
ছিবঃ িকেশারগে�র এক�ট িবদ�ালেয়র িশ�াথ�েদর মােঝ �া�� সুর�া আম�ী িবতরণ করা হে�। 

পটভূিম
�াশনাল িথেমিটক েফারাম (National Thematic 
Forum) হে� নাগিরক সমাজ এবং তৃণমূল/�ানীয় পয ৰ্ােয়র 
সং�ার একিট িথমিভি�ক �াটফম ৰ্। এই েফারাম নাগিরক সমােজর 
�িতিনিধ, সরকাির কম ৰ্কতৰ্া এবং অ�া� ে�কেহা�ােরর সে� 
সংলােপর সুেযাগ সৃি� কের এবং বাংলােদেশর নাগিরকেদর 
অ�ািধকােরর জ� সুপািরশ �দান কের। �াটফম ৰ্স ফর ডায়ালগ 
�ক� �াশনাল িথেমিটক েফারােমর স�মতা বাড়ােনার জ� 
সহায়তা করেছ। এই পিজশন েপপারিট নাগিরক সমাজ এবং 
সরকােরর জবাবিদিহ িনি�তকে� কম ৰ্রত এনিটএফ-এর  সদ�েদর 
সে� আেলাচনার মা�েম তােদর মতামেতর িভি�েত �ণয়ন করা 
হেয়েছ। 

মানস�ত িশ�া শুধুমা� আমােদর যুবক ও িশশুেদর উ�য়েনর জ�ই 
নয় বরং সম� বাংলােদেশর উ�য়েনর জ�ই  গুরু�পূণ ৰ্। যিদও েদেশ 
�াথিমক ও মা�িমক উভয় �ের িব�ালেয় ভিতৰ্র ে�ে� উে�খেযা� 
অ�গিত হেয়েছ, তথািপ িশ�ার মান এখনও েমাটামুিট িন�মােনর। 
২০১৮ সােল েসভ � িচলে�ন �ারা পিরচািলত এবং 
ইউএসএআইিড-র অথ ৰ্ায়েন স�ািদত একিট সমী�ায় েদখা েগেছ েয, 
৪৪% �থম ে�িণর িশ�াথ�রা তােদর �থম শ�িট পড়েত পাের না 
এবং তৃতীয় ে�িণর িশ�াথ�র ২৭% বুঝেত পাের না েয তারা কী 
পড়েছ (USAID, ২০১৮)। 

েবিশরভাগ ে�ে�, িশ�াথ�রা �াথিমক িশ�ার দ�তার অভােব 
(েযমন পড়েত পারা) এক বা একািধক  ে�িণেত পুনরাবৃি� কের বা 
তােদর প�ম-ে�িণর িশ�া েশষ করার আেগই ঝের পেড়। 

তােদর েমৗিলক দ�তার িভি� দুব ৰ্ল হওয়ায় তারা �মশি�েত েযাগ 
েদয় এবং েমৗিলক িশ�ার অভােব উত্পাদনশীল এবং �ানিভি�ক 
অথ ৰ্নীিতেত কাজ করেত বাধা�� হয়। এই ে��াপটেক মাথায় েরেখ, 
িশ�ার মােনর িবষেয় িবিভ� গেবষণা িবে�ষণ এবং একইসে� 
এনিটএফ সদ�েদর মাঠ পয ৰ্ােয়র কােজর অিভ�তােক িভি� কের 
এই পিজশন েপপারিট ৈতির করা হেয়েছ েযখােন সম�ার কারণ 
িবে�ষণসহ বাংলােদেশর িশ�ার মান উ�য়েন িকছু সুপািরশও তুেল 
ধরা হেয়েছ।

এিদেক েকািভড-১৯ অিতমাির িবে�র সা�িতক ইিতহােস িশ�া 
�ব�ায় সবেচেয় বড় বাধা সৃি� কেরেছ। এিট িব�জুেড় ১.৬ িবিলয়ন 
িশ�াথ�েক �ভািবত কেরেছ (Pokhrel and Chhetri, 
২০২১)। িব��াংেকর একিট সমী�ায় েদখা েগেছ েয, মাচ ৰ্ ২০২০ 
েথেক েসে��র ২০২১ (িব��াংক, ২০২১) পয ৰ্� িশ�া �িত�ান ব� 
হওয়ার পর েথেক বাংলােদেশর ৩৮ িমিলয়ন িশ�াথ� িশ�া লােভর 
ে�ে� �িত�� হেয়েছ। 
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�াথিমক এবং মা�িমক পয ৰ্ােয় 
মানস�ত িশ�ার উ�য়ন



বাংলােদেশর েকািভড-পরবত� আইিসিট েরাড�াপ অনুসাের, এই 
িশ�াথ�র মে� ১.৬ েকািট হয়েতা আর �াসরুেম িফের আসেব না। 
যারা পড়ােশানা চািলেয় িগেয়েছ তারা েসশন জয্াম বা পাবিলক 
িব�িব�ালয় েথেক সময়মত িশ�াথ�েদর �য্াজুেয়শন সমা� করার 
মত �ািত�ািনক উে�ােগর অভাবসহ নানািবধ সম�ার স�ুখীন 
হেয়েছ।

অেনক �ল, কেলজ এবং িব�িব�ালয় েকািভড-১৯ অিতমািরর 
সমেয় িডিজটাল �াটফেম ৰ্ �াস িনেয়েছ। এিট উ�য়নশীল েদশগুিলর 
জ� খুব চয্ােলি�ং, কারণ তােদর পুরােনা য�পািত, অনুপযু� বা 
ধীরগিতর ই�ারেনট সুিবধা এবং যথাযথ �িশি�ত িশ�েকর অভাব 
রেয়েছ৷

SDG’র ১৭িট েটকসই উ�য়ন লে�য্র মে� ল�য্ ন�র ৪ একিট, যা 
জািতসংেঘর সম� সদ� রা�গুেলার সব ৰ্স�িত�েম অ�ভু ৰ্ি�মূলক 
এবং �ায়স�ত মানস�� িশ�া িনি�ত করেত এবং সকেলর জ� 
আজীবন িশ�া �চােরর পদে�প েনওয়ার আ�ান জানায়। বাংলােদশ 
যিদ সকল মানুষেক সুিশি�ত এবং দ� কের গেড় তুলেত সফলভােব 
জাতীয় পয ৰ্ােয় SDG ল�য্ ৪ অজৰ্ন করেত পাের তেব বাংলােদশ 
উ�ত, দ� ও উৎপাদনশীল মানবস�দ পােব।

�াথিমক ও মা�িমক �ের িশ�ার মান 
স�িকৰ্ত সম�া
বাংলােদশ �াথিমক ও মা�িমক উভয় �েরই িব�ালেয় ভিতৰ্র 
ে�ে� ভােলা অ�গিত কেরেছ এবং িল� ৈবষ�ও দূর হেয়েছ। তেব, 
িশ�ার মান �াথিমক এবং মা�িমক উভয়ে�ে� সাধারণভােব 
দুব ৰ্ল। েদেশ �ায় ৮৩% িশশু �াথিমক িশ�া স�� কের। তেব 
িশ�া সমাি�র ে�ে� মা� ৬৫% িশশু িন� মা�িমক িশ�া এবং 
মা� ২৯% উ� মা�িমক িশ�া সমা� কের। তৃতীয় ে�িণর মা� 
৩৩% িশশু যােদর ে�িণ অনুযায়ী উপযু� পড়ার দ�তা রেয়েছ এবং 
মা� ১৮% িশশুর গািণিতক দ�তা রেয়েছ। তেব উপেরর ে�িণেত 
থাকা িশশুেদর মে� েমৗিলক দ�তার অনুপাত েবিশ। ষ� ে�িণর 
িশ�াথ�েদর মে� পড়েত পারার দ�তা ৭৪% এর এবং দশম 
ে�িণেত এিট ৯১%। েবিশরভাগ ে�ে� িব�ালয় বিহভূ ৰ্ত/িব�ালয় 
েথেক ঝের পড়া িশশুেদর উভয় ে�ে�ই েমৗিলক দ�তার অভাব 
রেয়েছ, েযমন- ২৩%-এর পড়ার দ�তা এবং ১৪%-এর গািণিতক 
দ�তা রেয়েছ (বাংলােদশ িশ�া ফয্া� িশট ২০২০, ইউিনেসফ)।  

সম�ার স�া� কারণ
েসেক�াির ত�সূ� এবং এনিটএফ সদ�েদর সে� আেলাচনার 
িভি�েত বাংলােদেশর িশ�ার িন�মােনর েবশ কেয়কিট কারণ 
িচি�ত করা হেয়েছ। এগুেলার মে� �ধান কারণগুেলা হেলা:

দাির�্য: দাির�য্ স�বত একিট অবধািরত কারণ যা িশশুেদর ৈদনি�ন 
জীবেনর অেনক িদকেক �ভািবত কের তােদর িশ�ােক বাধা�� 
করেত পাের। উদাহরণ�রূপ, পািরবািরক দাির�য্ খা� 
িনরাপ�াহীনতা, িশশুেদর পুি�র ঘাটিত এবং েশখার সম�া সৃি� 
করেত পাের। 

দাির�য্ একিট জাতীয় পয ৰ্ােয়র উে�েগর িবষয়। এর ফেল িবেশষ কের 
�াি�ক এবং বি�ত িশশুরা িব�ালয় েথেক ঝের পড়ার ঝুিঁকেত 
থােক। এই িশশুরা সাধারণত দির� অব�ায় বাস কের, েযমন বি�েত, 
দাির�য্-কবিলত ইউিনয়েন, সীমাে�র কাছাকািছ এবং িবি�� 
এলাকায়; তােদর মে� েকউ েকউ গৃহহীন এবং রা�ার ধাের, েসতুর 
িনেচ এবং বাস ও েরলে�শেন বসবাস কের। তারা তােদর পিরবােরর 
উপাজৰ্েন সহায়তা করেত িবিভ� কায ৰ্�েম অংশ িনেত বা� হয়।

িশক্ষকেদর দুবৰ্ল কমৰ্ক্ষমতা: িশ�কেদর জ� িব�মান জবাবিদিহ, 
কম ৰ্�মতা পয ৰ্েব�ণ ও মূ�ায়ন প�িত েবশ দুব ৰ্ল। আমােদর জিরেপ 
েদখা েগেছ েয, িশ�কেদর দুব ৰ্ল কম ৰ্�মতা িন�মােনর িশ�ার একিট 
�ধান কারণ। িকছু িশ�ক িব�ালেয় েদিরেত আেসন এবং এমনিক 
কম ৰ্িদবেসও অনুপি�ত থােকন, এমন ত�ও জানা েগেছ। যােদর 
কােছ িশ�াথ�রা �াইেভট পেড় এমন িকছু িশ�ক ে�িডং মূ�ায়েন 
প�পাতদু� আচরণ কের থােকন এমন অিভেযাগও পাওয়া েগেছ।

িনরাপ�া: শারীিরক শাি� এবং অবেহলা িবেবচনায় িনেল িশশুরা 
িব�ালেয় সুরি�ত নয়। আেরকিট উে�েগর িবষয় হেলা েয, েমেয়রা 
�ায়ই িব�ালেয় বা িব�ালেয় যাওয়ার পেথ েযৗন হয়রািনর িশকার 
হয়। �াথিমক ও মা�িমক উভয় িব�ালেয়ই �ািনেটশন এবং 
�া�য্িবিধর সুিবধা খুবই সীিমত। েবিশরভাগ িব�ালেয়ই েমেয়েদর 
জ� অ�তুল এবং দুব ৰ্ল �ািনেটশন �ব�া তােদর অনুপি�িতর হার 
বািড়েয়েছ এবং এর ফেল গুণগত মােনর িশ�া বাধা�� হে�। 

পাঠ্য�ম এবং িশখন উপকরণ: ২০০৯ সাল েথেক �াথিমক ও 
মা�িমক িশ�া খােত একিট সৃজনশীল পা��ম চালু করা হেয়েছ। 
জাতীয় িশ�া নীিত ২০১০ অনুসাের, জাতীয় পা��ম এবং পা�পু�ক 
েবাড ৰ্ (এনিসিটিব) পা�সূিচর িবষয়ব� এবং িশ�াথ�র সৃজনশীলতার 
মূ�ায়ন করার জ� �ে�র ধরেন পিরবতৰ্ন কেরেছ। তেব এই 
সৃজনশীল পা��মিট েশখােনার জ� িশ�করা যেথ� দ� নন। 
আমােদর েদেশর �ায় ৪১% মা�িমক িব�ালেয়র িশ�ক সৃজনশীল 
�� ��ত করেত েতমন দ� নন। এমনিক �াথিমক িব�ালেয়র 
৫৫% িশ�ক সৃজনশীল প�িতই বুঝেত পােরন না। েশখার উপকরণ 
এবং পা�সূিচ �ায়শই আপেডট করা হয় না এবং অিতির� 
পা��েমর েবাঝা িশ�াথ�েদর দুব ৰ্ল পারফেম ৰ্ে�র জ� দায়ী।

দুবৰ্ল মূল্যায়ন ব্যব�া এবং পাবিলক পরীক্ষার চাপ: িবগত কেয়ক 
বছের �াথিমক ও মা�িমক �ের PECE (�াথিমক িশ�া সমাি� 
পরী�া) বা PSC এবং JSC পরী�ার �বতৰ্ন িশ�াথ�েদর মুখ� 
িব�া চচ ৰ্ায় উত্সািহত কেরেছ৷ িশ�া িবেশষ�, গেবষক, িবিশ� 
নাগিরক, িশ�ক ও অিভভাবকরা এসব পরী�ার মান িনেয় �� 
তুেলেছন। িশ�াথ�রা তােদর পা�সূিচর িবষয়ব� েবােঝ না এবং 
তােদর সৃজনশীল িকছু করার সুেযাগ েনই। এিট িশখন �ি�য়ার 
উ�িতেত েতমন অবদান রােখ না। এছাড়াও, িব�ালেয় িশ�কেদর 
প�পাতমূলক মূ�ায়ন অিভভাবকেদর জ� একিট �ধান উে�েগর 
িবষয়। 

েকািচং েস�ার এবং গাইডবইেয়র �সার: একিট উে�গজনক িবষয় 
েদখা েগল েয, জিরপ করা িশ�কেদর �ায় অেধ ৰ্ক (৪৭%) পাঠ ��ত 
করার জ� গাইড বইেয়র ওপর িনভ ৰ্র কেরন এবং অপরিদেক ৯২% 
িশ�াথ� তােদর পাঠ েবাঝার জ� গাইডবই �বহার কেরন।   
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িবেশষ কের িপএসিস এবং েজএসিস পরী�ার জ� িশ�াথ�রা 
গাইডবই, �াইেভট িটউটর এবং েকািচং েস�ােরর ওপর অেনক েবিশ 
িনভ ৰ্রশীল। এই দুিট পাবিলক পরী�া েকািচং েস�ােরর �ত �সােরর 
পাশাপািশ গাইডবই �কােশর মূল কারণ। িব�ালয়গুিল গাইডবই 
অনুসরণ কের অধ ৰ্-বািষ ৰ্ক এবং বািষ ৰ্ক পরী�ার জ� ��প� ��ত 
কের। বা�বতা হল গাইডবই এবং েকািচং েস�ারগুেলা িশ�াথ�েদর 
ভােলা ন�র অজৰ্েন সহায়ক ভূিমকা পালন করেছ েযেহতু িশ�করাও 
গাইডবই িনভ ৰ্রশীল। এেত �িত বছর, িশ�াথ�রা আরও ভােলা ে�ড 
পায়। িশ�াথ�েদর সািব ৰ্ক পারফর�াে� অিভভাবক, িশ�াথ� ও 
িব�ালয় কতৃৰ্প� সবাই খুিশ থােক। এর ফেল েকািচং এবং 
গাইড-েনাটবই সং�িত আমােদর িশ�ার একিট অিনবায ৰ্ অংশ হেয় 
উেঠেছ যা সবার জ� িশ�ার মান উ�য়েন একিট বড় চয্ােল�।

অকাযৰ্কর িবদ্যালয় ব্যব�াপনা কিমিট (SMCs): অিভ�তা েথেক 
জানা যায় েয, অিধকাংশ িব�ালয় �ব�াপনা কিমিটই িশ�া ও 
েশখার মােনর সে� স�ৃ� নন। িব�ালেয় িশ�ার মান উ�য়েন 
তােদর আ�হ যৎসামা�। েবিশরভাগ ে�ে� অিভভাবকরা, িবেশষ 
কের �ামা�েল, তােদর স�ানেদর িশ�ার মান িনেয় ততটা উৎসাহী 
নন।

দুবৰ্ল মিনটিরং এবং নীিতর দুবৰ্ল �েয়াগ: যিদও �াথিমক িশ�ার 
মিনটিরংেয়র জ� েবশ িকছু িনয়ম ও িনেদ ৰ্শনা রেয়েছ, তথািপ 
েসগুিল েবশ দুব ৰ্ল এবং এর �েয়াগ অতয্� সীিমত। আরও অেনক 
েবিশ মিনটিরংেয়র কথা থাকেলও েজলা িশ�া অিফসার, থানা িশ�া 
অিফসার, সহকারী থানা িশ�া অিফসার এবং অ�া� কম� বছের েয 
পিরমাণ গুণগত মােনর মিনটিরং কেরন তা �েয়াজেনর তুলনায় 
অ�তুল। এমনিক �ধান িশ�করাও খুব কম সময়ই িনয়িমত 
ে�িণক� পিরদশ ৰ্ন কেরন। ে�িণক� পিরদশ ৰ্ন কম হওয়ায় 
িশ�করা তােদর উ�য়েনর জ�  েকােনা পরামশ ৰ্ পান না। আবার 
কখেনা কখেনা মিনটিরং �াফরা িব�ালেয় আসেলও িনেজরা 
সেরজিমন পিরদশ ৰ্ন না কের �ধান িশ�েকর কায ৰ্ালয় েথেক িশ�া 
এবং িব�ালয় সং�া� ত� সং�হ কেরন।

�িতব�ী িশক্ষাথৰ্ীেদর জন্য অপযৰ্া� সহেযািগতা: গেবষণায় আরও 
েদখা েগেছ েয, িব�ালেয় �িতব�ী এবং শারীিরক ও মানিসকভােব 
সম�া�� িশ�াথ�েদর সীিমত সহায়তা েদওয়া হয়। েকােনা �িত�ান 
িনয়েমর কারেণ েকােনা �িতব�ী িশ�াথ�র ভিতৰ্র িবষয়িট বাদ িদেত 
পাের না, িক� বা�েব, িব�ালেয়র অবকাঠােমা, িশখন প�িত এবং 
পা��ম িবেশষ চািহদাস�� িশশুেদর জ� েমােটও উপযু� নয়।

িশক্ষক-িশক্ষাথৰ্ীর অনুপাত: উ�মা�ার িশ�ক-িশ�াথ�র অনুপাত 
(১:৪৫, BANBEIS, ২০১৮) এবং �� �িশি�ত িশ�েকর 
আিধকয্ বাংলােদেশর মানস�� িশ�ােক বাধা�� করেছ। অিধক�, 
েবিশ সং�ক িশ�াথ�র উপি�িত িশ�াথ�েদর গুণগত িশ�া অজৰ্েন 
বাধা হেয় দাঁড়ায়। 

িশ�ার মােনর ওপর েনিতবাচক �ভাব েফেল এমন আরও কতগুেলা 
কারেণর মে� রেয়েছ:
• দ� িশ�েকর অভাব,
• সরকাির িব�ালেয়র অ�তুলতা,

• অিভভাবকেদর প� েথেক স�ানেদর অপয ৰ্া� পয ৰ্েব�ণ/মিনটিরং, 
• িশ�াথ� এবং িশ�কেদর সীিমত উপি�িত িব�ালয় েথেক
  অিধক ঝের পড়ার হার,
• িব�ালেয় যাওয়া-আসার জ� িবক� পিরবহেনর ঘাটিত
  পিরবহন খরচ েবিশ হওয়া, 
• িব�ালেয় িটিফেনর িন� মান অথবা িটিফন �ব�া না থাকা 
  (কম সুিবধা�া� িশ�াথ�েদর জ� ম�া�েভােজর �ব�ার অভাব),
• িশ�াথ�েদর সহিশ�া কায ৰ্কলােপর সুেযােগর ঘাটিত, 
• িকছু এলাকায় িনিদ ৰ্� েমৗসুেম িব�ালেয় উপি�িতর �িতব�কতা,
• দুব ৰ্ল েযাগােযাগ �ব�া,
• ভাষা এবং সাং�িতক বাধা।

মানস�� িশ�ার অভােব মানুষ এবং 
সমােজর ওপর এর �ভাব
িব�মান সম�ার তী�তা বুঝেত হেল মানস�ত িশ�ার অভােব 
বাংলােদেশর জনগণ ও সমােজর ওপর েনিতবাচক �ভাবেক িবেবচনা 
করেত হেব, যা িন�রূপ:

েবকার�: মানস�ত িশ�ার অভােব অথবা শুধুমা� �াথিমক 
িব�ালেয়র সনদ িনেয় �ায়শই চাকির খুেঁজ েপেত েবগ েপেত হয় 
অথবা কাি�ত েবতেন চাকির পাওয়া যায় না। সহজ কথায়, ভােলা 
চাকির েযা� কম�েদর জ� বরা� এবং এই েযা�তা অজৰ্ন করেত 
হেল সুিশি�ত হেত হয়। আজেকর িডিজটালাইজড িবে�, েযখােন 
�ান খুব �ত েসেকেল হেয় যাে� এবং গতানুগিতক ঘরানার চাকির 
ধীের ধীের িবলু� হেয় যাে�, েসখােন মানস�� িশ�া আরও 
গুরু�পূণ ৰ্ হেয় উঠেছ; কারণ এিট একজন �ি�েক যুেগর সে� 
মািনেয় িনেত এবং উপযু� চাকির পাবার গুরু�পূণ ৰ্ িনয়ামক িহেসেব 
কাজ কের। ফেল মানস�ত িশ�ার অভােব িকছু িশি�ত যুবেকর 
জ� উপযু� চাকির পাওয়া আরও কিঠন হেয় উঠেত পাের। �াথিমক 
িশ�া �ি�য়ার �িটগুিল তােদর দ�তা ৈতিরেত এবং আধুিনক 
কম�বািহনীেত েযাগদােনর ে�ে� �েয়াজনীয় �ান অজৰ্েনর জ� 
একিট বড় বাধা িহসােব কাজ কের। অিধক�, তােদর মানস�ত 
�াথিমক িশ�ার ঘাটিত থাকায় কম ৰ্ে�ে� আরও উ�ত এবং 
�যুি�গত দ�তা অজৰ্নেক বাধা�� কের, যার ফেল েদেশর "িশি�ত 
েবকার" সম�া েবেড় েযেত পাের।

িল� ৈবষম্য: েয সকল নারী তােদর পুরুষ সহেযাগীেদর তুলনায় কম 
িশি�ত তারা �ায়শই �িতকূল অব�ােন থােক। মানস�� িশ�া 
নারীেদর �াধীনতা, উ� েবতন এবং িবিভ� সামািজক িবষেয় তােদর 
মতামত �কােশর সুেযাগ কের েদয়। িশ�া মূলত নারী ও পুরুষ 
উভেয়র জ�ই �াধীনতা এবং একজেনর জীবেন �াত িস�া� 
েনওয়ার �মতা ৈতরীেত সহায়তা কের। িন�মােনর িশ�ার ফেল 
অসমতা এবং েসেকেল সামািজক রীিতনীিতেত অভয্� হেত েদখা 
েদয়।

সামািজক িবি��তা: সুিশ�ায় িশি�ত হেত না পারা মানুষ িবিভ� 
পিরি�িতেত িনেজেদর মািনেয় িনেত সং�াম কের এবং �ায়শই 
সামািজকভােব িপিছেয় থােক। অপয ৰ্া� িশ�া একজন �ি�েক 
পয ৰ্া� স�দ অজৰ্েন বাধা�� কের, ফেল িতিন িশি�ত �ি�র 
তুলনায় অেপ�াকৃত কম মা�ায় িবিভ� সামািজক কায ৰ্�েম 
অংশ�হণ কেরন।
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অৈবধ কাযৰ্কলাপ: িন�মােনর িশ�া অজৰ্নকারী, েবকার বা কম 
েবতেন চাকির করা �ি�েক �ায়শই েমৗিলক �েয়াজন েমটােত 
কেঠার পির�ম করেত হয়। তাই, এটা েমােটও আ�েয ৰ্র িকছু নয় েয 
মানস�� পয ৰ্া� িশ�ার অভােব েয েকউ অপরােধর জীবন েবেছ 
িনেত পাের, েযটােক িকছু েলাক শট ৰ্কাট বা তােদর সুিবধাবি�ত 
অব�ান েথেক েবিরেয় আসার একমা� উপায় িহেসেব েদেখন। 
অিশ�া বা িন�মােনর িশ�ার ফেল �ল-বয়সী িশশুেদর অপরাধ 
করার এবং মাদক�ে�র অপ�বহােরর সােথ জিড়ত হওয়ার আশ�া 
েবিশ হেত পাের।

দুবৰ্ল অথৰ্নীিত: েয েদেশ অিধক পিরমােণ সুিশি�ত েলাক আেছ েস 
েদেশর অথ ৰ্নীিত অিধক শি�শালী, উ�ত এবং েটকসই। এই 
�বণতািট একিবংশ শতা�ী জুেড় অ�াহত থাকেব এবং আরও 
শি�শালী হেব যখন িডিজটালাইেজশন এবং তা েথেক সৃ� 
পিরবতৰ্নগুিল একিট েদশ সফলভােব মািনেয় েনওয়ার স�মতা 
অজৰ্েনর সে� স�কৰ্যু� হেব আর তা সরাসির িনভ ৰ্র করেব তার 
িশি�ত জনসং�ার ওপর।

রাজৈনিতক এবং সামািজক জীবেন অপযৰ্া� অংশ�হণ: িব�ান 
এবং মানিবক িবষেয় অপয ৰ্া� িশ�া বুি�দী� এবং অথ ৰ্পূণ ৰ্ 
রাজৈনিতক িস�া� �হেণর অ�রায়। মানস�� িশ�া উ�ু� সংলাপ, 
গঠনমূলক মতিবিনময় এবং সামি�কভােব সমােজর জ� সেব ৰ্া�ম 
সমাধােনর পথ উ�ু� কের। অতএব, এিট �ি�েক রাজৈনিতক 
িবপণেনর িশকার না হেয় তােদর িনজ� িচ�াভাবনা এবং দৃি�ভি�র 
ওপর িভি� কের িস�া� িনেত সহায়তা কের।

িশক্ষার বিধৰ্ত ব্যয়: িব�ালেয় িন�মােনর িশ�া �দােনর কারেণ 
অেনক পিরবার �মশ �াইেভট িটউেটািরংেয়র ওপর িনভ ৰ্রশীল হেয় 
উঠেছ। এেত যারা স�ােনর পড়ােলখার খরচ েমটােত পাের এবং যারা 
পাের না তােদর ম�কার সামািজক ৈবষ�েক আরও বািড়েয় তুলেত 
পাের। আমােদর সমী�ার ফলাফল িনেদ ৰ্শ কের েয, অেনক 
অিভভাবক িন�মােনর পাবিলক িশ�া �ব�ার িবক� িহসােব 
েবসরকাির িব�ালয় পছ� কেরন। িক� দির� অিভভাবকরা তােদর 
স�ানেদর �াইেভট িব�ালেয় পাঠােনার সাম�ৰ্ রােখ না এবং 
তকৰ্াতীতভােব, এিট ধনী এবং দিরে�র মে� �বধানেক আরও 
�সািরত কের।

িশ�ার মান উ�য়েন জাতীয় পয ৰ্ােয়র উে�াগ
িশ�া সরকােরর জ� �ধান অ�ািধকার ে��গুিলর মে� একিট। এ 
কারেণ সরকার িশ�া �ব�ার উ�িতর জ� আইনানুগ �ব�া �হণ, 
কম ৰ্সূিচর পিরবতৰ্ন এবং অথ ৰ্ বরা� বৃি�সহ নানা উে�াগ েনয়। 
বাংলােদশ সরকার িশ�ার �েবশগ�তা এবং মানস�� পাবিলক 
িশ�ার উ�িতর লে�য্ বা�তামূলক �াথিমক িশ�া আইন ১৯৯০, 
জাতীয় িশ�া নীিত ২০১০, জাতীয় িশ�া আইন ২০১৬ (খসড়া), চতুথ ৰ্ 
�াথিমক িশ�া উ�য়ন কম ৰ্সূিচ (২০১৮), এবং সমি�ত িবেশষ িশ�া 
নীিত (২০১৯) চালু কেরেছ যার সবগুেলাই সফলতার সে� 
বা�বািয়ত হে�। বাংলােদেশ িশ�ার মান আরও উ�ত করেত 
জাতীয় পয ৰ্ােয়র িকছু উে�খেযা� উে�ােগর মে� রেয়েছ:
• একােডিমকভােব ভােলা িশ�াথ�েদর বৃি� �দান এবং দির� 
পিরবােরর িশ�াথ�েদর স�ণ ৰ্ অৈবতিনক িশ�া �দান;

•  দির� িশ�াথ�েদর জ� সরকাির উে�ােগ িব�ালেয় 
   খাবার সরবরাহ করা;
•  �িতিট িব�ালেয় একিট কের িডিজটাল িশ�া �ব�া চালু করা 
   (যার জ� সরকার ইেতামে�ই আগামী িতন অথ ৰ্বছেরর 
   জ� পিরক�না িনধ ৰ্ারণ কেরেছ) এবং িশ�াথ�েদর িব�ান 
   ও �যুি�র আধুিনক �ােনর সােথ দ� কের গেড় েতালােক 
   সেব ৰ্া�  গুরু� েদওয়া;
•  বাংলােদেশর িশ�া �ব�ার উ�িতর জ� সামািজক 
   সুর�া �কে�র বােজেটর আরও েবিশ অথ ৰ্ বরা� করা;
•  েমেয়েদর জ� িবনামূে� িশ�া �দান;
• িব�ালেয়র জ� যথাযথ অবকাঠােমা িনম ৰ্াণ, িবনামূে� 
   পা�পু�ক িবতরণ, িব�ালেয় েমৗিলক পাঠদান �িশ�ণ 
   পিরচালনা এবং আইিসিট �বহার কের িডিজটাল 
   �ানিভি�ক �াথিমক িশ�া স�সারেণ িবিনেয়াগ করা;
•  বছর�াপী সরকার, এনিজও, েবসরকাির সং�া এবং 
   অলাভজনক সং�াগুিলর মে� সম�েয়র মা�েম অ�ভু ৰ্ি�মূলক 
   ও মানস�� �াক-�াথিমক এবং �াথিমক িশ�া িনি�েতর 
   �ব�া করা
•  সরকােরর A2I উে�ােগর অধীেন, একিট িশ�ক েপাট ৰ্াল 
  চালু করা হেয়েছ যা �াথিমকভােব একিট েসা�াল িমিডয়া 
  হাব িছল। এখন এিট বাংলােদেশর সবেচেয় বড় 
  অনলাইন িশ�ামূলক উপকরণ ে�ােরজ এবং েপশাদার 
  উ�য়ন �য্াটফম ৰ্, েযখােন ৫৭৫,০০০ এরও েবিশ িশ�ক 
 সি�য় সদ� িহসােব যু� রেয়েছন৷ িশ�কগণ এই 
  �য্াটফেম ৰ্র মা�েম তােদর িশ�াথ�েদর িনিদ ৰ্� চািহদা পূরেণ 
  স�ম এমন উ�ত মােনর িশ�ামূলক উপকরণ ৈতির করেত 
  এেক অপরেক সহেযািগতা করেত পােরন। 

িশ�ার মান উ�য়েন �ানীয় পয ৰ্ােয়র 
এনিটএফ-এর উে�াগ
NTF সদ�রা িপফরিড’র আওতাধীন েজলাগুেলােত িশ�ার মান 
উ�য়েন কতৃৰ্পে�র সে� ঘিন�ভােব কাজ করেছ। এনিটএফ সদ�রা 
নাগিরকেদর যথাযথ কতৃৰ্পে�র সামেন তােদর মতামত তুেল ধরার 
ে�� ৈতির কেরেছ, যার ফেল �ানীয় পয ৰ্ােয় িকছু ইিতবাচক উে�াগ 
েনওয়া হেয়েছ। এর মে� রেয়েছ:

• িকেশারগে� এনিটএফ সদ�েদর আেয়ািজত ে�কেহা�ার 
  সভায় দািব উ�াপন করার পর, �ানীয় কতৃৰ্প� ৭িট 
  �াথিমক িব�ালেয় �াের�স িটচারস এেসািসেয়শন 
  (PTA) সং�ার কের এবং কিরমগ� উপেজলার ৭০িট 
  িব�ালেয়র সে� িব�ালয় উ�য়েনর পিরক�না শীষ ৰ্ক 
  একিট ে�কেহা�ার সভার আেয়াজন কের। আগামী বছর 
  েথেক েজলা �াথিমক িশ�া অিফসােরর অিফস িনয়িমতভােব 
  নতুন গিঠত িব�ালয় পিরচালনা কিমিটেক যথাযথ 
  ওিরেয়ে�শন �দােনর পিরক�না কেরেছ।
• নীলফামারীেত ১,০৮৪িট এসএমিসর মে� ৭৭৮িট সং�ার 
  করা হেয়েছ, এবং েজলা �থিমক িশ�া অিফসােরর িনেদ ৰ্েশর 
  পর �িতিট িব�ালয় �া�েণ একিট কের অিভেযাগ বা� �াপন 
  করা হেয়েছ।
• পটুয়াখালীেত ৬িট �াথিমক িব�ালয় এবং ১২িট মা�িমক 
  িব�ালয় তােদর বালক এবং বািলকা িশ�াথ�েদর জ�

৪



পৃথক টয়েলেটর �ব�া কেরেছ। িশ�াথ�েদর কি�উটার িশ�ায় 
অনু�ািণত করার জ�, ১১িট মা�িমক িব�ালয় তােদর কি�উটার 
�াব আপেডট কেরেছ এবং িশ�াথ�েদর   �বহােরর জ� খুেল 
িদেয়েছ।
•  মু�ীগে� িপিটএ মািসক সভা িনয়িমতভােব আেয়াজন করা হে�।

সম�া কািটেয় উঠেত স�া� এবং 
বা�বস�ত সমাধান
িশ�ার মান উ�য়েন িব�ালয় কতৃৰ্প� এবং সরকাির �িত�ানগুিলর 
প� েথেক বহুমুখী এবং সব ৰ্জনগৃহীত েকৗশল এবং কম ৰ্ তৎপরতা 
�েয়াজন। NTF সদ�েদর ��ািবত িকছু পরামেশ ৰ্র মে� রেয়েছ:

িবদ্যালয় ম্যােনজেম� কিমিটেক শি�শালী করা এবং িবদ্যালয় 
সংি�� িবষেয় অিভভাবকেদর জিড়ত করা: িব�ালয় �ােনজেম� 
কিমিটগুিলেক শি�শালীকরণ এবং তােদর কায ৰ্কািরতা বৃি� করা 
অতয্� গুরু�পূণ ৰ্। একইসে�, িনয়িমত মিনটিরংেয়র জ� 
অিভভাবকেদরও িব�ালয় সংি�� িবষেয় আরও �তঃ�তৰ্ অংশ 
েনওয়া উিচত। বা�তামূলকভােব ছয় মাস অ�র িশ�ক-অিভভাবক 
সভা আেয়াজন করা যা িশ�াথ�েদর �ি�গত অ�গিত এবং সম�া 
সমাধােন সংি�� সকেলর কায ৰ্কর ভূিমকা িনি�ত করেত গুরু�পূণ ৰ্ 
ভূিমকা রাখেত পাের।

একিট কাযৰ্কর মিনটিরং এবং মূল্যায়ন ব্যব�া গেড় েতালা: যিদও 
�িতিট িব�ালেয় িকছু সুিনিদ ৰ্� িনয়ম ও �িবধান রেয়েছ, িক� 
অিধকাংশ ে�ে�ই তা মিনটিরংেয়র েকােনা কায ৰ্কর �ব�া েনই। 
উদাহরণ�রূপ, অেনক িশ�েকর ে�িণকে� তােদর ভূিমকার জ� 
জবাবিদিহর �ব�া েনই। তাই �ানীয় পয ৰ্ােয় িশ�ক এবং 
িব�ালেয়র মিনটিরং ও মূ�ায়ন করার জ� একিট কায ৰ্কর �ব�া 
িনি�ত করা �েয়াজন। এিট িবেশষত িব�ালয় �া�েণ েসা�াল 
িমিডয়ার সীিমত �বহার এবং ে�িণকে� পাঠদােনর সমেয় �াট ৰ্ 
িডভাইেসর �বহার েরাধ করেত সাহা� করেত পাের। এে�ে� 
সংি�� ম�ণালয় এবং �ানীয় জনগণ (এসএমিস, িপতামাতা ইতয্ািদ) 
উভেয়রই সহেযািগতায় করা উিচত।

�াইেভট িটউশন িনয়�ণ: �াইেভট িটউশনেক অব�ই িনয়�ণ 
করেত হেব, কারণ এিট িব�ালেয় িন�মােনর িশ�াদান এবং েশখার 
ে�ে� অ�তম �ধান �িতব�ক। এিটর িনয়�ণ িব�ালেয় িশ�ার 
মান উ�য়েন যেথ� সহায়তা করেত পাের। �াইেভট িটউশন 
সাম�ৰ্বান এবং অসাম�ৰ্বানেদর মে� ৈবষ� সৃি� কের। যিদ এিট 
স�ণ ৰ্রূেপ িনিষ� করা স�ব না হয়, তেব �াইেভট িটউশনেক অ�ত 
িব�ালয় �ব�ার মে� �ািত�ািনক রূপ েদওয়া েযেত পাের যােত 
�িতিট িশ�াথ� িব�ালেয় িশ�ার মােনর সে� আপস না কের 
অিতির� িশ�ার সুেযাগ পায়।

িশশু-বা�ব িবদ্যালয় এবং ছা�-িভি�ক িশক্ষাদান এবং িশখন 
িনি�ত করা: িব�ালয়গুিলেক িনয়িমত িশ�াথ�েদর দ�তা মূ�ায়ন 
করেত হেব যােত িশ�াথ�রা তােদর েভতেরর স�াবনােক উপলি� 
করেত পাের। তােদর িব�ালেয় েছাট দেল পাঠদান এবং 
সহেযািগতামূলক িশখন প�িত বা�বায়ন করেত হেব। িপিছেয় পড়া 
িশ�াথ�েদর জ� অিতির� পাঠদান এবং িবেশষ চািহদাস�� 
িশ�াথ�েদর জ� পয ৰ্া� এবং েযা� িশ�কও �দান করা উিচত।

িব�ালয় হেত হেব িশশু-বা�ব এবং েজ�ার-সংেবদনশীল; তােদর 
দ�তািভি�ক িশখন-েশখােনার েকৗশলও �বহার করা উিচত।

িশক্ষা পাঠ্য�েমর িনয়িমত হালনাগাদকরণ: িব�ালেয় েশখােনা 
�ান এবং দ�তা েযন অিত সা�িতক এবং কয্ািরয়ার িবকােশর 
জ� উপযু� হয় েসই লে�য্ পা��েমর �েয়াজনীয় পিরবতৰ্ন এবং 
�াথিমক ও মা�িমক িশ�ার পা�সূিচ িনয়িমত হালনাগাদ করা 
অতয্� গুরু�পূণ ৰ্।

িশক্ষক িনেয়াগ এবং �িশক্ষেণর প�িত পযৰ্ােলাচনা করা: েযা� ও 
দ� িশ�ক িনেয়ােগর জ� �েযাজয্ ে�ে� িশ�ক িনেয়াগ নীিতমালা 
পয ৰ্ােলাচনা এবং সংেশাধন করা উিচত। NTF-এর সে� 
আেলাচনায়, িশ�ক িনেয়ােগর বতৰ্মান �ব�া িনেয় উে�গ জানােনা 
হয়। সদ�রা পরামশ ৰ্ িদেয়েছন েয, একবার িনেয়ােগর পের, েমৗিলক 
দ�তােক শি�শালী করার জ� িশ�কেদর িনিদ ৰ্� সময় পর পর 
িনয়িমত �িশ�ণ �দান করা উিচত। এছাড়াও, িশ�ক-িশ�াথ� 
অনুপাত ১:৩০ বজায় রাখার জ� �েণাদনাসহ পয ৰ্া� সং�ক িশ�ক 
িনেয়াগ করা অপিরহায ৰ্।

সকেলর জন্য মানস�� িশক্ষায় �েবশগম্যতা িনি�ত করা এবং 
অ�ভুৰ্ি�মূলক িশক্ষার �চার: সকেলর জ� িশ�া, িবেশষ কের 
�িতব�ী এবং িবেশষ চািহদাস�� িশশুেদর জ� িশ�কেদর 
সহেযাগীতায় িব�ালেয় মানস�� িশ�া িনি�ত করা অতয্� 
গুরু�পূণ ৰ্। িশ�ক এবং অ�া� িশ�া সংি�� কম�েদর �িশ�ণ 
েদওয়া উিচত যােত তারা এই িশশুেদর সে� কাজ করার উপেযাগী 
হয়। সব সরকাির �াথিমক ও মা�িমক িব�ালেয়ই এিট করা 
উিচত। উপর�, পাব ৰ্তয্ চ��াম এবং বাংলােদেশর অ�া� �তয্� 
অ�েল বসবাসকারী িশ�াথ�েদর জ�, পিরবহন এবং খাবার 
সরবরােহর জ� একিট িনিদ ৰ্� তহিবল বরা� করা েযেত পাের (যিদ 
তােদর জ� দুপুেরর খাবােরর �ব�া করা না যায়)। এিট িশ�াথ�েদর 
িব�ালেয় আসেত উৎসািহত এবং সাহা� করেব এবং অেনক ে�ে� 
তােদর ঝের পড়া েরাধ করেব।

িশক্ষাথৰ্ী মূল্যায়ন প�িত পযৰ্ােলাচনা করা এবং অিধক সংখ্যক 
পাবিলক পরীক্ষার েবাঝা কমােনা: িশ�াথ�েদর িশখন ফল মূ�ায়ন 
প�িত িনয়িমত পয ৰ্ােলাচনা করা উিচত এবং �েয়াজেন সংেশাধন 
করা উিচত। বতৰ্মান মূ�ায়ন �ব�ার মা�েম িশ�াথ� কািঙ�ত 
দ�তা অজৰ্ন কেরেছ িকনা তা িনি�ত করা যায় না, বরং তা েয 
েকােনা উপােয় উ� না�ার অজৰ্নেক উৎসািহত কের। ঘন ঘন পাবিলক 
পরী�ার েবাঝাও িশ�ার গুণগতমানেক বাধা�� কের এবং ভােলা 
ে�ার অজৰ্েনর জ� িশ�াথ�, অিভভাবক এবং িশ�কেদর মে� 
অসু� �িতেযািগতার সৃি� কের। 

িবদ্যালেয় িডিজটাল ল্যাব সি�য় করার জন্য িশক্ষকেদর আইিসিট 
দক্ষতা বৃি� করা: িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার লে�য্, িশ�াথ�েদর 
িডিজটাল স�মতা বৃি� করার জ� িশ�কেদর আইিসিট দ�তা বৃি� 
করা �েয়াজন। সরকার ইেতামে�ই িবেশষ কের েকািভড অিতমাির 
চলাকালীন অনলাইন �াসরুেমর সুিবধােথ ৰ্ েশখ রােসল িডিজটাল 
�াব �াপেনর জ� িশ�কেদর �েয়াজনীয় লিজি�� এবং �িশ�ণ 
�দান কেরেছ। 
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�াইেভট িটউশন িনয়�ণ করা

িশশুবা�ব িব�ালয় এবং িশ�াথ� অনুযায়ী িশ�াদান এবং িশখন িনি�ত করা

িশ�া পা��েমর িনয়িমত হালনাগাদ করা 

িশ�ক িনেয়াগ এবং �িশ�েণর প�িত পয ৰ্ােলাচনা করা

সকেলর জ� মানস�� িশ�ায় �েবশগ�তা িনি�ত করা এবং অ�ভু ৰ্ি�মূলক 
িশ�ার �চার করা

িশ�াথ� মূ�ায়ন প�িত পয ৰ্ােলাচনা করা এবং অিধক সং�ক পাবিলক পরী�ার 
েবাঝা কমােনা

িব�ালেয় িডিজটাল �াব সি�য় করার জ� িশ�কেদর আইিসিট দ�তা বৃি� করা

অ�ভু ৰ্ি�মূলক পািন ও পয়ঃিন�াশন �ব�া �ণয়েনর মা�েম িব�ালয়গুেলা 
পুনিন ৰ্ম ৰ্াণ করা

িশ�া ম�ণালয়, �াথিমক িশ�া অিধদ�র, িব�ালয় 
�ব�াপনা কিমিট

িশ�া ম�ণালয়, জাতীয় পা��ম ও পা�পু�ক েবাড ৰ্

িশ�া ম�ণালয়, �াথিমক িশ�া অিধদ�র,  ত� ও 
েযাগােযাগ �যুি� িবভাগ 

কিমউিনিট েবইসড েহলথ েকয়ার, কিমউিনিট �প

িব�ালয় �ব�াপনা কিমিট, জাতীয় �াথিমক িশ�া 
একােডিম, িসিভল েসাসাইিট অগ ৰ্ানাইেজশন

িশ�া ম�ণালয়, জাতীয় �াথিমক িশ�া একােডিম, 
িব�ালয় �ব�াপনা কিমিট, িসিভল েসাসাইিট 
অগ ৰ্ানাইেজশন

িশ�া ম�ণালয়, �ানীয় সরকার, �াথিমক িশ�া 
অিধদ�র, িব�ালয় �ব�াপনা কিমিট

িশ�া ম�ণালয়, জাতীয় পা��ম ও পা�পু�ক েবাড ৰ্

সুপািরশ দািয়�শীল সং�া

েবিশরভাগ িশ�েকর বতৰ্মান দ�তার ওপর িভি� কের, কায ৰ্কর 
িডিজটাল ে�িণকে�র ধারাবািহকতা িনি�ত করার জ� সম� 
িশ�কেক �িশ�ণ �দান এবং িনয়িমত মিনটিরং করা বা�তামূলক 
হওয়া উিচত।

অ�ভুৰ্ি�মূলক ওয়াশ ব্যব�া �ণয়েনর মাধ্যেম িবদ্যালয়গুেলা 
পুনিনৰ্মৰ্াণ করা: SMC এবং �ানীয় কতৃৰ্পে�র সহায়তায়, �িতিট 
িব�ালেয়র উিচত ছা� এবং ছা�ীেদর জ� পৃথক �ািনেটশন সুিবধা 
রাখা। 

যিদ  িব�ালয়গুিলেত �ািনেটশন এবং �া�য্ �ব�া উ�ত হয় 
তাহেল েমেয়রা িনরাপদ েবাধ করেব এবং আরও িনয়িমত িব�ালেয় 
েযেত পারেব। এেত কের িশ�াথ�রা পািন এবং পির�ার-পির��তা 
সংি�� ভাইরাস ও �াকেটিরয়াজিনত েরাগ েথেক িনরাপদ থাকেত 
পাের।

িব�ালেয় িশ�ার মান উ�য়ন করা সহজ কাজ নয় এবং েকােনা একক েকৗশল বা সং�ার পে� স�ণ ৰ্ভােব কাজিট কর স�ব না। এর জ� সকল 
ে�কেহা�ােরর সি�িলত এবং সমি�ত �েচ�া �েয়াজন। বাংলােদেশর �াথিমক ও মা�িমক �ের িশ�ার গুণগত মানেক ��তম সমেয়র মে� 
উ�ত করার জ� িনেচর ছেক উি�িখত েকৗশলগুিল বা�বায়েনর জ� সংি�� সং�াগুিলেক দািয়� েদওয়া েযেত পাের।



৬৭

ত�সূ� 
BANBEIS (2018). Bangladesh Education Statistics 2018 (New). Retrieved from http://data.banbeis.gov-
.bd/images/ban222.pdf.
Newspaper Article Link: https://thefinancialexpress.com.bd/views/improving-quali-
ty-of-education-main-challenge-1580309749 (Retrieved on 14 November, 2022)
UNICEF (2018). Quality, continuity for primary education- Creating accountability so that children learn. 
Retrieved from: https://www.unicef.org/bangladesh/en/more-opportunities-ear-
ly-learning/quality-continuity-primary-education.
USAID (2018). Education-Bangladesh. Retrieved from: https://www.usaid.gov/ Bangladesh/Education.
https://blogs.worldbank.org/endpovertyinsouthasia/combat-
ting-impact-covid-19-school-closures-bangladesh?fbclid=IwAR3v9wvX9XnglUh7XZKO0CQ19l7cmUVxRA
WilffCQlTbErp0SiCTE6ZQcT0
https://www.theindependentbd.com/arcprint/details/43527/2016-05-12
Disability-Inclusive Education Practices in Bangladesh, https://www.unicef.org/rosa/media/16986/-
file/Country%20Profile%20-%20Bangladesh.pdf
https://www.allisonacademy.com/students/education/higher-education/lack-of-education/

এই �কাশনার িবষয়ব� একা� এনিটএফ এবং গেবষকেদর (ডঃ এস এম জুলিফকার আলী এবং িরজওয়ানা ইসলাম েমৗিমতা, িবআইিডএস) 
এবং এিট বাংলােদশ সরকার, ইউেরািপয়ান ইউিনয়ন, এবং ি�িটশ কাউি�েলর মতামতেক �িতফিলত কের না।


