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জাতীয় বাজজজে মাদরাসা শিক্ষা ও ধম ম প্রসঙ্গ 

 

গত ১৩ জুন বৃহস্পশতবার জাতীয় সংসজদ ২০১৯-২০ অর্ মবছজরর বাজজে উত্থাশিত হয়। অর্ মমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাজের শেশিত বক্তব্য 

উিস্থািন কজরন প্রধানমন্ত্রী শিি হাশসনা। অর্ মমন্ত্রী অসুস্থ র্াকায় তাঁর িজক্ষ বাজজে বকৃ্ততা িাঠ কজরন শতশন। দীর্ ম ১২৮ পৃষ্ঠার বাজজে 

শববরণীজত আগামী অর্ মবছজর রাজের সম্ভাব্য আয়-ব্যজয়র শহসাজবর িািািাশি প্রধানমন্ত্রীর শনতৃত্বাধীন শবগত সরকাজরর শবশিন্ন উন্নয়নশিত্র 

তুজে ধরা হজয়জছ। প্রায় প্রশত খ িাজতর বতমমান শিত্র তুজে ধজর সংশিষ্ট শবষজয় সরকাজরর িশরকল্পনা ও প্রস্তাব উিস্থািন করা হজয়জছ। ২৬৫ 

ধারার বাজজে বক্তৃতার ৮১ ও ৮২ নম্বর ধারায় মাদরাসা শিক্ষা এবং ১৭৯ নম্বর ধারায় ধম ম শবষজয় বো হজয়জছ। 

‘মাদরাসা শিক্ষা’ উিশিজরানামাধীন ৮১ ও ৮২ নম্বর ধারায় মাদরাসা শিক্ষা শবষজয় বো হজয়জছ, সরকার মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও 

আধুশনকায়জন কাজ কজর যাজে। সাধারণ শিক্ষার সজঙ্গ মাদরাসা শিক্ষার শয ববষম্য রজয়জছ, তা দূর করজত দাশিে ও ইবজতদাশয় স্তজর শবনা 

মূজে িাঠ্যপুস্তক শবতরণ করা হজে। ১৮০০ মাদরাসার নতুন িবন শনম মাণ করা হজে। মাদরাসাগুজোর অবকাঠাজমা উন্নয়ন এবং 

শেশণকক্ষগুজোজত মাশিশমশিয়া স্থািন করা হজব বজেও অঙ্গীকার করা হজয়জছ। সরকাজরর এ উজযাগ শনিঃসজেজহ প্রিংসার শযাগ্য। তজব 

মাদরাসাগুজোর শিক্ষক ও আধুশনক শিক্ষা উিকরজণর সংকে শনরসজন সরকাজরর আজরা শবশি মজনাজযাগ আিা কজরন সংশিষ্ট ব্যশক্তরা। 

অশিজযাগ রজয়জছ, স্কুে শিক্ষকজদর তুেনায় মাদরাসা শিক্ষকরা শবতন শেজে ববষজম্যর শিকার হজেন, শস শবষজয় শকাজনা বক্তব্য শনই। উচ্চ 

আদােজতর রাজয়র িরও শকন শবষয় খ সমাধান হজে না এবং এ শবষজয় সরকাজরর িশরকল্পনা কী, তা তুজে ধরা হয়শন, যা মাদরাসা 

শিক্ষকজদর হতাি করজব শকাজনা সজেহ শনই। অবশ্য বাজজজে কাশরগশর ও মাদরাসা শিক্ষার জন্য বাজজে িাঁি হাজার ৭৫৮ শকা খ োকা 

শর্জক বাশিজয় সাত হাজার ৪৫৪ শকা খ োকা করার প্রস্তাব করা হজয়জছ। তজব অশতশরক্ত বরাজের কতো মাদরাসা িাজব তা স্পষ্ট নয়। সুজির 

িবর হজো, আগামী অর্ মবছজর শয সাত হাজার প্রশতষ্ঠানজক এমশিওভুক্ত করা হজব বজে শর্াষণা এজসজছ, তার মজে শবশিন্ন স্তজরর ৫৫১ খ 

মাদরাসাও রজয়জছ। এজত ১০ হাজার শিক্ষক এমশিওভুক্ত হজবন। এর বাইজর আজরা ২০ হাজার মাদরাসা শিক্ষকজক এমশিওভুক্ত করার 

িশরকল্পনা রজয়জছ বজে শিক্ষা মন্ত্রণােয় সূজত্র জানাজে শবশিন্ন গণমােম। কওশম শিক্ষা সনজদর স্বীকৃশত শবগত সরকাজরর এক খ বহুে 

প্রিংশসত কাজ। প্রধানমন্ত্রী শিি হাশসনার সশদোয় আজেম-উোমাজদর দীর্ মশদজনর প্রতযাশিত স্বীকৃশত আইন জাতীয় সংসজদ িাস হয়, যা 

‘আে-হাইআতুে উেয়া শেে জাশমআশতে কওশম বাংোজদি’-এর অধীন ‘কওশম মাদরাসাসমূজহর দাওরাজয় হাশদজসর (তাকশমে) সনদজক 

মাস্টার শিশির (ইসোশমক স্টাশিজ ও আরশব) সমমান প্রদান আইন, ২০১৮’ নাজম অশিশহত। কওশম শিক্ষা সনজদর স্বীকৃশত প্রদাজনর উজেশ্য 

সম্পজকম প্রধানমন্ত্রী বারবার বজেজছন, শতশন কওশম শিক্ষার্ীজদর মূেধারায় একীভূত করজত িান। তাজদর সামাশজক অবস্থাজনর অিগশত িান। 

সমাজজর এই শবপুেসংখ্যক মানুষজক শিছজন শফজে শদজির সামশিক উন্নয়ন সম্ভব নয় বজেও শতশন মন্তব্য কজরন। শসই শহজসজব বতমমান 

বাজজজে কওশম শিক্ষাধারার মূেধারায় সংযুক্ত করা এবং কওশম ধারার শিক্ষক ও শিক্ষার্ীজদর জীবনমাজনর উন্নয়জন সরকাজরর িশরকল্পনা ও 

প্রস্তাবনা প্রতযাশিত শছে। তজব দিঃিজনক ব্যািার হজো, এ ব্যািাজর িেশত বাজজজে শকাজনা আজোিনাই শনই। 

১৭৯ নম্বর ধারায় হজযাত্রীজদর শবিম্বনা কমাজত সরকাজরর শবশিন্ন িদজক্ষজির কর্া তুজে ধরা হজয়জছ। এো সতয, সরকাজরর প্রজিষ্টায় 

হজযাত্রীজদর শবিম্বনা অজনকোই কজমজছ। আগামী শদজন ঢাকায় ইশমজিিজনর কাজ সম্পন্ন করা শগজে তা আজরা কজম আসজব বজে ধারণা 

করা হজে। এিন িয মন্ত বাস্তবতা হজো, হজ ব্যবস্থািনার বনরাজয কাশিত স্তজর নাশমজয় আনা যায়শন। এ শক্ষজত্র বাজজজে িশরকল্পনা তুজে 

ধরজত িারজতন অর্ মমন্ত্রী। একই ধারায় ইসোজমর শিক্ষা ও সংস্কৃশতর শবকাজি বাংোজদজির সব শজো ও উিজজোয় ৫৬০ খ মজিে মসশজদ 

ও সাংস্কৃশতক শকন্দ্র স্থািজনর কাজ িেজছ বজেও জানাজনা হজয়জছ। সজেহ শনই, এসব মসশজদ ও সাংস্কৃশতক শকন্দ্র স্থাশিত হজে এবং তা 

যর্াযর্িাজব িশরিাশেত হজে বাংোজদজির ইশতহাজস এক খ গুরুত্বপূণ ম অোজয়র সূিনা হজব। তাই এ প্রকজল্পর দ্রুত বাস্তবায়ন প্রজয়াজন। 

শবিাোয়তন এই বাজজজে ধম ম ও ধমীয় িাজতর বাজজে শয খুবই অপ্রতুে, তা শয শকউ স্বীকার করজবন। শবজিষত ধমীয় িাজতর উন্নয়জন 

সরকাজরর সুশনশদ মষ্ট িশরকল্পনার অনুিশস্থশত হতাি করজব এ শদজির ধম মপ্রাণ মানুষজক। তারা মজন কজর, ধমীয় িাজত বাজজজের িশরশধ আজরা 

বি হজত িারত। ইসোমী শিক্ষার প্রিার, প্রসার, উন্নয়ন ও আধুশনকায়জন বতমমান সরকাজরর অঙ্গীকার পূরণ শতা আবশ্যকও। তারা আজরা 

মজন কজর, বাজজজে উশিশিত শবষয়গুজোর িািািাশি ইসোশমক ফাউজেিন বাংোজদজির কায মক্রজমর সম্প্রসারণ, মসশজদশিশিক গণশিক্ষা, 

মসশজদশিশিক িাঠাগার ও দারুে আরকাম মাদরাসা প্রকজল্পর বতমমান অবস্থা ও অিগশত শবষজয় আজোিনা হজত িারত। এ ছািা সারা 

শদজির মসশজদ-মশেরসহ ধমীয় উিসনােজয়র শবদযৎ শবে মওফুক এ শদজি সাধারণ মানুজষর দীর্ মশদজনর দাশব। শস শবষজয়ও ইশতবািক 

শর্াষণা আসজত িারত এবাজরর বাজজজে। 

শেিক : আজেম ও সাংবাশদক 

 


