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এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্, বাংলােদশ ৈবি�কভােব 
গৃহীত ‘েটকসই উ�য়ন অজর্েন এেজ�া ২০৩০’ বা�বায়ন �ি�য়ায় 
সরকােরর পাশাপািশ জাতীয় পযর্ােয় সি�য় ভূিমকা রাখার উে�েশয্ 
গিঠত েদেশর নাগিরক সমােজর একিট উেদয্াগ। ২০১৬-র জুেন 
নাগিরক সমােজর বয্ি� পযর্ােয়র উেদয্ােগ এ �য্াটফমর্ 
আনু�ািনকভােব যা�া শুরু কের। এ �য্াটফেমর্র মূল লক্ষয্ হেলা, 
বাংলােদেশ েটকসই উ�য়ন অভী�সমূহ (এসিডিজ) বা�বায়ন 
�ি�য়ার অ�গিত পযর্েবক্ষণ করা এবং এ �ি�য়ায় জবাবিদিহ 
িনি�ত করা। এেজ�া ২০৩০ বা�বায়েনর বয্াপকতা ও চয্ােলে�র 
িদকগুেলা িবেবচনা করেল েবাঝা যায় এর সফলতার েক্ষে� 
বহু-অংশীজনিভিৎতক অংশ�হণমূলক বয্ব�া একিট গুরু�পূণর্ ভূিমকা 
পালন করেব। আর এই ধারণা েথেক উ�ু� হেয়ই নাগিরক �য্াটফমর্ 
গঠন করা হয়। েদশবয্াপী এসিডিজ বা�বায়েন কাজ করেছ এমন 
১১৯িট সং�া বতর্মােন �য্াটফেমর্র সহেযাগী সংগঠন িহেসেব যু� 
রেয়েছ। েকািভড-১৯ অিতমািরর সময়কােল নাগিরক �য্াটফমর্ 
সি�য়ভােব িবিভ� কাযর্�ম পিরচালনা কের আসেছ আসেছ।
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কেরানাভাইরাস অিতমািরর কারেণ গতবছেরর মাচর্ মাস েথেক এক 
বছেররও েবিশ সময় ধের ব� রেয়েছ সকল িশক্ষা �িত�ান।  
পাশাপািশ বািতল হেয়েছ িবিভ� পযর্ােয়র পাবিলক পরীক্ষা।  
পিরি�িত িবেবচনা কের এবং সং�ামেণর হার কেম আসেল সীিমত 
আকাের িশক্ষা �িত�ান েখালার িচ�া কেরেছ সরকার। িশক্ষা 
ম�ণালয় েথেক েদওয়া গাইডলাইন অনুযায়ী িশক্ষা �িত�ানগুেলা 
��িতও েনওয়া শুরু কেরেছ।  �া�য্িবিধ েমেন ও িশক্ষার গুণগত মান 
িনি�ত কের এই িস�া� বা�বায়েনর েক্ষে� িবিভ� আিথর্ক, 
সামািজক ও �ািত�ািনক চয্ােল� রেয়েছ।  িশক্ষার সােথ সংি�� এবং 
িশক্ষানুরাগীেদর িনেয় এই িবষয় িব�ািরত আেলাচনার জনয্ 
এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্, বাংলােদশ এবং এডুেকশন 
ওয়াচ ও গণসাক্ষরতা অিভযান-এর সহ-আেয়াজেন ২৩ েফ�য়ারী 
২০২১ তািরেখ "অবেশেষ �ুল খুলেছ: আমরা কতখািন ��ত?" 
শীষর্ক একিট ভাচুর্য়াল সংলােপর আেয়াজন করা হয়।  যিদও 
পরবতর্ীেত কেরানা পিরি�িতর অবনিত িবেবচনা কের 
িশক্ষা-�িত�ানসমূহ েখালার িস�া� িপিছেয় েদয়া হয়, একথা 
অ�ীকার করা যােব না েয, যখনই এসব �িত�ান আবার েখালা েহাক 
না েকন, �েয়াজন হেব সুিনিদর্� ��িতমূলক পদেক্ষেপর।  েস িবচাের 
এই আেলাচনািট আলাদা গুরু� বহন কের।  ঢাকা ও ঢাকার বাইেরর 
িশক্ষা �িত�ােনর িশক্ষক-িশক্ষাথর্ী, অিভভাবক, জন�িতিনিধ, 
সরকাির কমর্কতর্া, িশক্ষািবদ, অথর্নীিতিবদ এবং িশক্ষানুরাগী 
অেনেকই এই সংলােপ অংশ�হণ কেরন এবং তােদর মতামত ও 
পরামশর্ তুেল ধেরন। 

িভিৎতক কমর্দল ৈতির করেত হেব।  িশক্ষকেদর সহায়তা করেত হেব, কীভােব ক্ষিত েপাষােনা যায়, পরীক্ষার িদেক না িগেয় িশক্ষণ কীভােব িনি�ত 
করা যায়, তার বয্ব�া করেত হেব।  কমর্শালা করার মাধয্েম েসই পিরেবশ ৈতির করেত হেব।  েসজনয্ আিথর্ক সহায়তার �েয়াজন হেব।  সরকাির 
িনেদর্শনায় বলা হেয়েছ, মাধয্িমক িবদয্ালয়গুেলা িনেজরা তহিবল েজাগাড় করেব।  �াথিমেকর েক্ষে� বলা হেয়েছ, তােদর িকছু তহিবল েদওয়া হেব 
এবং তা েথেক এসব কাযর্�ম পিরচালনা করেত হেব।  িক� েসটা যেথ� নয়।  িশক্ষা বােজট িছল ৬৬ হাজার েকািট টাকা, এর অ�ত ১০ শতাংশ 
িশক্ষা পুনরু�ার কাযর্�েম বয্বহার করা দরকার।

অিভভাবকেদর আশ�া আেছ: নাগিরক �য্াটফেমর্র জিরেপর ফলাফল 

�ুল খুেল েদওয়ার বয্াপাের নাগিরক �য্াটফমর্-র উেদয্ােগ একিট অনলাইন জিরপ পিরচালনা করা হেয়িছল।  এই জিরেপর ফলাফল উপ�াপন 
কেরন িসিপিড-র যু� পিরচালক অ� ভ�াচাযর্।  েমাট ১ হাজার ৯৬০ জেনর ওপর অনলাইেন জিরপিট পিরচালনা করা হয়।  এর মেধয্ অিভভাবক 
িছেলন ৫৭৬ জন এবং িশক্ষক িছেলন ৩৭০ জন।  বািকরা অনয্ানয্ ে�িণ-েপশার।  গত ১৭ েথেক ২২ েফ�য়াির ২০২১ সমেয় এই অনলাইন জিরপ 
পিরচালনা করা হয়। 

জিরেপ েদখা েগেছ, �ায় ৫৫ ভাগ (৫৪.৭ শতাংশ) অিভভাবক স�ানেক �ুেল পাঠােত এখেনা িনরাপদ েবাধ করেছন না।  �ায় অেধর্ক অিভভাবক 
মেন কেরন, তােদর স�ােনরা সরকােরর জাির করা �ুল �া�য্ িনেদর্িশকা েমেন চলেত সক্ষম নয়।  তেব স�ানেক পাঠােত িনেজরা িনরাপদ েবাধ 
না করেলও �ুল খুেল েদওয়ার পেক্ষই েবিশর ভাগ উৎতরদাতা মতামত িদেয়েছন।  অিভভাবক ও িশক্ষক বােদ অনয্ানয্ ে�িণ-েপশার ৬০.৫ শতাংশ 
উৎতরদাতা �ুল খুেল েদওয়ার পেক্ষ। আর ৫২ শতাংশ মানুষ �ুল খুেল েদওয়ার পর সং�মণ বৃি�র আশ�া কেরেছন।

জিরেপর মাধয্েম অিভভাবকেদর কােছ জানেত চাওয়া হেয়িছল, �ুল খুেল েদওয়ার েক্ষে� সরকার �ণীত �া�য্ িনেদর্িশকা স�েকর্ তারা অবগত 
িক না।  জিরেপ অংশ েনওয়া �ায় ৮৭ শতাংশ অিভভাবক বেলেছন, তারা এই �া�য্ িনেদর্িশকা স�েকর্ অবগত।  �া�য্ িনেদর্িশকা েমেন চলেত 
িবদয্ালেয়র অিতির� বয্য় হেব তা েমটােনার জনয্ ৬৭ শতাংশ অিভভাবক বাড়িত িফ িদেত আ�হী নন।

৬৮ শতাংশ িশক্ষক �ুেল েযেত িনরাপদ েবাধ করেছন বেল মত িদেয়েছন।  সমসংখয্ক িশক্ষক মেন কেরন, তােদর �ুেলর �া�য্ িনেদর্িশকা িনি�ত 
করার সামথর্য্ রেয়েছ।  �ায় ৬৯ শতাংশ িশক্ষক অিতির� বয্য়ভার বহেন সরকাির অনুদােনর ওপর িনভর্র করার কথা বেলেছন।  ২৫.৩ শতাংশ 
িশক্ষক বেলেছন, �ুেলর িনজ� অথর্ায়েন এই বয্য়ভার েমটােনা উিচত।  ৪.৮ শতাংশ অংশ�হণকারী �ানীয় জনগেণর অনুদােনর কথা বেলেছন। মা� 
১.১ শতাংশ অিতির� িফ িনধর্ারেণর কথা বেলেছন।  আর অিভভাবক ও িশক্ষক বােদ জিরেপ অংশ েনওয়া অনয্ানয্ ে�িণ-েপশার ৬০.৫ শতাংশ 
উৎতরদাতা �ুল েখলার পেক্ষ মত িদেয়েছন।  ৫৬.৪ শতাংশ উৎতরদাতা সরকােরর �া�য্ িনেদর্িশকা বা�বায়নেযাগয্ বেল মেন কেরন।

এই পযর্ােয় ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, জিরেপ েয িবষয়িট গুরু�পূণর্ েসিট হে� �ুল েখালার বয্াপাের কারও ি�মত েনই।  তেব দুিট জায়গায় শ�া 
আেছ।  একিট হে� িনরাপৎতার েক্ষে�, অথর্াৎ সং�মণ আবার েবেড় যাওয়ার আশ�া, অনয্িট হে� সরকােরর পক্ষ েথেক েয িনয়ম-নীিতর কথা বলা 
হে� তা বা�বায়েনর সক্ষমতার িবষেয় সে�হ আেছ।  এখােন আিথর্ক সংকেটর িবষয়িটও এেসেছ।

সরকােরর অব�ান

অধয্াপক েনহাল আহেমদ বেলন, বতর্মান পিরি�িতেত �ুল-কেলজ খুলেছ িক না, এই িবষেয় সবার মেনই েকৗতূহল।  অেনক অিভভাবক এখনই 
স�ানেক �ুেল পাঠােত চাে�ন না।  আবার িবপুলসংখয্ক অিভভাবক চাে�ন �ুল খুেল েদওয়া েহাক, তােদর স�ানরা �ুেল যাক।  তেব মাননীয় 
�ধানম�ী সহ সরকােরর সংি�� সবার মতামত হে�, আমােদর স�ানেদর আেগ সুরক্ষা িদেত হেব, �া�য্ ঝুঁিকর মেধয্ েযন তারা না পেড় েসিট 
িনি�ত করেত হেব।  েছাট েছাট বা�ারা যখন দীঘর্িদন পের �ুেল িগেয় ব�ুেদর েদখেব, তখন তারা এেক অপরেক জিড়েয় ধরেব, এটাই 
�াভািবক।  আর এই �া�য্ঝুঁিকর কথা মাথায় েরেখই সরকারেক �ুল েখালার বয্াপাের খুব সেচতনভােব ভাবেত হে�। এই েক্ষে� �া�য্ সুরক্ষা 
িবষয়ক জাতীয় পরামশর্ক কিমিটর সুপািরশ না পাওয়া পযর্� �ুল েখালার িস�া� েনওয়া কিঠন হেব, যিদও �ুল েখালার বয্াপাের সব ধরেনর 
��িত েনওয়া হে�। এই মুহূেতর্ সরকােরর িবেবচনায় �া�য্ সুরক্ষার িবষয়িট েবিশ গুরু� পাে�।

মাধয্িমক িশক্ষা েবােডর্র পক্ষ েথেক ৪ েফ�য়াির �ানীয় বা ইউিনয়ন পযর্ােয় �ুল েখালার �েয়াজনীয় বয্ব�া িনেত িনেদর্শনা েদওয়া হেয়েছ। �ায় 
এক বছর �ুল ব� িছল। ময়লা-আবজর্না জেম েগেছ। তাই েসগুেলা আবার বয্বহার উপেযাগী করার জনয্ সেবর্া� গুরু� েদওয়া হেয়েছ। এই বয্াপাের 
মহাপিরচালক িজেরা টলােরে�র কথা বেলেছন বেল জানান েনহাল আহেমদ। অথর্াৎ, �িতিট িশক্ষা�িত�ােনর �ধান িশক্ষকসহ অনয্ িশক্ষেকরা িমেল 
িশক্ষা�িত�ানগুেলােক পুেরাপুির �া�য্ সুরক্ষার আওতায় আনেবন। জানা েগেছ, েবিশর ভাগ িশক্ষা�িত�ান িবষয়িট গুরু� সহকাের িবেবচনা কের 
��িত িনে�। অবকাঠােমার িদক েথেক অিধকাংশ িশক্ষা�িত�ানই এখন ৈতির। েসিদক েথেক ��সংখয্ক িশক্ষাথর্ী িনেয় েযেকােনা সময় 
িশক্ষা�িত�ান চালু করা স�ব। িতিন আরও বেলন, দীঘর্িদন �ুল-কেলজ ব� থাকায় িশশুেদর িশক্ষার যতখািন ক্ষিত হেয়েছ, তার েচেয়ও েবিশ ক্ষিত 
হেয়েছ তােদর মানিসক �াে�য্র। তাই এই মুহূেতর্ িশশুেদর পড়ােশানার ক্ষিতর েচেয় েবিশ গুরু� েদওয়া উিচত মানিসক �া�য্ সুরক্ষায়। এই বয্াপাের 
অিভভাবকেদর আরও েবিশ সেচতন হওয়া �েয়াজন। তেব �ুল শুরু হেয় েগেল ধীের ধীের আেগর গিত িফের আসেব বেল িতিন মেন কেরন। 

মাধয্িমক িশক্ষা েবােডর্র মহা পিরচালক অধয্াপক ৈসয়দ েগালাম ফারুক বেলন, িতিন সহ অনয্ কমর্কতর্ারা এখন ঢাকার বাইেরই েবিশ সময় 
কাটাে�ন; �তয্� অ�েল িশক্ষা�িত�ানগুেলার কী অব�া, তা েবাঝার েচ�া করেছন। িবশদ িদক-িনেদর্শনা েদওয়া হেয়েছ। এটা অনুসরণ করা েবশ 
কিঠন। তেব েমৗিলক শতর্গুেলা পূরণ করার েচ�া চলেছ, েযমন-ইন�ােরড থােমর্ািমটার েজাগাড় করা, বসার জায়গা িনধর্ারণ করা, হাত েধায়ার 
জায়গা নতুন কের িনমর্াণ করা ইতয্ািদ। এমনিক অেনক �ুেল �াথিমক িচিকৎসার বয্ব�াসহ আইেসােলশন েস�ারও করা হেয়েছ। তেব �তয্� 
অ�েলর �ুলগুেলা আিথর্ক সমসয্ার কারেণ এসব বয্ব�া কের উঠেত পারেব িক না, তা িনেয় সংশয় আেছ। এই বয্াপাের িনেদর্শনা হে�, সমসয্া 
থাকেল সরকারেক জানােত হেব, সরকার তা িনরসেনর েচ�া করেব। সরকার এটা শতভাগ িনি�ত করার েচ�া করেব। অেনক এনিজও আ�াস 
িদেয়েছ, এসব সমসয্ার েক্ষে� তারাও এিগেয় আসেত পাের। িতিন বেলন, সবেচেয় বড় কথা হেলা, সরকার �া�য্ সুরক্ষা িনি�ত করেত চায়। এই 
জনয্ সমােজর সব �েরর মানুেষর সমথর্ন লাগেব। সরকােরর কাযর্�ম স�েকর্ িতিন আরও বেলন, গত এক মােস এক লাখ িশক্ষকেক পুি� িবষয়ক 
�িশক্ষণ েদওয়া হেয়েছ। অেনেকর শ�া, িশক্ষাথর্ীরা মানিসক সংকেটর স�ুখীন হেত পাের। এই লেক্ষয্ দুই মাস আেগই মানিসক �া�য্ িবষয়ক 
মিডউল ৈতির করা হেয়েছ। এই মিডউেলর লক্ষয্ হে�, িবদয্ালয় েখালার পর িশক্ষাথর্ীর মেধয্ মানিসক সমসয্া েদখা েগেল িশক্ষক েযন �াথিমকভােব 
পরামশর্ িদেত পােরন। সমসয্া বড় আকার ধারণ করেল িশক্ষেকরা েরফার করেবন। এছাড়া িশক্ষাথর্ীেদর েরাগ �িতেরাধ ক্ষমতা বৃি�েত �ুেল �ুেল 
আয়রন ফিলক অয্ািসড েপৗঁেছ েদওয়া হেয়েছ। মূলত েমেয়েদর লক্ষয্ কের এটা করা হেয়েছ। ওজন মাপার য� েদওয়া হেয়েছ। িশক্ষাথর্ীেদর বিড মাস 
ইনেড� ৈতির করার কথাও বেল হেয়েছ। 

িবদয্ালেয়র পির�ার-পির��তা �সে� �েফসর ৈসয়দ েমা. েগালাম ফারুক বেলন, আেগ িশক্ষাথর্ীরা �িত বৃহ�িতবার িবদয্ালয় পির�ার পির�� 
করত। এখন সরকার মেন করেছ, িশক্ষাথর্ীরা দেল দেল ভাগ হেয় �িতিদনই এটা করেব। এই সং�ৃিত চালু করেত চায় সরকার। 

অনু�ােনর স�ালক েদবি�য় ভ�াচাযর্ �ুেলর আয় এবং �া�য্ উপকরণ েকনার জনয্ �েয়াজনীয় অেথর্র িবষেয় দৃি� আকষর্ণ করেল ৈসয়দ েমা. 
েগালাম ফারুক বেলন, ‘টাকা পাে� না, এই রকম অিভেযাগ আমরা এখেনা পাইিন। তেব আমার জানার বাইেরও অেনক িকছু থাকেত পাের। েস 
েক্ষে� িনেদর্শনা হেলা, জানােনা মা� েযন টাকা েদওয়া হয়।’ িশগিগরই সরকার একিট কিমিট গঠন কের েদেব-িশক্ষক, জন�িতিনিধ, সরকাির 
কমর্কতর্া, এনিজও সবাই েসখােন থাকেব। সবাইেক িনেয়ই কাজটা করেত হেব।

ৈসয়দ েগালাম ফারুেকর কথার ইিতবাচকতা তুেল ধের েদবি�য় ভ�াচাযর্ সবাইেক িনেয় কাজ করার েক্ষে� সমি�ত পিরক�না �ণয়েনর ওপর 
েজার েদন। 

সেচ� িশ�ক সমাজ

বাংলােদশ সরকাির মাধয্িমক িবদয্ালয় িশক্ষক সিমিতর সভাপিত আবু সাইদ ভূঁইয়া বেলন, িশক্ষাথর্ী-অিভভাবকসহ পুেরা জািত এখন �ুল েখালার 
অেপক্ষায় আেছ।  এমন পিরি�িতেত এই আেলাচনা অনু�ান আেয়াজেনর �শংসা কেরন িতিন।  িকছুিদন আেগ মাধয্িমক ও উ�মাধয্িমক িশক্ষা েবাডর্ 
(মাউিশ)-এর উেদয্ােগ এক মতিবিনময় সভার কথা উে�খ কের িতিন বেলন, েসখােন সব িশক্ষক িবদয্ালয় েখালার পেক্ষ কথা বেলেছন।  তারা 
�া�য্িবিধ েমেনই সব করেত চান।  সরকাির মাধয্িমক িবদয্ালেয় �া�য্ তহিবল আেছ জািনেয় িতিন বেলন, এই তহিবেল এত িদন ধের েয পিরমাণ 
অথর্ সি�ত হেয়েছ, �া�য্িবিধ েমেন চলার জনয্ েসটাই যেথ�।  িবদয্ালয়গুেলা সামানয্ পিরমাণ িফ িনধর্ারণ করেল বা তার বদেল সরকার অনুদান 
িদেলই সমসয্া িমেট যােব বেল িতিন মেন কেরন।  তেব তার মত হে�, �া�য্ িবধানসমূেহর মানয্তা িনি�ত করার েক্ষে� িকছু েকৗশল িনধর্ারণ 
করেত হেব।  উদাহরণ িহেসেব িতিন বেলন, ে�িণর িশক্ষাথর্ী সংখয্া ৬০ জন হেল ৩০ জেন দুই ভাগ কের �াস েনওয়া যায়।  আবার এক ে�িণ েথেক 
আেরক ে�িণর মােঝ িশক্ষাথর্ীরা নানাভােব আন� উ�াস কের-পর�রেক জিড়েয় ধের।  এটা েথেক তােদর িবরত রাখা যায় না।  েস জনয্ তােদর 
��াব, ে�িণকক্ষ েথেক এক িশক্ষক যাওয়ার আেগই আেরক িশক্ষক চেল আসেবন, তা না হেল িশক্ষাথর্ীরা ঝুঁিকর মুেখ পড়েত পাের।

সুনামগে�র �য্াক �ুেলর িশক্ষক তাকিমনা খাতুন িবদয্ালয় েখালার ��িত স�েকর্ বেলন, িবদয্ালয় পির�ার করা হেয়েছ।  পাশাপািশ ে�িণকক্ষ 
পির�ার করার েক্ষে� িবেশষ গুরু� েনওয়া হেয়েছ এবং িতিন জানান সরকাির িবদয্ালয়গুেলােতও একই ধরেণর বয্ব�া েনওয়া হেয়েছ। 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ িশক্ষাথর্ীেদর ঝের পড়া, �ুল ব� থাকার কারেণ বালয্ িববাহ অথবা �ুল ব� থাকায় মা�াসায় চেল যাওয়ার িবষেয় �ে�র 
অবতারণা করেল রাজশাহী েথেক �ুেলর িশক্ষক িসনারা খাতুন এই �সে� বেলন, তার �ুল েথেক একজন িশক্ষাথর্ী মা�াসায় চেল েগেলও 
পরবতর্ীেত েযাগােযাগ করেল েস আবার �ুেল েফরত এেসেছ। 

�ুল িশক্ষক আবুল কােশম বেলন, �া�য্িবিধ স�েকর্ তারা অবগত।  এখন কীভােব িশক্ষাথর্ীেদর তা েমেন চলেত উ�ু� করা যায়, েসই িবষেয় েচ�া 
চলেছ।  এই লেক্ষয্ েমেস�ার ও েহায়াটসঅয্াপ �েপ িনয়িমত বাতর্া আদান-�দান চলেছ।  িবদয্ালয় েখালার ��িত িহেসেব �াথিমক িবদয্ালেয়র 
িশক্ষেকরা েরা�ার কের িবদয্ালেয় যাে�ন।  পির�ার-পির��তা কাযর্�ম পিরচালনা করেছন।  িশক্ষেকরা িটকা েনওয়া শুরু কেরেছন।  িতিন িনেজ 
িটকা িনেয়েছন জািনেয় আরও বেলন, সবাইেক িটকা �হেণ উৎসািহত করা হে�।  িসরাজগ� েথেক িশক্ষক চ�া রািন সাহা বেলন, ‘আমােদর 
১,৬০০ ছা�ছা�ী আেছ।  তােদর কীভােব বিসেয় �াস করােবা, েসটাই বুঝেত পারিছ না।  েসজনয্ অবশয্ই এনিজওেদর সহেযািগতা িনেত হেব।’

প�গড় েথেক িশক্ষক সািবনা ইয়াসিমন বেলন, ‘আমােদর গভিনর্ং বিডর সদসয্ এবং অিভভাবক সবাই �ুল খুেল েদওয়ার পেক্ষ। আমরা সরকােরর 
িনেদর্শমেতা �া�য্িবিধও িনি�ত করার েচ�া কের যাি�। এত িদন অনলাইেন �াস হেয়েছ এবং েমাবাইল েফােনর মাধয্েম সব িশক্ষাথর্ী অংশ�হণ 
করেত েপেরেছ।

িশ�াথর্ী ও অিভভাবেকরা �ুল েখালার পে�

ময়মনিসংহ েথেক ি�তীয় ে�িণর ছা�ী িসয়ি� আকতার বেল, ‘আিম মুেখ মা� লািগেয়ই �ুেল েযেত চাই’।  জামালপুর েথেক ফােতমা েবগম নােমর 
একজন অিভভাবক বেলন, ‘আিম েছেলেক �ুেল পাঠােত চাই।  বাসায় ভােলাভােব পড়ােশানা হে� না।  �ুল েথেক সব ��িত েনওয়া হেয়েছ শুেন 
িনরাপদেবাধ করিছ।  এ ছাড়া কেরানা আসার পর েথেক বাসায় ওেদর আরও েবিশ পির�ার-পির�� হেয় থাকার অভয্াস কিরেয়িছ।  তারা িটকা 
িনেত চান বেল িতিন জানান।  রাজধানীর িমরপুর েথেক সাইদা ইয়াসিমন নােমর একজন িশক্ষক �ুল েখালার বয্াপাের তার ইিতবাচক মতামেতর 
কথা জানান এবং বেলন, �ুল েথেক যিদ সব ধরেনর �া�য্িবিধ েমেন �াস চালু করা হয়, তাহেল স�ানেক �ুেল পাঠােত িনরাপদেবাধ করেবন। 

বাংলােদশ সরকাির �াথিমক িবদয্ালয় �ধান িশক্ষক সিমিত-এর েসে�টাির েজনােরল েমাঃ সাখাওয়াত েহােসন বেলন, সরকার �দৎত সব ধরেনর 
িনেদর্শনা পালন করা হে�।  ে�িণকক্ষ পির�ার করা, থামর্াল �য্ানার েকনা, পযর্া� পিরমান সয্ািনটাইজার ও মা� েকনা-এই কাজগুেলা হেয়েছ। 
এখন সমসয্া হে� সামািজক দূর� বজায় েরেখ ছা�েদর পাঠ েদওয়া।  তােদর ে�িণকক্ষ আেছ পাঁচিট-প�ম ে�িণর িশক্ষাথর্ী আেছ ৮৫ জন।  এ 
অব�ায় শুধু ৮৫ জনেক ৫িট ে�িণকেক্ষ যতটুকু সামািজক দূর� বজায় েরেখ বসােনা যায়।  ফেল অনয্ ে�িণর �াস েনওয়া স�ব হেব না।  িতিন 
আরও বেলন, কেরানার সমেয় সাধারণ �ুল ব� থাকেলও কওিম মা�াসাগুেলা চালু আেছ।  �ুেলর অেনক ছা� েসখােন চেল েগেছ।  তাই এখন �ুল 
েখালা হেলও অেনক ছা� ঝের যােব এমন আশ�া আেছ।  এ ছাড়া েকিজ �ুলগুেলা খুেল েদওয়া হেয়েছ অেনক আেগই।  িকছু িশক্ষাথর্ী েসখােনও 
চেল েগেছ।  ফেল আমােদর �ুল চালু করার েক্ষে� অিভভাবকেদর েবশ চাপ রেয়েছ, যিদও সরকােরর িনেদর্শনার বাইের িকছু করা উিচৎ হেব না।

হিবগ� েথেক অিভভাবক ঝমুা ভ�াচােযর্র স�ান অ�ম ে�িণেত পড়েছ এবং িতিন মা�, হয্া� সয্ািনটাইজারসহ সব ধরেনর �া�য্িবিধ েমেনই 
স�ানেক িবদয্ালেয় পাঠােত চান।  হিবগে�র �লু কিমিটর সভাপিত ইকবাল েহােসন বেলন, ে�িণকক্ষ ও আিঙনা পির�ার করা হেয়েছ।  কিমিট 
িশক্ষাথর্ীেদর মা� েদেব।  পাশাপািশ মা� বয্বহাের উ��ু করা হেব।  এ ছাড়া �িত েবে� িতনজন ছা� বসেব, এই বয্ব�ায় ে�িণকেক্ষ পাঠদান করা 
হেব।  িকেশারগে�র ৯ম ে�িণর ছা� তাহিমদুল ইসলাম বেলন, এক বছের অেনক ক্ষিত হেয়েছ।  িবদয্ালয় েখালার পর তাহিমদুল সতকর্ থাকেব 
বেল জানান।  ৯ম ে�িণর সরুাইয়া আ�ার বেলন, িবদয্ালয় েখালার পর কী করেত হেব েস িবষেয় িতিন জােনন।  নওগারঁ ১০ম ে�িণর ছা�ী রুিম 
রাণী লাকড়া বেল, �া�য্িবধান েমেন এখন িবদয্ালয় খেুল েদওয়া দরকার।  ব� থাকার কারেণ শারীিরক ও মানিসক ক্ষিত হেয়েছ।  গাইবা�া েথেক 
নবম ে�িণর িশক্ষাথর্ী মনীষা রানী বেলন, “আিম গাইবা�ার �তয্� অ�েলর এক িবদয্ালেয়র ছা�ী।  েসখােন �লু পির�ার-পির�� রাখার উেদয্াগ 
েনই।  িডিজটাল প�িতেত �াস হেলও আিম েসখােন য�ু হেত পািরিন”।  কিুড়�াম েজলার রতনপরু উ� িবদয্ালেয়র ১০ম ে�িণর এক িশক্ষাথর্ী বেল, 
“গত এক বছর আমরা বয্ি�গতভােব পির�ার-পির�� থাকা, মা� পরা, সয্ািনটাইেজশন করা এসব কােজ অভয্� হেয় েগিছ।  এখন �লু েখালাটা 
খবু জরুির।  েকননা অনলাইেন ৯৫ শতাংশ িশক্ষাথর্ীই অংশ�হণ করেত পারেছ না।  আমােদর মেতা �তয্� অ�েলর দির� িশক্ষাথর্ীরা িটউটেরর 
কােছও পড়েত পারেছ না।  তাই �েুলর পড়াটা আমােদর খবু দরকার”।  হিবগে�র ১০ম ে�িণর ছা�ী নপূরু দাস বেলন, এক বছের অেনক ক্ষিত 
হেয়েছ।  তাই িবদয্ালয় খেুল েদওয়ার িবক� েনই।  এসএসিসর েয সংেশািধত িসেলবাস েদওয়া হেয়েছ, �াস শুরু না হেল তা েশষ হওয়া স�ব 
নয়।  নওগা ঁেথেক নবম ে�িণর িশক্ষাথর্ী স�য় বেল, িশক্ষা�িত�ানগুেলা খেুল িদেল খবু ভােলা হয়। তা না হেল অেনেকর বালয্িববাহ হেয় যাে�। 

িবেশষজ্ঞেদর মতামত

ইেকােনািমক িরসাচর্ �েপর িনবর্াহী পিরচালক ড. সা�াদ জিহর বেলন, ইেকােনািমক িরসাচর্ �েপর পক্ষ েথেক কেয়কিট �ুল পিরদশর্ন করার 
সুেযাগ হেয়েছ। েসই আেলােকই িতিন নীিত-িনধর্ারক ও গেবষকেদর উে�েশ বেলন, কেরানাকালীন �ুিলংেয়র ধরন বদেল েগেছ-অনলাইনিভিৎতক 
হেয়েছ।  অথর্াৎ �ুল এেকবাের ব� িছল, তা বলা যােব না।  ি�তীয়ত, �ুল েখালার বয্াপাের হয্াঁ বা না শুধু সংখয্াগত িদক েথেক না েদেখ আমরা 
যিদ েদখতাম, কারা হয্াঁ বলেছ আর কারা না বলেছ, তাহেল ভােলা হেতা।  েসটার সে� আবার িসেকােয়ি�ং দরকার।  সরকােরর দািয়�শীল 
কমর্কতর্ারা হয়েতা িস�া�হীনতায় ভুগেছন।  িতিন বেলন, সবখােনই িকছু ঝুঁিক থাকেব।  েবাডর্ কমর্কতর্ােদর উে�েশ িতিন বেলন, �ানীয় ও জাতীয় 
পযর্ােয় বুেঝশুেন ঝুঁিক িনেত হেব।  সা�াদ জিহর বেলন, গেবষণার িদক েথেক আমরা হয়েতা সাহাযয্ করেত পারব।  েকান জায়গায় �ুল েখালার 
পেক্ষ মত েবিশ, তা বুঝেত িবষয়িট আেরকটু খিতেয় েদখা উিচত।  মাউিশর ওপর িনভর্রশীলতা গেড় উেঠেছ, িক� �ানীয় পযর্ােয় িস�া� েনওয়ার 
সং�ৃিত থাকেত হেব।  শুধু তা-ই নয়, তােক শি�শালী করার িবষয়িটও েভেব েদখা দরকার।  েকন েযন মেন হয়, িশক্ষার বয্াপাের সবিকছু 
উ�মহেলর িস�াে�র ওপর িনভর্রশীল।  এটা িশক্ষার জনয্ খুব িবপ�নক।  এটা আমােদর সবারই অনুধাবন করা উিচত।  এসিডিজ িনেয় যারা কাজ 
করেছন তােদর উে�েশয্ িতিন বেলন, এই িবষয়টা িনেয় আরও গুরু� সহকাের ভাবা দরকার।  এর মাধয্েম িশক্ষার মূেল আঘাত েদওয়া হে�।  
মি�� চচর্ার েক্ষে� জািত পরিনভর্র হেয় পড়েছ।  িতিন আরও বেলন, “েবশ কেয়কিট মফ�ল শহেরর �ুেল আমরা িগেয়িছ।  েসখােন েদেখিছ, 
কাগেজ-কলেম শতভাগ সেচতনতা আেছ।  তেব বা�ব �েয়াগ অস�ব।  েলাকজন সহজভােব িনেত পারেল িকছু ঝুঁিক েনওয়া যায়”।  েহলথ 
অয্াডভাইিজং কিমিটর টামর্স অব েরফােরে� িশক্ষা িবষয়ক িস�া� েনওয়ার এখিতয়ার েনই।  দরকার হে� সরাসির িস�া� েনওয়া, েযখােন 

পিরি�িতেক আমরা যিদ একিট সুেযাগ িহসােব েদিখ ও মধয্েময়ািদ সং�ার কাযর্�মগুিল �হণ কির তেব আমরা িশক্ষাবয্ব�ায় অেনক ইিতবাচক 
পিরবতর্ন আনেত পারেবা।  বাংলােদেশর আগামী িদেনর অথর্নীিত, সমাজ ও রাজনীিতর মূল চািলকাশি� হেলা গুণমানস�� িশক্ষা।  এই বয্াপাের 
কােরারই ি�মত েনই এবং আেলাচনায় এটা সু��ভােব �িতফিলত হেয়েছ।  আগামী িদেনও এই আেলাচনা অবয্াহত রাখেত হেব। পিরেশেষ 
�য্াটফেমর্র পক্ষ েথেক সবার �িত কৃত�তা এবং ধনয্বাদ জািনেয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ অনু�ান েশষ কেরন। 
                                

নেভ�েরর েশষ নাগাদ েথেক িডেস�েরর �থম ভাগ পযর্� পিরচািলত একিট জিরেপর ফলাফল তুেল ধেরন।  েসখােন েদখা েগেছ, িশক্ষাথর্ী ও 
অিভভাবকেদর �ায় ৮০ শতাংশ চাে�ন, এখনই িশক্ষা�িত�ান খুেল েদওয়া েহাক।  িক� �ানীয় পযর্ােয়র িশক্ষক ও িশক্ষা কমর্কতর্ােদর মেধয্ িকছুটা 
েদাদুলয্মানতা রেয়েছ।  তারা আেরকটু েদেখশুেন িস�া� �হেণর পেক্ষ; তেব সাধারনভােব বলেত েগেল সংি�� সকল পক্ষই িশক্ষা�িত�ান খুেল 
েদওয়ােক সমথর্ন করেছন।  তেব তারা এই বয্াপাের িনরাপৎতা ও সুরক্ষা িনি�ত করার ওপর েজার েদন।  খুেল েদওয়ার পর আবার েযন ব� করার 
পিরি�িত না হয়, তাও েদখেত হেব।  তেব েকািভড অিতমািরর আেগর অব�ায় িফের েগেলই চলেব না, েয ক্ষিত হেয়েছ তা েপাষােত হেব, এটাই 
মূল কথা। 

ধােপ ধােপ েখালা

ড. মনজুর আহমদ স�িত এডুেকশন ওয়ােচর একিট জিরেপর কথা উে�খ কের বেলন, একবাের সব িশক্ষা�িত�ান না খুেল ধােপ ধােপ খুেল 
েদওয়া উিচৎ।  এসব �িত�ানসমূেহর েভৗেগািলক অব�ােনর ে�িক্ষেত তা করা যায় বেল িতিন ম�বয্ কেরন।  িতিন বেলন, বড় বড় শহেরর বাইের 
েকািভড-১৯ এর �াদুভর্াব েতমন লক্ষয্ করা যাে� না।  েসখােন আেগ শুরু করা েযেত পাের।  ঢাকা মহানগের �েকাপ অেনক েবিশ, তাই েসখােন 
আেরকটু পের শুরু করা েযেত পাের।  আেরকিট উপায় হেত পাের, িশক্ষার �র েভেদ খুেল েদওয়া; েযমন, মাধয্িমেকর েক্ষে� ১০ম ে�িণ িদেয় শুরু 
হেত পাের, আর �াথিমক পযর্ােয় ৪থর্ ও ৫ম ে�িণ িদেয় শুরু হেত পাের।  তাহেল সামািজক দূর� বজায় রাখাও স�ব হেব।  সরকােরর কােছ 
এডুেকশন ওয়ােচর পরামশর্ িছল, েফ�য়াির মাস েথেক এই �ি�য়া শুরু েহাক।

মাধয্িমক ও উ� মাধয্িমক েবােডর্র েচয়ারময্ান অধয্াপক েনহাল আহেমদ এই �সে� বেলন, �ুল খুলেলও সব একসে� েখালা হেব না।  েযমন, 
শুরুেত এসএসিস ও এইচএসিস পরীক্ষাথর্ীেদর িনেয় �াস শুরু করা হেত পাের।  ইতমেধয্ তােদর িসেলবাস িকছুটা কিমেয় েদওয়া হেয়েছ।  আগামী 
িতন েথেক চার মােসর মেধয্ েসই সংিক্ষ� িসেলবাস েশষ করার পিরক�না রেয়েছ।  �া�য্ সুরক্ষার সব ধরেনর িবষয় মাথায় েরেখই কাজিট করা 
হেব।  মাধয্িমক পযর্ােয়র অনয্ানয্ ে�িণ েখালার বয্াপাের সবর্েশষ পিরি�িত িবেবচনা করা হেব, েকননা �ুল খুেল েদওয়ার বয্াপাের এখন েয 
অিভভাবেকরা মত িদে�ন, দু-একজন আ�া� হেল তারাই আবার হয়েতা অিভেযাগ কের বেলেবন, েকেনা �ুল েখালা হেলা? তখন সব দায় 
সরকােরর ওপেরই পড়েব। তাই এই বয্াপাের সরকারেক খুব েভেবিচে� িস�া� িনেত হে� বেল িতিন জানান।

িসেলবাস কাটছাঁট

িসেলবাস সংিক্ষ� করার িবষেয় অেনেকর মতামেতর সে� ি�মত েপাষণ কের িশক্ষক েনতা আবু সাঈদ ভূঁইয়া বেলন, এটা উিচত হেব না।  িসেলবাস 
�ণয়েন ধারাবািহকতা রক্ষা করা হয়, ফেল এক ে�িণর িসেলবাস েশষ না করেল পরবতর্ী ে�িণেত িশক্ষাথর্ীেদর পেক্ষ মািনেয় েনওয়া কিঠন।  িতিন 
বেলন, একিট ে�িণর িসেলবাস েশষ করেত সাধারণত এক বছর সময় লােগ না; ছয় েথেক সাত মােসর মেধয্ই তা করা স�ব।  ফেল, এখন �ুল 
খুেল েগেল পূণর্া� িসেলবাসই েশষ করা যােব।  অনয্ সবার িসেলবাস সংিক্ষ� না কের শুধু এবার যারা এসএসিস পরীক্ষা িদে� তােদর িসেলবাস 
সংিক্ষ� করা যায় বেল িতিন মত েদন।  েদেশর অেনক িবদয্ালেয় িশক্ষাথর্ী সংখয্া তুলনামূলকভােব কম, ফেল এই মুহূেতর্ খুেল েদওয়া হেলও 
েসখােন �াস িনেত সমসয্া হেব না বেল মেন কেরন আবু সাঈদ ভূঁইয়া।  সহমত েপাষণ কের িসেলবাস সংেকাচন করার �েয়াজন েনই বেল মত 
�কাশ কেরন আেরক িশক্ষক েনতা েমাঃ আবুল কােশম।  িতিনও িসেলবােসর ধারাবািহকতার কথা উে�খ কের বেলন, েযাগ-িবেয়াগ না জানেল 
িশক্ষাথর্ী ভাগ করেত পারেব না।  অেটা পাস কের যারা ওপেরর ে�িণেত উঠল, তােদর আেগর ে�িণর অেনক না পড়া িবষয় েবাঝােত হেব এবং এই 
কারেণ েয ক্ষিত হেয়েছ তা পূরণ করেত কেয়ক বছেরর দীঘর্েময়ািদ পিরক�না থাকা �েয়াজন বেল িতিন মেন কেরন।

িসেলবাস সংিক্ষ� করার িবষেয় রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, নবম-দশম ে�িণর জীবিব�ােন িশক্ষাথর্ীরা এে�া�িপ কী েসটা িশখেব, িক� এটা 
কীভােব �েয়াগ করেত হয়, েসটা েতা দরকার েনই। �াথিমক ও মাধয্িমক পযর্ােয়র পাঠয্পু�েক এমন অেনক িবষয় যু� আেছ যা িশক্ষাথর্ীেদর 
�েয়াজন েনই। বয়স অনুযায়ী িশক্ষেণ গুরু� িদেত হেব। দশ বছেরর িশক্ষাথর্ীর জনয্ কী �েয়াজন, এই জায়গা েথেক িসেলবাস সংকুিচত এবং সমৃ� 
করার ��িট এেসেছ। েযেহতু আমরা কেরানার কারেণ এই সুেযাগ েপেয়িছ, েসেহতু িসেলবাস সং�ার বা কািরকুলাম সং�ােরর িবষয়িট িনেয় ভাবা 
েযেত পাের।

মধয্েময়ািদ পিরক�না

অধয্াপক েনহাল আহেমদ বেলন, এক বছের িশক্ষােক্ষে� েবশ বড় ক্ষিত হেয় েগেছ।  দূরিশক্ষণ কাযর্�ম েযভােব পিরচািলত হেয়েছ, তা যেথ� 
কাযর্কর বেল �মািণত হয় িন।  েস জনয্ মধয্েময়ােদ অ�ত দুই বছেরর পিরক�না হােত িনেত হেব।  পাঠয্�ম সংেক্ষিপত করেত হেব।  সবিকছুই 
সংেক্ষপ কের পড়ােনা হেব, এমনটাই ভাবা হে�।  িবিভ� আ�জর্ািতক গেবষণার আেলােক বলা যায়, সব িবষেয় না পড়ােলও েমৗিলক িবষয় েযমন, 
�াথিমেক বাংলা ও গিণত এবং মাধয্িমেক বাংলা, ইংেরিজ, গিণত ও িব�ান, এই চার িবষেয় েজার িদেত হেব।

�ানীয় পযর্ােয়র অংশ�হণ

ড. মনজুর আহমদ বেলন, শুধু েক�ীয় িনেদর্শনা যেথ� নয়।  �িতিট উপেজলা ও �িত�ােনর কথা মাথায় েরেখ কীভােব এই পিরক�না বা�বায়ন 
করা যায়, েসই �েচ�া থাকেত হেব।  িশক্ষা কমর্কতর্ােদর মােঝই েকবল এিট সীমাব� রাখেল চলেব না, �ানীয় জনগণেক সে� িনেয় উপেজলা 

�েয়াজন েসখােন চালু কের েদওয়া।  মানিসক �া�য্ েথেক শুরু কের অনয্ানয্ সকল েক্ষে� শৃ�লার েয �চ� বয্তয্য় ঘেটেছ, েসটাও এই কারেণ। 
তার ধারণা হে�, িনেদর্শনার েচেয়ও জরুির হে� �িশক্ষণ।  েকননা অেনক �ুেলই এখেনা থােমর্ািমটার েকনা হয়িন।  টাকা েদওয়া হেয়েছ িক হয়িন, 
েসটাও িতিন জােনন না উে�খ কের বেলন, এেজি�গুেলা মিনটিরংেয়র ভূিমকায় েযেত পাের না।  এরা কাযর্�েমর িভিৎতেত িস�া� েনয়। 

�য্ােকর িশক্ষা কমর্সূিচর পিরচালক ড. শিফকুল ইসলাম বেলন, এক বছর ধের িশক্ষা�িত�ান েয ব� রেয়েছ তা েথেক আমরা িকছু িশক্ষা িনেত 
পাির।  িতিন বেলন, ঘুের দাঁড়ােনার সক্ষমতা আমােদর কতটুকু? েদখা যাে�, ইেবালা মহামাির আি�কায় দুই বছেরর মেধয্ আবার িফের এেসেছ।  
শিফকুল ইসলাম বেলন, একিট িশক্ষা হে� েয, আমরা এতিদন েটিলিভশেন বা অনলাইেন িশক্ষা কাযর্�ম পিরচালনা কেরিছ।  তেব অনলাইেন �াস 
িনেত িগেয় আমােদর সমসয্া হেয়েছ ই�ারেনেটর মূেলয্র কারেণ।  �য্ােকর পক্ষ েথেক কিমউিনিট েরিডওর মাধয্েম �াস েনওয়া হেয়েছ।  তেব 
�াক-�াথিমেকর িশক্ষাথর্ীেদর পেক্ষ েটিলিভশন বা অনলাইেনর িশক্ষা কাযর্�ম অনুসরণ করা স�ব নয়।  আবার �ােম েসই সুেযাগও েনই।  এই 
সমসয্া েক�ীয়ভােব েমাকািবলা করেত হেব।  ই�ারেনেটর কথাই বলা যায়, এই সংেযাগ কতটা ি�িতশীল বা িব�ৃত।  এই সমসয্া সরকারেক 
েমাকািবলা করেত হেব।  কথা হে�, এটা িক নীিতর বয্াপার, নািক �েণাদনার বয্াপার।  দুই মাস পের মহামাির আবার িব�ৃত হেল কী হেব, েসই 
পিরক�নাও থাকা দরকার।  আগামী কেয়ক মােসর মেধয্ বােজট আসেছ।  শিফকুল ইসলাম মেন কেরন, এখনই এইসব িবষেয় িচ�া করার সময় 
এেসেছ।

�শাসেনর ��িত

টা�াইেলর েজলা িশক্ষা অিফসার লায়লা খানম বেলন, �ুল েখালার জনয্ �শাসেনর ��িত আেছ।  সবাই আ�িরকতার সে� এই কােজ যু� হেত 
চান।  িশক্ষকেদর িটকা েনওয়ার তািগদ েদওয়া হে�। তারাও �া�য্িবিধ েমেন চলার বয্াপাের সেচ�।  এমনিক অনলাইন �াস তদারিকর জনয্ও 
�শাসেনর পক্ষ েথেক িবদয্ালেয় যাে�।  েসখােন িক� িশক্ষকরাও আসেছন।  �ুল েথেক অনলাইেন �াস িনে�ন।

নাগিরক সমােজর পরামশর্

েসইভ দয্ িচলে�ন বাংলােদশ-এর পিরচালক, ে�া�াম েডেভলপেম� অয্া� েকায়ািলিট, িরফাত িবন সাৎতার বেলন, সবাই েমাটামিুট এক বয্াপাের 
একমত, িবদয্ালয় েখালাটা জরুির। এক বছের েয অথর্ৈনিতক ক্ষিত হেয়েছ, তার �ভাব সরাসির িশক্ষাথর্ীেদর ওপর পেড়িন, যিদও িশক্ষার েক্ষে� 
ঘেটেছ িঠক তার উে�া। সরকার েযসব পদেক্ষপ িনেয়েছ তা িনঃসে�েহ �শংসনীয়। তেব িশক্ষাথর্ীেদর �েুল েফরােনার জনয্ �েয়াজনীয় ��িত 
েনওয়া দরকার।  অেনক িশক্ষক আশ�া করেছন, িশক্ষাথর্ীেদর অেনেকই িবদয্ালেয় িফরেব না।  সেচতনতামলূক �চারণা দরকার।  িতিন বেলন, 
বাংলােদেশ দুেযর্ােগর পর েদখা যায়, পিরবােরর ক্ষিত েমাকািবলায় িশশুেদর �লু ছািড়েয় �েম িনেয়ািজত করা হয়।  বালয্িববাহও েবেড় যায়। 
দীঘর্েময়ািদ িবপযর্েয়র েক্ষে� এই আশ�া আরও েবিশ।  েসেক্ষে� সেচতনতা বাড়ােনার িবক� েনই।  িশক্ষা কাযর্�ম স�েকর্ িতিন বেলন, কািরকলুাম 
বািড়েয় বা কিমেয় সমসয্া েমাকািবলা করা হয়েতা স�ব নয়।  েস জনয্ সমি�ত তৎপরতা দরকার।  টােগর্ট কের এই কাজটা করেত হেব।  বাংলােদেশর 
সব জায়গার পিরি�িত এক রকম নয়, তা মেন কিরেয় িদেয় িতিন বেলন, চরা�ল ও ঢাকার অব�ার মেধয্ িভ�তা রেয়েছ। িশক্ষাথর্ীেদর িবদয্ালেয় 
েফরােনার লেক্ষয্ েসইভ দয্ িচলে�ন সেচতনতামলূক কাযর্�ম শুরু কেরেছ বেল িতিন জানান।  বালয্িববাহ ও ঝের পড়া েরােধ সেচতনতা বিৃ�েত 
েজার েদওয়া হেয়েছ এই �চারণায়।  মানিসক �া�য্ িবষেয় িতিন িবেশষ েজার িদেয় বেলন, যারা অনলাইেন �াস কেরেছ, তারা েকান না েকান ভােব 
িশক্ষার আওতায় িছল।  িক� েবিশর ভাগ িশশুই েসই সেুযাগ পায়িন। 

িদনাজপুর েথেক িবদয্ালেয়র সহকারী �ধান িশক্ষক আবু এ িহয়া বেলন, অব�াপ� পিরবােরর িশক্ষাথর্ীেদর তুলনায় গিরব পিরবােরর িশক্ষাথর্ীরা 
েবিশ ক্ষিতর স�ুখীন হে�।  অনলাইেন �াস করা তােদর পেক্ষ স�ব হে� না।  ফেল অনলাইন পড়ােশানা কাযর্কর হে� না।  এই পিরে�িক্ষেত 
িশক্ষাথর্ীেদর �ত িবদয্ালেয় িফিরেয় আনা দরকার।  ওয়া�র্ িভশেনর পিরচালক টিন মাইেকল গেমজ বেলন, আজেকর আেলাচনায় একিদেক েযমন 
সরকােরর সংি�� কমর্কতর্ােদর মুেখ ��িতর আৎমিব�াস শুনেত পাি�, ছা�ছা�ীেদর মুেখ আ�েহর কথা শুনেত পাি�, আবার অিভভাবকেদর মুেখ 
উৎক�াও শুনেত পাি�।  ফেল এর সম�য়টা কীভােব হেব, েস িবষেয় ভাবা জরুির। 

ঢাকা েথেক উ�য়ন কমর্ী জনাব জাহা�ীর বেলন, সবাই �ুল খুেল েদওয়ার পেক্ষ মতামত িদেয়েছ।  তেব েসজনয্ সুিনিদর্� পিরক�না দরকার, এবং 
তা বা�বায়েনর েক্ষে� সবার সমি�ত অংশ�হণ, িবেশষ কের েবসরকাির সংগঠনগুেলার সম�য় থাকেব িক না, েস িবষেয় সংশয় আেছ।  িতিন মেন 
কেরন, �ুল েখালা এবং পিরক�না বা�বায়ন সং�া� বাতর্াগুেলা েরিডও/েটিলিভশেন স�চার করা েযেত পাের।

িসিপিড-র স�াননীয় েফেলা অধয্াপক েমা�ািফজুর রহমান একিট িব�াি�র কথা উে�খ কের বেলন, দুজন ব�া বেলেছন; িশক্ষাথর্ীরা কওিম 
মা�াসায় চেল িগেয়িছল, যিদও তােদর আবার িফিরেয় আনা েগেছ।  তার মােন িক কওিম মা�াসা েখালা িছল? এখােন কওিম মা�াসার অিভ�তার 
কথা আমরা শুনেত পারলাম না।  এই পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, একিট সময় কওিম মা�াসা খুেল েদওয়া হয়।  েমা�ািফজুর রহমান সংি�� 
বয্ি�বগর্ েযন কওিম মা�াসার িবষয়িটেক নজের রােখন েসই আ�ান জানান।  অধয্ক্ষ কাজী ফারুক আহেমদ এই আেলাচনার সূ� ধের বেলন, 
�াথিমক ও িক�ারগােটর্ন �ুেলর িশক্ষাথর্ীেদর অেনেক কওিম মা�াসায় েগেছ, পি�কার এক কলাম েথেক জানার পর িতিন এই িবষেয় েখাঁজ খবর 
েনন।  িতিন মেন কেরন, মূল সমসয্া হে� সম�য়হীনতা।  আবার সবিকছু িনেদর্শনা �দােনর মাধয্েমও হেব না। 

অধয্ক্ষ কাজী ফারুক আহেমদ বেলন, িবদয্ালয় েখালার বয্াপাের সরকার এক পা এেগাে� আবার দুই পা েপছাে�।  অনয্িদেক িবেদেশ �াথিমক 
ও মাধয্িমক িবদয্ালেয় অিভভাবকেদর েয সি�য় অংশ�হণ থােক, এখােন েসটা েনই; তােদর আরও সি�য় হওয়া দরকার।  িতিন আরও বেলন, 
িবদয্ালয় েখালার আেগ এলাকায় মাইিকং করা �েয়াজন।  �াস রুিটন পুনিবর্নয্াস করা দরকার।  আেগর কাঠােমা িদেয় এই সমসয্া েমাকািবলা করা 
যােব না।  এই পিরি�িতেত িবিভ� েদেশর অিভ�তা আমেল িনেত হেব।  িশক্ষক সংগঠনগুেলার বয্াপাের িতিন বেলন, শুধু দািব-দাওয়া আদােয়র 
মেধয্ না েথেক কীভােব িশক্ষাথর্ীেদর এই এক বছেরর মানিসক ধা�া কািটেয় ওঠায় সহেযািগতা করা যায়, েসিদেকও তােদরেক নজর িদেত হেব 
এবং এেক্ষে�ও অিভভাবকেদর আরও সি�য়ভােব যু� করেত হেব।  বালয্ িববাহ ও ঝের পড়ার কথা আেলাচনায় এেসেছ িক� িশশু �েমর কথা 
িনেয়ও আমােদর আেলাচনা করা �েয়াজন বেল িতিন মেন কেরন।  

িশক্ষািবদ রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, আজেকর অনু�ােনর বড় অজর্ন হে�, এখােন মািটর গ� এবং মােঠর সুবাস পাওয়া যাে�।  চারিট সুিনিদর্� 
সুপািরশ কেরন িতিন।  �থমত, সরকার সুিনিদর্� ��াব িদেয়েছ, সক্ষমতা আেছ, বাড়ােত হেব-এই িনেয় অেনক কথা হেয়েছ, িক� আিথর্ক সং�ান 
িনেয় কথা হয়িন।  অথর্নীিতর নানা েক্ষে� �েণাদনা েদওয়া হেলও এখন পযর্� িশক্ষােক্ষে� �েণাদনা েদওয়া হয়িন।  সামানয্ িকছু ভাতা েদওয়া হেলও 
তা পযর্া� নয়।  িশক্ষাথর্ীেদর দুপুেরর খাবােরর বয্ব�া করেত হেব।  �চারণা চালােনার পাশাপািশ �েণাদনাও েদওয়া দরকার।  �াথিমক পযর্ােয়র 
িশক্ষাথর্ীেদর দুপুেরর খাবার কমর্সূিচ একবার চালু হেয়িছল, পের েসটা থমেক েগেছ।  �াথিমক পযর্ােয়র িশক্ষাথর্ীেদর ঝের পড়া েরােধ এটা আবার 
চালু করা উিচত।  তা না হেল িফিরেয় আনার পরিদন তারা আবার ঝের পড়েত পাের, কারণ েদেশর িবশাল জনেগা�ী এখেনা খাদয্ িনরাপৎতা ও 
আয় িনরাপৎতার ঝুঁিকেত আেছ।  ি�তীয়ত, েবসরকাির উ�য়ন সং�ার বড় ভূিমকা রেয়েছ।  এই �সে� রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, তারা �ানীয় পযর্ােয় 
এই ধরেনর সংলাপ আেয়াজন করেত পাের।  �চারণা সিঠকভােব করেত হেব।  �ুল েখালার পর েজারােলাভােব মিনটিরং করেত পাের।  নাগিরক 
সমােজর আে�ালেন গণমাধয্েমর বড় ভূিমকা আেছ বেল িতিন উে�খ কেরন।  এ ছাড়া সাং�ৃিতক সংগঠনগুেলােক এই কাযর্�েমর সে� যু� করেত 
হেব, যােত সাধারণ মানুষ আরও েবিশ উ�ু� হেত পাের, সেচতন হেত পাের। েবসরকাির খাতেকও এসব কাযর্�েমর সােথ যু� করেত হেব বেল 
িতিন মেন কেরন।  তৃতীয়ত, সরকার িনরবি�� িবদুয্ৎ এবং ই�ারেনট িনি�ত করেলও ই�ারেনট েসবাদাতারা কীভােব আরও সুলেভ এই েসবা 
সাধারণ জনেগা�ীর কােছ েপৗঁেছ িদেত পাের, েসিদেক েখয়াল রাখেত হেব।  চতুথর্ত, িতিন মেন কেরন, সবকাজ সরকােরর একার পেক্ষ করা স�ব 
নয়।  �ুেল িশক্ষাথর্ীেদর িফিরেয় আনা, এটা সরকােরর একার কাজ নয়, তােদর আবার পঠনপাঠেন মেনািনেবশ করােনা, মেনাজগেত েয ক্ষিতটা 
হে� েসটা েপাষােনা, এই সবিকছুই সমি�ত উেদয্ােগর মাধয্েম বা�বায়ন করেত হেব।  সরকার, এনিজও, নাগিরক সমাজ ও েবসরকাির খাত সবাই 
িমেল সমি�তভােব কাজগুেলা করেত হেব।

সমাপনী ব�বয্

ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, �ুল েখালার বয্াপাের িশক্ষক, ছা�, অিভভাবক িনিবর্েশেষ সবাই ঐকমেতয্ এেসেছন।  তেব ি�ধা আেছ, ভয় আেছ, 
িকছুটা ঝুঁিক আেছ, েসই অেথর্ িকছু দুঃি��াও আেছ।  িতিন বেলন, ��িতর বয্াপাের একটা িম� িচ� আমােদর সামেন এেসেছ।  েবসরকাির 
�ুলগুেলােত েয েজারােলা ��িতর কথা আমরা শুেনিছ, েসটা সরকাির বা এমিপওভু� �ুলগুেলা েথেক অতটা েজারােলাভােব েশানা যায়িন।  তারা 
��িতর েঘাষণার মেধয্ই সীমাব� িছল। িডিজটাল প�িতেত েয িশক্ষা েদওয়া হেয়েছ তার সুেযাগ সবাই সমানভােব পায়িন।  ফেল িডিজটাল ৈবষময্ 
কীভােব দূর করা যােব, আগামী িদেন তা একটা বড় িবষয় হেয় উঠেব।  শহরা�েলর �ুলগুেলা যতখািন ��ত, চর, হাওর, নদীভাঙন, দুগর্ম অ�ল, 
আিদবাসী স�দায় অধুয্িষত �ুলগুেলা ততখািন ��ত নয়।  িতিন বেলন, এই সমেয় বা �ুল েখালার িকছু আেগ বালয্িববাহ এবং িশশু�েমর েয 
েনিতবাচক �বণতা, েবকার িশক্ষকেদর েয অসুিবধা, মূল ধারার িশক্ষা েথেক যারা ধমর্ীয় িশক্ষায় চেল েগেছ, তােদর কীভােব আবার মূল ধারায় 
িফিরেয় আনা যােব, এসব আগামী িদেনর জনয্ বড় চয্ােল� হেয় আসেব বেলই মেন হে�।  এসিডিজ বা�বায়েনর ওপর এসেবর কী �ভাব পরেব, 
েসটা আরও বড় অেলাচনার িবষয়।

�ুল েখালার বয্াপাের েয িম� �িতি�য়া েদখা েগেছ, েসটা েমাকািবলার দুিট প�িত আেছ বেল মেন কেরন েদবি�য় ভ�াচাযর্।  িতিন বেলন, সবার 
আিথর্ক সংগিত সমান নয়।  সরকােরর পক্ষ েথেক এককালীন সুিবধা েদওয়া যায় িক না েস িবষেয় েভেব েদখেত হেব।  ভতুর্িক বা অথর্ায়ন যােক 
�েণাদনা বলা হে�, এই মুহূেতর্ �ুল েখালার জনয্ এসব অবশয্ই �েয়াজন।  িবিভ� মহল েথেক এর �েয়াজনীয়তা এবং এই �সে� িবিভ� ��াব 
তুেল ধরা হেয়েছ।  িশক্ষাথর্ীেদর দুপুেরর খাবােরর বয্ব�া িনি�ত করেত হেব।  সরকারেক অবশয্ই গুরু� সহকাের িবষয়িট িবেবচনা করেত হেব, 
েকননা �া�য্ সুরক্ষা ও খাদয্ িনরাপৎতা না িদেত পারেল ঝের পড়া েরাধ স�ব হেব না।  এই জনয্ সরকার, এনিজও ও েবসরকাির আ�জর্ািতক 
�িত�ানগুেলােক এক� হেয় সি�িলতভােব কাজগুেলা করেত হেব এবং এইসব কােজ সম�য় িবধান করেত হেব।  আেরকিট িবষয় হেলা �ািত�ািনক 
সম�য়হীনতা।  সম�য় েজারদার করেত হেব।  এখােন িশক্ষকেদর মতামতেক গুরু� িদেত হেব।  সম�েয়র পাশাপািশ নজরদািরর িবষয়িটও খুব 
গুরু�পূণর্ এবং িবষয়িট েবসরকাির উ�য়ন �িত�ান বা সরকােরর িশক্ষা �িত�ান উভয় েক্ষে�ই �েযাজয্।  �চারণা আরও েবিশ েজারদার করেত 
হেব, যােত পুেরা েদশ একসে� যু� হেত পাের। 

েয িম� িচ� আমরা েদখিছ েসখােন আরও একিট িবষয় িনেয় আেলাচনা হে�- অেটা পাশ বা �য়ংি�য়ভােব পাস; আগামী িদেন আমরা কীভােব 
এটা েমাকািবলা করব তা আমােদর ভাবেত হেব।  এটা দুেযর্ােগর অবশয্�াবী ফলাফল িহসােব িবষয়িট এেসেছ।  িক� এটা েমাকািবলা করেত হেব 
িশক্ষার মাধয্েম।  িসেলবাস সংেকাচেনর িবরুে� েজারদার মতামত এেসেছ।  আবার িশক্ষা কাযর্�ম কীভােব পুনিবর্নয্াস করা যায়, েস বয্াপােরও 
মতামত এেসেছ।  সবেচেয় বড় কথা হেলা, এসব িকছুর েভতর িদেয় বাংলােদেশর িশক্ষা বয্ব�ার নাজুক পিরি�িত উে�ািচত হেয়েছ।  উ�ূত 
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সূচনা ব�বয্

েকািভড-১৯ অিতমািরর কারেণ �ায় এক বছর ধের �ুল ব� রেয়েছ।  জনজীবেন চা�লয্ িফের 
আসেত শুরু কেরেছ এবং অথর্নীিতও তার �াভািবক ধারায় িফের আসার েচ�া করেছ।  এরই 
ধারাবািহকতায় সরকার িশক্ষা�িত�ান খুেল েদওয়ার িচ�া-ভাবনা করেছ ও এই িবষেয় 
আেলাচনা শুরু কেরেছ। �া�য্িবিধ েমেন কীভােব �ুল েখালা যায়, েস লেক্ষয্ �ুেলর জনয্ 
িবিধমালা ৈতির করা হেয়েছ।  এতিদন �ুল ব� থাকায় েয ক্ষিত হেয়েছ তা পুিষেয় েনবার েচ�া 
সবাই করেবন এটাই �াভািবক।  িক� �ুল েখালার বয্াপাের আমরা কতখািন ��ত? িবেশষ 
কের, ঢাকার বাইেরর �ুলগুেলার েক্ষে� এই ��িতর িবষয়িট বড়ভােব সামেন এেসেছ।  
সক্ষমতা িনেয়ও �� রেয়েছ।

এসব িবষয়েক সামেন িনেয়ই এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্, বাংলােদশ এবং 
এডুেকশন ওয়াচ ও গণসাক্ষরতা অিভযান-এর সহ-আেয়াজেন ২৩ েফ�য়াির ২০২১ তািরেখ 
আেয়াজন কের “অবেশেষ �ুল খুলেছ: আমরা কতখািন ��ত” িশেরানােম একিট ভাচুর্য়াল 
সংলাপ।  অনু�ােনর শুরুেত নাগিরক �য্াটফমর্-র আ�ায়ক এবং স�ালক ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ 
বেলন, �য্াটফেমর্র উে�শয্ হেলা েদেশর তৃণমূেলর িবিভ� সংগঠনেক এক জায়গায় িনেয় আসা 
এবং তােদর ব�বয্ জাতীয় পযর্ােয় তুেল ধরা। এরই ধারাবািহকতায় আজ এমন একিট িবষেয় 
আেলাচনা উৎথাপন করা হেয়েছ যার সােথ ছা�-ছা�ী, িশক্ষকবৃ�, অিভভাবক ও সমােজর 
অনয্েদর বয্াপক আ�হ রেয়েছ। িশক্ষক, িশক্ষক েনতৃবৃ�, েবসরকাির উ�য়ন �িত�ান, 
অ�ািত�ািনক িশক্ষায় যারা ভূিমকা পালন করেছন এবং ছা�-ছা�ী ও অিভভাবকসহ অেনেকই 
আজেকর এই আেলাচনায় েযাগ িদেয়েছন।

�ুল েখালার বয্াপাের সবাই �ায় একমত

িশক্ষা�িত�ান কেব খুলেছ, েস বয্াপাের এখেনা সু�� ধারণা পাওয়া যাে� না বেল ম�বয্ 
কেরন ড. মনজুর আহমদ।  আেলাচনা চলমান আেছ এবং েসইসােথ ি�ধা��ও রেয়েছ।  
িব�িবদয্ালয় েখালার িবষেয় েঘাষণা এেসেছ।  সরকার তার ��িতর কথা জানােলও এই িবষয় 
িনেয় আেরা আেলাচনার �েয়াজন আেছ।  অনুমােনর িভিৎতেত বা আেবগতািড়ত হেয় িস�া� 
িনেল চলেব না; তথয্-উপােৎতর িভিৎতেত িনেত হেব।  িতিন এসব িবষেয় ২০২০ সােলর 

অবেশেষ �ুল খলুেছ
আমরা কতখািন ��ত?



িভিৎতক কমর্দল ৈতির করেত হেব।  িশক্ষকেদর সহায়তা করেত হেব, কীভােব ক্ষিত েপাষােনা যায়, পরীক্ষার িদেক না িগেয় িশক্ষণ কীভােব িনি�ত 
করা যায়, তার বয্ব�া করেত হেব।  কমর্শালা করার মাধয্েম েসই পিরেবশ ৈতির করেত হেব।  েসজনয্ আিথর্ক সহায়তার �েয়াজন হেব।  সরকাির 
িনেদর্শনায় বলা হেয়েছ, মাধয্িমক িবদয্ালয়গুেলা িনেজরা তহিবল েজাগাড় করেব।  �াথিমেকর েক্ষে� বলা হেয়েছ, তােদর িকছু তহিবল েদওয়া হেব 
এবং তা েথেক এসব কাযর্�ম পিরচালনা করেত হেব।  িক� েসটা যেথ� নয়।  িশক্ষা বােজট িছল ৬৬ হাজার েকািট টাকা, এর অ�ত ১০ শতাংশ 
িশক্ষা পুনরু�ার কাযর্�েম বয্বহার করা দরকার।

অিভভাবকেদর আশ�া আেছ: নাগিরক �য্াটফেমর্র জিরেপর ফলাফল 

�ুল খুেল েদওয়ার বয্াপাের নাগিরক �য্াটফমর্-র উেদয্ােগ একিট অনলাইন জিরপ পিরচালনা করা হেয়িছল।  এই জিরেপর ফলাফল উপ�াপন 
কেরন িসিপিড-র যু� পিরচালক অ� ভ�াচাযর্।  েমাট ১ হাজার ৯৬০ জেনর ওপর অনলাইেন জিরপিট পিরচালনা করা হয়।  এর মেধয্ অিভভাবক 
িছেলন ৫৭৬ জন এবং িশক্ষক িছেলন ৩৭০ জন।  বািকরা অনয্ানয্ ে�িণ-েপশার।  গত ১৭ েথেক ২২ েফ�য়াির ২০২১ সমেয় এই অনলাইন জিরপ 
পিরচালনা করা হয়। 

জিরেপ েদখা েগেছ, �ায় ৫৫ ভাগ (৫৪.৭ শতাংশ) অিভভাবক স�ানেক �ুেল পাঠােত এখেনা িনরাপদ েবাধ করেছন না।  �ায় অেধর্ক অিভভাবক 
মেন কেরন, তােদর স�ােনরা সরকােরর জাির করা �ুল �া�য্ িনেদর্িশকা েমেন চলেত সক্ষম নয়।  তেব স�ানেক পাঠােত িনেজরা িনরাপদ েবাধ 
না করেলও �ুল খুেল েদওয়ার পেক্ষই েবিশর ভাগ উৎতরদাতা মতামত িদেয়েছন।  অিভভাবক ও িশক্ষক বােদ অনয্ানয্ ে�িণ-েপশার ৬০.৫ শতাংশ 
উৎতরদাতা �ুল খুেল েদওয়ার পেক্ষ। আর ৫২ শতাংশ মানুষ �ুল খুেল েদওয়ার পর সং�মণ বৃি�র আশ�া কেরেছন।

জিরেপর মাধয্েম অিভভাবকেদর কােছ জানেত চাওয়া হেয়িছল, �ুল খুেল েদওয়ার েক্ষে� সরকার �ণীত �া�য্ িনেদর্িশকা স�েকর্ তারা অবগত 
িক না।  জিরেপ অংশ েনওয়া �ায় ৮৭ শতাংশ অিভভাবক বেলেছন, তারা এই �া�য্ িনেদর্িশকা স�েকর্ অবগত।  �া�য্ িনেদর্িশকা েমেন চলেত 
িবদয্ালেয়র অিতির� বয্য় হেব তা েমটােনার জনয্ ৬৭ শতাংশ অিভভাবক বাড়িত িফ িদেত আ�হী নন।

৬৮ শতাংশ িশক্ষক �ুেল েযেত িনরাপদ েবাধ করেছন বেল মত িদেয়েছন।  সমসংখয্ক িশক্ষক মেন কেরন, তােদর �ুেলর �া�য্ িনেদর্িশকা িনি�ত 
করার সামথর্য্ রেয়েছ।  �ায় ৬৯ শতাংশ িশক্ষক অিতির� বয্য়ভার বহেন সরকাির অনুদােনর ওপর িনভর্র করার কথা বেলেছন।  ২৫.৩ শতাংশ 
িশক্ষক বেলেছন, �ুেলর িনজ� অথর্ায়েন এই বয্য়ভার েমটােনা উিচত।  ৪.৮ শতাংশ অংশ�হণকারী �ানীয় জনগেণর অনুদােনর কথা বেলেছন। মা� 
১.১ শতাংশ অিতির� িফ িনধর্ারেণর কথা বেলেছন।  আর অিভভাবক ও িশক্ষক বােদ জিরেপ অংশ েনওয়া অনয্ানয্ ে�িণ-েপশার ৬০.৫ শতাংশ 
উৎতরদাতা �ুল েখলার পেক্ষ মত িদেয়েছন।  ৫৬.৪ শতাংশ উৎতরদাতা সরকােরর �া�য্ িনেদর্িশকা বা�বায়নেযাগয্ বেল মেন কেরন।

এই পযর্ােয় ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, জিরেপ েয িবষয়িট গুরু�পূণর্ েসিট হে� �ুল েখালার বয্াপাের কারও ি�মত েনই।  তেব দুিট জায়গায় শ�া 
আেছ।  একিট হে� িনরাপৎতার েক্ষে�, অথর্াৎ সং�মণ আবার েবেড় যাওয়ার আশ�া, অনয্িট হে� সরকােরর পক্ষ েথেক েয িনয়ম-নীিতর কথা বলা 
হে� তা বা�বায়েনর সক্ষমতার িবষেয় সে�হ আেছ।  এখােন আিথর্ক সংকেটর িবষয়িটও এেসেছ।

সরকােরর অব�ান

অধয্াপক েনহাল আহেমদ বেলন, বতর্মান পিরি�িতেত �ুল-কেলজ খুলেছ িক না, এই িবষেয় সবার মেনই েকৗতূহল।  অেনক অিভভাবক এখনই 
স�ানেক �ুেল পাঠােত চাে�ন না।  আবার িবপুলসংখয্ক অিভভাবক চাে�ন �ুল খুেল েদওয়া েহাক, তােদর স�ানরা �ুেল যাক।  তেব মাননীয় 
�ধানম�ী সহ সরকােরর সংি�� সবার মতামত হে�, আমােদর স�ানেদর আেগ সুরক্ষা িদেত হেব, �া�য্ ঝুঁিকর মেধয্ েযন তারা না পেড় েসিট 
িনি�ত করেত হেব।  েছাট েছাট বা�ারা যখন দীঘর্িদন পের �ুেল িগেয় ব�ুেদর েদখেব, তখন তারা এেক অপরেক জিড়েয় ধরেব, এটাই 
�াভািবক।  আর এই �া�য্ঝুঁিকর কথা মাথায় েরেখই সরকারেক �ুল েখালার বয্াপাের খুব সেচতনভােব ভাবেত হে�। এই েক্ষে� �া�য্ সুরক্ষা 
িবষয়ক জাতীয় পরামশর্ক কিমিটর সুপািরশ না পাওয়া পযর্� �ুল েখালার িস�া� েনওয়া কিঠন হেব, যিদও �ুল েখালার বয্াপাের সব ধরেনর 
��িত েনওয়া হে�। এই মুহূেতর্ সরকােরর িবেবচনায় �া�য্ সুরক্ষার িবষয়িট েবিশ গুরু� পাে�।

মাধয্িমক িশক্ষা েবােডর্র পক্ষ েথেক ৪ েফ�য়াির �ানীয় বা ইউিনয়ন পযর্ােয় �ুল েখালার �েয়াজনীয় বয্ব�া িনেত িনেদর্শনা েদওয়া হেয়েছ। �ায় 
এক বছর �ুল ব� িছল। ময়লা-আবজর্না জেম েগেছ। তাই েসগুেলা আবার বয্বহার উপেযাগী করার জনয্ সেবর্া� গুরু� েদওয়া হেয়েছ। এই বয্াপাের 
মহাপিরচালক িজেরা টলােরে�র কথা বেলেছন বেল জানান েনহাল আহেমদ। অথর্াৎ, �িতিট িশক্ষা�িত�ােনর �ধান িশক্ষকসহ অনয্ িশক্ষেকরা িমেল 
িশক্ষা�িত�ানগুেলােক পুেরাপুির �া�য্ সুরক্ষার আওতায় আনেবন। জানা েগেছ, েবিশর ভাগ িশক্ষা�িত�ান িবষয়িট গুরু� সহকাের িবেবচনা কের 
��িত িনে�। অবকাঠােমার িদক েথেক অিধকাংশ িশক্ষা�িত�ানই এখন ৈতির। েসিদক েথেক ��সংখয্ক িশক্ষাথর্ী িনেয় েযেকােনা সময় 
িশক্ষা�িত�ান চালু করা স�ব। িতিন আরও বেলন, দীঘর্িদন �ুল-কেলজ ব� থাকায় িশশুেদর িশক্ষার যতখািন ক্ষিত হেয়েছ, তার েচেয়ও েবিশ ক্ষিত 
হেয়েছ তােদর মানিসক �াে�য্র। তাই এই মুহূেতর্ িশশুেদর পড়ােশানার ক্ষিতর েচেয় েবিশ গুরু� েদওয়া উিচত মানিসক �া�য্ সুরক্ষায়। এই বয্াপাের 
অিভভাবকেদর আরও েবিশ সেচতন হওয়া �েয়াজন। তেব �ুল শুরু হেয় েগেল ধীের ধীের আেগর গিত িফের আসেব বেল িতিন মেন কেরন। 

মাধয্িমক িশক্ষা েবােডর্র মহা পিরচালক অধয্াপক ৈসয়দ েগালাম ফারুক বেলন, িতিন সহ অনয্ কমর্কতর্ারা এখন ঢাকার বাইেরই েবিশ সময় 
কাটাে�ন; �তয্� অ�েল িশক্ষা�িত�ানগুেলার কী অব�া, তা েবাঝার েচ�া করেছন। িবশদ িদক-িনেদর্শনা েদওয়া হেয়েছ। এটা অনুসরণ করা েবশ 
কিঠন। তেব েমৗিলক শতর্গুেলা পূরণ করার েচ�া চলেছ, েযমন-ইন�ােরড থােমর্ািমটার েজাগাড় করা, বসার জায়গা িনধর্ারণ করা, হাত েধায়ার 
জায়গা নতুন কের িনমর্াণ করা ইতয্ািদ। এমনিক অেনক �ুেল �াথিমক িচিকৎসার বয্ব�াসহ আইেসােলশন েস�ারও করা হেয়েছ। তেব �তয্� 
অ�েলর �ুলগুেলা আিথর্ক সমসয্ার কারেণ এসব বয্ব�া কের উঠেত পারেব িক না, তা িনেয় সংশয় আেছ। এই বয্াপাের িনেদর্শনা হে�, সমসয্া 
থাকেল সরকারেক জানােত হেব, সরকার তা িনরসেনর েচ�া করেব। সরকার এটা শতভাগ িনি�ত করার েচ�া করেব। অেনক এনিজও আ�াস 
িদেয়েছ, এসব সমসয্ার েক্ষে� তারাও এিগেয় আসেত পাের। িতিন বেলন, সবেচেয় বড় কথা হেলা, সরকার �া�য্ সুরক্ষা িনি�ত করেত চায়। এই 
জনয্ সমােজর সব �েরর মানুেষর সমথর্ন লাগেব। সরকােরর কাযর্�ম স�েকর্ িতিন আরও বেলন, গত এক মােস এক লাখ িশক্ষকেক পুি� িবষয়ক 
�িশক্ষণ েদওয়া হেয়েছ। অেনেকর শ�া, িশক্ষাথর্ীরা মানিসক সংকেটর স�ুখীন হেত পাের। এই লেক্ষয্ দুই মাস আেগই মানিসক �া�য্ িবষয়ক 
মিডউল ৈতির করা হেয়েছ। এই মিডউেলর লক্ষয্ হে�, িবদয্ালয় েখালার পর িশক্ষাথর্ীর মেধয্ মানিসক সমসয্া েদখা েগেল িশক্ষক েযন �াথিমকভােব 
পরামশর্ িদেত পােরন। সমসয্া বড় আকার ধারণ করেল িশক্ষেকরা েরফার করেবন। এছাড়া িশক্ষাথর্ীেদর েরাগ �িতেরাধ ক্ষমতা বৃি�েত �ুেল �ুেল 
আয়রন ফিলক অয্ািসড েপৗঁেছ েদওয়া হেয়েছ। মূলত েমেয়েদর লক্ষয্ কের এটা করা হেয়েছ। ওজন মাপার য� েদওয়া হেয়েছ। িশক্ষাথর্ীেদর বিড মাস 
ইনেড� ৈতির করার কথাও বেল হেয়েছ। 

িবদয্ালেয়র পির�ার-পির��তা �সে� �েফসর ৈসয়দ েমা. েগালাম ফারুক বেলন, আেগ িশক্ষাথর্ীরা �িত বৃহ�িতবার িবদয্ালয় পির�ার পির�� 
করত। এখন সরকার মেন করেছ, িশক্ষাথর্ীরা দেল দেল ভাগ হেয় �িতিদনই এটা করেব। এই সং�ৃিত চালু করেত চায় সরকার। 

অনু�ােনর স�ালক েদবি�য় ভ�াচাযর্ �ুেলর আয় এবং �া�য্ উপকরণ েকনার জনয্ �েয়াজনীয় অেথর্র িবষেয় দৃি� আকষর্ণ করেল ৈসয়দ েমা. 
েগালাম ফারুক বেলন, ‘টাকা পাে� না, এই রকম অিভেযাগ আমরা এখেনা পাইিন। তেব আমার জানার বাইেরও অেনক িকছু থাকেত পাের। েস 
েক্ষে� িনেদর্শনা হেলা, জানােনা মা� েযন টাকা েদওয়া হয়।’ িশগিগরই সরকার একিট কিমিট গঠন কের েদেব-িশক্ষক, জন�িতিনিধ, সরকাির 
কমর্কতর্া, এনিজও সবাই েসখােন থাকেব। সবাইেক িনেয়ই কাজটা করেত হেব।

ৈসয়দ েগালাম ফারুেকর কথার ইিতবাচকতা তুেল ধের েদবি�য় ভ�াচাযর্ সবাইেক িনেয় কাজ করার েক্ষে� সমি�ত পিরক�না �ণয়েনর ওপর 
েজার েদন। 

সেচ� িশ�ক সমাজ

বাংলােদশ সরকাির মাধয্িমক িবদয্ালয় িশক্ষক সিমিতর সভাপিত আবু সাইদ ভূঁইয়া বেলন, িশক্ষাথর্ী-অিভভাবকসহ পুেরা জািত এখন �ুল েখালার 
অেপক্ষায় আেছ।  এমন পিরি�িতেত এই আেলাচনা অনু�ান আেয়াজেনর �শংসা কেরন িতিন।  িকছুিদন আেগ মাধয্িমক ও উ�মাধয্িমক িশক্ষা েবাডর্ 
(মাউিশ)-এর উেদয্ােগ এক মতিবিনময় সভার কথা উে�খ কের িতিন বেলন, েসখােন সব িশক্ষক িবদয্ালয় েখালার পেক্ষ কথা বেলেছন।  তারা 
�া�য্িবিধ েমেনই সব করেত চান।  সরকাির মাধয্িমক িবদয্ালেয় �া�য্ তহিবল আেছ জািনেয় িতিন বেলন, এই তহিবেল এত িদন ধের েয পিরমাণ 
অথর্ সি�ত হেয়েছ, �া�য্িবিধ েমেন চলার জনয্ েসটাই যেথ�।  িবদয্ালয়গুেলা সামানয্ পিরমাণ িফ িনধর্ারণ করেল বা তার বদেল সরকার অনুদান 
িদেলই সমসয্া িমেট যােব বেল িতিন মেন কেরন।  তেব তার মত হে�, �া�য্ িবধানসমূেহর মানয্তা িনি�ত করার েক্ষে� িকছু েকৗশল িনধর্ারণ 
করেত হেব।  উদাহরণ িহেসেব িতিন বেলন, ে�িণর িশক্ষাথর্ী সংখয্া ৬০ জন হেল ৩০ জেন দুই ভাগ কের �াস েনওয়া যায়।  আবার এক ে�িণ েথেক 
আেরক ে�িণর মােঝ িশক্ষাথর্ীরা নানাভােব আন� উ�াস কের-পর�রেক জিড়েয় ধের।  এটা েথেক তােদর িবরত রাখা যায় না।  েস জনয্ তােদর 
��াব, ে�িণকক্ষ েথেক এক িশক্ষক যাওয়ার আেগই আেরক িশক্ষক চেল আসেবন, তা না হেল িশক্ষাথর্ীরা ঝুঁিকর মুেখ পড়েত পাের।

সুনামগে�র �য্াক �ুেলর িশক্ষক তাকিমনা খাতুন িবদয্ালয় েখালার ��িত স�েকর্ বেলন, িবদয্ালয় পির�ার করা হেয়েছ।  পাশাপািশ ে�িণকক্ষ 
পির�ার করার েক্ষে� িবেশষ গুরু� েনওয়া হেয়েছ এবং িতিন জানান সরকাির িবদয্ালয়গুেলােতও একই ধরেণর বয্ব�া েনওয়া হেয়েছ। 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ িশক্ষাথর্ীেদর ঝের পড়া, �ুল ব� থাকার কারেণ বালয্ িববাহ অথবা �ুল ব� থাকায় মা�াসায় চেল যাওয়ার িবষেয় �ে�র 
অবতারণা করেল রাজশাহী েথেক �ুেলর িশক্ষক িসনারা খাতুন এই �সে� বেলন, তার �ুল েথেক একজন িশক্ষাথর্ী মা�াসায় চেল েগেলও 
পরবতর্ীেত েযাগােযাগ করেল েস আবার �ুেল েফরত এেসেছ। 

�ুল িশক্ষক আবুল কােশম বেলন, �া�য্িবিধ স�েকর্ তারা অবগত।  এখন কীভােব িশক্ষাথর্ীেদর তা েমেন চলেত উ�ু� করা যায়, েসই িবষেয় েচ�া 
চলেছ।  এই লেক্ষয্ েমেস�ার ও েহায়াটসঅয্াপ �েপ িনয়িমত বাতর্া আদান-�দান চলেছ।  িবদয্ালয় েখালার ��িত িহেসেব �াথিমক িবদয্ালেয়র 
িশক্ষেকরা েরা�ার কের িবদয্ালেয় যাে�ন।  পির�ার-পির��তা কাযর্�ম পিরচালনা করেছন।  িশক্ষেকরা িটকা েনওয়া শুরু কেরেছন।  িতিন িনেজ 
িটকা িনেয়েছন জািনেয় আরও বেলন, সবাইেক িটকা �হেণ উৎসািহত করা হে�।  িসরাজগ� েথেক িশক্ষক চ�া রািন সাহা বেলন, ‘আমােদর 
১,৬০০ ছা�ছা�ী আেছ।  তােদর কীভােব বিসেয় �াস করােবা, েসটাই বুঝেত পারিছ না।  েসজনয্ অবশয্ই এনিজওেদর সহেযািগতা িনেত হেব।’

প�গড় েথেক িশক্ষক সািবনা ইয়াসিমন বেলন, ‘আমােদর গভিনর্ং বিডর সদসয্ এবং অিভভাবক সবাই �ুল খুেল েদওয়ার পেক্ষ। আমরা সরকােরর 
িনেদর্শমেতা �া�য্িবিধও িনি�ত করার েচ�া কের যাি�। এত িদন অনলাইেন �াস হেয়েছ এবং েমাবাইল েফােনর মাধয্েম সব িশক্ষাথর্ী অংশ�হণ 
করেত েপেরেছ।

িশ�াথর্ী ও অিভভাবেকরা �ুল েখালার পে�

ময়মনিসংহ েথেক ি�তীয় ে�িণর ছা�ী িসয়ি� আকতার বেল, ‘আিম মুেখ মা� লািগেয়ই �ুেল েযেত চাই’।  জামালপুর েথেক ফােতমা েবগম নােমর 
একজন অিভভাবক বেলন, ‘আিম েছেলেক �ুেল পাঠােত চাই।  বাসায় ভােলাভােব পড়ােশানা হে� না।  �ুল েথেক সব ��িত েনওয়া হেয়েছ শুেন 
িনরাপদেবাধ করিছ।  এ ছাড়া কেরানা আসার পর েথেক বাসায় ওেদর আরও েবিশ পির�ার-পির�� হেয় থাকার অভয্াস কিরেয়িছ।  তারা িটকা 
িনেত চান বেল িতিন জানান।  রাজধানীর িমরপুর েথেক সাইদা ইয়াসিমন নােমর একজন িশক্ষক �ুল েখালার বয্াপাের তার ইিতবাচক মতামেতর 
কথা জানান এবং বেলন, �ুল েথেক যিদ সব ধরেনর �া�য্িবিধ েমেন �াস চালু করা হয়, তাহেল স�ানেক �ুেল পাঠােত িনরাপদেবাধ করেবন। 

বাংলােদশ সরকাির �াথিমক িবদয্ালয় �ধান িশক্ষক সিমিত-এর েসে�টাির েজনােরল েমাঃ সাখাওয়াত েহােসন বেলন, সরকার �দৎত সব ধরেনর 
িনেদর্শনা পালন করা হে�।  ে�িণকক্ষ পির�ার করা, থামর্াল �য্ানার েকনা, পযর্া� পিরমান সয্ািনটাইজার ও মা� েকনা-এই কাজগুেলা হেয়েছ। 
এখন সমসয্া হে� সামািজক দূর� বজায় েরেখ ছা�েদর পাঠ েদওয়া।  তােদর ে�িণকক্ষ আেছ পাঁচিট-প�ম ে�িণর িশক্ষাথর্ী আেছ ৮৫ জন।  এ 
অব�ায় শুধু ৮৫ জনেক ৫িট ে�িণকেক্ষ যতটুকু সামািজক দূর� বজায় েরেখ বসােনা যায়।  ফেল অনয্ ে�িণর �াস েনওয়া স�ব হেব না।  িতিন 
আরও বেলন, কেরানার সমেয় সাধারণ �ুল ব� থাকেলও কওিম মা�াসাগুেলা চালু আেছ।  �ুেলর অেনক ছা� েসখােন চেল েগেছ।  তাই এখন �ুল 
েখালা হেলও অেনক ছা� ঝের যােব এমন আশ�া আেছ।  এ ছাড়া েকিজ �ুলগুেলা খুেল েদওয়া হেয়েছ অেনক আেগই।  িকছু িশক্ষাথর্ী েসখােনও 
চেল েগেছ।  ফেল আমােদর �ুল চালু করার েক্ষে� অিভভাবকেদর েবশ চাপ রেয়েছ, যিদও সরকােরর িনেদর্শনার বাইের িকছু করা উিচৎ হেব না।

হিবগ� েথেক অিভভাবক ঝমুা ভ�াচােযর্র স�ান অ�ম ে�িণেত পড়েছ এবং িতিন মা�, হয্া� সয্ািনটাইজারসহ সব ধরেনর �া�য্িবিধ েমেনই 
স�ানেক িবদয্ালেয় পাঠােত চান।  হিবগে�র �লু কিমিটর সভাপিত ইকবাল েহােসন বেলন, ে�িণকক্ষ ও আিঙনা পির�ার করা হেয়েছ।  কিমিট 
িশক্ষাথর্ীেদর মা� েদেব।  পাশাপািশ মা� বয্বহাের উ��ু করা হেব।  এ ছাড়া �িত েবে� িতনজন ছা� বসেব, এই বয্ব�ায় ে�িণকেক্ষ পাঠদান করা 
হেব।  িকেশারগে�র ৯ম ে�িণর ছা� তাহিমদুল ইসলাম বেলন, এক বছের অেনক ক্ষিত হেয়েছ।  িবদয্ালয় েখালার পর তাহিমদুল সতকর্ থাকেব 
বেল জানান।  ৯ম ে�িণর সরুাইয়া আ�ার বেলন, িবদয্ালয় েখালার পর কী করেত হেব েস িবষেয় িতিন জােনন।  নওগারঁ ১০ম ে�িণর ছা�ী রুিম 
রাণী লাকড়া বেল, �া�য্িবধান েমেন এখন িবদয্ালয় খেুল েদওয়া দরকার।  ব� থাকার কারেণ শারীিরক ও মানিসক ক্ষিত হেয়েছ।  গাইবা�া েথেক 
নবম ে�িণর িশক্ষাথর্ী মনীষা রানী বেলন, “আিম গাইবা�ার �তয্� অ�েলর এক িবদয্ালেয়র ছা�ী।  েসখােন �লু পির�ার-পির�� রাখার উেদয্াগ 
েনই।  িডিজটাল প�িতেত �াস হেলও আিম েসখােন য�ু হেত পািরিন”।  কিুড়�াম েজলার রতনপরু উ� িবদয্ালেয়র ১০ম ে�িণর এক িশক্ষাথর্ী বেল, 
“গত এক বছর আমরা বয্ি�গতভােব পির�ার-পির�� থাকা, মা� পরা, সয্ািনটাইেজশন করা এসব কােজ অভয্� হেয় েগিছ।  এখন �লু েখালাটা 
খবু জরুির।  েকননা অনলাইেন ৯৫ শতাংশ িশক্ষাথর্ীই অংশ�হণ করেত পারেছ না।  আমােদর মেতা �তয্� অ�েলর দির� িশক্ষাথর্ীরা িটউটেরর 
কােছও পড়েত পারেছ না।  তাই �েুলর পড়াটা আমােদর খবু দরকার”।  হিবগে�র ১০ম ে�িণর ছা�ী নপূরু দাস বেলন, এক বছের অেনক ক্ষিত 
হেয়েছ।  তাই িবদয্ালয় খেুল েদওয়ার িবক� েনই।  এসএসিসর েয সংেশািধত িসেলবাস েদওয়া হেয়েছ, �াস শুরু না হেল তা েশষ হওয়া স�ব 
নয়।  নওগা ঁেথেক নবম ে�িণর িশক্ষাথর্ী স�য় বেল, িশক্ষা�িত�ানগুেলা খেুল িদেল খবু ভােলা হয়। তা না হেল অেনেকর বালয্িববাহ হেয় যাে�। 

িবেশষজ্ঞেদর মতামত

ইেকােনািমক িরসাচর্ �েপর িনবর্াহী পিরচালক ড. সা�াদ জিহর বেলন, ইেকােনািমক িরসাচর্ �েপর পক্ষ েথেক কেয়কিট �ুল পিরদশর্ন করার 
সুেযাগ হেয়েছ। েসই আেলােকই িতিন নীিত-িনধর্ারক ও গেবষকেদর উে�েশ বেলন, কেরানাকালীন �ুিলংেয়র ধরন বদেল েগেছ-অনলাইনিভিৎতক 
হেয়েছ।  অথর্াৎ �ুল এেকবাের ব� িছল, তা বলা যােব না।  ি�তীয়ত, �ুল েখালার বয্াপাের হয্াঁ বা না শুধু সংখয্াগত িদক েথেক না েদেখ আমরা 
যিদ েদখতাম, কারা হয্াঁ বলেছ আর কারা না বলেছ, তাহেল ভােলা হেতা।  েসটার সে� আবার িসেকােয়ি�ং দরকার।  সরকােরর দািয়�শীল 
কমর্কতর্ারা হয়েতা িস�া�হীনতায় ভুগেছন।  িতিন বেলন, সবখােনই িকছু ঝুঁিক থাকেব।  েবাডর্ কমর্কতর্ােদর উে�েশ িতিন বেলন, �ানীয় ও জাতীয় 
পযর্ােয় বুেঝশুেন ঝুঁিক িনেত হেব।  সা�াদ জিহর বেলন, গেবষণার িদক েথেক আমরা হয়েতা সাহাযয্ করেত পারব।  েকান জায়গায় �ুল েখালার 
পেক্ষ মত েবিশ, তা বুঝেত িবষয়িট আেরকটু খিতেয় েদখা উিচত।  মাউিশর ওপর িনভর্রশীলতা গেড় উেঠেছ, িক� �ানীয় পযর্ােয় িস�া� েনওয়ার 
সং�ৃিত থাকেত হেব।  শুধু তা-ই নয়, তােক শি�শালী করার িবষয়িটও েভেব েদখা দরকার।  েকন েযন মেন হয়, িশক্ষার বয্াপাের সবিকছু 
উ�মহেলর িস�াে�র ওপর িনভর্রশীল।  এটা িশক্ষার জনয্ খুব িবপ�নক।  এটা আমােদর সবারই অনুধাবন করা উিচত।  এসিডিজ িনেয় যারা কাজ 
করেছন তােদর উে�েশয্ িতিন বেলন, এই িবষয়টা িনেয় আরও গুরু� সহকাের ভাবা দরকার।  এর মাধয্েম িশক্ষার মূেল আঘাত েদওয়া হে�।  
মি�� চচর্ার েক্ষে� জািত পরিনভর্র হেয় পড়েছ।  িতিন আরও বেলন, “েবশ কেয়কিট মফ�ল শহেরর �ুেল আমরা িগেয়িছ।  েসখােন েদেখিছ, 
কাগেজ-কলেম শতভাগ সেচতনতা আেছ।  তেব বা�ব �েয়াগ অস�ব।  েলাকজন সহজভােব িনেত পারেল িকছু ঝুঁিক েনওয়া যায়”।  েহলথ 
অয্াডভাইিজং কিমিটর টামর্স অব েরফােরে� িশক্ষা িবষয়ক িস�া� েনওয়ার এখিতয়ার েনই।  দরকার হে� সরাসির িস�া� েনওয়া, েযখােন 

পিরি�িতেক আমরা যিদ একিট সুেযাগ িহসােব েদিখ ও মধয্েময়ািদ সং�ার কাযর্�মগুিল �হণ কির তেব আমরা িশক্ষাবয্ব�ায় অেনক ইিতবাচক 
পিরবতর্ন আনেত পারেবা।  বাংলােদেশর আগামী িদেনর অথর্নীিত, সমাজ ও রাজনীিতর মূল চািলকাশি� হেলা গুণমানস�� িশক্ষা।  এই বয্াপাের 
কােরারই ি�মত েনই এবং আেলাচনায় এটা সু��ভােব �িতফিলত হেয়েছ।  আগামী িদেনও এই আেলাচনা অবয্াহত রাখেত হেব। পিরেশেষ 
�য্াটফেমর্র পক্ষ েথেক সবার �িত কৃত�তা এবং ধনয্বাদ জািনেয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ অনু�ান েশষ কেরন। 
                                

নেভ�েরর েশষ নাগাদ েথেক িডেস�েরর �থম ভাগ পযর্� পিরচািলত একিট জিরেপর ফলাফল তুেল ধেরন।  েসখােন েদখা েগেছ, িশক্ষাথর্ী ও 
অিভভাবকেদর �ায় ৮০ শতাংশ চাে�ন, এখনই িশক্ষা�িত�ান খুেল েদওয়া েহাক।  িক� �ানীয় পযর্ােয়র িশক্ষক ও িশক্ষা কমর্কতর্ােদর মেধয্ িকছুটা 
েদাদুলয্মানতা রেয়েছ।  তারা আেরকটু েদেখশুেন িস�া� �হেণর পেক্ষ; তেব সাধারনভােব বলেত েগেল সংি�� সকল পক্ষই িশক্ষা�িত�ান খুেল 
েদওয়ােক সমথর্ন করেছন।  তেব তারা এই বয্াপাের িনরাপৎতা ও সুরক্ষা িনি�ত করার ওপর েজার েদন।  খুেল েদওয়ার পর আবার েযন ব� করার 
পিরি�িত না হয়, তাও েদখেত হেব।  তেব েকািভড অিতমািরর আেগর অব�ায় িফের েগেলই চলেব না, েয ক্ষিত হেয়েছ তা েপাষােত হেব, এটাই 
মূল কথা। 

ধােপ ধােপ েখালা

ড. মনজুর আহমদ স�িত এডুেকশন ওয়ােচর একিট জিরেপর কথা উে�খ কের বেলন, একবাের সব িশক্ষা�িত�ান না খুেল ধােপ ধােপ খুেল 
েদওয়া উিচৎ।  এসব �িত�ানসমূেহর েভৗেগািলক অব�ােনর ে�িক্ষেত তা করা যায় বেল িতিন ম�বয্ কেরন।  িতিন বেলন, বড় বড় শহেরর বাইের 
েকািভড-১৯ এর �াদুভর্াব েতমন লক্ষয্ করা যাে� না।  েসখােন আেগ শুরু করা েযেত পাের।  ঢাকা মহানগের �েকাপ অেনক েবিশ, তাই েসখােন 
আেরকটু পের শুরু করা েযেত পাের।  আেরকিট উপায় হেত পাের, িশক্ষার �র েভেদ খুেল েদওয়া; েযমন, মাধয্িমেকর েক্ষে� ১০ম ে�িণ িদেয় শুরু 
হেত পাের, আর �াথিমক পযর্ােয় ৪থর্ ও ৫ম ে�িণ িদেয় শুরু হেত পাের।  তাহেল সামািজক দূর� বজায় রাখাও স�ব হেব।  সরকােরর কােছ 
এডুেকশন ওয়ােচর পরামশর্ িছল, েফ�য়াির মাস েথেক এই �ি�য়া শুরু েহাক।

মাধয্িমক ও উ� মাধয্িমক েবােডর্র েচয়ারময্ান অধয্াপক েনহাল আহেমদ এই �সে� বেলন, �ুল খুলেলও সব একসে� েখালা হেব না।  েযমন, 
শুরুেত এসএসিস ও এইচএসিস পরীক্ষাথর্ীেদর িনেয় �াস শুরু করা হেত পাের।  ইতমেধয্ তােদর িসেলবাস িকছুটা কিমেয় েদওয়া হেয়েছ।  আগামী 
িতন েথেক চার মােসর মেধয্ েসই সংিক্ষ� িসেলবাস েশষ করার পিরক�না রেয়েছ।  �া�য্ সুরক্ষার সব ধরেনর িবষয় মাথায় েরেখই কাজিট করা 
হেব।  মাধয্িমক পযর্ােয়র অনয্ানয্ ে�িণ েখালার বয্াপাের সবর্েশষ পিরি�িত িবেবচনা করা হেব, েকননা �ুল খুেল েদওয়ার বয্াপাের এখন েয 
অিভভাবেকরা মত িদে�ন, দু-একজন আ�া� হেল তারাই আবার হয়েতা অিভেযাগ কের বেলেবন, েকেনা �ুল েখালা হেলা? তখন সব দায় 
সরকােরর ওপেরই পড়েব। তাই এই বয্াপাের সরকারেক খুব েভেবিচে� িস�া� িনেত হে� বেল িতিন জানান।

িসেলবাস কাটছাঁট

িসেলবাস সংিক্ষ� করার িবষেয় অেনেকর মতামেতর সে� ি�মত েপাষণ কের িশক্ষক েনতা আবু সাঈদ ভূঁইয়া বেলন, এটা উিচত হেব না।  িসেলবাস 
�ণয়েন ধারাবািহকতা রক্ষা করা হয়, ফেল এক ে�িণর িসেলবাস েশষ না করেল পরবতর্ী ে�িণেত িশক্ষাথর্ীেদর পেক্ষ মািনেয় েনওয়া কিঠন।  িতিন 
বেলন, একিট ে�িণর িসেলবাস েশষ করেত সাধারণত এক বছর সময় লােগ না; ছয় েথেক সাত মােসর মেধয্ই তা করা স�ব।  ফেল, এখন �ুল 
খুেল েগেল পূণর্া� িসেলবাসই েশষ করা যােব।  অনয্ সবার িসেলবাস সংিক্ষ� না কের শুধু এবার যারা এসএসিস পরীক্ষা িদে� তােদর িসেলবাস 
সংিক্ষ� করা যায় বেল িতিন মত েদন।  েদেশর অেনক িবদয্ালেয় িশক্ষাথর্ী সংখয্া তুলনামূলকভােব কম, ফেল এই মুহূেতর্ খুেল েদওয়া হেলও 
েসখােন �াস িনেত সমসয্া হেব না বেল মেন কেরন আবু সাঈদ ভূঁইয়া।  সহমত েপাষণ কের িসেলবাস সংেকাচন করার �েয়াজন েনই বেল মত 
�কাশ কেরন আেরক িশক্ষক েনতা েমাঃ আবুল কােশম।  িতিনও িসেলবােসর ধারাবািহকতার কথা উে�খ কের বেলন, েযাগ-িবেয়াগ না জানেল 
িশক্ষাথর্ী ভাগ করেত পারেব না।  অেটা পাস কের যারা ওপেরর ে�িণেত উঠল, তােদর আেগর ে�িণর অেনক না পড়া িবষয় েবাঝােত হেব এবং এই 
কারেণ েয ক্ষিত হেয়েছ তা পূরণ করেত কেয়ক বছেরর দীঘর্েময়ািদ পিরক�না থাকা �েয়াজন বেল িতিন মেন কেরন।

িসেলবাস সংিক্ষ� করার িবষেয় রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, নবম-দশম ে�িণর জীবিব�ােন িশক্ষাথর্ীরা এে�া�িপ কী েসটা িশখেব, িক� এটা 
কীভােব �েয়াগ করেত হয়, েসটা েতা দরকার েনই। �াথিমক ও মাধয্িমক পযর্ােয়র পাঠয্পু�েক এমন অেনক িবষয় যু� আেছ যা িশক্ষাথর্ীেদর 
�েয়াজন েনই। বয়স অনুযায়ী িশক্ষেণ গুরু� িদেত হেব। দশ বছেরর িশক্ষাথর্ীর জনয্ কী �েয়াজন, এই জায়গা েথেক িসেলবাস সংকুিচত এবং সমৃ� 
করার ��িট এেসেছ। েযেহতু আমরা কেরানার কারেণ এই সুেযাগ েপেয়িছ, েসেহতু িসেলবাস সং�ার বা কািরকুলাম সং�ােরর িবষয়িট িনেয় ভাবা 
েযেত পাের।

মধয্েময়ািদ পিরক�না

অধয্াপক েনহাল আহেমদ বেলন, এক বছের িশক্ষােক্ষে� েবশ বড় ক্ষিত হেয় েগেছ।  দূরিশক্ষণ কাযর্�ম েযভােব পিরচািলত হেয়েছ, তা যেথ� 
কাযর্কর বেল �মািণত হয় িন।  েস জনয্ মধয্েময়ােদ অ�ত দুই বছেরর পিরক�না হােত িনেত হেব।  পাঠয্�ম সংেক্ষিপত করেত হেব।  সবিকছুই 
সংেক্ষপ কের পড়ােনা হেব, এমনটাই ভাবা হে�।  িবিভ� আ�জর্ািতক গেবষণার আেলােক বলা যায়, সব িবষেয় না পড়ােলও েমৗিলক িবষয় েযমন, 
�াথিমেক বাংলা ও গিণত এবং মাধয্িমেক বাংলা, ইংেরিজ, গিণত ও িব�ান, এই চার িবষেয় েজার িদেত হেব।

�ানীয় পযর্ােয়র অংশ�হণ

ড. মনজুর আহমদ বেলন, শুধু েক�ীয় িনেদর্শনা যেথ� নয়।  �িতিট উপেজলা ও �িত�ােনর কথা মাথায় েরেখ কীভােব এই পিরক�না বা�বায়ন 
করা যায়, েসই �েচ�া থাকেত হেব।  িশক্ষা কমর্কতর্ােদর মােঝই েকবল এিট সীমাব� রাখেল চলেব না, �ানীয় জনগণেক সে� িনেয় উপেজলা 
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�েয়াজন েসখােন চালু কের েদওয়া।  মানিসক �া�য্ েথেক শুরু কের অনয্ানয্ সকল েক্ষে� শৃ�লার েয �চ� বয্তয্য় ঘেটেছ, েসটাও এই কারেণ। 
তার ধারণা হে�, িনেদর্শনার েচেয়ও জরুির হে� �িশক্ষণ।  েকননা অেনক �ুেলই এখেনা থােমর্ািমটার েকনা হয়িন।  টাকা েদওয়া হেয়েছ িক হয়িন, 
েসটাও িতিন জােনন না উে�খ কের বেলন, এেজি�গুেলা মিনটিরংেয়র ভূিমকায় েযেত পাের না।  এরা কাযর্�েমর িভিৎতেত িস�া� েনয়। 

�য্ােকর িশক্ষা কমর্সূিচর পিরচালক ড. শিফকুল ইসলাম বেলন, এক বছর ধের িশক্ষা�িত�ান েয ব� রেয়েছ তা েথেক আমরা িকছু িশক্ষা িনেত 
পাির।  িতিন বেলন, ঘুের দাঁড়ােনার সক্ষমতা আমােদর কতটুকু? েদখা যাে�, ইেবালা মহামাির আি�কায় দুই বছেরর মেধয্ আবার িফের এেসেছ।  
শিফকুল ইসলাম বেলন, একিট িশক্ষা হে� েয, আমরা এতিদন েটিলিভশেন বা অনলাইেন িশক্ষা কাযর্�ম পিরচালনা কেরিছ।  তেব অনলাইেন �াস 
িনেত িগেয় আমােদর সমসয্া হেয়েছ ই�ারেনেটর মূেলয্র কারেণ।  �য্ােকর পক্ষ েথেক কিমউিনিট েরিডওর মাধয্েম �াস েনওয়া হেয়েছ।  তেব 
�াক-�াথিমেকর িশক্ষাথর্ীেদর পেক্ষ েটিলিভশন বা অনলাইেনর িশক্ষা কাযর্�ম অনুসরণ করা স�ব নয়।  আবার �ােম েসই সুেযাগও েনই।  এই 
সমসয্া েক�ীয়ভােব েমাকািবলা করেত হেব।  ই�ারেনেটর কথাই বলা যায়, এই সংেযাগ কতটা ি�িতশীল বা িব�ৃত।  এই সমসয্া সরকারেক 
েমাকািবলা করেত হেব।  কথা হে�, এটা িক নীিতর বয্াপার, নািক �েণাদনার বয্াপার।  দুই মাস পের মহামাির আবার িব�ৃত হেল কী হেব, েসই 
পিরক�নাও থাকা দরকার।  আগামী কেয়ক মােসর মেধয্ বােজট আসেছ।  শিফকুল ইসলাম মেন কেরন, এখনই এইসব িবষেয় িচ�া করার সময় 
এেসেছ।

�শাসেনর ��িত

টা�াইেলর েজলা িশক্ষা অিফসার লায়লা খানম বেলন, �ুল েখালার জনয্ �শাসেনর ��িত আেছ।  সবাই আ�িরকতার সে� এই কােজ যু� হেত 
চান।  িশক্ষকেদর িটকা েনওয়ার তািগদ েদওয়া হে�। তারাও �া�য্িবিধ েমেন চলার বয্াপাের সেচ�।  এমনিক অনলাইন �াস তদারিকর জনয্ও 
�শাসেনর পক্ষ েথেক িবদয্ালেয় যাে�।  েসখােন িক� িশক্ষকরাও আসেছন।  �ুল েথেক অনলাইেন �াস িনে�ন।

নাগিরক সমােজর পরামশর্

েসইভ দয্ িচলে�ন বাংলােদশ-এর পিরচালক, ে�া�াম েডেভলপেম� অয্া� েকায়ািলিট, িরফাত িবন সাৎতার বেলন, সবাই েমাটামিুট এক বয্াপাের 
একমত, িবদয্ালয় েখালাটা জরুির। এক বছের েয অথর্ৈনিতক ক্ষিত হেয়েছ, তার �ভাব সরাসির িশক্ষাথর্ীেদর ওপর পেড়িন, যিদও িশক্ষার েক্ষে� 
ঘেটেছ িঠক তার উে�া। সরকার েযসব পদেক্ষপ িনেয়েছ তা িনঃসে�েহ �শংসনীয়। তেব িশক্ষাথর্ীেদর �েুল েফরােনার জনয্ �েয়াজনীয় ��িত 
েনওয়া দরকার।  অেনক িশক্ষক আশ�া করেছন, িশক্ষাথর্ীেদর অেনেকই িবদয্ালেয় িফরেব না।  সেচতনতামলূক �চারণা দরকার।  িতিন বেলন, 
বাংলােদেশ দুেযর্ােগর পর েদখা যায়, পিরবােরর ক্ষিত েমাকািবলায় িশশুেদর �লু ছািড়েয় �েম িনেয়ািজত করা হয়।  বালয্িববাহও েবেড় যায়। 
দীঘর্েময়ািদ িবপযর্েয়র েক্ষে� এই আশ�া আরও েবিশ।  েসেক্ষে� সেচতনতা বাড়ােনার িবক� েনই।  িশক্ষা কাযর্�ম স�েকর্ িতিন বেলন, কািরকলুাম 
বািড়েয় বা কিমেয় সমসয্া েমাকািবলা করা হয়েতা স�ব নয়।  েস জনয্ সমি�ত তৎপরতা দরকার।  টােগর্ট কের এই কাজটা করেত হেব।  বাংলােদেশর 
সব জায়গার পিরি�িত এক রকম নয়, তা মেন কিরেয় িদেয় িতিন বেলন, চরা�ল ও ঢাকার অব�ার মেধয্ িভ�তা রেয়েছ। িশক্ষাথর্ীেদর িবদয্ালেয় 
েফরােনার লেক্ষয্ েসইভ দয্ িচলে�ন সেচতনতামলূক কাযর্�ম শুরু কেরেছ বেল িতিন জানান।  বালয্িববাহ ও ঝের পড়া েরােধ সেচতনতা বিৃ�েত 
েজার েদওয়া হেয়েছ এই �চারণায়।  মানিসক �া�য্ িবষেয় িতিন িবেশষ েজার িদেয় বেলন, যারা অনলাইেন �াস কেরেছ, তারা েকান না েকান ভােব 
িশক্ষার আওতায় িছল।  িক� েবিশর ভাগ িশশুই েসই সেুযাগ পায়িন। 

িদনাজপুর েথেক িবদয্ালেয়র সহকারী �ধান িশক্ষক আবু এ িহয়া বেলন, অব�াপ� পিরবােরর িশক্ষাথর্ীেদর তুলনায় গিরব পিরবােরর িশক্ষাথর্ীরা 
েবিশ ক্ষিতর স�ুখীন হে�।  অনলাইেন �াস করা তােদর পেক্ষ স�ব হে� না।  ফেল অনলাইন পড়ােশানা কাযর্কর হে� না।  এই পিরে�িক্ষেত 
িশক্ষাথর্ীেদর �ত িবদয্ালেয় িফিরেয় আনা দরকার।  ওয়া�র্ িভশেনর পিরচালক টিন মাইেকল গেমজ বেলন, আজেকর আেলাচনায় একিদেক েযমন 
সরকােরর সংি�� কমর্কতর্ােদর মুেখ ��িতর আৎমিব�াস শুনেত পাি�, ছা�ছা�ীেদর মুেখ আ�েহর কথা শুনেত পাি�, আবার অিভভাবকেদর মুেখ 
উৎক�াও শুনেত পাি�।  ফেল এর সম�য়টা কীভােব হেব, েস িবষেয় ভাবা জরুির। 

ঢাকা েথেক উ�য়ন কমর্ী জনাব জাহা�ীর বেলন, সবাই �ুল খুেল েদওয়ার পেক্ষ মতামত িদেয়েছ।  তেব েসজনয্ সুিনিদর্� পিরক�না দরকার, এবং 
তা বা�বায়েনর েক্ষে� সবার সমি�ত অংশ�হণ, িবেশষ কের েবসরকাির সংগঠনগুেলার সম�য় থাকেব িক না, েস িবষেয় সংশয় আেছ।  িতিন মেন 
কেরন, �ুল েখালা এবং পিরক�না বা�বায়ন সং�া� বাতর্াগুেলা েরিডও/েটিলিভশেন স�চার করা েযেত পাের।

িসিপিড-র স�াননীয় েফেলা অধয্াপক েমা�ািফজুর রহমান একিট িব�াি�র কথা উে�খ কের বেলন, দুজন ব�া বেলেছন; িশক্ষাথর্ীরা কওিম 
মা�াসায় চেল িগেয়িছল, যিদও তােদর আবার িফিরেয় আনা েগেছ।  তার মােন িক কওিম মা�াসা েখালা িছল? এখােন কওিম মা�াসার অিভ�তার 
কথা আমরা শুনেত পারলাম না।  এই পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, একিট সময় কওিম মা�াসা খুেল েদওয়া হয়।  েমা�ািফজুর রহমান সংি�� 
বয্ি�বগর্ েযন কওিম মা�াসার িবষয়িটেক নজের রােখন েসই আ�ান জানান।  অধয্ক্ষ কাজী ফারুক আহেমদ এই আেলাচনার সূ� ধের বেলন, 
�াথিমক ও িক�ারগােটর্ন �ুেলর িশক্ষাথর্ীেদর অেনেক কওিম মা�াসায় েগেছ, পি�কার এক কলাম েথেক জানার পর িতিন এই িবষেয় েখাঁজ খবর 
েনন।  িতিন মেন কেরন, মূল সমসয্া হে� সম�য়হীনতা।  আবার সবিকছু িনেদর্শনা �দােনর মাধয্েমও হেব না। 

অধয্ক্ষ কাজী ফারুক আহেমদ বেলন, িবদয্ালয় েখালার বয্াপাের সরকার এক পা এেগাে� আবার দুই পা েপছাে�।  অনয্িদেক িবেদেশ �াথিমক 
ও মাধয্িমক িবদয্ালেয় অিভভাবকেদর েয সি�য় অংশ�হণ থােক, এখােন েসটা েনই; তােদর আরও সি�য় হওয়া দরকার।  িতিন আরও বেলন, 
িবদয্ালয় েখালার আেগ এলাকায় মাইিকং করা �েয়াজন।  �াস রুিটন পুনিবর্নয্াস করা দরকার।  আেগর কাঠােমা িদেয় এই সমসয্া েমাকািবলা করা 
যােব না।  এই পিরি�িতেত িবিভ� েদেশর অিভ�তা আমেল িনেত হেব।  িশক্ষক সংগঠনগুেলার বয্াপাের িতিন বেলন, শুধু দািব-দাওয়া আদােয়র 
মেধয্ না েথেক কীভােব িশক্ষাথর্ীেদর এই এক বছেরর মানিসক ধা�া কািটেয় ওঠায় সহেযািগতা করা যায়, েসিদেকও তােদরেক নজর িদেত হেব 
এবং এেক্ষে�ও অিভভাবকেদর আরও সি�য়ভােব যু� করেত হেব।  বালয্ িববাহ ও ঝের পড়ার কথা আেলাচনায় এেসেছ িক� িশশু �েমর কথা 
িনেয়ও আমােদর আেলাচনা করা �েয়াজন বেল িতিন মেন কেরন।  

িশক্ষািবদ রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, আজেকর অনু�ােনর বড় অজর্ন হে�, এখােন মািটর গ� এবং মােঠর সুবাস পাওয়া যাে�।  চারিট সুিনিদর্� 
সুপািরশ কেরন িতিন।  �থমত, সরকার সুিনিদর্� ��াব িদেয়েছ, সক্ষমতা আেছ, বাড়ােত হেব-এই িনেয় অেনক কথা হেয়েছ, িক� আিথর্ক সং�ান 
িনেয় কথা হয়িন।  অথর্নীিতর নানা েক্ষে� �েণাদনা েদওয়া হেলও এখন পযর্� িশক্ষােক্ষে� �েণাদনা েদওয়া হয়িন।  সামানয্ িকছু ভাতা েদওয়া হেলও 
তা পযর্া� নয়।  িশক্ষাথর্ীেদর দুপুেরর খাবােরর বয্ব�া করেত হেব।  �চারণা চালােনার পাশাপািশ �েণাদনাও েদওয়া দরকার।  �াথিমক পযর্ােয়র 
িশক্ষাথর্ীেদর দুপুেরর খাবার কমর্সূিচ একবার চালু হেয়িছল, পের েসটা থমেক েগেছ।  �াথিমক পযর্ােয়র িশক্ষাথর্ীেদর ঝের পড়া েরােধ এটা আবার 
চালু করা উিচত।  তা না হেল িফিরেয় আনার পরিদন তারা আবার ঝের পড়েত পাের, কারণ েদেশর িবশাল জনেগা�ী এখেনা খাদয্ িনরাপৎতা ও 
আয় িনরাপৎতার ঝুঁিকেত আেছ।  ি�তীয়ত, েবসরকাির উ�য়ন সং�ার বড় ভূিমকা রেয়েছ।  এই �সে� রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, তারা �ানীয় পযর্ােয় 
এই ধরেনর সংলাপ আেয়াজন করেত পাের।  �চারণা সিঠকভােব করেত হেব।  �ুল েখালার পর েজারােলাভােব মিনটিরং করেত পাের।  নাগিরক 
সমােজর আে�ালেন গণমাধয্েমর বড় ভূিমকা আেছ বেল িতিন উে�খ কেরন।  এ ছাড়া সাং�ৃিতক সংগঠনগুেলােক এই কাযর্�েমর সে� যু� করেত 
হেব, যােত সাধারণ মানুষ আরও েবিশ উ�ু� হেত পাের, সেচতন হেত পাের। েবসরকাির খাতেকও এসব কাযর্�েমর সােথ যু� করেত হেব বেল 
িতিন মেন কেরন।  তৃতীয়ত, সরকার িনরবি�� িবদুয্ৎ এবং ই�ারেনট িনি�ত করেলও ই�ারেনট েসবাদাতারা কীভােব আরও সুলেভ এই েসবা 
সাধারণ জনেগা�ীর কােছ েপৗঁেছ িদেত পাের, েসিদেক েখয়াল রাখেত হেব।  চতুথর্ত, িতিন মেন কেরন, সবকাজ সরকােরর একার পেক্ষ করা স�ব 
নয়।  �ুেল িশক্ষাথর্ীেদর িফিরেয় আনা, এটা সরকােরর একার কাজ নয়, তােদর আবার পঠনপাঠেন মেনািনেবশ করােনা, মেনাজগেত েয ক্ষিতটা 
হে� েসটা েপাষােনা, এই সবিকছুই সমি�ত উেদয্ােগর মাধয্েম বা�বায়ন করেত হেব।  সরকার, এনিজও, নাগিরক সমাজ ও েবসরকাির খাত সবাই 
িমেল সমি�তভােব কাজগুেলা করেত হেব।

সমাপনী ব�বয্

ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, �ুল েখালার বয্াপাের িশক্ষক, ছা�, অিভভাবক িনিবর্েশেষ সবাই ঐকমেতয্ এেসেছন।  তেব ি�ধা আেছ, ভয় আেছ, 
িকছুটা ঝুঁিক আেছ, েসই অেথর্ িকছু দুঃি��াও আেছ।  িতিন বেলন, ��িতর বয্াপাের একটা িম� িচ� আমােদর সামেন এেসেছ।  েবসরকাির 
�ুলগুেলােত েয েজারােলা ��িতর কথা আমরা শুেনিছ, েসটা সরকাির বা এমিপওভু� �ুলগুেলা েথেক অতটা েজারােলাভােব েশানা যায়িন।  তারা 
��িতর েঘাষণার মেধয্ই সীমাব� িছল। িডিজটাল প�িতেত েয িশক্ষা েদওয়া হেয়েছ তার সুেযাগ সবাই সমানভােব পায়িন।  ফেল িডিজটাল ৈবষময্ 
কীভােব দূর করা যােব, আগামী িদেন তা একটা বড় িবষয় হেয় উঠেব।  শহরা�েলর �ুলগুেলা যতখািন ��ত, চর, হাওর, নদীভাঙন, দুগর্ম অ�ল, 
আিদবাসী স�দায় অধুয্িষত �ুলগুেলা ততখািন ��ত নয়।  িতিন বেলন, এই সমেয় বা �ুল েখালার িকছু আেগ বালয্িববাহ এবং িশশু�েমর েয 
েনিতবাচক �বণতা, েবকার িশক্ষকেদর েয অসুিবধা, মূল ধারার িশক্ষা েথেক যারা ধমর্ীয় িশক্ষায় চেল েগেছ, তােদর কীভােব আবার মূল ধারায় 
িফিরেয় আনা যােব, এসব আগামী িদেনর জনয্ বড় চয্ােল� হেয় আসেব বেলই মেন হে�।  এসিডিজ বা�বায়েনর ওপর এসেবর কী �ভাব পরেব, 
েসটা আরও বড় অেলাচনার িবষয়।

�ুল েখালার বয্াপাের েয িম� �িতি�য়া েদখা েগেছ, েসটা েমাকািবলার দুিট প�িত আেছ বেল মেন কেরন েদবি�য় ভ�াচাযর্।  িতিন বেলন, সবার 
আিথর্ক সংগিত সমান নয়।  সরকােরর পক্ষ েথেক এককালীন সুিবধা েদওয়া যায় িক না েস িবষেয় েভেব েদখেত হেব।  ভতুর্িক বা অথর্ায়ন যােক 
�েণাদনা বলা হে�, এই মুহূেতর্ �ুল েখালার জনয্ এসব অবশয্ই �েয়াজন।  িবিভ� মহল েথেক এর �েয়াজনীয়তা এবং এই �সে� িবিভ� ��াব 
তুেল ধরা হেয়েছ।  িশক্ষাথর্ীেদর দুপুেরর খাবােরর বয্ব�া িনি�ত করেত হেব।  সরকারেক অবশয্ই গুরু� সহকাের িবষয়িট িবেবচনা করেত হেব, 
েকননা �া�য্ সুরক্ষা ও খাদয্ িনরাপৎতা না িদেত পারেল ঝের পড়া েরাধ স�ব হেব না।  এই জনয্ সরকার, এনিজও ও েবসরকাির আ�জর্ািতক 
�িত�ানগুেলােক এক� হেয় সি�িলতভােব কাজগুেলা করেত হেব এবং এইসব কােজ সম�য় িবধান করেত হেব।  আেরকিট িবষয় হেলা �ািত�ািনক 
সম�য়হীনতা।  সম�য় েজারদার করেত হেব।  এখােন িশক্ষকেদর মতামতেক গুরু� িদেত হেব।  সম�েয়র পাশাপািশ নজরদািরর িবষয়িটও খুব 
গুরু�পূণর্ এবং িবষয়িট েবসরকাির উ�য়ন �িত�ান বা সরকােরর িশক্ষা �িত�ান উভয় েক্ষে�ই �েযাজয্।  �চারণা আরও েবিশ েজারদার করেত 
হেব, যােত পুেরা েদশ একসে� যু� হেত পাের। 

েয িম� িচ� আমরা েদখিছ েসখােন আরও একিট িবষয় িনেয় আেলাচনা হে�- অেটা পাশ বা �য়ংি�য়ভােব পাস; আগামী িদেন আমরা কীভােব 
এটা েমাকািবলা করব তা আমােদর ভাবেত হেব।  এটা দুেযর্ােগর অবশয্�াবী ফলাফল িহসােব িবষয়িট এেসেছ।  িক� এটা েমাকািবলা করেত হেব 
িশক্ষার মাধয্েম।  িসেলবাস সংেকাচেনর িবরুে� েজারদার মতামত এেসেছ।  আবার িশক্ষা কাযর্�ম কীভােব পুনিবর্নয্াস করা যায়, েস বয্াপােরও 
মতামত এেসেছ।  সবেচেয় বড় কথা হেলা, এসব িকছুর েভতর িদেয় বাংলােদেশর িশক্ষা বয্ব�ার নাজুক পিরি�িত উে�ািচত হেয়েছ।  উ�ূত 

সূচনা ব�বয্

েকািভড-১৯ অিতমািরর কারেণ �ায় এক বছর ধের �ুল ব� রেয়েছ।  জনজীবেন চা�লয্ িফের 
আসেত শুরু কেরেছ এবং অথর্নীিতও তার �াভািবক ধারায় িফের আসার েচ�া করেছ।  এরই 
ধারাবািহকতায় সরকার িশক্ষা�িত�ান খুেল েদওয়ার িচ�া-ভাবনা করেছ ও এই িবষেয় 
আেলাচনা শুরু কেরেছ। �া�য্িবিধ েমেন কীভােব �ুল েখালা যায়, েস লেক্ষয্ �ুেলর জনয্ 
িবিধমালা ৈতির করা হেয়েছ।  এতিদন �ুল ব� থাকায় েয ক্ষিত হেয়েছ তা পুিষেয় েনবার েচ�া 
সবাই করেবন এটাই �াভািবক।  িক� �ুল েখালার বয্াপাের আমরা কতখািন ��ত? িবেশষ 
কের, ঢাকার বাইেরর �ুলগুেলার েক্ষে� এই ��িতর িবষয়িট বড়ভােব সামেন এেসেছ।  
সক্ষমতা িনেয়ও �� রেয়েছ।

এসব িবষয়েক সামেন িনেয়ই এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্, বাংলােদশ এবং 
এডুেকশন ওয়াচ ও গণসাক্ষরতা অিভযান-এর সহ-আেয়াজেন ২৩ েফ�য়াির ২০২১ তািরেখ 
আেয়াজন কের “অবেশেষ �ুল খুলেছ: আমরা কতখািন ��ত” িশেরানােম একিট ভাচুর্য়াল 
সংলাপ।  অনু�ােনর শুরুেত নাগিরক �য্াটফমর্-র আ�ায়ক এবং স�ালক ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ 
বেলন, �য্াটফেমর্র উে�শয্ হেলা েদেশর তৃণমূেলর িবিভ� সংগঠনেক এক জায়গায় িনেয় আসা 
এবং তােদর ব�বয্ জাতীয় পযর্ােয় তুেল ধরা। এরই ধারাবািহকতায় আজ এমন একিট িবষেয় 
আেলাচনা উৎথাপন করা হেয়েছ যার সােথ ছা�-ছা�ী, িশক্ষকবৃ�, অিভভাবক ও সমােজর 
অনয্েদর বয্াপক আ�হ রেয়েছ। িশক্ষক, িশক্ষক েনতৃবৃ�, েবসরকাির উ�য়ন �িত�ান, 
অ�ািত�ািনক িশক্ষায় যারা ভূিমকা পালন করেছন এবং ছা�-ছা�ী ও অিভভাবকসহ অেনেকই 
আজেকর এই আেলাচনায় েযাগ িদেয়েছন।

�ুল েখালার বয্াপাের সবাই �ায় একমত

িশক্ষা�িত�ান কেব খুলেছ, েস বয্াপাের এখেনা সু�� ধারণা পাওয়া যাে� না বেল ম�বয্ 
কেরন ড. মনজুর আহমদ।  আেলাচনা চলমান আেছ এবং েসইসােথ ি�ধা��ও রেয়েছ।  
িব�িবদয্ালয় েখালার িবষেয় েঘাষণা এেসেছ।  সরকার তার ��িতর কথা জানােলও এই িবষয় 
িনেয় আেরা আেলাচনার �েয়াজন আেছ।  অনুমােনর িভিৎতেত বা আেবগতািড়ত হেয় িস�া� 
িনেল চলেব না; তথয্-উপােৎতর িভিৎতেত িনেত হেব।  িতিন এসব িবষেয় ২০২০ সােলর 



এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্, বাংলােদশ ৈবি�কভােব 
গৃহীত ‘েটকসই উ�য়ন অজর্েন এেজ�া ২০৩০’ বা�বায়ন �ি�য়ায় 
সরকােরর পাশাপািশ জাতীয় পযর্ােয় সি�য় ভূিমকা রাখার উে�েশয্ 
গিঠত েদেশর নাগিরক সমােজর একিট উেদয্াগ। ২০১৬-র জুেন 
নাগিরক সমােজর বয্ি� পযর্ােয়র উেদয্ােগ এ �য্াটফমর্ 
আনু�ািনকভােব যা�া শুরু কের। এ �য্াটফেমর্র মূল লক্ষয্ হেলা, 
বাংলােদেশ েটকসই উ�য়ন অভী�সমূহ (এসিডিজ) বা�বায়ন 
�ি�য়ার অ�গিত পযর্েবক্ষণ করা এবং এ �ি�য়ায় জবাবিদিহ 
িনি�ত করা। এেজ�া ২০৩০ বা�বায়েনর বয্াপকতা ও চয্ােলে�র 
িদকগুেলা িবেবচনা করেল েবাঝা যায় এর সফলতার েক্ষে� 
বহু-অংশীজনিভিৎতক অংশ�হণমূলক বয্ব�া একিট গুরু�পূণর্ ভূিমকা 
পালন করেব। আর এই ধারণা েথেক উ�ু� হেয়ই নাগিরক �য্াটফমর্ 
গঠন করা হয়। েদশবয্াপী এসিডিজ বা�বায়েন কাজ করেছ এমন 
১১৯িট সং�া বতর্মােন �য্াটফেমর্র সহেযাগী সংগঠন িহেসেব যু� 
রেয়েছ। েকািভড-১৯ অিতমািরর সময়কােল নাগিরক �য্াটফমর্ 
সি�য়ভােব িবিভ� কাযর্�ম পিরচালনা কের আসেছ আসেছ।
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কেরানাভাইরাস অিতমািরর কারেণ গতবছেরর মাচর্ মাস েথেক এক 
বছেররও েবিশ সময় ধের ব� রেয়েছ সকল িশক্ষা �িত�ান।  
পাশাপািশ বািতল হেয়েছ িবিভ� পযর্ােয়র পাবিলক পরীক্ষা।  
পিরি�িত িবেবচনা কের এবং সং�ামেণর হার কেম আসেল সীিমত 
আকাের িশক্ষা �িত�ান েখালার িচ�া কেরেছ সরকার। িশক্ষা 
ম�ণালয় েথেক েদওয়া গাইডলাইন অনুযায়ী িশক্ষা �িত�ানগুেলা 
��িতও েনওয়া শুরু কেরেছ।  �া�য্িবিধ েমেন ও িশক্ষার গুণগত মান 
িনি�ত কের এই িস�া� বা�বায়েনর েক্ষে� িবিভ� আিথর্ক, 
সামািজক ও �ািত�ািনক চয্ােল� রেয়েছ।  িশক্ষার সােথ সংি�� এবং 
িশক্ষানুরাগীেদর িনেয় এই িবষয় িব�ািরত আেলাচনার জনয্ 
এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্, বাংলােদশ এবং এডুেকশন 
ওয়াচ ও গণসাক্ষরতা অিভযান-এর সহ-আেয়াজেন ২৩ েফ�য়ারী 
২০২১ তািরেখ "অবেশেষ �ুল খুলেছ: আমরা কতখািন ��ত?" 
শীষর্ক একিট ভাচুর্য়াল সংলােপর আেয়াজন করা হয়।  যিদও 
পরবতর্ীেত কেরানা পিরি�িতর অবনিত িবেবচনা কের 
িশক্ষা-�িত�ানসমূহ েখালার িস�া� িপিছেয় েদয়া হয়, একথা 
অ�ীকার করা যােব না েয, যখনই এসব �িত�ান আবার েখালা েহাক 
না েকন, �েয়াজন হেব সুিনিদর্� ��িতমূলক পদেক্ষেপর।  েস িবচাের 
এই আেলাচনািট আলাদা গুরু� বহন কের।  ঢাকা ও ঢাকার বাইেরর 
িশক্ষা �িত�ােনর িশক্ষক-িশক্ষাথর্ী, অিভভাবক, জন�িতিনিধ, 
সরকাির কমর্কতর্া, িশক্ষািবদ, অথর্নীিতিবদ এবং িশক্ষানুরাগী 
অেনেকই এই সংলােপ অংশ�হণ কেরন এবং তােদর মতামত ও 
পরামশর্ তুেল ধেরন। 

৩

িভিৎতক কমর্দল ৈতির করেত হেব।  িশক্ষকেদর সহায়তা করেত হেব, কীভােব ক্ষিত েপাষােনা যায়, পরীক্ষার িদেক না িগেয় িশক্ষণ কীভােব িনি�ত 
করা যায়, তার বয্ব�া করেত হেব।  কমর্শালা করার মাধয্েম েসই পিরেবশ ৈতির করেত হেব।  েসজনয্ আিথর্ক সহায়তার �েয়াজন হেব।  সরকাির 
িনেদর্শনায় বলা হেয়েছ, মাধয্িমক িবদয্ালয়গুেলা িনেজরা তহিবল েজাগাড় করেব।  �াথিমেকর েক্ষে� বলা হেয়েছ, তােদর িকছু তহিবল েদওয়া হেব 
এবং তা েথেক এসব কাযর্�ম পিরচালনা করেত হেব।  িক� েসটা যেথ� নয়।  িশক্ষা বােজট িছল ৬৬ হাজার েকািট টাকা, এর অ�ত ১০ শতাংশ 
িশক্ষা পুনরু�ার কাযর্�েম বয্বহার করা দরকার।

অিভভাবকেদর আশ�া আেছ: নাগিরক �য্াটফেমর্র জিরেপর ফলাফল 

�ুল খুেল েদওয়ার বয্াপাের নাগিরক �য্াটফমর্-র উেদয্ােগ একিট অনলাইন জিরপ পিরচালনা করা হেয়িছল।  এই জিরেপর ফলাফল উপ�াপন 
কেরন িসিপিড-র যু� পিরচালক অ� ভ�াচাযর্।  েমাট ১ হাজার ৯৬০ জেনর ওপর অনলাইেন জিরপিট পিরচালনা করা হয়।  এর মেধয্ অিভভাবক 
িছেলন ৫৭৬ জন এবং িশক্ষক িছেলন ৩৭০ জন।  বািকরা অনয্ানয্ ে�িণ-েপশার।  গত ১৭ েথেক ২২ েফ�য়াির ২০২১ সমেয় এই অনলাইন জিরপ 
পিরচালনা করা হয়। 

জিরেপ েদখা েগেছ, �ায় ৫৫ ভাগ (৫৪.৭ শতাংশ) অিভভাবক স�ানেক �ুেল পাঠােত এখেনা িনরাপদ েবাধ করেছন না।  �ায় অেধর্ক অিভভাবক 
মেন কেরন, তােদর স�ােনরা সরকােরর জাির করা �ুল �া�য্ িনেদর্িশকা েমেন চলেত সক্ষম নয়।  তেব স�ানেক পাঠােত িনেজরা িনরাপদ েবাধ 
না করেলও �ুল খুেল েদওয়ার পেক্ষই েবিশর ভাগ উৎতরদাতা মতামত িদেয়েছন।  অিভভাবক ও িশক্ষক বােদ অনয্ানয্ ে�িণ-েপশার ৬০.৫ শতাংশ 
উৎতরদাতা �ুল খুেল েদওয়ার পেক্ষ। আর ৫২ শতাংশ মানুষ �ুল খুেল েদওয়ার পর সং�মণ বৃি�র আশ�া কেরেছন।

জিরেপর মাধয্েম অিভভাবকেদর কােছ জানেত চাওয়া হেয়িছল, �ুল খুেল েদওয়ার েক্ষে� সরকার �ণীত �া�য্ িনেদর্িশকা স�েকর্ তারা অবগত 
িক না।  জিরেপ অংশ েনওয়া �ায় ৮৭ শতাংশ অিভভাবক বেলেছন, তারা এই �া�য্ িনেদর্িশকা স�েকর্ অবগত।  �া�য্ িনেদর্িশকা েমেন চলেত 
িবদয্ালেয়র অিতির� বয্য় হেব তা েমটােনার জনয্ ৬৭ শতাংশ অিভভাবক বাড়িত িফ িদেত আ�হী নন।

৬৮ শতাংশ িশক্ষক �ুেল েযেত িনরাপদ েবাধ করেছন বেল মত িদেয়েছন।  সমসংখয্ক িশক্ষক মেন কেরন, তােদর �ুেলর �া�য্ িনেদর্িশকা িনি�ত 
করার সামথর্য্ রেয়েছ।  �ায় ৬৯ শতাংশ িশক্ষক অিতির� বয্য়ভার বহেন সরকাির অনুদােনর ওপর িনভর্র করার কথা বেলেছন।  ২৫.৩ শতাংশ 
িশক্ষক বেলেছন, �ুেলর িনজ� অথর্ায়েন এই বয্য়ভার েমটােনা উিচত।  ৪.৮ শতাংশ অংশ�হণকারী �ানীয় জনগেণর অনুদােনর কথা বেলেছন। মা� 
১.১ শতাংশ অিতির� িফ িনধর্ারেণর কথা বেলেছন।  আর অিভভাবক ও িশক্ষক বােদ জিরেপ অংশ েনওয়া অনয্ানয্ ে�িণ-েপশার ৬০.৫ শতাংশ 
উৎতরদাতা �ুল েখলার পেক্ষ মত িদেয়েছন।  ৫৬.৪ শতাংশ উৎতরদাতা সরকােরর �া�য্ িনেদর্িশকা বা�বায়নেযাগয্ বেল মেন কেরন।

এই পযর্ােয় ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, জিরেপ েয িবষয়িট গুরু�পূণর্ েসিট হে� �ুল েখালার বয্াপাের কারও ি�মত েনই।  তেব দুিট জায়গায় শ�া 
আেছ।  একিট হে� িনরাপৎতার েক্ষে�, অথর্াৎ সং�মণ আবার েবেড় যাওয়ার আশ�া, অনয্িট হে� সরকােরর পক্ষ েথেক েয িনয়ম-নীিতর কথা বলা 
হে� তা বা�বায়েনর সক্ষমতার িবষেয় সে�হ আেছ।  এখােন আিথর্ক সংকেটর িবষয়িটও এেসেছ।

সরকােরর অব�ান

অধয্াপক েনহাল আহেমদ বেলন, বতর্মান পিরি�িতেত �ুল-কেলজ খুলেছ িক না, এই িবষেয় সবার মেনই েকৗতূহল।  অেনক অিভভাবক এখনই 
স�ানেক �ুেল পাঠােত চাে�ন না।  আবার িবপুলসংখয্ক অিভভাবক চাে�ন �ুল খুেল েদওয়া েহাক, তােদর স�ানরা �ুেল যাক।  তেব মাননীয় 
�ধানম�ী সহ সরকােরর সংি�� সবার মতামত হে�, আমােদর স�ানেদর আেগ সুরক্ষা িদেত হেব, �া�য্ ঝুঁিকর মেধয্ েযন তারা না পেড় েসিট 
িনি�ত করেত হেব।  েছাট েছাট বা�ারা যখন দীঘর্িদন পের �ুেল িগেয় ব�ুেদর েদখেব, তখন তারা এেক অপরেক জিড়েয় ধরেব, এটাই 
�াভািবক।  আর এই �া�য্ঝুঁিকর কথা মাথায় েরেখই সরকারেক �ুল েখালার বয্াপাের খুব সেচতনভােব ভাবেত হে�। এই েক্ষে� �া�য্ সুরক্ষা 
িবষয়ক জাতীয় পরামশর্ক কিমিটর সুপািরশ না পাওয়া পযর্� �ুল েখালার িস�া� েনওয়া কিঠন হেব, যিদও �ুল েখালার বয্াপাের সব ধরেনর 
��িত েনওয়া হে�। এই মুহূেতর্ সরকােরর িবেবচনায় �া�য্ সুরক্ষার িবষয়িট েবিশ গুরু� পাে�।

মাধয্িমক িশক্ষা েবােডর্র পক্ষ েথেক ৪ েফ�য়াির �ানীয় বা ইউিনয়ন পযর্ােয় �ুল েখালার �েয়াজনীয় বয্ব�া িনেত িনেদর্শনা েদওয়া হেয়েছ। �ায় 
এক বছর �ুল ব� িছল। ময়লা-আবজর্না জেম েগেছ। তাই েসগুেলা আবার বয্বহার উপেযাগী করার জনয্ সেবর্া� গুরু� েদওয়া হেয়েছ। এই বয্াপাের 
মহাপিরচালক িজেরা টলােরে�র কথা বেলেছন বেল জানান েনহাল আহেমদ। অথর্াৎ, �িতিট িশক্ষা�িত�ােনর �ধান িশক্ষকসহ অনয্ িশক্ষেকরা িমেল 
িশক্ষা�িত�ানগুেলােক পুেরাপুির �া�য্ সুরক্ষার আওতায় আনেবন। জানা েগেছ, েবিশর ভাগ িশক্ষা�িত�ান িবষয়িট গুরু� সহকাের িবেবচনা কের 
��িত িনে�। অবকাঠােমার িদক েথেক অিধকাংশ িশক্ষা�িত�ানই এখন ৈতির। েসিদক েথেক ��সংখয্ক িশক্ষাথর্ী িনেয় েযেকােনা সময় 
িশক্ষা�িত�ান চালু করা স�ব। িতিন আরও বেলন, দীঘর্িদন �ুল-কেলজ ব� থাকায় িশশুেদর িশক্ষার যতখািন ক্ষিত হেয়েছ, তার েচেয়ও েবিশ ক্ষিত 
হেয়েছ তােদর মানিসক �াে�য্র। তাই এই মুহূেতর্ িশশুেদর পড়ােশানার ক্ষিতর েচেয় েবিশ গুরু� েদওয়া উিচত মানিসক �া�য্ সুরক্ষায়। এই বয্াপাের 
অিভভাবকেদর আরও েবিশ সেচতন হওয়া �েয়াজন। তেব �ুল শুরু হেয় েগেল ধীের ধীের আেগর গিত িফের আসেব বেল িতিন মেন কেরন। 

মাধয্িমক িশক্ষা েবােডর্র মহা পিরচালক অধয্াপক ৈসয়দ েগালাম ফারুক বেলন, িতিন সহ অনয্ কমর্কতর্ারা এখন ঢাকার বাইেরই েবিশ সময় 
কাটাে�ন; �তয্� অ�েল িশক্ষা�িত�ানগুেলার কী অব�া, তা েবাঝার েচ�া করেছন। িবশদ িদক-িনেদর্শনা েদওয়া হেয়েছ। এটা অনুসরণ করা েবশ 
কিঠন। তেব েমৗিলক শতর্গুেলা পূরণ করার েচ�া চলেছ, েযমন-ইন�ােরড থােমর্ািমটার েজাগাড় করা, বসার জায়গা িনধর্ারণ করা, হাত েধায়ার 
জায়গা নতুন কের িনমর্াণ করা ইতয্ািদ। এমনিক অেনক �ুেল �াথিমক িচিকৎসার বয্ব�াসহ আইেসােলশন েস�ারও করা হেয়েছ। তেব �তয্� 
অ�েলর �ুলগুেলা আিথর্ক সমসয্ার কারেণ এসব বয্ব�া কের উঠেত পারেব িক না, তা িনেয় সংশয় আেছ। এই বয্াপাের িনেদর্শনা হে�, সমসয্া 
থাকেল সরকারেক জানােত হেব, সরকার তা িনরসেনর েচ�া করেব। সরকার এটা শতভাগ িনি�ত করার েচ�া করেব। অেনক এনিজও আ�াস 
িদেয়েছ, এসব সমসয্ার েক্ষে� তারাও এিগেয় আসেত পাের। িতিন বেলন, সবেচেয় বড় কথা হেলা, সরকার �া�য্ সুরক্ষা িনি�ত করেত চায়। এই 
জনয্ সমােজর সব �েরর মানুেষর সমথর্ন লাগেব। সরকােরর কাযর্�ম স�েকর্ িতিন আরও বেলন, গত এক মােস এক লাখ িশক্ষকেক পুি� িবষয়ক 
�িশক্ষণ েদওয়া হেয়েছ। অেনেকর শ�া, িশক্ষাথর্ীরা মানিসক সংকেটর স�ুখীন হেত পাের। এই লেক্ষয্ দুই মাস আেগই মানিসক �া�য্ িবষয়ক 
মিডউল ৈতির করা হেয়েছ। এই মিডউেলর লক্ষয্ হে�, িবদয্ালয় েখালার পর িশক্ষাথর্ীর মেধয্ মানিসক সমসয্া েদখা েগেল িশক্ষক েযন �াথিমকভােব 
পরামশর্ িদেত পােরন। সমসয্া বড় আকার ধারণ করেল িশক্ষেকরা েরফার করেবন। এছাড়া িশক্ষাথর্ীেদর েরাগ �িতেরাধ ক্ষমতা বৃি�েত �ুেল �ুেল 
আয়রন ফিলক অয্ািসড েপৗঁেছ েদওয়া হেয়েছ। মূলত েমেয়েদর লক্ষয্ কের এটা করা হেয়েছ। ওজন মাপার য� েদওয়া হেয়েছ। িশক্ষাথর্ীেদর বিড মাস 
ইনেড� ৈতির করার কথাও বেল হেয়েছ। 

িবদয্ালেয়র পির�ার-পির��তা �সে� �েফসর ৈসয়দ েমা. েগালাম ফারুক বেলন, আেগ িশক্ষাথর্ীরা �িত বৃহ�িতবার িবদয্ালয় পির�ার পির�� 
করত। এখন সরকার মেন করেছ, িশক্ষাথর্ীরা দেল দেল ভাগ হেয় �িতিদনই এটা করেব। এই সং�ৃিত চালু করেত চায় সরকার। 

অনু�ােনর স�ালক েদবি�য় ভ�াচাযর্ �ুেলর আয় এবং �া�য্ উপকরণ েকনার জনয্ �েয়াজনীয় অেথর্র িবষেয় দৃি� আকষর্ণ করেল ৈসয়দ েমা. 
েগালাম ফারুক বেলন, ‘টাকা পাে� না, এই রকম অিভেযাগ আমরা এখেনা পাইিন। তেব আমার জানার বাইেরও অেনক িকছু থাকেত পাের। েস 
েক্ষে� িনেদর্শনা হেলা, জানােনা মা� েযন টাকা েদওয়া হয়।’ িশগিগরই সরকার একিট কিমিট গঠন কের েদেব-িশক্ষক, জন�িতিনিধ, সরকাির 
কমর্কতর্া, এনিজও সবাই েসখােন থাকেব। সবাইেক িনেয়ই কাজটা করেত হেব।

ৈসয়দ েগালাম ফারুেকর কথার ইিতবাচকতা তুেল ধের েদবি�য় ভ�াচাযর্ সবাইেক িনেয় কাজ করার েক্ষে� সমি�ত পিরক�না �ণয়েনর ওপর 
েজার েদন। 

সেচ� িশ�ক সমাজ

বাংলােদশ সরকাির মাধয্িমক িবদয্ালয় িশক্ষক সিমিতর সভাপিত আবু সাইদ ভূঁইয়া বেলন, িশক্ষাথর্ী-অিভভাবকসহ পুেরা জািত এখন �ুল েখালার 
অেপক্ষায় আেছ।  এমন পিরি�িতেত এই আেলাচনা অনু�ান আেয়াজেনর �শংসা কেরন িতিন।  িকছুিদন আেগ মাধয্িমক ও উ�মাধয্িমক িশক্ষা েবাডর্ 
(মাউিশ)-এর উেদয্ােগ এক মতিবিনময় সভার কথা উে�খ কের িতিন বেলন, েসখােন সব িশক্ষক িবদয্ালয় েখালার পেক্ষ কথা বেলেছন।  তারা 
�া�য্িবিধ েমেনই সব করেত চান।  সরকাির মাধয্িমক িবদয্ালেয় �া�য্ তহিবল আেছ জািনেয় িতিন বেলন, এই তহিবেল এত িদন ধের েয পিরমাণ 
অথর্ সি�ত হেয়েছ, �া�য্িবিধ েমেন চলার জনয্ েসটাই যেথ�।  িবদয্ালয়গুেলা সামানয্ পিরমাণ িফ িনধর্ারণ করেল বা তার বদেল সরকার অনুদান 
িদেলই সমসয্া িমেট যােব বেল িতিন মেন কেরন।  তেব তার মত হে�, �া�য্ িবধানসমূেহর মানয্তা িনি�ত করার েক্ষে� িকছু েকৗশল িনধর্ারণ 
করেত হেব।  উদাহরণ িহেসেব িতিন বেলন, ে�িণর িশক্ষাথর্ী সংখয্া ৬০ জন হেল ৩০ জেন দুই ভাগ কের �াস েনওয়া যায়।  আবার এক ে�িণ েথেক 
আেরক ে�িণর মােঝ িশক্ষাথর্ীরা নানাভােব আন� উ�াস কের-পর�রেক জিড়েয় ধের।  এটা েথেক তােদর িবরত রাখা যায় না।  েস জনয্ তােদর 
��াব, ে�িণকক্ষ েথেক এক িশক্ষক যাওয়ার আেগই আেরক িশক্ষক চেল আসেবন, তা না হেল িশক্ষাথর্ীরা ঝুঁিকর মুেখ পড়েত পাের।

সুনামগে�র �য্াক �ুেলর িশক্ষক তাকিমনা খাতুন িবদয্ালয় েখালার ��িত স�েকর্ বেলন, িবদয্ালয় পির�ার করা হেয়েছ।  পাশাপািশ ে�িণকক্ষ 
পির�ার করার েক্ষে� িবেশষ গুরু� েনওয়া হেয়েছ এবং িতিন জানান সরকাির িবদয্ালয়গুেলােতও একই ধরেণর বয্ব�া েনওয়া হেয়েছ। 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ িশক্ষাথর্ীেদর ঝের পড়া, �ুল ব� থাকার কারেণ বালয্ িববাহ অথবা �ুল ব� থাকায় মা�াসায় চেল যাওয়ার িবষেয় �ে�র 
অবতারণা করেল রাজশাহী েথেক �ুেলর িশক্ষক িসনারা খাতুন এই �সে� বেলন, তার �ুল েথেক একজন িশক্ষাথর্ী মা�াসায় চেল েগেলও 
পরবতর্ীেত েযাগােযাগ করেল েস আবার �ুেল েফরত এেসেছ। 

�ুল িশক্ষক আবুল কােশম বেলন, �া�য্িবিধ স�েকর্ তারা অবগত।  এখন কীভােব িশক্ষাথর্ীেদর তা েমেন চলেত উ�ু� করা যায়, েসই িবষেয় েচ�া 
চলেছ।  এই লেক্ষয্ েমেস�ার ও েহায়াটসঅয্াপ �েপ িনয়িমত বাতর্া আদান-�দান চলেছ।  িবদয্ালয় েখালার ��িত িহেসেব �াথিমক িবদয্ালেয়র 
িশক্ষেকরা েরা�ার কের িবদয্ালেয় যাে�ন।  পির�ার-পির��তা কাযর্�ম পিরচালনা করেছন।  িশক্ষেকরা িটকা েনওয়া শুরু কেরেছন।  িতিন িনেজ 
িটকা িনেয়েছন জািনেয় আরও বেলন, সবাইেক িটকা �হেণ উৎসািহত করা হে�।  িসরাজগ� েথেক িশক্ষক চ�া রািন সাহা বেলন, ‘আমােদর 
১,৬০০ ছা�ছা�ী আেছ।  তােদর কীভােব বিসেয় �াস করােবা, েসটাই বুঝেত পারিছ না।  েসজনয্ অবশয্ই এনিজওেদর সহেযািগতা িনেত হেব।’

প�গড় েথেক িশক্ষক সািবনা ইয়াসিমন বেলন, ‘আমােদর গভিনর্ং বিডর সদসয্ এবং অিভভাবক সবাই �ুল খুেল েদওয়ার পেক্ষ। আমরা সরকােরর 
িনেদর্শমেতা �া�য্িবিধও িনি�ত করার েচ�া কের যাি�। এত িদন অনলাইেন �াস হেয়েছ এবং েমাবাইল েফােনর মাধয্েম সব িশক্ষাথর্ী অংশ�হণ 
করেত েপেরেছ।

িশ�াথর্ী ও অিভভাবেকরা �ুল েখালার পে�

ময়মনিসংহ েথেক ি�তীয় ে�িণর ছা�ী িসয়ি� আকতার বেল, ‘আিম মুেখ মা� লািগেয়ই �ুেল েযেত চাই’।  জামালপুর েথেক ফােতমা েবগম নােমর 
একজন অিভভাবক বেলন, ‘আিম েছেলেক �ুেল পাঠােত চাই।  বাসায় ভােলাভােব পড়ােশানা হে� না।  �ুল েথেক সব ��িত েনওয়া হেয়েছ শুেন 
িনরাপদেবাধ করিছ।  এ ছাড়া কেরানা আসার পর েথেক বাসায় ওেদর আরও েবিশ পির�ার-পির�� হেয় থাকার অভয্াস কিরেয়িছ।  তারা িটকা 
িনেত চান বেল িতিন জানান।  রাজধানীর িমরপুর েথেক সাইদা ইয়াসিমন নােমর একজন িশক্ষক �ুল েখালার বয্াপাের তার ইিতবাচক মতামেতর 
কথা জানান এবং বেলন, �ুল েথেক যিদ সব ধরেনর �া�য্িবিধ েমেন �াস চালু করা হয়, তাহেল স�ানেক �ুেল পাঠােত িনরাপদেবাধ করেবন। 

বাংলােদশ সরকাির �াথিমক িবদয্ালয় �ধান িশক্ষক সিমিত-এর েসে�টাির েজনােরল েমাঃ সাখাওয়াত েহােসন বেলন, সরকার �দৎত সব ধরেনর 
িনেদর্শনা পালন করা হে�।  ে�িণকক্ষ পির�ার করা, থামর্াল �য্ানার েকনা, পযর্া� পিরমান সয্ািনটাইজার ও মা� েকনা-এই কাজগুেলা হেয়েছ। 
এখন সমসয্া হে� সামািজক দূর� বজায় েরেখ ছা�েদর পাঠ েদওয়া।  তােদর ে�িণকক্ষ আেছ পাঁচিট-প�ম ে�িণর িশক্ষাথর্ী আেছ ৮৫ জন।  এ 
অব�ায় শুধু ৮৫ জনেক ৫িট ে�িণকেক্ষ যতটুকু সামািজক দূর� বজায় েরেখ বসােনা যায়।  ফেল অনয্ ে�িণর �াস েনওয়া স�ব হেব না।  িতিন 
আরও বেলন, কেরানার সমেয় সাধারণ �ুল ব� থাকেলও কওিম মা�াসাগুেলা চালু আেছ।  �ুেলর অেনক ছা� েসখােন চেল েগেছ।  তাই এখন �ুল 
েখালা হেলও অেনক ছা� ঝের যােব এমন আশ�া আেছ।  এ ছাড়া েকিজ �ুলগুেলা খুেল েদওয়া হেয়েছ অেনক আেগই।  িকছু িশক্ষাথর্ী েসখােনও 
চেল েগেছ।  ফেল আমােদর �ুল চালু করার েক্ষে� অিভভাবকেদর েবশ চাপ রেয়েছ, যিদও সরকােরর িনেদর্শনার বাইের িকছু করা উিচৎ হেব না।

হিবগ� েথেক অিভভাবক ঝমুা ভ�াচােযর্র স�ান অ�ম ে�িণেত পড়েছ এবং িতিন মা�, হয্া� সয্ািনটাইজারসহ সব ধরেনর �া�য্িবিধ েমেনই 
স�ানেক িবদয্ালেয় পাঠােত চান।  হিবগে�র �লু কিমিটর সভাপিত ইকবাল েহােসন বেলন, ে�িণকক্ষ ও আিঙনা পির�ার করা হেয়েছ।  কিমিট 
িশক্ষাথর্ীেদর মা� েদেব।  পাশাপািশ মা� বয্বহাের উ��ু করা হেব।  এ ছাড়া �িত েবে� িতনজন ছা� বসেব, এই বয্ব�ায় ে�িণকেক্ষ পাঠদান করা 
হেব।  িকেশারগে�র ৯ম ে�িণর ছা� তাহিমদুল ইসলাম বেলন, এক বছের অেনক ক্ষিত হেয়েছ।  িবদয্ালয় েখালার পর তাহিমদুল সতকর্ থাকেব 
বেল জানান।  ৯ম ে�িণর সরুাইয়া আ�ার বেলন, িবদয্ালয় েখালার পর কী করেত হেব েস িবষেয় িতিন জােনন।  নওগারঁ ১০ম ে�িণর ছা�ী রুিম 
রাণী লাকড়া বেল, �া�য্িবধান েমেন এখন িবদয্ালয় খেুল েদওয়া দরকার।  ব� থাকার কারেণ শারীিরক ও মানিসক ক্ষিত হেয়েছ।  গাইবা�া েথেক 
নবম ে�িণর িশক্ষাথর্ী মনীষা রানী বেলন, “আিম গাইবা�ার �তয্� অ�েলর এক িবদয্ালেয়র ছা�ী।  েসখােন �লু পির�ার-পির�� রাখার উেদয্াগ 
েনই।  িডিজটাল প�িতেত �াস হেলও আিম েসখােন য�ু হেত পািরিন”।  কিুড়�াম েজলার রতনপরু উ� িবদয্ালেয়র ১০ম ে�িণর এক িশক্ষাথর্ী বেল, 
“গত এক বছর আমরা বয্ি�গতভােব পির�ার-পির�� থাকা, মা� পরা, সয্ািনটাইেজশন করা এসব কােজ অভয্� হেয় েগিছ।  এখন �লু েখালাটা 
খবু জরুির।  েকননা অনলাইেন ৯৫ শতাংশ িশক্ষাথর্ীই অংশ�হণ করেত পারেছ না।  আমােদর মেতা �তয্� অ�েলর দির� িশক্ষাথর্ীরা িটউটেরর 
কােছও পড়েত পারেছ না।  তাই �েুলর পড়াটা আমােদর খবু দরকার”।  হিবগে�র ১০ম ে�িণর ছা�ী নপূরু দাস বেলন, এক বছের অেনক ক্ষিত 
হেয়েছ।  তাই িবদয্ালয় খেুল েদওয়ার িবক� েনই।  এসএসিসর েয সংেশািধত িসেলবাস েদওয়া হেয়েছ, �াস শুরু না হেল তা েশষ হওয়া স�ব 
নয়।  নওগা ঁেথেক নবম ে�িণর িশক্ষাথর্ী স�য় বেল, িশক্ষা�িত�ানগুেলা খেুল িদেল খবু ভােলা হয়। তা না হেল অেনেকর বালয্িববাহ হেয় যাে�। 

িবেশষজ্ঞেদর মতামত

ইেকােনািমক িরসাচর্ �েপর িনবর্াহী পিরচালক ড. সা�াদ জিহর বেলন, ইেকােনািমক িরসাচর্ �েপর পক্ষ েথেক কেয়কিট �ুল পিরদশর্ন করার 
সুেযাগ হেয়েছ। েসই আেলােকই িতিন নীিত-িনধর্ারক ও গেবষকেদর উে�েশ বেলন, কেরানাকালীন �ুিলংেয়র ধরন বদেল েগেছ-অনলাইনিভিৎতক 
হেয়েছ।  অথর্াৎ �ুল এেকবাের ব� িছল, তা বলা যােব না।  ি�তীয়ত, �ুল েখালার বয্াপাের হয্াঁ বা না শুধু সংখয্াগত িদক েথেক না েদেখ আমরা 
যিদ েদখতাম, কারা হয্াঁ বলেছ আর কারা না বলেছ, তাহেল ভােলা হেতা।  েসটার সে� আবার িসেকােয়ি�ং দরকার।  সরকােরর দািয়�শীল 
কমর্কতর্ারা হয়েতা িস�া�হীনতায় ভুগেছন।  িতিন বেলন, সবখােনই িকছু ঝুঁিক থাকেব।  েবাডর্ কমর্কতর্ােদর উে�েশ িতিন বেলন, �ানীয় ও জাতীয় 
পযর্ােয় বুেঝশুেন ঝুঁিক িনেত হেব।  সা�াদ জিহর বেলন, গেবষণার িদক েথেক আমরা হয়েতা সাহাযয্ করেত পারব।  েকান জায়গায় �ুল েখালার 
পেক্ষ মত েবিশ, তা বুঝেত িবষয়িট আেরকটু খিতেয় েদখা উিচত।  মাউিশর ওপর িনভর্রশীলতা গেড় উেঠেছ, িক� �ানীয় পযর্ােয় িস�া� েনওয়ার 
সং�ৃিত থাকেত হেব।  শুধু তা-ই নয়, তােক শি�শালী করার িবষয়িটও েভেব েদখা দরকার।  েকন েযন মেন হয়, িশক্ষার বয্াপাের সবিকছু 
উ�মহেলর িস�াে�র ওপর িনভর্রশীল।  এটা িশক্ষার জনয্ খুব িবপ�নক।  এটা আমােদর সবারই অনুধাবন করা উিচত।  এসিডিজ িনেয় যারা কাজ 
করেছন তােদর উে�েশয্ িতিন বেলন, এই িবষয়টা িনেয় আরও গুরু� সহকাের ভাবা দরকার।  এর মাধয্েম িশক্ষার মূেল আঘাত েদওয়া হে�।  
মি�� চচর্ার েক্ষে� জািত পরিনভর্র হেয় পড়েছ।  িতিন আরও বেলন, “েবশ কেয়কিট মফ�ল শহেরর �ুেল আমরা িগেয়িছ।  েসখােন েদেখিছ, 
কাগেজ-কলেম শতভাগ সেচতনতা আেছ।  তেব বা�ব �েয়াগ অস�ব।  েলাকজন সহজভােব িনেত পারেল িকছু ঝুঁিক েনওয়া যায়”।  েহলথ 
অয্াডভাইিজং কিমিটর টামর্স অব েরফােরে� িশক্ষা িবষয়ক িস�া� েনওয়ার এখিতয়ার েনই।  দরকার হে� সরাসির িস�া� েনওয়া, েযখােন 

পিরি�িতেক আমরা যিদ একিট সুেযাগ িহসােব েদিখ ও মধয্েময়ািদ সং�ার কাযর্�মগুিল �হণ কির তেব আমরা িশক্ষাবয্ব�ায় অেনক ইিতবাচক 
পিরবতর্ন আনেত পারেবা।  বাংলােদেশর আগামী িদেনর অথর্নীিত, সমাজ ও রাজনীিতর মূল চািলকাশি� হেলা গুণমানস�� িশক্ষা।  এই বয্াপাের 
কােরারই ি�মত েনই এবং আেলাচনায় এটা সু��ভােব �িতফিলত হেয়েছ।  আগামী িদেনও এই আেলাচনা অবয্াহত রাখেত হেব। পিরেশেষ 
�য্াটফেমর্র পক্ষ েথেক সবার �িত কৃত�তা এবং ধনয্বাদ জািনেয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ অনু�ান েশষ কেরন। 
                                

নেভ�েরর েশষ নাগাদ েথেক িডেস�েরর �থম ভাগ পযর্� পিরচািলত একিট জিরেপর ফলাফল তুেল ধেরন।  েসখােন েদখা েগেছ, িশক্ষাথর্ী ও 
অিভভাবকেদর �ায় ৮০ শতাংশ চাে�ন, এখনই িশক্ষা�িত�ান খুেল েদওয়া েহাক।  িক� �ানীয় পযর্ােয়র িশক্ষক ও িশক্ষা কমর্কতর্ােদর মেধয্ িকছুটা 
েদাদুলয্মানতা রেয়েছ।  তারা আেরকটু েদেখশুেন িস�া� �হেণর পেক্ষ; তেব সাধারনভােব বলেত েগেল সংি�� সকল পক্ষই িশক্ষা�িত�ান খুেল 
েদওয়ােক সমথর্ন করেছন।  তেব তারা এই বয্াপাের িনরাপৎতা ও সুরক্ষা িনি�ত করার ওপর েজার েদন।  খুেল েদওয়ার পর আবার েযন ব� করার 
পিরি�িত না হয়, তাও েদখেত হেব।  তেব েকািভড অিতমািরর আেগর অব�ায় িফের েগেলই চলেব না, েয ক্ষিত হেয়েছ তা েপাষােত হেব, এটাই 
মূল কথা। 

ধােপ ধােপ েখালা

ড. মনজুর আহমদ স�িত এডুেকশন ওয়ােচর একিট জিরেপর কথা উে�খ কের বেলন, একবাের সব িশক্ষা�িত�ান না খুেল ধােপ ধােপ খুেল 
েদওয়া উিচৎ।  এসব �িত�ানসমূেহর েভৗেগািলক অব�ােনর ে�িক্ষেত তা করা যায় বেল িতিন ম�বয্ কেরন।  িতিন বেলন, বড় বড় শহেরর বাইের 
েকািভড-১৯ এর �াদুভর্াব েতমন লক্ষয্ করা যাে� না।  েসখােন আেগ শুরু করা েযেত পাের।  ঢাকা মহানগের �েকাপ অেনক েবিশ, তাই েসখােন 
আেরকটু পের শুরু করা েযেত পাের।  আেরকিট উপায় হেত পাের, িশক্ষার �র েভেদ খুেল েদওয়া; েযমন, মাধয্িমেকর েক্ষে� ১০ম ে�িণ িদেয় শুরু 
হেত পাের, আর �াথিমক পযর্ােয় ৪থর্ ও ৫ম ে�িণ িদেয় শুরু হেত পাের।  তাহেল সামািজক দূর� বজায় রাখাও স�ব হেব।  সরকােরর কােছ 
এডুেকশন ওয়ােচর পরামশর্ িছল, েফ�য়াির মাস েথেক এই �ি�য়া শুরু েহাক।

মাধয্িমক ও উ� মাধয্িমক েবােডর্র েচয়ারময্ান অধয্াপক েনহাল আহেমদ এই �সে� বেলন, �ুল খুলেলও সব একসে� েখালা হেব না।  েযমন, 
শুরুেত এসএসিস ও এইচএসিস পরীক্ষাথর্ীেদর িনেয় �াস শুরু করা হেত পাের।  ইতমেধয্ তােদর িসেলবাস িকছুটা কিমেয় েদওয়া হেয়েছ।  আগামী 
িতন েথেক চার মােসর মেধয্ েসই সংিক্ষ� িসেলবাস েশষ করার পিরক�না রেয়েছ।  �া�য্ সুরক্ষার সব ধরেনর িবষয় মাথায় েরেখই কাজিট করা 
হেব।  মাধয্িমক পযর্ােয়র অনয্ানয্ ে�িণ েখালার বয্াপাের সবর্েশষ পিরি�িত িবেবচনা করা হেব, েকননা �ুল খুেল েদওয়ার বয্াপাের এখন েয 
অিভভাবেকরা মত িদে�ন, দু-একজন আ�া� হেল তারাই আবার হয়েতা অিভেযাগ কের বেলেবন, েকেনা �ুল েখালা হেলা? তখন সব দায় 
সরকােরর ওপেরই পড়েব। তাই এই বয্াপাের সরকারেক খুব েভেবিচে� িস�া� িনেত হে� বেল িতিন জানান।

িসেলবাস কাটছাঁট

িসেলবাস সংিক্ষ� করার িবষেয় অেনেকর মতামেতর সে� ি�মত েপাষণ কের িশক্ষক েনতা আবু সাঈদ ভূঁইয়া বেলন, এটা উিচত হেব না।  িসেলবাস 
�ণয়েন ধারাবািহকতা রক্ষা করা হয়, ফেল এক ে�িণর িসেলবাস েশষ না করেল পরবতর্ী ে�িণেত িশক্ষাথর্ীেদর পেক্ষ মািনেয় েনওয়া কিঠন।  িতিন 
বেলন, একিট ে�িণর িসেলবাস েশষ করেত সাধারণত এক বছর সময় লােগ না; ছয় েথেক সাত মােসর মেধয্ই তা করা স�ব।  ফেল, এখন �ুল 
খুেল েগেল পূণর্া� িসেলবাসই েশষ করা যােব।  অনয্ সবার িসেলবাস সংিক্ষ� না কের শুধু এবার যারা এসএসিস পরীক্ষা িদে� তােদর িসেলবাস 
সংিক্ষ� করা যায় বেল িতিন মত েদন।  েদেশর অেনক িবদয্ালেয় িশক্ষাথর্ী সংখয্া তুলনামূলকভােব কম, ফেল এই মুহূেতর্ খুেল েদওয়া হেলও 
েসখােন �াস িনেত সমসয্া হেব না বেল মেন কেরন আবু সাঈদ ভূঁইয়া।  সহমত েপাষণ কের িসেলবাস সংেকাচন করার �েয়াজন েনই বেল মত 
�কাশ কেরন আেরক িশক্ষক েনতা েমাঃ আবুল কােশম।  িতিনও িসেলবােসর ধারাবািহকতার কথা উে�খ কের বেলন, েযাগ-িবেয়াগ না জানেল 
িশক্ষাথর্ী ভাগ করেত পারেব না।  অেটা পাস কের যারা ওপেরর ে�িণেত উঠল, তােদর আেগর ে�িণর অেনক না পড়া িবষয় েবাঝােত হেব এবং এই 
কারেণ েয ক্ষিত হেয়েছ তা পূরণ করেত কেয়ক বছেরর দীঘর্েময়ািদ পিরক�না থাকা �েয়াজন বেল িতিন মেন কেরন।

িসেলবাস সংিক্ষ� করার িবষেয় রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, নবম-দশম ে�িণর জীবিব�ােন িশক্ষাথর্ীরা এে�া�িপ কী েসটা িশখেব, িক� এটা 
কীভােব �েয়াগ করেত হয়, েসটা েতা দরকার েনই। �াথিমক ও মাধয্িমক পযর্ােয়র পাঠয্পু�েক এমন অেনক িবষয় যু� আেছ যা িশক্ষাথর্ীেদর 
�েয়াজন েনই। বয়স অনুযায়ী িশক্ষেণ গুরু� িদেত হেব। দশ বছেরর িশক্ষাথর্ীর জনয্ কী �েয়াজন, এই জায়গা েথেক িসেলবাস সংকুিচত এবং সমৃ� 
করার ��িট এেসেছ। েযেহতু আমরা কেরানার কারেণ এই সুেযাগ েপেয়িছ, েসেহতু িসেলবাস সং�ার বা কািরকুলাম সং�ােরর িবষয়িট িনেয় ভাবা 
েযেত পাের।

মধয্েময়ািদ পিরক�না

অধয্াপক েনহাল আহেমদ বেলন, এক বছের িশক্ষােক্ষে� েবশ বড় ক্ষিত হেয় েগেছ।  দূরিশক্ষণ কাযর্�ম েযভােব পিরচািলত হেয়েছ, তা যেথ� 
কাযর্কর বেল �মািণত হয় িন।  েস জনয্ মধয্েময়ােদ অ�ত দুই বছেরর পিরক�না হােত িনেত হেব।  পাঠয্�ম সংেক্ষিপত করেত হেব।  সবিকছুই 
সংেক্ষপ কের পড়ােনা হেব, এমনটাই ভাবা হে�।  িবিভ� আ�জর্ািতক গেবষণার আেলােক বলা যায়, সব িবষেয় না পড়ােলও েমৗিলক িবষয় েযমন, 
�াথিমেক বাংলা ও গিণত এবং মাধয্িমেক বাংলা, ইংেরিজ, গিণত ও িব�ান, এই চার িবষেয় েজার িদেত হেব।

�ানীয় পযর্ােয়র অংশ�হণ

ড. মনজুর আহমদ বেলন, শুধু েক�ীয় িনেদর্শনা যেথ� নয়।  �িতিট উপেজলা ও �িত�ােনর কথা মাথায় েরেখ কীভােব এই পিরক�না বা�বায়ন 
করা যায়, েসই �েচ�া থাকেত হেব।  িশক্ষা কমর্কতর্ােদর মােঝই েকবল এিট সীমাব� রাখেল চলেব না, �ানীয় জনগণেক সে� িনেয় উপেজলা 

�েয়াজন েসখােন চালু কের েদওয়া।  মানিসক �া�য্ েথেক শুরু কের অনয্ানয্ সকল েক্ষে� শৃ�লার েয �চ� বয্তয্য় ঘেটেছ, েসটাও এই কারেণ। 
তার ধারণা হে�, িনেদর্শনার েচেয়ও জরুির হে� �িশক্ষণ।  েকননা অেনক �ুেলই এখেনা থােমর্ািমটার েকনা হয়িন।  টাকা েদওয়া হেয়েছ িক হয়িন, 
েসটাও িতিন জােনন না উে�খ কের বেলন, এেজি�গুেলা মিনটিরংেয়র ভূিমকায় েযেত পাের না।  এরা কাযর্�েমর িভিৎতেত িস�া� েনয়। 

�য্ােকর িশক্ষা কমর্সূিচর পিরচালক ড. শিফকুল ইসলাম বেলন, এক বছর ধের িশক্ষা�িত�ান েয ব� রেয়েছ তা েথেক আমরা িকছু িশক্ষা িনেত 
পাির।  িতিন বেলন, ঘুের দাঁড়ােনার সক্ষমতা আমােদর কতটুকু? েদখা যাে�, ইেবালা মহামাির আি�কায় দুই বছেরর মেধয্ আবার িফের এেসেছ।  
শিফকুল ইসলাম বেলন, একিট িশক্ষা হে� েয, আমরা এতিদন েটিলিভশেন বা অনলাইেন িশক্ষা কাযর্�ম পিরচালনা কেরিছ।  তেব অনলাইেন �াস 
িনেত িগেয় আমােদর সমসয্া হেয়েছ ই�ারেনেটর মূেলয্র কারেণ।  �য্ােকর পক্ষ েথেক কিমউিনিট েরিডওর মাধয্েম �াস েনওয়া হেয়েছ।  তেব 
�াক-�াথিমেকর িশক্ষাথর্ীেদর পেক্ষ েটিলিভশন বা অনলাইেনর িশক্ষা কাযর্�ম অনুসরণ করা স�ব নয়।  আবার �ােম েসই সুেযাগও েনই।  এই 
সমসয্া েক�ীয়ভােব েমাকািবলা করেত হেব।  ই�ারেনেটর কথাই বলা যায়, এই সংেযাগ কতটা ি�িতশীল বা িব�ৃত।  এই সমসয্া সরকারেক 
েমাকািবলা করেত হেব।  কথা হে�, এটা িক নীিতর বয্াপার, নািক �েণাদনার বয্াপার।  দুই মাস পের মহামাির আবার িব�ৃত হেল কী হেব, েসই 
পিরক�নাও থাকা দরকার।  আগামী কেয়ক মােসর মেধয্ বােজট আসেছ।  শিফকুল ইসলাম মেন কেরন, এখনই এইসব িবষেয় িচ�া করার সময় 
এেসেছ।

�শাসেনর ��িত

টা�াইেলর েজলা িশক্ষা অিফসার লায়লা খানম বেলন, �ুল েখালার জনয্ �শাসেনর ��িত আেছ।  সবাই আ�িরকতার সে� এই কােজ যু� হেত 
চান।  িশক্ষকেদর িটকা েনওয়ার তািগদ েদওয়া হে�। তারাও �া�য্িবিধ েমেন চলার বয্াপাের সেচ�।  এমনিক অনলাইন �াস তদারিকর জনয্ও 
�শাসেনর পক্ষ েথেক িবদয্ালেয় যাে�।  েসখােন িক� িশক্ষকরাও আসেছন।  �ুল েথেক অনলাইেন �াস িনে�ন।

নাগিরক সমােজর পরামশর্

েসইভ দয্ িচলে�ন বাংলােদশ-এর পিরচালক, ে�া�াম েডেভলপেম� অয্া� েকায়ািলিট, িরফাত িবন সাৎতার বেলন, সবাই েমাটামিুট এক বয্াপাের 
একমত, িবদয্ালয় েখালাটা জরুির। এক বছের েয অথর্ৈনিতক ক্ষিত হেয়েছ, তার �ভাব সরাসির িশক্ষাথর্ীেদর ওপর পেড়িন, যিদও িশক্ষার েক্ষে� 
ঘেটেছ িঠক তার উে�া। সরকার েযসব পদেক্ষপ িনেয়েছ তা িনঃসে�েহ �শংসনীয়। তেব িশক্ষাথর্ীেদর �েুল েফরােনার জনয্ �েয়াজনীয় ��িত 
েনওয়া দরকার।  অেনক িশক্ষক আশ�া করেছন, িশক্ষাথর্ীেদর অেনেকই িবদয্ালেয় িফরেব না।  সেচতনতামলূক �চারণা দরকার।  িতিন বেলন, 
বাংলােদেশ দুেযর্ােগর পর েদখা যায়, পিরবােরর ক্ষিত েমাকািবলায় িশশুেদর �লু ছািড়েয় �েম িনেয়ািজত করা হয়।  বালয্িববাহও েবেড় যায়। 
দীঘর্েময়ািদ িবপযর্েয়র েক্ষে� এই আশ�া আরও েবিশ।  েসেক্ষে� সেচতনতা বাড়ােনার িবক� েনই।  িশক্ষা কাযর্�ম স�েকর্ িতিন বেলন, কািরকলুাম 
বািড়েয় বা কিমেয় সমসয্া েমাকািবলা করা হয়েতা স�ব নয়।  েস জনয্ সমি�ত তৎপরতা দরকার।  টােগর্ট কের এই কাজটা করেত হেব।  বাংলােদেশর 
সব জায়গার পিরি�িত এক রকম নয়, তা মেন কিরেয় িদেয় িতিন বেলন, চরা�ল ও ঢাকার অব�ার মেধয্ িভ�তা রেয়েছ। িশক্ষাথর্ীেদর িবদয্ালেয় 
েফরােনার লেক্ষয্ েসইভ দয্ িচলে�ন সেচতনতামলূক কাযর্�ম শুরু কেরেছ বেল িতিন জানান।  বালয্িববাহ ও ঝের পড়া েরােধ সেচতনতা বিৃ�েত 
েজার েদওয়া হেয়েছ এই �চারণায়।  মানিসক �া�য্ িবষেয় িতিন িবেশষ েজার িদেয় বেলন, যারা অনলাইেন �াস কেরেছ, তারা েকান না েকান ভােব 
িশক্ষার আওতায় িছল।  িক� েবিশর ভাগ িশশুই েসই সেুযাগ পায়িন। 

িদনাজপুর েথেক িবদয্ালেয়র সহকারী �ধান িশক্ষক আবু এ িহয়া বেলন, অব�াপ� পিরবােরর িশক্ষাথর্ীেদর তুলনায় গিরব পিরবােরর িশক্ষাথর্ীরা 
েবিশ ক্ষিতর স�ুখীন হে�।  অনলাইেন �াস করা তােদর পেক্ষ স�ব হে� না।  ফেল অনলাইন পড়ােশানা কাযর্কর হে� না।  এই পিরে�িক্ষেত 
িশক্ষাথর্ীেদর �ত িবদয্ালেয় িফিরেয় আনা দরকার।  ওয়া�র্ িভশেনর পিরচালক টিন মাইেকল গেমজ বেলন, আজেকর আেলাচনায় একিদেক েযমন 
সরকােরর সংি�� কমর্কতর্ােদর মুেখ ��িতর আৎমিব�াস শুনেত পাি�, ছা�ছা�ীেদর মুেখ আ�েহর কথা শুনেত পাি�, আবার অিভভাবকেদর মুেখ 
উৎক�াও শুনেত পাি�।  ফেল এর সম�য়টা কীভােব হেব, েস িবষেয় ভাবা জরুির। 

ঢাকা েথেক উ�য়ন কমর্ী জনাব জাহা�ীর বেলন, সবাই �ুল খুেল েদওয়ার পেক্ষ মতামত িদেয়েছ।  তেব েসজনয্ সুিনিদর্� পিরক�না দরকার, এবং 
তা বা�বায়েনর েক্ষে� সবার সমি�ত অংশ�হণ, িবেশষ কের েবসরকাির সংগঠনগুেলার সম�য় থাকেব িক না, েস িবষেয় সংশয় আেছ।  িতিন মেন 
কেরন, �ুল েখালা এবং পিরক�না বা�বায়ন সং�া� বাতর্াগুেলা েরিডও/েটিলিভশেন স�চার করা েযেত পাের।

িসিপিড-র স�াননীয় েফেলা অধয্াপক েমা�ািফজুর রহমান একিট িব�াি�র কথা উে�খ কের বেলন, দুজন ব�া বেলেছন; িশক্ষাথর্ীরা কওিম 
মা�াসায় চেল িগেয়িছল, যিদও তােদর আবার িফিরেয় আনা েগেছ।  তার মােন িক কওিম মা�াসা েখালা িছল? এখােন কওিম মা�াসার অিভ�তার 
কথা আমরা শুনেত পারলাম না।  এই পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, একিট সময় কওিম মা�াসা খুেল েদওয়া হয়।  েমা�ািফজুর রহমান সংি�� 
বয্ি�বগর্ েযন কওিম মা�াসার িবষয়িটেক নজের রােখন েসই আ�ান জানান।  অধয্ক্ষ কাজী ফারুক আহেমদ এই আেলাচনার সূ� ধের বেলন, 
�াথিমক ও িক�ারগােটর্ন �ুেলর িশক্ষাথর্ীেদর অেনেক কওিম মা�াসায় েগেছ, পি�কার এক কলাম েথেক জানার পর িতিন এই িবষেয় েখাঁজ খবর 
েনন।  িতিন মেন কেরন, মূল সমসয্া হে� সম�য়হীনতা।  আবার সবিকছু িনেদর্শনা �দােনর মাধয্েমও হেব না। 

অধয্ক্ষ কাজী ফারুক আহেমদ বেলন, িবদয্ালয় েখালার বয্াপাের সরকার এক পা এেগাে� আবার দুই পা েপছাে�।  অনয্িদেক িবেদেশ �াথিমক 
ও মাধয্িমক িবদয্ালেয় অিভভাবকেদর েয সি�য় অংশ�হণ থােক, এখােন েসটা েনই; তােদর আরও সি�য় হওয়া দরকার।  িতিন আরও বেলন, 
িবদয্ালয় েখালার আেগ এলাকায় মাইিকং করা �েয়াজন।  �াস রুিটন পুনিবর্নয্াস করা দরকার।  আেগর কাঠােমা িদেয় এই সমসয্া েমাকািবলা করা 
যােব না।  এই পিরি�িতেত িবিভ� েদেশর অিভ�তা আমেল িনেত হেব।  িশক্ষক সংগঠনগুেলার বয্াপাের িতিন বেলন, শুধু দািব-দাওয়া আদােয়র 
মেধয্ না েথেক কীভােব িশক্ষাথর্ীেদর এই এক বছেরর মানিসক ধা�া কািটেয় ওঠায় সহেযািগতা করা যায়, েসিদেকও তােদরেক নজর িদেত হেব 
এবং এেক্ষে�ও অিভভাবকেদর আরও সি�য়ভােব যু� করেত হেব।  বালয্ িববাহ ও ঝের পড়ার কথা আেলাচনায় এেসেছ িক� িশশু �েমর কথা 
িনেয়ও আমােদর আেলাচনা করা �েয়াজন বেল িতিন মেন কেরন।  

িশক্ষািবদ রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, আজেকর অনু�ােনর বড় অজর্ন হে�, এখােন মািটর গ� এবং মােঠর সুবাস পাওয়া যাে�।  চারিট সুিনিদর্� 
সুপািরশ কেরন িতিন।  �থমত, সরকার সুিনিদর্� ��াব িদেয়েছ, সক্ষমতা আেছ, বাড়ােত হেব-এই িনেয় অেনক কথা হেয়েছ, িক� আিথর্ক সং�ান 
িনেয় কথা হয়িন।  অথর্নীিতর নানা েক্ষে� �েণাদনা েদওয়া হেলও এখন পযর্� িশক্ষােক্ষে� �েণাদনা েদওয়া হয়িন।  সামানয্ িকছু ভাতা েদওয়া হেলও 
তা পযর্া� নয়।  িশক্ষাথর্ীেদর দুপুেরর খাবােরর বয্ব�া করেত হেব।  �চারণা চালােনার পাশাপািশ �েণাদনাও েদওয়া দরকার।  �াথিমক পযর্ােয়র 
িশক্ষাথর্ীেদর দুপুেরর খাবার কমর্সূিচ একবার চালু হেয়িছল, পের েসটা থমেক েগেছ।  �াথিমক পযর্ােয়র িশক্ষাথর্ীেদর ঝের পড়া েরােধ এটা আবার 
চালু করা উিচত।  তা না হেল িফিরেয় আনার পরিদন তারা আবার ঝের পড়েত পাের, কারণ েদেশর িবশাল জনেগা�ী এখেনা খাদয্ িনরাপৎতা ও 
আয় িনরাপৎতার ঝুঁিকেত আেছ।  ি�তীয়ত, েবসরকাির উ�য়ন সং�ার বড় ভূিমকা রেয়েছ।  এই �সে� রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, তারা �ানীয় পযর্ােয় 
এই ধরেনর সংলাপ আেয়াজন করেত পাের।  �চারণা সিঠকভােব করেত হেব।  �ুল েখালার পর েজারােলাভােব মিনটিরং করেত পাের।  নাগিরক 
সমােজর আে�ালেন গণমাধয্েমর বড় ভূিমকা আেছ বেল িতিন উে�খ কেরন।  এ ছাড়া সাং�ৃিতক সংগঠনগুেলােক এই কাযর্�েমর সে� যু� করেত 
হেব, যােত সাধারণ মানুষ আরও েবিশ উ�ু� হেত পাের, সেচতন হেত পাের। েবসরকাির খাতেকও এসব কাযর্�েমর সােথ যু� করেত হেব বেল 
িতিন মেন কেরন।  তৃতীয়ত, সরকার িনরবি�� িবদুয্ৎ এবং ই�ারেনট িনি�ত করেলও ই�ারেনট েসবাদাতারা কীভােব আরও সুলেভ এই েসবা 
সাধারণ জনেগা�ীর কােছ েপৗঁেছ িদেত পাের, েসিদেক েখয়াল রাখেত হেব।  চতুথর্ত, িতিন মেন কেরন, সবকাজ সরকােরর একার পেক্ষ করা স�ব 
নয়।  �ুেল িশক্ষাথর্ীেদর িফিরেয় আনা, এটা সরকােরর একার কাজ নয়, তােদর আবার পঠনপাঠেন মেনািনেবশ করােনা, মেনাজগেত েয ক্ষিতটা 
হে� েসটা েপাষােনা, এই সবিকছুই সমি�ত উেদয্ােগর মাধয্েম বা�বায়ন করেত হেব।  সরকার, এনিজও, নাগিরক সমাজ ও েবসরকাির খাত সবাই 
িমেল সমি�তভােব কাজগুেলা করেত হেব।

সমাপনী ব�বয্

ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, �ুল েখালার বয্াপাের িশক্ষক, ছা�, অিভভাবক িনিবর্েশেষ সবাই ঐকমেতয্ এেসেছন।  তেব ি�ধা আেছ, ভয় আেছ, 
িকছুটা ঝুঁিক আেছ, েসই অেথর্ িকছু দুঃি��াও আেছ।  িতিন বেলন, ��িতর বয্াপাের একটা িম� িচ� আমােদর সামেন এেসেছ।  েবসরকাির 
�ুলগুেলােত েয েজারােলা ��িতর কথা আমরা শুেনিছ, েসটা সরকাির বা এমিপওভু� �ুলগুেলা েথেক অতটা েজারােলাভােব েশানা যায়িন।  তারা 
��িতর েঘাষণার মেধয্ই সীমাব� িছল। িডিজটাল প�িতেত েয িশক্ষা েদওয়া হেয়েছ তার সুেযাগ সবাই সমানভােব পায়িন।  ফেল িডিজটাল ৈবষময্ 
কীভােব দূর করা যােব, আগামী িদেন তা একটা বড় িবষয় হেয় উঠেব।  শহরা�েলর �ুলগুেলা যতখািন ��ত, চর, হাওর, নদীভাঙন, দুগর্ম অ�ল, 
আিদবাসী স�দায় অধুয্িষত �ুলগুেলা ততখািন ��ত নয়।  িতিন বেলন, এই সমেয় বা �ুল েখালার িকছু আেগ বালয্িববাহ এবং িশশু�েমর েয 
েনিতবাচক �বণতা, েবকার িশক্ষকেদর েয অসুিবধা, মূল ধারার িশক্ষা েথেক যারা ধমর্ীয় িশক্ষায় চেল েগেছ, তােদর কীভােব আবার মূল ধারায় 
িফিরেয় আনা যােব, এসব আগামী িদেনর জনয্ বড় চয্ােল� হেয় আসেব বেলই মেন হে�।  এসিডিজ বা�বায়েনর ওপর এসেবর কী �ভাব পরেব, 
েসটা আরও বড় অেলাচনার িবষয়।

�ুল েখালার বয্াপাের েয িম� �িতি�য়া েদখা েগেছ, েসটা েমাকািবলার দুিট প�িত আেছ বেল মেন কেরন েদবি�য় ভ�াচাযর্।  িতিন বেলন, সবার 
আিথর্ক সংগিত সমান নয়।  সরকােরর পক্ষ েথেক এককালীন সুিবধা েদওয়া যায় িক না েস িবষেয় েভেব েদখেত হেব।  ভতুর্িক বা অথর্ায়ন যােক 
�েণাদনা বলা হে�, এই মুহূেতর্ �ুল েখালার জনয্ এসব অবশয্ই �েয়াজন।  িবিভ� মহল েথেক এর �েয়াজনীয়তা এবং এই �সে� িবিভ� ��াব 
তুেল ধরা হেয়েছ।  িশক্ষাথর্ীেদর দুপুেরর খাবােরর বয্ব�া িনি�ত করেত হেব।  সরকারেক অবশয্ই গুরু� সহকাের িবষয়িট িবেবচনা করেত হেব, 
েকননা �া�য্ সুরক্ষা ও খাদয্ িনরাপৎতা না িদেত পারেল ঝের পড়া েরাধ স�ব হেব না।  এই জনয্ সরকার, এনিজও ও েবসরকাির আ�জর্ািতক 
�িত�ানগুেলােক এক� হেয় সি�িলতভােব কাজগুেলা করেত হেব এবং এইসব কােজ সম�য় িবধান করেত হেব।  আেরকিট িবষয় হেলা �ািত�ািনক 
সম�য়হীনতা।  সম�য় েজারদার করেত হেব।  এখােন িশক্ষকেদর মতামতেক গুরু� িদেত হেব।  সম�েয়র পাশাপািশ নজরদািরর িবষয়িটও খুব 
গুরু�পূণর্ এবং িবষয়িট েবসরকাির উ�য়ন �িত�ান বা সরকােরর িশক্ষা �িত�ান উভয় েক্ষে�ই �েযাজয্।  �চারণা আরও েবিশ েজারদার করেত 
হেব, যােত পুেরা েদশ একসে� যু� হেত পাের। 

েয িম� িচ� আমরা েদখিছ েসখােন আরও একিট িবষয় িনেয় আেলাচনা হে�- অেটা পাশ বা �য়ংি�য়ভােব পাস; আগামী িদেন আমরা কীভােব 
এটা েমাকািবলা করব তা আমােদর ভাবেত হেব।  এটা দুেযর্ােগর অবশয্�াবী ফলাফল িহসােব িবষয়িট এেসেছ।  িক� এটা েমাকািবলা করেত হেব 
িশক্ষার মাধয্েম।  িসেলবাস সংেকাচেনর িবরুে� েজারদার মতামত এেসেছ।  আবার িশক্ষা কাযর্�ম কীভােব পুনিবর্নয্াস করা যায়, েস বয্াপােরও 
মতামত এেসেছ।  সবেচেয় বড় কথা হেলা, এসব িকছুর েভতর িদেয় বাংলােদেশর িশক্ষা বয্ব�ার নাজুক পিরি�িত উে�ািচত হেয়েছ।  উ�ূত 

সূচনা ব�বয্

েকািভড-১৯ অিতমািরর কারেণ �ায় এক বছর ধের �ুল ব� রেয়েছ।  জনজীবেন চা�লয্ িফের 
আসেত শুরু কেরেছ এবং অথর্নীিতও তার �াভািবক ধারায় িফের আসার েচ�া করেছ।  এরই 
ধারাবািহকতায় সরকার িশক্ষা�িত�ান খুেল েদওয়ার িচ�া-ভাবনা করেছ ও এই িবষেয় 
আেলাচনা শুরু কেরেছ। �া�য্িবিধ েমেন কীভােব �ুল েখালা যায়, েস লেক্ষয্ �ুেলর জনয্ 
িবিধমালা ৈতির করা হেয়েছ।  এতিদন �ুল ব� থাকায় েয ক্ষিত হেয়েছ তা পুিষেয় েনবার েচ�া 
সবাই করেবন এটাই �াভািবক।  িক� �ুল েখালার বয্াপাের আমরা কতখািন ��ত? িবেশষ 
কের, ঢাকার বাইেরর �ুলগুেলার েক্ষে� এই ��িতর িবষয়িট বড়ভােব সামেন এেসেছ।  
সক্ষমতা িনেয়ও �� রেয়েছ।

এসব িবষয়েক সামেন িনেয়ই এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্, বাংলােদশ এবং 
এডুেকশন ওয়াচ ও গণসাক্ষরতা অিভযান-এর সহ-আেয়াজেন ২৩ েফ�য়াির ২০২১ তািরেখ 
আেয়াজন কের “অবেশেষ �ুল খুলেছ: আমরা কতখািন ��ত” িশেরানােম একিট ভাচুর্য়াল 
সংলাপ।  অনু�ােনর শুরুেত নাগিরক �য্াটফমর্-র আ�ায়ক এবং স�ালক ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ 
বেলন, �য্াটফেমর্র উে�শয্ হেলা েদেশর তৃণমূেলর িবিভ� সংগঠনেক এক জায়গায় িনেয় আসা 
এবং তােদর ব�বয্ জাতীয় পযর্ােয় তুেল ধরা। এরই ধারাবািহকতায় আজ এমন একিট িবষেয় 
আেলাচনা উৎথাপন করা হেয়েছ যার সােথ ছা�-ছা�ী, িশক্ষকবৃ�, অিভভাবক ও সমােজর 
অনয্েদর বয্াপক আ�হ রেয়েছ। িশক্ষক, িশক্ষক েনতৃবৃ�, েবসরকাির উ�য়ন �িত�ান, 
অ�ািত�ািনক িশক্ষায় যারা ভূিমকা পালন করেছন এবং ছা�-ছা�ী ও অিভভাবকসহ অেনেকই 
আজেকর এই আেলাচনায় েযাগ িদেয়েছন।

�ুল েখালার বয্াপাের সবাই �ায় একমত

িশক্ষা�িত�ান কেব খুলেছ, েস বয্াপাের এখেনা সু�� ধারণা পাওয়া যাে� না বেল ম�বয্ 
কেরন ড. মনজুর আহমদ।  আেলাচনা চলমান আেছ এবং েসইসােথ ি�ধা��ও রেয়েছ।  
িব�িবদয্ালয় েখালার িবষেয় েঘাষণা এেসেছ।  সরকার তার ��িতর কথা জানােলও এই িবষয় 
িনেয় আেরা আেলাচনার �েয়াজন আেছ।  অনুমােনর িভিৎতেত বা আেবগতািড়ত হেয় িস�া� 
িনেল চলেব না; তথয্-উপােৎতর িভিৎতেত িনেত হেব।  িতিন এসব িবষেয় ২০২০ সােলর 



িভিৎতক কমর্দল ৈতির করেত হেব।  িশক্ষকেদর সহায়তা করেত হেব, কীভােব ক্ষিত েপাষােনা যায়, পরীক্ষার িদেক না িগেয় িশক্ষণ কীভােব িনি�ত 
করা যায়, তার বয্ব�া করেত হেব।  কমর্শালা করার মাধয্েম েসই পিরেবশ ৈতির করেত হেব।  েসজনয্ আিথর্ক সহায়তার �েয়াজন হেব।  সরকাির 
িনেদর্শনায় বলা হেয়েছ, মাধয্িমক িবদয্ালয়গুেলা িনেজরা তহিবল েজাগাড় করেব।  �াথিমেকর েক্ষে� বলা হেয়েছ, তােদর িকছু তহিবল েদওয়া হেব 
এবং তা েথেক এসব কাযর্�ম পিরচালনা করেত হেব।  িক� েসটা যেথ� নয়।  িশক্ষা বােজট িছল ৬৬ হাজার েকািট টাকা, এর অ�ত ১০ শতাংশ 
িশক্ষা পুনরু�ার কাযর্�েম বয্বহার করা দরকার।

অিভভাবকেদর আশ�া আেছ: নাগিরক �য্াটফেমর্র জিরেপর ফলাফল 

�ুল খুেল েদওয়ার বয্াপাের নাগিরক �য্াটফমর্-র উেদয্ােগ একিট অনলাইন জিরপ পিরচালনা করা হেয়িছল।  এই জিরেপর ফলাফল উপ�াপন 
কেরন িসিপিড-র যু� পিরচালক অ� ভ�াচাযর্।  েমাট ১ হাজার ৯৬০ জেনর ওপর অনলাইেন জিরপিট পিরচালনা করা হয়।  এর মেধয্ অিভভাবক 
িছেলন ৫৭৬ জন এবং িশক্ষক িছেলন ৩৭০ জন।  বািকরা অনয্ানয্ ে�িণ-েপশার।  গত ১৭ েথেক ২২ েফ�য়াির ২০২১ সমেয় এই অনলাইন জিরপ 
পিরচালনা করা হয়। 

জিরেপ েদখা েগেছ, �ায় ৫৫ ভাগ (৫৪.৭ শতাংশ) অিভভাবক স�ানেক �ুেল পাঠােত এখেনা িনরাপদ েবাধ করেছন না।  �ায় অেধর্ক অিভভাবক 
মেন কেরন, তােদর স�ােনরা সরকােরর জাির করা �ুল �া�য্ িনেদর্িশকা েমেন চলেত সক্ষম নয়।  তেব স�ানেক পাঠােত িনেজরা িনরাপদ েবাধ 
না করেলও �ুল খুেল েদওয়ার পেক্ষই েবিশর ভাগ উৎতরদাতা মতামত িদেয়েছন।  অিভভাবক ও িশক্ষক বােদ অনয্ানয্ ে�িণ-েপশার ৬০.৫ শতাংশ 
উৎতরদাতা �ুল খুেল েদওয়ার পেক্ষ। আর ৫২ শতাংশ মানুষ �ুল খুেল েদওয়ার পর সং�মণ বৃি�র আশ�া কেরেছন।

জিরেপর মাধয্েম অিভভাবকেদর কােছ জানেত চাওয়া হেয়িছল, �ুল খুেল েদওয়ার েক্ষে� সরকার �ণীত �া�য্ িনেদর্িশকা স�েকর্ তারা অবগত 
িক না।  জিরেপ অংশ েনওয়া �ায় ৮৭ শতাংশ অিভভাবক বেলেছন, তারা এই �া�য্ িনেদর্িশকা স�েকর্ অবগত।  �া�য্ িনেদর্িশকা েমেন চলেত 
িবদয্ালেয়র অিতির� বয্য় হেব তা েমটােনার জনয্ ৬৭ শতাংশ অিভভাবক বাড়িত িফ িদেত আ�হী নন।

৬৮ শতাংশ িশক্ষক �ুেল েযেত িনরাপদ েবাধ করেছন বেল মত িদেয়েছন।  সমসংখয্ক িশক্ষক মেন কেরন, তােদর �ুেলর �া�য্ িনেদর্িশকা িনি�ত 
করার সামথর্য্ রেয়েছ।  �ায় ৬৯ শতাংশ িশক্ষক অিতির� বয্য়ভার বহেন সরকাির অনুদােনর ওপর িনভর্র করার কথা বেলেছন।  ২৫.৩ শতাংশ 
িশক্ষক বেলেছন, �ুেলর িনজ� অথর্ায়েন এই বয্য়ভার েমটােনা উিচত।  ৪.৮ শতাংশ অংশ�হণকারী �ানীয় জনগেণর অনুদােনর কথা বেলেছন। মা� 
১.১ শতাংশ অিতির� িফ িনধর্ারেণর কথা বেলেছন।  আর অিভভাবক ও িশক্ষক বােদ জিরেপ অংশ েনওয়া অনয্ানয্ ে�িণ-েপশার ৬০.৫ শতাংশ 
উৎতরদাতা �ুল েখলার পেক্ষ মত িদেয়েছন।  ৫৬.৪ শতাংশ উৎতরদাতা সরকােরর �া�য্ িনেদর্িশকা বা�বায়নেযাগয্ বেল মেন কেরন।

এই পযর্ােয় ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, জিরেপ েয িবষয়িট গুরু�পূণর্ েসিট হে� �ুল েখালার বয্াপাের কারও ি�মত েনই।  তেব দুিট জায়গায় শ�া 
আেছ।  একিট হে� িনরাপৎতার েক্ষে�, অথর্াৎ সং�মণ আবার েবেড় যাওয়ার আশ�া, অনয্িট হে� সরকােরর পক্ষ েথেক েয িনয়ম-নীিতর কথা বলা 
হে� তা বা�বায়েনর সক্ষমতার িবষেয় সে�হ আেছ।  এখােন আিথর্ক সংকেটর িবষয়িটও এেসেছ।

সরকােরর অব�ান

অধয্াপক েনহাল আহেমদ বেলন, বতর্মান পিরি�িতেত �ুল-কেলজ খুলেছ িক না, এই িবষেয় সবার মেনই েকৗতূহল।  অেনক অিভভাবক এখনই 
স�ানেক �ুেল পাঠােত চাে�ন না।  আবার িবপুলসংখয্ক অিভভাবক চাে�ন �ুল খুেল েদওয়া েহাক, তােদর স�ানরা �ুেল যাক।  তেব মাননীয় 
�ধানম�ী সহ সরকােরর সংি�� সবার মতামত হে�, আমােদর স�ানেদর আেগ সুরক্ষা িদেত হেব, �া�য্ ঝুঁিকর মেধয্ েযন তারা না পেড় েসিট 
িনি�ত করেত হেব।  েছাট েছাট বা�ারা যখন দীঘর্িদন পের �ুেল িগেয় ব�ুেদর েদখেব, তখন তারা এেক অপরেক জিড়েয় ধরেব, এটাই 
�াভািবক।  আর এই �া�য্ঝুঁিকর কথা মাথায় েরেখই সরকারেক �ুল েখালার বয্াপাের খুব সেচতনভােব ভাবেত হে�। এই েক্ষে� �া�য্ সুরক্ষা 
িবষয়ক জাতীয় পরামশর্ক কিমিটর সুপািরশ না পাওয়া পযর্� �ুল েখালার িস�া� েনওয়া কিঠন হেব, যিদও �ুল েখালার বয্াপাের সব ধরেনর 
��িত েনওয়া হে�। এই মুহূেতর্ সরকােরর িবেবচনায় �া�য্ সুরক্ষার িবষয়িট েবিশ গুরু� পাে�।

মাধয্িমক িশক্ষা েবােডর্র পক্ষ েথেক ৪ েফ�য়াির �ানীয় বা ইউিনয়ন পযর্ােয় �ুল েখালার �েয়াজনীয় বয্ব�া িনেত িনেদর্শনা েদওয়া হেয়েছ। �ায় 
এক বছর �ুল ব� িছল। ময়লা-আবজর্না জেম েগেছ। তাই েসগুেলা আবার বয্বহার উপেযাগী করার জনয্ সেবর্া� গুরু� েদওয়া হেয়েছ। এই বয্াপাের 
মহাপিরচালক িজেরা টলােরে�র কথা বেলেছন বেল জানান েনহাল আহেমদ। অথর্াৎ, �িতিট িশক্ষা�িত�ােনর �ধান িশক্ষকসহ অনয্ িশক্ষেকরা িমেল 
িশক্ষা�িত�ানগুেলােক পুেরাপুির �া�য্ সুরক্ষার আওতায় আনেবন। জানা েগেছ, েবিশর ভাগ িশক্ষা�িত�ান িবষয়িট গুরু� সহকাের িবেবচনা কের 
��িত িনে�। অবকাঠােমার িদক েথেক অিধকাংশ িশক্ষা�িত�ানই এখন ৈতির। েসিদক েথেক ��সংখয্ক িশক্ষাথর্ী িনেয় েযেকােনা সময় 
িশক্ষা�িত�ান চালু করা স�ব। িতিন আরও বেলন, দীঘর্িদন �ুল-কেলজ ব� থাকায় িশশুেদর িশক্ষার যতখািন ক্ষিত হেয়েছ, তার েচেয়ও েবিশ ক্ষিত 
হেয়েছ তােদর মানিসক �াে�য্র। তাই এই মুহূেতর্ িশশুেদর পড়ােশানার ক্ষিতর েচেয় েবিশ গুরু� েদওয়া উিচত মানিসক �া�য্ সুরক্ষায়। এই বয্াপাের 
অিভভাবকেদর আরও েবিশ সেচতন হওয়া �েয়াজন। তেব �ুল শুরু হেয় েগেল ধীের ধীের আেগর গিত িফের আসেব বেল িতিন মেন কেরন। 

মাধয্িমক িশক্ষা েবােডর্র মহা পিরচালক অধয্াপক ৈসয়দ েগালাম ফারুক বেলন, িতিন সহ অনয্ কমর্কতর্ারা এখন ঢাকার বাইেরই েবিশ সময় 
কাটাে�ন; �তয্� অ�েল িশক্ষা�িত�ানগুেলার কী অব�া, তা েবাঝার েচ�া করেছন। িবশদ িদক-িনেদর্শনা েদওয়া হেয়েছ। এটা অনুসরণ করা েবশ 
কিঠন। তেব েমৗিলক শতর্গুেলা পূরণ করার েচ�া চলেছ, েযমন-ইন�ােরড থােমর্ািমটার েজাগাড় করা, বসার জায়গা িনধর্ারণ করা, হাত েধায়ার 
জায়গা নতুন কের িনমর্াণ করা ইতয্ািদ। এমনিক অেনক �ুেল �াথিমক িচিকৎসার বয্ব�াসহ আইেসােলশন েস�ারও করা হেয়েছ। তেব �তয্� 
অ�েলর �ুলগুেলা আিথর্ক সমসয্ার কারেণ এসব বয্ব�া কের উঠেত পারেব িক না, তা িনেয় সংশয় আেছ। এই বয্াপাের িনেদর্শনা হে�, সমসয্া 
থাকেল সরকারেক জানােত হেব, সরকার তা িনরসেনর েচ�া করেব। সরকার এটা শতভাগ িনি�ত করার েচ�া করেব। অেনক এনিজও আ�াস 
িদেয়েছ, এসব সমসয্ার েক্ষে� তারাও এিগেয় আসেত পাের। িতিন বেলন, সবেচেয় বড় কথা হেলা, সরকার �া�য্ সুরক্ষা িনি�ত করেত চায়। এই 
জনয্ সমােজর সব �েরর মানুেষর সমথর্ন লাগেব। সরকােরর কাযর্�ম স�েকর্ িতিন আরও বেলন, গত এক মােস এক লাখ িশক্ষকেক পুি� িবষয়ক 
�িশক্ষণ েদওয়া হেয়েছ। অেনেকর শ�া, িশক্ষাথর্ীরা মানিসক সংকেটর স�ুখীন হেত পাের। এই লেক্ষয্ দুই মাস আেগই মানিসক �া�য্ িবষয়ক 
মিডউল ৈতির করা হেয়েছ। এই মিডউেলর লক্ষয্ হে�, িবদয্ালয় েখালার পর িশক্ষাথর্ীর মেধয্ মানিসক সমসয্া েদখা েগেল িশক্ষক েযন �াথিমকভােব 
পরামশর্ িদেত পােরন। সমসয্া বড় আকার ধারণ করেল িশক্ষেকরা েরফার করেবন। এছাড়া িশক্ষাথর্ীেদর েরাগ �িতেরাধ ক্ষমতা বৃি�েত �ুেল �ুেল 
আয়রন ফিলক অয্ািসড েপৗঁেছ েদওয়া হেয়েছ। মূলত েমেয়েদর লক্ষয্ কের এটা করা হেয়েছ। ওজন মাপার য� েদওয়া হেয়েছ। িশক্ষাথর্ীেদর বিড মাস 
ইনেড� ৈতির করার কথাও বেল হেয়েছ। 

িবদয্ালেয়র পির�ার-পির��তা �সে� �েফসর ৈসয়দ েমা. েগালাম ফারুক বেলন, আেগ িশক্ষাথর্ীরা �িত বৃহ�িতবার িবদয্ালয় পির�ার পির�� 
করত। এখন সরকার মেন করেছ, িশক্ষাথর্ীরা দেল দেল ভাগ হেয় �িতিদনই এটা করেব। এই সং�ৃিত চালু করেত চায় সরকার। 

অনু�ােনর স�ালক েদবি�য় ভ�াচাযর্ �ুেলর আয় এবং �া�য্ উপকরণ েকনার জনয্ �েয়াজনীয় অেথর্র িবষেয় দৃি� আকষর্ণ করেল ৈসয়দ েমা. 
েগালাম ফারুক বেলন, ‘টাকা পাে� না, এই রকম অিভেযাগ আমরা এখেনা পাইিন। তেব আমার জানার বাইেরও অেনক িকছু থাকেত পাের। েস 
েক্ষে� িনেদর্শনা হেলা, জানােনা মা� েযন টাকা েদওয়া হয়।’ িশগিগরই সরকার একিট কিমিট গঠন কের েদেব-িশক্ষক, জন�িতিনিধ, সরকাির 
কমর্কতর্া, এনিজও সবাই েসখােন থাকেব। সবাইেক িনেয়ই কাজটা করেত হেব।

ৈসয়দ েগালাম ফারুেকর কথার ইিতবাচকতা তুেল ধের েদবি�য় ভ�াচাযর্ সবাইেক িনেয় কাজ করার েক্ষে� সমি�ত পিরক�না �ণয়েনর ওপর 
েজার েদন। 

সেচ� িশ�ক সমাজ

বাংলােদশ সরকাির মাধয্িমক িবদয্ালয় িশক্ষক সিমিতর সভাপিত আবু সাইদ ভূঁইয়া বেলন, িশক্ষাথর্ী-অিভভাবকসহ পুেরা জািত এখন �ুল েখালার 
অেপক্ষায় আেছ।  এমন পিরি�িতেত এই আেলাচনা অনু�ান আেয়াজেনর �শংসা কেরন িতিন।  িকছুিদন আেগ মাধয্িমক ও উ�মাধয্িমক িশক্ষা েবাডর্ 
(মাউিশ)-এর উেদয্ােগ এক মতিবিনময় সভার কথা উে�খ কের িতিন বেলন, েসখােন সব িশক্ষক িবদয্ালয় েখালার পেক্ষ কথা বেলেছন।  তারা 
�া�য্িবিধ েমেনই সব করেত চান।  সরকাির মাধয্িমক িবদয্ালেয় �া�য্ তহিবল আেছ জািনেয় িতিন বেলন, এই তহিবেল এত িদন ধের েয পিরমাণ 
অথর্ সি�ত হেয়েছ, �া�য্িবিধ েমেন চলার জনয্ েসটাই যেথ�।  িবদয্ালয়গুেলা সামানয্ পিরমাণ িফ িনধর্ারণ করেল বা তার বদেল সরকার অনুদান 
িদেলই সমসয্া িমেট যােব বেল িতিন মেন কেরন।  তেব তার মত হে�, �া�য্ িবধানসমূেহর মানয্তা িনি�ত করার েক্ষে� িকছু েকৗশল িনধর্ারণ 
করেত হেব।  উদাহরণ িহেসেব িতিন বেলন, ে�িণর িশক্ষাথর্ী সংখয্া ৬০ জন হেল ৩০ জেন দুই ভাগ কের �াস েনওয়া যায়।  আবার এক ে�িণ েথেক 
আেরক ে�িণর মােঝ িশক্ষাথর্ীরা নানাভােব আন� উ�াস কের-পর�রেক জিড়েয় ধের।  এটা েথেক তােদর িবরত রাখা যায় না।  েস জনয্ তােদর 
��াব, ে�িণকক্ষ েথেক এক িশক্ষক যাওয়ার আেগই আেরক িশক্ষক চেল আসেবন, তা না হেল িশক্ষাথর্ীরা ঝুঁিকর মুেখ পড়েত পাের।

সুনামগে�র �য্াক �ুেলর িশক্ষক তাকিমনা খাতুন িবদয্ালয় েখালার ��িত স�েকর্ বেলন, িবদয্ালয় পির�ার করা হেয়েছ।  পাশাপািশ ে�িণকক্ষ 
পির�ার করার েক্ষে� িবেশষ গুরু� েনওয়া হেয়েছ এবং িতিন জানান সরকাির িবদয্ালয়গুেলােতও একই ধরেণর বয্ব�া েনওয়া হেয়েছ। 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ িশক্ষাথর্ীেদর ঝের পড়া, �ুল ব� থাকার কারেণ বালয্ িববাহ অথবা �ুল ব� থাকায় মা�াসায় চেল যাওয়ার িবষেয় �ে�র 
অবতারণা করেল রাজশাহী েথেক �ুেলর িশক্ষক িসনারা খাতুন এই �সে� বেলন, তার �ুল েথেক একজন িশক্ষাথর্ী মা�াসায় চেল েগেলও 
পরবতর্ীেত েযাগােযাগ করেল েস আবার �ুেল েফরত এেসেছ। 

�ুল িশক্ষক আবুল কােশম বেলন, �া�য্িবিধ স�েকর্ তারা অবগত।  এখন কীভােব িশক্ষাথর্ীেদর তা েমেন চলেত উ�ু� করা যায়, েসই িবষেয় েচ�া 
চলেছ।  এই লেক্ষয্ েমেস�ার ও েহায়াটসঅয্াপ �েপ িনয়িমত বাতর্া আদান-�দান চলেছ।  িবদয্ালয় েখালার ��িত িহেসেব �াথিমক িবদয্ালেয়র 
িশক্ষেকরা েরা�ার কের িবদয্ালেয় যাে�ন।  পির�ার-পির��তা কাযর্�ম পিরচালনা করেছন।  িশক্ষেকরা িটকা েনওয়া শুরু কেরেছন।  িতিন িনেজ 
িটকা িনেয়েছন জািনেয় আরও বেলন, সবাইেক িটকা �হেণ উৎসািহত করা হে�।  িসরাজগ� েথেক িশক্ষক চ�া রািন সাহা বেলন, ‘আমােদর 
১,৬০০ ছা�ছা�ী আেছ।  তােদর কীভােব বিসেয় �াস করােবা, েসটাই বুঝেত পারিছ না।  েসজনয্ অবশয্ই এনিজওেদর সহেযািগতা িনেত হেব।’

প�গড় েথেক িশক্ষক সািবনা ইয়াসিমন বেলন, ‘আমােদর গভিনর্ং বিডর সদসয্ এবং অিভভাবক সবাই �ুল খুেল েদওয়ার পেক্ষ। আমরা সরকােরর 
িনেদর্শমেতা �া�য্িবিধও িনি�ত করার েচ�া কের যাি�। এত িদন অনলাইেন �াস হেয়েছ এবং েমাবাইল েফােনর মাধয্েম সব িশক্ষাথর্ী অংশ�হণ 
করেত েপেরেছ।

িশ�াথর্ী ও অিভভাবেকরা �ুল েখালার পে�

ময়মনিসংহ েথেক ি�তীয় ে�িণর ছা�ী িসয়ি� আকতার বেল, ‘আিম মুেখ মা� লািগেয়ই �ুেল েযেত চাই’।  জামালপুর েথেক ফােতমা েবগম নােমর 
একজন অিভভাবক বেলন, ‘আিম েছেলেক �ুেল পাঠােত চাই।  বাসায় ভােলাভােব পড়ােশানা হে� না।  �ুল েথেক সব ��িত েনওয়া হেয়েছ শুেন 
িনরাপদেবাধ করিছ।  এ ছাড়া কেরানা আসার পর েথেক বাসায় ওেদর আরও েবিশ পির�ার-পির�� হেয় থাকার অভয্াস কিরেয়িছ।  তারা িটকা 
িনেত চান বেল িতিন জানান।  রাজধানীর িমরপুর েথেক সাইদা ইয়াসিমন নােমর একজন িশক্ষক �ুল েখালার বয্াপাের তার ইিতবাচক মতামেতর 
কথা জানান এবং বেলন, �ুল েথেক যিদ সব ধরেনর �া�য্িবিধ েমেন �াস চালু করা হয়, তাহেল স�ানেক �ুেল পাঠােত িনরাপদেবাধ করেবন। 

বাংলােদশ সরকাির �াথিমক িবদয্ালয় �ধান িশক্ষক সিমিত-এর েসে�টাির েজনােরল েমাঃ সাখাওয়াত েহােসন বেলন, সরকার �দৎত সব ধরেনর 
িনেদর্শনা পালন করা হে�।  ে�িণকক্ষ পির�ার করা, থামর্াল �য্ানার েকনা, পযর্া� পিরমান সয্ািনটাইজার ও মা� েকনা-এই কাজগুেলা হেয়েছ। 
এখন সমসয্া হে� সামািজক দূর� বজায় েরেখ ছা�েদর পাঠ েদওয়া।  তােদর ে�িণকক্ষ আেছ পাঁচিট-প�ম ে�িণর িশক্ষাথর্ী আেছ ৮৫ জন।  এ 
অব�ায় শুধু ৮৫ জনেক ৫িট ে�িণকেক্ষ যতটুকু সামািজক দূর� বজায় েরেখ বসােনা যায়।  ফেল অনয্ ে�িণর �াস েনওয়া স�ব হেব না।  িতিন 
আরও বেলন, কেরানার সমেয় সাধারণ �ুল ব� থাকেলও কওিম মা�াসাগুেলা চালু আেছ।  �ুেলর অেনক ছা� েসখােন চেল েগেছ।  তাই এখন �ুল 
েখালা হেলও অেনক ছা� ঝের যােব এমন আশ�া আেছ।  এ ছাড়া েকিজ �ুলগুেলা খুেল েদওয়া হেয়েছ অেনক আেগই।  িকছু িশক্ষাথর্ী েসখােনও 
চেল েগেছ।  ফেল আমােদর �ুল চালু করার েক্ষে� অিভভাবকেদর েবশ চাপ রেয়েছ, যিদও সরকােরর িনেদর্শনার বাইের িকছু করা উিচৎ হেব না।

হিবগ� েথেক অিভভাবক ঝমুা ভ�াচােযর্র স�ান অ�ম ে�িণেত পড়েছ এবং িতিন মা�, হয্া� সয্ািনটাইজারসহ সব ধরেনর �া�য্িবিধ েমেনই 
স�ানেক িবদয্ালেয় পাঠােত চান।  হিবগে�র �লু কিমিটর সভাপিত ইকবাল েহােসন বেলন, ে�িণকক্ষ ও আিঙনা পির�ার করা হেয়েছ।  কিমিট 
িশক্ষাথর্ীেদর মা� েদেব।  পাশাপািশ মা� বয্বহাের উ��ু করা হেব।  এ ছাড়া �িত েবে� িতনজন ছা� বসেব, এই বয্ব�ায় ে�িণকেক্ষ পাঠদান করা 
হেব।  িকেশারগে�র ৯ম ে�িণর ছা� তাহিমদুল ইসলাম বেলন, এক বছের অেনক ক্ষিত হেয়েছ।  িবদয্ালয় েখালার পর তাহিমদুল সতকর্ থাকেব 
বেল জানান।  ৯ম ে�িণর সরুাইয়া আ�ার বেলন, িবদয্ালয় েখালার পর কী করেত হেব েস িবষেয় িতিন জােনন।  নওগারঁ ১০ম ে�িণর ছা�ী রুিম 
রাণী লাকড়া বেল, �া�য্িবধান েমেন এখন িবদয্ালয় খেুল েদওয়া দরকার।  ব� থাকার কারেণ শারীিরক ও মানিসক ক্ষিত হেয়েছ।  গাইবা�া েথেক 
নবম ে�িণর িশক্ষাথর্ী মনীষা রানী বেলন, “আিম গাইবা�ার �তয্� অ�েলর এক িবদয্ালেয়র ছা�ী।  েসখােন �লু পির�ার-পির�� রাখার উেদয্াগ 
েনই।  িডিজটাল প�িতেত �াস হেলও আিম েসখােন য�ু হেত পািরিন”।  কিুড়�াম েজলার রতনপরু উ� িবদয্ালেয়র ১০ম ে�িণর এক িশক্ষাথর্ী বেল, 
“গত এক বছর আমরা বয্ি�গতভােব পির�ার-পির�� থাকা, মা� পরা, সয্ািনটাইেজশন করা এসব কােজ অভয্� হেয় েগিছ।  এখন �লু েখালাটা 
খবু জরুির।  েকননা অনলাইেন ৯৫ শতাংশ িশক্ষাথর্ীই অংশ�হণ করেত পারেছ না।  আমােদর মেতা �তয্� অ�েলর দির� িশক্ষাথর্ীরা িটউটেরর 
কােছও পড়েত পারেছ না।  তাই �েুলর পড়াটা আমােদর খবু দরকার”।  হিবগে�র ১০ম ে�িণর ছা�ী নপূরু দাস বেলন, এক বছের অেনক ক্ষিত 
হেয়েছ।  তাই িবদয্ালয় খেুল েদওয়ার িবক� েনই।  এসএসিসর েয সংেশািধত িসেলবাস েদওয়া হেয়েছ, �াস শুরু না হেল তা েশষ হওয়া স�ব 
নয়।  নওগা ঁেথেক নবম ে�িণর িশক্ষাথর্ী স�য় বেল, িশক্ষা�িত�ানগুেলা খেুল িদেল খবু ভােলা হয়। তা না হেল অেনেকর বালয্িববাহ হেয় যাে�। 

িবেশষজ্ঞেদর মতামত

ইেকােনািমক িরসাচর্ �েপর িনবর্াহী পিরচালক ড. সা�াদ জিহর বেলন, ইেকােনািমক িরসাচর্ �েপর পক্ষ েথেক কেয়কিট �ুল পিরদশর্ন করার 
সুেযাগ হেয়েছ। েসই আেলােকই িতিন নীিত-িনধর্ারক ও গেবষকেদর উে�েশ বেলন, কেরানাকালীন �ুিলংেয়র ধরন বদেল েগেছ-অনলাইনিভিৎতক 
হেয়েছ।  অথর্াৎ �ুল এেকবাের ব� িছল, তা বলা যােব না।  ি�তীয়ত, �ুল েখালার বয্াপাের হয্াঁ বা না শুধু সংখয্াগত িদক েথেক না েদেখ আমরা 
যিদ েদখতাম, কারা হয্াঁ বলেছ আর কারা না বলেছ, তাহেল ভােলা হেতা।  েসটার সে� আবার িসেকােয়ি�ং দরকার।  সরকােরর দািয়�শীল 
কমর্কতর্ারা হয়েতা িস�া�হীনতায় ভুগেছন।  িতিন বেলন, সবখােনই িকছু ঝুঁিক থাকেব।  েবাডর্ কমর্কতর্ােদর উে�েশ িতিন বেলন, �ানীয় ও জাতীয় 
পযর্ােয় বুেঝশুেন ঝুঁিক িনেত হেব।  সা�াদ জিহর বেলন, গেবষণার িদক েথেক আমরা হয়েতা সাহাযয্ করেত পারব।  েকান জায়গায় �ুল েখালার 
পেক্ষ মত েবিশ, তা বুঝেত িবষয়িট আেরকটু খিতেয় েদখা উিচত।  মাউিশর ওপর িনভর্রশীলতা গেড় উেঠেছ, িক� �ানীয় পযর্ােয় িস�া� েনওয়ার 
সং�ৃিত থাকেত হেব।  শুধু তা-ই নয়, তােক শি�শালী করার িবষয়িটও েভেব েদখা দরকার।  েকন েযন মেন হয়, িশক্ষার বয্াপাের সবিকছু 
উ�মহেলর িস�াে�র ওপর িনভর্রশীল।  এটা িশক্ষার জনয্ খুব িবপ�নক।  এটা আমােদর সবারই অনুধাবন করা উিচত।  এসিডিজ িনেয় যারা কাজ 
করেছন তােদর উে�েশয্ িতিন বেলন, এই িবষয়টা িনেয় আরও গুরু� সহকাের ভাবা দরকার।  এর মাধয্েম িশক্ষার মূেল আঘাত েদওয়া হে�।  
মি�� চচর্ার েক্ষে� জািত পরিনভর্র হেয় পড়েছ।  িতিন আরও বেলন, “েবশ কেয়কিট মফ�ল শহেরর �ুেল আমরা িগেয়িছ।  েসখােন েদেখিছ, 
কাগেজ-কলেম শতভাগ সেচতনতা আেছ।  তেব বা�ব �েয়াগ অস�ব।  েলাকজন সহজভােব িনেত পারেল িকছু ঝুঁিক েনওয়া যায়”।  েহলথ 
অয্াডভাইিজং কিমিটর টামর্স অব েরফােরে� িশক্ষা িবষয়ক িস�া� েনওয়ার এখিতয়ার েনই।  দরকার হে� সরাসির িস�া� েনওয়া, েযখােন 

পিরি�িতেক আমরা যিদ একিট সুেযাগ িহসােব েদিখ ও মধয্েময়ািদ সং�ার কাযর্�মগুিল �হণ কির তেব আমরা িশক্ষাবয্ব�ায় অেনক ইিতবাচক 
পিরবতর্ন আনেত পারেবা।  বাংলােদেশর আগামী িদেনর অথর্নীিত, সমাজ ও রাজনীিতর মূল চািলকাশি� হেলা গুণমানস�� িশক্ষা।  এই বয্াপাের 
কােরারই ি�মত েনই এবং আেলাচনায় এটা সু��ভােব �িতফিলত হেয়েছ।  আগামী িদেনও এই আেলাচনা অবয্াহত রাখেত হেব। পিরেশেষ 
�য্াটফেমর্র পক্ষ েথেক সবার �িত কৃত�তা এবং ধনয্বাদ জািনেয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ অনু�ান েশষ কেরন। 
                                

নেভ�েরর েশষ নাগাদ েথেক িডেস�েরর �থম ভাগ পযর্� পিরচািলত একিট জিরেপর ফলাফল তুেল ধেরন।  েসখােন েদখা েগেছ, িশক্ষাথর্ী ও 
অিভভাবকেদর �ায় ৮০ শতাংশ চাে�ন, এখনই িশক্ষা�িত�ান খুেল েদওয়া েহাক।  িক� �ানীয় পযর্ােয়র িশক্ষক ও িশক্ষা কমর্কতর্ােদর মেধয্ িকছুটা 
েদাদুলয্মানতা রেয়েছ।  তারা আেরকটু েদেখশুেন িস�া� �হেণর পেক্ষ; তেব সাধারনভােব বলেত েগেল সংি�� সকল পক্ষই িশক্ষা�িত�ান খুেল 
েদওয়ােক সমথর্ন করেছন।  তেব তারা এই বয্াপাের িনরাপৎতা ও সুরক্ষা িনি�ত করার ওপর েজার েদন।  খুেল েদওয়ার পর আবার েযন ব� করার 
পিরি�িত না হয়, তাও েদখেত হেব।  তেব েকািভড অিতমািরর আেগর অব�ায় িফের েগেলই চলেব না, েয ক্ষিত হেয়েছ তা েপাষােত হেব, এটাই 
মূল কথা। 

ধােপ ধােপ েখালা

ড. মনজুর আহমদ স�িত এডুেকশন ওয়ােচর একিট জিরেপর কথা উে�খ কের বেলন, একবাের সব িশক্ষা�িত�ান না খুেল ধােপ ধােপ খুেল 
েদওয়া উিচৎ।  এসব �িত�ানসমূেহর েভৗেগািলক অব�ােনর ে�িক্ষেত তা করা যায় বেল িতিন ম�বয্ কেরন।  িতিন বেলন, বড় বড় শহেরর বাইের 
েকািভড-১৯ এর �াদুভর্াব েতমন লক্ষয্ করা যাে� না।  েসখােন আেগ শুরু করা েযেত পাের।  ঢাকা মহানগের �েকাপ অেনক েবিশ, তাই েসখােন 
আেরকটু পের শুরু করা েযেত পাের।  আেরকিট উপায় হেত পাের, িশক্ষার �র েভেদ খুেল েদওয়া; েযমন, মাধয্িমেকর েক্ষে� ১০ম ে�িণ িদেয় শুরু 
হেত পাের, আর �াথিমক পযর্ােয় ৪থর্ ও ৫ম ে�িণ িদেয় শুরু হেত পাের।  তাহেল সামািজক দূর� বজায় রাখাও স�ব হেব।  সরকােরর কােছ 
এডুেকশন ওয়ােচর পরামশর্ িছল, েফ�য়াির মাস েথেক এই �ি�য়া শুরু েহাক।

মাধয্িমক ও উ� মাধয্িমক েবােডর্র েচয়ারময্ান অধয্াপক েনহাল আহেমদ এই �সে� বেলন, �ুল খুলেলও সব একসে� েখালা হেব না।  েযমন, 
শুরুেত এসএসিস ও এইচএসিস পরীক্ষাথর্ীেদর িনেয় �াস শুরু করা হেত পাের।  ইতমেধয্ তােদর িসেলবাস িকছুটা কিমেয় েদওয়া হেয়েছ।  আগামী 
িতন েথেক চার মােসর মেধয্ েসই সংিক্ষ� িসেলবাস েশষ করার পিরক�না রেয়েছ।  �া�য্ সুরক্ষার সব ধরেনর িবষয় মাথায় েরেখই কাজিট করা 
হেব।  মাধয্িমক পযর্ােয়র অনয্ানয্ ে�িণ েখালার বয্াপাের সবর্েশষ পিরি�িত িবেবচনা করা হেব, েকননা �ুল খুেল েদওয়ার বয্াপাের এখন েয 
অিভভাবেকরা মত িদে�ন, দু-একজন আ�া� হেল তারাই আবার হয়েতা অিভেযাগ কের বেলেবন, েকেনা �ুল েখালা হেলা? তখন সব দায় 
সরকােরর ওপেরই পড়েব। তাই এই বয্াপাের সরকারেক খুব েভেবিচে� িস�া� িনেত হে� বেল িতিন জানান।

িসেলবাস কাটছাঁট

িসেলবাস সংিক্ষ� করার িবষেয় অেনেকর মতামেতর সে� ি�মত েপাষণ কের িশক্ষক েনতা আবু সাঈদ ভূঁইয়া বেলন, এটা উিচত হেব না।  িসেলবাস 
�ণয়েন ধারাবািহকতা রক্ষা করা হয়, ফেল এক ে�িণর িসেলবাস েশষ না করেল পরবতর্ী ে�িণেত িশক্ষাথর্ীেদর পেক্ষ মািনেয় েনওয়া কিঠন।  িতিন 
বেলন, একিট ে�িণর িসেলবাস েশষ করেত সাধারণত এক বছর সময় লােগ না; ছয় েথেক সাত মােসর মেধয্ই তা করা স�ব।  ফেল, এখন �ুল 
খুেল েগেল পূণর্া� িসেলবাসই েশষ করা যােব।  অনয্ সবার িসেলবাস সংিক্ষ� না কের শুধু এবার যারা এসএসিস পরীক্ষা িদে� তােদর িসেলবাস 
সংিক্ষ� করা যায় বেল িতিন মত েদন।  েদেশর অেনক িবদয্ালেয় িশক্ষাথর্ী সংখয্া তুলনামূলকভােব কম, ফেল এই মুহূেতর্ খুেল েদওয়া হেলও 
েসখােন �াস িনেত সমসয্া হেব না বেল মেন কেরন আবু সাঈদ ভূঁইয়া।  সহমত েপাষণ কের িসেলবাস সংেকাচন করার �েয়াজন েনই বেল মত 
�কাশ কেরন আেরক িশক্ষক েনতা েমাঃ আবুল কােশম।  িতিনও িসেলবােসর ধারাবািহকতার কথা উে�খ কের বেলন, েযাগ-িবেয়াগ না জানেল 
িশক্ষাথর্ী ভাগ করেত পারেব না।  অেটা পাস কের যারা ওপেরর ে�িণেত উঠল, তােদর আেগর ে�িণর অেনক না পড়া িবষয় েবাঝােত হেব এবং এই 
কারেণ েয ক্ষিত হেয়েছ তা পূরণ করেত কেয়ক বছেরর দীঘর্েময়ািদ পিরক�না থাকা �েয়াজন বেল িতিন মেন কেরন।

িসেলবাস সংিক্ষ� করার িবষেয় রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, নবম-দশম ে�িণর জীবিব�ােন িশক্ষাথর্ীরা এে�া�িপ কী েসটা িশখেব, িক� এটা 
কীভােব �েয়াগ করেত হয়, েসটা েতা দরকার েনই। �াথিমক ও মাধয্িমক পযর্ােয়র পাঠয্পু�েক এমন অেনক িবষয় যু� আেছ যা িশক্ষাথর্ীেদর 
�েয়াজন েনই। বয়স অনুযায়ী িশক্ষেণ গুরু� িদেত হেব। দশ বছেরর িশক্ষাথর্ীর জনয্ কী �েয়াজন, এই জায়গা েথেক িসেলবাস সংকুিচত এবং সমৃ� 
করার ��িট এেসেছ। েযেহতু আমরা কেরানার কারেণ এই সুেযাগ েপেয়িছ, েসেহতু িসেলবাস সং�ার বা কািরকুলাম সং�ােরর িবষয়িট িনেয় ভাবা 
েযেত পাের।

মধয্েময়ািদ পিরক�না

অধয্াপক েনহাল আহেমদ বেলন, এক বছের িশক্ষােক্ষে� েবশ বড় ক্ষিত হেয় েগেছ।  দূরিশক্ষণ কাযর্�ম েযভােব পিরচািলত হেয়েছ, তা যেথ� 
কাযর্কর বেল �মািণত হয় িন।  েস জনয্ মধয্েময়ােদ অ�ত দুই বছেরর পিরক�না হােত িনেত হেব।  পাঠয্�ম সংেক্ষিপত করেত হেব।  সবিকছুই 
সংেক্ষপ কের পড়ােনা হেব, এমনটাই ভাবা হে�।  িবিভ� আ�জর্ািতক গেবষণার আেলােক বলা যায়, সব িবষেয় না পড়ােলও েমৗিলক িবষয় েযমন, 
�াথিমেক বাংলা ও গিণত এবং মাধয্িমেক বাংলা, ইংেরিজ, গিণত ও িব�ান, এই চার িবষেয় েজার িদেত হেব।

�ানীয় পযর্ােয়র অংশ�হণ

ড. মনজুর আহমদ বেলন, শুধু েক�ীয় িনেদর্শনা যেথ� নয়।  �িতিট উপেজলা ও �িত�ােনর কথা মাথায় েরেখ কীভােব এই পিরক�না বা�বায়ন 
করা যায়, েসই �েচ�া থাকেত হেব।  িশক্ষা কমর্কতর্ােদর মােঝই েকবল এিট সীমাব� রাখেল চলেব না, �ানীয় জনগণেক সে� িনেয় উপেজলা 
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�েয়াজন েসখােন চালু কের েদওয়া।  মানিসক �া�য্ েথেক শুরু কের অনয্ানয্ সকল েক্ষে� শৃ�লার েয �চ� বয্তয্য় ঘেটেছ, েসটাও এই কারেণ। 
তার ধারণা হে�, িনেদর্শনার েচেয়ও জরুির হে� �িশক্ষণ।  েকননা অেনক �ুেলই এখেনা থােমর্ািমটার েকনা হয়িন।  টাকা েদওয়া হেয়েছ িক হয়িন, 
েসটাও িতিন জােনন না উে�খ কের বেলন, এেজি�গুেলা মিনটিরংেয়র ভূিমকায় েযেত পাের না।  এরা কাযর্�েমর িভিৎতেত িস�া� েনয়। 

�য্ােকর িশক্ষা কমর্সূিচর পিরচালক ড. শিফকুল ইসলাম বেলন, এক বছর ধের িশক্ষা�িত�ান েয ব� রেয়েছ তা েথেক আমরা িকছু িশক্ষা িনেত 
পাির।  িতিন বেলন, ঘুের দাঁড়ােনার সক্ষমতা আমােদর কতটুকু? েদখা যাে�, ইেবালা মহামাির আি�কায় দুই বছেরর মেধয্ আবার িফের এেসেছ।  
শিফকুল ইসলাম বেলন, একিট িশক্ষা হে� েয, আমরা এতিদন েটিলিভশেন বা অনলাইেন িশক্ষা কাযর্�ম পিরচালনা কেরিছ।  তেব অনলাইেন �াস 
িনেত িগেয় আমােদর সমসয্া হেয়েছ ই�ারেনেটর মূেলয্র কারেণ।  �য্ােকর পক্ষ েথেক কিমউিনিট েরিডওর মাধয্েম �াস েনওয়া হেয়েছ।  তেব 
�াক-�াথিমেকর িশক্ষাথর্ীেদর পেক্ষ েটিলিভশন বা অনলাইেনর িশক্ষা কাযর্�ম অনুসরণ করা স�ব নয়।  আবার �ােম েসই সুেযাগও েনই।  এই 
সমসয্া েক�ীয়ভােব েমাকািবলা করেত হেব।  ই�ারেনেটর কথাই বলা যায়, এই সংেযাগ কতটা ি�িতশীল বা িব�ৃত।  এই সমসয্া সরকারেক 
েমাকািবলা করেত হেব।  কথা হে�, এটা িক নীিতর বয্াপার, নািক �েণাদনার বয্াপার।  দুই মাস পের মহামাির আবার িব�ৃত হেল কী হেব, েসই 
পিরক�নাও থাকা দরকার।  আগামী কেয়ক মােসর মেধয্ বােজট আসেছ।  শিফকুল ইসলাম মেন কেরন, এখনই এইসব িবষেয় িচ�া করার সময় 
এেসেছ।

�শাসেনর ��িত

টা�াইেলর েজলা িশক্ষা অিফসার লায়লা খানম বেলন, �ুল েখালার জনয্ �শাসেনর ��িত আেছ।  সবাই আ�িরকতার সে� এই কােজ যু� হেত 
চান।  িশক্ষকেদর িটকা েনওয়ার তািগদ েদওয়া হে�। তারাও �া�য্িবিধ েমেন চলার বয্াপাের সেচ�।  এমনিক অনলাইন �াস তদারিকর জনয্ও 
�শাসেনর পক্ষ েথেক িবদয্ালেয় যাে�।  েসখােন িক� িশক্ষকরাও আসেছন।  �ুল েথেক অনলাইেন �াস িনে�ন।

নাগিরক সমােজর পরামশর্

েসইভ দয্ িচলে�ন বাংলােদশ-এর পিরচালক, ে�া�াম েডেভলপেম� অয্া� েকায়ািলিট, িরফাত িবন সাৎতার বেলন, সবাই েমাটামিুট এক বয্াপাের 
একমত, িবদয্ালয় েখালাটা জরুির। এক বছের েয অথর্ৈনিতক ক্ষিত হেয়েছ, তার �ভাব সরাসির িশক্ষাথর্ীেদর ওপর পেড়িন, যিদও িশক্ষার েক্ষে� 
ঘেটেছ িঠক তার উে�া। সরকার েযসব পদেক্ষপ িনেয়েছ তা িনঃসে�েহ �শংসনীয়। তেব িশক্ষাথর্ীেদর �েুল েফরােনার জনয্ �েয়াজনীয় ��িত 
েনওয়া দরকার।  অেনক িশক্ষক আশ�া করেছন, িশক্ষাথর্ীেদর অেনেকই িবদয্ালেয় িফরেব না।  সেচতনতামলূক �চারণা দরকার।  িতিন বেলন, 
বাংলােদেশ দুেযর্ােগর পর েদখা যায়, পিরবােরর ক্ষিত েমাকািবলায় িশশুেদর �লু ছািড়েয় �েম িনেয়ািজত করা হয়।  বালয্িববাহও েবেড় যায়। 
দীঘর্েময়ািদ িবপযর্েয়র েক্ষে� এই আশ�া আরও েবিশ।  েসেক্ষে� সেচতনতা বাড়ােনার িবক� েনই।  িশক্ষা কাযর্�ম স�েকর্ িতিন বেলন, কািরকলুাম 
বািড়েয় বা কিমেয় সমসয্া েমাকািবলা করা হয়েতা স�ব নয়।  েস জনয্ সমি�ত তৎপরতা দরকার।  টােগর্ট কের এই কাজটা করেত হেব।  বাংলােদেশর 
সব জায়গার পিরি�িত এক রকম নয়, তা মেন কিরেয় িদেয় িতিন বেলন, চরা�ল ও ঢাকার অব�ার মেধয্ িভ�তা রেয়েছ। িশক্ষাথর্ীেদর িবদয্ালেয় 
েফরােনার লেক্ষয্ েসইভ দয্ িচলে�ন সেচতনতামলূক কাযর্�ম শুরু কেরেছ বেল িতিন জানান।  বালয্িববাহ ও ঝের পড়া েরােধ সেচতনতা বিৃ�েত 
েজার েদওয়া হেয়েছ এই �চারণায়।  মানিসক �া�য্ িবষেয় িতিন িবেশষ েজার িদেয় বেলন, যারা অনলাইেন �াস কেরেছ, তারা েকান না েকান ভােব 
িশক্ষার আওতায় িছল।  িক� েবিশর ভাগ িশশুই েসই সেুযাগ পায়িন। 

িদনাজপুর েথেক িবদয্ালেয়র সহকারী �ধান িশক্ষক আবু এ িহয়া বেলন, অব�াপ� পিরবােরর িশক্ষাথর্ীেদর তুলনায় গিরব পিরবােরর িশক্ষাথর্ীরা 
েবিশ ক্ষিতর স�ুখীন হে�।  অনলাইেন �াস করা তােদর পেক্ষ স�ব হে� না।  ফেল অনলাইন পড়ােশানা কাযর্কর হে� না।  এই পিরে�িক্ষেত 
িশক্ষাথর্ীেদর �ত িবদয্ালেয় িফিরেয় আনা দরকার।  ওয়া�র্ িভশেনর পিরচালক টিন মাইেকল গেমজ বেলন, আজেকর আেলাচনায় একিদেক েযমন 
সরকােরর সংি�� কমর্কতর্ােদর মুেখ ��িতর আৎমিব�াস শুনেত পাি�, ছা�ছা�ীেদর মুেখ আ�েহর কথা শুনেত পাি�, আবার অিভভাবকেদর মুেখ 
উৎক�াও শুনেত পাি�।  ফেল এর সম�য়টা কীভােব হেব, েস িবষেয় ভাবা জরুির। 

ঢাকা েথেক উ�য়ন কমর্ী জনাব জাহা�ীর বেলন, সবাই �ুল খুেল েদওয়ার পেক্ষ মতামত িদেয়েছ।  তেব েসজনয্ সুিনিদর্� পিরক�না দরকার, এবং 
তা বা�বায়েনর েক্ষে� সবার সমি�ত অংশ�হণ, িবেশষ কের েবসরকাির সংগঠনগুেলার সম�য় থাকেব িক না, েস িবষেয় সংশয় আেছ।  িতিন মেন 
কেরন, �ুল েখালা এবং পিরক�না বা�বায়ন সং�া� বাতর্াগুেলা েরিডও/েটিলিভশেন স�চার করা েযেত পাের।

িসিপিড-র স�াননীয় েফেলা অধয্াপক েমা�ািফজুর রহমান একিট িব�াি�র কথা উে�খ কের বেলন, দুজন ব�া বেলেছন; িশক্ষাথর্ীরা কওিম 
মা�াসায় চেল িগেয়িছল, যিদও তােদর আবার িফিরেয় আনা েগেছ।  তার মােন িক কওিম মা�াসা েখালা িছল? এখােন কওিম মা�াসার অিভ�তার 
কথা আমরা শুনেত পারলাম না।  এই পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, একিট সময় কওিম মা�াসা খুেল েদওয়া হয়।  েমা�ািফজুর রহমান সংি�� 
বয্ি�বগর্ েযন কওিম মা�াসার িবষয়িটেক নজের রােখন েসই আ�ান জানান।  অধয্ক্ষ কাজী ফারুক আহেমদ এই আেলাচনার সূ� ধের বেলন, 
�াথিমক ও িক�ারগােটর্ন �ুেলর িশক্ষাথর্ীেদর অেনেক কওিম মা�াসায় েগেছ, পি�কার এক কলাম েথেক জানার পর িতিন এই িবষেয় েখাঁজ খবর 
েনন।  িতিন মেন কেরন, মূল সমসয্া হে� সম�য়হীনতা।  আবার সবিকছু িনেদর্শনা �দােনর মাধয্েমও হেব না। 

অধয্ক্ষ কাজী ফারুক আহেমদ বেলন, িবদয্ালয় েখালার বয্াপাের সরকার এক পা এেগাে� আবার দুই পা েপছাে�।  অনয্িদেক িবেদেশ �াথিমক 
ও মাধয্িমক িবদয্ালেয় অিভভাবকেদর েয সি�য় অংশ�হণ থােক, এখােন েসটা েনই; তােদর আরও সি�য় হওয়া দরকার।  িতিন আরও বেলন, 
িবদয্ালয় েখালার আেগ এলাকায় মাইিকং করা �েয়াজন।  �াস রুিটন পুনিবর্নয্াস করা দরকার।  আেগর কাঠােমা িদেয় এই সমসয্া েমাকািবলা করা 
যােব না।  এই পিরি�িতেত িবিভ� েদেশর অিভ�তা আমেল িনেত হেব।  িশক্ষক সংগঠনগুেলার বয্াপাের িতিন বেলন, শুধু দািব-দাওয়া আদােয়র 
মেধয্ না েথেক কীভােব িশক্ষাথর্ীেদর এই এক বছেরর মানিসক ধা�া কািটেয় ওঠায় সহেযািগতা করা যায়, েসিদেকও তােদরেক নজর িদেত হেব 
এবং এেক্ষে�ও অিভভাবকেদর আরও সি�য়ভােব যু� করেত হেব।  বালয্ িববাহ ও ঝের পড়ার কথা আেলাচনায় এেসেছ িক� িশশু �েমর কথা 
িনেয়ও আমােদর আেলাচনা করা �েয়াজন বেল িতিন মেন কেরন।  

িশক্ষািবদ রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, আজেকর অনু�ােনর বড় অজর্ন হে�, এখােন মািটর গ� এবং মােঠর সুবাস পাওয়া যাে�।  চারিট সুিনিদর্� 
সুপািরশ কেরন িতিন।  �থমত, সরকার সুিনিদর্� ��াব িদেয়েছ, সক্ষমতা আেছ, বাড়ােত হেব-এই িনেয় অেনক কথা হেয়েছ, িক� আিথর্ক সং�ান 
িনেয় কথা হয়িন।  অথর্নীিতর নানা েক্ষে� �েণাদনা েদওয়া হেলও এখন পযর্� িশক্ষােক্ষে� �েণাদনা েদওয়া হয়িন।  সামানয্ িকছু ভাতা েদওয়া হেলও 
তা পযর্া� নয়।  িশক্ষাথর্ীেদর দুপুেরর খাবােরর বয্ব�া করেত হেব।  �চারণা চালােনার পাশাপািশ �েণাদনাও েদওয়া দরকার।  �াথিমক পযর্ােয়র 
িশক্ষাথর্ীেদর দুপুেরর খাবার কমর্সূিচ একবার চালু হেয়িছল, পের েসটা থমেক েগেছ।  �াথিমক পযর্ােয়র িশক্ষাথর্ীেদর ঝের পড়া েরােধ এটা আবার 
চালু করা উিচত।  তা না হেল িফিরেয় আনার পরিদন তারা আবার ঝের পড়েত পাের, কারণ েদেশর িবশাল জনেগা�ী এখেনা খাদয্ িনরাপৎতা ও 
আয় িনরাপৎতার ঝুঁিকেত আেছ।  ি�তীয়ত, েবসরকাির উ�য়ন সং�ার বড় ভূিমকা রেয়েছ।  এই �সে� রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, তারা �ানীয় পযর্ােয় 
এই ধরেনর সংলাপ আেয়াজন করেত পাের।  �চারণা সিঠকভােব করেত হেব।  �ুল েখালার পর েজারােলাভােব মিনটিরং করেত পাের।  নাগিরক 
সমােজর আে�ালেন গণমাধয্েমর বড় ভূিমকা আেছ বেল িতিন উে�খ কেরন।  এ ছাড়া সাং�ৃিতক সংগঠনগুেলােক এই কাযর্�েমর সে� যু� করেত 
হেব, যােত সাধারণ মানুষ আরও েবিশ উ�ু� হেত পাের, সেচতন হেত পাের। েবসরকাির খাতেকও এসব কাযর্�েমর সােথ যু� করেত হেব বেল 
িতিন মেন কেরন।  তৃতীয়ত, সরকার িনরবি�� িবদুয্ৎ এবং ই�ারেনট িনি�ত করেলও ই�ারেনট েসবাদাতারা কীভােব আরও সুলেভ এই েসবা 
সাধারণ জনেগা�ীর কােছ েপৗঁেছ িদেত পাের, েসিদেক েখয়াল রাখেত হেব।  চতুথর্ত, িতিন মেন কেরন, সবকাজ সরকােরর একার পেক্ষ করা স�ব 
নয়।  �ুেল িশক্ষাথর্ীেদর িফিরেয় আনা, এটা সরকােরর একার কাজ নয়, তােদর আবার পঠনপাঠেন মেনািনেবশ করােনা, মেনাজগেত েয ক্ষিতটা 
হে� েসটা েপাষােনা, এই সবিকছুই সমি�ত উেদয্ােগর মাধয্েম বা�বায়ন করেত হেব।  সরকার, এনিজও, নাগিরক সমাজ ও েবসরকাির খাত সবাই 
িমেল সমি�তভােব কাজগুেলা করেত হেব।

সমাপনী ব�বয্

ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, �ুল েখালার বয্াপাের িশক্ষক, ছা�, অিভভাবক িনিবর্েশেষ সবাই ঐকমেতয্ এেসেছন।  তেব ি�ধা আেছ, ভয় আেছ, 
িকছুটা ঝুঁিক আেছ, েসই অেথর্ িকছু দুঃি��াও আেছ।  িতিন বেলন, ��িতর বয্াপাের একটা িম� িচ� আমােদর সামেন এেসেছ।  েবসরকাির 
�ুলগুেলােত েয েজারােলা ��িতর কথা আমরা শুেনিছ, েসটা সরকাির বা এমিপওভু� �ুলগুেলা েথেক অতটা েজারােলাভােব েশানা যায়িন।  তারা 
��িতর েঘাষণার মেধয্ই সীমাব� িছল। িডিজটাল প�িতেত েয িশক্ষা েদওয়া হেয়েছ তার সুেযাগ সবাই সমানভােব পায়িন।  ফেল িডিজটাল ৈবষময্ 
কীভােব দূর করা যােব, আগামী িদেন তা একটা বড় িবষয় হেয় উঠেব।  শহরা�েলর �ুলগুেলা যতখািন ��ত, চর, হাওর, নদীভাঙন, দুগর্ম অ�ল, 
আিদবাসী স�দায় অধুয্িষত �ুলগুেলা ততখািন ��ত নয়।  িতিন বেলন, এই সমেয় বা �ুল েখালার িকছু আেগ বালয্িববাহ এবং িশশু�েমর েয 
েনিতবাচক �বণতা, েবকার িশক্ষকেদর েয অসুিবধা, মূল ধারার িশক্ষা েথেক যারা ধমর্ীয় িশক্ষায় চেল েগেছ, তােদর কীভােব আবার মূল ধারায় 
িফিরেয় আনা যােব, এসব আগামী িদেনর জনয্ বড় চয্ােল� হেয় আসেব বেলই মেন হে�।  এসিডিজ বা�বায়েনর ওপর এসেবর কী �ভাব পরেব, 
েসটা আরও বড় অেলাচনার িবষয়।

�ুল েখালার বয্াপাের েয িম� �িতি�য়া েদখা েগেছ, েসটা েমাকািবলার দুিট প�িত আেছ বেল মেন কেরন েদবি�য় ভ�াচাযর্।  িতিন বেলন, সবার 
আিথর্ক সংগিত সমান নয়।  সরকােরর পক্ষ েথেক এককালীন সুিবধা েদওয়া যায় িক না েস িবষেয় েভেব েদখেত হেব।  ভতুর্িক বা অথর্ায়ন যােক 
�েণাদনা বলা হে�, এই মুহূেতর্ �ুল েখালার জনয্ এসব অবশয্ই �েয়াজন।  িবিভ� মহল েথেক এর �েয়াজনীয়তা এবং এই �সে� িবিভ� ��াব 
তুেল ধরা হেয়েছ।  িশক্ষাথর্ীেদর দুপুেরর খাবােরর বয্ব�া িনি�ত করেত হেব।  সরকারেক অবশয্ই গুরু� সহকাের িবষয়িট িবেবচনা করেত হেব, 
েকননা �া�য্ সুরক্ষা ও খাদয্ িনরাপৎতা না িদেত পারেল ঝের পড়া েরাধ স�ব হেব না।  এই জনয্ সরকার, এনিজও ও েবসরকাির আ�জর্ািতক 
�িত�ানগুেলােক এক� হেয় সি�িলতভােব কাজগুেলা করেত হেব এবং এইসব কােজ সম�য় িবধান করেত হেব।  আেরকিট িবষয় হেলা �ািত�ািনক 
সম�য়হীনতা।  সম�য় েজারদার করেত হেব।  এখােন িশক্ষকেদর মতামতেক গুরু� িদেত হেব।  সম�েয়র পাশাপািশ নজরদািরর িবষয়িটও খুব 
গুরু�পূণর্ এবং িবষয়িট েবসরকাির উ�য়ন �িত�ান বা সরকােরর িশক্ষা �িত�ান উভয় েক্ষে�ই �েযাজয্।  �চারণা আরও েবিশ েজারদার করেত 
হেব, যােত পুেরা েদশ একসে� যু� হেত পাের। 

েয িম� িচ� আমরা েদখিছ েসখােন আরও একিট িবষয় িনেয় আেলাচনা হে�- অেটা পাশ বা �য়ংি�য়ভােব পাস; আগামী িদেন আমরা কীভােব 
এটা েমাকািবলা করব তা আমােদর ভাবেত হেব।  এটা দুেযর্ােগর অবশয্�াবী ফলাফল িহসােব িবষয়িট এেসেছ।  িক� এটা েমাকািবলা করেত হেব 
িশক্ষার মাধয্েম।  িসেলবাস সংেকাচেনর িবরুে� েজারদার মতামত এেসেছ।  আবার িশক্ষা কাযর্�ম কীভােব পুনিবর্নয্াস করা যায়, েস বয্াপােরও 
মতামত এেসেছ।  সবেচেয় বড় কথা হেলা, এসব িকছুর েভতর িদেয় বাংলােদেশর িশক্ষা বয্ব�ার নাজুক পিরি�িত উে�ািচত হেয়েছ।  উ�ূত 

সূচনা ব�বয্

েকািভড-১৯ অিতমািরর কারেণ �ায় এক বছর ধের �ুল ব� রেয়েছ।  জনজীবেন চা�লয্ িফের 
আসেত শুরু কেরেছ এবং অথর্নীিতও তার �াভািবক ধারায় িফের আসার েচ�া করেছ।  এরই 
ধারাবািহকতায় সরকার িশক্ষা�িত�ান খুেল েদওয়ার িচ�া-ভাবনা করেছ ও এই িবষেয় 
আেলাচনা শুরু কেরেছ। �া�য্িবিধ েমেন কীভােব �ুল েখালা যায়, েস লেক্ষয্ �ুেলর জনয্ 
িবিধমালা ৈতির করা হেয়েছ।  এতিদন �ুল ব� থাকায় েয ক্ষিত হেয়েছ তা পুিষেয় েনবার েচ�া 
সবাই করেবন এটাই �াভািবক।  িক� �ুল েখালার বয্াপাের আমরা কতখািন ��ত? িবেশষ 
কের, ঢাকার বাইেরর �ুলগুেলার েক্ষে� এই ��িতর িবষয়িট বড়ভােব সামেন এেসেছ।  
সক্ষমতা িনেয়ও �� রেয়েছ।

এসব িবষয়েক সামেন িনেয়ই এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্, বাংলােদশ এবং 
এডুেকশন ওয়াচ ও গণসাক্ষরতা অিভযান-এর সহ-আেয়াজেন ২৩ েফ�য়াির ২০২১ তািরেখ 
আেয়াজন কের “অবেশেষ �ুল খুলেছ: আমরা কতখািন ��ত” িশেরানােম একিট ভাচুর্য়াল 
সংলাপ।  অনু�ােনর শুরুেত নাগিরক �য্াটফমর্-র আ�ায়ক এবং স�ালক ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ 
বেলন, �য্াটফেমর্র উে�শয্ হেলা েদেশর তৃণমূেলর িবিভ� সংগঠনেক এক জায়গায় িনেয় আসা 
এবং তােদর ব�বয্ জাতীয় পযর্ােয় তুেল ধরা। এরই ধারাবািহকতায় আজ এমন একিট িবষেয় 
আেলাচনা উৎথাপন করা হেয়েছ যার সােথ ছা�-ছা�ী, িশক্ষকবৃ�, অিভভাবক ও সমােজর 
অনয্েদর বয্াপক আ�হ রেয়েছ। িশক্ষক, িশক্ষক েনতৃবৃ�, েবসরকাির উ�য়ন �িত�ান, 
অ�ািত�ািনক িশক্ষায় যারা ভূিমকা পালন করেছন এবং ছা�-ছা�ী ও অিভভাবকসহ অেনেকই 
আজেকর এই আেলাচনায় েযাগ িদেয়েছন।

�ুল েখালার বয্াপাের সবাই �ায় একমত

িশক্ষা�িত�ান কেব খুলেছ, েস বয্াপাের এখেনা সু�� ধারণা পাওয়া যাে� না বেল ম�বয্ 
কেরন ড. মনজুর আহমদ।  আেলাচনা চলমান আেছ এবং েসইসােথ ি�ধা��ও রেয়েছ।  
িব�িবদয্ালয় েখালার িবষেয় েঘাষণা এেসেছ।  সরকার তার ��িতর কথা জানােলও এই িবষয় 
িনেয় আেরা আেলাচনার �েয়াজন আেছ।  অনুমােনর িভিৎতেত বা আেবগতািড়ত হেয় িস�া� 
িনেল চলেব না; তথয্-উপােৎতর িভিৎতেত িনেত হেব।  িতিন এসব িবষেয় ২০২০ সােলর 



িভিৎতক কমর্দল ৈতির করেত হেব।  িশক্ষকেদর সহায়তা করেত হেব, কীভােব ক্ষিত েপাষােনা যায়, পরীক্ষার িদেক না িগেয় িশক্ষণ কীভােব িনি�ত 
করা যায়, তার বয্ব�া করেত হেব।  কমর্শালা করার মাধয্েম েসই পিরেবশ ৈতির করেত হেব।  েসজনয্ আিথর্ক সহায়তার �েয়াজন হেব।  সরকাির 
িনেদর্শনায় বলা হেয়েছ, মাধয্িমক িবদয্ালয়গুেলা িনেজরা তহিবল েজাগাড় করেব।  �াথিমেকর েক্ষে� বলা হেয়েছ, তােদর িকছু তহিবল েদওয়া হেব 
এবং তা েথেক এসব কাযর্�ম পিরচালনা করেত হেব।  িক� েসটা যেথ� নয়।  িশক্ষা বােজট িছল ৬৬ হাজার েকািট টাকা, এর অ�ত ১০ শতাংশ 
িশক্ষা পুনরু�ার কাযর্�েম বয্বহার করা দরকার।

অিভভাবকেদর আশ�া আেছ: নাগিরক �য্াটফেমর্র জিরেপর ফলাফল 

�ুল খুেল েদওয়ার বয্াপাের নাগিরক �য্াটফমর্-র উেদয্ােগ একিট অনলাইন জিরপ পিরচালনা করা হেয়িছল।  এই জিরেপর ফলাফল উপ�াপন 
কেরন িসিপিড-র যু� পিরচালক অ� ভ�াচাযর্।  েমাট ১ হাজার ৯৬০ জেনর ওপর অনলাইেন জিরপিট পিরচালনা করা হয়।  এর মেধয্ অিভভাবক 
িছেলন ৫৭৬ জন এবং িশক্ষক িছেলন ৩৭০ জন।  বািকরা অনয্ানয্ ে�িণ-েপশার।  গত ১৭ েথেক ২২ েফ�য়াির ২০২১ সমেয় এই অনলাইন জিরপ 
পিরচালনা করা হয়। 

জিরেপ েদখা েগেছ, �ায় ৫৫ ভাগ (৫৪.৭ শতাংশ) অিভভাবক স�ানেক �ুেল পাঠােত এখেনা িনরাপদ েবাধ করেছন না।  �ায় অেধর্ক অিভভাবক 
মেন কেরন, তােদর স�ােনরা সরকােরর জাির করা �ুল �া�য্ িনেদর্িশকা েমেন চলেত সক্ষম নয়।  তেব স�ানেক পাঠােত িনেজরা িনরাপদ েবাধ 
না করেলও �ুল খুেল েদওয়ার পেক্ষই েবিশর ভাগ উৎতরদাতা মতামত িদেয়েছন।  অিভভাবক ও িশক্ষক বােদ অনয্ানয্ ে�িণ-েপশার ৬০.৫ শতাংশ 
উৎতরদাতা �ুল খুেল েদওয়ার পেক্ষ। আর ৫২ শতাংশ মানুষ �ুল খুেল েদওয়ার পর সং�মণ বৃি�র আশ�া কেরেছন।

জিরেপর মাধয্েম অিভভাবকেদর কােছ জানেত চাওয়া হেয়িছল, �ুল খুেল েদওয়ার েক্ষে� সরকার �ণীত �া�য্ িনেদর্িশকা স�েকর্ তারা অবগত 
িক না।  জিরেপ অংশ েনওয়া �ায় ৮৭ শতাংশ অিভভাবক বেলেছন, তারা এই �া�য্ িনেদর্িশকা স�েকর্ অবগত।  �া�য্ িনেদর্িশকা েমেন চলেত 
িবদয্ালেয়র অিতির� বয্য় হেব তা েমটােনার জনয্ ৬৭ শতাংশ অিভভাবক বাড়িত িফ িদেত আ�হী নন।

৬৮ শতাংশ িশক্ষক �ুেল েযেত িনরাপদ েবাধ করেছন বেল মত িদেয়েছন।  সমসংখয্ক িশক্ষক মেন কেরন, তােদর �ুেলর �া�য্ িনেদর্িশকা িনি�ত 
করার সামথর্য্ রেয়েছ।  �ায় ৬৯ শতাংশ িশক্ষক অিতির� বয্য়ভার বহেন সরকাির অনুদােনর ওপর িনভর্র করার কথা বেলেছন।  ২৫.৩ শতাংশ 
িশক্ষক বেলেছন, �ুেলর িনজ� অথর্ায়েন এই বয্য়ভার েমটােনা উিচত।  ৪.৮ শতাংশ অংশ�হণকারী �ানীয় জনগেণর অনুদােনর কথা বেলেছন। মা� 
১.১ শতাংশ অিতির� িফ িনধর্ারেণর কথা বেলেছন।  আর অিভভাবক ও িশক্ষক বােদ জিরেপ অংশ েনওয়া অনয্ানয্ ে�িণ-েপশার ৬০.৫ শতাংশ 
উৎতরদাতা �ুল েখলার পেক্ষ মত িদেয়েছন।  ৫৬.৪ শতাংশ উৎতরদাতা সরকােরর �া�য্ িনেদর্িশকা বা�বায়নেযাগয্ বেল মেন কেরন।

এই পযর্ােয় ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, জিরেপ েয িবষয়িট গুরু�পূণর্ েসিট হে� �ুল েখালার বয্াপাের কারও ি�মত েনই।  তেব দুিট জায়গায় শ�া 
আেছ।  একিট হে� িনরাপৎতার েক্ষে�, অথর্াৎ সং�মণ আবার েবেড় যাওয়ার আশ�া, অনয্িট হে� সরকােরর পক্ষ েথেক েয িনয়ম-নীিতর কথা বলা 
হে� তা বা�বায়েনর সক্ষমতার িবষেয় সে�হ আেছ।  এখােন আিথর্ক সংকেটর িবষয়িটও এেসেছ।

সরকােরর অব�ান

অধয্াপক েনহাল আহেমদ বেলন, বতর্মান পিরি�িতেত �ুল-কেলজ খুলেছ িক না, এই িবষেয় সবার মেনই েকৗতূহল।  অেনক অিভভাবক এখনই 
স�ানেক �ুেল পাঠােত চাে�ন না।  আবার িবপুলসংখয্ক অিভভাবক চাে�ন �ুল খুেল েদওয়া েহাক, তােদর স�ানরা �ুেল যাক।  তেব মাননীয় 
�ধানম�ী সহ সরকােরর সংি�� সবার মতামত হে�, আমােদর স�ানেদর আেগ সুরক্ষা িদেত হেব, �া�য্ ঝুঁিকর মেধয্ েযন তারা না পেড় েসিট 
িনি�ত করেত হেব।  েছাট েছাট বা�ারা যখন দীঘর্িদন পের �ুেল িগেয় ব�ুেদর েদখেব, তখন তারা এেক অপরেক জিড়েয় ধরেব, এটাই 
�াভািবক।  আর এই �া�য্ঝুঁিকর কথা মাথায় েরেখই সরকারেক �ুল েখালার বয্াপাের খুব সেচতনভােব ভাবেত হে�। এই েক্ষে� �া�য্ সুরক্ষা 
িবষয়ক জাতীয় পরামশর্ক কিমিটর সুপািরশ না পাওয়া পযর্� �ুল েখালার িস�া� েনওয়া কিঠন হেব, যিদও �ুল েখালার বয্াপাের সব ধরেনর 
��িত েনওয়া হে�। এই মুহূেতর্ সরকােরর িবেবচনায় �া�য্ সুরক্ষার িবষয়িট েবিশ গুরু� পাে�।

মাধয্িমক িশক্ষা েবােডর্র পক্ষ েথেক ৪ েফ�য়াির �ানীয় বা ইউিনয়ন পযর্ােয় �ুল েখালার �েয়াজনীয় বয্ব�া িনেত িনেদর্শনা েদওয়া হেয়েছ। �ায় 
এক বছর �ুল ব� িছল। ময়লা-আবজর্না জেম েগেছ। তাই েসগুেলা আবার বয্বহার উপেযাগী করার জনয্ সেবর্া� গুরু� েদওয়া হেয়েছ। এই বয্াপাের 
মহাপিরচালক িজেরা টলােরে�র কথা বেলেছন বেল জানান েনহাল আহেমদ। অথর্াৎ, �িতিট িশক্ষা�িত�ােনর �ধান িশক্ষকসহ অনয্ িশক্ষেকরা িমেল 
িশক্ষা�িত�ানগুেলােক পুেরাপুির �া�য্ সুরক্ষার আওতায় আনেবন। জানা েগেছ, েবিশর ভাগ িশক্ষা�িত�ান িবষয়িট গুরু� সহকাের িবেবচনা কের 
��িত িনে�। অবকাঠােমার িদক েথেক অিধকাংশ িশক্ষা�িত�ানই এখন ৈতির। েসিদক েথেক ��সংখয্ক িশক্ষাথর্ী িনেয় েযেকােনা সময় 
িশক্ষা�িত�ান চালু করা স�ব। িতিন আরও বেলন, দীঘর্িদন �ুল-কেলজ ব� থাকায় িশশুেদর িশক্ষার যতখািন ক্ষিত হেয়েছ, তার েচেয়ও েবিশ ক্ষিত 
হেয়েছ তােদর মানিসক �াে�য্র। তাই এই মুহূেতর্ িশশুেদর পড়ােশানার ক্ষিতর েচেয় েবিশ গুরু� েদওয়া উিচত মানিসক �া�য্ সুরক্ষায়। এই বয্াপাের 
অিভভাবকেদর আরও েবিশ সেচতন হওয়া �েয়াজন। তেব �ুল শুরু হেয় েগেল ধীের ধীের আেগর গিত িফের আসেব বেল িতিন মেন কেরন। 

মাধয্িমক িশক্ষা েবােডর্র মহা পিরচালক অধয্াপক ৈসয়দ েগালাম ফারুক বেলন, িতিন সহ অনয্ কমর্কতর্ারা এখন ঢাকার বাইেরই েবিশ সময় 
কাটাে�ন; �তয্� অ�েল িশক্ষা�িত�ানগুেলার কী অব�া, তা েবাঝার েচ�া করেছন। িবশদ িদক-িনেদর্শনা েদওয়া হেয়েছ। এটা অনুসরণ করা েবশ 
কিঠন। তেব েমৗিলক শতর্গুেলা পূরণ করার েচ�া চলেছ, েযমন-ইন�ােরড থােমর্ািমটার েজাগাড় করা, বসার জায়গা িনধর্ারণ করা, হাত েধায়ার 
জায়গা নতুন কের িনমর্াণ করা ইতয্ািদ। এমনিক অেনক �ুেল �াথিমক িচিকৎসার বয্ব�াসহ আইেসােলশন েস�ারও করা হেয়েছ। তেব �তয্� 
অ�েলর �ুলগুেলা আিথর্ক সমসয্ার কারেণ এসব বয্ব�া কের উঠেত পারেব িক না, তা িনেয় সংশয় আেছ। এই বয্াপাের িনেদর্শনা হে�, সমসয্া 
থাকেল সরকারেক জানােত হেব, সরকার তা িনরসেনর েচ�া করেব। সরকার এটা শতভাগ িনি�ত করার েচ�া করেব। অেনক এনিজও আ�াস 
িদেয়েছ, এসব সমসয্ার েক্ষে� তারাও এিগেয় আসেত পাের। িতিন বেলন, সবেচেয় বড় কথা হেলা, সরকার �া�য্ সুরক্ষা িনি�ত করেত চায়। এই 
জনয্ সমােজর সব �েরর মানুেষর সমথর্ন লাগেব। সরকােরর কাযর্�ম স�েকর্ িতিন আরও বেলন, গত এক মােস এক লাখ িশক্ষকেক পুি� িবষয়ক 
�িশক্ষণ েদওয়া হেয়েছ। অেনেকর শ�া, িশক্ষাথর্ীরা মানিসক সংকেটর স�ুখীন হেত পাের। এই লেক্ষয্ দুই মাস আেগই মানিসক �া�য্ িবষয়ক 
মিডউল ৈতির করা হেয়েছ। এই মিডউেলর লক্ষয্ হে�, িবদয্ালয় েখালার পর িশক্ষাথর্ীর মেধয্ মানিসক সমসয্া েদখা েগেল িশক্ষক েযন �াথিমকভােব 
পরামশর্ িদেত পােরন। সমসয্া বড় আকার ধারণ করেল িশক্ষেকরা েরফার করেবন। এছাড়া িশক্ষাথর্ীেদর েরাগ �িতেরাধ ক্ষমতা বৃি�েত �ুেল �ুেল 
আয়রন ফিলক অয্ািসড েপৗঁেছ েদওয়া হেয়েছ। মূলত েমেয়েদর লক্ষয্ কের এটা করা হেয়েছ। ওজন মাপার য� েদওয়া হেয়েছ। িশক্ষাথর্ীেদর বিড মাস 
ইনেড� ৈতির করার কথাও বেল হেয়েছ। 

িবদয্ালেয়র পির�ার-পির��তা �সে� �েফসর ৈসয়দ েমা. েগালাম ফারুক বেলন, আেগ িশক্ষাথর্ীরা �িত বৃহ�িতবার িবদয্ালয় পির�ার পির�� 
করত। এখন সরকার মেন করেছ, িশক্ষাথর্ীরা দেল দেল ভাগ হেয় �িতিদনই এটা করেব। এই সং�ৃিত চালু করেত চায় সরকার। 

অনু�ােনর স�ালক েদবি�য় ভ�াচাযর্ �ুেলর আয় এবং �া�য্ উপকরণ েকনার জনয্ �েয়াজনীয় অেথর্র িবষেয় দৃি� আকষর্ণ করেল ৈসয়দ েমা. 
েগালাম ফারুক বেলন, ‘টাকা পাে� না, এই রকম অিভেযাগ আমরা এখেনা পাইিন। তেব আমার জানার বাইেরও অেনক িকছু থাকেত পাের। েস 
েক্ষে� িনেদর্শনা হেলা, জানােনা মা� েযন টাকা েদওয়া হয়।’ িশগিগরই সরকার একিট কিমিট গঠন কের েদেব-িশক্ষক, জন�িতিনিধ, সরকাির 
কমর্কতর্া, এনিজও সবাই েসখােন থাকেব। সবাইেক িনেয়ই কাজটা করেত হেব।

ৈসয়দ েগালাম ফারুেকর কথার ইিতবাচকতা তুেল ধের েদবি�য় ভ�াচাযর্ সবাইেক িনেয় কাজ করার েক্ষে� সমি�ত পিরক�না �ণয়েনর ওপর 
েজার েদন। 

সেচ� িশ�ক সমাজ

বাংলােদশ সরকাির মাধয্িমক িবদয্ালয় িশক্ষক সিমিতর সভাপিত আবু সাইদ ভূঁইয়া বেলন, িশক্ষাথর্ী-অিভভাবকসহ পুেরা জািত এখন �ুল েখালার 
অেপক্ষায় আেছ।  এমন পিরি�িতেত এই আেলাচনা অনু�ান আেয়াজেনর �শংসা কেরন িতিন।  িকছুিদন আেগ মাধয্িমক ও উ�মাধয্িমক িশক্ষা েবাডর্ 
(মাউিশ)-এর উেদয্ােগ এক মতিবিনময় সভার কথা উে�খ কের িতিন বেলন, েসখােন সব িশক্ষক িবদয্ালয় েখালার পেক্ষ কথা বেলেছন।  তারা 
�া�য্িবিধ েমেনই সব করেত চান।  সরকাির মাধয্িমক িবদয্ালেয় �া�য্ তহিবল আেছ জািনেয় িতিন বেলন, এই তহিবেল এত িদন ধের েয পিরমাণ 
অথর্ সি�ত হেয়েছ, �া�য্িবিধ েমেন চলার জনয্ েসটাই যেথ�।  িবদয্ালয়গুেলা সামানয্ পিরমাণ িফ িনধর্ারণ করেল বা তার বদেল সরকার অনুদান 
িদেলই সমসয্া িমেট যােব বেল িতিন মেন কেরন।  তেব তার মত হে�, �া�য্ িবধানসমূেহর মানয্তা িনি�ত করার েক্ষে� িকছু েকৗশল িনধর্ারণ 
করেত হেব।  উদাহরণ িহেসেব িতিন বেলন, ে�িণর িশক্ষাথর্ী সংখয্া ৬০ জন হেল ৩০ জেন দুই ভাগ কের �াস েনওয়া যায়।  আবার এক ে�িণ েথেক 
আেরক ে�িণর মােঝ িশক্ষাথর্ীরা নানাভােব আন� উ�াস কের-পর�রেক জিড়েয় ধের।  এটা েথেক তােদর িবরত রাখা যায় না।  েস জনয্ তােদর 
��াব, ে�িণকক্ষ েথেক এক িশক্ষক যাওয়ার আেগই আেরক িশক্ষক চেল আসেবন, তা না হেল িশক্ষাথর্ীরা ঝুঁিকর মুেখ পড়েত পাের।

সুনামগে�র �য্াক �ুেলর িশক্ষক তাকিমনা খাতুন িবদয্ালয় েখালার ��িত স�েকর্ বেলন, িবদয্ালয় পির�ার করা হেয়েছ।  পাশাপািশ ে�িণকক্ষ 
পির�ার করার েক্ষে� িবেশষ গুরু� েনওয়া হেয়েছ এবং িতিন জানান সরকাির িবদয্ালয়গুেলােতও একই ধরেণর বয্ব�া েনওয়া হেয়েছ। 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ িশক্ষাথর্ীেদর ঝের পড়া, �ুল ব� থাকার কারেণ বালয্ িববাহ অথবা �ুল ব� থাকায় মা�াসায় চেল যাওয়ার িবষেয় �ে�র 
অবতারণা করেল রাজশাহী েথেক �ুেলর িশক্ষক িসনারা খাতুন এই �সে� বেলন, তার �ুল েথেক একজন িশক্ষাথর্ী মা�াসায় চেল েগেলও 
পরবতর্ীেত েযাগােযাগ করেল েস আবার �ুেল েফরত এেসেছ। 

�ুল িশক্ষক আবুল কােশম বেলন, �া�য্িবিধ স�েকর্ তারা অবগত।  এখন কীভােব িশক্ষাথর্ীেদর তা েমেন চলেত উ�ু� করা যায়, েসই িবষেয় েচ�া 
চলেছ।  এই লেক্ষয্ েমেস�ার ও েহায়াটসঅয্াপ �েপ িনয়িমত বাতর্া আদান-�দান চলেছ।  িবদয্ালয় েখালার ��িত িহেসেব �াথিমক িবদয্ালেয়র 
িশক্ষেকরা েরা�ার কের িবদয্ালেয় যাে�ন।  পির�ার-পির��তা কাযর্�ম পিরচালনা করেছন।  িশক্ষেকরা িটকা েনওয়া শুরু কেরেছন।  িতিন িনেজ 
িটকা িনেয়েছন জািনেয় আরও বেলন, সবাইেক িটকা �হেণ উৎসািহত করা হে�।  িসরাজগ� েথেক িশক্ষক চ�া রািন সাহা বেলন, ‘আমােদর 
১,৬০০ ছা�ছা�ী আেছ।  তােদর কীভােব বিসেয় �াস করােবা, েসটাই বুঝেত পারিছ না।  েসজনয্ অবশয্ই এনিজওেদর সহেযািগতা িনেত হেব।’

প�গড় েথেক িশক্ষক সািবনা ইয়াসিমন বেলন, ‘আমােদর গভিনর্ং বিডর সদসয্ এবং অিভভাবক সবাই �ুল খুেল েদওয়ার পেক্ষ। আমরা সরকােরর 
িনেদর্শমেতা �া�য্িবিধও িনি�ত করার েচ�া কের যাি�। এত িদন অনলাইেন �াস হেয়েছ এবং েমাবাইল েফােনর মাধয্েম সব িশক্ষাথর্ী অংশ�হণ 
করেত েপেরেছ।

িশ�াথর্ী ও অিভভাবেকরা �ুল েখালার পে�

ময়মনিসংহ েথেক ি�তীয় ে�িণর ছা�ী িসয়ি� আকতার বেল, ‘আিম মুেখ মা� লািগেয়ই �ুেল েযেত চাই’।  জামালপুর েথেক ফােতমা েবগম নােমর 
একজন অিভভাবক বেলন, ‘আিম েছেলেক �ুেল পাঠােত চাই।  বাসায় ভােলাভােব পড়ােশানা হে� না।  �ুল েথেক সব ��িত েনওয়া হেয়েছ শুেন 
িনরাপদেবাধ করিছ।  এ ছাড়া কেরানা আসার পর েথেক বাসায় ওেদর আরও েবিশ পির�ার-পির�� হেয় থাকার অভয্াস কিরেয়িছ।  তারা িটকা 
িনেত চান বেল িতিন জানান।  রাজধানীর িমরপুর েথেক সাইদা ইয়াসিমন নােমর একজন িশক্ষক �ুল েখালার বয্াপাের তার ইিতবাচক মতামেতর 
কথা জানান এবং বেলন, �ুল েথেক যিদ সব ধরেনর �া�য্িবিধ েমেন �াস চালু করা হয়, তাহেল স�ানেক �ুেল পাঠােত িনরাপদেবাধ করেবন। 

বাংলােদশ সরকাির �াথিমক িবদয্ালয় �ধান িশক্ষক সিমিত-এর েসে�টাির েজনােরল েমাঃ সাখাওয়াত েহােসন বেলন, সরকার �দৎত সব ধরেনর 
িনেদর্শনা পালন করা হে�।  ে�িণকক্ষ পির�ার করা, থামর্াল �য্ানার েকনা, পযর্া� পিরমান সয্ািনটাইজার ও মা� েকনা-এই কাজগুেলা হেয়েছ। 
এখন সমসয্া হে� সামািজক দূর� বজায় েরেখ ছা�েদর পাঠ েদওয়া।  তােদর ে�িণকক্ষ আেছ পাঁচিট-প�ম ে�িণর িশক্ষাথর্ী আেছ ৮৫ জন।  এ 
অব�ায় শুধু ৮৫ জনেক ৫িট ে�িণকেক্ষ যতটুকু সামািজক দূর� বজায় েরেখ বসােনা যায়।  ফেল অনয্ ে�িণর �াস েনওয়া স�ব হেব না।  িতিন 
আরও বেলন, কেরানার সমেয় সাধারণ �ুল ব� থাকেলও কওিম মা�াসাগুেলা চালু আেছ।  �ুেলর অেনক ছা� েসখােন চেল েগেছ।  তাই এখন �ুল 
েখালা হেলও অেনক ছা� ঝের যােব এমন আশ�া আেছ।  এ ছাড়া েকিজ �ুলগুেলা খুেল েদওয়া হেয়েছ অেনক আেগই।  িকছু িশক্ষাথর্ী েসখােনও 
চেল েগেছ।  ফেল আমােদর �ুল চালু করার েক্ষে� অিভভাবকেদর েবশ চাপ রেয়েছ, যিদও সরকােরর িনেদর্শনার বাইের িকছু করা উিচৎ হেব না।

হিবগ� েথেক অিভভাবক ঝমুা ভ�াচােযর্র স�ান অ�ম ে�িণেত পড়েছ এবং িতিন মা�, হয্া� সয্ািনটাইজারসহ সব ধরেনর �া�য্িবিধ েমেনই 
স�ানেক িবদয্ালেয় পাঠােত চান।  হিবগে�র �লু কিমিটর সভাপিত ইকবাল েহােসন বেলন, ে�িণকক্ষ ও আিঙনা পির�ার করা হেয়েছ।  কিমিট 
িশক্ষাথর্ীেদর মা� েদেব।  পাশাপািশ মা� বয্বহাের উ��ু করা হেব।  এ ছাড়া �িত েবে� িতনজন ছা� বসেব, এই বয্ব�ায় ে�িণকেক্ষ পাঠদান করা 
হেব।  িকেশারগে�র ৯ম ে�িণর ছা� তাহিমদুল ইসলাম বেলন, এক বছের অেনক ক্ষিত হেয়েছ।  িবদয্ালয় েখালার পর তাহিমদুল সতকর্ থাকেব 
বেল জানান।  ৯ম ে�িণর সরুাইয়া আ�ার বেলন, িবদয্ালয় েখালার পর কী করেত হেব েস িবষেয় িতিন জােনন।  নওগারঁ ১০ম ে�িণর ছা�ী রুিম 
রাণী লাকড়া বেল, �া�য্িবধান েমেন এখন িবদয্ালয় খেুল েদওয়া দরকার।  ব� থাকার কারেণ শারীিরক ও মানিসক ক্ষিত হেয়েছ।  গাইবা�া েথেক 
নবম ে�িণর িশক্ষাথর্ী মনীষা রানী বেলন, “আিম গাইবা�ার �তয্� অ�েলর এক িবদয্ালেয়র ছা�ী।  েসখােন �লু পির�ার-পির�� রাখার উেদয্াগ 
েনই।  িডিজটাল প�িতেত �াস হেলও আিম েসখােন য�ু হেত পািরিন”।  কিুড়�াম েজলার রতনপরু উ� িবদয্ালেয়র ১০ম ে�িণর এক িশক্ষাথর্ী বেল, 
“গত এক বছর আমরা বয্ি�গতভােব পির�ার-পির�� থাকা, মা� পরা, সয্ািনটাইেজশন করা এসব কােজ অভয্� হেয় েগিছ।  এখন �লু েখালাটা 
খবু জরুির।  েকননা অনলাইেন ৯৫ শতাংশ িশক্ষাথর্ীই অংশ�হণ করেত পারেছ না।  আমােদর মেতা �তয্� অ�েলর দির� িশক্ষাথর্ীরা িটউটেরর 
কােছও পড়েত পারেছ না।  তাই �েুলর পড়াটা আমােদর খবু দরকার”।  হিবগে�র ১০ম ে�িণর ছা�ী নপূরু দাস বেলন, এক বছের অেনক ক্ষিত 
হেয়েছ।  তাই িবদয্ালয় খেুল েদওয়ার িবক� েনই।  এসএসিসর েয সংেশািধত িসেলবাস েদওয়া হেয়েছ, �াস শুরু না হেল তা েশষ হওয়া স�ব 
নয়।  নওগা ঁেথেক নবম ে�িণর িশক্ষাথর্ী স�য় বেল, িশক্ষা�িত�ানগুেলা খেুল িদেল খবু ভােলা হয়। তা না হেল অেনেকর বালয্িববাহ হেয় যাে�। 

িবেশষজ্ঞেদর মতামত

ইেকােনািমক িরসাচর্ �েপর িনবর্াহী পিরচালক ড. সা�াদ জিহর বেলন, ইেকােনািমক িরসাচর্ �েপর পক্ষ েথেক কেয়কিট �ুল পিরদশর্ন করার 
সুেযাগ হেয়েছ। েসই আেলােকই িতিন নীিত-িনধর্ারক ও গেবষকেদর উে�েশ বেলন, কেরানাকালীন �ুিলংেয়র ধরন বদেল েগেছ-অনলাইনিভিৎতক 
হেয়েছ।  অথর্াৎ �ুল এেকবাের ব� িছল, তা বলা যােব না।  ি�তীয়ত, �ুল েখালার বয্াপাের হয্াঁ বা না শুধু সংখয্াগত িদক েথেক না েদেখ আমরা 
যিদ েদখতাম, কারা হয্াঁ বলেছ আর কারা না বলেছ, তাহেল ভােলা হেতা।  েসটার সে� আবার িসেকােয়ি�ং দরকার।  সরকােরর দািয়�শীল 
কমর্কতর্ারা হয়েতা িস�া�হীনতায় ভুগেছন।  িতিন বেলন, সবখােনই িকছু ঝুঁিক থাকেব।  েবাডর্ কমর্কতর্ােদর উে�েশ িতিন বেলন, �ানীয় ও জাতীয় 
পযর্ােয় বুেঝশুেন ঝুঁিক িনেত হেব।  সা�াদ জিহর বেলন, গেবষণার িদক েথেক আমরা হয়েতা সাহাযয্ করেত পারব।  েকান জায়গায় �ুল েখালার 
পেক্ষ মত েবিশ, তা বুঝেত িবষয়িট আেরকটু খিতেয় েদখা উিচত।  মাউিশর ওপর িনভর্রশীলতা গেড় উেঠেছ, িক� �ানীয় পযর্ােয় িস�া� েনওয়ার 
সং�ৃিত থাকেত হেব।  শুধু তা-ই নয়, তােক শি�শালী করার িবষয়িটও েভেব েদখা দরকার।  েকন েযন মেন হয়, িশক্ষার বয্াপাের সবিকছু 
উ�মহেলর িস�াে�র ওপর িনভর্রশীল।  এটা িশক্ষার জনয্ খুব িবপ�নক।  এটা আমােদর সবারই অনুধাবন করা উিচত।  এসিডিজ িনেয় যারা কাজ 
করেছন তােদর উে�েশয্ িতিন বেলন, এই িবষয়টা িনেয় আরও গুরু� সহকাের ভাবা দরকার।  এর মাধয্েম িশক্ষার মূেল আঘাত েদওয়া হে�।  
মি�� চচর্ার েক্ষে� জািত পরিনভর্র হেয় পড়েছ।  িতিন আরও বেলন, “েবশ কেয়কিট মফ�ল শহেরর �ুেল আমরা িগেয়িছ।  েসখােন েদেখিছ, 
কাগেজ-কলেম শতভাগ সেচতনতা আেছ।  তেব বা�ব �েয়াগ অস�ব।  েলাকজন সহজভােব িনেত পারেল িকছু ঝুঁিক েনওয়া যায়”।  েহলথ 
অয্াডভাইিজং কিমিটর টামর্স অব েরফােরে� িশক্ষা িবষয়ক িস�া� েনওয়ার এখিতয়ার েনই।  দরকার হে� সরাসির িস�া� েনওয়া, েযখােন 

পিরি�িতেক আমরা যিদ একিট সুেযাগ িহসােব েদিখ ও মধয্েময়ািদ সং�ার কাযর্�মগুিল �হণ কির তেব আমরা িশক্ষাবয্ব�ায় অেনক ইিতবাচক 
পিরবতর্ন আনেত পারেবা।  বাংলােদেশর আগামী িদেনর অথর্নীিত, সমাজ ও রাজনীিতর মূল চািলকাশি� হেলা গুণমানস�� িশক্ষা।  এই বয্াপাের 
কােরারই ি�মত েনই এবং আেলাচনায় এটা সু��ভােব �িতফিলত হেয়েছ।  আগামী িদেনও এই আেলাচনা অবয্াহত রাখেত হেব। পিরেশেষ 
�য্াটফেমর্র পক্ষ েথেক সবার �িত কৃত�তা এবং ধনয্বাদ জািনেয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ অনু�ান েশষ কেরন। 
                                

নেভ�েরর েশষ নাগাদ েথেক িডেস�েরর �থম ভাগ পযর্� পিরচািলত একিট জিরেপর ফলাফল তুেল ধেরন।  েসখােন েদখা েগেছ, িশক্ষাথর্ী ও 
অিভভাবকেদর �ায় ৮০ শতাংশ চাে�ন, এখনই িশক্ষা�িত�ান খুেল েদওয়া েহাক।  িক� �ানীয় পযর্ােয়র িশক্ষক ও িশক্ষা কমর্কতর্ােদর মেধয্ িকছুটা 
েদাদুলয্মানতা রেয়েছ।  তারা আেরকটু েদেখশুেন িস�া� �হেণর পেক্ষ; তেব সাধারনভােব বলেত েগেল সংি�� সকল পক্ষই িশক্ষা�িত�ান খুেল 
েদওয়ােক সমথর্ন করেছন।  তেব তারা এই বয্াপাের িনরাপৎতা ও সুরক্ষা িনি�ত করার ওপর েজার েদন।  খুেল েদওয়ার পর আবার েযন ব� করার 
পিরি�িত না হয়, তাও েদখেত হেব।  তেব েকািভড অিতমািরর আেগর অব�ায় িফের েগেলই চলেব না, েয ক্ষিত হেয়েছ তা েপাষােত হেব, এটাই 
মূল কথা। 

ধােপ ধােপ েখালা

ড. মনজুর আহমদ স�িত এডুেকশন ওয়ােচর একিট জিরেপর কথা উে�খ কের বেলন, একবাের সব িশক্ষা�িত�ান না খুেল ধােপ ধােপ খুেল 
েদওয়া উিচৎ।  এসব �িত�ানসমূেহর েভৗেগািলক অব�ােনর ে�িক্ষেত তা করা যায় বেল িতিন ম�বয্ কেরন।  িতিন বেলন, বড় বড় শহেরর বাইের 
েকািভড-১৯ এর �াদুভর্াব েতমন লক্ষয্ করা যাে� না।  েসখােন আেগ শুরু করা েযেত পাের।  ঢাকা মহানগের �েকাপ অেনক েবিশ, তাই েসখােন 
আেরকটু পের শুরু করা েযেত পাের।  আেরকিট উপায় হেত পাের, িশক্ষার �র েভেদ খুেল েদওয়া; েযমন, মাধয্িমেকর েক্ষে� ১০ম ে�িণ িদেয় শুরু 
হেত পাের, আর �াথিমক পযর্ােয় ৪থর্ ও ৫ম ে�িণ িদেয় শুরু হেত পাের।  তাহেল সামািজক দূর� বজায় রাখাও স�ব হেব।  সরকােরর কােছ 
এডুেকশন ওয়ােচর পরামশর্ িছল, েফ�য়াির মাস েথেক এই �ি�য়া শুরু েহাক।

মাধয্িমক ও উ� মাধয্িমক েবােডর্র েচয়ারময্ান অধয্াপক েনহাল আহেমদ এই �সে� বেলন, �ুল খুলেলও সব একসে� েখালা হেব না।  েযমন, 
শুরুেত এসএসিস ও এইচএসিস পরীক্ষাথর্ীেদর িনেয় �াস শুরু করা হেত পাের।  ইতমেধয্ তােদর িসেলবাস িকছুটা কিমেয় েদওয়া হেয়েছ।  আগামী 
িতন েথেক চার মােসর মেধয্ েসই সংিক্ষ� িসেলবাস েশষ করার পিরক�না রেয়েছ।  �া�য্ সুরক্ষার সব ধরেনর িবষয় মাথায় েরেখই কাজিট করা 
হেব।  মাধয্িমক পযর্ােয়র অনয্ানয্ ে�িণ েখালার বয্াপাের সবর্েশষ পিরি�িত িবেবচনা করা হেব, েকননা �ুল খুেল েদওয়ার বয্াপাের এখন েয 
অিভভাবেকরা মত িদে�ন, দু-একজন আ�া� হেল তারাই আবার হয়েতা অিভেযাগ কের বেলেবন, েকেনা �ুল েখালা হেলা? তখন সব দায় 
সরকােরর ওপেরই পড়েব। তাই এই বয্াপাের সরকারেক খুব েভেবিচে� িস�া� িনেত হে� বেল িতিন জানান।

িসেলবাস কাটছাঁট

িসেলবাস সংিক্ষ� করার িবষেয় অেনেকর মতামেতর সে� ি�মত েপাষণ কের িশক্ষক েনতা আবু সাঈদ ভূঁইয়া বেলন, এটা উিচত হেব না।  িসেলবাস 
�ণয়েন ধারাবািহকতা রক্ষা করা হয়, ফেল এক ে�িণর িসেলবাস েশষ না করেল পরবতর্ী ে�িণেত িশক্ষাথর্ীেদর পেক্ষ মািনেয় েনওয়া কিঠন।  িতিন 
বেলন, একিট ে�িণর িসেলবাস েশষ করেত সাধারণত এক বছর সময় লােগ না; ছয় েথেক সাত মােসর মেধয্ই তা করা স�ব।  ফেল, এখন �ুল 
খুেল েগেল পূণর্া� িসেলবাসই েশষ করা যােব।  অনয্ সবার িসেলবাস সংিক্ষ� না কের শুধু এবার যারা এসএসিস পরীক্ষা িদে� তােদর িসেলবাস 
সংিক্ষ� করা যায় বেল িতিন মত েদন।  েদেশর অেনক িবদয্ালেয় িশক্ষাথর্ী সংখয্া তুলনামূলকভােব কম, ফেল এই মুহূেতর্ খুেল েদওয়া হেলও 
েসখােন �াস িনেত সমসয্া হেব না বেল মেন কেরন আবু সাঈদ ভূঁইয়া।  সহমত েপাষণ কের িসেলবাস সংেকাচন করার �েয়াজন েনই বেল মত 
�কাশ কেরন আেরক িশক্ষক েনতা েমাঃ আবুল কােশম।  িতিনও িসেলবােসর ধারাবািহকতার কথা উে�খ কের বেলন, েযাগ-িবেয়াগ না জানেল 
িশক্ষাথর্ী ভাগ করেত পারেব না।  অেটা পাস কের যারা ওপেরর ে�িণেত উঠল, তােদর আেগর ে�িণর অেনক না পড়া িবষয় েবাঝােত হেব এবং এই 
কারেণ েয ক্ষিত হেয়েছ তা পূরণ করেত কেয়ক বছেরর দীঘর্েময়ািদ পিরক�না থাকা �েয়াজন বেল িতিন মেন কেরন।

িসেলবাস সংিক্ষ� করার িবষেয় রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, নবম-দশম ে�িণর জীবিব�ােন িশক্ষাথর্ীরা এে�া�িপ কী েসটা িশখেব, িক� এটা 
কীভােব �েয়াগ করেত হয়, েসটা েতা দরকার েনই। �াথিমক ও মাধয্িমক পযর্ােয়র পাঠয্পু�েক এমন অেনক িবষয় যু� আেছ যা িশক্ষাথর্ীেদর 
�েয়াজন েনই। বয়স অনুযায়ী িশক্ষেণ গুরু� িদেত হেব। দশ বছেরর িশক্ষাথর্ীর জনয্ কী �েয়াজন, এই জায়গা েথেক িসেলবাস সংকুিচত এবং সমৃ� 
করার ��িট এেসেছ। েযেহতু আমরা কেরানার কারেণ এই সুেযাগ েপেয়িছ, েসেহতু িসেলবাস সং�ার বা কািরকুলাম সং�ােরর িবষয়িট িনেয় ভাবা 
েযেত পাের।

মধয্েময়ািদ পিরক�না

অধয্াপক েনহাল আহেমদ বেলন, এক বছের িশক্ষােক্ষে� েবশ বড় ক্ষিত হেয় েগেছ।  দূরিশক্ষণ কাযর্�ম েযভােব পিরচািলত হেয়েছ, তা যেথ� 
কাযর্কর বেল �মািণত হয় িন।  েস জনয্ মধয্েময়ােদ অ�ত দুই বছেরর পিরক�না হােত িনেত হেব।  পাঠয্�ম সংেক্ষিপত করেত হেব।  সবিকছুই 
সংেক্ষপ কের পড়ােনা হেব, এমনটাই ভাবা হে�।  িবিভ� আ�জর্ািতক গেবষণার আেলােক বলা যায়, সব িবষেয় না পড়ােলও েমৗিলক িবষয় েযমন, 
�াথিমেক বাংলা ও গিণত এবং মাধয্িমেক বাংলা, ইংেরিজ, গিণত ও িব�ান, এই চার িবষেয় েজার িদেত হেব।

�ানীয় পযর্ােয়র অংশ�হণ

ড. মনজুর আহমদ বেলন, শুধু েক�ীয় িনেদর্শনা যেথ� নয়।  �িতিট উপেজলা ও �িত�ােনর কথা মাথায় েরেখ কীভােব এই পিরক�না বা�বায়ন 
করা যায়, েসই �েচ�া থাকেত হেব।  িশক্ষা কমর্কতর্ােদর মােঝই েকবল এিট সীমাব� রাখেল চলেব না, �ানীয় জনগণেক সে� িনেয় উপেজলা 
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�েয়াজন েসখােন চালু কের েদওয়া।  মানিসক �া�য্ েথেক শুরু কের অনয্ানয্ সকল েক্ষে� শৃ�লার েয �চ� বয্তয্য় ঘেটেছ, েসটাও এই কারেণ। 
তার ধারণা হে�, িনেদর্শনার েচেয়ও জরুির হে� �িশক্ষণ।  েকননা অেনক �ুেলই এখেনা থােমর্ািমটার েকনা হয়িন।  টাকা েদওয়া হেয়েছ িক হয়িন, 
েসটাও িতিন জােনন না উে�খ কের বেলন, এেজি�গুেলা মিনটিরংেয়র ভূিমকায় েযেত পাের না।  এরা কাযর্�েমর িভিৎতেত িস�া� েনয়। 

�য্ােকর িশক্ষা কমর্সূিচর পিরচালক ড. শিফকুল ইসলাম বেলন, এক বছর ধের িশক্ষা�িত�ান েয ব� রেয়েছ তা েথেক আমরা িকছু িশক্ষা িনেত 
পাির।  িতিন বেলন, ঘুের দাঁড়ােনার সক্ষমতা আমােদর কতটুকু? েদখা যাে�, ইেবালা মহামাির আি�কায় দুই বছেরর মেধয্ আবার িফের এেসেছ।  
শিফকুল ইসলাম বেলন, একিট িশক্ষা হে� েয, আমরা এতিদন েটিলিভশেন বা অনলাইেন িশক্ষা কাযর্�ম পিরচালনা কেরিছ।  তেব অনলাইেন �াস 
িনেত িগেয় আমােদর সমসয্া হেয়েছ ই�ারেনেটর মূেলয্র কারেণ।  �য্ােকর পক্ষ েথেক কিমউিনিট েরিডওর মাধয্েম �াস েনওয়া হেয়েছ।  তেব 
�াক-�াথিমেকর িশক্ষাথর্ীেদর পেক্ষ েটিলিভশন বা অনলাইেনর িশক্ষা কাযর্�ম অনুসরণ করা স�ব নয়।  আবার �ােম েসই সুেযাগও েনই।  এই 
সমসয্া েক�ীয়ভােব েমাকািবলা করেত হেব।  ই�ারেনেটর কথাই বলা যায়, এই সংেযাগ কতটা ি�িতশীল বা িব�ৃত।  এই সমসয্া সরকারেক 
েমাকািবলা করেত হেব।  কথা হে�, এটা িক নীিতর বয্াপার, নািক �েণাদনার বয্াপার।  দুই মাস পের মহামাির আবার িব�ৃত হেল কী হেব, েসই 
পিরক�নাও থাকা দরকার।  আগামী কেয়ক মােসর মেধয্ বােজট আসেছ।  শিফকুল ইসলাম মেন কেরন, এখনই এইসব িবষেয় িচ�া করার সময় 
এেসেছ।

�শাসেনর ��িত

টা�াইেলর েজলা িশক্ষা অিফসার লায়লা খানম বেলন, �ুল েখালার জনয্ �শাসেনর ��িত আেছ।  সবাই আ�িরকতার সে� এই কােজ যু� হেত 
চান।  িশক্ষকেদর িটকা েনওয়ার তািগদ েদওয়া হে�। তারাও �া�য্িবিধ েমেন চলার বয্াপাের সেচ�।  এমনিক অনলাইন �াস তদারিকর জনয্ও 
�শাসেনর পক্ষ েথেক িবদয্ালেয় যাে�।  েসখােন িক� িশক্ষকরাও আসেছন।  �ুল েথেক অনলাইেন �াস িনে�ন।

নাগিরক সমােজর পরামশর্

েসইভ দয্ িচলে�ন বাংলােদশ-এর পিরচালক, ে�া�াম েডেভলপেম� অয্া� েকায়ািলিট, িরফাত িবন সাৎতার বেলন, সবাই েমাটামিুট এক বয্াপাের 
একমত, িবদয্ালয় েখালাটা জরুির। এক বছের েয অথর্ৈনিতক ক্ষিত হেয়েছ, তার �ভাব সরাসির িশক্ষাথর্ীেদর ওপর পেড়িন, যিদও িশক্ষার েক্ষে� 
ঘেটেছ িঠক তার উে�া। সরকার েযসব পদেক্ষপ িনেয়েছ তা িনঃসে�েহ �শংসনীয়। তেব িশক্ষাথর্ীেদর �েুল েফরােনার জনয্ �েয়াজনীয় ��িত 
েনওয়া দরকার।  অেনক িশক্ষক আশ�া করেছন, িশক্ষাথর্ীেদর অেনেকই িবদয্ালেয় িফরেব না।  সেচতনতামলূক �চারণা দরকার।  িতিন বেলন, 
বাংলােদেশ দুেযর্ােগর পর েদখা যায়, পিরবােরর ক্ষিত েমাকািবলায় িশশুেদর �লু ছািড়েয় �েম িনেয়ািজত করা হয়।  বালয্িববাহও েবেড় যায়। 
দীঘর্েময়ািদ িবপযর্েয়র েক্ষে� এই আশ�া আরও েবিশ।  েসেক্ষে� সেচতনতা বাড়ােনার িবক� েনই।  িশক্ষা কাযর্�ম স�েকর্ িতিন বেলন, কািরকলুাম 
বািড়েয় বা কিমেয় সমসয্া েমাকািবলা করা হয়েতা স�ব নয়।  েস জনয্ সমি�ত তৎপরতা দরকার।  টােগর্ট কের এই কাজটা করেত হেব।  বাংলােদেশর 
সব জায়গার পিরি�িত এক রকম নয়, তা মেন কিরেয় িদেয় িতিন বেলন, চরা�ল ও ঢাকার অব�ার মেধয্ িভ�তা রেয়েছ। িশক্ষাথর্ীেদর িবদয্ালেয় 
েফরােনার লেক্ষয্ েসইভ দয্ িচলে�ন সেচতনতামলূক কাযর্�ম শুরু কেরেছ বেল িতিন জানান।  বালয্িববাহ ও ঝের পড়া েরােধ সেচতনতা বিৃ�েত 
েজার েদওয়া হেয়েছ এই �চারণায়।  মানিসক �া�য্ িবষেয় িতিন িবেশষ েজার িদেয় বেলন, যারা অনলাইেন �াস কেরেছ, তারা েকান না েকান ভােব 
িশক্ষার আওতায় িছল।  িক� েবিশর ভাগ িশশুই েসই সেুযাগ পায়িন। 

িদনাজপুর েথেক িবদয্ালেয়র সহকারী �ধান িশক্ষক আবু এ িহয়া বেলন, অব�াপ� পিরবােরর িশক্ষাথর্ীেদর তুলনায় গিরব পিরবােরর িশক্ষাথর্ীরা 
েবিশ ক্ষিতর স�ুখীন হে�।  অনলাইেন �াস করা তােদর পেক্ষ স�ব হে� না।  ফেল অনলাইন পড়ােশানা কাযর্কর হে� না।  এই পিরে�িক্ষেত 
িশক্ষাথর্ীেদর �ত িবদয্ালেয় িফিরেয় আনা দরকার।  ওয়া�র্ িভশেনর পিরচালক টিন মাইেকল গেমজ বেলন, আজেকর আেলাচনায় একিদেক েযমন 
সরকােরর সংি�� কমর্কতর্ােদর মুেখ ��িতর আৎমিব�াস শুনেত পাি�, ছা�ছা�ীেদর মুেখ আ�েহর কথা শুনেত পাি�, আবার অিভভাবকেদর মুেখ 
উৎক�াও শুনেত পাি�।  ফেল এর সম�য়টা কীভােব হেব, েস িবষেয় ভাবা জরুির। 

ঢাকা েথেক উ�য়ন কমর্ী জনাব জাহা�ীর বেলন, সবাই �ুল খুেল েদওয়ার পেক্ষ মতামত িদেয়েছ।  তেব েসজনয্ সুিনিদর্� পিরক�না দরকার, এবং 
তা বা�বায়েনর েক্ষে� সবার সমি�ত অংশ�হণ, িবেশষ কের েবসরকাির সংগঠনগুেলার সম�য় থাকেব িক না, েস িবষেয় সংশয় আেছ।  িতিন মেন 
কেরন, �ুল েখালা এবং পিরক�না বা�বায়ন সং�া� বাতর্াগুেলা েরিডও/েটিলিভশেন স�চার করা েযেত পাের।

িসিপিড-র স�াননীয় েফেলা অধয্াপক েমা�ািফজুর রহমান একিট িব�াি�র কথা উে�খ কের বেলন, দুজন ব�া বেলেছন; িশক্ষাথর্ীরা কওিম 
মা�াসায় চেল িগেয়িছল, যিদও তােদর আবার িফিরেয় আনা েগেছ।  তার মােন িক কওিম মা�াসা েখালা িছল? এখােন কওিম মা�াসার অিভ�তার 
কথা আমরা শুনেত পারলাম না।  এই পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, একিট সময় কওিম মা�াসা খুেল েদওয়া হয়।  েমা�ািফজুর রহমান সংি�� 
বয্ি�বগর্ েযন কওিম মা�াসার িবষয়িটেক নজের রােখন েসই আ�ান জানান।  অধয্ক্ষ কাজী ফারুক আহেমদ এই আেলাচনার সূ� ধের বেলন, 
�াথিমক ও িক�ারগােটর্ন �ুেলর িশক্ষাথর্ীেদর অেনেক কওিম মা�াসায় েগেছ, পি�কার এক কলাম েথেক জানার পর িতিন এই িবষেয় েখাঁজ খবর 
েনন।  িতিন মেন কেরন, মূল সমসয্া হে� সম�য়হীনতা।  আবার সবিকছু িনেদর্শনা �দােনর মাধয্েমও হেব না। 

অধয্ক্ষ কাজী ফারুক আহেমদ বেলন, িবদয্ালয় েখালার বয্াপাের সরকার এক পা এেগাে� আবার দুই পা েপছাে�।  অনয্িদেক িবেদেশ �াথিমক 
ও মাধয্িমক িবদয্ালেয় অিভভাবকেদর েয সি�য় অংশ�হণ থােক, এখােন েসটা েনই; তােদর আরও সি�য় হওয়া দরকার।  িতিন আরও বেলন, 
িবদয্ালয় েখালার আেগ এলাকায় মাইিকং করা �েয়াজন।  �াস রুিটন পুনিবর্নয্াস করা দরকার।  আেগর কাঠােমা িদেয় এই সমসয্া েমাকািবলা করা 
যােব না।  এই পিরি�িতেত িবিভ� েদেশর অিভ�তা আমেল িনেত হেব।  িশক্ষক সংগঠনগুেলার বয্াপাের িতিন বেলন, শুধু দািব-দাওয়া আদােয়র 
মেধয্ না েথেক কীভােব িশক্ষাথর্ীেদর এই এক বছেরর মানিসক ধা�া কািটেয় ওঠায় সহেযািগতা করা যায়, েসিদেকও তােদরেক নজর িদেত হেব 
এবং এেক্ষে�ও অিভভাবকেদর আরও সি�য়ভােব যু� করেত হেব।  বালয্ িববাহ ও ঝের পড়ার কথা আেলাচনায় এেসেছ িক� িশশু �েমর কথা 
িনেয়ও আমােদর আেলাচনা করা �েয়াজন বেল িতিন মেন কেরন।  

িশক্ষািবদ রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, আজেকর অনু�ােনর বড় অজর্ন হে�, এখােন মািটর গ� এবং মােঠর সুবাস পাওয়া যাে�।  চারিট সুিনিদর্� 
সুপািরশ কেরন িতিন।  �থমত, সরকার সুিনিদর্� ��াব িদেয়েছ, সক্ষমতা আেছ, বাড়ােত হেব-এই িনেয় অেনক কথা হেয়েছ, িক� আিথর্ক সং�ান 
িনেয় কথা হয়িন।  অথর্নীিতর নানা েক্ষে� �েণাদনা েদওয়া হেলও এখন পযর্� িশক্ষােক্ষে� �েণাদনা েদওয়া হয়িন।  সামানয্ িকছু ভাতা েদওয়া হেলও 
তা পযর্া� নয়।  িশক্ষাথর্ীেদর দুপুেরর খাবােরর বয্ব�া করেত হেব।  �চারণা চালােনার পাশাপািশ �েণাদনাও েদওয়া দরকার।  �াথিমক পযর্ােয়র 
িশক্ষাথর্ীেদর দুপুেরর খাবার কমর্সূিচ একবার চালু হেয়িছল, পের েসটা থমেক েগেছ।  �াথিমক পযর্ােয়র িশক্ষাথর্ীেদর ঝের পড়া েরােধ এটা আবার 
চালু করা উিচত।  তা না হেল িফিরেয় আনার পরিদন তারা আবার ঝের পড়েত পাের, কারণ েদেশর িবশাল জনেগা�ী এখেনা খাদয্ িনরাপৎতা ও 
আয় িনরাপৎতার ঝুঁিকেত আেছ।  ি�তীয়ত, েবসরকাির উ�য়ন সং�ার বড় ভূিমকা রেয়েছ।  এই �সে� রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, তারা �ানীয় পযর্ােয় 
এই ধরেনর সংলাপ আেয়াজন করেত পাের।  �চারণা সিঠকভােব করেত হেব।  �ুল েখালার পর েজারােলাভােব মিনটিরং করেত পাের।  নাগিরক 
সমােজর আে�ালেন গণমাধয্েমর বড় ভূিমকা আেছ বেল িতিন উে�খ কেরন।  এ ছাড়া সাং�ৃিতক সংগঠনগুেলােক এই কাযর্�েমর সে� যু� করেত 
হেব, যােত সাধারণ মানুষ আরও েবিশ উ�ু� হেত পাের, সেচতন হেত পাের। েবসরকাির খাতেকও এসব কাযর্�েমর সােথ যু� করেত হেব বেল 
িতিন মেন কেরন।  তৃতীয়ত, সরকার িনরবি�� িবদুয্ৎ এবং ই�ারেনট িনি�ত করেলও ই�ারেনট েসবাদাতারা কীভােব আরও সুলেভ এই েসবা 
সাধারণ জনেগা�ীর কােছ েপৗঁেছ িদেত পাের, েসিদেক েখয়াল রাখেত হেব।  চতুথর্ত, িতিন মেন কেরন, সবকাজ সরকােরর একার পেক্ষ করা স�ব 
নয়।  �ুেল িশক্ষাথর্ীেদর িফিরেয় আনা, এটা সরকােরর একার কাজ নয়, তােদর আবার পঠনপাঠেন মেনািনেবশ করােনা, মেনাজগেত েয ক্ষিতটা 
হে� েসটা েপাষােনা, এই সবিকছুই সমি�ত উেদয্ােগর মাধয্েম বা�বায়ন করেত হেব।  সরকার, এনিজও, নাগিরক সমাজ ও েবসরকাির খাত সবাই 
িমেল সমি�তভােব কাজগুেলা করেত হেব।

সমাপনী ব�বয্

ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, �ুল েখালার বয্াপাের িশক্ষক, ছা�, অিভভাবক িনিবর্েশেষ সবাই ঐকমেতয্ এেসেছন।  তেব ি�ধা আেছ, ভয় আেছ, 
িকছুটা ঝুঁিক আেছ, েসই অেথর্ িকছু দুঃি��াও আেছ।  িতিন বেলন, ��িতর বয্াপাের একটা িম� িচ� আমােদর সামেন এেসেছ।  েবসরকাির 
�ুলগুেলােত েয েজারােলা ��িতর কথা আমরা শুেনিছ, েসটা সরকাির বা এমিপওভু� �ুলগুেলা েথেক অতটা েজারােলাভােব েশানা যায়িন।  তারা 
��িতর েঘাষণার মেধয্ই সীমাব� িছল। িডিজটাল প�িতেত েয িশক্ষা েদওয়া হেয়েছ তার সুেযাগ সবাই সমানভােব পায়িন।  ফেল িডিজটাল ৈবষময্ 
কীভােব দূর করা যােব, আগামী িদেন তা একটা বড় িবষয় হেয় উঠেব।  শহরা�েলর �ুলগুেলা যতখািন ��ত, চর, হাওর, নদীভাঙন, দুগর্ম অ�ল, 
আিদবাসী স�দায় অধুয্িষত �ুলগুেলা ততখািন ��ত নয়।  িতিন বেলন, এই সমেয় বা �ুল েখালার িকছু আেগ বালয্িববাহ এবং িশশু�েমর েয 
েনিতবাচক �বণতা, েবকার িশক্ষকেদর েয অসুিবধা, মূল ধারার িশক্ষা েথেক যারা ধমর্ীয় িশক্ষায় চেল েগেছ, তােদর কীভােব আবার মূল ধারায় 
িফিরেয় আনা যােব, এসব আগামী িদেনর জনয্ বড় চয্ােল� হেয় আসেব বেলই মেন হে�।  এসিডিজ বা�বায়েনর ওপর এসেবর কী �ভাব পরেব, 
েসটা আরও বড় অেলাচনার িবষয়।

�ুল েখালার বয্াপাের েয িম� �িতি�য়া েদখা েগেছ, েসটা েমাকািবলার দুিট প�িত আেছ বেল মেন কেরন েদবি�য় ভ�াচাযর্।  িতিন বেলন, সবার 
আিথর্ক সংগিত সমান নয়।  সরকােরর পক্ষ েথেক এককালীন সুিবধা েদওয়া যায় িক না েস িবষেয় েভেব েদখেত হেব।  ভতুর্িক বা অথর্ায়ন যােক 
�েণাদনা বলা হে�, এই মুহূেতর্ �ুল েখালার জনয্ এসব অবশয্ই �েয়াজন।  িবিভ� মহল েথেক এর �েয়াজনীয়তা এবং এই �সে� িবিভ� ��াব 
তুেল ধরা হেয়েছ।  িশক্ষাথর্ীেদর দুপুেরর খাবােরর বয্ব�া িনি�ত করেত হেব।  সরকারেক অবশয্ই গুরু� সহকাের িবষয়িট িবেবচনা করেত হেব, 
েকননা �া�য্ সুরক্ষা ও খাদয্ িনরাপৎতা না িদেত পারেল ঝের পড়া েরাধ স�ব হেব না।  এই জনয্ সরকার, এনিজও ও েবসরকাির আ�জর্ািতক 
�িত�ানগুেলােক এক� হেয় সি�িলতভােব কাজগুেলা করেত হেব এবং এইসব কােজ সম�য় িবধান করেত হেব।  আেরকিট িবষয় হেলা �ািত�ািনক 
সম�য়হীনতা।  সম�য় েজারদার করেত হেব।  এখােন িশক্ষকেদর মতামতেক গুরু� িদেত হেব।  সম�েয়র পাশাপািশ নজরদািরর িবষয়িটও খুব 
গুরু�পূণর্ এবং িবষয়িট েবসরকাির উ�য়ন �িত�ান বা সরকােরর িশক্ষা �িত�ান উভয় েক্ষে�ই �েযাজয্।  �চারণা আরও েবিশ েজারদার করেত 
হেব, যােত পুেরা েদশ একসে� যু� হেত পাের। 

েয িম� িচ� আমরা েদখিছ েসখােন আরও একিট িবষয় িনেয় আেলাচনা হে�- অেটা পাশ বা �য়ংি�য়ভােব পাস; আগামী িদেন আমরা কীভােব 
এটা েমাকািবলা করব তা আমােদর ভাবেত হেব।  এটা দুেযর্ােগর অবশয্�াবী ফলাফল িহসােব িবষয়িট এেসেছ।  িক� এটা েমাকািবলা করেত হেব 
িশক্ষার মাধয্েম।  িসেলবাস সংেকাচেনর িবরুে� েজারদার মতামত এেসেছ।  আবার িশক্ষা কাযর্�ম কীভােব পুনিবর্নয্াস করা যায়, েস বয্াপােরও 
মতামত এেসেছ।  সবেচেয় বড় কথা হেলা, এসব িকছুর েভতর িদেয় বাংলােদেশর িশক্ষা বয্ব�ার নাজুক পিরি�িত উে�ািচত হেয়েছ।  উ�ূত 

সূচনা ব�বয্

েকািভড-১৯ অিতমািরর কারেণ �ায় এক বছর ধের �ুল ব� রেয়েছ।  জনজীবেন চা�লয্ িফের 
আসেত শুরু কেরেছ এবং অথর্নীিতও তার �াভািবক ধারায় িফের আসার েচ�া করেছ।  এরই 
ধারাবািহকতায় সরকার িশক্ষা�িত�ান খুেল েদওয়ার িচ�া-ভাবনা করেছ ও এই িবষেয় 
আেলাচনা শুরু কেরেছ। �া�য্িবিধ েমেন কীভােব �ুল েখালা যায়, েস লেক্ষয্ �ুেলর জনয্ 
িবিধমালা ৈতির করা হেয়েছ।  এতিদন �ুল ব� থাকায় েয ক্ষিত হেয়েছ তা পুিষেয় েনবার েচ�া 
সবাই করেবন এটাই �াভািবক।  িক� �ুল েখালার বয্াপাের আমরা কতখািন ��ত? িবেশষ 
কের, ঢাকার বাইেরর �ুলগুেলার েক্ষে� এই ��িতর িবষয়িট বড়ভােব সামেন এেসেছ।  
সক্ষমতা িনেয়ও �� রেয়েছ।

এসব িবষয়েক সামেন িনেয়ই এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্, বাংলােদশ এবং 
এডুেকশন ওয়াচ ও গণসাক্ষরতা অিভযান-এর সহ-আেয়াজেন ২৩ েফ�য়াির ২০২১ তািরেখ 
আেয়াজন কের “অবেশেষ �ুল খুলেছ: আমরা কতখািন ��ত” িশেরানােম একিট ভাচুর্য়াল 
সংলাপ।  অনু�ােনর শুরুেত নাগিরক �য্াটফমর্-র আ�ায়ক এবং স�ালক ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ 
বেলন, �য্াটফেমর্র উে�শয্ হেলা েদেশর তৃণমূেলর িবিভ� সংগঠনেক এক জায়গায় িনেয় আসা 
এবং তােদর ব�বয্ জাতীয় পযর্ােয় তুেল ধরা। এরই ধারাবািহকতায় আজ এমন একিট িবষেয় 
আেলাচনা উৎথাপন করা হেয়েছ যার সােথ ছা�-ছা�ী, িশক্ষকবৃ�, অিভভাবক ও সমােজর 
অনয্েদর বয্াপক আ�হ রেয়েছ। িশক্ষক, িশক্ষক েনতৃবৃ�, েবসরকাির উ�য়ন �িত�ান, 
অ�ািত�ািনক িশক্ষায় যারা ভূিমকা পালন করেছন এবং ছা�-ছা�ী ও অিভভাবকসহ অেনেকই 
আজেকর এই আেলাচনায় েযাগ িদেয়েছন।

�ুল েখালার বয্াপাের সবাই �ায় একমত

িশক্ষা�িত�ান কেব খুলেছ, েস বয্াপাের এখেনা সু�� ধারণা পাওয়া যাে� না বেল ম�বয্ 
কেরন ড. মনজুর আহমদ।  আেলাচনা চলমান আেছ এবং েসইসােথ ি�ধা��ও রেয়েছ।  
িব�িবদয্ালয় েখালার িবষেয় েঘাষণা এেসেছ।  সরকার তার ��িতর কথা জানােলও এই িবষয় 
িনেয় আেরা আেলাচনার �েয়াজন আেছ।  অনুমােনর িভিৎতেত বা আেবগতািড়ত হেয় িস�া� 
িনেল চলেব না; তথয্-উপােৎতর িভিৎতেত িনেত হেব।  িতিন এসব িবষেয় ২০২০ সােলর 



িভিৎতক কমর্দল ৈতির করেত হেব।  িশক্ষকেদর সহায়তা করেত হেব, কীভােব ক্ষিত েপাষােনা যায়, পরীক্ষার িদেক না িগেয় িশক্ষণ কীভােব িনি�ত 
করা যায়, তার বয্ব�া করেত হেব।  কমর্শালা করার মাধয্েম েসই পিরেবশ ৈতির করেত হেব।  েসজনয্ আিথর্ক সহায়তার �েয়াজন হেব।  সরকাির 
িনেদর্শনায় বলা হেয়েছ, মাধয্িমক িবদয্ালয়গুেলা িনেজরা তহিবল েজাগাড় করেব।  �াথিমেকর েক্ষে� বলা হেয়েছ, তােদর িকছু তহিবল েদওয়া হেব 
এবং তা েথেক এসব কাযর্�ম পিরচালনা করেত হেব।  িক� েসটা যেথ� নয়।  িশক্ষা বােজট িছল ৬৬ হাজার েকািট টাকা, এর অ�ত ১০ শতাংশ 
িশক্ষা পুনরু�ার কাযর্�েম বয্বহার করা দরকার।

অিভভাবকেদর আশ�া আেছ: নাগিরক �য্াটফেমর্র জিরেপর ফলাফল 

�ুল খুেল েদওয়ার বয্াপাের নাগিরক �য্াটফমর্-র উেদয্ােগ একিট অনলাইন জিরপ পিরচালনা করা হেয়িছল।  এই জিরেপর ফলাফল উপ�াপন 
কেরন িসিপিড-র যু� পিরচালক অ� ভ�াচাযর্।  েমাট ১ হাজার ৯৬০ জেনর ওপর অনলাইেন জিরপিট পিরচালনা করা হয়।  এর মেধয্ অিভভাবক 
িছেলন ৫৭৬ জন এবং িশক্ষক িছেলন ৩৭০ জন।  বািকরা অনয্ানয্ ে�িণ-েপশার।  গত ১৭ েথেক ২২ েফ�য়াির ২০২১ সমেয় এই অনলাইন জিরপ 
পিরচালনা করা হয়। 

জিরেপ েদখা েগেছ, �ায় ৫৫ ভাগ (৫৪.৭ শতাংশ) অিভভাবক স�ানেক �ুেল পাঠােত এখেনা িনরাপদ েবাধ করেছন না।  �ায় অেধর্ক অিভভাবক 
মেন কেরন, তােদর স�ােনরা সরকােরর জাির করা �ুল �া�য্ িনেদর্িশকা েমেন চলেত সক্ষম নয়।  তেব স�ানেক পাঠােত িনেজরা িনরাপদ েবাধ 
না করেলও �ুল খুেল েদওয়ার পেক্ষই েবিশর ভাগ উৎতরদাতা মতামত িদেয়েছন।  অিভভাবক ও িশক্ষক বােদ অনয্ানয্ ে�িণ-েপশার ৬০.৫ শতাংশ 
উৎতরদাতা �ুল খুেল েদওয়ার পেক্ষ। আর ৫২ শতাংশ মানুষ �ুল খুেল েদওয়ার পর সং�মণ বৃি�র আশ�া কেরেছন।

জিরেপর মাধয্েম অিভভাবকেদর কােছ জানেত চাওয়া হেয়িছল, �ুল খুেল েদওয়ার েক্ষে� সরকার �ণীত �া�য্ িনেদর্িশকা স�েকর্ তারা অবগত 
িক না।  জিরেপ অংশ েনওয়া �ায় ৮৭ শতাংশ অিভভাবক বেলেছন, তারা এই �া�য্ িনেদর্িশকা স�েকর্ অবগত।  �া�য্ িনেদর্িশকা েমেন চলেত 
িবদয্ালেয়র অিতির� বয্য় হেব তা েমটােনার জনয্ ৬৭ শতাংশ অিভভাবক বাড়িত িফ িদেত আ�হী নন।

৬৮ শতাংশ িশক্ষক �ুেল েযেত িনরাপদ েবাধ করেছন বেল মত িদেয়েছন।  সমসংখয্ক িশক্ষক মেন কেরন, তােদর �ুেলর �া�য্ িনেদর্িশকা িনি�ত 
করার সামথর্য্ রেয়েছ।  �ায় ৬৯ শতাংশ িশক্ষক অিতির� বয্য়ভার বহেন সরকাির অনুদােনর ওপর িনভর্র করার কথা বেলেছন।  ২৫.৩ শতাংশ 
িশক্ষক বেলেছন, �ুেলর িনজ� অথর্ায়েন এই বয্য়ভার েমটােনা উিচত।  ৪.৮ শতাংশ অংশ�হণকারী �ানীয় জনগেণর অনুদােনর কথা বেলেছন। মা� 
১.১ শতাংশ অিতির� িফ িনধর্ারেণর কথা বেলেছন।  আর অিভভাবক ও িশক্ষক বােদ জিরেপ অংশ েনওয়া অনয্ানয্ ে�িণ-েপশার ৬০.৫ শতাংশ 
উৎতরদাতা �ুল েখলার পেক্ষ মত িদেয়েছন।  ৫৬.৪ শতাংশ উৎতরদাতা সরকােরর �া�য্ িনেদর্িশকা বা�বায়নেযাগয্ বেল মেন কেরন।

এই পযর্ােয় ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, জিরেপ েয িবষয়িট গুরু�পূণর্ েসিট হে� �ুল েখালার বয্াপাের কারও ি�মত েনই।  তেব দুিট জায়গায় শ�া 
আেছ।  একিট হে� িনরাপৎতার েক্ষে�, অথর্াৎ সং�মণ আবার েবেড় যাওয়ার আশ�া, অনয্িট হে� সরকােরর পক্ষ েথেক েয িনয়ম-নীিতর কথা বলা 
হে� তা বা�বায়েনর সক্ষমতার িবষেয় সে�হ আেছ।  এখােন আিথর্ক সংকেটর িবষয়িটও এেসেছ।

সরকােরর অব�ান

অধয্াপক েনহাল আহেমদ বেলন, বতর্মান পিরি�িতেত �ুল-কেলজ খুলেছ িক না, এই িবষেয় সবার মেনই েকৗতূহল।  অেনক অিভভাবক এখনই 
স�ানেক �ুেল পাঠােত চাে�ন না।  আবার িবপুলসংখয্ক অিভভাবক চাে�ন �ুল খুেল েদওয়া েহাক, তােদর স�ানরা �ুেল যাক।  তেব মাননীয় 
�ধানম�ী সহ সরকােরর সংি�� সবার মতামত হে�, আমােদর স�ানেদর আেগ সুরক্ষা িদেত হেব, �া�য্ ঝুঁিকর মেধয্ েযন তারা না পেড় েসিট 
িনি�ত করেত হেব।  েছাট েছাট বা�ারা যখন দীঘর্িদন পের �ুেল িগেয় ব�ুেদর েদখেব, তখন তারা এেক অপরেক জিড়েয় ধরেব, এটাই 
�াভািবক।  আর এই �া�য্ঝুঁিকর কথা মাথায় েরেখই সরকারেক �ুল েখালার বয্াপাের খুব সেচতনভােব ভাবেত হে�। এই েক্ষে� �া�য্ সুরক্ষা 
িবষয়ক জাতীয় পরামশর্ক কিমিটর সুপািরশ না পাওয়া পযর্� �ুল েখালার িস�া� েনওয়া কিঠন হেব, যিদও �ুল েখালার বয্াপাের সব ধরেনর 
��িত েনওয়া হে�। এই মুহূেতর্ সরকােরর িবেবচনায় �া�য্ সুরক্ষার িবষয়িট েবিশ গুরু� পাে�।

মাধয্িমক িশক্ষা েবােডর্র পক্ষ েথেক ৪ েফ�য়াির �ানীয় বা ইউিনয়ন পযর্ােয় �ুল েখালার �েয়াজনীয় বয্ব�া িনেত িনেদর্শনা েদওয়া হেয়েছ। �ায় 
এক বছর �ুল ব� িছল। ময়লা-আবজর্না জেম েগেছ। তাই েসগুেলা আবার বয্বহার উপেযাগী করার জনয্ সেবর্া� গুরু� েদওয়া হেয়েছ। এই বয্াপাের 
মহাপিরচালক িজেরা টলােরে�র কথা বেলেছন বেল জানান েনহাল আহেমদ। অথর্াৎ, �িতিট িশক্ষা�িত�ােনর �ধান িশক্ষকসহ অনয্ িশক্ষেকরা িমেল 
িশক্ষা�িত�ানগুেলােক পুেরাপুির �া�য্ সুরক্ষার আওতায় আনেবন। জানা েগেছ, েবিশর ভাগ িশক্ষা�িত�ান িবষয়িট গুরু� সহকাের িবেবচনা কের 
��িত িনে�। অবকাঠােমার িদক েথেক অিধকাংশ িশক্ষা�িত�ানই এখন ৈতির। েসিদক েথেক ��সংখয্ক িশক্ষাথর্ী িনেয় েযেকােনা সময় 
িশক্ষা�িত�ান চালু করা স�ব। িতিন আরও বেলন, দীঘর্িদন �ুল-কেলজ ব� থাকায় িশশুেদর িশক্ষার যতখািন ক্ষিত হেয়েছ, তার েচেয়ও েবিশ ক্ষিত 
হেয়েছ তােদর মানিসক �াে�য্র। তাই এই মুহূেতর্ িশশুেদর পড়ােশানার ক্ষিতর েচেয় েবিশ গুরু� েদওয়া উিচত মানিসক �া�য্ সুরক্ষায়। এই বয্াপাের 
অিভভাবকেদর আরও েবিশ সেচতন হওয়া �েয়াজন। তেব �ুল শুরু হেয় েগেল ধীের ধীের আেগর গিত িফের আসেব বেল িতিন মেন কেরন। 

মাধয্িমক িশক্ষা েবােডর্র মহা পিরচালক অধয্াপক ৈসয়দ েগালাম ফারুক বেলন, িতিন সহ অনয্ কমর্কতর্ারা এখন ঢাকার বাইেরই েবিশ সময় 
কাটাে�ন; �তয্� অ�েল িশক্ষা�িত�ানগুেলার কী অব�া, তা েবাঝার েচ�া করেছন। িবশদ িদক-িনেদর্শনা েদওয়া হেয়েছ। এটা অনুসরণ করা েবশ 
কিঠন। তেব েমৗিলক শতর্গুেলা পূরণ করার েচ�া চলেছ, েযমন-ইন�ােরড থােমর্ািমটার েজাগাড় করা, বসার জায়গা িনধর্ারণ করা, হাত েধায়ার 
জায়গা নতুন কের িনমর্াণ করা ইতয্ািদ। এমনিক অেনক �ুেল �াথিমক িচিকৎসার বয্ব�াসহ আইেসােলশন েস�ারও করা হেয়েছ। তেব �তয্� 
অ�েলর �ুলগুেলা আিথর্ক সমসয্ার কারেণ এসব বয্ব�া কের উঠেত পারেব িক না, তা িনেয় সংশয় আেছ। এই বয্াপাের িনেদর্শনা হে�, সমসয্া 
থাকেল সরকারেক জানােত হেব, সরকার তা িনরসেনর েচ�া করেব। সরকার এটা শতভাগ িনি�ত করার েচ�া করেব। অেনক এনিজও আ�াস 
িদেয়েছ, এসব সমসয্ার েক্ষে� তারাও এিগেয় আসেত পাের। িতিন বেলন, সবেচেয় বড় কথা হেলা, সরকার �া�য্ সুরক্ষা িনি�ত করেত চায়। এই 
জনয্ সমােজর সব �েরর মানুেষর সমথর্ন লাগেব। সরকােরর কাযর্�ম স�েকর্ িতিন আরও বেলন, গত এক মােস এক লাখ িশক্ষকেক পুি� িবষয়ক 
�িশক্ষণ েদওয়া হেয়েছ। অেনেকর শ�া, িশক্ষাথর্ীরা মানিসক সংকেটর স�ুখীন হেত পাের। এই লেক্ষয্ দুই মাস আেগই মানিসক �া�য্ িবষয়ক 
মিডউল ৈতির করা হেয়েছ। এই মিডউেলর লক্ষয্ হে�, িবদয্ালয় েখালার পর িশক্ষাথর্ীর মেধয্ মানিসক সমসয্া েদখা েগেল িশক্ষক েযন �াথিমকভােব 
পরামশর্ িদেত পােরন। সমসয্া বড় আকার ধারণ করেল িশক্ষেকরা েরফার করেবন। এছাড়া িশক্ষাথর্ীেদর েরাগ �িতেরাধ ক্ষমতা বৃি�েত �ুেল �ুেল 
আয়রন ফিলক অয্ািসড েপৗঁেছ েদওয়া হেয়েছ। মূলত েমেয়েদর লক্ষয্ কের এটা করা হেয়েছ। ওজন মাপার য� েদওয়া হেয়েছ। িশক্ষাথর্ীেদর বিড মাস 
ইনেড� ৈতির করার কথাও বেল হেয়েছ। 

িবদয্ালেয়র পির�ার-পির��তা �সে� �েফসর ৈসয়দ েমা. েগালাম ফারুক বেলন, আেগ িশক্ষাথর্ীরা �িত বৃহ�িতবার িবদয্ালয় পির�ার পির�� 
করত। এখন সরকার মেন করেছ, িশক্ষাথর্ীরা দেল দেল ভাগ হেয় �িতিদনই এটা করেব। এই সং�ৃিত চালু করেত চায় সরকার। 

অনু�ােনর স�ালক েদবি�য় ভ�াচাযর্ �ুেলর আয় এবং �া�য্ উপকরণ েকনার জনয্ �েয়াজনীয় অেথর্র িবষেয় দৃি� আকষর্ণ করেল ৈসয়দ েমা. 
েগালাম ফারুক বেলন, ‘টাকা পাে� না, এই রকম অিভেযাগ আমরা এখেনা পাইিন। তেব আমার জানার বাইেরও অেনক িকছু থাকেত পাের। েস 
েক্ষে� িনেদর্শনা হেলা, জানােনা মা� েযন টাকা েদওয়া হয়।’ িশগিগরই সরকার একিট কিমিট গঠন কের েদেব-িশক্ষক, জন�িতিনিধ, সরকাির 
কমর্কতর্া, এনিজও সবাই েসখােন থাকেব। সবাইেক িনেয়ই কাজটা করেত হেব।

ৈসয়দ েগালাম ফারুেকর কথার ইিতবাচকতা তুেল ধের েদবি�য় ভ�াচাযর্ সবাইেক িনেয় কাজ করার েক্ষে� সমি�ত পিরক�না �ণয়েনর ওপর 
েজার েদন। 

সেচ� িশ�ক সমাজ

বাংলােদশ সরকাির মাধয্িমক িবদয্ালয় িশক্ষক সিমিতর সভাপিত আবু সাইদ ভূঁইয়া বেলন, িশক্ষাথর্ী-অিভভাবকসহ পুেরা জািত এখন �ুল েখালার 
অেপক্ষায় আেছ।  এমন পিরি�িতেত এই আেলাচনা অনু�ান আেয়াজেনর �শংসা কেরন িতিন।  িকছুিদন আেগ মাধয্িমক ও উ�মাধয্িমক িশক্ষা েবাডর্ 
(মাউিশ)-এর উেদয্ােগ এক মতিবিনময় সভার কথা উে�খ কের িতিন বেলন, েসখােন সব িশক্ষক িবদয্ালয় েখালার পেক্ষ কথা বেলেছন।  তারা 
�া�য্িবিধ েমেনই সব করেত চান।  সরকাির মাধয্িমক িবদয্ালেয় �া�য্ তহিবল আেছ জািনেয় িতিন বেলন, এই তহিবেল এত িদন ধের েয পিরমাণ 
অথর্ সি�ত হেয়েছ, �া�য্িবিধ েমেন চলার জনয্ েসটাই যেথ�।  িবদয্ালয়গুেলা সামানয্ পিরমাণ িফ িনধর্ারণ করেল বা তার বদেল সরকার অনুদান 
িদেলই সমসয্া িমেট যােব বেল িতিন মেন কেরন।  তেব তার মত হে�, �া�য্ িবধানসমূেহর মানয্তা িনি�ত করার েক্ষে� িকছু েকৗশল িনধর্ারণ 
করেত হেব।  উদাহরণ িহেসেব িতিন বেলন, ে�িণর িশক্ষাথর্ী সংখয্া ৬০ জন হেল ৩০ জেন দুই ভাগ কের �াস েনওয়া যায়।  আবার এক ে�িণ েথেক 
আেরক ে�িণর মােঝ িশক্ষাথর্ীরা নানাভােব আন� উ�াস কের-পর�রেক জিড়েয় ধের।  এটা েথেক তােদর িবরত রাখা যায় না।  েস জনয্ তােদর 
��াব, ে�িণকক্ষ েথেক এক িশক্ষক যাওয়ার আেগই আেরক িশক্ষক চেল আসেবন, তা না হেল িশক্ষাথর্ীরা ঝুঁিকর মুেখ পড়েত পাের।

সুনামগে�র �য্াক �ুেলর িশক্ষক তাকিমনা খাতুন িবদয্ালয় েখালার ��িত স�েকর্ বেলন, িবদয্ালয় পির�ার করা হেয়েছ।  পাশাপািশ ে�িণকক্ষ 
পির�ার করার েক্ষে� িবেশষ গুরু� েনওয়া হেয়েছ এবং িতিন জানান সরকাির িবদয্ালয়গুেলােতও একই ধরেণর বয্ব�া েনওয়া হেয়েছ। 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ িশক্ষাথর্ীেদর ঝের পড়া, �ুল ব� থাকার কারেণ বালয্ িববাহ অথবা �ুল ব� থাকায় মা�াসায় চেল যাওয়ার িবষেয় �ে�র 
অবতারণা করেল রাজশাহী েথেক �ুেলর িশক্ষক িসনারা খাতুন এই �সে� বেলন, তার �ুল েথেক একজন িশক্ষাথর্ী মা�াসায় চেল েগেলও 
পরবতর্ীেত েযাগােযাগ করেল েস আবার �ুেল েফরত এেসেছ। 

�ুল িশক্ষক আবুল কােশম বেলন, �া�য্িবিধ স�েকর্ তারা অবগত।  এখন কীভােব িশক্ষাথর্ীেদর তা েমেন চলেত উ�ু� করা যায়, েসই িবষেয় েচ�া 
চলেছ।  এই লেক্ষয্ েমেস�ার ও েহায়াটসঅয্াপ �েপ িনয়িমত বাতর্া আদান-�দান চলেছ।  িবদয্ালয় েখালার ��িত িহেসেব �াথিমক িবদয্ালেয়র 
িশক্ষেকরা েরা�ার কের িবদয্ালেয় যাে�ন।  পির�ার-পির��তা কাযর্�ম পিরচালনা করেছন।  িশক্ষেকরা িটকা েনওয়া শুরু কেরেছন।  িতিন িনেজ 
িটকা িনেয়েছন জািনেয় আরও বেলন, সবাইেক িটকা �হেণ উৎসািহত করা হে�।  িসরাজগ� েথেক িশক্ষক চ�া রািন সাহা বেলন, ‘আমােদর 
১,৬০০ ছা�ছা�ী আেছ।  তােদর কীভােব বিসেয় �াস করােবা, েসটাই বুঝেত পারিছ না।  েসজনয্ অবশয্ই এনিজওেদর সহেযািগতা িনেত হেব।’

প�গড় েথেক িশক্ষক সািবনা ইয়াসিমন বেলন, ‘আমােদর গভিনর্ং বিডর সদসয্ এবং অিভভাবক সবাই �ুল খুেল েদওয়ার পেক্ষ। আমরা সরকােরর 
িনেদর্শমেতা �া�য্িবিধও িনি�ত করার েচ�া কের যাি�। এত িদন অনলাইেন �াস হেয়েছ এবং েমাবাইল েফােনর মাধয্েম সব িশক্ষাথর্ী অংশ�হণ 
করেত েপেরেছ।

িশ�াথর্ী ও অিভভাবেকরা �ুল েখালার পে�

ময়মনিসংহ েথেক ি�তীয় ে�িণর ছা�ী িসয়ি� আকতার বেল, ‘আিম মুেখ মা� লািগেয়ই �ুেল েযেত চাই’।  জামালপুর েথেক ফােতমা েবগম নােমর 
একজন অিভভাবক বেলন, ‘আিম েছেলেক �ুেল পাঠােত চাই।  বাসায় ভােলাভােব পড়ােশানা হে� না।  �ুল েথেক সব ��িত েনওয়া হেয়েছ শুেন 
িনরাপদেবাধ করিছ।  এ ছাড়া কেরানা আসার পর েথেক বাসায় ওেদর আরও েবিশ পির�ার-পির�� হেয় থাকার অভয্াস কিরেয়িছ।  তারা িটকা 
িনেত চান বেল িতিন জানান।  রাজধানীর িমরপুর েথেক সাইদা ইয়াসিমন নােমর একজন িশক্ষক �ুল েখালার বয্াপাের তার ইিতবাচক মতামেতর 
কথা জানান এবং বেলন, �ুল েথেক যিদ সব ধরেনর �া�য্িবিধ েমেন �াস চালু করা হয়, তাহেল স�ানেক �ুেল পাঠােত িনরাপদেবাধ করেবন। 

বাংলােদশ সরকাির �াথিমক িবদয্ালয় �ধান িশক্ষক সিমিত-এর েসে�টাির েজনােরল েমাঃ সাখাওয়াত েহােসন বেলন, সরকার �দৎত সব ধরেনর 
িনেদর্শনা পালন করা হে�।  ে�িণকক্ষ পির�ার করা, থামর্াল �য্ানার েকনা, পযর্া� পিরমান সয্ািনটাইজার ও মা� েকনা-এই কাজগুেলা হেয়েছ। 
এখন সমসয্া হে� সামািজক দূর� বজায় েরেখ ছা�েদর পাঠ েদওয়া।  তােদর ে�িণকক্ষ আেছ পাঁচিট-প�ম ে�িণর িশক্ষাথর্ী আেছ ৮৫ জন।  এ 
অব�ায় শুধু ৮৫ জনেক ৫িট ে�িণকেক্ষ যতটুকু সামািজক দূর� বজায় েরেখ বসােনা যায়।  ফেল অনয্ ে�িণর �াস েনওয়া স�ব হেব না।  িতিন 
আরও বেলন, কেরানার সমেয় সাধারণ �ুল ব� থাকেলও কওিম মা�াসাগুেলা চালু আেছ।  �ুেলর অেনক ছা� েসখােন চেল েগেছ।  তাই এখন �ুল 
েখালা হেলও অেনক ছা� ঝের যােব এমন আশ�া আেছ।  এ ছাড়া েকিজ �ুলগুেলা খুেল েদওয়া হেয়েছ অেনক আেগই।  িকছু িশক্ষাথর্ী েসখােনও 
চেল েগেছ।  ফেল আমােদর �ুল চালু করার েক্ষে� অিভভাবকেদর েবশ চাপ রেয়েছ, যিদও সরকােরর িনেদর্শনার বাইের িকছু করা উিচৎ হেব না।

হিবগ� েথেক অিভভাবক ঝমুা ভ�াচােযর্র স�ান অ�ম ে�িণেত পড়েছ এবং িতিন মা�, হয্া� সয্ািনটাইজারসহ সব ধরেনর �া�য্িবিধ েমেনই 
স�ানেক িবদয্ালেয় পাঠােত চান।  হিবগে�র �লু কিমিটর সভাপিত ইকবাল েহােসন বেলন, ে�িণকক্ষ ও আিঙনা পির�ার করা হেয়েছ।  কিমিট 
িশক্ষাথর্ীেদর মা� েদেব।  পাশাপািশ মা� বয্বহাের উ��ু করা হেব।  এ ছাড়া �িত েবে� িতনজন ছা� বসেব, এই বয্ব�ায় ে�িণকেক্ষ পাঠদান করা 
হেব।  িকেশারগে�র ৯ম ে�িণর ছা� তাহিমদুল ইসলাম বেলন, এক বছের অেনক ক্ষিত হেয়েছ।  িবদয্ালয় েখালার পর তাহিমদুল সতকর্ থাকেব 
বেল জানান।  ৯ম ে�িণর সরুাইয়া আ�ার বেলন, িবদয্ালয় েখালার পর কী করেত হেব েস িবষেয় িতিন জােনন।  নওগারঁ ১০ম ে�িণর ছা�ী রুিম 
রাণী লাকড়া বেল, �া�য্িবধান েমেন এখন িবদয্ালয় খেুল েদওয়া দরকার।  ব� থাকার কারেণ শারীিরক ও মানিসক ক্ষিত হেয়েছ।  গাইবা�া েথেক 
নবম ে�িণর িশক্ষাথর্ী মনীষা রানী বেলন, “আিম গাইবা�ার �তয্� অ�েলর এক িবদয্ালেয়র ছা�ী।  েসখােন �লু পির�ার-পির�� রাখার উেদয্াগ 
েনই।  িডিজটাল প�িতেত �াস হেলও আিম েসখােন য�ু হেত পািরিন”।  কিুড়�াম েজলার রতনপরু উ� িবদয্ালেয়র ১০ম ে�িণর এক িশক্ষাথর্ী বেল, 
“গত এক বছর আমরা বয্ি�গতভােব পির�ার-পির�� থাকা, মা� পরা, সয্ািনটাইেজশন করা এসব কােজ অভয্� হেয় েগিছ।  এখন �লু েখালাটা 
খবু জরুির।  েকননা অনলাইেন ৯৫ শতাংশ িশক্ষাথর্ীই অংশ�হণ করেত পারেছ না।  আমােদর মেতা �তয্� অ�েলর দির� িশক্ষাথর্ীরা িটউটেরর 
কােছও পড়েত পারেছ না।  তাই �েুলর পড়াটা আমােদর খবু দরকার”।  হিবগে�র ১০ম ে�িণর ছা�ী নপূরু দাস বেলন, এক বছের অেনক ক্ষিত 
হেয়েছ।  তাই িবদয্ালয় খেুল েদওয়ার িবক� েনই।  এসএসিসর েয সংেশািধত িসেলবাস েদওয়া হেয়েছ, �াস শুরু না হেল তা েশষ হওয়া স�ব 
নয়।  নওগা ঁেথেক নবম ে�িণর িশক্ষাথর্ী স�য় বেল, িশক্ষা�িত�ানগুেলা খেুল িদেল খবু ভােলা হয়। তা না হেল অেনেকর বালয্িববাহ হেয় যাে�। 

িবেশষজ্ঞেদর মতামত

ইেকােনািমক িরসাচর্ �েপর িনবর্াহী পিরচালক ড. সা�াদ জিহর বেলন, ইেকােনািমক িরসাচর্ �েপর পক্ষ েথেক কেয়কিট �ুল পিরদশর্ন করার 
সুেযাগ হেয়েছ। েসই আেলােকই িতিন নীিত-িনধর্ারক ও গেবষকেদর উে�েশ বেলন, কেরানাকালীন �ুিলংেয়র ধরন বদেল েগেছ-অনলাইনিভিৎতক 
হেয়েছ।  অথর্াৎ �ুল এেকবাের ব� িছল, তা বলা যােব না।  ি�তীয়ত, �ুল েখালার বয্াপাের হয্াঁ বা না শুধু সংখয্াগত িদক েথেক না েদেখ আমরা 
যিদ েদখতাম, কারা হয্াঁ বলেছ আর কারা না বলেছ, তাহেল ভােলা হেতা।  েসটার সে� আবার িসেকােয়ি�ং দরকার।  সরকােরর দািয়�শীল 
কমর্কতর্ারা হয়েতা িস�া�হীনতায় ভুগেছন।  িতিন বেলন, সবখােনই িকছু ঝুঁিক থাকেব।  েবাডর্ কমর্কতর্ােদর উে�েশ িতিন বেলন, �ানীয় ও জাতীয় 
পযর্ােয় বুেঝশুেন ঝুঁিক িনেত হেব।  সা�াদ জিহর বেলন, গেবষণার িদক েথেক আমরা হয়েতা সাহাযয্ করেত পারব।  েকান জায়গায় �ুল েখালার 
পেক্ষ মত েবিশ, তা বুঝেত িবষয়িট আেরকটু খিতেয় েদখা উিচত।  মাউিশর ওপর িনভর্রশীলতা গেড় উেঠেছ, িক� �ানীয় পযর্ােয় িস�া� েনওয়ার 
সং�ৃিত থাকেত হেব।  শুধু তা-ই নয়, তােক শি�শালী করার িবষয়িটও েভেব েদখা দরকার।  েকন েযন মেন হয়, িশক্ষার বয্াপাের সবিকছু 
উ�মহেলর িস�াে�র ওপর িনভর্রশীল।  এটা িশক্ষার জনয্ খুব িবপ�নক।  এটা আমােদর সবারই অনুধাবন করা উিচত।  এসিডিজ িনেয় যারা কাজ 
করেছন তােদর উে�েশয্ িতিন বেলন, এই িবষয়টা িনেয় আরও গুরু� সহকাের ভাবা দরকার।  এর মাধয্েম িশক্ষার মূেল আঘাত েদওয়া হে�।  
মি�� চচর্ার েক্ষে� জািত পরিনভর্র হেয় পড়েছ।  িতিন আরও বেলন, “েবশ কেয়কিট মফ�ল শহেরর �ুেল আমরা িগেয়িছ।  েসখােন েদেখিছ, 
কাগেজ-কলেম শতভাগ সেচতনতা আেছ।  তেব বা�ব �েয়াগ অস�ব।  েলাকজন সহজভােব িনেত পারেল িকছু ঝুঁিক েনওয়া যায়”।  েহলথ 
অয্াডভাইিজং কিমিটর টামর্স অব েরফােরে� িশক্ষা িবষয়ক িস�া� েনওয়ার এখিতয়ার েনই।  দরকার হে� সরাসির িস�া� েনওয়া, েযখােন 

পিরি�িতেক আমরা যিদ একিট সুেযাগ িহসােব েদিখ ও মধয্েময়ািদ সং�ার কাযর্�মগুিল �হণ কির তেব আমরা িশক্ষাবয্ব�ায় অেনক ইিতবাচক 
পিরবতর্ন আনেত পারেবা।  বাংলােদেশর আগামী িদেনর অথর্নীিত, সমাজ ও রাজনীিতর মূল চািলকাশি� হেলা গুণমানস�� িশক্ষা।  এই বয্াপাের 
কােরারই ি�মত েনই এবং আেলাচনায় এটা সু��ভােব �িতফিলত হেয়েছ।  আগামী িদেনও এই আেলাচনা অবয্াহত রাখেত হেব। পিরেশেষ 
�য্াটফেমর্র পক্ষ েথেক সবার �িত কৃত�তা এবং ধনয্বাদ জািনেয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ অনু�ান েশষ কেরন। 
                                

নেভ�েরর েশষ নাগাদ েথেক িডেস�েরর �থম ভাগ পযর্� পিরচািলত একিট জিরেপর ফলাফল তুেল ধেরন।  েসখােন েদখা েগেছ, িশক্ষাথর্ী ও 
অিভভাবকেদর �ায় ৮০ শতাংশ চাে�ন, এখনই িশক্ষা�িত�ান খুেল েদওয়া েহাক।  িক� �ানীয় পযর্ােয়র িশক্ষক ও িশক্ষা কমর্কতর্ােদর মেধয্ িকছুটা 
েদাদুলয্মানতা রেয়েছ।  তারা আেরকটু েদেখশুেন িস�া� �হেণর পেক্ষ; তেব সাধারনভােব বলেত েগেল সংি�� সকল পক্ষই িশক্ষা�িত�ান খুেল 
েদওয়ােক সমথর্ন করেছন।  তেব তারা এই বয্াপাের িনরাপৎতা ও সুরক্ষা িনি�ত করার ওপর েজার েদন।  খুেল েদওয়ার পর আবার েযন ব� করার 
পিরি�িত না হয়, তাও েদখেত হেব।  তেব েকািভড অিতমািরর আেগর অব�ায় িফের েগেলই চলেব না, েয ক্ষিত হেয়েছ তা েপাষােত হেব, এটাই 
মূল কথা। 

ধােপ ধােপ েখালা

ড. মনজুর আহমদ স�িত এডুেকশন ওয়ােচর একিট জিরেপর কথা উে�খ কের বেলন, একবাের সব িশক্ষা�িত�ান না খুেল ধােপ ধােপ খুেল 
েদওয়া উিচৎ।  এসব �িত�ানসমূেহর েভৗেগািলক অব�ােনর ে�িক্ষেত তা করা যায় বেল িতিন ম�বয্ কেরন।  িতিন বেলন, বড় বড় শহেরর বাইের 
েকািভড-১৯ এর �াদুভর্াব েতমন লক্ষয্ করা যাে� না।  েসখােন আেগ শুরু করা েযেত পাের।  ঢাকা মহানগের �েকাপ অেনক েবিশ, তাই েসখােন 
আেরকটু পের শুরু করা েযেত পাের।  আেরকিট উপায় হেত পাের, িশক্ষার �র েভেদ খুেল েদওয়া; েযমন, মাধয্িমেকর েক্ষে� ১০ম ে�িণ িদেয় শুরু 
হেত পাের, আর �াথিমক পযর্ােয় ৪থর্ ও ৫ম ে�িণ িদেয় শুরু হেত পাের।  তাহেল সামািজক দূর� বজায় রাখাও স�ব হেব।  সরকােরর কােছ 
এডুেকশন ওয়ােচর পরামশর্ িছল, েফ�য়াির মাস েথেক এই �ি�য়া শুরু েহাক।

মাধয্িমক ও উ� মাধয্িমক েবােডর্র েচয়ারময্ান অধয্াপক েনহাল আহেমদ এই �সে� বেলন, �ুল খুলেলও সব একসে� েখালা হেব না।  েযমন, 
শুরুেত এসএসিস ও এইচএসিস পরীক্ষাথর্ীেদর িনেয় �াস শুরু করা হেত পাের।  ইতমেধয্ তােদর িসেলবাস িকছুটা কিমেয় েদওয়া হেয়েছ।  আগামী 
িতন েথেক চার মােসর মেধয্ েসই সংিক্ষ� িসেলবাস েশষ করার পিরক�না রেয়েছ।  �া�য্ সুরক্ষার সব ধরেনর িবষয় মাথায় েরেখই কাজিট করা 
হেব।  মাধয্িমক পযর্ােয়র অনয্ানয্ ে�িণ েখালার বয্াপাের সবর্েশষ পিরি�িত িবেবচনা করা হেব, েকননা �ুল খুেল েদওয়ার বয্াপাের এখন েয 
অিভভাবেকরা মত িদে�ন, দু-একজন আ�া� হেল তারাই আবার হয়েতা অিভেযাগ কের বেলেবন, েকেনা �ুল েখালা হেলা? তখন সব দায় 
সরকােরর ওপেরই পড়েব। তাই এই বয্াপাের সরকারেক খুব েভেবিচে� িস�া� িনেত হে� বেল িতিন জানান।

িসেলবাস কাটছাঁট

িসেলবাস সংিক্ষ� করার িবষেয় অেনেকর মতামেতর সে� ি�মত েপাষণ কের িশক্ষক েনতা আবু সাঈদ ভূঁইয়া বেলন, এটা উিচত হেব না।  িসেলবাস 
�ণয়েন ধারাবািহকতা রক্ষা করা হয়, ফেল এক ে�িণর িসেলবাস েশষ না করেল পরবতর্ী ে�িণেত িশক্ষাথর্ীেদর পেক্ষ মািনেয় েনওয়া কিঠন।  িতিন 
বেলন, একিট ে�িণর িসেলবাস েশষ করেত সাধারণত এক বছর সময় লােগ না; ছয় েথেক সাত মােসর মেধয্ই তা করা স�ব।  ফেল, এখন �ুল 
খুেল েগেল পূণর্া� িসেলবাসই েশষ করা যােব।  অনয্ সবার িসেলবাস সংিক্ষ� না কের শুধু এবার যারা এসএসিস পরীক্ষা িদে� তােদর িসেলবাস 
সংিক্ষ� করা যায় বেল িতিন মত েদন।  েদেশর অেনক িবদয্ালেয় িশক্ষাথর্ী সংখয্া তুলনামূলকভােব কম, ফেল এই মুহূেতর্ খুেল েদওয়া হেলও 
েসখােন �াস িনেত সমসয্া হেব না বেল মেন কেরন আবু সাঈদ ভূঁইয়া।  সহমত েপাষণ কের িসেলবাস সংেকাচন করার �েয়াজন েনই বেল মত 
�কাশ কেরন আেরক িশক্ষক েনতা েমাঃ আবুল কােশম।  িতিনও িসেলবােসর ধারাবািহকতার কথা উে�খ কের বেলন, েযাগ-িবেয়াগ না জানেল 
িশক্ষাথর্ী ভাগ করেত পারেব না।  অেটা পাস কের যারা ওপেরর ে�িণেত উঠল, তােদর আেগর ে�িণর অেনক না পড়া িবষয় েবাঝােত হেব এবং এই 
কারেণ েয ক্ষিত হেয়েছ তা পূরণ করেত কেয়ক বছেরর দীঘর্েময়ািদ পিরক�না থাকা �েয়াজন বেল িতিন মেন কেরন।

িসেলবাস সংিক্ষ� করার িবষেয় রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, নবম-দশম ে�িণর জীবিব�ােন িশক্ষাথর্ীরা এে�া�িপ কী েসটা িশখেব, িক� এটা 
কীভােব �েয়াগ করেত হয়, েসটা েতা দরকার েনই। �াথিমক ও মাধয্িমক পযর্ােয়র পাঠয্পু�েক এমন অেনক িবষয় যু� আেছ যা িশক্ষাথর্ীেদর 
�েয়াজন েনই। বয়স অনুযায়ী িশক্ষেণ গুরু� িদেত হেব। দশ বছেরর িশক্ষাথর্ীর জনয্ কী �েয়াজন, এই জায়গা েথেক িসেলবাস সংকুিচত এবং সমৃ� 
করার ��িট এেসেছ। েযেহতু আমরা কেরানার কারেণ এই সুেযাগ েপেয়িছ, েসেহতু িসেলবাস সং�ার বা কািরকুলাম সং�ােরর িবষয়িট িনেয় ভাবা 
েযেত পাের।

মধয্েময়ািদ পিরক�না

অধয্াপক েনহাল আহেমদ বেলন, এক বছের িশক্ষােক্ষে� েবশ বড় ক্ষিত হেয় েগেছ।  দূরিশক্ষণ কাযর্�ম েযভােব পিরচািলত হেয়েছ, তা যেথ� 
কাযর্কর বেল �মািণত হয় িন।  েস জনয্ মধয্েময়ােদ অ�ত দুই বছেরর পিরক�না হােত িনেত হেব।  পাঠয্�ম সংেক্ষিপত করেত হেব।  সবিকছুই 
সংেক্ষপ কের পড়ােনা হেব, এমনটাই ভাবা হে�।  িবিভ� আ�জর্ািতক গেবষণার আেলােক বলা যায়, সব িবষেয় না পড়ােলও েমৗিলক িবষয় েযমন, 
�াথিমেক বাংলা ও গিণত এবং মাধয্িমেক বাংলা, ইংেরিজ, গিণত ও িব�ান, এই চার িবষেয় েজার িদেত হেব।

�ানীয় পযর্ােয়র অংশ�হণ

ড. মনজুর আহমদ বেলন, শুধু েক�ীয় িনেদর্শনা যেথ� নয়।  �িতিট উপেজলা ও �িত�ােনর কথা মাথায় েরেখ কীভােব এই পিরক�না বা�বায়ন 
করা যায়, েসই �েচ�া থাকেত হেব।  িশক্ষা কমর্কতর্ােদর মােঝই েকবল এিট সীমাব� রাখেল চলেব না, �ানীয় জনগণেক সে� িনেয় উপেজলা 

�েয়াজন েসখােন চালু কের েদওয়া।  মানিসক �া�য্ েথেক শুরু কের অনয্ানয্ সকল েক্ষে� শৃ�লার েয �চ� বয্তয্য় ঘেটেছ, েসটাও এই কারেণ। 
তার ধারণা হে�, িনেদর্শনার েচেয়ও জরুির হে� �িশক্ষণ।  েকননা অেনক �ুেলই এখেনা থােমর্ািমটার েকনা হয়িন।  টাকা েদওয়া হেয়েছ িক হয়িন, 
েসটাও িতিন জােনন না উে�খ কের বেলন, এেজি�গুেলা মিনটিরংেয়র ভূিমকায় েযেত পাের না।  এরা কাযর্�েমর িভিৎতেত িস�া� েনয়। 

�য্ােকর িশক্ষা কমর্সূিচর পিরচালক ড. শিফকুল ইসলাম বেলন, এক বছর ধের িশক্ষা�িত�ান েয ব� রেয়েছ তা েথেক আমরা িকছু িশক্ষা িনেত 
পাির।  িতিন বেলন, ঘুের দাঁড়ােনার সক্ষমতা আমােদর কতটুকু? েদখা যাে�, ইেবালা মহামাির আি�কায় দুই বছেরর মেধয্ আবার িফের এেসেছ।  
শিফকুল ইসলাম বেলন, একিট িশক্ষা হে� েয, আমরা এতিদন েটিলিভশেন বা অনলাইেন িশক্ষা কাযর্�ম পিরচালনা কেরিছ।  তেব অনলাইেন �াস 
িনেত িগেয় আমােদর সমসয্া হেয়েছ ই�ারেনেটর মূেলয্র কারেণ।  �য্ােকর পক্ষ েথেক কিমউিনিট েরিডওর মাধয্েম �াস েনওয়া হেয়েছ।  তেব 
�াক-�াথিমেকর িশক্ষাথর্ীেদর পেক্ষ েটিলিভশন বা অনলাইেনর িশক্ষা কাযর্�ম অনুসরণ করা স�ব নয়।  আবার �ােম েসই সুেযাগও েনই।  এই 
সমসয্া েক�ীয়ভােব েমাকািবলা করেত হেব।  ই�ারেনেটর কথাই বলা যায়, এই সংেযাগ কতটা ি�িতশীল বা িব�ৃত।  এই সমসয্া সরকারেক 
েমাকািবলা করেত হেব।  কথা হে�, এটা িক নীিতর বয্াপার, নািক �েণাদনার বয্াপার।  দুই মাস পের মহামাির আবার িব�ৃত হেল কী হেব, েসই 
পিরক�নাও থাকা দরকার।  আগামী কেয়ক মােসর মেধয্ বােজট আসেছ।  শিফকুল ইসলাম মেন কেরন, এখনই এইসব িবষেয় িচ�া করার সময় 
এেসেছ।

�শাসেনর ��িত

টা�াইেলর েজলা িশক্ষা অিফসার লায়লা খানম বেলন, �ুল েখালার জনয্ �শাসেনর ��িত আেছ।  সবাই আ�িরকতার সে� এই কােজ যু� হেত 
চান।  িশক্ষকেদর িটকা েনওয়ার তািগদ েদওয়া হে�। তারাও �া�য্িবিধ েমেন চলার বয্াপাের সেচ�।  এমনিক অনলাইন �াস তদারিকর জনয্ও 
�শাসেনর পক্ষ েথেক িবদয্ালেয় যাে�।  েসখােন িক� িশক্ষকরাও আসেছন।  �ুল েথেক অনলাইেন �াস িনে�ন।

নাগিরক সমােজর পরামশর্

েসইভ দয্ িচলে�ন বাংলােদশ-এর পিরচালক, ে�া�াম েডেভলপেম� অয্া� েকায়ািলিট, িরফাত িবন সাৎতার বেলন, সবাই েমাটামিুট এক বয্াপাের 
একমত, িবদয্ালয় েখালাটা জরুির। এক বছের েয অথর্ৈনিতক ক্ষিত হেয়েছ, তার �ভাব সরাসির িশক্ষাথর্ীেদর ওপর পেড়িন, যিদও িশক্ষার েক্ষে� 
ঘেটেছ িঠক তার উে�া। সরকার েযসব পদেক্ষপ িনেয়েছ তা িনঃসে�েহ �শংসনীয়। তেব িশক্ষাথর্ীেদর �েুল েফরােনার জনয্ �েয়াজনীয় ��িত 
েনওয়া দরকার।  অেনক িশক্ষক আশ�া করেছন, িশক্ষাথর্ীেদর অেনেকই িবদয্ালেয় িফরেব না।  সেচতনতামলূক �চারণা দরকার।  িতিন বেলন, 
বাংলােদেশ দুেযর্ােগর পর েদখা যায়, পিরবােরর ক্ষিত েমাকািবলায় িশশুেদর �লু ছািড়েয় �েম িনেয়ািজত করা হয়।  বালয্িববাহও েবেড় যায়। 
দীঘর্েময়ািদ িবপযর্েয়র েক্ষে� এই আশ�া আরও েবিশ।  েসেক্ষে� সেচতনতা বাড়ােনার িবক� েনই।  িশক্ষা কাযর্�ম স�েকর্ িতিন বেলন, কািরকলুাম 
বািড়েয় বা কিমেয় সমসয্া েমাকািবলা করা হয়েতা স�ব নয়।  েস জনয্ সমি�ত তৎপরতা দরকার।  টােগর্ট কের এই কাজটা করেত হেব।  বাংলােদেশর 
সব জায়গার পিরি�িত এক রকম নয়, তা মেন কিরেয় িদেয় িতিন বেলন, চরা�ল ও ঢাকার অব�ার মেধয্ িভ�তা রেয়েছ। িশক্ষাথর্ীেদর িবদয্ালেয় 
েফরােনার লেক্ষয্ েসইভ দয্ িচলে�ন সেচতনতামলূক কাযর্�ম শুরু কেরেছ বেল িতিন জানান।  বালয্িববাহ ও ঝের পড়া েরােধ সেচতনতা বিৃ�েত 
েজার েদওয়া হেয়েছ এই �চারণায়।  মানিসক �া�য্ িবষেয় িতিন িবেশষ েজার িদেয় বেলন, যারা অনলাইেন �াস কেরেছ, তারা েকান না েকান ভােব 
িশক্ষার আওতায় িছল।  িক� েবিশর ভাগ িশশুই েসই সেুযাগ পায়িন। 

িদনাজপুর েথেক িবদয্ালেয়র সহকারী �ধান িশক্ষক আবু এ িহয়া বেলন, অব�াপ� পিরবােরর িশক্ষাথর্ীেদর তুলনায় গিরব পিরবােরর িশক্ষাথর্ীরা 
েবিশ ক্ষিতর স�ুখীন হে�।  অনলাইেন �াস করা তােদর পেক্ষ স�ব হে� না।  ফেল অনলাইন পড়ােশানা কাযর্কর হে� না।  এই পিরে�িক্ষেত 
িশক্ষাথর্ীেদর �ত িবদয্ালেয় িফিরেয় আনা দরকার।  ওয়া�র্ িভশেনর পিরচালক টিন মাইেকল গেমজ বেলন, আজেকর আেলাচনায় একিদেক েযমন 
সরকােরর সংি�� কমর্কতর্ােদর মুেখ ��িতর আৎমিব�াস শুনেত পাি�, ছা�ছা�ীেদর মুেখ আ�েহর কথা শুনেত পাি�, আবার অিভভাবকেদর মুেখ 
উৎক�াও শুনেত পাি�।  ফেল এর সম�য়টা কীভােব হেব, েস িবষেয় ভাবা জরুির। 

ঢাকা েথেক উ�য়ন কমর্ী জনাব জাহা�ীর বেলন, সবাই �ুল খুেল েদওয়ার পেক্ষ মতামত িদেয়েছ।  তেব েসজনয্ সুিনিদর্� পিরক�না দরকার, এবং 
তা বা�বায়েনর েক্ষে� সবার সমি�ত অংশ�হণ, িবেশষ কের েবসরকাির সংগঠনগুেলার সম�য় থাকেব িক না, েস িবষেয় সংশয় আেছ।  িতিন মেন 
কেরন, �ুল েখালা এবং পিরক�না বা�বায়ন সং�া� বাতর্াগুেলা েরিডও/েটিলিভশেন স�চার করা েযেত পাের।

িসিপিড-র স�াননীয় েফেলা অধয্াপক েমা�ািফজুর রহমান একিট িব�াি�র কথা উে�খ কের বেলন, দুজন ব�া বেলেছন; িশক্ষাথর্ীরা কওিম 
মা�াসায় চেল িগেয়িছল, যিদও তােদর আবার িফিরেয় আনা েগেছ।  তার মােন িক কওিম মা�াসা েখালা িছল? এখােন কওিম মা�াসার অিভ�তার 
কথা আমরা শুনেত পারলাম না।  এই পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, একিট সময় কওিম মা�াসা খুেল েদওয়া হয়।  েমা�ািফজুর রহমান সংি�� 
বয্ি�বগর্ েযন কওিম মা�াসার িবষয়িটেক নজের রােখন েসই আ�ান জানান।  অধয্ক্ষ কাজী ফারুক আহেমদ এই আেলাচনার সূ� ধের বেলন, 
�াথিমক ও িক�ারগােটর্ন �ুেলর িশক্ষাথর্ীেদর অেনেক কওিম মা�াসায় েগেছ, পি�কার এক কলাম েথেক জানার পর িতিন এই িবষেয় েখাঁজ খবর 
েনন।  িতিন মেন কেরন, মূল সমসয্া হে� সম�য়হীনতা।  আবার সবিকছু িনেদর্শনা �দােনর মাধয্েমও হেব না। 

৬

অধয্ক্ষ কাজী ফারুক আহেমদ বেলন, িবদয্ালয় েখালার বয্াপাের সরকার এক পা এেগাে� আবার দুই পা েপছাে�।  অনয্িদেক িবেদেশ �াথিমক 
ও মাধয্িমক িবদয্ালেয় অিভভাবকেদর েয সি�য় অংশ�হণ থােক, এখােন েসটা েনই; তােদর আরও সি�য় হওয়া দরকার।  িতিন আরও বেলন, 
িবদয্ালয় েখালার আেগ এলাকায় মাইিকং করা �েয়াজন।  �াস রুিটন পুনিবর্নয্াস করা দরকার।  আেগর কাঠােমা িদেয় এই সমসয্া েমাকািবলা করা 
যােব না।  এই পিরি�িতেত িবিভ� েদেশর অিভ�তা আমেল িনেত হেব।  িশক্ষক সংগঠনগুেলার বয্াপাের িতিন বেলন, শুধু দািব-দাওয়া আদােয়র 
মেধয্ না েথেক কীভােব িশক্ষাথর্ীেদর এই এক বছেরর মানিসক ধা�া কািটেয় ওঠায় সহেযািগতা করা যায়, েসিদেকও তােদরেক নজর িদেত হেব 
এবং এেক্ষে�ও অিভভাবকেদর আরও সি�য়ভােব যু� করেত হেব।  বালয্ িববাহ ও ঝের পড়ার কথা আেলাচনায় এেসেছ িক� িশশু �েমর কথা 
িনেয়ও আমােদর আেলাচনা করা �েয়াজন বেল িতিন মেন কেরন।  

িশক্ষািবদ রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, আজেকর অনু�ােনর বড় অজর্ন হে�, এখােন মািটর গ� এবং মােঠর সুবাস পাওয়া যাে�।  চারিট সুিনিদর্� 
সুপািরশ কেরন িতিন।  �থমত, সরকার সুিনিদর্� ��াব িদেয়েছ, সক্ষমতা আেছ, বাড়ােত হেব-এই িনেয় অেনক কথা হেয়েছ, িক� আিথর্ক সং�ান 
িনেয় কথা হয়িন।  অথর্নীিতর নানা েক্ষে� �েণাদনা েদওয়া হেলও এখন পযর্� িশক্ষােক্ষে� �েণাদনা েদওয়া হয়িন।  সামানয্ িকছু ভাতা েদওয়া হেলও 
তা পযর্া� নয়।  িশক্ষাথর্ীেদর দুপুেরর খাবােরর বয্ব�া করেত হেব।  �চারণা চালােনার পাশাপািশ �েণাদনাও েদওয়া দরকার।  �াথিমক পযর্ােয়র 
িশক্ষাথর্ীেদর দুপুেরর খাবার কমর্সূিচ একবার চালু হেয়িছল, পের েসটা থমেক েগেছ।  �াথিমক পযর্ােয়র িশক্ষাথর্ীেদর ঝের পড়া েরােধ এটা আবার 
চালু করা উিচত।  তা না হেল িফিরেয় আনার পরিদন তারা আবার ঝের পড়েত পাের, কারণ েদেশর িবশাল জনেগা�ী এখেনা খাদয্ িনরাপৎতা ও 
আয় িনরাপৎতার ঝুঁিকেত আেছ।  ি�তীয়ত, েবসরকাির উ�য়ন সং�ার বড় ভূিমকা রেয়েছ।  এই �সে� রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, তারা �ানীয় পযর্ােয় 
এই ধরেনর সংলাপ আেয়াজন করেত পাের।  �চারণা সিঠকভােব করেত হেব।  �ুল েখালার পর েজারােলাভােব মিনটিরং করেত পাের।  নাগিরক 
সমােজর আে�ালেন গণমাধয্েমর বড় ভূিমকা আেছ বেল িতিন উে�খ কেরন।  এ ছাড়া সাং�ৃিতক সংগঠনগুেলােক এই কাযর্�েমর সে� যু� করেত 
হেব, যােত সাধারণ মানুষ আরও েবিশ উ�ু� হেত পাের, সেচতন হেত পাের। েবসরকাির খাতেকও এসব কাযর্�েমর সােথ যু� করেত হেব বেল 
িতিন মেন কেরন।  তৃতীয়ত, সরকার িনরবি�� িবদুয্ৎ এবং ই�ারেনট িনি�ত করেলও ই�ারেনট েসবাদাতারা কীভােব আরও সুলেভ এই েসবা 
সাধারণ জনেগা�ীর কােছ েপৗঁেছ িদেত পাের, েসিদেক েখয়াল রাখেত হেব।  চতুথর্ত, িতিন মেন কেরন, সবকাজ সরকােরর একার পেক্ষ করা স�ব 
নয়।  �ুেল িশক্ষাথর্ীেদর িফিরেয় আনা, এটা সরকােরর একার কাজ নয়, তােদর আবার পঠনপাঠেন মেনািনেবশ করােনা, মেনাজগেত েয ক্ষিতটা 
হে� েসটা েপাষােনা, এই সবিকছুই সমি�ত উেদয্ােগর মাধয্েম বা�বায়ন করেত হেব।  সরকার, এনিজও, নাগিরক সমাজ ও েবসরকাির খাত সবাই 
িমেল সমি�তভােব কাজগুেলা করেত হেব।

সমাপনী ব�বয্

ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, �ুল েখালার বয্াপাের িশক্ষক, ছা�, অিভভাবক িনিবর্েশেষ সবাই ঐকমেতয্ এেসেছন।  তেব ি�ধা আেছ, ভয় আেছ, 
িকছুটা ঝুঁিক আেছ, েসই অেথর্ িকছু দুঃি��াও আেছ।  িতিন বেলন, ��িতর বয্াপাের একটা িম� িচ� আমােদর সামেন এেসেছ।  েবসরকাির 
�ুলগুেলােত েয েজারােলা ��িতর কথা আমরা শুেনিছ, েসটা সরকাির বা এমিপওভু� �ুলগুেলা েথেক অতটা েজারােলাভােব েশানা যায়িন।  তারা 
��িতর েঘাষণার মেধয্ই সীমাব� িছল। িডিজটাল প�িতেত েয িশক্ষা েদওয়া হেয়েছ তার সুেযাগ সবাই সমানভােব পায়িন।  ফেল িডিজটাল ৈবষময্ 
কীভােব দূর করা যােব, আগামী িদেন তা একটা বড় িবষয় হেয় উঠেব।  শহরা�েলর �ুলগুেলা যতখািন ��ত, চর, হাওর, নদীভাঙন, দুগর্ম অ�ল, 
আিদবাসী স�দায় অধুয্িষত �ুলগুেলা ততখািন ��ত নয়।  িতিন বেলন, এই সমেয় বা �ুল েখালার িকছু আেগ বালয্িববাহ এবং িশশু�েমর েয 
েনিতবাচক �বণতা, েবকার িশক্ষকেদর েয অসুিবধা, মূল ধারার িশক্ষা েথেক যারা ধমর্ীয় িশক্ষায় চেল েগেছ, তােদর কীভােব আবার মূল ধারায় 
িফিরেয় আনা যােব, এসব আগামী িদেনর জনয্ বড় চয্ােল� হেয় আসেব বেলই মেন হে�।  এসিডিজ বা�বায়েনর ওপর এসেবর কী �ভাব পরেব, 
েসটা আরও বড় অেলাচনার িবষয়।

�ুল েখালার বয্াপাের েয িম� �িতি�য়া েদখা েগেছ, েসটা েমাকািবলার দুিট প�িত আেছ বেল মেন কেরন েদবি�য় ভ�াচাযর্।  িতিন বেলন, সবার 
আিথর্ক সংগিত সমান নয়।  সরকােরর পক্ষ েথেক এককালীন সুিবধা েদওয়া যায় িক না েস িবষেয় েভেব েদখেত হেব।  ভতুর্িক বা অথর্ায়ন যােক 
�েণাদনা বলা হে�, এই মুহূেতর্ �ুল েখালার জনয্ এসব অবশয্ই �েয়াজন।  িবিভ� মহল েথেক এর �েয়াজনীয়তা এবং এই �সে� িবিভ� ��াব 
তুেল ধরা হেয়েছ।  িশক্ষাথর্ীেদর দুপুেরর খাবােরর বয্ব�া িনি�ত করেত হেব।  সরকারেক অবশয্ই গুরু� সহকাের িবষয়িট িবেবচনা করেত হেব, 
েকননা �া�য্ সুরক্ষা ও খাদয্ িনরাপৎতা না িদেত পারেল ঝের পড়া েরাধ স�ব হেব না।  এই জনয্ সরকার, এনিজও ও েবসরকাির আ�জর্ািতক 
�িত�ানগুেলােক এক� হেয় সি�িলতভােব কাজগুেলা করেত হেব এবং এইসব কােজ সম�য় িবধান করেত হেব।  আেরকিট িবষয় হেলা �ািত�ািনক 
সম�য়হীনতা।  সম�য় েজারদার করেত হেব।  এখােন িশক্ষকেদর মতামতেক গুরু� িদেত হেব।  সম�েয়র পাশাপািশ নজরদািরর িবষয়িটও খুব 
গুরু�পূণর্ এবং িবষয়িট েবসরকাির উ�য়ন �িত�ান বা সরকােরর িশক্ষা �িত�ান উভয় েক্ষে�ই �েযাজয্।  �চারণা আরও েবিশ েজারদার করেত 
হেব, যােত পুেরা েদশ একসে� যু� হেত পাের। 

েয িম� িচ� আমরা েদখিছ েসখােন আরও একিট িবষয় িনেয় আেলাচনা হে�- অেটা পাশ বা �য়ংি�য়ভােব পাস; আগামী িদেন আমরা কীভােব 
এটা েমাকািবলা করব তা আমােদর ভাবেত হেব।  এটা দুেযর্ােগর অবশয্�াবী ফলাফল িহসােব িবষয়িট এেসেছ।  িক� এটা েমাকািবলা করেত হেব 
িশক্ষার মাধয্েম।  িসেলবাস সংেকাচেনর িবরুে� েজারদার মতামত এেসেছ।  আবার িশক্ষা কাযর্�ম কীভােব পুনিবর্নয্াস করা যায়, েস বয্াপােরও 
মতামত এেসেছ।  সবেচেয় বড় কথা হেলা, এসব িকছুর েভতর িদেয় বাংলােদেশর িশক্ষা বয্ব�ার নাজুক পিরি�িত উে�ািচত হেয়েছ।  উ�ূত 

সূচনা ব�বয্

েকািভড-১৯ অিতমািরর কারেণ �ায় এক বছর ধের �ুল ব� রেয়েছ।  জনজীবেন চা�লয্ িফের 
আসেত শুরু কেরেছ এবং অথর্নীিতও তার �াভািবক ধারায় িফের আসার েচ�া করেছ।  এরই 
ধারাবািহকতায় সরকার িশক্ষা�িত�ান খুেল েদওয়ার িচ�া-ভাবনা করেছ ও এই িবষেয় 
আেলাচনা শুরু কেরেছ। �া�য্িবিধ েমেন কীভােব �ুল েখালা যায়, েস লেক্ষয্ �ুেলর জনয্ 
িবিধমালা ৈতির করা হেয়েছ।  এতিদন �ুল ব� থাকায় েয ক্ষিত হেয়েছ তা পুিষেয় েনবার েচ�া 
সবাই করেবন এটাই �াভািবক।  িক� �ুল েখালার বয্াপাের আমরা কতখািন ��ত? িবেশষ 
কের, ঢাকার বাইেরর �ুলগুেলার েক্ষে� এই ��িতর িবষয়িট বড়ভােব সামেন এেসেছ।  
সক্ষমতা িনেয়ও �� রেয়েছ।

এসব িবষয়েক সামেন িনেয়ই এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্, বাংলােদশ এবং 
এডুেকশন ওয়াচ ও গণসাক্ষরতা অিভযান-এর সহ-আেয়াজেন ২৩ েফ�য়াির ২০২১ তািরেখ 
আেয়াজন কের “অবেশেষ �ুল খুলেছ: আমরা কতখািন ��ত” িশেরানােম একিট ভাচুর্য়াল 
সংলাপ।  অনু�ােনর শুরুেত নাগিরক �য্াটফমর্-র আ�ায়ক এবং স�ালক ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ 
বেলন, �য্াটফেমর্র উে�শয্ হেলা েদেশর তৃণমূেলর িবিভ� সংগঠনেক এক জায়গায় িনেয় আসা 
এবং তােদর ব�বয্ জাতীয় পযর্ােয় তুেল ধরা। এরই ধারাবািহকতায় আজ এমন একিট িবষেয় 
আেলাচনা উৎথাপন করা হেয়েছ যার সােথ ছা�-ছা�ী, িশক্ষকবৃ�, অিভভাবক ও সমােজর 
অনয্েদর বয্াপক আ�হ রেয়েছ। িশক্ষক, িশক্ষক েনতৃবৃ�, েবসরকাির উ�য়ন �িত�ান, 
অ�ািত�ািনক িশক্ষায় যারা ভূিমকা পালন করেছন এবং ছা�-ছা�ী ও অিভভাবকসহ অেনেকই 
আজেকর এই আেলাচনায় েযাগ িদেয়েছন।

�ুল েখালার বয্াপাের সবাই �ায় একমত

িশক্ষা�িত�ান কেব খুলেছ, েস বয্াপাের এখেনা সু�� ধারণা পাওয়া যাে� না বেল ম�বয্ 
কেরন ড. মনজুর আহমদ।  আেলাচনা চলমান আেছ এবং েসইসােথ ি�ধা��ও রেয়েছ।  
িব�িবদয্ালয় েখালার িবষেয় েঘাষণা এেসেছ।  সরকার তার ��িতর কথা জানােলও এই িবষয় 
িনেয় আেরা আেলাচনার �েয়াজন আেছ।  অনুমােনর িভিৎতেত বা আেবগতািড়ত হেয় িস�া� 
িনেল চলেব না; তথয্-উপােৎতর িভিৎতেত িনেত হেব।  িতিন এসব িবষেয় ২০২০ সােলর 



িভিৎতক কমর্দল ৈতির করেত হেব।  িশক্ষকেদর সহায়তা করেত হেব, কীভােব ক্ষিত েপাষােনা যায়, পরীক্ষার িদেক না িগেয় িশক্ষণ কীভােব িনি�ত 
করা যায়, তার বয্ব�া করেত হেব।  কমর্শালা করার মাধয্েম েসই পিরেবশ ৈতির করেত হেব।  েসজনয্ আিথর্ক সহায়তার �েয়াজন হেব।  সরকাির 
িনেদর্শনায় বলা হেয়েছ, মাধয্িমক িবদয্ালয়গুেলা িনেজরা তহিবল েজাগাড় করেব।  �াথিমেকর েক্ষে� বলা হেয়েছ, তােদর িকছু তহিবল েদওয়া হেব 
এবং তা েথেক এসব কাযর্�ম পিরচালনা করেত হেব।  িক� েসটা যেথ� নয়।  িশক্ষা বােজট িছল ৬৬ হাজার েকািট টাকা, এর অ�ত ১০ শতাংশ 
িশক্ষা পুনরু�ার কাযর্�েম বয্বহার করা দরকার।

অিভভাবকেদর আশ�া আেছ: নাগিরক �য্াটফেমর্র জিরেপর ফলাফল 

�ুল খুেল েদওয়ার বয্াপাের নাগিরক �য্াটফমর্-র উেদয্ােগ একিট অনলাইন জিরপ পিরচালনা করা হেয়িছল।  এই জিরেপর ফলাফল উপ�াপন 
কেরন িসিপিড-র যু� পিরচালক অ� ভ�াচাযর্।  েমাট ১ হাজার ৯৬০ জেনর ওপর অনলাইেন জিরপিট পিরচালনা করা হয়।  এর মেধয্ অিভভাবক 
িছেলন ৫৭৬ জন এবং িশক্ষক িছেলন ৩৭০ জন।  বািকরা অনয্ানয্ ে�িণ-েপশার।  গত ১৭ েথেক ২২ েফ�য়াির ২০২১ সমেয় এই অনলাইন জিরপ 
পিরচালনা করা হয়। 

জিরেপ েদখা েগেছ, �ায় ৫৫ ভাগ (৫৪.৭ শতাংশ) অিভভাবক স�ানেক �ুেল পাঠােত এখেনা িনরাপদ েবাধ করেছন না।  �ায় অেধর্ক অিভভাবক 
মেন কেরন, তােদর স�ােনরা সরকােরর জাির করা �ুল �া�য্ িনেদর্িশকা েমেন চলেত সক্ষম নয়।  তেব স�ানেক পাঠােত িনেজরা িনরাপদ েবাধ 
না করেলও �ুল খুেল েদওয়ার পেক্ষই েবিশর ভাগ উৎতরদাতা মতামত িদেয়েছন।  অিভভাবক ও িশক্ষক বােদ অনয্ানয্ ে�িণ-েপশার ৬০.৫ শতাংশ 
উৎতরদাতা �ুল খুেল েদওয়ার পেক্ষ। আর ৫২ শতাংশ মানুষ �ুল খুেল েদওয়ার পর সং�মণ বৃি�র আশ�া কেরেছন।

জিরেপর মাধয্েম অিভভাবকেদর কােছ জানেত চাওয়া হেয়িছল, �ুল খুেল েদওয়ার েক্ষে� সরকার �ণীত �া�য্ িনেদর্িশকা স�েকর্ তারা অবগত 
িক না।  জিরেপ অংশ েনওয়া �ায় ৮৭ শতাংশ অিভভাবক বেলেছন, তারা এই �া�য্ িনেদর্িশকা স�েকর্ অবগত।  �া�য্ িনেদর্িশকা েমেন চলেত 
িবদয্ালেয়র অিতির� বয্য় হেব তা েমটােনার জনয্ ৬৭ শতাংশ অিভভাবক বাড়িত িফ িদেত আ�হী নন।

৬৮ শতাংশ িশক্ষক �ুেল েযেত িনরাপদ েবাধ করেছন বেল মত িদেয়েছন।  সমসংখয্ক িশক্ষক মেন কেরন, তােদর �ুেলর �া�য্ িনেদর্িশকা িনি�ত 
করার সামথর্য্ রেয়েছ।  �ায় ৬৯ শতাংশ িশক্ষক অিতির� বয্য়ভার বহেন সরকাির অনুদােনর ওপর িনভর্র করার কথা বেলেছন।  ২৫.৩ শতাংশ 
িশক্ষক বেলেছন, �ুেলর িনজ� অথর্ায়েন এই বয্য়ভার েমটােনা উিচত।  ৪.৮ শতাংশ অংশ�হণকারী �ানীয় জনগেণর অনুদােনর কথা বেলেছন। মা� 
১.১ শতাংশ অিতির� িফ িনধর্ারেণর কথা বেলেছন।  আর অিভভাবক ও িশক্ষক বােদ জিরেপ অংশ েনওয়া অনয্ানয্ ে�িণ-েপশার ৬০.৫ শতাংশ 
উৎতরদাতা �ুল েখলার পেক্ষ মত িদেয়েছন।  ৫৬.৪ শতাংশ উৎতরদাতা সরকােরর �া�য্ িনেদর্িশকা বা�বায়নেযাগয্ বেল মেন কেরন।

এই পযর্ােয় ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, জিরেপ েয িবষয়িট গুরু�পূণর্ েসিট হে� �ুল েখালার বয্াপাের কারও ি�মত েনই।  তেব দুিট জায়গায় শ�া 
আেছ।  একিট হে� িনরাপৎতার েক্ষে�, অথর্াৎ সং�মণ আবার েবেড় যাওয়ার আশ�া, অনয্িট হে� সরকােরর পক্ষ েথেক েয িনয়ম-নীিতর কথা বলা 
হে� তা বা�বায়েনর সক্ষমতার িবষেয় সে�হ আেছ।  এখােন আিথর্ক সংকেটর িবষয়িটও এেসেছ।

সরকােরর অব�ান

অধয্াপক েনহাল আহেমদ বেলন, বতর্মান পিরি�িতেত �ুল-কেলজ খুলেছ িক না, এই িবষেয় সবার মেনই েকৗতূহল।  অেনক অিভভাবক এখনই 
স�ানেক �ুেল পাঠােত চাে�ন না।  আবার িবপুলসংখয্ক অিভভাবক চাে�ন �ুল খুেল েদওয়া েহাক, তােদর স�ানরা �ুেল যাক।  তেব মাননীয় 
�ধানম�ী সহ সরকােরর সংি�� সবার মতামত হে�, আমােদর স�ানেদর আেগ সুরক্ষা িদেত হেব, �া�য্ ঝুঁিকর মেধয্ েযন তারা না পেড় েসিট 
িনি�ত করেত হেব।  েছাট েছাট বা�ারা যখন দীঘর্িদন পের �ুেল িগেয় ব�ুেদর েদখেব, তখন তারা এেক অপরেক জিড়েয় ধরেব, এটাই 
�াভািবক।  আর এই �া�য্ঝুঁিকর কথা মাথায় েরেখই সরকারেক �ুল েখালার বয্াপাের খুব সেচতনভােব ভাবেত হে�। এই েক্ষে� �া�য্ সুরক্ষা 
িবষয়ক জাতীয় পরামশর্ক কিমিটর সুপািরশ না পাওয়া পযর্� �ুল েখালার িস�া� েনওয়া কিঠন হেব, যিদও �ুল েখালার বয্াপাের সব ধরেনর 
��িত েনওয়া হে�। এই মুহূেতর্ সরকােরর িবেবচনায় �া�য্ সুরক্ষার িবষয়িট েবিশ গুরু� পাে�।

মাধয্িমক িশক্ষা েবােডর্র পক্ষ েথেক ৪ েফ�য়াির �ানীয় বা ইউিনয়ন পযর্ােয় �ুল েখালার �েয়াজনীয় বয্ব�া িনেত িনেদর্শনা েদওয়া হেয়েছ। �ায় 
এক বছর �ুল ব� িছল। ময়লা-আবজর্না জেম েগেছ। তাই েসগুেলা আবার বয্বহার উপেযাগী করার জনয্ সেবর্া� গুরু� েদওয়া হেয়েছ। এই বয্াপাের 
মহাপিরচালক িজেরা টলােরে�র কথা বেলেছন বেল জানান েনহাল আহেমদ। অথর্াৎ, �িতিট িশক্ষা�িত�ােনর �ধান িশক্ষকসহ অনয্ িশক্ষেকরা িমেল 
িশক্ষা�িত�ানগুেলােক পুেরাপুির �া�য্ সুরক্ষার আওতায় আনেবন। জানা েগেছ, েবিশর ভাগ িশক্ষা�িত�ান িবষয়িট গুরু� সহকাের িবেবচনা কের 
��িত িনে�। অবকাঠােমার িদক েথেক অিধকাংশ িশক্ষা�িত�ানই এখন ৈতির। েসিদক েথেক ��সংখয্ক িশক্ষাথর্ী িনেয় েযেকােনা সময় 
িশক্ষা�িত�ান চালু করা স�ব। িতিন আরও বেলন, দীঘর্িদন �ুল-কেলজ ব� থাকায় িশশুেদর িশক্ষার যতখািন ক্ষিত হেয়েছ, তার েচেয়ও েবিশ ক্ষিত 
হেয়েছ তােদর মানিসক �াে�য্র। তাই এই মুহূেতর্ িশশুেদর পড়ােশানার ক্ষিতর েচেয় েবিশ গুরু� েদওয়া উিচত মানিসক �া�য্ সুরক্ষায়। এই বয্াপাের 
অিভভাবকেদর আরও েবিশ সেচতন হওয়া �েয়াজন। তেব �ুল শুরু হেয় েগেল ধীের ধীের আেগর গিত িফের আসেব বেল িতিন মেন কেরন। 

মাধয্িমক িশক্ষা েবােডর্র মহা পিরচালক অধয্াপক ৈসয়দ েগালাম ফারুক বেলন, িতিন সহ অনয্ কমর্কতর্ারা এখন ঢাকার বাইেরই েবিশ সময় 
কাটাে�ন; �তয্� অ�েল িশক্ষা�িত�ানগুেলার কী অব�া, তা েবাঝার েচ�া করেছন। িবশদ িদক-িনেদর্শনা েদওয়া হেয়েছ। এটা অনুসরণ করা েবশ 
কিঠন। তেব েমৗিলক শতর্গুেলা পূরণ করার েচ�া চলেছ, েযমন-ইন�ােরড থােমর্ািমটার েজাগাড় করা, বসার জায়গা িনধর্ারণ করা, হাত েধায়ার 
জায়গা নতুন কের িনমর্াণ করা ইতয্ািদ। এমনিক অেনক �ুেল �াথিমক িচিকৎসার বয্ব�াসহ আইেসােলশন েস�ারও করা হেয়েছ। তেব �তয্� 
অ�েলর �ুলগুেলা আিথর্ক সমসয্ার কারেণ এসব বয্ব�া কের উঠেত পারেব িক না, তা িনেয় সংশয় আেছ। এই বয্াপাের িনেদর্শনা হে�, সমসয্া 
থাকেল সরকারেক জানােত হেব, সরকার তা িনরসেনর েচ�া করেব। সরকার এটা শতভাগ িনি�ত করার েচ�া করেব। অেনক এনিজও আ�াস 
িদেয়েছ, এসব সমসয্ার েক্ষে� তারাও এিগেয় আসেত পাের। িতিন বেলন, সবেচেয় বড় কথা হেলা, সরকার �া�য্ সুরক্ষা িনি�ত করেত চায়। এই 
জনয্ সমােজর সব �েরর মানুেষর সমথর্ন লাগেব। সরকােরর কাযর্�ম স�েকর্ িতিন আরও বেলন, গত এক মােস এক লাখ িশক্ষকেক পুি� িবষয়ক 
�িশক্ষণ েদওয়া হেয়েছ। অেনেকর শ�া, িশক্ষাথর্ীরা মানিসক সংকেটর স�ুখীন হেত পাের। এই লেক্ষয্ দুই মাস আেগই মানিসক �া�য্ িবষয়ক 
মিডউল ৈতির করা হেয়েছ। এই মিডউেলর লক্ষয্ হে�, িবদয্ালয় েখালার পর িশক্ষাথর্ীর মেধয্ মানিসক সমসয্া েদখা েগেল িশক্ষক েযন �াথিমকভােব 
পরামশর্ িদেত পােরন। সমসয্া বড় আকার ধারণ করেল িশক্ষেকরা েরফার করেবন। এছাড়া িশক্ষাথর্ীেদর েরাগ �িতেরাধ ক্ষমতা বৃি�েত �ুেল �ুেল 
আয়রন ফিলক অয্ািসড েপৗঁেছ েদওয়া হেয়েছ। মূলত েমেয়েদর লক্ষয্ কের এটা করা হেয়েছ। ওজন মাপার য� েদওয়া হেয়েছ। িশক্ষাথর্ীেদর বিড মাস 
ইনেড� ৈতির করার কথাও বেল হেয়েছ। 

িবদয্ালেয়র পির�ার-পির��তা �সে� �েফসর ৈসয়দ েমা. েগালাম ফারুক বেলন, আেগ িশক্ষাথর্ীরা �িত বৃহ�িতবার িবদয্ালয় পির�ার পির�� 
করত। এখন সরকার মেন করেছ, িশক্ষাথর্ীরা দেল দেল ভাগ হেয় �িতিদনই এটা করেব। এই সং�ৃিত চালু করেত চায় সরকার। 

অনু�ােনর স�ালক েদবি�য় ভ�াচাযর্ �ুেলর আয় এবং �া�য্ উপকরণ েকনার জনয্ �েয়াজনীয় অেথর্র িবষেয় দৃি� আকষর্ণ করেল ৈসয়দ েমা. 
েগালাম ফারুক বেলন, ‘টাকা পাে� না, এই রকম অিভেযাগ আমরা এখেনা পাইিন। তেব আমার জানার বাইেরও অেনক িকছু থাকেত পাের। েস 
েক্ষে� িনেদর্শনা হেলা, জানােনা মা� েযন টাকা েদওয়া হয়।’ িশগিগরই সরকার একিট কিমিট গঠন কের েদেব-িশক্ষক, জন�িতিনিধ, সরকাির 
কমর্কতর্া, এনিজও সবাই েসখােন থাকেব। সবাইেক িনেয়ই কাজটা করেত হেব।

ৈসয়দ েগালাম ফারুেকর কথার ইিতবাচকতা তুেল ধের েদবি�য় ভ�াচাযর্ সবাইেক িনেয় কাজ করার েক্ষে� সমি�ত পিরক�না �ণয়েনর ওপর 
েজার েদন। 

সেচ� িশ�ক সমাজ

বাংলােদশ সরকাির মাধয্িমক িবদয্ালয় িশক্ষক সিমিতর সভাপিত আবু সাইদ ভূঁইয়া বেলন, িশক্ষাথর্ী-অিভভাবকসহ পুেরা জািত এখন �ুল েখালার 
অেপক্ষায় আেছ।  এমন পিরি�িতেত এই আেলাচনা অনু�ান আেয়াজেনর �শংসা কেরন িতিন।  িকছুিদন আেগ মাধয্িমক ও উ�মাধয্িমক িশক্ষা েবাডর্ 
(মাউিশ)-এর উেদয্ােগ এক মতিবিনময় সভার কথা উে�খ কের িতিন বেলন, েসখােন সব িশক্ষক িবদয্ালয় েখালার পেক্ষ কথা বেলেছন।  তারা 
�া�য্িবিধ েমেনই সব করেত চান।  সরকাির মাধয্িমক িবদয্ালেয় �া�য্ তহিবল আেছ জািনেয় িতিন বেলন, এই তহিবেল এত িদন ধের েয পিরমাণ 
অথর্ সি�ত হেয়েছ, �া�য্িবিধ েমেন চলার জনয্ েসটাই যেথ�।  িবদয্ালয়গুেলা সামানয্ পিরমাণ িফ িনধর্ারণ করেল বা তার বদেল সরকার অনুদান 
িদেলই সমসয্া িমেট যােব বেল িতিন মেন কেরন।  তেব তার মত হে�, �া�য্ িবধানসমূেহর মানয্তা িনি�ত করার েক্ষে� িকছু েকৗশল িনধর্ারণ 
করেত হেব।  উদাহরণ িহেসেব িতিন বেলন, ে�িণর িশক্ষাথর্ী সংখয্া ৬০ জন হেল ৩০ জেন দুই ভাগ কের �াস েনওয়া যায়।  আবার এক ে�িণ েথেক 
আেরক ে�িণর মােঝ িশক্ষাথর্ীরা নানাভােব আন� উ�াস কের-পর�রেক জিড়েয় ধের।  এটা েথেক তােদর িবরত রাখা যায় না।  েস জনয্ তােদর 
��াব, ে�িণকক্ষ েথেক এক িশক্ষক যাওয়ার আেগই আেরক িশক্ষক চেল আসেবন, তা না হেল িশক্ষাথর্ীরা ঝুঁিকর মুেখ পড়েত পাের।

সুনামগে�র �য্াক �ুেলর িশক্ষক তাকিমনা খাতুন িবদয্ালয় েখালার ��িত স�েকর্ বেলন, িবদয্ালয় পির�ার করা হেয়েছ।  পাশাপািশ ে�িণকক্ষ 
পির�ার করার েক্ষে� িবেশষ গুরু� েনওয়া হেয়েছ এবং িতিন জানান সরকাির িবদয্ালয়গুেলােতও একই ধরেণর বয্ব�া েনওয়া হেয়েছ। 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ িশক্ষাথর্ীেদর ঝের পড়া, �ুল ব� থাকার কারেণ বালয্ িববাহ অথবা �ুল ব� থাকায় মা�াসায় চেল যাওয়ার িবষেয় �ে�র 
অবতারণা করেল রাজশাহী েথেক �ুেলর িশক্ষক িসনারা খাতুন এই �সে� বেলন, তার �ুল েথেক একজন িশক্ষাথর্ী মা�াসায় চেল েগেলও 
পরবতর্ীেত েযাগােযাগ করেল েস আবার �ুেল েফরত এেসেছ। 

�ুল িশক্ষক আবুল কােশম বেলন, �া�য্িবিধ স�েকর্ তারা অবগত।  এখন কীভােব িশক্ষাথর্ীেদর তা েমেন চলেত উ�ু� করা যায়, েসই িবষেয় েচ�া 
চলেছ।  এই লেক্ষয্ েমেস�ার ও েহায়াটসঅয্াপ �েপ িনয়িমত বাতর্া আদান-�দান চলেছ।  িবদয্ালয় েখালার ��িত িহেসেব �াথিমক িবদয্ালেয়র 
িশক্ষেকরা েরা�ার কের িবদয্ালেয় যাে�ন।  পির�ার-পির��তা কাযর্�ম পিরচালনা করেছন।  িশক্ষেকরা িটকা েনওয়া শুরু কেরেছন।  িতিন িনেজ 
িটকা িনেয়েছন জািনেয় আরও বেলন, সবাইেক িটকা �হেণ উৎসািহত করা হে�।  িসরাজগ� েথেক িশক্ষক চ�া রািন সাহা বেলন, ‘আমােদর 
১,৬০০ ছা�ছা�ী আেছ।  তােদর কীভােব বিসেয় �াস করােবা, েসটাই বুঝেত পারিছ না।  েসজনয্ অবশয্ই এনিজওেদর সহেযািগতা িনেত হেব।’

প�গড় েথেক িশক্ষক সািবনা ইয়াসিমন বেলন, ‘আমােদর গভিনর্ং বিডর সদসয্ এবং অিভভাবক সবাই �ুল খুেল েদওয়ার পেক্ষ। আমরা সরকােরর 
িনেদর্শমেতা �া�য্িবিধও িনি�ত করার েচ�া কের যাি�। এত িদন অনলাইেন �াস হেয়েছ এবং েমাবাইল েফােনর মাধয্েম সব িশক্ষাথর্ী অংশ�হণ 
করেত েপেরেছ।

িশ�াথর্ী ও অিভভাবেকরা �ুল েখালার পে�

ময়মনিসংহ েথেক ি�তীয় ে�িণর ছা�ী িসয়ি� আকতার বেল, ‘আিম মুেখ মা� লািগেয়ই �ুেল েযেত চাই’।  জামালপুর েথেক ফােতমা েবগম নােমর 
একজন অিভভাবক বেলন, ‘আিম েছেলেক �ুেল পাঠােত চাই।  বাসায় ভােলাভােব পড়ােশানা হে� না।  �ুল েথেক সব ��িত েনওয়া হেয়েছ শুেন 
িনরাপদেবাধ করিছ।  এ ছাড়া কেরানা আসার পর েথেক বাসায় ওেদর আরও েবিশ পির�ার-পির�� হেয় থাকার অভয্াস কিরেয়িছ।  তারা িটকা 
িনেত চান বেল িতিন জানান।  রাজধানীর িমরপুর েথেক সাইদা ইয়াসিমন নােমর একজন িশক্ষক �ুল েখালার বয্াপাের তার ইিতবাচক মতামেতর 
কথা জানান এবং বেলন, �ুল েথেক যিদ সব ধরেনর �া�য্িবিধ েমেন �াস চালু করা হয়, তাহেল স�ানেক �ুেল পাঠােত িনরাপদেবাধ করেবন। 

বাংলােদশ সরকাির �াথিমক িবদয্ালয় �ধান িশক্ষক সিমিত-এর েসে�টাির েজনােরল েমাঃ সাখাওয়াত েহােসন বেলন, সরকার �দৎত সব ধরেনর 
িনেদর্শনা পালন করা হে�।  ে�িণকক্ষ পির�ার করা, থামর্াল �য্ানার েকনা, পযর্া� পিরমান সয্ািনটাইজার ও মা� েকনা-এই কাজগুেলা হেয়েছ। 
এখন সমসয্া হে� সামািজক দূর� বজায় েরেখ ছা�েদর পাঠ েদওয়া।  তােদর ে�িণকক্ষ আেছ পাঁচিট-প�ম ে�িণর িশক্ষাথর্ী আেছ ৮৫ জন।  এ 
অব�ায় শুধু ৮৫ জনেক ৫িট ে�িণকেক্ষ যতটুকু সামািজক দূর� বজায় েরেখ বসােনা যায়।  ফেল অনয্ ে�িণর �াস েনওয়া স�ব হেব না।  িতিন 
আরও বেলন, কেরানার সমেয় সাধারণ �ুল ব� থাকেলও কওিম মা�াসাগুেলা চালু আেছ।  �ুেলর অেনক ছা� েসখােন চেল েগেছ।  তাই এখন �ুল 
েখালা হেলও অেনক ছা� ঝের যােব এমন আশ�া আেছ।  এ ছাড়া েকিজ �ুলগুেলা খুেল েদওয়া হেয়েছ অেনক আেগই।  িকছু িশক্ষাথর্ী েসখােনও 
চেল েগেছ।  ফেল আমােদর �ুল চালু করার েক্ষে� অিভভাবকেদর েবশ চাপ রেয়েছ, যিদও সরকােরর িনেদর্শনার বাইের িকছু করা উিচৎ হেব না।

হিবগ� েথেক অিভভাবক ঝমুা ভ�াচােযর্র স�ান অ�ম ে�িণেত পড়েছ এবং িতিন মা�, হয্া� সয্ািনটাইজারসহ সব ধরেনর �া�য্িবিধ েমেনই 
স�ানেক িবদয্ালেয় পাঠােত চান।  হিবগে�র �লু কিমিটর সভাপিত ইকবাল েহােসন বেলন, ে�িণকক্ষ ও আিঙনা পির�ার করা হেয়েছ।  কিমিট 
িশক্ষাথর্ীেদর মা� েদেব।  পাশাপািশ মা� বয্বহাের উ��ু করা হেব।  এ ছাড়া �িত েবে� িতনজন ছা� বসেব, এই বয্ব�ায় ে�িণকেক্ষ পাঠদান করা 
হেব।  িকেশারগে�র ৯ম ে�িণর ছা� তাহিমদুল ইসলাম বেলন, এক বছের অেনক ক্ষিত হেয়েছ।  িবদয্ালয় েখালার পর তাহিমদুল সতকর্ থাকেব 
বেল জানান।  ৯ম ে�িণর সরুাইয়া আ�ার বেলন, িবদয্ালয় েখালার পর কী করেত হেব েস িবষেয় িতিন জােনন।  নওগারঁ ১০ম ে�িণর ছা�ী রুিম 
রাণী লাকড়া বেল, �া�য্িবধান েমেন এখন িবদয্ালয় খেুল েদওয়া দরকার।  ব� থাকার কারেণ শারীিরক ও মানিসক ক্ষিত হেয়েছ।  গাইবা�া েথেক 
নবম ে�িণর িশক্ষাথর্ী মনীষা রানী বেলন, “আিম গাইবা�ার �তয্� অ�েলর এক িবদয্ালেয়র ছা�ী।  েসখােন �লু পির�ার-পির�� রাখার উেদয্াগ 
েনই।  িডিজটাল প�িতেত �াস হেলও আিম েসখােন য�ু হেত পািরিন”।  কিুড়�াম েজলার রতনপরু উ� িবদয্ালেয়র ১০ম ে�িণর এক িশক্ষাথর্ী বেল, 
“গত এক বছর আমরা বয্ি�গতভােব পির�ার-পির�� থাকা, মা� পরা, সয্ািনটাইেজশন করা এসব কােজ অভয্� হেয় েগিছ।  এখন �লু েখালাটা 
খবু জরুির।  েকননা অনলাইেন ৯৫ শতাংশ িশক্ষাথর্ীই অংশ�হণ করেত পারেছ না।  আমােদর মেতা �তয্� অ�েলর দির� িশক্ষাথর্ীরা িটউটেরর 
কােছও পড়েত পারেছ না।  তাই �েুলর পড়াটা আমােদর খবু দরকার”।  হিবগে�র ১০ম ে�িণর ছা�ী নপূরু দাস বেলন, এক বছের অেনক ক্ষিত 
হেয়েছ।  তাই িবদয্ালয় খেুল েদওয়ার িবক� েনই।  এসএসিসর েয সংেশািধত িসেলবাস েদওয়া হেয়েছ, �াস শুরু না হেল তা েশষ হওয়া স�ব 
নয়।  নওগা ঁেথেক নবম ে�িণর িশক্ষাথর্ী স�য় বেল, িশক্ষা�িত�ানগুেলা খেুল িদেল খবু ভােলা হয়। তা না হেল অেনেকর বালয্িববাহ হেয় যাে�। 

িবেশষজ্ঞেদর মতামত

ইেকােনািমক িরসাচর্ �েপর িনবর্াহী পিরচালক ড. সা�াদ জিহর বেলন, ইেকােনািমক িরসাচর্ �েপর পক্ষ েথেক কেয়কিট �ুল পিরদশর্ন করার 
সুেযাগ হেয়েছ। েসই আেলােকই িতিন নীিত-িনধর্ারক ও গেবষকেদর উে�েশ বেলন, কেরানাকালীন �ুিলংেয়র ধরন বদেল েগেছ-অনলাইনিভিৎতক 
হেয়েছ।  অথর্াৎ �ুল এেকবাের ব� িছল, তা বলা যােব না।  ি�তীয়ত, �ুল েখালার বয্াপাের হয্াঁ বা না শুধু সংখয্াগত িদক েথেক না েদেখ আমরা 
যিদ েদখতাম, কারা হয্াঁ বলেছ আর কারা না বলেছ, তাহেল ভােলা হেতা।  েসটার সে� আবার িসেকােয়ি�ং দরকার।  সরকােরর দািয়�শীল 
কমর্কতর্ারা হয়েতা িস�া�হীনতায় ভুগেছন।  িতিন বেলন, সবখােনই িকছু ঝুঁিক থাকেব।  েবাডর্ কমর্কতর্ােদর উে�েশ িতিন বেলন, �ানীয় ও জাতীয় 
পযর্ােয় বুেঝশুেন ঝুঁিক িনেত হেব।  সা�াদ জিহর বেলন, গেবষণার িদক েথেক আমরা হয়েতা সাহাযয্ করেত পারব।  েকান জায়গায় �ুল েখালার 
পেক্ষ মত েবিশ, তা বুঝেত িবষয়িট আেরকটু খিতেয় েদখা উিচত।  মাউিশর ওপর িনভর্রশীলতা গেড় উেঠেছ, িক� �ানীয় পযর্ােয় িস�া� েনওয়ার 
সং�ৃিত থাকেত হেব।  শুধু তা-ই নয়, তােক শি�শালী করার িবষয়িটও েভেব েদখা দরকার।  েকন েযন মেন হয়, িশক্ষার বয্াপাের সবিকছু 
উ�মহেলর িস�াে�র ওপর িনভর্রশীল।  এটা িশক্ষার জনয্ খুব িবপ�নক।  এটা আমােদর সবারই অনুধাবন করা উিচত।  এসিডিজ িনেয় যারা কাজ 
করেছন তােদর উে�েশয্ িতিন বেলন, এই িবষয়টা িনেয় আরও গুরু� সহকাের ভাবা দরকার।  এর মাধয্েম িশক্ষার মূেল আঘাত েদওয়া হে�।  
মি�� চচর্ার েক্ষে� জািত পরিনভর্র হেয় পড়েছ।  িতিন আরও বেলন, “েবশ কেয়কিট মফ�ল শহেরর �ুেল আমরা িগেয়িছ।  েসখােন েদেখিছ, 
কাগেজ-কলেম শতভাগ সেচতনতা আেছ।  তেব বা�ব �েয়াগ অস�ব।  েলাকজন সহজভােব িনেত পারেল িকছু ঝুঁিক েনওয়া যায়”।  েহলথ 
অয্াডভাইিজং কিমিটর টামর্স অব েরফােরে� িশক্ষা িবষয়ক িস�া� েনওয়ার এখিতয়ার েনই।  দরকার হে� সরাসির িস�া� েনওয়া, েযখােন 

পিরি�িতেক আমরা যিদ একিট সুেযাগ িহসােব েদিখ ও মধয্েময়ািদ সং�ার কাযর্�মগুিল �হণ কির তেব আমরা িশক্ষাবয্ব�ায় অেনক ইিতবাচক 
পিরবতর্ন আনেত পারেবা।  বাংলােদেশর আগামী িদেনর অথর্নীিত, সমাজ ও রাজনীিতর মূল চািলকাশি� হেলা গুণমানস�� িশক্ষা।  এই বয্াপাের 
কােরারই ি�মত েনই এবং আেলাচনায় এটা সু��ভােব �িতফিলত হেয়েছ।  আগামী িদেনও এই আেলাচনা অবয্াহত রাখেত হেব। পিরেশেষ 
�য্াটফেমর্র পক্ষ েথেক সবার �িত কৃত�তা এবং ধনয্বাদ জািনেয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ অনু�ান েশষ কেরন। 
                                

নেভ�েরর েশষ নাগাদ েথেক িডেস�েরর �থম ভাগ পযর্� পিরচািলত একিট জিরেপর ফলাফল তুেল ধেরন।  েসখােন েদখা েগেছ, িশক্ষাথর্ী ও 
অিভভাবকেদর �ায় ৮০ শতাংশ চাে�ন, এখনই িশক্ষা�িত�ান খুেল েদওয়া েহাক।  িক� �ানীয় পযর্ােয়র িশক্ষক ও িশক্ষা কমর্কতর্ােদর মেধয্ িকছুটা 
েদাদুলয্মানতা রেয়েছ।  তারা আেরকটু েদেখশুেন িস�া� �হেণর পেক্ষ; তেব সাধারনভােব বলেত েগেল সংি�� সকল পক্ষই িশক্ষা�িত�ান খুেল 
েদওয়ােক সমথর্ন করেছন।  তেব তারা এই বয্াপাের িনরাপৎতা ও সুরক্ষা িনি�ত করার ওপর েজার েদন।  খুেল েদওয়ার পর আবার েযন ব� করার 
পিরি�িত না হয়, তাও েদখেত হেব।  তেব েকািভড অিতমািরর আেগর অব�ায় িফের েগেলই চলেব না, েয ক্ষিত হেয়েছ তা েপাষােত হেব, এটাই 
মূল কথা। 

ধােপ ধােপ েখালা

ড. মনজুর আহমদ স�িত এডুেকশন ওয়ােচর একিট জিরেপর কথা উে�খ কের বেলন, একবাের সব িশক্ষা�িত�ান না খুেল ধােপ ধােপ খুেল 
েদওয়া উিচৎ।  এসব �িত�ানসমূেহর েভৗেগািলক অব�ােনর ে�িক্ষেত তা করা যায় বেল িতিন ম�বয্ কেরন।  িতিন বেলন, বড় বড় শহেরর বাইের 
েকািভড-১৯ এর �াদুভর্াব েতমন লক্ষয্ করা যাে� না।  েসখােন আেগ শুরু করা েযেত পাের।  ঢাকা মহানগের �েকাপ অেনক েবিশ, তাই েসখােন 
আেরকটু পের শুরু করা েযেত পাের।  আেরকিট উপায় হেত পাের, িশক্ষার �র েভেদ খুেল েদওয়া; েযমন, মাধয্িমেকর েক্ষে� ১০ম ে�িণ িদেয় শুরু 
হেত পাের, আর �াথিমক পযর্ােয় ৪থর্ ও ৫ম ে�িণ িদেয় শুরু হেত পাের।  তাহেল সামািজক দূর� বজায় রাখাও স�ব হেব।  সরকােরর কােছ 
এডুেকশন ওয়ােচর পরামশর্ িছল, েফ�য়াির মাস েথেক এই �ি�য়া শুরু েহাক।

মাধয্িমক ও উ� মাধয্িমক েবােডর্র েচয়ারময্ান অধয্াপক েনহাল আহেমদ এই �সে� বেলন, �ুল খুলেলও সব একসে� েখালা হেব না।  েযমন, 
শুরুেত এসএসিস ও এইচএসিস পরীক্ষাথর্ীেদর িনেয় �াস শুরু করা হেত পাের।  ইতমেধয্ তােদর িসেলবাস িকছুটা কিমেয় েদওয়া হেয়েছ।  আগামী 
িতন েথেক চার মােসর মেধয্ েসই সংিক্ষ� িসেলবাস েশষ করার পিরক�না রেয়েছ।  �া�য্ সুরক্ষার সব ধরেনর িবষয় মাথায় েরেখই কাজিট করা 
হেব।  মাধয্িমক পযর্ােয়র অনয্ানয্ ে�িণ েখালার বয্াপাের সবর্েশষ পিরি�িত িবেবচনা করা হেব, েকননা �ুল খুেল েদওয়ার বয্াপাের এখন েয 
অিভভাবেকরা মত িদে�ন, দু-একজন আ�া� হেল তারাই আবার হয়েতা অিভেযাগ কের বেলেবন, েকেনা �ুল েখালা হেলা? তখন সব দায় 
সরকােরর ওপেরই পড়েব। তাই এই বয্াপাের সরকারেক খুব েভেবিচে� িস�া� িনেত হে� বেল িতিন জানান।

িসেলবাস কাটছাঁট

িসেলবাস সংিক্ষ� করার িবষেয় অেনেকর মতামেতর সে� ি�মত েপাষণ কের িশক্ষক েনতা আবু সাঈদ ভূঁইয়া বেলন, এটা উিচত হেব না।  িসেলবাস 
�ণয়েন ধারাবািহকতা রক্ষা করা হয়, ফেল এক ে�িণর িসেলবাস েশষ না করেল পরবতর্ী ে�িণেত িশক্ষাথর্ীেদর পেক্ষ মািনেয় েনওয়া কিঠন।  িতিন 
বেলন, একিট ে�িণর িসেলবাস েশষ করেত সাধারণত এক বছর সময় লােগ না; ছয় েথেক সাত মােসর মেধয্ই তা করা স�ব।  ফেল, এখন �ুল 
খুেল েগেল পূণর্া� িসেলবাসই েশষ করা যােব।  অনয্ সবার িসেলবাস সংিক্ষ� না কের শুধু এবার যারা এসএসিস পরীক্ষা িদে� তােদর িসেলবাস 
সংিক্ষ� করা যায় বেল িতিন মত েদন।  েদেশর অেনক িবদয্ালেয় িশক্ষাথর্ী সংখয্া তুলনামূলকভােব কম, ফেল এই মুহূেতর্ খুেল েদওয়া হেলও 
েসখােন �াস িনেত সমসয্া হেব না বেল মেন কেরন আবু সাঈদ ভূঁইয়া।  সহমত েপাষণ কের িসেলবাস সংেকাচন করার �েয়াজন েনই বেল মত 
�কাশ কেরন আেরক িশক্ষক েনতা েমাঃ আবুল কােশম।  িতিনও িসেলবােসর ধারাবািহকতার কথা উে�খ কের বেলন, েযাগ-িবেয়াগ না জানেল 
িশক্ষাথর্ী ভাগ করেত পারেব না।  অেটা পাস কের যারা ওপেরর ে�িণেত উঠল, তােদর আেগর ে�িণর অেনক না পড়া িবষয় েবাঝােত হেব এবং এই 
কারেণ েয ক্ষিত হেয়েছ তা পূরণ করেত কেয়ক বছেরর দীঘর্েময়ািদ পিরক�না থাকা �েয়াজন বেল িতিন মেন কেরন।

িসেলবাস সংিক্ষ� করার িবষেয় রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, নবম-দশম ে�িণর জীবিব�ােন িশক্ষাথর্ীরা এে�া�িপ কী েসটা িশখেব, িক� এটা 
কীভােব �েয়াগ করেত হয়, েসটা েতা দরকার েনই। �াথিমক ও মাধয্িমক পযর্ােয়র পাঠয্পু�েক এমন অেনক িবষয় যু� আেছ যা িশক্ষাথর্ীেদর 
�েয়াজন েনই। বয়স অনুযায়ী িশক্ষেণ গুরু� িদেত হেব। দশ বছেরর িশক্ষাথর্ীর জনয্ কী �েয়াজন, এই জায়গা েথেক িসেলবাস সংকুিচত এবং সমৃ� 
করার ��িট এেসেছ। েযেহতু আমরা কেরানার কারেণ এই সুেযাগ েপেয়িছ, েসেহতু িসেলবাস সং�ার বা কািরকুলাম সং�ােরর িবষয়িট িনেয় ভাবা 
েযেত পাের।

মধয্েময়ািদ পিরক�না

অধয্াপক েনহাল আহেমদ বেলন, এক বছের িশক্ষােক্ষে� েবশ বড় ক্ষিত হেয় েগেছ।  দূরিশক্ষণ কাযর্�ম েযভােব পিরচািলত হেয়েছ, তা যেথ� 
কাযর্কর বেল �মািণত হয় িন।  েস জনয্ মধয্েময়ােদ অ�ত দুই বছেরর পিরক�না হােত িনেত হেব।  পাঠয্�ম সংেক্ষিপত করেত হেব।  সবিকছুই 
সংেক্ষপ কের পড়ােনা হেব, এমনটাই ভাবা হে�।  িবিভ� আ�জর্ািতক গেবষণার আেলােক বলা যায়, সব িবষেয় না পড়ােলও েমৗিলক িবষয় েযমন, 
�াথিমেক বাংলা ও গিণত এবং মাধয্িমেক বাংলা, ইংেরিজ, গিণত ও িব�ান, এই চার িবষেয় েজার িদেত হেব।

�ানীয় পযর্ােয়র অংশ�হণ

ড. মনজুর আহমদ বেলন, শুধু েক�ীয় িনেদর্শনা যেথ� নয়।  �িতিট উপেজলা ও �িত�ােনর কথা মাথায় েরেখ কীভােব এই পিরক�না বা�বায়ন 
করা যায়, েসই �েচ�া থাকেত হেব।  িশক্ষা কমর্কতর্ােদর মােঝই েকবল এিট সীমাব� রাখেল চলেব না, �ানীয় জনগণেক সে� িনেয় উপেজলা 

�েয়াজন েসখােন চালু কের েদওয়া।  মানিসক �া�য্ েথেক শুরু কের অনয্ানয্ সকল েক্ষে� শৃ�লার েয �চ� বয্তয্য় ঘেটেছ, েসটাও এই কারেণ। 
তার ধারণা হে�, িনেদর্শনার েচেয়ও জরুির হে� �িশক্ষণ।  েকননা অেনক �ুেলই এখেনা থােমর্ািমটার েকনা হয়িন।  টাকা েদওয়া হেয়েছ িক হয়িন, 
েসটাও িতিন জােনন না উে�খ কের বেলন, এেজি�গুেলা মিনটিরংেয়র ভূিমকায় েযেত পাের না।  এরা কাযর্�েমর িভিৎতেত িস�া� েনয়। 

�য্ােকর িশক্ষা কমর্সূিচর পিরচালক ড. শিফকুল ইসলাম বেলন, এক বছর ধের িশক্ষা�িত�ান েয ব� রেয়েছ তা েথেক আমরা িকছু িশক্ষা িনেত 
পাির।  িতিন বেলন, ঘুের দাঁড়ােনার সক্ষমতা আমােদর কতটুকু? েদখা যাে�, ইেবালা মহামাির আি�কায় দুই বছেরর মেধয্ আবার িফের এেসেছ।  
শিফকুল ইসলাম বেলন, একিট িশক্ষা হে� েয, আমরা এতিদন েটিলিভশেন বা অনলাইেন িশক্ষা কাযর্�ম পিরচালনা কেরিছ।  তেব অনলাইেন �াস 
িনেত িগেয় আমােদর সমসয্া হেয়েছ ই�ারেনেটর মূেলয্র কারেণ।  �য্ােকর পক্ষ েথেক কিমউিনিট েরিডওর মাধয্েম �াস েনওয়া হেয়েছ।  তেব 
�াক-�াথিমেকর িশক্ষাথর্ীেদর পেক্ষ েটিলিভশন বা অনলাইেনর িশক্ষা কাযর্�ম অনুসরণ করা স�ব নয়।  আবার �ােম েসই সুেযাগও েনই।  এই 
সমসয্া েক�ীয়ভােব েমাকািবলা করেত হেব।  ই�ারেনেটর কথাই বলা যায়, এই সংেযাগ কতটা ি�িতশীল বা িব�ৃত।  এই সমসয্া সরকারেক 
েমাকািবলা করেত হেব।  কথা হে�, এটা িক নীিতর বয্াপার, নািক �েণাদনার বয্াপার।  দুই মাস পের মহামাির আবার িব�ৃত হেল কী হেব, েসই 
পিরক�নাও থাকা দরকার।  আগামী কেয়ক মােসর মেধয্ বােজট আসেছ।  শিফকুল ইসলাম মেন কেরন, এখনই এইসব িবষেয় িচ�া করার সময় 
এেসেছ।

�শাসেনর ��িত

টা�াইেলর েজলা িশক্ষা অিফসার লায়লা খানম বেলন, �ুল েখালার জনয্ �শাসেনর ��িত আেছ।  সবাই আ�িরকতার সে� এই কােজ যু� হেত 
চান।  িশক্ষকেদর িটকা েনওয়ার তািগদ েদওয়া হে�। তারাও �া�য্িবিধ েমেন চলার বয্াপাের সেচ�।  এমনিক অনলাইন �াস তদারিকর জনয্ও 
�শাসেনর পক্ষ েথেক িবদয্ালেয় যাে�।  েসখােন িক� িশক্ষকরাও আসেছন।  �ুল েথেক অনলাইেন �াস িনে�ন।

নাগিরক সমােজর পরামশর্

েসইভ দয্ িচলে�ন বাংলােদশ-এর পিরচালক, ে�া�াম েডেভলপেম� অয্া� েকায়ািলিট, িরফাত িবন সাৎতার বেলন, সবাই েমাটামিুট এক বয্াপাের 
একমত, িবদয্ালয় েখালাটা জরুির। এক বছের েয অথর্ৈনিতক ক্ষিত হেয়েছ, তার �ভাব সরাসির িশক্ষাথর্ীেদর ওপর পেড়িন, যিদও িশক্ষার েক্ষে� 
ঘেটেছ িঠক তার উে�া। সরকার েযসব পদেক্ষপ িনেয়েছ তা িনঃসে�েহ �শংসনীয়। তেব িশক্ষাথর্ীেদর �েুল েফরােনার জনয্ �েয়াজনীয় ��িত 
েনওয়া দরকার।  অেনক িশক্ষক আশ�া করেছন, িশক্ষাথর্ীেদর অেনেকই িবদয্ালেয় িফরেব না।  সেচতনতামলূক �চারণা দরকার।  িতিন বেলন, 
বাংলােদেশ দুেযর্ােগর পর েদখা যায়, পিরবােরর ক্ষিত েমাকািবলায় িশশুেদর �লু ছািড়েয় �েম িনেয়ািজত করা হয়।  বালয্িববাহও েবেড় যায়। 
দীঘর্েময়ািদ িবপযর্েয়র েক্ষে� এই আশ�া আরও েবিশ।  েসেক্ষে� সেচতনতা বাড়ােনার িবক� েনই।  িশক্ষা কাযর্�ম স�েকর্ িতিন বেলন, কািরকলুাম 
বািড়েয় বা কিমেয় সমসয্া েমাকািবলা করা হয়েতা স�ব নয়।  েস জনয্ সমি�ত তৎপরতা দরকার।  টােগর্ট কের এই কাজটা করেত হেব।  বাংলােদেশর 
সব জায়গার পিরি�িত এক রকম নয়, তা মেন কিরেয় িদেয় িতিন বেলন, চরা�ল ও ঢাকার অব�ার মেধয্ িভ�তা রেয়েছ। িশক্ষাথর্ীেদর িবদয্ালেয় 
েফরােনার লেক্ষয্ েসইভ দয্ িচলে�ন সেচতনতামলূক কাযর্�ম শুরু কেরেছ বেল িতিন জানান।  বালয্িববাহ ও ঝের পড়া েরােধ সেচতনতা বিৃ�েত 
েজার েদওয়া হেয়েছ এই �চারণায়।  মানিসক �া�য্ িবষেয় িতিন িবেশষ েজার িদেয় বেলন, যারা অনলাইেন �াস কেরেছ, তারা েকান না েকান ভােব 
িশক্ষার আওতায় িছল।  িক� েবিশর ভাগ িশশুই েসই সেুযাগ পায়িন। 

িদনাজপুর েথেক িবদয্ালেয়র সহকারী �ধান িশক্ষক আবু এ িহয়া বেলন, অব�াপ� পিরবােরর িশক্ষাথর্ীেদর তুলনায় গিরব পিরবােরর িশক্ষাথর্ীরা 
েবিশ ক্ষিতর স�ুখীন হে�।  অনলাইেন �াস করা তােদর পেক্ষ স�ব হে� না।  ফেল অনলাইন পড়ােশানা কাযর্কর হে� না।  এই পিরে�িক্ষেত 
িশক্ষাথর্ীেদর �ত িবদয্ালেয় িফিরেয় আনা দরকার।  ওয়া�র্ িভশেনর পিরচালক টিন মাইেকল গেমজ বেলন, আজেকর আেলাচনায় একিদেক েযমন 
সরকােরর সংি�� কমর্কতর্ােদর মুেখ ��িতর আৎমিব�াস শুনেত পাি�, ছা�ছা�ীেদর মুেখ আ�েহর কথা শুনেত পাি�, আবার অিভভাবকেদর মুেখ 
উৎক�াও শুনেত পাি�।  ফেল এর সম�য়টা কীভােব হেব, েস িবষেয় ভাবা জরুির। 

ঢাকা েথেক উ�য়ন কমর্ী জনাব জাহা�ীর বেলন, সবাই �ুল খুেল েদওয়ার পেক্ষ মতামত িদেয়েছ।  তেব েসজনয্ সুিনিদর্� পিরক�না দরকার, এবং 
তা বা�বায়েনর েক্ষে� সবার সমি�ত অংশ�হণ, িবেশষ কের েবসরকাির সংগঠনগুেলার সম�য় থাকেব িক না, েস িবষেয় সংশয় আেছ।  িতিন মেন 
কেরন, �ুল েখালা এবং পিরক�না বা�বায়ন সং�া� বাতর্াগুেলা েরিডও/েটিলিভশেন স�চার করা েযেত পাের।

িসিপিড-র স�াননীয় েফেলা অধয্াপক েমা�ািফজুর রহমান একিট িব�াি�র কথা উে�খ কের বেলন, দুজন ব�া বেলেছন; িশক্ষাথর্ীরা কওিম 
মা�াসায় চেল িগেয়িছল, যিদও তােদর আবার িফিরেয় আনা েগেছ।  তার মােন িক কওিম মা�াসা েখালা িছল? এখােন কওিম মা�াসার অিভ�তার 
কথা আমরা শুনেত পারলাম না।  এই পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, একিট সময় কওিম মা�াসা খুেল েদওয়া হয়।  েমা�ািফজুর রহমান সংি�� 
বয্ি�বগর্ েযন কওিম মা�াসার িবষয়িটেক নজের রােখন েসই আ�ান জানান।  অধয্ক্ষ কাজী ফারুক আহেমদ এই আেলাচনার সূ� ধের বেলন, 
�াথিমক ও িক�ারগােটর্ন �ুেলর িশক্ষাথর্ীেদর অেনেক কওিম মা�াসায় েগেছ, পি�কার এক কলাম েথেক জানার পর িতিন এই িবষেয় েখাঁজ খবর 
েনন।  িতিন মেন কেরন, মূল সমসয্া হে� সম�য়হীনতা।  আবার সবিকছু িনেদর্শনা �দােনর মাধয্েমও হেব না। 

৭

অধয্ক্ষ কাজী ফারুক আহেমদ বেলন, িবদয্ালয় েখালার বয্াপাের সরকার এক পা এেগাে� আবার দুই পা েপছাে�।  অনয্িদেক িবেদেশ �াথিমক 
ও মাধয্িমক িবদয্ালেয় অিভভাবকেদর েয সি�য় অংশ�হণ থােক, এখােন েসটা েনই; তােদর আরও সি�য় হওয়া দরকার।  িতিন আরও বেলন, 
িবদয্ালয় েখালার আেগ এলাকায় মাইিকং করা �েয়াজন।  �াস রুিটন পুনিবর্নয্াস করা দরকার।  আেগর কাঠােমা িদেয় এই সমসয্া েমাকািবলা করা 
যােব না।  এই পিরি�িতেত িবিভ� েদেশর অিভ�তা আমেল িনেত হেব।  িশক্ষক সংগঠনগুেলার বয্াপাের িতিন বেলন, শুধু দািব-দাওয়া আদােয়র 
মেধয্ না েথেক কীভােব িশক্ষাথর্ীেদর এই এক বছেরর মানিসক ধা�া কািটেয় ওঠায় সহেযািগতা করা যায়, েসিদেকও তােদরেক নজর িদেত হেব 
এবং এেক্ষে�ও অিভভাবকেদর আরও সি�য়ভােব যু� করেত হেব।  বালয্ িববাহ ও ঝের পড়ার কথা আেলাচনায় এেসেছ িক� িশশু �েমর কথা 
িনেয়ও আমােদর আেলাচনা করা �েয়াজন বেল িতিন মেন কেরন।  

িশক্ষািবদ রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, আজেকর অনু�ােনর বড় অজর্ন হে�, এখােন মািটর গ� এবং মােঠর সুবাস পাওয়া যাে�।  চারিট সুিনিদর্� 
সুপািরশ কেরন িতিন।  �থমত, সরকার সুিনিদর্� ��াব িদেয়েছ, সক্ষমতা আেছ, বাড়ােত হেব-এই িনেয় অেনক কথা হেয়েছ, িক� আিথর্ক সং�ান 
িনেয় কথা হয়িন।  অথর্নীিতর নানা েক্ষে� �েণাদনা েদওয়া হেলও এখন পযর্� িশক্ষােক্ষে� �েণাদনা েদওয়া হয়িন।  সামানয্ িকছু ভাতা েদওয়া হেলও 
তা পযর্া� নয়।  িশক্ষাথর্ীেদর দুপুেরর খাবােরর বয্ব�া করেত হেব।  �চারণা চালােনার পাশাপািশ �েণাদনাও েদওয়া দরকার।  �াথিমক পযর্ােয়র 
িশক্ষাথর্ীেদর দুপুেরর খাবার কমর্সূিচ একবার চালু হেয়িছল, পের েসটা থমেক েগেছ।  �াথিমক পযর্ােয়র িশক্ষাথর্ীেদর ঝের পড়া েরােধ এটা আবার 
চালু করা উিচত।  তা না হেল িফিরেয় আনার পরিদন তারা আবার ঝের পড়েত পাের, কারণ েদেশর িবশাল জনেগা�ী এখেনা খাদয্ িনরাপৎতা ও 
আয় িনরাপৎতার ঝুঁিকেত আেছ।  ি�তীয়ত, েবসরকাির উ�য়ন সং�ার বড় ভূিমকা রেয়েছ।  এই �সে� রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, তারা �ানীয় পযর্ােয় 
এই ধরেনর সংলাপ আেয়াজন করেত পাের।  �চারণা সিঠকভােব করেত হেব।  �ুল েখালার পর েজারােলাভােব মিনটিরং করেত পাের।  নাগিরক 
সমােজর আে�ালেন গণমাধয্েমর বড় ভূিমকা আেছ বেল িতিন উে�খ কেরন।  এ ছাড়া সাং�ৃিতক সংগঠনগুেলােক এই কাযর্�েমর সে� যু� করেত 
হেব, যােত সাধারণ মানুষ আরও েবিশ উ�ু� হেত পাের, সেচতন হেত পাের। েবসরকাির খাতেকও এসব কাযর্�েমর সােথ যু� করেত হেব বেল 
িতিন মেন কেরন।  তৃতীয়ত, সরকার িনরবি�� িবদুয্ৎ এবং ই�ারেনট িনি�ত করেলও ই�ারেনট েসবাদাতারা কীভােব আরও সুলেভ এই েসবা 
সাধারণ জনেগা�ীর কােছ েপৗঁেছ িদেত পাের, েসিদেক েখয়াল রাখেত হেব।  চতুথর্ত, িতিন মেন কেরন, সবকাজ সরকােরর একার পেক্ষ করা স�ব 
নয়।  �ুেল িশক্ষাথর্ীেদর িফিরেয় আনা, এটা সরকােরর একার কাজ নয়, তােদর আবার পঠনপাঠেন মেনািনেবশ করােনা, মেনাজগেত েয ক্ষিতটা 
হে� েসটা েপাষােনা, এই সবিকছুই সমি�ত উেদয্ােগর মাধয্েম বা�বায়ন করেত হেব।  সরকার, এনিজও, নাগিরক সমাজ ও েবসরকাির খাত সবাই 
িমেল সমি�তভােব কাজগুেলা করেত হেব।

সমাপনী ব�বয্

ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, �ুল েখালার বয্াপাের িশক্ষক, ছা�, অিভভাবক িনিবর্েশেষ সবাই ঐকমেতয্ এেসেছন।  তেব ি�ধা আেছ, ভয় আেছ, 
িকছুটা ঝুঁিক আেছ, েসই অেথর্ িকছু দুঃি��াও আেছ।  িতিন বেলন, ��িতর বয্াপাের একটা িম� িচ� আমােদর সামেন এেসেছ।  েবসরকাির 
�ুলগুেলােত েয েজারােলা ��িতর কথা আমরা শুেনিছ, েসটা সরকাির বা এমিপওভু� �ুলগুেলা েথেক অতটা েজারােলাভােব েশানা যায়িন।  তারা 
��িতর েঘাষণার মেধয্ই সীমাব� িছল। িডিজটাল প�িতেত েয িশক্ষা েদওয়া হেয়েছ তার সুেযাগ সবাই সমানভােব পায়িন।  ফেল িডিজটাল ৈবষময্ 
কীভােব দূর করা যােব, আগামী িদেন তা একটা বড় িবষয় হেয় উঠেব।  শহরা�েলর �ুলগুেলা যতখািন ��ত, চর, হাওর, নদীভাঙন, দুগর্ম অ�ল, 
আিদবাসী স�দায় অধুয্িষত �ুলগুেলা ততখািন ��ত নয়।  িতিন বেলন, এই সমেয় বা �ুল েখালার িকছু আেগ বালয্িববাহ এবং িশশু�েমর েয 
েনিতবাচক �বণতা, েবকার িশক্ষকেদর েয অসুিবধা, মূল ধারার িশক্ষা েথেক যারা ধমর্ীয় িশক্ষায় চেল েগেছ, তােদর কীভােব আবার মূল ধারায় 
িফিরেয় আনা যােব, এসব আগামী িদেনর জনয্ বড় চয্ােল� হেয় আসেব বেলই মেন হে�।  এসিডিজ বা�বায়েনর ওপর এসেবর কী �ভাব পরেব, 
েসটা আরও বড় অেলাচনার িবষয়।

�ুল েখালার বয্াপাের েয িম� �িতি�য়া েদখা েগেছ, েসটা েমাকািবলার দুিট প�িত আেছ বেল মেন কেরন েদবি�য় ভ�াচাযর্।  িতিন বেলন, সবার 
আিথর্ক সংগিত সমান নয়।  সরকােরর পক্ষ েথেক এককালীন সুিবধা েদওয়া যায় িক না েস িবষেয় েভেব েদখেত হেব।  ভতুর্িক বা অথর্ায়ন যােক 
�েণাদনা বলা হে�, এই মুহূেতর্ �ুল েখালার জনয্ এসব অবশয্ই �েয়াজন।  িবিভ� মহল েথেক এর �েয়াজনীয়তা এবং এই �সে� িবিভ� ��াব 
তুেল ধরা হেয়েছ।  িশক্ষাথর্ীেদর দুপুেরর খাবােরর বয্ব�া িনি�ত করেত হেব।  সরকারেক অবশয্ই গুরু� সহকাের িবষয়িট িবেবচনা করেত হেব, 
েকননা �া�য্ সুরক্ষা ও খাদয্ িনরাপৎতা না িদেত পারেল ঝের পড়া েরাধ স�ব হেব না।  এই জনয্ সরকার, এনিজও ও েবসরকাির আ�জর্ািতক 
�িত�ানগুেলােক এক� হেয় সি�িলতভােব কাজগুেলা করেত হেব এবং এইসব কােজ সম�য় িবধান করেত হেব।  আেরকিট িবষয় হেলা �ািত�ািনক 
সম�য়হীনতা।  সম�য় েজারদার করেত হেব।  এখােন িশক্ষকেদর মতামতেক গুরু� িদেত হেব।  সম�েয়র পাশাপািশ নজরদািরর িবষয়িটও খুব 
গুরু�পূণর্ এবং িবষয়িট েবসরকাির উ�য়ন �িত�ান বা সরকােরর িশক্ষা �িত�ান উভয় েক্ষে�ই �েযাজয্।  �চারণা আরও েবিশ েজারদার করেত 
হেব, যােত পুেরা েদশ একসে� যু� হেত পাের। 

েয িম� িচ� আমরা েদখিছ েসখােন আরও একিট িবষয় িনেয় আেলাচনা হে�- অেটা পাশ বা �য়ংি�য়ভােব পাস; আগামী িদেন আমরা কীভােব 
এটা েমাকািবলা করব তা আমােদর ভাবেত হেব।  এটা দুেযর্ােগর অবশয্�াবী ফলাফল িহসােব িবষয়িট এেসেছ।  িক� এটা েমাকািবলা করেত হেব 
িশক্ষার মাধয্েম।  িসেলবাস সংেকাচেনর িবরুে� েজারদার মতামত এেসেছ।  আবার িশক্ষা কাযর্�ম কীভােব পুনিবর্নয্াস করা যায়, েস বয্াপােরও 
মতামত এেসেছ।  সবেচেয় বড় কথা হেলা, এসব িকছুর েভতর িদেয় বাংলােদেশর িশক্ষা বয্ব�ার নাজুক পিরি�িত উে�ািচত হেয়েছ।  উ�ূত 

সূচনা ব�বয্

েকািভড-১৯ অিতমািরর কারেণ �ায় এক বছর ধের �ুল ব� রেয়েছ।  জনজীবেন চা�লয্ িফের 
আসেত শুরু কেরেছ এবং অথর্নীিতও তার �াভািবক ধারায় িফের আসার েচ�া করেছ।  এরই 
ধারাবািহকতায় সরকার িশক্ষা�িত�ান খুেল েদওয়ার িচ�া-ভাবনা করেছ ও এই িবষেয় 
আেলাচনা শুরু কেরেছ। �া�য্িবিধ েমেন কীভােব �ুল েখালা যায়, েস লেক্ষয্ �ুেলর জনয্ 
িবিধমালা ৈতির করা হেয়েছ।  এতিদন �ুল ব� থাকায় েয ক্ষিত হেয়েছ তা পুিষেয় েনবার েচ�া 
সবাই করেবন এটাই �াভািবক।  িক� �ুল েখালার বয্াপাের আমরা কতখািন ��ত? িবেশষ 
কের, ঢাকার বাইেরর �ুলগুেলার েক্ষে� এই ��িতর িবষয়িট বড়ভােব সামেন এেসেছ।  
সক্ষমতা িনেয়ও �� রেয়েছ।

এসব িবষয়েক সামেন িনেয়ই এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্, বাংলােদশ এবং 
এডুেকশন ওয়াচ ও গণসাক্ষরতা অিভযান-এর সহ-আেয়াজেন ২৩ েফ�য়াির ২০২১ তািরেখ 
আেয়াজন কের “অবেশেষ �ুল খুলেছ: আমরা কতখািন ��ত” িশেরানােম একিট ভাচুর্য়াল 
সংলাপ।  অনু�ােনর শুরুেত নাগিরক �য্াটফমর্-র আ�ায়ক এবং স�ালক ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ 
বেলন, �য্াটফেমর্র উে�শয্ হেলা েদেশর তৃণমূেলর িবিভ� সংগঠনেক এক জায়গায় িনেয় আসা 
এবং তােদর ব�বয্ জাতীয় পযর্ােয় তুেল ধরা। এরই ধারাবািহকতায় আজ এমন একিট িবষেয় 
আেলাচনা উৎথাপন করা হেয়েছ যার সােথ ছা�-ছা�ী, িশক্ষকবৃ�, অিভভাবক ও সমােজর 
অনয্েদর বয্াপক আ�হ রেয়েছ। িশক্ষক, িশক্ষক েনতৃবৃ�, েবসরকাির উ�য়ন �িত�ান, 
অ�ািত�ািনক িশক্ষায় যারা ভূিমকা পালন করেছন এবং ছা�-ছা�ী ও অিভভাবকসহ অেনেকই 
আজেকর এই আেলাচনায় েযাগ িদেয়েছন।

�ুল েখালার বয্াপাের সবাই �ায় একমত

িশক্ষা�িত�ান কেব খুলেছ, েস বয্াপাের এখেনা সু�� ধারণা পাওয়া যাে� না বেল ম�বয্ 
কেরন ড. মনজুর আহমদ।  আেলাচনা চলমান আেছ এবং েসইসােথ ি�ধা��ও রেয়েছ।  
িব�িবদয্ালয় েখালার িবষেয় েঘাষণা এেসেছ।  সরকার তার ��িতর কথা জানােলও এই িবষয় 
িনেয় আেরা আেলাচনার �েয়াজন আেছ।  অনুমােনর িভিৎতেত বা আেবগতািড়ত হেয় িস�া� 
িনেল চলেব না; তথয্-উপােৎতর িভিৎতেত িনেত হেব।  িতিন এসব িবষেয় ২০২০ সােলর 



িভিৎতক কমর্দল ৈতির করেত হেব।  িশক্ষকেদর সহায়তা করেত হেব, কীভােব ক্ষিত েপাষােনা যায়, পরীক্ষার িদেক না িগেয় িশক্ষণ কীভােব িনি�ত 
করা যায়, তার বয্ব�া করেত হেব।  কমর্শালা করার মাধয্েম েসই পিরেবশ ৈতির করেত হেব।  েসজনয্ আিথর্ক সহায়তার �েয়াজন হেব।  সরকাির 
িনেদর্শনায় বলা হেয়েছ, মাধয্িমক িবদয্ালয়গুেলা িনেজরা তহিবল েজাগাড় করেব।  �াথিমেকর েক্ষে� বলা হেয়েছ, তােদর িকছু তহিবল েদওয়া হেব 
এবং তা েথেক এসব কাযর্�ম পিরচালনা করেত হেব।  িক� েসটা যেথ� নয়।  িশক্ষা বােজট িছল ৬৬ হাজার েকািট টাকা, এর অ�ত ১০ শতাংশ 
িশক্ষা পুনরু�ার কাযর্�েম বয্বহার করা দরকার।

অিভভাবকেদর আশ�া আেছ: নাগিরক �য্াটফেমর্র জিরেপর ফলাফল 

�ুল খুেল েদওয়ার বয্াপাের নাগিরক �য্াটফমর্-র উেদয্ােগ একিট অনলাইন জিরপ পিরচালনা করা হেয়িছল।  এই জিরেপর ফলাফল উপ�াপন 
কেরন িসিপিড-র যু� পিরচালক অ� ভ�াচাযর্।  েমাট ১ হাজার ৯৬০ জেনর ওপর অনলাইেন জিরপিট পিরচালনা করা হয়।  এর মেধয্ অিভভাবক 
িছেলন ৫৭৬ জন এবং িশক্ষক িছেলন ৩৭০ জন।  বািকরা অনয্ানয্ ে�িণ-েপশার।  গত ১৭ েথেক ২২ েফ�য়াির ২০২১ সমেয় এই অনলাইন জিরপ 
পিরচালনা করা হয়। 

জিরেপ েদখা েগেছ, �ায় ৫৫ ভাগ (৫৪.৭ শতাংশ) অিভভাবক স�ানেক �ুেল পাঠােত এখেনা িনরাপদ েবাধ করেছন না।  �ায় অেধর্ক অিভভাবক 
মেন কেরন, তােদর স�ােনরা সরকােরর জাির করা �ুল �া�য্ িনেদর্িশকা েমেন চলেত সক্ষম নয়।  তেব স�ানেক পাঠােত িনেজরা িনরাপদ েবাধ 
না করেলও �ুল খুেল েদওয়ার পেক্ষই েবিশর ভাগ উৎতরদাতা মতামত িদেয়েছন।  অিভভাবক ও িশক্ষক বােদ অনয্ানয্ ে�িণ-েপশার ৬০.৫ শতাংশ 
উৎতরদাতা �ুল খুেল েদওয়ার পেক্ষ। আর ৫২ শতাংশ মানুষ �ুল খুেল েদওয়ার পর সং�মণ বৃি�র আশ�া কেরেছন।

জিরেপর মাধয্েম অিভভাবকেদর কােছ জানেত চাওয়া হেয়িছল, �ুল খুেল েদওয়ার েক্ষে� সরকার �ণীত �া�য্ িনেদর্িশকা স�েকর্ তারা অবগত 
িক না।  জিরেপ অংশ েনওয়া �ায় ৮৭ শতাংশ অিভভাবক বেলেছন, তারা এই �া�য্ িনেদর্িশকা স�েকর্ অবগত।  �া�য্ িনেদর্িশকা েমেন চলেত 
িবদয্ালেয়র অিতির� বয্য় হেব তা েমটােনার জনয্ ৬৭ শতাংশ অিভভাবক বাড়িত িফ িদেত আ�হী নন।

৬৮ শতাংশ িশক্ষক �ুেল েযেত িনরাপদ েবাধ করেছন বেল মত িদেয়েছন।  সমসংখয্ক িশক্ষক মেন কেরন, তােদর �ুেলর �া�য্ িনেদর্িশকা িনি�ত 
করার সামথর্য্ রেয়েছ।  �ায় ৬৯ শতাংশ িশক্ষক অিতির� বয্য়ভার বহেন সরকাির অনুদােনর ওপর িনভর্র করার কথা বেলেছন।  ২৫.৩ শতাংশ 
িশক্ষক বেলেছন, �ুেলর িনজ� অথর্ায়েন এই বয্য়ভার েমটােনা উিচত।  ৪.৮ শতাংশ অংশ�হণকারী �ানীয় জনগেণর অনুদােনর কথা বেলেছন। মা� 
১.১ শতাংশ অিতির� িফ িনধর্ারেণর কথা বেলেছন।  আর অিভভাবক ও িশক্ষক বােদ জিরেপ অংশ েনওয়া অনয্ানয্ ে�িণ-েপশার ৬০.৫ শতাংশ 
উৎতরদাতা �ুল েখলার পেক্ষ মত িদেয়েছন।  ৫৬.৪ শতাংশ উৎতরদাতা সরকােরর �া�য্ িনেদর্িশকা বা�বায়নেযাগয্ বেল মেন কেরন।

এই পযর্ােয় ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, জিরেপ েয িবষয়িট গুরু�পূণর্ েসিট হে� �ুল েখালার বয্াপাের কারও ি�মত েনই।  তেব দুিট জায়গায় শ�া 
আেছ।  একিট হে� িনরাপৎতার েক্ষে�, অথর্াৎ সং�মণ আবার েবেড় যাওয়ার আশ�া, অনয্িট হে� সরকােরর পক্ষ েথেক েয িনয়ম-নীিতর কথা বলা 
হে� তা বা�বায়েনর সক্ষমতার িবষেয় সে�হ আেছ।  এখােন আিথর্ক সংকেটর িবষয়িটও এেসেছ।

সরকােরর অব�ান

অধয্াপক েনহাল আহেমদ বেলন, বতর্মান পিরি�িতেত �ুল-কেলজ খুলেছ িক না, এই িবষেয় সবার মেনই েকৗতূহল।  অেনক অিভভাবক এখনই 
স�ানেক �ুেল পাঠােত চাে�ন না।  আবার িবপুলসংখয্ক অিভভাবক চাে�ন �ুল খুেল েদওয়া েহাক, তােদর স�ানরা �ুেল যাক।  তেব মাননীয় 
�ধানম�ী সহ সরকােরর সংি�� সবার মতামত হে�, আমােদর স�ানেদর আেগ সুরক্ষা িদেত হেব, �া�য্ ঝুঁিকর মেধয্ েযন তারা না পেড় েসিট 
িনি�ত করেত হেব।  েছাট েছাট বা�ারা যখন দীঘর্িদন পের �ুেল িগেয় ব�ুেদর েদখেব, তখন তারা এেক অপরেক জিড়েয় ধরেব, এটাই 
�াভািবক।  আর এই �া�য্ঝুঁিকর কথা মাথায় েরেখই সরকারেক �ুল েখালার বয্াপাের খুব সেচতনভােব ভাবেত হে�। এই েক্ষে� �া�য্ সুরক্ষা 
িবষয়ক জাতীয় পরামশর্ক কিমিটর সুপািরশ না পাওয়া পযর্� �ুল েখালার িস�া� েনওয়া কিঠন হেব, যিদও �ুল েখালার বয্াপাের সব ধরেনর 
��িত েনওয়া হে�। এই মুহূেতর্ সরকােরর িবেবচনায় �া�য্ সুরক্ষার িবষয়িট েবিশ গুরু� পাে�।

মাধয্িমক িশক্ষা েবােডর্র পক্ষ েথেক ৪ েফ�য়াির �ানীয় বা ইউিনয়ন পযর্ােয় �ুল েখালার �েয়াজনীয় বয্ব�া িনেত িনেদর্শনা েদওয়া হেয়েছ। �ায় 
এক বছর �ুল ব� িছল। ময়লা-আবজর্না জেম েগেছ। তাই েসগুেলা আবার বয্বহার উপেযাগী করার জনয্ সেবর্া� গুরু� েদওয়া হেয়েছ। এই বয্াপাের 
মহাপিরচালক িজেরা টলােরে�র কথা বেলেছন বেল জানান েনহাল আহেমদ। অথর্াৎ, �িতিট িশক্ষা�িত�ােনর �ধান িশক্ষকসহ অনয্ িশক্ষেকরা িমেল 
িশক্ষা�িত�ানগুেলােক পুেরাপুির �া�য্ সুরক্ষার আওতায় আনেবন। জানা েগেছ, েবিশর ভাগ িশক্ষা�িত�ান িবষয়িট গুরু� সহকাের িবেবচনা কের 
��িত িনে�। অবকাঠােমার িদক েথেক অিধকাংশ িশক্ষা�িত�ানই এখন ৈতির। েসিদক েথেক ��সংখয্ক িশক্ষাথর্ী িনেয় েযেকােনা সময় 
িশক্ষা�িত�ান চালু করা স�ব। িতিন আরও বেলন, দীঘর্িদন �ুল-কেলজ ব� থাকায় িশশুেদর িশক্ষার যতখািন ক্ষিত হেয়েছ, তার েচেয়ও েবিশ ক্ষিত 
হেয়েছ তােদর মানিসক �াে�য্র। তাই এই মুহূেতর্ িশশুেদর পড়ােশানার ক্ষিতর েচেয় েবিশ গুরু� েদওয়া উিচত মানিসক �া�য্ সুরক্ষায়। এই বয্াপাের 
অিভভাবকেদর আরও েবিশ সেচতন হওয়া �েয়াজন। তেব �ুল শুরু হেয় েগেল ধীের ধীের আেগর গিত িফের আসেব বেল িতিন মেন কেরন। 

মাধয্িমক িশক্ষা েবােডর্র মহা পিরচালক অধয্াপক ৈসয়দ েগালাম ফারুক বেলন, িতিন সহ অনয্ কমর্কতর্ারা এখন ঢাকার বাইেরই েবিশ সময় 
কাটাে�ন; �তয্� অ�েল িশক্ষা�িত�ানগুেলার কী অব�া, তা েবাঝার েচ�া করেছন। িবশদ িদক-িনেদর্শনা েদওয়া হেয়েছ। এটা অনুসরণ করা েবশ 
কিঠন। তেব েমৗিলক শতর্গুেলা পূরণ করার েচ�া চলেছ, েযমন-ইন�ােরড থােমর্ািমটার েজাগাড় করা, বসার জায়গা িনধর্ারণ করা, হাত েধায়ার 
জায়গা নতুন কের িনমর্াণ করা ইতয্ািদ। এমনিক অেনক �ুেল �াথিমক িচিকৎসার বয্ব�াসহ আইেসােলশন েস�ারও করা হেয়েছ। তেব �তয্� 
অ�েলর �ুলগুেলা আিথর্ক সমসয্ার কারেণ এসব বয্ব�া কের উঠেত পারেব িক না, তা িনেয় সংশয় আেছ। এই বয্াপাের িনেদর্শনা হে�, সমসয্া 
থাকেল সরকারেক জানােত হেব, সরকার তা িনরসেনর েচ�া করেব। সরকার এটা শতভাগ িনি�ত করার েচ�া করেব। অেনক এনিজও আ�াস 
িদেয়েছ, এসব সমসয্ার েক্ষে� তারাও এিগেয় আসেত পাের। িতিন বেলন, সবেচেয় বড় কথা হেলা, সরকার �া�য্ সুরক্ষা িনি�ত করেত চায়। এই 
জনয্ সমােজর সব �েরর মানুেষর সমথর্ন লাগেব। সরকােরর কাযর্�ম স�েকর্ িতিন আরও বেলন, গত এক মােস এক লাখ িশক্ষকেক পুি� িবষয়ক 
�িশক্ষণ েদওয়া হেয়েছ। অেনেকর শ�া, িশক্ষাথর্ীরা মানিসক সংকেটর স�ুখীন হেত পাের। এই লেক্ষয্ দুই মাস আেগই মানিসক �া�য্ িবষয়ক 
মিডউল ৈতির করা হেয়েছ। এই মিডউেলর লক্ষয্ হে�, িবদয্ালয় েখালার পর িশক্ষাথর্ীর মেধয্ মানিসক সমসয্া েদখা েগেল িশক্ষক েযন �াথিমকভােব 
পরামশর্ িদেত পােরন। সমসয্া বড় আকার ধারণ করেল িশক্ষেকরা েরফার করেবন। এছাড়া িশক্ষাথর্ীেদর েরাগ �িতেরাধ ক্ষমতা বৃি�েত �ুেল �ুেল 
আয়রন ফিলক অয্ািসড েপৗঁেছ েদওয়া হেয়েছ। মূলত েমেয়েদর লক্ষয্ কের এটা করা হেয়েছ। ওজন মাপার য� েদওয়া হেয়েছ। িশক্ষাথর্ীেদর বিড মাস 
ইনেড� ৈতির করার কথাও বেল হেয়েছ। 

িবদয্ালেয়র পির�ার-পির��তা �সে� �েফসর ৈসয়দ েমা. েগালাম ফারুক বেলন, আেগ িশক্ষাথর্ীরা �িত বৃহ�িতবার িবদয্ালয় পির�ার পির�� 
করত। এখন সরকার মেন করেছ, িশক্ষাথর্ীরা দেল দেল ভাগ হেয় �িতিদনই এটা করেব। এই সং�ৃিত চালু করেত চায় সরকার। 

অনু�ােনর স�ালক েদবি�য় ভ�াচাযর্ �ুেলর আয় এবং �া�য্ উপকরণ েকনার জনয্ �েয়াজনীয় অেথর্র িবষেয় দৃি� আকষর্ণ করেল ৈসয়দ েমা. 
েগালাম ফারুক বেলন, ‘টাকা পাে� না, এই রকম অিভেযাগ আমরা এখেনা পাইিন। তেব আমার জানার বাইেরও অেনক িকছু থাকেত পাের। েস 
েক্ষে� িনেদর্শনা হেলা, জানােনা মা� েযন টাকা েদওয়া হয়।’ িশগিগরই সরকার একিট কিমিট গঠন কের েদেব-িশক্ষক, জন�িতিনিধ, সরকাির 
কমর্কতর্া, এনিজও সবাই েসখােন থাকেব। সবাইেক িনেয়ই কাজটা করেত হেব।

ৈসয়দ েগালাম ফারুেকর কথার ইিতবাচকতা তুেল ধের েদবি�য় ভ�াচাযর্ সবাইেক িনেয় কাজ করার েক্ষে� সমি�ত পিরক�না �ণয়েনর ওপর 
েজার েদন। 

সেচ� িশ�ক সমাজ

বাংলােদশ সরকাির মাধয্িমক িবদয্ালয় িশক্ষক সিমিতর সভাপিত আবু সাইদ ভূঁইয়া বেলন, িশক্ষাথর্ী-অিভভাবকসহ পুেরা জািত এখন �ুল েখালার 
অেপক্ষায় আেছ।  এমন পিরি�িতেত এই আেলাচনা অনু�ান আেয়াজেনর �শংসা কেরন িতিন।  িকছুিদন আেগ মাধয্িমক ও উ�মাধয্িমক িশক্ষা েবাডর্ 
(মাউিশ)-এর উেদয্ােগ এক মতিবিনময় সভার কথা উে�খ কের িতিন বেলন, েসখােন সব িশক্ষক িবদয্ালয় েখালার পেক্ষ কথা বেলেছন।  তারা 
�া�য্িবিধ েমেনই সব করেত চান।  সরকাির মাধয্িমক িবদয্ালেয় �া�য্ তহিবল আেছ জািনেয় িতিন বেলন, এই তহিবেল এত িদন ধের েয পিরমাণ 
অথর্ সি�ত হেয়েছ, �া�য্িবিধ েমেন চলার জনয্ েসটাই যেথ�।  িবদয্ালয়গুেলা সামানয্ পিরমাণ িফ িনধর্ারণ করেল বা তার বদেল সরকার অনুদান 
িদেলই সমসয্া িমেট যােব বেল িতিন মেন কেরন।  তেব তার মত হে�, �া�য্ িবধানসমূেহর মানয্তা িনি�ত করার েক্ষে� িকছু েকৗশল িনধর্ারণ 
করেত হেব।  উদাহরণ িহেসেব িতিন বেলন, ে�িণর িশক্ষাথর্ী সংখয্া ৬০ জন হেল ৩০ জেন দুই ভাগ কের �াস েনওয়া যায়।  আবার এক ে�িণ েথেক 
আেরক ে�িণর মােঝ িশক্ষাথর্ীরা নানাভােব আন� উ�াস কের-পর�রেক জিড়েয় ধের।  এটা েথেক তােদর িবরত রাখা যায় না।  েস জনয্ তােদর 
��াব, ে�িণকক্ষ েথেক এক িশক্ষক যাওয়ার আেগই আেরক িশক্ষক চেল আসেবন, তা না হেল িশক্ষাথর্ীরা ঝুঁিকর মুেখ পড়েত পাের।

সুনামগে�র �য্াক �ুেলর িশক্ষক তাকিমনা খাতুন িবদয্ালয় েখালার ��িত স�েকর্ বেলন, িবদয্ালয় পির�ার করা হেয়েছ।  পাশাপািশ ে�িণকক্ষ 
পির�ার করার েক্ষে� িবেশষ গুরু� েনওয়া হেয়েছ এবং িতিন জানান সরকাির িবদয্ালয়গুেলােতও একই ধরেণর বয্ব�া েনওয়া হেয়েছ। 

েদবি�য় ভ�াচাযর্ িশক্ষাথর্ীেদর ঝের পড়া, �ুল ব� থাকার কারেণ বালয্ িববাহ অথবা �ুল ব� থাকায় মা�াসায় চেল যাওয়ার িবষেয় �ে�র 
অবতারণা করেল রাজশাহী েথেক �ুেলর িশক্ষক িসনারা খাতুন এই �সে� বেলন, তার �ুল েথেক একজন িশক্ষাথর্ী মা�াসায় চেল েগেলও 
পরবতর্ীেত েযাগােযাগ করেল েস আবার �ুেল েফরত এেসেছ। 

�ুল িশক্ষক আবুল কােশম বেলন, �া�য্িবিধ স�েকর্ তারা অবগত।  এখন কীভােব িশক্ষাথর্ীেদর তা েমেন চলেত উ�ু� করা যায়, েসই িবষেয় েচ�া 
চলেছ।  এই লেক্ষয্ েমেস�ার ও েহায়াটসঅয্াপ �েপ িনয়িমত বাতর্া আদান-�দান চলেছ।  িবদয্ালয় েখালার ��িত িহেসেব �াথিমক িবদয্ালেয়র 
িশক্ষেকরা েরা�ার কের িবদয্ালেয় যাে�ন।  পির�ার-পির��তা কাযর্�ম পিরচালনা করেছন।  িশক্ষেকরা িটকা েনওয়া শুরু কেরেছন।  িতিন িনেজ 
িটকা িনেয়েছন জািনেয় আরও বেলন, সবাইেক িটকা �হেণ উৎসািহত করা হে�।  িসরাজগ� েথেক িশক্ষক চ�া রািন সাহা বেলন, ‘আমােদর 
১,৬০০ ছা�ছা�ী আেছ।  তােদর কীভােব বিসেয় �াস করােবা, েসটাই বুঝেত পারিছ না।  েসজনয্ অবশয্ই এনিজওেদর সহেযািগতা িনেত হেব।’

প�গড় েথেক িশক্ষক সািবনা ইয়াসিমন বেলন, ‘আমােদর গভিনর্ং বিডর সদসয্ এবং অিভভাবক সবাই �ুল খুেল েদওয়ার পেক্ষ। আমরা সরকােরর 
িনেদর্শমেতা �া�য্িবিধও িনি�ত করার েচ�া কের যাি�। এত িদন অনলাইেন �াস হেয়েছ এবং েমাবাইল েফােনর মাধয্েম সব িশক্ষাথর্ী অংশ�হণ 
করেত েপেরেছ।

িশ�াথর্ী ও অিভভাবেকরা �ুল েখালার পে�

ময়মনিসংহ েথেক ি�তীয় ে�িণর ছা�ী িসয়ি� আকতার বেল, ‘আিম মুেখ মা� লািগেয়ই �ুেল েযেত চাই’।  জামালপুর েথেক ফােতমা েবগম নােমর 
একজন অিভভাবক বেলন, ‘আিম েছেলেক �ুেল পাঠােত চাই।  বাসায় ভােলাভােব পড়ােশানা হে� না।  �ুল েথেক সব ��িত েনওয়া হেয়েছ শুেন 
িনরাপদেবাধ করিছ।  এ ছাড়া কেরানা আসার পর েথেক বাসায় ওেদর আরও েবিশ পির�ার-পির�� হেয় থাকার অভয্াস কিরেয়িছ।  তারা িটকা 
িনেত চান বেল িতিন জানান।  রাজধানীর িমরপুর েথেক সাইদা ইয়াসিমন নােমর একজন িশক্ষক �ুল েখালার বয্াপাের তার ইিতবাচক মতামেতর 
কথা জানান এবং বেলন, �ুল েথেক যিদ সব ধরেনর �া�য্িবিধ েমেন �াস চালু করা হয়, তাহেল স�ানেক �ুেল পাঠােত িনরাপদেবাধ করেবন। 

বাংলােদশ সরকাির �াথিমক িবদয্ালয় �ধান িশক্ষক সিমিত-এর েসে�টাির েজনােরল েমাঃ সাখাওয়াত েহােসন বেলন, সরকার �দৎত সব ধরেনর 
িনেদর্শনা পালন করা হে�।  ে�িণকক্ষ পির�ার করা, থামর্াল �য্ানার েকনা, পযর্া� পিরমান সয্ািনটাইজার ও মা� েকনা-এই কাজগুেলা হেয়েছ। 
এখন সমসয্া হে� সামািজক দূর� বজায় েরেখ ছা�েদর পাঠ েদওয়া।  তােদর ে�িণকক্ষ আেছ পাঁচিট-প�ম ে�িণর িশক্ষাথর্ী আেছ ৮৫ জন।  এ 
অব�ায় শুধু ৮৫ জনেক ৫িট ে�িণকেক্ষ যতটুকু সামািজক দূর� বজায় েরেখ বসােনা যায়।  ফেল অনয্ ে�িণর �াস েনওয়া স�ব হেব না।  িতিন 
আরও বেলন, কেরানার সমেয় সাধারণ �ুল ব� থাকেলও কওিম মা�াসাগুেলা চালু আেছ।  �ুেলর অেনক ছা� েসখােন চেল েগেছ।  তাই এখন �ুল 
েখালা হেলও অেনক ছা� ঝের যােব এমন আশ�া আেছ।  এ ছাড়া েকিজ �ুলগুেলা খুেল েদওয়া হেয়েছ অেনক আেগই।  িকছু িশক্ষাথর্ী েসখােনও 
চেল েগেছ।  ফেল আমােদর �ুল চালু করার েক্ষে� অিভভাবকেদর েবশ চাপ রেয়েছ, যিদও সরকােরর িনেদর্শনার বাইের িকছু করা উিচৎ হেব না।

হিবগ� েথেক অিভভাবক ঝমুা ভ�াচােযর্র স�ান অ�ম ে�িণেত পড়েছ এবং িতিন মা�, হয্া� সয্ািনটাইজারসহ সব ধরেনর �া�য্িবিধ েমেনই 
স�ানেক িবদয্ালেয় পাঠােত চান।  হিবগে�র �লু কিমিটর সভাপিত ইকবাল েহােসন বেলন, ে�িণকক্ষ ও আিঙনা পির�ার করা হেয়েছ।  কিমিট 
িশক্ষাথর্ীেদর মা� েদেব।  পাশাপািশ মা� বয্বহাের উ��ু করা হেব।  এ ছাড়া �িত েবে� িতনজন ছা� বসেব, এই বয্ব�ায় ে�িণকেক্ষ পাঠদান করা 
হেব।  িকেশারগে�র ৯ম ে�িণর ছা� তাহিমদুল ইসলাম বেলন, এক বছের অেনক ক্ষিত হেয়েছ।  িবদয্ালয় েখালার পর তাহিমদুল সতকর্ থাকেব 
বেল জানান।  ৯ম ে�িণর সরুাইয়া আ�ার বেলন, িবদয্ালয় েখালার পর কী করেত হেব েস িবষেয় িতিন জােনন।  নওগারঁ ১০ম ে�িণর ছা�ী রুিম 
রাণী লাকড়া বেল, �া�য্িবধান েমেন এখন িবদয্ালয় খেুল েদওয়া দরকার।  ব� থাকার কারেণ শারীিরক ও মানিসক ক্ষিত হেয়েছ।  গাইবা�া েথেক 
নবম ে�িণর িশক্ষাথর্ী মনীষা রানী বেলন, “আিম গাইবা�ার �তয্� অ�েলর এক িবদয্ালেয়র ছা�ী।  েসখােন �লু পির�ার-পির�� রাখার উেদয্াগ 
েনই।  িডিজটাল প�িতেত �াস হেলও আিম েসখােন য�ু হেত পািরিন”।  কিুড়�াম েজলার রতনপরু উ� িবদয্ালেয়র ১০ম ে�িণর এক িশক্ষাথর্ী বেল, 
“গত এক বছর আমরা বয্ি�গতভােব পির�ার-পির�� থাকা, মা� পরা, সয্ািনটাইেজশন করা এসব কােজ অভয্� হেয় েগিছ।  এখন �লু েখালাটা 
খবু জরুির।  েকননা অনলাইেন ৯৫ শতাংশ িশক্ষাথর্ীই অংশ�হণ করেত পারেছ না।  আমােদর মেতা �তয্� অ�েলর দির� িশক্ষাথর্ীরা িটউটেরর 
কােছও পড়েত পারেছ না।  তাই �েুলর পড়াটা আমােদর খবু দরকার”।  হিবগে�র ১০ম ে�িণর ছা�ী নপূরু দাস বেলন, এক বছের অেনক ক্ষিত 
হেয়েছ।  তাই িবদয্ালয় খেুল েদওয়ার িবক� েনই।  এসএসিসর েয সংেশািধত িসেলবাস েদওয়া হেয়েছ, �াস শুরু না হেল তা েশষ হওয়া স�ব 
নয়।  নওগা ঁেথেক নবম ে�িণর িশক্ষাথর্ী স�য় বেল, িশক্ষা�িত�ানগুেলা খেুল িদেল খবু ভােলা হয়। তা না হেল অেনেকর বালয্িববাহ হেয় যাে�। 

িবেশষজ্ঞেদর মতামত

ইেকােনািমক িরসাচর্ �েপর িনবর্াহী পিরচালক ড. সা�াদ জিহর বেলন, ইেকােনািমক িরসাচর্ �েপর পক্ষ েথেক কেয়কিট �ুল পিরদশর্ন করার 
সুেযাগ হেয়েছ। েসই আেলােকই িতিন নীিত-িনধর্ারক ও গেবষকেদর উে�েশ বেলন, কেরানাকালীন �ুিলংেয়র ধরন বদেল েগেছ-অনলাইনিভিৎতক 
হেয়েছ।  অথর্াৎ �ুল এেকবাের ব� িছল, তা বলা যােব না।  ি�তীয়ত, �ুল েখালার বয্াপাের হয্াঁ বা না শুধু সংখয্াগত িদক েথেক না েদেখ আমরা 
যিদ েদখতাম, কারা হয্াঁ বলেছ আর কারা না বলেছ, তাহেল ভােলা হেতা।  েসটার সে� আবার িসেকােয়ি�ং দরকার।  সরকােরর দািয়�শীল 
কমর্কতর্ারা হয়েতা িস�া�হীনতায় ভুগেছন।  িতিন বেলন, সবখােনই িকছু ঝুঁিক থাকেব।  েবাডর্ কমর্কতর্ােদর উে�েশ িতিন বেলন, �ানীয় ও জাতীয় 
পযর্ােয় বুেঝশুেন ঝুঁিক িনেত হেব।  সা�াদ জিহর বেলন, গেবষণার িদক েথেক আমরা হয়েতা সাহাযয্ করেত পারব।  েকান জায়গায় �ুল েখালার 
পেক্ষ মত েবিশ, তা বুঝেত িবষয়িট আেরকটু খিতেয় েদখা উিচত।  মাউিশর ওপর িনভর্রশীলতা গেড় উেঠেছ, িক� �ানীয় পযর্ােয় িস�া� েনওয়ার 
সং�ৃিত থাকেত হেব।  শুধু তা-ই নয়, তােক শি�শালী করার িবষয়িটও েভেব েদখা দরকার।  েকন েযন মেন হয়, িশক্ষার বয্াপাের সবিকছু 
উ�মহেলর িস�াে�র ওপর িনভর্রশীল।  এটা িশক্ষার জনয্ খুব িবপ�নক।  এটা আমােদর সবারই অনুধাবন করা উিচত।  এসিডিজ িনেয় যারা কাজ 
করেছন তােদর উে�েশয্ িতিন বেলন, এই িবষয়টা িনেয় আরও গুরু� সহকাের ভাবা দরকার।  এর মাধয্েম িশক্ষার মূেল আঘাত েদওয়া হে�।  
মি�� চচর্ার েক্ষে� জািত পরিনভর্র হেয় পড়েছ।  িতিন আরও বেলন, “েবশ কেয়কিট মফ�ল শহেরর �ুেল আমরা িগেয়িছ।  েসখােন েদেখিছ, 
কাগেজ-কলেম শতভাগ সেচতনতা আেছ।  তেব বা�ব �েয়াগ অস�ব।  েলাকজন সহজভােব িনেত পারেল িকছু ঝুঁিক েনওয়া যায়”।  েহলথ 
অয্াডভাইিজং কিমিটর টামর্স অব েরফােরে� িশক্ষা িবষয়ক িস�া� েনওয়ার এখিতয়ার েনই।  দরকার হে� সরাসির িস�া� েনওয়া, েযখােন 

পিরি�িতেক আমরা যিদ একিট সুেযাগ িহসােব েদিখ ও মধয্েময়ািদ সং�ার কাযর্�মগুিল �হণ কির তেব আমরা িশক্ষাবয্ব�ায় অেনক ইিতবাচক 
পিরবতর্ন আনেত পারেবা।  বাংলােদেশর আগামী িদেনর অথর্নীিত, সমাজ ও রাজনীিতর মূল চািলকাশি� হেলা গুণমানস�� িশক্ষা।  এই বয্াপাের 
কােরারই ি�মত েনই এবং আেলাচনায় এটা সু��ভােব �িতফিলত হেয়েছ।  আগামী িদেনও এই আেলাচনা অবয্াহত রাখেত হেব। পিরেশেষ 
�য্াটফেমর্র পক্ষ েথেক সবার �িত কৃত�তা এবং ধনয্বাদ জািনেয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ অনু�ান েশষ কেরন। 
                                

নেভ�েরর েশষ নাগাদ েথেক িডেস�েরর �থম ভাগ পযর্� পিরচািলত একিট জিরেপর ফলাফল তুেল ধেরন।  েসখােন েদখা েগেছ, িশক্ষাথর্ী ও 
অিভভাবকেদর �ায় ৮০ শতাংশ চাে�ন, এখনই িশক্ষা�িত�ান খুেল েদওয়া েহাক।  িক� �ানীয় পযর্ােয়র িশক্ষক ও িশক্ষা কমর্কতর্ােদর মেধয্ িকছুটা 
েদাদুলয্মানতা রেয়েছ।  তারা আেরকটু েদেখশুেন িস�া� �হেণর পেক্ষ; তেব সাধারনভােব বলেত েগেল সংি�� সকল পক্ষই িশক্ষা�িত�ান খুেল 
েদওয়ােক সমথর্ন করেছন।  তেব তারা এই বয্াপাের িনরাপৎতা ও সুরক্ষা িনি�ত করার ওপর েজার েদন।  খুেল েদওয়ার পর আবার েযন ব� করার 
পিরি�িত না হয়, তাও েদখেত হেব।  তেব েকািভড অিতমািরর আেগর অব�ায় িফের েগেলই চলেব না, েয ক্ষিত হেয়েছ তা েপাষােত হেব, এটাই 
মূল কথা। 

ধােপ ধােপ েখালা

ড. মনজুর আহমদ স�িত এডুেকশন ওয়ােচর একিট জিরেপর কথা উে�খ কের বেলন, একবাের সব িশক্ষা�িত�ান না খুেল ধােপ ধােপ খুেল 
েদওয়া উিচৎ।  এসব �িত�ানসমূেহর েভৗেগািলক অব�ােনর ে�িক্ষেত তা করা যায় বেল িতিন ম�বয্ কেরন।  িতিন বেলন, বড় বড় শহেরর বাইের 
েকািভড-১৯ এর �াদুভর্াব েতমন লক্ষয্ করা যাে� না।  েসখােন আেগ শুরু করা েযেত পাের।  ঢাকা মহানগের �েকাপ অেনক েবিশ, তাই েসখােন 
আেরকটু পের শুরু করা েযেত পাের।  আেরকিট উপায় হেত পাের, িশক্ষার �র েভেদ খুেল েদওয়া; েযমন, মাধয্িমেকর েক্ষে� ১০ম ে�িণ িদেয় শুরু 
হেত পাের, আর �াথিমক পযর্ােয় ৪থর্ ও ৫ম ে�িণ িদেয় শুরু হেত পাের।  তাহেল সামািজক দূর� বজায় রাখাও স�ব হেব।  সরকােরর কােছ 
এডুেকশন ওয়ােচর পরামশর্ িছল, েফ�য়াির মাস েথেক এই �ি�য়া শুরু েহাক।

মাধয্িমক ও উ� মাধয্িমক েবােডর্র েচয়ারময্ান অধয্াপক েনহাল আহেমদ এই �সে� বেলন, �ুল খুলেলও সব একসে� েখালা হেব না।  েযমন, 
শুরুেত এসএসিস ও এইচএসিস পরীক্ষাথর্ীেদর িনেয় �াস শুরু করা হেত পাের।  ইতমেধয্ তােদর িসেলবাস িকছুটা কিমেয় েদওয়া হেয়েছ।  আগামী 
িতন েথেক চার মােসর মেধয্ েসই সংিক্ষ� িসেলবাস েশষ করার পিরক�না রেয়েছ।  �া�য্ সুরক্ষার সব ধরেনর িবষয় মাথায় েরেখই কাজিট করা 
হেব।  মাধয্িমক পযর্ােয়র অনয্ানয্ ে�িণ েখালার বয্াপাের সবর্েশষ পিরি�িত িবেবচনা করা হেব, েকননা �ুল খুেল েদওয়ার বয্াপাের এখন েয 
অিভভাবেকরা মত িদে�ন, দু-একজন আ�া� হেল তারাই আবার হয়েতা অিভেযাগ কের বেলেবন, েকেনা �ুল েখালা হেলা? তখন সব দায় 
সরকােরর ওপেরই পড়েব। তাই এই বয্াপাের সরকারেক খুব েভেবিচে� িস�া� িনেত হে� বেল িতিন জানান।

িসেলবাস কাটছাঁট

িসেলবাস সংিক্ষ� করার িবষেয় অেনেকর মতামেতর সে� ি�মত েপাষণ কের িশক্ষক েনতা আবু সাঈদ ভূঁইয়া বেলন, এটা উিচত হেব না।  িসেলবাস 
�ণয়েন ধারাবািহকতা রক্ষা করা হয়, ফেল এক ে�িণর িসেলবাস েশষ না করেল পরবতর্ী ে�িণেত িশক্ষাথর্ীেদর পেক্ষ মািনেয় েনওয়া কিঠন।  িতিন 
বেলন, একিট ে�িণর িসেলবাস েশষ করেত সাধারণত এক বছর সময় লােগ না; ছয় েথেক সাত মােসর মেধয্ই তা করা স�ব।  ফেল, এখন �ুল 
খুেল েগেল পূণর্া� িসেলবাসই েশষ করা যােব।  অনয্ সবার িসেলবাস সংিক্ষ� না কের শুধু এবার যারা এসএসিস পরীক্ষা িদে� তােদর িসেলবাস 
সংিক্ষ� করা যায় বেল িতিন মত েদন।  েদেশর অেনক িবদয্ালেয় িশক্ষাথর্ী সংখয্া তুলনামূলকভােব কম, ফেল এই মুহূেতর্ খুেল েদওয়া হেলও 
েসখােন �াস িনেত সমসয্া হেব না বেল মেন কেরন আবু সাঈদ ভূঁইয়া।  সহমত েপাষণ কের িসেলবাস সংেকাচন করার �েয়াজন েনই বেল মত 
�কাশ কেরন আেরক িশক্ষক েনতা েমাঃ আবুল কােশম।  িতিনও িসেলবােসর ধারাবািহকতার কথা উে�খ কের বেলন, েযাগ-িবেয়াগ না জানেল 
িশক্ষাথর্ী ভাগ করেত পারেব না।  অেটা পাস কের যারা ওপেরর ে�িণেত উঠল, তােদর আেগর ে�িণর অেনক না পড়া িবষয় েবাঝােত হেব এবং এই 
কারেণ েয ক্ষিত হেয়েছ তা পূরণ করেত কেয়ক বছেরর দীঘর্েময়ািদ পিরক�না থাকা �েয়াজন বেল িতিন মেন কেরন।

িসেলবাস সংিক্ষ� করার িবষেয় রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, নবম-দশম ে�িণর জীবিব�ােন িশক্ষাথর্ীরা এে�া�িপ কী েসটা িশখেব, িক� এটা 
কীভােব �েয়াগ করেত হয়, েসটা েতা দরকার েনই। �াথিমক ও মাধয্িমক পযর্ােয়র পাঠয্পু�েক এমন অেনক িবষয় যু� আেছ যা িশক্ষাথর্ীেদর 
�েয়াজন েনই। বয়স অনুযায়ী িশক্ষেণ গুরু� িদেত হেব। দশ বছেরর িশক্ষাথর্ীর জনয্ কী �েয়াজন, এই জায়গা েথেক িসেলবাস সংকুিচত এবং সমৃ� 
করার ��িট এেসেছ। েযেহতু আমরা কেরানার কারেণ এই সুেযাগ েপেয়িছ, েসেহতু িসেলবাস সং�ার বা কািরকুলাম সং�ােরর িবষয়িট িনেয় ভাবা 
েযেত পাের।

মধয্েময়ািদ পিরক�না

অধয্াপক েনহাল আহেমদ বেলন, এক বছের িশক্ষােক্ষে� েবশ বড় ক্ষিত হেয় েগেছ।  দূরিশক্ষণ কাযর্�ম েযভােব পিরচািলত হেয়েছ, তা যেথ� 
কাযর্কর বেল �মািণত হয় িন।  েস জনয্ মধয্েময়ােদ অ�ত দুই বছেরর পিরক�না হােত িনেত হেব।  পাঠয্�ম সংেক্ষিপত করেত হেব।  সবিকছুই 
সংেক্ষপ কের পড়ােনা হেব, এমনটাই ভাবা হে�।  িবিভ� আ�জর্ািতক গেবষণার আেলােক বলা যায়, সব িবষেয় না পড়ােলও েমৗিলক িবষয় েযমন, 
�াথিমেক বাংলা ও গিণত এবং মাধয্িমেক বাংলা, ইংেরিজ, গিণত ও িব�ান, এই চার িবষেয় েজার িদেত হেব।

�ানীয় পযর্ােয়র অংশ�হণ

ড. মনজুর আহমদ বেলন, শুধু েক�ীয় িনেদর্শনা যেথ� নয়।  �িতিট উপেজলা ও �িত�ােনর কথা মাথায় েরেখ কীভােব এই পিরক�না বা�বায়ন 
করা যায়, েসই �েচ�া থাকেত হেব।  িশক্ষা কমর্কতর্ােদর মােঝই েকবল এিট সীমাব� রাখেল চলেব না, �ানীয় জনগণেক সে� িনেয় উপেজলা 
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�েয়াজন েসখােন চালু কের েদওয়া।  মানিসক �া�য্ েথেক শুরু কের অনয্ানয্ সকল েক্ষে� শৃ�লার েয �চ� বয্তয্য় ঘেটেছ, েসটাও এই কারেণ। 
তার ধারণা হে�, িনেদর্শনার েচেয়ও জরুির হে� �িশক্ষণ।  েকননা অেনক �ুেলই এখেনা থােমর্ািমটার েকনা হয়িন।  টাকা েদওয়া হেয়েছ িক হয়িন, 
েসটাও িতিন জােনন না উে�খ কের বেলন, এেজি�গুেলা মিনটিরংেয়র ভূিমকায় েযেত পাের না।  এরা কাযর্�েমর িভিৎতেত িস�া� েনয়। 

�য্ােকর িশক্ষা কমর্সূিচর পিরচালক ড. শিফকুল ইসলাম বেলন, এক বছর ধের িশক্ষা�িত�ান েয ব� রেয়েছ তা েথেক আমরা িকছু িশক্ষা িনেত 
পাির।  িতিন বেলন, ঘুের দাঁড়ােনার সক্ষমতা আমােদর কতটুকু? েদখা যাে�, ইেবালা মহামাির আি�কায় দুই বছেরর মেধয্ আবার িফের এেসেছ।  
শিফকুল ইসলাম বেলন, একিট িশক্ষা হে� েয, আমরা এতিদন েটিলিভশেন বা অনলাইেন িশক্ষা কাযর্�ম পিরচালনা কেরিছ।  তেব অনলাইেন �াস 
িনেত িগেয় আমােদর সমসয্া হেয়েছ ই�ারেনেটর মূেলয্র কারেণ।  �য্ােকর পক্ষ েথেক কিমউিনিট েরিডওর মাধয্েম �াস েনওয়া হেয়েছ।  তেব 
�াক-�াথিমেকর িশক্ষাথর্ীেদর পেক্ষ েটিলিভশন বা অনলাইেনর িশক্ষা কাযর্�ম অনুসরণ করা স�ব নয়।  আবার �ােম েসই সুেযাগও েনই।  এই 
সমসয্া েক�ীয়ভােব েমাকািবলা করেত হেব।  ই�ারেনেটর কথাই বলা যায়, এই সংেযাগ কতটা ি�িতশীল বা িব�ৃত।  এই সমসয্া সরকারেক 
েমাকািবলা করেত হেব।  কথা হে�, এটা িক নীিতর বয্াপার, নািক �েণাদনার বয্াপার।  দুই মাস পের মহামাির আবার িব�ৃত হেল কী হেব, েসই 
পিরক�নাও থাকা দরকার।  আগামী কেয়ক মােসর মেধয্ বােজট আসেছ।  শিফকুল ইসলাম মেন কেরন, এখনই এইসব িবষেয় িচ�া করার সময় 
এেসেছ।

�শাসেনর ��িত

টা�াইেলর েজলা িশক্ষা অিফসার লায়লা খানম বেলন, �ুল েখালার জনয্ �শাসেনর ��িত আেছ।  সবাই আ�িরকতার সে� এই কােজ যু� হেত 
চান।  িশক্ষকেদর িটকা েনওয়ার তািগদ েদওয়া হে�। তারাও �া�য্িবিধ েমেন চলার বয্াপাের সেচ�।  এমনিক অনলাইন �াস তদারিকর জনয্ও 
�শাসেনর পক্ষ েথেক িবদয্ালেয় যাে�।  েসখােন িক� িশক্ষকরাও আসেছন।  �ুল েথেক অনলাইেন �াস িনে�ন।

নাগিরক সমােজর পরামশর্

েসইভ দয্ িচলে�ন বাংলােদশ-এর পিরচালক, ে�া�াম েডেভলপেম� অয্া� েকায়ািলিট, িরফাত িবন সাৎতার বেলন, সবাই েমাটামিুট এক বয্াপাের 
একমত, িবদয্ালয় েখালাটা জরুির। এক বছের েয অথর্ৈনিতক ক্ষিত হেয়েছ, তার �ভাব সরাসির িশক্ষাথর্ীেদর ওপর পেড়িন, যিদও িশক্ষার েক্ষে� 
ঘেটেছ িঠক তার উে�া। সরকার েযসব পদেক্ষপ িনেয়েছ তা িনঃসে�েহ �শংসনীয়। তেব িশক্ষাথর্ীেদর �েুল েফরােনার জনয্ �েয়াজনীয় ��িত 
েনওয়া দরকার।  অেনক িশক্ষক আশ�া করেছন, িশক্ষাথর্ীেদর অেনেকই িবদয্ালেয় িফরেব না।  সেচতনতামলূক �চারণা দরকার।  িতিন বেলন, 
বাংলােদেশ দুেযর্ােগর পর েদখা যায়, পিরবােরর ক্ষিত েমাকািবলায় িশশুেদর �লু ছািড়েয় �েম িনেয়ািজত করা হয়।  বালয্িববাহও েবেড় যায়। 
দীঘর্েময়ািদ িবপযর্েয়র েক্ষে� এই আশ�া আরও েবিশ।  েসেক্ষে� সেচতনতা বাড়ােনার িবক� েনই।  িশক্ষা কাযর্�ম স�েকর্ িতিন বেলন, কািরকলুাম 
বািড়েয় বা কিমেয় সমসয্া েমাকািবলা করা হয়েতা স�ব নয়।  েস জনয্ সমি�ত তৎপরতা দরকার।  টােগর্ট কের এই কাজটা করেত হেব।  বাংলােদেশর 
সব জায়গার পিরি�িত এক রকম নয়, তা মেন কিরেয় িদেয় িতিন বেলন, চরা�ল ও ঢাকার অব�ার মেধয্ িভ�তা রেয়েছ। িশক্ষাথর্ীেদর িবদয্ালেয় 
েফরােনার লেক্ষয্ েসইভ দয্ িচলে�ন সেচতনতামলূক কাযর্�ম শুরু কেরেছ বেল িতিন জানান।  বালয্িববাহ ও ঝের পড়া েরােধ সেচতনতা বিৃ�েত 
েজার েদওয়া হেয়েছ এই �চারণায়।  মানিসক �া�য্ িবষেয় িতিন িবেশষ েজার িদেয় বেলন, যারা অনলাইেন �াস কেরেছ, তারা েকান না েকান ভােব 
িশক্ষার আওতায় িছল।  িক� েবিশর ভাগ িশশুই েসই সেুযাগ পায়িন। 

িদনাজপুর েথেক িবদয্ালেয়র সহকারী �ধান িশক্ষক আবু এ িহয়া বেলন, অব�াপ� পিরবােরর িশক্ষাথর্ীেদর তুলনায় গিরব পিরবােরর িশক্ষাথর্ীরা 
েবিশ ক্ষিতর স�ুখীন হে�।  অনলাইেন �াস করা তােদর পেক্ষ স�ব হে� না।  ফেল অনলাইন পড়ােশানা কাযর্কর হে� না।  এই পিরে�িক্ষেত 
িশক্ষাথর্ীেদর �ত িবদয্ালেয় িফিরেয় আনা দরকার।  ওয়া�র্ িভশেনর পিরচালক টিন মাইেকল গেমজ বেলন, আজেকর আেলাচনায় একিদেক েযমন 
সরকােরর সংি�� কমর্কতর্ােদর মুেখ ��িতর আৎমিব�াস শুনেত পাি�, ছা�ছা�ীেদর মুেখ আ�েহর কথা শুনেত পাি�, আবার অিভভাবকেদর মুেখ 
উৎক�াও শুনেত পাি�।  ফেল এর সম�য়টা কীভােব হেব, েস িবষেয় ভাবা জরুির। 

ঢাকা েথেক উ�য়ন কমর্ী জনাব জাহা�ীর বেলন, সবাই �ুল খুেল েদওয়ার পেক্ষ মতামত িদেয়েছ।  তেব েসজনয্ সুিনিদর্� পিরক�না দরকার, এবং 
তা বা�বায়েনর েক্ষে� সবার সমি�ত অংশ�হণ, িবেশষ কের েবসরকাির সংগঠনগুেলার সম�য় থাকেব িক না, েস িবষেয় সংশয় আেছ।  িতিন মেন 
কেরন, �ুল েখালা এবং পিরক�না বা�বায়ন সং�া� বাতর্াগুেলা েরিডও/েটিলিভশেন স�চার করা েযেত পাের।

িসিপিড-র স�াননীয় েফেলা অধয্াপক েমা�ািফজুর রহমান একিট িব�াি�র কথা উে�খ কের বেলন, দুজন ব�া বেলেছন; িশক্ষাথর্ীরা কওিম 
মা�াসায় চেল িগেয়িছল, যিদও তােদর আবার িফিরেয় আনা েগেছ।  তার মােন িক কওিম মা�াসা েখালা িছল? এখােন কওিম মা�াসার অিভ�তার 
কথা আমরা শুনেত পারলাম না।  এই পযর্ােয় েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, একিট সময় কওিম মা�াসা খুেল েদওয়া হয়।  েমা�ািফজুর রহমান সংি�� 
বয্ি�বগর্ েযন কওিম মা�াসার িবষয়িটেক নজের রােখন েসই আ�ান জানান।  অধয্ক্ষ কাজী ফারুক আহেমদ এই আেলাচনার সূ� ধের বেলন, 
�াথিমক ও িক�ারগােটর্ন �ুেলর িশক্ষাথর্ীেদর অেনেক কওিম মা�াসায় েগেছ, পি�কার এক কলাম েথেক জানার পর িতিন এই িবষেয় েখাঁজ খবর 
েনন।  িতিন মেন কেরন, মূল সমসয্া হে� সম�য়হীনতা।  আবার সবিকছু িনেদর্শনা �দােনর মাধয্েমও হেব না। 

অধয্ক্ষ কাজী ফারুক আহেমদ বেলন, িবদয্ালয় েখালার বয্াপাের সরকার এক পা এেগাে� আবার দুই পা েপছাে�।  অনয্িদেক িবেদেশ �াথিমক 
ও মাধয্িমক িবদয্ালেয় অিভভাবকেদর েয সি�য় অংশ�হণ থােক, এখােন েসটা েনই; তােদর আরও সি�য় হওয়া দরকার।  িতিন আরও বেলন, 
িবদয্ালয় েখালার আেগ এলাকায় মাইিকং করা �েয়াজন।  �াস রুিটন পুনিবর্নয্াস করা দরকার।  আেগর কাঠােমা িদেয় এই সমসয্া েমাকািবলা করা 
যােব না।  এই পিরি�িতেত িবিভ� েদেশর অিভ�তা আমেল িনেত হেব।  িশক্ষক সংগঠনগুেলার বয্াপাের িতিন বেলন, শুধু দািব-দাওয়া আদােয়র 
মেধয্ না েথেক কীভােব িশক্ষাথর্ীেদর এই এক বছেরর মানিসক ধা�া কািটেয় ওঠায় সহেযািগতা করা যায়, েসিদেকও তােদরেক নজর িদেত হেব 
এবং এেক্ষে�ও অিভভাবকেদর আরও সি�য়ভােব যু� করেত হেব।  বালয্ িববাহ ও ঝের পড়ার কথা আেলাচনায় এেসেছ িক� িশশু �েমর কথা 
িনেয়ও আমােদর আেলাচনা করা �েয়াজন বেল িতিন মেন কেরন।  

িশক্ষািবদ রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, আজেকর অনু�ােনর বড় অজর্ন হে�, এখােন মািটর গ� এবং মােঠর সুবাস পাওয়া যাে�।  চারিট সুিনিদর্� 
সুপািরশ কেরন িতিন।  �থমত, সরকার সুিনিদর্� ��াব িদেয়েছ, সক্ষমতা আেছ, বাড়ােত হেব-এই িনেয় অেনক কথা হেয়েছ, িক� আিথর্ক সং�ান 
িনেয় কথা হয়িন।  অথর্নীিতর নানা েক্ষে� �েণাদনা েদওয়া হেলও এখন পযর্� িশক্ষােক্ষে� �েণাদনা েদওয়া হয়িন।  সামানয্ িকছু ভাতা েদওয়া হেলও 
তা পযর্া� নয়।  িশক্ষাথর্ীেদর দুপুেরর খাবােরর বয্ব�া করেত হেব।  �চারণা চালােনার পাশাপািশ �েণাদনাও েদওয়া দরকার।  �াথিমক পযর্ােয়র 
িশক্ষাথর্ীেদর দুপুেরর খাবার কমর্সূিচ একবার চালু হেয়িছল, পের েসটা থমেক েগেছ।  �াথিমক পযর্ােয়র িশক্ষাথর্ীেদর ঝের পড়া েরােধ এটা আবার 
চালু করা উিচত।  তা না হেল িফিরেয় আনার পরিদন তারা আবার ঝের পড়েত পাের, কারণ েদেশর িবশাল জনেগা�ী এখেনা খাদয্ িনরাপৎতা ও 
আয় িনরাপৎতার ঝুঁিকেত আেছ।  ি�তীয়ত, েবসরকাির উ�য়ন সং�ার বড় ভূিমকা রেয়েছ।  এই �সে� রােশদা েক েচৗধুরী বেলন, তারা �ানীয় পযর্ােয় 
এই ধরেনর সংলাপ আেয়াজন করেত পাের।  �চারণা সিঠকভােব করেত হেব।  �ুল েখালার পর েজারােলাভােব মিনটিরং করেত পাের।  নাগিরক 
সমােজর আে�ালেন গণমাধয্েমর বড় ভূিমকা আেছ বেল িতিন উে�খ কেরন।  এ ছাড়া সাং�ৃিতক সংগঠনগুেলােক এই কাযর্�েমর সে� যু� করেত 
হেব, যােত সাধারণ মানুষ আরও েবিশ উ�ু� হেত পাের, সেচতন হেত পাের। েবসরকাির খাতেকও এসব কাযর্�েমর সােথ যু� করেত হেব বেল 
িতিন মেন কেরন।  তৃতীয়ত, সরকার িনরবি�� িবদুয্ৎ এবং ই�ারেনট িনি�ত করেলও ই�ারেনট েসবাদাতারা কীভােব আরও সুলেভ এই েসবা 
সাধারণ জনেগা�ীর কােছ েপৗঁেছ িদেত পাের, েসিদেক েখয়াল রাখেত হেব।  চতুথর্ত, িতিন মেন কেরন, সবকাজ সরকােরর একার পেক্ষ করা স�ব 
নয়।  �ুেল িশক্ষাথর্ীেদর িফিরেয় আনা, এটা সরকােরর একার কাজ নয়, তােদর আবার পঠনপাঠেন মেনািনেবশ করােনা, মেনাজগেত েয ক্ষিতটা 
হে� েসটা েপাষােনা, এই সবিকছুই সমি�ত উেদয্ােগর মাধয্েম বা�বায়ন করেত হেব।  সরকার, এনিজও, নাগিরক সমাজ ও েবসরকাির খাত সবাই 
িমেল সমি�তভােব কাজগুেলা করেত হেব।

সমাপনী ব�বয্

ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ বেলন, �ুল েখালার বয্াপাের িশক্ষক, ছা�, অিভভাবক িনিবর্েশেষ সবাই ঐকমেতয্ এেসেছন।  তেব ি�ধা আেছ, ভয় আেছ, 
িকছুটা ঝুঁিক আেছ, েসই অেথর্ িকছু দুঃি��াও আেছ।  িতিন বেলন, ��িতর বয্াপাের একটা িম� িচ� আমােদর সামেন এেসেছ।  েবসরকাির 
�ুলগুেলােত েয েজারােলা ��িতর কথা আমরা শুেনিছ, েসটা সরকাির বা এমিপওভু� �ুলগুেলা েথেক অতটা েজারােলাভােব েশানা যায়িন।  তারা 
��িতর েঘাষণার মেধয্ই সীমাব� িছল। িডিজটাল প�িতেত েয িশক্ষা েদওয়া হেয়েছ তার সুেযাগ সবাই সমানভােব পায়িন।  ফেল িডিজটাল ৈবষময্ 
কীভােব দূর করা যােব, আগামী িদেন তা একটা বড় িবষয় হেয় উঠেব।  শহরা�েলর �ুলগুেলা যতখািন ��ত, চর, হাওর, নদীভাঙন, দুগর্ম অ�ল, 
আিদবাসী স�দায় অধুয্িষত �ুলগুেলা ততখািন ��ত নয়।  িতিন বেলন, এই সমেয় বা �ুল েখালার িকছু আেগ বালয্িববাহ এবং িশশু�েমর েয 
েনিতবাচক �বণতা, েবকার িশক্ষকেদর েয অসুিবধা, মূল ধারার িশক্ষা েথেক যারা ধমর্ীয় িশক্ষায় চেল েগেছ, তােদর কীভােব আবার মূল ধারায় 
িফিরেয় আনা যােব, এসব আগামী িদেনর জনয্ বড় চয্ােল� হেয় আসেব বেলই মেন হে�।  এসিডিজ বা�বায়েনর ওপর এসেবর কী �ভাব পরেব, 
েসটা আরও বড় অেলাচনার িবষয়।

�ুল েখালার বয্াপাের েয িম� �িতি�য়া েদখা েগেছ, েসটা েমাকািবলার দুিট প�িত আেছ বেল মেন কেরন েদবি�য় ভ�াচাযর্।  িতিন বেলন, সবার 
আিথর্ক সংগিত সমান নয়।  সরকােরর পক্ষ েথেক এককালীন সুিবধা েদওয়া যায় িক না েস িবষেয় েভেব েদখেত হেব।  ভতুর্িক বা অথর্ায়ন যােক 
�েণাদনা বলা হে�, এই মুহূেতর্ �ুল েখালার জনয্ এসব অবশয্ই �েয়াজন।  িবিভ� মহল েথেক এর �েয়াজনীয়তা এবং এই �সে� িবিভ� ��াব 
তুেল ধরা হেয়েছ।  িশক্ষাথর্ীেদর দুপুেরর খাবােরর বয্ব�া িনি�ত করেত হেব।  সরকারেক অবশয্ই গুরু� সহকাের িবষয়িট িবেবচনা করেত হেব, 
েকননা �া�য্ সুরক্ষা ও খাদয্ িনরাপৎতা না িদেত পারেল ঝের পড়া েরাধ স�ব হেব না।  এই জনয্ সরকার, এনিজও ও েবসরকাির আ�জর্ািতক 
�িত�ানগুেলােক এক� হেয় সি�িলতভােব কাজগুেলা করেত হেব এবং এইসব কােজ সম�য় িবধান করেত হেব।  আেরকিট িবষয় হেলা �ািত�ািনক 
সম�য়হীনতা।  সম�য় েজারদার করেত হেব।  এখােন িশক্ষকেদর মতামতেক গুরু� িদেত হেব।  সম�েয়র পাশাপািশ নজরদািরর িবষয়িটও খুব 
গুরু�পূণর্ এবং িবষয়িট েবসরকাির উ�য়ন �িত�ান বা সরকােরর িশক্ষা �িত�ান উভয় েক্ষে�ই �েযাজয্।  �চারণা আরও েবিশ েজারদার করেত 
হেব, যােত পুেরা েদশ একসে� যু� হেত পাের। 

েয িম� িচ� আমরা েদখিছ েসখােন আরও একিট িবষয় িনেয় আেলাচনা হে�- অেটা পাশ বা �য়ংি�য়ভােব পাস; আগামী িদেন আমরা কীভােব 
এটা েমাকািবলা করব তা আমােদর ভাবেত হেব।  এটা দুেযর্ােগর অবশয্�াবী ফলাফল িহসােব িবষয়িট এেসেছ।  িক� এটা েমাকািবলা করেত হেব 
িশক্ষার মাধয্েম।  িসেলবাস সংেকাচেনর িবরুে� েজারদার মতামত এেসেছ।  আবার িশক্ষা কাযর্�ম কীভােব পুনিবর্নয্াস করা যায়, েস বয্াপােরও 
মতামত এেসেছ।  সবেচেয় বড় কথা হেলা, এসব িকছুর েভতর িদেয় বাংলােদেশর িশক্ষা বয্ব�ার নাজুক পিরি�িত উে�ািচত হেয়েছ।  উ�ূত 

Platform Briefing Notes
Briefing Note 01: Strengthening Effectiveness of the Non-State Actors’ in COVID-19   
 Response Activities. (June 2020)

Briefing Note 02: Post-‘General Holidays’ Health Risks. (June 2020)

Briefing Note 03: New Challenges for SDGs and Budget 2020-21. (October 2020)

Briefing Note 04: Experiences From the Current Situation at the Grassroots Level. (October   
 2020)

Briefing Note 05: Voluntary National Review 2020 and Youth Perspectives. (October 2020)

Briefing Note 06: Post-Pandemic Status of CMSMEs and Effectiveness of Stimulus Packages.  
 (February 2021)

Briefing Note 07: Proposed City Court Act in Bangladesh: Challenges of Implementatio.   
 (March 2021)

ি�িফং েনাট ০৮    : েকািভড ১৯ িটকা: বাংলােদেশ েক, কখন, কীভােব পােব? (জানুয়াির ২০২১)

Briefing Note 09: Why is the Price of Rice Rising? Who Gains, Who Loses? (February 2021)

Briefing Note 10: Remittance Flows in Recent Times: Where from is So Much Money Coming?  
 (February 2021)

ি�িফং েনাট ১১     : কােলা টাকা সাদা হে�: অথর্নীিতর লাভ, না �িত? (Upcoming)

সূচনা ব�বয্

েকািভড-১৯ অিতমািরর কারেণ �ায় এক বছর ধের �ুল ব� রেয়েছ।  জনজীবেন চা�লয্ িফের 
আসেত শুরু কেরেছ এবং অথর্নীিতও তার �াভািবক ধারায় িফের আসার েচ�া করেছ।  এরই 
ধারাবািহকতায় সরকার িশক্ষা�িত�ান খুেল েদওয়ার িচ�া-ভাবনা করেছ ও এই িবষেয় 
আেলাচনা শুরু কেরেছ। �া�য্িবিধ েমেন কীভােব �ুল েখালা যায়, েস লেক্ষয্ �ুেলর জনয্ 
িবিধমালা ৈতির করা হেয়েছ।  এতিদন �ুল ব� থাকায় েয ক্ষিত হেয়েছ তা পুিষেয় েনবার েচ�া 
সবাই করেবন এটাই �াভািবক।  িক� �ুল েখালার বয্াপাের আমরা কতখািন ��ত? িবেশষ 
কের, ঢাকার বাইেরর �ুলগুেলার েক্ষে� এই ��িতর িবষয়িট বড়ভােব সামেন এেসেছ।  
সক্ষমতা িনেয়ও �� রেয়েছ।

এসব িবষয়েক সামেন িনেয়ই এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্, বাংলােদশ এবং 
এডুেকশন ওয়াচ ও গণসাক্ষরতা অিভযান-এর সহ-আেয়াজেন ২৩ েফ�য়াির ২০২১ তািরেখ 
আেয়াজন কের “অবেশেষ �ুল খুলেছ: আমরা কতখািন ��ত” িশেরানােম একিট ভাচুর্য়াল 
সংলাপ।  অনু�ােনর শুরুেত নাগিরক �য্াটফমর্-র আ�ায়ক এবং স�ালক ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ 
বেলন, �য্াটফেমর্র উে�শয্ হেলা েদেশর তৃণমূেলর িবিভ� সংগঠনেক এক জায়গায় িনেয় আসা 
এবং তােদর ব�বয্ জাতীয় পযর্ােয় তুেল ধরা। এরই ধারাবািহকতায় আজ এমন একিট িবষেয় 
আেলাচনা উৎথাপন করা হেয়েছ যার সােথ ছা�-ছা�ী, িশক্ষকবৃ�, অিভভাবক ও সমােজর 
অনয্েদর বয্াপক আ�হ রেয়েছ। িশক্ষক, িশক্ষক েনতৃবৃ�, েবসরকাির উ�য়ন �িত�ান, 
অ�ািত�ািনক িশক্ষায় যারা ভূিমকা পালন করেছন এবং ছা�-ছা�ী ও অিভভাবকসহ অেনেকই 
আজেকর এই আেলাচনায় েযাগ িদেয়েছন।

�ুল েখালার বয্াপাের সবাই �ায় একমত

িশক্ষা�িত�ান কেব খুলেছ, েস বয্াপাের এখেনা সু�� ধারণা পাওয়া যাে� না বেল ম�বয্ 
কেরন ড. মনজুর আহমদ।  আেলাচনা চলমান আেছ এবং েসইসােথ ি�ধা��ও রেয়েছ।  
িব�িবদয্ালয় েখালার িবষেয় েঘাষণা এেসেছ।  সরকার তার ��িতর কথা জানােলও এই িবষয় 
িনেয় আেরা আেলাচনার �েয়াজন আেছ।  অনুমােনর িভিৎতেত বা আেবগতািড়ত হেয় িস�া� 
িনেল চলেব না; তথয্-উপােৎতর িভিৎতেত িনেত হেব।  িতিন এসব িবষেয় ২০২০ সােলর 
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সহেযাগী �িত�ান

সহ-আেয়াজক

এডুেকশন ওয়াচ

m¤§vwbZ AwZw_e„›`

সভাপিত 

ড. েদবি�য় ভ�াচাযর্ 
আ�ায়ক
এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্, 
বাংলােদশ

িবেশষ অিতিথ

রােশদা েক েচৗধুরী
িনবর্াহী পিরচালক, গণসাক্ষরতা অিভযান ও 
েকার �প সদসয্
এসিডিজ বা�বায়েন নাগিরক �য্াটফমর্, 
বাংলােদশ

�ারি�ক উপ�াপনা

ড. মনজুর আহমদ 
�ধান গেবষক, এডুেকশন ওয়াচ
ও
ইেমিরটাস অধয্াপক
�াক িব�িবদয্ালয়

জিরেপর ফলাফল উপ�াপন

অ� ভ�াচাযর্
যু� পিরচালক, সংলাপ ও েযাগােযাগ িবভাগ
েস�ার ফর পিলিস ডায়লগ (িসিপিড)  

আেলাচকব�ৃ

�েফসর ড. ৈসয়দ েমা. েগালাম ফারুক
মহাপিরচালক
মাধয্িমক ও উ� িশক্ষা অিধদ�র

�েফসর েনহাল আহেমদ
েচয়ারময্ান
মাধয্িমক ও উ�মাধয্িমক িশক্ষা েবাডর্, ঢাকা

�েফসর ড. গাজী হাসান কামাল
েচয়ারময্ান
মাধয্িমক ও উ� মাধয্িমক িশক্ষােবাডর্, 
ময়মনিসংহ

লায়লা খানম
েজলা িশক্ষা অিফসার
টা�াইল 

আবু সাঈদ ভূঁইয়া 
সভাপিত
বাংলােদশ সরকাির মাধয্িমক িশক্ষক সিমিত

েমাঃ আবুল কােশম
সভাপিত
বাংলােদশ �াথিমক িশক্ষক সিমিত

েমাঃ সাখাওয়াত েহােসন
েসে�টাির েজনােরল
বাংলােদশ সরকাির �াথিমক িবদয্ালয় �ধান 
িশক্ষক সিমিত 

ড. সা�াদ জিহর
িনবর্াহী পিরচালক
ইেকানিমক িরসাচর্ �প (ইআরিজ) 

ড. শিফকুল ইসলাম
পিরচালক, িশক্ষা কমর্সূিচ
�য্াক

িরফাত িবন সাৎতার
পিরচালক, ে�া�াম েডেভলপেম� অয্া� 
েকায়ািলিট 
েসভ দয্ িচলে�ন, বাংলােদশ

রিফকা আফেরাজ
বাংলােদশ িশক্ষক েফডােরশন

টিন মাইেকল গেমজ
িডের�র - েটকিনকয্াল ে�া�াম, কিমিনউেকশন, 
এডেভােকিস
ওয়া�র্ িভশন বাংলােদশ

অধয্ক্ষ কাজী ফারুক আহেমদ
�ধান সম�য়কারী
জাতীয় িশক্ষক-কমর্চারী ��

এি�ল ২০২১

ি�িফং েনাট ��ত কেরেছন: �তীক বধর্ন এবং অে�ষা জাফিরন
িসিরজ স�াদনায়: অধয্াপক েমা�ািফজুর রহমান
সহেযাগী স�াদক: অ� ভ�াচাযর্
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