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েযার আশেশদর ‘উপানুষ্ঠাডনে প্রাথডিে ডেক্ষা’র িশিল েেবজনীন প্রাথডিে ডেক্ষায় লক্ষয অজব শন গুরুত্বপূর্ব ভূ ডিো পালন েশরশে

প্রেৃ ডির অশিাঘ ডনয়শি না কেরার কদশে শল কেশলন েযার েজশল হাোন আশেদ, ডিডন কদে-ডেশদশের অেডর্ি
োাংলাশদডের োশে ‘আশেদ ভাই’ ডহশেশেই পডরড ি। িাাঁর অশনে অনুেরর্ীয় েিবোণ্ড ও অোংখ্য েীডিব োথা
আজ েোর িুশখ্ িুশখ্ ডেরশে। ডেন্তু আিরা অশনশেই অোংখ্য প্রডিষ্ঠান েড়ার োডরের এই ক্ষর্জন্মা িানুশের
ডনশজরই প্রডিষ্ঠান হশয় ওঠার অশনে ইডিহাে জাডন না।
োলটা ঠিে িশন কনই, আডের দেশের কেে ডদশে এেজন নেীন েশেেে ডহশেশে িাশঠর অডভজ্ঞিা োংগ্রশহর জনয
েুনািেশের প্রিযন্ত এেটি এলাো োল্লায় ডেশয়ডেলাি। উশেেয ডেল িাঠপিবাশয় কেেরোডর োংেঠন ো
উশদযােগুশলা েীভাশে ডেোে লাভ েরশে, কে েম্পশেব িথয-উপাত্ত কজাোড় েরা। ডেন্তু িশনর িশধয আরও এেটি
প্রিযাো ডেল েজশল হাোন আশেদ নাশির এেজন উন্নয়ন োংেঠশের োক্ষাৎ পাওয়া। শুশনডেলাি ডিডন
িুডিিুশের পর কদশে ডেশর আরাি-আশয়শের েরশপাশরট েিবেিব ার ােডর ও নেরীর েচ্ছল জীেন অেলীলায়
িযাে েশর প্রিযন্ত অঞ্চশলর েুডেধােডঞ্চি িানুশের জীেনিান উন্নয়শন ব্রিী হশয়শেন। োল্লার ডনভৃ ি পডল্লশি িাাঁর
স্বপ্ন, কিধা ও িনশনর ডেোে ঘশটডেল এিন এেটি েীজ েপশনর িাধযশি, িা আজ পুশে-পল্লশে ডেেডেি হশয়
িডহরুশহর আোশর পৃডথেীর েেশ শয় েড় কেেরোডর উন্নয়ন োংেঠশনর িিবাদায় আেীন।
েশয়ে ডদন ডেলাি োল্লার কেই গ্রাশি, ডেন্তু আশেদ ভাইশয়র েশে োক্ষাশির কেৌভােয হয়ডন। ডিডন িখ্ন ঢাোয়,
িশে িাাঁর েহেিীরা আিাশে ‘িারকুডল’র কি োডড়শি ডিডন থােশিন, কেটি কদডখ্শয়ডেশলন। োদািাটা ঘর,
হাডরশেশনর আশলাশি রাশি োজ েরশি হয়।

কেডদন োল্লায় ব্রযাশের ‘উপানুষ্ঠাডনে প্রাথডিে ডেক্ষা’(এনএেডপই) েিবেূড কদশখ্ িৎেৃ ি হশয়ডেলাি। এে
েৃহস্থোডড়র আডিনায় এেজন ডেক্ষে ২৫-৩০টি ডেশুশে ডনশয় উপানুষ্ঠাডনে ডেক্ষাশেন্দ্রটি পডর ালনা েরশেন।
এশদর েয়ে ৮ কথশে ১২ েেশরর িশধয। অোে ডেস্মশয় লক্ষ েরলাি, আডিনায় াটাইশয় েশে িহানশে ডেশুরা
কলখ্াপড়া েরশে, আেপাশের েশয়েটি েড় োশে ডেেু েরু-োেল োাঁধা! আিার েহিাত্রী ব্রযাশের এে েিী
েশলন, কিশহিু এেে ডেশুশে োডড়র েোডদপশুশে িাশঠ রাশি ডনশয় কিশি হয়, কেশহিু িাশদর স্কু শল আনশিও
ডনশেধ েরা হয় না! এিনডে কেন্দ্রগুশলা েু টি হশয় িাওয়ার আশে প্রডিডদন ডেক্ষে িাাঁর োত্রোত্রীশদর োে কথশে
কজশন কনন পশরর ডদন িারা েখ্ন, কোন েিয়টাশি পড়শি আেশি ায়। অোে ডেস্মশয় উপলডি েরলাি,
েীভাশে ব্রযাে আথবোিাডজে োস্তেিার েশে োংেডি করশখ্ স্থানীয় জনশোষ্ঠীর িশধয ডেক্ষার াডহদা তিডর েশর
শলশে!
আজ আর োরও োডড়র আডিনায় ডেক্ষাশেন্দ্র ালাশনার প্রশয়াজন হয় না, ডেক্ষাথীশদর েোডদপশু ডনশয় স্কু শল
আেশি হয় না, স্কু শলর েিশয়র কহরশের েরারও কিিন প্রশয়াজন হয় না। োাংলাশদশের জনিানুশের িশধয েেবস্তশর
ডেক্ষার কি াডহদা আজ তিডর হশয়শে, েেবজনীন প্রাথডিে ডেক্ষার লক্ষয অজবশন এ কদে কিভাশে এডেশয়শে, িার
কপেশন েযার আশেশদর ‘উপানুষ্ঠাডনে প্রাথডিে ডেক্ষা’-এর িশিল কি েুদর
ূ প্রোরী প্রভাে ডেস্তার েশরশে, িা
স্বীোর েরশিই হশে।
এগুশলা কদশখ্ িখ্ন কথশেই িশনর িশধয েখ্ ডেল, আো ডেল, ডনশ্চয় ডেেডেরই েজশল হাোন আশেশদর কদখ্া
ডিলশে। কদখ্া হশলা নব্বইশয়র ের্-আশোলশনর েিয় তস্বরা ারী োেশের ডেরুশে উত্তাল োংগ্রাশি িখ্ন কিালপাড়
রাজধানীেহ োরা কদে। নারী-পুরুে, িুো-েৃে ডনডেবশেশে িানুে িখ্ন আশোলশন। এেপিবাশয় কদখ্লাি
তস্বরা ারী েরোশরর পিন, ডিন কজাশটর রূপশরখ্ায় স্বাক্ষরদানোরী রাজননডিে কনিৃ শত্বর েশে কিাে ডদশলন
আশেদ ভাই, োিাডজে কনিৃ শত্বর পুশরাধা ডহশেশে। কেই েুোশদ হঠাৎ কদখ্া হশয় কেল িাাঁর েশে। িাাঁর অোধারর্
প্রজ্ঞা, কদে ও িানুশের জনয প্রোঢ় িিত্বশোধ, নিু ন প্রজন্মশে ডনশয় োজ েরার অেীি আগ্রহ আিাশে িুগ্ধ
েরল।
দীঘব আড়াই দেশের কেডে েিয় উন্নয়নজেশি োজ েরশি ডেশয় কদশখ্ডে েী অেম্ভে ঠান্ডা িাথায় েি প্রডিকূল
পডরশেে উত্তরর্ েশর েি েঠিন োজ ডিডন েম্পাদন েশরশেন। েখ্শনা েহেিীশদর ডদেডনশদব েনা ডদশয়শেন,
েখ্শনা ডনশজর হাশি হাল ধশরশেন, েখ্শনাো েুডনডদব ষ্ট পডরেল্পনা েশর েোইশে ডনশয় োিশন এডেশয়শেন।
আডি েখ্শনা আশেদ ভাইশে কথশি কিশি কদডখ্ডন। েৃডষ্টেিব া িাাঁশে কি প্রার্েডি ডদশয়ডেশলন, কি কিধা ডিডন ব া
েশরশেন, কি িনুেযত্বশোধ ডনশয় এ কদশের োধারর্ িানুশের জনয োরা জীেন োজ েশরশেন, কে জনয ডিডন
ড রডদন আিাশদর োশে ডেশেে েশর উন্নয়নেিীশদর োশে এেজন ‘করাল িশিল’ ডহশেশে প্রািঃস্মরর্ীয় হশয়
থােশেন। আজশের োাংলাশদে শুধু কদশেই নয়, োইশরর দুডনয়ার োশেও এনডজও খ্াশির উেবর, েডিেীল কক্ষত্র
ডহশেশে পডরড ি। এ কদশে নারীর ক্ষিিায়ন ডেশেে েশর িৃ র্িূল পিবাশয় নারী উন্নয়শনর কি ধারা ডেশ্বেযাপী
প্রোংো অজবন েশরশে, িার কপেশন ব্রযাশের প্রার্পুরুে েযার েজশল হাোন আশেশদর অেদান অনস্বীোিব।
কেেরোডর কস্বচ্ছাশেেী োংেঠনগুশলার অশনে েেল নারী আজ কনিৃ শত্বর আেশন প্রডিডষ্ঠি। িাাঁশদর অডধোাংে
আশেদ ভাইশয়র হাশি েড়া—এটা েলশল অিু যডি হশে না। ডিডন ডনশজ শুধু োিশন এডেশয় িানডন। আরও অশনে
িানুেশে এ কদশের ের্িানুশের েলযাশর্ োজ েরার জনয অনুপ্রাডর্ি েশরশেন।
িশন পড়শে, োাংলাশদশের ডেক্ষাশক্ষশত্র েিবরি েহস্রাডধে কেেরোডর োংেঠশনর প্রাডিষ্ঠাডনে ঐেযশজাট
ের্োক্ষরিা অডভিাশনর প্রডিষ্ঠািা ক য়ারপারেশনর দাডয়ত্ব অশনে ডদন পালন েশরশেন আশেদ ভাই। ডেন্তু

এেোর োডেবে োধারর্ েভায় কোঁশে েেশলন ডিডন। েলশলন, ‘আডি আর ক য়ারপারেন থােশি াই না,
প্রডিোর এেই েযডি এ ধরশনর ঐেযশজাশটর প্রধান ডনেবাড ি হওয়া কিাশটই োঞ্ছনীয় নয়, এটি অের্িাডিে।
এোর নিু ন কনিৃ ত্ব আেুে।’ ডেন্তু োধারর্ েভায় উপডস্থি অশনে নারী েদেয এেশজাট হশয় আশেদ ভাইশে
ডঘশর দাাঁডড়শয় থােশলন, িাাঁরা িাাঁর িুখ্ কথশে ‘না’ শুনশি রাডজ নন। কেডদন ডেব্রি হশয়ডেশলন েযার আশেদ,
ডেন্তু েিশেি নারী প্রডিডনডধশদর দাডের প্রডি েম্মান জাডনশয় শুধু আরও এেটি কিয়াশদ ক য়ারপারেন থােশি
রাডজ হশয়ডেশলন। োংেঠনটির প্রধান ডনেবাহী ডহশেশে ডনডশ্চি হশয়ডেলাি আডি। োরর্টা েলার অশপক্ষা রাশখ্ না,
েযার েজশল হাোন আশেদ কিখ্াশন কনিৃ ত্ব কদশেন, কেখ্াশন অেেযই েডিেীলিা অেযাহি থােশে।
েি নশভম্বশরর শুরুর ডদশে আশেদ ভাইশে কদখ্শি িাাঁর োোয় ডেশয়ডেলাি। ডিডন িখ্ন দুরাশরােয েযাডধশি
েিযাোয়ী। এিন অেস্থায় িাাঁশে কদশখ্ অভযস্ত নই, িাই োন্না পাডচ্ছল। ডিডন োশে িােশলন, েলশলন, ‘ডেক্ষায়
োজ েশর িাচ্ছ, অশনে যাশলে থােশে, ডেন্তু হাল কেশড়া না েখ্শনা।’ িৃিুযপথিাত্রী এেজন িানুে ডনশজর
োরীডরে অেস্থা, দুঃখ্–েষ্ট কোশনা ডেেু ডনশয় েথা না েশল ডেক্ষায় োজ াডলশয় িাওয়ার উৎোহ কজাোশচ্ছন, এ
শুধু আশেদ ভাইশয়র পশক্ষই েম্ভে!
স্বাধীনিার পর কথশে েি োশড় ার দেশে আশেদ ভাই েি োংেঠন েশড় িু শলশেন, েি কনিৃ ত্ব তিডর েশরশেন,
েি লাখ্ লাখ্ িানুশের জীেন-জীডেোর েন্ধান ডদশয়শেন, েি অেডর্ি িানেেন্তানশে ডেক্ষার আশলা ডদশয়শেন,
েুস্বাশস্থযর েন্ধান ডদশয়শেন, িার অশনে ডহোে হয়শিা ডিলশে ব্রযাশের অোংখ্য নডথপশত্র, কদে-ডেশদশের েহু
শুভানুধযায়ীর োশে। ডেন্তু েযার েজশল হাোন আশেশদর অোংখ্য েীডিব োথা, অশনে অনুেরর্ীয় োজ, অশনে
ডেেু হয়শিা দৃডষ্টর আড়াশলই কথশে িাশে ড রডদন। প্র ারডেিুখ্, ডনভৃ ি ারী, উন্নি স্বশদশের স্বপ্নদ্রষ্টা এই েিবেীর
শল কেশেন না কেরার কদশে। আিার িশিা অশনে উন্নয়নেিী, িাাঁশদর োশে ডিডন শুধু ডপিৃ িু লযই নন; স্মরর্ীয়,
েরর্ীয় এেজন আশলাডেি িানুে, আিরা িাাঁর আশলাশি পথ লার ও োিশন এডেশয় িাওয়ার স্বপ্ন কদশখ্ িাে।
আশেদ ভাই, আপডন কিখ্াশনই আশেন, ভাশলা থাকুন। েৃডষ্টেিব া আপনাশে ডনশ্চয়ই ভাশলা রাখ্শেন। আজ
আপনার ড রডেদাশয়র ক্ষশর্ এই আিাশদর প্রাথবনা।
রাদেো কে ক ৌধূরী: ের্োক্ষরিা অডভিাশনর ডনেবাহী পডর ালে

