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Abstract 
The contribution of Malala Yousafzai in protection of women right and women education is most 

important and appreciable. Malala plays for women education against Taliban declaration or 

fundamentalist of Pakistan, Malala’s country. Malala Yousafzai was born on 12
th
 July, 1997 in 

Mingora, Swat, Pakistan. Malala Yousafzai began blogging for the BBC in early 2009, about living 

under the Taliban’s threat to deny her an education. In order to hide her identity she used the name 

Gull Makai for blogging in BBC Urdu. However, during the time the Taliban have already started 

growing their influences in the Swat Valley of Pakistan. They had closed about hundred girls’ 

school and prohibited girls from listening to music, television and going to school. In 2012, the 

Taliban attempted to assassinate Malala on bus home from school. In 9
th
 October 2012, Malala was 

injured after a Taliban gunman attempted to murder her. She survived, but underwent several 

operations in the UK where she lives today.  In addition to her schooling she continued to speak out 

about the rights of education for all women and children. After recovering, Malala founded “The 

Malala Fund”, a non-profit organization for providing education for women and children. Malala 

is a bright star among the nation of the entire world. Yousafzai is playing an important role to 

protect the women education not only her in own nation but worldwide. Malala Yousafzai 

(Pakistan), Kailash Satyarthi (India) has been awarded by Nobel Committee in October 2014. Nobel 

Committee told about these two persons of sub-continent that they took a position against torturing 

child and they played an important role in child education. In this aspect they are giving this medal. 

Their contribution on human rights is very much important. In given research paper Malala 

Yousafzai’ sactivities in aspect of women education have been presented and studied.  
 

Key Words: Women rights, Women education, Malala day, Malala fund, Malala education 

foundation.  
 

বূধভকা: ভানফাধধকায  ধক্ষায অধধকায আন্দারন্নয ইধতা ুদীঘ্। ভগ্র ৃধথফী জুন্ে নাযীয অধধকায  নাযীয 

ধক্ষায অধধকায অজ্ন্নয জনয রোই, ংগ্রাভ  আন্দারন্ন একাধধক ফযধিফগ্ াধভর ন্য়ন্ছন ধফন্শ্বয ধফধবন্ন 

প্রান্ন্ত। ধকন্তু ভারারা ইউূপজাই ফযধতক্রভী ফযধিত্ব। অল্প ফয়ন্ ধতধন দম কভ্কান্ে ধনন্জন্ক মুি কন্যন্ছন এফং 

াধকতায ধযচয় ধদন্য়ন্ছন তা আন্তজাধত্ক স্তন্য নাযীয ধক্ষায অধধকায অজ্ন্নয ধফলন্য় এক ঐধতাধক ভাইর 

পরক। ৃধথফীয ধফধবন্ন স্তন্যয ধফধষ্ট ফযধিফগ্ তায উন্দযাগ  কভ্কান্েয জনয তান্ক প্রংধত কন্যন্ছন  

উৎাধত কন্যন্ছন। ধফন্শ্বয প্রধতধট যান্েয প্রন্তযক ফযধিয জনয াংধফধাধনক গণতাধিক অধধকায যন্য়ন্ছ। ধকন্তু 
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াভাধজক অধবাগুধর প্রন্তযক নাগধযন্কয অধধকায যক্ষায় ফায ফায একাধধক প্রধতফন্ধকতায ৃধষ্ট কন্য চন্রন্ছ। 

এই ধাযা আজ ধফন্শ্বয একাধধক দদন্ কভ ধকংফা দফধ ফভান। নাযীয ধক্ষায অধধকায ভানফাধধকান্যয গুরুত্বূণ্ 

অধধকায। নাযী ধক্ষায ধফন্যাধী তাধরফানন্দয পন্তায়ায ধফরুন্ে প্রধতফাদ কন্য নাযী ধক্ষায অধধকায অজ্ন্নয 

রোইন্য়য অনযতভ কাণ্ডাযী ভারারা ইউূপজাই। যােুন্েয বালন্ণ ভারারায নাযী ধক্ষায ধফস্তায  ধফকান্ তায 

ধচন্তা বাফনায ধফলয় উস্থাধত য়। যােুে ভারারায জন্মধদন ১২ই জুরাইন্ক ‘ভারারা ধদফ’ ধান্ফ দঘালণা 

কন্যন্ছন। যােুন্েয ভাধচফ ফান ধকন ভুন ভারারান্ক ফত্ভান ভন্য়য  ভান্জয দনত্রী ফন্র প্রংধত কন্যন। 

দই ন্ঙ্গ ধফশ্বফযাী নাযী ধক্ষায ধফস্তান্য  ধফকান্ তায বূধভকা  উন্দযাগন্ক স্বাগত জানান। উৎাধত কন্যন 

বধফলযৎ কভ্ূচীন্ক।  
 

ভারারা ইউপূজাই: ভারারা ইউূপজাই ১৯৯৭ ধিস্টান্েয ১২ই জুরাই াধকস্তান্নয দায়াট উতযকায 

ধভন্ঙ্গাযান্ত জন্মগ্রণ কন্যন। ভারারায ফাফা ধজয়াউধিন ইউূপজাই এফং ভা তযন্কাই ইউূপজাই। ভারারায 

দরখাো শুরু য় তায ফাফাযই প্রধতধিত ধফদযারয় খুার স্কুন্র। ফত্ভান্ন ভারারায ফাস্থান ফাধভ্ংাভ, ইংরযান্ে। 

নাযীয অধধকায  নাযীয ধক্ষায অধধকায আন্দারন্নয অনযতভ ফযধি ধান্ফ ধফশ্বফযাী ধযধচত ভারারা 

ইউূপজাই। ভারারা তাধরফাধন পন্তায়া উন্ক্ষা কন্য স্কুন্র মায়া  োন্ানা চাধরন্য় মান। শুধুভাত্র ভারারা 

ধনন্জ নয় অনযানয দভন্য়ন্দয দ স্কুন্র ধনন্য় দমত ফুধঝন্য়  া ধদন্য়। তাধরফাধনযা নাযী ধক্ষায ধফরুন্ে। 

তাধরফানযা ফই েন্র ফা ধক্ষা গ্রণ কযন্র, ধফজ্ঞান েন্র ািাতয দুধনয়ায় আি ন্য় েন্ফ তাযা। ভারারা 

তাধরফানন্দয এন্ন অগণতাধিক পন্তায়ায ধফরুন্ে ভুখ দখান্রন এফং ধফধবন্নবান্ফ প্রধতফাদ শুরু কন্যন। গুরভাকাই 

ছদ্মনান্ভ ভারারা ধফ.ধফ.ধ. ব্লন্গ দরখান্রধখ শুরু কন্যন। মা ৃধথফীয ফ্ত্র ছধেন্য় ন্ে। আন্তজ্াধতক স্তন্য ধফলয়ধট 

গুরুত্ব ফন কন্য। াধকস্তান্নয দায়ান্ট তাধরফানযা মখন প্রন্ফ কন্য তখন ভারারায ভাত্র দ ফছয ফয়। ভারারা 

এগান্যা ফছয ফয় দথন্কই ধফ.ধফ.ধ. ব্লন্গ উদু্ন্ত দরখান্রধখ শুরু কন্যন। নাযীয ধক্ষায অধধকায যক্ষায জনয 

তাধরফানন্দয পন্তায়ায ধফরুন্ে ধতধন দাচ্চায ন্য় ন্ঠন। কন্রয ধক্ষায অধধকায  নাযীয ধক্ষায অধধকায 

অজ্ন্নয জনয ভারারায এই কভ্কাণ্ড তাধরফানন্দয যিচকু্ষন্ত ন্ে। ২০১২ ান্রয ৭ই অন্টাফয ভারারান্দয স্কুর 

ফান্ তাধরফানযা আক্রভণ কন্য এফং ভারারা দকান দভন্য়ধট তা জানন্ত চায়। স্কুর ফান্ ফাধে দপযায ন্থ ভারারা 

গুধরধফে ন। যফত্ীন্ত ধচধকৎায দ্বাযা ভারারা ুস্থ ন্য় ন্ঠন। ভারারায ধচধকৎায ভস্ত খযচ াধকস্তান 

যকায ফন কন্যন। াাাধ নাযীয ধক্ষায অধধকায আন্দারন্নয একাধধক ধচন্তা বাফনা  কভ্কাণ্ড চাধরন্য় 

মান। ২০১২ ান্রয ৯ই অন্টাফয ভভা্ধন্তক ঘটনায প্রধতফান্দ ভগ্র াধকস্তান্নয একাধধক ন্য ভানুল জভান্য়ত 

ন্য় প্রধতফান্দয ন্থ নান্ভন। প্রায় কুধে রক্ষাধধক জনগণ নাযী ধক্ষায আন্দারন্ন াধভর ন। ন্ফ্াধয ঐ ধদন্ন 

নাযী ধক্ষান্ক ফাধযতাভূরক কন্য দতারায জনয একধট ঐধতাধক আন্ফদনত্র াক্ষধযত য়। ভারারা 

ইউূপজাইন্য়য গুরুত্বূণ্ কভ্কান্ণ্ডয দকন্দ্র র ধফ.ধফ.ধ. উদু্ ব্লন্গয দরখান্রধখ। তায গুরুত্বূণ্ আত্মজীফনীভূরক 

ফই ‘I am Malala: The Girl Who Stood Up for Education and was Shot by The 

Taliban’, 2014. ফইধট ভান্জয ধফধবন্ন ধফধষ্ট ফযধিফগ্ন্ক আন্রাধেত কন্য  অনুপ্রাধণত কন্য। ফইধট 

একাধধক ুযস্কান্য বূধলত য়। ধকন্তু াধকস্তান্নয  ‘The All Pakistan Private School’s Federation’ 

তায ফইন্ক ১৫২,০০০ধট প্রধতিান্ন ধনধলে ফন্র দঘালণা কন্যন। তান্দয কান্ছ ভন্ন ন্য়ন্ছ এই ফই াধকস্তান  

ইরাভ ধফন্যাধী। ভারারা নাযী ধক্ষায অধধকায অজ্ন্নয একাধধক অনুিান্ন আভধিত ন্য় তায ফিফয  কভ্ূচী 

দযন্খ চন্রন্ছন। তায নান্ভ একধট নন-প্রধপট অগ্ানাইন্জন ‘ভারারা পাণ্ড’ ইধতভন্ধয নাযী ধক্ষায দক্ষন্ত্র একাধধক 

কভ্ূচী গ্রণ কন্যন্ছ। ভারারা তায ১৮তভ জন্মধদন্নয ২০১৫ ধিস্টান্ে ১২ই জুরাই দরফানন্নয ধযধপউধজ এরাকায় 

একধট স্কুর দখান্রন। ভারারায নন-প্রধপট পয ভারারা কাণ্ড দথন্ক ভস্ত অথ্ দ্বাযা এই স্কুর গন্ে ন্ঠ। দমখান্ন ১৪ 

দথন্ক ১৮ ফছন্যয দভন্য়ন্দয ধক্ষা  প্রধক্ষন্ণয ফযফস্থা যন্য়ন্ছ। একাধধক স্কুর গন্ে দতারা ছাো ৃধথফীয ধফধবন্ন 

স্থান্ন নাযীন্দয ধক্ষায জনয একাধধক কভ্ূচী গ্রণ কন্য চন্রন্ছ ‘ভারারা পাণ্ড’।  
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ভারারা ইউপূজাই  ভারারা এডুন্কন পাউন্ণ্ডন (২০১২): ধফন্শ্বয ধফধবন্ন প্রান্ন্ত নাযী ধক্ষায প্রান্যয জনয 

ভারারা ইউূপজাই-এয ভারারা এডুন্কন পাউন্ণ্ডন গন্ে দতান্রন। দদ ধফন্দন্য ধফধবন্ন ফযধি, ংস্থায াাময 

ন্মাধগতায় ভারারা পাণ্ড ভৃে। ৃধথফীয ধফধবন্ন গুণী ভানুল এই ংস্থায দয  দযা ধান্ফ ধনন্জন্দযন্ক 

ভাজন্ফায় ধনমুি কন্যন্ছন। ধফন্শ্বয ছয়ধট দদন্ নাযী ধক্ষায প্রান্য ভারারা পাণ্ড ধফধবন্ন কভ্ূচী গ্রণ কন্য 

চন্রন্ছ। দই ছয়ধট দদ র- আপগাধনস্তান, নাইন্জধযয়া, াধকস্তান, বাযত, ব্রাধজর এফং ধধযয়া। ধফন্শ্বয এই 

ছয়ধট দদন্ নাযীয ধক্ষায ফহুভূখী প্রধতফন্ধকতাগুধরন্ক অধতক্রভ কন্য দভন্য়ন্দয ধফদযারয়ভুখী কযায ধফধবন্ন উন্দযাগ 

 কাজ কন্য চন্রন্ছ ভারারা পাণ্ড।  
 

     ভারারা এডুন্কন পাউন্ণ্ডন, ইউূপজাই ভারারা ভগ্র ধফন্শ্ব নাযী ধক্ষায প্রান্যয জনয ২০১২ ধিস্টান্ে 

প্রধতিা কন্যন। ৃধথফীয ধফধবন্ন দদন্ নাযী ধক্ষায প্রান্যয জনয দ ধফলয় ফা দক্ষত্রগুধরন্ত ভারারা পাণ্ড কভ্ূচী 

গ্রণ কযন্ছ দই ধযযগুধরন্ক ধনন্ে ূত্রাকান্য উস্থাধত কযা মায়:  
 

এক: ভগ্র ধফন্শ্বয দভন্য়ন্দয ভাধযধভক ধক্ষায প্রায  ধফকা ঘটান্না।  

দুই: আথ্-াভাধজক ধদক দথন্ক ধধছন্য় ো এরাকায় ফাধরকা ধফদযারয় স্থান এফং দখানকায ছাত্রীন্দয 

বফজ্ঞাধনক ধক্ষা  প্রধক্ষন্ণয ফযফস্থা কযা।  

ধতন: ফারযধফফা, নাযী ধনম্াতন, নাযী ধক্ষায় ধফন্যাধী ধভ্ীয় দভৌরফাদীন্দয ধফরুন্ে প্রচায  আন্দারন কন্য 

দভন্য়ন্দয ধফদযারয়ভুখী কযা।  

চায: ৃধথফীয ধফধবন্ন প্রান্ন্ত ধধছন্য় ো দধযদ্র দভন্য়ন্দয ান্ত ধক্ষায মাফতীয় যোভ তুন্র দদয়া।  

াাঁচ: ধফধবন্ন কাযন্ণ ধক্ষায অধধকায দথন্ক ফধিত নাযীন্দয উদ্বাস্তু কন্য তান্দয ধক্ষায আন্রায় আন্রাধকত 

কযা।  

ছয়: ভান্জয ধফধষ্ট ফযধিফগ্ন্ক নাযী ধক্ষায প্রান্যয কভ্ূচীন্ত অংগ্রণ কযান্না।  
 

     ভারারা ইউূপজাই প্রধতধিত ভারারা পাণ্ড ফত্ভান্ন ধফন্শ্বয ছয়ধট দদন্ নাযী ধক্ষায প্রান্য প্রংনীয় বূধভকা 

ারন কন্য চন্রন্ছ। আপগাধনস্তান্ন ধফধবন্ন দভৌরফাদী দগাাঁো ধভ্ীয় ংগঠন্নয যিচকু্ষ; নাইন্জধযয়ায় ইরাধভক 

জধঙ্গ ংগঠন্নয অতযাচায; াধকস্তান্নয তাধরফানন্দয পন্তায়া; ব্রাধজন্রয জাধতধফন্দ্বন্ল, দালণ, দাধযদ্রতা; বাযন্ত 

কুংস্কায, আথ্-াভাধজক দূযফস্থা, দাধযদ্রতা, ফারযধফফা, অচয়  অনুন্নয়ন; ধধযয়ায় ফারযধফফা প্রবৃধত 

প্রধতফন্ধকতান্ক ধযন্য় দযন্খ ভারারা ইউূপজাই তায ভারারা পান্ণ্ডয ভাধযন্ভ দদগুধরন্ত নাযী ধক্ষায অধধকায 

যক্ষায আন্দারন কন্য চন্রন্ছন। প্রদত্ত ম্ান্রাচনায় ধফন্শ্বয ছয়ধট দদ আপগাধনস্তান, নাইন্জধযয়া, াধকস্তান, 

বাযত, ব্রাধজর এফং ধধযয়ায় ভারারা পান্ণ্ডয ফহুভুখী কভ্কাণ্ড উস্থাধত  ম্ান্রাধচত কযা র।  
 

আপগাধনস্তান  (Afghanistan)  ভারারা এডুন্কন পাউন্ণ্ডন: ভারারা ইউূপজাইন্য়য নন-প্রধপট ভারারা 

এডুন্কন পাউন্ণ্ডন আপগাধনস্তান্ন নাযী ধক্ষায অধধকায যক্ষায় কাম্কযী বূধভকা গ্রণ কন্য চন্রন্ছ। দধক্ষণ ভধয 

এধয়ায স্থরন্ফধষ্টত একধট দদ র আপগাধনস্তান। যােংন্ঘয ভতানুমায়ী আপগাধনস্তান ৃধথফীয ফন্চন্য় ধধছন্য় 

ো দদ। এই দদন্ ধশুয ভৃতুযয ায ফ্াধধক। দফকায জনংখযায ায ৫০ তাং। প্রায় ৫০ রক্ষ ভানুল 

ঘযছাো। প্রায় ১৪ রক্ষ ভানুল ইযান এফং প্রায় ৯ রক্ষ ভানুল াধকস্তান্নয আশ্রয় ধনন্য়ন্ছ ধফধবন্ন ভযায কাযন্ণ। 

ভূর আয়তন্নয ৮৬৬ ফগ্ ধক.ধভ. অিন্র প্রায় দ রক্ষ রযাণ্ডভাইন াতা দদ াধকস্তান। এন্ন দদ াধকস্তান্ন 

ফহুভুখী প্রধতফন্ধকতা াভন্ন দযন্খ ভারারা এডুন্কন পাউন্ণ্ডন আপগাধনস্তান্নয দভন্য়ন্দয ধক্ষায প্রান্য 

প্রংনীয় বূধভকা গ্রণ কন্য চন্রন্ছ। ূন্ফ্ াধকস্তান্নয ফাভ ধছর আধযয়ানা ফা ফযাকধিয়া এফং যফত্ী ভন্য় 

দখাযাান ফা উধদত ূন্ময্ দদ নাভ ধযধচত য়। আপগাধনস্তান্ন প্রায় ২০ধট জাধতন্গািীয ফফা। ধভ্ এই দদন্য 

ভানুলন্ক ঐকযফে কন্য ধফন্লবান্ফ। আপগাধনস্তান দদন্য প্রায় ভস্ত ভানুন্লয ধভ্ ইরাভ। যাজধানী কাফুর। 

ধফধবন্ন ভন্য় একাধধক ধফন্দধ আগ্রান্নয ভুন্খাভুধখ ন্য়ন্ছ আপগাধনস্তান। কখন্না আন্রকজাণ্ডায কখন্না দভৌম্, 
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ভুধরভ আযফ, দভাঘর, ধব্রধট, দাধবন্য়ত এফং অফন্ন্ল আধুধনক ধিভী ধিধয যােগুধর। দদন্য আয়তন 

৬,৫২,৮৬৪ ফগ্ ধক.ধভ.। দভাট জনংখযা ৩,২৩,৫৮,০০০ এফং জনংখযায ঘনত্ব ৪৯.৬। ধরঙ্গ ায: ১০৭.২। ধক্ষা: 

প্রাথধভক  ভাধযধভক ধক্ষায় নধথবুধি ফারক: ৮৯.৪ এফং ফাধরকা: ৫৭.০ এফং ভানন্ফান্নয়ন ূচক: ১৬৯ 

(০.৪৬৮)। যকাধয ফা জাতীয় বালা: দাধয (াযধ)  ান্তা।  
 

     ভারারা পান্ণ্ডয গুরভাকাই চযাধিয়নযা আপগাধনস্তান্ন ভধরা ধক্ষক ধনন্য়াগ কযন্ছ এফং তান্দয 

ভন্য়ান্মাগী প্রধক্ষন্ণয ফযফস্থা কযন্ছন। ভধরা ধক্ষন্কয ধফন্ল অবাফ নাযী ধক্ষায প্রান্য ধফন্ল 

প্রধতফন্ধকতা এই দদন্। আপগাধনস্তান্নয দফ ধকছু দগািীয ভানুল অবফজ্ঞাধনক ধচন্তা বাফনায় ধফশ্বফাীযা চায় না 

দভন্য়যা ধক্ষা, আধুধনক ধক্ষা, ধফজ্ঞান্নয ধক্ষা ফা ািাতয ধক্ষা গ্রণ করুক। ভারারা পাউন্ণ্ডন এন্ন 

প্রধতফন্ধকতান্ক দূন্য ধযন্য় আপগাধনস্তান্নয ধফধবন্ন অিন্র দভন্য়ন্দয ধক্ষায জনয একাধধক কভ্ূচী গ্রণ 

কযন্ছন। ধফদযারন্য় ভধরা ধক্ষক ধনন্য়াগ কযন্ছ  ধফদযারন্য় দভন্য়ন্দয ংখযা ফাোন্ত ধরঙ্গ বফলভয দূযীবূত 

কযন্ছন। এন্ক্ষন্ত্র অগ্রণী বূধভকা দযন্খ চন্রন্ছন যাাভাতুল্লা আযান, জযধভনা ভাতাধয, জাযাপ ইয়াকতাধর প্রভুখ 

ফযধিগণ। আপগাধনস্তান্ন পন্তভায ইধতা কন্রয জানা। পন্তভান্ক তায ফাফা ভা দজায কন্য ধফদযারন্য় দমন্ত 

না ধদন্য় ধফন্য়য ফযফস্থা কযন্র দ তা ভান্নধন এফং ধফন্য় কন্যধন। এন্ন একাধধক পন্তভান্দয ধক্ষায অধধকায 

ধপধযন্য় দদয়ায দক্ষন্ত্র ভারারা পাণ্ড ধফধবন্ন উৎা, ান্থ  ান্ থাকায কভ্ূচী গ্রণ কন্য চন্রন্ছ 

আপগাধনস্তান্ন। আপগাধনস্তান্ন ১০০ জন দভন্য়ন্দয ভন্ধয ৮৫ জন দভন্য় ধফদযারন্য় অংগ্রণ কযন্ত ান্য না। 

আপগাধনস্তান্ন কভ দফধ ফরন্ত দগন্র ৫ জন ধক্ষক কভ্ীয ভন্ধয ভাত্র ১ জন ভধরা ধক্ষক। আয এন্ন ফাস্তফ 

ভযায কাযন্ণ দভন্য়ন্দয ফাফা ভা ফা অধববাফন্কযা তান্দয দভন্য়ন্দয দই ধফদযারন্য় ফা দই দশ্রধণন্ত ধক্ষক 

ংখযা দফধ দখান্ন াঠান্ত আগ্র দদখায় না। আফায আপগাধনস্তান্ন রক্ষয কযা মায় ৩ জন দভন্য়ন্দয ভন্ধয ১ জন 

দভন্য়য ১৮ ফছয ফা প্রাপ্তফয়স্ক ূণ্ য়ায ূন্ফ্ই ধফন্য় ন্য় মায়। একধদন্ক আথ্-াভাধজক ধযন্ফ অনযধদন্ক 

দভৌরফাদীন্দয অবফজ্ঞাধনক ধভ্ীয় যিচকু্ষ ইতযাধদ ফাধান্ক দূন্য ধযন্য় দযন্খ ভারারা এডুন্কন পাউন্ণ্ডন 

আপগাধনস্তান্নয ধফধবন্ন অিন্রয দভন্য়ন্দয ধফদযারয়ভুখী কযায উৎা প্রদান কন্য চন্রন্ছ ফহুভুখী কভ্ূচীয ভধয 

ধদন্য়।  
 

নাইন্জধযয়া (Nigeria)  ভারারা এডুন্কন পাউন্ণ্ডন: ফত্ভান ভন্য় নাইন্জধযয়া দদন্ ধক্ষায প্রান্য 

ফন্চন্য় ফে ভযা র ইরাধভক জধঙ্গ ংগঠন দফান্কা াযাভ। এই ংগঠন গণতাধিক ফযফস্থায ফদন্র ধযয়ত 

আইন চারু কযন্ত চায়। ধফধবন্ন উন্নয়নভূরক কভ্কাণ্ড রূায়ন্ণ অন্মাধগতা, অযণ, বীধত প্রদ্ন  একাধধক 

জধঙ্গ আক্রভণ ঘধটন্য় দফান্কা াযাভ দগািী নাইন্জধযয়ান্ত তান্দয আধধতয ধফস্তান্যয দচষ্টা চাধরন্য় মান্ে। ভারারা 

পাণ্ড এন্ন প্রধতকূরতান্ক াভন্ন দযন্খ নাইন্জধযয়ায ধফধবন্ন অিন্র দভন্য়ন্দয ধক্ষায অধধকায যক্ষায় ফহুভুখী 

প্রংনীয় বূধভকা গ্রণ কযন্ছ। মুিযােীয় প্রজাতিী দদ র নাইন্জধযয়া। যাজধানী আফুজা। আধিকায ফ্াধধক 

জনফহুর দদ নাইন্জধযয়া। ধিভ আধিকায দধক্ষণ উকূন্র অফধস্থত কৃষ্ণ আধিকায উন্ল্লখন্মাগয দদ নাইন্জধযয়া 

প্রাকৃধতক বফধচন্ত্রয বফধচত্রযভয় অির। নাইন্জধযয়ায় প্রায় ২৫০ধটয দফধ উজাধতয ভানুন্লয ফফা। 

নাইন্জধযয়ায দদন্য ভানুন্লয দাধযদ্রতা ধনতয ঙ্গী ন্য় ২০১৪ ান্র দধক্ষণ আধিকান্ক ছাধেন্য় আধিকায ফৃত্তভ 

 ধফন্শ্বয ২০তভ ফৃৎ অথ্নীধতয দদ নান্ভ আত্মপ্রকা কন্য নাইন্জধযয়া। দভাট আয়তন ৯,২৩,৭৮৬ ফগ্ ধক.ধভ.। 

যকাধয ফা জাতীয় বালা ইংন্যধজ  ধতনধট স্থানীয় বালা। দভাট জনংখযা ১৬,২৪,৭১,০০০ এফং জনংখযায ঘনত্ব 

১৭৫.৯। ধরঙ্গ ায ১০২.৬। ধক্ষা প্রাথধভক  ভাধযধভক ধক্ষায় অন্তব্ুধি ফারক ৬৮.৯ এফং ফাধরকা ৬২.০। 

ভানন্ফান্নয়ন ূচক ১৫২ (০.৫০৪)।  
 

     ভারারা এডুন্কন পাউন্ণ্ডন নাইন্জধযয়ান্ত দভন্য়ন্দয দফান্কা াযাভ ম্প্রদান্য়য বীধত প্রদ্ন্নয াত দথন্ক 

যক্ষা কন্য ধফদযারন্য় দরখাোয কান্জ াধভর য়ায উৎা প্রদান কন্য চন্রন্ছ ধফধবন্ন কভ্ ধযকল্পনায ভধয 
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ধদন্য়। নাইন্জধযয়ান্ত ধ (Peace) নাভক এক দভন্য়য ধফন্দ্রান্য ঘটনা উন্ল্লখন্মাগয। দভন্য়ধট দদখন্ত দন্য়ধছর 

দম তায ম্প্রদান্য়য ধবতন্য ভস্ত দভন্য়ন্দয ধফদযারয় দথন্ক ধফতাধেত কযা ন্ে এফং ধফন্য়ন্ত ফাধয কযা ন্ে 

দইন্ঙ্গ তান্দয বৃন্তযয কান্জ ধনমুি কযা ন্ে। এন্ন একাধধক অায় দভন্য়ন্দয ধক্ষায অধধকায যক্ষায় 

ভারারা পাণ্ড তান্দয আথ্-াভাধজক  অনযানয াাময ন্মাধগতা ধদন্য় তান্দয ধফদযারয়ভুখী কযায উন্দযাগ গ্রণ 

কযন্ছ। ধফন্শ্বয ভন্ধয নাইন্জধযয়ান্তই দফধযবাগ ধফদযারন্য় ছাত্রী দদখন্ত ায়া মায় অথচ আধিকা ভান্দন্য 

ভন্ধয নাইন্জধযয়া ফন্চন্য় ধনী দদ। উত্তয নাইন্জধযয়ান্ত প্রায় ২ এয ৩ অং ফাধরকা ধনযক্ষয য়। রক্ষয কযা 

মায় ২০১৮ ান্র নাইন্জধযয়া ধক্ষাখান্ত ৭ তাং অথ্ ফযাি কন্য। ধকন্তু যােুে ২০ তাং অথ্ খযচ কযায 

ধনন্দ্ দদয়। নাইন্জধযয়ায় ভারারা পাণ্ড নাযী ধক্ষায অধধকায যক্ষায আন্দারন্ন াধভর ন্য়ন্ছন এফং কাজ কন্য 

চন্রন্ছন। আফুফক্কয আধকযা, ধকধক দজভ, াধফফা ভম্মদ, যধতধভ রায়ার প্রভুখ ফযধিফগ্। উত্তয 

নাইন্জধযয়ান্ত ভারারা এডুন্কন্নয ায়তায় প্রাথধভক ধক্ষা ুরধরত  ুংগধঠত ন্য় উন্ঠন্ছ। ভারারা 

পাউন্ণ্ডন এয কভ্ীযা নাইন্জধযয়ায ধফধবন্ন প্রান্ন্ত দভন্য়ন্দয স্বাক্ষযতায ায ফাোন্ত দযধড এফং াম্প্রদাধয়ক 

বান্ক প্রচান্যয ভাধযভ ধান্ফ দফন্ছ ধনন্য়ন্ছ। নাইন্জধযয়া দদন্ দভন্য়ন্দয ধক্ষায অধধকায যক্ষায আন্দারন্ন 

ভারারা পান্েয এন্ন উন্দযাগ প্রংায দাফী যান্খ।  
 

াধকস্তান (Pakistan)  ভারারা এডূন্কন পাউন্ণ্ডন: ইরাধভ প্রজাতিী দদ াধকস্তান। দধক্ষণ ভধয এধয়ায় 

াধকস্তান্নয অফস্থান। ভারারা ইউূপজাই এই াধকস্তান্নয দায়াট উতযকায ধভন্ঙ্গাযান্ত জন্মগ্রণ কন্যন। 

ভারারা এই দদন্য তাধরফাধন পন্তায়া উন্ক্ষা কন্য ধফদযারন্য় দরখাো চাধরন্য় মান। তাধরফাধনযা দভন্য়ন্দয 

ধক্ষায ধফন্ক্ষ। তাধরফাধনন্দয পন্তায়ায ধফরুন্ে ভারারা ভুখ দখান্রন এফং প্রধতফাদ শুরু কন্যন। ভারারা 

তাধরফানন্দয যিচকু্ষন্ত ন্ে। স্কুরফান্ ধফদযারয় দথন্ক দপযায ন্থ তাধরফানযা ভারারা  অনযানযন্দয আক্রভণ 

কন্য এফং গুধরধফে কন্যন। ভারারা ইউূপজাইন্য়য জন্মস্থান এই দদ াধকস্তান। ফত্ভান ভন্য় ভারারা পান্ণ্ডয 

উন্দযান্গ নাযীন্দয ধক্ষায অধধকায যক্ষায় ধফন্ল কভ্ূচী গ্রণ কন্য চন্রন্ছ। এই দদন্য দভাট আয়তন: 

৭,৯৬,০৯৫ ফগ্ ধক.ধভ.। যকাযী ফা জাতীয় বালা: উদু্  ইংন্যধজ। দভাট জনংখযা: ১৭,৬৭,৪৫,০০০ এফং 

জনংখযায ঘনত্ব: ২২২.০। ধরঙ্গ ায: ১০৩.৩। ধক্ষা: প্রাথধভক  ভাধযধভক ধক্ষায় নধথবুধি ফারক: ৬৫.১ এফং 

ফাধরকা: ৫১.৪। ভান্নান্নয়ন ূচক: ১৪৬ (০.৫৩৭)।  
 

     ভারারা এডুন্কন পাউন্ণ্ডন াধকস্তান্ন দভন্য়ন্দয অধধকায ধফলন্য় ন্চতন কযন্ত ধফধবন্ন কভ্ূচী গ্রণ কন্য 

চন্রন্ছ। তাধরফানযা বান্ফ দভন্য়যা দকান ফই েন্র ফা ইংন্যধজ ধখন্র, ধফজ্ঞান েন্র ধিভী দুধনয়ায় আি 

ন্য় উঠন্ফ। এন্ন বুর বাফনায ধফরুন্ে এফং তাধরফানন্দয বীধতপ্রদ্ন, অযণ, জধঙ্গ আক্রভণ প্রবৃধত 

প্রধতফন্ধকতান্ক দূন্য ধযন্য় দযন্খ ভারারা এডুন্কন পাউন্ণ্ডন দভন্য়ন্দয ধফদযারয়ভুখী কন্য দতারায ধফন্ল 

কভ্ূচী গ্রণ কন্য চন্রন্ছ াধকস্তান্নয ধফধবন্ন অিন্র। ভারারা পাণ্ড এই দদন্ ধফদযারয় গন্ে তুরন্ছন। ভস্ত অথ্ 

ভারারা পাণ্ড ফন কন্য। দভন্য়ন্দয ধক্ষা  প্রধক্ষন্ণয ফযফস্থা যন্য়ন্ছ। াধকস্তান্নয হুভায ঘটনা ধফন্ল রক্ষযণীয়। 

হুভা ভাত্র ১২ ফছয ফয়ন্ ধফদযারয় ছুট ন্য় মায়। ভারারা পাণ্ড যফত্ীকান্র হুভায গ্রান্ভই একধট ধফদযারয় স্থান 

কন্যধছর। দম ধফদযারন্য় হুভা  আন্যা ১০০০ দভন্য় ঠন াঠন্ন নধথবুি ন্য়ন্ছ। াধকস্তান ৃধথফীন্ত ধদ্বতীয় 

দদ দমখান্ন অধধকাং দভন্য় ধফদযারয় ছুট ন্য় মায়। ধকন্তু াধকস্তান ৫১ তাং দভন্য় প্রাথধভক ধক্ষা রাব কন্য 

এফং ৭০ তাং দভন্য় ভাধযধভক ধক্ষা রাব কন্য। ২০০৭ দথন্ক ২০১৫ ান্রয ভন্ধয াধকস্তান্ন ধফধবন্ন 

চযভন্থীযা ৮৬৭ ফায ধফদযারয় আক্রভণ কন্য। এই আক্রভন্ণয কাযণ ঐ ভস্ত ধফদযারন্য় ধফজ্ঞান দখান্না ত এফং 

দভন্য়ন্দয ধধক্ষত কযা ত। এন্ন দদ াধকস্তান্ন নাযীধক্ষায একাধধক প্রধতফন্ধকতান্ক াভন্ন দযন্খ ভারারা 

পান্ণ্ডয একাধধক ফযধিফগ্ দভন্য়ন্দয ধফদযারয়ভুখী কযায উন্দযাগ ধনন্য় চন্রন্ছন। াধকস্তান্ন নাযীধক্ষা প্রায 

আন্দারন্ন ভারারা এডুন্কন পাউন্ণ্ডনন্ক মাযা ধফন্লবান্ফ াাময কন্য চন্রন্ছন তাযা ন্রন দজযা 

আযাদ, গুরভারাই ইভারাই ইভাইর, ভাধযয়ান আভজাদ খান, ঊন্ভ কারুভ, আধযবা াধদ প্রভুখ ফযধিফগ্।  
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ব্রাধজর (Brazil)  ভারারা এডুন্কন পাউন্ণ্ডন: ভারারা ইউুপজাই-এয ভারারা এডুন্কন পাউন্ণ্ডন ধফন্শ্বয 

অনযানয দদগুধরয ান্থ ান্থ ব্রাধজন্র নাযীধক্ষায প্রান্যয দক্ষন্ত্র একাধধক কভ্ূচী গ্রণ কন্য চন্রন্ছ। 

প্রাকৃধতক বফধচন্ত্রয বযা মুিযােীয় প্রজাতিী দদ ব্রাধজর। দধক্ষণ আন্ভধযকায ফৃত্তভ দদ এফং ধিভ দগারান্ধ্য 

ধদ্বতীয় ফৃত্তভ দদ র ব্রাধজর। ৃধথফীয ফৃত্তভ দদগুধরয ভন্ধয ব্রাধজর িভ। যাজধানী ব্রাধধরয়া এফং যকাধয 

ফা জাতীয় বালা তু্গীজ। আয়তন: ৮৫,১৪,৮৭৭ ফগ্ ধক.ধভ.। জনংখযা: ১৯,৬৬,৫৫,০০০ এফং ধরঙ্গায: ৯৬.৮। 

ধক্ষা: প্রাথধভক  ভাধযধভক ধক্ষায় নধথবুধি ফারক: ১১৫.৫ এফং ফাধরকা ১১৮.৮ এফং ভানন্ফান্নয়ন ূচক: ৭৯ 

(০.৭৪৪)।  
 

     ব্রাধজন্রয ভারারা এডুন্কন পাউন্ণ্ডন দভন্য়ন্দয অধধকায িন্ক্ ন্চতন কযায ান্থ ান্থ প্রান্তীয় 

দভন্য়ন্দয ধফদযারন্য় াঠান্নায ু-ফন্দাফস্ত কন্য চন্রন্ছ। ধরঙ্গ বফলভয দূযীকযন্ণ ধক্ষক ধধক্ষকান্দয 

ভন্য়ান্মাগী ধফধবন্ন কভ্ারা  ধক্ষা ধধফন্যয ভাধযভ তান্দয প্রধধক্ষত কযায উন্দযাগ গ্রণ কন্য চন্রন্ছ। জাধত 

ধফন্দ্বল, দালণ এফং দাধযদ্রতায কাযন্ণ প্রায় দদে রক্ষ দভন্য় ধফদযারন্য় দমন্ত ান্যনা। ব্রাধজন্র স্বন্দীয় ভানুল 

ফরন্ত দদন্য ০.৫ তাং। তান্দয ভন্ধয আফায ৩০ তাং ভানুল ধনযক্ষয। ব্রাধজন্র প্রধত ঘণ্টায় ৪ জন ধশু দমৌন 

দনস্থায ধকায য়। দভন্য়ন্দয প্রধত অধফচায রুখন্ত ভারারা পাণ্ড ধফধবন্ন কভ্ূচী গ্রণ কন্য চন্রন্ছ। এন্ন 

কভ্ূচীন্ত াধভর ধফধবন্ন ফযধিফন্গ্য ভন্ধয উন্ল্লখ কযন্তই য় দডধন কমাধযয়াযা, এনা ান্রা দপধযয়াফা 

ডাধরা প্রভুখ ফযধিগণ। ব্রাধজন্র নাযীন্দয ধক্ষায প্রান্যয জনয ধফদযারন্য় স্কুরছুট কভান্ত, দমৌন দনস্থায ধফরুন্ে 

রোই কযন্ত এই ধফধবন্ন ফযধিফগ্ এই গুরভাকাই চযাধিয়নযা অগ্রণী বূধভকা গ্রণ কন্য চন্রন্ছন।  
 

বাযত (India)  ভারারা এডুন্কন পাউন্ণ্ডন: ভারারা ইউূপজাই ২০১২ ধিস্টান্ে প্রধতিা কন্যন ভারারা 

এডুন্কন পাউন্ণ্ডন। ধফন্শ্বয ধফধবন্ন দদন্ ভারারা এডুন্কন পাউন্ণ্ডন ধক্ষায প্রান্য ধফধবন্ন কভ্ূচী গ্রণ 

কন্য চন্রন্ছ। বাযতফন্ল্ ফত্ভান ভন্য় ধক্ষায ধফকান্ এই পাউন্ণ্ডন ধফন্ল গুরুত্বূণ্ বূধভকা দযন্খ চন্রন্ছ। 

এধয়া ভান্দন্য অনযতভ দদ বাযত আয়তন্নয ধদক দথন্ক ৃধথফীয প্তভ ফৃত্তভ দদ। জনংখযায ধনধযন্খ 

ধদ্বতীয় এফং ৃধথফীয ফৃত্তভ গণতাধিক দদ এই বাযত। যাজধানী ধনউ ধদধল্ল। যকাযী বালা ধধদ  ইংন্যধজ। দভাট 

আয়তন: ৩২,৮৭,২৬৩ ফগ্ ধক.ধভ. এফং জনংখযা: ১,২১,০১,৯৩,৪২২। ধরঙ্গায ৯৪০ (প্রধত াজায ধছু নাযীয 

ংখযা)। জনংখযায ঘনত্ব: ৩৮২ প্রধত ফগ্ ধক.ধভ.। ধক্ষায ায ৭৪.০৪ তাং দমখান্ন ুরুল: ৮২.১৪ এফং 

ভধরা: ৬৫.৪৬ তাং।  
 

     ভারারা এডুন্কন পাউন্ণ্ডন এন্ন বাযতফন্ল্ একাধধক প্রচায কভ্কান্ণ্ডয ভধয ধদন্য় নাযী ধক্ষায প্রায কন্য 

চন্রন্ছ। ভারারা ইউূপজাইন্য়য আহ্বান্ন ভত জ্ঞান কন্য ভান্জয ধফধবন্ন স্তন্যয ফযধিফগ্ এধগন্য় এন্ন্ছন। 

এন্দয ভন্ধয অগ্রগণয ন্রন ড. দজযাৎস্না ঝা, অম্বধয যাই, যীতা দকৌধক  দযন্না যভান প্রভুখ ফযধিফগ্। 

বাযন্তয ভত দদন্ দমখান্ন ধফন্লবান্ফ রক্ষয কযা মায়, দভন্য়ন্দয অধধকাং দক্ষন্ত্র ঘন্যায়া কান্জ অথফা ফাধেয 

আবযন্তযীন কন্ভ্ ধনন্য়াধজত যাখায ঘটনা। দভন্য়ন্দয অল্প ফয়ন্ ধফন্য় ধদন্য় দদয়া। তান্দয দরখা োয ভন্ধয 

াধভর কযান্নায দক্ষন্ত্র অফন্রা। একাধধক কাযণ বাযন্ত নাযী ধক্ষায ধফকান্ ধফধবন্ন প্রধতফন্ধকতা রক্ষয কযা 

মায়। ভারারা এডুন্কন পাউন্ণ্ডন বাযন্ত নাযী ধক্ষায একাধধক ফাধাগুধরন্ক দূন্য ধযন্য় দযন্খ নাযীন্দয ধক্ষায 

প্রান্য একাধধক কভ্ূচী গ্রণ কন্য চন্রন্ছ। বাযন্ত রক্ষয কযা মায় ১০০ জন নাযীন্দয ভন্ধয ভাত্র াভানয অংন্য 

দভন্য় ধফদযারয় বধত্ য়। আফায ৩৮ তাং দভন্য় ভাধযধক্ষা িূণ্ কযন্ত ান্যনা। ভান্জয ধফধফধ 

প্রধতফন্ধকতায কাযন্ণ এভনধক ধরঙ্গবফলভয, দাধযদ্রতা নতুফা ফারযধফফা ইতযাধদ কাযন্ণ স্কুরছুট য়ায প্রফণতা 

ধফন্লবান্ফ রক্ষণীয়। বাযন্ত ভারারা পান্ণ্ডয ায়তায় দধরত, ভুধরভ  অনযানয ধধছন্য় ো দগািীয ন্তান্নযা 

মান্ত ধফদযারন্য়য আধঙনায় প্রন্ফ কযন্ত ান্য তায ধফধবন্ন কভ্ূচী গ্রণ কন্য চন্রন্ছ।  
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ধধযয়া (Syria)  ভারারা এডুন্কন পাউন্ণ্ডন: ধফন্শ্বয দম ছয়ধট দদন্ নাযী ধক্ষায অধধকায যক্ষায দক্ষন্ত্র 

ধফন্ল উন্দযাগ গ্রণ কন্য চন্রন্ছ ভারারা এডূন্কন পাউন্ণ্ডন তায ভন্ধয অনযতভ দদ র ধধযয়া। আযফ 

প্রজাতিী দদ র এই ধধযয়া। ধিভ এধয়ায বূ-ভধযাগন্যয ূফ্ প্রান্ন্ত ধধযয়া দদ অফধস্থত। যাজধানী 

দাভাস্কা। প্রথভ ভামুে যফত্ী ভন্য় অন্টাভান াম্রাজয দবন্ঙ্গ েন্র গধঠত য় ফত্ভান ধধযয়া দদধট। ৃধথফীয 

প্রাচীনতভ বযতাগুধরয দফ কন্য়কধট গন্ে ন্ঠ এই অিন্র এফং ৃধথফীয প্রাচীনতভ ধরাধরধগুধরয একধটয 

জন্মস্থান এই অিন্র। এধয়া, আধিকা  ইউন্যান্য ফাধণজযন্থয গুরুত্বূণ্ স্থান্ন ধধযয়া দদন্য অফস্থান। প্রায় 

এক চতুথ্াং ভানুন্লয উজীধফকা র কৃধল। এখানকায ধল্প এফং দ্ন প্রাচীন গ্রী, দযাভ  যফত্ী ভন্য় 

ভুধরভ াম্রাজযন্ক প্রবাধফত কন্যধছর। ধধযয়া দদন্য আয়তন: ১,৮৫,১৮০ ফগ্ ধক.ধভ.। যকাধয বালা ফা জাতীয় 

বালা র আযধফ। জনংখযা র ২০,৭৬৬,০০০ এফং জনংখযায ঘনত্ব: ১১২.১। ধরঙ্গ ায: ১০২.৪। ধক্ষা: 

প্রাথধভক  ভাধযধভক ধক্ষায় নধথবুধি ফারক: ৮৮.৮ এফং ফাধরকা: ৮৮.১ এফং ভানন্ফান্নয়ন ূচক: ১১৮ 

(০.৬৫৮)।  
 

     ভারারা এডুন্কন পাউন্ণ্ডন ধধযয়ান্ত ফারয ধফফান্য ধফরুন্ে ধফন্ল রোই জাধয দযন্খ দভন্য়ন্দয ধক্ষায 

অধধকায ধপধযন্য় দদয়ায ধফন্ল কভ্কাণ্ড গ্রণ কন্য চন্রন্ছ। ধধযয়ান্ত ধফন্লবান্ফ রক্ষয কযা মায়, দফধযবাগ 

উদ্বাস্তু দভন্য়ন্দয ফফা। ভারারা পাণ্ড এন্ন দভন্য়ন্দয ধফধবন্ন কভ্ূচীয ধযকল্পনায ভাধযন্ভ ধফদযারন্য় বধত্য 

ধফলন্য় উৎা প্রদান কন্য চন্রন্ছ। ধধযয়ায প্রায় দদে রক্ষ ফারক-ফাধরকা তুধক্, জড্ন এফং দরফানন্ন ফফা 

কন্য ধকন্তু তান্দয অধধকাং ধফদযারন্য় মায় না। ভারারা পাণ্ড এন্ন ধশুন্দয আধথ্ক  অনযানয ন্মাধগতায 

ভাধযন্ভ ধফদযারন্য় াঠান্ত ফযফস্থা কন্য। ধকন্তু দখান্ন ধযফন ফযফস্থায অবাফ থাকায়, বালাগত ভযা থাকায় 

এফং বধত্ ধপ অধতধযি ফা দফধ য়ায় দভন্য়যা তান্দয ধক্ষা চাধরন্য় দমন্ত ান্যনা। দরফানন্ন ৪১ তাং 

দভন্য়ন্দয দজাযূফ্ক ১৮ ফছন্যয ধনন্চয ফয়ন্ ধফন্য়য ধধেন্ত ফান্না য়। ধধযয়ান্ত এন্ন একাধধক 

প্রধতফন্ধকতান্ক দূন্য ধযন্য় ভারারা পাণ্ড একাধধক প্রন্চষ্টায় নাযী ধক্ষায প্রান্য অগ্রণী বূধভকা গ্রণ কন্য চন্রন্ছ। 

ধধযয়ায় নাযী ধক্ষায অধধকায যক্ষায এই আন্দারন্ন ধফধবন্ন ফযধিফগ্ াধভর ন্য়ন্ছন। এন্ন ধফধষ্ট ফযধিযা 

ন্রন ভাধট্ন দকাযাফাধতয, নয়রা পান্দ, ধফা ভধজ, কাধদ াধরন্া  গাভন্জ কাযাবাগন্কা প্রভুখ ফযধি।  
 

ভারারা ইউপূজাই: ধফ ধফ ধ ব্লগ এফং ফই: াধকস্তান্ন নাযী ধক্ষায ধফন্যাধী তাধরফানন্দয পন্তায়ায ধফরুন্ে 

প্রধতফাদ কন্য ধফধফধ ব্লন্গ দরখান্রধখ ধদন্য়ই ভারারা ইউপূজাইন্য়য নাযীয অধধকায যক্ষায আন্দারন্নয শুরু। 

গুরভাকাই ছদ্মনান্ভ ভারারা ইউূপজাই ধফধফধ ব্লন্গ দরখাধরধখ কন্যন। তাধরফানন্দয পন্তায়ায ধফরুন্ে মায়া 

ভারারায এই দরখা  ধচন্তাবাফনা ৃধথফীয ধফধবন্ন প্রান্ন্ত ছধেন্য় ন্ে। ধফন্শ্বয ধফধবন্ন ভানয ফযধিন্দয কান্ছ মা 

ধফন্ল প্রবাফ দপন্রধছর। ভারারা ইউূপজাইন্য়য ফয় মখন ভাত্র এগান্যা ফছয তখন দথন্কই ধফধফধ ব্লন্গ 

দরখাধরধখ শুরু কন্যন। তাধরফানন্দয বীধতপ্রদ্ন, অতযাচায, অনযান্য়য ধফরুন্ে ভারারা ইউূপজাই দাচ্চায ন্য় 

ন্ঠন। নাযী ধক্ষায অধধকায যক্ষায এন্ন ঘটনা ধফন্শ্বয ধফধবন্ন প্রান্ন্তয ভানফ ভাজন্ক আন্রাধেত কন্যধছর।  
 

      ভারারা ইউূপজাইন্য়য আত্মজীফনীভূরক ফই ‘The Girl Who Stood Up for Education and 

Was Shot by the Taliban’ (2014), Great Britain: Weidenfeld & Nicolson এফং ‘I am 

Malala: How one Girl Stood Up for Education and Changed The World’ (2015), 

London: Orion ধফন্ল উন্ল্লখন্মাগয। ভারারা ইউূপজাইন্য়য নাযী ধক্ষায অধধকায যক্ষায আন্দারন রোই 

ংগ্রাভ জীফন্নয ঘটনা এখান্ন ফধণ্ত ন্য়ন্ছ। ফইধট জাতীয়  আন্তজ্াধতক স্তন্য একাধধক ম্মান্ন ুযস্কান্য বূধলত 

ন্য়ন্ছ। ভারারায ধচন্তাবাফনা ধফন্শ্বয ধফধবন্ন প্রান্ন্তয ধফধষ্ট ফযধিগণন্ক আন্রাধেত কন্য। ভান্জয ধফধবন্ন স্তন্যয 

দভন্য়ন্দয ধক্ষায ধফধবন্ন প্রধতফন্ধকতান্ক দূন্য ধযন্য় দযন্খ ধফদযারয়ভুখী য়ায দক্ষন্ত্র ফইধট অনুন্প্রযণা  

উৎান্য িায ঘটায়। অনুন্প্রধযত কন্য রোই ংগ্রান্ভয ভধয ধদন্য় ধনন্জন্দয অধধকায ধকবান্ফ যক্ষা কযা ম্ভফ। 
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ধকন্তু দুব্াগযজনক ঘটনা াধকস্তান্নয ‘The All Pakistan Private School Federation’ ভারারায এই 

ফইধটন্ক ধনধলে ফন্র দঘালণা কন্য। দঘালণাকাযীন্দয কান্ছ ভন্ন ন্য়ন্ছ এই ফই াধকস্তান এফং ইরাভ ধফন্যাধী। 

দই ন্ঙ্গ ফইধটন্ক ১,৫২,০০০ধট প্রধতিান্ন ধনধলে ফন্র দঘালণা কযা য়।  
 

     ৃধথফীয প্রধতধট যান্ে াভধগ্রক উন্নয়ন  ধফকান্ ধশুয এফং নাযীয ধক্ষায খুফই প্রন্য়াজন। ধক্ষায অবফতধনক 

 ফাধযতাভূরক ধক্ষায অধধকায আইন আজ ভগ্র ধফন্শ্বয প্রধতধট যান্ে ফাস্তফাধয়ত কযা ম্ভফয য়ধন। স্বাভী 

ধফন্ফকানদ-এয ধচন্তাবাফনান্ক স্মযণ কন্য ফরা মায় দম, একধট াধখ দমভন একধট ডানায় বয কন্য উেন্ত ান্যনা 

দতভনই ভাজ শুধুভাত্র ুরুন্লয দ্বাযা অগ্রগধতয চযভ ধখন্য দৌাঁছান্ত ান্য না। নাযী  ুরুল র ভান্জয দুইধট 

ডানা। ভাজ তথা জাধতয উন্নয়ন্নয জনয উবন্য়য ধক্ষা বীলণবান্ফ প্রন্য়াজন। আজন্ক মাযা ধশু তাযাই আগাভী 

ধদন্নয দ  দদন্য দাধয়ত্ব দনন্ফ। ভাজগঠন্ন ধফন্ল বূধভকা গ্রণ কযন্ফ। তাই ধশুন্ক ধঠকবান্ফ ধক্ষা ধদন্ত 

ন্ফ। ধশু প্রথভ ধক্ষা গ্রণ কন্য তায ভান্য়য কান্ছ। আয তাই ভা ধধক্ষত না ন্র ন্তান্নয স্বাস্থযযক্ষা  ুধক্ষা 

দকানটাই ম্ভফয য় না। তাই ফন্চন্য় প্রন্য়াজন নাযী ধক্ষা মা প্রধতধট যান্েয উন্নয়ন  ধফকান্ অতযন্ত 

গুরুত্বূণ্। ূন্ফ্াি ম্ান্রাচনা  ধফন্েলন্ণ রক্ষয কযা মায়, ভারারা ইউূপজাই ধফন্শ্বয ধফন্ল ছয়ধট যান্ে নাযী 

ধক্ষায প্রায  ধফকান্ প্রংনীয় উন্দযাগ গ্রণ কন্য চন্রন্ছ ফহুভুখী কভ্ূচীয ভাধযন্ভ।  
 

উংায: ধফন্শ্বয ধফধবন্ন প্রান্ন্তয একধদন্ক ধশু াচায, ধশু শ্রভ, ধনম্াতন, অতযাচায অনযধদন্ক কনযাভ্রূণ তযা, 

নাযী াচায, ফারয ধফফা, কুংস্কায, ধরঙ্গবফলভয, তাধরফানী পন্তায়া, ধফধবন্ন ধন্ভ্য দভৌরফাদী  ধভ্গুরুন্দয 

অবফজ্ঞাধনক ধচন্তা দচতনায ধফন্যাধীতায কাযন্ণ ধশু  নাযীয ধক্ষায অধধকায ফাযফায রধিত ন্য় চন্রন্ছ। 

ন্ফ্াধয এই ধাযা আজ ফভান ধফন্শ্বয প্রধতধট দদন্ কভ ধকংফা দফধ ান্য। ধফন্শ্বয এন্ন দপ্রক্ষান্ট ভারারা 

ইউূপজাই অধযীভ  অক্লান্ত প্রন্চষ্টা চাধরন্য় মান্েন এফং ভগ্র ৃধথফীন্ত নাযী ধক্ষায প্রান্য স্ব-কৃধতন্ত্বয 

স্বাক্ষয দযন্খ এধগন্য় চন্রন্ছন। ভারারা তায জন্মস্থান াধকস্তান্ন নাযী ধক্ষায অধধকায যক্ষায জনয তাধরফানন্দয 

পন্তায়ায ধফরুন্ে প্রধতফাদ কন্যন্ছন এফং দই ধাযা ধফন্শ্বয ধফধবন্ন দদন্ প্রাধযত কন্য চন্রন্ছন। ভানফাধধকায 

যক্ষায় ভারারায বূধভকা ধফন্লবান্ফ উন্ল্লখন্মাগয এফং তাৎম্ূণ্ আন্তজ্াধতক দপ্রক্ষান্ট। প্রদত্ত গন্ফলণা ধনফন্ন্ধয 

ম্ান্রাচনায় রধক্ষত য় ভারারা ইউূপজাই নাযীয ধক্ষায অধধকায যক্ষায দক্ষন্ত্র একাধধক প্রধতফন্ধকতান্ক দূন্য 

ধযন্য় ধনন্জয ধক্ষায অধধকায দমভন যক্ষা কন্যন্ছন দতভধন ৃধথফী ফযাী নাযী ধক্ষায অধধকান্যয ফাস্তফ প্রায  

ধফকান্ ধনন্জন্ক ধনন্য়াধজত কন্যন্ছন। ভানফাধধকায  ধক্ষায অধধকায আন্দারন্নয ইধতা ুদীঘ্। ৃধথফীয 

প্রধতধট প্রান্ন্ত ফহু ফযধিফগ্ এই আন্দারন্ন াধভর ন্য়ন্ছন। ধফন্শ্বয প্রধতধট যান্েয প্রন্তযক নাগধযকন্দয জন্ত 

ুধনধদ্ষ্ট াংধফধাধনক অধধকায যন্য়ন্ছ। প্রন্তযকধট ভানুল তাাঁয স্বাধীন ধচন্তা দচতনায় ফাাঁচন্ফ। গণতাধিক অধধকায 

কন্রই ফধকছুয ভান অধধকায ান্ফ। ভগ্র ৃধথফী জুন্ে নাযীয অধধকায  নাযী ধক্ষায অধধকায অজ্ন্নয জনয 

রোই ংগ্রাভ আন্দারন্ন একাধধক ফযধিফগ্ াধভর ন্য়ন্ছন। ধকন্তু ভারারা তান্দয দথন্ক ফযধতক্রভী ফযধিত্ব। 

ভারারা ইউূপজাইন্ক তায কভ্জীফন  নাযীয অধধকায আন্দারন্নয জনয ধফধবন্ন প্রধতিান, ংস্থা দথন্ক একাধধক 

ুযস্কায  ম্মান্ন ম্মাধনত, উৎাধত কযা ন্য়ন্ছ। প্রায় ৪৫ধটয দফধ ুযস্কায  ম্মান্ন বূধলত ন ভারারা। 

দনান্ফর কধভধট ‘দনান্ফর াধন্ত ুযস্কায-২০১৪’ দমৌথবান্ফ উভান্দন্য দুই কৃধত ফযধি বকরা তযাধথ্ (বাযত) 

 ভারারা ইউূপজাই (াধকস্তান) এয নাভ দঘালণা কন্যন। ধযন্ন্ল াধফ্ক ম্ান্রাচনায ধনধযন্খ স্বীকায 

কযন্তই য় জাতীয়  আন্তজ্াধতক দপ্রক্ষান্ট ধক্ষায অধধকায আন্দারন্ন, নাযী ধক্ষায প্রায  ধফকান্ ভারারা 

ইউূপজাইন্য়য ধফশ্বফযাী ফহুভুখী কভ্ূচী, উন্দযাগ এফং অফদান ধফন্লবান্ফ উন্ল্লখন্মাগয  গুরুত্বূণ্। ভারারা 

এত অল্প ফয়ন্  ভন্য় ধতধন দম কভ্কান্ণ্ড ধনন্জন্ক মুি কন্যন্ছন তা ৃধথফীয ধফধবন্ন স্তন্যয গণযভানয ফযধি 

প্রংধত কন্যন্ছন, উৎাধত কন্যন্ছন। দই ন্ঙ্গ কন্রই আাফাদী আগাভী ধদন্ন ভারারা ইউূপজাই নাযীয 

অধধকায  নাযীয ধক্ষায অধধকায অজ্ন্নয আন্দারন্ন অধধকতয ন্চষ্ট ন্ফন এফং একাধধক কভ্কান্ণ্ড ৃধথফী 
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ফযাী কভ্ূচী দনন্ফন মায দ্বাযা যধক্ষত ন্ফ ভানফাধধকায, নাযীয অধধকায; দইন্ঙ্গ যধক্ষত ন্ফ নাযীয ধক্ষায 

অধধকায।  
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