
ইংেরিজ অদ তায় সং িচত হে  কমে
বাড়েছ কম ইংেরিজ জানা িশি ত বকার। ব জািতক িত ােন চাকির, ি ল াি ং কমসং ােন দরকার
ইংেরিজ দ তা

ইংেরিজর   মুেখ  বলেলও  সরকাির  পযােয়  নই  ইংেরিজ  মাধ ম  িশ া  চালরু  কােনা  উেদ াগ।
হােতেগানা িকছু বসরকাির ইংেরিজ মাধ ম লু মানস ত ইংেরিজ িশ া িদেলও স েযাগ পাে  দেশর
১ শতাংেশরও কম িশ াথী। িক  হে  না কাি ত ইংেরিজ িশ া। ফেল বৃহৎ পিরসের ইংেরিজেত দ
জনশি  গেড় না  ওঠায়  সং িচত হে  কমে । বাড়েছ কম ইংেরিজ জানা  িশি ত বকােরর সংখ া।
ব জািতক  িত ােন  চাকির,  ি ল াি ংেয়র  মাধ েম  কমসং ান  কােনা  ে ই  আসেছ  না  কাি ত
সাফল । আ জািতক অ েনর কমে ে  িনেজেদর িনেয়াগ করেত না পারায় চাপ বাড়েছ দেশর সং িচত
চাকিরর বাজাের। অ িদেক লাগামহীন  িটউশন িফ িনেয়  অিভভাবকেদর পেকট কেট িনে  বসরকাির
ইংেরিজ মাধ ম লু েলা। উ  িটউশন  িফর কারেণ  আেয়র  অিভভাবকরা  তােদর স ানেদর  ই া
থাকেলও ইংেরিজ মাধ ম েুল ভিত করােত পােরন না।

ইংেরিজ  অদ তার  ক ণ  িচ  ফেুট  ওেঠ  িব িবদ ালয় েলার  ভিত  পির ায়।  ২০১৪  সােল  ঢাকা
িব িবদ ালেয়র কলা অ ষেদর ভিত পরী ায় ৪০ হাজার ৫৬৫ পরী াথীর মেধ  মা  জন ইংেরিজ িবভােগ
ভিতর  যাগ তা  অজন  কের।  ২০১৬  সােল  গ  ইউিনেটর  ভিত  পরী ায়  ৯০ ভাগ  পরী াথী  ফল কের
ইংেরিজেত। িশ ািবদরা বলেছন, আমােদর িশ াব ব ায় ১৭ বছেরর িশ াজীবন শেষও ইংেরিজেত দ তা
অিজত হে  না। বছের ৫ লাখ ত ণ-ত ণী উ িশ া শষ করেলও ইংেরিজ দ তার অভােব কমে ে

িত লতার মুেখামুিখ হে । ৪৭ ভাগ াতক চাকির পাে  না। ইংেরিজ দ তা থাকেল কমে  দেশর
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বাইেরও িব তৃ  হেতা।  সরকাির  লু েলায়  ইংেরিজ মাধ ম চালু  করেত পারেল  দেশর  বৃহৎ জনেগা ী
ইংেরিজ  িশ ার  আওতায়  আসত।  িশ া  ম ণালেয়র  তথ মেত,  বাংলােদেশর  াক াথিমক  থেক
উ মাধ িমক পয  িশ াথী আেছ ায় চার কািট। দেশ িনবি ত ১৪৬িট বসরকাির ইংিলশ িমিডয়াম েুল
পড়েছ মা  ৭৯ হাজার িশ াথী যা মাট িশ াথীর দশিমক ২০ শতাংশ। বাংলােদশ ইংিলশ িমিডয়াম লু
অ ােসািসেয়শেনর িহসােব সারা দেশ এ ধরেনর েুলর সংখ া  ায় সােড় িতনশ। িশ াথী  িতন লােখর
মেতা। সব েলা িবেবচনায় ধরেলও ইংেরিজ মাধ েম (িবেদিশ ও বাংলােদিশ কাির লাম) পড়া িশ াথীর হার
দশিমক ৭৫ শতাংশ। উ  বতন িদেয়ও ১ শতাংেশর কম িশ াথী ইংেরিজ মাধ েম পড়ার েযাগ পাে ।
অথচ, সারা দেশ মাট ১ কািট ৭৩ লাখ াথিমক িশ াথীর ১ কািট ৩০ লাখই (৭৫ ভাগ) পড়েছ সরকাির

েুল। সােবক ত াবধায়ক সরকােরর িশ া উপেদ া হােসন িজ রু রহমান বাংলােদশ িতিদনেক বেলন,
ইংেরিজ ধু একিট ভাষা নয়, এটােক এখন একিট টকেনালিজ িহেসেব দখা হয়। আ জািতক যাগােযােগ
এটা ীকৃত মাধ ম। িক  আমােদর নীিতিনধারকরা ইংেরিজেক িবজাতীয় ভাষা বেল এক ধরেনর দশে েমর
সং া তির কেরেছন। যন ইংেরিজেক  িদেল বাংলােক ছাট করা হেব। এটা  দৃি ভি র কারচিুপ।
বাংলােক আমরা িনজ দািয়ে ই াধা  দব। দৃি ভি র এই কারচুিপর কারেণ সাধারণ জনগণ বি ত হে ।
এিলট িণ এবং নীিতিনধারকরা িঠকই িনেজেদর স ানেদর স ণূভােব ইংেরিজেত দ  কের গেড় তলুেছ।
বি ত হে  সাধারণ মা ষ। দশ িত  হে । সরকাির লু েলায় মা েয় বাংলার পাশাপািশ ইংেরিজ
ভাসন চালু করেত পারেল গিরব ঘেরর মধাবী িশ াথীরা পড়েত পারত। তেব এে ে  ধু ঘাষণা িদেলই
হেব না। অেনক নতনু িশ ক লাগেব। তােদরেক দ  করেত হেব। এটার জ  পিরক না  কের যা  যা
করণীয় সব করেত হেব। ঢাকা  িব িবদ ালেয়র সােবক িশ ক অধ াপক সয়দ মনজু ল ইসলাম বেলন,
ইংেরিজ দ তার অভােব আমরা আ জািতক দন-দরবাের িত  হি । সরকাির িশ া িত ােন ইংেরিজ
ভাসন চালু করেত পারেল ভােলা হেতা। তেব বতমান বতন কাঠােমা িদেয় ভােলা িশ ক পাওয়া যােব না।
আর দীঘেময়ািদ পিরক না ছাড়া এটা করেত গেল িহেত িবপরীত হেব। ক  হেব, টাকা খরচ হেব, লাভ
হেব না। িশ েণর নােম অেনেক দেশ দেশ ঘুরেবন। িশ ণ থেক িফের এেস অ  ম ণালেয় বদিল
হেয় যােবন। বরাে র ১ শতাংশও িশ ায় ব য় হেব না। এ জ  সামি ক িশ া খাত িনেয় দীঘেময়ািদ
পিরক না করেত হেব। অ ম িণ পয  াইমাির, াদশ িণ পয  মাধ িমক ও পের উ িশ া- এভােব
পিরক না করেত হেব। অকাযকর একটা প িত কেলজ িশ া। এটা তেুল দওয়া উিচত। উ িশ ার একটা
কৗশলপ  আিম  স াদনা  কের  জমা  িদেয়িছ।  এখন  াইমাির,  মাধ িমেকর  কৗশলপ  তির  কের

সমি তভােব এেগােত পারেল দেশর িশ াব ব ায় আমূল পিরবতন স ব। তেব এখােন িশ ািবদরা িশ া
খাত চালায় না। এখােনই সম া। য কারেণ ২০১০ সােল হওয়া িশ ানীিত ৯ বছর ধের িহমাগাের পেড়
আেছ।
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