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উচ্চ শিক্ষার উন্নয়নে  বাাংলানেি ও আফগাশেস্থােনে 
শবশ্বব্াাংনের সহায়তা  
 

ওয়াশিাংটে,জেু ২৪,২০২১ - বিশ্বি্যাংকের বিিবযহী পবরচযলেকের পর্বে আজ উচ্চ 
বিক্ষয খযকের উন্নবে ও কেযবিড-১৯ অবেমযবর কমযেযবিলযয় সযমর্থব্ িযড়যকে 
িযাংলযকেকির জি্ ১৯১ বমবলয়ি ডলযর ঋণ এিাং আফগযবিস্তযকির জি্ ১৮ 
বমবলয়ি ডলযর অিুেযি অিুকমযেি েকরকে। 
 

'হাইয়ার এডুনেিে অ্্াশিলানরিে ট্রােফরনেিে প্রনজক্ট'  িযকম বিশ্বি্যাংকের 
অর্থবযয়কি বিক্ষয খযকে েবক্ষণ এবিয়যয় প্রর্থম আঞ্চবলে  প্রেল্পটি উচ্চ বিক্ষযয় 
আঞ্চবলে সহক যবগেযর কক্ষকে সহযয়ে হকি,  যর মকয্ রকয়কে এ অঞ্চকলর মকয্ 
সমজযেীয় েমবসূবচর মযয্কম বিক্ষযর্থীকের অি্ কেকির বিক্ষয প্রবেষ্ঠযকি অয্য়কির 
সুক যগ, কেবডট ট্রযন্সফযর স্কীম িয এে কেি কর্থকে এিাং বিশ্ববিে্যলয় গুকলযর 
মযকে অাংিীেযবরকের ি্িস্থয। এর মযয্কম আরও কিবি িযরীকে মযিসম্মে 
উচ্চবিক্ষযর সুক যগ সৃবিকে সহযয়েয েরয হকি , য শ্রমিবিকে িযরীর অাংিগ্রহণ 
িযড়যকে সহযয়েয েরকি। 
 

কেযবিড-১৯ অবেমযবর েবক্ষণ এবিয়যর উচ্চ বিক্ষয খযেকে ক্ষবের মুকখ কফকলকে, 

 যর ফকল অকিে বিক্ষযর্থী েকর পড়কে এিাং অকিকে িবেব  হকে পযরকে িয। 
কেযবিকডর েযরকণ বিকির্ েকর িযরী বিক্ষযর্থীকের ওপর বিরীিযকি প্রিযি 
পকড়কে এিাং এর ফকল উচ্চ বিক্ষয খযকে কজন্ডযর বির্ম্ িযড়কে। প্রেল্পটি  
বডবজটযইকজিকির ওপর কজযর বেকয় উচ্চ বিক্ষয খযকে অবেমযবরর েযরকণ জরুবর 
পবরবস্থবে কমযেযকিলয এিাং কটবেসই র্থযেযর পদ্ধবেগে সযমর্থব্ িযড়যকে সহযয়েয 
েরকি। 
 

বাাংলানেি ও ভুটানে শেযুক্ত শবশ্বব্াাংনের োশি শডনরক্টর োশসি টটম্বে বনলে, 

' আমযকের সযমবগ্রে িবির্্কের জি্ উচ্চ বিক্ষয অপবরহয ব, এটি কেযি বিেল্প 
ি্িস্থয িয়। িযাংলযকেকির উচ্চ-ময্ম আকয়র কেকি উন্নীে হওয়যর আেযঙ্খয 
পূরকণ এেটি েক্ষ ও আর্ন্বজযবেেিযকি প্রবেক যবগ সক্ষম শ্রমিবি বেবরকে  িু 
জিকগযষ্ঠীর জি্ বিবিকয়যগ েরকে হকি।' বেবি আকরয িকলি, এই অর্থবযয়ি উচ্চ 
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বিক্ষযয় বিক্ষযর মযি ও প্রযসবিেেয িযড়যকে ও বিকির্ে িযরীকের কক্ষকে সহযয়ে 
হকি।  এেই সযকর্থ কেযবিড-১৯ অবেমযবরর সময় বিক্ষয েযর্য্বেম চলমযি রযখয 
বিবিে েরকি।” 
 

এই প্রেকল্পর মযয্কম বিক্ষযর্থীকের জি্ 'িযচুব য়যল গবেিীলেয' বেবরকে 'েবক্ষণ 
এবিয়য উচ্চ বিক্ষয কপযটব যল' িযাংলযকেকি কর্থকে চযল ু হকি,  যর মযয্কম বিিবিে 
বিশ্ববিে্যলকয়র  বিক্ষযর্থীকের মযকে বিজ কেকির িযইকর অি্ কেকির 
বিশ্ববিে্যলকয়র কেযসব কিওয়যর অিুকমযেি কেওয়য হকি। িযাংলযকেি ও 
আফগযবিস্থযি েযড়য েবক্ষণ এবিয়যর অি্যি্ কেকির বিক্ষযর্থীরয এই কপযটব যকল 
সাং ুি হকে পযরকি। এটি জযেীয় গকির্ণয ও বিক্ষয কিটওয়যেব  গুকলযর মযকে 
আঞ্চবলে সহক যবগেয কজযরেযর েরকি এিাং বিক্ষযর্থীকের  িু হকে এিাং 
সাংক যকগর জি্ সম্প্রসযবরে সবুিযয কেকি। প্রেল্পটি িযাংলযকেকির জযেীয় গকির্ণয 
ও বিক্ষয কিটওয়যকেব র (Bangladesh Research and Education Network (BdREN)) উন্নয়ি  
েরকি এিাং এই কিটওয়যকেব   ুি বিক্ষযর্থীকের এিাং বিশ্ববিে্যলকয়র জি্ িেুব বে 
মূকল্ সাংক যগ প্যকেজ কেকি।   

 

শ্রমিবিকে িযরীর অাংিগ্রহকণর হযকর েবক্ষণ এবিয়য বিকশ্ব বিেীয় সিববিম্ন। আরও 
কিবি িযরীকে গুিগে মযকির উচ্চ বিক্ষযর সুক যগ বেকে, েুলিযমলূে িযল 
েমবসাংস্থযকির ি্িস্থয েরকে এিাং েযকেরকে কিেৃকে আিকে প্রেল্পটি িযরী 
বিশ্ববিে্যলয় ও প্রবেষ্ঠযিগুকলযর মযকে কিটওয়যেব  গকড় েুলকি, য প্রযর্থবমেিযকি 
িযাংলযকেকির চ্ট্টগ্রযকমর 'এবিয়যি ইউবিিযবসবটি অি উইকমি' সমন্বয় েরকি। 
 

আফগযবিস্থযকি উচ্চ বিক্ষয খযে দ্রুে িযড়কে। েকি একেকির উচ্চ বিক্ষয প বযকয়র 
বিক্ষযর্থীকের মযে ৩০ িেযাংি িযরী। আফগাশেস্থানে শেযুক্ত শবশ্বব্াাংনের 
োশি শডনরক্টর টহেশর োরাশল িকলি ' আঞ্চবলে এই প্রেল্প বিক্ষযর্থীকের 
বিকির্ে িযরী বিক্ষযর্থীকের কিেৃকের প বযকয় এিাং বসদ্ধযর্ন্ গ্রহণ প বযকয় েযজ 
েরযর জি্ গকড় েুলকি'। । 
 

প্রেনে শবশ্বব্াাংনের টাস্ক টিে শলডার টোখনলসুর রহোে িকলি, 'প্রেল্পটি 
েবক্ষণ এবিয়যয় মযিসম্মে বিক্ষযর জি্ িবযবে চযবহেয পরূকণ সহযয়েয েরকি। 
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এেযড়য উচ্চ বিক্ষযর কক্ষকে আঞ্চবলে সহক যবগেযর মযয্কম েবক্ষণ এবিয়যর 
কেিগুকলয উপেৃে হকি এিাং এসি কেকির বিশ্ববিে্যলকয়র  গকির্ণয ও উদ্ভযিি 
সক্ষমেয িযড়যকি।'  
 

এই প্রেকল্পর ঋণ  বিশ্বি্যাংকের ইন্টযরি্যিিযল কডিলপকমন্ট একসযবসকয়িি 
(আইবডএ) কর্থকে, যর কময়যে ৫ িেকরর কগ্রস বপবরয়ডসহ ৩০ িের। 
িযাংলযকেি িেব মযকি সিবযবযে আইবডএ গ্রহীেয কেি,  যর পবরমযণ ১৪ বিবলয়ি 
ডলযকরর কিবি। 
 
Contact: 
In Washington: Diana Chung (202) 473-8357, dchung1@worldbank.org  
In Dhaka: Mehrin Ahmed Mahbub, (880-2) 55667777, mmahbub@worldbank.org    
 
For more information on the World Bank in Bangladesh, please visit: http://www.worldbank.org/bd 
Visit us on Facebook: http://www.facebook.com/worldbankbangladesh 
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