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 · গ্রাম বরাংলরার শিক্রাঙ্গনে প্রচশলত শিক্রার পরািরাপরাশি আঞ্চশলক জীবেযরাপে-শের্ভর  
শিক্রার সংনযরাশজত প্রনচষ্রা।

 · আঞ্চশলক জ্রাে ও সংস্কৃ শতই হনব সংনযরাশজত শিক্রার মূল শরশতি।

 · এর বরাস্তব রূপরায়নে সরাধরারে মরােুনের স্রােীয় স্রায়ত্ব িরাশসত সরকরার একটরা 
উনলেখনযরাগ্য  অবদরানের শদিরারী হনব। 

শিক্রাঙ্গনে েতুে শদিরার খখরাঁনজ শিক্ক এবং শিক্রার সনঙ্গ যুক্ত মরােুেজে তরঁানদর শচন্রা – অশরজ্তরা 
শবশেময় কররার মঞ্চ হল এই েবশদিরা পশরিকরা। 
আমররা আিরা কশর আপেরানদর মতরামত, শিক্রা শেনয় েতুে শচন্রাররাবেরা এবং খেনলনমনয়নদর শেনয় 
সরাধরারে পরাঠক্রনমর বরাইনর করাজ কররার অশরজ্তরা েবশদিরা পশরিকরার মরাধ্যনম শবশেময় হনব। 
জরােরার জে্য, নিখরার জে্য ও জরােরানেরার জে্য।
আসুে, পশিক হে।
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শিক্াঙ্গনন নতুন শিিার সন্ানন

m¤úv`Kxq
আনে আনন্দ, ননই ভয়

শিক্া এখানন ব�ানের উিয়
মা িাওয়ায় রান্া করনে। পানিই বখলনে �ের 

পাঁনরনকর শিশু। সি্য কথা ফুনেনে। আরমকা বস বিখল, 
আগুনন পুড়নে তার মানয়র আঁরল। েুনটে এনস জশড়নয় েরল 
মানক। ওমশন মশিলাও তা বিখনত বপনয় দ্রুত আগুন শনশভনয় 
বফনল। শিশুশের না শেল অশভজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, না শেল রারপাি 
সম্পনক্চ োরণা। শিশুমন শ�নিষজ্ঞরা ঘেনাশের কী �্যাখ্যা 
বিন�ন জানা বনই। তন� শিশুশে বে আসনল একো শ�পনির 
আিঙ্া কনরশেল একথা শনশচিত। শিশুশেনক বকউ শিশখনয় 
বিয়শন বে, আগুনন তার মানয়র ক্শত িনত পানর। আসনল 
অননক ঘেনা আনে ো আমানির সনঙ্গ প্রথম�ার ঘেনলও 
তার গভীরতা আরঁ করা োয়, িয়নতা ফলাফলও অনুমান 
করা োয়। �ড় িনত িনত শিিন� ঘনে োওয়া এমন অননক 
ঘেনার কারণ ও তার পশরণশত আমরা �ুঝনত শিশখ। শ�শভন্ 
ঘেনা ও পশরন�ি পশরশথিশতর সমু্খীন িনত িনত সমৃদ্ধ িনয় 
ওনে মানুনষর জ্ঞান ভাণ্ার। িানত-কলনম থিানীয় শ�ষয়, 
বরানখর সামনন ঘো ঘেনা বথনক বে শিক্া আমরা অজ্চন 
কশর তাই প্রাসশঙ্গক শিক্া। অননকনক্নরে ো আমৃতু্য মননও 
থানক।

অননকো এভান�ই বেন প্রথাগত শিক্ার উনদেি্যনক 
�িনল শিনয়নে শফনল্যান্ড। থিানীয় স্বিাশসত সংথিার সিায়তায় 
শিক্া িনয় উনেনে আরও প্রাসশঙ্গক, ততশর িনছে সু্লশভশতিক 
থিানীয় পােক্রম। ো বগাো শ�শ্বনক শিক্ার পােক্রম ও শিখন 
পদ্ধশত শননয় নতুন কনর ভা�ানছে। এনিনিও শিক্ার নীশত-
শনে্চারকরা শ�ষয়শেনক েনথষ্ট গুরুনবের সনঙ্গ বিখনেন। নফর 
গুরুবে পানছে িানত-কলনম থিানীয় ও প্রাসশঙ্গক শিক্া। 
২০০৫ সানলর জাতীয় পােক্রম রূপনরখানতও তার ইশঙ্গত 
স্পষ্ট। তন� নীশতশনে্চারকনির পািাপাশি এশগনয় আসনত 
িন� শিক্ক-শিশক্কানিরও। শিক্ানক অন্য আশঙ্গনক বিখনত 
িন�। গুরুবে শিনত িন� থিানীয় শিক্ায়, শিখন িন� আনন্দ-
িায়ক ও ভয়িীন। শিক্ার উনদেি্য িন� শুেুই মননর শ�কাি, 
ব�ানের উিয় ঘেন� শিি� বথনকই।
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আমরা প্রজনন্র পর 
প্রজন্ েনর �ীজগশণত কশর 
আর ভাশ�, এই x-y-z -এর 
অঙ্ সশত্যই শক আমার 
বকানও কানজ আসন� ? এই 
প্রশ্ন েখন  আপনানক  আ�ার 
আপনার োরেজী�নন শননয় 
বগল, তখন ভা�ুননতা আপশন 
এমন একো সু্নল পড়নেন, 
বেখানন আপনার শিক্ক 
আপনানক ইশতিাস শকং�া 
শ�জ্ঞান বিখাননার পশর�নত্চ 
আপনানক বিখানছে কীভান� লানভর সনঙ্গ মুশি বিাকান রালানত 
িয়। পুনরা শ�ষয়শে আপনানক ভাল কনর �ুশঝনয় শিক্ক রনল 
বগনলন পানির ব�নঞ্ �নস থাকা আপানার সিপাশের কানে। 
তানক বিাকানিারী না শিশখনয় শিক্ক স্বয়ং তার িানত তুনল 
শিনলন কশম্পউোর বগমস্  ! মনন মনন িাসনেন ? ভা�নেন 
পাগনলর প্রলাপ ? তন� শুনুন, এভান�ই পড়াশুনা রলনে পৃশথ�ীর 
একশে বিনি। এমন শিখন পদ্ধশতনত ভর কনর গত কনয়ক 
�ের েনর শ�শ্ব�্যাপী সু্ল শসনস্মগুনলার মনে্য প্রথম শতনশে 
থিাননর একশে িখল কনর আনে ওই বিি ! এখনও অশ�শ্বাস্য 
মনন িনছে ? আসনল িানত-কলনম শিক্া শিনত শিনত ওই বিনির 
পড়ুয়ানির একেু একেু কনর প্রনয়াশগকভান� শিশখনয় বিওয়া 
িয় গশণত-শ�জ্ঞান-িি্চন, নীশতন�াে এ�ং সকনল শমনল একসানথ 
কাজ করার সুফলগুনলা। নিিশের নাম শফনল্যান্ড, িশক্ণ 
ইউনরানপর একশে স্বােীন রাষ্ট্র।   

শবিতীয় শ�শ্বেুনদ্ধর সময় বভনি পনড়শেল বিিশের অথ্চতনশতক 
বমরুিণ্। নে েুনদ্ধ এই বিি লনড়শেল জাম্চাশনর িনয়। এখনও 
বকাশে বোঁয়শন শফনল্যানন্ডর জনসংখ্যা। অন্যশিনক প্রাকৃশতক 
সম্পি �া বভৌগশলক অ�থিাননর শনশরনখ এই বিি বমানেই খু� 
ভাল অ�থিায় বনই। এমন বপেননর সাশরনত থাকা একো বিি, 
বগাো শ�শ্বনক আজ ভা�ানছে, ভা�ানছে তার উনে িাঁড়াননার গল্প। 
শ�নিষ কনর গত প্রায় িু’িিক েনর প্রাথশমক শিক্ায় তানির 
নতুন শিিা বিখাননার গল্প।

শকন্তু কীভান� ঘুনর িাঁড়াল শফনল্যান্ড, কী �া তানির শিক্া-
ভা�না? প্রাথশমনক সাত �েনরর আনগ সু্নলই োয় না বসখানকার 
শিশুরা। এমনশক ে’�ের পে্চতি তানির সু্নল ভশত্চর অনোগ্য 
শিসান� মনন করা িয়। ১৬ �ের �য়নস ম্যাশরিকুনলিন পরীক্ার 
আনগ শফনল্যানন্ডর শিশুনির বেন বকানও বমাো �ইনয়র ব�াঝা 
�ইনত িয় না িয় তারজন্য এই িীঘ্চ ন’�ের তানির বকানও 

েরননর �াশষ্চক পরীক্ায় 
�সনতও িয় না। ফারাক 
আরও আনে, নস বিনি 
প্রাথশমক সু্নল ক্াস শুরু 
িয় সকাল ন’ো বথনক 
বপৌনন িিোর মনে্য আর 
বিষ িয় িুপুর িু’নো বথনক 
বপৌনন শতননের মনে্য। শুেু 
তাই নয়, একই সু্নল এক 
একশিন শভন্ শভন্ সমনয় 
শুরু িয় ক্াস, এনক্নরেও 
বনই বকানও শ�শেশননষে। 

শিনন সররারর শতন বথনক রারনের ব�শি ক্াস িয় না। এক 
একশে ক্াস রনল ৭৫ শমশনে কনর। প্রশত ক্ানসর পর ১৫ বথনক 
২০ শমশননের শ�রশত বিওয়া িয়,  োনত এই সমনয়র মনে্য 
শিশুরা পড়াো আত্মথি কনর শননত পানর এ�ং শকেুক্ণ িাঁোরলা 
ও কথা�াত্চার মাে্যনম নতুন উি্যনম মননানোগ শিনয় পনরর 
ক্াসোয় অংি শননত পানর। শিক্কনির ক্াস শননত িয় শিনন 
মারে ৪ ঘন্া। শফনল্যানন্ড ক্াসশপেু শিক্াথ্চীর সংখ্যা থানক গনড় 
১৫ বথনক ২০ জন। নিামওয়ানক্চর জন্য ব�শি সময় �্যয় করনত 
িয় না বসখানকার পড়ুয়ানির। সু্ল শিক্নকর রাকশর পাওয়ার 
জন্য মাস্াস্চ শিগ্ী থাকা �াঞ্ছনীয়। নক�লমারে শ�শ্বশ�ি্যালনয়র 
বসরা ১০ িতাংি বপাস্ গ্্রোজুনয়েরাই শিক্ক শিসান� রাকশরর 
আন�িননর সুনোগ পান। নস বিনি স�নরনয় ব�শি গুরুবে বিওয়া 
িয় োরে-শিক্ক সম্পনক্চর উপর।  নিখা িয়, একজন শিক্কও 
বেন োরেোরেীনির কানে �ানজ শিক্ক �নল মনন না িয়। 
শফনল্যানন্ডর অভূতপূ�্চ শিক্া শ�প্লন�র বপেনন এই উচ্চ 
বোগ্যতাসম্পন্ শিক্কনির ভূশমকা অনস্বীকাে্চ।

শফনল্যানন্ডর শিক্া �্য�থিার আর একশে লক্্যণীয় শিক িল, 
বসখানন শিক্াথ্চীনির প্রশত সু্ল কতৃ্চপনক্র অগাে শ�শ্বাস। সু্নল 
পরীক্া বনওয়ার বরওয়াজ খু�ই কম। শকন্তু ো বিখাননা িয়, 
তা খু� ভাল কনর শ�স্াশরতভান� ব�াঝাননা িয়। আর বেনিতু 
পরীক্ার ফলাফল শননয় োরেোরেী �া শিক্ক কানরারই িুশচিতিা 
থানক না, তাই খু� সিনজই শিক্করা নতুন নতুন মজার শ�ষয় 
বিখাননার ঝুঁশক শননত পানরন। শফনল্যানন্ডর সু্লগুনলানত পরীক্া 
না বনওয়ার আরও একশে গুরুবেপূণ্চ কারণ বমো শ�কানির সাম্য 
শনশচিত করা। ইউনরানপর অন্য বে বকানও বিনির তুলনায় 
শফনল্যানন্ড খারাপ োরে এ�ং ভাল োনরের মনে্য �্য�োন স�নরনয় 
কম। তাই ব�নে ব�নে ভাল োরে খুঁনজ ব�র করার বরনয় 
শফশনিনির কানে প্রনত্যকশে শিক্াথ্চীনক বোগ্য শিসান� গনড় 

সকলনক শননয়, সকনলর জন্য
শিক্ায় রশিন ফুল ফুশেনয়নে শফশনিরা
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বতালা ব�শি গুরুবেপূণ্চ। রাশপনয় শিনয় নয়, িাশয়বেন�াে শতশরর 
মাে্যনম শিক্া বিওয়াোই তানির মূলমন্ত্র। শফনল্যানন্ডর 
শিক্া�্য�থিা পৃশথ�ীর অন্য বে বকানও বিনির বরনয় আলািা 
এ�ং খাশনকো অদু্তও �নে। কড়া অনুিাসন শকং�া শনয়মনীশতর 
ব�ড়াজানলর �াইনর শগনয়ও বে সফল িওয়া োয় শফশনিরা 
বসোই প্রমাণ কনর বিশখনয়নে। 

২০০১ বথনক ২০০৯, একোনা ন’�ের শফনল্যান্ড PISA 
(Programme for International Student 
Assessment)-এর তাশলকায় িীষ্চ থিানন শেল। শ�শভন্ বিনির 
শিক্ার মান োরাইনয় PISA খু� জনশপ্রয় একশে মূল্যায়ন 
পদ্ধশত। গশণত, শ�জ্ঞান ও পেন অভ্যানসর উপর সরাসশর 
পরীক্ার মাে্যনম এই মূল্যায়নশে করা িয়। তন� মজার �্যাপার 
িল, নখাি আনমশরকার অ�থিান এই ে্চা্রশঙ্ংনয় অননক বপেনন। 
তাই আনমশরকাসি সারা শ�নশ্বর শিক্াগন�ষকনির কানে অত্যতি 
আগ্নির শ�ষয় িল, শফনল্যানন্ডর শিক্া�্য�থিা।

সামান্য িনলও উপনরর আনলারনা বথনক শফনল্যানন্ডর সু্ল, 
োরে-শিক্ক, শিক্নির পােিাননর পদ্ধশত এস� সম্পনক্চ একো 
োরণা পাওয়া বগল। তাই এ�ার শনচিয় খু� স্বাভাশ�কভান�ই 
জাননত ইছো করনে, শফনল্যানন্ডর পােক্রমো শেক বকমন ? 
শতনশে প্রোন োরণার উপর শভশতি কনর শফনল্যানন্ডর �ত্চমান 
পােক্রম পদ্ধশতশে শতশর িনয়নে: - ১) আইন ও ‘ন্যািনাল বকার 
কাশরকু্যলাম’-এ উশল্লশখত উনদেনি্যর পশররালনা ২) শিক্ার 
�্য�থিা করা ও তার �্য�থিাপনায় শমউশনশসপ্যাল কতৃ্চপনক্র 
স্বিাসন: থিানীয় স্নর থিানীয় পােক্রম এর প্রমাণ ৩) শিক্কনিরনক 
শ্রনদ্ধয়-মূল্য�ান শ�নিষজ্ঞ শিসান� �্য�িার করা, োরা সু্লনকন্দ্রীক 
শ�শভন্ কাজকনম্চর উৎসরূনপ সু্লশভশতিক পােক্রম শতশর করন� 
(ি্য শফশনি ন্যািনাল ব�াি্চ অফ্  এিুনকিন,২০১১)। 

শফনল্যানন্ড জাতীয় মূল পােক্রম �া ন্যািনাল বকার 
কাশরকু্যলাম মূলত থিানীয় পােক্রম শতশর করার একশে রূপনরখা 
মারে। এর িুনো অংি আনে। োর মনে্য রনয়নে স� শ�ষনয়র 
মূল সার�স্তু ও উনদেি্য, ো আ�ার �্যাখ্যা কনরনে শিক্ার উনদেি্য, 
মূল্য এ�ং কাোনমানকও। পািাপাশি এই পােক্রনম উনে এনসনে 
শিক্ার োরণা এ�ং শিক্ার পশরন�িনক উন্ত করনত বকানশিনক 
লক্্য রাখনত িন�, সু্নলর সংসৃ্শত ও কানজর পদ্ধশতর মনতা 
শ�ষয়ও (ি্য শফশনি ন্যািনাল ব�াি্চ অফ্  এিুনকিন, ২০১১)। 
এ কারনণই বকার কাশরকু্যলানমর শবিত ভূশমকা রনয়নে: একশিনক 
এশে প্রিাসশনক রাশলকার িশলল, আ�ার অন্যশিনক শননজনির 
পােিাননর অভ্যাসনক উন্ত করনত শিক্কনির কানে এ িল 
এক মাে্যম। 

গত রশল্লি �ের েনর শফনল্যানন্ড এই ন্যািনাল বকার 
কাশরকু্যলাম রলনে। ১৯৭০ সানলর আনগ বস বিনি িুনো 
সমাতিরাল শিক্া�্য�থিা শেল। আথ্চ-সামাশজক কাোনমার শভশতিনত 
োরেোরেীনির শিক্ায় ফারাক বথনক োশছেল, নিখার বক্নরে 
একশে শ�ষম্য বিখা োশছেল। এরপর বিিনজাড়া শ�তনক্চর ঝড় 
ওনে। োর ফলস্বরূপ ১৯৬৮ সানল ‘ব�শসক এিুনকিন অ্যাক্ট’ 

শতশর িয়। নে আইন �নল, স� �াচ্চা তার শিক্া জী�ননর প্রথম 
ন’�ের একই সু্নল পড়ন�। ১৯৭২ সানল উতির শফনল্যানন্ড এই 
আইন বমাতান�ক কাজ শুরু িয় এ�ং ১৯৭৬ সানলর আনগই 
এই নয়া শিক্া�্য�থিার সনঙ্গ শমউশনশসপ্যাশলশেগুনলানক েুক্ত কনর 
বিনির িশক্ণ প্রানতিও শুরু িয় শিক্ার সংস্ার (ি্য শফশনি 
ন্যািনাল ব�াি্চ অফ্  এিুনকিন, ২০১০)। তন� এর আনগই 
১৯৭০ সানল শফনল্যানন্ড প্রথম জাতীয় পােক্রম প্রকাশিত িয়। 
পর�ত্চীকানল এর সংস্ারও িনয়নে। শিক্ানক আরও উপেুক্ত 
কনর তুলনত নানান উনি্যাগ গ্িণ করা িনয়নে। শিক্নির 
স্বায়তিিাসননর অশেকার ,শিক্া�্য�থিার শ�নকন্দ্রীকরণ তারই 
প্রমাণ। তন� শিক্ার উন্শতনত স�নরনয় ইশত�ারক ও �্যশতক্রমী 
শসদ্ধাতিশে বনওয়া িনয়শেল ১৯৯৪ সানলর জাতীয় পােক্রনম, 
বেখানন থিানীয় স্বিাশসত সংথিানক শিক্ার সনঙ্গ েুক্ত করনত 
ররম ক্মতা বিওয়া িনয়শেল শমউশনশসপ্যাশলশেগুনলানক। 

শকন্তু �াস্ন� কীভান� রনল শফনল্যানন্ডর বগাো শিক্া�্য�থিা? 
এই �্য�থিায় কীভান� কাজ করনে থিানীয় শমউশনশসপ্যাশলশেগুনলা?

শফনল্যানন্ড জাতীয় শিক্া প্রিাসন িুশে স্নর কাজ কনর। 
শিক্ানীশত শনে্চারণ করা শিক্া ও সংসৃ্শত মন্ত্রনকর কাজ। আর 
জাতীয় সংথিা, শফশনি ন্যািনাল ব�াি্চ অফ্  এিুনকিন ওই 
শিক্ানীশতর উনদেি্য �াস্�ায়ননর িাশয়নবে থানক। তন� এই সংথিা 
শিক্ার উনদেি্য, শ�ষয়�স্তু এ�ং এনক�ানর শিিন� তার পদ্ধশত, 
প্রাক-প্রাথশমক, ন�শসক, উচ্চ মাে্যশমক এ�ং �য়স্ শিক্ার 
উন্শতকনল্প মন্ত্রনকর সনঙ্গ একনোনগ কাজ কনর। থিানীয় 
প্রিাসশনক কাজকনম্চর িাশয়নবে থানক থিানীয় কতৃ্চপক্, 
সাোরণভান� শমউশনশসপ্যাশলশে অথ�া বেৌথ শমউশনশসপ্যাল 
কতৃ্চপক্। এরা অনথ্চর �রাদে, থিানীয় পােক্রম, সু্নল শননয়ানগর 
শসদ্ধাতি শননয় থানক। সু্লগুনলানক শসদ্ধাতি বনওয়ার ক্মতা প্রিান 
করার বক্নরেও শমউশনশসপ্যাশলশের স্বিাসননর অশেকার রনয়নে। 
তন� সু্নলর অন্য কম্চরারীনির শননয়ানগর অশেকার শকন্তু 
শপ্রশসিপানলর।   

সকলনক শননয়, সকনলর জন্য। �্যশতক্রমী এই শিক্া�্য�থিা 
শফনল্যানন্ড সফল িওয়ার বপেনন সুশনশি্চষ্ট শকেু কারণ শেল। 
প্রথমত, নিিশের জনসংখ্যা মারে ৫৪ লক্। পৃশথ�ীর অননক �ড় 
িিনরর অনে্চনকরও কম। তাই রাইনলও শফনল্যানন্ডর মনতা 
ক্ানস কম োরেোরেী রাখা অন্য বিনির পনক্ এক কথায় 
অসম্ভ�। শবিতীয়ত, গত িতনকর েনয়র িিনকই প্রাকৃশতক 
সম্পনির অপ্রতুলতাজশনত সমস্যার বমাকাশ�লা করনত  
জনসম্পি শতশরই একমারে সমাোন, একথা বস বিনির 
নীশতশনে্চারকরা �ুঝনত বপনরশেনলন। তাই প্রথনমই শিক্া ও 
মান�সম্পি উন্য়নন শফশনিরা অশেক গুরুবে বিন। স�নরনয় 
ব�শি শ�শননয়াগ কনরন এই খানত।  শনঃসনন্দনি অন্য বকানও 
বিি এমন সািসী শসদ্ধাতি শননত কনয়ক সিস্র�ার ভা�ন�। 
তৃতীয়ত, শফনল্যানন্ড স� সু্লই সরকাশর এ�ং শিক্া ১০০ 
িতাংি অত�তশনক। কারণ শফশনিরা শিক্ানক একশে লাভজনক 
শ�শননয়াগ �নল মনন কনরন। নগনি োর সুফল পাওয়া না 
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নতুন নতুন জশেলতা আর শ�পরীনত্যর শনশরনখ �িলানছে 
আজনকর িুশনয়া। এই পশর�ত্চননর ফনল শতশর িয় উৎকণ্া, 
জন্ শননছে রাপা উনতিজনা। আিা করা িনছে, শিক্ানক িাশতয়ার 
কনর �্যশক্ত মানুষ, জননগাষ্ী প্রস্তুত িনয় উেন�। মাশননয় শননত 
শিখন� এই পশর�ত্চননর সনঙ্গ। শিক্ার সািাে্য শননয় এই 
পশর�ত্চনন উনদেনি্য সাড়া শিনত পারন�, প্রশতশক্রয়া জানানত 
পারন�। শিক্ানক নতুন কনর ভা�া ও শিখননক উপনরাক্ত 
বপ্রশক্নত বিখাই এই প্রশতন�িনশের উনদেি্য। ইউনননস্ার একশে 
প্রোন কাজ িল, শ�শ্ব�্যাপী সামাশজক পশর�ত্চননর ঘেনাগুনলার 
সামশগ্ক পে্চন�ক্ণনকন্দ্র শিসান� কাজ করা। এই কানজর প্রোন 
উনদেি্য িল, জননীশতমূলক শ�তক্চ সংঘশেত করা। এই 
প্রশতন�িনশে ইউনননস্ার এই কাজনক মাথায় বরনখই শতশর করা 
িনয়নে। এই বলখার সািাে্য শননয় শিক্ার সনঙ্গ জশড়ত সকনলর 
মনে্য আলাপ-আনলারনা, মতামত আিানপ্রিান আহ্ান করা 
িনছে। মান�তা�ািী শিক্া �্য�থিা ও উন্য়ন এই িাকই পাোনছে। 
এই ভা�নার বনপনথ্য কাজ করনে জী�ননর প্রশত শ্রদ্ধান�াে, 
জী�ননর প্রশত মে্চািা জ্ঞাপন, সকনলর জন্য সমান অশেকার, 
সামাশজক ন্যানয়র প্রশত সম্ান, সাংসৃ্শতক শ�শররে্রেনক মান্যতা 
বিওয়া, আতিজ্চাশতক ঐক্যতা এ�ং সুথিায়ী ভশ�ষ্যনতর প্রশত 
সকনলর িায়�দ্ধতা। উপনরাক্ত শ�শিষ্ট্যগুনলা িল মান�তার 
বমৌশলক উপািান। ইউনননস্ার প্রকাশিত িু’শে �ইনয়র ভা�নাই 
মূলত এই বলখাশেনত শ�কাি লাভ কনরনে: Learning to Be: 
The world of education today and tomorrow 
(1972), the ‘Faure Report’, এ�ং Learning: The 
treasure within (1996), the ‘Delor’s Report’.

সুথিায়ী উন্য়নঃ মুখ্য ভা�নার শ�ষয় 
শ�শ্ব�্যাপী সাোরণ সমস্যা ও রাপানউনতারগুনলার সমাোন 

ও নতুন নতুন শিগনতির উনন্নষর মাে্যনম সুথিায়ী উন্য়ননর 

অসৃ্পিা রশরতাথ্চ করা সম্ভ�। আশথ্চক শ�কাি ও সম্পি সৃশষ্টর 
ফনল শ�শ্ব�্যাপী িাশরন্র্রের িার কমনলও পৃশথ�ীজুনড় শ�পন্তা, 
আসাম্য, শ�শছেন্তা ও শিংসার �াড়-�ৃশদ্ধ ঘনেনে। সুথিায়ী নয় 
এমন স� অথ্চতনশতক উৎপািন ও বভাগ�্য�থিার ফনল ব�নড়নে 
শ�শ্ব উষ্ায়ণ, পশরন�ি ক্য়, �ৃশদ্ধ বপনয়নে প্রাকৃশতক শ�পনে্চর 
ঘেনা। গত কনয়ক িিক েনর আতিজ্চাশতক স্নর মানশ�োকার 
প্রশতষ্াকারী পশরকাোনমা সুিৃঢ় করা সম্ভ� িনলও, নসই সংক্রাতি 
শনয়মশ�শে রূপায়ন করা, সুরক্া করা আজও সিজ নয়। নেমন 
েরুন, নমনয়নির মনে্য শিক্ার প্রসানরর সািানে্য তানির 
ক্রমান্বনয় ক্মতায়ননর পনথ রাশলত করা সম্ভ� িনলও, আজও 
তারা জনজী�নন, কম্চনক্নরে শ�ষনম্যর শিকার িনছেন। নারী ও 
শিশুর শ�রুনদ্ধ শিংসা–অত্যারার, শ�নিষ কনর কন্যাশিশুনির  
প্রশত অশ�রার প্রশতশনয়ত তানির অশেকারনক অ�মাননা কনর 
রনলনে। একশিনক বেমন, প্রেুশক্তগত উন্শতর ফনল বোগানোগ 
মারো ব�নড়নে, ন�নড়নে আিানপ্রিান সিনোশগতা ও সংিশত; 
অপরশিনক বতমন, আমরা বিখনত পাশছে সাংসৃ্শতক ও েম্চীয় 
অসশিষু্তার �াড়-�ৃশদ্ধ, পশররয়শভশতিক রাজতনশতক বিালারল ও 
বিন্বের রমরমা। এইস� প্রশতনরাে প্রশত�ন্কতানক অশতক্রম 
করার উপায়, শিক্া খুঁনজ ব�র করন�। আর এই পথ শনে্চারনণর 
সময় শিক্ানক মনন রাখনত িন� বে, িুশনয়াজুনড় রনয়নে নানান 
মতামত-মত�াি, শ�কল্প জ্ঞানরর্চার �্য�থিা, শ�জ্ঞান-প্রেুশক্তর 
শনত্যনতুন অগ্গশত বেমন, শিশজোল প্রেুশক্তর শ�কাি, শনউনরা 
সানয়নসির উন্য়ন। আর এই সশন্ক্নণ িাঁশড়নয় শিক্ার লক্্য ও 
উনদেি্য শননয় নতুন কনর ভা�নাশরতিা করার সময় এনসনে। 
বিখা-শিখননক সংগশেত করা জরুশর িনয় পনড়নে। 

শিক্ার মানশ�ক শিকনক পুনস্চমথ্চন 
উন্য়ননর েুনঁড় বিওয়া স� �াোশ�পশতিনক শিক্া এককভান� 

সমাোন করনত পারন� না। শকন্তু শিক্ার মানশ�ক ও সামুিাশয়ক 

বগনলও, এর িীঘ্চনময়ািী সুফল রনয়নে �নল তানির িৃঢ় শ�শ্বাস। 
তাসন্বেও আনমশরকায় একজন শিক্াথ্চী শপেু সরকার বে োকা 
খরর কনর, শফনল্যান্ড তার বরনয় ২০ িতাংি কম অথ্চ �্যয় িয়। 

এখন প্রশ্ন উেনতই পানর, তন� বকন শফনল্যানন্ডর 
শিক্া�্য�থিা শননয় এই আনলারনা ? আসনল বিিকাল বভনি 
বে বকানও সমস্যা ও তা সমাোননর পথ িয়নতা আলািা 
িয়। তন� এমন বকানও �্য�থিা, �াস্ন� োর সুফল শমনলনে 
তার ইশত�ারক শিকগুনলা স� সময়ই স্বাগত। তাই 
শফনল্যানন্ডর মনতা শিক্া�্য�থিা ভারত �া পৃশথ�ীর অন্য 
বকানও বিনি �াস্�াশয়ত করা োয় শকনা বসই ভা�না 
আমানির নয়, একাজ ওইস� বিনির শিক্া�্য�থিার 

নীশতশনে্চারকনির। তন� আমানির বিনির বপ্রক্াপনে এমুিূনত্চ 
বেেুকু সম্ভ� তা িল, শিক্ক-শিশক্কারা জাতীয় পােক্রম 
রূপনরখার কথা মাথায় বরনখ িানত-কলনম এ�ং থিানীয় 
শিক্ার উপর গুরুবে শিনয় পেনপােননক আরও প্রাসশঙ্গক 
কনর তুলনত পানরন। অন্যশিনক প্রাপ্ত অশেকার অনুোয়ী, 
পঞ্ানয়ত �া অন্যান্য থিানীয় স্বিাশসত সংথিাগুনলা এনক্নরে 
সু্নলর শিনক তানির েথাসম্ভ� সািানে্যর িাত �াশড়নয় শিনতই 
পানর। তাই শিক্া-�াশগরায় রশিন ফুল গানের �ীজ �পন 
করা আজ আমানির সকনলর কত্চ�্য। তািনল একশিন িয়নতা 
আমানির বিনিও শিক্া িনয় উেন�, সকলনক শননয়, সকনলর 
জন্য।   

িুশে �ই, কনয়কশে পৃষ্া 
শিক্া শননয় ইউনননস্ার পুনভ্চা�না
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শ�শিষ্ট্য িু’শে অ�ি্যই এক নতুন েরননর উন্য়ননর মনিল শতশর 
করনত পারন�। এই নতুন মনিল অনুসানর অথ্চতনশতক শ�কাি 
ঘেন� পশরন�ি সনরতনতার ত্বো�োনন। এই মনিনল গুরুবে 
পান�, িাশতি, অতিভূ্চশক্ত ও সামাশজক ন্যায়। মান�তা�ািী 
উন্য়ননর শনশতকতায় ও নীশতনত প্রাোন্য পান� শিংসা শ�নরােীতা, 
অসশিষু্তা-প্রশতনরাে এ�ং সকল রকম শ�ষম্য ও �জ্চন পশরিার 
করা। কু্্র উপনোগ�াি আর অথ্চনীশত স�্চস্বতানক োশপনয় োন� 
এই শিক্া ও শিখন প্রশক্রয়া। এই শিক্া ও শিখন প্রশক্রয়ার 
োয়ায় আ�ৃত িন� মান�সতিার সকল মারো, সকল শ�স্ার. স� 
েরননর মানুষ এই শিক্ায় গৃিীত িন� - নারী ও কন্যা, নিিজ 
মানুষ, প্রশত�ন্কতােুক্ত মানুষ, নিিাতিরী মানুষ, �ৃদ্ধ-�ৃদ্ধা, 
শ��ানি শলপ্ত বিনির মানুষজন, এরজন্য রাই মুক্ত ও নমনীয় 
বিখা-শিখন প্রশক্রয়া, ো জী�নজুনড় রলন�, জী�ন�্যাপী রলন�। 
সুথিায়ী ভশ�ষ্যত গনড় বতালার লনক্্য; জী�ননর মে্চািা প্রশতষ্া 
করার লনক্্য প্রনত্যনক োনত তানির সম্ভা�নানক কানজ লাগানত 
পানরন এই শিক্া�্য�থিা ও শিখন প্রশক্রয়া তার সুনোগ কনর 
বিন�। 

মান�তােম্চী শিক্া�্য�থিায় শনশিত থাকন� কী বিখাননা 
িন�, তার সংজ্ঞা কীভান� বিখাননা িন�, তার পদ্ধশত এ�ং 
শিক্ক-শিশক্কা ও অন্যান্য শিক্াশ�দ্ নির ভূশমকা। নতুন নতুন 
প্রেুশক্ত, শ�নিষ কনর শিশজোল প্রেুশক্তর শ�পুল অগ্গশতর ফনল 
এো থাকাো অত্যতি তাৎপে্চপূণ্চ। 

পৃশথ�ীজুনড় এই জশেল পশরশথিশতনত থিানীয়স্নর ও 
সামশগ্কভান� নীশত শনে্চারণ

সামাশজক ও অথ্চতনশতক স্নর বেভান� জশেলতা �াড়নে 
তার সানথ তাল শমশলনয় সকনলর জন্য শিক্ানীশত শনে্চারণ করা 
ব�ি সমস্যার শ�ষয়। অথ্চতনশতক শ�শ্বায়ননর ফনল কম্চশনেুশক্ত-
�ৃশদ্ধ ক্রমি হ্াস ঘনেনে, েু� িনল ব�কারবে �াড়নে ও কম্চনক্নরে 
শ�পন্তা �ৃশদ্ধ পানছে। শিক্ার সনঙ্গ দ্রুত পশর�ত্চনিীল কানজর 
িুশনয়ার বোগ কমনে �নলই এমন একো োরা বিখা োনছে। 
বতমনই শিক্ার সনঙ্গ সামাশজক উন্য়ননর বোগো নতুন কনর 
ঝাশলনয় বনওয়ার প্রনয়াজন পড়নে, এোও আমানির �ুঝনত 
িন�। এোড়াও শননজনির বিনির সীমাতি বপশরনয় পড়ুয়া এ�ং 
কম্চীনির রনল োওয়ার বে প্র�াি লক্্য করা োনছে, নেভান� 
জ্ঞান ও িক্তা আিানপ্রিাননর নতুন নতুন পদ্ধশত উদ্াশ�ত 
িনছে তার বথনক ব�াঝা োনছে বে, নিখা-জানানক নতুনভান� 
নতুন উপানয় শরননত িন�, �ল�ৎ করনত িন�, মূল্যায়ন করনত 
িন�। পৃশথ�ীজুনড় স� বিিগুনলানকই তানির নাগশরবে সংজ্ঞা 
শিনত শগনয় নাগশরনকর পশররয় শরশনিত করনত শগনয় তানির 
শনজস্ব জাতীয় শিক্া�্য�থিাগুনলা সমস্যায় পড়ন�। শনজস্ব 
নাগশরকনবের পশরশরশত শনণ্চয় করার সনঙ্গ সনঙ্গ সনরতন থাকনত 
িন� বিনির সনঙ্গ বিনির, মানুনষর সনঙ্গ মানুনষর মনে্যকার 
আতিঃসম্পক্চ আর আতিঃশনভ্চরতার কথা। শনজস্ব নাগশরনকর 
পশররয় শতশর করার সানথ সানথ অনন্যর প্রশত িায়�দ্ধতার শ�ষনয় 

সনরতন থাকনত িন�, নসই সনরতনতানক উৎসাশিত করনত 
িন�। গত কনয়ক িিক েনর শ�শ্বজুনড় শিক্া অজ্চননর সুনোগ 
েত ব�নড়নে ততই তার রাপ পনড়নে জনসাোরনণর রাজনস্ব। 
বলাকশিতকর কানজ, শিক্ানক্নরে ব�সরকাশর িশক্তর অংিগ্িনণর 
িা�ী সাম্প্রশতককানল ব�ি �ৃশদ্ধ বপনয়নে। এ�ং এই েশ�ো 
জাতীয় ও আতিজ্চাশতক স্নর লক্্য করা োনছে। এই অংিীিারীনবের 
ফনল সরকাশর আর ব�সরকাশর �্য�থিার মনে্যকার সীমানরখা 
ক্রমি আ�ো িনয় োনছে। এরফনল শিক্ানক্নরে গণতাশন্ত্রক 
িাসনন সমস্যা বিখা শিনছে। এক কথায়, সামাশজক আররণ 
শনয়ন্ত্রণকারী শতনশে সূরক: সমাজ, রাষ্ট্র ও �াজার – এনির 
অ�িান ও রাশিিার মনে্য সমন্বয় সােন করা ক্রমি জরুশর িনয় 
পড়নে।     

শিক্া ও জ্ঞাননর সাশ�্চক ইশত�ারক শিকগুনলানক পুনরায় 
প্রাসশঙ্গক কনর বতালা 

ক্রমপশর�ত্চনিীল এই �াস্�তার বপ্রশক্নত শিক্াসংক্রাতি 
পশররালনার আিি্চ শনয়ম নীশতগুনলানক শফনর বিখা িরকার। 
শ�নিষ কনর আমানির নজর শিনত িন�, শিক্ার অশেকার �লনত 
কী �ুশঝ ? আর সনঙ্গ সনঙ্গ বলাকশিনতর কারনণ শিক্ার ভূশমকা 
সম্বনন্ আমানির োরণাোনক আ�ার কনর ঝাশলনয় শননত িন�। 
শিক্া শননয় আতিজ্চাশতক আনলারনাসভায় আমরা প্রায়িই শিক্ার 
মান�াশেকার রূপ শননয় কথা �শল, শিক্ার বলাকশিতকর বরিারা 
�্যাখ্যা কনর থাশক। �ুশনয়ািী শিক্াস্নর এই িুশে নীশত শননয় 
বকানও শ�তক্চ না থাকনলও �ুশনয়ািী শিক্াস্র পার কনর বে 
শিক্া ও প্রশিক্ণপন�্চ আমরা বপঁেই বসখানন শগনয় এই িুশে 
নীশতর প্রনয়াগ শননয় শ�স্র শ�তক্চ বথনক োয়, োর বকানও 
মীমাংসা িয়শন। োর ব�শিরভাগই অপ্রাশতষ্াশনক প্রথা�শিভূ্চত 
ও প্রথািীন শিক্া�্য�থিা বেগুনলা ব�শিরভাগই অপ্রাশতষ্াশনক, 
বস স� বক্নরে শিক্ার অশেকার আর শিক্ার বলাকশিতকর নীশত 
িুশে আনিৌ প্রনয়াগ করা িয় শক? িনলও কতিূর পে্চতি করা 
িয়? শিক্ার উনদেি্য শননয় আনলারনা িনল তার বকনন্দ্র থাকন� 
জ্ঞান সংক্রাতি আনলারনা। জ্ঞান �লনত �ুশঝ, নিখা-জানার 
সািানে্য আিশরত তথ্য, নকানও শ�ষয়নক �ুঝনত পারা, িক্তা 
অজ্চন, মূল্যন�াে আর মননাভা� �া োরণা শতশর িওয়া। 

এই বলখার োরা প্র�ক্তা তাঁনির মনত, জ্ঞান ও শিক্া 
িুনোনকই সাোরণ-শিতকারী �নল গণ্য করা িরকার। এর অথ্চ 
িল বে, জ্ঞাননর সৃশষ্ট-তার  আিরণ, প্রশতষ্া ও রূপায়ন, 
প্রনত্যকশে বক্নরেই �্যশক্ত শনশ�্চনিনষ স�ার সমান অশেকার 
রনয়নে। সমশষ্টগত সামাশজক প্রনরষ্টার ফল িল জ্ঞান। 
বলাকশিতকারী কথাো মনন এনলই একশে শ�নিষ �্যশক্তনকশন্দ্রক 
সামাশজক-অথ্চতনশতক তন্বের কথা মনন পনড় োয়। তাই  
বলাকশিতকারীর �িনল এই বলখনকরা সাোরণ-শিতকারী 
�লনেন, ো ওই বলাকশিতকারী তকমাোনক োশপনয় োয়। 
সাোরণ-শিতকারী �লনল একো অংিগ্িণমূলক প্রশক্রয়ার কথা 
মনন পনড়। নে প্রশক্রয়ার মনে্য শমনলশমনি থানক শ�শররে¨পূণ্চ 
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পশরশথিশত, নানান ভান� ভাল থাকার �্য�থিা, জ্ঞাননর নানান 
�াস্তুতন্ত্র। জ্ঞান িল, মান�তার সাোরণ ঐশতি্য। এই িুশনয়ায় 
আতিঃশনভ্চরতা েত �াড়নে, ততই জরুশর িনয় উেনে সুথিায়ী 
উন্য়ন। আর এমতা�থিায় শিক্া ও জ্ঞাননক সাোরনণর শিতকারী 
�নল গণ্য করা িরকার। মান�তার আংিিারীনবে আমানির স�ার 
সমান ভাগ, স�ার সমান অশেকার, আর বসখান বথনকই উনে 
আসন� সংিশতর মূল্যন�াে। শিক্া ও জ্ঞাননক স�্চজনীন 
সাোরণ-শিতকারী গণ্য করার বনপনথ্য শনশিত রনয়নে শ�শভন্ 
অংিীিারনির ভূশমকা ও িাশয়নবের কথা। এ�ং এই িায়�দ্ধতা 
ও ভূশমকা ইউনননস্ার জন্যও প্রনোজ্য। শ�শ্বজনীন পে্চন�ক্ণ 
বকন্দ্র শিসান�, আিি্চ কম্চনীশতর মাে্যনম ইউনননস্ার কাজ িল, 
জননীশত শনে্চারনণর লনক্্য শ�তক্চ পশররালনা করা, উৎসাশিত 
করা।  

ভশ�ষ্যনতর শিনক তাশকনয় 
বিখা �া শিখননক সমশষ্টগত সামাশজক প্রনরষ্টা শিসান� 

প্রশতষ্া করনত শগনয় তার লক্্য ও রূপায়নণ সমন্বয়সােন করা 
প্রনয়াজন। এো করনত বগনল বে শ�তক্চ শতশর িন� তার প্রথম 
প্রশ্ন এইভান� বপি করা োয়;- নিখার রারশে স্ম্ভ:- জানা, করা, 
িনয় ওো ও একসানথ �াঁরা। রারশে স্ম্ভ আজও প্রাসশঙ্গক, অথর 
শ�শ্বায়ননর ফনল পশররয়-রাজনীশতর রমরমার ফনল স্ম্ভগুনলা 

আজ আক্রাতি। কীভান� এই স্ম্ভগুনলানক মজ�ুত কনর বতালা 
োয়, পুনণ্চ�ী করা োয়। অথ্চতনশতক, সামাশজক, পশরন�িগত 
সুথিায়ীনবের সমস্যানক কীভান� শিক্ার সািানে্য সমাোন করা 
োয়? শিক্ার মান�েম্চীতা বকমন কনর শ�শ্বজুনড় �হু মতামত-
মত�ানির সমন্বয় আননত পারন� ? শিক্ানীশত ও শিক্া�্য�থিাগুনলা 
কীভান� এই মানশ�ক শিক্ানক তুনল েরন�? শিক্ানক্নরে জাতীয় 
নীশত ও শসদ্ধাতিগ্িনণর শ�শ্বায়ননর ফলাফল কী? শিক্ানক্নরে 
অনথ্চর বজাগান, পুশঁজ কীভান� আসন�? শিক্ক-শিশক্কার শিক্া, 
প্রশিক্ণ, শ�কাি ও সিনোশগতা্রর বক্নরে শনশি্চষ্ট পিনক্প কী 
িন�? শিক্ানক �্যশক্ত শিতকারী, নলাকশিতকারী আর সাোরনণর 
শিতকারী- এই শতনভান� �্যাখ্যা করনল এই শতনশে সংজ্ঞার 
মনে্য পাথ্চক্য কী? পাথ্চনক্যর ফলাফলগুনলাই �া কী? শিক্ানীশত 
শনে্চারনণর জন্য গন�ষণাকনল্প শ�শভন্ বপ্রশক্নতর শ�শভন্ 
অংিীিারনির একনোনগ আননত িন�। আতিজ্চাশতক িশক্ত 
শিসান�, শথংক ে্যাঙ্ শিসান� ইউনননস্ানক এই সাোরণ মনঞ্র 
ভূশমকা গ্িণ করনত িন�। নে মনঞ্ মুক্ত মনন আলাপ-আনলারনা 
িন�, শ�তক্চ িন�। শিক্ানীশত ও প্রশক্রয়া শননয় এই মনঞ্ নতুন 
শিিা শতশর িন�, োর লক্্য িন� মান� সভ্যতানক সুথিায়ী কনর 
বতালা-স�্চসাোরনণর ভাল থাকানক সুশনশচিত করা। 

বিখার বক্নরে শিক্ার পাে্য�ই োড়া অননক উপকরণই 
�্য�িার করা বেনত পানর। আপশন েশি এমন বিখার পদ্ধশত 
প্রিান কনরন ো শ�শভন্ ইশন্দ্রয় (িি্চন, শ্র�ণ, স্পি্চ, গন্, স্বাি) 
�্য�িার কনর, তািনল আপশন শিক্াথ্চীরা বে শ�শভন্ উপানয় বিনখ 
বসগুনলানক প্রভাশ�ত করনত পারন�ন। আপনার রারপানি �হু 
সম্পি েশড়নয় আনে ো আপশন আপনার বশ্রশণকনক্ �্য�িার 
করনত পানরন এ�ং ো শিক্াথ্চীনির বিখায় সিায়তা করনত 
পানর। নে বকানও শ�ি্যালয় স্বল্প �্যনয় অথ�া শ�না �্যনয় শনজস্ব 
বিখার সম্পি প্রস্তুত করনত পানর। এই উপািানগুনলা থিানীয় 
শভশতিনত সংগ্ি করনল, আপনার শিক্াথ্চীনির জী�ন ও 
পােক্রনমর মনে্য একো বোগসূরে থিাশপত িয়।

শিক্ায় থিানীয় সম্পনির �্য�িার
আপনার আনিপানি আপশন এমন মানুষ খুঁনজ পান�ন 

োনির শ�শভন্ েরননর শ�ষনয় িক্তা আনে ; আপশন প্রাকৃশতক 
সম্পনির শ�সৃ্ত ভাণ্ার খঁুনজ পান�ন। এশে আপনানক থিানীয় 
সম্প্রিানয়র সনঙ্গ বোগসূরে থিাপন করনত সািাে্য করন�, এশের 
মূল্য প্রিি্চন করনত, শিক্াথ্চীনির তানির পশরন�নির সমৃশদ্ধ 
এ�ং শ�শররে¨ অনুভ� করনত উিীপ্ত করন� এ�ং িয়নতা স�্চাশেক 
গুরুবেপূণ্চভান� শিক্াথ্চীনির বিখার বক্নরে একশে সামশগ্ক 
িৃশষ্টভঙ্গীর অশভমুনখ কাজ করন� – বেশে িল শ�ি্যালনয়র শভতনর 
ও �াইনর বিখা। 
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থিানীয় শিক্ার প্রনয়াজনীয়তা
শকেু অশভজ্ঞতা, শকেু উপলশব্ধ

আে �ের আনগ আন্দামান ও শননকা�র 
বিীপপুঞ্জ ভ্রমনণর সময় বথনক থিানীয় শিক্ার 
প্রনয়াজনীয়তা সম্পনক্চ আমার একো উপলশব্ধ 
িনয়নে। নসখানকার বিীপগুনলা তানির শননজনির 
গুনণই অনন্য। বিীপগুনলানত শ�শভন্ েরননর 
শজ� শ�শররে্রে লক্্য করা োয় বেমন, ক্রাতিীয় 
শররিশরৎ অরণ্য, ম্যাননগ্াভস্ , সমু্র শসকত 
এ�ং প্র�াল বিীপ। এগুনলা শজ� শ�শরনরে¨র এক 
মূল শ�ষয়, এোড়া বিীপগুনলানত প্রায় শ�লুপ্ত 
শ�শভন্ গােপালা এ�ং পশুপাশখর প্রজাশতরও 
বখাঁজ বমনল। এসন�র পািাপাশি বসখানন ওশঙ্গ, 
জানরায়া, নগ্ে আন্দামান, িমনপন, ি্যান্ 
ব�শলস এ�ং শননকা�শরজনির মনতা শ�শভন্ জনজাশত বগাষ্ীরও 
বিখা বমনল। এনির মনে্য একমারে শননকা�শররা োড়া �াশক 
সমস্ জনজাশতই প্রায় শনশচিনি িওয়ার মুনখ িাঁশড়নয়। 

বিীপপুনঞ্জ ঘুরনত ঘুরনতই আশম বিীপপুনঞ্জর খু� আকষ্চণীয় 
ইশতিাস, ভূনগাল, কলা ও সংসৃ্শত এ�ং �নজঙ্গল সম্পনক্চ 
আরও শ�িিভান� জাননত পাশর। শকন্তু খু� িুভ্চাগ্যজনকভান� 
সু্নলর পাে্যক্রম এ�ং সু্নলর মাষ্টারমিাইনির আলাপরাশরতার 
মনে্য শিনয় জাননত পাশর সু্নল ো পড়াননা িয় এ�ং �াচ্চারা 
োর মনে্য �ড় িনছে, ওই িু’নয়র মনে্য রনয়নে শ�স্র এক 
ফারাক।

আন্দামান শননকা�র বিীপপুঞ্জ �ত্চমানন কী েরননর স�্চনানির 
সমু্খীন �া শননজনির রারপানির জী�ত�শররে্রে সম্পনক্চ সু্ল 
পড়ুয়ানির বকানওরকম োরণাই বনই। নকউ এই প্রশ্ন করনতই 
পানরন, নকন সু্নলর পাে্যক্রনমর শ�ষয় এরকম িওয়া উশরত, 
তার অননকগুনলা কারণ রনয়নে।

২০০৪ সানলর সুনাশমর ঘেনা এই গুরুনবের কথা, 
আমানিরনক এর প্রনয়াজনীয়তার কথা মনন কশরনয় বিয়। শেশল 
শমিথ নানম থাইল্যানন্ডর একশে বমনয় বস সময় অননক মানুনষর 
জী�ন �াঁরানত সক্ম িনয়শেল, কারণ পড়ানিানার মাে্যনম বস 
সুনাশম সম্পনক্চ বজননশেল এ�ং বসই ভয়ঙ্র বস্রাত বিনখ সশেক 
সমনয় শকেু মানুষনক তা জানাননায় ওই োরোয় তারা প্রানণ ব�ঁনর 
োয়। 

এই বিীপপুনঞ্জর শ�শভন্ শ�ষয় আমানিরনক বিখায় কীভান� 
বিীপপুনঞ্জর প্রায় প্রনত্যকশে শ�ষয় আমানির জী�ন ও জীশ�কার 
সানথ জশড়নয় রনয়নে। নেমন প্র�াল একজী�, তানক �াস্তু শনম্চাণ 
�া অন্যান্য কানজ �্য�িার না করা এ�ং ম্যাননগ্ানভর জঙ্গল 
শ�শভন্ প্রাকৃশতক িুনে্চানগর িাত বথনক মানুষনক রক্া কনর। 
এোড়াও এো আমানির জানা িরকার বে, �াইনর বথনক শননয় 

আসা শ�শভন্ জী� স� সময় প্রকৃশত রক্ায় 
কানজ  আনস না। নেমন, Spotted Deer 
অথ�া African giant snail পশরন�িনক 
সমৃদ্ধ করার বথনক তার ক্শতই কনরনে অননক 
ব�শি।

শিশুনির বিখার শুরুো জানা বথনক 
অজানার পনথ িওয়াোই স� রাইনত ভাল। এই 
পদ্ধশত স� সময় স� শিশুনক সমানভান� 
বিখার এ�ং ব�নড় ওোর সুনোগ কনর বিয়। 
আমরা প্রায় স� সময় এো ভুনল োই বে, 
শিশুরা কত দ্রুত তানির রারপাি এ�ং 
অশভজ্ঞতানক শননজনির সনঙ্গ সংেুক্ত কনর। এই 

শ�ষয়শে আরও পশরষ্ারভান� আমানক �ুঝনত সািাে্য কনর। 
শিমালনয়র পািনিনি গ্ানমর একশে �াচ্চা বমনয়। নমনয়শে 
আলাপরাশরতার সময় খু�ই সশন্দিান শেল, এই বজনন বে, আশম 
বে জায়গায় থাশক বসখানন বকানও পািাড় বনই। আমার কানে 
এর পনরর প্রশ্নো শেল, তািনল বতামানির ওখানন সূে্চ ওনে  
বকাথা বথনক? আসনল বস স�সময় বিনখ এনসনে বে, সূনে্চর 
উিয় িয় পািানড়র বকাল বথনক। 

অন্য এক বভৌনগাশলক অ�থিানন লািানখর িীতল মরুভূশমনত 
ভ্রমণ আমানক আরও ভালভান� একথা �ুঝনত সািাে্য কনরশেল। 
আ�ারও �ুঝনত বপনরশেলাম কতখাশন গুরুবেপূণ্চ এই প্রাসশঙ্গক 
শিক্া।

বেনিতু �ন্যজন্তুর প্রশত আমার সাোরণ আকষ্চণ শেল তাই 
ভ্রমনণর প্রথম পে্চায় আশম িিম বশ্রশণর একিল োরেনির কানে 
লািানখর �ন্যজন্তু সম্পনক্চ জাননত বরনয়শেলাম। োরেরা আমানক 
অ�াক কনর শিনয় উতির শিনয়শেল “�াঘ”। আসনল এর কারণ 
প্রথম বথনকই োরেনির শুেুমারে �াঘ এ�ং শসংি সম্পনক্চই 
জানাননা িনয়নে, তানির সু্ল ঘনরর বিওয়ানল োনাননা েশ�র 
মনে্য খাশল বিখা োয় িাশত, শজরাফ, নজব্া এ�ং গণ্ার। তারা 
তানির সমূ্পণ্চ সু্ল জী�নন বকানওশিন Snow Leopard, 
marmots on Blue Ships সম্পনক্চ বিাননইশন। তানির 
সু্নলর �ইও তানির তা বিখায়শন Ladakh Urial এক শ�নিষ 
েরননর বভঁড়া ো শুেুমারে লািানখই পাওয়া োয় �া তা সম্পনক্চ 
গ�্চন�াে করনত। Tibetan Antelope এক জী�, োর পিম 
বথনক সুনতা িয় এ�ং তা �্য�িার করা িয় “সাহুতুস িাল” 
(Shahtoosh Shawl) ততশর করনত।  

পাে্যপুস্নকর সমস্যা শুেুমারে তানত ো বনই তারমনে্যই 
সীমা�দ্ধ নয়, তানত কী কী রনয়নে তাও অননকনক্নরে সমস্যা 
িনত পানর। নেমন, জাতীয় পাে্যক্রনমর রূপনরখা অনুোয়ী শতশর, 
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বভতর ও �াইনরর সংনোগই উনু্ক্ত শিক্ার শনে্চাস
র�ীন্দ্রনাথ োকুরনক এক�ার শজজ্ঞাসা করা িনয়শেল বে, 

শতশন সু্ল শতশর কনরশেনলন বকন? তাঁর উতির শেল বে, শতশন 
তাঁর কু্্র সমনয়র সু্ল জী�ননর অশভজ্ঞতা বথনক অশতিয় শ�রক্ত 
এ�ং িুঃশখত িনয়শেনলন। তাঁর সু্ল জী�ননর অশভজ্ঞতা �ড় 
বিওয়াল, �ড় জানালা এ�ং ব�নঞ্র সমািানরর মনে্য আ�দ্ধ 
শেল। তাই শতশন বরনয়শেনলন �াচ্চানির এক স্বােীনতা এ�ং 
প্রকৃশতর স্বাি শিনত। প্রকৃতপনক্ সু্ল স� সময় এক �দ্ধ 
পশরন�নির নামাতির িয় মারে, ো িারীশরক সক্মতা ও মানশসক 
শ�কানির পশরপন্ী। আসনল সু্ল ঘনরর �দ্ধজী�ন এ�ং গ্ানমর 
বখালা পশরন�নির মনে্য এক শ�স্র তফাত স� সময় শ�রাজমান। 

সু্নল স� সময় িৃি্য এ�ং অিৃি্য শ�শভন্ স্র বিখা োয় 
বেমন- সু্ল শ�শ্ডং, সু্নলর োরে শিক্ক, তানির শ�শভন্ আথ্চ- 
সামাশজক ও সাংসৃ্শতক বপ্রক্াপে, তানির শ�শভন্ আন�গ, 
অশভজ্ঞতা এ�ং স� বিনষ �াইনরর জগৎ, তার শ�শভন্ সুনোগ- 
সুশ�ো, পাশরপাশশ্ব্চনকর আকাঙ্কা প্রভৃশত। মান� িরীনরর মতই 

রতুথ্চ বশ্রশণর EVS-এর পাে্যসূশরর একশে অে্যায় “পশরন�িেত্ন 
ও রক্া”, োর শকেু অংি বকানওভান�ই স�ার বক্নরে েনথাপেুক্ত 
নয়, নেমন পশর�ানরর সকনল আলািা আলািা গাশড় রালান, 
খাশল ঘনর ফ্যান রাশলনয় রাখা ইত্যাশি ো 
লািানখর মনতা অঞ্নল বকানওভান�ই প্রনোজ্য 
নয়, কারণ বসখানন অশেকাংি োরেোরেী বিঁনেই 
সু্নল োয়, স�ার �াশড়নত জনলর সু�নন্দা�স্ 
বনই এ�ং একমারে শ�িু্যশতক েন্ত্র Room 
Heater, ো িীনতর সময় ঘর গরম রাখনত 
�্য�িার করা িয়, আ�ার খাি্য পুশষ্টর বে 
তাশলকা বসখানন রনয়নে তা লািানখর শিশুনির 
বকানও কানজ লাগন� না, কারণ বসখানকার 
�াচ্চারা ো খায় তা ওই তাশলকায় বনই।

আসনল একশে শিশু, নে সমু্রপৃষ্ বথনক ১১,০০০ শফে 
উচ্চতায় �স�াস কনর তার পনক্ কখনই খু� সিনজ এো বমনন 
বনওয়াও সম্ভ�পর িনয় উেন� না বে, ন�শিরভাগ পাে্যপুস্নকই 
লািাখ সম্পনক্চ শকেু বলখা থানক না।  আর েশিও থানক তন� 
তাও খু� ত্রুশেপূণ্চ। নেমন, মরুভূশম অঞ্ল, গােপালা না থাকা, 
সমস্ �সশত শসনু্ননির োনর ইত্যাশি। 

এই িূভ্চাগ্যজনক পশরশথিশতনক বিােরাননার জন্য বসখানকার 
সরকার এ�ং ‘SECMOL’ নামক একশে বস্বছোনস�ী সংথিার 
বেৌথ উনি্যানগ ‘অপানরিন শনউ বিাপ’ (ONH) নামক এক নতুন 
উনি্যাগ গ্িণ কনরনে। নসখানন প্রাথশমক শ�ি্যালনয়র জন্য 
ইংনরশজ EVS-বক থিানীয়ভান� গুরুবেপূণ্চ �ই শতশর করা িনয়নে। 
রতুথ্চ এ�ং পঞ্ম বশ্রশণর পাে্য�ইশে প্রকাি কনরনে জমু্-কাশ্ীর 
ব�াি্চ। এই �ইগুনলা ২০০৩-২০০৪ সানল বল বজলার জন্য 

োপাননা িনয়শেল। তন� এখন �ইগুনলা প্রশতশে সরকাশর সু্নলই 
পড়াননা িয়। 

�ইগুনলায় এক�ার বরাখ ব�ালানল ব�াঝা োয়, লািানখর 
�াচ্চানির জন্য তা কতো প্রাসশঙ্গক। নেমন, 
লািানখর জঙ্গনলর গােপালা, জী�জন্তু, 
খামানরর জী�ন, লািানখর ঐশতিাশসক 
জায়গাসমূি, শকেু ঐশতিাশসক পািাড় প্রভৃশত। 

আনগর িু’শে উিািরণ আমানির সামনন 
উনে এনসনে এক অত্যতি গুরুবেপূণ্চ 
জী�ত�শররে্রেেুক্ত অঞ্ল বথনক। তন� জানা 
বথনক অজানার পনথ োরোয় বে বকানও বক্রে, 
িির, গ্াম প্রভৃশত অঞ্নলর জী�ত�শররে্রে 
সম্পনক্চ জানাোও সমানভান� গুরুবেপূণ্চ।

থিানীয়ভান� প্রাসশঙ্গক কতো থিানীয় িন�, ভারনতর মনতা 
একো বিনি এই প্রনশ্নর উতির বখাঁজাো �ৃথা। পািাপাশি খু�ই 
গুরুবেপূণ্চ এ�ং কশেন,  কারণ আমানির বিনি নানা জাশত, নানা 
মত, নানা পশরোন। তাই তানির শ�শভন্ কলা সংসৃ্শত ও 
স�শকেুনক এক জায়গায় শননয় এনস এককথায় �লাো খু�ই 
সমস্যার। শকন্তু আমানির বলখক, শিক্ক এ�ং অন্যান্য �্যশক্তনির 
ভা�নত িন� কীভান� স�নরনয় ভালভান� এই সমস্যার এক সুষু্ 
সমাোন করা োয় এ�ং োনত কনর সু্লশিক্ানক আরও ব�শি 
কনর োরেনির ভশ�ষ্যনতর জন্য �্য�িার করা োয়। 

সূরেঃ www.teachersofindia.org
বলখকঃ  সুজাতা পদ্মনাভন 
প্রথম প্রকািঃ শেরার প্লাস’ আগস্ ২০০৭

সু্নলর ভা�ান�গ এ�ং সি্য করার এক ক্মতা থানক, ো শ�শভন্ 
সংেুক্ত শ�ষনয়র উপনর শনভ্চরিীল এ�ং মান� িরীনরর মতই 
তার বভতর এ�ং �াইনরো এক পাতলা রামড়ার মাে্যনম এনক 
ওপনরর বথনক আলািা। শ�খ্যাত ইতাশলয়ান বলখক প্রাইনমা 
বলশভ (Primo Levi) �নলশেনলন, এই পাশরপাশশ্ব্চক ো আমার 
ব�ানের অননক গভীনর বপ্রাশথত, নেমন, এই পাশখ, এই 
শিনরাশরের বখলা, এই প্রজাপশত, পাশখ, শঝঁশঝঁ বপাকা, ি্যাওলা 
………… র�ীন্দ্রনাথ োকুর কখনই �াস্তুতনন্ত্রর কথা �নলনশন, 
শকন্তু তাঁর োরণায় শিক্া িল মান� জী�ননর পশরন�নির এ�ং 
তার পাশরপাশশ্ব্চনকর সম্পনক্চ মানুনষর োরণা।

আজ বথনক রশল্লি �ের আনগ আশম েখন ব�ঙ্গালুরুর পানি 
শসলনভপুরা নামক এক গ্ানম োই তখন বিশখ বে বসখানকার 
ব�শিরভাগ �াচ্চাই সু্নল বেত না অথর রাজশমস্তী, েুনতার, শ্রশমক 
এনির �াচ্চারা সু্নল োওয়ার জন্য খু�ই আগ্িী। আশম ভা�তাম 
সু্ল শক সশত্য বসই স� �াচ্চানির জন্য এক �দ্ধ পশরন�ি 
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শিসান� সামনন আসন�। কারণ সু্নলর অশভজ্ঞতা গ্ানমর 
অশভজ্ঞতার তুলনায় অননকনক্নরে অন্যরকম, মানন তা গ্ানমর 
�াশড়র বভতনর োওয়া, �াইনর োওয়া এমনশক গ্ানমর �াইনর, 
বভতনর োওয়ার বথনকও অননকোই আলািা। এই কারনণরই 
সু্লগুনলানক এভান�ই শতশর করা িনয়শেল বেখানন সু্নলর 
�াইনর এ�ং বভতনর, প্রনত্যকশে জায়গাই স�ার কানে এক 
শিক্ণীয় িৃষ্টাতি িনয় ওনে োনত তারা প্রনত্যক জায়গা বথনক 
শকেু অশভজ্ঞতা সঞ্য় করনত পানর এ�ং এই কারনণই সু্নলর 
বভতর এ�ং �াইনর োওয়া-আসার পথোনক এতো সুগম করা 
িয়। 

খু� েথােথভান�ই সু্নলর রারপানির পশরন�ি ও তার 
শ�শ্ডং এস� শকেুই োরেোরেী এ�ং জগনতর সানথ এক শনশ�ড় 
সম্পক্চ থিাপন কনর। এই শরতিাভা�নানক র�ীন্দ্রনাথ োকুনরর 
শভনগ্নির এ�ং িুশ�্চষি অশভজ্ঞতা শিসান� �ণ্চনা করা োয় শকন্তু 
এই শরতিাভা�নার মনে্যই বখলার মাে্যনম কানজর এক সুন্দর 
শরতিার �ীজ খুঁনজ পাওয়া োয়। আমরা খু� সনরতনভান�ই এমন 
এক অ�থিার কথা শরতিা করনত পাশর বেখানন শভতরো �ারান্দা, 
শনরু বিওয়াল, জাশল কানজর মাে্যনম �াইনরর কানজর জায়গা 
বথনক আলািা করা থাকন� না।  শ�রুৎ বশ্রশণর উশদ্ি আমরা 
বিওয়ানলর গানয় শতশর করনত 
পাশর, নখলােূলার জন্য এক 
োয়াময় জায়গা শতশর করা োয়, 
বখলার সরঞ্জাম এ�ং �ইনক 
�াচ্চানির কানে আরও ব�শি 
বপঁনে বিওয়া োয়, এমনশক 
�াচ্চারা সু্নলর বসৌন্দে্চায়ননর 
বক্নরে আরও ব�শি েুক্ত িনত 
পানর। খাশল বিওয়ালনক �াচ্চানির 
শননজর মননর ভা� প্রকাি করার 
জায়গা শিসান� তুনল েরা োয়, নেখানন �াচ্চারা তানির সাম্প্রশতক 
বলখা, েশ� প্রভৃশত লাগানত পানর ো বকানও শনশি্চষ্ট রং করা 
বিওয়ানলর তুলনায় �াচ্চানির কানে আরও ব�শি আকষ্চণীয় 
িনয় উেনত পানর। 

এক সিা পশর�ত্চনিীল এ�ং দ্রুত পশর�ত্চনিীল সমানজ 
আমরা শক একথা শরতিা করনত পাশর বে, �াচ্চানির জন্য এক 
সশেক পশরন�ি কী িন� এ�ং োনত কনর �াচ্চানির িারীশরক 
এ�ং মানশসক গেন সিজভান� এ�ং সশেকভান� িনত পানর 
এ�ং তারা তার মনে্য শিনয় শকেু শিখনত পানর। পুরননা 
সু্ল�াশড়র জায়গায় নতুন সু্ল�াশড় শতশর িনছে শকন্তু তা ভাল 
থাকার সনঙ্গ কতো সংেুক্ত, তা এক শরতিার শ�ষয়। এোই 
আমানির কানে এখন এক নতুন শরতিার শ�ষয় বেখানন নতুন 
শজশনস শিনয় এক নতুন নকসা শতশর করা, ো আমানির 
�াচ্চানির কানে সু্ল�াশড়নক আরও ব�শি আকষ্চণীয় কনর 
তুলন�। গ্াম �াংলার সু্লগুনলানত গােপালা, ফাঁকা জশম প্রভৃশতর 
এক শ�লাশসতা বিখা োয় শকন্তু এই শ�ষয়শেনক ব�শিরভাগ 

সময়ই বকানওরকম গুরুবেই বিওয়া িয় না। এক সাম্প্রশতক 
গন�ষণায় বিখা বগনে বে, �াচ্চারা কৃশরেম বখলার মাে �া বখলার 
উপকরনণর তুলনায় সাোরণ প্রাকৃশতক পশরন�িনক �ড়নির 
বরানখর আড়ানল অননক ব�শি উপনভাগ কনর। খু�ই �্যাঙ্গাবেক 
ভান� �লনল �লা োয় বে,  েনী পশর�ানরর �াচ্চারা অননক 
ব�শি �দ্ধ এ�ং পরােীন জী�নোপন কনর। 

�াচ্চানির এমন এক পশরন�নি থাকা উশরত বেখানন তারা 
তানির জী�ননর বোগানোগগুনলা শননজরাই খুঁনজ পান� এ�ং 
বেখানন তানির জী�ন এক কু্্রতার গশণ্র মনে্য আ�দ্ধ িনয় 
থাকন� না। লশরস মালাগুশজ (Loris Malaguzzi)-র কথায়, 
তারা �াচ্চানির �নলন, এই বখলা এ�ং কাজ, �াস্� এ�ং 
অলীক, শ�জ্ঞান ও কল্পনা, আকাি এ�ং পৃশথ�ী, কারণ এ�ং 
স্বপ্ন এমন শ�ষয় ো একসানথ বকানওভান�ই অ�থিান কনর না। 
সু্নলর পশরন�ি এমন এক জগৎ িন� বেখানন �াচ্চারা সশেক 
ভান� জাননত, �ুঝনত এ�ং ভা�নত িন�। 

�াচ্চানির বখলােূলা �া অন্যান্য কানজর মাে্যনম 
পাশরপাশশ্ব্চনকর সনঙ্গ বোগানোগ করাননা োয় এ�ং পাশরপাশশ্ব্চক 
সম্পনক্চ আরও ব�শি েত্নিীল কনর বতালা ো্র য়, নেমন বে সু্নল 
আশম রাকশর কশর বসখানকার �াচ্চারা বরাজ সকানল �াগানন �া 

�াশড়নত ো পাওয়া োয় তার 
মাে্যনম সু্নলর ঘনরর মাঝখানন 
এক মন্ডলা (Mandala) শতশর 
কনর। ঘাস, ফুল, পাতার মাে্যনম 
করা নকসা কখনই একরকম িয় 
না অথর তারা সময়, ঋতু 
প্রভৃশতনক িি্চায় এ�ং �াচ্চানির 
মননন এক ব�ানের সঞ্ার কনর। 
এই কাজ �াচ্চানির �শি্চপশরন�নি 
বে পশর�ত্চন, তানক �ুঝনত 

সািাে্য কনর এ�ং শুেু তাই নয়, এই কাজ �াচ্চানির শ�শভন্ 
রং,মাপ, আকার, গেন প্রভৃশত �ুঝনতও সািাে্য কনর। 

�াগান শিক্াগ্িনণর এক অমূল্য সম্পি, নেখানন শুেু 
বখনলই না �াগান রক্ণান�ক্নণর বক্নরে এক গুরুবেপূণ্চ ভূশমকাও 
�াচ্চারা গ্িণ করনত পানর। নেমন �াচ্চারা এখানন জাননত 
পানর সংরশক্ত �ীজ এ�ং অন্যান্য �ীনজর �া রানষর পদ্ধশতর 
মনে্য পাথ্চক্য, এোড়াও তারা জাননত পানর শ�শভন্ �জ্চ্য সম্পনক্চ 
বেমন বকান �জ্চ্য সাোরণভান� পরনিীল ও বকানশে নয়। 
এোড়াও �াচ্চারা জাননত পারন� প্রথম �ৃশষ্টর পর ি্যাওলার 
পশর�ত্চন �া এখনও পে্চতি না বিখা বকানও এক িামুনকর 
প্রজাশত অথ�া মাকড়সার জানলর ঝড়ঝাপো সি্য করনত পারার 
ক্মতা। এস� শকেুই জানা সম্ভ� �াইনরর জগনতর অশভজ্ঞতা 
বথনক, তাই �াইনরর জগৎ জ্ঞানাজ্চননর এক সমৃদ্ধ মাে্যম। 

সু্লনক তার �াচ্চারা োড়াও �াইনরর জগনতর �াচ্চানির 
জী�ননর সানথ সংনোগ থিাপন করনত পারনত িন�। �াচ্চারা 
বক�ল মারে তানির িরীর শননয় সু্নল আনস না, তারা সনঙ্গ 
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শননয় আনস শ�শভন্ শরতিা, ভা�না, অশভজ্ঞতা এ�ং তার োপ। 
�াচ্চানির শননজর খ�র সংগ্ি করার ক্মতা শতশর করার বক্নরে 
তানির িায়শর বলখার অনভ্যস শতশর করা খু�ই গুরুবেপূণ্চ। 
�াচ্চারা েশ� আঁকনত পানর �া তানির জী�ননর গুরুবেপূণ্চ 
বকানও ঘেনা শলনখ রাখনত পানর। আসনল এই স� শ�ষয় 
�ড়নির কানে ভীষণ শনরািা�্যঞ্জক মনন িনত পানর শকন্তু �াশড়র 
বকানও ঝগড়া, নতুন বকনা জামা, নপানষ্যর জন্, না রাখা কথা, 
িাক্তানরর কানে োওয়া �া �ানস ভ্রমণ করা, এস� শকেুই 
�াচ্চানির মনন এক গভীর োপ বফনল। মননর ভা� প্রকাি করা, 
ভান�র আিান প্রিান এ�ং অশভজ্ঞতা এনকর সানথ অনন্যর 
আিানপ্রিান করার জন্য প্রথম বথনকই ভাষা �্য�িার করা 
উশরত। গ্াম ও �াশড়র পশরন�ি �াচ্চানির বিখার এক আিি্চ 
থিান। শিক্ার শুরু িওয়া উশরত �াচ্চারা ো জানন তার বথনক 
এ�ং পনর তা েশড়নয় বিওয়া উশরত পৃশথ�ীর ভূনগাল, ইশতিাস, 
অথ্চনীশত এ�ং শ�জ্ঞানন। নেমন ইশতিানসর ক্ানস �াচ্চানির �লা 
িনয়শেল �াশড়র বথনক শননজর পেনন্দর বকানও একশে শজশনস 
সংগ্ি কনর আননত। �াচ্চারা শ�শভন্ েরননর শজশনস সংগ্ি 
কনরশেল, নেমন একশে �নু্দক, নসলাই বমশিন এ�ং একশে 
বোঁয়ািীন উনুন। এরপর �াচ্চারা শননজনির মনে্য শজশনসগুনলা 
শননয় আনলারনা কনর এ�ং প্রনশ্নর একশে তাশলকা শতশর কনর, 
আসনল ো তারা জাননত রায় বসই সম্পনক্চ তারা প্রশ্ন শতশর 
কনর। নসখানন খু� অদু্ত স� প্রশ্ন শেল, নেমন “ভূতনক শক 
�নু্দক শিনয় মারা োয় ?” এোড়াও শকেু শররারশরত প্রশ্ন শেল, 
বেমন �স্তুশের �য়স তার গেন শ�শিষ্ট্য প্রভৃশত। আসনল এই 
কাজ �াচ্চানির এক ক্রমতাশলকা শতশর করনত সািাে্য কনর 
এ�ং োর মে্য শিনয় তারা জাননত পানর অতীত কী এ�ং কীভান� 
শ�জ্ঞাননর অগ্গশত আমানির �ত্চমান এ�ং ভশ�ষ্যতনক প্রভাশ�ত 
কনরনে।  �াচ্চারা তানির শিন্যশন্দন জী�ন বথনক শুরু করনত 
পানর, নেমন �াশড়ো কী শিনয় শতশর, তারা কী জামাকাপড় পনড়, 
�াশড়নত কী কী েরননর প্রশতকার উপশথিত �া কী েরননর খাি্য 
তারা খায়। আসনল এর মাে্যনম তারা খু� সিনজই �ুঝনত পানর 
বে আমানির জী�নন আনুষশঙ্গক এমন অননক শ�ষয় আনে ো 
�াইনর বথনক আমানির জী�ননক প্রভাশ�ত কনর। 

সমাজশ�জ্ঞান আমানির �নল বে, আমরা বেন অতীত শননয় 
খু� ব�শি বরাম্যাশন্ক না িই, আ�ার ভশ�ষ্যতনক খু� ব�শি 
সুরশক্ত করার কথা না ভাশ�, তার বথনক ভাল িন� েশি আমরা 
�ত্চমাননর সমস্যাগুনলানক �ুশঝ এ�ং তা সমাোননর বরষ্টা কশর। 
আমানির রারপানির পশরন�নি এ�ং আমানির জী�নন গত িি 
�েনর �ড় দ্রুত গশতনত আমূল পশর�ত্চন এনসনে। আমানির 
সাংসাশরক জী�ন, �াচ্চানির �ড় কনর বতালার েরণ, আমানির 
খাি্যাভ্যাস, আমানির সমস্যা িূর করার েরণ, এ স� শকেুনতই 
এক আমূল পশর�ত্চন ঘনেনে এ�ং সমাজ এক আেুশনকীকরনণর 
বিারনগাড়ায় িাঁশড়নয়। আমানির রারপাি এক কৃশষশনভ্চর 
অথ্চনীশত বথনক এক আো িহুনর অথ্চনীশতনত পশর�ত্চন িনছে 
এ�ং তার সানথ সানথ �নয় শননয় আসনে আো িহুনর অথ্চনীশতর 

শ�শভন্ বিাষ গুণও।  
এই পশর�ত্চন আমানির স�ার মননই শ�শভন্ প্রনশ্নর জন্ 

শিনছে এ�ং �াচ্চারাও এনক্নরে �্যশতক্রম নয়। �জ্চ্য পিানথ্চর 
সমস্যা, জনলর সমস্যা, থিানীয় পুশলনির ক্মতায়ণ, এইস� 
সমস্যানক খু� শনশ�ড় শরতিা এ�ং েনথাপেুক্ত উপানয়র মাে্যনম 
সমাোন করার কথা শরতিা করনত িন�। �াচ্চারা ভশ�ষ্যত 
সম্পনক্চ শরতিা করা শুরু করনত পানর, তানির রারপানির োন 
রানষর জশম কীভান� আ�াসন শিনল্পর িাত েনর উোও িনয় 
োনছে �া জলাজশম কীভান� ইঁেভাোর িখনল রনল োনছে তার 
বথনক।  

আনগও আনলারনা কনরশে, কীভান� এক সু্নল শ�শভন্ স্র 
থানক ো কখনও লুকাননা �া অিৃি্য। সু্নলর বভৌত পশরন�ি ও 
তার রারপাি সু্নলর শ�শভন্ শিনকর একো শিক। সু্নলর বক্নরে 
আরও একশে গুরুবেপূণ্চ শিক আনে ো ব�শিরভাগ সময় বরানখর 
আড়ানল বথনক োয়, শকন্তু সু্নলর িি্চননর শিক বথনক শ�ষয়শে 
অত্যতি গুরুবেপূণ্চ। সু্নলর �াচ্চানির শিক্া কী িন� তা 
গভীরভান� শনভ্চর কনর কীভান� সম্পক্চ ও ভূশমকাগুনলানক 
সম্পািন করা িয়, এনক অপনরর প্রশত কতো বিাশয়বেিীল এ�ং 
কতো িাশয়নবের সানথ সম্পক্চগুনলানক সম্পািন করা িয়, 
সু্নলর শ�শভন্ কাজ কীভান� সম্পািন করা িয় তার উপর 
অননকো শনভ্চর কনর। সু্নলর িি্চন কী প্রকাি কনর, রাপ, 
শনয়ন্ত্রণ এ�ং একনঘনয়শম না স্বােীনতা, নখালা মন ও শরতিার 
স্বােীনতা। 

সু্নলর িি্চননর একো পে্চায় ব�াঝা োয় বে, কীভান� এই 
িব্দগুনলানক �্য�িার করা িনছে; নক কথা �লনে, কানক �লনে 
এ�ং বকন �লনে? নে কথাগুনলা �লা িনছে, নলখা িনছে শকং�া 
�াচ্চারা শুননে, �াচ্চারা তা  আনিৌ �ুঝনত পারনে শকনা �া তার 
সানথ বকানওরকম সংনোগথিাপন করনত পারনে শকনা? 
�াচ্চানির সময় ও সুনোগ িরকার শননজনির ভালভান� প্রকাি 
করার জন্য, তা েশ�র মাে্যনমই বিাক �া কথার মাে্যনম। 
রেজলশি উতির �া তুলনামূলক তাৎক্শণক উতির রাইনল তা 
শুেুমারে অন্য কানরা কথার অতিঃসারিূন্য পুনরা�ৃশতি �্যশতত আর 
শকেুই িন� না।  

শব্শেি উপন্যাসকার শফশলপ পুলম্যান (Philip 
Pullman)-এর কথায়, নতুন শকেু শতশর করার প্রশক্রয়া 
অননকো রানতর ব�লায় মাঝ সমুন্র মাে েরার মতন, নেখানন 
সময়, শনস্ব্ধতা, ঝুশঁক এ�ং শেে্চ্য স� শকেুই সাশমল শকন্তু ত�ুও 
ফলাফলো অজানা। শিক্কনিরও শ�শভন্ প্রেুশক্ত ও প্রশক্রয়া 
�্য�িার কনর োরে শতশর করাো অননকোই এইরকম। নকানও 
�স্তু তার প্রনয়াজন অনুোয়ী মাপা িয় এ�ং তার পর�ত্চীনত 
মাপা িয় শিক্কতার সাথ্চকতা �া কাে্চকরী শিক্া প্রশক্রয়ার 
সাথ্চকতায়। 

একশে �াচ্চা ভাষা �্য�িার করনত বিনখ বকানও 
কনথাপকথননর মাে্যনম এ�ং কনথাপকথননর মনে্যকার বকানও 
শ�নিষ কথানক বকন্দ্র কনর এরপর তারা বিনখ শননজনির কথা 
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িান্ার কশমিন
আেুশনক ভারনতর প্রথম শিক্া কশমিন

�লনত, শননজনির গল্প বিানানত। একইরকম ভান� বরানখর ভাষা 
বিখার বক্নরেও �াচ্চারা �াইনরর জগনতর শ�শভন্ �স্তুর সানথ 
বোগানোগ থিাপন করনত বিনখ। কলা মানন শুেু শজশনস �ানানত 
বিখা নয়, এো বিখায় বিখনত, শুননত এ�ং স্পি্চ করনত। এো 
শুরু িয় �স্তু, মানুষ এসন�র সানথ গ্িণমূলক এক সম্পনক্চর 
মাে্যনম। 

শ�শিষ্ট ওই উপন্যাসকার �নলশেনলন, নকানও বকানও সময় 
আমানির এমন সময় ও জায়গার িরকার বেখানন আমানির 
বকউ বকানওভান� শ�রক্ত করন� না। আমরা এো ভা�নত পাশর 
না বে, আমানির �াচ্চানিরও একইরকম সমনয়র িরকার, 
একশে েশ� আঁকনত অথ�া একো অনঙ্র সমাোন করনত। অথর 
�াচ্চারা আমানির অ�াক কনর শিনত পানর তানির মননাসংনোনগর 
ক্মতা শিনয়। আমরা �াচ্চানির শকেু শজশনস কখনই শিনত রাই 
না তা িল, তানির স্বােীনতা �া শননজর আরার-আররনণর 
স্বােীনতা, জায়গা, সময় ও শ�ষয়�স্তু। আমানির �াচ্চানির বক্নরে 
ো স� সময় শেক কনর শিক্করা। নক কী করন�, নক কী পড়ন�, 
কতক্ণ পড়ন�, স� শকেুই শেক কনর বিন শিক্করা। শতন 
�ের আনগ আমরা একো পরীক্া শুরু কনরশেলাম, নেখানন 
�াচ্চানির শকেুো স্বােীনতা বিওয়া িন�। “স্বােীন পেন্দ” (Free 
choice)-এর শনশরনখ শেক িয়, প্রনত্যক শুক্র�ার তারা শননজনির 
ইনছেমত একো কাজ শেক করন�। কাে্চা�লীর মনে্য শেল নােক, 
রান্া, কাগনজর শ�শভন্ শিল্প, েশ� আঁকা, মাশের কাজ প্রভৃশত। 
�াচ্চারা শননজ কাজ করনত পানর, িু’জন একসানথ কাজ করনত 

পানর, একো িনল কাজ করনত পানর অথ�া শননজর �য়স 
অনুোয়ী বে কাউনক ব�নে শননয় কাজ করনত পানর। শিক্কনির 
এই শ�ষনয় খু� ব�শি শনয়ন্ত্রণ শেল না এ�ং এই কানজর বিনষ 
তারা এনক অপনরর কানে শননজর কাজ সম্বনন্ জানায় এ�ং 
অনন্যর কাজ সম্পনক্চ জানন। 

তন� এই েরননর স্বােীনতা স� সময় স� জায়গায় 
অশভনপ্রত নয়, নকানও শ�নিষ শ�নিষ বক্নরে শিক্কনির কাে 
বথনক খু� পশরষ্ারভান� শকেু শননি্চনির িরকার িনয় পনড়। 
শকন্তু একো সু্ল শ�শভন্ভান� তার োরেোরেীনির আগ্ি ও 
আকাঙ্কানক কানজ লাগানত পানর এ�ং ো তানির পনক্ই িওয়া 
উশরত, তানির শ�পনক্ নয়। 

সু্নলর ভাল পশরন�নির জন্য আমরা শ�শভন্ স্রনক একেু 
অন্যভান� ভা�নত পাশর। এক স্বাথি্যকর আ�িাওয়া, নেখানন 
সু্নলর বভতনরর এ�ং �াইনরর আ�িাওয়ার মনে্য এক সুষূ্ 
সম্পক্চ শতশর িন�, নেখানন সু্নলর �াইনরর ও সু্নলর বভতনরর 
পশরন�নির মনে্য সংনোগ শতশর িন�, আমার মনে্য ো ঘেনে 
তার সংনোগ গনড় উেন� �াইনরর পৃশথ�ীর মনে্য ো ঘেনে তার 
সনঙ্গ। র�ীন্দ্রনাথ োকুনরর শিক্া-শরতিা �নল, শিক্ার শভত শতশর 
িন� শননজর বভতনরর শিক্া এ�ং �াইনরর পৃশথ�ীর শিক্ার এক 
বমল�ন্ননর মাে্যনম, োনত পৃশথ�ীর ক্রম�ে্চমান পশর�ত্চননর 
সানথ সােুজ্য বরনখ এক ভারসানম্যর ভশ�ষ্যত শতশর করা োয়। 

বলখকঃ বজন সাশি
সূরেঃ লাশন্চং কাভ্চ, আশজম বপ্রমশজ ইউশনভাশস্চশে

িান্ার কশমিন সরকাশরভান� ইশন্ডয়ান 
এিুনকিন কশমিন (১৮৮২) নানম পশরশরত। এশে 
শেল আেুশনক ভারনতর ইশতিানস প্রথম শিক্া 
কশমিন। ভারত সরকার কতৃ্চক গশেত এই 
কশমিননর কাজ শেল ১৮৫৪ সানলর  উি-এর 
শিক্া-প্রস্ান�র সময় বথনক ভারতীয় শিক্া 
�্য�থিার পে্চানলারনা এ�ং পর�ত্চী অগ্গশতসােননর 
জন্য করণীয় সম্পনক্চ সুপাশরি করা। সরকার 
আনরকশে উনদেনি্য এই তিতি শুরু করনত উবুিদ্ধ 
িনয়শেল এ�ং তা শেল ১৮৫৪ সানলর বিসপ্যানরর সুপাশরিমালা 
�াস্�ায়নন সরকানরর �্যথ্চতার অশভনোনগ ইংল্যানন্ড শমিনাশরনির 
শ�নক্াভ পে্চানলারনা করা। সরকার কতৃ্চক প্রাথশমক শিক্ার 
উপর অত্যাশেক গুরুবে আনরাপ করার কারনণ কশমিননর মূল 
অংি বথনক উচ্চ শিক্ানক �াি বিওয়া িয় এ�ং তার পশর�নত্চ 
প্রাথশমক শিক্ার উপরই প্রোনত িৃশষ্ট শন�দ্ধ করার শননি্চি 
বিওয়া িয়। 

স্যার উইশলয়ম উইলসন িান্ারনক সভাপশত 
কনর গশেত ওই কশমিননর অন্যান্য সিস্যরা 
শেনলন আনন্দনমািন �সু, এ.িশলিউ.ক্রফট্ 
(Director of Public Instruction, 
Bengal), ভূনি� মুনখাপাে্যায়, মিারাজা 
েতীন্দ্রনমািন োকুর, কািীনাথ শরেম্বক তীলং এ�ং 
স্যার শসয়ি আিমি খান। অ�ি্য শসয়ি আিমি 
খান পর�ত্চী সমনয় তাঁর পুরে শসয়ি মিম্নির 
পনক্ শননজর শনেুশক্ত প্রত্যািার কনর বনন। 

কশমিন ১৮৮৩ সানলর অনক্টা�র মানস তার শরনপাে্চ বপি 
কনর। প্রাথশমক শিক্া শ�ষয়ক এই কশমিননর েশরেিশে সুপাশরি 
প্রাথশমক শিক্ার মন্র অগ্গশতর বক্নরে নতুন গশতিীলতা 
আনয়ন কনর। কশমিননর শরনপানে্চ �লা িয় বে, েখন শিক্ার 
প্রনত্যকশে িাখাই েথাথ্চভান� রাষ্ট্রীয় পৃষ্নপাষকতা িাশ� করনত 
পানর, তখন বিনির �ত্চমান পশরশথিশতনত গণপ্রাথশমক শিক্া, 
এর িত্চা�লী, শ�স্ার এ�ং এর উৎকষ্চনক শিক্া �্য�থিার অংি 
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শিনসন� বঘাষণা বিওয়া এ�ং প্রাথশমক শিক্ার প্রশত সরকানরর 
পূন�্চকার প্রনরষ্টার তুলনায় আরও �্যাপকভান� কাে্চক্রম 
পশররালনা করা উশরত। এই কশমিন সুপাশরি 
কনর বে, (১) প্রাথশমক শিক্ানক জনগনণর 
শিক্া শিনসন� শ�ন�রনা করনত িন� এ�ং 
জী�ন ঘশনষ্ শ�ষয়সমূনির ওই শিক্া 
মাতৃভাষার মাে্যনম প্রিান করা িন� এ�ং তা 
বকানওক্রনমই শ�শ্বশ�ি্যালয় শিক্া�্য�থিার 
অংি িন� না; (২) আইননর মাে্যনম প্রাথশমক 
শিক্ার সম্ভা�্য সন�্চাচ্চ শ�সৃ্শত শনশচিত করার 
প্রনয়াজনীয় পিনক্প শননত িন�; (৩) 
সু্লগুশলনক প্রাথশমক শিক্া শ�কানির 
গুরুবেপূণ্চ মাে্যম শিনসন� শ�ন�রনা কনর 
বেখানন বিিীয় সু্ল রনয়নে বসখানন 
বসগুনলানক সিনোশগতা প্রিান এ�ং বসগুনলার 
মাননান্য়ননর �্য�থিা করনত িন�; (৪) প্রাথশমক শিক্ানক 
জনশিক্ার সামশগ্ক �্য�থিার ওই অংি শিনসন� বঘাষণা করনত 
িন�, নেখানন শিক্া খানত শনশি্চষ্টকৃত থিানীয় অনথ্চর উপর এর 
প্রায় একনরশেয়া িাশ� রনয়নে এ�ং প্রানিশিক রাজনস্বর উপরও 

তার �ড় রকনমর িাশ� আনে এ�ং (৫) বপৌর ও থিানীয় 
স্বায়তিিাশসত সরকার (Municipal and Local Self-

Government Boards) উভয়নকই স্বতন্ত্র 
সু্ল তিশ�ল রাখনত িন�। কশমিননর আরও 
শকেু সুপাশরি শেল- নেমন, পশরিি্চন ও 
ত্বো�োন, সম্ভ�পর থিানন শনি শ�ি্যালয় 
থিাপন, গ্ামীণ পশর�ানরর সুশ�োনুোয়ী 
শ�ি্যালনয় অ�থিাননর সময় শনে্চারণ, েম্চীয় 
শিক্াপ্রিান প্রভৃশতর �্য�থিা করা। 

কশমিননর শ�শ্বাস শেল বে, সমানজর 
সুষম অগ্গশতর জন্য প্রাথশমক শিক্ার মনতা 
উচ্চশিক্ারও সমভান� প্রনয়াজন আনে এ�ং 
এ কারনণ কশমিন মাে্যশমক শিক্া শ�ষনয়ও 
বতইিশে সুপাশরি কনর। কশমিন সুপাশরি 
কনর বে, থিানীয় সমথ্চন পাওয়া োক �া না 

োক, প্রাথশমক শিক্া প্রিাননর �্য�থিা করনত িন�, শকন্তু ইংনরশজ 
মাে্যশমক সু্লসমূিনক থিানীয় সিনোশগতা লানভর সানপনক্ 
সমথ্চন শিনত িন�। ভারত সরকার এই কশমিননর বিওয়া প্রায় 
সকল সুপাশরিই অনুনমািন কনর।

নতুন নতুন ভা�না শননয় প্রকাশিত িনয়নে ‘নতুন 
শিক্নীশতর’ খসড়া। এখানন আনলারনা কর� শ�ি্যালয় শিক্ার 
বপ্রশক্নত প্রোন প্রোন প্রস্া�নাগুনলা শননয়। আমরা এখানন 
পুনরাো তুনল ের� না, শুেুমারে খসড়া নীশতর প্রনণতারা বেস� 
শ�ষনয় উনি্যাগ শননত �নলনেন বসগুনলানকই অশত সংনক্নপ 
তুনল েরা িল। 

১) বেস� শ�ি্যালনয় োরেোরেী কম বসগুনলা একশরেত কনর 
একশে সুসংিত শ�ি্যলয় শতশর করা িন�। োরেোরেীনির 
োনত অসুশ�ো না িয় তারজন্য শ�ি্যালয় পশররালন 
সশমশতনক োন�ািননর �নন্দা�স্ করনত িন�। ইশতমনে্য 
গুজরাে, েতিীসগড়, রাজসিানন কাজ শুরু িনয়নে। 

২) শিক্কনির িক্তামান আরও �ৃশদ্ধ করার জন্য প্রস্া� 
এনসনে রার �েনরর সুসংিত B.A./B.Sc./B.Ed.-এর 
পােক্রম শুরু করার। িুগ্চম এলাকাগুনলানত োনত শিক্ক 
পাওয়া োয় তারজন্য নীশত প্রনণতারা DIET-এর পােক্রম 
নতুন কনর সাজানত পরামি্চ শিনয়নেন।

৩) শিক্কনির জন্য প্রশত পাঁর �েনর িু’মানসর জন্য 
Vacation Training-এর �নন্দা�স্ করার কথা �লা 
িনয়নে।

নতুন শিক্ানীশতনত শ�ি্যালয় শিক্ার
শকেু উনল্লখনোগ্য প্রস্া�না

৪) SCERT এ�ং DIET এ�ং বসই সূরে েনর BRC-CRC 
গুনলার পুনরুজ্ী�ননর কথা �লা িনয়নে।

৫) শ�ি্যালয় প্রিাসন আগামী শিননর ভারনত একশে খু� 
জরুশর থিান শননত রনলনে। নসজন্য শ�ি্যালয় প্রিাসন 
শননয় নতুন ভা�না এনসনে বে, শ�ি্যালয় প্রশক্রয়ানক 
এশগনয় শননয় রলার জন্য প্রনোজন শবিত-প্রশক্রয়া। নসজন্য 
শ�ি্যালয় অে্যক্ নানম একশে নতুন Cadre শতশরর 
শ�ষনয় ভা�না িনয়নে।

৬) শ�ি্যালয়গুনলানক তথ্য-প্রেুশক্ত �্য�িানর আরও পারিি্চী 
কনর বতালার জন্য শ�নিষ উনি্যাগ বনওয়ার কথা �লা 
িনয়নে।

৭) খু� শ�প্লশ�ক প্রস্া� বিওয়া িনয়নে RTE  আইননর ১২ 
(১) (শস) োরা শননয়। নীশতশনে্চারনকরা �নলনেন, 
অথ্চতনশতকভান� িু�্চলতর বশ্রশণর জন্য সমস্ শ�ি্যালনয়নতা 
�নেই এমনশক সংখ্যালঘুনির জন্য শনশি্চষ্ট প্রশতষ্ানগুনলাও 
খুনল বিওয়ার কথা ভা�নত িন�।

৮) শ�ি্যালয়স্নর পাি-নফল প্রথা শননয় স� জায়গার মনতা 
নীশত প্রনণতাগন আনলারনা কনরনেন। এখানন প্রাথশমক 
স্নর পাি বফল রালু না কনর �লা িনয়নে উচ্চ-প্রাথশমক 
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স্র িনত এই প্রশক্রয়া শুরু করার জন্য।

৯) শুেু পাি-নফল নয়, CCE প্রশক্রয়া োনত আরও বজারিার 
করা িয় তার শিনক শ�নিষ নজর বিওয়া িনয়নে। �লা 
িনয়নে প্রশতশে শিক্াথ্চীর মাননান্য়নন  CCE প্রশক্রয়ানক 
আরও িশক্তিালী কনর বতালার জন্য।

১০) RTE সংনিােননর প্রনয়াজনীয়তা শননয় অননক কথা 
�নলনে নতুন শিক্ানীশতনত। শ�নিষত �লা িনয়নে, 
বেমন ব�সরকাশর শ�ি্যালনয়র জন্য খু� সুকনোর শনয়ম 
প্রনয়াগ করা িয় বতমনভান� সরকাশর শ�ি্যালয়গুনলার 
সম্পনক্চও িৃশষ্টভঙ্গী �িল িওয়া প্রনয়াজন।

১১) Vocational Education শননয় খু� সুগভীর আনলারনা 
িনয়নে এই শিক্ানীশতনত। Vocation Education-এর 
সমগ্ প্রশক্রয়াশে োনত মূল োরার Academic 
System-এর অংি িনত পানর তার প্রশত নজর বিওয়া 
িনয়নে।

১২) ICT @ School programme-এর অংি শিনসন� 
বেস� শ�ি্যালনয় computer বিওয়া িনয়শেল বসখানন 
vocational training আরও বজার শিনয় করার জন্য 
সু্ল েুশের পনরর সময়শে ব�নে বনওয়ার কথা �লা 
িনয়নে।

১৩) বেস� শ�ি্যালনয়র প্রে্চাপ্ত পশরমানন জশম আনে বসখানন 
প্রাশতষ্াশনক পশরসর শতশর করার কথা �লা িনয়নে। 
NSDC প্রশিক্ণ সিনোগীনির একানজ েুক্ত করার 
শ�ষনয় আনলারনা করা িনয়নে।

১৪) শ�ি্যালনয় অষ্টম বশ্রশণর পর বথনক োনত কাশরগরী ও 
জীশ�কা সিায়ক পােক্রমগুনলা করাননা োয়, তারজন্য 
শ�নিষ উনি্যাগ বনওয়ার কথাও শ�ন�রনার মনে্য রাখা 
িনয়নে।

১৫) প্রাক-শ�ি্যালয় শিক্া শননয় অননক গভীর আনলারনা 
িনয়নে। �লা িনয়নে অঙ্গনওয়ারী বকন্দ্রগুনলা শুেুমারে 
বখলােূনলা করাননার জন্য নয় �রঞ্ প্রাথশমক শিক্ার 
�ুশনয়াি ররনার বক্নরে প্রস্তুত করার জায়গাও �নে।

১৬) গ্াম ভারনত অঙ্গনওয়ারী বকন্দ্রগুনলা োনত প্রশতশে 

শ�ি্যাল্যগুনলানত শতশর িয় বসশিনক নজর শিনত �লা 
িনয়নে। কারণ তানত common facility গুনলা স�াই 
পান�।

১৭) শ�নিষ রাশিিাসম্পন্ শিশুির প্রশত এই নীশতপরে খু� 
গুরুবে শিনয়নে। এখানন State school Act-এর মনে্য 
একশে Nodal বক্রে শতশরর কথাও �লা িনয়নে।

১৮) আশি�াসী জনসমানজর োরেোরেীনির জন্য শ�নিষ বজার 
শিনয় আনলারনা করা িনয়নে। আশি�াসীনির নতুন 
প্রজন্নক শিশক্ত করার জন্য আশি�াসী উন্য়ন 
িফতনরর িাত বথনক িাশয়বে শিক্া িফতরনক বিওয়ার 
কথা �লা িনয়নে।

১৯) আশ্রম শ�ি্যালয়গুনলানক থিানীয় বকানও একশে ভাল 
শ�ি্যালনয়র সানথ সংেুক্ত করার কথা �লা িনয়নে।

২০) আশি�াসী সমানজ শিক্াথ্চীনির িক্তামান �ৃশদ্ধর উপনর 
শ�নিষ গুরুবে বিওয়া িনয়নে।

২১) িরীরশিক্ার বপ্রশক্নত বোগা শ�নিষ গুরুবে বপনয়নে। 
শ�নিষত বেখানন বখলার মাে বনই বসখানন ‘বোগ’ 
সােনার উপনর বজার বিয়া িনয়নে।

২২) পােক্রনমর পশর�ত্চন এ�ং পুনভ্চা�নার শিনক শ�নিষ 
নজর বিওয়া িনয়নে। শ�নিষভান� �লা িনয়নে, নে 
এন.শস.এফ.-২০০৫ োনত ভালভান� প্রনয়াগ করা োয় 
তার শিনক নজর শিনত িন�। এশননয় বপৌরসমানজ 
অননক আনলারনা রলনে।

২৩) �লা িনয়নে পরীক্া�্য�থিা বেন শুেুমারে মৃিশতিশক্তর 
পরীক্া িনয় না িাঁড়ায় বসশিনক শ�নিষভান� নজর শিনত 
িন�।

তন� এইস� প্রস্া�নাগুনলা স�্চানগ্ শিক্া�্য�থিার সনঙ্গ েুক্ত 
সংশশ্নষ্ট সকনলর ভাল কনর পনড় তার ইশত�ারক ও বনশত�ারক 
শিকগুনলা খশতনয় বিখা িরকার। এ�ং অ�ি্যই এই সুপাশরিগুনলা 
�াস্�ায়ননর আনগ তা শননয় বিিজুনড় গেনমূলক শ�তক্চ িওয়া 
প্রনয়াজন। ন�শিিার মাে্যনম আমরাও আমানির শিক্ক �নু্নির 
কানে এইস� প্রস্া�নাগুনলা শননয় তানির সুশরশতিত মতামত 
আহ্ান করশে।   

“আশত্মকতার পনথ োওয়াোই মানুষ িওয়া নয়, আশত্মকতানক অ�লম্বন কনর মানুষ িওয়াোই উনদেি্য” – রয়্যাল বসাসাইশে 

ফর ি্য এনকানরজনমন্ অফ আে্চস
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এক সময় জী�জন্তুরা শেক করল বে, তানির 
সমানজ বেভান� জশেলতা �াড়নে তারজন্য তানির 
অ�ি্যই শকেু গুরুবেপূণ্চ পিনক্প বনওয়া িরকার। 
তারা একো শমশেং িাকল এ�ং বিষনমি একো 
সু্ল শতশরর শসদ্ধাতি শনল। বিৌড়াননা

    গানে রড়া
সাঁতার কাো
    উড়নত পারা

বেখানন পােক্রনম জায়গা বপনয়শেল বিৌড়াননা, 
গানে রড়া, সাঁতার এ�ং ওড়া। কারণ অশেকাংি 
জী�জন্তুর এস�ই শেল সিজাত স্বভা�, তারা শেক 
করল সকল োরেোরেীনির এই স� শ�ষয়গুনলা 
গ্িণ করনত িন�।

স্বছে শন�্চারননর জন্য সকলনক
শকেু পরীক্া শিনত িন�: সকনল

ওই গানে রড়

আমানির শিক্া�্য�থিা

জী�জন্তুনির সু্ল পােক্রম

সাঁতানর িাঁস খু� ভালভান� শননজনক প্রমাণ 
করল, �স্তুত ো তার শিক্নকর বরনয়ও অননক ভাল 
শেল। উড়নতও বপনরশেল ভাল। শকন্তু তার বিৌড়াননার 
মান শেল খু�ই খারাপ। নেনিতু বিৌড়াননার শ�ষয়শেনত 
বস খু� খারাপ শেল, তাই অনুিীলননর জন্য সু্নলর 
বিনষ বস বসখাননই বথনক বেত এ�ং সাঁতানরর বরনয় 
বিৌড়াননার অনুিীলনন অশেক গুরুবে শিনত শুরু 
কনরশেল। নস তার খারাপ শ�ষয়শে শননয় এতোই 
ভাশ�ত শেল বে, েতক্ণ না তার পানয়র পাতা খু� 
�ানজ ভান� আঘাতপ্রাপ্ত িল ততক্ণ বস অনুিীলনন 
মগ্ন শেল। োর ফনল এ�ার বস সাঁতানরও সাোরণ 
মাননর িনয় পড়ল। শকন্তু এই সাোরণ মান সু্নলর 
কানে গ্িণনোগ্য শেল, তাই বক�লমারে িাঁস োড়া 
এশননয় বকউই ভাশ�ত শেল না। 

শুরু বথনকই ক্ানস বিৌনড় বসরা শেল খরনগাস, 
শকন্তু সাঁতানর ভাল করার জন্য ওই শ�ষনয় অশেক 
সময় শিনত শগনয় তার মানশসক সমস্যা শতশর িল, 
বিৌড়াননানক বস ঘৃণা করনত শুরু করল।

ওড়ার ক্ানস শননজর িারীশরক প্রশত�ন্কতানক 



সংকলন ১২ । মার্চ ২০১৭  15

আশম িুঃশখত �া�া !
আশম স�্চতভান� বরষ্টা 

কর� !

(বসৌজনন্য : অ্যানট্া উলাগানমর বফস�ুক বপজ)
ইিুঁর জাতীয় প্রাণীরা এই সু্নলর �াইনর শেল এ�ং শিক্ায় অশতশরক্ত কর ও খনননর কাজনক পােক্রনম অতিভূ্চক্ত না করার 

শ�রুনদ্ধ তানির লড়াই রাশলনয় োশছেল।  এই রানপর মুনখ তারা তানির �াচ্চানির সািাে্য করল এ�ং পর�ত্চীনত িূকরোনানির 
সনঙ্গ শননয় তারা এক শ�কল্প শিক্ার সন্ানন এক ব�সরকাশর সু্ল শুরু করল। 

সূরেঃ শেরাস্চ অফ ইশন্ডয়া

জয় করার বরষ্টা শুরু করার আনগ 
পে্চতি, গানে রড়ায় স�নরনয় পারিি্চী 
শেল কােন�ড়াশল। শিক্ক েখন তানক 
রাপ বিন তখন গানের উপনরর 
পশর�নত্চ বস শনর বথনক শুরু কনর। 
বস ততক্ণ পে্চতি ওড়ার বরষ্টা কনর 
োশছেল, েতক্ণ না িতি্যম িনয় 
পড়ল এ�ং ফলস্বরূপ বস গানে রড়ায় 
গ এ�ং বিৌড়াননানত ঘ বপল।

সু্নলর িৃঙ্খলার বক্নরে স�নরনয় 
�ড় সমস্যা শেল ঈগল; গানে রড়ার 
ক্ানস পরীক্ার জন্য গানের উপরো 
�্য�িার করার বক্নরে এই শ�ষনয় বস 
ক্ানসর সকলনক বস প্রাস্ কনরশেল, 
শকন্তু বসখানন বপঁেনত বস শননজর 
পদ্ধশত বমনন রলশেল। 

এরই মানঝ একশে িশস্িা�ক 
তার �া�ার কাে বথনক শকেু �াত্চা 
বপল।

ন�শিিার পশথকনির প্রশত আন�িন
ন�শিিার পশথক িনয় আমানিরনক অনুপ্রাশণত করার জন্য প্রথনমই অ্যানিি ইশনশিনয়শেভ্ স্ -এর পক্ বথনক আপনানির 

জানাই অসংখ্য েন্য�াি। আপনারা জাননন বে, এখনও পে্চতি ন�শিিার ১১শে সংকলন প্রকাশিত িনয়নে। শকন্তু নানান ত্রুশের 
কারনণ িয়নতা অননক সংকলন আপনানির কানে বপঁেনত বিশর িনয়নে, িয়নতা �া আনিৌ বপঁনে বিওয়া সম্ভ� িয়শন। এরজন্য 
আমরা আপনানির কানে আতিশরকভান� ক্মা প্রাথ্চণা করশে। তন� আমরা মনন কশর, এই ত্রুশেগুনলা সংনিােন করার জন্য 
অশ�লনম্ব শকেু পিনক্প বনওয়া জরুশর। আপনানির সািাে্য োড়া ো বকানও ভান�ই সম্ভ� নয়। আগামী শিনন োনত এই 
ন�শিিার এই পথ আরও সুগম িয় তারজন্য আপনারনির সুশরশতিত মতামনতর পািাপাশি েথা সমনয় পশথক শিসান� নতুনভান� 
োে্চ িওয়া আপনানির শনশি্চষ্ট গ্ািকমূল্য জমা শিনয় পুন্চন�ীকরনণ সিায়তা করুন। এ�ার বথনক িাকনোনগ এই গ্ািকমূল্য 
�েনর ২০০ োকা এ�ং িানতিানত আপনার এলাকার শরশনিত বকানও বকন্দ্রীয় জায়গা বথনক বনওয়ার বক্নরে আপনানিরনক 
�েনর ১০০ োকা গ্ািকমূল্য শিনত িন�। শিক্াসংক্রাতি আমানির অন্য বকানও প্রকািনা আত্মপ্রকাি করনল তাও ন�শিিার 
সংকলননর সনঙ্গ আপনানিরনক পাশেনয় বিওয়া িন�। পািাপাশি ন�শিিায় প্রকাশিত শিক্ামূলক প্র�ন্গুনলা শননয়ও আপনানির 
মতামত আমানির কানে অত্যতি মূল্য�ান। আপনানির উপেুক্ত মতামনতর মাে্যনমই ন�শিিার পনথ এশগনয় রলা সম্ভ�। তাই 
িন� আমানির পথ রলার পানথয়।

আিা কশর, এনক্নরে আমরা আপনানির সিনোশগতা পা� এ�ং ন�শিিার পনথ আমানির োরোপথ আগামীনত আরও 
সুগম িন�।

বে বকানও প্রনয়াজনন বোগানোগ করুন এই নম্বনরঃ 8584022177, 8584022181
সম্পািক, ন�শিিা, অ্যানিি ইশনশিনয়শেভ্ স্ , কলকাতা

পুরে, আশম সশত্য বতামায় শননয় িতাি। নতামার এক 
�ের �য়স িনয় বগল অথর তুশম এখনও জাননা 
কীভান� উড়নত িয় ! ঈগল মিািনয়র বেনলনক 
বিখ, নস এই শ�ষনয় এখনই কত ভাল। আশম 

বতামায় এস� �লশে তার কারণ, আশম রাই বসই 
স্বপ্ন পূরণ কর, ো আশম কখনও পাশরশন ! ! !
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ইত্যাশি। আমানির জল-মৃশতিকা–নমনঘর গানয় 
বমনখ থাকা আনলা স� শননয়ই বতা শিক্া।  এই 
�ই আমানির নতুন কনর র�ীন্দ্রনাথনক ভা�নত 
বিখায়। ‘ন�শিিা’নত আমারা প্রায়িই অননক 
শিক্কনির শ�ষনয় আনলারনা কশর শকন্তু এই 
�ইনয়র ১১০ বথনক ১১৯ পৃষ্া পে্চতি বেস� 
অে্যাপকনির কথা আমরা পাে কনরশে তারা 
আমানির আ�ার এই মিান বপিার প্রশত শ�শ্বাস 
শফশরনয় আনন। �ইনয়র কনয়কশে অে্যানয়র কথা 
আরও শ�নিষ কনর �লা িরকার,  ‘র�ীন্দ্রনানথর 
গান’, ‘িাশতিশননকতননর উৎস�’, ‘িাশতিশননকতননর 

প্রকৃশত ও পাশরপাশশ্ব্চক’ এ�ং ‘বকাপাই নিীর উৎস সন্ানন’। 
অসাোরণ...... 

প্রমথনানথর ভাষা, �াক্য শনম্চাননর মােূে্চ ......স� শমশলনয় 
আমানির নতুন কনর ভা�নত বিখায়। আমানির শবিতীয় �ই রানী 
রনন্দর ‘স� িনত আপন’...এ বেন এক মিাকা�্য ... এখানন 
আমরা এক ঘনরায়া র�ীন্দ্রনানথর মুখ খুনঁজ পাই। শতশন প্রশতশিন 
এনস তার শিনশন্দননর ভা�নায় শননজনক বমনল েনরনেন। আমরা 
োরা অতিরঙ্গ র�ীন্দ্রনানথর ভা�নায় আপু্লত িনত রাই তানির 
সামনন এই মিাগ্ন্ বেন এক অনতি সরণী। রানী রনন্দর মনতা 
আসাোরণ আশ্রশমক েখন তার প্রশতশে ইশন্দ্রয় সজাগ বরনখ এই 
�ই বলনখন তা এক ইশতিানসর জন্ বিয়। এখানন ‘আপন’ শুেু 
িাশতিশননকতন নয়, এখানন ‘আপন’ শলখন, এখানন ‘আপন’ 
ভা�না।    

শনত্যশিনকার �্যস্তার ফাঁনক বসশিন িুনো 
�ই শননয় একেু নাড়ারাড়া করশেলাম। োর একশে 
প্রমথনাথ শ�িীর ‘র�ীন্দ্রনাথ ও িাশতিশননকতন’ 
আর অন্যশে রানী রন্দর বলখা ‘স� িনত আপন’। 
িাশতিশননকতন শননয় অননক অননক মিাগ্নন্র 
শভনড় এই িুশে �ই এখনও আমানির মনন শ�নিষ 
জায়গা শননয় রনয়নে। আমানির প্রশতশিননর 
শষষানি,িুঃনখ,ভাল�াসায় এখনও জ্বনল ওনে 
প্রশতশিননর নীর� িাশতিশননকতন। আজ এই 
িনননর সমনয়, েখন প্রশতশিননর ভা�নায় নতুন 
নতুন আক্রমনণর মুনখামুশখ িওয়ার জন্য আমানির 
প্রস্তুত িনয় থাকনত িয়, েখন শ�ি্যার পণ্যায়ন ভুশলনয় শিনত 
রনলনে শিক্ার মিান শিগতিগুনলা, তখন আরও এক�ার এই 
িু’খাশন �ইনয়র সামনন আমানির নতজানু িনয় �সার সময় 
এনসনে। 

‘র�ীন্দ্রনাথ ও িাশতিশননকতন’ প্রকাশিত িনয়শেল �াংলার 
১৩৫১ সানল, প্ররুর অে্যানয় শ�ন্যস্ এই �ইনত বেন শমনি রনয়নে 
বলাশিত মৃশতিকার িীঘ্চশ্বাস ...... বরাখ বমলনল বেন বিখা োয় 
প্রারীন িাল�ননর শভতনর বিঁনে োনছে একিল সন্ানী তরুণ। 

আমার মনন িনয়নে,  প্রশতশিন োরা আমানির শিক্া কী 
িন� এশননয় ভান�ন তানির সামনন নতুন শিগতি খুনল শিনত  
পানর এর কনয়কো অে্যায়। নেমন ‘প্রারীন-িাশতিশননকতন’, 
‘র�ীন্দ্র সাশন্ে্য’, ‘পশররর্চার আরম্ভ’, ‘িীনতর ভ্রমণ’, ‘োরে 
স্বরাজ’, ‘আশ্রম পশর�ার’, ‘শিক্ক র�ীন্দ্রনাথ’, ‘নরার েরা’ 

পলািী বথনক বফরার পনথ প্ররণ্ শভনড় �ানঙ্ 
�নস ঝাড়্গ্ানমর স্বরূপনক একশে �ই মননানোগ 
সি পড়নত বিনখ অ�াক িনয়শেলাম। কারণ স�াই 
�াশড় বফরার তাশগি আর বরিনোরোর ক্াশতি এড়ানত 
গল্প করশে, মজা করশে। নকৌতূিনল ওর বথনক 
�ইশে শননয় িু’এক পাতা পড়নতই �ুঝলাম কী 
প্র�ল আকষ্চণ রনয়নে �ইশের শ�ষয়�স্তুনত। পনর 
জানলাম �ইশে তপনিার। কাউনক আর শ�ব্ত না 
কনরই শেক কনরশেলাম কলকাতার শমশেং-এ 
তপনিা এনলই �ইশে বরনয় শননয় পড়নত িন�। 
গত িু’শিনন �ইশে ব�ি কনয়ক�ার পনড় মনন িল, এতশিন 
বকন �ইশে পশড়শন। শিক্কতা কীভান� করনত িয় তা 

র�ীন্দ্র রর্চায় িাশতিশননকতন ও তাঁর শিক্া-ভা�না

মাস্ারমিাই সমীনপষূ পড়ার অশভজ্ঞতা - ‘বিখানত 
িনল শিখনত িন�’

শিক্াথ্চীনির বথনকও শিনখ বনওয়াো কত 
প্রনয়াজন, �ইশে পনড় তা উপলশব্ধ করলাম। আর 
বরানখর সামনন আমার শিক্কতা জী�নন কত ভুল 
কনর এনসশে তা বেন েশ�র মনতা ফুনে উেল। 
আমার মনন িয় প্রশতশে শিক্নকর এই �ইশে পড়া 
উশরত। শ�নিষ কনর আমরা োরা ‘শিক্া 
আনলারনা’-র সানথ েুক্ত তানির সকনলর �ইশে 
পড়া একাতি িরকার।

�ইশের নাম “ মাস্ারমিাই সমীনপষূ”। 
বলখক বমর�ািার বসখ। আপনারা বে কনরই 

বিাক �ইশে সংগ্ি কনর পড়ুন। �ইশে সম্পনক্চ এক কথায় �লা 
োয়, ‘ নিখানত িনল শিখনত িন�’।  
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শিক্া শননয় গান্ীজীর ভা�না-শরতিা তাঁর 
গভীর জী�নন�ানেরই ফসল। স্বােীনতা 
আনন্দালননর েুনগ শব্শেি সাম্ানজ্যর শ�নরােীতায় 
মুখর িনয়শেনলন �হু নামজািা ভারতীয়। শব্শেি 
িাসননর শ�নরােীতা করার সানথ সানথ তাঁরা 
শব্শেি সকানরর ঔপশনন�শিক শিক্া�্য�থিাও 
প্রত্যাখ্যান কনরন। শকন্তু তানঁির স্বর গান্ীজীর 
মনতা বজারানলা এ�ং কু্রোর শেল না। 
উপশনন�ি প্রথা আর তানির শিক্া�্য�থিার 
শ�রুনদ্ধ গান্ীজী সর� িনয়শেনলন। তাঁর মনত, 
সাম্াজ্য�ািী আগ্াসননর িাত েনর পশচিমী- সভ্যতা সত্য ও 
অশিংসার উপর আঘাত বিনননে। পশচিমী সভ্যতা তার সমস্ 
িশক্ত, শিল্প, উনি্যাগনক কানজ লাশগনয় পরনিি,পরজাশতনক 
আক্রমণ কনরনে, ধ্ংস কনরনে, লুেপাে কনরনে। গান্ীজীর 
কানে পাচিাত্য-সভ্যতা প্রগশতর প্রতীক নয়, অনুকরনণর আিি্চও 
নয়। শিক্া শননয় কথা �লনত শগনয় শতশন বি্বে প্রসঙ্গ উত্াপন 
কনরনেন। মানুষ �নাম েনন্ত্রর বি্বে। মানুষ �লনত তামাম 
মান�সতিা। আর েন্ত্র �লনত গান্ীর কানে উনে এনসনে শিনল্পান্ত 
পশচিমী সভ্যতা। নে শিল্প মানুনষর স্বায়তিনক খ�্চ কনর। গান্ীজী 
প্রণীত �ুশনয়ািী শিক্া�্য�থিার শভত গাঁথা শেল স্ব-শনভ্চরতায়, 
আত্ম-সছেলতায়। তাঁর শিক্া ভা�নায় উনে এনসনে এক 
স্বপ্নরানষ্ট্রর পশরকল্পনা। �ুশনয়ািী শিক্ার 
পশরকল্পনাই িল গ্ামনক এই লনক্্য উন্ত 
কনর বতালা। �ুশনয়ািী শিক্া�্য�থিার 
শিক্াথ্চীরা, গ্ানমর বেনলনমনয়নির প্রশিক্ণ 
শিনত িন� উৎপািনিীল কাজকনম্চ। তানির 
মনে্য বসই স� মূল্যন�াে আর আরার- 
আররণ রাশরনয় শিনত িন� ো সমন�ত-
বগাষ্ী জী�ননর অনুকূল িন�। গান্ীজী বে 
সমনয় �ুশনয়ািী শিক্া শননয় পরীক্া শনরীক্া 
রালানছেন, শেক বস সময়োনত ভারত�নষ্চ 
শুরু িনয়নে এক আনলাড়ন। শিল্পায়ননর 
িাত েনর পশচিমী আেুশনকতার বেউ আেনড় 
পড়নে ভারত�নষ্চর অথ্চনীশত-রাজনীশতর 
অশলনন্দ। শব্শেি-সাম্ানজ্যর িাত েনর েনতনন্ত্রর বিৌড় শুরু 
িনয়নে এনিনি। আেুশনক শ�জ্ঞান ও প্রেুশক্তর িাত েনর শুরু 

বমািনিাস করমরাঁি গান্ী
(১৮৬৯-১৯৪৮ শরিস্াব্দ)

কৃষ্ কুমার- এর বলখা ইংনরজী প্র�নন্র সংশক্প্তায়ন

িনয়নে শিল্পায়ন। এই শনশরনখ গান্ীজীর �ুশনয়ািী 
শিক্ার অ�থিান বকাথায়? শতশন কী 
প্রেুশক্ত-শিল্পায়ন শ�নরােী? নাশক শতশন পশচিমী-
োঁনরর আেুশনকতার শ�নরােী? নে আেুশনকতা, 
শ�জ্ঞান ও প্রেুশক্তনক িাশতয়ার কনর ইউনরাপ 
শভন্ অন্য বিিগুনলানক বিাষণ কনরনে? আসনল, 
গান্ীজী বরনয়শেনলন ভারনতর মাশেনত শিল্পায়ন 
আর েনতনন্ত্রর গশতময়তা শকেুো িনলও কমুক। 
শতশন বরনয়শেনলন প্রাথশমকভান� ভারত সামাশজক 
ও রাজতনশতকভান� উন্ত িনয় উেুক। গান্ী 

�ুনঝশেনলন-শিন েত এনগান� শিনল্পান্ত পাচিাত্য-িুশনয়া তার 
শিল্প-প্রেুশক্ত আর পণ্য�াজার শননয় ভারনতর উপর আেনড় 
পড়ন�। গ্াম শভশতিক ভারতনক এই রাপ সি্য করার জন্য 
রাজতনশতকভান� সক্ম িনয় উেনত িন�। এর উপর ভারনতর 
শনজস্ব েনতন্ত্র�ািী শিল্পপশত, �শণনকর িল�লও রনয়নে। 
বসইজন্য স�্চপ্রথনম রাই বতমন এক রাজতনশতক �্য�থিা োর 
সািানে্য ভারনতর আপামর জনসাোরণ, গ্াম�াসী আেুশনকতম 
উৎপািন প্রশক্রয়ানক শননজনির স্বানথ্চ �্য�িার করনত সক্ম 
িন�। শিল্পায়ননর রকম-সকম এমন িন� োর মাে্যনম বিনির 
সামাশজক ও রাজতনশতক অগ্গশত ঘেন�। আর এই মনম্চ 
�ুশনয়ািী শিক্ার ভূশমকাও সুশনশি্চষ্ট িন�। �ড় �ড় শিল্প 

প্রশতষ্াননর সনঙ্গ প্রশতনোশগতায় না শগনয় 
গ্ানমর মানুষ, নিনির সাোরণ মানুনষর 
অশেকানর থাকন� তানির উৎপািন প্রশক্রয়া 
ও পণ্য। আর শেক এই িক্তা শতশর করন� 
�ুশনয়ািী শিক্া�্য�থিা। সাোরণ ঘনরর 
শিশুনির উৎপািন ক্মতা �ৃশদ্ধ ঘোন� 
শিক্া �্য�থিা। তাই বতা সু্ল-পাে্যক্রনম 
উৎপািনিীল িানতর কাজ অতিভু্চক্ত করার 
কথা �নলশেনলন গান্ীজী। আর পাঁরো পাে্য  
শ�ষনয়র মনতা িানতর কাজ বিখাোই বেন 
সাোরণ একো শ�ষয় িনয় না িাঁড়ায়। �রং 
িানতর কাজ শিক্াশে িনয় উেন� সমগ্ 
পােক্রনমর বমরুিণ্। আর এই শরতিাোরার 

শপেনন কাজ করনে আ�ার বসই অনন্য জী�নন�াে, আমূল 
সংস্ারমনস্তা। জাশতনভি-অেু্যশষত ভারত�নষ্চ শনরু জানতর 

ভারনতর বিিজ শিক্া�্য�থিা 
এ�ং পর�ত্চীকানল ঔপশনন�শিক 
শিক্া�্য�থিা-িুনোই বসই স� িক্তা 
(বেমন স্বাক্রতা) ও জ্ঞাননক প্রাোন্য 
শিনয়নে ো সমানজর উচ্চ-�গ্চীয়নির 
কুশক্গত। িুই েরননর শিক্া�্য�থিায় 
িানতর কাজ-সংক্রাতি জ্ঞানরর্চা বকানও 
জায়গা পায়শন। �ুশনয়ািী শিক্ার 
পােক্রম ও সমাজিি্চন সমানজর 
শনরুতলার শিশুনির পক্ শননয় উনে 
িাঁশড়নয়শেল।
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মানুনষরাই সাোরণভান� িানতর কানজর সািানে্য জীশ�কা শন�্চাি 
কনর এনসনেন। সুনতাকাো, তাঁতন�ানা, মাশের শিল্প, রামড়ার 
কাজ, ঝুশড় ব�ানা, োতুর কাজ, �ই �াঁোই, প্রভৃশত উৎপািনমুখী 
কাজগুনলার বপেনন বে জ্ঞান লুশকনয় আনে তা ওই শনরু জানতর 
মানুষগুনলাই বক�ল জানন। ওই েরননর জ্ঞানরর্চা সমানজর শনরু 
�নগ্চর মানুষগুনলাই কনর এনসনে। োনির মনে্য অননকনকই 
আমরা অসৃ্পি্য মনন কনর এনসশে। ভারনতর বিিজ শিক্া�্য�থিা 
এ�ং পর�ত্চীকানল ঔপশনন�শিক শিক্া�্য�থিা-িুনোই বসই স� 
িক্তা (বেমন স্বাক্রতা) ও জ্ঞাননক প্রাোন্য শিনয়নে ো সমানজর 
উচ্চ-�গ্চীয়নির কুশক্গত। িুই েরননর শিক্া�্য�থিায় িানতর 
কাজ-সংক্রাতি জ্ঞানরর্চা বকানও জায়গা পায়শন। �ুশনয়ািী শিক্ার 
পােক্রম ও সমাজিি্চন সমানজর শনরুতলার শিশুনির পক্ শননয় 
উনে িাঁশড়নয়শেল। এইভান� সমাজ পশর�ত্চননর একো ইশঙ্গত 
�ুশনয়ািী শিক্া�্য�থিায় বিখা শিনয়শেল। শিক্া �লনত প্রতীশক 
অনথ্চ ো �ুশঝ তানত �িল ঘেল। আর শিক্াগ্িণ করার সুনোগ-
সুশ�োর প্ররশলত কাোনমানত �িল ঘেল। গান্ীজী বরনয়শেনলন 
সু্লগুনলা বেন স্ব-শনভ্চর িনয় ওনে। স্বশনভ্চরতার বপেনন িুনো 
েুশক্ত কাজ কনরশেল। একো কারণ সমূ্পণ্চ অথ্চতনশতক। িশর্র 
সমাজ সকল শিশুর শিক্াগ্িনণর �্য�থিা করনত অক্ম িন�, 
েশি না সু্ল তার প্রনয়াজনীয় পশরকাোনমাগত সম্পি ও আশথ্চক 
সম্পনির �্য�থিা শননজই না সৃশষ্ট কনর বনয়। 
শবিতীয় কারণশে রাজতনশতক। আশথ্চক 
স্বয়ংসমূ্পণ্চতাই সু্লনক রানষ্ট্রর শনয়ন্ত্রণ ও 
িস্নক্প বথনক রক্া করনত পানর। 
স্বয়ংসমূ্পণ্চতা ও স্বায়তি গান্ীজীর অত্যতি 
শপ্রয় িুশে মূল্যন�াে। আর সত্য ও অশিংসা 
শভশতিক সমানজর শ�শিষ্ট্য িল স্বয়ংসমূ্পণ্চতা ও স্বায়তি। নকানও 
�্যশক্ত �া সংগেন শননজর অশস্বে রক্ার জন্য অনন্যর উপর 
পরশনভ্চরিীল িনল তার পনক্ খু� ব�শিশিন েনর সত্যশনষ্ থাকা 
সম্ভ� নয়। এই েরননর �্যশক্ত �া সংগেননক এমনশক রানষ্ট্রর 
উপর শনভ্চরিীল িনত িনলও, োর পশরণাম শিংসা অ�ি্যম্ভা�ী। 
গান্ীর শিক্ানীশতর শ�পরীত বমরুনত রাষ্ট্রায়ত শিক্া�্য�থিা 
অ�থিান কনর। রাষ্ট্র ও সু্নলর শ�নরাে তখনই বমোননা সম্ভ� 
েখন সু্ল তার রক্ণান�ক্নণর জন্য প্রনয়াজনীয় সম্পি শননজই 
সৃশষ্ট কনর বনন�।

উৎপািনিীল সু্ল�্য�থিার কথা কীভান� মাথায় এনলা? জন 
রাসশকননর বলখা “আনেু ি্য লাস্” �ইো পনড়শেনলন গান্ীজী। 
শতনশে �াত্চা বপনয়শেনলন �ইশে বথনকঃ–

১) ভাল অথ্চনীশতর অথ্চ োর েরেোয়ায় স�ার উপকার 
িয়।

২) �ুশদ্ধ �া মানশসক শ্রম বথনক উপাশজ্চত েননর মূল্য 
আর শিশিক শ্রম কনর উপাজ্চননর মূনল্য বকানও ফারাক বনই। 
উশকনলর ওকালশত বথনক বরাজগানরর ো মূল্য নাশপনতর রুল 
বকনে বে োকা উপাজ্চন িয়, তার মূনল্য বকানও বভি বনই।

৩) মজুর �া কাশরগর শিসান� ব�ঁনর থাকানতই �াঁরার মনতা 
�াঁরা োয়।

রাসশকননর �ইনয় পড়া �াত্চাগুনলা �াস্ন� রূপায়ণ করন�ন, 
এরকমই শসদ্ধাতি বনন গান্ী। ১৯০৪ আর ১৯১০-এ েথাক্রনম 
শতশর কনরন শফশনক্স খামার আর তলস্য় খামার। গান্ীজী তখন 
িশক্ণ আশরিকা�াসী। এই িুই খামানরর বগাষ্ী জী�নন �ুশনয়ািী 
শিক্া�্য�থিার উৎপািনিীল সু্নলর �ীজ লুশকনয়শেল। তলস্নয়র 
মুশক্তকামী শরতিাোরার অংিীিার শেনলন গান্ীজী। শতশন তাঁর 
শিক্া�্যা�থিার পাে্যক্রনমর বপ্রশক্নত শিক্নকর স্বায়তি অশেকানরর 
কথা �নল বগনেন। ভারতীয় শিক্কনক আমলাতনন্ত্রর িাসবে 
বথনক মুক্ত কনরনেন। ঔপশন�াশিক শিক্া�্য�থিায় শিক্নকর 
কাজ িল পাে্যপুস্কনক আি্যতি, হু�হু অনুসরণ কনর পােিান 
করা। কারণ আমলাতন্ত্র ো রায়, নে জ্ঞান শ�তরণ করনত রায় 
তা ওই পাে্য�ইনয়র েনরেেনরে ভনর বিওয়া িনয়নে। শিক্নকর 
কাজ িল বসই শ�ষয়শে োরেোরেীনির মনে্য বপঁনে বিওয়া। 
গান্ীজী  শিক্নকর এই �ই-মুখীতা ঘুশরনয় শিনলন। শিক্কনক 
পােিানন িনত িন� বমৌশলক, ো পাে্যপুস্ক শিনত পারন� না। 
�ুশনয়ািী শিক্া শিক্কনক স্বােীনতা শিল। রাষ্ট্রশনশি্চষ্ট পােিান 
বথনক তাঁনক মুশক্ত শিল। ক্াসঘনর শিক্ক স্বােীনপ্রাণ �্যশক্ত 
বেখানন রানষ্ট্রর কতৃ্চ্বে রলন� না। গান্ীজী ক্াসঘনর, শিক্ায় 

েম্চনকও েুকনত বিনশন । সকল েম্চ বে 
মানশ�ক সনত্যর কথা �নল তা রর্চা কনর 
বিখানত িন� শিক্কনক তাঁর প্রাত্যাশিক 
জী�নন, শিক্নকর শনশতকতার উপর 
এতোই িা�ী করাশেনলন গান্ীজী। আশ্রশমক 
পশরন�নি শিক্ক-শিক্াথ্চীর আিান-প্রিান 

ঘেন�। শিক্ক তাঁর শিন্যশন্দন জী�নোপননর উৎকষ্চতায় 
শিক্াথ্চীনক উৎসাশিত করন�ন �ারঁার মনতা ব�ঁনর থাকনত। 
�ুশনয়ািী শিক্া�্য�থিা অনননকই গ্িণ কনরশেনলন, রূপাশয়ত 
িনয়শেল বিনির বকানণ বকানণ। আ�ার শ�নরােীতাও কনরশেনলন 
অনননক। শ�নরােীতা কনরশেল তৎকালীন ভারনতর রাজতনশতক 
মিল। ভারতীয় অথ্চনীশতনক রাঙ্গা করনত শুরু িনয়নে শিল্পায়ন 
আর আেুশনকীকরণ। �াে্যতামূলক প্রাথশমক শিক্ার আশথ্চক 
িাশয়্বে ন্যস্ িনয়নে রানষ্ট্রর উপর। শিক্াক্রনম প্রেুশক্তশ�ি্যার 
প্রসার ঘনেনে। ভারত সাকার করনত রাইনে বসই স্বপ্ন, নেখানন 
বকন্দ্রীভূত রাষ্ট্রই বিনির প্রোন রাশলকািশক্ত, নেখানন শতশর িনছে 
এনকর পর এক শিল্প-কারখানা। স�ার জন্য উরুঁ মাননর ব�ঁনর 
থাকার উপানয়র িাতোশন। এস�ই বতা গান্ীভা�নার শ�পরীত 
বমরুর শজশনস। �ুশনয়ািী শিক্া�্য�থিা এনত ব�মানান। ভারনতর 
সামাশজক উন্য়ন, শিল্পায়ননর মাে্যনম আশথ্চক উন্য়ন, শিল্পপশত-
রাজতনশতক বনতা, �ুশদ্ধজীশ�, প্রেুশক্তশ�ি, শ�জ্ঞানী এনির কানরার 
কানেই �ুশনয়ািী শিক্ার আন�িন সাড়া বফলনত পানরশন। �রং 
১৯৬০ এর িিনকর “উন্য়ন পশরকল্পনা” �ুশনয়ািী শিক্া�্য�থিানক 
আরও িূনর বেনল বিয়।

আর পাঁরো পাে্য  শ�ষনয়র মনতা 
িানতর কাজ বিখাোই বেন সাোরণ 
একো শ�ষয় িনয় না িাঁড়ায়। �রং 
িানতর কাজ শিক্াশে িনয় উেন� সমগ্ 
পােক্রনমর বমরুিণ্।
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ইশতিানসর পাতায় শতশন শিল্প-রসায়ন ও 
ভারতীয় রসায়ননর জনক। জী�ন শেল খু� 
সািামাো। জশমিার �ংনির সতিান িনয়ও তাঁর 
সািাশসনে জী�নোপন বিনখ অনননকই অ�াক 
িনয় বেনতন।

বসই শব্শেিকাল। কলকাতা শ�জ্ঞান 
কনলনজর বিাতলার িশক্ণ-পশচিম বকানণর 
একশে ঘর। আস�া�পনরের মনে্য একশে খাশেয়া, 
িুশে বরয়ার, নোে একশে খা�ার বেশ�ল, একশে 
পড়ার বেশ�ল ও জামাকাপড় রাখার একশে সস্া 
আলনা। পড়নন থাকত কম িানমর বমাো বখাো েুশত, রাির, 
বগশঞ্জ অথ�া গানয় একশে বকাে। এক রাি িাশড়নগাঁফ মুনখ 
বলাকশের রুনল ব�ােকশর শররুশন পনড়শন। সকানল মারে এক 
পয়সার শেশফন। এক পয়সার ব�শি শেশফন িনল বতনলন�গুনন 
জ্বনল উেনতন। অন্যান্য খা�ারিা�ারও খু� সািামাো। অথর 
তখন মাশসক আয় িাজার োকার উপনর। নমাে আয় বথনক 
শননজর জন্য মারে ৪০ োকা বরনখ �াশক স� িান কনর শিনতন। 
এই মিান মানুষশেই আরাে্চ প্রফুল্ল রন্দ্র রায়, শেশন শপ শস রায় 
নানম পশরশরত। শপ শস রায় শুেু শ�জ্ঞানীই শেনলন না। শতশন 
শেনলন একজন শিল্পানি্যাক্তা, সমাজ সংস্ারক, শ�জ্ঞানশিক্ক, 
িাি্চশনক, কশ�, শিক্ানুরাগী, �্য�সায়ী ও শ�প্ল�ী বিিনপ্রশমক। 
শতশন শননজই শননজর পশররয় শিনয়নেন এইভান� ‘আশম 
শ�জ্ঞাশননকর িনল শ�জ্ঞাশনক, �্য�সায়ী সমানজ �্য�সায়ী, গ্াম্য 
বস�কনির সানথ গ্ামনস�ক আর অথ্চনীশতশ�দ্ নির মিনল 
অথ্চনীশতজ্ঞ।’ নিনির মানুনষর কল্যানণর জন্য েখন ো প্রনয়াজন, 
বসোই শতশন কনরনেন।

খুলনা বজলার পাইকগাো উপনজলার রািুশল গ্াম। োর 
পাি শিনয়ই �নয় শগনয়নে কনপাতাক্ নি। ১৮৬১ সানলর ২ 
আগস্ (�াংলার ১২৬৮ সানলর ১৮ শ্রা�ণ) এই রািুশল গ্ানমই 
শপ শস রানয়র জন্। �া�া িশরিরন্দ্র রায় শেনলন থিানীয় জশমিার। 
তাঁর মানয়র নাম ভূ�ননমাশিনী বি�ী। �া�া তাঁনক িাকনতন ফুলু 
�নল। নোেন�লায় মানয়র শনকে শিক্ার িানতখশড়, পনর 
পড়ানিানা শুরু িয় �া�ার প্রশতশষ্ত এম.ই. সু্নল। রার �ের 
গ্ানমর প্রাথশমক শ�ি্যালনয় পড়ানিানার পর পশর�ানরর 
সিস্যনির সনঙ্গ কলকাতায় রনল োন। �া�ার আগ্নি ১৮৭২ 
সানল শতশন কলকাতার বিয়ার সু্নল ভশত্চ িন, শকন্তু রক্ত 
আমািনয়র কারনণ তার পড়ানলখায় �্যাপক শ�ননের সৃশষ্ট িয়। 
�াে্য িনয় শতশন শনজ গ্ানম শফনর আনসন। এই শফনর আসা তাঁর 
জী�নন আিী�্চাি িনয় উনে। এই সময় শপতা িশরি রন্দ্র রানয়র 
লাইনব্শরনত পড়াশুনা কনর শতশন সন্ান পান পৃশথ�ীর জ্ঞান 

আরাে্চ প্রফুল্ল রন্দ্র রায়
ভান্ডানরর। ১৮৭৪ সানল প্রফুল্লরন্দ্র আ�ার 
কলকাতায় শফনর অ্যাল�াে্চ সু্নল ভশত্চ িন। এই 
সু্ল বথনকই ১৮৭৮ সানল শতশন প্রন�শিকা 
পরীক্ায় প্রথম শ�ভানগ উতিীণ্চ িন। এরপর শতশন 
ঈশ্বররন্দ্র শ�ি্যাসাগর কতৃ্চক প্রশতশষ্ত 
বমনরিাপশলেন কনলনজ (�ত্চমান শ�ি্যাসাগর 
কনলজ) ভশত্চ িন। ১৮৮১ সানল বসখান বথনক 
এফ.এ. পরীক্ায় শবিতীয় শ�ভানগ পাি কনর শতশন 
বপ্রশসনিশসি কনলনজ ভশত্চ িন। নপ্রশসনিশসি বথনক 
শগলশক্রস্ �ৃশতি শননয় শতশন স্েল্যানন্ডর এশিন�াগ্চ 

শ�শ্বশ�ি্যালনয় পড়ানিানা করনত োন। নসখানন শতশন শ�.এস.
শস. পাি কনরন এ�ং শি.এস.শস. শিগ্ী লানভর জন্য গন�ষণা 
শুরু কনরন। তাঁর গন�ষণার শ�ষয় শেল, `অন শপশরয়শিক 
ক্াশসশফনকিন্  অফ্  এশলনমন্স`। িু'�েনরর কনোর সােনায় 
শতশন এই গন�ষণা সমাপ্ত কনরন এ�ং ১৮৮৭ সানল শপ.এইর.
শি. ও শি.এস.শস. শিগ্ী লাভ কনরন। গন�ষণাপরেশে বশ্রষ্ �নল 
শ�ন�শরত িওয়ায় তাঁনক ১০০ পাউন্ড ‘বিাপ প্রাইজ’ পুরস্ানরও 
ভূশষত করা িয়।

১৮৮৮ সানল বিনি বফনরন শপ শস রায়। পনরর �ের 
সিকারী অে্যাপক শিনসন� বপ্রশসনিশসি কনলনজ বোগ বিন। শুরু 
িয় তাঁর শিক্ক, গন�ষকজী�ন ও শ�শভন্ সামাশজক কাজ। শঘ, 
সশরষার বতল ও শ�শভন্ বভষজ উপািান শননয়ই শতশন প্রথম 
গন�ষণা শুরু কনরন। ১৮৯৫ সানল শতশন মারশকউরাস নাইরিাইে 
(HgNO2) আশ�ষ্ার কনরন। ো শ�শ্ব�্যাপী আনলাড়ন সৃশষ্ট কনর। 
এশে তাঁর অন্যতম প্রোন আশ�ষ্ার। এোড়া পারি-সংক্রাতি ১১শে 
শমশ্র োতু আশ�ষ্ার কনর রসায়নজগনত শতশন শ�মিয় সৃশষ্ট 
কনরন। গ�াশি পশুর িাড় পুশড়নয় তানত সালশফউশরক অ্যাশসি 
বোগ কনর শতশন সুপার ফসনফে অফ্  লাইম শতশর কনরন। তাঁর 
প্রথম বমৌশলক গন�ষণা খা�ানর বভজাল শনণ্চনয়র রাসায়শনক 
পদ্ধশত উদ্া�ন-সংক্রাতি। ১৯১১ সানল কলকাতা শ�শ্বশ�ি্যালনয়র 
শসশন্ডনকে প্রশতশনশে শিসান� তৃতীয়�ানরর জন্য শতশন ইংল্যান্ড 
োন এ�ং বসখান বথনকই শস.আই.ই. লাভ কনরন। ১৮৮৯ বথনক 
১৯১৬ সাল পে্চতি শতশন বপ্রশসনিশসি কনলনজর শিক্ক শেনলন। 
এরপর ১৯৩৬ সানল কলকাতা শ�শ্বশ�ি্যালনয়র অে্যাপক। 
১৯৩৭ সানল ৭৫ �ের �য়নস শতশন েখন অ�সর শননত রাইনলন, 
তখন তাঁনক আজী�ন অে্যাপক শিনসন� রসায়ননর গন�ষণাকনম্চর 
সনঙ্গ েুক্ত রাখা িয়। শব্শেি সরকার ১৯৩০ সানল তাঁনক নাইে 
উপাশেনত ভূশষত কনরন। ওই একই �ের লন্ডননর িারিাম 
শ�শ্বশ�ি্যালয়, ১৯৩৪ সানল োকা শ�শ্বশ�ি্যালয়, ভারনতর মিীশুর 
ও ব�নারস শ�শ্বশ�ি্যালয় তানঁক সম্ানসূরক িক্টনরে শিগ্ী প্রিান 
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কনরন। এশিন�াগ্চ শ�শ্বশ�ি্যালনয় অে্যয়নকানলই ১৮৮৫ সানল, 
ভারত - শসপািী শ�ন্রানির আনগ ও পনর (India: Before 
and After the Sepoy Mutiny) এ�ং ভারত সম্বন্ীয় শ�শভন্ 
শন�ন্ শলনখ শতশন এনিনি ও ইংল্যানন্ড �্যাপক জনশপ্রয়তা লাভ 
কনরন। শপ শস রায় ১২০০ িতাব্দী এ�ং তারও পূন�্চর 
ভারত�নষ্চর রসায়নরর্চার ইশতিাস তুনল েনর প্রমাণ কনরন েখন 
ইউনরাপ-আনমশরকার মানুষ গানের োল �া �াকল পনর লজ্া 
শন�ারণ করত, তখন ভারত�নষ্চর মানুষ পারনির �্য�িার 
সম্পনক্চ অ�গত শেল। শ�জ্ঞাননর উপর তাঁর ১৫০শে গন�ষণাগ্ন্ 
পৃশথ�ীর শ�শভন্ জ্চানাল শমউশজয়ানম থিান বপনয়নে। শপ শস রায় 
শেনলন একজন আিি্চ শিক্ক। োরেনির সনঙ্গ শেল তাঁর শনশ�ড় 
সম্পক্চ। শতশন শেনলন অকৃতিার। োরেোরেীরাই শেল তাঁর 
সতিান। শতশন �ুনঝশেনলন �াংলায় �কৃ্ততা োরেনির অনুো�ননর 
পনক্ সিায়ক। তাই ক্ানস �াংলায় �কৃ্ততা শিনতন এ�ং পড়ার 
সময় শ�শভন্ বিনির শ�জ্ঞানী ও শ�খ্যাত �্যশক্তনির জী�নকাশিনী 
এ�ং তাঁনির সফলতার কথা তুনল েরনতন। তাঁর �ারনভঙ্গী 
শেল অসাোরণ, শতশন োরেনির মন জয় 
কনর শননতন খু� সিনজই। শ�জ্ঞান কনলনজ 
বোগ শিনয় শতশন কনলনজরই বিাতলার 
িশক্ণ-পশচিম বকানণর একশে ঘনর 
থাকনতন। োরেরাই তাঁর বিখাশুনা করত। 
বে স� বেনলরা তাঁর কানে থাকত, তানিরই 
একজননর িানত মাথা বরনখ শতশন 
বিষশনঃশ্বাস ত্যাগ কনরন।  তাঁর শ�খ্যাত োরেনির মনে্য শেনলন 
সনত্যন্দ্রনাথ �সু, জ্ঞানরন্দ্র বঘাষ, নীলরতন ের, পুশলন শ�িারী 
সরকার, রশসকলাল িতি, নমঘনাি সািা, নির-এ-�াংলা এ বক 
ফজলুল িক, শ�জ্ঞানী কুিরত-ই খুিা, নিনমন্দ্র কুমার বসন, 
শ�মান শ�িারী বি, শপ্রয়িা ভঞ্জন রায়, জ্ঞাননন্দ্রনাথ রায়, 
জ্ঞাননন্দ্রনাথ মুনখাপাে্যায়, রানজন্দ্রলাল বি, প্রফুল্ল কুমার �সু, 
�ীনরি রন্দ্র গুি, অসীমা র্যাোশজ্চ প্রমূখ। এক�ার ফজলুল িক 
(বির-এ-�াংলা) ৫/৬ শিন ক্ানস না আসনল একশিন শ�কানল 
প্রফুল্ল রন্দ্র রায় তার �াশড়নত োন। ফজলুল িক তখনও বখলার 
মানে থাকায় শতশন তার জন্য অনপক্া কনরন। ফজলুল িক 
শফনর এনস স্যারনক বিনখ, শতশন কতক্ণ এনসনেন জাননত 
রাইনল শপ শস রায় �নলন, ‘নতামানির শিনসন� এক ঘন্া আর 
আমার শিনসন� ষাে শমশনে’। শ�জ্ঞান শিক্ার পািাপাশি প্রফুল্লরন্দ্র 
তাঁর োরেনির শনশতক স্বানিশি শিক্ানতও িীশক্ত কনরশেনলন। 
শতশন তাঁর োরেনির �লনতন, ‘গশর� মানুনষর পয়সায় বলখাপড়া 
শিখে, এনির ঋনণর ব�াঝা শকন্তু একশিন শফশরনয় শিনত িন�।’ 
োরেনির শননয় শতশন �ন্যা, মিামারী, িুশভ্চক্, স� সময়ই আত্চ 
মানুনষর পানি িাঁশড়নয়নেন।

একজন শ�প্ল�ী ও বিিনপ্রশমক
বিিনপ্রম তাঁনক ইউনরাপ বথনক বিনি শফশরনয় এননশেল। 

�াংলা ভাষা তাঁর অশস্নবের সানথ শমনি শেল এ�ং শতশন ক্ানস 

�াংলায় বলকরার শিনতন। �ৃশেি বগানয়ন্দা িফতনর স্যার শপ শস 
রানয়র নাম বলখা শেল ‘শ�জ্ঞানীন�নি শ�প্ল�ী’। শতশন স্বনিশি 
আনন্দালননর প্রথম পে্চায় বথনকই আনন্দালননর সনঙ্গ েুক্ত 
িনয়শেনলন। ১৯০৫-এ �ঙ্গভনঙ্গর বঘাষণানক বকন্দ্র কনর েখন 
�াংলায় শ�প্ল�ী আনন্দালন সশক্রয় িনয় ওনে, তখন বগাপনন অস্ত 
ক্রনয়র জন্য শতশন শ�প্ল�ীনির অথ্চ সািাে্য করনতন। ১৯১৬ 
সানল কলকাতায় শতশনই প্রথম�ানরর জন্য মিাত্মা গান্ীর 
জনসভার আনয়াজন কনরশেনলন। ১৯১৯ সানল কলকাতার োউন 
িনল রাউলাে শ�নলর শ�নরাশেতায় আনয়াশজত জনসভায় 
ঐশতিাশসক ভাষনণ শতশন �নলন, ‘নিনির জন্য প্রনয়াজন িনল 
শ�জ্ঞানীনক বেস্শেউ� বেনড় গন�ষণাগানরর �াইনর আসনত 
িন�। শ�জ্ঞাননর গন�ষণা অনপক্া করনত পানর, শকন্তু স্বরানজর 
জন্য সংগ্াম অনপক্া করনত পানর না।’ গান্ীশজর অনাড়ম্বরপূন্চ 
জী�নোপনন উবুিদ্ধ িনয় শতশন শননজনক কংনগ্নসর রাজনীশতর 
সানথ সমৃ্পক্ত কনরশেনলন। ১৯২৫ সানলর জুন মানস অসিনোগ 
আনন্দালন প্ররানর গান্ীশজ খুলনায় আসনল, সাতক্ীরা বজলার 

তালার শসয়ি জালালউশদেন িানসমী ও 
িুমুশরয়ার বমৌলানা আিম্ি আশলনক সনঙ্গ 
শননয় শপ শস রায় শস্মার ঘানে তাঁনক স্বাগত 
জানান। শপ শস রায় শেনলন ওই সম্বে্চনা 
কশমশের সভাপশত। ১৯২৫ সানল বকাকনাি 
কংনগ্নসর কনফানরনসি সভাপশত বমৌলানা 
আিম্ি আশলর অনুপশথিনত শকেু সময় 

স্যার শপ শস রায় সভাপশতবে কনরন। একই সময় পাইকগাো 
উপনজলার কাশেপাড়ায় ‘ভারত বস�াশ্রম’ নানম একো প্রশতষ্ান 
থিাপন কনর শনজ জন্ভূশমর এলাকার মানুষনক ররকায় সুনতা 
কাোর মাে্যনম স্বনিশি আনন্দালনন উবুিদ্ধ কনরন। শ�জ্ঞান 
কনলনজর �ারান্দায় একো ররকা থিাপন কনর শতশন শননজও 
সুতা কােনতন। ১৯৩০ সানল কংনগ্নসর ল�ন আইন অমান্য 
আনন্দালননর খুলনা বজলার থিান শিনসন� শপ শস রায় শনজ গ্াম 
রাড়ুশলনক শন�্চারন কনরন।

উনি্যাক্তা শপশস রায়
ভারত উপমিানিি তথা �াংলানিি শেল শব্শেিনির 

উপশনন�ি ও তানির পনণ্যর �াজার। এ বিনির মানুনষর শনজস্ব 
বকানও শিল্পপ্রশতষ্ান শেল না। শপ শস রায় উপলশব্ধ করনলন, 
এনিিনক �াঁরানত িনল কম্চসংথিান সৃশষ্ট ও �্য�সা-�াশণনজ্যর 
প্রসানরর জন্য শিল্পপ্রশতষ্ান গনড় বতালার বকানও শ�কল্প বনই। 
শতশন ঝাশপনয় পড়নলন মানুষনক উবুিদ্ধ ও সিায়তা করনত, োনত 
তারা শিল্পপ্রশতষ্ান গনড় বতানলন। ভারত উপমিানিনি েত 
নামকরা শিল্পপ্রশতষ্ান গনড় উনেনে তার সূরনা ওই সমনয়র 
�নলই োরণা করা িয়। ১৮৯৩ সানল শপ শস রায় শননজর 
ল্যা�নরেশরনত শব্শেি বকাম্পাশন ফাম্চানকাশপয়ার একশে ওষুে 
শতশরর �্য�থিা কনরশেনলন। এ বথনক উবুিদ্ধ িনয় মারে ৮০০ 
োকা পুঁশজ শননয় প্রশতষ্া িয় ব�ঙ্গল বকশমক্যাল অ্যান্ড 

‘বিনির জন্য প্রনয়াজন িনল 
শ�জ্ঞানীনক বেস্শেউ� বেনড় 
গন�ষণাগানরর �াইনর আসনত িন�। 
শ�জ্ঞাননর গন�ষণা অনপক্া করনত 
পানর, শকন্তু স্বরানজর জন্য সংগ্াম 
অনপক্া করনত পানর না।’ 
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ফাম্চাশসউশেক্যাল ওয়াক্চস। ো ১৯০১ সানল কলকাতার 
মাশনকতলায় ৪৫ একর জশমনত থিানাতিশরত করা িয়। �ত্চমানন 
ওই প্রশতষ্াননর শ�শভন্ িাখায় কম্চরত কম্চকত্চা-কম্চরারীর সংখ্যা 
প্রায় ১ লাখ। শনজ বজলা িির খুলনায় মানুনষর আত্মকম্চসংথিাননর 
জন্য প্রশতষ্া কনরন এ.শপ.শস. নকশমক্যাল ইন্ডাশট্ ও এ.শপ.শস. 
বেক্সোইল শমলস্  শলশমনেি (পর�ত্চীনত খুলনা বেক্সোইল 
শমলস্ )। ১৯০৬ সানল শতশন রািুশল এ�ং তার আিপানির 
গ্ানমর মানুষনক জনড়া কনর ৪১শে কৃশষ ঋণিান সম�ায় সশমশত 
গনড়ন। পর�ত্চীনত সশমশতগুনলা শননয় রািুশল বসন্টাল 
বকা-অপানরশেভ �্যাংক প্রশতষ্া কনরন, ো শেল অশ�ভক্ত �াংলায় 
তৃতীয় �্যাংক। ১৯২৩ সানল িুশভ্চক্ বমাকাশ�লায় শতশন েম্চনগালা 
ও সম�ায় ভান্ডার থিাপননর পরামি্চ বিন। ১৯১৭ সানল ব�ঙ্গল 
বকশমক্যাল সম�ায় সশমশত, ১৯১৮ সানল �ঙ্গ�াসী কনলজ 
বকা-অপানরশেভ বষ্টার অ্যান্ড ক্যাশন্ন, ১৯২১ ব�ঙ্গল 
বকা-অপানরশেভ বসাসাইশে সি অননক সম�ায় সশমশত প্রশতষ্া 
কনরন। এোড়া একাশেক কাপনড়র শমল ও অন্যান্য শিল্পপ্রশতষ্ান 
গনড়, নরনখনেন শ�নিষ ভূশমকা।

শিক্াশ�স্ানর শনন�শিত প্রাণ
শপ শস রানয়র জী�ন শেল অনাড়ম্বর। উতিরাশেকার সূনরে 

প্রাপ্ত জশমিাশর সম্পশতি ও তাঁর উপাশজ্চত সমুিয় অথ্চ শিক্া 
প্রশতষ্ান গনড় তুলনত, োরে�ৃশতি ও 
জনশিতকর কানজ িান কনর বগনেন। শপ 
শস রায় শুেু শনজ উনি্যানগ শ�শভন্ শিক্া 
প্রশতষ্ানই প্রশতষ্া কনরনশন, নসই সমনয় 
প্রশতশষ্ত এমন বকানও প্রশতষ্ান বনই বেখানন শপ শস রায়-এর 
অথ্চতনশতক অনুিান শেল না।  রারশে গ্ানমর নাম শমনল ১৯০৩ 
সানল শতশন িশক্ণ �াংলায় প্রথম আর.নক.শ�.নক. িশরি রন্দ্র 
ইনশষ্টশেউে (�ত্চমানন কনলশজনয়ে সু্ল) প্রশতষ্া কনরন। শননজর 
রািুশল গ্ানম প্রশতষ্া কনরন েনিার-খুলনার প্রথম �াশলকা 
শ�ি্যালয়, ভু�ননমাশিনী �াশলকা শ�ি্যালয়। �ানগরিাে শপ.শস. 
কনলজ তাঁরই কীশত্চ। সাতক্ীরা রম্পাপুল সু্লও শপ শস রানয়র 
অথ্চানুকূনল্য প্রশতশষ্ত। খুলনার বিৌলতপুর শ�.এল. কনলজ, 
কশলকাতা শ�শ্বশ�ি্যালয়, কারমাইনকল বমশিনকল কনলজ, 
�শরিানল অশশ্বণী কুমার ইনশষ্টশেউিন, োি�পুর িাসপাতাল, 
শরতিরঞ্জন ক্যাসিার িাসপাতাল সি প্রায় অে্চিতাশেক প্রশতষ্ানন 
শতশন আশথ্চক অনুিান শিনয়নেন। োকা শ�শ্বশ�ি্যালনয়ও শপ শস 
রায় ১৯২৬ বথনক ১৯৩৬ সাল পে্চতি ১ লক্ ৩৬ িাজার োকা 
িান কনরন। এ সময় বোটে একশে বেনল, অনথ্চর অভান� 
পড়ানিানা রনলনে না জাশননয় শপ শস রায়নক শরশে বলনখন। শতশন 
তখনই বপাস্কাি্চ শলনখ বেনলশেনক আসনত �নলশেনলন।

মান� বস�ায় শপশস রায়
বেখাননই মানুনষর িুনভ্চাগ, নসখাননই শতশন। অশজ্চত স� 

অথ্চ অকাতনর িান কনরনেন। ১৯১৯ ও ১৯২০ সানল পর পর 
িু’�ের অনা�ৃশষ্টর কারনণ সমগ্ খুলনা (�ত্চমান খুলনা, সাতক্ীরা 

ও �ানগরিাে বজলা) নজলায় ফসনলর �্যাপক ক্শত িয় এ�ং 
পর�ত্চীনত ভয়া�ি িুশভ্চক্ বিখা বিয়। ১৯২১ সানল গনড় 
বতানলন শরশলফ কশমশে। ১৯২২ সানল উতির�নঙ্গ ভয়া�ি �ন্যা 
িনল বসখাননও েুনে োন শতশন। নসখানকার মানুষনক রক্া 
করনত গশেত রোণ কশমশেরও সভাপশত শন�্চাশরত িন শতশন।

মানুনষর মুনখ মুনখ নানা গল্প
শ�জ্ঞানী শপ শস রায়নক শননয় তাঁর শনজ গ্াম ও আিপানির 

গ্ামগুনলানত মানুনষর মুনখ মুনখ নানা গল্প প্ররশলত আনে। জানা 
োয়, তৎকালীন শব্শেি সরকার তাঁনক বকনার জন্য অথ্চাৎ 
শব্শেিনির িনয় কাজ করার জন্য প্রস্া� শিনয়শেনলন। তন� 
শতশন বতা শেনলন বিিনপ্রশমক, নসো বমনন শননত পানরনশন। 
তাই শতশন রশসকতার সানথ �নলশেনলন, ‘আমানক শকননত িনল 
বতা আমার মাথা বকনে শননয় বেনত িন�। তািনল আমার মাথা 
বকনে শননয় োন।’ আরও জানা োয়, এক�ার এক �ুশড় কাশেপাড়া 
�াজানর লাউ শ�শক্র করনত এনস শপশস রানয়র নজনর পনড়ন। 
পনর বসই লাউ গানের বগাঁড়া বথনক শতশন বসানা খুঁনজ ব�র 
কনরন। শতশন প্রায়ই কনপাতাক্ ননির োনর কান বপনত শুনয় 
থাকনতন। সুন্দর�ন উপকুনল অননক শকেু আনে, শতশন এরও 
ইশঙ্গত শিনয়শেনলন। তা বজনন শব্শেিরা নাশক শ�নিষ অশভোনও 
রাশলনয়শেল।

�্যশতক্রমেম্চী মানুষ
এক�ার ভারনতর অ�থিা জানার জন্য 

ইংল্যানন্ড একো কশমিন (সাইমন কশমিন) 
শতশর িয়। লন্ডননই �নসই তারা কলকাতা 

শ�জ্ঞান কনলনজর অননক সুনাম শুননশেনলন। তারা আরও 
বজননশেনলন শ�জ্ঞান কনলনজ একজন মনীষী আনেন এ�ং তারা 
শ�জ্ঞান কনলজ পশরিি্চনন আসনত রাইনলন। একশিন িুপুনর 
কশমিননর সিস্যরা শ�জ্ঞান কনলনজ এনল বিনখন শপ শস রায় 
গামো পনর েুশতখানা বরানি শুকানছেন। ঘনর েুনক বিনখন এক 
বকানণ বস্ানভ রান্া িনছে, অন্যশিনক সািামাো একো খাে। 
ঘনরর মানঝ একো বেশ�ল আর একো সাোরণ বরয়ার। নপািাক 
রাখার একো কমিাশম আলনা। এ বিনখ তানির শ�মিনয়র মারো 
আরও ব�নড় োয়। শুেু শ�জ্ঞান নয়, সাশিনত্যও তাঁর শেল গভীর 
আগ্ি। নসক্সশপয়র শেনলন তাঁর শপ্রয় নাে্যকার। ি্যামনলে নােক 
বগাোো মুখথি �লনত পারনতন। র�ীন্দ্রনানথর প্রশতও তাঁর ভশক্ত 
কম শেল না। শতশন আ�ার জগিীি রন্দ্র �সুর সিকম্চীও শেনলন।

বিষ শনঃশ্বাস
৭৫ �ের �য়নস অে্যাপক শিনসন� অ�সর বনওয়ার পরও 

আে �ের ব�ঁনর শেনলন শতশন। থাকনতন শ�জ্ঞান কনলনজর ওই 
বোে ঘরোয়। তখন তাঁর মৃিশতিশক্ত বলাপ বপনয়শেল,স্পষ্ট কনর 
কথা �লনত পারনতন না, এমনশক শননজর শ�োনা বেনড় উনেও 
�সনত পারনতন না। নে স� বেনল তাঁর কানে থাকত, তানিরই 
একজননর িানত মাথা বরনখ শতশন ১৯৪৪ সানলর ১৬ জুন ৮৩ 
�ের �য়নস বিষ শনঃশ্বাস ত্যাগ কনরন।

‘আমানক শকননত িনল বতা 
আমার মাথা বকনে শননয় বেনত িন�। 
তািনল আমার মাথা বকনে শননয় োন।’ 
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প্রায় বিড়ি �ের আনগ A STATISTICAL ACCOUNT OF BENGAL গ্ন্শে শলনখশেনলন িশলিউ িশলিউ িান্ার। 

গ্ন্শের প্রকািকাল ১৮৭৭ শরিস্াব্দ। নমাে ২০ শে খনণ্ প্রকাশিত এই গ্ন্শে বত  তৎকালীন �াংলার অতিভু্চক্ত শ�শভন্ থিান 
ও বজলার বভৌগশলক শ��রণ সি বসখানকার অশে�াসীনির জী�ন জীশ�কা ও তানির আথ্চ সামাশজক শররে নানা তথ্য ও 
পশরসংখ্যানসি বেভান� পশরসু্শেত িনয়নে, তানত তৎকালীন �াংলার বজলা শভশতিক বে পশররয় আমরা পাই – তা আজও 
প্রাসশঙ্গক ।আজনকর শিনন িাঁশড়নয় আমরা েশি এক�ার বসই পুরননা শিনগুশলর শিনক তাকাই, তািনল �ুঝনত পার� এখন 
আমরা বকাথায় িাঁশড়নয় রনয়শে । এখন বিখা োক বকমন শেল বসই সময়। 

তৎকালীন রাজিািী কুরশ�িার শিশভিননর উতির-পশচিম 
শিনক অ�শথিত শেল এই অশ�ভক্ত শিনাজপুর বজলা। ৪১২৬ �গ্চ 
মাইল এলাকা জুনড় শ�সৃ্ত শেল এই শিনাজপুর বজলা। ১৮৭২ 
সানলর বসনসাস অনুোয়ী বস সময়কার শিনাজপুনরর জনসংখ্যা 
শেল পনননরা লক্ এক িাজার ন’নিা রশবিি জন এ�ং বমাে 
গ্ানমর সংখ্যা শেল ৭১০৮ শে। ওইস� গ্ানম বমাে �াশড়র সংখ্যা 
শেল ২৬৪,৫২৬ শে। প্রশত �গ্চ মাইনল জনসংখ্যার গড় ঘনবে 
শেল ৩৬৪ জন। প্রশতশে গ্ানম অশে�াসীর সংখ্যা শেল গনড় ২১১ 
জন। এখানন আরও শ�নিষভান� উনল্লখ করা বেনত পানর বে,  
বমাে জনসংখ্যার মনে্য ৭,৭৬,৪৩১ জন শেল পুরুষ এ�ং 
৭,২৫,৪৯৩ জন মশিলা। অথ্চাৎ বমাে জনসংখ্যার শিনসন� পুরুষ 
শেল ৫১.৭ িতাংি। আর েনম্চর শনশরনখ েশি বমাে জনসংখ্যানক 
ভাগ করা োয় তািনল বিখা োয় শিনু্দ 
েম্চা�লম্বী ৪৬.৮ িতাংি, আর মুসলমান 
েনম্চর মানুষ িল ৫২.৮ িতাংি। এোড়াও 
শিনাজপুর বজলায় শরিস্ েম্চ ও ব�ৌদ্ধ 
েম্চা�লম্বী মানুষনিরও �স�ানসর কথা জানা 
োয়। শিনু্দ েনম্চর মানুষনির মনে্য বেস� 
বশ্রশণর মানুষনির কথা জানা োয় তানির 
মনে্য উনল্লখনোগ্য িল ব্াহ্মণ, ক্শরেয়, 
রাজপুত, ঘানোয়াল, ত�ি্য, কায়থি, আগরওয়াল, মানড়ায়াশর, 
ওনসায়াল প্রভৃশত। এোড়াও বসই সমনয় সিনগাপ, নাশপত, 
কামার, কুনমার, মাশল, নগায়ালা, নগাঁসাই, তাঁশত, নোপা, কুশম্চ, 
সূরেের, রাজশমশস্ত, ত�ষ্�, স্বণ্চকার প্রভৃশত বপিার মানুষনিরও 
উনল্লখ পাওয়া োয়। নস সময় মুসলমাননির মনে্য ওয়ািাশ� ও 
ফারাশজ বশ্রশণর মানুষনিরও উনল্লখ পাওয়া োয়, শকন্তু ওয়ািাশ� 
ও ফারাশজনির মনে্য তখন েম্চীয় বগাঁড়াশম ততো শেল না। ওই 
সময় শিনাজপুর বজলায় আশি�াসী উপজাশত মানুষনির 
�স�ানসর কথাও জানা োয়।         

শিনাজপুর বজলার উতিনর শেল জলপাইগুশড়, পূ�্চ শিনক 
রংপুর, পশচিনম পূশণ্চয়া এ�ং িশক্ণ শিনক মালিা, রাজিািী ও 
�গুড়া বজলার অংি শ�নিষ। শিনাজপুর বজলার প্রিাসশনক 

অশ�ভক্ত শিনাজপুর বজলা
কাজকম্চ পশররাশলত িত শিনাজপুর িির বথনক। এই শিনাজপুর 
িিরশে অ�শথিত শেল পুনভ্চ�া নিীর পূ�্চ তীনর। 

ইস্ ইশন্ডয়া বকাম্পাশন েখন �াংলার বিওয়ানী লাভ কনর 
তখন এই শিনাজপুর বজলা শব্শেি প্রিাসননর আওতায় রনল 
আনস। তখন রুশর, িাকাশত ইত্যাশির কারনণ শিনাজপুর বজলার 
পশরশথিশত শেল শ�ভীশষকাময়। শকন্তু বসই পশরশথিশতনক শনয়ন্ত্রণ 
করনত শব্শেি প্রিাসন অননকোই সাফল্য লাভ কনর। তন� এই 
সাফনল্যর বপেনন ১৮১৪ সানল শিনাজপুর বজলার তৎকালীন 
প্রিাসক শমঃ শসসননর নাম শ�নিষ ভান� উনল্লখ করা োয়।  শমঃ 
শসসন শিনাজপুর বজলায় রাশরেকালীন পে্চন�ক্ণ �া পািারা 
বিওয়ার �্য�থিাও রালু কনরন।  

তৎকালীন শিনাজপুর বজলায় শ�শভন্ বপিাজী�ী মানুনষর 
কথা জানা বগনলও মৎস্যজী�ী মানুষনির 
উনল্লখ পাওয়া োয় মারে িুশে গ্ানম। ওই 
গ্াম িুশে শেল কুশলক নিীর তীনর অ�শথিত 
রায়গঞ্জ এ�ং শেড়ামাশে নিীর তীনর অ�শথিত 
োনকাইল। শকন্তু ১৮৭০ সানল তখনকার 
কানলক্টনরর শরনপানে্চ মৎস্যজী�ী মানুষনির 
সশেক সংখ্যা কত, তা জানাননা অসম্ভ� 
�নলও উনল্লখ করা িয়। কারণ োরা মাে 

েরার বপিায় শনেুক্ত শেল, তানির অশেকাংিই আ�ার সারা �ের 
রাষ�ানসর বপিানতও শনেুক্ত থাকত। তাই  মাে েরার বপিায় 
শনেুক্ত মানুনষর সশেক সংখ্যা ওই শরনপানে্চ পৃথকভান� উনল্লখ 
করা সম্ভ� িয়শন। শকন্তু ১৮৭২ সানলর বসনসাস শরনপাে্চ অনুোয়ী 
বে শিনস� পাওয়া োয়, তানত বিখা োয় শিনাজপুর বজলার বমাে 
জনসংখ্যার শিনসন� পাঁর িতাংি মানুষ মাে েরার বপিার সনঙ্গ 
েুক্ত শেল। তন� প্রকৃতপনক্ শিনাজপুর বজলা শেল কৃশষসমৃদ্ধ 
বজলা। অথ্চাৎ কৃশষই শেল এই বজলার মানুষনির প্রোনতম 
বপিা।  

বস সময়কার শিনাজপুর বজলায় সারা �ের েনরই শ�শভন্ 
বমলা ও েম্চীয় সভা �া অনুষ্াননর আনয়াজন িত। এরকম 
কনয়কশে বমলা শেল, ১) ননকমার বমলা ২) আলাওয়ার খাওয়া 

ইস্ ইশণ্য়া বকাম্পাশন েখন 
�াংলার বিওয়ানী লাভ কনর তখন এই 
শিনাজপুর বজলা শব্শেি প্রিাসননর 
আওতায় রনল আনস। তখন রুশর 
িাকাশত ইত্যাশির কারনণ শিনাজপুর 
বজলার পশরশথিশত শেল শ�ভীশষকাময়।
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বমলা ৩) েলিীশঘ বমলা ৪) বসাতিাপুর বমলা প্রভৃশত। এরমনে্য 
বনকমার বমলাশে িত এক মুসলমান পীনরর নানম। ইংরাশজ 
তাশরখ অনুোয়ী প্রশত �ের ১০ �া ১১ এশপ্রল বমলাশে শুরু িত। 
অথ্চাৎ �াংলা ক্যানলন্ডার শিনসন� �েনরর প্রথম শিন, ১লা 
শ�িানখ। ৬ বথনক ৭ শিন বমলাশে রলত। প্রকৃত অনথ্চ বমলাশে 
শেল পশুর বমলা। শকন্তু বসখানন শ�শভন্ ্রন�্যর বকনান�রাও 
রলত। নমলাশেনত বেস� পশু বকনান�রা িত, নসগুশল িল ষাঁড়, 
বঘাড়া, িাশত, উে। এই বমলায় িাশত আনা িত িাশজ্চশলনির 
তরাই অঞ্ল ও আসাম বথনক এ�ং তৎকালীন জশমিানররা 
এগুনলা শকননতন। নিনির উতির-পশচিম অঞ্ল বথনক আসত 
উে। শ�শভন্ ্র�্য �িন কনর শননয় আসার জন্য উেগুনলা �্য�িার 
করা িত। শকন্তু বমলায় বসই স� ্র�্য শ�শক্র িনয় োওয়ার পর 
উেগুনলানকও শ�শক্র কনর বিওয়া িত। উেগুনলা শকননতন 
েন�ান মুসশলমরা। েম্চীয় অনুষ্ান উপলনক্ মুসশলমরা উনের 
মাংস খাওয়ার জন্য ওই উেগুনলা শকননতন। নঘাড়া আনা িত 
প্রশতন�িী শ�িার এ�ং আরা বথনক। এই বনকমার বমলাশে 
অনুশষ্ত িত কুশলক নিীর তীনর িাল�াশড় 
পরগণার ভ�ানীপুর গ্ানম। 

আলাওয়ার খাওয়া বমলাশে শেল 
শিনু্দনির েম্চীয় বমলা। প্রশত �ের অনক্টা�র-
ননভম্বর মানস রাসপূশণ্চমা উপলনক্ এই 
বমলাশে অনুশষ্ত িত। প্রায় ৮ শিন েনর 
বমলাশে রলত। 

েলিীশঘ বমলাশে �সত গঙ্গারামপুর 
থানার কানে েলিীশঘ গ্ানমই। ফাল্গুন মানসর প্রথম শিনন বমলাশে 
শুরু িত এ�ং তা রলত ৮ শিন েনর। 

তৎকালীন শিনাজপুর বজলায় প্রোন ফসল শেল োন। নস 
সময় কানলক্টনরর শরনপানে্চ  শিনাজপুর বজলায় জুন-জুলাই মানস 
রাষ িত এমন রশবিি েরননর োননর উনল্লখ পাওয়া োয়। শুেু 
তাই নয়, নম মাস নাগাি রাষ িত এমন আে েরননর োননর 
কথাও জানা োয়। এোড়াও ওই শরনপানে্চ শিনাজপুনর জই, ে�, 
ভুটো, সশরষা, রাই, শতল প্রভৃশত এ�ং মুগ, মের, নখসাশর, মসুর, 
অড়ির প্রভৃশত িাল রানষরও উনল্লখ রনয়নে। তাোড়া থিানীয় 
এলাকার রাশিিা অনুোয়ী প্রায় বগাো বজলানতই পে্চাপ্ত পশরমানণ 
তামানকর রাষ িত। অন্যান্য রানষর মনে্য আখ, পান, আলু, 
ক্যাপশসকাম, নপঁয়াজ, রসুন, আিা, িলুি প্রভৃশত রানষর কথাও 
জানা োয়। 

কানলক্টনরর শরনপাে্চ অনুসানর শমঃ িান্ার বস সময় কৃশষ 
শ্রশমকনির মজুশরর িানরর কথাও উনল্লখ কনরন। শমঃ িান্ানরর 
শ��রণ অনুোয়ী, নসই সময় অথ্চাৎ ১৮৭০ সানল কৃশষ শ্রশমকনির 
মজুশরর িার শেল খাওয়া সি মানস রার োকা এ�ং খাওয়া োড়া 
রার োকা আশি পয়সা। েুনতারনির আয় িত মানস ৬ োকা 
বথনক ৮ োকা। অশেকাংি বক্নরেই কৃশষ শ্রশমকরা আসত পূশণ্চয়া 
এ�ং অন্যান্য বজলা বথনক। তানির পাশরশ্রশমক শনে্চাশরত িত 
কখনও শিন শিনসন� কখনও �া মাশসক শভশতিনত। কৃশষনক্নরে 

সার শিনসন� সাোরণভান� বগা�নরর �্য�িানরর প্ররলন শেল 
ব�শি। কানলক্টনরর শরনপাে্চ অনুসানর শমঃ িান্ানরর শ��রনণ 
জানা োয় বে, এই বগা�র সার কখনই বকনান�রা িত না। এই 
বগা�র সানরর িাম শিনসন� োকা পয়সায় তার মূল্য শনে্চারণ 
করাও কানলক্টনরর পনক্ অসম্ভ� শেল। 

এসময় শিক্ানক্নরের বে পশরসংখ্যান শমনলনে তানত বিখা 
োয়, ১৮৭০-৭১ সানল শিনাজপুর বজলায় সরকাশর ইংনরশজ 
সু্নলর সংখ্যা শেল মারে একশে। পড়ুয়ার সংখ্যা শেল বমাে ১৪৪ 
জন। সরকাশর সািাে্যপ্রাপ্ত ইংশলি সু্নলর সংখ্যা শেল ৪ শে। 
পড়ুয়ার সংখ্যা শেল ১০৮ জন। সািাে্যপ্রাপ্ত ভাষা শ�ি্যালনয়র 
সংখ্যা শেল ২১৫ শে। পড়ুয়ার সংখ্যা শেল ৪৮৩৬ জন। এরমনে্য 
শিনু্দ োনরের সংখ্যা শেল ১৮৬১ জন, মুসলমান োনরের সংখ্যা 
শেল ২৯৭৪ জন এ�ং অন্যান্য ১ জন। সািাে্যপ্রাপ্ত �াশলকা 
শ�ি্যালনয়র সংখ্যা শেল ১৮ শে। োরেীর সংখ্যা বমাে ১৮৪ জন। 
োর মনে্য শিনু্দ োরেীর সংখ্যা শেল ৭৬ জন, মুসলমান োরেী 
১০৩ জন এ�ং অন্যান্য েম্চীয় সম্প্রিানয়র ৫ জন। 

আ�িাওয়ার শিক বথনক শিনাজপুর 
বজলা শেল কলকাতা অনপক্া ব�ি োণ্া। 
এখানন গরমকানলর আগমন বিশরনত িনলও 
রাশরেকানল আ�িাওয়া স� সময়ই োণ্া 
থাকত। এশপ্রনলর বিষ পে্চতি নাশতিীনতাষ্ 
আ�িাওয়া �জায় থাকত। ত�ু তৎকালীন 
রাজস্ব সানভ্চয়ানরর মনত, নগাো বজলাশেই 
শেল খু� অস্বাথি্যকর। গ্াম�াসীরা 

অননকনক্নরেই কনলরা, িায়শরয়া, �সতি এ�ং জ্বনর আক্রাতি িত 
এ�ং তানির িরীর ও বরিারার মনে্য িু�্চলভা� প্রকে িনয় 
উেত। ১৮৬৯ সানলর শিনস� অনুোয়ী বগাো বজলায় বস �ের 
শুেুমারে কনলরায় মারা োয় ৬০ জন। ১৮৬৯ সানলর জানুয়াশর 
মানস �ংিীিারীনত এ�ং এশপ্রল বম-মানস বিমতা�াি ও 
রাজারামপুনর �সতি বরাগ েশড়নয় পড়ার কথাও জানা োয়। 
এসময় বমাে ২৮১ জন �সতি বরানগ আক্রাতি িয় এ�ং এরমনে্য 
২৬ জননর মৃতু্য িয়। ১৮৬২ সানল প্রশতশষ্ত িয় ‘ি্য শিনাজপুর 
র্যাশরনে�ল শিসনপনসাশর’। ১৮৭১ সানল বগাো �েনর এই  
শিসনপনসাশরর আউেনিানর শরশকৎসার সুশ�ো বপনয়শেল বমাে 
২৬৫২ জন। ১৮৭২ সানল ওই সংখ্যাো শেল ২৩৯৬ জন। 
১৮৭২ সানলর অনক্টা�র মানস রায়গনঞ্জ আরও একশে  
শিসনপনসাশর প্রশতশষ্ত িয়। থিানীয় এক জশমিানরর সিায়তায় 
ওই শিসনপনসাশর প্রশতশষ্ত িনয়শেল। 

বস সময় শিনাজপুর বজলায় িাক্তার োড়াও কশ�রাজনির 
ব�ি জনশপ্রয়তা শেল। কশ�রাজী শরশকৎসায় বভষজ ওষুে শিনসন� 
আিা, নজায়ান, আম কুশস, আলু ব�াখারা, আমলা, ইমশল �া 
বতঁতুল পাতা, আমরুল, িাশলম, �া�লা, ন�ল, ন�ল গানের োল, 
ভাং, কানলা শজরা, কালনমঘ, পুশিনা ইত্যাশির �্য�িার করা িত। 
ওই সময় শিনাজপুর বজলায় কশ�রাজনির বিারা বমাে ৯৮ 
েরননর বভষজ ওষুনের �্য�িাশরক প্রনয়ানগর কথা জানা োয়।   

থিানীয় এলাকার রাশিিা অনুোয়ী 
বগাো বজলানতই পে্চাপ্ত পশরমানণ 
তামানকর রাষ িত। অন্যান্য রানষর 
মনে্য আখ, পান, আলু, ক্যাপশসকাম, 
বপঁয়াজ, রসুন, আিা, িলুি প্রভৃশত 
রানষর কথাও জানা োয়।
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�ালুরঘানের ৪নং ব�ায়ালিার গ্াম 
পঞ্ানয়নতর অতিগ্চত আশি�াসী অেু্যশষত 
এলাকার একশে সু্ল, নাম ওসাইল 
প্রাথশমক শ�ি্যালয়। সশিচ্চা আর প্রনরষ্টা 
থাকনল বে অননক শকেুই করা সম্ভ�, 
বসই কথাোই আ�ারও এক�ার প্রমাণ 
কনর বিশখনয় শিনলন এই সু্নলর প্রোন 
শিক্ক কলম্বাস শতরশক। সু্নলর 
�াচ্চানির িানত-কলনম শিক্া বিওয়ার 
পািাপাশি তানির পুশষ্টর কথা বভন� গ্াম পঞ্ানয়নতর উনি্যানগ 
সাড়া শিনয় এশগনয় আনসন শতশন।

২০১২ সানলর মাঝামাশঝ সময়, গ্াম পঞ্ানয়নতর তরনফ 
সু্নলর সনঙ্গ বোগানোগ করা িয়। োরেোরেীনির পুশষ্টর মান 
�ৃশদ্ধর পািাপাশি রার বিওয়ানলর গতানুগশতক শিক্ার �াইনর 
ব�শরনয় এনস শিক্ানক শকভান� আরও আনন্দিায়ক করা োয় 
এ�ং শকভান� িানত-কলনম শিক্ার প্রসার ঘোননা োয়, তা শননয় 
প্রোন শিক্নকর সনঙ্গ আনলারনা করা িয়। একাশেক�ার 
আনলারনা িয় অশভভা�ক ও সাোরণ গ্াম�াসীনির সানথও। 
�্য�থিা করা িয় এলশসশি বিা-এরও। ন�ি সাড়া বফনল বিয় 
এই ভা�না। তন� প্রোন শিক্নকর মনন তখনও শকেো শবিো 
শেল। কীভান� সম্ভ� িন� এই কাজ? সু্নলর েরা�াো সমনয়র 
মনে্য এইস� করা শক আনিৌ সম্ভ�? এশননয় বি্বে রলশেল। কারণ 
শিক্ার প্ররশলত ে্যান-োরণার মনে্য বথনক তখনও শতশন ব�শরনয় 
আসনত পানরনশন। পঞ্ানয়তও এনক্নরে ব�ি শেনে্চর পশররয় 
বিয়। শনয়শমত আনলারনা রলশেল প্রোন শিক্নকর সনঙ্গ।

অ�নিনষ ২০১২ সানলর বসনটেম্বর মাস নাগাি পঞ্ানয়নতর 
তরনফ ওসাইল প্রাথশমক শ�ি্যালনয় শুরু িয় োরেোরেীনির 
পুশষ্ট-পশরমাপ পদ্ধশত �া শ�এমআই এ�ং এলশসশি বিা। এলশসশি 
বিা-এর মাে্যনম বস সময় োরেোরেীনির স্বাথি্য, পশরষ্ার-
পশরছেন্তা, জী�-জন্তু ও সরীসৃপ প্রাণীনির পশরশরশত, ইংরাশজ 
ও �াংলা �ণ্চমালার পশরশরশত ও তার �্য�িার, শ�শভন্ নীশতকথা 
ও শিক্ামুলক কাশিনীশররে ইত্যাশি বিখাননা িয়। এগুনলা স�ই 
বিখাননা িনত থানক রলশচ্চনরের মাে্যনম। আর এই রলশচ্চরেগুনলা 
োরেোরেীনির কানে দ্রুত খু�ই জনশপ্রয় িনয় ওনে। এরফনল 
এলশসশি বিা-এর শিনগুনলানত উতিনরাতির �াড়নত থানক 
োরেোরেীনির উপশথিশতর িার। োর ফলস্বরূপ একেু একেু কনর 
�িলানত থানক প্রোন শিক্নকর মানশসকতাও।

প্রোন শিক্ক েীনর েীনর এই প্রাসশঙ্গক শিক্ার োরণায় 
অনুপ্রাশণত িনত থানকন। একমারে ওসাইল প্রাথশমক শ�ি্যালনয়র 
প্রোন শিক্নকর আগ্ি ও প্রনরষ্টানত সু্নল পুশষ্ট �াগান এ�ং 

পঞ্ানয়নতর িাত েনর নতুন শিিা বিখানলন
কলম্বাস শতরশক

ফনলর নাস্চারী শতশর িয়। োরেোরেীনির 
পুশষ্টর পশরমাপ িওয়ার পর পঞ্ানয়নতর 
পক্ বথনক তানির �াশড়নত লাগাননার 
জন্য শ�শভন্ েরননর িাক-স�শজর �ীজও 
বিওয়া িয়। �াশড়র আিপানি লাগাননার 
জন্য ওইস� �ীজ তারা তানির �াশড়নত 
শননয় োয়। শুেু তাই নয়, নকান স�শজর 
�ীজ বকান সময় লাগানত িয়, নাস্চারীর 
জন্য মািার ব�ি কীভান� শতশর করনত 

িয়, মািার ব�নি কীভান� �ীজ বরাপণ করনত িয়, নাস্চারীর 
প্যানকনে �ীজ বরাপণ করার আনগ তানত কীভান� মাশে ভরনত 
িয়, তা বেমন তারা শননজরা িানত-কলনম করনত করনত শিখনত 
থানক, নতমনই বকান বকান স�শজ ও ফনলর কী কী খাি্যগুণ 
রনয়নে এ�ং তা বকান বকান সময় লাগানত িয় তাও তারা 
শিখনত ও জাননত শুরু করল। �াগান িনলই বতা িন� না, 
প্রনয়াজন তানক রক্া করা। তাই প্রোন শিক্নকর এই উনি্যাগ 
বিনখ এশগনয় আনসন গ্াম�াসী ও অশভভা�করা। তানির 
সিায়তায় প্রোন শিক্ক শ�ি্যালনয়র বখালা মানের রারপানি 
ব�ড়া বিওয়ার �্য�থিাও কনরন। স�ুজ িাক-স�শজ ও ফল 
গানের সমারনি বরিারাোই �িনল বগল ওসাইল প্রাথশমক 
শ�ি্যালনয়র।

বে মানুষশের িাত েনর এই স্বপ্ন �াস্� রূপ বপনয়নে, মানন 
শ�ি্যালনয়র প্রোন শিক্ক কলম্বাস শতরশক খু�ই সাোরণ, শ�নয়ী 
ও কম কথার িাতি স্বভান�র মানুষ। কখনই আন�গ বরনপ 
রাখনত পানরন না। �াগাননর কথা উেনলই শতশন আন�নগর সনঙ্গ 
�নলন, “এখন এই শ�ি্যালনয়র পুশষ্ট �াগানন সারা �েরই বেমন 
নানান িাক-স�শজ থানক, নতমনই থানক শ�শভন্ ফনলর গাে। 
বপঁনপ, নল�ু, নজনন, আম, নপয়ারা, কলা, কী বনই বসখানন? 
ঋতু অনুোয়ী মারায় থানক পুঁই, শসম, উনছে, করলা। শ�ি্যালনয়র 
রানল থানক লাউ, কুমনড়া ইত্যাশি, নিওয়ানলর পানি পানি থানক 
লঙ্া, ন�নি থানক পালং, েনন, মুনলা এ�ং আরও কত কী।" 
পঞ্ানয়নতর সিায়তানতা আনেই পািাপাশি আজ শননজর 
উনি্যানগও শতশন �াজার বথনক শ�শভন্ িাক-স�শজর �ীজ ও 
রারা শকনন আননন।  সশত্য �লনত শক, গ্াম পঞ্ানয়নতর িানত-
কলনম প্রাসশঙ্গক শিক্ার ভা�না আর পুশষ্টর মাননান্য়ন কম্চসূশরর 
অনুনপ্ররণা ও তানির সিায়তায় এই শ�ি্যালনয়র আগাোময় 
মাশে আজ িনয় উনেনে উ�্চর। নেশিনকই বরাখ পনড় শুেু স�ুজ 
আর স�ুজ।  আর এস� কথা মনন করনতই, আজ শুেু প্রোন 
শিক্নকর মুনখই নয়, তাঁর িুই সি শিক্ক অ্যাল�াে্চ শতরশক 
এ�ং �াপন বি�নানথর মুনখও বিখা বমনল এক পশরতৃশপ্তর িাশস।
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পশরন�নি বথনক শিক্া, পশরন�ি বথনক শিক্া, পশরন�ি �ারঁাননার শিক্া
শিনরানানমর কথাগুনলা নতুন নয়। এরমনে্য রনয়নে িানত-কলনম পােিাননর উনদেি্য, রনয়নে শিি� বথনকই আগামী প্রজন্নক 
গাে ও তার রারপানির পশরন�নির প্রশত িাশয়বেিীল কনর তুনল েংনসর িাত বথনক স�ুজনক রক্া করা। এই উনদেি্যনক 
সামনন বরনখই বকন্দ্রীয় পশরন�ি, �ন এ�ং আ�িাওয়া পশর�ত্চন মন্ত্রনকর �ন-শনয়মনীশত শ�ভাগ একশে পশরকল্পনা গ্িণ 
কনরনে। আমানির আিা, এই উনি্যানগ সারা শিনয় শিক্ক-শিশক্কানির আতিশরক প্রনরষ্টায় স�ুজ িনয় উেুক সু্ল প্রাঙ্গণ।

ক) পশরকল্পনার উনদেি্যঃ 
গানের সনঙ্গ কু্নি সু্ল পড়ুয়ানির সম্পক্চ গনড় বতালা, 

শননজনক পশরন�নির একজন ভা�নত বিখা, জী�তি পশরন�ি ও 
গানের প্রশত সংন�িনিীল কনর বতালা। োরেোরেীনির মাশে, 
সার, �ীনজর কাোকাশে শননয় আসা, িিরাঞ্নলর পড়ুয়ারা োর 
অভা� শ�নিষভান� ব�াে কনর। স্বাভাশ�ক শনয়নম রারা �ড় িনয় 
ওোর পদ্ধশত শিখনত ও �ুঝনত পারা। ঔষশে গাে, সুন্দরায়নণর 
কানজ লাগা গাে, তৃণ জাতীয় গাে, �ড় �ৃক্ এ�ং পানরে রাখা 
গাে ইত্যাশি শ�শভন্ গােনক সামনন বথনক �ড় িনত বিখার জন্য 
তানিরনক ওইস� রারা বিওয়া, ো তারা তানির �াশড়র 
আনিপানি লাগান�, নিখভাল করন� এ�ং রারাগুনলানক �ড় 
িনত বিখন�। গাে ও উশদ্নির শ�শভন্ উপকার সম্বনন্ জাননত 
ও শরননত বিখা। নাস্চারীর জন্য োরেোরেীনির তার রারপানি 
েশড়নয় থাকা গােপালা পে্চন�ক্ণ করা ও �ীজ সংগ্নির সুনোগ 
কনর বিওয়া। োরেোরেীনির উৎসাশিত করনত সুশ�োমনতা 
শ�শভন্ অনুষ্ানন তানির শননজনির িানত �ড় িনত থাকা 
রারাগুনলানক শ�নিষ অশতশথ ও অন্যান্যনির বিওয়া।      

খ) গুরুবেপূণ্চ শ�ষয়সমূিঃ 
১। পরীক্ামূলক শভশতিনত পশরকল্পনাশে আগামী পারঁ �েনরর 

জন্য বনওয়া িনয়নে। ২। ষষ্ বথনক ন�ম বশ্রশণর োরেোরেীরা 
এর সনঙ্গ েুক্ত থাকন�। ৩। নাস্চারীনত গাে �ড় কনর বতালার 
জন্য সু্নল অ�ি্যই ১০০ �গ্চ শমোর ফাঁকা জায়গা থাকনত িন�। 
৪। শুরুনত বরাপনণর মরসুনম প্রনত্যক োরেোরেীনক কমপনক্ 
একশে রারা বিখভাল কনর �ড় কনর তুলনত িন� এ�ং শিক্া�ষ্চ 
বিনষ তা �াশড় শননয় শগনয় রক্ণান�ক্ণ করনত িন�। ৫। 
পশরকল্পনার প্রথম �েনর ১০০০শে সু্লনক শরশনিত করা িন� 
এ�ং নাস্চারী শতশরর পশরকাোনমা, অন্যান্য সিায়তা ইত্যাশি ও 
রারা �ড় করার খরর �া�ি ২৫ িাজার োকা অনুিান বিওয়া 
িন�। েথাক্রনম এর পনরর িু’�ের ওই সু্লগুনলানক বিখভাল 
�া�ি আরও ১০ িাজার োকা কনর বিওয়া িন�, তন� তা 
একমারে শমলন� নাস্চারীর অ�থিা েশি সনতিাষজনক থানক। ৬। 
এই পশরকল্পনা অনুোয়ী অনুিাননর জন্য প্রশত �ের শভন্ শভন্ 
সু্লনক ব�নে বনওয়া িন�। ৭। শরশনিত সু্লগুনলানক শননরর েক 

সু্ল নাস্চারী বোজনা
‘’পে্চন�ক্ণ করনত, শিখনত, রক্ণান�ক্ণ কনর বতামার গােনক �ড় কনর বতাল’’

অনুোয়ী তথ্য রাখনত িন�। ৮। রাজ্যশভশতিক প্রকনল্পর প্রস্া� 
জমা করন� রানজ্যর শস.এ.এম.শপ.এ. (ক্যাম্পা), োনত অ�ি্যই 
তানির পশররালন কশমশের অনুনমািন থাকনত িন�। ৯। এই 
প্রকল্প কখনই রানজ্যর শস.এ.এম.শপ.এ.-র �াশষ্চক কম্চপশরকল্পনার 
অংি িন� না। শননজর তিশ�ল বথনক এন.শস.এ.শস.-এর জন্য 
অথ্চ বিন�। ১০। এন.শস.এ.শস-র বিওয়া োকা জমা িন� রানজ্যর 
শস.এ.এম.শপ.এ.-এর অ্যাকাউনন্, ো রাজ্য সরকানরর শনয়ন্ত্রনণ 
শুেুমারে এই পশরকল্পনার জন্য একশে পৃথক অ্যাকাউন্ শিসান� 
থাকন�।

গ) সু্ল নাস্চারী বোজনা �াস্�ায়ননর শনয়মনীশতঃ
১. বোগ্যতাঃ
১। ষষ্ বথনক ন�ম বশ্রশণর স� োরেোরেীরা। ২। সু্লগুনলার 

অ�ি্যই প্রায় ১০০ �গ্চ শমোর স�ুজ খাশল জায়গা থাকনত িন� 
বেখানন নাস্চারী গনড় তুনল স�ুজায়ন ঘোননা োয়। ৩। 
পশরন�ি�ান্� ক্ান�র সনঙ্গ কাজ করা সু্লগুনলা এনক্নরে 
অগ্াশেকার পান�। ৪। কমপনক্ পাঁর �ের নাস্চারী বিখভানলর 
�্যাপানর সু্নলর শপ্রশসিপালনক সম্ত িনত িন�। ৫। সু্নল �ৃশষ্টর 
জল েনর বরনখ গানে বিওয়ার �্য�থিা থাকনত িন� �া তা কনর 
শননত িন� এ�ং এক�ার �্য�হৃত জলনক পুনরায় বসনরর কানজ 
�্য�িার করনত িন� �া �ানজ জলনক তার উপনোগী কনর 
তুলনত িন�। ৬। পশরকল্পনাশেনক েীনর েীনর প্রশত বজলার 
একশে সু্নল েশড়নয় বিওয়ার বরষ্টা করা িন�, পর�ত্চীকানল 
বেগুনলা প্রোন সু্ল শিসান� গণ্য িন� এ�ং অন্য সু্লনক এই 
েরননর কানজ সািাে্য করন�।  

২. পদ্ধশতঃ  
১। শনশি্চষ্ট কনর বিওয়া েক বমনন সু্লগুনলা সংশলিষ্ট ‘বিপুশে 

কনজারনভের অফ্  ফনরস্’(শি.শস.এফ.)/’শিশভিনাল ফনরস্ 
অশফসার ’(শি.এফ.ও.)-এর কানে আন�িন করন�। ২। প্রনত্যক 
সু্লনক কমপনক্ ১০০০ িাজার সিজলভ্য প্রজাশতর রারা শতশর 
করার �্যাপানর সম্ত থাকনত িন�। ৩। শিএফও ওই আন�িনন 
অনুনমািন করার পর তা পাশেনয় বিন� রানজ্যর শস.এ.এম.
শপ.এ.-এর কানে। ৪। এরপর স� আন�িনপরে রানজ্যর 
শস.এ.এম.শপ.এ.-এর অনুিাননর রূড়াতি অনুনমািননর জন্য 
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একনরে পাোন� তানির পশররালন কশমশের কানে। ৫। এই 
পশরকল্পনার অেীনন শন�্চাশরত সু্লগুনলানক অ�ি্যই একশে 
িৃষ্টাতিমূলক নাস্চারী গনড় তুলনত িন� এ�ং নাস্চারী পশরকল্পনার 
সনঙ্গ সম্পক্চেুক্ত শ�শভন্ কাজকনম্চর েশ�সি শপ্রশসিপাল স্বীকৃত 
একশে �াশষ্চক প্রশতন�িন জমা শিনত িন�। ৬। নাস্চারী শতশরর 
ো�তীয় তথ্য েশড়নয় শিনত এ�ং সু্ল বথনক প্রাপ্ত প্রশতন�িন/
তথ্যা�লীনক জায়গা কনর শিনত  রানজ্যর শস.এ.এম.শপ.এ. একশে 
অনলাইন ‘ইন্াে্চা্রকশেভ ওনয়� বপাে্চাল’ ততশর করন�। ৭। 
রানজ্যর শস.এ.এম.শপ.এ./শিএফও-র শনয়ন্ত্রণােীন একগুছে �ন 
িফতনরর আশেকাশরক ও শ�নিষজ্ঞরা থাকন�ন,  নপিাগত 
সিায়তা বপনত সু্লগুনলা তানির সনঙ্গ বোগানোগ করনত 
পারন�।       

৩. সু্ল নাস্চারী বোজনার অতিগ্চত শ�শভন্ কাজকম্চঃ 
১। ষষ্ বথনক ন�ম বশ্রশণর স� োরেোরেীরাই নাস্চারীর কাজ 

করনত পারন�। কাজো �ানয়ালশজ ক্ানসর শনয়শমত �্য�িাশরক 
অনুিীলন শিসান� অতিভূ্চক্ত িনত পানর। ২। োরেোরেীনির 
কাোকাশে বকানও পাক্চ �া উি্যানন থিানীয় শিক্ামূলক ভ্রমনণ 
শননয় োওয়া এ�ং আ�িাওয়া পশর�ত্চনন গানের ও অন্যান্য 
উশদ্নির শ�শিষ্ট, এ�ং মরসুম পশর�ত্চনন কীভান� পাতা, গানের 
োল, িাখাপ্রিাখার আকৃশত, ফুল, ফুনলর রং ও নতুন পাতা, 
ফল, �ীজ, ফুনলর �াশষ্চক সময়, তৃণ �া বঝাপঝাড় ইত্যাশির 

পশর�ত্চন িয় তা বেন পে্চন�ক্ণ করনত পানর। ৩। উশদ্ি ও 
গাে বরনা। ৪।  োরেোরেীনির িারন�শরয়াম শতশর করনত িন�, 
পে্চন�ক্ণ শলশপ�দ্ধ করনত িন�, ফল, �ীজ ইত্যাশি সংগ্ি 
করনত িন�। ৫। গানের প্রসার �া �ংি�ৃশদ্ধ ঘোনত �ীজ শুকননা 
করা, কাশেং ও গ্াফশেং করা ইত্যাশি। ৬। মাশে, �াশল, সার �া 
বকানকা-শপে শিনয় পানরে রাখার শমশ্রণ শতশর করা। ৭। পশল�্যাগ, 
মাশের েন� শমশ্রণ ভশত্চ করা। ৮। �ীজ �পন, সি্যজাত রারার 
বিখভাল, রারায় জল বিওয়া, আগাো বতালা, রারা অন্যরে বরাপণ 
করা ইত্যাশি। ৯। গাে লাগাননায় অগ্াশেকার পান� সিজলভ্য 
থিানীয় প্রজাশত। ১০। পে্চন�ক্ণ শলশপ�দ্ধ করা এ�ং সু্ল ও 
এলাকায় থাকা গােপালার তথ্য রাখা। ১১। োরেোরেীনির 
উৎসাশিত করনত তারা েখন সু্ল বথনক পাি করন� তখন 
তানির গানে রারা বিওয়া বেনত পানর ো তারা উপেুক্ত জায়গায়( 
সু্ল/পাড়ায়/�াসথিান সংলগ্ন এলাকায়) লাগান� ও বিখভাল 
করন�। ১২। ভাল কানজর জন্য তানিরনক পুরসৃ্ত করা। 

৪. আশথ্চক সিায়তাঃ 
১। পরীক্ামূলক শভশতিনত পাঁর �েনরর জন্য পশরকল্পনাশে 

বনওয়া িনয়নে। ২। প্রথম �েনর সু্ল নাস্চারী বোজনার জন্য 
আড়াই বকাশে োকা বিন� শস.এ.এম.শপ.এ.। পনর বিখভানলর 
জন্য শেক কতো অথ্চ প্রনয়াজন তা শ�রার কনর �ানজে শেক 
করা িন�।

৩। �াশষ্চক প্রনয়াজনীয় আশথ্চক শররেো শননর বিওয়া িলঃ

প্রথম �ের নাস্চারী শতশর বিখভানলর প্রথম �ের বিখভানলর শবিতীয় �ের বমাে (বকাশেনত)

২০১৫-১৬ ২.৫০ ২.৫০

২০১৬-১৭ ২.৫০ ১.০০ ৩.৫০

২০১৭-১৮ ২.৫০ ১.০০ ১.০০ ৪.৫০

২০১৮-২০১৯ ২.৫০ ১.০০ ১.০০ ৪.৫০

২০১৯-২০ ২.৫০ ১.০০ ১.০০ ৪.৫০

২০২০-২১ ১.০০ ১.০০ ২.০০

২০২১-২২ ১.০০ ১.০০

৪। প্রথম িফায় প্রশতশে সু্ল প্রনয়াজনীয় সািাে্য/
পশরকাোনমা সি নাস্চারী শতশরর জন্য ২৫ িাজার োকা অনুিান 
পান�। সু্লগুনলা পনরর িু’�ের নাস্চারী রালাননা ও পর�ত্চী 
োনপর ১০০০ রারা শতশরর জন্য ১০ িাজার োকা অনুিান পান�।  
শতন �ের পর বথনক সু্লগুনলা এই কম্চসূশর শননজরাই রাশলনয় 
শননয় োন�। ৫। অনুিাননর োকায় প্রাথশমকভান� নাস্চারী ব�ি 
শতশর, জল বিওয়ার �্য�থিা করা, পাইপ, মাশে, সার, মাশের ে�, 
পশল�্যাগ ও প্রনয়াজনীয় সিায়তার কানজ খরর করা োন�। ৬। 
শন�্চাশরত সু্লগুনলানক এস.এফ.শি. কাশরগশর সিায়তা বিন�। 
৭। রাজ্যশভশতিক পশরকল্পনার প্রস্া� বসখানকার শস.এ.এম.
শপ.এ.-নত জমা পড়ন� এ�ং তানত পশররালন কশমশের অনুনমািন 

লাগন�। ৮। এই প্রকল্প রানজ্যর শস.এ.এম.শপ.এ.-এর �াশষ্চক 
কম্চপশরকল্পনার অংি িন� না এ�ং শননজর তিশ�ল বথনক 
এন.শস.এ.শস পশরকল্পনার জন্য �রাদে অথ্চ বিন�। ৯। এন.
শস.এ.শস.-র বিওয়া োকা জমা িন� রানজ্যর শস.এ.এম.শপ.এ.-এর 
অ্যাকাউনন্, ো রাজ্য সরকানরর শনয়ন্ত্রনণ থাকন�। তন� একশে 
আলািা অ্যাকাউন্ও করা বেনত পানর। ১০। নকন্দ্রীয় পশরন�ি, 
�ন ও আ�িাওয়া পশর�ত্চন মন্ত্রনকর �ন শনয়মনীশত শ�ভানগর 
মনে্যই একশে ‘বপ্রানজক্ট ম্যাননজনমন্ ইউশনে’ (শপ.এম.ইউ.) 
শতশর করা িন�, প্রকল্পশে পশররালনা, নিখভাল ও প্ররার প্রসানরর 
কাজ করন�। �াশষ্চক খরনরর ২ িতাংি এই শপ.এম.ইউ.-র 
কানজর জন্য �্যয় িন� এ�ং ওই অথ্চ বিন� এন.শস.এ.শস.।
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FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY

ন�শিিা-র সম্পািকমণ্লীর পনক্ রশ� রায় কতৃ্চক ৫/১/২/ শজ, কণ্চশফ্ড বরাি, কলকাতা – ৭০০ ০১৯ বথনক প্রকাশিত ও
িাশতি মূ্রণ, ৩২/৩ পেুয়াতলা বলন, কলকাতা – ৭০০ ০০৯ বথনক মুশ্রত
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           তাশরখঃ___________________________

নামঃ_________________________________                                 িূরভাষঃ___________________________ 

শেকানাঃ_____________________________________________________________________________________

বপিাঃ_______________________________________________________________________________________
  
সু্নলর নামঃ___________________________________________________________________________________

(েশি প্রনোজ্য িয়)

ন�শিিার গুণগত মানঃ       ভাল     খু� ভাল       মাঝাশর        খারাপ 

ন�শিিার শ�ষয়ঃ     প্রাসশঙ্গক     অপ্রাসশঙ্গক 

সৃজনিীলতাঃ    ভাল     খু� ভাল   মাঝাশর        খারাপ

প্রছেিঃ     ভাল     খু� ভাল       মাঝাশর        খারাপ

বলখা শিনত ইছুেকঃ  ি্যাঁ    না 

গুণগত মান শননয় মতামতঃ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

        ______________________________
                 স্বাক্র

ন�শিিার পশথনকর প্রশতশক্রয়া

(অনুগ্ি কনর ফম্চশে বকনে শনন্াক্ত শেকানায় পাোনঃ
অ্যানিি ইশনশিনয়শেভ্ স্ , ৩২/৬ গশড়য়ািাে বরাি(সাউথ)
কলকাতা - ৭০০০৩১

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
&
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 · গ্রাম বরাংলরার শিক্রাঙ্গনে প্রচশলত শিক্রার পরািরাপরাশি আঞ্চশলক জীবেযরাপে-শের্ভর  
শিক্রার সংনযরাশজত প্রনচষ্রা।

 · আঞ্চশলক জ্রাে ও সংস্কৃ শতই হনব সংনযরাশজত শিক্রার মূল শরশতি।

 · এর বরাস্তব রূপরায়নে সরাধরারে মরােুনের স্রােীয় স্রায়ত্ব িরাশসত সরকরার একটরা 
উনলেখনযরাগ্য  অবদরানের শদিরারী হনব। 

শিক্রাঙ্গনে েতুে শদিরার খখরাঁনজ শিক্ক এবং শিক্রার সনঙ্গ যুক্ত মরােুেজে তরঁানদর শচন্রা – অশরজ্তরা 
শবশেময় কররার মঞ্চ হল এই েবশদিরা পশরিকরা। 
আমররা আিরা কশর আপেরানদর মতরামত, শিক্রা শেনয় েতুে শচন্রাররাবেরা এবং খেনলনমনয়নদর শেনয় 
সরাধরারে পরাঠক্রনমর বরাইনর করাজ কররার অশরজ্তরা েবশদিরা পশরিকরার মরাধ্যনম শবশেময় হনব। 
জরােরার জে্য, নিখরার জে্য ও জরােরানেরার জে্য।
আসুে, পশিক হে।

bew`kvi cw_K nb

খযরাগরানযরানগর শঠকরােরা ঃ   সংকলে ১২।  মরাচ্ভ ২০১৭

bew`kvi  fvebv

শিক্রাঙ্গনে েতুে শদিরার সন্রানে




