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কক্রানার ভক্ে বিক্ষা প্রবিষ্ঠান বন্ধ

শিশুরা স্কুলশিমুখ, ঝরর পরা শিক্ষার্থী ও
িালযশিিাহ বিরে যাওয়ার আিঙ্কা
কক্রানা সংক্রমক্ের ভক্ে বিক্ষা প্রবিষ্ঠানগুক্ া বন্ধ হক্ে যাওোে বিক্ষার্থীরা স্কু ববমুখ
হক্ে পড়ক্ে। ববক্িষি মমক্ে বিক্ষার্থীর ঝক্র পড়ার হার বাড়ক্ে, মবক্ড় যাক্ে বা যবববাহ।
এমবনক্িই বা যবববাক্হর বদক বদক্ে ববক্ের িীষ ষ১০ টি মদক্ির মক্যয বাং াক্দি অনযিম।
িার উপর গি জু াই মর্থক্ক মসক্েম্বক্র এর হার মবক্ড়ক্ে ২২০ িিাংি পযন্ত
ষ ।
বববিষ্টজক্নরা আিঙ্কা করক্েন, স্কু খু ক্ি মদবর হওোর সক্ে এই সমসযাগুক্ াও বাড়ক্ি
পাক্র।
আজ রবববার (১১ই অক্টাবর) ববক্কক্ ব্র্যাক্কর পক্ষ মর্থক্ক এক বিজজিা সং াপ
অনুষ্ঠাক্ন বক্তারা এই অবভমি বযক্ত কক্রন। আন্তজষাবিক কনযা বিশু বদবস উপ ক্ক্ষয
আক্োজজি এই সং াক্পর বিক্রানাম বে -‘মমক্েক্দর স্কুক্ মেরাক্িই হক্ব ’।
এই সং াপ অনুষ্ঠাক্ন প্রযান অবিবর্থ বেক্ ন বিক্ষামন্ত্রী িাাঃ দীপু মবন। আরও উপবিি
বেক্ ন নারী অবযকারকমী এবং সংসদ সদসয এক্রামা দত্ত, ব্র্যাক্কর বনবাহী
ষ পবরচা ক
আবসে সাক্ হ, সাক্বক িত্ত্বাবযােক সরকাক্রর উপক্দষ্টা ও গেসাক্ষরিা অবভযাক্নর
বনবাহী
ষ পবরচা ক রাক্িদা মক মচৌযূরী, ঢাকা ববেববদযা ক্ের সমাজববজ্ঞান অনুষক্দর বিন
অযযাপক সাক্দকা হাব ম, চট্টগ্রাম মমক্রাপব িন পুব ক্ির অবিবরক্ত পুব ি কবমিনার
আক্মনা মবগম, ঢাকাি বব্র্টিি হাইকবমিক্নর মসািযা মিক্ভ পক্মন্ট এিভাইজার
িাক্হরা জাবীন,অক্েব োন হাই কবমিক্নর োর্স্ষ মসক্ক্রিারী, মিক্ভ পক্মন্ট সাইমন
বাকব । সং াপটি সঞ্চা না কক্রন ব্র্যাক্কর মজন্ডার জাবর্স্স এন্ড িাইভারবসটি কমসূষ বচর
পবরচা ক নবনীিা মচৌযুরী।
বিক্ষামন্ত্রী িাাঃ দীপু মবন বক্ ন, ‘ বিজজিা ক্লাস করাক্নার মক্ষক্ে আমরা মববিরভাগ
বসক্ষার্থীর কাক্ে মপৌৌঁোক্ি মপক্রবে। মিব বভিক্ন ক্লাস মনওোর মানও মবক্ড়ক্ে। শুযু
সরকার নে, মবসকাবর পযাক্েও
ষ
অক্নক প্রবিষ্ঠান এভাক্ব ক্লাস বনক্ে। িাই বিক্ষার্থীক্দর
ময এই পবরবিবিক্ি স্কুক্ মযক্িই হক্ব-এমনটি ভাবা যাক্ব না। অক্নক মদক্ি মিা স্কু
মখা ার পক্র আবার বন্ধ হক্ে মগক্ে। িাই আমাক্দরও বুক্ঝশুক্ন বসদ্ধান্ত বনক্ি হক্ব।
কনযাবিশুক্দর ববষক্ে বিবন বক্ ন, এখন প্রবিটি ইউবনেক্ন জন্ম বনবন্ধন বিজজিা াইজি
হক্ে যাক্ে। িাই ভুো সনদ মদবখক্ে বেস বাবড়ক্ে ববক্ে মদওো যাক্ব না। আর স্কুক্ র
পাঠক্রক্ম নারী অবযকার, মযৌন হেরাবন প্রভৃ বি ববষে অন্তভুক্ত
ষ হক্ে। শুযু মকাবভি
সংকি নে, আগামীর সব যরক্নর চযাক্ ঞ্জ মমাকাক্ব াে বিক্ষা বযবিাক্ক মঢক্ সাজাজে
আমরা।’
ব্র্যাক্কর বনবাহী
ষ পবরচা ক আবসে সাক্ হ বক্ ন, ‘িানা স্কু বন্ধ রাখক্ বিশুরা যা
বিক্খক্ে, িা-ও ভু ক্ি বক্স। পাবকস্তাক্ন এক গক্বষোে মদখা মগক্ে, ৫ মাস স্কু বন্ধ

রাখার পর বিশুরা বিক্ষাক্খক্ে ১৪ মাস বপবেক্ে মগক্ে। আমাক্দর মদক্ি এিা বনক্ে ভাবক্ি
হক্ব। স্কু গুক্ া হুি কক্র না মখাক্ , পযােক্রক্ম
ষ
মবনিবরং কক্র খু ক্ি হক্ব, মযমন মযসব মজ াে সংক্রমে কম মসসব িাক্ন আক্গ মখা া। এ ববষক্ে কাজ করক্ি সরকারক্ক
সহক্যাবগিা করক্ি মবসরকাবর প্রবিষ্ঠানগুক্ াও প্রস্তুি।’
সংসদ সদসয এক্রামা দত্ত বক্ ন,’ আমাক্দর বাস্তবিা বুক্ঝ বসদ্ধান্ত বনক্ি হক্ব। এিা সিয
ময, এই মহামারীক্ি আমরা বকেু হাবরক্েবে, আরও বকেু হারাব। স্কু মর্থক্ক ঝক্র পড়ার
হার অবিযই মবক্ড়ক্ে। বিক্ষার্থীক্দর, ববক্িষি আমাক্দর মমক্েক্দর জনয প্রযুজক্তগি বিক্ষা
বনজিি করক্ি হক্ব যাক্ি প্রক্োজক্নর সমে িারা িাক্দর জীববকা বনবাহ
ষ করক্ি পাক্র।
বাবা-মা এখনও ববোস কক্র ময মমক্েক্দর বিবক্ষি করা িাক্দর বববাক্হর মক্ষক্ে সমসযা
তিবর করক্ব। আমাক্দর এই মানবসকিা পবরবিষন করক্ি হক্ব।
গেসাক্ষরিা অবভযাক্নর বনবাহী
ষ পবরচা ক রাক্িদা মক মচৌযূরী বক্ ন, ‘ স্কু বন্ধ রাখার
কারক্ে োেক্দর ক্ষবির পািাপাবি বিক্ষক্করাও ববপক্দ আক্েন। এই মহামাবরিা আমাক্দর
সামক্ন একিা মযাবিোইং গ্লাক্সর মক্িা। আমাক্দর ভু -ভ্রাবন্ত ও করেীে সম্পক্কষ নিু ন
কক্র বিখক্ি পারবে। সবাইক্ক স্কুক্ মেরাক্নার আক্গ ির্থয-উপাত্ত ও বাস্তবিা যাচাই কক্র
মদখক্ি হক্ব।’
বিবন বিক্ষামন্ত্রীক্ক অনুক্রায কক্রন- অনযানয মক্ষক্ের মক্িা বিক্ষাক্িও প্রক্োদনার বযবিা
করা, বিক্ষকক্দর মবিন-ভািা, োেক্দর টিবেন প্রভৃ বির বযবিা রাখা।
ঢাকা ববেববদযা ক্ের অযযাপক সাক্দকা হাব ম বক্ ন, ‘“এই মকাবভি -১৯ সংকি
চ াকা ীন আমরা মদক্খবে ময আমাক্দর বিক্ষাবযবিা আমাক্দর জীবনযাোর সক্ে
ঘবনষ্ঠভাক্ব জবড়ি। সুিরাং, আমরা বিক্ষা বযবিাক্ক একটি ববজেন্ন ঘিনা বহসাক্ব
ববক্বচনা করক্ি পাবর না। দাবরদ্র্যসীমার বনক্চ চক্ মগক্ে প্রাে ৪৩ িিাংি পবরবার। এই
পবরবারগুব ক্ি স্কু , কক্ জ এবং ববেববদযা ইক্ের প্রচুর বিক্ষার্থী রক্েক্ে। িাক্দর জনয
কী করা মযক্ি পাক্র মস সম্পক্কষ আমাক্দর বচন্তাভাবনা করা উবচি।“
বব্র্টিি হাইকবমিক্নর মসািযা মিক্ভ পক্মন্ট এিভাইজার িাক্হরা জাবীন বক্ ন,
‘১০৫’িা মদক্ি স্কু খুক্ বদক্েক্ে। বিশুক্দর জনয একিা গাইি াইন করা দরকার।
মসখাক্ন পবরবাক্রর সম্পৃজক্ত র্থাকা জরুবর। সরকাবর-মবসরকাবর ও দািা সংিা মযৌর্থভাক্ব
এবদক্ক নজর বদক্ি হক্ব।’
পুব ক্ির অবিবরক্ত কবমিনার আক্মনা মবগম বক্ ন, ‘ অক্নক পবরবার মক্ন করক্ে,
মমক্েমানুক্ষর এি পড়াক্িানার কী দরকার? অক্নক সমে মা-বাবা মজার কক্রই ববক্ে
বদক্ে বদক্ে। মহামারীটির শুরুর বদক্ক, কী করা উবচি মস সম্পক্কষ আমাক্দর যারো
পবরষ্কার বে না। বা যবববাক্হর মক্ষক্ে ৯৯৯-এ িাো কক্র সহােিা মপক্ি পাক্রবিক্ষার্থীক্দর এ সম্পক্কষ সক্চিন করার জনয আমরা স্কু মপ্রাগ্রামগুব ক্ি কাজ করবে। ময
ভা স্পি,ষ মন্দ স্পি ববষক্ে
ষ
পাঠ্ ক্রক্মর অন্তভুক্ত
ষ করা হক্েক্ে-এজনয মাননীে মন্ত্রীক্ক
যনযবাদ।
অক্েব োন হাই কবমিক্নর োর্স্ষ মসক্ক্রিারী, মিক্ভ পক্মন্ট সাইমন বাকব বক্ ন, ‘
স্কু মর্থক্ক দূক্র র্থাকাে বাদ পড়ার ঝু ুঁ বক বাক্ড়। যখন ববদযা েগুব আবার চা ু হক্ব, িখন

বিক্ষার্থী এবং বিক্ষক উভক্েরই মজার প্রক্চষ্টা র্থাকক্ি হক্ব- আক্গর ক্ষবি কীভাক্ব পুবষক্ে
মনওো যাে। িক্ব, িাক্দর এই মযন জীবক্নর ঝু ুঁ বক বনক্ে না হে।

উক্েখয, মবসরকাবর প্রবিষ্ঠান বহক্সক্ব ব্র্যাক বা যবববাহ বনমূক্ষ

িানীে পযাে
ষ মর্থক্ক
জািীে পযাক্ে
ষ কাযকর
ষ ভূ বমকা পা ন কক্র যাক্ে। ব্র্যাক এর প্রবিষ্ঠািা সযার েজক্
হাসান আক্বক্দর বদক বনক্দষ িনা অনুযােী ব্র্যাক এককভাক্ব এবং বববভন্ন সরকাবর ও
মবসরকাবর প্রবিষ্ঠাক্নর সাক্র্থ সমন্বক্ের মাযযক্ম বা যবববাহ বনমূক্ষ বববভন্ন কাযক্রম
ষ
বাস্তবােন কক্র যাক্ে।
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