
প্রাথমিক মিক্ষায় আিাদের অর্জন কী? 

৯৯০ সালে থাইেযালে অনুষ্ঠিত শিক্ষার শিশ্ব সলেেলন িাাংোলেি অাংিগ্রহণ কলর এিাং ‘সিার জনয শিক্ষা’র 

শিশ্ব অঙ্গীকালর সেশত জ্ঞাপন কলর। সস েলক্ষযই িাাংোলেলি শিক্ষার অগ্রযাত্রা। শকন্তু সহা োঁচট খালে পলে পলে। 

সেশণকলক্ষ শিশুলের কী সিখালে, সস শিষলে গুরুত্ব সেোর সচলে কতত পৃক্ষ পরীক্ষাে সিশি মলনালযাগী হওোে 

প্রাথশমক পয ৃালের শিক্ষাথীরা পরীক্ষাথী হলেই শিক্ষালক গোধঃকরণ করলে, সকাশচাংলে েুটলে। আনলের সলঙ্গ 

শিেযােলে শিচরণ করলত পারলে না 

এ প্রলের জিাি সপলত হলে আমালের জানলত হলি প্রাথশমক শিক্ষা আসলে কী? উলেিযিা কী? প্রাথশমক 

শিক্ষার সামশগ্রক িযিস্থাপনা শক সলতাষজনক? কী েলক্ষয আমালের প্রাথশমক শিক্ষা পশরচাশেত হলে? অথিা 

একটা সাষ্ঠটৃশিলকট প্রাথশমক শিক্ষার মাঝপলথ ধশরলে সেো কতটা যুক্তিযুি? প্রাথশমক শিক্ষার চেমান যাত্রা 

প্রশতশনেত আমালের এ জাতীে প্রলের মুলখামুশখ করলে। প্রে উঠলেÑ সকন এ সাষ্ঠটৃশিলকট শিোশসতা? 

প্রাথশমক শিক্ষা শিশুর সক্তিে জীিন ধারলণর জনয প্রলোজনীে িুশনোশে শিক্ষা শনক্তিত করার একষ্ঠট স্বীকত ত 

স্তর, একষ্ঠট শিক্ষা পদ্ধশত। এ শুধু পরিতীকালে শিক্ষাথীলের জীিনভর শিক্ষার শভশিভূশম ততশর কলর। এমনশক 

শুধু শিশু নে (যারা শিশুকালে প্রাথশমক শিক্ষা গ্রহলণ সক্ষম হেশন), জনগলণর জনয শিক্ষার আলোজন এিাং 

জনসাংখযালক জনসম্পলে পশরণত করার সাক্ষর করার একষ্ঠট উপাে হলো প্রাথশমক শিক্ষা। এটা আনুিাশনক 

িা প্রাশতিাশনক হলত পালর। আিার অনানুিাশনক এিাং উপানুিাশনক হলত পালর। তলি উলেিয একটাই, 

জীিনধারলণর জনয িুশনোশে শিক্ষা গ্রহলণর জনয শনলজলক প্রস্তুত কলর সতাো, মানসেত সাক্ষরতা েক্ষতা 

অজনৃ করা, শিক্ষার পরিতী স্তর তথা মাধযশমক উচ্চমাধযশমক ও উচ্চতর শিক্ষার জনয শিক্ষার শভত প্রস্তুত 

করা, শনলজলক প্রস্তুত করা। শনলজলক প্রস্তুত করার সলি ৃািম িযিস্থা প্রাথশমক শিক্ষা। 

এখন পযতৃ শিক্ষা শিষলে মানুলষর ধারণা, শিশুর সমৌশেক শিক্ষা চাশহো প্রাথশমক শিক্ষার মাধযলম পূরণ হে। 

প্রাথশমক শিক্ষা সামাক্তজক িযিস্থা শিষলে আগ্রলহর সতষ্ঠি কলর, সমালজর শিশভন্ন শিষে শনলে ভািলত সিখাে, এক 

কথাে জানার জনয ক্তজজ্ঞাসালিাধ ততশরলত সিি সহােক, যা শিশুর জনয েরকার। কারণ ক্তজজ্ঞাসালিাধ 

শনলজলক অগ্রসর হলত সহােতা কলর। প্রাথশমক শিক্ষা শিশুলের মলধয সেিলপ্রম, নাগশরকতালিাধ, কতিৃযলিাধ, 

োশেত্বলিাধ, সকৌতূহে, সতজনিীেতা, অধযিসাে, েম, সোচার, নযাে-শনিালিাধ ও সসৌজনযলিালধর উলেষ 

ঘটাে; শিজ্ঞান ও সাংস্কত শতমনস্ক এিাং কুসাংস্কারমুি মানুষ শহলসলি গলে উঠলত অনুপ্রাশণত কলর।  

িতমৃালন িাাংোলেলি সরকাশরভালি ৫ িের সমোশে প্রাথশমক শিক্ষার প্রচেন রলেলে। জাতীে শিক্ষানীশত-২০১০ 

অনুসালর, প্রাথশমক শিক্ষার সমোে ৫ িের সথলক িতক্তদ্ধ কলর ৮ িের অথ ৃাৎ অিম সেণী পযতৃ সম্প্রসারণ করা 

হলি। এষ্ঠট িাস্তিােলন েুইষ্ঠট গুরুত্বপূণ ৃ শিষে হলো, অিকাঠালমাগত আিিযকতা সমটালনা এিাং প্রলোজনীে 



সাংখযক উপযুি শিক্ষলকর িযিস্থা করা। পশরকল্পনা মলত, ২০১১-১২ অথিৃের সথলক প্রাথশমক শিক্ষাে ষি 

সথলক অিম সেণী পযতৃ চােু করার জনয অশিেলে শকেু পেলক্ষপ গ্রহণ করা হলি। সযমন প্রাথশমক শিক্ষার এ 

পুনশিনৃযালসর জনয প্রাথশমক পয ৃালের সি শিেযােলের সভৌত সুলযাগ-সুশিধা িতক্তদ্ধ এিাং শিক্ষলকর সাংখযা 

িাোলনা হলি। যথাযথ পদ্ধশত অনুসরণ কলর আট িেরিযাপী প্রাথশমক শিক্ষা িাস্তিােন ২০১৮ সালের মলধয 

সেলে-লমলে, আথসৃামাক্তজক অিস্থা, জাশতসিা শনশিলৃিলষ পয ৃােিলম সারা সেলির সি শিশুর জনয শনক্তিত 

করা হলি। উলেখয, ২০১৮ এলকিালরই দ্বারপ্রালত; শকন্তু প্রাথশমক শিক্ষালক্ষলত্র ৮ িেরিযাপী অিম সেণী পযতৃ 

প্রাথশমক শিক্ষা উন্নীত করার সকালনা েক্ষণই পশরেশক্ষত হলে না। 

িাাংো প্রলেলি ১৯১৯ শিস্টালে প্রাথশমক শিক্ষা আইন পাস হে। ১৯২০ সথলক ১৯৩০ শিস্টালের মলধয 

ভারতিলষরৃ প্রাে প্রলতযক প্রলেলিই প্রাথশমক শিক্ষা আইন পাস হে। এসি আইন সি প্রলেলির জনয প্রাে 

একই রকম শেে। অশধকাাংি সক্ষলত্রই ৬ সথলক ১০ িেলরর সেলেলমলের জনয প্রাথশমক শিক্ষা িাধযতামূেক 

করার িযিস্থা হে। সয সকালনা সেলির সয সকালনা শিশু প্রথম সয আনুিাশনক শিক্ষাস্তলর প্রলিি কলর, তা 

প্রাথশমক শিক্ষা স্তর। এ স্তর এলকক সেলি এলকক রকম। প্রাথশমক শিক্ষাস্তর প্রাথশমক শিক্ষাচি নালম 

পশরশচত। সকালনা সকালনা সেলি এ চিষ্ঠট ৬, ৭ িা ৮ িেরিযাপী হলে থালক। সি সেলিই এষ্ঠট শিক্ষার সমৌশেক 

সাক্ষরতা েক্ষতা প্রোন কলর, যা শিশুলের মাধযশমক স্তলর পোলিানা করার শভশি গলে শেলত সহােতা কলর। 

প্রাথশমক শিক্ষার িতমৃান ধারা শুরু হে ১৯৫২ শিস্টাে সথলক। এ সমে সথলক প্রাথশমক শিক্ষালক ৫ িের 

সমোশে করা হে। এর আলগকার প্রাথশমক শিক্ষা শেে ৪ িের সমোশে। িাাংোলেলির সাধারণ আনুিাশনক 

শিক্ষার প্রথম ধাপ হলো প্রাথশমক শিক্ষা। িতমৃালন প্রাথশমক শিক্ষাে ভশত ৃহওোর িেস ৬+ িের। প্রাথশমক 

শিক্ষাে শিক্ষক শিক্ষাথীর অনুপাত হলি ১:৩০। শিক্ষানীশত ২০১০ অনুসালর ২০১৮ সালের মলধয অজনৃ করা 

হলি; শকন্তু িাস্তি শচত্র শভন্ন। ২০১৮ সালের দ্বারপ্রালত ো োঁশেলে আজ সস কথাই িেলত হলে। প্রচশেত শিক্ষা 

িযিস্থাে প্রাথশমক শিেযােলের শিক্ষািষ ৃ জানুোশর সথলক শিলসের পযতৃ ধরা হে। প্রাথশমক শিক্ষাে শিক্ষাথীলের 

িাাংো, ইাংলরক্তজ, পাষ্ঠটগশণত, সাধারণ শিজ্ঞান ও সমাজশিেযা শিক্ষা, কাশরগশর শিক্ষা, সাংগীত ইতযাশে শিক্ষার 

সুলযাগ রলেলে। প্রশত িের শিেযােলের শিক্ষকরা সেণী পরীক্ষা শনলে পরিতী সেণীলত উিীণ ৃকলরন। উলেখয, 

২০০৯ সালের আগ পযতৃ প্রাথশমক শিেযােলের শিক্ষাথীলের সকালনা পািশেক পরীক্ষা শেলত হলতা না। জাতীে 

শিক্ষানীশতলত অিম সেণী সমাপলনর পর জশুনের সু্কে সাষ্ঠটৃশিলকট সজএসশস নামক পািশেক পরীক্ষা 

সনওোর কথা উলেখ আলে। তেুপশর পঞ্চম সেণী সমাপলনর পর িাাংোলেিিযাপী সাংশিি কতত পৃলক্ষর 

তত্ত্বািধালন প্রাথশমক শিক্ষা সমাপনী নামক একষ্ঠট পািশেক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলে আসলে। শেন শেন সস 

পািশেক পরীক্ষা প্রাথশমক শিক্ষা িযিস্থাপনার, পািশেক পরীক্ষার িযিস্থাপনার, পরীক্ষা পালসর হার িতক্তদ্ধ ও 

শিক্ষার মান অিনমলনর শচত্রলক সামলন আনলে। শুধু তা-ই নে, প্রাথশমক শিক্ষালক মানসম্পন্ন শিক্ষা েক্ষতা 

অজনৃ ও প্রকত ত শিক্ষা অজলৃনর সচলে সাষ্ঠটৃশিলকট োলভর প্রশতলযাশগতাে সঠলে শেলে। সেিিযাপী প্রাথশমক 



স্তলরই সকাশচাং িযিসার ভোিহ সম্প্রসারণ ঘটালে অলঘাশষতভালি। প্রাথশমক শিক্ষা সমাপনী িা শপইশস পরীক্ষা 

চােু হওোর আগ পযতৃ প্রাথশমক স্তলরর শিক্ষালক্ষলত্র সকাশচাংলের এ ভোিহতা পশরেশক্ষত হেশন। 

সিলচলে পশরতালপর শিষে হলো, শিশু শিক্ষাথীলের এ শপইশস পরীক্ষাও সুষ্ঠু এিাং শনশিলৃঘ œ অনুষ্ঠিত হলত 

পারলে না। প্রশতষ্ঠট শপইশস পরীক্ষােই প্রেিাোঁলসর অশভলযাগ আসলে শনেশমত। সকালনাভালিই সরাধ করা যালে 

না। জাতীেভালি আমালের প্রাথশমক শিক্ষার উলেিয ও েক্ষযগুলোর একষ্ঠট হলে শিশুর মলন নযােলিাধ, 

কতিৃযলিাধ, িতঙ্খো, শিিাচারলিাধ, অসাম্প্রোশেক েতষ্ঠিভশঙ্গ, মানিাশধকার, সহ-জীিনযাপলনর মানশসকতা, 

সকৌতূহে, প্রীশত, সসৌহােৃ, অধযিসাে ইতযাশে তনশতক ও আক্তিক গুণ অজলৃন সহােতা করা; তালক শিজ্ঞান ও 

সাংস্কত শতমনস্ক করা এিাং কুসাংস্কারমুি মানুষ শহলসলি গলে উঠলত উৎসাশহত করা। প্রেিাোঁসসহ নানা 

অশভলযালগ অশভযুি পািশেক পরীক্ষাে শিশুলের অতভুিৃ কলর, পরীক্ষা পালসর সুলযাগ কলর শেলে আমরা 

তালের সকান ধরলনর নযােলিাধ, কতিৃযলিাধ, িতঙ্খো, শিিাচারলিাধ, অধযিসাে, তনশতক ও আক্তিক গুণ 

অজলৃন উৎসাশহত করশে? অননশতক িহু পন্থা আজ শপইশস পরীক্ষার সলঙ্গ জশেলে আলে। ইোে অশনোে 

আজলকর শিশুশিক্ষাথীরা সস পরীক্ষাে সম্পতি হলে শনলজলের সসসি পন্থাে জশেলে একটা সাষ্ঠটৃশিলকটলক 

সঙ্গী করলে, যা তালের সারা জীিন প্রেিাোঁলসর পথ খুোঁজলত উৎসাশহত করলে অিাক হওোর শকেু থাকলি না। 

কারণ প্রাথশমক শিক্ষা শিশুর মলন একটা অলমাচনীে শভত গলে সেে, শুধু পরিতী স্তলরর শিক্ষার জনয 

প্রস্তুতই কলর না। 

প্রাথশমক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা চােু করার উলেিয কী শেে? এ পরীক্ষা প্রিতলৃনর এতগুলো িের পাশে শেলে 

শক আমরা সস উলেিয পূরলণ সক্ষম হলেশে? শপইশস পরীক্ষা প্রিতনৃ করার আগ পযতৃ সীশমতসাংখযক শকেু 

শিক্ষাথী িতশি পরীক্ষাে অাংি শনত। এলত সিার সমধার মূেযােন হলতা না। আিার িো হলো, সোটলিোে 

পািশেক পরীক্ষাে অাংিগ্রহণ করলে পরীক্ষাভীশত সকলট যালি, সাষ্ঠটৃশিলকট োলভর আনে উপলভাগ করলিÑ 

এ জাতীে শকেু সেোঁোলখা োঁো যুক্তি খাো কলর আজ সথলক ৮ িের আলগ সোটলের িতহৎ এ পািশেক পরীক্ষার 

আলোজন করা হে। গত আট িেলর এ পরীক্ষা পদ্ধশত প্রিতলৃনর িলে আমালের প্রাথশমক শিক্ষা পদ্ধশতলত 

এিাং অাংিগ্রহণকারী শিক্ষাথীলের শিক্ষা জীিলন কী উপকার সাশধত হলেলে, তা পয ৃালোচনা করা িাঞ্ছনীে। 

আমরা শুরুলত পরীক্ষাভীশতর প্রে তুলেশেোম, িাস্তলি শক তা কলমলে? ভীশতই যশে কলম, তাহলে পরীক্ষা 

সমাকাশিো করার জনয নানা পন্থাে প্রে িা োঁস করলত হলে সকন? ভীশতই যশে কলম, ক্লালসর পালঠর সলঙ্গ যুি 

শিশুরা সকাশচাং সসন্টালর েুটলে সকন? সমধার মূেযােলনর কথা যশে িশে, প্রাথশমক স্তলর আমালের পাঠ প্রণাশে 

কী এমন ভালো হলে সগলে সয, হঠাৎ শপইশস পরীক্ষা প্রিতলৃনর মধয শেলে পশরমালণ অলনক সিশি শিক্ষাথী 

ক্তজশপএ-৫ পাওো শুরু কলর? 

২০১৬ এিাং ২০১৭ সালের শপইশস পরীক্ষার প্রথম শেলন যথািলম ১ োখ এিাং ১ োখ ৪৫ হাজার ৩৮৩ 



পরীক্ষাথী অনুপশস্থত থাকার কথা খিলরর কাগলজ উলঠ আলস। এ অনুপশস্থশতর কারণ কী, তা এখনও 

অনুসন্ধান করা হেশন। তলি অশভজ্ঞ মহলের ধারণা, এর িে একটা অাংলির অনুপশস্থশতর কারণ সোট িেলস 

িে আসলরর পরীক্ষাভীশত। এোোও েক্ষতা মূেযােলনর কথা যশে িশে, সসখালনও ঘাপো আলে। ২ িের অতর 

প্রাথশমক শিক্ষার জাতীে মূেযােন অনুষ্ঠিত হে। ২০০১ সালে প্রথম জাতীে মূেযােন অনুষ্ঠিত হে। সস 

মূেযােলনর িে িেলে, িাাংোলেলি প্রাথশমক শিেযােলে শিক্ষাোলনর মান সমালটও আিানুরূপ নে। ২০১৫ 

সালে অনুষ্ঠিত সিলৃিষ মূেযােলন সেখা সগলে, তত তীে সেণীলত ৬৫ িতাাংি েরকাশর েক্ষতাটুকু অজনৃ করলত 

সপলরলে, যা পঞ্চম সেণীলত ওঠার পর ো োঁোে মাত্র ২৩ িতাাংি। অথ ৃাৎ পঞ্চম সেণীর শিক্ষাথীরা তালের 

সেণীর উপলযাগী িাাংো ও অলে েক্ষতা সেখালত সপলরলে প্রশত ১০০ জলন মাত্র ২৩ জন। অে শিষলে েক্ষতা 

যথািলম ৪১ ও ১০ িতাাংি। এলত সহলজই সিাঝা যালে, োত্রোত্রীরা যতই উপলরর ক্লালস উঠলে, ততই 

তালের জ্ঞানাজনৃ িা সিখার প্রিণতা কমলে। প্রাথশমক পয ৃালে ক্লাসরুলম তাই শিক্ষাোন ও গ্রহণ িযিস্থা শিরাট 

প্রলের মুলখামুশখ। (৩০.১০.১৭, সমকাে)।  

গশণত শিষলে গশণত অশেম্পম্পোি কশমষ্ঠটর সাধারণ সম্পােক মুশনর হাসান জানালেন, শিলশ্বর অনযানয সেলির 

মলতা িাাংোলেলির প্রাথশমক পয ৃালের শিক্ষাথীরা কাক্তিক্ষত েক্ষতা অজনৃ করলত পারলে শকনা, তা সেখার 

জনয ২০১১ সাে সথলক িাাংো ও গশণলত তালের েক্ষতার একষ্ঠট পশরমাপ করা হলে। নযািনাে স্টুলিন্ট 

অযালসসলমন্ট (এনএসএ) নালমর এ কাযিৃম প্রশত েুই িের অতর হে। তত তীে ও পঞ্চম সেণীর শিক্ষাথীলের 

তদ্বিচেন পদ্ধশতলত িাোই কলর, তালের েক্ষতা পশরমাপক পদ্ধশতষ্ঠট আতজাৃশতকভালি স্বীকত ত। ২০১১ সালের 

সমীক্ষাে সেখা যালে, পঞ্চম সেণী উিীণ ৃ ৬৭ িতাাংি শিক্ষাথী গশণলত কাক্তিক্ষত েক্ষতা অজনৃ করলত 

পারলে না। ২০১৩ সালে এ সাংখযা সিলে হলেলে ৭৫ িতাাংি, আর ২০১৫ সালে সেখা যালে পঞ্চম সেণীলত 

কাক্তিক্ষত গাশণশতক েক্ষতা অজলৃন িযথ ৃ শিক্ষাথীর সাংখযা ৯০ িতাাংি! তার মালন, ওরা শকেুই শিখলে না। িো 

যাে, আমালের প্রাথশমলক উিীণ ৃ শিক্ষাথীলের একষ্ঠট িে অাংি সকালনা শকেু না শিলখই চলে আসলে হাইসু্কলে। 

(২৬.১১.১৭, প্রথম আলো)। শপইশস পরীক্ষা প্রিতলৃনর পশরলপ্রশক্ষলত সমধার মূেযােলনর সয প্রেষ্ঠট সতাো 

হলেশেে, সগে ৮ িেলর এ পরীক্ষা প্রলোগ করার িলে আমালের শিক্ষাথীলের সমধা মূেযােলন অথিা সমধা 

প্রলোলগ এ পরীক্ষা সথলক কী অজনৃ করা হলেলে, তা শনলে প্রে সতাোর সমে এলসলে। প্রাথশমক শিক্ষার কাজ 

কী? পরিতী স্তলরর শিক্ষার জনয শিক্ষাথীলের প্রস্তুত কলর সতাো। শিক্ষাথীরা শনধ ৃাশরত পাঠ গ্রহণ কলর 

যথাযথভালি প্রস্তুত হলে শকনা, সসটা সেশণশিক্ষকরাই ভালো িেলত পারলিন। আর যালের প্রস্তুশতলত ঘাটশত 

আলে, তালের প্রস্তুত কলর তুেলিন। এর জনয ঢাক শপষ্ঠটলে সিাইলক জানান সেোর প্রলোজনইিা কী?  

শপইশস সাষ্ঠটৃশিলকলটর িযিহাশরক মূেয কীÑ সমধা যাচাই? তা-ই যশে হে, প্রশত িের প্রেিাোঁলসর ঘটনা ঘটলে, 

সকালনাভালিই সরাধ করা যালে না, সসখালন সমধা যাচাইলের কী হলি? প্রাথশমক শিক্ষা স্তরলকও পািশেক 



পরীক্ষার আওতাে এলন প্রাথশমক সথলক উচ্চমাধযশমক পয ৃালে পািশেক পরীক্ষার সাংখযা সযমন িােলে, 

সতমশন এসি পরীক্ষাে অাংিগ্রহণকারীর সাংখযাও িােলে। একই সলঙ্গ িােলে প্রেিাোঁলসর ঘটনা, নকে করার 

প্রিণতা, শিক্ষকলের পক্ষ সথলক উির িলে সেো, ভুেত্রুষ্ঠট ও নানা অসাংগশত, যা সমালজ চাপা সক্ষাভ ও 

অশস্থরতা ততশর করলে। শিক্ষা মন্ত্রণােে প্রাথশমক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণােে িা শিক্ষা সিািগৃুলো কাযতৃ কাযকৃর 

এিাং গ্রহণলযাগয পেলক্ষপ শনলত িযথ ৃ হলে। তা শিক্ষা মন্ত্রণােলের মাধযশমক ও উচ্চশিক্ষা শিভালগর সশচি সমা. 

সসাহরাি সহাসাইলনর িিলিয স্পি। শতশন িলেন, ‘িতমৃান প্রক্তিোে প্রেিাোঁস সরাধ করা সম্ভি নে। এজনয 

সকন্দ্রশভশিক প্রেপত্র োশপলে কীভালি পরীক্ষা সনো যাে, সসজনয শিশভন্ন কশমষ্ঠট করা হলেলে। এসি কশমষ্ঠটর 

প্রশতলিেন পাওোর পর সকলন্দ্র প্রেপত্র োপালনা যাে শকনা, সসটা পরীক্ষা কলর প্রলোজনীে িযিস্থা সনওো 

হলি।’ (২৩.১১.১৭, প্রথম আলো)। এ সতা আগামীর িযাপার, তলি এসি ভুেভ্রাশত এিাং অশনেলমর মধয শেলে 

এলকর পর এক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলো, এর োে সনলি সক?  

আমালের প্রালণর োশি হলো, ধনী-েশরদ্র শনশিলৃিলষ সিার জনয শিক্ষালক অিাশরত করা। সিাইলক ‘সিার জনয 

শিক্ষা’ কমসৃূশচর অতভুিৃ করা। ১৯৯০ সালে থাইেযালে অনুষ্ঠিত শিক্ষার শিশ্ব সলেেলন িাাংোলেি অাংিগ্রহণ 

কলর এিাং ‘সিার জনয শিক্ষা’র শিশ্ব অঙ্গীকালর সেশত জ্ঞাপন কলর। সস েলক্ষযই িাাংোলেলি শিক্ষার অগ্রযাত্রা। 

শকন্তু সহা োঁচট খালে পলে পলে। সেশণকলক্ষ শিশুলের কী সিখালে, সস শিষলে গুরুত্ব সেোর সচলে কতত পৃক্ষ 

পরীক্ষাে সিশি মলনালযাগী হওোে প্রাথশমক পয ৃালের শিক্ষাথীরা পরীক্ষাথী হলেই শিক্ষালক গোধঃকরণ করলে, 

সকাশচাংলে েুটলে। আনলের সলঙ্গ শিেযােলে শিচরণ করলত পারলে না। সু্কে-কলেজ পয ৃালে পতশথিীর আর 

সকাথাও চার-চারষ্ঠট পািশেক পরীক্ষাে অিতীণ ৃ হলত হে না। যশে শুধু পরীক্ষাে িশসলে শিক্ষাথীলের মানসম্পন্ন 

শিক্ষা সেো সম্ভি হলতা, তাহলে সকাশরো, জাপান, সুইলিন, যুিরাজয শকাংিা শসঙ্গাপুলরর মলতা সেিগুলো 

প্রশত িেরই পািশেক পরীক্ষা শনত। প্রাথশমক শিক্ষার সািেয অজলৃনর সক্ষলত্র শিনেযাে অননয েতিাত স্থাপন 

কলরলে, অথচ সসখালন ১৮ িের পযতৃ সেলেলমলেলের সকালনা পািশেক পরীক্ষা শেলত হে না। সসখালন 

শিক্ষকলের সপিাে আসার আলগ ৫ িেলরর তাক্তত্ত্বক শিক্ষা সনো িাধযতামূেক। আমালেরও উশচত শিক্ষাথীলের 

ওপর নানারকম পরীক্ষা-শনরীক্ষা না কলর সুচারুরূলপ সেশণকলক্ষ পাঠোন প্রক্তিোে সহােতা করা।  

সেলির ৬৪ হাজার সরকাশর প্রাথশমক শিেযােলে পেলে প্রাে ১ সকাষ্ঠট ৯৫ োখ শিশু। এসি শিেযােলে 

শিক্ষলকর ঘাটশত সেে োখ। প্রশিশক্ষত শিক্ষলকর হার ৫৮ িতাাংি। প্রাথশমক শিেযােলের নিশনযুি শিক্ষকরা 

সকালনা প্রশিক্ষণ োোই সেশণকলক্ষ পাঠোন শুরু কলরন। (৯.১১.১৭, কালের কণ্ঠ)। একষ্ঠট জশরলপর িরালত 

কালের কণ্ঠ জানাে, প্রাথশমলকর ১৩ িতাাংি শিক্ষক পুলরাপুশর সতজনিীে িা সযাগযতাশভশিক প্রে সিালঝন না। 

সীশমত পশরসলর িুঝলত পারা ৪২ িতাাংি ক্লালস সিাঝালত পালরন না। আমরা জাশন, মানসম্পন্ন শিক্ষক না 

সপলে শিক্ষার মান িােলি না। প্রাথশমক স্তর সথলক কাক্তিক্ষত সািেয অজনৃ করলত হলে শিক্ষকলের 



সপিাোশরত্বলক িাশনত করলত হলি। নজর শেলত হলি শিেযােলের সাশিকৃ িযিস্থাপনা, অিকাঠালমা, 

প্রলোজনীে শিক্ষা উপকরণসহ উপলযাগী পাঠোন পদ্ধশতর শেলক। শপইশস পরীক্ষালক শিশুলের জনয একটা 

পীেনতুেয িযিস্থা আখযা শেলে ইলমশরটাস অধযাপক আশনসুজ্জামান এিাং অধযাপক শসরাজেু ইসোম সচৌধুরী 

িলেন, এ পদ্ধশত সথলক সিশরলে এলস শিক্ষালক শিশুিান্ধি ও আনেোেক করা উশচত। শকন্তু সলি ৃাচ্চ কতত পৃক্ষ 

পীেলনর কথা আমলে না শনলে অক্তজতৃ িেলক (সনেপত্র) গুরুত্ব শেলে আসলে। এ পরীক্ষার কারলণ সতি 

সাংকটলক খুচরা শিষে িেলত শদ্বধা করলে না। শিনামূলেয িই শিতরণসহ অনিতশনক িাধযতামূেক প্রাথশমক 

শিক্ষা সথলক কী অজনৃ করলত সক্ষম হোম? মানসেত শিক্ষার সগাো পিন শক হলেলে? আমালের মানলত 

হলি, মানসেত শিক্ষাই উৎকত ি শিক্ষাথী এিাং মানিসম্পে ততশরর স্বীকত ত পদ্ধশত। 

 

প্রাথশমক শিক্ষার গুরুত্ব এিাং শকেু কথা :- 

আনুিাশনক শিক্ষার প্রথম ধাপ হলো প্রাথশমক শিক্ষা। প্রাথশমক শিক্ষা সকে শিক্ষার িুশনোে। পতশথিীর 

সি সেলিই প্রাথশমক শিক্ষাই গুরুত্বপূণ ৃ ভূশমকা রলেলে। আমালের সেলিও এর িযশতিম নে। 

প্রাথশমক শিক্ষা পলরাক্ষভালি শকেু সুেরূপ্রসারী গুরুত্বপূণ ৃ িোিেও সতষ্ঠি কলর। প্রাথশমক শিক্ষার হার 

িতক্তদ্ধর িলে সুশিশক্ষত শপতামাতার হার িতক্তদ্ধ পাে। তারা সতানলের অশধক হালর সু্কলে পাঠাে। এর 

িলে সমলেরা শিলিষভালি উপকত ত হে এিাং নারীশিক্ষার প্রসার ঘলট। নারী শিক্ষার প্রসালরর িলে 

সেলি অশধক হালর শিশক্ষত মা ততশর হে। একজন শিশক্ষত মা শিশু প্রশতপােন এিাং পাশরিাশরক 

উন্নশত, স্বাস্থয পুষ্ঠি ও পশরষ্কার পশরেন্নতার সক্ষলত্র সিলচলে সিশি অিোন রাখলত পালর। তাই মালের 

শিক্ষা মালন একষ্ঠট জাশতর শিক্ষা। শিক্ষার গুরুত্ব সিাঝালত সনলপাশেেন সিানালপাটৃ িলেলেন_ 

"সতামরা আমালক একষ্ঠট শিশক্ষত মা োও, আশম সতামালের একষ্ঠট শিশক্ষত জাশত উপহার সেি।" 

প্রাথশমক শিক্ষার আরও একষ্ঠট িে শহলসি সেখা যাে সয, জনসাংখযা িতক্তদ্ধর হার কলম যাওোই 

প্রাথশমক সু্কলে গমলনাপলযাগী নতুন োত্রোত্রীর সাংখযাও হ্রাস পাে। িলে নতুন শিেযােে স্থাপন, 

শিক্ষক শনলোগ ইতযাশে শিষলে সরকালরর িযে হ্রাস পাে। এলত কলর িালজলটর অলথরৃ সােে হে যা 

শিক্ষার গুণগত মান উন্নেলন এিাং উচ্চ শিক্ষার প্রসার ঘটালত সহােক হে। 

পতশথিীর সকে সেলির সামাক্তজক, অথনৃীশতশিে এিাং রাজননশতক সনতত িতে শিক্ষালক আথ ৃ সামাক্তজক 

উন্নেলনর অতযািিযকীে উপাোন শহলসলি স্বীকার কলরলেন। শিশিি অথনৃীশতশিে ঔ. ক এধষনৎধরঃয 

িলেলেন_ ুুঅ িেষষধৎ েৎ ধ ৎোঁঢ়িি রহািাংঃিি রহ িিোঁ পধঃরেহ েভ যোঁসধহ নিরহম শরষষ 



েভঃিহ নৎরহম ধ মৎিধঃিৎ রহপৎিধাংি রহ হধঃরেহধষ রহপেসি ুঃযধহ ধ িেষষধৎ েৎ ধ 

ৎোঁঢ়িি িিােঃিি ুঃে ৎধরষশধুাং, িধসাং, সধপযরহিাং, ুঃেেষাং েৎ েঃযিৎ ুঃধহমরনষি 

মেেিাং.চ্ িাাংোলেি শিক্ষা কশমিন (কুেরত এ খুো কশমিন, ১৯৭৪) শরলপালটৃও শিক্ষার এই 

অথনৃনশতক গুরুলত্বর কথা প্রশতিশেত হলেলে। কশমিলনর প্রশতলিেলন িো হলেলে আমালের শিশ্বাস 

ও আিা সকলে উপেশি ও স্বীকার করলিন সয, সম্পে সতষ্ঠির একষ্ঠট পন্থা হলে শিক্ষা। শুধু িযক্তির 

স্বেে ও সেে জীিন যাপলনর অশনশেৃি অলথইৃ নে, সামাক্তজক ও অথনৃনশতক উন্নশতলত 

সরাসশরভালি এিাং সুশনশেৃিভালি সাহালযযর অলথইৃ। িযাপকভালি শিল্পাশেত সযসি সেলি শিক্ষার 

অথনৃনশতক উন্নেলনর িলে সুিে সেখা শেলেলে সসসি সেলির সকলেই একথা স্বীকার কলরলেন। 

সেলির আশথকৃ অগ্রগশতর জনয শিক্ষা অতযািিযক। এ েতষ্ঠিভশঙ্গ প্রসার োভ করাে শিক্ষা ও গলিষণা 

খালত িলমই অশধকতর পশরমালণ অথ ৃ িযলের জনয ঐসি সেলির সরকাশর ও সিসরকাশর কতত পৃক্ষ 

ইেুক, সকননা এ শিষলে তালের পূণ ৃ আস্থা রলেলে সয তা হলত যলথি পশরমালণ সিুে পাওো যাে। 

অথচ ভািলত অিাক োলগ আমালের সেলি শিক্ষা ও প্রযুক্তিখালত ২০১২-১৩ অথিৃেলর সেলির রাজস্ব 

িালজলটর মাত্র ১১ েিশমক ৫ িতাাংি িযে করা হে। আর ২০১৩-১৪ অথ ৃ িেলর িরালের প্রস্তাি করা 

হে ১১ েিশমক ৭ িতাাংি। প্রাথশমক ও গণশিক্ষা খালত ১১ হাজার ৯৩৫ সকাষ্ঠট ৩৭ োখ টাকা িরাে 

রাখা হে। অথচ হান্টার কশমিলনর শরলপালটৃ িো হলেলে প্রাথশমক শিক্ষাে িযে সাংকুোলনর জনয এক 

তত তীোাংি িযেভার অথিা সমগ্র আলের অলধকৃ অাংি সরকারলক িহন করলত হলি। ১৯৭১ সালে 

িাাংোর ৮২.৪% মানুষ শেে শনরক্ষর। এই শিপুে সাংখযক শনরক্ষর মানুষলক উন্নত সুের, সুের সেে 

ও সুখী জীিলনর স্বপ্ন ও আিা-আকাঙ্ক্ষাে উেীপ্ত এিাং উন্নেন তিরী েিুচি সভলের জনয ন্ূযনতম 

শিক্ষা িযিস্থার আলোজন অিিযম্ভািী হে আর সেলির সকে মানুষ েক্ষ এিাং উৎপােনমুখী 

জনিক্তিলত রূপাতলরর প্রথম ধাপ প্রাথশমক শিক্ষা। আিার মধযম ও উচ্চ পয ৃালে জনিক্তি শনম ৃালণর 

শভশিও রশচত হে প্রাথশমক শিক্ষার মাধযলম। কালজই প্রাথশমক শিক্ষা অতযত গুরুত্বপূণ ৃ স্তর। এ 

সপ্রক্ষাপলট ১৯৮০ সালে িাাংোলেলি প্রথম সিজৃনীন প্রাথশমক শিক্ষা প্রিতনৃ করা হে। েক্ষয শেে ৬-

১০ িের িেসী সকে শিশুলক প্রাথশমক শিক্ষার আওতাে আনা। এ েলক্ষয শিশভন্ন কমসৃূশচ 

িাস্তিােলনর মাধযলম সেলির শিেযােেগুলোলত শিশু ভশতরৃ হার সপলেও এর শনধ ৃাশরত েক্ষযমাত্রা ৯০% 

এর পশরিলত ৃমাত্র ৬০% অক্তজতৃ হে তলি পুলরাপুশর েক্ষযমাত্রা অক্তজতৃ না হলেও প্রাথশমক শিক্ষার েতঢ় 

এিাং স্থােী অিকাঠালমা গলে সতাো সম্ভি হলেলে। িতমৃান সরকার ক্ষমতাে আসার পর প্রাথশমক 

স্তলর ভশতরৃ হার িতক্তদ্ধ সপলেলে উলেখ কলর অথমৃন্ত্রী িলেন, ভশতরৃ এই হার শেে ৯৪ েিশমক ৬ 



িতাাংি আর ঝলর পেত ৪৯ েিশমক ৯ িতাাংলি। (নেশনক করলতাো, ৭ জনু, ২০১৩) 

িাাংোলেি একষ্ঠট উন্নেনিীে সেি। এলেলির শিেযমান প্রধান আথ ৃ সামাক্তজক সমসযাগুলো আিার 

পরস্পর সম্পকযৃুিও িলট। এগুলো হল্ুে-১. দ্রতু জনসাংখযা িতক্তদ্ধর হার, ২. োশরদ্র, ৩. শনরক্ষরতা, 

৪. শভক্ষািতশি, ৫. েুনীশত, ৬. সিকারত্ব িতক্তদ্ধ। এ সকে সমসযার সমাধানকলল্প িতমৃান সরকার সজার 

প্রলচিা চাশেলে যালেন। তলি সিার আলগ জনগণলক সলচতন কলর তুেলত হলি। এলক্ষলত্র সয শিষলের 

উপর সি ৃাশধক গুরুত্ব শেলত হলি তা হলো প্রাথশমক শিক্ষা। সািজৃনীন শিক্ষার প্রথম ধাপ হলে 

প্রাথশমক শিক্ষা। এ স্তলর শিশুর সমধা শিকালি শিক্ষকলের নানা ধরলনর অগ্রণী ভূশমকা পােন করলত 

হে। 

শিক্ষানীশতর েক্ষতা শিকালি শিক্ষকলের সয পশরেম করলত হে এক কথাে তা অিণনৃীে। শকন্তু 

অতীি েুঃলখর শিষে এই সয, সয শিক্ষকরা শিক্ষাথীলের জনয এত পশরেম কলরন তারা আজও 

অিলহশেত, শনলেশষত। সমালজর উচ্চ স্তলর তারা এসি শিক্ষকলের জাশত গোর কাশরগর শহলসলি 

আখযাশেত করলেও িাস্তলি েতিযপট অতযত শভন্ন। আর গ্রাম-গলে সাধারণ মানুলষর সচালখ প্রাথশমক 

শিক্ষক মালন একজন পাগে। এমনশক সকান সকান সিসরকাশর প্রিাসলনর সাধারণ কমচৃাশররাও এসি 

শিক্ষকলের অশত হীন সচালখ সেলখ। িলে তারা সয সোন শনলে শিক্ষকতা নালমর মহান সপিাে আলস 

তালের অলনলকই এ সপিা সেলে অনয সপিাে সযলত িাধয হে। সমধািীরা সতা এ সপিাে আসলত 

অলনকটা কুিালিাধ কলর। যারাও আলস হে তালের চাকশরর িেস সিলষর পলথ নেলতা অলনকটা 

সাংসালরর অভালির কথা শচতা কলর নলচৎ নে। অথচ পাশ্বিৃতী সেিগুলোর শেলক তাকালে সেখা যালি 

সসখালন প্রাথশমক শিক্ষকলের কত ময ৃাোর আসলন আসীন করা হলেলে। এলক্ষলত্র সরকার যশে একটু 

আতশরক হন তাহলে প্রাথশমক শিক্ষকলের আর সকহ সহে মলন করলত পারলি না। মানুলষর সমৌশেক 

েতষ্ঠিভশঙ্গর পশরিতনৃ হলি। সমালজর সকে স্তলরর জনগণ শিক্ষকলের কথা, িাণীলক আিার আলো 

শহলসলি মলন করলি। িতমৃালন প্রাথশমক শিক্ষকরা তালের শিক্ষানীশত ২০১০ িাস্তিােনসহ ১২ েিা 

োশি আোলের েলক্ষয সেলির শিশভন্ন স্থালন মানিিন্ধন কলর চলেলে। আমরা জাশন িতমৃান সরকার 

প্রাথশমক শিক্ষার িযাপালর খুিই আতশরক। যার প্রমাণ ইলতামলধয এর শকেু শকেু োশি পূরণ কলরলেন। 

অিশিি োশিগুলোও যত িীঘ্রই সম্ভি পূরণ হলি এ প্রতযািা সকলের। আমরা স্বীকার কশর আমালের 

সম্পলের সীমািদ্ধতা রলেলে। শকন্তু এও স্বীকার করলত হলি কাউলক কু্ষধাত ৃসরলখ তার কাে সথলক 

সযন ভাে শকেু আিা করা যাে না সতমশন এলত সোলনর একষ্ঠট পলে এত কম সিতলন চাকশর কলর 

তালের সথলক ভাে শকেু আিা করা যাে না। শিক্ষকলের পশরিালরর কথা শচতা করলত করলত অলনক 



তারা পালঠর প্রশত অমলনালযাগী হলে ওলঠ। িলে অলনক সমে তারা মূেযােন করার আগ্রহ হাশরলে 

সিলে। এলত েুিেৃ শিক্ষাথীরাও আরও েুিেৃ হলে পলে। িলে সরকালরর সয েক্ষয ও উলেিয তা 

িযথতৃাে পযিৃশসত হলত পালর। আমরা যারা শিক্ষক নামক মহান সপিালক িুলক োেন কলর এ পলথ 

এলসশে তারা সযন একটু যত্নিীে হই। সরকালরর মহান উলেিযলক সুেরূপ্রসারীকরলণ আমরা প্রাণপণ 

সচিা কশর। িাাংোলেি সযন হাংকাং, শসাংগাপুর, মােলেশিো শকাংিা জাপালনর মলতা উন্নতিীে সেলির 

কাতালর ো োঁোলত পালর। সসশেন আর সিশি েলূর নে প্রাথশমক শিেযােলে িতভাগ ভশতরৃ হার শনক্তিত 

করলত পারলে এিাং পঞ্চম সেশণ পাঠ সিলষ শিক্ষাথীলের চূোত মূেযােলনর মাধযলম অভীি েলক্ষযর 

শেলক ধাশিত করলত পারলেই তলিই সরকালরর েক্ষয িাস্তিােন সম্ভি। 

 


