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জানা যায়, েদেশ কেয়কিট িত ান eনিসিটিবর চািহদা েমাতােবক কাগজ ত করেত পাের। aথচ তােদর সাধারণত কাগজ 
সরবরােহর কাজ েদoয়া হয় না। কারণ তারা কখেনা মােনর সে  আপস করেব না। 

সংি  ি রা জানান, িতবছরi ঘুের িফের কেয়কিট িত ান eনিসিটিবর েমাট কােজর 71 েথেক 81 শতাংশ বািগেয় েনয়। 
তােদর eেককজন পাঁচ-সাতিট ে েসর নাম বহার কের। তারাi মূলত িন মােনর কাগজ েবিশ বহার কের। কেয়ক বছর আেগ 
বাংলােদশ মু ণ িশ  সিমিতর পরী ায়i িন মােনর কাগেজ বi ছাপার মাণ পাoয়া যায়। িন মােনর কাগজ মূলত িনuজি । 
িরসাiি ং কাগেজর পা  িদেয় তা ƣতির করা হয়। পাঠয্পু েকর মান র ার দািয়েতব্ িনেয়ািজত eেজি  eনিসিটিবর কম র্কত র্ােদর 
সে  েযাগসাজেশ আিথ র্ক সুিবধা হণ কের িন মােনর কাগেজ ছাপােনা বiেকo সিঠক বেল চািলেয় েদয়। 

eসব িবষেয় eনিসিটিবর েচয়ার ান a াপক নারায়ণ চ  সাহা কােলর ক েক বেলন, ‘iিতমে  বi েপৗঁছােত শুরু হেয়েছ। তেব 
eখন পয র্  কাগেজর মােনর াপাের আমরা েকােনা সম া পাiিন। কারণ আেগ কাগজ i েপকশন হয়, eরপর ছাপার জ  যায়। 
আশা করিছ, eবার নেভমব্েরর থম স ােহর মে i বi ছাপার কাজ েশষ করেত পারব।’ 

স িত eনিসিটিবেতi eক aনু ােন িশ া uপম ী মিহবুল হাসান েচৗধুরী বেলিছেলন, বছেরর থম িদন িশ াথ েদর হােত নতুন 
বi েপৗঁেছ েদoয়া সরকােরর eকিট শংসনীয় uে াগ। eখােন েকােনা ধরেনর aিনয়ম স  করা হেব না। বiেয়র মােনর সে  
েকােনা আপস করা হেব না। 

 


