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AHEAD Initiatives

 · গ্রাম বরাংলরার শিক্রাঙ্গনন প্রচশলত শিক্রার পরািরাপরাশি আঞ্চশলক জীবনযরাপন-শনর্ভর  
শিক্রার সংনযরাশজত প্রনচষ্রা।

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

 · এর বরাস্তব রূপরায়নে সরাধরারে মরানুনের স্রানীয় স্রায়ত্ব িরাশসত সরকরার একটরা 
উনলেখনযরাগ্য  অবদরাননর শদিরারী হনব। 

ররাবনরা

শিক্রাঙ্গনন নতুন শদিরার খখরাঁনজ শিক্ক এবং শিক্রার সনঙ্গ যুক্ত মরানুেজন তরঁানদর শচন্রা – অশরজ্তরা 
শবশনময় কররার মঞ্চ হল এই নবশদিরা পশরিকরা। 
আমররা আিরা কশর আপনরানদর মতরামত, শিক্রা শননয় নতুন শচন্রাররাবনরা এবং খেনলনমনয়নদর শননয় 
সরাধরারে পরাঠক্রনমর বরাইনর করাজ কররার অশরজ্তরা নবশদিরা পশরিকরার মরাধ্যনম শবশনময় হনব। 
জরানরার জন্য, নিখরার জন্য ও জরানরাননরার জন্য।
আসুন, পশিক হন।
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খযরাগরানযরানগর শঠকরানরা ঃ   

শিক্রাঙ্গনন নতুন শদিরার সন্রানন

 সংকলন ৮।  শিনসম্বর ২০১৫



শিক্ষাঙ্গনে েতুে শিিষার সন্ষানে

সূচীপত্রm¤úv`Kxq

ধর্ম শি শিক্ষার বষাইনর 
আররষা অনেনিই রনে িশর শিক্ষা শুধুরষাত্র প্রযুশতিগত। 

শিন্তু শিক্ষার যযরে এিটষা সষারষাশিি শিি আনে, এিটষা 
সষাংস্কৃ শতি শিতও আনে। নেগুন�ষা প্রতীিী বষা প্রতীিরূ�ি 
(আশমিিতষা, রূ�্যনবষাধ, ধর্ম, ধর্মীয়শবশধ, আচষার অেুষ্ষাে), 
যসগুন�ষা শিক্ষার রষাধ্যনর আরষানির আগষারী প্রিনমের রনধ্য 
সব ধনর্মর প্রশত শ্রদ্ষা ততশর িরষার িে্য প্রনয়ষািে।  

প্রচশ�ত িষাশিেী অেুযষায়ী যিখষা যষায় যখেই পকৃশিবীনত 
অিষাশতি অেষাচষার বষা অেষাসকৃশটি যিখষা শিনয়নে তখেই 
শিনিিষারষা রষােুেনি ি�্যষানের পনি চষাশ�ত িরষার উনদেনি্যই 
েষােষা ধনর্মর আশবি্মষাব ঘনটনে। পষািষাপষাশি ি�্যষােরয় িীবে 
যষাপনের িে্য শিেু ধর্মীয় শবশধ-শবধষাে ও আচষার অেুষ্ষানের 
প্রচ�ে িনয়নে। নযটষা তষাৎপয্মপূে্ম শিি যসটষা ি� পকৃশিবীনত 
েষােষা ধর্ম েষােষা রত িষািন�ও সবষার রর্মবষােী এি-িগৎ ও 
িীবনের ি�্যষােসষাধে। আর রধ্যযুনগ শিক্ষা যিন্দ্রগুশ�নত 
ধর্মশিক্ষার  প্রধষাে উনদেি্য শে� এিটষা তেশতি শিশতি ততশর 
িরষা। নেশতি রূ�্যনবষাধ সম্পন্ন  রষােুে ততশর িরষা। 

আরষানির প্রশতনবিী যিি বষাং�ষানিনি রনধ্য প্রির 
যশ্রেী যিনি দ্ষািি যশ্রেী পয্মতি শবশিন্ন ধনর্মর পষাঠ্যপুস্তি 
পড়ষানেষা িয় । তষার িষারে যষানত আগষারী প্রিমে শবশিন্ন 
ধনর্মর রর্মবষােী গুন�ষা বুঝনত পষানর এবং সব ধনর্মর প্রশত 
শ্রদ্ষা ও িশতি িরনত যিনখ ও  নেশতি রূ�্যনবষাধ িষাগশরত 
িয়।

তনব িরুরী িিষা িন�ষা এই যয ধর্মীয় িি্মে বষা 
িীবনের আশমিি উপ�শধির যিনি প্রষাশতষ্ষাশেি ধর্মনি 
আ�ষািষা িনর বুঝনত পষারষাটষাও িরিষার। িগতনি সষারশরি-
িিষানব যিখষার িিষা সব ধনর্মর রনধ্যই ব�ষা আনে। এই 
রূ�্যনবষাধ জ্ষাে �ষানির এবং সরষানি রষােুনের এিসষানি 
শরন�শরনি িষািষার রূ�শিশতি। এখে প্রষাশতষ্ষাশেি ধনর্মর 
িুব্ম�তষা যিনি যবশরনয় এনস আগষারী প্রিমে শি িনর 
প্রশতশট ধনর্মর রূ� বষােী উপ�শদ্র সষানি সষানি রষােশবি 
রূ�্যনবষাধনি সিষা িষারিত রষাখনত পষানর, তষার উপযুতি 
পিনক্প আরষানির শিক্ষাব্যবস্ষার রনধ্যই রিিে িরষা িরুরী।
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আিি্ম শিক্ি রবীন্দ্রেষাি- স্বপে িুরষার যঘষাে

রবীন্দ্রেষানির শিক্ষা সংক্ষাতি শবশিন্ন প্রবন্......

শিক্ষার অি্ম- নি যি খুল্ষার

সরনয়র অরিগশতর সষানি শিক্ষার অরিগশত

গেিষার শচশঠ- �ী�ষা রিুরিষার

আরষার রিষার ও রিষানরর ইশতিষাস

যসই সরয় -   িুচশবিষার

েতুে পনির যষাত্রী আরশত ...

শবি্যষা�য়-স্তনর িকৃ শেশিক্ষা প্রসনঙ্গ এিশট......

বষাং�ষা প্রবষানি প্রশতশবশবিত িকৃ শে-সষাংস্কৃ শতি......

শবখ্যষাত শচতিষাশবিনির িষাবেষায় শিক্ষা-  

রষাশরয়ষা রনটেসশর

এনসষা তঁষানির গল্প যিষােষাইঃ িবীর

ইয়ং ইশডিয়ষা

েঈ তষাশ�র এবং গষান্ীিী শিক্ষা িষাবেষা

সকৃিে যর�ষাঃ ৫ই যেব্রুয়ষারী, ২০১৫

িষাশতিশেনিতনে আন�ষাচেষা ও িষাবেষার শবশেরয়

িষা�শচশের সষারষাশিেব্যষাপী আন�ষাচেষা ও িষাবেষার...

আওয়ষার �্যষাডি আওয়ষার �ষাইে

িষাতীয় পষাঠক্র রূপনরখষা ২০০৫......

শিক্ষানক্নত্র তি্য-প্রযুশতির ব্যবিষার

শবি্যষা�নয় প্রিি্মেনযষাগ্য অশিও-শিসুয়ষা� উপষািষাে

সংি�ে - ৮ । শিনসবির ২০১৪



১    সংি�ে - ৮ । শিনসবির ২০১৪

আিি্ম শিক্ি রবীন্দ্রেষাি
         - স্বপে িুরষার যঘষাে

িশব ব�ন�ই িষাবিল্পেষায় 
উদেীশপত এি রষােুেনি যবষাঝষায়। আবষার 
িশব িষাবন�ই এি শেরগ্ন িল্পেষানসবী-নি 
রনে পনড়। শিক্ি ব�ন�ই রনে িষানস 
শিক্ষািষানে আরিিী, েষাত্রনচতে িনেি 
ব্যশতিত্বনি। অনেি িশব িল্পেষা িরনত 
পষানরে, অনেি সরয় েষাত্রনির যবষাঝষানত 
পষানরে েষা। িশব শি শিক্ি িনত 
পষানরে ? শিক্ি শি িশব ? ি্যষাঁ, িুনয়রই 
উিষািষারে যিওয়ষা যষায়। 

রবীন্দ্রেষাি শেন�ে যসই শবর� 
প্রশতিষার এিিে। শযশে এিষাধষানর রচশয়তষা, স্রটিষা, আবষার 
অে্যশিনি প্রজ্ষাপ্রসষারী আিি্ম শিক্ি। িশব-শিক্িনির যয 
িু�্মি ঐশতি্য সষারষা পকৃশিবীনত আনে, শেঃসনদেনি রবীন্দ্রেষাি 
শেন�ে তষার রনধ্য অে্যতর। শিক্ি শিনসনব রবীন্দ্রেষাি-নি 
পষাওয়ষা যয যিষানেষা রষােুনের িীবনে এি িু�্মি, শবর�, 
অশেদে্যিষাশতি অশিজ্তষা। 

িীবেবকৃতিষাতি সূনত্র সবষাই িষানেে, রবীন্দ্রেষাি এিশিনি 
যযরে প্রচশ�ত শিক্ষায় বীতশ্রদ্ িনয় উনঠশেন�ে, অে্যশিনি 
িশবর শবন্ষািী সতিষা রুশতি চষাইশে� েষাগশরি িীবনে গকৃিগত 
বশদেত্ব যিনি। নস িষারনে প্রচশ�ত শিক্ষাব্যবস্ষায় শতশে যিনখনেে 
খশডিত, অসমূ্পে্মতষা। এসব তষাঁর িষানে শবরস রনে িনয়শে�। 
শিন্তু রবীন্দ্রিষাবেষা শে�, যিষাি্ম শিক্ষার উনদেি্য িনব রষােবরনের 
পশরপূে্ম ও সব্মষাঙ্গীে স্বষািষাশবি শবিষাি। েষাত্রনির িীবেনি 
শবিশিত িরবষার যক্নত্র প্রিকৃ শতর শবশচত্র সষািচয্ম – রবীন্দ্র শিক্ষা 
িষাবেষার অে্যতর িিষা।

ওপষার বষাং�ষায় িশব যখে িশরিষাশরর সব িষািির্ম 
যিখশেন�ে, নস সরয় প্রিকৃ শত-ই চষারশিি যিনি রুতি পশরনবনির 
আহ্ষাে িষাশেনয়শে� তষাঁনি, িশব-ও যসই আহ্ষানে আতিশরি 
িষানবই সষাড়ষা শিনয়শেন�ে। ি�িষাতষার যষাশ্রিি আবিষাওয়ষা যিনি 
রুতি যরনখ প্রষািকৃ শতি পশরনবনি শুধু অে্য বষাশড়র যেন�নির িে্য 
েয়, রবীন্দ্রেষাি তষঁার পষাঁচশট সতিষােনিও তষঁানির িশরিষাশর 
শি�ষাইিনির ‘গকৃিশবি্যষা�নয়’ সব্মষাঙ্গীে শিক্ষািষানের িে্য 
প্রনয়ষািেীয় ব্যবস্ষা িনরশেন�ে। শি�ষাইিনি রুতি পশরনবনি 
শিক্ষার শবেনয় তষঁার সরষাসশর প্রির অশিজ্তষা সঞ্চয়, এিিষা 
ব�ষা যযনত পষানর। 

শি�ষাইিনি পশতসনরর পল্ী অঞ্চন�র িশরিষাশর পশরচষা�েষার 
িষানি শবশিন্ন শিনি ব্যস্ত যিনিও রবীন্দ্রেষাি শবনিেিষানব উপ�শধি 
িনরশেন�ে যয, এখষানে গকৃিশিক্ি যরনখ শিক্ষািষানের যচটিষা 
িন�ও এই ব্যবস্ষার রধ্য শিনয় শিক্ষা সষারশরিি ও যিষাি্ম িনয় 
উঠনত পষারনব েষা। 

যসিষারনে তষাঁর শবি্যষা�য় - িষাবেষা 
ও শিক্ষািি্ম অেুযষায়ী িশব এিশট সু্� 
প্রশতষ্ষা িরবষার িিষা অতির যিনি 
িষাবশেন�ে। নসশট িনব এনিনি েতুে 
েষাত্রনির রনেষাশবিষানির উপনযষাগী। 
শতশে যসইসরয় যিনিই শি�ষাইিনির 
এই গকৃি শবি্যষা�য়শটনি সরষানির আনরষা 
বকৃিতির যক্নত্র প্রশতষ্ষার িে্য শবিিিষানব 
িষাবেষা-শচতিষা িনরশেন�ে। 

‘সব যপনয়শের যিি’ িষাশতিশেনিতে 
িনয় উঠ� রবীন্দ্র শিক্ষা-স্বননের এিশট 

আিি্মির্মনক্ত্র। িষাশতিশেনিতে – আশ্রনরর শেি্মে শেিকৃ ত 
পশরনবনি প্রিকৃ শতর শেশবড় স্পনি্ম সীরষািীে আেনদের যস্রষানতর 
শিক্ষা যষানত উিষার রনেষািষাব গঠনে সিষায়ি িয়, তষার িে্য এিশট 
শবি্যষা�য় প্রশতষ্ষার তষাশগি তষাঁর রনে যবি তীব্র িনয় উঠ�। 

সরয়টষা তখে স্বনিিীর যুগ। ইংনরশি সু্ন�র পশরবনত্ম 
এিশট স্বনিিী ধষাঁনচর শবি্যষা�য় বষা প্রশতষ্ষাে গনড় যতষা�বষার 
িরুরী প্রনয়ষািে ও আতিশরি ইনছে শে�। আর এর সনঙ্গ তষাঁর 
িষাবেষাবকৃনতি শে� প্রষাচ্য ও পষাশ্ষাত্য জ্ষাে-শবজ্ষাে সরন্বনয়র পষাঠ্য 
ও অে্যষাে্য চষারুি�ষা শিক্ষার িষাবষািি্ম। রবীন্দ্রেষাি যচনয়শেন�ে 
আিষাি িরষা যিষান� েষাত্ররষা িনয় উঠুি ‘পূে্ম রষােুে’। 

আিি্ম শিক্ি ও শবশিটি শিক্ষা সংগঠি রবীন্দ্রেষানির 
পশরিল্পেষায় ততশর প্রির শিক্ষা প্রশতষ্ষােশট িনছে – িষাশতিশেনিতনের 
ব্রহ্মচয্মষাশ্রর শবি্যষা�য়। ১৯০১  সষান�র বষাইনি শিনসবির, ১৩০৮ 
বঙ্গষানদের সষাতই যপৌে িষাশতিশেনিতে রশদেনরর সষাংবষাৎসশরি 
উপষাসেষা যিে িনর রবীন্দ্রেষাি আেুষ্ষাশেি িষানব তষাঁর পশরিশল্পত 
শবি্যষা�নয়র সূচেষা িনরশেন�ে। তষাঁর বষা�্য িীবনের শিক্ষার 
‘অশিজ্তষা বড় শততি’। িশবর িিষায় – ‘রষাস্ষাররষা সব আরষানির 
রনে শবিীশেিষার সকৃশটি িরত’। নসিষারনে শিক্ি রবীন্দ্রেষাি 
‘রষাস্ষার’ শেব্মষাচে িরবষার যক্নত্র সব সরয় শেন�ে সনচতে। 
িশবর শিক্িতষা িীবনের অে্যতর তবশিটি্য যয, শতশে শিক্ি 
শচেনত িু� িনরেশে। তষাঁর শিক্ষািষানের যিন্দ্রীয় শবেয় শে� 
– প্রিকৃ শত। 

যসৌিষাগ্যক্নর রবীন্দ্রেষাি তষঁার শবি্যষা�নয় পঠে–পষাঠে ও 
পশরচষা�েষার িষানি িনয়িিে আিি্মবষািী শিক্ি-নি শেিট-
সঙ্গী ও সিিষারী শিনসনব যপনয়শেন�ে। এঁনির রনধ্য ব্রহ্মবষান্ব 
উপষাধ্যষায়, অশিতিুরষার চক্বত্মী, নরষাশিতচন্দ্র যসে, সতীিচন্দ্র 
রষায়, নরবষাচষাঁি (অশেরষােদে) প্ররুখনির েষার শবনিেিষানব উনল্খ  
িরবষার রতে। িয়নতষা এঁরষা যিউই যপিষায় শিক্ি শেন�ে েষা। 
রবীন্দ্রেষানির শিক্ষািনি্মর প্রশত তষাঁনির শে� গিীর শ্রদ্ষা আর 
শবিষা� অেুরষাগ। ব�নত যগন�, এিরষাত্র িশবর টষানেই তষঁারষা 
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িষাশতিশেনিতে শবি্যষা�নয়র শিক্িতষার গুরুিষাশয়ত্ব আেনদের 
সনঙ্গই রিিে িনরশেন�ে। 

রবীন্দ্রেষাি যযরে সব শেষ্ষাবষাে এবং আিি্মবষািী শিক্িরণ্ড�ী 
গনড় তুন�শেন�ে, নতরশে আবষার শবি্যষা�নয়র প্রনয়ষািনের িিষা 
যিনবই েষাত্রনির পড়ষাবষার িনে্য শেনির পদ্শত অেুসষানর সংস্কৃ ত, 
ইংনরশি ও বষাং�ষায় েতুে প্রেষা�ীর পষাঠ্যপুস্তি রচেষায় আমিশেনয়ষাগ 
িনরশেন�ে। ১৮৯৬ সষান� যিরচন্দ্র িট্ষাচষায্ম-র, সিনযষাশগতষায় 
রবীন্দ্রেষাি প্রির ‘সংস্কৃ ত শিক্ষা’ েষানর িুশট খনডি এিশট সংস্কৃ ত 
বই য�নখে। আশ্রর-শবি্যষা�য় প্রশতষ্ষা িবষার পর প্রির ও শদ্তীয় 
িষানগ ‘সংস্কৃ ত প্রনবি’ বই রচেষা িনরে।  নয-সরয় িষাশতিশেনিতনে 
শবি্যষা�য় স্ষাশপত িনয়শে� তখে যিনি ইংনরশি পষাঠ যিওয়ষার 
উপষািষাে খুব এিটষা যবশি শে� েষা। িশবর পনক্ সংরিি িরষাও 
িশঠে শে�। শিন্তু এর রনধ্যই শতশে েষাত্রনির ইংনরশি যিখষানেষার 
িষার শেনিই রিিে িনরশেন�ে। শিনরিট যরিি বষা প্রত্যক্ 
পদ্শতনত ইংনরশি পড়ষাবষার িে্য পষাঠ্যপুস্তি রচেষায় শতশে শেন�ে 
পশিিকৃ ৎ। 

১৯০৪ সষান�র যর রষানস িশবর য�খষা ‘ইংনরশি যসষাপষাে’-এর 
প্রির খডি প্রিষাশিত িয়। এর িু’বের বষানি ১৯০৬ সষান�র িুে 
রষানস এই বইশটর শদ্তীয় খডি প্রিষাি পষায়। ‘ইংনরশি যসষাপষাে’ 
বইশট প্রিষাশিত িবষার পর যিষাচশবিষার যিনি আচষায্ম ব্রনিন্দ্রেষাি 
িী� রবীন্দ্রেষাি-নি য�খষা এি শচশঠনত বই সম্পনি্ম যয অশিরত 
প্রিষাি িনরশেন�ে, তষা যিনিই যবষাঝষা যষায় িশবর এই প্রনচটিষানি 
শতশে পরর শ্রদ্ষার সনঙ্গ স্বীিষার িনরশেন�ে। 

‘ইংনরশি যসষাপষাে’ রিন্থ সম্পনি্ম ব্রনিন্দ্রেষাি িশব-নি 
শ�নখশেন�ে – “আশর যতিূর িষাশে, এইরূপ পুস্তি বষাঙ্গ�ষায় এই 
প্রির রুশ্ত িই�। ইিষার প্রেষা�ী অত্যতি সুসঙ্গত – Otto, 
Ollendorf ও Saner  প্রিকৃ শত িষােষাপুস্তি প্রনেতষাগে এই 
প্রেষা�ী শিয়ৎ পশররষানে অব�বিে িশরয়ষাই িকৃ তিষায্ম িইয়ষানেে। 
আপেষার উদ্ষাবেী িশতির শেিট বঙ্গনিি শচরঋেী, এই ইংরষাশি 
শিক্ষা শবেনয়ও আপশে পিপ্রিি্মনির িষায্ম িশরয়ষানেে।” 

শতশে ইংরষাশি পষাঠ য�নখে ১৯০৯ সষান�। আঠষারশট পষানঠ 
সমূ্পে্ম। রবীন্দ্রেষাি প্রত্যক্িষানব শবি্যষা�নয়র প্রশতশট শিক্িনি 
পঠে-পষাঠে, রচেষািষায্ম আর অেুিী�নে শেয়শরতিষানব উৎসষাশিত 
িনরনেে, নপ্ররেষা শিনয়নেে। অনেি সরয় তষাঁনির য�খষা বইনয়র 
েষারিরে িনরনেে। নযরে, ১৯২২ সষান� িূনগষান�র পষাঠ্যপুস্তনির 
েষার শতশেই যরনখশেন�ে – ‘িূ-পশরচয়’। 

িশব যখে িষাশতিশেনিতনে িষািনতে, েষােষাে ব্যস্ততষার 
রনধ্যও শতশে শবি্যষা�নয়র ক্ষাি শেনতে। আর পড়ষানেষার েষাঁনি 
েষাত্রনির িে্য েতুে রিষার যখ�ষা আশবষ্ষার িরনতে, ইশন্দ্রয়নবষাধ 
চচ্মষাও িরষানতে। 

রবীন্দ্রেষাি শিিষানব পড়ষানতে, নসিিষা িষােনত পষাশর িশব-

িে্যষা রীরষানিবী-র অতিরঙ্গ স্কৃশতচষারেষায় ‘স্কৃশতিিষা’ বইশটনত। 
রীরষানিবী শ�নখনেে – “....... যবশির িষাগ সরয় যগষানডেে যরেিষাশর 
যিনি যবনে যবনে িশবতষা পড়ষাতে। আশর িষান�ষা রুখস্ িরনত 
পষারতুর েষা শিন্তু বষাবষা সুদের উপষানয় রুখস্ িশরনয় শিনতে। 
যযখষােটষা আরষার রনে পড়ত েষা যস িষায়গষার িশবতষার েশবটষা 
রনে িশরনয় শিনতে, তখে আনস্ত আনস্ত সবটষা রনে পনড় যযত। 
যয িশবতষাশট রুখস্ িরষানত চষাইনতে যসটষা বষার িতি শ�খনত 
ব�নতে; শ�খনত শ�খনত আপশে রুখস্ িনয় যযত। ..... ক্নর 
আরষানি যটশেসে ও ওয়ষাি্মস্ ওয়ষাি্ম-এর িশবতষা, নসষারষাব ও 
রুস্তনরর িষাশিেী, তষারপর এেি আনি্মে ইত্যষাশি ইংনরশি 
সষাশিনত্যর িতিগুশ� যশ্রষ্ িশবতষার সনঙ্গ পশরচয় িশরনয় 
শিনতে। ......

আররষা প্রষায় সিন�ই এিিষা িষাশে যয, িষাশতিশেনিতনের 
শবি্যষা�নয় সষাশিনত্যর সনঙ্গ বহুশবধ শিক্ষার পঠে-পষাঠনের 
আনয়ষািে িনয়শে� যস-যুনগ। রবীন্দ্রেষাি েষাত্রনির রনধ্য 
শবজ্ষােচচ্মষার প্রসষানরর িে্য খুবই আরিিী শেন�ে। নসসরয় শবশিন্ন 
ইংনরশি পত্র-পশত্রিষায় শবজ্ষাে শবেয়ি যয সব য�খষা, প্রবন্ 
প্রিষাশিত িত, নসই সব শবজ্ষাে সবিন্ীয় প্রবন্গুশ� িশব শেনি 
‘রষাি্ম’ িনর িগিষােদে রষানয়র িষানে পষাশঠনয় শিনতে। েষাত্রনির 
যসইসব য�খষা িগিষােদে বষাং�ষায় বুশঝনয় শিনতে। 

িষাশতিশেনিতনের সীরষািীে আিষাি পশরষ্ষার িষািন� 
যগৌরপ্রষাঙ্গনে যটশ�নস্ষানপর সষািষানয্য িগিষােদে রষায় েষাত্রনির 
রিি-েক্ত্রনির সনঙ্গ শবিিিষানব পশরচয় িশরনয় শিনতে। 
েষাত্রনির গশেত যিখষাবষার শবেিিিষানব পশরচয় িশরনয় শিনতে। 
েষাত্রনির গশেত যিখষাবষার শবেনয় িশব তষাঁনি েষােষাশবধ উপনিি 
শিনয়নেে। 

বহুরুখী প্রশতিষার অশধিষারী রবীন্দ্রেষাি যিব�রষাত্র 
িষাশতিশেনিতনের শিক্ি শেন�ে েষা, শতশে শেন�ে শিক্ষািনি্মর 
পি প্রবত্মি। শিক্ষানি সিীব ও আিে্মেীয় িনর প্রিকৃ শতর সনঙ্গ 
সরশন্বত িনর রবীন্দ্রেষাি যয শিক্ষািি্ম প্রবত্মে িনরশেন�ে তষা 
সষারষা পকৃশিবীনত রুতি শিক্ষায় এি অেে্য পদ্শত শিনসনব 
শচরস্রেীয় িনয় আনে।

রবীন্দ্রেষানির শিক্ষািষাবেষা তিষা শিক্নির িূশরিষা এিষাতি 
অশিেব। যষাঁরষা তষাঁর িষানে শিক্ষা�ষানির সুনযষাগ যপনয়নেে, তষাঁরষা 
রুগ্ধ। তষাঁরষা সিন�ই িষােষািু�তষায় এিিষা অিপনট িষাশেনয়নেে 
যয, এর যিষানেষা তু�েষা যেই। সষাশিনত্যর শববরনে আিে্মেীয় 
িনর েষাত্ররনে তষা যগঁনি যিবষার ক্রতষা শে� তষঁার – যষা সষাি্মি 
শিক্নির এিটষা গুে। আর চ�নত চ�নত, গষাইনত গষাইনত 
যখ�ষাছেন� শিক্ষানি রবীন্দ্রেষাি িনর তুন�শেন�ে িষাররুতি, 
আেদেরয় – যষার শদ্তীয় উিষািরে আর যেই। 

যিনির রষােুনের ও পশরনবনির চশরত্র অেুসষানর শিক্ষা পদ্শত ততশর িওয়ষা িরিষার।
            - রবীন্দ্রেষাি ঠষািুর 



৩    সংি�ে - ৮ । শিনসবির ২০১৪

রবীন্দ্রেষানির শিক্ষা সংক্ষাতি শবশিন্ন
প্রবন্ যিনি শেব্মষাশচত অংনির সংি�ে

রবীন্দ্রেষানির বহুরষাশত্রি শচতিষাশবনবের তবশচত্র¨রয় িুবনে 
শিক্ষা অত্যতি গুরুত্বপূে্ম স্ষাে অশধিষার িনর আনে। শবনিেত 
িষাশতিশেনিতে-শ্রীশেনিতনে িীবনের সবনচনয় গুরুত্বপূে্ম সরনয় 
শতশে যয ব্যশতক্রী এবং শবিল্প শিক্ষার অেুিী�নে শেনিনি 
ব্যষাপকৃত-সম্পকৃতি যরনখশেন�ে, তষা আিনির পশরব্যষাপ্ত িষাঙে এবং 
অবক্নয়র যুনগ শুধু েতুে িনর চচ্মষার িষাশব রষানখ তষাই েয়, বরঞ্চ 
বত্মরষাে সরষাি-নপ্রশক্নত যশি সীরষাবদ্ পশরসনরও তষার প্রনয়ষাগ 
িরষা যষায়, তনব তষাই িনব রষােবসি্যতষার ইশতিষানসর অে্যতর 
প্রধষাে শচতিষাপুরুনের প্রশত অিকৃ শত্রর এবং িষায়বদ্ শ্রদ্ষাঞ্জশ�। 
যশিও শুধুরষাত্র শিেু উদ্কৃ শতর রধ্য শিনয় তষঁার িষাবেষার গিীরতষা 
স্পি্ম িরষা যষানব এই রির আিষা িরষা শেতষাতিই বষাতু�তষা, তবু 
আরষানির প্রত্যষািষা িষািনব এগুশ� পষাঠ িনর শিক্ি অিবষা শিক্ষা 
যপিষািীশববকৃদে রূ� প্রবন্গুশ� চচ্মষায় এবং তষঁানির প্রশতশিনের 
ির্মিূশরনত তষার প্রনয়ষানগ ব্যষাপকৃত িনবে। িষারে শুধুরষাত্র 
অ্যষািষানিশরি ধূসরতষা শিনয় রবীন্দ্রেষানির িষাবেষার সুস্ষায়ীত্ব ধনর 
রষাখষা সম্ভব েয়।   

এখষানে উদ্কৃ ত সরস্ত রচেষাংি শববেিষারতী প্রিষাশিত “শিক্ষা” 
প্রবন্ সংি�ে যিনি যেওয়ষা িনয়নে (িষা্ ১৪১৭ সংস্রে)।

“এ িষান� যষানি আররষা এিুনিিে বশ� তষার আরম্ভ 
িিনর। তষার শপেনে ব্যবসষা ও চষািশর চন�নে আেুেশঙ্গি িনয়। 
এই শবনিিী শিক্ষাশবশধ যর�-িষাররষার িীনপর রনতষা। িষাররষাটষা 
উজ্জ্ব�, শিন্তু যয যযষািে যযষািে পি গষাশড় চন�নে েুনট যসটষা 
অন্িষানর �ুপ্ত। িষারখষােষার গষাশড়টষাই যযে সত্য, আর প্রষােনবিেষায় 
পূে্ম সরস্ত যিিটষাই যযে অবষাস্তব।”

প্রবন্ঃ শিক্ষার শবশিরে

“অত্যষাবি্যি শিক্ষার সশিত স্বষাধীে পষাঠ েষা শরিষাইন� যেন� 
িষান�ষা িশরয়ষা রষােুে িইনত পষানর েষা – বয়ঃপ্রষাপ্ত িইন�ও 
বুশদ্বকৃশতি সবিনন্ যস অনেিটষা পশররষানে বষা�ি িষাশিয়ষাই যষায়।”

প্রবন্ঃ শিক্ষার যিরনের

“বষা�্যিষা� িইনত আরষানির শিক্ষার সশিত আেদে েষাই। 
যিব� যষািষা-শিেু শেতষাতিই আবি্যি তষািষাই িন্ঠস্ িশরনতশে। 
যতরে িশরয়ষা যিষানেষারনত িষাি চন� রষাত্র, শিন্তু শবিষাি�ষাি 
িয় েষা। িষাওয়ষা খষাইন� যপট িনর েষা, আিষার িশরন� যপট িনর; 
শিন্তু আিষারশট রীশতরত িির িশরবষার িে্য িষাওয়ষা খষাওয়ষার 
িরিষার। নতরশে এিটষা শিক্ষাপুস্তিনি রীশতরত িির িশরনত 
অনেিগুশ� পষাঠ্যপুস্তনির সষািষায্য আবি্যি। আেনদের সশিত 
পশড়নত পশড়নত পশড়বষার িশতি অ�শক্তিষানব বকৃশদ্ পষাইনত িষানি; 
রিিেিশতি ধষারেষািশতি শচতিষািশতি যবি সিনি এবং স্বষািষাশবি 
শেয়নর ব��ষাি িনর।”

প্রবন্ঃ শিক্ষার যিরনের

“আররষা বষা�্য িইনত তিনিষার এবং তিনিষার িইনত যযৌবনে 
প্রনবি িশর যিব� িতিগু�ষা িিষার যবষাঝষা টষাশেয়ষা। সরস্বতীর 
সষাম্ষানি্য যিব�রষাত্র রিুশর িশরয়ষা রশর; পকৃনষ্র যররুিডি বষাঁশিয়ষা 
যষায় এবং রেুে্যনত্বর সব্মষাঙ্গীে শবিষাি িয় েষা। যখে ইংরষাশি 
িষাবরষানি্যর রনধ্য প্রনবি িশর তখে আর যসখষানে যতরে যিষাি্ম 
অতিরনঙ্গর রনতষা শবিষার িশরনত পষাশর েষা। যশিবষা িষাবগু�ষা 
এিরূপ বুশঝনত পষাশর, শিন্তু যসগু�ষানি রর্মস্ন� আিে্মে িশরয়ষা 
�ইনত পষাশর েষা; বতিকৃ তষায় এবং য�খষায় ব্যবিষার িশর, শিন্তু 
িীবনের িষানয্ম পশরেত িশরনত পষাশর েষা।”

প্রবন্ঃ শিক্ষার যিরনের

“আররষা যয িষানব িীবে শেব্মষাি িশরব আরষানির শিক্ষা 
তষািষার আেুপষাশতি েনি, আররষা যয গকৃনি আরকৃ ্তু্যিষা� বষাস িশরব 
যস গকৃনির উন্নত শচত্র আরষানির পষাঠ্যপুস্তনি েষাই, নয সরষানির 
রনধ্য আরষাশিগনি িমেযষাপে িশরনতই িইনব যসই সরষানির 
যিষানেষা উচ্চ আিি্ম আরষানির েূতেশিশক্ত সষাশিনত্যর রনধ্য �ষাি 
িশর েষা, আরষানির শপতষা রষাতষা – আরষানির সুহৃৎ বনু্ – আরষানির 
ভ্ষাতষা িগ্নীনি তষািষার রনধ্য প্রত্যক্ যিশখ েষা, আরষানির তিশেি 
িীবনের িষায্মি�ষাপ তষািষার বে্মেষার রনধ্য যিষানেষা স্ষাে পষায় েষা, 
আরষানির আিষাি এবং পকৃশিবী – আরষানির শের্ম� প্রিষাত এবং 
সুদের সন্্যষা – আরষানির পশরপূে্ম িস্যনক্ত্র এবং যিি�ক্ষী 
যস্রষাতশস্বেীর যিষানেষা সংগীত তষািষার রনধ্য ধ্বশেত িয় েষা, তখে 
বুশঝনত পষাশর, আরষানির শিক্ষার সশিত আরষানির িীবনের যতরে 
শেশবড় শর�ে িইবষার যিষানেষা স্বষািষাশবি সম্ভষাবেষা েষাই; উিনয়র 
রষাঝখষানে এিটষা ব্যবধষাে িষাশিনবই িষাশিনব; আরষানির শিক্ষা 
িইনত আরষানির িীবনের সরস্ত আবি্যি অিষানবর পূরে িইনত 
পষাশরনবই েষা। আরষানির সরস্ত িীবনের শিিড় যযখষানে যসখষাে 
িইনত িত িস্ত িূনর আরষানির শিক্ষার বকৃশটিধষারষা বশে্মত িইনতনে; 
বষাধষা যিি িশরয়ষা যযটুিু রস শেিনট আশসয়ষা যপঁশেনতনে যসটুিু 
আরষানির িীবনের শুষ্তষা িূর িশরবষার পনক্ যনিটি েনি। 
আররষা যয শিক্ষায় আিমেিষা� যষাপে িশর যস শিক্ষা যিব� যয 
আরষাশিগনি যিরষাশেশগশর অিবষা যিষানেষা এিটষা ব্যবসষানয়র 
উপনযষাগী িনর রষাত্র, নয শসদুেনির রনধ্য আরষানির আশপনসর 
িষার�ষা এবং চষাির িষাঁি িশরয়ষা রষাশখ যসই শসদুেনির রনধ্যই যয 
আরষানির সরস্ত শবি্যষানি তুশ�য়ষা রষাশখয়ষা শিই, আটনপৌনর তিশেি 
িীবনে তষািষার যয যিষানেষা ব্যবিষার েষাই, ইিষা বত্মরষাে 
শিক্ষাপ্রেষা�ীগুনে অবি্যম্ভষাবী িইয়ষা উশঠয়ষানে। এিে্য আরষানির 
েষাত্রশিগনি যিষাে যিওয়ষা অে্যষায়। তষািষানির রিন্থিগৎ এি প্রষানতি 
আর তষািষানির বসশত-িগৎ অে্য প্রষানতি, রষাঝখষানে যিব� 
ব্যষািরে-অশিধষানের যসতু।”

প্রবন্ঃ শিক্ষার যিরনের
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“রষােবসষাধষারনের রনধ্য যষা-শিেু শক্য়ষা প্রশতশক্য়ষা চশ�নতনে 
তষািষা িষান�ষা িশরয়ষা িষােষারই এিটষা সষাি্মিতষা আনে, পুঁশি েষাশড়য়ষা 
সিীব রষােুেনি প্রত্যক্ পশড়বষার যচটিষা িরষানতই এিটষা শিক্ষা 
আনে; তষািষানত শুধু িষােষা েয়, শিন্তু িষাশেবষার িশতির এরে 
এিটষা শবিষাি িয় যয যিষানেষা ক্ষানসর পড়ষায় তষািষা িইনতই পষানর 
েষা। পশরেনির অশধেষায়িতষায় েষাত্রগে যশি স্ব স্ব প্রনিনির 
শেম্ননশ্রেীর য�ষানির রনধ্য যয-সরস্ত ধর্মসম্প্রিষায় আনে তষািষানির 
শববরে সংরিি িশরয়ষা আশেনত পষানরে, তনব রে শিয়ষা রষােুনের 
প্রশত িকৃশটিপষাত িশরবষার যয -এিটষা শিক্ষা তষািষাও �ষাি িশরনবে 
এবং যসই সনঙ্গ যিনিরও িষাি িশরনত পষাশরনবে।”

প্রবন্ঃ েষাত্রনির প্রশত সম্ভষােে

“সন্ষাে ও সংরিি িশরবষার শবেয় এরে িত আনে তষার 
সীরষা েষাই। আরষানির ব্রতপষাব্মেগুশ� বষাং�ষার এি অংনি যযরূপ 
অে্য অংনি যসরূপ েনি। স্ষােনিনি সষারষাশিি প্রিষার অনেি 
শবশিন্নতষা আনে। এ েষাড়ষা রিষার্য েড়ষা, নেন� িু�ষাইবষার েড়ষা, 
প্রচশ�ত গষাে প্রিকৃ শতর রনধ্য অনেি জ্ষাতব্য শবেয় শেশিত আনে। 
বস্তুত যিিবষাসীর পনক্ যিনির যিষানেষা বকৃতিষাতিই তুছে েনি, এই 
িিষা রনে রষাশখয়ষাই সষাশিত্যপশরেদ্  শেনির িত্মব্য শেরূপে 
িশরয়ষানেে।”

প্রবন্ঃ েষাত্রনির প্রশত সম্ভষােে

“ইসু্� বশ�নত আররষা যষািষা বুশঝ যস এিটষা শিক্ষা শিবষার 
ি�। রষাস্ষার এই িষারখষােষার এিটষা অংি। সষানড় িিটষার সরয় 
ঘটেষা বষািষাইয়ষা িষারখষােষা যখষান�। ি� চশ�নত আরম্ভ িয়, 
রষাস্ষানররও রুখ চশ�নত িষানি। চষারনটর সরয় িষারখষােষা বন্ 
িয়, রষাস্ষার-ি�ও তখে রুখ বন্ িনরে; েষাত্ররষা িুই-চষার পষাত 
িন�-েষাঁটষা শবি্যষা �ইয়ষা বষাশড় যেনর। তষার পর পরীক্ষার সরয় 
এই শবি্যষার যষাচষাই িইয়ষা তষািষার উপনর রষাি্মষা পশড়য়ষা যষায়।

িন�র এিটষা সুশবধষা, শঠি রষানপ, শঠি ের্মষাি-নিওয়ষা 
শিশেসটষা পষাওয়ষা যষায়; এি িন�র সনঙ্গ আর-এি িন�র উৎপন্ন 
সষাররিীর বনড়ষা এিটষা তেষাত িষানি েষা, রষাি্মষা শিবষার সুশবধষা িয়। 

শিন্তু এি রষােুনের সনঙ্গ আর-এি রষােুনের অনেি তেষাত। 
এরে-শি, এিই রষােুনের এি শিনের সনঙ্গ আর-এি শিনের 
ইতর-শবনিে ঘনট।

তবু রষােুনের িষাে িইনত রষােুে যষািষা পষায় িন�র িষাে 
িইনত তষািষা পষাইনত পষানর েষা। ি� সমু্নখ উপশস্ত িনর, শিন্তু 
িষাে িনর েষা; তষািষা যত� শিনত পষানর, শিন্তু আন�ষা জ্ষা�ষাইবষার 
সষাধ্য তষািষার েষাই।”

প্রবন্ঃ শিক্ষাসরস্যষা

“িিটষা িইনত চষারনট পয্মতি যষািষা রুখস্ িশর, িীবনের 
সনঙ্গ, চষাশর শিনির রষােুনের সনঙ্গ, ঘনরর সনঙ্গ, তষািষার শর� 
যিশখনত পষাই েষা। বষাশড়নত বষাপ রষা িষাই বনু্রষা যষািষা আন�ষাচেষা 
িনরে শবি্যষা�নয়র শিক্ষার সনঙ্গ তষািষার যযষাগ েষাই, বরঞ্চ অনেি 
সরনয় শবনরষাধ আনে। এরে অবস্ষায় শবি্যষা�য় এিশট এশঞ্জেরষাত্র 
িইয়ষা িষানি; তষািষা বস্তু যিষাগষায়, প্রষাে যিষাগষায় েষা।”   

“শিক্ষাসরস্যষা” প্রবন্ যিনি
“পূনব্ম যখে আররষা গুরুর িষানে শবি্যষা পষাইতষার, শিক্নির 

িষানে েনি – রষােুনের িষানে জ্ষাে চষাশিতষার, িন�র িষানে েয় 
– তখে আরষানির শিক্ষার শবেয় এত শবশচত্র ও শবস্তকৃত শে� েষা 
এবং তখে আরষানির সরষানি-প্রচশ�ত িষাব ও রনতর সনঙ্গ পঁুশির 
শিক্ষার যিষানেষা শবনরষাধ শে� েষা। শঠি যস শিেনি আি শেরষাইয়ষা 
আশেবষার যচটিষা িশরন� যসও এিটষা েি� িইনব রষাত্র, তষািষার 
বষাি্য আনয়ষািে যবষাঝষা িইয়ষা উশঠনব, নিষানেষা িষানিই �ষাশগনব 
েষা।

অতএব আরষানির এখেিষার প্রনয়ষািে যশি আররষা শঠি 
বুশঝ তনব এরে ব্যবস্ষা িশরনত িইনব, যষািষানত শবি্যষা�য় ঘনরর 
িষাি িশরনত পষানর, যষািষানত পষাঠ্য শবেনয়র শবশচত্রতষার সনঙ্গ 
অধ্যষাপেষার সিীবতষা শরশিনত পষানর, যষািষানত পঁুশির শিক্ষািষাে 
এবং হৃিয়রেনি গশড়য়ষা যতষা�ষা িুই িষারই শবি্যষা�য় রিিে িনর। 
যিশখনত িইনব আরষানির যিনি শবি্যষা�নয়র সনঙ্গ শবি্যষা�নয়র 
চতুশি্মনির যয শবনছেি, এরে-শি শবনরষাধ আনে, তষািষার দ্ষারষা 
যযে েষাত্রনির রে শবশক্প্ত িইয়ষা েষা যষায় ও এইরূনপ শবি্যষাশিক্ষাটষা 
যযে যিব� শিনের রনধ্য িনয়ি ঘটেষা রষাত্র সমূ্পে্ম স্বত্রি িইয়ষা 
উশঠয়ষা বষাস্তশবিতষাসম্পি্মিূে্য এিটষা অত্যতি গুরুপষাি আব্ স্টষাক্্  
ব্যষাপষার িইয়ষা েষা িষাঁড়ষায়।”

প্রবন্ঃ শিক্ষাসরস্যষা

“যশি সম্ভব িয় তনব এই শবি্যষা�নয়র সনঙ্গ খষাশেিটষা 
েসন�র িশর িষািষা আবি্যি; এই িশর িইনত শবি্যষা�নয়র 
প্রনয়ষািেীয় আিষায্ম সংরিি িইনব, েষাত্ররষা চষানের িষানি সিষায়তষা 
িশরনব। িুধ শঘ প্রিকৃ শতর িে্য যগষারু িষাশিনব এবং যগষাপষা�নে  
েষাত্রশিগনি যযষাগ শিনত িইনব। পষানঠর শবশ্রষার-িষান� তষািষারষা 
স্বিনস্ত বষাগষাে িশরনব, গষানের যগষাড়ষা খুঁশড়নব, গষানে ি� শিনব, 
যবড়ষা বষাঁশধনব। এইরূনপ তষািষারষা প্রিকৃ শতর সনঙ্গ যিব� িষানবর 
েনি, িষানির সবিন্ও পষাতষাইনত িষাশিনব।”

প্রবন্ঃ শিক্ষাসরস্যষা

“য�খষাপড়ষা যিখষানেষা বশ�নত আররষা আিিষা� যষািষা বুশঝ 
তষািষার িে্য বষাশড়র গশ�র িষানে যয-নিষানেষা এিটষা সুশবধষারত 
ইসু্� এবং তষািষার সনঙ্গ বনড়ষা যিষার এিটষা প্রষাইনিট শটউটর 
রষাশখন�ই যনিটি। শিন্তু এইরূপ ‘য�খষাপড়ষা িনর যযই গষাশড় যঘষাড়ষা 
চনড় যসই’ শিক্ষার িীেতষা ও িষাপ্মে্য রষােবসতিষানের পনক্ যয 
অনযষাগ্য তষািষা আশর এি-প্রিষার ব্যতি িশরয়ষাশে।”

প্রবন্ঃ শিক্ষাসরস্যষা

“রষােুে যশি এরে িশরয়ষা শিক্ষার েীনচ চষাপষা পশড়য়ষা যষায় 
যসটষানি যিষানেষা-রনতই রঙ্গ� বশ�নত পষাশর েষা। আরষানির যয 
িশতি আনে তষািষারই চরর শবিষাি িইনব, আররষা যষািষা িইনত 
পষাশর তষািষাই সমূ্পে্মিষানব িইব, ইিষাই শিক্ষার ে�। আররষা চ�তি 
পুশঁি িইব, অধ্যষাপনির সিীব যেষাট্ বুি িইয়ষা বুি েু�ষাইয়ষা 
যবড়ষাইব, ইিষা গনব্মর শবেয় েনি। আররষা িগনতর ইশতিষাসনি 
শেনির স্বত্রি িকৃশটিনত যিশখনত সষািস িশর�ষার িই, আররষা 
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যপষাশ�শটি্যষা� ইিেশরনি শেনির স্বষাধীে গনবেেষার দ্ষারষা যষাচষাই 
িশর�ষার যিষািষায়? আররষা িী আরষানির সষাি্মিতষা শিনস, 
িষারতবে্মনি শবধষাতষা যয যক্নত্র িষাঁড় িরষাইয়ষানেে যস যক্ত্র 
িইনত রিষাসনত্যর যিষান্  রূশত্ম িী িষানব যিখষা যষায়, শিক্ষার দ্ষারষা 
ব�প্রষাপ্ত িইয়ষা তষািষা আররষা আশবষ্ষার িশর�ষার িই? আররষা 
যিব� – 

িনয় িনয় যষাই, িনয় িনয় চষাই, 
িনয় িনয় শুধু পুশঁি আওড়ষাই।
িষায়, শিক্ষা আরষাশিগনি পরষািূত িশরয়ষা যেশ�য়ষানে।”

প্রবন্ঃ িষাতীয় শবি্যষা�য় 

“শিক্ষা সবিনন্ এিটষা রিৎ সত্য আররষা শিশখয়ষাশে�ষার। 
আররষা িষাশেয়ষাশে�ষার, রষােুে রষােুনের িষাে িইনতই শিশখনত 
পষানর; নযরে িন�র দ্ষারষাই ি�ষািয় পূে্ম িয়, শিখষার দ্ষারষাই শিখষা 
জ্শ�য়ষা উনঠ, প্রষানের দ্ষারষাই প্রষাে সঞ্চষাশরত িইয়ষা িষানি। রষােুেনি 
েষাঁশটয়ষা যেশ�ন�ই যস তখে আর রষােুে িষানি েষা, নস তখে 
আশপস-আিষা�নতর বষা ি�-িষারখষােষার প্রনয়ষািেীয় সষাররিী িইয়ষা 
উনঠ; তখশে যস রষােুে েষা িইয়ষা রষাস্ষার-রিষায় িইনত চষায়; তখশে 
যস আর প্রষাে শিনত পষানর েষা, নিব� পষাঠ শিয়ষা যষায়। গুরু-
শিনে্যর পশরপূে্ম আমিীয়তষার সবিনন্র শিতর শিয়ষাই শিক্ষািষায্ম 
সিীব যিনির যিষাশেতনস্রষানতর রনতষা চ�ষাচ� িশরনত পষানর।” 

প্রবন্ঃ শিক্ষাশবশধ

“ ‘তুশর যিরষাশের যচনয় বনড়ষা, নিপুশট রুন্ নসনের যচনয় 
বনড়ষা, তুশর যষািষা শিক্ষা িশরনতে তষািষা িষাউইনয়র রনতষা 
যিষানেষাক্নর ইসু্�রষাস্ষাশর পয্মতি উশড়য়ষা তষািষার পর যপন্সেনিষাগী 
িরষািীে্মতষার রনধ্য েষাই িইয়ষা রষাশটনত আশসয়ষা পশড়বষার িে্য 
েনি’ এই র্রিশট িপ িশরনত যিওয়ষার শিক্ষাই আরষানির যিনি 
সিন�র যচনয় প্রনয়ষািেীয় শিক্ষা এই িিষাটষা আরষানির শেশিশিে 
রনে রষাশখনত িইনব। এইনট বুশঝনত েষা পষারষার রূঢ়তষাই আরষানির 
সিন�র যচনয় বনড়ষা রূঢ়তষা। আরষানির সরষানি এ িিষা 
আরষাশিগনি যবষাঝষায় েষা, আরষানির ইসু্ন�ও এ শিক্ষা েষাই।”

প্রবন্ঃ �ক্্য ও শিক্ষা

“আরষানির বশ�বষার িিষা এই, শিক্ষা যিষানেষা যিনিই 
সমূ্পে্মত ইসু্� িইনত িয় েষা এবং আরষানির যিনিও িইনতনে 
েষা। পশরপষািিশতি রয়রষার যিষািষানে ততশর িয় েষা, খষাি্যই ততশর 
িয়। রষােুনের িশতি যযখষানে বকৃিৎিষানব উি্যরিী� যসইখষানেই 
তষািষার শবি্যষা তষািষার প্রিকৃ শতর সনঙ্গ যরনি। আরষানির িীবনের 
চষা�েষা িইনতনে েষা বশ�য়ষাই আরষানির পঁুশির শবি্যষানি আরষানির 
প্রষানের রনধ্য আয়তি িশরনত পষাশরনতশে েষা।”

প্রবন্ঃ �ক্্য ও শিক্ষা

“আরষানির রুিশি� এই যয, আগষানগষাড়ষা সরস্ত শবি্যষাটষাই 

আররষা পনরর িষাে িইনত পষাই। নস শবি্যষা শর�ষাইব শিনসর 
সনঙ্গ, শবচষার িশরব িী শিয়ষা? শেনির যয বষাটখষারষা শিয়ষা পশররষাপ 
িশরনত িয় যসই বষাটখষারষাই েষাই। িষানিই আরিষাশে রষান�র 
উপনর ওিনের ও িষানরর যয শটশিট রষারষা িষানি যসই 
শটশিটটষানিই যেষান�ষা আেষা রষাশেয়ষা �ইনত িয়। এইিে্যই 
ইসু্�রষাস্ষার এবং রষাশসিপত্র-ন�খিনির রনধ্য এই শটশিনট 
শ�শখত রষান�র পশরচয় ও অঙ্ক যয যতটষা শঠিরত রুখস্ রষাশখনত 
ও আওড়ষাইনত পষানর তষািষার ততই পসষার বষানড়। এত িষা� 
ধশরয়ষা যিব� এরশে িশরয়ষাই িষাশট�, শিন্তু শচরিষা� ধশরয়ষাই 
শি এরশে িশরয়ষা িষাশটনব?”

প্রবন্ঃ শবি্যষার যষাচষাই

“িিরবষাসী এিি� রষােুে এই সুনযষানগ শিক্ষা যপন�, রষাে 
যপন�, অি্ম যপন�; তষারষাই ি� এে�ষাইনটন্ ড্ , আন�ষাশিত। নসই 
আন�ষার শপেনে বষাশি যিিটষানত �ষাগ� পূে্ম রিিে। ইসু্ন�র 
যবশঞ্চনত বনস যষাঁরষা ইংনরশি পড়ষা রুখস্ িরন�ে শিক্ষািীপ্ত িকৃশটির 
অন্তষায় তষাঁরষা যিি ব�নত বুঝন�ে শিশক্তসরষাি, রয়ূর ব�নত 
বুঝন�ে তষার যপখরটষা, িষাশত ব�নত তষার গিিতি। নসই শিে 
যিনি ি�িটি বন�ষা, পিিটি বন�ষা, নরষাগ বন�ষা, অজ্ষাে বন�ষা, 
িনর উঠ� িষাংস্যবষাি্যরশন্দ্রত েষাট্যরনঞ্চর যেপনি্য শেরষােদে 
শেরষান�ষাি রিষানর রিষানর।”

প্রবন্ঃ শিক্ষার শবশিরে

যি শবধষাতষা,
িষাও িষাও যরষানির যগৌরব িষাও 
    িুঃসষানধ্যর শের্রিনে 
           িুঃসি িুঃনখর গনব্ম।

যটনে যতষান�ষা রসষাতি িষানবর যরষাি িনত।
সবন� শধক্ িকৃ ত িনরষা িীেতষার ধু�ষায় �ুন্ঠে। 

িূর িনরষা শচনতির িষাসত্ববন্,
  িষানগ্যর শেয়ত অক্রতষা, 
িূর িনরষা রূঢ়তষায় অনযষানগ্যর পনি
  রষােবরয্মষািষাশবসি্মে,
চূে্ম িনরষা যুনগ যুনগ সূ্তপীিকৃ ত �জ্ষারষাশি 
  শেষু্র আঘষানত।
শেঃসংনিষানচ
 রস্তি তুশ�নত িষাও
  অেতি আিষানি
   উিষাতি আন�ষানি,
    রুশতির বষাতষানস।

প্রবন্ঃ েষাত্রসম্ভষােে

শবি্যষা বন�ষা, টষািষা বন�ষা, প্রতষাপ বন�ষা, ধর্ম বন�ষা,
রষােুনের যষা শিেু  িষাশর এবং বনড়ষা, তষািষা রষােুে ি� বষাঁশধয়ষাই পষাইয়ষানে।
          - রবীন্দ্রেষাি ঠষািুর 
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শিক্ষার অি্ম
- যি যি খুল্ষার

য�খি পশরশচশতঃ যি যি খুল্ষার িন�ে শবশিটি শচতিষাশবি ও প্রষাবশন্ি । শিক্ষাসি শবশিন্ন উন্নয়েরূ�ি শবেনয় ইংরষাশি 
িষােষায় রশচত তষাঁর শচতিষািী� প্রবন্গুশ� পষাঠিসরষানি সুশবশিত। এই প্রবন্শট ি� তষাঁর রশচত The Meaning of Education 
প্রবনন্র বষাং�ষা িষাবষােুবষাি। 

শিক্ষা ি� চশরত্র গঠনের এিশট অে্যতর পদ্শত। পষািষাপষাশি 
শিক্ষার রষাধ্যনর ততশর িয় সুিকৃঢ় রে এবং প্রসষাশরত িয় প্রখর 
বুশদ্ বষা যরধষা। এপ্রসনঙ্গ এিশট প্রষাচীে িষারতীয় প্রবষাি ি� – 
শিক্ষা ব্যতীত এিিে রষােুে প্রিকৃ তপনক্ শিং ও য�িিীে এিশট 
পশু। আরও স্পটি িনর ব�ষা যষায় যয শিক্ষা ব্যতীত এিিে 
রষােুে পকৃশিবীনত যবষাঝষা রষাত্র এবং সরষানির বুনি পরশেি্মরিী� 
বষা পরিীবী েত্রষানির রত। রিষামিষা গষান্ীর রতষােুসষানর শিক্ষার 
উনদেি্য ি� অশিংস এবং সনব্মষাপশর যিষােেিীে সরষাি ও 
অি্মেীশতর ধষারষানি প্রশতষ্ষা িরষা। প্রিকৃ তপনক্ শিক্ষা ি� যসই 
�নক্্য যপঁেষানেষার এিশট উপষায়। 

িঃ রষাধষািকৃ ষ্ণে এিিে িষারতীয় আিি্ম রষােুনের উিষািষারে 
শিনত শগনয় বন�শেন�ে যয এিিে িষারতীয় আিি্ম রষােুে রষানেই 
শতশে িত্রুপনক্র প্রশত িয়ষাবষাে এরে েয় বষা ইউনরষাপীয় 

রধ্যযুনগর অশত সষািসী েষাইটও েয়, বরং এিিে িষারতীয় 
আিি্ম রষােুে তষাঁনিই ব�ষা যষায় শযশে রুতি রনের রষােুে এবং 
শযশে এই রিষাশববেনি তষাঁর অতিিকৃ ্মশটি শিনয় উপ�শধি িনরনেে, 
যসই সনঙ্গ স্ষাে িষান�র গণ্ডী যিনি শযশে শেনিনি রুতি িনরনেে 
বষা স্ষাে িষান�র শেশি্মটি গণ্ডীর রনধ্য শযশে আবদ্ েে। িষারতীয় 
ধষারেষা অেুযষায়ী শিক্ষানি সষারষাশিি, রষািনেশতি, অি্মনেশতি, 
এরেশি ধর্মীয় ও িি্মেগত শচতিষা যিনি অবি্যই রুতি িনত িনব। 

প্রষাচীে িষারতীয় শিক্ষায় জ্ষানের যষাচষাই ও গুরুর প্রশত 
শিনে্যর শবরুদ্তষা প্রিি্মেও �ক্্য িরষা যষায়। গুরু-শিে্য পরম্পরষা 
বষা ঐশতনি্যর রনধ্যও যিখষা যষায় যয গুরুর জ্ষােিষানের শবেনয়র 
প্রশত শিে্য শেনির রতষারত প্রিষাি িরনে। উিষািষারেস্বরূপ ব�ষা 
যষায়, যখে যগৌতর তষাঁর শপ্রয় শিে্য আেদেনি অটিরষাগ্ম (আটশট 
পি) অেুসরে িরষার িিষা বন�ে, তখে গুরুর এই শেনি্মিনি 
আেদে প্রত্যষাখ্যষাে িনরে এবং গুরুর শেনি্মশিত অটিরষানগ্মর 
শবরুনদ্ রত প্রিষাি িনরে। এিইরির িষানব যিখষা যষায়, 
রষািপুত রষািষা রষাে শসং িীে ই�ষাশি যরনে চ�নত অস্বীিষার িনরে 
এবং তষা সনত্বও সম্ষাট আিবনরর অধীনে রষািষা রষাে শসং বিষা� 

তশবয়নত শসংিষাসনে আসীে শেন�ে। প্রিকৃ তপনক্ শবরুদ্ রত 
প্রিষাি িনরও িষাশতিপূে্ম সিষাবস্ষাে ি� িষারতীয় সংস্কৃ শতরই 
এিশট ঐশতি্য। 

এরেশি সষাম্প্রশতিিষান�ও স্বষারী রষারিকৃ ষ্ণ পররিংস যুবি 
শবনবিষােদেনি বন�শেন�ে যয অন্িষানব যযে তষাঁনি অেুসরে 
িরষা েষা িয় এবং শিে্যনির উনদেনি্য শতশে সত্য যষাচষাই িরষার 
িিষাও বন�শেন�ে। প্রিকৃ তপনক্ জ্ষাে অনন্বেে ও জ্ষাে আিরনের 
যক্নত্র এই যষাচষাই পদ্শত িষারতীয় ঐশতি্য অেুসষানর এিশট 
অে্যতর িত্ম। 

শবনবিষােনদের িকৃশটিিঙ্গী  
স্বষারী শবনবিষােদে বন�শেন�ে যয শিক্ষা ি� এিিে 

রষােুনের রনধ্য অতিশে্মশিত রষােবীয় আচরনের শেখুঁত বশিঃপ্রিষাি। 
শতশে আরও বন�শেন�ে যয যতরশে ধর্মও ি� এিিে রষােুনের 
রনধ্য অতিশে্মশিত ঈবেরীয় আচরনেরই বশিঃপ্রিষাি। এই ধর্মনি 
শিক্ষার এিশট অে্যতর পদ্শত শিনসনবও স্বীিষার িনরে 
শবনবিষােদে। েুটব� েষাশি গীতষা পষাঠ – এই শবেনয় প্রষাসশঙ্গি 
িষানব শিশুনির েুটব� যখ�ষার উপনরই গুরুত্ব আনরষাপ 
িনরশেন�ে শবনবিষােদে। শতশে বন�শেন�ে যয গীতষা পষাঠ এবং 
তষা যিনি শিক্ষা রিিনের িে্য যতষা বষাশি সষারষাটষা িীবে পনড় 
রনয়নে। আসন� শবনবিষােদে প্রষািশরি স্তনর শিশুনির 
রূ�্যনবষাধনিশন্দ্রি শিক্ষার উপর গুরুত্ব শিনয়শেন�ে। 

রবীন্দ্রেষানির িকৃশটিিঙ্গী 
রবীন্দ্রেষানির িষাবেষা অেুসষানর, শচতি যযিষা িয়িূে্য, উচ্চ 

যযিষা শির... 
রবীন্দ্রেষাি িষারেষা িনরশেন�ে, নি শপতষা, নসই স্বষাধীেতষার 

স্বনগ্ম আরষার যিিনি িষারিত ির। রবীন্দ্রেষাি শিক্ষা শেনয় যসই 
িষাবেষায় অেুপ্রষাশেত িনয়শেন�ে, নযখষানে িষাশতি শবরষািরষাে এবং 
যসই িষাশতিরয় স্ষানে শিক্ষার িীবতি বষা প্রষােবতি যচিষারষা প্রিষাশিত 
িনব, যষা শিেষা িষাশতিশেনিতে শিনসনব প্রশতশষ্ত। রবীন্দ্রেষাি 
শিক্ষার যক্নত্র পষাশ্ষাত্যনি শেনয় এনসনেে প্রষানচ্য এবং প্রষাচ্যনি 
শেনয় শগনয়নেে পষাশ্ষানত্য, নসই সনঙ্গ প্রশতশষ্ত িনরনেে শিক্ষা 
ও সংস্কৃ শতর সনঙ্গ এি অেে্যসষাধষারে যর�বন্ে, যষার শিিড় 
িষারতীয় রষাশটনত শিন্তু চশরত্রগত শিি যিনি তষা আতিি্মষাশতি। 

গষান্ীিীর শিক্ষা শেনয় িষাবেষার পশরসরও অনেি যবিী 
শবস্তকৃত। গষান্ীিী যযরে রুতি শিক্ষার িষাবেষায় িষাশবত িনয়নেে, 
যতরশে বকৃশতি রূ�ি শিক্ষার উপনরও গুরুত্ব আনরষাপ িনরনেে। 

এিিে িষারতীয় আিি্ম 
রষােুে তষাঁনিই ব�ষা যষায় শযশে রুতি রনের 
রষােুে এবং শযশে এই রিষাশববেনি তষাঁর 
অতিিকৃ ্মশটি শিনয় উপ�শধি িনরনেে
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শিক্ষার সনঙ্গ সনঙ্গ উপষাি্মে, িে্যষা সতিষানের ক্রতষায় ে প্রিকৃ শত 
শবেয়ও গষান্ীিীর িষাবেষায় অনেি যবিী স্ষাে িখ� িনর 
রনয়নে। গষান্ীিী শিশুনির রষাতকৃ িষােষায় শিক্ষািষানের পক্পষাতী 
শেন�ে। এিবষার তষাঁনি শিজ্ষাসষা িরষা িনয়শে� যয যিষােত্রুশট 
িরন� শিশুনির শি ধরনের িষাশস্ত যিওয়ষা উশচত, তষার উতিনর 
গষান্ীিী বন�শেন�ে যয শিশুনির িষাশস্ত যিওয়ষা বষা িষাশস্ত েষা 
যিওয়ষার শবেয়শট প্রধষাে েয়, প্রিকৃ তপনক্ শিশুনির যিষােত্রুশট 
রুতি িরষা বষা সংনিষাধে িরষাই ি� রূ� উনদেি্য এবং যতক্ে 
েষা পয্মতি শিশুনির সংনিষাধে িরষা যষানছে ততক্ে পয্মতি শিক্ি 
যচটিষা চষাশ�নয় যষানবে। পনরষানক্ এটষা আসন� শিক্নিরই িষাশস্ত 
এবং এটষাই িওয়ষা উশচত। 

গষান্ীিীঃ শিশঙ্কং ি্যষাডি তত্ত্ব 
এই তত্ত্ব অেুসষানর রষােুনের শেনির িষাতই সষারষা িীবে ধনর 

এিিে রষােুনের সরস্ত রষােশবি িূশরিষা বষা ির্মপ্রশক্য়ষানি 
পশরচষাশ�ত িনর। রষােুে ও সরষানির শববত্মে এবং সনব্মষাপশর 
প্রষািশরি িস্তশিনল্পর রধ্য শিনয় এিিে রষােুনের সষারশরিি 
শিক্ষানি পশরচষাশ�ত িরনে এই শিশঙ্কং ি্যষাডি। গষান্ীিী এই 
শিক্ষানি “এনির রনধ্য অনেি” শিনসনব বে্মেষা িনরে। শতশে 
শবি্যষা�য়গুশ�নত চরিষায় সুনতষা িষাটষা যি  আবশি্যি িরষার পনক্ 
রত শিনয়শেন�ে। পষািষাপষাশি শতশে 
পুঁশিগত শিক্ষারও শবনরষাধীতষা 
িনরশেন�ে। গষান্ীিী প্রষািশরি শিক্ষানি 
এরেিষানব গনড় তু�নত যচনয়শেন�ে 
যযখষানে শিশুরষা তষানির প্রষাত্যশিি 
িীবনের সরস্যষাগুশ�র রুনখষারুশখ িনব 
এবং শেনিরষাই তষা সরষাধষাে িরনত 
শিখনব। আর সরষাধষাে িরষার এই শিক্ষা িনব সমূ্পে্মিষানব অশিংস 
এবং গেতষাশ্রিি পদ্শতনত। আর এইিষানব যশি শিশুরষা প্রষািশরি 
শিক্ষা পষায়, তষািন� সশত্য সশত্যই যখে যস শেনির িীবনে প্রনবি 
িরনব, তখে যস শেনি এিির প্রস্তুত িনয়ই িীবনের রুনখষারুশখ 
িনত পষারনব। 

শিশুরষা শি ধরনের বই পড়ষানিষােষা িরনব তষা শেনয়ও 
গষান্ীিী বন�শেন�ে যয শিশুরষা যসই ধরনের বই পড়নব যযটষা 
আসন� শিক্িনিরই পড়ষা উশচত। শতশে আরও বন�শেন�ে যয 
শিশুরষা অবি্যই যখ�ষাধূ�ষা িরনব এবং তষানিরনি যযিষানব শেনি্মি 
শিনত িনব তষা অবি্যই িনব যরৌশখি। পষাঠক্নরর রনধ্য িকৃ শেনি 
সংযুতি িরষার িিষাও শতশে উনল্খ িনরে। গষান্ীিী রিষারীে 
শববেশবি্যষা�য় গঠনের পনক্ও রত শিনয়শেন�ে এবং যসখষানে 
“তষাশ� তষাশ�র” ( েতুে শিক্ষা ) এর িে্য উপযুতি েশিপত্রও 
শতশে ততশর িনরশেন�ে।  তষাশ� তষাশ�র এর বষাং�ষা অি্ম েতুে 
শিক্ষা এবং গষান্ীিী এশটনিই প্রষািশরি শিক্ষা আখ্যষা শিনয়শেন�ে। 
গষান্ীিীর প্রষািশরি শিক্ষার এই পশরিল্পেষা রিষারষাষ্ট্র, গুিরষাট 
এবং রষািস্ষানে সষাে�্যরশণ্ডত িন�ও স্বষাধীেতষার পরবত্মীিষান� 
তষা পশরত্যতি িয়। 

স্বষারী শবনবিষােনদের ব্যবিষাশরি যবিষানতির ব্যষাখষা শিনত শগনয় 

রষারিকৃ ষ্ণ রনঠর প্রবীে সন্ন্যষাসী এবং Eternal Values for a 
Changing Society রিনন্থর য�খি স্বষারী রঙ্গেষািষােদে 
বন�শেন�ে, রষােুনের ব্যশতিনত্বর রনধ্য যয আধ্যষাশমিিতষা এবং 
তষার যয �ক্্য, ধনর্মর শবজ্ষােগত ঐশতনি্যর �নক্্যর রনধ্য তষার 
প্রশতধ্বশেই ি� িষারতীয় ঐশতনি্যর এিশট িশতিিষা�ী শিি। 
িষারতীয় ঐশতি্য অেুসষানর ধর্ম (Religion) ি� যগষাঁড়ষাশর যিনি 
রুতি এবং তষা আধুশেি শবজ্ষানের িকৃশটিিঙ্গীর এি অেবি্য 
শরশ্রেও। আরও স্পটি িনর ব�ষা যষায় যয িষারতীয় আধ্যষাশমিিতষার 
ঐশতি্য এবং পষাশ্ষাত্য ঐশতনি্যর যয শরশ্রে এবং তষার যয ঘে 
সশন্নবদ্ রূপ তষা যবিষানতির িি্মেনিই শেনি্মি িনর। আর 
শবনিেিষানব ব�ষা যষায় যয এই িি্মনেরই সুগশঠত রূপ ি� গীতষা। 
শবনবিষােদে তষাঁর শচতিষাধষারষা, ির্ম ও িি্মনে এই ব্যবিষাশরি 
যবিষানতির িি্মেনিই আধুশেি িষারনত সুপ্রশতশষ্ত িনরনেে। 

শিন্তু এখে প্রশ্ন, তষািন� িু�টষা যিষািষায়? নিরেিষানব 
ইশতিষানসর সকৃশটিিত্মষারষা শেনিরষাই ইশতিষানসর িীট শিনসনব 
পশরেত িন�ে? এখে শিক্ষার রষানে ি� িষাগনির পষাতষায় এিটষা 
শিরিী, শিক্ষািষাে রষানে ি� শিক্নির যিওয়ষা যেষাট  অি্মষাৎ এখে 
এিটষা যষাশ্রিি শেয়নরর শিিষার এই শিক্ষা পদ্শত। শিন্তু 
প্রিকৃ তপনক্ শিক্ষা যতষা যশ্রেীিনক্র রনধ্য আবদ্ িওয়ষার েয়। 

বত্মরষানে আরষানির শিক্ষা পদ্শতর রনধ্য 
সষাংস্কৃ শতি শবেয়গুশ�ও িীেেিষানব 
অবনিশ�ত। নপিষা রিিনের পূনব্ম 
আধুশেি প্রযুশতিনিও যরনে যেওয়ষা 
যষায়েষা, শবনিেত আরষানির িশবে্যৎ 
প্রিমেনি িষারতীয় ইশতিষাস ও সংস্কৃ শতর 
রূ� শিিড় যিনি শবশছেন্ন িরষার যক্নত্র 

এই আধুশেি প্রযুশতিনি সরি্মে িরষা যষায়েষা। যশিও শিক্ষানি 
বষাশেি্যীিরনের শবরুনদ্ অনেি ব্যবস্ষা রিিনের িিষা ব�ষা আনে, 
শিন্তু তষা সনত্ত্বও যরশিি্যষা�, নটিশেি্যষা� ও ইশঞ্জশেয়ষাশরং শিক্ষার 
যক্নত্র আরষানির যিনি ি্যষাশপনটিে েী চষা�ু রনয়নে এবং সশত্য 
িিষা ব�নত িী, এই ি্যষাশপনটিে েী এর প্রচ�ে আরষানির 
যিনি শিক্ষার যক্নত্র এিটষা বড় বষাধষা। আবষার এটষাও সত্য যয 
আরষানির সংশবধষানের অটির শিশিউন� যবসরিষাশর ইংনরশি 
রষাধ্যর সু্�গুশ�র শিক্ষািষানের শবেয়শট অতিিু্মতি েষা িওয়ষা সনত্ত্বও 
ইংরষাশি রষাধ্যর সু্�গুশ�র যবি ররররষা ব্যবসষা এবং তষা ক্রিই 
যবনড় চন�নে। অিচ এটষা এিটষা বষাস্তব ঘটেষা যয আরষানির 
যিনির ১৩০ যিষাশট রষােুনের রনধ্য রষাত্র ২% রষােুে এই ইংরষাশি 
িষােষায় িিষা ব�নত পষানর ও বুঝনত পষানর।        

আররষা এই সনত্যরও রুনখষারুশখ যয িষারনতর শিশক্ত 
সম্প্রিষায় িষারনতর িষাতীয় শিক্ষা পদ্শতনত যসিষানব অংিরিিে 
িনরশে। আরষানির যিনি শিক্ষার যক্নত্র বহু িশরশট ও িশরিেও 
রনয়নে, তবু শিক্ষানি যশ্রেী িনক্র কু্্ সীরষার বষাইনর যবর 
িরষা সম্ভব িয়শে যিে, তষার উতির শিনত আররষা আিও অপষারগ। 
তষাই প্রশ্ন যিনিই যষায়, তষািন� িু�টষা যিষািষায়? 

রষারিকৃ ষ্ণ পররিংসনিব বন�শেন�ে যয অরূ�্য রতে যপনত 

পষাঠক্নরর রনধ্য িকৃ শেনি সংযুতি 
িরষার িিষাও শতশে উনল্খ িনরে। গষান্ীিী 
রিষারীে শববেশবি্যষা�য় গঠনের পনক্ও রত 
শিনয়শেন�ে এবং যসখষানে “তষাশ� তষাশ�র” 
( েতুে শিক্ষা ) এর িে্য উপযুতি েশিপত্রও 
শতশে ততশর িনরশেন�ে।
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যগন� গিীনর িুব শিনত িনব, শুধু বষাতষানস যিনস যবড়ষান� চ�নব 
েষা। এই বষাতষানস যিনস যবড়ষানেষার সনঙ্গ আরষানির শিক্ষা 
পদ্শতনি তু�েষা িরষা যষায়। প্রিকৃ তপনক্ অরূ�্য রতে যপনত 
যগন� শিক্ষা সরুন্র গিীনর িুব শিনত িনব। 

শিক্ষািষাে িরষা রষানে শুধু জ্ষােনি সরকৃদ্ িরষা েয়, শিক্ষািষাে 
ি� আসন� রনের সনঙ্গ যযষাগষানযষাগ ততশর িরষা এবং ব্যশতিত্ব 
বষাশড়নয় যতষা�ষা। আরষানির শিক্ষািি্মে িনব এরে এিটষা েতুে 
শিক্ষাব্যবস্ষা যযখষানে রষােবতষার সকৃশটি ঘটনব এবং এই শিক্ষাব্যবস্ষায় 
আরষানির সংশবধষােগত অঙ্গীিষার ও সংস্কৃ শতনি বিষায় যরনখ 
যযরে যিষাে যরষাগ বষা কু্ধষা িষািনব েষা, নতরশে যিষাে বঞ্চেষা বষা 
যুনদ্র শিংস্রতষাও িষািনবেষা, িষািনব েষা যিষাে অন্ শববেষাস বষা 
িুসংস্ষার। এি িিষায়, এরে এিটষা শিশক্ত সরষাি গনড় উঠনব 
যযখষানে আরষানির গেত্রি, ধর্ম শেরনপক্তষা এবং শচরতিে 
যসৌভ্ষাতকৃ ত্ব প্রশতশষ্ত িনব।

এখষানে স্পটি িনর ব�ষা িরিষার যয িষারতীয় শিক্ষা িি্মে 
সব সরয়ই িষাশতিপূে্ম পশরশস্শত বষা অবস্ষানের পনক্ এবং তষা 
আতিি্মষাশতি যক্নত্রও। গষান্ীিী বন�শেন�ে যয িরিষা িষােষা�ষা 
বন্ িরষা যিওয়ষা� শিনয় যঘরষা বষাশড় িষারেষা িনরেেষা। শতশে 
িষারেষা িনরে এরে এিটষা উমুেতি পশরনবি যযখষানে সরস্ত 
যিনির শিক্ষাগত ও সংস্কৃ শতগত প্রবষাি প্রনবি িরনত পষারনব 
শিন্তু তষা যযে তষাঁর পষা যি রষাশট যিনি উশড়নয় শেনয় েষা যষায়। 
িষাবষা যখ�ষার সনঙ্গ শতশে তু�েষা িনর বন�শেন�ে যয িষাবষা এরে 

এিশট যখ�ষা যযখষানে যরেষারীর প্রনয়ষািে িয় েষা। আরষানির 
শিক্ষাব্যবস্ষা যযে যসই রির যরেষারীিীে যখ�ষা েষা িনয় িষাঁড়ষায়। 
বরং শিক্ষা এরেই এিটষা যক্ত্র যযখষানে বষাঁশি (Whistle) 
বষাশিনয় শেনি্মি যিওয়ষার প্রনয়ষািে রনয়নে।  

De-schooling Society এবং Re-tooling Society 
েষানর িুশট শবশিটি রিনন্থর য�খি ও খ্যষাশতরষাে শিক্ষাশবি ইিষাে 
ইশ�চ আধুশেি চষাশিিষার সনঙ্গ সষারঞ্জস্য যরনখ আরষানির শিক্ষা 
পদ্শতনি পুেরষায় সশজ্ত (re-orient) িরষার পরষারি্ম 
শিনয়শেন�ে। শতশে আরষানির প্রিষাগত শবি্যষা�য়গুশ�নি ( 
formal school) প্রিষারুতি শবি্যষা�নয় ( non formal school) 
উন্নীত িরষার িিষাও বন�শেন�ে। শিন্তু আররষা িষাশে যয প্রিষারুতি 
শিক্ষাব্যবস্ষা আসন� আরষানির সরষানির বশঞ্চত ও যিষাশেত 
রষােুেনির িে্যই শেশি্মটি িনয় আনে। 

পশরনিনে ব�ষা যষায়, ইশতিষানসর পষাতষা খুন� যিখষা যগনে যয 
এরে এরে রুিূত্ম ততশর িনয়নে যখে পুরনেষা পদ্শতনি পষা�নট 
েতুে শেনি্মি যিওয়ষা িনয়নে, আিনির শিেটষাও যতরেই এিটষা 
রুিূত্ম যখে যগষাটষা যিি আরও িষা� শিেু পশরবত্মেনি রিিে 
িরষার িে্য প্রস্তুত। ইশতপূনব্ম আররষা শিক্ষানক্নত্র অনেি 
গুরুত্বপূে্ম পিনক্প রিিে িরনত পষাশরশে, নস সুনযষাগ আররষা 
আরষানির অবনি�ষায় িষাশরনয় যেন�শে, শিন্তু এখে আরও যযসব 
সুনযষাগ আসনে, তষা আর িষারষানত চষাই েষা।  

সরনয়র অরিগশতর সষানি শিক্ষার অরিগশত
সরনয়র অরিগশতর সষানি সষানি যিি তিষা আরষানির রষানি্যর 

প্রষািশরি শিক্ষাব্যবস্ষাও পষানটেনে, পষানটেনে শবি্যষা�নয়র 
পশরিষাঠষানরষা, পষানটেনে যশ্রেীিনক্র ধষারেষা এবং যসই সনঙ্গ 
পষানটেনে শিক্িনির িূশরিষাও। শিক্িরষা আি শুধু জ্ষাে বষা 
তি্য শবতরনের উৎস শিসষানব গে্য েষা িনয় শিশুনির সশক্য়তষার 
গুরুনত্বর পিপ্রিি্মি শিসষানব গে্য িনয় িষানিে।

শিক্ষানি সষাব্মিেীে িরষার উনদেনি্য শিক্ষার অশধিষার 
সংক্ষাতি আইে চষা�ু িনয়নে, নসই আইনে ৬ যিনি ১৪ বের 
বয়সী সরস্ত শিশুর শবি্যষা�য়-শিক্ষানি বষাধ্যতষারূ�ি এবং শবেষা 
ব্যনয় উন্নতরষানের িনর যতষা�ষার িিষা ব�ষা আনে। শবি্যষা�নয় 
িশত্ম িওয়ষা শিশুনির ধনর রষাখষার িে্য আেদেরূ�ি ও যখ�ষাছেন� 
শিক্ষার ব্যবস্ষাও রনয়নে। অিূতি শিশুরষা যষানত শবি্যষা�নয়র পঠে 
পষাঠনে িষান�ষািষানব রনেষাশেনবি িরনত পষানর তষার িে্য 
শবি্যষা�য়গুশ�নত শরি যি শর�- এর ব্যবস্ষাও রনয়নে।

বুশদ্বকৃশতির শবিষানির পষািষাপষাশি শিশুরষা যষানত িষাশয়ত্ববষাে 
রষােুে শিসষানব গনড় উঠনত পষানর তষার িে্য  শবি্যষা�য়স্তনর 
স্বষাস্্যশবধষাে, স্বষাস্্যশিক্ষা, পুশটি শবেয়ি শিক্ষা যিওয়ষার ব্যবস্ষাও 
আনে। িশবে্যত িীবনে শিশুরষা যষানত িক্ প্রিষাসি িনয় উঠনত 

পষানর যসই �নক্্য শবি্যষা�য়গুশ�নত শিশু সংসি ততরীর িিষাও 
ব�ষা িনয়নে।

শবি্যষা�নয়র পষাঠ্যসূচীনত সকৃিেিী� ও উৎপষািেিী� িষানির 
িে্য যশ্রেীও বরষাদে রনয়নে – শিন্তু উতি শবেয়গুশ�র সবশিেুই 
রনয়নে িষাগনি ি�নর। বষাস্তনব আররষা শবি্যষা�য়গুশ�নত শিশুনির 
সষাব্মিেীে পূে্মতষায় শেনয় আসনত পষারশে েষা, িষারে উপযুতি 
প্রশিক্েপ্রষাপ্ত শিক্নির অিষাব। তবু স্বল্পসংখ্যি শিক্ি 
প্রশতশেয়ত েষােষারির প্রশতিূ�তষার রনধ্যও যযিষানব শের�স 
প্রনচটিষার রষাধ্যনর শিশুনির ততরীর িষানি সনচটি তষা প্রিংসেীয়।

পশরনিনে আশর ব�ব যয শবি্যষা�য়গুশ�নত সকৃিেিী� ও 
উৎপষািেিী� িষানির উপর যিষার যিওয়ষা প্রনয়ষািে। িষারে 
আিনির শিশুরষাই আগষারী শিনের সরষানির ধষারি ও বষািি। 
শিশু অবস্ষানতই সকৃিেিী� ও উৎপষািেিী� িষানির আরিি 
িমেষানত পষারন� আনস্ত আনস্ত এর প্রশত আিে্মে বকৃশদ্ পষানব এবং 
িশবে্যত িীশবিষা শেব্মষানির পি রিিে িরনত পষারনব।

তপে বর্মে (শিক্ি)

ব্রহ্মষােীর যচৌিী ২েং প্রষািশরি শবি্যষা�য়
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গেিষার শচশঠ
�ী�ষা রিুরিষার

িষাই সনদেি,
অনেি শিে পর যতষারষানি শচশঠ শ�খশে। এর রনধ্য িত শি যয ঘনট যগ� যশি িষােনত, নতষারষার গষানয়র য�ষার খষাড়ষা িনয় 

যগশঞ্জটষা উঁচু িয় যযত, নচষাখ শঠিনর যবশরনয় আসত, িষাঁটুনত িষাঁটুনত ঠিষাঠি িনয় িড়ষা পনড় যযত!
আিিষা� আশর রষারষারবষাশড় িষাশি। আরষার রনে িয় ওরষা যিউ িষান�ষা য�ষাি েে। ওঁনির রনধ্য আবষার রষাটিষাররিষাই যতষা আবষার 

র্যষাশিি িষানেে। আশর র্যষাশিি িরনত যিশখশে, শিন্তু রেিষা বন�নে ওঁর ইসু্ন� বেনরর প্রির প্রির যর�ষাই যেন�পুন� িষানি, 
আর বেনরর যিনের শিনি গুশটিতি শটরশটর িনর। এশিনি রষাস্ষাররিষাইনয়র েষাগন�র ব্যবসষা শিে শিে যবনড়ই চন�নে। এ 
শিন্তু সুশবনধর িিষা েয়। নেন�গুন�ষা যষায় যিষািষায় ?

রষাস্ষাররিষাইনয়র যচিষারষাটষাও িষাই যিরে যযে! সরু-ঠ্যষাং যপনটে�ুে উশে িখনেষা যধষাপষা বষাশড় যিে েষা। িষািষা িষান�ষা যচৌনিষািষাটষা 
যিষাট পরনেে যতষা পরনেেই! আবষার চু�গুন�ষা সষারনের শিনি খুনি খুনি, নপেে শিনি �বিষা রতে, রশধ্যখষানে িষাঁড় িরষানেষা! রষানঝর 
যগষাঁে যবঁনট খষানটষা পষানির যগষাঁে ঝুন�ষাঝুন�ষা! ওঁর িুনতষাগুন�ষা যি িষানে বষাবষা শিনসর চষারড়ষা, শিনসর যতন� িুশবনয়, শিনসর য�ষার 
শিনয় যস�ষাই িরষা!

ও বষাবষানগষা, রষানগষা! ইনছে িনর ওঁর ইসু্ন� যি যষানব! রষােনি স্বচনক্ যিনখনে, প্রির সপ্তষানি ঘনরর যিতর সষাতটষা যেন� 
যপেশস� শচবুনছে, আর ঘনরর বষাইনর িুনটষা েষাগ� েনট শচবুনছে; রষাস্ষাররিষাই পষা েষাচষানছেে! পনরর সপ্তষানি রষােনি আবষার যিনখনে 
ঘনরর যিতর েটষা যেন� যপেশস� শচবুনছে আর ঘনরর বষাইনর শতেনট েষাগ� েনট শচবুনছে; রষাস্ষাররিষাই শিি শিনয় িষাঁনতর যেষাির 
যিনি পষানের িুশচ যবর িরনেে। আবষার তষার পনরর সপ্তষানি িয়নতষা যিখনব, ঘনরর যিতর পষাঁচটষা যেন� যপেশস� শচবুনছে, আর 
ঘনরর বষাইনর চষারনট েষাগ� েনট শচবুনছে; রষাস্ষাররিষাই যসেশটশপে শিনয় িষাে চুন্ষানছেে! নিেটষা িয়নতষা ঘনরর িরিষায় তষা�ষা 
রষারষা িষািনব, আর ঘনরর বষাইনর েটষা েষাগ� েনট শচশবনয় শিে িষাটষানব! রষাস্ষাররিষাই খষাঁড়ষায় িষাে যিনবে!

তষা েষাড়ষা যসই যয শবিু আরনিষা�ষা পুেনতষা, এিবষার গুবনড় যখনয়শে�, নস বন�নে যস যিনখনে – রষাস্ষাররিষাইনয়র রেষানঙ্ক ি�নি 
রতে তুন�ষাট িষাগনি �ষা� শিনয় য�খষা খষাতষা আনে, নস �ষা� িষাশ�ও িনত পষানর, অে্য িষাশ�ও িনত পষানর!

ওঁর য�বু গষানে রষািড়সষারষা যিে িষাশে িষা� যবষানে েষা; নপঁনপ গষানে যসই যগষা�নচষাখ চিচনি িন্তু যেই, নিয়ষান� শটিশটশি 
যেই। এিটষা িনত পষানর, রষাস্ষাররিষাইনয়র যরষাগষা শগশন্ন যরষাটষা বষাঁনির িগষায় ঝষাঁটষা যবঁনধ শিেরষাত ওত যপনত িষানিে। শিন্তু শিেু 
ব�ষা যষায় েষা! রেিষা যতষা ওবষাশড় যিষানেষারনতই যষায় েষা, নরনিষা ওবষাশড়র েষায়ষাশট রষাড়ষায় েষা, আর যেষাট যেন� ধেষা তষারনতষা ওবষাশড়র 
িষাওয়ষা �ষাগন�ই সশি্মিষাশি িনয় যষায়। রষারিরে পয্মতি ওবষাশড়র িু� খষায় েষা, গুশড়য়ষার রষা সিনের িষাঁটষা যেয় েষা!

রষা শিন্তু ওনির িুরনড়ষা িষাঁটষা শিশব্য খষাে, আর বড় রষারষা যতষা ওঁরই িষািষা, ওই এিই ধষাত! ওঁরষা চরৎিষার গল্প ব�নত পষানরে, 
শিন্তু িূত শি র্যষাশিি, শি রতির পড়ষা এসব এনিবষানর শববেষাস িনরে েষা! নি িষানে যিষাে শিে িয়নতষা িষানে ধনর ওই ইসু্ন�ই 
আরষানি িশত্ম িনর যিনবে, আর যিেটষা শি সষারষা িীবে ব্যষা – ব্যষা িনর েনট শচবুনবষা? ইসু্� যিনি শেরনত যিশর যিনখ বড় রষারষা 
িয়নতষা চশট পষানয়ই যখষঁাি শেনত শগনয় যিখনবে, পষািনরর উপর শিং ঘনে িষাে শিশছে! – নিঁউ যিঁউ, নেষাঁৎ যেষাঁৎ! িষান্নষা যপনয় যগ� 
িষাই।

অ্যষাশদেনে যতষারষায় শ�খশে িষাই, আর িয়নতষা য�খষা িনব েষা। শিশব্য যটর পষাশছে শিে ঘশেনয় আসনে। বড়রষারষা যখে তখে আরষার 
শিনি তষাশিনয় তষাশিনয় যগষাঁনের েষঁানি শবশ্রী ে্যষাচর ে্যষাচর িষানসে। বুঝশে গশতি িষান�ষা েয়। িু এিবষার শতে ত�ষার েষানি শগনয় 
ব্যষা–ব্যষা–িনর যিনি যিনখশে, নস আরষার শঠি িয় েষা। নিউ যখে যিখনে েষা খষােিতি িুন্ষা শচশবনয় যিনখশে–বি যখনত, তষানত 
আবষার যেষাট্শুঁনয়ষা যপষািষা শে�! নখষািেনি বন�শে গ�ষায় িশড় যবঁনধ যটনে যবড়ষানত, ও শিন্তু রষাশি ি� েষা। এশিনি অনি্যস েষা 
িষািন� িী যয িনব তষাও যতষা িষাশে!

এই সব েষােষা িষারনে এতিষা� শচশঠ শ�খনত পষাশরশে, বুঝনতই যতষা পষারে।
এিশিে সন্্যষানব�ষা আর তর সই� েষা। ‘নিিস’ পষানয় শিনয় সুটসুট িনর রষাস্ষাররিষাইনয়র যবড়ষা টপনি, েষাগ�িশড় শিশঙনয়, 

শ��ষা রিুরিষানরর য�খেী আরষানির আিও রুগ্ধ িনর। সনব্মষাপশর শতশে সবসরনয়র সব বয়নসর। শেনি সষারষা িীবে 
প্রষাশতষ্ষাশেি শিক্ষার শবশিন্ন স্তনর যুতি িষািন�ও শতশে যিষান�ে শে ‘শবি্যষা�য়’ ব্যবস্ষার ধূসর শচহ্নগুশ�, নযখষানে প্রশতশেয়ত িরষাট 
বষাঁনধ শিশু – শিনিষারনির িতষািষার িীবেনবি। ‘গেিষার শচশঠ’ এরে এিশট গল্প যযখষানে শববকৃত িনয়নে এি শিনিষানরর আপষাত 
িষাস্যরনস উপস্ষাশপত যবিেষারই িষাশিেী।
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িষাে�ষার গরষাি শখরনচ ধনর, পষানয়র বুনড়ষা আঙুন� িষাঁশড়নয় শচংশড়রষানের রতে িষাডিষার আগষায় যচষাখ বষাশগনয় ঘনরর যিতর উঁশি 
রষার�ুর।

যিখ�ুর রষাস্ষাররিষাই গ�ষাবন্ যিষাট খুন� যরনখ যরষাড়ষায় বনস হুঁনিষা যখনত যচটিষা িনরনেে, আর শগশন্ন রষাশটনত বনস িুন�ষা 
যিনি খষাব�ষা খষাব�ষা শুিনেষা বশড় তু�নেে,–নিষানেষাটষা আস্ত উঠনে, শগশন্ন িষাসনেে; নিষানেষাটষা আধ-খ্যষাঁচড়ষা উঠনে, শগশন্ন িষাঁত শিড়শরড় 
িরনেে। আর রষাস্ষাররিষাই যগ�ষাস যিনঙনেে বন� সরস্তক্ে বিবি িরনেে িষাই, বড় িষান�ষা �ষাগন�ষা।

শিন্তু আেনদের যচষানট যযই খচরচ িনর উনঠশে, রষাস্ষাররিষাই চরনি ব�ন�ে ‘ওটষা শি যর?’ িষাব�ুর এবষার যতষা যগশে! িষাে 
ধনর ঝুশ�নয় ঘনর যটনে আেন�ে, েখ শিনয় শখরনচ শিনয় শগরশগশট রতে রুখ িনর ব�ন�ে – ‘ও বষাঁির!’ ব��ুর, ‘আনজ্ সষার, 
েষাগ� বষােষানবে েষা সষার!’ ব�ন�ে, ‘বষাঁির আবষার িনব েষাগ� িয় যর?’ শগশন্নও শেসশেস িনর যযে ব�ন�ে, ‘ওশটনি রষানখষা, আশর 
পুেব’।

িনয়র যচষানট যিঁনি যে��ুর। শগশন্ন রষািষায় শিং আনে শি েষা যিনখ ব�ন�ে, ‘নতষারষার রতে আরষার এিিে যখষািষা শে�’। 
শিনজ্স ির�ুর, ‘তষার শি ি�?’ ব�ন�ে, ‘তষার এখে িষাশড় গশিনয়নে।’ বন� বড় বড় বষাতষাসষা যখনত শিন�ে। তষারপর বষাশড় চন� 
যগ�ষার। শিনজ্স িরনত সষািস ি� েষা, িষাশড়র সনঙ্গ খুরও গশেনয়শে� শি েষা।

ইসু্ন�র িিষা এখেও শিেু শঠি িয়শে, এই েষাঁনি যতষারষায় শ�খশে। এ শচশঠর আর উতির শিও েষা। নিখষা িরনত চষাও যতষা 
যখষঁায়ষানড়–নটষাঁয়ষানড় যখষাঁি যিষার।

          ইশত –
          যতষারষানির গেিষা

আরষার রিষার ও রিষানরর ইশতিষাস
যিষাচশবিষার যি�ষার অতি্মগত 

আরষার রিষানরর েষার ব্রহ্মষােীর 
যচৌিী। আরষার রিষানর শবশিন্ন 
ধনর্মর রষােুনের বষাস এবং তষানির 
রনধ্য যিষানেষা যিিষানিি যেই। 
আরষার রিষানরর চষারপষানির অে্যষাে্য 
রিষারগুশ� ি� উতিনর আধরষানরষা 
েষা�ষা, িশক্নে বষা�ষািষাঙ্গষা, পশশ্নর 

িষািি� ও পূনব্ম শসশঙ্গিষাশে। আররষা রিষারবষাসীরষা আরষানির  এই 
রিষারনি খুব িষান�ষাবষাশস।

আিনির বত্মরষাে রিষানরর সষানি এর ইশতিষানসর যিষানেষা 
শর� যেই। অতীনত এই রিষানর প্রষায় আধষা িশরিষারী ব্যবস্ষা 
প্রচশ�ত শে� এবং তষার সষানি বহুশববষাি প্রিষাও প্রচশ�ত শে�। 
রিষানরর সব িশর রষাত্র িনয়িিে য�ষানির িষানে শে�, আর বষািী 
য�ষানিরষা এনির িষানে িষাগচষােী শিসষানব চষাে িরত। আর এর 
েন� িকৃ শেব্যবস্ষার যিষােও উন্নশত িয় শে। এি সরয় খরষার িে্য 
উপযুতি পশররষাে েস� উৎপষািে েষা িওয়ষায় িুশি্মক্ও যিখষা 
শিনয়শে�। িষাবনত অবষাি �ষানগ, নয যসই সরয় রিষানরর 
অশধবষাসীরষা “আন�র িচু” পয্মতি পষায় শে। এই রিষানর অবশস্ত 
েিীশটর দ্ষারষা এই রিষানর িনয়িবষার বে্যষাও িনয়শে�। নসই সরয় 
রষাস্তষাঘষাট শে� িুনি্মি্য অরনে্যর রত, রষাস্তষার িু-পষানি শে� ঘে 
বে। নিষােষা যষায় িনয়িবষার বষাঘও যিখষা শগনয়শে� এই বনে। 
তষাই তখেিষার শিনে িষাট বষািষানরর প্রচ�ে শে� শিনের যব�ষানত। 
শবিু্যনতরও প্রচ�ে শে� েষা। শিক্ষাব্যবস্ষা শে� শিন্তু তষার চষাশিিষা 

শে� েষা। েন� যস সরয় রিষানর শিক্ষার যতরে শবিষাি িয়শে। 
তনব সরয় পশরবত্মনের সনঙ্গ সনঙ্গ আি আরষানির রিষার িকৃ শেিষানি 
আনিপষানির রিষারগুশ� যিনি অনেি এশগনয়। আি এখষানে 
যযরে িীতিষা�ীে সব ধরনের সব্ী পষাওয়ষা যষায় যতরশে অে্যষাে্য 
সরয় ধষাে সি েষােষা েসন�র চষাে িয়। এখে শবিু্যৎ ব্যবস্ষাও 
যনিটি উন্নত, রিষানরর প্রষায় সব্মত্রই শবিু্যৎ আনে। বত্মরষানে 
যসষা�ষার �ষাইট আরষার রিষারশটনি আনরষা উজ্জ্ব� িনর তুন�নে। 
শবিু্যৎ ব্যবস্ষার সষািষানয্য ি�নসচ ব্যবস্ষাও যনিটি উন্নত। পষােীয় 
িন�র ব্যবস্ষাও খুব উন্নত, রিষানরর প্রশতশট যরষানড় যরষানড় টষাইর 
িন�র ব্যবস্ষা আনে যষা স্বষানস্্যর পনক্্য খুব সিষায়ি। আরষানির 
রিষানর এখে ৩ শট প্রষাইরষারী সু্� আনে এবং ১ শট িষাইসু্� আনে। 
িষাইসু্ন� আনি পষানির রিষার যিনিও েষাত্ররষা আসনে এবং 
এখষানে এখে শিক্ষার চষাশিিষাও যনিটি। এখষানে যয েিীশট আনে 
যসখষাে যিনি রিষানরর য�ষানিরষা অবষানধ রষাে সংরিি িনর। এখে 
আররষা এই রিষানর ৯৭ িতষাংি রষােুে িকৃ শেিীশব এবং বষািীরষা 
চষািুরীিীশব আর শিেু য�ষাি রৎস্যচষাে িনর িীশবিষা শেব্মষাি 
িনর। 

বত্মরষানে িকৃ শে ও শিক্ষাব্যবস্ষার যয িষানব উন্নশত ঘটনে 
তষানত আশর রনে িশর যয আরষার রিষারশট যিষাচশবিষার যি�ষায় 
এিশিে প্রির স্ষাে অশধিষার িরনব।

রষাশরেুর শরয়ষা (েষাত্র), েবর যশ্রেী

ব্রহ্মষােীর যচৌিী িষাইসু্�
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িুচশবিষার

উেশবংি িতষাদেীর অে্যতর প্রধষাে স্শটি ইশতিষাসশবি এবং ি�িষাতষা শববেশবি্যষা�নয়র িষাইস-চ্যষানন্স�ষার িবু্.িবু্. িষাটেষার 
বকৃিতির বষাং�ষার শবশিন্ন প্রনিনির যয অেুপুঙ্খ ইশতিষাস শ�নখশেন�ে তষার রধ্য যিনি এিশট শবনিে অঞ্চন�র ইশতিষাস-অংিশট 
যবনে শেনয় তষার প্রধষাে শিিগুশ� তুন� ধরষা িন�ষা। আররষা আিষা িরব রিষারীে-বষাং�ষার শিক্ষাঙ্গনে যয সরস্ত শিক্িরষা ইশতিষাস 
পড়ষানছেে তঁষারষা এই রচেষাংি যিনি সরকৃদ্ িনবে এবং এর তি্য ও শবনলেেে পড়ুয়ষানির শেনিনির রনতষা িনর তুন� ধরনবে।  

ি্য যস্ট অে িুচশবিষার। ি্যষাঁ এই 
েষানরই পশরশচত শে� িুচশবিষার। 
পরবত্মীিষান� যসটষাই িনয় যষায় 
যিষাচশবিষার। ১৮৭৬ শরিস্ষানদের 
িষােুয়ষাশর রষানস সষানি্ময়ষার যিেষানরন�র 
শিনসব অেুযষায়ী িুচশবিষানরর আয়তে 
১২৯১ .৮৩   বগ্মরষাই� শিন্তু ১৮৭২ 
শরিস্ষানদের যসেসষাস শরনপষাট্ম অেুযষায়ী 
িুচশবিষানরর আয়তে যিখষানেষা িনয়নে 
১৩০৬ বগ্মরষাই�। ১৮৭২ শরিস্ষানদের 
এই যসেসষাস অেুযষায়ী িুচশবিষানরর যরষাট িেসংখ্যষা শে� 
৫৩২,৫৬৫ িে। রিষানরর সংখ্যষা শে� যরষাট ১১৯৯ শট। বষাশড়র 
সংখ্যষা শে� ৮১,৮২০ শট। প্রশত বগ্মরষাইন� িেসংখ্যষার অেুপষাত 
শে� ৪০৭ িে। নরষাট িেসংখ্যষার অেুপষানত 
িতিরষা ৫২.৩ পুরুে এবং িতিরষা ৩৩.৩ 
শে� শিশুর অেুপষাত।আর যরষাট আয়তনের 
১০০৯.২৯ বগ্ম রষাই� শে� িকৃ শে এ�ষািষা এবং 
েিী পুিুর ইত্যষাশি বষানি ১৯৫.৪৮ বগ্ম রষাই� 
শে� িঙ্গ� এ�ষািষা। সররি িুচশবিষার 
যি�ষাশটনি ১৮৭৬ শরিস্ষানদে িষাগ িরষা 
িনয়শে� শতেশট সষাবশিশিিনে। নসই শতেশট সষাবশিশিিে ি� 
– যরখশ�গঞ্জ, শিেিষাটষা এবং রষািষািষাঙ্গষা।

িুচশবিষানরর রষািষারষা বংিষােুক্শরি িষানব এই িুচশবিষার 
িষাসে িরনতে। ি্য যস্ট অে িুচশবিষানরর িষাসনের িষার 
রষািষানির িষানত িষািন�ও তৎিষা�ীে বষাং�ষার য�েনটে্যষাটে 
গিে্মনরর রষাধ্যনর তষা শব্রশটিরষা শেয়্রিে 
িরনতে। এখষানে আরও উনল্খ্য যয রষাত্র 
৬৭,৭০০.১৫ টষািষার শবশেরনয় শব্রশটিনির িষাে 
যিনি িুচশবিষানরর রষািষারষা এই িষাসনের 
িষাশয়ত্ব অি্মে িনরশেন�ে। নসটষা শে� ১৭৮০ 
শরিস্ষাদে। শিন্তু িুচশবিষানরর রষািষানির িষানত 
িষাসনের ক্রতষা িষািন�ও তষার পয্মনবক্নের 
িষাশয়নত্ব শেন�ে শব্রশটি অশেসষাররষা। এই শব্রশটি অশেসষাররষা 
িুচশবিষানর িশরিেষার পিরয্মষািষার অশধিষারী িনতে। 

িুচশবিষার শে� িকৃ শে সরকৃদ্ উব্মর 
সরত� িূশর। এিরষাত্র উতির পূব্ম 
অংনি শে� ঘে িঙ্গ�। িকৃ শের িে্য 
উপযুতি পশররষাে িন�র যিষােও 
অসুশবধষা শে�েষা যসখষানে। বেনরর 
সরস্ত ঋতুনতই চষানের িে্য ি� 
পষাওয়ষা যযত। যশিও চষানের িষানি 
েিীর ি� শেয়শরত িষানব ব্যবিষার 
িরষা িনতষা েষা শিন্তু  েিী গুশ�নত ি� 
িষািত সষারষা বের।অি্মষাৎ েিীর 

িন�র উপর চষানের িষাি শেি্মরিী� শে� েষা। তনব েিীগুশ�নত 
সষারষা বের ি� িষািষার েন� সবসরয় যেৌিষা চ�ষাচ� িরনতষা। 
রূ�ত ব্যবসষার িষারনে রষা�পত্র বিনের িে্য েিীপনি যেৌিষার 

চ� শে�। এখষানে উনল্খ িরষা প্রনয়ষািে যয 
িুচশবিষানর রূ� েিীর সংখ্যষা শে� েয়শট। 
েিীগুশ� ি� – শতস্তষা, নতষাস্মষা, শসংশগরষাশর, 
িষা�িষাশে, রষায়িষাি এবং গিষাধর।  িুচশবিষানর 
যতষাস্মষা েিীশট ধর�ষা বষা ধল্ষা েষানরও পশরশচত 
শে�। এসরয় িুচশবিষানর শিেু শিেু ি�ষািনয়র 
িিষা িষােষা যষায়। িখেও িখেও েিীগুশ�র 

গশতপি পশরবত্মনের েন� পুরনেষা গশতপিগুশ�নত প্রষািকৃ শতি 
িষানবই শিেু শিেু বদ্ ি�ষািনয়র সকৃশটি িনয়শে�। িুচশবিষানরর 
অশধিষাংি রষােুে িীশবিষার িে্য রূ�ত িকৃ শের উপনরই শেি্মরিী� 
শে�। শিেু রষােুে অবি্য যেৌিষা চষা�েষা, রষাে ধরষা ইত্যষাশি যপিষায় 
শেযুতি শে� শিন্তু তষা শে� যরষাট িেসংখ্যষার অেুপষানত িতিরষা 

িুই িষাগ রষােুে। 
এখষানে উনল্খ্য যয ১৮৭২ শরিস্ষানদের 

যসেসষাস অেুযষায়ী শেশি্মটি  রিষানরর সংখ্যষা 
যিওয়ষা িন�ও ি্যষানটেে শ�উইনের রত উদ্কৃ ত 
িনর িষাটেষার িষােষাে যয ি্য যস্ট অে 
িুচশবিষানর প্রিকৃ তপনক্ রিষার ব�নত যষা যবষাঝষায় 
তষা শে� েষা। আসন� এগুশ� শে� এি এিশট 

েষার্ম বষা িকৃ শেখষারষার এবং যসই সব িকৃ শেখষারষারনি যিন্দ্র িনর 
চষাশেরষা তষানির আমিীয়-পশরিে সি বষাস িরত। তষানির 

১৮৭২ শরিস্ষানদের এই 
যসেসষাস অেুযষায়ী িুচশবিষানরর 
যরষাট িেসংখ্যষা শে� ৫৩২,৫৬৫ 
িে। রিষানরর সংখ্যষা শে� যরষাট 
১১৯৯ শট। বষাশড়র সংখ্যষা শে� 
৮১,৮২০ শট।

এখষানে আরও উনল্খ্য 
যয রষাত্র ৬৭,৭০০.১৫ টষািষার 
শবশেরনয় শব্রশটিনির িষাে যিনি 
িুচশবিষানরর রষািষারষা এই িষাসনের 
িষাশয়ত্ব অি্মে িনরশেন�ে। নসটষা 
শে� ১৭৮০ শরিস্ষাদে।
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বষাশড়গুশ� শে� বষাঁি এবং দ্রুত বকৃশদ্ পষায় এরে সব গষাে শিনয় 
যঘরষা। ইনটর ততশর বষাশড় শে� এিরষাত্র িুচশবিষার িিনর। এর 
রনধ্য িুচশবিষানরর রষািষানির প্যষান�স শবনিে িষানব উনল্খনযষাগ্য। 
এই প্যষান�সশট ততশর িয় িুচশবিষানরর ১৭ তর রষািষা িনরন্দ্র 
েষারষায়নের আরন�। িুচশবিষার িিনর এসরয় 
শিেু রষানড়ষায়ষাশর ব্যবসষায়ীর িিষা িষােষা যষায়, 
তষানির বষাশড়গুশ�ও শে� ইনটর ততশর। শিন্তু 
আিষানরর শিি যিনি যসই বষাশড়গুশ� শে� খুব 
যেষাট। এই রষানড়ষায়ষাশর ব্যবসষায়ীরষা রূ�ত 
রপ্তষােী ব্যবসষার সনঙ্গ যুতি শে�। িুচশবিষানর 
আরও িনয়িশট শবশডেং শে�, নসগুশ� ি� 
চ্যষাশরনটব� শিসনপেসষাশর, পষাবশ�ি �ষাইনব্ররী 
এবং েষাপষাখষােষা। 

িুচশবিষার িিনরর সম্পন্ন বষাশসদেষারষা যস সরয় রূ�ত যযসব 
যপষািষাি ব্যবিষার িরত যসগুশ� ি� ধুশত, িষাট্ম, চষাির ইত্যষাশি। 
রিষানরর সম্পন্ন চষাশেরষা ব্যবিষার িরত খষানটষা ধুশত এবং শবনিে 
যিষােও উৎসব অেুষ্ষাে উপ�নক্্য ও িীতিষান� ব্যবিষার িরত 
সুশতর চষাির। আর তষানির যিষায়ষার িে্য ব্যবস্ষা শে� বষাঁনির 
ততশর রষাচষাে। অি্মষাৎ রষাচষানের উপর শুনয় তষারষা রষাত িষাটষাত। 
তষানির বষাশড়গুশ� শে� িুঁনড় ঘনরর রত। 
তষানির বষাশড়গুশ� শে� বষাঁি ও ঘষানসর খড় 
শিনয় ততশর। এখষানে উনল্খ িরষা যষায় যয যস 
সরয় ১০০ শট বষাঁনির িষার শে� রষাত্র শতে 
টষািষা। রিষারগুশ�নত যষারষা সম্পন্ন পশরবষার, 
তষানির বষাশড়নত পষাঁচ িে বয়স্ রষােুে এবং 
তষানির চষারিে যেন�নরনয় সি িীবেধষারনের 
িে্য রষাশসি খরচ শে� ২০ টষািষা এবং যষারষা 
এর অনপক্ষািকৃ ত িশর্ শে� তষানির িীবেধষারনের িে্য রষাশসি 
খরচ িত ১২ টষািষা যিনি ১৪ টষািষা। 

িুচশবিষানর রূ�ত ধষানের চষাে ই িনতষা। সষাধষারেত িুই 
প্রিষার ধষানের িিষা িষােষা যষায় যসই িুই প্রিষার ধষাে ি� –আউস 
ধষাে এবং আরে ধষাে বষা তিরতিীিষা। এর রনধ্য আউস ধষাে িত 
সষাতষাি প্রিষানরর এবং আরে ধষাে শে� শেয়ষাতির প্রিষার। ধষাে 
যিনি  শচড়ষা, রুশড়, খই ইত্যষাশি ততশর িরষার যরওয়ষাি শে� যসই 
সরয়। নসই সরয় প্রশত যসর শচড়ষার িষার শে� 
যিড় আেষা অি্মষাৎ যিড় আেষা িষানর পষাওয়ষা 
যযত এি যসর শচড়ষা। রুশড় বষা খইনয়র সনঙ্গ 
গুড় শরশিনয় ততশর িনতষা যরষায়ষা। এই যরষায়ষা 
শবশক্ িনতষা প্রশত যসর আড়ষাই আেষা িষানর । 
যস সরয় চষা� যসদ্ িনর তষানি িু শতে শিে 
ধনর পশচনয় এি ধরনের রি ততশর িরষা 
িনতষা, যষানি ব�ষা িনতষা িরষাব। এই িরষানবর 
শবক্য়রূ�্য শে� আট আেষা যিনি এি টষািষা 
চশল্ি পয়সষা প্রশত যসর। প্রনয়ষািনে িকৃ েিরষা গকৃিপষাশ�ত পশুও 
শবশক্ িরত । যস সরয় এিশট সষাধষারে গরুর িষার শে� িি 

টষািষা যিনি িুশড় টষািষা এবং এি যিষাড়ষা রশিনের শবক্য়রূ�্য 
শে� পঞ্চষাি টষািষা। 

যস সরয় িকৃ শে িষানির িে্য শিেরিুরও পষাওয়ষা যযত। 
স্ষােীয় এ�ষািষায় যষারষা কু্্ চষাশে – তষানির শেনিনির িশরনত 

যখে যিষােও িষাি িষািত েষা, তখে তষারষাও 
শিেরিুর শিনসনব িষাি িরত। তনব যবিীর 
িষাগ শিেরিুর আসত বষাং�ষার শবশিন্ন যি�ষা 
যিনি এবং বষাং�ষার বষাইনর যিনিও 
শিেরিুররষা িুচশবিষানর আসত। ১৮৫৪ 
শরিস্ষানদে িকৃ শেনক্নত্র শিেরিুনরর রষাশসি 
পষাশরশ্রশরি শে� ২ টষািষা, ১৮৬০ শরিস্ষানদে তষা 
যবনড় িয় শতে টষািষা এবং ১৮৭১ শরিস্ষানদে ৫ 

টষািষা। িকৃ শে িষাি েষাড়ষাও রষাস্তষা ততশর, রষা�পত্র বিে িরষা ইত্যষাশি 
পশরশ্রর রূ�ি িষানি যষারষা শিেরিুনরর িষাি িরত তষানির 
পষাশরশ্রশরি শে� ১৮৫৪ শরিস্ষানদে রষাশসি ১.৮ টষািষা, ১৮৬০ 
শরিস্ষানদে শতে টষািষা এবং ১৮৭১ শরিস্ষানদে তষা বকৃশদ্ যপনয় িয় 
রষাশসি সষাত টষািষা। 

িুচশবিষানর এ সরয় িু িে রুসশ�র িূস্বষারীর িিষা িষােষা 
যষায়, যষারষা শেশি্মটি পশররষাে রষািস্ব প্রিষানের রষাধ্যনর িশরর 

ইিষারষািষাশর শেনয়শেন�ে। এনির ইিষারষািষার 
ব�ষা িনতষা। এই ইিষারষািষারনির অধীনে প্রচুর 
পশররষানে রুসশ�র যিষাতিষার শে� বন� িষােষা 
যষায়। শিন্তু যস সরয় িুচশবিষানর যিষােও 
ইউনরষাশপয়ষাে িূস্বষারীর অশস্তত্ব পষাওয়ষা যষায় েষা।  

িুচশবিষানর অশধিষাংি রষােুে শে� 
িকৃ শেিীশব। শিন্তু িকৃ শে িষাি বষানিও শিেু রষােুে 
যরষাটষা শসন্র িষাপড় ততশর িরষার যপিষায় 

শেযুতি শে�। তষারষা এিধরনের শসন্র িষাপড় ততশর িরত যষা 
�বিষায় শে� ১৮ শেট এবং চওড়ষা শে� ৪ শেট। এই িষাপড়গুশ�নি 
িুচশবিষানর স্ষােীয় িষােষায় ব�ষা িনতষা এেশি বষা এশড়। এই িষাপড় 
গুশ�র শবক্য়রূ�্য শে� প্রশতশট ৬ টষািষা যিনি ১০ টষািষা। 
িষাপনড়র গুেগত রষাে অেুসষানর এই িষার ধষায্ম িরষা িনতষা। আরও 
এিধরনের িষাপড় ততশর িনতষা, যষানি স্ষােীয় িষােষায় ব�ষা িনতষা 
যরখশ�। এই িষাপড় ততশর িরষার িে্য পষাট ব্যবিষার িরষা িনতষা। 

এই িষাপড়গুশ� শবশক্ িত প্রশতশট ১২ আেষা 
যিনি ১ টষািষা িষানর। নরখশ�গনঞ্জ এই িষাপড় 
প্রচুর পশররষানে ততশর িনতষা এবং যরখশ�গনঞ্জর 
েষার অেুসষানরই িষাপড়শটর েষার িয় যরখশ�। 

িস্তশিল্প প্রশিক্নের িে্য পরবত্মীিষান� 
িুচশবিষানর এিশট সু্�ও গনড় উনঠশে�। 
যসখষানে প্রশিক্ে যিওয়ষার িে্য ি�িষাতষা 
যিনি শেনয় যষাওয়ষা িনয়শে� এিিে চষাইশেি 
েুতষারনি, নসই সনঙ্গ িষারষার, িুনরষার প্রিকৃ শত 

য�ষািিেনিও যসখষানে শেযুতি িরষা  িনয়শে�। শিন্তু এটষা উনল্খ্য 
যয িুচশবিষানর শেয়শরত িষানব যিষােও র্যষােুেষািচষাশরং যিষাম্পষাশে 

যযসব যপষািষাি ব্যবিষার 
িরত যসগুশ� ি� ধুশত, িষাট্ম, চষাির 
ইত্যষাশি। রিষানরর সম্পন্ন চষাশেরষা 
ব্যবিষার িরত খষানটষা ধুশত এবং 
শবনিে যিষােও উৎসব অেুষ্ষাে 
উপ�নক্্য ও িীতিষান� ব্যবিষার 
িরত সুশতর চষাির।

সষাধষারেত িুই প্রিষার 
ধষানের িিষা িষােষা যষায় যসই িুই 
প্রিষার ধষাে ি� –আউস ধষাে এবং 
আরে ধষাে বষা তিরতিীিষা। এর রনধ্য 
আউস ধষাে িত সষাতষাি প্রিষানরর 
এবং আরে ধষাে শে� শেয়ষাতির 
প্রিষার।

শিন্তু িকৃ শে িষাি বষানিও 
শিেু রষােুে যরষাটষা শসন্র িষাপড় 
ততশর িরষার যপিষায় শেযুতি শে�। 
তষারষা এিধরনের শসন্র িষাপড় 
ততশর িরত যষা �বিষায় শে� ১৮ শেট 
এবং চওড়ষা শে� ৪ শেট। এই 
িষাপড়গুশ�নি িুচশবিষানর স্ষােীয় 
িষােষায় ব�ষা িনতষা এেশি বষা এশড়।
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গনড় ওনঠশে। তনব সষাধষারে রষােুেরষা যষারষা িকৃ শেিষানির পষািষাপষাশি 
শবশিন্ন শিশেসপত্র ততশর িনর শবশক্ িরত, তষারষা ধীনর ধীনর 
িস্ত শিল্প যিই রূ� যপিষা শিনসনব রিিে 
িনর। অি্মষাৎ এশটই তষানির প্রধষাে িীশবিষা 
িনয় ওনঠ।

িুচশবিষানরর বষাইনর অে্যষাে্য যি�ষা 
যিনি আগত শিেু যপিষািষার য�ষািিেনি 
এসরয় পষাবশ�ি ওয়ষাি্মস শিপষাট্মনরনটেও 
শেযুতি িরষা িত। পষাবশ�ি ওয়ষাি্মস 
শিপষাট্মনরনটে িষাি িরষার িে্য এিিে 
েুতষার এবং এিিে রষািশরশ্রি পষাশরশ্রশরি 
যপত রষানস ৭ টষািষা যিনি ২৫ টষািষা। এর 
রনধ্য যষারষা সবনচনয় ির পষাশরশ্রশরি যপত 
তষারষা ি� িুচশবিষানরর স্ষােীয় রষােুে। এখষানে 
শবনিে িষানব উনল্খ্য যয িস্ত শিল্প প্রশিক্নের 
িে্য এিশট সু্� ও এিশট পষাবশ�ি �ষাইনব্ররী েষাড়ষা িুচশবিষানর 
যস সরয় আর যিষােও ইন্সশটশটউিে, নসষাসষাইশট বষা গুরুত্বপূে্ম 
যিষােও প্রশতষ্ষাে গনড় ওনঠশে। তনব ি্য যস্ট অে িুচশবিষানরর 
সিষায়তষায় যবি শিেু শবি্যষা�য় চষা�ু শে� । িুচশবিষানর যস সরয় 
যিষােও সংবষািপত্রও শে�েষা। এিশটরষাত্র েষাপষাখষােষা শে� শিন্তু 
যসখষানে প্রিষাসশেি িষানির িে্য বষাং�ষা ও ইংরষাশি িষােষায় শবশিন্ন 
রির সরিষারী যেষাশটি, ের্ম ইত্যষাশি েষাপষা 
িনতষা। ১৮৬৪ শরিস্ষানদে িুচশবিষানর সু্� 
শে� রষাত্র এিশট। নসখষানে পড়ুয়ষা শে� রষাত্র 
৩৬ িে। ১৮৭১ শরিস্ষানদের যসনটেবির রষাস 
পয্মতি শিসষাব অেুযষায়ী সু্ন�র সংখ্যষা বকৃশদ্ 
যপনয় িয় ৪৬, পষািষাপষাশি পড়ুয়ষার সংখ্যষাও 
বকৃশদ্ পষায়। এসরয় পড়ুয়ষার সংখ্যষা িয় 
১৪৮৬ িে। ১৮৭৫ শরিস্ষানদে সু্ন�র সংখ্যষা 
িয় ২৪৫ শট। পড়ুয়ষার সংখ্যষা িয় ৬৪৯৭ 
িে। এর রনধ্য েষাত্রীর সংখ্যষা শে� ৩৫২ 
িে। 

িুচশবিষানর যস সরয় ব্যবসষা বষাশেনি্যর যয তি্য পষাওয়ষা যষায়, 
তষানত যিখষা যষায় অশধিষাংি ব্যবসষা বষাশেি্য শে� রষানড়ষায়ষাশর 
ব্যবসষায়ীনির িষানত। িুচশবিষার যিনি যস সরয় রপ্তষাশে িরষা িনতষা 
তষারষাি, পষাট, সনে্ম বীি, সনে্মর যত�, চষা� ইত্যষাশি। আর 
আরিষাশে িরষা িনতষা সংসষানর ব্যবহৃত শিশেসপত্র, শচশে, গুড়, 

রি�ষা, শুিনেষা রষাে প্রিকৃ শত। আর এই ব্যবসষা বষাশেনি্যর প্রধষাে 
যিন্দ্র শে� িুচশবিষার িির। িুচশবিষানর তখে উনল্খনযষাগ্য 

এিরষাত্র রিষারীে যর�ষাশট অেুশষ্ত িনতষা তচত্র 
রষানস িষা�িষাশে েিীর িষােশিনির পষানড়। 
যর�ষার রূ� স্ষােশট শে� িুচশবিষার িির 
যিনি এগষানরষা রষাই� িূনর। নর�ষাশট চ�ত 
শতেশিে ধনর। নর�ষাশট গিষাধর যর�ষা েষানর 
পশরশচত শে�। এই যর�ষানত রূ�ত স্ষােীয় 
ব্যবসষায়ীরষাই অংিরিিে িরত। 

িুচশবিষানরর আবিষাওয়ষা শে� 
রনেষারর। অে্যষাে্য যি�ষার রনতষা িুচশবিষানর 
রিীষ্মিষান� খুব গরর অেুিূত িনতষােষা। 
িীতিষান� সিষান� ঘে িুয়ষািষা যিখষা যযত। 
সষারষা বের ধনরই বইত শঝর শঝনর বষাতষাস। 
বকৃশটি িনতষা এশপ্র� যিনি অনক্ষাবর রষাস 

অশদে। ১৮৭৪ শরিস্ষানদে িুচশবিষানর বকৃশটির পশররষাে শে� ১৫৭.২২ 
ইশঞ্চ এবং ১৮৭৫ শরিস্ষানদে ৮৯.৮০ ইশঞ্চ।

পশরনিনে এটষা  উনল্খ িরষা যযনত পষানর যয ১৮৬০ 
শরিস্ষানদে িুচশবিষানরর রষািষা শিনসনব িষাশয়ত্ব রিিে িনরে রষািষা 
েনরন্দ্র েষারষায়ে। শিন্তু রষাত্র বষাইি বের বয়নস ১৮৬৩ শরিস্ষানদের 
আগস্ রষানস শতশে অিষান� পর য�ষািগরে িনরে। আর তখে 

তষাঁর এিরষাত্র পুত্র েকৃনপন্দ্রেষারষায়নের বয়স 
রষাত্র িি রষাস। রষািপনি বসষার িে্য 
উতিরষাশধিষারী শিনসনব েকৃনপন্দ্রেষারষায়েনি 
অস্বীিষার েষা িরন�ও শব্রশটিরষা এই সুনযষানগ 
১৮৬৪ শরিস্ষানদে িুচশবিষার যস্নটর 
প্রিষাসশেি িষাশয়ত্ব পনরষানক্ শেনিনির িষানত 
শেনয় যেয়  এবং য�েনটে্যষাটে িনে্ম� 
িষাগটেনি প্রিষাসশেি িষাশয়ত্ব পষা�নের িে্য 
রষাশসি ২০০০ টষািষা যবতনে িুচশবিষার 
যস্নটর িশরিেষার শেযুতি িরষা িয়।

এখষানে আরও উনল্খ্য যয িষাটেষার যখে 
িুচশবিষার যস্নটর এই শববরে শ�শপবদ্ িরনেে, শঠি যসই 
সরয় এিিে ইংনরি গকৃি  শিক্নির তত্ত্বষাবধষানে রষািিুরষার 
েকৃনপন্দ্রেষারষায়ে পষাটেষা িন�নির েষাত্র শিনসনব অধ্যয়েরত। 
সরয়টষা ি� ১৮৭৬ শরিস্ষাদে।

১৮৬৪ শরিস্ষানদে িুচশবিষানর 
সু্� শে� রষাত্র এিশট। নসখষানে পড়ুয়ষা 
শে� রষাত্র ৩৬ িে। ১৮৭১ শরিস্ষানদের 
যসনটেবির রষাস পয্মতি শিসষাব অেুযষায়ী 
সু্ন�র সংখ্যষা বকৃশদ্ যপনয় িয় ৪৬, 
পষািষাপষাশি পড়ুয়ষার সংখ্যষাও বকৃশদ্ পষায়। 
এসরয় পড়ুয়ষার সংখ্যষা িয় ১৪৮৬ িে। 
১৮৭৫ শরিস্ষানদে সু্ন�র সংখ্যষা িয় 
২৪৫ শট। পড়ুয়ষার সংখ্যষা িয় ৬৪৯৭ 
িে। এর রনধ্য েষাত্রীর সংখ্যষা শে� 
৩৫২ িে। 

িুচশবিষানর তখে উনল্খনযষাগ্য 
এিরষাত্র রিষারীে যর�ষাশট অেুশষ্ত িনতষা 
তচত্র রষানস িষা�িষাশে েিীর িষােশিনির 
পষানড়। নর�ষার রূ� স্ষােশট শে� 
িুচশবিষার িির যিনি এগষানরষা রষাই� 
িূনর। নর�ষাশট চ�ত শতেশিে ধনর। 
যর�ষাশট গিষাধর যর�ষা েষানর পশরশচত 
শে�। এই যর�ষানত রূ�ত স্ষােীয় 
ব্যবসষায়ীরষাই অংিরিিে িরত।
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েতুে পনির যষাত্রী আরশত ...
িুচশবিষার যি�ষার শিেিষাটষা ১ েং ব্নি অবশস্ত যিটষাগুশড় 

২েং রিষার পঞ্চষানয়ত। িষািি� এই রিষার পঞ্চষানয়নতর অতিগ্মত 
এিশট রিষার। রিষানরর অশধিষাংি রশি�ষারষাই অবসর সরনয় যুতি 
িষানি শবশড় বষাঁধষার িষানি যষানত এিটু অশতশরতি আয় িনর 
পশরবষারনি সষািষায্য িরষা যষায়। আরতীও শে� েষা তষার ব্যশতক্র 
- স্বষারী সুিুরষার বর্মে এিশট যিষািষানে িষাি িনর আর েষ্ যশ্রেী 
পষাি আরতী শবড়ী বষানধ, এইিষানব যিষানেষারনত চন� তষানির 
শিে। এরে সরয় আরতী খবর যপ� যয পষাড়ষানত রিষার পঞ্চষানয়ত 
এিটষা শরশটং যিনিনে। শেশি্মটি শিনে অনেনির সষানি আরতীও 
যগ� যসই শরশটং-এ। নসখষানে যস 
িষােনত পষার� রিষার পঞ্চষানয়ত শি 
শি িষাি িরনে রিষানরর িে্য, 
যসখষানে যস আরও িষােনত পষার� 
যয রিষার পঞ্চষানয়ত তষানির রত যষারষা 
সু্� যিে িরনত পষানর শে তষানির 
শেনয়ও শিেু িরনত চষায়। বুিিরষা 
এিরষাি আিষা শেনয় যস শেনর 
আনস বষাশড়নত। শিেুশিে পনর 
আবষার শরশটং ি� তষানির শেনয় 
যসখষানে আরশত িষােনত পষার� 
েষােষা েতুে েতুে আনয়র পি। বষাশড় শেনর স্বষারীর সষানি 
আন�ষাচেষা িনর তষারষা শসদ্ষাতি শে� এিটষা যচটিষা িরষাই যষাি। 
যস শঠি ির� তষার এিরষাত্র সবি� বষাশড়র সষারনে পনড় িষািষা 
এিিষাঠষা িশরনত ও� চষাে িরনব িষারে ও� এ�ষািষায় িয় েষা। 
পঞ্চষানয়তনি িরখষাস্ত িরষার পষািষাপষাশি িনঠষার পশরশ্রর িনর 
চষােনযষাগ্য িনর যে�� তষার যেষাট্ িশরটষানি। শেশি্মটি সরনয় 
পঞ্চষানয়ত যিনি যষা বীি যিওয়ষা িনব তষা যেরত শিনত িনব এই 
িনত্ম যস যপ� ৪০ যিশি উন্নত রষানের ও� বীি। পঞ্চষানয়ত 
যিনি য�ষাি এনস িষানত ি�নর শিশখনয় শিনয় যগ� শিিষানব 
বীি িষাটনত িয়, শিিষানব পুতনত িয়। আর যসগুন�ষা শিনখ 
শেনয় যসইরত এগুনত �ষাগ� আরশত। প্রশতশেয়ত বনু্র রত 
পঞ্চষানয়ত যিনি য�ষাি এনস শিশখনয় শিত পশরচয়্মষার েষােষাে 
শবেয়। বষাড়নত �ষাগ� গষােগুশ�। পষাড়ষানত িওয়ষা পঞ্চষানয়নতর 
শরশটং গুশ�নতও শেয়শরত যযনত �ষাগ� যস। এরশে এি শরশটং 

যিনি যস শুেশে� অ্যষানিষা�ষা আর িষাশর্মিনম্পষানটির িিষা, 
যিনেশে� তষার গুেষাগুে। শরশটং যিনি যস আনরষা যিনেশে� 
অ্যষানিষা�ষা েষাশি খুব িষান�ষা পশুখষাি্য আর িষাশর্মিনম্পষাটি েষাশি 
িষারুে এি তিব সষার। পঞ্চষানয়নতর বষাড়ষানেষা িষাত ধনর শদ্গুে 
উৎসষানি যস শুরু ির� এই িুশট উনি্যষাগও।  প্রিরশিনি 
গরুগুন�ষা অ্যষাি�ষা েষা যখনত চষাইন�ও ধীনর ধীনর যখনত অি্যস্ত 
আি আরশত ব�নে “প্রির প্রির গরু অ্যষানিষা�ষা যখত েষা, এখে 
শেয়শরত খষানছে। অ্যষানিষা�ষা খষাওয়ষার পর, গরুর যচিষারষাও িষান�ষা 
িনয়নে আর সবনচনয়ড়বড় িিষা গরুর িুনধর পশররষাে যবনড়নে।” 

িষাশর্মিনম্পষাটিও ব্যবিষার িনর 
িশরনিও উব্মর িনর তু�শে� 
আরশত। শিেুশিে আনগ শেনির 
প্রনয়ষািনে আরশত ২ শট ও� 
তুন�শে� প্রশতশটর ওিে ৬-৭ 
যিশি। আরতীর শিসষানব বষাগষানে 
যষা গষাে আনে তষানত পঞ্চষানয়তনি 
যেরত শিনয়ও তষার শেনির িষািনব 
প্রষায় ২৪০ যিশি যিনি ২৬০ 
যিশি।

আরতীর িষাি যিনখ পঞ্চষানয়ত 
যিনি এিশিে ব্যবস্ষা িনরশে� আরতীর রত আনরষা অনেি 
আরতীনি তষার িষাি যিশখনয় আেষার। নসই িষাি যিনখ শগনয় 
এবং আরশত-র িষাে যিনি শিেুটষা শিনখ শেনয় শেনি যিনিই 
পশ�শিে শিনে যি্যষাৎস্ষাও অ্যষানিষা�ষা ততরী িরনত সুরু িনর। 
আর আিনি যসই যি্যষাৎস্ষা ব�নে “শবশড়র িুন�ষা িুনয় গরুর 
িে্য ঘষাস িষাটনত যষাই – তবু ঘষাস পষাই েষা, এখে বষাশড়নত 
অ্যষানিষা�ষা িনর সবুি ঘষানসর রত গরুনি খষাওয়ষাশছে।” আরতী, 
যি্যষাৎস্ষা এিধষাপ এশগনয় এখে শচতিষা িরনে শিিষানব সষারষা বের 
ধনর অ্যষানিষা�ষা সংরক্ে িনর গরুনি খষাওয়ষানব। 

আর আরশত যতষা তষার ও� গষানের েষাঁনি েষাঁনি সীর পুনত 
তষারও ে�ে তু�নে ঘনর। সীর শবশক্ও িরনে। নস এখে শববেষাস 
িরনত শিনখনে পড়ষাশুেষা েষা িরন�ও শিেু িরষা যষায়। তষাই তষার 
এখে এিরষাত্র শচতিষা আর েতুে শি যিখষা যষায় যষা যিনি শিেু 
বষাড়শত আয় আনস সংসষানর।
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শবি্যষা�য়-স্তনর িকৃ শেশিক্ষা প্রসনঙ্গ
এিশট শবেম্ প্রস্তষাবেষা

এিুি িতনির এই শদ্তীয় িিনির িষাতীয় এবং 
আতিি্মষাশতি পশরসনর খষাি্য শেরষাপতিষা এবং িকৃ শের সম্ভষাবেষাগুশ� 
শেনয় বহুরষাশত্রি আন�ষাচেষার িষায়গষা ততরী িনছে এবং শবশিন্ন 
রিন� শবি্যষা�য়স্তনর িকৃ শে এবং পশরনবি সংক্ষাতি শিক্ষার গুরুত্ব 
স্বীিষার িনর যেওয়ষা িনছে, প্রষায় দ্্যি্মিীে িষােষায় তখে 
পশশ্রবনঙ্গর যপ্রশক্নত এশেনয় আন�ষাচেষা েতুে িনর শুরু িরষা 
প্রনয়ষািে বন� আররষা রনে িশর- যশিও গত িুবেনর বষাং�ষার 
প্রষািশরি স্তনরর শবি্যষাচচ্মষায় এরে অনেি শিশেস ঘনট চন�নে, 
যষা িয়নতষা আরষানির আনরষা যবিী িনর শবি্যষা�নয় িকৃ শে এবং 
পশরনবি সংক্ষাতি সনচতেতষা সকৃশটির উনি্যষাগ প্রসনঙ্গ আনরষা সশক্য় 
িনয় উঠনত সিষায়তষা িরনব। নসিে্য আররষা তুন� ধরনত চষাই 
এরে শিেু প্রস্তষাব যষার রনধ্য প্রশতশবশবিত িনব এর অবি্যম্ভষাবী 
গুরুত্ব এবং তষাৎপয্মগুশ�। 

(II)  িকৃ শেশিক্ষা শবেয়ি পষাঠক্র এবং পষাঠ্যসূচী িখনেষাই 
িকৃ শেনি শুধুরষাত্র িীশবিষা শিনসনব যিখনব েষা বরঞ্চ িকৃ শে এখষানে 
িনয় উঠনব প্রিকৃ শত এবং শেসনগ্মর সষানি শেনিনি শরশ�নয় 
যেওয়ষার রষাস্তষা।  

(II)  শবি্যষা�নয়র পষাঠ্যসূচীনত িকৃ শে আসনত িনব অনেি 
সষাশব্মি িষানব, যষা উন্নয়নের, শবনিেত রূ�ধষারষার উন্নয়নের 
সরস্যষাগুশ� প্রসনঙ্গ তষা যযরে খুব যেষাট যিনিই পড়ুয়ষা রনে যবষাধ 
সকৃশটি িরনব, নতরেই িকৃ শে শিিষানব আনরষা সুস্ষায়ীনত্বর আধষার 
িনত পষানর যস প্রসনঙ্গও পড়ুয়ষানির রনধ্য যচতেষা শবস্তষানর সিষায়ি 
িনব।  

(III)   যখে পষাঠ্যসূচীনত িকৃ শে আসনব তখে যখয়ষা� রষাখনত 
িনব যযে শুধুরষাত্র শবজ্ষাে বষাশিত জ্ষাে শিসষাব েষা আনস। বরঞ্চ 
আরষানির যিখনত িনব অেতিিষা� ধনর যয িকৃ েি আরষানির বীি, 
রকৃশতিিষা, ি� ধনর যরনখনে, নস প্রসনঙ্গ তষার জ্ষাে এবং িক্তষাও 
যযে পষাঠ্য বইনত আনস, যশিও যখয়ষা� রষাখনত িনব শবজ্ষানের 
শেিস্ব জ্ষােগুশ� যযে প্রষাশতিি েষা িনয় যষায়। 

(IV)  পষাঠ্যসূচীনত যখে িকৃ শে আসনব যসখষানে যযে িকৃ শের 
সষাংস্কৃ শতি বষাতষাবরেগুশ�ও তষার রনধ্য অতিিূ্মতি িয়। নযরে যশি 
ধষাে শবেনয় পড়ষানেষা িয় তখে যযে ধষােনি শঘনর যয সষারষা 
বষাং�ষায় এরেশি সষারষা যিনি যয উৎসনবর রীশত প্রচশ�ত রনয়নে 
তষা যযে আন�ষাশচত িয়।  এখষানে যখয়ষা� রষাখনত িনব এইসব 
উৎসবগুশ� যযে শবনিে যিষানেষা ধর্মীয় যগষাষ্ীর উৎসব শিনসনব 
প্রশতিষাত েষা িয়। 

(V)  খুব িষান�ষা িষানব আরষানির তুন� ধরনত িনব আধুশেি 
সরনয়র িকৃ শের সরস্যষাগুশ�। নয সরস্যষাগুশ� পড়ুয়ষানির িষানে খুব 
িশট� রনে িনব েষা এবং তষার সরষাধষােগুশ�ও ঘনরষায়ষা িষানব িরষা 
সম্ভব েয় এরির ধষারেষাও সকৃশটি িরনব েষা।      

(VI) িকৃ শের রনধ্য পশুপষা�ে এবং রষাে চষােও যযে অতিিূ্মতি 
িয় এবং তষা পুনরষা পষাঠ্যসূচীনত গুরুত্ব সিিষানর অঙ্গীিূত িয় 
তষার উপনরও িকৃশটিপষাত িরনত িনব। এখষানে রনে রষাখষা িরিষার 
রৎস্যচষাে এবং পশুপষা�নের অি্মেীশতও যযে প্রষাধষাে্য সিিষানর 
আন�ষাশচত িয়। িষারে যয পড়ুয়ষা িকৃ শে, রষােচষাে, পশুপষা�ে 
ইত্যষাশিনত উনি্যষাগী িনত চষায় তষানির যযে িক্তষার িষায়গষাশট 
ততরী িনত পষানর। 

(VII) সষারষা যিি িুনড় সরিষারী িকৃ শে উনি্যষাগ এবং 
পশরনেবষাগুশ� প্রসনঙ্গ পড়ুয়ষানির যষানত িষান�ষা ধষারেষা ততরী িয় 
এবং এগুশ�র সিশতিিরে প্রসনঙ্গ তষারষা শেিস্ব রিষারীে পশরসনর 
আনরষা উনি্যষাগী িনত যিনখ তষার শিনিও যখয়ষা� রষাখনত িনব। 
এর পষািষাপষাশি আরষানির িষাবনত িনব যযে পষাঠ্যসূচীনত িকৃ শে 
শবেয়ি অসংখ্য সরিষারী শস্রগুশ�র সরস্যষা সীরষাবদ্তষা এবং 
সম্ভষাবেষা প্রসনঙ্গ যযে তষানির রনধ্য েতুে যচতেষা সকৃশটি িরষা যষায়।  

(VIII)  সষারষা পকৃশিবীনত আি শবিল্প িকৃ শে িষাবেষা এবং 
তষার বষাস্তব প্রনয়ষাগ শেনয় যয আন�ষাচেষা চ�নে যসগুশ� খুব 
গুরুত্বপূে্ম। এগুশ� আরষানির রনধ্য অনেি েতুে প্রত্যয় যযরে 
সকৃশটি িরনব যতরে যযসব পড়ুয়ষা শেনিরষা এই ধরনের উনি্যষাগ 
তষার ির্মিীবনে শেনত চষায়, তষার িষানেও যযে এইসব 
উিষািরেগুশ� এিটষা প্রত্যয় সকৃশটি িরনত পষানর।   

(IX) খুব গুরুত্ব সিিষানর আন�ষাচেষা িরনত িনব িকৃ শে-
শিশতিি শিনল্পর সরস্যষা এবং সম্ভষাবেষা শেনয়। সষারষা পকৃশিবীনত 
িকৃ শে-শিশতিি শিল্প শেনয় অনেি আন�ষাচেষা চ�নে এবং এখষানে 
বহুিষাশতি বষাশেি্য প্রশতষ্ষােগুশ� যয শবপু� পশররষাে �ষাি িরনে 
তষার শপেনে তষানির বহু অি্ম ব্যনয় শেশর্মত প্রশক্য়ষািরনের 
যিৌি�গুশ�র িূশরিষা অসম্ভব িরুরী। শিন্তু স্বল্প অি্ম ব্যনয় 
স্ষােীয় বষািষানরর চষাশিিষা-পেদে রষািষায় যরনখ যষানত এই 
িকৃ শেশিশতিি শিল্প গনড় যতষা�ষার সম্ভষাবেষা প্রসনঙ্গ পড়ুয়ষানির রনে 
প্রত্যয় সকৃশটি িরষা যষায় যস শিনি সতি্ম িকৃশটি রষাখনত িনব।  

(X) পুনরষা পষাঠক্র এবং পষাঠ্যসূচীনি িনয় উঠনত িনব 
সুস্ষায়ী উন্নয়নে িকৃ শের িূশরিষা সম্পনি্ম এিশট শেশবড় ধষারেষা 
পত্র, এিশট কু্ধষা-িষাশর্¨ এবং অেষািষার-অপুশটিনত িরষা যিনি 
িকৃ শের িীশবিষাগত রূ�্যই গুরুত্ব পষানব সবনচনয় যবশি এশেনয় 
যিষানেষা শদ্রত যেই, তনব িকৃ শের সষাংস্কৃ শতি রূ�্য যযে যিষানেষা 
িষানব অবনিশ�ত েষা িয়, নসশিনি আরষানির সতি্ম িকৃশটি শিনত 
িনব। 

এবষানর প্রশ্ন িন�ষা আররষা যিষাে যশ্রেী যিনি এই িকৃ শে-পষাঠ 
শুরু িরনত চষাইশে। আরষানির রনে িয় েষ্ যিনি দ্ষািি এর 
প্রিকৃ টি সরয়। প্রিনর ‘প্রিকৃ শত-পশরনবি’ ‘প্রিকৃ শত-শবজ্ষাে’ বষা 
িূনগষান�র অতিিূ্মতি িনর এবং পনর যশি এর রিিেনযষাগ্যতষা বকৃশদ্ 
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পষায় তনব আ�ষািষা িষানব এর আমিপ্রিষাি ঘটনত পষানর। আররষা 
রনে িশর েষা শুধুরষাত্র প্রশতনযষাগীতষারূ�ি পরীক্ষায় পষাি িনর 
আসষা শিক্িরষাই পড়ষানত পষারনবে। এই শবেনয়র অতিিূ্মশতির 
রষাধ্যনর ‘শিক্ি’ িনয় উঠনবে রিষানরর অশিজ্ িকৃ েিরডি�ী, রষাে 
চষাে এবং পশুপষা�নে ব্যষাপকৃত রিষানরর শিক্িরষা। এর পষািষাপষাশি 
স্ষােীয় প্রশতষ্ষাে যষারষা িকৃ শে পশরনেবষা এবং উন্নয়নের িষাশয়ত্ব প্রষাপ্ত 
তষঁারষাও এশেনয় তষানির রতষারত রষাখনবে এটষাই যতষা স্বষািষাশবি। 
সষারষা যিনি প্রচুর িকৃ শে শববেশবি্যষা�য় রনয়নে। আররষা শি িষাবনত 
পষাশর উশদ্িশবি্যষার যিষানেষা প্রনেসর ক্ষাস েষাইনের েষাত্র-েষাত্রীনির 

যবষাঝষানছেে তষানির রনতষা িনর। অিবষা শতশে তষার জ্ষাে শবশেরয় 
িরনেে এ�ষািষার বয়স্ চষােীনির সষানি। িষাবষা যযনতই পষানর, 
িষারে িষাবেষার বীিই এিশিে রিীরুি িয়। নসখষানে আশ্রয় 
পষায় িষািষার িষািষার েতুে িষাবেষার পষাশখরষা। খুব সিি শবনলেেনের 
রধ্য শিনয় আররষা আরনির িষাবেষাগুশ� তুন� ধর�ষার আপেষানির 
সষারনে। এশেনয় আন�ষাচেষা যিষাি ---- তনব রূ�িিষা ি� আররষা 
েতুে এিটষা শবেনয় ‘িষার’ চষাপষানত চষাইশে েষা। আররষা চষাইশে 
উন্নত িকৃ শে, উন্নত-রিষার, উন্নত-নিি। নয যিনি শবজ্ষানের সম্ভষাতি 
জ্ষাে আর রষাশটর গন্-রষাখষা জ্ষাে িষাত ধরষাধশর িনর চন�।

বষাং�ষা প্রবষানি প্রশতশবশবিত িকৃ শে-সষাংস্কৃ শতি
তবশচনত্র¨র অেতি গিীরতষা

শবেয়বস্তুর অশিেবনত্ব, উপস্ষাপেষার যরধষাবী রুন্সীয়ষােষায়, 
প্রসষািগুনে এবং সনব্মষাপশর পষাশডিনত্যর গিীরতষায় রেষাঞ্জ�ী 
বনদে্যষাপষাধ্যষানয়র ‘বষাং�ষা প্রবষাি এবং িকৃ শে শবজ্ষাে’ েষারি রিন্থশট 
এিিিষায় অেবি্য। এশেনয় বষাং�ষা িষােষায় যয খুব এিটষা চচ্মষা 
বষা আন�ষাচেষা এখনেষা পয্মতি িনয় ওনঠশে, তষা ব�ষা বষাহু�্য। নসিে্য 
এ ধরনের প্রষায় অ-গনবশেত যিনি যষাওয়ষা শবপু� উপষািষানের 
রধ্য যিনি শতশে যয শবেয় প্রশতরষা শের্মষাে িনরনেে তষা তষার 
ক্রতষার গিীরতষার সূচি বিে িরনে। 

বষাং�ষার প্রবষাি-শববে শুধু িশট� তষাই-ই েয়, তষার রনধ্য 
এরে অনেি স্ষাশেি অ-স্ষাশেি য�ষাি উপষািষাে শরনি রনয়নে 
যয যসগুন�ষা যশি খুব িষান�ষািষানব শবনলেেে িরষা যষায়, তষািন� 
রূ� রসরিিনে অনেি অসুশবধষা িনত পষানর। রেষাঞ্জ�ী 
বনদে্যষাপষাধ্যষানয়র এই রিনন্থ রনয়নে ১৮ শট শেখুঁত িষানব শবিষাশিত 
অধ্যষায়। এিির শুরুর অধ্যষানয় শতশে আন�ষাচেষা িনরনেে 
প্রবষানির সংজ্ষা এবং তষার স্বরূপ ও তবশিটি্য শেনয়। শদ্তীয় 
অধ্যষানয় আন�ষাচেষা িরষা িনয়নে প্রবষানির বগ্মীিরে শেনয়, তকৃতীয়, 
চতুি্ম, পঞ্চর অধ্যষানয় শতশে আন�ষাচেষা িনরনেে িকৃ শে শবেয়ি 
বষাং�ষা প্রবষাি, ি�বষায়ু সংক্ষাতি বষাং�ষা প্রবষাি এবং সষার সংক্ষাতি 
বষাং�ষা প্রবষাি শেনয়। শুধু তষাই েয় এর পনর অধ্যষায়গুশ�নত শতশে 
তুন� এনেনেে বষাং�ষা প্রবষানি িকৃ শে রষাপনিষাি, িকৃ শে য্রিপষাশত, 
েস� সুরক্ষা, ধষাে চষাে, ে� এবং বষাশগচষা ব্যবস্ষাপেষা, ন�ষাি-
শচশিৎসষা এবং যিেি উপষািষাে, িকৃ শেবে ও বেস্পশত, নিব-
তবশচত্র¨, নরির, রধু-নরৌরষাশে এবং রষাে ও পশুপষা�ে। এিির 
যিে অধ্যষায়শট শেনয় এিশট স্বত্রি গনবেেষা িনত পষানর-এর শবেয় 
‘বষাং�ষা প্রবষাি িস্য যিবনিবী’। আররষা ইশতপূনব্ম এিষানব প্রবষানির 
িুশেয়ষা রন্থে িরষা বই যপনয়শে শিেষা, বষা েষা যপন� িনব পষানবষা 
এসব শেনয় যযনিতু এখনেষা সুশেশশ্ত েই, তষাই ‘েবশিিষা’র পক্ 
িনত অেুনরষাধ িরনবষা যযে এই রিষা রিন্থ আনরষা প্রচষাশরত ও 
প্রসষাশরত িয়।

েষাত্রেষাত্রীনির িে্য ততশর খেষার বচনের এিশট সংি�ে 
েবশিিষার সষানঙ্গ যযষাগষানযষাগ িরন� যপনত পষানরে।

খেষার বচেঃ
nvwjqv nvj P‡l, K…lvY †ev‡b avb,
Av‡M Lvq †Pvi †PvÆv, wc‡Q Lvq K…lvY|
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রষাশরয়ষা রনটেসশর
যেষাটনির বষাশড় বষা শচল্ নরেেস্  িষাউস। েতুে ধষারষার 

শিক্ষা আনদেষা�নের তীি্মিূশর। এই বষাশড়র শিতর 
চ�নে এি ির্মযজ্। নেষাটরষা শিখনব, তষাই চ�নে 
প্রস্তুশত। নিখষার পশরনবি ততশর িনছে – েষােষাে 
পড়ষা-নিখষার সষাররিী সষািষানেষা রনয়নে, নসইসব 
সষাররিী যেনড় যচনড় তষানির যিখষা শুরু িনছে। 
বষাচ্চষারষা শিখনে শেনি শেনিই। রুতি যিখষা। 
শিক্ি রনয়নেে তনব শতশে সষািষায্যিষারীর 
িূশরিষায় রনয়নেে। বষাচ্চষারষা স্বষাধীে িষানব 
শিখনে – এনি অপরনি যিনখ শিখনে। পড়ুয়ষারষা 
এখষানে স্বষাধীে, সশক্য়। এই যিখষার পশরনবনি 
পড়ুয়ষানির আচষার আচরে �ক্্য রষাখনেে শিক্ি 
শিশক্িষারষা। নখয়ষা� রষাখনেে শিক্ে সষাররিীগুন�ষা যযে বষাচ্চষানির 
ব্যবিষানরর সুশবধষানি রষািষায় যরনখ সষািষানেষা িষানি। উপিরে 
িষানত েষানত ব্যবিষার িনর বষাচ্চষানির যয অশিজ্তষা িনছে 
যসটষানিও েির রষাখনেে শিক্ি শিশক্িষা। শিক্ি, শিশক্িষা 
ও শিক্ষা ব্যবস্ষার িষাি িন�ষা শিশুর সষাশব্মি শবিষানির উনদেনি্য 
উপযুতি যিখষার পশরনবি প্রস্তুত িরষা। বষাচ্চষারষা যসই পশরনবনি 
আসনব, িষািনব আর শিখনব। শিশুর অতিনরর শবিষাি যযরে 
িনব, নতরশে তষার বষাইনরর শবিষািও িনব। িরীনর রনে শিশু 
উন্নত িনব। শিশুর ইশন্দ্রয়গুশ� যষানত সশক্য় িনয় ওনঠ, শবিশিত 
িয়, নসটষাও যখয়ষা� রষাখষা িনব। আর এই যগষাটষা শিক্ষা পদ্শতর 
রূ� েীশত িন�ষা শিশুনি শ্রদ্ষা িরষা, নিিবনি শ্রদ্ষা িরষা, রনে 
প্রষানে শববেষাস িরষা রষােব িীবনের সকৃিেিী�তষা বিতষা রয় 
তিিনবর রনধ্যই। নিিনবর প্রশত এই অসম্ভব শববেষাস ও আস্ষা 
শেনয় শবি িতনির প্রির শিনি েতুে ধষারষার শিক্ষা িষাবেষায় 
যিষায়ষার এনেশেন�ে এি স্ষায়ু শবনিেজ্ শচশিৎসি। তষাঁর েষার 
রষাশরয়ষা রনটেসশর। রষাশরয়ষা শেন�ে ইতষাশ�র রষােুে। শতশে িন�ে 

প্রির রশি�ষা, শযশে িষাতিষাশর পষাি িনরে। এি রষােশসি 
িষাসপষাতষান� িষাি শুরু িনরে শতশে। তষাঁর িষাি 

শে� ওই িষাসপষাতষান�র রষােশসি প্রশতবন্ী 
িনয়িশট শিশুর শচশিৎসষা ও যত্ন িরষা। রষাশরয়ষা 
ওনির যসবষা িরনতে আর যিখনতে িী িষানব 
শিশুগুন�ষা শেনির অক্র অবস্ষানি অশতক্র 
িনর যখ�ষাধূ�ষা িনর। নেষাট যেষাট বষাচ্চষাগুন�ষার 
যখ�ষার িে্য যয অির্য ইনছে রষাশরয়ষানি তষা 
শবশস্ত িনর। শতশে ওনির ইশন্দ্রয়নবষাধগুন�ষা 

সনচতে িনর যতষা�ষার িে্য প্রচুর অেুিী�েী ও 
এিসষারসষাইি (িষারীশরি ও রষােশসি অেুিী�েী) 

িরষানত শুরু িনরে। শিক্ষাতত্ত্ব শেনয়ও শতশে পড়ষানিষােষা 
শুরু িনরে। িষাি্মশেি – শিক্ষাশবি রুনিষার িষাবেষা শচতিষার দ্ষারষা 
প্রিষাশবত িে। আর শিক্ষা শেনয় তষাঁর তত্ত্ব, িষাবেষা বষাস্তনব রূপষায়ে 
িরষার িে্য ততশর িনরে এিটষা যেষাটনির বষাশড় বষা শচ�নরেেস 
িষাউস। নরষার িিনরর এি যিষানে সষাে য�নরনঞ্জষা বশস্ত। নসই 
বশস্তর পশরনবনি পশরবত্মে আেনত ততশর িনরে যেষাটনির বষাশড়। 
বষাবষা-রষা-অশিিষাবিরষা িষানি যবশরনয় যগন� বশস্তর গশ�নত 
গশ�নত যখন� যবড়ষায়-ঘুনর যবড়ষায় অ-গুন্ শত বষাচ্চষা। তষানির শেনয় 
শুরু ি� “যেষাটনির বষাশড়”। শিক্ষার িষাত ধনর িনব রষােব 
ি�্যষাে; রষােুনের িীবে িষান�ষা িনব শিক্ষার সষািষানয্য- এরে 
শববেষাস-ই তীব্র িষানব যিনগ উনঠ শে� রষাশরয়ষার রনে। “নেষাটনির 
বষাশড়” প্রস্তুত িনয়শে� রষাশরয়ষার শিক্ে িষাবেষায়। প্রচুর শিক্ে 
– সষাররিী সষািষানেষা িষািত। বশস্তর বষাচ্চষারষা আসত, নখ�ত, ঐ 
সষাররিীগুন�ষা েষাড়ষা চষাড়ষা িরত আর যসই সনঙ্গ চ�ত যিখষা। 
বষাচ্চষারষা স্বষাধীে িষানব শিখত। রষাশরয়ষা শববেষাস িরনতে শিশুর রে 
স্পনঞ্জর রনতষা ও ি� শুনে যেওয়ষার রনতষা। শিশুরে িন�ষা 
“শবনিষােি”। নিখষার পশরনবি যপন�ই যসই রে যিখষার উপিরে 
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খুঁনি যেয়। শিশু সকৃশটি িরনত িরনত যিনখ। শিশুর রনধ্য 
স্বষাধীেনচতষা রনেষািষাব আর আমিশববেষাস শবিশিত িরনত যগন� 
প্রনয়ষািে শিশুর প্রশত শববেষাস এবং আস্ষা। এই শববেষাস রষাখনত 
িনব যয তষারষা অবি্যই শিখনত পষারনব। সষাে য�নরনঞ্জষানত এই 
িষাি শুরু িনরে রষাশরয়ষা আর তষার সষােন�্যর সংবষাি েশড়নয় 
পনড় যিনি শবনিনি। 

রষাশরয়ষার তবজ্ষাশেি রে শিক্ষা শেনয় তষাঁর িষাবেষা শচতিষানি 
সংগশঠত িনর। শিক্ষা শবেয়শটনি 
তবজ্ষাশেি িকৃশটিিঙ্গী শিনয় যষাঁরষা যিখনত 
যচনয়শেন�ে, রষাশরয়ষা শেন�ে তষাঁনির 
এিিে। শিক্ি ও শিক্ষার সনঙ্গ যষাঁরষা 
িশড়ত তষাঁনির প্রশিক্ে যিওয়ষার 
শবেনয়ও গুরুত্ব আনরষাপ িনরে 
রষাশরয়ষা। সররি শিক্ে প্রশক্য়ষাশটনি 
এি সুসংগশঠত িষাঠষানরষা যিে। রষাশরয়ষা 
রেনটসশরর শিক্ে পদ্শতশট রূপষাশয়ত 
িয় শিেু প্রষারষাে্য শিক্ে সষাররিীর 
সষািষানয্য। উপিরনের সষািষানয্য তু�েষারূ�ি ধষারেষা ততশর িওয়ষা। 
পরীক্ষা শেরীক্ষা িরষা এবং ধীনর ধীনর উপিরে যপশরনয় শবরূত্ম 
যিখষার শিনি এশগনয় যষাওয়ষা। শিশুর শেশি্মটি আচষার আচরে ও 
পশরশস্শত অেুসষানর েষােষাে উপিরে রষাখষা িষািনব। শিশুনির 
িষাে যিনি আিষা িরষা িয় যয তষারষা এই সব উপিরে ব্যবিষার 
িনর শেনিরষাই যিখষার এি এিটষা পয্মষায় অশতক্র িরনব। 
আিষা িরষা িয় এই রুতি পশরনবনি 
িষাি িরনত িরনত শিশু স্বষাধীে িনত 
শিখনব। তষাই রনটেসশর িষানে 
শেয়রষােুবশত্মতষা বষাইনর যিনি চষাশপনয় 
যিওয়ষার েয়। ব্যশতি শেনিই শেনির 
শেয়র আশবষ্ষার িনর, নস শবেনয় 
শসদ্ষাতি যেয় ও যসই শেয়রনি অেুসরে 
িনর- এই আমি বষা স্বয়ং শেি্মর 
শিক্ষাচচ্মষাই রনটেসশর িনর যগনেে। 
আর যযনিতু রনটেসশর রষােব িীবনে 
বষা�্যিষান�র গুরুত্ব অেুিব িনরে তষাই যেষাট যিনিই শিশুনির 
রনধ্য এই স্ব-শেয়রষােুবশত্মতষার যবষানধর বীি বপনের িিষা 
বন�নেে। েষােষাে বষাস্তব – শেত্যনেশরশতিি িষানির রষাধ্যনর 

যেষাটনির রনধ্য তধয্ম, যিষাযিতষার যবষাধ ও চচ্মষা িরষার রনতষা 
অেুিী�েীর ব্যবস্ষা রষাখনত বন�নেে রষাশরয়ষা। শতশে শববেষাস 
িনরে যয এর েন� শিশুনির রনধ্য রেঃসংনযষাগ বষানড়, নবৌশদ্ি 
শবিষাি িয়।

রনটেসশর শিক্ষাপদ্শতনত অক্র ও বয়স্নির প্রশত 
সিরশর্মতষা ও সিনযষাশগতষা িষায়গষা যপনয়নে। “নেষাটনির বষাশড়”-নত 
বয়ঃসশন্র শিশুনির সনঙ্গ এই যবষানধর চচ্মষা শবশিন্ন পদ্শতনত 

িরষা িত। রষাশরয়ষা রনটেসশর 
শিক্ষািষাবেষায় িীবে রিনস্যর প্রশত 
এি রুতিরেষা সংনবিেিী�তষা প্রিষাি 
পষায়। রষাইনক্ষানস্ষানপর য�নন্সর শিতর 
শিনয় যিষাে এিটষা তিশবি অংি 
যিখনত যিখনত পয্মনবক্নির রে 
শেনির রনধ্য প্রষানের যখ�ষা চ�নে 
তষানতই যরনত ওনঠ। তষাই রনটেসশর 
প্রেীত শিক্ে সষাররিীগুন�ষা এরে িনব 
যযগুন�ষা তষাৎক্শেি পশরশস্শতর িষাত 

ধনর ধনর পড়ুয়ষানি শবরূত্ম যবষানধর শিনি শেনয় যষানব। এই িষানব 
পড়ুয়ষার রনধ্য প্রত্যক্ িরষা, উপ�শধি ততশর িনব। শিক্ে সষাররিীর 
সনঙ্গ সনঙ্গ এই উপ�শধি গঠনে পশরনবিও বড় িূশরিষা পষা�ে 
িনর। রষাশরয়ষা রনটেসশর শববেষাস িরনতে রষােুনের রনধ্য 
অতিশে্মশিত সষারনি্ম্যর উপর। এই সষারি্ম্য ও শিশুর শবনিষােি রে 
উপযুতি শিক্ে পদ্শতর সষািষানয্য শবিশিত িয়। রনটেসশরর িষানে 

এিিে ব্যশতির শিশু যিনি বড় িনয় 
ওঠষার অি্ম িন�ষা পরপর এিষাশধি 
যবি িনয়িশট িমে যেওয়ষার রনতষা 
ঘটেষা। এই ক্রষান্বনয় শিশু যিনি বড় 
িনয় ওঠষার পনি রনয়নে প্রচুর িূব্ম�তষা 
আর অিষােষা বষাঁি। শিক্ষা প্রশক্য়ষা 
ব্যশতি রষােুনের এই বড় িনয় ওঠষার 
চ�ষানি সুগর িনর। রষাশরয়ষা রনটেসশরর 
শিক্ষা িষাবেষা িন�ষা তত্ত্ব আর চচ্মষার 
এি অপূব্ম শরনি�। তঁষার এই তত্ত্ব 

চচ্মষার দ্ষারষা স্বীিকৃ শত যপনয়নে। তষঁার চচ্মষা শিশতি যপনয়নে তবজ্ষাশেি 
েীশতর সষািষানয্য। তষাই যবষাধিয় রষাশরয়ষা রনটেসশরর শিক্ষাপদ্শত 
এত সষাব্মিেীে রষাে্যতষা যপনয়নে, গকৃিীত িনয়নে।
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িবীর
“পশি পশড় পশড় িগ রুয়ষা

পশণ্ডত িয়ষা েষা যিষাই
ঢষাই অক্র যপ্রর িষা

পনড় যসষা পশণ্ডত িনয়।”

িীেে এিটষা যুদ্ চ�নে। যুদ্ – অিচ অ্রি 
যেই, ি্রি যেই, নেই তন�ষায়ষার, নেই তীর। 
ব্যবিষার িনছে শুধু িদে, বচে, বষােী, নিষািষা। 
উনটেষা পনক্ রনয়নে পুঁশি, িষা্রি, ধূপ – ধুনেষা, 
তষাগষা – তষাশবি, রশদের – রসশিি, পশণ্ডত – 
পুনরষাশিত, িষািী – যরৌ�বী। 

১৫০০ িতনির িষািী েগরী। ব্রষাহ্মে্য 
ধনর্মর পীঠস্ষাে। নেষাঁয়ষা-েুঁশয়, িষাত-পষাত, ধেী-িশর্, উচ্চ-শেচ 
– েষােষা ধরনের আচষার শবচষানর সষাধষারে রষােুনের িীবে যিরবষার। 
গরীব, শেচু িষানতর রষােুনেরষা স্বশস্তনত শেবেষাসও শেনত পষানর েষা। 
ব্রষাহ্মে পশণ্ডতনির এরে অত্যষাচষার। অিচ এই িিনরর এি 
যিষানে এিশট যেষাট্ িুশটর। সনন্্য িন�ই িুশটর প্রষাঙ্গনে, 
সষারষাশিনের িষাি যসনর, িুিডি িষাশতি যপনত িনড়ষা িয় রষােুেগুন�ষা। 
সষাধষারে, নখনট – খষাওয়ষা গরীব রষােুে – যেষাট িষানতর। গষা যঘঁেষা 
যঘঁশে িনর বনস তষারষা। িিষা যিষানে, বচে যিষানে। িিষা ব�নেে, 
যিষািষা বষাঁধনেে শযশে। তষাঁর িিষা। িী ব�নেে – 

“িত রষােুে এন�ষা যগন�ষা
পুঁশি পনড় পনড়।

পশণ্ডত িওয়ষা িন�ষা েষা।
যপ্রর-এর আড়ষাই অক্র

পড়নত িষােন�ই
পশণ্ডত িওয়ষা যযত

যস যতষা আর িষােষা িন�ষা েষা।”

সতি িবীর এ িী ব�ন�ে ? যচষাখগুন�ষা চক্  চক্  িনর 
ওনঠ। নিষািষা যিষােষার িে্য বষাশড়র সষারনে শিড় বষাড়নত িষানি। 
ব্রষাহ্মে পশণ্ডতনির িীররুন�র চষানি শঢ� পড়�। িবীর যিষা�ষা। 
�িরতষা�ষাও – এর পষানড় েুটেুনট শিশুটষানি ঘনর আনে শেরু 
আর শেরষা। নসই যিনি যিষান� শপনঠ িনর রষােুে িরনেে। শিশুর 
েষার িনয়নে িবীর, রষানে রিষাে। নেষাট্ িবীর বড় িনছেে। 
যিষা�ষারষা শেচু িষানতর রুস�রষাে। তষাঁত যবষােষা যপিষা। গরীব যেষাট 
িষাত। তষাই যরৌ�বী আর িষািীর যচষাখ রষাঙ্গষাশে যিনখ যিনখ বড় 

িনছেে। প্রশ্ন িষাগনে রনে। িত রির যিিষা-
যিি। শিদুে-রুস�রষাে। নেষাট িষাত – বড় িষাত। 
বড় য�ষাি – গরীব য�ষাি। রষােুে এি িনয়ও 
এত রির েষারষাি? প্রনশ্নর উতির খঁুিনত 
চ�ন�ে। ধর্মিষান্রি েয়। রষােুনের রষানঝ। 
শিদুেত্বনি যেনড়, ইস�ষার যেনড় – “যখষাঁিষার” 
ব্রত রিিে িরন�ে শতশে। রষােবিীবনের রষানে 
িী, শেনিনি, ঈবের – খুিষা যিষািষায় – খুিঁনত 
শুরু িরন�ে শতশে। শরিন�ে রষােুনের সনঙ্গ, 
িিষা ব�ন�ে। নিষািষা বষাঁধন�ে। অস্বীিষার 
িরন�ে রশদের রসশিি – পূিষা পষাঠ – যবি 
যিষারষাে। িীবেযষাপনে সিি সষাধষারে আর সৎ 

- িষান�ষা গুেগুশ�র চচ্মষানি গুরুত্ব শিন�ে।

“িষাশত েষা পুে সষাধু শি,
পুে শ�শিনয় িষাে

যখষা� িনরষা তরয়ষার িষা
পড়ষা রিনে যিষা র্যষাে।”

বষাইনরর খষাপ – সষািসজ্ষা যপশরনয় অতিনরর প্রষােটষানি 
খুঁিনত বন�ে শতশে। রধ্যযুনগর িষারতীয় সরষানি যয িশতি 
আনদেষা�ে আর সুেী আনদেষা�নের যস্রষাত বইশে� তষানত িবীর 
যিষায়ষার আেন�ে। সষাধষারে রষােুে এই যিষায়ষানর গষা িষাসষান�ে। 
রুনখ রুনখ িবীর রচেষা িনর চ�ন�ে রনরেী, সবি, সষাখী ! 
িবীনরর ব�ষা বষােীর েষােষাে যচিষারষা। অবিশরত, অবনিশ�ত 
রষােুে খুঁনি যপন�ে রুশতির স্বষাি। রষােব িীবনের তিেশদেনের 
িিষা এই বষােীনত িষায়গষা িনর শে�। সিি িষােষায় রষােুে গিীর 
জ্ষানের িিষা িষােনত পষার�। বষাইনরর আড়বিরনি উনপক্ষা িনর 
প্রষাে-ই যয রিষাে, িবীর তষাই যিষােষান�ে। 

শেনিনি িষােনত চষাওয়ষা রষানেই পষানির িেনি বুঝনত 
চষাওয়ষা। আর িষােষা – যবষাঝষার রনধ্য শিনয় এনি অনে্যর প্রশত 
আররষা সিেিী� িই, অ-শিংস িই, শর� খুঁশি, নিি ঘুচষাই। 
সষাধষারে চষােষা-িুনেষা, িুনরষার, রিুর, শ্ররিীশব রষােুেিনের িীবনে 
আিষা – িরসষার আন�ষা যজ্ন� শিনয় িবীনরর প্রষানের আন�ষা 
শেনি যগ�- ১২০ বেনরর িীঘ্ম িীবে পষার িনর রষারষা যগন�ে 
সতি িবীর। নরনখ যগন�ে অগুেশত িবীর-পন্থীনির। যষারষা 
রষােুনে রষােুনে শর�নে শববেষাস িনর। নরত্রী আর িষাশতিনত প্রত্যয় 
রষানখ।

সংস্কৃ শতর অেুিী�ে েষাড়ষা অতিনরর পূে্মতষা সষাধে যিষানেষা িষানবই সম্ভব েয়।
- রবীন্দ্রেষাি ঠষািুর 
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ইয়ং ইশডিয়ষা
সবসরয় যয আবশি্যি শিক্ষার শবনরষাধীতষা িরব েষা এরে 

িিষা শেশশ্ত িনর ব�নত পষাশরেষা। তনব সরস্তরির 
আবশি্যিতষানি বষা িরনতই িনব এরে িশতির প্রনয়ষাগনি আশর 
ঘকৃেষা িশর। প্রশ্ননবষাধি িকৃশটিিঙ্গী অনপক্ষা িশতি প্রনয়ষাগ বষা যিষােও 
শিেু আবশি্যি িরন�ই যগষাটষা িষাশত শিশক্ত িনয় উঠনব, 
এরিরও আশর িষাশবেষা। শিন্তু পষাে িরষার যক্নত্র উৎসষাি শিনত 
চষাইেষা বন� আশর পষােীনয়র িে্য েতুে যিষািষাে খু�নত শবনরষাধীতষা 
িশর এবং পুরনেষা যযগুন�ষা আনে যসগুন�ষাও বন্ িরনত চষাই, 
যতরেই শেরক্রতষানি িূর িরষার যক্নত্র আশর শি শিক্ষার যয 
বষাধষাগুন�ষা আনে তষা িূর িরব ও আরও যবশি রুতি শবি্যষা�য় 
খু�ব এবং রষােুনের চষাশিিষা যরটষানত তষানির আরও যবশি 
িষাশয়ত্ববষাে িনর তু�ব। শিন্তু এখে এই রুিূনত্ম রুতিশিক্ষার িে্য 
ব্যষাপিিষানব আররষা যিষােও পরীক্ষা-শেরীক্ষা চষা�ষানেষারও যিষােও 
যচটিষা িরশেেষা। আররষা শপতষারষাতষা বষা অশিিষাবিনিরও যিষােও 
শিেু িরষার িে্য প্রস্তষাব শিশছেেষা। সষাক্রতষার রূ�্য শবেনয় 
উপযুতি পশররষাে প্রচষার বষা শবজ্ষাপেও আররষা শিনত পষাশরশে। 

আরষার রনত আবশি্যিতষা শেনয় শচতিষা িষাবেষা িরষার যক্নত্র 
এই সবগুন�ষা শবেয় শেনয় এিনত্র িষাবষা উশচত। এরেশি আশর 
এটষাও শেশশ্ত েই যয আবশি্যি শিক্ষার যক্নত্র পরীক্ষা শেরীক্ষা 
যযখষানে যযরে যচটিষা িরষা িনয়নে যসখষানে যিষাযি সষাে�্য 
যপনয়নে শিেষা। যশি সংখ্যষাগশরষ্ রষােুে শিক্ষা চষায়, তষািন� 
আবশি্যিতষা সমূ্পে্ম অপ্রনয়ষািেীয়। আর যশি এটষা তষা েষা িয় 
তষািন� আবশি্যিতষা িীেে ক্শতির িনব। সংখ্যষাগশরনষ্র তুরু� 
শবনরষাধীতষা সনত্বও যিব�রষাত্র এিশট যস্বছেষাচষারী সরিষারই আইে 
পষাস িরনত পষানর। সরিষার শি সংখ্যষাগশরষ্ রষােুনের 
যেন�নরনয়নির শিক্ষার যক্নত্র সমূ্পে্ম সুশবধষা যিবষার ব্যবস্ষা 
িরনত যপনরনে? এিনিষা বেনররও যবশি সরয় ধনর আররষা 
আবশি্যিতষানি যচনপ ধনর বনস রনয়শে। আরষানির যিষােরির 
অেুরশত েষাড়ষাই এিটষা যিি আরষানির িীবেনি বহুরিরিষানবই 
িষাসে িনর। শিন্তু এখে এটষা যসই সরয়, নয সরনয় ি�্যষােটষাশর 
(voluntary) পদ্শতনত িষাশতনি ব্যবিষার িরষা যযনত পষানর, 

এরেশি যশিও িীঘ্ম সরয় ধনর িষাশতর প্রশত এশবেনয় প্রষাি্মেষা, 
আনবিে ও পরষারি্মরূ�ি িষােনের পনক্ যিষােও সষাড়ষা েষাও 
পষাওয়ষা যযনত পষানর। সবষাই শববেষাস িরনত অি্যস্ত যয ি�্যষােটষাশর 
উনি্যষানগ যিষােও সংস্ষারই শেনির �নক্্য যপঁেনত পষানরেষা বষা 
সষাে�্য যপনত পষানরেষা – এই ধষারেষা সরষানির প্রিকৃ ত উন্নয়নে 
ক্শতির েষাড়ষা আর শিেু েয়। স্বষািষাশবিিষানবই রষােুে এরে 
িষানব ততশর িনয় িষানি বষা প্রশিশক্ত িয়, যষা স্বরষানির পনক্ 
অেুপযুতি। 

আশর আনগর বতিনব্য যষা বন�শে, নসই অেুসষানর আি যশি 
আররষা স্বরষাি পষাই, তষািন� আবশি্যি শিক্ষার পশরবত্মনের পনক্ 
অতিত ি�্যষােটষাশর প্রষািশরি শিক্ষা যযিষানব ততশর িরষা িনয়শে� 
এবং ব্যি্ম িনয়শে�, তষার পশরবত্মনের পনক্  �ড়ষাই িনর যষাব। 
পষাঠিনির এিিষা িু�ন� চ�নব েষা যয পঞ্চষাি বের আনগ যয 
শেরক্রতষা শে�, এখে িষারনত শেরক্রতষার পশররষাে তষার যচনয়ও 
অনেি যবশি। আর এই শেরক্রতষা শপতষারষাতষার অশেছেষার 
িষারনে েয়, বরং ব�ষা যষায় পূনব্ম শিক্ষার যক্নত্র যয সুনযষাগ-সুশবধষা 
শে�, শবনিিী পদ্শতর অেুসরনের েন� যসই সুনযষাগ সুশবধষার 
শব�ুশপ্ত ঘনট এবং তষার িষারনেই এই শেরক্রতষার বকৃশদ্। আর 

শিক্ষার যক্নত্র এই শবনিিী পদ্শতর আরিষােী এই 
যিনির পনক্ স্বষািষাশবিও েয়। 

আর যযখষানে যিষােরির েী বষা টষািষাপয়সষা 
েষাড়ষাই শিক্ষানি এিির বষাশড়র যিষারনগষাড়ষায় শেনয় 
আসষা িনয়নে, তষা সনত্ত্বও বষাবষা-রষানয়রষা তষাঁনির 
যেন�নরনয়নির যক্নত্র শিক্ষানি অবনি�ষা িরনে 
– এনিনি এই ধষারেষা িরষাও যুশতি সঙ্গত েয় যয 
বষাবষা-রষানয়রষা অশধিষাংি িয় রূখ্ম, েতুবষা হৃিয়িীে।    

ইয়ং ইশডিয়ষা, ১৪-৮-১৯২৪ 
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েঈ তষাশ�র এবং গষান্ীিীর শিক্ষা িষাবেষা
আি যশি আররষা রিষানরর 

যিষােও সু্ন� শগনয় বশ� ‘চন�ষা 
আররষা সু্ন�র শসন�বষানসর পষািষাপষাশি 
ঘুঙরু িূির, গষার� যিড়ষা, আর.
আই.আর. রুরগী, খষাশি ি্যষাম্পনব� 

িষাঁস ইত্যষাশি পষা�ে িশর’-অনেনি িয়নতষা রষাগ িরনবে বষা শবরতি 
িনবে। খুব স্বষািষাশবি, এসব িষাি িরনবষা েষা বন�ই যতষা সু্ন� 
এনসশে। নিেেষা এই িরীর-রে শিনয় ততরী িওয়ষা িীশবিষাগুশ� 
শুধু িশট� তষাই েয় এর রনধ্য ‘সম্ষাে’ও যযে যবি শিেুটষা ির। 
তষািন� আরষানির িষানে সম্ষােিেি শি? আরষানির শচতিষায় – 
ধষারেষায় – রতষািনি্ম যষা িয়নে স্বপনে িষাগরনে প্রশতশেয়ত ঘুনর 
শেনর আনস তষা িন�ষা এিটষা সুদের, শেরেষার, শেরুপ্ব ‘চষািশর’। 
এর িে্যই ততরী িনয়নে শবি্যষা�য়, পষাঠিষা�ষা, রিষাশবি্যষা�য়, 
শববেশবি্যষা�য়।

আরষানির যিনি ইংনরিরষা এই শবি্যষা�য়সব্মস্ব শিক্ষাব্যবস্ষা 
চষাশপনয় শিনয়শে� উেশবংি িতষাদেীর প্রির িষানগই। শসন�বষাস, 
পঠে – পষাঠে সরস্তশিেু খুব িষান�ষা ‘চষািুনর’ িনয় ওঠষার িে্যই 
শেশর্মত। এসনবর রধ্য শিনয় ততশর িনয়শেন�ষা এিটষার পর এিটষা 
বিংবি প্রিমে। 

এই অচ�ষায়তনে শযশে বষা যষাঁরষা প্রির িুঠষারষাঘষাত িনরে 
তষারষা িন�ে রবীন্দ্রেষাি ঠষািুর এবং যরষািেিষাস িররচষাঁি গষান্ী। 
তষাঁরষা আরষানির খুব িষান�ষা িষানব বুশঝনয় শেন�ে এবং শেনিরষা 
িনর যিশখনয় শেন�ে শিিষানব যিনির এবং রিষার-িষারনতর িে্য 
প্রনয়ষািেীয় শিক্ষার সম্প্রসষারে িনত পষানর। তষাঁরষা িুিনেই 
বন�নেে এই সরস্ত উনি্যষাগ স্বরষাি আনদেষা�নের বষাইনর েয়। 

আরষানির আিনির আন�ষাচেষা যষা শেনয় তষা আররষা শিনরষা 
েষানর যশিও রুখ্যত স্পটি িনর শিনয়শে, তবু ব�নত িনব যয 
আররষা এই য�খষার রনধ্য তুন� ধরষার যচটিষা িরনবষা, গষান্ীিীর 
‘েঈ তষাশ�র’ িষাবেষার রূ� প্রনবি এবং প্রস্ষাে শবদুেগুশ�, আররষা 
যিখনবষা িষারনতর িষাতীয়তষাবষািী স্বষাধীেতষা আনদেষা�নের সষানি 
এর সম্পি্মগুশ� শঠি শি ধরনের শে�। 

গষান্ীিী রষােবসি্যতষার ইশতিষানস এরে এিিে রষােুে শযশে 
শেনির রষািেীশত, রতষািি্ম-নি বষানর বষানর প্রশ্ন িনরনেে, পি 
পশরবত্মে িনরনেে এবং রতষািি্ম-নি সূত্রষাশয়ত িনরনেে শবেষা 
শদ্ধষায়। আি আররষা যশি চষারশিনি তষািষাই যসখষানে শি যিখনবষা? 
সবষাই য�খষাপড়ষা িরনে শুধু বস্তুগত প্রশতষ্ষা পষাবষার িে্য। অিচ 
রিষানর যয পঞ্চষানয়ত রনয়নে যসখষানে যয রতিি� িরষা পশরশ্রনর 
শিেরষাত িষাি িনর চন�নে এিি� রষােুে, তষানির সম্পনি্ম যশি 
রিষানরর িষাইসু্ন�র েষাত্র এবং শিক্িনির রতষারত চষাওয়ষা িয় 
তষারষা ব�নব যস যতষা িুে্মীশতর আখড়ষা। শিন্তু যশি তষারষা িষােনতষা 
পঞ্চষানয়ত এি অত্যতি প্রনয়ষািেীয় শবেয়, তষািন� িয়নতষা 
পঞ্চষানয়তগুশ� িনয় উঠনতষা শিক্ষার অে্যতর উৎস। নয িষারনে 

রিষানর যশি গবষাশি পশুর রকৃতু্য িয় তষার যিষাে যি�নিষা� শবি্যষা�নয় 
বষা তষার েষাত্র-শিক্ি সরষানি যিখষা যষায় েষা। গষাশন্িীর ‘েঈ 
তষাশ�র’ এই শবশছেন্নতষার শবরুনদ্ এিটষা রূত্ম প্রশতবষাি। 

আসুে এিটষা ‘Fantasy’ শিনয় শুরু িশর। বষাঁিুড়ষা পুরুশ�য়ষা 
সীরষানতির এিশট আপষার-প্রষাইরষারী শবি্যষা�য়। শবি্যষা�নয়র ৮শট 
ক্ষাস অিচ শতেশট ঘর। শিক্ি িুিে, যখে শিনজ্স িরষা ি� 
এনত অসুশবধষা িয় েষা? প্রধষাে শিক্ি ব�ন�ে অসুশবধষা? ঘর 
যেই বন�? েষা! বষাইনর যয অেতি প্রিকৃ শত যসটষাই যতষা আস� 
ক্ষাস। এখষানে সিষা�নব�ষায় প্রশতশিে এনিিশট ক্ষাস এর 
যেন�নরনয়রষা যষায় স্ষােীয় রিষানরর পশরবষানর, নসখষানে শগনয় িষাঁস-
রুরগী-গরু-িূির-খরনগষাি এর পশরচচ্মষায় তষারষা সিষায়তষা িনর। 
রষানঝ রষানঝ যসখষানেই শুরু িয় ি�ি প্রষােীসম্পি শেনয় শিক্ষা। 
িুপুনর যখে স্ষােীয় স্ব-শেি্মর িন�র রশি�ষানির দ্ষারষা পশরচষাশ�ত 
রসুই ঘনর চন� যিষানির প্রস্তুশত, নসখষানেও পষা�ষা িনর উপশস্ত 
িয় েষাত্র েষাত্রীরষা। নসখষানে তষারষা যিনখ রষান্নষায় েুে – যতন�র 
সংযরী ব্যবিষার, আ�ু-পট� িষাটষার পদ্শত। এগুন�ষাই যতষা 
িীবেিুি�তষা বষা ‘LifeStyle’ যষা রিষানরর িীবেযষাপনে অবি্য 
প্রনয়ষািেীয়। অনেনি িষাবনেে এই ‘Fantasy’ শিনয় আররষা 
আসন� ব�নত চষাইশে শি? আররষা বুনঝ শেনত চষাইশে গষান্ীিীর 
‘েঈ তষাশ�র’ িষাবেষার প্রধষাে সূত্রশট। তষানিই, অি্মষাৎ যসই শিক্ষাই 
তষার িষানে ‘েঈ’ অি্মষাৎ েতুে শিক্ষা, যষা স্ষােীয় উৎপষািে ব্যবস্ষার 
সষানি সম্পকৃতি, যষা উৎপষািেিী� শ্রর-নি উৎসষাশিত িনর, রিষানর 
িষািষার এবং বষাঁধষার রনতষা িুি�তষা সকৃশটি িনর এবং সনব্মষাপশর 
রিষারস্বরষািনি এশগনয় শেনয় চন�। 

অনেনির ধষারেষা আনে যয ১৯৩৭ সষান�র ওয়ষাধ্মষা সনম্�নের 
সরনয়ই যবষাধিয় গষান্ীিী শিক্ষা শেনয় তষার রতষারত রষানখে, তষা 
েয়। শতশে যখে িশক্ে-আশরিিষানত ত�স্তয় েষার্ম-এর সষানি িষাি 
িরনেে যসখষানেই পল্শবত িনয়শে� তষাঁর েতুে শিক্ষা প্রসনঙ্গ 
িষাবেষাগুশ�। এই সব িষাবেষাগুশ� শতশে শবশিন্ন সরয় যযিষানব 
শ�নখনেে এবং বন�নেে যসখষাে যিনি প্রশতশষ্ত িয় তষার ‘েঈ 
তষাশ�র’ এর তত্ত্ব। এর রূ� সূত্রগুশ� সম্পনি্ম তনব ব�ষা যযনত 
পষানর এ িন�ষা অনেিগুশ� উপষািষানের এিশট সংশরশ্রে – 
প্রিরতঃ েতুে শিক্ষা িনব যিনির রষােুনের সংস্কৃ শত এবং   
 িীবনের সষানি সম্পকৃতি ও তষার রনধ্য যপ্রষাশিত।
শদ্তীয়তঃ এর প্রধষাে �ক্্য িন�ষা েষাত্র-েষাত্রীনির চশরত্র গঠে   
 িরষা।
তকৃতীয়তঃ শুধু পষাঠ্যবই-শেি্মর শিক্ষা েয়।
চতুি্মতঃ শিক্ষানি িনত িনব পুনরষাপুশর িষানব স্ব-শেি্মর।
পঞ্চরতঃ এই েতুে শিক্ষা যত্নবষাে িনব পড়ুয়ষার সষাশব্মি   
 শবিষানির িে্য।
েষ্তঃ এই শিক্ষা িনব পুনরষাপুশর িষানব িষানতর িষাি-নিশন্দ্রি।

এগুশ� গষান্ীিী িঠষাৎ এিশিে বনস যিনব ততরী িনরেশে। 
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এগুশ� শতশে চ�ষার পনি িখনেষা ‘শিদে স্বরষাি’ বষা িখনেষা ‘ইয়ং 
ইশডিয়ষা’ পশত্রিষায় প্রবনন্র রধ্য শিনয় তুন� ধনর শেন�ে। 

গষান্ীিী ইিষাে ইশ�নচর অনেি পূনব্মই শেশব্মি্যষা�য়িরে বষা 
de schooling – এর িিষা বন� শগনয়নেে। শতশে আরষানির 
যিনির যসই শবর� শিক্ষা িষাি্মশেিনির অে্যতর, শযশে শিক্ষানি 
িষাবনত যপনরশেন�ে তিষািশিত শিক্ষা�নয়র বষাইনর শেনয় শগনয়। 
যয িষারনে শিক্ষানি যখে বষাধ্যতষারূ�ি িরষা িয়, তখে শতশে 
তষা যরনে শেনত শদ্ধষারিস্ত শেন�ে। 

এবষানর আররষা এিটু যিখনবষা ‘েঈ তষাশ�র’ – এর প্রধষাে 
সূত্রগুশ�র ব্যষাখ্যষা শি ধরনের িনত পষানর। শতশে খুব দ্্যি্মিীে 
িষানব বন�নেে যয পষাঠক্র এবং শিখে প্রেষা�ী পরষাধীে িষারনত 
প্রবিরষাে শেন�ষা, তষা শুধু আরিষােীিকৃ ত। তষাই েয়, বরঞ্চ তষা বহু 
সরয় যিি এবং িষাশতর স্বষানি্মর পশরপন্থী। এখষানে যয শিক্ষা 
‘শবতরে’ িরষা িয় তষা শুধু রষাত্র িকৃ শত্ররতষা শিনয় িরষা তষাই-ই েয়, 
যসখষানে এরে অনেি উপষািষাে শবি্যরষাে যষা আরষানির প্রশতশিনের 
বষাস্তবতষা এবং পশরনবি প্রশতনবি যিনি শবশছেন্ন িনর যতষান�। 
এর পষািষাপষাশি শতশে খুব গুরুত্ব শিনয় যিনখনেে চশরত্র গঠনের 
প্রশক্য়ষাশট- রুতিরে, রুতিনরধষা, রুতিবুশদ্র িে্য িরিষার গুেরষাে 

সবিশ�ত শিক্ষা – এটষা শঠি আিনির IIT – IIM যিনি শেঃসকৃত 
িিষা শিনয় আররষা বুঝনত পষারনবষা েষা। আি যখে ‘Quality 
Education’-এর িিষা যিউ বন� যসখষানে ৯০% যক্নত্র 
যবষাঝষানত চষাওয়ষা িয় বত্মরষাে বষািষানরর সষানি যসই শিক্ষা িতটষা 
সষারঞ্জস্যপূে্ম। এখষানেই গষাশন্িীর সষাি্মিতষা। শতশে তুন� ধরনত 
যপনরশেন�ে যসই শবনিে রতষািি্ম যযখষানে শিক্ষা িনব বষািষার 
েয়, রিষাররুখী। 

শবগত িতষাদেীর প্রধষােত িুই এবং শতনের িিনির এই 
সব িষাবেষাগুশ� গষাশন্িী তুন� ধনরশেন�ে ওয়ষাধ্মষা সনম্�নে। 
আর তষারপর তঁষার িষাবেষা অেুযষায়ী বুশেয়ষািী শবি্যষা�য়গুশ� যখষা�ষা 
িয়। এই সরস্ত শবি্যষা�য়গুশ�নত চরিষা, রিষারীে িষানতর িষাি 
ইত্যষাশির ওপনর প্রচুর গুরুত্ব আনরষাপ িরষা িয়। তনব এই 
ধরনের শবি্যষাচচ্মষা যসশিনের িষারতবনে্ম খুব যয যিষানরর সনঙ্গ 
শেনিনি প্রশতষ্ষা িরনত যপনরশে� এরে েয়। নসগুশ� তখে 
অনেিটষাই প্রষাশতিি শেরীক্ষা শিনসব যিনি যষায়। তনব আরষানির 
িষাবনত িষান�ষা �ষানগ, নয রবীন্দ্রেষাি এবং রিষামিষার শিক্ষািি্মনের 
পষাি্মি্য এই সরয় অনেিটষাই ঘুনচ শগনয়শেন�ষা।

তবু আি সরয় িনয়নে রিষামিষার িি্মে েতুে িনর যবষাঝষার।  

যিষাচশবিষার যি�ষায় যিটষাগুশড় ২েং রিষার পঞ্চষানয়নতর উনি্যষানগ 
আনয়ষাশিত িন�ষা েষাত্রেষাশত্রনির িে্য সকৃিে যর�ষা

সকৃিেিী�তষা রষােুনের সিিষাত প্রবকৃশতি। এই সকৃিেিী�তষার 
রধ্য শিনয়ই রষােবসি্যতষার অরিগশত। প্রিকৃ তপনক্ শিশুবয়স 
যিনিই এই সকৃিেিী�তষার প্রিষাি ঘনট। শিন্তু যসই সকৃিেিী�তষার 
যয স্বষািষাশবি শবিষাি, তষা েষােষা িষারনে অসম্ভব িনয় পনড়। আর 
এই িষারেগুশ�র রনধ্য অে্যতর ি� আরষানির শিক্ষাব্যবস্ষা। 
আরষানির এই শিক্ষাব্যবস্ষায় শিশুনির সকৃিেিী�তষার শবিষানির 
যক্নত্র উপযুতি পশরনবি গনড় যতষা�ষার যয উনি্যষাগ তষার যনিটি 
অিষাব রনয়নে। আর এই শিক্ষাব্যবস্ষা ি� গতষােুগশতি ও 
যষাশ্রিি। সনব্মষাপশর এই শিক্ষা ি� চষািরীরুখী।  চষািরীরুখী এই 
শিক্ষায় সকৃিেিী�তষার যিষােও স্ষাে যেই। এই গতষােুগশতি 
যষাশ্রিি শিক্ষাব্যবস্ষার বষাইনর যবশরনয় এনস সম্প্রশত আনয়ষাশিত 
ি� এি অিূতপূব্ম যর�ষা, যষা শিেষা শিশুনির সকৃিেিী�তষা 
শবিষানির যক্নত্র এি অশবস্রেীয় উনি্যষাগ। শিশুনির সকৃিেক্রতষা 

শবিষানির যক্নত্র এই উনি্যষাগশট ি� – যেষাটনির সকৃিে যর�ষা। 
যিষাচশবিষার যি�ষার অতিগ্মত যিটষাগুশড় ২েং রিষার পঞ্চষানয়নতর 
উনি্যষানগ এই যর�ষাশটর আনয়ষািে িরষা িয়। নর�ষাশট আনয়ষািে 
িরষার যক্নত্র রিষার পঞ্চষানয়নতর সনঙ্গ সিনযষাশগতষা িনরে অ্যষানিি 
ইশেশিনয়শটিস এবং যিওয়ষােিষাট িেি�্যষাে সশরশত। গত ৫ই 
যেব্রুয়ষারী ২০১৫ তষাশরনখ যিটষাগুশড় ২েং রিষার পঞ্চষানয়নতর 
সং�গ্ন প্রষাঙ্গনেই এই সকৃিে যর�ষাশট অেুশষ্ত িয়।   

এখষানে উনল্খ্য যয যিটষাগুশড় ২েং রিষার পঞ্চষানয়ত এ�ষািষার 
অধীনে যয সরস্ত প্রষািশরি শবি্যষা�য়, শিশু শিক্ষা যিন্দ্র, িুশেয়র 
ও রষাধ্যশরি শবি্যষা�য়গুশ� রনয়নে, নসই সব শবি্যষা�নয়র েষাত্র-
েষাত্রীরষাই এই সকৃিে যর�ষায় সশক্য়িষানব অংিরিিে িনর। েষাচ 
এিি ও সরনবত, গষাে, আবকৃশতি, গল্প ব�ষা, অঙ্কে, ব্যষায়ষার, েষাট্য 
অশিেয় এবং শেনিনির িষানতর ততশর শবশিন্ন িষানির প্রিি্মেসি 
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এই সকৃিে যর�ষায় েষাত্র-েষাত্রীনির িে্য শবশিন্ন প্রশতনযষাশগতষারূ�ি 
অেুষ্ষানেরও আনয়ষািে িরষা িয়। এই অেুষ্ষােগুশ�র রষাধ্যনর 
শেনিনির সকৃিেক্রতষার বশিঃপ্রিষানির সুনযষাগ যপনয় েষাত্র-েষাত্রীরষা 
শবনিেিষানব অেুপ্রষাশেত িয় এবং 
তষানির আেনদে সষারশরিিিষানব সকৃিে 
যর�ষাশট আরও যবশি চষাঞ্চ�্যরয় এবং 
প্রষােবতি িনয় ওনঠ। শবি্যষা�য় েষারি চষার 
যিওয়ষান�র যষাশ্রিি শিক্ষাব্যবস্ষার বষাইনর 
েষাত্র-েষাত্রীনির এই উচ্ছষাস, সনব্মষাপশর 
তষানির এই শের্ম� ও সীরষািীে এি রুতি 
আেদে আরষানির সবষার িষানে স্রেীয় 
িনয় িষািনব বহু শিে। সশত্য িিষা 
ব�নত শি, শিশু বয়স যিনিই শিশুনির রনধ্য যয সকৃিেিী�তষার 
উদ্ব িয় এবং শিশুরষা তিষা েষাত্র-েষাত্রীরষা যয সকৃিেিী� শিেু 
িরনত পষানর, তষানিরও যয সকৃিেক্রতষা রনয়নে, নসই সকৃিে 
ক্রতষা শবিষানির যক্নত্র এই সকৃিে যর�ষার উনি্যষাগ ও আনয়ষািে 
ি� যিটষাগুশড় ২েং রিষার পঞ্চষানয়নতর পনক্ও এিশট অশবস্রেীয় 
পিনক্প। শুধু তষাই েয়, শিক্ষার পষািষাপষাশি শিশুনির এই 
সকৃিেক্রতষার শবিষানি রিষার পঞ্চষানয়নতর রনতষা স্বষায়ত্বিষাশসত 
প্রশতষ্ষােগুশ�রও যয শবনিে িূশরিষা রনয়নে এবং স্বষায়ত্ব িষাশসত 
প্রশতষ্ষােগুশ� যয যসই িূশরিষা পষা�ে িরনত পষানরও, এই সকৃিে 
যর�ষা তষারই এিটষা প্রিকৃ টি উিষািষারে িনয় িষাি�। এই সকৃিে 
যর�ষার উনি্যষাতিষা ও সিনযষাগী িুই সংস্ষার পনক্ এটষাও আিষা 
িরষা িনয়নে যয এই সকৃিে যর�ষার অেুনপ্ররেষায় অে্যষাে্য রিষার 
পঞ্চষানয়তগুশ�ও তষানঁির শেি শেি পঞ্চষানয়ত এ�ষািষায় শিশুনির 
সশক্য় অংিরিিনের রষাধ্যনর এধরনের আরও অনেি সকৃিে যর�ষা 
িরষার উনি্যষাগ রিিে িরনবে এবং শিক্ষার পষািষাপষাশি 
সকৃিেক্রতষার শবিষানি শিশুনির অেুপ্রষাশেত িরনবে। এখষানে 
আরষানির এিিষা স্রনে রষাখষা িরিষার যয আরষানির যিনির 
সংশবধষাে অেুযষায়ী শিক্ষাব্যবস্ষানি শত্রস্তরীয় পঞ্চষানয়নতর অতিিু্মতি 
িরষা িনয়নে। এখে এই শেনি্মি অেুযষায়ী রিষার পঞ্চষানয়তগুশ� 
শিক্ষা প্রসষানরর িে্য শিক্ষানি শিশুর িষানে আেদেরয় িনর 
যতষা�ষার ব্যবস্ষা িরনত পষানর। তষাই শুধু শিক্ষা বষা পষাঠ েয়,  
শিশুনির সকৃিেক্রতষা শবিষানির তিষা তষানির িষানত ি�নর িষাি 

িরষারও পশরনবি ততশর িরনত িনব। আর এই িষানত ি�নর 
িষাি িরষার রধ্য শিনয় গতষােুগশতি যষাশ্রিি শিক্ষাব্যবস্ষা যিনি 
যবশরনয় আসষাও সম্ভব িনব, যষা শিেষা শিশুর িষানে যযরে আেদেরয় 

িনয় উঠনব, নতরশে তষার সকৃিেক্রতষারও 
শবিষাি ঘটনব। পষািষাপষাশি িষানত ি�নর 
িষাি িরষার রধ্য শিনয় শিশুরষা যয 
অশিজ্তষা অি্মে িরনব, নসই অশিজ্তষা 
িষানি �ষাশগনয় শিশুরষা তষানির িশবে্যৎ 
ির্মরয় িীবনে প্রশতশষ্তও িনত 
পষারনব। এশিনের এই সকৃিে যর�ষা যসই 
সকৃিেক্রতষা শবিষানির যক্নত্র এিশট 
অরিবত্মী পিনক্পও ব�ষা যযনত পষানর। 

এশিনের এই সকৃিে যর�ষা উনদ্ষাধে িনরে যিটষাগুশড় ২েং রিষার 
পঞ্চষানয়নতর প্রধষাে শ্রীরতী যগষা�ষাপী রষায় (সরিষার) এবং উনদ্ষাধেী 
সঙ্গীত পশরনবিে িনরে স্ষােীয় শিল্পী শ্রীরতী শরম্পষা িষাস। 
উনদ্ষাধেী িষােনে পঞ্চষানয়ত প্রধষাে শ্রীরতী যগষা�ষাপী রষায়(সরিষার) 
বন�ে যয, শিক্ষার পষািষাপষাশি সকৃিেক্রতষার শবিষানি শিশুনির 
িে্য রিষারপঞ্চষানয়তগুশ�র অনেি শিেু িরষার রনয়নে। তনব শিক্ষা 
এবং সকৃিে ক্রতষা উিয়নক্নত্রই রিষারপঞ্চষানয়ত এবং শিক্ি 
শিশক্িষানির পষািষাপষাশি শিশুর অশিিষাবিনিরও শবনিে সনচতে 
িনত িনব। শিশুনির শিক্ষা ও সকৃিেক্রতষার শবিষানি পঞ্চষানয়ত 
প্রধষাে শিনসনব িশবে্যনতও শতশে যিষাসষাধ্য সিনযষাশগতষা িরনবে 
বন� এশিে িষােষাে। এই অেুষ্ষানে উপশস্ত শেন�ে শিেিষাটষা ১েং 
পঞ্চষানয়ত সশরশতর শিক্ষা ির্মষাধ্যক্ শি� এক্ষার রিষািয়। শতশেও 
রুতি িনঠে স্বীিষার িনরে এই যর�ষার প্রষাসশঙ্গিতষা, পষািষাপষাশি 
শতশে অঙ্গীিষার িনরে সনব্মষানতষািষানব এই যর�ষানি পঞ্চষানয়ত 
সশরশত স্তনর সি�  রিষার পঞ্চষানয়নত েশড়নয় শিনত সনচটি িনবে। 
এশিে যিটষাগুশড় ২েং রিষার পঞ্চষানয়নতর িষায্মশেব্মষািী আশধিষাশরি 
শ্রী প্রতু্যে িুরষার যরষািি এবং শিক্ষা সঞ্চষাশ�িষা শ্রীরতী িষাশ�রষা 
শবশব িুিনেই তষানঁির বতিব্য রষানখে। তষারঁষা িুিনেই স্বীিষার 
িনরে যয শিশুনির রনধ্য সকৃিেক্রতষা রনয়নে এবং তষার 
শবিষানির িে্য উপযুতি পশরনবি সকৃশটি িরষা এিষাতি প্রনয়ষািে। 
আর এিে্য তষারঁষা িুিনেই যিষাসষাধ্য সিনযষাশগতষা িরনবে বন� 
আবেষাসও যিে।

েষাত্রেষাত্রীনির
িষানতর িষাি

েষাত্রেষাত্রীনির
েষাটি

েষাত্রীনির
েষাচ



িষাশতিশেনিতনে সষারষাশিেব্যষাপী আন�ষাচেষা ও িষাবেষা শবশেরয়

শিক্ষা যক্নত্র েব শিিষার সন্ষাে ও উনি্যষাগ রিিে 
যস্বছেষানসবী সংস্ষা অ্যষানিি ইশেশিনয়শটিনসর উনি্যষানগ   গত 

১�ষা েনিবির ২০১৪ তষাশরনখ “েব প্রবশত্মত শবি্যষা�য় পষাঠ্যসূচীর 
পশরনপ্রশক্নত অশিও – শিসুয়ষা� রষাধ্যনরর গুরুত্ব ও সম্ভষাবেষা 
এবং শিক্ষায় প্রষাসশঙ্গিতষার পশরসর বকৃশদ্নত স্ষােীয় স্বষায়তিিষাসে 
প্রশতষ্ষানের সিনযষাগী িূশরিষা “শিনরষােষানর সষারষাশিেব্যষাপী এিশট 
আন�ষাচেষাচক্ অেুশষ্ত িনয়নে । যবষা�পুর িিনরর গীতষাঞ্জ�ী 
অশিনটষাশরয়ষানর অ্যষানিি ইশেশিনয়শটিনসর উনি্যষানগ েবশিিষা-র 
পশরনপ্রশক্নত এই আন�ষাচেষাচক্শট অেুশষ্ত িয় । প্রিকৃ তপনক্ 
এই আন�ষাচেষাচক্শট ি�  প্রচশ�ত গতষােুগশতি ও যষাশ্রিি শিক্ষা 
ব্যবস্ষার পশরবনত্ম েব শিিষা অি্মষাৎ 
শবিল্প এিশট েতুে শিগশেনি্মনির  
যক্নত্র এি অেে্য সষাধষারে উনি্যষাগ 
। যসই সনঙ্গ রবীন্দ্রেষানির শিক্ষা 
িষাবেষানি গুরুত্ব যিওয়ষার রষাধ্যনর 
এই আন�ষাচেষাচক্শট আরও যবশি 
তষাৎপয্মরয় িনয় ওনঠ । আন�ষাচেষা 
চনক্র শুরুনতই অ্যষানিি 
ইশেশিনয়শটিনসর র্যষানেশিং 
শিনরক্র শ্রী রত্নিীপ যি েবশিিষা- র 
পশরনপ্রশক্নত এই আন�ষাচেষাচনক্র 
প্রষাসশঙ্গিতষা উত্ষাপনের রষাধ্যনর উপশস্ত সিস্যনির অংিরিিেনি 
স্বষাগতর িষােষাে এবং উপশস্ত সিস্যনির প্রশত িকৃ তজ্তষা প্রিষাি 
িনরে । “রবীন্দ্রেষানির শিক্ষা িষাবেষা  এবং েবশিিষার উনি্যষাগ 
প্রসনঙ্গ'' িীে্মি এিশট চ�শচ্চত্রও এশিে উপশস্ত সিস্যনির 
সষারনে প্রিশি্মত িয় । চ�শচ্চত্রশট উপস্ষাপে িনরে অ্যষানিি 
ইশেশিনয়শটিনসর এিুনিিে শবিষানগর প্রনিক্ শিনরক্র শ্রী স্বপে 
িষাস ।  এেষাড়ষাও শিক্ষা সংক্ষাতি  ও অশিও শিসুয়ষা� ততশর 
সংক্ষাতি শবশিন্ন শবেয় শেনয় আন�ষাচেষা ও উপস্ষাপনে শবনিে 
সিষায়তষা যিে সংস্ষার িুই ির্মী শ্রী অরুনেি রিুরিষার এবং শ্রী 
সুশরত সষাে্যষা� । 

সষারষাশিেব্যষাপী এই আন�ষাচেষাচনক্ অ্যষানিি ইশেশিনয়শটিনসর 
িষানির এ�ষািষা িশক্ে শিেষািপুর, নিষাচশবিষার, ি�পষাইগুশড় 
এবং পুরুশ�য়ষা যি�ষার শবশিন্ন পঞ্চষানয়ত সশরশত ও রিষার 
পঞ্চষানয়নতর সিস্যরষা যযরে উপশস্ত িনয়শেন�ে, নতরশে শবশিন্ন 
যস্বছেষানসবী সংস্ষার ির্মীরষা েষাড়ষাও পশশ্র বনঙ্গর উপনরষাতি 
যি�ষাগুশ� যিনি আগত শিক্ি ও শিক্ষাির্মীরষাও স্বতঃসূ্ত্ম 
িষানব এই আন�ষাচেষাচনক্ অংিরিিে িনরে। এখষানে উনল্খ্য যয 
অ্যষানিি ইশেশিনয়শটিনসর ির্মী সিস্যনির ব্যবস্ষাপেষা ও 
পশরচষা�েষায় সররি আন�ষাচেষাচক্শট প্রষােবতি িনয় ওনঠ। 

এশিনের এই আন�ষাচেষাচনক্ উপশস্ত শিক্ি ও 
শিক্ষাির্মীরষা শবি্যষা�নয় অশিও শিসুয়ষা� রষাধ্যনরর গুরুত্ব এবং 

তষার রষাধ্যনর শিক্ষা যক্নত্র এি েতুে শিগশেনি্মনির সম্ভষাবেষা 
স্বীিষার িনরে । পষািষাপষাশি যিষাে যিষাে পষাঠ্য শবেয় শেনয় অশিও 
শিসুয়ষা� ততশর িরষা িরিষার তষার এিশট প্রষািশরি তষাশ�িষাও 
তষাঁরষা এশিে উপস্ষাপে িনরে এবং শবেয়গুশ� শেনয় তষাঁরষা 
যিষাসম্ভব শবস্তষাশরত িষানব আন�ষাচেষা িনরে । যসই সনঙ্গ আরও 
উনল্খ্য যয শিক্ি ও শিক্ষাির্মীনির এই আন�ষাচেষার সনঙ্গ 
পঞ্চষানয়ত সশরশত ও রিষারপঞ্চষানয়নতর সিস্যরষাও  সিরত প্রিষাি 
িনরে । তষঁারষা বন�ে যয শিক্ষার প্রশত েষাত্রেষাত্রীনির আরও 
যবশি আরিিী িনর তু�নত অশিও শিসুয়ষা� রষাধ্যনরর ব্যবিষার  

অত্যতি িরুরী, িষারে অে্যষাে্য 
রষাধ্যনরর যচনয় এই অশিও শিসুয়ষা� 
রষাধ্যর শিক্ষা প্রসষানর অনেি যবশি 
িষায্মিরী িুশরিষা পষা�ে িরনত 
পষানর । তষাঁরষা সবষাই আরও 
শবস্তষাশরত িষানব বন�ে যয শিক্ষার 
উনদেি্য শুধু শিক্ষা েয়, বষা শিক্ষার 
উনদেি্য শুধু চষািশর পষাওয়ষা েয় । 
প্রিকৃ তপনক্  শিক্ষানি িীবেরুখী 
িনর তু�নত িনব । েষাত্রেষাত্রীনির 
িষানে তষানির পষাঠ্যশবেয় গুশ�নি 

সিিনবষাধ্য িরষার পষািষাপষাশি তষানি আেদেরয় িনর তু�নত িনব 
। আর সিিনবষাধ্য ও আেদেরয় িনর তু�নত পষারন� তষা তষানির 
িশবে্যৎ িীবনেও িষানি �ষাগনব । এনক্নত্র এিরষাত্র অশিও 
শিসুয়ষা� রষাধ্যরই তষানির পষাঠ্যশবেয়নি সিিনবষাধ্য ও আেদেরয় 
িনর তু�নত পষানর । শুধু তষাই েয়, েষাত্রেষাত্রীনির শেনিনির 
িষানতি�নর িষাি যিখষানেষার শবেনয়ও তষঁারষা গুরুত্ব আনরষাপ 
িনরে । েষাত্র েষাত্রীরষা শেনিরষা িষানত ি�নর িষানির রধ্য শিনয় 
শিক্ষানি শেনির িীবনে প্রনয়ষাগ িরনতও শিখনব এবং তষা 
তষানির িশবে্যৎ িীবনে স্বশেি্মর িওয়ষার পিও প্রিস্ত িরনব । 
এই আন�ষাচেষায় শিনচে গষারনিশেং বষা পুশটি বষাগষাে, েু� ও েন�র 
বষাগষাে ততশর িরষা ও তষার পশরচয্মষা ইত্যষাশি শবশিন্ন িষানির যক্ত্র 
উনল্খ িরষা িয় । 

 উপযুতি িীবেরুখী শিক্ষার প্রসষানর শুধু শিক্ি ও 
শিক্ষাির্মীনিরই িুশরিষা আনে তষা েয়, স্ষােীয় পঞ্চষানয়ত সশরশত 
ও রিষারপঞ্চষানয়নতরও যনিটি িুশরিষা পষা�নের প্রনয়ষািে রনয়নে 
। শিক্ষা প্রসষানরর এই প্রনয়ষািনেই ৭৩ এবং ৭৪ তর 
অ্যষানরডিনরনটে শিক্ষা ও িেস্বষাস্্যনি শত্রস্তরীয় পঞ্চষানয়নতর 
অতিিু্মতি িরষা িয় । এনক্নত্র পঞ্চষানয়ত সশরশত ও রিষার 
পঞ্চষানয়নতর উপশস্ত সিস্যরষা যি শিিষানব শিক্ষার প্রসষানর 
শবি্যষা�য়গুশ�নি সিষায়তষা িরনেে তষা শেনয় শেনিরষাই শবস্তষাশরত 
আন�ষাচেষা িনরে । শিক্ষা প্রসষানরর যক্নত্র পঞ্চষানয়ত সশরশত ও 
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িষা�শচশে পঞ্চষানয়ত সশরশতর উনি্যষানগ          

সষারষাশিেব্যষাপী আন�ষাচেষা ও িষাবেষা শবশেরয়
িষা�শচশে পঞ্চষানয়ত সশরশতর উনি্যষানগ এবং যস্বছেষানসবী 

সংস্ষা অ্যষানিি ইশেশিনয়শটিস ও েি্ম যবঙ্গ� ধুরিুশড়য়ষা 
অ্যষািষানিশর রেষানস্র যযৌি সিনযষাশগতষায় গত ১৪ যেব্রুয়ষাশর 
২০১৫ তষাশরনখ “রবীন্দ্রেষানির শিক্ষা িি্মে ও িষাতীয় পষাঠক্র 
রূপনরখষার (২০০৫ ) যপ্রশক্নত তষার প্রষাসশঙ্গিতষা এবং অশিও 
শিসুয়ষান�র প্রনয়ষািেীয়তষা’’ শিনরষােষানর সষারষাশিেব্যষাপী এিশট 
আন�ষাচেষাচক্ অেুশষ্ত িনয়নে। আশ�পুরিুয়ষার যি�ষার 
িষা�শচশেনত অবশস্ত সষাশবত্রী ধর্মিষা�ষার সিষািনক্ আন�ষাচেষাচক্শট 
অেুশষ্ত িয়। এই আন�ষাচেষাচনক্ 
অংিরিিেিষারী সিস্যরষা িন�ে 
িষা�শচশে ব্নির প্রষািশরি ও রষাধ্যশরি 
শবি্যষা�য়গুশ�র শিক্ি-শিশক্িষা ও 
শিক্ষাির্মীবকৃদে। নসই সনঙ্গ উপশস্ত 
শেন�ে আশ�পুরিুয়ষার যি�ষা পশরেি 
ও িষা�শচশে পঞ্চষানয়ত সশরশতর পিস্ 
আশধিষাশরিবকৃদে। আশ�পুরিুয়ষার যি�ষা 
পশরেনির সিষাশধপশতও সিরীনর 
উপশস্ত িনয় সররি অেুষ্ষােশটর রঙ্গ� িষারেষা িনরে এবং এই 
আন�ষাচেষাচনক্র যয শিক্ষা িষাবেষা রনয়নে তষা আরও প্রসষানরর 
যক্নত্র শতশে এশিে সব্মনতষািষানব সিষায়তষার প্রশতশ্রুশত যিে।

এশিে িষা�শচশে পঞ্চষানয়ত সশরশতর পনক্ শ্রী যপ্রর �ষারষা 
(ির্মষাধ্যক্ , শিক্ষা – সংস্কৃ শত – তি্য ও ক্ীড়ষা শবিষাগ ) উপশস্ত 
সিস্যনির অংিরিিেনি স্বষাগতর িষােষাে এবং িষা�শচশে পঞ্চষানয়ত 
সশরশতর পনক্ শতশে সররি আন�ষাচেষাচক্শট পশরচষা�েষা িনরে। 
আন�ষাচেষাচনক্র শুরুনত এিশট সংশক্প্ত পশরচয়পব্ম (self 
introduction) অেুষ্ষানে উপশস্ত শিক্ি-শিশক্িষারষা ও 
িষা�শচশে পঞ্চষানয়ত সশরশতর সিস্যরষা প্রচশ�ত শিক্ষাব্যবস্ষার 
পশরনপ্রশক্নত তিষা শিক্ষার উন্নয়নের যক্নত্র সষারশরিিিষানব শিেু 
রতষারতও উপস্ষাপে িনরে। তষাঁনির রতষারতগুশ� ি�ঃ (ি) 
শিক্ষা ব্যবস্ষার উন্নয়নের যক্নত্র সষারষাশিি আনদেষা�ে িরুরী। 
(খ) েষাত্র-েষাত্রীনির রেপ আউট শিিষানব বন্ িরষা যষায় তষা শেনয় 

উপযুতি শচতিষািষাবেষার প্রনয়ষািে। (গ) অশিিষাবিনিরও শিক্ষা 
শেনয় যনিটি সনচতেতষা িষািষা িরিষার (ঘ) শিক্ষার উন্নয়নের 
যক্নত্র স্ষােীয় স্বষায়তিিষাসে প্রশতষ্ষােগুশ�রও যনিটি িূশরিষা 
রনয়নে। (ঙ) শুধু চষািশরর িে্য শিক্ষা – এই ধরনের শচতিষািষাবেষার 
পশরবত্মে প্রনয়ষািে। (চ) শিক্ষার পষািষাপষাশি েষােষা সষাংস্কৃ শতি 
ির্মিষানণ্ডর সনঙ্গ পড়ুয়ষানির শিিষানব যুতি িরষা যষায় তষা িষাবনত 
িনব। (ে) পষাঠ্য শবেয়নি আরও সিি সর� িরষার রষাধ্যনর েষাত্র 
েষাত্রীনির িষানে তষা আিে্মেীয় িনর তু�নত িনব।

এরপর রূ� আন�ষাচেষা পনব্ম 
িষা�শচশে সষানি্মন�র এস আই অে 
সু্�স শ্রী সুরশিৎ পষা� বন�ে যয 
প্রিকৃ ত অনি্মই শিক্িনি েষাত্র-েষাত্রীনির 
বনু্ িনত িনব। পড়ষানিষােষার পষািষাপষাশি 
আরও েষােষা শবেনয় তষানির িক্ িনর 
তু�নত িনব, যষা তষানির িশবে্যৎ 
িীবেযষাপনে িষানি �ষাগনব। অনেনির 
যক্নত্র যিখষা যগনে যয েষাত্র শিনসনব 

অনেি িষা� িওয়ষা সনত্বও পরবত্মী িীবনে ব্যি্ম িওয়ষায় রষারষামিি 
পশরেশত যেনর এনসনে। এই ধরনের ঘটেষা ঘটনে, তষার িষারে 
ি� িশবে্যৎ িীবনে িষানি �ষাগনব এরে শিক্ষা তষানির যিওয়ষা 
িয়শে। 

শ্রীরতী আিষা েষারশিেষাশর (ির্মষাধ্যক্, আশ�পুরিুয়ষার যি�ষা 
পশরেি) তষাঁর সংশক্প্ত িষােনে বন�ে যয শিক্ষাি্মীনির 
আিে্মেীয়িষানব শিক্ষািষানের পষািষাপষাশি শিক্ষাি্মীরষা যয সষারষাশিি 
পশররণ্ড� যিনি আসনে, নসই সষারষাশিি পশররণ্ডন�র িিষাও 
রষািষায় রষাখনত িনব।

শ্রী বষারীে িুরষার পষা�, এ আই অে সু্�স, িষা�শচশে সষানি্ম� 
শবস্তকৃতিষানব বন�ে যয  সু্�গুশ�নত রেপ আউনটর সংখ্যষা বষাড়নে। 
এর রূ� িষারে িষাশর্্য,এই িষাশরন্্যর অবসষাে ঘটষানত িন� 
েষাত্র-েষাত্রীনির রনধ্য পড়ষানিষােষার পষািষাপষাশি যপিষাগত িক্তষা 
বকৃশদ্র যক্নত্রও শবি্যষা�নয় উপযুতি পশরনবি সকৃশটি িরনত িনব।

রিষারপঞ্চষানয়তগুশ�  সিষায়তষার িষাত  আরও শিিষানব প্রসষাশরত 
িরনত পষানরে এশিে তষা শেনয়ও আন�ষাচেষা িরষা িয় । এখষানে 
আরও উনল্খ্য যয শিক্ষায় পঞ্চষানয়শতরষাি ব্যবস্ষার িূশরিষা শেনয় 
শবনিে আন�ষাচেষা িনরে এই আন�ষাচেষাচনক্ উপশস্ত িুই শবশিটি 
সম্ষাশেত সিস্য প্রষাতিে স্বরষাষ্ট্র সশচব  শ্রী প্রসষািরঞ্জে রষায় ও 
রষাি্য অি্ম িশরিনের সিস্য শ্রী শি�ীপ যঘষাে এবং েব প্রবশত্মত 
পষাঠ্যসূচী ও রিষারীে যপ্রশক্নত তষার বষাস্তবসম্ত রূপ প্রসনঙ্গ রুতি 
আন�ষাচেষা িনরে শিক্ি ও শবি্যষা�নয়র শিক্ষা সংক্ষাতি শবনিেজ্ 
িশরশটর প্রষাতিে সিস্য এবং রষােেীয় শিক্ি শ্রী যিবষাশিস রণ্ড� 

। সিরীনর উপশস্ত যিনি সররি আন�ষাচেষাচক্শটনি সুষু্িষানব 
সম্পন্ন িরষার যক্নত্র  ির্মীনির  শবনিেিষানব অেুপ্রষাশেত িনরে 
সংস্ষার যচয়ষারর্যষাে শ্রী আবীর চক্বত্মী । সষারষাশিেব্যষাপী এই  
আন�ষাচেষাচেষাচক্শটনি সুষু্ ও সশক্য়িষানব পশরচষা�েষা িনরে 
সংস্ষার র্যষানেশিং শিনরক্র শ্রী রত্নিীপ যি । পুরুশ�য়ষা যিনি 
আগত সিস্যনির স্বতঃসূ্ত্ম উৎসষানি এিশট ঝুরুর গষাে 
পশরনবিনের রধ্য শিনয় এিশিনের এই আন�ষাচেষাচনক্র 
আপষাতত  সরষাশপ্ত িয় ।
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শ্রীরতী যরষািশে বষানগষায়ষার (ির্মষাধ্যক্, িেস্বষাস্্য, 
আশ�পুরিুয়ষার যি�ষা পশরেি) তষঁার িষােনে বন�ে যয শিক্ষার 
রধ্য শিনয়ই রেুে্যনত্বর পূে্ম শবিষাি ঘনট। তবু এখেও যিখষা যষায় 
যয শিক্ষার প্রশত রষােুনের অেীিষা, রেপ আউনটর সংখ্যষা বকৃশদ্ – 
এই শবেয়গুশ�র শিনি শবনিেিষানব েির শিনত িনব। যষাঁরষা SSK 
ির্মী শিনসনব িষাি িনরে, তষাঁনিরনি এই শবেয়গুশ� শেনয় 
িষাবনত িনব।  রবীন্দ্রেষানির শিক্ষা িষাবেষার প্রষাসশঙ্গিতষা স্বীিষার 
িনর শ্রী সরীর েষারশিেষাশর (যচয়ষারর্যষাে, শিসশরেক্ প্রষাইরষারী সু্� 
িষাউশন্স�, আশ�পুরিুয়ষার) এশিে বন�ে যয এই ধরনের 
আন�ষাচেষাচনক্ শুধু শিক্ি-শিশক্িষা েয়, েষাত্র-েষাত্রীনিরও 
অতিিু্মতি িরষা উশচত। তষানিরও অংিরিিে িরুরী। তষানিরও 
সনচতেতষা িরুরী। এশিে শ্রী অপূব্ম রষায় (SEO, িষা�শচশে 

পঞ্চষানয়ত সশরশত) শিক্ষা যক্নত্র ঠষািুর পঞ্চষােনের অসষারষাে্য 
অবিষানের িষাশিেী বে্মেষা িনরে এবং প্রষাসশঙ্গি আন�ষাচেষায় শতশে  
শিশুনির  স্বষািষাশবি শবিষানির �নক্্য শিক্ষানি তিষা পষাঠ্যশবেয়নি 
আরও সিিনবষাধ্য িনর যতষা�ষার যক্নত্র অশিও-শিসুয়ষান�র 
গুরুত্বও উনল্খ িনরে। শ্রী অপূব্ম রষায় এশিে পুঁশিগত শিক্ষার 
বষাইনর শেনির পশরনবি, শেনির পষাশরপষাশবে্মি এ�ষািষা, শেনির 
িীবেযষাপে যিনিও শিিষানব শিক্ষা শেনত পষাশর তষারও উনল্খ 

িনরে। রষাস্তষার ধষানর রষাই�নস্ষাে যিনখ যিনখ শবি্যষাসষাগর বষা�ি 
বয়নস শিিষানব ইংরষাশি সংখ্যষা শিনখশেন�ে, উিষািষারেস্বরূপ  
যসই ঘটেষার িিষা উনল্খ িনরে শতশে। িষাতীয় পষাঠক্র 
রূপনরখষা ২০০৫ এর পশরনপ্রশক্নত রবীন্দ্রেষানির শিক্ষািি্মনের 
যয রূ� িষাবেষা তষা শেনয়ও এশিে এিশট সংশক্প্ত আন�ষাচেষা িরষা 
িয়। আন�ষাচেষা িনরে শ্রী যপ্রর �ষারষা। এশিে “শবিল্প শিক্ষা 
ব্যবস্ষার সন্ষানে” শিনরষােষানর এিশট চ�শচ্চত্রও উপশস্ত 
সিস্যনির সষারনে প্রিশি্মত িয়। এই চ�শচ্চত্রশটনত রবীন্দ্রেষানির 

শিক্ষা িষাবেষার উপর আন�ষািপষাত িরষা িনয়নে। চ�শচ্চত্রশটনত 
িষাে্যপষাঠ িনরে অ্যষানিি ইশেশিনয়শটিনসর এিুনিিে শবিষানগর 
প্রনিক্ শিনরক্র শ্রী স্বপে িষাস।  রবীন্দ্রেষানির শিক্ষািি্মে ও 
িষাতীয় পষাঠক্র রূপনরখষা ২০০৫ অেুযষায়ী শিক্ষা িষাবেষানি 
সষাতষাশ� এবং যরদেষাবষাশড় রিষার পঞ্চষানয়ত এ�ষািষায় শিিষানব 
বষাস্তবষাশয়ত িরষা িনছে যসই শবেয় শেনয় অ্যষানিি ইশেশিনয়শটিনসর 
পনক্ এিশট তি্যশচত্রও এশিে প্রিশি্মত িয়। এই আন�ষাচেষাচনক্ 
আরও িুশট শবনিে উপস্ষাপে ি�ঃ (১) “িষাতীয় পষাঠক্র 
রূপনরখষা ২০০৫” যিনি শেব্মষাশচত শিেু অংনির পষাঠ।পষাঠ িনরে 
ও প্রনয়ষািেীয় অংি শবনলেেে িনরে শ্রী যপ্রর �ষারষা। (২) 
রবীন্দ্রেষানির শিক্ষা শবেয়ি শবশিন্ন প্রবন্ যিনি শেব্মষাশচত 
অংনির পষাঠ। পষাঠ িনরে শ্রী স্বপে িষাস এবং প্রষাসশঙ্গি 
আন�ষাচেষা িনরে শ্রী অরুনেি রিুরিষার।         

এশিে অ্যষানিি ইশেশিনয়শটিনসর র্যষানেশিং শিনরক্র শ্রী 
রত্নিীপ যি এই সিষাশটনি যষাত্রষাপনির শুরু বন� উনল্খ িনরে। 
শতশে বন�ে যয প্রচশ�ত গতষােুগশতি ও যষাশ্রিি শিক্ষা ব্যবস্ষার 
বষাইনর সবষাই শরন� শবিল্প শিক্ষা িষাবেষানি সষারনে যরনখ যশি 
শেনিনির  সষাধ্যরত  যচটিষা িরষা যষায়, শেশ্য় সুে� পষাওয়ষা যষানব। 
সবষাইনি এশগনয় আসনত িনব, নচটিষা িরনত িনব, শেনিনিরনি 
শিক্ষা ব্যবস্ষার সনঙ্গ িড়ষানত িনব – তষানত শেনিনির অশিজ্তষা 

বষাড়নব, শেনিনিরও শিক্ষা িনব। প্রিকৃ তপনক্ তষা িনব এি েব 
শিিষার উনমেষাচে।

এশিে শসন�বষাস িশরশটর প্রষাতিে সিস্য ও শবশিটি শিক্ি 
শ্রী যিবষাশিস রণ্ড� প্রিনরই বন�েঃ “পড়ষানিষােষার িষােষা িনব 
িীবেনিশন্দ্রি, তষা চষাশপনয় শিন� িনব েষা। েষাত্র-েষাত্রীরষা যয যষা 
িষাি িরনে বষা পষারনে, তষার প্রিংসষা িরনত িনব। তনবই যস 
যসই িষািটষা আরও িষা� িষানব পষারনব ও শিখনব। অি্মষাৎ 
শিশুশটর সনঙ্গ শিক্িনি interaction বষাড়ষানত িনব। আর 
শিশুনির সনঙ্গ শিক্ি শিনসনব আপশে তখেই interacting 
আরিিী িনবে, যখে আপশেও আেনদে িষািনবে, চষাপরুতি 
িষািনবে।” পশরনিনে শ্রী যিবষাশিস রণ্ড� বন�েঃ “Joyful 
learning যি promote িরনত িনব। শিক্ি যশি আেনদে 
িষানিে, তষািন� যসই শিক্িই Joyful learning যি ensure 
িরনত পষারনবে।” সিষার পশরচষা�ি শ্রী যপ্রর �ষারষা উপশস্ত 
সবষাইনি অশিেদেে িষাশেনয় এই সিষার সরষাশপ্ত যঘষােেষা িনরে। 
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রিষানরর শিশুনির উপনযষাগী পষাঠক্র (Curriculam) এবং 
পষাঠ্যসূচী (Syllabus) তিষা শবিল্প শিক্ষার গুরুত্ব শবেনয় সম্প্রশত 
এিশট বই প্রিষাশিত িনয়নে। ইংরষািী িষােষায় প্রিষাশিত ‘আওয়ষার 
�্যষাডি আওয়ষার �ষাইে’ েষারি এই বইশটনত শিশুনির উপনযষাগী 
পষাঠক্র এবং পষাঠ্যসূচী শেনয় যয েতুে শচতিষািষাবেষার বশিঃপ্রিষাি 
ঘনটনে তষা এি িিষায় অেবি্য। পষািষাপষাশি আরও ব�ষা যষায় যয 
শিশুনির উপনযষাগী পষাঠক্র এবং পষাঠ্যসূচী শেনয় েতুেতর 
িষাবেষায় সরকৃদ্িষা�ী এই বইশট আরষানির শচতিষািষাবেষানিও যযরে 
সরকৃদ্ িরনব, নতরশে আরষানির আগষারী শিনে এশগনয় চ�ষার 
পিনিও প্রিস্ত িরনব। সশত্য িিষা ব�নত িী, এই বইশটনত 
রনয়নে যসই এশগনয় চ�ষার বষাত্মষা।

‘েবশিিষা’-র রষাধ্যনর আররষাও যসই এশগনয় চ�ষার বষাত্মষা 
যপষােে িশর। শবিল্প শিক্ষা শেনয় েবশিিষা-র শচতিষািষাবেষা ও 
উনি্যষানগর সনঙ্গ এই বইশটর শচতিষািষাবেষার শর� এখষানেই। 
‘আওয়ষার �্যষাডি আওয়ষার �ষাইে’ বইশটনত প্রষাসশঙ্গি িষানব ব�ষা 
িনয়নে, এখে যয পষাঠক্র শবি্যষা�নয় চষা�ু রনয়নে বষা যয পষাঠক্র 
এখে শবি্যষা�নয় পড়ষানেষা িয় তষা পুনরষাপুশর িিরনিশন্দ্রি। শুধু 
তষাই েয়, এই পষাঠক্র অনেি ি�তি সরস্যষার যরষািষাশব�ষা িরনত 
ব্যি্ম িনয়নে, নযরে শববে-উষ্ণষায়ে, পশরনবিগত িষাঙে, এবং 
ক্রি ধ্বংস িনত িষািষা প্রষািকৃ শতি সম্পনির িখ� যেবষার িে্য 
রতিষাতি �ড়ষাই ও সনব্মষাপশর অি্মনেশতি অশস্রতষা এবং শবি্যরষাে 
িষাশর্¨। এেষাড়ষাও ব�ষা িনয়নে শিক্ি েষাত্রনির আিষােপ্রিষাে 
এখে পূব্ম শেধ্মষাশরত শিেু তি্য- শবতরনের রনধ্য সীরষাবদ্। এর 
তষাশত্ত্বি শবনলেেনে আরও ব�ষা িনয়নে আসন� এই ধরনের 
শিক্ষাব্যবস্ষা এবং পষাঠ্যক্নরর শপেনে িষাি িরনে আন�ষািষায়নের 
ধষারেষা ও তষার প্রশত আস্ষা, শববেষাস এবং আেুগত্য। নসিে্য 
প্রষাি-আন�ষািষায়ে সরস্ত শচতিষা আধুশেি পষাঠক্নর ব্রষাত্য বন� 
শবনবচেষা িরষা িয়।

এই বইশটনত পূে্মষাঙ্গ িি বেনরর পষাঠ্যক্র শের্মষানে যয 
অসষাধষারে রুশন্সয়ষােষা যিখষানেষা িনয়নে তষা সত্যই অেবি্য। প্রির 
পষাঁচ বেনর রূ�ত যিষার যিওয়ষা িনয়নে িষােষা এবং পষাটীগশেনতর 
ওপনর। তষার পনরর িুবেনর প্রধষাে পশরবত্মে িনয়নে অশিজ্তষার 
রধ্য শিনয় যিখষার বিন� শবরূত্ম জ্ষানের পশরসর আয়তি িরষার 
রনধ্য।

আর যিে শতেবেনর আনগর সষাত বেনরর পষাঠ সংিত 
িরষার পষািষাপষাশি গুরুত্ব যিওয়ষা িনয়নে শবশিন্ন যক্নত্র প্রষানয়ষাশগি 
িক্তষা বকৃশদ্ িরষার ওপনর। 

এই ধরনের পষাঠক্নরর এর যরৌশ�ি উনদেি্য বে্মেষা িরনত 
শগনয় ব�ষা িনয়নে যয এশট যসই সব শিশুনির বষাস্তব প্রনয়ষািনের 
প্রশত েির যরনখ শের্মষাে িরষা িনয়নে যষারষা িকৃ শে এবং সংশলেটি 
যক্ত্রগুশ�নত িীবে-িীশবিষা গনড় তু�নত চষায়। এই পষাঠক্র 
রিষার-িষারনতর শিশুনির সষারনে তুন� ধরনব এিটষা শবিল্প 
িশবে্যনতর েশব, নযখষানে তষারষা বষাস্তবসম্ত িষানব সরতষার 
শিশতিনত অংিরিিে িরনত পষারনব। এর পষািষাপষাশি এই ধরনের 
পষাঠক্র ততরীর এিটষা বকৃিৎ �ক্্য শিশুনির প্রষাি-আন�ষাচেষা 
ধষারেষা এবং ব্যবস্ষাগুশ� প্রসনঙ্গ আনরষা ওয়ষাশিবিষা� এবং শবনলেেে 
রুখর িনর যতষা�ষা এবং তষানিরনি যসই িষাবেষা িষাবষার িে্য 
প্রস্তুত িনর যতষা�ষা, নযখষানে তষারষা শেনিরষা অনেি গুরুত্বপূে্ম 
িষাবেষা, যষা এই সরনয়র উপনযষাগী, নসগুন�ষা শচশহ্নত িরনত 
পষারনব। 

পুনরষা পষাঠক্নর গুরুত্ব যপনয়নে িকৃ শে এবং প্রষািকৃ শতি সম্পি 
ব্যবস্ষাপেষা প্রসনঙ্গ শিক্ষা এবং অেুিী�ে। খুব যিরীনত িন�ও 
পশশ্রবনঙ্গর শবি্যষা�য় শিক্ষায় অনেি রিষারীে িীবেযষাত্রষার 
প্রষাসশঙ্গি েশব তুন� ধরষা িনয়নে এবং িষািিনর্মর  ‘রধ্য শিনয় 
তষার সম্পনি্ম েষাত্রনির সশক্য় িষাবেষানি প্রষাধষাে্য যিওয়ষা িনয়নে। 
তনব এখেও অনেি পি িষাঁটষা বষািী। ‘েবশিিষা’ এধরনের িষাবেষা 
শেঃস্বষাি্ম িষানব সম্প্রসষাশরত িরনত িষায়বদ্, অঙ্গীিষারবদ্।

‘আওয়ষার �্যষাডি
আওয়ষার �ষাইে’
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“ িষাতীয় পষাঠক্র রূপনরখষা ২০০৫ ” 
শিেু শেব্মষাশচত অংনির সংি�ে

(“িষাতীয় পষাঠক্র রূপনরখষা ২০০৫” এর বষাং�ষা সংস্রে অেুযষায়ী পকৃষ্ষা সংখ্যষা উনল্খ িরষা িন�ষা।)

শিশুনির িী রির শিক্ষা আররষা যযষাগষাে শিশছে?
পড়ুয়ষানির বষাস্তব িীবনের িষাি- িনর্ম শবি্যষা�নয়র অশি্মত 

শিক্ষানি �ষাগষানেষা যষানছে েষা। পরস্পর আ�ষািষা যিনি যষানছে।
(পকৃষ্ষা 2)

শিক্ষানক্ত্র যিনি অশি্মত জ্ষােনি ব্যবিষাশরি িীবনে 
প্রনয়ষাগ িরষার শিিশট িুব্ম� িনয় পড়নে। পরীক্ষার পড়ষা  এই 
িষানি আনে খষাশেি যষাশ্রিিতষা। যষা শিশুর তিিবনি পীশড়ত 
িনর। এই প্রিষার প্রিষাগত য�খষা-পড়ষার সনঙ্গ িীবনের যযষাগ 
যেই ব�ন�ই চন�।

(পকৃষ্ষাঃ ৩)

পঞ্চষানয়নতর েত্রেষায়ষায় শিক্ষা সম্পষািনের ইশতবষাচি 
শিিগুশ� প্রসনঙ্গ ‘রূপনরখষার’ রত 

শতয়ষাতির এবং চুয়ষাতিরতর সংনিষাধে িনয়নে আরষানির 
সংশবধষাে। নসখষানে গুরুত্ব যিওয়ষা িনয়নে স্ষােীয় িশরশটনি, 
যষানত স্ষােীয় শিশুনির শিক্ষার উন্নশতর িে্য িশরশটগুশ� গুরুত্বপূে্ম 
পিনক্প শেনত পষানর।

(পকৃষ্ষা ৮)

রিষার স্তনর শবশিন্ন প্রিষাসশেি প্রশতষ্ষােগুশ� যষানত সরষাতিরষা� 
িষানব িষাি িরনত পষানর তষার উপনযষাগী এিশট ব্যবস্ষাত্রি গনড় 
যতষা�ষার �নক্্য পঞ্চষানয়তীরষাি ব্যবস্ষানি িশতিিষা�ী িনর তু�নত 
িনব।

(পকৃষ্ষা ১২০)

1) শিক্ষাব্যবস্ষা আর�ষাতষাশ্রিি িনয় ওঠষার যঝষাঁি িনর যষায়। 
2) পড়ুয়ষানির যিষাযি শিক্ষািষানের যক্নত্র শিক্ি-শিশক্িষারষা 

অনেি যবশি িষায়বদ্ িে। 
3) শবি্যষা�য়গুশ� যনিটি িষানব স্ব-িষাসনের ক্রতষা অি্মে িনর। 
4) পড়ুয়ষানির চষাশিিষার প্রশত অনেি যবশি েির রষাখষা যষায় 
5) স্ষােীয় িেিীবে, প্রিকৃ শত-পশরনবি প্রিকৃ শত শবেনয় িষােষার 

উদেীপেষা বষানড়। 
6) শেিস্ব পশরনবনি পড়ুয়ষারষা শবশিন্ন সষারি্ম্য অি্মনের অশধিষারী 

িয়। 
7) পড়ুয়ষারষা চষারপষানির পশরনবি, িীবে ও িগৎ শেনয় 

পয্মনবক্ে িরনত পষানর। 
8) পয্মনবক্ে িরষা শবেনয়র সনঙ্গ যশ্রশেিনক্র পষাঠ্যসূশচ শেি্মর 

শবেয় ও তনি্যর রনধ্য সবিন্ স্ষাপে সিি িয়।
(পকৃষ্ষা ৫)

িষােষা
শিক্িরষা স্ষােীয় ব্যবিষারিষারীনির সনঙ্গ যযষাগষানযষাগ িনর 

রষাতকৃ িষােষায় রনেষািষাব প্রিষাি সুগর িরষা, িষােষা যিখষাে, এবং 

যিখষানেষার িষানি ব্যবিষারনযষাগ্য শবেয়বস্তু ততশর িরষার যক্নত্র 
ইেপুট (input) চষাইনত পষানরে।

(পকৃষ্ষা ৮৭)

এিশট শবনিে পষাঠক্নরর পশরিল্পেষা রিিে এবং যগষাষ্ীনি 
সরষাসশর িষানি শ�প্ত িরষার সম্ভষাবেষাগুশ� সু্� খশতনয় যিখনব। 
এই সম্পি্ম স্ষাপেটষা প্রশতষ্ষােগত শিখনের শবেয় ও শিখে 
পদ্শতর অংিরিিেনি সষািষায্য িরনব । আর এিশট িরুরী 
শবেয় ি�ঃ িমেষাবশধ যয িষােষার সনঙ্গ  এই পনব্মর শিশুনির 
পশরশচশত, নসই িষােষানতই যিখষানত িনব।

(পকৃষ্ষা ৬৩)

শিশুনির জ্ষাে ও স্ষােীয় জ্ষাে
স্ষােীয় পশরনবি এবং শিশুর যগষাষ্ী – উিনয় শরন� যয 

প্রষািশরি যক্ত্রশট গনড় যতষান�, তষার রনধ্য শিক্ষািষােপব্ম অেুশষ্ত 
িন� তষা তষাৎপয্ম  অি্মে িনর।

(পকৃষ্ষা ২৭)

শিক্ষা িশবে্যৎ যগষাষ্ীিীবনে যুতি েষা িন� তষা ে�প্রসূ েয়, 
তষাৎপয্মপূে্ম েয়।

(পকৃষ্ষা ২৮)

রনে রষাখনত িনব – স্ষােীয় পশরনবি শুধু যিষানেষা যিৌত বষা 
প্রষািকৃ শতি িগনত গড়ষা েয়। এর রনধ্য সষারষাশিি-সষাংস্কৃ শতি 
িগতও রনয়নে। পষাশি্মব সম্পনি যগষাষ্ী-িীবে উপনচ পনড়। 
স্ষােীয় গল্প, গষাে, তষারষািষা, ঠষাট্ষা, এর সনঙ্গ শিল্পি�ষা সবই 
শবি্যষা�নয়র জ্ষাে ও িষােষানি সরকৃদ্ িরনত পষানর। নরৌশখি 
ইশতিষানসর এিটষা সরকৃদ্ িষাণ্ডষার তষানির রনয়নে। আররষা েীরব 
যিনি তষাই শিনয় শিশুনির সরব িরনত পষাশর।

(পকৃষ্ষা ২৯)

প্রষািকৃ শতি এবং সষারষাশিি পশরনবনির সনঙ্গ সরকৃদ্ শরিশ্রিয়ষা 
এবং যসই সম্পশি্মত যবষাধ – িষানতি�নর িষাি িরষা – সষারষাশিি 
শরিশ্রিয়ষা শবেনয় জ্ষাে – ব্যশতিগত েষাদেশেি িক্তষা – এসবই 
শিক্ষার অতিিু্মতি।

(পকৃষ্ষা ৩০)

স্ষােীয় অঞ্চন� ‘স্ষােীয় জ্ষাে’/নিিি ও অি্যষানসর সনঙ্গ 
যুতি িওয়ষা এবং যযখষানে সম্ভব শবি্যষা�নয়র জ্ষানের সষানি তষানি 
যুতি িরষা।

(পকৃষ্ষা ৩১) 

শবজ্ষাে 
শবজ্ষাে শিক্ষার আনধয়, পদ্শত এবং িষােষা - শিশুশটর বয়স 

এবং যবষানধর সনঙ্গ সষারঞ্জস্যপূে্ম িনত িনব।
পশরনবনির সনঙ্গ যযষাগ যরনখ অেুসন্ষাে ও শবনলেেনের 
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রষাধ্যনর শবজ্ষাে শিক্ষা এরে িষানব যিওয়ষা িরিষার যষানত শবি্যষাি্মীর 
অেুসশন্ৎসষা এবং সকৃিেিী�তষার �ষা�ে পষা�ে িরষা যষায়।

শবজ্ষাে শিক্ষানি শিশুর বষাস্তব পশরনবনির সনঙ্গ এরে িষানব 
সংযুতি িরনত িনব, যষানত যস যনিটি ির্মরুখী িক্তষা সিিষানর 
ির্মিগনত প্রনবি িরনত পষানর।

সররি সু্� পষাঠক্নরর রধ্য শিনয় পশরনবি সুরক্ষার যবষাধ 
িষারিত িরনত িনব।

(পকৃষ্ষা ১১৮-১১৯)

সরষাি শবজ্ষাে
পরীক্ষার প্রনয়ষািনে শেেি শিেু সষারবষাঁধষা তি্য রুখস্ িরষার 

পশরবনত্ম সরষািশবজ্ষানের শবেয়বস্তুনত তষাশত্ত্বি অেুধষাবনে শচতিষার 
রনেষানযষাগ যিন্দ্রীিূত িরষা প্রনয়ষািে।যষানত শিশুনির স্বষাধীেিষানব 
শচতিষা িরষার ক্রতষায় িক্ িনর যতষা�ষা যষায় এবং তষারষা শবশিন্ন 
সষারষাশিি প্রনশ্নর যযৌশতিি প্রশতশক্য়ষা প্রিষাি িরনত পষানর।

(পকৃষ্ষা ১১৯)

স্বষাস্্য ও িরীর শিক্ষা
শিক্ষাি্মীর সররি উন্নশতর িে্য স্বষাস্্য ও িরীরশিক্ষা অত্যতি 

গুরুত্বপূে্ম। নখ�ষাধু�ষা, স্বষাস্্য ও িরীরশিক্ষার (যযষাগ ব্যষায়ষার সি) 
আিে্মনের রধ্য শিনয় সু্ন�র িশত্ম, ধনর রষাখষা, এবং সু্� সরষাপ্ত 
িরষার সরস্যষারও শিেু সরষাধষাে িনত পষানর।

(পকৃষ্ষা ১১৯)

তনব রনে রষাখনত িনব – এর সবনচনয় গুরুত্বপূে্ম রষাত্রষাশট 
ি�ঃ যখ�ষা, এিি এবং ি�গত স্বষাস্্যচচ্মষার সনঙ্গ বষাস্তব সংযুশতির 
রষাধ্যনর স্বষাস্্য, িক্তষা এবং িষারীশরি গঠনের শবিষাি ও তষার 
অশিজ্তষা।

(পকৃষ্ষা ৫৫)

স্ষােীয় অঞ্চ� যিনি যখ�ষা এবং যিৌড় প্রশতনযষাশগতষার িনে্য 
আরও যবশি গুরুত্ব শিনত িনব। 

যখ�ষাধূ�ষার শবশিন্ন সুনযষাগ-সুশবধষা এরে িষানব বষাশড়নয় 
তু�নত িনব যষানত অবিষানির সরয় যখ�ষাধূ�ষা িরষার িনে্য 
আরও যবশি সংখ্যি শিশু এখষানে আনস এবং ি�গত িষানব 
যখ�ষা যযে যখ�নত পষানর। নযরে, েুটব�, বষানস্টব� যেষাঁড়ষা, 
িশ�ব� এবং েষােষাে স্ষােীয় যখ�ষা।

(পকৃষ্ষা ৫৫)

আরষানির যিনি যবশির িষাগ শিশু– প্রষাি-প্রষািশরি স্তর 
যিনি এনিবষানর শবি্যষা�নয়র উচ্চ-রষাধ্যশরি পব্ম পয্মতি অপুশটি 
ও সংক্ষারি যরষানগর শিিষার।

(পকৃষ্ষা ৫৪)

িষাতিষার এবং স্বষাস্্য পশরিি্মনির শেয়শরত শবি্যষা�নয় আেবষার 
ব্যবস্ষা িরনত িনব।

(পকৃষ্ষা ৫৫)

প্রচুর বে্য গষােপষা�ষা, ে�, িস্য উপিষাশত যগষাষ্ীর তিশেি 
আিষানর গুরুত্বপূে্ম পুশটির উপিরে-সরবরষাি িনর। পুশটির যক্নত্র 
তষানির অবস্ষাে স্বষাস্্যশিক্ষার ির্ম পশরিল্পেষার এিটষা রূ�্যবষাে 

উপষািষাে িনত পষানর।
(পকৃষ্ষা ৬২)

িষানত ি�নরর িষাি (ির্ম এবং শিক্ষা)
পুশঁির শিক্ষা এবং িষানত- ি�নর িষাি পয্মষায়ক্নর সশন্নশবটি 

িন� অেুসকৃত শিক্ষার পদ্শত এবং িষানির িষাশতয়ষার উিয় 
যক্নত্রই অশধিতর সকৃিেিী�তষার সম্ভষাবেষা িষানি। আরষানির 
যিনি যবশিরিষাগ পশরবষানর গকৃিস্ষাশ�র িষাি এবং পষাশরবষাশরি 
যপিষা বষা িীশবিষা শেব্মষানির এিশট উপষায়। আরষানির যিনি 
রকৃৎশিল্পী, িস্তশিল্পী, তন্তুবষায়, িকৃ েি, নবনি্যর ি� এই পি 
অেুসরে িনরই শেনিনির শবিশিত িনরনেে।এঁরষা সিন�ই 
ব্যশতিগত স্তনর পয্মষায়ক্নর িষারীশরি ও যবৌশদ্ি শচতিনে যুতি। 
আরষানির শিক্ষা ব্যবস্ষায় উদ্ষাবে, নিৌতুি� এবং বষাস্তব 
অশিজ্তষার এইরির সষাংস্কৃ শতি যর�বন্ে ঘটষানেষা প্রনয়ষািে।

(পকৃষ্ষা ৫৭)

শিল্প-েদেেতত্ত্ব-চষারুি�ষা এবং সষাংস্কৃ শতি ঐশতি্য ইত্যষাশির 
শিক্ষা প্রসনঙ্গ ‘রূপনরখষা 

আরষানির শিক্ষাব্যবস্ষায় শিল্পি�ষার প্রসঙ্গশট বষারবষার গুরুত্ব 
সিিষানর আন�ষাচেষা িনয়নে। শিন্তু, সুপষাশরি িওয়ষা সনত্ত্বও 
শিক্ষার �ক্্যপূরনের উনদেনি্য শিল্পি�ষা চচ্মষার শবদুেরষাত্র অরিগশত 
িয় শে।

(পকৃষ্ষা ৫১)

শবশচত্র এবং শবরষাট সষাংস্কৃ শতি উতিরষাশধিষানর সবিকৃদ্ 
আরষানির শিক্ষাি্মীরষা। তষানির তিশল্পি িক্তষায় পুটি িরনত 
আররষা িষায়বদ্। তষানির রনে  সষাংস্কৃ শতি ও তিশল্পি সনচতেতষা 
সকৃশটি িরনত সম্ভষাব্য সরস্ত িশতি ও রিুত িষাণ্ডষারনি সংিত ও 
ঘেীিূত িরনত িনব।...

সষাংস্কৃ শতি তবশচনত্র্যর িীবতি উিষািরে ি� আরষানির 
শিল্পি�ষা – এিিষা স্রে রষাখনত িনব। শিল্পি�ষা, তষা যস 
িকৃি্যি�ষা/প্রিশি্মত ি�ষা যিষাি আর পশরনবি ি�ষা যষাই যিষাি 
েষা যিে, শিক্ষার গুরুত্বপূে্ম উপষািষাে শিসষানব পষাঠক্নর তষার 
উপশস্শত প্রনয়ষািে।

শুধু শবনেষািে শিসষানব েয়, শবনিে গুরুত্ব শিনয় শিক্ষাি্মীনির 
তিশল্পি যক্নত্র িক্তষা ও সক্রতষা শবিশিত িরনত িনব। 
শিল্পি�ষার পষাঠক্নরর রনধ্য শিক্ষাি্মী যিনির সবিকৃদ্ এবং শবশচত্র 
তিশল্পি পরম্পরষার সনঙ্গ অবি্যই পশরশচত িনব। শবি্যষা�নয় 
আবশি্যি শবেয় শিসষানব শিল্পি�ষার শিক্ষা শবেয় চচ্মষার িষাশতয়ষার 
িনয় উঠনব।

প্রশতশট শবি্যষা�নয় এই শিক্ষার সুশবধষা িষািনতই িনব।   
শেশি্মটি শিল্পি�ষার চষারশট ধষারষা শিসষানব সঙ্গীত, েকৃত্য, িকৃি্যি�ষা 
এবং শিনয়টষার-সবিশটই পষাঠক্নরর অতিিু্মতি িনব।

শিল্পি�ষার গুরুত্ব শবেনয় শপতষারষাতষা বষা অশিিষাবি, 
শবি্যষা�য় িতকৃ ্মপক্ এবং প্রিষাসিনির রনধ্য সনচতেতষা গনড় 
তু�নত িনব।

 (পকৃষ্ষা ৫২)

শিনয়টষার বষা েকৃত্য বষা রষাশটর িষাি ইত্যষাশি িষানির িনে্য 
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এিটষােষা এি/নিড় ঘটেষা সরয় শেশি্মটি িরত িনব।
শিশুর শেিস্ব প্রিষািিশঙ্গ এবং তি�ী যষানত ঐসব উপষািষানে 

এবং িষানির িক্তষায় ও ি�ষানিৌিন� প্রিষাশিত িয় যসটষাই 
শবনিে গুরুত্বপূে্ম। শিশুর িষানির রষাে বষা ‘শেখুঁত’ িবষার শবেয়শট 
বড় িিষা েয়।

রষাধ্যশরনির পর + ২ পনব্ম যষারষা শবনিে যিষাে শিল্পআশঙ্গনির 
শবশিটি পষাঠ শেনয় যপিষাগত িীবনে প্রনবি িরনত চষায়, তষানির 
ইছেষাপূরে-এর িনে্য প্রস্তুত িনর তু�নত িনব। 

শিল্পি�ষার প্রনয়ষািেীয় উপিরে সি� শিক্নির িষানে 
সিি�ি্য িনর তু�নত িনব।

(পকৃষ্ষা ৫৩)

পষাঠক্নরর শের্মষােিূশর এবং শিখনের উপষািষাে
পষাঠক্নরর পশরিল্পেষার েি িষাটবষার িনে্য পষাঠ্যপুস্তিনিই 

প্রধষাে আধষার বন� গে্য িরষা এিশট সর�ীিকৃ ত ধষারেষা।
(পকৃষ্ষা ৮৭)

সু্� �ষাইনব্রশর সম্পনি্ম ধষারেষা িষািনব যয এটষা এিটষা 
যবষাধচচ্মষার ‘িষায়গষা’, নযখষানে শিক্ি, েষাত্র এবং যগষাষ্ীিুতি 
সিস্যরষা এনস তষাঁনির শেনিনির জ্ষােনি গিীরতর এবং 
িল্পেষানি প্রসষাশরত িরষার রষাধ্যর খঁুনি পষানবে।

 (পকৃষ্ষা ৮৮)

এিরুখী রষাশটেশরশিয়ষা ও তি্য সম্প্রসষারে প্রযুশতি ব্যবিষানরর 
বিন� এনির পষারস্পশরি আিষাে প্রিষানের শিশতি িনর তু�নত 
িনব।

(পকৃষ্ষা ১২০)

শিক্ষাগত প্রযুশতি
শিক্ষাগত প্রযুশতি ব্যবিষার িরষার যক্নত্র িষানত ি�নর 

অশিজ্তষা যষানত িয় যসিে্য সরস্ত স্তনরর সু্ন� ET- র সুনযষাগ 
সুশবধষাগুশ� যপঁনে যষাওয়ষা খুব িরুরী।

(পকৃষ্ষা ৮৯)

‘যেট’ নিনখ শবশিন্ন ‘সষাইনট’ নযসব িষান�ষারষানের অশিও 
এবং শিশিও উপষািষাে আনে যস প্রসনঙ্গ ওয়ষাশিবিষা� িনয় 
যসগুন�ষানি িষানি �ষাশগনয় শিক্িনির িে্য পষাঠ্য পুস্তি, 
ওয়ষাি্মবুি এবং ি্যষাডিবুি ততরী িরষা যযনত পষানর। 

এই পদ্শতনতই ধ্রুপিী শসনেরষাগুশ�নি প্রষাশপ্তনযষাগ্য িরষা 
যষায়।

(পকৃষ্ষা ৯০)

অে্যষাে্য ‘অবস্ষাে’ এবং ‘িষায়গষা’
স্ষােীয় স্কৃশতস্তম্ভ এবং প্রত্নিষা�ষা, স্বষািষাশবি প্রষািকৃ শতি 

আবষাস যযরে েিী, পষািষাড়, নিেশদেে যঘষারষানেরষার িষায়গষা ইত্যশি 
সবই পষাঠ-প্রশক্য়ষার অংি। 

ক্ষাসরুনরর িষািির্মনি যশি শুধুরষাত্র পষাঠ্যপুস্তি শিনয় যবঁনধ 
রষাখষা িয় ….. তনব তষা শিশুর স্বষাধীে শবিষানির পনি অেষাবি্যি 
প্রশতবন্িতষা সকৃশটি িরনব।

(পকৃষ্ষা ৯১)

শবশিন্ন যসষাসষাইশট এবং শিক্ি সংগঠনের িূশরিষা
সু্ন�র েতুে ধষারেষা এবং আিি্ম সকৃশটি িরষায় শিক্িপ্রশিক্ে, 

পষাঠ্যপুস্তি এবং অে্যষাে্য উপষািষানের উন্নশতনত শবশিন্ন NGO 
গুশ�র অনেনি উনল্খনযষাগ্য িূশরিষা শেনয়নে।

(পকৃষ্ষা ১১৩)

(শিক্িনির সংগঠেগুশ�) রিিেনযষাগ্য এিশট সংস্কৃ শত গনড় 
তু�নত শবশিন্ন রষাে ততরীর রষাধ্যনর শবি্যষা�নয়র িষািিনর্মর 
উন্নয়ে ঘটষানত পষানর। .. এই ধরনের সংগঠেগুশ� আঞ্চশ�ি 
স্তনরর সংগঠেগুশ�র সনঙ্গ শরনি (BRC/CRC) যযৌিিষানব 
শিক্ষায়তনের প্রনয়ষািেীয় প্রিকৃ শত শবনলেেনের ও সষািষায্য এবং 
তি্য সরবরষানির িষাি িরনত পষানর।

(পকৃষ্ষা ১১৪)

শিক্ষানক্নত্র তি্য-প্রযুশতির ব্যবিষার
আগষারী ২০২০ ও ২০৩০ সষান�র রনধ্য এই রষানি্যর 

শিক্ষাপদ্শত িী িনব তষার রূপনরখষা ততশরর িে্য যয শিক্ষা 
িশরিে ততশর িনয়নে, নসই শিক্ষা িশরিনের প্রস্তষাব অেুযষায়ী 
প্রির যশ্রেী যিনি অটির যশ্রেী পয্মতি পড়ুয়ষানির িে্য ক্ষানস তি্য 
প্রযুশতি ব্যবিষানরর যক্নত্র সবরির ব্যবস্ষা রষাখনত িনব।িশরিনের 
প্রস্তষানব শবস্তষাশরত িষানব ব�ষা িনয়নে যয এবষার যিনি পড়ুয়ষারষা 
িশম্পউটষার, প্রনিক্র ও ইটেষারনেট সংনযষানগর রষাধ্যনর পড়ষানিষােষা 
িরনব। সষাশিত্য পড়ষানেষার যক্নত্রও ক্ষানসই প্রিশি্মত িনব স্বল্প 
তিনঘ্যর চ�শচ্চত্র এবং চ�শচ্চত্রগুশ�র িশপ প্রশতশট সু্ন� 
সংরশক্ত িষািনব। িশরিনের প্রস্তষানব আগষারী ২০২০ সষান�র 
রনধ্য রষানি্যর প্রশতশট সু্ন� তি্যপ্রযুশতির এই ব্যবস্ষা চূড়ষাতি 
িরষার িিষা ব�ষা িনয়নে। প্রস্তষানব আরও ব�ষা িনয়নে যয 
িষারীরশবি্যষা, িূনগষা�, নসৌরিগৎ, অেু- পররষােুর গঠে ইত্যষাশি 

শবেয় পড়ষানেষার িে্য পষাঠ্যক্রনি অে �ষাইনে এরে িষানব 
উপস্ষাশপত িরনত িনব, যষানত তষা আিে্মেীয় িয় এবং যিখষা ও 
িষােষার িষাি সিি িয়। শুধু তষাই েয়, পড়ষানিষােষার যক্নত্র 
পষাঠ্যক্নরর রনধ্য যযে পয্মষাপ্ত পশররষানে েশব, উিষািষারে ও ব্যষাখষা 
িষানি। নসই সনঙ্গ শেচু ক্ষানস যিষারওয়ষাি্ম েষা যিওয়ষার িিষাও 
ব�ষা িনয়নে এবং েবর যিনি দ্ষািি যশ্রেী পয্মতি পড়ষানিষােষার 
পুনরষাটষাই যযে প্রনিক্র শেি্মর িয়। শুধু রষাত্র প্রির যশ্রেী অটির 
যশ্রেী পয্মতি পড়ষানিষােষার যক্নত্র িশরিে তি্যপ্রযুশতি ব্যবিষানরর 
প্রস্তষাব িনরনে তষা েয়,েবর যিনি দ্ষািি যশ্রেী পয্মতি পড়ষানিষােষার 
যক্নত্রও িশরিনের শেশি্মটি প্রস্তষাব রনয়নে।তনব তি্যপ্রযুশতির 
রষাধ্যনর শিক্ষািষানের এই সমূ্পে্ম শবেয়শট শেনয় িশরিনের 
ওনয়বসষাইনট সিন�র রতষারত  আিবষাে িরষা িনয়নে, যষানত 
রতষারতগুশ� শেনয় িশরিে পুেরষায় আন�ষাচেষায় বসনত পষানর ।
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েবশিিষা-র সম্পষািিরণ্ড�ীর পনক্ রশব রষায় িতকৃ ্মি ৫/১/২/ শি, িে্মশেডে যরষাি, ি�িষাতষা – ৭০০ ০১৯ যিনি প্রিষাশিত ও
িষাশতি রূ্ে, ৩২/৩ পটুয়ষাত�ষা য�ে, ি�িষাতষা – ৭০০ ০০৯ যিনি রুশ্ত

সংি�ে - ৮ । শিনসবির ২০১৪   ৩১

1) িরীরটষানি িুগ্ম গশড় – শবশিন্ন যরষাগ সংক্রে যিনি িরীরনি 
বষাঁচষানেষার উপষায়। 

2) ওস্তষাি শসং আর রিষার গল্প – রিষার িষারনড় িীিষানব আররষা 
অসুস্ িই এবং তষা যিনি বষঁাচষার উপষায়। 

3) ওস্তষাি শসং আর িকৃ শরর গল্প – িকৃ শরিশেত েষােষারির যরষাগ 
যিনি যরিষাই পষাওয়ষার যিৌি�।

4) শঢ�রষারষা অশিযষাে – যখষা�ষা িষায়গষায় পষায়খষােষা িরষা ঊশচত 
েয়। 

5) রষা�ষার গল্পঃ িষাশরন্¨র শবরুনদ্ এিিে শিনিষারীর প্রিকৃ শত, 
রষাশট এবং গষােনি সষানি শেনয় িষঁানত িষঁাত চষাপষা এি �ড়ষাইনয়র 
িষাশিেী।

6) আেদেবষাবুর বষাগষােঃ শিশুনির ব্যবিষাশরি িীবনে প্রনয়ষানগর 
িে্য শিেু শিক্ষা এই েশবনত তুন� ধরষা িনয়নে।

7) িষান�ষা খষাও িষান�ষা িষানিষা – খষাি্য ও পুশটি সম্প্মশিত।
8) ে� খষাওয়ষা িত যয িষান�ষা – ে� ও সব্ীর গুেষাগুে সম্পশি্মত।
9) েশবনত সবশি – েশবর রষাধ্যনর সবশি যচেষা।
10) আিষািী – িষাটু্মনের রষাধ্যনর শিশুনির পঞ্চষানয়ত সম্পনি্ম 

ধষারেষা।
11) েী�ষাি যসৌদেয্মঃ এই েশবনত তুন� ধরষা িনয়নে পকৃশিবীর 

িূ-প্রষািকৃ শতি যসৌদেনয্মর অেতি ঐবেয্মগুশ�।
12) বইনয়র পষািষাড়ঃ আধুশেি পুঁশি এবং তি্যরয় িগনতর এিিে 

রষােুে যষানি তুন� আেষা িনয় বই-এর পষািষানড় এবং শতশে 
শিিষানব উনঠ এন�ে চূড়ষায় তষা শেনয় এই েশব।

13) ঝগড়ষাঝষাশট – বষাশড়নত ওেশধ বষাগষানের প্রনয়ষািেীয়তষা।
14) র্যষােনরিষাি  (বষাং�ষায় িষাশবং) – সুদেরবনের র্যষােনরিষাি পশরশচশত 

ও তষার উপনযষাগীতষা।
15) অ্যষাশের্যষা� েষার্ম িষাটু্মে (বষাং�ষায় িষাশবং) - 
16) সষাধুতষাই সব্মনশ্রষ্ট্র পি – সব সরয় সৎ পনি চ�ষা উশচত ।
17) িকৃগষা� ও আঙু্গর েন�র গল্প – শেনির সষানধ্যর বষাইনর শিেু 

চষাইন� ঠিনত িয়।
18) ধূত্ম যিয়ষা� ও যবষািষা েষাগ� – বুশদ্ িষািন� সব শবপি যিনিই 

রুশতি পষাওয়ষা সম্ভব।
19) িুি্মে বষাঘ ও উপিষারী বি – য�ষানির েষঁানি পড়ন� তষা 

রকৃতু্যরও িষারে িনত পষানর।
20) বষানঘর চষাতুরীর ে� – চষাতুরীর দ্ষারষা িখেও যিষােও রিৎ 

িষাি িয় েষা।
21) িুঃখী বকৃদ্ এবং যর – প্রনত্যনির িষানেই তষার শেনির িীবে 

খুব শপ্রয়, িীবনের জ্ষা�ষা সি্য িরনত েষা যপনর অনেনিই 
শেনির রকৃতু্য িষারেষা িনর শিন্তু যসটষা তষানির রনের িিষা েয় 
, রুনখর িিষা।

22) িষাঁড় িষানির শেবু্মশদ্তষা – শেনির যযষাগ্যতষা বুনঝ যিষােও িষানি 
িষাত যিওয়ষা উশচত।

23) িষাপুরুনের আস্ষা�ে – যষারষা রুনখ শুধু বড় বড় িিষা বন�, 
তষানির সনঙ্গ যিষােও িষানি যগন� শবপনি পড়নত িয়।

24) শপঁপনড় ও পষায়রষার িষাশিেী – শবপনি অনে্যর পষানি িষািন� 
শেনির শবপনিও অপনরর সষািষায্য পষাওয়ষা যষায়।

25) প্রিকৃ ত বনু্ শেব্মষাচে – এিরষাত্র শবপনির সরয়ই প্রিকৃ ত বনু্র 
পশরচয় পষাওয়ষা যষায়।

26) শরেষাঃ যরনয়নির যত্ন েষাও – যেন�নির রতে যরনয়নিরও 
সরষাে যত্ন যেওয়ষা উশচত।

27) শরেষার গল্পঃ িষাগ িনর খষাও আধষা আধষা – যেন� ও যরনয়নির 
সরষাে সরষাে খষাওয়ষা উশচত।

28) শরেষা শি সু্� যষাওয়ষা যেনড় যিনব – যরনয়নির শিক্ষা অবি্যই 
প্রনয়ষািে।

29) বুশদ্রশত শরেষা – যরনয়নির িিষাও গুরুত্ব শিনয় িষাবষা উশচত।
30) শরেষার শতেশট ইছেষা – যিৌচষাগষার ব্যবিষার, শেরষাপি ি� ও 

সষাবষাে শিনয় িষাত যধষাওয়ষার প্রনয়ষািেীয়তষা।
31) শরেষা ও শেউনরষাশেয়ষা – শেউনরষাশেয়ষা শেনয় সষাবধষােতষা।
32) বষারুনের গল্প – অসৎ পনি বড় িওয়ষা যষায় েষা।
33) যচষার ি� সষাধু – িষান�ষার সষানি রদে িষািন� যস িষান�ষা িনয় 

যষায়।
34) য�ষািী চষাির – িষানরষা শববেষাস িঙ্গ িরষা উশচত েয়। 
35) িষাশতর আিষার – যিষােও শবেনয় িষােনত চষাইন� তষা িষান�ষািষানব 

িষােষা উশচত।
36) িষােষা রষারষার গনপের ঝুশ� – অশত য�ষাি িষান�ষা েয়।
37) আনবষা�-তষানবষা� – গষানে-েশবনত সুিুরষার রষানয়র েড়ষা । 
38) যগষাপষা� িষাঁনড়র তপস্যষা – শিশুনির রনেষারঞ্জেরূ�ি।
39) যরষাল্ষা েষাশসরুশদেনের গল্প - শিশুনির রনেষারঞ্জেরূ�ি।
40) েনটে, েনটে ও বীরষাপেষাে - শিশুনির রনেষারঞ্জেরূ�ি।
41) যগষাপষা� ও যগষাশবদে – রনেষারঞ্জেরু�ি গল্প ।
42) পষাট্মস অে বশি - এখষানে িরীনরর শবশিন্ন অংনির িিষা ব�ষা 

িনয়নে। (you tube)
43) শবশিন্ন প্রষােীর পশরশচশত - এই েশবনত রনয়নে শবশিন্ন প্রষােীর 

েশব এবং েষার।  (you tube)
44) যরষাি ক্শসং - রষাস্তষা পষার িওয়ষার শেয়র এবং রষাস্তষা পষার 

িওয়ষার অশত অবি্য পষা�েীয় িত্মব্যগুশ�। (you tube)
45) খষাে অ্যষািষানিরী িতকৃ ্মি প্রস্তুত অশিও-শিসুয়ষা�গুশ�নত 

েষাত্রেষাত্রীনির িে্য শবনিে উপনযষাগী। শবনিেত পষাঠ্যসূচী 
অেুযষায়ী প্রস্তুত অশিও-শিসুয়ষা�গুশ� েষাত্রেষাত্রীনির িষানে 
শবনিে সিষায়ি িনব।

শবি্যষা�নয় প্রিি্মেনযষাগ্য অশিও-শিসুয়ষা� উপষািষাে
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AHEAD Initiatives

 · গ্রাম বরাংলরার শিক্রাঙ্গনন প্রচশলত শিক্রার পরািরাপরাশি আঞ্চশলক জীবনযরাপন-শনর্ভর  
শিক্রার সংনযরাশজত প্রনচষ্রা।

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

 · এর বরাস্তব রূপরায়নে সরাধরারে মরানুনের স্রানীয় স্রায়ত্ব িরাশসত সরকরার একটরা 
উনলেখনযরাগ্য  অবদরাননর শদিরারী হনব। 

ররাবনরা

শিক্রাঙ্গনন নতুন শদিরার খখরাঁনজ শিক্ক এবং শিক্রার সনঙ্গ যুক্ত মরানুেজন তরঁানদর শচন্রা – অশরজ্তরা 
শবশনময় কররার মঞ্চ হল এই নবশদিরা পশরিকরা। 
আমররা আিরা কশর আপনরানদর মতরামত, শিক্রা শননয় নতুন শচন্রাররাবনরা এবং খেনলনমনয়নদর শননয় 
সরাধরারে পরাঠক্রনমর বরাইনর করাজ কররার অশরজ্তরা নবশদিরা পশরিকরার মরাধ্যনম শবশনময় হনব। 
জরানরার জন্য, নিখরার জন্য ও জরানরাননরার জন্য।
আসুন, পশিক হন।

bew`kvi cw_K nb 

খযরাগরানযরানগর শঠকরানরা ঃ   

শিক্রাঙ্গনন নতুন শদিরার সন্রানন

 সংকলন ৮।  শিনসম্বর ২০১৫


