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বদলে যালে শিক্ষাক্রম 

পাঠ্যসূশি হলে আধুশিক, যুলগাপলযাগী পাল্টালে শিলেবাি, বই 

 

প্রাক-প্রাথশমক থথলক দ্বাদি থেশি পয যন্ত বদলে যালে জাতীয় শিক্ষাক্রম। যুলগর িলে িেশত থরলে এই পশরবতযি হলে িাত বছর পর। 

আধুশিক ও যুলগাপলযাগী হলে প্রাথশমক ও মাধ্যশমক স্তলরর পাঠ্যসূশি। পালল্ট যালে শিলেবাি ও বই। প্রাথশমক থথলক উচ্চমাধ্যশমক 

পয যন্ত পশরবতযি করা হলে শবশিন্ন শবষলয়র পাঠ্যক্রম। প্রথম ধালপ ২০২১ িালের জানুয়াশরলতই প্রথম ও ষষ্ঠ থেশির শিক্ষাথীরা হালত 

পালব িব শবষলয়র িতুি পাঠ্যক্রলমর বই। ধালপ ধালপ িব থেশির ছাত্রছাত্রীই িতুি পাঠ্যক্রলমর থেো পালব। কলম যালব থবি শকছু 

শবষলয়র পাঠ্যবইলয়র থেক্সে ও কিলেক্সে। িতুি শকছু যুক্ত হলব আবার। শিক্ষাক্রম বদোলিার পুলরা কাজটি থিষ হলব আগামী এক 

বছলর। ১০ এশপ্রে থথলক শিক্ষাক্রম পশরবতযলির কাজ শুরু কলরলছ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক থবার্ য (এিশিটিশব)।  

 

এিশিটিশব থিয়ারম্যাি অধ্যাপক িারায়ি িন্দ্র িাহা বলেি, 'শিক্ষাক্রম শরশিউলয়র কাজ িেলছ। এরপর শুরু হলব শরশিিি। আগামী 

বছলরর মাঝামাশঝলত িতুি শিক্ষাক্রম চূড়ান্ত করা যালব। তারপর িতুি শিক্ষাক্রম অনুিালর বই থেো হলব। ২০২১ িাে থথলক িতুি 

শিক্ষাক্রলমর পাঠ্যবই হালত থপলত শুরু করলব ছাত্রছাত্রীরা।' 

 

এিশিটিশব সূত্র জািায়, এবার প্রিশেত 'মুেস্থশবদ্যার' পশরবলতয থেো, পড়া, থদো, থিািা ও বোলক িমাি গুরুত্ব শদলয় িাজালিা হলে 

পুলরা এ শিক্ষাক্রম। থযোলি শিক্ষাথীরা থেশিকলক্ষই মহাি িাষা আলদােি, মুশক্তযুদ্ধিহ বাঙাশে ইশতহালির প্রামাণ্যশিত্র থদেলত ও 

জািলত পারলব। বইলয়র থবাঝা কমালিা এবং পাঠদািলক আিদদায়ক করার শবলিষ েক্ষয শিলয় প্রিয়ি করা হলে িবশকছু।  

 

পাঠ্যক্রলমর এ পশরবতযি ও আধুশিকায়ি িম্পলকয শিক্ষামন্ত্রী র্া. দীপু মশি গত ১০ এশপ্রে িমকােলক বলেি, 'যুলগর িলে িলে 

পাঠ্যক্রমও পশরবশতযত হয়। কালজ োগালিা হয় িতুি জ্ঞাি, িতুি প্রযুশক্ত, িতুি তথ্য, িতুি শিেি পদ্ধশত। অলিলক বলে থালকি, 

পাঠ্যবইলয় এ অংিটুকু িা থাকলে িালো 

 

হলতা। আবার থকউ বলেি, এিব যুক্ত করলে িালো হলতা। িবার মতামত শিলয় পাঠ্যবই সুদর কলর িাজালিা হলব।'  

 

জািা থগলছ, বতযমালি িালু থাকা শিক্ষাক্রম ২০১২ িালে প্রিীত হলয়শছে। পাঁি বছর পর পর শিক্ষাক্রম পশরবতযি করার কথা। থি 

শহলিলব ২০১৭ িালে িতুি শিক্ষাক্রম প্রিয়ি করার কথা থাকলেও িািা কারলি িম্ভব হয়শি তা। িেশত মালি এ কালজ হাত থদওয়া 

হলয়লছ। ২০১২ িালের আলগ ১৯৯৫ ও ১৯৭৬ িালে আরও দু'বার শিক্ষাক্রম পশরমাজযি করা হলয়শছে। এিশিটিশবর শবলিষজ্ঞরা 

বেলছি, শিক্ষাথীলদর অংিগ্রহিমূেক তৎপরতা, কম যমুেী ও সৃজিিীে দক্ষতা বৃশদ্ধর উলদ্যাগ থিওয়া হলব িতুি শিক্ষাক্রলম। প্রশতটি 

থেশিলত শিক্ষার একটি স্তর থপশরলয় সুশিশদ যষ্ট থযা্যততা ও দক্ষতা অজযলির ওপর থজার থদওয়া হলয়লছ এবার। ছাত্রছাত্রীলদর মলধ্য 

নিশতক মূল্যলবাধ, থদিাত্মলবাধ ও মুশক্তযুলদ্ধর িঠিক ইশতহাি তুলে ধরার ওপর িশবলিষ গুরুত্ব থদওয়া হলয়লছ। শবদ্যােলয় বাশষ যক 

ছুটির শদি কশমলয় শিক্ষাঘণ্টা বাড়ালিা এবং জাতীয় শদবিিমূলহর ছুটির শদলি শিক্ষা প্রশতষ্ঠালি উপলযাগী অনুষ্ঠািাশদর আলয়াজি করার 



পরামি য থাকলব। শিক্ষাক্রমলক থেলে িাজালত এিশিটিশব এবং 'মাধ্যশমক শিক্ষা োত মালিান্নয়ি প্রকল্প' (থিশিপ) একলযালগ কাজ শুরু 

কলরলছ।  

 

এিশিটিশবর িদস্য (প্রাথশমক শিক্ষাক্রম) র্. শরয়াজুে হািাি িমকােলক বলেি, 'প্রাথশমক স্তলরর কাশরকুোম পশরমাজযলির জন্য মাঠ 

পয যায় থথলক তথ্য িংগ্রহ থিষ কলরশছ আমরা। থিগুলো এেি পয যালোিিা করা হলে। এরপর শিক্ষাক্রম নতশর হলব, থযোলি প্রাথশমক 

শিক্ষার উলেশ্য, েক্ষয ও শিেি ফে কী হলব, তা বো থাকলব। িতুি শিক্ষাক্রম অনুিালর বই থেো হলব।' শতশি জািাি, এ বছলরর 

মলধ্য শিক্ষাক্রম নতশর করলবি তারা। ২০২০ িালে থি অনুযায়ী বই থেো হলব। ২০২১ িালে প্রথম ও শদ্বতীয় থেশির শিশুরা িতুি 

পাঠ্যক্রলমর পাঠ্যবই হালত পালব। ২০২২ িালে প্রাক-প্রাথশমক, তৃতীয় ও িতুথ য থেশির শিশুরা। আর পঞ্চম থেশির শিশুরা িতুি 

পাঠ্যক্রলমর পাঠ্যবই হালত পালব ২০২৩ িালে। র্. শরয়াজুে হািাি আরও জািাি, প্রাথশমলক বতযমালি প্রথম ও শদ্বতীয় থেশিলত শতিটি 

বই এবং তৃতীয়, িতুথ য ও পঞ্চম থেশিলত ?ছয়টি কলর বই পড়ালিা হয়। িতুি শিক্ষাক্রলম এ বইগুলো বদলে যালব।  

 

শিক্ষা মন্ত্রিােলয়র কাশরগশর ও মাদ্রািা শিক্ষা শবিাগ সূলত্র জািা থগলছ, িতুি শিক্ষাক্রলম মাদ্রািা শিক্ষা থবালর্ যর ১২টি বই িতুি কলর 

থেো হলব। শজহাদ, জশেবাদ ও িন্ত্রািবালদ উৎিাহ শদলত পালর, এমি পাঠ বাদ যালব। পািাপাশি আন্তঃধমীয় িম্প্রীশত বজায় রাোর 

মলতা পাঠ িংলযাজি-শবলয়াজি করা হলব। পাঠ িংলযাজলির থক্ষলত্র শবলবিিায় থিওয়া হলব শিক্ষাথীর বয়ি ও ধারিক্ষমতা। 

থকারআি-হাশদলির পালঠ ইিোশমক ফাউলেিি ছাড়া অন্য থকালিা অনুবাদ গ্রহি করা হলব িা। মাদ্রািার িব বইলয় বাংো একালর্শমর 

বািািরীশত এবং িশেত িাষার ব্যবহার হলব। এিব বইলয়র পশরবতযি শুরু হলব ২০২০ িালে। ২০১৬ িাে থথলক এ পয যন্ত শতিবার 

মাদ্রািার পাঠ্যবইলয় পশরমাজযি ও িংলিাধিী এলিলছ। 

 

এিশিটিশবর িদস্য (মাধ্যশমক শিক্ষাক্রম) অধ্যাপক থমা. মশিউজ্জামাি িমকােলক বলেি, 'মাধ্যশমক স্তলরর শিক্ষাক্রম পয যালোিিার 

কাজও এরই মলধ্য শুরু হলয়লছ। থদলির িয়টি অঞ্চলের দুটি কলর থজো শিলয় থমাে ১৮টি থজোয় টিম পাঠালিা হলয়লছ। তারা থজোর 

িদর উপলজো ও দুগ যম একটি উপলজো বাছাই কলর শিলয় কাজ করলছি। থছাে থজোগুলোর আেটি ও বড় থজোর ১২টি কলর 

শিক্ষাপ্রশতষ্ঠালি শগলয় ২০টি শবষলয় তথ্য িংগ্রহ করা হলে ছাত্র-শিক্ষকলদর কাছ থথলক। এর িলে োকা থজোর ২০টি ও িট্টগ্রাম 

থজোর ১৬টি শিক্ষা প্রশতষ্ঠাি থথলকও মতামত ও তথ্য িংগ্রহ করা হলে।' শতশি বলেি, িব শমশেলয় ১৭০ থথলক ১৭৫টি শিক্ষা 

প্রশতষ্ঠাি থথলক ৫ থম'র মলধ্য র্াো স্যাম্পে থিওয়া হলব। এিব শিক্ষাপ্রশতষ্ঠালির মলধ্য িাধারি স্কুে, কলেজ, মাদ্রািা, বাশেকা 

শবদ্যােয়, বােক শবদ্যােয়, কযালর্ে কলেজিহ িব ধরলির প্রশতষ্ঠাি রলয়লছ। তথ্য িংগ্রলহর পর তা পয যালোিিা করা হলব জুোই 

মালি। মতামত থিওয়া হলব িরকালরর শবশিন্ন মন্ত্রিােলয়রও। বলরণ্য শিক্ষাশবদ, ব্যবিায়ী, শিক্ষাক্রম শবলিষজ্ঞলদর আগস্ট মালি র্াকা 

হলব। িবার মতামত শিলয় কাশরকুোম নতশরর জন্য থদিীয় ও আন্তজযাশতক কিিােট্যান্ট ন শিলয়াগ করা হলব।  

 

এিশিটিশবর এই িদস্য জািাি, আগামী ২০২১ িালে ৬ষ্ঠ থেশি, ২০২২ িালে িপ্তম, িবম ও একাদি থেশি এবং ২০২৩ িালে অষ্টম 

থেশির ছাত্রছাত্রীরা িতুি শিক্ষাক্রলম থেো পাঠ্যবই হালত পালব। শতশি বলেি, বতযমালি ষষ্ঠ থথলক অষ্টম থেশি পয যন্ত ১৩টি বই, িবম-

দিম থেশিলত ২৭টি বই ও একাদি-দ্বাদি থেশিলত ৩৯টি বই পড়ালিা হয়। অবশ্য িবম-দিম ও একাদি-দ্বাদি থেশিলত িব 

শিক্ষাথীলক িব শবষলয়র বই পড়লত হয় িা।  

 

অধ্যাপক থমা. মশিউজ্জামাি িমকােলক বলেি, 'িারাবছলর ৩৬৫ শদলির মলধ্য ১৯০ শদি কায যশদবি পাওয়া যায়। িারা বছর কত 

শমশিে পড়ালিা যালব থি শহিাব কলর রিিা করা হলব প্রশতটি শবষলয়র শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবই।' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


