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সাত বছেরর মাথায় াক- াথিমক থেক াদশ ণীর িশ া ম  পিরমাজেনর উেদ াগ নয়া হেয়েছ।
িশ া েমর সে  পিরবতন হেব পাঠ বইও। যেুগর চািহদা,  পিরবতন ও তথ যিু র অ গিতর সে
স িত াপেনর লে  এ পদে প নয়া হেয়েছ। ২০২১ সাল থেক নতনু বই দয়া হেব।

েত াথিমক, ি তীয় ও ষ  ণীর িশ াথীরা এ বই পােব। িশ া ম পিরমাজেনর িবষয়িট িনি ত
কেরেছন িশ াম ী  ডা.  দীপু  মিন।  িতিন  বেলন,  এিট  কাির লাম  িরিভউেয়র (পযােলাচনা)  বছর।  স
িহেসেব কাির লাম িরিভউেয়র কাজ চলেছ।

জানা গেছ,  িশ া ম পিরমাজেনর ে  জাতীয় ও আ জািতক চারিট নীিত ও কৗশলেক িভি  ধরা
হেব। এ েলা হে - ২০১০ সােলর জাতীয় িশ ানীিত, ২০৩০ সােলর মেধ  সহ া  উ য়ন ল মা া
(এসিডিজ), পক -২০৪১ এবং আওয়ামী লীেগর ২০১৮ সােলর িনবাচনী ইশেতহার।

সবেশষ ২০১২  সােল নতুন  িশ া ম  এবং  পেরর বছর নতুন  পাঠ বই বতন করা  হেয়িছল। নতনু
উেদ ােগ আগামী বছেরর মেধ  িশ া ম  পিরমাজন শষ করা  হেব।  এর আেলােক ণীত  নতনু বই
িশ াথীেদর হােত যােব ২০২১ সােল। তেব একসে  সব ণীেত নতুন বই বতন করা হেব না। ২০২১
সােল কবল থম ও ি তীয় এবং ষ  ণীর িশ াথীরা এ বই পােব। পেরর বছর তৃতীয়, চতুথ, স ম,
নবম  ও একাদশ ণীেত  নতুন  বই  বতন করা  হেব।  সই  িহসােব  ২০২৪ সােলর এসএসিস  ও

  মসুতাক আহমদ
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এইচএসিস পরী া হেব নতনু িশ া েমর আেলােক লখা বইেয়। আর প ম ও অ ম ণীর সমাপনী
পরী া নতুন িশ া েমর আেলােক হেব ২০২৩ সােল। অথাৎ, ওই বছেরর িশ াথীরা নতনু িশ া েম
লখা পাঠ বই হােত পােব। এ সে  জানেত চাইেল জাতীয় িশ া ম ও পাঠ পু ক বােডর (এনিসিটিব)
চয়ারম ান  অধ াপক নারায়ণ  চ  সাহা  শিনবার যগুা রেক বেলন,  ‘িবে  িত  ৫-৬  বছর পর পর

িশ া ম  পযােলাচনা  ও  পিরমাজেনর  রওয়াজ  আেছ।  তারই  অংশ  িহেসেব  আমরাও  িশ া ম
পযােলাচনার কাজ  কেরিছ। পযােলাচনা শষ হেল তা পিরমাজেনর কাজ  করা হেব। এর আেলােক
বইও পিরমাজন করা হেব।’

জানা গেছ,  িশ া ম ও পাঠ বই পিরমাজেনর সে  ণীঘ া  এবং বািষক পাঠসংখ া ও পিরক না
জিড়ত।  পাশাপািশ  িশ াথী  মলূ ায়ন  প িত  ও  ি য়াও  িনধারণ  করা  হয়।  ই  ি য়ায়  িশ া ম
পিরমাজন করা  হয়।  একিট  হে  িনড অ ােসসেম ট  এবং  আেরকিট  িশ া ম  িরিভশন। থম  ধােপ
িবদ মান িশ া েমর িটিবচু িত ও সীমাব তা বর করা হয়। এজ  িবেশষ  দলেক সারা দেশ লু
পযােয় িশ ক ও িশ াথীর কােছ পয  যেত হয়। এ ি য়ােকই বলা হয় ‘ইেফকিটভেনস’  বা ‘িনড
অ ােসসেম ট’। বতমােন াথিমক ও মাধ িমক েরর ে  এ িট ি য়া  চলেছ। এর মেধ  অব

াথিমক েরর কাজ তুলনামলূক এিগেয়েছ। যিদও এ ব াপাের এনিসিটিব সূ  বলেছ, াথিমক েরর িনড
অ ােসসেম ট’র তা িনেয়  আেছ। কননা কােজর অ গিত দখােত িগেয় থেম এই ের িনড
অ ােসসেম ট ছাড়াই িশ া ম িরিভশন (পযােলাচনা)  হয়। পের অভ রীণ সমােলাচনার মেুখ িরিভশন
িগত রেখ িনড অ ােসসেম ট কাজ করা হয়।

িবষয়িট অব  অ ীকার কেরেছন এনিসিটিব চয়ারম ান। িতিন বেলন, যথাযথ ি য়া অ সরণ কেরই
িশ া ম পিরমাজেনর কাজ চলেছ।

এিদেক ২০১২ সােলর িশ া ম অ যায়ী াথিমক িশ ার েবশ ার াক- াথিমক র বা িশ  ণী।
িক  এ েরর কাির লাম পযােলাচনার কাজ  হয়িন। ধু  তা-ই নয়, ২০২১ সােল থম ও ি তীয়

ণীেত নতনু পাঠ বই তেুল দয়ার ল  িনধারণ করা হেলও ২০২২ সােল দয়া হেব িশ  ণীেত।

অ িদেক সাধারণ িশ ার াথিমক ও মাধ িমক েরর পাশাপািশ মা াসার িশ া মও পিরবতেনর কাজ
 হেয়েছ বেল জানা গেছ। ২০১৩ সাল থেক সাধারণ িশ ার বাংলা, ইংেরিজ, গিণতসহ িবিভ  িবষয়

মা াসায়ও পাঠ  করা হেয়েছ। এসব িবষয় বােদ মা াসার িবেশষািয়ত ৩৪িট পাঠ বইেয়র িশ া মও
পিরমাজন করা হে । এরপর এসব িবষেয় পাঠ বই ণয়ন করা হেব। এনিসিটিবর নতনু আইন অ যায়ী
এ কাজও সং ািটর অধীেন হওয়ার কথা। িক  মা াসা সং া  সদ  িনেয়াগ না হওয়ায় মা াসা বােডর
অধীেনই কাজিট চলেছ বেল জানা গেছ।

িশ া ম  পিরমাজেনর কাজ িতন ভােগ পিরচািলত হে ।  এরমেধ  াথিমেকর িশ া ম পিরমাজেনর
দািয় া  এনিসিটিবর  সদ  ( াথিমক িশ া ম)  অধ াপক ড.  এেকএম  িরয়াজুল  হাসান  শিনবার
যগুা রেক বেলন,  ‘িশ া ম  পিরমাজেনর জ  মাঠপযায় থেক তথ  সং হ করার পর তা বতমােন
পযােলাচনার  কাজ  চলেছ।  এ  কাজ  শষ  হেলই  িশ া ম  িরিভশন  বা  পিরমাজন   হেব।  পের
পিরমািজত িশ া েমর আেলােক নতনু পাঠ বই ণয়ন করা হেব।’  এক ে র জবােব িতিন বেলন,

ধানম ীর িনেদশনা অ যায়ী াক- াথিমক িশ া ’বছের উ ীত হেত পাের। বতমােন এিট এক বছর
আেছ। এজ  এই েরর িশ া ম পযােলাচনায় আমরা একট ুসময় িনি ।

মাধ িমেকর িশ া ম পিরমাজেনর দািয় া  এনিসিটিবর সদ  (মাধ িমক িশ া ম) অধ াপক ড. মা.
মিশউ ামান  বহৃ িতবার বেলন,  ‘মাধ িমক েরর িশ া ম  পযােলাচনার লে  আেগ আমরা  িনড
অ ােসসেম ট করব। এজ  তথ  সং হ করা দরকার। সারা দশেক নয়িট িশ া অ েল ভাগ কের ১৮িট
িটম কাজ করেছ। ওই িটম েলা শহর- াম িনিবেশেষ জলা-উপেজলা ভাগ কের িনেয় আেগর িশ া েমর
ওপর িনড অ ােসসেম ট করেব। এ কােজ সারা দেশ ১৭০ থেক ১৭৫িট িশ া িত ান থেক তথ  সং হ
করা হেব। লু বাছাইেয়র ে  অ সর, অন সর, গম অ ল এবং সাধারণ লু, কেলজ, মা াসা,
বািলকা ও বালক িবদ ালয়, ক ােডট কেলজসহ সব ধরেনর িত ান রাখা হেয়েছ। তথ  সং হ শষ হেল
তা পযােলাচনার পর িবদ মান িশ া ম পিরমাজেনর কাজ  করা হেব।

মা াসা িশ া বােডর িশ া ম পযােলাচনা কােজ নতৃ  িদে ন বােডর চয়ারম ান অধ াপক এেকএম

িশ া ম ও পাঠ বই আসেছ নতুন েপ https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/171654/িশ া ম-ও-পা...

2 of 3 4/28/2019 11:19 AM



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 

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

ছােয়ফউল া।  িতিন বেলন,  িতন  বছর ধেরই  আমােদর পাঠ বই  িনয়িমত মলূ ায়ন করা  হে ।  তারই
ধারাবািহকতায় এবার আমরা আেগভােগ িশ া ম মলূ ায়ন  কেরিছ। এ কাজ সে েরর মেধ  শষ
হেব। এরপর পিরমািজত বই ণয়েনর কােজ হাত দয়া হেব।

জানা গেছ, মা াসার বইেয় যােত িজহাদ, জি বাদ ও স াসবােদ উৎসাহ দয়ার মেতা তথ  ও পাঠ না
থােক, স ব াপাের ২০১৬ সাল থেকই কাজ চলেছ। ইসলািমক ফাউে ডশেনর মহাপিরচালেকর পরামেশ
ও  রা  ম ণালেয়র  জি বাদ  িতেরাধ  সং া  কিমিটর  পািরেশ  এখন  পয  িতনদফায়  বইেয়
পিরমাজন আনা হয়। এে ে  আরিব ও কারআন-হািদস এবং িফকেহর মেতা িবষয় অ ািধকার পায়।
তেব এবােরর পিরমাজেনর ে  িবিভ  দফতেরর পরামেশর জাতীয় িশ ানীিতর িনেদশনা অ সতৃ হে ।

জানা গেছ, ধু মা াসার বইেয়ই নয়, েুলর িশ া ম ও পাঠ বই ণয়েনও ৪িট িদক  পাে ।
এ েলা  হে -  ২০১০ সােলর  জাতীয়  িশ ানীিত,  ২০৩০ সােলর  মেধ  সহ া  উ য়ন  ল মা ার
(এসিডিজ)  চার  ন র  ল ,  পক -২০৪১,  আওয়ামী  লীেগর  ২০১৮  সােলর িনবাচনী  ইশেতহার।
িবষয়িট িনি ত কের এনিসিটিবর সদ  অধ াপক মিশউ ামান যগুা রেক বেলন, িশ া ম একিট জািতর
িশ াদশন, যিটর আেলােক আগামী জ েক তির করা হয় পরবতী ২০-২৫ বছর পর তারা কী চ ােল
মাকােবলা করেব সজ । এজ  িশ া ম তিরকােল িশ ার উে , ল  ও িশখন ফল ইত ািদর

মধ  িদেয় আগামী িদেনর জ  আজেকর িশ াথীেদর ত করেত হেব। ২০৪১ সােল দশ কাথায় যােব
বা ২০৩০ সােল িব  কান ধরেনর নাগিরক চায়, তা উি িখত চারিট নীিত, কৗশল ও ইশেতহাের িববতৃ
আেছ। এ কারেণ িশ া ম পিরমাজনকােল আমরা এ েলা সামেন রাখিছ।

বতমােন থম থেক প ম ণী পয  ২৪িট পাঠ বই পড়ােনা হয়। ষ  থেক অ ম ণী পয  ১৩িট
বই,  নবম-দশম ণীেত ২৭িট বই ও একাদশ- াদশ ণীেত ৩৯িট পাঠ বই আেছ। অব  িব ান,
মানিবক ও িবজেনস ািডেজ ভাগ হওয়ায় নবম-দশম ও একাদশ- াদশ ণীেত সব িশ াথীেক সব
িবষেয়র বই পড়েত হয় না।

 পাে  পরী ািবহীন মলূ ায়ন : ধানম ী শখ হািসনা াথিমক িশ ার ব াপাের এরই মেধ  িট
িনেদশনা িদেয়েছন। এর একিট হে , ’বছেরর াক- াথিমক িশ া, আেরকিট তৃতীয় ণী পয  কােনা
পরী া না রাখা। থমিটর ব াপাের এখন পয  িস া  চড়ূা  হয়িন। তেব ি তীয়িটর ব াপাের উেদ াগ
নয়া হেয়েছ। এরই মেধ  াথিমক ও গণিশ া ম ণালয় ১০ সদে র একিট কিমিট গঠন কেরেছ। কিমিট

১৫ িদেনর মেধ  িরেপাট তির করেব। তেব জানা  গেছ,  িশ া ম  তিরর ে  এনিসিটিবর বঠেক
পরী া  তেুল িদেয় ‘ধারাবািহক মলূ ায়ন’র াব এেসেছ।  এে ে  অব  িতন মাস পরপর পরী ার

াব  িদেয়েছন  কউ কউ। তেব  এ  ে  িবেরািধতাও এেসেছ।  পরী ার পিরবেত িশ াথীর াস
কায েমর  িভি েত  মলূ ায়েনর মাধ েম  বছর  শেষ  পরবতী  ােস  পেদা িতর  াব  এেসেছ।  তেব
িশ া েম কী রাখা হেব, তা এখন পয  চড়ূা  হয়িন বেল জানান এনিসিটিব সদ  অধ াপক ড. এেকএম
িরয়াজলু হাসান।
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