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দেশ বতমােন জনসংখ া ১৬ কািট ৮০ লাখ। সরকাির িহসােব এেদর মেধ  ায় ৭৪ শতাংশ মা ষ
সা র। বািক ২৬ শতাংশ বা ৪ কািট ৩৮ লাখ ৮০ হাজার মা ষ এখনও িনর র।

যিদও বসরকাির িহসােব সা রতার হার ৬৫ শতাংেশর বিশ নয়। সই িহসােব িনর র মা ষ ৫ কািট
৮৮ লােখর বিশ। এসব মা ষেক সা র ানস  করার মেতা কাযকর কােনা কমসূিচ নই।

যুগা েরর অ স ােন জানা গেছ, ১৯৯৭ সােল িতন ল ািধক মা ষেক বয়  িশ ার আওতায় আনেত
ায় সােড় িতন হাজার কািট টাকার একিট ক  চালু করা হয়। এ কে র বা বায়নকারী িছেলন জলা
শাসকরা। ওই কে র অিভ তা থেক মুখ িফিরেয় নন দাতারা। এরপর ৬িট ক  নয়া হেয়েছ

িবিভ  সমেয়; িক  তার কােনািটই কৃত অেথ িনর রতা দূর করার ক  িছল না। ক  হেণ িট,
বল পিরক না, উপযু  বা বায়নকারী সং া িনবাচন না করা এবং বা বায়নকারীর স মতার অভােব

িনর রতা  তমন একটা  দূর  হয়িন। ফেল যসব মা ষেক সা রতার  আেলা  দয়া  দরকার,  তারা  তা
পানিন।

গণসা রতা অিভযােনর িনবাহী পিরচালক ও সােবক ত াবধায়ক সরকােরর উপেদ া রােশদা ক চৗধুরী
যুগা রেক বেলন, কৃত িনর র মা ষেক সা র ানস  করেত য ধরেনর কায ম নয়া দরকার, গত

ই দশেক তা নয়া হয়িন। দাতারা মুখ িফিরেয় নয়ার পর সরকার িবিভ  সমেয় িনর রতা দূর করার য

  মুসতাক আহমদ
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পদে প িনেয়েছ, তা িছল েময়ািদ ও ক িভি ক। এেত িনর রতা সই অেথ দূর হয়িন। এই
সমেয় সা রতা হার বেড় বতমােন যখােন দাঁিড়েয়েছ, তােত িনর রতা দূর করার কমসূিচর কােনা
অবদান নই। গাটা অবদানই ািত ািনক িশ ার।

সরকাির িহসােব বতমােন দেশ সা রতার হার ৭৩ দশিমক ৯ শতাংশ। িতবছর গেড় ১ শতাংশ কের
কমেছ িনর র মা েষর হার। তেব রােশদা ক চৗধুরীর মেত, জািতসংঘ িনধািরত সং া সামেন রেখ িতন
বছর আেগ আমরা সা রতার হার িন পণ কির। তখন পাওয়া যায় ৫১

দশিমক ৩ শতাংশ। িশ ার িত মা েষর ঝাঁক এবং আ ািনক িশ ায় সরকােরর জারদার কমসূিচ
িবেবচনায়  সা রতার  হার  বতমােন  িকছুেতই  ৬৫  শতাংেশর  বিশ  হেব  না।  িতিন  বেলন,  আর যিদ
সরকােরর ঘািষত সা রতার হারও মেন িনই, তবুও িনর রতার সংখ া অেনক। ২৬ শতাংশ িনর র
মা ষেক সা র করার কাযকর কমসূিচ কাথায়? বছর ঘুের আজ আবার এেসেছ আ জািতক সা রতা
িদবস।  িবে র  অ া  দেশর  মেতা  বাংলােদেশও  িদবসিট  উদযািপত  হে ।  এ  উপলে  আজ
রাজধানীসহ সারা দেশ নানা কমসূিচ পািলত হেব। মূল কমসূিচ রাজধানীর ওসমানী ৃিত িমলনায়তেনর
অ ােন ধানম ী শখ হািসনা ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত থাকেবন। িদবসিট উপলে  ধানম ী
শখ হািসনা বাণী িদেয়েছন। িদবেসর এবােরর িতপাদ - ‘ব  ভাষায় দ তা, উ ত জীবেনর িন য়তা’।

জাতীয় িশ া ম ও পাঠ পু ক বােডর (এনিসিটিব) সােবক সদ  অধ াপক ড. রতন িসি কী বেলন,
ইউেনে া  এবার  ব  ভাষায়  দ তার  মাধ েম  সা রতা  িদেয়  জীবনমােনর  য  উ িতর  কথা  বেলেছ,
বাংলােদশ তা ৩ বছর আেগই  কেরেছ। ২০১৬ সােল আমরা থেম াক- াথিমেক ৫িট ু  নৃেগা ীর
িশ েদর হােত মাতৃভাষায় বই তুেল িদই। এ েলা হে - চাকমা, মারমা, ি পুরা, গােরা ও সা ী। এবার
ি তীয় িণর িশ াথীরা ওই বই পেয়েছ। ফেল বাংলার পাশাপািশ অ  ভাষাভাষী জনেগা ীর মেধ
িনর রতা দূর করার কায ম চলেছ।

সংি রা জািনেয়েছন, ২০০৮ সােলর িনবাচনী ইশেতহাের মতাসীন আওয়ামী লীগ ২০১৪ সােলর মেধ
দশ থেক িনর রতা  দূরীকরেণর িত িত দয়। ২০০৯ সােল সরকার গঠেনর পর ২০১০ সােলর

জাতীয় িশ ানীিত ণয়নকােল িনবাচনী ইশেতহাের ঘািষত সমেয়র মেধ  শতভাগ সা রতা িনি ত করার
ল মা া িনধারণ করা হয়। তখন দেশ সা রতার হার িছল ৪৮ দশিমক ৮ শতাংশ।

িনবাচনী  ইশেতহােরর ল পূরেণ সরকার এরপর একিট ক  হেণর উেদ াগ নয়। সিট অ যায়ী
ছা লীেগর কমীেদর মাধ েম সা রতা কায ম পিরচালনার ঘাষণা দয়া হয়। পাশাপািশ সরকার িতন
হাজার কািট টাকার ক  হেণর পিরক না কের, যিটর কাজ  হওয়ার কথা িছল ২০১১ সােলর
জা য়ািরেত। সবিকছু িঠক থাকেল ২০১৩ সােলর িডেস েরর মেধ  কাজ শষ হেয় যাওয়ার কথা িছল।
িক  রাজৈনিতক দেলর অ সংগঠন িদেয় এত বড় ক  বা বায়েনর িস া  িবিভ  মহেল সমােলািচত
হয়। দাতা সং াও এেত সহায়তা কেরিন। ফেল ক িট শষ পয  আর আেলার মুখ দেখিন।

সংি রা জািনেয়েছন, এরপর সরকারই উে া দাতােদর িদক থেক মুখ িফিরেয় িনেয় িনজ  অেথ ৪৫
লাখ িনর রেক মৗিলক সা রতা ও জীবনদ তা দােন ৪৫০ কািট টাকার ক  হােত নয়। এজ
২০১৭ সােল ৬৪ জলায়ই কায ম  হয়। থম ধােপ ১৩৭ উপেজলায় এনিজও িনেয়ােগর মাধ েম
‘ মৗিলক সা রতা ক ’র কাজ  কের। িক  সা রতার অ া  কে র মেতা এিটও েতই
িবতেকর মুেখ পেড়। ভঁুইেফাঁড়,  নাম-িঠকানািবহীন  ও জাল-জািলয়ািতর দােয় িচি ত িকছু এনিজওেক
িনর রতা  দূেরর  কাজ  দয়া  হয়।  এক  বছেরর  বিশ  ফাইল  আটেক  রােখন  াথিমক  ও  গণিশ া
ম ণালেয়র একজন অিতির  সিচব। এরপর ২০১৭ সােলর ১১ জুন িনবািচত ২৫০িট এনিজও’র নাম

কাশ করা হয়। এে ে  অথ লনেদেনর অিভেযাগ উেঠ। এ িনেয় আদালেত মামলা, সমাজেসবা অিফেস
অিভেযাগ  দােয়েরর ঘটনাও ঘেট।  িক  এরপরও রহ জনক কারেণ  ম ণালয় ওইসব এনিজও িনেয়
কায ম  চািলেয়  যায়।  ি তীয়  ধােপ  আরও  িকছু  উপেজলায়  িনর রতা  দূর  করার  কায ম  র
পিরক না িনেয়েছ। এজ  িকছু এনিজওর কাছ থেক আেবদন নয়া হেয়েছ। ওইসব আেবদন যাচাই-
বাছাই চলেছ। ২০১৮ সােলর জুেনর মেধ  এ ক  বা বায়েনর কথা িছল। িক  দিরেত কায ম র
কারেণ এখন এিট ২০২০ সােলর জুেন শষ করেব াথিমক ও গণিশ া ম ণালয়।

গণসা রতা  অিভযােনর  উপপিরচালক  কএম  এনামুল  হক  বেলন,  এমিনেতই  িনর রতা  দূর  করার
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

কায ম  নই  ২০  বছর  ধের।  এরপরও  মা ায়  য  কমসূিচ  নয়া  হেয়েছ  তােত  যিদ  উপযু
বা বায়নকারী িনবাচন স ব না হয়, তাহেল অথ ব য়টাই হেব অনথক।

াথিমক ও গণিশ া সিচব মা. আকরাম-আল- হােসন যুগা রেক বেলন, এনিজও িনেয়াগ িনেয় আেগ কী
হেয়েছ, সটা আমার জানা নই। তেব আমরা এখন যাগ তার িভি েতই এনিজও িনবাচন করব। তােদর
কাজ কেঠারভােব মিনটর করা হেব।

সংি রা বলেছন, ধু চলমান ক ই নয়, িনর রতা দূেরর নােম ১৯৯১ সাল থেক এখন পয  নয়া
৭িট কে র ব াপােরই আেছ নানা অিভেযাগ। বাংলােদেশ বয়  িশ ায় নয়া কােনা কে  সফলতার
ইিতহাস নই। বিশর ভাগ কে  নীিতর মাধ েম সরকাির তহিবল থেক অথ আ সােতর অিভেযাগ
আেছ। িতন ল ািধক মা ষেক বয়  িশ ার আওতায় আনেত ায় সােড় িতন হাজার কািট টাকার একিট

ক  চালুর পিরক না নয় সরকার। তেব দাতা সং ার অভােব পরবতী সমেয় সিটও মুখ থুবেড় পেড়।

জানা গেছ, মানব উ য়েনর জ  সা রতা-উ র ও অব াহত িশ া ক -২ নােম য ক  নয়া হয়
তােত িশ া কায েমর সে  স ক নই- এমন ভুঁইেফাঁড় ানীয় িকছু এনিজওর মাধ েম কাজ করােনা
হেয়েছ। িবষয়িট পিরক না ম ণালেয়র বা বায়ন পিরবী ণ ও মূল ায়ন িবভাগ (আইএমইইিড) মূল ায়ন

িতেবদেন উেঠ আেস। এ স েক িতেবদেন বলা হয়, ক িট বা বায়েনর অ তম সম া িছল,
জলািভি ক ২৯িট এনিজও িনবাচেন অনিভ রা  াধা  পায়। ফেল অেনক জলায় ক  কায ম

পুেরাপুির বা বািয়ত হয়িন। কে র উে  অজেন অেনক এনিজও ব থ হয়। এেত উে খ করা হেয়েছ,
কে র বইসলাইন জিরপ এনিজও িদেয় করােনার ফেল ধু অেথর অপচয় হেয়েছ। আইএমইিডর ওই
িতেবদন  তির  করেত  ব ি পরামশক  িহেসেব  কাজ  কেরন  ঢাকা  িব িবদ ালেয়র  সমাজিব ােনর

অধ াপক  ড.  এএসএম  আমানউ াহ।  স িত  িতিন  যুগা রেক  জানান,  িতেবদন  তকােল  িকছু
অিনয়েমর অিভেযাগ পাওয়া গেছ।

১৯৯৭ থেক ২০০১ সাল পয  টাটাল িলটােরিস মুভেম ট (িটএলএম) কে র আদেল একিট ক
বা বায়েনর পিরক না করা িনেয়িছল সরকার। আওয়ামী  লীেগর নতৃ াধীন সরকােরর সবেচেয় বড়
সা রতার  ক  িছল  সিট।  িক  ২০০৩ সােল  তৎকালীন  িবএনিপ  সরকার  অিনয়েমর  অিভেযােগ

ক িট ব  কের দয়। এমনিক তখন এ সং া  উপা ািনক িশ া বু েরা ভেঙ দয়া হয় এবং ২০০৫
সােল সিট িবএনএফইেত পা িরত করা হয়। িবএনিপর নতৃ াধীন সরকােরর আমেল িনর রতা দূর
করার লে  পের িবএনএফই কােনা বড় কমসূিচ নয়িন।

উে খ , দেশ ১৯৭১ সােল সা রতার হার িছল ১৬ দশিমক ৮ ভাগ। ১৯৯১ সােল বেড় দাঁড়ায় ৩৫
দশিমক ৩ এবং ২০০১ সােল ৪৭ দশিমক ৯। ২০০৮ সােল ৪৮ দশিমক ৮ ভাগ আর ২০০৯ সােলর
িহসােব ৫৩ ভাগ। এিট াথিমক ও গণিশ া ম ণালেয়র তথ ।
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