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 স্নাতক ও সমমান পর্ যায়ের শিক্ষার্থীয়ের মায়ে উপবৃশি প্রোন অনুষ্ঠায়ন উপশিত সকলয়ক আশম শুয়ভচ্ছা জানাশচ্ছ। 

েশরদ্র শমধািী শিক্ষার্থীয়ের পড়াশুনা শনশি যঘ্ন করার লয়ক্ষে ২০০৯ সায়ল সরকার গঠয়নর পরপরই আমরা ‘উপবৃশি’ প্রোয়নর শসদ্ধান্ত 

শনই। এ লয়ক্ষে ২০১০ সায়ল ‘‘প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহােতা ট্রাস্ট’’ গঠন করা হে। এক হাজার শকাটি টাকা সীডমাশন শেয়ে এ ট্রায়স্টর কাজ 

শুরু করা হে। আজ এ ট্রাস্ট শর্থয়কই উপবৃশি প্রোন করা হয়চ্ছ। 

এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন পাঁচটি প্রক্প  শর্থয়ক ৬ষ্ঠ শেণী শর্থয়ক স্নাতক পাস ও সমমান পর্ যায়ের েশরদ্র ও শমধািী 

শিক্ষার্থীয়ের উপবৃশি প্রোন করা হয়চ্ছ। প্রক্প সমূয়হর শমোে শিষ হয়ল এসকল উপবৃশি কার্ যক্রমও ট্রায়স্টর অয়র্থ য পশরচাশলত হয়ি। 

সুশধমন্ডলী, 

সি যকায়লর সি যয়েষ্ঠ িাঙাশল, জাশতর শপতা িঙ্গিন্ধু শিখ মুশজর র রহমান বাধাধীনতার পর দ্দ্ধশিবস্ত িাাংলায়েি পুনগ যঠয়নর শক্ষয়ে 

শেয়ির শিক্ষাখাতয়ক সি যাশধক গুরু  শেয়েশছয়লন। শতশন ১৯৭২ সায়ল কুেরত-ই-খুো শিক্ষা কশমিন গঠন কয়রন। কশমিয়নর সুপাশরি 

অনুর্ােী শতশন ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রার্থশমক শিদ্যালে জাতীেকরণ এিাং ১ লাখ ৫৭ হাজার ৭২৪ জন শিক্ষয়কর পে সরকাশর কয়রন। শতশন 

হাজার হাজার শিবস্ত, পুশড়য়ে শেওো স্কুল-কয়লজ পুনগ যঠন কয়রন। নতুন নতুন শিদ্যালে ও কয়লজ ভিন শনম যাণ কয়রন। কাশরগশর ও 

বৃশিমূলক শিক্ষার প্রসায়র ব্যাপক উয়দ্যাগ গ্রহণ কয়রন। মাদ্রাসা শিক্ষার আধুশনকােয়ন মাদ্রাসা শিাড য গঠন কয়রন। শেয়ি শিশক্ষত ও শমধািী 

প্রজন্ম গয়ড় তুলয়ত জাশতর শপতা তাঁর সায়ড় শতন িছয়রর িাসনাময়ল ব্যাপক কম যসূশচ হায়ত শনন।  

শকন্তু ১৯৭৫ সায়লর ১৫ আগস্ট জাশতর শপতায়ক সপশরিায়র শনম যমভায়ি হতোর পর ববাধরাচারী সরকারগুয়লা শিক্ষার উন্নেয়ন 

জাশতর শপতার শনওো শকান পেয়ক্ষপই আর িাতিােন কয়রশন, অব্যাহত রায়খশন। ৭৫ পরিতী অবিধ ক্ষমতা েখলকারীরা শিক্ষাখায়ত 

শনয়ে আয়স ব্যাপক বনরাজে, অশনেম, দুনীশত, নকল আর অব্যিিাপনা। শেয়ির শিক্ষাব্যিিা শিপর্ যত হয়ে পয়ড়। শিক্ষার মান ক্রমি 

শনম্নমুখী হে।  

সুশধবৃন্দ, 

িাাংলায়েি আওোমী লীগ র্খনই সরকার গঠন কয়রয়ছ জাশতর শপতার প্রেশি যত পয়র্থই শেয়ির শিক্ষাখায়তর উন্নেয়ন কাজ কয়র 

শগয়ছ। ’৯৬-এর সরকায়রর সমে শিক্ষাখায়তর উন্নেয়ন আমায়ের গৃহীত পেয়ক্ষয়পর ফয়ল সাক্ষরতার হার শিয়ড় োঁড়াে ৬৫ িতাাংয়ি। এ 

শিিাল অজযয়নর সম্মানজনক বাধীকৃশতবাধরূপ িাাংলায়েি ‘ইউয়নয়কা সাক্ষরতা পুরকার ১৯৯৮’ লাভ কয়র। 

শকন্তু শিএনশপ-জামাত সরকায়রর ২০০১-২০০৬ শমোয়ে সাক্ষরতার হার কয়ম োঁড়াে ৪৭ িতাাংয়ি। ২০০৯ সায়ল সরকার গঠয়নর 

পর আমায়ের শচষ্টার ফয়ল তা এখন আিার শিয়ড় োঁশড়য়েয়ছ ৭১ িতাাংয়ি। 
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গত ছে িছয়র আমরা শেয়ির শিক্ষাখায়ত আমূল পশরিতযন এয়নশছ। আমরা একটি সি যজন বাধীকৃত জাতীে শিক্ষানীশত প্রণেন 

কয়রশছ। জাতীে িায়জয়ট শিক্ষায়ক সয়ি যাচ্চ অগ্রাশধকার শেওো হয়েয়ছ। 

িছয়রর শুরুয়ত প্রার্থশমক শর্থয়ক মাধ্যশমক পর্ যন্ত শিনামূয়ে শিক্ষার্থীয়ের নতুন পাঠ্য িই শেওো হয়চ্ছ। ২০১০ শর্থয়ক ২০১৫ পর্ যন্ত 

১৫৯ শকাটি িই শিতরণ শিতরণ করা হয়েয়ছ। শিয়ের শকান শেয়ি এয়তা িই শিনামূয়ে শিতরয়ণর শকান শরকড য শনই। ৫ িছয়র শিক্ষার্থী 

শিয়ড়য়ছ ১ শকাটি ৬৯ লক্ষ ৫০ হাজার। শনশে যষ্ট সময়ে শজএসশস, শজশডশস, এসএসশস ও এইচএসশস পরীক্ষা শুরু হয়চ্ছ। ৬০ শেয়নর ময়ধ্য ফল 

প্রকাি করা হয়চ্ছ। শিক্ষার্থীয়ের বৃশি/উপবৃশি শেওো হয়চ্ছ।  

আমায়ের এসকল পেয়ক্ষয়পর ফয়ল েয়র পড়ার হার  হ্রাস শপয়েয়ছ। পায়ির হার শিয়ড়য়ছ। শিক্ষার মান শিয়ড়য়ছ। অগ্রসরমান 

পৃশর্থিীর সায়র্থ তাল শমশলয়ে আমরা শিক্ষার উন্নেয়ন কাজ কয়র র্াশচ্ছ।  

সুশধমন্ডলী, 

গত ২০১২-২০১৩ অর্থ যিছয়র ‘স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্ যায়ের ১ লাখ ২৯ হাজার ৮১০ জন  ছােীয়ের ময়ধ্য ৭২ শকাটি ৯৫ লাখ 

টাকা উপবৃশি প্রোন করা হে। ছােীয়ের পািাপাশি আমরা ছােয়েরও উপবৃশি প্রোন করশছ। ২০১৩-২০১৪ অর্থ যিছয়র আমরা ১ লাখ ৭৪ 

হাজার ৪৪৬ জন শিক্ষার্থীয়ক উপবৃশি শেয়েশছ র্ার ময়ধ্য ১৫ হাজার ৯৫৭ জন ছাে রয়েয়ছ। 

 ২০০৯-২০১০ অর্থ যিছর হয়ত ২০১২-২০১৩ অর্থ যিছর পর্ যন্ত ৬ষ্ঠ শেণী শর্থয়ক স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্ যায়ের ১ শকাটি ৩৩ লক্ষ 

৭০ হাজার শিক্ষার্থীয়ক ২২৪৫ শকাটি ৬৫ লক্ষ টাকা উপবৃশিসহ অন্যান্য আশর্থ যক সহােতা প্রোন করা হয়েয়ছ। উপবৃশি গ্রহীতার ৭৫ িতাাংি 

ছােী। উপবৃশির ফয়ল নারী শিক্ষার উন্নেয়ন দ্গান্তকারী পশরিতযন এয়সয়ছ। ইয়তাময়ধ্য মাধ্যশমক পর্ যায়ে ভশতযর শক্ষয়ে ছােীরা ছােয়ের 

তুলনাে এশগয়ে রয়েয়ছ। মাধ্যশমক পর্ যায়ে িতযমায়ন ছােী ৫৩% এিাং ছাে ৪৭%। আমায়ের এ সাফয়ের জন্য প্রার্থশমক ও মাধ্যশমক 

পর্ যায়ে শজন্ডার সমতাে শময়লশনোম শডয়ভলপয়মন্ট শগাল (MDG) অশজযত হয়েয়ছ। 

  প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহােতা ট্রাস্ট হয়ত েশরদ্র শমধািী শিক্ষার্থীয়ের শিক্ষা প্রশতষ্ঠায়ন ভশতয এিাং দূর্ যটনাে গুরুতর আহত হওোর 

শক্ষয়ে আশর্থ যক অনুোন প্রোয়নর ব্যিিা শনওো হয়েয়ছ। প্রার্থশমকভায়ি ট্রায়স্টর FDR এর ইন্টায়রস্ট শর্থয়ক এ সকল তহশিল গঠন করা 

হয়েয়ছ। 

সুষ্ঠুভায়ি উপবৃশিসহ অন্যান্য আশর্থ যক অনুোন কার্ যক্রম পশরচালনার লয়ক্ষে ট্রায়স্টর িােী তহশিয়লর আমানত ১০ হাজার শকাটি 

টাকাে উন্নীত করা প্রয়োজন। আশম সরকায়রর পািাপাশি এ ট্রায়স্টর ফান্ড বৃশদ্ধয়ত শিশভন্ন প্রশতষ্ঠান ও ব্যশিয়ক এশগয়ে আসার আহ্বান 

জানাই। 

সুশধবৃন্দ, 

আমরা সারায়েয়ি উপয়জলা ও শজলা পর্ যায়ে অসাংখ্য নতুন শিক্ষা প্রশতষ্ঠান শনম যাণ এিাং পুরাতন শিক্ষা প্রশতষ্ঠান শমরামত 

কয়রশছ। এ সকল প্রশতষ্ঠায়ন শনরাপে পাশন ও প্রয়োজনীে স্যাশনয়টিয়নর ব্যিিা কয়রশছ।  

আমরা গত ছে িছয়র ২,৮৮০টি মাধ্যশমক শিদ্যালে ও ২৬৪টি মাদ্রাসার নতুন ভিন শনম যাণ কয়রশছ। ৯৭৮টি মাধ্যশমক শিদ্যালে 

ও ৬৯৬টি মাদ্রাসা এিাং ৫৮১টি কয়লয়জর নতুন ভিয়নর শনম যাণকাজ চলমান রয়েয়ছ। শেয়ির শিদ্যালেশিহীন ১,৫০০টি গ্রায়ম নতুন 

সরকাশর প্রার্থশমক শিদ্যালে িাপয়নর কাজ িাতিােনাধীন রয়েয়ছ।  

আমরা স্কুল শফশডাং কার্ যক্রম হায়ত শনয়েশছ। স্কুল শফশডাং প্রক্প ভুি এলাকাে ১০০% উপশিশতর হার শনশিত হয়চ্ছ এিাং েয়র 

পড়ার হার ব্যাপকভায়ি কময়ছ।  

আমরা শিক্ষার্থীয়ের জন্য মাশিশমশডো ক্লাসরুম িাপন কয়রশছ। শডশজটাল কয়ন্টট বতশরর জন্য শিক্ষকয়ের প্রশিক্ষণ শেওো 

হয়চ্ছ। সারায়েয়ি ৩ হাজার ১৭২টি স্কুল, কয়লজ ও মাদ্রাসাে কশিউটার োি িাপন করা হয়েয়ছ। আমরা প্রার্থশমক ও মাধ্যশমক তয়রর 

িাাংলা ও ইাংয়রশজ ভাস যয়নর সকল পাঠ্যপুতক ই-র য়ক রূপান্তশরত কয়রশছ। পরীক্ষার ফলাফল, শিক্ষা প্রশতষ্ঠায়ন ভশতয, শরশজয়েিন, শিক্ষক 

শনয়োগ, শনিন্ধনসহ শিশভন্ন কার্ যক্রম শডশজটালাইজড্ করা হয়েয়ছ। 

জাতীে শিক্ষানীশত ২০১০-এর আয়লায়ক শিক্ষার সকল তয়র তথ্য-প্রদ্শি সিৃি কয়র ICT in Education মাস্টার প্ল্োন 

প্রণেন করা হয়েয়ছ। এর িাতিােন কার্ যক্রম চলয়ছ।  

 কাশরগশর শিক্ষার প্রসায়র শেয়ির প্রশতটি উপয়জলাে ০১টি কয়র শটকশনকোল স্কুল এিাং মশহলায়ের জন্য প্রশতটি শিভাগীে সেয়র 

একটি কয়র মশহলা শটকশনকোল স্কুল এন্ড কয়লজ িাপন কার্ যক্রম হায়ত শনয়েশছ। 
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সুশধমন্ডলী, 

আমরা র্খন শেয়ির শিক্ষার উন্নেয়ন কাজ কশর তখন শিএনশপ-জামাত শজাট শিক্ষাখায়ত বনরাজে সৃশষ্ট কয়র। তারা র্খনই 

ক্ষমতাে এয়সয়ছ শেয়ির শিক্ষাখায়ত শনয়ম এয়সয়ছ ব্যাপক দুনীশত ও অব্যিিাপনা। শিএনশপ-জামাত শজাট আময়ল শিশু-শকয়িারয়ের 

পড়ায়না হয়তা অসতে ও শিকৃত ইশতহাস। এসএসশস, এইচএসশসসহ অন্যান্য পরীক্ষা শুরুর সুশনশে যষ্ট শকান তাশরখ শছল না। ভশতয িাশণজে, 

শকাশচাং, দুনীশত ও বাধজনপ্রীশতসহ নানা অশনেয়ম শনমশিত শছল পুয়রা শিক্ষা ব্যিিা। 

আপনায়ের ময়ন আয়ছ, ২০১৩ সায়ল মায়সর পর মাস ছাে-ছােীরা স্কুয়ল শর্য়ত পায়রশন তায়ের সশহাংসতা ও নািকতার কারয়ণ। 

শনি যাচন িানচাল করয়ত ৫৮২টি স্কুল আগুন শেয়ে পুশড়য়ে শেয়েয়ছ। স্কুয়ল র্াওোর পয়র্থ ককয়টল শময়র আহত কয়রয়ছ সাভায়রর চতুর্থ য 

শেনীর ছােী শিনু ও িগুড়ার সাশেো আিারয়ক।  

গত ৫ জানুোশর শর্থয়ক শুরু কয়র তায়ের ৯২ শেয়নর  ধারািাশহক হরতাল ও অিয়রায়ধ ক্ষশতগ্রত হয়েয়ছ শেয়ির শিক্ষাখাত। 

সমেমত এসএসশস পরীক্ষা অনুশষ্ঠত হয়ত পায়রশন। তারা ছাে-ছােী, শিক্ষকয়ের উপর হামলা কয়রয়ছ। শনাোখাশলয়ত স্কুল শিশক্ষকা 

িামসুন্নাহারয়ক পার্থর ছুয়ড় হতো কয়রয়ছ। শিামা শময়র অন্ধ কয়র শেয়েয়ছ স্কুলছাে অন্তু’র শচাখ। 

শেয়ির জনগণয়ক সায়র্থ শনয়ে শিএনশপ-জামায়তর সকল িাধা অশতক্রম কয়র আমরা সাময়নর শেয়ক এশগয়ে র্াশচ্ছ। শিক্ষাসহ 

প্রশতটি শসক্টয়র আমরা িাাংলায়েিয়ক শিয়ের র য়ক ময়ডল শহসায়ি োঁড় করায়ত চাই। আমরা শস লক্ষে শনয়েই কাজ করশছ। 

আজ র্ারা বৃশি শপয়ল, আশম আিা কশর, শতামরা স্নাতক পর্ যাে অশতক্রম কয়র আরও অয়নক দূর এশগয়ে র্ায়ি। শেয়ির উন্নেয়ন 

অগ্রণী ভূশমকা পালন করয়ি।  

আশম শিোস কশর, শতামরাই পারয়ি সকল জীণ য-জরা, কূপমন্ডুকতা দূর কয়র সমাজয়ক শিক্ষার আয়লাে আয়লাশকত করয়ত। 

শতামরাই হয়ি জাশতর শপতার অসমাপ্ত বাধপ্ন িাতিােয়নর কাশরগর।  

 আশম এ উয়দ্যায়গর সায়র্থ সাংশিস্নষ্ট মন্ত্রণালে, অশধেপ্তর এিাং ট্রাস্ট-এর সকল কম যকতযা-কম যচাশরয়ক আন্তশরক ধন্যিাে জানাশচ্ছ। 

উপবৃশি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীয়ের উিয়রাির সাফে কামনা কয়র সকলয়ক আিারও ধন্যিাে জাশনয়ে আমার িিব্য এখায়ন শিষ করশছ। 

 

  শখাো হায়ফজ। 

জে িাাংলা, জে িঙ্গিন্ধু 

 িাাংলায়েি শচরজীিী শহাক। 

... 


