
সা রতার হার বাড়ােত নওয়া কে র ফল
িমলেছ না
দ তার সে  তদারিক বাড়ােনার পারশ

কাশ : ০৭ জলুাই ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

দেশ িনর র জনেগা ীেক মৗিলক সা রতার আওতায় আনেত নওয়া কে র ফল িমলেছ না। ৪৫২
কািট  টাকার  ক িট  বা বায়নকােল  মাঠ  পযােয়র সা রতা  বিৃ েত  িবেশষ  কােনা  অ গিত  দখা

যায়িন। পাচঁ বছর পার হেলও কে র অেধক কাজও হয়িন।

ানীয় পযােয়র এনিজও িদেয় িশখন ক  াপেনর মাধ েম ১৫-৪৫ বছর বয়সীেদর এই কায েমর
আওতায় িশ া  দওয়া হে । িক  পিরক না ম ণালেয়র বা বায়ন পিরবী ণ  ও মলূ ায়ন িবভােগর
(আইএমইিড)  পিরবী ণ  িতেবদেন  বলা  হেয়েছ,  ক িট  বা বায়েন  এনিজও  এবং  ক
বা বায়নকারী  কতৃপে র  মেধ  সম েয়র  অভাব  রেয়েছ।  এনিজও  িনবাচেন  প পািতে র  অিভেযাগ
রেয়েছ। সইসে  বা বায়নকারী এনিজ েলার অদ তাও উেঠ এেসেছ।

ক িট াথিমক ও গণিশ া ম ণালেয়র অধীেন উপা ািনক িশ া  বু েরা বা বায়ন করেছ।  ২০১৪
সােলর ১১ ফ য়াির জাতীয় অথৈনিতক পিরষেদর িনবাহী কিমিটেত (একেনক) ৪৫২ কািট ৫৮ লাখ
টাকা ব েয় ক িট অ েমাদন দওয়া হেয়িছল। ২০১৮ সােলর জেুনর মেধ  বা বায়েনর ল  থাকেলও
পরবতীেত তা চলিত বছেরর জনু পয  ময়াদ বাড়ােনা হয়। ক িটর মলূ ল  িছল সবার জ  িশ া,
ষ  প বািষকী পিরক না এবং জাতীয় িশ ানীিত অ সাের সা রতার হার বিৃ  করা। একইসে  দেশর
১৫-৪৫ বছর বয়সী মাট ৪৫ লাখ িনর র জনেগা ীেক মৗিলক সা রতা ও দ তািভি ক িশ া দান
করা।

একিট বসরকাির িত ােনর মাধ েম ক িটর অ গিত পিরবী ণ কের আইএমইিড। স িত কািশত
ঐ িতেবদেন বলা হেয়েছ, ২০১৪ সােল অ েমাদন হেলও ক িট পুেরাদেম  হয় ২০১৮ সােলর
শষ িদেক। সমী ায় দখা গেছ, াথিমক িবদ ালয় বা মা াসায় ৩৬.২৫ শতাংশ িশখন ক  িতি ত

হেয়েছ। অবিশ  ৬৩.৭৫ শতাংশ িশখন ক  ানীয় লাকেদর বাস ান বা খালা জায়গায় াপন করা
হেয়েছ। অেনক েুল িণক  ব বহার করেত দওয়া হে  না। িশ া উপকরণ সব িশ াথীেদর কােছ
পৗঁছােলও এর মান িনেয় িশ াথীসহ িশ কেদর যেথ  অিভেযাগ রেয়েছ। অিধকাংশ িশখন কে  টিবল,
চয়ার, ব  ও অ া  সর াম নই।

ক ভু  ২৫০িট উপেজলার মেধ  বতমােন ১৩৪িট উপেজলায় ক িটর কায ম চলমান রেয়েছ।
মাট ৩৯ হাজার ৩১১িট িশখন কে  ২৩ লাখ ৫৯ হাজার িশ াথীেক অ ভু  করা হেয়েছ। িক  মাঠ

পযােয়  জিরপ থেক সা রতা  বিৃ েত  িবেশষ  কােনা  অ গিত  দখা  যায়িন।  পাবত  এলাকার  ু
জনেগা ীর জ  মাতৃভাষায় পাঠ পু ক তির করার ল  থাকেলও সিট করা হয়িন। তেব িশ াথীেদর
অংশ হণ আশাব ক এবং  এ  ে  নারী  ও বয়  িশ াথীেদর আ হ ল  করা  গেছ।  কে র
মাধ েম িপিছেয় পড়া িন  আেয়র জনেগা ীেক াধা  দওয়া হেয়েছ।

পযেব েণ বলা হেয়েছ, িনর রেদর িনেয় এই কমসিূচ পিরচালনা করার ল  িনধারণ করা থাকেলও মা
২৫ ভাগ িনর র এই কমসিূচেত অংশ িনেয়েছ। বািকেদর মেধ  ২৩ ভাগ িশ াথী আেগ উপা ািনক
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

িশ ায় নিথভু  িছল। ৪০ ভাগ আ ািনক িশ া থেক বাদ পেড়িছল। সািবক িবষেয় জানেত চাইেল
ক িটর সােবক পিরচালক শিফ ল ইসলাম ইে ফাকেক বেলন,  ক িট মলূত এনিজওর মাধ েম

বা বায়ন করা হে । ানীয় পযােয় এনিজও িনবাচন করেত অেনক সময় লেগেছ। তাছাড়া য় ি য়ায়
বিশ সময় লেগ যাওয়ায় ক িটর কায ম েত অেনক িবল  হেয়েছ। কে র মাধ েম মৗিলক

সা রতার কাজ  হেলও দ তািভি ক িশ ণ  হয়িন। বাংলােদশ পিরসংখ ান বু েরার তথ া যায়ী,
বাংলােদেশ া বয়  সা রতার হার ৭২.৩ শতাংশ। অথাত্  দেশ এখেনা ৩ কািট  ৩৫ লাখ মা ষ
িনর র। আইএমইিডর িতেবদেন বলা হেয়েছ, বা বায়নকারী এনিজও িনবাচেন িবল , াথিমক পযােয়
পাঠ বইেয়র জ  দরপ  আ ােন ব থতা, িবলি ত িস া  হণ ি য়া, য় কায েম দীঘ আ ািনকতা

ক  বা বায়নেক িবলি ত কেরেছ। িকছ ুিকছু ে  এনিজও েলার অসহেযািগতাও একটা কারণ িছল।
সািবকভােব ক িটর মাধ েম মাঠ পযােয়র সা রতা বিৃ েত িবেশষ কােনা অ গিত দখা যায়িন।

এ ক  থেক ফল পেত আেরা দ তার সে  তদারিক বাড়ােত পািরশ কেরেছ আইএমইিড। দ তা
উ য়ন িশ ণ না থাকায় বয় েদর মােঝ িশ া হেণ আ হ থাকেছ না। তাই দ তা উ য়েন িশ ণ
দওয়া েয়াজন বেল উে খ করা হেয়েছ। এনিজও েলার কায েম আেরা িনিবড়ভােব তদারক করেত

বলা হেয়েছ।
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