
পাে  যাে  িশ া ম
বদেল যাে  বই, ষ  িণ থেকই বৃি মলূক িশ া

কাশ : ৩০ ম ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

িশ া েম আবােরা  পিরবতন আসেছ। থম
থেক াদশ িণ পয  চলমান িশ া েমর

ভুল িট  সংেশাধন,  আ জািতক  মান  ও
সমেয়র  চািহদা  িবেবচনা  কের  এ  পিরবতন
আনার উেদ াগ িনেয়েছ জাতীয় িশ া ম ও
পাঠ পু ক  বাড  (এনিসিটিব)।  িশ া ম
পাে  গেল  াভািবকভােব  বইও  বদেল
যােব। তেব একসে  সব িণেত নতুন বই

বতন করা  হেব  না।  ২০২১  সােল  থম,
ি তীয়  ও  ষ  িণ,  ২০২২  সােল  তৃতীয়,
চতুথ,  স ম,  নবম  ও  একাদশ  িণ  এবং
২০২৩  সােল    প ম  ও  অ ম  িণর
িশ াথীেদর  হােত  তেুল  দওয়া  হেব  নতনু
িশ া েমর  বই।  স ত,  ২০১২  সােল
সবেশষ িশ া েম পিরবতন আনা হেয়িছল।
এর আেগ ১৯৯৫ ও ১৯৭৬ সােল আেরা ই
বার িশ া ম পিরমাজন করা হয়।

সূ  জানায়,  িশ া ম  ও  পাঠ বই  ণয়েন
২০১০  সােলর  জাতীয়  িশ ানীিত,  টকসই
উ য়ন  ল মা া  (এসিডিজ),

পক -২০৪১,  মিু যেু র  ইিতহাস,  আওয়ামী  লীেগর সবেশষ িনবাচনী  ইশেতহার িবেবচনায়  আনা
হে । অ া  দেশর পাশাপািশ দি ণ এিশয়ার িবিভ  দেশর িশ া ম েলাও এবার িবেবচনায় নওয়া
হে । এনিসিটিবর সদ  (মাধ িমক িশ া ম) অধ াপক ড. মা. মিশউ ামান এ সে  ইে ফাকেক
বেলন,  িশ া ম  পিরবতেনর  লে  কাজ   হেয়েছ।  সারােদশ  থেক  তথ  সং হ  করা  হেয়েছ।
স েলার এখন িবচার-িবে ষণ চলেছ।   তথ  অ যায়ী,  িশ া ম পিরবতেন থেম িনড অ ােসসেম ট

করা হেব। এ লে  দেশর ব বসায়ী, বিু জীবী, িশ ািবদসহ সংি  সকল অংশীজেনর কাছ থেক তথ
সং হ করা হেব। ইেতামেধ  দেশর নয়িট িশ া অ েলর ১৮িট জলার ৩৬িট উপেজলার ই শতািধক

িত ান থেক তথ  সং হ করা হেয়েছ।  এ তথ েলা এখন িবে ষণ করার জ  ত করা হে ।
িত ান বাছাইেয়র ে  অ সর, অন সর, গম অ লসহ সব িবেবচনায় আনা হেয়েছ বেল জানান ড.

মা.  মিশউ ামান।  এনিসিটিবর  ব ব ,  িবে  িত  ৫-৬  বছর  পর  পর  িশ া ম  পযােলাচনা  ও
পিরমাজেনর রওয়াজ আেছ। তারই অংশ িহেসেব আমরাও িশ া ম পযােলাচনার কাজ  কেরিছ।

তেব ঘন ঘন পাঠ বই পিরবতেনর িবপে  বাংলােদশ েকৗশল িব িবদ ালেয়র অধ াপক িশ ািবদ ড.
মাহা দ  কায়েকাবাদ।  িতিন  বেলন,  িশ াথীেদর  ওপর কাির লাম  ভাির  হেয়  যাে ।  বই  ণয়েন

  িনজামলু হক
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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।

|

েয়াজেন ৫ বছর লা ক। িক  ভােলা বই ণয়ন করেত হেব। যােত ২০-৩০ বছের আর বইেয়র পিরবতন
আনার েয়াজন না হয়। িতিন আেরা বেলন, আজকাল দখা যায় বই বশ মাটা। িক  বইেয় ম াটািরয়াল
উ ত নয়।

রিফ ল ইসলাম নােমর এক অিভভাবকও বেলন, মাধ িমেকর িতিট িণেত বইেয়র পৃ া বিশ। এছাড়া
িসেলবাসও কিঠন। িসেলবাস শষ করেত িগেয় িশ াথীরা কািচংমখুী হে । িশ াথীেদর গলদঘম হেত
হে । পাঠ বই সহজ করা এবং িসেলবাস কমােনার দািব জািনেয়েছন এই অিভভাবক।

তেব অিভভাবকেদর এই ব েব র সে  িভ মত পাষণ কের িশ া ম ণয়েনর দািয়ে  থাকা কমকতা
ড. মা. মিশউ ামান বেলন, ‘একজন িশ াথী বছের কত ঘ া িণকে  সময় পায়, বছের কতিদন াস
হয় এবং িত ােস কত িমিনট সময় পায়- স িহসােবই বইেয়র িসেলবাস ণয়ন করা হয়। য সব

িত ােন বছেরর ই মাস াস হয় না তারা বইেয়র িসেলবাস শষ করেব িক কের?’

উে খ , বতমােন থম থেক প ম িণ পয  ২৪িট পাঠ বই পড়ােনা হয়। এছাড়া ষ  থেক অ ম িণ
পয  ১৩িট বই, নবম-দশম িণেত ২৭িট বই ও একাদশ- াদশ িণেত ৩৯িট পাঠ বই আেছ।

বাধ তামলূক হে

বিৃ মলূক িশ া

ষ  িণ থেকই বাধ তামলূক ভােকশনাল (বিৃ মলূক) িশ া চালু হেত যাে  দেশ। হােত-কলেম িশ া
িদেয় নতুন জ েক উপযু  কের গেড় তুলেত এই উেদ াগ িনেয়েছ সরকার। ষ  থেক অ ম িণর

িতিট িশ াথী  হণ  করেব এই াক-বিৃ মলূক িশ া।  এছাড়া  নবম-দশম  িণর েত ক িবভােগর
িশ াথীেকও িনেত হেব এই িশ া।

পাশাপািশ বিৃ মলূক িশ ার িব াের নতনু কের আেরা ৬৪০িট িত ােন ভােকশনাল শাখা খালা হেব।
বতমােন ১  হাজার ৯৯৩িট িত ােন এই  শাখা  চালু  আেছ।  মাধ িমেক ভােকশনাল িশ া  হণকারী
িশ াথীেদর িবিভ  িশ  িত ােন ই টানিশেপর মাধ েম  হােত-কলেম  িশ া  দওয়া হেব বেল জানা
গেছ।
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