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ব  ঢাকেঢাল  িপিটেয়,  ব  িতমধুর  কথা  আর  আশার  বাণী  িনেয়  e  েদেশ  2010  সাল  েথেক  
হেয়িছল কাঠােমাবd p পtিভিtক মূলয্ায়ন পdিত; যােক পরবতর্ী সমেয় সৃজনশীল পdিত নােম ডাকা
হয়। 9 বছর েপিরেয় যােc। িকn eখনo e সৃজনশীল পdিতর ভীিত ছাt-িশkক কারo মেধয্i কােটিন।
িশkাথর্ীেদর সৃজনশীলতা িবকােশর মহৎ েয uেdশয্ িনেয় eিট  হেয়িছল, তা েতা হয়িনi; বরং kেম
আমরা eকিট ভ রু pজেnর িদেক ধািবত হিc।

পdিতিট আজ আমােদর িশkাবয্বsার গলার কাঁটা হেয় দাঁিড়েয়েছ। টহাট িনতয্নতুন পdিত চালু করা,
িনতয্নতুন  িনয়ম  চালু  করা  আমােদর  িশkাবয্বsার  eক  sাভািবক  িচt  হেয়  দাঁিড়েয়েছ।  িব বয্াংকসহ
িবেদিশ েকােনা সংsা িশkাবয্বsায় েকােনা পdিত চালু করার পরামশর্ িদেল আমরা েসটােক েবদবাকয্ মেন
কের তা pেয়াগ করেত uেঠপেড় লািগ; আবার েকােনা েকােনা েdয় বুিdজীবী িবেদিশ েকােনা পdিতেত
েমািহত  হেয়  েসটা  আমােদর  েদেশ  বাsবায়েনর  জনয্  uেঠপেড়  লােগন।  েদেশর  আথর্-সামািজক  aবsা,
িশkেদর  দkতা  o মনমানিসকতা, িশkাথর্ীেদর  বয়স, সামথর্য্, েযাগয্তা, িশkা  pশাসন o বয্বsাপনার
সীমাবdতা  iতয্ািদ  নানা  িবষয়  িবেবচনা  না  কেরi  আমরা  চালু  কের  েদi  িনতয্নতুন  পdিত।  েযন  e
িশkাবয্বsা eকটা পরীkাগার। eর ফেল আমােদর িশkাবয্বsা ৈদনয্দশা কািটেয় uঠেত পারেছ না।
আেমিরকার িশকােগা িব িবদয্ালেয়র aধয্াপক েবনজািমন bম 1956 সােল িশখন uেdশয্েক jানমলূক

  ড. মহুাmদ মাহববুুর রহমান
িলটু o আিরফুর রহমান
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েkt, িব াস-aনুভূিতমলূক েkt eবং মেনােপিশজ  েkেt ভাগ কেরন। e uেdশয্ েলােক িশখন দkতা
িবেবচনা কের মলূয্ায়েনর েkেto তা pেয়াগ করা যায়। jানমূলক দkতা মলূত িশkাথর্ীর jানসmিকর্ ত
যাবতীয়  দkতােক  েকnd  কের  আবিতর্ ত,  েয েলা  িলিখত  পরীkার  মাধয্েম  মূলয্ায়ন  করা  যায়।  িশখন
কাযর্kম িশkাথর্ীর িনেজর িব াস o aনুভূিতেত কী ধরেনর পিরবতর্ ন আনেছ, তা িব াস-aনুভূিতমলূক
দkতার িবেবচয্ িবষয়; যা  আংিশক  িলিখত  পরীkার  মাধয্েম  পিরমাপ  করা  েগেলo  মূলত  পযর্েবkেণর
মাধয্েমi মলূয্ায়ন সবেচেয় কাযর্করী। েকােনািকছু েশখার পর হােত-কলেম েসিট করেত পারা মেনােপিশজ
দkতার  anভুর্ k।  আমােদর  েদেশ  মলূয্ায়ন  পdিতেত  নানা  সীমাবdতার  কারেণ  িব াস-aনুভূিতমলূক
দkতা o মেনােপিশজ দkতািভিtক মূলয্ায়ন েতমন t পায়িন; যিদo আচরেণর কািkত পিরবতর্ েনর
েkেt  e  দিুট  দkতা  aতয্n  tপূণর্।  আমরা  েকবল  jানমলূক  দkতািভিtক  মলূয্ায়েনর  িভিtেতi
eকজন  িশkাথর্ীর  েমধা  যাচাi  করিছ।  bমস  েটেkানিম  aনুযায়ী  jানমূলক  দkতার  ছয়িট  ধাপ  হেc
sরণ, uপলিb, pেয়াগ, িবে ষণ, সংে ষণ o মূলয্ায়ন। আমােদর েদেশর বিুdজীবীরা bমেসর jানমলূক
েkেtর বােরাটা বািজেয় ছয়sেরর িশখন ফলকেক চারsের নািমেয় eেনেছন। pথম িতন ভাগ িঠক েরেখ
েশেষর  িতন  ধাপেক  eকসে  ucতর  দkতা  িহেসেব  িবেবচনা  কেরেছন।  bেমর  তttানুযায়ী  eকজন
িশkাথর্ীর  িবে ষণ,  সংে ষণ  o  মলূয্ায়ন  দkতা  aতয্n  tপূণর্।  e েলার  pেতয্কিটর  sতnt  মাহাtয্
আেছ। িকn যখনi আমরা েস েলােক ucতর দkতা িহেসেব eকটা ধােপ িনেয় eেসিছ, তখনi িবষয়িট
সংকীণর্ হেয় পেড়েছ; sাতntয্ হািরেয় েফেলেছ। bম সােহব যিদ জানেতন, তার কগেনিটভ েডােমiেনর eমন
বােরাটা বািজেয় েদেবন বাঙািল বিুdজীবীরা, তাহেল হয়েতা িতিন e তtt িদেত িdতীয়বার িচnা করেতন!
সৃজনশীলতার েয uেdশয্ িনেয় e পdিত চালু হেয়িছল, েসটা e কারেণ p িবd।
আমােদর েদেশ সৃজনশীল পdিত চালু করার সময় eকটাi কথা বলা হেয়িছল, েদশ েথেক মখুsিবদয্ার ভূত
তাড়ােনা  হেব।  মখুsিবদয্া  কের  কেরi  e  জািত  ংস  হেয়  েগেছ,  জািতেক  সৃজনশীল  জািতেত  পিরণত
করার জনয্ সৃজনশীল পdিতর িবকl েনi! bমেসর jানমলূক েkেtর pথম ধাপi িকn ‘sরণ’। sরণ
তথা মুখsিবদয্ােক আমােদর বুিdজীবীরা তাi েঝঁিটেয় িবদায় করেত পােরনিন। যিদo তােদর iেc িছল
েসটাi। bমস জীিবত থাকেল হয়েতা তারা bম সােহবেক aনেুরাধ করেতন, ei pথম ধাপিট uিঠেয় িদেত!
aথচ িকছু িকছু িবষেয় মুখsিবদয্ার দরকার আেছ। আজেক েছেলেমেয়রা দiু লাiন কিবতা আবৃিt করেত
পাের না। িলখেত বসেল aনয্ েকােনা রচনার udৃিত, দ-ুeক লাiন কিবতার ছt তারা uেlখ করেত পাের
না।

eকটা িবষয় আমােদর মাথায় রাখা দরকার িছল েয, সব িবষেয়র মূলয্ায়ন eকi রকম হoয়া িঠক নয়।
বাংলা সািহেতয্ েযরকম মলূয্ায়ন করা দরকার, a েত তা নাo pেযাজয্ হেত পাের। আমরা সবিকছু eক
হাঁিড়েত বিসেয় িখচুিড় রাঁধার মেতা aবsা কেরিছ। udীপক েদয়া হেc eবং েসi udীপক o পাঠয্বiেয়র
িবষয়বs েথেক িশkাথর্ীরা utর িদেc। সািহেতয্র েkেt িতন-চার লাiেনর েকােনা udীপক িক েকােনা
িবখয্াত সািহিতয্েকর গl বা uপনয্ােসর চিরেtর pিতিনিধt করেত সkম? udীপেক েতা গেlর চিরেtর
সব ৈবিশ য্ থােক না। তাহেল িশkাথর্ীরা খি ত চিরেtর সে  গেlর চিরেtর েয তুলনা কের, তা কতটা
েযৗিkক? সবেচেয় বড় কথা, আমরা যখন udীপেকর চিরেtর সে  গেlর চিরেtর তুলনা কির, তােত
আসেল  oi  গlকারেকi  aবমাননা  করা  হয়।  সািহেতয্র  রস  আsাদেনর  পিরবেতর্  আমােদর  িশkাথর্ীরা
eখন চিরেtর তুলনা করেতi বয্s হেয় পেড়েছ সৃজনশীলতার জাঁতাকেল।
aেনেকi  বলেবন  সৃজনশীল  েতা  মলূয্ায়ন  পdিত,  eর  সে  পাঠদানেক  সmকর্ যুk  করা  িঠক  নয়।
পাঠদােনর সে  aবশয্i মলূয্ায়নেক সmকর্ যুk করেত হেব। পাঠদান েযভােব হেব, েসভােবi িশkাথর্ীেদর
মলূয্ায়ন  করেত  হেব।  আমােদর  েদেশ  ei  েয  িজিপe-র  ঢল  েনেমেছ,  eর  aনয্তম  কারণ  e  সৃজনশীল
পdিতেত মলূয্ায়ন। সিতয্ বলেত কী, eকজন পরীkক jানমলূক o aনধুাবনমূলক pে র utর সিঠক
হেল নmর কাটেত পােরন না। aনয্িদেক pেয়াগ o ucতর দkতার pে র utের িশkাথর্ী িনেজর মেতা
কের িচnা-ভাবনা কের যুিk িদেয় যা খুিশ utর িদেলi তােক নাmার েদয়ার িনেদর্শনা রেয়েছ। েয কারেণ
eকজন  পরীkাথর্ী  দশ  নmেরর  মেধয্  কখনo  আট  বা  কখনo  পুেরা  নmর  পােc।  eর  ফেল  বাড়েছ
তথাকিথত িজিপe ফাiভধারী েমধাবীর সংখয্া, যা িদেয় আসেল pকৃত েমধাবী যাচাi করেত eখন আমরা
িহমিশম  খািc।  িবেশষ  কের,  িব িবদয্ালয় েলায়  ভিতর্  হেত  িগেয়  যখন  eসব  িজিপe  ফাiভধারীরা
নাকািনচুবািন খােc, তখনi e পdিতর anঃসারশনূয্তা আমােদর মােঝ েবিশ কের দশৃয্মান হেc। আমরা
আগিপছ িবেবচনা না কেরi সৃজনশীল p  পdিতেত মলূয্ায়েনর িবশাল কমর্যj চালািc; যার সে  আেদৗ
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সৃজনশীলতার েতমন সmকর্  েনi।

eনিসিটিব o িশkা েবাডর্ েলা েযভােব pে র নমনুা িদেয়েছ, িঠক েসভােবi p পt pণয়ন করার িনেদর্শনা
রেয়েছ। eকিট p  কতভােব করা যায়, কতভােবi েতা েলখা যায়, িকn যিদ েসi িনেদর্শনা aনুসাের p
করেত হয়; তেব তােক সৃজনশীল p  বলাটা কতটা যুিkযুk! েকবল বািনেয় udীপক ৈতির কের jান
যাচাi  করাi  িক  সৃজনশীলতা? udীপক  ছাড়া  িক  সৃজনশীল  p  করা  যায়  না?  udীপক  o  গৎবাঁধা
কাঠােমা ছাড়া িক jানমূলক েডােমiেনর মূলয্ায়ন করা যায় না?

িব বয্াংক  নানা  সময়  িনতয্নতুন  pকl  িনেয়  আমােদর  সামেন  হািজর  হয়।  আর  আমরাo  েসটা
বাsবায়েনর জনয্ uেঠপেড় লািগ আগিপছ না েভেব; ধু বয্িkগত িকছু ফায়দা েলাটার জনয্। eকসময়
eকমখুী িশkা িনেয় ব  জল েঘালা হেয়িছল। েসটা বাsবায়ন হয়িন। eরপর eেলা িব বয্াংেকর পরামেশর্
কাঠােমাবd p , যা নাম বদেল হেয় েগল সৃজনশীল p । িকn আমরা িক eকটুo েভেবিছ, eেত আদেত
আমােদর েছেলেমেয়েদর pকৃত মলূয্ায়ন করা যােব? আমরা িক সবলতা-দবুলর্তা িবে ষণ কেরিছ?

আমরা িক আমােদর িশkক, aিভভাবক o িশkাথর্ীেদর সামথর্য্ o দkতার সীমাবdতার কথা েভেবিছ?
আমরা িক আমােদর sুল, কেলেজর aবকাঠােমাসহ িবিভn েভৗত aসুিবধািদর কথা েভেবিছ? আমরা িক
আমােদর  িশkাkম  o  পাঠয্পুsেকর  দবুর্লতার  কথা  েভেবিছ? না,  ভািবিন।  eক  সময়  যারা  ei  পdিত
বাsবায়েনর জনয্ agণী ভূিমকা পালন কেরিছল; eখন তারাi বলেছ, ei পdিত বুেমরাং হেয়েছ। eখন
েকন  তারা  আফেসাস  করেছন? েযসব  িশkাথর্ী  e  পdিতর  বিল  হেয়েছ,  তােদর  কােছ  eরা  কী  জবাব
েদেবন?

সৃজনশীল p  পdিতেত pিশkেণর জনয্ সরকার pচুর aথর্ বয্য় কেরেছ। eকশ’জন েকার ে নার িদেয়
বােরািদেন মাsার ে নার বানােনা eবং e মাsার ে নার িদেয় িতন বা সাতিদেনর ে িনংেয় লাখ লাখ
িশkকেক সৃজনশীল p  পdিতেত দk কের েতালার েয uেদয্াগ েনয়া হেয়িছল, তা আদেত েকােনা কােজ
আেসিন।  মাuিশর  eক  জিরেপ  uেঠ  eেসিছল  ভয়াবহ  েসi  সতয্।  েকবল  56  শতাংশ  sুেলর  িশkক
সৃজনশীল পdিতর p  করেত পাের। e পdিতেত eেকবােরi p  করেত পাের না eমন sুল 17 শতাংশ।
বািক  pায়  27  শতাংশ  pিত ােনর  িকছু  িকছু  িশkক  সৃজনশীল  পdিতেত  p পt  ৈতির  করেত  পােরন।
জিরপ aনযুায়ী, 40 শতাংশ িশkেকরi িনজ েথেক সৃজনশীল p  ৈতিরর দkতা েনi। 16 শতাংশ িশkক
বাiের েথেক p  ৈতির কের আেনন eবং 23 শতাংশ িশkকেক aনয্েদর সাহাযয্ িনেয় p  ৈতির করেত
হয়। িরসাচর্  ফর aয্াডভাnেমn aব কমিpট eডুেকশন (েরiস)-eর জিরপ aনুযায়ী, েমাট িশkাথর্ীর eক-
চতুথর্াংশi পরীkার p  বঝুেত akম eবং তােদর কােছ কিঠন মেন হয়; িবেশষত গিণত o iংেরিজর
মেতা িবষয়। e জিরপ িরেপােটর্  আরo বলা হেয়েছ, িশkাথর্ীেদর 92 শতাংশi গাiডবiিনভর্ র। oেদর দiু-
তৃতীয়াংশ সৃজনশীল পdিত েবাঝার জনয্ গৃহিশkেকর সাহাযয্ িনেc। e দিুট জিরেপর ফল েথেকi েবাঝা
যায়, সৃজনশীল p  পdিতর দেুবর্াধয্তা eবং আমােদর িশkাবয্বsায় eর েনিতবাচকতা।

েদেশ সৃজনশীল p পdিত চালুর পিরকlনা করা হেয়িছল আমােদর িশkাথর্ীেদর মুখspবণতা, েকািচং o
েনাট-গাiডবiিনভর্ রতা কিমেয় সৃজনশীল eক pজn ৈতির করা। িকn বাsেব সৃজনশীল পdিত চালুর পর
েকািচং, sুল েকািচং, pাiেভট িটuশিন o গাiডবiেয়র বয্বসা আরo রমরমা। আমােদরo পিরকlনার
‘পির’ uেড় েগেছ; ধু পেড় আেছ ‘কlনা’, পেড় আেছ sp। সৃজনশীল পdিতর সংsার তথা মলূয্ায়ন
পdিতর  পিরবতর্ ন eখন সমেয়র দািব  হেয়  uেঠেছ eবং eেkেt িবেদিশ েকােনা সংsার  পরামশর্ িকংবা
িশkায়  িডিgিবহীন  বিুdজীবীেদর  েচেয়  িশkায়  ucিডিgধারী  িবেশষjেদর  মতামতেক  েবিশ  pাধানয্
েদয়াটা েবিশ জ ির।

ড. মহুাmদ মাহববুুর রহমান িলটু : সহেযাগী aধয্াপক, আiiআর, ঢাকা িব িবদয্ালয় o আিরফুর রহমান
: pভাষক, আiiআর, রাজশাহী িব িবদয্ালয়
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