
শিক্ষাব্যবস্থায় পশিকশিত উন্নয়ন ও গুণগত মান- সময়য়ি চ্যায়েঞ্জ মমাকায়বো 

মমতাজউদ্দীন পাট ায়ারী 

  ১৯৭১ সাটের আগ পর্ যন্ত আমরা ক াটনা জাতীয় শিক্ষানীশত দ্বারা পশরচাশেত হওয়ার সুটর্াগ পাইশন। পাশ স্তান সর ার 

প্রাথশম  শিক্ষারও দাশয়ত্ব কনয়শন। প্রাথশম  শিক্ষ রা অশতসামান্য সর াশর  অনুদান কপত। র্া ক াটনা শিক্ষট র কেঁটচ থা ার জন্য 

কমাট ও শিটিচনা  রা র্ায়না।  তখন ৫ টি পািশে  শিশ্বশিদ্যােয় শিে। কিশিরভাগ  টেজই শিে কিসর াশর। সর াশর অনুদান 

কসগুটোটতও কতমন এ  া শিে না। এমনশ  মাদ্রাসা শিক্ষাটতও সর াটরর আশথ য  িরাদ্দ উটেখ  রার মটতা শিে না।  

মুশিযুটের পর জাশতর জন  িঙ্গিন্ধু কিখ মুশজবুর রহমান ১৯৭৩ সাটে প্রায় ৩৮ হাজার কিসর াশর প্রাথশম  স্কুে 

সর ারী রণ  টরন। তখন আমাটদর কদিটি শিে এ টি যুেশিেস্ত কদি। রাষ্ট্র পুনগ যঠটন কর্ অটথ যর প্রটয়াজন শিে তা আমাটদর হাটত 

শিে না। তারপরও িঙ্গিন্ধু এ টি জাশত-রাষ্ট্র গঠটন শিক্ষাট  সি যাশি  গুরুত্ব শদটয়শিটেন। কসই েটক্ষে শতশন  শিক্ষানীশত প্রণয়টনর জন্য 

শিশিষ্ট শিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদার কনতৃটত্ব এ টি  শমিন গঠন  টর কদন।  শমিটনর সদস্যবৃন্দ শিটেন কদটির খ্যাশতমান শিক্ষ , 

বুশেজীিী এিং সমাজ ও রাষ্ট্রশচন্তাশিদ। তারা  শিশ্বিাস্তিতার অশভজ্ঞতা গ্রহণ  টর িাংোটদিট  এ টি জাশতরাষ্ট্র গঠটনর েটক্ষে এ টি 

সুদূরপ্রসারী শিক্ষা, পশর ল্পনা শিটিচনায় শনটয় জাতীয় শিক্ষা প্রশতটিদন ততশর  টরন -র্া আমাটদর জাতীয় জীিটনর ইশতহাটস অন্যতম 

কসরা কমিার স্বাক্ষর িহন  টর। কসই শিক্ষানীশত অনুর্ায়ী আমাটদর  শিক্ষাব্যিস্থা গটে উঠটত পারটে আমাটদর স ে শিশুশ টিার 

অন্তত অবিতশন  িাধ্যতামূে  স্কুেশিক্ষা োভ  রার সুটর্াগ কপটতা, আমাটদর জনটগাষ্ঠীর িে অংি দক্ষ,  াশরগশর জ্ঞাটনর শিক্ষা োভ 

 রটত পারটতা।  শিক্ষানীশতটত জাতীয় আটয়র ৬ িতাংি শিক্ষাখাটত ব্যয়  রার সুপাশরি শিে, কদটি জনসংখ্যার অনুপাটত শিক্ষা 

প্রশতষ্ঠান গটে কতাোর সুপাশরিও শিে। কদিটপ্রম, দক্ষতা এিং তিশশ্ব  দৃশষ্টভশঙ্গ অজযটন সক্ষম জাশতটগাষ্ঠী গঠটনর ব্যিস্থা ততশরর 

সুশচশন্তত পরামি য উি শিক্ষানীশতটত কদওয়া শিে। শিক্ষানীশতর েক্ষ, উটদ্দশ্য ও িাস্তিায়টন শিটশ্বর অশভজ্ঞতা শিটিচনায় শনটয় িাংোটদি 

 ীভাটি দ্রুত আধুশন  শিক্ষা োটভ সক্ষমতা অজযন  রটত পারটি- তার কর্ৌশি তা ও  রণীয় শনটদ যিনাও প্রশতটিদটন শিস্তাশরতভাটি 

উটেখ  রা শিে। িঙ্গিন্ধু উি শিক্ষানীশতর পশর ল্পনাট  অতেন্ত ইশতিাচ  দৃশষ্টটত শনটয় জাশত গঠটন অগ্রসর হওয়ার শিষয়টি গ্রহণ 

 টরশিটেন। শ ন্তু ১৯৭৫ এর ১৫ই আগটের হতো াটের পর িাংোটদি রাষ্ট্র িঙ্গিন্ধুসহ জাতীয় কনতৃবৃন্দট  কর্মন হাশরটয়শিে, ১৯৭২ 

এর সংশিিান, প্রথম পঞ্চিাশষ য  অথ যবনশত  পশর ল্পনা এিং জাতীয় শিক্ষানীশতও িাস্তিায়টনর আর সুটর্াগ পায়শন।  

এরপর িাংোটদটি অন্যান্য কক্ষটের মটতা শিক্ষা শনটয়ও শুরু হটয়টি ‘ র্ার র্া খুশি তাই-ই  রার’ নীশত। অপশর শল্পতভাটি 

গটে উঠটত থাট  র্েতে নানা িারার এিং িরটণর নামিারী শিক্ষা প্রশতষ্ঠান। আর ক াটনা প্রাথশম  শিদ্যােয় সর ারী রণ  রা হয়শন, 

ফটে কিশিরভাগ অঞ্চটের দশরদ্র শিক্ষাথীটদর শিক্ষা োটভর সুটর্াগ রাটষ্ট্রর শচন্তার িাইটর চটে র্ায়। আমাটদর মটতা কদটি জাতীয় 

আটয়র এ টি সুশনশদ যষ্ট অংি র্শদ প্রাথশম  শিক্ষাখাটত ব্যয় না  রা হয় তাহটে হতদশরদ্র এিং সািারণ পশরিাটরর শিশুটদর শিক্ষার 

দাশয়ত্ব কনওয়ার মটতা সক্ষমতা কিশিরভাগ পশরিাটররই থাট  না। ফটে অটন  শিশুই শিদ্যােটয় র্াওয়ার সুটর্াগ পায়শন, আমাটদর 

শিরা  সংখ্য  শিশুশ টিার শিক্ষািশঞ্চত কথট  কগটি।  ক াথাও ক াথাও ব্যশি উটদ্যাটগ নানা িরটণর মানহীন শিদ্যােয় স্থাপন  রা 

হটয়শিে, শ ন্তু কসগুটোটত প্রশিশক্ষত শিক্ষ  শিে না। শিক্ষার কদখভাে  রারও ক উ শিে না। কসগুটোট  তখন নাম কদওয়া হটয়শিে 

করশজোড য, নন- করশজোড য প্রাথশম  শিদ্যােয়। গ্রাটমগটে তখন নানা িরটণর মাদ্রাসাও গটে উঠটত থাট  কর্গুটোর আয় ব্যটয়র ক াটনা 

স্থায়ী উৎস িা নীশতমাো শিে না। িহরাঞ্চটে উঠশত িশন টদর শিশুটদর জন্য শ ছু ক শজ স্কুে এিং িাহাশর নাটমর শিক্ষা প্রশতষ্ঠান গটে 

উঠটত থাট । মাধ্যশম  এিং উচ্চমাধ্যশম  শিক্ষাও অটন  াই এ ইভাটি অিটহশেত শিে। ৯ জানুয়াশর ২০১৩ ২৬ হাজার ১৯৩ টি   

নন- করশজোড য, করশজোড য এিং কিসর াশর প্রাথশম  শিদ্যােয় সর ারী রটণর ক াষণা প্রদান  টরন প্রিানমন্ত্রী কিখ হাশসনা। 

স্বািীনতার ৪২ িির পর ২য় িাটরর মটতা প্রাথশম  শিদ্যােয় জাতীয় রটণর উটদ্যাগ কনওয়া হটয়টি। এশনটয় কদটি কমা  ৬৫ হাজার 

৬২০ টি প্রাথশম  সর াশর শিদ্যােয় প্রাথশম  শিক্ষা োটভর জন্য ব্যিস্থা  রা হটয়টি। আওয়ামী েীগ সর ারই এই ব্যিস্থাটি  ার্ য র 

 টরটি। পুি যিতী অন্য ক াটনা সর ারই প্রাথশম  শিক্ষাট  রাষ্ট্রীয় প্রটয়াজনীয়তার শদ  কথট  শিটিচনা  টরশন। সাম্প্রশত  িিরগুটোটত 

প্রশতটি উপটজোয় এ াশি  মাধ্যশম  স্কুে ও  টেজ সর ারী রণ  রা হটয়টি, কিসর াশর মাধ্যশম  স্কুে,  টেজ এিং অনুটমাশদত 

আশেয়া মাদ্রাসাগুটোট  এমশপওভুি  রার কক্ষটেও সি যাশি  গুরুত্ব কদওয়া হটয়টি। এখন প্রায় ৩০ হাজাটরর  ািা াশি শিক্ষাপ্রশতষ্ঠান 

এমশপওভুি হওয়ায় শিক্ষার উটেখটর্াগ্য দাশয়ত্ব রাটষ্ট্রর শনয়ন্ত্রটণ কনওয়ার মটনাভাি প্র াশিত হটয়টি। এটি শনিঃসটন্দটহ ইশতিাচ  শদ । 

তটি ’৭৫ এর পর শিক্ষার প্রশত রাটষ্ট্রর চরম অিটহোর কর্ অিস্থা দী যশদন শিরাজ  টরশিে তার ফটে কদটি অনুটমাদনহীন নানা িারার 

ও মাধ্যটমর, নানা িরটণর শিক্ষাপ্রশতষ্ঠান অপশর শল্পতভাটি গটে উটঠটি। এটি এখন গ্রাটমও প্রসাশরত হটয়টি। ক াটনা শনয়ন্ত্রণ ক াথাও 

প্রশতষ্ঠা  রা র্াটে না, কতমন উটদ্যাগ জনগটণর শদ  কথট  পাওয়ার অিস্থানও কদটি খুি এ  া কনই। শিক্ষাব্যিস্থায় দী যশদন চটে 

এটসটি এ টি হ-র্-ি-র-ে অিস্থা, প্রায় ১৩ টি উপিারার শিক্ষা গ্রাম কথট  িহর পর্ যন্ত সি যে শিরাজ  রটি। শিক্ষা অটনট র  াটিই 

এ টি োভজন  ব্যিসায় পশরণত হটয়টি। আিার অটনট ই এটিট  শনটয়টি শনতান্তই তাটদর চা শর তথা  ম যসংস্থাটনর সুটর্াগ শহটসটি। 

ক াথায়, শ  িরটণর,  তটি শিক্ষা প্রশতষ্ঠান থা া প্রটয়াজন কসটি শিটিচনায় না শনটয়ই স্থানীয় পর্ যাটয় প্রভািিােী অটনট ই িাহারী 

নামিারী শিক্ষাপ্রশতষ্ঠান গটে তুেটি। অশভভাি  ও শিক্ষাথীটদর ভশতযর জন্য প্রচার- প্রচারণা, তদশির এিং নানা িরটণর প্রটোভন 



কদওয়ার শিষয়ও চেটি। অথচ প্রটয়াজন শিে কদিব্যাপী ম্যাশপং এর মাধ্যটম  শিক্ষাপ্রশতষ্ঠান গটে কতাো। কর্খাটন শিক্ষাপ্রশতষ্ঠাটনর 

অভাি রটয়টি কসখাটনই ক িে চাশহদা কমাতাটি  শিক্ষাপ্রশতষ্ঠান সর াশর িা কিসর াশর উটদ্যাটগ চালুর ব্যিস্থা  রা। শ ন্তু কতমন 

পশর শল্পত ব্যিস্থা শিক্ষাটক্ষটে  ার্ য র  রটত কদখা র্াটে না। ফটে অটন  জায়গায় প্রটয়াজটনর অশতশরি শিক্ষাপ্রশতষ্ঠান গটে উটঠটি, 

আিার অটন  জায়গায় প্রটয়াজনীয় শিক্ষাপ্রশতষ্ঠান না থা ায় স্বাথ যাটনষবী মহে অনুটমাদনহীনভাটি নানা িরটণর শিক্ষাপ্রশতষ্ঠান খুটে 

শনটজটদর আয় উপাজযটনর ব্যিস্থা  টর শনটে। এইসি শিক্ষাপ্রশতষ্ঠাটন পোটিানার মাটনর ক াটনা িাোই থাট  না। ওইসি 

শিক্ষাপ্রশতষ্ঠান কথট  কমিার শি াি শনটয় কির হটয় আসা শিক্ষাথীও কতমন এ  া পাওয়া র্ায়না। অপশর শল্পতভাটি শিক্ষাপ্রশতষ্ঠান 

গটে ওঠার  ারটণ মানসম্মত শিক্ষার  া শত শনটয় কিশিরভাগ শিক্ষাপ্রশতষ্ঠান নামমাে চেটি। সটচতন অশভভাি গণ নামীদামী 

শিক্ষাপ্রশতষ্ঠাটনর কপিটন ছু টিন। শ ন্তু কিশিরভাগ িহটরও প্রতোশিত মাটনর শিক্ষাপ্রশতষ্ঠাটনর র্টথষ্ট অভাি রটয়টি। কস ারটণ 

অশভভাি  এিং শিক্ষাথীটদর চাপ িােটি  শতপয় শিক্ষাপ্রশতষ্ঠাটনর ওপর। িাশ  শিক্ষাপ্রশতষ্ঠানগুটো শিক্ষাথী হারাটে। শিক্ষাথীরাও 

মানসম্মত শিক্ষার অভাটির  ারটণ শনটজটদর কমিার শি াি   াটনার সুটর্াগ পাটে না। িাংোটদটি এই িরটণর আপাত 

পরস্পরশিটরািী এ টি অিস্থা শিক্ষাব্যিস্থার মটধ্য শিরাজ  রটত কদখা র্াটে। এমনটি গটে উটঠটি স্বয়ংশিয়ভাটি- র্া শনয়ন্ত্রণ  রার 

মটতা পশরিীক্ষণ শিক্ষা মন্ত্রণােটয়র ক াটনা অশিদপ্তটররই নীশত, ক ৌিে এিং  ার্ যিটমর মটধ্য শিে না। এর ফটে শিক্ষাটক্ষটে 

অব্যিস্থাপনার কর্ চাপ সৃশষ্ট হটয়টি তার ফটে কগা া শিক্ষাব্যিস্থা এখন িহুমাশে  সমস্যায় আিান্ত হটয় পেটি। এখাটন সমাটজর শিশভন্ন 

কেশণ, কগাষ্ঠী এিং মহে নানাভাটি জশেত রটয়টি। তাটদর ব্যশিগত, ব্যিসাশয়  এিং রাজবনশত  নানা স্বাথ যও এর সটঙ্গ যুি হটয় 

পটেটি। ফটে  শিক্ষাব্যিস্থায় ক াটনা িরটণর পশর ল্পনা, নীশতট ৌিে িাস্তিায়ন  রা সর াটরর পটক্ষ সম্ভি হটেনা। নানা িরটণর 

অপপ্রচার, গুজি, িমীয় অনুভূশতর অশভটর্াগ তুটে অটনট ই মানসম্মত শিক্ষার কর্ট াটনা আটয়াজটন িাঁিা প্রদাটন তৎপর হটত কদখা 

র্াটে। এটি প্রমাণ  টর কর্ আমাটদর সমাটজ দী যশদন জাতীয় শিক্ষা নীশত  ার্ য র না হওয়ার  ারটণ কর্ িরটণর অিাি শিক্ষাপ্রশতষ্ঠান 

গটে উটঠটি তার সটঙ্গ প্রকৃত শিক্ষার আদি য ও দি যটনর কমাট ও শমে কনই। শিক্ষাব্যিস্থার অভেন্তটর এখন কজট  িটসটি শিক্ষার আদি য 

প্যাডাটগাশগ এিং জাশত গঠটন দক্ষ জনটগাষ্ঠী গটে কতাোর শিরুে নানা িশি র্ারা শিক্ষাব্যিস্থায় িাশণজে এিং জাশত ও িমীয় নানা 

সূক্ষ্ম ও স্থুে শিভাজন সৃশষ্টটত তৎপর। এরফটে জাশত শহটসটি আমরা িতযমান যুটগর চাশহদা কমাতাটি  শিক্ষা োটভর সুটর্াগ কথট  

শনটজরাই শনটজটদরট  িশঞ্চত  রশি, শপশিটয় পেশি অন্যান্য উন্নত কদিগুটোর শিক্ষার মাটনর অিস্থান কথট । আমাটদরট  প্রশতিির 

হারাটত হটে প্রচুর কমিািী শিক্ষাথীট  র্ারা মানসম্মত শিক্ষা োটভর জন্য শিটদটি পাশে জমাটত িাধ্য হটে। কদটি এখন ইংটরশজ 

শিক্ষার প্রতাপ এত াই কিটেটি কর্ ইংটরশজ মাধ্যম শিক্ষাপ্রশতষ্ঠান থা ার পরও িহরগুটোটত জাতীয় শিক্ষািম অশিভুি 

শিক্ষাপ্রশতষ্ঠানগুটোটত সমান্তরােভাটি ইংটরশজ ভাস যন চালু  রটত কদখা র্াটে। অথচ ইংটরশজ ভাষায় পাঠদাটন দক্ষ শিক্ষট র অভাি 

সি যে প্র   হটয় উটঠটি। অন্যশদট  মাতৃভাষায় শিক্ষাদাটনর কক্ষটেও মাটনর সং   সিে য দৃশ্যমান। এিরটণর এ টি িাস্তি অিস্থার 

মুটখামুশখ কদটির কগা া শিক্ষাব্যিস্থা এখন দাঁশেটয়টি।  

শিক্ষাব্যিস্থার অজযন এিং সমস্যা হাত িরািশর  টরই চেটি। জাতীয় শিক্ষানীশতর অভাি এর জন্য অটন  াই দায়ী। আমরা 

পশর শল্পতভাটি শিক্ষাপ্রশতষ্ঠান কর্মন গটে তুেটত পাশরশন, এ ইভাটি দক্ষ এিং উপযুি শিক্ষ  শনটয়াটগরও ব্যিস্থা সি যে দী যশদন 

 রটত পাশরশন। প্রাথশম  শিদ্যােটয়র শিক্ষ  শনটয়াটগর নীশতমাো ততশর ও িাস্তিায়ন  রটতই দুই দি  পার হটয় শগটয়শিে। গৃহীত 

নীশতমাোও মানসম্মত পাঠদাটনর জন্য কমাট ও সুশিটিশচত শিে না। কস ারটণ িারিার নীশতমাোয় পশরিতযন আনটত হটয়টি। এর 

ফটে শিক্ষাব্যিস্থার অভেন্তটর শিখন পেশতটত অশভজ্ঞ ও প্রশিশক্ষত শিক্ষট র অভাি সি যে প্র   হটত থাট । শিক্ষাব্যিস্থার অভেন্তটর 

শিক্ষ  শনটয়াগ শনটয় নানা িরটণর দুনীশত ও অব্যিস্থাপনা চটে এটসটি। কসসটিরও পশরিতযন   াটত হটয়টি। শ ন্তু তাটতও খুি কিশি 

সুফে অজযন  রা র্ায়শন। শিক্ষাব্যিস্থার অভেন্তটর ক াশচং িাশণজে, কনা িই, গাইড িইটয়র ব্যিসা এত াই শিস্তার োভ  টরটি কর্ 

সর াটরর ক াটনা িািাশনটষিই  ার্ য র  রটত কদওয়া হয়শন ফটে  সুফেও কদয়শন। তািাো প্রশতষ্ঠান পশরচােনা পশরষদগুটো শনটয় 

কদটি স্বশস্তর ক াটনা অিস্থা ততশর  রা র্ায়শন। এর ফটে কদটি িমিি যমান শিক্ষার চাশহদা পূরটণ সর াশর ও এমশপওভুি 

শিক্ষাপ্রশতষ্ঠানগুটো কর্ িরটণর  ইশতিাচ  ভূশম া রাখার প্রতোিা  রা হটয়শিে কসটিও এখটনা পর্ যন্ত খুি কিশি অজযন  রা র্ায়শন । 

এর িাইটর রটয়টি কদটি নানা িরটণর, নানা িারারঅন্যান্য শিক্ষাপ্রশতষ্ঠান কর্গুটো শিক্ষাব্যিস্থার মটধ্য নানা উপসগ য ততশর  টর করটখটি। 

এমন িাস্তিতায় মানসম্মত শিক্ষার সুটর্াগ সৃশষ্ট ব্যতীত আগামীশদটনর চতুথ য শিল্পশিপ্লটির প্রশতটর্াশগতায় আমরা 

জাশতগতভাটি টিট  থা টত পারার ক াটনা েক্ষণ কদখা র্ায়না।  ারণ আমাটদর কিশিরভাগ শিক্ষাপ্রশতষ্ঠানই  এ শদট  মানহীন, 

অন্যশদট  সমাজ, রাষ্ট্র ও অথ যবনশত  চাশহদা পূরটণর জন্য কর্ িরটণর শিক্ষা োভ  রা প্রটয়াজন তা কথট  কিি দুটরই আমরা অিস্থান 

 রশি িেটে অতুেশি  রা হটি না। আমাটদর এমনশ  উচ্চশিক্ষার জন্য কর্সি শিক্ষাপ্রশতষ্ঠান কদটি রটয়টি কসগুটোরও অিস্থা  খুি 

এ  া ভাটো না। সংখ্যার শদ  কথট  অটন   টেজ, শিশ্বশিদ্যােয় থা টেও খ্যাশত অজযটনর শদট  আমাটদর এইসি প্রশতষ্ঠাটনর 

অিস্থান তোশনটত পটে কগটি। কদটি প্রটয়াজনীয় গটিষণার সুটর্াগ কিশিরভাগ শিশ্বশিদ্যােটয় কনই। ফটে আমাটদর উচ্চশিক্ষা অটন  াই 

নামসি যস্ব এিং কি ার িাশহনী সৃশষ্টটত ভূশম া রাখটি। শ ন্তু উন্নত দুশনয়ার মটতা  টেজ, শিশ্বশিদ্যােটয়র শিক্ষাট  মানসম্মত গটিষণা 

দ্বারা পশরচাশেত  রা হটে কদটি প্রশতটি  টেজ, শিশ্বশিদ্যােয় কথট ই অসংখ্য গটিষ  ততশর হটত পারটতন- র্ারা কদটির আথ য-

সামাশজ  উন্নয়টন অটন  কিশি ভূশম া রাখটত পারটতা। তটি সর াটরর শদ  কথট   টয় িারই শিক্ষািম,  াশরগশর শিক্ষা, 

শিজ্ঞানশভশি  শিক্ষা ও গটিষণার ব্যাপাটর উটদ্যাগ কনওয়া হটয়টি। ২০১০ সাটে জাতীয় শিক্ষানীশতও গৃহীত হটয়টি। কসইসময় সৃজনিীে 



পেশতর শিক্ষািম স্কুে ও মাদ্রাসা পর্ যাটয় চালু হটয়শিে। তাটত শ ছু া শিক্ষাটক্ষটে পশরিতযন েক্ষে  রা কগটেও এর গশত খুি মন্থর 

পশরেশক্ষত হয়। সম্প্রশত সর ার নতুন, শিক্ষািম, পাঠ্যপুস্ত  এিং শিক্ষ  প্রশিক্ষটণর এ টি িে িরটণর পশর ল্পনা িাস্তিায়টনর 

উটদ্যাগ গ্রহণ  টরটি।  এটি শিক্ষাট  শিক্ষাথীটদর জন্য আ ষ যণীয় এিং িাস্তি দক্ষতাশনভ যর িশি িাস্তিায়টনর জন্য যুটগাপটর্াগী িটে 

শিটিষজ্ঞগণ দাশি  রটিন। গত িির কথট  এর পাইেটিং শুরু হটয়টি। এিির এর আটরা শিস্তার   াটনার উটদ্যাগ কনওয়া হটয়টি। তটি 

মটন রাখার শিষয় হটে এ টি নতুন শিক্ষািম কদটির শিক্ষাপ্রশতষ্ঠাটন িাস্তিায়ন  রা কমাট ও সহজ  াজ নয়। এর জন্য প্রচুর প্রশিক্ষণ, 

অশভজ্ঞতার শিতরণ, শিক্ষ টদর অংিগ্রহণ শিটিষভাটি জরুরী। নানা অশভজ্ঞতার কভতর শদটয়ই এিরটণর শিক্ষািম পশরমাশজযত আ াটর 

সাফল্য শনটয় আসটত পাটর। শ ন্তু আমাটদর সমাটজ শিক্ষাট  প্যাডাটগাশগর শিক্ষণ কথট  কদখা, জানা ও কিাঝার ব্যাপ   া শত 

সংশিষ্টজনটদর মটধ্য রটয়টি। কস ারটণ তাটদর শদ  কথট  নানা িরটণর িাঁিা প্রদান এিং সমাটোচনারও েক্ষণ কদখা র্াটে। এসিট  

অশতিম  টরই শিক্ষাব্যিস্থাট  যুটগাপটর্াগী আধুশন  এিং মানসম্মত  রার ক াটনা শি ল্প কনই।  শিক্ষ , শিক্ষাথী, অশভভাি , 

সর ার এিং জনগণট  কদটির সামশগ্র  শিক্ষার িাস্তিতাট  উপেশক  টর গৃহীত উটদ্যাগট  িাস্তটি রুপদাটনর জন্য এ াম হ হটয়  াজ 

 রটতই হটি। এর ক াটনা শি ল্প কনই।     

# 

শপআইশড শফচার 

 


