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কাোডার  নরনিয়াে নিশ্বনিেযা নয়র অর্ থেীনি নিভানের লেয়ারপারসে 

অধ্যাপক সানেকু  ইস াে িন নেে, িাাং ানেনের সোজিযিস্থায় যারা নেনে 

অিস্থাে কনর িারা নেক্ষা ও আনয় অসেিার কারনে উপনর উেনি পানর ো, 

আর যারা উপনর র্ানক িারাও কখেও নেনে োনে ো। 

তার মতত, এখাতে আর্থ িকভাতে অস্বচ্ছল োো-মাতের সন্তােতের উচ্চ র্িক্ষার হার এতকোতরই 

কম। 

েুধোর ব্র্যাক র্েশ্বর্েেযালে র্মলোেততে ‘ইর্েতকাোর্লট অযান্ড ইন্টারতেোতরিোল মমার্ের্লটট ইে 

এডুতকিে অযান্ড ইেকাম ইে োাংলাতেি অযান্ড র্সতলতেড কার্িে’ িীর্ িক আতলাচোে একথা 

েতলে অধযাপক সাতেকুল। 

র্েশ্বর্েেযালতের র্ডপাটিতমন্ট অফ ইতকাের্মক্স অযান্ড মসািাল সাতেন্স-ইএসএস আতোজেত এই 

মসর্মোতর প্রেন্ম পরম্পরাে োাংলাতেিসহ কতেকটট মেতির র্িক্ষা ও আতের মক্ষতে সামাজেক 

অসমতা ও অগ্রগর্ত র্েতে আতলাচো কতরে অথ িেীর্তর এই অধযাপক। 

র্তর্ে েতলে, “অযােসর্লউট ইন্টারতেোতরিোল মমার্ের্লটট (আইজেএম) এর মক্ষতে োাংলাতেতি 

অভূতপূে ি উন্নর্ত হতেতে। ৬৫ িতাাংি োরী র্িক্ষাথী তাতের র্পতা-মাতার মচতে মের্ি র্ির্ক্ষত। 



“ততে আরআইএম-এর মক্ষতে অতেক র্পর্েতে োাংলাতেি। আমাতের এখাতে সন্তাতের মলখাপড়া 

ও সফলতার মপেতে োো-মার আর্থ িক প্রভাে থাতক। র্পতামাতা আর্থ িকভাতে স্বচ্ছল ো হতল 

সন্তাতের উচ্চ র্িক্ষার হার এতকোতরই কম। োরী র্িক্ষাথীতের মক্ষতে পর্রসাংখযােটট েলার মততা 

েে।” 

অধযাপক সাতেকুল ইসলাম েতলে, “আমাতের মততা মেতির সমাে েযেস্থাটা আঠাতলা মমতে এোং 

ঘতরর োতের মততা। যারা র্েতচ অেস্থাে কতর র্িক্ষা ও আতে অসমতার কারতে তারা উপতর উঠতত 

পাতর ো, আর যারা উপতর থাতক তারাও কখেও র্েতচ োতম ো।” 

মগটসর্ে সমীকরতের মরফাতরন্স মটতে এই অথ িেীর্তর্েে োোে, সমাতে অসমতা োড়তল আতের 

র্রতলটটভ মমার্ের্লটট কতম আর মাথার্পেু আে োড়তল মমার্ের্লটট োতড়।  

কাোডাপ্রোসী এই অথ িেীর্তর্েতের মতত, োাংলাতেতি োতীে োতেতট র্িক্ষার েেয ময েরাদ্দ 

থাতক তা অতেক উন্নেেিীল মেতির মচতেও ‘অতেক কম’। 

র্িক্ষা ও আতে গর্তিীলতা োড়াতত সমাতের সে স্ততর র্িক্ষার গুেগত মাে োড়াতোর ওপর 

গুরুত্বাতরাপ কতরে র্তর্ে। 

মসর্মোতর সমাপেী েক্ততেয ব্র্যাক র্েশ্বর্েেযালতের উপাচায ি অধযাপক র্ভেতসন্ট চযাাং েতলে, 

“র্িক্ষাথীতের েুেতত হতে, আমাতের সমাতের একটা েড় অাংি র্েতেতের ভাগয পর্রেতিতে 

প্রর্তর্েেত লড়তে। েুজিমাে ও কম িঠ হওো সতেও মকেল সুতযাতগর অভাতে তারা মপেতে পতড় 

আতে। 

“র্িক্ষাথীতের সমাে োস্তেতা মোোতত আমরা র্সিান্ত র্েতের্ে ময, ব্র্যাক ইউর্েভার্স িটটর প্রর্তটট 

র্িক্ষাথী কমপতক্ষ েে সপ্তাহ ব্র্যাতকর সাতথ কাে করতে।” 

মসর্মোতর অেযতের মতধয উপর্স্থত র্েতলে ব্র্যাক র্েশ্বর্েেযালতের উপ-উপাচায ি মমাহাম্মে তার্মম, 

পরীক্ষা র্েেন্ত্রক আহতমে আতাউল হার্কম, ইতকাের্মক্স অযান্ড মসািাল সাতেন্স র্েভাতগর 

মচোরপারসে এটটএম েুরুল আর্মে। 

 


