
রেসিডে   য়াল মডেল কডলজ সুবর্ ণ জয়ন্তী ও পুনসম ণলনী উৎিব  

ভাষর্  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

রেখ হাসিনা  

ঢাকা, বৃহস্পসিবাে, ০৯ র ৌষ ১৪১৭, ২৩ সেডিম্বে  

 

সবিসমল্লাসহে োহমাসনে োসহম  

িহকমীবৃন্দ,  

িংিদ িদস্যগর্,  

অধ্যক্ষ,  

প্রাক্তন ও বিণমান ছাত্রছাত্রী এবং সেক্ষকমন্ডলী,  

অসভভাবকবৃন্দ,  

সুসধমন্ডলী।  

আিিালামু আলাইকুম।  

েীডিে এই  ড়ন্ত সবডকডল ঐসিহযবাহী ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কডলডজে সুবর্ ণজয়ন্তী ও পুনসম ণলনী উৎিডবে 

আজডকে এই উডবাধন অনুষ্ঠাডন উ সিি িবাইডক আমাে আন্তসেক শুডভচ্ছা।  

            মহান সবজডয়ে এ মাডি আসম  গভীে শ্রদ্ধা জানাসচ্ছ  িব ণকাডলে িব ণডশ্রষ্ঠ বাঙ্গাসল, জাসিে স িা বঙ্গবন্ধু রেখ মুসজবুে 

েহমানডক। স্মের্ কেসছ জািীয় চাে রনিাডক। গভীে শ্রদ্ধা জানাসচ্ছ ৩০ লাখ েহীদ মুসক্তড াদ্ধা ও ২ লাখ সন ণাসিি মা রবানডক 

 াঁডদে িডব ণাচ্চ আত্মিযাডগ অসজণি হডয়ডছ আমাডদে মহান স্বাধীনিা।  

            আসম যুদ্ধাহি মুসক্তড াদ্ধা এবং েহীদ  সেবাডেে িদস্যডদে প্রসি িহমসম ণিা জানাসচ্ছ।  

সপ্রয় অযালামনাই,  

            ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কডলডজে িডঙ্গ আমাডদে  সেবাডেে অডনক স্মৃসি জসড়ি। আমাে রছাট ভাই েহীদ রেখ 

জামাল এই সবদ্যালডয় দেম রশ্রর্ীডি  ড়া অবিায় ১৯৭১ িাডল মহান মুসক্তযুডদ্ধ অংেগ্রহর্ কডেসছল। মুসক্তযুডদ্ধ বীেডেে িডঙ্গ যুদ্ধ 

রেডষ ইংল্যাডন্ডে স্যান্ডহার্স্ণ েয়াল একাডেসম রেডক কসমেন লাভ কডে বাংলাডদে রিনাবাসহনীডি র াগদান কডে।  

ঘািডকো আমাে  সেবাডেে অন্যাডন্যে িডঙ্গ িাঁডকও সনম ণমভাডব হিযা কডেডছ। রেঁডচ োকডল রিও হয়ডিা আজডকে এই 

অনুষ্ঠাডন উ সিি োকি। আসম িাঁে আত্মাে মাগসিোি কামনা কেসছ।  

এ কডলডজে আেও অডনক ছাত্র মুসক্তযুডদ্ধ অংেগ্রহর্ কডে বীেডেে িডঙ্গ যুদ্ধ কডে রখিাব অজণন কডেডছন। মুসক্তযুডদ্ধ 

িাঁডদে অবদান জাসি কৃিজ্ঞিাে িডঙ্গ স্মের্ কডে।  

সুসধমন্ডলী,  

            ২০২১ িাডল স্বাধীনিাে সুবর্ ণ জয়ন্তীডি আমো বাংলাডদেডক একটি উদাে গর্িাসন্ত্রক, অিাম্প্রদাসয়ক, মধ্যম আডয়ে 

িমৃদ্ধ রদে সহডিডব প্রসিষ্ঠা কেডি চাই। এজন্য দেকাে আধুসনক, সবজ্ঞান মনস্ক, সুসেসক্ষি ও দক্ষ জনেসক্ত।  

আমাডদে রদেটা একসদডক দসেদ্র, অন্যসদডক আমাডদে েডয়ডছ সবপুল জনেসক্ত। আমো  সদ জনিংিংখ্যাডক জনেসক্তডি 

 সের্ি কেডি  াসে, িাহডল আমাডদে এই দসেদ্র অবিা োকডব না।  

একমাত্র মানিম্পন্ন সেক্ষাই  াডে জনিংখ্যাডক জনিম্পডদ  সের্ি কেডি। এজন্য িকডলে মিামডিে সভসিডি আমো 

একটি আধুসনক, যুডগা ড াগী ও সবজ্ঞানিম্মি একীভূি সেক্ষানীসি প্রর্য়ন কডেসছ।  াো াসে সেক্ষা খাডি িডব ণাচ্চ গুরুে সদডয় 

আমো ব্যা ক উন্নয়ন কম ণসূসচ বাস্তবায়ন কেসছ।  

প্রােসমক সেক্ষা একজন সেক্ষােীে ভসবষ্যডি সুনাগসেক সহডিডব গডড় উঠাে মূলসভসি। আমাডদে রছডলডমডয়ডদে সেক্ষা 

জীবনটা  াডি সুন্দেভাডব শুরু হডি  াডে রিজন্য প্রােসমক   ণাডয় ব্যা ক  সেবিণন আনা হডচ্ছ।  



আ নাো জাডনন, প্রােসমক   ণাডয় সবগি সবএনস -জামাি রজাট িেকাডেে আমডল রকান সেক্ষক সনডয়াগ রদওয়া হয়সন। 

আমো দাসয়ে রনওয়াে  ে ২৩ মাডি ৫১ হাজাে ২৮৯ জন িহকাসে সেক্ষক এবং ১ হাজাে ৮৫২ জন প্রধান সেক্ষক সনডয়াগ 

সদডয়সছ। আেও কডয়ক হাজাে নতুন সেক্ষক সনডয়াগ রদওয়াে প্রসিয়া চলডছ।  

সবএনস -জামাি রজাট িেকাডেে ৫ বছে এবং িত্ত্বাবধায়ক িেকাডেে ২ বছে রদডেে রকান সেক্ষা প্রসিষ্ঠানডক 

এমস ওভুক্ত কো হয়সন। আমো এ বছে ১হাজাে ৬২৪টি সেক্ষা প্রসিষ্ঠান এমস ওভুক্ত কডেসছ। প্রসিটি উ ডজলায় একটি কডে 

কাসেগসে স্কুল িা ডনে উডদ্যাগ সনডয়সছ।  

মানিম্পন্ন সেক্ষা সনসিি কোে জন্য আমো প্রােসমক সেক্ষা িমা নী  েীক্ষা এবং জুসনয়ে স্কুল িাটি ণসিডকট  েীক্ষা 

 দ্ধসি চালু  কডেসছ। স্কুডল সেক্ষােীডদে েিভাগ উ সিসি সনসিি কেডি সবসভন্ন ধেডনে উৎিাহ রদওয়া হডচ্ছ। দসেদ্র এলাকায় 

রছডলডমডয়ডদে জন্য দুপুডেে খাবাে প্রদাডনে উডদ্যাগ রনওয়া হডয়ডছ। ছাত্র-ছাত্রীডদে উ বৃসিে িংখ্যা ১৭ লাখ রেডক বৃসদ্ধ কডে ৩০ 

লাডখ উন্নীি কো হডয়ডছ।  

রছাট সেশুডদে প্রােসমক সবদ্যালডয় ভসিণে িময় প্রসি বছে এক অনাকাসিি  সেসিসিে সৃসি হয়। রছডলডমডয়ডদে উ ে 

অ ো মানসিক  ীড়ন কো হয়। এজন্য এ বছে রেডক োজধানীে স্কুলগুডলাডি ১ম রশ্রর্ীডি ভসিণে জন্য লটাসে  দ্ধসি চালু কো 

হডয়ডছ।  

 াবসলক  েীক্ষা নকলমুক্ত কো হডয়ডছ। এবছে মাধ্যসমক   ণাডয়  াডেে হাে সছল েিকো প্রায় ৮০ ভাগ এবং উচ্চ 

মাধ্যসমক  েীক্ষাে  াডেে হাে েিকো ৭৪.২৮ ভাগ।  

আমো েিভাগ সেশুডক প্রােসমক সবদ্যালডয় ভসিণে র  লক্ষযমাত্রা সিে কডেসছলাম, িা প্রায় পূের্ হডি চডলডছ।  

গি বছে আমো মাধ্যসমক   ণায়   ণন্ত িকল ছাত্রছাত্রীডক সবনামূডল্য ১৯ রকাটি  াঠ্যবই সদডয়সছ। এবােও বছডেে 

শুরুডিই  াঠ্যবই সবিের্ কোে প্রস্ত্িসি িম্পন্ন হডয়ডছ।  

রদেব্যা ী সবসভন্ন সেক্ষা প্রসিষ্ঠাডন ১৬০০ টিে রবসে কসম্পউটাে ল্যাব এবং সবশ্বসবদ্যালয়গুডলাডি ২০টি িাইবাে রিন্টাে 

িা ন কো হডয়ডছ।  

এিএমএি-এে মাধ্যডম এবং অন-লাইডন িেকাসে সবশ্বসবদ্যালয়গুডলাডি ভসিণ িেম পূের্,  াবসলক  েীক্ষাে িলািল 

প্রদাডনে ব্যবিা কো হডয়ডছ।  

রবিেকাসে সবশ্বসবদ্যালয়গুডলাে গুর্গি মানবৃসদ্ধে লডক্ষয রবিেকাসে সবশ্বসবদ্যালয় আইন  াি কো হডয়ডছ। ১৯৯৬ িাডল 

আমো দাসয়ে গ্রহডর্ে িময় সেক্ষাে হাে সছল ৪৫ েিাংে। ২০০১ িাডলে মডধ্য আমো িা ৬৫ েিাংডে উন্নীি কেডি 

র ডেসছলাম। এবাে দাসয়ে গ্রহর্ কডে রদসখ সেক্ষাে হাে রনডম ৫৫ েিাংে হডয়ডছ।  

 াঠ্যপুস্তডক সবকৃি ইসিহাি  ড়াডনা হি। আমো মুসক্তযুডদ্ধে িঠিক ইসিহাি িসন্নডবে কডেসছ।  

            িহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষযগুডলা অজণডন আমো িাৎ  ণপূর্ ণ অগ্রগসি অজণন কডেসছ। এ িািডল্যে স্বীকৃসিস্বরূ  আমাডদেডক 

জাসিিংঘ এমসেসজ অযাওয়াে ণ রদওয়া হডয়ডছ। এমসেসজে িবগুডলা লক্ষয সনধ ণাসেি িমডয়ে মডধ্য অজণন কেডি আমো সেক্ষা, 

স্বািযিহ সবসভন্ন রিবাখাডি সবসনডয়াগ বৃসদ্ধ কডেসছ।  

সুসধমন্ডলী,  

রদে  সেচালনাে দাসয়ে গ্রহর্ কোে  ে রেডক জনগডর্ে জীবনমান উন্নয়ডন আমো সনেলিভাডব কাজ কডে  াসচ্ছ। 

আমো ২০০১ িাডল ক্ষমিা হস্তান্তে কোে িময় রদেডক খাডদ্য স্বয়ংিম্পূর্ ণ রেডখ সগডয়সছলাম। ২০০৯ িাডল দাসয়ে গ্রহর্ কোে 

িময় র লাম সবপুল খাদ্য ঘাটসিে রদে। মূল্যস্ফীসি রেডখ সগডয়সছলাম ১.৫৯ েিাংডে, এডি রদসখ িা রবডড় প্রায় ৯ েিাংডে 

র ৌৌঁডছডছ।  

সবদুযৎ উৎ াদন রেডখ সগডয়সছলাম ৪৩০০ রমগাওয়াডট, এবাে র লাম ৩২০০ রমগাওয়াট।  

বাংলাডদে আওয়ামী লীগ িাধাের্ মানুডষে দল। আমো  খনই রদে  সেচালনাে দাসয়ে রনই আমো িাধাের্ মানুডষে 

ভাডযান্নয়ডনে জন্য কাজ কসে।  

আমো  খন দাসয়ে রনই িখন সবশ্ব অে ণনীসিডি চলসছল ব্যা ক মন্দা। িাে েও গি অে ণবছডে আমাডদে সজসেস  প্রবৃসদ্ধ 

৬ েিাংে সছল।  



দাসয়ে গ্রহডর্ে  ে রেডক এ   ণন্ত িাডেে দাম সিনবাে কসমডয়সছ। প্রসি রকসজ ৯০ টাকাে টিএিস  ২২ টাকা এবং ৫০ 

টাকাে ইউসেয়া আমো ১২ টাকায় সনডয় এডিসছ।  

অন্যান্য কৃসষ উ কেডর্ে দামও আমো কসমডয়সছ। রিডচে জন্য সেডজডল ভতুণসক সদসচ্ছ। আমো কৃষকডদে ১০ টাকায় 

ব্যাংক একাউন্ট রখালাে সুড াগ কডে সদডয়সছ। ভতুণসকে টাকা এখন িোিসে কৃষডকে ব্যাংক একাউডন্ট জমা হডচ্ছ। কৃসষ উৎ াদন 

ব্যা কভাডব বৃসদ্ধ  াডচ্ছ।  

সবদুযৎ খাডিে উন্নয়ডন আমো আন্তসেকভাডব কাজ কডে  াসচ্ছ। ইডিামডধ্য ১০০০ রমগাওয়াট সবদুযৎ আমো জািীয় গ্রীডে 

র াগ কডেসছ। ৩০টি নতুন সবদুযৎ রকন্দ্র সনম ণাডর্ে কাজ শুরু হডয়ডছ। আেও ১০টি রকন্দ্র সনম ণাডর্ে কা ণাডদে রদওয়া হডচ্ছ। আো 

কসে, এিব কাজ িমাপ্ত হডল রদডেে সবদুযৎ  সেসিসিে িাৎ  ণপূর্ ণ উন্নসি হডব।  

 ানজট সনেিডন আমো নানামুখী উডদ্যাগ সনডয়সছ। গুসলস্তান- াত্রাবাড়ী ফ্লাইওভাডেে সনম ণার্ কাজ পুডোদডম চলডছ। 

সমেপুে রেডক এয়ােড াট ণ রোে   ণন্ত ফ্লাইওভাডেে সনম ণার্ কাজ শুরু হডয়ডছ। মাচ ণ মাডি  দ্মা রিতুে মূল সনম ণার্ কাজ শুরু হডব, 

ইনোআল্লাহ।  

িাোডদডে ১০ হাজাে  কমুযসনটি সিসনক চালু কো হডয়ডছ এবং আেও ৮ হাজাে সিসনক চালুে প্রসিয়া চলডছ। আমো ৪ 

হাজাে সচসকৎিক সনডয়াগ সদডয়সছ।  

সপ্রয় অযালামনাই,  

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কডলজ রদডেে অডনক প্রসিষ্ঠাডনে রচডয় আলাদা। নতুন একটি প্রসিষ্ঠাডনে তুলনায় এখাডন 

অবকাঠাডমা ও অন্যান্য সুড াগসুসবধা অডনক রবেী। িাই আ নাডদে কাডছ আমাডদে প্রিযাোও রবেী। আো কসে রদেডক এসগডয় 

সনডি আ নাো সবগি সদডনে মিই অবদান রেডখ  াডবন ।   

সবগি  ঞ্চাে বছডে আ নাো রদডেে উন্নয়ডন নানাভাডব অবদান রেডখডছন।  আ নাডদে মডধ্য অডনডক োজনীসিডিও 

এডিডছন। আসম রদডেে োজননসিক িংস্কৃসিে  সেবিণন এবং সদন বদডলে কম ণসূসচডি আ নাডদে িসিয় অংেগ্রহর্ ও িমে ণন 

আো কেসছ।  

সুসপ্রয় সেক্ষােীবৃন্দ,  

            রিামো বাঙাসল জাসিে ভসবষ্যৎ। আসম আো কসে রিামো মুসক্তযুডদ্ধে রচিনায় উবুদ্ধ হডয় সনডজডদেডক আদে ণ নাগসেক 

সহডিডব গডড় তুলডব।  

আমো রিামাডদে জন্য একটি উন্নি বাংলাডদে গড়াে প্রসিশ্রুসি সদডয়সছ। আে রিজন্যই আমো সবশ্বমাডনে সেক্ষা 

রিামাডদে জন্য সনসিি কেডি চাই। সেক্ষাে মাধ্যডম আমো জাসিে স িাে রিানাে বাংলা গড়াে লডক্ষয সেসজটাল বাংলাডদে 

কম ণসূসচডক বাস্তবায়ন কডে রিানাে মানুষ গডড় তুলডি চাই।  

আে এই কাডজ রিামোই আমাডদে প্রধান িহায়ক েসক্ত। এই কাডজ আসম িাোডদডেে ছাত্রছাত্রী, সেক্ষক ও 

অসভভাবকডদে িহড াসগিা কামনা কেসছ। রিামো মন সদডয়  ড়াডোনা কে। মুসক্তযুডদ্ধে িঠিক ইসিহাি জান। রিামাডদে হাডিই 

রদডেে ভসবষ্যৎ রনতৃে অস ণি হডব।  

িম্মাসনি সেক্ষকবৃন্দ,  

            আ নাডদে হাডিই এই প্রসিষ্ঠাডনে ঐসিহয েক্ষাে গুরুদাসয়ে। এই স্কুডলে ছাত্রডদেডক সুনাগসেক ও সুসেসক্ষি কডে গডড় 

রিালা আ নাডদে  সবত্র দাসয়ে। আ নাডদে প্রসিটি িািই ছাত্রডদে সনকট সেক্ষর্ীয় ও স্মের্ীয়। আসম শুডনসছ আ নাডদে 

বািিানগুডলা পুডোডনা হডয় রগডছ এবং আ নাডদে র নেন িংিান্ত সকছু সবষয় অমীমাংসিি আডছ।  

আসম  ো ে কতৃণ ক্ষডক এই সবষডয় অসি দ্রুি ব্যবিা রনওয়াে  োমে ণ সদসচ্ছ। আ নাডদে প্রসি আমাে অনুডোধ 

মুসক্তযুডদ্ধে রচিনায় আগামীসদডনে নাগসেকডদে গডড় তুলডি আ নাো রচিাে রকান ত্রুটি কেডবন না।  

সপ্রয় অসভভাবকবৃন্দ,  

জাসিে স িা বঙ্গবন্ধু রেখ মুসজবুে েহমান সছডলন আক্ষসেক অডে ণই এই স্কুডলে িম্মাসনি অসভভাবকডদে একজন। স সন 

িাঁে িন্তানডক সুসেক্ষায় সেসক্ষি কেডি এই স্কুডল  াঠিডয়সছডলন।  



আমাে  সেবােডক হাসেডয় আসম জনগডর্ে মাডেই আমাে  সেবােডক খ ৌঁডজ সনডয়সছ। জাসিে স িাে কন্যা বা রদডেে 

প্রধানমন্ত্রী সহডিডব নয়, এই স্কুডলে প্রাক্তন ছাত্র েহীদ রেখ জামাডলে বড়ডবান সহডিডব আসম েহীদ রেখ জামাল বৃসি প্রদাডনে 

রঘাষর্া সদসচ্ছ।  

এ স্কুডলে রমধাবী ছাত্রডদেডক বাসষ ণক এ বৃসি প্রদান কো হডব। ছাত্রডদে সুসবধাডে ণ এ স্কুলডক দুটি বাি উ হাে সহডিডব 

প্রদাডনে রঘাষর্া সদসচ্ছ।  

            ছাত্রডদে কুচকাওয়াজ, আজডকে এই মহাসমলন, সুবর্ ণজয়ন্তীে এই উৎিব, আ নাডদে উৎিাহ উসি না আমাডক মুগ্ধ 

কডেডছ। আসম আো কেব, িম্মাসনি অধ্যক্ষ এবং সেক্ষকবৃন্দ এই প্রসিষ্ঠাডনে ঐসিহযডক ধডে োখডি একসনষ্ঠভাডব কাজ কডে 

 াডবন। আমো িকডলে িহড াসগিায় ২০২১ িাডলে মডধ্য বাংলাডদেডক একটি আত্মম ণাদােীল িমৃদ্ধ রদডে  সের্ি কেডি চাই।  

আমো ক্ষুধা, দাসেদ্রয, সনেক্ষেিামুক্ত অিাম্প্রদাসয়ক বাংলাডদে প্রসিষ্ঠা কেডি চাই। জাসিে স িাে স্বডেে রিানাে বাংলা 

গডড় তুলডি চাই। এ লক্ষয অজণডন আ নাডদে িকডলে িহড াসগিা চাই।  

িবাইডক আবােও আন্তসেক ধন্যবাদ জাসনডয় আসম ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কডলডজে সুবর্ ণজয়ন্তী অনুষ্ঠাডনে শুভ 

উডবাধন রঘাষর্া কেসছ।  

রখাদা হাডিজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলাডদে সচেজীবী হউক। 

--- 

 


