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শিক্ষাঙ্গপ্ন নতুন শিিষার সন্ষাপ্ন

শিি্ষালয় এিং পঞ্ষাপ্য়প্তর

সমন্বয় এিং স�ৌথ উপ্ি্ষাগ
‘নিশিিষা’ প্রথম সথপ্কই প্রষাথশমক 

এিং উচ্চ প্রষাথশমক, এমনশক শিি্ষালয় 
শিক্ষার উঁচু স্তর প�্যন্তও পঞ্ষাপ্য়প্তর 
তষাৎপ�্যপূর্য অংিগ্রহপ্রর কথষা িপ্ল 
আসপ্ে। এরই মপ্্্ ইশতিষাচক শুভ 
পশরিত্যপ্নর িষাত্যষা শনপ্য় হষাশির হপ্য়প্ে 
পুরুশলয়ষা সিলষার একশি সবেচ্ষা– 
সমন্বপ্য়র উপ্ি্ষাগ, প্�খষাপ্ন শিক্ষািপ্তর 
এিং পঞ্ষাপ্য়প্তর স�ৌথ নিরিষারীপ্ত 
শিি্ষালপ্য় ‘শমড-প্ড’ শমপ্লর মপ্তষা 
িহুশনশদিত–িহুিশদিত শিষয়শির 
তিষারশক করষা হপ্ি।

শিি্ষালয় পশরচষালনষায় িহু 
গষাশিলশত এিং অশনয়প্মর অশভপ্�ষাগ 
সপপ্য় শচরষাচশরত প্রিষাসশনক িীতলতষা 
– শিশথলতষার আশ্রয় নষা শনপ্য় 
পুরুশলয়ষার কষািীপুর পঞ্ষাপ্য়ত সশমশত 
গঠন কপ্রপ্ে শিপ্িষ িল। এই িপ্লর 

মষাথষায় িপ্য়প্েন কষািীপুর পঞ্ষাপ্য়ত 
সশমশতর সভষাপশত এিং অন্ষান্ 
সমস্ষার �ুগ্ম–সমশটি উন্নয়ন 
আশ্কষাশরক, শিক্ষা িিতপ্রর 
কষািীপুপ্রর পশরিি্যক এিং সশমশতর 
শিক্ষা কম্যষা্্ক্। 

সশমশতর সভষাপশত িষাশনপ্য়প্েন 
শিি্ষালয় পশরচষালনষায়, শিপ্িষত 
শমড-প্ড শমপ্লর তত্তষাি্ষাপ্ন অপ্নক 
অশনয়প্মর অশভপ্�ষাগ আপ্স। এই 
্রপ্নর সমস্ষার সমষাকষাশিলষা করষার 
িন্ সমন্বয়ী- উিয় – উপ্ি্ষাগ আপ্রষা 
সুশনশিড় কপ্র তুলপ্ত এই িল কষাি 
করপ্ি। ‘নিশিিষা’ চষায় এই উপ্ি্ষাগ 
স�ন আপ্রষা শিকশিত হয় এিং অন্ষান্ 
সিলষায় সৃিনিীল ভষাপ্ি সম্প্রসষাশরত 
হয়।

আিষার শপশেপ্য় পড়ল পশচিমিঙ্গ। 
‘District Information System 
for Education’ (DISE) এর 
সমীক্ষায় সিি কপ্য়কশি গুরুত্বপূর্য 
সূচপ্কর শনশরপ্খ, শিি্ষালয় শিক্ষায় 
আমষাপ্ির রষাি্ এখন ৩২ নম্বর 
স্ষাপ্ন। আমষাপ্ির পপ্র রপ্য়প্ে শিহষার, 
ঝষাড়খন্ড এিং উত্তরপ্রপ্িি। প্কন্দীয় 
মষানি সম্পি উন্নয়ন মন্ত্রপ্কর এই 
সমীক্ষায় সিপ্চপ্য় উপপ্র রপ্য়প্ে 
পুিুপ্চশর এিং শবিতীয় স্ষাপ্ন রপ্য়প্ে 
লষাক্ষাবিীপ। িড় রষাি্ গুশলর মপ্্্ 

সি্য ভষারতীয় শিক্ষা – মষানশচপ্রে 

িষাংলষার পশরশস্শত উপ্বিগিনক
প্রথম হপ্য়প্ে কর্যষািক। এই সষামশগ্রক 
পশরশস্শতর ি্ষাখ্ষা শিপ্ত শগপ্য় শিক্ষা 
মন্ত্রক িষাশনপ্য়প্ে গত এক িের 
প্রষাথশমক প�্যষাপ্য় ওশিশস, মুসশলম 
েষারেেষারেী ভশত্যর হষার কপ্ম শগপ্য়প্ে। 
তপ্ি অন্ শিপ্ক আশিিষাসী সমষাি 
সথপ্ক েষারেেষারেীপ্ির ভশত্যর সূচক 
উর্্যমুখী। শমড-প্ড শমপ্লর সপ্রশক্প্তও 
রষাি্ ভষাপ্লষা িল কপ্রপ্ে। তপ্ি প�্যষাপ্ত 
শিক্ক নষা থষাকষার িপ্ল পুপ্রষা 
পশরশস্শতপ্ক িশিল কপ্র তুপ্লপ্ে।

শিদুিরষা একশি িশিল সরলপ্রখষা আঁকপ্ে
পুরুশলয়ষা সিলষার িষাঘমুশডি 

পঞ্ষাপ্য়ত সশমশতর অন্তগ্যত িুড়িষা 
কষাশলমষাশি গ্রষাম পঞ্ষাপ্য়প্তর 
‘সপষাগরশড’ সংসপ্ির একিন প্রষাকৃত 
িনিষাশতভুক্ত সমপ্য় শিদুি  এিং তষার 
আরও চষারিন িষান্িী �ষারষা শনপ্িপ্ির 
িষাশরদ্র¨ – অশিক্ষা, �ন্ত্ররষা শিপ্য় ভপ্র 
থষাকষা িীিনপ্ক পষাপ্টে সিলপ্ত 
উপ্ি্ষাগী হপ্য়প্ে স্ষানীয় গ্রষাম 
পঞ্ষাপ্য়প্তর সষাহচপ্�্য। শিদুি এখষাপ্ন 
তষার সমস্ত িষান্িীপ্ির একপ্িষাি 
করপ্ত প্র্ষানতম ভূশমকষা অিলম্বন 
কপ্রপ্ে। অরর্ – পষাহষাড় সঘরষা এই 
আ্ষা – িুগ্যম গ্রষাপ্ম িীিন িপ্য় চপ্ল 
তষার শনিবে েপ্দি। শু্ু ‘সমপ্ন 
সনওয়ষা’ আর মষাশনপ্য় সনওয়ষাই 

স�খষাপ্ন িীিন হপ্য় িষাশড়প্য়প্ে, 
সসখষাপ্ন ‘শিদুি’রষা নতুন একিষা 
প্রশতপ্রষা্ �প্ঞে সষাশমল হপ্য়প্ে। 
এলষাকষার কৃশষ সম্ষািনষা এিং 
সমস্ষার সুশনপুর শিপ্লেষপ্রর ম্্ 
শিপ্য় গ্রষাম পঞ্ষাপ্য়প্তর সিওয়ষা 
ওল-এর চষাষ শুরু কপ্র তষাপ্ির 
সচষাপ্খ এখন নতুন বেপ্নের মহষাকষাি্। 

এই শিদুি’প্ির কষাপ্ে �খন 
পঞ্ষাপ্য়ত শগপ্য় সপঁপ্েশেল তখন 
তষারষা স� নতুন শকেু শুরু করপ্ত 
পষাপ্র, এই ্ষাররষািুকু তষাপ্ির মপ্্্ 
সঞ্ষাশরত করষাই শেপ্লষা সি সচপ্য় 
িশিল এিং চ্ষাপ্লপ্জের কষাি। 
শিদুিরষা এই কশঠন সংগ্রষাপ্ম সপশরপ্য় 
এপ্সপ্ে অপ্নক গুশল িষা্ষা এিং এই 

িষা্ষা অশতক্রম কপ্র তষারষা অপ্নক 
কষাপ্ির সং�ুক্ত পশরকল্পনষার 
অংিীিষার হপ্য় উপ্ঠপ্ে। শিদুিরষা 
এখন প্রশতশিন ওল সক্প্তর 
পশরিত্যনগুশল, সমস্ষাগুশল প�্যপ্িক্র 
করপ্ত শিখপ্ে, সময় মপ্তষা তষার 
মপ্্্ শক শক করপ্ত হপ্ি সসগুপ্লষাও 
শিখপ্ে খুি সষাি্ষাপ্ন এিং মপ্নষাপ্�ষাগ 
সহকষাপ্র। শু্ু তষাই নয় শিদুির মপ্্্ 
শিপ্য় সপষাগরশড সপপ্ত চপ্লপ্ে 
গ্রষাপ্মষান্নয়ন এর সক্প্রে এক নতুন 
সনতৃত্ব। আমরষা গভীর ভষাপ্ি 
আিষািষািী শিদুিপ্ির আঁকষা এই 
সরলপ্রখষা অশতক্রম করপ্ত পষারপ্ি 
অপ্নক িশিল এিং পতন – অভু্িয় 
– িনু্র পথ।   

িৃশত্ত শিক্ষা শনপ্য় সরকষার স�ভষাপ্ি ভষািপ্ে

শিি্ষালয়-প্রষাঙ্গপ্র সিশি িষাগষাপ্নর ভষািনষা

এখন অন্ রষাপ্ি্ও স্ষান কপ্র শনপ্ত চপ্লপ্ে

১২ই মষাচ্য ২০১৪ সত সকন্দীয় সরকষাপ্রর মষানি সম্পি উন্নয়ন িপ্তর সথপ্ক িৃশত্ত শিক্ষা শনপ্য় একশি আপ্িি 
নষামষা সিশরপ্য়প্ে। নিশিিষা মপ্ন কপ্র এিষা সরকষাপ্রর একিষা উপ�ুক্ত পিপ্ক্প। এই আপ্িিনষামষায় স�িষা িলষা হপ্য়প্ে 
সসিষা হপ্চ্ এত শিন উচ্চ মষা্্শমক স্তপ্র িৃশত্ত শিক্ষা শেল। এখন ক্ষাস নষাইন সথপ্ক শুরু করষা �ষাপ্ি। নিশিিষা মপ্ন 
কপ্র গ্রষাম িষাংলষায় স� সমস্ত সু্প্ল পশরকষাঠষাপ্মষা আপ্ে, প্সই সমস্ত সু্প্ল ক্ষাস সপ্তম ও অটিম সশ্ররী সথপ্ক �শি শুরু 
করষা �ষায় তষাহপ্ল আমষাপ্ির গ্রষাম িষাংলষার সেপ্ল সমপ্য়রষা হষাপ্ত কলপ্ম অপ্নক শকেু শিখপ্ত পষারপ্ি।

‘নিশিিষা’ পশরেকষায় আমরষা 
িরষািরই শিক্ষাঙ্গপ্ন সিশি িষাগষান 
ততরী করষার গুরুত্ব শনপ্য় আপ্লষাচনষা 
কপ্র এপ্সশে। কষারর তষা স�মন 
একশিপ্ক শমড-প্ড শমপ্লর থষালষায় 
নতুন নতুন সিশি পড়ুয়ষাপ্ির মুপ্খ 
তুপ্ল শিপ্ত পষারপ্ি, প্তমনই িষাচ্চষারষা 
সিশি িষাগষান সথপ্ক অপ্নক শকেু 
শিখপ্তও পষারপ্ি-প্�মন সকষান সিশি 
শকভষাপ্ি িলষাপ্ত হয়, তষার িন্ 
শকভষাপ্ি মষাশি ততরী করপ্ত হয়, শক 
কপ্র সরষাগ সপষাকষা িমন-শনয়ন্ত্রর িষা 
প্রশতপ্রষা্ করপ্ত হয় ইত্ষাশি। তপ্ি 
খুশি হওয়ষার মপ্তষা পশরিত্যন এখন 
আমষাপ্ির সচষাপ্খ পড়প্ে নীশত-
শন্্যষারপ্রর স্তপ্রও, প্�খষাপ্ন 
মষানিসম্পি ভষািনষার সষাপ্থ �ুক্ত করষা 
হপ্য়প্ে িুশনয়ষািী স্তপ্র পুশটির প্রষাথশমক 

শিষয়িষাও। খুি সষাম্প্রশতক কষাপ্ল 
মষানিসম্পি উন্নয়ন মন্ত্রপ্কর সশচি 
সমস্ত রষাি্ এিং সকন্দিষাশসত 
অঞ্প্লর শিি্ষালয় শিক্ষা সশচিপ্ির 
িষাশনপ্য়প্েন, শমড-প্ড শমপ্লর আহষা�্য 
তষাশলকষায় নতুন নতুন উপষািষান 
সংপ্�ষাশিত করপ্ত নষা পষারপ্ল শিশু 
পড়ুয়ষাপ্ির একপ্ঘপ্য়শম-িশনত-শিরশক্ত 
কষািষাপ্নষা �ষাপ্ি নষা।  প্স িন্ শতশন 
শিপ্িষ ভষাপ্ি উপ্লেখ কপ্রপ্েন িষাঙলষার 
গ্রষামীর শিি্ষালপ্য় পুশটিমষান-সম্পন্ন 
সিশি িষাগষাপ্নর অনুসরপ্র সিপ্ির 
অন্ষান্ প্রষাপ্ন্ত সিশি িষাগষান গপ্ড় 
সতষালষার ওপপ্র। শু্ু তষাই নয়, এই 
পুশটি িষাগষান ততরীপ্ত পড়ুয়ষাপ্ির সশক্রয় 
অংিগ্রহপ্রর উপপ্র শিপ্িষ গুরুত্ব 
আপ্রষাপ করষা হপ্য়প্ে। মষানিসম্পি 
উন্নয়ন মন্ত্রপ্কর সশচি তষার একগুচ্ 

পরষামপ্ি্যর মপ্্্ িুপ্ন শিপ্য়প্েন 
অপ্নক নতুন ভষািনষাও, প্�খষাপ্ন পুপ্রষা 
প্রশক্রয়ষার সষাপ্থ �ুক্ত সমস্ত 
প্রশতষ্ষানগুশলই শিপ্িষত পঞ্ষাপ্য়ত 
সমষান ভষাপ্ি উদ্ীপনষা শনপ্য় অংিগ্রহর 
করপ্ত পষাপ্র। তপ্ি আমষাপ্ির আি 
পশরশস্শত খুি ইশতিষাচকতষা–সমৃদ্ধ 
মপ্ন হপ্চ্ এই কষারপ্ন স�, প্িরীপ্ত 
হপ্লও আমষাপ্ির ভষািরষা িীি, �ষা 
প্রসুপ্ত শেল শিশচ্ন্নতষার মপ্্্, তষা 
এখন গরতষাশন্ত্রক ভষাপ্ি সষামপ্ন আসপ্ত 
চপ্লপ্ে।

আমরষা আিষা করপ্িষা এই নতুন 
প�্যষাপ্য়র শমড-প্ড শমল পশরচষালনষা, 
মষান এিং প্রপ্য়ষাগকুিলতষায় আপ্গর 
অশভঞেতষাপ্কও স�মন েষাশপপ্য় �ষাপ্ি 
সতমন প্রশতশনয়ত নতুন ভষািনষা তষার 
মপ্্্ অন্তভু্যক্ত করষার পথ খুপ্ল 
রষাখপ্ি। �শি প্রপ্য়ষািন হয় আমরষা 
নীশত-শন্্যষারপ্রর শিশভন্ন স্তপ্র আমষাপ্ির 
সমস্ত ভষািনষার নশথ প্রিি্যন করপ্ত 
সিষা প্রস্তুত রইলষাম। আসুন বেনে 
সিখপ্ত শুরু কশর পুরুশলয়ষার রুক্ 
প্রষান্তপ্র একশি সেষাট্ট সু্প্ল রষাপ্্রের 
িষানষাপ্নষা শসপ্লিষাস সথপ্ক মুখ তু্প্ল, 
প্রষাসশঙ্গক শিক্ষার সংপ্�ষািপ্নর 
মষা্্প্ম, স্ষানীয় প্রষাকৃশতক সম্পপ্ির 
ি্িস্ষাপনষার মপ্্্ শিপ্য় শনপ্িপ্ির 
শমড-প্ড-শমপ্লর রসি শনপ্িরষাই ততশর 
কপ্র শনপ্চ্ পড়ুয়ষারষা। শমড-প্ড-শমল 
আর একপ্ঘপ্য়শমপ্ত ভরষা নয় সসখষাপ্ন 
এপ্স পপ্ড়প্ে নতুন বেনে এিং শ্রপ্ম 
গপ্ড় ওঠষা িপ্স্র উৎসি।  

এই  সংকলপ্ন ঃ
- গুরুসিয় িত্ত এিং শিি্ষায়তপ্ন ব্রতচষারী অনুিীলপ্নর গুরুত্ব
- সসই সময়, মষানভূম অঞ্লঃ হষান্ষাপ্রর সচষাপ্খ 
- শিরসষা মুন্ডষার গল্প সিষানষাই
- এক িুকপ্রষা সকষালষাি, একশি অন্ রকম সু্ল
- ইভষান ইশলপ্চর ভষািনষায় শিক্ষা
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িষাংলষাপ্িি পষারপ্ল আমরষা সকন পষারপ্িষা নষা ?

গ্রষামীর শিক্ষাঙ্গপ্ন ব্রতচষারী অনুিীলপ্নর

গুরুত্ব এিং প্রষাসশঙ্গকতষা

গুরুসিয় িত্তশব্রশিি িষাসনষা্ীন ভষারতিপ্ষ্যর 
আই. শস. এস. অশিসষার গুরুসিয় 
িত্ত। এক শিপ্ক তষাঁর বেষা্ীনপ্চতষা মন, 
প্রখর সিিষাত্মপ্িষা্, অথচ চষাকশর 
কপ্রন শব্রশিি সষাম্ষাি্িষািী সরকষাপ্রর 
অ্ীপ্ন। একশিপ্ক উচ্চপিস্ 
আশ্কষাশরক, অন্শিপ্ক এক িৃঢ়প্চতষা 
সমষািকম্যী। কী কপ্র সমিষাপ্তন এই 
িুই সমরুর তিপরীত্ ? ১৯২৮ সষাপ্ল 
হষাওড়ষার িষামনগষাশেপ্ত শব্রশিি িষাসপ্নর 
শিরুপ্দ্ধ িমষাপ্য়ত হপ্য়শেল একিল 
মষানুষ। অ-শহংস িমষাপ্য়ত। থষানষার 
শব্রশিি অশিসষার গুশল চষালষাপ্নষার 
শনপ্ি্যি শিপ্লন। বেষা্ীনতষার ইশতহষাপ্স 
এই িষামনগষাশে িষায়ষাশরং সকস 
সুশিশিত। গুরুসিয় িত্ত সসই সময় 
হষাওড়ষায় িষাশয়প্ত্ব আপ্েন। প্িলষার 
উচ্চপিস্ অশিসষার শতশন। ওই শব্রশিি 

অশিসষাপ্রর শিরুপ্দ্ধ প্রশতিষাি 
িষানষাপ্লন। ইংল্ষাপ্ন্ডর হষাউস অি 
লড্যপ্স এই শনপ্য় ঝড় উঠল। “শক! 
িষাঙষাশল আই. শস. এস. অশিসষাপ্রর 
সষাহস শব্রশিি পুশলিপ্ক প্রশ্ন করষা!” 
গুরুসিয় িত্ত িিশল হপ্লন ময়মনশসংহ 
সিলষায়। এখষাপ্নও উচ্চপপ্ি আসীন 
হপ্লন। শকেু শিন স�প্ত নষা স�প্তই 
শুরু হপ্লষা গষান্ীশির সত্ষাগ্রহ 
আপ্দিষালন – লির আইপ্নর শিরুপ্দ্ধ। 
শব্রশিি কতৃ্যপক্ গুরুসিয় িত্তপ্ক 
আপ্িি শিপ্লন আপ্দিষালন স্তব্ধ 
করপ্ত। গুরুসিয় িত্ত হষাত গুশিপ্য় 
থষাকপ্লন। সত্ষাগ্রহ আপ্দিষালপ্নর 
শিরুপ্দ্ধ সকষানও প্রিষাসশনক প্রশক্রয়ষা 
গ্রহর করপ্লন নষা। প্িশলগ্রষাপ্ম শনপ্ি্যি 
এপ্লষা গুরুসিয় িত্তপ্ক িীরভূপ্ম 
িিশল করষা হপ্য়প্ে। প্িশলগ্রষাপ্মর 
সষাহষা�্ রষাতষারষাশত আই. শস. এস. 
অশিসষারপ্ক িিশল করষার শনপ্ি্যি 
অভষািনীয়। উচ্চপিস্ আশ্কষাশরক 
অথচ প্রষায়ই সিখষা �ষায় সষাপ্ঙ্গষাপষাপ্ঙ্গষা 
শনপ্য় মষাপ্ঠ, ঘষাপ্ি, পষানষা পুকুপ্র সনপ্ম 
কষাি করপ্েন। হষাপ্ত সকষািষাল, প্িলচষা, 
ঝষাঁিষা। অশিভক্ত িষাঙলষার স� সিলষায় 
চষাকশরসূপ্রে সগপ্েন, ততশর কপ্রপ্েন 
কম্যীিল । �ষারষা প্রপ্য়ষািপ্ন খরষা, 
িন্ষারেষাপ্র এশগপ্য় এপ্সপ্েন। প্�খষাপ্নই 
সিলষা িষাসক শহসষাপ্ি কষাি কপ্রপ্েন, 
সসখষাপ্ন গ্রষাম উন্নয়ন আর সমষাি 
সংস্ষাপ্রর আপ্দিষালপ্নর সূচনষা 
কপ্রপ্েন। প্মপ্য়প্ির পি্যষানসীন 
অিস্ষার গ্ষাশন মন-প্রষার শিপ্য় অনুভি 
করপ্তন। স্তী সপ্রষাি নশলনী িপ্ত্তর 
সপ্ঙ্গ পষািনষা সিলষায় ততশর  কপ্রশেপ্লন 
মশহলষা সশমশত। নষারীমুশক্ত শেল মশহলষা 

সশমশতগুশলর কষাপ্ির শভশত্ত। পপ্র 
ওনষার স্তী মষারষা সগপ্ল গুরুসিয় িত্ত 
স্তীর সৃ্শতপ্ত ততশর কপ্রন একশি 
প্রশিক্র সকন্দ স�খষাপ্ন সমপ্য়প্ির িন্ 
হষাপ্তর কষাি ও প্রথষািশহভূ্যত উপষাপ্য় 
পড়ষাপ্িষানষা সিখষাপ্নষা শুরু হয়। প্লষাক 
িীিন শনপ্য় পড়ষাপ্িষানষা করষা, কষাি 
করষা শেল গুরুসিয় িপ্ত্তর প্রষাপ্রর 
শিষয়। িই শলপ্খপ্েন-প্লষাক গষান, 
সলষাক নৃত্ শনপ্য়। প্লষাক শিপ্ল্পর 
নষানষান শনিি্যন, হষাপ্তর কষাি, েশি, 
পি, পষাথর সখষািষা মূশত্ত্য, কষাপ্ঠর কষাপ্ির 
শিশনস, পুতুল, এমন শক িষাঙলষার 
শমশটি সপ্দিপ্ির েষাঁচ সিষাগষাড় করষা শেল 
তষাঁর সনিষা। অশিভক্ত িষাঙলষার 

রষায়প্িঁপ্ি নৃত্কলষাশি পুনরুদ্ধষার 
কপ্রন শতশন। এই শিপ্িষ ্রপ্নর 
নষাচশির ইশতহষাস – ঐশতহ্ শনপ্য় 
গপ্িষরষা কপ্রন, এেষাড়ষাও, ঢষাশল নষাচ, 
কষাশঠ নৃত্, ্ষামষাশল – ঝুমুর – ব্রত 
প্রভৃশত সলষাকনৃপ্ত্র ্ররগুশলপ্ক 
পুনরুদ্ধষার কপ্রন। সংশলেটি শিল্পীপ্ির 
পুনি্যষাসপ্নর ি্িস্ষা কপ্রন। তষাঁরষা 
�ষাপ্ত তষাপ্ির শিল্পকলষাগুশল চচ্যষা করষার 
সুপ্�ষাগ পষান তষার ি্িস্ষা কপ্রন। 
গ্রষাপ্মর মষানুপ্ষরষা �ষাপ্ত তষাঁপ্ির একষান্ত 
শনিবে সংসৃ্শত – হষাপ্তর – কষাি, 
শিল্পকলষার চচ্যষা করপ্ত পষাপ্রন সসই 
শিষপ্য় শতশন আমরর প্রপ্চটিষা চষাশলপ্য় 
সগপ্েন, উৎসষাশহত কপ্র সগপ্েন। এই 
ভষািনষার সূরে ্প্র ১৯৩১ এ ততশর 
কপ্রন “িঙ্গীয় পলেীসম্পি রক্ষা 
সশমশত”। ১৯৩৮ এ এই সশমশত 
িষাঙলষার ব্রতচষারী সসষাসষাইশি নষাম সনয়। 
১৯৩৬ সথপ্ক প্রকষাশিত হপ্ত থষাপ্ক 
মুখপরে শহসষাপ্ি একশি পশরেকষা। 
আসপ্ল ১৯৩২ সষাল সথপ্কই গুরুসিয় 
িত্ত িষাঙলষার গ্রষাপ্ম গ্রষাপ্ম েশড়প্য় শিপ্ত 
শুরু কপ্র শেপ্লন ব্রতচষারী আপ্দিষালপ্নর 
িীি। এই আপ্দিষালপ্নর মূলমন্ত্র হপ্লষা 

িীিনপ্ক পশরপূর্য রূপ্প প্রকষাশিত 
করষা। আ্ুশনক িীিন স�ন শিশচ্ন্ন 
কপ্য়কশি সখষাপ্প শিভক্ত হপ্য় রপ্য়প্ে। 
শিক্ষা, কষাি, প্খলষা্ূলষা, তিনশদিন 
িীিন �ষাপপ্নর নষানষান শিকগুপ্লষা স�ন 
সম্পক্যহীন, শিখশন্ডত। গুরুসিয় িত্ত 
তষাঁর ব্রতচষারী আপ্দিষালপ্নর মষা্্প্ম 
চষাইপ্লন ি্শক্ত িীিপ্ন সমন্বয় 
আনপ্ত। ি্শক্তর মন ও িরীপ্রর মপ্্্ 
শমল ঘিষাপ্ত। মপ্নর শিকষাি আর 
িরীর গঠন তষাল শমশলপ্য় চলপ্ি। 
সলষাকনৃত্ এপ্ত গুরুত্বপূর্য ভূশমকষা 
সনপ্ি। প্লষাকগষান ি্শক্তর সপ্ঙ্গ 
ি্শক্তপ্ক সমলষাপ্ি। িীিন্ষাররকষারী 

পষাঁচশি ব্রতঃ- ঞেষান, শ্রম, সত্, ঐক্ 
আর আনপ্দির শভশত্তপ্ত গপ্ড় ওঠষা 
ি্শক্ত িীিন প্রভষাি সিলপ্ি তষাঁর  শনি 
সগষাষ্ীপ্ত, সমষাপ্ি। প্গষাষ্ী, গ্রষাম, িহর, 
সমষাি েষাশপপ্য় ঐক্, তমরেী সমন্বপ্য়র 
এই প্রভষাি েশড়প্য় �ষাপ্ি সিপ্ি, প্িপ্ি। 
শিশ্ব িুপ্ড়। শিশিপ্্র মষাপ্ঝ িীিপ্নর 
মহষাশমলন েশড়প্য় পড়প্ি। ১৯৪১ 
সষাপ্ল কলকষাতষা সংলগ্ন সিষাকষা অঞ্প্ল 
ততশর হয় ব্রতচষারী গ্রষাম ও ব্রতচষারী 
িনশিক্ষা প্রশতষ্ষান। সষা্ষারর গ্রষাম্ 
মষানুপ্ষর শনিবে শিল্পকলষা, সংসৃ্শত – 
নষাচ – গষান – এর চচ্যষার হষাত ্প্র 
সুস্ মন ও সু-বেষাস্্ গঠপ্নর প্রষারপ্কন্দ। 

সলষাকশিপ্ল্পর সম্পি ও সসৌদি�্য শনপ্য় 
তষাঁর নষানষা সলখষা প্রকষাশিত হপ্য়শেল 
তখনকষার শিপ্ন নষানষান পশরেকষায়। 
িঙ্গীয় সষাশহত্ পশরষপ্ির গ্রন্ষাগষাপ্র 
আর সিঙ্গল ব্রতচষারী সসষাসষাইশির 
লষাইপ্ব্ররীপ্ত সসগুশল রষাখষা হপ্য়প্ে। 

“চল সকষািষাল চষালষাই
সিপ্ল মষাপ্নর িষালষাই
সঝপ্ড় অলস সমিষাি
হপ্ি িরীর ঝষালষাই।”

কষাশয়ক পশরশ্রপ্মর মষান শনপ্য় 
প্রচুর রচনষা শলশখ আমরষা, িকৃ্ততষা 
শুশন। পশডিত প্রির গুরুসিয় িত্ত 
হষাপ্ত – কলপ্ম কষাি কপ্র তষার 
সত্তষা সিশখপ্য় শিপ্য় শগপ্য়প্েন – 
আমৃতু্।  

এমন একশি সময় �ষা আমষাপ্ির 
প্রশতশিন মষানশিক মূল্প্িষা্ গুশল 
ভুশলপ্য় শিপ্য় এক িষান্তি পশরশস্শতর 
শিপ্ক সঠপ্ল শিপ্ত উি্ত। এ এক 
এমন পশরশস্শত স�খষাপ্ন আমরষা সৃিন 
আর সৃিনিীলতষার সষা্ষারর সিষা্গুশল 
হষাশরপ্য় নরকতুল্ এক িীিন 
পশরশস্শত মষান্ কপ্র শনপ্য়শে। এরকম 
একিষা িশিল পশরশস্শতপ্ত আমরষা �শি 
ইশতিষাচক ঐশতপ্হ্র কষাপ্ে শিপ্র 
স�প্ত নষা পষাশর �শি নষা তুপ্ল ্রপ্ত 
পষাশর, ঐশতপ্হ্র মষানশিক সষারিস্তুগুশল 
তপ্ি আমষাপ্ির সচষাপ্খর সষামপ্ন নতুন 
প্রিন্ম এক চুড়ষান্ত অিক্য়ী 
আ্ুশনকতষার শিকষার হপ্য় �ষাপ্ি। 

‘নিশিিষা’ ভষািনষা প্রশতশি মষানশিক 
ঐশতহ্ স�প্হতু শিচষার করপ্ত এিং 
তষার সম্প্রসষারর করপ্ত আগ্রহী  সসই 
সহতু শিি্ষায়তপ্ন গুরুসিয় িত্ত’র 
ব্রতচষারী ভষািনষার পুনরষায় প্রিশত্যত 
করষা আমষাপ্ির একশি গুরুত্বপূর্য 
কম্যসূচী। প্রশ্ন হপ্লষা আমরষা সকন এর 
প্রিত্যন চষাইশে।

আমরষা মপ্ন কশর ‘ব্রতচষারী’ 

১৯২৮ সষাপ্ল হষাওড়ষার 
িষামনগষাশেপ্ত শব্রশিি িষাসপ্নর 
শিরুপ্দ্ধ িমষাপ্য়ত হপ্য়শেল একিল 
মষানুষ। অ-শহংস িমষাপ্য়ত।  থষানষার 
শব্রশিি অশিসষার গুশল চষালষাপ্নষার 
শনপ্ি্যি শিপ্লন। বেষা্ীনতষার 
ইশতহষাপ্স এই িষামনগষাশে িষায়ষাশরং 
সকস সুশিশিত।

স�খষাপ্নই সিলষা িষাসক 
শহসষাপ্ি কষাি কপ্রপ্েন, প্সখষাপ্ন 
গ্রষাম উন্নয়ন আর সমষাি সংস্ষাপ্রর 
আপ্দিষালপ্নর সূচনষা কপ্রপ্েন। 
সমপ্য়প্ির পি্যষানসীন অিস্ষার গ্ষাশন 
মন-প্রষার শিপ্য় অনুভি করপ্তন।

অশিভক্ত িষাঙলষার 
রষায়প্িঁপ্ি নৃত্ কলষাশি পুনরুদ্ধষার 
কপ্রন শতশন। এই শিপ্িষ ্রপ্নর 
নষাচশির ইশতহষাস – ঐশতহ্ শনপ্য় 
গপ্িষরষা কপ্রন, এেষাড়ষাও, ঢষাশল 
নষাচ, কষাশঠ নৃত্, ্ষামষাশল – ঝুমুর 
– ব্রত প্রভৃশত সলষাক নষাপ্চর 
্ররগুশলপ্ক পুনরুদ্ধষার কপ্রন।

১৯৩২ সষাল সথপ্কই 
গুরুসিয় িত্ত িষাঙলষার গ্রষাপ্ম গ্রষাপ্ম 
েশড়প্য় শিপ্ত শুরু কপ্র শেপ্লন 
ব্রতচষারী আপ্দিষালপ্নর িীি। এই 
আপ্দিষালপ্নর মূলমন্ত্র িীিনপ্ক 
পশরপূর্য রূপ্প প্রকষাশিত করষা।ভষািনষার ম্্ শিপ্য় গুরুসিয় তুপ্ল 

্রপ্ত সচপ্য়শেপ্লন শ্রম এিং ব্রতী 
িীিপ্নর গুরুত্ব এিং প্রষাসশঙ্গকতষা।

আি এই ব্রতচষারী ভষািনষা এিং 
অনুিীলপ্নর ম্্ শিপ্য় আমরষা �শি 
শিি্ষায়তপ্ন সুস্ সংসৃ্শতর সম্প্রসষারর 
ঘিষাপ্ত পষাশর, তপ্ি তষাই হপ্ি অিক্য় 
প্রশতপ্রষাপ্্র প্রষাথশমক সসষাপষান। 
গুরুসিয় তষার ‘গ্রষাপ্মর ডষাক’-পশরেকষার 
ম্্ শিপ্য় সসশিন সিপ্ির কষাপ্ে তুপ্ল 
্প্র শেপ্লন শ্রম এিং সৃিনী 
অ্্িসষাপ্য়র গুরুত্ব। এই সৃিপ্নর 
ম্্ শিপ্য় শতশন তুপ্ল এপ্নশেপ্লন এক 
অনন্ত প্রষারিশক্তর সম্ষািনষা। গষান-
আিৃশত্ত এিং িষারীশরক অনুিীলপ্নর 
সমন্বপ্য় শতশন িষাত্যষা শিপ্ত সচপ্য়শেপ্লন  
স� সময় এপ্সপ্ে তথষাকশথত মষাপ্নর 
িষালষাই শেন্ন কপ্র সকষািষাল তুপ্ল ্ রষার। 

আি �শি গ্রষাপ্মর শিি্ষায়তপ্ন 
এর সম্প্রসষারর ঘিষাপ্ত পষাশর তপ্ি 
নিীন পড়ুয়ষাপ্ির মপ্্্ সৃশটি হপ্ি 
প্রশতপ্রষা্ ক্মতষা এিং শ্রমপ্ক ভষািষার 
ও অনুিীলপ্নর সিৌশদ্ধক সতিশ্রিয়তষা। 

‘নিশিিষার’ ‘সপ্তম সংকলন’ প্রকষাশিত হপ্চ্। এখন সমস্ত গ্রষামিষাংলষা 
িুপ্ড় আশিগন্ত সখষালষা মষাপ্ঠ সনপ্মপ্ে আিীি্যষাি-এর মপ্তষা িৃশটি। �তিূর সচষাখ 
�ষায় শু্ু চষাপ্ষর আপ্য়ষািন। এর পষািষাপষাশি গ্রীষ্ষািকষাপ্ির পর খুপ্লপ্ে 
গ্রষামিষাংলষার সু্লগুশল। প্সখষাপ্ন সেপ্লপ্মপ্য়রষা পড়প্ত পড়প্ত অথিষা শলখপ্ত 
শলখপ্ত অন্মনস্ হপ্য় তষাকষাপ্চ্ িৃশটিপ্ভিষা মষাপ্ঠর শিপ্ক-প্সখষাপ্ন ততশর 
হপ্চ্ তষার পশরিষাপ্রর, তষার অঞ্প্লর িসল। প্স সিপ্খ প্রশতশিন সকষাপ্ল 
সন্্ষায় তষার ঘপ্র আপ্লষাচনষা চলপ্ে, এিষার সকষান িীি ? সকষান সষার ? সস 
সিপ্খ িষাশড়প্ত স�ন আপ্লষাচনষা এিষার একিু িুশচিন্তষাগ্রস্ত। প্স িুঝপ্ত চষায় 
সকন এিং শক িন্ ? তষাহপ্ল শক সিশকেু আপ্গর মপ্তষা সনই ? শিশু মপ্নর 
এসি শিড়ম্বনষা তষাপ্ক পষাপ্ঠ মপ্নষাপ্�ষাগ শিপ্ত সিয় নষা। 

‘নিশিিষা’ চষায় এসি প্রপ্শ্নর উত্তর খুঁপ্ি সনওয়ষার প্রশক্রয়ষা শুরু সহষাক 
শিি্ষালপ্য়র পষাঠক্রপ্মর মপ্্্ই। �শি িষাংলষাপ্িি ষষ্ সশ্ররী সথপ্ক বিষািি প�্যন্ত 
কৃশষশিক্ষা িষা্্তষামূলক করপ্ত পষাপ্র, এিং নতুন প্রিপ্ন্মর সষামপ্ন কৃশষপ্ক 
গ্রহরীয় সপিষা শহপ্সপ্ি তুপ্ল ্রপ্ত পষাপ্র, তপ্ি আমরষা সকন পষারি নষা ? 
শু্ু মষারে নতুন ম্্শিত্ত, �ষারষা শডশিিষাল ভষারত সিখপ্ত চষায়, তষাপ্ির 
প্রশতশক্রয়ষার ভপ্য় আমরষা শপশেপ্য় �ষাপ্িষা ? নিশিিষা মপ্ন কপ্র, নষা -  কখপ্নষা 
নয়। িষাংলষাপ্িি শিি্ষালয়স্তপ্র কৃশষশিক্ষাপ্ক সিপ্খপ্ে সুস্ষায়ী উন্নয়প্নর 
সপ্রশক্প্ত। তষারষা মপ্ন কপ্র শিি্ষালয়স্তপ্র কৃশষশিক্ষা িরুরী কষারর এর মপ্্্ 
শিপ্য় গপ্ড় উঠপ্ত পষাপ্র কৃশষমনস্ একশি নতুন নষাগশরক সমষাি। �ষারষা 
সপ্চতন থষাকপ্ি সিপ্ির িস্, মষাে, অরর্ এিং তিি তিশচপ্রে¨র অন্ষান্ 
শিকগুশল সম্পপ্ক্য। সময় এপ্সপ্ে নতুন কপ্র শিি্ষালয় পষাঠক্রমপ্ক ভষািষার, 
স�খষাপ্ন প্রশতিশলত হপ্ি কৃশষ এিং সং�ুক্ত সক্রে। প্েপ্লপ্মপ্য়রষা িষানপ্ি 
চষাষ শু্ু শিকল্পহীনতষার আশ্রয় নয়। িরঞ্ হপ্ত পষাপ্র অন্তম লষাভিনক 
সপিষা এিং শু্ু তষাই নয়, এই পষাঠক্রপ্ম আমরষা চষাই প্রশতিশলত সহষাক 
সুস্ষায়ী কৃশষর পদ্ধশত প্রকরর। উপ্ঠ আসুক পশুপষালপ্নর সমস্ষা সম্ষািনষা, 
সিশি – িষাগষাপ্নর নতুন প্ররষালী, মষাে চষাপ্ষর শিঞেষান।

আমরষা মপ্ন কশর সষারষা িষাংলষায় এই পষাঠক্রম পশরকশল্পত ভষাপ্ি লষাগু 
করষা সহষাক। �শি মপ্ন হয় প্রথপ্ম ঐশচ্ক শহসষাপ্ি আনষা উশচত, তপ্ি তষাই 
সহষাক। কষারর ভষারতিষ্য গ্রষাপ্ম িষাস কপ্র। আর গ্রষাপ্মর আিষাস কৃশষ। 
‘নিশিিষার’ এক িষান্ত শিপ্লপ্ির অপ্পক্ষায় রইপ্লষা। 

নিশিিষার ভষািনষা
•  গ্রষাম িষাংলষার শিক্ষাঙ্গপ্ন প্রচশলত শিক্ষার পষািষাপষাশি আঞ্শলক িীিন�ষাপন-শনভ্যর শিক্ষার
  সংপ্�ষাশিত প্রপ্চটিষা। 
•  আঞ্শলক ঞেষান ও সংসৃ্শতই হপ্ি সংপ্�ষাশিত শিক্ষার মূল শভশত্ত।
•  এর িষাস্তি রূপষায়প্র সষা্ষারর মষানুপ্ষর স্ষানীয় বেষায়ত্ব িষাশসত সরকষার একিষা উপ্লেখপ্�ষাগ্   
  অিিষাপ্নর শিিষারী হপ্ি। 

কষারখষানষার িক্তষা শিক্ষা নয়; সু্ল কপ্লপ্ি পরীক্ষায় 
পষাি করষা নয়; আমষাপ্ির �থষাথ্য শিক্ষা তপ্পষািপ্ন, 
প্রকৃশতর সপ্ঙ্গ শমশলত হপ্য়, তপস্ষার বিষারষা পশিরে হপ্য়। 
     - রিীন্দনষাথ ঠষাকুর
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মূত্য হপ্য় উঠপ্ে

গ্রষাম িীিপ্নর অনুষঙ্গ
‘অসিল’ শিি্ষালয়-েুি সথপ্ক

‘উপ্ি্ষাগী’ শিক্ষানশিি

আর সকষানও শিন আলপথ ্প্র হষাঁিপ্িন নষা িষাশ্বতী শমরে

প্রচশলত রষা্রে-শনয়শন্ত্রত শিি্ষালয় 
পষাঠক্রম �খন ক্রমি িীিন এিং 
পশরপ্প্রশক্ত শিশচ্ন্ন হপ্য় নীরস এিং 
অপ্রষাসশঙ্গক হপ্য় পপ্ড়প্ে, তখন 
সৃিপ্নর নতুন শিগন্ত খুপ্ল শিপ্ত 
‘নিশিিষা’র সুশনশিড় ভষািনষা এিং 
পঞ্ষাপ্য়প্তর উপ্ি্ষাপ্গর এলষাকষাগুশলপ্ত 
িষান্ত–পশরিত্যপ্নর প্রস্তুশত শনপ্চ্ 
একিল শিি্ষালয়-েুি শকপ্িষার-
শকপ্িষারী, তরুর-তরুরী। ‘নিশিিষা’ 
মপ্ন কপ্র প্রশতশি মষানুপ্ষর মপ্্্ 
রপ্য়প্ে শিশক্ত এিং কুিলী হপ্য় 
ওঠষার অ�ুত সম্ষািনষা। তষাই আমরষা 
মপ্ন কশর নষা শিি্ষালপ্য় সনই মষাপ্নই 
সস শিক্ষার িৃপ্ত্ত সনই।  
আমরষা মপ্ন কশর আি স� 
ি্থ্য প্রষাপ্রর আিি্যনষা শনপ্য় 
শিি্ষালপ্য়র সশ্ররীকক্ সথপ্ক 
িষাইপ্র িপ্স আপ্ে, প্সই হপ্ত 
পষাপ্র নতুন সকষাপ্নষা কৃশষ 
পদ্ধশতর িূত। �ষা সসই 
গ্রষাপ্মর কৃশষ উৎপষািপ্ন শনপ্য় 
আসপ্ত পষাপ্র গুরগত 
রূপষান্তর। আি স� অলস 
সময় �ষাপপ্ন ি্ষাপৃত, প্সই হপ্ত পষাপ্র 
গ্রষাপ্মর ‘সরষাল মপ্ডল’। ভষারপ্তর তথষা 
পশচিমিষাংলষার গ্রষামীর আপ্য়র শসংহভষাগ 
এখপ্নষা আপ্স কৃশষর মষা্্প্ম। প্স িন্ 
আমরষা মপ্ন কশর �শি গ্রষামীর কৃশষ 
উৎপষািপ্ন নতুন নতুন উপষািষান 
সংপ্�ষাশিত করপ্ত হয়, �শি হতষাি 
কৃষক সমষাপ্ির সষামপ্ন ‘কৃশষ শক ভষাপ্ি 
লষাভিনক হপ্ত পষাপ্র’ এই শিড়শম্বত-
প্রপ্শ্নর সিুত্তর রষাখপ্ত হয়, তপ্ি, এই 
সি ‘শিি্ষালয়-েুি’ প্ির ম্্ সথপ্ক 
আমষাপ্ির খুঁপ্ি শনপ্ত হপ্ি নতুন 
প্রিপ্ন্মর কৃশষ-উপ্ি্ষাগী। এখষাপ্ন কৃশষ 
উপ্ি্ষাগ িলপ্ত আমরষা সিষাঝষাপ্ত 
সচপ্য়শে উি্ষান পষালন, মৎস্চষাষ, কৃশষ 
িনপষালন এিং গ্রষামস্তপ্র মূল্ 

পশচিমিঙ্গ শিি্ষালয় শিক্ষা িপ্তর 
– বিষারষা প্রকষাশিত তৃতীয় সশ্ররীর 
"আমষাপ্ির পশরপ্িি" িইশি শিশুপ্ির 
পশরপ্িি – প্রকৃশত – আিষাস ইত্ষাশি 
সংক্রষান্ত ঞেষাপ্নর প্রষাথশমক সসষাপষান 
শহপ্সপ্ি অসষা্ষাররপ্ত্বর িষািী করপ্ত 
পষাপ্র। সষারষা িইপ্ত প্রচুর গভীর এিং 
িরুরী কথষা খুি সহপ্ি িলষা হপ্য়প্ে। 
এই সহি েপ্দির িন্ িইপ্ত 
সংলষাপ্পর ম্্ শিপ্য় িক্তি্ তুপ্ল ্ রষা 
হপ্য়প্ে। শিশু মপ্ন শনসপ্গ্যর প্রভষাি 
খুি সিিী। একশি করতলগত িীপ্ির 
িক্ত আভরপ্র শকভষাপ্ি লুশকপ্য় থষাপ্ক 
মহষািৃক্, তষা শিশুর কষাপ্ে এক চরম 
শিস্প্য়র ি্ষাপষার। শিক্ষা, শিপ্িষত 
‘পশরপ্িি শিক্ষা’র প্র্ষান উপ্দ্ি্ হল 
শিশু শিস্য়ষাভূত অনুসন্ষাপ্নর িশরক 
হপ্য় ওঠষা।

এই িইপ্ত শিশুর বেষাভষাশিক 
আিষাপ্সর উপষািষানগুশল আপ্লষাচনষা 
করষা হপ্য়প্ে তষার ভষাপ্লষা লষাগপ্ি এমন 
এক ভষাষষায়। শিশু, অথ্যষাৎ স� পড়ুয়ষা, 
সস স� এই মহষান প্রকৃশত এিং তষার 
অনন্ত শিিষালতষার অংি তষা িুশঝপ্য় 
সিওয়ষা হপ্য়প্ে প্রশতশি অ্্ষায়। শিশু-
পড়ুয়ষার শনিবে ভুিপ্নর পশরি্ষাশপ্ত 
এিং গভীরতষার সষাপ্থ সষামজেস্ সরপ্খ 
এমন ভষাপ্ি পষাঠ্ষাংি শনম্যষার করষা 

সংপ্�ষাশিত কপ্র শিপরন হপ্ত পষাপ্র 
এমন সমস্ত কৃশষ িষাশরপ্ি্র উপ্ি্ষাগ 
গুশলপ্কও। এই সমস্ত ‘শিি্ষালয়-েুি’ 
সির সুশনপুর ভষাপ্ি প্রশিশক্ত করষা 
হপ্ি কৃশষ এিং সং�ুক্ত সক্প্রের শিশভন্ন 
উপ্ি্ষাগ গ্রহর করষার িন্ এিং এখষাপ্ন 
সখয়ষাল রষাখষা হপ্ি সসইসি শিপ্িষ 
শিকগুশলক ওপপ্র �ষা তষার গ্রষাপ্ম িষা 
অঞ্প্ল সনই, প্�মন ্রষা �ষাক 
অ্ষাপ্িষালষা চষাষ। পশুখষাি্ শহসষাপ্ি খুি 
গুরুত্বপূর্য এই িলি িষার্যশির চষাষ 
পদ্ধশত �শি সকষাপ্নষা ‘শিি্ষালয়-েুি’ 
শিপ্খ সনন, তপ্ি তষার গ্রষাপ্মর অন্ষান্ 
অপ্নপ্কই এশি ‘আপন’ কপ্র শনপ্ত 

পষাপ্রন। আিষার ্রষা �ষাক ‘সকঁপ্চষা 
সষার’ এর চষাষ। সুস্ষায়ী কৃশষর 
সম্প্রসষারপ্রর সিপ্চপ্য় িরুরী 
উপষািষান। প্� গ্রষাপ্ম এই ‘সষার’ অশমল 
অথিষা প্রষাপ্ হপ্লও তষার গুরমষান শনপ্য় 
অপ্নক প্রশ্ন-সপ্দিহ আপ্ে, প্সখষাপ্ন 
�শি কপ্য়কিন ‘শিি্ষালয়-েুি’ এই 
সষার-উৎপষািপ্ন িক্তষা সিখষাপ্ত পষাপ্র 
তপ্ি সসই গ্রষাপ্ম সুস্ষায়ী-কৃশষ নতুন 
প্রষারিষায়ু পষাপ্ি। িষাংলষার মষাশিপ্ত 
অপ্নক পুশটি প্রিষানকষারী িল রপ্য়প্ে 
স�গুশলর ভষাপ্লষা চষারষা স্ষানীয় ভষাপ্ি 
পষাওয়ষা �ষায় নষা। আম, শলচু, সপ্িিষা, 
সলিু ইত্ষাশি সুপশরশচত িপ্লর গুরগত 
মষান সমৃদ্ধ চষারষা আমষাপ্ির ‘িষাইপ্র’ 
সথপ্ক আনপ্ত হয়। ‘শিি্ষালয়-েুি’প্ির 

মপ্্্ নষাস্যষারী-উপ্ি্ষাগ সনওয়ষার ওপপ্র  
তষাই সশিপ্িষ গুরুত্ব আপ্রষাপ করষা 
প্রপ্য়ষািন। িপ্লর নষাস্যষারী, কষাপ্ঠর 
গষাপ্ের নষাস্যষারী, সিশি নষাস্যষারী এমনশক 
িুপ্লর নষাস্যষারী �শি ‘শিি্ষালয়-েুি’রষা 
লষাভিনক ভষাপ্ি করপ্ত পষাপ্রন, তপ্ি 
তষা গ্রষাপ্মর ভষাপ্লষা চষারষা’র চষাশহিষা 
স�মন সমিষাপ্ি সতমন আপ্রষা পষাঁচিন 
এপ্ত উৎসষাহ পষাপ্িন। পশুপষালপ্নর 
সক্প্রেও এরকম উপ্ি্ষাগ খুি িষাঞ্ছনীয়। 
স�মন ্রষা স�প্ত পষাপ্র িহু-প্রসিী 
গষারল সভড়ষা। �শি সকষাপ্নষা ‘শিি্ষালয়-
েুি’ এর পষালন এিং সংখ্ষা িৃশদ্ধপ্ত 
সিল হন, হয়প্তষা সসখষান সথপ্কই 

অন্ষান্ িষায়গষার িন্ 
স�ষাগষাপ্�ষাগপ্কন্দ হপ্য় উঠপ্ত 
পষাপ্র তষার িষাম্য, শকন্তু সপ্ি্যষাপশর 
সখয়ষাল রষাখপ্ত হপ্ি এসিই 
ঘিপ্ত হপ্ি স্ষানীয় িষাসন 
প্রশতষ্ষান এিং প্রশক্রয়ষা 
তত্তষাি্ষাপ্ন। ‘নিশিিষা’-ভষািনষায় 
এিং গ্রষাম পঞ্ষাপ্য়প্তর 
উপ্ি্ষাপ্গর এলষাকষাগুশলপ্ত িহু 
সীমষািদ্ধতষা শনপ্য় সষামপ্ন 

এপ্সপ্ে পঞ্ষাপ্য়ত। িহু িষায়গষায় 
পঞ্ষাপ্য়ত প্রশতশনয়ত তষাপ্ির 
প্রশতষ্ষাশনক সহষায়তষা প্রলশম্বত 
কপ্রপ্েন এইসি ‘শিি্ষালয়-েুি’প্ির 
িন্। �শিও সিসময় আইনী – শনগড় 
তষাঁপ্ির পুপ্রষাপুশর একষাপ্ি নষামপ্ত 
শিপ্চ্ নষা একথষা সত্, তিু 
সীমষািদ্ধতষাপ্ক ভষাঙ্গষার স� ইশতিষাচক 
মষানশসকতষা স�ভষাপ্ি তষাঁরষা সিখষাপ্চ্ন, 
তষা আগষামী শিপ্ন আপ্লষাচ্ সদিভ্য হপ্য় 
উঠপ্ত পষাপ্র। শনেক একশি ‘শস্প্ম’র 
সম্প্রসষাশরত রূপ শহসষাপ্ি নষা সিপ্খ 
পঞ্ষাপ্য়ত �শি গ্রষাপ্ম গ্রষাপ্ম এই 
্রপ্নর উপ্ি্ষাগী ততশর করপ্ত পষাপ্র 
তপ্ি তষা হপ্ি গ্রষাপ্মষান্নয়প্ন প্রকৃত 
‘নিশিিষা’।

হপ্য়প্ে স� ‘সশক্রয় শিক্ষাথ্যী’ হপ্য় 
ওঠষার পথ সখষালষা থষাকপ্ে।

িরীর, খষাি্, প্পষািষাক, ঘরিষাশড়, 
পশরিষার, আকষাি, সম্পি, সষাি্ষানতষা 
ইত্ষাশি শিষপ্য় শিশুর পশরপ্িি 
সচতনষার সকষামল স্ষায়ুপ্ত স্পদিন 
আনপ্ত সচপ্য় পুস্তক শনম্যষাতষারষা 
মষানিসভ্তষা, শিপ্িষত ভষারতীয় 
সভ্তষার প্র্ষার মম্যিষারী ্ষারর কপ্র 
আপ্ে স� গ্রষাম এিং এই গ্রষাপ্মর 
সুস্ষায়ী, সুসমশন্বত উন্নয়প্নর মপ্্্ই 
স� িসুন্রষার িীিনসুষমষা, এই সহি 
অথচ িশিল সত্’শি এই িইপ্ত িুপ্ন 
সিওয়ষা হপ্য়প্ে শনপুর িক্তষার ম্্ 
শিপ্য়। এই িই এর কম্যপরে গুশলর 
ম্্ শিপ্য় তুপ্ল ্রষা হপ্য়প্ে এমন 
এক ্রপ্রর সশক্রয়তষার িষাতষািরর 
স�খষাপ্ন শিশুর সম্ষা-প্িষা্-িক্তষার 
সমশন্বত শিকষাপ্ির পশরসর সৃশটি হপ্ত 
পষাপ্র। প্রশতশি অ্্ষায় গ্রষাপ্মর 
শিি্ষালপ্য়র শিক্করষা �খন পষাঠ 
করষাপ্িন তখন তষাঁপ্ির সুপ্�ষাগ থষাকপ্ে 
িদ্ধ সশ্ররী কপ্ক্র িষাইপ্র স� অনন্ত 
প্রকৃশত তষার শিপুল ঐশ্ব�্য শনপ্য় 
উপশস্ত, তষার সষাপ্থ শিশুর সমলিন্ন 
ঘশিপ্য় সিওয়ষা। এই িই আসপ্ল 
শিক্প্কর সষাপ্থ শিশু-পড়ুয়ষার নতুন 
সম্পপ্ক্যর রসষায়ন সৃশটি করষার পথ 
সূচনষা হপ্ত পষাপ্র। এই পপ্থর মপ্্্ 
শতশন, অথ্যষাৎ শিক্ক, শকভষাপ্ি তষার 
পড়ুয়ষাপ্ির শনপ্য় �ষাপ্িন এিং কতিষা 
সৃিনিীল হপ্ি তষার এই পথ সিখষাপ্নষা 
ও সঞ্ষালপ্কর ভূশমকষা তষাঁর ওপপ্র 
এই িই এর িষাস্তি সষািল্ অপ্নকখষাশন 
শনভ্যর করপ্ে। িষাংলষার প্রত্ন্ত গ্রষাপ্ম 
শিক্ক মহষািয় �খন এই িই পড়ষাপ্িন 
তখন তষাঁপ্ক চ্ষাপ্লজে শনপ্ত হপ্ি 
‘প্রথষাশসদ্ধ’ শিখন – পরষামি্যপ্ক 
অশতক্রম কপ্র �ষাওয়ষার, আমরষা 
অপ্পক্ষায় রইলষাম। 

গত ৩০সি (২০১৪) 
এশপ্রপ্লর মম্যষাশন্তক পথ 
িুঘ্যিনষার শিন সকষাপ্লও 
শতশন শচশন্তত শেপ্লন 
সমষাগত গ্রীপ্ষ্র িষািিষাপ্হ 
রষাঢ় িষাঙলষার প্রষাশন্তক 
মষানুপ্ষর �ন্ত্ররষা শনপ্য় ... 
শতশন িষাশ্বতী শমরে। 
সহকম্যীপ্ির আনদি-রষাগ-
িুঃখ-�ন্ত্ররষার প্রশত শতশন 

শেপ্লন সিষামপ্নষাপ্�ষাগী। প্রশত সন্্ষায় িূর-িুরষাপ্ন্তর গ্রষাপ্ম কম্যরত 
অ্ষাপ্হড ইশনশিপ্য়শিভ্ স্  অথিষা সহপ্�ষাগী সংস্ষার কম্যীপ্ির 
সমষািষাইল সিষাপ্নর শ্রিপ্ন সভপ্স উঠপ্তষা তঁষার নম্বর। তঁষার, 
ভষাপ্লষািষাসষা-ভরষা ্মপ্কর অনুপ্প্রররষায় হতষাি কম্যীরষাও স�ন প্রষার 
শিপ্র সপপ্তন। 

শিগত িতষাব্ীর আশির িিপ্কর ম্্ ভষাপ্গ �খন অ্ুনষা 
শিসৃ্ত ‘উন্নয়ন’ নষামক সংস্ষায় সপিষািীশি শহপ্সপ্ি কম্যিীিন শুরু 
কপ্রন শ্রীমশত শমরে, তখনও এন শি ও শিপ্িষ সসক্টর শহপ্সপ্ি 
পশরশচত হয়শন। শনপ্িপ্ক মষানিতষার িি্যপ্ন মতষািি্যগত ভষাপ্ি 
প্রস্তুত কপ্র সতষালষার িন্  শনপ্িপ্ক কখনই বে-আপ্রষাশপত 
সঘরষাপ্িষাপ্প আিদ্ধ রষাপ্খনশন িষাশ্বতী। ৯০ িিপ্কর শুরুপ্ত নষারী 
আপ্দিষালপ্নর সংস্ষা ‘বেয়ম’ সৃশটি হপ্ল সসখষাপ্ন সপিষািীশি শহপ্সপ্ি 
স�ষাগিষান কপ্রন শতশন, �ষা তষাঁপ্ক শিপ্য় শেল িশরদ্র-শনপীশড়ত 
নষারীর শনিবে ভুিপ্নর অশভঞেতষা। অসষা্ষারর-িষাশয়ত্বপ্িষা্, 

মষানিতষার িি্যপ্ন িষায়িদ্ধতষা এিং শনখুঁত সপিষািষারীত্ব এই 
শতপ্নর সমন্বপ্য় সংস্ষা এিং সংস্ষার িষাইপ্রও শতশন হপ্য় 
উপ্ঠশেপ্লন সকপ্লর শপ্রয়। তষাই িপ্ল শতশন কখপ্নষাই অন্ষায় 
আপ্পষাষ কপ্র সকপ্লর ‘শপ্রয়’ হপ্য় ওঠষার সচটিষা কপ্রনশন। 
২০১৩ সষাপ্লর িষানুয়ষারী মষাপ্স �খন অ্ষাপ্হড ইশনশিপ্য়শিভ্ স্  
এর শিক্ষা শিষয়ক কম্যসূচীপ্ত সপিষািীশি শহপ্সপ্ি কষাি 
করপ্ত শুরু কপ্রন িষাশ্বতী, তখন শতশন আি্ন্ত সপিষািষার 
অথচ র¨ষাশডকষাল মষানিতষার মূলসূরেগুশল প্রশতশিন প্রপ্য়ষাগ কপ্র 
চপ্লপ্েন গ্রষাপ্মর শিি্ষালপ্য় অথিষা পঞ্ষাপ্য়তীরষাি প্রশতষ্ষাপ্ন। 
শতশন �খন শিশু শকপ্িষারপ্ির সষাপ্থ কথষা িলপ্তন, তষার 
কন্ঠবেপ্র ঝপ্র পড়ত আপ্িগ, ভষাপ্লষািষাসষার মশরমুপ্ক্তষা। �খন 
শিক্কপ্ির সষাপ্থ সংলষাপ চষালষাপ্তন ্ রষা পড়প্তষা শভন্ন সপিষার 
প্রশত তষার শ্রদ্ধষা এিং গুরুত্বপ্িষা্। শতশন �খন পঞ্ষাপ্য়প্ত কথষা 
িলপ্তন তষার কথষায় সভপ্স উঠপ্তষা গ্রষাপ্মর বেষায়ত্বিষাসপ্নর 
লড়ষাই এর প্রকৃত িনু্র ভষািমূশত্ত্য।

প্রথপ্ম পুরুশলয়ষা এিং পপ্র িশক্র শিনষািপুপ্রর গ্রষামীর-
শিক্ষাঙ্গপ্ন শতশন প্রষাসশঙ্গক শিক্ষা প্রকপ্ল্পর ভষাি্ষারষার 
সম্প্রসষারপ্র শনপ্ির অশনি্যষার সমৌশলকপ্ত্বর েষাপ সরপ্খশেপ্লন। 
আমরষা সিপ্খশেলষাম তঁষার গ্রষামীর িীিপ্নর সষাপ্থ শনপ্িপ্ক 
শমশলপ্য় সনওয়ষার অিম্ সষাহশসকতষা এিং আপ্িগ। মষাঠ-স্তপ্রর 
কম্যীপ্ির সষাপ্থ শতশন শনপ্িপ্ক শমশিপ্য় শিপ্য়শেপ্লন িনু্র 
মপ্তষা---- সহকম্যীর মপ্তষা---- শিশির মপ্তষা---- ভষািনষা 
সহপ্�ষাগীর মপ্তষা। 

শু্ুমষারে গ্রষামপ্ন্নষায়প্নর অথিষা গ্রষাম পুনগ্যঠপ্নর প্রশতশিপ্নর 

‘প্রথষাশসদ্ধ’ কষাপ্ির মপ্্্ই নয়, শতশন শনপ্িপ্ক সুশনশিড় 
ভষাপ্ি অঙ্গীভুত কপ্র শনপ্য় শেপ্লন ‘নিশিিষা’ র প্রকষািনষা 
ি্িস্ষার সষাপ্থও।  প্লখষা, প্লখষা শনি্যষাচন, প্রুি সংপ্িষা্প্নর 
মপ্তষা আপষাত-সরল অথচ িশিল কষািগুশল তষাঁপ্ক িষাি শিপ্য় 
আমরষা ভষািপ্তই পষারতষাম নষা-আর পষারতষাম নষা িপ্লই আি 
এই সংখ্ষায় আমরষা প্রশতপপ্ল তষার সৃ্শতমুখরতষায় আচ্ন্ন 
হপ্য় আশে, শু্ু মুদ্রপ্রর প্রশক্রয়ষাপ্তই নয়, আমরষা সিপ্খশেলষাম 
‘নিশিিষা’ র প্রচষার প্রসষাপ্র তষাঁর আপ্িগ শেপ্লষা কত তীব্র 
অথচ �ুশক্ত প্রষারস্পদিপ্ন ভরষা। শতশন আমষাপ্ির শিশখপ্য় 
শেপ্লন গ্রষাপ্মর মষানুষপ্ক �শি ভষাপ্লষা িই, ভষাপ্লষা পশরেকষা 
পড়ষার িন্ উৎসষাশহত কপ্র সতষালষা নষা �ষায়, তপ্ি এই 
্রপ্রর পশরেকষার প্রচষার এিং প্রসষাপ্র প্রশতিন্কতষা অশতক্রম 
করষা সম্ি হপ্ি নষা। প্সিন্ গ্রষাপ্মর শিক্কপ্ির শতশন হষাপ্ত 
তুপ্ল শিপ্য় শেপ্লন ‘সতষাপ্ত্তষা-চষান এর মপ্তষা িই।  

আমরষা সিপ্খশে তঁষার শনরন্তর নতুন পরীক্ষা প্রিরতষা, 
তষাঁর সম্ষার আপ্লষাপ্ক আপ্লষাশকত হপ্য়শে আমরষাও---- প্� 
পথ চলষাপ্তই শতশন আনদি খুঁপ্ি শনপ্য় শেপ্লন সসই পথ-ই 
তষাপ্ক গ্রষাস করপ্লষা। ৩০ সি এশপ্রল িষালুরঘষাপ্ির রষািপপ্থ 
এক পথ িূঘ্যিনষার পর ৪ঠষা সম ২০১৪ মষালিপ্হর এক 
হষাসপষাতষাপ্ল তীব্র �ন্ত্ররষাময় লড়ষাইপ্য়র সিপ্ষ চপ্ল সগপ্লন 
িষাশ্বতীশি। আমরষা িষাশন িীশিপ্তর সিষাক মৃত গ্রহর কপ্র 
নষা, তষাই সিষাক পশররত সহষাক িপপ্থ, কষারর সি মরর নয় 
সমষান। 
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মষানভূম অঞ্ল

প্রষাকৃশতক তিশিটি্
সেষািনষাগপুর মষালভূশম ঢষাল সনপ্ম 

�ষাপ্চ্ ্ ষাপ্প ্ ষাপ্প িশক্র িষাংলষা ্ প্র। 
সেষািনষাগপুর মষালভূশমর পূি্য শিপ্কর 
প্রথম উতরষাই হল মষানভূম অঞ্ল। 

লষাল মষাশির সিি। প্েষাি সেষাি 
পষাহষাড় আর শিলষায় ভরষা সিি। সমতল 
নয়, িশমই স�ন সঢউ হপ্য় উঠপ্ে, 
পড়প্ে। লষাল মষাশি – িক্ত, শুকপ্নষা, 
কষাঁকপ্ড়, ভরষা। গ্রীপ্ষ্ তপ্ত শিপ্ন 
শুকপ্নষা লষাল মষাশি আর গষােহীন প্রষান্তর 
জ্বপ্ল পুপ্ড় �ষায়, শিষন্ন সিখষায়। আিষার 
িষ্যষার শিপ্ন ওই একই িশম কশচ ্ ষান 
গষাপ্ে সিুি হপ্য় ওপ্ঠ। প্েষাি সেষাি 
সিুি িনিষািষাপ্ড় লষাল মষাশির সপ্ঙ্গ 
হষাত ্রষা্শর কপ্র উি্ষাপ্নর েশি 
ততশর কপ্র। মষানভূম অঞ্প্লর িশক্র 
আর পশচিম শিক িুশি  আপ্রষা 
মপ্নষারম। এপ্কিষাপ্র েশির মপ্তষা 
মষানভূম অঞ্প্লর উত্তর আর উত্তর 
– পূি্য ্ষার শিপ্য় িপ্য় চপ্ল িরষাকর 
আর িষাপ্মষাির নি। পশচিম আর 
িশক্র শিপ্য় িপ্য় �ষায় সুির্যপ্রখষা 
এেষাড়ষাও, বিষারপ্কশ্বর, শসলষাই আর 
কষাঁসষাই নিী এই সিলষাপ্ক েুঁপ্য় �ষায়। 
মষানভূম অঞ্প্লর পপ্র শতনশি পি্যত 
সশ্ররীঃ- িলমষা পষাহষাড়, পষাঁচপ্কষাি িষা 
পষাপ্ঞ্ি আর িষাঘমুশন্ডর পি্যপ্তর 
গঙ্গষািষাশর িষা গষািিরু শিখর। 
পষাহষাড়গুশল ঘন িঙ্গপ্ল ভরষা। মষানভূপ্ম 
সকষান িলষাভূশম সনই। প্নই সকষান 
প্রকৃশতর ততশর করষা সপ্রষাির। �শিও 
শতনপ্ি িড় িড় সপ্রষাির রপ্য়প্ে, 
স�গুশল মষানুপ্ষর ততশর করষাঃ- পুরুশলয়ষা 
সিপ্রর সষাশহি িষাঁ্, িয়পুপ্রর 
রষাশনিষাঁ্ আর পষাঁিরষার সপষািষারশ্ 
িষাঁ্। মষানভূম অঞ্প্লর িলিষাশহত 
�ষানিষাহপ্নর চল সনই। �শিও কঁষাসষাই 
আর িষাপ্মষাির ্প্র কষাঠ সিষাঝষাই 
সনৌকষা চপ্ল। �শিও িষাপ্মষাির নপ্ির 
িন্ষার সমিষািপ্ক মষানুষ ভয় পষায়। 
িষ্যষাকষাপ্ল কয়লষা সকষাম্পষাশনগুশল কয়লষা 
সিষাঝষাই সনৌকষা পষাশঠপ্য় সিয় িষাপ্মষাির 
্প্র হুগলী নিীর ্ষাপ্র কয়লষা 
শডপ্পষাগুশলর শিপ্ক। ঝশরয়ষা অঞ্প্ল 
কয়লষা পষাওয়ষা �ষায়। এেষাড়ষাও মষানভূম 
অঞ্প্ল সলষাহষা সমপ্ল। আর পষাওয়ষা 
�ষায় সষাশি সষাশি মষাশির খশন খষাত 
সথপ্ক, সষাশি সষাশি মষাশির খন্ড খুঁপ্ড় 
আনষা হয় আর তষাই শিপ্য় ততশর করষা 
হয় থষালষা, িষাশি, শিি শলঙ্গ। ততশর 
হওয়ষা শিশনস চপ্ল �ষায় ি্্যমষান আর 
কলকষাতষার িষািষাপ্র। মষানভূম অঞ্প্লর 
িনিঙ্গল সরকষাপ্রর অশ্কষাপ্র সনই। 
সি িনই ি্শক্তগত িশমিষারপ্ির 
িখপ্ল। কষাঠ ি্িসষা কপ্র মহষািপ্নরষা। 
িষাল গষাপ্ের িন সষািষাড় হপ্য় সগল 
িষাল কষাঠ সকপ্ি সরপ্ল পিশর ততশর 
করপ্ত শগপ্য়। মষানভূম িুপ্ড় পপ্ড় 

থষাপ্ক শনষ্কলষা, অনুি্যর িশম। উৎকৃটি 
এলষাকষার িশম তষাই উৎকৃটি চষাররভূশম। 
্ষান কষািষার পর গরু েষাগপ্লর পষাল 
সেপ্ড় সিওয়ষা হয় চরষার িন্। সষারষা 
িেরই মষাপ্ঠর ঘষাস থষাপ্ক রুখষা-শুখষা। 
শি শি সরষাপ্ডর ্ষাপ্রর চষাররভূশমপ্ত 
গরু-েষাগল চরষাপ্নষার িন্ চষাশষপ্ির 
কষাে সথপ্ক সরকষার কর আিষায় 
কপ্র।

িষাশতগত শিন্ষাস 
মষানভূম অঞ্প্ল মূলতঃ 

আশিিষাসী িনিষাশত সগষাষ্ীর 
িসিষাস। প্রষাচীন কষাপ্ল এই অঞ্ল 
তষাপ্িরই শেল। আ�্য িষাশতর 
আগমপ্ন সষারষা ভষারতিষ্য িুপ্ড় 
আশিিষাসীরষা স�মন সকষারঠষাসষা হয় 
�ষায় সতমশন মষানভূম অঞ্প্লর 
আশিিষাসীরষাও সরপ্ত সরপ্ত শনষ্ফলষা, 
িন্্ষা অংপ্ি সপ্র �ষায়। তষােষাড়ষা আ�্য-
শহদুিরষা িনিষাশত সগষাষ্ী-�ুক্ত মষানুষপ্ির 
শমথ্ষা উপষাশ্ শিপ্য় শহদুি সমষাপ্ি 
অন্তভূ্যক্ত কপ্র সনয়। এই ভষাপ্ি মূল 
ভূশমপ্ত িনিষাশত সগষাষ্ীর সংখ্ষা 
কমপ্ত শুরু কপ্র। তষাও মষানভূম িুপ্ড় 
আশিিষাসীরষা তষাপ্ির আশ্পত্ ্প্র 
রষাখপ্ত সপপ্রপ্ে। তষার কষারর িন 
কষািষা পড়প্লও এখন এই সিলষা িুপ্ড় 
ঘন িঙ্গল রপ্য়প্ে। এখষানকষার মষাশি 
সষা্ষারর চষাষষািষাপ্ির িন্ সতমন 
উপ�ুক্ত নয়। আশিিষাসী িনিষাশতর 
মষানুষিন িনি িলমূল সখপ্য় শিন 
কষািষায় আর স� অপ�্যষাপ্ত িসল তষারষা 
আশিম পদ্ধশতপ্ত িলষায় তষাপ্তই 
তষাপ্ির শিন-গুিরষান হয়। তষাই 
মষানভূম িুপ্ড় স� িুপ্নষা অঞ্ল সসখষাপ্ন 
তষারষা শনশি্যিষাপ্ি িসিষাস কপ্র। 

এখষাপ্ন ভূশমি সকষাল িষাশতরষা 
অশ্ক সংখ্ষায় িষাস কপ্র। শব্রশিি 
রষািত্ব শুরু হওয়ষার পর িষাঙষাশলরষা 
মষানভূপ্ম প্রপ্িি কপ্র। ভূশমি সকষাল 
�ষারষা আিপ্ত মুন্ডষা িনিষাশতভূক্ত 
েষাড়ষাও আর �ষারষা এপ্িপ্ি িষাস কপ্র 
তষারষা হপ্লষাঃ- অসূর িষা অগশরয়ষা, 
সরি, ভর, ্ষাঙ্গর, খশড়য়ষা, নষাইি, 
নষাইয়ষা, নি, সি্যষার, পুরষার, পষাহষাশড়য়ষা 
আর সষাঁওতষাল। কষাঁসষাই ও সুির্যপ্রখষার 
িুই পষাড় ্প্র ভূশমি সকষালপ্ির িষাস 
শেল। শহদুিপ্ির কুশম্য িষাপ্তর িল 
এপ্ির িষাসভূশম সথপ্ক উৎখষাত কপ্র।  

সিিষান্তরীঃ কষাপ্ির সখষাঁপ্ি 
মষানভূম অঞ্প্লর সিি কপ্য়কশি 

পরগরষা স�মন িরষাভূম, পষািকুম, 
িষাঘমুশন্ড ও সহসলষা সথপ্ক িহু ভূশমি, 
সষাঁওতষাল, কুশম্য, মুন্ডষাশর মষানুষ িূর 
আসষাম, কষােষার, শসপ্লপ্ি চষা-িষাগষাপ্ন 
কষাপ্ির সখষাঁপ্ি পষাশড় সিয় কষাপ্ির 
িন্। �ষারষা একিষার সগপ্ে তষারষা খুি 
কম সংখ্কই শনপ্ির সিপ্ি শিপ্র 
আসপ্ত সপপ্রপ্ে। সষারষা সিলষা িুপ্ড় 
আড়কষাশঠরষা কষাি কপ্র। সরষাসশর 
গ্রষাপ্ম নষা ঢুপ্ক তষারষা েপ্ল িপ্ল সকৌিপ্ল 
গ্রষাপ্মর সেপ্ল, প্মপ্য়, শিিষাশহত পুরুষ-
নষারীপ্ক ভুশলপ্য় ভষাশলপ্য় চষা িষাগষাপ্নর 
কষাপ্ি শনপ্য় চপ্ল �ষায়।

সির িহরঃ পুরুশলয়ষা 
এই অঞ্প্লর প্রিষাসশনক সির 

িহর পুরুশলয়ষা। ১৮৬৯ সষাপ্ল 
পুরুশলয়ষা পুরুশলয়ষা পুরসভষার আওতষায় 
আপ্স। এখষাপ্ন নষা আপ্ে সকষান িড় 
কষারখষানষা নষা হয় সতমন 
ি্িসষা িষাশরি্। এই 

িহপ্র 
রপ্য়প্ে একিষা 
িড় িষািষার। 
আমিষাশন করষা 
তুপ্লষা আর নুন 
পুরুশলয়ষার িষািষার সথপ্ক সষারষা সিলষায় 
শিশক্র হয়। পুরুশলয়ষা িহপ্র রপ্য়প্ে 
সি্যষা – সডপুশি কশমিনষাপ্রর অশিস, 
সকষাি্য, একশি সিলখষানষা, একশি 
পুশলি থষানষা, প্পষাটি অশিস, প্িসরকষাশর 
চষাঁিষায় ততশর হওয়ষা একশি সু্ল িষাশড় 
ও একশি শগি্যষা। প্িসরকষাশর চষাঁিষায় 
ততশর হপ্য়প্ে একশি িষাতি্ 
হষাসপষাতষাল। স্ষানীয় তহশিল বিষারষা 
সসশির রক্রষাপ্িক্র হয়।

পুরুশলয়ষা িহপ্রর িশক্প্র 
চষাকুলপ্তষাপ্ড় (কষাঁসষাই পষাড় পরগরষার 
অন্তগ্যত) িষাশষ্যক সমলষা িপ্স িেপ্র 
একিষার। চড়ক পূপ্িষার সময়। 
চষাকুলপ্তষাপ্ড়র সমলষা িপ্স ভষাদ্র মষাপ্স 
(সসপ্টেম্বর) েষাতষা পরপ্ির সময়। 
িষাঁকুড়ষা, ি্্যমষান, িীরভূম, প্লষাহষারিষাগষা, 
হষািষাশরিষাগ সথপ্ক ি্িসষায়ী, 
সিষাকষাশনরষা পসরষা শনপ্য় আপ্স।

িি্যনীয় স্ষান
মষানভূপ্মর িি্যনীয় স্ষান িলপ্ত 

সিষাঝষায় প্রষাচীন শকেু ভগ্নষািপ্িষ। 
প্রষাচীন কষাপ্ল এখষাপ্ন তিন মতষািলম্বী 
সরক িষা Srawak প্ির মশদিপ্রর 

র্ংসষািপ্িষ সিখষা �ষায়। এই 
িষায়গষািষার নষাম পষালমষা। এখষাপ্ন 
রপ্য়প্ে একিষা ভষাঙষা ভষাঙষা মশদির। 
পষাথর আর ইঁপ্ির শঢশির উপর 
িষাঁশড়প্য় আপ্ে প্র্ষান মশদিপ্রর ভষাঙ্গষা 
অংি। মশদিপ্রর সিি সিিীরষা 
ডষালপষালষা সমলষা একিষা পুরপ্নষা অশ্বত্থ 
গষাপ্ের েষায়ষায় আশ্রয় সপপ্য়প্ে। মশদির 
চত্বপ্র েশড়প্য় শেশিপ্য় রপ্য়প্ে সিি 

কপ্য়কশি পুরুষ মূশত্য। মূশত্যগুশল 
সিশির উপর িষাঁশড়প্য় আপ্ে। মষাথষার 
উপর চষাঁপ্িষায়ষা সিওয়ষা। এর মপ্্্ 
একশি মূশত্য সিি িড়। মূশত্যর গড়ন 
সিপ্খ সিষাঝষা �ষায় এগুশল তিন 
তীথ্যঙ্কপ্রর মূশত্য। 

পুরুশলয়ষার কষাপ্ে েররষা গ্রষাপ্ম 
িুশি পষাথপ্রর মশদির রপ্য়প্ে। 
এগুশলপ্ক সিউল িষা সিিষালয় িপ্ল। 

সি মশদিরগুশল তিন পরম্পরষার। 
ভূশমি িনিষাশত িসিষাপ্সর িহু 
িহু �ুগ আপ্গ এ অঞ্প্ল অন্ 
এক সভ্তষার স� শিস্তষার শেল 

সসিষা সিি সিষাঝষা �ষায়। 
িয়পুর িহপ্রর িশক্প্ন কষাঁসষাই 

নিীর ডষান তীপ্র সিষারষান গ্রষাপ্ম কষাপ্ে 
ইঁি – পষাথপ্রর শতনশি মশদির 
র্ংসষািপ্িষ সপশরপ্য় মষাথষা উঁচু কপ্র 
আপ্ে। মশদির সিওয়ষাপ্ল গষাঁথষা ইঁিগুপ্লষা 
সিপ্খ মপ্ন হয় স�ন সমশসপ্ন ততশর 
করষা। িু্পুপ্রও তিন মশদিপ্রর 
ভগ্নষািপ্িষ সিখষা �ষায়। এখষাপ্ন চড়ক 
পূপ্িষার সমলষায় পষাশখ শিশক্র হয় – 
ি্ষামষা পষাশখ আর শিয়ষা। রষািমহল 
পষাহষাপ্ড় ্রষা পষাশখগুপ্লষা সমলষা হপ্য় 
সপঁপ্ে �ষায় কলকষাতষার িষািষাপ্র। 

সুির্যপ্রখষার তীপ্র িষালষাশমপ্ত 
রপ্য়প্ে একিষা পুরপ্নষা িূগ্য, িলষা্ষার 
আর সহপ্নষা িূগ্য, িলষা্ষার আর শিি-
পষাি্যতীর মশদিপ্রর র্ংসষািপ্িষ। 
পষাঁচপ্কষাি পষাহষাপ্ড় সকষাপ্ল রপ্য়প্ে 
পষাঁপ্ঞ্ত রষািষার রষািপ্রষাসষাপ্ির 
র্ংসষািপ্িষ। ঘন িঙ্গপ্লর মপ্্্ পপ্ড় 
রপ্য়প্ে রষািিষাশড়। 

আশথ্যক অিস্ষা 
সরললষাইন িসষাপ্নষার কষাি শুরু 

হওয়ষাপ্ত আর রষাশরগপ্জে কয়লষাখশন 
চষালু হওয়ষার িপ্ল মষানুপ্ষর 
সরষািগষাপ্রর রষাস্তষা খুপ্লপ্ে। তষােষাড়ষা 
শপ ডষাবু্ শড (িন কল্ষার শিভষাগ) 
কষাপ্ির সুপ্�ষাগ িষাড়ষাপ্ত পূি্য মষানভূপ্মর 
মষানুষিপ্নর আশথ্যক অিস্ষা উন্নত 
হপ্য়প্ে। তপ্ি, প্গষািষা অঞ্প্লর 
সষা্ষারর মষানুষ িশরদ্রই। তষাপ্ির 
চষাশহিষা কম, িপ্ল শনপ্িপ্ির িশম 
শিপ্রত সথপ্কই তষাপ্ির শিন গুিরষান 
হপ্য় �ষায় সকষান রকপ্ম। প্িলষা আ্ষা 
– আশিিষাসী িনিষাশত �ষারষা স�মন 
িষাউশর, ভুঁইয়ষা, প্ডষাম – এর মপ্তষা 
অন্ষান্ �ষারষা ভূশমহীন তষাপ্ির পপ্ক্ 
িুপ্িলষা খষািষার সিষাগষাড় করষা সিি 
কশঠন। প্গষািষা সিলষায় এপ্ির সংখ্ষা 
সমষাি িনসংখ্ষার এক চতুথ্যষাংপ্ি।

পশর্ষান
সষা্ষারর গরীি গুপ্ি্যষা পুরুষ 

মষানুপ্ষরষা সমষািষা কষাপপ্ড় সখপ্িষা ্ুশত 
পপ্রন, আর গষাপ্য় সনয় সেষাি চষাির 
স�িষা কষাপ্ির সময় মষাথষায় সিঁপ্্ 
সনওয়ষা হয়। একিু সমৃদ্ধ ি্িসষায়ী 
হষাঁিু অশব্ ্ুশত পপ্রন, চষাির সনন িষা 
কখপ্নষা শপরষান গষাপ্য় সিন। 

িষাসষা িষাশড়, আসিষািপরে
মষাশির সিওয়ষাল আর িষাল িশলে 

শিপ্য় সঘরষা খড় েষাওয়ষা কঁুপ্ড় ঘপ্রর 

প্রচলন এখষাপ্ন। একিষা িড় িষাশড় তষার 
মপ্্্ অপ্নক ঘর – এমনিষা িষাংলষাপ্িপ্ি 
সিখষা সগপ্লও মষানভূম অঞ্প্লর 
সরওয়ষাি হপ্লষা এক কষামরষাওয়ষালষা 
িুকপ্রষা িুকপ্রষা অপ্নকগুপ্লষা িষাশড় 
িষানষাপ্নষা। মষািুর, প্মষাড়ষা, শপতপ্লর 
িষাসন, মষাশির িষাসন ি্িহষার করষা হয় 
সরষািকষার। গৃহস্ কষাপ্ি। খষাপ্ির 
িিপ্ল সষা্ষারন মষানুপ্ষর মপ্্্ চষারপষাই 
– এর চল সিশি শেল। 

চষাষষািষাি 
উঁচু শনচু ঢষাল আর খষাপ্ত ভরষা 

িশম। তষাই িশম ঢষাল সিপ্য় িল িপ্য় 
�ষায়, িড় িলপ্্ষাত আর নিীর শিপ্ক। 
তষাই পষাহষাশড় ঢষাপ্লর শনপ্চর অংপ্ি 
সভিষা িশমপ্ত ্ষান চষাষ করষা হয়। 
পষাহষাশড় ঢষাপ্ল চত্বর সকপ্ি চষাষ করষা 
হয়। প্রপ্ত্ক চষাষ – িশমর পষাপ্ি 
একিষা সেষাি িষাঁ্ সখষাঁড়ষা হয় চষাপ্ষর 
িল ্ প্র রষাখষার িন্। পষাহষাপ্ড়র গষাপ্য় 
্ষাপ্প ্ষাপ্প এই ভষাপ্ি চষাষ করষা হয়। 
পষাহষাপ্ড়র খষাড়ষা ঢষাল িষা কশঠন পষাথর 
থষাকষার িরুন �শি চষাষ স�ষাগ্ চত্বর 
কষািষা নষা �ষায় তপ্ি িপ্য় �ষাওয়ষা িল 
স্ষাপ্তর ্ষাপ্র ্ষাপ্র ্ষান সক্ত ততশর 
করষা হয়। িষ্যষা নষামপ্লই সখষািষাই করষা 
্ষাপ্নর চত্বপ্র িল িমষা হয়। িরপ্তর 
সিষ অশব্ সসই িল ্ রষা থষাপ্ক। ্ ষান, 
গম, িষাশল্য, ভূট্টষা, মষারুয়ষা, গুদিশল, কষাং, 
সখশর, প্কষাপ্িষা – প্রভৃশত িস্ িপ্ল। 
এেষাড়ষাও সেষালষা, মুগ, কলষাই, মির, 
সখসষাশর, িরিশি, মুসুশর ডষাল িলষাপ্নষা 
হয়। প্চষাদ্ ্রপ্নর আউি ্ষান এিং 
িষাইি ্রপ্নর আমন ্ষান িপ্ল 
এখষাপ্ন। ্ষান সথপ্ক স�সি ্রপ্রর 
খষািষার ততশর হয়ঃ- শচপ্ড়, মুশড়, হষারুন 
(শুকপ্নষা ্ষান), খই, মুড়শক, খইচূড়, 
রুশি, শপপ্ঠ। এেষাড়ষাও ্ ষান সসদ্ধ কপ্র 
পশচপ্য় পষাচওয়ষাই িষানষাপ্নষা হয়।

তসর শসল্ক চষাষ
মষানভ্ূম অঞ্প্ল িেপ্র সিি 

ভষাপ্লষা রকম তসর শসল্ক ততশর হয়। 
িঙ্গপ্লর গষাপ্ে শুঁপ্য়ষা সপষাকষা ততশর হপ্ল 
সরিম চষাশষরষা িঙ্গপ্ল িষাস করপ্ত 
থষাপ্ক। প্পষাকষাগুশলপ্ক পষাশখ সপষাকষার 
হষাত সথপ্ক িষাঁচষায়, ওপ্ির উপর নির 
রষাপ্খ। গুশি হওয়ষার আপ্গ অশব্ 
চষাশষরষা মষাে-মষাংস সেষাঁয় নষা, প্তল, 
হলুি ি্িহষার কপ্র নষা। এিষা তষাপ্ির 
সংস্ষার। এর িপ্ল নষাশক শুঁপ্য়ষাপ্পষাকষারষা 
রক্ষা পষায়। এরপর গুশি ততশর হপ্ল 
সসগুশলপ্ক সংগ্রহ কপ্র শডম িুপ্ি 
শুঁপ্য়ষাপ্পষাকষা সিপ্রষাপ্ল তষাপ্ির গষাপ্ে 
শিশরপ্য় সিওয়ষা হয়। আসন, অিু্যন, 
িষাল গষাপ্ে শুঁপ্য়ষাপ্পষাকষাগুপ্লষা সেপ্ড় 
সিওয়ষা হয়। এই শুঁপ্য়ষাপ্পষাকষা সথপ্ক 
আিষার গুশি ততশর হয়। গুশি িুপ্ি মথ্  
ততশর হয়। পুরুষ মপ্থরষা উপ্ড় 
সগপ্লও, প্মপ্য় মথপ্ির সরপ্খ সিওয়ষা 
হয় তষাপ্ির ডষানষা সেঁপ্ি শিপ্য়। 

প্রষাকৃশতক শিপ�্যয় 
মষানভুম অঞ্প্লর প্রষাকৃশতক 

শিপ�্যয় িলপ্ত স�িষা ঘপ্ি সসিষা হল 
...এর পর ৫ পষাতষায়

উনশিংি িতষাব্ীর অন্তম প্র্ষান স্শিি ইশতহষাসশিি এিং কলকষাতষা শিশ্বশিি্ষালপ্য়র ভষাইস-চ্ষাপ্সেলষার ডবু্.ডবু্. হষান্ষার িৃহত্তর িষাঙলষার শিশভন্ন 
প্রপ্িপ্ির স� অনুপুঙ্খ ইশতহষাস শলপ্খশেপ্লন তষার ম্্ সথপ্ক একশি শিপ্িষ অঞ্প্লর ইশতহষাস-অংিশি সিপ্ে শনপ্য় তষার প্র্ষান শিকগুশল তুপ্ল ্রষা হপ্লষা। 
আমরষা আিষা করপ্িষা গ্রষামীর-িষাংলষার শিক্ষাঙ্গপ্ন স� সমস্ত শিক্করষা ইশতহষাস পড়ষাপ্চ্ন তষারষা এই রচনষাংি সথপ্ক সমৃদ্ধ হপ্িন এিং এর তথ্ ও শিপ্লেষর 
পড়ুয়ষাপ্ির শনপ্িপ্ির মপ্তষা কপ্র তুপ্ল ্রপ্িন।  



৫  সংকলন - ৭ । সসপ্টেম্বর ২০১৪

মষানভূম অঞ্ল

খরষা। িন্ষার প্রপ্কষাপ এখষাপ্ন সনই। 
১৮৬৫ সষাপ্ল পঙ্গপষাপ্লর প্রপ্কষাপ্প 
িস্ ক্শত হপ্য়শেল। আর ১৮৬৬ 
সষাপ্ল সনপ্ম এপ্সশেপ্লষা ভয়ঙ্কর 
িূশভ্যক্। ১৮৬৩-৬৪ সত ্ ষাপ্নর িলন 
কম হপ্য়শেল অথচ ১৮৬৪ সত চষাপ্লর 
রপ্তষাশন সগশেল সিপ্ড়। পপ্রর িের 
সিখষা সিয় ভয়ঙ্কর খরষা। আর অশত 
িৃশটিপ্ত আউস ্ষাপ্নর ক্শত হয়। 
সসিষার িীপ্তর আমন ্ষাপ্নর িলনও 
কম হয়। চষাপ্লর িষাম শস্র করষা, 
রপ্তষাশন িন্ করষার আপ্িিন পষাঠষাপ্নষা 
হপ্লও সিলষা কশমিনষার িষাশয়ত্ব 
এশড়প্য় �ষান। 

সিলষার পুশলি সুপষাপ্রর শরপ্পষাি্য 
সথপ্ক িষানষা �ষায় সস ১৮৬৬-র মষাচ্য 
সথপ্ক সম মষাপ্সর মপ্্্ সিলষার 
ডষাকষাশতর সংখ্ষা ভয়ষানক ভষাপ্ি সিপ্ড় 
সগশেল। প্কষান মূল্িষান িস্তু নয় খষাি্ 
সষামগ্রী লুিপষাি করষা হপ্য়প্ে। 
মিুতিষাপ্ররষা চষাল শিশক্র িন্ কপ্র 
সিয়। চড়ষা িষাপ্ম চষাল শিপ্কষাপ্ত থষাপ্ক। 
গরীি মষানুপ্ষরষা সতষা শেলই, প্িখষা সগল 
্ীপ্র ্ ীপ্র অিস্ষাপন্ন ঘপ্রও অন্নষাভষাি। 
মহুয়ষা সখপ্য় সলষাপ্ক শিন কষািষাশচ্ল। 
িস্ লুপ্ির খিরও আসশেল সিলষার 
রেষারশিশির সখষালষা হয়। এই শিশিপ্র 
প্রপ্ত্কপ্ক প্রশতশিন আ্ সসর কপ্র 
চষাল সিওয়ষা হপ্ি শস্র করষা হয়। 
ইশতমপ্্্ অনষাহষাপ্র িহু মষানুষ মষারষা 
সগপ্ে। কলকষাতষা সথপ্ক িরষাকর অশব্ 

সরল পপ্থ চষাল পষাঠষাপ্নষা হয়। �ষার 
সিশির ভষাগিষাই সুটুি ভষাপ্ি মিুত 
রষাখষার ি্িস্ষা নষা থষাকষায় নটি হপ্য় 
�ষায়। িরষাকর সথপ্ক পুরুশলয়ষা সড়ক 
পপ্থ চষাল সপঁেষাপ্ত আরও শকেুশিন 
সময় সনয়। কষারন ততশিপ্ন িৃশটি শুরু 
হপ্য় সগপ্ে। প্িলষা িুপ্ড় ততশিন 
আরও কপ্য়কশি রেষান শিশির সখষালষা 
হপ্য়প্ে। চষাপ্লর িষাপ্ম শনয়ন্ত্রর আনষা 
সগপ্ে। িশমিষারপ্ির উপ্দ্প্ি্ সডপুশি 
কশমিনষার শনপ্ি্যি সিন স� তষারষা স�ন 
১৮৬৬-এর িীপ্তর িসল তষার 
রষায়তপ্ির হষাপ্তই সেপ্ড় সিন। প্িনষা 
সিষাপ্্র নষাপ্ম স�ন চষাশষপ্ির সতষালষা 
িসল তষারষা সক্রষাক নষা কপ্রন। 
এেষাড়ষাও শনপ্ি্যি সিওয়ষা হয় স� 
মহষািনপ্িরও চষাশষপ্ির সতষালষা িসল 
সক্রষাক কপ্র সনওয়ষার অশ্কষার সনই। 
এর িন্ সকষাপ্ি্যর শনপ্ি্যি িরকষার। 
্ীপ্র ্ীপ্র অিস্ষা শনয়ন্ত্রপ্ন আপ্স।  
১৮৬৬-এর নপ্ভম্বর মষাস সথপ্ক ্ ীপ্র 
্ীপ্র রেষার শিশির িন্ করষা হয়। 
িূশভ্যক্-িশনত িূি্যিষা শনয়ন্ত্রপ্র সডপুশি 
কশমিনষাপ্রর সপ্ঙ্গ কশমিনষাপ্রর 
মতন্তপ্রর শিষয়শি সিি লক্্নীয়। 
িূশভ্যক্ আঁচ কপ্র সডপুশি কশমিনষার 
�খন চষাইপ্েন রেষা্র তহশিল ততশর 
করপ্ত কশমিনষার চষাইপ্েন িশমিষাররষা 
স�ন তষাপ্ির রষায়তপ্ির সষাহষা�্ কপ্র 
এিং তষার মপ্ত সরকষাপ্রর কষাি হপ্ি 
সরষািগষাপ্রর উপষায় িষাড়ষাপ্নষার সচটিষা 
করষা। প্ডপুশি কশমিনষার �খন 
চষাইপ্েন রেষা্প্রর উপষায় শনপ্য় ভষািনষা 
শচন্তষা করপ্ত সসই সময় কশমিনষার 
চষাইপ্েন িনসষা্ষারর �ষাপ্ত সিিষান্তরী 

হয় িষা তষাপ্ির সরষািগষাপ্রর ি্িস্ষা 
করপ্ত। 

সখলষা আর আপ্মষাি প্রপ্মষাি 
মষানভূম অঞ্প্লর সিপ্চপ্য় 

আপ্মষাি আনপ্দির উপর হল নষাচ। 
আশিিষাসী মষানুপ্ষর িীিপ্ন নষাচ অত্ন্ত 
গুরুত্বপূর্য। এেষাড়ষাও ভূশমি িনিষাশত 
িীিপ্ন হশকর মপ্তষা এক্রপ্নর 
সখলষার প্রচলন আপ্ে। কষাপড় শিপ্য় 
ভরষা আর চষামড়ষা শিপ্য় সমষাড়ষা িল 
শনপ্য় লষাশঠর সষাহষাপ্�্ এই সখলষা 
সখলপ্ত হয়। প্খলষািষা শুরু হয় 
িলিষাপ্ক উঁচু কপ্র েুঁপ্ড় শিপ্য়। িুই 
িল সচটিষা কপ্র শিপপ্ক্র সগষাপ্ল 
িলিষাপ্ক সঠপ্ল শিপ্ত। প্রষায় িুপ্িষা িন 
শমপ্ল এই সখলষা সখপ্ল। প্খলপ্ত 

সখলপ্ত মষারশপি  হয়। শহশদিপ্ত 
এপ্ির পুশড সখল িপ্ল। শিকষারও এই 
অঞ্প্লর মনরজেপ্নর শিষয়।

কৃষকপ্ির অিস্ষা 
মষানভূম অঞ্প্লর সিশির ভষাগ 

িশমই িড় িড় িশমিষারপ্ির িখপ্ল। 
সেষাি সেষাি চষাশষরষা ১২ িেপ্রর চুশক্তর 
শভশত্তপ্ত িশম ি্িহষাপ্রর অশ্কষার 
পষায়। প্িশির ভষাগ গরীি চষাশষ মহষািন 
আর সুি ি্িসষায়ীপ্ির কষাপ্ে ঋরগ্রস্।

সরিম শসল্ক চষাষ
সমপ্য় মথরষা শনশি্যটি গষাপ্ে শডম 

পষাপ্ড়, ততশর হয় গুশি। িেপ্র সকষান 
সমপ্য় শুঁপ্য়ষাপ্পষাকষারষা শডম িুপ্ি 
সিপ্রষায় আর তষারষা সকষান গষাপ্ের পষাতষা 
সখপ্য় গুশি হয় তষার উপর শনভ্যর কপ্র 
তসর সুপ্তষার গুর।  

রঘুনষাথপুর, শসনিষািষার আর 
সগষাপীনষাথপুপ্র শসপ্ল্কর কষাপড় সিষানষার 
কল রপ্য়প্ে। এখষাপ্ন সিষানষা শসল্ক 
কষাপড় রপ্তষাশন করষা হয়। লষাল িষা নীল 
পষাড় সুতীর কষাপড় তষাঁপ্ত সিষানষা হয়। 
এশি একশি ঘপ্রষায়ষা শিল্প। সুতীর 
কষাপড় রপ্তষাশনর িন্ ততশর হয় নষা।  

বেষাস্্শিশ্
রঘুনষাথপুর, ঝষালিষা,  মষান-

িষািষাপ্রর মপ্তষা িড় িড় গ্রষাম েষাড়ষা 
আর সকষান স্ষাপ্ন বেষাস্্শিশ্ 
রক্রষাপ্িক্প্রর সকষান প্রপ্চটিষা সনই। 
স� সি িহর পুরসভষার অন্তগ্যত 
সসখষাপ্ন পশরষ্কষার পশরচ্ন্নতষার শিষপ্য় 
�ত্ন সনওয়ষা হয়। বেষাস্্ সংক্রষান্ত 
ইউপ্রষাপীয় ্্ষান ্ষাররষার সপ্ঙ্গ 
এপ্িপ্ির আচষার আচরপ্রর শিষম 
িষারষাক লক্্ করষা �ষায়। এপ্িপ্ির 
িষাশড় ঘরগুশল ততশর করষার সময় 
আপ্লষা-িষাতষাস চলষাচপ্লর শিষয়শি 
উপ্পক্ষা করষা হয়। ঘপ্রর চষারপষাি 
অপশরষ্কষার থষাপ্ক। চষারশিপ্ক শুকপ্নষা 
পচষা পষাতষা, পশুর শিষ্ষা। হষাড়প্গষাড়, 
ভষাঙ্গষা মষাশির িষাসন পপ্ড় থষাকপ্ত সিখষা 
�ষায়। পুরুশলয়ষা সিপ্রর বেষাস্্শিশ্ 
সুদির ভষাপ্ি রক্ষা করষা হয়। 

পুরুশলয়ষা আর পষাদিরষায় িুপ্িষা 
িষাতি্ শচশকৎসষা সকন্দ চপ্ল। 

পুরুশলয়ষার হষাসপষাতষালশিপ্ত গপ্ড় ১৫ 
িন রুশগ সরষাি আপ্স। প্ম িুন িুলষাই 
মষাপ্স কপ্লরষার প্রপ্কষাপ লষাপ্গ। এই 
হষাসপষাতষাপ্ল রুশগ ভশত্যর ি্িস্ষা 
আপ্ে। এই হষাসপষাতষালশি ১৮৬৬ 
সষাপ্ল ততশর হপ্য়শেল। িষাতি্ 
প্রশতষ্ষানশির আশথ্যক অিস্ষা ভষাপ্লষা 
নয়। মষাপ্ঝ মপ্্্ই চষাঁিষা িষাশক থষাপ্ক। 
পষান্তষার শচশকৎসষাপ্কন্দশি ১৮৭২ সষাপ্ল 
ততশর হয়। রষাশন শহঙল কুমষাশরর 
অনুিষাপ্ন হষাসপষাতষাল িষাশড়শি ততশর 
হয়। প্রশত মষাপ্স রষাশনর তরি সথপ্ক 
চষাঁিষাও আপ্স। সরকষার পক্ সথপ্কও 
অনুিষান পষাঠষাপ্নষা হয়। 

ভূশমি সকষাল িনিষাশতর িুই 
্ষারষা

পশচিম মষানভূপ্মর ভূশমি সকষালরষা 
মুন্ডষাশর ভষাষষার কথষা িপ্ল। রুরপ্ক 
তষারষা পূপ্িষা কপ্র। মস্ত এক শসঁিুর 
মষাখষাপ্নষা শিক্ষা হপ্লষা িুরু। িুরুপ্ক 
িসষাপ্নষা হয় গ্রষাপ্মর প্রষাপ্ন্ত কুজেিপ্ন। 
এই িনশিপ্ক পশিরে মপ্ন করষা হয়। 
পষাল আর অন্ষান্ গষাপ্ে সঘরষা শনশি্যটি 
কুজেিনশিপ্ক সরনষা িলষা হয়। এখষাপ্নই 
পষালন করষা হয় সষারহুল উৎসি। 

পূি্য মষানভূপ্মর ভূশমি সকষালরষা 
মুন্ডষাশর ভষাষষা ত্ষাগ কপ্রপ্ে। মষাপ্ঝর 
অপ্�ষা্্ষা পষাহষাপ্ড়র িুই ্ষাপ্রর মুন্ডষা 
িষাশতপ্ক িষারষাক কপ্র শিপ্য়প্ে। পূি্য 
মষানভূপ্মর ভূশমিরষা শনপ্িপ্ির আর 
মুন্ডষা িপ্ল নষা। ভূশমি িষা সি্যষার িপ্ল 
পশরচয় সিয়। িষাংলষায় কথষা িপ্ল। 
শহদুি ্ প্ম্যর রীশত নীশত আয়ত্ব কপ্রপ্ে 
তষারষা। 

শিরসষা মুন্ডষা

নপ্ভম্বর ১৫, ১৮৭৫
িুন ৯, ১৯০০

শিরসষা মুন্ডষা আর তষার 
উল্ গুলষাপ্নর (শিপ্দ্রষাহ) কথষা িলপ্ত 
সগপ্ল প্রথপ্মই িপ্ল শনপ্ত হয় সকন 
শিরসষাপ্ক সনতষা হপ্ত হপ্য়শেল। প্কন 
তষাঁপ্ক মুন্ডষা িীিপ্ন িিল আনষার কথষা 
িলপ্ত হপ্য়শেল ? সেষািনষাগপুপ্রর রষাঁশচ 
– শসংভূম – পষালষাপ্মৌ অঞ্ল িুপ্ড় 
িষাস করত আশিিষাসীরষা – মুন্ডষা, 
ওরষাওঁ, প্লষা্ষা, সষাঁওতষাল। তষাপ্ির 
মপ্্্ মুন্ডষাপ্ির সংখ্ষা সিশি। এই 
অঞ্ল পষাহষাড় – শিলষা – িন – িঙ্গল 
– নিী শিপ্য় ভরষা। আর িন – িঙ্গপ্লর 
গষােপষালষা – িল – মূল – কদি কষাঠ 
ম্ু সিপ্চ পশু পষাশখর মষাংস সখপ্য় 
মুন্ডষাপ্ির িীিন চপ্ল। মষানুপ্ষর 
ইশতহষাস মষাপ্নই িমন-পীড়প্নর 
ইশতহষাস আর তষার প্রশতিষাপ্ির 
ইশতহষাস।

এই সষা্ষারর, সরল িীিপ্ন ি্স্ত 
থষাকষা আশিিষাসীঃ মুন্ডষা, প্কষাল, 
সষাঁওতষালপ্ির উপর �ুগ �ুগ ্প্র 
সনপ্ম এপ্সপ্ে শন�্যষাতন, িমন পীড়ন। 
ভষারপ্ত ইংপ্রি িষাসন িলিৎ হপ্ল 
তষারষাও আশিিষাসীপ্ির শিপ্িষ কপ্র 
মুন্ডষাপ্ির সেপ্ড় কথষা িপ্ল নষা। িশমিষার 
– রষািষা – শঠকষািষার মহষািপ্নরষা সতষা 
অত্ষাচষার অশিচষার চষালষাত।

ইংপ্রিপ্ির হষাত ্প্র তষাপ্ির 
সিষাষর আপ্রষা সিপ্ড় সগল। এই 
অঞ্প্ল মষাশির তলষায় প্রচুর খশনি – 
সলষাহষা, তষামষা, কয়লষা, অভ্র খশনপ্ির 
সলষাপ্ভ খশনমষাশলক, কষারখষানষার 
মষাশনপ্করষাও সেষািনষাগপুর অঞ্প্লর 
িখল শনল। ইংপ্রি সরকষার সহ 

সি্রপ্নর ক্মতষািষানপ্ির আক্রমপ্র 
মুন্ডষাপ্ির িীিন অশতটি হপ্য় ওপ্ঠ। 
িশমিমষা হষাশরপ্য় তষারষা তখন হত 
িশরদ্র। মহষািনপ্ির কষাপ্ে ঋপ্ন িষাঁ্ষা 
পপ্ড়প্ে, তষাপ্ির সিষাই। িের িের 
শিনষা পয়সষায় সিগষার খষািষার সিঠপ্িগষাশর 
প্রথষা চষালু হপ্য়প্ে। িড়প্লষাপ্কপ্ির 
িমন-পীড়প্নর মুন্ডষাপ্ির শনিবে ্ম্য 
– সংসৃ্শত শেন্ন শভন্ন। ইংপ্রিপ্ির 
হষাত ্প্র গ্রষাপ্ম ঢুপ্ক পপ্ড়প্ে 
শমিনষাশরপ্ির িল। অপ্নক মুন্ডষা 
্ম্যষান্তশরত হপ্য়প্ে। তষাপ্ির সিষাঝষাপ্নষা 
হপ্য়প্ে স� মুন্ডষাপ্ির আশি ্ম্য 
কুসংস্ষারষাচ্ন্ন, শনচু। সরকষাশর সুশি্ষা 
পষাওয়ষার আিষায় আর পুশলপ্ির হষাত 
সথপ্ক িষাঁচষার িন্ও অপ্নপ্ক খ্ীটিষান 
হপ্য়প্ে। শিল্পপশতরষা িড় িড় কষারখষানষা 
িষাশনপ্য় আশিিষাসীপ্ির কুশল িষাশনপ্য় 
সেপ্ড়প্ে। শনপ্িপ্ির অঞ্প্লর খশনি 
শিশক্রপ্ত তষাপ্ির অশ্কষার সনই। িশম 
হষারষাপ্নষা, কষাি হষারষাপ্নষা গরীি, 
আশিিষাসী মষানুষগুপ্লষাপ্ক আড়কষাশঠরষা 
ভুশলপ্য় ভষাশলপ্য় চষা-িষাগষাপ্ন কুশলর 
কষাি করপ্ত চষালষান কপ্রপ্ে।

আর শঠক এই সময় শিরসষা 
সিষায়ষান হপ্য় উপ্ঠপ্ে। প্িষাপ্হষানডষার 
েষাগল চড়ষাপ্নষা সেপ্ড়, চষালকষাি 
(িন্মশভিষা) প্েপ্ড় চপ্ল �ষায় িষাম্যষান 
শমিনষাশর সু্প্ল। 

পড়ষাপ্িষানষার সপ্ঙ্গ সপ্ঙ্গ কষাপ্ন 
আপ্স সকষাল শিপ্দ্রষাহ, সষাঁওতষাল 
শিপ্দ্রষাহ, মুদিষা সি্যষারপ্ির শিপ্দ্রষাপ্হর 
কথষা। মুন্ডষা িষাশত তখন সেপ্য় আপ্ে 
কপ্ি আিষার তষাপ্ির মপ্্্ এক সনতষা 

িন্মষাপ্ি, প্� তষাপ্ির িষাশতপ্ক শিশরপ্য় 
সিপ্ি মুন্ডষা িষাশতর হষারষাপ্নষা সম্ষান, 
আত্মম�্যষািষা !

শনপ্ির চষারপষাপ্ির িুি্যিষার সিপ্খ 
মপ্ন মপ্ন শিরসষা সংকল্প কপ্র। 
সংকল্প কপ্র স� সেষািনষাগপুপ্রর 
পষাহষাপ্ড়-িঙ্গপ্ল-গ্রষাপ্ম মুন্ডষারষাি 
শিশরপ্য় আনপ্ি। শিরসষার সঙ্কপ্ল্প 
ইন্ন সিষাগষায় ইংপ্রিপ্ির িঙ্গল 
আইন। প্� আইপ্ন আশিিষাসীপ্ির 
সথপ্ক তষাপ্ির িঙ্গপ্লর প্রশত অশ্কষার 
শেশনপ্য় সনওয়ষা হয়। আশিিষাসীপ্ির 
হষাত সথপ্ক িন-িঙ্গল-কষাঠ-ম্ু-িল-
মূল সংরক্র করপ্ত হপ্ি। িন হপ্য় 
�ষাপ্ি সরকষাপ্রর সম্পশত্ত।  

আশিিষাসীপ্ির কষাপ্ে িন-িঙ্গল 

হপ্লষা মষা। গষাে হপ্লষা সিিতষা। শিরসষা 
জ্বপ্ল উঠপ্লষা। 

শিরসষা মুন্ডষাপ্ির মপ্্্ িষাশগপ্য় 
তুলল এক নতুন ্ম্য �ষা আত্ম 
সম্ষাপ্নর কথষা িপ্ল, মুশক্তর কথষা 
িপ্ল, ইংপ্রিপ্ির শিরুপ্দ্ধ হষাশতয়ষার 
শনপ্য় লড়ষাই-এর কথষা িপ্ল, িশমিষার-
সিষাতিষার-শঠপ্কিষারপ্ির শিরুপ্দ্ধ তীর 
্নুক সতষালষার কথষা িপ্ল।

শিরসষা শনপ্ি খ্ীটিষান শমিনষাশর 
শিক্ষায় শিশক্ত হপ্য় িুপ্ঝশেল 
মুন্ডষাপ্ির অঞেতষা, কুসংস্ষার, মপ্ির 
সনিষা সথপ্ক মুক্ত করপ্ত হপ্ি। ইংপ্রি 
সরকষার গ্রষাপ্ম গ্রষাপ্ম মপ্ির সিষাকষান 
খুপ্লশেল। মুন্ডষাপ্ির মপ্্্, 
আশিিষাসীপ্ির মপ্্্ সনিষার সঘষার 
ভষাঙ্গষাপ্ত হপ্ি। শিরসষা তষাঁর িষাশঙ্গ, 
িলেম, তীর-্নুপ্কর ঝংকষার শিপ্য় 
মুন্ডষা িষাশতর মপ্ন সষাহস িুশগপ্য় শেল 
– ইংপ্রি রষািিশক্তর শিরুপ্দ্ধ লড়ষাই 
করষার। কুশড় িের িয়প্স সস মুক্ত 
মুন্ডষা-রষািপ্ত্বর বেনে সিপ্খ।

তষার িীি িপন কপ্র আপষামর 
মুন্ডষার মপ্ন। তষাঁর বেপ্নের কথষা েশড়প্য় 
পপ্ড় মুন্ডষাপ্ির গ্রষাপ্মর পর গ্রষাপ্ম। 
িশমিষারপ্ির সিগষার খষািষা সেপ্ড়, 
খষািনষা সিওয়ষা সেপ্ড় মুন্ডষারষা িপ্ল িপ্ল 
আপ্স শিরসষার কথষা শুনপ্ত। িপ্ল 
িপ্ল খ্ীটিষান মুন্ডষারষা শগি্যষা সেপ্ড় 
মুন্ডষাপ্ির আশি ্প্ম্য-প্িরৎ আপ্স।  
ইংপ্রি সরকষার িশমিষার-
শঠপ্কিষারপ্ির সষাহষাপ্�্ শিরসষাপ্ক 
সগ্রপ্তষার কপ্র। শিনষা শিচষাপ্র িুই 
িেপ্রর সিল হয়। শিরসষা েষাড়ষা পষায় 

িুই িের পর। শবিগুর মষারেষায় তষাঁর 
শিপ্দ্রষাপ্হর প্রস্তুশত সিপ্ড় �ষায়। মুন্ডষা 
গ্রষাপ্ম সনপ্ম আপ্স পুশলশি িষাসন। 
শিরসষা তষার িলিল শনপ্য় পষাহষাপ্ড়র 
গুহষায়, িঙ্গপ্ল লুশকপ্য় থষাপ্ক। প্সখষান 
সথপ্ক উল্ গুলষাপ্নর িষাত্যষা পষাঠষায়। গ্রষাম 
সেপ্ড় মুন্ডষা পুরুষ-নষারী লড়ষাই-এ 
সনপ্ম পপ্ড়। তষাপ্ির আক্রমপ্রর লক্্ 
হয় ইংপ্রি পষাদ্রী-শমিনষাশর-পুশলি-
সরকষাশর কম্যচষারী-প্িষাতিষার-িশমিষার।

ইংপ্রি িষাসক পষাহষাপ্ড়-িপ্ন-
গ্রষাপ্ম পুশলি তসন্ নষামষায়। তীর, 
্নুক, পষাথর শিপ্য় মুন্ডষারষা লপ্ড় 
িদুিপ্কর শিরুপ্দ্ধ। প্রল সিশলগ্রষাি, 
তসন্ সষামপ্ন্তর তুলনষায় শিরসষা আর 
তষাঁর িপ্লর িশক্ত শেল সষামষান্। পষাঁচ 
িের ্প্র চপ্ল শিরসষার উল্ গুলষান। 
পঁশচি িেপ্রর শিরসষা আর তষার িল 
সগ্রপ্তষার হয়। অিপ্িপ্ষ সিপ্লই মষারষা 
�ষায় শিরসষা। মুন্ডষাপ্ির উপর সনপ্ম 
আপ্স সরকষারী শন�্যষাতন। 

শকন্ত মিষািষা হপ্লষা ইংপ্রি 
শিপ্রষা্ী ইশতহষাপ্স শিরসষা মুন্ডষা আর 
তষাঁর িপ্লর শিপ্দ্রষাহ স্ষান সপপ্য় �ষায়। 
সিি সপ্রপ্মর ইশতহষাপ্স শিরসষার নষাম 
সলখষা হপ্য় সগল।

আশিিষাসী অঞ্প্লর সষা্ষারর 
মষানুষ �খন শনপ্িপ্ির অশ্কষাপ্রর 
িন্ লপ্ড়, হষাশতয়ষার ওঠষায়, ঐক্িদ্ধ 
হয়, শিরসষা মুন্ডষার উল্ গুলষান এশগপ্য় 
�ষায় আপ্রষা কপ্য়ক কিম। শিরসষার 
বেনে সষাথ্যক হয়।

...... ৪ পষাতষার পর
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৬  সংকলন - ৭ । সসপ্টেম্বর ২০১৪

এক িুকপ্রষা সকষালষাি
পশিরে সমষাহষান্ত

িশক্র শিনষািপুর সিলষার এক 
প্রত্ন্ত গ্রষাম সচঁচষাই। মূলত আশিিষাসী 
মষানুপ্ষর িষাস। সষামষান্ শকেু 
তপিীলভুক্ত পশরিষার িষাস কপ্র এ 
গ্রষাপ্ম। তপন ব্প্কর ১১ নম্বর 
সগষািষানগর গ্রষাম পঞ্ষাপ্য়প্তর অ্ীন 
এই গ্রষাপ্ম ঢুকপ্তই নিপ্র পড়ি সষাশর 
সষাশর তষাল গষাে। প্িলষা সির িষালুরঘষাি 
সথপ্ক প্রষায় ১৪ শকপ্লষাশমিষার িূপ্র 
িষালষাপুর। িষালষাপুপ্র সঢষাকষার আপ্গই 
ডষানশিপ্ক ইউক্ষাশলপিষাস, আকষািমশর 
ও তষালগষাপ্ের ম্্ শিপ্য় আঁকষা িষাঁকষা 
রষাস্তষা। পষাকষা রষাস্তষা সথপ্ক িু’শকপ্লষাশমিষার 
িূপ্র। এ গ্রষাপ্মই ১৯৮৩ সষাপ্ল 
গ্রষামিষাসীপ্ির িষাপ্ন ততরী হয় সচঁচষাই 
প্রষাথশমক শিি্ষালয়। প্রথপ্ম 
গ্রষামিষাসীপ্ির ততরী একশি মষাশির ঘপ্র 
শিি্ষালয় শুরু হপ্লও সি্যশিক্ষা 

শমিপ্নর সিৌলপ্ত একশি পষাকষা ঘর 
ততরী হয়। প্সখষাপ্ন মষারে ১০ িন েষারে 
শনপ্য় চলত এই শিি্ষালয়। ২০০৩ 
সষাপ্ল শমড-প্ড শমল চষালুর সময় 
সথপ্কই শিপশত্ত িষাপ্্। িুই সগষাষ্ীর 

কষাশিয়ষা রষািতনশতক সগষালমষাপ্লর রূপ 
সনয়। একিষানষা সষাপ্ড় ৬ িের িন্ 
থষাপ্ক এই শমড-প্ড শমল। প্গষািষা গ্রষাম 
িুই ভষাপ্গ শিভক্ত হপ্য় পপ্ড়। 
আশিিষাসীর প্র্ষান উৎসি করম 
পূিষাও হপ্ত থষাপ্ক িুশি আলষািষা 
প্ষাপ্ন্ডপ্ল। এই অিস্ষায় �খন প্র্ষান 
শিক্ক শহসষাপ্ি স�ষাগিষাপ্নর ইচ্ষা 
প্রকষাি কশর তখন সতীথ্যরষা িষাঁ্ষা 
সিয়। অন্ শিি্ষালপ্য় �ষাওয়ষার িন্ 
চষাপ শিপ্ত থষাপ্ক। প্গষালপ্মপ্ল গ্রষাপ্ম 
শগপ্য় প্রষার হষারষাপ্নষার আিঙ্কষার গল্প 
সিষানষায় সকপ্ল।

স�শিন এখষাপ্ন প্র্ষান শিক্ক 
শহসষাপ্ি এখষাপ্ন স�ষাগ শিপ্য়শেলষাম, 
সিপ্খশেলষাম রষাস্তষার িু’্ষাপ্র সিয় 
কপ্য়ক হষািষার তষালগষাে লষাগষাপ্নষা 
হপ্য়প্ে। িষানলষাম এই গ্রষাপ্মর িষাশসদিষা 

শনমষাই শিগ্ গষা নষাপ্ম এক ি্শক্ত, 
ি্শক্তগত উপ্ি্ষাপ্গ লষাশগপ্য়প্েন। 
সসশিনই িুঝপ্ত সপপ্রশেলষাম স� এই 
গ্রষাপ্ম প্রভূত সম্পি রপ্য়প্ে। প্রপ্য়ষািন 
শু্ু পশরচ�্যষার। তষালগষাে একশিপ্ক 

স�মন ভূশমক্য় সরষা্ কপ্র, প্তমশন 
এই গষাে চুশরর সম্ষািনষাও অপ্নক 
কম। তষালগষাপ্ে িষািুই পষাশখ িষাসষা 
িষাঁপ্্। িষািুই পষাশখ থষাকপ্ল ঐ এলষাকষার 
আপ্িপষাপ্ি চষাপ্ষর িশমর িসপ্ল 
সপষাকষার সংক্রমপ্রর সম্ষািনষা অপ্নক 
কম।

এত িূরিশি্যতষা �ষাপ্ির রপ্য়প্ে, 
তষাপ্ির মপ্্্ ভশিষ্প্তর বেনে রপ্য়প্ে। 
শিি্ষালপ্য় অপ্নক ঘুরপপ্থ ঢুকপ্ত 
হয়। শিি্ষালয় চত্বপ্রর মষাঠশি শনচু ও 
কি্যমষাক্ত। প্সখষাপ্ন গ্রষামিষাসীরষা িষাঁি 
িষাশনপ্য় পষাি শুপ্কষায়। শিি্ষালপ্য় 
সঢষাকষার রষাস্তষা থষাপ্ক নষা। একশি মষারে 
ঘপ্র সকষাপ্নষামপ্ত ক্ষাস চপ্ল। গ্রষাপ্মর 
সগষালমষাপ্লর সুপ্�ষাগ শনপ্য় অন্ একশি 
ঘর অ্্যসমষাপ্ত সরপ্খ িষাকষা শনপ্য় 
পষাশলপ্য় সগপ্ে কষাপ্ির িরষাত পষাওয়ষা 
শঠকষািষার। শিি্ষালয় পশরচষালন কশমশির 
সম্পষািপ্কর কষাে সথপ্ক প্রষায় ৬ 
হষািষার িষাকষা শনপ্য় সকষাপ্নষা মপ্ত 
শিি্ষালয় পশরচষালনষা শুরু করলষাম 
২০০৯ সষাপ্লর সসপ্টেম্বর মষাস সথপ্ক। 

শুরুপ্ত একষািষাই চ্ষাপ্লজে 
সেপ্লপ্মপ্য়প্ির িন্ শমড-প্ড শমল 
চষালু করষা। একষাপ্ি নষামপ্তই সগষাষ্ীর 
সিস্রষা েুপ্ি এল। শুরু হল নষানষা 
ভষাপ্ি চষাপ ততশর করষা। রষািতনশতক 
িপ্লর সিলষা সনতষারষাও সিষাপ্ন 
রীশতমত হুমশক শিপ্ত থষাকপ্লষা �ষাপ্ত 
শমড-প্ড শমল চষালু নষা করষা হয়। 
িুঝলষাম, গ্রষামিষাসীপ্ির সপ্ঙ্গ শনপ্ত নষা 
পষারপ্ল এ কষাি অসম্ি। ইশতিষাচক 
কষাপ্ির মষা্্প্ম গ্রষামিষাসীপ্ির কষাপ্ে 
সপঁেষাপ্ত হপ্ি। শনপ্ির উপ্ি্ষাপ্গ 
শিি্ষালয় চত্তর পশরষ্কষার কপ্র একশি 
িুলিষাগষান ততরী করষা হল।

কপ্য়কশিপ্নর মপ্্্ই গ্রষামিুপ্ড় 
শনদুিপ্করষা প্রচষার চষালষাল স� িষাগষান 
ততরীর িন্ অির শিি্ষালয় 
পশরিি্যপ্কর িপ্তর সথপ্ক ১০ হষািষার 
িষাকষা সপপ্য়প্েন প্র্ষান শিক্ক। �ষার 
মপ্্্ ৫ হষািষার িষাকষায় িষাগষান ততরী 
কপ্র িষাশক িষাকষা আত্মসষাৎ কপ্রপ্ে। 
গ্রষাম েষাশড়প্য় এই খির পষাপ্ির গ্রষাপ্ম 
েশড়প্য় পড়ল। এক শুভষানু্্ষায়ী 
মষারিৎ িষানপ্ত পষারলষাম। তশড়ঘশড় 
তৎকষালীন অির শিি্ষালয় পশরিি্যকপ্ক 
সডপ্ক এপ্ন এক সভষা ডষাকষা হপ্লষা। 
গ্রষামিষাসী সকপ্লর সষামপ্ন শিি্ষালয় 
পশরিি্যক অপূি্য কুমষার সরকষার 
িষানষাপ্লন স� একষাপ্ির িন্ সকষাপ্নষা 
অথ্যই সরকষারীভষাপ্ি িরষাদ্ সনই িষা 
থষাপ্ক নষা। প্র্ষান শিক্ক ি্শক্তগত 
উপ্ি্ষাপ্গ একষাি কপ্রপ্েন। 
পরিত্যীকষাপ্ল গ্রষামিষাসীপ্ির সকলপ্ক 
িুলষাল মিুমিষার নষাপ্ম এক শুভষানু্্ষায়ী 
কম্বল শিতরর করপ্লন শিি্ষালপ্য়র 

উপ্ি্ষাপ্গ। এক শিপ্িষ রষািতনশতক 
িপ্লর সিস্ শহসষাপ্ি তকমষা শিপ্য় 
শনদুিপ্করষা প্রচষার চষালষাপ্লষা স� 
মষাটিষারমিষাই রষািনীশত করপ্ত 
এপ্সপ্েন এখষাপ্ন। এভষাপ্ি এপ্কর পর 
এক পরীক্ষার সমু্খীন হপ্ত হপ্য়প্ে। 
্ীপ্র ্ ীপ্র গ্রষামিষাসীরষা িুঝপ্ত পষারপ্লষা 
একিষা ইশতিষাচক িৃশটিভঙ্গী রপ্য়প্ে। 
সগষাষ্ীর সিস্প্ির নষানষাভষাপ্ি িুশঝপ্য় 
ি্থ্য হলষাম।

শকন্তু গ্রষামিষাসীরষা শমশলতভষাপ্ি 
একষাশ্ক তিঠপ্কর পর িুঝপ্ত পষারপ্লষা 
স� সগষাষ্ীর রষািনীশতর কষারপ্র শিশুরষা 
শমড সড শমপ্লর আহষার সথপ্ক িশঞ্ত 
হপ্চ্। িষানষা ৪ মষাপ্সর সচটিষার পপ্র 
২০১০ সষাপ্লর ২০ সি িষানুয়ষারী 
সরবেতী পূিষার শিপ্ন চষালু হল শমড 
সড শমল। সরকষারী ভষাপ্ি �ষারষা রষান্নষার 
িরষাত সপপ্য়শেল তষাপ্ির শিপ্য় রীশতমত 
পুশলস সমষাতষাপ্য়ন কপ্র। �শিও এরপর 
সথপ্ক আর শপেপ্ন শিপ্র তষাকষাপ্ত 

হয়শন। ্ীপ্র ্ীপ্র শিি্ষালপ্য়র 
পশরকষাঠষাপ্মষা উন্নয়প্নর উপর সিষার 
শিলষাম।  গ্রষামিষাসীপ্ির সপ্ঙ্গ শনপ্য়। 
সিষ হল অ্্যসমষাপ্ত ওই ঘপ্রর কষাি। 
শিি্ষালয়গৃহ রং কপ্র আ্ুশনকীকরর 
কষাি শুরু হল। শিি্ষালয়শি পষাঁশচল 
শিপ্য় সঘরষা হপ্লষা।

ততরী হল েষারেেষারেীপ্ির িন্ 
পৃথক পৃথক িষাইলস্  ও মষাপ্ি্যল শিপ্য় 
সিৌচষাগষার। শিি্ষালপ্য়র সষাপ্িশক মষাশির 
ঘরপ্ক আ্ুশনকভষাপ্ি গপ্ড় সতষালষা 
হপ্লষা। প্সখষাপ্নও একশি পৃথক ভষাপ্ি 
সিৌচষাগষার চষালু হপ্লষা। প্র্ষান শিক্প্কর 
অশিস ততরী হপ্লষা। প্িষাতলষা শনম্যষার 
কপ্র সসখষাপ্ন িষাইলস ও মষাপ্ি্যল শিপ্য় 
আ্ুশনক মষাপ্নর রষান্নষাঘর। �ষাপ্ত 
শচমশন, গ্ষাস, শরিি, মষাইপ্ক্রষাওপ্য়ভ, 
শমক্সচষার গ্রষাইন্ডষার ি্িহষার করষা হপ্চ্। 
চষালু হল েষারেেষারেীপ্ির িন্ ডষাইশনং 
হল ও ডষাইশনং সিশিপ্লর ি্িস্ষা। সষাি 
মষাশস্যিল পষাম্প িশসপ্য় শিি্ষালপ্য়র 
উপপ্র ও শনচতলষায় হষাত স্ষািষার 
ি্ষাপ। প্রশতশি সশ্রশরকপ্ক্ রপ্য়প্ে 

কশম্পউিষাপ্রর মষা্্প্ম পঠন পষাঠপ্নর 
ি্িস্ষা।  আ্ুশনক মষাপ্নর িসষার সিঞ্ 
রপ্য়প্ে ক্ষাসগুশলপ্ত।

শিি্ষালপ্য়র একপষাপ্ি রপ্য়প্ে 
শিি্ষাসষাগপ্রর পূর্যষািয়ি মূশত্য, রপ্য়প্ে 
সিওয়ষাল িুপ্ড় নষানষা মনীষীপ্ির েশি 
ও তষাপ্ত িুল সিওয়ষার ি্িস্ষা। রপ্য়প্ে 
সিওয়ষাল পশরেকষা, প্রষাথশমক শচশকৎসষার 
ি্িস্ষা, িুল িক্স, িুপ্তষা রষাখষার িক্স। 
শিশুদ্ধ পষানীয় িপ্লর িন্ অ্ষাপ্কষায়ষা 
গষাড্য। েষারেেষারেীপ্ির িন্ রপ্য়প্ে 
আমষাপ্ির সিষাকষান। প্�খষান সথপ্ক 
পড়ুয়ষারষা শনপ্িরষা শনপ্িপ্ির খষাতষা, 
সপশসেল, কলম, রুল, রিষার, প্স্ল সহ 
�ষািতীয় শিশনস শকনপ্ত পষাপ্র। এই 
সিষাকষাপ্ন সকষাপ্নষা মষাশলক সনই। 
শনপ্িরষা সকনষার পর সসখষাপ্ন রষাখষা 
িষাপ্ক্সর িষাকষা সরপ্খ চপ্ল �ষায়। 
শিি্ষালপ্য়র প্রশতশি সশ্রশরকক্, পষাঁশচল 
ও ঘপ্রর ও পষাইপ্রর সিওয়ষাল িুপ্ড় 
রপ্য়প্ে নষানষা ্রপ্নর শচরে। মষাপ্ঠ 
রপ্য়প্ে সিষালনষা সহ নষানষা ্রপ্নর 
সখলষার উপকরর। শিি্ষালয় চত্বপ্র 
রপ্য়প্ে শকপ্চন গষাপ্ড্যন। হষাত স্ষািষার 
িলপ্ক শিশুদ্ধ কপ্র তষা সিশি িষাগষাপ্ন 
সিওয়ষার ি্িস্ষা রপ্য়প্ে। শিি্ষালয় 
চত্তর িুপ্ড় নিরিষারীর িন্ রপ্য়প্ে 
শস শস শিশভ। শিি্ষালপ্য়র উপ্ি্ষাপ্গ 
সগষািষা গ্রষাম িুপ্ড় চষালু হপ্য়প্ে সষাউন্ড 
শসপ্টেম। প্সখষাপ্ন প্রশতশিন শনয়ম 
কপ্র তথ্ আিষানপ্রিষাপ্নর পষািষাপষাশি 
শিশভন্ন ভশক্তমূলক গষান, খির 
পশরপ্িিন করষা হয়। শিি্ষালপ্য় 
রপ্য়প্ে সষাইপ্রন। অপ্িষাম্ষাশিক 
িষাইমষার লষাগপ্নষা এই সষাইপ্রন 

প্রশতশিন ৪ িষার িষািষাপ্নষা হয়। 
গ্রষামিষাসীপ্ির চষাশহিষা মত। প্রষায় 
িু’শকপ্লষাশমিষার িূর সথপ্ক সষাইপ্রপ্নর 
িব্ শুপ্ন ঘুম ভষাপ্ঙ গ্রষামিষাসীপ্ির। 
আিষার শিি্ষালয় শুরু ও িন্ হয় শনয়ম 
সমপ্ন। রপ্য়প্ে েষারেেষারেীপ্ির িন্ 
একষাশ্ক প্রশিক্প্রর ি্িস্ষা। 

ব্রতচষারী, ি্য়ষাম, প্ষাপ্রড, গষান, 
অঙ্কন, প্সলষাই, পষাপ্ির হস্তশিল্প, মষাশির 
কষাি পড়ুয়ষাপ্ির হষাপ্ত কলপ্ম শনয়শমত 
সিখষাপ্নষা হয়। শিি্ষালপ্য়র উপ্ি্ষাপ্গ 
গ্রষাপ্মর ১০০ িতষাংি িষাশড়তই 
সিৌচষাগষার শনম্যষার ও শনয়শমত 
ি্িহষাপ্রর ি্িস্ষা করষা হপ্য়প্ে। ১২ 
সষাপ্ল সিলষার শনম্যল ও শিশুশমরে 
পুরস্ষার পষায় এই শিি্ষালয়। সম্প্রশত 
ইউশনপ্সপ্ির শিলেীর এক শিপ্িষ 
প্রশতশনশ্িল এপ্স একশি তথ্শচরে 
শনম্যষার কপ্র এই শিি্ষালয়প্ক শঘপ্র। 
সচঁচষাই প্রষাথশমক শিি্ষালয় আি শু্ু 
তপপ্নর নয়, প্গষািষা িশক্র শিনষািপুর 
সিলষার গি্য।

িশক্র শিনষািপুর সিলষায় তপন পূি্যচপ্ক্রর অন্তগ্যত সচঁচষাই প্রষাথশমক 
শিি্ষালয়শি স�ভষাপ্ি শিক্ষাপ্ক ভষািপ্ে তষা শু্ুমষারে েষারেেষারেীপ্ির পড়ষাপ্িষানষাই 
নয়-িরঞ্ তষাপ্ির সষাশি্যক শিকষাপ্ির শিকিষাপ্ক শিপ্িষ ভষাপ্ি গুরুত্ব সিওয়ষা 
হপ্য়প্ে। শিি্ষালপ্য়র প্রশতশি ঘর স�ন খুশির সখয়ষা ভষাশসপ্য় শিপ্য়প্ে। প্িওয়ষাপ্ল 
আঁকষা েশি, শিশুপ্ির মপ্নষারজেনকষারী পশরপ্িি তষাপ্ির পুশটিগত মষাপ্নর প্রশত 
তীক্ষ্ম নির পুপ্রষা শিি্ষালয়শিপ্ক কপ্র তুপ্লপ্ে এক সভলষা এিং গ্রষামিষাসীপ্ির 
সষাপ্থ শিি্ষালপ্য়র একশি সুম্পক্য গপ্ড় উপ্ঠপ্ে। ‘নিশিিষা’ এই ্রপ্রর 
শিি্ষালপ্য়র কথষাই ভষাপ্ি। প্সই িন্ নিশিিষার এই সংকলপ্ন শিি্ষালপ্য়র উপর 
পূর্য প্রশতপ্িিন রষাখষা হল।

গল্প হপ্লও সশত্

ভষারতিষ্য স� সষা্নষাপ্ক গ্রহর কপ্রপ্ে সস হপ্চ্ শিশ্বব্রহ্ষাপ্ন্ডর সপ্ঙ্গ শচপ্ত্তর স�ষাগ, আত্মষার স�ষাগ অথ্যষাৎ সমূ্পর্য স�ষাগ। প্কিল ঞেষাপ্নর স�ষাগ নয়, প্িষাপ্্র স�ষাগ। ...... প্কিল ইশন্দপ্য়র শিক্ষা 
নয়, প্কিল ঞেষাপ্নর শিক্ষা নয়, প্িষাপ্্র শিক্ষাপ্ক আমষাপ্ির শিি্ষালপ্য় প্র্ষান স্ষান শিপ্ত হপ্ি।            _ রিীন্দনষাথ ঠষাকুর

(সচঁচষাই প্রষাথশমক শিি্ষালপ্য়র প্র্ষান শিক্ক, 
তপন পূি্যচক্র-িশক্র শিনষািপুর)



৭  সংকলন - ৭ । সসপ্টেম্বর ২০১৪
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ইউপ্নপ্স্ষা (UNESCO) সংকশলত শিক্ষা শচন্তষাশিিপ্ির  িীিন ও ভষািনষার শিিরর

ইভষান ইশলচ

সসপ্টেম্বর ৪, ১৯২৬
শডপ্সম্বর ২, ২০০২

এক স� শেল রষািষার সিি 
সি রকপ্মর ভষাপ্লষা 
রষাপ্ত সসথষায় সিিষায় সরষাি 
শিপ্ন চষাঁপ্ির আপ্লষা। 
 এমন উপ্টেষা অিস্ষা �শিও 

িষা হয়। শকন্তু এমনিষা শক হওয়ষা সম্ি 
– পড়ষাপ্িষানষা – সিখষা – িষানষা চলপ্ে 
শকন্তু সু্ল সনই, শিি্ষালয় সনই, 
ক্ষাসরুম সনই। আর এমনিষা হপ্ত 
িষা্ষা সকষাথষায় ? �খন িীিপ্নর প্রশতশি 
মুহূপ্ত্যই শকেু নষা শকেু সিখষা িষানষার 
সুপ্�ষাগ রপ্য় �ষায়। প্কউ নষা সকউ 
সিখষায় আর আমরষা শিশখ। এই 
্রপ্রর শিক্ষা ি্িস্ষার প্র্ষানত শতনশি 
লক্্ থষাকপ্িঃ-

১) �ষারষা শিখপ্ত চষায়, িষানপ্ত 
চষায় তষাপ্ির সষামপ্ন সিখষা – িষানষার 
সিরকপ্মর রসি সিষাগষান রষাখষা। 
পড়ুয়ষারষা স� সকষান সময় এই সিখষা 
– িষানষার প্রশক্রয়ষার প্রপ্িি করপ্ত 
পষারপ্ি। 

২) এই শিক্ষা ি্িস্ষা এমন হপ্ি 
স� শ�শন সকষান শিষয় িষাপ্নন সিষাপ্ঝন 
এিং শতশন �শি তষার ঞেষান ভষাগ কপ্র 

শনপ্ত চষান এিং �ষাঁরষা এই ঞেষান 
গ্রহর করপ্ত চষান, শিখপ্ত চষান, 
িষানপ্ত চষান – এই িুই িপ্লর মপ্্্  
স�ষাগষাপ্�ষাগ ততশর করষা সম্ি হপ্ি। 

৩) সকষান শিষপ্য় সকউ �শি তষাঁর 
মতষামত শিপ্ত চষান, শিতপ্ক্য অংি 
গ্রহর করপ্ত চষান তপ্ি এই শিক্ষা 
ি্িস্ষায় তষাপ্ক তষার মতষামত িষানষাপ্নষা 
সুপ্�ষাগ থষাকপ্ি। 

এেষাড়ষাও �প্থষাপ�ুক্ত সিখষা-
িষানষার প্রশক্রয়ষা সম্ি কপ্র সতষালষার 
িন্ থষাকপ্ি নষানষা ্রপ্নর পশরপ্ষিষা। 

স�মন ্রুন িইপরে ও নষানষা ্রপ্নর 
শিক্র সষামগ্রী পষাওয়ষা �ষাপ্ি লষাইপ্ব্ররী, 
পরীক্ষাগষার ও প্রিি্যনিষালষাগুশলপ্ত। 
এখষাপ্ন এপ্স পড়ুয়ষারষা তষাপ্ির চষাশহিষা 
অনু�ষায়ী পড়ষাপ্িষানষার রসি সিষাগষাড় 
কপ্র শনপ্ত পষারপ্ি। 

আমষাপ্ির চষারপষাি শঘপ্র রপ্য়প্ে 
নষানষান প্রশতষ্ষান স�খষাপ্ন মষানুষ নষানষান 
প্রপ্য়ষািপ্ন আসষা – �ষাওয়ষা কপ্র। 
স�মন ্রুন কষারখষানষা, প্রলপ্টিিন, 
শিমষানিদির ইত্ষাশি। এই 
প্রশতষ্ষানগুশলর পষািষাপষাশি অিস্ষান 
কপ্র নষানষান শিপ্নষািন সকন্দ স�মন 
নষাি্িষালষা (শথপ্য়িষার), িষািুঘর, 
শসপ্নমষা। আমরষা স� শিক্ষা ি্িস্ষার 
কথষা িলপ্ত িপ্সশে সসখষাপ্ন এই 
শিপ্নষািনপ্কন্দগুপ্লষা সু্প্লর শিকল্প 
শিক্ষাপ্কন্দ হপ্য় উঠপ্ি।

িষািুঘর, শথপ্য়িষাপ্রর মপ্তষা 
শিপ্নষািনপ্কন্দগুপ্লষাপ্ত রষাখষা থষাকপ্ি 
কষারখষানষা, শিমষানিদির, প্রলপ্টিিন িষা 
আপ্রষা অন্ষান্ কম্যপ্ক্প্রে ি্িহষার হয় 
এমন সি শনত্ প্রপ্য়ষািনীয় উপকরর। 
আর িষািুঘর িষা শথপ্য়িষার সিখপ্ত 
এপ্স হিু পড়ুয়ষারষা শকেুিষা সময় সহরষা 
শকেুিষা সময় শিক্ষানশিস শহসষাপ্ি 

এখষানকষার উপকরর ি্িহষার কপ্র 
কষাি শিপ্খ স�প্ত পষারপ্ি।

শিক্ষা ি্িস্ষায় থষাকপ্ি নষানষা 
্রপ্নর সনিওয়ষাক্য। িক্তষা 
আিষান প্রিষাপ্নর সনিওয়ষাক্য 
– �ষার সষাহষাপ্�্ একিন িক্ 
শিপ্িষঞে তষার ঞেষান ভষাগ 
কপ্র শনপ্ত পষারপ্িন িষানপ্ত 
ও শিখপ্ত ইচু্ক ি্শক্তপ্ির 
সপ্ঙ্গ। 

এেষাড়ষাও এমন সি 
সনিওয়ষাপ্ক্যর ি্িস্ষা থষাকপ্ি 
স�খষাপ্ন নষানষান শিক্নীয় 
কষাপ্ির শিিররী সিওয়ষা 
থষাকপ্ি শিঞেষাসু সতীথ্যরষা এই 
সনিওয়ষাপ্ক্যর সষাহষা�্ শনপ্য় 
তষাপ্ির অিষানষা শিষয়গুশল 
সিপ্ন শনপ্ত পষারপ্ি। 

এপ্হন মুক্ত, িীিনপ্ভষার 
সিখষা – পড়ষার ি্িস্ষা কথষা 
সভপ্ি শেপ্লন ইভষান ইশলচ। 
১৯২৬ সষাপ্ল শভপ্য়নষায় িপ্ন্ম 
শেপ্লন। পড়ষাপ্িষানষা 
কপ্রশেপ্লন ্ম্যীয় প্রশতষ্ষান 
পশরচষাশলত সু্প্ল। কম্যিীিপ্ন 
প্রথম শিপ্ক ্ম্য�ষািক 
শেপ্লন। পুপ্য়প্ত্যষা শরপ্কষার 
ক্ষাথশলক শিশ্বশিি্ষালপ্য় 
অ্্ক্ শহসষাপ্ি কষাি কপ্রশেপ্লন। 
এখষাপ্ন থষাকষাকষালীন নষানষা সিপ্ির নষানষা 
সংসৃ্শতর মষানুপ্ষর সংস্পপ্ি্য আপ্সন। 
শিশচরে সংসৃ্শতর সমলিন্প্ন ভষািনষা 
িষাপ্গ তষাঁর মপ্ন। ততশর কপ্রন 
আন্তঃসষাংসৃ্শতক স�ষাগষাপ্�ষাগ সকন্দ। 
ভষাষষা শিক্ষার সষাহষাপ্�্ শনপ্ির 
সংসৃ্শতর সচৌহশদ্ সপশরপ্য় অন্ষান্ 
সংসৃ্শতপ্ক িষানষা সিষাঝষা সিখষার সচষাখ 
ততশর করষাই শেল এই সকপ্ন্দর কষাি। 
পপ্র শনপ্ির সংসৃ্শতর সচৌহশদ্ 
সপশরপ্য় অন্ষান্ সংসৃ্শতপ্ক িষানষা 
সিষাঝষা সিখষার সচষাখ ততশর করষাই শেল 
এই সকপ্ন্দ কষাি। পুপ্য়প্ত্যষা শরপ্কষা 
সেপ্ড় চপ্ল আপ্সন লষাশতন আপ্মশরকষার 
সমশক্সপ্কষাপ্ত। ১৯৬১ সষাপ্ল এখষাপ্নও 
ততশর কপ্রন আরও একশি 
আন্তঃসষাংসৃ্শতক সংপ্�ষাগ সকন্দ। আর 

এই সকপ্ন্দ িপ্সই শতশন ভষািপ্ত শুরু 
কপ্রন  এমন একশি শিক্ষাি্িস্ষার 
কথষা �ষা সু্ল নষামক প্রশতষ্ষানশির 
ওপপ্র সি্যপ্তষা ভষাপ্ি সকশন্দভূত হপ্ি 
নষা। সু্ল শভশত্তক শিক্ষার অ-সষারতষা 
শনপ্য় ইশলপ্চর সনতৃপ্ত্ব নষানষান তক্য – 
শিতক্য শুরু হয়। আসপ্ল ্নতষাশন্ত্রক 
ি্িস্ষার শিরুপ্দ্ধ শেল তষার সিহষাি 
�ষার সঢউ শগপ্য় পপ্ড় ্নতষাশন্ত্রক 
ি্িস্ষার শিরুপ্দ্ধ। আর সু্প্লর শিরুপ্দ্ধ 
তষাঁর কু্র্ষার �ুশক্ত সিপ্চপ্য় সিশি 
্ষারষাপ্লষা শেল। সু্ল শেল ইশলপ্চর 
কষাপ্ে “সসষানষার পষাথর িষাশি”। কীভষাপ্ি 
সু্ল ি্িস্ষার সিড়ষািষাল িপপ্ক শিক্ষা 
সি্যিনীন হপ্য় উঠপ্ি এই শেল তষাঁর 
ভষািনষা। ইশলচ মপ্ন করপ্তন িীিন 
্ষারপ্রর প্রশতশি মুহূপ্ত্য সিখষা – িষানষার 

অশভঞেতষা ততশর হয়। শিক্ষাপ্ক পর্ 
কপ্র তুপ্লপ্ে আিপ্কর সমষাি। 
শিক্ষাপ্ক সভষাগ্পর্ শহসষাপ্ি প্রশতষ্ষা 

কপ্রপ্ে সু্ল প্রথষা। ওনষার মপ্ত সু্ল 
ি্িস্ষা আর শিক্ষা – এিুশির অিস্ষান 
এপ্ক অপ্ন্র শিপরীপ্ত। প্রষাশতষ্ষাশনক 
শিক্ষার শিপ্রষা্ী শেপ্লন ইশলচ। 
শিক্ষাপ্ক পর্ কপ্র িষািষাপ্র েষাড়প্ে 
সু্ল। ্নতষাশন্ত্রক সমষাপ্ি সু্ল 
উৎপষাশিত শিক্ষা এক শনশি্যটি শিশনময় 
মূল্ থষাপ্ক। আর এই সমষাপ্ি �ষাপ্ির 
মুপ্ঠষায় মূল্ন আপ্ে তষারষা এই শিক্ষা 
– নষামক পর্শি সথপ্ক সিপ্চপ্য় সিশি 
উপকষার আিষায় করপ্ত পষাপ্র। 

িপ্ল সি্যিপ্নর িন্ উত্তম 
মষাপ্নর শিক্ষা পশরপ্ষিষা সু্প্লর পপ্ক্ 
সিওয়ষা সম্ি হপ্ি নষা। িপ্ল সু্প্লর 
ি্িস্ষার  সষাহষাপ্�্ সিষার িন্ 
সমমষাপ্নর উত্তম শিক্ষাপ্রিষান অলীক 
কল্পনষা েষাড়ষা আর শকেু নয়। সি্যিনীন 
শিক্ষা প্রসষাপ্রর িন্ চষাই শিকল্প 
প্রশতষ্ষান। সু্ল সংক্রষান্ত কপ্য়কশি 
্ষারনষা �ষা আমরষা শিশ্বিনীন সত্ িপ্ল 
মপ্ন কশর ইশলচ সসই ভষািনষার 
অচলষায়তপ্ন আঘষাত কপ্রপ্েন কড়ষা 
ভষাষষায়। সত্গুপ্লষা স� আসপ্ল অলীক 
অিষাস্তি তষাই শতশন িলপ্ত সচপ্য়প্েন। 
স�মনঃ- 

আমরষা শিশ্বষাস কশর স� সু্ল 
মূল্প্িষাপ্্র শিক্ষা সিয়। এই শিশ্বষাপ্সর 
িপ্ল ততশর হয় সু্প্লর চষাশহিষা। 
সু্প্লর অশস্তত্ব সু্প্লর চষাশহিষা িষাড়ষায়। 

সু্ল ি্িস্ষা আমষাপ্ির সিষাঝষায় স� 
সু্প্ল �ষাওয়ষার সপ্ঙ্গই মূল্প্িষা্ সিখষা 
িষানষা িশড়প্য় আপ্ে। সু্ল হষাশিরষার 

সপ্ঙ্গ সিখষা – পড়ষা স�ন 
সমষানুপষাশতক। প্িশি সিশি 
কপ্র সু্প্ল সগপ্ল সিখষার মূল্ 
িষাপ্ড়। এই সিখষার মূল্ 
আিষার পশরমষাপ করষা �ষায় 
নম্বর, প্গ্রড, সষাশি্যশিপ্কপ্ির 
সষাহষাপ্�্। ইশলচ এই 
্ষাররষাগুশলপ্ক ভ্রষান্ত প্রশতপন্ন 
কপ্রন।  তষাঁর কষাপ্ে শিক্ষা 
এমন এক  মষানশিক প্রশক্রয়ষা 
�ষাপ্ত অপ্ন্র হস্তপ্ক্প 
সিচষাইপ্ত কম লষাপ্গ। 
শনপ্ির িীিপ্নর সপ্ঙ্গ স�ষাগ 
রপ্য়প্ে এমন পশরশস্শতপ্ত 
িষাইপ্রর কষারুর শনপ্ি্যি 
েষাড়ষাই পড়ুয়ষারষা শনপ্িরষাই 
সিপ্চপ্য় সিশি শিপ্খ শনপ্ত 
পষাপ্র। প্িখষার প্রশক্রয়ষা 
তষাড়ষাতষাশড় ঘপ্ি �খন 
পড়ুয়ষারষা এপ্ত সশক্রয় ভষাপ্ি 
অংি সনয়। ইশলচ মপ্ন 
করপ্তন স� একিন ি্শক্তর 
একষান্ত শনিবে উন্নশত িষা 
সিপ্ড় ওঠষা কখনই সু্ল 
শন্্যষাশরত মষাপকষাশঠর সষাহষাপ্�্ 

শিচষার করষা �ষায় নষা। অথচ িীঘ্য সময় 
্প্র ্ষারষািষাশহক ভষাপ্ি আমষাপ্ির 
সিষাঝষাপ্নষা হপ্য়প্ে স� সু্প্লর ততশর 
মূল্প্িষা্ মষাপষা �ষায়। 

ইশলপ্চর মপ্ত সু্ল পষাঠক্রম 
শিশক্র কপ্র। আর পষাঁচিষা শিপরন 
সকপ্ন্দর মপ্তষা সু্প্লর হষাপ্ত পপ্ড় 
শিক্ষা পর্ হয় ওপ্ঠ। শিক্ক স�ন 
পর্িণ্টনকষারী আর েষারে-েষারেীরষা হপ্লষা 
উপপ্ভষাক্তষা। উপপ্ভষাক্তষাপ্ির 
প্রশতশক্রয়ষার উপর শভশত্ত কপ্র স� ভষাপ্ি 
পপ্র্র গুরমষাপ্ন ঘষষা-মষািষা করষা হয় 
এিং পরিত্যী প�্যষাপ্য়র পষাঠক্রম এই 
ভষাপ্ি ততশর হয়। শিক্ষাপ্ক পর্ 
শহসষাপ্ি সভষাগ করষার সষাপ্থ সষাপ্থ তষার 
উৎপষািন ও িৃশদ্ধ ঘিষাপ্নষা হয়। এর 
িন্ ততশর হয় ভুশর ভুশর শডশগ্র, 
শডপ্প্লষামষা, সষাশি্যশিপ্কি। আর 
এগুপ্লষাপ্ক করষায়ত্ত করপ্ত চপ্ল ইঁিূর 
সিঁড়। পড়ুয়ষা, েষারে-েষারেীপ্ির ইঁিূর 
সিঁড়। �ত শডশগ্র তত স�ন ভষাপ্লষা 
সরষািগষাপ্রর সুপ্�ষাগ। পর্ সি্যবে 
সমষাপ্ি এই ্ষারনষায় চপ্ল। িষািষাপ্র 
পপ্র্র চষাশহিষা অনুসষাপ্র উপপ্ভষাক্তষারষা 
স�মন শনপ্িপ্ির সক্রতষা মষানশসকতষা 

ততশর করপ্ত সমষাপ্ির অন্ষান্ অংি 
স�মন – পশরিষার, ি্শক্তর সষামষাশিক 
অিস্ষান, গরমষা্্ম প্রভৃশত ভূশমকষা 
পষালন কপ্র। এর মপ্্্  সু্প্লর 
ভূশমকষা সিপ্চপ্য় গভীর ও সুিূরপ্রসষাশর। 
সু্ল শভশত্তক শিক্ষার িয় িয়কষাপ্রর 
মূপ্ল আঘষাত কপ্রপ্েন ইশলচ। সু্ল 

শিক্ষার িষা্্তষামূলক অিস্ষানপ্ক 
আঘষাত কপ্রপ্েন শতশন। ঞেষান আহরর 
িষা স� সকষান সিখষা স� একিষা প্রশক্রয়ষা 
িষার িষার শতশন আমষাপ্ির মপ্ন করষাপ্ত 
সচপ্য়প্েন। আর এই সিখষা-িষানষার 
প্রশক্রয়ষা সকষান প্রশতষ্ষাপ্নর চষার 
সিওয়ষাপ্লর আিপ্ক থষাকপ্ত পষাপ্র নষা। 
সত্তপ্রর িিপ্ক ইশলপ্চর ভষািনষা 

শিক্ষািগপ্ত ঝড় তুপ্লশেল।  তষাঁর 
ভষািনষার সরি ্প্র আি আমরষা সসই 
সি সু্ল সিখপ্ত পষাশচ্ �ষারষা পশরপ্িি 
প্রকৃশতপ্ক গুরুত্ব সিয়। �ষারষা েষারে-
েষারেীপ্ির িষাস্তি িীিনপ্ক গুরুত্ব 
সিয়। এিং �ষারষা সষামষাশিক ভষাপ্ি 
প্রষাসশঙ্গক ঞেষানচচ্যষাপ্ক প্রষা্ষান্ সিয়। 
তষাঁর ভষািনষা সমৌশলকতষা এপ্তষািষাই স� 
সসগুপ্লষাপ্ক িষাস্তিষাশয়ত নষা করষা 
সগপ্লও তষাঁর ভষািনষার অকষাি্তষা আি 
সির পষাওয়ষা �ষাপ্চ্। ইশলপ্চর সু্ল-হীন 
সমষাি ভষািনষার প্রসষার ঘপ্িপ্ে 
আিপ্কর শিক্ষাশিিপ্ির মপ্ন। তষাঁর 
ভষাি্ষারষার সষাহষা�্ শনপ্য় এমন সি 
নীশত ও প্রকল্প ততশর হপ্চ্ �ষার 
সষাহষাপ্�্ প্রথষাগত ও প্রথষা-িশহভূ্যত 
শিক্ষার মপ্্্কষার সঙ্কি িূর করষা সম্ি 
হপ্চ্। আিপ্কর শিপ্ন প্রষাপ্তিয়স্ ও 
�ুিকপ্ির িন্ স� প্রথষা িশহভূ্যত 
শিক্ষাক্রম তষার প্রস্তষািনষায় আমরষা 

ইশলপ্চর ভষািনষা সিখপ্ত পষাই। নষানষা 
সক্প্রে স� িীিনভর শিক্ষাি্িস্ষা শুরু 
হপ্য়প্ে তষাপ্তও পষাই ইশলপ্চর সেষাঁয়ষা। 
আি সিপ্ি সিপ্ি তথ্ ভষাডিষার ততশর 
হপ্য়প্ে, ততশর হপ্চ্ গপ্িষরষা ও তথ্ 
আিষান প্রিষাপ্নর সনিওয়ষাক্য। এগুপ্লষার 
সিই ইশলপ্চর ভষািনষায় শেল। একমষারে 
ইশলপ্চর ভষািনষাপ্ক উপ্পক্ষা কপ্র 
িষািষার এখন রমরশমপ্য় চলপ্ে।    

এপ্ক  িিলষাপ্ত  সগপ্ল চষাই 
ভীষর এক িিল – �ষা ঘিপ্ত হপ্ি 
সমষাপ্ির সকল সক্প্রে। অথ্যনীশত 
সথপ্ক শুরু কপ্র বেষাস্্, িীিন ্ ষারপ্রর 
মষারেষা, কষাপ্ির পশরপ্িি, িশক্তর 
ি্িহষার ইত্ষাশি সক্রেগুশলপ্ত। এই 
সক্রেগুশলর সপ্ঙ্গ �ুক্ত হপ্ি িনসংখ্ষা 
সমস্ষা, িষাশরদ্র, প্ি-প্রষািগষাশর। আর 
এই ভীষর িিপ্লর লক্্ হপ্ি এক 
সমন্বয়পূর্য উন্নয়ন প্রশক্রয়ষা, প্� 
প্রশক্রয়ষায় মষানুপ্ষর অশস্তত্ব শনভ্যর 
করপ্ি সৃিনিীলতষা, মুশক্ত ও 
উদ্ীপনষার উপর আর স� প্রশক্রয়ষায় 
প্রশতশি মষানুষ অংি সনপ্ি উৎসষাপ্হর 
সপ্ঙ্গ।    

তষাঁর কষাপ্ে শিক্ষা এমন এক  
মষানশিক প্রশক্রয়ষা �ষাপ্ত অপ্ন্র 
হস্তপ্ক্প সিচষাইপ্ত কম লষাপ্গ। 
শনপ্ির িীিপ্নর সপ্ঙ্গ স�ষাগ রপ্য়প্ে 
এমন পশরশস্শতপ্ত িষাইপ্রর কষারুর 
শনপ্ি্যি েষাড়ষাই পড়ুয়ষারষা শনপ্িরষাই 
সিপ্চপ্য় সিশি শিপ্খ শনপ্ত পষাপ্র।

�খন িীিপ্নর প্রশতশি 
মুহূপ্ত্যই শকেু নষা শকেু সিখষা িষানষার 
সুপ্�ষাগ রপ্য় �ষায়। প্কউ নষা সকউ 
সিখষায় আর আমরষা শিশখ।

“প্সষানষার পষাথর িষাশি”। 
কীভষাপ্ি সু্ল ি্িস্ষার সিড়ষািষাল 
িপপ্ক শিক্ষা সি্যিনীন হপ্য় উঠপ্ি 
এই শেল তষাঁর ভষািনষা।

সু্ল সংক্রষান্ত কপ্য়কশি 
্ষাররষা �ষা আমরষা শিশ্বিনীন সত্ 
িপ্ল মপ্ন কশর ইশলচ সসই ভষািনষার 
অচলষায়তপ্ন আঘষাত কপ্রপ্েন 
কড়ষা ভষাষষায়।

সু্ল পষাঠক্রম শিশক্র 
কপ্র। আর পষাঁচিষা শিপরন সকপ্ন্দর 
মপ্তষা সু্প্লর হষাপ্ত পপ্ড় শিক্ষা পর্ 
হয় ওপ্ঠ। শিক্ক স�ন পর্িণ্টন-
কষারী আর েষারে-েষারেীরষা হপ্লষা 
উপপ্ভষাক্তষা।

�ষারষা েষারে-েষারেীপ্ির 
িষাস্তি িীিনপ্ক গুরুত্ব সিয়। এিং 
�ষারষা সষামষাশিক ভষাপ্ি প্রষাসশঙ্গক 
ঞেষানচচ্যষাপ্ক প্রষা্ষান্ সিয়। তষাঁর 
ভষািনষা সমৌশলকতষা এপ্তষািষাই স� 
সসগুপ্লষাপ্ক িষাস্তিষাশয়ত নষা করষা 
সগপ্লও তষাঁর ভষািনষার অকষাি্তষা 
আি সির পষাওয়ষা �ষাপ্চ্।
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নিশিিষা-র সম্পষািকমডিলীর পপ্ক্ রশি রষায় কতৃ্যক ৫/১/২/শি কর্যশিল্ড সরষাড, কশলকষাতষা – ৭০০০১৯ হইপ্ত প্রকষাশিত ও িষাশন্ত মূদ্রর, ৩২/৩ পিুয়ষাতলষা সলন, কলকষাতষা – ৭০০ ০০৯ হইপ্ত মুশদ্রত

গ্রষাপ্মর এক মূখ্য ্নী সলষাক িহর ভ্রমপ্র সিশরপ্য়প্েন। পশথমপ্্্ শতশন লক্্ 
করপ্লন একশি িড় শিশল্ডং। প্কৌতূহলিিত সসখষাপ্ন শগপ্য় শিপ্ঞেস করপ্লন এিষা 
কী? কত্যি্রত কম্যকত্যষা িলপ্লন এিষা শিশ্বশিি্ষালয়। পষাটেষা প্রশ্ন, এখষাপ্ন কী করষা 
হয়? শতশন িলপ্লন, এখষাপ্ন শডশগ্র সিওয়ষা হয়। তষার শডশগ্র সনয়ষার িখ হপ্লষা, তষাই 
শতশন িলপ্লন, আমষাপ্ক একশি সিওয়ষা �ষাপ্ি ? শতশন িলপ্লন, ১০০ ডলষার লষাগপ্ি। 
শতশন শডশগ্র শনপ্য় সিরষার পপ্থ শচন্তষা করপ্লন তষার সঘষাড়ষার িন্ একশি শডশগ্র সনয়ষা 
িরকষার। তষাই শতশন শগপ্য় িলপ্লন, ভষাই আমষার সঘষাড়ষািষার িন্ আপ্রকশি শডশগ্র 
সিন । কম্যকত্যষা িলপ্লন, এখষাপ্ন শু্ু গষা্ষাপ্ির শডশগ্র সিওয়ষা হয় সঘষাড়ষাপ্ির নয়।

বেরষাি শিশ্বশিি্ষালয়
মুক্ত সম্ষা, মুক্ত শিক্ষার অনন্ উি�ষাপন

শভন্ন মপ্তর অশ্কষার

অথিষা অশ্কষার প্রসপ্ঙ্গ শভন্নমত

শিগত একি িপ্করও সিিী 
সময় ্প্র শতশন মতষািি্যগত স্তপ্র 
এিং অনুিীলপ্নর সপ্রশক্প্ত 
‘প্রশতপ্রষা্’ কপ্রপ্েন ‘কষারখষানষা’ 
ঘরষানষায় শিক্ষা ি্িস্ষার সমৌশলক 
নীশতগুশলপ্ক, শতশন প্রশতশনয়ত অক্ষান্ত 
ভষাপ্ি িপ্ল চপ্লপ্েন শিক্ষার অশ্কষার 
এর িষাশি ‘রষা্রে’ প্কশন্দক হপ্য় পড়ষার 
সমস্ষা গুশল সকষাথষায়, শতশন সষারষা 
সিপ্ির গরতষাশন্ত্রক গর – প্রশতপ্রষা্ 
গুশলর সষাপ্থ শমশিপ্য় শিপ্য়প্েন 'অন্' 
শিক্ষার ভষািনষা এিং অনুিীলন – শতশন 
মরীি তিন। রষািস্ষাপ্নর 'শিক্ষান্তর' 
নষামক সংস্ষার প্র্ষান মষানুষ। তষাঁর 
এিং তষাঁর অন্ষান্ সমমতষািলম্বীপ্ির 
উপ্ি্ষাপ্গ আরষািলেীর অসষামষান্ শনসগ্য 
লষাশলত উপত্কষার আিষাপ্স গপ্ড় 
উপ্ঠপ্ে 'বেরষাি শিশ্বশিি্ষালয়' প্�খষাপ্ন 
শসপ্লিষাপ্সর শনগপ্ড় শিক্ষার িমিন্ 
করষা প্রশতপ্িি। এর পশরিপ্ত্য রপ্য়প্ে 
শিক্ষাথ্যীর শনিবে ভষািনষা-স্পশদিত 
পষাঠক্রম চয়প্নর সুশি্ষা এিং সুপ্�ষাগ। 
এখষাপ্ন ‘হষাড়শহম’ করষা ‘ঞেষাপ্নর 
শিখপ্র’ িপ্স থষাকষা শিক্প্কর িিপ্ল 
রপ্য়প্ে 'প্রশক্রয়ষা সঞ্ষালক'। এখষাপ্ন 
রপ্য়প্ে ঐশতহ্ আ্ুশনকতষা পরম্পরষার 
শমথশ্রিয়ষায় লষাশলত ঞেষাপ্নর 
অনুিীলপ্নর সুপ্�ষাগ। অথচ ‘আ্ুশনক’ 
পৃশথিীর ঞেষানচচ্যষার পথিন্ করষা হয়শন 
এক মুহুপ্ত্যর িন্ও। ২০১০ সষাপ্ল 
পথ চলষা শুরু করষার পর প্রচুর 
েষারেেষারেী এপ্সপ্েন ‘িু-িেপ্রর’ 
মুক্তপষাপ্ঠর অংিীিষার হপ্ত, এখষাপ্ন 
তষাপ্ির নষাম ‘সখষাঁিী’ – অথ্যষাৎ শ�শন 
শনরন্তর এক সপ্ত্র অনুসন্ষাপ্ন 
ি্ষাপৃত। এখষাপ্ন তষারষা শিপ্খপ্ে 
সংসৃ্শতর অন্ অশভঞেষান, প্�খষাপ্ন 
পষাচিষাপ্ত্র অত্ষা্ুশনক ঞেষানতপ্ত্তর 
সষাপ্থ শনপুর সমলিন্ন ঘিষাপ্নষার সচটিষা 
করষা হপ্য়প্ে স্ষানীয় ভষাপ্ি িহমষান 
ঞেষাপ্নর। এই ঞেষান অনষা�্য ভষারপ্তর 

প্রষাকৃশতক – িষাস্তুতষাশন্ত্রক ঞেষাপ্নর 
একিষা সচতনষা সমৃদ্ধ েশি তুপ্ল ্প্র।

‘বেরষাি শিশ্ব শিি্ষালয় ’ -এ 
পষাচিষাপ্ত্র সকষাপ্নষা অশভঞেষানপ্ক স�মন 
শিনষা শবি্ষায় ‘সত্’ িপ্ল সমপ্ন সনওয়ষা 
হয় নষা, প্তমন ভষাপ্ি স�প্কষান প্রতীচ্ 
– িি্যন-ই ‘িত্রু’ এই ্ রপ্নর ভষািনষাও 
এখষাপ্ন প্রশ্রয় পষায় নষা। পষাঠক্রপ্ম 
শিপ্িষ ভষাপ্ি গুরুত্ব আপ্রষাপ করষা 
হপ্য়প্ে শিশ্বষায়ন এিং তথষাকশথত 
‘পশচিম’ – শনয়শন্ত্রত আ্ুশনকতষার 
Critique এর ওপপ্র, এর পষািষাপষাশি 
খুি সতক্য িৃশটি রষাখষা হপ্য়প্ে �ষাপ্ত এই 
পষাঠক্রপ্মর ম্্ শিপ্য় প্রশতিন ‘সখষাঁিী’ 
হপ্য়  উঠপ্ত পষাপ্র। প্রকৃত অপ্থ্য 
একিন সষামষাশিক উপ্ি্ষাগী, প্� 
উপ্ি্ষাগ তষাঁরষা সনপ্িন সসখষাপ্ন শমপ্ি 
থষাকপ্ি সষামষাশিক, িষাস্তুতষাশন্ত্রক এিং 
সষাংসৃ্শতক িষায়িদ্ধতষা, শু্ুমষারে 
‘ি্িসষা’ – সষািল্ শিপ্য় তষাঁপ্ির 
উপ্ি্ষাগপ্ক পশরমষাপ করষার সচটিষা করষা 
স� িষাতুলতষা এিং ভ্রষাশন্ত তষা খুি ভষাপ্লষা 
ভষাপ্ি স্পটি কপ্র শিপ্য়প্েন ‘বেরষাি 
শিশ্বশিি্ষালয়’ এর শিক্করষা। 

এই সমগ্র উপ্ি্ষাপ্গর িি্যনগত 
সপ্রশক্প্ত রপ্য়প্ে ইভষান ইশলপ্চর ‘De 
Schooling’ এর তত্ত, প্�খষাপ্ন ইভষান 
সিশখপ্য় শেপ্লন আসপ্ল ‘সু্ল’ ি্িস্ষা 
পুঁশিিষািী – উৎপষািন ি্িস্ষার 
সষাংসৃ্শতক – রষািতনশতক তি্তষা 
শনম্যষাপ্রর অন্তম প্র্ষান হষাশতয়ষার। 
এখষাপ্ন মরীি তিন এিং তঁষার িনু্রষা 
�ষা কপ্রপ্েন তষা এই পুঁশি সকশন্দক 
সমষাি ি্িস্ষার শিপ্রতীপ্প একিষা 
মতষািি্যগত সসৌ্ শনম্যষাপ্রর পশরসর। 
এই উপ্ি্ষাগ খুি সুপ্খর কথষা, প্পপ্য়প্ে 
নষাশসপ্কর ‘অশভি্শক্ত’ িষা িৃপ্িপ্নর 
‘সস্ষাল িষাউপ্ন্ডিন’ এর মপ্তষা 
প্রশতষ্ষাপ্নর সষাহচ�্য। আমরষা ‘নিশিিষা’ 
ভষািনষা ও উপ্ি্ষাপ্গর পক্ সথপ্ক এর 
আপ্রষা শনশিড়তষা কষামনষা করশে। 

পুঁশি-প্কশন্দক রষা্রে প্রসশিত 
অশ্কষার স� সকষাপ্নষা মপ্তই তষার 
উৎপষািন ি্িস্ষার কষাঠষাপ্মষাগত 
শিন্ষাসপ্ক অশতক্রম করপ্ত পষাপ্র নষা 
তষা িলষাই িষাহুল্। তিু শিশভন্ন রষা্রে-
প্রিত্ত এিং সষাংশি্ষাশনক ভষাপ্ি 
‘শিশুদ্ধ’, সষামষাশিক-সষাংসৃ্শতক এিং 
রষািতনশতক ইত্ষাশি নষানষা ভষাপ্ি 
িগ্যষাশয়ত অশ্কষারগুশল শনপ্য় গত 
২০-২৫ িের ্প্র সিি শকেু 
‘সবেচ্ষাপ্সিী’ প্পিষািষার িষা ‘প্পিষািষার’ 
সবেচ্ষাপ্সিী সংস্ষার উৎসষাহ এিং নষানষা 
ভষাপ্ি তষাপ্ির কম্যসূচীপ্ত অশ্কষার 
ভষািনষা তুপ্ল আনষার সতষাড়প্িষাড় 
রীশতমত লক্্রীয় আকষার ্ষারর 
কপ্রপ্ে। শিক্ষার অশ্কষার এই 
তষাশলকষায় সিি প্রথপ্মর শিপ্ক। কষারর 
তুলনষায় এর প্রকৃশত নরম ------- 
সংশি্ষান অথিষা কপ্য়কশি িষাতীয়, 
আন্তি্যষাশতক সঘষাষরষাপরে সথপ্ক �শি 
কপ্য়ক লষাইন িষায়গষা মপ্তষা তুপ্ল 
িশসপ্য় সিওয়ষা �ষায় আর পুপ্রষাপ্নষা 
EPW িষা ‘িষামপন্ী’ িু-একশি পরে 
পশরেকষার পষাতষা সথপ্ক তুপ্ল আনষা �ষায় 
শিক্ষায় ি্য় িরষাপ্দ্র সংখ্ষাতত্ত, 
তষাহপ্ল হয়প্তষা শিক্ষার অশ্কষার 
ভষািনষার অগ্রচষারী ভষািুক শহপ্সপ্ি 
NGO মহপ্ল সুনষাম হপ্ত সময় লষাগপ্ি 
নষা ---- অন্তত এই কলকষাতষায় সিি 
শকেু সংস্ষার তষা লষাপ্গশন।  

চরষাচর ি্ষাপী একিষা েদ্মপ্িিী 
ম্্প্ম্ষা এমন আগ্রষাসী রূপ শনপ্য় 
হষাশির হপ্য়প্ে স� সসখষাপ্ন নতুন 
শচন্তপ্নর সষামষান্তম ভষািনষাও এইসি 

অগ্রচষারী ‘তসশনক’ রষাও িষাশতল কপ্র 
সিপ্ি তনরষাি্িষািী িপ্ল। অথচ এরষা 
�খন শিনষায়ক সসপ্নর মুশক্তর িষািীপ্ত 
‘সই’ সংগ্রহ কপ্রন একিষারও 
রষা্রেকষাঠষাপ্মষার শিরুপ্দ্ধ কথষা িপ্লন নষা, 
এরষা �খন ‘সসি’ এর শিরুপ্দ্ধ কথষা 
িপ্লন পুঁশিিষাপ্ির সি্যসষাম্প্রশতক 
স্তপ্রর বেষাভষাশিক পশররশত শহপ্সপ্ি 
নয়, িরঞ্ এপ্ক সিপ্খন ‘মষানিষাশ্কষার’ 
লঙ্ঘপ্নর কষাশহনী শহপ্সপ্ি। এরষা �খন 
িশম অশ্গ্রহপ্রর শিরুপ্দ্ধ িপ্লন 
তষাপ্ত পুঁশিিষাপ্ির আশিম সঞ্য়প্নর 
প্রনষালী শিপ্রষাশ্তষা নয়, আসপ্ল �ষা 
থষাপ্ক তষা হপ্লষা সসই িশম অশ্গ্রহপ্রর 
সময় ‘নষারকীয়’ পুশলিী অত্ষাচষার 
এিং অদু্ত একিষা গরতপ্ন্ত্রর িন্ 
শচরকষালীন আকষাঙ্কষািশনত শিশ্বষাস। 

 �ষাই সহষাক তিু এর মপ্্্ই 
রষা্রে-শনয়শন্ত্রত মষানিষাশ্কষার এর শিশভন্ন 
সমীকরপ্রর সীমষািদ্ধ চশররেগুশল শনপ্য় 
অপ্নক নতুন ্ষারষার শিপ্লেষর হপ্য় 
চপ্লপ্ে। এক�ুপ্গরও সিিী আপ্গ 
২০০০ সষাপ্ল শিক্ষাশিি িয়ষাল চন্দ 
সসষাশন সংশি্ষাপ্নর ৪৫ নং ্ষারষায়, 
অথ্যষাৎ রষা্রে-পশরচষালনষার শনপ্ি্যিমূলক 
নীশতপ্ত, িশর্যত ১৪ িের প�্যন্ত 
সমৌশলক শিক্ষার িষাশয়ত্ব রষাপ্্রের এই 
মহষান সদিপ্ভ্যর শিপ্রষাশ্তষা কপ্রপ্েন। 
শতশন খুি বি্থ্যহীন ভষাপ্ি আমষাপ্ির 
িষাশনপ্য়প্েন তষার আপশত্ত এিং 
শিপ্রষাশ্তষার প্র্ষান প্র্ষান িষায়গষাগুশল। 
তষার প্র্ষান শিপ্রষাশ্তষা ‘িষা্্তষামূলক’ 
িষাতষারিরন-শি শনপ্য়। শতশন 
িষাশনপ্য়প্েন িষা্্তষা কখপ্নষা শিক্ষার 

প্রষাথশমক িত্য হপ্ত পষাপ্র নষা। শতশন 
আরও িষাশনপ্য়প্েন সংশি্ষান এিং 
রষা্রে অদূ্ত ভষাপ্ি নীরি ‘শিক্ষা’ িলপ্ত 
আমরষা শক িুঝপ্িষা তষা শনপ্য়। এখষাপ্ন 
শিক্ষাি্িস্ষা এিং শিি্ষালয় ি্িস্ষা 
পুপ্রষাপুশর সমষাথ্যক আকষার ্ষারর 
কপ্রপ্ে। এই িষা্্তষামূলক পশরসপ্র 
মপ্ন হয় ‘সরকষার’ শনয়শন্ত্রত শিক্ষা �ষা 
প্রসি করপ্ি তষাই ‘সত্’ এিং তষার 
মপ্ত িষাইপ্র �ষা, তষার সষাপ্থ শিক্ষার 
সকষান স�ষাগ সনই। তষার মপ্ত ‘শিক্ষা’ 
হপ্লষা ‘গুরু-শিষ্’ পরম্পরষা-প্রিষাশহত 
এমন এক ্ষারষা স�খষাপ্ন সরকষার এর 
ভূশমকষা খুি সষামষান্ এিং সসখষাপ্ন �শি 
সরকষার শনয়ন্ত্ররকষারীর আসপ্ন িপ্স 
তপ্ি শিপি আসন্ন। শতশন সিশখপ্য়প্েন 
এই ্ নতপ্ন্ত্রর গশরমষায় আচ্ন্ন সমষাি 
শকভষাপ্ি শিশুকষাল সথপ্কই সরষাপর 
কপ্র শিপ্ভপ্ির িীি। কষারর ্নী 
পশরিষাপ্রর সন্তষানরষা কখপ্নষা িশরদ্রপ্ির 
িন্ শন্্যষাশরত শিি্ষালপ্য় স�প্ত িষা্্ 
নয় এিং সপ্ি্যষাপশর শতশন আক্রমর 
কপ্রপ্েন শিক্ষার অশ্কষার এর 
িি্যনগত ভূশমপ্ক। শতশন িষাশনপ্য়প্েন 
এত শকেুর পপ্রও পশরষ্কষার নয় 
‘শিশক্ত’ মষানুষ মষাপ্ন শক ? আমষাপ্ির 
অশ্কষারিষািী িনু্রষাও শিক্ষার 
িি্যনগত সপ্রশক্ত শনপ্য় পুপ্রষাপুশর 
নীরি। এখষাপ্নই তষারষা স�ন অবেশস্তর 
সিষাপ্্ ভুগপ্েন। 

তিু ভষাপ্লষা পশরি্ষাপ্ত ম্্প্ম্ষার 
সষািষাপ্নষা িষাগষাপ্ন এখপ্নষা মষাপ্ঝ মষাপ্ঝ 
‘তনরষাপ্ি্র’ সুিষাতষাস সিখষা সিয় ঝড় 
হপ্য়।

শিক্ষা হপ্ি প্রশতশিপ্নর িীিন�ষারেষার শনকি অঙ্গ। 
চলপ্ি তষার সপ্ঙ্গ একতষাপ্ল একসুপ্র।
সসিষা ক্ষাস নষাম্ষারী খষাঁচষার হপ্ি নষা।   
     - রিীন্দনষাথ ঠষাকুর


