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এই আকােলও ভারতীয় িহেসেব য ক’টা িবষেয় খািনক াঘা বাধ হয়, তার অন তম 

হল াথিমক িশ ায় সব ধরেনর সামািজক গা ীর অংশ হণ বৃি । সামািজক ভােব 

িপিছেয় থাকা জনেগা ীর িশ রা বিশর ভাগ ে ই আিথক কারেণ পড়ােশানা 

চািলেয় যেত পারত না।  

িশ ার অিধকার আইন এই ে  একটা নীরব িব ব ঘিটেয়েছ।  

সরকাির পিরসংখ ান অনুযায়ী, রােজ  সরকাির ও সরকারেপািষত াথিমক িবদ ালেয় 

প া  লে রও বিশ িশ  পেড়। এই িশ রা কারা? ২০১৫-১৬ িশ াবেষর 

পিরসংখ ান অনুসাের, াথিমক িবদ ালেয় ( থম থেক চতুথ িণ অবিধ) প া  

ল  ছাে র ায় ৮০ শতাংশই সামািজক ভােব িপিছেয় পড়া জনেগা ীভু । এর মেধ  

তফিসিল জািত ও মুসলমান িশ  িমিলেয় ায় ৬৫ শতাংশ। এ ছাড়া জনজািত ও 



অন ান  িপিছেয় পড়া জািত িনেয় ায় ১৫ শতাংশ। এই ৮০ শতাংশ িশ ই িশ ার 

অিধকার আইন অনুসাের অৈবতিনক িশ া, িমড- ড িমল ছাড়াও বছের ায় 

এগােরােশা টাকার মেতা বৃি  পায়। ু েল বতন না লাগেলও লখাপড়ার অন ান  

খরচ কমন, আমরা াত িহক অিভ তা থেক জািন। কােজই, এই লারিশেপর 

 অপিরসীম।  

িক , য ২০ শতাংশ ছেলেমেয় বৃি  পায় না, তারা কারা? ােমর ু ল েলার িদেক 

তাকােল বৃি া েদর সে  তােদর ফারাক চােখ পড়েব না। কাযত একই রকম 

দািরে র িচ  বেয়  

বড়ায় তারা। এক ধরেনর সামািজক ব নার িচ  মুছেত িগেয় অন  ব নার আখ ান 

তির হে  না তা এই ু ল েলায়? 

গিল জলার হিরপাল েকর মুসলমান অধু িষত এক ােমর াথিমক িবদ ালেয়র 

ধান িশ েকর সে  কথা হি ল। গত দশ বছের কী ভােব াথিমক িশ ায় নানান 

সামািজক গা ীর িশ েদর অংশ হণ বেড়েছ ও জনসংখ ার অনুপােত িতিনিধ  

বেড়েছ, সই আেলাচনা। িশ াে ে  এই অ গিতর িপছেন সরকাির বৃি র কী 

ভূিমকা আেছ, স  তুলেতই ায় জার কের িণকে  িনেয় গেলন। তার পর 

আমার িদেক এক   ছুেড় িদেলন। সরকােরর দওয়া পাশােক এক ধরেনর 

সমতা কাশ পাে , তেব ায় সবার চােখমুেখই অপুি র সু  ছিব। িশ ক 

িণকে  উপি ত জনা কুিড় ছা েক  করেলন, ‘আজ কী খেয় ু েল এেসিছস?’ 

কেয়ক জন খািলেপেট এেসেছ। যারা খেয় এেসেছ, তােদরও নহাত অপযা  খাবার 

জুেটেছ।  

কথায় কথায় িমড- ড িমেলর সময় হেয় এল। ছা রা অি র। ঘ া বাজেতই তারা 

হাত ধুেয় দয় ছুট, এর পর একসে  পাত পেড় িমড- ড িমল। সািরব  ভােব বেস 

গা ােস খেত থাকা ছা েদর িদেক তািকেয় ধান িশ ক বলেলন, ‘আপিনই বলুন, 

একই ােসর পাঁচ জন ছা েক কী ভােব বাঝাব য তারা সরকাির বৃি  পািব না?’  



অন  এক ু েল সংখ ালঘু, তফিসিল জািত ও জনজাতীয়েদর জন  সরকাির বৃি র 

তািলকা তিরর প িত দেখ বশ অবাকই হেয়িছলাম। িণকে  এেস িশ ক হাঁক 

িদেলন, ‘মাইনিরিট বা া ক’টা আিছস, দািঁড়েয় পড়।’ তােদর সংখ া গানা হেল পেরর 

হাঁক, ‘এস-িট বা া েলা দাঁড়া।’ য বা া েলােক দাঁড়ােত হল, তােদর মানিসক 

অব া কী হল? আর, যারা দাড়ঁােনার ডাক পল না, তারা িনেজেদর বি ত মেন 

করল, বুেক পাঁতা হেয় গল িবে েষর বীজ।  

এই কথা েলা বলার অথ এই নয় য িপিছেয় পড়া জনেগা ীর জন  সরকাির 

েণাদনার দরকার নই। বরং, এই জাতীয় সরকাির বৃি র কারেণই াথিমক িশ ায় 

সব সামািজক গা ীর অংশ হণ বেড়েছ। িক  একই রকম সামািজক অব ােন থাকা 

িশ েদর ে  কৃি ম ভােব বষম মূলক পিরেবশ তির করেল এক িবপুল সামািজক 

িতর আশ া। িবভাজেনর ককট ব ািধ এখন রাজনীিতর মূলধন। তােত আরও 

আ ন িদেয় কী লাভ? এই বষেম র েয়াজনও নই। এমিনেতই রােজ র সরকাির 

িবদ ালেয় াথিমক েরর ছা েদর মেধ  আিশ শতাংশই বছের ১১০০ টাকার 

কাছাকািছ বৃি  পায়। এেত সরকােরর খরচ বছের ায় ৪৮০ কািট টাকা। অিতির  

কুিড় শতাংেশর জন  বাড়িত খরচ হেব মা  ১২০ কািট টাকা। রাজ  বােজট বা িশ া 

বােজেটর অনুপােত এই টাকা যৎিকি ৎ। যিদ সরকাির াথিমক িবদ ালেয় এই 

কমসূিচেক সবজনীন ক  কের তালা যায়, তেব এক িঢেল অেনক পািখ মারা 

যােব। এর সামািজক মূল , এমনিক রাজৈনিতক সুিবধাও অেনক। 
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