
রিববার, 27 জুন 312৯ 

চতুথ র্ িশ  িব েবর মানবস দ ƣতিরর বােজট  

েমা াফা জবব্ার : ত যুি িবদ o কলাম েলখক। 

 ‘মাননীয় ি কার, িবশব্ eখন তৃতীয় িশ  িব ব েথেক চতুথ র্ িশ  িব েব u রেণর পেথ। িবেশব্র সে  পা া িদেয় আমােদরo ƣতির 
হেত হেব। না হেল সামেন a সর হoয়া আমােদর জ  দুরূহ হেব। তাi আমােদর াসরুমগুেলা িবষয় uপেযাগী কের তুলেত হেব 
েযখােন েশখােনা হেব ােনা েটকেনালিজ, বােয়ােটকেনালিজ, েরেবািট , আিট র্িফিশয়াল iে িলেজ , ােটিরয়াল সােয় , i ারেনট 
aব িথংস, েকায়া াম কি uিটং, কেচiন েটকেনালিজ iতয্ািদ। eসব িবষেয় িশ া হণ eখন সমেয়র দািব। মাননীয় ধানম ী 
িনেজo e িবষেয় েয়াজনীয় ব া হণ করার জ  সংি  সব ম ণালয়েক িনেদ র্শনা িদেয়েছন। আমােদর ছাে র aভাব েনi। 
aভাব হে  িশি ত িশ েকর। eসব িবষেয় িশ া দােনর জ  জাপােনর স¤◌্রাট েমiিজর মেতা আমােদরo আজেকর েয়াজন 
েমটােত েয়াজেন িবেদশ েথেক িশ ক িনেয় আসেত হেব। eসব কায র্ ম আমরা ei বােজট কাল েথেকi শুরু করেত চাi। eবং 
েস জ  312৯-31 aথ র্বছর েথেক আমরা িশ া খােত পয র্া  বােজট বরা  রাখিছ।’ aথ র্ম ীর বােজট ব ৃতার 32 পৃ া েথেক ei 
aনুে দিট আমরা u ত করলাম। 24 জুন 312৯ বাংলােদশ জাতীয় সংসেদ aথ র্ম ী আ হ ম েমা াফা কামাল তার বােজট ব ৃতায় 
ei কথাগুেলা বেলন। েয েদশ িবেশব্ থম িডিজটাল বাংলােদশ িহেসেব রূপা িরত হoয়ার েঘাষণা িদেয়েছ েসi েদেশর aথ র্ম ী 
eমন কথা বলেবন েসটাi সব্াভািবক। ধ বাদ aথ র্ম ীেক। 3119 সােলর 23 িডেসমব্র িডিজটাল বাংলােদশ েঘাষণার পর 311৯ 
সােলর জানুয়ািরেত সরকার গঠন করার পর থম বােজট েপশকােল িডিজটাল বাংলােদশ আেলািচত হেয় আসেছ- েসi 311৯-21 
সাল েথেক। 3119 সােলর িদন বদেলর সনদ নামীয় িনব র্াচনী iশেতহার েণতােদর েনতা তৎকালীন aথ র্ম ী আবুল মাল আবদুল 
মুিহত থম িডিজটাল বাংলােদশ িবষয়িট েদেশর বােজেটর সে  স ৃ  কেরন। ‘311৯-21 aথ র্বছেরর বােজট ব ৃতায় মাননীয় 
aথ র্ম ী িডিজটাল বাংলােদশ বলেত ত  o েযাগােযাগ যুি র সহায়তায় eকিট আথ র্-সামািজক রূপা রেক বুিঝেয়েছন। eকi 
বছের মাননীয় ধানম ী িডিজটাল বাংলােদশ েবাঝােত 5িট a ািধকার খাতেক িচি ত কেরেছন।’ (aথ র্ম ীর বােজট বi-িডিজটাল 
বাংলােদেশর পেথ a যা  হালিচ  312৯, পৃ া ৯) সােবক aথ র্ম ী o বত র্মান aথ র্ম ীর মেতাi বােজট ব ৃতার সে  িডিজটাল 
বাংলােদশিবষয়ক eকিট হালিচ  কাশ কের eেসেছন। থম বছেরi িতিন বােজেট 211 েকািট টাকার েথাক বরা o েরেখিছেলন। 
eবার নতুন aথ র্ম ী আবােরা মাণ করেলন েয, িডিজটাল বাংলােদশ িনছক কথার কথা বা eকিট রাজৈনিতক ¯ে◌ø◌াগান নয়- 
আমরা িডিজটাল বাংলােদশ গেড় তুলেত ব পিরকর eবং আমরা eকi সে  eিটo aনুভব করিছ েয, িবশব্টা িশ  িব েবর চতুথ র্ র 
aিত ম করেছ। বােজট েযেহতু রা ীয় a যা ার পিরক নার দিলল েসেহতু ei দিলেল চতুথ র্ িশ  িব ব o তার দ তার িবষয়িট 
আেলািচত হoয়াটা আমােদর জ  পরম েগৗরেবর। aথ র্ম ী তার বােজট ব ৃতার 34 পাতায় uে খ কেরেছন েয, ‘মা িমক িশ ার 
গুণগত মােনা য়েন 6 বছর েময়ােদ মা িমক িশ া u য়ন কম র্সূিচ বা বায়ন করা হেব। eর আoতায় ছা ছা ীেদর িব ান, যুি , 
েকৗশল o গিণত িশ ায় a ািধকার েদয়া হেব।’ 25 জুন 312৯ িবেকেল বােজেটা র সংবাদ সে লেনo ধানম ী জনেন ী েশখ 

হািসনা িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার লে য্ গৃহীত পদে পগুেলা তুেল ধেরন। 

eটা aব i aসাধারণ েয, আমােদর রা ীয় পিরক নার সেব র্া  ের আমােদর ভবনাটা কৃিষ o িশ  যুগেক aিত ম কেরেছ। 
আমােদর 311৯-পরবত  রা ীয় সব কম র্কাে  তার সেব র্া  িতফলনo ঘেটেছ। িডিজটাল বাংলােদশ বা চতুথ র্/প ম িশ  িব েবর 
মানবস দ ƣতিরর জ o আমােদর েসi েচ া a াহত িছল। 3111 সাল েথেক েদেশ কি uটারিভি ক আন  মাি িমিডয়া ল 
চালু হয়। িশশুে িণ েথেক কি uটার িশ া বা তামূলক করা হয় েসসব েল। তারo আেগ মা িমক ের পাঠয্ করার জ  2৯৯3 
সােল কি uটােরর পাঠ ম ণয়েনর েচ া কের 2৯৯7 সােল েসিট করেত স ম হi eবং আমার েলখা বi িদেয়i 2৯৯9 সাল 
েথেক নবম দশম ে িণেত কি uটার িশ া a তম aপশনাল িবষয় িহেসেব পাঠয্ হয়। a িদেক 311৯ সাল েথেক সব র্ পয র্ােয়র 
েচ ার সুফল িহেসেব 3122 সােল ত যুি  িবষয়িট ষ  ে িণেত পাঠয্ হoয়ার পর েথেক 3126 সােলর মােঝ eকাদশ দব্াদশ 

ে িণেতo বা তামূলকভােব পাঠয্ করা হয়। 

aথ র্ম ী যখন চতুথ র্ িশ  িব েবর মানবস েদর কথা বেলন তখন আমােদর েকবল মা িমক-u  মা িমক বা u িশ ার েরর কথা 
ভাবেল হেব না। সারা দুিনয়া েসিটেক িশশু ের িনেয় েগেছ। আমরাo েসi েচ া কের যাি । আিম খুব দৃঢ়তার সে  মেন কির েয, 
চতুথ র্ িশ  িব েবর মানবস দ ƣতিরর কাজটা িশশুেদর িদেয়i শুরু করেত হেব। িনেজর েছেল িবজয়েক িদেয় েসিট আিম শুরু কির। 



থম জাতীয় িশশু-িকেশার ে া ািমং িতেযািগতা : িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম র্ােণর েচতনা েথেক ভিব ৎ জ েক ত যুি েত 
আেরা দ  কের গেড় তুলেত 3129 সােল থেম েজলা পয র্ােয় জাতীয় িশশু-িকেশার ে া ািমং িতেযািগতা আেয়ািজত হয়। 
সারােদেশ 75 েজলায় 291িট েশখ রােসল িডিজটাল ােব েজলা পয র্ােয়র ে া ািমং িতেযািগতা িসআরআi, iয়ং বাংলা eবং 
বাংলােদশ কি uটার কাuি ল েযৗথভােব আেয়াজন কের। 

দুi িদন াপী েজলা পয র্ােয়র ei িতেযািগতায় 75 েজলা েথেক াথিমকভােব 6 হাজার 511 জন aংশ হণ কের। সারােদেশ 
291িট েশখ রােসল িডিজটাল ােব পাiথন o য্ােচর িশ ণ েদয়া হয় গত 23 েম েথেক 41 েম 3129 পয র্ । তার আেগ গত 
27 o 28 eি ল 3129 বাংলােদশ কৃিষিবদ iনি িটuেট িশ কেদর জ  দুi িদন াপী িশ ণ েদয়া হয়। েসখােন 471 জন 
আiিসিট িশ ক eবং েশখ রােসল িডিজটাল ােবর েকা-aিড র্েনটররা িশ েণ aংশ েনন। ei জাতীয় িতেযািগতায় া  
ক গুেলার মে  েথেক েসরা ক গুেলােক সমাপনী eবং পুর ার িবতরণী aনু ােন uপ াপন করা হয় eবং িবজয়ীেদর পুর ত 

করা হয়। 

312৯ সােলর িশশু-িকেশার ে া ািমং িতেযািগতার আেয়াজন শুরু হেয়েছ। জুন মােসi িতেযািগতার কাজ েশষ হেয় যােব। আশা 
কির 3131 সােলo িতেযািগতার ধারাবািহকতা a াহত থাকেব। 3129 সােল আমরা তৃতীয় ে িণ েথেক িতেযািগতার আেয়াজন 
কেরিছলাম। 312৯ সােল েসিট থম ে িণ পয র্  িব ত হেয়েছ। eর ধানতম কারণ হেলা 312৯ সােল আমরা 6-9 বছেরর 
িশশুেদর জ  য্াচ জুিনয়র নামক ে া ািমং ভাষািট েপেয়িছ। 

ত ীয়ভােব িশশুেদর ে া ািমং করেত পারার িবষেয় আমােদর আশাবাদ থাকেলo ব ত ei িতেযািগতার ম  িদেয়i আমরা মাণ 
েপলাম েয িশশুরা ে া ািমংেক ভয় পায় না। ei িতেযািগতার বড় eকিট সফলতা হেলা েয eেত যারা িবজয়ী হেয়েছ তােদর 
েকui ায় রাজধানীর নয়। েদেশর তয্  a ল েযমন লালমিনরহাট েথেক eেস oরা বড় বড় শহেরর লগুেলােক হািরেয় 
িদেয়েছ। eমনিক সরকাির াথিমক িব ালেয়র েছেলেমেয়রা রাজধানীর নািম-দািম িক ারগােট র্ন বা iংেরিজ মা ম লগুেলােক 
পরা  কেরেছ। eকi সে  আমরা িশ ক-িশি কা, aিভভাবক-aিভভািবকােদর মােঝ িবপুল আ হ েদেখিছ। ে া ািমং 
িতেযািগতার ম  িদেয় িশশু-িকেশারেদর সৃজনশীলতােক িবকিশত করার সুেযাগ ƣতির করা স ব হেয়েছ। আমরা যিদ থম জাতীয় 

িশশু-িকেশার ে া ািমং িতেযািগতােক আেরা তৃণমূেল েপৗঁছােত পাির তেব েসিট িডিজটাল যুেগর বা চতুথ র্ িশ  িব েবর uপেযাগী 
আমােদর মানবস দ গেড় তুলেত সবেচেয় েবিশ সহায়ক হেব। 

বা তামূলক ে া ািমং েশখা : eরi মােঝ ডাক, েটিলেযাগােযাগ o ত যুি  ম ণালেয়র প  েথেক গত 36 aে াবর 3129 
াথিমক o গণিশ া ম ণালেয়র ম ীেক সামেনর িশ াবষ র্ েথেক াথিমক ের ে া ািমংসহ ত যুি  িবষয়িট পাঠয্ করার জ  

aনুেরাধ কের প  পাঠােনা হেয়েছ। 3129 সােল জাতীয় বািলকা ে া ািমং িতেযািগতােতo িশশুেদর য্াচ িদেয় ে া ািমং 
িতেযািগতায় aংশ হণ করােনা হয়। 33 aে াবর 3129 েডেফািডল িবশব্িব ালেয় ei িতেযািগতার পুর ার িবতরণ করা হয়। 

eসব িতেযািগতা আগামীেত a াহত থাকেব বেল আশা করা যায়। বাংলােদেশর মানবস দ u য়েনর জ  eসব িতেযািগতা 
মাiলফলক িহেসেব কাজ করেব বেলi আিম মেন কির।েকমন কের শুরু করেবন : eবার aথ র্ম ী চতুথ র্ িশ  যুেগর uপেযাগী 
মানবস দ ƣতিরর পদে প েনয়ার েঘাষণা েদয়ার ফেল আমােদর দািয়তব্ আেরা েবেড়েছ। u িশ ায় িডিজটাল যুি গুেলা পাঠয্ 
করার আেগ ব ত িশশুিশ ায় রূপা রটা ঘটােত হেব। e জ  াথিমক ের ে া ািমং বা তামূলক করার uে াগ েনয়া হে । 
ত যুি  uপেদ া সজীব oয়ােজদ জয় ei uে ােগ েনতৃতব্ িদে ন। আমরা যখন িশশুেদর জ  ে া ািমং েশখা বা তামূলক 
করার কথা ভাবিছ তখন aিভভাবক-aিভভািবকা, বাবা-মা, িশ ক-িশি কােদর িনেজেদর িত েনয়া দরকার। বাংলােদেশর eকিট 
েগৗরেবর িবষয় আমােদর স ান িবজয় জবব্ার য্াচ েশখার জ  সহায়তা করেত ে া ািমং uiথ য্াচ নােম eকিট বi িলেখেছন, 
বiিট তা¤◌্রিলিপ নামক eকিট কাশনা িত ান কাশo কেরেছ। বiিটর থম কািশত সং রণিট iংেরিজেত। তেব eর বাংলা 
সং রণo ত হেয়েছ। সহসাi বiিটর বাংলা সং রণo কািশত হেব। a িদেক য্াচ েশখার জ  ায় সব uপকরণ রেয়েছ 
eমআiিটর সাiেট। যঃ◌ঃঢ়ং://◌ংপৎধঃপয.সরঃ.ব / িঠকানায় িগেয় িনেজ েযভােব েযখান েথেক শুরু করেত চান তাi করেত 
পােরন। সাiটিটেত িশশুেদর জ  েযমন িশ া uপকরণ আেছ েতমিন আেছ বাবা-মা o িশ কেদর জ  যাবতীয় িনেদ র্শনা।চার 
েকািটর েবিশ ক  েদখার সুেযােগর বাiের িভিডo সহায়তাo পাoয়া েযেত পাের। ব ত eমআiিটর oেয়বসাiটিট খুবi সমৃ  
eকিট oেয়বসাiট। সাiটিটেত েগেল aনুভব করেবন েয, িশশুেদর ে া ামার িহেসেব গেড় েতালার জ  িবশব্জুেড় নানা আেয়াজেনর 
েক  হে  ei সাiটিট। িবেশব্র েকািট েকািট িশশুর আগামী িদেনর িঠকানা ei সাiট। িবশব্জুেড় য্াচ িদবসo পািলত হয়। 
আমােদর জ  সুখবর েয ধানম ী, ধানম ীর ত যুি  uপেদ া, aথ র্ম ী eবং সরকােরর a  নীিতিনধ র্ারকরাo aনুভব কেরন 
েয িশশুেদর চতুথ র্ িশ  িব েবর uপেযাগী দ তা িদেয় গেড় তুলেত হেব। িদন েশেষ আমরা aনুভব করলাম েয আমােদর যা াটা 
সিঠক পেথi রেয়েছ। 


