
দশ াপী জনশীল মধা অে ষণ ২০১৮ এর িনবািচত 

জাতীয় পযােয়র ১২ জন সরা মধাবীেক র ার িবতরণ অ ান 
ভাষণ 

মাননীয় ধানম ী 

শখ হািসনা 
৮ লাই ২০১৮, রিববার, শাপলা, ধানম ীর কাযালয় 

িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম 

স ািনত সভাপিত, 

সহকম , 

আমি ত অিতিথ  এবং 

ি য় িশ াথ  

আসসালা  আলাই ম। 

আজেকর এই অ ােন উপি ত সকলেক আিম আ িরক েভ া জানাি । জনশীল মধা অে ষণ ২০১৮- 
িতেযািগতায় অংশ হণ কের িবিভ  পযােয়র মধাবীসহ জাতীয় পযােয়র ১২ জন সরা মধাবী িশ াথ েক আিম অিভন ন 

জানাি । 

থেমই আিম গভীর ার সে  রণ করিছ সবকােলর সবে  বাঙািল, জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র 
রহমানেক। জাতীয় চার নতা, ি ে  ৩০ লাখ শিহদ ও ’লাখ স ম হারােনা মা- বানেক া জানাি । বীর 

ি েযা েদর জানাি  সালাম।  

িশ া মা েষর মৗিলক অিধকার। জািতসংেঘর মানবািধকার ঘাষণার ২৬ ন র অ ে েদ িশ ােক মানবািধকার 

িহেসেব ঘাষণা করা হেয়েছ। জািতর িপতা ’৭২-এর  সংিবধােন িশ ােক নাগিরকেদর মৗিলক অিধকার িহেসেব ী িত 
দন। 

াধীনতার পর জািতর িপতা িব  বাংলােদেশর িশ া িব াের েগাপেযাগী িবিভ  পদে প হণ কেরন। িতিন 

িব  িশ া িত ান েলােক নগঠন কেরন। দরত-এ- দা িশ া কিমশন গঠন কেরন। ব ব  ৩৬ হাজার াথিমক 
িব ালয়, ল ািধক িশ ক এবং িব ালেয়র িমসহ সকল স দ জাতীয়করণ কেরন। অ ম িণ পয  ছা ীেদর িবনা 

বতেন পড়ার েযাগ কের দন।  

িক  ’৭৫ সােলর ১৫ই আগে  জািতর িপতােক হত ার পর অ সব িক র মত িশ া কায মও অ কাের িনমি ত 

হয়।  
আমরা ১৯৯৬ সােল িনবািচত হেয় িবিভ  কায ম হণ কির। এর ফেল ২০০১ সােল িশ ার হার ৬৫ শতাংেশ 

উ ীত হয়। িবএনিপ মতা ছেড় যাওয়ার সময় তা ৪৪ শতাংেশ নেম আেস। আমরা নরায় ২০০৯ সােল দািয়  হণ করার 

পর িবিভ  উে াগ িনেয় এখন িশ ার হার ৭৩ শতাংেশ উ ীত কেরিছ। 
আমরা আথ-সামািজক সকল চেক অভাবনীয় সাফ  অজন কেরিছ। িবে র েক বাংলােদশ আজ উ য়েনর রাল 

মেডল। ইেতামে  আমরা উ য়নশীল দেশর মযাদা অজন কেরিছ।  

িধ , 

ত পিরবতনশীল ও িতেযািগতা লক িবে  িনেজেদর অব ান সংহত করেত হেল এক  িশি ত, দ  ও 

পারদশ  জনশীল মধাবী জনেগা ীর েয়াজন।  

িশি ত, জনশীল ও দ  জনশি র মা েমই িবে র উ ত দশস েহর অথৈনিতক ও সামািজক উ য়েন উ  

িশখের অব ান কেরেছ। য জািত যত বিশ িশি ত ও মধাবী, স জািত তত বিশ উ ত। তাই ধা ও দাির , উ ত-
স  জািত গঠেন জনশীল মধা িবকােশর কান িবক  নই।  

আমরা ২০২১ সােলর মে  বাংলােদশেক ম ম আেয়র এবং ২০৪১ সােলর মে  উ ত-স  দেশ পিরণত করেত 

কাজ কের যাি । এ লে  অজেন ত ণ জে র সবেচেয় বিশ িমকা রাখেত হেব। এজ  সকলেক দ  হেয় গেড় উঠেত 
হেব। 



 

িব ান- ি র সকল ে  এিগেয় যাে  বাংলােদশ। আমরা িডিজটাল বাংলােদশ গেড় েলিছ। আমরা ব ব  

ােটলাইট-১ উৎে পণ কেরিছ। পারমাণিবক িব তেক  াপন করিছ। এ িল আমােদর িনেজেদরই পিরচালনা ও 
র ণােব ণ করেত হেব। আিম চাই না এসব পিরচালনার জ  িবেদশী কাউেক আমােদর ভাড়া কের আনেত হয়। এজ  

আমােদর দ  গেবষক, িব ানী, ি িবদ তির করেত হেব। 

আমােদর ছেলেমেয়রা মধা-মনেন কারও চেয় কম নয়। িবে র িবিভ  দেশ ত রা দ তার সে  কাজ কের 

দেশর খ উ ল করেছ। আিম ঢ়ভােব িব াস কির, আমরা যিদ ত েদর এক  েযাগ কের িদই, তাহেল ত রাও আগামীেত 
বড় বড় িব ানী, গেবষক ও ি িবদ হেয় উঠেবন।  

এ ল  িনেয়ই আমরা জনশীল িশ া প িতর সেবা  অ ািধকার িদেয় জাতীয় িশ ানীিত-২০১০ ণয়ন কেরিছ। 

জনশীল পরী া প িত বতন করা হেয়েছ। জনশীল প িতেত পাঠদান ও  ণয়েন দ  করার লে  ২০১৭ সােলর 

এি ল পয  ৪ লাখ ৭০ হাজার ১৪২ জন িশ কেক জনশীল প  তরী িবষয়ক িশ ণ দান করা হেয়েছ। 

িবনা ে  বছেরর ১ম িদন পা ক িবতরণ কের যাি । িত বছর গেড় ৭৮ লাখ িশ াথ েক উপ ি  দওয়া 

হে । মা িমক িশ া উপ ি - ২য় পযায় এবং সিসপ- এর মা েম ৩০ শতাংশ ছা ী এবং ২০ শতাংশ ছা েক উপ ি  

দান করা হেয়েছ।  
উ  মা িমক িশ া উপ ি  কে র মা েম ৪০ শতাংশ ছা ী এবং ১০ শতাংশ ছা  এবং াতক (পাস) সমমান 

পযােয়র ৩০ শতাংশ ছা ী এবং ১০ শতাংশ ছা েক উপ ি  দওয়া হে । ভিব েত উপ ি েভাগী িশ াথ র সং া এবং 

উপ ি র হার আরও ি  করা হেব। 

৩২ হাজার ৬৬৭  িশ া িত ােন মাি িমিডয়া াস ম এবং ১ হাজার ৮৩  কি উটার াব, ৩১  Digital 

Language Laboratory াপন করা হেয়েছ। ২০০৯ থেক ২০১৮ সােলর মাচ পয  ১৯ লাখ ৬৯ হাজার ৭৭৫ িশ কেক 

িবিভ  িশ ণ দান করা হেয়েছ। ১ লাখ ৮৩ হাজার িশ কেক িডিজটাল কনেট  তির িবষয়ক িশ ণ দওয়া হেয়েছ।  

আমরা াথিমক ও মা িমক িব ালয় পযােয় ায় ৬৩ হাজার িশ কেক িনেয়াগ িদেয়িছ। সরকাির মা িমক 
িব ালয়স েহ ২ হাজার ৯৮৮ জন সহকারী িশ ক িনেয়াগ দান করা হেয়েছ। সহকারী িশ েকর পদেক ২য় িণর 

গেজেটড মযাদা দান করা হেয়েছ। চাকির ৮ বছর িতেত জ তার িভি েত সহকারী িশ কেদর ৩ হাজার ৮৮২  পদ 

১ম িণর গেজেটড পেদ উ ীত করা হেয়েছ। বসরকাির িশ কেদর ৮ম জাতীয় বতন ল ২০১৫ এর আওতায় এেনিছ।  
িধম লী, 

আমরা িশ ােক আরও েগােপােযাগী করার লে  িবিভ  উ য়ন লক কায ম হােত িনেয়িছ। ৩২৩  সরকাির 

মা িমক িব ালেয় ভৗত অবকাঠােমা স সারণ করা হেব। েয়াজনীয় জনবল, াপটপ, মাি িমিডয়া েজ র 

আসবাবপ , ই ারেনট িবধাসহ কি উটার ও কি উটার সাম ী, বই- ক, খলা লার সাম ী, ব ািনক য পািত, 
অিফস য পািত সরবরাহ করা হেব। 

৩১ হাজার ৩৪০  িশ া িত ােন মাি িমিডয়া িণক  তিরর জ  াপটপ, মাি িমিডয়া েজ র সরবরাহ 

এবং িশ কেদর আইিস  িবষেয় িশ ণ দান করা হেব। 
বা রবান, রা ামা  ও খাগড়াছিড় জলার ত  গম এলাকায় মাট ২৯  িব ালেয় ১  কের ছা াবাস ও 

ছা ীিনবাস াপন করা হেব। িতন  পাবত  জলায় ১০  ােন ন ন আবািসক িব ালয় াপন করা হেব।  

মা িমক পযােয়র িশ া িত ােন ি - ভােকশনাল ও ভােকশনাল কাস চা  করা হে । ১ম পযােয় পাইলট 
ীেমর আওতায় ৬৪০  িব ালেয় এ কায ম চা  হেব। 

িতব ী িশ াথ েদর িবষয়  যথাযথ  িদেয় অবকাঠােমার িডজাইন ণয়ন ও বা বায়েনর লে  

Guidelines for minimum construction standards শীষক পিলিস ড েম স-এর খসড়া ণয়ন করা হেয়েছ। 

িধম লী, 
গাটা িব  এখন এক  জনশীল পিরবাের প িনে । েত ক দেশর িত  নাগিরক এমনভােব গেড় উঠেছ যন 

কমজীবেন েত েক িনজ িনজ দ তা, মধা, কীয়তা ও জনশীলতার ছাপ রাখেত পাের। য কান চ ােল  মাকািবলা 

করেত পাের। িব মােনর িশ া অজেন জনশীলতার কান িবক  নই। 



 

িশ া ম ণালেয়র উে ােগ অন  সাধারণ মধা (Extraordinary Talent) অে ষেণর লে  দেশর আনােচ-

কানােচ ছিড়েয় থাকা  িতভা েঁজ বর করেত সব থম ২০১৩ সােল জনশীল মধা অে ষণ িতেযািগতা আেয়াজন 
করা হয়। সই থেক িনয়িমতভােব জনশীল মধা অে ষণ িতেযািগতা এক  জাতীয় উৎসেব প িনেয়েছ।  

আজেকর এই ত ণ জ ই ি ে র চতনায় উ ীিবত হেয় কাি ত বাংলােদশ িবিনমােণ অবদান রাখেব। এই 

ত ণরা যন মাদক, স াস ও জি বােদ জড়ােত না পাের, সজ  আিম অিভভাবক, িশ কসহ সকলেক সেচতন থাকার 

আ ান জানাি । 

িবে  বাংলােদশ আজ উ য়েনর িব য়। আমােদর ি  বতমােন ৭.৭৮ শতাংশ। িব ত উৎপাদন মতা ১৮ 

হাজার ৩৫৩ মগাওয়াট। আমরা িনজ  অথায়েন প া স  িনমাণ করিছ। মে ােরল িনমােণর কাজ এিগেয় চলেছ। মাথািপ  

আয় ি  পেয় ১ হাজার ৭৫২ ডলাের উ ীত হেয়েছ।  
বাংলােদশ এিগেয় যাে , এিগেয় যােব। এ অ যা া কউ াহত করেত পারেব না। ২০২১ সােলর মে  বাংলােদশ 

ম ম আেয়র দশ এবং ২০৪১ সােলর মে  উ ত স  দশ িহেসেব গেড় জািতর িপতার ে র সানার বাংলােদশ গেড় 

লব- ইনশাআ াহ। 

সবাইেক ধ বাদ।  

খাদা হােফজ। 

জয় বাংলা, জয় ব ব  

বাংলােদশ িচরজীবী হাক। 
... 


