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বাংলােদেশর মাধ িমক ও সমমান  িশ া  ব ব ার একিট বড় িট হইল িশ কগণ  এই েরর ােস
িঠকমেতা িসেলবাস স ণূ কিরেত পােরন না। তাহােদর হােত এতই অপযা  সময় থােক য, শষপয
তাড়া ড়া কিরয়া এবং দায়সারাভােব িসেলবাস শষ কিরেত হয়। এইভােব জাড়াতািল িদয়া িশ াথীেদর
জীবেনর পূণ এই অধ ায়িট পার হইেত পাের না। আমােদর িশ ার মান িদন িদন িন মখুী হইবার
ইহাও অ তম কারণ। মলূত অেনক মাধ িমক িবদ ালয় ও মাদরাসা মা ািতির  ছুিট-ছাঁটা ও পরী ার
কারেণ ব সেরর ছয় মাসই ব  থািকেতেছ। কােনা কােনা িত ান আটমাসও ব  থােক। িশ ািবদ ও
িবেশষ রা  বিলেতেছন,  এইসব  িশ া িত ান  ব সেরর ৩৬৫ িদেনর মেধ  কমপে  ১৩৭  িদন ব
থােক। ত েধ  ৮৫ িদন সরকাির ছুিট  এবং  ৫২ িদন সা ািহক ছিুট  রিহয়ােছ।  যইসব িশ া িত ান
এইচএসিস,  এসএসিস, জএসিস বা  সমমােনর পরী ার ক  িহসােব ব বহূত হয়,  সইখােন আেরা
একমােসর বিশ সময় াস করা হইেত বি ত হয় িশ াথীরা। এই প িশ া িত ােনর সংখ া আড়াই
হাজার হইেত  সােড়  িতন  হাজার।  যই  সকল  িশ া িত ােন  িতনিট  পাবিলক পরী া  অ ি ত  হয়,
সইখানকার অব া আরও ক ণ। সইখােন ায় ২৩০ িদনই াস হয় না। ইহাছাড়া াকৃিতক েযােগর

কারেণও কেয়ক িদন ব  থােক অেনক লু-মাদরাসা। সব িমলাইয়া ইহা আমােদর িশ াব ব ায় পূণ
এক সংকট িহসােব দখা িদয়ােছ।

যথাসমেয় িসেলবাস শষ কিরেত না পারায় িশ াথীরা াস ম হইেত অজন কিরেতেছ ভাষা ভাষা ান।
অথচ তাহােদর ভােলা  রজা  করা েয়াজন। এইজ  িশ াথীেদর কািচং ও াইেভট িনভরশীলতা

মবধমান। ইহােত িশ াথী ও অিভভাবকেদর ওপর সিৃ  হইেতেছ অ ত ািশত চাপ। বািড়য়া যাইেতেছ
লখাপড়ার ব য়ও। তাই  ব সের কী কিরয়া  াস  বিশ নওয়া যায় সই ব াপাের গভীর িচ া-ভাবনা
েয়াজন। জাতীয় িশ া ম ও পাঠ পু ক বােডর সংি  িবেশষ রা মেন কেরন, এইজ  সরকাির ছুিট

এবং পরী ার সময় ও সংখ া কমাইবার কােনা িবক  নাই। তাহারা বািষক ছুিট বার বে র িদনসহ
মাট ১১৮ িদন কিরবার াব িদয়ােছন। ব সের ধু িমডটাম বা  অধবািষক এবং বািষক এই ইিট

পরী া অ ি ত হইেব। তাহাছাড়া ২০ িদেনর মেধ ই িবিভ  পাবিলক পরী া শষ কিরেত হইেব। এই
াব ব িদেনর হইেলও তাহােত কােনা সাড়া পাওয়া যাইেতেছ না। অথচ আমােদর িশ াব ব ার গলদ

দরূ কিরেত হইেল এই মৗিলক িবষেয়র সমাধান একা  েয়াজন।

সরকাির ছুিট এবং িবিভ  পরী ার সংখ া ও সময় কমাইবার  অ ীকার কিরবার উপায় নাই। তেব
যসব িশ িত ান পাবিলক পরী ার ক  িহসােব ব বহােরর কারেণ িশ াথীরা পযা  াস করা হইেত

বি ত হয়,  সখােন িবক  উপায় িবেবচনা করাও বা নীয়।  িবেশষত ৪৯১িট উপেজলায় পৃথকভােব
পাবিলক পরী া ক  িনমাণ কিরেত পািরেল এই সংকেটর অবসান হইেব। িত চার হাজার ছা ছা ীর
জ  িনমাণ কিরেত হইেব একিট পরী ােক  । এইজ  কােনা  কােনা উপেজলায় একািধক ক ও
তির  কিরবার  দরকার  হইেব।  এইসব  ক  অ সময়  সরকাির- বসরকাির  িবিভ  চা রীর  পরী া,

িমলনায়তন এমনিক িবিভ  িশ েণর জ ও ব বহার করা যাইেত পাের। িবষয়িট জন পূণ িবধায়
তাহা  সহকাের িবেবচনার জ  আমরা িশ া ম ণালেয়র দিৃ  আকষণ কির।
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