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pধানমntী েশখ হািসনা আেরা 2 হাজার 730িট িশkাpিত ান eমিপoভুিkর েঘাষণা িদেয় eর নীিতমালা
যথাযথভােব  েমেন  চলার  জনয্  সংি  কতৃর্ পেkর  pিত  িনেদর্শ  িদেয়েছন।  গতকাল  বুধবার  aপরােh
গণভবেন নতুন কের eমিপo তািলকাভুk িশkাpিত ান েলার নাম েঘাষণা uপলেkয্ িশkা মntণালয়
আেয়ািজত aনু ােন িতিন বেলন, ‘আপনারা নীিতমালা aনযুায়ী সব িনেদর্শনা পূণর্ করেত েপেরেছন বেল
eমিপoভুk হেয়েছন। কােজi eটা ধের রাখেত হেব। েকu যিদ eটা ধের রাখেত বয্থর্ হয়, সে  সে  তার
eমিপoভুিk বািতল হেব। কারণ eমিপoভুিk হেয় েগেছ—েবতন েতা পাবi, kাস করােনার দরকার কী,
পড়ােনার দরকার কী, e িচnা করেল িকn চলেব না।’
যtতt  িশkাpিত ান  গেড়  uঠেল  িশkার  সিঠক  মানটা  আর  বজায়  থােক  না—মnবয্  কের  pধানমntী
বেলন, ‘pচ  eকটা দািব িছল eমিপoভুkকরেণর, আর eজনয্ িশkকরা আেnালনo কেরেছন। তখন
আমরা বেলিছ—আমরা সবi করব; িকn eকটা নীিতমালার িভিtেত করব। আিম আজেক নতুন কের 2

  িবেশষ pিতিনিধ
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

হাজার  730িট  িশkাpিত ানেক  eিপoভুk  করলাম।  eকিট  নীিতমালা  কের  িনেয়  যাচাi-বাছাi  কের
তারপর ei তািলকািট ৈতির করা হেয়েছ।’ িতিন eমিপoভুিkর িবষেয় সংি  সব মntণালয়েক ধনয্বাদ
eবং eমিপoভুk নতুন pিত ান েলােক aিভনnন জানান।
1996 সােল pধানমntী িহেসেব eমিপoভুিk িনেয় িবিভn aিভjতার কথা তুেল ধরেত িগেয় েশখ হািসনা
বেলন, ‘আেগ যারা eমিপoভুk িছল তােদর েবতেনর টাকাটা সরাসির ঐ pিত ােন চেল েযত। যার ফেল
েদখা েগল pায় 60 হাজার ভুয়া িশkক িছল, যােদর নােম টাকা েযত। তখন আমরা িঠক কির েয, যার
যার েবতন তার তার কােছ সরাসির চেল যােব eবং pিত মােস eকটা েপেমn aডর্ ােরর মাধয্েম টাকা
েপৗঁেছ যােব।’
aনু ােন  pধানমntী  জািতর  িপতার  বkৃতা  udৃত  কের  িশkকেদর  মানুষ  গড়ার  কািরগর  িহেসেব
আখয্ািয়ত  কের  তােদরেক  ব বnুর  sেpর  েসানার  বাংলােদশ  গেড়  েতালায়  সুিশkায়  িশিkত  েসানার
েছেলেমেয়  ৈতিরর  আhান  জানান।  িতিন  বেলন,  ‘েসi  েসানার  েছেলেমেয়  েযন  ৈতির  হয়  েসi  দািয়tটা
িশkকেদর  oপরi  বতর্ ায়। কারণ িশkকরাi  েতা  মানুষ গড়ার  কািরগর। কােজi  তারা  েসটা  করেবন।
iনশাআlাহ, বাংলােদশেক আমরা জািতর িপতার sেpর েসানার বাংলােদশ িহেসেব গেড় তুলব।’
েশখ হািসনা বেলন, তার সরকার েদেশর বােজট বৃিd কের িশkা খােত সবর্ািধক বয্য় বরাd কেরেছ, যােত
কের িশkােক আধুিনক eবং িবjানসmত কের যুেগর চািহদা েমাতােবক pযুিk িনভর্ র কের েতালা যায়।
িতিন e সময় সারােদেশ িশkাpিত ােন মািlিমিডয়া kাস ম eবং কিmuটার লয্াব sাপনসহ pতয্n
a েল inারেনট সুিবধা েপৗঁেছ িদেয় eবং িডিজটাল েসnার sাপেনর মাধয্েম ঘের বেস uপাজর্ েনর জনয্
তার সরকােরর ‘লািনর্ং aয্াn আিনর্ং কমর্সূিচ’ চাল,ু কoিম মাdাসার িশkাবয্বsােক িশkার মলূ ধারায়
সmৃk করা eবং িশkা সmpসারণ o যুেগাপেযাগীকরেণ িবিভn পদেkেপর কথা তুেল ধেরন।
িশkামntী ডা. দীপু মিন aনু ােন বkৃতা কেরন eবং িশkা uপমntী বয্ািরsার মিহবলু হাসান েচৗধুরী
নoেফল মে  uপিsত িছেলন। মাধয্িমক eবং uc মাধয্িমক িশkা িবভােগর িসিনয়র সিচব েমা. েসাহরাব
েহাসাiন aনু ানিট স ালনা কেরন। িশkা মntণালয় সmিকর্ ত সংসদীয় sায়ী কিমিটর সদসয্বৃn e সময়
uপিsত িছেলন।
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