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 অ ীণেদর আবার িত নয়ার আ ান 

িবেশষ িতিনিধ ॥ ধানম ী শখ হািসনা এসএসিস, দািখল ও সমমােনর পরী ায় উ ীণ িশ াথ , তােদর অিভভাবক এবং 
িশ কম লীেক আ িরক েভ া ও অিভন ন জািনেয়েছন। পাশাপািশ অ ীণেদর আগামীেত ভাল ফল করার সাহসও িগেয়েছন 
িতিন। উ ীণ িশ াথ েদর উে েশ কের িতিন বেলন, তামরাই আগামীর বাংলােদেশর কণধার। তামােদরই এেদেশর জনগণ এবং 
িব বাসীর সবায় িনেয়ািজত হেত হেব। এজ  ান-িব ান, ি  আয়ে র পাশাপািশ দশে িমক এবং মানিবকতায় পির ণ 
মা ষ হেয় গেড় উঠেত হেব। সামবার এসএসিস, দািখল ও সমমােনর পরী ার ফল কাশ উপলে  দয়া এক বাণীেত এবং ল ন 
থেক ফান কের ধানম ী এই েভ া জানান। িশ াম ী ডাঃ দী  মিন সামবার বলা ১১টায় আ জািতক মা ভাষা ইনি উট 

িমলনায়তেন আ ািনকভােব ফেলর সারসংে প েল ধেরন। এ সময় িশ া িবষয়ক উপম ী মিহ ল হাসান চৗ রী নওেফল, 
িশ া ম ণালেয়র িসিনয়র সিচব সাহরাব হাসাইনসহ িশ া বােডর চয়ার ানরা উপি ত িছেলন। রওয়াজ অ যায়ী িত বছর 
ফল ঘাষণার িদন সকােল ধানম ীর হােত ফেলর সারসংে প েল দন বােডর চয়ার ানরা। পের সিচবালেয় সংবাদ সে লন 
কের িশ াম ী ফেলর িব ািরত েল ধেরন। িক  এবার ধানম ী দেশর বাইের থাকায় িবিভ  বােডর চয়ার ানরা িশ াম ী 
ডাঃ দী  মিনর হােত ফল েল দন। এরপর ল েন অব ানরত ধানম ী শখ হািসনা ফান কের পাস করা িশ াথ েদর অিভন ন 
জানান এবং যারা উ ীণ হেত পােরিন তােদর ধয ধের মেনােযাগ সহকাের নরায় িত হেণর আ ান জানান। অ ােন 

ধানম ীর িরত বাণী পেড় শানান িশ াম ী।  ধানম ী শখ হািসনা বেলন, ২০১৯ সােলর এসএসিস, দািখল ও সমমােনর 
পরী ার ফল কািশত হে । এ উপলে  আিম পরী ায় উ ীণ িশ াথ , তােদর অিভভাবক এবং িশ কম-লীেক আ িরক েভ া 
ও অিভন ন জানাি । আর যসব িশ াথ  উ ীণ হেত পােরিন, আিম তামােদর ধয ধের, মেনােযাগ সহকাের আবার িত নয়ার 
আ ান জানাি  যােত আগামীেত ভালভােব উ ীণ হেত পার। ধানম ী বেলন, মা েষর অসা  িক ই নই। একা তা, অ বসায় 
এবং পির ম য কান অসা েক সাধন করেত সহায়তা করেত পাের। তামরা যারা য কান কারেণই হাক উ ীণ হেত পারিন, 
তােদর হতাশ হওয়ার িক  নই। এখন থেক চ া করেল ভিব েত িন য়ই তামরা এ বাধা অিত ম কের ভাল ফল অজন করেত 
পারেব। িতিন বেলন, এ বছর রকড ২০ লাখ ৩১ হাজার ৮৯৯ িশ াথ  এসএসিস, দািখল এবং সমমােনর পরী ায় অবতীণ 
হেয়িছল। যসব িশ াথ  ভাল ফল কেরছ, তামােদর এই ধারাবািহকতা ধের রেখ ভিব েত আরও ভাল ফল করেত হেব। 

ধানম ী বেলন, সবকােলর সবে  বাঙািল জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর বিল  ন ে  ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ 
লাখ মা- বােনর স েমর িবিনমেয় আমরা আমােদর মহান াধীনতা অজন কেরিছ। ত র  িছল মা েষর অথৈনিতক ি  
আনয়েনর মা েম ধা-দাির  িনর তা  সানার বাংলােদশ গড়ার। িতিন বেলন, আমরা জািতর িপতার  বা বায়েন 
িনরলসভােব পির ম কের যাি । আমােদর স েদর সীমাব তা সে ও আগামী জ েক আ িনক িশ ায় িশি ত কের একিবংশ 
শতা ীর চ ােল  মাকািবলার উপেযাগী কের গেড় তালার চ া চািলেয় যাি । ধানম ী বেলন, িত বছর আিম সশরীের উপি ত 
থেক এসএসিস এবং সমমােনর পরী ার ফল ঘাষণা কির এবং তামােদর সে  আন  ভাগাভািগ কির। এ বছর আিম ল েন 

থাকার কারেণ এ েযাগ থেক বি ত হলাম। এজ  আিম তামােদর কােছ ঃখ কাশ করিছ। তামরা তামােদর মধা-মনেনর 
সব  উজাড় কের িদেয় িনেজেদর নাগিরক িহেসেব গেড় লেব এবং আগামীেত দশ পিরচালনার জ  িনেজেদর যা  কের 

ত করেব- এই ত াশা করিছ। 

 


