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িশি তেদর ায় ৫০ শতাংশই বকার, মেনর মেতা কাজ পাে ন না
িবেদেশ কমেছ সনেদর মযাদা
স ট উ রেণ িশ ানীিত বা বায়ন ও শ  এ াে িডেটশন কাউি ল চান িশ ািবদরা

িবভাষ বাৈড়  ॥  দেশ উ িশ ার  েযাগ বাড়েলও মান স ট আর কােজর বাজােরর চািহদার সে  স িতহীন
িশ াব ব ার  কারেণ  বেড়ই  চেলেছ  িশি ত  বকােরর  সংখ া।  িতবছরই  উ িশ া  িনেয়  মবাজাের  আসা
িশ াথীেদর ায় অেধকই বকার থাকেছন অথবা যাগ তা অ যায়ী চাকির পাে ন না। লাখ লাখ িশ াথী ভিত
হেলও িব িবদ ালেয়  িশ া  কােজর বাজােরর চািহদা পূরেণ  ব থ হে ।  িতবছর ২৫ থেক  ৩০ লাখ মা ষ

মবাজাের  েবশ  করেছন। িক  কাজ  পান  মা  সাত  থেক  আট লাখ। ায়  ৫০  শতাংশ  াতকই  বকার।
িশ ািবদরা বলেছন, িশ ার মান স ট বকার সম ােক কট করেছ। িবেদেশও কমেছ সনেদর মযাদা। স ট
উ রেণ িশ ানীিত বা বায়ন ও কাযকর এ াে িডেটশন কাউি ল হেত পাের বড় সমাধান।

উ িশ ার  মান  িনি েতর  আশায়  দেশ  স িত  িত া  করা  হেয়েছ  বাংলােদশ  এ াে িডেটশন  কাউি ল।
িত ানিটর  চয়ারম ান  অধ াপক  ড.  মসবাহউি ন  আহেমদও  উি  দেশর  উ িশ ার  মােনর  স টজনক

পিরি িত িনেয়। িতিন বেলেছন, আমােদর দেশর উ িশ ার মান িনেয় িবে র অেনক দেশ  আেছ। িদন িদন
সািটিফেকট  মূল ায়েন  িপিছেয়  পড়িছ  আমরা।  এর মলূ  কারণ  হে  গেবষণাহীন,  সেকেল  িশ া,  অগভীর ও
অেগাছােলা িশ া প িত। শৃ লা ও মােনা য়েন তাই যথাযথ পদে প নয়া দরকার। উ িশ ার মােনা য়েন এই
মহূুেত  বা ব,  পদে প না  িনেল ভিব েত ভয়াবহ অ কাের িনমি ত হেব এ জািত। উ িশ ার মােনা য়েন
নবগিঠত বাংলােদশ  এ াে িডেটশন কাউি লেক  (িবএিস)  কমময় ও  সি য়  করেত  সবার সহেযািগতার হাত
বাড়ােত হেব। কারণ িশ ার মােনা য়ন গেবষণা, কায়ািলিট ও িসেলবাস কাির লাম ডেভলপেমে ট এখনই হাত না
িদেল ভিব ােত এর দায় আমােদর িনেত হেব।

মানহীন উ িশ া িশি ত বকার সম া বাড়াে  ম ব  কের অধ াপক ড. মসবাহউি ন আহেমদ জািনেয়েছন,
উ িশ ায়  জাতীয়  িব িবদ ালেয়র  অধীন  কেলজ েলােত  আসন  সংখ া  সােড়  ছয়  লােখর  বিশ।  সরকারী
িব িবদ ালয় েলােত আসন রেয়েছ ৫৩ হাজােরর ওপের। াইেভট িব িবদ ালেয় রেয়েছ িতন লাখ ২৭ হাজার ায়।
এর বাইের েকৗশল িব িবদ ালেয় বশিকছু আসন রেয়েছ। ই টার লেভেল ৩৬ লাখ িশ াথী রেয়েছ। তারা ১৫৫িট

াইেভট ও সারােদেশ জাতীয় িব িবদ ালয়ভু  ায়  ই হাজার িব িবদ ালয়সহ অ া  িশ া িত ান থেক
অনাস, মা াস স  করেছ। িক   হে , এত েলা িশ া িত ােন িক পড়ােনা হে  তােদর? ায়ই দিখ
দেশ হাজার হাজার িশ াথী উ  িশি ত হওয়ার পরও বকার হেয় রা ায় চাকিরর জ  ঘরুেছ। এর মূল কারণ

হেলা মানহীন িশ ায় িশি ত তারা।

হতাশা কাশ কের এ িশ ািবদ আরও বেলন, ঢাকা িব িবদ ালেয় এমনও দখা গেছ, ১৯৭৭ সােলর জৈনক
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িশ াথীর  া ড  নাট  িনলে ত থেক  ফেটাকিপ কের পড়েছ ২০১৯ সােলর িশ াথীরা।  যগু যগু  ধের চলেছ
িডপাটেমে টর ওই বড় ভাইেয়র নাট। একই িবভােগর গত বাধা সই নাট তাতা পািখর মেতা ঠাঁট  কের যাে ।
তারা পাস করেছ িক  মধাহীনভােব। এখনও চার পাঁচ দশক আেগর িসেলবােস চলেছ বশ িকছু িডপাটেম ট।

গেবষণার ধােরকােছও নই এ েলা। এ হল আমােদর উ িশ ার একাংেশর িচ । িব িবদ ালয় কেলজ েলার
অব া  আরও  ভয়াবহ।  সাত  কেলেজর  ঝােমলা  তা  লেগই  আেছ।  উ িশ ার  মােনা য়েন  এ াে িডেটশন
কাউি েলর ে র কথা তুেল ধের অধ াপক ড. মসবাহউি ন আহেমদ বেলেছন, উ িশ া সং া  যসব সম া
সামেন চেল এেসেছ তার সিঠক সমাধান, পযেব ণ, িবে ষণ ও িন পণ করাই এই কাউি েলর কাজ। িবে র
অেনক দেশ এ কাউি ল গঠন কের তার এ পাটরা উ িশ ায় আমলূ পিরবতন এেনেছন।

এ ে  মালেয়িশয়ার নাম বলেতই হয়। িবগত ৫ বছের তারা িব িবদ ালেয়র সংখ া অেধেক নািমেয় এেনেছ।
কারণ উ  িশ ার মােনা য়েন য ক াটাগির তারা িদেয়েছ তা পালেন ব থ হয় িব িবদ ালয় েলা। এখন িশ ায়
এেসেছ  ুপিরেবশ। বাংলােদশ এ াে িডেটশন কাউি েলর ল  ধীের ধীের স পেথর িদেকই ধািবত হওয়া।

িক  উ িশ ায় মান স ট আর কােজর বাজােরর চািহদার সে  স িতহীন িশ াব ব ার কারেণ িকভােব বাড়েছ
িশি ত বকােরর সংখ া? আর িশি ত বকােরর সংখ া বাড়েল দেশর সই িচ টাই বা কমন? িক  বলেছন
দশী-িবেদশী গেবষণা সং া ও িশ ািবদরা? তারা বলেছন, এিট একিট বড় সম া হেলও সরকারীভােব ভাল কান

গেবষণা বা জিরপ খুব একটা দখা যায় না। ায় পাঁচ বছর আেগ বাংলােদশ পিরসংখ ান বু েরার (িবিবএস) মশি
জিরেপও উেঠ  এেসিছল বকারে র একিট িচ । সবেশষ মশি  জিরপ অ যায়ী,  দেশ বতমােন মশি র
পিরমাণ ায় ছয় কািট। এর মেধ  সােড় পাঁচ কািট মা েষর কাজ আেছ। এর অথ ায় অধ কািট মা ষ বকার।
তেব জিরেপই বলা আেছ, পিরবােরর মেধ  কাজ কের িক  কান মজুির পান না, এমন মা েষর সংখ া এক কািটরও
বিশ। এ ছাড়া আেছ আরও এক কািটর বিশ আেছন িদনমজুর, যােদর কােজর কান িন য়তা নই।

তেব বসরকারী িবিভ  সং া িবেশষত আ জািতক িবিভ  সং ার িহসাব বলেছ, বাংলােদেশর ায় ৫০ শতাংশ
াতকই বকার। দি ণ এিশয়ায় এর চেয় বিশ উ  িশি ত বকার আেছন কবল আফগািন ােন ৬৫ শতাংশ।

িব খ াত ি িটশ সামিয়কী ইেকানিমে র ইেকানিম  ইে টিলেজ  ইউিনেটর (ইআইইউ) এক িতেবদেন বলা
হেয়েছ, াতকেদর িশ াগত যাগ তা আর কােজর বাজােরর চািহদার মেধ  িবশাল ফারাক থাকায় িশি ত বকােরর
সংখ াও বাড়েছ। বাংলােদেশর ৪৭ শতাংশ াতকই বকার। যিদও এ পিরসংখ ান কেয়ক বছর আেগর, এখন এই
পিরমাণ আরও বেড়েছ বেল বলেছন িবেশষ রা।

‘হাই ইউিনভািসিট এনেরালেম ট, লা াজেুয়ট এম য়েম ট’ িশেরানােমর ওই িতেবদেন ইআইইউ বেলেছ, গত
এক দশেক বাংলােদেশ উ িশ ায় িবিনেয়াগ বাড়েলও িশ ার ণগত মান বােড়িন। ফেল িশি ত বকােরর সংখ া
বাড়েছ। আর মবাজার ও িশ াসংি েদর মেধ  সম য় নই। ানীয় ও িব বাজােরর চািহদা অ যায়ী উ িশ ায়
িশি তেদর কািরগির ও কাজ করার মেতা দ তা কম। তাই উ  িশি ত াতকেদর অেনেক বতন পান বশ কম।
িব িবদ ালয় থেক পাস করা িশ াথীেদর মান বি ক মানদে-র সে  তুলনীয় হওয়ার কথা থাকেলও দেশর
িশ ােক বাজার উপেযাগী নয় বেল বলেছন িবেশষ েদর। তারা বলেছন, িশ ায় সবার জ  আ জািতক মান বজায়
রাখা স ব হে  না।

িব ব াংক মেন কের, সরকার কম দখােলও কতৃপে  বাংলােদেশ বকারে র হার ১৪ দশিমক ২ শতাংশ। এর
ওপর এখন িতবছর নতনু কের ায় ১৫ লাখ মা ষ মবাজাের যাগ হে ন। তরাং নতুন কমসং ান তিরর চাপ
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রেয়েছ অথনীিতর ওপর। সং ািটর মেত, বাংলােদেশ কমসং ােনর হার ২ শতাংশ বাড়ােনা গেল বিৃ র হার ৮
শতাংেশ উ ীত হেব। আর তাহেলই ২০২১ সােলর মেধ  মধ  আেয়র দশ হওয়া স ব।

দশীয় গেবষণা সং া েলার অিভমত ায় অিভ । তারা বলেছ, িতবছর ২৫ থেক ৩০ লাখ মা ষ মবাজাের
েবশ করেছ। িক  কাজ পায় মা  সাত থেক ৮ লাখ। ায় ৫০ শতাংশ াতকই বকার। িশ ার মান স ট উ

িশি ত বকার সম ােক কট করেছ। উ  িশি ত অথাৎ াতক ও াতেকা র পযােয় যারা িশ াজীবন শষ
কেরেছন, তারাও আেছন। এেদর মেধ  কউ কউ িনজ উেদ ােগ িকছু করার চ া কেরন। আবার অেনেক িনেজর
যাগ তার চেয় কম মােনর কাজ করেত বাধ  হন।

জাতীয়  িশ ানীিত  ণয়ন  কিমিটর  সদ  সিচব  ও  জাতীয়  িশ া  ব ব াপনা  একােডিমর  (নােয়ম)  সােবক
মহাপিরচালক অধ াপক শখ ইকরামলু কবীর পিরি িতেত উে গ কাশ কের বেলেছন, দেশ ৪০ শতাংেশর বিশ
িশি ত বকার। িবষয়িট িচ ার। িতবছরই িশি ত বকােরর সংখ া বাড়েছ। তাই িশ ার িভি েত অথৈনিতক নীিত
এবং অথনীিতর গিত- কিৃতর আেলােক িশ াব ব ার সম য় না করেল এ সংখ া মাগত বাড়েতই থাকেব।

জাতীয় িশ ানীিতেক মবাজােরর েয়াজনীয়তার কথা িচ া  কের কাির লাম িনধারেণর কথা আমরা  বেলিছ।
িবেদেশ িগেয় মবাজােরর অব া দেখ স অ সাের িশ াব ব া সাজােনার কথা বেলিছলাম আমরা। এটা না করেত
পারেল িশি ত বকােরর সম া যােব না বরং বাড়েতই থাকেব। কারণ একিদেক য িশ া আমরা িদি  তার কান
বাজাের চািহদা নই। তারপর য িশ া স পাে  তার নই কান আ জািতক মান।

এ িশ ািবদ এক ে র জবােব বেলন, দেশ উ িশ ার েযাগ বেড়েছ। িক  মান স ট আর কােজর বাজােরর
চািহদার সে  স িতহীন িশ াব ব ার কারেণই বাড়েছ িশি ত বকােরর সংখ া। যার ফল প দেশর গােম টস
স েরই কাজ করেছন িবেদেশর লাখ লাখ দ  কমকতা। যারা বছের িনেয় যাে  ৫ িবিলয়ন ডলার। অথচ আমােদর

গােম টস স েরর জ  আমরা িনেজরা ওই পিরমাণ দ  জনবল তির করেত পাির। িক  সটা হ” ◌ ছনা। এ জ ই
িশ ানীিতেক বাজােরর অব া চািহদা দেখ কাির লাম িঠক করার কথা বলা হেয়েছ। তাই িশ ানীিত বা বায়ন হেত
পাের িশ ার অেনক সম ার সমাধান।

পাশাক খােতর সে  যু  ব ি েদর সে  কথা বেল জানা গেছ, বাংলােদেশর পাশাক কারখানা ও বািয়ং হাউেস
িবেদশী কমীর সংখ া সাত থেক ৮ লাখ। যারা েত েক মাটা অে র বতন পান। মােচ ডাইজার, প াটান মা ার ও
ডািয়ংেয় অেনক িবেদশী কাজ কেরন। বািয়ং হাউেস মােকিটংেয়র দািয়ে  আেছন বিশর ভাগ ভারতীয়। িনবাহী
পিরচালক, মহাব ব াপক, ব ব াপক পযােয় আেছন অেনক ভারতীয় ও ীল ান। আর ডািয়ংেয় িফিলপাইেনর কমী
রেয়েছন অেনক। অথচ বাংলােদেশর উ িশ ায় পাশাক খােতর জ  দ  কমী তিরর িবষয়িট তমনভােব 
পাে  না।  বাংলােদশ  লদার  ডস এ া ড  ফুটওয় ার  ম া ফ াকচারাস  এ া ড  এ েপাটাস  এ ােসািসেয়শেনর
নতৃবৃ  সব সমেয়ই বলেছন, িবেশষািয়ত কােজর জ  দেশ নূ নতম যাগ তাস  কমী না পেয় উেদ া ারা

িবেদশী কমী িনেয়ােগ বাধ  হন।

িশ ািবদ ও গেবষক অধ াপক ড. মমতাজ উি ন পােটায়ারী দেশর উ  িশ ার স েটর কথা তেুল ধের বেলন, এ
িশ াটা আমার দৃি েত উ িশ া নয় বরং এটা আসেল ‘িন ’ পযােয়র একিট িশ া। আমােদর উ িশ ার েযাগ
বাড়েলও মান িনেয়  রেয়েছ। য িশ া আমরা িদি  তা কােজর বাজােরর চািহদার সে  স িতপূণ নয়। এেত
বাড়েছ িশি ত  বকােরর সংখ া। ঢাকা  িব িবদ ালেয়র ভিত পরী ার  জ  এমন দীঘ  লাইন চােখ পড়েলও
উ িশ া শেষ অেনেকই বকার থােকন। িব িবদ ালয় েলার িশ া কােজর বাজােরর চািহদা পরূণ করেত পারেছ

বাড়েছ িশি ত বকার ॥ মানহীন িশ া, চািহদার সে  স িতহীন িশ া ব বস... http://www.dailyjanakantha.com/print/details/article/423745/

3 of 5 5/23/2019 10:36 AM



না। িবেদেশও আমােদর সনেদর  করেছ। িশ ায় সবার জ  আ জািতক মান বজায় রাখা স ব হে  না। এ
অব া থেক উ রেণ িশ ায় আমলূ  পিরবতন দরকার। উ িশ া পাঠ ম তিরেত বাজােরর চািহদা অ যায়ী
পাঠ ম  সমেয়াপেযাগী  করেত  হেব।  এ  জ  আইন েণতা,  িনেয়াগকতা  ও  িব িবদ ালয়  কতৃপে র  সম য়
দরকার।

উ িশ ার সম া কাথায়? এ ে  এ িশ ািবদ বেলন, উ ত দশ েলােত গেবষণা উ িশ ার আব কীয় অংশ।
তােদর  কাির লােম  িশ াথীেদর  সংি  িবষেয়  গেবষণার  সে   থেক  পিরিচত  করােনা  হেয়  থােক।
গেবষণাপ িত একিট কাস িহেসেব তা ত ীয় ান অজেনর ব ব া থােক। পাশাপািশ িবষয়িটেক িকভােব গেবষণার
মাধ েম িশ াথীরা ধারণ করেব, সিটও ােয়ািগকভােব রাখার ব ব া থােক। িশ াথীরা ছাট ছাট গেবষণার সে
িনেজরা ধু পিরিচত হয় না, িনেজেদর যু  করেত বাধ  হয়। িক  আমরা আিছ উে া পেথ।

এিট িতেবশী দশ ভারেতও এখন ক না করা যায় না। অথচ আমরা দেশ উ িশ ার নােম অপিরকি তভােব
কেলজ, মা াসা ও িব িবদ ালেয় যসব িবষেয় াতক ও াতেকা র িডি  দান করিছ, তােঁদর বিশর ভাগই
সনদধারী, মৗিলক িচ ার কাশ ঘটােত িবেশষ  ােনর খুব একটা অিধকারী হয় না। স কারেণই আমােদর লাখ
লাখ ‘উ িশি ত’ ত ণ-ত ণী তােদর সনদ িনেয় তমন িকছু করেত পাের না। উ িশ া গেবষণাহীনভােব রেখ
দয়ায় এিট অেনকটাই অথহীন হেয় পেড়েছ। এ ে  নতুন কের উেদ াগ িনেত হেব।

এিশয়ার সরা িব িবদ ালেয়র তািলকায় বাংলােদেশর কান িত ান না থাকা ও মােনর সম ার নানা িদক িনেয়
কথা বেলেছন লখক, গেবষক, িশ ািবদ অধ াপক িসরাজলু ইসলাম চৗধুরী। ইেমিরটাস অধ াপক বেলন, সিত
বলেত কী, আমরা এখনও আমােদর িশ ার উপযু  কাঠােমাই দাঁড় করােত পািরিন।

তা সটা াথিমক ের হাক আর াইমাির েরই হাক। িশ ার সবনাশ ঘেটেছ অিতির  পাবিলক পরী ার মধ
িদেয়। কান কার সিঠক প িত অ সরণ না কেরই এেকর পর এক পরী ার ব ব া করা হয়। তােত কের গাটা
িশ ার আেয়াজন পরী া িনভর হেয় পড়েছ। যটু  পড়েল পরী ায় ভাল করা যােব, সটু  িনেয়ই ব  িশ াথীরা।

ােস মন নই, গাটা বইেয়র সে  স ক নই। আর িশ ক, অিভভাবকরাও তােতই আটেক আেছন। এই ধারণা
কানভােবই িশ ার ণগত মান উ য়েন সহায়ক হেত পাের না।

িতিন আরও বেলন, িনিদ  ছেকর বাইের আর িশ াথীরা ভাবেত পারেছ না। সবেশষ আমরা সৃজনশীল প িতর
সংেযাজন দখলাম। কােজ আসল না। এই প িত িশ াথীেদর আরও িত কেরেছ। অথাৎ সব আেয়াজন মলূত
পরী ােক ক  কেরই।

এই ইেমিরটাস অধ াপক বেলন, পরী া িনভর িশ া আসেল কী িদে  আমােদর, তা িব িবদ ালেয় ভিত পরী ার
সমেয় দখা যাে । হাজার হাজার িশ াথী ভিত পরী ায় ফল করেছ। তারা নূ নতম ন রও পাে  না। আবার যারা
পাস কের ভিত হে , তােদরও অব াও ভাল বলা যােব না। িব িবদ ালেয় ভিত হেয়ই িশ াথীরা চাকিরর পড়া িনেয়
ব  হেয় পড়েছ। তােদর মেধ  কান গেবষণার বণতা নই, সৃজনশীলতা নই। নই সাং িৃতক চতনার মধ  িদেয়
িশ া অজেনর বণতা। আবার চাকিরর পড়া পেড়ও যখন লাখ লাখ িশ াথী বকার হেয় পড়েছন, তখন অ রাও
িশ ার িত আ হ হািরেয় ফলেছন।

ঢাকা  িব িবদ ালেয়র সােবক  উপাচায  িবিশ  িশ ািবদ  অধ াপক  ড.  আ আ ম  স  আেরিফন  িসি ক  বেলন,
অবকাঠােমার িদক থেক, বােজট বরা , ল াবেরটির-লাইে ির িবধা- এ েলার িদক থেক আমরা িব মােনর চেয়
িপিছেয় আিছ- সিট অ ীকার করা যােব না। এই সীিমত েযাগ িদেয় আমােদর াজুেয়টেদর য পযােয় িনেয় যাি
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সিট একিট র াি ংেয়র দািব  রােখ। আমােদর ফ ািসিলিট  আর িশ কেদর মান বাড়ােনার জে  ব ব া  নয়া
দরকার। তা ধু উ িশ ার ে  নয়। াথিমক এবং মাধ িমক িশ ার ে ও বাড়ােত হেব। ধু উ িশ ায়
এেস মান বাড়ােল চলেব না। াথিমক-মাধ িমক পযােয় মান বাড়ােনা না গেল আমরা িব িবদ ালেয়র র াি ং হঠাৎ
কের বাড়ােত পারব না। িশ া জািতর ম দ- িক  িশ ার ম দ ড হে  িশ করা। সই িশ কতা পশায় মধাবী
ছেলেমেয়েদর আকষণ করােনা জে  য ধরেনর েযাগ- িবধা দয়া দরকার তা তা দয়া যাে  না।

িবিশ  িশ ািবদ অধ াপক ড. সয়দ মনজু ল ইসলাম বেলেছন, এিশয়ার মানস  িব িবদ ালয় েলার তািলকায়
বাংলােদেশর কান িব িবদ ালেয়র নই এর পছেন ব  কারণ রেয়েছ। এক ন র কারণ হে , উ িশ ায় আমােদর
বােজট দি ণ এিশয়ায় স বত সবেচেয় কম। আর িশ া বােজট য ২.১ শতাংশ রেয়েছ সিটও দি ণ এিশয়ার মান
থেক অেনক িপিছেয়। আমরা যিদ গেবষণায় ব য় বিৃ  না কির, সখােন ধু ােসর পাঠদানই র াি ংেয় অব ান

িনি ত করেত পাের না। এিট অেনক িকছুর সমি । পাঠদােনর মােনর পাশাপািশ িশ কেদর যাগ তাও দখেত হয়।
িশ কেদর মানস  কাশনাও থাকেত হয়। িপএইচিড কাথা থেক করা হেলা, িথিসেসর িবষয়টা কী- সিটও

পণূ। তারপর পাঠদােনর মানও খুব পূণ। র াি ংেয়র সময় স েলাও িবেবচনায় আেস।

িতিন সম া সমাধােনর িদেক নজর িদেয় বেলন, াথিমক িশ াব ব ােক শ  করেত হেব। আমােদর ২০১০ সােল
িশ ানীিতেক বা বায়ন করেত হেব। িতনিট ধারায় িবভ  িশ াব ব ােক যতটা স ব একিট ধারায় িনেয় আসেত
হেব। মা াসা থাকেব িক  তােদর িব ান, কি উটার শখােত হেব। এিট স ব হেল আমােদর িফডার িসে মটা
অেনক শ  হেয় যােব। তারপর আসেত হেব কেলেজর িশ াব ব ায়। এিটেক িবলু  কের াদশ িণ  পয
মাধ িমক  িবদ ালয়  রাখেত  হেব। সখােন  কািরগিরসহ  িবিভ  িবষেয়  িশ া  িদেত  হেব। িব িবদ ালয় েলােত
িসেলে ড এডুেকশন দয়া হেব। সবার জ  িব িবদ ালয় িশ ার েয়াজন নই। এিট নেল হয়েতা খারাপ লােগ।
িক  পিৃথবীর কাথাও এমন ব ব া নই। এছাড়াও িশ কেদর রাজনীিত থেক িবমখু হেত হেব। কেঠার ব ব ার
মাধ েম বলেত হেব য রাজনীিত করেল চাকির থাকেব না। রাজনীিত করেল করেবন আদেশর রাজনীিত।

এরপর যা করেত হেব তা হেলা- বােজট বাড়ােত হেব। ব ব ু ১৯৭৪ সােল বেলিছেলন আমােদর িশ াবােজট
িজিডিপর ৪ শতাংশ হেত হেব। আমরা এখনও তা করেত পািরিন। আমােদর তা িজিডিপর ৪ শতাংশ িশ া খােত
ব য় করেত হেবই।
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