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 · 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। 

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
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শিক্ষাঙ্গনে েতুে শিিষার সন্ষানে
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আফটষার সু্ল
পঠে-পষাঠনের একশট ক্ক্ত্র হল শিষয়গত পড়ষানিষােষা 

যষা সষাধষারণত চষার ক্িওয়ষানলর মনধযে শেশিদিষ্ট  সময় ও শেয়ম 
ধনর হয়। তষানক আমরষা িশল ক্ষানসর পড়ষা।আনরকশট ক্ক্ত্র 
হল জীিনের পড়ষানিষােষা। এই জীিনের পড়ষানিষােষাটষা হয় 
হষানত কলনম কষাজ করনত করনত। 

আমষানির গ্ষামষাঞ্চনল শিনকলনিলষা সু্ল িষাশড়গুনলষা 
ফষাঁকষা পনড় থষানক। নসখষানে শুধু হষাওয়ষা ঘুনর ক্িড়ষায়। শকন্তু 
যশি এমে হয় ক্য একশিে আমরষা ক্িখলষাম শিনকনলর 
আনলষায় ক্সখষানে ঢুকনে একিল যুিক/যুিতী যষারষা  সু্নলর 
গতষােুগশতক রুশটে-এর িষাইনর হষানত কলনম শিখনত 
চনলনে পশুপষাখীনির জেযে পুশষ্টকর খষািষার অযেষাজলষা, নকঁনচষা 
সষার, কষাশটং-গ্ষাফশটং আরও কত শক। এই সি ক্িখষার 
শিতর শিনয় গ্ষানমর যুিক যুিতীরষা শিখনি েতুে েতুে 
ক্কৌিল, যষা তষানির গ্ষানম ক্থনকই িক্তষা িৃশধি কনর 
আনয়র পনথ পষা  িষাড়ষানত সষাহষাযযে করনি।  

আজ গ্ষানম গ্ষানম এনতষা ক্েনল ক্মনয় মষাঝপনথ সু্ল 
ক্েনড় শিনয় িনস থষানক। তষানির জেযে শক গ্ষানমর স্ষােীয় 
সরকষার িষািনি েষা? িষািনি...যশি তষা পষায় একটু  সহষায়তষা। 
এইসি ক্ষাসগুনলষা শকন্তু মষাস্ষার মিষাইরষা ক্েনিে েষা।   
স্ষােীয় অশিজ্ঞ ক্কষাে চষাশষ, ব্লনকর ক্কষাে আশধকষাশরক িষা 
সংশলিষ্ট শিষনয় শিনিষজ্ঞ িযেশতিরষাই এই িক্তষা িৃশধিনত 
সহষায়তষা করনিে। 

এখে প্রশত গ্ষাম পঞ্চষানয়নত িু শতেনট সু্নলও 
আফটষার সু্ল েষানম যশি এই হষানত কলনম শিক্ষার মষাধযেনম 
িক্তষা িৃশধির আনয়ষাজে করষা হয় তষাহনল শিগন্ত খুনল 
যষানি। নিখষা যষানি হয়নতষা কেও সু্লেুট যুিতী তষার 
িষািষানক িনল িনসনে, িষািষা আশম আফটষার সু্নল যষাি...
ক্সশিে ঘটনি আসল জষাগরণ।
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সৃ্শতর পষাতষা ক্থনক...                                                                         

েতুে শিিষায় েতুে উনিযেষাগ ...                                      

আজন্মকষাল

শিশুনির পষািষাপষাশি অশিিষািকরষাও আজ ...

কশিনক েতুে কনর ক্চেষা

শিিযেষালনয় আধযেষাশমিকতষা ...

আিিদি শিক্নকর গল্প ...

তথযে যখে সনতযের মুখ

শসয়ষানটল িষাষণ ...

weL¨vZ wPš—vwe`‡`i fvebvq wk¶v ঃ                 
মযেষালকম আশিনসশিইয়ষা

G‡mv Zvu‡`i Mí †kvbvB ঃ                                              
লষালে

†mB mgq ঃ                                                                             
সুন্দরিে

রিীন্দ্রেষানথর শিজ্ঞষাে এিং পশরনিি িষািেষার ..

েতুে ধষারষার “শিজ্ঞষাে”শিক্ষা িষািেষা ..

শিিযেষালয় শিক্ষাথদিী মেনে জজিবিশচত্র¨ সংরক্ণ

মষানঠর ক্িনষ েতুে শিগন্ত

সপদিমঙ্গলঃ সষাপ শেনয় একশট অেিিযে তথযেশচত্র

িষাঘমুশডি পঞ্চষানয়ত সশমশতর উনিযেষানগ ..
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সৃ্শতর পষাতষা ক্থনক...
ক্কষাচশিহষার ক্জলষার ক্িটষাগুশড় ১েং গ্ষাম 

পঞ্চষানয়নতর অন্তগদিত খষাশরজষা িষালষাডষাঙ্গষা গ্ষানমর এক 
জিষ্ণি পশরিষানরর মধযেম সন্তষাে সৃ্শত িমদিণ। িষািষা 
কমলষাকষান্তনক িেনরর প্রষায় ৬ মষাস-ই কষাটষানত হয় 
গ্ষানমর িষাইনর কীতদিেপষালষা কনর সংসষার চষালষানেষার 
জেযে। মষা সরস্বতী িমদিণ তষার িুই ক্মনয় আর এক 
ক্েনলনক শেনয় ক্কষানেষারকনম ক্টনে্টুনে শেনয় যষাশছিল 
সংসষার। 

এইিষানি চলনত চলনত হঠষাৎ একশিে শঠক 
হনয় ক্গল সৃ্শতর শিশির শিনয়। অিষানির সংসষানরর 
ক্িষ সঞ্চয়টুকু শিনয় কমলষাকষান্ত আর সরস্বতী তষানির িড় 
ক্মনয়র শিনয় শিল। পষািষাপষাশি সৃ্শতও ধীনর ধীনর ক্িনড় উঠশেল। 
তষারপর একশিে ক্ষষাড়িী সৃ্শত শিনত িসল মষাধযেশমক পরীক্ষা। 
শকন্তু কপষানলর ক্ফনর ক্স অকৃতকষাযদি হল। নিনঙ্গ পড়ল সৃ্শতর 
মে। শিে আেষা শিে খষাওয়ষা কমলষাকষান্ত আর সরস্বতী সৃ্শতর 
জেযে শুরু করল সুপষানত্রর ক্খষাঁজ। অষ্টষািিী সৃ্শতর শিনয় হনয় 
ক্গল িূরিতদিী এক গ্ষানম। িষািষা-মষা-িষাইনক ক্চষানখর জনল শিিষায় 
শিনয় সৃ্শত শগনয় উঠল তষার শ্বশুরিষাশড়নত। শুরু হল সৃ্শতর 
জীিনের েতুে এক অধযেষায়। শকন্ত এখষানেও শিধষাতষার কশঠে 
পশরহষাস। মষাত্র ১ মষানসর শিতনরই ক্স শফনর আসনত িষাধযে হল 
তষার িষানপর শিটষায়। এই ক্িিেষা সহযে করনত েষা ক্পনর কমলষাকষান্ত 
সষারষাশিে শিনিষার হনয় থষাকত েষােষা শচন্তষায়। পশরিষানর শুরু হল 
েষােষা অিষাশন্ত। শিনের ক্িলষা ক্সই ক্য িষার হত কমলষাকষান্ত রষানতর 
ক্িলষা  গ্ষানমর েষােষা জষায়গষা ক্থনক সষাধযে-সষাধেষা কনর পশরিষানরর 
ক্লষানকরষা তষানক ঘনর শফশরনয় আেত। সংসষার চষালষানেষাই ধীনর 
ধীনর িুঃসষাধযে হনয় উঠশেল সরস্বতীর। এক ক্মনয়, এক ক্েনল 
আর স্বষামীনক শেনয় ক্চষানখ অন্কষার ক্িখশেল ক্স। 

এমত অিস্ষায় একশিে সরস্বতী খির ক্পল ক্িটষাগুশড় ১েং 
গ্ষাম পঞ্চষানয়ত তষানির পষাড়ষায় সকলনক শেনয় এক আনলষাচেষার 
আনয়ষাজে কনরনে। শেশিদিষ্ট শিনে সরস্বতী, নমনয়নক শেনয় উপশস্ত 
হল ক্সই আনলষাচেষায়। নসখষানে ক্স জষােনত পষারল মষাধযেশমক 
পষাি করনত পষানরশে এমে ১৪ িের ক্থনক শুরু কনর ৩০ – ৩২ 
িের অিশধ পুরুষ - মশহলষানির শিশিন্ন ধরনণর কষাজ শিশখনয় 
তষানির স্বষািলম্ী করষার উনদেনিযে গ্ষাম পঞ্চষানয়ত েষােষা রকম 
উনিযেষাগ গ্হণ করনে। এইসি শিশিন্ন উনিযেষানগর শিতর সরস্বতী 

ও সৃ্শতর সিনেনয় িষানলষা লষাগল ক্িষালষা শিনয় 
শিশিন্ন শজশেস জতশর করষার উনিযেষাগশট। আিষা-
শেরষািষায় িুলনত থষাকষা সৃ্শত তখেই তষার েষাম শিল 
ক্িষালষার কষাজ ক্িখষার জেযে। মে ক্িনঙ্গ ক্গল 
সরস্বতীর। িয়স ক্িিী হিষার কষারনণ ক্স অংিগ্হণ 
করনত পষারল েষা এই উনিযেষানগ। শকন্তু হষাল েষাড়ষার 
পষাত্রী শেল েষা সরস্বতী। নলনগ থষাকল পঞ্চষানয়নতর 
শপেনে। অনেক অেুনরষাধ, কষাকুশত-শমেশতর পর 
পঞ্চষানয়ত তষার আগ্হ ও উৎসষাহ ক্িনখ এক 
িযেশতক্রম শহসষানি স্বীকৃশত শিল সরস্বতীনক ক্িষালষার 

কষাজ ক্িখষার জেযে।
মষা ও ক্মনয়র শুরু হল এক েতুে লড়ষাই। কষাকনিষানর উনঠ 

সংসষানরর সি কষাজ ক্িষ কনর িুজনে শমনল চনল আনস গ্ষাম 
পঞ্চষানয়নত। সষারষাশিে তষানির মত আরও ২৮ – ৩০ জে ক্মনয়, 
ক্িৌ-নির সষানথ ক্মনত ওনঠ ক্িষালষা শিনয় েষােষাে শজশেস ক্িখষার 
কষানজ। ধীনর ধীনর তষারষা খুঁনজ ক্পনত থষানক এক েতুে জীিনে 
পনথর ক্রখষা। নমনয়র মুনখর হষাশস ক্িনখ মষানয়রও িুক িনর ওনঠ 
এক অেষাশিল আেনন্দ। আনতে আনতে তষারষা ক্িষালষা শিনয় জতশর 
করনত ক্িনখ মষালষা, ময়ূর, কিম ফুল এিং আরও েষােষা শজশেস। 
শিখনত শিখনতই তষারষা শিশক্র করনত থষানক উৎপষাশিত পণযে। মষা 
ও ক্মনয়র এই কমদিকষান্ড প্রিষাশিত কনর কমলষাকষান্তনকও। ঘনরর 
পয়সষা খরচ কনর কমলষাকষান্ত ক্িষালষার মষাষ্টষারমিষাই লক্ণিষানক 
শিনয় জতশর কনর ক্েয় ক্িষালষা কষাটষার েুশর ও িষাে ক্িিষার পষাথর। 
ঘনর িনসই কমলষাকষান্ত, সরস্বতী ও সৃ্শতর কষাে ক্থনক শিখনত 
থষানক ক্িষালষার শজশেস জতশর করষা। এই খির যষায় লক্ণিষার 
কষানেও – েষাড়ষা ক্িয় তষার অন্তরনকও। ফষাঁক ক্পনল মষানঝ মষানঝ 
লক্ণিষা িষাশড়নত এনস একটু-আধটু ক্িশখনয় শিনয় যষায় 
কমলষাকষান্তনকও। ধীনর ধীনর সৃ্শত ও সরস্বতীর সষানথ সষানথ 
পণযে উৎপষািে করনত থষানক কমলষাকষান্ত আর উৎপষাশিত পণযে 
িষাজষারজষাত করষার িষাশয়ত্ব ক্েয় লক্ণিষা। শকেু পয়সষাও আসনত 
শুরু কনর ঘনর। কষাঁচষামষাল ক্িষ হনয় ক্গনল কমলষাকষান্তই এখে 
সষাইনকনল কনর শগনয় শকনে শেনয় আনস কষাঁচষামষাল। 

সরস্বতী এখে িনল “ আনগ যষানক িষাইনর ক্থনক অনেক 
সষাধযে-সষাধেষা কনর িষাশড় শফশরনয় আেনত হত, এখে তষানক গিীর 
রষাত অিশধ অনেক সষাধযে-সষাধেষা করনত হয় ক্িষালষা কষাটষা ক্েনড় 
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গ্ষাম পঞ্চষানয়ত এই রকম েষােষা ধরনণর শজশেষ ক্িখষানেষার উনিযেষাগ গ্হণ করনত শুরু কনরনে তষারষা তষানির কষাযদিষালনয় এিং 
কষাযদিষালনয়র পষাশ্বদিিতদিী স্ষানে শকন্তু স্ষােষািষাি ও অঞ্চনলর শিশিন্ন জষায়গষার সষানথ িূরিশতদিতষার কষারনণ তষারষা সকল উৎসষাশহত 
মষােুষজেনক এই উনিযেষাগগুশলনত যুতি করনত অসমথদি হনছি। তষাই িতদিমষানে এইসি অসুশিধষাগুশলনক িূর কনর গ্ষাম পঞ্চষানয়তগুশল 
তষানির অঞ্চনলর সকল উৎসষাশহত মষােুষজেনক তষানির অঞ্চনলর স্ষােীয় প্রষাইমষারী শিিযেষালয়গুশলনত সু্নলর শেধদিষাশরত সমনয়র 
পর ধষানপ ধষানপ এই ধরনণর শিশিন্ন শজশেষ ক্িখষার সুনযষাগ ক্িিষার প্রনচষ্টষা শুরু কনরনে।  
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েতুে শিিষায় েতুে উনিযেষাগ
উত্তরিনঙ্গর শিশিন্ন ক্জলষায় হষাশতর 

উপদ্রি েতুে েয়, েতুে েয় হষাশতর 
তষাডিনি শিঘষার পর শিঘষা ফসল েনষ্টর 
ঘটেষাও। এখে েতুে ঘটেষা হল, এই 
ক্য়ক্শত এড়ষানত মষানঠ এমে শকেু করষা 
যষা হষাশতনত েষ্ট কনর েষা।  

আশলপুরিুয়ষার ক্জলষার কষালশচশে 
ব্লনকর ক্মন্দষািষাশড় গ্ষাম পঞ্চষানয়ত। আর 
এই গ্ষাম পঞ্চষানয়নতর ২েং পশচিম 
সষাতষাশল সংসনির এক িশরদ্র পশরিষানরর 
ক্েনল শসনু্ ওরষাও। পষাঁচ িষাইনয়র মনধযে ক্সই সিষার ক্েষাট, রনয়নে 
িুই ক্িষােও। িষািষার মৃতুযের পর পশরিষানরর আশথদিক অিস্ষা আরও 
খষারষাপ হনয়নে। মূলত আশথদিক অেটনের কষারনণই অষ্টম ক্রেশণর 
পর আর পড়ষানিষােষা চষালষানত পষানরশে শসনু্। সংসষানরর অিষাি 
ক্ঘষাচষানত ক্সও এখে ক্েনম পনড়নে ক্রষাজগষানরর ক্চষ্টষায়। অল্প 
শকেু জশম থষাকনলও শুধুমষাত্র হষাশতর িনয় ক্সখষানে চষাষ প্রষায় িন্ 
কনর শিনয়শেল শসনু্র পশরিষার। তনি মে ক্থনক কখেই ক্মনে 
শেনত পষারত েষা শসনু্। ওই জশমনত েতুে শকেু করষার শচন্তষা 
ঘুরপষাক ক্খত তষার মনে।িষািত শিকল্প শকেু করষার কথষা। এ 
অিস্ষায় আচমকষাই েতুে এক শিিষার সন্ষাে পষায় শসনু্। 
ক্মন্দষািষাশড় গ্ষাম পঞ্চষানয়ত আনয়ষাশজত পষাড়ষার একশট আনলষাচেষায় 
শগনয় ক্স জষােনত পষানর হষানত কলনম শিশিন্ন গষানের কলম করষা 

ক্িখষানেষার উনিযেষাগ ক্েওয়ষা হনি। এ 
কথষার জষােষার পর আর চুপ কনর িনস 
থষানকশে ক্স।

গ্ষাম পঞ্চষানয়নতর সনঙ্গ ক্যষাগষানযষাগ 
কনর িষাশড়নত িনসই হষানত কলনম এই 
কষাজ শিনখ ক্েয় শসনু্। এক িেনরর 
মনধযে ক্স শেনজ ৪৫শট শিশিন্ন প্রজষাশতর 
ক্লিুর কলম কনর আতে একটষা িষাগষাে 
গনড় ক্তষানল। 

ধষাে িষা সিশজর মনতষা শফ িের 
হষাশতর হষােষায় ফসল েষ্ট হওয়ষা শেনয় শসনু্নক এখে আর আতনকে 
থষাকনত হয় েষা। এেষাড়ষা গরু, েষাগল ফল গষানের ক্তমে ক্শতও 
কনর েষা, তষাই আলষািষা কনর িষাগষাে ক্িখিষানলর প্রনয়ষাজে পড়নে 
েষা। ওই সময়টষায় আনগর মতই ক্স হষাশজরষার কষাজ কনর শকেু 
িষাড়শত আয়ও করনত পষারনে। 

শসনু্ আজ িুঝনত ক্পনরনে, িষাজষার ক্থনক চষারষা শকনে এনে 
তষার পনক্ এমে িষাগষাে করষা সম্ভি শেল েষা। আর অসম্ভিটষা 
সম্ভি হনয়নে ক্মন্দষািষাশড় গ্ষাম পঞ্চষানয়নতর উনিযেষানগর সদ্যেিহষার 
কনর কলম ক্থনক হষানত কলনম চষারষা জতশর শিখনত পষারষায়। 
আগষামী শিনে এিষানিই আরও শকেু ক্লিু িষাগষাে গনড় তুলনত 
চষায় শসনু্।          

শিক্ষাই আমষার মুশতি 
েতুে শকেু ক্িখষা, েতুে জ্ঞষাে, িক্তষা িৃশধি, নচতেষার শিকষাি
শিক্ষাই মুশতি
শিক্ষা মষানে পশরিষার, শিক্ষা মষানে িনু্
পষাশখ, গষােপষালষা, চষারপষানির েষােষা অজষােষানক জষােষা
শিক্ষাই মুশতি 
শপ্রয় শিক্ক, আেন্দময় কনর তুলুে শিক্ষানক
সমৃ্তি করুে আমষার সনঙ্গ 
আমষায় আমষার মনতষা কনর শিখনত সষাহষাযযে করুে 

খষাওয়ষা-িষাওয়ষা কনর ক্িষািষার জেযে – পঞ্চষানয়তনক প্রণষাম এমে 
সুনযষাগ ক্িিষার জেযে।”   

কমলষাকষান্ত, সরস্বতী আর সৃ্শত কষাজ শিখনত শিখনত এই 
৫ – ৬ মষানসই প্রষায় আয় কনরনে ৯০০০/- টষাকষার কষােষাকষাশে। 
তষারষা এখে িষাজষানরর যষা চষাশহিষা ক্সই তুলেষায় মষাল ক্যষাগষাে শিনয় 
উঠনত পষারনে েষা। এইজেযে তষারষা তষানির মত আনরষা ৪ – ৫ 

জেনক শিশখনয় তষানির সহনযষাশগতষায় আনরষা উৎপষািে করনে 
িষাজষানরর চষাশহিষা ক্মটষানেষার জেযে। 

িুকিরষা একরষাি আেন্দ আর মুনখ এক মৃিু হষাশস শেনয় 
সৃ্শত, সরস্বতী, কমলষাকষান্ত - সিষার এখে আিষা শেনজনির 
অঞ্চনলর িষাইনরও শিশিন্ন িূরিতদিী স্ষানের িষাজষানরও তষানির জতশর 
উৎপষাশিত পণযে স্ষাে কনর ক্েনি।

আজন্মকষাল   

িষাড়ষাে আমষার িক্তষানক 
ক্িখষাে জীিনের সশঠক অথদি 
আেন্দ ক্যষাগষাে পড়নত 
উৎসষাহ শিে েতুনের ক্খষাঁনজ 
ক্যে সিদিিষা মুশখনয় থষাশক েতুে জ্ঞষাে আহরনণ
আর এনত যশি ক্মনল িষাল একটষা চষাকশর, তষা আরও সুনখর
তনি সিষার আনগ আমষায় মুতি করুে, মুতি করুে ক্চতেষানক

    সনরষাশজেী শিত্তষাশচ
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শিশুনির পষািষাপষাশি অশিিষািকরষাও আজ সু্লমুখী
সুশজত শসেহষা

অধযেষাপক সুশজত শসেহষা শিগত শতে িিক ধনর পশচিমিনঙ্গর উন্নয়ে ক্ক্নত্র শেরলস িষানি  
কষাজ কনরনেে এিং শতশে িতদিমষানে আশজম ক্প্রমশজ ইউশেিষাশসদিশটনত অধযেষাপক শহসষানি সংযুতি। 
তষাঁর সনঙ্গ ক্যষাগষানযষানগর মষাধযেমঃ sujit.sinha@apu.edu.in

গ্ষানমর অশধকষাংি গশরি 
পশরিষানরই গনড় ৫-১৫ শট কনর 
ক্িশি মুরশগ থষানক। িষাচ্ষারষাও 

একথষা জষানে ক্য, িষাশড়নত যখে ক্কষােও আমিীয়-পশরজে 
আসনিে তখে ওই মুরশগ ক্কনটই মষাংস রষান্নষা করনত হনি। শুধু 
তষাই েয়, হঠষাৎ কনর যখে টষাকষার প্রনয়ষাজে হয় তখেও ক্কষাঁপ 
পনড় ওইসি মুরশগগুনলষার উপরই। এেষাড়ষা িেনর িু’িষার িষা 
শতেিষার মহষামষারীর প্রনকষানপ অনেক মুরশগর মৃতুযেও হয়। গ্ষানমর 
মষােুষ জষানেে, তষানির এলষাকষায় সরকষাশর, নিসরকষাশর একষাশধক 
পশু শচশকৎসক রনয়নেে।

শকন্তু প্রশ্ন হল, নক ওই ১৫শট মুরশগর শচশকৎসষা করনত 
আসনিে। কষারণ এজেযে পশু শচশকৎসনকরষা ক্িি ক্মষাটষা অনকের 
টষাকষা িষাশি কনর থষানকে। তষাই ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম ক্রেশণর 
িষাচ্ষানির িলষা হনয়শেল, “নতষামরষা শেনজরষা ক্কে ওইসি 
মুরশগনির শটকষা িষাও েষা?” এই প্রশ্ন শুনে তষারষা ক্িি অিষাক 
হনয়শেল– “আমরষা ক্তষা অনেক ক্েষাট, কীিষানি এটষা করনিষা?’’ 
এরপর একশট িষাচ্ষার প্রশ্ন শেল, নকে পষারনিষা েষা ? শুরুটষা শেল 
এটষাই! আটশট গ্ষানমর প্রষায় ২০০ জে শকনিষার-শকনিষারী 
মুরশগনির কীিষানি শটকষা শিনত হয় তষা শিনখ ক্ফনল। তষারষা িষাশড় 
িষাশড় শগনয় মষােুষনক িনলে– “িয়ষা কনর সকষানল আপেষানির 
মুরশগগুনলষা িষাইনর েষাড়নিে েষা, আমরষা ওনির শটকষা শিনত 
আসনিষা।’’ গ্ষামিষাসীরষা আচিযদি হনয় ক্িনখে, সকষাল সকষাল 
তষানির িষাশড়র িরজষায় ৫-৬ জে িষাচ্ষার িল এনস হষাশজর। 
তষারষা এনকর পর এক মুরশগগুনলষানক ধরনে আর িযেষাকশসে 
শিনছি। প্রথম িের এই শটকষাকরণ হনয়শেল সমূ্ণদি শিেষামূনলযে, 
পনরর িের ক্থনক গ্ষামিষাসীনির কষাে ক্থনক তষারষা শুধু ওষুধটুকুর 
িষাম শেনত শুরু কনর। এরফনল মুরশগর মৃতযের হষার অনেকটষাই 
কনম যষায়। শুধু তষাই েয়, তৃতীয় িের ক্থনক মষােুষ স্বতঃপ্রনণষাশিত 
হনয় শটকষার ওষুনধর িষানমর পষািষাপষাশি এই পশরনসিষা ক্িওয়ষার 
জেযে ওই শকনিষারনির শকেু পষাশররেশমকও শিনত শুরু কনরে। 
এনত গশরি সু্ল পড়ুয়ষানিরও শকেু আয় হনত থষানক।

উপনরর অংিশট পনড় খুি স্বষািষাশিকিষানিই মনে শকেু প্রশ্ন 
উঠনি। নয প্রশ্নগুনলষা হল, এই মুরশগগুনলষা ক্কষাে প্রজষাশতর? 
ব্রয়লষানরর ক্থনক ক্কে তষারষা আলষািষা? তষানির কী ধরনণর ক্রষাগ 
হয়? কীিষানি ওই অসুখ েড়ষায়? শটকষাকরনণর কষাজটষা কীিষানি 

হয়? নক এইটষা আশিষ্ষার কনরে? গরু, েষাগনলর ক্কষাে ক্কষাে 
অসুখ আমষানির ক্িশি ক্শত কনর? আমরষা শক ওইসি অসুখ 
ধরনত িষা তষার শচশকৎসষা করনত পষাশর? এইসি কথষা শক ক্তষামষার 
সু্নলর িইনয় ক্লখষা রনয়নে? িুিদিষানগযের– সু্নলর পষাঠযে িইটষা 
অন্রেশলয়ষাে গরুর কথষা িনল! সরকষাশর পশু শচশকৎসক শক সু্নল 
ক্ষাস শেনত পষানর েষা? অতযেন্ত আেন্দ ও উৎসষানহর সষানথ এমেই 
অনেক প্রশ্ন শেনয় শিশুরষা ক্িখষা কনরশেল ব্লনকর ক্িনটশরেষাশর 
অশফসষানরর সনঙ্গ। শিশুরষা তষার কষানে ক্থনক জষােনত পষানর গরু, 
েষাগনলর অসুখ-শিসুখ কীিষানি ধরনত হয়। এিং এরপরই ওই 
শিশুরষা গরু, েষাগনলর জেযে একশট শটকষাকরণ কমদিসূশচ পষালে 
করনত চষায়। এনত শেনজর িনকয়ষা কষাজ অনেকটষাই হনয় যষানি 
এই ক্িনি শিশুনির প্রতেষানি ওই ক্িনটশরেষাশর অশফসষারও ক্িি 
উৎসষাশহত হে। শিশুরষা এরপর শেনজনির মনধযে িনস একশট 
পষাশরিষাশরক সমীক্ষাপনত্রর খসড়ষা জতশর কনর।

ক্যখষানে প্রশ্ন শেল, কতগুনলষা গরু আর েষাগল রনয়নে? 
তষানির িয়স কত? তষারষা ক্কষাে প্রজষাশতর? আপেষার শক শেনজর 
জশম রনয়নে? ওইসি পশুনির খষািষানরর উৎস কী িষা তষা ক্পনত 
কী অসুশিধষা হয়? তষানির কী ধরনণর অসুখ হয়? ইতযেষাশি। 
এরপর তষারষা ক্েনম পনড় তথযে সংগ্নহ। পনর প্রষাপ্ত তথযে শেনয় 
তষারষা আিষার িনস ক্টশিল, িষার ডষায়ষাগ্ষাম, পষাই চষাটদি জতশর কনর, 
শেনজনির অজষানন্তই তষানির কষানে অকে হনয় ওনঠ খুিই আেনন্দর 
ও কষানজর! এখে তষারষা ক্জনে ক্গনে, কতগুনলষা িষাশড়নত একশট 
কনর গরু রনয়নে, কতগুনলষায় ২-৫শট, কতগুনলষায় ৫-১০শট এিং 
কষার গরু রনয়নে শকন্তু জশম ক্েই, িুগ্ধ উৎপষািে, কত টষাকষায় 
গিষাশি পশু শিশক্র হনয়নে ইতযেষাশি। তখেও একিল শিশুর অনেক 
প্রনশ্নর উত্তর জষােষা িষাশক শেল! এরপর তষারষা প্রচষার চষাশলনয় গরু, 
েষাগনলর শটকষাকরণ কমদিসূশচর আনয়ষাজে কনর। এই কমদিসূশচর 
প্রস্তুশত শেনয় তষানক সষাথদিক রূপ শিনত সু্ল, গ্ষামিষাসী, পঞ্চষানয়ত 
সিসযে, ব্লক আশধকষাশরক, সকনলই কষাঁনধ কষাঁধ শমশলনয়শেনলে। 
এক কথষায় এটষা শেল অেিিযে শিক্ষার এক আেন্দ-নমলষা।

এখে প্রশ্ন হল, তষাহনল সু্ল-শিক্ষা িলনত কী ক্িষাঝষায়? 
আমরষা সিষাই জষাশে ক্য, নিশিরিষাগ প্রষাপ্তিয়স্ মষােুষ, অশিিষািক, 
শিক্ক-শিশক্কষা এিং শিশুনির জেযে খুি সুন্দর একশট শিক্ষােীশত 
ও তষার আসল উনদেিযে শলশপিধি করষা রনয়নে। পষািষাপষাশি রনয়নে 
অসংখযে মহৎ প্রনচষ্টষা। এতশকেু সনত্বও সু্ল-শিক্ষা হল ক্কষােও 
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একশট জষায়গষায় শিনের পর শিে ৪-৫ ঘণ্ষা ধনর ঘনরর মনধযে 
িনস পষাঠযেিই পড়ষা ও ক্িষাঝষার ক্চষ্টষা করষা। আিষা করষা যষায়, 
ক্যখষানে শিক্ক-শিশক্কষানিরও সহষায়তষা থষানক। এরপর ঘনর 
শফনর ক্সই পষাঠ িষার িষার মনে করষা আর পরীক্ষায় ক্সটষাই ‘িশম’ 
করষা।

সন্দীপ িনন্দযেষাপষাধযেষানয়র ‘শ্রীশেনকতে’ িই ক্থনক জষােষা যষায়ঃ 
১৯২৪ সষানলর ১ জুলষাই িষাশন্তশেনকতনের কষানে জতশর হয় 
শিক্ষাসত্র। নযখষানে প্রশতশট ক্েনলনক এক খডি কনর জশম ক্িওয়ষা 
হয়, যষা ক্খলষার মষাঠ ও পরীক্ষামূলকিষানি খষামষার শহসষানি িযেিহষার 
করষার জেযে তষানিরনক উৎসষাশহত করষা হনতষা। শেনজর পেন্দ ও 
িক্তষা অেুযষায়ী ওই ক্েনলশটর ক্সখষানে হষানতর কষানজর প্রশিক্ণ 
ক্িনে ক্েওয়ষার স্বষাধীেতষা শেল। শিনের মনধযে মষাত্র এক ঘণ্ষা 
সময় িরষাদে শেল ৩ টষাকষা আনয়র জেযে। তষানির ক্িখষা প্রশতশট 
হষানতর কষাজ এক একটষা ‘প্রনজক্ট’ শহসষানি ক্িখষা হনতষা, যষা শেল 
এক শিন্ন ধরনের প্রথষা িশহিূদিত শিক্ষা। ১৯২৮ সষানলর শরনপষানটদি 
খুি সুশেশিদিষ্টিষানি উনলেখ শেল, এইসি হষানতর কষানজর একশট 
শেশিদিষ্ট আশথদিক মূলযে থষাকনত হনি। এিং উৎপষাশিত শজশেস ঘনর 
িযেিহষানরর ক্যষাগযে হনি এিং যষা িষাইনরও শিশক্র করষা যষানি। 
শিক্ষাসত্র অনেকষাংনিই গষান্ীর প্রষাথশমক শিক্ষা িষািেষানকই তুনল 
ধনরশেল।

১৯৩৭ সষানল ক্সিষাগ্ষানম মীরষা িনহে ও অেযেনির হষাত ধনর 
যষাত্রষা শুরু কনর আেন্দ শেনকতে। পনর অনেক িের ধনর তষা 
আরণযেকমনির (একসময় যষারষা শিক্ষাসনত্র কষাজ কনরশেনলে 
এিং শকেু সময় আনগ তষারষা িষাশন্তশেনকতে ক্থনক ওয়ষারধষায় 
শগনয়শেনলে) নেতৃনত্ব চনল এিং মষারনজষাশর সষাইকস্  তষাঁর িইনয় 
সুন্দরিষানি এসনির িণদিেষা কনরশেনলে। ১৯৬০ সষানল তেব্ধ হনয় 
যষায় েঈ তষাশলনমর িষািেষা, শঠক ক্যমে িন্ হনয় যষায় এনিনির 
একই ধরনের অেযেষােযে প্রষারশম্ভক িষা িুশেয়ষািী িষা েঈ তষাশলম 
সু্লগুশল। শকন্তু তষাশলশম সনঘের সষাহষানযযে সুষমষা িমদিষার সষাহসী 
পিনক্নপ ২০০৫ সষানল আিষার যষাত্রষা শুরু কনর আেন্দ শেনকতে।

আশজম ক্প্রমশজ ইউশেিষাশসদিশটর এম. এ. এডুনকিে ক্প্রষাগ্ষাম 
২০১১-২০১৩-র েষাত্র অশকেত, িতদিমষানে ক্য ওই সু্নলর সনঙ্গ 
কষাজ করনে, তষার কথষায়, “এখষােকষার প্রশতশট শিশুরই একখডি 
কৃশষজশম রনয়নে, নযখষানে তষারষা গষাে লষাগষায়, তষা ক্িখিষাল কনর 
এিং তষানত জল ক্িয়, তষারষা গণেষা করনত শিখনে, শিখনে 
মষাপনজষাক, পশরমষাপ সংক্রষান্ত শিিযেষা, শিশিন্ন আকৃশত, নকষাণ, তথযে 
সংগ্হ, প্রষাপ্ত তথযে প্রশক্রয়ষা করষা, িগষাংি, িিশমক, আেুপষাশতক 
িষাগ এিং এে. শস. ই. আর. শট.-র পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম ক্রেণীর 
অনকের িইনয় থষাকষা যষািতীয় শিষয়। এিং তষারষা এখষানে খুিই 
আেন্দ কনর, শুধু তষাই েয় সপ্তম ক্রেশণর পর যষারষা অেযেত্র চনল 
ক্গনে তষানিরও একটষাই আনক্প, এখেও যশি এখষানে থষাকনত 
পষারতষাম। 

”িুিদিষাগযেিিত, আেন্দ শেনকতনের সরকষাশর অেুনমষািে 
ক্েই, শঠক ক্যমে মহষারষাষ্ট্র সরকষার েতুে ক্কষােও মষারষাশঠ সু্লনক 

স্বীকৃশত ক্িয় েষা আর আেন্দ শেনকতেনতষা মষাত্র সপ্তম ক্রেশণ 
পযদিন্ত! আসনল ক্স সময় মহষামিষা গষান্ী ও রিীন্দ্রেষাথ ঠষাকুনরর 
স্বননের একটষা মূলযেিষাে অশতেত্ব শেল, যষার মূল কথষা শেল “কষাজ 
আর শিক্ষার” মনধযে শিনয় শকেু শিশু আেন্দ করনে। 

িষাঁড়ষাে– শুধু শক শিশুরষাই ক্সখষানে মজষা করনত যষানছি? 
তষানির অশিিষািকরষা? পশচিমিনঙ্গ ‘স্বশেিদির’ েষানম একশট 
ক্স্বছিষানসিী সংগঠে রনয়নে, যষারষা উত্তর ২৪ পরগেষা ক্জলষায় 
পরীক্ষামূলকিষানি ৪শট সু্ল চষালষায়। ২০০২ সষানলর ক্ম-জুে মষানস 
তষারষা অশিিষািকনির জেযে ক্ষাস ক্েওয়ষার পশরকল্পেষা কনরে। 
একই গ্ষাম ক্থনক আসষা অশিিষািকরষা (মূলত মষানয়রষা) সিষাই 
ক্সখষানে একসনঙ্গ িনসশেনলে এিং তষানিরনক শেনজর গ্ষানমরই 
মষােশচত্র আঁকনত িলষা হয়। শকেু ক্ক্নত্র স্বশেিদিনরর শিক্নকরষা 
একটষা িল ক্ঘষারষানত ক্ঘষারষানত সকলনক িনলে, প্রথনম তষারষা 
তষানির িষাশড় ক্থনক সু্নলর রষাতেষাটষা আঁকুে। অল্প সমনয়র মনধযেই 
উপশস্ত সি অশিিষািকরষাই ক্গষাটষা এই প্রশক্রয়ষার সনঙ্গ 
শেশিড়িষানি যুতি হনয় পনড়ে এিং তষানির েশিনত সি রষাতেষা, 
িড় গষাে, সিনচনয় ক্িশি িযেিহৃত শটউি ওনয়ল, চষাশির ক্িষাকষাে, 
সু্ল, ধমদিীয় স্ষাে, এমেশক িসত িষাশড়, শিনিষ কনর শেনজনির 
িষাশড়টষা আঁকনত শুরু কনরে!

অশিিষািকনির জেযে শদ্তীয় অেুিীলেী শেল, সময় সরশণ 
জতশর করষা। শিষয়শট ক্িষাঝষানেষার জেযে স্বশেিদিনরর শিক্নকরষা 
প্রথনম একজেনক সষাহষাযযে কনরে, কীিষানি সময় সরশণর মষাধযেনম 
শেনজর জীিেনক িযেতি করনত হয় এিং এরপর অসংখযে সময় 
সরশণ জতশর করষার জেযে অশিিষািকরষা শিশিন্ন িনল িষাগ হনয় 
যষাে।

এই ঘটেষার শঠক পরশিে, যষারষা ক্সই কমদিিষালষায় শেনলে েষা 
িষা আসনত পষানরেশে এমে অনেক মষানয়রষা স্বশেিদিনরর শিক্কনির 
কষানে জষােনত চষাে, নকে তষারষা এই আেন্দ ক্থনক িশঞ্চত হনলে! 
অনেক িের ধনর সষাক্র ও শেরক্র অশিিষািকনির (িষািষারষাও 
ক্যষাগ শিনছিে)এধরনণর কমদিিষালষায় যুতি করনত সমথদি হনয়নে। 
তষাই পষাঠযে িইনয়র সনঙ্গ ক্কষােও সম্কদি েষা থষাকষা সনত্বও স্বশেিদির 
শিশুনির মনধযে ক্য কষাজ করনে তষানক এই অশিিষািকরষা আজ 
প্রিংসষার ক্চষানখই ক্িনখে! অশিিষািকরষা এখে শেনজরষাই 
আমষানির জেযে (িষাশড় শেনয় যষাওয়ষার জেযে িষাড়শত শজশেস 
িষােষানছিে!) শিশিন্ন শিখে সষামগ্ী জতশর করনেে এিং তষা সমৃধি 
কনর চনলনেে; এেষাড়ষা ক্সখষানে অনেক প্রিীণরষাও রনয়নেে, যষারষা 
‘েতুে’ মষানয়নির সুপরষামিদি শিনয় চনলনেে। অশিিষািকরষা এখে 
তষাই মুশখনয় থষানকে, কনি আিষার এই কমদিিষালষা অেুশষ্ঠত হনি? 
যশিও এখে প্রথম ও শদ্তীয় ক্রেশণর অশিিষািকনির জেযে আলষািষা 
এিং তৃতীয় ও চতুথদি ক্রেশণর শিশুর অশিিষািকনির জেযে আলষািষা 
শিনে এই কমদিিষালষার আনয়ষাজে করষা হয়। 

সি ‘শিকল্প’ সু্লই শকেু েতুেত্ব, শকেু অশিেি করষার ক্চষ্টষা 
কনর িষা তষা প্রনয়ষানগর ক্চষ্টষা কনর থষানক। নযমে ক্িৌচষাগষার 
সমীক্ষা, জনলর সমীক্ষা, গষানের শিষনয় সমীক্ষা, এরপর ক্সই 
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সংক্রষান্ত শিনলিষণ এিং ক্িনষ অিস্ষার িিনলর জেযে শকেু 
পিনক্প ক্িখষা যষায়, যষা প্রনয়ষাজেীয় সৃজেক্মতষা িষাড়ষায়, শিশুনির 
সষাশিদিক শিকষািনক এশগনয় শেনয় যষায়, অেুিূশতিীলতষা ও 
গণতষাশ্রিক অিযেষাসনক িষাশড়নয় ক্তষানল ইতযেষাশি। গ্ষানমর লক্ লক্ 
শিশুরষা শক এই পধিশতনত শিক্ষা লষানির সুনযষাগ পষানি এিং 
গ্ষামীণ িষারনতর আমূল পশরিতদিে ঘটনি? এে. শস. এফ.– ২০০৫ 
ও এই একই িষািেষা িযেতি কনরনে। নকষােও ক্কষােও রষানজযের 
সরকষার হয়নতষা এনক প্রনয়ষানগর ক্চষ্টষা করনি। আিষার অনেনক 
হয়নতষা চলশত পধিশতর পষািষাপষাশি এই িষািেষানকও এশগনয় শেনয় 
ক্যনত সনচষ্ট হনি। শিগন্তর-এর “আপনে আস পষাস” এিং 
উত্তরষাখডি ক্সিষা শেশধর “আওয়ষার লযেষান্ড আওয়ষার লষাইফ” এমে 
শিশিন্ন ধরনের পষাঠযে িইও শেচিয় শলখনত হনি। প্রশতশট রষাজযেনকই 
শেশিদিষ্ট ক্ক্ত্র শেিদিষাচে কনর এিং এই কষাজ করষার জেযে সশঠক 

শিিষা ও যথষাযথ কষাযদিপ্রণষালী শঠক কনর এশগনয় আসনত হনি। 
শিষয়শট আরও শিতেষানর ক্িষাঝষানেষার জেযে আশম এখষানে এস. ই. 
শস. এম. ও. এল, লষািষাখ-এর ক্সষােম ওয়ষানঙ্গহষানকর একশট 
উশতির উনলেখ করশে; “কখেও কখেও সু্ল িন্ থষাকনলও 
অেযেিষানি শিক্ষার ক্ক্নত্র তষা উপনযষাগী হনত পষানর। উিষাহষারণ 
শহসষানি িলষা যষায়, গ্ীষ্মকষানল সু্ল ক্খষালষা থষানক, যখে শিশুরষা 
খষামষার ক্থনক অনেক শকেু শিখনত পষানর। শিশুনির কৃশষকষাজ 
ক্িখষানেষার শিষয়শট শেশচিত করষার অথদি এই েয় ক্য, তষানির জেযে 
সু্নল কৃশষ শিষয়ক ক্ষানসর িনন্দষািতে করনত হনি। শকন্তু যশি 
গ্ীনষ্মর সময় শুধু একমষাস সু্ল িন্ থষানক তখে স্বষািষাশিকিষানিই 
মষাঠ ক্থনক শিশুরষা অনেক শকেু শিখনত পষারনি।’’ 

গ্ষামনন্নষায়ে শচন্তষাশিি ও অধযেষাপক অনিষাক 
সরকষার এিং স্বষাতী ক্ঘষাষ এর খুি িষাল একটষা 
িই প্রকষাশিত হনয়নে। িইশটর েষাম ‘কশির 
পষাঠিষালষা-পষাঠিিে ও শিক্ষাসনত্রর ইশতহষাস’ 
এিং এর প্রকষািক ‘আেন্দ-শসগনেট’। 

এই শিষয় শেনয় অনেক িই-ই আনে, 
শকন্তু এই িইশট খুি িষালিষানি ক্িখনল আমরষা 
িুঝনত পষারনিষা ক্য এই িই শুধু পশডিতরষা েয়, 
যশি সষাধষারণ মষােুষরষাও পনড়ে, তষাহনল তষাঁরষাও 
রিীন্দ্রেষানথর শিক্ষা িষািেষার ফশলত রূপ শেনয় 
অনেক শকেু জষােনত-িুঝনত পষারনিে। এই 
িইশটনত সিশমশলনয় আনে ৩৫ শট অধযেষায়। 
প্রশতশট অধযেষায় ক্যে এনককশট শিন্ন শিন্ন 
প্রিন্।  

শকন্তু প্রষাতিে গ্ষামনন্নষায়ে কমদিী অনিষাক সরকষার মূল ক্জষারটষা 
শিনয়নেে ‘শিক্ষাসনত্রর’ ওপনর। ‘পষাঠিিে’-এর ইশতহষাস খুি 
গুরুত্ব শিনয় শতশে শলনখনেে শকন্তু মূল আনিগটষা শিনয়নেে এই 
‘কশির সু্নল’। অতযেন্ত শেখঁুত িষানি শতশে তুনল ধনরনেে এর 
ইশতহষাস, আর ক্কষাথষায় এর শিতনর অনেক সম্ভষািেষা লুশকনয় 
শেল তষা শতশে তুনল ধনরনেে অপষার মুন্ীয়ষােষায়। 

এত সহনজ ক্য এত জশটল তত্ত্ব িলষা যষায়, তষা অনিষাক 
সরকষার এিং স্বষাতী ক্ঘষাষ আমষানির ক্িশখনয় শিনলে ক্চষানখ আঙুল 
শিনয়। পড়নত পড়নত আমরষা িুনল যষাই ক্য এটষা একটষা জশটল 
শিষনয় ক্লখষা িই। ‘শিক্ষাসত্র’ শেনয় তষাঁর যষা শিনলিষেষামিক ক্লখষা 
তষা প্রশতশট শিক্নকর পড়ষা িরকষার। ‘শিক্ষাসত্র’ শেনয় ক্য ৮ শট 
অধযেষায় আনে, তষার প্রশতশটই অসষাধষারণ। এখষানে ক্লখক-নলশখকষা 
ক্িখষািষার প্রয়ষাস শেনয়নেে ক্য শকিষানি শিক্ষাসত্রই হনয় উনঠশেল 
কশির  প্রধষাে স্বনে।  শতশে খুি িষাল িষানি ক্িশখনয়নেে ক্য এই 

কশিনক েতুে কনর ক্চেষা
শিক্ষাসত্র শুধু গ্ষামীণ জীিনের জেযে প্রনয়ষাজেীয় 
শকেু িক্তষা িৃশধির জষায়গষা শেলেষা। িরং এর 
পষািষাপষাশি তষা শেল অেযেষােযে মষােশিক মূলযেনিষাধ 
শেমদিষানণর মধযে শিনয় এমে একটষা প্রজন্ম তুনল 
আেষার জষায়গষা, নযখষানে প্রশিশক্ত হনিে 
ক্সইসি যুিক, যষাঁরষা গ্ষানম িহে কনর আেনত 
পষারনিে তষার স্বননের শ্রী। আসনল কশি ক্য 
সষারষাজীিে ধনর একটষা ‘শ্রী’ খঁুনজ চনলশেনলে 
আর ক্সই ‘শ্রী’ তত্ত্ব প্রনয়ষানগর জেযেই ক্য শতশে 
িষাশন্তশেনকতে-এর সম্ভষান্ত পশরনিনির িষাইনর 
খুঁনজ শেনয়শেনলে প্রষাশন্তক গ্ষানমর িষাতেিতষা তষা 
প্রশত পরনত পরনত তুনল এনেনেে ক্লখক।  
এই িইনত ‘শিক্ষাসনত্রর প্রথম িু’ িের’ েষানম 
একটষা অসষাধষারণ অধযেষায় আনে, নযখষানে 

ক্লখক কশির িষািেষার শিগন্তগুশল উনন্মষাচে কনরনেে। এখষানে 
অেযে একটষা অধযেষানয় শতশে আনলষাচেষা কনরনেে গষান্ীশজর 
‘শিক্ষাসত্র’ উনিযেষাগ পশরিিদিনের কথষা। তনি সিনচনয় জরুরী 
অধযেষায় ‘শিক্ষাসনত্র েতুে শিক্ষাক্রম’। আজ যষাঁরষা েতুে ‘শিক্ষা’ 
শেনয় িষািনেে অথিষা িষািষার জেযে প্রস্তুত হনছিে তষাঁনির এই 
অধযেষায় খুি িষাল িষানি পষাঠ করষা িরকষার। 

শকন্তু মে খষারষাপ হনয় যষানি রিীন্দ্রপ্রয়ষানণর পনরর ইশতহষানসর 
শিনক তষাকষানল। আসনল সিযে স্বষাধীে একটষা ক্িনি হয়নতষা সম্ভি 
শেলেষা এত সষাহসী শচন্তষা করষার।  এখষানে ক্লখকিৃন্দ ক্িশখনয়নেে 
শকিষানি ধীনর ধীনর পুনরষা শিকল্প উনিযেষাগগুনলষা আহশরত হনয় 
ক্গল রষাষ্ট্র দ্ষারষা।

এই িই আমষানির উন্নয়ে ও শিক্ষা শেনয় িষাশিত প্রশতশট 
মষােুনষর ক্কেষা ও পড়ষা উশচত। 
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শিিযেষালনয় আধযেষাশমিকতষা
ড. অনিষাক সরকষার

রিীন্দ্রেষাথ িনলশেনলে, 
শিক্ষা শুধু ইশন্দ্রনয়র েয়, শুধু 
জ্ঞষানে েয়, শিক্ষা হনলষা হনয় 
ওঠষা। মষােুষ যখে আেন্দ পষায়, 

তখে তষার জীিনের এই িষাড়শত শজশেস আরও ক্িশি পশরমষানণ 
উৎপন্ন হনত থষানক। “আমষানির ওখষানে ক্িড়নিষা িুনিষা ক্েনলর 
প্রষানণর আেন্দ প্রশতশিে েষােষািষানি ওখষােকষার িষাতষানসর সনঙ্গ 
মষাশটর সনঙ্গ গষােপষালষার সনঙ্গ  শমশিনয় যষানছি – ওখষানে একশট  
অিৃিযে আেন্দ শেনকতে সৃশষ্ট কনর চনলনে”। ১৪১

শিিযেষালনয়র আধযেষাশমিকতষানক আমরষা এই পটিূশমনত িুঝনত 
চষাইি। আধুশেক শিক্ষা মষােুষনক শকেু শিষনয় অিশহত করনি, 
শকেু শিষনয় িক্ করনি, সষাশিদিকিষানি অেুসশন্ৎসু মে জতশর 
করনি, এিং তষার সনঙ্গ জগনতর সৃশষ্টর সি শকেুর প্রশত মষােশিক 
সংনিিেিীলতষা জতশর করনি– আধুশেক শিক্ষার িষািেষার গশন্ডর 
সীমষােষা ওই পযদিন্তই। শকন্তু তষার সনঙ্গ শিক্ষায় আধযেষাশমিকতষানক 
স্ষাে শিনত ক্গনল কী লষানগ? নকেই িষা আধযেষাশমিকতষানক স্ষাে 
ক্িি? এই িুই প্রনশ্নর উত্তর খুঁজনত ক্গনল, রিীন্দ্রেষানথর শিক্ষা 
িষািেষার একশট শিনিষ শিক আমষানির আিষার স্রণ করনত হয় 
– রিীন্দ্রেষানথর কষানে শিিযেষালয় ও শিশ্বশিিযেষালয় শুধুমষাত্র জ্ঞষাে 
ও মনের চচদিষার স্ষাে শেল েষা। একশট উন্নত সমষাজ জতশরর স্বনেও 
শেল। শেনজনক জষােষা, শেনজনক েষাশড়নয় যষাওয়ষা আর ক্সখষাে 
ক্থনক সমষানজর ঐশ্বদিয রচেষানত ওই আধযেষাশমিকতষার সষাথদিকতষা। 
শিক্ষার উনদেিযে িযেশতি জতশর করষা েয়, কশির িষাষষায়, সু্লশট হনি 
একই সনঙ্গ একশট িসিষানসর গৃহ আিষার অেযেশিনক একশট 
ধমদিস্ষাে। অথদিষাৎ শতশে এই শিিযেষালনয়র মধযে শিনয় আধযেষাশমিকতষায় 
পশরপূণদি একশট জীিনের কথষাও ক্িনিশেনলে– িহনরর িস্তুতষাশ্রিক 
আকষদিণ ক্থনক িূনর, নযখষানে েতুে কনর মহৎ জীিনের এক 
সষাধেষানক জীিনের সষাধেষার ক্কনন্দ্র প্রশতষ্ঠষা করষা যষায়।

জীিে যষাপে করনত ক্গনল িরীনরর শকেু ক্মৌশলক প্রনয়ষাজে 
আনে। খষািযে, আিষাস, িস্ত্র। জ্ঞষাে ও িষারীশরক রেম শিনয় তষা 
পষাওয়ষা যষায়। আরেনম ক্সই িষারীশরক রেম ও জ্ঞষাে িুনয়রই িযেিস্ষা 
শেল। িষাগষাে করষা, রষাতেষা শেমদিষাণ করষা, পশরনিি পশরছিন্ন রষাখষা 
ইতযেষাশি শেতযেবেশমশত্তক কষাজ শেল। পরিতদিীকষানল শিক্ষাসনত্র 
িরীনরর কষাজ আরও শিতৃেত হনি, আরও গুরুত্ব পষানি। 
রিীন্দ্রেষানথর কথষায়, “.....নিনহর চচদিষা িলনত আশম িযেষায়ষামচচদিষা 

িলশে ক্ে। নিনহর দ্ষারষা আমরষা ক্য সি কষাজ করনত পষাশর ক্সই 
সি কষানজর চচদিষা ...... ক্িনহর শিক্ষার সনঙ্গ মনের শিক্ষার, নিনহর 
সচলতষার সনঙ্গ মনের ক্যষাগ আনে। এই আমষার িৃঢ় শিশ্বষাস”। 
১৪২  

আধযেষাশমিকতষার ক্য চষারশট মূল মষাত্রষা আনে, তষার মনধযে এই 
িরীনরর মষাত্রষানক প্রষাথশমক ও েীনচর মষাত্রষা িলষা ক্যনত পষানর। 
শদ্তীয় মষাত্রষাশট হল জ্ঞষানের তের। শুধু িযেষািহষাশরক জ্ঞষাে েয়, নয 
জ্ঞষাে শিনয় ক্িনহর কষানজর সুরষাহষা হয় ও জীিেযষাপনের িনন্দষািতে 
হয় শুধু ক্সই জ্ঞষােই েয়, প্রকৃশত ও তষার সূক্ষ্ম শেয়মগুশলনক 
গিীরিষানি িুঝনত হনল জষােনত হনল ক্য জ্ঞষানের িরকষার হয়, 
ক্সই জ্ঞষাে। নয জ্ঞষাে ক্থনক শিশ্বচরষাচনরর িযেষাশপ্তনক জিশচএযেনক 
সূক্ষ্মতষানক ক্িষাঝষা যষায়, শকেুটষা হনলও অেুিি করষা যষায়, নসই 
শিশুধি জ্ঞষাে। নসই জ্ঞষাে আহরনণর ক্চষ্টষা যথষাসম্ভি হনয়নে 
শিিযেষালনয়।

সষামথদিযেনক ির কনর প্রষাকৃশতক জ্ঞষাে, অযেষা্রেেশম, 
গশণত,জীিশিিযেষা, এিং ক্রমি রসষায়ে ও পিষাথদিশিিযেষার চচদিষাও 
এনসনে শিিযেষালনয়। িরীনরর শিক্ষার সনঙ্গ এর শেশিড় ক্যষাগও 
শেল। শুধু িই পনড় েয়, অেযে েষােষারকনমর উপষািষাে-উপকরনণর 
মষাধযেনমও এই জ্ঞষাে আহরনণর ক্চষ্টষা অিযেষাহত ক্থনকনে। 
ক্টশলনস্ষাপ শিনয় েক্ত্র  পশরচয়, িীজনক অকুেশরত কনর উশভিনির 
প্রষাণরস ক্িষাঝষানেষা, গুশটনপষাকষার জীিেচক্র ক্িষাঝষা, সহজ জিেশন্দে 
উপকরনণর মষাধযেনম গশণত ক্িখষা– অনেক শকেুরই অিযেষাস ও 
ক্চষ্টষা হনয়নে এই সু্নল। 

শকন্তু এই শিশ্বজ্ঞষানের ওপষানরও জগৎ আনে। তষানক 
আধযেষাশমিকতষার তৃতীয় মষাত্রষা িলষা ক্যনত পষানর। তষানক আমরষা 
মষােি ক্িষানধর জগৎ, মষােিমনের জগৎ িলনত পষাশর। নসই 
ক্িষানধর জগৎ জতশর হয় প্রকৃশতর ক্সৌন্দদিয ক্থনক, সংগীত, কলষা, 
েষাটক, কশিতষা, গিযে প্রিৃশত ক্থনক। জ্ঞষানের জগৎ একশিনক, 
ক্িষানধর জগৎ আনরকশিনক। জীিেনক যষাপে করনত ক্গনল 
ক্যমে িযেষািহষাশরক জ্ঞষাে আর শকেুটষা শিশুধি প্রষাকৃশতক জ্ঞষাে লষানগ, 
জীিেনক ধষারণ করনত ক্গনল লষানগ জীিনের েষােষা রস সম্নকদি 
ক্িষাধ। জীিে যষাপে হল রেনমর জীিে, জীিে ধষারণ হল আেনন্দর 
জীিে, উপলিশধির জীিে।

“..... আমষানির ক্েনলরষা িৃশষ্টনত েুনট ক্িড়ষায়, নজষাৎস্ষা 
রষাশত্রনত আেন্দ ক্িষাগ কনর, তষারষা ক্রৌদ্রনক ডরষায় েষা, তষারষা গষানে 

আশজম ক্প্রমশজ শিশ্বশিিযেষালনয়র সু্ল অফ ক্ডনিলপনমন্-এর অধযেষাপক ও অধযেক্। স্বষাতী 
ক্ঘষাষ ও অনিষাক সরকষানরর ‘‘কশির পষাঠিষালষা’’ েষামক  িই ক্থনক এই ক্লখষাশট চয়ে করষা 
হনয়নে।
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িনস পড়ষা কনর– আশম শেয়মগুশলনক সষামষােযে শজশেস মনে কশর 
ক্ে। চষাশরশিনকর সনঙ্গ জীিনের িযেিধষাে ঘুশচনয় ক্িওয়ষা, আেনন্দর 
ক্েষাটিড় েষােষা যষাতষায়ষানতর পথ খুনল ক্িওয়ষা ক্য কত িড় লষাি 
তষা িনল ক্িষ করষা যষায় েষা। ....” ১৪৩ 

িরীনরর কষাজ যশি ক্িহ ও মেনক সিল কনর, প্রষাকৃশতক 
জ্ঞষাে যশি মষােুনষর যুশতির ধষারনক িষাশণত কনর আর জ্ঞষানের 
অেুসশন্ৎসষানক জষাগ্ত কনর, তষা হনল তষানির সনঙ্গ ক্িষানধর জগৎ 
যুতি হনল তষা মষােুষনক কশিরই িষাষষায় ওই “হনয় উঠনত” সষাহষাযযে 
কনর।

আধযেষাশমিকতষার চতুথদি ও ক্িষ শিকশট হল, উপনরর এই 
শতেশট মষাত্রষানক এক সূনত্র গষাঁথষার সষাধেষা । এইখষানে িরীনরর 
সষাধেষা, জ্ঞষানের সষাধেষা, নিষানধর সষাধেষা সি একষাকষার হনয় এক 
পরনমর ক্খষাঁজ কনর। এই শতেশট সষাধেষা ক্য আসনল একশট 
পরনমর সষাধেষা, নসইশট কষাযদিনক্নত্র ও জীিনের প্রশতশট পরনত 
পরনত রূপষান্তশরত করষার কষাজশট সহজ েয়। এই পরনমর 
সষাধেষানক শুধুমষাত্র সকষাল-সন্যেষার উপষাসেষা, িুধিষানরর মশন্দর, 
ধমদিিষানস্ত্রর প্রষাথশমক পষাঠ ও েীশতিষাস্ত্র পড়ষার মনধযে সীশমত রষাখনল 
তষা হয় েষা। বিেশন্দে প্রশতশট কষানজর মনধযে, প্রশতশট স্পনিদির 
মনধযে, নসই পরমনক উপলিশধি করনত হয়, খুঁজনত হয়। 
শিিযেষালনয়র প্রশতশট কষানজর মনধযে ক্সই পরমনক ক্খষাঁজষার মনধযেই 
শিিযেষালনয়র আধযেষাশমিকতষার স্বরূপ শেশহত শেল। তনি তষা 
রিীন্দ্রেষানথর কষানে যতটষা স্পষ্ট শেল, অেযে সিষার কষানে ততটষাই 
স্পষ্ট শেল, এমে কথষা হয়নতষা িলষা যষানি েষা। রিীন্দ্রেষানথর 
কথষানতই আনে,

      “…. Having this ideal of a school in my 
mind which should be a home and temple in one, 
where teaching should be part of a worshipful life 
I selected the spot away from all distractions of 
the town, hallowed by the memory of a pious life 
whose days were passed there in communication 
with God.

You must not imagine that I have fully 
realized my ideal – but the ideal is working itself 
out through all the obstacles of the hard prose of 
modern life…

The first help that our boys get here on this 
path is from the cultivation of love of nature and 
syampathy with all living creatures. Music is of 
very great assistance to them – songs being not 
of the ordinary hymn type, dry and didactic, but 
as full of lyric joy as the author could put in 
them….”১৪৪   

শিক্ষা যশি মনের সমৃশধি েষা ক্জষাগষানত পষানর, অেুিূশত িষা 

উপলশব্ধর উদেীপেষা ক্জষাগষানত েষা পষানর তষা হনল তষা িযেথদি। মনের 
আর ক্িষানধর উভিষাস জষাগষানত ক্গনল, তষানক জীিে যষাপে ও জীিে 
ধষারনণর প্রশতশট তেনর জষায়গষা শেনত হয়। শিিযেষালনয় আর আরেনমর 
সংসৃ্শতচচদিষা িষাশন্তশেনকতনের ক্েনলনমনয়নির জীিনের পরনত 
পরনত জষায়গষা শেনয়শেল।

“I tried my best to develop in the children of 
my school the freshness of their feeling for 
Nature, a sensitiveness of soul in their relationship 
with their human surroundings, with the help of 
literature, festive ceremonials and also the 
religious teaching which enjoins us to come to 
the nearer presence of the world through the soul, 
thus to gain it more than can be measured….I 
prepared for my children a real home coming into 
this world” ১৪৫

সকষাল ক্থনক সন্যেষা হনয় রষাশত্র, বিিষাখ ক্থনক িষদিষা, িরৎ 
ক্হমন্ত হনয় জচত্র – সময় ও কষানলর সি মুহূতদিই ক্য শিখিষার, 
জষােিষার, খুঁজিষার আর গড়িষার জেযে, হনয় উঠিষার জেযে উপযুতি, 
িষাশন্তশেনকতনের অশধিষাসী েষাত্র-শিক্ক-কমদিীনির কষানে প্রশতিষাত 
হনয়শেল প্রশত পনি পনি। রিীন্দ্রেষাথ েষাত্রনিরনক ক্য অধযেষামিনিষানধ 
িীশক্ত করনত ক্চনয়শেনলে, তষা হল শিশ্বমষানের ইশতহষাসনক 
অখন্ড কনর ক্িখষা। তষাই আরেনমর শুিকষানজ ইংনরজ িষা পশচিশম 
সষাধক ক্কউ ব্রষাতযে শেনলে েষা। পরমসতযেনক শতশে ক্কষােও েষাম 
শিনয় খশডিত করনত চষােশে। নেনলনির মনে এক অখডি পূণদি 
প্রশতছিশি প্রশতষ্ঠষা করনত ক্চনয়নেে। শুধু তষাই েয়, শিিযেষালনয়র 
সংসৃ্শতচচদিষা জীিনের এমেই অশিনছিিযে অঙ্গ হনয় শগনয়শেল ক্য 
তষানক একটষা শিনিষ ধরনের জীিনের িষাহক িলষা অসংগত হনি 
েষা। িষাশন্তশেনকতনের জীিনে িহু িিক পযদিন্ত এই জীিেষািিদি 
মষােুষনক প্রিষাশিত কনরনে, আকৃষ্ট কনরনে– এখেও করনে। 
এখষানে ক্য একটষা শজশেস লক্ করষার তষা হল, রিীন্দ্রেষানথর 
অধযেষামি িষািেষার শিিতদিে, শিিযেষালনয়র প্রশতষ্ঠষা শিিনস শতশে প্রথম 
িষালকনির সতযেব্রত, অিয়ব্রত, পুণযেব্রত, মঙ্গলব্রনত িীশক্ত 
করনেে।

সতযেসন্ষানে, িুষ্প্রিৃশত্ত িমনে, িষাল গুনণর উনন্মনষর উপর 
ক্জষার শিনছিে। নসই শিনেই গষাে শলখনেে, “নমষারষা সনতযের পনর 
মে, আজ কশরি সমপদিণ।....” এইশটই শেল প্রথম যুনগর 
আরেমসংগীত। লক্ করষার ক্য ধমদিষাচরনণর কথষা ক্েই শকন্তু 
একধরনের didactic িষা েীশতর শেনিদিি আনে। শকেু িেনরর 
মনধযে এই ‘িষাল হওয়ষা,’ ‘সহেীয়তষা’, ‘সতযে পনথ থষাকষা’র িন্ে 
ক্থনক শতশে মুতি হনছিে। ব্রনমের প্রসঙ্গ এখষানে ক্য িষানি 
আেনেে পনর তষা আর থষাকনে েষা। আরেমসংগীত হনছি 
“আমষানির িষাশন্তশেনকতে” আেন্দপনথই মুশতির আহ্ষাে ক্সই 
সংগীনত, সনতযের পনথ েয়।
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আিিদি শিক্নকর গল্প

(১) গ্ষানমর েষাম সৃজেপুর। শপশেনয় পড়ষা গ্ষাম হনলও 
েষামটষার মনধযেই সৃশষ্টর একটষা েশি ক্িনস ওনঠ।  

(২) প্রকৃশত ক্যে এই গ্ষামটষানক অপরূপ ক্িষািষায় সষাশজনয় 
শিনয়নে।

(৩) এই গ্ষানম একশট মষাত্র জুশেয়র হষাইসু্ল প্রকৃশতর মষানঝ 
িড় ক্িমষােষাে হনয় ক্কষাে রকনম খুঁশড়নয় খঁুশড়নয় চলনে।

সিযে এস এস শস পষাি কনর আিিদিিষািু এই গডিগ্ষানমর 
সু্নল প্রথম ঢুনকই চমনক উঠনলে, এ কী ... এটষা সু্ল েষা অেযে 
শকেু ?

(৪) গ্ষানমর ক্েনল ক্মনয়রষা এই সু্নল আসষার ক্কষাে প্রনয়ষাজে 
ক্িষাধ কনর েষা। শকেু ক্েনল ক্মনয়রষা এশিক ওশিক ঘুরনে। মষাস্ষার 
মিষাইরষা েীরস পষাঠিষাে করষানত করষানত ক্ষান্ত হনয় সু্ল িষারষান্দষায় 
হষাত পষাখষা শেনয় হষাওয়ষা খষানছি। সু্লটষা ক্যে প্রষাণহীে মরষা গষানের 
মনতষা ক্কষাে রকনম শটনক আনে। আিিদি িষািু শচন্তষা করনলে, 
আনগ আমষানক অিস্ষাটষা িুঝনত হনি, এর কষারণটষা জষােনত হনি।

(৬) পনরর শিে সু্নল এনস ক্হডমষাস্ষার মিষানয়র সনঙ্গ 
আলষাপ করনত করনত তরুণ মষাস্ষার আিিদিিষািু িলনলে, গ্ষানমর 
ক্েনল ক্মনয়নির জীিেটষানক শুধু িইনয়র মনধযে আটনক েষা ক্রনখ  
গ্ষানমর িষাতেি জীিে যষাপনের চষাশহিষার সনঙ্গ ক্মলষানেষা যষায় েষা?

(৭) নহড মষাস্ষারমিষাই িনলে, আপশে এিষানি ক্কে িষািনত 

চষাইনেে? 
(৮) আিিদি িষািু িলনলে,  আমরষা শসনলিষানসর ক্য সি 

শিষয় শেনয় গ্ষানমর ক্েনলনমনয়নির পড়ষাই, আপেষার শক মনে 
হয় ক্িশিরিষাগটষাই িহরনকশন্দ্রক েয়? 

(৯) নহড মষাস্ষারমিষাই িলনলে, শঠক কথষা শকন্তু শকিষানি 
এই অসম্ভিনক সম্ভি করষা যষানি। আর ক্সটষা করনত হনি 
সরকষারী শসনলিষাস ক্ক অকু্ণ্ণ ক্রনখ। আপেষানক একটষা অেুনরষাধ 
করনিষা, যশি আপশে পষানরে গ্ষানমর সনঙ্গ শিিযেষালনয়র সম্নকদির 
িষাঙষা ক্সতুটষানক েতুে কনর গনড় তুলনত তষাহনল এই শিিযেষালয় 
আপেষানক সষারষা জীিে মনে রষাখনি। 

প্রকৃশতর রূপ ক্যমে পষাল্ষায় ক্তমশে সু্লটষাও একটু একটু 
কনর পষাল্ষানত শুরু করনলষা এই তরুণ মষাষ্টষারমিষানয়র  আগমনে। 
অনেক িষািেষা ও স্বনে শেনয় এই গডি গ্ষানমর সু্লটষানক ক্িনে 
শেনয়নেে শতশে।

(১০) স্বননের ক্ফশরয়ষালষার মত আিিদিিষািু তষার স্বনেনক 
িষাতেনি রুপষায়ণ করষার জেযে প্রথনম গ্ষাম পঞ্চষানয়নত শগনয় প্রধষাে, 
কমদিচষারী ও সমতে গ্ষাম সিসযেনির শেনয় আনলষাচেষা করনলে ক্যৌথ 
উনিযেষানগর মষাধযেনম শক িষানি গ্ষানমর প্রষাসশঙ্গক শিক্ষানক সু্নলর 
শসনলিষানসর সনঙ্গ যুতি করষা যষায় ।

(১১) এক শিে আিিদিিষািু সু্ল েুশটর পর গ্ষানম ঘুরনত 
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ক্িশরনয়নেে। ঘুরনত ঘুরনত শকেু গ্ষানমর মষােুনষর সনঙ্গ সমসযেষা 
শেনয় কথষা িলনলে এিং গ্ষানমর হতশ্রী ক্চহষারষা ক্িনখ  িড়ই 
মমদিষাহত হনলে। মনে মনে িষািনলে এই  যশি গ্ষানমর ক্চহষারষা 

হয় তষাহনল সু্নলর এই অিস্ষা হওয়ষাই স্বষািষাশিক।
(১২) গ্ষানম ঘুনর আিিদিিষািুর মনে হল গ্ষানমর মষােুনষর  

সনঙ্গ িনস সু্নল গ্ষামীণ উপনযষাগী  শিক্ষার  িযেষাপষানর আনলষাচেষা 
করষা িরকষার। নসই মনতষা শিে শঠক কনর আনলষাচেষা সিষা 
করনলে। পশরিষার এিং গ্ষামিষাসীনির শক িষাশয়ত্ব তষা শিতৃেত িষানি 
িলনলে। যষারষা শমশটনঙ শেনলে তষাঁরষা সু্নলর জেযে সিরকনমর 
সহনযষাশগতষার হষাত িষাশড়নয় ক্িিষার প্রশতশ্রুশত শিনলে।  

(১৩) এরই মনধযে একটষা ঘটেষা ঘনট ক্গল। যষারষা গ্ষানমর 
শমশটনঙ এল েষা তষানির মনধযে ক্থনক কনয়ক জে সু্নল এনস 
চড়ষাও হল। তষারষা আিিদি িষািুনক িলল, শুেলষাম আপশে েষাশক 
হনত কলনম শক সি ক্িখষানিে? তষা হনল শক  আমষানির ক্েনল 
ক্মনয়রষা শচরকষাল চষাষষা হনয়ই থষাকনি?

(১৪) আিিদি িষািু িয় েষা ক্পনয় তষানির কথষাগুশল জধযদি ধনর 
শুেনলে। তষারপর খুি শিেনয়র সনঙ্গ িলনলে, আসনল সি িষািষা 
মষানয়রষা আিষা কনরে সু্নল পড়ষানিষােষা ক্িষ কনর তষাঁনির 
ক্েনলিনমনয়রষা িহনর চষাকশর করনত যষানি, িষািষা মষানয়র মুখ 

উজ্জ্বল করনি। আপেষারষা মনে রষাখনিে সিষাই চষাকশর পষানিেষা। 
যষারষা চষাকশর ক্পল েষা তষানির শক হনি? আিষার গ্ষানমর জেযে ক্য 

ধরনণর িক্তষা লষানগ ক্সটষাও শিখলেষা। তষাহনল উপষায় ক্িকষার 
জীিনের ক্িষাঝষা িনয় চলষা।

(১৫) আিষার অেযে শিকটষাও ক্িখুে িহনর যষারষা চষাকশর পষানি 
তষানির সনঙ্গ গ্ষানমর সম্কদিটষা ক্রমি ক্ীণ হনত থষাকনি, 
অিনিনষ গ্ষানমর শিকনড়র টষাে আর অেুিি করনি েষা। গ্ষানমর 
মষােুষ শহসষানি তষানির অশতেত্বটষাই শিপন্ন হনয় যষানি।

(১৬) আিিদিিষািুর কথষা শুনে তষানির িুল িষাঙল। ক্মষা 
ক্চনয় শেনয় িলল, “এই সু্নলর জেযে আমরষা যশি ক্কষাে সষাহষাযযে 
করনত পষাশর তষাহনল আমষানিরই মঙ্গল। তষার সনঙ্গ আমষানির 
ক্েনলনমনয়নিরই মঙ্গল হনি। এই সষার কথষাটষা আমরষা িুঝনত 
ক্পনরশে।

(১৭) েষােষা ঝড়ঝষাপটষা সষামনল আিিদি িষািুর স্বনে একটু 
একটু কনর িষাতেনি রুপ শেনত শুরু করল। গ্ষানমরই একজে 
ক্লষাকশিল্পী েশলেী খুনড়ষা ক্স্বছিষায় এশগনয় এনস সু্নলর ক্েনল 
ক্মনয়নির স্ষােীয় সংসৃ্শত েৃতযে গীত ক্িখষানত লষাগনলে। নেনল 
ক্মনয়রষা খুি আেন্দ সহকষানর কষাজ শিখনত থষাকল।

(১৮) একশিে আিিদি িষািু সি েষাত্রনির ডষাকনলে। সিষাই 

জহ জহ কনর এনস সু্নলর মষানঠ জনড়ষা হল। আিিদি িষািু লক্যে 
করনলে ক্েনল ক্মনয়নির ক্চষাখ মুনখ এক অেষাশিল আেনন্দর 
ক্রখষা ফুনট উনঠনে। 

(১৯) আজ ক্তষামষানির েতুে মষাস্ষার মিষানয়র সনঙ্গ পশরচয় 
করষানিষা। েষাত্র েষাত্রীরষা অশত উৎসষানহর সনঙ্গ িলল খুি িষানলষা, 
খুি িষানলষা। অিনিনষ ঐ গ্ষানমর এক অশিজ্ঞ কৃষক এশগনয় 
এনলে। আিিদি িষািু িলনলে উশে ক্তষামষানির কৃশষকষানজর 
মষাস্ষারমিষাই, নতষামষানির উশে চষাষিষানসর কষাজ ক্িখষানিে।

 (২০) েষাত্র েষাত্রীনির মনধযে একজে িলল মষাস্ষারমিষাই 
উশে ক্তষা আমষানির গ্ষানমর তষাশরণী ক্জঠু। আমষানির েিীর ধষানর 
পষানির মষাঠটষায় চষাষ কনরে। তষাশরণী ক্জঠু িলল শঠক িনলনেষা। 
ক্তষামরষা ক্তষা সি সময় আমষার মষানঠর পষাি শিনয়ই সু্নল যষাতষায়ষাত 
কর। েষাত্র েষাত্রীরষা সিষাই জহ জহ কনর িনল উঠনলষা আজনক তুশম 
আমষানির মষাস্ষার মিষাই।

(২১) তষাশরণী ক্জঠু শিেনয়র সনঙ্গ িলল, েষা ক্গষা েষা আশম 
ক্তষামষানির মষাস্ষার টষাস্ষার েই, আশম ক্ক্নত কষাজ কশর। কৃশষ 
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কষাজ আমষার প্রষানণর  ধে। পঞ্চষানয়ত প্রধষাে আমষানক িলল আর 
সু্লটষা ক্তষা আমষানির গ্ষানমরই। ওখষানে ক্তষা আমষানির ক্েনল 

ক্মনয়রষাই পনড় তষাই এলষাম।
(২২) আিিদি িষািু িলনলে, ওেষার কষানে ক্তষামরষা আজ 

শিখনি ক্কমে কনর সশজি িষাগষাে করনত হয়। নতষামষানির সনঙ্গ 
আজনক উশে সময়টষা কষাটষানত এনসনেে। তষারপর কৃশষকষানজর 
মষাস্ষার মিষানয়র শিনক শফনর িলনলে, এিষার তষাহনল আপশে 
আপেষার কষাজ শুরু কনর শিে।

(২৩) তষাশরণী ক্জঠু সু্ল প্রষাঙ্গনণর একটষা ক্কষানণ একটষা 
ফষাঁকষা জষায়গষায় শেনয় ক্গনলে। সিষাই আগ্হ শেনয় য্রিপষাশতগুনলষা 
ক্েনড় ক্চনড় ক্িনখ। তষাশরণী ক্জঠু ক্েনল ক্মনয়নির ক্িষাঝষানলে 
প্রথনম  সশজি িষাগষাে করনত ক্গনল শক িষানি জশম জতশর করনত 
হয় তষা ক্তষামরষা ক্িখ। 

(২৪) জশমটষায় আগষােষায় িনর শেল। তষাশরণী ক্জঠু প্রথনম 
িু হষাত শিনয় আগষােষাগুনলষা তুনল ক্ফনল শিনত থষাকনলে। তষাঁর 
ক্িখষানিশখ েষাত্র েষাত্রীরষাও আগষােষা তুলনত লষাগনলষা। তষারপর শতশে 
ক্কষািষাল শেনয় মষাশট ক্কষাপষানত লষাগনলে।

(২৫) েষাত্র েষাত্রীরষা আেনন্দর সনঙ্গ হষানত কলনম কষাজ 
করনে ক্িনখ এশগনয় এনলে ক্হড মষাস্ষার মহষািয় ও আিিদিিষািু। 

ক্হড মষাস্ষার মহষািয় কষাজ ক্িনখ খুশি হনয় আিিদিিষািুনক 
িলনলে, আপশে শঠক িনলশেনলে, িষাচ্ষানির হষানত কলনম শকেু 

ক্িখষানল ওরষা খুি আেনন্দর সনঙ্গ শিখনত পষানর।
(২৬) কৃশষ কষানজর মষাস্ষার মিষানয়র সষাহষানযযে পঞ্চষানয়নতর 

ক্িওয়ষা ফসনলর িীজ লষাগষানত লষাগষানত ক্েনল ক্মনয়রষা সি ক্ঘনম 
চুপচুষাপ হনয় ক্গল। এই কষানজর মনধযে এত ওরষা আেন্দ ক্পল 
ক্য, নসশিে ক্থনক কৃষক তষাশরণীনজঠু ক্েনল ক্মনয়নির কষানে অেযে 
মষােুষ হনয় ক্গল। িূর ক্থনক ক্েনল ক্মনয়রষা ক্িখনলই ওরষা ক্চঁশচনয় 
উঠনতষা– ওই ক্য আমষানির তষাশরণী ক্জঠু কৃশষকষানজর মষাস্ষার 
মিষাই।   

(২৭) আিিদি িষািুর উনিযেষানগ জরষাজীণদি সু্লটষা হনয় উঠনলষা 
ক্েনল ক্মনয়নির কষানে এক স্বগদি। শেনজনির হষানত লষাগষানেষা 
িীনজর গষাে হনয় ওঠষা প্রকৃশতর এই শিস্য় ক্েনল ক্মনয়রষা ক্িি 
অেুিি করনত পষারল।

(২৮) প্রশতশিে ক্েনলনমনয়নির ক্কউ েষা ক্কউ সশজি িষাগষােটষা 
কতিূর শক হল, এনস ক্হডমষাস্ষার মিষাই ও আিিদি িষািুনক খির 
শিনত থষাকল। গ্ষানমর মষােুনষরষাও ক্িখিষাল করনত লষাগল। 
িষাগষানের ক্কষাে সমসযেষা হনল তষাশরণী ক্জঠু ক্ক ক্ডনক আেত। 

রশিিষার শিনে সু্ল িন্ থষাকনলও  িষাচ্ষারষা সু্নল িষাগষাে ক্িখনত 
েুনট আসনত লষাগল।

(২৯) কৃশষকষানজর মষাস্ষার মিষাই সু্নলর পষানির ক্ক্নত 
শেনয় শগনয় ক্েনল ক্মনয়নির ক্চেষানত শুরু করনলে শিশিন্ন 
ফসনলর উপকষাশর অপকষারী-নপষাকষামষাকড়। গ্ষানম ক্য সমতে ফল 
গষাে, আসিষাশি গষাে, ঔষশধ গষাে আনে ক্সইগুনলষানক গ্ষাম ঘুশরনয় 
ঘুশরনয় ক্চেষানত শুরু করনলে। নেনল ক্মনয়রষা অনেক গষাে শচেনত 
শিখল।  

(৩০) হঠষাৎ একশিে সু্নল এনস হষাশজর এক গ্ষামিষাসী। 
শতশে আিিদি িষািুনক ক্ডনক িলনলে, আমষানক একশটিষার সুনযষাগ 
ক্িনিে? আশম ক্িষালষা ও িষাঁি শিনয় েষােষা রকম শজশেস িষােষানত 
পষাশর। কনয়ক িের ধনর ক্য অশিজ্ঞতষা সঞ্চয় কনরশে আশম এই 
সু্নলর আগষামী প্রজনন্মর হষানত ক্সই জ্ঞষাে তুনল শিনত চষাই। 
আশম মে প্রষাণ শিনয় ওনিরনক যষানত এই কষাজ  ক্িখষানত পষাশর 
তষার অেুমশত শিে।

আিিদি িষািুর মষাথষায় একটষা েতুে িষািেষা কনয়কশিে ধনর 
ঘুর ঘুর করশেনলষা ক্সই মত মষাতষা শিক্ষা কশমশটর শমশটনঙ প্রতেষাি 
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রষাখল  গ্ষানমর শকেু অশিজ্ঞ মষােুষ যখে  স্বইছিষায় এশগনয় 
এনসনে এিষার ক্থনক যশি কশমউ শেশট শরনসষাসদি ওরগষােষাইজষার  

রষাখষা যষায় তষাহনল  ক্কমে হয়? আমরষাত সি িষাইনর ক্থনক আশস 
তষারষা ত গ্ষানমরই ক্লষাক তষানির পনক্ সুশিনধ হনি শিশিন্ন 
শিষনয়র অশিজ্ঞ িযেশতি ক্ক ক্যষাগষাড় করষা। তষাহনল কজটষা আরও 
সহজ হনি স্ষায়ী হনি।  েষাত্রেষাত্রীরষা  েষােষা ধরনণর শজশেস 
শিখনত পষাড়নি।  সিষাই এই প্রতেষািনক স্বষাগত জষােষানলষা।

(৩১) আিিদি িষািু ক্সই গ্ষামিষাসী মষােুষশটনক িলনলে, এটষা 
ক্তষা আপেষানির সু্ল, আপেষানির ক্েনল ক্মনয়রষাই পনড়, এনত 
অেুমশতর শক আনে? আপশে কষাজ শুরু কনর শিে। শঠক আনে 
মষাস্ষার িষািু, আপশে আমষানক সুনযষাগ কনর ক্িওয়ষার জেযে 
আপেষানক েমস্ষার। এই িনল ক্স চনল ক্গল। 

(৩২) আজনক সু্নলর ক্েনল ক্মনয়নির িড় খুশির শিে, 
ওরষা শেনজর হষানত গষানের েষাসদিষাশরর জেযে পযেষানকনট মষাশট িরনে। 
ওনির কষাজ ক্িখনত আজ পঞ্চষানয়ত প্রধষােও এনসনেে উৎসষাহ 
শিনত।

(৩৩) নিখনত ক্িখনত ক্েনল ক্মনয়নির পরম মমতষায় ও 
যননে প্রকৃশতর শেয়নম েষাসদিষাশরর গষােগুশল ক্িনড় উনঠনে।েষাসদিষাশর 
ক্থনক গষােগুশল শেনয় সু্ল প্রষাঙ্গনণর চষাশর ধষানর লষাগষানছি, আিষার 

ক্সই চষারষা িষাশড়নতও তষারষা শেনয় যষানছি। 
(৩৪) প্রশত সপ্তষানহ মঙ্গলিষার শিে শিক্ষামূলক েশি ক্িখষানেষা 

শুরু হল। নযশিে ক্িখষানেষা হয় ক্সশিে ক্েনল ক্মনয়নির আেন্দ 
আর ধনর েষা। েশি ক্িখনত ক্িখনত ওরষা শিখল পুশষ্ট-স্বষাস্যে ও 
িযেষািহষাশরক পশরছিন্নতষার েষােষা শিকগুশল। তষারষা িষাশড়নতও এই 
স্বষাস্যে শেয়ম চষালু কনর শিল। 

(৩৫) আজ ক্েনল ক্মনয়রষা সু্ল ক্খষালষার অনেক আনগ েতুে 
জষামষা কষাপড় পনর সু্নল এনসনে। আিিদি িষািু এিং পঞ্চষানয়ত 
প্রধষাে ওনির শেনয় যষানি গ্ষাম ক্থনক শকেুটষা িূনর ঐশতহষাশসক 
ও ক্িৌনগষাশলক স্ষানে ভ্রমণ করষানত। এতশিে গ্ষানমর িষািুনির 
মুনখ শুনে এনসনে ক্সখষােকষার কথষা, আজ চষাকু্ষ তষারষা ক্িখনি 
িুনটষা েিী ক্যখষানে এনস শমনিনে। আর ক্িখনি ক্সে আমনলর 
ধ্ংসষািনিষ।  

(৩৬) িুশট েিীর শমলে স্ল এিং ক্সে আমনলর 
ধ্ংসষািনিষ অশত উৎসষানহ তষারষা খুঁশটনয় খুঁশটনয় ক্িখনে আর 
আিিদি িষািু ও প্রধষাে সষানহিনক েষােষা প্রশ্ন কনর যষানছি। এই 
ভ্রমণ ওনির কষানে এক অেেযে অশিজ্ঞতষার সঞ্চষার কনর।

(৩৭) আিিদি িষািুর আিিদি সু্লনক শঘনর গ্ষাম পঞ্চষানয়নত 

একটষা ক্সষারনগষাল পনড় ক্গল। পঞ্চষানয়ত প্রধষাে ঐ গ্ষানমর যত 
প্রষাথশমক সু্ল ও এম এস ক্ক আনে, তষানির সি মষাস্ষার 
মিষাইনির শেনয় পঞ্চষানয়নত শমশটং ডষাকনলে, যষানত ঐ সি সু্ল 
প্রচশলত সু্ল শিক্ষার সনঙ্গ স্ষােীয় প্রষাসশঙ্গক শিক্ষার সংনযষাজে 
ঘটষানত পষানর। আিিদি িষািুর সু্নলর উিষাহরণ ক্টনে শতশে 
আনলষাচেষা করনলে। এই উনিযেষাগনক এশগনয় শেনয় যষািষার জেযে 
গ্ষাম পঞ্চষানয়ত উপসশমশত সি ধরনণর সষাহষাযযে করনতও  
প্রশতশ্রুশত ক্িয়। গ্ষাম পঞ্চষানয়নতর এই উনিযেষাগনক সষাধুিষাি 
জষাশেনয় মষাস্ষারমিষাইরষা েতুে শিিষার সন্ষানে কষানজ েষামষার 
অঙ্গীকষার কনরে।    

(৩৮) নিখনত ক্িখনত আিিদি িষািুর শিক্ষাঙ্গনে েতুে শিিষার 
পথ ক্ক অেুসরণ কনর পঞ্চষানয়ত এলষাকষার অেযেষােযে গ্ষানমর 
সু্নলও গ্ষামিষাংলষার প্রষাসশঙ্গক শিক্ষার ক্ঢউ আেনড় পড়ল। এই 
পনথ সষাশমল হল পঞ্চষানয়ত ও গ্ষামিষাসী। জীিনের জেযে শিক্ষার 
এক েশজর গনড় তু্লল গ্ষাম পঞ্চষানয়ত, সু্ল ও গ্ষামিষাসীরষা।

(৩৯) সৃজেপুর গ্ষাম পঞ্চষানয়ত সৃজে ক্মলষা করষার উনিযেষাগ 
শেল। ওই এলষাকষার সমতে সু্নলর ক্েনল ক্মনয়রষাই ক্মলষায় 
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অংিগ্হণ করনি। নমলষার মহড়ষা চলল কনয়ক মষাস ধনর, সমতে 
সু্ল জুনড়। নকউ েষাচ করনি, গষাে করনি, েষাটক করনি, েশি 

আঁকনি, স্ষােীয় ইশতহষাস শেনয় রচেষার প্রশতনযষাশগতষা হনি, নেনল 
ক্মনয়নির হষানত কলনম জতশর করষা সু্ল িষাগষানের শিশিন্ন সশজি 
ও ক্িষািষা িধদিে করনি ক্মলষায়। সৃশষ্টর আেনন্দ ওরষা এখে 
মষানতষায়ষারষা।

(৪০) সৃজে ক্মলষানক শঘনর গ্ষাম পঞ্চষানয়ত এলষাকষার গ্ষাম 
গুশলনত উৎসনির ক্চহষারষা শেল। মঞ্চ িষাঁধষা হল পঞ্চষানয়নতর 
মষানঠ। যথষারীশত িুপুর িুনটষায় আিিদিিষািুর সু্নলর ক্েনল ক্মনয়নির 
দ্ষারষা সমনিত সঙ্গীনতর মধযে শিনয় ক্মলষার অেুষ্ঠষাে শুরু হল। 
শিশিন্ন সু্নলর ক্েনল ক্মনয়নির পশরনিশিত েষাচ গষাে েষাটক 
আকষাি িষাতষাস মুখশরত কনর তুলল। আর ক্মলষার মষানঠর স্ল 
গুশলনত শিশিন্ন সু্নলর ক্েনল ক্মনয়নির হষানতর কষাজ করষা েষােষা 
ধরনণর  শজশেসনক শঘনর ক্যে মষােুনষর ঢল ক্েনমনে। 

(৪১) সৃশষ্টর এই আেন্দযনজ্ঞ শযশে প্রধষাে ক্সেষাপশত, নসই 
আিিদিিষািু শকেু কথষা িলষার জেযে মনঞ্চ উঠনলে। করতষাশলর 
ধ্শেনত আকষাি িষাতষাস মুখশরত। পঞ্চষানয়নতর পক্ ক্থনক তষাঁনক  
সম্ধদিেষা শিনছিে প্রধষাে। এত আেনন্দর মনধযেও অেুষ্ঠষাে প্রষাঙ্গনণ 
ক্যে একটষা শিষষানির সুর গুেগুশেনয় উঠল। কষারণ শতশে অেযে 

সু্নল িিশল হনয় যষানছিে। অেযে ক্জলষায় তষার িিশলর অডদিষার 
এনস ক্গনে।

(৪২) িষাষণ শিনত উনঠ আিিদি িষািুর িু নচষাখ জনল িনর 
উঠল। িষারষাক্রষান্ত গলষায় িলনলে, আপেষানির সিষার সষাহষাযযে এিং 
পঞ্চষানয়নতর উনিযেষাগ েষা হনল আশম জীিেশিক্ষার প্রিীপ ক্েনল 
ক্মনয়নির অন্তনর জ্ষালষানত পষারতষাম েষা। আর আশম আগষামী 
প্রজনন্মর শিনক তষাশকনয় এটষাই করনত ক্চনয়শে ক্য জীিেনক 
শঘনরই শিক্ষা। জীিেনক শেনয়ই শিক্ষা, জীিনের প্রনয়ষাজেনক 
আমিস্ ও সমৃ্তি কনরই শিক্ষা। আশম এটষাই করনত ক্চনয়শে 
ক্য গ্ষানমর শিকনড়র সনঙ্গ ক্যে  অন্তনরর ক্যষাগসষাধে গনড় ওনঠ।  

(৪৩)  আিিদি িষািুর কথষা ক্িষ হনল, হষাততষাশল পড়ল। শকেু 
িীঘদিশ্বষাস, শকেু উচ্ছ্বশসত অশ্রুকণষা। তষারপর সু্নলর সি েষাত্র 
েষাত্রীরষা এনস আিিদি িষািুনক শঘনর েষাচনত ক্লনগ ক্গল আর 
গষাইনত লষাগল- নযনত েষাশহ শিি।  

(৪৪) এশিনক এমে সময় মষাস্ষার মিষাইনয়র শিিষায় 
সম্ধদিেষার কথষা শুনে একজে মশহলষা েুনট আনস। হষাশজর হয় 
শিিষায় সম্ধদিেষা অেুষ্ঠষানে। মষাস্ষার মিষাইনক িুলনত পষানর েষা 
ক্স। মনঞ্চ উনঠ শগনয় মষাস্ষার মিষাইনয়র পষা জশড়নয় ধনর েমস্ষার 

কনর িনল, গ্ষানমর ক্েনল ক্মনয়নির আপশে শুধু শিক্ষাই ক্িেশে, 
মষােুনষর মত িষাঁচষার স্বনেও ক্িশখনয়নেে, গ্ষামিষাসীনির মনেও 
স্বননের িীজ িপে কনরনেে। আপেষানক আমরষা শক কনর িুলনিষা 
িনল অনঝষানর কষাঁিনত লষাগল। 

(৪৫) অনিগরুধি কনঠে মষাস্ষার মিষাই মশহলষানক িলনলে 
আপেষানির ও ক্েনল ক্মনয়নির মনধযেই আশম ক্িঁনচ থষাকি। আর 
রিীন্দ্রেষাথ ঠষাকুনরর িষািেষা ক্থনক িলনত হয় ক্সখষানেই মষােুনষর 
শিিযেষা ও মষােুনষর সষাধেষা সতযে হয়, নযখষানে সকল কষানলর সকল 
মষােুষনক শেনয় হয়। এই কথষা িনল মঞ্চ ক্থনক ক্েনম যষাে  শতশে।

(৪৬) শকেুক্ণ েীরি থষাকষার পর প্রধষাে িলনলে, শিক্ষার 
সি শকেুই আজ েতুে কনর িষািনত হনি। আজ যষারষা শিক্ষা 
শেনয়  িষািনেে, কষাজ করনেে, তষানির কষানে আিিদি িষািু এক 
েতুে শিগন্ত উনন্মষাচে কনর ক্গনলে। সৃজে ক্মলষা ক্িষ হল শকন্তু 
সৃজে ক্মলষার মধযে শিনয় আিিদি িষািু ক্য সুর ক্িঁনধ শিনয় ক্গনলে, 
আকষানি িষাতষানি ক্সটষাই িষাজনত লষাগনলষা। নসখষানেই মষােুনষর 
শিিযেষা ও মষােুনষর সষাধেষা সতযে হয়, নযখষানে সকল কষানলর সকল 
মষােুষনক শেনয় হয়। 
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তথযে যখে সনতযের মুখ 
শিক্ষায় সষামষাশজক অংিগ্হণ

শেনয় িষারত সরকষানরর পশরসংখযেষাে ও প্রকল্প রূপষায়ে ম্রিনকর

েযেষািেষাল সযেষানম্ল সষানিদি অশফস (এে এস এস ও)-এর সমীক্ষা
ক্িশিরিষাগ ক্িনি সরকষার শিক্ষার পশরকষাঠষানমষা উন্নয়ে ও 

তষার ক্িখিষানলর জেযে আশথদিক সক্মতষার একটষা িড় অংি িযেয় 
কনর থষানক। যশিও এই িযেিস্ষার সুফল ক্পনত ক্কষােও একক 
িযেশতিনক শটউিে শফজ, এক্ষাশমনেিে শফজ, িই-খষাতষার খরচ 
ইতযেষাশি িষািি অথদি িযেয় করনত হয়। িষানজট েশথনত এনক্নত্র 
সরকষার কতৃদিক খরনচর শিতেষাশরত তথযে থষানক। তনি ক্কষােও 
একক িযেশতি এজেযে কত অথদি খরচ কনরে, পশরিষার শিশত্তক 
সমীক্ষার মষাধযেনম ক্সই তথযে সংগ্হ করনত হনি। তষাই ২০১৪ 
সষানল ক্সষাসষাল কেজষাম্িেঃ এডুনকিে িষা সহজ িষাংলষায় 
শিক্ষায় সষামষাশজক অংিগ্হণ

সংক্রষান্ত সমীক্ষার মূল উনদেিযে শেল, (ক) ৫ ক্থনক ২৯ 
িের িয়সীনির মনধযে শিক্ষানক অজদিে করষার আগ্হ কতটষা 
রনয়নে,(খ) শিক্ষা সংক্রষান্ত পশরকষাঠষানমষা, সুনযষাগ-সুশিধষা ও 

উৎসষাহ িষাড়ষানেষার ক্য সি িযেিস্ষা সরকষানরর তরনফ ক্িওয়ষা হয়, 
তষা িযেিহষানরর অিকষাি কতটষা রনয়নে,(গ) শিক্ষা খষানত পশরিষার 
শিশত্তক িযেশতিগত খরচ,(ঘ) সু্লেুট এিং েষাত্রেষাত্রীনির মষাঝপনথ 
পড়ষাশুেষা ক্েনড় ক্িওয়ষার সংখযেষা ও তষার কষারণ খুঁনজ ক্ির করষার 
মষাধযেনম শিক্ষার অন্কষারময় অংনির পশরমষাপ করষা, এিং(ঙ) ১৪ 
িের ও তষার ক্িশি িয়সীনির মনধযে তথযে-প্রযুশতি শিষয়ক 
প্রষাথশমক জ্ঞষাে।  

ক্গষাটষা ক্িিজুনড় এই সমীক্ষা চষালষানেষা হয়। প্রষাপ্ত েমুেষা 
ক্কন্দ্রীয়িষানি এে এস এস ও দ্ষারষা পরীক্ষার পর সমীক্ষার 
ফলষাফল জতশর করষা হয়।  িষারনতর ক্কন্দ্রিষাশসত অঞ্চল েষাড়ষাও 
সিকশট রষানজযের ক্মষাট ৪,৫৭৭ শট গ্ষাম ও িহরষাঞ্চনলর ৩,৭২০শট 
ব্লনক এই সমীক্ষা চষালষানেষা হনয়শেল। যষার মনধযে গ্ষামষাঞ্চনলর 
৩৬,৪৭৯ শট ও িহরষাঞ্চনলর ২৯,৪৪৭শট পশরিষার শেল। 

িয়সসীমষা ক্গষাটষা ক্িনি গ্ষামষাঞ্চনল িহরষাঞ্চনল ক্েনল ক্মনয়

৭ িের ও তষার ক্িশি িয়সী ৭৫% ৭১% ৮৬% ৮৩% ৬৭%

১৫ িের ও তষার ক্িশি িয়সী ৭১% ৬৪% ৮৪% X X

সষাক্রতষার হষার

শেকটিতদিী এলষাকষায় প্রষাথশমক, উচ্ প্রষাথশমক ও মষাধযেশমক সু্নলর পযদিষাপ্ততষা

প্রষাথশমক শিক্ষার ক্ক্নত্র িষারনতর িহরষাঞ্চল ও গ্ষামষাঞ্চনলর মনধযে খুি ক্িশি ফষারষাক ক্েই। সমীক্ষায় ক্িখষা ক্গনে, গ্ষাম ও 
িহনর িষাশড় ক্থনক ২ শকনলষাশমটষানরর মনধযে সু্ল থষাকষার কথষা িনলনেে ৯৯% পশরিষার।

সু্ল গ্ষামষাঞ্চনল িষাশড় ক্থনক ২ 
শকনলষাশমটষানরর মনধযে আনে

িহরষাঞ্চনল িষাশড় ক্থনক ২ শকনলষাশমটষানরর 
মনধযে আনে

উচ্ প্রষাথশমক ৮৬% পশরিষার ৯৬% পশরিষার

মষাধযেশমক ৬০% পশরিষার ৯১% পশরিষার 
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৫ িের ও তষার ক্িশি িয়সীনির ক্ক্নত্র শিক্ষার শিশিন্ন তের সমূ্ণদি করষার হষার

গ্ষামষাঞ্চল/িহরষাঞ্চল ক্েনলনির মনধযে স্ষাতক ও স্ষাতনকষাত্তর 
সমূ্ণদি করষার হষার

ক্মনয়নির মনধযে স্ষাতক ও স্ষাতনকষাত্তর 
সমূ্ণদি করষার হষার

গ্ষামষাঞ্চল ৪.৫% ২.২%

িহরষাঞ্চল ১৭% ১৩%

েষাম েশথিুতিকরণ ও উপশস্শত

িয়সসীমষা গ্ষামষাঞ্চল/িহরষাঞ্চল ক্েনলনির মনধযে সু্নল যষাওয়ষার 
হষার

ক্মনয়নির মনধযে সু্নল 
যষাওয়ষার হষার

৫ ক্থনক ২৯ িের িয়সী গ্ষামষাঞ্চল ৫৮.৭% ৫৩%

৫ ক্থনক ২৯ িের িয়সী িহরষাঞ্চল ৫৭% ৫৪.৬%

সমীক্ষায় ক্িখষা ক্গনে গ্ষামষাঞ্চল ও িহরষাঞ্চল, উিয় ক্ক্নত্রই ৫ ক্থনক ২৯ িের িয়সীনির মনধযে খুিই অল্প সংখযেনকর (প্রষায় 
১%) সু্নলর খষাতষায় েষাম থষাকনলও তষারষা ক্সখষানে যষায় েষা।

উপশস্শতর অেুপষাত
িষারনতর গ্ষামষাঞ্চল ও িহরষাঞ্চনল ক্েনল এিং ক্মনয়, উিয় ক্ক্নত্র প্রষাথশমনক উপশস্শতর হষার সিদিনমষাট প্রষায় ১০০%

সিদিনমষাট উপশস্শতর অেুপষাত
শিক্ষার তের গ্ষামষাঞ্চল/িহরষাঞ্চল ক্েনলনির উপশস্শতর হষার ক্মনয়নির উপশস্শতর হষার 

প্রষাথশমক ক্থনক উচ্ মষাধযেশমক গ্ষামষাঞ্চল ৯১% ৮৮%

প্রষাথশমক ক্থনক উচ্ মষাধযেশমক িহরষাঞ্চল ৯৩% (প্রষায়) ৯৩% (প্রষায়)

প্রকৃত উপশস্শতর অেুপষাত
িয়সসীমষা ক্রেশণ শিক্ষার তের িষারনত ক্েনলনির 

উপশস্শতর হষার 
িষারনত ক্মনয়নির 
উপশস্শতর হষার 

৬ ক্থনক ১০ িের িয়সী প্রথম ক্থনক চতুথদি প্রষাথশমক ৮৪% ৮৩%

তনি এই সমীক্ষায় ক্গষাটষা ক্িনি প্রনিশিকষা তেনর (প্রষাথশমক ও উচ্ প্রষাথশমনক) গ্ষাম িষা িহরষাঞ্চনল ক্েনল অথিষা ক্মনয়নির 
প্রকৃত উপশস্শতর ক্ক্নত্র উনলেখনযষাগযে ক্কষােও পষাথদিকযে ধরষা পনড়শে।

শিক্ষার শিশিন্ন ক্ক্নত্র অংিগ্হনণর িতদিমষাে হষার 

িয়সসীমষা শিক্ষার ক্ক্ত্র িষারনত েষাত্রেষাত্রীর হষার

১৫ ক্থনক ২৯ িের িয়সী সষাধষারণ শিক্ষা ৮৫% (প্রষায়) 

১৫ ক্থনক ২৯ িের িয়সী প্রযুশতিগত/নপিষাগত শিক্ষা ১২.৬% (প্রষায়)

১৫ ক্থনক ২৯ িের িয়সী িৃশত্তমূলক শিক্ষা ২.৪% (প্রষায়)
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ক্কষাসদি অেুযষায়ী শিক্ষার শিশিন্ন ক্ক্নত্র অংিগ্হনণর হষার

শিক্ষার ক্ক্ত্র ক্কষাসদি ক্েনলনির অংিগ্হনণর হষার ক্মনয়নির অংিগ্হনণর হষার

সষাধষারণ শিক্ষা শহউমযেষাশেশটজ ৪৬% ৫৪%

সষাধষারণ শিক্ষা সষানয়ন্ ৩৫% ২৮%

সষাধষারণ শিক্ষা কমষাসদি ২০% ১৮%

প্রযুশতিগত/নপিষাগত শিক্ষা ইশজিশেয়ষাশরং ৪৬% ২৯%

প্রযুশতিগত/নপিষাগত শিক্ষা ক্মশডশসে (েষাশসদিং সহ) ৪% ১৪%

ক্কষাে ধরনের শিক্ষা প্রশতষ্ঠষানে যষানছিে
গ্ষামষাঞ্চনল উচ্ মষাধযেশমক তের পযদিন্ত অশধকষাংি েষাত্রেষাত্রী সরকষাশর প্রশতষ্ঠষানে শিক্ষা গ্হণ কনর থষানক। অেযেশিনক সমীক্ষায় 

সমূ্ণদি উনল্ষা েশি ধরষা পনড়নে িহরষাঞ্চনলর ক্ক্নত্র।

গ্ষামষাঞ্চনল সরকষাশর প্রশতষ্ঠষানে েষাত্রেষাত্রীর হষার
প্রষাথশমনক উচ্ প্রষাথশমনক মষাধযেশমক ও উচ্ মষাধযেশমনক ক্মনয়নির উপশস্শতর হষার 

৭২% ৭৬% ৬৪% ৮৮%

িহরষাঞ্চনল সরকষাশর প্রশতষ্ঠষানে েষাত্রেষাত্রীর হষার   

প্রষাথশমনক উচ্ প্রষাথশমনক মষাধযেশমক ও উচ্ 
মষাধযেশমনক

িষারনত ক্েনলনির 
উপশস্শতর হষার 

িষারনত ক্মনয়নির 
উপশস্শতর হষার 

৩১% ৩৮% ৩৮% ৮৪% ৮৩%

অবিতশেক শিক্ষার হষার

শিক্ষার তের গ্ষামষাঞ্চনল িহরষাঞ্চনল

প্রষাথশমক  ৯৪% (প্রষায়) ৮৭%

উচ্ প্রষাথশমক  ৮৯% ৮০%

মষাধযেশমক ও উচ্ মষাধযেশমক ৫৮% ৫২%

শমড-নড শমল
প্রষাথশমক তেনর ক্িনির ৬৩% ও উচ্ প্রষাথশমক তেনর ২৬% েষাত্রেষাত্রী শমড-নড শমল ক্পনয় থষানক।

প্রষাইনিট ক্কষাশচং

সিদিিষারতীয় তেনর ক্িনির প্রষায় ২৬% েষাত্রেষাত্রী প্রষাইনিট ক্কষাশচং শেনয় থষানক।

হনস্নল থষাকষা েষাত্রেষাত্রীর হষার

ক্িনি প্রষায় ৫% েষাত্রেষাত্রী শিশিন্ন হনস্নল ক্থনক পড়ষানিষােষা কনর। 
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িষারনত গ্ষামষাঞ্চনল ৫-২৯ িের িয়সীনির প্রষায় ১১% এিং িহরষাঞ্চনলর ৬% কখেও ক্কষােও শিক্ষা প্রশতষ্ঠষানে েষাম েশথিুতি 
করষােশে। 

অেযেশিনক গ্ষামষাঞ্চনল ৫ ক্থনক ২৯ িের িয়সীনির সু্লেুট/পড়ষানিষােষায় ক্েি হওয়ষার আেুপষাশতক হষার প্রষায় ৩৩% এিং 
িহরষাঞ্চনল ৩৮% 

আিষার সু্লেুট হওয়ষার কষারনণ সষাধষারণ শেয়নম ৫ ক্থনক ২৯ িের িয়সী ক্মনয়রষা শিশিন্ন আশথদিক কষানজর সনঙ্গ যুতি (গ্ষামষাঞ্চনল 
৩০% ও িহরষাঞ্চনল ৩৪%), অেযেশিনক সমীক্ষায় ক্িখষা ক্গনে, শুধুমষাত্র তষানিরনক িশমনয় রষাখষার কষারনণ ক্মনয়নির একটষা িড় অংি 
ঘনরর কষাজকনমদির সনঙ্গ যুতি (গ্ষামষাঞ্চনল ৩৩% ও িহরষাঞ্চনল ২৩%)। 

সমীক্ষা উনঠ এনসনে, গ্ষামষাঞ্চনল ৫ ক্থনক ২৯ িের িয়সীনির কখেও সু্নল েষাম েশথিুতি েষা করষার প্রধষাে কষারণ পড়ষানিষােষার 
প্রশত আগ্হ েষা থষাকষা (ক্েনলনির ৩৩% ও ক্মনয়নির ২৭%)। যশিও িহরষাঞ্চনল এর কষারণ সমূ্ণদি শিন্ন। নসখষানে এই িয়সী ৩৩% 
ক্েনলনির ও ৩০% ক্মনয়নির কখেও সু্নল েষা যষাওয়ষার প্রধষাে কষারণ আশথদিক প্রশতিন্কতষা।

শিক্ষার শিশিন্ন তেনর িযেশতিগত খরচ
সমীক্ষায় ক্িখষা ক্গনে, সষাধষারণ শিক্ষার ক্ক্নত্র চলশত শিক্ষািনষদি েষাত্রেষাত্রী শপেু গড় িযেশতিগত খরচ (হনছি িষা হনি) প্রষায় ৬,৭৮৮ 

টষাকষা, প্রযুশতিগত শিক্ষার জেযে (িৃশত্তমূলক শিক্ষা েষাড়ষা) এই খরচ ৬২,৮৪১ টষাকষা এিং িৃশত্তমূলক শিক্ষার ক্ক্নত্র এই খরচ ২৭,৬৭৬ 
টষাকষা। 

িহরষাঞ্চনল প্রষাথশমক তেনর েষাত্রেষাত্রী শপেু এই খরচ শেল ১০,০৮৩ টষাকষা, যশিও গ্ষামষাঞ্চনল এই খরনচর পশরমষাণ ২,৮১১ টষাকষা। 
প্রযুশতিগত শিক্ষার ক্ক্নত্র ক্িসরকষাশর সষাহষাযযে প্রষাপ্ত এিং সষাহষাযযে প্রষাপ্ত েয় এমে শিক্ষা প্রশতষ্ঠষানে ক্য টষাকষা খরচ হয় তষা 

সরকষাশর শিক্ষা প্রশতষ্ঠষানে খরনচর প্রষায় ১.৫ ক্থনক ২.৫ গুনণর মনধযে ওঠষােষামষা কনর। 
সষাধষারণ শিক্ষার খরনচর প্রষায় ৪৬% এিং প্রযুশতিগত শিক্ষার খরনচর ৭৩% শেল ক্কষাসদি শফ ক্থনক। 
এই সমীক্ষায় ক্িখষা ক্গনে ক্য, সষাধষারণ শিক্ষার সনঙ্গ যুতি েষাত্রেষাত্রীরষা ১৫% টষাকষা প্রষাইনিট ক্কষাশচং-এর জেযে খরচ কনরে। 

শকন্তু প্রযুশতিগত/নপিষাগত শিক্ষার ক্ক্নত্র (িৃশত্তমূলক শিক্ষা সহ) এই খষানত েষাত্রেষাত্রীরষা ৩% টষাকষা খরচ কনরে।        

কখেও সু্নল েষা যষাওয়ষা এিং পড়ষানিষােষায় ক্েি ঘটষা মষােুনষর হষার

গ্ষামষাঞ্চনলর প্রষায় ৬% পশরিষার এিং িহরষাঞ্চনলর ২৯% পশরিষানর কশম্উটষার রনয়নে। 
২০১৪ সষানলর এই সমীক্ষায় ক্িখষা ক্গনে, িষারনত  প্রষায় ২৭% পশরিষানর ১৪ িের িষা তষার ক্িশি িয়সী অন্তত একজনের 

কষানে ইন্ষারনেনটর সুশিধষা শেল। গ্ষামষাঞ্চনল এই অেুপষানতর হষার ১৬% পশরিষার এিং িহরষাঞ্চনল ৪৯% পশরিষার। ১৪ ক্থনক ২৯ 
িের িয়সীনির মনধযে গ্ষামষাঞ্চনল প্রষায় ১৮% এিং িহরষাঞ্চনলর ৪৯% মষােুষ কশম্উটষার িযেিহষানর সক্ম শেল।   

কশম্উটষার ও ইন্ষারনেট িযেিহষারকষারীর হষার 

(প্রষাতিে সিসযে, শসনলিষাস কশমশট, পশচিমিঙ্গ সরকষার)

৯৪৩৩১২০২৬১
সময়ঃ সকষাল ৭টষা ক্থনক রষাশত্র ৯টষা

শিক্কনির জেযে ক্হল্পলষাইে

শ্রী ক্িিষাশিস মন্ডল
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শসয়ষানটল িষাষণ
১৮৫৪ সষানল ওয়ষাশিংটনের মহষাে সষািষা প্রিু আনমশরকষার আশিিষাসী জেজষাশতনির শেজস্ব িুখনন্ডর সুশিতৃেত অংি শকনে 

শেনত ক্চনয়শেনলে এিং তষার মনধযে আশিম জেজষাশতনির জেযে শিনিষ সংরক্নণর িযেিস্ষাও শতশে রষাখনত ক্চনয়শেনলে। এই 
প্রতেষানির উত্তনর শসয়ষানটনলর প্রধষাে যষা শলনখশেনলে, তষা এখনেষা পযদিন্ত পশরনিি সংক্রষান্ত সিনচনয় সুন্দর এিং সুগিীর একশট 
িশলল।

তুশম শক কনর শকেনি অথিষা শিশক্র করনি আকষাি অথিষা জশমর উষ্ণতষা? প্রতেষািটষাই 
আমষানির কষানে অশিশ্বষাসযে, আিষাতেি। তুশম যশি েষা জষানেষা িষাতষানসর তরতষাজষা অেুিূশত, জনলর 
ঝকঝনক ঘূশণদি, তুশম শক কনর তষানির শকেনি? 

এই িসুন্রষার প্রশতশট অংিই আমষার আমষানির কষানে পশিত্র। প্রশতশট পষাইনের ঝকঝনক 
প্রশতশট পষাইনের সূচীমুখপত্র, প্রশতশট িষালুকষাময় সমুদ্রতট, ঘে অরনেযের কুয়ষািষা, প্রশতশট গুেগুে 
করষা কীটপতঙ্গ আমষানির সৃ্শতনত–সত্তষায়–অশিজ্ঞতষায় পশিত্র, প্রশতশট িৃনক্র অন্তনর ক্য িহমষাে 
ধষারষা তষা িহে কনর শেনয় চনলনে আমষানির পূিদিপুরুনষর পশিত্র সৃ্শত।

প্রশতশট সষািষা মষােুষ যখে েক্নত্র শমশলনয় যষায় তখে িুনল যষায় তষার জন্মিূশম ক্িি 
মরুিূশম। আমষানির মৃত মষােুনষরষা কখনেষা ক্িষানল েষা এই সুন্দর িসুন্রষা, নয িসুন্রষা তষার 
মষা। আমরষা এই িসুন্রষার অংি এিং িসুন্রষাও আমষানির অংি, প্রশত সুগশন্ ফুল আমষানির 
িশগেীসম, প্রশতশট হশরণ, নঘষাড়ষা, িৃহৎ ঈগল আমষানির িষাতৃসম, প্রশতশট পিদিনতর শিখর, 

তৃণিূশমর শসতিতষা, নঘষাড়ষার এিং মষােুনষর জিশহক উষ্ণতষা আমষানির একই পশরিষানরর অন্তিূদিতি। 
যখে ওয়ষাশিংটনের ক্শ্বতপ্রিু আমষানির কষানে িষাতদিষা পষাঠষায়  আমষানির জশম শকনে ক্েওয়ষার জেযে ক্স হয়নতষা ক্িশি শকেুই চষায়। 

শতশে আনরষা িনলে ক্য আমষানির জেযে িনন্দষািতে করষা হনি একটষা সংরশক্ত স্ষানের, নযখষানে আমরষা জীিে অশতিষাশহত করনত 
পষারনিষা অশত আরষামিষায়ক িষানি। শতশে হনিে আমষানির শপতষা, আর আমরষা হনিষা তষার সন্তষােসম। তষাই আমরষা শিনিচেষা কনর 
ক্িখনিষা তষার প্রতেষাি। শকন্তু এটষা খুি সহজসষাধযে েয়। কষারণ এ িূশম আমষানির কষানে পশিত্র। প্রশতশট উজ্জ্বল জলশিনু্দ যষা েিী এিং 
ঝণদিষা শিনয় িনয় চনলনে, তষা আমষানির কষানে শুধু জল েয়, িরঞ্চ আমষানির মহষাে পূিদি পুরুষনির রতি শিনু্দ। আমরষা যশি আপেষানক 
শিশক্র কশর আমষানির এই পশিত্র িূশম, তনি মনে অিিযেই রষাখনিে এ িূশম পশিত্র িূশম এিং আপেষার সন্তষাে-সন্তশতনিরও ক্িখষানিে 
ক্স কথষা। শিনিষত তষানির জষােষানিে শকিষানি স্বছি জনলর ক্িৌশতক প্রশতছিশি শকিষানি আমষানির জীিনের ঘটেষা এিং সৃ্শতর কথষা 
িনল। জনলর প্রশতশট গুজিে আমষার শপতৃপুরুষ প্রশপতষামনহর কঠেস্বর। েিীরষা আমষানির িষাই, তষারষা আমষানির তৃষ্ণষা ক্মটষায়। েিী 
রনয় শেনয় চনল আমষানির িষালশত এিং আমষানির সন্তষাে-সন্তশতনির ক্জষাগষায় খষািযে যশি আমরষা আপেষানক শিশক্র কশর আমষানির 
িূখন্ড তনি আপেষার সন্তষাে-সন্তশতনির জষােষানিে েিীরষা আমষানির ভ্রষাতৃসম আপেষানিরও এিং এখে ক্থনক আপশেও েিীনক 
ক্িনিে ভ্রষাতৃসম িষালিষাসষা। 

আমরষা জষাশে সষািষা মষােুনষরষা ক্িষানঝ েষা। আমষানির পথ ও পন্ষা তষার কষানে িূখনডির একষাংি আর অেযে অংনির মনধযে ক্কষানেষা 
তফষাৎ ক্েই এিং শতশে ক্সই আগন্তুক, শযশে রষাশত্রর অন্কষানর জশম ক্থনক তষার যষা যষা প্রনয়ষাজেীয় সি তুনল শেনয় যষাে। এই িসুন্রষা 
তষার িষাই েয় িরং তষার িত্রু শতশে এনক ক্রমষাগশত জয় কনর অগ্সর হনয় চনলনেে। 

শতশে ভ্রুনক্পহীে িষানি ক্পেনে ক্ফনল যষাে তষার শপতষার কিরিূশম। শতশে এই িসুন্রষানক চুশর কনর শেনয় যষাে, তষার সন্তষােনির 
ক্থনক িুনল যষাে শতশে তষার শপতষার কির িূশম তষার সন্তষানের জন্মগত অশধকষার শতশে তষার মষাতৃসম িস্ুন্রষা অথিষা ভ্রষাতৃসম 
আকষািনক গণযে কনর পনণযের মনতষা, যষা ক্রয় করষা যষায়, লুঠেে করষা যষায় এিং শিক্রয় করষা যষায় একশট ক্িড়ষার মনতষা। শতশে পশরতৃশপ্তর 
সষানথ এই িসুন্রষানক গ্হণ কনরে এিং  তষানক সিদিস্বষান্ত কনর ক্িে মরুিূশমর েযেষায়। আমষানির পথ আপেষানির পনথর ক্থনক 
আলষািষা, নতষামষানির িহনরর িৃিযে আমষানির ক্চষানখরপনক্ খুি পীড়ষাজেক। হনত পষানর আমরষা লষাল মষােুনষরষা িিদির এিং িষানলষা িষানি 
িুশঝ েষা এই িহনরর ঐশ্বযদি। 

সষািষা মষােুষনির িহনর একটুও ক্কষাে িষান্ত পশরসর ক্েই। িসনন্তর পষাতষা ঝনর পড়ষার িব্দ ক্িষােষার ক্কষানেষা জষায়গষা ক্েই, 
পতনঙ্গর ডষােষা ঘষটষানেষার ক্কষানেষা িব্দ ক্েই। হনত পষানর আশম অসিযে তষাই আশম িুশঝেষা, ককদিি স্বর শুধু কষােনক অপমষাে কনর 
চনলনে। জীিনের শক অথদি যশি েষা মষােুষ শুেনত পষায় হুইনপষারডইনলর শেঃসঙ্গ কষান্নষা অথিষা পুকুনরর ধষানর রষাশত্রিযেষাপী িষািুরী, আশম 
একজে লষাল মষােুষ ... আশম সশতযেই চষানলষা িুশঝেষা। আমরষা িষানলষািষাশস পুকুনরর ওপর শিনয় িনয় চলষা িষাতষানসর স্বর।  িষাতষানসর 
শেজস্ব গন্, িুপুনরর িৃশষ্টনত ধুনয় যষাওয়ষা, পষাইনের গন্ মষাখষা।
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িষাতষাস আমষানির কষানে মহষাঘদি এিং পশিত্র এিং প্রনতযেনক যষারষা এই অেন্ত িষাতষানসর অংিীিষার, প্রশতশট পশুপষাখী, অরণযে-উশভিি, 
মষােুষ। সষািষা মষােুষ ক্িখনত জষানে েষা ক্সই িষাতষাসনক ক্য িষাতষানস তষারষা গ্হণ কনর তষার শ্বষাসিষায়ু। িহুশিে ধনর শতনল শতনল মৃতুযের 
শিনক এশগনয় চলষা একটষা মষােুনষর মনতষা তেব্ধ হনয় ক্গনে তষার ঘ্ষাণ।

শকন্তু আমরষা যশি শিক্রয় কশর আমষানির িুখন্ড তনি মনে রষাখনিে আমষানির এই িষাতষাস পশিত্র। এই িষাতষাস িহে কনর 
চনলনে সমতে প্রষানণর ক্যৌথ েন্দ। নয িষাতষাস আমষানির পূিদি পুরুষনক শিনয়শেল প্রথম শ্বষাসিষায়ু, নসই িষাতষাসই গ্হণ কনর তষার ক্িষ 
শেঃশ্বষাস। 

যশি আমরষা শিক্রয় কশর এই িুখন্ড তনি আপশে এনক রষাখনিে আলষািষা িষানি পশিত্র কনর, তষা হনি এমে একশট জষায়গষা 
ক্যখষানে একজে সষািষা মষােুষও স্বষাি গ্হণ করনত পষারনি ফুনলর গন্ মষাখষা িষাতষানসর আমরষা শিনিচেষা করনিষা আপেষার জশম ক্রনয়র 
প্রতেষাি। যশি আমরষা শসধিষান্ত শেই জশম শিক্রনয়র তনি িতদি থষাকনি সষািষা মষােুষনির এ অঞ্চনলর সমতে পশুনক গণযে করনত হনি 
িষাই-এর মনতষা। 

আশম একজে জংলী অসিযে মষােুষ আশম অেযে ক্কষানেষা িষানি িুশঝেষা। আশম ক্িনখশে িত সহস্র রতিষাতি পচেিীল মশহষ যষানির 
চলমষাে ক্রেে ক্থনক ক্খলষাছিনল গুশল েুঁনড় খুে কনরনে ক্শ্বতষাঙ্গ মষােুনষরষা। আশম একজে অসিযে জংলী মষােুষ আশম িুশঝেষা শক িষানি 
ক্ধষাঁয়ষা উদ্ীরেকষারী একশট ক্লৌহ িকট হনত পষানর মশহনষর ক্চনয় তষাৎপযদিপূণদি যষানক আমরষা শুধু ক্িঁনচ থষাকষার জেযে হতযেষা করনিষা। 
পশুপষাখী শিেষা মষােুনষর অশতেত্ব শক ? যশি সমতে পশুপষাখী চনল যষায় তনি মষােুষ একটষা িয়ষািহ একষাকীনত্বর মনধযে ডুনি যষানি। 

তষাহনল অশচনরই পশুপষাশখনির যষা ঘনটনে মষােুনষরও তষাই ঘটনি। এই শিশ্বচরষাচনর সমতে শকেুই এনক অপনরর সষানথ সম্শকদিত। 
আপশে আপেষার সন্তষােনির ক্িখষানিে তষানির পষানয়র েীনচ ক্য মষাশট ক্সখষানে তষানির পূিদি পুরুনষর েষাই রনয়নে যষানত তষারষা রেধিষা 
করনত ক্িনখ এই মষাশটনক। আপশে আপেষার সন্তষােনির ক্িখষানিে, যষা আশম আমষার সন্তষােনির শিশখনয়শে এই িসুন্রষা আমষানির 
মষাতৃসম। 

এই িসুন্রষার যষা ঘটনি তষার সন্তষােনিরও তষাই ঘটনি। যশি মষােুষ এই মৃশত্তকষায় থুতু ক্ফনল তষা আসনল তষার শেনজর ওপনরই 
িশষদিত হনি। 

আমরষা জষাশে পৃশথিী মষােুনষর েয়। িরঞ্চ মষােুষ পৃশথিীর সমতে শজশেস রতি সম্নকদির িন্নের আিধি ক্যে একশট পশরিষানরর 
মনতষা। মষােুষ এই প্রষানণর জষাশলকষা জতশর কনর েষা ক্স এই পৃশথিীর অংি মষাত্র। 

 আমরষা সকনলই ক্িষ পযদিন্ত ভ্রষাতৃসম। আমরষা জষাশে একশিে সষািষা মষােুনষরষা আশিষ্ষার করনিে ক্য আমষানির সকনলর ঈশ্বর 
একই। 

আপশে হয়নতষা িষািনেে একশিে িখল করনিে তষানক ক্যিষানি িখল করনত চষাে। আমষানির িুখন্ড – শকন্তু আপশে তষা পষারনিে 
েষা। শতশে মষােুনষর ঈশ্বর, তষাঁর আনিগ িষানলষািষাসষা সমতে মষােুনষর জেযে সমষাে। এই িসুন্রষা তষার কষাে পশিত্র এিং এই িসুন্রষার 
ক্কষানেষা ক্শত আসনল মহষাে সৃশষ্ট কতদিষার প্রশত অপমষাে। এই পৃশথিী ক্থনক একশিে সষািষা মষােুষনিরও চনল ক্যনত হনি হয়নতষা 
অেযেষােযে জেজষাশতনির তুলেষায় অনেক দ্রুত। একশিে শেনজর িনজদিযে িমিন্ হনয় হয়নতষা আপেষানির মৃতুযে ঘটনি। শকন্তু ক্নয় চলষার 
ক্নণও আপশে উজ্জ্বল হনয় থষাকনিে ঈশ্বনরর মহষাে িশতিনত, শযশে আপেষানক এই পৃশথিীনত এনেশেনলে এিং শিনিষ ক্কষানেষা 
কষারনণ আপেষানক শিনয়শেনলে এই িূখনন্ডর ওপনর আশধপতযে করষার অশধকষার। 

এই িশিতিযে আমষানির কষানে রহসযেষািৃত, কষারণ আমরষা িুশঝেষা যখে জিষাই হনয় ক্গনলষা মশহনষরষা, নপষাচ মষােনলষা িুনেষা ক্ঘষাড়ষারষা, 
প্রচুর মষােুনষর ঘ্ষানণ িনর উঠনলষা অরনণযের প্রশত ক্কষাে এিং উিদির পষাহষানড়র ক্কষানল ক্িখষা শিনলষা ইথষার তরঙ্গ। 

ক্কষাথষায় ক্সই অরণযে ? ক্েই। 
ক্কষাথষায় ক্সই ঈগল ? ক্েই।

ক্িষ হনলষা ক্িঁনচ থষাকষা এিষার শটনক থষাকষার শুরু।      
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মযেষালকম আশিনসশিইয়ষা

কথষায় িনল, নয ক্যমে, নস 
ক্তমে ক্চষানখই পৃশথিীনক ক্িনখ। 
মযেষালকম আশিনসশিইয়ষা শেনলে 
একজে উঠশত অথদিেীশতশিি, তষাও 
আিষার এমে সময় যখে তষার ক্িি 
িষারতিষদি সনি ঔপশেনিশিকতষার 

কিল ক্থনক ক্িশরনয়নে। চষাশহিষা-নজষাগষাে, নক্রতষা-লশগকষাশর, 
লষাি-উৎপষািে-উন্নয়নের চুলনচরষা শিচষার কনরনেে অথদিিষানস্ত্রর 
হষাত ধনর। আথদি-সষামষাশজক উন্নয়নের স্বনে ক্িনখনেে, িষাশরদ্র 
ক্ঘষাচষানেষার স্বনে ক্িনখনেে আশিনসশিইয়ষা।

অথদিবেশতক উন্নয়ে মষানেই ক্য ক্কিল 
অথদিবেশতক িৃশধি েয়, এর সনঙ্গ জশড়ত 
থষানক িষাশরদ্র িূরীকরনণর শিনক এশগনয় 
যষাওয়ষা, এই িষািেষাও তখে ক্থনকই িষােষা 
িষাধঁশেল তষাঁর মনে। আর শিক্ষা ক্ক্ত্রও ক্য 
লষািজেক শিশেনয়ষানগর একটষা উপষায় ক্স 
কথষাও মষাথষায় চষাড়ষা শিশছিল। নিি জুনড় 
শিল্পষায়েনক সুস্ষায়ী করনত শগনয় কৃশষ প্রধষাে িষারতিনষদি 
চষাষষািষািনক ক্কিলমষাত্র জীিে ধষারনণর উপষায় কনর ক্রনখ শিনল 
চলনি েষা। এখষানেও চষাই শিশেনয়ষাগ।

শিল্প উন্নয়ে কৃশষনত উন্নশত আেনি। আর এর সি শকেুর 
মূনল থষাকনি শিক্ষা। তনত্ত্বর কচকশচ েয়, হষানত কলনম শিক্ষার 
কষারিষাশর শেনলে মযেষালকম। তষাই এই মষাষ্টষার মিষাই ক্ষাসঘনরর 
ক্ঘরষানটষাপ েষাশড়নয় েষাত্রনির শেনয় গ্ষানমর ক্ক্ত-খষামষানর ঘুনর 
ঘুনর অথদিেীশতর তত্ত্বগুনলষা ঝষাশলনয় শেনতে। হষানত ক্পষষাই করষা 
চষাল আর হষানত িষােষানেষা কষাগজ, তষাঁত ফসল 
ফলনের আর গ্ষামীণ ধষার িষাশকর শপেনে ক্য 
অথদিেীশত কষাজ কনর তষার মষাপনজষাক 
করনতে। আর ক্জষার গলষায় প্রশতষ্ঠষা করনতে 
এই উন্নয়ে প্রশক্রয়ষায় মষােুনষর িূশমকষার 
কথষা, নযখষানে শিক্ষা এনস হষাল ধরনি। 

শদ্তীয় শিশ্বযুনধির অিসষানের পনেনরষা িেনরর মনধযে তৃতীয় 
শিনশ্বর প্রষায় ষষাটশট ক্িি উপশেনিনির কিল ক্থনক স্বষাধীেতষা 
লষাি কনর। আর প্রষায় এই সময় ধনর– ১৯৫০-৬০, আশিনসশিইয়ষা 
জষাশতপুনজির সষামষাশজক– অথদিেীশত শিিষাগ ইউনেনস্ষানত কমদিরত 
থষানকে। কষানজর সূনত্র তষাঁনক প্রষায়ই ক্যনত হত ক্সই সি সিযে 
স্বষাধীে হওয়ষা রষাষ্ট্রগুশলনত। এই ক্িিগুশলর রষাজবেশতক স্বষাধীেতষার 

পটিূশমকষায় ক্েনয় শেল গিীর িষাশরদ্র, সষামষাশজক-অথদিবেশতক 
অসষামযেতষা, শিল্পষায়নে অেশিজ্ঞতষা। তষার সষানথ শেল ঔপশেনিশিক 
শিক্ষা িযেিস্ষার প্রসষার, যষা আিনত ক্িনির আপষামর সষাধষারণ 
মষােুনষর িষানলষা থষাকষার সষানথ সম্শকদিত শেল েষা।

ঔপশেনিশিক িষাসনকর চষাশহিষা চশরতষাথদি করষাই শেল এই 
শিক্ষার লক্যে। আশিনসশিইয়ষা মনত শিক্ষার উপর শেিদির কনর 
সমষাজ পশরিতদিে আর প্রযুশতি গত প্রগশত। সমষানজর চলমষাে 
সষামষাশজক অথদিবেশতক চষাশহিষার সনঙ্গ িযেশতির আিষা আকষাঙ্কষার 
শমলে সষাধে করনি শিক্ষা। চষাকশরর িষাজষানরর িষাজষানরর 
প্রশতনযষাগী জতশর করষার সষানথ শিক্ষা আিষার ধনর রষাখনি, িনয় 

শেনয় চলনি ক্িিজ সংসৃ্শত এিং তষার 
ঐশতহযে।

প্রশতফশলত করনি সমষানজর মূলযেনিষাধ 
ও শেয়মকষােুে। তষাঁর মনত শিক্ষা হল এক 
ধরনণর উনিযেষাগ যষার লক্যে আনে, আনে 
উনদেিযে। কী পড়ষানেষা-নিখনেষা হনি তষার 
একটষা পশরকল্পেষা জতশর করষার সময় 

সষামষাশজক মূলযেনিষাধ, সষামষাশজক-রষাজবেশতক চষাশহিষা িুনঝ শেনত 
হনি। প্রশতশট সমষাজ িযেিস্ষার শেজস্ব চষাশহিষা – অিস্ষাে অেুসষানর 
শিক্ষানক হনত হনি িষাতেিমুশখ ও সুসঙ্গগত। ইউনেনস্ষার 
প্রযুশতিগত সহনযষাশগতষা শিিষানগর শেনিদিিক শহসষানি 
আশিনসশিইয়ষানক ঘুনর ক্িড়ষানত হত েষােষা ক্িনি।

উন্নয়েিীল ক্িিগুনলষার উন্নয়নের ক্িৌড় তষার েজনর 
আসত। আর এখষানেই শতশে তষাঁর শিশ্বষাস কষানজ লষাগষানতে। 
ক্যনহতু শিক্ষা সমসযেষার সনঙ্গ সষামষাশজক, অথদিবেশতক, রষাজবেশতক 

প্রশ্ন জশড়নয় থষানক তষাই তৃতীয় শিনশ্বর এই 
ক্িিগুনলষার শিক্ষা ক্ক্নত্রর সনঙ্গ যষারষা 
জশড়ত, নসই সি ক্েতষা, ম্রিীনির সষানথ 
শগনয় কথষা িলনতে। প্রথনমই শতশে এই সি 
ক্িনির ক্েতষা-ম্রিীনির সনঙ্গ আনলষাচেষায় 
িনস, উন্নয়েনক শঘনর শিক্ষার গুরুত্বপূণদি 

িূশমকষা শেনয় উপলশব্ধ সঞ্চষাশরত করনতে। এর পনরর কষাজ 
ক্িিগুশলনক তষানির শেজ শেজ শিক্ষার লক্যে ও উনদেিযে শস্র 
করনত সষাহষাযযে করনতে।

এই লক্যে ও উনদেিযে ক্সই ক্িনির সষামষাশজক ও সষাংসৃ্শতক 
প্রনয়ষাজেনক মষাথষায় ক্রনখ শস্র করষা হত। এর পনরর ধষানপ 
রষাষ্ট্রগুশলনক যথষাযথ শিক্ষার জষাতীয় পশরকল্পেষা প্রস্তুত করষার জেযে 

চষাশহিষা-নজষাগষাে, নক্রতষা-
লশগকষাশর, লষাি-উৎপষািে-উন্নয়নের 
চুলনচরষা শিচষার কনরনেে অথদিিষানস্ত্রর 
হষাত ধনর। আথদি-সষামষাশজক উন্নয়নের 
স্বনে ক্িনখনেে, িষাশরদ্র ক্ঘষাচষানেষার স্বনে 
ক্িনখনেে আশিনসশিইয়ষা।

(১৯১০-১৯৯৪ শরিস্ষাব্দ)

এশরক প্রিষাকর রশচত ইংনরশজ প্রিনন্র সংশক্প্তষায়ে

ক্িি জুনড় শিল্পষায়েনক 
সুস্ষায়ী করনত শগনয় কৃশষ প্রধষাে 
িষারতিনষদি চষাষষািষািনক ক্কিলমষাত্র 
জীিে ধষারনণর উপষায় কনর ক্রনখ শিনল 
চলনি েষা।
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সহনযষাশগতষার িযেিস্ষা করষা হত, যষানত স্বল্প খরনচ সনিদিষাচ্ লষাি 
অজদিে করষা সম্ভি হয়। জষাতীয় পশরকল্পেষার কষাশঙ্কত কষাজ হল 
শিক্ষা সম্ি িণ্নের শিষয়শট শেধদিষারণ করষা এিং ক্িনির 
অথদিবেশতক উন্নয়নে শিক্ষা অিস্ষাে শেশিদিষ্ট কনর ক্ফলষা। ১৯৬০ 
এর িিক জুনড় শিক্ষা পশরকল্পেষার ক্ক্নত্র আন্তজদিষাশতক  
সহনযষাশগতষার েতুে শিগন্ত খুনল যষায়। তৃতীয় শিনশ্বর ক্িিগুনলষা 
তষানির শিক্ষা পশরকল্পেষায় আশিনসশিইয়ষার অথদিবেশতক পরষামিদি 
প্রষামষাণযে মনে করত। তষাঁর উৎসষানহ উন্নয়েিীল ক্িিগুশল জষাতীয় 
পশরকল্পেষার ক্চৌহশদে েষাশড়নয় আঞ্চশলক তেনর শিক্ষা পশরকল্পেষার 
েক জতশর করষার সষাহস ক্পনত থষানক। ১৯৫৯ সষানল করষাচীনত 
প্রথম এশিয়ষা মহষানিনির প্রষাথশমক শিক্ষার আঞ্চশলক পশরকল্পেষা 
জতশর হয়। 

এিং তষার পনর পনরই এই অঞ্চল শিশত্তক শিক্ষা পশরকল্পেষা 
সনমেলে অেুশষ্ঠত হয়, আশরিকষায়, আরি 
ক্িনি, লষাশতে আনমশরকষায়। ধীনর ধীনর 
ইউনেনস্ষার প্রযুশতিগত সহষায়তষা শিিষাগশট 
জষাশতপুনজির উন্নয়ে প্রকনল্প (ইউ এে শড 
শপ) নত পশরণত হয়। উন্নয়েিীল ক্িিগুশলর 
জেযে পশরকল্পেষা মষাশফক সহষায়তষা আনরষা 
সংগশঠত হনয় ওনঠ। আশিনসশিইয়ষার 
উৎসষানহ এই শিিষানগর শসংহিষাগ অথদি শিক্ষা 
ক্ক্নত্র িরষাদে হনত শুরু কনর। 

শিক্ষার সনঙ্গ উন্নয়নের ওতঃনপ্রষাত সম্কদি ক্িখষানত শগনয় 
আশিনসশিইয়ষানক প্রচুর পড়ষানিষােষা করনত হত। করনত হনয়নে 
প্রচুর ক্লখষানলশখ। ইউনেনস্ষার অশফস ঘনরর ক্টশিনল িনস চলত 
তষাঁর গনিষণষা। ইউনেনস্ষার িষদিপজিী ক্ঘঁনট ক্ঘঁনট পৃশথিীর শিশিন্ন 
অঞ্চনলর মষাথষা শপেু িৃশধি হষানরর সনঙ্গ সু্ল-িশতদি আর শিক্ষা 
ক্ক্নত্র িযেনয়র তুলেষামূলক তষাশলকষা জতশর করনতে। 

অেযেনির ক্লখষা গনিষণষা পত্রগুনলষা পনড় 
ক্ির কনর আেনতে তষানির সষারমমদি। 
শিক্ষার ফনল, সু্ল-কনলনজ শিশেনয়ষানগর 
ফনল, িয়স্ শিক্ষা – সষাক্রতষা আর 
িৃশত্তমূলক শিক্ষার প্রসষানর ফনল িযেশতির 
উতপষািেিীলতষা িষানড়, কষারিষানরর লষাি িৃশধি পষায়। প্রথষাগত ও 
প্রথষাশিহীে শিক্ষা ক্ক্নত্র শিশেনয়ষানগর সনঙ্গ সুস্ষায়ী উন্নয়নের 
সরষাসশর সম্নকদির পনক্ প্রমষাণ ক্জষাগষানড় িযেতে থষাকনতে। শিক্ষা 
ক্ক্নত্র শিশেনয়ষানগর পশরমষাণ িষাড়ষানেষার িষাশির স্বপনক্ আওয়ষাজ 
তুলনতে। আর তষাঁর এই প্রনচষ্টষার ফনল শিশ্ব িযেষাংক প্রশতষ্ঠষা 
হওয়ষার প্রষায় ২০ িের পর ১৯৬২ সষানল শিশ্ব িযেষাংক প্রথম শিক্ষা 

ক্ক্নত্র শিশেনয়ষাগ কনর।
আন্তজদিষাশতক মনঞ্চ আশিনসশিইয়ষা ক্জষানরর সষানথ ক্ঘষাষণষা 

করনতে উন্নয়নের মষােশিক শিকটষা উনপক্ষা করনল ক্সই উন্নয়ে 
ক্কষােশিেও সুস্ষায়ী হনি েষা। আর সুস্ষায়ী উন্নয়নের পশরকষাঠষানমষা 
শেিদির কনর শিক্ষার উপর। শিক্ষা ক্কিল িযেশতির িৃশত্তমূলক 
প্রস্তুশতর পণযে েয় জষাতীয় উন্নয়নের হষাশতয়ষার হল শিক্ষা। শিক্ষা 
হল ক্িনির িশিষযেনতর জেযে গুরুত্বপূণদি পুঁশজর লশগ। নিনি ক্িনি 
ঘুনর ঘুনর েষােষাে মষােুনষর সনঙ্গ ক্মলষানমিষা কনর েষােষাে জশটলতষা 
আর অসষামযে ক্িনখ শিক্ষার মেনমষাশহেী জষািুর কথষাই মনে 
কনরনেে আশিনসশিইয়ষা।

অশিশক্নতর সষামনে শিক্ষা পষারনি অশিজ্ঞতষার িুশেয়ষা খুনল 
শিনত। তষারষা তষানির অশধকষার সম্নন্ সনচতে হনয় উঠনিে। 
িষাশরদ্রতষানক অনমষাঘ িষাগযে িনল আর ক্মনে ক্েনিে েষা। তষাঁরষা 

সনচষ্ট হনিে পশরশস্শতনক সষামেষাসষামশে 
ক্মষাকষাশিলষা করনত।

শেনজনির উৎপষািে ক্মতষা িষাড়ষানত 
েতুে েতুে িক্তষায় শিশক্ত হনিে, 
শেনজনির স্বষাস্যে পশরিষানরর স্বষাস্যে পশরিষার 
পশরকল্পেষা সম্নন্ ওয়ষাশকিহষাল হনিে, 
শেনজনির জীিে ধষারণ প্রশক্রয়ষায় িিল 
আেনিে, যষানত তষাঁরষা প্রগশতিীল ক্িনির 

সক্ম েষাগশরক হনয় উঠনত পষানরে। আশিনসশিইয়ষার শিক্ষাশচন্তষা, 
তষাই আশ্বষানসর কথষা িনল, আমিশিশ্বষানসর কথষা িনল। িষারনতর 
গ্ষামগজিগুশল মষােুনষ মষােুনষ পশরপূণদি।

তষাঁনির মে প্রষাণ সহজষাত জ্ঞষানে িরপুর। তষাঁনির এই শিপুল 
উৎপষািে ক্মতষা অিযেিহৃত পনড় আনে। তষার কষারণ িয়কের 
শেরক্তষা কৃশষ পণযে উতপষািনে শিতেষার আেনত প্রনয়ষাজে স্বষাস্যে 
আর শিক্ষায় উন্নশত। গ্ষানমর মষােুনষর আর ক্িনির কৃষকনরেণীর 

জীশিকষার উন্নয়নে প্রনয়ষাজে িয়স্ শিক্ষার 
প্রসষার। 

প্রষায় পঞ্চষাি িেনররও ক্িশি সময় ধনর 
তৃতীয় শিনশ্বর শিক্ষা ক্ক্নত্র উন্নয়নে লনক্যে  
আশিনসশিইয়ষা অক্ষান্ত িষানি কষাজ কনর 

ক্গনেে। জীিনের ২৫  িের প্রকৃত অনথদি শিশ্ব েষাগশরক শহসষানি 
কষাটষানলও জীিনের ক্িষ শিেগুনলষা গ্ষামীণ িষারনতর সমসযেষা 
সমষাধষানেই ক্কনটনে। তষাঁর জতশর করষা মষাদ্রষাজ ইেশস্শটউট অফ 
ক্ডনিলপনমন্ স্ষাশডনজ আথদি সষামষাশজক েষােষা শিষনয় গনিষণষা 
শুরু হয় তষাঁরই ক্েতৃনত্ব। জীিেষানন্ত তষাঁর সি শিনয় যষাে এই 
সংস্ষানক।

১৯৫৯ সষানল করষাচীনত 
প্রথম এশিয়ষা মহষানিনির প্রষাথশমক 
শিক্ষার আঞ্চশলক পশরকল্পেষা জতশর 
হয়। এিং তষার পনর পনরই এই অঞ্চল 
শিশত্তক শিক্ষা পশরকল্পেষা সনমেলে 
অেুশষ্ঠত হয়, আশরিকষায়, আরি ক্িনি, 
লষাশতে আনমশরকষায়।

শিশ্ব িযেষাংক প্রশতষ্ঠষা হওয়ষার 
প্রষায় ২০ িের পর ১৯৬২ সষানল শিশ্ব 
িযেষাংক প্রথম শিক্ষা ক্ক্নত্র শিশেনয়ষাগ 
কনর।

জীিণ যষাত্রষার সরলতষা আমষানির ক্িনির শেজস্ব এখষানেই 
আমষানির িল, আমষানির প্রষাণ, আমষানির প্রশতিষা। 

 রিীন্দ্রেষাথ ঠষাকুর 
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লষালে
কুশষ্টয়ষা িহনরর অিূনর 

একশট েষায়ষানঘরষা শেশিড় গ্ষাম 
ক্েঁউশড়য়ষা। এক পষানি িষান্ত েিী 
গড়ষাই, অেযে পষানি কষাশলগঙ্গষা েিী। 
এখষানেই িষাউল সম্ষাট ফশকর 
লষালে িষানহর সমষাশধ। এই 
মষাজষারনক শঘনর প্রশত িের িসনে 
লষালে ক্মলষা। প্রশত িের িুশট 
অেুষ্ঠষানে ক্িনির গশডি েষাশড়নয় 

শিনিি ক্থনকও আনসে লষালে িতিরষা। িষাউল-ফশকরনির কনঠে 
সুনরর মূেদিেষা জতশর কনর লষালনের গষাে। লষানখষা িনতির হৃিয় 
শেংড়ষানেষা িষানলষািষাসষায় শসতি হয় লষালে আখড়ষা।

এখে ক্থনক প্রষায় ২১৯ িের আনগ 
একশিে ক্িষার ক্িলষায় ক্ষষাল-সনতর িের 
িয়নসর অনচতে অিস্ষায় শকনিষার লষালে 
িষাসনত িষাসনত কষাশলগঙ্গষা েিীর তীনর 
আনসে। ওই শিে ক্িষারনিলষা মষাওলষােষা 
মলম িষাহ ফজনরর েষামষাজ পনড় কষাশলগঙ্গষা 
েিীর শিনক সকষানলর মৃিু িষাতষানস িরীর জুড়ষানেষার জেযে 
শগনয়শেনলে। হঠষাত্ই ক্িখনত ক্পনলে এক অনচেষা সংজ্ঞষাহীে 
শকনিষার অধদিজলমগ অিস্ষায় পনড় আনে, নেনলশটর মুনখ ও 
িরীনর িসন্ত ক্রষানগর িষাগ। শতশে কষানে শগনয় ক্িখনলে ক্েনলশট 
ক্িঁনচ আনে, খুি ধীরলনয় চলনে শ্বষাস-প্রশ্বষাস। শেঃসন্তষাে হষানফজ 
মলনমর িুনকর ক্িতর হু হু কনর উঠল, এ ক্কষানেষা অনচেষা যুিক 
েয়; আলেষাহ ক্যে তষার সন্তষােনকই িষাশসনয় এনেনেে তষাঁর কষানে। 
মলম িষাহ তখেই িষাশড় শফরনলে এিং তষার অপর শতে িষাইনক 
সনঙ্গ শেনয় এনলে। এিষার চষার িষাইনয় ধরষাধশর কনর অনচেষা 
যুিকনক শেনজর িষাশড়নত আেনলে। মলম িষাহ ও মশতজষাে 
শিেরষাত ক্সিষাযনে করনত লষাগনলে। শিে শিে অনচেষা যুিকশটর 
মুনখ জীিনের আনলষা শফনর এনলষা। মশতজষাে 
শজজ্ঞষাসষা করল, িষািষা ক্তষামষার েষাম কী?ফশকর 
লষালে।

আমৃতুযে ফশকর লষালে ক্েঁউশড়য়ষানতই 
শেনলে, মৃতুযের পর ক্েঁউশড়য়ষার আখড়ষা িষাশড়নতই তষাঁর সমষাশধ 
শেশমদিত হয়। নেঁউশড়য়ষা শিশত্তক লষালনের জীিে-িৃত্তষান্ত 
শিতেষাশরতিষানি খুঁনজ পষাওয়ষা যষায় ফশকর আনেষায়ষার ক্হষানসে মনু্ 
িষাহ সম্ষাশিত ‘লষালে সঙ্গীত’ েষামক গ্নন্। লষালে ক্কষাথষায় শেল, 
কীিষানি কষাশলগঙ্গষা শিনয় ক্িনস এনলষা—এসি শিষনয় ক্যসি তথযে 
পষাওয়ষা যষায় তষা সিদিজেগ্ষাহযে েয়। কশথত আনে, গঙ্গষাস্ষাে ক্সনর 

ক্ফরষার পনথ লষালে িসন্ত ক্রষানগ গুরুতরিষানি আক্রষান্ত হনয় 
পনড়ে। নরষানগর প্রনকষানপ অনচতে হনয় পড়নল সঙ্গী-সষাথীরষা 
তষানক মৃত মনে কনর ক্রষাগ সংক্রমনণর িনয় তষাড়ষাতষাশড় েিীনত 
ক্ফনল ক্িয়।

লষালনের জন্ম আসনল ক্কষাথষায় তষা আজও শেশচিত কনর 
িলষা যষায় েষা। নকষাে ক্কষাে লষালে গনিষক মনে কনরে, লষালে 
কুশষ্টয়ষার কুমষারখষালী থষােষার চষাপড়ষা ইউশেয়নের অন্তগদিত িষাড়ষারষা 
গ্ষানম জনন্মশেনলে।’ শকন্তু তষার জষাশতত্ব পশরচয় রহসযেষািৃত।’আসনল 
লষালে শেনজও তষার জন্ম পশরচয় শিনত উৎসষাহনিষাধ কনরেশে, 
তষা তষার গষানেই স্পষ্ট—

‘সি ক্লষানক কয় লষালে শক জষাত সংসষানর/ লষালে কয় 
জষানতর শক রূপ/ নিখলষাম েষা এই েজনর।’ সশতযেই তষাই, 

জষাতপষানতর ঊনধ্দি উনঠ লষালে শেনজনক 
শুধুই মষােুষ শহনসনি পশরচয় শিনয় ক্গনেে।

লষালে শহনু্দ কী মুসলমষাে, এ শেনয়ও 
শিতের মতষামত পষাওয়ষা যষায়। কষারও মনত, 
লষালে কষায়স্ পশরিষানরর সন্তষাে যষার শপতষা 
মষাধি এিং মষাতষা পদ্ষািতী; পনর লষালে 

ধমদিষান্তশরত হে। গনিষকনির মনত, নিশিরিষাগই মনে কনরে 
লষালে মুসশলম তন্তুিষায়ী পশরিষানরর সন্তষাে। লষালে ফশকর শেনজর 
জষাত-পশরচয় শিনয় শগনয় িনলনেে—‘সি ক্লষানক কয় লষালে শক 
জষাত এ সংসষানর’

ক্রষাগমুশতির শকেুশিে পর লষালে ফশকর শিিষায় চষাইনলে, 
িলনলে—‘আশম সংসষারতযেষাগী মষােুষ; এই িিসংসষানর আমষার 
ঠষাঁই ক্েই।’ কশথত আনে, লষালে অনলৌশককিষানি ক্হঁনট ওই 
সময়কষার প্রমত্তষা কষাশলগঙ্গষা পষার হনয় যষাে। পনর অিিযে মলম 
িষাহ শডশঙ ক্েৌকষা শেনয় পষার হনয় প্রষায় ক্িৌনড় শগনয় লষালেনক 
ধনর ক্ফনলে এিং ক্েঁউশড়য়ষা শফনর যষাওয়ষার জেযে িযেশথত হৃিনয় 
অেুনরষাধ কনরে। লষালে শকেুক্ণ শচন্তষা কনর িনলে, ‘নযনত পষাশর 

তনি আমষার জেযে আলষািষা জষায়গষার িযেিস্ষা 
করনত হনি।’ শেঃসন্তষাে মলম িষাহ তষাঁর 
শপ্রয় সন্তষানের কথষা রষাখনলে। কষাশলগঙ্গষা 
েিীর তীনর িযেষামল িৃক্মশডিত মলনমর 

িষাগষানে জতশর হনলষা ক্চৌচষালষা ঘর আর আখড়ষা িষাশড়। নচৌচষালষা 
ঘরশট লষালে সষাধেকক্ শহনসনি িযেিহষার করনতে। কষানলর 
শেয়নম েনের ঘরশট শিলীে হনয় ক্গনলও মহষাে সষাধক লষালনের 
পরিমষাখষা সষাধেকনক্র কপষাটনজষাড়ষা এিং জলনচৌশক এখেও 
লষালে একষানডশমর জষািুঘনর রষাখষা আনে। এই আখড়ষা িষাশড়শটই 
ক্রনম লষালে সষাধেষার পুণযেধষানম পশরণত হয়। ফজনরর েষামষানজর 

ক্সনটেম্র ১৭৭৪
অনক্টষাির ১৭, ১৮৯০

২১৯ িের আনগ একশিে 
ক্িষার ক্িলষায় ক্ষষাল-সনতর িের িয়নসর 
অনচতে অিস্ষায় শকনিষার লষালে 
িষাসনত িষাসনত কষাশলগঙ্গষা েিীর তীনর 
আনসে।

লষালে ফশকর শেনজর জষাত-
পশরচয় শিনয় শগনয় িনলনেে—‘সি 
ক্লষানক কয় লষালে শক জষাতএ সংসষানর’
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পর মষাওলষােষা মলম িষাহ ক্কষারআে ক্তলষাওয়ষাত করনতে, ফশকর 
লষালে মনেষানযষাগ শিনয় ক্তলষাওয়ষাত শুেনতে, মষানে শজজ্ঞষাসষা 
করনতে। লষালে ক্কষারআনের শকেু শকেু আয়ষানতর আধযেষাশমিক 
িযেষাখযেষা করনতে, িযেষাখযেষা শুনে মষাওলষােষা মলম অশিিূত হনয় 
ক্যনতে।

লষালনের প্রশত অপশরসীম িশতি ও অেুপ্রষাশণত হনয় এক 
সময় মলম িষাহ ও মশতজষাে লষালনের কষানে িীক্ষা গ্হণ কনরে। 
মলম কষাশরকর ক্থনক হনয় যষাে মলম িষাহ, অেযেশিনক মশতজষাে 
হনয় যষাে মশতজষাে ফশকরষােী। ফশকর মলম িষাহ শেনলে লষালনের 
সিদিষানপক্ষা িনয়ষানজযেষ্ঠ শিষযে। মলনমর অপর িুই িষাই কলম ও 
শতলম সস্ত্রীক পযদিষায়ক্রনম লষালনের শিষযেত্ব গ্হণ কনরে।

লষালনের মুনখ িসনন্তর িষাগ শেল, তষার হষাত িুনটষা এত লম্ষা 
শেল ক্য িষাঁড়ষানল আঙুলগুনলষা হষাঁটুর শেনচ 
পড়ত। উঁচু েষাক, উন্নত কপষাল আর 
ক্গৌরিনণদির লষালনের শেল গিীর িৃশষ্টসম্ন্ন 
ক্চষাখ। কষাঁধ িরষাির চুল, লম্ষা িষাশড়, হষানত 
েশড়, পষানয় খড়ম, গষানয় ক্খলকষা, পষাগশড়, 
আঁচলষা সি শমশলনয় লষালে ক্যে িনক 
শসধিপুরুষ, পশরপূণদি সষাধক। 

লষালে মুনখ মুনখই গষানের পি রচেষা করনতে। তষার মনে 
েতুে গষাে উিয় হনল শতশে শিষযেনির ক্ডনক িলনতে, ‘নপষােষা 
মষানের ঝষাঁক এনসনে।’ লষালে ক্গনয় ক্িষােষানতে, ফশকর মষাশেক 
ও মশেরুশদেে িষাহ ক্সই িষাঁধষা গষাে শলনখ শেনতে। লষালনের 
জীিদেিষানতই তষার গষাে িহুল জেশপ্রয়তষা ক্পনয়শেল। ফশকর 
মষাশেক িষাহ ক্সই সমনয়র একজে ক্রেষ্ঠ গষায়ক শেনলে। লষালনের 
শিষযেনির ধষারণষা, তষার গষানের সংখযেষা িি হষাজষানররও ক্িশি। শকন্তু 
প্রকৃতপনক্ এত শিপুলসংখযেক গষাে পষাওয়ষা যষায় েষা। নিষােষা যষায়, 
লষালনের ক্কষানেষা ক্কষানেষা শিনষযের মৃতুযের পর গষানের খষাতষা তষানির 
কিনর পুঁনত ক্িয়ষা হয়। এেষাড়ষাও অনেক িতি গষানের খষাতষা শেনয় 
শগনয় আর ক্ফরত ক্িেশে।

ক্েঁউশড়য়ষায় কনয়ক িের থষাকষার পর 
লষালে তষার শিষযেনির ক্ডনক িলনলে, আশম 
কনয়ক শিনের জেযে িষাইনর যষাশছি, নতষামরষা 
আমষার সষাধেকক্টষার ক্িখষানিষােষা কনরষা। 
সপ্তষাহ শতনেক পর শতশে একশট অল্পিয়স্ষা 
সুশ্রী যুিতীনক শেনয় শফরনলে। মশতজষাে 
ফশকরষােী শজজ্ঞষাসষা করনলে, নমনয়টষা ক্ক িষািষা? লষালে জষােষাে, 
ক্তষামষানির গুরু মষা। একথষা ক্িষােষার পর আখড়ষা িষাশড়র সিষাই 
গুরু মষানক িশতি করনলে। শিিখষা েষানমর এই ক্মনয়শট সষারষাজীিে 
লষালনের সনঙ্গ শেনলে। লষালনের মৃতুযের ৩ মষাস পর শতশে মষারষা 
যষাে। শিিখষা ফশকরষােী প্রষায় একি’ িের ধনর ক্েঁউশড়য়ষায় 
শেনলে, শকন্তু তষার প্রকৃত েষাম-পশরচয় জষােষা যষায়শে। এমেশক 
মৃতুযের পরও তষার ক্কষানেষা আমিীয় িষা পশরশচত জেনক খুঁনজ 
পষাওয়ষা যষায়শে। অশচে মষােুষ ফশকর লষালনের মনতষাই শিিখষা 
ফশকরষােী আজও এক অশচে েষারী।

ফশকর লষালে একশিে তষার সষাধেঘনর একষা একষা িনস 
শেনলে। এমে সময় ক্খষাকসষা থষােষার কমলষাপুর গ্ষানমর িুজে 
িতি এনস জষােষানলে ক্য তষানির গ্ষানম কনলরষা ক্লনগনে, 
ক্সখষােকষার িতি ফশকর রশহম িষাহ তষার েষািষালক ক্েনল এিং 
স্ত্রীনক ক্রনখ কনলরষায় আক্রষান্ত হনয় মষারষা ক্গনে। সি শুনে লষালে 
খুি মমদিষাহত হনলে। ফশকর রশহম িষানহর েষািষালক ক্েনল 
িীতলনক শেনজর কষানে আেনলে। শিিখষা ও লষালে তষানক 
পুত্রনস্নহ লষালে-পষালে করনত লষাগনলে। অেযেশিনক ক্িি কনয়ক 
িের পর ফশকর শুকুর িষাহ তষার মষাতৃহষারষা ক্মনয়নক লষালনের 
কষানে শেনয় আনসে, লষালে সনস্নহ তষানক ক্কষানল তুনল শেনলে 
এিং শিিখষানক িলনলে, আজ ক্থনক এই শিশুশটও ক্তষামষার 
ক্মনয়। পরীর মনতষা সুন্দর এই ক্মনয়শটনক লষালে পরী েষা িনল 

‘পযেষাশরনেেষা’ িনল ডষাকনতে। নিষালষাই িষাহ 
লষালনের একষান্ত শিষযেনির অেযেতম, 
িষালযেকষাল ক্থনকই শতশে আর িীতল একই 
ঘনর থষাকনতে। নিষালষাই িষাহ িড় হনয় 
ক্কষানেষা এক ক্িষাল পূশণদিমষার রষানত পযেষারীনেেষার 
সনঙ্গ শিিষাহিন্নে আিধি হনলে।

ফশকর লষালেনক শেনয় ক্িিশকেু 
শকংিিশন্ত প্রচশলত আনে। একিষার লষালে তষার শিষযেনির শেনয় 
গঙ্গষা েিী পষার হনয় েিদ্ীপ ক্গৌরষাঙ্গ মহষাপ্রিুর ধষানম ক্পঁেনলে। 
মশন্দনরর ক্লষাকজে আগন্তুকনির ক্িিিূষষা ক্িনখ তষানির পশরচয় 
শজজ্ঞষাসষা করল। লষালে শিষযে িীতল িষাহ িলনলে, আমরষা কুশষ্টয়ষা 
ক্থনক এনসশে, সিষাই ফশকর মতিষানির সষাধক। তখে মহষাপ্রিুর 
কষানে শগনয় িলষা হনলষা, কুশষ্টয়ষা ক্থনক শকেুসংখযেক ফশকর এনসনে 
যষানির ক্িশিরিষাগ মুসলমষাে। মহষা প্রিু সি শুনে তষানির িসষার 
িযেিস্ষা করনত িলনলে। আশঙ্গেষার এক পষানি িড় শেমগষানের 
তলষায় তষানির জষায়গষা কনর ক্িয়ষা হনলষা। সষারষা রষানতর অেুষ্ঠষাে 
ক্িনষ সষাধুগুরু এিং ক্িষাষ্টমীনির ক্সিষা ক্িয়ষার পর যুিকরষা 
শপতনলর থষালষায় কনর ক্সষায়ষা ক্সর চুে শেনয় এনলষা এিং সিষাইনক 

িলষা হনলষা পষাতুে, মহষাপ্রিুর প্রসষাি গ্হণ 
করুে। চুনে মুখ পুনড় যষানি এই িনয় 
শিষযেরষা ক্কউ হষাত পষাতল েষা। িরং 
একনযষানগ ক্মষা চষাইল। যুিকরষা িলল 
আপেষারষা ক্কমে সষাধু! চুনে মুখ পুনড় 
যষাওয়ষার িনয় ক্কউ হষাত পষাতনলে েষা। 

প্রকৃত সষাধুনির ক্তষা মুখ ক্পষাড়ষার কথষা েয়! লষালে এক ক্কষােষায় 
িনস শেনলে, যুিকনির এই কথষা শুনে িলল—‘নতষামরষা কী চষাও?’ 
ক্তষামরষা ক্কমে সষাধু হনয়নেষা তষা ক্িখনত চষাই।

লষালে যুিকনির কলষার পষাতষা এিং একশট চষাশড় আেনত 
িলল। অতঃপর শতশে খষাশেক চুে কলষার পষাতষায় ক্রনখ িষাশক 
চুে চষাশড়িশতদি পষাশেনত গুশলনয় শিনলে। এিষার শতশে শেনজই 
কলষার পষাতষার চুেগুনলষা ক্খনয় ক্ফলনলে এিং শিষযেনির চষাশড় 
ক্থনক গ্ষানস কনর চুেনগষালষানেষা িরিত খষাওয়ষানলে। তষারষা সিষাই 
িরিত পষানের তৃশপ্ত লষাি করল। এই িরিত পষাে চুে ক্সিষা 

তষার মনে েতুে গষাে উিয় 
হনল শতশে শিষযেনির ক্ডনক িলনতে, 
‘নপষােষা মষানের ঝষাঁক এনসনে।’ লষালে 
ক্গনয় ক্িষােষানতে, ফশকর মষাশেক ও 
মশেরুশদেে িষাহ ক্সই িষাঁধষা গষাে শলনখ 
শেনতে।

প্রকৃত সষাধুনির ক্তষা মুখ 
ক্পষাড়ষার কথষা েয়! লষালে এক ক্কষােষায় 
িনস শেনলে, যুিকনির এই কথষা শুনে 
িলল—‘নতষামরষা কী চষাও?’ নতষামরষা 
ক্কমে সষাধু হনয়নেষা তষা ক্িখনত চষাই।
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েষানম পশরশচত। লষালে ক্ঘষাড়ষায় চড়নতে, মষানঝ মষানঝ গিীর রষানত 
চষাঁনির আনলষায় ক্ঘষাড়ষায় চনড় ঘুনর ক্িড়ষানতে, নকষাথষায় শেরুনদেি 
হনয় ক্যনতে তষা তষার শিষযেরষা ক্কউ িলনত পষারত েষা।

লষালে একষানডশমর খষানিমনক লষালে সম্নকদি শজজ্ঞষাসষা 
করনল শতশে জষােষাে, আমষার িষািষাগুরু ক্িষালষাই িষানহর কষানে 
শুনেশে, লষালে রষানতর ক্িলষায় িুধ শিনয় খই শিন্ন অেযে ক্কষাে 
খষািযে ক্খনতে েষা। প্রষায় সষারষা রষাত শজশকর-
আজকষার ও ইিষািত করনতে, একটু 
পরপর পষাে ক্খনতে। তখে আখড়ষা িষাশড়নত 
পষানের িরজ এিং অনেক ক্ঝষাপজঙ্গল শেল। 
িতিরষা িষারনতর ক্গষায়ষা ক্থনক ফশকর 
লষালনের জেযে চুে শেনয় আসত, নসই চুনে 
শতশে পষাে ক্খনতে। এই প্রসনঙ্গ শতশে আরও 
জষােষাে, েিদ্ীপ ক্থনক এখেও শকেু লষালেিতি আখড়ষায় আনস। 
তষানির কষানে ক্স শুনেনে, েিদ্ীনপ ক্গৌরষাঙ্গ মহষাপ্রিুর ধষানম 
লষালে ও তষার শিষযেনির ক্য চুেনসিষা ক্িয়ষা হনয়শেল ক্সই 
চুেনসিষায় লষালনের ক্য আসে পষাতষা শেল তষা এখেও সংরশক্ত 
আনে। খষানিনমর ধষারণষা, হয়নতষা ক্িষাল পূশণদিমষার শতশথনত জন্মগ্হণ 
কনরশেনলে িনলই লষালে তষার জীিদেিষায় ফষাল্গুে মষানসর ক্িষাল 
পূশণদিমষার রষানত ক্খষালষা মষানঠ শিষযেনির শেনয় সষারষা রষাত গষাে-িষাজেষা 
করনতে। ধষারষািষাশহকতষায় এখেও লষালে একষানডশম প্রশত িের 
ফষাল্গুে মষানসর ক্িষাল পূশণদিমষার রষানত শতে শিেিযেষাপী লষালে 
স্রনণষাৎসনির আনয়ষাজে কনর থষানক। লষালে চত্বর েষাড়ষাও 
আখড়ষার অিযেন্তরিষাগসহ সিদিত্র ক্িনির প্রতযেন্ত অঞ্চল ক্থনক 
আসষা হষাজষার হষাজষার িষাউল ক্েষাট ক্েষাট িনল 
সষারষা রষাত গষাে কনর। এেষাড়ষাও প্রশত িের 
১ কষাশতদিক লষালনের মৃতুযেশিিস উপলনক্ 
অেুরূপ উৎসি অেুশষ্ঠত হয়। নিি-
শিনিনির হষাজষার হষাজষার িষাউল ক্যষাগ ক্িয় 
ওই উৎসনি, নিষাল পূশণদিমষার ক্জযেষাৎস্ষায় 
িষাউলরষা আকষানির শিনক হষাত তুনল গষাে ধনর... ‘এলষাশহ আল 
আশমেনগষা আলেষাহ িষািিষা আলমপষােষা তুশম/ ডুিষাইনয় িষাসষাইনত 
পষানরষা, িষাসষাইনয় শকেষার িষাও কষানরষা/ রষানখষা মষানরষা হষাত ক্তষামষার, 
তষাইনত ক্তষামষায় ডষাশক আশম।’ 

লষালনের িিদিে মূলত ক্প্রনমর িিদিে এ িিদিে মনত িনস্ত্রর 
ক্চনয় সতযে িড়। আচষার অেুষ্ঠষানের ক্চনয় মষােুষ িড়। “মষােুনষই 
আনে মষােুষ রতে, আনলক সষাঁই। নপ্রমই মষােুনষর ক্রেষ্ঠ পশরচয়। 
ক্প্রমই মষােুনষর সিদিনরেষ্ঠ সম্ি। 

লষালে ফশকনরর িয়স তখে ১১৬ িের, একশিে শতশে 
শিষযেনির ক্ডনক িলনলে, এই আশশ্বে মষানসর ক্িনষর শিনক 
ক্তষামরষা ক্কষাথষাও ক্যও েষা কষারণ পনহলষা কষাশতদিনক গজি হনি। 

গজনির শিষয়শট শিষযেরষা ক্কউ সশঠকিষানি অেুমষাে করনত েষা 
পষারনলও আসন্ন শিপনির আিকেষা করনত লষাগল। মৃতুযের প্রষায় 
এক মষাস আনগ তষার ক্পনটর িযেষারষাম হয়, হষাত-পষানয়র গ্শন্নত 
পষাশে জনম। পীশড়তকষানলও শতশে আলেষাহর েষাম সষাধে করনতে, 
মনধযে মনধযে গষানে উন্মত্ত হনতে। ধনমদির আলষাপ ক্পনল েিিনল 
িলীয়ষাে হনয় ক্রষানগর যষাতেষা িুনল ক্যনতে। এসময় িুধ শিন্ন 

অেযে শকেু ক্খনতে েষা, তনি ইশলি মষাে 
ক্খনত চষাইনল শিষযেরষা িষাজষার ক্থনক ইশলি 
মষাে শেনয় আনস। িুপুনর সষাধে ঘনরর 
সষামনে সষাশময়ষােষা টষাশেনয় খষাওয়ষা-িষাওয়ষার 
আনয়ষাজে করষা হয়। শিকষাল ক্থনক শুরু 
কনর সষারষা রষাত লষালে তষার শিষযেনির িষাশ্বত 
িষাণী ক্িষােষাে, মষানঝ মষানঝ গষাওয়ষা হয় তষার 

গষাে। রষানত আনলষাচেষা ক্িষ কনর লষালে সষাধে ঘনর শফনর 
ক্গনলে শিরেষাম শেনত। শিষযেনির িলনলে, আশম চললষাম। লষালে 
চষাির মুশড় শিনয় শিরেষাম শেনলে, শিষযেরষা ক্মনঝনত িনস থষাকনলে। 
এক সময় লষালে কপষানলর চষাির সশরনয় িলনলে, নতষামষানির 
আশম ক্িষ গষাে ক্িষােষাি। লষালে গষাে ধরনলে, গিীর অপরূপ 
সুন্দর গষাে—‘পষার কর ক্হ িয়ষাল চষাঁি আমষানর/ক্ম ক্হ অপরষাধ 
আমষার/এই িি কষারষাগষানর।’

গষাে ক্িষ হনলষা, চষাির মুশড় শিনয় শচরশিনের জেযে েীরি 
হনয় ক্গনলে ফশকর লষালে। ফশকর লষালনের জন্মসষাল জষােষা 
যষায়শে, শতশে ১ কষাশতদিক ১২৯৭ িঙ্গষাব্দ ক্মষাতষানিক ১৭ অনক্টষাির 
১৮৯০ শরিস্ষানব্দ মষারষা যষাে। শতশে ক্িঁনচ শেনলে ১১৬ িের। নস 

শহনসনি শতশে জনন্মশেনলে ১৭৭৪ শরিস্ষানব্দ। 
ক্েঁউশড়য়ষানত ফশকর লষালনের সনঙ্গ তষার 
পষাশলত মষা মশতজষাে ফশকরষােী, পষাশলত িষািষা 
মলম িষাহ, ফশকর মশডিত মষাশেক িষাহ, 
িীতল িষাহ, নিষালষাই িষাহ, শিিখষা ফশকরষােী 
এিং ফশকর মশেরুশদেে িষাহসহ অেযে আরও 

অনেক িষািশিনষযের সমষাশধ আনে। প্রশত িের ১লষা কষাশতদিক 
এখষানে ক্িি-শিনিনির হষাজষার হষাজষার িষাউল সমনিত হনয় 
উিযষাপে কনরে তষার মৃতুযেিষাশষদিকী। নসই ক্থনক িেনরর িুই 
সমনয় লষালে আখড়ষায় িনস িতিনির ক্মলষা। লষানখষা িনতির হৃিয় 
শেংড়ষানেষা িষানলষািষাসষায় শসতি হয় লষালনের ক্সই িসতশিটষা।

        “ শেলষাম ক্কষাথষায় এলষাম ক্হথষায়,
          আিষার আশম যষাই ক্যে কথষায়,
          তুশম মনেষারনথর সষারশথ হনয়
              স্বনিনি লও মনেশর। 

খষানিনমর ধষারণষা, হয়নতষা 
ক্িষাল পূশণদিমষার শতশথনত জন্মগ্হণ 
কনরশেনলে িনলই লষালে তষার 
জীিদেিষায় ফষাল্গুে মষানসর ক্িষাল পূশণদিমষার 
রষানত ক্খষালষা মষানঠ শিষযেনির শেনয় সষারষা 
রষাত গষাে-িষাজেষা করনতে।

িয়স তখে ১১৬ িের, 
একশিে শতশে শিষযেনির ক্ডনক িলনলে, 
এই আশশ্বে মষানসর ক্িনষর শিনক 
ক্তষামরষা ক্কষাথষাও ক্যও েষা কষারণ পনহলষা 
কষাশতদিনক গজি হনি। 

প্রকৃত সিযেতষা হল তষাই, নযখষানে মষােুষ মষােুষ সকলনক শেনয় প্রকষাি পষায়। 

  রিীন্দ্রেষাথ ঠষাকুর 
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প্রষায় ক্িড়ি িের আনগ A STATISTICAL ACCOUNT OF BENGAL গ্ন্শট শলনখশেনলে ডশব্লউ ডশব্লউ হষান্ষার। 

গ্ন্শটর প্রকষািকষাল ১৮৭৭ শরিস্ষাব্দ। নমষাট ২০ শট খনডি প্রকষাশিত এই গ্ন্শট ক্ত  তৎকষালীে িষাংলষার অন্তিুদিতি শিশিন্ন স্ষাে 
ও ক্জলষার ক্িৌগশলক শিিরণ সহ ক্সখষােকষার অশধিষাসীনির জীিে জীশিকষা ও তষানির আথদি সষামষাশজক শচত্র েষােষা তথযে ও 
পশরসংখযেষােসহ ক্যিষানি পশরসু্শটত হনয়নে, তষানত তৎকষালীে িষাংলষার ক্জলষা শিশত্তক ক্য পশরচয় আমরষা পষাই – তষা আজও 
প্রষাসশঙ্গক ।আজনকর শিনে িষাঁশড়নয় আমরষা যশি একিষার ক্সই পুরনেষা শিেগুশলর শিনক তষাকষাই, তষাহনল িুঝনত পষারি এখে 
আমরষা ক্কষাথষায় িষাঁশড়নয় রনয়শে । এখে ক্িখষা যষাক ক্কমে শেল ক্সই সময়। 

সুন্দরিে
গষানঙ্গয় এলষাকষার সিনচনয় িশক্নণ অিশস্ত সুন্দরিে 

অঞ্চল। ১৮৭১ শরিষ্টষানব্দ তৎকষালীে সষানিদিয়ষার ক্জেষানরনলর শহনসি 
অেুসষানর সুন্দরিনের আয়তে শেল ৫৫৭০ িগদি মষাইল এিং 
১৮৭৩ শরিষ্টষানব্দ তৎকষালীে সুন্দরিনের কশমিেষানরর শহনসি 
অেুযষায়ী সুন্দরিনের আয়তে শেল ৭৫৩২.৫ িগদি মষাইল। শকন্তু 
তৎকষালীে ক্সেসষাস শরনপষাটদি অেুযষায়ী পৃথকিষানি সুন্দরিনের 
জেসংখযেষার শহনসি পষাওয়ষা যষায়েষা। এখষানে ঊনলেখ করষা িরকষার 
ক্য সুন্দরিে অঞ্চলশট তৎকষালীে ২৪ পরগণষা, যনিষার এিং 
িষানকরগনজির শিতৃেত অংি জুনড় পশরিযেষাপ্ত শেল। এই িষানি 
তৎকষালীে শতেশট ক্জলষায় শিতৃেত হওয়ষার ফনল  সুন্দরিে অঞ্চল 
শহনসনি ক্সখষােকষার জেযে পৃথক ক্কষােও শেজস্ব রষাজস্ব িযেিস্ষাও 
গনড় ওনঠশে। 

তৎকষালীে সুন্দরিে অঞ্চলশট শিতৃেত এলষাকষা জুনড় জঙ্গল 
এিং শিশিন্ন েি েিী, খষাঁশড় ও ক্মষাহেষার দ্ষারষা সমৃধি হনলও তষা 
শেল গষানঙ্গয় এলষাকষার শিনিষ জিশিষ্টযে দ্ষারষা জিশচত্র্যপূণদি। নসই 
সনঙ্গ শেল শিশিন্ন আকষার ও আয়তনের শিশিন্নরকম  জিশিষ্টযেপূণদি 
দ্ীপ অঞ্চল। তৎকষালীে সুন্দরিে অঞ্চনল চষাষ ক্যষাগযে জশম শেল 
একমষাত্র উত্তরপ্রষানন্ত। তৎকষালীে যনিষার ক্জলষার শরনপষাটদি শলখনত 
শগনয় শমঃ ওনয়স্লযেষান্ড উনলেখ কনরে ক্য যনিষার ক্জলষার সংলগ 
সুন্দরিে অঞ্চনল শকেু িষাশড় শেল এিং ক্সখষােকষার অশধিষাসীনির 
শকেু চষাষনযষাগযে জশমও শেল, শকন্তু তষা শেল েশড়নয় শেশটনয়। তনি 
গ্ষাম িলনত আমরষা যষা িুশঝ, নসরকম শকেু শেল েষা। যষারষা চষাষ 
করত(মূলত ধষাে চষাষ হত) তষারষা শেনজর শেনজর জশমর সংলগ 
এলষাকষানতই িষাস করত।

হষান্ষানরর শিিরণ অেুযষায়ী তৎকষালীে সুন্দরিে অঞ্চনলর 
শিশিষ্ট েিীগুশল হল – হুগলী, সষাত্তষারমুশখ, জষাশমরষা, মষাতলষা, 
িঙ্গষািুশে, নগষাসষািষা, রষায়মঙ্গল, মষালঞ্চ, িড় পষাঙ্গষা, মষারজষাতষা অথিষা 
কষাগষা, িঙ্গষারষা, রমেষািষাি চযেষানেল, নমঘেষা প্রিৃশত। অেযেষােযে আরও 
কনয়কশট েিী হল – পষাসষার, শিিখষাশল, ঠষাকুরষাে, কষািষািক, 
হষাশড়য়ষা িষাঙ্গষা, নখষাল ক্পটুয়ষা, ইেষামতী, নিষালষা, িুশড়শ্বর, আঁধষার 
মষাশেক, িষাহষািুর প্রিৃশত। েিীগুশলনত সষারষা িের ধনরই ক্েৌকষা 
চলষাচল করত। নেৌকষাগুশল এমে শেল, নযগুশলনত প্রষায় চষার টে 

ওজনের মষালপত্র িহে করষা ক্যত। সুন্দরিে অঞ্চনল ক্েষাট ক্েষাট 
েিী এিং ঝণদিষা শেল অসংখযে। সমতে েিীনতই ক্য শিনক জনলর 
ক্স্রষাত ক্িশি আঘষাত করত, েিীর ক্সই ধষারগুশল ক্িনঙ্গ পড়ত 
এিং েিীর শিপরীত পষাড় গুশল ঢষালু হনয় ক্েনম আসত েিীর 
জনলর কষােষাকষাশে। েিীর পষাড় গুশলনত শেল পশরপূণদি জঙ্গল এিং 
তষা উঁচু ডষাঙ্গষা ক্থনক েিীর জনলর ক্স্রষাত পযদিন্ত তষা শিতৃেত শেল। 
এসময় ক্কষােও হ্রি িষা কযেষােষানলর অশতেত্ব সুন্দরিনে পষাওয়ষা 
যষায়শে। এসময় সুন্দরিে অঞ্চনল জনল ডুনি ক্কষােও মষােুনষর 
মৃতুযের খিরও জষােষা যষায়শে। তনি এটষা জষােনত পষারষা যষায় ক্য 
সুন্দরিে অঞ্চনলর মষােুষরষা প্রনতযেনকই সষাঁতষার জষােত এিং 
সুন্দরিে অঞ্চনল প্রষায়ই ঝনড়র আঘষাত ক্েনম আসত, আর তষানত 
সষাধষারণ মষােুনষর জীিনে ক্েনম আসত শিপযদিয়। ১৮৬৪, ১৮৬৭ 
এিং ১৮৬৯ শরিস্ষানব্দ সুন্দরিে এলষাকষায় ক্য সষাইনক্ষাে হয় 
তষানত এলষাকষার অশধিষাসীনির িযেষাপক ক্য় ক্শতর কথষা জষােষা 
যষায়। উত্তনরর ক্জলষাগুশল ক্থনক সুন্দরিনের মধযে শিনয় ক্য 
ক্েৌকষাপথ চষালু শেল, নসগুশল এখেও একই আনে, একিত িের 
আনগও তষা একই রকম শেল। কলকষাতষা, ঢষাকষা ও আসষাম 
যষাতষায়ষানতর জেযে সুন্দরিনের মধযে শিনয় একশট শস্মষার রুটও 
চষালু শেল।

সুন্দরিে অঞ্চনল েিী তীনর ক্কষােও িহর শেল েষা। শকন্তু 
েিীর তীরগুশলনত ক্কষাথষাও ক্কষাথষাও িযেিসষািষাশণজযেনক ক্কন্দ্র কনর 
শকেু গ্ষাম িষা জেিসশত গনড় উনঠশেল। নসই সি িযেিসষানকন্দ্রগুশলনত 
মূলত ধষাে, চষাল শিশক্র হত এিং তষা শিশক্র কনর স্ষােীয় িষাশসন্দষারষা 
শেনজনির ঘর ক্গরস্ষাশলর জেযে প্রনয়ষাজেীয় শজশেসপত্র ক্কেষাকষাটষা 
করত। এই সি িযেিসষানকন্দ্রগুশল শেল ২৪ পরগণষার উত্তর সীমষায় 
সুন্দরিে এলষাকষার িসরষা এিং িসন্তপুনর, যনিষানরর  সুন্দরিে 
এলষাকষার চষাঁিখষাশল, নমষানরল গজি এিং খুলেষানত। নযমে 
চষাঁিখষাশলনত সপ্তষানহ একশিে ক্য হষাট িসত, নসটষা শেল ক্সষামিষার। 
এই ক্সষামিষার েষাড়ষা অেযেষােযে শিেগুশলনত হষানটর স্ষােগুশল থষাকত 
শেজদিে ও শেতেব্ধ। চষাঁিখষাশল েষাড়ষা অেযেষােযে স্ষানে ক্যখষানে ক্যখষানে 
রশিিষানর কুশটরশিল্প িষা হতেশিনল্পর িষাজষার িসত, নসখষানে সংলগ 
ক্জলষাগুশল ক্থনকও শিশিন্ন মষােুনষর সমষাগম ঘটত। 
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যমুেষা এিং িষানলশ্বর েিীর মধযেিতদিী সুন্দরিে অঞ্চনল েিীর 
েষাশপনয় যষাওয়ষা জল চষানষর কষানজ িযেিহষার করষা হত। তষােষাড়ষা 
ক্য পশরমষাণ িৃশষ্ট হত, তষাও চষানষর কষানজ যনথষ্ট শেল। আর 
সমগ্ সুন্দরিে অঞ্চনল মষাে ধরষার অশধকষার সিষাই ক্িষাগ করত। 
এজেযে তৎকষালীে প্রিষাসনের কষানে কষাউনক ক্কষােও রষাজস্ব িষা 
কর শিনত হত েষা। শকন্তু ১৮৬৬ শরিষ্টষানব্দ সরকষানরর পনক্ 
শফিষাশরনজর অশধকষার সংক্রষান্ত একশট অকিে ক্পি করষা হয়। 
সুন্দরিে অঞ্চনল ক্স সময় ক্যসি মষাে পষাওয়ষা ক্যত, নসই সি 
মষােগুশল হল – ক্িটশক, নিষালষা, নিষাল, িষাঁিপষাতষা, মষাগুর, পষানিদি, 
টযেষাংরষা, পষাঙষাি, শচংশড়, নমষাচষা শচংশড়, চুেষা, ইশলি, পষায়রষা চষাঁিষা, 
পষাটকষা, নপষায়ষা, শসশঙ্গ এিং পুঁশট প্রিৃশত। আর ক্যসি মষাে মষানঝ 
মনধযে পষাওয়ষা ক্যত, নসগুশল হল – রুই, কষাতলষা, চযেষালষা, মৃনগল, 
ক্কষাশকলষা, তপনস, কষালনিষাস, নিষায়ষাল প্রিৃশত। েিী গুশলনত প্রচুর 
পশরমষানণ কষাঁকড়ষা ও কছিপও পষাওয়ষা ক্যত। তনি মষাে ধরষা, 
ক্েৌকষা চষালেষা িষা অেযেষােযে ক্পিষায় শেযুতি মষােুনষর িতকরষা হষার 
িষা অেুপষাত কত শেল তষা জষােষা যষায়েষা। শকন্তু এটষা জষােষা যষায় 
ক্য চষাষিষাস, নেৌকষা চষালেষা ও মষাে ধরষার ক্পিষা েষাড়ষাও কষাঠ কষাটষা 
ও কষাঠ সংগ্হ করষার ক্পিষানতও িহু মষােুষ যুতি শেল। শিনিষত 
তখে জ্ষালষােী কষানঠর িযেিসষাই শেল প্রধষাে।  কষাঠ কষাটষা ও কষাঠ 
সংগ্হ করষার কষানজ ক্যসি সম্প্রিষানয়র মষােুষরষা যুতি শেল, 
তষানির মনধযে মুসশলম সম্প্রিষানয়র মষােুনষর সংখযেষা শেল ক্িশি। 
তষারপনরই শেল শহনু্দ সম্প্রিষানয়র মষােুষনির স্ষাে। এই শহনু্দ 
সম্প্রিষানয়র মষােুষরষা শেল িষাগশি, শতওর, চডিষাল, বকিতদি এিং 
কষাপষাশল ক্রেণীর অন্তিুদিতি। এখষানে উনলেখ করষা ক্যনত পষানর, 
তৎকষালীে সুন্দরিনের কশমিেষার এিং ক্ডপুশট কেজষারনিটর 
অফ ফনরস্ (ক্িঙ্গল) এর তথযে অেুযষায়ী ক্সই সময় সুন্দরিে 
অঞ্চনল শতশরি ধরনণর গষানের সন্ষাে পষাওয়ষা যষায়। নসই  শতশরি 
ধরনণর গষােগুশল হল – আমুর, িষাইে, িলষাই, িষাইলষা, িষারষা, িে 
জষাম, েষাইলষা, ডষািুর, ডষাল করমচষা, শডমষাল, গরষাে, নগওয়ষা, 
ক্হতষাল, ঝষাউ, শজে, কষাঁকরষা, কড়ষাই, নককশট, নকওড়ষা, খষালশস, 
শকরপষা, নলষাহষা কষানয়রষা, পষানঞ্চশল, পরি, পষাসুর, শসঙড়ষা, শসজি, 
সডিষাল, সুন্দরী, উশরয়ষা প্রিৃশত। তনি উপনরষাতি সমতে গষাে ২৪ 
পরগণষা ক্জলষায় পষাওয়ষা যষায় েষা। শকেু শকেু গষাে যনিষার এিং 
িষানকরগজি ক্জলষার অন্তিুদিতি সুন্দরিে এলষাকষানতই সীমষািধি। 
আর সুন্দরিে অঞ্চনল ক্য কষানঠর িযেিসষার কথষা জষােষা যষায়, তষার 
মূল ক্কন্দ্র শেল চষাঁিখষাশল। নসখষাে ক্থনক ক্েৌকষা িশতদি কনর কষাঠ 
আমিষাশে করষা হত কলকষাতষায়। কলকষাতষা এিং ২৪ পরগণষায় 
১৮৭২ শরিষ্টষানব্দ কষাঠ রপ্তষাশে করষা হনয়শেল ৩০৩,০৫০ টে। শকন্তু 
যনিষার এিং িষানকরগনজি সুন্দরিে ক্থনক কত পশরমষাণ কষাঠ 
রপ্তষাশে করষা হনয়শেল তষা সশঠক জষােষা যষায় েষা। 

এখষানে শিনিষিষানি উনলেখ করষা ক্যনত পষানর ক্য সুন্দরিে 
অঞ্চনল সমতে কষাঠুনরই জিি িশতি িষা অরনণযের অপনিিতষার প্রশত 
শিশ্বষাস করত। তষাই ক্কষােও ফশকর িষা সন্নযেষাসী েষাড়ষা তষারষা জঙ্গনল 
প্রনিি করত েষা। জঙ্গনলর মনধযে প্রনিি করষার পর তষারষা পূজষা 
অচদিেষা ইতযেষাশিও করত। কষাঠুনরনির এই শিশ্বষাস শেল ক্য এই 

পূজষা অচদিেষা করষার ফনল তষারষা ক্কষােরকম অপ ক্িিতষা িষা িষাঘ 
ইতযেষাশি ক্থনক রক্ষা পষানি। তষাই কষাঠুনররষা কষাঠ ক্কনট ক্য পশরমষাণ 
আয় করত, তষার একটষা অংি ফশকরনক িষাগ শহনসনি শিত। 
শুধু কষাঠ েয়, সুন্দরিনের জঙ্গল ক্থনক মধু সংগ্হ এিং ঘনরর 
েষাউশের জেযে গষানের পষাতষা সংগ্হ করষা ইতযেষাশি কষানজও িহু 
মষােুষ যুতি শেল। 

সুন্দরিনে মূলত িষাঘ, শচতষা, গডিষার, িুনেষা মশহষ, িুনেষা 
শুনয়ষার, িে শিড়ষাল, িড় শসংহ িষা িড় হশরণ, িষাের প্রিৃশত জন্তু 
জষানেষায়ষারই শেল প্রধষাে। মূলত িষানঘর িনয়ই সুন্দরিে অঞ্চনল 
চষানষর এলষাকষা িৃশধি সম্ভি হত েষা িনলও জষােষা যষায়। ১৮৬৮ 
শরিষ্টষানব্দ সমগ্ সুন্দরিনে একশট মষােুষনখনকষা িষানঘর কথষা জষােষা 
যষায়। নকষািরষা অথিষা ক্গষাখনরষা, িঙ্খচূড়, নগষাসষাপ এিং সিুজ 
িষাইপষার প্রিৃশত সষাপও সুন্দরিনে ক্িখষা ক্যত। এেষাড়ষাও সুন্দরিে 
অঞ্চনল শেল শিশিন্ন ধরনণর পষাশখ, নযমে িকুে, িষাজ পষাশখ, 
ক্পঁচষা, ঘুঘু, সিুজ পষায়রষা, শটয়ষা, কষাঠনঠষাকরষা, নপশলকযেষাে, স্রক, 
িক, কষাক, মষােরষাঙষা, অশরয়ল এিং শিশিন্ন ধরনণর িুনেষা হষাঁস 
প্রিৃশত। আর েিীগুশলনত শেল কুশমর। শকন্তু হষান্ষানরর এই 
িণদিেষার কুশড় িের পূনিদি েিীগুশলনত ক্য কুশমনরর সংখযেষা আরও 
ক্িশি শেল, তষা হষান্ষার শেনজই স্বীকষার কনরে। কুশমনরর সংখযেষা 
ক্রমি কম হওয়ষার কষারণ শহনসনি গরম আিহষাওয়ষার কথষাই 
িনলে শতশে। 

তৎকষালীে সুন্দরিে অঞ্চনল (২৪ পরগণষা, যনিষার এিং 
িষানকরগনজির শিতৃেত অংি) মুসলমষাে, শহনু্দ এিং শকেু ক্িিীয় 
শরিস্ষাে ধমদিষািলম্ী মষােুনষর িসিষাস শেল।  িষানকরগনজির অন্তিুদিতি 
সুন্দরিে অঞ্চনল ক্িৌধি  ধমদিষািলম্ী মষােুষনির কথষাও জষােষা যষায়। 
এই সময় সুন্দরিে অঞ্চনল সষাধষারণ মষােুনষর জীিে যষাত্রষার ক্য 
িণদিেষা পষাওয়ষা যষায়, তষানত ক্িখষা যষায় ক্য িষাত, মষানের তরকষাশর, 
সশজি, ডষাল শেল তষানির মূল খষািযে।  তনি শেয়শমত িষানি িুধ 
পষাে করষার কথষা জষােষা যষায়েষা। নকষােও শিনিষ অেুষ্ঠষাে িষা উৎসি 
উপলনক্যে িুনধর িযেিহষার প্রচশলত শেল। আর স্বষামী, স্ত্রী এিং 
তষানির িুই সন্তষাে – এরকমই শেল ক্িশিরিষাগ পশরিষানরর গঠে। 

সুন্দরিে এলষাকষায় িহর িলনত শকেু শেলেষা। শকন্তু মষাতলষা 
েিীর তীনর ক্পষাটদি কযেষাশেং শেল একমষাত্র শমউশেশসপযেষাশলশট। 
তৎকষালীে ক্পষাটদি কযেষাশেং ক্কষাম্ষাশের উনিযেষানগ এশট প্রশতশষ্ঠত 
হনয়শেল। শকন্তু ক্িি কনয়ক িের পর ক্পষাটদি কযেষাশেং িন্ কনর 
ক্িওয়ষা হয়। ১৮৭০ শরিস্ষানব্দ এই ক্পষাটদি কযেষাশেং-নয় শেল ৩৮৬ 
শট িষাশড় িষা কুঁনড়ঘর এিং ক্মষাট জেসংখযেষা শেল ৭১৪ জে। 
একমষাত্র কযেষাশেং-নয়ই শেল একশটমষাত্র পষাকষা রষাতেষা। এেষাড়ষা সমগ্ 
সুন্দরিনে মষাশটর রষাতেষা এিং ক্েৌকষাপথই শেল প্রধষাে। অিিযে 
মষাশটর রষাতেষা িলনলও তষা আসনল শেল পষানয় হষাঁটষার পথ। 

ধষাে চষাষ-ই শেল একমষাত্র প্রধষাে ফসল। সুন্দরিনে 
চষাষনযষাগযে জশমর পশরমষাণ অেুযষায়ী একমষাত্র ধষাে-ই িযেষাপকিষানি 
চষাষ করষা হত। সুন্দরিে এলষাকষায় অেযেষােযে ক্য সি সশজি ও 
ফসনলর চষাষ হত, নসগুশল হল – মটরশুঁশট, শতল, সনষদি, লকেষা, 
ক্পঁয়ষাজ, রসুে, নিগুে, কুমনড়ষা, িসষা, কচু প্রিৃশত। আখ ও পষাে 
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চষাষ হত একমষাত্র িষানকরগনজির অন্তিুদিতি সুন্দরিে এলষাকষায়। 
আর এই সমতে ফসল ও সশজি শিশক্র করষার জেযে কলকষাতষার 
িষাজষারগুশলনত তষা চষালষাে করষা হত। ২৪ পরগণষায় কষািষািক েিীর 
পশচিম তীনর লট েং ২১১ ক্ত পষাট চষানষর কথষাও জষােষা যষায়। 
এসময় িষানকরগনজির অন্তিুদিতি সুন্দরিে এলষাকষায় এিং সষাগর 
দ্ীনপ আলু চষানষর উনিযেষাগ সফল হনলও িষাশজদিশেয়ষা তষামষানকর 
চষাষ সফল হয়শে। এসময় সমগ্ সুন্দরিে এলষাকষায় িুই ধরনণর 
ধষাে চষানষর কথষা জষােষা যষায়। এই িুই ধরনণর ধষাে হল – আউস 
এিং আমে। এর মনধযে িি রকনমর আউস ধষাে এিং সষাতষাি 
রকম আমে ধষানের কথষাও উনলেখ কনরে শম . হষান্ষার। এই িি 
রকম আউস ধষাে হল – কষাশলয়ষা ক্িষানরষা, লষাউতষাশে ক্িষানরষা, 
শপপরষা সষাল, নকনল আউস, নগষাটষা আউস, সূযদিমশণ, অজুদিে সষাল, 
তুলশস ঝুশর, পষায়রষামশণ এিং িুগদিষানিষাগ প্রিৃশত।  আউস ধষাে 

চষাষ করষা হত ক্ম-জুে মষানস এিং ক্সনটেম্নরর মষাঝষামষাশঝ সময় 
ক্থনক অনক্টষািনরর মষাঝষামষাশঝ সমনয়র মনধযে ফসল ঘনর ক্তষালষা 
হত। আর আমে ধষানের চষাষ হত জুলষাই-আগস্ মষানস এিং 
ধষাে কষাটষা হত শডনসম্র-জষােুয়ষাশর তথষা ক্ফব্রুয়ষাশরর প্রথম শিনক। 

এখষানে সশিনিষ উনলেখযে ক্য তৎকষালীে সুন্দরিে 
কশমিেষানরর তথযে অেুযষায়ী ১৮৩০ শরিস্ষাব্দ ক্থনক ১৮৭২  
শরিস্ষাব্দ পযদিন্ত ২৪ পরগণষায় চষানষর উপযুতি জশম প্রস্তুত করষার 
জেযে ২১২,৬৫৯ একর িষা ৩৩২.২৮ িগদি মষাইল এলষাকষা জুনড় 
জঙ্গল পশরষ্ষার করষা হনয়শেল। কশমিেষানরর তথযে অেুযষায়ী 
১৮৭৩ শরিস্ষানব্দ িষানকরগজি, ২৪ পরগেষা এিং যনিষানর জঙ্গল 
পশরষ্ষার কনর চষানষর জেযে জশম প্রস্তুত করষা হয় ক্মষাট ৬৯৫,৭৩৩ 
একর িষা ১০৮৭. ০৮ িগদি মষাইল।      

রিীন্দ্রেষানথর শিজ্ঞষাে এিং পশরনিি িষািেষার
িুিে এিং তষার িহুত্ব মশডিত জগত

রিীন্দ্রেষানথর শচন্তে শিনশ্বর ক্িযেষাতেষাময় জগনত শিজ্ঞষাে 
এিং পশরনিি িষািেষা ক্য অতযেন্ত গুরুত্বপূণদি স্ষােষাশধকষার কনর 
আনে, তষা আর অজষােষা েয়; এমেশক েতুে েতুে ক্য গনিষণষার 
পথ এিং পধিশত তষার সম্নকদি এিং তষানক শঘনর আিশতদিত হনছি 
তষানত তষাঁর উন্নয়ে িষািেষার পশরসনর পশরনিি এিং শিজ্ঞষানের 
ক্য অতযেন্ত গুরুত্বপূণদি-িূশমকষা শেল এিং তষা শেল ক্সই সমনয়র 
ক্প্রশক্নত শুধু এশগনয় থষাকষা েয়, িরঞ্চ অনেক পশরমষানণ েতুে 
ধরনণর স্বষাতন্রি্য মশডিত। নয স্বষাত্রি্য তষাঁনক উন্নীত কনরশেল 
এক জিপ্লশিক শচন্তষাপুরুনষর তেনর। 

পুঁশজ-িষাজষার এিং রষাষ্ট্র শেিদির অথদিেীশত 
ও উন্নয়ে িষািেষার শিপ্রতীনপ রিীন্দ্রেষাথ তুনল 
ধনর শেনলে প্রকৃশত-সংলগ এিং সমিষায়ী 
জীিেনিষাধ ও অথদিেীশতর িষািেষা, শতশে প্রনয়ষাগ 
কনর ক্িনখ শেনলে তষার িষাশন্তশেনকতে-
শ্রীশেনকতনের উনিযেষাগগুশলর মনধযে। মহীরুহপ্রশতম িযেশতিত্ব 
শহনসনি অসম্ভি িৃঢ়তষা শেনয় শতশে তুনল ধনর শেনলে তষাঁর 
অসষামষােযে িষািেষার ক্ক্ত্রগুশল, যষার মনধযে পশরনিি এিং শিজ্ঞষাে 
িষািেষা শেল প্রষায় ক্কন্দ্রীয় তেনর। আমরষা আজ এই শিজ্ঞষােজশেত 
ধ্ংস্ব আর প্রযুশতি-আরেয়ী সমনয়র মনধযে িষাঁশড়নয় যখেই তষাঁর 
মেীষষার সুশিিষাল আরেনয় সংলগ হনত চষাই তখে তষাঁর শিজ্ঞষাে 
এিং পশরনিি সংক্রষান্ত প্রিন্গুশল আমষানির সষামনে েতুে 
শুশ্রূষষার জগত উনন্মশচত কনর ক্িয়। 

আজ ক্য িুখষাশে প্রিন্ সংকলে শেনয় আমষানির আনলষাচেষা 
তষা প্রধষােত শকনিষার শকনিষারীনির জনেযে হনলও, নসখষানে প্রষায় 
সমতে প্রিন্ই আমষানির মনেষানিিী রিীন্দ্র পষানঠর জগনত েতুে 
িষািেষার ক্চষাখ উন্মীশলত করনত পষানর। 

ক্ি’জ প্রকষাশিত িুখষাশে প্রিন্-সংকলে আজনকর ধ্ংস্ব-
উনু্মখ এিং িষাঙে-সিদিস্ব পৃশথিীনত আমষানির েতুে প্রজনন্মর 
কষানে প্রশতনরষানধর অস্ত্র হনয় উঠনত পষানর। শিনিষত যখে এই 
পশরিতদিে সমনয় প্রশতনরষানধর উপষািষাে ক্রমি সংকুশচত হনয় 

আসনে। সংকুশচত উপষািষানের সষাহচনযদি আজ 
েতুে প্রজন্মনক প্রস্তুত হনত হনি  রিীন্দ্রেষাথনক 
খুঁনজ ক্েওয়ষার জেযে। শুধু মষাত্র পষাঠযেষাংনির 
রিীন্দ্রেষাথ েয় িরঞ্চ আমষানির িষািেষায় 
থষাকনিে সমগ্ রিীন্দ্রেষাথ, শযশে প্রশতশিনের 
কতদিিযে শলপ্ত জীিনে তুনল আেনত পষানরে 

েতুে জষাগরনণর প্রশত মুহূনতদি, এমে অনেক ক্িষাধ সঞ্চরনণর 
সম্ভষািেষা লুশকনয় রনয়নে যষা েতুে প্রজনন্মর সষামনে েতুে ক্িষাধ 
সঞ্চষানরর পথ জতশর করনি। আমষানির মনে হয় আজ যখে 
রিীন্দ্র-িষািেষার সম্প্রসষারনণ আমরষা েতুে কনর শচন্তষা কনর চনলশে 
এিং পষাঠক্রনম রিীন্দ্রেষাথ েতুে কনর অেুপ্রশিষ্ট হনছিে, তখে 
এই িুখষাশে িই যশি শিক্ষাঙ্গনে পষাঠ করষা হয় এিং েষাত্র-েষাত্রীনির 
পষাঠ করনত অেুপ্রষাশণত কনর ক্তষালষা হয় তনি তষা এক েতুে 
সময় শচননের জন্ম ক্িনি।   

রষাষ্ট্র শেিদির অথদিেীশত ও 
উন্নয়ে িষািেষার শিপ্রতীনপ 
রিীন্দ্রেষাথ তুনল ধনর শেনলে 
প্রকৃশত-সংলগ এিং সমিষায়ী 
জীিেনিষাধ এিং অথদিেীশতর িষািেষা



1
২৭    সংকলে - ১০ । এশপ্রল ২০১৬

েতুে ধষারষার “শিজ্ঞষাে”শিক্ষা িষািেষা এিং “একলিযে” ও 
তষার “ক্হষাসঙ্গষািষাি সষানয়ন্ শটশচং ক্প্রষাগ্ষাম”

এই ক্লখষা শুধু শিজ্ঞষাে শিক্ষা শেনয় েয়, আিষার শিজ্ঞষাে 
শিক্ষা শেনয়ও। আমরষা এই ক্লখষানত তুনল আেষার ক্চষ্টষা করি 
এমে এক ধরনণর শিজ্ঞষাে-পষাঠ এর প্রণষালী যষা এতশিে ধনর 
শুধু মষাত্র মধযেপ্রনিনির সীশমত শকেু অঞ্চনল সীমষািধি থষাকনলও  
আজ সষারষা ক্িনির শিক্ষাশিিনির মনধযে শিনিষ মনেষানযষাগ এর 
প্রধষাে ক্কন্দ্রশিনু্দ হনয় িষাশড়নয়নে। নয কষারনণ আজ এই ক্লখষানত 
আমরষা তুনল ধরনত চষাইি “একলিযে” প্রিশতদিত “ক্হষাসঙ্গষািষাি 
সষানয়ন্ শটশচং ক্প্রষাগ্ষাম” এর মূল সুত্রগুশল, যষা এখে সষারষা ক্িি 
জুনড়  শিজ্ঞষাে শিক্ষার মূল আধষার হনয় িষাশড়নয়নে। এর পষািষাপষাশি 
এই “কমদিসূচী” অেুনপ্ররণষা জুশগনয়নে “গণশিজ্ঞষাে আনন্দষালে” 
গুশলনকও, এমেশক এই রষানজযেও আমরষা তষার প্রিষাি ক্িনখশে 
অনেক শিজ্ঞষাে শিক্ষা কমদিসূচীর শিতনর। ১৯৭২ সষানল শুরু হওয়ষা  
এই কমদিসূচীনত Friends of the Rural Centre আর 
Kishore Bharati েষামক িু’শট সংগঠেনক ক্সই সময়কষার 
মধযেপ্রনিি রষাজযে সরকষার সহষায়তষা কনরশেল শিিযেষালয় তেনর এমে 
একটষা শিজ্ঞষাে শিক্ষার িষাতষািরণ জতশর করষার জেযে ক্যখষানে 
“question” করষা আর শেরীক্ষার (এক্নপশরনমন্)  মনধযে শিনয় 
সতযে (Truth) ক্ক “জষােষা”ই (to know, to acquire) হনি 
প্রধষাে উনদেিযে। 

শিজ্ঞষাে এখষানে শুধুমষাত্র ক্কষাে “শিষয়” েয়- িরঞ্চ তষা এমে 
একটষা পধিশত ও মষাগদি যষার মধযে শিনয় শিক্ষাথী শিশিন্ন শিজ্ঞষানের  
শিশিন্ন জ্ঞষােতষাশত্ত্বক পশরসনর তষানির স্বষাধীে অেুসন্ষাে চষালষানত 
পষারনি।

আসনল আমষানির ক্িনি শিজ্ঞষাে শিক্ষার শিতনর এমে এক 
ধরনণর “চষাশপনয় ক্িয়ষার” প্রিণতষা কষাজ কনর ক্য শিক্ষাথী ক্কষাে 
আেন্দ তষার শিতনর খঁুনজ পষায়েষা। নসই সময় িষা এখেও ক্য 
শিজ্ঞষানের চচদিষা আমরষা কশর, তষা শুধু যষাশ্রিক িষানি তথযে তুনল 
আেষা শকেু শিষয় ক্েনল ক্মনয়নির শিতনর ঢুশকনয় ক্িয়ষা েষাড়ষা 
অেযে শকেুর শিনক শিনিষ েজর ক্িয় েষা। নসই সময় িষারনত 
ক্য text িই শেিদির পঠনের প্রচলে শেল তষানক প্রশ্ন কনরশেল 
এই “ক্হষাসঙ্গষািষাি সষানয়ন্ শটশচং ক্প্রষাগ্ষাম”।

প্রধষােত মধযেপ্রনিনির গ্ষামীণ শিিযেষালনয় Class Six ক্থনক 
class eight এর জেযে শিজ্ঞষাে শিক্ষা তুনল ধরষা হনয়শেল সষাশিদিক 
একটষা িৃশষ্ট শিনয়। প্রথনম এই কমদিসূচী তুনল ধরষা হনয়শেল ক্ষষাল 
শট গ্ষামীণ শিিযেষালনয়। এই উনিযেষানগ পষানি এনস িষাশড়নয়শেনলে 
Indian Institute of Technology’র সষানথ যুতি অনেক 
প্রশথতযিষা শিজ্ঞষােী এিং এমে অনেক মষােুষ, যষারষা ক্সশিে 
আলষািষা আলষািষা িষানি হনলও একই ধরনণর শচন্তষা করশেনলে। 

প্রথম ক্য শিষনয়র ওপনর ক্জষার ক্িওয়ষা হনয়শেল তষা শেল 

শিক্ষাথদিীনির শিজ্ঞষানের শিশিন্ন প্রষাসশঙ্গক শিকগুশলনত শেরীক্ষার 
শিতর শিনয় উৎসষাহী কনর ক্তষালষা। এখষানে শিখে এর উপনর 
ক্জষার ক্িওয়ষা হনয়শেল ক্িশি। আর এটষা করনত শগনয় তষাঁরষা 
িুনঝশেনলে ক্য িষাজষার চলশত িইগুনলষার ক্থনক ক্িশি ক্জষার শিনত 
হনি স্বষাধীে পষানঠর ওপনর, নযখষানে শিজ্ঞষাে শিক্ষার মূল  তেম্ভ 
“Activity-based learning” আর “theoratical 
Learning” এর ক্মলিন্ে। শিক্ষাথদিীনিরনক শেনয় আসষা 
হনয়শেল এমে এক “পষাঠ-পশরনিি” এর শিতনর, নযখষানে তষার 
শেনজর শচন্তষা ডষােষা ক্মলনত পষানর স্বষাধীেিষানি। এই কষানজ  যষানত 
শিক্ক শিনিষ িষানি িুশমকষা শেনত পষানরে তষার জেযে ক্জষার 
ক্িওয়ষা হনয়শেল  তষানির ক্চতেষাগত মষানের শিকষাি এর ওপনর।  
শকন্তু ক্য শিষনয় এই আনন্দষালে সিনচনয় ক্িশি প্রিষাি শিতেষার 
কনরশেল তষা শেল “ক্হষাসঙ্গষািষাি সষানয়ন্ শটশচং ক্প্রষাগ্ষাম” 
(Hosangabad Science Teaching Programme), এর 
শচন্তষার িষাতদিষা িহেকষারী শিশিন্ন িই যষা আজও সষারষা ক্িনি 
আনলষাশচত হনয় চনলনে। এই িই গুশল জতশর হনয়শেল যনতষািূর  
পষারষা যষায় স্ষােীয় অেুষনঙ্গর সষানথ সঙ্গশত ক্রনখ। শিজ্ঞষাে এিং 
সমষাজশিজ্ঞষানের িইগুনলষার শিতনর এমে অনেক উপষািষাে শেল 
ক্যগুনলষা এখে েতুে কনর যষারষা National Curriculum 
Framework 2005 আর Right to Education এর 
ধষারণষাগত ক্প্রক্ষাপট মষাথষায় ক্রনখ সষারষা ক্িনি িই শলখনেে তষাঁরষা 
আজনকর মত কনর তষানির িইগুশলনত রষাখনেে। Social 
Science এর িইগুনলষা শেমদিষাণ করষার সময় তষাঁরষা গনড় তুলনত 
ক্চনয়শেনলে এমে একটষা প্রজন্ম যষারষা সমষানলষাচেষামূলক িৃশষ্ট 
শিনয় ক্িি আর সমষানজর সমসযেষাগুনলষা ক্িখনত জষােনত আর 
িুঝনত শিখনি। তনি অনেক সময় প্রশ্ন উনঠনে এই িষানি 
“activity-based and experiential Learning” এর 
শিতর শিনয় কতিূর “Exact Knowledge” তুনল ধরষা ক্যনত 
পষানর  … এ শেনয় খুি িষাল  আনলষাচেষা কনরনেে প্রনফসর অশেল 
সষািনগষাপষাল।  শতশে “Exact Knowledge” এর “definition” 
শেনয় প্রশ্ন তুনলনেে আর জষাশেনয়নেে “we have to resist 
the packaged knowledge” 

2003 সষাল েষাগষাি এই “ক্হষাসঙ্গষািষাি সষানয়ন্ শটশচং ক্প্রষাগ্ষাম” 
(Hosangabad Science Teaching Programme) িন্ 
হনয় যষায় িষা কনর ক্িওয়ষা হয়। শকন্তু এই সষানয়ন্ শটশচং ক্প্রষাগ্ষাম 
ততশিনে এমে অনেক শকেুর জন্ম শিনয় ক্ফনলনে যষা আজ-ও 
তষার প্রষাসশঙ্গক হনয় থষাকষার কষারণ। 
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শিিযেষালয় শিক্ষাথদিী মেনে জজিবিশচত্র¨ সংরক্ণ
এিং প্রষাকৃশতক সম্ি িযেিস্ষাপেষার সংক্রষান্ত ক্চতেষার উনন্মনষ

শিক্নকর েতুে িূশমকষার সন্ষানে একশট প্রতেষািেষা

১) খুি জধনযদিযের সষানথ প্রধষােত স্ষােীয় সূত্র এিং উিষাহরণ-
সহনযষানগ তুনল ধরনত হনি। বজিবিশচত্র্য ধষারণষার প্রধষাে 
চুম্কগুনলষা কী এিং শিনিষিষানি স্ষােীয় তেনর ক্কে এই জিশচত্র্য 
শিপনির সমুেখীে। এর পষািষাপষাশি েষাত্র-েষাত্রীনির সষামনে তুনল 
ধরনত হনি এই জজিবিশচত্র্য শিেষ্ট হনয় যষািষার জেযে মষােুষ 
ক্কে তষার িষায় এড়ষানত পষানর েষা। 

২) জজিবিশচনত্র্যর প্রধষাে উপষািষােগুনলষা শক শক? এিং 
ক্সগুনলষা ক্কে জরুরী ও স্ষােীয় তেনর ক্সগুনলষা এতশিে ক্কষাে 
িূশমকষা গ্হণ কনর এনসনে, এখষানে প্রনয়ষাজে রনয়নে ক্রেণীকনক্র 
িষাইনর েষাত্র-েষাত্রীনির শেনয় যষািষার। নযখষানে তষানির চষাকু্ষ 
অশিজ্ঞতষার মুনখষামুশখ কনর ক্িওয়ষার প্রনয়ষাজে রনয়নে। 

৩) এখষানে শিিযেষালয় প্রষাঙ্গনণ ইশতমনধযেই ক্য জজিবিশচত্র্য 
রনয়নে তষার সষানথ েষাত্রেষাত্রীনির পশরচয় কশরনয় ক্িওয়ষা খুি 
প্রনয়ষাজে এিং এটষা করষার জেযে শিক্কনক আনগ খুি িষানলষা 
িষানি শেনজনক িুনঝ শেনত হনি এিং শঠক কনর শেনত হনি তষা 
শতশে তুনল ধরনিে শকিষানি?   

৪) িষাংলষার গ্ষামীণ পশরসনর কৃশষ-বজিবিশচত্র্য খুি জরুরী 
এিং তষা েষাত্রেষাত্রীনির সষামনে খুি গিীর িষানি তুনল ধরনত 
হনি। এখষানে সিদিষানগ্ প্রনয়ষাজে এলষাকষার িয়স্ কৃষক, শযশে 
এশিষনয় খুি িষানলষা িষানি জষানেে, তষার সষানথ শিক্কনক িসনত 
হনি এিং খুি িষানলষা িষানি তষার কষাে ক্থনক শিগত শিনের কী 
কৃশষ-বিশচত্র্য শেনলষা তষা ক্জনে শেনত হনি। এ শিষয়শট শেনয় 
আজ আমষানির ক্িনি প্রিূত চচদিষা শুরু হনয়নে এিং অনেক 
ক্পিষািষার উন্নয়ে সংস্ষা, যষারষা সুস্ষায়ী কৃশষ শেনয় কষাজ কনরে 
এিং সষারষা ক্িি জুনড় জষাশলকষা শিশত্তক স্বপক্তষা প্রচষার চষালষাে, 
তষানির সষানথ আমষানির শিিযেষালয় শিক্কনির ক্যষাগষানযষাগ স্ষাপে 
কনর শেনত হনি। তষানির ক্যসমতে মূশদ্রত প্রচষার পুতেক-পুশতেকষা 
রনয়নে তষা েষাত্রেষাত্রীনির সষামনে তুনল ধরনত হনি এিং তষানির 
ক্সগুশল সুশেশিড় িষানি পষাঠ করনত উৎসষাশহত করনত হনি। 

৫) েষাত্রেষাত্রীনির শকেু সমীক্ষা শিশত্তক কৃতযেষাশল করষানত 
হনি। নযমে ধরষা যষাক একশট শিনিষ ক্রেেীর শিক্ষাথদিীরষা প্রনতযেনক 
তষানির শেনজনির পশরিষার এিং অেযে িুখষাশে পশরিষানরর ক্থনক 

শলনখ আেনি ক্িিীয় ধষােযেিীজ এখে শক শক আনে এিং িযেিহষার 
হয় ও আনগ শক শক শেনলষা সিষার কষাজ হনয় ক্গনল ক্সগুনলষা 
একত্রীিূত কনর তষানির সষানথ আনলষাচেষা করনত হনি।

৬) এর পষািষাপষাশি স্ষােীয় অরণযে সম্নির ওপনর গুরুত্ব 
আনরষাপ করনত হনি। শিক্কনক এই ধরনণর জ্ঞষাে গঠনের জেযে 
খুি িষানলষািষানি প্রস্তুশত শেনত হনি এিং এই প্রস্তুশতর পনিদি স্ষােীয় 
অরণযে িযেিস্ষাপেষা প্রশতষ্ঠষােগুনলষার সষানথ খুি িষানলষা িষানি 
ক্যষাগষানযষাগ কনর সমতে তথযে তুনল আেনত হনি। এইসি সংগৃহী 
তথযে তষানক তুনল ধরনত হনি শিক্ষাথদিীনির সষামনে। এর 
সমষান্তরষানল যশি সম্ভি হয় তষানক েষাত্রনির শেনয় ক্যনত হনি 
অরনণযে ক্যখষানে েষাত্রেষাত্রীনির শেনয় ক্যনত হনি অরনণযে। নযখষানে 
েষাত্রেষাত্রীরষা জষােনি তষানির অরনণযের শিনিষ শিনিষ জিশিষ্টযেগুনলষা। 

৭) েতুে কনর জজিবিশচনত্র্যর সংরক্নণ যশি শিক্কনক 
উনিযেষাগী হনত হয়, তষাহনল শিক্ষাথদিীনির শেনয় একটষা িষানলষা 
পশরকল্পেষা কর খুি জরুরী। এখষানে পশরকল্পেষা করষার সময় 
েষাত্রেষাত্রীনির সশক্রয়তষা যষানত পূণদি মষাত্রষায় িজষায় থষানক তষা িষানলষা 
িষানি ক্খয়ষাল রষাখষা খুি িরকষার। এখষানে েষাসদিষারীনত চষারষা 
উৎপষািনের মনতষা শিনিষ একটষা িক্তষা আমরষা েষাত্রেষাত্রীনির 
মনধযে অেুপ্রশিষ্ট করনত পষাশর।   

৮) এখষানে শিক্ষাথদিীনির পশরিষারগুনলষানত েতুে ক্চতেষার 
সংিহে করষানেষা খুি প্রনয়ষাজে। তষানির শেনয় িষানর িষানর িসনত 
হনি এিং েতুে ক্চতেষার জষাগরণ-ঘটষানত হনি।    

৯) গ্ষামতেনর ক্য সমতে প্রশতষ্ঠষাে রনয়নে তষানির সষানথ আনরষা 
সুিৃঢ় ক্যষাগষানযষাগ সৃশষ্ট করনত হনি। এই ক্যষাগষানযষাগগুশল যষানত 
শিিযেষালনয় সম্প্রসষাশরত হয় তষার জেযে সমতে প্রষাশতষ্ঠষাশেক আনয়ষাজে 
সৃশষ্ট করনত হনি। শিক্নকর িূশমকষা আনরষা সুশেপুে কনর 
তুলনত।  

১০) এই পুনরষা উনিযেষানগর মনধযে  পঞ্চষানয়নতর িূশমকষা ক্যে 
খুি সুস্পষ্ট িষানি প্রতীয়মষাে হয় তষা আমষানির ক্খয়ষাল রষাখনত 
হনি। এজেযে সিদিষানগ্ যষা প্রনয়ষাজে তষা হনলষা পুনরষা শিষয়টষা শেনয় 
খুি িষানলষা আনলষাচেষা। 

সষামষাশজক অিক্নয়র হষাত ক্থনক মুশতির একমষাত্র উপষায় 
মেুষযেনত্বর জষাগরণ, আমিিশতির উনদ্ষাধে এিং সতযেষােুসরণ।

      
     রিীন্দ্রেষাথ ঠষাকুর 
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মষানঠর ক্িনষ েতুে শিগন্ত
গত ২৭ক্ি ক্ফব্রুয়ষারী ২০১৬ 

তষাশরনখ সকষাল ক্থনকই পুরুশলয়ষার 
িষাঘমুশন্ড পঞ্চষানয়ত সশমশতর িুড়িষা 
কষাশলমষাশট গ্ষাম পঞ্চষানয়নতর গ্ষামগুশলনত 
ঘনর ঘনর শেল তষাড়ষাতষাশড় কষাজ ক্িষ 
কনর মষানঠ যষািষার তষাড়ষা। কষারণ ক্সশিে 
শেল িুড়িষা কষাশলমষাশট গ্ষাম পঞ্চষানয়ত 
আনয়ষাশজত সষারষাশিেিযেষাপী ফুটিনলর 
আসর। এখষানে ক্যষাগ শিনয়শেল সমতে 
সংসনির ফুটিল শটম। শঠক একমষাস আনগ যখে ক্ঘষাষণষা 
হনয়শেল এই উৎসনির তখে ক্থনকই আেনন্দর আগমেী শেল 
আকষানি িষাতষানস। এনক িসন্ত কষাল আকষানি ক্সষােষা ক্রষাি... আর 
তষার মষানঝ অঞ্চনলর ক্েনলনির ক্খলষা। 

সকষাল সষানড় ৯ টষায় ক্খলষা শুরু হনতই িুনড়ষা রষামেষাথ িনলে, 
িষাশিশে ক্কষানেষাশিে আমষানির ‘মষা’ িুড়িষা কষাশলমষাশট গ্ষাম 
পঞ্চষানয়নতর তরনফ এরকম ক্খলষা আনয়ষাজে করষা ক্যনত পষানর। 
ক্িলষা িষাড়ষার সষানথ সষানথ িষাড়নত থষানক উনত্তজেষা...সষারষা মষাঠ 
জুনড় অঞ্চনলর ক্েনলরষা ক্ক ক্কমে ক্খলনে তষা ক্িখষার জেযে শিড় 

উপনচ ওনঠ। 
সকনলর মুনখ একটষাই কথষা... 

আমষানির িুড়িষা কষাশলমষাশট গ্ষাম 
পঞ্চষানয়নতর এত উিষার মে! নকে আনগ 
কষানে আশসশে, শুধু িুল িুনঝশে... 

এশিনক ক্খলষা হনত হনত ক্সশম-
ফষাইেষাল ক্িষ কনর যখে ফষাইেষাল-পিদি 
এশগনয় আনস, মষানঠ তখে সশতযেই 
িসন্ত।    

রুধিশ্বষাস ফষাইেষাল এশগনয় চনলনে, যষাঁরষা ক্িখনেে তষাঁনির 
মুনখ তখে স্ষােীয় গষাে েষাচ...নখলষা গশড়নয় চনল আর সমনয়র 
শিতনর মীমষাংসষা েষা হিষার কষারনণ আনস ক্পেষাশল্। সষারষা মষাঠ 
তখে ক্েনম এনসনে ‘মষানঠ’। 

ক্গষা ওওওওওল... শজতল িুকষাশড সংসি। পুরস্ষার শিনত 
শগনয় ক্কঁনি ক্ফলনলে প্রধষাে সষানহি... নকে আনগ এিষানি 
আনয়ষাজে কশরশে। শিনকনলর ক্রষাি তখে মনর এনসনে আর 
তষার মষানঝ শুধু উলেষাস আর স্ষােীয় গষানে িষাশড় ক্ফরষার তষাড়ষা।

আসনে িের আিষার হনি... হনতই হনি। 

সপদিমঙ্গলঃ সষাপ শেনয় একশট অেিিযে তথযেশচত্র
সরীসৃপ প্রষাণীগুশলর মনধযে সষাপ 

আমষানির কষানে অতযেন্ত পশরশচত প্রষাণী। 
শকন্তু পশরশচত হওয়ষার পনরও সষানপর েষাম 
উঠনলই আমরষা অনেনকই িীত স্রিতে 
হনয় উশঠ। আতশকেত হই। শিনিষ কনর 
রষাশত্রনত আমরষা অনেনকই কুসংস্ষারিিত 
এখেও সষানপর েষাম উচ্ষারণ কশরেষা। শুধু 
েষাম উচ্ষারণ করষার ক্ক্নত্রই েয়, সষাপ 
সম্নকদিও রনয়নে আমষানির শিশিন্ন রকম 
অন্শিশ্বষাস ও কুসংস্ষার। প্রকৃতপনক্ সষাপ সম্নকদি ক্য পশরশচশত 
আমষানির কষানে রনয়নে, তষা সমূ্ণদি পশরষ্ষার েয়। স্বষািষাশিক 
িষানিই সষাপ সম্নকদি েষােষা গুজি এিং তষা ক্থনক ক্য সি প্রচশলত 
কষাশহেীর জন্ম হয়, তষা মষােুষনক কুসংস্ষানর আছিন্ন কনর ক্তষানল। 
আমরষা জষাশে পুরষাণ কষাশহেীর মধযে শিনয়ই কষালেষাশগেী সষানপর  
ভ্রষান্ত পশরশচশত প্রশতশষ্ঠত হনয়নে আমষানির জেমষােনস। অযেষানহড 
ইশেশিনয়শটিস প্রনযষাশজত “সপদিমঙ্গল” তথযেশচনত্র ক্সই সি ভ্রষান্ত 
পশরশচশত ও কুসংস্ষারগুশলনক শিজ্ঞষাে সমেত িষানি িযেষাখযেষা করষার 
মধযে শিনয় খডিে করষা হনয়নে এিং শুধু কষালেষাশগেী েয়, সমতে 

প্রজষাশতর সষাপ সম্নকদি সশঠক তথযে তুনল 
ধরষা হনয়নে। নযমে, নকষাে ক্কষাে সষানপর 
শিষ রনয়নে, নকষাে ক্কষাে সষানপর শিষ 
ক্েই, িষা ক্কষাে সষাপগুশল ক্ীণ শিষযুতি, 
ক্কষাে সষাপ ক্কষাে অঞ্চনল পষাওয়ষা যষায় 
ইতযেষাশি। নসই সনঙ্গ সষানপ কষামড়ষানল 
আমষানির শক করণীয়, তষাও খুি 
সুন্দরিষানি সহজ সরল িষাষষায় এই 
তথযেশচনত্র িণদিেষা করষা হনয়নে। পষািষাপষাশি 

ক্কষাে সষাপ শক রকম ক্িখনত তষা ক্িষাঝষানেষার জেযে প্রশতশট 
প্রজষাশতর সষানপর উপযুতি েশিও এই তথযেশচনত্র প্রিশিদিত হনয়নে। 
এই তথযেশচত্রশট ইশতমনধযেই পশচিমিনঙ্গর শিশিন্ন ক্জলষায় প্রষাথশমক 
ও উচ্ শিিযেষালনয়র েষাত্র েষাত্রীসহ শিক্কনির মনধযেও ক্িি সষাড়ষা 
জষাশগনয়নে। আমরষা এই “সপদিমঙ্গল” তথযেশচত্রশটর আরও িহুল 
প্রিিদিে কষামেষা কশর। সনিদিষাপশর আমষানির সমষানজ িুধ কলষা শিনয় 
িষাশড়নত সষাপ পুনষ রষাখষার ক্য প্রিষাি চষালু রনয়নে তষা ক্থনক উত্তীণদি 
হওয়ষাই আমষানির উনদেিযে। 

েষাত্রেষাত্রী ও শিক্করষা েষাড়ষাও সকনলর িযেশতিগত সংগ্নহ রষাখষার মত একশট উপযুতি তথযেশচত্রঃ সপদিমঙ্গল। এই তথযেশচত্রশট 
সংগ্হ করনত হনল ক্যষাগষানযষাগ করুে এই শঠকষােষায়ঃ অযেষানহড ইশেশিনয়শটিস, ৫ /১/২ শজ কণদিশফল্ড ক্রষাড, কলকষাতষা – ৭০০০১৯   
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িষাঘমুশডি পঞ্চষানয়ত সশমশতর উনিযেষানগ

সষারষাশিেিযেষাপী আনলষাচেষা ও িষািেষা শিশেময়
সম্প্রশত পুরুশলয়ষা ক্জলষায় 

িষাঘমুশডি পঞ্চষানয়ত সশমশতর উনিযেষানগ 
এিং অযেষানহড ইশেশিনয়শটিনসর 
প্রষাশতষ্ঠষাশেক সিসযে িষাধশড রুরষাল 
ক্হলথ অযেষান্ড এেিষায়রেনমন্ 
ইমপ্রুিনমন্ ক্সষাসষাইশটর 
সহনযষাশগতষায় িষাঘমুশডি হষাইসু্নল  
আনয়ষাশজত হল সষারষাশিেিযেষাশপ একশট 
আনলষাচেষাসিষা। আনলষাচেষা সিষার 
শিষয় শেলঃ “জষাতীয় পষাঠক্রম 
রূপনরখষা ২০০৫, রিীন্দ্রেষানথর শিক্ষা িষািেষা এিং পশচিমিনঙ্গর 
েিপ্রিশতদিত শিিযেষালয় পষাঠযেসূচীর প্রষাসশঙ্গকতষা। 

”স্ষােীয় শিধষায়ক শ্রী ক্েপষালচন্দ্র মষাহষানতষা মহষািনয়র 
সিষাপশতনত্ব ৩রষা অনক্টষাির ২০১৫ তষাশরনখ অেুশষ্ঠত এই সিষায় 
শিশিষ্ট অশতশথ শহনসনি উপশস্ত শেনলে িষাঘমুশডি পঞ্চষানয়ত 
সশমশতর সিষাপশত শ্রী অিেীিূষণ শসংহ, আশলপুরিুয়ষার ক্জলষার 
অন্তিুদিতি কষালশচশে পঞ্চষানয়ত সশমশতর শিক্ষা কমদিষাধযেক্ শ্রী ক্প্রম 
লষামষা,  কলকষাতষা শিশ্বশিিযেষালনয়র অধযেষাপক শ্রী েিীেষােন্দ ক্সে, 
শিশিষ্ট শিক্ক ও  ,শসনলিষাস কশমশটর প্রষাতিে সিসযে শ্রী ক্িিষাশিস 
মডিল, পশচিমিঙ্গ সরকষানরর শিক্ষা িপ্তনরর িশরষ্ঠ আশধকষাশরক 
শ্রী ক্মচিষাহষার ক্সখ,  অযেষানহড 
ইশেশিনয়শটিনসর ক্চয়ষারমযেষাে শ্রী 
আিীর চক্রিতদিী, অযেষানহড 
ইশেশিনয়শটিনসর মযেষানেশজং শডনরক্টর 
শ্রী রনেিীপ ক্ি এিং স্ষােীয় িষাঘমুশডি 
ব্লনকর িুই শিশিষ্ট শিক্ক শ্রী শেিষারণ 
চন্দ্র মষাহষানতষা ও শ্রী শচত্তরজিে মষাহষানতষা 
প্রমুখ।

এখষানে উনলেখযে ক্য স্ষােীয় 
িষাঘমুশডি ব্লনকর শিশিন্ন উচ্ শিিযেষালয়, 
উচ্ প্রষাথশমক ও প্রষাথশমক শিিযেষালয়,  
এম এস ক্ক এিং এস এস ক্ক প্রিৃশত শিক্ষা প্রশতষ্ঠষােগুশল 
ক্থনক প্রষায় শদ্িতষাশধক শিক্ক-শিশক্কষা, শিক্ষাকমদিী, সহষায়ক ও 
সহষাশয়কষানির অংিগ্হনণর মষাধযেনম সমগ্ আনলষাচেষাসিষাশট 
আরও ক্িশি প্রষাণিন্ত হনয় ওনঠ। 

িষাঘমুশডি হষাইসু্নলর েষাত্রীনির কনঠে একশট রিীন্দ্রসংগীত 
পশরনিিনের মধযে শিনয় আনলষাচেষাসিষাশটর শুি উনদ্ষাধে ঘনট। 
সিষায় স্বষাগত িষাষণ ক্িে স্ষােীয় শিধষায়ক শ্রী ক্েপষালচন্দ্র 
মষাহষানতষা। সিষায় উপশস্ত শিশিষ্ট অশতশথিৃন্দ এিং অংিগ্হণকষারী 

শিক্ক শিশক্কষা, শিক্ষাকমদিী, সহষায়ক 
ও সহষাশয়কষানির স্বষাগত জষাশেনয় 
এশিে শ্রী ক্েপষালচন্দ্র মষাহষানতষা িনলে 
ক্য জষাতীয় পষাঠক্রম রূপনরখষা ২০০৫ 
অেুযষায়ী পষাঠযেক্রমনক স্ষােীয় 
িষাতেিতষার সনঙ্গ প্রষাসশঙ্গক কনর 
ক্তষালষার ক্ক্নত্র শকিষানি এশগনয় 
যষাওয়ষা যষায় এিং এনক্নত্র 
অংিগ্হণকষারী সিসযে ও উপশস্ত 
অশতশথিৃন্দ তথষা শিদ্জেনির 

শচন্তষািষািেষা শকরকম– তষা শেনয় শেনজনির মনধযে মতষামত 
আিষােপ্রিষাে করষাই হল এই সিষার মূল উনদেিযে। শ্রী মষাহষানতষা 
শিতেষাশরত িষানি আরও িনলেঃ “গতষােুগশতক শিক্ষায় েষাত্রেষাত্রীরষা 
মুখতেশিিযেষার উপর শেিদিরিীল হনয় ওনঠ। এই ধরনণর শিক্ষা 
িযেিস্ষায় তষানির মনধযে ক্কষােও েতুে জ্ঞষাে ও িক্তষার সৃশষ্ট 
হয়েষা।

তষাই পষাশরপষাশশ্বদিক জগনতর সনঙ্গ শিক্ষার ক্যষাগষানযষাগ গনড় 
তুলনত হনি। তনিই েষাত্র েষাত্রীনির মনধযে উপযুতি জ্ঞষাে ও 
িক্তষার সৃশষ্ট হনি এিং ক্সই জ্ঞষাে ও িক্তষা তষারষা তষানির 
শেনজনির জীিনে কষানজ লষাগষানত পষারনি। এটষা ক্যে আমরষা 

সিষাই উপলশব্ধ করনত পষাশর।
’’িষাঘমুশডি পঞ্চষানয়ত সশমশতর 

সিষাপশত শ্রী অিেীিূষণ শসংহও 
এশিে শিিযেষালনয়র পষাঠযেক্রনমর সনঙ্গ 
স্ষােীয় পষাশরপষাশশ্বদিক জগনতর সম্কদি 
ও সমন্বয় ঘটষানেষার উপর শিনিষ 
গুরুত্ব আনরষাপ কনরে এিং শিক্ষার 
সনঙ্গ পষাশরপষাশশ্বদিক জগনতর সম্কদি ও 
েষাত্রেষাত্রীনির হষানত কলনম 
শিক্ষািষানের ক্ক্নত্র কষালশচশে 
পঞ্চষানয়ত সশমশতর পনক্ শক শক 

উনিযেষাগ গ্হণ করষা হনয়নে, তষা শেনয় এশিে কষালশচশে পঞ্চষানয়ত 
সশমশতর পনক্ও একশট সংশক্প্ত আনলষাচেষা করষা হয়। জষাতীয় 
পষাঠক্রম রূপনরখষা ২০০৫এর প্রষাসশঙ্গকতষায় শিক্ষা শেনয় শেনজর 
শচন্তষািষািেষাসহ পঞ্চষানয়ত সশমশতর উনিযেষাগগুশল শেনয় কষালশচশে 
পঞ্চষানয়ত সশমশতর পনক্ এই সংশক্প্ত আনলষাচেষাশট কনরে 
ক্সখষােকষার  শিক্ষা কমদিষাধযেক্ শ্রী ক্প্রম লষামষা। 

এশিে পশচিমিঙ্গ সরকষানরর শিক্ষা িপ্তনরর িশরষ্ঠ 
আশধকষাশরক শ্রী ক্মচিষাহষার ক্সখ শিক্ষা ক্ক্নত্র জষাতীয় পষাঠক্রম 
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নবদিশা-র সম্ািকমণ্ডলীর পক্ষে রদব রায় কর্তৃক ৫/১/২/ দি, করতৃদিল্ড ররাড, কলকারা – ৭০০ ০১৯ রেক্ক প্রকাদশর ও
শাদতি মূদ্রর, ৩২/৩ পটুয়ারলা রলন, কলকারা – ৭০০ ০০৯ রেক্ক মুদদ্রর

রূপনরখষা ২০০৫ এিং রিীন্দ্রেষানথর শিক্ষা িষািেষার গুরুত্ব 
স্বীকষার কনর ক্িি শকেু শিষনয় শিশিন্ন প্রশ্ন উত্ষাপনের মষাধযেনম 
শিক্ক শিশক্কষানির উপলশব্ধ ঘটষানেষার ক্চষ্টষা কনরে। নসনক্নত্র 
ক্যসি শিষনয় শতশে প্রশ্নগুশল উত্ষাপে কনরে, নসগুশল হল-  
শিক্ক-শিশক্কষানির কশমটনমেট, শিক্ক-শিশক্কষানির িষাৎসশরক 
কমদিশিিনসর শহসষাি এিং শিিযেষালনয় তষাঁনির রেমিষাে, শিক্ষািষানের 
প্রশত তষাঁনির আন্তশরকতষা ও মূলযেনিষাধ 
প্রিৃশত।

শ্রী ক্মচিষাহষার ক্সখ িনলে ক্য 
শতশে এই প্রশ্নগুশল উত্ষাপনের মধযে 
শিনয় ক্কষােও শিক্কনক অশিযুতি 
করনত চষাইনেে েষা, প্রকৃতপনক্ শতশে 
শিক্কনির সনঙ্গ একটষা thinking 
process-এর মনধযে ঢুকনত চষাইনেে। 
শিক্ক-শিশক্কষা শহনসনি তষাঁনির 
শেনজনিরও মুলযেষায়নের প্রনয়ষাজে 
আনে িনলও শতশে স্বীকষার কনরে। 
শিিযেষালনয়র সনঙ্গ স্ষােীয় কমুযেশেশটর ক্যষাগষানযষাগ গনড় ক্তষালষা, 
শিিযেষালনয়র সনঙ্গ পঞ্চষানয়নতর সংনযষাগ িৃশধি প্রিৃশত শিষনয়র 
প্রশতও শ্রী ক্মচিষাহষার ক্সখ এশিে শিনিষ গুরুত্ব ক্িে। 

শিশিষ্ট শিক্ক এিং শসনলিষাস 
কশমশটর প্রষাতিে সিসযে শ্রী ক্িিষাশিস 
মডিল এশিে activity based 
learningএর কথষা উনলেখ কনরে। 
পষািষাপষাশি িনলে ক্য শিক্ষানক 
joyful learningএর জষায়গষায় শেনয় 
ক্যনত হনি।

শকন্তু শিক্ক শেনজই joyful 
অিস্ষায় ক্েই, শতশে অেযেনক joyful 
করনিে শকিষানি। প্রষাসশঙ্গক 
আনলষাচেষার পশরনপ্রশক্নত শ্রী 
ক্িিষাশিস মডিল আনক্নপর স্বনর উচ্ষারণ কনরেঃ ‘‘ জ্ঞষাে অজদিে 
কনরশে শকন্তু তষার প্রনয়ষানগর জষায়গষাটষায় খষামশত ক্থনক যষানছি। 
অথদিষাৎ আশমও এই শিক্ষা পধিশতনত গড্ষাশলকষা প্রিষানহ ক্িনস 
যষাশছি। আসনল এই শিক্ষা িযেিস্ষার মনধযেই গলি। background 
পষানল্ যষানছি শকন্তু আমষানির এই শিক্ষা িযেিস্ষায় আমরষা এক 
জষায়গষায় শস্র হনয় ক্গশে। অথদিষাৎ আমরষা শপশেনয় যষাশছি। আমরষা 

মুখতে শিিযেষায় অিযেতে হনয় ক্গশে। স্পষ্ট কনর িলনত ক্গনল আমরষা 
শিক্ষানক প্রনয়ষাগ করনত শিশখশে।’’ শ্রী ক্িিষাশিস মডিল আরও 
শিতৃেত িষানি উনলেখ কনরে ক্য শিক্ষার যশি প্রনয়ষাগ েষা ঘনট, যশি 
তষা কষানজ েষা লষানগ, তষাহনল ক্সই শিক্ষা পড়ুয়ষানির কষানে িষারিষাহী 
হনয় যষানি।

পশরনিনষ অযেষানহড ইশেশিনয়শটিনসর পনক্ মযেষানেশজং 
শডনরক্টর শ্রী রনেিীপ ক্ি উপশস্ত 
শিক্ক শিশক্কষা, শিক্ষা কমদিী এিং 
সহষায়ক সহষাশয়কষানির প্রশত শিনিষ 
ধেযেিষাি জষােষাে। শ্রী রনেিীপ ক্ি 
এশিে তষাঁর সংশক্প্ত িষাষনণ িনলেঃ 
‘‘ শিক্ষার প্রনয়ষাগ শেনয় শিক্কনির 
সনঙ্গ আনলষাচেষা শুরু হনয়নে। 
শিক্কনিরও ক্চষ্টষা রনয়নে তষা িুঝনত 
পষারশে।

আমরষা জষাশে ক্য  শিক্ষার 
শিষয়গুশল যত ক্িশি localized হয়, 

তখেই তষা তত ক্িশি ক্িখষা যষায়। তনি িতদিমষাে পষাঠযেসূচী অেুযষায়ী 
শিক্কনির অনেক ক্িশি স্বষাধীেতষা ক্িওয়ষা আনে ক্য তষাঁরষা 
শকিষানি ক্িখষানিে। শকন্তু এটষাও খুি সহজ কষাজ েয় তষা জষাশে, 

তনি শিক্করষাও ক্য এশগনয় এনসনেে 
তষাও িুঝনত পষারশে।

’’শ্রী রনেিীপ ক্ি এশিে এই 
আনলষাচেষাসিষা সুষু্ঠিষানি আনয়ষাজে 
করষার জেযে  িষাঘমুশডি পঞ্চষানয়ত 
সশমশতর প্রশতও শিনিষ কৃতজ্ঞতষা 
প্রকষাি কনরে।

এখষানে শিনিষিষানি উনলেখযে ক্য 
এই আনলষাচেষাসিষায় িষাঘমুশডি ব্লনকর 
শি শড ও শ্রী অশিনষক শিশ্বষাস 
অশেিষাযদি কষারণিিত উপশস্ত থষাকনত 

েষা পষারনলও তষাঁর আন্তশরক সহনযষাশগতষা ও অেুনপ্ররণষার ফনলই 
এই সিষা সুষু্ঠিষানি সম্ন্ন হনয়নে িনল এশিে  অযেষানহড 
ইশেশিনয়শটিনসর প্রষাশতষ্ঠষাশেক সিসযে  িষাধশড রুরষাল ক্হলথ অযেষান্ড 
এেিষায়রেনমন্ ইমপ্রুিনমন্ ক্সষাসষাইশটর পনক্ স্বীকষার করষা 
হনয়নে।     

৩১    সংকলে - ১০ । এশপ্রল ২০১৬
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 · 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। 

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 ১০।  এশপ্রল ২০১৬
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