ফঙ্গফন্ধুয বাফনায় শক্ষায গুরুত্ব
াা মভাস্তপা কাভার
জাশতয শতা ফঙ্গফন্ধু মখ মুশজবুয যভান তাঁয এক জীফন ংগ্রামভয ভধ্য শদময় এ জাশতমক শৃঙ্খরমুক্ত কময স্বাধীনতা
এমন শদময়মছন। তাঁয দীঘ ঘ যাজননশতক জীফমনয স্বপ্নই শছর একটি শশক্ষত ও উন্নত জাশতযাষ্ট্র প্রশতষ্ঠা কযা। শক্ষা ছাড়া কখমনা
মকামনা জাশত উন্নশতয চযভ শখময আমযাণ কযামত াময না , এটা শতশন জানমতন এফং শফশ্বা কযমতন। তাঁয দীঘ ঘ যাজননশতক
জীফমনয শফশবন্ন ধাময আমদারন ংগ্রাভ এফং স্বাধীন ফাংরামদময স্থশত শমমফ শক্ষায উন্নয়মনয জন্য তাঁয গৃীত
দমক্ষমূ শফমেলণ কযমর এযকভ একটি শযস্কায শচত্রই পৄমট উঠমফ। শক্ষা শনময় ফঙ্গফন্ধুয বা ফনায শবশিমূমর শছর আদৄশনক,
গণমুখী, অাম্প্রদাশয়ক ও ফ ঘজনীন শক্ষা।
ফাঙাশরয শক্ষায থ রুদ্ধ কময মদ ওয়ায জন্য াশকমদয প্রথভ দমক্ষ শছর আভামদয ভাতৃবালায ওয আঘাত।
১৯৪৮ ামর বালায প্রমে াশকস্তামনয ামথ আভামদয শফমযামধয শুরু য়। ফঙ্গফন্ধু বুঝমত মমযশছমরন বালামক ধ্বং কময
মদওয়া ভামন শক্ষামক ধ্বং কময মদ ওয়া। ফাঙাশর জাশতমক অশশক্ষত কময যাখায াশকস্তাশন লড়মন্ত্র নস্যাৎ কময শদমত শতশন
আমদারন ংগঠিত কযমত থামকন। াশকস্তাশন াকমদয দীঘ ঘ অশনয়ভ মা লণ ও ফঞ্চনায াত মথমক ফাঙাশর জাশতমক মুক্ত
কযমত শতশন মাচ্চায ময়শছমরন ফায আমগ। মদ স্বাধীন ওয়ায য শক্ষায প্রশত শফমল ভনমমাগ এফং গুরুত্ব শদময়শছমরন
ফঙ্গফন্ধু। এ মদময স্বাধীনতা আমদারনমক ংগঠিত কযা শুরুই কমযশছমরন শতশন।
তখন মথমকই ফঙ্গফন্ধু শুদৄ স্বাধীন ফাংরামদময স্বপ্নই মদমখনশন, শতশন একটি উন্নত-মৃদ্ধ সুখী ফাংরামদ, তাঁয কথায়,
‘মানায ফাংরায ’ স্বপ্নও মদমখশছমরন। শতশন ফরমতন , ‘মানায ফাংরা গড়মত মর মানায ভানুল চাই ’। অথ ঘাৎ দক্ষ , মমাগ্য,
অাম্প্রদাশয়ক, মদমপ্রশভক, আদৄশনক, শশক্ষত ন্তান ফা ভানফম্পদ। আয তা সৃশি য জন্য থাকা চাই শতিকায ভানুল গড়ায
শক্ষা ফা সুশক্ষা।
াশকস্তাশন ান আভমর জাশতয শতা ফঙ্গফন্ধু মখ মুশজবুয যভামনয মনতৃমত্ব ফাঙাশরয জাতীয় মুশক্তয ংগ্রামভয মূর
রক্ষি শছর ফাঙাশরমদয জন্য একটি গণতাশন্ত্রক , ভানফকল্যাণকভী, অাম্প্রদাশয়ক জাশতযাষ্ট্র প্রশতষ্ঠা। াকমগাষ্ঠীয ঔশনমফশক
ধাঁমচয প্রশতশিয়াীর শক্ষানীশতশফমযাধী ফাংরায ছাত্র ভামজয শক্ষা আমদারন জাতীয় মুশক্তয বৃিয আমদারমনয মঙ্গ
শনশফড়বামফ মৄক্ত ময়শছর। ১৯৪৯ ামর আওয়াভী রীমগয প্রশতষ্ঠা মেরমন গৃীত খড়া মভশনমপমটামত ফরা ময়শছর - ‘যামষ্ট্রয
প্রমতিমকয শক্ষায অশধকায প্রশতশষ্ঠত কশযমত ইমফ। শক্ষা ব্যফস্থা যামষ্ট্রয ামত থাশকমফ এফং প্রমতিক নাযী
-পুরুমলয মক্ষ
শক্ষা ফাধ্যতামূরক কশযমত ইমফ। প্রাথশভক শক্ষা অনফতশনক ও ফাধ্যতামূরক থাশকমফ। মদময র্ব্ঘত্র ভাধ্যশভক শফদ্যারয়
প্রশতশষ্ঠত কশযয়া শক্ষা জরবি কশযমত ইমফ। উচ্চতয শক্ষা শফমল কশযয়া কাশযগশয শক্ষায জন্য প্রময়াজন অনুমায়ী শফশবন্ন
শক্ষা মকন্দ্র খুশরমত ইমফ এফং ম ঘাপ্ত শযভামণ যকাশয বৃশিয াামে উচ্চতয শক্ষা উৎাশত কশযমত ইমফ। ভাতৃ বালামক
শক্ষায ফান কশযমত ইমফ’।
১৯৫৩ ামরয নমবম্ব য ভাম আওয়াভীরীমগয কাউশির অশধমফমন ফ ঘজনীন শক্ষায অশধকায প্রশতষ্ঠায দাশফ
মজাযামরাবামফ উত্থাশত ময়শছর। এযই ধাযাফাশকতায় আওয়াভী রীমগয ১৯৫৪ ামরয গঠনতমন্ত্র ‘নীশত ও উমেশ্য ’ শমমফ
মঘালণা কযা য় ‘জাশত ধেঘ শনশফ ঘমমল কর াশকস্তাশন নাগশযমকয ধভীয় , াংস্কৃশতক, াভাশজক, শক্ষাশফলয়ক ও অথ ঘননশতক
উন্নশত শফধান কযা। কর নাগশযমকয মভৌশরক প্রময়াজনীয় খাদ্য , ফাস্থান, ফস্ত্র, শক্ষা, স্বাস্থি ও ন্যায়ঙ্গত উাজঘমনয ব্যফস্থা
কযা’।
১৯৫৫ ামরয ২১, ২২ ও ২৩ম অমটাফয অনুশষ্ঠত আওয়াভী রীমগয কাউশির অশধমফমন াধাযণ ম্পা দমকয
শযমামট ঘ ফঙ্গফন্ধু মখ মুশজবুয যভান াশকস্তামনয শক্ষানীশতয শযফতঘমনয দাশফ জাশনময় ফমরন , ‘শক্ষায মক্ষমত্র মৄক্তফ্রমেয
একু দপা কভঘসূশচমত সুস্পি শনমদ ঘ আমছ। আজ র্য্নন্তঘ ভাতৃবালায ভাধ্যমভ শক্ষায প্রচরন য়শন , কশচ মছমর-মভময়মদয স্কমে
আজও শতন-চাযটি শফমদী বালা ফাধ্যতামূরকবামফ মচম যময়মছ। স্কুর কমরমজয উন্নশতয মকান প্রমচিাই মনই। ছাত্রমদয মফতন
হ্রা ও আফাস্থমরয ব্যফস্থা কযায মকান ইচ্ছা যকামযয মদখা মামচ্ছ না’।
ওমযয আমরাচনা শফমেলমণ একটি শফলয় আভামদয কামছ শযস্কাযবামফ প্রতীয়ভান মচ্ছ মম
, াশকস্তামনয
ঔশনমফশক যকামযয শফরুমদ্ধ মম আমদারন তখন আমস্ত আমস্ত ঘশনভূত মত থামক তায মবতময ান কাঠামভা শযফতঘমনয
শফলয়টিয ামথ ামথ মম শফলয়টি প্রাধান্য মময়মছ তা মরা ফ ঘজনীন শক্ষায প্রায। ফঙ্গফন্ধু এই আমদারমনয পুমযাবামগ শক্ষায
শফলয়টিমক গুরুমত্বয ামথ প্রাধা ন্য শদময়মছন। ১৯৬২ ামরয শক্ষা আমদারমনও আভযা তায প্রশতপরন মদখমত াই।
াশকস্তাশনমদয শফরুমদ্ধ আমদারমনয প্রশতটি ধাম ফঙ্গফন্ধু দূযদীতায শযচয় শদময়মছন তা শনিঃমদম ফরা মায়। ফাঙাশরয
স্বাধীকায আমদারমনয ইশতাম ১৯৬২ ামরয শক্ষা আমদারন একটি অন্যতভ ভাইর পরক।

-২১৯৭০ ামর ৬ দপা দাশফমক াভমন মযমখ শনফ ঘাচমন নামভন ফঙ্গফন্ধু। ফরা ময় থামক ৬ দপায মক্ষ ম্যামেট গ্রণ
কযায জন্যই শতশন শনফ ঘাচমন অফতীণ ঘ ময়শছমরন। মই শনফ ঘাচন উরমক্ষ মদফাীয উমেম ফঙ্গফন্ধুয মদয়া মফতায -মটশরশবন
বালণ মথমক তাঁয শক্ষা -বাফনা ম্বমে মভাটামুটি ধাযণা াওয়া মায়। বালমণ শতশন ফমরশছমরন , ‘সুষ্ঠু ভাজব্যফস্থা গমড় মতারায
জন্য শক্ষাখামত পুশুঁ জ শফশনময়ামগয চাইমত উৎকৃি শফশনময়াগ আয শকছু মত াময না। ... শনযক্ষযতা অফশ্যই দূয কযমত মফ। ৫
ফছয ফয়স্ক শশুমদয ফাধ্যতামূরক অনফতশনক প্রাথশভক শক্ষাদামনয জন্য একটা ‘িা মপ্রাগ্রাভ ’ চালু কযমত মফ। ভাধ্যশভক
শক্ষায দ্বায কর মেশণয জন্য মখারা যাখমত মফ। দ্রুত মভশডকিার ও কাশযগশয শফশ্বশফদ্যারয় নয়া শফশ্বশফদ্যারয় প্রশতষ্ঠা
কযমত মফ। দাশযদ্র্ি মামত উচ্চশক্ষায মক্ষমত্র মভধাফী ছাত্রমদয জন্য অশবা ময় না দাঁ ড়ায়, মশদমক দৃশি যাখমত মফ’।
১৯৭৪ ামর ফাংরামদ ভশরা আওয়াভী রীমগয প্রথভ ফাশল ঘক মেরন উমদ্বাধনকামর ফঙ্গফন্ধু তাঁয বালমণ শক্ষায
উমেশ্য ও নাযী শক্ষা ম্বমে ফমরন , ‘তকযা ২০ জন শশক্ষমতয মদম নাযীয ংখ্যা আযও নগণ্য। ... ক, খ, শখমরই শশক্ষত
য় না, শতিকামযয আমরাক প্রাপ্ত ইমত ইমফ’।
ফঙ্গফন্ধুয মনতৃমত্ব ১৯৭১ ামর ভান মুশক্তমৄমদ্ধয ভধ্য শদময় স্বাধীন -াফ ঘমবৌভ ফাংরামদ যাষ্ট্র প্রশতশষ্ঠত য়। জাশতয
শতা ফঙ্গফন্ধু মখ মুশজবুয যভামনয মনতৃত্বাধীন যকায ংশফধামন শক্ষামক মভৌশরক অশধকায শমমফ মঘালণা কমযন
এফং
প্রমতিক নাগশযমকয জন্য শক্ষা প্রাশপ্তয শনশ্চয়তা প্রদান কযা য়। ংশফধামনয ১৭ অনুমচ্ছমদয (ক)-মত ফরা ময়মছ ‘যাষ্ট্র একই
দ্ধশতয গণমুখী ও ফ ঘজনীন শক্ষাব্যফস্থা প্রশতষ্ঠায জন্য এফং আইমনয দ্বাযা শনধ ঘাশযত স্তয ম ঘন্ত কর ফারক
-ফাশরকামক
অনফতশনক ও ফাধ্যতামূরক শক্ষাদামনয জন্য কাম ঘকয ব্যফস্থা গ্রণ কশযমফন’।
১৯৭২ ামর যাষ্ট্র শযচারনায দাশয়ত্ববায গ্রমণয ভাত্র ছয় ভাময ভমধ্যই ফঙ্গফন্ধু ১৯৭২ ামরয ২৬ জুরাই শফশি
শফজ্ঞানী ড. কুদযত-ই-খুদায মনতৃমত্ব ফাংরামদ শক্ষা কশভন গঠন কমযন। কুদযত -ই-খুদা কশভন মদড় ফছ য কমঠায শযেভ
কময ১৯৭৪ ামরয ৩০ মভ ফাংরামদময শক্ষা ংস্কামযয একটি দীঘ ঘমভয়াশদ শযকল্পনা প্রণয়ন কময যকামযয শনকট দাশখর
কমযন। কুদযত-ই-খুদা শক্ষা কশভমনয ভাধ্যমভ জাতীয় শক্ষানীশত মঢমর াজামনায উমদ্যাগ ফঙ্গফন্ধুই শনময়শছমরন।
কশভন শযমাট ঘ প্রদামনয আমগই ফ ঙ্গফন্ধু মফ শকছু জরুশয দমক্ষ গ্রণ কমযশছমরন। শতশন ভাচ ঘ ’৭১ মথমক শডমম্বয
’৭১ ম ঘন্ত ভয়কামরয ছাত্রমদয কর ফমকয়া টিউন শপ ভওকুপ কমযন ; শক্ষকমদয ৯ ভাময ফমকয়া মফতন শযমাধ কমযন ;
আশথ ঘক ংকট থাকা মেও ফঙ্গফন্ধু ঞ্চভ মেশণ ম ঘন্ত কর শক্ষাথীমক শফ নামূমল্য পুস্তক শফতযণ কমযন এফং অিভ মেশণ ম ঘন্ত
শক্ষা অনফতশনক মঘালণা কমযন। ফঙ্গফন্ধুয মৄগান্তকাযী দমক্ষ মচ্ছ শতশন মদময কর প্রাথশভক শফদ্যারয়মক যকাশযকযণ
কমযন। এয পমর ১ রাখ ৬৫ াজায প্রাথশভক শক্ষমকয চাকশয যকাশয য়। ফঙ্গফন্ধুয যকায ৯০০ কমরজ বফন ও ৪০০ াই
স্কুর পুনিঃশনভঘাণ কমযন। ফঙ্গফন্ধুয আমযকটি মৄগান্তকাযী দমক্ষ মচ্ছ জাতীয় ংমদ ১৯৭৩ ামরয শফশ্বশফদ্যারয় আইন া
কযায ভাধ্যমভ শফশ্বশফদ্যারয়মূময স্বায়িান প্রদান।
ওমযয আমরাচনা মথমক শক্ষা শফলময় ফঙ্গফন্ধুয বাফনাগুমরায স্বরূ শনণ ঘয় কযা মমমত া
ময। এ শফলময় ফমচময়
গুরুত্বপূণ ঘ ও ফ ঘামগ্র মম কথাটি ফরমত য় তা মচ্ছ ফঙ্গফন্ধু শক্ষামক মভৌশরক অশধকাযগুশরয ভমধ্য ফমচময় অশযাম ঘ মভৌশরক
অশধকায শমমফ ভমন কযমতন। শতশন ভমন কযমতন একটি সুষ্ঠু মদ -জাশত-ভাজ গড়ায জন্য শক্ষা অশযাম ঘ। শক্ষামক
মকামনা মেশণয ভমধ্য ীভাফদ্ধ না মযমখ এমক ফ ঘজনীন কময মদ ওয়ায জন্য তাঁয প্রমচিা শছর রক্ষণীয়। শতশন ভমন কযমতন শক্ষা
মফ অশবন্ন, গণমুখী ও ফ ঘজনীন ফা ফায জন্য শক্ষা। নাযী শক্ষায ওয মমথি গুরুত্ব আমযা কমযমছন শতশন। শতশন ভমন
কযমতন, শক্ষা মক্ষমত্র ব্যয় বশফষ্যমতয জন্য মেষ্ঠ শফশনময়াগ।
তাঁয বাফনায় শছর মকউ শনযক্ষয থাকমফ না , কমরই মফ াক্ষয ; শনশদ ঘি ভময়য ভমধ্য শনযক্ষযতা দূয কযমত মফ।
শনশদ ঘি মেশণ ম ঘন্ত শক্ষা মফ অনফতশনক ও কমরয জন্য ফাধ্যতামূরক। াঁচ ফছয ফয়শ কর শশুয শক্ষা প্রশতষ্ঠামন গভন
শনশশ্চত কযমত ‘িা মপ্রাগ্রাভ ’ গ্রণ। স্বাধীন মদময শক্ষা ব্যফস্থায মূর রক্ষি মফ ভাজ চাশদা ও জাতীয় প্রময়াজন পূযমণ
ক্ষভ আমরাশকত ভানুল ততশয কযা। ফায জন্য অন্তত ভাধ্যশভক ম ঘায় ম ঘন্ত শক্ষায দ্বায উন্মুক্ত যাখা। নতুন শফশ্বশফদ্যারয়
প্রশতষ্ঠা; মভশডকিার ও কাশযগশয শফশ্বশফদ্যারময়য ওয শফমল গুরুত্বামযা। অথ ঘাবামফ মকামনা শক্ষাথীয শক্ষা রাব মামত ব্যাত
না য়, মশদমক শফমল দৃশি যাখা এফং শক্ষা মক্ষমত্র মভধায রারন ও পৃষ্ঠমালকতা দান কযা। ফঙ্গফন্ধু প্রাথশভক শক্ষামক শক্ষা
ব্যফস্থায শবশি ভমন কযমতন। মায কাযমণ আভযা মদখমত াই শতশন একামথ ১ রাখ ৬৫ াজায প্রাথশভক শক্ষকমদয চাকশয
যকাশযকযণ কমযশছমরন এফং একই ামথ ৩৭ াজায প্রাথশভক শফদ্যারয় যকাশযকযমণয মঘালণা শদময় জাশতমক অফাক কময
শদময়মছন।

-৩ফঙ্গফন্ধু অনুবফ কমযশছমরন , মদময ভানুমলয বাগ্য শযফতঘমনয জন্য , উন্নয়মনয জন্য , াধাযণ ভানুমলয মুমখ াশ
মপাটামনায জন্য ফমচময় গুরুত্বপূণ ঘ মরা শক্ষা। শফমল কময প্রাথশভক শক্ষায উন্নয়ন ছাড়া জাতীয় শক্ষায শবত ভজবুত কযা
ম্ভফ মফ না। মটার , ভক্তফ, ভাদ্র্াা, াঠারায শক্ষা , শিটি বাযমতয-াশকস্তামনয শক্ষা ব্যফস্থা মথমক মফশযময় এম ১৯৭৩
ামর ফঙ্গ ফন্ধু প্রাথশভক শক্ষা জাতীয়কযমণয মঘালণা মদন। এটি শছর একটি মৄগান্তকাযী শদ্ধান্ত। দ্য স্বাধীন এক
টি মদম
আথ ঘাভাশজক াংস্কৃশতক টানামামড়মনয ভমধ্য এত ফমড়া ব্যয় ংকুরান কময প্রাথশভক শক্ষা ফাস্তফায়ন শছর একটি কঠিন
চিামরঞ্জ। এই চিামরঞ্জ মভাকামফরা কময শতশন মদময প্রাথশভক শক্ষামক ভজবুত শবশিয ওয দাঁড় কশযময় মগমছন। উচ্চ শক্ষায
উন্নয়মনও শতশন শফশ্বশফদ্যারয় ভঞ্জুশয কশভন গঠন কময মগমছন। শক্ষায উন্নয়মনয ভাধ্যমভ একটি আদৄশনক
, শশক্ষত ও
শফজ্ঞানভনস্ক জাশত গঠন কযায ভৎ প্রতিয় শছর ফঙ্গফন্ধুয যাজননশতক দঘমনয মযা স্তম্ভ।
#
১৩.১২.২০২০

শআইশড শপচায

