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িশ া  খাত  িনেয়  সরকােরর  কােনা  মহাপিরক না  না  থাকায়  িশ -িকেশাররা  িগিনিপেগ  পিরণত  হেয়
চেলেছ। যমন িশ াবেষর এক-ততৃীয়াংশ চেল যাওয়ার পর গত বছেরর এি েল াথিমক িশ া সমাপনী
পরী ার  (িপইিস)  িশ াথীরা  জেনেছ,  তােদর  পে  িভ তা  আসেছ  এবং  পরী ায়  ব িনবাচনী  
(এমিসিকউ) থাকেব না।

অথচ এমিসিকউ  রেখ  এর ই মাস আেগ  ১৮  ফ য়াির  াথিমক িশ া  সমাপনী  পরী ার  পে র
কাঠােমা ও ন র িঠক কেরিছল জাতীয় াথিমক িশ া একােডিম ( নপ)। এর ই মাস পর হঠাৎই এমিসিকউ
বাদ দওয়ার িস া  নয় সরকার। িশ া সংি রা বলেছন, িশ া খাত িনেয় কােনা মহাপিরক না নই
সরকােরর। সরকার বা ম ী পিরবতন হেল পিরবতন হয় পাঠ বই। এ ছাড়াও কারেণ-অকারেণ বছর বছর
পাঠ বইেয়র কনেটে ট আেস পিরবতন। দীঘেময়ািদ পিরক না না থাকায় ঘন ঘন পা াে  পরী া প িত।
একিট প িত িঠকমেতা কাযকর না হেতই আবার আসেছ নতনু প িত। িশ ক-িশ াথীরা িঠকভােব এসব
প িত র  করার আেগই আবার আসেছ নতনু িস া । নতুন এসব প িতর সে  তালেমলােত না  পের
িবপি েত পড়েছ িশ াথীরা। িগিনিপেগর মেতা  নতনু নতুন প িত েয়াগ করা  হে                        তােদর
ওপর।গত ১৪ বছেরর  িশ া  প িত  পযােলাচনা  কের  দখা  গেছ,  দেশ  াথিমক ও মাধ মিক েরর
িশ াব ব ায় িবিভ  পাঠ বই বদল হেয়েছ সাতবার। িবিভ  পরী া প িত বদেলেছ চারবার, একাদেশ ভিত
প িত একবার ও খাতা মূল ায়ন প িত বদেলেছ বার। এ ছাড়া প িত বদেলর ঘাষণা  িদেয়ও সখান
থেক সের এেসেছ বশ কেয়কবার। এর ফেল বারবার িব াি েত পড়েত হেয়েছ িশ াথী,  অিভভাবক ও

িশ কেদর।  বতমান  সরকার  টানা  ততৃীয়  ময়ােদ মতায়  আসার  পর,  নতনু  ম ী  িশ াম ীর  দািয়
পাওয়ার পর এবার লু ও মা াসার কাির লােম ফর আসেছ পিরবতন। আগামী িশ াবষ থেক িশ াথীরা
নতনু  তথ সমৃ  বই হােত পােব। িবিভ  পাবিলক পরী ায়  আেগ থম অংেশ িলিখত ও পেরর অংেশ
এমিসিকউ পরী া  িনধািরত িছল। পরী ায় ফাসঁ ঠকােত ২০১৫ সােল সিচবালেয় অ ি ত পাবিলক
পরী া প িতর সং ারিবষয়ক এক সভায় নওয়া হয় আেরক নতনু িস া । বলা হয়, থেম িশ াথীরা
এমিসিকউ ও পের ি তীয় অংেশ পরী াথীরা িলিখত পরী া বা সৃজনশীল অংেশর পরী া দেব। একই সে
এমিসিকউ পরী ার ন রও কিমেয়  আনা হয়। এই ১০ ন র যাগ করা  হয়  সৃজনশীল অংেশ। বতমােন
মাধ িমেক িবিভ  িবষেয় ৩০ ন েরর এমিসিকউ ও ৭০ ন েরর ব িনবাচনী পরী া অ ি ত হে । সরকােরর
ম ী, সিচবরা এমিসিকউ পরী া প িত বে র ব াপাের বশ কেয়কবার ব ব  িদেয়েছন। যিদও এিট এখেনা
বা বায়ন কেরিন সরকার। এ ছাড়া গিণেতও বতমােন সৃজনশীল প িত চাল ুরেয়েছ। এিট িশ াথীেদর গলার
কাটঁা হেয় দািঁড়েয়েছ। পঁুিথগত িবদ ার বাইের এেস িশ াথীেদর বুেঝ পড়া উৎসািহত করেত সরকার গত
২০০৮ সােল চালু কের সৃজনশীল পরী া প িত। বলা হেয়িছল, সৃজনশীল ে র গঠন কাঠােমা িশ াথীর
পরী াভীিত  দূর  করেব।  িক  সৃজনশীল  িনেয়  খাদ  িশ কেদরই  ভীিত  কােটিন।  িশ করা  সৃজনশীল

আপেডট : ১ জুন, ২০১৯ ০০:০০

জয় ী ভা ড়ী ও আকতা ামান

মা ারপ ান নই িশ া খােত|428425|Bangladesh Pratidin https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/428425/2019-06-01

1 of 2 6/10/2019 1:31 PM



প িতেত পাঠদান করেত িগেয় শখােত পারেছন না িশ াথীেদর।  তির করেত িগেয় িহমিশম খাে ন।
অেনক িশ া িত ান িনেজরা  করেত না পের বাইের থেক  সং হ করেছন। আবার কােনা কােনা
িশ ক গাইড বই থেক ব   তেুল িদেয় িনে ন সৃজনশীেলর পরী া। িশ কেদর অেযাগ তায় মােঠই
মারা  যাে  এই িশ া  প িত। ভে  যাে  সৃজনশীল প িতর উে । িশ কেদর এ প িতেত পযা

িশ ণ না  দওয়ায়  সৃজনশীল চালু  হওয়ার ১১ বছর পরও এ প িত চলেছ জাড়াতািল িদেয়ই। ঢাকা
িব িবদ ালেয়র িশ া ও গেবষণা ইনি িটউেটর সােবক পিরচালক অধ াপক ড. িছি র রহমান বাংলােদশ

িতিদনেক  বেলন,  বতমান  িশ াব ব ায়  সৃজনশীেলর  য  পেরখা  দওয়া  হেয়েছ  সিটও  িঠক  নয়।
সৃজনশীেলর এ ি য়ায়  ণয়ন একিট কাঠােমার মেধ  ব ী কের রাখা হেয়েছ। কারণ, আরও অেনক
প িতেত সৃজনশীল  করা যায়। ে র কাঠােমার কারেণই সৃজনশীলতা ন  কের দওয়া হে  বেলও
ম ব  কেরন িতিন।

অিতির  বই পাঠ ভু  না করার ব াপাের এনিসিটিব বছেরর েতই গণমাধ েম িব ি  কাশ কের সতক
কের। িক  এরপরও এ ধরেনর ঘটনা ঘটেছ। ধানম ী শখ হািসনার িনেদশনা ও আদালেতর রােয়র পরও
িশ েদর পাঠ বইেয়র সংখ া কমেছ না। বরং সরকার অ েমািদত বই ছাড়া হেরক রকেমর বই িশ পাঠ ভু
করেছ এক িণর িশ া িত ান। িশ রা বইেয়র ভারী ব াগ বহন করেত বাধ  হে । আড়াই বছর আেগ এ
রায় িদেয় একিট আইন ণয়েনর িনেদশনা িদেয়িছেলন হাই কাট। সরকার িনধািরত বইেয়র বাইের কােনা
বই পাঠ  করা যােব না- এমন িনেদশনা থাকেলও এনিসিটিবর বইেয়র বাইের অেনক বই পাঠ  করা হে ।
ফেল িশ েদর িশ া হণ আন ময় না হেয় িবষাদময় হেয় উঠেছ।

২০১৭ সােল মাধ িমক েরর ১১িট পাঠ বই খপাঠ  ও পিরমাজন কের তখনকার িশ াম ীর হােত তুেল
দয় িশ ািবদরা। বলা হেয়িছল েম সব পাঠ বই সহজেবাধ  কের লখা হেব। িক  সব বই খপাঠ করা

হেয় ওেঠিন। এ ছাড়া ায় িতবছর নতনু পাঠ বইেয় নানা অস িতপূণ তথ  িবপােক ফলেছ কামলমিত
িশ াথীেদর। পাঠ বই িনেয়  যথাযথ গেবষণা  না  থাকা,  কনেট ট তিরেত অসতকতার ফেল ভুল পাঠ বই
পৗঁেছ যাে  িশ াথীেদর হােত।

জাতীয় িশ ানীিতেত অ ম িণ পয  াথিমক িশ ার কথা থাকেলও এখন পয  এ িশ া প িত বা বায়ন
করা যায়িন। ২০১৬ সােলর ম মােস সিচবালেয় িশ ানীিত বা বায়ন সং া  এক সভায় অ ম িণ পয

াথিমক ও গণিশ া ম ণালেয়র অধীন করার িস া  হয়। বলা হয় অ ম িণ পয  সব ধরেনর িশ া
এখন গণিশ া  ম ণালেয়র অধীেন থাকেব। িক  এ পয  এিট কাযকর হয়িন। ব  হয়িন প ম িণর
সমাপনী পরী াও। ফেল এেকর পর এক পাবিলক পরী ায় নােজহাল হে  কামলমিত িশ াথীরাও।

িশ া  িনেয়  মা ার ান  না  থাকার  অিভেযাগ  অ ীকার  কের  িশ া  ম ণালেয়র  মাধ িমক ও উ িশ া
িবভােগর িসিনয়র সিচব মা. সাহরাব হাসাইন বাংলােদশ িতিদনেক বেলন, সরকােরর পিরক না রেয়েছ
িশ া িনেয়। পিরক নার মাধ েমই নানা পিরবতন আনা হয় িশ া স ের।
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