
াক্ষযতা বৃদ্ধিতত যকাতযয দতক্ষ ও ককাদ্ধবড-১৯ 

যফীন্দ্রনাথ যায় 
 

াক্ষযতা শক্ষায প্রথভ সাান। জ্ঞানশনবভয অথ ভনীশত ও প্রযুশিশনবভয উন্নয়ননয এ শফনে াক্ষযতায শফকল্প সনই। সম 

জাশত মত শশক্ষত, স জাশত তত উন্নত ও ক্ষভতাফান। াক্ষযতা অজভননয ভাধ্যনভ ভানুনলয জ্ঞান ও দক্ষতা বৃশি ায়, ভানুল 

নেতন য়, স্বশনবভয য়, সদন জন্ায কনভ, স্বাস্থ্য সূেনকয উন্নয়ন ঘনে, গড় আয়ু বৃশি ায়, এফং অথ ভননশতক প্রবৃশি 

ঘনে।  াক্ষযতায াাাশ উানুষ্ঠাশনক শক্ষা ব্যফস্থ্ায় স্বল্প ভনয়য ভনধ্য কাশযগশয ও বৃশিমূরক প্রশক্ষনেয ভাধ্যনভ 

নব্যাক্ষযনদয দক্ষ ভানফম্পনদ শযেত কযনত নফ। আয স রনক্ষযই উানুষ্ঠাশনক শক্ষা ব্যযনযা দক্ষতা উন্নয়ন প্রশক্ষনেয 

সক্ষনে জাতীয় ও আন্তজভাশতক শ্রভফাজানযয োশদা এফং শক্ষাথীনদয ছনেয ানথ াভঞ্জস্য সযনে সেড শনফ ভােন ও প্রশক্ষনেয 

ব্যফস্থ্া কনয থানক। এজন্য উানুষ্ঠাশনক শক্ষা ব্যফস্থ্ায় সদব্যাী াক্ষযতা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশক্ষে কভ ভসূশে গ্রনেয ভাধ্যনভই 

সকফর আভানদয জনংখ্যাফহুর সদনক জনম্পনদ শযেত কযা ম্ভফ নফ। তানরই শশক্ষত, দক্ষ ও আত্মশনবভযীর উন্নত 

জাশত শননফ ফাংরানদ শফনেয ব্যনক ভাদৃত নফ।  
“Literacy teaching and learning in the COVID-19 crisis and beyond with a focus on 

the role of educators and changing pedagogies” তথা ‘‘ককাদ্ধবড-১৯ ংকটঃ াক্ষযতা দ্ধক্ষায় দ্ধযফততনীর 

দ্ধখন-কখাতনা ককৌর এফং দ্ধক্ষাদ্ধফদতদয ভূদ্ধভকা ”-এ প্রশতাদ্য শননয় শফেব্যাী আন্তজভাশতক াক্ষযতা শদফ উদমান কযা 

নে। ১৯৬৫ ানরয ৮ সনেম্বয সতযাননয শফশবন্ন সদনয শক্ষা ভন্ত্রীনদয নেরনন আন্তজভাশতক াক্ষযতা শদফ ারননয 

শিান্ত য়। স অনুমায়ী শফশবন্ন সদন শদফটি াশরত নয় আনছ। তেন সথনক প্রশতফছয াযা শফনে এ শদফটি াশরত নয় 

আনছ। জ্ঞান ও দক্ষতা অজভননয প্রনফদ্বায নে াক্ষযতা। াক্ষযতায ংজ্ঞা াক্ষয নেয আশবধাশনক অথ ভ অক্ষয জ্ঞান ম্পন্ন 

ব্যশি। এেন াধাযে অনথ ভ াক্ষয ফরনত ভাতৃবালায় ড়া, সরো ও শাফ কযায দক্ষতাম্পন্ন ব্যশিনক ভনন কযা য়। 
ফততভান য কায ফাংরাতদতক ২০৪১ াতরয ভতে উন্নত মৃি ফাংরাতদ দ্ধততফ কঘালণা কযায অাফাদ ব্যক্ত 

কতযতে এফং ক রতক্ষে মা মা কযণীয় তায ফদ্ধকছুআ কতয মাতে। উন্নয়নীর কদ কথতক ভেভ অতয়য কদত দা তন কযা দ্ধের 

একটি ফত া চ্োতরঞ্জ মা ফাংরাতদ আততাভতেআ র্তন কযতত ক্ষভ তয়তে । অয এখন ফাংরাতদতক উন্নয়নীর কদ কথতক 

উন্নত কদত রূান্তদ্ধযত তত তর র্াদ্ধতংতঘয দ্ধনধ তাদ্ধযত নীদ্ধতভারায থ তাৎ  The Human Capital Index আদ্ধিতকটযমূ 

কমভন দ্ধক্ষা, গ  অয়ু এফং ভাথাদ্ধছু অয় ফা াতত তফ। কআ নীদ্ধতভারায ন্যতভ তত তে কদতয র্নগণতক তবাগ দ্ধদ্ধক্ষত 

তত তফ। ফাংরাতদ দ্ধযংখ্যান ব্যেতযায (দ্ধফদ্ধফএ) তথ্যানুমায়ী ফাংরাতদত াক্ষযতায ায ৭৪.৭%। এখনও ২৫.৩% র্নগণ 

দ্ধনযক্ষয। উন্নত মৃি কদ কঘালণায় এটি একটি ফত া ফাধা। এআ ফাধাতক দ্ধতক্রভ কযায রতক্ষে যকায দ্ধক্ষাতক ফ তাদ্ধধক গুরুত্ব 

দ্ধদতয় নানা ধযতনয দ্ধক্ষা ব্যফস্থা চ্ালু কতয কে। কমভন অনুষ্ঠাদ্ধনক দ্ধক্ষা , উানুষ্ঠাদ্ধনক দ্ধক্ষা এফং নানুষ্ঠাদ্ধনক দ্ধক্ষা। ফততভান 

যকায কম মূহুততত নানামুদ্ধখ দ্ধক্ষা কভ তসূদ্ধচ্ াতত দ্ধনতয় বীষ্ট রতক্ষে তনক দূয গ্রয তয়তে ঠিক কআ মুহূতততআ ভযণঘাতী 

বাআযা ‘‘ককাদ্ধবড-১৯’’ ভাভাদ্ধয অকাতয ানা দ্ধদতয়তে াযা দ্ধফশ্বব্যা ী। উন্নয়নীর কদগুতরায উয এয  weiƒc প্রবাফ কফদ্ধ 

ত তে। ফাংরাতদত কতযানায ফতচ্তয় কফদ্ধ প্রবাফ ত তে দ্ধক্ষা কক্ষতে। এআ দ্ধযফদ্ধততত দ্ধযদ্ধস্থদ্ধততত দ্ধক্ষা ব্যফস্থাতক চ্র 

যাখায র্ন্য ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী তফ তাচ্চ কচ্ষ্টা চ্াদ্ধরতয় মাতেন। স্কুর , কতরর্, দ্ধফশ্বদ্ধফদ্যারয় ও ভা দ্রাা দ্ধক্ষা কাম তক্রভ দ্ধডদ্ধর্টার 

িদ্ধততত দ্ধযচ্াদ্ধরত তে। এআ দ্ধডদ্ধর্টার িদ্ধত ব্যফায কতয দ্ধকবাতফ াক্ষযতা কভ তসূদ্ধচ্তক কফগফান কযা মায় ক রক্ষেতক 

াভতন কযতখ আউতনতকা ৮ কতেম্বয ২০২০ এয প্রদ্ধতাদ্য দ্ধনধ তাযণ কতযতে। দ্ধক্ষা কক্ষতে ঘাটদ্ধত পূযতণয দ্ধনদ্ধভত্ত যকায প্রা থদ্ধভক 

দ্ধক্ষায় “ংদ ফাংরাতদ কটদ্ধরদ্ধবন এফং ফাংরাতদ কফতায ও কর কদ্ধভউদ্ধনটি কযদ্ধডওতত “এতা ঘতয ফত দ্ধদ্ধখ ” দ্ধখন 

কভ তসূদ্ধচ্ চ্ালু কতযতে। ফততভান ংকট কথতক উত্তযতণয র্ন্য মৄতগাতমাগী দ্ধখন াভগ্রী প্রণয়নকতে কদতয দ্ধক্ষা ব্যফস্থায তে 

ংদ্ধিষ্ট কর স্ততযয দ্ধক্ষক , দ্ধক্ষাদ্ধফদ এফং দ্ধক্ষা দ্ধফতলজ্ঞগণতক এদ্ধগতয় অায অফান র্ানাতনা তয়তে। এো াও তনক 

দ্ধক্ষাথী মাতদয কাতে কটদ্ধরদ্ধবন ফা আন্টাযতনট সুদ্ধফধা কনআ তাযা কযদ্ধডওয ভােতভ দ্ধক্ষাগ্রণ কযতত াযতফ। তাো া  ৩৩৩৬ 

নম্বতয কর কতয াঁচ্ দ্ধভদ্ধনট ম তন্ত দ্ধফনা খযতচ্ দ্ধক্ষকতদয যাভ ত কনওয়ায় সুতমাগ াতফ দ্ধক্ষাথীযা। 
 ভান স্বাধীনতা অজভননয য সথনকই জাশতয শতা ফঙ্গফন্ধু সে মুশজব্যয যভান ফাংরানদন শক্ষায ওয গুরুত্ব আনযা কনযন। 

জাশতয শতা ফঙ্গফন্ধু সে মুশজব্যয যভান প্রথভফানযয ভনতা আন্তজভাশতক স্বাক্ষযতা শদফ উদমাননয উনদ্যাগ গ্রে কনযন। এযই 

ধাযফাশকতায় আন্তজভাশতক স্বাক্ষযতা শদফ মথামথ ভম ভাদায় ারন কনয আনছ। গেপ্রজাতন্ত্রী ফাংরানদ যকানযয ংশফধান 

প্রেীত য় এফং ংশফধাননয ১৭ নং অনুনেনদ সদ সথনক শনযক্ষযতা দূযীকযে এফং শক্ষানক অনফতশনক ও ফাধ্যতামূরক শননফ 

সঘালো কযা য়। াক্ষযতা দ্ধফস্তাতয আন্তজভাশতক সপাযানভয ানথ একাত্মতা প্রকা কনয ১৯৭২ ানর স্বাধীন ফাংরানদন 

প্রথভফানযয ভনতা াক্ষযতা শদফ উদ মাশত য়।  

১৯৭৩ ানর সফযকাশয উনদ্যানগ ঠাকুযগাঁনয় াক্ষযতা অশবমান শুরু য়। ১৯৭৩ ানর আন্তজভাশতক াক্ষযতা শদফনয 

প্রধান অনুষ্ঠানটি অনুশষ্ঠত য় ঠাকুযগাঁনয়। উনেখ্য, এ শদনন ঠাকুযগাঁ-এয কচুফাড়ী-কৃষ্টপুয গ্রাভনক জাশতয শতা ফঙ্গফন্ধু সে 

মুশজব্যয যভান প্রথভ শনযক্ষযতামুি গ্রাভ শননফ সঘালো কনযন। ১৯৭৩ ানর কনরয জন্য প্রাথশভক শক্ষা শনশিত কযায 

রনক্ষয জাশতয শতা ফঙ্গফন্ধু সে মুশজব্যয যভান প্রাথশভক শক্ষানক জাতীয়কযে ও অনফতশনক কনযন। ১৯৭৪ ানর প্রকাশত ড: 

কুদযত-ই-খুদা শক্ষা কশভন শযনানে ভ শনযক্ষযতা দূযীকযে, ফয়স্ক শক্ষা ও উানুষ্ঠাশনক শক্ষা নানভ একটি অধ্যানয় সদন 

াক্ষযতা কাম ভক্রভ শযোরনায ওয শফনল সজায সদওয়া য়। ১৯৭৫ ানর ‘ফাংরানদ াক্ষযতা শভশত’ গঠননয ভাধ্যনভ ১৮টি 

সজরায় ৬৮টি থানায ৩২৫টি গ্রানভ গেশক্ষা সকন্দ্র োলু কযা য় এফং এয ভাধ্যনভ ১৮,০০০ জন শনযক্ষযনক াক্ষয কনয সতারা 

য়। 



 

-২- 

 

শফশবন্ন কভ ভসূশেয ভাধ্যনভ ১৯৯৬ ার সথনক ২০০১ ার ম ভন্ত প্রায় ১ সকাটি ৮০ রাে শনযক্ষযনক অক্ষযজ্ঞান দান কযা 

নয়নছ। াক্ষযতা প্রানয এ অজভননয জন্য ইউনননস্কা ফাংরানদনক ১৯৯৮ ানর “আন্তজভাশতক াক্ষযতা পুযস্কায ১৯৯৮” প্রদান 

কনযন। এছাড়াও ফায জন্য শক্ষা কভ ভসূশে ও স্রাে উন্নয়ন রক্ষযভাোমূ ফাস্তফায়ননয াপনেয জন্য ২০১৪ ানর 

ইউনননস্কায তৎকারীন ভাশেফ ইশযনা সফানকাবা ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীনক “াশন্তযবৃক্ষ” প্রদান কনযন। 
 

 শক্ষায সুনমাগফশিত জননগাষ্ঠীনক াক্ষযজ্ঞান দান, জীফনব্যাী শক্ষায সুনমাগ সৃশষ্ট, কাশযগশয ও বৃশিমূরক প্রশক্ষনেয 

ভাধ্যনভ জীশফকায়ন, দক্ষ ভানফম্পনদ শযেতকযে , আত্ম-কভ ভংস্থ্াননয সমাগ্যতা সৃশষ্টকযে এফং শফদ্যারয় ফশর্ভ ভত ও ঝনয ড়া 

শশুনদয শক্ষায শফকল্প সুনমাগ সৃশষ্টয উনেনে ২০১৪ ানর উানুষ্ঠাশনক শক্ষা আইন প্রেীত নয়নছ। কটকআ উন্নয়ন রক্ষেভাো  

এশডশজ-৪ এয রক্ষয নে ‘অন্তর্ভ ভশিমূরক, ভতাপূে ভ ও ভানেত শক্ষা শনশিত কযা এফং ফায জন্য জীফনব্যাী শক্ষায 

সুনমাগ সৃশষ্ট’। এশডশজ-৪ এয কর রক্ষযভাো অজভননয জন্য যকায ৭ভ িফাশল ভক শযকল্পনা (২০১৬-২০২০) প্রেয়ন কনযনছ। 
  

অন্তর্তাদ্ধতক ও র্াতীয় রক্ষেভাো র্ততন উানুষ্ঠাদ্ধনক দ্ধক্ষা ব্যেতযা’য গৃীত কভ তসূদ্ধচ্গুতরা তরা- সদ সথনক শনযক্ষযতা 

দূযীকযনেয উনেনে ১৫ এফং তদুর্ধ্ভ ফয়শ  শনযক্ষয নাযী-পুরুলনক াক্ষযতাজ্ঞান প্রদাননয জন্য উানুষ্ঠাশনক শক্ষা ব্যযনযা 

‘সভৌশরক াক্ষযতা প্রকল্প (৬৪ সজরা)’ ফাস্তফায়ন কযনছ। এ কভ ভসূশেয ভাধ্যনভ সদনয ৬৪ সজরায় শনফ ভাশেত ২৫০টি উনজরায ১৫ 

সথনক ৪৫ ফছয ফয়শ  ৪৫ রক্ষ শনযক্ষযনক াক্ষযতাজ্ঞান প্রদান কযা নে। জাশতয শতা ফঙ্গফন্ধু সে মুশজব্যয যভাননয 

জন্তফাশল ভকীনত অথ ভাৎ মুশজফ ফনল ভ ২১ রক্ষ শনযক্ষয নাযী-পুরুলনক াক্ষযতাজ্ঞান প্রদান কযা নফ। 
  

কর শশুয জন্য ভানেত ও যুনগানমাগী শক্ষা শনশিত কযায রনক্ষয প্রাথশভক ও গেশক্ষা ভন্ত্রোরয় নানামুেী 

দনক্ষ গ্রে কনযনছ এফং ‘েতুথ ভ প্রাথশভক শক্ষা উন্নয়ন কভ ভসূশে (শইশডশ-৪)’ ফাস্তফায়ন কনয মানে। ইনতাভনধ্য প্রাথশভক 

শক্ষায় শফদ্যারয় গভননানমাগী শক্ষাথীনদয শফদ্যারনয় বশতভয ায প্রায় তবানগ (97.74%) উন্নীত নয়নছ এফং ঝনয ড়ায 

ায উনেেনমাগ্যবানফ কনভ ১৭.৯০ তাংনয শননে সননভ এননছ ( APSC-2019)। প্রাথশভক শফদ্যারনয় বশতভয ায তবানগ 

উন্নীতকযে, ঝনয ড়া সযাধ এফং ভানেত শক্ষা প্রদাননয রনক্ষয যকায শফশবন্ন যুগান্তকাযী উনদ্যাগ গ্রে কনযনছ, সমভন- 

শফনামূনে াঠ্যফই শফতযে, উবৃশি প্রদান, শভড-সড শভর, শফদ্যারনয়য অফকাঠানভা উন্নয়ন, ম ভাপ্ত শক্ষক শননয়ানগয ভাধ্যনভ 

শক্ষক-শক্ষাথীয অনুাত কভাননা, ইতযাশদ। 

 

প্রাথশভক শক্ষায় অর্ভতপূফ ভ অগ্রগশত অজভননয নযও দাশযদ্র্য, অনগ্রযতা, শশুশ্রভ, সবৌনগাশরক প্রশতফন্ধকতা ইতযাশদ 

কাযনে এেনও ২.২৬ তাং শশু শফদ্যারয় ফশর্ভ ভত যনয়নছ এফং ১৭.৯০ তাং শফদ্যারয় সথনক ঝনয ড়নছ। উানুষ্ঠাশনক 

প্রাথশভক শক্ষাব্যফস্থ্ায় এফ শশুয প্রাথশভক শক্ষা শনশিত কযায জন্য শইশডশ-৪-এয াফ-কনম্পাননন্ট এয আওতায় ৮-১৪ 

ফছয ফয়শ শফদ্যারয় ফশর্ভ ভত ১০ রক্ষ শশুনক উানুষ্ঠাশনক প্রাথশভক শক্ষা প্রদাননয উনদ্যাগ সনয়া নয়নছ। 
    

উানুষ্ঠাদ্ধনক দ্ধক্ষা অআন ২০১৪ এয অতরাতক উানুষ্ঠাদ্ধনক দ্ধক্ষা কফাড ত প্রদ্ধতষ্ঠা কযা তয়তে। কফাতড তয ভােতভ 

উানুষ্ঠাদ্ধনক প্রাথদ্ধভক দ্ধক্ষা , াক্ষযতা ফা কভৌদ্ধরক দ্ধক্ষা , দ্ধপ্র-কবাতকনার-১ ও ২ স্ততযয াঠ্যক্রভ ও াঠ্যপুস্তক প্রণয়ন কযা 

তফ। কফাতড তয ভােতভ াযা কদত যকাদ্ধয-কফযকাদ্ধয কর প্রদ্ধতষ্ঠান মাযা উানুষ্ঠাদ্ধনক দ্ধক্ষায াতথ র্দ্ধ ত তাতদয প্রদ্ধতষ্ঠাতনয 

কযদ্ধর্তেন, দ্ধক্ষকতদয কমাগ্যতা ও দক্ষতা দ্ধনরূণ, দ্ধক্ষাথীতদয দ্ধনফন্ধন, প্রশ্নে প্রণয়ন, যীক্ষা গ্রণ ও নদ প্রদান কযা তফ। 

 

উানুষ্ঠাশনক শক্ষা কাম ভক্রভ শুরু সথনকই প্রকল্পশনবভয কভ ভসূশেয আওতায় ফাস্তফায়ন কযা নয়নছ, সম কাযনে 

উানুষ্ঠাশনক শক্ষা াফ-সক্টনয সকাননা সেকই প্রাশতষ্ঠাশনক ও াংগঠশনক কাঠানভা গনড় সতারা ম্ভফ য়শন। পনর সদন 

শনক্ষযতা ম্পূে ভ দূযীকযে জীফনব্যাী শক্ষায সুনমাগ সৃশষ্টয ভাধ্যনভ দক্ষ ভানফম্পদ ততশযয সক্ষনে কাশিত অগ্রগশত াশধত 

য়শন। ফতভভান যকায এ ফাস্তফতা উরশি কনযই উানুষ্ঠাশনক শক্ষা সক্ষনে একটি বৃ ৎ কভ তসূদ্ধচ্দ্ধবদ্ধত্তক প্রস্তাফনা  ‘Non-

Formal Education Development Program (NFEDP)’  ততদ্ধয কতযতে , মা ফততভাতন নুতভাদতনয প্রদ্ধক্রয়াধীন 

যতয়তে। 
  

কতযানা বা আযা তায দৃশ্য দ্ধক্তয প্রতকাত কগাটা দ্ধফতশ্বয র্নর্ীফনতক অতঙ্কগ্রস্ত কতয কপতরতে। দ্ধফতশ্বয ভানুল 

দ্ধদতাযা তয় কতযানা বাআযাতক দ্ধকবাতফ দ্ধনমূ তর কযা মায় তায থ খ ুঁর্তে। দ্ধনকট তীতত এধযতনয বাআযার্দ্ধনত কযাতগয 

প্রফর প্রতাত এত ভানুতলয প্রাণানী য়দ্ধন দ্ধফধায় দ্ধফশ্বাফাী এআ ভাং কট কভাকাদ্ধফরায় প্রস্তুত দ্ধের না। কতযানা বাআযা 

ংক্রতভয কাযতণ প্রাথদ্ধভক দ্ধক্ষাখাতত কম ক্ষদ্ধত তয়তে তা পুদ্ধলতয় কনওয়ায রতক্ষে প্রাথদ্ধভক ও গণদ্ধক্ষা ভন্ত্রণারয় দ্ধফদ্ধবন্ন কভ তসূদ্ধচ্ 

ফাস্তফায়ন কতয চ্তরতে। 
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