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রিক্াঙ্গনন নতুন রিিাি সন্ানন

ভেলুিডাবিী রব এফ রি 
প্াথরিক রবি্ালয় – জলিাইগুরি 
ভজলাি আরলিুিিুয়াি ২ নং ব্লনকি 
চািনিিিাি ২ নং গ্াি িঞ্ানয়নত 
অবরথিত একরি সু্ল। সু্নলি 
রিক্ক-রিরক্কাগণ িনন কনিন এই 
রিক্া প্রতষ্ানরি হল রননজনিি এক 
সংসাি আি ছাত্র-ছাত্রীগণ হল 
তানিি সন্ান সন্রত।

এই োবধািা ভথনক রননজি 
সংসানিি উন্নরত সাধননি উনদেনি্ 
ভে কি্মেজ্ঞ তািা শুরু কনিনছন 
ভসখানন প্থি ভথনকই তািা েুক্ত 
কনি রননয়নছন থিানীয় গ্াি িঞ্ানয়ত, 

িাতা রিক্ক করিরি, রে ই রস, রিক্া 
িপ্তি এবং সনব্মািরি গ্ানিি 
জনসাধািণনক োনত সু্লরি হনয় 
ওনে সব্মসাধািনণি সু্ল – গ্ানিি 
সু্ল।

প্থি ধাি রহসানব েরবষ্নতি 
রিনক লক্্ ভিনখ সু্ল িরিচালন 
সরিরত গ্াি িঞ্ানয়নতি সানথ 
আনলাচনা কনি সু্ল প্াঙ্গনণি  রনচু 
জরিরিনক গ্াি িঞ্ানয়নতি আরথ্মক 
সহায়তায় িারি ভফনল উঁচু কনি 
রননয়নছ। িিবত্মী ধানি তািা 
সকনলি সহনোরগতায় ছাত্র-ছাত্রীনিি 
েুক্ত কনি গনি তুনলনছ িাসায়রনক 

রবষিুক্ত এক সুন্দি সব্ীবাগান,  
ভেখান ভথনক নানা ধিনণি িুরটিগুণ 
সম্পন্ন সব্ী আসনছ রিড ভড রিনলি 
িান্নাঘনি।  আবাি এি িািািারি 
রিক্ক রিরক্কানিি সহায়তায় 
ছাত্রিা রিখনছ ভকান সবরজি রক গুণ, 
কখন ভকানিা হয় প্েৃরত রবষয়গুরল। 
বই খাতাি রনিস রবষয়গুরল তানিি 
কানছ উনে আসনছ হানত কলনি, 
আননন্দি িাধ্নি হনয় উেনছ এক 
সিস রবষয়।

িািািারি সু্নল ততরি হনয়নছ 
রিশু সংসি োি িাধ্নি ভছািনবলা 
ভথনকই ছাত্র ছাত্রীিা রিখনছ িারয়ত্ব 
গ্হণ কিনত এবং এক আিি্ম 
িঞ্ানয়রতিাজ ব্বথিা সম্পনক্ম 
তানিি ধািণাও স্বচ্ছ ভথনক স্বচ্ছতি 
হনয় উেনছ। এই রিশু সংসনিি 
িাধ্নি ছাত্র ছাত্রীিা রননজিাই 
রননজনিি িধ্ ভথনক রনব্মাচন কিনছ 
প্ধানিন্তী, স্বাথি্িন্তী, িরিনবি িন্তী, 
খাি্িন্তী, ক্ীিািন্তী ও সংসৃ্রত 
িন্তীনক।

প্ধানিন্তীি তত্তাবধানন চলা 
এই িন্তীসোয় স্বাথি্িন্তী তাি 
সহনোগীনিি রননয় ভিখাশুনা কনি 
ভকান ছাত্র নখ ভকনি আনস রন, নকান 
ছানত্রি চুল বি বা অিরিচ্ছন্ন োনব 
সু্নল আসনছ প্েৃরত রবষয়গুরল, 

 িরক্ণ ভগারবন্দকারি, নগারবন্দ-
কারি গ্াি িঞ্ানয়তাধীন আরিবাসী 
অধু্রষত িরচিিবনঙ্গি অন্তি একরি 
রিরছনয় িিা গ্াি। রহঙ্গলগঞ্জ ব্লনকি 
৯রি গ্াি িঞ্ানয়নতি িনধ্ 
ভগারবন্দকারি গ্াি িঞ্ানয়ত এলাকারি 
রবস্ীণ্ম, সুন্দিবননি িুলিুরল দ্ীনি 
অবরথিত। কারলন্দী, িায়িঙ্গল ও 
অন্ান্ নিী এবং জঙ্গল রিনয় ভঘিা 
দ্ীিাঞ্নলি িানুষ প্রত রনয়তই 
প্কৃরতি োঙ্গা-গিাি রিকাি। কখননা 
নিীবাঁধ োঙন ও প্াকৃরতক রবিে্মনয় 
ফসল নটি হনয় তািা রনঃস্ব হনয়নছ, 
আবাি কখননা ঘিবািী োরসনয় 
তানিি গৃহহীন কনিনছ। রবগত 
২০০৯ সানলি ২৫ ভি'ি আয়লা 
নািক রবধ্ংসী ঝি ও জনলাচ্ছানস 
িুই ২৪ িিগণাি জঙ্গল লানগায়া 
সুন্দিবন এলাকায় ভবিরকছু িানুনষি 
অকাল িৃতু্ি সানথ সানথ হাজাি 
হাজাি ঘিবািী ও িশুিারখ রনরচিহ্ন 
হনয় োয়। রবধ্ংসী আয়লাি িনি 
অননক ভবরি সংখ্ায় বউ, বাচ্া, বৃদ্ধ 
বাবা-িানক ভছনি, নকউ ভকউ 
বাচ্ানিি ভলখা িিানক রচিতনি 
রবিায় রিনয় সিরিবানি রেনিানজ্ 

িারি জরিনয়নছ। তবুও প্াকৃরতক 
রবিে্ময়  ও প্কৃরতি খািনখয়ারলিনাি 
ভিানষ রুটি না হনয় প্কৃরতনক আিও 
োনলা কনি রচননত ও বুঝনত 
রিরখনয়নছ রকছু িানুষ এবং এিই 
িনধ্  প্াকৃরতক রবিে্ময় ভথনক 
সুন্দিবননক িক্া কিাি সংকল্প 
রননয় এলাকাি িরহলানিি সানথ 
এরগনয় এনসনছ আরিবাসী িরিবানিি 
রকনিািী করনকা ও সুরমিতািা। তািা 
বিনিি ভথনক ভজনননছ ভে, গজ্মন 
গাছ িারিি তলায় ভবরিিাত্রায় রিকি 
ছরিনয় িারিনক ধনি িানখ এবং 
বাইন গাছ ঘন ঝাকিা হয়, ফনল 
প্বল ঝি ও জনলাচ্ছানসি গরতনক 
করিনয় ভিয়। আি তাই িরক্ণ 
ভগারবন্দকারিি করনকা (১৮), নবিী 
(১৪),ভজ্াৎস্া (১৫), সীতা (১৪)ও 
সুরমিতা (১২) গিীব আরিবাসী (িুণ্া) 
িরিবানিি ৫ জন রকনিািী কাে্মকিী 
িল গনি ি্াননগ্াে নাস্মািীনত বাইন, 
িশু, সুন্দিী, নগালিাতা ইত্ারি 
২০০০ চািা ততরি কনিনছ। করনকা 
(৭ি ভরেণী), সীতা (৮ি ভরেণী) ও 
সুরমিতা (৬ষ্ ভরেণী) এখনও 

আিাি আনলা 

রবিিসঙু্ল সুন্দিবনন এক 
উজ্জ্বল সম্াবনাি বাত্মা

সু্ল ছাত্রী ও সু্ল ছুি রকনিািীনিি ি্াননগ্াে নাি্মািী

রিক্াঙ্গনন নতুন রিিাি ভখাঁনজ রিক্ক এবং রিক্াি 
সনঙ্গ েুক্ত িানুষজন তানঁিি রচন্া – অরেজ্ঞতা রবরনিয় 
কিাি িঞ্ হল এই নবরিিা িরত্রকা। 

আিনানিি িতািত, রিক্া রননয় নতুন রচন্াোবনা 
এবং ভছনলনিনয়নিি রননয় সাধািণ িােক্নিি বাইনি 
কাজ কিাি অরেজ্ঞতা আিিা আিা করি নবরিিা িরত্রকাি 
িাধ্নি রবরনিয় হনব। 

জানাি জন্, নিখাি জন্ ও জানাননাি জন্।
- আসুন, িরথক হন। 

ভোগানোনগি রেকানাঃ 
৫/১/২/রজ কন্মরফল্ড ভিাড, করলকাতা – ৭০০ ০১৯
ভিরলনফান নং – ৯১-৩৩-৬৫২২১০৯৭

- এক আিি্ম রবি্ালনয়ি িনথ

িােকনিি কানছ আহ্ান

সু্ল ি্াননজনিন্ট করিরি (SMC) রক থিরগত?

সু্নলি গতানুগরতক রিক্াি 
সনঙ্গ সনঙ্গই শুরু কনি ভিওয়া ভেনত 
িানি রবরেন্ন কারিগরি রিক্াও। 
তানত এক রিনক ভেিন আলািা কনি 
কারিগরি রিক্ায় িক্ হওয়াি জন্ 
িিুয়ানিি অন্ ভকানও সংথিায় েরত্ম 
হওয়াি প্নয়াজন হয় না, নতিনই 
অন্ রিনক, থিানীয় প্নয়াজনীয়তাি 
রেরতিনত িিুয়ািা কারিগরি 
খুঁরিনারিনত িক্ হনয় উেনত িানি। 

 দ্ািি িঞ্বারষ্মকী িরিকল্পনা 
ততরিি আনগ িূব্মাঞ্লীয় িাজ্গুরলনক 
রননয় ভোজনা করিিননি আনলাচনা-
চনক্ ‘নাগরিক সিানজি প্স্াব’ 
সংক্ান্ কি্মিালায় এিনই িতািত 

রিনলন িরচিিবনঙ্গি উন্নয়ন-
িরিকল্পনা িন্তী িনীি গুপ্ত। এখাননই 
ভিষ নয়, রিক্ানক্নত্রি িািািারি 
সিকানিি কানজি রবনকন্দীকিনণি 
প্ননেও িনীিবাবুি প্স্াব, “িঞ্ানয়ত 
বা িুিসো স্নি িাজ্ বা ভকন্দীয় 
প্কল্প ভেিন চলনছ চলুক। তাি 
িািািারি িাজ্ সিকািগুরল এই 
সংথিাগুরলনক বািরত অথ্ম বিাদে 
কিনত িানি। োি িাধ্নি থিানীয় 
িঞ্ানয়ত বা িুিসো এনকবানি 
তানিি রনজস্ব প্নয়াজনীয়তা অনুোয়ী 
রবরেন্ন প্কল্প হানত রননত িানি।” 

এ োনবই কী তনব 
িঞ্ানয়রতিাজ ব্বথিানক আিও 

রবনকন্দীকিনণি িনথ রননয় ভেনত 
চাইনছ িরচিিবনঙ্গি িিতা 
বনন্দ্ািাধ্ানয়ি ভনতৃত্বাধীন সিকাি?
১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮ বধুবার ১ ্ুন ২০১১

আনন্দবা্ার
নবরিিাি রিক্া োবনায় এই রবষয়রিনক 
গুরুত্বিূণ্ম রহসানব রবনবরচত কিা হনয়নছ। 
থিানীয় সম্পি ও চারহিাি রেরতিনত 
প্াথরিক রবি্ালয় স্নিি ভছনলনিনয়নিি 
কারিগরি জ্ঞান হানত কলনি প্চরলত 
রিক্াি সনঙ্গ েরি সংনোজন কিা োয় 
তাহনল ভছনলনিনয়নিি আি চাকিীি 
উিনি হারিনত্ি কনি বনস থাকনত হনব 
না থিানীয় োনব ভস রকছু কাজ কনি 
রননজি িানয় িাঁিানত সক্ি হনয় উেনব।

. . . এর পর ৬ পাতায়

. . . এর পর ৬ পাতায়

২০০৯ সানল রিক্াি অরধকাি 
আইন প্কারিত হওয়াি সানথ 
সানথই রবি্ালয় ব্বথিায় প্াথরিক-
রবি্ালয় িরিচালন সরিরত এবং এি 
দ্ািা রনরি্মত রত্র-বারষ্মকী িরিকল্পনা-
োবনা একিা গুরুত্বিূণ্ম জায়গায় 
চনল আনস। রবনিষত রহরন্দ বলনয়ি 
িাজ্গুরল িাজ্স্নি আইন িাি 
করিনয় রবি্ালয় ব্বথিাি িনধ্ 
অরেোবকনিি েূরিকা এবং 
কন্ঠস্বিনক তাৎিে্ম্ িরণ্ত কনি 
তুনলনছ।

িরচিিবঙ্গ সিকাি ২০১২  

সানলি ১৬ই িাচ্ম িাজ্ রনয়ি প্কাি 
কিাি সিয় রবি্ালয় িরিচালন 
সরিরত রননয় িীঘ্ম আনলাকিাত কনি 
রছল এবং ২০১২ সানলি আগটি 
িানস এই সংক্ান্ রবজ্ঞরপ্ত জারি 
হনলও এখনও িে্মন্ এরননয় প্িাস-
রনক স্নি ভসিকি ভকান িিনক্ি 
ভিখা োয়রন। রবশ্বস্ সূনত্র আিিা 
জাননত ভিনিরছ এি প্ধান কািণ 
হল ভে রবি্ালয় িরিচালন সরিরতি 
গেনগত চরিত্র রননয় অননকগুরল 
রেন্নিত উনে এনসনছ।

তনব রবি্ালয় উন্নয়ন িরিক-

ল্পনা রকিকি হনত িানি তাই রননয় 
আিিা নবরিিাি এই সংখ্ানতই 
েতিা সম্ব সৃজনিীল োনব 
আনলাচনা িাখলাি। িরিচালন 
সরিরতি গেনগত চরিত্র এবং রবন্াস 
োই ভহাক না ভকন তাি প্ধান কাজ 
হনব  সৃজনিীল োনব রবি্ালয় 
িরিচালনা এবং তাি গুনগত িাননা-
ন্নয়ন কিা। োিা এই রননয় োরবত 
এবং অনুিীলনন ব্ািৃত তানিি 
আনিা িতািত এবং প্রতবাত্মা এই 
িরিকল্পনানক আিও সিৃদ্ধ   কিনব 
বনল আিানিি রবশ্বাস।  

িঞ্ানয়ত ও সু্ল রিক্া রননয় শুরুি রচন্া - তৎকালীন উন্নয়ন 
িরিকল্পনা িপ্তনিি িন্তী িাননীয় শ্রী িনীি গুনপ্তি িতািত
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সু্ল উন্নয়ন িরিকল্পনায় 
িঞ্ানয়নতি েূরিকা গুরুত্বিূণ্ম

িঞ্ানয়তনক আিিা ভিখনত 
অে্স্ সিকারি প্রতষ্ান রহনসনব 
রকন্তু িনন িাখনত হনব িঞ্ানয়ত 
গ্াি সিানজি স্বিাসননি সািারজক 
প্রতষ্ান আি ভসই ভহতু সু্লিা 
সিানজি বারহনিি প্রতষ্ান নয় 
সিানজি সনঙ্গ তাি রনরবি ভোগ 
আনছ। তাই সু্নলি উন্নয়ন িরিক-
ল্পনায় ভেিন সু্নলি রিক্ক, গ্াি 
রিক্া করিরি, গ্ানিি নানা ভিিাি 
িানুষ রবি্ালনয়ি িরিচালন সরিরত, 
ছাত্রছাত্রীনিি অরেোবকিণ্লী 
ইত্ারিনিি েূরিকা আনছ, নতিনই 
গ্াি িঞ্ানয়নতি সিস্ সিস্া, 
গ্াি উন্নয়ন সরিরত এবং গ্াি 
িঞ্ানয়নতি রিক্া ও জনস্বাথি্ 
উিসরিরতিও একিা েূরিকা আনছ। 
কািণ থিানীয় িরিকল্পনায় এনিি 
অংিগ্হণ খুব জরুিী।

আি সু্ল উন্নয়ন িরিকল্পনা 
িানন ভতা শুধু িরিকাোনিাগত 
অথ্মাৎ ক্াসঘি, িয়নলি, নখলািিাে 
নয় ভসই িরিকল্পনায় থাকনত হনব 
গ্ািীণ ভছনলনিনয়নিি থিানীয়োনব 
রক রবষয় ভিখাননাি আনছ এবং 
রকোনব ভিখাননাি িিকাি অথ্মাৎ 
ভিখা ও ভিখাননাি রবষয়িা খুবই 
গুরুত্বিূণ্ম। থিানীয় োনব েরি প্াস-
রঙ্গক রিক্া আিানিি ভছনলনিনয়নি-
িনক রিনত চাই তাহনল সু্ল উন্নয়ন 
িরিকল্পনায় িঞ্ানয়নতি েূরিকািা 
খুব গুরুত্বিূণ্ম কািণ থিানীয় োনব 
আিানিি গ্ানিি সািারজক প্রতষ্ান 
গ্াি িঞ্ানয়ত। ো গ্াি জীবননি 
সনঙ্গ রিনি আনছ। 

গ্ানিি অন্ান্ উন্নয়নন ভেিন 
গ্াি িঞ্ানয়নতি িারয়ত্ব আনছ 
ভতিনই রিক্াও উন্নয়ননি একিা 
বি সূচক ততরি কনি। গ্ানি থিানীয় 
োনব ভছনলনিনয়িা সু্নল রক রিখনব 
বা রক ভিখাননাি িিকাি ভসিা ভক 
রেক কিনব? েরি ধিা োয় রেক 
কিনব সিকািী সু্ল িপ্তি তাহনল 
ভসিা রক প্াসরঙ্গক হনব? িহনিি 
সনঙ্গ গ্ানিি জীবনোত্রাি অননক 
তফাৎ। গ্ািীণ অঞ্নলি োষা, 
ইরতহাস, েূনগাল, সংসৃ্রত, জীবন 
সম্পনক্ম প্ত্ািা, স্বপ্ন একিকি 
আি গ্ািীণ ভছনলনিনয়নিি চারহিা, 
প্ত্ািা, স্বপ্ন আনিকিকি। তাই 
প্াথরিক সু্ল উন্নয়ননি িরিকল্পনায় 
গ্ানিি কানছি িানুনষি প্রতষ্ান, 
গ্াি িঞ্ানয়নতি েূরিকা থাকা 
িিকাি। আজনক এই রচন্াি প্রত-
ফলন আিিা জাতীয় রিক্া িাে্ক্ি 
(২০০৫) এ ভিখনত ভিনলও আজ 
ভথনক বহুবছি আনগ িবীন্দনাথ 
োকুি আত্মিরক্ত প্বনন্ বনলনছন “ 
স্বায়তি িাসননি অরধকাি আিানিি 

ঘনিি কানছ িরিয়া আনছ । ভকহ 
কানি নাই এবং ভকানরিন কারিনত 
িানি না। আিানিি গ্ানিি, 
আিানিি িরলিি রিক্া, স্বাথি্, 
িথঘানিি উন্নরত সিস্ই আিিা 
করিনত িারি েরি ইচ্ছা করি, এক 
হই, এি জন্ সিকানিি িিকাি 
ভনই”। অন্রিনক োিনতি 
সংরবধাননি ২৪৩ রজ, ধািাি ৭৩ 
তি সংনিাধনীনত িারয়ত্ব রিনয় রছল 
গ্াি িঞ্ানয়তনক, অথ্মননরতক 
উন্নয়ন সািারজক ন্ানয়ি সানিনক্ 
িরিকল্পনা ততরি কিাি জন্। 
৭৩তি সংনিাধনী ছািাও ৯৩তি 
সংরবধান সংনিাধনীনত রিক্া রবষনয় 
রবরেন্ন িারয়ত্ব সিকানিি রবরেন্ন 
স্নিি োগ কনি ভনওয়াি উিনি 
রবনিষ গুরুত্ব রিনয়নছ । ভেনহতু 
গ্াি িঞ্ানয়তগুরল থিানীয় স্নিি 
েূরিকা িালন কনি থানক তাই 
গ্ািীণ প্াথরিক রিক্া, িঞ্ানয়নতি 
অবি্ কত্মব্ই হনয়  িাঁিায়। এিা 
বাঞ্ছনীয় থিানীয় োনব িঞ্ানয়ত 
রিক্াি সুনোগ ততরিনত এবং তাি 
থিানীয় োনব গুনিাননি উিনি 
রবনিষ গুরুত্ব ভিনব। শুধু তাই নয় 
থিানীয় সিানজি রবরেন্ন জননগাষ্ীনক 
িুনিা প্রক্য়াি িনধ্ অথ্মিূণ্ম োনব 
েুক্ত কিা হনব এবং সু্ল িরিকল্পনাি 
িনধ্ আননত হনব।

িঞ্ানয়নতি এই রনরবি 
সংনোগ রিক্ানক আিও অননক 
ভবরি িায়বদ্ধ ও জনিুখী হনয় 
উেনত সহায়তা কিনব। থিানীয় 
সিকানিি এই প্রতরনয়ত 
ভোগানোনগি ফনল এিা আিা কিা 
োয় ভে জননগাষ্ীনক তাি রিক্া 
সংক্ান্ ব্ািানি রবরেন্ন রসদ্ধানন্ি 
জন্ তথাকরথত উচ্িে্মানয় 
প্রতষ্াননি রিনক ভেনত হনবনা। 
িরিকল্পনাি িনধ্ রিনয় িঞ্ানয়ত 
রনয়রন্তত িরিসনিই তানিি রিক্া 
সংক্ান্ প্নয়াজন, িরিকল্পনা এবং 
প্ত্ািা তািা জানানত িািনব। 
রিক্া রজরনসরি তজব, ওিা োরন্তক 
নয়। তাি জন্ োরন্তক রনয়নি 
রিক্া, এডুনকিন রডিাি্মনিনন্টি 
কািখানা ঘনিি উন্নয়ন িরিকল্পনায় 
না এনস েরি িঞ্ানয়ত ব্বথিাি 
িনধ্ রিনয় আনস,তাহনল হয়নতা 
আিানিি গ্ািীণ ভছনলনিনয়িা 
উওিারধকাি সূনত্র প্াপ্ত প্জন্ম 
ভথনক প্জন্মান্নি বনয় োওয়া 
জ্ঞাননি একিা চচ্মাি সুনোগ ভিনত 
িানি। থিানীয়োনব  প্াসরঙ্গক 
রিক্াি আনলানক আনলারকত হনয় 
রননজি িানয় িাঁিাবাি িরক্ত অজ্মন 
কিাি রিনক এরগনয় ভেনত িানি।

m¤úv`Kxq

“কানজি িনধ্ রিনয় রিক্া, প্াথরিক রিক্াঙ্গননি একরি প্ধানতি 
তবরিটি্ হনত হনব”।

-স্বািী রবনবকানন্দ (আিানিি রিক্াি গ্নথেি িচনা ভথনক ভনওয়া)

স্বায়ত্ব িাসননি অরধকাি আিানিি ঘনিি কানছ িরিয়া আনছ – ভকহ তাহা কানি নাই এবং ভকান রিন 
কারিনত িানি না। আিানিি গ্ানিি, আিানিি িরলিরিক্া, স্বাথি্, িথঘানিি উন্নরত, সিস্ই আিিা 
রননজিাই করিনত িারি, েরি ইচ্ছা করি, েরি এক হই। এি গব্মনিনন্টি চািিাি বুনক বাঁরধবাি ভকান 
িিকাি নাই।

- িবীন্দনাথ োকুি (আত্মিরক্ত/সফলতাি সিুিায় (২য় খণ্ ও ৫ি িৃষ্ায়)

বহুজারতক গণিাধ্ি িারসত 
িহিবাসী িননন িঞ্ানয়নতি উন্নয়-
ভনি উনি্াগগুরল সম্পনক্ম একধিননি 
েয়াবহ ভনরতবাচক িননাোব 
রবি্িান। েরিও এি সবিাই রিথ্া 
এিন নয়। তবু আজও  োিনতি 
প্রতরি  গুরুত্বিূণ্ম অরধকাি আইননি 
প্নয়ানগি জন্ থিানীয় িে্মানয় িঞ্া-
ভয়রতিাজ প্রতষ্ানগুরলি রনণ্মায়ক 
েূরিকা সািনন চনল এনসনছ। এ 
রবষনয় রিক্াি অরধকাি আইন 
একগুচ্ছ িারয়ত্ব আইরন োনব িঞ্া-
ভয়নতি ওিি আনিাি কনিনছ, ো 
খুব গুরুত্বিূণ্ম। এই আইননি ৯ নং 
ধািায় সুরবসৃ্ত এবং সহনজ অরধগি্ 
আকানি বণ্মনা কিা হনয়নছ ভে, 

প্থিত: িঞ্ানয়নতি হানত 
িারয়ত্ব থাকনছ এলাকাি সিস্ ৬-১৪ 
িে্মন্ রিশুনক রিক্া প্িান কিাি। 
এখানন ো গুরুত্বিূণ্ম তা হল রবি্ালয় 
ছুি বালক-বারলকানিি রচরহ্নত কিা 
এবং তানিি সু্নল অন্েু্মক্ত কিা।

রদ্তীয়ত: িঞ্ানয়তনক এই 
আইননি ৬ নং ধািা অনুসানি 
Neighbourhood School এি 
বনন্দাবস্  কিনত হনব। এ প্সনঙ্গ 
িরচিিবনঙ্গি ভপ্রক্নত ভে অরধরনয়ি 
কিা হনয়নছ ভসখানন রবস্ারিত োনব 
অনুিুঙ্খগুরল বণ্মনা কিা হনয়নছ। 
ভসখানন বলা হনয়নছ ভে িাজ্ সিকাি 
প্াথরিনকি জন্ ১ রকনলারিিাি এবং 
উচ্ প্াথরিক এি জন্ ২ রকনলারি-
িানিি িনধ্ রবি্ালয় প্রতষ্া কিনবন 

এবং এই রবি্ালয় থিািননি প্রক্-
য়ানত িঞ্ানয়নতি সরবনিষ েূরিকা 
িনয়নছ।

তৃতীয়ত: িঞ্ানয়তনক সুরনরচিত 
কিনত হনব োনত রিরছনয় িিা 
সম্প্রিায় এবং অথ্মননরতক োনব 
অনুন্নত ভরেণীগুরল ভথনক আসা রিশুিা 
ভকানও তবষনি্ি িুনখািুরখ না হন 
এবং এখানন তানিি রবনিষ োনব 
রবি্ালনয়ি অে্ন্িীণ প্রক্য়াি 
ওিনি নজি িাখনত এই আইন 
রননি্মি রিনয়নছ।

চতুথ্মত: িঞ্ানয়নতি হানত 
িারয়ত্ব ভিওয়া হনয়নছ  এলাকাি ১৪ 
বছি বয়স িে্মন্ সিস্ রিশুি রবষনয় 
তথ্ িাখাি। শুধু তাই নয় িািািারি 
তানিি হানত এই িারয়ত্বও ভিওয়া 
হনয়নছ ভে এই সব রিশুনিি 
রবি্ালনয় অন্েু্মরক্ত উিরথিরত এবং 
সুথি রবি্াচচ্মাি ওিনি িুনিা নজি 

িাখাি।
িঞ্িত: রবি্ালয় েবন, রিক্া-

কি্মী এবং রিক্নণি উিািাননি িনতা 
রবষয়গুরলি িারয়ত্বও িঞ্ানয়নতি 
ওিনি ন্স্ কিা হনয়নছ।

ষষ্ত: িােক্ি এবং িাে্সূচীি 
সিনয়ািনোগী প্স্াবনাও থিানীয় 
গণতারন্তক প্রতষ্াননি একরি রবনিষ 
িারয়ত্ব।

সপ্তিতঃ রিক্কনিি জন্ প্রি-
ক্নণি সুবনন্দাবস্ কিা, রবি্ালয় রক 
োনব চলনছ তাি রিনক সুরনিুণ োনব 
নজি ভিওয়া এবং সনব্মািরি 
জীরবকাি অনুসন্ানন ভেসব গ্ািীণ 
িরিবািগুরলনক বাি বাি থিানান্রিত 
হনত হয় তানিি রিশুনিি রিক্ায় 
োনত ভকানও ভছি না িনি তাি 
ওিনি িৃরটি ভিওয়া িঞ্ানয়নতি 
অন্তি প্ধান িারয়ত্ব।

রিক্াি অরধকাি আইন ২০০৯ এবং থিানীয় 
িঞ্ানয়ত প্রতষ্ান এি েূরিকা 

অননকগুরল গুরুত্বিূণ্ম রবষনয়ি 
িত জাতীয় িােক্ি রূিনিখা 
২০০৫'এি ভপ্রক্নত িঞ্ানয়তীিাজ 
প্রতষ্ান এি অংিগ্হণ এবং নতুন 
সম্াবনা রননয়ও অননক রকছু বলা 
হনয়নছ, নেগুরল রননয় এখননা িে্মন্ 
নীরত রনধ্মািনণি স্নি খুব একিা 
আনলাচনা হনয়নছ বনল আিানিি 
জানা ভনই। 

শুধু িাত্র িালনীয় কত্মনব্ি 
রিনকই েরি প্ধান ভজািিা থাকত 
তনব এ রননয় এনতা আনলাচনাি 
প্নয়াজন থাকত না। এখানন িঞ্া-
ভয়তীিাজ এবং রিক্াি সম্পক্মরিনক 
প্থিবাি রননি্মাহ রবনলেষনণি িধ্  
রিনয় বুঝনত চাওয়া হনয়নছ এবং  
ভিখাননা হনয়নছ এই সম্পনক্মি 
িরিসনি প্ধান প্রতবন্কতাগুরল 
এবং তানিি চরিত্রগুরল রক ধিননি। 

জাতীয় িােক্ি রূিনিখা 
২০০৫ দ্্থ্মহীন োষায় বনলনছ িঞ্া-
ভয়নতি সিান্িানল আিিা এিন 
অননক প্ারতষ্ারনক আনয়াজন 
সম্প্রসারিত কনি চনলরছ ভেগুরলি 
সানথ িঞ্ানয়নতি সম্পক্ম  এবং  

তানিি িািস্ারিক িায়বদ্ধতা 
এনকবানিই রথিিীকৃত নয়। নসজন্ 
অননক গুরুত্বিূণ্ম রবষনয় ভেখানন 
সরমিরলত উনি্ানগি সম্াবনা ভখালা 
আনছ, নসখানন োনলা োনব তাৎিে্ম 
িরণ্ত উনি্াগ গ্হনণ অসুরবধা সৃরটি 
হনচ্ছ। জাতীয় িােক্ি রূিনিখা 
২০০৫, খুব তাৎিে্মিূণ্ম োনব বনলনছ 
ব্লক এবং ভজলা স্নি সুপ্চুি তথ্ 
োণ্াি গনি ভতালাি ওিনি সিকাি 
রবনিষ নজি রিনয়নছ এবং এগুরলি 
িধ্ রিনয় রবি্ালয় রিক্াি 
িরিিানগত িূল্ায়ননি ওিনি গুরুত্ব 
বৃরদ্ধ ভিনয় চনলনছ। রূিনিখা দ্্থ্মহীন 
োষায় আনিা বনলনছ B.R.C/C.R.C 
গুরলি িরিচালন এবং কাে্মসম্পািননি 
িদ্ধরত রননয় অননক রকছু নতুন রচন্া 
কিাি আনছ। এখানন রূিনিখা খুব 
ভজাি রিনয়নছ এইসব সম্পি ভকন্দ-
গুনলাি কি্মীনিি েূরিকা রনরূিন 
কিাি ওিনি। এইসব সম্পি 
ভকন্দগুরলি কি্মীনিি েরি আনিা 
সক্ি কনি ভতালা োয় তনব তািা 
শুধু রবি্ালয় ব্বথিা নয় বিঞ্ 
সািগ্ীক োনব অননক তাৎিে্মিূণ্ম 

েূরিকা িাখনত িািনবন রিক্াব্ব-
থিাি গুনগত িাননান্নয়নন। 

রূিনিখা জারননয়নছ রিক্ািা-
ভনি কানজ রিক্কনিি সু্লরেরতিক 
সহায়তা আনিা ভজািিাি কিাি জন্ 
গ্াি, ব্লক, ক্াস্াি এিনরক িহিত-
লীনত োিা তথ্ সিবিাহ কিনত 
িানিন এিন ব্রক্তনিি তারলকা 
ততিী কিা খুব প্নয়াজন। নবরিিা 
এই কানজ ইরতিনধ্ সরক্য় উনি্াগ 
রননয়নছ। রূিনিখা িিািি্ম প্িান 
কনিনছ এই সব ভলানকিা োনত 
রনয়রিত নতুন নতুন তথ্ সম্প্রসািন 
কনি িােিানন নতুন সৃজননি িাত্রা 
সংনোজন কিনত িানিন তাি রিনক 
নজি রিনত হনব এবং সনব্মািরি 
রূিনিখা রবনিষ োনব িিািি্ম প্িান 
কনিনছ এই সহনোরগতানক ব্লক এবং 
ক্াস্াি িে্মানয় প্ারতষ্ারনক রূি 
ভিওয়াি জন্। এই প্ারতষ্ারনক 
সিীকিণ একবাি ঘরিনয় রিনত 
িািনল এিজন্ অথ্ম বিাদে সম্ব 
হনব। 

নবরিিা এই সব নীরত িাে - 
স্নি সম্প্রসািনণ িায়বদ্ধ।

জাতীয় িােক্ি রূিনিখা ২০০৫'এি ভপ্রক্নত 
িঞ্ানয়তীিাজ প্রতষ্ান এবং রিক্া
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(১) িালতীবালা উচ্ প্াথরিক রবি্ালয়'এি রবি্ালয় িরিচালন সরিরত সারব্মক আনলাচনাি 
িধ্ রিনয় রসদ্ধান্ গ্হণ কনিনছ ভে আগািী রতনবছনি িঞ্ি, ষষ্, সপ্তি এবং অটিি ভরেণীি 
িিুয়ানিি রননয় তানিি িাশ্ব্মবত্মী এলাকায় বন বা জঙ্গল আনছ ভসখানন রগনয় তা ভিখা নানা 
িকি িশুিারখ, গাছিালা, িতঙ্গ ভচনাি ব্বথিা কিা হনব। তািজন্ িুই জন রিক্ক িহািয় ও 
থিানীয় জ্ঞানী ব্রক্ত োিা জঙ্গনলি গাছিালা, িশুিারখ ভচনন তানিিনক রবি্ালনয় েুক্ত কিা, োনত  
ছাত্রছাত্রীিা আনিা োনলা কনি রিখনত িানি তাি িারয়ত্ব ভিওয়া হনব।   

(২) িালতীবালা গ্াি িঞ্ানয়ত এলাকা চাষবানস েনথটি খ্ারত আনছ। আিানিি এই 
িঞ্ানয়নত এখননা চাষী োইনয়িা ধনি ভিনখনছন তানিি িিম্পিাগত চাষ িদ্ধরত, এখননা এই 
গ্াি িঞ্ানয়নত িুনিাননা বীজ অননক চাষী ধনি িানখন এবং ভসগুনলা িরিবানিি খাবাি জন্ 
ব্বহাি কনিন। এই অে্াস োনত িিবত্মী প্জনন্মি িনধ্ প্বারহত হয় এবং িুিাননা ভিিীয়-
বীনজি চানষ এই গ্াি িঞ্ানয়ত িৃটিান্ থিািন কিনত িানি, তাি জন্ আিিা প্স্াব িাখরছ 
িঞ্ি, ষষ্, সপ্তি এবং অটিি ভরেণীি ছাত্রনিি এই সব চাষী োইনিি িস্ ভক্নত রনয়রিত 
িরিিি্মন কিনত রননয় োওয়া ভহাক। োনত প্াকৃরতক ভিিীবীনজি, িাসায়রনক সাি , রবনষি 
িরিবনত্ম তজরবক িদ্ধরতনত চাষবানসি জ্ঞান বৃরদ্ধ হয়। তনব আধুরনক কৃরষ রবজ্ঞাননি সিস্ 
িিীক্া-নীরিক্া গুরল তািা োনত বুঝনত িানি তাি জন্ ভজলা KVK ি সানথ ভোগানোগ ততরি 
কিা হনব। এই কানজ িালতীবালা গ্াি িঞ্ানয়নতি কৃরষ এবং প্াণীসম্পি রবষয়ক উিসরি-
রতনক রবনিষ োনব উদু্দ্ধ কনি ভতালা হনব। এি িধ্ রিনয় রিশু-রকনিািনিি থিানীয় কৃরষ ব্-
বথিাি সুথিায়ী উন্নয়নন িঞ্ানয়ত এি কী েূরিকা হনত িানি ভস প্সনঙ্গ খুব োনলা ধািনা সৃরটি 
হনব এবং এি িধ্ রিনয় আিিা আিা করি এই সব ছাত্রী-ছাত্রিা েখন সু্ল জীবন ভিষ কনি 
ব্বহারিক জীবনন প্নবি কিনব তখন তািা তানিি সুরচরন্ত, িতািত রিনয় িুনিা প্রক্য়ারিনক 
আনিা সিৃদ্ধ এবং সচল কনি তুলনত 
িািনব। 

(৩) িালতীবালা গ্াি িঞ্ানয়ত 
এলাকায় ৩২রি িুকুি িনয়নছ তাি 
িনধ্ আিানিি সিীক্া অনুোয়ী প্ায় 
৩০-৩৫ িকনিি ভিিীয় িানছি 
প্জারত িনয়নছ। শুধু তাই নয়, এই 
সব িাছগুরল থিানীয় িানুষনিি জন্  
খুব প্নয়াজনীয় এবং জরুরি িুরটিি 
উৎস ও িািািারি জীরবকাি একরি 
প্ধান অবলম্বন। রবরেন্ন কািনন এই 
িৎস সম্পি খুব দ্রুত ক্য় ভিনয় 
চনলনছ। এলাকাি িুই জন অরেজ্ঞ 
জ্ঞানী ব্রক্তনক আিিা রচরহ্নত কনিরছ 
োিা এই ক্য় প্রক্য়া প্রতনিানধ খুব 
কাজ কিনছন। তািা োনত এলাকাি 
িৎসসম্পনিি রনরবিতা এবং তাি 
তবরচনত্রি সুথিায়ীত্ব-সংিক্নণ 
িিুয়ানিি িনধ্ জ্ঞান-বুরদ্ধি 
সম্প্রসািণ-ঘিানত িানিন তাি জন্ 
রবনিষ োনব সুনোগ এবং িরিসি 
ভিওয়া হনব। িীঘ্ম সিনয়ি ছুরিগুরলনত 
ছাত্রনিি রননয় িুকুিগুরলি অবথিা সম্পনক্ম তানিি সনচতন কনি ভতালা, নিিীয় প্জারতি িানছি 
িুরটিি গুণাগুণ ইত্ারি রবষনয় কি্মিালা আনয়াজন কিা হনব। 

(৪) িালতীবালা উচ্ প্াথরিক রবি্ালনয়ি ভিি রকরি িরক্নণ প্ায় ছয় রকরি ব্ািী প্াচীন 
িাল অিণ্ এবং কৃরষি সিান্িানল অননক রিশুি রিতা িাতা িালিাতা সংগ্হ কিাি সানথও 
েুক্ত। িারিদ্র এবং অন্ান্ অসনচতনতাি কািনন এই সিৃদ্ধ িালবননি ঘনত্ব কনি োনচ্ছ। 
আিিা প্স্াব িাখরছ থিানীয় অিণ্ প্িাসন রবোনগি কত্মা ব্রক্তিনিি সানথ সুথিায়ী ভোগানোগ 
গনি তুলনত এবং িানঝ িানঝ রক োনব অিণ্ সংিক্ণ এবং তাি সুথিায়ী ব্বহাি কিনত হয় 
তাি সম্পনক্ম তিিব ভথনকই ভচতনাি সম্প্রসািণ কিনত তানিিনক রবি্ালনয়  আসনত এবং 
ভচতনা রিরবি কিনত অনুনিাধ কিা ভহাক। নেখানন থিানীয় বন সুিক্া সরিরত বা EDC এবং 
ভেসব অরেোবনকিা অিনন্ োন তানিি অংিগ্হণ গুরুত্ব রিনয় রবনবচনা কিা ভহাক। 

(৫) িালতীবালা গ্াি িঞ্ানয়ত এলাকাি িনধ্ই িনয়নছ ২৫০ বছনিি প্াচীন নাি িরন্দি। 
করথত আনছ এখানন তরুণ িবীন্দনাথ থিানীয় অঞ্নল তানিি জরিিািী িরিিি্মননি সিয় 
বহুবাি এখানন এনসনছন এবং এই অঞ্নল প্াচীন িাজ িরিবানিি অননক োনলা কানজি ছরব 
আনছ ভসগুরল ো ইরতহানসি সাক্ বহন কনিন। এগুরলি সংিক্নণ থিানীয় গ্াি িঞ্ানয়ত বা 
িরচিিবঙ্গ সিকাি রবরচ্ছন্ন োনব ভবি রকছু উনি্াগ রননয়নছ একথা সত্, তনব োনত এই থিানীয় 
ঐরতহ্ এবং ইরতহানসি রবষয় প্রতিাগুরলি সংিক্ণ-এি িাননান্নয়নন নতুন প্জন্ম আনিা 
উৎসাহী এবং উনি্াগী হয় তাি জন্ আিিা প্স্াব িাখরছ, রবি্ালনয়ি ইরতহাস – রিক্ক 
িহািয়নক িানঝ িানঝ এই সব থিান িরিিি্মনন  ছাত্রী-ছাত্রনিি রননয় োওয়াি িারয়ত্ব ভিওয়া ভহাক।    

(৬) রবি্ালনয়ি ৯০% - ৯৫% িিুয়া কৃষক িরিবানিি সন্ান এবং ভেনহতু এলাকাি কৃরষ 
নানা সংকনিি িনধ্ আনছ। নসই জন্ আিিা িনন কিরছ আধুরনক প্জন্মনক, অথ্মাৎ আিিা 
োি একাংিনক রবি্ালনয় িারচ্ছ, কৃরষিনস্ কনি ভতালাি সব্মাত্মক উনি্াগ ভনওয়া ভহাক এবং 
এি জন্ রবি্ালয় প্াঙ্গনণ ৩ কাো জরিি ওিনি আিিা িুরটি – বাগান ততরিি প্স্াব কিরছ। 

োি িূণ্ম িারয়নত্ব থাকনব সপ্তি এবং অটিি ভরেণীি িিুয়ািা এবং সহনোরগতা কিনব নীচু ভরেণীি 
িিুয়া িল। এই িুরটি বাগাননি ব্বহাি কিাি জন্ আিিা বাগাননি িানিই িুরি সুবৃহৎ তজব 
সানিি ভচৌবাচ্া ততরি কিাি প্স্াব িাখরছ। এই িঞ্ানয়ত এলাকায় কিিনক্ ৫০ -৬০ রি 
িরিবাি িনয়নছ, োিা খুব িক্তাি সানথ তজবসাি ততিী এবং িািিি্মীতাি সানথ তাি ব্বহাি 
কনি আসনছন। তানিি িনধ্ ভথনক কনয়কজন অরেজ্ঞ চাষী োইনক ভবনছ রননয় িারয়ত্ব ভিওয়া 
ভহাক বা রবি্ালয় প্াঙ্গনণ তজব সাি ততরি িদ্ধরত এবং ব্বথিািনা িিুয়ানিি ভিখাবাি জন্।  
এই িুরটি বাগানন িাক-চাষ এি উিি রবনিষ ভজাি ভিওয়া হনব। এলাকানত োিা িাক-চানষ 
িািিি্মী এবং রবরেন্ন িানকি ভিৌরটিক গুণাগুণ প্সনঙ্গ োনিি খুব স্টি ধািনা আনছ এিকি 
রতনজন কৃষনকি সানথ আিিা রবি্ালনয়ি বাগান িরিচালনায় েুক্ত িিুয়া িলনক সংেুক্ত কিাি 
প্স্াব িাখরছ। োিা িিুয়ানিি এই চাষ সুথিায়ী োনব কিাি িদ্ধরত প্সনঙ্গ প্রিরক্ত কিনব। 
তনব শুধু িাত্র সংসি এলাকাি বা গ্াি িঞ্ানয়ত এি কৃষকিাই নয় আিিা এই প্সনঙ্গ 
ইরতিনধ্ ভোগানোগ এবং িফায় িফায় আনলাচনা কনিরছ ভজলা কৃরষ রবজ্ঞান ভকনন্দি সানথ 
এবং তািা িরিিূণ্ম োনব আিানিি আশ্বাস রিনয়নছন, নে আিিা েরি ১২-১৪ বছি বয়সী 
রিক্াথ্মীনিি তানিি খািানি রননয় োই, তনব তািা আিানিি রনিীক্ানকন্দগুরল ঘুনি ভিখানবন 
এবং সহজোনব ছাত্রী-ছাত্রনিি সািনন তা বুরঝনয় বলনবন। এজন্ আিিা প্স্াব কিরছ ভেনহতু 
এখান ভথনক ৪০-৪৫ রিরননি ভজলা সিনিি KVK ভত ভিঁনছ োওয়া োয়, তাই োিা জীবনরব-
জ্ঞাননি িনতা রবষনয় একিু অগ্নী ছাত্র রহসানব রচরহ্নত তানিি এই রিক্াভ্রিনণ রননয় োওয়া 
ভেনত িানি।    

(৭) আিানিি িালতীবালা গ্াি িঞ্ানয়নতি রনজস্ব েবননি ভিাতলায় আনছ সুিৃি্ একরি 
অরডনিারিয়াি ভেখানন অননক সাংসৃ্রতক অনুষ্ান প্িি্মন এবং অনুিীলন কিাি িনতা জায়গা 

আনছ। িালতীবালা গ্াি িঞ্ানয়নতই 
িনয়নছ খুব িরিরচত িুখারন নািনকি 
িল োিা রিশু নাি্ োবনায় ভজলা 
িাজ্ স্নি ভবি রকছু গুরুত্বিূণ্ম 
োবনাি সম্প্রসািণ ঘিানত ভিনিনছ। 
আিানিি চতুথ্ম ভথনক অটিি ভরেনীনত 
এিন অননক রিক্াথ্মী আনছ োিা খুব 
োনলা োনব নািকসহ অন্ান্ প্িি্ম-
নিূলক রিনল্প িক্তা অজ্মন কিাি 
িনতা জায়গায় িনয়নছ। আিিা তাই 
িৃঢ় োনব রবশ্বাস করি েরি এই সব 
রিক্াথ্মীনিি এখান ভথনকই নাি্রি-
ভল্পি িক্ত িাংনসি সানথ সংনোগ 
ঘরিনয় ভিওয়া োয়, তনব অিূি 
েরবষ্নত তািা বৃহতিি ভপ্রক্নত 
তানিি প্রতোি স্বাক্ি িাখনত 
িািনব। নসজন্ আিিা প্স্াব িাখরছ 
এই িুখারন নাি্িনলি সানথ আলাি 
আনলাচনা শুরু কিা ভহাক োনত তািা 
রবি্ালনয় প্রিক্ণ রিরবি অনুরষ্ত 
কিনত িানি।   

(৮) আিানিি এলাকায় ভেসিস্ 
ভলাকসঙ্গীত ও ভলাকনৃত্ আনছ ভসগুরল আনস্ আনস্ হারিনয় োনচ্ছ। অরেজ্ঞ জ্ঞানী ভলাকরিল্পীও 
আনছন োনিিনক ব্বহাি কনি রবি্ালনয়ি চতুথ্ম ভথনক অটিি ভরেণীি ভছনলনিনয়নিি সপ্তানহ 
একরিন িু'ঘন্টাি জন্ চচ্মা ও ভিখাননাি ব্বথিা কিা োয়। তাহনল তানিি িাধ্নি এলাকাি 
রকছুিা হনলও ভলাকরিনল্পি ক্য়নিাধ কিা সম্ব হনত িানি। নসই জন্ প্স্াব িাখরছ অরেজ্ঞ 
রিল্পীনক রবি্ালনয় আংরিক সিনয়ি জন্ রনেুক্ত কিা ভহাক। 

(৯) প্ধানতঃ িরিদ্র িরিবানিি সন্ান রহসানব আিানিি রবি্ালনয়ি ভছনলনিনয়িা অিুরটিি 
রিকাি এবং োি অবি্ম্াবী ফলাফল রহনসনব তানিি ভিাগ প্রতনিানধি রনজস্ব ক্িতাি ঘািরত 
ভিখা োয়। আিিা তাই িৃঢ় োনব প্স্াব িাখরছ প্রত ১৫ রিনন রবি্ালনয় একবাি স্বাথি্-রিরবি 
কিা ভহাক  রকন্তু ভখয়াল িাখনত হনব োনত তা ভকাননা সিয় সব্ম রিক্া অরেোন এি অন্গ্মত 
স্বাথি্ ব্বথিাি সম্প্রসািণনক এরিনয় না োয় এবং িূব্মল না কনি এবং থিানীয় ব্লক স্নিি 
সাহানে্ এিা কিা হনব।  

(১০) আিিা রবি্ালয় প্াঙ্গনণ রচরহ্নত কনিরছ  প্ায় ভিৌনন ৩ কাো িনতা জায়গা ভেখানন 
গনি ভতালা হনব প্ধানতঃ ফল, কানেি এবং সবরজ নাস্মািী। এখানন উৎিারিত চািা আিিা 
ভেিন রবি্ালয় প্াঙ্গনণ ভিািণ কিনবা ভতিন োনব তা বারিনত রননয় োওয়া হনব ভসখানন 
লাগাননাি জন্। উৎসাহী রিক্াথ্মীিা িুনিা প্রক্য়ারি খুব কাছ ভথনক িে্মনবক্ন কিাি িধ্ রিনয় 
আিিা আিা করি তািা বুঝনত িািনবন রকোনব একরি সুথিায়ী, সুিরিকরল্পত এবং বারণজ্ 
সফল নাস্মািী সৃরটি কিা সম্ব।  

(১১) গ্াি িঞ্ানয়ত এলাকায় ভেসব জরি বছনিি ভবিীি োগ সিয় প্ায় অব্বহৃত হনয় 
িনি থানক, আিিা প্স্াব কিরছ এই িকি ৪-৫ রবঘা জরি রচরহ্নত কনি ভসখানন িুনিািুরি 
ভিিী বীনজ সুথিায়ী িদ্ধরতনত ধান চাষ এি উনি্াগ ভনওয়া ভহাক। শুধু উৎিািননি জন্ 
উৎিািন নয়, োনত একিু উঁচু ভরেণীি রিক্াথ্মীিা িুনিা উৎিািন চক্রি োনলাোনব বুঝনত 
িানি তাি জন্ তানিি রননয় রনয়রিত িাে িরিিি্মন কিা ভহাক। 

রবি্ালয় উন্নয়ন িরিকল্পনাি (SCHOOL DEVELOPMENT PLAN)
একরি সংকরলত রকছু সম্াব্ খসিা
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নবরিিা উনি্ানগি একরি 
প্ধান স্ম্ রহসানব গ্ািীণ – রিক্া-
ঙ্গনন থিানীয় প্চরলত গ্ািীণ সংসৃ্রতি 
চচ্মা এবং প্সাি আজ খুব সািান্ 
িরিসনি হনলও রবদ্জননিি 
একাংনিি িনধ্ আনলাচনাি প্ধান 
রবষয় হনয় উনেনছ। েরিও চারিরিনক 
িাষ্ট্র িুখানিক্ী অরধকাি োবনাি 
ি-ি গন্ এই িান্ – সুরনরবি 
উনি্াগনক সািনন আসনত ভিয় না, 
তবু শুে রচন্া শুে কি্ম িনথ রনে্ময় 
োত্রা েত কু্দ্রই ভহাক না ভকন তা 
ডানা ভিলনবই। 

নবরিিাি তারত্তক োবনায় 
থিানীয় সাংসৃ্রতক অরেব্রক্তগুরলি 
রনিন্ি চচ্মা এবং সংিক্নণি িধ্ 
রিনয় তানিি আনিা সিৃদ্ধ কিা 
একরি অত্ন্ গুরুত্বিূণ্ম এবং  তাৎ-
িে্মবাহী অনুিীলন। আিিা গ্ািীণ 
রিক্াঙ্গনন রিশুনিি থিানীয় সংসৃ্রত 
প্সনঙ্গ নতুন ভচতনায় অরেরষক্ত করি 
োনত ভস প্কৃত সািারজক িানুষ 
রহনসনব রননজনক ভিনল ধিনত িানি 

এবং বল্াহীন অবক্নয়ি িনধ্ও 
িূল্নবাধ ও িানরবক গুণাবলীি 
িরিিূণ্ম রবকাি ঘরিনয় তাি গ্ািীণ 
– িানরচনত্র থিায়ী ছাি িাখনত িানি। 
তাই খুব ভছাি িরিসনি হনলও এই 
কানজি িদ্ধরতগত ভপ্রক্নত আিিা 
সানথ রননয়রছ থিানীয় িঞ্ানয়ত 
ব্বথিানক এবং এই িঞ্ানয়নতি 
সানথ ও তাি িাধ্নি কাজ কিা 
শুধুিাত্র প্িাসননি িধ্ রিনয় রকছু 
ন্স্ িারয়ত্ব ‘হারসল’ কনি ভনওয়াি 
জন্ নয়, বিঞ্ আিানিি এই 
িঞ্ানয়ত ব্বথিানক সািনন রননয় 
আসাি িনধ্ রনরহত িনয়নছ উন্নয়ননি 
রবকল্প ধািাি ভপ্রক্নত থিানীয় িরিদ্র 
িানবসতিাি জাগিনণি প্নেরি। এই 
জাগিনণ িানুনষি একিাত্র রনরব্মকল্প 
প্রতষ্ান হনত িানি িঞ্ানয়ত।

এই োবনাি িধ্ রিনয় আিিা 
েখন ‘নবরিিা’ োবনাি সম্প্রসািণ 
শুরু করি তখন এই সত্ প্রতষ্া 
কিনত ভচনয়রছ, নে থিানীয় সংসৃ্রতি 
রবকাি এবং সংিক্নণ িঞ্ানয়তনক 

সরক্য় এবং তাৎিে্মিরণ্ত োনব 
সািনন এরগনয় আসনত হনব, তাই 
িাে-স্নি আজ ভে উনি্াগগুরল 
বাংলাি রবরেন্ন গ্াি িঞ্ানয়নত প্ব-
হিান, নসখানন রনব্মারচত রবি্ালয়গু-
রলনত শুরু কিা হনয়নছ এই অনুিী-
লননি কি্মকাণ্। এখানন নজি িাখা 
হনয়নছ োনত থিানীয় ভিধাবী অথচ 
বৃহতিি ভপ্রক্নত অিরিরচত িানুনষিা, 
োিা সাংসৃ্রতক অনুিীলনন রলপ্ত 
আনছন তানিি জন্ জায়গা ভেন 
উনু্মক্ত থানক। তাই ভছৌ বা জারিগান 
োই ভহাক না ভকন আিিা রিশুনিি 
প্রিরক্ত কনি তুলরছ এই সব ব্-
রক্তত্বনিি িাধ্নি। নে িঞ্ানয়ত 
হয়নতা তাি সিস্ সুপ্ত সম্াবনা এবং 
প্ারতষ্ারনক আনয়াজন সনত্তও িূনি 
চনল রগনয় রছনলা, তা আবাি রফনি 
আসনছ রননজি িরহিায়। তাই আজ 
িলািবনন নতুন ভছৌ-প্রিরক্ত 
রকনিানিি অনুিীলন ভিখনত আনস 
গ্াি সংসনিি সিস্। রতরন োবনতই 
িানিন না তাি সংসনিই হয়নতা 

রিক্াঙ্গনন থিানীয় সংসৃ্রতি অনুিীলননি প্াসরঙ্গকতা  

রিক্া িব্দিা িুনিা অক্ি রিনয় 
ততিী হনলও এি ব্রপ্ত রবিাল। িানুষ 
এি প্নয়াজনীয়তা রননজি িনতা 
কনিই ব্াখ্া কিাি ভচটিা কনি। আি 
এই ব্াখ্ািানকই নবরিিা িনন কনি 
সরেক অথবা হওয়া উরচৎ। রিক্াি 
প্নয়াজনীয়তা এখনও িে্মন্ অন্ন,বস্ত্র 
এবং বাসথিাননি সানথ সিান কনি 
ভিখনত সাধািন িানুষ অে্স্ না 
হনলও এি রবিালতা রননয় রবদ্িজন 
িহনল আনলাচনা আজ সুিূি 
প্সারিত।

রিক্া এবং সংসৃ্রত এই 
িব্দিুনিা অঙ্গাঙ্গীোনব জরিত। 
আসনল রিক্াি ধািণানক েরি শুধু 
িুঁরথগত রবি্াি িনধ্ সীিাবদ্ধ কনি 
িারখ তাহনল এি রবিালতানক ভছানিা 
কনি ভিখা হনব। আজ প্নয়াজন এি 
প্চাি ও প্সাি ঘিাননাি এবং 
েথােথ প্নয়ানগি। স্বাধীনতািূব্মকাল 
ভথনকই োিতীয় সংসৃ্রত ভে 
ইংনিজনিি ঘুি ভকনি রননয়রছল তা 
লড্ম ি্াকনল সানহনবি ভসই সিনয়ি 
বকৃ্ততা ভথনকই জাননত িািা োয়। 
রতরন বনলন “ …এই ভিনিি আরত্মক 
এবং সাংসৃ্রতক ঐরতহ্ ো তানিি 
ভিরুিন্ড,তানক নটি না কিনত িািনল 
আিাি িনন হয় আিিা কখনই এই 
ভিি জয় কিনত িািব না। এজন্ 
আরি প্স্াব কিরছ ভে, আিানিি 
তানিি প্াচীন এবং ঐরতহ্িালী 
রিক্াব্বথিা এবং সংসৃ্রতি িরিবনত্ম 
এিন রকছু কিা িিকাি োনত তািা 
োনব ভে ো রকছু রবনিিী এবং 
ইংিাজী তাই োল ও উন্নত। এি 
ফনল তািা তানিি আত্মসমিান এবং 
তানিি ভিিীয় সংসৃ্রত হািানব এবং 
িরিণত হনব সব্মনতাোনব এক 
িিাধীন জারতনত রেক ভেিন 
আিানিি প্নয়াজন। 

ভসই সিনয় ি্াকনল সানহব ো 
বনলরছনলন তাি সিকাি তা কানজ 
কনিও ভিখানত ভিনিনছ। আি 
স্বাধীনতা উতিিকানল ভসই ফলাফ-
ভলিই রনিি্মন আিিা রবরেন্নোনব 

ভিখনত িাই। নেিন - গ্ািীন রিক্াি 
রবষয়বস্তু িনয় ভগল িহিনকন্দীক 
এবং িরচিিী ধানঁচি রকনিাি ও েুব 
সিাজ থিানীয় ঐরতহ্িালী জ্ঞান ও 
সাংসৃ্রতক িিম্পিা ভথনক রবরচ্ছন্ন 
হনয় ভগল গ্ািীন হতাি েুব সম্প্রিা-
ভয়ি সংখ্া বৃরদ্ধ-োিা রননজনিি 
সিানজও জায়গা িায় না, আবাি 
িহনিি চাকরিি প্রতনোগীতাি জন্ 

অনুিেুক্ত সম্প্রিায়গুরল তানিি 
িরিরচরত হারিনয় বঞ্না িারিদ্র এবং 
প্ারন্কতাি স্বীকাি হনত থানক

এনহন িরিরথিরতনক ভিাকারবলা 
কিাি জন্ স্বাধীনতা িিবত্মীকানল 
রকছু রবরচ্ছন্ন সংনিাধনিূলক প্নচটিা 
ভনওয়া হয়, োি িনধ্ উনলিখনোগ্ 
ভহানলাঃ

•	 সব্ম রিক্া অরেোন

•	 ১৪ বছি বয়স িে্মন্ 
সকনলি জন্ বাধ্তািূলক ও রবনা 
িয়সায় রিক্া – রিক্াি অরধকাি 
আইন রকছু ভস্বচ্ছানসবী সংগেননি 
দ্ািা রবকল্প সু্ল চালাননাি উনি্াগ-
িাজ্স্নি িরচিিবঙ্গ বৃরতিিূলক ভবাড্ম 
গরেত হয় ভেখানন সু্লছুিনিি জন্ 
রকছু বৃরতিিূলক িাে্ক্ি ততিী িহি 
ও গ্ানিি িনধ্কাি তবষি্ ভকান 

সািারজক অবথিানতই নতুন ভকান 
ঘিনা নয়। োি ফনল রকছু ত্রুরি 
সবসিনয়ই লক্্ কিা োয়। উিনি 
রলরখত প্ায় সব ক’রি ব্বথিাই 
িহনিি রিনক তারকনয়ই চালু ভহাল। 
েরিও সব্ম রিক্ানক অরেোন এি 
ভথনক রকছুিা হনলও আলািা রকন্তু 
গ্ানি সরেক প্নয়াগ হনচ্ছ রকনা ভস 
রবষনয় নজিিারি কিািা খুব প্নয়া-

জন,রকন্তু তাি েনথটি অোব ভিখা 
োয়। রকন্তু  িহিনকন্দীক িহিনক-
রন্দক রিক্াব্বথিানক িরিবত্মন কিাি 
জন্ প্নয়াজনীয় উনি্ানগি েনথটি 
অোব লক্্ কিা োয়।  রিক্াব্বথিা 
ো গ্ানিি গিীব িরিবানিি েুব 
সম্প্রিায় গ্হণ কনি থানক তা গ্ািীন 
প্নয়াজনীয় বৃরতিিূলক রিক্াি 
তুলনায় অপ্চরলত ফনল সিগ্ গ্ািীণ 

সম্প্রিায়নক িুব্মল কনি ভিয়। একই 
সানথ গ্ািীন সংসৃ্রতি রবকাি 
হওয়াি বিনল ক্নি তা রবলুপ্ত 
হওয়াি িনথ। এি ফনল রনজস্বতা 
হািাননা িানুনষিা অথ্মননরতকোনব 
িুব্মল হওয়াি সানথ সানথ রননজনিি 
সংসৃ্রত হারিনয় িানরসকোনবও 
িুব্মল হনয় িনি। 

এনহন িরিরথিরতনত নবরিিা 

একিু অন্ রচন্া োবনা রিক্াজগনত 
আনবাি জন্ উনি্াগী হনয়নছ।  গ্াি 
িঞ্ানয়নতি িাধ্নি এিন এক 
বৃরতিিূলক ও জীবনিুখী রিক্া ব্ব-
থিাি প্চলন কিা িিকাি ো হনব 
রদ্িুখী।এছািা এই ব্বথিা সংেুক্ত 
থাকনব প্চরলত রিক্া ব্বথিাি সনঙ্গ, 
ো েুব সম্প্রিায় তথা সিগ্ সম্প্রিা-
ভয়ি এিনোনব ক্িতায়ন কিনব 
োনত তািা সক্ি হনব অোব, ক্ি-
তায়ন ও উন্নয়ননি সমুিখীন হনত। 
এক কথায় এই কাজরিি িূল লক্্ 
ভহানলা োিতবনষ্মি গ্ািীন অঞ্নলি 
িারিদ্র িূিীকিননি উনদেনি্ আঞ্রল-
কোনব প্াসরঙ্গক রিক্ায় থিানীয় স্ব-
িারসত সিকানিি তাৎিে্মিূণ্ম েূরিকা 
গ্হণ। 

জাতীয় িাে্ক্ি রূিনিখা 
(National curriculum framework) 

২০০৫-এ নানান ঊৎসাহিূলক 
নীরতি কথা বলা হনয়নছ। োি িনধ্ 
এও বলা হনয়নছ“...িাে্সূচী িরিব-
ত্মন এখনও প্ায় সব সু্নল রকন্তু 
প্নয়াজনীয় রবষয়। সু্ল রিক্া 
রিশুনিি জীবননি উিনোগী কনি 
ভতালা প্নয়াজন। কাে্মক্ি না করিনয় 
আিও বািাননাি প্নয়াজন। এিন 
একিা িৃরটিেরঙ্গ ভথনক ভিখা িিকাি 
ো রবনিষ কনি (তনব ভকবলিাত্র 
নয়) েুব সম্প্রিানয়ি প্নয়াজনীয় 
জীবন তিলী রিক্ানক  উন্নত কনি।   

ভেোনব এই কাজিা কিাি কথা 
নবরিিা ভেনবনছ তা ভহানলা-

গ্ািীণ বাংলাি িরিপ্রক্নত 
রিশুনিি ও তানিি অরেোবকনিি 
থিানীয় সম্পনিি ব্বহাি, চারহিা 
এবং উৎসানহি উিি রেরতি কনি 
প্নয়াজনীয় বৃরতিিূলক ও জীবন তিলী 
রিক্াি রবষয়রি রচরহ্নতকিণ প্নয়াজ-
নীয় িক্তাগুরলনক প্চরলত রিক্া 
ব্বথিাি িনধ্ িাে্সূচী/রবষয়বস্তু 
রহসানব প্চলন কিা প্নয়াজনন গ্াি 
িঞ্ানয়নতি িাধ্নি িক্তা ততরিি 
জন্ কি্মিালা অথবা িানি থাকাি 
ব্বথিা কিা

রিক্ায় নবরিিা রননয় কনয়করি কথা

ততিী হনচ্ছ নতুন ভকাননা রবশ্বিাননি 
ভছৌ-রিল্পী। শুধু তাই নয় ভে রকনিাি 
আজন্ম তাি গ্ানি িঞ্ানয়ত বলনত 
ভজনন এনসনছ অস্বচ্ছতা, নসও আজ 
উনদ্ল হনয় ওনে। রবি্ালনয়ও রিক্-
কিাও তানিি তকনিানি রফনি োন 
----- মৃিরতনত োনস িান্ গ্াি-
সিাজ, নহিনন্ি ধানকািা হনয় 
োওয়া িাে, অল্প কুয়ািা আি িারত্র 
ব্ািী িহাকাব্। 

‘নবরিিা’ রবি্ালয় প্াঙ্গনণ েখন 
নািক অনুিীলন কনি, তখন আিিা 
ভচানখি সািনন ভিরখ অনাগত রিননি 
ছরব, নেখানন আিানিি রিশুিা 
িারতনয় রিনচ্ছ িহনিি এরলি ভকন্দ-
গুরল, নে ভকন্দগুরল এতরিন রছনলা 
শুধু ভিিািাি বৃনন্দি িখনল, 
ভসখাননই েখন এনস িনি আরিবাসী 
প্ারন্ক জনসিানজি নতুন প্জনন্মি 
রিশুনিি প্রতোি িান্ কুচকাওয়াজ, 
তখন তাই হয় ওনে আিানিি 
িুিস্াি। নে প্রতো হয়নতা 
অবিরিত হনয় রছল িিীক্া আি 

- গ্াি বাংলাি রিক্াঙ্গনন, প্চরলত রিক্াি সনঙ্গ আঞ্রলক জীবনোিন রনে্মি রিক্াি নবসংনোজননি প্নচটিা।

- আঞ্রলক জ্ঞান ও সংসৃ্রতই হনব সংনোরজত রিক্াি িূল রেরতি।

- সাধািণ িানুনষি থিানীয় স্বায়ত্ব িারসত সিকাি এি বাস্ব রূিায়নন সক্ি হনব। 

রসনলবানসি চানি, তানক িুরক্ত 
রিনয়নছ িঞ্ানয়নতি এই উনি্াগ। 
তাই আিিা রবশ্বাস িারখ এই সব 
রিশুিা েখন সািারজক িানুষ হনয় 
উেনব তখন ভস িঞ্ানয়ত ব্বথিানক 
শুধু প্িাসন রহনসনব োবনব না 
বিঞ্ তানক িনন কিনব রনজস্ব িঞ্ 
রহনসনব। 

এি িািািারি ‘নবরিিা’ি 
অনুনপ্িনা িঞ্ানয়তনকও আনিা 
নতুন অনুসন্ানন অগ্সি হনত 
উৎসারহত কিনছ। তাই েখন আিিা 
ভিরখ গ্ানিি িুনিাননা এবং এখন 
আি অনুিীলন-প্িি্মন কিনত না 
িািা ভলাকসংসৃ্রত চচ্মাকািীনিি 
খঁুনজ বাি কিনছ িঞ্ানয়ত, আিিা 
তানকই বরল ভেৌথ সাফল্। 

 আিিা জারন নবরিিাি 
আগািী রিনগুরল বনু্ি এবং করেন। 
তবু সুনচতনা --- তুরি এক িূিতি 
দ্ীি ----এই জীবনানন্দীয় অনুধ্ানন 
রবশ্বাস ভিনখ আিিা এরগনয় চনলরছ 
সূনে্মািনয়ি িনথ।  
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সম্পনক্ম এবং সৃজনিীলতা সম্পনক্ম 
বলনত চাই। আরি বলনত চাই সৃজ-
নিীলতাও স্বাক্িতাি িতই গুরুত্ব-
িুণ্ম।  

কনয়করিন আনগ একিা গল্প 
শুননরছলাি। ো আরি এখন প্ায়ই 
নানা জায়গায় বরল। ছয় বছনিি এক 
ভিনয় ড্ররয়ং ক্াস কিনছ। ক্ানসি 
রিক্ক ভিখনত ভিনলন ভিনয়রি 
ক্ানস একিিই িননানোগ রিনচ্ছ না। 
রিক্ক ভিনয়রিনক রজনজ্ঞস কিনলা, 
তুরি রক কিনছা? নিনয়রি বলল, 
আরি ঈশ্বনিি ছরব আঁকরছ। রিক্ক 
অবাক হনয় বলল, রকন্তু ভকউই 
ঈশ্বিনক ভিনখরন; এিনরক তুরিও 
না। নিনয়রিি জবাব রছল, হুি, 
রকছুক্নণি িনধ্ই সবাই ভিখনত 
িানব।

রিশুনিি তানিি সুনোগগুনলা 
রিনত হনব। েরি বাচ্ািা না ভিনখ 
ভকান কাজ রকোনব কিনত হনব; 
তনব তানিি ঝনি িিনত হনব। 
ভখয়াল কিনল ভিখা োনব শুরুনত 
েুল কিাি ব্ািানি ওিা একিিই 
েয় িায় না। আরি বলরছ না েুল 
কিা এবং সৃজনিীলতা একই 
রজরনস। রকন্তু েরি েুল কিাি 
ব্ািানি প্স্তুত না থারক তাহনল 
কখননাই আিানিি িনধ্ আসল 
অনুেূরত ভজনগ উেনব না। 

েুল েরি না কনি রকংবা েরি 
রিশুনিি েুল কিনত না ভিওয়া হয় 
তনব বি হনয় তািা তানিি 
সৃজনিীলতাি িরক্ত হারিনয় ভফনল। 
বি হনয়ও েুল কিাি ব্ািানি েয় 
িায়। েনয়ি জন্ ভকাননা কানজই 
িন রিনত িানি না।  

আরি রবরেন্ন প্রতষ্ানগুনলানতও 
এই িদ্ধরত ভিখনত িাই। নকাথাও 
েুল কিনল ক্িা ভনই। েুল কিনলই 
চাকরি োনব। আিানিি রিক্াব্বথিা-
ভকও আিিা রনেু্মল কনি চালানত 
চাই। রিক্াি রবষনয় েুল কিা িহা 
অিিানধি সিান।

এি ফনল অননক বি একরি 
ক্রত হনয় োনচ্ছ। প্রতরি িানুষ 
রিরক্ত হয় রেকই; রকন্তু নটি হনয় 

োয় তাি সৃজনিীলতা। রিকানসা 
বনলরছনলন, প্রতরি রিশুই একজন 
রিল্পী। রকন্তু ওই রিশু ভবনি উোি 
সিনয়ই ভসই রিল্পী সত্তারি অনকনজা 
হনয় িনি।

ভতািিা েখন েুক্তিাষ্ট্র োনব 
তখনই এনিনিি রিক্া ব্বথিাি 
রেন্নতা ভচানখ িিনব। িৃরথবীি সব 
রিক্া ব্বথিানতই অংক এবং োষা 
রিক্া থানক। তািিি গুরুত্ব ভিওয়া 
হয় রিল্প-সংসৃ্রত রবষনয়।

িৃরথবীি সব জায়গানত একই 
অবথিা। প্রতরি রিক্া প্রতষ্ানন 
সংগীত, নািক এবং নৃনত্ি ভথনক 
ভবরি িে্মািা ভিওয়া হয় রবজ্ঞান, 
অংক, োষা ইত্ারি রবষয়নক। 
িৃরথবীি ভকাথাও এিন ভকান রিক্ক 
ভনই রেরন রিক্াথ্মীনিি ভননচ ভিখান। 
রকন্তু ভকন? আরি িনন করি অংক 
ভেিন গুরুত্বিুণ্ম; রেক ভতিরন নাচও 
গুরুত্বিূণ্ম। বাচ্ানিিনক অনুিরত 
রিনল তািা সবসিয়ই নাচনত থানক। 
কনতা সুন্দি লানগ তখন!

রবশ্বরবি্ালনয়ি রিক্া ব্বথিা 
শুধুিাত্র রিক্াথ্মীনিি অধ্ািক 
বানাননাি জন্ই ততরি হনয়নছ।

এিনরক আরি রননজও অধ্াি-
কনিি িছন্দ করি। রিক্কনিি রননয় 
আিাি রননজি একিা িতািত 
আনছ। তািা সবসিয় রননজনিি 
িনধ্ই বসবাস কনি। নসিাও একিা 
রনজস্ব িরিনবনি। তািা রননজনিি 
িিীিনক তানিি িাথা বহননি জন্ 
ব্বহাি কনিন। 

এখনকাি রিক্া ব্বথিা প্ারত-
ষ্ারনক িক্তাি উিি রেরতি কনি 
গনি ভতালা হয়। কািণ রছনলা ১৯ 
িতনকি আনগ িৃরথবীি ভকাথাও  
সাব্মজনীন রিক্াি ভকান ব্বথিা রছনলা 
না। তখন রিল্প প্রতষ্ানগুনলাি 
চারহিা ভিিানতই এই ব্বথিা গনি 
ওনে।

ফনল একিা বাচ্া ো িছন্দ 
কনি তানক ভসই রবষয়গুনলা ভথনক 
িূনি সরিনয় ভিওয়া হয়। নেিন 
তানিিনক গান রিখনত িানা কিা হয় 
কািণ কানিা বাবা িা চায় না তানিি 

সন্ান সংগীত রিল্পী 
ভহাক। তানিি ছরব 
আঁকনত িানা কিা হয় 
কািণ সিাজ চায় না 
ভকউ রচত্ররিল্পী ভহাক।

প্ারতষ্ারনক 
িক্তা ো আিানিি 
রচন্াোবনাি গরতিথ 
রনধ্মািণ কনি ভিয়। 
ফনল অত্ন্  প্রতো-
বান, সৃজনিীল ব্রক্তিা 
আনস্ আনস্ হারিনয় 
োয়। তানিি োবনাি 
গরত বন্ হনয় োয়। একসিয় 
হতািায় আচ্ছন্ন হনয়  তািা 
রননজনিিনক সিানজি িনধ্ অনকনজা 
োবনত শুরু কনি।

তাই, আরি িনন করি না 
আিানিি এই ধিননি রিক্া ব্বথিা 
চারলনয় োওয়া উরচত।

ইউনননস্াি রহনসব অনুোয়ী 
আগািী ৩০ বছনি ইরতহানসি 
সবনচনয় ভবরি িানুষ স্াতক সমিান 
অজ্মন কিনব। এনত কী লােিা হনব? 
এই রিরক্ত িানুষগুনলানক ভিখা 
োনব বারিনত রেরডওনগিস ভখলনছ। 
কািণ বাজানি চাকরি ভনই।  

আরি একিা বই রননয় কাজ 
কিরছ। বইরিি নাি েীশুি আরবে্মাব 
োি িনধ্ আরি রবরেন্ন িানুনষি 
প্রতো রননয় কনয়করি সাক্াৎকাি 
রননয়রছ। নসখানন রগরলয়ান নানি এক 
নৃত্রিল্পীি সনঙ্গ আিাি কথা হয়। 
তানক প্নে করি, রকোনব নৃত্রিল্পী 
হনলন? উতিনি ভস আিানক িজাি 
গল্প ভিানায়।

রগরলয়ান তাি বাবা-িানক নৃত্-
রিল্পী হওয়াি ইচ্ছা জানায়। বাবা িা 
রবচরলত হনয় োবনত থানক 
রগরলয়াননি িনধ্ লারন্মং রডজঅড্মাি 
আনছ। তাই ভস নৃত্রিল্পী হনত 
চাইনছ।

রগরলয়াননক রননয় োওয়া হয় 
ডাক্তানিি কানছ। তাি িা ডাক্তািনক 
সব সিস্াি কথা বনলন। ডাক্তাি 
িননানোগ রিনয় শুনরছনলন। িনি 
রগরলয়াননক বাইনি ভেনত বনলন। 

রগরলয়ান বাইনি রগনয় িাঁিানল 
ডাক্তাি একরি গান ভছনি ভিন।  

এিিি রগরলয়াননি রিনক 
িুজনই তারকনয় থানকন। ডাক্তাি 
এবং রগরলয়াননি িা িুজনই রবমিনয়ি 
ভচানখ রগরলয়াননি নাচ ভিখনত 
থানকন। ডাক্তাি তাি িানক বনলন, 
রগরলয়ান ভিানিও অসুথি নয়। নস 
একজন রিল্পী। তানক রিউরজক সু্নল 
রননয় োন।

এিিনিি কারহনী বলাি সিয় 
রগরলয়াননক মৃিরতকাতি ভিখায়। নস 
বলনত থানক, আিানক রিউরজক 
সু্নল রননয় োওয়া হয়। নসখানন 
ভকউই তাি রননজি জায়গায় রথিি 
থানক না। সবাই নানচ, গান 
গায়,আঁনক। সবাই সবরকছুই কনি।

এখন আরি িনন করি আিানিি 
েরবষ্নতি কথা রচন্া কনি নতুন 
একরি রহউি্ান ইনকালরজনক গ্হণ 
কিনত হনব। আিানিি এই প্জন্মনক 
ততরি কিনত হনব েরবষ্নতি জন্। 
েরিও আিিা হয়নতা েরবষ্তনক 
ভিখনবা না, রকন্তু আিানিি িিবত্মী 
প্জন্ম ভিখনব। তাই ভসোনবই 
আিানিি সৃজনিীলতানক লালন-
িালন এবং চচ্মা কিনত হনব। হয়নতা 
এোনবই একরিন িৃরথবী নতুন কনি 
ভবঁনচ থাকাি িরক্ত িানব। ধন্বাি।

বাংলাদেদের সংবােপত্র প্রথম আদলা-য় 
প্রকাশেত অনবুাে

(স্াি ভকন িরবনসন 
রিক্াব্বথিাি উন্নরতি জন্ িীঘ্মরিন 
কাজ কনি োনচ্ছন। রতরন রিক্ানক 
উদ্াবনী এবং সৃজনিীলতাি ভপ্রক্ত 
রহনসনব রবনশ্ব প্রতষ্া কিাি ভচটিা 
কনি োনচ্ছন। িরবনসন িৃরথবী 
রবখ্াত একজন বক্তা বনি। নকন 
িরবনসন ২০০৬ সানল ভিডএক্স 
সনমিলনন চিৎকাি বকৃ্ততা ভিন। 
ভেখানন রতরন বলনত ভচনয়নছন 
বত্মিান রিক্া ব্বথিা চাকরি িাওয়াি 
জন্ কিা হনয়নছ। ো ভিানিও রেক 
নয়। এ ব্বথিাি িরিবত্মন প্নয়াজন। 

িােকনিি জন্ ভিডএক্স 
সনমিলনন ভিওয়া স্াি িরবনসননি 
বকৃ্ততাি গুরুত্বিূণ্ম অংি অনুবাি 
কনি ভিওয়া হনলা।)   

আজনকি আনলাচনা রতনরি 
রবষনয়ি উিি রেরতি কনি চলনছ। 
আরি ো ো বলনত চাই তাি সনঙ্গ 
এই রবষয়গুনলাি সম্পক্ম িনয়নছ।

একরি হনলা এখানন ভতািানিি 
সবাি ভেতিই সৃজনিীলতা আনছ। 
এই সৃজনিীলতা রননয়ই আরি কথা 
বলনত চাই।

রিক্াি ব্ািানি আিাি সবসি-
য়ই আগ্হ আনছ। সরত্ কথা বলনত, 
আরি সবাি িনধ্ই এই আগ্হিা 
খুঁনজ িাই। রিক্া রবষয়িাই অননক 
আগ্নহি! তাই না?

আিানিি িিানলখা রননয় এনতা 
আগ্নহি কািণ হনচ্ছ এই িিানলখাই 
আিানিি এিন এক েরবষ্নতি 
রিনক রননয় োয় ো আিিা রচন্াও 
কিনত িারি না।

একিু ভেনব ভিনখা, এই বছনি 
ভেসব রিশুিা সু্নল োওয়া শুরু 
কিনব তািা ২০৬৫ সানল অবসি 
ভননব। রকন্তু তািিিও আিিা ভকউ 
জারন না আগািী িাঁচ বছি িি এ 
িৃরথবীি অবথিািা রক হনব!

আরি িনন করি প্রতরি রিশুি 
িনধ্ উদ্াবনী ক্িতা আনছ। আরি 
িনন করি সব বাচ্ািাই অসাধািণ 
প্রতোি অরধকািী। েরিও আিিা 
তানিি োবনাগুনলানক অনরেজ্ঞ বনল 
উরিনয় ভিই। তাই আরি রিক্া 

শুধু চাকরিি জন্ রিক্া নয় : স্ি ভকন্  িরবনসন 

‘আিিা চাষ করি আননন্দ-----’ 
এ শুধু সজল বাংলাি তৃপ্ত কৃষনকি 
উচ্ািণ নয় ------ এ আজ রিনহািা 
অথবা কালরচরনি রিশু রকনিািনিিও 
উচ্ািণ হনত িানি। নবরিিাি 
োবনাি েুবনন রবি্ালয় প্াঙ্গনণ িুরটি 
বাগান একরি অনরতক্ি্ উিািান। 
এই উিািাননি সরেক িরিচালন, 
েত্ন এবং সম্প্রসািণ নবরিিা 
োবনাি অন্তি স্ম্। 

আিিা স্বপ্ন ভিনখরছলাি একরি 
বাস্তুতন্ত-সমিত রবি্ালনয়ি----- 
আিিা স্বপ্ন ভিরখ কৃরষিনস্ একরি 
প্জনন্মি ভে প্জন্ম কৃরষনক একরি 
ভিিা নয় ----- বিঞ্ একরি 
সাংসৃ্রতক অরেব্রক্ত রহনসনব োবনত 
রিখনত। তাই বাস্তুতন্ত – িদ্ধরত 
ভিনন সবরজ – উৎিািন কিায় 
আিিা েত গুরুত্ব রিই তাি ভথনকও  
ভবিী গুরুত্ব রিই রিশুি সানথ একরি 
লাউিাচাি অনদ্ত বন্ননি ওিনি। 

েত প্কৃরতি সানথ তদ্তোব ভথনক 
রিশুি নবীকৃত উতিিণ ঘিনব, তত 
ভস হনয় উেনব িূণ্ম কৃরষিনস্ 
সািারজক িানুষ। 

এই িুরটি বাগান োবনাি সম্প্র-
সািণ িনব্ম নবরিিাি অন্তি প্ধান 
সহোত্রী রহনসনব সািনন এনসনছ 
থিানীয় িঞ্ানয়ত প্রতষ্ানগুরল োিা 
‘নবরিিা’ি িতািি্মগত ভপ্রক্ত 
েূরিনত অন্তি প্ধান িরিক এবং 
গ্ািীণ প্াকৃরতক সম্পনিি ওিনি 
তানিি ব্বথিািক রহনসনব অরধকাি 
সংরবধান-সমিত ও সিাজ – স্বীকৃত। 

রবি্ালয় প্াঙ্গনণ উি্ান – 
উনি্ানগি সম্প্রসািণ ভকাননা 
িৃঙ্খরলত উনি্াগ নয়। বিঞ্ এ হনলা 
রিশু আি প্কৃরতি আনন্দ – োিন। 
তাই আজ েখন িূি গ্ানিি রিশুিা 
িূনজাি িি ভথনকই স্বপ্ন ভিখনত শুরু 
কনিনছ িরবিনস্ি আনলায় 
আনলারকত হওয়াি জন্, েখন তািা 

গ্ািীণ – রিক্াঙ্গনন িুরটি বাগাননি প্াসরঙ্গকতা  
রনজস্ব উনি্ানগ িঞ্ানয়নতি 
তত্তাবধানন আনয়াজন কিনছ ভবিা, 
িাচা, তিল সাি এবং কৃরষি ভিিীয় 
সিঞ্জাি আি সবনচনয় গুরুত্বিূণ্ম ো, 
ভসই বীনজি, তখন িনন হয়, নবাধ 
হয় এিা িাষ্ট্র োবনাি নয় বিঞ্ 
সিানজি সন্ান। 

নবরিিা খাি্ সুিক্া, অরধকাি 
ইত্ারি চীৎকাি-সব্মস্ব িাষ্ট্রীয় োবনাি 
ওকালরত কনি না। আিাি সংসি 
এলাকায় ো আনছ তাই রননয়, কি 
ভোনগ, কি আনয়াজনন আরি বৃহত 
িানুষ হনয় উেনবা। এই ভবানধি 
সঞ্ানি আিিা রিশুনিি হানত তুনল 
রিই বীজ, সাি। এই রিশু েখন 
সািারজক িানুষ হনব তখন ভস, 
তথাকরথত অরধকাি বানি আপু্ত 
হনয় চানষি জল িাষ্ট্র ভিনব, বীজ িাষ্ট্র 
ভিনব, রবরক্ি বনন্দাবস্ িাষ্ট্র কনি 
ভিনব ----- এিকি ‘লিাই’ িাক্মা 
োবনায় বৃথা কালনক্ি কিনব না। 

কািণ তনতারিনন ভস রচনন রননয়নছ 
রনজস্ব বীজ, বুনঝনছ েূ-গনে্মি জল 
কতিূি তুলনল তা সুথিায়ীনত্বি ইরঙ্গত 
বহন কনি, ততরিনন ভস 
সুিরিকল্পনাি িাধ্নি ব্বহাি কিনত 
রিনখনছ ঘনিি িানিি িরতত জরি, 
ভস বুঝনত রিনখনছ িাষ্ট্র িুখানিক্ী 
হনয় নয়, বাঁচাি রেকানা গ্ানিি 
সিাজ – োবনাি সম্প্রসািনণ। 

আিানিি বাগান – উনি্ানগি 
িনধ্ িুরটি োবনাও রিনল রিনি 
আনছ। প্াকৃরতক সহনসীিা লঙ্ঘন 
না কনি চাষ কিনল তনবই হনত 
িানি প্কৃত িুরটি বাগান। তাই েখন 
রুক্ িুরুরলয়ানত একনঘনয় রিড-নড 
রিনলি থালায় আনস িুরটিগুণ সিৃদ্ধ 
ননি িাক --- তখন সংরলেটি গ্াি 
সংসি সিস্ বা রিক্কনিি িনন 
আিাি সঞ্াি হয়। িানষ্ট্রি রিড-নড 
রিনলি বিাদে তানক রিশুনক স্বাথি্বান 
কনি ভতালাি সুনোগ ভিয়রন, তাই 

বনল রতরন ভেনঙ িনিনরন। বিঞ্ 
রবি্ালনয়ি প্াঙ্গনণ তুনল ধনিনছন 
সৃজননি িিম্পিা, তুনল ধনিনছন 
রবনষি বলয় রছন্ন কনি প্কৃরতি 
রনে্ময় িনথ োত্রাি অসীি সম্াবনা। 

নবরিিাি বাগান িালননি িনধ্ 
তাই েতিা না, না িাওয়াি িাগ 
থানক তাি ভথনক ভবিী থানক 
সৃজননি আনন্দ। বাগান রিশুনক 
ভিনব এিন এক শুদ্ধতা ভেখানন 
প্রতরি রিশু আগািীি িান্ রবপ্বী। 
এিা েখন বি হনব েখন বুঝনব 
একরি তৃণ-খনণ্ আনছ রবপ্নবি 
সম্াবনা, তখনই আসনব নবরিিাি 
আসল সাথ্মকতাি িুহূত্ম। কািণ 
আিিা সফলতায় নয়, সাথ্মকতায় 
রবশ্বাসী। 
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েরিও এখন িে্মন্ রিক্াি 
অঙ্গনন কি্মিত ভিিািাি ভস্বচ্ছানসবী 
সংথিাগুরলি বয়ানন জাতীয় িােক্ি 
রূিনিখা ২০০৫ খুব একরি 
আনলারচত নরথ রহসানব উনে আনসরন 
এবং রিক্া সংক্ান্ সিকািী 
নরথগুরলনত খুব সাধািণ িাননি ওষ্-
িরিনষবা ছািা আি রকছু ভসোনব 
িাওয়াও োয় না, তবুও এই িরলনলি 
গুরুত্ব এবং তাৎিে্ম এিনই সুগেীি, 
ভে োিা রিক্াি প্থারসদ্ধ অঙ্গনন 
নতুন সৃজননি িরিসি অনুসন্ানন 
ব্ািৃত, তানিি রবনিষ োনব উৎসাহ 
রিনত িানি এই জাতীয় স্নিি নীরত 
রূিনিখা। 

রিক্াঙ্গনন নতুন ধািাি অনুস-
ন্ানন নবরিিাি সাবধানী সম্প্রসাি-
ভণি প্থি ভথনকই আিিা এই 
রূিনিখাি প্রত  উন্নয়ন কি্মীনিি 
সজাগ িৃরটি আকষ্মণ কিাি রিনক 
রবনিষ উনি্াগ রননয়রছ। নেখানন 
ভেখানন আিানিি নব-উনি্ানগি 
িি্মনবীজ ভিারিত হনয়নছ আিিা 
ভচটিা কনিরছ এই নীরত রূিনিখাি 
ধািনাতারন্তক কাোনিারিনক জনরপ্য় 

বাচনন িরিণত কিনত। আিানিি 
োবনাি িরিসীিায় একরিনক ভেিন 
ভথনকনছ িাে িে্মানয় তাি সম্প্রসাি-
ভণি জন্ গ্হণীয় কি্মসূচী প্সনঙ্গ 
সুরনরি্মটি আনলাচনা, আবাি ভতিন 
োনবই রিক্ক, থিানীয় স্বায়তি 
িাসননি জন্ সংরবধান স্বীকৃত প্রত-
ষ্াননি ব্রক্তত্বনিি ভবৌরদ্ধক োনব 
প্স্তুত কিাি জন্ও আিিা 
অননকগুরল জরুিী এবং গুরুত্ব 
সম্বরলত কি্মসূচী রননয়রছ। এই 
রনবনন্ আিিা ভিখনবা এই রূিনিখা 
রকোনব ভিিািাি ভস্বচ্ছানসবী সংথিা-
গুরলি জন্ িারয়ত্ব এবং সম্াব্ 
অংিগ্হনণি সীিা রননি্মি কনিনছ।

রূিনিখা স্বীকাি কনি রননয়নছ 
ভে রবি্ালনয়ি নতুন আিি্ম সৃরটিনত, 
িােক্নিি উন্নরতনত, রবি্ালয় এবং 
সম্পি ভকন্দগুরলনক সাধািননি িনধ্ 
িৃি্িান জায়গা রিনত এইসব প্রত-
ষ্ানগুরলি অরত গুরুত্বিূন্ম অবিান 
অনরতক্ি্ এবং এি রেরতিনত 
রূিনিখাা খুব স্টি কনি জারননয়নছ 
রিক্াঙ্গননি সৃজনী গেীিতা শুধুিাত্র 
ছাত্র অথবা রিক্কনিি ওিনি নয়, 

বিঞ্ রনে্মি কনি িুনিা ব্বথিাি 
সানথ সংেুক্ত সিস্ স্নিি িানুষনিি 
জরিল রিথর্রিয়াি ওিনি এবং এই 
রিথর্রিয়া েত ভবিী কনি রিক্াি 
ভিৌরলক ধািনাতনন্তি প্রত িায়বদ্ধ 
হনব, তত আিিা প্কৃত অনথ্ম এক 
িরিিূণ্ম জ্ঞান সিানজি িনথ অগ্সি 
হনত িািব। রূিনিখা রবনিষ োনব 
উনলিখ কনিনছ রিক্াি কাজ 
চালাননাি জন্ ভেসব তথ্ এবং 
সহায়তা প্নয়াজন ভসরিনক িৃরটি 
আকষ্মন কিাি রিনক। এছািা জরুিী 
কত্মব্ রহসানব সািনন রননয় আসা 
হনয়নছ এই সব প্রতষ্ানগুরলি চাি-
সৃরটিকািী েূরিকা। SCERT, BRC, 
CRC ি িনতা প্রতষ্ানগুরলনক আনিা 
গণতারন্তক, িায়বদ্ধ এবং িরিকল্পনা 
ও সৃজনী উনি্ানগি উৎসিুখ রহনসনব 
গনি তুলনত ভিিািাি ভস্বচ্ছানসবী 
সংথিাগুরলি েূরিকা খুব গুরুত্বিূণ্ম।

রিক্া কিনপ্নক্সি ধািনা আিিা 
অননক কাল ধনি শুনন আসরছ। 
এপ্সনঙ্গও রূিনিখা আনলাকিাত 
কিনত রগনয় বনলনছ এই রিক্া 
কিনপ্ক্স আসনল রবশ্বরবি্ালয়, 

জাতীয় িােক্ি রূিনিখা ২০০৫'এি ভপ্রক্নত
ভস্বচ্ছানসবী উন্নয়ন সংথিাগুরলি সম্াব্ েূরিকা

িরিনবিিন্তী তাি সহনোগীনিি রননয় 
প্রতরিন সু্ল শুরুি আনগ রবি্ালয় 
প্াঙ্গণ িরিষ্াি িরিচ্ছন্ন িানখ এবং 
ভেগুরল িচনিীল বস্তু ভসগুরল 
“িচনিীল বস্তু”-ি জন্ ততরি কিা 
আলািা থিানন রননয় জিা কনি এবং 
ভেগুরল অিচনিীল ভসগুরল আলািা 
থিানন রননয় জিা কনি। িিবত্মীনত 
িচনিীল বস্তু ভথনক ভে কনম্পাটি 
সাি ততরি হয় ভসগুরল ব্বহাি হয় 
রবি্ালনয়ি সব্ীবাগাননই। খাি্িন্তী 
ও তাি সহনোগীিা প্রতরিন 

ছাত্রগণনা কনি িাস্ািিহািয়নিি 
সহায়তায় রিড ভড রিনলি ভবানড্ম 
রবিি রববিণ রলনখ ভিয় ও খাবাি 
সিয় নানা রবষয় ভিখোল কনি – 
এইোনব প্নত্ক িন্তী তাি সোসি-
ভিি রননয় ভে োি িারয়ত্ব িালন 
কনি।

এই রবি্ালনয়ি রিক্ক – 
রিরক্কাগণ িনন কনিন সু্ল শুধুিাত্র 
িিাশুনা কিাি জায়গা নয়, সু্ল হল 
রিশুনিি সারব্মক রবকানিি এক 
আরেি – এই ধািণা সািনন ভিনখ 

তািা রিশুিননক এিনোনব ততরি 
কনিনছন ভেখানন ভিখা োয় রিড-নড 
রিনলি খাবাি সিয় ভছাি ভছাি োই 
ভবাননিা োিা রেকিত ভখনত িািনছ 
না তানিিনক উঁচু ক্ানসি িািা 
রিরিিা ভিনখ খাইনয় রিনচ্ছ, হাত 
ধুইনয় আননছ – সনব্মািরি এক 
িািস্ারিক সহিরি্মতা ভিখা োনচ্ছ।

এি িািািারি রিক্ক রিরক্-
কাগণ তানিি উৎসাহ রিনচ্ছ নানা 
সৃজনাত্মক কানজও, তা ভস বাঁি রিনয় 
ঝুরি ততরি ভহাক, সু্ল প্াঙ্গনণ গাছ 
লাগাননা ভহাক, িিীিচচ্মা ভহাক, রক 
সঙ্গীতরিক্া ভহাক, সব রিরলনয় এ 
এক সৃজননি অিিাবতী। 

িাস্ািিিাইনিি োবনা হল 
ছাত্র ছাত্রীিা সু্নল ভে শুধু িাে্িুস্-
ভকি জন্ আসনব তা নয় তাি সানথ 
সানথ এই ধিনণি কাজগুরলি জন্ও 
তািা ছুনি আসনব – তািা োবনব 
আিিা নতুন একিা রকছু কিনত 
িািরছ, নতুন একিা রকছু জাননত 
িািরছ – ভিাজ রিন, প্নত্ক রিন।  
এখাননই ভথনি ভনই িাস্ািিিাইনিি 
োবনা, তািা োবনছ আনিা নতুন রক 
কিা োয় - এই ভপ্িণা তািা ভিনয়নছ 

এক আিি্ম রবি্ালনয়ি িনথ. . . . . প্রথম পাতার পর

শ্রী িারনক রসংহ

এক উজ্জ্বল সম্াবনাি বাত্মা
. . . . . প্রথম পাতার পর

রবি্ালয় িহারবি্ালয় SCERT, 
DIET এবং ভিিািাি উন্নয়ন প্রত-
ষ্াননি ভেৌথ উনি্াগ। এই ধিননি 
উনি্ানগি গুিত্ব এবং তাৎিে্ম 
নবরিিা –ি িরথকিা েত সািনন 
রননয় আসনত িািনবন, তত নীরত 
স্নি ভেিন নতুন স্ন্দন সৃরটি হনব, 
ভতিনই আিিা তৃণিূল স্নি নতুন 
নতুন িিীক্া রনিীক্াি জন্ সুসি-
রবিত প্রতষ্ানগত সাহচে্ম িানব। 

রূিনিখা নতুন ধািাি এবং 
আনিা সৃজনিীল িাে্িুস্নকি ওিনি 
গুরুত্ব আনিাি কনিনছ। এখানন দ্্-
থ্মহীন োনব এবং োষায় রূিনিখা 
অরত সুস্টি োনব বনলনছ প্রতরি 
স্নি এবং প্নত্ক রবষনয় একারধক 
িাে্িুস্নকি গুরুত্ব খুব প্নয়াজনীয়। 
শুধু তাই নয় উিািাননি িনধ্ থিানীয় 
প্াসরঙ্গকতাি ওিনি গুরুত্ব রিনয় 
তাি প্াচুে্ম্ সৃরটি কিাি ওিনি িৃরটি 
রননক্ি কিা হনয়নছ। এই কি্মকানণ্ 
সৃজননি প্াবন সৃরটি কিনত িানি 
ভস্বচ্ছানসবী সংথিাগুরল। েরিও সুনখি 
রবষয় সৃজনিীল িাে্-উিািান সৃরটি 
কিাি রিনক এই সব সংথিাগুরল 

অননকিূি িে্মন্ অগ্সি হত ভিনিনছ 
এবং প্ত্ন্ অবথিানন থাকা িিীক্া-
িূলক রবি্ালনয়ি সীিারয়ত 
িরিসনিি সীিানা ছারিনয় িূল ধািাি 
রবি্ালনয় জায়গা কনি রননচ্ছ এই 
সব িাে্-উিািান।

রূিনিখা সুস্টি োনব উনলিখ 
কনিনছ ভে ইরতহাস প্ত্নতত্ত এবং 
প্কৃরত সম্পনক্ম অরেজ্ঞতা এবং 
আগ্হ বৃরদ্ধ কিাি জন্ রিশুনিি 
রননয় রবরেন্ন নতুন ধািাি িরিকল্পনা 
গ্হন কিা ভেনত িানি। এি 
সিান্িানল িনয়নছ স্বাথি্ িিীক্া, 
রিশুনিি িুরটিি িান-উন্নয়ন ইত্ারি।

নবরিিাি সিয়িনব্ম এবং 
আগািী রিননও এই রননয় আিানিি 
প্চাি-উনি্াগ চলনব। সৃজননি 
নবধািাজনল রিক্াঙ্গননক রসরঞ্ত 
কিনত িরথকনিি জরুিী রননি্মরিকা 
রহনসনব এই িােক্ি অত্ন্ 
গুরুত্বিূণ্ম এবং োিা সিাসরি 
রিক্াঙ্গনন উিরথিত ভনই, তানিিও 
িতািত এবং আনিা আগ্হ রবস্াি 
অত্ন্ জরুিী। 

ভকানওিকনি থিানীয় ভোনগিগঞ্জ 
হাইসু্নল িিাশুনা চারলনয় ভগনলও 
নবিী ও ভজ্াৎস্াি অোনবি তািনায় 
৫ি ও ৬ষ্ ভরেণীনতই িিাি 
িরিসিারপ্ত ঘনিনছ। নোনগিগঞ্জ ও 
ভগারবন্দকারি গ্াি িঞ্ানয়নতি 
সীিানা বিাবি বনয় চলা, িনজ 
োওয়া ভগািরত নিীি িানি একফারল 
জায়গায় করনকানিি অিি্ ও 
আন্রিক িরিচে্মায় ভবনি উেনছ 
ি্াননগ্াে নাি্মািীি চািাগুরল। 

প্থিবাি রবফল হনলও ২য় বানিি 
ভচটিায় নিি হানতি িিি স্নি্ম 
চািাগুরল একিু একিু কনি বি হনচ্ছ 
আি িরলন িুনখি ভসানালী হারসি 
সানথ লারলত হনচ্ছ ভসানালী স্বপ্ন। 
“বিনিি ভথনক ভজননরছ ও বইনত 
িনিরছ, ি্াননগ্াে গাছ নিীি োঙন 
তথা প্াকৃরতক িূনে্মাগ ভিাধ কনি। 
তাই চািাগুরল নিীি ধানি লাগানবা 
আি িঞ্ানয়ত েরি রকনন ভনয়, 
তাহনল ভসই িাকা রিনয় বই খাতা 

রকনব আি রকছু িাকা ব্ানঙ্ 
জিানবা”। ি্াননগ্াে িরিিি্মনন 
আসা রবরেন্ন ভলানকনিি কানছ 
একারধকবাি তানিি এই বাসনাি 
কথাগুরল জানান করনকা ও সুরমিতা। 

শুধু িরক্ণ ভগারবন্দকারি নয়, 
উতিি িানলকানা ও িূব্ম িানলকানা 
গ্ানিি গিীব িরহলািা কাে্মকিী িল 
গনি িু’জায়গায় ি্াননগ্াে নাস্মািীনত 
বাইন, গজ্মন, নগালিাতা, িশু, 
কাঁকিা, সুন্দিী ইত্ারি ৬০০০ চািা 
ততরি কনিনছন। সুন্দিবন রবনিষজ্ঞ 
সি্ প্য়াত ডঃ কুিুি িঞ্জন নস্নিি 
অনুনপ্িণায় সুন্দিবননক বাঁচাননাি 

লনক্্  ি্াননগ্াে নাস্মািীি িাধ্নি 
চািা ততরিি এই উনি্াগ ইরতিনধ্ 
সব িহনল প্িংরসত হনচ্ছ।  নগারব-
ন্দকারি গ্াি িঞ্ানয়ত প্ধান ও 
উি-প্ধান িাননীয় শ্রী অিল িণ্ল 
ও িাননীয় শ্রী ভিবিঞ্জন গানয়ন 
জারননয়নছন MGNREGS এি অধীনন 
নাস্মািীনত ততরি ি্াননগ্াে চািাগুরল 
উিকূল বিাবি নিীি ধানি ভিািণ 
ও িক্নানবক্ননি উনি্াগ ভনওয়া 
হনব। রহঙ্গলগঞ্জ িঞ্ানয়ত সরিরতি 
সোিরত, িাননীয় শ্রী তিন িণ্ল 
এই উনি্াগনক সাধুবাি জারননয় ব্লক 
স্নি এই প্বণতা  ছরিনয় ভিওয়াি 

রচন্াোবনা শুরু কনিনছন। রহঙ্গলগ-
ভঞ্জি প্ত্ন্ গ্াি িরক্ণ ভগারবন্দকারি 
গ্ানিি সু্ল ছাত্রী ও সু্ল ছুি 
রকনিািীনিি ততরি  ি্াননগ্াে 
নাস্মািীনক রঘনি তানিি ভসানালী 
স্বনপ্নি উিি েি কনি প্াকৃরতক 
রবিে্ময় ভিাধ তথা সুন্দিবননক 
আিও সুন্দি কনি গনি ভতালাি স্বপ্ন 
হয়ত একরিন সরত্ হনয় উেনব। 
আি তখনই এক উজ্জ্বল সম্াবনাি 
বাত্মা ছরিনয় িিনব রহঙ্গলগঞ্জ ভথনক 
সিগ্ রবিিসঙু্ল সুন্দিবন এলাকায়। 

তাি কািণ ভেগুরল তািা একসিয় 
ভেনব রননজনিি উনি্ানগ শুরু 
কনিরছল ভেিন রিশু সংসি, রনি্মল 
রবি্ালয়, রনি্মল িরিনবি প্েৃরত 
রবষয়গুরল আজ সিকািী সাকু্মলানিই 
আসনছ।

ভছাি ভছাি ছাত্র ছাত্রী, রিক্ক 
িহািয় ও রিরক্কাগণনিি কানছ এই 
সু্ল ভেিন হনয় উনেনছ তানিি 
রননজনিি ঘি, নতিরন অরেোবকনিি 
কানছও এই সু্ল হনয় উনেনছ ভেন 
রননজনিি সু্ল।  বি িাস্াি িানিই 
হওয়াি জন্ সব সিয় থানক এক 
িুঘ্মিনাি আিঙ্া। গ্ানিি সাধািণ 
িানুষনিি উনি্ানগ গ্াি ভথনকই 

ভোগাি হল বাঁি, রননজনিি রেি 
রিনয় তািা গনি তুলল সু্নলি সািনন 
এক বাঁনিি ভবিা। এখাননই ভিষ 
নয় সু্নলি ভে ভকান প্নয়াজনন 
জারত-ধি্ম-বণ্ম রনরব্মনিনষ তািা এক 
– কািণ তািা িনন কনি এই সু্ল 
তানিি সন্াননিি আঁতুিঘি আি 
শুধু তাই নয় তািা আনিা িনন কনি 
এই সু্ল হল তানিি রননজনিি সু্ল, 
তাই তানিি সকনলি িুনখ ভিানা 
োয় একিাই কথা “আিিাই গরি 
আিানিি সু্ল” ।
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ভডনিানক্মি একরি ভছাট্ট গ্াি। 
ভসই গ্ানিি রগজ্মাি ধি্মোজকিহািয় 
আি িাঁচজননি ভথনক অননকিাই 
আলািা। রগজ্মা সংলগ্ন তাি ভে বারি  
তাঁি িিাি ঘি ভথনক রতরন প্ায় 
ভবি হন না। িাত রিন রলনখ 
চনলনছন। নকবল উিাসনাি সিয় 
রগজ্মাি প্াথ্মনা ঘনি িি্মনািরথনিি 
সািনন আনসন, এিুকুই ো। আি ভস 
রক সব েুরক্তিূণ্ম, তারক্মক ভলখা। 
ভলখা গুনলা ঝি তুলত ধি্মীয় িহনল। 
খস্ খনস রুক্ ভিজানজি গ্রুনউইগ 
রছনলন “তিত্ কূনলি প্হ্ানিি” 
িনতা।  োজক হনলও তানঁক 
প্চািনকি িারয়ত্ব ভিওয়া হনতা না, 
ধি্মীয় অনুষ্ানন িরিচালনাি োি 
ভিনতন না। তাি একিাত্র কািণ 
তাঁি “সৃরটি ছািা” োবনা-রচন্া, 
কু্িধাি ভলখনী। ো তখনকাি 
ধারি্মক, িক্ণিীল রচন্াধািাি 
রবিিীনত বইত। ওনিি কানছ বিই 
অরপ্য় রছনলন রতরন। রননকালাই এফ 
এস গ্রুনউইগ – ধি্মোজক হনয়ও 
তাি কানজি রবস্াি রছল নানা রিনক। 
রছনলন রিক্ারবি, ঐরতহারসক, 
ভলখক, করব। বিং রছনলন না 
ঈশ্বিতারত্তক। ধি্মোজক বাবাি 
ধারি্মক প্োব ছারিনয় রননকালাইনয়ি 
িনন বি ভবরি কনি ছাি ভফনলরছনলা 
নরড্মক িুিান কারহনীগুনলা, 
স্্ানন্ডননরেয়ান ভলাক গল্প, চািণ 
করবনিি গান, বীিগাথা রননকালাইনক 
িানত। রননজও রলনখনছন প্চুি স্ব 
– ভস্াত্র – গান।

ভছাট্ট রননকালাই-এি ভছনলনবলা 
রঘনি রছল এক কথা-বলাি জগৎ। 
একরিনক গল্প, আি কথািালা ওল্ড 
নস্ম-এি ভলখা িুিাণ কারহনী, বীি 
গাথা আি অন্ রিনক ধি্ম প্াণ , 
িক্ণিীল বাবাি ধি্মীয় উিনিি। 
বি হনয় রননকালাই ভসই ভছাি ভবলায় 
ভিানা ওল্ড নস্ম রিথগুরল অনুবাি 
কিনত শুরু কনিন। আি এত 
িননাগ্াহী হয় ভসই অনুবাি ভে তাি 
ভজানি িাজ অনুকূনল্ি বিাত জুনি 
োয়। িাজাি অনুিানন রতরন ইংল্াণ্ 
োন। নিনখ আনসন ১৯ িতনকি 
রিক্াি রিেথিান –  ররিরিি রিক্া 
ব্বথিা। নসিা রছল ১৮১২। এরিনক 
এনলা ১৮৩০ সাল। নগািা ভডনিাক্ম 
জুনি তখন িরিবত্মননি ভেউ। িাজা 
সপ্তি চাল্মস এি হাত ধনি গণতন্ত 
িা িাখনছ ড্ারনি িাজনীরতি 
অরলনন্দ। িাজা ততরি কিনছন িন্তণা 
সো ভেখানন আিািি জন সাধািন 
িতাতি ভিওয়াি জন্ - ভিানাি 

জন্ ভোগ রিনচ্ছন। এি আনগ 
রিক্ানক বাধ্তািূলক কনি ভিনি 
আইন িাি হনয় ভগনছ। প্থি রিনক 
গ্রুনউইনগি কানছ িন্তণা সংসনি 
সাধািণ িানুনষি অংিগ্হনণি 
অরধকািরি ভতিন রবশ্বাসনোগ্ িনন 
হয়রন। ওনাি িনন হনয়রছল ভগািা 
ব্ািািিাই অ-সাি, িুনখি কথা। 
িনি রতরনও বুঝনত িানিন ভে সরত্ 
সরত্ই সিানজি নীচু স্নিি কথা 
ভিানা হনচ্ছ এই সংসি গুরলনত। 
এিা বুনঝ তাি রিক্া সংক্ান্ ভলখা-
িত্র ভেন ভবনি ভগল। “িানুনষি কন্ঠ 
স্বি” নতরি কিনত হনব। এি জন্ 
চাই রিক্া। বস্া-িচা লারতন োষায় 
রিক্া নয়। চাই ভডনিানক্মি 
িাতৃোষায় রিক্া। নে রিক্া প্াধান্ 
িানব বচন – কথা বলা। েুগ েুগ 
ধনি ভে কথা বলা – গল্প বলাি 
ঐরতহ্ বনয় চনলনছ এ ভিি জুনি – 
ভসই ভিৌরলক ভোগানোনগি োষা 
-প্াণনোিিা হয় এই রিক্া িােক্-

ভিি। আি িােক্নিি আসল 
কুিীলবিা হনবন এক রিনক ড্ারনস 
চািণ করবিা, আি অন্রিনক 
িিুয়ািা হনবন সিানজি নানা স্ি 
ভথনক, নানা বৃরতি ভথনক উনে আসা 
নানা বয়নসি সাধািণ িানুষ। 
গ্রুনউইগ-এি িনত এই সু্নলি 
আসল রিক্ক হনবন চািণ করব তা 
ভকন ? তািঁ িনত চািণ করবিা 
সাধািণ িানুনষি আসল রিক্ক। 
কািণ  “তানিি গলাি স্বনিই রিনি 
থানক রিতৃেূরিি প্রত োনলাবাসা 
জাগাননাি, লালন িালননি ক্িতা, 
তানিি োষায় িধ্ রিনয় িাতৃোষা 
আনিা িরক্তিান হনয় ওনে, ধনী হনয় 
ওনে।”  এই ধিননি রিক্াক্নি 
িুিাণকারহনী বীি গাথা, ড্ারনস ছিা, 
করবতা গুরুত্ব িানব। 

ভকিন হনব এি উিনোগী 
রবি্ালয় ? 

গ্রুনউইগ িারব কিনলন এক 

ভফাক-হাই-সু্ল বা ভলাক-রবি্ালয় 
ততরি কিাি জন্। নকিন ভস সু্ল ? 
গ্রুনউইগ রলখনলন কখনই ভসই সু্ল 
লারতন – গ্ািাি সু্ল নয়। ও গুনলা 
ভেন এক একিা “িৃতু্িুিী”। 
গ্রুনউইগ িারব কিনলন “জীবননি 
জন্ সু্ল” বা “ভফাক-হাই-সু্ল”। 
ভেখানন ঘিনব প্াননি সনঙ্গ প্াননি 
আিান – প্িান, জীবননি সনঙ্গ 
জীবননি ভিল বন্ন। রিক্ক আি 
িিুয়ািা হনব এনক অিনিি সাথী, 
সহচি। আবারসক হনব এই সু্ল। 
এই সু্নল ো িিাননা হনব তাি সনঙ্গ 
থাকনব জীবননি ভোগ। রননজনিি 
ভচনা জানা জগতনক সনঙ্গ কনি রননয় 
আসনব রিক্ক আি িিুয়ািা ক্াস 
ঘনি হনব আিান-প্িান। আনিা 
জানা-নিখা-নবাঝা। তািিি িিা 
ভিষ কনি এক এক কনি েখন তািা 
রফনি োব রননজনিি ভচনা িরিনবনি, 
সনঙ্গ কনি রননয় োনব অরজ্মত জ্ঞান। 
ব্রক্ত িানুষরি রবকরিত হওয়াি সানথ 

সানথ সিাজ-সংসাি রবকরিত হনব। 
এ ভেন লারতন-গ্ািাি সু্ল ধািাি 
একিি রবিিীত ধািা। এখানন 
থাকনব না বইিনত্রি সিানবি, না 
থাকনব িিীক্া ব্বথিা। এই সু্ল 
বাস্নব রূি ভিনব েীশু খৃনটিি 
“Living Word” বা “জীয়ন্ িব্দ” 
ভক। 

অন্ীি ভোজনন বনসনছন েীশু 
সনঙ্গ িনয়নছ তািঁ ১২ জন রিষ্ োিা 
এনসনছন সিানজি নানান স্ি 
ভথনক। েীশু আি রিষ্িা – রিক্ক 
আি তাঁি ছাত্রিল। রুরি ভখনত ভখনত 
আি সুিা িান কিনত কিনত চলনছ 
কথা।  “জীয়ন্ িব্দ” “Living 
Word”  - Phrase রি েীশু  ব্বহাি 
কনিরছনলন ভসরিন। এই ধি্মীয় 
অনুষ্ানরি রনঃিব্দ রছল না। এখানন 
কথা বলা হরচ্ছল। েীশু বলনছন রচি 
সনত্ি কথা। বারকিা শুননছন – 
সািা রিনচ্ছন। েীশুি কথাগুনলা িৃত 

িব্দ রছল না। এনিি িনধ্ প্াণ রছল 
– েীশুি প্াণ রিনিরছল। িরক্তিান 
িব্দ, সক্িতাি িব্দ েীশুি িুখ ভথনক 
ঝনি িিরছল আি ভসই িব্দগুনলা 
রিষ্ – ভরোতানিি িনন সরক্য় সািা 
জাগারচ্ছল। ধি্মোজক গ্রুনউইগ 
Last Supper -এি এই ঝনি িিা 
ভিখনত ভিনয়রছনলন, তাি স্বনপ্নি 
ভলাক রবি্ালনয়ি ক্াস ঘনি। ো 
ক্াস কক্ ছারিনয় বাইনিি বৃহতিি 
জগনতি ছরিনয় িিনব – ভফাক হাই 
সু্নলি িিুয়ানিি িাধ্নি।  গ্রুনইউ-
ভগি ভফাক হাই সু্ল সংক্ান্ ধািনা 
প্থি প্কাি িায় ১৮৩২ সানল। 
তখন রতরন ব্স্ রছনলন নরড্মক 
িুিাণচচ্মায়। রতরন রলখনলন “নরড্মক 
রিথলরজ (ননড্মনস্  িাইনথালরজ)” 
নািক বইরি। আি এই বইনয়ি 
েুরিকায় প্থি ভিখা োয় েরবষ্নত 
ভলাক-রবি্ালয় সম্বনন্ তািঁ ধ্ান 
ধািনা। গ্রুনউইগ ভফাক হাই সু্নলি 
প্বক্তা হনলও রতরন এই সু্ল থিািন 

কনিনরন। জীবননি িধ্ োনগ রতরন 
োিনিাে রগজ্মাি রবিি রনেুক্ত হন। 
আি এই রগজ্মাি িিাি ঘি ভথনক 
ভলাক-সু্নলি আনন্দালন ছরিনয় িনি 
সািা ভডনিাক্ম জুনি। ১৮৪৪ – এ 
প্থি ভফাক সু্লরি িরডং –এ ততরি 
হয়।  গ্রুনউইনগি সুনোগ্ রিষ্ 
ক্ীনস্ন ভকাল্ড রননজি সু্লরি থিািন 
কনি ভলাক-সু্ল আনন্দালননি সূচনা 
কনিন। গ্রুনউইগ রকন্তু তাি িিাি 
ঘি আি ভলখাি ভিরবনলি ভচৌহরদে 
ভছনি ভবনিানতন না। একিাত্র রগজ্মাি 
অনুষ্ানন তাঁনক ভিখা ভেত। অদূ্ত 
ব্ািাি তাঁি রচন্া ধািায় ততরি হওয়া 
সু্লগুরলনকও ভিখনত ভেনতন না। 
ভকাল্ডই আসনতন তািঁ কানছ িুিরকল 
আসাননি িথ খঁুজনত। ১৮৬৪ সাল 
ইরতিনধ্ সািা ভডনিাক্ম জুনি ততরি 
হনয় ভগনছ ১৫ রি  নফাক হাই সু্ল। 
ভডনিাক্ম জরিনয় িিল েুনদ্ধ আি 
প্রুরিয়ান-অর্রিয়ান তসন্িনলি কানছ 
ভহনি ভগল ভডনিাক্ম। এিিি হল 
জািারন্মি সনঙ্গ েুদ্ধ। নসই েুনদ্ধও 
ভডনিাক্ম িিারজত হল। নডনিানক্মি 
প্থি ভফাক হাই সু্ল রছল িরডং 
-এ। নসই িরডং চনল ভগল জািারন্মি 
িখনল। িিারজত ভডনিানক্মি একিি 
উতিি সীিানন্ অ্াসকনে। নেনহতু 
জাি্মান সীিানাি কানছ, তাই 
অ্াসকনে সু্লরিনত ড্ারনি সংসৃ্রত 
চচ্মাি রিনক রবনিষ নজি ভিওয়া 
হনয়রছল। 

অ্াসকনেি সু্লরিনক সািনন 
ভিনখ এিকি আনিা সু্ল ততরি হল 

সািা ভডনিাক্ম জুনি। নফাক হাই 
সু্নলি ভসিা রছল স্বণ্ম েুগ। নফাক 
হাই সু্নলি িাধ্নি িিুয়ািা জাননব 
তাি “রিতৃেূরিি কথা, নিনিি 
িানুনষি কথা, িাতৃোষাি কথা, 
ভিনিি িাজাি কথা” – এই রছল 
গ্রুনউইনগি বাসনা। রতরন বনলনছন 
এিন এক ভলাক জীবননি কথা ো 
আি সবাইনক কানছ ভিনন ভনয়। এই 
ভলাক জীবন চচ্মা কিাি অথ্ম ভিনিি 
িানুনষি িরিরচরতি স্বীকৃরত ভিওয়া, 
সংিক্ণ কিা ভিনিি িানুনষি 
সারহত্, করবতা ও জীবনচচ্মানক 
স্বীকৃরত ভিওয়া। আিাত োনব উগ্-
জাতীয়তাবািী িনন হনলও, 
গ্রুনউইনগি ভলখা োনলা কনি বুনঝ 
ভিখনল ভিখা োনব ভে রতরন আিনত 
রছনলন একজন রবশ্ববাসী ও 
জীবনবািী িানুষ। িানুনষি ব্রক্ত 
স্বাধীনতায় রছল তািঁ প্গাঢ় রবশ্বাস। 
তাঁি প্বরত্মত ভফাক হাই সু্ল উৎখাত 
হওয়া িানুষজননি িনন রনিািতিা 
ভবাধ রফরিনয় আননত সক্ি 
হনয়রছল। নফাক হাই সু্নলি 
আন্রিক, অত্ন্ আিন, নচনা-জানা 
িােক্ি বহু বহু সাধািন ভখত 
খািানিি খািা ড্ারনি চারষনক সু্ল 
ভিষ কনি রননজনিি জানানিানানক 
আনিা রবকরিত কনি রননজনিি 
জীরবকায় রফনি ভেনত সাহাে্ কনি 
রছল। রিরক্ত হনয়ও তািা তানিি 
জীরবকাচূ্ত হনরন। গ্াি ও কৃরষ-
রেরতিক জীরবকা ও অথ্মনীরতনক এই 
সু্ল আনন্দালন  আনিা উজ্ীরবত 
কনিরছল। সিনয়ি সনঙ্গ ড্ারনি 
সিানজ িরিবতি্মন এনসনছ। কৃরষ 
ভথনক  ক্নি এ ভিি রিল্প রনে্মি 
হনয় উনেনছ। সিনয়ি সনঙ্গ ভফাক 
হাই সু্লগুরলও তানিি চরিত্র 
বিনলনছ। োবা হনয়রছল গ্রুনউইনগি 
ভফাক  সু্ল হয়নতা ২০ িতনকি 
আনলা ভিখনব না। িত্রুি আিায় 
ছাই রিনয় ভডনিাক্ম জুনি ভফাক হাই 
সু্ল আনিা আনিা ততরি হনয়নছ। 
ভসিা ১৯৮০ সানলও। সাম্প্ররতক 
কানলও এি প্সাি ভিখা োয়। 
িািািারি সুইনডন, নিওনয়, রফন-
ল্াণ্ ও জাি্মারন, নিাল্ানণ্ও ভফাক  
সু্নলি ভেউ রগনয় িিনছ। 

 গ্রুনউইগ ভচনয় রছনলন স্বল্প 
ভিয়ানিি আবারসক রবশ্বরবি্ালয়। 
ভেখানন “িৃত জ্ঞাননক” প্রতথিারিত 
কিনব জীবন। িিীক্া ব্বথিানক 
সরিনয় জায়গা কনি ভননব জীবনিুখী 
“অন্ আি এক িকি ব্বথিা।” এই 
স্বপ্ন িূিননি জন্ আিানিি তারকনয় 
থাকনত হনব – েরবষ্নতি রিনক। 

Rodding Højskole, ১৮৪৪ সানল প্রতরষ্ত ভডনিাক্ম প্াচীনতি ভলাক উচ্ রবি্ালয়
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ঊনরবংি িতাব্দীনত গ্রুনউইগ 
এবং ভকাল্ড িুক্ত সু্ল ব্বথিাি 
স্বিনক্ রনন্াক্ত আিরি েুরক্ত 
ভিরখনয়রছনলনঃ-

১। সু্লগুরল হওয়া উরচৎ 
আনিকরি বািীি িনতা। িিাননা 
ছািাও তানিিনক এিন োনব বি 
কনি তুলনত হনব, োনত তািা হনয় 
উেনব নিনীয়, সািারজক, োিা 
রননজনিি জাননব, অন্নিি সমিান 
কিনব এবং রননজনিি িক্তানক 
সাধািন সিানজ ব্বহাি কিনব। 
সু্ল তথা রিক্কিা রিশুনিি েত্ন 
ভননবন, আত্মরবশ্বানসি িরিনবি 
ততিী কিনবন, এবং সনব্মািরি িান-
রবকতাি সানথ এবং সরক্য়োনব 
রিশুনিি িানঝ উিরথিত থাকনবন। 

এই িৃরটিেরঙ্গি প্াথরিক কািন হনচ্ছ 
রিক্ক এবং বাবা-িানয়নিি একিা 
সাধািন ভবাঝািিাি জায়গা ভথনক 
কাজ কিা িিকাি। সু্লগুরলনকই 
এিা সংগরেত কিনত হনব এবং এিা 
রনরচিত কিনত হনব ভে রিশুিা সািা 
বছি ধনি এই অরেজ্ঞতা অজ্মন 
কিনব,  েরিও রিশু, বাবা-িা এবং 
রিক্কনিি িনধ্কাি সম্পক্ম ভকান 
সানি্ি সম্পক্ম নয়, এিাি রেরতি 
সিান িে্মািাি। 

২। প্নত্করি রিশুনক তাি 
রনজস্বতা অনুোয়ী ভিখা উরচৎ। 
রিক্নকি িারয়ত্ব হনচ্ছ প্নত্করি 
রিশুনক আলািা কনি ভবাঝা অথ্মাৎ 
ভস রক োবনছ, িৃরথবীনক ভস রক 
ভচানখ ভিনখ বা ভে ভকান বাধা 
অরতক্ি কিাি রবষনয় তাি িৃরটিে-
রঙ্গ। বলা ভেনত িানি, নে ভকান 
রিক্নকি উরচৎ প্নত্করি রিশুি 
সািনন নত হওয়া, োনত রিক্া শুরু 
হওয়াি আনগ ভে ভকান রিশু ভেন 
তাি রিক্নকি রেতনিি িনুষ্ত্বনক 
উিলরধি কিনত িানি। রিক্া প্নত্-
করি রিশুি িক্তা এবং প্ত্ািা 
অনুোয়ী হওয়া উরচৎ। বত্মিানন 
রবষনয়ি িান একিা ভরেণীকনক্ি 
রেতি রিশু অনুোয়ী িানানসই হওয়া 
প্নয়াজন। রকন্তু এছািাও 
ছাত্রছাত্রীনিি ভিখাননাি িদ্ধরতও 
ভকন্দরবনু্দ হওয়া উরচৎ। অননক 
ধিননি বুরদ্ধিতিাি কথা জানা থাকনল 
ক্াসঘিনক উিেুক্তোনব সাজান 
সম্ব। 

৩। গ্রুনউইগ এবং ভকাল্ড 
রবশ্বাস কিনতন ভে রিশুিা িৃরথবীনত 

েুল কনি ভিখাি িদ্ধরতনতই গ্হণ 
কনি। তানিি িািীরিক রক্য়াকলাি 
তানিি িরস্নস্ি কাে্মকলানিি  
রবকানিি জন্ প্নয়াজনীয় িত্ম, ো 
আবাি আগািী রিননি আিও 
রিক্াগত কাজকনি্মি রেরতি। 

৪। সু্ল জীবননি ফল এবং 
রিক্কনিি প্নচটিা সু্নলি 
িিিে্মািায় বা িিীক্াি 
নম্বনি ভিখা োয় না। 
সবনচনয় প্নয়াজনীয় 
ফলাফল হনচ্ছ জীবননি 
প্রত ধািনা এবং রিক্া, ো 
একজন ছাত্রছাত্রী েখন তাি 
সু্ল ভিষ কনি তখন তাি 
ব্রক্তনত্বি সানথ গনি ওনে। 
আজনকি রিশুিা এক অনথ্ম 

এই িৃরথবীি অরধবাসী, ো আিিা 
বিিা জারননা। এিা িাবী কনি 
আত্মসনচতনতা, সাংসৃ্রতক 
সনচতনতা, এবং এক িুক্ত ও অনুস-
রন্ৎসু িতািত ো অন্রিনক 
প্চরলত। সু্লগুরল ভসজন্ প্রতরনয়ত 
রবশ্বনাগরিনত্বি এই োবনাি প্রত 
িায়ব্দধ থাকনব। তাই উরচৎ সািারিন 

িৃরথবীনত ো চলনছ ভসরিনক নজি 
ভিনখই তানিি ততিী কিা।                                         

 ৫। আিানিি চারিরিনকি প্ায় 
সিস্ সু্লগুরলই শুরু হয় সকানলি 
প্াথ্মনা রিনয়, নেখানন তািা একসানথ 
গান গায়, একসানথ ঈশ্বনিি প্রত 
প্াথ্মনা জানায়। এছািাও তানিি 

রনরি্মটি সিয় আনছ গল্প 
বলাি। প্চরলত কথা, 
রূিকথা, উিন্াস, রিক্-
কনিি ভ্রিণকারহনী, 
িুিাকারহনী ইত্ারি 
তানিি ভিানাি ক্িতানক 
বািায়, রননজনক ভচনায়, 
এবং সিানজি প্চরলত 
জ্ঞান ও োষাি উিি 
িক্তা বািায়।

৬। িুরি রজরনষ সিান গুরুত্ব-
িুণ্মঃ বনু্ত্ব এবং স্বাধীনতা। িুক্ত 
সু্নলি কথা বলনলই এই িুনিা 
রজরনষ িিিি আনস, কািন সু্ল 
িরিনবনিি রেরতিই হনচ্ছ বনু্ত্ব। 
সু্নলি সানথ সংেুক্ত সবাি িনধ্ 
এক না হনয়ও গেীি বনু্ত্ব গনি 
ভতালাই হনচ্ছ এি িূল উনদেি্, 

কািন ব্রক্তি িধ্কাি স্বাতন্তনক 
বনু্নত্বি িরক্ত রহসানব ভিখা হয়। 
এখনও িে্মন্ প্নত্কনক ততিাই 
কিনত বলা হনয়নছ েতিা তানিি 
রননজনিি এবং অনন্ি বাচ্ানিি 
জন্ কিা সম্ব। এি কািন প্নত্-
ভকি িনক্ একই িকি কিা সম্ব 
নয়, কািন তানিি অবথিাও এক 
নয়।

৭। রিক্া হনচ্ছ সিস্ িানরবক 
আিান-প্িাননি িনধ্ একিাত্র 
স্বাধীন রবষয়, এিা তখনই সাথ্মক 
হনব েখন সিস্ অংিগ্হণকািীিা 
ভস্বচ্ছায় এই িদ্ধরতনত অংিগ্হণ 
কিনব। োিা কাজ কনি তািাও 
রিখনব।

৮। সু্লগুরলি রেরতি হনচ্ছ 
িুনিান রকন্তু িরক্তিালী গণতারন্তক 
ধািনা। এই গণতারন্তক ধািনাি িূল 
রবষয় হল সংখ্াগরিটিিা ভেন সংখ্া 
লরঘটি োিা তানিি রবষয়িা েতিা 
ভবিী সম্ব ভখয়াল িানখ। েরি এিাই 
সত্ হয় ভে সংখ্াগরিনটিি িতিাই 
আসল সত্ তাহনল তাি প্নয়াজন 
ভনই কািন আজনকি রিনন সািরগ্ক 
সনত্ি ধািনািাই কাল্পরনক, এবং 
গণতনন্তি িরক্তই হনচ্ছ সংখ্া 
লরঘনটিি িতনক গুরুত্ব ভিওয়া।

সু্ল িরিনবনিি সািরগ্ক ছরবি 
িনধ্, সু্ল এবং রিক্াি ভক্নত্র িুক্ত 
সু্নলি ধািনায় ভিখা োনচ্ছ, এখানন 
প্নত্নকি কথা ভিানা হয় এবং 
প্নত্নকি রকছু না রকছু িালনীয় 
েূরিকা থানক।           

ভডনিানক্ম ঊনরবংি িতনক
গ্রুনউইগ এবং ভকানল্ডি অটিাঙ্গ িনথ রিক্া

১। রিশুনিি জন্ সু্ল হওয়া  
 উরচৎ বািীি-ই অরতরিক্ত  
 অংি
২। সু্ল রিশুনিি উিকানিি  
 জন্ই ততিী হনয়নছ। রিক্ণ  
 িদ্ধরত তাই রিশুনিি িক্তা  
 এবং চাওয়া অনুোয়ী ততিী  
 হওয়া উরচৎ
৩। হাত হনচ্ছ িননি ধািক
৪। রিখনত ভিখা
৫। প্চরলত কথা ও গল্প বলা –  
 সকানলি জিানয়ত
৬। সংঘবদ্ধোনব থাকাি স্বাধীনতা
৭। রিক্াি স্বাধীনতা
৮। গনতারন্তক সু্ল 

বননি করতিয় জন্তু একরি সু্ল 
খুলনত িনথি কিল। সু্নল ছাত্র 
রহনসনব এল একরি িারখ, একরি 
কােনবিালী, একরি কুকুি, একরি 
খিনগাস এবং একরি িানরসক প্রত-
বন্ী, এবং সব ছাত্রনকই সব রবষয় 
রননত হনব। রিক্াসূচীি িনধ্ রছল 
আকানি ওিা, গানছ চিা, সাঁতাি 
কািা, িারি ভখািা ইত্ারি । 

িারখ োনলা উিনত িানি বনল 
ওিানত ভস প্থি; রকন্তু িারি খঁুিনত 
রগনয় তাি ভোঁি ভগল ভেনঙ্গ, ডানা 
ভগল িুচনি। ফনল ওিানতও তাি 
িক্তা কনি ভগল। সব রিরলনয় ভস 
ভিল তৃতীয় ভরেণী।

কােনবিারল গানছ চিানত সব 
সিনয়ই প্থি, রকন্তু সাঁতানি ভফল, 
কুকুি সু্নল েরত্ম হনলা না, সু্নলি 
জন্ চাঁিাও রিল না। উনটে “ভঘউ 
ভঘউ কিা” নক িাে্তারলকায় থিান 
ভিওয়াি িারবনত িরিচালক িন্ডলীি 
রবরুনদ্ধ সংগ্াি শুরু কিল।

িারি ভখাঁিানত খিনগাস প্থি, 

রকন্তু গানছ চিা তাি কানছ সিস্া। 
কনয়কবাি চিাি ভচটিা কিনত রগনয় 
গাছ ভথনক িনি িরস্নষ্ আঘাত 
িাওয়াি ফনল ভস িারি ভখাঁিাও 
োনলা কনি কিনত িািরছল না। 
ফনল সব রিনল ভস ভিল তৃতীয় 
ভরেনী।

এরিনক িানরসক প্রতবন্ী সব 

রবষনয়ই িাঝারি। ফনল সব রবষয় 
রিরলনয় ভসই হনলা প্থি! িরিচালক 
িন্ডলী খুরি কািণ একরি বহুিুখী 
রিক্াব্বথিায় প্নত্ক ছাত্র ব্ািক 
রবষয়রেরতিক রিক্া ভিনয়নছ।

রকন্তু বহুিুখী রিক্াি প্কৃত অথ্ম 

বহুিুখী রিক্া রক ?
ভহাল ছাত্রনিি ভে ভে রবষনয় িক্তা 
আনছ এবং স্বাোরবকোনব রিক্া 
গ্হণ কিাি প্বণতা আনছ তানক 
কু্ন্ন না কনি ভসই রবষনয়ি িক্তানক 
আিও উন্নত কনি জীবন সংগ্ানিি 
জন্ প্স্তুত কিা। 

আিানিি সকনলিই ভকানও না 
ভকানও রবষনয় িক্তা আনছ, নেিন, 

হারিংবাড্ম খুব ভছাট্ট িারখ, এক 
আউনসেি িিোনগি একোগ িাত্র 
ওজন। রকন্তু ভিহ এত নিনীয় ভে ভস 
খুব জরিল োনব প্রত ভসনকনন্ড 
৭৫বাি িাখা সঞ্ালন কিনত িানি। 
ফনল হারিংবাড্ম ফুনলি উিি উনি 
উনি িধু িান কিনত িানি রকন্তু 
ভসাজা আকানি উিনত বা বাতানস 
ভেনস ভবিানত রকংবা লারফনয় 
লারফনয় িারিি উিি ভবিানত িানি 
না।

৩০০িাউন্ড ওজননি উিিারখ 
িারখনিি িনধ্ বৃহতিি; রকন্তু উিনত 
িানি না। রকন্তু এনিি িা এত িক্ত 
ভে ঘন্টায় ৫০ িাইল ভবনগ ভিৌিানত 
িানি; এক িিনক্নি ১২ভথনক 
১৫ফুি োয়। ফনল ভিখা োনচ্ছ প্-
ভত্নকই িক্ তানিি  রনজস্ব 
ক্িতায়। 


