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যেনির শিক্ষাপ্রশিষ্ঠােগুনলায় য াগ্য শিক্ষক ও গ্নবষণার  নেষ্ট ঘাটশি রনয়নে। এ 

কারনণ শিক্ষার গুণগ্ি িাে শেশ্চিি করা সম্ভব হনে ো। িাই শিক্ষাপ্রশিষ্ঠােগুনলায় 

গ্নবষণার প্রসার ঘটানো, য াগ্য শিক্ষক শেনয়াগ্, িানের প্রশিক্ষনণর বযবস্থা এবং প্ যাপ্ত 

বরাদ্দ যেয়ার িাধ্যনি শিক্ষা ও গ্নবষণার উপ্ কু্ত প্শরনবি সষৃ্টষ্টর িাধ্যনি শিক্ষা 

বযবস্থানক িশ্চক্তিালী কনর গ্নে িুলনি হনব। িাহনলই শিক্ষা বযবস্থা জািীয় উন্নয়নে 

গুরুত্বপ্ণূ য ভূশিকা রাখনব। শবআইশিএস শ্চিষ্টটকযাল কেভারনসিেস ২০১৯-এর শিিীয় 



ও সিাপ্েী শেনে গ্িকাল সকানল আনয়াশ্চজি ‘যকায়াশলষ্টট অব এিুনকিে অযান্ড 

গ্র্যাজনুয়ট আেএিপ্লয়নিন্ট’ িীষ যক এক আনলাচোয় এ কো উনে আনস। 

ব্র্যাক ইউশেভাশস যষ্টটর ইনিশরটাস অধ্যাপ্ক ি. িেজরু আহনিনের সভাপ্শিনত্ব 

আনয়াশ্চজি প্যানেল আনলাচোয় অংি যেে েে য সাউে শবশ্বশবেযালনয়র অযািজাঙ্কট 

প্রনেসর ি. এসএি েুরুল আলি, ইউশেভাশস যষ্টট অব শলবানরল আটযনসর (ইউলযাব) 

উপ্-উপ্াচা য ি. িািসাে িিু যজা প্রিুখ। ‘যকায়াশলষ্টট অযান্ড যরনলনভন্স অব হায়ার 

এিুনকিে ইে বাংলানেি’ িীষ যক প্রবন্ধ উপ্স্থাপ্ে কনরে শবআইশিএনসর শসশেয়র 

শরসাচয যেনলা ি. শিেহাজ িাহিুে। উপ্স্থাপ্োয় যেনির শিক্ষা খানির শবশভন্ন অজযে ও 

চযানলঞ্জ িুনল ধ্রা হয়। 

ি. শিেহাজ িাহিুে বনলে, গ্ি এক েিনক যেনির উচ্চশিক্ষায় অংিগ্র্হনণর হার 

যবনেনে শিগুনণরও যবশি। োরীর অংিগ্র্হণও যবনেনে উনেখন াগ্য িাত্রায়। িনব 

উন্নি যেনির িুলোয় বাংলানেিীনের উচ্চশিক্ষায় অংিগ্র্হনণর হার এখনো অনেক 

কি। এক শহসানব যেখা যগ্নে, যেনি ১৮-এর যবশি বয়সী জেনগ্াষ্ঠীর িনধ্য উচ্চশিক্ষায় 

অংিগ্র্হনণর হার িাত্র ৪ েিশিক ৭ িিাংি। আবার এ শিক্ষা বযবস্থায়  ারা স্নািক 

শিশগ্র্ হনয় যবর হনেে, িানের কি যসংস্থানের হারও খুবই কি। এিেশক  ারা  ি যবশি 

শিশক্ষি, িারা িি কি চাকশর প্ানেে। শিক্ষা বযবস্থা ও চাকশরর বাজানরর িনধ্য এক 

ধ্রনের সিন্বয়হীেিা রনয়নে। এনি একশেনক চাকশরর বাজানর চাশহো োকা সনেও 

শবজ্ঞাে ও প্রনকৌিনলর স্নািক প্াওয়া  ানে ো, অেযশেনক অনেনকই স্নািক হনয়ও 

যবকার। 

প্যানেল আনলাচোয় অংি শেনয় অধ্যাপ্ক ি. এসএি েুরুল আলি বনলে, যেনির 

শিক্ষাপ্রশিষ্ঠােগুনলায়; শবনিষ কনর প্াবশলক শবশ্বশবেযালয়গুনলায় উপ্াচা য শেনয়াগ্ 

যেনক শুরু কনর শিক্ষক শেনয়াগ্ করা হনে রাজনেশিক শবনবচোয়। এর প্রভাব প্েনে 

সাশব যক শিক্ষা ও গ্নবষণা কা যিনি। আবার যবসরকাশর শবশ্বশবেযালয়গুনলায় ট্রাশি 

সেসযনের প্রভানবর কারনণ উপ্াচা যরা স্বাধ্ীেভানব কাজ করনি প্ানরে ো। সব 

শিশলনয় েুই ধ্রনের শবশ্বশবেযালনয়ই সংকট রনয়নে। এখে শবশ্বশবেযালয়গুনলার উশচি 

এনক অনেযর ভানলা শেকগুনলা অেুসরণ করা। য িে যবসরকাশর শবশ্বশবেযালয়গুনলায় 

শিক্ষকনের ইভযালুনয়িে বযবস্থা রনয়নে, য ষ্টট প্াবশলক শবশ্বশবেযালনয় যেই। এষ্টট িারা 

অেুসরণ করনি প্ানর। 



এ যসিনে িুক্ত আনলাচোয় অংি শেনয় শবআইশিএনসর িহাপ্শরচালক ি. যকএএস 

িুরশিে বনলে, শিক্ষা বযবস্থার শভি হনে প্রােশিক শিক্ষা। িাই আিানের সবার আনগ্ 

যসখানে েজর শেনি হনব। যসখাে যেনকই শিক্ষােীনের সষ্টেক প্ন্থায় গ্নে িুলনি হনব। 

যস ধ্ারাবাশহকিায় প্নরর স্তরগুনলায় িােসম্মি শিক্ষা শেশ্চিি করনি হনব। 

‘যিনিািাইনজিেস অব শে ইনকােশি: শভিেস, প্শলশসস অযান্ড চযানলনঞ্জস’ িীষ যক 

আনরক প্যানেল আনলাচোয় সভাপ্শিত্ব কনরে যসন্টার ের প্শলশস িায়ালনগ্র 

(শসশপ্শি) যচয়ারিযাে ও শবশিষ্ট অে যেীশিশবে অধ্যাপ্ক যরহিাে যসাবহাে। প্যানেল 

আনলাচক শেনলে গ্ণস্বাস্থয যকনের প্রশিষ্ঠািা িা. জােরুোহ যচৌধ্ুরী, আইে ও সাশলি 

যকনের প্রশিষ্ঠািা সেসয ি. হাশিো যহানসে ও বাংলানেি ইেশিষ্টটউট অব গ্ভে যযান্স 

অযান্ড যিনভলপ্নিনন্টর শসশেয়র শরসাচয যেনলা ি. শিজযা এি যহানসে। 

এ যসিনে ‘যিনিািাইনজিেস অব শে ইনকােশি ইে বাংলানেি’ িীষ যক িূল প্রবন্ধ 

উপ্স্থাপ্ো কনরে শবআইশিএনসর গ্নবষণা প্শরচালক ি. কাজী আলী যিৌশেক। শিশে 

বনলে, যেনির অে য বযবস্থায় কনয়কষ্টট প্রশিষ্ঠাে অেযনের ওপ্র ক্ষিিার চচযা কনর। এর 

িাধ্যনি িারা এক ধ্রনের শেয়ন্ত্রণ প্রশিষ্ঠা কনর। আবার আশে যক প্রশিষ্ঠােগুনলায় 

ঊর্ধ্ যিেরা অধ্ীেনের ওপ্র ক্ষিিা চচযা কনরে। এই য  এক প্রশিষ্ঠানের সনে অেয 

প্রশিষ্ঠানের সম্পকয বা ঊর্ধ্ যিের সনে অধ্ীনের সম্পকয শকংবা যলেনেে, যসখানে 

কিটুকু গ্ণিন্ত্র চচযা হয়, আিানের যসষ্টট যেখনি হনব। জবাবশেশহিা বা স্বেিা োো 

অে যনেশিক গ্ণিন্ত্র প্রশিষ্ঠা হনব ো। 

প্যানেল আনলাচোয় অংি শেনয় িা. জােরুোহ যচৌধ্ুরী বনলে, আিানের 

যপ্িাজীবীরাই গ্ণিন্ত্র চাে ো। িাক্তার, ইশ্চঞ্জশেয়ার, শিক্ষক—যকউই জবাবশেশহিা চাে 

ো। িানের যকউ যজলা িহনর য নি চাে ো। সবাই ঢাকায় োকনি চাে। অে যনেশিক 

উন্নয়ে বা অে যনেশিক গ্ণিনন্ত্রর যক্ষনত্র এই ঢাকানকশ্চেকিা বে বাধ্া। আিানের এ 

ধ্ারা যেনক যবর হনয় আসনি হনব। 

যেনির স্বাস্থয বযবস্থা প্রসনে শিশে বনলে, যেনির স্বাস্থযনসবার অবস্থা খুবই খারাপ্। 

শেয়ন্ত্রণ ো োকায় লাগ্ািহীেভানব ওষুনধ্র োি বােনে। কনয়ক বেনরর বযবধ্ানে 

ওষুনধ্র িূলয যবনেনে কনয়ক গুণ। এনি বযশ্চক্ত প্ যানয় স্বাস্থয বযনয়র হার যবনে  ানে। 

অে যেীশিশবে অধ্যাপ্ক যরহিাে যসাবহাে বনলে, এই য  সবাই ঢাকানকশ্চেক, এর 

কারণ হনে শিক্ষা ও স্বাস্থযসহ সব ধ্রনের গুরুত্বপ্ণূ য প্রশিষ্ঠােগুনলা ঢাকানিই প্রশিষ্টষ্ঠি 



হনে। সবাই যেনলনিনয়নক ইংশলি শিশিয়ানি প্োনি চাে। যজলা িহর বা গ্র্ানি যগ্নল 

যিা যসখানে ভানলা প্রশিষ্ঠাে প্ানবে ো।  শেও একসিয় যজলা সু্কলগুনলা ভানলা 

েলােল অজযে করি, যবানিয িযান্ডও করি। 
 


