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মাদ্রাসা শিক্ষা ও রাজনীশি : প্রাক স্বাধীন বাাংলা ও স্বাধীননাত্তর পশিম বাাংলা
আবু এমদাদ মমাোঃ আব্দুর রাশকব
সহকারী অধযাপক রাষ্ট্রশবজ্ঞান শবভাগ, মেজুরী কনলজ, পূবব মমশদনীপুর, পশিমবঙ্গ, ভারি
Abstract
The history of Madrasa Education in Bengal reveals the close relationship between the
discourse of power and the ideological structures of education. Madrasas had evolved in
the Arab world as a system of religious education, focusing on the Quran, Sunnah and
Fiqh. After the invasion of Bengal by Baktiar Khilji, Madrasas became closely associated
with the proliferation of state power. This close correspondence was destabilized by
colonial rule in Bengal. The colonizers initially helped in the foundation of the Alia
Madrasa (Calcutta Madarasa). This was soon transformed into a policy of hegemony in
which Western Education was introduced in the Madrasa curriculum. With the formation of
Muslim League in 1906, a salient vision for Islamic education was chalked out under the
auspices of Muslim Educational Society. Modernization continued in post-independence
West Bengal, with the development of West Bengal Board of Madrasa Education. This was
counterpointed by Khareji Madrasas in Bengal of the Deobandi and Nadwatul Ulama
schools. However, the call for reformation of the curriculum— be it from traditionalists or
from modernists – inevitably involve a political understanding of the discourse of
education. Thus, such reformulations are to be understood under a broader political matrix
of inequality, hegemony and control.
Keywords: Madrasa, Colonialism, Pedagogy, Power politics, Modernization.

গশিিীল ও জশিল প্রশিয়া শহনসনব শিক্ষা সমাজ শববিবন ও সমাজ পশরবিবননর সানে ওিনপ্রািভানব সম্পৃক্ত।
বহুকাল ধনর পশরবার প্রকৃশি ও ধনমবর মাধযনম পনরাক্ষ শিক্ষার প্রচলন লক্ষয করা মগনলও কাগজ ও মুদ্রণ যনের
আশবষ্কানরর পর মেনকই প্রাশিষ্ঠাশনক শিক্ষার সূচনা হয়। প্রাশিষ্ঠাশনক শদক মেনক মাদ্রাসার গুরুত্ব সুপ্রাচীন কাল মেনক
লক্ষয করা মগনে। মদ্রাসা কোশি এনসনে 'দারস' িব্দ মেনক। 'দারস' িব্দশির বুযিপশত্তগি অেব হল 'শিক্ষা' বা
'প্রশিক্ষণ'। 'মাদ্রাসা' িব্দশি একবচন। বহূবচনন ‘মাদাশরস।১ অেবাৎ অধযায়ণ ও অধযাপণার স্থাননক ‘মাদ্রাসা’ বলা হয়।
মূলি আরব দুশনয়ায় শিক্ষা অজবননর সানে সানে স্রষ্টার ইচ্ছা ও আদনিবর অশভবযশক্ত এবাং হজরি মুহাম্মদ (সাোঃ) এর
সুন্নাহনক (practice of Muhammad (SW) ঐকাশিকভানব পালন করার মক্ষনে মাদ্রাসা অণুনপ্ররনকর ভূশমকা
পালন কনরনে। যার সিযিা বিবমাননও সমুজ্জ্বল। এই অনেব পশবে কুরআন ও হাশদনসর হাি ধনরই মাদ্রাসার পে
চলা শুরু। ইসলাশমক নানশবধ অনুিীলননর অন-আনুষ্ঠাশনক, উপ-আনুষ্ঠাশনক ও আনুষ্ঠাশনক শিক্ষার ধারানক অশিিম
করার মনধয শদনয়ই পুণবিা আনস মাদ্রাসা শিক্ষার।২
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আরব ভূশমনি মাদ্রাসা শিক্ষার সূচনা হনলও বযবসা বাশণনজযর সুবানদ শবনের শবশভন্ন মদনির নযায় ভারিবর্ব িো
বাাংলার প্রিযি গ্রামগনেও আরবনদর যািায়ানির মাধযনম মাদ্রাসা শিক্ষার সূচনা হয়। মুলি ৭১২ েৃষ্টানব্দ মুহাম্মদ
বীন কাশসনমর শসন্ধু ও মুলিান শবজনয়র মাধযনম ভারিবনর্ব মুসশলম িাসননর সূচনা এবাং পরবিবীকানল বাাংলা পযবি
এর শবস্তৃশি লাভ কনর। বাাংলায় মুসশলম িাসনকানল (১২০৪-১৭৫৭) অশধকাাংি মুসশলম িাসক ও আলীম
(Scholars) ও সূফী সাধক ধমবপ্রচানরর পািাপাশি ধমবীয় শিক্ষা প্রদাননক কত্তববয মনন কনরন। মসই পশরনপ্রশক্ষনি
মসশজদ, মসশজদ-মকশিক মাদ্রাসা, মক্তব ও োনকাহ প্রশিষ্ঠা কনরন। মুসশলম িাসকগন এবাং শবত্তবান ধমবপরায়ন
বযশক্তরা এইসব প্রশিষ্ঠান পশরচালনার বযয় ভার গ্রহন কনরন।৪ শকন্তু বৃশিিরা বাাংলার নবাব মক ক্ষমিাচুযি করার ২৩
বের পর অেবাৎ ১৭৮০ সানলর ৩রা অনটাবর আশলয়া মাদ্রাসা প্রশিশষ্ঠি হওয়ার পর মেনক শুরু হয় মাদ্রাসা শিক্ষার
নিুন ধারা। মাদ্রাসা শিক্ষানক শিনর তিরী হয় শমশ্র প্রশিশিয়া ও পারস্পশরক (মুসশলম বনাম বৃশিি) মদার্ানরানপর
রাজনীশি এবাং মুসশলমনদর আত্ম-প্রিযনয়র রাজনীশি। অপর শদনক বৃশিিরা ভারি মেনে চনল যাবার পর পশিম
বনঙ্গর মাদ্রাসা শিক্ষানক সামনন মরনে ময রাজননশিক শবিনকবর সৃশষ্ট হয় … এই সমস্ত নানাশবধ শবর্য় গুশল শননয়,
ইশিহানসর আনলানক আমানদর আনলাচনার সুেপাি করশে।
কুিুবুশিননর এক মসনাপশি বখশিয়ার শেশলজী প্রেম, বাাংলায় মসশজনদ মাদ্রাসা স্থাপন কনরন। মূলিোঃ মসই সময়
ধমবািশরি মুসলমান শিশুনদর শিক্ষার জনযই বাাংলায় মক্তব ও মাদ্রাসা শিক্ষা চালু হয়। অবিয শহন্দুরা মাদ্রাসায়
পোনিানা করি এমন নশজরও পাওয়া যায়।৫ মবশির ভাগ মাদ্রাসা শেল অনবিশনক আরশব এবাং ফাশসব ভার্ার
মাধযনম দরনস-শনজাশময়ার পাঠ্যসূচী অনুযায়ী নযায়িাস্ত্র, মজাশিশববদযা, যুশক্তশবদযা আইন িাস্ত্র সহ ইসলানমর মূলনীশি
প্রভৃশি পোননা হি।৬ দ্বাদি িিনক মুসশলম িাসকগন মনিৃনত্ব মাদ্রাসা গুশল উচ্চ শিক্ষা মকি শহনসনব গনে
উঠ্নলও, বৃশিি মনেনলর আধুশনক শিক্ষা বযবস্থা গনে ওঠ্ার কারনণ গুরু গৃহ, পাঠ্িালা, িক্ষিীলার নযায় মাদ্রাসা
শিক্ষার মনেল বাশিল হনয় যায়।৭ মকননা বৃশিিরা িাসন ক্ষমিায় অশধশষ্ঠি হওয়ার পর মাদ্রাসা শিক্ষা বযবস্থার
আমূল পশরবিবন করনি মচনয়শেনলন শননজনদর স্বানেবর কারনণই।৮ এই শিক্ষানীশি পশরবিবননর শপেনন আনে এক
দীিব ইশিহাস আর এই ইশিহানসর সাক্ষয শহনসনব অযাোনমর শরনপািব শি ভীর্নই গুরুত্বপূণব।
অযাোনমর শরনপািব অনুযায়ী বাাংলায় শহন্দুনদর মিাল এবাং মুসশলমনদর মাদ্রাসা শেল উচ্চশিক্ষার মূল মকি
শবন্দু।৯ শকন্তু বৃশিি িাসনাধীন বাাংলায়, প্রেম পযবানয় িারা (বৃশিিরা) বযবসা-বাশননজযর শদনক দৃশষ্টপাি করনলও
অশচনরই বাাংলার শিক্ষা বযবস্থার শদনক নজর মদয়। িার উনেেনযাগয কারণ শেল –সদয মুসশলম িাসকনদর হাি
মেনক ক্ষমিা দেনলর পর মুসলমাননদর মননারেন করা এবাং ফাশসব ভার্া জানা মানুনর্র অভানব রাজকাযব
পশরচালনার অসুশবধা দূর করা। এই লনক্ষয িৎকালীন ইাংনরজ গভণবর লেব ওয়ানরন মহশটাংস মওলানা মশজদ উশিন
এর মনিৃনত্ব শিয়ালদনহর মরল মটিননর কানে একশি ভাো বাশেনি ১৭৮০ সানলর ৩রা অনটাবর আশলয়া মাদ্রাসা
প্রশিষ্ঠা কনরন।১০ মওলানা মশজদ উশিননর মনিৃনত্ব েুব অল্প সমনয়র মনধয ময লক্ষয (প্রিাসশনক ও শবচারকাযব
পশরচালনার লনক্ষয বযপক ফাশসব জানা মলাকবল তিরী করা) ময লনক্ষয আশলয়া মাদ্রাসা প্রশিষ্ঠা করাহয়, মসই লক্ষয
পুরনণ সমেব হওয়ার দরুন ওয়ানরন মহশটাংস ১৭৮২ সানল আশলয়া মাদ্রাসা-মক সরকারী মাদ্রাসায় রুপািশরি
কনরন।১১ মহশটাংনসর এই শিক্ষানীশি শমশ্র প্রশিশিয়ার (একশদনক মনন করা হয় মহশটাংস বৃশিি স্বানেবই আশলয়া
মাদ্রাসা প্রশিষ্ঠা কনরন, অপরশদনক মনন করা হয় আশলয়া মাদ্রাসা প্রশিষ্ঠার ফনল মুসশলম-ইাংনরজ সেযিা তিরী হয়)
সৃশষ্ট কনর।
বাাংলা মেনক ওয়ানরন মহশটাংস শবদায় মনবার (প্রেমবার) পর বৃশিি সরকার ১৯৯১ সানল মাদ্রাসা শিক্ষা
সাংস্কানর সনচষ্ট হনল ওয়াকফ (জনস্বােব বা সমাজকলযানণ বযবহৃি) সম্পশত্তর মদাহায় শদনয়। মুসশলমরা বৃশিি
সরকারনক বাধা প্রদান কনরন। মাদ্রাসা শিক্ষা সাংস্কানর বাধা প্রাপ্ত হনয় বৃশিি সরকার মাদ্রাসা শবর্য় সম্পকবীি
যাবিীয় শবর্য় পযবানলাচনা কনর মাওলানা মশজদ উশিননর শবরুনে অস্বচ্ছিার অশভনযাগ িুনল গভণবর মজনানরনলর
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কানে সুপাশরি কনর। শজপমযান কশমশির সুপাশরনির শভশত্তনি আশলয়া মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষনকর পদ মেনক মশজদ
উশিননক সশরনয় মদওয়া হয়। মহশটাংস মুসশলম-ইাংনরজ সেযিা তিরীর ময মচষ্টা কনরশেনলন মসই িিনানক মকি
কনর, িা অননকিাই শফনক হনি োনক। ১৮১৩ সানল মদওয়ানী চুশক্তর মময়াদ মির্ হওয়ার পর পাক-ভারি
বাাংলার-গভণবর মজনানরল পনদ ওয়ানরন মহশটাংস পুনরায় শনযুক্ত হনল বাাংলায় মাদ্রাসা শিক্ষার নিুন ধারার জন্ম
হয়।১২
১৮১৩ সানল পাস হওয়া শিক্ষা নীশি বাাংলার মাদ্রাসা শিক্ষার মক্ষনে একশি িাশনবাং পনয়ন্ট। নিুন এই শিক্ষা
নীশিনি সরাসশর ভানব একজন ইাংনরজ (Ayron) মসনিিারী শহনসনব শনযুক্ত হন। উনিিয শেল নব উিযনম
মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার িিাননা। শকন্তু বৃশিিনদর এই প্রয়াস মুসশলমনদর একশি অাংি কূিনকৌিল শহনসনবই
মদনেশেল। কারণ ১৮১৩ সানলর শিক্ষা নীশিনি ভারিীয়নদর শিক্ষা োনি এক লক্ষ িাকা েরচ করার কো বলা
হনলও ১৮২৩ সাল পযবি মকান িাকা েরচ হয়শন। বরাং পাশদ্ররা ইচ্ছানুযায়ী নানা স্থানন স্কুল প্রশিষ্ঠা করনল মসোনন
এই িাকা েরচ করা হয়।১৩ এই সময় শহন্দু প্রগশিিীল বাঙাশলরা ইাংনরজনদর কাোকাশে আনস্ত শুরু কনর। শবনির্
কনর রাম মমাহননর মি শবশিষ্ট বযশক্তত্বরা কলকািায় কনলজ প্রশিষ্ঠার লনক্ষয উদবুে হয়। এই প্রগশিিীল বাঙাশলরা
যেন কনলজ তিরীনি উদবুে হনচ্ছ শঠ্ক িেনই শকেু উনেেনযাগয মুসশলম পশরবার, িাাঁরা িানদর মেনল মমনয়নক
ইাংনরশজ মাধযম স্কুনল ভশত্তব করনে। িেন বৃশিি সরকার ১৮২৬ সানল আশলয়া মাদ্রাসায় একশি ইাংনরজী ক্লাস চালু
কনরন।১৪
আশলয়া শবেশবদযালনয় ইাংনরশজ ক্লাস চালু হওয়ার অল্প সমনয়র মনধযই মসশি বন্ধ হনয় যায়। প্রায় ২৫ বের ধনর
এই কনলজশি (আশলয়া মাদ্রাসা মহানমোন কনলজ) দৃশষ্টর অনগাচনর চনল যায় এবাং স্থানীয় সরকার এর অশস্তত্ব
সম্পনকব অসশহষ্ণু হনয় পনেন। পক্ষািনর ১৮৫১-১৮৫৩ সময় কানল কনলজশির পুনরায় সাংস্কার কনর দুশি শবভানগ
শবভাশজি করা হয়। একশি শবভাগ অযাাংনলা পাশসবয়ান িাো, অপরশি আরশব শবভাগ। দু-এক বেনরর জনয এই সাংস্কার
শকেুিা সুনযাগ পাওয়া মপনলও পুনরায় আবার কনলজশি আনগর অবস্থায় শফনর যায়। এর শপেনন অনযিম কারণ
শেল, এই কনলজশির িদারনকর অবস্থা আিানুরূপ শেলনা। অশি অল্প সমনয়র মময়ানদ একজন ইাংনরজ শপ্রশিপযাল
োকনলও িার হানি বৃশিি সরকানরর অশধক দ্বাশয়ত্ব োকার ফনল মাদ্রাসার কাজকমব েুব ভানলা ভানব িদারক
করনি পানরন শন।১৫
শুধুমাে িদারশকর কারনণই আশলয়া মাদ্রাসা সম্পূনব ভানব শপশেনয় পনেশেল এমনিা বলা সশমচীন হনবনা। কারন
ঐশিহাসীকনদর মনি আশলয়া মাদ্রাসার শিক্ষা সাংস্কার পুনরািাই শেল রাজননশিক উনিিয প্রনণাশদি। কারণ শিক্ষা
যশদ ক্ষমিা হয় মসই শিক্ষার অশলনন্দ মেনক লোই করা কষ্টকর হনব বনল মনন কনরশেনলন বৃশিিরা। ফনল পািািয
শিক্ষার প্রসানর ভীর্ন ভানব প্রয়াসী লেব মযাকানল যা মচনয়শেনলন (প্রািািয শিক্ষার প্রসার) হয়নিা বা িা সম্পূনব
করনি পানরনশন। িার উনেেনযাগয প্রমান ১৮৫৭ সানল ময শসপাহী শবনদ্রাহ হয় মসই শসপাহী শবনদ্রাহ আশলয়া
মাদ্রাসার োেনদর একিা অাংি এই শবনদ্রানহ অাংি গ্রহণ কনর।ফলস্বরুপ মলোঃ গভণবর শসশসল-মবনেন ও িার
মসনিিাশর শমোঃ মগ্র, উইশলয়াম মবশন্টনের বক্তবয মক সামনন মরনে (মাদ্রাসা শিক্ষা সরকানরর মকাননা কানজ
আসনেনা িাই মাদ্রাসা শিক্ষার মপেনন অেব বযয় করা অনুশচৎ এবাং অশচনরই মাদ্রাসা বন্ধ কনর মদওয়া উাঁশচৎ)
আশলয়া মাদ্রাসানক বনন্ধর জনয ঐকাশিক প্রনচষ্টা চালান। শকন্তু িদাশনিন কানলর আশলয়া মাদ্রাসার শপ্রশিপযাল শম:
শলজ (Sir W. Nassee Lees) িাাঁর শলশেি শিব্র প্রশিবানদর ফনল মাদ্রাসা বন্ধ হওয়ার হাি মেনক রক্ষা পায়।১৬
১৮৬০ সানল শম: শলজ (Sir W. Nassee Lees) এর মনিৃনত্ব আশলয়া মাদ্রাসার বযপক সাংস্কার হওয়া সনত্বও
িার শকেু সময় পনরই, আশলয়া মাদ্রাসার পঠ্ন-পাঠ্ন সম্পনকব অনননকই প্রশ্ন মিানলন। শবনির্ কনর পঠ্ন –পাঠ্ননর
মান শননয়।১৭ ফনল ১৮৮৯ খ্রী: ভারি সরকানরর মল:গভনবর এই মাদ্রাসায় পশরচাশলি পঠ্ন-পাঠ্ননর বযাপানর িদি
করার জনয মপ্রশসনেশি শবভানগর কশমিনার C.H. Campbell, মপ্রশসনেশি কনলনজর শপ্রশিপযাল J.Sutcliffe
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আবু এমদাদ মমাোঃ আব্দুর রাশকব

এবাং মেপুশি মযাশজনেি আব্দুল লশিফ মক শননয় একশি কশমশি গঠ্ন কনরন। এই কশমশির শরনপািব অনুযায়ী
মাদ্রাসার বহু সাংস্কার সাধন হয়। ১৭৭১ খ্রী: মহশটাংস Norman মক মপ্রশসনেন্ট এবাং নবাব আবদুল লশিফ মক
মসনিিাশর কনর কশমশি গঠ্ন করা হয়। এই কশমশির ১৮৭৩ সানল আবার শরনপািব প্রদান কনরন ভারি সরকানরর
শনকি। মসই শরনপািব অনুযায়ী পুনরায় মাদ্রাসা শিক্ষা বযবস্থার শকেু রদবদল করা হয়। ১৮৮২ খ্রী: W.W. Hunter
মক মপ্রশসনেন্ট কনর, নবাব আব্দুল লশিফ এবাং আমীর আলীনক সদসয কনর ভারনির শিক্ষা পেশি শরশভউ করার
জনয গশঠ্ি হয় এেুনকিন কশমিন। এই কশমিননর শরনপািব অনুযায়ী ১৮৮৪ সানল মাদ্রাসার শকেুিা উন্নশি সাশধি
হয়।১৮
মাদ্রাসার উন্নশি সাধননর সানে সানে উনশবাংি িিনকর প্রেম শদনক মুসশলমরা ইাংনরশজ শিক্ষায় শপশেনয়
োকনলও ১৮৮২ সানল হান্টার কশমিননর বনদৌলনি মুসশলমনদর ইাংনরশজ শিক্ষার প্রশি বযপক প্রীশি লক্ষয করা
যায়। িনব মুসশলমনদর এই পুনজবাগরনণর শপেনন শুধুমাে হান্টার কশমিনই সম্পূনব কৃশিনত্বর অশধকারী এিা বলা
যায় না। মকননা হান্টার কশমিননর পূনববই ইাংনরজী শিক্ষার মক্ষনে মুসশলমনদর শপশেনয় পোনক শননয় অননক
বুশেজীশবনদর মলেশন এবাং প্রগশিিীল শকেু মুসশলম বযশক্তনত্বর দ্বারা প্রশিশষ্ঠি শবশভন্ন সাংগঠ্ন অগ্রনী ভূশমকা পালন
কনরশেল। এগুশল হল –আব্দুল লশিনফর মনিৃনত্ব গনে ওঠ্া ‘কশলকািা’ শলিারাশর মসাসাইশি (১৮৬৩), তসয়দ আশমর
আলীর মনিৃনত্ব ‘মসাসযাল নযািনাল মমাহানমোন এযানসাশসনয়িন’(১৮৭৭) (পরবশিব কানল এই সাংগঠ্ন শি মুসশলম
লীগ এ পশরণি হয় ) এবাং ঢাকার সুহৃদ সশম্মলনী’।১৯
১৮৮২ সানলর শিক্ষাকশমিননর সুফনল ১৮৯১ পযবি বযপক পশরমানণ মাদ্রাসার বৃশে হনলও শবাংি িিনকর
শুরুনিই বঙ্গভঙ্গ এবাং বঙ্গনক ভানগর হাি মেনক রক্ষা করানক শিনর এক চুোি রাজননশিক পশরশস্থশির সৃশট হয়।
এর ফনল শহন্দু-মুসলমাননদর মনি পরস্পর শবনরাধী প্রশিশিয়ার সৃশষ্ট হয়।। উভয় জািীর রাজনীশি দুশি সুস্পষ্ট
পৃেক ধারায় প্রবাশহি হয় বনল মকান মকান ঐশিহাশসক প্রশিষ্ঠাশনক মনন কনরন।২০ শবির্জ্ঞনদর মি অনুযায়ী
প্রিাসনীক বা কলকািা মকশিক কাংনগ্রশস শহন্দু মনিৃবৃনন্দর বৃশিি শবনরাধী রাজনীশিনক েবব করার মাননস, বৃশিি
গভনমবন্ট কিৃবক ১৯০৪ সানলর ১৬ই অনটাবর পশিম বঙ্গ মেনক, পূবব বঙ্গ ও আসাম প্রনদি গনে ওঠ্া মুসশলমনদর
কানে স্বাভাশবক বনল মনন হনয়শেল। যশদও মুসশলমনদর একিা অাংি বঙ্গভনঙ্গর শবনরাধীিা কনরশেল। শহন্দু মনিৃবৃন্দ
ও বঙ্গভনঙ্গর শবনরাধীিা কনরশেনলন। অবিয িদাশনিন কানলর রাজনীশিনি অাংি গ্রহণ এর মক্ষনে মুসশলম
মনিৃবৃনন্দর অভাব পশরলশক্ষি হয়। এর অনযিম কারণ শহনসনব ঐশিহাশসকগণ ময বযােযা প্রদান কনরন িা হল
ওয়াহাবী আনন্দালনন এবাং শসপাহী যুনে প্রিযাশিি ফল অশজবি না হওয়া এবাং বৃশিিনদর মজার জুলুনম মুসশলমনদর
পযববশিি হওয়া।২১ শকন্তু ১৯০৬ সানল সববভারিীয় মুসশলম লীগ প্রশিশষ্ঠি হওয়ার ফনল িা বযপক পশরমানন প্রিযক্ষ
রাজনীশিনি মুসশলমনদর অাংি গ্রহন এবাং অনযানয দাবী দাওয়ার সানে সানে মুসশলমনদর শিক্ষা সশমশি গুশল মাদ্রাসা
শিক্ষানক আধুশনকীকরনণর প্রনচষ্টা চালায়।২২
১৯০৬ সানল পূবববঙ্গ ও আসাম প্রানদশিক মুসলমান শিক্ষা সশমশির (বঙ্গভনঙ্গর সময়কানলর পূনবব বঙ্গীয়
প্রানদশিক মুসলমান শিক্ষাসশমশির মনধয শেল) অনুশষ্ঠি প্রেম অশধনবিনণ নবাব সশলমুোহ, নবাব আলী মচৌধুরী,
এ.মক. ফজলুল হক, নবাব মুহশসনুল মুলক, আব্দুল কশরম, নবাব িামুসল হুদা, আবু নাসর ওহীদ প্রমুে মাদ্রাসা
শিক্ষার প্রচশলি পেশির পশরবিবন কনর মুসশলম সমাজ মক ইাংনরশজ শিক্ষার শদনক উদ্ভুে করনি উনদযাগী হন। িার
অনযিম কারণ শেল মুসশলমরা যানি কমব শনযুশক্তর মক্ষনে শপশেনয় না পনে এবাং রাজননশিক সনচিন বযশক্তনত্ব
পশরণি হনি পানর।২৩ ফনল আবু নাসর ওহীদ সবব প্রেম মাদ্রাসা শিক্ষানক সাধারন শিক্ষার নযায় ধমব শনরনপক্ষ
শিক্ষা বযবস্থা প্রচলননর জনয পরামিব মদয়। এই প্রস্তাবগুশল ১৯১৫ সানল মমনন শননয় শনউ শস্কম মাদ্রাসা শিক্ষার
প্রচলন হয়।২৪ এনক্ষনে আবু নাসর ওহীদ এর প্রস্তাবশি মানার মপেনন একশি কারণ শেল। কারণশি হল১৯১১ সানলর
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বঙ্গভঙ্গ রনদর পর ঢাকা শবেশবদযালয় প্রশিশষ্ঠি হনল, মসই শবেশবদযালনয় োে সাংেযা বৃশের লনক্ষয ১৯১৫ সানলর
১লা এশপ্রনলর মনধয সারা মদনি এই শনউ শস্কম মাদ্রাসা চালু করা হয়।২৫
শনউ শস্কম মাদ্রাসা বা হাই মাদ্রাসা োোও বাাংলায় আর এক ধরনণর মাদ্রাসা লক্ষয করা যায় মসশি হল শসশনয়র
মাদ্রাসা। ময সমস্ত মাদ্রাসাগুশল পুরাননা ঐশিহযগি শিক্ষাধারানক (দরনস শনজাশময়ার শিক্ষা ধারা) বজায় মরনেশেল
মসগুশলই মূলিোঃ শসশনয়র মাদ্রাসা। শনউ শস্কম মাদ্রাসা বা হাই মাদ্রাসার পরীক্ষা শবশভন্ন মবানেবর মাধযনম হি, মযমন
‘The Board of Islamic Intermidiate’ এবাং University of Daca’ অপরশদনক, ১৯২৭ সানল প্রশিশষ্ঠি
‘The Board of Central Madrasah’ শসশনয়র মাদ্রাসার পরীক্ষা পশরচালনা করি। মূলিোঃ শিন ধরনণর
পরীক্ষার প্রচলন শেল শসশনয়র মাদ্রাসা গুশলনি। ১] আশলম ২] ফাশজল ৩] িাইনিল যোিনম ৬ বৎসর, ৮ বৎসর
এবাং ১০ বৎসর পোশুনার পর এই পরীক্ষা গুশল মনওয়া হি।২৬ এই পেশি ১৯৪৭ সাল পযবি একই রকম শেল।
১৯৪৭ সানল ভারি স্বাধীন হওয়ার পর আশলয়া মাদ্রাসার স্থানাির িনি। এশি বিবমান বাাংলানদনির ঢাকায়।
ফনল পশিমবনঙ্গর মাদ্রাসা গুশলর অনুনমাদন শননয় একশি জশিল পশরশস্থশির তিরী হয়। এই লনক্ষয ১৯৪৮ সানলর
মফব্রুয়ারী মানস হুগশল মাদ্রাসার অধযনক্ষর মনিৃনত্ব ‘West Bengal Board of Madrasah Education’ গঠ্ন
করা হয়। পরবশিব কানল ১৯৪৯ সানলর ৪ ই এশপ্রল) স্বাধীন ভারনির প্রেম শিক্ষামেী মাওলানা আবুল কালাম
আজাদ এবাং পশিমবনঙ্গর মুেযমেী ে: শবধান চি রানয়র মনিৃনত্ব মাদ্রাসা মবােব নিুন কনর গশঠ্ি হয়। যার নাম
মদওয়া হয় ‘West Bengal Madrasah Examination Board’২৭ ১৯৬৪ সানল পুনরায় ‘West Bengal
Board of Madrasah Education (WBBME)’ নানম নব উনদযানম যাো শুরু কনর। যার অশধনন
পশিমবাংনগর জুশনয়ার হাই মাদ্রাসা, হাই মাদ্রাসা এবাং শসশনয়র মাদ্রাসা গুশল পশরচাশলি হয়। মূলিোঃ পশিমবনঙ্গর
মূল মস্রানির ময শিক্ষা বযবস্থা মসই শিক্ষা বযবস্থার নযায় শিক্ষা পেশি পশরচাশলি হয়। এমন শক পাঠ্যসূচী এবাং পাঠ্য
বই ও একই রকম। পােবযকয শুধু িৃিীয় ভার্া শহনসনব আরশবনক বাধযিা মূলক করা হয়।২৮
স্বাধীননাত্তর পশিম বাাংলার WBBME এর প্রশিষ্ঠা মযমন একশি উনেেনযাগয িিনা মিমশন আশলয়া মাদ্রাসা
আশলয়া শবেশবদযালনয় রুপািশরি হওয়াও একশি উনেেনযাগয িিনা, মকননা ১৯৪৯ সানল Madrasah
Education Board গশঠ্ি হওয়ার পনরই পশিমবঙ্গ সরকার ১৯৫১ সানল পশিমবনঙ্গ শিক্ষার অগ্রগশি প্রসনঙ্গ
একশি শরশভউ কশমশি গঠ্ন কনরন। শরশভউ কশমশি আশলয়া মাদ্রাসার শবেশবদযালনয় রূপািশরি হওয়ার পনক্ষ সওয়াল
কনর।২৯ অবিয আশলয়া মাদ্রাসানক আশলয়া শবেশবদযালনয় রূপািশরি করার লনক্ষয ১৯৫১ সানলর শরশভউ কশমশি
প্রেম প্রস্তাবক নয়। মকননা িার অননক আনগ যেন (১৯১১) A. H. Hurley এর মনিৃনত্ব গনে ওঠ্া
Muhamedan Education Advisary Committee –এর সুপাশরি োকার ফনল ঢাকা শবেশবদযালয় গনে ওঠ্া
শঠ্ক শকেু কাল পনরই ১৯২১ খ্রী: িামসুল হুদা কশমশি, ১৯৩১ সানল Muslim Education Advisary
Committee প্রভৃশি কশমশিগুশল আশলয়া মাদ্রাসার শিক্ষা বযবস্থার সাংস্কার কনর আশলয়া মাদ্রাসানক একশি ইসলাশমক
শবেশবদযালয় করার সুপাশরি কনর। শকন্তু সুপাশরি গুশল কাযবকর হয়শন। যশদও শবেশবদযালনয়র মিই আশলয়া মাদ্রাসা
বাাংলা, শবহার, আসাম ও উশের্যার সমস্ত মাদ্রাসা গুশলনক অনুনমাদন শদি।৩০ ফনল স্বাধীননাত্তর বাাংলায় ১৯৫১
সানলর শরশভউ কশমশি আশলয়া মাদ্রাসানক শবিশবদযালয় করার পনক্ষয পুনরায় সওয়াল কনর।
িৎকালীন সরকার আশলয়া মক শবেশবদযালয় না কনর পুনরায় মাদ্রাসা শরশভউ কশমশি, এবাং ১৯৭৩ সানল Senior
Madrasah Education System Commeetee গঠ্ন কনরন। ১৯৭৩ এ কশমশির মি অনুযায়ী নিুন কনর
Madrasah Education Board তিরী কনর ‘ কশলকািা মাদ্রাসা’ মেনক এই মবােবশিনক সম্পূণব ভানব শবশচ্ছন্ন কনর
কশলকািা মাদ্রাসানক পুনরাপুশর ভানব Calcutta Madrasah Collage এ পশরণি করা যায়।৩১
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২০০২ খ্রী: পশিমবঙ্গ সরকার A.R. Kidwai এর মনিৃনত্ব A.R. Kidwai ‘Madrasah Education’
কশমশি গঠ্ন কনরন। Kidwai কশমশি-র সুপাশরি অনুযায়ী আশলয়া মাদ্রাসানক Deemed Univeersity করার কো
বলা হনলও মাদ্রাসা কনলজ মক upgrade কনর একশি পূনবাঙ্গ শবেশবদযালনয়র রূপ দান কনরন।৩২ Deemed
University র পশরবনিব পূনবাঙ্গ University হওয়ার শপেনন শক কারন শেল এিা শনশিি কনর বলা যায় না। িনব
রাজননশিক শবনির্জ্ঞনদর মনি রাজননশিক কারনণই আশলয়া মাদ্রাসা মক শবেশবদযালনয় পশরণি কনর। মকননা
২০০৬ সানলর ৩০মি ননভম্বর শবচারপশি রানজি সাচার কশমশি ৪০৩ পৃষ্ঠার শরনপািব প্রদান কনরন। মসই শরনপানিব
বাাংলার মুসশলমনদর মিাচনীয় অবস্থার কো সামনন চনল আসার ফনল সারা রানজয মুসশলমরা নানা ইসুযনি
আনন্দালন শুরু কনরন। হয়নিা বা মসই আনন্দালনন প্রনলপ শদনি আশলয়া শবেশবদযালনয়র উদ্ভব।
পশিমবনঙ্গ সরকাশর সাহাযযপ্রাপ্ত মাদ্রাসাগুশলর সানে সানে আরও এক ধরনণর মাদ্রাসা লক্ষয করা যায়
মসগুশলনক োনরশজ বা কওশম মাদ্রাসা বলা হয়। এই মাদ্রাসা গুশলর উৎসমূল শনহীি আনে উত্তর ভারনির শকেু
উলামার মনিৃনত্ব, সাহারানপুর মদওবনন্দ ১৮৬৭ সানল গনে ওঠ্া দারুন উলুম ৩৩ এবাং পরবশিবকানল কুরাআন হাশদস
সহ শফকাহ, ৩৪ ইজমা,৩৫ শকয়ানসর ৩৬ শভশত্তনি ১৮৯৪ সানল লেননৌ মি গনে ওঠ্া নাদওয়ািুল উলামা আিজবাশিক
শিক্ষা প্রশিষ্ঠান শহনসনব শস্বকৃশি লাভ কনরন। বিবমানন পশিমবনঙ্গর মবিীর ভাগ মাদ্রাসা (োশরশজ মাদ্রাসা) গুশল
এই দুশি সাংগঠ্ননর শিলশিলায় পশরচাশলি হয়।৩৭ এই সমস্ত োশরশজ মাদ্রাসা গুশলর মনধয উনেেনযাগয কিগুশল
মাদ্রাসা, যারা ধমবীয় শিক্ষার সানে সানে মাদ্রাসা শিক্ষা বযবস্থার আপনগ্রে কনর সরকাশর সাহাযযপ্রাপ্ত মাদ্রাসাগুশলর
সানে িাল শমশলনয় চলনি চায়। মসনক্ষনে নিুন একধরননর রাজননশিক পশরশস্থশির সৃশষ্ট হনয়নে শবশভন্ন দাশবদাওয়া মক মকি কনর। বিবমানন Un-aided মাদ্রাসা সাংগঠ্ন শবশভন্ন বঞ্চনা মক সামনন মরনে প্রশিশনয়ি আনন্দালন
চাশলনয় যানচ্ছ। অপর শদনক মাদ্রাসা এেুনকিন মফারাম, মাদ্রাসা ইউনয়ন পশরর্দ প্রভৃশি সাংগঠ্ন গুশলও মাদ্রাসা
সাংিাি রাজননশিক প্রসনঙ্গ অগ্রশন ভূশমকা পালন করনে বনল অনননকই মনন কনরন।
উপনরর আনলাচনা মেনক স্পষ্ট ভানব প্রশিয়মান হয় ময, প্রনিযকশি িাসনকর একশি শনজস্ব ভার্া োনক। এবাং
মসই ভার্া মক প্রশিশষ্ঠি করার মনধযই িাসনকর রাজননিক সফলিা – শনভবর কনর। এই শনভবরিার সূচক শনধবারননর
জনয একশি পরীক্ষা মাধযনমর প্রনয়াজন হয়। আর পরীক্ষা সব সময় পশরচাশলি হয় একশি যুনগাপনযাগী শিক্ষা
পেশির মধয শদনয়। ফনল একজন িাসনকর উনদযিয হল শিক্ষার রাজনীশিকরণ করা মসই রাজনীশি করননর একশি
শনজস্ব ভার্া োনক। মসই ভার্ার প্রনয়াগ িাসক এবাং িাশর্নির মনধয কেনও মধুর আবার কেনও শবরূপ সম্পনকবর
বািাবরণ তিরী কনর। িাসনকর ভার্া যশদ কমবশনযুশক্তর মক্ষনে বাধার সৃশষ্ট না কনর, মসনক্ষনে সম্পকব শি মধুর আর
ভার্া যশদ কমব শনযুশক্তর মক্ষনে মকাননা বাধা সৃশষ্ট কনর মসই মক্ষনে সম্পকবশি শবরূপ। এই আনলাচনানিও আমরা শঠ্ক
িাই লক্ষয করলাম। কারন বৃশিিরা িাসন ক্ষমিায় অশধশষ্ঠি হওয়ার পর ফাশসব মক গুরুত্ব শদনয়শেল রাজকাযব
পশরচালনার জনয। আবার মাদ্রাসা শিক্ষার পশরবিবন (আরশব- ফাশসবর পশরবনিব ইাংনরশজর প্রবিবন) যুনগর দাবী শেল।
দরনস শনজাশময়া শিক্ষাধারা আধুশনক শেলনা বা পাঠ্য সূচী শবজ্ঞান শভশত্তক শেলনা এমনও বলা যায়না। িাহনল
পশরবিবন শকনসর? পশরবিবন ভার্ার আর এই ভার্ানক (ইাংনরশজনক) প্রাক স্বাধীন বাাংলায় হজম করনি মুসশলমনদর
মহাচি মেনি হয়। এই ভার্া না জানার জনয যেন কমব শনযুশক্তর মক্ষনে শপশেনয় পেনি হয় িেন মুসশলমরাও
আত্মপ্রিযয়ী হনয় িার্নকর ভার্ানক (বৃশিিনদর ইাংনরশজ শিক্ষানক) রপ্ত করনি চায়, ফনল উনশবাংি িিনকর
িুলনায়, শবাংি িিনক মুসশলমরা ইাংনরশজনক ভানলা মচানে মদেনলও দীিবশদন কমবশনযুশক্তর মক্ষনে শপশেনয় োকার
সুবানদ, মুসশলমরা ময অিল গহ্বনর িশলয়া যায় যার হশদস স্বাধীননাত্তর পশিমবাাংলানিও লক্ষয করা যায়।

সাচার কশমশির শরনপািব িাাঁর জ্বলি দলীল। ফল স্বরূপ প্রাক-স্বাধীন বাাংলার নযায় স্বাধীননাত্তর
পশিমবাাংলানিও মাদ্রাসা শিক্ষার মলনভনল কমবমূেী শিক্ষানক আলীঙ্গন করার প্রয়াস লক্ষয করা যানচ্ছ।
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এমনকী পশিমবাাংলার োশরশজ মাদ্রাসাগুনলাও এর বযশিিম নয়। ফনল বৃহত্তর রাজননিীক পশরমণ্ডনল
মাদ্রাসা শিক্ষাবযবস্থা বহুচশচবি শবর্নয় পশরণি হনয়নে।
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