
ঝেুল আেছ অেনক কাজ
কািশত: ২৩ - জা য়ারী, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

িশ া ম ণালেয় দশ বছেরর সাফেল র ঝিুড় অেনক বড়
৮ বছের আেলার মখু দেখিন িশ কেদর ত  বতন কাঠােমা
িশ া কম কিমশন হয়িন ৯ বছেরও
িস া  হয়িন এমিপওভুি , কািরগিরর উ  িশ া, ইংিলশ িমিডয়াম, িক ডার গােটন নীিতমালা ও াথিমক সমাপনী পরী ার িবষেয়

িবভাষ বাৈড় ॥ ১০ বছর িশ ার উ য়েন পদে প িনেয় ম ণালয়সহ পুেরা সরকার শংসা ড়ােলও ঝেুল গেছ এ
খােতর জনস ৃ  অেনক পূণ কাজ। আমলাতাি ক জিটলতা থেক িশ া, াথিমক ও গণিশ া ম ণালেয়র
বর হেত না পারা ও কমকতােদর িব  কমকাে- জনস ৃ  কাজ েলা আেলার মখু দখেছ না।  হেলও ৮

বছের আেলার মুখ দেখিন িশ কেদর ত  বতন কাঠােমা, িশ া কমকিমশন আেলার মখু দেখিন ৯ বছেরও।
একই অব া িশ া আইেনরও। ঝুেল আেছ িশ া িত ান এমিপওভিু , পরূণ হে  না লাখ লাখ কািরগির িশ াথীর
উ  িশ ার , আটেক আেছ ইংিলশ িমিডয়াম, িক ডার গােটন নীিতমালা, াথিমক সমাপনী পরী ার িস া সহ
অেনক বড় বড় কাজ।

ই ময়ােদ িশ ায় বাংলােদেশর অজন য কান সরকােরর ময়ােদর চেয় বিশ। বাংলােদেশর িশ ার অজন
িবশ^ব াপী শংিসত হে । িশ ায় নারী-পু েষর সমতা, ায় সব িশ র িবদ ালেয় ভিত, াথিমক থেক সব লু
িশ াথীেক িবনামূেল র পাঠ  বই দয়ার ঘটনােক রাল মেডল িহেসেব শংিসত হে  আ জািতক মহেল। আেছ
আরও ব  অজন।

িক  আমলাতাি ক জিটলতা, অসাধু কমকতােদর তৎপরতার িবপরীেত সরকােরর কেঠার অব েনর অভােব বছেরর
পর বছর ধের ঝুেল আেছ বড় কাজ েলা। কােজর য িবশাল বাঝা ফাইলব ী হেয় আেছ তা কেব আেলার মখু
দখেব তা জােন না কউ। আেদৗ ঝুেল থাকা জনস ৃ  কাজ েলা বা বায়ন হেব িকনা তার উ রও িমলেছ না।

এবার ই ম ণালেয়র নতনু ম ী, িতম ী ও উপম ীর িদেক তািকেয় িশ া সংি রা।

কেব হেব িশ া আইন ॥ ায় ১০ বছর আেগ ণীত জাতীয় িশ ানীিত বা বায়ন করার কথা িছল ২০১৮ সােলর
মেধ । িক  ২০১৯ সােল এেসও িশ ানীিতর অিধকাংশ িবষয়ই বা বায়ন হয়িন। কবল তাই নয়, নীিত বা বায়ন
করেত য িবষয়িট সবেচেয় জ রী সই িশ া আইনও ঝেুল আেছ বছেরর পর বছর ধের। অথচ িশ ানীিত বা বায়ন
করেতই সখােন িশ া  আইেনর কথা বলা আেছ। কখনও নাট গাইড, কখনও কািচং  স টার, কখনও িশ া
বািণেজ  যু  অ  কান গা ীর কারেণ আটেক যাে  িশ া আইেনর কাজ।

গত সরকােরর শষ িতন বছের াথিমক িশ া অ ম িণ পয  উ ীত করার উেদ াগ িনেয়িছল িশ া ম ণালয় এবং
াথিমক  ও  গণিশ া  ম ণালয়।  তেব  ই  ম ণালেয়র  কােজর  সম েয়র  অভােব  উেদ াগ  বা বায়ন  হয়িন।

িশ ানীিতর পরই িশ া আইন িনেয় কাজ  কেরিছল িশ া ম ণালয়। ৭ বছর আেগ এক বছেরই বশ অ গিত
এেসিছল। িশ া আইেনর থম খসড়া তির করা হেয়িছল ২০১২ সােল। পের নানা িবষয় সংেযাজন-িবেয়াজন কের
জনমত যাচাইেয়র জ  ২০১৩ সােল খসড়া কাশ করা হেয়িছল ম ণালেয়র ওেয়বসাইেট।
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এরপর তা মি সভায় উপ াপন করা হেল িবিভ  পযেব ণ িদেয় সিট ফরত পাঠােনা হয়। মি সভার িস াে র
আেলােক এ পয  িতনবার আইেনর খসড়ািট ফরত পািঠেয়েছ মি পিরষদ িবভাগ। এরপর িশ া ম ণালেয়  হয়
নাট গাইড ব বসায়ীেদর তি র, আে ালেনর মিক। কািচং ব বসায়ীরাও সি য় হয়। িশ া আইনেক বল কের

অবাধ বািণজ  করার আশায় িতবাদ কমসূচীও চািলেয় যেত থােক। িশ ানীিতর পর আজ ায় ১০ বছর হেত
চলেলও আইন করেত পােরিন ম ণালয়।

িশ ানীিত ণয়ন কিমিটর সদ  সিচব িশ ািবদ অধ াপক ড. শখ ইকরামূল কিবর বলিছেলন, নীিতেতই বলা
আেছ িশ া আইেনর কথা। এিট না করেত পারেলও িশ ানীিত বা বায়ন হেব না। অেনক সময় চেল গেছ। িশ ায়
আমােদর অেনক অজন আেছ। তেব এটা না করেত পারেল আমােদর িশ ানীিত পূণা  বা বায়ন হেব না। আমােদর

ধানম ী এ িশ ার িবষেয় খুবই সজাগ। নতুন ম ী এেসেছন, িতিন িন ই এ িবষেয় নজর দেবন।

িশ া কমকিমশেনর খবর নই, িবক  িনেয়ও স ট ॥ জাতীয় িশ ানীিতর পািরশ, িশ ািবদ ও িশ কেদর দািব
সেত ও  শষ  পয  ঝুেলই  গেছ  িশ ক  িনেয়ােগ  ব  তীি ত  িশ া  কমকিমশন  গঠেনর  ি য়া।  জাতীয়
িশ ানীিত এবং িশ া সংি  িবেশষ েদর দীঘিদেনর এই দািব বা বায়ন ি য়া ায় চড়ূা  হওয়ার পরও বছেরর
পর বছর ধের এ সং া  সকল কাজ ব  হেয় আেছ। এমনিক কিমশন গঠেনর িবষেয় সিচব কিমিটর অ েমাদেনর
পরও চেল গেছ ৫ বছর। কিমশন গঠেনর কাজ আগােনার পিরবেত এখন বসরকারী িশ ক িনব ন পরী া িনেয়
য ি য়ায় িনেয়াগ হে  তা িনেয়ও বেধেছ জিটলতা।

জাতীয় িশ ক িনব ন ও ত য়ন কতৃপে র (এনিটআরিসএ) অধীেন িনেয়ােগর কথা বলা হেলও িদেনর পর িদন
অেপ া করেছন আেবদনকারীরা। কাথায়, কীভােব, কেব আসেল িনেয়াগ হে  তা িনেয়ই উঠেছ । আবার
িবব নকারী ওই িত ানিটর কমকতােদর িব ে  িবিভ  সময় শত শত সনদ জািলয়ািতর তথ  বিরেয় আসায়
িনেয়ােগর তা িনেয়ই সি হান সারােদেশর লাখ লাখ আেবদনকারী। অথচ িশ ানীিতেতই বলা হেয়েছ, িশ ক
িনেয়ােগ হেব আলাদা কমকিমশন। য কিমশন গঠেনর পরই এনিটআরিসএ িবলু  করেত হেব।

িশ ানীিতর পািরশ অ সাের কিমশন গঠেনর ি য়া   করার পর ঝুেল যাওয়ায় উি  িশ ানীিত ণয়ন
কিমিটর সদ  ও িশ ািবদরা। ু  িশ ক সংগঠেনর নতারাও। কিমশন গঠেনর সে  স ৃ  কমকতােদর সে
কথা বেল জানা গেছ, িশ ািবদেদর পািরশ মেনই ত কাজ শষ করার পে  অব ান িনেয়িছল সরকার। স
অ সাের ২০১২ সােলর ১৬ অে াবর িশ ক িনেয়ােগ পৃথক কমকিমশন গঠেন জন শাসন ম ণালেয়র াব
অ েমাদন  কের  সরকােরর  সিচব  কিমিট।  কিমিট  একই  সে  সিদন  িশ া  কমকিমশন গঠেনর  সারসংে প
যাচাই-বাছাই কের মতামত দয়ার জ  আইন ম ণালেয়ও পািঠেয়িছল। িক  সই পয ই। িকছু আমলার ফাইল
চালাচািলর মেধ ই এখন আটেক আেছ ব  তীি ক িশ া কমকিমশন গঠন ি য়া।

অথচ সব খােতর িনেয়াগ সরকারী কমকিমশন (িপএসিস) দখােশানা করায় স ট বােধ িনেয়ােগ। ২০১০ সােল
ধানম ী শখ হািসনার সে  সিচবেদর সভায় িশ া খােত পথৃক কমকিমশন গঠেনর িস া  নয়া হেয়িছল। এখন

পয  কিমশেনর কােজর অ গিত দৃ মান না হওয়ায় হতাশ িশ ক, িশ ািবদরা বলেছন, িশ া কিমশন গঠেনর
খবর েন সকেলর মেন আশার স ার হেয়িছল। িক  কায ম থমেক যাওয়ায় িশ ক সমাজ হতাশ।

িবষয়িটেত হতাশ িশ ানীিত ণয়ন কিমিটর সদ  সিচব িশ ািবদ অধ াপক ড. শখ ইকরামলু  কিবর। িতিন
বলিছেলন, িশ ার উ য়েন সবার আেগ দরকার দ  ও যাগ  িশ ক। দরকার  িনেয়াগ। এ জ  িশ ানীিতেতই
বলা হেয়িছল, িশ ক িনেয়ােগ হেব আলাদা কমকিমশন। য কিমশন গঠেনর পরই এনিটআরিসএ িবলু  করেত
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হেব। িক  কিমশনেতা হয়িন।

এনিটআরিসএ িবলু  হয়িন, একটু প িত পাে  যভােব িনেয়াগ হে  তােত লাভ হে  না। তাই আমার আ ান
থাকেব িশ া কমকিমশন গঠেন িশ া ম ণালয় পদে প নেব। জাতীয় িশ ানীিত ণয়ন কিমিট ও িশ া আইন

ণয়ন কিমিটর সদ  অধ  কাজী ফা ক আহেমদ বলিছেলন, জাতীয় িশ ানীিতেত আমরা একিট সমি ত িশ া
আইেনর কথা বেলিছলাম। তেব তা করেত হেব চিলত আইন েলার সে  স িত রেখ। সব িকছু সমাধান কের খুব
কম সমেয়ই খসড়ািট চড়ূা  করা স ব। এ জ  সরকার বা িশ া ম ণালেয়র সিদ াটাই সবেচেয় জ রী।

িশ া িত ান এমিপওভুি  কেব ॥ িশ া খােতর কাি ত িবষয় নতনু এমিপওভিু  বছেরর পর বছর ধের অেপ া
কেরও হে  না। ২০০৮ সােল মহােজাট সরকার মতায় আসার পর মা  একধােপ এক হাজার ৬০০ িশ া িত ান
এমিপওভু  করা হেয়িছল। িক  তারপরই আটেক যায় ি য়া। খাদ সরকারদলীয় সংসদ সদ রা ব বার এ
িবষয়িট জাতীয় সংসেদ তুলেলও ফল হয়িন। তারা সংসেদ ব বার বেলেছন, িত ান এমিপওভু  করা না হওয়ায়
িনবাচনী এলাকার সাধারণ মা ষ সরকােরর ওপর আ া হািরেয় ফলেছন িদন িদন। িতবাদ বােজট ঘাষণার আেগ
িবিভ  এলাকায় দািব ওঠার াপেট সাংসদরা সংসদ অিধেবশেন িশ া িত ান এমিপওভিু র জ  অধ বরা
চান, িক  এখন পয  সরকােরর কান পযায় থেকই ইিতবাচক সারা মেলিন। িতিদনই সংসদ সদ রা অথ
ম ণালয় ও িশ া ম ণালেয় িগেয় একই দািব তেুলেছন। বলেছন িনবাচনী িত িত পূরণ না হওয়ায় জনমেন
অসে ােষর কথাও। তেব তােদর অেপ ােতই থাকেত হে  আজও।

৮ বছেরও হয়িন িশ কেদর ত

বতন কাঠােমা ॥  ২০০৮ সােল মহােজাট  সরকােরর িনবাচনী িত িত িছল দেশর াথিমক িবদ ালয় থেক
িব িবদ ালয় পয  িশ কেদর জ  আলাদা বতন কাঠােমা ণয়ন করা। ২০১১ সােল িশ া ম ণালয় এ-সং া
কিমিটও গঠন কের। কিমিটর থম বঠেকর পর পার হেয় গেছ ৮ বছর। অজন  একিট বঠকই। এরই মেধ  নতুন
বতন ল হেয়েছ। েল বতন ও মজাদা অবনমেনর ঘটনা িনেয় সৃ  অসে াষও রেয়ই গেছ অেনেক ে ।

সংকট িনরসেন িশ করা আলাদা বতন কাঠােমার দািব তেুলেছন। দািব তেুলেছন আরও বশ িকছু িবষেয়।

াথিমক  সমাপনী  পরী া  িনেয়  অসে াষ  রেয়ই  গেছ  ॥  প ম  ণীর াথিমক  িশ া  সমাপনী  পরী া  িনেয়
অিভভাবকেদর অসে াষ সবেচেয় বিশ। এর সে  যু  হেয়েছ এ পরী ার িবষেয় গত কেয়ক বছের াথিমক ও
গণিশ া ম ণালেয়র িভ  িভ  অব ান। আেছ াথিমক িশ া অ ম ণীেত উ ীত করা িনেয়ও জিটলতা। আেগর

াথিমক ও গণিশ া ম ী মা ািফজুর রহমান বারবারই বেলেছন, পরী া থাকেব না। িতিনও সটাই চান। তেব
পরী াও রেয় গেছ। িতিন শষ পয  বেলেছন, মি পিরষদ যতিদন পরী া বািতেলর কথা না বলেব ততিদন চলেব
পরী া।

িশ , অিভভাবক ও িশ ািবদরা অিধকাংশই চান িশ েদর ওপর থেক এ পরী ার বাঝা নামােনা হাক। আবার
িশ া নীিতেতও বলা আেছ অ ম ণীেত এমন পাবিলক পরী া কথা। অ ম ণী পয  াথিমক িশ া িনেয় সই
েরর পরী া  নয়ারও কথা বলা আেছ। প ম ণীেত ানীয়ভােব পরী া নয়া  যেত পাের বেল বলা আেছ

নীিতেত। এিদেক ব বার অিভেযাগ উেঠেছ, াথিমক িশ া অ ম ণীেত উ ীত করা িনেয় জিটলতা কাটেছ না ই
ম ণালেয়র কােজর সম য় না থাকার কারেণ।

ইংেরজী িমিডয়াম লু নীিতমালা ও িনব ন ফাইল ব ী ॥ উ  আদালেতর িনেদশনার পর ৬ বছর চেল গেলও
ইংেরজী মাধ েমর লু পিরচালনায় নীিতমালা ণয়ন করেত পােরিন িশ া এবং াথিমক ও গণিশ া ম ণালয়।
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িকছৃু আমলার উে মূলক গািফলিত এবং ইংেরজী মাধ েমর েুলর কতাব ি েদর তি েরর জােরই এই কায ম
ঝেুল রেয়েছ বেল অিভেযাগ উেঠেছ। অথচ নীিতমালা ণয়েনর নােম সভা, কমশালা এই ধরেনর কােজ িনয়িমত
মাটা অংেকর অথও ব য় হে ।

নীিতমালা না থাকায় িশ াথীেদর উ -মতবােদ উ ু  করা, ইে মেতা িটউশন িফ আদায়, অ েমাদনহীন পাঠ সূচী
পাঠদান, জাতীয় িদবস পালন না করা ও জাতীয় স ীেতর িত অব া করাসহ নানা  ধরেনর িবশৃ ল  অব ায়
পিরচািলত হে  ইংেরজী মাধ েমর লু েলা। কাযত এই ধরেনর িশ া িত ােনর ওপর সরকােরর কান িনয় ণই
নই।

‘জাতীয়  িশ ানীিত-২০১০’  ণয়ন  কিমিটর  সদ  সিচব  ও  জাতীয়  িশ া  ব ব াপনা  একােডিমর  সােবক
মহাপিরচালক অধ াপক শখ ইকরামলু কিবর বলিছেলন, িশ ানীিতর একিট ধান উে  িছল িকনডারগােটন
থেক ইউিনভািসিট পয  সব ধরেনর িশ া িত ানেক অব ই িনবি ত হেত হেব। িক  ইংেরজী মাধ ম েুলর

ে  সটা আমরা বা বায়ন করেত পািরিন। এমনিক িশ া আইনও করা হেলা এখন পয । যভােবই হাক এটা
বারবার আটেক যাে । এভােব চলেত থাকেল িশ ানীিত ণয়েনর উে  সফল হেব না।

জানা গেছ, িনব নহীন ইংিলশ িমিডয়াম েুলর তািলকা এবং এ সং া  তথ -উপা  িশ া বােডর কােছও নই।
ম ণালয় ও িশ া অিধদফতেরর কতৃপ ও এ স েক তমন িকছু জােন না। অ িদেক িশ া িব ােরর নােম এসব

িত ান বপেরায়া িশ া বািণেজ  িল  এবং িশ ােক বািণিজ ক পেণ  পিরণত করেছ।

িক ডার গােটন লু নীিতমালা ও িনব েনও সংকট ॥ িক ডার গােটন লু নীিতমালা কাযকর ও িনব েনর কাজ ঝুেল
আেছ ৭ বছর ধের। ২০১১ সােল একিট নীিতমালা কের িনব েনর িনেদশ দয়া হেলও াথিমক ও গণিশ া
ম ণালেয়র গািফলিতর কারেণ এখন পয  তােত কউ সাড়া িদে  না। একিট নীিতমালা ঘাষণা কেরই বেস আেছ
ম ণালয়। তা কাযকর করার পিরবেত বরং িনব নহীন িত ান েলার দািব বা বায়ন করেত িদেয় নীিতমালায়
সংেশাধনী আনা িনেয়ই কমকতারা ব । ফেল অ েমাদন ছাড়াই ব ােঙর ছাতার মেতা গেড় ওঠা নাসাির, ি পােরটির
ও  িক ডার গােটন  িশ া  িত ােনর কায ম চলেছ। এিদেক  নীিতমালা  বা ায়ােনর পিরবেত  স িত  িবব ন
জিটলতা িনরসেন করণীয় িনধারেণ টা েফাস গঠন কেরেছ ম ণালয়। িবভাগীয়, জলা এবং উপেজলা পযােয় িতন
ধরেনর টা েফাস কিমিট গঠন কের আেদশ জাির কেরেছ াথিমক ও গণিশ া ম ণালয়।

ম ণালেয়র কমকতারা বলেছন, নাসাির, ি পােরটির ও িক ডার গােটন েলােক িনব েনর আওতায় আনেত ২০১১
সােল াথিমক ও গণিশ া ম ণালয় বসরকারী াথিমক িবদ ালয় িনব ন িবিধমালা জাির করেলও এখন পয
তােত সাড়া মেলিন। অিধকাংশ নাসাির, ি পােরটির ও িক ডার গােটন সরকােরর িনব েনর আওতায় আেসিন।
দেশ কত েলা িক ডার গােটন রেয়েছ তার সিঠক তথ ও সরকােরর কােছ নই। এমন এক অব ান ম ণালয়

টা েফাস গঠন করা হয়। তেব টা েফাস গঠন করার পেরও নই কােজ অ গিত।

লাখ লাখ কািরগির িশ াথীেদর উ  িশ ার  পূরণ কেব ॥ িশ া ম ণালেয়র উদাসীনতা আর েকৗশল ও যিু
িব িবদ ালয় েলার অসহেযািগতায় পূরণ হে  না দেশর লাখ লাখ কািরগির িডে ামাধারী িশ াথীেদর উ  িশ ার

। উ  িশ ার েযাগ দয়ার িবষেয় িশ া ম ণালেয়র িনেদশ দীঘ সােড় পাঁচ বছেরও বা বায়ন কেরিন দেশর
কান েকৗশল ও যিু  িব িবদ ালয়। িশ া ম ণালয়ও এ িনেয় কাযকর কান পদে প িনে  না। ম ণালেয়র

সংি  শাখার কমকতােদর সে  কথা বেল জানা গল তােদর অিধকাংশই জােনন না ম ণালয় থেক িশ াথীেদর
জ  এ ধরেনর িনেদশ দয়া হেয়িছল। কান কান কমকতরা অব  বেলেছন, জাতীয় িবেশষ  কিমিটর পিরশ
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অ সাের উেদ াগ িনেলও তােত িব িবদ ালেয়র সহেযািগতা পাওয়া যায়িন। তােদর অসহেযািগতার কারেণই ব
হেয় আেছ কাজ।

কািরগির  িশ ার  এই দািব  বা বায়ন আে ালেনর সে  সব  সময় িছেলন বাংলােদশ  কািরগির  িশ ক  সিমিত
ফডােরশেন  সভাপিত  ও  ামলী  আইিডয়াল  পিলেটকিনক  ইনি িটউেটর  অধ  এম  এ  সা ার।  সািবক

পিরি িতেত হতাশা কাশ কের িতিন জনক েক বেলন, ব  বছেরর দািব অ যায়ী এই উেদ াগ িনেয়িছল সরকার।
িক  তাও বা বায়ন হেব বেল মেন হে  না। িবষয়িটেত িতিন অিবলে  িশ া ম ীর হ ে প কামনা কেরেছন।
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