
িশ র কােঁধ বইেয়র বাঝা। ছিব: সংগৃহীত

উেপি ত আদালেতর রায়

িশ র কাঁেধ বইেয়র বাঝা কমেছ না
ব াকরণসহ ১০-১১িট বই * ি তীয় দফা আদালত অবমাননার মামলা * িক ডারগােটন আেদশ
মােন না : াথিমক ও গণিশ া সিচব

কাশ : ১৯ এি ল ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

সরকার ধােনর িনেদশনা ও আদালেতর রােয়র পরও িশ েদর পাঠ বইেয়র সংখ া কমেছ না। বরং সরকার
অ েমািদত বই ছাড়া হেরক রকেমর বই িশ পাঠ ভু  করেছ এক ণীর িশ া িত ান।

এর ফেল িশ রা  বইেয়র ভাির ব াগ বহন করেত বাধ  হে ।  অথচ িশ েদর বইেয়র বাঝা কমােত
ধানম ী শখ হািসনার িনেদশনা আেছ। এ ব াপাের হাইেকােটরও একিট রায় আেছ।

আড়াই বছর আেগ এ রায় িদেয় একিট আইন ণয়েনর িনেদশনা িদেয়িছেলন হাইেকাট। িক  বা েব
জাতীয় পাঠ পু ক বােডর (এনিসিটিব) বইেয়র ‘আকার’ ছাট ও -একিট অিফস আেদশ ছাড়া আর িকছু
হয়িন। সংি  সেূ  এসব তথ  জানা গেছ।

এ সে  জানেত চাইেল াথিমক ও গণিশ া সিচব আকরাম-আল- হােসন যগুা রেক বেলন, আমােদর
কািশত বইেয়র আকার ও ওজন খুবই কম। সরকাির কােনা াথিমক িবদ ালেয় এনিসিটিব কািশত

বইেয়র অিতির  পড়ােনা হয় না। এর সে  খাতা থােক। সব িমিলেয় থম ণীর বইেয়র ওজন হয়েতা

  মসুতাক আহমদ
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এক কিজও হেব না।

তেব এটা িঠক, িকছু িক ডারগােটন অযািচত বই পাঠ ভু  কের। ব ােঙর ছাতার মেতা গিজেয় ওঠা ওইসব
িত ান াথিমক ও গণিশ া ম ণালেয়র আেদশ মােন না। িতিন আরও বেলন, তার যাগদােনর পর

অিতির  বই সং া  আইন তিরর ব াপাের আদালেতর কােনা িনেদশনা তার নজের পেড়িন। এ ব াপাের
আদালেতর িনেদশনা পেল কেঠার ব ব া নয়া হেব।

সেরজিমন দখা  গেছ,  িবিভ  বসরকাির কাশনা িত ােনর কািশত বাহাির নােমর চটকদার বই
িশ পাঠ ভু  করা হেয়েছ। িতিট বইেয়র দাম আবার চড়া। কােনা কােনা ে  ২০-২৫ পৃ ার বইেয়র
দাম ৪০০-৫০০ টাকা। থম ণীেত সরকােরর প  থেক বাংলা, ইংেরিজ ও গিণেতর ওপর মা  িতনিট
বই দয়া হয়। িক  এর বাইের কােনা কােনা িত ােন ১০িট পয  পাঠ বই তািলকাভু  করা হেয়েছ।

িমরপুেরর মিনপুের িকং ক পািটিসেপটির হাই লু অ া ড কেলজ িগেয় িশ েদর িপেঠ বইেয়র বাঝা দখা
যায়। িবিভ  ণীর তুলনায় নাসাির ও কিজ েরর িশ েদরই বাড়িত বই বিশ। এর মেধ  নাসাির ােস
১০িট বই িকনেত বাধ  করা হেয়েছ।  এর মেধ  আেছ-  িশ েদর বাংলা পড়া,  লখা শখা,  ছড়া  বই,
ইংিলশ, অ র চনা, ইংেরিজ ামার, সংখ া িশ া, অ , ছিব আঁকা ও আরিব িশ া।

কিজেত দয়া হেয়েছ- আমার সাথী বাংলা বই, এেসা লখা িশিখ, ইংেরিজ ামার, মাই িপকচার ওয়াড,
মজার পড়া,  অ  শখা, পিরেবশ পিরিচিত নিতক িশ া,  এেসা রং িনেয় খলা কির, আদশ িহ  ধম
িশ া।

এর মেধ  থম ণীেত ইংেরিজ ামার, বাংলােদশ ও িব পিরচয়, ইসলাম ও নিতক িশ া, সাধারণ
ান, আদশ িহ  িশ া ও িবদ া িঁড় ছিব আঁকা।  উেঠেছ নাসাির, িশ  ও থম ণীেত ামার বা

ব াকরণ পড়ােনা কতটা জ ির। এভােব অ সব ণীেতও যু  হেয়েছ অিতির  বই।

ধানমি র ট ানাির মােড় সবজু-সখা িক ডারগােটন েুল িগেয় দখা যায়, ততৃীয় ণীেত অিতির  িতনিট
বই পাঠ  করা হেয়েছ। এ েলা হল- বাংলা ব াকরণ, ইংেরিজ ামার ও ইং। এ ছাড়া িনিদ  িত ােনর
গাইড িকনেত বাধ  করা হেয়েছ। এ ব াপাের াথিমক িশ া অিধদফতেরর (িডিপই) দািয় া  কউই
কথা বলেত রািজ হনিন।

নাম কাশ না কের শীষ ’জন কমকতা বেলন, তারা দািয়ে  নতনু আসায় িবষয়িট অবগত নন। তেব
তারা বেলন, সরকাির াথিমক িবদ ালেয় অিতির  বই পাঠ ভু  করা হয় না। যসব িত ান এটা কের
স েলার  বিশরভাগ  বসরকাির  লু  ও  কেলজ।  এ েলা  িশ া  ম ণালেয়র  অধীন  িশ া িত ান।

সেরজিমন অব  এ দািবর সত তাও িমেলেছ।

িমরপুেরর মিনপুর লু  অ া ড কেলেজ িগেয় দখা  যায়,  থম ণী  থেক প ম ণীর িশ াথীেদর
বাড়িত বই দয়া হেয়েছ। এর মেধ  চতথু  ণী পয  বাড়িত িতনিট কের বই পাঠ ভু  করা হেয়েছ।
অিতির  বইেয়র মেধ  আেছ- কাসবকু, বাংলা ব াকরণ, ইংেরিজ ামার ইত ািদ। অথচ এসব ণীর
জ  এ ধরেনর বই সরকার পাঠ ভু  কেরিন।

খাঁজ  িনেয়  জানা  গেছ,  ধু  উি িখত  িত ান েলাই  নয়,  ঢাকাসহ  দেশর  িবিভ  শহর  এমনিক
জলা-উপেজলার েুলও একইভােব অখ াত ও ভুইেফাঁড় িবিভ  িত ােনর ি মােনর বই পাঠ ভু  করা

হেয়েছ। িশ া কমকতােদর চােখর সামেন এসব অপকম করা হেলও তারা কােনা পদে প িনে ন না।

এ ব াপাের মাধ িমক ও উ িশ া অিধদফতেরর (মাউিশ) পিরচালক (মাধ িমক) অধ াপক ড. আব ল
মা ান যগুা রেক বেলন, অিতির  বই পাঠ ভু  না করার ব াপাের এনিসিটিব বছেরর েতই গণমাধ েম
িব ি  কাশ কের সতক কের। িক  এরপরও এ ধরেনর ঘটনা ঘটেছ। এ ে  আইনশৃ লা বািহনীর
কাযকর সহায়তা ছাড়া আদালেতর আেদশ ও সরকাির সা লার বা বায়ন করা স ব নয়।

ঢাকায় অধ য়নরত িশ াথীেদর অিভভাবকেদর সংগঠন অিভভাবক ঐক  ফারােমর সভাপিত িজয়াউল
কিবর লু যগুা রেক বেলন, ধানম ীর িনেদেশর পর এ িবষেয় কােনা পদে প নয়া হে  না। এটা
বে  উ  পযােয়র একিট মিনটিরং কিমিট করা দরকার। আইনজীবী মা দ হােসন দালন যগুা রেক
বেলন, ায় আড়াই বছর আেগ আদালত এ আেদশ দন। িক  তা এখনও বা বায়ন করা হয়িন।
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 
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