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একিট ছা  সংগঠন িকছুিদন আেগ দািব জািনেয়েছ, আগামী বােজেট িশ াখােত বরা  মাট বােজেটর ২০
শতাংেশ উ ীত করা হাক। না, ছা  সংগঠনিট সরকার দলীয় নয়, অথবা এক-এগােরার আেগ য দলিট

মতায় িছল, তার ছা  সংগঠনও নয়। এ সংগঠনিট বামাদেশর, যার সদ  িভি িট বল, এবং যার দািব
সরকােরর অথ অথবা িশ াম ী অথবা নীিতিনধারকরা শানারও েয়াজন বাধ করেবন না, আমেল আনা
তা দেূরর কথা। তেব য যিু  বােজট বরা  বাড়ােনার পছেন সংগঠনিট তুেল ধেরেছ, তা খ ন করা

স ব নয়। যিু িট হেলা- িশ ায় বরা  না বাড়ােল িশ ার মান ও ণগত িব ার বাড়ােনা অস ব, ফেল
কৃত িশ া া  — যােক আমরা আেলাক া ও বলেত পাির — জািত গঠেনর িট অধরাই রেয় যােব।

আমরা জািন, িব ব াপী আমােদর মেতা উ য়নশীল দেশ িশ ায় বােজট বরাে র য িহসাবিটেক আদশ
ধরা হেতা, তা মাট দশীয় উ পাদন বা িজিডিপর ৬ শতাংশ, অথবা বািষক বােজেটর ২৫ শতাংশ। এই
হাের অথবা এর ধাের-কােছর সংখ ার হাের অেথর সং ান না হেল আমরা য ২০৪১ সােলর মেধ  উ ত
দেশর কাতাের সািমল হওয়ার  দখিছ, সিট িদবা ে  পিরণত হেব। গত একদশক ধের আমােদর

িজিডিপ ৬-৭.৫ শতাংশ হাের বাড়েছ,  এিট িনঃসে েহ একিট খবর। আমরা উ য়েনর মহাসড়েক পা
রাখিছ, এ কথািটও অবা ব নয়। িক  উ য়ন ধের রাখার জ  য ণগত ও মানস  িশ া আমােদর

েয়াজন, তার ব ব া আমরা করেত পারিছ না। আমােদর িজিডিপ বিৃ েক একটা ঈষণীয় অব ােন পৗঁেছ
িদেয়েছ  আমােদর তির পাশাক িশ ,  বাসীেদর পাঠােনা  অথ,  কৃিষে ে  বিৃ  এবং  হােতেগানা
কেয়কিট র ািন-পেণ র িবিনমেয় অিজত অথ। িক  যহাের িশ ে ে  িব ব াপী  উ ত যিু  এবং

  সয়দ মনজু ল ইসলাম
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রােবািটকস (িব তৃ অেথ আিটিফিশয়াল ইে টিলেজ ) ব বহূত হে , তােত তির পাশাক (এবং অ া
উ পাদন ও মিনভর) িশে  আমােদর সামথ  কতিদন আমরা ধের রাখেত পারব, সিট একিট ।
পৃিথবীেত তির পাশাক ে  চীন একসময় িছল দ  তাপশালী। িক  মঘন হওয়ার কারেণ এই
িশ  আর তমন লাভজনক নয় — যেহতু চীেনর িমেকরা বাংলােদিশ িমকেদর চাইেত ৭/৮ ণ বিশ
মজিুর পায়। একিট িবেদিশ জানােল একিট লখায় পড়লাম, চীন এখন রােবািটকস- যিু  কােজ লািগেয়
পাশাক িশে  পুরেনা কতৃ  িফিরেয় আনেত আ হী।

আমরা িক এই নতুন চ ােল েলা হণ করেত তির? আমােদর িশ াব ব া এখন মখু িনভর, কািচং-
বািণজ  চািলত, পরী া-ভারা া  এবং সনদমখুী। আমরা চাকিরর বাজােরর জ  সনদধারী িশ াথী ত
করিছ। আমরা িক িব ানী এবং উ াবক তির করিছ? আমরা িক আমােদর দশীয় বাজােরর জ  পার
ম ােনজার তির করিছ, যারা বাইের থেক আনা ম ােনজারেদর অ েয়াজনীয় কের তলুেব? আমরা িক সই
মােনর িচিক সক, যিু িবদ, েকৗশলী অথবা কৃিষিব ানী তির করিছ, যারা িবে র সে  ট া িদেত
পােরন? একথা সিত  য অেনক বাংলােদিশ িব ানী,  যিু িবদ মখু পৃিথবীর নানা  দেশ,  এমনিক
বাংলােদেশও  নােমর  সে  কাজ  করেছন।  িক  তারা  উ তর গেবষণা,  যমন  িপএইচিড  গেবষণা
কেরেছন িবেদেশর িব িবদ ালেয়। আমােদর দেশ এ ধরেনর উ তর গেবষণা কের সাফেল র সে  কাজ
করেছন, তমন িব ানী-উ াবেকর সংখ া নগণ । তারঁা ব িত ম। আমােদর ম ী থেক খেলায়াড়, কােরা
জিটল — এমনিক আপাতদিৃ েত জিটল— কােনা রাগ হেলই বা উপসগ দখা িদেলই তারঁা দৗড়ান
িস াপুের না হয় ব াংকেক। আমরা মাবাইল ফান উ পাদন করেত পাির না, পাির সংেযাজন করেত,
এমনিক একটা ব িতক কটিলও আমরা িনেজেদর যিু েত বানােত পাির না।

এই ধার করা ি তীয় েরর স মতা িদেয় আমােদর কতিদন চলেব? য িডিজটাল বাংলােদেশর জয়গান
আমরা  গাই,  তা  কত  শতাংশ  দশীয়?  একটা  বাংলােদিশ  কি উটার  অথবা  ল াপটপও  িক আমরা
িনেজেদর ান ও মধা থেক তির করেত পেরিছ?

িশ া যিদ ভিব খুী, িব ানিভি ক, মাগত উ াবনশীল না হয়, তাহেল একটা সময় আসেব, দশটা
িডি া  বকাের ভের যােব।  ঢাকা িব িবদ ালেয় আিম িশ কতায় িছলাম  ২০১৭ সাল পয ,  যিদও
সংযিু টা এখেনা আেছ। গত দশ-পেনেরা বছর ধের আিম দখিছ, ায় ৯০ শতাংশ িশ াথীর  হে
িবিসএস পরী া িদেয় শাসন-ক াডাের নাম লখােনা। সরকাির চাকির এখন দশেসবা নয়, িনেজর এবং
পিরবােরর সবার ধান উপায়। অেনক ত ণ িন য় দশটােক িকছু দয়ার জ  উদ ীব থােক। িক
সরকাির চাকির য কাঠােমা তির কেরেছ, তােত একবার সংযু  হেল সই উে  পূরণ করাটা কিঠন
হয়।

আমােদর  নীিত  িনধারকরা  িন য়  জােনন,  এবং  প -পি কায়  অসংখ বার  পিরসংখ ানসহ  িবষয়িট
আেলাচনা  হেয়েছ য,  আমােদর দশ থেক িতবছর ৬  িবিলয়ন  ডলার উপাজন কের িনে  ভারত,
কািরয়া, চীন এমনিক ীল া ও পািক ািন পার-ম ােনজাররা। আমােদর তির পাশাক িশ , টিলকম

(িবেশষ কের মাবাইল টিলকম সবা দানকারী  কা ািন েলা), ওষধুসহ অেনক খােত এখন উপেরর
িদেকর ম ােনজারেদর মেধ  তেদরই আিধক । বড় বড় হাসপাতােল (যােদর ফাইভ ার হাসপাতাল বলা
হয়) যান, দখেবন ভারতীয় ডা ারেদর নাম অেনক দরজায় শাভা পাে । আিম িবষয়টা িনেয় অেনেকর
সে  কথা বেলিছ। আমােক বলা হেয়েছ এিট হওয়ার পছেন আমােদর ’িতনিট অভাব কাজ করেছ। এক
হে  আমােদর িবষয় দ তার অভাব। যােক ট অফ িদ আট বা কািটং এজ যিু , ান ও দ তা বলা
হয়, তা আমােদর াতকেদর নই। ই হে  ইংেরিজেত বলতা। খবু কম াতক ইংেরিজেত সই দ তা
দখােত পাের,  যা  তােক আ জািতক কেপােরট  িবে  াগতম জানােত পাের।  আেরকিট অভাব  হে

সং িৃতর জায়গায়। আমরা কােজর নিতকতাটা জািন না। কােজ ফাঁিক দই, ঘষু খাই, আসেলর জায়গায়
নকল বািনেয় দই, অিফেস বেস ফসবেুক ডুেব থািক। আমােদর াতকেদর পড়ােশানার চচাটা  নাই।
ফেল িবে র চলমান ঘটনাবিল িনেয় তােদর ােনর তা  থেক যায়।  এক িবেদিশ িবিনেয়াগকারী
আমােক একবার বেলিছেলন, বাংলােদেশর ত ণেদর স াবনা আেছ,  িক  তােদর সই ান ও িশ া
দয়া হয় না, যা তােদর মধার িবকাশ ঘটােব।

আমরা উ য়েনর মহাসড়েক চলব। িক  চলার জ  গািড়টা  িকনেব িবেদশ থেক,  অেনক টাকা িদেয়
িবেদিশ চালক িনেয়াগ দব, গািড়র ালািনটাও আনেবা িবেদশ থেক। এবং মহাসড়কিট তির কের দেব
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জাপািনরা অথবা চীনারা।

২.

য  ছা  সংগঠনিট  িশ ায়  িবিনেয়াগ  বাড়ােনার দািব  কেরেছ,  তার কথা  কউ নেব  না।  িক  তারা
আমােদর পরিনভরশীলতার অবসান চায়, তারা আ িব াসী এবং সকল ে  স ম একিট জািত চায়।
এই সংগঠেনর সদ রা যিদ বােজেট িশ া খােত বরা  ২০ শতাংশ করার জ  একটা আে ালন 
কের, তাহেল যা হেত পাের, সরকার দলীয় ছা সংগঠন আে ালনটা বানচাল করার উপায় খঁুজেত নামেব।
সরকােরর অেনক নীিতিনধারকেদর মেতা সরকার দলীয় ছা রাও হয়েতা জােন না, এই দািবিট ব ব ু
শখ মিুজবরু রহমােনর সমথন পত, কারণ িতিন ১৯৭৪ সােল বেলিছেলন, িশ া ে  িজিডিপর চার

শতাংশ বরা  না হেল িশ ার কাি ত মান অজন স ব নয়। ব ব ু বেঁচ থাকেল হয়েতা ১৯৮০-৮২
নাগাদ আমরা এই বরা িট পতাম। অথচ আমােদর বরা  এখেনা ই শতাংেশর সামা  উপের।

আিম সভা- সিমনাের এই দািবিট কেয়কবার তুেলিছ এবং সরকাির এক কমকতা বেলেছন আমার দািবিট
অজন অস ব। কারণ বােজট ব ব াপনা িবষেয় আমরা বল। ‘ফা ড ম ােনজেম ট’ একটা িবেশষ  কাজ
যােত আমােদর অভাব আেছ ইত ািদ। আেরকিট যিু  িন এবং তা হে  সব খাতই পূণ— িশ ার
জ  এত  অেথর  সং ান  কাথা  থেক  হেব?  এক  কমকতা  একবার  একটা  টিলিভশন  টকেশােত
বেলিছেলন, সরকার সকেলর বতন ি ণ কের িদেয়েছ। িশ করা বতন যেথ  পান। িতিন িন য় জােনন,
তার গািড়র চালেকর য বতন, একজন াইমাির েুলর ধান িশ ক হয়েতা সই বতনটা পান না।

কমকতােদর কথায় যিু  িন য় আেছ,  িক  তার জওয়াবও তা আেছ। ব ব ু  ১৯৭৪ সােল বােজট
বরাে র কথাটা বেল যাগ কেরিছেলন, এই বরা টা আসেল হে  িবিনেয়াগ। ‘িবিনেয়াগ’ কথাটা িশ ার

ে  আমােদর ধানম ীেকও বলেত েনিছ। িক  স দিৃ েকাণ  থেক িবিনেয়ােগর যাগান দওয়ার
িবষয়িট ব ব ু দেখিছেলন, তার অভাব এই সমেয় দখেত পাি । বরা  খরচ হয়; িবিনেয়াগ বরাে র
অথিট কেয়ক ণ বািড়েয় ফরত দয়।

৩.

আমার য িব াসিট অেনক দেশর — এমনিক আমার দেশও — আিম সত  হেত দেখিছ, তাহেলা এই :
ভােলা িশ ক ছাড়া ভােলা িশ াথী তির হয় না। চারিট িবষেয় সি লন না হেল িশ ার মান বােড় না,
িশ ার হরেফেরর িচর ায়ী হয় : ভােলা িশ ক, ভােলা পাঠ ম ও পাঠ পু ক, আন মখুর পাঠদান ও

িণক  এবং  জীবনমিুখ,  িব ানমন  িশ া।  আমােদর দেশর ত াগী,  পির মী  এবং  িনেবিদত াণ
িশ কেদর িত স ণূ া রেখই বলিছ, এখন তারা ু  এক সংখ ালঘু স দােয় পিরণত হেয়েছন।
অেনক িশ ক এখন এই পশায় আেসন িন পায় হেয়। কউ কউ আেসন আঁকাবাকঁা পেথ হঁেট নানান
উে  চিরতাথ করেত। সানাগািজর মা াসার ওই ভ  অধ ে র মেতা িশ েকরও অভাব নই। এরা
কান দ তার িশ াথী তির করেবন, বলনু?

ঃখজনক সত িট হে , আমােদর ভাষাদ তা তল শ কেরেছ। বাংলা ভাষাটাই  কের, সাবলীলভােব
কজন বলেত পাের? পাচঁ শতাংশ বাঙািলই িক পাের? অে  িশ াথীরা বল। আর মা াসা ব ব ায় পড়েছ
য ল  ল  িশ াথী, তােদর থেক আমরা িক িব মােনর িব ানী, েকৗশলী অথবা উ াবক আশা করেত

পাির,  অথবা মাতৃভাষা  ও ইংেরিজেত (এমনিক আরিবেতও) কাি ত দ তা? কন এই অসংখ  ত ণ
এমন স াবনা থেক বি ত হেব?

৪.

 করেত হেব  থেক। ২০১০-এর িশ ানীিতর আেলােক াথিমক িশ ােক অ ম িণ পয  িনেয়
মাধ িমকেক াদশ িণ পয  উ ীত করেত হেব। িতনিট পযােয়ই মান অজেনর জ  পাঠ ম সাজােত
হেব।  সকল  িশ া  িত ােন  াগার  ও  খলার  মাঠসহ  চম কার  িণক  িদেয়  সাজােত  হেব।
িশ কেদর বতনভাতা বািড়েয় পশািটেক আকষণীয় করেত হেব, যােত মধাবী িশ াথীরা এই পশািট
বেছ নয়।  আর প ম  ও অ মে িণ  সমাপনীসহ অ েয়াজনীয়  সব  পরী া  তুেল  িদেয়  িণিভি ক

মলূ ায়ন চাল ুকরেত হেব।

একিদেন হেব না। পযায় েম করেত হেব। িক  টা করেত হেব ব ব রু ভেব রাখা পেথ। বােজট
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

বরা , এ বছর, অ ত বােজেটর ১৫-১৬ শতাংশ কের।

য দশ একিট ২০০০-২৫০০ মগাওয়াট িব ত্ উ পাদন কে র জ  ১৩ িবিলয়ন ডলার খরচ করেত
পাের এবং ওই কে র লাকজেনর জ  একটা বািলেশর পছেন ৬৭০০ টাকা ঢালেত পাের, স দশ

িতবছর মানস  ৫০০িট লু িনমাণ এবং সসব েুলর িশ কেদর জ  উ ত বতেনর যাগান ও
েুলর াগার ইত ািদর জ  িতন-চার হাজার কািট টাকা কন খরচ করেত পারেব না?

n লখক : কথাসািহিত ক ও অধ াপক, ইংেরিজ িবভাগ,

ঢাকা িব িবদ ালয়
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