
 

 

প্রেস রিরিজ         জুিাই ১৪, ২০২১ 

 

করিানা মহামারিরে েরুণরেি েক্ষো উন্নয়ন েসারি  

প্র ৌথভারে রেরভন্ন উপায় খুুঁরজ প্রেি কিরে হরে 
 

বাাংলাদেদে কদরানাভাইরাস মহামাররর শুরু থেদকই হাদে-কলদম প্ররেক্ষদের বযবস্থা প্রায় বন্ধ 

রদয়দে। এোড়াও রেক্ষা প্ররেষ্ঠানগুদলাদে উপরস্থরের মাধ্যদম রেক্ষা কার্ যক্রম অরনরেযষ্টকাদলর 

জনয বন্ধ। েরূবেী রেক্ষা কার্ যক্রদমও অদনক চ্যাদলঞ্জ। এমন একটি সমদয় সরকার এবাং 

অাংেীোর প্ররেষ্ঠানসমূদহর উরচ্ে থর্ৌেভাদব রবরভন্ন উপায় খ ুঁদজ থবর করা, র্াদে কদর রেশু এবাং 

েরুেদের রেক্ষামূলক কার্ যক্রম এরিদয় থনয়া র্ায়। 

 

আজ ব ধ্বার (১৪ জ লাই) "ইনদভস্ট ইন রিলস িু রবল্ড ররজজরলদয়ন্ট ইয় ে” েীর্ যক এক ওদয়রবনাদর 

বক্তারা এই অরভমে রেদয়দেন। এই বেদরর রবশ্ব র্ ব েক্ষো রেবসদক (জ লাই ১৫) সামদন থরদখ 

ব্র্যাদকর েক্ষো উন্নয়ন কম যসূরচ্ (এসরিরপ) এই ওথয়রবনাদরর আদয়াজন কদর। এর মূল উদেেয 

রেল সদচ্েনো তেররর পাোপারে মহামাররকাদল েক্ষো উন্নয়দনর গুরুত্ব এবাং পরবেী 

কম যসাংস্থাদনর সম্ভাবনা তেররদে অাংেীোরদের মদধ্য একসদে কাজ করার স দর্াি রনদয় 

আদলাচ্না করা। 

 

ব্র্যাক এসরিরপ-র  ইনচ্াজয োসরময়া োবাসস ম রহমাদনর সঞ্চালনায় এই আদলাচ্নায় প্রধ্ান 

অরেরে রহদসদব উপরস্থে রেদলন বাাংলাদেে সরকাদরর রেক্ষা মন্ত্রোলদয়র কাররিরর ও মােরাসা 

রবভাদির সরচ্ব থমা: আরমন ল ইসলাম খান। আদলাচ্ক রহদসদব উপরস্থে রেদলন ইউরনদসফ 

বাাংলাদেদের থিপ টি ররদপ্রদজদন্টটিভ রভরা থমনিনকা, বাাংলাদেেস্থ অদেরলয়া হাই করমেদনর 

রসরনয়র থপ্রাগ্রাম মযাদনজার োহররয়ার হাসান এবাং এইচ্এসরবরস বাাংলাদেে এর থহি অফ 

কদপ যাদরি সাসদিইরনরবরলটি তসয়ো আফজাল ন থনসা। 

 

োসরময়া োবাসস ম রহমান োর বক্তদবয র্ ব েক্ষো রবকাদে জনয একটি রস্থরেস্থাপক 

ইদকারসদস্টম তেররর জনয অাংেীোরত্ব এবাং সহদর্ারিোর প্রদয়াজনীয়ো েুদল ধ্দরন। 

 

থর্ সকল রেশুরা ি দল র্াদে না োদের রেক্ষার রবরভন্ন স দর্াি তেররদে সরকার এবাং 

অাংেীোদররা থর্ৌেভাদব কাজ করদে বদল জারনদয়দেন ইউরনদসফ বাাংলাদেদের থিপ টি 

ররদপ্রদজদন্টটিভ রভরা থমনিনকা। রেরন বদলন, “েক্ষোর স দর্াি তেরর, রবরভন্ন ররফম য কার্ যক্রম 

এবাং উদ্ভাবনী অাংেীোরদত্বর পাোপারে এই কার্ যক্রমগুদলা র্াদে বরধ্ যে করা র্ায় এবাং র্াদে 

কদর সবদচ্দয় ে ব যল জনদিাষ্ঠীর কাদে থপৌদে থেয়া র্ায় ো থভদব থেখদে হদব। এজনয 

অাংেীোররত্ব খ বই জরুরী।” 

 

োহররয়ার ইসলাম বদলন, “এই মহামাররকাদলও েরুেদের জনয  রবরভন্ন কাদজর স দর্াি রদয়দে। 

েদব োদের সমসযাগুদলার কার্ যকর এবাং থিকসই  সমাধ্ান রেদে সবাইদক একসদে কাজ 

করদে হদব।”  

 



 

 

তসয়ো আফজাল ন থনসা োর বক্তদবয েরুেদের রবরভন্ন পরররস্থরে থেদক সদব যাচ্চ স রবধ্া থবর কদর 

আনার রনরমদে রনদজদের পরররস্থরের সাদে খাপ খাইদয় থনয়ার মে গুনাবলী তেররদে 

আদলাকপাে কদরন। 

 

রেক্ষা মন্ত্রোলদয়র কাররিরর ও মােরাসা রবভাদির সরচ্ব থমা: আরমন ল ইসলাম খান বদলন, 

“আমরা থকউ জারন না এভাদব কেরেন চ্লদব এবাং আমাদের জীবদন োর প্রভাব কে িভীর 

হদব। আরম মদন করর রেক্ষা এবাং প্ররেক্ষে বযবস্থা স্বাভারবকোয় রফদর আসা রনদয় অদনক 

চ্যাদলঞ্জ রদয়দে। সরকার েরুেদের মদধ্য কাররিরর রেক্ষা জনরপ্রয় করদে থচ্ষ্টা কদর র্াদে, েদব 

এজনয প্রদয়াজন কাররিরর রেক্ষার গুরুত্ব মান দর্র মদধ্য েুদল ধ্রা” 

 

রেরন জানান, সরকার সহদর্ারিোমূলক, সমটষ্টরভরেক রেক্ষা এবাং রমশ্র রেক্ষন বযবস্থায় গুরুত্ব 

রেে, র্াদে কদর রেক্ষা এবাং প্রদয়াজনীয় প্ররেক্ষে কার্ যক্রম চ্ারলদয় থনয়া র্ায়। 

 

উদেখয, ব্র্যাদকর েক্ষো উন্নয়ন কম যসূরচ্ ২০১২ সাল থেদক প্রায় ৩ লাখ ৪৯ হাজার ৬৪২ জনদক 

েক্ষো উন্নয়দনর প্ররেক্ষে এবাং কম যসাংস্থান রবর্য়ক রেক্ষা প্রোন কদরদে। এর মদধ্য ৮৩ হাজার 

৮৮৩ জনদক েক্ষো উন্নয়দনর প্ররেক্ষে থেওয়া হদয়দে। প্ররেক্ষে গ্রহীোদের মদধ্য ৫৮.০৭% 

নারী এবাং ৭.০৯% প্ররেবন্ধী। এদের মদধ্য ৮৪.৫৩% থক কম যসাংস্থান তেররদে প্রেযক্ষভাদব 

সহায়ো থেওয়া হদয়দে। এোড়াও ৫৮ হাজার ৮৯৯ জন মান র্ এই কম যস রচ্র 

আওোয়কম যসাংস্থান এবাং উদেযাক্তা সাংক্রান্ত রবরভন্ন প্ররেক্ষে থপদয়দেন। 

 

ধ্নযবােসহ 

তসয়ে সারমউল বাোর অরনক 

রলি, রমরিয়া েযাদিজজ অযান্ড পািযনাররেপ 

 


