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· গ্রাম বরাংলরার শিক্রাঙ্গনে প্রচশলত শিক্রার পরািরাপরাশি আঞ্চশলক জীবেযরাপে-শের্ভর
শিক্রার সংনযরাশজত প্রনচষ্রা।
· আঞ্চশলক জ্রাে ও সংস্কৃ শতই হনব সংনযরাশজত শিক্রার মূ ল শরশতি।

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

bew`kvi cw_K nb

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

খযরাগরানযরানগর শঠকরােরা ঃ
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সূশচপরি

শিখনের মুক্তরাঙ্গে

জীবে খিনক খিখরা, জীবনের জে্য খিখরা। কখেও
যরা অশরজ্তরা শের্ভর, কখেও বরা দক্তরা। প্রত্যক্ বরা
পনররাক্ররানব জীশবকরার সনঙ্গ স ক্ভযুক্ত, কখেও ধু ই
অবসর যরাপে। এেরা রা আরও অনেক শকেু যরার সনঙ্গ
জীবেযরাপনের শেত্যশদেকরার প্রনয়রাজনের খকরােও স ক্ভ
খেই। করারে খিখরার খকরােও খিে খেই। প্রককৃত শিক্রা
কখেই স্ুনলর চরার খদওয়রানল শেশদ্ভষ্ বয়সসীমরার মনধ্য
আব েয়, শিক্রা হওয়রা উশচত জীবেব্যরাপী।
এক সময় বরাংলরার গ্রানম খদখরা শমলত এমে আসনরর।
তনব তরা ধু ই পূ জরা-অচ্ভেরা, গ রা-শববরানদর মীমরাংসরা,
পরাঠিরালরা বরা কখেও শেেক অবসর যরাপনের করারনে
চলত। শেল েরা খকরােও পশরক েরা, শবেনয়র সু শচশন্ত
গরীরতরা। আজ আমরানদর চরারশদনক মরােবতরার স ট।
িহর সব্ভস্তরা আর তিরাকশিত আধু শেকতরার খজরায়রানর ক্য়
হন গ্রামীে সংস্কৃ শতর। হরাশরনয় যরান অতীনতর খসই
গ্রামীে সরারল্য, তরার শেজস্ জ্রাে, দক্তরা, ককৃশষ্-সংস্কৃ শত।
শবপনদর এই েশবটরা অনেক আনগই খদখনত
খপনয়শেনলে রবী েরাি ঠরাকুর। তরাই প্রিরাগত শবদ্যরালয়
শিক্রানক শতশে খখরালরা আকরানির েীনচ শেনয় আনসে।
শিক্রানক স কৃ ক্ত করনত খচনয়শেনলে শিক্রাি্ভীর চরারপরানির
পশরনবনির সনঙ্গ। পনর গরান্ীজীও গ্রানমর উ শতনত গ্রাম
স্ররানজর কিরা বনলে। নয স্ররাজ মরােু নের মুক্ত শচন্রার
কিরা বনল। শতশে চরালু কনরশেনলে ে তরাশলম বরা বুশেয়রাশদ
শিক্রা। কম্ভশের্ভর পরাঠই শেল যরার মূ ল শেয্ভরাস। তরাই শর
আশঙ্গনক ধু প্রিরাগত শিক্রা শেনয় েয়, আজ আবরার সময়
এনসনে সরাশব্ভকররানব গ্রামীে শিক্রা-সংস্কৃ শত শেনয় েতুে
কনর ররাবরার। সকৃ জরাঙ্গে, নযখরানে বয়স খকরােও বরাধরা হনব
েরা। শবেয় শেব্ভরাচে হনব শবশর এলরাকরার, শবশর বয়নসর
গ্রামবরাসীর চরাশহদরার ওপর শরশতি কনর। জীবনের সনঙ্গ যু ক্ত
সবই শবেয় শহসরানব উনঠ আসনত পরানর। প্রশতশদে শবনকনল
গ্রানমরই খকরােও জরায়গরায় চলনব এই সকৃ জরাঙ্গে, সকনলর
শিখনের মুক্তরাঙ্গে।
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জীবেব্যরাপী শিখনের অেবদ্য ররাবেরা
মধ্যযু নগ বরাংলরায় খদবী চ ীর পুনজরার িরাে শহসরানব গন
উনঠশেল চ ীম প। পুনজরা-অচ্ভেরা েরা রাও গ্রামীে শববরানদর
মীমরাংসরা খিনক শবনেরাদে, সনবরই প্ররােনক শেল ওইসব
চ ীম প। নযখরানে চলত েরােরা সরাংস্কৃ শতক চচ্ভরা। বসত
মিরাইনয়র পরাঠিরালরা। আবরার বরাবুনদর শবচরারিরালরাও শেল
চ ীম প। অি্ভরা ওই সময় গ্রাম বরাংলরার সংস্কৃ শতনত চ ীম প
শেনজই এক অধ্যরায় হনয় উনঠশেল। বলরা খযনত পরানর, অষ্রাদি
খিনক উশেি িতনকর প্রিম দিক পয্ভন্ এই চ ীম প নলরাই
শেল গ্রামীে সংস্কৃ শতর আধরার।
এরপর উশেি িতনকর শ তীয়রাধ্ভ খিনক শবশর প্ররাককৃশতক
দু নয্ভরাগ বরা সরামরাশজক করারনে খক লীে্য হরাররানত িরানক ওইসব
চ ীম প। ধীনর ধীনর এরপর বরাংলরার গ্রানম মশ র স্রাপনত্যর
আদনল গন উঠনত িরানক আটচরালরা। ব জরায়গরায় এই আটচরালরাই
র প্ররায় চ ীম নপর জরায়গরা শেনয় খেয়। আর এররানবই বদনল
খগল অনেক শকেু ।
অতীনতর চ ীম নপর পরাঠিরালরা চনল খগল ইস্ুনল। শকেু
সমস্যরার মীমরাংসরা হনলও শবচরারিরালরা চনল খগল আদরালনত।
অে্যররানব বজরায় িরাকল ধম্ভরাচরারনের শবেয়শট। সরাংস্কৃ শতক চচ্ভরার
মরাধ্যনম অবসর যরাপে খবশি
ত্ব খপনত িরাকল।
বরাংলরা সরাশহনত্যও চ ীম নপর উনলেখ পরাওয়রা যরায়,
রবী েরানির ররাজশে্ভ , নচরানখর বরাশল বরা রানটর কিরা উপে্যরানস।
তরাঁর খস গন ও
উনলেখ রনয়নে চ ীম নপর। রনয়নে
শবরূ শতরূ েে বন ্যরাপরাধ্যরানয়র ইেরামতী উপে্যরানস। মধ্যযু নগর
েরােরা করানব্যও শ নর শ নর এনসনে চ ীম নপর অেু েঙ্গ। উশেি
ও শবি িতনক চ ীম নপর স্কীয়তরা ধনর ররাখরা শেনয় কশব
উন গ প্রকরাি কনরশেনলে। শতশে েগর ও গ্রামীে সর্যতরার
উপলশ করনত খপনরশেনলে। কশব
তরাঁর আ িশক্ত প্রবনন্
শলনখশেনলে – আমরানদর চ ীম প হইনত শবলরাশত করারখরােরা নরর
প্ররূ ত জ রাল যশদ রাঁট শদয়রা েরা খ শল, তনব দু ই শদক হইনতই
মশরব।
অতীনতর চ ীম প ও আটচরালরার শদনক খচরাখ ররাখনল গ্রাম
বরাংলরার শিক্রা-সংস্কৃ শতর এক সু সশ ত েশব খদখনত পরাওয়রা
যরায়। বরাংলরা সরাশহনত্য এসনবর উনলেখ প্রমরাে কনর ত করালীে
গ্রামীে জীবনে এনদর প্রররাব ও
ত্ব শেল অপশরসীম যরা
সমনয়র পশরবত্ভনে ধীনর ধীনর রাে হনয়নে। আজ গ্রাম বরাংলরায়
কশ বগ্ভরা খদওয়রা বরা বরা , শসংহ, হরাশত আঁকরা চ ীম নপর খদখরা
পরাওয়রা খবি দু হ, তনব অনেক জরায়গরায় এখেও আটচরালরা
রনয়নে। পরািরাপরাশি কশব
আি রা অেু যরায়ী েগর সব্ভস্তরার
করারনে ত বদলরান গ্রাম, বদনল যরান তরার সরাংস্কৃ শতক শচ,
বদল আসনে গ্রামীে শবনেরাদনেও।
গ্রামীে সমরাজ ও সংস্কৃ শতর পরািরাপরাশি প্রিরাগত শিক্রা শেনয়
রবী েরাি ঠরাকুর অনেক খরনবনেে। মরারি ১ বের বয়নস শতশে

শিক্রার খহরন র েরানম একশট প্রবন্ খলনখে। নযখরানে শতশে
বনলে, বরাল্যকরাল হইনত যশদ ররােরাশিক্রার সনঙ্গ সনঙ্গ ররাবশিক্রা
হয় এবং ররানবর সনঙ্গ সনঙ্গ সমস্ত জীবেযরারিরা শেয়শমত হইনত
িরানক, তনবই আমরানদর সমস্ত জীবনের মনধ্য একটরা যিরাি্ভ
সরাম স্য হইনত পরানর- আমররা খবি সহজ মরােু নের মনতরা হইনত
পরাশর এবং সকল শবেনয়র একটরা যিরাযি পশরমরাে ধশরনত পরাশর ।
শতশে আরও খলনখে খয, শচন্রািশক্ত এবং ক েরািশক্ত
জীবেযরারিরা-শেব্ভরানহর পনক্ দু ইশট অত্যরাবি্যক িশক্ত তরাহরানত আর
সন হ েরাই। অি্ভরা যশদ মরােু নের মনতরা মরােু ে হইনত হয় তনব
ওই দু নটরা পদরাি্ভ জীবে হইনত বরাদ শদনল চনল েরা। অতএব
বরাল্যকরাল হইনত শচন্রা ও ক েরার চচ্ভরা েরা কশরনল করানজর সময়
খয তরাহরানক হরানতর করানে পরাওয়রা যরানব েরা এ কিরা অশত
পুররাতে।
রবী েরানির মনত, তরাঁর সমনয় খয শিক্রাব্যবস্রা খদনি
চলশেল, তরানত হনত পরারত েরা শচন্রা ও ক েরািশক্তর শবকরাি।
তরাঁর করানে শিক্রার মূ ল উন ি্য হনয় দরাঁ রায় েরারিনদর খকবলই
শকেু তি্য প্রদরাে কররা েয় তি্য শেনয় ররাবনত খিখরানেরা। যু শক্ত
বলনত খবরা রায় শবশর টেরাবশলর মনধ্য সম্বন্ শেে্ভয়নক। শিক্রার
লক্্য হনত হনব শবশর টেরাবলীর মনধ্য সম্বন্ শেে্ভনয়র ক্মতরা
বরা রানেরা। শতশে মরাতকৃররােরায় শিক্রাদরানের পক্পরাতী শেনলে।
শতশে খচনয়শেনলে প্রককৃশতর করােরাকরাশে আদি্ভ পশরনবনির
মনধ্য শি নদর ব কনর তুলনত হনব এবং
ও শিনে্যর মনধ্য
িরাকনব মধু র স ক্ভ। এক কিরায় শতশে খ শেকনক্র বরাইনর
প্রককৃশত, মরােু ে ও শিক্রার সম য় টরানত খচনয়শেনলে। আর এই
ররাবেরা খিনকই িরাশন্শেনকতনে শতশে আ ম প্রশত রা কনরে।
খযখরানে শতশে শিক্রাি্ভীনদর সকৃ জেমূ লক করানজর ওপর
ত্ব
আনররাপ কনরশেনলে এবং উ সব পরালনেরও ব্যবস্রা কনরে।
শতশে বলনতে, এসনবর মরাধ্যনম শিক্রাি্ভীনদর পশরপূ ে্ভ
শবকরাি টনব। কশব র িরাশন্শেনকতনে গতরােু গশতক সময়
তরাশলকরার শবনিে
ত্ব শেল েরা, তরা শেধ্ভরাশরত হত শিক্রাি্ভীনদর
প্রনয়রাজে ও সরামি্ভ্য অেু যরায়ী। আর এসনবর শপেনে একটরাই
করারে শেল, জ্রাে যরানত সহনজই তরানদর খচতেরার অংি হনয়
ওনঠ।
ররারনতর মনতরা বশচরি¨পূ ে্ভ খদনি গরান্ীজীও শিক্রার
প্রনয়রাজনের শবেয়শট অেু ধরাবে কনরশেনলে। ১৯
সরানল তরাঁর
খেতকৃনত্ব ও জরাতীয় কংনগ্নসর অেু নমরাদনে কংনগ্স িরাশসত শবশর
প্ররানদশিক শিক্রা দ তর ে তরাশলম বরা বুশেয়রাশদ শিক্রানক
শিক্রােীশত শহসরানব গ্হে কনরশেল। েরােরা জরাশত, েরােরা ররােরা, েরােরা
ধম্ভ, েরােরা সংস্কৃ শতর মরােু েনক ররারনত একশরিত ররাখনত হনল চরাই
জরাতীয় সংহশতর খচতেরা, ধম্ভশেরনপক্তরার মরােশসকতরা চরাই
অ কৃি্যতরার বজ্ভে চরাই পরমত সশহ ু তরা, চরাই অশহংসরানক
জীবনে প্রনয়রাগ। তরাই শতশে তরাঁর শিক্রােীশতর কনয়কশট মূ লসূ রি
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রচেরা কনরশেনলে।
শতশে বররাবর শিক্রানক জীবেমুখী কররার কিরা বনলনেে।
শিক্রা তিরা জ্রাে শের্ভর কনর স্রাে, করাল ও পশরনবনির ওপর।
শবজ্রাে-যরা শবনিে জ্রাে, তরাই যশদ সত্য হয়, নটকনেরালশজ বরা
প্রযু শক্তই তশর কনর সত্যরাগ্হী। নসই সত্যরাগ্হী প্রযু শক্তর ব্যবহরানর
তরার সমস্যরানক শচশ ত করনত পরানর এবং সমস্যরার সমরাধরােও
কনর খ নল। শতশে খচনয়শেনলে বুশেয়রাশদ শিক্রা গ্রানম গ্রানম
সত্যরাগ্হী তশর করনব।
বুশেয়রাশদ শিক্রার পরাঠক্রম শেল কম্ভনকশ ক। নসই কনম্ভর
মধ্য শদনয় শি র শিক্রা স
হনব। এই কম্ভ কখেও কখেও
শিন র রূপ খেনব। তরাই বুশেয়রাশদ শিক্রা শি নকশ ক বরা
। পরাঠক্রনমর খকন িরাকনত পরানর বয়ে বরা ককৃশে
িরাকনত পরানর খরাদ্য প্রশক্রয়রাকরে অিবরা তি্যয িরাকনত পরানর
অশত আধু শেক খকরােও শি যরা সংশ ষ্ বসশতনত সহজ ও সু লর।
পরাঠক্রম খসই শি নক শ নর শি শিক্রায় েরােরা শবেয়নক আেনব।
খসই শবেয় নলরার সনঙ্গ সম্যক পশরচয় অেু টক শহনসনব করাজ
করনব।
শক স্রাধীেতরা প্ররাশ র পর আসমু শহমরাচনল খয শিক্রাব্যবস্রা
চরালু হনয়শেল তরা খিনক গরান্ীজীর েয়রা শিক্রা-প শত ধীনর ধীনর
অপসকৃ ত হয়। বরে কনর খেওয়রা হল ররারী শি েীশতর সনঙ্গ
পরা রানত্যর শিক্রােীশতনকই। নকরাঠরারী কশমিে বুশেয়রাশদ
শিক্রাক্রমনক সরাধরারে প্রচশলত শিক্রারই সনঙ্গ কম্ভ-অশরজ্তরা
েরানম সংযু ক্ত কনর বুশেয়রাশদ শিক্রার
প্ররােনররামররানক হত্যরা কনরশেল। প্রককৃতপনক্ বুশেয়রাদী শিক্রাদি্ভে
ও তরার বরাস্তব প্রনয়রাগ এনকবরানরই পশরত্যক্ত হয়।
গরান্ীজী এমে এক ররারনতর স্ খদনখশেনলে, নয ররারনত
প্রশতশট মরােু ে স্শের্ভর, প্রশতশট গ্রাম স্য় র। গরান্ীজীর এই স্
ররা যন র তিরাকশিত উ য়নের তরাশগনদ হরাশরনয় খযনত বনসনে।
নল ররারনত আজ সমধম্ভী সমরানজর বদনল খররাগধম্ভী সমরাজ
করানয়ম হনত চনলনে। বুশেয়রাশদ শিক্রার কিরা বরাদ শদনলও পশ মী
শব রায়নের সমি্ভক খয শিক্রাব্যবস্রা ররারনত চরালু হনয়নে, তরার
একপ্ররানন্ শবেরামূ নল্য বরা েরামমরারি মূ নল্য প্ররািশমক-মরাধ্যশমক শিক্রা,
অে্যপ্ররানন্ লক্ লক্ টরাকরার শবশেমনয় শিক্রা প্রদরানের ব্যবস্রা।
এই দু ধরনের শবদ্যরালয় খিনক খবশরনয় খয েরারিেরারিী
সমরানজর দরাশয়ত্ব খেনব, তরানদর খকরােও শমলেশব ু খেই। শবদ্যরালয়
শিক্রাই ররারতনক েরােরা ররানগ ররাগ করনে। অিচ কিরা শেল,
ররারনত ব ধরনের েয়, িরাকনব কমে স্ুল শসন ম । নয
প শত িরাকনল শিক্রায় এই শবনরদ তশর হনত পরারত েরা।
গ্রাম বরাংলরার সরাংস্কৃ শতক শতহ্য ও গ্রামীে জীবনের কিরা
বলনত শগনয় চ ীম প ও আটচরালরার
ত্ব উনলেখ কনর এই
আনলরাচেরা
কররা হয়। আসনল সংস্কৃ শতর উ য়ে েরা রা
মরােবতরা বরা শিক্রার উ য়ে অস ব। আনলরাচেরার পরবত্ভী ধরানপ
প্রিরাগত শিক্রা প্রসনঙ্গ গরান্ীজী ও রবী েরানির দি্ভনের কিরা
তুনল ধররা হনয়নে। এই পয্ভরানয় প্রিরাগত শবদ্যরালয় শিক্রার বরাইনর

খবশরনয় জীবেব্যরাপী শিখনের কিরায় আসরা যরাক।
শিক্রার েীশত-শেধ্ভরারক, শিক্রাশব , শিক্রা শেনয় ররাশবত এবং
খকরােও েরা খকরােওররানব শিক্রার সনঙ্গ যু ক্ত মরােু েজে ্যি্ভহীেররানব
একিরা স্ীকরার করনবে খয, আজনকর সমনয় দরাঁশ নয় জীশবকরা
অজ্ভনের খক্নরি ধু মরারি প্রিরাগত শিক্রাই যনিষ্ েয়। নকরােও
েরা খকরােও খক্নরি প্রনয়রাজে শবনিে দক্তরা বরা জ্রানেরও। নয
দক্তরা আর জ্রাে সব্ভদরা হওয়রা উশচত আঞ্চশলক প্রনয়রাজে
শের্ভর। নগরাটরা শবন র খক্নরিই একিরা আজ অেস্ীকরায্ভ।
এর পরািরাপরাশি আজ আমরানদর সরামনে আরও এক শবপদ
এনস হরাশজর। শব রায়ে বরা আধু শেকতরার খজরায়রানর আজ আমররা
শেনজনদর শিক নকই রুলনত বনসশে। স্কীয়তরা হরাশরনয় অর্যস্ত
হনয় উঠশে এক খমশক জীবেযরাপনে। যরার নল লু হনত বনসনে
সরাংস্কৃ শতক শতহ্য এবং পর ররাগত জ্রাে ও দক্তরা। আর ব
বের আনগই শিক্রা শেনয় ররাশবত দু ই মহরাে মরােু ে, গরান্ীজী ও
রবী েরাি এসব শেনয় উ ক রা প্রকরাি কনর খগনেে।
আজ এত বের পরও আমররা যখে আমরানদর খদনির
খপ্রক্রাপনট এই আনলরাচেরা করনত বশস, তখে তরার এক ক ে
বরাস্তবতরা ু নট ওনঠ আমরানদর খচরানখর সরামনে। গ্রাম-ররারত আর
িহর-ররারনতর মনধ্যকরার রাররাক আমরানদরনক ব্যশিত কনর।
একশদনক প্রিরাগত উ শিক্রার যরাবতীয় সু নযরাগ-সু শবধরা, জ্রাে ও
দক্তরা শবকরানির সু নযরাগ, অবসর শবনেরাদে বরা সকৃ জে-প্রশতররা
শবকরানির ব্যবস্রা। অে্যশদনক েূ ্যেতম প্ররািশমক শিক্রার জে্য মুখ
িু বন প রা পশরকরাঠরানমরা, সমনয়রাপনযরাগী েতুে দক্তরা বরা জ্রানের
শবকরানির স্ পশরসর।
এঅবস্রায় দরাঁশ নয় শবেয়শটনক অে্যররানব ররাবরার সময়
এনসনে। শবদ্যরালয় আর বয়নসর উনধ্ভ উনঠ গ্রামীে শিক্রানক
স্রােীয় সংস্কৃ শত, মরােু নের চরাশহদরা ও প্ররাসশঙ্গকতরার শেশরনখ ররাবনত
হনব। শেত্যশদে গ্রানমই বসনব জীবেব্যরাপী শিখনের আসর,
সকৃ জরাঙ্গে। উন ি্য অেু যরায়ী স্রাে মরাহরা ্য সকৃ জরাঙ্গে আনয়রাজনে
একশট
ত্বপূ ে্ভ শবেয় হনত পরানর। তরাই প্ররািশমকররানব স ব
হনল চ ীম প বরা আটচরালরানতই এনক্নরি প্ররাধরাে্য খদওয়রা ররাল।
আর তরা যশদ স ব েরা হয়, তনব স্ুল েু শটর পর স্ুল প্ররাঙ্গেনক
সকৃ জরাঙ্গনের জে্য খবনে খেওয়রা খযনত পরানর। মনে ররাখনত হনব,
সকৃ জরাঙ্গে হনব সকনলর মুক্তরাঙ্গে। নযখরানে গ্রানমর সব খগরা ীর,
সব খপিরার মরােু নের অবরাধ প্রনবি িরাকনব। িরাকনব েরা বয়নসর
শবশধশেনেধ।
শেনজর তিরা গ্রানমর সরাশব্ভক শবকরানি গ্রামবরাসীর অংিগ্হে
সু শেশ ত করনত এবং তিরাকশিত আধু শেকতরার ক্শতকর প্রররাব
খিনক তরানদরনক মুক্ত করনত জ্রাে শের্ভর, স্রােীয়ররানব প্ররাসশঙ্গক,
জীশবকরা উপনযরাগী দক্তরা বকৃ শ , সকৃ জনের শবকরাি, পর ররাগত
সরাংস্কৃ শতক শতহ্য বজরায় ররাখরা ও শেত্যশদেকরার জীবনের বরাইনর
আধ্যরাশ ক খচতেরার উন েই হনব সকৃ জরাঙ্গনের প্রিম ও খিে
উন ি্য।
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গরান্ীজী, রবী েরাি, আধুশেকতরা
খলখকঃ অসীম

বরাস্তব, প্রকরািঃ ০ ০ ২০১৯

এখে এমে একশট বের যখে খগরাটরা খদি গরান্ীজীর
১৫০তম জ বরাশে্ভকী পরালে করনে, যরা আমরানদর সমনয়রাশচতররানব
তরাঁর আধু শেকতরার সমরানলরাচেরা নলরা পুেশব্ভনবচেরা কররার এবং
তরাঁর সময়করার অে্যরাে্য খ্যরাতেরামরা ব্যশক্তনদর মতরামনতর সনঙ্গ তরা
শমশলনয় খদখরার সু নযরাগ কনর শদনয়নে। এক্নরি রবী েরানির
কিরাও ররাবরা খযনত পরানর, মরারি কনয়ক স রাহ পনরই তরাঁর তম
মকৃ তু্যবরাশে্ভকী।
বত্ভমরানে রবী েরাি এবং গরান্ীজীর মতরাদি্ভগত পরাি্ভক্য
শেনয় অনেক শকেু ই বলরা হয়। একিরা সশত্য খয, তরাঁররা শর শর
আশঙ্গনক পকৃ শিবীর অনেক শদকই খদনখনেে – শবনিে কনর
ররাজেীশত
এবং
শবশর
জরাতীয়
গে-প্রশতবরানদর খক্নরি। যশদও যখে মরােব
জীবে, তরাঁনদর খম শলক শচন্রাররাবেরার
অনেক সরাদকৃ নি্যর কিরা সরামনে আনস,
সশত্য হনলও তরা শক যিরাযিররানব স্ীককৃশত
পরায় েরা।
প্রিমত, তরাঁররা উরনয়ই শব এবং
তরার মনধ্য ররারত স নক্ভ একশট সর্যতরাশরশতিক দকৃ শষ্রঙ্গী শেনয়নেে। এর অি্ভ হল
তরাঁররা উরনয়ই বু নত খপনরশেনলে
পশ নমর আধু শেক েগর জীবনের সনঙ্গ
ররারনতর ইশতহরাস ও সংস্কৃ শত প্রধরােত
গ্রামীে কতটরা আলরাদরা। এর খিনকই
খবরা রা যরায় তরাঁররা শেনলে আধু শেকতরার
তী সমরানলরাচক। যশদও গরান্ীজী তরাঁর শহ স্ররাজ রচেরার
শদে খিনক শবেয়শটনক শব ব্যরাপী সংক্রমে শহসরানবই খদনখনেে,
এবং পুনররাটরানকই অস্ীকরার কনরে, এরজে্য শব -সমস্যরার
শসংহররাগ অংিনকই দরায়ী কনরনেে, রবী েরানির শেজস্
শবন েনে শেল আরও সু পরাি্ভক্য। এমেশক উ য়নের সমি্ভনে
তশর দরাবী শেনয়ও তরাঁর সংিয় শেল অেমেীয়। উনলেখনযরাগ্যররানব,
তরাঁররা দু জনেই আধু শেকতরানক ধু মরারি মরােবতরার শবপুল সংকনটর
করারে শহনসনব েয়, বরং আধু শেকতরানকই একশট সংকট শহনসনব
খদনখনেে।
১৯ ২ সরানল চীে স নরর সময় রবী েরাি বনলনেে,
শবগত এক িতরা ীর খবশি সময় ধনর পশ নমর উ য়েিীল
রি তরার খপেনে আমরানদরনক খটনে চনলনে, ধু নলরায়
,
আওয়রানজ বশধর, শেনজনদর অসহরায়তরায় অবেত, এবং গশতনত
আ । আমররা এমেটরা খমনে শেনয়শেলরাম খয, এই রিযরারিরা
শেল উ য়ে, এবং ওই উ য়েই শেল সর্যতরা। যশদ আমররা
কখেও জরােনত চরাওয়রার ু ঁশক শেই, প্রগশতর অশরমুখ কী, এবং

করানদর জে্য এই প্রগশত, অগ্গশতর অস ূ ে্ভতরা স নক্ভ এই
জরাতীয় সন নহর উন ক টরানত এশটনক অ ু ত এবং
হরাস্যকরররানব প্ররাচ্য শহসরানব শবনবচেরা কররা হত। নিে অবশধ,
আমরানদর করানে একশট আওয়রাজ এনসশেল, ধু রনির বজ্রাশেক
যিরাি্ভতরা শবচরার কররা েয় বরং তরার পিজুন িরাকরা খন র
গরীরতরাও মরাপরার অেু নররাধ জরাশেনয়নে।
গরান্ীজী ও রবী েরাি, উরনয়ই আধু শেকতরায় মূ ল রাশন্র
শবেয়শট শচশ ত কররার খক্নরি সশঠক শেনলে – টেরা হল,
ক্মতরাশল রা এবং শেরন্র চরাশহদরা বরা রার করারনে এশট স ূ ে্ভ
অপ্রনয়রাজেীয়ররানব অনেক সহজ শবেয়নক জশটল কনর খতরানল,
এই প শতনত প্রচুর িশক্ত, অি্ভ এবং মূ ল
মরাে শহসরানব যন র অপচয় কনর, যরা
খিেনমি শব -প্রককৃশতর লু ঠতররাজ ও
কম্ভক্ম মরােবতরার শেশব খিরােনের জে্য
দরায়ী। এররা দু জনেই অন্ঃসরারিূ ে্য
চরাকশচনক্যর আধু শেক ইউনররাপীয় জীবনের
তুলেেরায় সময় অেু কূল সহজ-সরলতরার
ররারতীয় আদি্ভনক স রাে জরাশেনয়নেে।
তরাঁররা তরাঁনদর মুক্ত সমরানলরাচেরায় পশ নমর
স ম বনল পশরশচত খসইসব শিশক্ত
মরােু েনদর কিরা বলনত শগনয় বনলনেে,
তরাররা শেনজনদর শতহ্য স নক্ভ আস্রা
এবং তরা পুে রানরর িশক্ত হরাশরনয়
খ নলনেে।
শ তীয়ত, গরান্ীজী এবং রবী েরাি উরনয়র করানেই
আধু শেকতরার এই সমরানলরাচেরায় সর্যতরা পুনররাপুশরররানব
ব নক ীক এবং মরােবতরানকও ধু আককৃশতগতররানবই খদনখ।
খয আধু শেক শব রানস িরারীশরক সত্যই মরােু নের সনব্ভরা সত্য
বনল পশরগশেত হয় রবী েরাি তরা পুনররাপুশর অস্ীকরার
কনরশেনলে। এই দু জে শচন্রাশবনদর তরাঁররা দু জনেই শেনলে
ধরাশম্ভক করানেই খম শলকররানব মরােবতরা শেল আশ ক , নয
ধরারেরা ব্যরাপকররানব খগরাটরা আধু শেক শবন র করানে শরেগ্হী
স্রূপ। শঠক কী খয আধু শেকতরানক অন্শে্ভশহতররানব
প্রশতনযরাশগতরামূ লক ও আক্রমেরা ক কনর খতরানল, প্ররায়িই যরা
শহংসরা ও যু ন পশরেশত পরায়, এই উপলশ তরাঁনদর দু জনেরই
শেল েরা।
তকৃতীয়ত, গ্রাম ও িহরতশলর মনধ্যকরার স নক্ভর খক্নরি
গরান্ীজী এবং রবী েরাি দু জনের মতরামতই শেল খুব সরাদকৃ ি্যপূ ে্ভ।
গ্রামনক আদি্ভরাশয়ত কররার জে্য প্ররায়িই গরান্ীজীনক দরায়ী কররা
হত। আমররা খুব ররালররানব জরাশে, অে্যরাে্য জরায়গরার মনতরা
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ররারতীয় গ্রামও করাঠরানমরাগত বেম্য খিনক পুনররাপুশর মুক্ত েয়।
যরা স নক্ভ ব ত গরান্ীজীও ওয়রাশকবহরাল শেনলে। তরাও শতশে
অেু রব কনরশেনলে খয, িহর ও খদনির মনধ্যকরার ক্মতরার
ররারসরাম্য পরবত্ভী ধরানপ েরা খপ েনেরা পয্ভন্ সশত্যকরানরর স্ররাজ
স ব েয়।
শতশে শেনজ এটরা বু নত খপনরশেনলে খয, প্রককৃত স্ররাজ
কখেও স ব েয় যশদ েরা গ্রাম এবং িহনরর ক্মতরার ররারসরাম্য
বজরায় িরানক। আধু শেকতরার রাররা চরাশপনয় খদওয়রা েগরীকরে
উরয় জরায়গরায় বসবরাসকরারী মরােু নের সমস্যরানক আরও বকৃ শ
করনব। রবী েরানির করানে গ্রাম শেল মরােবতরার ধরারিীরূ শম।
রূ -স নদর শবতিহরে
েরামক প্রবনন্
গ্রাম স নক্ভ শতশে শলনখশেনলে, গ্রানমর মরােু ে িহনরর তুলেরায়
প্রককৃশতর অনেক করানে িরানক এবং খসই করারনে শেশব খযরাগ
িরানক জীবে- রেরার সনঙ্গ। তরানদর এমে এক পশরনবি রনয়নে
যরা তরানদরনক সু স্ হনয় ওঠরার িশক্ত
খজরাগরায়
আর িহর তরার কশঠে দ
এবং অহ রানরর করারনে শব স্ত অবস্রায়
পরম সু নখ অ চতে্য, যরা ক্রমরাগত গ্রানম,
তরানদর জীবে, স্রাস্্য ও আেন র উ নসর
মনধ্য েশ নয় প নে। গরান্ীজীর করাে
খিনক আসরা এই কিরা নলরা খুব ররাল।
চতুি্ভ, গরান্ীজী এবং রবী েরাি
উরনয়র করানেই ররা েয়, সমরাজই মরােব
স দরায় হল ররারতীয় সর্যতরার খম শলক
প্ররােসতিরা। যরা পশ মী দু শেয়রা খিনক অনেক
আলরাদরা, নযখরানে ররা রনয়নে মরােু নের
জীবনের খক স্নল। গরান্ীজী তরাঁর শহ
স্ররাজ -এ পরাল্ভরানম নক দরাসনত্বর প্রতীক
বনল উপহরাস কনরনেে – অে্য অনেক
শকেু র মনতরাই এটরাও একটরা করারে খয জে্য ইংনরশজনত স্ররাজ
িন র অমরাশজ্ভত অেু বরাদ
হনত পরানর েরা।
গরান্ীজীর এই বই প্রকরানির অনেক বের আনগ কলকরাতরায়
কংনগ্স কম্ভীনদর সরামনে আমরানদর স্নদিী সমরাজ শেনয় বলনত
শগনয় বনলে, ররারনতর এবং পশ মী দু শেয়রার বপরীত্য তুনল
ধনরে। ইউনররাপ, নযখরানে ররা েরা রাই সমরাজ খরন প নব,
ররারনত মরােবকল্যরানের খক্নরি এশট তুলেরামূ লকররানব খগ ে,
এশেনয় শতশে তক্ভ কনরে। এই দু ই ই আধু শেক ররান র পী রাদরায়ক
বশিষ্্য স্ীকরার কনর খেয়, শবনিেত ররারনতর খক্নরি, নযখরানে
এর শরশতি শেল সব সময় পশেনবশিক। ররান র খচনয় খবশি এর
প্রশতনেধক শবশর খগরা ীনক শেনয় গশঠত জেজীবনে শেশহত শেল,
যরা মরােশবক শবেয়নক পশরচরালেরা করনত পরানর। মরােু নের চরাশহদরার
ওপর শরশতি কনর খকরােও শকেু েরা হওয়রা পয্ভন্ ষ্তই এমেটরা
কখেই স ব েয়, আবরার এই ধরারেরা খগরাটরা শব নক উপশেনবনি

পশরেত করনত চরাওয়রা আধু শেকতরার করানে প্ররায় কৃ শেত।
পঞ্চমত, গরান্ীজী এবং রবী েরাি উরনয়ই সরাশব্ভকররানব
ররারতীয় পর ররার সকৃ জেিীল েবজরাগরনের ওপর শব রাস
খরনখনেে। শিক্রার মধ্য শদনয় যরা তরা পয্ভপূে্ভররানব অজ্ভে কররা
খযত। িরাশন্শেনকতনে রবী েরাি তরাঁর এই দি্ভেনক বরাস্তব রূপ
শদনয়শেনলে, যরার সনঙ্গ গরান্ীজীর শচন্রাররাবেরার যনিষ্ শমল িরাকরায়
রবী েরাি শব রাস করনত চরাইনতে তরাঁর মকৃ তু্যর পর শতশে
িরাশন্শেনকতনের খদখররাল ক ে।
স্রািরাশসত স্িরাসে, স্ররাজ শেল তরাঁনদর উরনয়রই দি্ভে।
খযররানব আশিস ে ী এবং আরও অনেনকই বনলনেে, তরাঁররা
শেনলে তী পর ররাপ ী , যরানদর আধু শেক শবন র করাে খিনক
শিখনত খকরােও আপশতি শেল েরা, শক অবি্যই তরা একমরারি
একরান্ররানব ও পুনররাদ র ররারতীয় হনব এই িনত্ভ।
উদরাহরে শহসরানব বলরা যরায়, গরান্ী বরা রবী েরাি খেহ বরা
আনম্বদকনরর
মনতরা
নকউই
-এর মনতরা আধু শেক
ররােরানক ররারনতর চ্যরানল নলরা বু নত ও
শলশপব
করনত ব্যবহরার কনরেশে।
রবী েরানির করানে ররারনতর অি্ভ েশতক
চ্যরানলন র সমরাধরাে পশ নমর উ য়েনক
অেু করনের ওপর দরাঁশ নয় খেই, দরাঁশ নয়
রনয়নে গ্রামীে পুেগ্ভঠে -এর ওপর, নয
লক্্য শেনয় রবী েরাি শেকতনে গ্রামীে
শি ও হস্তশি শেনয় গনবেেরার করাজ
কনরশেনলে, গত একনিরা বেনর স্ররানজ
তকৃেমূ লস্তনর যরা শেল অে্যতম হরানত-কলনম
গনবেেরা।
পশরনিনে বলরা যরায়, ১৯ ২ সরানল
কনহরানম ররা সন র অশধনবিনের ৫০
বের আনগ খিনকই পকৃ শিবীনত পশরনবনির সংকনটর কিরা বলরার
খক্নরি গরান্ীজী ও রবী েরাি শেনলে সব্ভপ্রিম অগ্দূ ত,
পরবত্ভীনত একরাশধক খলখরানলশখনত এর আস সতক্ভবরাত্ভরার
উনলেখ পরাওয়রা যরায়। রবী েরাি সরাশব্ভকররানব আধু শেকতরানক
পশরনবিগতররানব শবশ
এক করাঠরানমরা রাররা ব্যরাখ্যরা করনতে
শক
মরােু নের স্রাধীেতরার জে্য প্রনয়রাজেীয় প্রককৃশতর কিরা
খসখরানে শেল েরা। আজ যশদ শতশে খবঁনচ িরাকনতে, তরাহনল শতশে
শব -প্রককৃশতর সনঙ্গ আমরানদর স ক্ভনক পুেররায়
কররা,
েবীকরে কররা ও য কররার কিরা বলনতে। এই ধরনের
মনেরাররাব েরা রা মরােবতরার অশস্তস্ দী ্ভস্রায়ী হয় েরা, পুেররায় এর
স্রাধীেতরা শ শরনয় আেু ে।
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শিক্রা শবেয়ক রবী েরানির ২৫ উ কৃ শত
রবী েরাি ঠরাকুররবী েরাি ঠরাকুনরর বনল যরাওয়রা কিরা নলরা
আজও আ য্ভ সমসরামশয়ক শিক্রা প্রসনঙ্গ তরাঁর ররাবেরা একরানলও
আমরানদর েতুে কনর ররাবরায়।
শিক্রার সকনলর খচনয় বন রা অঙ্গটরা বু রাইয়রা খদওয়রা েনহ,
মনের মনধ্য রা খদওয়রা।
জীবে কৃশত। শপতকৃনদব
খযখরানেই হউক েরা খকে, মরােবসরাধরারনের মনধ্য যরা-শকেু
শক্রয়রা প্রশতশক্রয়রা চশলনতনে তরাহরা ররানলরা কশরয়রা জরােরারই একটরা
সরাি্ভকতরা আনে, পুঁশি েরাশ য়রা সজীব মরােু েনক প্রত্যক্ পশ বরার
খচষ্রা কররানতই একটরা শিক্রা আনে।
শিক্রা। েরারিনদর প্রশত স রােে
মুখস্ কশরয়রা পরাস কররাই খতরা খচ য্ভবকৃশতি নয খেনল
পরীক্রািরালরায় খগরাপনে বই লইয়রা যরায় তরানক খখদরাইয়রা খদওয়রা
হয় আর খয খেনল তরার খচনয়ও লু করাইয়রা লয়, অি্ভরা চরাদনরর
মনধ্য েরা লইয়রা মগনজর মনধ্য লইয়রা যরায়, নসই-বরা কম কী
কশরল
শিক্রা। শিক্রার বরাহে
সু শিক্রার লক্ে এই খয, তরাহরা মরােু েনক অশররূ ত কনর েরা,
তরাহরা মরােু েনক মুশক্তদরাে কনর।
শিক্রা। জরাতীয় শবদ্যরালয়
খয শিক্রা স্জরাশতর েরােরা খলরানকর েরােরা খচষ্রার রাররা েরােরা
ররানব চরাশলত হইনতনে তরাহরানকই জরাতীয় বশলনত পরাশর।
স্জরাতীনয়র িরাসনেই হউক আর শবজরাতীনয়র িরাসনে হউক,
যখে খকরানেরা একটরা শবনিে শিক্রাশবশধ সমস্ত খদিনক একটরা
খকরানেরা ব আদনি্ভ বরাঁশধয়রা খ শলনত চরায় তখে তরাহরা জরাতীয়
বশলনত পরাশর েরা তরাহরা সরা দরাশয়ক, অতএব জরাশতর পনক্ তরাহরা
সরাং রাশতক।
পনির স য়। শিক্রাশবশধ
শিক্রা খকরানেরা খদনিই স ূ ে্ভত ইস্ুল হইনত হয় েরা এবং
আমরানদর খদনিও হইনতনে েরা। পশরপরাকিশক্ত ময়ররার খদরাকরানে
তশর হয় েরা, খরানদ্যই তশর হয়।
পনির সঞ্চয়। লক্্য ও শিক্রা
অত্যরাবি্যক শিক্রার সশহত স্রাধীে পরাঠ েরা শমিরাইনল খেনল
ররানলরা কশরয়রা মরােু ে হইনত পরানর েরা বয়ঃপ্ররা হইনলও বুশ বকৃ শতি
সম্বনন্ খস অনেকটরা পশরমরানে বরালক িরাশকয়রাই যরায়।
শিক্রা। শিক্রার খহরন র
অস ূ ে্ভ শিক্রায় আমরানদর দকৃ শষ্ েষ্ কশরয়রা খদয় পনরর
খদনির ররানলরাটরা খতরা শিশখনত পরাশরই েরা, শেনজর খদনির ররানলরাটরা
খদশখবরার িশক্ত চশলয়রা যরায়।
আ িশক্ত। নদিীয় ররাজ্য
শিক্রার অবস্রায় উপকরনের শকেু শবরলতরা, আনয়রাজনের
শকেু অররাব িরাকরাই ররানলরা অর্যস্ত হওয়রা চরাই স্ তরায়।

অেরায়রানস-প্রনয়রাজে-নজরাগরানেরার রাররা খেনলনদর মেটরানক আদু নর
কনর খতরালরা তরানদর েষ্ কররা।
শিক্রা। আ নমর শিক্রা
িরাক্তরার বনল, প্রশতশদে একই অর্যস্ত খরাওয়রা পশরপরানকর
পনক্ অেু কূল েয়। নররাজ্য সম্বনন্ রসেরার শব য় েরা িরাকনল
খদহ তরানক গ্হে করনত আলস্য কনর। শি -েরারিনদর একই
রানস একই সমনয় একই শবেয় শিক্রার পুেররাবকৃ শতি কররানেরানতই
তরানদর শিক্রার আগ্হ ু শচনয় খদওয়রা হয়।
পশ ম-যরারিীর িরায়রাশর ১ ২ ১৯২৫
তু শবেয়টুকুর জে্যও বই েশহনল মে আ য় পরায় েরা।
বইনয়র শরতর শদয়রা জরােরানকই আমররা পরাশ ত্য বশলয়রা গব্ভ কশর।
জগ নক আমররা মে শদয়রা েু ঁই েরা বই শদয়রা েু ঁই।
শিক্রা। আবরে
শি বয়নস শেজ্ভীব শিক্রার মনতরা রয়ংকর ররার আর শকেু ই
েরাই তরাহরা মেনক যতটরা খদয় তরাহরার খচনয় শপশেয়রা বরাশহর কনর
অনেক খবশি।
পনির সঞ্চয়। শিক্রাশবশধ
খযখরানে চরাে হইনতনে, কলু র রাশে ও কুমরানরর চরাক
ু শরনতনে, নসখরানে এ শিক্রার খকরানেরা
ি্ভও খপ েরায় েরাই।
অে্য খকরানেরা শিশক্ত খদনি এমে দু নয্ভরাগ শটনত খদখরা যরায় েরা।
তরাহরার করারে, আমরানদর েূ তে শব শবদ্যরালয় শল খদনির মরাশটর
উপনর েরাই, তরাহরা পরগরােরার মনতরা পরনদিীয় বে শতর িরাখরায়
ু শলনতনে।
শব ররারতী ১
আমরানদর জীবেযরারিরা গশরনবর অিচ আমরানদর শিক্রার
বরাগরা ম্বরটরা যশদ ধেীর চরানল হয় তনব টরাকরা ু ঁশকয়রা শদয়রা টরাকরার
িশল তশর কররার মনতরা হইনব।
শিক্রা। শিক্রার বরাহে
পকৃ শিবীর উপকরার কররার ই রা িরাকনলও ককৃতকরায্ভ হওয়রা
যরায় েরা, শক তরার বদনল খযটরা করনত পরাশর খসইনট কনর
খ লনল অনেক সময় আপশে পকৃ শিবীর উপকরার হয়, শেনদে
একটরা করাজ স
হনয় যরায়।
শে পরিরাবলী পরি ১
খকউ খকউ খযমে প্রিম খ েীনত পরাস কনর, নকউ খকউ
খতমশে প্রিম খ েীনত খ ল কনর। শক যরাররা পরাস কনর
তরানদরই শর শর খ েী শেশদ্ভষ্ হয়, যরাররা খ ল কনর তরানদর
মনধ্য খ েীশেনদ্ভি কররা খকউ আবি্যক মনে কনর েরা।
শে পরিরাবলী পরি ০
সত্যনক যখে অন্নরর মনধ্য মরাশে তখেই তরাহরা আে ,
বরাশহনর যখে মরাশে তখেই তরাহরা দু ঃখ। অন্নর সত্যনক মরাশেবরার
িশক্ত যখে েরা িরানক তখেই বরাশহনর তরাহরার িরাসে প্রবল হইয়রা
উনঠ। নসজে্য খযে বরাশহরনকই শধ রার শদয়রা শেনজনক অপররাধ

1

সংকলে ১৫ । শিনসম্বর ২০১৯
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হইনত শে কৃ শত শদবরার খচষ্রা েরা কশর।
পনির সঞ্চয়। নখলরা ও করাজ
ককৃতকরায্ভ হবরার মনতরা শিক্রা যরানদর খেই, যরাররা খকবলমরারি
দবক্রনমই ককৃতকরায্ভ হনয় ওনঠ, তরানদর খসই ককৃতকরায্ভতরাটরা
একটরা শবেম বরালরাই।
শচশঠপরি ৫। ইশ ররা খদবীনক, পরি ১
প্রনত্যনকর সরাধ্যমনতরা খয ররানলরা খসই তরাহরার সনব্ভরাতিম
ররানলরা, তরাহরার খচনয় ররানলরা আর হইনত পরানর েরা অনে্যর
ররানলরার প্রশত খলরার কররা বকৃ িরা।
আ িশক্ত। য়ু শেররাশস্ভশট শবল
কলস যত ব ই হউক েরা, সরামরাে্য ু টরা হইনলই তরাহরার
রাররা আর খকরানেরা করাজ পরাওয়রা যরায় েরা। তখে যরাহরা খতরামরানক
ররাসরাইয়রা ররানখ তরাহরাই খতরামরানক িুবরায়।
সমরানলরাচেরা। একশট পুররাতে কিরা
আমরানদর শিক্রার মনধ্য এমে একশট স দ িরাকরা চরাই যরা
খকবল আমরানদর তি্য খদয় েরা, সত্য খদয় যরা খকবল ইন্ে খদয়
েরা, অশ খদয়।
পলেীপ্রককৃশত। পলেীর উ শত
শিশখবরার করানল, বরাশ য়রা উশঠবরার সমনয়, প্রককৃশতর সহরায়তরা
শেতরান্ই চরাই। গরােপরালরা, স্ আকরাি, মুক্ত বরায়ু , শেম্ভল জলরািয়,

উদরার দকৃ ি্য ইহরাররা খবশঞ্চ এবং খবরাি্ভ, পুঁশি এবং পরীক্রার খচনয়
কম আবি্যক েয়।
শিক্রা। শিক্রাসমস্যরা
শবদ্যরা খয খদনব এবং শবদ্যরা খয খেনব তরানদর উরনয়র
মরা খরানে খয খসতু খসই খসতুশট হন রশক্তন নহর সম্বন্। নসই
আ ীয়তরার সম্বন্ েরা খিনক যশদ খকবল
কত্ভব্য বরা ব্যবসরানয়র
সম্বন্ই িরানক তরা হনল যরাররা পরায় তরাররা হতররাগ্য, যরাররা খদয়
তরাররাও হতররাগ্য।
শব ররারতী ১১
ু শরয়রা শ শরয়রা খযমে কশরয়রাই চশল েরা খকে খিেকরানল এই
অল ্য সনত্য আশসয়রা খঠশকনতই হয় খয, শিক্নকর রাররাই
শিক্রাশবধরাে হয়, প্রেরালীর রাররা হয় েরা।
পনির সঞ্চয়। শিক্রাশবশধ
হরাল েরা ব েরা, শক খকরাে শদক বরানগ হরাল চরালরানত হনব
খসটরা যশদ েরা ররাশব ও বুশ সংগত তরার একটরা জবরাব েরা শদই
তনব, মুনখ যতই আ রালে কশর, ররােরান্নর তরানকই বনল হরাল
খেন খদওয়রা।
ররাশিয়রার শচশঠ। পশরশিষ্ খকরারীয় যু বনকর ররা ীয় মত

1

সূ রি রবী েরানির উ কৃ শত সংগ্হ বরােরাে অপশরবশত্ভত

শবদ্যরালয় শিক্রা ও জরাতীয় শিক্রােীশত, ২০১৯
জরাতীয় শিক্রােীশতর লক্্য

জরাতীয় শিক্রােীশত পশরক েরা ২০১৯ মনে কনর খয,
ররারনতর খক ীয় শিক্রা প শত সু শিক্রার মরাধ্যনম আমরানদর
জরাতীর পনক্ পশরনবিবরান্ব, ে্যরায়সঙ্গত, অেু দরােিীল এবং
বুশ মতিরা সমরাজ প্রশত রায় সহরায়ক হনব।
েীশত পয্ভরানলরাচেরা –
ত্বপূ ে্ভ শদক
শবদ্যরালয় শিক্রা
১ শি র প্ররারশ ক শিক্রাঃ এই েীশতর নল শি র প্ররারশ ক
জশটলতরা এবং সমস্ত - বেনরর শি র প্ররারশ ক েরা নের
লক্্যনক ২০২৫ এর মনধ্য
ত্বপূ ে্ভ শবশেনয়রাগ এবং উনদ্যরানগর
সরানি শেশ ত করনব।
২ প্ররাশত রাশেক শিক্রা ও সংখ্যরা সূ চকতরাঃ এখরানে ১-৫
স্তনরর সমস্ত শি র মনধ্য প্ররারশ ক ররােরা ও গশেনত শবনিেররানব
ধ্যরাে খদওয়রা হনব। এই েীশত আরও শেশ ত কনর খয, ২০১৫
এর মনধ্য ৫ স্তনরর প্রনত্যক শি খযে প্ররাশত রাশেক শিক্রা লরার
করনত পরানর।
পরাঠক্রম ও শিক্রােীশতঃ ৫
শিক্রা প শতনত
মশস্তনস্র শবকরাি ও শিক্রার েীশতর উপর েতুে উ ত এবং
সশঠক পরাঠক্রম এবং শিক্রা-করাঠরানমরা তশর কররা হনয়নে।

একইররানব অধ্যরায়ে এবং বকৃ শতিমূ লক িরাখরায় শবজ্রাে, কলরা, ররােরা,
খখলরাধূ লরা, গশেত সহ সমস্ত শবেনয়
ত্ব খদওয়রা হনব।
সরাব্ভজেীে উপলশ ঃ এই েীশতর মরাধ্যনম ২০ ০ সরানলর
মনধ্য সমস্ত শবদ্যরালনয় গন ১০০ িতরাংি শবদ্যরালয় শিক্রা
েশিরুক্ত কররার লক্্য ররানখ।
৫ ে্যরায়সঙ্গত ও অন্রু্ভক্ত শিক্রাঃ এই েীশত শবশর
সশ শলত উনদ্যরানগ শেশ ত কনর যরানত খকরােও শি তরার জ
পশরশস্শত ও আশি্ভক অবস্রার করারনে শিক্রার সু নযরাগ েরা হরাররায়।
এই লনক্্য েজরদরাশরর জে্য শবনিে শিক্রা-অঞ্চল তশর কররা
হনব।
শিক্ক-শিশক্করাঃ শিক্ক শেনয়রাগ কররা হনব উপযু ক্ত
এবং স্ প শতনত, পনদরা শত খযরাগ্যতরা শরশতিক হনব। ব মুখী
কম্ভজ্রানের যরাচরাই কররা হনব এবং শিক্ক ও শিক্রা প্রসরািনকর
পনদরা শতর পি সু গম হনব।
শবদ্যরালয় পশরচরালেরাঃ শবদ্যরালয় শলনক একশরিকরে কররা
হনব ১০-২০শট সরাব্ভজেীে শবদ্যরালয় একশরিকরে এবং এশট
হনব পশরচরালেরা ও প্রিরাসনের খম শলক একক যরা সব ধরনের
পশরকরাঠরানমরা খযমে- লরাইন শর জেগে কলরা, সঙ্গীত শিক্ক
এবং দরাশয়ত্বিীল খপিরাদরারী শিক্ক স দরায়সহ সমস্ত স নদর
সহলর্যতরা শেশ ত করনব।
শবদ্যরালয় শেয়মরাবলীঃ শবশর ধরনের
দূ র ররাখরার
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জে্য শবদ্যরালনয়র শেয় ে ও শক্রয়রাকলরাপ পকৃ িক সংস্রার রাররা
পশরচরাশলত হনব। েীশতমরালরা প্রেয়ে, শেয়মরাবলী, শক্রয়রাকলরাপ
এবং অধ্যরায়ে শবেনয়র জনে্য স্ এবং আলরাদরা ব্যবস্রা িরাকনব।
শিক্ক শিক্ে
শিক্ক শিক্েীয় করায্ভক্রম কনঠরার হনব এবং
েিীল,ব
শবেয়ক উ শিক্রা প্রশত রানের মনধ্য তরার করায্ভকরারীতরা হনব।
বেনরর সমশ ত পয্ভরানয় শেশদ্ভষ্ ব মুখী প্রশত রাে শলনত খদওয়রা
শিক্রাশবজ্রানে রাতক শিশগ্ শিক্ক হনয় উঠরার প্রধরাে উপরায়
হনব। শে মরানের ও অনকনজরা শিক্রা প্রশত রাে বন্ কররা হনব।
েীশত শববরে –
ত্বপুে্ভ শদক
-

উন ি্যঃ ২০২৫ সরানলর মনধ্য - বেনরর প্রনত্যক শি র
শবেরামূ নল্য, শেররাপদ ও উ ককৃষ্মরানের উ য়েিীল যিরাযি য
এবং শিক্রার সু শবধরা িরাকনব।
এই েীশত প্ররারশ ক িিব শিক্রার জশটলতরা ও একজে
ব্যশক্তর জীবনে এর প্রররানবর উপর খজরার খদয়।
ক প্ররারশ ক শিক্রার জে্য ব প্রগশতিীল প শতনত
প্ররািশমক চরাশহদরা, নর নগরাশলক ও শবদ্যমরাে করাঠরানমরার সু নযরাগ
সু শবধরা বকৃ শ কররা হনব।
খ অেু ত খজলরা ও স্রােীয় জরায়গরা শলনক শবনিে
ত্ব
ও অগ্রাশধকরার খদওয়রা হনব। শিক্রাগতমরাে ও লরা ল
উপযু ক্তররানব পয্ভনবক্নের ব্যবস্রা কররা হনব।
গ শি এবং অশরররাবক উরনয়র জে্যই পরাঠক্রম ও
শিক্রামূ লক করাঠরানমরা উ ত কররা হনব। এই করাঠরানমরানত ০বেনরর শি নদর জ্রােরাজ্ভনে উ সরাশহত ও - বেনরর
শিক্রাি্ভীনদর শিক্রা শেনদ্ভিনকর অন্রু্ভক্ত কররা হনব।
প্ররারশ ক শিক্রায় শিক্রাি্ভীনদর ধরাররাবরাশহক খপিরাদরার
উ য়ে, নপিরাগতকরনের প শতনত উপযু ক্ত পশরনবনি ও
উ মরানের প্রশিক্নের সু নযরাগ সু শবধরা গ্হে কররা হনব।
প্ররারশ ক িিব শিক্রার সকল শদক শিক্রা ম েরালনয়র
সমসরামশয়ক শিক্রাম েরালনয়র েরামকরে কররা হনব ত রাবধরানে
করায্ভকর হনব যরা অে্যরাে্য শবদ্যরালয় শিক্রার সনঙ্গ যু ক্ত িরাকনব।
২০১৯ সরানলর মনধ্য শিক্রা ম েরালয়, েরারী-শি উ য়ে ম েরালয়,
স্রাস্্য ও পশরবরারকল্যরাে ম েরালয় একনরি একশট রূপরান্র
পশরক েরা চূ রান্ কররা হনব।
চ স শত শেশ ত কররার জে্য সমস্ত প্ররাক-শবদ্যরালয় শিক্রায়
করায্ভকরী শেয়ম বরা স্ীককৃশত ব্যবস্রার আর কররা হনব।
ে অশরররাবকনদর সশক্রয়ররানব সন্রােনদর খিখরার
প্রনয়রাজেীয়তরা শল সমি্ভে করনত সক্ম কররার জে্য বকৃ হতির
মরানপর তি্য প্রচরানরর মরাধ্যনম অংিীদরারনদর খিনক উ প কররা
হনব।
জ ২০০৯ সরানলর শিক্রা-শবেয়ক আইে অেু সরানর সকল

সংকলে ১৫ । শিনসম্বর ২০১৯

- বের বয়সী শি নদর জে্য শবেরামূ নল্য এবং বরাধ্যতরামূ লক
েমরাে শিক্রা শেশ ত কররা হনব।
২ সকল শি র খম শলক সরাক্রতরা ও সংখ্যরা সূ চকতরা
শেশ তকরে

1

শবদ্যরালয় শিক্রা
১ িিব য ও শিক্রা িশক্তিরালীকরে



উন ি্যঃ ২০২৫ সরানলর মনধ্য ৫ম খ শে ও তরার েীনচর
স্তনরর প্রশতশট শিক্রাি্ভী খম শলক সরাক্রতরা এবং সংখ্যরা সূ চকতরা
অজ্ভে করনব।
এই েীশতশট প্ররািশমক ররােরা এবং গশেনত শিক্রা সংকট
স্ীকরার কনর সনব্ভরা অগ্রাশধকরার খদয়।
ক পুশষ্ এবং শিক্রা হল দু শট অশবন দ্য অংি। পুশষ্কর
জলখরাবরার এবং মধ্যরা করালীে খরাবরার প্ররাক প্ররািশমক ও প্ররািশমক
স্তনরর শিক্রাি্ভীনদর প্রদরাে কনর দু পুনরর খরাবরানরর ব্যবস্রা
প্রসরাশরত কররা হনব। এই ব্যবস্রায় েমরাে খরাদ্য খরনচর ব্যয় ও
বরাজরার মূ ল্য শেশ ত করনব।
খ অশরনযরাশজত মূ ল্যরায়ে এবং েমরাে স
সরামগ্ীর
উপল তরাসহ ১-৫ স্তনরর শি র সরাক্রতরা এবং সূ চকতরার উপর
শবনিে েজর ররাখরা হনব। জরাতীয় শিক্নকর খপরাট্ভরানল ররােরা ও
গশেত শবেনয় জরাতীয় সংগ্হস্ল সু লর হনব।
গ শিক্কনদর সহরায়তরার জে্য প্রযু শক্তর সহরায়তরা গ্হে
কররা হনব। সরাব্ভজেীে ও শবদ্যরালয় গ্ রাগরানর প রা েরা ও
খযরাগরানযরানগর মরাধ্যম প্রসরাশরত কররা হনব।
১ম খ শের সমস্ত েরারিনদর একশট শতেমরাসব্যরাপী
শবদ্যরালয় প্র শতর মশিউনলর অশরজ্তরা লরার করনত হনব।
নম শলক সরাক্রতরা এবং সংখ্যরা সূ চকতরার উপর
ত্ব
ু
খদওয়রার জে্য শিক্নকর শিক্রা পেররায় শেম্ভরাে কররা হনব।
চ একশট জরাতীয় শটউটর খপ্ররাগ্রাম সহকম্ভী শিক্ক গঠে
ও খগরা ী খিনক একশট প্রশতকরার সহরায়ক মূ লক খপ্ররাগ্রাম অ ে
প্রশিক্ক চরালু কররা হনব।
ে প্রশতশট শবদ্যরালনয় ০ ১ েরারি-শিক্ক অেু পরাত শেশ ত
কররা হনব।
জ সরামরাশজক কম্ভী এবং পররামি্ভদরাতরাররা সকল শি র
মরােশসক স্রাস্্য শেশ ত করনত সহরায়তরা করনব। স্রােীয় স দরায়,
অশরররাবকনদর অংিগ্হে ও খস্ রানসবকররা বুশেয়রাদী সরাক্রতরার
সনঙ্গ স শক্ভত েীশত-লক্্য শল ও সংখ্যরা সূ চকতরা পূ রনে সহরায়তরা
করনব।
সকল স্তনর শিক্রার সরাব্ভজেীে উপলশ তরা ও ধরারেক্মতরা
শেশ তকরে
উন ি্যঃ ২০ ০ সরানলর মনধ্য -১ বের বয়নসর সকল
শিক্রাি্ভীনদর জে্য শবেরামূ নল্য ও বরাধ্যতরামূ লক েমরােস
শিক্রাজ্ভে ও উপলশ তরা।
তরাশলকরারূ ক্ত অগ্গশতর কিরা উনলেখ কনরও এই েীশতমরালরা
আমরানদর স্ুনলর শি নদর ধনর ররাখরার অক্মতরা প্রকরাি কনর।
ক ২০ ০ সরানলর মনধ্য মরাধ্যশমক শবদ্যরালনয়র মরাধ্যনম

সংকলে ১৫ । শিনসম্বর ২০১৯
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প্ররাক-প্ররািশমক শবদ্যরালনয় গন ১০০ িতরাংি েশিরুক্তকরে
অেু পরাত শবশর পদনক্নপর রাররা পূ রে কররা হনব।
খ বত্ভমরাে শবদ্যরালনয় প্রনবনির রাঁক শল পূ রে কররার জে্য
অকরায্ভকর অবস্রানে েতুে উ ত সু শবধরা, পশরবহে, েরারিরাবরানসর
সু নযরাগ কনর শবনিেররানব খমনয়নদর শেররাপতিরা শেশ ত কররা হনব।
গ েশিরূ ক্ত শি নদর উপশস্শত, তরানদর লরা ল, শিক্ক,
সরামরাশজক কম্ভী ও পররামি্ভদরাতরানদর রাররা স্ুলেু ট শিক্রাি্ভীনদর
অেু সরনের মরাধ্যনম সমস্ত শি নদর সমস্ত শি নদর অংিগ্হে
ও শিক্রা শেশ ত কররা হনব। শিক্রার শবশর পনির মনধ্য
প্রিরাগত-প্রিরাবশহরূ ্ভত প্রশক্রয়রার রাররা মুক্ত এবং দু রশিক্রা ও
করাশরগশরশরশতিক শিক্রানক িশক্তিরালীকরে কররা হনব।
স্রাস্্যজশেত সমস্যরার করারনে েরারিররা স্ুনল উপশস্ত হনত
েরা পরারনল যত তরা রাতরাশ স ব তরানদর স্ুনল শ শরনয় আেরার
জে্য স্ুল শলনত স্রাস্্যকম্ভী শেনয়রাগ, েরারিনদর মনধ্য সনচতেতরা
সকৃ শষ্ কররা, বরাবরা-মরা এবং খগরা ী স দরানয়র মনধ্য সংনযরাগস্রাপে
কনর উপযু ক্ত স্রাস্্যনসবরার ব্যবস্রা কররা হনব।
শিক্রার অশধকরার আইনের প্রনয়রাজেীয়তরা শল যনিষ্
পশরমরানে অবরাধ কররা হনব শক একই সনঙ্গ শেররাপতিরা দশহক
ও মরােশসক ও অধীেতরা, শবদ্যরালনয়র আয়হীে প্রককৃশত এবং
শিক্রার লরা নলর জে্য সব্ভশে মরাে শেশ ত কররা হনব। এশট
স্রােীয় পশরবত্ভে এবং শবক গঠনের জে্য অেু মশত খদনব যরানত
সরকরাশর ও খবসরকরাশর সংস্রার জে্য শবদ্যরালয়
কররা সহজ
হয়।
চ শিক্রা আইে প্ররাক-প্ররািশমক শবদ্যরালয় খিনক ১২ খ শে
পয্ভন্ শবেরামূ নল্য ও বরাধ্যতরামূ লক শিক্রা শেশ ত কররার আইে
বশধ্ভত করনব।
স্ুল শিক্রায় েতুে পরাঠ্যক্রম এবং শিক্রা প শত

শবেনয় প্রিরাগত শিক্রার ।
• উ মরাধ্যশমক স্তর ১ -১ বের জীশবকরাশেব্ভরা হ এবং
উ শিক্রার প্র শত। প্ররা বয়নস্ প্রনবি।
খ উ মরাধ্যশমক শিক্রার গঠে হনব শবশর শবেনয়র
সংশম নে। এশট েরারিনদর মনধ্য শবেয়গত জ্রাে, নব শ ক শচন্রা
এবং েরারিজীবনের আিরা-আকরা রার শদনক ধ্যরাে খরনখ েরারিনদর
চরাশহদরার প্রশত েমেীয় হনব।
গ স্ুল শিক্রার শবেয় ও প শত হনব েরারিনদর সব্ভরাঙ্গীে
শবকরানির লনক্্য। পরাঠ্যক্রমনক রাস কররা হনব, প্রধরাে প্রধরাে
ধরারেরা এবং অশেবরাচ্ভেীয় শিক্েীয় শবেনয়। এর খপেনে লক্্য
হল গরীর জ্রাে এবং পশরক্রামূ লক শিক্ে।
েরারিনদর শবশর রকম ররােরা শিক্রায় উ সরাশহত করনত
হনব। শবজ্রােমেস্তরা, শি এবং ে েতত্ব, েশতক দকৃ শষ্রশঙ্গ
এবং কশ উটরার শিক্রার উপর খজরার শদনত হনব। স্রােীয়
মরােু েনদর সমস্যরা, ররারতবে্ভ স নক্ভ জ্রাে তিরা শব স নক্ভ
েরারিনদর অশরজ্ কনর তুলনত হনব।
েমেীয় পরাঠ্যক্রম এবং সহরায়ক পরাঠ্যক্রনমর মনধ্য শবনিে
পরাি্ভক্য িরাকনব েরা। শবজ্রাে এবং কলরা শবেনয়র মনধ্য বপশরত্য
েরা হনয় সরাদকৃ ি্য িরাকনব। মরাধ্যশমক স্তনর বকৃ শতিমূ লক এবং প্রিরাগত
শিক্রায় েরারিনদর শবেয় শেব্ভরাচনে অগ্রাশধকরার িরাকনব।
চ পঞ্চম খ শে পয্ভন্ শিক্রা হনব মরাতকৃররােরায় বরা স্রােীয়
ররােরায়। অষ্ম খ শে পয্ভন্ প্রনয়রাজে অেু সরানর শ তীয় ররােরার
প্রনয়রাগ করনত হনব।
ে প্রনয়রাজে অেু সরানর েরারিনদর স্রােীয় ররােরায় উ মরানের
পরাঠ্যবই সরবররাহ কররা হনব। শবকলরাঙ্গ েরারিেরারিীনদর জে্য শিক্ে
সরামগ্ী প্র ত কররা হনব।
জ সমগ্ খদিজুন শতে ররােরা-েীশত লরা কররা হনব।
ররােরাশিক্রা দরানের জে্য উপযু ক্ত শিক্ক শেনয়রানগর ব্যবস্রা খেওয়রা
হনব।
ে খিনক অষ্ম খ শে পয্ভন্ বকৃ শতিমূ লক শিক্রায় এক
বেনরর জে্য একশট সমীক্নের ব্যবস্রা কররা হনব েবম খিনক
রাদি খ শে পয্ভন্ বকৃ শতিমুলক এবং প্রিরাগত শিক্রার সহরাবস্রাে
িরাকনব।
২০২০ সরাল পয্ভন্ জরাতীয় শিক্রােীশত সংনিরাধে কররা
হনব এবং সমস্ত স্রােীয় ররােরায় অেু বরাদ কররা হনব। েতুে
পরাঠ্যপুস্তক এবং উ মরানের অেু বরাদ কররা হনব।
ট মূ ল্যরায়ে হনব েরারিনদর উ শতর লনক্্য। সমস্ত পরীক্রা
খবরানি্ভর পরীক্রা সহ েরারিনদর মূ ল ধরারেরা এবং পরারদশি্ভতরা
যরাচরাই করনব। ২০২৫ সরানলর মনধ্য মরাধ্যশমক এবং তদু ধ্ভস্তনর
মূ ল্যরায়ে হনব কশ উটরানরর শরশতিনত। ২০২০ বরা ২০২১ সরানলর
পর ে্যরািেরাল খটশ ং এনজশ শবশর শবেনয় সরাররা বের ধনর
প্রশতনযরাশগতরামূ লক পরীক্রার আনয়রাজে করনব।
ঠ একক এবং শবনিে প্রশতররা অন েনের জে্য স্ুল স্তর
খিনক খজলরা স্তর পয্ভন্ শবেয়শরশতিক পরীক্রা খেওয়রা হনব।
গ্ী করালীে ক্যরা এবং প্রশতনযরাশগতরামূ লক পরীক্রার আনয়রাজে
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উন ি্যঃ ২০২২ সরানলর মনধ্য পরাঠ্যক্রনম আমূ ল পশরবত্ভে
আেনত হনব। একশবংি িতরা ীর সনঙ্গ সরাম স্য খরনখ েরারিনদর
সব্ভরাঙ্গীে শবকরানির শদনক েজর শদনত হনব। েরারিনদর মনধ্য
খব শ ক শচন্রা, সকৃ জেিীল খচতেরা, শবজ্রােমেস্তরা, নযরাগরানযরাগ,
সহনযরাশগতরা, ব ররােীতরা, সমস্যরার সমরাধরাে, েীশততত্ব, সরামরাশজক
দরাশয়ত্বনবরাধ এবং সনব্ভরাপশর কশ উটরার স্রাক্রতরার শদনক েজর
শদনত হনব।
েরারিনদর শবকরানির শবশর স্তনর এবং তরানদর চরাশহদরার সনঙ্গ
সরাম স্য খরনখ পরাঠ্যক্রম এবং শিক্রা প শতর আমূ ল পশরবত্ভে
করনত হনব।
ক স্ুল শিক্রায় পরাঠ্যক্রম শবে্যরানসর প শত হনব ৫
।
• বুশেয়রাশদ স্তর
বের - ত মরােশসক শবকরাি। শিক্রার
মরাধ্যম হনব খখলরাধূ লরা এবং সশক্রয়তরা।
• প্ররািশমক স্তর -১১বের – ক্রী রা এবং সশক্রয়তরা। প্রিরাগত
শিক্রায় প্রনবি প্ররার ।
• মরাধ্যশমক স্তর ১১-১ বের - বয়ঃসশন্নত প্রনবি। শবশর
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কররা হনব।
৫ শিক্ক – পশরবত্ভনের অগ্দূ ত

-

উন ি্যঃ স্ুল শিক্রার সমস্ত স্তনর েরারিেরারিীনদর উ শিশক্ত,
মরাশজ্ভত এবং শিক্কতরায় দক্ শিক্নকর রাররা শিক্রালরানরর
ব্যবস্রা কররা হনব।
এই শিক্রা েীশতনত শিক্কনক সমরানজর সবনচনয়
ত্বপূ ে্ভ
সদস্য শহনসনব শবনবচেরা কররা হনয়নে। শিক্ক পশরবত্ভনের
অগ্দূ ত এবং সমগ্ শিক্রাব্যবস্রা শিক্নকর মরােশসকতরার উপর
শের্ভর কনর।
ক নমধরা শরশতিক েরারি বকৃ শতিঃ চরার বেনরর শব এি পরাঠ্যক্রনম
বশঞ্চত, দশর , গ্রাম্য এবং আশদবরাসী অধু ্যশেত অঞ্চল খিনক
েরারিনদর খমধরা শরশতিক েরারি বকৃ শতি প্রদরানের ব্যবস্রা কররা হনব।
শকেু খক্নরি কম্ভসংস্রানের শে য়তরা খদওয়রা হনব। সব্ভরানগ্
খমনয়নদর আগ্রাশধকরার খদওয়রা হনব।
খ সমস্ত স্ুনল প্রনয়রাজে অেু সরানর শিক্ক শেনয়রাগ কররা
হনব। স্রােীয় ররােরায় দক্ স্রােীয়নদর প্ররাধরাে্য খদওয়রা হনব। প্রিম
ধরাপ হনব একশট শটচরার এশলশজশবশলশট খট খেওয়রা এবং শ তীয়
স্তনর হনব সরাক্রা করার এবং শিক্নের েমুেরা প্রদি্ভে। নজলরাশরশতিক
শিক্ক শেনয়রাগ, যরা এখে শবশর ররানজ্য হনয় িরানক তরার
সব্ভররারতীয় রূপরায়ে। শিক্কনদর অবি্যই শেশদ্ভষ্ সময়সীমরা
পয্ভন্ চরাকশরর শে য়তরা প্রদরানের ব্যবস্রা কররা হনব। শিক্কনদর
স্রােরান্রকরে হনব স্ এবং প্রযু শক্ত শের্ভর। গ্রামীে এলরাকরায়
শেযু ক্ত শিক্কনদর জে্য ইেনসশ নরর ব্যবস্রা কররা হনব।
গ ২০২২ সরানলর মনধ্য সমস্ত ররানজ্য প্যরাররা-শটচরার ও
ুচশক্তশরশতিক শিক্ক শেনয়রাগ শেমূ ্ভল কররা হনব।
শিক্কনদর খপিরাদরারীনত্বর শেয়শমত উ শতসরাধনের
ব্যবস্রা কররা হনব েমেীয়তরার শরশতিনত, নযখরানে শিক্ক শেনজর
ইন মনতরা শিক্নের শবেয় পে করনত পরারনবে। েবশেযু ক্ত
শিক্কনদর প্রশিক্নের শবেনয় প্ররাধরাে্য খদওয়রা হনব। পে
অেু যরায়ী খপিরাগত উ শতর জে্য সমস্ত ররাজ্য শলর প্রযু শক্ত শের্ভর
শিক্রা প শত চরালু কররা উশচত। পরাঠ্যক্রম হনব একনকশ কতরা
এবং জশটলতরা মুক্ত। শরনসরাস্ভ পরারসেনদর য সহকরানর চয়ে
কররা হনব, যিরাযি খ শেং খদওয়রা হনব এবং তরানদর শেশদ্ভষ্
করায্ভকরাল িরাকনব।
যিরাযি পশরকরাঠরানমরা, সু নযরাগ-সু শবধরা এবং পয্ভরা শিক্ে
সরামগ্ী সরবররাহ কররা হনব এবং শিক্কনদর করানজর ররার লরা ব
কররার জে্য শিক্ক-েরারি অেু পরাত ররাখরা হনব শেশদ্ভষ্। শবদ্যরালয়
শিক্রার সব্ভস্তনর শরনমশিয়রাল খপ্ররাগ্রাম চরালু কররা হনব।
চ শবদ্যরালনয়র অপ্রিরাসশেক করায্ভ চলরার সময় িক্শেক
করায্ভ ব্যরাহত হনব েরা। যিরাযি করারে েরা রা শিক্কনদর অেু পশস্শতর
ব্যরাপরানর কনঠরার পদনক্প গ্হে কররা হনব।
ে প্রনত্যক প্রধরাে শিক্ক এবং শপ্রশ পরাল শবদ্যরালনয়র সু ু
সংস্কৃ শত গন খতরালরার প্রশত য বরাে হনব। স্ুল পশরচরালে সশমশত
এবং শিনর র অ স্ুল এিুনকিে এই শবেনয় যিরাযি সরাহরায্য
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করনব।
জ সমস্ত েরানরির অন্রু্ভশক্তর লনক্্য সমস্ত ররারতীয় ররােরায়
উ মরানের শিক্রা সরামগ্ী প্র ত কররা হনব।
সমস্ত শিক্রা প্রশত রানে শিক্রা শবেনয় যিরাযি সরাহরায্য
কররা হনব।
একশট শেশদ্ভষ্ সময়সীমরা পয্ভন্ শিক্কতরা কররার পর
শিক্কনদর শিক্রা প্রিরাসে এবং শিক্ক প্রশিক্নে শেযু ক্ত কররা
হনব। দী ্ভনময়রাদী শরশতিনত প্রশতররাবরাে শিক্কনদর মনধ্য শিক্রা
প্রিরাসনে আসনত চরাে, এমে শিক্কনদর জে্য শিক্রা প্রিরাসনে
শেশদ্ভষ্ পনদর সংরক্নের ব্যবস্রা কররা হনব।
খদনির প্রশতশট শি র জে্য পক্পরাতহীে ও অন্রু্ভশক্তমূ লক
শিক্রা
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এই শিক্রােীশত এমে এক শিক্রাব্যবস্রা রূপরায়ে করনত
চরায় যরা প্রশতশট শি র শিক্রার এবং উ শতর সু নযরাগ কনর খদনব,
খকরােও শি যরানত তরার জ ও পরাশরপরাশ ্ভক পশরনবনির করারনে
বরাদ েরা পন তরা শেশ ত করনব।
উন ি্যঃ এক পক্পরাতহীে ও অন্রু্ভশক্তমূ লক শিক্রাব্যবস্রা
অজ্ভে খযখরানে প্রশতশট শি র খিখরার সমরাে সু নযরাগ তশর হনব,
যরা ২০ ০ সরানলর মনধ্য শলঙ্গ ও সরামরাশজক খ শে শেশব্ভনিনে
প্রশতশট শি র সমরাে অংিগ্হে এবং সমরাে শিক্রাজ্ভে শেশ ত
করনব।
ক িিনবর খগরা রার শিক্রা, মূ ল সরাক্রতরা, স্ুনল রশত্ভ ও
হরাশজররা সংক্ররান্ েীশত শল শপশেনয় প রা খগরা ী খিনক আসরা
েরারিনদর শবনিে লক্্য ও সহরায়তরা প্রদরাে করনব।
খ নদিজুন প্রশতকূল এলরাকরা শলনত শবনিে শিক্রা বলয়
স্রাশপত হনব। শেশদ্ভষ্ সরামরাশজক উ য়ে ও আি্ভ-সরামরাশজক
সূ চনকর উপর শরশতি কনর এই বলয় শল খ রােেরা কররার জে্য
ররাজ্য শলনক উ সরাশহত কররা হনব। নক সরকরার খমরাট খরনচর
২ ১ অেু পরানত ররাজ্য শলনক অি্ভ সরাহরায্য করনব। এই সমস্ত
বলয় শল যরানত শিক্রােীশতনত বশে্ভত শেশদ্ভষ্ প শতনত শপশেনয়
প রা খ শের শি নদর অন্রু্ভক্ত কনর তরা খক -ররাজ্য শমশলতররানব
খদখরানিরােরা করনব।
গ এই সংক্ররান্ মূ ল উনদ্যরাগ শল হলঃ শেরন্র
সংনবদেিীলতরার মরাধ্যনম শিক্নকর সরামনি্ভ্যর শবকরাি, শিক্রাগত
শদক খিনক শপশেনয় প রা খ শে খিনক শিক্ক শেনয়রানগর শবনিে
ব্যবস্রা, শিক্রাগতররানব শপশেনয় প রা খ শে খিনক আসরা েরারি
অধীক এমে স্ুনল েরারি-শিক্ক অেু পরাত ২৫ ১ এর মনধ্য
সীমরাব ররাখরা, শবনিে ব্যবস্রাপেরা তশর কররা যরা শিক্রানক্নরি
হয়ররাশে, রীশত প্রদি্ভে, শলঙ্গশের্ভর শেপী ে দূ র কররার করাজ
করনব এবং অন্রু্ভশক্তমূ লক পরাঠ্যক্রম।
প্রশতশট েরানরির শেশদ্ভষ্ তি্য জরাতীয় শিক্রাসংক্ররান্
তি্যররা রানর জমরা ররাখরা হনব, যরা সময় সম্য জরাতীয় শিক্রা
পশরসংখ্যরাে শবররাগ শবন েে করনব।
এই েীশত জরাতীয় অি্ভররা রানরর মরাধ্যনম েরারিশরশতিক
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আশি্ভক সরাহরানয্যর ব্যবস্রা করনব যরা েরারিনদর বকৃ শতিপ্রদরাে, অেু ত
অঞ্চনলর েরারিনদর শবনিে অি্ভ সরাহরায্য, েরারিস্রানি্ভ স দ ও
সু শবধরার উ য়নে ব্যব ত হনব। শবক সরাহরায্য শলর মনধ্য
উনলেখনযরাগ্য হল- জরাতীয় শিক্ক কম্ভসূচী এবং শরনমশিয়রাল
ই
রা িে এইি কম্ভসূচীনত কম্ভী শেনয়রাগ, শমি-নি শমল
েরা রাও সকরানলর জলখরাবরানরর ব্যবস্রা, ই রাে্ভশিনপর শবনিে
সু নযরাগ এবং অন্রু্ভশক্তমূ লক শিক্রার উপর গনবেেরার উন নি্য
শবনিে অি্ভ সরাহরানয্যর ব্যবস্রা।
চ শিক্রানক্নরি শলঙ্গ বেম্য দূ র কররার উন নি্য েরারিীনদর
ও শিশক্করানদর অংিগ্হে বরা রানেরা, শপশেনয় প রা খগরা ীরূ ক্ত
শি নদর প্ররাপ্য সু নযরাগ-সু শবধরা লরানরর উন নি্য জরাশত, উপজরাশত
ও ধনম্ভর শরশতিনত গন ওঠরা খগরা ী শলর মনধ্য শিক্রার শবস্তরার,
িহনরর প্ররাশন্ক পশরবরানরর শি নদর শিক্রাব্যবস্রা, শবনিে চরাশহদরা
স
ও তকৃতীয় শলনঙ্গর শি নদর শিক্রা শেশ ত কররা হল এই
েীশতর আরও কনয়কশট দকৃ ষ্রান্মূ লক পদনক্প।
স্ুল কমন ন র মরাধ্যনম স্ুল শিক্রা িরাসে

পশরেশতনত শবদ্যরালনয়র শবশর উপরাদরােনক গঠে করনত সরাহরায্য
করনব। নযমে শবেয়শরশতিক শিক্ক, নখলরাধূ লরা, সঙ্গীত শিক্ক
এবং উপনদষ্রা ও সরামরাশজক কম্ভীররা। এশট আরও শবদ্যরালনয়র
শবশর উপরাদরাে খযমে গনবেেরাগরার, গ্ রাগরার, তি্যপ্রযু শক্ত,
খখলরাধূ লরার সর রাম ইত্যরাশদ গঠে করনত সরাহরায্য করনব।
চ এশটর লক্্য হল শবদ্যরালনয় প্ররািশমক শিক্রার বের
বকৃ শতিমূ লক শিক্রা, প্ররা বয়স্ শিক্রা, শিক্ক শিখে প্রশত রাে এবং
শি নদর শবনিে চরাশহদরা, যরা একশট উপযু ক্ত খর নগরাশলক এলরাকরার
মনধ্য অবস্রাে কনর তরানদর করানজ সমি্ভে করনত পরানর খসইরকম
সু সঙ্গত শিক্রাগত সু শবধরা তশর কররা। নজলরার উ শিক্রা
প্রশত রাে শলও এনত সমি্ভে করনব। নযমে- শিক্ক সহরায়ক
খপিরাদরারী উ য়ে ।
ে একশট খবরাধগম্যমূ লক শিক্ক উ শতমূ লক পশরক েরা
তশর করনত হনব প্রনত্যকশট সংগঠেমূ লক শিক্নের জে্য।
খযমে সরা রাশহক সরাক্রা ও শিক্ক শিখে খকশ রূ তকরে।
এরসনঙ্গ খপিরাগত উ শতসরাধনের জে্য শবশর খসশমেরার,
অশরজ্নদর মে শবনিে প্রনয়রাজে। শিক্রা এবং শিক্কনদর
সহরায়তরামূ লক ব্যবস্রা সহ খজলরা শিক্রা ও প্রশিক্ে প্রশত রাে,
সমশষ্ ও রাসটরার স দ খক ও স্ুলজশেত জশটল ব্যবস্রার
অন্রু্ভক্ত হনব।
জ প্রশতশট শবদ্যরালনয়র জে্য সব স্ুনল, পরািরাপরাশি অে্যরাে্য
প্রশত রাে সহ প্ররা বয়স্ শিক্রানক , রাসটরার শরনসরাস্ভ খস রানরর
জে্য একশট স্ুল কমন
ব্যবস্রাপেরা কশমশট গঠে হনব।
ু
কশমশটশট ররানজ্যর সনঙ্গ স্নলর তর খিনক হস্তনক্নপর ক্মতরা
ররানখ। এশট শিক্কনদর কম্ভক্মতরা ব্যবস্রাপেরার উপনরও একশট
খক ীয় রূ শমকরা পরালে করনব।
স্ত স্ুল শল তরানদর শেনজনদর মনতরা পশরক েরা গঠে
করনব, যরা স্ুল কমন ন র পশরক েরা শবকরাি করনব এবং যরা
স্ুল শবররাগ রাররা অেু নমরাশদত হনব । প্রশতশট খজলরায় স্ুল ব্যবস্রার
ত রাবধরাে, করায্ভকরারীতরা এবং ক্মতরায়ে সক্ম করনত একশট
খজলরা করাউশ ল নজলরা শিক্রা পশরেদ িরাকনব।
শবদ্যরালয় শিক্রা আইে
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উন ি্যঃ স দ, স্ুল িরাসে আরও স্রােীয়, করায্ভকর ও
দক্ কনর খতরালরার জে্য স্ুল শলনক কমন ন ররাগ কনর খেওয়রা
হনব। শবদ্যরালয় কমন ন র প্রশত রা শবশর শবদ্যরালনয় সংশ ষ্
জশটল সমস্যরা কমরানত সরাহরায্য কনর, নয সমস্ত সমস্যরায় পরাবশলক
শবদ্যরালয় শবনিে কনর ক্ু শবদ্যরালয় শল বত্ভমরানে স ু খীে
হন । নযনহতু অনেক পরাবশলক শবদ্যরালয় শলনক ধু একশট
প্রশত রানের আওতরার মনধ্য আেরা হনব। নকরানেরারকম
শবদ্যরালয় শলর অবস্রাে প্রনয়রাজে েরা রাই, নসনহতু এটরা লপ্রসূ
প্রিরাসে শবররাগ তশর করনত সরাহরায্য করনব।
ক ররাজ্য সরকরার শল ২০২ সরানলর মনধ্য শবদ্যরালয় শলনক
জেসংখ্যরা ও খযরাগরানযরাগ শরশতিক শহনসনব শবশর ব মুখী প্রশত রানে
শবরক্ত করনব। এই দলশরশতিক করাজশট পুেশব্ভনবচেরা ও স্ুনলর
স্রায়ীকরে শবেয়নকও অন্রু্ভক্ত করনব, এই ব্যরাপরারশট শবদ্যমরাে
স্ুল শলর ময্ভরাদরানকও শবস্তরার করনব।
খ ব মুখী শবদ্যরালয় শল খেরাট খেরাট শবদ্যরালনয়র
শেঃসঙ্গতরানকও ররা নব এবং শিক্ক অধ্যক্নদর একটরা সঙ্গশত
তশর করনব এবং একনরি করাজ করনব। আর এনক অপরনক
সরাহরায্য করনব প্রিরাসেগত ও শিক্রাগতররানব।
গ একশট ব মুখী শবদ্যরালয় খমরাটরামুশট ১০-১২ শট পরাবশলক
শবদ্যরালয় শেনয় গশঠত হয়, শিক্রার প্ররািশমক ধরাপ গঠে কররার
জে্য খমরাটরামুশট ১২ রাস পয্ভন্। মরাধ্যশমক শবদ্যরালনয়র অধ্যক্নক
ব মুখী শবদ্যরালনয়র প্রধরাে শহনসনব গে্য কররা হনব।
প্রশতশট স্ুল কমন
একশট অধ্ভ স্রায় িরাশসত ইউশেট
হনব খযশট একশট মরাধ্যশমক ৯-১২ খ শে শবদ্যরালয় সহ শেকটবত্ভী
প্ররািশমকস্তনরর পরাবশলক স্ুল ও মধ্যম স্ুলনক অন্রু্ভক্ত কনর
শিক্রা প্রদরাে করনব।
শবদ্যরালনয়র দলশরশতিক খিনক ব মুখী শবদ্যরালনয়র

উন ি্যঃ ররারতীয় স্ুলশিক্রা ব্যবস্রায় রাটশত এবং স্ তরা
শেশ ত ও উ ককৃষ্মরানের, ক্রমরাগত উ ত শিক্রাগত লরা ল
উ রাবে ব্যবস্রার শেয় ে খজরারদরার কররা হনব।
শিক্রাগত প্রশবধরাে ররারতীয় শিক্রাব্যবস্রানক সশক্রয় করনত
মূ ল রূ শমকরা পরালে করনব।
ক শবদ্যরালয় শলর শেয় ে ও শক্রয়রাকলরাপ কত্ভব্য
পররায়েতরা স্রাি্ভ
নক দূ নর ররাখরার জে্য পকৃ িক সংস্রার রাররা
সঞ্চরাশলত হনব। এখরানে েীশতমরালরা, প্রশবধরাে, শক্রয়রাকলরাপ ও
অধ্যরায়ে স শক্ভত শবেনয়র জে্য স্ ও পকৃ িক ব্যবস্রা িরাকনব।
খ ররাজ্য-প্রিস্ত শেয় ক েরানম একশট ররাজ্য প্রিস্ত স্ত
সংস্রা কতকৃ্ভপক্, একশট স্ শবচরাশরক অবস্রা প্রশতশট ররানজ্যর
জে্য তশর কররা হনব ও পুনররা ররানজ্যর জেসরাধরারনের শবদ্যরালয়
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ব্যবস্রা স্ুলশিক্রা অশধদ তর রাররা পশরচরাশলত হনব।
গ প্রশবধরাে একশট স্ুনলর মূ ল্যরায়ে ও স্ীককৃশতর করাঠরানমরার
রাররা খদওয়রা স্ীককৃশত ব্যবস্রার উপনরই শরশতি কনর প্রশবধরাে তশর
হনব। এই করাঠরানমরা খম শলক শস্শতমরাপনক উনলেখ করনব এবং
পশরবনত্ভ একশট স্ুল
কররার লরাইনস করনত অবশহত
করনব। স্ুল শল স্রাক্শরত হওয়রার সময় পু রােু পু পরীক্রা
প্রশক্রয়রার ব্যবস্রা কররা হনব। এই প্রশক্রয়রা সরকরাশর ও খবসরকরাশর
উরয় শবদ্যরালয় শলর জে্যই প্রনযরাজ্য হনব।
শেয় নের প্রনয়রাগ শল বত্ভমরাে পশরদি্ভক প শতর রাররা
পশরচরাশলত হনব েরা। পশরবনত্ভ স্ুল জেসরাধরারনের করায্ভনক্রি
শহনসনব শপতরা-মরাতরা সমস্ত স্ুল স শক্ভত প্ররাসশঙ্গক তনি্যর
প্রধরাে শেয় ক হনবে।
ররানজ্যর মরাে শেধ্ভরারে, পরাঠক্রমসহ অধ্যয়ে স শক্ভত
শবেয় শল ররাজ্যশিক্রা গনবেেরা ও প্রশিক্ে পশরসনরর রাররা
পশরচরাশলত হনব। শিক্রাি্ভীনদর শবদ্যরালয় ত্যরানগর স্তনর দক্তরার
মরােপরি ররাজ্য পরীক্রা পশরেনদর রাররা পশরচরাশলত হনব। এই
লনক্্য এশট অি্ভপূে্ভ পরীক্রা পশরচরালেরা করনব তনব পরাঠক্রম
পরাঠপুস্তক শেধ্ভরারনে তরানদর খকরােও রূ শমকরা িরাকনব েরা।
চ ব্যশক্তগত বরা খবসরকরাশর জেকল্যরােমূ লক শবদ্যরালয় শল
উ ীবত ও মুক্ত কররা আবি্যক, শক একই সনঙ্গ খবসরকরাশর
শবদ্যরালয়, নয শল ব্যবসরাশয়ক উনদ্যরানগ চরালরানেরা হয় খস শল বন্
কররা হনব।
ে সরকরাশর ও খবসরকরাশর শবদ্যরালয় শল জেসরাধরারনের
কল্যরােমূ লক উনদ্যরানগ উ সরাশহত কররার শেশ তকরে করনত
হনব।
জ ররাজ্য শিক্রা গনবেেরা ও প্রশিক্ে পশরেদ প্রশতশট ররানজ্য
শবদ্যরালয় শলর জে্য একশট েমরাে মূ ল্যরায়ে ও স্ীককৃশত করাঠরানমরার
শবকরাি করনব। স্ুলশের্ভর স্ীককৃশত ব্যবস্রার জে্য এশট ররাজ্য স্ুল
শেয় ক কতকৃ্ভপক্ রাররা ব্যবহরার হনব।
শবদ্যরালয় ও শবদ্যরালয় প শত শল পরাঠক্রম পে করনত
েমেীয়তরা প্রদি্ভে করনব, যরা জরাতীয় ররাজ্য পরাঠক্রম করাঠরানমরানক
অেু সরে করনব।
সমস্ত মূ ল করাঠরানমরা এবং প্রশত রাে শল বরা সশরক ও
মধ্যবশত্ভ পশরক েরা তশর করনব -৫বের । একশট সংশ ষ্
িীে্ভস্রােীয় িরাসেকরায্ভ সংস্রা রাররা শেয়শমত পয্ভরানলরাচেরা প্রশক্রয়রা
কররা হনব।
ট শিক্রাি্ভী শিখনের মরারিরা েমুেরা শরশতিক জরাতীয় ককৃশতত্ব
পয্ভনবক্ে, জরাতীয় শিক্রা পে্ভদ গনবেেরা এবং প্রশিক্ে রাররা
পশরচরাশলত হয়। ররা শল জেগেেরা শরশতিক মূ ল্যরায়ে পশরচরালেরাও
চরাশলনয় খযনত পরানর।
ঠ শিক্রার অশধকরার শবদ্যরালনয় শেয়ম ও িরাসনের জে্য
শলশপব কররা হনয়নে। এই েীশত পয্ভরানলরাচেরা কররা হনব এবং
সশক্রয় কররার জে্য উপযু ক্ত পশরবত্ভে কররা হনব, শিক্রার উপনর
শরশতি কনর উ শত অন্রু্ভক্ত কররা হনব।
শিক্ক শিক্ে

১

সু সংব
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শিক্ক প্র শত

উন ি্যঃ শিক্কররা যরানত শবেয়, শিক্রা প্রেরালী ও অর্যরানস
সনব্ভরা মরানের প্রশিক্ে পরায় তরা শেশ ত কররা এবং এশট করনত
হনব শিক্ক শিক্রার ব্যবস্রাশটনক ব শবেয়শরশতিক কনলনজ ও
শব শবদ্যরালনয় স্রােরান্র কনর এবং স্ুলশিক্কনদর েূ ্যেতম
খযরাগ্যতরা শহসরানব চরার বেনরর সশ শলত রাতক শিশগ্র সূ চেরা
কনর।
শিক্রাদরাে েশতকররানব এবং খব শ কররানব একশট কম্ভব ল
করাজ। েতুে শিক্কনদর প্রনয়রাজে গরীরররানব প্র শত এবং
কম্ভিীল শিক্কনদর প্রনয়রাজে ক্রমরাগত করানজর উ শত এবং
শিক্রাগত করায্ভগত সহনযরাশগতরা।
ক চরার বেনরর সম্বশলত রাতক শিক্রা শবজ্রাে প শতশট
শিক্কনদর প্র শতর জে্য একশট শে গ্যরাজুনয়ট শিক্রা পয্ভরায়
শহসরানব ব শবেয়শরশতিক প্রশত রানে প্রদরাে কররা হনব, নযখরানে
প্রনত্যক শবেয় ও শিক্ক প্র শতর খকরাস্ভ শলও িরাকনব। এশট
হনব একশট স্তরশরশতিক, শবেয়শরশতিক কম্ভসূচী যরা কলরা শবররাগ,
ক্রী রা, নপিরাদরারী শিক্রা বরা শবনিে শিক্রা সব শকেু নতই শপ্র-স্ুল
খিনক খসনক রারী স্তর অবশধ শিক্কনদর প্র ত করনব।
খ চরার বেনরর শব এি শিশগ্ অে্যরাে্য শে
রাতক
শিশগ্ শলর সনঙ্গ সমতুল্য হনব এবং চরারবে্ভীয় শব এি পরাঠরত
েরারিেরারিীররা রাতনকরাতির শিশগ্নত অংিগ্হে করনত পরারনব।
গ বত্ভমরাে শ -বরাশে্ভক শব এি -এর শিক্রা ২০ ০ সরাল
অবশধ চলনব। ২০ ০ সরানলর পর খয প্রশত রাে শলনক চরারবে্ভীয়
শিক্ক প্রশিক্ে প শত প্রদরাে করনব, নকবল খস শলই
একইসনঙ্গ এই শ -বরাশে্ভক শিক্রা প শত প্রদরাে করনব। এই
শিক্রাপ শত শল একজে রাতক প্ররা শিক্রাি্ভীনক খদওয়রা যরানব।
২০ ০ সরানলর পর অে্য খকরােও ধরনের চরাকুশরপূ ব্ভ
শিক্ক প্র শতর প্রশিক্ে খদওয়রা হনব েরা।
নকবল ব শবেয় সমকৃ প্রশত রাে শলনতই শিক্ক
প্রশিক্ে খদওয়রা হনব। একশট সু েম চরাকুশরপূ ব্ভ শিক্ক প্র শতর
জে্য প্রনয়রাজে শবশর শবেনয়র িরাখরার শেশরনখ প্ররাজ্তরা। এর নল
সশঠক তরাশ ক উপরানয় শিক্রাগত মতরামত, শবেয়, শিক্রা প্রেরালীনক
অেু ধরাবে করনত সক্ম হনব। এরসনঙ্গ তরাশ ক-ব্যবহরাশরক
খযরাগসূ রি টরানত সক্মতরা িরাকনত হনব। এই সব শকেু র জে্য
শিক্রা ও শবদ্যরালয়শরশতিক শবেয় শলর মূ ল পশরসনর শবশর
ধরনের প্ররারজ্ ব্যশক্তবনগ্ভর িরাকরা খুব জ শর।
চ সরাধরারনের তুলেরায় েগে্য ও করায্ভক্মতরাহীে শিক্ক
প্রশিক্ে প্রশত রাে শলনক বন্ কনর খদওয়রা হনব।
অশতশরক্ত মুখ্য মনেরানযরানগর শবেয়

1

১ শিক্রা প্রযু শক্ত
উন ি্যঃ সব্ভস্তনরর শিক্রা প্রযু শক্তর যিরাযি সংহশতসরাধে
শিক্ক তশর ও তরানদর শবকরািনক সহজরাত করনত, শিক্রার
মরাে, শিখে ও মূ ল্যরায়ে প্রশক্রয়রার মরাে বরা রানত, সু শবধরা খিনক
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বশঞ্চত স দরানয়র মনধ্য শিক্রার প্রনবি টরানত, শিক্রার
পশরক েরা, প্রিরাসে ও পশরচরালেরানক গশতিীল করনত।
এই েীশতশটর লক্্য হনব সব স্তনরর শিক্রার প্রযু শক্তর
সশঠকররানব সংহশতস্রাপে কররা, যরার নলশিক্ে, শিখে ও মূ ল্যরায়ে প্রশক্রয়রার শবকরাি হনব।
শিক্কনদর খপিরার ধরাররাবরাশহক শবকরািনক সরাহরায্য কররা।
বশঞ্চত স দরানয়র মনধ্য শিক্রার প্ররাপ্যতরা বকৃ শ ।
শিক্রার পশরক েরা, প্রিরাসে ও পশরচরালেরানক গশতিীল
কররা।
ক জরাতীয় শিক্রাশরশতিক প্রযু শক্ত খ রাররাম েরামক একশট
স্-চরাশলত সংগঠে তশর কররা হনব প্রযু শক্তর উ ব, প্রসরার ও
ব্যবহরার স নক্ভ শেধ্ভরারে কররার জে্য। এরজে্য শিক্রা প্রশত রাে
ররাজ্য ও খক সরকরার ও অে্যরাে্য সংশ ষ্ সংগঠে শলর খেতকৃনত্ব

সরা শতক তি্য ও গনবেেরা, আনলরাচেরার সু নযরাগ ও এনক
অপনরর সনঙ্গ শবশেমনয়র সু নযরাগ কনর খদওয়রা হনব।
খ শিক্রা প শতনত প্রযু শক্তর সম য় উদরাহরে, সরাহরায্যকরারী
অেু বরাদ, শিক্রার প্রেরালীর সহরায়ক শহসরানব করাজ কররা, ক্রমরাগত
খপিরাশরশতিক শবকরািসরাধে, অেলরাইে খকরাস্ভ ইত্যরাশদ , শিশজটরাল
আধরানরর মরাধ্যনম প্রযু শক্তর রাররা শিক্কনদর প্র ত কররা, উ ককৃষ্
সহনযরাশগতরা ও গনবেেরার মরাধ্যনম বরা রানেরা হনব। প্রযু শক্তর
ব্যবহরানর সরাহরায্য ও গনবেেরা চরালরানেরার জে্য শিক্রা-প্রযু শক্তর
উ শতর খক স্রাপে কররা হনব।
গ শিক্রা সংক্ররান্ তনি্যর জরাতীয় আধরানর শিক্রা প্রশত রাে,
শিক্ক ও শিক্রাি্ভীনদর সমস্ত তি্য শিশজটরাল আকরানর রশক্ত
িরাকনব।

1

শিক্রার শবনররাধ
ির চ

এতশদে এ-নদনি শিক্রার ধরাররা একশট শেশব্ভ শে প ব
পনি চনল আসশেল। নসটরা ররানলরা শক ম এ-শবেনয় করারও
খকরাে উন গ শেল েরা। আমরার বরাবরা যরা পন খগনেে তরা আশমও
প ব। এ খিনক শতশে যখে দু -পয়সরা কনর খগনেে, সরানহবসু নবরার দরবরানর খচয়রানর বসনত খপনরনেে, হ্যরা নি করনত
খপনয়নেে, তখে আশমও বরা খকে েরা পরারব নমরাটরামুশট এই শেল
খদনির শচন্রা প শত। হঠরা একটরা রীেে
এল। শকেু শদে
ু
ধনর সমস্ত শিক্রা-শবধরােটরাই বশেয়রাদ সনমত এমশে টলমল
করনত লরাগল খয, একদল বলনলে পন যরানব। অে্য দল সরনয়
মরািরা খেন বলনলে, েরা, রয় খেই- প নব েরা। প লও েরা। এই
শেনয় প্রশতপক্নক তরাঁররা কটু কিরা জজ্ভশরত কনর শদনলে। তরার
খহতু শেল। মরােু নের িশক্ত যত কনম আনস মুনখ শবে তত উগ্
হনয় ওনঠ। বরাইনর গরাল তরাঁররা খ র শদনলে, শক অন্নর ররসরা
শবনিে খপনলে েরা। রয় তরাঁনদর মনের মনধ্যই রনয় খগল, দবরা
বরাতরানস যশদ আবরার খকরােশদে খজরার ধনর ত এই খগরা রা-নহলরা
ে বন অশতকরায়টরা মশ খখনয় প নত মুহূত্ভ শবলম্ব করনব
েরা।
এমশে যখে অবস্রা তখে যু ক্ত রবী েরাি ঠরাকুর শবনলত
খিনক শ নর এনলে, এবং পূ ব্ভ ও পশ নমর শিক্রার শমলে সম্বনন্
উপযু ্ভপশর কনয়কশট বক্তকৃতরায় তরাঁর মতরামত ব্যক্ত কনরনলে।
রবী েরাি আমরার
তুল্য পূ জেীয়। সু তররাং মতনরদ
িরাকনলও প্রকরাি কররা কশঠে। নকবশল রয় হয় পরানে অজ্রাতসরানর
তরাঁর স রানে খকরািরাও খলিমরারি আ রাত কনর বশস। শক এ খতরা
খকবলমরারি ব্যশক্তগত মতরামনতর আনলরাচেরা েয়, – যরা তরাঁরও
ব পূ জ্য,- নসই খদনির সনঙ্গ এ শবজশ ত। তরাঁর কিরা শেনয়
কনয়কটরা
করাগজ এনকবরানর উলেশসত হনয়

চন রাপরাধ্যরায়

উনঠনে। নিনক খিনক তরানদর প্যরাঁচরানলরা উপনদনির আর শবররাম
খেই। আর শকেু েরা খহরাক খদনির শহতরাকরা রায় এনদর যখে
বুক রাটনত িরানক তখশে রয় হয়, নরতনর খকরািরাও একটরা ব
রকনমর গলদ আনে। শবনিে কনর বরাঙ্গরালী-পশরচরাশলত একখরােরা
করাগজ। এর মুনখর ত আর করামরাই খেই।
ু
শেনজর বশ শদনয় কশবর কিরা নলরা শবককৃত শব স্ত কনর অশব রাম
বলনে- আমররা বনল বনল গলরা খরন খ নলশে,- ল হয়শে,এখে রশববরাবু এনস রক্রা কনর শদনলে। যিরা,
,
,-

-

-

অি্ভরা আমররা খদনির শিশক্ত সমরাজ খব রার িগরায়
বনসশেলরাম, পশ ম-প্রত্যরাগত কশবর ইশঙ্গনত জয় ররাম বনল
পশ ম শদনকই লরাশ নয় প লরাম বরাঁচরা খগল শিশক্ত সমরানজর
এতশদনে একটরা শকেরাররা হ নলরা শক শিশক্নতর দল যরা শেনয়
এতব রইরই কনরে, যরাঁনদর অশিশক্ত অজ্ প্ররকৃশত শবন েনে
অশবশহত করনত শব ু মরারি সন রাচ অেু রব কনরে েরা- তরাঁনদর
যু শক্ত-তনক্ভ এর শক মূ ল্য দরাঁ রায় একবরার খসটরাও ওজে কররা
ররানলরা। শক খমরানটর উপর পূ ব্ভ ও পশ নমর শিক্রার শমলনে
আসল কিরা কশব শক বনলনেে
প্রিম কিরা বনলনেে এই খয, আজনকর শদনে পশ ম জয়ী
হনয়নে, সু তররাং খসই জনয়র খক িলটরা তরানদর করানে আমরানদর
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খিখরা চরাই। শ তীয় কিরা, ল রাইনয়র পনর পশ ম খিরাকরাকুল হনয়
শজজ্রাস করনে, ররারনতর বরােী কই অতএব তরাঁনদর খসটরা
বনল খদওয়রা আবি্যক। এও ররানলরা কিরা। আশম যতদূ র জরাশে
অসহনযরাগপ ীর খকউ-এ শবেনয় খকরাে আপশতি কনর েরা। তকৃতীয়
দ রায় কশব উপশেেনদর
শেবরাক্য উ কৃ ত কনর
বনলনেে, িরাবরাস্যশমদং সব্ভ অতএব মরা গকৃ ধঃ । চম করার
কিরা,- করানররা খকরাে
খেই। এ খয একটরা ত েয়, সমস্ত
দু শেয়রার এও খকউ খলরাকসমরানজ অস্ীকরার কনর েরা, অিচ
মরােু নের এমে খপরা রা স্ররাব খয, নস সরল ও সহজ সত্য
শকেু নতই খসরাজরা কনর বনল শমশটনয় খেনব েরা।
আপে আপে স্রাি্ভ ও প্রনয়রাজেমত তরার মনধ্য অসংখ্য
অগশেত
এর আমদরাে কনর
তরানক এমশে ররাররাক্ররান্ কনর তুলনব খয, ত কিরা আপশে খহঁয়রাশল
হনয় দরাঁ রানব। তখে অসন রানচ তরাঁনক সত্য বনল শচনে খেওয়রাই
কশঠে। ধু এইজে্যই উপশস্ত
- নলরাই সংসরানর সনত্যর
ুমনখরাস পনর, মরােু নের কম্ভ ও শচন্রার ধরাররার মনধ্য অেশধকরার
প্রনবি কনর, অপশরনময় অেনি্ভর সূ চেরা কনর খদয়।
কশব প্রিনমই বনলনেে- এ- কিরা মরােনতই হনব খয,
আজকরার শদনে পকৃ শিবীনত পশ নমর খলরাক জয়ী হনয়নে।
পকৃ শিবীনক তরাররা করামনধেু র মত খদরাহে কনরনে, তরানদর পরারি
েরাশপনয় খগল
অশধকরার ওররা খকে খপনয়নে শে য়ই খস
খকরাে একটরা সনত্যর খজরানর।
আজনকর শদনে এ-কিরা অস্ীকরার করবরার খজরা খেই খয,
পকৃ শিবীর ব ব ক্ীরররান ই খস মুখ জুবন আনে,- তরার খপট
রনর দু ই কস খবনয় দু নধর ধরাররা খেনমনে- শক আমররা উপবরাসী
দরাঁশ নয় আশে।
এ একটরা
আজনকর শদনে এনক শকেু নতই েরা
বলবরার পি খেই,- আমররা উপবরাসী রনয়শে সত্যই, শক তরাই
বনলই শক এই কিরা মরােনতই হনব খয, এ অশধকরার খপনয়নে
তরাররা শে য়ই একটরা সনত্যর খজরানর এবং খসই সত্য তরানদর
করাে খিনক আমরানদর শিখনতই হনব নলরাহরা মরাশটনত পন , জনল
খিরানব, এ একটরা
, শক এনকই যশদ মরােু নে চরম সত্য
খমনে শেনয় শেশ ত হনয় িরাকত ত আজনকর শদনে েীনচ, জনলর
উপর এবং ন ্ভ আকরানির মনধ্য খলরাহরার জরাহরাজ েু নট খব রানত
পরারত েরা। উপশস্ত করানল যরা
তরাই খকবল খিে কিরা েয়।
মরানসর ১লরা তরাশরনখ খয খলরাকটরা তরার শবনদ্যর খজরানর আমরার
সরাররা মরানসর মরাইনে গরাঁট খকনট শেনয় খেনলপুনল-সনমত আমরানক
আমরানক অেরাহরানর ররাখনল, শকংবরা মরািরায় একটরা বরাশ খমনর
সমস্ত খকন শেনয় ররাস্তরার ওপনর চরানটর খদরাকরানে বনস খররাজ
লরাগরানল- এ টেরা সত্য হনলও খকরা সত্য অশধকরানর বলনত
পরারব েরা, শকংবরা এ দু নটরা মহরাশবনদ্য খিখবরার জনে্য তরানদর
িরেরাপ হনত হনব এও স্ীকরার করনত পরারব েরা। তরা েরা রা
গরাঁটকরাটরা শকেু নতই বনল খদনব েরা পয়সরা খকরািরায় ররাখনল খকনট
খেওয়রা যরায় েরা, অিবরা খঠ রানলও শিশখনয় খদনব েরা শক কনর তরার
মরািরায় উন লরাশঠ খমনর আ রক্রা কররা যরায়। এ যশদ বরা
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শিখনতই হয়, ত খস অে্য খকরািরাও- অন্তঃ তরানদর করানে েয়।
কশব খজরার শদনয় বনলনেে, এ-কিরা মরােনতই হনব পশ ম জয়ী
হনয়নে এবং খস ধু তরানদর সত্য শবদ্যরার অশধকরানর। হয় ত
মরােনতই হনব তরাই। করারে স শত খসই রকমই খদখরান । শক
খকবলমরারি জয় কনরনে বনল এই জয় কররার শবদ্যরাটরাও সত্য
শবদ্যরা, অতএব খিখরা চরাই-ই, এ কিরা খকরােমনতই খমনে খেওয়রা
যরায় েরা।
গ্ীস একশদে পকৃ শিবীর র -ররা রার লু নট শেনয় শগনয়শেল,
খররামও তরাই কনরশেল। আ গরানেররাও ব কম কনরশে,- শক
খসটরা সনত্যর খজরানরও েয়, সত্য হনয়ও িরানকশে। দু নয্ভরাধে
একশদে িকুশের শবদ্যরার খজরানর জয়ী হনয় পঞ্চপরা বনক দী ্ভকরাল
ধনর বনে-জঙ্গনল উপবরাস করনত বরাধ্য কনরশেল, নসশদে
দু নয্ভরাধনের পরারি েরাশপনয় শগনয়শেল, তরার খররানগর অন খকরািরাও
একশট শতলও কম পন শে, শক তরানকই সত্য বনল খমনে শেনল
যু শধশ রনক শ নর এনস সরাররাজীবে খকবল পরািরানখলরা শিনখই
করাটরানত হ নতরা।
সু তররাং সংসরানর জয় কররা বরা পনরর খকন খেওয়রার
শবদ্যরাটরানকই একমরারি সত্য খরনব লু হনয় ওঠরাই মরােু নের ব
সরাি্ভকতরা েয়। তরা েরা রা, জয় শক খকবল শের্ভর কনর শবনজতরার
উপনরই আ গরাে যখে শহ ু স্রাে জয় কনরশেল, নস শক তরার
শেনজর নে শহ ু স্রাে খদি হরাশরনয়শেল তরার শেনজর খদরানে।
খসই শট সংনিরাধে কররার শবনদ্য তরার শেনজর মনধ্যই শেল,
শবনজতরা আ গরানের করানে খিখবরার শকেু ই শেল েরা।
আবরার এমে দকৃ ষ্রান্ও ইশতহরানস দু রাপ্য েয় যখে শবনজতরাই
পররাশজনতর করানে শক শবদ্যরা, শক ধম্ভ, শক সর্যতরা, শক র তরা
সমস্তই শিক্রা কনর আর একশদে মরােু ে হনয় শগনয়শেল। শক
খক বনলনে, সত্যকরার শবদ্যরা যশদ শকেু তরার িরানক তরা শিখনত
হনব েরা নক বনলনে, তরার রার পশ ম-মুনখরা িরাকরায় তরানক
অশহ ু বনল বয়কট করনত হনব শক পদরাি্ভশবদ্যরা, শক রসরায়েিরা , শক ধেশবজ্রাে- এ সকল পশ মী শবনদ্য খিখবরার আবি্যক
খেই বনল খক শববরাদ কনরনে শববরাদ যশদ শকেু িরানক খস তরার
শবদ্যরার উপনর েয়- নস তরার খিখরানেরার ররাে কররার ওপর, শিক্রার
বদনল কুশিক্রার আয়তনের ওপর। এতকরাল এই তরামরািরায় খযরাগ
শদনয় পরাগনলর মত সবরাই খেনচ খব রাশ ল, এখে হঠরা
জে-কনয়ক খলরানকর চতে্য হওয়রায় তরাররা খপশেনয় দরাঁশ নয় এই
রাঁশকটরানক খকবল আঙ্গু ল শদনয় খদশখনয় খদবরার খচষ্রা কনরনেএই ত খদশখ আসনল মতনরনদর করারে।
এই ব টরানকই একটু শবিদ কনর খদখবরার খচষ্রা কররা যরাক।
পশ নমর পদরাি্ভ-শবদ্যরা ও রসরায়ে-িরা যতখরাশে খবন উনঠনে
গত যু ন র সময়, এতখরাশে এইটুকু সমনয়র মনধ্য খবরাধ কশর
আর কখনেরা হয়শে। মরােু ে মরারবরার েব েব খক িল এররা যত
আশব রার কনরনে, ততই আেন দন এনদর বুক রনর উনঠনে।
এই শবজ্রানের সরাহরানয্য আ ে শদনয়, শবে শদনয় পুশ নয় গ্রামনক
গ্রাম, িহরনক িহর ংস করবরার কত শ ই েরা এররা বরার
কনরনে এবং আরও কত বরার করত এই যু টরা আরও শকেু শদে
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অগ্সর হনল। নস রগ্য এবং সর্যতরার খবরাধ কশর এনদর এই
একশটমরারি মরাপকরাশঠ- নক কত অ পশর নম কত খবিী মরােব
হত্যরা করনত পরানর। এনদর করানে শবজ্রানের এইটরাই হন
সব্ভরানপক্রা ব প্রনয়রাজে। এ খয খদখনত েরা পরায় খস অন্ এবং
এই শবদ্যরাটরা অপরনক এররা খিখরানত পরানর, শকংবরা খিখবরার
সু নযরাখ শদনত পরানর, অশতব কশব-ক েরানতও এ আশম ররাবনত
পরাশর েরা। কিরা উঠনত পরানর, মরােনবর কল্যরােকর এমে শক
শকেু ই এর খিনক আশব কৃ ত হয়শে হনয়নে বই শক। শক খস
শেতরান্ই
- এর মত বলরা খযনত পরানর। নহরাক
, শক খস যখে মরােনবর শহতরানি্ভ, তখে খসই
শবদ্যরা নলরা কনরও ত আমররা মরােু ে হনত পরাশর হয় ত পরাশর।
শক শঠক ও উপরানয় েয়।
পশ নমর সর্যতরার অহ রার অ নরদী। আমরানদর এবং
আমরানদর মত আরও অনেক দু র্ভরাগ্য জরাশতর করাঁনধ যখেই ওররা
খচনপ িরানক, তখেই নর-বরাইনর এই কশ য়ত খদয় খয, এ নলরা
খদখনত েনত মরােু নের মত হনলও শঠক মরােু ে েয়। অন্তঃ
সরাবরালক মরােু ে েয়, নেনলমরােু ে। নবলশজয়রাম যখে রবরানরর জে্য
শেনগ্রানদর খদনি শগনয় শেনগ্রানদর হরাত খকনট শদত, তখেও খসই
অজুহরাতই তরাররা শদনয়শেল খয, এররা আমরানদর কুম মরােনত চরায়
েরা। এররা অসর্য। অতএব আমররা গরানয় পন এনদর সর্য
করবরার, মরােু ে করবরার ররার যখে শেনয়শে, তখে মরােু ে এনদর
করনতই হনব। অতএব শিক্রার জে্য এনদর কনঠরার িরাশস্ত খদওয়রা
একরান্ই আবি্যক। তিরা বলরা েরা রা ওর খয আর শক জবরাব
আনে আশম জরাশে েরা।
আমরানদর, অি্ভরা ররারতবরাসীর স নক্ভ প্র উঠনলও
ইংররাজ শঠক এই জবরাবটরাই শেনয় আসনে খয, এররা অধ্ভ-সর্যখেনলমরােু ে। এনদর খদনি প্রচুর অ , শক পরানে অনবরাধ শি র
মত খবিী খখনয় পীশ ত হনয় পন , তরাই এনদর মুনখর গ্রাস
শেনজনদর খদনি সশরনয় শেনয় যরাশ - নস এনদরই ররানলরার জনে্য।
আবরার টরাকরাকশ
নলরা পরানে অপব্যয় কনর েষ্ কনর খ নল,
তরাই খস-সমস্ত দয়রা কনর আমররাই খরচ কনর শদশ
নসও
এনদরই মঙ্গনলর শেশমতি। এমশে সব ররানলরা কররার কত শক
অ ু রন্ করাশহেী খিনক খহঁনক প্রচরার করনেে- কত কষ্ কনর
সরাত সমু খতর েদী পরার হনয় এনদর মরােু ে করনত এনসশে
– করারে মরােু ে কররার
খয আমরানদরই ওপনর।
শক আঃ- নগলরাম
হনয় এই
ইশ য়রাে নলরানক মরােু ে করনত করনতই হয়ররাে হনয় খমরালরাম
রগবরাে জরানেে কনব এররা আবরার
হনব কনব আমররা মরােু ে হনয় এনদর দু শ ন্রা-মুক্ত করনত পরারব
খদ ি বের ধনর তরাশলম খদওয়রা চলনে, শক মরােু ে আর হলরাম
েরা। কনব খয হনত পরারব খসও ওররাই জরানে, আর জগদী র
জরানেে। শক
খদ ি বেনরও যশদ ওই খমরাহ আমরানদর ু নচ
েরা িরানক, নয এনদর শিক্রা-ব্যবস্রায় সশত্যই একশদে মরােু ে হনয়
উঠব, সশত্য-সশত্যই আমরানদর মরােু ে কনর, শেনজনদর মকৃ তু্যবরে
খস্ রায় আমরানদর হরানত তুনল শদনত এররা ব্যরাকুল, তরা হনল আশম

বশল আমরানদর খকরােকরানল মরােু ে েরা হওয়রাই উশচত। রগবরাে
খযে খকরােশদে এই দু র্ভরাগরানদর পনর প্রস েরা হে।
ব তঃ এ-কিরা খবরা রা শক এতই কশঠে খয, শবজ্রানের খয
শিক্রায় মরােু ে যিরাি্ভ মরােু ে হনয় ওনঠ, তরার আ স রাে জরাগ্ত
হনয় দরাঁ রায় , খস উপলশ কনর খসও মরােু ে, অতএব স্নদনির
দরাশয়ত্ব ধু তরারই, আর করারও েয়,- পররাশজনতর জে্য এমশে
শিক্রার ব্যবস্রা শবনজতরা শক কখেও করনত পরানর তরার শবদ্যরালয়,
তরার শিক্রার শবশধ খস শক শেনজর সব্ভেরানির জনে্যই তরী কশরনয়
খদনব নস খকবলমরারি এইটুকুই শদনত পরানর যরানত তরার শেনজর
করাজ শল সু িকৃ লরায় চনল। তরার আদরালনত শবচরানরর ব মূ ল্য
অশরেয় করনত উকীল, নমরাক্তরার, মুন , কুম- মত খজনল
শদনত খিপুশট, সরাব-নিপুশট, ধনর আেনত িরােরার খেরাট-ব
শপয়রাদরা, স্ুনল িুবরানলর শপতকৃরশক্তর গ প রানত দু শর্ভক্-পীশ ত
মরা রার, কনলনজ ররারনতর হীেতরা বব্ভরতরার খলকচরার শদনত
েখদন্হীে প্রন সর, অশ নস খরাতরা শলখনত জীে্ভ-িীে্ভ খকররােী,তরার শিক্রা-শবধরাে এর খবিী শদনত পরানর এও খয আিরা করনত
পরানর, নস খয পরানর েরা শক আশম তরাই ধু ররাশব। অিচ কশব
বনলনেে, বরাঁচবরার শবদ্যরা শকংবরা মরােু ে হবরার শবদ্যরা আনে খকবল
ক্ররাচরানয্ভর হরানত, আজ তরার বরা ী পশ নম। সু তররাং মরােু ে হনত
যশদ চরাই তরার আ নম আজ আমরানদর খদ রানতই হনব, েরাে্যঃ
প রা শবদ্যনত অয়েরায় । অমকৃ তনলরানকর খলরাক হনয়ও কচনক তরার
শিে্যত্ব স্ীকরার করনত হনয়শেল। হনয়শেল সত্য, শক শবদ্যরা ত
কচ সহনজ আদরায় করনত পরানরশে,
নদনবর খররাজ্য পদরাি্ভ
পয্ভন্ হনত হনয়শেল। শক শদেকরাল এখে বদনল খগনে,আমরানদর দু রদকৃ নষ্ যশদ
নদনবর খররাজেপব্ভ পয্ভন্ হনয়ই েরাটক
সমরা হনয় যরায়, তরামরািরার বরাকী আর শকেু িরাকনব েরা।
শক আমরানদরই বরা এত দু ঃখ, এত খবদেরা খকে কশব
বনলনেে, নসটরা এনকবরানর শেেক আমরানদর শেনজরই অপররাধ।
আশম শক এই উশক্তটরানক পুনররাপুশর স্ীকরার করনত পরাশরনে।
আমরার মনে হয় প্রনত্যক মরােব-জীবনের দু ঃনখর অধ্যরানয়ই তরার
অপররাধ েরা রাও একটরা শজশেস আনে যরা তরার অদকৃ ষ্, নয ব
তরার দকৃ শষ্র বরাশহনর, এবং যরার ওপর তরার খকরাে হরাত খেই।
খতমশে একটরা সমগ্ জরাশতরও দু ঃনখর মূ নল তরার খদরাে েরা রাও
এমে ব আনে যরা তরার সরানধ্যর অতীত,যরা তরার দু র্ভরাগ্য।
আমরানদর খদনির ইশতহরানসর যরাঁররা আনলরাচেরা কনরনেে তরাঁররা
খবরাধ হয় স ূ ে্ভ অসত্য বনল এ-কিরা উশ নয় খদনবে েরা। দু ঃখ
ও হীেতরার মূ নল আমরানদর অদকৃ ষ্ ব ও অনেকটরা দরায়ী, যরার
ওপর আমরানদর কতকৃ্ভত্ব শেল েরা। শক কশব এ-কিরা স ূ ে্ভ
অ রা কনর উপমরা নল একটরা গ বনলনেে।
গ টরা এই- মনে কর এক বরানপর দু ই খেনল। বরাপ স্য়ং
খমরাটর হরাঁশকনয় চনলে। তরাঁর ররাবখরােরা এই, নেনলনদর মনধ্য
খমরাটর চরালরানত খয শিখনব খমরাটর তরারই হনব। ওর মনধ্য একশট
চরালরাক খেনল আনে, তরার খক তূ হনলর অন্ খেই। নস ত ত
কনর খদনখ গরা ী চনল শক কনর। অে্য খেনলশট ররানলরা মরােু ে,
খস রশক্ত-রনর বরানপর পরানয়র শদনক একদকৃ নষ্ তরাশকনয় িরানক,

1

16
তরাঁর দু ই হরাত খমরাটনরর হরাল খয খকরা -শদনক খকমে কনর
খ রাররান তরার শদনকও খখয়রাল খেই। চরালরাক খেনলশট খমরাটনরর
কলকরারখরােরা পুনররাপুশর শিনখ শেনল এবং একশদে গরা ীখরােরা
শেনজর হরানত বরাশগনয় শেনয়
্ভস্নর বরাঁিী বরাশজনয় খদ মরারল।
গরা ী চরালরাবরার িখ শদে ররাত এমশে তরানক খপনয় বসল খয, বরাপ
আনেে শক খেই খস ঁিই তরার রইল েরা। তরাই বনলই তরার বরাপ
খয তরানক তলব কনর গরানল চ খমনর তরার গরা ীটরা খকন শেনলে
তরা েয় শতশে স্য়ং খয রনির রিী, নেনলও খসই রনির রিী,
এনত শতশে প্রস হনলে। ররানলরা মরােু ে খেনলশট খদখনল তরার
ররায়রাশট তরার পরাকরা সনলর খখত ল র কনর তরার মনধ্য শদনয়
শদনে দু পুনর হরাওয়রা গরা ী চরাশলনয় খবররান , তরানক খররানখ করার
সরাধ্য, তরার সরামনে দরাঁশ নয় বরানপর খদরাহরাই পরারনল মরেও
ব ,-তখেও খস বরানপর পরানয়র শদনক তরাশকনয় রইল, আর
বলনল, আমরার আর শকেু নত দরকরার খেই।
এই গন র স্রাি্ভকতরা খয শক আশম বু নত পরাশর শে। নেনল
দু শট শক তরা অেু মরাে কররা িক্ত েয় শক এক খেনলর প্রশত আর
এক খেনলর অকরারে খদ ররা খদনখ খয বরাপ প্রস হে, শতশে
খয শকরূপ বরাপ তরা খবরা রা যরায় েরা। তনব এ-কিরা খবি খবরা রা
যরায়, এমে বরানপর পরানয়র শদনক খয খেনল তরাশকনয় িরানক,- তরা
শতশে যত ব রনিরই রিী খহরাে,তরার মরেং বম ।
অতঃপর কশব এ দু নটরা খেনলর জীবে-বকৃ তিরান্ও শদনয়নেে।
খমরাটর-হরাঁকরানেরা খেনলশট খতরা ম্যরাশজক খিনক শবজ্রানের রানম
প্রনমরািে খপনল, শক খয খেনলশট মরেং বম নস তরার ত
ম শেনয়ই পন রইল। এই ত -মন র পনর কনঠরার কটরাক্
কশব পূ নব্ভও কনরনেে। তরার অচলরায়তনে এ শেনয় অনেক হরাশস
তরামরািরা হনয় খগনে, যরাঁররা ওয়রাশক হরাল তরাঁররা এর মীমরাংসরা
করনবে, শক আমরার মনে হয় এ স ূ ে্ভ শেন রায়জে।
শব ব র খপেনে খয খকরাে একটরা অনজ্র িশক্ত আনে,
মরােব ইশতহরানস এ একটরা প্ররাচীে তি্য। এবং আজ শবংি
িতরা ীনতও কূল-শকেরাররা তরার খতমশে অজ্রাত। নসই অনজ্য়
িশক্তনক প্রস কনর করাজ আদরানয়র খচষ্রা মরােু ে শচরশদে কনর
আসনে,- আজও তরার উপরায় বরার হয়শে, অিচ আজও তরার
অবসরাে খেই। এই উপরায় আশব রানরর পনি শক কনর খয প্ররাি্ভেরা
একশদে ম্যরাশজনক অি্ভ্যরা ম তন এবং ম্যরাশজক আর একশদে
প্ররাি্ভেরায় খচহরাররা বদনল দরাঁ রায়, এ তক্ভ তুনল পুঁশি বরা রানত আমরার
সরাধ খেই। নরর ধরারেরার অশরব্যশক্তর ইশতহরানসর এই অংিটরা
শবজ্রানের পশরেশতর প্রন আমরার অপ্ররাসশঙ্গক মনে হয়।
খস যরাই খহরাক, এই খমরাটর-হরাঁকরানেরা খেনলশটর উ শতর
খহতুবরাদ এবং খসই পরানয়র শদনক-তরাকরানেরা ররাল খেনলশটর
দু ঃনখর শববরে কশব এইখরানে একবরানর ষ্ কনর শদনয়নেে।
যিরাপূ ব্ভনদনি আমররা খয সময় খররাগ হনল রূ নতর ও রানক
িরাকশচ, দে্য হনল গ্হিরাশন্র জনে্য দবনজ্র রানর খদ রাশ ,
বসন্মরারীনক খঠশকনয় ররাখবরার ররার শদশ িীতলরা খদবীর পনর,
আর ি নক মরারবরার জনে্য মরারে-উ রাটে ম আও রানত
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বনসশে, শঠক খসই সময় পশ ম মহরানদনি রলনটয়রারনক একজে
খমনয় শজজ্রাসরা কনরশেনলে, নেশচ েরা-শক ম - নে পরালনক পরাল
খর রা খমনর খ লরা যরায়, নস শক সত্য
রলনটয়রার জবরাব
শদনয়শেনলে, শে য় খমনর খ লরা যরায়, শক তরার সনঙ্গ যনিরাশচত
পশরমরানে খসঁনকরা শবে চরাই িরাকরা। ইউনররানপর খকরানে-করােরানচ
যরাদু মন র পনর শব রাস শকেু মরারি খেই এমে কিরা বলরা যরায় েরা,
শক এ সম্বনন্ খসঁনকরা শবেটরার প্রশত শব রাস খসখরানে প্ররায়
সব্ভবরাশদ স ত। এই জে্যই ওররা ই রা করনলই মরারনত পরানর
এবং আমররা ই রা েরা করনলও মরনত পরাশর।
কশবর এ অশরনযরাগ যশদ সত্য হয়, তরাহনল বলরার আর শকেু
খেই। আমরানদর সব মররাই উশচত, এমে শক, নসঁনকরা শবে খখনতও
করানররা আপশতি কররাও কত্ভব্য েয়। শক এই শক সত্য রলনটয়রার
খবশিশদনের খলরাক েে, তরাঁর মত পশ ত ও জ্রােী তখে খস-নদনি
ব সু লর শেল েরা, অতএব এ-কিরা তরাঁর মুনখ শকেু ই অস্রাররাশবক
বরা অপ্রত্যরাশিত েয়, শক তখে করার শদনে অজ্রাে ও বব্ভরতরার
শক এ খদিটরা এতখরাশেই েীনচর ধরানপ খেনব শগনয়শেল খয, শঠক
এমশে কিরা বলবরার খলরাক এখরানে খকউ শেল েরা খয বনল, বরাপু
,রূ নতর ও রা েরা িরাশকনয় বনদ্যর বরাশ যরাও। মরারনত চরাও ত
অে্য পি অবলম্বে কর, নকবল নর বনস শেররালরায় মরারে-ম
জপ করনলই করায্ভ শস হনব েরা ইউনররানপর জয়গরাে করনত
আশম শেনেধ কশরনে, শকংবরা খয হরাতী দঁনক পন খগনে, তরানক
শেনয় আ রালে করবরারও আমরার শচ খেই, শক তরাই বনল
রূ নতর ও রা ও মরারে-উ রাটে ম -তন র ইশঙ্গতও শেশব্ভবরানদ
হজম করনত পরাশরনে।
নগরাররা বনল বরাংলরা-সরাশহনত্য একখরাশে অশত সু প্রশস বই
আনে কশব যশদ একবরার খসখরাশে পন খদনখে ত খদখনত পরানবে
তরার একরান্ স্নদিরক্ত গ্ রাকরার খগরাররার মুখ শদনয় বনলনেে,শে রা পরাপ, শমি্যরা শে রা আরও পরাপ, এবং স্নদনির শমি্যরা
শে রার মত পরাপ সংসরার অ ই আনে।
কশব বনলনেে, যরাদু মন র পশরেশতই হন শবজ্রাে। নকরােও
একটরা ব কত শদক খিনক খয পশরেত হনয় ওনঠ খস স্ত
কিরা, শক এই শক শঠক খয ইউনররাপ তরার যরাদু শবদ্যরার েরালরা এক
লরান শিশঙ্গনয় খগল, আর আমররা খদিখলরাক শমনল রা খমরা খরন খসই পরানকই শচরকরাল পুঁনত রইলরাম বরাইনরর শদনক
শব ব খয একটরা প্রকরা কল, এর অখ অব্যরাহত শেয়নমর
িকৃ ল খয যরাদু - শবদ্যরার ররান েরা, সংসরানর যরা- শকেু নট তরারই
একটরা খহতু আনে, এবং খসই খহতু কনঠরার আইে- করােু নে বরাঁধরা,
অি্ভরা , জ্রাে-শবজ্রানের যিরাি্ভ জেক-জেেী শব - জগনত
করায্ভকরারনের সত্য ও শেত্য সম্বনন্র ধরারেরা শক এই দু র্ভরাগ্য
পূ ব্ভনদনি করারও শেল েরা এবং এই ত প্রচরানরর খচষ্রা শক
পশ ম হনত আমদরাশে েরা করনত পরারনল আমরানদর ররানগ্য মরারেউ রাটে ম -তন র খবিী আর শকেু ই শমলনত পরানর েরা
পশ নমর শবদ্যরার অনেক ে িরাকনত পরানর, শক খস যশদ
আমরানদর শেনজনদর প্রশত খকবল অেরাস্রাই এনে শদনয় িরানক,
আমরানদর জ্রাে, আমরানদর ধম্ভ, আমরানদর সমরাজ- সংস্রাে,
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আমরানদর শবদ্যরাবুশ সকনলর প্রশত যশদ ধু অ রাই জশ নয়
শদনয় িরানক, ত মনে হয়, লু শচনতি পশ নমর ক্ররাচরানয্ভর পরানে
আমরানদর েরা তরাকরানেরাই ররাল। ব তঃ, এই ত েরাশস্তকতরা। আশম
পূ নব্ভই বনলশে, নয শিক্রার মরােু ে সত্যকরানরর মরােু ে হনয় উঠনত
পরানর- অন্তঃ তরানদর মরােু নের ধরারেরা যরা,- তরা তরাররা আমরানদর
খদয়শে, নদনব েরা এবং আমরার শব রাস শদনত পরানরও েরা।
এই সু দী ্ভকরাল পশ নমর সংসনগ্ভও খয আমররা শক হনয়
আশে, মরারি খসইটুকুই শক এ- শবেনয় যনিষ্ প্রমরাে েয় নপনয়শে
খকবল এই শিক্রা – যরানত শেনজনদর সব্ভশবেনয় অবজ্রা এবং
তরানদর যরা- শকেু সমনস্তর পনরই আমরানদর গরীর
রা জন
খগনে। আর তরানদর শরতনরর রার এমে অব
বনলই
অবেশতও আজ আমরানদর এত গরীর। নসটরা ত জরােবরার পি
খেই, তরাই ধু তরানদর বরাশহনরর সরাজ-স রা খদনখ একশদনক
শেনজনদর প্রশত খযমে কৃ েরা, অে্য শদনক তরানদর প্রশতও রশক্তর
আনবগ এনকবরানর িতধরানর উ সরাশরত হনয় উনঠনে। তরাই,
একশদে আমরানদর খদনির একদল খলরাক শেশব্ভচরানর শঠক কনর
শেনলে, শঠক ওনদর মত হনত েরা পরারনল আর আমরানদর মুশক্ত
খেই ওনদর জরাশতনরদ খেই- অতএব খসটরা খ রাচরানেরা চরাই, ওনদর
ী-স্রাধীেতরা আনে- অতএব খসটরা েরা হনলই েয়, তরানদর খরাওয়রাদরাওয়রার বরাচ-শবচরার খেই- সু তররাং ওটরা েরা তুলনলই আর রক্রা
খেই, তরানদর মশ র খেই- অতএব আমরানদরও শগজ্ভরার ব্যবস্রা
চরাই, তরাররা ররা রা কনর ধম্ভ-প্রচরারক ররানখ, সু তররাং আমরানদরও
ওটরা অত্যরাবি্যক- এমশে কত শক নকবল গরানয়র চরাম রাটরা
বদলরাবরার শ তরাঁররা খুঁনজ পরােশে, েইনল আজ তরানদর খচেরাও
খযত েরা। অিচ, আশম এর খদরাে- নের শবচরার করশেনে, আশম
সরল- শচনতি বলশে, নকরাে দল বরা ব্যরাশক্ত- শবনিেনক আক্রমে
করবরার আমরার খলিমরারি অশর শচ খেই, আশম খকবল এর
টরাই আপেরানদর খগরাচর কররার প্রয়রাস করশচ।
এই খয শবনদনির প্রশত অককৃশরিম অেু ররাগ ও স্নদনির প্রশত
শেদরা ে শবররাগ, এ ধু স বপর হনয়শেল তরানদর অ নরর
পিটরা শচরশদে বন্ শেল বনল। তরাই এনদর সংসনগ্ভ যরাঁররা
এনসশেনলে তরাঁনদর খচরানখ ওনদর বরাইনরর খমরাহটরা এমশে খপনয়
বনসশেল খয, এ ত আশব রার করনত তরানদর মুহূত্ভ শবলম্ব নটশে
খয, বরাইনর খিনক খযটুকু খদখরা যরান , নকবল খসইটুকুই ব
েকল করনলই, তরাঁররাও অমশে মরােু ে হনয় ওনদর অন্নর
পংশক্তনররাজনে সররাসর বনস খযনত পরারনবে।
সংসরানর যরা- শকেু অজ্রাত, নগরাপে, যরার শরতনর প্রনবনির
পি খেই, তরার প্রশত বরাইনরর খলরানকর খলরানরর অবশধ িরানক
েরা। তরাই এ- কিরা তরাঁনদর স্তঃশসন র মত খমনে শেনত খকরািরাও
শকেু মরারি বরানধশে খয, মরােু ে হবরার সত্যকরার সজীব ম শট খকবল
ওনদর এই শেগূ মম্ভস্রােশটনতই চরাপরা খদওয়রা আনে, নকরােমনত
ওর সন্রাে েরা খপনল আমরানদর মেু ে্যজ সরাি্ভক করবরার শ তীয়
প রা খেই। এই রাশন্শট খচরাখ খমনল খদখবরার আজ শদে এনসনে।
শিক্রার শবনররাধ আসনল এইখরানে। নস ধু খদনহর গঠনে
েয়, নস অন্নরর আ রায়। এই খয শিক্রার প্রেরালী শেনয় শববরাদ-

শবসংবরাদ চনলনে,- ওনদর শিক্রা অত্যন্ মহরা ্ভ্য, অত ব ব
বরা ী শক হনব শক হনব টরােরা পরাখরায় করাজ শক আমরার খটশবল
খচয়রানর,- দূ র কনর দরাও খমরাটরা মরাইনের শবশলতী প্রন সর- তরার
খরচ খযরাগরানতই খয খদনির বরাপ- মরা পরাগল হনয় খগল,- এমশে
আরও কত িত। এর খকরােটরাই শমনি্য েয়, শক এও আমরার
করানে তু মনে হয়, যখে ররাশব পশ ম ও পূ নব্ভর শিক্রার সং ে্ভ
শঠক খকরােখরানেই। এনদর সত্য শমলনের যিরাি্ভ অন্ররায় খকরািরায়
এশক খকবল খগরাটরা- কতক সরাজ- নগরাজ বদলরানলই হনব নটশবল
খচয়রানরর বদনল লম্বরা মরাদু র খপনত, ইনলশ ক ্যরানের পশরবনত্ভ
তরাল-পরাখরা এনে, শকংবরা খমরাটরা মরাইনের প্রন সরানরর বদনল খররাগরা
মরাইনের খদিী অধ্যরাপক আমদরাশে কনর শকংবরা ব খজরার শবনদিী
ররােরার শমশিয়রানমর স্রানে স্নদিী ররােরায় খলকচরানরর আইে
করনলই দু ঃখ দূ র হনব দু ঃখ শকেু নতই ু চনব েরা, যতক্ে েরা
খসই শিক্রার ব্যবস্রা কররা যরায়, যরানত খদনির বশহমু্ভখী বীত
মে আর একবরার অন্মু্ভখী ও আ স্ হয়। মনের শমলেই বরা
শক, আর শিক্রার শমলেই বরা শক, নস খকবল হনত পরানর সমরানে
সমরানে
রার আদরাে-প্রদরানে। এমে করা রানলর মত, শরক্ুনকর
মত শকেু নতই হনব েরা। হনলও খস ধু একটরা খগরাঁজরাশমল হনব,তরানত কল্যরাে খেই, নগ রব খেই, নদিনক খস খকবল হীেতরা ও
লরা েরাই খদনব, নকরােশদে মেু ে্যত্ব খদনব েরা।
আমরার এ- সব কিরার কিরা েয়,- উ ীপেরাপূ ে্ভ স্নদিী
খলকচরার েয়,- সত্য সত্যই যরা আশম সত্য বনল বুন শে তরাই
খকবল আপেরানদর করানে বলশে। মরােু নের এক প্রকরার শিক্রা
আনে, যরা খকবল আপেরানদর করানে বলশে। মরােু নের এক প্রকরার
শিক্রা আনে, যরা খকবল শেেক ব্যশক্তগত সু খ ও সু শবধরার খরাশতনর
মরােু নে অজ্ভে করনত চরায়। নয
খিনক আমরানদর
এ- নদনি খকউ খকউ ইংনরজী ররােরাটরা সরানহনবর গলরায় বলরাটরানকই
চরম উ শত জ্রাে কনর, এবং এই
রই এক ধরাপ
েীনচর খলরাক নলরা জরাহরানজ এবং খরলগরা ীনত সরানহবী খপরািরাক
েরা রা শকেু নতই খব রানত চরায় েরা। এবং এই শজশেেশট এত ইতর,
এত ক্ু খয, এ খকে হয়, এর শক উন ি্য এ শবেয় আনলরাচেরা
করনতও কৃ েরা খবরাধ হয়। শক আশম শে য় জরাশে এই ে নবনির
হীেতরা, এই আপেরার করাে খিনক আপেরানক লু নকরাবরার পরাপ
এবং গরীর লরা েরা আপেরাররা অেরায়রানসই উপলশ করনত
পরারনবে। এবং প্রসঙ্গক্রনম এ- কিরা খকে খয উ রাশপত করলরাম
তরাও বু নত আপেরানদর বরাকী িরাকনব েরা।
এইখরানে জরাপরানের কিরা রে কনর খকউ খকউ বলনত
পরানরে, এই যশদ সত্য তনব জরাপরাে আজ এমে হ নলরা শকনসর
খজরানর তরার চশলেি পঞ্চরাি বের আনগকরার ইশতহরাসটরা একবরার
খরনব খদখ নরনব আশম খদনখশে। পশ নমর ক্ররাচরানয্ভর শিে্যনত্বর
খজরানরই যশদ খস আজ ব হনয় িরানক, তনব ব ত্বটরা খমনপ
খদনখশে আমররা ক্ররাচরানয্ভরই মরাপকরাশঠ শদনয়। শক মরােবত্ব –
শবকরানির খসই শক খিে মরােদ জরাতীয় জীবনে এই দু - নিরা
পরাঁচনিরা বেনরর টেরাই শক তরার চরম ইশতহরাস
আশম জরাপরানের ইশতহরাস জরাশেনে। তরার শক শেল এবং শক
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হনয়নে এ- শবেনয় আশম অেশরজ্, শক এই তরার পরাশি্ভব উ শতর
মূ নল, পশ নমর সর্যতরার পদতনল যশদ তরার আ সমপ্ভনের
সূ চেরাই কনর িরানক ত তরারস্নর আে
শে করবরার খবরাধ হয়
খবিী করারে খেই। এবং এমশে দু শদ্ভে যশদ কখনেরা ররারনতর
ররানগ্য নট,- নস তরার শবগত জীবনের সমস্ত
শব কৃত
হনয় শঠক অতখরাশে উ ত হনয়ই ওনঠ, এক করানলরা চরাম রা েরা রা
পশ নমর সনঙ্গ তরার খকরাে প্রনরদই েরা িরানক ত ররারনতর
ররাগ্যশবধরাতরা উপনর বনস খসশদে হরাসনবে শক শেনজর চুল
শেঁ নবে বলরা কশঠে।
খকরাে ব শজশেসই কখনেরা শেনজর অতীনতর প্রশত বীত
হনয় শেনজর িশক্তর প্রশত শব রাস হরাশরনয়ই হয় েরা- হবরার খজরাই খেই। তরানদর খয শবদ্যরাটরার প্রশত আমরানদর এত খলরার, তরা
তরানদর মরািরায় হরাত বুশলনয়ই শিনখ শেই, বরা পরানয় খতল মরাশখনয়ই
অজ্ভে কশর- এর ল অত্যন্ ক্েস্রায়ী যশদ েরা খস খদনির
প্রশতররার শরতর খিনক সকৃ ষ্ হনয় ওনঠ, এর মূ ল যশদ েরা জরাশতর
অতীনতর মম্ভস্ল শবদীে্ভ কনর এনস িরানক। এই ু ল- সনমত
বকৃ ক্িরাখরা, তরা খস বনে্ভ ও গনন্ যত দরামীই খহরাক, একশদে
নখরানবই নখরানব, নকরাে খক িলই তরানক খঠশকনয় ররাখনত
পরারনব েরা।
এই সত্যটরা আজ আমরানদর একরান্ই খবরা বরার শদে এনসনে
খয, ঠশকনয়- মশজনয়ই খহরাক বরা খকন - শবকন ই খহরাক, েরােরা
খদি খিনক খটনে এনে জমরা কররাটরাই খদনির স দ েয়। যিরাি্ভ
স দ খদনির প্রনয়রাজনের মনধ্য খিনকই গন ওনঠ। তরার
অশতশরক্ত যরা খস ধু ই ররার, শেেক আবজ্ভেরা। পনরর খদনখ
আমররাও খযে ওই
নয্ভর প্রশত লু হনয় েরা উশঠ।
আমরানদর জ্রাে, আমরানদর অতীত আমরানদর এই শিক্রাই
শদনয়শেল, আজ অপনরর শিক্রার খমরানহ যশদ শেনজর শিক্রানক
খহয় মনে কনর িরাশক ত খস পরম দু র্ভরাগ্য। খয রাম, খয
খমরাটর পনির উপর শদনয় বরায়ু খবনগ েু নটনে, খয নর নর
পরাখরা ু রনচ, খয িহনরর আনলরার মরালরার আশদ অন্
খেই, খয িত- সহ শবনদিী সর্যতরার খতরা -নজরা শবনদি
খিনক বনয় এনে জমরা কনরশে, ওর খকরােটরাই শক আমরানদর যিরাি্ভ
স দ
শবগত যু ন র শদনের মত আবরার যশদ খকরােশদে ওর
আমদরােীর মূ ল শকনয় যরায় ত খররাজবরাশজর মত ওনদর অশস্তত্ব
এ- নদি খিনক উনঠ খযনত শবলম্ব হনব েরা। ও- সকল আমররা
সকৃ শষ্ কশরশে, করনতও জরাশেনে। পনরর করাে খিনক বনয় আেরা।
আজ ও সকল আমরানদর েরা হনলও েয়, অিচ, ওর খকরােটরাই
আমরানদর যিরাি্ভ প্রনয়রাজনের শরতর শদনয় গন ওনঠশে। এই খয
খদখরা- নদশখ প্রনয়রাজে, এ যশদ আমররা গ নতও েরা পরাশর,
জরােনতও েরা পরাশর, তরা হনল দু ষ্- ক্ুধরার মতও খকবল আমরানদর
প্রলু এবং অে্যশদনক পীশ তই করনত িরাকনব। শক পশ ম
ওনদর সকৃ শষ্ কনরনে শেনজর গরজ খিনক। তরানদর সর্যতরার ও
সকল চরাই- ই।
খয ব ব মরানেরায়রারী জরাহরাজ, ওই খয
খগরালরা লী-করামরাে-ব ু ক গ্যরানসর েল, ওই খয উন রা এবং িুনবরা
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জরাহরাজ ও সমস্তই ওনদর সর্যতরার অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ, তরাই খকরােটরাই
ওনদর খবরা রা েয়, তরাই ওনদর পশরেশত, ওনদর শেত্য েব
আশবর্ভরাব খদনির প্রশতররার শরতর খিনকই শবকশিত হনয় উনঠনচ।
দূ র খিনক আমররা খলরার করনতও পরাশর, শেতরান্ শেরীহ খগরানের
বরাবুয়রােীর সর রাম শকনেও আেনত পরাশর, শক বরাশেজ্য- জরাহরাজই
বল, আর খমরাটর- গরা ীই বল, যতক্ে েরা খস শেনজনদর
প্রনয়রাজনে, শেনজর খদনি, শেনজর শজশেনসর মধ্য শদনয় জ লরার
কনর, ততক্ে খযমে কনর এবং যত টরাকরা শদনয়ই েরা তরানদর
সংগ্হ কনর আশে, নস আমরানদর সত্যকরানরর
য্ভ েয়। তরাই
ম্যরােনচষ্রানরর সূ ব , রাসনগরা শলনেে এবং মসশলে, স্টল্যরান র
পিমী িীতব ,- তরা খস আমরানদর যত িীতই শেবরারে ক ক
এবং খদনহর খস য্ভ বকৃ শ ক ক, নকরােটরাই আমরানদর যিরাি্ভ
স দ েয়- শেেক আবজ্ভেরা।
শক আশম একটু সনর খগশে। আশম বলশেলরাম খয মরােু ে
খকবল সত্যকরানরর প্রনয়রাজনেই সকৃ শষ্ করনত পরানর এবং সকৃ শষ্
করনত পরানর এবং সকৃ শষ্ কররা েরা রা খস কখনেরা সত্যকরানরর
স দও পরায় েরা। শক পনরর করানে শিনখ মরােু নে ব খজরার
খসইটুকুই তরী করনত পরানর, শক তরার খবিী খস সকৃ শষ্ করনত
পরানর েরা। সকৃ শষ্ কররাটরা িশক্ত, নসটরা খদখরা যরায় েরা,- এমে শক
পশ নমর রারস্ হনয়ও েরা। এই িশক্তর আধরার শেনজর প্রশত,আ শের্ভরতরা।
শক খয শিক্রা আমরানদর আ স্ হনত খদয় েরা, অতীনতর
খগ রব- করাশহেী মুনে শদনয় আ স রানে অশব রাম আ রাত কনর,
করানের করানে খকবশল খিরােরানত িরানক, আমরানদর শপতরাশপতরামনহররা খকবল রূ নতর ও রা আর ম - ত , দবজ্ শেনয়ই
ব্যস্ত শেনলে, তরাঁনদর করায্ভকরনের সম্বন্- জ্রাে বরা শব জগনতর
অব্যরাহত শেয়নমর ধরারেরাও শেল েরা- তরাই আমরানদর এ দু দ্ভিরা,
তরা হনল খস শিক্রার যত মজরাই িরা , তরার সনঙ্গ অবরাধ খকরালরাকুশল
একটু খদনখ- নে কররাই ররাল।
পশ নমর সর্যতরার আদনি্ভ মরােু ে মরারবরার িত- নকরাশট
ম - ত , পনরর খদনি তরার মুনখর গ্রাস অপহরে করবরার
তনতরাশধক কলকরারখরােরা, এ সমস্তই তরার প্রনয়রাজনে তরার শেনজর
মনধ্য জ গ্হে কনরনে,- শক শঠক সকল আমরানদর খদনির
সর্যরাতর আদনি্ভ প্রনয়রাজে শক- েরা আশম জরাশে েরা। শক কশব
বনলনেে, এই সকল মহ করায্ভ কনরনে তরাররা শে য় খকরাে
একশট সনত্যর খজরানর। অতএব ওটরা আমরানদর খিখরা চরাই, করারে
শবদ্যরাটরা তরানদর সত্য। এবং পরক্নেই বনলনেে, শক
ধু ত
শবদ্যরা েয় , শবদ্যরার সনঙ্গ সনঙ্গ িয়তরােীও আনে, সু তররাং
িয়তরােীর খযরানগই ওনদর মরে।
হনতও পরানর। শক খয খলরাক ধু মরারে- উ রাটে শবনদ্য
শিনখ ম জপনত
কনরনে, তরার খকরােটরা সত্য আর খকরােটরা
িয়তরােী শেে্ভয় কররা কশঠে। কশব আমরানদর মুনখ একটরা কিরা
ঁনজ শদনয় বনলনচে,কিরাটরাই ত আমররা বরার বরার বলশচ।
ু
খরদবশ টরা যরানদর অি্ভরা পশ নমর এত উগ্, শব টরানক তরাল
পরাশকনয় এক এক গ্রানস খগলবরার জনে্য যরানদর খলরার এতব

1

সংকলে ১৫ । শিনসম্বর ২০১৯



19

হরাঁ কনরনচ, তরানদর সনঙ্গ আমরানদর খকরাে করাররাবরার চলনত পরানর
েরা, নকে- নয ওররা আধ্যরাশ ক েয়, আমররা আধ্যরাশ ক। ওররা
অশবদ্যরানকই মরানে, আমররা শবদ্যরানক, এমে অবস্রায় ওনদর সমস্ত
শিক্রা- দীক্রা শবনিে মত পশরহরার কররা চরাই।
এমে কিরা যশদ খকউ বনলও িরানক ত খুব খবিী অে্যরায়
কনরনে আমরার মনে হয় েরা।
,
শহ ু শক
খ
এ- কিরা খকউ বনল েরা। শবদ্যরার জরাত খেই এ- কিরা সত্য,
শক তরাই বনল
শজশেসটরারও জরাত খেই এ- কিরা
শকেু নতই সত্য েয়। এবং ওনদর শিক্রা যশদ খকউ শবনের মত
পশরহরানরর ব্যবস্রাই শদনয় িরানক, ত খস খকবল এই জনে্যই,
শবদ্যরার জনে্য েয়। আর এই যশদ শঠক হয় খয, তরাররা খকবল
অশবদ্যরানকই মরানে এবং আমররা মরাশে শবদ্যরানক তরা হনল এ দু নটরার
সম নয়র উপরায় বইনয়র মনধ্য, প্রবনন্র মনধ্য খ রাক তুনল তুনল
হনতও পরানর, শক একটরানক আর একটরার শগনল েরা খখনয় বরাস্তব
জগনত খয শকররানব সম য় হনত পরানর আশম জরাশেনে। যরানদর
খগলবরার মত ব হরাঁ আনে তরাররা শগলনবই- মেু বরা উপশেেনদর
খদরাহরাই মরােনব েরা। অন্তঃ এতকরাল খয মরানেশে খস শঠক।
পশ নমর এতব ল রাকরান র পনরও খয আজ খসই
ল্যরাজটরার ওপনর খমরা নক খমরা ক সশন্- পনরির খ হশসক্ত করাগজ
জ রাে চলনে, এবং এত মরানরর পনরও খয তরার েরা ী খবি তরাজরা
আনে, তরানত আ য্ভ হবরার আনে শক এই মহরাযু যরাররা যিরাি্ভ
বরাশধনয়শেল তরাহরানদর দু -পক্ই চম করার সু স্ খদনহ ও বহরালতশবয়নত খবঁনচ আনে। যরাররা মরবরার তরাররা মনরনে এবং খ র
যশদ আবি্যক হয়, তরানদরই আবরার মরবরার জনে্য জন রা কররা
হনব।
সু তররাং এনদর মনধ্য আজ যশদ খকউ খিরাকরাকুল- শচনতি
কশবনক প্র কনর িরানক, ররারনতর বরােী কই তরা হনল সন হ
হয় তরাররা শকশঞ্চ রশসকতরা করনে এবং এইজনে্যই তরানদর
শেম ে কনর নর খিনক এনে শেরকৃনত মরা গকৃ ধঃ ম শদনয় বি
কররা যরানব, – এ ররসরা কশবর িরাকনলও আমরার খেই। করারে,
বরান র করানে শব ু - ম ু ঁকনল ব ব হয় শক-েরা আশম খরনব
পরাইনে।
আরও একটরা কিরা। পশ নমর সর্যতরার একটরা মস্ত মূ লম
হন
ব কররা। আমরানদর খদনির মূ ল
েীশতর সনঙ্গ এর পরাি্ভক্য আনলরাচেরা করবরার স্রাে আমরার খেই,
শক ওনদর সমরাজ েীশতর খযমে
ই খদওয়রা
যরাক, তরার আসল কিরা হন ধেী হওয়রার। ওনদর সরামরাশজক
ব্যবস্রা, ওনদর সর্যতরা, ওনদর ধেশবজ্রাে, – এর সনঙ্গ যরার
সরামরাে্য পশরচয় আনে এ সত্য খস অস্ীকরার করনব েরা। এ ধেী
হওয়রার অি্ভ ত খকবল সংগ্হ কররাই েয়। সনঙ্গ সনঙ্গ
প্রশতনবিীনকও খতমশে ধেহীে কনর খতরালরাও এর অে্য উন ি্য।
েইনল, ধু শেনজ ধেী হওয়রার খকরাে মরানেই িরানক েরা।
সু তররাং খকরাে একটরা সমস্ত মহরানদি যশদ খকবল ধেী হনতই
চরায় ত অে্যরাে্য খদি নলরানক খস শঠক খসই পশরমরানেই দশর

েরা কনরই পরানর েরা। তবু এই একটরা কিরা শেত্য শেয়ত মনে
ররাখনল দু রূহ সমস্যরার আপশে মীমরাংসরা হনয় যরায়। এই তরার
খমদ- ম রাগত সং রার, এই তরার সমস্ত সর্যতরার শরশতি, এর
পনরই তরার শবররাট খস ধ অ নরদী হনয় উনঠনে। এরই জনে্য
তরার সমস্ত শিক্রা, সমস্ত সরাধেরা শেনয়রাশজত।
আজ আমরার কিরায়, আমরানদর শেবরানক্য খস শক তরার সমস্ত
এর খক েশ নয় খদনব আমরানদর সংসনগ্ভ তরার
ব যু গ খকনট খগল, শক আমরানদর সর্যতরার আঁচটুকু পয্ভন্ খস
কখনেরা তরার গরানয় লরাগনত খদয়শে। আপেরানক এমশে সতক্ভ,
এমশে স্ত , এমশে শচ কনর খরনখনে খয, নকরােশদে এর
েরায়রাটুকু মরা রায়শে।
এই সু দী ্ভকরানলর মনধ্য এ খদনির ররাজরার মরািরার খকরাশহেূ র
খিনক পরাতরানলর তনল কয়লরা পয্ভন্, নযখরানে যরা- শকেু আনে
শকেু ই তরার দকৃ শষ্ এ রায়শে। এটরা খবরা রা যরায়, করারে, এই তরার
সত্য, এই তরার সর্যতরার মূ ল শিক । এই শদনয়ই খস তরার
সমরাজ- নদনহর সমস্ত সর্যতরার রস খিরােে কনর, শক আজ
খরামকরা যশদ খস ররারনতর অশধনর শতক সত্যব র বদনল ররারনতর
আধ্যরাশ ক ত - পদরানি্ভর
কনর িরানক ত আে করব
শক ঁশিয়রার হব- শচন্রার কিরা। ইউনররাপ ও ররারনতর শিক্রার
শবনররাধ আসনল এইখরানে,- এই মূ নল।
আমরানদর শেবরাক্য যত ররালই খহরাক তরাররা খেনব েরা, করারে
তরানত তরানদর প্রনয়রাজে খেই। নস তরানদর সর্যতরার শবনররাধী।
আর তরানদর শিক্রা তরাররা আমরানদর খদনব েরা- কিরাটরা েনত
খরাররাপ, শক সত্য। আর শদনলও তরার খযটুকু শরক্রা খসটুকু েরা
খেওয়রাই ররাল। বরাকীটুকু যশদ আমরানদর সর্যতরার অেু কূল েরা
হয়, নস ধু ব্যি্ভ েয়, আবজ্ভেরা। তরানদর মত পরনক মরারনত
যশদ েরা চরাই, পনরর মুনখে অ খকন খরাওয়রাই যশদ সর্যতরার
খিে েরা মনে কশর ত মরারে- ম যত সত্যই খহরাক তরার প্রশত
শেনল্ভরার হওয়রাই ররানলরা।
আর একটরা কিরা বনলই আশম এবরার এ প্রবন্ খিে করব।
সমনয়র অররানব অনেক শবেয়ই বলরা হ নলরা েরা,- শক এই
অবরান্র কিরাটরা েরা বনলও িরাকনত পরারলরাম েরা খয, শবদ্যরা এবং
শবদ্যরালয় এক ব েয় শিক্রা ও শিক্রার প্রেরালী এ দু - নটরা
আলরাদরা শজশেস। সু তররাং খকরাে একটরা ত্যরাগ কররাই অপরটরা
বজ্ভে কররা েয়। এমেও হনত পরানর, শবদ্যরালয় েরা রাই শবদ্যরালরানরর
ব পি। আপরাত- দকৃ শষ্নত কিরাটরা উন রা মনে হনলও সত্য হওয়রা
অস ব েয়। নতনল জনল খমনি েরা, এ দু - নটরা পদরাি্ভও এনকবরানর
উন রা, তবু খতনলর খসজ রালরানত খয মরােু ে জল রানল খস
খকবল খতলটরানকই শেঃনিনে পুশ নয় শেনত। যরাররা এ ত জরানে
েরা, তরানদর একটু ধয্ভ িরাকরা ররাল।

1

১ ২ বঙ্গরান খগ রীয় সব্ভশবদ্যরা আয়তনে গশঠত ররােে।
সংগকৃ হীত, বরােরাে অপশরবশত্ভত
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প্রযুশক্ত এবং তি্য জ্রাপনের পনি
শিখনের েতুে পর ররার সন্রানে

1

শব রায়নের সময়পনব্ভ তি্য-প্রযু শক্ত জ্রাপনের পর ররাগত
অশরজ্রােনক ব্যবহরার কনর শিখনের মুহূত্ভ নলরানক আরও সমকৃ
কনর তুলনত খপিরাদরার উ য়ে সংস্রা অ্যরানহি ইশেশিনয়শট -এর
সহরায়তরায় ও প্রশতশ ত তি্য-প্রযু শক্ত সংস্রা
-এর
ব গত উ সরানহ েতুে উনদ্যরাগ গ্হে করল পু রশলয়রার বরা মুশ
পঞ্চরানয়ত সশমশত। বরা মুশ পু শলয়রা খজলরার
শহনসনব শচশ ত। তরাই শিখনের েূ ্যেতম
মরাে এখরানে প্রন র মুনখ িরাকনলও এই তি্য-প্রযু শক্তর প্রনয়রাগ
আমরানদর শি শিক্রাি্ভীনদর করানে বনয় আেনব একররাি মুক্ত
বরাতরাস। েতুে মরারিরা পরানব শিখে প শত। মূ লত এই ররাবেরায়
রর কনরই উতিনরর আশলপুরদু য়রার খজলরার করালশচশে পঞ্চরানয়ত
সশমশতনক অেু সরে কনর এই উনদ্যরাগ পু শলয়রার বরা মুশ
পঞ্চরানয়ত সশমশতর।
গত বের ২০,
২১, ২২ খসন ম্বর
এক
সু শচশন্ত
কম্ভিরালরার মধ্য শদনয়
এই েতুে শিখনের
স্ ময় অশরযরারিরা
হনয়নে।
শতেশদনের
ওই
কম্ভিরালরায়
এনসশেনলে শিক্রা
প্রিরাসক, শিক্রাশব
এবং শিক্রা শেনয়
ররাশবত মরােু েজে। উনদ্যরানগর প্ররারশ ক পয্ভরানয় বরা মুশ পঞ্চরানয়ত
সশমশত নকর ২০শট শবদ্যরালয়নক
শবদ্যরালয় শহনসনব খবনে
শেনয়নে। ২০ জে প্রবু শিক্ক তরানদর প্রিনম তরানদর শেজ
শেজ শবদ্যরালনয় এবং পরবত্ভী সমনয় শেনজনদর খমধরা ও দক্তরা
শদনয় নকর অে্যরাে্য শবদ্যরালনয় এই উনদ্যরাগনক বরাস্তবরাশয়ত কররার
দরাশয়ত্ব শেনয়নেে।
২০ খসন ম্বর বরা মুশ পঞ্চরানয়ত সশমশতর শেজস্ সররাকনক্
এই খগরাটরা কম্ভিরালরা সঞ্চরালেরার দরাশয়নত্ব শেনলে ত ে সু বক্তরা
যু সমশষ্ উ য়ে আশধকরাশরক
ক ব্ভ দরাস মহরািয়। শেেক
সঞ্চরালেরা েয়, শতশে খযে তরাঁর উ রাশরত প্রশতশট বরানক্য খযে
শমনি শেল অনেক শদনের লরাশলত আনবগ, শেল সু তী
আ শব রানসর সু র। এরপর এনক এনক বক্তব্য ররানখে বরা মুশ
পঞ্চরানয়ত সশমশতর করায্ভশেব্ভরাহী আশধকরাশরক তিরা সমশষ্ উ য়ে
আশধকরাশরক উ পল দরাসনমরাহরারী মহরািয়, বরা মুশ পঞ্চরানয়ত
সশমশতর এিুনকিে অশ সরার
রাশরকেরাি দু নব, পু শলয়রার

খজলরা শিক্রা পশরদি্ভক িঃ প্রিরান্ মুনখরাপরাধ্যরায়, অ্যরানহি
ইশেশিনয়শট -এর খচয়রারম্যরাে
আশবর চক্রবত্ভী এবং
-এর অে্যতম প্রধরাে মরােু ে
উ সব
খকরাঠরারী।
এশদনের অেু রানে খুব প্ররা ল ররােরায় উ পল দরাসনমরাহরারী
মহরািয় শিখনের পর ররায় তি্য-প্রযু শক্ত কী ধরনের েতুে
পশরবত্ভে শেনয় আসনত পরানর তরা তুনল ধনরে। শতশে বনলে,
শিখে এবং শিক্ে তখেই সহজনবরাধ্য হনয় ওনঠ খযখরানে
জ্রাপনের প্রধরাে স্ত নলরা সররাসশর শিক্রাি্ভীনদর সনঙ্গ সংলরাপ
কনর। শতশে মনে কশরনয় খদে, েতুে পনির শিখনের সন্রানে
খয শবদ্যরালয় নলরানত এই যরারিরা
হল তরা শক
ধু মরারি শকেু
য রাংি প্রদরানের শবেয় েয়, বরং এমে এক মহরাে উনদ্যরানগর
ররার
খযখরানে
পঞ্চরানয়ত
সশমশত
িরাকনব
প্রধরাে
সঞ্চরালনকর
রূ শমকরায়।
শতশে
আরও বনলে, নযে
শবনিে
কনয়কশট
শবদ্যরালনয়
এই
উনদ্যরাগ
সীমরাব
হনয় েরা পন । তরার
বক্তনব্যর খরি ধনরই
বরা মুশ র
বনলে,
আমরানদর
মনে ররাখনত হনব আমররা খযে এনক ধু মরারি শকেু য রাংি
শবতরনের অেু রাে শহসরানব েরা খদশখ। অেু রানে উপশস্ত
শিক্কনদর শতশে স ূ ে্ভ শিখে প্রশক্রয়রায় আরও য বরাে হনত
পররামি্ভ খদে। শতশে বনলে, প্রশতশেয়ত খযে আমরানদর সরামনে
খসইসব শি র মুখ খরনস ওনঠ যরাররা শিখে মরানে সবনচনয়
শপশেনয় রনয়নে। িঃ প্রিরান্ মুনখরাপরাধ্যরায় প্রচুর তনি্যর সমরাহরানর
পু শলয়রার অেন্ খবদেরার কিরা তুনল ধনরে। পরািরাপরাশি শতশে
তরাঁর দ তনরর শবশর উনদ্যরানগর সনঙ্গ এই ধরনের উনদ্যরানগর
সু দকৃ খমলবন্নের কিরা বনলে। যরা আগরামীনত মূ ল ধরাররার
শচন্নের মরােশচরিনক পুনররাপুশর পশরবত্ভে কনর খদনব বনলও
আিরাপ্রকরাি কনরে শতশে। তনব এজে্য শতশে আরও খবশি
অেু িীলনের ওপর
ত্ব খদওয়রার কিরা বনলে। শতশে আরও
জরােরাে, সরামনের শদে নলরায় শতশে এই অনপক্রায় িরাকনবে খয
এইসব শবদ্যরালয় নলরা খিনক সকৃ জনের েতুে বরাত্ভরাসহ েতুে েতুে
পরাঠ-পশরক েরা উনঠ আসনব, নযখরানে প্রশতশদেকরার েতুে

সংকলে ১৫ । শিনসম্বর ২০১৯
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ধরনের পরাঠদরাে প্রশক্রয়রা হনব সু গরীর লরা ল প্রদরােকরারী।
-এর প্ররােপু ে
উ সব খকরাঠরারী মনঞ্চ
ওঠরার সনঙ্গ সনঙ্গ করতরাশলনত মুখশরত হনয় পন সররাকক্।
আনবগতরাশ ত কন শতশে বনলে, আজ তরাঁর সংস্রার খুব
আেন র শদে এবং শতশেও রীেেররানব আেশ ত। শতশে জরােরাে,
আজ অনেকশদে পর শতশে প্রককৃত প্ররাককৃত-প্ররাশন্ক মরােু নের
খসবরায় শেনজনক শেনয়রাশজত করনত খপনরনেে। তরাঁর এই বক্তনব্য
শমনি শেল এমে এক আনবনগর সু র যরা সকলনক েতুে কনর
অনেক শকেু ররাবরায়। আনহি ইশেশিনয়শট -এর খচয়রারম্যরাে
আশবর চক্রবত্ভী তরাঁর ররােনে বনলে, করালশচশেনত খুব সরামনে
খিনক এই উনদ্যরাগ পশরচরালেরা কনরনেে এবং শতশে আিরাবরাদী
খয সরামনের শদে নলরানত বরা মুশ হয়নতরা আরও অনেক খবশি
সকৃ জেিীল এবং বরাধেমূ লকররানব পুনররা উনদ্যরাগশটনক এশগনয়
শেনয় খযনত পরারনব। শতশে আরও বনলে, এই উনদ্যরানগর প্রধরাে
প্ররাে
ে লু শকনয় রনয়নে শিক্নকর শেম্ভরানে এবং প্রশতশদনের

পরাঠ-পশরক েরার সকৃ জনে।
প্রিম পয্ভরানয়র অেু রানের পর
হয় প্রশিক্ে পব্ভ,
খযখরানে অ্যরানহি ইশেশিনয়শট -এর স দকম্ভীররা তরানদর
এতশদনের অধীত জ্রাে শিক্নদর সরামনে তুনল ধনরে। তরাররা
বনলে, ধু মরারি প্রযু শক্ত শের্ভর শকেু প্রনক িল খিখরানেরাই এই
কম্ভিরালরার প্রধরাে উন ি্য েয়। নয সমস্ত শিক্ক শবশর ধরনের
প্রযু শক্ত ব্যবহরানর সক্ম তরানদর দক্তরা বকৃ শ র শদনক খযমে েজর
খদওয়রা হনয়নে, নতমেই খসইসব শিক্কনদর দক্তরা বকৃ শ নত
আরও অনেক খবশি সময় এবং মনেরানযরাগ খদওয়রার
প্রনয়রাজেীয়তরার কিরাও তুনল ধররা হনয়নে।
আগরামী শদে নলরার জে্য েবশদিরা র পক্ খিনক অনেক
অনেক নর রা রইল বরা মুশ পঞ্চরানয়ত সশমশত এবং খসইসব
শিক্কনদর জে্য যরাররা েতুে কনর ইশতহরাস সকৃ শষ্ করনবে এবং
প্রশতশট আকরানি লনব এক েতুে রংমিরাল।
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েবশদিরার বইনয়র খটশবল খিনক
শবগত কনয়ক বের ধনর আমরানদর খটশবনল আসরা একরাশধক
পুরনেরা ও েতুে বই এবং তরার শবেয়ব শেনয় আমররা শবশর
সময় এখরানে আনলরাচেরা কনরশে। েবশদিরার এই সংখ্যরায় আমররা
আনলরাচেরা করব এমে আরও দু শট বই স নক্ভ। পশ মবঙ্গ
সরকরানরর তি্য ও সংস্কৃ শত শবররানগর খলরাকসংস্কৃ শত ও আশদবরাসী
সংস্কৃ শত খক খিনক অসরাধরারে দু শট বই
প্রকরাশিত হনয়নে। একশট খজলরা
খলরাকসংস্কৃ শত পশরচয় গ্ ঃ পু শলয়রা,
অে্যশট খজলরা খলরাকসংস্কৃ শত পশরচয় গ্ ঃ
বীররূ ম। নয বই দু শট আমরানদর শচন্ে
এবং মেনের জগনত েতুে পি
অেু সন্রানের বরাত্ভরা বহে কনর আেনত
পরানর।
প্রিনম আমররা আনলরাচেরা করব
খজলরা খলরাকসংস্কৃ শত পশরচয় গ্ ঃ
পু শলয়রা বইশট শেনয়। সব্ভনমরাট ১৯শট
প্রবনন্র অসরাধরারে সমরাহরার এই বইনত
পু শলয়রার
ইশতহরাস-সংস্কৃ শত-েকৃ তত্বজীবপশরম ল সংক্ররান্ আনলরাচেরার মধ্য
শদনয় তুনল ধররা হনয়নে খজলরার অতলরান্
খলরাকসংস্কৃ শত গরীরতরা এবং শতনহ্যর
এমে শকেু শদকশচ যরা হয়নতরা এর
আনগ আমরানদর সরামনে এতটরা সহজররানব এবং সরাবলীল ররােরায়
আনসশে। পু শলয়রার পুররাত ও পু শলয়রার আশদবরাসী িীে্ভক
দু শট আসরাধরারে রচেরার মধ্য শদনয় দু জে খলরাকসংস্কৃ শতশব
পু শলয়রার স্রাপনত্যর আসরামরাে্য শকেু বশিষ্্য তুনল ধনরনেে, যরা
প্রককৃত অনি্ভ আরও অনেক শেশব অেু সন্রাে এবং গনবেেরার

দরাবী ররানখ। পু শলয়রার স্রাপত্য সংক্ররান্ এই প্রবনন্ প্ররাবশন্ক
খয অেু পু ময়তরায় এই খজলরার প্ররাচীে ইশতহরানসর সনঙ্গ তরার
স্রাপনত্যর ইশতহরানসর শচ নলরানক শমশিনয় শদনয়নেে তরা খয
খকরােও গনবেনকর েতুে উ রােশব ু হনত পরানর। এই দু শট
প্রবনন্র সমতুল্য
ত্ব দরাবী করনত পরানর আরও অে্য শতেশট
প্রবন্ পু শলয়রার খলরাকখরাদ্য, নলরাকেকৃ ত্য
এবং পু শলয়রার খলরাকশি
এবং
এশবেনয় ইত্যবসনর হনয় যরাওয়রা আরও
অনেক খলখরা। তবু যরা শবনিে
আনলরাচেরার দরাবী ররাখনত পরানর তরা হল
পু শলয়রার খে েরাচ সংক্ররান্ একশট
দু রন্ প্রবন্। এশেনয় আমরানদর যনিষ্
পশরমরানের রা রা খবরাধ কররার করারে
রনয়নে। শবগত কনয়ক বেনর পু শলয়রার
তিরা বরাংলরার খলরাকসংস্কৃ শত চচ্ভরার শদগন্
অনেক সু প্রচরাশরত হনয়নে এবং
প্রশতশদে েতুে েতুে মরােু ে এই শবেনয়
চচ্ভরা করনেে এবং আমরানদর েবশদিরা র
চচ্ভরার রুবনেও এই গ্ একশট স্রায়ী
জরায়গরা কনর খেনব বনল আিরা ররাশখ।
অে্যশদনক রনয়নে বীররূ ম সংক্ররান্
অপর একশট গ্ , নযখরানে ২ শট
প্রবনন্র সমরাহরানর তুনল ধররা হনয়নে এই খজলরার ইশতহরাস
সংস্কৃ শত এবং েকৃ তন র ব মরাশরিকতরা। বীররূ নমর পুররাত এবং
বীররূ নমর জেজরাশত প্রসঙ্গ, এই দু শট খলখরায় উনঠ এনসনে
বীররূ নমর েকৃ তরাশ ক এবং পুররাতরাশ ক এমে অনেক েতুে
খপ্রশক্ত যরা হয়নতরা এই শবেনয় আগ্হী আমরানদর বত্ভমরাে
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প্রজন র েরারিেরারিী এবং গনবেক সমরানজর সরামনে জ্রােচচ্ভরার
শদগন্ খুনল শদনত পরানর। পরািরাপরাশি যরা আমরানদর মনধ্য আরও
উ ীপেরার সঞ্চরার কনরনে তরা হল বীররূ নমর পয্ভটে মরােশচনরি
এনকবরানর সরামনের সরাশরনত িরাকরা িরাশন্শেনকতে ও শেনকতে
েরা রাও অনেক েতুে অঞ্চনলর কিরা। যরা ধু মরারি তরানদর শেশহত
শতহ্য এবং সরাংস্কৃ শতক ব ত্বময় গরীরতরার জে্য শবনিে
ত্ব
খপনয়নে। আমররা খদনখশে আনলরাচ্য গ্ন বীররূ নমর খলরাকখরাদ্য,
খলরাকশি , নলরাক-প্রযু শক্তর মনতরা শবেয় জরায়গরা খপনয়নে। ধু
তরাই েয়, এই অঞ্চনলর খল শকক ম , নল শকক খদবনদবী,
প্রচশলত খলরাকররােরার স্রূপ সন্রাে, উপকরনের খল শককতরা
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মরাশটর গরাে-মরােু নের গরাে, ধূ লরাবরাশলর কিকতরা, এই অঞ্চনলর
অি্ভ েশতক জীবে সমস্ত শকেু ই ধররা পন নে এই দু ই মলরানটর
অসরামরাে্য বইনত।
আমরানদর খদনির খপিরাদরার উ য়নের জগনতও অনেক
সময় পরাশরবরাশরক জীবে-জীশবকরার করারনে আয় বকৃ শ নতই
খম শলক
ত্ব এনস পন এবং আমরানদর মেে ও শচন্নে যশদ
উ য়নের ধরারেরানক প্রররাশবত করনত সক্ম খক মসমরানজর দী ্ভ
লরাশলত সরাংস্কৃ শতক অশরজ্রাে বরা তরার শতহ্য এবং পর ররার
েরা িরানক তরাহনল খয উ য়নের প্রশতক পি আমররা খুঁজনত
চনলশে তরা হয়নতরা স ূ ে্ভ হনব েরা, অধররাই খিনক যরানব।

1

প্রনয়রাজনের স্ুল বরাগরােঃ শিখনের
শর আশঙ্গক
ররা সংন র ু ি অ্যরা এশগ্করালচরার
অগ্ভরােরাইনজিে
-এর
-এর
আংশিক অেু বরাদ প্রকরাি করল উ য়ে
ও
গনবেেরা
সংস্রা
অ্যরানহি
ইশেশিনয়শট । আংশিক অেু বরাদ হনলও
এই পুশস্তকরায় স ূ ে্ভ েশির খম শলক সু র
পশরব্য হনয়নে।
পুশস্তকরার সরাতশট পশরন নদ তুনল
ধররা হনয়নে এমে অনেক
ত্বপূ ে্ভ
তরাশ ক স র্ভ এবং প্রস্তরাবেরা, যরা হয়নতরা
অেু িীলেকরারীনদর সরামনে েতুে শদক
শচ তুনল ধরনত পরানর।
প্রিম পশরন নদ আনলরাচেরা হনয়নে
স্ুল বরাগরাে খকে এবং কীররানব, শ তীয়
পশরন নদর আনলরাচ্য শবেয় প্রনয়রাজে ও
পি, তকৃতীয় পশরন নদ জরায়গরা খপনয়নে েতুে স্ুল বরাগরাে,
চতুি্ভনত বরাগরাে করনত খিখরা, পঞ্চনম বলরা হনয়নে বরাগরাে
পরাঠক্রম, ে পশরন নদ জরােরা যরায় উ রাবনের জে্য করাঠরানমরা এবং
স ম পশরন নদ আমররা জরােনত পরারব প্রশতকূলতরা এবং
সরা নল্যর চরাশবকরাশঠ।
এই অেু শদত পুশস্তকরায় সব খিনক
ত্বপূ ে্ভ অংি খযটরা
বনল আমরানদর মনে হনয়নে তরা হল বরাগরাে পরাঠক্রম, যরা শেনয়
আমররা একটু আনলরাচেরা করব। এই পশরন নদর প্রধরাে শবেয়
বরাগরানের করাজকম্ভনক শবদ্যরালনয়র পরাঠক্রনমর সনঙ্গ সু সংহত কনর
খতরালরা।
অনেক নলরা
ত্বপূ ে্ভ বরাত্ভরার পরািরাপরাশি আমররা পন শে
ররাল খরাবরানরর জে্য সল লরানেরাই মূ ল বরাগরাে পরাঠক্রমনক

তশর কনর এবং এনক যু শক্তগ্রাহ্য কনর
খতরানল। এখরানে খরাদ্যচক্র মনিলশটনক
শি শিক্রাি্ভীনদর সরামনে তুনল ধররার
ওপনর সশবনিে
ত্ব আনররাপ কররা
হনয়নে। বরারংবরার বলরা হনয়নে
খ শেকনক্র পরাঠ ও বরাইনর েশ নয় প রা
করাজকনম্ভর মনধ্য বরাজরার গনবেেরা,
উ পরাশদত পে্য স নক্ভ ধ্যরাে ধরারেরার
উ শতসরাধে, বরাশেশজ্যক পশরক েরা
তশর, শহসরাব ররাখরা ইত্যরাশদ শবেয়নক
সংযু ক্ত কররার কিরা।
এখরানে খবি কনয়কশট জ শর
উদরাহরে সহকরানর কনয়কশট শবেয় তুনল
ধররা হনয়নে। নলনসরানিরা ও উগরা রায়
ককৃশের মনধ্যই শবদ্যরালয় বরাগরানের শবেয়শট
অন্রু্ভক্ত, শজম্বরানবরানয়নতর েীচু রানস
বরাগরানের করাজকম্ভ পশরনবি শবদ্যরার অন্রু্ভক্ত। আবরার শকউবরায়
এ নলরা মশিক্রার অন্রু্ভক্ত।
অনেক খদশরনত হনলও যরা আমরানদর মনধ্য আিরার সঞ্চরার
কনর তরা হল, এ নলরা শেনয় আনলরাচেরা
হনয়নে এবং আজ
ধু মরারি আমরানদর খদনির মুশষ্নময় শকেু খস্ রানসবী সংস্রায়
এসব শেনয় আনলরাচেরা হয় এমে েয় বরঞ্চ মূ ল ধরাররার শচন্নের
মনধ্যও অেু প্রশব হনয়নে স্ুল বরাগরানের ররাবেরার বীজ।
প্রশতশদে শিক্রা শেনয়, জীবেপ্রবরানহর সনঙ্গ শিক্রার খমলবন্ে
শেনয় আমরানদর খয শেয়ত পশরবত্ভেীয় ররাবেরা নলরা চলনে
খসখরানে এই সবুনজর চচ্ভরা খুবই
ত্বপূ ে্ভ। প্রশতশদনের চচ্ভরায়
মুখ বরা রাক একশট গরাে, িনস্যর উ সনব শমনি যরাক গন র
অেু ন দ।
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খহলমুট খহইল্যরা –এর খলখরা ইংনরশজ প্রবনন্র সংশক্ রায়ে

একটরা বরাগরাে। ু ল গরাে, লতরা পরাতরার
মরান খখলরা র, জরাম্ভরাে ররােরায় যরানক বলরা হয়
শক রারগরারনিে। শি ররা েু টনে, নখলনে, গরাইনে,
েরাচনে। চরারশদনক ে রানেরা খখলেরাপরাশত আর শতে
প্যরাঁটররা উপহরার । প্রিমটরানত সরাত র রা সু নতরার
বল। শ তীয়টরানত রনয়নে েরােরাে আকরানর করানঠর
তশর খ । নকরােটরা বরা খগরালক, নবলেরা আবরার
খকরানেরাটরা লু নিরার ে রার আকরানর। তকৃতীয়
উপহরানরর খপশটনত রনয়নে একটরা ব ে রা
যরানক খরানপ খরানপ টুকনররা কনর খ লনল শমলনব
আটখরােরা খেরাট খেরাট ে রা। এেরা রাও রনয়নে মজরাদরার সব বই।
পরাতরা পরা রানল েশব নলরা বইনয়র পরাতরায় খসঁনট িরাকরার বদনল
পরাতরা খেন উনঠ আনস। বরা রাররা ব
নলরা েরা নব-চরা নব,
শবশ ং ক বরা করানঠর তশর শেম্ভরাে খ নলরা শদনয় গ নব
েরােরাে শজশেস। আর এই ররানব খখলনত খখলনত শি শেনজই
শিনখ খেনব ব র সনঙ্গ ব র স ক্ভ, এক আকরানরর সম য়।
বন রাররাও িরাকনব পরানি। তরাররাও শি নদর সনঙ্গ খখলরা আর গ রায়
অংি খেনবে। আর এর মধ্য শদনয় শি -মে আকরার পরানব। বুন
খেনব খ রাংনির সনঙ্গ সমগ্তরার-স ূ ে্ভতরার স ক্ভ। শেনজর
অন্নরর ররাবেরা নলরা আকরার পরানব, প্রকরাশিত হনব। পরাঠ্য বই
এর শবজ্রাে প রার মনধ্য শদনয় েয়, নখলনত খখলনত, ব র
খম শলক রূপ নলরা শেনয় েরা রাচরা রা করনত করনত শি খজনে
যরানব ব র গঠে, প্রককৃশত আর তরানক শ নর শেয়ম করােু ে। এর
নল শিখে সরামগ্ীনত ু নক প ল েরােরাে আকরানরর খখলেরা।
শযশে এই ধরনের শিক্রা প শতর কিরা বলনলে শতশে শেনজই
তশর কনর খ লনলে এই খখলেরা।
খররাজকরার শেত্য েশমশতিক জীবে ধরারনের মনধ্য শদনয়,
শেনজর চরারপরানির জীব জগনত নট চলরা টেরাররাশির সনঙ্গ
খদওয়রা খেওয়রা করনত করনত মরােু ে খজনে যরায় জীবজগত ও
ব জগনতর গঠে শেয়ম। ব্যশক্ত মনে আর তরার খচতেরায় যখে
বরাইনরর বরাস্তব জগত এনস খমনি, শেনজর অন্নর এই অশস্তনত্বর
খবরাধই হনলরা মরােু নের আসল শবজ্রাে চচ্ভরা। এ শবন যত ব
আনে তরার গঠে, প্রককৃশত, শেয়ম একমরারি মরােু ে তরার খচতেরা
শদনয় জরােনত পরানর, বু নত পরানর। আর মরােু নের এই শবনিেনত্বর
এই সত্য উ রাশটত হয় ব নক বু নত শগনয়ই। এটরাই খ িশরখ
খ রানয়নবনলর শিক্রা ত । নয ররাবেরায় শবজ্রাে আর শিক্রা শমনল
শমনি িরানক। ন রানয়নবনলর মনতরা একজে স্-শিশক্ত মরােু ে

নরর ধরানর মরানঠ- রানট-বনের পনি ু নর
খব রানতে আর প্ররাককৃশতক বশচরি উপনররাগ
করনতে। প্রককৃশত পরানঠর আসনর ু নর ু নর
শমশলনয় শেনতে বরাইনবনলর পরাতরায় খলখরা নরর
বরােী। নচনয় খচনয় উপলবশ করনতে শটউশলপ
ু নলর পরাপশ র গঠে। পরাপশ র ররাঁনজ লু শকনয়
িরাকরা শতে খকরােরা বীনজর ঁশট। চরারশদনক আনররা
কত ু নলর বরাহরার। ন রানয়নবল শলনখনেে এই
খ রাটরা ু ল শল ব যন , ব ই আদনর ু নট
আনে। এনদর বশচরিয আমরায় শবশ ত কনর।
জ শিক্ক শেনলে েরা খ রানয়নবল। শক ু র পনি শিক্কতরাই
তরাঁর জীশবকরা, তরাঁর জীবেচচ্ভরা হনয় দরাঁ রায়।
খগরালক আকরার। অ ু ত তরার প্রককৃশত। বশচনরির মনধ্য
নক্যর সহরাবস্রানের প্রশতরূ খগরালক। এক খিনক ব র উ পশতি
আবরার এক-এর মনধ্য ব র লীে হনয় িরাকরা। এই শব জগনতর
সব শকেু র মনধ্য বরাস কনর এক সকৃ জে সহ িশক্ত, যরা ব,
সব্ভজেীে, প্ররােময়। এই খম শলক ধম্ভশটনক খ রানয়নবল খগরালক
বরা বলয় ধম্ভ বনলনেে। এ জগনতর প্রশতশট জীব ও জ ব
এই প্রকশটত কনর, নসই অেু যরায়ী করাজ কররা। আর একই সনঙ্গ
নট বরাইনরর ব -জগনতর শেয়ম-ধম্ভ –প্রককৃশতনক অন্নরর মনধ্য
শটনয় আেরা। বরাশহরনক অন্নর আেরা, অন্রনক বরাইনর প্রকরাি
কররার এই ন র মনধ্য ক্য খখরাঁজরাই মরােু নের লক্্য। শিক্রা
আর খিখরানেরার সরাহরায্য শেনয় এই অন্র-বরাইনরর খমলবন্ে স ব
হয়। শিক্রার আনলরার সরাহরানয্য বরাইনরর বরাস্তব জগনতর খখরালেলনচ ঠরাহর কররা স ব হয়। শিক্রানক শরশতি কনর মরােু নের
খচতেরার সনঙ্গ, মনের সনঙ্গ ব জগনতর একটরা স ক্ভ তশর
হয়। আর এই স ক্ভ তশরনত খখলরা, নখলেরা
ত্বপূ ে্ভ রূ শমকরা
পরালে কনর। নখলেরা শেনয় খখলনত খখলনত শি শেনজনক আর
খখলেরাটরানক শচেনত খিনখ, আশব রার করনত খিনখ, দু জনে
একশরিত হয়। এই ররানব প ু য়রা আর পরাঠ্য শবেনয়র মনধ্যও নট
খচেরা-পশরচয়-একরিীকরে।
১ ১ সরানল
িহনর শতশে প্রশত রা কনরে
সরাধরারে জরাম্ভরাে শিক্রামূ লক প্রশত রাে েরানম একটরা স্ুল। এই
প্রশত রানের পক্ খিনক শতশে প্রকরাি কনরে খবি কনয়কশট
পুশস্তকরা। এ শলনত তরাঁর শিক্রা শচন্রা প্রকরাি পরায়। এই স্ুল
ব্যবস্রায় শি খবন উঠনব তরার পশরবরারনক খক কনর।
পরাশরবরাশরক পশরনবনি প রানিরােরা করনব। স্ুল আর পশরবরানরর
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মনধ্য পরার রাশরক খদওয়রা খেওয়রা, শব রাস, ররসরার বরাতরাবরনে ররাম-ররাবে আনে, নদনখ যরাও শেনজর খচরানখ হেু মরাে খকমে েরানচ,
খেরাট-ব সবরাই অত্যন্ যন র সনঙ্গ শিখনব এই শেল পুতুল খেনব খগরা পুতুল । রাস নর ু নক প ল খখলেরা। নখলরার
করনলে খ রানয়নবল। নখলরা আর
খ রানয়নবনলর আিরা। তরাঁর প্রশতশ ত স্ুনল চলত খখলরা-ধূ লরা, সর রাম তশর কররা
সংল খরামরানর করাজ কররা। খরামরানর সল খিনক স্ুল আর খখলেরার সরাহরানয্য শিক্রা প শতর পশরনবনি উ শত টরানবে।
পশরবরার শলর চরাশহদরা শমটত। শিক্রা মরানে খকবল মরারি শিক্নকর পশরবরার করাঠরানমরানত বদল আেনবে। অশরররাবকনদর সংগঠে
তশর করনত উ সরাহ শদনলে। শিক্রার খকন িরাকনব পশরবরার।
মুখ শেঃসকৃ ত বরােী েয়। হরাত কলনম করাজ, শিক্রামূ লক খখলরা,
করাশয়ক নমর মরাধ্যনম খলখরা প রা চলত। সতীি্ভররাও রাস শেত। অশরররাবনকররাও খখলরা আর খখলেরায় খমনত উঠনবে। প্ররাক িিব
হনব বলয় বরা
শিক্রা। এই প্রক
দনল করাজ কনর খিখরা চলত। সমগ্ পশরবরার এর সনঙ্গ যু ক্ত অবস্রা খিনকই
এ পশরেত হয়।
িরাকত। নিখরা-প রার অি্ভ খকবল বুশ নত িরাে খদওয়রা েয়। পনর
একই সনঙ্গ িরীর ও মনের গঠে। সরামরাশজক – আধ্যরাশ ক খখলরা র এর জে্য সকৃ শষ্ হয় এক েতুে বকৃ শতি–
ররাবেরার শবকরাি
এর শিক্রাক্রম শেল খ রানয়নবল প্রেীত েরাস্ভ বরা ধরাই যরাররা খখলরারত শি নদর খখয়রাল ররাখনব, য খেনব।
বলয় বরা
শিক্রা তন র পরম রূপরায়ে। ন রানয়নবল পশরবরানরর খচ হশ েরাশ নয় খখলরা র চনল এনলরা বরাইনর। শি নদর
তরাঁর শিক্রা দি্ভনের কিরা শলনখ খগনেে তরাঁর খলখরা মরােু নের খখলেরা সরবররানহর জে্য তশর করনলে একটরা খখলেরা করারখরােরা।
এ তশর করনলে এমে একশট
খযটরা
জে্য শিক্রা ১ ২ এ প্রকরাশিত েরামক বই-এ। এশট খকবল ১
এক খযরানগ খখলরা র ও নখলরা নরর ধরাই প্রশিক্ে প্রশত রাে
খ রানয়নবনলর দি্ভে েয়, আদনত এশট তরাঁর স্ুল শিক্রা প শত
এ জরাম্ভরাশে জুন
হনলরা মরাচ্ভ
খপিরাগশজ। ররােরা শিক্রা খ রানয়নবনলর করানে আলরাদরা মরারিরা শহসরানব করাজ করনব। ১
ু
অর
্যিরাে।
ররাজ
েশতক
বদল
হয়ত
তরার
খপনয়শেল। ররােরার সরাহরানয্য মরােু ে শেনজনক
স্ুল আর পশরবরানরর মনধ্য
সকৃ শষ্ কনর। ররােরা শিক্রার নল মরােু ে তরার পরার রাশরক খদওয়রা খেওয়রা, শব রাস, শিক্রা উনদ্যরাগনক স্রাগত জরােরানব এমেটরাই
শেজস্তরা খুঁনজ পরায়। অ নক, ন রানয়নবল ররসরার বরাতরাবরনে খেরাট-ব সবরাই আিরা কনর শেনলে খ রানয়নবল। আনলরাচেরা
খকবল মরারি শবনিে শকেু সমস্যরা সমরাধরানের অত্যন্ যন র সনঙ্গ শিখনব এই শেল সররাও আনয়রাজে কনর শেনলে, নযখরানে
এনস খদনির শিক্রাশবদররা জরােরানবে
উপরায় মনে করনতে েরা। ওেরার মনত অন র
খ রানয়নবনলর আিরা। তরাঁর প্রশতশ ত
যরানত স্রায়ী মরাে্যতরা পরায়
সরাহরানয্য মরােু ে, সরামশগ্ক ররানব বরাস্তব
স্ুনল চলত খখলরা-ধূ লরা, সংল খরামরানর
খস শেনয় জরাতীয় সংসনদ আনলরাচেরাও হয়।
জগতনক শবন েে করনত পরানর, ব্যরাখ্যরা
করাজ কররা।
শক ররাজ েশতক শব বশট অস ল হয় আর
করনত পরানর।
এর মুক্ত-মেরা
শিক্রা ব্যবস্রা তদরােীন্ে িরাসকনদর শবে েজনর পন । যশদও খ রানয়নবনলর স্ ও সত্য হয় েরা। মুক্ত শচন্রার মরােু েনদর সনঙ্গ
তদন্ শরনপরানট্ভ খেশতবরাচক কিরা বলরা েরা িরাকনলও প ু য়রার খ রানয়নবনলর খমলরানমিরা, তরাঁর মুক্ত ধম্ভীয় খ রানয়নবনল ররাবেরা
অররানব ১ ১ েরাগরাদ তরা বন্ হনয় যরায়। ইশতমনধ্য
খত প্ররাশসয়রাে সরকরানরর েরা-পে হয়। ১ ৫২ সরানল তরাঁর প্রশত রা
খ রানয়নবল জে শিক্রা প্রশত রাে েরানম সংস্রা খখরানলে, নযখরানে কররা সব খখলরা নরর শব ন শেনেধরাজ্রা জরাশর কররা হয়।
১-২ বের বরা রানদর কিরা খরনব খগশেনলে খ রানয়নবল,
- বের বয়সী অেরাি শি নদর আ য়, করাজ ও সরামুশহক
শিক্রার কিরা ররাবরা হয়।
বরা খখলরা র প্রশত রা যরানদর খখলরা নরর খচ করাঠ খপনররানত খদশর আনে। মরানয়নদর জে্য
করনত উ সরাশহত হে খ রানয়নবল, আর এর জে্য শেনজর খদি শলনখ খগনেে একটরা বই। বই এ আনে দেশ ে জীবনের কত
জরাম্ভরাশে খেন সু ইটজরারল্যরান ও যরাে।
অেু সরানর কিরা। েশবনত খলখরা। মরা তরার হরানতর আঙ্গু নলর সরাহরানয্য খখলরা
তশর কনরে স্ুল। স্ুনল হনব প রা-নিরােরা আর দু পুনর হনব খদখরানব আর তরাই খদনখ েকল করনব। নখলরার মরাধ্যনম মরা তরার
হরানতর করাজ ও খখত খরামরানরর করাজ। এখরানে এনস শিক্ক ররানলরাবরাসরা – আদর েশ নয় খদনব। এই আদরাে প্রদরানের নল
প্রশিক্নের সরানি জশ ত হে।
িহনর অেরাি আ নমর শি ধীনর ধীনর তরার পশরনবি সম্বনন্ ওয়রাশকবহরাল হনয় উঠনব।
১ ৫২ সরানল খ রানয়নবল মরাররা যরাে। উশে মরাররা যরাবরার
পরািরাপরাশি চলনব গরীবনদর জে্য প রানিরােরার ব্যবস্রা, শিক্ক
পনরও জরাম্ভরাশে জুন খখলরা নরর প্রশত শেনেধরাজ্রা জরাশর শেল।
প্রশিক্ে, আর জেসরাধরারনের জে্য একশট শব শবদ্যরালয়। অি্ভরা
এক সরামশগ্ক শিক্রা ব্যবস্রা খযখরানে সকৃ জেরা ক করাজ
ত্ব শক খ রানয়নবনলর খিে জীবনে শপ্রয় এক বন্ুর অ রান্ খচষ্রার
নল
এর কিরা সরাররা পশ ম ইউনররানপর
পরানব, তন র সনঙ্গ জীবে চচ্ভরা যু ক্ত হনব, নলখরাপ রার সনঙ্গ
চলনব হরানত কলনম করাজ কররা। ন রানয়নবল তরাঁর পশরক েরা খদি শলনত েশ নয় পন । েশ নয় পন উতির আনমশরকরা খিনক
জরাপরানে, তরারপর সরাররা শবন । তরার একমরারি করারে খ রানয়নবনলর
রূপরান্শরত হনত খদনখেশে। জরাম্ভরাশে শ নর আসনত বরাধ্য হে।
খদয়।
ততশদনে খ রানয়নবল খপ নে খগনেে তরাঁর জীবনের খিে েব্য-মরােবতরা ত । এই ত মরােু নের শিক্রানক
অংনক। স্ুল শিক্রা খিনক তরাঁর খচরাখ সনর এনসনে পশরবরানর। ররান র জে্য এক খটকসই েরাগশরক তশর কররার লনক্্য, ব্যশক্ত
তশর করনত হনব এমে একশট সরামরাশজক সংগঠে যরা ররান র মরােু নের প্রশিক্ে এর লক্্য েয়।
শেয় নের েরাগরানল িরাকনব েরা। আমরার এই খেরা ু শ , এনত
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আচরায্ভ জগদীি চ

বসু

1

আজ খতরামরানদর মহরাে এক মরােু নের গ
বলব। শযশে শেনলে শেরহংকরারী এক বরা রাশল
বজ্রাশেক। শব কশব রবী েরাি ঠরাকুনরর সনঙ্গ
তরাঁর শেল গরীর বন্ুত্ব। তরাঁর েরাম আচরায্ভ
জগদীি চ বসু । শবখ্যরাত এই মরােু েশটর জ
১ ৫ সরানলর ০খি েনরম্বর বরাংলরানদনির
মু ীগন । তরাঁর বরাবরা ত করালীে শ শটি
সরকরানরর অধীনে কশমিেরার শেনলে। শতশে
তরাঁর খেনলনক শক ইংনরশজ স্ুনল রশত্ভ
কনরেশে। খুব সরাধরারে বরাংলরা মরাধ্যম স্ুনলই
প নতে জগদীি চ বসু । তরাঁর সহপরাঠীনদর
মনধ্য খযমে খজনলর খেনল শেল, নতমেই তরাঁর বরাবরার অধীনে
করাজ কররা মুসশলম পশরচরালনকর খেনলও শেল। ধম্ভ বরা সরামরাশজক
বেম্য, নগরাঁ রাশম বরা শবনরদ শেল েরা তরাঁর পশরবরানর। নল শতশে
সহজ এবং সহমশম্ভতরা শেনয় সকনলর সনঙ্গ ব হনয়শেনলে।
জগদীি চ বসু র ী শেনলে ত করালীে েরারী আন রালনের
প্রবক্তরা ও সমরাজকম্ভী অবলরা খবরাস।
শেনজর কম্ভজীবে শেনয় তরাঁর অে্য ররাবেরা িরাকনলও
মরাধ্যশমক পরীক্রার পর শতশে কলকরাতরার খস খজশরয়রাস্ভ
কনলনজ রশত্ভ হে। নসখরানে রাদরার ইউশজে ল্যরা ন র সনঙ্গ
পশরচয় হয় তরাঁর, আগ্হ জ রায় প্রককৃশতর প্রশত। বরাবরা খচনয়শেনলে
খেনল করানররা অধীনে েয়, শেনজ করাজ স্রাধীেররানব। আর
একরারনেই ল ে শব শবদ্যরালনয় শতশে খমশিশসে শবররানগ রশত্ভ
হে। শক খসখরানে িরাকরাকরালীে শতশে প্ররায়িই অসু স্ হনয়
প নতে। ওেু নধর গন্, মররা মরােু ে, মরােু নের অসু খ এইসব তরাঁর
িরীর ও মেনক আরও অসু স্ কনর তুলশেল। ল ে শব শবদ্যরালয়
খেন শতশে চনল যরাে খকমশ জ, রশত্ভ হে ক্ররাই স কনলনজ।
খকমশ জ শব শবদ্যরালয় খিনক ে্যরাচরাররাল সরানয়ন লরার কনরে
শব এ শিগ্ী। এই ে্যরাচরাররাল সরানয় শবেয়শট হল শবজ্রানের খসই
শদক যরা খিনক পকৃ শিবীর বরাশহ্যক প্রককৃশতর শদক নলরা জরােরা যরায়,
খযমে পদরাি্ভশবজ্রাে, রসরায়ে, রূ ত ও জীবেশবজ্রানের শমশলত
এক পশরশধ। সু তররাং এই ে্যরাচরাররাল সরানয় তরাঁনক তরাঁর পরবত্ভী
সমনয়র মহরাে আশব রানরর শদনক এশগনয় শেনয় খযনত অনেকটরাই
সরাহরায্য কনরনে বলরা খযনত পরানর। ১
সরানল শতশে ল ে
শব শবদ্যরালয় খিনক শব এস শস শিগ্ী এবং তরারপর ১ ৯ সরানল
শিএসশস শিগ্ী লরার কনরে।
খকমশ নজ েরারিরাবস্রায় জগদীি চ বসু শিক্ক শহসরানব
খেরানবল জয়ী লি্ভ র্যরানল, মরাইনকল
রার, নজমস শিউয়রার,
রাশ স িরারউইে, রাশ স ব্যরাল রার এবং শসিশে ররাইন র মনতরা

খ্যরাতেরামরা মরােু েনদর খপনয়শেনলে। এসময়
ল নে তরাঁর সনঙ্গ পশরচয় হয় পশরচয় হয় আর
এক বরা রাশল শকংবদশন্ আচরায্ভ প্র ু লে চ
ররানয়র।
১ ৫ সরানল ররারনত শ নর লি্ভ শরপনের
অেু নররানধ শতশে খপ্রশসনিশ কনলনজ পদরাি্ভ
শবজ্রানের ররারপ্ররা অধ্যরাপক শহনসনব করাজ
কনরে। তরাঁর মনধ্য খয স্নদিী মনেরাররাব
শেল তরার রাররা শতশে খসখরানে এক পক্পরাতমূ লক
আচরে অেু রব কনরে। নদনখে শ শটি
অধ্যরাপকনদর তুলেরায় ররারতীয় অধ্যরাপকররা
অনেক কম মরাইনে খপনতে। এর শবনররাশধতরায় শতশে শেনজ শতে
বের খকরােও খবতে শেনতে েরা। এক খ রাঁটরাও স্রাি্ভপরতরা েরা
খদশখনয় এই শবনলত খ রত মহরাে শবজ্রােী খদনির প্রশত হওয়রা
শ শটিনদর অে্যরায়নক প্র য় শদনতে েরা। তনব তরাঁর প্রশতবরানদর
ধরে শেল অে্যরকম। শতশে শবেরা পরাশর শমনক েরারিনদর
প রানতে। পনর অবি্য তরাঁর এই অশরমরানের ময্ভরাদরা শদনয়
কনলনজর অধ্যনক্র প্রনচষ্রায় তরাঁনক পুনররা খবতে খদওয়রা হয়।
আবরার ওই কনলনজ শেল েরা ররাল ল্যরাবনরটশর, েরা শেল
খম শলক গনবেেরার সু নযরাগ। শতশে তরাঁর শেজস্ টরাকরায় রা তশর
কনরে। সনত েরাি বসু , নম েরাদ সরাহরা, জ্রােচ খ রাে, প্রিরান্
চ
মহলরােশবিনদর মতে অসরামরাে্য সব শবজ্রােী তশর
হনয়শেনলে এই ককৃশত অধ্যরাপনকর সরাহচনয্ভই। এররা সকনলই তরাঁর
খ হধে্য েরারি শেনলে, পরবত্ভীকরানল যরানদর অবদরাে আপরামর
বরা রাশল মনে খরনখনে।
ল নে শবজ্রােী মরানক্ভরাশের সনঙ্গ পশরচয় হয় জগদীি চ
বসু র। শযশে অনেকশদে ধনর খবতরার খটশলগ্রাশ শেনয় করাজ
করশেনলে। শ শটি খপরাষ্ সরাশর্ভসনক উ ত কররাই শেল তরাঁর
করানজর অে্যতম উন ি্য। শক জগদীি চ বসু র মনত, শবজ্রাে
শিক্রা বরা গনবেেরা ব্যবসরায়ীক মনেরাররাব শেনয় হয় েরা। তরাঁর করানে
শবজ্রাে গনবেেরা শেল এক সরাধেরা। এমেশক অে্যনদরনকও শতশে
তরাঁর গনবেেরাপরি শেনয় করাজ করনত বলনতে। একবরারও শেনজর
গনবেেরার স্ত্ব শেনয় ররাশবত হনতে েরা। পনর অবি্য ১ ৯৯
সরানল রয়্যরাল খসরাসরাইশটর একশট খপপরানর শতশে তরাঁর
েরামক গনবেেরাপরিশট প্রকরাি কনরে।
এবরার আসরা যরাক তরাঁর অসরামরাে্য আশব রানরর গন । তরাঁর
উশক্ত উনলেখ কনরই বলরা যরায়, অদকৃ ি্য আনলরাক ইট-পরাটনকল,
রবরাশ খরদ কনর অেরায়রানসই চনল যরায়, সু তররাং ইহরার সরাহরানয্য
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শবেরাতরানর সংবরাদ খপ্ররে কররা খযনত পরানর। আজ আমররা এবং শবশর সমনয় খকরাে খমমন ে শবরনবর পয্ভনবক্ে কনর
দূ র-দূ ররানন্র খয খবর নর বনস শে ও খদশখ, তরাঁর তরঙ্গ অেু মরাে কনরে খয, উশ দও প্ররােীর মনতরা বরাশহ্যক প্রররাবনকর
আশব রার এররানবই সরাররা পকৃ শিবীনক হরানতর মুনঠরায় এনেনে। তরাঁর প্রররানব সরা রা শদনত পরানর। তরাররাও ব্যিরা, আে , ন হ অেু রব
খলখরা প্রবনন্ শলশখত রনয়নে কীররানব এই সকৃ শষ্।
করনত সক্ম। প্ররােীর মনতরা উশ নদরও সশঠক জীবেচক্র এবং
শতশে ওনয়র গরাইি, হে্ভ এন েরা, িরাই ইনলকশ ক খল , প্রজেে ত রনয়নে। িীত, আনলরা, ি , তরাপ ও অে্যরাে্য অনেক
খপরালরাররাইজরার এবং খসশমক রা রার ব্যবহরার কনর প্রিম খয তরঙ্গ বরাশহ্যক উ ীপেরায় সরা রা শদনত পরানর। যরার প্রিম প্রমরাে স্রূপ
তশর কনরশেনলে তরার ক রাংক শেল প্ররায়
তরাঁর এই গনবেেরাপরিশট ল নের রয়্যরাল
১৯০১ সরানল শতশে শবশর ররানব
০ হরাজরার শগগরাহরাি্ভনজর মনতরা।
খসরাসরাইশটনত স্রাে কনর শেনয়শেল। শতশে
শবশর অবস্রায় এবং শবশর সমনয় এইসব অেু রূশত খরকি্ভ কররার য ও
আনমশরকরার এশরনজরােরায় অবশস্ত
–এ যরা আজও খকরাে খমমন ে শবরনবর পয্ভনবক্ে আশব রার কনরে যরার েরাম শক্রনস্রাগ্রা
ব্যব ত হন । তরাঁর আশব কৃ ত য আজও কনর অেু মরাে কনরে খয, উশ দও
। শবেরাক্ত হরাইন রান রাশমক
প্ররােীর
মনতরা
বরাশহ্যক
প্রররাবনকর
খবরাস ইেশ শটউনট সংরশক্ত আনে।
অ্যরাশসনির লবে উশ নদর ওপর প্রনয়রাগ
খকরােও আশব রানরর খপনট শতশে প্রররানব সরা রা শদনত পরানর। তরাররাও কনর তরার প্রশতশক্রয়রা তরাঁর আশব কৃ ত
শেনত চরাইনতে েরা। তরাঁর শেনজর কম্ভকরান র ব্যিরা, আে , ন হ অেু রব করনত শক্রনস্রাগ্রা যন তরা খরকি্ভ কনর সকলনক
বরা ককৃশতনত্বর প্রচরানরর খলরার শেল েরা। সক্ম।
অবরাক কনর খদে। প্রমরাে কনর খদখরাে
জরােনল অবরাক হনত হয়, এখেকরার সমনয়
খযররানব একশট ইঁদুর শবনের প্রররানব
ব্যব ত অনেক মরাইনক্ররাওনয়র য রাংনির আশব ত্ভরা শেনলে স্যরার উনতিশজত হনয় একসময় শেনস্তজ হনয় যরায়, শঠক খসররানবই
জগদীি চ বসু ই।
খ রামরাইনির প্রররানব উশ দশটও উনতিজেরায় সরা রা শদনয় শেনস্তজ
গরানেরও প্ররাে আনে , তরাঁর এই উশক্ত আমররা সকনলই হনত হনত মনর খগল।
জরাশে। শতশে আরও বনলনেে, আমরানদর মনতরাই গরাে জ রায়,
এরসনঙ্গ শতশে সরার, আনলরাকরশ , নবতরারতরঙ্গ, তশ ,
ব হয়, খরায়, শব রাম খেয় এবং মনর যরায়। শবজ্রানে তরাঁর ররাসরায়শেক ব্য প্ররকৃশতর প্রশত উশ নদর প্রশতশক্রয়রা খকমে হনত
অবদরানের অনেকরাংি জুন রনয়নে জব পদরাি্ভশবদ্যরা বরা পরানর তরাও সকনলর সরামনে তুনল ধনরশেনলে। শতশেই প্রিম
বরানয়রাশ শজ । ১৯০১ সরানল শতশে শবশর ররানব শবশর অবস্রায় শবজ্রােশরশতিক প্রমরাে খদে খয, উশ দ ও প্ররােীনকরাে সরাদকৃ ি্যপূ ে্ভ।

1

েবশদিরার পশিকনদর প্রশত আনবদে

েবশদিরার পশিক হনয় আমরানদরনক অেু প্ররাশেত কররার জে্য প্রিনমই অ্যরানহি ইশেশিনয়শট -এর পক্ খিনক আপেরানদর
জরােরাই অসংখ্য ধে্যবরাদ। আপেরাররা জরানেে খয, এখেও পয্ভন্ েবশদিরার ১১শট সংকলে প্রকরাশিত হনয়নে। শক েরােরাে শটর
করারনে হয়নতরা অনেক সংকলে আপেরানদর করানে খপ েনত খদশর হনয়নে, হয়নতরা বরা আনদ খপ নে খদওয়রা স ব হয়শে। এরজে্য
আমররা আপেরানদর করানে আন্শরকররানব ক্মরা প্ররাি্ভেরা করশে। তনব আমররা মনে কশর, এই শট নলরা সংনিরাধে কররার জে্য
অশবলনম্ব শকেু পদনক্প খেওয়রা জ শর। আপেরানদর সরাহরায্য েরা রা যরা খকরােও ররানবই স ব েয়। আগরামী শদনে যরানত এই
েবশদিরার এই পি আরও সু গম হয় তরারজে্য আপেরারনদর সু শচশন্ত মতরামনতর পরািরাপরাশি যিরা সমনয় পশিক শহসরানব েতুেররানব
ধরায্ভ হওয়রা আপেরানদর শেশদ্ভষ্ গ্রাহকমূ ল্য জমরা শদনয় পুে্ভেবীকরনে সহরায়তরা ক ে। এবরার খিনক িরাকনযরানগ এই গ্রাহকমূ ল্য
বেনর ২০০ টরাকরা এবং হরানতহরানত আপেরার এলরাকরার শচশ ত খকরােও খক ীয় জরায়গরা খিনক খেওয়রার খক্নরি আপেরানদরনক
বেনর ১০০ টরাকরা গ্রাহকমূ ল্য শদনত হনব। শিক্রাসংক্ররান্ আমরানদর অে্য খকরােও প্রকরািেরা আ প্রকরাি করনল তরাও েবশদিরার
সংকলনের সনঙ্গ আপেরানদরনক পরাশঠনয় খদওয়রা হনব। পরািরাপরাশি েবশদিরায় প্রকরাশিত শিক্রামূ লক প্রবন্ নলরা শেনয়ও আপেরানদর
মতরামত আমরানদর করানে অত্যন্ মূ ল্যবরাে। আপেরানদর উপযু ক্ত মতরামনতর মরাধ্যনমই েবশদিরার পনি এশগনয় চলরা স ব। তরাই
হনব আমরানদর পি চলরার পরানিয়।
আিরা কশর, এনক্নরি আমররা আপেরানদর সহনযরাশগতরা পরাব এবং েবশদিরার পনি আমরানদর যরারিরাপি আগরামীনত আরও
সু গম হনব।
খয খকরােও প্রনয়রাজনে খযরাগরানযরাগ ক ে এই েম্বনরঃ
,
স রাদক, েবশদিরা, অ্যরানহি ইশেশিনয়শট , কলকরাতরা

সংকলে ১৫ । শিনসম্বর ২০১৯
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প্ররায় খদ ি বের আনগ
গ্ শট শলনখশেনলে িশ উ িশ উ হরা রার।
গ্ শটর প্রকরািকরাল ১
শ রা । নমরাট ২০শট খন প্রকরাশিত এই গ্ শটনত ত করালীে বরাংলরার অন্রু্ভক্ত শবশর স্রাে ও
খজলরার খর নগরাশলক শববরে সহ খসখরােকরার অশধবরাসীনদর জীবে-জীশবকরা ও তরানদর আি্ভ-সরামরাশজক শচরি, েরােরা তি্য ও
পশরসংখ্যরােসহ খযররানব পশর ু শটত হনয়নে, তরানত ত করালীে বরাংলরার খজলরাশরশতিক খয পশরচয় আমররা পরাই – তরা আজও
প্ররাসশঙ্গক। আজনকর শদনে দরাঁশ নয় আমররা যশদ একবরার খসই পুরনেরা শদে শলর শদনক তরাকরাই, তরাহনল বু নত পরারব এখে
আমররা খকরািরায় দরাঁশ নয় রনয়শে। এখে খদখরা যরাক, নকমে শেল খসই সময়।

1
মুশি্ভদরাবরাদ

১ ৫ শ রা
পয্ভন্
ররাজিরাহী
শিশরিনের
একশট
অংি
শহনসনবই
পশরশচত শেল মুশি্ভদরাবরাদ
খজলরা। শক ১ ৫
শ রান র
পনর
মুশি্ভদরাবরাদ খজলরানক
খপ্রশসনি ী শিশরিনের
অন্রু্ভক্ত কররা হয়। ত করালীে মুশি্ভদরাবরাদ খজলরার আয়তে শেল
২৫
বগ্ভ মরাইল। ১ ২ শ রান র খসেসরাস অেু যরায়ী
জেসংখ্যরা শেল খমরাট ১ ৫ ২ জে। নজলরার প্রিরাসশেক খহি
খকরায়রাট্ভরার বহরমপুর িহরশট শেল ররাগীরিী েদীর বরাম তীনর
অবশস্ত।
১ ৫ ী রা পয্ভন্ ররাজিরাহী শিশরিনের
কশমিেরানরর সদর করায্ভরালয়ও শেল এই বহরমপুর। শক
েবরাবনদর আমনল মুশি্ভদরাবরাদ খজলরায় মুশি্ভদরাবরাদ িহরশট-ই শেল
বরাংলরার প্ররাচীে ররাজধরােী। ত করালীে বরাংলরার েবরাবনদর
প্ররাসরাদ শল এখেও এই িহনর ইশতহরানসর সরাক্ী শহনসনব
বত্ভমরাে। এই প্ররাচীে মুশি্ভদরাবরাদ িহরশটও ররাগীরিী েদীর বরাম
তীনর অবশস্ত।
১ ২ শ রান র খসেসরাস অেু যরায়ী মুশি্ভদরাবরাদ খজলরার
খমরাট জে সংখ্যরা উনলেখ কররা হনয়নে ১ ৫ ২ জে। এর
মনধ্য পু নের সংখ্যরা ৫ ৫ জে, মশহলরার সংখ্যরা ০ ২৯১
জে। এখরানে খমরাট জেসংখ্যরার অেু পরানত পু ে হল
িতরাংি । বরাশ র সংখ্যরা শেল ০ ৫ ১ শট এবং গ্রানমর সংখ্যরা
হল ৫ শট। প্রশত বগ্ভ মরাইনল জেসংখ্যরার েত্ব শেল ৫২৫
জে। প্রশতশট গ্রানমর গ জেসংখ্যরা হল
১ জে। এসময়
মুশি্ভদরাবরাদ খজলরায় শহ ু , মুসলমরাে, শ রাে, জে প্ররকৃশত
ধম্ভরাবলম্বী মরােু নের বসবরানসর কিরা জরােরা যরায়। শবশর আশদবরাসী
মরােু নের মনধ্য সরাঁওতরাল, ওঁররাও প্ররকৃশত জেনগরা ীর বসবরানসর
কিরাও হরা রানরর শববরনে উনলেখ রনয়নে। ত করালীে মুশি্ভদরাবরাদ
খজলরায় শহ ু ধনম্ভর অন্রু্ভক্ত শবশর খ েীর মরােু নের কিরাও

হরা রার উনলেখ কনরে।
খযমে- নবশদয়রা, ধরাং রা,
হরাজরাম,
েরাশপত,
করামরার,
কুনমরার,
বরা ই,
গন্বশেক,
খগরায়রালরা,
সদনগরাপ,
খমরাদক শমষ্রা
ব্য
শবনক্রতরা ,
কবত্ভ জরাশলয়রা কবত্ভ
এবং চরােরা কবত্ভ , দলু ই, তরাঁশত, িূ , ররাস্র, স্ে্ভকরার খসকররা,
সু বে্ভ বশেক, বররাগী অিবরা ব ব , নযরাগী অিবরা পটুয়রা ,
করাপরাশল, নকরাটরাল, সরাহরা অিবরা শ , সূ রিধর, নধরাবরা, করাহরার,
খবলদরার, নবহরাররা, বরাগশদ, নমশটয়রা, মরাশ , শতও , বরাউশর,
ররাজবংিী, নবশদয়রা, বরাশজকর, চরামরার, মুশচ, চ রাল, বরানহশলয়রা,
রুঁইয়রা প্ররকৃশত।
হরা রানরর শববরে অেু যরায়ী উশলেশখত স দরানয়র মরােু েনদর
মনধ্য সরাহরা বরা শ স দরানয়র মরােু েররা শেনলে স দরায়গত
ররানব মদ শবনক্রতরা শক বত্ভমরানে তরাঁররা সরাধরারে ব্যবসরায়ী।
ত করালীে মুশি্ভদরাবরাদ খজলরায় এঁনদর সংখ্যরা শেল ১ ১১ জে।
চরামরার স দরানয়র মরােু েররা শেনলে মূ লত চরাম রা ব্যবসরায়ী এবং
জুনতরা প্র তকরারক। এঁনদর সংখ্যরা শেল ০ ১৯ জে। করামরার
স দরায়রুক্ত মরােু নের সংখ্যরা শেল
৫০ জে। হরাজরাম বরা
েরাশপত এর সংখ্যরা শেল খমরাট ১৫০৫ জে। কুনমরার শেল খমরাট
১১২
জে। গন্বশেনকর সংখ্যরা শেল খমরাট ১১০১ জে।
খগরায়রালরা শেল ৯৯৫ জে। নমরাদক শেল ০ ২ জে। কবত্ভ
স দরানয়র মরােু নের সংখ্যরা শেল ১০২৫১ জে। িূ ন র সংখ্যরা
শেল ১ জে। সু বে্ভ বশেনকর সংখ্যরা শেল ৫ ২ জে। বররাগী
বরা ব নবর সংখ্যরা শেল ২১
জে। বররাগী বরা ব বনদর
প্রসনঙ্গ হরা রার এটরাও উনলেখ কনরে খয
,
উ স দরানয়র মনধ্য ররা েনদর সংখ্যরা শেল
৯
জে, করায়স্নদর সংখ্যরা শেল ১ ০ জে, বদ্যনদর সংখ্যরা শেল
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২২৫ জে, নিঠনদর সংখ্যরা শেল ১ জে, ররাজপুতনদর সংখ্যরা
শেল ১ ১ ১ জে, আগরওয়রালরা বরা মরানররায়রা ীনদর সংখ্যরা শেল
জে। এেরা রাও ক্শরিয়, অনসরায়রাল প্ররকৃশত স দরানয়র
মরােু নের কিরাও হরা রার তরাঁর শববরনে উনলেখ কনরে।
ত করালীে খসেসরাস শরনপরাট্ভ অেু যরায়ী এসময় মুশি্ভদরাবরাদ
খজলরায় ১৯০ জে স ্যরাসীর কিরা জরােরা যরায়। এই খসেসরাস
শরনপরানট্ভ রা সমরানজর উনলেখ েরা িরাকনলও হরা রার তরাঁর বে্ভেরায়
এসময় মুশি্ভদরাবরাদ খজলরায় ৫০ জে রা ধনম্ভর মরােু নের কিরা
উনলেখ কনরে। ১ ৫ শ রান
বহরমপুনরর শেকট
করাঁসরাশরপরা রায় একশট ররা রা বরাশ নত ররা সমরানজর একশট খেরাট
িরাখরার কিরা হরা রার উনলেখ কনরে। এই িরাখরাশট বহরমপুর রা
সমরাজ েরানম গশঠত হয়। প্রশত রশববরার সন্্যরায় এখরানে আনলরাচেরাসররা বসত। ত করালীে খিপুশট করানল নরর বে্ভেরা অেু যরায়ী
বহরমপুর রা সমরানজর খবিীরররাগ সদস্যই শেনলে ইংররাশজ
শিক্রায় শিশক্ত কনলজ-েরারি।
মুশি্ভদরাবরাদ খজলরার খমরাট জেসংখ্যরার অেু পরানত মুসলমরাে
ধনম্ভর মরােু েনদর সংখ্যরা শেল
িতরাংি অি্ভরা খমরাট
০ ৫ জে। শ রােনদর সংখ্যরা শেল খমরাট ৫ জে। শক
এসময় মুশি্ভদরাবরাদ খজলরায় খব ধম্ভরাবলম্বী মরােু েনদর বসবরানসর
কিরা জরােরা যরায় েরা। তনব খগরাররাবরাজরার পুশলি সরানক্ভনলর মনধ্য
দু জে বরাশম্ভজ মরােু নের বসবরানসর কিরা হরা রার উনলেখ কনরে।
১ ০ শ রান ত করালীে খিপুশট করানল নরর শরনপরাট্ভ
অেু যরায়ী মুশি্ভদরাবরাদ খজলরায় চরারশট শমউশেসপ্যরাশলশটর কিরা জরােরা
যরায়। নস শল হল – বহরমপুর, মুশি্ভদরাবরাদ শসশট, করাশ এবং
জঙ্গীপুর। পরবত্ভী সমনয় খদ লতরাবরাদনকও শমউশেসপ্যরাশলশট
শহনসনব গঠে কররা হয়। এসময় মুশি্ভদরাবরাদ খজলরায় খয েয়শট
িহনরর েরাম হরা রার উনলেখ কনরে, নস শল হল – মুশি্ভদরাবরাদ
শসশট, বহরমপুর, করাশ , জঙ্গীপুর জরাহরাঙ্গীরপুর , নবলিরাঙ্গরা এবং
মরা গ্রাম। হরা রানরর বে্ভেরায় খবি কনয়কশট খেরাট খেরাট িহনরর
েরামও পরাওয়রা যরায়। নযমে – শজয়রাগ , আশজমগ , রগবরােনগরালরা,
ধু শলয়রাে, মুররারই ইত্যরাশদ। হরা রানরর বে্ভেরায় আরও কনয়কশট
স্রানের েরাম পরাওয়রা যরায়, নয শলনক শতশে ব গ্রাম শহনসনব
উনলেখ কনরে। নস শল হল – সু জরাগ , নগরাররাবরাজরার, েওদরা,
জলঙ্গী, হশরহরপরা রা, আসরােপুর, ররামপুরহরাট, নগরাকে্ভ, খ গ্রাম,
শমজ্ভরাপুর, পরালসরা, সু শত প্ররকৃশত।
এখরানে উনলেখ কররা প্রনয়রাজে খয মুশি্ভদকুশল খরাঁ-র
েরামরােু সরানর এই খজলরার েরাম হয় মুশি্ভদরাবরাদ। শক ইংনরজনদর
শবশর খরকনি্ভ তরা শলশপব হনয়নে এই বরােরানে,
এই শতহরাশসক মুশি্ভদরাবরাদ খজলরার প্ররাচীে িহর মুশি্ভদরাবরাদ
শসশটনত েবরাব েরাশজনমর প্যরানলস সবরার দকৃ শষ্ আকে্ভে কনর
খবশি। ইটরাশলয়রাে রাইল শবশিষ্ এই প্যরানলসশট তশর করনত
সময় লরানগ দি বের এবং এই প্যরানলসশটর আশক্ভনট শেনলে
খজেরানরল ম্যরাকলনয়ি। এই মুশি্ভদরাবরাদ খজলরায় আরও অনেক
দি্ভেীয় স্রাে হল – মশতশ ল, ইমরামবরা রা, নখরািবরাগ, করাশিমবরাজরার,
সইদরাবরাদ, ররাঙ্গরামরাশট প্ররকৃশত।
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হরা রানরর বে্ভেরায় ত করালীে মুশি্ভদরাবরাদ খজলরায় অেু শ ত
খবি শকেু খমলরার উনলেখ পরাওয়রা যরায়। নস শল হল – ১
চরালশতয়রা-মরালশতয়রা খমলরা। বহরমপুর িহনরর এক মরাইল দশক্নে
চরি মরানস মরাচ্ভ-এশপ্রল এই খমলরাশট অেু শ ত হত। ২ সনব্ভ র
খমলরা। এই খমলরাশট এশপ্রল মরানস ধু শলয়রানে অেু শ ত হত।
তুলসীশবহরার খমলরা। এই খমলরাশট খম মরানস অেু শ ত হত
র ু েরািগন ।
জয়নদব ঠরাকুনরর খমলরা। এই খমলরাশট অেু শ ত
হত সরাগরশদ ীনত। ৫ কশপনল র খমলরা। কশপনল র অি্ভরা
শিনবর প্রশত স রাে জরাশেনয় খম মরানস িশক্তপুনর এই খমলরাশটর
আনয়রাজে কররা হত। এেরা রাও মঙ্গলপুনর অেন্ ব ু য়রার খমলরা,
শমজ্ভরাপুনর রমেরাবরারশের খমলরা, শকশরনট নর শকশরশট রীর খমলরা
প্ররকৃশতর উনলেখ পরাওয়রা যরায় হরা রানরর বে্ভেরায়।
হরা রানরর শববরে অেু যরায়ী ত করালীে একশট স ল
পশরবরানরর খরাদ্য তরাশলকরা শেল এরকম – ররাত, িরাল, মরাে, আলু ,
খব ে এবং তু অেু যরায়ী ল, নযমে আম ও করাঁঠরাল। আর
শবনিে উপলক্ অেু যরায়ী খরাদ্য তরাশলকরায় িরাকত দু ধ। ত করালীে
সমরানজ একশট মধ্যশবতি পশরবরানর খরানদ্যর জে্য খরচ হত মরানস
২৫ টরাকরা। তনব একশট সরাধরারে পশরবরানর খরাদ্য শহনসনব খমরাটরা
চরানলর ররাত আর িরাল-ই শেল প্রধরাে। এই সব সরাধরারে পশরবরানর
মরাে বরা টরাটকরা িরাকসশ হত শবনিে অেু রাে বরা উপলক্
অেু যরায়ী। সরামশগ্কররানব ত করালীে মুশি্ভদরাবরাদ খজলরায় ধরাে-ই
শেল প্রধরাে খরাদ্য সল। মূ লত চরার ধরনের ধরাে তখে উ পরাদে
কররা হত। নযমে- আউস, আমে, নবরানররা এবং জরাশল ধরাে। এর
মনধ্য আমে বরা হমশন্ক ধরাে শেল প্রধরাে। তখে আমে ধরাে
পরাওয়রা খযত ১ ধরনের। ধরাে খিনক তশর কররা হত চরাল, শচন ,
মুশ , খই ইত্যরাশদ। ত করালীে বহরমপুর িহনর মুশ এবং খই
শবশক্র হত দু ই আেরা প্রশত খসর।
১ ৫ -৫ শ রান মুশি্ভদরাবরাদ খজলরায় সরকরারী কনলজ
শেল মরারি একশট। ১ ০- ১ শ রান ও খসই একশট সরকরারী
কনলনজরই অশস্তত্ব পরাওয়রা যরায়। ১ ৫ -৫ শ রান এই
সরকরারী কনলনজ প ু য়রার সংখ্যরা শেল মরারি ১ জে এবং ১ ০১ শ রান তরা বকৃ শ খপনয় হয় ১ জে। ১ ০- ১ শ রান
সরাহরায্যপ্ররা ররােরা শবদ্যরালনয়র সংখ্যরা শেল ১১ ২ শট এবং খমরাট
প ু য়রার সংখ্যরা শেল ১ জে। এেরা রাও শেল সরকরারী ইংররাশজ
শবদ্যরালয়, বহরমপুর খ শেং স্ুল, সরাহরায্যপ্ররা ইংররাশজ শবদ্যরালয়,
সরাহরায্যপ্ররা বরাশলকরা শবদ্যরালয় প্ররকৃশত। সব শমশলনয় ১ ০- ১
শ রান মুশি্ভদরাবরাদ খজলরায় খমরাট শবদ্যরালনয়র সংখ্যরা শেল ১
শট এবং খমরাট প ু য়রার সংখ্যরা শেল
২জে।
ত করালীে ররাজস্ পশরদি্ভনকর কিরা উ কৃ ত কনর হরা রার
জরােরাে খয তখে মুশি্ভদরাবরাদ খজলরায় ররােরা শহনসনব বরাংলরা-ই শেল
প্রধরাে ররােরা। শক খকউ উদু ্ভ ররােরায় কিরা বলনল িহনর শিশক্ত
শহ ু ররা তরা সহনজই বু নত পরারনতে এবং তরাঁররাও সরাবলীল ররানব
উদু ্ভ ররােরায় কিরা বলনতে। তনব মুশি্ভদরাবরাদ খজলরায় ত করালীে
অশরজরাত পশরবরার শলনত শেনজররা শেনজনদর মনধ্য উদু ্ভ ররােরানতই
অর্যস্ত শেনলে।
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দক্তরা শের্ভর পরাঠক্রমঃ
আনদ শক সরাহরায্য কনর েরারিেরারিীনদর

1

শেল েরা। উদরাহরেস্রূপ বলরা যরায়, সরাঁতরানরর কিরা,
খদনির শিক্রানক্নরির অসু খটরানক সরাশরনয়
যরা শকেরা খিখরানেরা খযনত পরানর ধু মরারি অেু িীলনের
তুলনত দক্তরা শের্ভর পরাঠক্রম এই মুহূনত্ভ
মনধ্য শদনয় এরজে্য আলরাদরা কনর তরনলর
সবনচনয় উপনযরাগী দরাওয়রাই। েতুে শিক্রােীশত
গশতশবদ্যরা জরােরার প্রনয়রাজে পন েরা। নয ধরনের
শেনয় আনলরাচেরা করনত শগনয় খক ীয়
পশরনবনি এটরা খিখরা হয়, এর ব্যবহরাশরক প্রনয়রাগও
মরােবস দ উ য়ে ম কও বনলনে, আমরানদর
হয় খসই একই পশরনবনি। এনক আজ ক্ু অনি্ভ
শিক্রা ব্যবস্রানক পুে
ীশবত করনত দক্তরা
দক্তরা িন র ব্যবহরার শহসরানবই গে্য কররা হয়
বরা রানেরার শবেয়শটনক সব স্তনরর পরাঠক্রনম
এবং উপনরর সব শবেনয়র অন্রু্ভশক্তই হনব বকৃ হ
অন্রু্ভক্ত করনত হনব।
অনি্ভ ব্যবহরার। এবং এখরানেই অন্শে্ভশহত রনয়নে
একশদনক তরাশ ক পরাঠদরাে, অে্যশদনক
পরাঠক্রম ও পরাঠদরানের সমস্যরা। ধু মরারি এর
ব্যবহরাশরক দক্তরানক উনপক্রা কররার করারনে
আররাস শদনত দক্তরার শতেশট উদরাহরনের উনলেখ
মরান মনধ্যই সমরানলরাশচত হয় এনদনির
খররাশহত ধেকর
কররা যরাক রাইশরং যরা এর মনধ্য স্শেযু শক্তর একটরা
শিক্রাব্যবস্রা। স বত এটরাই স্ুল-কনলজ খিনক
পরাি কররা েরারিেরারিীনদর কম্ভসংস্রানেরও প্রধরাে অন্ররায়। এসব দক্তরা হনত পরানর , শবন েেধম্ভী গরীর শচন্রা ও সহরােু রূশত।
দক্তরার আদি্ভ উদরাহরে হল রাইশরং। এটরা একজে
দরাশব খিনক স্রাররাশবকররানবই খবরা রা খগনে খয, এরমনধ্য
সরলীকরনের ব্যরাখ্যরা হয়নতরা সশঠক েয় প্রিরাগত শিক্রার উ শতর অে্যজেনক সররাসশর খিখরানত পরানর, যরার জে্য সীশমত জ্রানের
ইশ ে কীররানব করাজ কনর প্রনয়রাজে হয়, যরা সররাসশর খকউ
সনঙ্গ েরা শলনয় খ নল শিক্রায় ব্যবহরাশরক দক্তরা -নক এখেও
করানররানক শদনত পরানর েরা একজে গরাশ র চরালক ররাতরাররাশত
ত্ব খদওয়রা হনল, তরানক স্রাগত।
যশদও শিক্রাব্যবস্রা শেনয় বত্ভমরাে আনলরাচেরায় যখে খকউ একজে পরাইলট হনত পরানর েরা। তরাই রাইশরং-এর স ল
এই দক্তরা ি শটর শদনক তরাকরায় তখে একরাশধক প্র সরামনে প্রনয়রানগর জে্য একশট স্ সমনয়র পরাঠ্যসূ শচ তশর কররা খযনত
আনস। সশত্যকরানরর কী ধরনের দক্তরা দেশ ে জীবনে পরানর। আপেরানদর সকলনক প্রনয়রাজেীয় অেু িীলে করনত হনব,
ব্যবহরাশরক হনয় ওনঠ কীররানব তরানদরনক তরা খিখরানেরা খযনত জরােনত হনব রাশ ক আইে এবং এরজে্য রাইশরং স্ুল রনয়নে।
এবরার আসরা যরাক, শবন েেধম্ভী গরীর শচন্রার শবেনয়। ধররা
পরানর তনব সবনচনয়
ত্বপূ ে্ভ হল, দক্তরা িন র আসল
মরানেটরা কী এই আনলরাচেরায় দক্তরা ি শটর শকেু উদরাহরে যরাক, গশেত শেনয় খকরােও এক ব্যশক্ত এমে শচন্রাররাবেরা কনরে,
এররানব খদওয়রা খযনত পরানর - জীবে কুিলতরা ররােরা ও সংখ্যরা এনক্নরি তরাঁর অবি্যই গশেত সম্বনন্ পয্ভরা প্ররািশমক ধরারেরা
সম্বন্ীয় প্ররািশমক দক্তরা জ্রানের দক্তরা শেনজ শকেু কনর িরাকরাটরা বরা েীয়। তরাঁনক জরােনত হয় গশেনতর যু শক্ত খকমে কনর
করাজ কনর, যু শক্ত তন র শেয়মেীশত, উদরাহরে শদনয় বলনত খগনল
জীশবকরা উপরাজ্ভনের দক্তরা সমস্যরা সমরাধরানের দক্তরা
বলনত হয় তরাঁনক শবশর শবমূ ত্ভ ধরারেরার মনধ্যকরার যু শক্তশের্ভর
শবন েেধম্ভী গরীর শচন্রা ও যু শক্তশের্ভর শবচরার-শবনবচেরার দক্তরা
স নক্ভর সনঙ্গ একরা হনত হনব। তনব ধু মরারি সমরাধরােমূ লক
কম্ভমূলক দক্তরা।
এই সমস্ত খক্নরি দক্তরা িন র মরানে কী আনদ শক গশেনতর সরাহরানয্য এই দক্তরা খিখরানেরা স ব েয়।
এরজে্য প্রনয়রাজে ররাল ক েরািশক্ত, নয খকরােও পশরশস্শতনত
এনক্নরি দক্তরার খকরােও সরাধরারে মরানে রনয়নে সব খক্নরিই
শক তরানদরনক খিখরানেরার প শত একই হনত পরানর যখে খকউ যু শক্তশের্ভর হওয়রা এবং প্রমরানের খখরাঁনজ সনচষ্ িরাকরা। এটরা
পরাঠক্রম, শিখে সরামগ্ী, পরাঠদরাে ও মূ ল্যরায়েনক আরও যিরাযি আসনল রীেেররানব গনবেেরাধম্ভী, তনব তরা ধু ই গরাশেশতক
কনর খতরালরার করানজ হরাত খদনব তখে এই সব প্র
ত্বপূ ে্ভ করাঠরানমরা শের্ভর। আবরার এমেটরাও জ শর েয় খয, গশেনতর
হনয় ওনঠ। ররাসরাররাসরা শবতনক্ভ দক্তরা শেনয় হরালকরাররানব বলরা একজে শচন্রাশব নক, ধররা যরাক ইশতহরানসও অেু রূপ শচন্রাররাবেরা
কিরাও খুব মম্ভ ি্ভী খিরােরায় শক তরা খকরােওররানবই আমরানদর কররায় পরারদি্ভী হনত হনব। ইশতহরানসর খক্নরি, প্ররা তনি্যর
ব্যরাখ্যরা খদওয়রার সময় ওই ব্যশক্তর যনিষ্ অন্দকৃ ্ভশষ্ িরাকরা আবি্যক
ররাল শিক্রা-করায্ভক্রমনক উ ত করনত সরাহরায্য করনব েরা।
পরার শরকররানব দক্তরা ি শট ব্যবহরার হত কম্ভ েপুনে্যর প্রনয়রাজে শবচরার কনর তরাঁনক কখেও কখেও যু শক্তশের্ভরও হনত
খক্নরি, যরা শেশব অেু িীলনের মনধ্য শদনয় খিখরানেরা খযনত পরানর, হনব। স্ সমনয়র খকরােও খকরাস্ভ কনর এই ধরনের গরীর শচন্রা
েরা গশেনতর, েরা ইশতহরানসর কররা স ব েয়, ধীনর ধীনর
যশদও এনক্নরি জ্রাে বরা বু নত পরাররার ক্মতরা ততটরা জ শর
েয়, তরাই খস সময় এসব শেনয় খুব একটরা গনবেেরারও অবকরাি অজ্ভে কররা অসীম জ্রানের মরাধ্যনমই এর শবকরাি নট।
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কীররানব সহরােু রূশতর পরাঠ শদনত হয়
তকৃতীয়ত, এবরার খদখরা যরাক সহরােু রূশতর শবেয়শট। নসই
অনি্ভ এটরা খকরােও দক্তরা েয়। নয খকরােও ি্ভিীল জীবন্
প্ররানের মরােু ে ও প পরাশখ এটরা একটরা অেু রূশত মরারি। অনে্যর
য েরা অেু রব কররার দক্তরা। আমরানদর জরােরা খেই, কীররানব
এটরা খিখরানত হয়। তনব আমরানদর শকেু ধরারেরা আনে খয, মরােু ে
অে্য মরােু নের সনঙ্গ আনবগ জশ ত শবশর স নক্ভর মরান খিনক
শেনজই শেনজনক এই শিক্রা খদয় এবং যরাররা এই ধরনের
স নক্ভর মনধ্য খেই তরানদর সনঙ্গ তুলেরা কনর শেনজনক অনেক
খবশি সহরােু রূশতিীল শহসরানব প্রশতশ ত করনত চরায়। আমররা
এটরাও জরাশে খয, উ েশতকতরার পরাঠ অনে্যর প্রশত মরােু নের
সহমশম্ভতরার খবরাধনক বরা রানত সরাহরায্য কনর। যশদও এনক্নরি
খকরােও শে য়তরা খেই। এবং খকরােও খকরানস্ভর মরাধ্যনম সহরােু রূশত
খিখরানেরা অস ব। তরাই এনক দক্তরা বলরাটরা এক কিরায়
হরাস্যকর।
এখে, যখে খকউ পরাঠক্রনম করানজর জে্য খযরাগ্য , এই
শবেয়শটর উপর
ত্ব শদন ে যরা কররাটরা শকেরা খুবই উপনযরাগী
হনত পরানর। শক যখে এই সব খযরাগ্যতরানক খকউ দক্তরা বনল
খমনে চলনব, তখেই শক শিক্রা রুল পনি চরাশলত হনব। আপশে
যখে খকরােও শকেু দক্তরা বলনবে, তখে আপেরার মরািরায় এই
ররাবেরা িরাকরা উশচত তরা খযে রাইশরং-এর মনতরা অে্যনক খিখরানেরা
যরায়। যরা বরাস্তনব হয় েরা। আর খস করারনেই স্ুল শিক্রায় দক্তরার
শবেয়শটনত অশধক
ত্ব শদনল আপশে েরারিেরারিীনদর কনলর
শমশ , রাইররার, কশ উটরার চরাকুনর বরা আশতনিয়তরার করানজ
শেযু ক্ত কম্ভী তশর করনত পরারনবে শক কখেই ইশ শেয়রার,
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িরাক্তরার, শতহরাশসক, গশেতজ্ বরা বজ্রাশেক েয়। নদনির স্রানি্ভ
এনদর উরনয়রই ররাল কনর করাজ কররার প্রনয়রাজে রনয়নে।
তনবই স্ুল পরাঠক্রনম দক্তরা শেনয় আনলরাচেরা শকেু টরা হনলও
করায্ভকরী হনব, শক সব শদক শবচরার েরা কনর এনক অশধক
ত্ব
শদনল তরা আমরানদর শিক্রানক শবপিগরামী করনব।
একটরা খুব সরাধরারে পশরসংখ্যরাে শের্ভর শেে্ভরায়ক খিনক
খবরা রা যরায় খয, দক্তরার শবেয়শটনক কতটরা বরা শত
ত্ব খদওয়রা
ু
হন । স্লশিক্রা শেনয় খক ীয় মরােবস দ উ য়ে ম নকর
আনলরাচেরাপনরি দক্তরা ি শট ব্যব ত হনয়নে ২৫ বরার, জ্রাে
ি শটর উনলেখ রনয়নে সরাতবরার এবং বু নত পরাররা একবরারও
েয় শবেয়শট শেনয় শেশব শবন েে ও উনঠ আসরা প্র খিনক
খবরা রা যরান খয, এনত খকরােও সন হ খেই উপর উপর দক্তরায়
খয
ত্ব খদওয়রা হন এক কিরায় তরা ংসরা ক নযখরানে
মূ ল্যনবরাধ আর জ্রােনক খবশি কনর সহনযরাগীর রূ শমকরা পরালে
করনত হন
যশদও ররাল শিক্রার জে্য আপেরানক এটরানকই
খ রাররানত হনব উলনটরা পনি। এখে আমররা, মূ ল আনলরাচেরাপনরি
উনঠ আসরা অন্ত একশট প্রন র উতির খদওয়রার খচষ্রা করনত
পরাশর সশত্যই শক দক্তরা শের্ভর শিক্রা েরারিেরারিীনদর কম্ভসংস্রানে
সরাহরায্য করনব হয়নতরা করনব, সরামরাশজক ও আশি্ভক অবস্রানের
এনকবরানর েীনচর অংিটরানক শক রশবে্যনত তরার পরাহরা সম
খরচ খচরাকরানত হনব েরারিেরারিী এবং ররা নক।

1

খলখক – খররাশহত ধেকর
সূ রি – খররাশহত ধেকনরর গ খিনক শটচরাস্ভ অ ইশ য়রা -নত পুেমু্ভশ ত
হওয়রা একশট খলখরার বরাংলরায় অেু বরাদ

গ্রামীে শিক্রায় েবশদিরা

েবশদিরা মনে কনর, গ্রাম হন শিক্রার আদি্ভ গনবেেরাগরার। শবনিে কনর খসই শিক্রা যখে হয়, পশরনবি শের্ভর
হরানত-কলনম প্ররাসশঙ্গক শিক্রা। নযখরানে শিনখ েরারিেরারিীররা েরােরাে অশরজ্তরা সঞ্চয় করনব এবং তরা শেনয় শেনজররা শেরন্র
শবশর পরীক্রা-শেরীক্রায় শল িরাকনব। গ্রানমর প্রবীে মরােু নেররাই হন ে গ্রানমর অতীত সমনয়র সরাক্ী, স্রােীয় অশরজ্
ব্যশক্ত। তরানদর করাে খিনকও আমরানদর েরারিেরারিীররা অনেক শকেু জরােনত ও শিখনত পরানর। শিক্রা হনয় উঠু ক আঞ্চশলকররানব
প্ররাসশঙ্গক, নয শিক্রা
ত্ব খদনব মরােু নের খম শলক চরাশহদরানক। এই স্ বুনক শেনয়ই পি চলনে েবশদিরা।
আসনল সমরাজনক গ নত হনল আনগ খসই সমরানজর মরােু ে গ রার আনয়রাজে করনত হনব। আর খসই মরােু ে গ রার
আনয়রাজেই হল আসল শিক্রা। নকরােও শকেু খিখরাই ধু মরারি শিক্রা েয়, সমগ্ জীবে ও জগনতর মনধ্য খসতুবন্ে কররার
েরামই শিক্রা বনল শব রাস কনর েবশদিরা।

েবশদিরা-র স রাদকম লীর পনক্ রশব ররায় কতকৃ্ভক ৫ ১ ২ শজ, কে্ভশ
খররাি, কলকরাতরা – ০০ ০১৯ খিনক প্রকরাশিত ও
িরাশন্ মূ ে, ২ পটুয়রাতলরা খলে, কলকরাতরা – ০০ ০০৯ খিনক মুশ ত
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েবশদিরার পশিনকর প্রশতশক্রয়রা
তরাশরখঃ

েরামঃ
শঠকরােরাঃ
খপিরাঃ
স্ুনলর েরামঃ
যশদ প্রনযরাজ্য হয়

1

দূ রররােঃ

ররাল

খুব ররাল

েবশদিরার শবেয়ঃ

প্ররাসশঙ্গক

অপ্ররাসশঙ্গক

সকৃ জেিীলতরাঃ

ররাল

প্র দঃ
খলখরা শদনত ই ু কঃ

েবশদিরার েগত মরােঃ

েগত মরাে শেনয় মতরামতঃ

মরা রাশর

খরাররাপ

খুব ররাল

মরা রাশর

খরাররাপ

ররাল

খুব ররাল

মরা রাশর

খরাররাপ

হ্যরাঁ

েরা

অেু গ্হ কনর ম্ভশট খকনট শেন রাক্ত শঠকরােরায় পরাঠরােঃ
অ্যরানহি ইশেশিনয়শট , ২ গশ য়রাহরাট খররাি সরাউি
কলকরাতরা - ০০০ ১

স্রাক্র
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bew`kvi fvebv

1

শিক্রাঙ্গনে েতুে শদিরার সন্রানে

· গ্রাম বরাংলরার শিক্রাঙ্গনে প্রচশলত শিক্রার পরািরাপরাশি আঞ্চশলক জীবেযরাপে-শের্ভর
শিক্রার সংনযরাশজত প্রনচষ্রা।
· আঞ্চশলক জ্রাে ও সংস্কৃ শতই হনব সংনযরাশজত শিক্রার মূ ল শরশতি।

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

bew`kvi cw_K nb

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

খযরাগরানযরানগর শঠকরােরা ঃ
32/6, MwoqvnvU †ivW (mvD_), KjKvZv- 700 031, †Uwj‡dvb bs ঃ 033 4067 0369

সংকলে ১৫।  শিনসম্বর ২০১৯

