদ্যোেয় রলয়লছ। আমরো মবসরকোত্তর ত্তবশ্বত্তবদ্যোেয় আইন ২০১০ 

প্রণয়ন কলরত্তছ। 

আমরো এক হোজোর মকোটি টোকো সীর্ মোত্তন ত্তেলয় প্রধোনমন্ত্রীর ত্তেক্ষো সহোয়তো ট্রোস্ট ফোন্ড  ঠন কলরত্তছ। মসোস্যোে 

কলপ যোলরট মসক্টর মর্থলকও এ তহত্তবলে অর্থ য সংগ্রহ করো হলচ্ছ। 

বোংেোলেলে ৮ বছর আল  ত্তবশ্বত্তবদ্যোেয় পর্ যোলয় ছোত্র-ছোত্রীর সংখ্যো ত্তছে আট েোখ। আজ মসই সংখ্যো ৩০ েোখ 

ছোত্তিলয় ম লছ। এ অজযন সম্ভব হলয়লছ ত্তেক্ষোখোলত আমোলের সরকোলরর দৃঢ়, বত্তেষ্ঠ ও সুদূরপ্রসোরী নীত্তত ও পেলক্ষপ গ্রহণ এবং 

বোস্তবোয়লনর ফলে।  

আমরো সকে মক্ষলত্র  লবষণোলক উৎসোত্তহত করত্তছ।  লবষণোয় বরোদ্দ বৃত্তি কলরত্তছ। ত্তেক্ষোখোলত তথ্য-প্রযুত্তক্তর ব্যোপক 

ব্যবহোলরর ফলে আমোলের ত্তেক্ষোর্থীরো সমসোমত্তয়ক ত্তবলশ্বর সোলর্থ তোে ত্তমত্তেলয় এত্ত লয় চেলছ। 

সুত্তধমন্ডেী, 

বোংেোলেে আজ উন্নয়লনর মরোে মলর্ে। ত্তেক্ষোর পোেোপোত্তে কৃত্তষ, ৈোিয, মর্ো োলর্ো , তথ্য-প্রযুত্তক্ত, ত্তেল্প, গ্রোমীণ 

উন্নয়ন, স্ববলেত্তেক সিকযসহ প্রত্ততটি মসক্টলর  ত সোত বছলর আমরো ব্যোপক উন্নয়ন কম যকো- বোস্তবোয়ন কলরত্তছ। আমোলের 



 

মোর্থোত্তপছু আয় মবলি োঁত্তিলয়লছ ১ হোজোর ৩১৪ মোত্তকযন র্েোলর। ত্তবশ্বমন্দো সলেও ত্তজত্তর্ত্তপ’র প্রবৃত্তি ৬ েতোংলের উপলর ধলর 

রোখলত মপলরত্তছ। আর্থ য-সোমোত্তজক উন্নয়ন সূচলক বোংেোলেে ত্তবলশ্বর বহু উন্নত মেলের তুেনোয় েোলেো করলছ। েত্তক্ষণ এত্তেয়ো এবং 

সোকযভুক্ত মেেগুলেোর মলে অলনক মক্ষলত্র আমোলের অবিোন েীলষ য। 

বৃত্তিপ্রোপ্ত ত্তেক্ষোর্থী ণ, 

 আমোর প্রতযোেো মতোমরো সকলেই এলককটি উজ্জ্বে নক্ষত্র ত্তহলসলব  লি উঠলব। মেেলপ্রম ও মহোন মুত্তক্তযুলির 

মচতনোলক সবোর  উলধ্বয িোন ত্তেলত হলব। মুসত্তেম, ত্তহন্দু, মবৌি, খ্রীস্টোনসহ সকে সম্প্রেোয় ও জোত্তত ম োষ্ঠী ত্তমলে আমরো 

এলেেলক ৈোধীন কলরত্তছ। মহোন মুত্তক্তযুলি ৩০ েোখ মোনুষ েহীে হলয়লছন। ২ েোখ মো-মবোন ত্তনর্ যোত্ততত হলয়লছন। এ অমূে 

তযোল র ত্তবত্তনমলয় আমরো অজযন কলরত্তছ ৈোধীন ৈোব যলেৌম বোংেোলেে। মতোমোলের মমধো ও জ্ঞোলনর সলব যোচ্চ ব্যবহোলরর মোেলম 

এলেলের উন্নয়ন অগ্রর্োত্রোলক ধলর রোখলব। জোত্ততর ত্তপতোর অসমোপ্ত কোজ সমোপ্ত করোর মোেলম বোংেোলেেলক তাঁর ৈলের 

মসোনোর বোংেোয় পত্তরণত করলব। 

 আত্তম বৃত্তিপ্রোপ্ত মমধোবী ছোত্র-ছোত্রীলের আবোরও অত্তেনন্দন জোনোত্তচ্ছ। উপত্তিত সকেলক আবোরও ধন্যবোে জোত্তনলয় 

আমোর বক্তব্য এখোলনই মেষ করত্তছ। 

মখোেো হোলফজ। 

জয় বোংেো, জয় বঙ্গবন্ধু 

 বোংেোলেে ত্তচরজীবী মহোক। 

... 


