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আিিালামু আলাইকুি।
িবাইদক আন্তমিক শুদভচ্ছা। াবাি িিকাি গেদনি পি প্রাথমিক ও গণমিক্ষা িন্ত্রণালদয় আজদকই আিাি প্রথি
পমিদিশন। আপনাদদি িাদথ িতমবমনিদয়ি প্রধান উদেশ্য হল িন্ত্রণালদয়ি মবমভন্ন িিস্যা ও িম্ভাবনাগুদলা জানা। পািাপামি
িিকাি আপনাদদি কাছ শথদক কী প্রতযািা কদি শি িম্পদকশও অবমহত কিা।
প্রাথমিক মিক্ষা অজশন িানুদষি শিৌমলক অমধকাি। কািণ, প্রাথমিক মিক্ষা শদদিি আথ শ-িািামজক উন্নয়দনি জন্য
প্রদয়াজনীয় দক্ষ িানবিম্পদ সৃমিি মভমি।
স্বাধীনতাি পি িব শকাদলি িব শদেষ্ঠ বাঙামল, জামতি মপতা বঙ্গবন্ধু শিখ মুমজবুি িহিান মিক্ষা ব্যবস্থাদক যুদগাপদ াগী
কিা াবাং কিশ-পমিকল্পনা প্রণয়দনি জন্য ১৯৭২ িাদল কুদিত-ই-খুদা মিক্ষা কমিিন গেন কদিন।
যুদ্ধ-মবধ্বস্ত অথ শনীমত ও দক্ষ জনবদলি অভাব িদেও বঙ্গবন্ধু শিই কমিিদনি সুপামিি বাস্তবায়দনি পদদক্ষপ গ্রহণ
কদিমছদলন। কমিিদনি সুপামিি অনু ায়ী মতমন ৩৬ হাজাি ১৬৫টি প্রাথমিক মবদ্যালয় জাতীয়কিণ াবাং ১ লাখ ৫৭ হাজাি
৭২৪ জন মিক্ষকদকি পদ িিকামি কদিন।
১৯৭৫ িাদল জামতি মপতাদক িপমিবাদি হতযাি পি কমিিদনি অন্যান্য সুপামিিিালা আি বাস্তবাময়ত হয়মন।
িহকিীবৃন্দ,
জামতি মপতাি আজীবন-লামলত স্বপ্ন মছল ক্ষুধা ও দামিদ্র্যমুক্ত স্বমনভশি বাাংলাদদি গড়া। বঙ্গবন্ধুি শিই স্বপ্ন
বাস্তবায়দন আিিা অঙ্গীকািাবদ্ধ। বাাংলাদদদিি মবপুল জনিাংখ্যাদক আধুমনক মবজ্ঞানমভমিক বাস্তবমুখী মিক্ষায় মিমক্ষত কদি
জনিম্পদদ পমিণত কিাি ব্রত মনদয় আিিা কাজ কদি ামচ্ছ।
িহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষযিাত্রা (MDG) াবাং িবাি জন্য মিক্ষা (EFA)-াি লক্ষযিমূহ অজশদন প্রাথমিক ও গণমিক্ষা
িন্ত্রণালয় National Plan of Action প্রণয়ন কদিদছ। শি অনু ায়ী ২০১৫ িাদলি িদে িবাি জন্য মিক্ষা মনমিত
কিাি কথা।
মকন্তু আিিা ২০০৯ িাদল িিকাি গেদনি পি ২০১৪ িাদলি িদেই া লক্ষয অজশদনি প্রমতশ্রুমত মদদয়মছলাি। ২০১১
িাদলি িদেই মবদ্যালদয় গিদনাপদ াগী িতভাগ মিশুি মবদ্যালদয় ভমতশ আিিা মনমিত কদিমছ।
ভমতশি শক্ষদত্র অমজশত িাফদেি পািাপামি ঝদিপড়াি হািও উদল্লখদ াগ্যভাদব হ্রাি শপদয়দছ। াজন্য দমিদ্র্ পমিবাদিি
মিশুদদি উপবৃমি প্রদান, মিড-শড মিল মহদিদব উন্নতিাদনি মবস্কুট িিবিাহ, স্থানীয় জনগণদক িম্পৃক্তকিণিহ িমনটমিাং
কা শক্রি শজািদাি কিা হদয়দছ।

২০০৫ িাদল ঝদিপড়াি হাি মছল ৪৭.২ িতাাংি। ২০০৭ িাদল তা শবদড় মগদয় ৫০.৫ িতাাংি হয়। আিাদদি মবমভন্ন
পদদক্ষদপি ফদল ২০১৩ িাদল তা ২০.৪ িতাাংদি শনদি আদি।
প্রাথমিক মিক্ষাি িাদনান্নয়দনি জন্য আিিা মবমভন্নমুখী পদদক্ষপ গ্রহণ কদিমছ। ২০১০ িাদল িকদলি িাদথ আদলািনা
কদি াকটি যুদগাপদ াগী জাতীয় মিক্ষা নীমত প্রণয়ন কদিমছ। াদত প্রাথমিক মিক্ষাদক ৮ি শেণী প শন্ত উন্নীত কিাি পদদক্ষপ
গ্রহণ কিা হদয়দছ।
প্রািমম্ভক প শায় হদত মিশুদদি িািীমিক, িানমিক, বুমদ্ধবৃমিক, ভাষাগত ও িািামজক মবকাদিি লদক্ষয আিিা প্রাকপ্রাথমিক মিক্ষা কা শক্রি িালু কদিমছ।
২০১৩ িাল শথদক িতভাগ িিকামি প্রাথমিক মবদ্যালদয় প্রাক-প্রাথমিক মিক্ষা কা শক্রি িালু কিা হদয়দছ। াজন্য
িকল িিকামি প্রাথমিক মবদ্যালদয় আিও াকজন কদি মিক্ষদকি পদ সৃমি কিা হদয়দছ। পঞ্চি শেণীি পাে শিদষ মপািমি
াবাং অিি শেণী শিদষ শজািমি পিীক্ষা প্রবতশন কিা হদয়দছ।
ইদতািদেই আিিা উপানুষ্ঠামনক মিক্ষা আইন প্রণয়ন কদিমছ, া িহান জাতীয় িাংিদদ উপস্থাপন কিা হদয়দছ। া
ছাড়াও মিক্ষা আইন অনুদিাদদনি প শাদয় িদয়দছ।
িহকিীবৃন্দ,
ছাত্র-ছাত্রীদদি সুষি মূোয়দনি মভমিদত বৃমি প্রদান কিা হদচ্ছ। মবদ্যালদয়ি কা শক্রদিি িদঙ্গ স্থানীয় জনগণদক
িম্পৃক্ত কিদত াবাং স্থানীয় প শাদয় উন্নয়ন কা শক্রি গ্রহণ ও বাস্তবায়দন মবদ্যালয়মভমিক উন্নয়ন পমিকল্পনা (SLIP) াবাং
উপদজলা প্রাথমিক মিক্ষা পমিকল্পনা (UPEP) আিিা বািত্মবায়ন কিমছ।
প্রামতষ্ঠামনক পাঠ্যক্রদিি পািাপামি শখলাধুলাি সুদ াগ-সুমবধা প্রদান কদি মিশুদদি মিক্ষা প্রমতষ্ঠাদনি প্রমত আগ্রহী
কদি ভমতশি হাি বৃমদ্ধ, ঝদিপড়া শিাধিহ মিক্ষাি িাদনান্নয়দনি লদক্ষয ইদতািদে মবমভন্ন ব্যবস্থা মনদয়মছ।
প্রাথমিক মিক্ষা উন্নয়ন কিশসূমি-৩ াি আওতায় আিিা আিও শেণীকক্ষ মনিশাণ; ঝমুঁ কপূণ শ মবদ্যালয় পুনিমনিশাণ;
মবশুদ্ধ খাবাি পামন িিবিাদহি জন্য প্রদয়াজনীয় নলকূপ স্থাপন; ছাত্রছাত্রী াবাং মিক্ষক-মিমক্ষকাদদি আলাদা টয়দলট মনিশাণ;
নতুন ইউআিমি ভবন মনিশাণ; াবাং কক্সবাজাদি াকটি মলডািিীপ শেমনাং শিন্টাি মনিশাদণি ব্যবস্থা গ্রহণ কদিমছ।
মডমজটাল বাাংলাদদি গড়াি লদক্ষয রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়দনি জন্য আিিা মিক্ষাখাতদক িদব শাচ্চ অগ্রামধকাি প্রদান
কদিমছ।
িকল মিক্ষাথীদক আদিশ ও ববজ্ঞামনক দৃমিভমঙ্গিম্পন্ন ব্যমক্তত্ব মহদিদব গদড় তুলদত াবাং বাাংলাদদদিি মিক্ষা
ব্যবস্থাদক আন্তজশামতক িানিম্পন্ন কিাি প্রদয়াজনীয় পদদক্ষপ আিিা গ্রহণ কদিমছ।
গ্রািীণ ালাকাি দমিদ্র্ মপতা-িাতাি িন্তানদদি উপবৃমি প্রদাদনি লদক্ষয ২০১০ িাদলি ামপ্রল িাি হদত প্রমত মকমস্তদত
সুমবধাদভাগীি িাংখ্যা ৪৮ লাখ হদত বৃমদ্ধ কদি ৭৮ লাখ ৫০ হাজাদি উন্নীত কিা হদয়দছ। আিিা প্রাথমিক শথদক উচ্চ মিক্ষা
প শায় প শন্ত প্রায় ১ শকাটি ২৮ লাখ মিক্ষাথীদক বৃমি প্রদান কিমছ।
প্রাথমিক মবদ্যালদয়ি ছাত্রছাত্রীদদি ঝদিপড়া শিাধ াবাং পুমিিান বৃমদ্ধি জন্য ২৯ লাখ মিক্ষাথীি িাদঝ প্রমত স্কুল
মদবদি পুমিিানিম্পন্ন মবস্কুট মবতিণ কিা হদচ্ছ। প শায়ক্রদি প্রমত স্কুদলই মিশুদদি জন্য মিড-শড মিল িালু কিা হদব।
পড়াশুনাি পািাপামি মিক্ষাথীদদি িািীমিক ও িানমিক মবকাি াবাং প্রমতদ ামগতাি পমিদবি সৃমিি লদক্ষয
ইদতািদে িকল প্রাথমিক মবদ্যালদয়ি ছাত্রদদি অাংিগ্রহদণি িােদি জাতীয়ভাদব বঙ্গবন্ধু শগাল্ডকাপ াবাং ছাত্রীদদি জন্য
বঙ্গিাতা শবগি ফমজলাতুদন্নিা মুমজব শগাল্ডকাপ প্রাথমিক মবদ্যালয় ফুটবল টুন শাদিন্ট আদয়াজন কিা হদচ্ছ।
াছাড়াও ২০১১ িাল হদত শদদিি িকল প্রাথমিক মবদ্যালদয়ি ছাত্র-ছাত্রীদদি অাংিগ্রহদণ আন্তিপ্রাথমিক মবদ্যালয়
ক্রীড়া ও িাাংস্কৃমতক প্রমতদ ামগতা অনুমষ্ঠত হদচ্ছ।
িহকিীবৃন্দ,
২০১০ িাল হদত প্রমতটি মবদ্যালদয় স্টুদডন্টি কাউমিল গেন কিা হদচ্ছ। াি উদেশ্য হদচ্ছ মিশুকাল শথদক মিশুিা
াদত অদন্যি িতািদতি প্রমত িমহষ্ণুতা ও েদ্ধা প্রদিশন, মিক্ষকিন্ডলীদক িহায়তা প্রদান াবাং মবদ্যালদয় ভমতশ উপদ াগী
িতভাগ মিশুি ভমতশ ও ঝদিপড়া শিাদধ িহদ ামগতা - ইতযামদ কিশকাদন্ড অাংিগ্রহণ কিদত পাদি।
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শেণীকদক্ষ আনন্দদায়ক পাে উপস্থাপদনি মবমভন্ন কলা-শকৌিল ও মিক্ষাথীদদি িাদঝ উেীপনা সৃমিি লদক্ষয িকল
শ
মিক্ষদকি জন্য মবদ্যিান প্রমিক্ষদণি গুণগত িাদনান্নয়দন িাটিমফদকট-ইন-াডুদকিন
প্রমিক্ষদণি পমিবদতশ মডদলািা-ইনাডুদকিন শকাি শ িালু কিা হদয়দছ।
া ছাড়াও স্কুল পমিিালনা পমিষদদি িদস্যিহ মিক্ষক ও কিশকতশা/কিশিামিদদি আইমিটি মবষয়ক াবাং শপিাগত
দক্ষতা উন্নয়দনি জন্য শদদি ও মবদদদি প্রমিক্ষণ প্রদান কিা হদচ্ছ।
প্রাথমিক মবদ্যালদয়ি প্রধান মিক্ষকদদি পদি শাদা ৩য় শেমণ হদত মিতীয় শেমণদত উন্নীত কিাি পািাপামি িহকামি
মিক্ষকদদি শবতন শেলও উন্নীী্ত কিা হদয়দছ।
শবিিকামিভাদব প্রমতমষ্ঠত মিক্ষকদদি ি শাদা উন্নীত কিা াবাং প্রাথমিক মিক্ষায় ববষম্য মনিিদন ২০১৩ িাদল শদদিি
২৬ হাজাি ১৯৩টি শবিিকামি প্রাথমিক মবদ্যালয় জাতীয়কিণ াবাং ািব মবদ্যালদয়ি ১ লাখ ৩ হাজাি ৮৪৫ জন মিক্ষদকি
িাকুমি িিকামি কিাি শ াষণা আমি মদদয়মছলাি।
ইদতািদে ১ি ও ২য় ধাদপ শিাট ২৫ হাজাি ২৪২টি শবিিকামি প্রাথমিক মবদ্যালয় অমধগ্রহণ কিা হদয়দছ।
অমধগ্রহণকৃত ২২ হাজাি ৯৪৫টি মবদ্যালদয়ি ৯০ হাজাি ৩৬৫ জন মিক্ষদকি িাকুমি িিকামি কিাি আদদি জামি কিা হদয়দছ।
অবমিি মিক্ষকদদি জন্য আদদি জামিি মবষয়টি প্রমক্রয়াধীন আদছ। াছাড়া, বাদবাকী মবদ্যালয়গুদলা জাতীয়কিণ কিাি
প্রমক্রয়া িলদছ।
মপ্রয় কিশকতশাবৃন্দ,
মিক্ষকিাই তাঁদদি নীমত ও আদিশ মদদয় শদদিি প্রমতটি মিশুদক শদি গড়াি কামিগি মহদিদব গদড় তুলদত পাদিন।
মিশুদদি িাদঝ শনতৃত্ব সৃমি কিদত পাদিন। তাদদি িাদঝ শদিাত্মদবাধ সৃমি কদি শদিদপ্রমিক সুনাগমিক মহদিদব গদড় তুলদত
পাদিন।
া জন্য আপনাদদি উদদ্যাগী হদত হদব। াদত মিক্ষকগণ কাদজ উৎিাহ পান, প্রদতযকটি মিশুদক াদত মনদজি
িন্তাদনি িত আদিশ নাগমিক মহদিদব গদড় তুলদত উদদ্যাগী হন, শি মবষদয় আপনাদদি প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কিদত হদব।
প্রাথমিক মিক্ষাি শক্ষদত্র িহি বা গ্রাদিি িদে াদত ববষম্য না দট, বাাংলাদদদিি মিক্ষা ব্যবস্থা াদত মবদেি িকল
শদদিই িিাদৃত হয় া জন্য উদদ্যাগ মনদত হদব।
া লদক্ষয প্রমতটি মবদ্যালদয় বছদিি শুরুদতই কিশপমিকল্পনা প্রণয়ন কদি পমিকল্পনা অনু ায়ী প্রদতযক মিক্ষদকি দাময়ত্ব
সুমনমদ শিভাদব বণ্টন কদি মদদত হদব। দাময়ত্বপ্রাপ্ত মিক্ষকগণ াদত মনজ শিধাি িিাশ কদি স্বীয় কিশদক্ষদত্র দক্ষতাি ছাপ িাদখন
শিজন্য তাঁদদিদক উৎিামহত কিদত হদব। তাঁদদি কাদজি উপযুক্ত মূোয়ন কিদত হদব।
প্রদতযকটি মবদ্যালদয়ি কা শক্রি মনয়মিত িমনটমিাং কদি প্রদয়াজনীয় মদক-মনদদ শিনা প্রদাদনি পািাপামি বছি শিদষ
প্রদতযক মিক্ষদকি শ াগ্যতা ািাই কদি তাঁদদি উপযুক্ত প্রমিক্ষণ াবাং উৎিাহ প্রদাদনি জন্য পুিোদিি ব্যবস্থা কিদত হদব।
া ধিদনি ব্যবস্থা থাকদল মিক্ষকিা িম্মামনত শবাধ কিদবন াবাং ািফদল ভালিাদনি মিক্ষক হওয়াি শক্ষদত্র
মিক্ষকদদি িদে প্রমতদ ামগতাি সৃমি হদব।
প্রাথমিক মিক্ষা প্রিািদনি কিশকতশা মহদিদব আপনািাই শকবল াকটি দক্ষ মিক্ষা প্রিািন সৃমি কিদত পাদিন।
প্রাথমিক ও গণমিক্ষা িন্ত্রণালয় াবাং াি আওতাধীন িকল প্রমতষ্ঠাদনি কিশকতশা-কিশিামিদদি আিও মনষ্ঠা ও
দাময়ত্বিীলতাি িাদথ কাজ কিাি জন্য আমি আবািও অনুদিাধ জানামচ্ছ। িকলদক ধন্যবাদ।
শখাদা হাদফজ।
জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাাংলাদদি মিিজীবী শহাক।
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