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চার লাখ িবেদশী বাংলােদেশ কাজ করেছন 
 আেলাচনা সভায় ড. আিতuর রহমান 

িবশব্িব ালয় িরেপাট র্ার ॥ জাতীয় িবশ^ িব ালেয়র আoতাভু  কেলজগুেলা েথেক পাস কের েবর হoয়া িশ াথ েদর 57 শতাংশi 
চাকিরর জ  a ত িতন বছর aেপ া করেছন। a িদেক েদেশর িত ানগুেলা দ  জনবেলর aভাব েমটােত চার লাখ িবেদশী 
নাগিরকেক িনেয়ািজত করেছ। eর জ  িবিলয়ন ডলার েদশ েথেক চেল যাে । েদেশর বাজােরর চািহদার তুলনায় বাংলােদেশর 
তরুণেদর িশি ত করা স ব হে  না। eেত িত  হে  জাতীয় aথ র্নীিত।  

রিববার ঢাকা িবশব্িব ালয় েস ার aন বােজট e  পিলিসর uে ােগ নবাব নoয়াব আলী েচৗধুরী িসেনট ভবেনর সে লন কে  
জাতীয় বােজেট u িশ ায় বরা  িবষয়ক eক আেলাচনা সভায় বাংলােদশ াংেকর সােবক গবন র্র ড. আিতuর রহমান eসব ত  
জানান। ঢাকা িবশব্িব ালেয়র েকাষা  o েস ার aন বােজট e  পিলিসর েচয়ার ান a াপক ড. েমাঃ কামাল u ীেনর 
সভাপিতেতব্ আেলাচনা সভায় ব  রােখন uপাচায র্ a াপক ড. েমাঃ আখতারু ামান, বাংলােদশ িবশব্িব ালয় িশ ক সিমিত 
েফডােরশেনর সভাপিত a াপক ড. e eস eম মাকসুদ কামাল eবং u য়ন a য়ন িবভােগর েচয়ার ান a াপক ড. ƣতয়বুর 
রহমান। আেলাচনা সভায় মূল ব  uপ াপন কেরন েস ােরর পিরচালক a াপক ড. eম আবু iuসুফ।  

ড. আিতuর রহমান বেলন, eকটা বড় িতব কতা হেলা আমােদর েছেলেমেয়েদর কম র্সং ান করা। 8ম প বািষ র্কী পিরক না 
aনুযায়ী 27 লাখ েছেলেমেয়েক কম র্সং ান করার কথা বলা হেলo সরকার বড়েজার সাত-আট লােখর কম র্সং ান করেত পাের। 
বািকরা সবাi কম র্সং ানিবহীন। সরকারী চাকিরর মা েম eতগুেলা েছেলেমেয়েক কম র্সং ান িদেত পারব না। তাi ি  খােত 
তােদর গুরুতব্পূণ র্ ভূিমকা পালন করেত হেব। তােদর য্াজুেয়ট বািনেয় েছেড় িদব, তা িক  নয়। আমােদর uিচত তােদর uে া া 
ƣতির করা, যােত তারা আরo 21 জনেক কম র্সং ান িদেত পাের। েসিটi হেব িবশ^ িব ালয়গুেলার জ  সবেচেয় গুরুতব্পূণ র্ কাজ। 

িশ াথ েদর চাকিরর বাজােরর চািহদা aনুযায়ী কম র্দ তা বাড়ােনার জ  িবশ^ িব ালেয়র সে  েদেশর িশ - বসায় িত ানগুেলার 
মে  েযাগসূ  াপন করেত হেব মেন কেরন িতিন। িতিন বেলন, িবশ^ িব ালয়েক eমনভােব দাঁড় করােত হেব যােত িশ  
কারখানাগুেলা িবিনেয়াগ কের। কারণ ei মানবস দ পরবত েত তারাi বহার করেবন। তােদর aবদান িকভােব িবশ^ িব ালেয় 
িনেয় আসা যায় েসটা িনেয় ভাবেত হেব। আমরা িবশ^ িব ালেয়র সে  ি  খােতর িবিনেয়ােগর স ক র্ াপন করেত পািরিন। 
u িশ া িত ান েথেক পাস করা িশ াথ েদর aব i চাকিরর বাজােরর েবেশর জ  েয়াজনীয় কম র্দ তা থাকেত হেব। 
চাকিরর বাজার েকমন য্াজুেয়ট চায়, তােদর কী কী দ তা থাকা দরকার বেল চাকিরদাতারা মেন েসিট িবেবচনায় িনেয় েকাস র্ 
কািরকুলাম করেত হেব। 

u িশ ায় বােজেটর িবষেয় িতিন বেলন, িশ া খােতর বােজেটর বৃি র েয হার u িশ ায় বােজট েসi হাের বাড়েছ না। u িশ ার 
বােজট বাড়েল তা a  সকল খােতর u য়েনর সে  eর স ক র্। eিট বাড়েল িজিডিপ বােড়। eছাড়া e সম া সমাধােন u িশ া 
িত ান o িশ - বসায় িত ানগুেলার মে  কায র্কর সংেযাগ o সহেযািগতার পিরেবশ িনি ত করেত হেব। কািরগির িশ ার 
সার করেত হেব। িশ াথ েদর জ  েয়াজেন াংক ঋেণর ব া করেত হেব। 

uেদব্াধনী ব ে  িবশ^ িব ালেয়র uপাচায র্ a াপক ড. েমাঃ আখতারু ামান বেলন, ঢাকা িবশ^ িব ালেয় iেতামে  িবেদশী 
িশ াথ েদর জ  eকিট েড  েখালা হেয়েছ। e িবষয়িট েদখার জ  েলাকবল সমৃ  aিফস েখালার ি য়া শুরু হেয়েছ। িতিন  
কেরন কয্া ােস িক েকান িবেদশী ছা  েচােখ পেড়? কারণ আমরা িবেদশী ছা  আনার জ  েকান িব াপন েদiিন। িবেদশী িশ ক, 
িশ াথ  থাকা eবং েদশীয় িশ ক-িশ াথ  o তােদর aনুপাত িবশ^ িব ালয় র য্াংিকং িনধ র্ারেণ eকিট বড় সূচক। ei সূচেক 
আমােদর েকান পেয়  েনi। তাi ব ব র জ শতবািষ র্কীেক সামেন েরেখ মুিজব বেষ র্ a ত 21 জন িবেদশী িশ াথ েক িবেশষ 
সুিবধা িদেয় আনব। তােদর জ  ‘ব ব  লারিশপ ফর ফেরiন েড স’ নােম তহিবলo গঠন কেরিছ। eছাড়া গেবষণাগার o 
ƣব ািনক য পািত েকনার জ  ায় 655 েকািট টাকার ক  ƣতির কেরিছ। e সময় িতিন u িশি ত মানব স দ ƣতির eবং 
ঢাকা িবশব্িব ালেয়র সািব র্ক a গিত o u য়েন সংি  সবার সহেযািগতা কামনা কেরন। 


