
 

ঝুলছে শিক্ষা আইন ॥ নয় বেছেও আছলাে মুখ দেছখশন 
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 ’১১ োছল প্রণীত আইছনে খেড়া এখন পর্ যন্ত চূড়ান্ত কেছত পাছেশন মন্ত্রণালয়  

 দনাট বই দকাশ িং দেন্টােেহ শবছিষ শেশিছকট আইন প্রণয়ছন বাধা  

 েিংছিাশধত খেড়া  তুর্ য বাছেে মছতা মশন্ত্রপশেষছে পাঠাছনাে উছযাগ  

 পোমি যকছেে শনছয় কাল মন্ত্রণালছয় আবাে ববঠক 

শবভাষ বাড়ড় ॥ জাতীয় নীশত বাস্তবায়ছনে জন্য দর্ শবষয়টি েবছ ছয় জরুেী দেই শিক্ষা আইন প্রণয়ছনে কাজ ঝুছল আছে প্রায় ৯ বেে ধছে। অর্  

শিক্ষানীশত বাস্তবায়ছনে নীশতছতই স্পষ্ট কছে বলা হছয়ছে শিক্ষা আইন প্রণয়ছনে কর্া। ’১১ োছল শিক্ষা আইছনে একটি খেড়া প্রস্তুত হছলও এখন 

পর্ যন্ত আইছনে খেড়া চূড়ান্ত কেছত পাছেশন শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বেিং দনাট গাইড, কখন দকাশ িং দেন্টােেহ শিক্ষা বাশণছজে যুক্ত শবছিষ দগাষ্ঠীে োপছট 

শপছু হছট মন্ত্রণালয় দুব যল আইন প্রণয়ছনে পছর্ই দেঁছটছে েব েময়। দনাট গাইড ও দকাশ িং ব্যবোয়ীছেে েছে আছপাে কছেই দর্ন েফায় েফায় 

ঘষামাজা হছয়ছে আইছন। এবাে আবাে আইছনে খেড়া চূড়ান্ত কছে  তুর্ যবাছেে মছতা মশন্ত্রপশেষছে পাঠাছনাে উছযাগ দনয়া হছয়ছে। এ শবষছয় 

আগামীকাল বুধবাে শিক্ষা মন্ত্রণালছয় শবছিষ েভা বেছে।  

শিক্ষা নীশত বাস্তবায়ছন শিক্ষা এবিং প্রার্শমক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালছয়ে ব্যর্ যতাে মছেই শিক্ষা আইছনে েঙ্কছট উশিগ্ন জাতীয় শিক্ষানীশত প্রণয়ন 

কশমটিে েেস্যেহ শবশিষ্ট শিক্ষাশবেো। দেছিে শবশিষ্ট নাগশেক, শিক্ষাশবে, শিক্ষক-অশভভাবক ও শিক্ষা প্রিােছনে প্রায় েব যস্তছেে কম যকতযাই 

শনশষদ্ধ দনাট-গাইড ও দকাশ িং বাশণছজেে লাগাম দটছন ধেছত  ান,  ান অড়বধ শিক্ষা বাশণজে স্থায়ী বন্ধ কেছত। প্রর্ম খেড়ায় দনাট-গাইড শনশষদ্ধ ও 

দকাশ িং বাশণজে বছন্ধে ‘শবশধ-শবধান’ র্াকায় প্রতোশিত আইন বাধাে মুছখ পছড়ছে অশভছর্াগ কছে শিক্ষাশবেো বলছেন, আইন দঠকাছত দনাট-গাইড 

ব্যবোয়ী ও দকাশ িং বাশণছজে জশড়ত শেশিছকট একছজাট হছয় কাজ কেছে। এই  ক্র দর্ছকান মূছে প্রস্তাশবত শিক্ষা আইন দর্ছক শনছজছেে স্বার্ য-

েিংশিষ্ট ধাো-উপধাোগুছলা বাে োখছত  ায়। শকছুৃ  আমলাও বেছেে পে বেে ধছে এছেে হছয় কাজ কছেছেন।  

জাতীয় শিক্ষানীশত ’১০ এ নীশত বাস্তবায়ছনে জন্যই ‘শিক্ষা আইন’ প্রণয়ছনে কর্া বলা হছয়ছে। বলা হছয়ছে এই আইছনে মােছম দনাট-গাইড বই ও 

দকাশ িং দেন্টােেহ েব ধেছনে অড়বধ শিক্ষা বাশণজে বছন্ধে কর্া। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, শিক্ষা আইছনে খেড়া এখন নতুন কছে পর্ যাছলা না 

কো হছে। শিক্ষা েিংক্রান্ত র্ত েকম আইন-কানুন ও শবশধ-শবধান েছয়ছে দেগুছলা েিংগ্রহ কো হছয়ছে, র্া পর্ যাছলা না কছে খেড়া প্রস্তুত কো হছে। 

েিটি শিক্ষা দবাড য, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক দবাড য, মােশমক ও উচ্চ শিক্ষা অশধেফতেেহ েিংশিষ্ট প্রশতষ্ঠান ও েিংস্থা পৃর্ক পৃর্ক অোছেি 

ধাোয় পশে াশলত হছে।  

শবযমান আইন-কানুন ও শবশধ-শবধাছনে েছে েমন্বয় কছে খেড়া আইনটি চূড়ান্ত কেছত শিক্ষা মন্ত্রণালয় েম্প্রশত দু’জন কনোলছটন্টছক 

(পোমি যক) (োছবক অশতশেক্ত েশ ব দ ৌধুেী মুফাে আহছমে ও োছবক েশ ব কাজী হাশববুল আউয়াল) শনছয়াগ শেছয়ছে। এেপে খেড়া আইনটি 

অনুছমােছনে জন্য দফে মশন্ত্রেভায় পাঠাছনা হছব। 

’১০ োছল শিক্ষা নীশত প্রণয়ছনে পে ’১১ োছল শিক্ষা আইন শনছয় কাজ শুরু কছে মন্ত্রণালয়। শিক্ষা আইছনে প্রর্ম খেড়া বতশে কো হছয়শেল ’১২ 

োছল। পছে নানা শবষয় েিংছর্াজন-শবছয়াজন কছে জনমত র্া াইছয়ে জন্য ২০১৩ োছল খেড়া প্রকাি কো হয় মন্ত্রণালছয়ে ওছয়বোইছট। এেপে 

তা মশন্ত্রেভায় উপস্থাপন কো হছল শবশভন্ন পর্ যছবক্ষণ শেছয় তা দফেত পাঠাছনা হয়। মন্ত্রণালয় এ পর্ যন্ত শতনবাে খেড়া অেল বেল কছেছে। এেপে 

শিক্ষা মন্ত্রণালছয় শুরু হয় দনাট-গাইড ব্যবোয়ীছেে তশিে, দেয়া হয় আছদালছনে হুমশক। দকাশ িং ব্যবোয়ীোও েশক্রয় হয়। শিক্ষা আইনছক দুব যল 

কছে অবাধ বাশণজে কোে আিায় প্রশতবাে কম যসূ ীও  াশলছয় দর্ছত র্াছক।  

শিক্ষা আইছনে খেড়া চূড়ান্ত কেছত বুধবাে শিক্ষা মন্ত্রণালছয় েভাে আছয়াজন কো হছয়ছে। মন্ত্রণালছয়ে মােশমক ও উচ্চ শিক্ষা শবভাছগে 

অশতশেক্ত েশ ব দমাোঃ জাছবে আহছমে এছত েভাপশতত্ব কেছবন। অশতশেক্ত েশ ব দমাোঃ জাছবে আহছমে এ শবষছয় বছলন, আইছনে খেড়া 

পশেমাজযন কো হছে। পশেমাজযছনে শবষছয় পোমি য শেছত দু’জন পোমি যক শনছয়াগ দেয়া হছয়ছে। পোমি যকো েভায় আইছনে খেড়া পশেবতযছনে 

শবষছয় তাছেে শ ন্তা ভাবনা অিংিীজনছেে (ছেকছহাল্ডাে) োমছন তুছল ধেছবন।  

 লশত বেছেই শিক্ষা আইছনে খেড়া চূড়ান্ত কো হছব বছল গত ১০ এশপ্রল জাশনছয়শেছলন শিক্ষামন্ত্রী ডাোঃ েীপু মশন। শিক্ষামন্ত্রী গণমােমছক 

বছলশেছলন, দেছি শিক্ষা েিংক্রান্ত অছনক আইন েছয়ছে। এে দকানটিে েছে দর্ন শিক্ষা আইন োিংঘশষ যক না হয়। আইন কেলাম, আে তা শবযমান 

আইছনে েছে োিংঘশষ যক হছলা, তাহছল কার্ যকে কো কঠিন হছব। এ কােছণ পোমি যকছেে েহায়তা শনছয় েমস্ত আইছনে েছে র্াছত োিংঘশষ যক না 

হয়, দেটি আমো দেখশে। আিা কেশে, মন্ত্রণালয় দর্ছক পেবতী পর্ যাছয় এ বেছেে দিষ নাগাে দপৌৌঁছে শেছত পােব। 



তছব শিক্ষা আইছনে খেড়্ ৃাপ্রণয়ছনে ৯ বেছেে মার্ায় এছে হঠাৎ কনোলছটন্ট শনছয়াগ শেছয় পোমি য দনয়াে ঘটনা শনছয় এেই মছে প্রশ্ন উছঠছে। 

প্রশ্ন উছঠছে েীঘ য েময় শিক্ষা মন্ত্রণালছয় দর্ছক শিক্ষানীশত বাস্তবায়ন ও শিক্ষা আইন প্রণয়ছনে কাছজ িতভাগ ব্যর্ যতাে পশে য় দেয়া একজন 

কম যকতযাছক কনোলছটন্ট শহছেছব শনছয়াগ দেয়া শনছয়ও। মন্ত্রণালছয় র্াকাকাছল শবএনশপপন্থী এ কম যকতযাে নানা কাছজ বােবাে শবব্রত হছয়ছে 

মন্ত্রণালয়। এমনশক র্াছেে কােছণ বাধাে মুছখ পছড়ছে শিক্ষা আইন দেই দনাট-গাইড ও দকাশ িং ব্যবোয়ীোও আইন প্রণয়ছনে কাছজ ওই কম যকতযাে 

পছক্ষ োফাই দগছয়ছেন, তাে েছে দর্ছকছেন েব েময়। এখন তাছকই আবাে দকন এখাছন দডছক এছন যুক্ত কো হছে এ শনছয় প্রশ্ন তুলছেন দখাে 

মন্ত্রণালছয়ে কম যকতযাোই।  

জানা দগছে, দনাট-গাইড ও দকাশ িং ব্যবোয়ীছেে েছে আঁতাত কছে শিক্ষা প্রিােছনে একটি  ক্র নতুন নতুন অজুহাত বতশে কছে শিক্ষা আইছনে 

খেড়া চূড়ান্তকেণ প্রশক্রয়া েব েময়ই বাধাগ্রস্ত কেছে। নানা েকম দগোঁজাশমল শেছয় উছেশ্যপূণ য খেড়া বতশে কেছেন। এছত বােবাে আইছনে 

খেড়াটি মশন্ত্রপশেষে শবভাগ, আইন মন্ত্রণালয় ও শবশভন্ন অিংিীজছনে কাছে শুধুমাত্র হাতবেলই হছয়ছে ফল হছয়ছে শূন্য।  

দগোঁজাশমল শেছয় খেড়া বতশেে কােছণ েব যছিষ ’১৭ োছলে দেছেম্বছে খেড়াটি মশন্ত্রপশেষে শবভাছগ পাঠাছনা হছল দক্ষাভ প্রকাি কছে আবাে 

মন্ত্রণালছয় দফেত পাঠাছনা হয়। শিক্ষা আইছনে খেড়ায় ব্যাপক অোমঞ্জস্য, ববপশেতেও শবযমান শবশভন্ন আইছনে েছে অেেশত র্াকায় আবােও 

এটি পেীক্ষা-শনেীক্ষাে জন্য দফেত পাঠায় মশন্ত্রপশেষে শবভাগ। ফছল গত েেকাছেে আমছল শিক্ষা আইন আছলাে মুখই আে দেছখশন।  

মূলত খেড়া প্রণয়ছন দূেেশি যতাে অভাব, শিক্ষা েিংশিষ্ট শবযমান শবশভন্ন আইছনে ধাো শবছব নায় না দনয়া, শিক্ষাশবেছেে মতামত উছপক্ষা ও 

খেড়া প্রণয়নকােীছেে গাশফলশতছতই ৮ বেছেে দবশি েমছয়ও শিক্ষা আইছনে খেড়া চূড়ান্ত কেছত পাছেশন মন্ত্রণালয়। পািাপাশি খেড়া প্রণয়ছন 

প্রার্শমক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালছয়ে েিংশিষ্ট শবশভন্ন শবষয় এশড়ছয় র্াওয়ায় খেড়ায় অপশেপক্বতা দেখছেন েিংশিষ্টো। ‘বািংলাছেি বােতামূলক 

প্রার্শমক আইন, ’৯০ র্াকছলও এই আইছনে শকছু ধাো শিক্ষা আইছন োখা বা না োখা শনছয় শিক্ষা এবিং প্রার্শমক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালছয়ে মছে 

শভন্ন শভন্ন অশভমত েছয়ছে। 

শিক্ষা আইছনে খেড়াে ২৪ ধাোে ১নিং উপধাোয় বলা হছয়ছে, এ আইন জাশেে পে েব ধেছনে দকাশ িং শনশষদ্ধ হছব। দর্ দকান প্রকাে দকাশ িং 

দেন্টাে পশে ালনা ও দকাশ িং দেন্টাছে শিক্ষকতা িাশস্তছর্াগ্য হছব। ২ নম্বে উপধাোয় বলা হছয়ছে, শিক্ষক দকান শিক্ষার্ীছক প্রাইছভট পড়াছত 

পােছবন না। শতন নম্বে উপধাোয় শিক্ষাপ্রশতষ্ঠান শপশেছয় পড়া শিক্ষার্ীছেে শলশখত েম্মশত শনছয় অশতশেক্ত ক্লাছেে ব্যবস্থা কোে সুছর্াগ োখা 

হছয়ছে।  

এক নম্বে উপধাো লিংঘছন অনশধক দুই লাখ টাকা অর্ যে- অর্বা েয় মাছেে কাোে- শকিংবা উভয় ে-দৃ ে-শৃত কো র্াছব। দুই নম্বে উপধাো 

লিংঘন কেছল েেকােী শিক্ষকছেে শবরুছদ্ধ  াকশেশবশধ অনুর্ায়ী ব্যবস্থা এবিং দবেেকােী শিক্ষকছেে দক্ষছত্র শনবন্ধন ও এমশপও বাশতল এবিং 

 াকশেচ্যেত কো হছব।  

শিক্ষা আইছনে খেড়া অনুর্ায়ী, দকান ধেছনে দনাট বা গাইড বই মুদ্রণ, বোঁধাই, প্রকাি ও বাজােজাত কো ে-ণীয় অপোধ বছল গণ্য হছব। দনাট-

গাইড ক্রয় বা পাছঠ দকান শিক্ষাপ্রশতষ্ঠান বা শিক্ষক শিক্ষার্ীছেে বাে কেছল বা উৎোহ শেছল েিংশিষ্ট শিক্ষক, প্রশতষ্ঠানপ্রধান বা ব্যবস্থাপনা 

কশমটিে শবরুছদ্ধ কছঠাে ব্যবস্থা দনয়া হছব। এ শবধান লিংঘছন অনশধক পোঁ  লাখ টাকা অর্ যে- বা এক বেে কাোে- শকিংবা উভয় ে-দৃ ে-শৃত কো 

র্াছব। 

প্রস্তাশবত শিক্ষা আইছন েব ধেছনে শিক্ষাপ্রশতষ্ঠান স্থাপছন শনয়ন্ত্রণ আছোপ এবিং অপ্রছয়াজনীয় প্রশতষ্ঠান বন্ধ বা অন্য প্রশতষ্ঠাছনে েছে একীভূত, 

অন্যত্র স্থানান্তে বা শবলুপ্ত কোে কর্া বলা হছয়ছে। েেকাছেে অনুছমােন োড়া দকান শিক্ষাপ্রশতষ্ঠান টিউিন শফেহ অন্যান্য শফ আছোপ কেছত 

পােছব না। নকছল েহায়তা বা প্রশ্ন ফোঁছে েহায়তা কেছল দপছত হছব িাশস্ত। শিক্ষার্ীছক িােীশেক শনর্ যাতন কেছল দবতন বন্ধ বা  াকশে র্াছব 

শিক্ষছকে। 

এোড়া প্রস্তাশবত শিক্ষা আইন অনুর্ায়ী, শনবশন্ধত েিংস্থা ও ট্রাে পশে াশলত শিক্ষাপ্রশতষ্ঠাছনে আশর্ যক শবষয়াশে পৃর্ক ব্যািংক শহোছব  লছব। দকান 

অবস্থায়ই এ ধেছনে প্রশতষ্ঠাছনে অর্ য ট্রাে বা েিংস্থাে শহোছব র্াছব না। এছত স্থানান্তশেত অর্ য উদ্ধাে এবিং এ শবধান লিংঘছনে জন্য োয়ী ব্যশক্তছেে 

অনশধক পোঁখ টাকা অর্ যে- বা এক বেে কাোে- শকিংবা উভয় ে-দৃ ে-শৃত কো র্াছব। শকন্তু খেড়া শিক্ষা আইছন এই শবষয়টি উছেখ র্াকায় 

ফাউছিিছনে অধীছন শিক্ষাপ্রশতষ্ঠান স্থাপন দবছড়ছে। এ ধেছনে প্রশতষ্ঠাছনে শবষয়টি আইছন স্পষ্ট কো হয়শন। 

অন্যশেছক শিক্ষা আইন শনছয় হতািায় ভুগছেন এে অন্যতম অিংিীোে শিক্ষকোও। বািংলাছেি শিক্ষক ইউশনয়ছনে েভাপশত অেক্ষ দমাোঃ আবুল 

বািাে হাওলাোে বলশেছলন, শিক্ষা আইন দর্ন শুধু শিক্ষকছেে িােন কোে জন্য না হয়। দেখলাম খেড়া শিক্ষা আইন আবােও পশেমাজযন কেছত 

র্াছে েেকাে। এে আছগ ’১১ োছল শুরু হছয়শেল শিক্ষা আইছনে খেড়া বতশে। পেপে শতনবাে মশন্ত্রপশেষে দর্ছক পশেমাজযছনে জন্য শফছে আছে। 

েব যছিষ ’১৭ োছল পাঠাছনা খেড়াটি ’১৮ োছল দফেত আছে। আজ প্রায় নয় বেে ধছে দ ষ্টা কছে শিক্ষা আইন চূড়ান্ত কেছত পাছেশন শিক্ষা 

মন্ত্রণালয়। 

নতুন কছে মন্ত্রণালছয়ে েভা আহ্বান শবষছয় এই শিক্ষক দনতা বছলন, েভায় অছনক জ্ঞানীগুণী ব্যশক্ত র্াকছবন। ভাল ভাল কর্া হছবÑ এে আছগও 

জ্ঞানীগুণীো শেছলন, শকন্তু কাছজে কাজ শকছু হয়শন। শবষয়টি লক্ষে োখছত হছব। আমাে পোমি য হছলা, ওই কশমটিছত আইন শবছিষজ্ঞ ও মাঠ 

পর্ যাছয় কাজ কো শিক্ষা শবছিষজ্ঞ অন্তভু যক্ত কো প্রছয়াজন। 



‘জাতীয় শিক্ষানীশত ’১০ প্রণয়ন কশমটিে েেস্য প্রবীণ শিক্ষক দনতা অেক্ষ কাজী ফারুক আহছম্মে বছলন, আমো দ ছয়শেলাম একটি েমশন্বত শিক্ষা 

আইন। দকন দর্ এটি হছলা না তা আমাছেে দবােগম্য নয়। এটি হওয়া খুব জরুেী শেল শকন্তু আমো হতাি। 

এক প্রছশ্নে জবাছব ২০১০ োছল গঠিত শিক্ষানীশত বাস্তবায়ন কশমটিে এ প্রবীণ েেস্য হতািা প্রকাি কছে বছলন, এত বেে হছয় দগল। আমাছেে 

শেছয় এত এত দেছিে শিক্ষা আইন আমাছেে শেছয় েিংগ্রহ কো হছলা। আমো কাজ কেলাম। শকন্তু এত বেছেও আইন হছলা না। কষ্ট লাছগ। দুোঃখ 

লাছগ। শিক্ষা নীশত শিক্ষাে উন্নয়ন হছলা আওয়ামী লীছগে একটি োজড়নশতক অেীকাে। শকন্তু দে অেীকাে বাস্তবায়ন হছলা না। কার্ যকে হছলা। 

েেকােী কম যকতযাছেে শেছয় োজড়নশতক েেকাে তাছেে অেীকাে বাস্তবায়ন কেছত পােছে না। এটাই বাস্তবতা।  

শিক্ষানীশত প্রণয়ন কশমটিে েেস্য েশ ব ও জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাছডশমে (নাছয়ম) োছবক মহাপশে ালক শিক্ষাশবে অোপক ড. দিখ 

ইকোমূল কশবে বলশেছলন, নীশতছতই বলা আছে শিক্ষা আইছনে কর্া। শবযমান শিক্ষা ব্যবস্থাে ত্রুটি-শবচ্যেশতগুছলা শনেেন কো এবিং শিক্ষাে েব 

শবষয়ছক একটি কাঠাছমাে মছে আনাে জন্যই শিক্ষা আইন কোে উছযাগ দনয়া হছয়শেল। শকন্তু বােবাে এটি বাধাগ্রস্ত হছে, পড়ছে আমলাতাশন্ত্রক 

জটিলতায়। এটি না কেছত পােছলও শিক্ষা নীশত বাস্তবায়ন হছব না। অছনক েময়  ছল দগছে। শিক্ষায় আমাছেে অছনক অজযন আছে। তছব এটা না 

কেছত পােছল আমাছেে শিক্ষা নীশত পূণ যাে বাস্তবায়ন হছব না। শিক্ষাে শবষছয় আমাছেে প্রধানমন্ত্রী খুবই েজাগ। নতুন মন্ত্রী এছেছেন, শতশন শনশ্চই 

এ শবষছয় নজে দেছবন আিা কশে। 

নতুন কছে মন্ত্রণালছয়ে েভা আহ্বাছনে কর্া উছেখ কছে এ শিক্ষক দনতা বছলন, েভায় অছনক জ্ঞানীগুণী ব্যশক্তো র্াকছবন দেখাছন। ভাল কর্া, এে 

আছগও জ্ঞানীগুণীো শেছলন, শকন্তু পাছেনশন। দে শবষয়টি লক্ষে োখছত হছব। আমাে পোমি য হছলা, ওই কশমটিছত আইন শবছিষজ্ঞ ও মাঠ পর্ যাছয় 

কাজ কো শিক্ষা শবছিষজ্ঞ অন্তভু যক্ত কো প্রছয়াজন। 

এত বেছেও আইন না হওয়া আে এখন হঠাৎ কছে কনোলছটন্ট শনছয়াগ দেয়াে ঘটনায় শিক্ষাশবেোও হতবাগ। শিক্ষানীশত ও আইন শনছয় েব েময় 

েজাগ গণোক্ষেতা অশভর্াছনে শনব যাহী পশে ালক ও োছবক তত্ত্বাবধায়ক েেকাছেে উপছেষ্টা োছিো দক দ ৌধুেী বলশেছলন, এত বেে হছয় দগল। 

এতবাে েিংছিাধন হছলা। েব যছিষ খেড়া ওছয়বোইছট শেছয় দেছিে গণ্যমান্য েকছলে মতামত দনয়া হছলা। তাহছল এখন দকন আবাে কনোলছটন্ট 

শনছয়াছগে শ ন্তা আেল? তাহছল এো শক দেছিে গণ্যমান্য, শিক্ষাশবে, শিক্ষা শবছিষজ্ঞছেে দ ছয়ও জ্ঞানী হছয় দগছলন? নাশক এে দপেছন অন্য দকান 

 ক্র কলকাঠি নাড়ছে। এে দপেছন অদৃশ্য দকান কােণ আছে শকনা তা খশতছয় দেখা প্রছয়াজন। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী বছলশেছলন, দকাশ িং বাশণছজে ৩২ 

হাজাে দকাটি টাকাে অড়বধ বাশণজে হয়। এখাছন এই অড়বধ শিক্ষা বাশণছজেে েছে জশড়তছেে তৎপেতা আছে বছলই আমাে েছদহ। শবষয়গুছলা 

খশতছয় দেখা েেকাে।  

‘জাতীয় শিক্ষানীশত ২০১০’ প্রণয়ন কশমটিে েেস্য প্রবীণ শিক্ষক দনতা অেক্ষ কাজী ফারুক আহছম্মে বছলছেন, আমো দ ছয়শেলাম একটি েমশন্বত 

শিক্ষা আইন। দকন দর্ এটি হছলা না, তা আমাছেে দবাধগম্য নয়। এটি হওয়া খুব জরুেী শেল; শকন্তু আমো হতাি।  

এক প্রছশ্নে জবাছব ২০১০ োছল গঠিত শিক্ষানীশত বাস্তবায়ন কশমটিে এ প্রবীণ েেস্য হতািা প্রকাি কছে বছলন, এত বেে হছয় দগল। আমাছেে 

শেছয় এত এত দেছিে শিক্ষা আইন আমাছেে শেছয় েিংগ্রহ কো হছলা। আমো কাজ কেলাম। শকন্তু এত বেছেও আইন হছলা না। কষ্ট লাছগ। দুোঃখ 

লাছগ। শিক্ষানীশত শিক্ষাে উন্নয়ন হছলা আওয়ামী লীছগে একটি োজড়নশতক অেীকাে। শকন্তু দে অেীকাে বাস্তবায়ন হছলা না। কার্ যকে হছলা। 

েেকােী কম যকতযাছেে শেছয় োজড়নশতক েেকাে তাছেে অেীকাে বাস্তবায়ন কেছত পােছে না। এটাই বাস্তবতা।  

শিক্ষানীশত প্রণয়ন কশমটিে েেস্য েশ ব ও জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাছডশমে (নাছয়ম) োছবক মহাপশে ালক শিক্ষাশবে অোপক ড. দিখ 

ইকোমূল কশবে বলশেছলন, নীশতছতই বলা আছে শিক্ষা আইছনে কর্া। শবযমান শিক্ষা ব্যবস্থাে ত্রুটি-শবচ্যেশতগুছলা শনেেন কো এবিং শিক্ষাে েকল 

শবষয়ছক একটি কাঠাছমাে মছে আনাে জন্যই শিক্ষা আইন কোে উছযাগ দনয়া হছয়শেল। শকন্তু বােবাে এটি বাধাগ্রস্ত হছয়ছে। আমলাতাশন্ত্রক 

জটিলতায় পড়ছে। এটি না কেছত পােছলও শিক্ষানীশত বাস্তবায়ন হছব না। অছনক েময়  ছল দগছে। শিক্ষায় আমাছেে অছনক অজযন আছে। তছব 

এটা না কেছত পােছল আমাছেে শিক্ষানীশত পূণ যাে বাস্তবায়ন হছব না। আমাছেে প্রধানমন্ত্রী এ শিক্ষাে শবষছয় খুবই েজাগ। নতুন মন্ত্রী এছেছেন, 

শতশন শনশ্চয়ই এ শবষছয় নজে দেছবন। 


