
 

িশ�েদর েফল করােল িক আমরা পাস করব? 

সুশলী সমাজপিত 

 

২০০৯ সােল ভারতবেষ�র তৎকালীন ইউ-িপ-এ সরকার সারা ভারেত সরকাির ও 
সরকার-েপািষত ই#ুল$িলেত অ&ম ে'িণ পয�* পাস-েফল +থা তুেল েদয়। েস 
বছেরই েদেশর সংসেদ িশ1ার অিধকারর (Right to Education) আইন5 পাস হয়, 
যােত বলা হয় েদেশর ই#ুল-ছুট িশ�েদর ই#ুেল িফিরেয় আনেত, এবং 
সামি9কভােব েদেশর িশ�েদর িবদ :ালয়মিুখ কের তুলেত, অ&ম ে'িণ পয�* পাস-
েফল তুেল িদেয় েনা-িডেটনশন (No-detention) নীিত চালু করা হেব, যােত 
েদেশর িশ�রা-িবেশষত সামািজকভােব দবু�ল আর িপিছেয় পড়া অংেশর িশ�রা-
পরী1ার ভয় কা5েয় পড়ােশানার +িত আ9হী হেত পাের। িক?, তার পর আধ 
দশক েযেত-না-েযেতই েদেশর িশ1কমহেলর এক বেড়া অংশ এবং অিভভাবেদর 
প1 েথেকও অিভেযাগ আসেত লাগল েয এই নীিত Aপায়েণর ফেল েদেশর িশ1ার 
মান কেম যােB- এবং Cেম েস অিভেযােগর সুর উঁচু পদ� ায় উঠেত �F করল। 
এেহন পিরিGিতেত, ২০১৫ সােলতর আগJ মােস, এন-িড-এ পিরচািলত নতুন 
েকKীয় সরকােরর Lারা িনযুM Central Advisory Board of Education তােদর +থম 
সভােতই সুপািরশ কের েয সারা েদেশর ই#ুল$িলেত পরী1া-ব :বGা আর পাস-েফল 
+থা িফিরেয় আনেত হেব-তেব তার আেগ েসই েবােড� র সদস :রা িলিখতভােব েদেশর 
সব রাজ : সরকােরর িলিখত মতামত জানেত চান। যতদরূ জানা েগেছ ভারেতর  
িবিভO রাজ : সরকােরর মেধ : সংখ :াগিরP অংশই মতামত জািনেয়েছন েয তাঁরা 
েদেশর ই#ুল$িলেত পাস-েফল +থা িফিরেয় আনেতই আ9হী। সুতরাং, সQতভােবই 
অনমুান করা যায়, অদরূ ভিবষ :েতই হয়েতা অ&ম ে'িণ পয�* সারা েদেশ পাস-
েফল +থা আবার চাল ুহেয় যােব। 

 পরী1া এবং পাস-েফল +থা িফিরেয় আনার এই উেদ :াগেক অেনেকই সাধুবাদ 
জািনেয়েছন, িবেশষত যাঁরা মেন করেছন েয এই +থায় অবলিুRর ফেল েদেশ 
িশ1ার  মােনর পতন ঘেটেছ। সাধারণভােব িশ1ক ও অিভভাবকমহেলও +ধানত 
খুিশর েজায়ারই বইেছ – অেনেকই ভাবেছন েয পরী1াব :বGা তুলেল েদওয়ার ফেল 
ছাU-ছাUী তথা িশ1কেদর মেধ : েয দায়সারা ভাব েদখা িদেয়িছল তার অবসান 
হেব, আর তাহেল িশ1ার মােনর পতনেক েরাধ করা যােব। বVত, েদেসর 
অিধকাংশ সংবাদদমাধ :মও েমােটর ওপর এন-িড-এ সরকােরর এই উেদ :াগ িশ1ার 
যথাথ� মানিনধ�ারেণ ও মােনাOয়েন সহায়তা করেব। তব,ু চতুিদ�ক েথেক যখন 
তারWের পরী1া ও পাস-েফল +থা িফিরেয় আনার পে1 এমন েজারােলা সওয়াল 
করা হেB, তখন-িনতা* িনFপায় হেয়ই 1ীণকেX িকছু িনেবদদন রাখা যাক। 



 ভারতবেষ�র িবিভO অংশ বা িবিভO বেগ�র মানেুষর হাল-হিককত যাঁরা 
জােনন, তাঁরা +ায় সকেলই একবােক : মানেবন েয আমােদর েদেশ গিরব, আিদবাসী 
ও +াি*ক সমােজর েছেলেমেয়েদর (িবেশষত েমেয়েদর) ই#ুেল িনেয় যাওয়া একটা 
বেড়া চ :ােলY। +জেZর-পর-+জZ ধের তােদর পড়ােশানার েকােনা অেভ :স থােক 
না বেল তারা চট কের ই#ুল-মেুখা হেত চায় না, আর পরী1ায় বসা তােদর কােছ 
একটা িবভীিষকা। পরী1ার ভীিত তােদর মেধ : এতটাই কাজ করের েয অেনক 
সহজ িজিনসও তারা চট কের মেন রাখেত পাের না। িক? তা বেল তারা েয মূখ� 
বা িনেব�াধ েস কথা ভাবার েকােনা কারণ েনই, তােদর পড়ােশানার অেভ :স গেড় 
েতালার সময় িদেত হেব। মশুিকল হেলা, তারা পরী1ায় েফল করেলই তােদর 
বািড়র েলাক বেল বেসন, েঢর হেয়েছ, আর ই#ুেল েযেত হেব না। ফেল, তােদর 
পড়ােশানার অেভ :সটাই গেড় ওঠার সুেযাগ পায় না। তােদর েসই অেভ :স গেড় 
েতালার সুেযাগ িদেতই পাস-েফল তুেল েদওয়া হেয়িছল, যােত তারা একটু উঁচু \ােস 
উেঠ পড়ােশানার আসল Wাদটা পায়, বা তারা েস Wাদ না েপেলও তােদর পরবত] 
+জেZর মেধ : েসই অেভ :স গেড় উঠেত সুিবেধ হয়। েলখাপড়া িনেয় যাঁরা 
ভাবনািচ*া কেরন, তাঁরাও অেনেকই বেলন  েয িনয়িমত ই#ুেল যাওয়ার অেভ :স 
গেড় উঠলেল এই সবব েছেলেমেয়রা অেনক িকছু িশখেত পাের যা ই#ুেল না েযেত 
পারলেল তারা েকােনাCেমই িশখেব না। অথ�াৎ ই#ুেল যাওয়াটা তােদর পে1 একটা 
বেড়া সুেযাগ, েয সুেযাগ েপেল েদেশর মানব-স^দ উOয়েনরও এক নতুন িদগ* 
গেড় েতালা যায়। িক? হায়, িক? হায়, আমরা তােদর েসই সুেযাগ িদেত আর 
রািজ নই, কারণ আমরা – যারা িশি1ত মধ :িব_ – তারা েদখিছ আমােদর 
িনেজেদর েছেলেমেয়রা পাস-েফল না থাকেল পড়ােঊানা রপেক আপ আ9হী হেB না 
(সবাই নয়, িক? েকউ েকউ) আর তাই আমরা িনেজেদর Wােথ� গিরব, +াি*ক 
আর আিদবাসী সমােজর িশ� আর বাল-বািলকােদর পড়ােশানার অেভ :স গেড় 
েতালার জেন : সময় বা সুেযাগ িদেত রািজ নই। ঐিতহািসক সুিমত সরকার 
আমােদর জািনেয়েছন উিনশ শতেক ইংেরিজ িশ1া চালু হওয়ার পর েথেক িচরGায়ী 
বেbাবc-পু& শdের মধ :িব_েদর এক বেড়া অংশ েদখল েয পাeাত : িশ1া তােদর 
সমােজ +িতিPত হবার পথ খুেল িদেB, ফেল তারা সা9েহ েসই িশ1া-ব :বGােক 
আঁকেড় ধরল, আর েসভােবই আমােদর েদেশ িশ1া-ব :বGার ওপর মধ :িবে_র ছিড় 
েঘারােনাও �F হেয় েগল। আর তাই, এখন ও আমরা িশ1াব :বGােক আমােদর 
ধারণা এবং সুিবেধ অনুযায়ীই চালােত চাই, যােত আমােদর েছেলেমেয়েদর সুিবেধ 
হয়। েস কারেণই, ই#ুেল পরী1া-ব :বGা িফিরেয় আনেত আমরা খুবই আ9হী, যােত 
আমমােদর স*ানরা েগাড়া েথেকই +িতেযািগতায় অভ :c হেয় পেড় – তাহেল 
ভিবষ :েত উfিশ1া তছা চাকিরর ে1েU তােদর +িতেযািগতার সgখুীন হেত সুিবধা 
হেব। 



 িক? আমরা ভুেল যািB তােদর কথা, যােদর কােছ িশ1া েকােনা 
+িতেযািগতার িবষয় নয়, বরং িনতা*ই েমৗিলক চািহদার িবষয়, যারা দীঘ� েবশ 
কেয়ক +জZ ধের িশ1ার সুিবেধ েথেক বিiত, যােদর অিধকার আেছ িশ1ার 
আিQনায় পা েফলার। তােদর জেন :ই, পাস-েফেলর িবভীিষকা কা5েয় ই#ুেলর 
িশ1া-ব :বGা চালু করা ইিচত। তােদর এ সুেযাগ না িদেল েয েদেশর সামি9ক 
িশ1ািচUটা পালেট যাওয়ার েকােনা সjাবনাও গেড় উঠেব না, আর তার ফেল েয 
আেঘর েদেশর মানবস^দ উOয়েনর +েচ&াও মােঠ মারা যােব – এই আশkাও 
আমােদর িচ*ার জগেত িবbমুাU েরখাপাত কেরত পারেছ না। 

 আমরা হয়েতা অেনেকই এটাও েভেব েদখিছ না েয সমােজর িপিছেয় থাকা 
অংেশর িশ� বা বালক-বািলকােদর ৈশশবব বা বাল :-ৈকেশার েসভােব গেড় ওঠার 
সময়ই পায় না, কারণ সামান : বেড়া হেলই তােদর কােজ লািগেয় েদওয় হয় – তাই 
পাস-েফল না থাকেল তারা অ*ত ই#ুেল িগেয় তােদর হারােনা ৈশশব িফের েপেত 
পারত, িক? েস সুেযাগও আমরা তােদর েদব না। 

 েকউ বলেতই পােরন, এইসব িপিছেয় পড়া েছেলেমেয়রা িক সব�দাই িপিছেয়ই 
থাকেব? আর েস জেন : িক িচরকালই পাস-েফল থাকেব না? +m5 খুবই সQত। 
যাঁরা েখাঁজ রােখন, তাঁরা জােনন-ইউ-িপ-এ সরকার যখন পাস-েফল তুেল 
িদেয়িছল তখন েসই সেQ আরও এক5 িসnা* েনওয়া হেয়িছল – তা হেলা ই#ুেল 
ই#ুেল প :ারা-5চার িনেয়াগ করা – সব�িশ1া অিভযােনর টাকায় েয সব প :ারা-
5চাররা ওই সব িপিছেয় থাকা েছেলেমেয়েদর জেন : িবেশষ \াস েনেবন, +েয়াজন 
হেল বািড়-বািড় িদেয় তাঁরা েসই সব েছেলেমেয়েদর িনেয় আসেবন। কায�ে1েU 
দেদখা েগল, অিধকাংশ সরকাির বা সরকার-েপািষত ই#ুেলই েসই সব প :ারা-
5চাররা সাধারন িশ1ক-িশি1কােদর মেতাই \াসFেমই \াস েনন, িপিছেয় পড়া 
েছেলেমেয়েদর জেন : বাড়িত \াস েনওয়া, বা ই#ুেলর িনধ�ািরত \ােসর সমেয়র 
বাইের +েয়াজেন বািড় বািড় িগেয় েসই সব েছেলেমেয়েদর িনেয় আসা – এ সব 
কাজ তাঁরাও কেরন না, অিধকাংশ ই#ুেলরও তােত েকােনা আ9হ েনই। ফেল যা 
হবার তাই হেলা – িপিছেয় পড়া েছেলেমেয়রা বাড়িত সুেযাগ েপল না, তােদর 
িশ1ার উOিত হওয়ার েকানা সুেযাগ আমরা িদলমু না, আর তার পর তােদর 
পড়ােশানার উOিত হেB না। -এই কথা বেল পাস-েফল +থা িফিরেয় এেন তােদর 
ই#ুেল আসার পেথ আরও +িতবoকতা ৈতির কের িদলুম। 

 অথ�াৎ, িশি1ত মধ :িবে_র েয প :ারাডাইম –েসই প :ারাডাইম এ এই সব দবু�ল 
েগাPীর েছেলেমেয়রা মািনেয় িনেত পারল না বেল তােদর জেন : ৈতির করা িবেশষ 
সুিবেধ আমরা েকেড় িনেত চাইিছ। অথচ, েভেব েদখলমু না তােদর পড়ােশানা 
করার ব :বGা করেত চাইেল তােদর মেতা কেরই ভাবেত হেব – আমােদর ছেক 
তােদর েফলেল হেব না। 



 অেনকটা এমন কথাই বেলেছন +তীিচ ইনিJ5উেট কম�রত দইু গেবিষকা। গত 
১২ নেভpর ২০১৫ তািরেখর আনbবাজার পিUকায় এক5 িনবেo তারা েদিখেয়েছন 
এক5 িশ�র গােয় েফল –এর তকমা লািগেয় েদওয়াটা  সমােজর পে1 কতখািন 
অন :ায় বা অিবেবচনার কাজ হেত পাের। তাঁরা এও েদিখেয়েছন েয েকমন কের 
িশ1ক-িশি1কােদর অqানতা-+সূত কারেণই ইউ-িপ-এ সরকােরর এই no-

detention নীিত মুখ থবুেড় পড়ল, যােত আেখের 1িত হেলা েদেশর সম9 
মানবস^েদর। 

 আমরা িক আেরকটু েভেব েদখেথ পাির না? িশ�েদর েফল করােলই িক জািত 
িহেসেব আমরা পাস করব? 


