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বিশেষজ্ঞ মত 

িরাশে প্রতযাোর প্রবতফলন ঘশেবন 

রাশেদা কে ক ৌধুরী 

 

আমাশদর প্রতযাো বিল অন্তত সরোশরর বনি বা নী অঙ্গীোর িা কেেসই উন্নয়শনর লক্ষ্যমাত্রার সশঙ্গ সংগবত করশে আগামী অর্ বিিশরর 

িাশেশে বেক্ষ্া োশত িরাে িাড়শি। বেন্তু আমাশদর কসই প্রতযাোর প্রবতফলন ঘশেবন।  লবত অর্ বিিশরর ক শয় মাত্র ০.২৭ েতাংে কিশড়শি, 

যবদও িলা হশে বেক্ষ্া োশত সশি বাচ্চ িরাে। প্রকৃতপশক্ষ্ বেক্ষ্া োত নয়, বেক্ষ্ার সশঙ্গ বিজ্ঞান ও প্রযুবি বমবলশয় এই িরাে। বিজ্ঞান ও 

প্রযুবিও খুিই প্রশয়ােন। বেন্তু কযটি দরোর, কসটি হশে বেক্ষ্াশে সম্পূর্ ব আলাদা এেটি অগ্রাবিোর োত বহশসশি বিশি না েশর কসটির 

িরােশে বিবনশয়াগ বহশসশি কদেশত হশি। এটি আমাশদর োতীয় প্রতযাো িশলও মশন েবর। 

িাশেশে িরাে সরোশরর েন্য েঠিন োে। বিবিন্ন োশত োনাপশড়ন র্াশে। জ্বালাবন ও বিদ্যযৎ, অিোঠাশমা উন্নয়ন, সড়ে ও পবরিহন, 

পদ্মা কসতু—সি বেছুই প্রশয়ােন। কোশনাটিশে িাদ বদশয় কোশনাটি নয়। বেন্তু অগ্রাবিোশরর োয়গা কর্শে মানিসিযতা বিবনম বাশর্র কতা 

কোশনা বিেল্প কনই। আমাশদর অিোঠাশমা কিশে কগশল কমরামত েরা সম্ভি। কসটি কযশোশনা প্রেন্ম েরশত পারশি। বেন্তু বেক্ষ্ায় যবদ 

আমরা যর্াযর্ বিবনশয়াগ না েবর, এেটি প্রেন্ম যবদ ঠিেমশতা গশড় না ওশঠ, কসটি কতা আর কমরামত েরা সম্ভি হশি না। এই োয়গাটি ব ন্তা 

েশর িরািরই আমাশদর দাবি বিল, বেক্ষ্া োশত িরাে িা বিবনশয়াগ আশরা িাড়াশত হশি। বেক্ষ্ানীবতশত িলা বিল ন্যযনতম ২০ েতাংে িা 

বেবিবপর ৪ েতাংে বেক্ষ্া োশত িরাে রাোর ের্া। তশি কসটি িাশপ িাশপ িলা হশয়বিল। বেক্ষ্ানীবত ২০১০ সাশল প্রর্য়ন েরা হয়। প্রর্য়ন 

েবমটি এেটি করািম্যাপ েশর কদবেশয়বিল, ২০১৮ সাশলর মশে ২০ েতাংে বিবনশয়াগ েরা সম্ভি। বেক্ষ্ানীবত প্রর্য়শনর ৯ িির হশয় কগশলও 

কসটি আমরা িাস্তিায়ন েরশত পাবরবন। আো েবর, িরােো িাশপ িাশপ িাবড়শয় যত বেগবগর সম্ভি মানিসক্ষ্মতা বিবনম বাশর্ বেক্ষ্ায় আশরা 

কিবে েশর বিবনশয়াগ েরা হশি। 

তশি িরাে িাস্তিায়শনর  যাশলঞ্জ ও যর্াযর্ ব্যিহার বনশয় সি সময়ই এেটি প্রশ্ন র্াশে। িরাশের অপব্যিহার যাশত না হয় কসবদশে লক্ষ্ 

রােশত হশি। আগামী অর্ বিিশর নতুন এমবপওর েন্য কয িরাে রাো হশয়শি, তা বেক্ষ্েশদর েন্য অিশ্যই এেটি প্রশর্াদনা। অর্ বনীবতর 

 াবলোেবি ব্যিসায়ীশদর যবদ প্রশর্াদনা কদওয়া যায়, তাহশল অর্ বনীবতর কপিশন যাঁরা োে েরশিন কসই বেক্ষ্েশদর েন্যও প্রশর্াদনা কতা 

র্ােশতই হশি। বেন্তু প্রশ্ন হশে, কসই প্রশর্াদনা যশর্াপযুি স্থাশন যর্াযর্িাশি বনি বা শনর মে বদশয় যাশি বে না? এমবপওভুবিশত কযসি 

প্রবতষ্ঠান আসশি কসই তাবলোটি স্বেতার সশঙ্গ, েতোবন প্রাপ্যতা ও ন্যায্যতার বিবিশত কদওয়া হশি, কসটিও এেটি িড়  যাশলঞ্জ। 

িতবমান সরোশরর িড় অঙ্গীোর বিল সি বশক্ষ্শত্র বিষম্য েমাশনা। এটি শুধু সামাবেে সুরক্ষ্া োত বদশয় হশি না। বেক্ষ্াশক্ষ্শত্র কয বিষম্য 

ক্রমাগত িাড়শি, বেক্ষ্া কয ক্রমাগত পণ্য হশয় উঠশি, তা করাি েরা রাষ্ট্রীয় দাবয়শের অংে। সিার েন্য মানসম্মত বেক্ষ্া বনবিত েরশত যবদ 

রাষ্ট্র বপছু হশে এিং বেক্ষ্ার ঢালাও িাবর্বেযেীেরশর্ যবদ লাগাম োনশত না পাশর, তাহশল বেন্তু বনম্নবিি ও বনম্নমেবিশির ওপর সিশ শয় 

কিবে  াপ পড়শি। আমরা কদেশত পারবি, বেক্ষ্াশক্ষ্শত্র রাষ্ট্রীয় বিবনশয়াশগর ক শয় ব্যবি বিবনশয়াগ অশনে কিবে। অর্  রাষ্ট্রীয় বিবনশয়াগ কিবে 

েরশল কয িাশলা ফল পাওয়া যায়, তার প্রমার্ কতা েযাশিে েশলে। েযাশিে েশলশে বেক্ষ্ার্ীপ্রবত কয িরাে আর মূলিারার সমমাশনর 

বেক্ষ্াপ্রবতষ্ঠাশনর বেক্ষ্ার্ীপ্রবত কয িরাে এর মশেই বিষম্য রশয়শি। আমরা এই বিষম্য দূর েরার েন্য  াই কয সরোর বেক্ষ্া োশত 

বিবনশয়াগ িাড়াশি। না হশল কযটি হশি, যারা বনশেশদর অশর্ ব সন্তানশদর মানসম্মত বেক্ষ্ার সুশযাগ েশর বদশত পারশি, তারা আশরা কিবে 

সুশযাগ পাশি। িাবেরা সুশযাগিবিতই কর্শে যাশি। 

কলেে : তত্ত্বািিায়ে সরোশরর সাশিে উপশদষ্টা ও বনি বাহী পবর ালে, গর্সাক্ষ্রতা অবিযান 

 


