
বাজারেে ন াট বই ও আমারেে ন ামলমতি তিশুো 

 

শুরু হল ো নতুন শিক্ষোবর্ ষ 2021শি.। বছলেে শুরুলতই ১ জোনুয়োশে  োখ  োখ শিক্ষোর্থীে হোলত 

তুল  দেওয়ো হলয়লছ নতুন বই। প্রর্থম দর্থলে শুরু েলে েিম দেশি পর্ ষন্ত শিক্ষোর্থীলেে মলযে 

শবনোমূল ে শবতেি েেো হলয়লছ পোঠ্েবই। এ শেনটি সবসময়ই শিক্ষোর্থীলেে জনে আনলেে, 

উৎসলবে হলয় র্থোলে। নতুন বই হোলত দপলয় খুশিলত ভলে উলঠ্ তোলেে মন। শেন্তু বইলয়ে 

বোজোলে দেল  দেখো র্োয় শভন্ন শিত্র। দেোেোলন দেোেোলন সোজোলনো আলছ শনশর্দ্ধ দনোি বই বো 

েোইড বই। সব দেশিে, সব শবর্লয়ে েোইড বই এখন বোজোলে পোওয়ো র্োলে।  প্রর্থম দর্থলে 

অষ্টম দেশি পর্ ষন্ত পোঠ্েপুস্তলেে দনোি বো েোইড বই মুদ্রি ও শবক্রয় শনশর্দ্ধ।  

১৯৮০ সোল ে দনোি বই (শনশর্দ্ধেেি) আইলন এই শবশযশনলর্য আলেোপ েেো হয়। আইন 

 ঙ্ঘলনে েোলয় সলব ষোচ্চ সোত বছলেে সেম েোেোেণ্ড অর্থবো ২৫ হোজোে িোেো পর্ ষন্ত অর্থ ষেণ্ড 

অর্থবো উভয় েলণ্ড েণ্ডণ্ডত েেোে শবযোন এই আইলন আলছ। প্রসঙ্গত, ২০০৮ সোল  হোইলেোিষ 

শবভোলেে এে আলেলি দনোি বইলয়ে পোিোপোশি েোইড বইও শনশর্দ্ধ েেো হয়। এেপে ২০০৯ 

সোল ে শডলসম্বে মোলস এে েোলয় আশপ  শবভোে হোইলেোিষ শবভোলেে এই আলেি বহো  েোলখ।  

েোইড বইলয়ে িোশহেো দনই, এ ের্থো ব ো র্োলব নো। িোশহেো আলছ বল ই দতো সব দেশিে সব 

শবর্লয়ে েোইড বইলয় বোজোে সয় োব। দেশিেলক্ষ দর্ পোঠ্েোন েেো হয় তো অশযেোাংি 

শিক্ষোর্থীে জনে র্লর্থষ্ট নয়। েম দমযোবী বো শপশছলয় পড়ো শিক্ষোর্থীলেে জনে দেশিেলক্ষে 

বোইলে সোলপোলিষে প্রলয়োজন হয়। তোই উপোয়োন্তে নো দেলখ অশভভোবেেো েোইড বই তুল  

শেলেন দছল লমলয়লেে হোলত। সু্কল ে আলে-পলে পোঠ্োলেন দেোশিাং দসন্টোলে। অলনে সু্ক  

েতত ষপক্ষ শনশেষষ্ট প্রেোিলেে েোইড বই দেনোে জনে ছোত্রছোত্রীলেে বোযে েলে বল  অশভলর্োে 

আলছ। প্রেোিেলেে সলঙ্গ শেছু শেছু সু্ক  েতত ষপলক্ষে দর্োেসোজলিে শবর্য়টি এখন ওলপন 

শসলক্রি। অবস্থো এমন েো াঁশড়লয়লছ, অশযেোাংি ছোত্রছোত্রীে দিক্সি বইলয়ে সলঙ্গ সাংলর্োে দনই 

ব ল ই িল । শিক্ষোবেবস্থো েোইড বই আে দেোশিাং দসন্টোেশনভষে হলয় পলড়লছ। আমোলেে বই 

পড়োে অভেোস শেন শেন েলম র্োলে। শিক্ষো বেবস্থো হলয় পলড়লছ পেীক্ষোলেণ্ডিে। তোই 

পশেেম েলে জ্ঞোনোজষলনে দিলয় পেীক্ষো পোলসে িিষেোি েোস্তো আমেো খুাঁজশছ। েোইড বই 

দর্থলে শেছু শনব ষোশিত প্রলেে ততশে জবোব মুখস্থ েলে পেীক্ষোে খোতোয় উেেীেি েেলত 



পোেল ই পেীক্ষোয় পোস েেো র্োয়। অশযেোাংি দক্ষলত্রই এসব েোইড বই দর্থলে হুবহু প্রে শনলয় 

প্রেপত্র প্রিয়ন েেো হলে বল  দিোনো র্োয়। সমসেো এেিোই। অশযেোাংি েোইড বই 

শনম্নমোলনে। ভুল  ভেো। এে ফল  শিক্ষোর্থীেো এেশেলে ভু  শিখলছ, অনেশেলে তোলেে 

শিন্তোিণ্ডিে শবেোি বোযোগ্রস্ত হলে। 

েোইড বইলয়ে প্রেোিেলেে এখন দপৌর্ মোস, শেন্তু ছোত্রছোত্রীলেে সব ষনোি। এসএসশস ও 

এইিএসশস পেীক্ষোয় ভোল ো ফ োফ  েলেও শবশ্বশবেেো লয় ভশতষ পেীক্ষোয় দতমন এেিো 

সুশবযো েেলত পোেলছন নো অলনলেই। ঢোেো শবশ্বশবেেো লয় ভশতষ পেীক্ষোয় পোস মোেষ দপলয়লছ 

১০ িতোাংলিে েম। র্োলেতোই অবস্থো। অশভভোবেলেে মোর্থোয় হোত। 

প্রশতভোে অলনেিোই জন্মেত। উপর্ুি পশেলবি প্রশতভোলে  ো ন েলে। িিষোে মোযেলম 

প্রশতভো শবেশিত হয়। নতুন শেছু জোনোে মলযে আনে আলছ, নো বুলে মুখস্থ েেোে মলযে তো 

দনই। আলছ এেলেলয়শম। মুখস্থ শবেেোে ফল  নো প্রেত ত জ্ঞোন োভ হলে, নো হলে দমযোে িিষো। 

নো বুলে মুখস্থ শবেেোে এই হল ো শবপে। এেিু েুশেলয় প্রে েেল ই  ো-জবোব। আমোলেে 

শবেেো য়গুল োলত মোনসম্পন্ন শিক্ষলেে অভোব েলয়লছ এিো সবোেই জোনো। শবলির্ েলে 

অাংে ও ইাংলেণ্ডজে ভোল ো শিক্ষলেে অভোব প্রেি। দর্ েু-িোেজন অশভজ্ঞ শিক্ষে আলছন 

তোেো মহোবেস্ত। েম দফ োে সময় দনই। দেোশিাং দসন্টোলেে নোলম সু্ক  খুল  বলসলছন। 

সোতসেোল  দেোশিাং দসন্টোে, েুপুলে সু্ক , শবেোল  আবোে দেোশিাং দসন্টোে। মোে েোলতে আলে 

ছুটি দনই। এভোলব প্রশতশেন সলতে-আঠ্োলেো েণ্টো এেিোনো পশেেম েলে েীভোলব 

ছোত্রছোত্রীলেে প্রশত তোেো সুশবিোে েলেন তো জোনলত ইলে েলে। 
 

শিক্ষোে মোলনোন্নয়লনে জনে সব ষোলগ্র প্রলয়োজন েক্ষ ও দমযোবী শিক্ষে। শেন্তু সুলর্োে-সুশবযোে 

অভোলব এ মহোন দপিোয় আসলত আগ্রহী নন দমযোবীেো। তুশম ভশবর্েলত েী হলত িোও? 

পেীক্ষোে ফ  প্রেোলিে পে দমযোবীলেে েোলছ অলনে সময় এ প্রেটি েেো হয়। দেউ ডোিোে 

হলত িোয়, দেউ ইণ্ডিশনয়োে হলত িোয়, আবোে দেউবো শবশসএস পেীক্ষোয় উত্তীি ষ হলয় প্রিোসন 

েেোডোলে িোেশে দপলত িোয়। ভোল ো শিক্ষে হলত িোই— এ জবোব েেোশিৎ দমল । এ শনলয় 

অলনে ের্থো হলয়লছ। এত ের্থো নো বল  দমযোবীলেে এ দপিোয় আসলত আগ্রহী েলে দতো োে 

বেোপোলে আমেো েী েী পেলক্ষপ শনলয়শছ তো এেিু খশতলয় দেখো ভোল ো। েীভোলব শিক্ষোে মোন 

উন্নত েেো র্োয় তো শনলয় শবস্তে আল োিনো হলে। শিক্ষো শবলির্জ্ঞ ও শবশিষ্ট শিক্ষোশবেেো সভো, 

দসশমনোে ও িেলিোলত নোনো পেোমি ষ ও সুপোশেি শেলয়ই িল লছন। পত্রপণ্ডত্রেোয় 

সম্পোেেীয়, উপ-সম্পোেেীয় দ খো হলয়লছ এন্তোে। ফ োফ  িূনে তো ব ো র্োলব নো। শিক্ষো 

খোলত দেোলনো অজষন দনই এমন ের্থো দেোে িতররুও বল ন নো। শিক্ষো, েত শর্, স্বোস্থে, 

অবেোঠ্োলমো— এসব খোলত েতিেমোন অগ্রেশত হলয়লছ, এিো সবোই এেবোলেে স্বীেোে েলেন। 

এই দর্ শিক্ষো বছলেে শুরুলতই সোেো দেলি  োখ  োখ শিক্ষোর্থীে হোলত শবনোমূল ে নতুন বই 

তুল  দেওয়ো হলে, এিো েম অজষন নয়। অর্থি এমন এেিো সময় শছ  র্খন পোঠ্েবই দপলত 

শিক্ষোর্থীলেে মোলসে পে মোস অলপক্ষো েেলত হলতো। শিক্ষোে শবস্তোে হলয়লছ। শেন্তু মোন শনলয় 

প্রে েলয়ই দেলছ। দেশিেলক্ষ পঠ্ন-পোঠ্লনে মোন উন্নত নো হল  শুয ুআইন প্রিয়ন েলে 



েোইড বইলয়ে বেবহোে বন্ধ েেো র্োলব নো, এ সতেটি েী শিক্ষে, েী অশভভোবে, েী শিক্ষোর্থী, 

সবোেই উপ শি েেলত হলব।  দেশিেলক্ষ ছোত্র-শিক্ষে অনুপোত শনয ষোেি, দমযোবী শিক্ষে 

শনলয়োে, শিক্ষো উপেেলিে বেবহোে শনণ্ডিতেেি, উপর্ুি শিক্ষে প্রশিক্ষি, পোঠ্েবইলয়ে 

সাংস্কোে, ছুটি েশমলয় েোর্ ষশেবস বোড়োলনো— এসব শবর্লয় আমোলেে আেও মলনোলর্োে শেলত 

হলব। 


