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সময়টা পাে েছ।  িশ ার সােরর সে  এখন ণগত মানেকও  দওয়া হে ।  বা িবকভােবই
ণগত ও মানস ত িশ া এখন অপিরহায হেয় উেঠেছ। জাতীয় উ য়ন, অথৈনিতক সমিৃ  অজন ও

গিতশীল সমাজ গঠেন ণগত িশ া চালেকর ভিূমকা িনেত পাের। ণগত ধারার এ িশ ার  হেত হেব
াথিমক অব া  থেকই।  িশ েদর  কিচ  মেন  কতৃ  িশ ার  বীজটা  বপন কের  িদেত  হেব।  এে ে

পূণ হেলা িশ ার ারি ক পযায়। সে হ নই, াথিমক িশ াই হে  সকল িশ ার মলূ িভি ।

সমৃ  ও  উ ত  আগামীর  বাংলােদশ  িবিনমােণ  াথিমক  িশ ার  মােনা য়ন  ও  আধিুনকায়ন  একিট
ধারাবািহক  ি য়া।  পক  ২০২১  বা  জািতসংঘ  ঘািষত  টকসই  উ য়ন  ল  বা বায়েনর  জ
জনস দ উ য়েনর কােনা িবক  নই। টকসই উ য়েনর লে  এখন মানস ত িশ ােক  দওয়া
হে । ণগত মানস  াথিমক িশ া পরবতী িশ ার মলূ িভি । পৃিথবীর অ া  দেশ াথিমক
িশ ােক  দওয়া হয় সবেচেয় বিশ। িশ ার ারি ক পযায়টা স  করার পর িশ াথীেদর অেনক

ে ই ছেড় দওয়া হয়। অথাত্ িশ ার লাইন িভ  কের দওয়া হয়। কউ কািরগির িবষয় পেড়, কউ
িশেখ িব ান বা কলা। এসব দেশ াথিমক পযােয়র িশ ার িভতটা থােক শি শালী, মান থােক উ ত।

সমেয়র সে  পিরবিতত হে  আমােদর জীবনধারা। একটা সময় িছল, বাবা-মােয়র কােছ িশ ার াথিমক
পাঠ  শেষ িবদ ালেয়  পাঠােনা  হেতা  িশ েদর।  এখন বাবার  সে  মােয়রও ব তা  বেড়েছ।  চাকির,

  ড. শরীফ এনামুল কিবর
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সামািজক দািয় , সংসার গাছােনাসহ নানা িকছুেতই ব  হেয় পড়েছন আমােদর মােয়রা। ইে  থাকা
সে ও অেনক মা তােদর স ানেক াথিমক পাঠটু ও িদেত ব থ হে ন। এসব ে  াক- াথিমক
িশ ােক  পূণ ভূিমকা রাখেছ। এই িবষয়িট মাথায় রেখই সরকার াথিমক িবদ ালেয়র সে  াক-

াথিমক  িশ ােক ও  চালু  কেরেছ।  এিট  াথিমক  িশ ার  মােনা য়েন  বতমান  সরকােরর  একিট
যগুা কারী পদে প।

কামলমিত িশ রা হয় কিচ মেনর। বয়েসর সে  তারা বঝুেত িশেখ। চািরিদেক যা দেখ, তাই নতুন মেন
হয়।  বেয়াবিৃ র  ারি কায়  তারা  আকৃ  হয়  রং- বিচে র  িত।  পড়ােশানা  আসেল  কিঠন  িনয়েমর
ধারাবািহকতা। িনয়ম কের পড়েত বসা, ােস যাওয়া, বাসায় িগেয় হামওয়াক করা ভৃিত কাজ কিঠনই
বিক! নানা ছঁুেতায় েুল না যাওয়ার বণতা িশ েদর জ  খুব াভািবক। এজ  আমােদর াথিমক

িশ ােক িচ াকষক ও আকষণীয় কের তুলেত হেব। যন দখেলই ছুেঁয় িদেত মন চায়, থম দখােতই
কােছর কের িনেত চায়, ভােলা  লাগা তির হয়। একিট িশ র সািবক িবকােশর িসংহভাগ িনভর কের
িবদ ালেয়র আন ঘন পিরেবশ, িশ েকর দ তা ও িশখন- শখােনা কায েমর ওপর।

আমােদর দেশর  বিশরভাগ  িশ াথীই  সরকাির  াথিমক িবদ ালেয়  পড়ােশানা  কের।  দেশর সািবক
অব ার িবেবচনায় াথিমক িবদ ালেয় িশ কতায় অেনেকই আ হী হন না। তেব এ আ েহর ধরেন িকছুটা
পিরবতন  এেসেছ।  িশ ার  মােনা য়েন  িশ কেদর  বতন-কাঠােমা  আকষণীয়  ও  সে াষজনক  করা,
িনেয়াগ- ি য়া ু করা এবং িশ ক- িশ েণর বতমান ধারার সং ার করা জ ির। আশার কথা হেলা,
সরকার  এ  ে  কাযকর  পদে প হণ  করেছ।  বতমান  সরকার  াথিমক  িশ ার  মােনা য়েন  য
কেয়কিট খুব ভােলা উেদ াগ হণ কেরেছ, াথিমক িবদ ালেয়র ধান িশ েকর পদিট ি তীয় িণেত
উ ীতকরণ এর অ তম উদাহরণ। এর ফেল এই িশ করা তুলনামলূক বিশ বতন-ভাতাসহ িবধািদ
পাে ন। িশ ার মােনা য়ন ও ণগত িশ ার ধারা িনি ত করেত এিট একিট যগুা কারী পদে প।

শখ হািসনা সরকােরর নানামখুী  সমেয়াপেযাগী  পদে েপর কারেণ  গত এক দশেক দেশর াথিমক
িশ ায় বশ অ গিত সািধত হেয়েছ। এর টা হেয়িছল জািতর জনক ব ব ু শখ মিুজবুর রহমােনর
হাত ধেরই। ১৯৭৩ সােল  ৩৬ হাজার  ১৬৫িট  াথিমক িবদ ালয়  জাতীয়করণ কের  াথিমক িশ ার
অ যা ার ভ সচূনা কেরিছেলন িতিন। এরই ধারাবািহকতায় ধানম ী শখ হািসনা ২০১৩ সােল ায়
২৬ হাজার বসরকাির াথিমক িবদ ালয়েক জাতীয়করণ কেরন। াথিমক িশ ার উ য়েন সরকােরর
গৃহীত  আেরা  পদে েপর  মেধ  রেয়েছ  িতন  দফার  াথিমক  িশ া  উ য়ন  কমসিূচ।  এ  কমসূিচেত
িশ াথীেদর হােত বছেরর থমিদেনই রিঙন বই তুেল দওয়া,  উপবৃি  কায ম,  সরকাির িবদ ালেয়
দ ির-কাম- হরী  িনেয়াগ,  ুেড টস  কাউি ল  গঠন  ভৃিত  িবষয়েক   দওয়া  হেয়েছ।  মানিসক
িবকাশ ও খলাধলুার িত আকৃ  করেত িশ াথীেদর জ  ব ব  ুও ব মাতা বগম ফিজলাতুে ছ্া মুিজব
গা কাপ াথিমক িবদ ালয় ফুটবল টনুােম টসহ ীড়া ও সাং িৃতক িতেযািগতার আেয়াজন করা হে ।

িশ েকর  নতুন  পদ  সিৃ সহ  িবপুল  সংখ ক  িশ ক  িনেয়াগ,  াক- াথিমক  িণ  চাল,ু  পুল  িশ ক
িনেয়ােগর উেদ াগও শংসনীয়।  াথিমক পযােয় িবদ ালেয় িডিজটালাইেজশন কায মও  হেয়েছ
শখ  হািসনা  সরকােরর  সমেয়।  গমেনাপেযাগী  ায়  শতভাগ  িশ েক  িবদ ালেয়  ভিত,  িশ াে ে

ছা ছা ীেদর মেধ  সমতা আনা, নতুন িশ া েম নতুন পাঠ বই, াথিমক িশ া সমাপনী পরী া চাল,ু
অবকাঠােমাগত উ য়ন থেক  কের িবিভ  ে ই উ িত হেয়েছ।

াক- াথিমক ও াথিমক িবদ ালেয় গমেনাপেযাগী দেশর সব িশ েক তম সমেয়র মেধ  পযায় েম
লু  িমল  নীিতর  আওতায়  িনেয়  আসেত  অিত  স িত  ‘জাতীয়  লু  িমল  নীিত  ২০১৯’-এর  খসড়া

অ েমাদন িদেয়েছ মি সভা। িশ াথীেদর রা া করার খাবার, িব টু, িডম অথবা কলা খাওয়ােনার ব ব া
রেখ এই নীিতর খসড়ার অ েমাদন দওয়া হেয়েছ। বতমােন ৩০ লাখ িশ াথী এর আওতায় রেয়েছ।

সবাইেক যু  করেল ১ কািট ৪০ লাখ িশ াথী এর আওতায় আসেব।

দেশর াথিমক িশ ার মােনা য়ন ও ণগত িশ ার ধারা িনি ত করেত এিট বতমান সরকােরর আেরা
একিট যুগা কারী  পদে প। এর ফেল ঝের পড়া িশ াথীর সংখ া উে খেযাগ হাের কেম আসেব। এ
কায ম িশ ার ণগত মান বিৃ সহ াম ও শহর, ধনী ও গিরেবর মেধ  ব বধান কিমেয় িশ ার মােনর
ব বধান  কমােত  সাহায  করেব।  িশ াথীেদর  মধার  উ কষ  সাধন,  িচ া  ও  ক নাশি র  িবকাশ,
সজৃনশীলতা এবং দ  ও যাগ  মানবস েদ পিরণত হেত ভিূমকা রাখেব। এিট কাযকর হেল াথিমক
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মুিহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মুি ত।

|

েরর  সব  িশ াথীেক েুল  ভিত,  উপি িতর  হার  বৃি ,  পােঠ  মেনািনেবশ,  পুি ,  া  ও  সামািজক
িনরাপ ায় যথাথ অবদান রাখেব। এিট শখ হািসনা সরকােরর ভিব ত্ িশ েদর িত িবিনেয়াগও বলা
চেল।

আমােদর দেশ াথিমেক মানস ত িশ া অজেনর পেথ ধান বাধা হে  ধুা ও অপিু । পেট ধুা
িনেয়  একিট  িশ  কখেনা  পড়ােশানায়  ভােলাভােব  মেনােযাগ  িদেত  পাের  না।  ‘জাতীয়  লু  িমল
নীিত-২০১৯’  নীিতমালা  অ যায়ী,  ৩  থেক  ১২  বছর  বয়সী  িশ েদর  িতিদেনর  েয়াজনীয়  শি র
চািহদার নূ নতম ৩০ শতাংশ লু িমল থেক আসা িনি ত করা হেব। াথিমক িবদ ালেয়র সব িশ াথীেক
স ােহ পাঁচ িদন রা াকরা খাবার এবং একিদন উ পুি মান স  িব টু সরবরাহ িনি ত করা হেব। এর
ফেল িশ াথীেদর খাদ  িনরাপ া িনি েতর পাশাপািশ মানিসক িবকাশ ত হেব।

বতমােন পরী ামূলকভােব দেশর ১০৪িট উপেজলার ১৫ হাজার ৩৪৯িট িবদ ালেয় এই খাবার দওয়া
হে । আর দেশর িতনিট উপেজলায় রা াকরা খাবার দওয়া হে । যসব েুল রা াকরা খাবার দওয়া
হে  সখােন উপি িতর হার বেড়েছ ১১ শতাংশ আর কেনা খাবার (িব টু) দওয়া লু েলােত বেড়েছ
৬ শতাংশ। িশ াথীেদর র তার হার কেমেছ যথা েম ১৬ দশিমক ৭ ও ৪ দশিমক ৭ শতাংশ। এসব

েুলর িশ াথী ঝের পড়ার হারও কেমেছ ৬ দশিমক ৬ শতাংশ।

াথিমক িশ া  অিধদফতর পিরচািলত বািষক াথিমক লু  জিরেপর তথ া যায়ী, ২০০৫ সােল ঝের
পড়ার হার িছল ৪৭ দশিমক ২ শতাংশ, ২০০৬ সােল ৫০ দশিমক ৫ শতাংশ, ২০০৭ সােল ৫০ দশিমক ৫
শতাংশ, ২০১০ সােল ৩৯ দশিমক ৮ শতাংশ, ২০১২ সােল ২৬ দশিমক ২ শতাংশ। সবেশষ ২০১৮ সােল

াথিমেক ঝের পড়ার হার িছল ১৮ দশিমক ৬ শতাংশ। এসব জিরেপর তথ  িবে ষণ কের দখা যায় য,
গত এক দশেক দেশর াথিমেক িশ াথীেদর ঝের পড়ার হার অেধেকরও বিশ কেম এেসেছ।  মলূত
শখ হািসনা সরকােরর সমেয়াপেযাগী নানা পদে েপর কারেণ এই সাফল  এেস ধরা িদেয়েছ। সমৃ  ও

উ ত আগামীর বাংলােদশ িবিনমােণ  াথিমেক ঝের পড়ার হার আগামী  কেয়ক বছেরর মেধ  শেূ র
কাটায়  নািমেয়  আনেত চায়  সরকার।  িশ াথীেদর  ঝের  পড়া  রােধ  শখ  হািসনা  সরকােরর  গৃহীত

উে খেযাগ  পদে পসমূেহর মেধ  রেয়েছ- বছেরর েত িতিট েুল ক াচেম ট এলাকািভি ক িশ
জিরপপূবক ভিত িনি ত করা, িনয়িমত মা সমােবশ, উঠান বঠক ও হাম িভিজট কায ম, বছেরর থম
িদন শতভাগ িশ াথীেক িবনামূেল  বই িবতরণ, লু িফিডং কায ম হণ, পালী ব াংক িশওর ক ােশর
মাধ েম শতভাগ িশ াথীেক উপবিৃ  দান, একীভূত িশ া কায ম চাল,ু াক- াথিমক িণ চাল ুকরা ও
উপকরণ সরবরাহ, ানীয় জনগণেক িবদ ালেয়র সািবক কায েম স ৃ  করা এবং আন  লু িত া
করা। দেশর াথিমক িশ ার মােনা য়েন বতমান সরকােরর এ সকল উেদ াগ শংসার দািব রােখ।

n  লখক:  সােবক  সদ ,  বাংলােদশ  পাবিলক  সািভস  কিমশন,  সােবক  উপাচায,  জাহা ীরনগর
িব িবদ ালয়
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