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রিেরমল্লারহর রাহমারনর রারহম  

 

েহকমীবৃন্দ,  

েংেদ েদস্যিগ গ,  

উপরস্থত সুরধমন্ডলী,  

আেোলামু আলাইকুম।  

শেখ রাসেল েরকারর উচ্চ রিদ্যালয় ও শিগম শেখ ফরিলাতুসেছা মুরিি েরকারর মহারিদ্যালসয়র রিরিপ্রস্তর স্থাপন 

অনুষ্ঠাসন উপরস্থত েিাইসক আরম আন্তররক শুসিচ্ছা িানারচ্ছ।  

রেক্ষার প্রোর ছাড়া িাতীয় উেরত েম্ভি নয়। েি গকাসলর েি গসেষ্ঠ িাঙারল িারতর রপতা িঙ্গিন্ধু শেখ মুরিবুর রহমান 

িলসতন ‘শোনার িাংলা গড়সত হসল শোনার মানুষ চাই'। একমাত্র রেক্ষাই পাসর শেই শোনার মানুষ ততরর করসত।  

সুরধমন্ডলী,  

রািধানী ঢাকা শদসের েিসচসয় ঘনিেরত এলাকা। ঢাকা েহসরর ৪১টি থানার মসে ২৯টি থানায় শকান েরকারর মােরমক 

রিদ্যালয় িা মহারিদ্যালয় শনই।  

মাত্র ১২টি থানাসত ২৪টি েরকারর মােরমক রিদ্যালয় ও ১১টি েরকারর কসলি রসয়সছ। শদসের িনেংখ্যা িাড়সছ। িাড়সছ 

ঢাকা মহানগরীর িনেংখ্যা।  

ফসল িনেংখ্যার রিসিচনায় ঢাকা মহানগরীসত শে পররমাণ েরকারর স্কুল-কসলি থাকার কথা িাস্তসি তা শনই। 

পররতাসপর রিষয় হসচ্ছ, রিএনরপ-িামাত শিাট েরকার এ রিষসয় শকান উসদ্যাগ গ্রহণ কসররন।  

সুরধমন্ডলী,  

আওয়ামী লীগ েরকার রেক্ষার উেয়সন প্ররতশ্রুরতিদ্ধ। আমরা এিার দারয়ত্ব রনসয় প্রাথরমক রেক্ষা শথসক শুরু কসর 

উচ্চরেক্ষা পে গন্ত েি গসক্ষসত্র আমূল পররিতগন এসনরছ। রেক্ষার উেয়সন শদেব্যাপী ব্যাপক কম গসূরচ হাসত রনসয়রছ।  

ঢাকা মহানগরীর আয়তন ও িনেংখ্যার কথা রনসিচনা কসর আমরা একসনক েিায় ৪৩৫ শকাটি টাকা ব্যসয় ‘১১টি 

েরকারর মােরমক রিদ্যালয় ও ৬টি েরকারর মহারিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প' অনুসমাদন কসররছ।  

এরই ধারািারহকতায় আি এ দু'টি রেক্ষা প্ররতষ্ঠাসনর রিরিপ্রস্তর স্থাপন করা হসচ্ছ। এ প্ররতষ্ঠানগুসলাসত মানেম্পে রেক্ষক 

ও কম গচারী রনসয়াগ শদওয়া হসি। প্রসয়ািনীয় আেিািপত্র,  িই-পুস্তক, তিজ্ঞারনক েন্ত্রপারত, করম্পউটারেহ মারিরমরিয়া প্রসিক্টর, 

ইন্টাসরকটিি শিাি গ এিং রিসনাদসনর িন্য শখলাধুলার োমগ্রী েরিরাহ করা হসি।  

এখাসন আরও থাকসি আইরেটি ল্যাি, গ্রন্থাগার, রিজ্ঞান ল্যািসরটরর, রেক্ষক রমলনায়তন, ছাত্রী কমনরুম, শকন্দ্রীয় োউন্ড 

রেসেম, ছাত্র-ছাত্রী তথ্যিান্ডার ও শখলার মাঠ।  



প্ররতটি রেক্ষা প্ররতষ্ঠাসন ৬তলা রিত রিরেষ্ট ৪ তলা একাসিরমক ও প্রোেরনক িিন রনরম গত হসি। ছাত্র-ছাত্রীসদর শমধা ও 

মননেীলতার উৎকসষ গর িন্য নিরনরম গত এেি মােরমক রিদ্যালয়গুসলাসত প্ররত ২০িন ছাত্রছাত্রীর িন্য একিন রেক্ষক এিং 

মহারিদ্যালয়গুসলাসত ১১িন রেক্ষাথীর িন্য একিন রেক্ষক থাকসিন।  

আন্তিগারতকমাসনর রেখন-পঠসনর িন্য এ প্ররতষ্ঠানগুসলাসক আমরা আদে গ ও সৃিনেীল প্ররতষ্ঠান রহসেসি গসড় তুলসত 

চাই।  

প্ররত িছর অরিিািক ও িরতগচ্ছু রেক্ষাথীসদর িাল প্ররতষ্ঠাসন িরতগ রনসয় শে অন্তহীন দুি গািনা তা রকছুটা হসলও লাঘি হসি 

িসল আরম মসন করর।  

নগরীর রিরিে স্থাসন এেি রেক্ষা প্ররতষ্ঠাসনর রনরম গত হসল ঢাকা েহসরর শকন্দ্রস্থসল োনিট অসনকাংসে হ্রাে পাসি।  

সুরধমন্ডলী,  

আপনারা িাসনন, আমরা রেক্ষা শক্ষসত্র একটি গুণগত পররিতগন আনার লক্ষয রনসয় কাি কসর োরচ্ছ। েকসলর মতামসতর 

রিরিসত একটি আধুরনক, রিজ্ঞানেম্মত ও যুসগাপসোগী িাতীয় রেক্ষানীরত প্রণয়ন করা হসয়সছ। এখন এটি িাস্তিায়সনর কাি 

চলসছ।  

আমার দৃঢ় রিশ্বাে, নতুন রেক্ষানীরত িাস্তিারয়ত হসল আমাসদর রেক্ষাথীরা শমধায়-মনসন শেরা নাগররক হসয় গসড় উঠসি। 

ইসতামসে আমরা ৫ম শেণী েমাপনী পরীক্ষা এিং ৮ম শেণীসত জুরনয়র োটি গরফসকট পরীক্ষা প্রিতগন কসররছ।  

একটি সুখী, েমৃদ্ধোলী শদে গড়সত হসল শদেসপ্রসম উদ্বুদ্ধ িনেরি চাই। উেতমাসনর শলখাপড়ার পাোপারে শেিন্য 

রেক্ষাথীসদর মুরিযুসদ্ধর শচতনা, আমাসদর হািার িছসরর িীরত্বগাঁথা এিং ইরতহাে, ঐরতহয ও েংস্কৃরত েম্পসকগ ধারণা রদসত হসি।  

রিএনরপ-িামাত শিাট েরকাসরর আমসল পাঠ্যপুস্তসক রিকৃত ইরতহাে ছারপসয় শকামলমরত রেশুসদর রিভ্রান্ত করা হসয়সছ। 

আমরা পাঠ্যপুস্তসক মুরিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা েংগ্রাসমর েঠিক ইরতহাে অন্তর্ভ গি কসররছ।  

আমরা রেক্ষা শক্ষসত্র শিন্ডার তিষম্য রিসলাপ কসররছ। েতকরা ৪০ িাগ রেক্ষাথীসক উচ্চ মােরমক পে গায় পে গন্ত উপ-বৃরি 

শদওয়া হসচ্ছ। এরমসে ৩০ েতাংে ছাত্রী। স্নাতক পে গাসয় ছাত্রীসদর উপ-বৃরি প্রদান রিসিচনাধীন রসয়সছ।  

তাছাড়া, পািরলক-প্রাইসিট পাট গনারেীসপর আওতায় ‘প্রধানমন্ত্রীর রেক্ষা েহায়তা ফাউসন্ডেন তহরিল' গঠন করা হসচ্ছ। এ 

তহরিল শথসক শদসের েরকারর-শিেরকারর রেক্ষা প্ররতষ্ঠাসনর ৬ষ্ঠ শথসক স্নাতক শেণী পে গন্ত গরীি ও শমধািী ছাত্র-ছাত্রীসদর বৃরি 

প্রদান এিং রিনা শিতসন শলখাপড়ার সুসোগ শদওয়া হসি।  

এ ফান্ড গঠসনর িন্য ইসতামসে রেিমারন রহসেসি এ িছসরর িাসিসট ১ হািার শকাটি টাকা িরাদ্দ শদওয়া হসয়সছ।  

সুরধমন্ডলী,  

আমরা েহর ও গ্রাসমর রেক্ষা তিষম্য দূর করসত চাই। এ লসক্ষয ৩০৭টি উপসিলায় একটি কসর রিদ্যালয়সক মসিল 

রিদ্যালয় রহসেসি রূপান্তসরর কাি চলসছ। ৩ হািার শিেরকারর স্কুসলর একাসিরমক িিন রনম গাসণর কাি চলসছ।  

মাদ্রাো রেক্ষার আধুরনকায়সন ৩০টি মসিল মাদ্রাো গসড় শতালা হসয়সছ। ৩১টি মাদ্রাোয় অনাে গ শকাে গ চালু করা হসয়সছ। 

১০০টি মাদ্রাোয় িসকেনাল রেক্ষা শকাে গ চালু করা হসয়সছ। োধারণ রেক্ষার অনুরূপ মাদ্রাো রেক্ষায় রিজ্ঞান ও করম্পউটার োখা 

চালু করা হসয়সছ।  

আমরা শিলা পে গাসয় রেক্ষা অরধদপ্তসরর কাে গালয় স্থাপসনর উসদ্যাগ রনসয়রছ। শুধু অিকাঠাসমাগত উেয়ন নয়, আমরা 

রেক্ষার মাসনােয়সনর উপর গুরুত্বাসরাপ কসররছ।  

আমরা শদেব্যাপী সৃিনেীল প্ররতিা অসেষসণর একটি রিসেষ কাে গক্রম অরচসরই শুরু করি। এসত িাষা ও োরহতয, গরণত, 

রিজ্ঞান ও করম্পউটার রিষসয় প্ররতসোরগতার মােসম তৃণমূল পে গায় শথসক প্ররতিা অসেষণ করা হসি।  

সুরধমন্ডলী,  

রিরিটাল িাংলাসদে রিরনম গাসণ মােরমক পে গাসয় ২০ হািার ৫০০টি রেক্ষা প্ররতষ্ঠাসন মারিরমরিয়ার মােসম পাঠদাসনর 

উসদ্যাগ গ্রহণ করা হসয়সছ। ইসতামসে ১,৭৩৮টি রেক্ষা প্ররতষ্ঠাসন করম্পউটার ল্যাি স্থারপত হসয়সছ। প্ররতটি রেক্ষা প্ররতষ্ঠাসন 

প্রসটাটাইপ ওসয়িোইট স্থাপসনর উসদ্যাগ গ্রহণ করা হসয়সছ।  



৩ হািার মােরমক রেক্ষকসক করম্পউটার প্ররেক্ষণ শদওয়া হসয়সছ োসত ছাত্র-ছাত্রীরা িালিাসি করম্পউটার রেখসত 

পাসর।  

পরীক্ষার ফলাফল এিং িরতগ েংক্রান্ত তথ্য অনলাইন এিং এখন এেএমএে এর মােসম প্রকাে করা হসচ্ছ।  

সুরধবৃন্দ,  

আমাসদর লক্ষয অনুোয়ী চলরত িছসরর মসে েতিাগ রেশুসক প্রাথরমক স্তসর িরতগর লক্ষযমাত্রা অরিগত হসয়সছ। লক্ষযমাত্রা 

অিগসনর হার ৯৯.৩ েতাংে। ২০১৪ োসলর মসে আমরা শদে শথসক রনরক্ষরতা দূর করসত চাই। গত অথ গিছসর ১ হািার ৬২৪টি 

রেক্ষা প্ররতষ্ঠানসক এমরপওর্ভি করা হসয়সছ। অথচ ২০০৪ োল শথসক এমরপওর্ভরি িন্ধ রছল।  

ছাত্র-রেক্ষক অনুপাত কমাসত গত আড়াই িছসর ১ হািার ৮৫২ িন প্রধান রেক্ষক এিং ৫১ হিার ২৮৯ িন েহকারর 

রেক্ষক রনসয়াগ শদওয়া হসয়সছ। ৫ লাসখরও শিরে রেক্ষকসক প্ররেক্ষণ শদওয়া হসয়সছ। ছাত্রছাত্রীসদর িরতগ েমস্যা রনরেসনর িন্য 

৮৩টি েরকারর মােরমক রিদ্যালসয় িািল রেফট চালু করা হসয়সছ।  

আমরা উচ্চ রেক্ষার শক্ষসত্র আঞ্চরলক তিষম্য দূর করার িন্য শদসের রিরিেপ্রান্ত নতুন নতুন রিশ্বরিদ্যালয় স্থাপন কররছ। 

ইসতামসে ৪টি নতুন পািরলক রিশ্বরিদ্যালয় প্ররতষ্ঠা করা হসয়সছ। শিেরকারর রিশ্বরিদ্যালয় আইন ২০১০ প্রণয়ন ও কাে গকর করা 

হসয়সছ।  

রেক্ষাথীসদর পাসঠ মসনাসোগী কসর গসড় শতালার িন্য সৃিনেীল মূল্যায়ণ পদ্ধরত প্রিতগন করা হসয়সছ। িছসরর শুরুসতই 

প্রাথরমক ও মােরমক স্তসরর রেক্ষাথীসদর মসে রিনামূসল্য পাঠ্য পুস্তক শপ ৌঁসছ শদওয়া হসচ্ছ। এ িছর রেক্ষাথীসদর মসে ২৩ শকাটি 

২২ লাখ পাঠ্যপুস্তক রিতরণ করা হসয়সছ। এেি পাঠ্যপুস্তক ই-বুসক রূপান্তররত করা হসয়সছ।  

সুরধমন্ডলী,  

শুধু উেত শি ত অিকাঠাসমার উপর রেক্ষার রিস্তার এিং মান রনি গর কসর না। প্রসয়ািন যুসগাপসোগী পাঠ্যক্রম এিং মান-

েম্মত পাঠ্যিই। পাোপারে রেক্ষকগসণর আন্তররকতা এিং অরিিািক ও েমাসির েকসলর নিরদারর প্রসয়ািন। েকসলর েরম্মরলত 

প্রসচষ্টার মােসমই আমরা শকিল একটি সুরেরক্ষত েমাি গসড় তুলসত পারি।  

একটা কথা আরম আসগও িসলরছ, আিারও িলরছ, রেশুসদর উপর পড়াসোনার অরতররি শিাঝা চাপাসনার মানরেকতা 

পররহার করসত হসি। তাঁসদর রেক্ষাটা শেন আনন্দদায়ক এিং দীঘ গস্থায়ী হয় শেরদসক নির রদসত হসি। শখলার ছসল রেক্ষাদান 

কাে গক্রম চালু করসত হসি।  

েরকারর রনসদ গে িাররর পরও শকান শকান রিদ্যালসয় শছসলসমসয়সদর োরীররক ও মানরেক রনে গাতসনর অরিসোগ পাওয়া 

োসচ্ছ। রেক্ষকসদর প্ররত অনুসরাধ, শকামলমরত রেশুসদর রনে গাতন করসিন না। আদর এিং িালিাো রদসয়ই তাসদর রনয়ন্ত্রসন রাখা 

েহি।    

রেক্ষক ও অরিিািকসদর িলি, রেক্ষাথীসদর োরীররক ও মানরেক রিকাসের িন্য পড়াসোনার পাোপারে শখলাধুলা ও 

োংস্কৃরতক চচ গার সুসোগ কসর রদন। োর েতটুকু মানরেক েক্ষমতা রসয়সছ শেই অনুোয়ী তারা পড়াসোনা করসি। রিসেষ কসর, 

আমাসদর প্ররতিন্ধী রেশুসদর পড়াসোনার প্ররত আপনারা অরধক েত্নিান হসিন।   

আরম দল-মত রনরি গসেসষ েকল িনগণসক শদসের উেয়সনর িন্য এরগসয় আোর িন্য আহিান িানাই। শদেটা আমাসদর 

েকসলর। আসুন, েকসলর ঐকযিদ্ধ প্রসচষ্টায় রনরক্ষরতামুি, ক্ষুধামুি একটি সুখী-েমৃদ্ধ িারতর রপতার স্বসের শোনার িাংলা গসড় 

তুরল।  

শখাদা হাসফি।  

িয় িাংলা,  িয় িঙ্গিন্ধু।  

িাংলাসদে রচরিীিী শহাক।  

....... 


