
প্রাথমিক ও িাধ্যমিক স্তরেে পাঠ্যপুস্তকসমূহ মিরে  

তৈমে ‘ই-বুক' - উরবাধি অনুষ্ঠাি  

 

ভাষণ  

 

িািিীে প্রধািিন্ত্রী  

 

শেখ হামসিা  

 

কেবী হল, প্রধািিন্ত্রীে কার্ যালে, েমববাে, ১১ তবোখ ১৪১৮, ২৪ এমপ্রল ২০১১  

 

মবসমিল্লামহে োহিামিে োমহি 

 

সহকিীবৃন্দ,  

ইউএিমিমপ ও উন্নেি সহরর্াগী প্রমৈমিমধবৃন্দ,  

উপমিৈ সুমধিন্ডলী।  

 

আসসালামু আলাইকুি।  

 

প্রাথমিক ও িাধ্যমিকস্তরেে পাঠ্যপুস্তরকে সিন্বরে তৈমে ‘ই-বুক' এে উরবাধি অনুষ্ঠারি সবাইরক আন্তমেক শুরভচ্ছা 

জািামচ্ছ।  

পাঠ্যপুস্তকরক আকষ যণীে, মিত্তাকষ যক এবং ফলপ্রসূ কোে জন্য প্রাথমিক ও িাধ্যমিকস্তরেে সকল পাঠ্যপুস্তক মিরে তৈমে 

কো হরেরে ‘ই-বুক'।  

মিব যািিী ইেরৈহারে মিমজটাল বাংলারেে প্রমৈষ্ঠাে শর্ অঙ্গীকাে আিো করেমে, আজরক ই-বুক িালুে িাধ্যরি ৈা আেও 

একধাপ এমগরে শগল।  

শকাি কােরণ শকাি মেক্ষাথী বই হামেরে শফলরল বা মবিষ্ট হরল িতুি করে বই সংগ্রহ কেরৈ অরিক ঝমি-ঝারিলা 

শপাহারৈ হে। এখি শথরক শর্ শকই এই ই-বুক শথরক শর্ শকাি মবষে িাউি-শলাি করে মিরৈ পােরবি।   

আিারেে শেরেে অরিক প্রবাসী ভাই-শবারিো ৈাঁরেে সন্তািরেে মবরেরে বাংলা িাধ্যরি পড়ারলখা কোরৈ িাি। মবরেষ 

করে প্রাথমিক মেক্ষা সিাপিী পেীক্ষা, শজএসমস এবং এসএসমস পেীক্ষাে র্াো অংেগ্রহণ করে থারক, ৈারেে বাংলা পাঠ্যপুস্তরকে 

েেকাে হে।  

এখি শথরক মবরেরে বাংলা িাধ্যরিে োত্র-োত্রীো অি-লাইরি ৈারেে িামহো অনুর্ােী ই-বুক শথরক প্ররোজিীে সহােৈা 

মিরৈ পােরব।  

মবমভন্ন সিরে শর্সকল পাঠ্যপুস্তক প্রণেি কো হরেরে শসগুরলা সঠিকভারব সংেক্ষণ কোে শকাি ব্যবিা শিই।  

এ উরযারগে ফরল সকল পাঠ্যপুস্তক মিরে একটি আকযাইভ তৈমে কো সম্ভব হরব। ভমবষ্যরৈ এই আকযাইভ মেক্ষক, মেক্ষা 

গরবষক, মেক্ষামবে, মেক্ষাক্রি মবরেষজ্ঞ এবং িীমৈ-মিধ যােকরেে জন্য ৈথ্যভান্ডাে মহরসরব কাজ কেরব।  

সুমধবৃন্দ,  

গুণগৈ মেক্ষা মবস্তারেে িাধ্যরি আিো েক্ষ িািবসম্পে গরড় তুলরৈ িাই। এ জন্য মেক্ষা ও মেখি ব্যবিাে আমূল 

পমেবৈযি আিা হরচ্ছ।  



আপিো জারিি, ইরৈািরধ্যই সকরলে িৈািরৈে মভমত্তরৈ আিো একটি যুরগাপরর্াগী জাৈীে মেক্ষা িীমৈ প্রণেি 

করেমে। এই মেক্ষািীমৈে আরলারক মেক্ষা িন্ত্রণালরেে ৈত্ত্বাবধারি এিমসটিমব মবযিাি মেক্ষাক্রি পমেিাজযরিে কাজ হারৈ 

মিরেরে। এরক্ষরত্র আিাে েপ্তরেে এটুআই প্রকল্প এবং এিমসটিমব'ে শর্ৌথ উরযারগ একটি যুরগাপরর্াগী মেক্ষাক্রি তৈমে কো হরব।  

একুে েৈরকে িযারলঞ্জ শিাকামবলাে উপরর্াগী করে আিারেে পাঠ্যপুস্তকগুরলা প্রণেি কেরৈ হরব। পাঠ্যপুস্তকগুরলা র্ারৈ 

সহজরবাধ্য, আিন্দোেক ও জীবিমুখী হে, শসমেরক িজে োখরৈ হরব।  

পাোপামে শেখরৈ হরব, মেক্ষাথীরেে, মবরেষ করে, মেশু মেক্ষাথীরেে উপে শর্ি অর্থা বাড়মৈ িাপ িা পরড়। অমৈমেক্ত 

পড়ারোিাে িারপ ৈারেে িািমসক ও োেীমেক মবকাে শর্ি বাধাগ্রস্ত িা হে।  

মেখি প্রমক্রোে প্রযুমক্ত ব্যবহাে বাড়ারৈ হরব। প্রযুমক্ত ব্যবহারেে িাধ্যরি শেণীকরক্ষ মেখি প্রমক্রোরক আেও সহজ এবং 

আিন্দোেক কো সম্ভব। আিো র্মে মেখি প্রমক্রোরক আিন্দোেক কেরৈ পামে, ৈাহরল শেণীকরক্ষই মেখাে কাজটি অরিকাংরে 

সম্পন্ন হরব।  

অমভভাবকরেে ৈখি আে প্রাইরভট টিউটেরেে বামড় বামড় ঘুেরৈ হরব িা। শেরল-শিরেোও খামিকটা অবসে পারব এবং 

মিরজরেে প্রমৈভাে মবকাে ঘটারৈ পােরব।  

এজন্য শেণীকরক্ষ িামি মিমিো এবং অমিও-মভজুোল র্ন্ত্রপামৈে ব্যবহাে ধীরে ধীরে বাড়ারৈ হরব। এসব র্ন্ত্রপামৈ 

ব্যবহারেে িাধ্যরি অরিক কঠিি মবষেরকও সহরজ মেক্ষাথীরেে বুঝারিা সম্ভব।  

আিো এজন্য ক্লাসরুরি িামিমিমিো িাপরিে উরযাগ মিরেমে। ইরৈািরধ্য সাোরেরে ২০ হাজাে ৫০০ িাধ্যমিক স্কুল ও 

িাদ্রাসাে ১টি করে িামিমিমিো ক্লাসরুি িাপি কোে পমেকল্পিা শিওো হরেরে। িামি মিমিোে ব্যবহারেে জন্য মিমজটাল 

মবষেবস্ত্ত্ত তৈমেে কাজও িলরে।  

            ২০১৪ সারলে িরধ্য আিো শেেরক মিেক্ষেৈামুক্ত কেরৈ িাই। মকছু মকছু দুগ যি এবং মবমচ্ছন্ন এলাকা োড়া শেরেে প্রাে 

সকল এলাকাে মবযালে গিরিাপরর্াগী মেশুো মবযালরে আসরৈ শুরু করেরে। আিারেে এখি টারগ যট মবমচ্ছন্ন এলাকাগুরলাে 

মেশুরেে মবযালরে মিরে আসা।  

            পাোপামে মেক্ষা জীবি শথরক ঝরে পড়া এখিও একটি বড় ধেরিে সিস্যা মহরসরব েরে শগরে। ঝরে পড়া বরেে জন্য 

আিো মবমভন্ন পেরক্ষপ মিমচ্ছ।  

ইরৈািরধ্য িাধ্যমিকস্তে পর্ যন্ত সকল মেক্ষাথীে িরধ্য মবিামূরে পাঠ্যপুস্তক মবৈেরণে কার্ যক্রি হারৈ শিওো হরেরে। গৈ 

দুই বেে অৈযন্ত সাফরেে সরঙ্গ বেরেে শুরুরৈই আিো মেক্ষাথীরেে হারৈ িতুি পাঠ্যপুস্তক তুরল মেরেমে।  

            েমেদ্র োত্র-োত্রীরেে িরধ্য িগে বৃমত্তে পমেিাণ বৃমি কো হরেরে। আিো অথ যনিমৈকভারব মপমেরে পড়া মকছু মকছু 

এলাকাে োত্র-োত্রীরেে িরধ্য দুপুরেে খাবাে মবৈেরণে মবষেটি সমক্রেভারব মবরবিিা কেমে।  

সুমধবৃন্দ,  

            আিো সব সিেই বরলমে, মিমজটাল বাংলারেে হল বাংলারেরেে সকল শেণী-শপোে আপািে জিসাধােরণে 

ভারযান্নেরি ৈথ্য প্রযুমক্তে লাগসই ব্যবহারেে একটি রূপকল্প।  

এটি মেি বেরলে সিরে উরল্লমখৈ মেক্ষা, স্বািয, কি যসংিাি, োমেদ্রয মবরিািিসহ সকল প্রমৈশ্রুমৈ বাস্তবােরি প্রযুমক্তে 

লাগসই প্ররোরগে একটি আধুমিক েে যি।  

আিারেে মিমজটাল বাংলারেে হরব ধিী-গেীব, মেমক্ষৈ-অমেমক্ষৈ মিমব যরেরষ শেরেে সকল িাগমেরকে এবং ‘প্রযুমক্ত 

মবরভে' মুক্ত।  

সেকাে মিমজটাল বাংলারেে-এে কার্ যক্রিরক এমগরে মিরৈ মিেলসভারব কাজ করে িরলরে। সকল িাগমেরকে কারে 

ৈথ্য ও শসবা শপৌৌঁরে শেওোে লরক্ষয গৈ বেরেে জানুোমে িারস আিো বাংলারেরেে সবকেটি শজলাে ৈথ্য বাৈােি উরবাধি 

করেমে।  

িরভম্বরে সাোরেরেে সকল ইউমিেি পমেষরে একরর্ারগ ইউমিেি ৈথ্য ও শসবা শকন্দ্র উরবাধি কো হরেরে। মিরসম্বরে 

সাোরেরেে মিমিকলগুরলারৈ এসএিএস'ে িাধ্যরি িাষীরেেরক  ই-পূমজয প্রোরিে প্রথা িালু কো হরেরে।  



এোড়া গৈ শফব্রুোমে িারস জাৈীে ই-ৈথ্যরকাষ উরবাধি কো হরেরে। এই ৈথ্যরকারষ কৃমষ, স্বািয, মেক্ষা, আইি ও 

িািবামধকাে, িাগমেক শসবাসহ জীবি-জীমবকামভমত্তক প্ররোজিীে ৈথ্য জিা থাকরব।  

শেরেে ৪ হাজাে ৫০১টি ইউমিেি ৈথ্য ও শসবারকন্দ্রসহ শর্রকাি িাি শথরক সাধােণ িানুষ এসব ৈথ্য সংগ্রহ কেরৈ 

পােরবি।  

ইরৈািরধ্য শিাবাইল শকাম্পামিগুরলারকও বাংলাে করেে প্রস্ত্ত্তৈ কোে জন্য মিরে যে প্রোি কো হরেরে।  

মপ্রে সুমধ,  

২০২১ সারল আিারেে স্বাধীিৈাে সুবণ য জেন্তী। এ সিরেে িরধ্য আিো বাংলারেেরক একটি োমেদ্রয, ক্ষুধা, 

মিেক্ষেৈামুক্ত উন্নৈ শেে মহরসরব প্রমৈমষ্ঠৈ কোে লরক্ষয কাজ কেমে। আিারেে এ উরযাগরক সফল কেরৈ হরল েলিৈ 

মিমব যরেরষ সকলরক একরর্ারগ কাজ কেরৈ হরব।  

আসুি, জ্ঞাি-মবজ্ঞাি ও ৈথ্য প্রযুমক্তরৈ অগ্রসে মিমজটাল বাংলারেে গড়াে লরক্ষয রূপকল্প ২০২১ বাস্তবােরি আিো সবাই 

একরর্ারগ কাজ কমে। সব যকারলে সব যরেষ্ঠ বাঙামল জামৈে মপৈাে স্বরেে শসািাে বাংলা গরড় তুমল।  

সবাইরক ধন্যবাে জামিরে আমি প্রাথমিক ও িাধ্যমিকস্তরেে পাঠ্যপুস্তরকে সিন্বরে তৈমে ‘ই-বুক' এে উরবাধি শঘাষণা 

কেমে।  

শখাো হারফজ।  

জে বাংলা, জে বঙ্গবন্ধু।  

বাংলারেে মিেজীবী শহাক ।  

..... 


