
ই লখেকর চার বই িনেয় তালপাড়
অখ াত লিখকার বই িনেয় াথিমক িশ ায় বািণজ

এক অখ াত লিখকার িতনিট ছড়া  ও  আেরক কিবর  ‘অসা দািয়ক ব ব ু  সা দািয়ক বাংলােদশ’
নামক  একিট বই িনেয় এখন সব  আেলাচনা-সমােলাচনা চলেছ। এ ই লখেকর চারিট  বাধ তামূলক
িকেন সংর ণ করেত সরকােরর িট পূণ দফতেরর মহাপিরচালক ও পিরচালকরা িচিঠর মাধ েম মাঠ
পযােয়র কমকতােদর িনেদশনা িদেয়েছন। এর একিট হে  াথিমক ও গণিশ া অিধদফতর এবং অ িট
মিহলািবষয়ক অিধদফতর। িক  কীভােব ওই ই লখেকর চারিট বই িকেন সংর েণর জ  িনবাচন করা
হেয়েছ তা িট অিধদফতেরর অেনক কমকতাই জােনন না।

াথিমক ও গণিশ া  অিধদফতেরর  মহাপিরচালক (অিতির  সিচব)  মনজরু কােদর  গতকাল  বাংলােদশ
িতিদনেক বেলেছন, তার দফতর থেক কীভােব মৗ িম মৗ-এর ছড়ার বই কনার িনেদশনা দওয়া হেয়েছ

স িবষেয় িতিন িকছইু জােনন না। ওই লিখকােকও িতিন চেনন না। িতিন জানান, িতিন এ-সং া  নিথ
তলব কেরেছন। সব দেখ বই কনার িনেদশনা বািতল করেবন বেলও জানান িতিন। সরকােরর াথিমক ও
গণিশ া অিধদফতর থেক মৗ িম মৗ নােম এক কিবর িতনিট ছড়ার  ‘বাংলা ছেড় ভাগ’, ‘রামছাগেলর
পাঠশালা’ ও ‘জাগরণ আসেবই’ এবং মার শা  সরকার নােম আেরক কিবর লখা ‘অসা দািয়ক ব ব ু
ও সা দািয়ক বাংলােদশ’ নােম একিট বইিট িকেন দেশর সব াথিমক িবদ ালেয়র লাইে িরেত সংর েণর
জ  েয়াজনীয় ব ব া  হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ কের একিট প  দওয়া হয় গত ৭ জুলাই।
অিধদফতেরর পিরচালক ও যু সিচব (পিলিস ও অপােরশন) া িরত ওই িচিঠিট াথিমক ও গণিশ ার
িবভাগীয় উপপিরচালক, সব জলা াথিমক িশ া কমকতা, পািরনেটনেড ট (সব) ও থানা/উপেজলা িশ া

আপেডট : ২১ সে র, ২০১৯ ০০:০০

িনজামলু হক িবপলু
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অিফসারেক (সব) পাঠােনা হয়। এরপর ায় সারা দেশই এ ই কিবর চারিট বই কিমশন ছাড়াই গােয়র
মূেল  কেনন  সংি রা।  একইভােব  গত  বছেরর  ২০  নেভ র  মিহলািবষয়ক  অিধদফতেরর  পিরচালক
(যু সিচব) মা. আতাউর রহমান া িরত একিট িচিঠ দেশর সব জলার মিহলািবষয়ক কমকতার কােছ
পাঠােনা  হয়;  যােত  িনেদশনা  দওয়া  হয়  মার  শা  সরকােরর  ‘অসা দািয়ক  ব ব ু  সা দািয়ক
বাংলােদশ’ ও ‘নারী যখন িতবাদী’ বই িট িকেন বইেয়র কমপে  ১০িট কের কিপ জলা মিহলািবষয়ক
কমকতা  এবং  উপেজলা  মিহলািবষয়ক কমকতার  কাযালেয়  সংর ণ করার জ । এ িচিঠ  পাওয়ার  পর
দেশর িতিট জলা  ও  উপেজলা  মিহলািবষয়ক অিধদফতের  বই িটর ১০িট কের  কিপ সংর ণ করা

হেয়েছ। এ বই স েক জানেত চাইেল মৗলভীবাজার জলার একিট উপেজলার মিহলািবষয়ক কমকতা
গতকাল বেলন,  ‘বইেয়র মান  িনেয় আর কী  বলব,  এ েলা  কীভােব কনা  হেয়েছ তা  আপিনও জােনন
আিমও জািন। ব াক ডার িদেয়...।’ খাজঁ িনেয় জানা গেছ, এ ই কিবর পিরিচিত স েক কউই িকছু
জােনন না। মজার িবষয় হে , মার শা  সরকার নােম য কিবর িট বই মিহলািবষয়ক অিধদফতর ও
একিট বই াথিমক ও গণিশ া অিধদফতর কনার িনেদশনা িদেয়েছ সই কিবর কােনা পিরিচিতই তার
বইেয় নই। সাধারণত লখকেদর স েক জানেত বইেয়র শষ পৃ ার মলােট ( ােপ) লখেকর পিরিচিত
তুেল ধরা হয়। িতিন কাথায় জ হণ কেরেছন, লখা পড়া কী এসব তথ  িলিপব  করা হয়। িক  মার

শাে র বইেয়র ােপ লখা আেছ থািবেরাধী কিব। তার পেরর লাইেন রেয়েছ িবতিকত ি জািতত  িনেয়
বাংলােদেশ িনযু  পািক ান হাইকিমশেনর একিট িববৃিত ও এ িবষেয়  আওয়ামী  লীগ সাধারণ স াদক
ওবায় ল কােদেরর াভ কাশ কের দওয়া  পা া িববৃিত;  যা  কােনাভােবই হওয়ার কথা  নয়। মার

শাে র লখা ‘অসা দািয়ক ব ব ু সা দািয়ক বাংলােদশ’ শীষক বইিট সং হ কের দখা গেছ, ২০১৮
সােলর এ েশ বইেমলায় এিট থম কািশত হয়। ওই বছর ২৬ মাচ ি তীয় মু ণ হয়, এরপর তৃতীয় মু ণ
হয় অে াবের। আর চতথু, প ম, ষ , অ ম, নবম ও দশম মু ণ হয় গত বছেরর িডেস র মােস। বইিটর
গােয়র মূল  হে  ৩৩৫ টাকা। কাশক পাল পাবিলেকশ । মজার িবষয় হে , এত জনি য় বই হেলও
বাজাের এর নাম কউ শােনিন! আর মৗ িম মৗ-এর বই েলা অেনক চ া কেরও খঁুেজ পাওয়া যায়িন।
তেব জাগরণ আসেবই বইেয়র থম পৃ ায় য তথ  পাওয়া গেছ তােত দখা যায়, তার এ বইিটর কাশক
িশ রাজ  কাশন। ২০১৭ সােলর এ েশ বইেমলায় বইিট কািশত হয়। রকমাির ডটকেম বইিট পাওয়া
যাে  বলা হেলও অেনক চ া কেরও সখােন মৗ-এর কােনা বই পাওয়া যায়িন।
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