
কম্বোডিয়বোয় সরকবোমরর এবং ববোইমরর দবোতবোমদর কবোমে প্রচুর 
পডরমবোমের স্কলবোরশীমপর দ্বোরবো আড থ্িক সবোহবোম্যের উপবোয় আমে। 
তবোর ভেতর জবোপবোন ফবোণ্ড ফর ভপবোেবোর্থি  ডরিবোকশন দ্বোরবো 
আড থ্িক সহবোয়তবোপ্রবোপ্ত একর্ ভপ্রবোমজক্ট আমে, ভ্খবোমন েবোত্ীমদর 

সু্কমল পবোঠবোববোর জনযে তবোমদর ববোববো-মবোময়মদর আড থ্িক সহবোয়তবো 
ডহসবোমব “স্কলবোরশীপ” প্রদবোন করবোর বযেবস্বো আমে – এবং প্র্ম 
ভসমকণ্ডবোরী সু্কমল (7ম ভরেি ভ্মক 9ম ভরেি অবডি) এই অ থ্ি 
তবোরবো ভ্মকবোন কবোমজই বযেবহবোর করমত পবোমরন। এই ভপ্রবোমজক্টর্ 
2003-2006 সু্কল বম থ্ির অর্থিেুক্ত এবং ফমল সু্কমল উপডস্ডতর 
হবোর 20 ভ্মক 30 শতবোংশ পময়ন্ট অবডি বৃডধি ভপময়মে।

এই অডেজ্ঞতবোর ওপর ের কমর, কম্বোডিয়বোর ওয়বোর্থি  
বযেবোঙ্ক এিুমকশন ভসক্টবোর সবোমপবোরথি  ভপ্রবোমজক্ট এমন েবোমব চবোল ু
করবো হময়মে ্বোমত উপ্ুক্ত স্কলবোরশীমপর পডরমবোে পরীক্বো 
করবো ্বোয় এবং ভেমল ভমময়মদর উেময়র ওপর তবোর প্রেবোব 
প থ্িবোমলবোচনবো করবো ্বোয়। এই ভপ্রবোমজক্টর্ 2005-2006 সু্কল 
বম থ্ির অর্থিেুক্ত এবং এমত দমুরবো স্কলবোরশীপ ভলমেল আমে  - 
দডরদ্রতম প্রবোপকমদর ভক্মত্ এক বেমরর জনযে 60 িলবোর 

আপডন ডক জবোনমতন...

80 শতবোংশ ভেমল এবং ভমময় ্বোরবোই কম্বোডিয়বোয় 
প্রবো্ডমক সু্কল শুরু কমরডেমলবো তবোরবো ভসমকণ্ডবোরী সু্কল 
সমবোপ্ত করবোর আমেই ভমবোর নবোম নড্েুক্তকরে ভ্মক 
36শতবোংশ ভেমল  32 শতবোংশ এবং ভমময় ববোদ হয়। 
ভসখবোমন 15-24 বের বয়মসর পুরু্মদর সবোক্রতবোর হবোর 
ডেমলবো 90 শতবোংশ ভমময়মদর ভক্মত্ ডেমলবো 83 শতবোংশ। 

(ডবশ্ব বযেবোঙ্ক EdStats, 2008)

কেস স্টাডি েম্টাডিযটা

ববোচ্বোমদর ডশক্বো প্রদবোন করবোরবো হমলবো ডবমশ্ব নীডত ডনিথিবোরে এবং 
ডশক্বো ডবমশ্জ্ঞমদর এক গুেেতমবোন সম্পন্ন ডশক্বো বযেবস্বো। এক 
সফল ডশক্বো পধিডতর প্রময়বোজমনর চবোইমতও অডিক েবোমলবোমবোমনর 
ডশক্মকর এবং সঠিক পডরকবোঠবোমমবোর প্রময়বোজন হয়। তবোমদর 
প্রদবোন করবো বক্তবযে ভশবোনবোর জনযে সু্কমল ববোচ্বোমদর অডিক 
সময় ্বোকবোর বযেবোপবোমর উৎসবোডহত করবো অবশযেই উডচত। এমন 
একরবো বযেবস্বো ততরী করবোরবো হমলবো ডশক্বোর ভক্মত্ এক কঠিন 
পদমক্প। ্বোইমহবোক, একবোডিক েমব্েবো প্রমনের এখমনবো ভকবোন 
উত্তর পবোওয়বো ্বোয়ডন। তবোহমল ডক কম আয় সম্পন্ন ভদশগুডলমত 
স্কলবোরশীপ ডদময় সু্কমল েবোত্মদর প্রবো্ডমক ডশক্বোর েণ্ডী পবোর কমর 
তবোরপমরও ডনময় ্বোওয়বো ্বোয়? ভপমমন্ট ডক সরবোসডর েবোত্মদর 
অ্ববো তবোমদর ববোববো-মবোময়মদর করবো উডচত? ভকবোন উপ্ুক্ত 
স্কলবোরডশমপর পডরমবোে আমে ডক? এবং েবোত্ ও েবোত্ীমদর সমবোন 
পডরমবোমের স্কলবোরশীপ ভদওয়বো উডচত ডক? 
ইউনবোইমরি নযেবোশনস ডমমলডনয়বোম ভিেলবোপমমন্ট ভেবোলস-এর 
অংশ ডহসবোমব উন্নয়নশীল ভদশগুডলমত ডশক্বো বযেবস্বোর মবোন 
উন্নত করবোর জনযে ডবশ্ববযেবোঙ্ক সবোহবো্যে করমত এডেময় এমসমে। 
আমবোমদর কবোমজর মমিযে আমে সু্কমল ববোচ্বোমদর ভবডশ সময় 
িমর ্বোকবোর জনযে ভপ্রবোমজক্টগুডলমক সবোহবো্যে করবো। এক শতবোংশ 
ভপ্রবোমজক্ট কবোনবোিবোয় আমে, েরীব পডরববোমরর ভেমল ভমময়রবো 

্ডদ প্রবো্ডমক সু্কমলর েণ্ডীর ববোইমর ডেময় ডশক্বো লবোে করমত 
চবোয় তবোহমল তবোমদর স্কলবোরশীপ ভদওয়বোর বযেবস্বো করবো হয়। 
সু্কমল ভেমল ভমময়মদর অডিক সময় কবোরবোমনবোর ডব্য়রবো প্রবোপ্ত 
করবোর অ থ্ি হমলবো ভপ্রবোমজমক্টর মূলযেবোয়ন লবোে করবো। ডকন্তু 
এরবোও ভদখবো ভেমে ভ্ ভ্সব ববোচ্বোমদর স্কলবোরশীপ ভদওয়বো হমতবো 
তবোরবো েবোমলবো কমর ইংরবোজীমত দবোরুন ডকেু ক্বো ববোতথি বো বলমত 
পবোরমতবো নবো অ্ববো অঙ্ক পরীক্বোমত স্কলবোরশীপ নবো পবোওয়বো 
সহপবোঠীমদর তুলনবোয় পূমবথির গ্রুমপর ভেমল ভমময়মদর উচ্তর 
েডতথি  এবং উপডস্ডতর হবোর স্বমবেও- েবোমলবো ভরজবোল্ট করমত 
পবোরমতবো নবো। মূল্টাযমের ওপর ডের্ভ র েমর েম্টাডিযটা 
সরেটার এই স্কলটারশীমপর মূল্ রটাডশ বটাডিময 45 িলটার 
কেমে 60 িলটামর ডেময ডিমযমে কেটটা েটাত্রমের জে্ 
েটাে্ভের বমল প্রমটাডেত হমযমে। এেবোড়বোও সরকবোর একর্ 
প্রিবোন প্রবো্ডমক সু্কল স্কলবোরশীপ ভপ্রবোরেবোম চবোলু কমরমে অঞ্চমলর 
এমকববোমর েরীব ভরেেীর েবোত্-েবোত্ীমদর জনযে। েমব্করবো আশবো 
করমেন অনযেবোনযে উন্নয়নশীল ভদমশর একই রকমমর ভপ্রবোরেবোমমর 
মূলযেবোয়ন সহ কম্বোডিয়বোয় েবোত্মদর আেবোমী ডদমনর প থ্িবোমলবোচনবো 
নীডতডনিথিবোরকমদর এবং ডশক্বো ভক্মত্ ডবমশ্জ্ঞমদর পবোরস্পডরক 
ডরিয়বো ও েবোমলবো বৃডত্ত বযেবহবোর ও সু্কমল এবং ভশখবোর ডব্য়র্ 
বুঝমত সবোহবো্যে করমব।

স্কলটারশীপ ডে স্ককু মল বটাচ্টামের রটাখমত সটাহটাে্ েরমত পটামর?

ডহউমযেবোন ভিেলবোপমমন্ট ভনরওয়বোকথি  ভ্মক ডকেবোমব কবোজ কমর তবো ভশখবো

প্রমটাণ কেমে েীডত
আপমির ভফব্রুয়বোরী, ২০১৩
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ফলটাফল
এই স্কলটারশীমপর 7ম এবং 8ম করেমির উপডথিডতর এবং  েটাত্র 
তটাডলেটারকু ডতিমত এেটি “উমলেখমেটাি্” প্ররটাব ডেল। 

7ম ভরেি ভশ্ হওয়বোর পূমবথিই অ-প্রবোপকমদর মমিযে তবোডলকবোেুডক্তর 
হবোর ডেমলবো 60 শতবোংশ, এবং এই হবোর স্কলবোরশীপ প্রবোপকমদর 
ভক্মত্ ডেমলবো 80 শতবোংশ, পডরস্কবোরেবোমব 20 শতবোংশ পময়ন্ট 
ভবডশ ডেমলবো। এই তুলনবোরবো ডবশ্বজমুড় শনূযে ভ্মক 13 শতবোংশ 
পময়মন্টর তুলনীয় নেদ স্বোনবোর্র ডশক্বোমলূক ভপ্রবোরেবোম অবডি 
ডবস্বোর লবোে কমর।* 

প্ররটাবটটা কেমল ও কমময উরমযর কষেমত্রই এেই রেমমর ডেমলটা

ভ্মহতু ভমময়রবো ভেমলমদর তুলনবোর কম সু্কলেুর ডেমলবো, তবোই 
ভেমলমদর তুলনবোয় ভমময়রবো অডিক পডরমবোমে অনদুবোন লবোে 
করমতবো। ডকন্তু এই অনদুবোন প্রদবোমনর জনযে েবোত্-েবোত্ীমদর মমিযে 
উৎসবোমহর ভতমন ভকবোন প্রেবোব পড়মত ভদখবো ্বোয়ডন, সু্কমল 
্বোকবোর ভক্মত্ ভসরবো ভেমল হউক ববো ভমময় হউক নবো ভকন।

কতমেরটামবই স্ককু মল েটােটার জে্ তটামের 45 িলটার 
কেওযটার চটাইমত 60 িলটার কেওযটাটটা অডিে ফলপ্রসকু 
হমযডেমলটা।

45 িলবোর ববোড থ্িক অনুদবোন ভ্মক  60 িলবোর অবডি ্বোরবো  
ভপময়মে ভসই সব ডশশুমদর মমিযে তবোডলকবোেুডক্ত হবোমরর ভতমন 
ভকবোন উমলেখম্বোেযে রিমবিথিমবোন প্রেবোব ডেমলবো নবো। 

এই অেকুেটামের টটােটা কেমেটাে রটামবই খরচ েরটা কেমত 
পটারমতটা, টটােটা ডেরটামব খরচ েরটা হমছে কসটটার প্রডত 
েজর কেওযটা হমতটােটা। তমব েটাইমহটাে কেসব পডরবটার 
এই অেকুেটাে লটার েমরডেমলটা তটারটা অেকুেটামের অডিেটাংশ 
টটােটাটটাই স্ককু মল খরচ েমরডেমলটা...

পডরববোরগুডলর জনযে এই রবোকবোর পডরমবোেরবো অমনক ডেমলবোনবোঃ এরবো 
ববোডড়মত ববোচ্বোর দইু ভ্মক ডতন শতবোংশ খরচ ভমরবোমতবো এবং 45 
িলবোমরর স্কলবোরশীপরবো ভলবোয়বোর ভসমকণ্ডবোরী সু্কমল তবোমদর সরবোসডর 

এই বুমলর্নর্ ডিওন ডফলমবোর এণ্ড নবথিবোরথি  স্কবোডি দ্বোরবো পডরমবডশত পডলডস ডরসবোসথি ওয়বোডকথি ং ভপপবোর 4998, স্কলবোরশীপ এনমরবোলমমন্ট, ডসমলকশন এণ্ড ভরস্ট 
ভস্কবোসথি” ফলবোফলমক সংডক্প্ত কমরমে। এই কবোজর্ ওয়বোর্থি  বযেবোঙ্ক ভিেলবোপমমন্ট ডরসবোসথি গ্রুপ, ডহউমযেবোন ভিেলবোপমমন্ট এণ্ড পবোবডলক সবোডেথি মসস র্ম –এর 
মবোিযেমম করবো হময়ডেমলবো। সমূ্পেথি ভপপবোরগুডল এখবোমন পবোওয়বো ্বোয় http://www-wds.worldbank.org/

অনযেবোনযেমদর ভক্মত্ 45 িলবোর কমর।
এই ভপ্রবোরেবোমর্ 100 র্ ভলবোয়বোর ভসমকণ্ডবোরী (মিযেম) 

সু্কলমক লক্যেমবোত্বো ডহসবোমব ডনময়মে ্বোরবো এই স্কলবোরশীপ 
ভপ্রবোরেবোমর্মত েবোে ভনয়ডন ও উচ্ মবোত্বোয় অ-তবোডলকবোেুডক্ত 
এবং েরীব অঞ্চলগুডলর প্রডত মমনবোডনমবশ করবো হময়মে। সকল 
6ষ্ঠ ভরেমির েবোত্-েবোত্ীমদর ভলবোকবোল ডফিবোর এডলমমন্টবোরী সু্কমলর 
েবোত্-েবোত্ীরবো স্কলবোরশীমপর আমবদন পূরে করমত হয়। ঘমরর 
অবস্বোর ওপর দডৃটি ডনবথিন্ধ কমর, একবোডিক সংখযেক পবোডরববোডরক 
সদসযেমদর ববোডড়মত উপলব্ধ জল সরবরবোহ সহ েৃহস্বোলী ডনমথিবোমের 
মবোডলকবোনবো ডেডত্তক প্রনে করবো হয়। একর্ ড্রপ আউর ঝঁুডকর 
ডব্য় ডচর্বো কমর, উত্তর কম্বোডিয়বোর ভদশবযেবোপী েৃহস্বোলী জডরপ 
ভ্মক ভনওয়বো তম্যের সবোম্ ডবমলে্ে করবো হয়।

স্কলবোরশীমপর জনযে ডকেবোমব েবোত্-েবোত্ীমদর ববোেবোই করবো 
হয় ভসই ডিজবোইনর্র একর্ প্রেবোব মূলযেবোয়ন স্বোপন করবো 
হময়মে। সু্কলেুর অডিকবোংশ েবোত্-েবোত্ী ভ্মক কম সংখযেক 
সু্কলেুর েবোত্-েবোত্ী অবডি - 6ষ্ঠ ভরেি আমবদন ড্রপআউর-
ডরস্ক ভস্কবোর অনু্বোয়ী ডনেথিয় করবো হময়ডেমলবো। প্রডতরবো সু্কমল 
অডিক ড্রপআউর-ডরক্স অনু্বোয়ী এই স্কলবোরশীপ প্রদবোন করবো 
হমতবো। “শুিু নীমচ” (জবোস্ট ডবমলবো) ভ্মক “ঠিক ওপমর” 
(জবোস্ট এমববোব) এই সু্কলেুমরর ডব্য়র্ কবো থ্িকরীেবোমব অনুরূপ 

আমবদমনর তুলনবো কমর – একমবোত্ তবোমদর ভক্মত্ই আলবোদবো 
্বোরবো পূমবথি স্কলবোরশীপ ভপময়মে।

এই অনুদবোনর্ একমবোত্ 6ষ্ঠ ভরেিমক প্রদবোন করবো হময়ডেমলবো 
ভ্মহতু তবোরবো 7ম ভরেমি প্রমবশ কমরডেমলবো, এবং এর্ 8ম 
এবং 9ম ভরেমিও পুনরনবীকরেম্বোেযে ডেমলবো। ভমবোমরর ওপর, 
26,537র্ আমবদন জমবো হময়ডেমলবো এবং তবো ভ্মক 3,800র্ 
স্কলবোরশীপ প্রদবোন করবো হময়ডেমলবো। প্রবোপকমদর এক তৃতীয়বোংশই 
ডেমলবো ভমময়। সু্কল ব থ্ি অনু্বোয়ী এই স্কলবোরশীমপর অ থ্ি ডতনর্ 
েবোমে সবোবথিজনীন পুরস্কবোর সমবোমরবোহ অনুষ্ঠবোমন ভদওয়বো হময়ডেমলবো। 
অনুদবোমনর তবোডলকবোেুডক্ত শতথি বোিীন করবো হয় ্বোর মমিযে ডেমলবো 
ক্বোমস উপডস্ডতর হবোর এবং ভরেমির সমর্বো্জনক অরেেডত।  
ভপ্রবোরেবোমমর প্র্ম বম থ্ি, েমব্করবো 3225র্ আমবদমনর ভক্মত্ 
হবোউসমহবোর্ সবোমেথি  কমরন (্বোরবো 60% স্কলবোরশীপ লবোে 
কমরন), চবোরর্ অমঘবোড্ত সু্কমল আমবদন ও উপডস্ডতর হবোর 
পরীক্বো করবোর জনযে পডরদশথিন কমরন। হবোউসমহবোর্ সবোমেথি র অংশ 
ডহসবোমব, ববোচ্বোর সু্কমল নবোম নড্েুক্ত করবো হউক ববো নবো হউক, 
তবোমদর সকলমক ভমৌডখক এবং অমঙ্কর ভরস্ট ভদওয়বো হময়ডেমলবো। 
একর্ সু্কমলর পডরদশথিমনর সময়, েবোত্-েবোত্ীমদর অমঙ্কর ভরস্ট 
ভদওয়বো হময়ডেমলবো।

*ভদখুনঃ Fiszbein, A., N. Schady, F.H.G. Ferreira, M. Grosh, N. Kelleher, P. Olinto, and E. Skoufias,
অডতডরক্ত নেদ স্বোনবোর্রঃ বতথি মবোমনর এবং েডব্যেমতর দবোডরদ্র হ্বোস করবো, 2009, ওয়বোডশংরন, ডি.ডস.ঃ ডবশ্ব বযেবোঙ্ক
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খরমচর সমবোন ডেমলবো। ভ্সব পডরববোর এই অনদুবোন ভপমতবো তবোরবো 
েড়পড়তবো 10 িলবোর ববো তবোর ভবডশ সু্কল সংরিবোর্ ডব্ময় খরচ 
করমতবো, ভ্মন বই অ্ববো অনযেবোনযে ডশক্বো সংরিবোর্ আনু্ ডগিক 
উপবোদবোমনর ডব্ময়।

...স্কলটারশীপ প্রটাপেিণ স্ককু মল উপডথিডতর সময অে্ভ খরমচর 
কষেমত্র েম মটাত্রটায আরেহী ডেমলে।

ভ্সব েবোত্মদর অনদুবোন ভদওয়বো হমতবো তবোমদর তুলনবোয় ্বোরবো 
অনদুবোন ভপমতবোনবো ভসই সব েবোত্মদর 10 শতবোংশ কম পডরমবোমে 
কবোমজ ডনময়বোডজত করবো হমতবো।

সমহটােররটা পটাে্ভে্ েরূ েরটার জে্ েয

এমনরবো কখমনবো ভদখবো ্বোয়ডন ভ্ সব ভেমল-ভমময়রবো অনুদবোন 
লবোে কমরডেমলবো তবোমদর সমহবোদরমদর ববোববো-মবোময়রবো সু্কলেুর 
বন্ধ কমর সু্কমল ্বোওয়বোর ফমল তবোমদর কবোমজর ভক্মত্ হওয়বো 
ক্ডত পুড্ময় ডদমত ববোিযে কমরডেমলবো বমল ভকবোন প্রমবোে 
পবোওয়বো ্বোয়ডন।

ডেন্তু েখে আবটার এই অেকুেটাে উচ্মটাত্রটার ঝকুঁ ডেপণূ্ভ েটাত্রমের 
তটাডলেটারকু ডতি কজটারেটার েমর, এটটা পডরমটাপমেটাি্ উত্তম 
ডশষেটার ফলটাফলমে অেকুবটাে েমরডে।

ভ্সব েবোত্মদর স্কলবোরশীপ ভদওয়বো হময়ডেমলবো তবোরবো তুলনবোমলূেবোমব 
্বোমদর স্কলবোরশীপ ভদওয়বো হয়ডন, তবোমদর ভ্মক অমঙ্ক এবং 
শব্দেবোন্বোর মলূযেবোয়মন ভমবোমরও েবোল ফল করমত পবোমরডন, ্ডদও 
সু্কমলর তবোমদর উচ্তর তবোডলকবোেুডক্ত ও উপডস্ডতর হবোর ডেমলবো। 
কবোরেরবো হয়মতবো ডেমলবো ভ্ এই স্কলবোরশীপ আড থ্িক ডদক ডদময় 

েরীব ভরেেীর েবোত্েবোত্ীমদর সু্কমল ্বোকবোর ভক্মত্ শ্বিুুমবোত্ সবোহবো্যে 
কমরডেমলবো তবো নয়, তবোরবো আড থ্িক ডদক ডদময় দবূথিল ভরেেীমকও 
সবোহবো্যে কমরডেমলবো।

ভপ্রবোরেবোমর্মত ভদখবো ভেমে ভ্ ভ্সব েবোত্-েবোত্ীরবো 7ম 
ভরেমি নবোম নড্েুক্ত কমরডেমলবো, তবোমদর স্কলবোরশীপ ববোডতল 
হববোর ফমল ভরমস্টর ভস্কবোর কম ্বোকমল 8ম ভরেমির পূমবথিই 
তবোরবো সু্কলেুরমদর দমল নবোম ভলখবোমতবো। স্কলবোরশীপ েবোত্-েবোত্ীরবো 
অপরডদমক 7ম ভরেমি খবোরবোপ ফলবোফল হমলও সু্কমল র্মক 
্বোকমতবো। ডকন্তু স্কলবোরশীপ ভ্মক দশৃযেত এরবো বলবো ্বোয় নবো ভ্ 
ভরমস্ট খবোরবোপ ফলবোফল করবো েবোত্-েবোত্ীরবো স্কলবোরশীমপর দরুন 
সু্কমল েবোমলবো ফলবোফল করমত পবোরমব, রবোকবোরবো ভরেফ তবোমদর 
সু্কমল অডিক সময় কবোরবোমত সবোহবো্যে করমতবো।

অিযেবোয়নরবো ডশক্বোর অমপক্বোকৃত অল্প সমময়র দরুন নয় 

ভসরবো ডনডচিত করমত অনুসরেম্বোেযে মূলযেবোয়মনর ভকবোনপ্রকবোর 
প্রময়বোজন ডেমলবোনবো বমল েমব্করবো সবোবিবোন কমরডেমলন।

েম্টাডিযটাে সরেটার ডসদ্টান্ত ডেমযডেমলে কে এখে কেমে 
অন্তত, এই মমিলটটা চটাডলময েটাওযটার পমষে স্ককু মল েটাম 
েডেরকু মতির ডবষযটটা মূল্টাযে কেমে পটাঠ এেডত্রত েরটা, 
এবং ডবে্টালমযর স্কলটারশীপমে েটািটামলর মমি্ আেটাটটা 
গুরুত্বপণূ্ভ ডেমলটা।

অডিক ঝঁুডক সম্পন্ন েবোত্-েবোত্ীমদর মমিযে বডধিথি ত হবোমর সু্কমল নবোম 
নড্েুক্তকরমের ডব্য়রবো েবোত্মদর মমিযে একপ্রকবোর ববোিযেতবোমলূক 
ডেমলবো ্বো কম্বোডিয়বো সরকবোর ডবসৃ্ত করমত ভচময়ডেমলবো। 45 
িলবোর ভ্মক স্কলবোরশীপ ববোডড়ময় ডদময় 60 িলবোর করবোর ফমল 
্ম্টি কবো থ্িকর ফল পবোওয়বো ভেডেমলবো, ডকন্তু অডতডরক্ত অ থ্ি হবোমত 
আসবোর পর সরকবোর 45 িলবোর স্কলবোরশীমপর সংখযেবো ববোড়বোমনবোর 
ফমল প্রডতরবো সু্কমলর অনদুবোমনর বডৃধি ভপময়মে। এই ভপ্রবোরেবোমর্মক 

এববোর ভদমশর জবোতীয় স্কলবোরশীপ ভপ্রবোরেবোমমর অিীমন আনবো 
হময়মে, ভ্রবো পডরকল্পনবোর ডিজবোইমনর সুডবিবোগুডলমক একডত্ত 
করবোর জনযে ডনেমবধি কমরডেমলবো।

“(এই ভপ্রবোেবোমর্) –র অ থ্ি হমলবো আডম আমের মত ডনয়ডমতেবোমব 
সু্কল ভেমড় পবোডলময় ্বোমববো নবো, ভকননবো আমবোর ববোববো-মবো আমবোয় 
আমের মত কবোজ খুমঁজ অ থ্ি ভরবোজেবোর কমর পডরববোরমক সবোহবো্যে 
করবোর জনযে আমবোয় বমল নবো” – একর্ ভমময় অনদুবোন প্রবোপমকর 
বক্তবযে ডেমলবো।

কম্বোডিয়বোর অে্ভনেডতে ডরিযটােলটামপ সম্পৃতিতটা অমেে আমিই 
শুরু হমযডেমলটা এবং দ্রুত কবমি উমঠডেমলটা, ্বোর দরুন ভবডশ 
বয়মস সু্কমলর েডণ্ডমত পবো রবোখবো এবং দ্রুত সু্কলেুর হওয়বো, এগুডল 
এড়বোমনবো সম্ভব হময়ডেমলবো। 6 বের বয়মসই প্রবোয় 16 শতবোংশ েবোত্-েবোত্ী 
ইডতমমিযেই আড থ্িক ডদক ডদময় সডরিয় ডেমলবো, এবং প্রবোয় অমিথিক শতবোংশ 
েবোত্-েবোত্ী 10 বেমরর ভেতর আড থ্িক েবোমব সবল হময় উমঠডেমলবো। 
15 বেমরর আমেই কবোজ করবো ববোচ্বোমদর তুলনবোয় সু্কমল পড়বোমশবোনবো করবো 
ববোচ্বোর সংখযেবো ভবশী হময় ভেডেমলবো। অপরডদমক সু্কমল নবোম নড্েুক্তকরে 
11 বের বয়মস প্রবোয় 91 শতবোংশ েঁুময়ডেমলবো, তবোরপর উপডস্ডতর হবোর 
রিমবোন্বময় কমমত শুরু কমরডেমলবো ভকননবো েবোত্-েবোত্ীরবো সু্কমলর পড়বোমশবোনবো 
ভশ্ কমর কবোমজর সন্ধবোমন ববোর হময় ভেডেমলবো।
-- “কম্বোডিয়বোর কমথিরত ববোচ্বোরবোঃ বৃডধি এবং দবোডরদ্র কমবোমনবোর জনযে 
একর্ চযেবোমলঞ্জ, “ডবশ্ব বযেবোংমকর সমগি আর্ সংস্বো েমব্েবো প্রকল্প” 
ডিমস্র 2006



উন্নয়ন ভেবোষ্ঠী এবং শতথি বোিীন নীডত এবং কখনও কখনও 
ডনঃশতথি  েবোমব নেদ স্বোনবোর্র করবো চবোল ু কমর- ্বোরফমল 
সমবোমজর েরীব ভরেেীমক উৎসবোডহত করবো সম্ভব ডেমলবো, অনরেসর 
ভরেেীমক ডশক্বো, স্ববোস্যে এবং সবোমবোডজকেবোমব সুরক্বোর অরেসরতবোর 
সুডবিবো প্রদবোন করবো সম্ভব হময় উমঠডেমলবো। কম্বোডিয়বোর েমব্েবো 
ভ্মক ভদখবো ভেমে ভ্ – এমনডক কম আময়র পডরববোমরর 
ভক্মত্ও প্রবো্ডমক সু্কল ডশক্বো সম্পন্ন করবোর পর সু্কমল র্মক 
্বোকবোর জনযে স্কলবোরশীপ এক কবো থ্িকরী সরঞ্জবোম হমত পবোমর। 
এর ফলবোফলরবো ভ্মক ভদখবো ভেমে ভ্ কম্বোডিয়বোয় ভেমল এবং 
ভমময় উেয়ই সু্কমল উপডস্ডতর হবোমরর এই পডরকল্পনবো ভ্মক 
সমবোনেবোমব উপকৃত হময়ডেমলবো, ডকন্তু ববোচ্বোমদর েবোইমববোন সু্কমল 
্বোওয়বোর ফমল আড থ্িক ডদক ডদময় ভ্ ক্ডত হময়ডেমলবো ভসরবো 
পুড্ময় ্বোমব এমনরবো েবোববো পডরববোমরর পমক্ ঠিক হমব নবো। 

েমব্েবো ভ্মক ভদখবো ভেমে ভ্ সু্কমল উপডস্ডতর হবোর 
েবোমলবো ডশক্বো বযেবস্বোর জনযে সবথিদবোই ্ম্টি ডেমলবোনবো। নীডত 
ডনিথিবোরকমদর সু্কমলর প্রডত এবং ডশক্মকর গুেেত মবোমনর প্রডত 
ভফবোকবোস ভদওয়বোর জনযে একর্ পৃ্কীকরে নীডত ততরীর প্রডত 
অডেপ্রবোয় ডেমলবো ্বোমত চবোডহদবোডেডত্তক পডরকল্পনবোর পডরপূরক 
হমত পবোরমতবো। উদবোহরে ডহসবোমব, ডশক্কমদর কম-ক্মতবোসম্পন্ন 
েবোত্মদর প্রডত েবোমলবোেবোমব ডশক্বোর প্রডশক্ে, অ্ববো ডবমশ্ 
েৃহডশক্মকর সংহত করবোর প্রময়বোজন হমত পবোমর। একই সমময় 

নীডত ডনিথিবোরমকর এরবোও মমন রবোখমত হমব ভ্ ডকেু ডকেু 
এমকববোমর দঃুখী েবোত্রবো প্রবোইমবোরী সু্কমলর ডশক্বোর পবোঠ সমূ্পেথি 
করবোর আমেই সু্কল ভেমড় ডদমত পবোমর। তবোই স্কলবোরশীপ 
ভপ্রবোরেবোমর্ ভসইসব দঃুখী েবোত্মদর ক্বো মবো্বোয় ভরমখ ডশক্বোর 
বযেবস্বো ভসই অনু্বোয়ী ততরী করবো উডচত। কম্বোডিয়বো এববোর 
তবোই এই ডব্য়রবো এক পবোইলর স্কলবোরশীপ ভপ্রবোরেবোমমর মবোিযেমম 
অর্ত প্রবোইমবোরী সু্কমলর ডতনর্ ভরেি সম্পন্ন করবোর প্রডত নজর 
ডদমছে।

ভপ্রবোমজমক্টর েমব্করবো একর্ ভসমকণ্ড রবোউণ্ড িবোরবো 
একডত্তকরমের ডব্ময় ভজবোর ডদময়মেন ্ বোমত ভলবোয়বোর ভসমকণ্ডবোরী 
সু্কল স্কলবোরশীপ ভশম্ েবোত্রবো উপকৃত হময়মে ডকনবো এবং আমরবো 
একববোর সময় ভপডরময় ্বোওয়বোর পর ডশক্বোর মূলযেবোয়মন েবোমলবো 
কবোজ কমরমে ডকনবো ভসরবোর মূলযেবোঙ্কন করবো সম্ভব হয়। এেবোড়বোও 
দীঘথিকবোলীন প্রডতডরিয়বো – ভ্মন ভলববোর মবোমকথি র সফলতবো অ্ববো 
ডবববোমহর সময় এবং প্রসমবর সময় – ডশক্বোর ডব্য়রবো চবোডলময় 
ভনওয়বো ্বোয়।

পড়ুয়বোমদর সু্কলেুমরর সব চবোইমত উপ্ুক্ত কবোরেরবো ভখবোঁজবোর 
পধিডত ডনেথিয় করবোর ডব্য়রবোর ওপর সফলতবোর মবোত্বো ডনেথি র 
কমর, সু্কমল নবোম নড্েুক্তকরে এবং সু্কমল একববোর েডতথি  
হওয়বোর পর তবোরবো ভ্ন সু্কমল ডশক্বো লবোে করমত পবোমর ভসই 
ডব্ময় উৎসবোডহত করবো।

উপসংহটার  প্রমটাণ কেমে েীডতর ডেম্ভটামণর প্রণটালী 

ওয়বোর্থি  বযেবোঙ্ক, ডহউমযেবোন ভিেলবোপমমন্ট ভনরওয়বোকথি

১৮১৮ এইচ স্টীর, এন.িব্লু ওয়বোডশংরন, ডিডস ২০৪৩৩

প্রস্তুতকতথি বো অডফস অফ দযে ডচফ ইমকবোনডমস্ট, ডহউমযেবোন ভিেলবোপমমন্ট ভনরওয়বোকথি /আডলজবো মবোকথি বোস

এর্ অমক্টবোবর 2010 – ভত জবোরী করবো পডলডস ভনবোমরর আপমির

দযে ডহউমযেবোন ভিেলবোপমমন্ট ভনরওয়বোকথি , ওয়বোর্থি  বযেবোঙ্ক গ্রুমপর একর্ অংশ, দবোডরদ্রযে উপশমম সম থ্িন ও উন্নয়ন প্রকমল্পর প্রেবোব মলূযেবোয়মনর েমব্েবোর প্রচবোমর সবোহবোম্যে কমর। 
এই উমদেশ্টি িমবষণটামলূে প্রমটাণ সংরেহ এবং ডেম্ভটাণ েমর, েটা সরেটার এবং উন্নযেমূলে সংিঠেগুডলর সঠিেরটামব ডিজটাইে েরটা এবং উন্নযেশীল কেশগুডলমত 
অমপষেটােপৃ ত রটামলটা ডশষেটা ব্বথিটা, স্টাথি্ব্বথিটা এবং চটােরীর সকু্ মেটামির জে্ েটাে্ভেরী েীডত চটালকু েরটাই প্রিটাে লষে্। আমরবো কবোরবো এবং আমরবো ডক কডর এই ডব্য়গুডল 
অডিক জবোনমত হমল ভদখুনঃ http://www.worldbank.org/sief.

SIEF উেটার সমে্ভে েীডত সহ পডলডস কেটাট ডসডরমজর এই প্রমটাণ উতপটাডেত হয।

ডহউম্টাে কিরলটাপমমন্ট
কেটওযটাে্ভ


