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িবেশষ িশ া নীিতমালা ২০১৯ সে  িকছু কথা
ম. মাহববুুর রহমান ভঁূইয়া

চলিত মােসর ১০ তািরখ ‘ িতবি তা স িকত সমি ত িবেশষ িশ া নীিতমালা ২০১৯’ ওেয়বসাইেট কাশ
করা  হেয়েছ। অেপ ার অেনক বছর পিরেয় সমাজকল াণ ম ণালয় নীিতমালািটর আেলার মুখ দখােত
পেরেছ। এ জ  তারা সাধবুাদ পেত পাের। দেশর িতব ী জনেগা ী িব াস কের অতীেতর যেকােনা

সরকােরর চেয় বতমান সরকার িতব ীবা ব। িবগত ১১ বছের িশ া  ও কমসং ানগত িদক িদেয় এ
দেশর সবেচেয় িপিছেয় পড়া িতব ী জনেগা ী এখন অেনকাংেশ অ সরমাণ। এর পছেনর মূল কারণ

বতমান সরকার কতৃক িতব ী ব ি েদর জ  িট যুগা কারী আইন ণয়ন ও বা বায়েন উেদ াগ হণ,
দেশর িতব ী  ব ি েদর কৃত সংখ া  িনণেয়  জিরপ কায ম পিরচালনা,  সামািজক িনরাপ া  কমসূিচ

স সারণ, একই সে  একীভূত, সমি ত ও িবেশষ িশ া কায ম বা বায়ন, িত জলায় িতব ী সবা ও
সাহায  ক  াপন, কমমুখী িশ ণ দান, অ দান ও দমু  ঋণ কায ম, চাকিরর ে  বয়স ও কাটা

বতন,  বসরকাির উেদ ােগ পিরচািলত িকছসুংখ ক িবেশষািয়ত লুেক বতন-ভাতা  বাবদ থাক বরা
দান। সেবাপির িতব ী মা েষর িত ইিতবাচক দৃি ভি  সৃি েত রা ীয় পযােয় চার ও চারণা। গহৃীত
িতিট কায েম সরকার ধান ও তারঁ েযাগ  ক ার সি য় অংশ হণ রেয়েছ। সরকারেক ধ বাদ আেরা

এই জ  য এ েলা সরকােরর খ কালীন নয়, বরং িতিট উেদ াগ দীঘেময়ািদ। টকসই উ য়ন ল মা া
২০৩০ অজেন সরকােরর স ম প বািষক পিরক নায় খুব িনিদ ভােব অন সর িতব ী  জনেগা ীর
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িশ া ও কমসং ােনর িবষয়িট ান পেয়েছ। বতমান সরকােরর সবেচেয় শংসনীয় ও যুি সংগত উেদ াগ
হেলা  িতিট  জলা  ও  উপেজলায়  াথিমক পযােয়  কমপে  একিট  কের  একীভূত  িশ ার  পাশাপািশ
বসরকািরভােব িবেশষািয়ত লু াপেন উৎসাহ ও ীকৃিত দান এবং িনিদ  নীিতমালার আেলােক এ
লু েলা  এক পযােয়  এমিপওভু করণ।  সব ধরেনর িশ র শতভাগ াথিমক িশ াজীবন িনি তকরেণ

িবদ মান িশ া পিরি িতেত এর কােনা িবক  পথ আমােদর জানা নই।    

িবেশষািয়ত িশ ার িতনিট মূল  উে ।  এক.  যসব িতব ী  িশ  (মাঝাির  ও  চরম মা ার)  িবেশষত
এনিডিড অথাৎ অিটজম, সির াল পালিস,  ডাউ  িসনে াম ও বুি িতবি তায়  আ া ,  তােদর জীবন
দ তার পাশাপািশ নমনীয়ভােব মূলধারার িশ াথীেদর সে  িশ ার েযাগ সৃি  করা; ই. যসব িশ র
পে  িবদ মান পিরি িতেত মূলধারায় যাওয়া স ব নয়, তােদর আ হ ও স মতার িভি েত বৃি মূলক িশ া
ও িশ ণ দােনর মাধ েম আয়বধনমূলক কমকাে র সে  স ৃ  করা, যােত পিরবােরর বাঝা না হেয়
িনেজর জীবন িনেজই পিরচালনা করেত পাের এবং িতন. যসব িশ  চরম ও ব মাি ক িতবি তার িশকার,
তােদর সামািজক জীবন িনি তকরেণ দনি ন জীবন কাযাবিল (িডলএ) িশ া দান করা। িক  সরকার এ
উে  অজেন য িবেশষ িশ া নীিতমালা চূড়া করেণর উেদ াগ হণ করেছ, তা অজেন সহায়ক নয়, বরং
অেনকাংেশ বাধা  করেব। কািশত নীিতমালায় িত জলায় একিট কের এনিডিড লু িত ার কথা বলা
হেয়েছ;  যিদও  িবগত  ১০  বছের  ‘সমি ত  িবেশষ  িশ া  নীিতমালা  ২০০৯’-এর  আেলােক  দেশ  এক
হাজােররও বিশ িবেশষািয়ত িবদ ালয় এরই মেধ  গেড় উেঠেছ। পাচঁ থেক আট বছর ধের এসব েুল
কমপে  ৬০ হাজার থেক ৭০ হাজার িতব ী িশ  পড়ােশানা কেরেছ এবং যার মেধ  ৭০ শতাংেশর বিশ

িতব ী িশ  কােনা িদন সাধারণ েুল যায়িন। এসব লু ত  অ েল ািপত হওয়ার কারেণ িতব ী
িশ রাও লখাপড়া করেত পাের, জীবেন দ তা অজন করেত পাের। িত জলায় একিট কের লু হেল

ত  অ েলর লুমুখী  িতব ী  িশ েদর বৃহৎ একিট অংশ আবার িশ ার েযাগ থেক বি ত হেব।
িডস-এিবিলিট অ ালােয়  অন এসিডিজর বইসলাইন সােভর মেধ ও িবষয়িট  হেয় উেঠ এেসেছ। সােভ

িতেবদেন দখা যায়, িশ া নীিতমালা ২০১০-এর বা বায়েনর কারেণ সরকাির াথিমক িবদ ালয় েলােত
সাধারণ িশ েদর সে  িতব ী িশ রাও পড়ােশানার ে  াছ  বাধ করেছ বেল তীয়মান হেয়েছ।
তেব একিট িনিদ  অংশ, িবেশষত এনিডিড িশ রা সাধারণ েুল িটেক থাকেত না পের আবার সমি ত, না
হয় িবেশষািয়ত, না  হয় লু থেক ঝের পড়েছ। এ ে  িবেশষািয়ত লু েলা  ঝের পড়া রােধ মুখ
ভূিমকা পালন করেত পাের।

িবগত িদেন িতি ত িবেশষািয়ত লু েলার মেধ  সরকার অ সংখ ক লুেক বতন-ভাতা দান করেছ।
িকছসুংখ ক লুেক ীকৃিত দান কেরেছ এবং অেনক েুলর ীকৃিত দােন যথাযথ কতৃপে র মাধ েম
অিডট কিরেয়  িতেবদন জমা  িনেয়েছ। আবার িকছু  লু  রেয়েছ,  য েলার কােনা  অিডট হয়িন। িত
জলায়  মা  একিট িবদ ালয়  সরকাির  িবধার  আওতায়  এেল  বািক  লু েলােত  অধ য়নরত  িতব ী

িশ েদর কী হেব? এর সে  সংি  ায় ১০ হাজার থেক ১৫ হাজার িশ ক-কমকতা-কমচারীর কী হেব?
সরকারেক এ িবষয় েলা গভীরভােব খিতেয় দখেত হেব।

িতবি তা স িকত সমি ত িবেশষ িশ া নীিতমালা ২০১৯ চূড়া করেণর আেগ নীিতিনধারকরা িনে া
াবনা েলা  ভেব দখেত  পােরন।  এক.  লু  কাথায়  ািপত হেব,  তা  িনধারেণর  মূল  মানদ  হেব

িতব ী  িশ ,  িবেশষত  অিটজমসহ  এনিডিড  িশ র  আিধক  কাথায়  তার  ওপর।  এ  ে  জলা  বা
উপেজলা  মুখ  িবষয়  নয়।  ই.  াথিমক পযােয়  সরকােরর  িত িত  এবং  বা বতার  আেলােক িত
উপেজলায়  কমপে  একিট  কের  এনিডিডসহ  অ  িতব ী  িশ েদর  িবেশষািয়ত  েুলর  ীকৃিত  ও
এমিপওভু করেণর উেদ াগ হণ। িতন. এরই মেধ  িতি ত লু েলার মেধ  অ দান া ,  ীকৃিত া
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এবং সরকার কতৃক অিডট স কারী লু েলা কী ি য়ায় সামেন অ সর হেব, তা কািশত নীিতমালায়
করণ। চার. িতব ী িশ র উপেযাগী িশ ার পিরেবশ িনি তকরেণ ীকৃিত দােনর পর িনিদ  সময়

বঁেধ দওয়া হাক এবং পাচঁ. িবদ ালয় াপেন অিটজমসহ এনিডিড িশ র নূ নতম সংখ া ৫০ এবং এনিডিড
ব তীত িশ র নূ নতম সংখ া ৭৫ িনধারণ করা। আমরা চাই আর যন কােনা িতব ী িশ  িশ ার আেলা
থেক বি ত না হয়।

লখক : িশ ক ও লখক

স াদক : ইমদা ল হক িমলন,
ভার া  স াদক : মা ফা কামাল,
ই  ওেয়  িমিডয়া প িলিমেটেডর পে  ময়নাল হােসন চৗধরুী কতৃক ট-৩৭১/এ, ক-িড, ব রা, বািরধারা থেক

কািশত এবং ট-িস/৫২, ক- ক, ব রা, িখলে ত, বা া, ঢাকা-১২২৯ থেক মিু ত।
বাতা ও স াদকীয় িবভাগ : ব রা আবািসক এলাকা, ট-৩৭১/এ, ক-িড, বািরধারা, ঢাকা-১২২৯। িপএিবএ  :
০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ া  : ৮৪০২৩৬৮-৯, িব াপন ফান : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, িব াপন ফ া  : ৮১৫৮৮৬২,
৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com
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