সংকলন ১৬ । এপ্রিল ২০২০



1

প্িক্ষাঙ্গনন নতুন প্িিষার সন্ষানন

1
সংকলন ১৬ । এপ্রিল ২০২০

m¤úv`Kxq

নবরূনে রিচপ্লত প্িক্ষা

প্রিপ্িি িষাসননর সময়কষাল থেনক আমষানির আজনকর
এই প্িক্ষাব্যবস্ষা েষাঠ্যেুস্তক প্নর্ভর। বইনয়র থলখষাগুপ্ল
থকষানও রকনম মুখস্ত কনর েরীক্ষার খষাতষায় প্লনখ থেলনত
েষারনলই থেন সব কৃপ্তত্ব, কষারণ তনবই েরীক্ষায় উত্ীণ্ভ
হওয়ষা েষায়। আজনকর ক্ুনি েড়ুয়ষা আগষামীর রপ্বষ্যৎ।
তষাই তষানির সু ন্দর জীবন গঠনন আজনকর সমনয় েুঁপ্েগত
প্িক্ষার রিনয়ষাজনীতষা অস্ীকষার করষার উেষায় থনই। তনব
এই প্িক্ষাই প্ক থিষ কেষা? নষা, েুঁপ্েগত প্িক্ষা কখনই
মষানবজীবননর নষানষা ধরননর সমস্যষার সমষাধষান করনত
েষানর নষা। তষানির সু খী করনত েষানর নষা। কষারণ রিচপ্লত
এই আধু প্নক প্িক্ষা রিকৃত প্িক্ষা নয়। প্বি্যষালয় প্িক্ষার
বত্ভমষান মনেলপ্ি েপ্চিমী রষাবধষারষায় অনু রিষাপ্ণত এক
প্নপ্ি্ভষ্ট ধরননর প্িক্ষা, নগর থকপ্্রিক প্িক্ষা। এই প্িক্ষা
প্িশুনির িক্ কনে্ভষানরনি েপ্রণত করষার থক্নরে আিি্ভ।
তনব আিষার কেষা, প্বপ্রন্ন থিনির েষািষােষাপ্ি
আমষানির থিনিও ইিষাপ্নং প্িক্ষানক্নরে প্কছু েপ্রবত্ভন
লক্্য করষা েষানছে। প্িক্ষা প্ননয় রষাপ্বত মষানু ষজন রিচপ্লত
প্িক্ষানক প্রন্ন আপ্ঙ্গনক তুনল ধরনছন। প্িক্ক-প্িপ্ক্কষারষা
েড়ুয়ষানির শুধু েষাঠ্যবইনয় আিনক নষা থরনখ নষািক,
অপ্রনয়, গল্প, েপ্রনবি েে্ভনবক্ণ, ছপ্ব আঁকষা, নখলষাধূ লষা,
গষান, নষানষা প্িল্পকম্ভ ও হষানতর কষাজ ইত্যষাপ্ির মষাধ্যনম
প্িক্ষািষাননর উনি্যষাগ প্ননছেন। প্িক্ষার রিকৃত উনদেি্য
প্িশুনির সব্ভষাঙ্গীণ প্বকষাি। রিচপ্লত আধু প্নক প্িক্ষায়
কখনই েষা সম্ভব নয়। আসনল এই প্িক্ষা ব্যপ্তিস্ত্ষানক
অগ্ষাহ্য কনর। নকৌতূ হল, আনবগ, আনন্দ, সষামে্ভ্য প্কংবষা
িক্তষার মনতষা প্িশু মননর স্ষারষাপ্বক মষানপ্সক অবস্ষাননক
অগ্ষাহ্য কনর। েলত থিখষা েষায়, তষারষা হয়নতষা প্লখনতেড়নত প্িখনছ, প্কন্তু মষানপ্বক ও সষামপ্জকরষানব কষানজর
মষানু ষ হনয় উঠনছ নষা। তষাই থতষা কপ্বগুরু বনলনছন,
“বষাল্যকষাল হইনতই আমষানির প্িক্ষার সপ্হত আনন্দ থনই,
থকবল েষাহষা প্কছু প্নতষান্ত আবি্যক তষা কন্ঠস্ কপ্রনতপ্ছ,
থতমন কপ্রয়ষা থকষাননষামনত কষাজ চনল মষারে প্কন্তু প্বকষাি
লষার হয় নষা।“
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প্িক্ণ-প্িখনন প্তন ‘H’-এর ব্যবহষার
েপ্ি স্ুনলর প্িক্ষাে্ভীনির রিশ্ন করষা হয় থতষামরষা প্ক জ্ষানিক্তষায় এপ্গনয় থেনত চষাও, নষাপ্ক েরীক্ষায় রষাল থরজষাল্ট করনত
চষাও? স্রষাবতই উত্র আসনব প্বিতীয়প্ি। প্িক্ষাে্ভীনির এই
মননষারষাবপ্ি একপ্িনন ততপ্র হয়প্ন, নষানষা রিপ্তকূলতষার কষারনণ
তষানির মষানে এই অসম রিপ্তনেষাপ্গতষার মননষারষাব গনড় উনঠনছ।
আমষানির থিনির প্িক্ষাব্যবস্ষায় েপ্রবত্ভন আনয়ননর জন্য প্বপ্রন্ন
সমনয় প্বপ্রন্ন উনি্যষাগ গ্হণ করষা হনয়নছ, এগুপ্লর মনধ্য অন্যতম
হল, অংিগ্হণমূ লক েষাঠিষান ও সৃ জনিীল রিশ্ন েদ্ধপ্ত। িু প্ি
প্বষয়নক সষামনন থরনখ একুি িতনকর প্িক্ষাে্ভীনির চষাপ্হিষা
থমষাকষাপ্বলষায়
প্িক্ণ-প্িখন কষাে্ভক্রনম নতুন সংনেষাজন
মষাপ্ল্টপ্মপ্েয়ষা ক্ষাসরুম।নরেপ্ণকনক্ অন্যষান্য উেকরনণর েষািষােষাপ্ি
ল্যষােিে, নরিষানজক্টর ও ইন্ষারননি কষাননকপ্িপ্রপ্ি েষাকনব, েষানত
কনর প্িক্ক-প্িপ্ক্কষারষা েষাঠিষাননর সময় অন্যষান্য কষাে্ভক্রনমর
েষািষােষাপ্ি প্বমূ ত্ভ, কপ্ঠন, িু ল্ভর প্বষয়গুপ্ল মষাপ্ল্টপ্মপ্েয়ষা থরিষানজক্টর
ব্যবহষার কনর প্িক্ষাে্ভীনির থিখষানত েষানরন। নে প্বষয়গুপ্ল
সষাধষারণত থরেপ্ণ কষাে্ভক্রনম প্রসু ্যয়ষাল, প্সমুনলি এবং এ্যষাপ্ননমি
করষা সম্ভব হয় নষা থসগুপ্ল প্িক্ক-প্িপ্ক্কষারষা থরিষানজক্টর ব্যবহষার
কনর প্িক্ষাে্ভীনির থিখষানবন। নে থকষানও প্বষনয় েষাঠিষাননর সময়
রিেনমই বষাস্তব উেকরণ, প্িক্নকর সৃ জনিীলতষা, নবষানে্ভর
ব্যবহষার, িলীয় কষাজ, একক কষাজ ইত্যষাপ্ি খুঁজনত হনব।
ল্যষােিে, নরিষানজক্টর, প্্রিন প্িক্ক-প্িপ্ক্কষানির েষাঠিষাননর
প্বষয়প্িনক আরও সহজ, নবষাধগম্য ও আকষ্ভণীয়রষানব
উেস্ষােননর হষাপ্তয়ষার মষারে, েষা কখনই প্িক্ক-প্িপ্ক্কষার প্বকল্প
নয় এবং এর অন্যতম উনদেি্য প্িক্ষার গুণগত মষাননষান্নয়ন।
এমতষাবস্ষায় রিশ্ন হল, উেেু ্ভতি প্বষয়গুপ্ল ব্যবহষার কনর
প্িক্ষার গুণগত মষান বৃ প্দ্ধ হনব তষার তবজ্ষাপ্নক প্রপ্ত্ কী ? আমরষা
েপ্ি ১৯৫৬ সষানল রিবপ্ত্ভত থবঞ্ষাপ্মন এস. ব্ুম্-এর থেষানমনগুপ্লর
প্িনক িৃ প্ষ্ট প্িই, তনব থিখষা েষানব থসখষানন প্িক্ষাে্ভীনির জ্ষানগত,
আনবপ্গক ও মননষানেিীজ থক্নরের কেষা উনলেখ রনয়নছ।
থরেপ্ণকনক্ প্িক্ক-প্িপ্ক্কষারষা েপ্ি এই প্তনপ্ি প্বষয়নক সষামনন
থরনখ প্িক্ণ-প্িখন কষাে্ভক্রম েপ্রচষালনষা কনরন তষাহনল প্িক্ষাে্ভীরষা
হষানত-কলনম প্িখনব, মূ ল্যনবষাধ ততপ্র হনব, সৃ জনিীল হনব এবং
প্িক্ষার গুণগত মষান বৃ প্দ্ধ েষানব। নেষানমইন বষা উে-নেষানমইন
িব্দগুপ্ল সষাধষারণ প্িক্ক-প্িপ্ক্কষানির বিষারষা অনু ধষাবন করষা এবং

রিনয়ষাগ করষা সহজসষাধ্য নয়। সহনজ এই প্তনপ্ি প্বষয় অনু ধষাবন
ও ব্যবহষানরর জন্য 3H সষাহষাে্য করনত েষানর। েষার রিেম H-এর
মষানন Head, েষা জ্ষান বষা ননলজনক প্ননি্ভি কনর, প্বিতীয় H-এর
অে্ভ Heart, েষা প্িক্ষাে্ভীর আনবপ্গক থক্রেনক প্ননি্ভি কনর এবং
তৃতীয় H-এর মষানন Hand েষা হষানত-কলনম কষাজ করষানক
থবষােষায়। অে্ভষাৎ প্িক্ষাে্ভীরষা হৃিয় প্িনয় অনু রব কনর, হষানতকলনম কষানজর মধ্য প্িনয় তষার জ্ষাননর েপ্রপ্ধ বৃ প্দ্ধ করনব।
থকষানও একপ্ি প্বষয় েপ্ি প্িক্ষাে্ভীরষা জীবন ঘপ্নষ্ কনর হষানতকলনম কষানজর মষাধ্যনম আত্মস্ করনত েষানর তষাহনল থসই প্বি্যষা
িীঘ্ভপ্িন স্ষায়ী হয়, নিি মষাতৃকষার উেকষানর আনস। সৃ জনিীল
েদ্ধপ্তনত রষাল করষার জন্য েষাঠিষাননর সময় প্িক্ক-প্িপ্ক্কষানির
প্িক্ষাে্ভীর Head, Heart এবং Hand এই 3H-থক কষানজ
লষাগষাননষার থচষ্টষা করষা উপ্চত। তষাহনল জ্ষান-অনু ধষাবন থেমন হনব
আবষার থসই জ্ষান নতুন েপ্রপ্স্প্তনত কষানজ লষাগষাননষার সক্মতষাও
ততপ্র হনব। প্িক্ষাপ্বদ্ এেগষার থেল (Edgar Dale) তষাঁর ‘Cone
of Learning’-এ প্িখন অগ্গপ্তর প্বপ্রন্ন স্তর থিপ্খনয়নছন।
‘Cone of Learning’-এ থিখষা েষায়, নকষানও একপ্ি প্িখন
শুধু েড়ষার মষাধ্যনম সম্পন্ন হওয়ষার ২ সপ্ষাহ ের প্িক্ষাে্ভীরষা ১০%
স্মরণ করনত েষানর, নিষানষার মষাধ্যনম হনল ২০%, থিখষার মষাধ্যনম
হনল ৩০%, একই সষানে থিখষা এবং থিষানষা হনল ৫০%,
আনলষাচনষার মষাধ্যনম হনল ৭০% অেরপ্িনক বলষা এবং করষার
(িলীয় কষাজ, একক কষাজ, নজষাড়ষায় কষাজ, ব্যবহষাপ্রক কষাজ,
বষাস্তনব থিখষাননষা ইত্যষাপ্ি) মধ্য প্িনয় হনল তষার ৯০% েে্ভন্ত
স্মরনণ রষাখনত েষানর প্িক্ষাে্ভীরষা।
উেনরর িু প্ি তত্ত্ব থেনক স্পষ্টরষানব বলষা েষায়, প্িখনন েপ্ি
প্তনপ্ি থেষানমন-এর চচ্ভষা হয়, হষানত-কলনম কষানজর মধ্য প্িনয়
েপ্ি প্িক্ষাে্ভীরষা থিখষার সু নেষাগ েষায়, প্িক্ষাে্ভীর Head, Heart
এবং Hand- থক েপ্ি সচল রষাখষা েষায় তনবই প্িখন কষাে্ভকর
এবং স্ষায়ী হনব। আমরষা েষারষা থরেপ্ণ প্িক্ক-প্িপ্ক্কষা তষারষা েপ্ি
বতিব্য েপ্রহষার কনর প্িক্ষাে্ভীনির বষাস্তবতষার স্ষাি প্ননত প্িই,
কষাজ করষার মধ্য প্িনয় প্িখনত প্িই, নেখষানন থে েরীক্ষাপ্ি করষা
িরকষার তষা করনত প্িই, 3H-এর ব্যবহষার কপ্র তষাহনল একুি
িতনকর চ্যষানলঞ্ থমষাকষাপ্বলষায় আমষানির প্িক্ষাে্ভীরষা ততপ্র হনব
এবং িূ র হনব অসম রিপ্তনেষাপ্গতষা।
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আমষানির স্ুলগুপ্ল উপ্নি িতনকর থিনষর প্িনক একপ্ি কষারখষানষার মনতষা সংগপ্ঠত, িে েষাউন, কমষান্ড কনট্ষাল ম্যননজনমন্,
সৃ জনিীলতষা এবং স্ষাধীন রষায়নক িমন করষার জন্য প্েজষাইন করষা একপ্ি ব্যবস্ষা।
নেপ্রে প্ি থকয়ষানষাস
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প্িক্ষা রিসনঙ্গ বষাংলষার মনীষীনির রষাবনষা
সু রষাষ চ্রি বসু ঃ অধ্যষায়নই ছষারেজীবননর তেস্যষা হনত
েষানর নষা। অধ্যষায়ননর অে্ভ কতগুপ্ল গ্ন্থ েষাঠ ও কতগুপ্ল
েরীক্ষায় েষাি করষা। ইহষার বিষারষা মষানু ষ স্ণ্ভ েিক লষার কপ্রনত
েষানর – হয়নতষা বড় চষাকপ্র েষাইনত েষানর – প্কন্তু মনু ষ্যত্ব অজ্ভন
কপ্রনত েষানর নষা। েুস্তক েষাঠ কপ্রয়ষা আমরষা উচ্চরষাব বষা আিি্ভ
প্িক্ষা কপ্রনত েষাপ্র – একেষা সত্য, প্কন্তু থেসব রষানব থে েে্ভন্ত
আমরষা উেলপ্ধি ও হৃিয়ঙ্গম কপ্রয়ষা কষানে্ভ েপ্রণত নষা কপ্রনতপ্ছ
থস েে্ভন্ত আমষানির চপ্ররে গঠন হইনত েষানর নষা। তেস্যষার
উনদেি্য সত্যনক উেলপ্ধি করষা – রেবণ, মনন রিরৃপ্ত উেষানয়
তিরষাপ্বত হইয়ষা সনত্যর সপ্হত প্মপ্িয়ষা েষাওয়ষা। নস অবস্ষায়
মষানু ষ েখন থেঁছষায় তখন তষাহষার জীবননর রূেষান্তর হয়। নস
তখন জীবননর রিকৃত অে্ভ ও উনদেি্য বুপ্েনত েষানর।
িরৎচ্রি চন্ষােষাধ্যষায়ঃ থে প্িক্ষা েদ্ধপ্তর মনধ্য প্িনয়
একজন প্িক্ষাে্ভী মষানু ষ হইয়ষা ওনঠ তষাই রিকৃত প্িক্ষা। প্তপ্ন
মনন করনতন, ইংনরজ রিবপ্ত্ভত প্িক্ষা থেনক তষা েষাওয়ষা সম্ভব
নয়। “নিড়ি বছর ধনর তষাপ্লম থিওয়ষা চলনছ, প্কন্তু মষানু ষ আর
হলষাম নষা। নে প্িক্ষা মষানু ষ সপ্ত্যকষানরর অনে্ভ মষানু ষ হনয় উঠনত
েষানর - তষা তষারষা আমষানির থিয়প্ন, নিনব নষা এবং আমরষা প্বশ্ষাস
করনত েষাপ্রও নষা। নেনয়প্ছ থকবল এই প্িক্ষা েনত প্ননজনির
সব্ভ প্বষনয় অবজ্ষা এবং তষানির েষা প্কছু সমনস্তর ওেরই
আমষানির গরীর রেদ্ধষা জনমে থগনছ। েপ্িনমর সর্যতষার একিষা
মস্ত মূ লমন্ত্র হনছে ‘Standard of living’ বড় করষা। আসল
কেষা হনছে ধনী হওয়ষা। এই ধনী হওয়ষার অে্ভ থতষা থকবল সম্পি
সংগ্হ করষাই নয়। সনঙ্গ সনঙ্গ রিপ্তনবিীনকও থতমন ধনহীন
কনর থতষালষাও এর অন্য উনদেি্য।
এনিনির রষাজষার মষােষায় থকষাপ্হনূ র থেনক েষাতষানলর তনল
কয়লষা েে্ভন্ত, নেখষানন েষা প্কছু আনছ প্কছু ই তষার িৃ প্ষ্ট এড়ষায়প্ন
এই তষার সর্যতষার মূ ল প্িকড়। এই প্িনয়ই থস তষার সমষাজ
থিনহর সমস্ত সর্যতষার রস থিষাষণ কনর। ইনয়ষানরষাে ও রষারনতর
প্িক্ষার প্বনরষাধ আসনল এইখষানন, আমষানির ঋপ্ষবষাক্য েত রষালই
থহষাক তষারষা থননব নষা, কষারণ তষানত তষানির রিনয়ষাজন থনই। নস
তষানির সর্যতষার প্বনরষাধী। প্তপ্ন আরও বনলনছন, প্বি্যষা এবং
প্বি্যষালয় এক বস্তু নয়। প্িক্ষা ও প্িক্ষা রিণষালী এই িু নিষা আলষািষা
প্জপ্নস। সু তরষাং থকষানও একিষা ত্যষাগ করষাই অেরিষা বজ্ভন করষা
নয়। এমনও হনত েষানর প্বি্যষালয় ছষাড়ষাই প্বি্যষালষানরর বড় েে।
আেষাত িৃ প্ষ্টনত কেষািষা উনল্টষা মনন হনলও সত্য হওয়ষা অসম্ভব
নয়।
সনত্রি নষাে বসু ঃ আধু প্নক থকষায়ষান্ষাম সংখ্যষায়ননর জনক,

সনত্রি নষাে বসু প্িক্ষা প্ননয় রিচুর থলখষা প্লনখনছন, বহু বতিৃতষা
প্িনয়নছন। সষারষা জীবন প্তপ্ন মষাতৃরষাষষা বষাংলষায় জ্ষান–প্বজ্ষান
চচ্ভষার কেষা ও প্িক্ষািষাননর কেষা বনল এনসনছন। প্িশুনির প্িক্ষা
প্ননয় আননক রষাবনষা-প্চন্তষা কনরনছন। প্িশুনির েড়ষাননষা প্ননয়
অননক আনগই প্লনখপ্ছনলন জ্ষান উনমেনষর ের প্িশু েখন তষার
চষারেষানির জগনতর প্িনক তষাপ্কনয় থিনখ তখন তষার চরম
প্বস্মনয় রনর ওনঠ। চষারেষানি েষা প্কছু থস থিনখ, সবই তষার কনছ
রহস্যময় বনল মনন হয়, তষার থকৌতূ হলী মনন কত রিশ্নই নষা
জষানগ, এজনন্য প্িশুনির প্িক্ষার রষার েষানির হষানত আনছ, তষানির
উপ্চত সষাধষারণত হষানতর কষানছ থে সব প্জপ্নস েষাওয়ষা েষায়, েষা
থছষাি থছনলনমনয়নির মননক আকষ্ভণ কনর – থে থকষানও েুল,
লতষােষাতষা, েষাপ্খ এমপ্ন সব িুকনরষা প্জপ্ননসর ওের থজষার প্িনত
থিখষাননষা। কষাজ অবি্যই িতি। প্িক্কনির প্ননজর মননক
থছষািনির থকৌতূ হলী মননর রনস রপ্সনয় প্ননত হনব। তষারজন্য
চষাই প্িক্কনির একিষা স্ষারষাপ্বক ক্মতষা অজ্ভন করষা, েনত তষারষা
ছষারেনির সনঙ্গ সহনজ প্মিনত েষানরন।
রিকৃপ্তর সনঙ্গ েপ্রচয় রষাখনত থগনল প্িশুর মনন সবষার
আনগ জষাপ্গনয় তুলনত হনব থকৌতূ হল, তষানির নতুন নতুন
প্জপ্ননসর রষার প্িনত হনব। আপ্ম থিপ্খ প্বজ্ষান সম্পনক্ভ অল্পবয়স্
থছনলনমনয়নির এমন সব বড় বড় কেষা বলষা হয়, েষা শুননল
আমষানির রিষানণ আতঙ্ক আনস ।
আসল কেষা, প্বজ্ষান থকন আমষানির প্িক্ষা থিওয়ষা হয়?
বষাস্তব সম্পনক্ভ আমষানির ধষারণষািষা খষাঁপ্ি হয় বনল। প্বজ্ষান
আমষানির এিুকু প্িখনত সষাহষাে্য কনর, রিকৃপ্তর মনধ্য থে সত্য
লু প্কনয় আনছ, প্বজ্ষান থস সত্যনকই উদ্ষাপ্িত কনর থিয়।
ছষারেনির অমননষানেষাপ্গতষা ও ব্যে্ভতষা রিসনঙ্গ প্তপ্ন িষায়ী
কনরনছন মুখ্যত প্িক্কনির, িষায়ী আমরষা প্িক্করষা, আমরষা
তষানির সষামনন বস্তুর েষাহষাড় তুনল ধনরপ্ছ আর থচনয়প্ছ থসই
েষাহষাড়ই তষারষা উদ্ীরন করুক। বস্তুর মনম্ভ থে সত্য প্নপ্হত
আনছ, নসই সনত্যর বিষানর থতষা আমরষা ছষারেনির থেঁনছ প্িনত
েষাপ্রপ্ন। েনল ছষারে-প্িক্ক সম্পক্ভ িষাঁপ্ড়নয়নছ রেপ্মক ও
কলকষারখষানষার মনতষা। তষাই েনি েনি ছষারেরষা প্বন্ষাহ কনর।
তবু সব সমস্যষানক সমষাধষান করষার জন্য প্িক্ষা প্বষনয়
সনচতনতষা জষাগ্ত করনত হনব আর তষা রিেনমই অজ্ভন করনত
হনব প্িক্কনির। জষাপ্ন , বড় বড় কষাজ করষার সু নেষাগ েষান নষা
আমষানির প্িক্করষা। প্কন্তু থছষাি ব্যষােষানরও আমষানির প্কছু করষার
আনছ।

1

'েড়ষানিষানষা রিষায়িই আমষানির জীবনন একপ্ি গুরুত্বেূ ণ্ভ েিনক্ে, তনব আসল প্িক্ষা েষা আমষানির জীবননক সেল কনর
থতষানল তষা ঘনি থরেপ্ণকনক্র প্নয়প্ন্ত্রত েপ্রনবনির বষাইনর।'
জন হল্ট

4
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প্িক্ক-প্িপ্ক্কষানির জন্য
থরেপ্ণকনক্ গল্প বলষার, চপ্রনরে অপ্রননয়র একপ্ি ধষারণষা

1

গল্প আমষানির জীবননক বুেনত সষাহষাে্য কনর। ঐপ্তহ্যবষাহী
গল্প রিজমে থেনক রিজনমে সঞ্ষাপ্লত হনয়নছ। আমষানির
থছষািনবলষায় আমষানিরনক থেসব গল্প বলষা হনয়প্ছল থসগুপ্লনত
আমরষা থে সমষানজ জমেগ্হণ কনরপ্ছ তষার প্কছু প্নয়মকষানু ন ও
মূ ল্যনবষানধর ব্যষাখ্যষা প্ছল।
থরেপ্ণকনক্ গল্প একিষা িপ্তিিষালী মষাধ্যমঃ
তষা হনত েষানর y প্বননষািনমূ লক, উনত্জনষােূ ণ্ভ ও উদেীেকমূ লক।
y তিনপ্ন্দন জীবন থেনক আমষানিরনক কল্পনষার জগনত
প্ননয় েষায়।
y চ্যষানলপ্ঞ্ং।
y নতুন ধষারণষা সম্পনক্ভ আমষানির প্চন্তষা করনত থিখষায়।
y অনু রূপ্ত অনবেষণ করনত সহষায়তষা কনর।
y বষাস্তবতষা থেনক প্বপ্ছেন্ন এবং তষাই কম েুঁপ্কেূ ণ্ভ, এমন
েপ্রপ্স্প্তনত সমস্যষা সম্পনক্ভ প্চন্তষা করনত সষাহষাে্য কনর।
থরেপ্ণকনক্ প্িক্ক-প্িপ্ক্কষারষা েখন গল্প বলনবন, তখন
প্িক্ষাে্ভীনির থচষানখ থচষাখ রষাখষা প্নপ্চিত করনত হনব।
উিষাহরণস্রূে, আেনষারষা প্বপ্রন্ন চপ্রনরের জন্য প্বপ্রন্ন গলষার
স্র ব্যষাবহষার করনলও উেেু তি সমনয় প্েস্প্েস্ কনর বষা থচঁপ্চনয়
গলষার স্র ও ধ্বপ্নর ওঠষাননষা নষামষাননষা করনল তষারষা উেনরষাগ
করনব। গনল্পর গুরুত্বেূ ণ্ভ ঘিনষা অর্যষাস করনত হনব, েষানত
আেনষারষা আেনষানির প্ননজর রষাষষায়, নকষানও বই ছষাড়ষাই মুনখ
মুনখ এিষা বলনত েষানরন। নরেপ্ণকনক্ গল্পিষানক রিষাণবন্ত কনর
তুলনত আেনষারষা সষাজসরঞ্ষাম, নেমন বস্তু বষা জষামষাকষােড় আননত
েষানরন। আেনষারষা থকষানও গনল্পর সনঙ্গ েপ্রচয় কপ্রনয় থিওয়ষার
সময় তষার উনদেি্য ব্যষাখ্যষা করনত রুলনবন নষা ও প্িক্ষাে্ভীরষা কী
প্িখনত েষানর থসই প্বষনয় তষানির সনচতন করনবন।
আেনষারষা প্বি্যষালনয়র গ্ষানমর একজন ঐপ্তহ্যবষাহী গল্প
কেক প্ননয় আসষার কেষাও প্বনবচনষা েষানরন।
থিষানষা ছড়ষা ও গল্প বলষা প্িক্ষাে্ভীনির একষাপ্ধক কষাে্ভকলষানে
উৎসষাপ্হত করনত েষানর। প্িক্ষাে্ভীনিরনক প্িক্ক-প্িপ্ক্কষারষা
গনল্প উনলেখ করষা সব রঙ থনষাি করনত, ছপ্ব আঁকনত, গুরুত্বেূ ণ্ভ
ঘিনষা স্মরণ করনত, সংলষাে ততপ্র করনত বষা থিষিষা েপ্রবত্ভন
করনত বলনত েষানরন। তষানিরনক গ্রুনে রষাগ করষা থেনত েষানর
এবং অন্য িৃ প্ষ্টনকষাণ থেনক গল্পিষা বলনত তষানিরনক ছপ্ব বষা
সষাজসরঞ্ষাম থিওয়ষা থেনত েষানর, নকষানও গল্প প্বনলেষণ কনর,
প্িক্ষাে্ভীনির কেষা সষাপ্হত্য থেনক বষাস্তবতষা সনষাতি করনত, ঘিনষার
তবজ্ষাপ্নক ব্যষাখ্যষা প্ননয় প্বতক্ভ করষা েষায়।
প্িক্ষাে্ভীনির তষানির প্নজস্ গল্প ততপ্র করনত বলষা একিষা
িষারুণ িপ্তিিষালী উেষায়। এিষা করষার জন্য আেনষারষা তষানিরনক

কষাঠষানমষা, প্বষয়বস্তু ও রষাষষা রিিষান করনল প্িক্ষাে্ভীরষা তষানির
প্নজস্ গল্প বলনত েষারনব। গ্ষানমর থগষাষ্ী বষা বয়স্ মষানু ষনির
কষাছ থেনক প্িক্ষাে্ভীরষা গল্প সংগ্হ করনত েষানর। প্িক্ষাে্ভীরষা
থেন প্ননজর রষাষষায় গল্প বলনত েষানর থসিষা প্িক্ক-প্িপ্ক্কষানির
থিখনত হনব।
চপ্রনরে অপ্রনয়ঃ
চপ্রনরে অপ্রনয় হল, প্িক্ষাে্ভীরষা অপ্রনয় করষার জন্য েখন
থকষানও চপ্ররে েষায় এবং থকষানও থছষাি িৃ ি্যকনল্প তষারষা েখন
কেষা বনল ও অপ্রনয় কনর তখন তষারষা থসই চপ্রনরের আচষারণও
কনর থিখষায়। এনক্নরে থকষানও প্্রিপ্ট রিিষান করষা হয় নষা, প্কন্তু
প্িক্ষাে্ভীনির থসই চপ্ররে অনু মষান করনত, সক্ম হনত প্িক্কপ্িপ্ক্কষা কতৃক েনেষ্ট তে্য রিিষান করনত হনব। নে প্িক্ষাে্ভীরষা
চপ্ররে মুখস্ত করনছ, তষানির প্চন্তষা-রষাবনষা ও অনু রূপ্তনক
স্তঃস্ূ ত্ভরষানব রিকষাি করষার থক্নরে উৎসষাপ্হত করুন।
চপ্রনরে অপ্রননয়র অননক সু প্বধষা রনয়নছ, কষারণ এপ্ি,
y অন্য ব্যপ্তির অনু রূপ্ত বুেনত থেনর, প্ননজর থক্নরে
বষাস্তব জীবননর েপ্রপ্স্প্ত খুঁনজ থবর করনত েষানর।
y প্সদ্ধষান্ত গ্হনণর িক্তষার উন্নয়নন সষাহষাে্য কনর।
y সমস্ত প্িক্ষাে্ভীনির সপ্ক্রয়রষানব েু তি করষা েষায় ।
y উচ্চস্তনরর প্চন্তষা-রষাবনষার রিসষার ঘিষায়।
চপ্রনরে অপ্রনয় অল্পবয়স্ প্িক্ষাে্ভীনির প্বপ্রন্ন সষামষাপ্জক
েপ্রপ্স্প্তনত কেষা বলনত আত্মপ্বশ্ষাস বষাড়ষায়, উিষাহরণস্রূে,
থকষানও থকনষাকষািষা করষা, হষানি থকনষানবচষা, নরেননর প্িপ্কি কষািষা।
আেপ্ন প্কছু সরঞ্ষাম ও সংনকত সহ সষাধষারণ িৃ ি্য থসিআে
করনত েষানরন। নেমন েষাতিষানরর থচম্ষার, নরেপ্ণকক্ ইত্যষাপ্ি।
তষারের প্িক্ষাে্ভীনির প্জজ্ষাসষা করুন এখষানন থক কষাজ কনর?
তষারষা কী বনলন? এবং আমরষা তষানির কী প্জজ্ষাসষা কপ্র? আর
আঞ্প্লক রষাষষা ব্যবহষার কনর অঞ্নলর চপ্রনরের আিষানরিিষানন
উৎসষাপ্হত করুন।
চপ্ররে অপ্রনয় বড় প্িক্ষাে্ভীনির বষাস্তব জীবননর িক্তষা
প্বকপ্িত করনত েষানর। উিষাহরণস্রূে, নরেপ্ণনত কীরষানব বিন্বের
সমষাধষান করনত হনব তষা অনবেষণ করনত েষানর। সম্প্রিষায় থেনক
প্বপ্রন্ন রিকৃত ঘিনষা ব্যবহষার করষা েষায়। প্িক্ষাে্ভীনির চপ্ররে প্ঠক
কনর প্িন বষা তষানির প্ননজনির জন্য একিষা থবনছ প্ননত বলু ন।
আেনষারষা তষানির েপ্রকল্পনষার জন্য সময় প্িনত েষানরন। চপ্রনরে
অপ্রনয় থরেপ্ণনত সম্পষািনষাও করষা থেনত েষানর বষা প্িক্ষাে্ভীনির
থছষাি িনল রষাগ কনর কষাজ করনত েষানরন। মনন রষাখনবন,
আেনষারষা কখনই মষাপ্জ্ভত অপ্রনয় প্িক্ষাে্ভীনির কষাছ থেনক আিষা
করনবন নষা।
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আজনকর সমনয়
প্িক্ষা-সংগঠক রবী্রিনষাে

সষাপ্হপ্ত্যক রবী্রিনষাে প্িক্ক প্ছনলন।
প্ছনলন প্িক্ষা-সংগঠকও। িষাপ্ন্তপ্ননকতন রিপ্তষ্ষা
কনর প্তপ্ন থেমন প্িক্ষার রিপ্ত অনু রষাগ রিকষাি
কনরনছন, নতমনই থসই প্বি্যষােীনঠ থলকচষার
রিিষান কনর হনয়নছন অনু করণীয় প্বনি্যষাৎসষাহী।
প্িক্ষা-প্বষয়ক প্নবন্ রচনষা কনরও প্তপ্ন
সমকষানল ও উত্রকষানল েষাঠনকর িৃ প্ষ্ট আকষ্ভণ
কনরনছন। স্নিি-সমষাজ প্ননয় রষাবনষার নষানষাপ্বধ
রিবণতষায় রবী্রিনষানের প্িক্ষারষাবনষা আমষানির
জন্য থরিরণষার উৎস হনয় েষাকনব বহুকষাল।
‘প্িক্ষা’ নষামক গ্নন্থ প্তপ্ন তৎকষালীন রষারতবনষ্ভর প্বনিষ কনর,
বষাঙষাপ্লর অনু সৃত প্িক্ষা-কষাঠষানমষা, প্িক্ক ও প্িক্ষাে্ভী, প্িক্ষােপ্রপ্স্প্ত এবং প্িক্ষা-ব্যবস্ষােনষা সম্নন্ অপ্রজ্তষাসমৃ দ্ধ মতষামত
রিকষাি কনরনছন। ‘প্িক্ষার থহরনের’, ‘প্িক্ষা-সংস্ষার’,
‘প্িক্ষাসমস্যষা’, ‘জষাতীয় প্বি্যষালয়’, ‘আবরণ’-এই ৫প্ি অপ্ররষাষণ
ও প্নবনন্ স্ষান থেনয়নছ সমকষালীন প্িক্ষার িু রবস্ষার বষাস্তব ছপ্ব।
অবি্য থলখক থকবল সংকনির কেষা উেস্ষােন কনরই থেনম
েষানকনপ্ন, সমস্যষা থেনক উত্রনণর প্বপ্চরে েনেরও সন্ষান
প্িনয়নছন। তষার মষানন এই িষাঁড়ষায় থে, রপ্বঠষাকুর আমষানির
থিনির রিচপ্লত প্িক্ষা-ব্যবস্ষার রিনয়ষাজনীয় সংস্ষার এবং
কষাপ্খিত উন্নয়ননর জন্য েে বষাতপ্লনয়নছন। প্িক্ষাপ্বদ্ রবী্রিনষাে
মনন করনতন, বষাঙষাপ্ল সমষাজ প্িক্ষািীক্ষায় বষাস্তনব অননক
প্েপ্ছনয়। আর খুব থবপ্ি েরজষাপ্তপ্নর্ভর। অন্তত ইংনরপ্জ প্িক্ষার
রিপ্ত আমষানির অনহতুক থেষাঁকনক প্তপ্ন কখনও রষাল থচষানখ
থিনখনপ্ন। প্িক্ষা-ব্যবস্ষােনষায় থে রষাষ্টীয় বষা রিষাপ্তষ্ষাপ্নক
প্িক্ষাকপ্মপ্ির ওের প্নর্ভরিীল আমষানির প্সনলবষাস ও
কষাপ্রকুলষাম, নসই কষাঠষানমষা ও েদ্ধপ্তর থঘষার প্বনরষাধী প্ছনলন
প্িক্ষা-সংগঠক রবী্রিনষাে। তষাঁর মনত, কপ্মপ্ি বিষারষা ‘েষাঠ্যেুস্তক’
প্নব্ভষাচন বষা মননষানয়ন করষা থগনলও ‘প্িক্ষােুস্তক’ প্নধ্ভষারণ করষা
আনিৌ সম্ভব নয়। প্বনিষত প্িক্ষা-েপ্রকল্পনষায় প্িক্ষাে্ভীর
মষানপ্সক প্বকষানির প্িনক প্তপ্ন সতক্ভরষানব অঙ্গু প্ল প্ননি্ভি
কনরনছন। নকবল েরীক্ষা েষানসর েড়ষানিষানষায় থকষানও ব্যপ্তির
স্ষাধীন প্চন্তষািপ্তির থে প্বকষাি হয় নষা, তষা হয়নতষা রবী্রিনষানের
বুেনত অসু প্বধষা হয়প্ন। আর তষাই প্তপ্ন েষাঠ্যবইনয়র বষাইনরও
অননক বই েড়ষার রিপ্ত গুরুত্ব আনরষাে কনরনছন। নে প্িক্ষায়
থকষানও আনন্দ থনই, নসই প্িক্ষা কষাউনক সষােল্য এনন প্িনত
েষানর নষা-একেষা রবী্রিনষানের কল্পনষানক রিরষাপ্বত কনরপ্ছল।
তষাই প্তপ্ন প্িক্ষানক ‘গ্হণিপ্তি-ধষারণষািপ্তি-প্চন্তষািপ্তি’র
সমষানবিস্ল থরনবনছন। নলখষােড়ষার মষাধ্যম থে মষাতৃরষাষষাই হওয়ষা
উপ্চত-এপ্বষনয় রবী্রিনষাে থজষারষানলষা অপ্রমত ব্যতি কনরনছন।
প্িক্ষাে্ভীর কল্পনষািপ্তি, স্মৃপ্তিপ্তি এবং প্চন্তষািপ্তি রিকষাি প্কংবষা

প্বকষানির জন্য মষাতৃরষাষষার থকষানও প্বকল্প প্তপ্ন
থিখনত েষানপ্ন। কষানজই বষাঙষাপ্লর ইংনরপ্জ রিীপ্ত
থছনড় বষাংলষা রষাষষার রিপ্ত রষালবষাসষা ও আসপ্তি
স্ষােনন প্তপ্ন আগ্হ রিকষাি কনরনছন, তষাঁর
প্িক্ষা-প্বষয়ক প্চন্তষা েপ্রনবিননর মধ্য প্িনয়।
থিননিুনন েরীক্ষায় েষাস করষা অেবষা রষাসষারষাসষা
জ্ষান প্ননয় প্বি্যষালনয়র মষাঠ েষাপ্ড় প্িনয়
রিকৃতেনক্ থে থকষানও জ্ষান অজ্ভনই সম্ভব নয়,
তষা প্তপ্ন জষাননতন। কষানজই প্িক্ষাগ্হনণর সনঙ্গ
অন্তর-বষাপ্হর, নষানষান বণ্ভ ও গন্, েৃ প্েবীর প্বপ্চরে
গপ্ত ও গীপ্ত এবং রিীপ্ত ও রিেুলেতষার প্নপ্বড় সম্পক্ভ স্ষােননর
প্িনক প্তপ্ন সবষার মননষানেষাগ আকষ্ভণ কনরনছন। প্িক্ষালষানরর
েনে িৃ খিলষা-নসৌন্দে্ভ্য ও সু ষমষার সপ্ত্যকষানরর সংনেষাগস্ষােন
করনত থচনয়নছন প্িক্ষা-উনি্যষাতিষা রবী্রিনষাে। প্তপ্ন মনন
করনতন, প্িক্ষা হনব মষানু নষর জীবননর আরেয়স্ল। আর ওই
আরেয়স্লপ্িনক সবষার জন্য উেনেষাগী করষার রিয়ষানস, ‘মষানবজনম’ আবষানির অপ্বরষাম কষ্ভণ-েীড়ন ও রসনবষাধ সৃ প্ষ্টর
রিনয়ষাজনন প্তপ্ন প্িক্ষার সময় ও েপ্রনবি-রিপ্তনবিনক সবনচনয়
থবপ্ি রিষাধষান্য প্িনয়নছন। তষাঁর মনত, সময় েুপ্রনয় থগনল অননক
বৃ প্ষ্ট েরনলও তষানত বৃ ক্রষাপ্জর থকষানও উেকষার হয় নষা। নস
কষারনণই প্িক্ষা-সংগঠক রপ্বঠষাকুর প্িশুর প্িক্ষা ও মননষাপ্বকষানির
রিপ্ত সতক্ভ েষাকষার আহ্ষান জষাপ্ননয়নছন। আর নবীন বয়নস
প্িক্ষাগ্হনণর রিপ্ত সবষার আগ্হনক আকষ্ভণ করনত থচনয়নছন
প্তপ্ন। প্রননিিী প্িক্ষািি্ভন-প্বজ্ষানরষাবনষা-ন্যষায়প্চন্তষা এবং
সংস্ষারমুপ্তি থে রিপ্তপ্ি নষাগপ্রনকর জন্য কত রিনয়ষাজন, তষা
থচষানখ আঙু ল প্িনয় বুপ্েনয় প্িনয়নছন রবী্রিনষাে। প্তপ্ন
বনলনছন-ধন নয়, জ্ষান উেষাজ্ভন করনত হনব। রিেষাগত প্চন্তষা
প্কংবষা েুরুষষানু ক্রনম লষাপ্লত সংস্ষার থেনক মুপ্তিলষানরর রিত্যষািষাও
রিকষাি কনরনছন কপ্ব। রষানবর সনঙ্গ রষাষষার সংপ্মরেণ ঘপ্িনয়
প্িক্ষা-অজ্ভননর েনে হষাঁিনত বনলনছন। মষাতৃরষাষষার রিপ্ত অবজ্ষা
থেনড় থেলষার েরষামি্ভও রিিষান কনরনছন। প্তপ্ন প্লনখনছন‘আমষানির এই প্িক্ষার সপ্হত জীবননর সষামঞ্স্য সষাধনই
এখষানকষার প্িননর সব্ভরিধষান মননষানেষানগর প্বষয় হইয়ষা িষাঁড়ষাইনছ।’
প্বধষাতষানক অনু নরষাধ জষাপ্ননয়নছন এই বনল-‘আমষানির ক্ুধষার
সপ্হত অন্ন, িীনতর সপ্হত বস্ত্র, রষানবর সপ্হত রষাষষা, প্িক্ষার
সপ্হত জীবন থকবল একরে কপ্রয়ষা িষাও।’ রবী্রিনষাে আিষা
কনরপ্ছনলন, প্িক্ষানক্নরে রিচপ্লত থহরনের বষা অব্যবস্ষােনষা িূ র
হনয় জল ও প্েেষাসষার মনধ্য ততপ্র হনব থমলবন্ন। প্বনিষ কনর
ইউনরষানের প্িক্ষা-সমস্যষা ও প্িক্ষা-আনন্দষালননর সনঙ্গ রবী্রিনষাে
বষাংলষানিনির প্িক্ষা-সংক্রষান্ত সু প্বধষা-অসু প্বধষার একিষা তুলনষামূ লক
প্চরে তুনল ধরনত থচনয়নছন। আর থিিীয় বষাস্তবতষায় তষার
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সমষাধষাননর প্িকও বষাতনল প্িনয়নছন। আমষানির ঐপ্তহ্য ও
সংস্ষানরর মনধ্য থেনকই থে প্িক্ষা-সম্পপ্ক্ভত সমস্যষার প্নরসন
সম্ভব, তষা প্তপ্ন মনন-রিষানণ প্বশ্ষাস করনতন। প্িক্ষানক্নরে রষাষষার
েষাপ্ররষাপ্ষক িব্দ রিনয়ষাগ, রিকৃপ্তর সনঙ্গ প্বি্যষালনয়র সম্পক্ভস্ষােন,
মষাতৃরষাষষার ওের প্নর্ভরতষা, িরকষাপ্র বষানজি বরষাদে রিরৃপ্তর
প্িনক আমষানির িৃ প্ষ্ট আকষ্ভণ কনরনছন প্তপ্ন। কপ্মপ্ি প্নর্ভর
প্কংবষা কষারখষানষা-জষানতর প্বি্যষালয় প্নম্ভষানণর থচনয় প্তপ্ন রিকৃপ্তর
ছষায়ষানঘরষা েপ্রনবনি মননর প্বকষানির উেনেষাগী প্িক্ষা-রিপ্তষ্ষান
ততপ্রনত আগ্হী প্ছনলন। নকল ও উিষাহরণনক থলখষােড়ষার
আরেয় নষা থরনব প্তপ্ন প্িক্ষানক স্ষাধীন মত রিকষানির লীলষারূ প্ম
করনত থচনয়প্ছনলন। প্তপ্ন জষাননতন, রষাজনীপ্তর রিরষাব ও িষাসন
প্বরষানগর আমলষাতষাপ্ন্ত্রক জপ্িলতষা প্িক্ষারিিষান ও প্বস্তষানর মূ ল
সমস্যষা। আর তষাই, প্িক্ষানক সব্ভতরষানব অনন্যর িষাসত্ব করষার
রিবৃ প্ত্ থেনক িূ নর রষাখনত বনলনছন। ‘চষাকপ্রর অপ্ধকষার ননহ,
মনু ষ্যনত্বর অপ্ধকষানরর থেষাগ্য হইবষার রিপ্ত’ প্িক্ষার লক্্যনক
রিসষাপ্রত করনত আহ্ষান জষাপ্ননয়নছন প্তপ্ন। বষাসনষা ও
সৃ জনিীলতষানক প্ক্রয়ষািীল থরনখ চষারু ও কষারুপ্বি্যষায় েষারিি্ভী
হওয়ষার রিপ্ত অপ্রপ্ননবি স্ষােন কনরনছন প্িক্ষা-সংস্ষারক
রবী্রিনষাে। একপ্ি েপ্রেূ ণ্ভ প্িক্ষা-কষাঠষানমষা ততপ্র করষার আনগ
থে থিনির সব্ভসষাধষারনণর মতষামত গ্হণ করষা রিনয়ষাজন, তষার
বষাস্তবতষানক ধষারণ করনতন প্তপ্ন। তষাঁর মনত, ‘কী কী বই েড়ষাননষা
হইনব’, তষার থচনয় থের থবপ্ি িরকষার ‘থকষানরষানব এই প্িক্ষাকষাে্ভ
চপ্লনব’। ‘অে্ভষার অনু েষায়ী সষাপ্ষাই থিওয়ষা হয়’ জষাতীয়
প্িক্ষারিপ্তষ্ষান বষাপ্ননয় প্িক্ষাে্ভীনির থতমন প্কছু ই থিখষাননষা েষায়
নষা। আর রিকৃত অনে্ভ রিষাপ্তষ্ষাপ্নক প্িক্ষার থচনয় মষানু ষ তষার
রিপ্তনবি এবং েপ্রবষার ও সমষাজ থেনক প্িক্ষালষার কনর অননক
থবপ্ি। কষানজই প্িক্ষা-কষাঠষানমষা ও ব্যবস্ষােনষানক আমষানির
েপ্রপ্চত সমষাজ-কষাঠষানমষার সনঙ্গ সম্পৃ তি করষা নষা থগনল প্িক্ষার
লক্্য অজ্ভন কপ্ঠন হনয় েড়নব। আবষার অপ্জ্ভত প্িক্ষানক েপ্ি
রিষানয়ষাপ্গক জীবনন কষানজ লষাগষাননষা নষা েষায়, তষানতও প্িক্ষা মূ লত
ব্যে্ভতষায় েে্ভবপ্সত হনব। রবী্রিনষাে মনন করনতন, প্িক্ষানক
আিি্ভ ও রসসমৃ দ্ধ হনত হনব। েষানক প্িক্ষা থিওয়ষা হনছে, তষার
মনন েপ্ি তষা প্ঠকমনতষা রিনবি নষা কনর, তষাহনল কপ্মপ্ি-সরষােষাঠিষান ও অধ্যষােনকর সব রিনচষ্টষা অপ্চনরই প্বনষ্ট হনব।
প্িক্ষাপ্বদ্ রবী্রিনষানের মনত, প্বি্যষালয় েপ্রেূ ণ্ভরষানব আবষাপ্সক
হওয়ষা আবি্যক। রিকৃপ্তর মননষারম আবহনঘরষা প্িক্ষারিপ্তষ্ষানন
েসনলর জপ্ম, বষাগষান-খষামষার রিরৃপ্তর রিনয়ষাজনীয়তষার কেষাও
বনলনছন প্তপ্ন। অবসনর প্কংবষা েড়ষানিষানষার েষাঁনক েষাঁনক কৃপ্ষউৎেষািননও প্িক্ক-প্িক্ষাে্ভীর সমনবত সম্পৃ প্তির প্িনক থজষার
প্িনয়নছন। নীপ্ত-উেনিনির রিষাবল্যনক িূ নর থরনখ, অসত্য ও
রষান েপ্রহষার কনর রেদ্ধষার সনঙ্গ, মুতি আনলষা-বষাতষানসর থরতর
প্িনয় প্িক্ষানক আত্মস্ করনত বনলনছন রবী্রিনষাে। ‘ননপ্তক
জ্যষাঠষাপ্ম’র থচনয় প্তপ্ন গুরুর আিি্ভনক রিষাধষান্য প্িনয়নছন। প্তপ্ন
প্রননিিী আিনি্ভ আসবষাবপ্নর্ভর প্িক্ষা-ব্যবস্ষােনষার প্বরুনদ্ধ
মতরিকষাি করনলও প্বজ্ষানপ্িক্ষায় গুরুত্ব প্িনয়নছন। তষাই,
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আজনকর বষাস্তবতষায় রিেু প্তির ব্যষােক রিবষানহর কষানল আমরষা
তষাঁর প্চন্তষার সনঙ্গ সমকষালীন রিনয়ষাজনীয় প্বজ্ষান ও রিেু প্তির
রিনয়ষানগ আন্তপ্রক েষাকনল উেকষারই হনব। প্িক্ষার সনঙ্গ েণ্য
ও থিষাকষানিষানরর থে সম্পক্ভ, তষানক প্তপ্ন েেষাসম্ভব ত্যষাগ করষার
েরষামি্ভ প্িনয়নছন। আর ‘প্বি্যষালষার’ ও ‘জ্ষানলষানরর’ েষাে্ভক্য
প্বষনয় সতক্ভ েষাকনত বনলনছন। কষারণ ‘মনু ষ্যত্ব িষাকষায় থকনষা
েষায় নষা’। রবী্রিনষাে প্বনিষত, েুঁপ্ে-মষাস্ষার-প্সননি-প্সপ্ন্ডনকি
প্নর্ভরতষার বষাইনর অধ্যষােকনির েষাঠমুপ্খতষা ও জ্ষানচচ্ভষার ওের
প্িক্ষার প্রত ততপ্রর প্িনক সনচতনমহনলর িৃ প্ষ্ট আকষ্ভণ
কনরনছন তষাঁর প্িক্ষারষাবনষামূ লক প্নবনন্। জষাতীয় েষাঠ্যক্রম
প্কংবষা জষাতীয় প্বি্যষালনয়র উেনেষাপ্গতষা প্বষনয় রবী্রিনষানের
মতষামতও সমকষানল এবং উত্রকষানল থবি রিষাসপ্ঙ্গক। নকবল
লষার-সু প্বধষা-রিনয়ষাজননক প্বনবচনষায় নষা থরনখ জষাতীয় িপ্তির
থতজ এবং ব্যপ্তিগত ত্যষাগ-প্তপ্তক্ষানক গুরুত্ব রিিষান কনর থে
বৃ হৎ আনয়ষাজন করষা সম্ভব এবং প্নষ্ষার মষাধ্যনম থে জষাতীয়
থগৌরব অজ্ভন করষা থেনত েষানর, তষা প্নবন্কষার আমষানির স্মরণ
কপ্রনয় প্িনয়নছন। প্বনিষ কনর ইংনরজ িষাসনকষানল তখনকষার
বষাংলষানিনি প্নজস্ রষাব-সম্পনি েপ্রেূ ণ্ভ প্িক্ষারষাবনষা থে কী
েপ্রমষাণ উেকষার আমষানির জন্য বনয় এনননছ, নসই ইপ্তবষাচকতষা
প্তপ্ন েষাঠনকর সষামনন হষাপ্জর কনরনছন। নিপ্েল্যনক রিরেয় প্িনল
প্িক্ষার েেচলষা কপ্ঠন হনয় েনড়; তখন তষা েপ্রহষানসর প্বষয়
হনয় িষাঁড়ষায়। আমষানির থিি গুণী থলষানকর কির করনত নষা
েষারষায় রয়ষানক ক্প্ত হনয়নছ। তনব জষাতীয় প্বি্যষালয় রিপ্তষ্ষার
মধ্য প্িনয় সষারষা থিি থেনক প্িপ্ক্ত-নেষাগ্য-অপ্রজ্ ব্যপ্তিনির
অধ্যষােনষার কষানজ প্নেু তি করষার থে উনি্যষাগ থনওয়ষা হনয়প্ছল,
তষার রূ য়সী রিিংসষা কনরনছন প্তপ্ন। িষাপ্ন্তপ্ননকতননও এই
ব্যবস্ষা চষালু কনরপ্ছনলন। এছষাড়ষা থিনির েপ্রনবি ও সষামে্ভ্য
উেনেষাগী ক্ষাসরুম ব্যবস্ষােনষার প্িনকও নজর রিিষানন আহ্ষান
জষাপ্ননয়নছন। িষাতষা বষা থেষানষার এবং গ্হীতষা বষা প্িক্ষাে্ভীর থচতনষা
ও কনম্ভর থমলবন্ন ততপ্রর প্িনকও রবী্রিনষানের তীক্ িৃ প্ষ্ট
প্নবন্ প্ছল। প্িক্ষালষানরর মধ্য প্িনয় মষানু ষ আত্মরক্ষার থে রিনচষ্টষা
আয়ত্ কনর এবং থিষত থে জষাতীয় ও ব্যপ্তিক আত্মসম্ষান
অজ্ভন কনর, তষানতই প্িক্ষা-ব্যবস্ষােনষার মূ ল মননষানেষাগ প্স্র
েষাকষা উপ্চত বনল প্তপ্ন মনন কনরনছন। তষাঁর মনত, ‘সু প্িক্ষার
লক্ণ এই থে তষাহষা মষানু ষনক অপ্ররূ ত কনর নষা, তষাহষা মষানু ষনক
মুপ্তিিষান কনর।’ আেন ইপ্তহষাস ও েপ্লপ্িক্যষাল ইনকষানপ্মর
ওের প্নর্ভর কনর থে প্িক্ষা-কষাঠষানমষা গনড় ওনঠ, তষার প্রত
অননক মজবুত হয়। অবি্য একেষাও প্ঠক থে জ্ষানসষামগ্ীর
থকষানও সীমষা থনই; নিিষান্তর ও েু গষান্তর েে্ভন্ত এর েপ্রসীমষা
রিসষাপ্রত। মননিপ্তির চচ্ভষায় আনু ষ্ষাপ্নক প্িক্ষা এবং প্িক্নকর
েষারেরম্যষানসের গুরুত্বনক প্বনবচনষায় থরনখনছন প্তপ্ন। প্িক্নকর
রষাষষারপ্ঙ্গ ও িরীনরর রষাষষা থে েষাঠিষাননর আিি্ভ, তষা প্তপ্ন
প্বশ্ষাস করনতন। আর থকবল বই েষাঠ ও অনু করণ বিষারষা
জ্ষানলষানরর প্িনক েুঁনক নষা েনড় প্বশ্রিকৃপ্তর িরবষানর প্িক্ষার
জন্য িৃ প্ষ্ট ও মন রিসষাপ্রত রষাখনত বনলনছন রবী্রিনষাে।
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জীবনব্যষােী প্িক্ষা
আপ্ম েত থবপ্ি বষাঁপ্চ, ততই আপ্ম আরও প্িপ্খ। আপ্ম েত থবপ্ি প্িখব, ততই উেলপ্ধি করব, আপ্ম কম জষাপ্ন।
প্মনিল থলগ্¨ষান্ড

1

থকবল অজষানষা ধরননর রপ্বষ্যনতর জীবনেষােননর জন্য রিস্তুপ্ত নয় েুনরষা জীবনিষাই প্িখনছ, সু তরষাং প্িক্ষার থকষানও থিষ থনই।
জন প্েউই
জীবনব্যষােী প্িক্ষা রষারতীয় সংস্ৃ প্তর একপ্ি অপ্বনছেি্য
অঙ্গ এবং রষারতীয় আধ্যষাপ্ত্মকতষার মনধ্য জীবনব্যষােী প্িক্ষা
জপ্ড়নয় রনয়নছ। রিষাচীন রষারতীয় ধম্ভীয় ঐপ্তহ্য এবং সংস্ৃ প্তনত
জ্ষান অজ্ভননক গুরুত্ব থিওয়ষা হনয়নছ এবং থিখষার গুণষাবলীনক
সমে্ভন কনর আসনছ। ধীনর ধীনর সমষানজ আধু প্নক প্িক্ষার সষানে
সষানে জীবনব্যষােী প্িক্ষার রিেম আনু ষ্ষাপ্নক স্ীকৃপ্তপ্ি ১৯৬৬-থত
আনস, েখন রষারতীয় প্িক্ষা কপ্মিন প্নম্নপ্লপ্খত েে্ভনবক্ণ
কনরপ্ছল।
প্বি্যষালনয়র েড়ষানিষানষা প্িনয় প্িক্ষা থিষ হয় নষা, প্িক্ষা
একপ্ি জীবনব্যষােী রিপ্ক্রয়ষা। রষাষ্টসনঘের প্িক্ষা, প্বজ্ষান ও
সংস্ৃ প্ত প্বষয়ক সংস্ষা ইউনননস্ষা (UNESCO) প্িক্ষানক মষানু নষর
সষাব্ভজনীন গুণষাবলীর প্বকষাি ও মষানব উন্নয়ননর উেষায় প্হসষানব
গণ্য কনরনছ। েষািষােষাপ্ি ইউনননস্ষা জীবনেষােননর সকল
কম্ভকষানডের জন্য রিনয়ষাজনীয় জ্ষান, িক্তষা ও উেলপ্ধি অজ্ভননর
প্ননি্ভিনষা প্হসষানবও প্িক্ষানক গণ্য কনরনছ।
থেলর কপ্মিন প্রনেষানি্ভ প্িক্ষানক মষানবজীবন সম্পৃ তি
একপ্ি অব্যষাহত রিপ্ক্রয়ষা প্হসষানব আখ্যষাপ্য়ত করষা হনয়নছ। ব্যপ্তির

জীবনব্যষােী প্িখননর (Lifelong) উের কপ্মিন প্রনেষানি্ভ গুরুত্ব
আনরষাে করষা হনয়নছ। প্িক্ষার চষারপ্ি স্তম্ভ প্নধ্ভষারণ করষা হনয়নছ,
(১) জষাননত থিখষা (২) করনত থিখষা (৩) প্মনলপ্মনি বসবষাস
করনত থিখষা (৪) প্বকপ্িত হওয়ষার জন্য থিখষা। জীবনব্যষােী
থিখষা হল, একপ্ি ধষারষাবষাপ্হক রিপ্ক্রয়ষা েষার মষাধ্যনম মষানু নষর
সম্ভবনষার প্বকষাি ও জীবনকষানল রিনয়ষাজনীয় সমস্ত জ্ষান,
মূ ল্যনবষাধ, িক্তষা বষাড়ষানত সষাহষাে্য কনর। তষাই একপ্বংি
িতষাব্দীনত জীবনব্যষােী প্িক্ষার গুরুত্ব অেপ্রসীম, নকবলমষারে
প্িক্ষারিপ্তষ্ষানগুপ্লনত মষানু ষনক জ্ষান প্িনয় সপ্জিত করষা নয় বরং
তষানির জ্ষান িক্তষা জীবনজুনড় থিখষার জন্য িষায়বদ্ধ হবষার জন্য
রিস্তুত করষা। তষাই জীবনব্যষােী প্িক্ষা আমষানির সমষানজর রপ্বষ্যৎ
উদ্ষাবননর জন্য রিনয়ষাজনীয় চ্যষানলঞ্, এিষা একিষা স্-প্নধ্ভষাপ্রত
ও স্-েপ্রচষাপ্লত প্িখন (Self-designed and self-motivated
learning), চষাপ্হিষার উের প্রপ্ত্ কনর থিখষা, অ-আনু ষ্ষাপ্নকরষানব
থিখষা। নেমন প্িক্ষার নবপ্িিষার েনে আমষানির আেিষার স্ুল
এবং সৃ জষাঙ্গননর উনি্যষাগ, গ্ষানমর সব ধরননর সব বয়নসর
মষানু ষনক প্ননয় জীবনব্যষােী প্িখননর অনবি্য এক মুতিষাঙ্গন।
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এক প্িশুবষান্ব প্িক্ষা রিপ্তষ্ষাননর স্মৃপ্তচষারণঃ
‘কুনরষাইয়ষানষাপ্গ থতৎসু নকষা’ রপ্চত ‘জষানষালষার ধষানর তত্চষান’
রষাষষার হষাত ধনর রিষাচীন মষানু নষর অপ্রজ্তষালধি জ্ষান তরুণ
রিজনমের কষানছ থেঁছয়। রষাষষার মষাধ্যনম বষাপ্হত এই প্বমূ ত্ভ জ্ষান
থে েদ্ধপ্তনত নতুন মষানু নষর সষামনন মূ ত্ভ হয়, তষার নষাম প্িক্ষা।
প্িক্ষা কী বষা তষার সংজ্ষা কী এপ্ননয় প্িক্ষানরিমী মষানু ষনির মনধ্য
মতনরি রনয়নছ। নিি, কষাল, েষারেনরনি এর রূে প্বপ্রন্ন রকম
হয়। আবষার থকন প্িক্ষা থিওয়ষা হনব বষা প্িক্ষার উনদেি্য কী,
তষাপ্ননয়ও থিিনরনি প্চন্তষািীল মষানু ষনির রষাবনষা প্বপ্চরে রকম।
থকউ মনন কনরন, প্িক্ষাে্ভীনির জমে হনয়নছ বড়নির আনিিপ্ননি্ভি েষালননর জন্য, প্িক্নকর রিপ্ত েষাকনব তষানির প্নরঙ্কুি
বষাধ্যবষাধকতষা; নেন তষারষা ক্রীতিষাস। আবষার থকউ থকউ মনন
কনরন, মষানু ষ কষারও িষাস হওয়ষার জন্য জমেষায়প্ন। প্িক্ষাে্ভীরষা
স্তন্ত্র ব্যপ্তি প্হনসনব রিনত্যনক আলষািষারষানব সম্ষান েষাবষার থেষাগ্য।
প্িক্ষা কীরষানব বষা কতিুকু থিওয়ষা হনব থসই প্বষনয়ও রনয়নছ
মতনরি। নকষান থকষান থিনির েপ্ডেতরষা মনন কনরন, েশুর মনতষা
ধনর থবঁনধ প্েপ্িনয় প্িক্ষাে্ভীনক থিখষানত
হনব। আবষার থকউ মনন কনরন, প্িক্ষাে্ভী
থেনহতু একজন স্ষাধীন সত্ত্বষা, নসনহতু
প্িক্ষাগ্হণ েদ্ধপ্তর উের তষার সম্পূ ণ্ভ
অপ্ধকষার েষাকষা উপ্চত। নকউ মনন কনরন,
প্নপ্ি্ভষ্ট একপ্ি বষা কনয়কপ্ি প্বষয় ও বই েষাঠ
েনেষ্ট, আবষার থকউ মনন কনরন, প্বষয় বষা
বই প্নব্ভষাচনন একনিিিি্ভী কূেমডেুকতষা
গ্হণনেষাগ্য নয়। প্বনশ্র এক অংনির
মষানু নষর প্চন্তষার সনঙ্গ অন্য অংনির মষানু নষর
প্চন্তষা ও তষার রিকষাি েদ্ধপ্তর েষাে্ভক্য েষাকষা
স্ষারষাপ্বক। নসজন্য স্ষান থরনি মষানু নষর
সষাংস্ৃ প্তক প্বকষানির মষারেষা প্রন্নরকম।
থকষােষাও প্হংসষা-প্বনবিষ রিবণ মষানু নষর সংখ্যষা থবপ্ি, নকষােষাও বষা
মননিীল মষানু নষরষাই সংখ্যষাগপ্রষ্। এরকম প্চনরের থরিপ্ক্নত রিশ্ন
ওঠষা স্ষারষাপ্বক থে, নকষান প্িক্ষােদ্ধপ্ত সপ্ঠক অেবষা সমষাজ ও
সংস্ৃ প্তর প্বকষানি থকষান জষাতীয় প্িক্ষাব্যবস্ষা বষা প্িক্ষািি্ভন
অপ্ধক েলরিসু ?
প্িক্ষাে্ভীনির জমে হনয়নছ বড়নির আনিি-প্ননি্ভি েষালননর
জন্য, নেন তষারষা ক্রীতিষাস।
• প্িক্ষা প্ননয় এরকম েরস্পরপ্বনরষাধী আিি্ভ বষা
ন্যষায়নবষানধর প্বেরীনত প্কছু প্কছু প্িক্ষাপ্বদ্ েষাওয়ষা েষায়, েষানির
তৎেরতষা এনকবষানরই থমৌপ্লক ও প্রন্ন রকম। এরকম একজন
প্িক্ষাপ্বদ্ 'নকষাবষাইয়ষাপ্ি থসষাসষাকু'। প্তপ্ন জষােষাননর রষাজধষানী
থিষাপ্কওনত ১৯৩৭ সষানল একপ্ি স্ুল রিপ্তষ্ষা কনরন। 'নতষানমষাএ'
নষানমর এই স্ুলপ্ি প্ছল রিষােপ্মক স্তনরর। অন্যষান্য রিষােপ্মক

স্ুনলর সনঙ্গ এই স্ুনলর আিি্ভগত েষাে্ভক্য প্ছল। বলষা েষায়,
রিচপ্লত স্ুলসমূ নহর থে লক্্য ও েদ্ধপ্ত প্ছল, তষার এনকবষানর
প্বেরীনত প্ছল 'থতষানমষাএ' স্ুনলর অবস্ষান। এই স্ুলপ্ির
প্িক্ষাব্যবস্ষা ও প্িক্ষােদ্ধপ্তর মননষাজ্ প্ববরণ প্ননয় আজনকর
আনলষাচ্য বই “জষানষালষার ধষানর তত্চষান”। স্মৃপ্তচষারণমূ লক এই
আত্মকেষাপ্ি প্লনখনছন, স্ুনলর রিষাতিন প্িক্ষাে্ভী ‘কুনরষাইয়ষানষাপ্গ
থতৎসু নকষা’। বইপ্ি প্িক্ষাতষাপ্ত্ত্বক নয়, নলখনকর স্মৃপ্তচষারণমূ লক।
তবুও বইপ্ি জষােষাপ্ন রষাষষায় তুমুল জনপ্রিয় হনয়নছ, কষারণ মষানু ষ
আধু প্নক রিপ্তনেষাপ্গতষামূ লক প্িক্ষাব্যবস্ষায় প্বরতি হনয় উনঠপ্ছল।
থতষানত্ষাচষান িব্দপ্িনক থকউ থকউ অবি্য 'তনত্ষাচষান' বষা
'থতষানত্ষাচষান' উচ্চষারণ করনত চষান। তনব থসিষা আমষানির আনলষাচ্য
প্বষয় নয়।
থতৎসু নকষা প্ছনলন স্ষাধীননচতষা থকৌতুহলী এক থমনয়।
রিচপ্লত রিপ্তপ্ষ্ত প্নয়মকষানু ননর থবড়ষাজষানল প্তপ্ন বপ্ন্দ েষাকনত
চষানপ্ন। অবনচতনরষানবই তিিব থেনক প্তপ্ন
প্ননজর ইনছেমনতষা েপ্রেষানশ্্ভর প্বষয়গুপ্লনক
বুেনত চষাইনতন, নকষানও রকম বষাধ্যবষাধকতষার
ধষার ধষারনতন নষা। েষা করনত রষাল লষাগত,
তষা বষারবষার করনতন; েষা বলনত ইনছে করত,
তষা প্নপ্দ্ধ্ভধষায় রিকষাি করনতন। আসনল এসব
আচরণ একজন সষাধষারণ প্িশুর স্ষারষাপ্বক
গুণষাবলী। প্কন্তু একজন থকৌতুহলী প্িশুর
সষাবলীল আচরণ রিপ্তপ্ষ্ত রিপ্তষ্ষান মষাননব
থকন? রিপ্তষ্ষাননর কষাজ থেখষানন প্নয়ন্ত্রণ
রিপ্তষ্ষা করষা, নসখষানন স্ষাধীননচতষা থতৎসু নকষা
একিষা সমস্যষা তবপ্ক। অতএব তষানক রিেম
থরেপ্ণনত রপ্ত্ভর রিেম মষানসই স্ুল থেনক
বপ্হস্ৃ ত হনত হয়। তষার মষা সহৃিয় মষানপ্সকতষার মষানু ষ প্ছনলন।
থমনয়র এমন অেমষান থমনন থননপ্ন। রিপ্তষ্ষাননর থরিসপ্ক্রেিন
অনু েষায়ী থমনয়র আচরণনকও খপ্ডেত খব্ভ করনত চষানপ্ন। তষাই
থতৎসু নকষানক তষার অেমষাননর কেষা জষানষানপ্ন। শুধু নীরনব খুঁনজ
থবর কনরনছন অন্য এক রকনমর একপ্ি স্ুল। নসিষাই প্ছল
িরিী প্িক্ক ‘থকষাবষাইয়ষাপ্ি থসষাসষাকু’ রিপ্তপ্ষ্ত ‘থতষানমষাএ’ নষানমর
স্ুল।
এই স্ুনল থলখনকর জীবননর থবি কনয়ক বছর থকনিনছ।
থসই অপ্রজ্তষা প্ছল সু খময়, সপ্ক্রয়, সৃ প্ষ্টিীল ও আনন্দমুখর।
রিধষান প্িক্ক থে সব উেষানয় প্িক্ষাে্ভীনির প্িক্ষাজীবন তবপ্চরে¨ময়
কনর তুনলনছন, রিপ্তপ্িন থে সব কষাে্ভক্রনমর মষাধ্যনম তষারষা
প্ননজনক ও প্ননজর চষারেষানির জগতনক প্চনন প্ননয়প্ছল, তষার
আনবগ মষাখষাননষা প্ববরণ রনয়নছ বইনয়র েষাতষায় েষাতষায়। স্ুনলর
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থরেপ্ণকক্গুপ্ল ততপ্র করষা হনয়প্ছল থরেননর কষামরষা প্িনয়, নকষানও
রকম ধষারষাবষাপ্হকতষা ছষাড়ষাই সষারষাপ্িনন েষার থেিষা খুপ্ি প্সনলবষানসর
থসই প্বষয় েষাঠ, েড়ষা রষাল হনল বষাইনর েিরিনজ ভ্রমণ, অন্যরকম
থখলষাধু লষা, প্িপ্েনন েষাহষাড় ও সষাগনরর খষাবষার গ্হণ, তষানলতষানল
গষান থিখষা, নিবী থবননতননর মপ্ন্দর রিষাঙ্গননর থমলষায় ভ্রমণ,
এমন মজষার মজষার অপ্রজ্তষা থতৎসু নকষা এই স্ুল থেনক
থেনয়নছন।
স্ুনল রিেম রিনবনির প্িন থেনক প্তপ্ন থেনয়নছন প্িক্ষাে্ভী
প্হনসনব, মষানু ষ প্হনসনব েেষােে সম্ষান। েুরননষা স্ুলপ্িনত প্তপ্ন
প্ছনলন খষারষাে থমনয়; প্কন্তু এই নতুন স্ুনল তষার খষারষােত্বিষাই
প্বনবপ্চত হনয়নছ রষালত্ব বনল। এিষা হনয়নছ প্বপ্রন্ন িৃ প্ষ্টনকষাণ,
প্বপ্রন্ন ঘিনষা, প্বপ্রন্ন কম্ভকষাডে এবং প্বপ্রন্ন রপ্ঙ্গর রিরষানব।
থলখক এসবই বণ্ভনষা কনরনছন বইনয়র েষাতষায় েষাতষায়। নলখনকর
রিেম প্িননর অপ্রজ্তষা থেনক রিধষান প্িক্ক থকমন মষানু ষ
প্ছনলন তষা থবষােষা েষায়।
তত্চষাননর মনন হল, এই মষানু ষিষার মনতষা চমৎকষার একজন
মষানু নষর সনঙ্গ আনগ কখনও ওর থিখষা হয়প্ন। আসনল এর
আনগ থকউ থতষা কখনও ওর কেষা এত মন প্িনয় থিষাননইপ্ন।
এতক্ণ ধনর, একবষারও হষাই নষা তুনল, প্বরপ্তি বষা ক্ষাপ্ন্ত রিকষাি
নষা কনর একিষানষা ওর কেষা শুনন থগনছন রিধষান প্িক্ক, নিনখ
মনন হপ্ছেল কেষাগুপ্লনত উপ্নও থেন ওর মনতষা মজষা েষানছেন।
বইনয়র সূ প্চেরে থেনকই ‘থতষানমষাএ’ স্ুল প্ননয় থলখনকর
অপ্রজ্তষা ও অনু রনবর মষারেষা সম্পনক্ভ ধষারণষা েষাওয়ষা েষায়।
তষাঁর এই েদ্ধপ্ত কতিষা সপ্ঠক, তষা থবষােষার জন্য গনবষক
হনত হয় নষা।রিধষান প্িক্ক থিি-প্বনিনির অননক প্িক্ষারিপ্তষ্ষাননর
সংস্পনি্ভ এনসপ্ছনলন। ১৯৩৭ সষানলর আনগই প্বনশ্র প্বপ্রন্ন
থিনি প্িক্ষার প্বপ্রন্ন প্িক প্ননয় গনবষণষাও হপ্ছেল। েে্ভনবক্ণ
ও প্বনলেষণলধি অপ্রজ্তষা প্ননয় নষানষারকম প্িক্ষাতত্ত্ব থিিপ্বনিনির প্িক্ষাপ্বদ্ ও প্িক্ষা মননষাপ্বজ্ষানীরষা রিকষাি কনরপ্ছনলন।
থকউ থকউ প্ননজর রিষাপ্ তত্ত্ব প্িনয় নতুন ধষারষার প্িক্ষা রিপ্তষ্ষান
ততপ্রও কনরপ্ছনলন। রিধষান প্িক্ক থকষাবষাইয়ষাপ্ি থসষাসষাকু এসব
জষাননতন। প্বপ্রন্ন উৎস থেনক েষাওয়ষা তনত্ত্বর সনঙ্গ প্ননজর
মষানপ্বক থবষাধ ও কষাডেজ্ষান প্মপ্লনয় এক নতুন ধরননর
প্িক্ষােদ্ধপ্ত ও প্িক্ষা ব্যবস্ষােনষার কেষা থরনবনছন। েষার
বপ্হরি্ভকষাি ঘনিনছ প্ননজর রিপ্তপ্ষ্ত স্ুলপ্িনত। এখষানন প্িশুনির
সনঙ্গ এমন আচরনণর রিস্তষাব ও চচ্ভষা কনরপ্ছনলন থেন থস
মষানপ্সক, িষারীপ্রক এবং সষামষাপ্জকরষানব থকষাননষারকম হীনমন্যতষার
প্িকষার নষা হনয় প্ননজর ইছেষামত মুতিরষানব থবনড় ওনঠ। অন্যনির
প্বনবিষরিবণ উস্ষাপ্নমূ লক প্িক্ষােদ্ধপ্তর তুলনষায় তষাঁর এই েদ্ধপ্ত
কতিষা সপ্ঠক, এর গ্হণনেষাগ্যতষা কতিুকু, এসব থবষােষার জন্য
গনবষক হনত হয় নষা। নলখক প্ননজর জীবননর সষােল্য প্িনয়
এই স্ুনলর প্িক্ষােদ্ধপ্তর উেনেষাপ্গতষা বুপ্েনয় প্িনয়নছন।
বইনয়র থিনষর ‘েুনচি’ অংনি থলখক থস কেষা বষারবষার বনলনছন।
এক েে্ভষানয় প্তপ্ন বনলন- এই বইনত আপ্ম থকষাবষাইয়ষাপ্ি স্যষানরর
প্িক্ষা থিওয়ষার েদ্ধপ্ত সম্পনক্ভ প্লনখপ্ছ। তষাঁর প্বশ্ষাস প্ছল

জনমের সময় রিনত্যক প্িশুর স্রষাব রষাল েষানক, বড় হনত হনত
চষারপ্িনকর েপ্রনবি ও বয়স্নির রিরষানব তষা নষ্ট হনয় েষায়।
তষাই প্তপ্ন থচনয়প্ছনলন, রিপ্তপ্ি প্িশুর ‘রষাল স্রষাব’ খুঁনজ থবর
কনর তষার প্বকষাি ঘপ্িনয় তষানির ব্যপ্তিত্বসম্পন্ন মষানু নষ েপ্রণত
করনত।
উনলেখ্য থে, এই ধরননর একপ্ি মুতি রিষােপ্মক প্বি্যষালয়
েপ্রচষালনষায় জষােষান সরকষানরর থকষানও রূ প্মকষা প্ছল নষা। সম্পূ ণ্ভ
ব্যপ্তিগত উনি্যষানগ স্ুলপ্ি চষালষাননষা হনয়প্ছল। প্বিতীয় প্বশ্েু দ্ধ
চলষাকষালীন সমনয় প্মরেিপ্তির থবষামষার আঘষানত ১৯৪৫ সষানল
স্ুলপ্ি সম্পূ ণ্ভ ধ্বংস হনয় প্গনয়প্ছল। রিধষান প্িক্ক েরবত্ভীনত
থস জষায়গষায় নতুন একপ্ি প্কন্ডষার গষানি্ভন স্ুল চষালু করনলও
প্ননজ খুব থবপ্িপ্িন বষাঁনচনপ্ন। ১৯৬৩ সষানল প্তপ্ন থলষাকষান্তপ্রত
হন। তষাঁর প্িক্ষািি্ভন জষােষান সরকষানরর েু দ্ধেরবত্ভী
প্িক্ষাকষাঠষানমষায় কীরকম রিরষাব থেনলপ্ছল তষা অবি্য জষানষা
েষায়প্ন। ১৯৫২-৫৪ সষানলর মনধ্য রিষাগম্যষাপ্িক প্িক্ষািি্ভন
জষােষাননর প্িক্ষাব্যবস্ষায় গ্হণ করষা হয়। প্কন্তু েুরননষা ধরননর
ঐপ্তহ্যবষাহী প্িক্ষারিপ্তষ্ষানগুপ্লনক ধ্বংস করষা হয়প্ন। েনল
জষােষান তষার রিষাচীন ঐপ্তনহ্যর সম্পূ ণ্ভিুকু প্ননয় প্বনয়, নম্রতষা,
সহৃিয়তষা অজ্ভননর েষািষােষাপ্ি আধু প্নক জ্ষান-প্বজ্ষাননর ধষারষানতও
েনেষ্ট রূ প্মকষা থরনখ চনলনছ। রষারতবনষ্ভও এরকম হনত েষারত।
প্কন্তু আমষানির প্নজস্ প্িক্ষািি্ভন হষাজষার বছর আনগই ধ্বংস
কনর থিওয়ষা হনয়নছ। রষাষ্টীয় েৃ ষ্নেষাষকতষা থতষা িূ নরর কেষা, গত
হষাজষার বছনরর রিপ্তপ্ি িতনক স্ষানীয় মননিীল েপ্ডেতঋপ্ষগণনক অেমষান, প্নে্ভষাতন ও হত্যষার প্িকষার হনত হনয়নছ।
থে রষারতবনষ্ভ ২০প্িরও থবপ্ি প্বশ্প্বি্যষালয় প্ছল, নসই রষারতবষ্ভ
আজ েপ্রণত হনয়নছ অপ্িক্ষা-কুপ্িক্ষার আকররূ প্মনত।
তেষাকপ্েত িপ্তিমষান িষাসকরষা প্ননজনির িষাসনকষানল প্বশ্প্বি্যষালয়
থতষা িূ নরর কেষা, মুতি জ্ষানচচ্ভষার জন্য একপ্িও প্িক্ষারিপ্তষ্ষান
স্ষােন কনরনপ্ন। বলষা চনল, বৃ প্িিরষা আসষার আনগ থে প্িক্ষাব্যবস্ষা
রষারতবনষ্ভ রিচপ্লত প্ছল, তষা হষাজষার বছর আনগর সমৃ দ্ধ
প্িক্ষািি্ভননর ধ্বংসরিষাপ্ অপ্স্চম্ভসষার কঙ্কষালমষারে। প্িক্ষা প্ননয়
থে সু কৃপ্ত বত্ভমষান েৃ প্েবীর মষানু ষ থিখনছ, তষা রষারতবনষ্ভ হষাজষার
বছর আনগই প্বকপ্িত হনয়প্ছল। প্বনিপ্ি, প্বরষাষী িষাসকনির
অসংস্ৃ ত প্বনবিনষর িষাবষাননল েষা েুনড় ছষাই হনয় থগনছ। জষােষাননর
থসৌরষাগ্য থে, তষার রিষাচীন সংস্ৃ প্ত থকষানও অপ্িপ্ক্ত অমষাপ্জ্ভত
অসংস্ৃ ত িষাসনকর প্বনবিষ, নরষাষষাননল েনড়প্ন।
বষাংলষা অনু বষািক প্হনরষানকষা কষাসু ইয়ষা তষাঁর ‘অনু বষািনকর
কেষা’ অংনি বইপ্ি সম্পনক্ভ থবিপ্কছু গুরুত্বেূ ণ্ভ কেষা বনলনছন“জষানষালষার ধষানর তত্চষান” নকষানও জপ্িল ও অসষামষান্য
প্চন্তষারষাবনষায় েপ্রেূ ণ্ভ বই নয়, এপ্ি একপ্ি থছষাি থমনয়র স্ুল
জীবননর কষাপ্হনী। নে থমনয়প্ি থমধষাবী প্ছল নষা। নস প্ছল একিু
অস্ষারষাপ্বক, নে খুব থবপ্ি কেষা বলনত রষালবষাসত, সবষার সনঙ্গ
থমলষানমিষা করনত েষারত নষা, প্কন্তু েষানক রষাল লষাগনতষা তষার জন্য
সবপ্কছু উজষাড় কনর প্িনত েষারত। ক্ষানস থস বষাইনরর প্িনক
তষাপ্কনয় েষাকত, রষাস্তষা প্িনয় েষাওয়ষা প্বজ্ষােন-বষািকনির েষাকত
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এবং এরজন্য ক্ষানসর প্িপ্ক্কষার বকষা থখত আর িষাপ্স্ত প্হনসনব
রিষায়ই তষাঁনক বষারষান্দষায় িষাঁপ্ড়নয় েষাকনত হত।… তত্চষান থেমন
অদ্ু ত ও অসষাধষারণ, ওই স্ুলও থতমন অদ্ু ত ও অসষাধষারণ।
এই স্ুনল সষাধষারণ স্ুলঘর প্ছল নষা। প্ছল ছ’প্ি থরেননর বপ্গ,
থেখষানন ক্ষাস বসত।…. েড়ষানিষানষা থে কতিষা আনন্দিষায়ক হনত
েষানর তষা তত্চষান এসব থরেননর বপ্গর ক্ষানসর মনধ্য খুঁনজ েষায়।…
এই েু গিষা রিপ্তনেষাপ্গতষামূ লক, ইঁিুর থিৌনড়র েু গ। নকষাবষাইয়ষাপ্ি
স্যষার তষাঁর ছষারেছষারেীনির এই রিপ্তনেষাপ্গতষা থেনক সপ্রনয় প্ননয়
প্বকপ্িত করনত থচনয়প্ছনলন রিকৃত মষানু ষ প্হনসনব। তষাঁর প্বশ্ষাস
প্ছল, রিপ্তপ্ি প্িশুই থকষানও নষা থকষানও সিগুণ প্ননয় জমে থনয়,
সেত্ন লষালন-েষালন থেনল প্বকপ্িত হনত েষানর। তনব ওই েনের
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বষাধষা হনছে, েপ্রনবি ও বয়স্নির রিরষাব। নকষাবষাইয়ষাপ্ি স্যষার
তষাঁর ছষারেনির ওই রিরষাব থেনক মুতি থরনখ প্নজ প্নজ সিগুণ
অনু সষানর প্বকপ্িত করনত থচনয়প্ছনলন। আনলষাচ্য বইপ্ি রিেম
রিকষাি কনর বষাংলষা অ্যষাকষানেপ্ম। রিনত্যক প্িক্ষাে্ভী ও প্িক্নকর
“জষানষালষার ধষানর তত্চষান” বইপ্ি একবষানরর জন্য হনলও েড়ষা
উপ্চত। তষাহনল তষারষা অন্তত প্ননজনির বত্ভমষান মষানপ্সকতষা ও
রপ্বষ্যনতর সমষাজ গঠনন তষার প্ননজর রূ প্মকষা কী হনব তষা বুেনত
েষারনব।

1

‘জষানষালষার ধষানর তত্চষান’
কুনরষাইয়ষানষাপ্গ থতৎসু নকষা
অনু বষািঃ প্হনরষানকষা কষাসু ইয়ষা

সলনত েষাকষাননষার কষাজ আজই শুরু করষা রিনয়ষাজন
প্িব্যনগষােষাল ঘিক

(রিষাতিন উে-অপ্ধকত্ভষা প্িক্ষা প্বরষাগ, েপ্চিমবঙ্গ সরকষার)

সষারষা প্বনশ্ প্িক্ষা এখন এক অত্যষাবি্যক েণ্য। আমষানির
থিনিও নয়ষা মধ্যপ্বত্ থরেপ্ণর উত্ষানন প্িক্ষার এই চপ্রনরের রিসষার
ঘিনত চনলনছ সব্ভরে। েণ্য মষাননই থসখষানন আনছ েষাপ্ন্ত্রক
উৎেষািন ব্যবস্ষা, েুঁপ্জ ও মুনষােষা আর থিষাপ্ষত রেপ্মক মজুর।
স্ষারষাপ্বকরষানবই এই ব্যবস্ষায় সমগ্ জীবন থবষানধর েপ্রবনত্ভ
একপ্িনক আনছ অত্যষাবি্যক চষাপ্হিষার েপ্রেূ রণ, সব্ভজনীন
জনপ্রিয় ছনক উেনরষাতিষার সন্তুপ্ষ্ট প্বধষান, প্বশ্জুনড় সষামে্ভ্যহীননির
রিপ্ত হৃিয়হীন বঞ্নষা, অন্যপ্িনক েুঞ্ীরূ ত হনয় ওঠষা সীমষাহীন
সম্পনির অেচয়, নেনির ক্ুধষার েষািষােষাপ্ি নীপ্তহীন মষানু নষর
অতলষাপ্ন্তক মষানপ্সক িষাপ্র্¨, েনেছে রিষাকৃপ্তক সম্পি লু ঠ আর
অসহষায় জীবজগৎ ও স্য়ংপ্সদ্ধ মনু ষ্য রিকৃপ্তর প্বনবচনষাহীন
প্বনষািসষাধন। গত িু নিষা বছর ধনর প্রিপ্িিনির ধষাঁনচ আমষানির
থিনি গণপ্িক্ষার জনপ্রিয় কষাঠষানমষা গনড় তুলনত প্গনয় আমরষা
প্ননজরষাই এই সব্ভনষাি থেনক এননপ্ছ। শুরুনতই রবী্রিনষাে তষা
অনু রব কনরপ্ছনলন। তষাঁর ‘প্িক্ষার থহরনের’ প্নবনন্ প্তপ্ন
প্লনখনছন, “েতুিুকু অত্যষাবি্যক থকবল তষাহষার মনধ্য কষারষারুদ্ধ
হইয়ষা েষাকষা নবজীবননর ধম্ভ ননহ। আমরষা প্কয়ৎ েপ্রমষানণ
আবি্যক িৃ খিনল বদ্ধ হইয়ষা েষাপ্ক এবং প্কয়ৎ েপ্রমষাণ স্ষাধীন।
আমষানির থিহ সষানড় প্তন হষানতর মনধ্য বদ্ধ, প্কন্তু তষাই বপ্লয়ষা
প্ঠক থসই সষানড় প্তন হষাত েপ্রমষাণ গৃ হপ্নম্ভষাণ কপ্রনল চনল নষা।
স্ষাধীন চলষানেরষার জন্য অননকখষাপ্ন স্ষান রষাখষা আবি্যক, নতুবষা
আমষানির স্ষাস্্য এবং আননন্দর ব্যষাঘষাত হয়। প্িক্ষা সম্নন্ও এই
কেষা খষানি”। এক িতষাব্দী আনগ রবী্রিনষাে েষা উেলপ্ধি
কনরপ্ছনলন তষা আজও অরিষাসপ্ঙ্গক হনয় েনড়প্ন। রষাল কনর
নজর করনলই থবষােষা েষায়, নিিজুনড় প্িক্ষাকম্ভ এখন প্নতষান্তই
জরুপ্র েপ্রনষবষার মতই রিষাণহীন নূ ্যনতম কৃত্যষাপ্লনত েপ্রণত
হনয়নছ। জগৎ ও জীবননক প্নপ্বড়রষানব চষাক্ুষ করষা আর তষা

থেনক স্কীয় েদ্ধপ্তনত প্ননজর মষালমিলষা সন্ষান কনর থনওয়ষার
অর্যষাস ততপ্র হনয় উঠনছ নষা প্িশুর মনধ্য। তষার মগজ এখন
এমন একপ্ি কষারখষানষার মনতষা থেখষানন েুপ্কনয় থিওয়ষা হনছে
েরমষাস মনতষা মষালেরে আর েূ ব্ভ প্নধ্ভষাপ্রত েষাপ্ন্ত্রক রিপ্ক্রয়ষা।
জনমের ের থেনকই থে প্ছল স্ষাধীন মরমী সৃ জনিীল তন্তুবষানয়র
মনতষা, েষার িৃ প্ষ্টনত েষাকত অবষাক প্বস্ময়, সু ন্দর রিকৃপ্তই েষার
সরল থবষাধ, েষার কেষায় ও কষানজ উনঠ আসত অনন্য হৃিয়
সম্পি আর তীক্ষ্ণ বুপ্দ্ধর েপ্রচয়, নস এই েষাপ্ন্ত্রক ব্যবস্ষায় ধীনর
ধীনর ‘িষানস’ েপ্রণত হল। েপ্রপ্স্প্তর চষানে, কষারনণ- অকষারনণ
অননক উেকরণ থস সংগ্হ করল প্ঠকই প্কন্তু থস হষাপ্রনয় থেলল
তষার প্নজস্ প্নম্ভষাণনিলী, জীবননবষাধ আর আত্মপ্বশ্ষাস। প্িশুনির
প্িক্ষা রিসনঙ্গ রবী্রিনষাে তষাই প্লখনলন, “মষালমিলষা েষাহষা জনড়ষা
হইনতনছ তষাহষা রিচুর, তষাহষার আর সনন্দহ নষাই; মষানপ্সক
অ্ষাপ্লকষা প্নম্ভষানণর উেেু তি এত ইি েষািনকল েূ নব্ভ আমষানির
আয়নত্ব প্ছল নষা। প্কন্তু সংগ্হ কপ্রনত প্িপ্খনলই থে প্নম্ভষাণ
কপ্রনত থিখষা হইল ধপ্রয়ষা লওয়ষা হয়, নসইিষাই একিষা মস্ত
রুল”। ইিষাপ্নং প্িক্ষানক্নরে এই সংগ্হ ও প্নম্ভষানণর বিষাপ্্বেক
সম্পক্ভ ক্রমিই স্পষ্ট হনয় উঠনছ। রিপ্তপ্ি সমষানজ ক্রনম এঁনি
বসষা প্নম্ভষাণ সমষানরষানহর মনধ্যই প্বশ্জুনড় এক নতুন প্বপ্নম্ভষানণর
থচষারষা থ্ষাত বইনত শুরু কনরনছ। েনল উনঠ আসনছ এক নতুন
সমীকরণ, একপ্ি নয়ষা সংনলেষণ (Synthesis), এক কেষায়
রিষাসপ্ঙ্গক ও স্ষাপ্নক প্িক্ষার (Contextual and place based
education) মনতষা এক নতুন েপ্রসনরর আবি্যকতষা।
প্িক্ষানক ‘রিষাসপ্ঙ্গক ও স্ষাপ্নক’ হনত থগনল তষার কনয়কপ্ি
তবপ্িষ্ট্য স্পষ্ট হনত হনব। রিেমতঃ রিষাসপ্ঙ্গক ও স্ষাপ্নক প্িক্ষার
জন্য থকষানও রিেষাগত প্িক্ষার প্বনিষ রিনয়ষাজন হয় নষা। এই
ব্যবস্ষায় সবষাই প্িক্ক। রিকৃপ্ত, েপ্রনবি, সমষানজর মষানু ষজন,
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প্িশুর বন্ুরষা, রিনত্যনকর সনঙ্গ রিনত্যনকর সম্পক্ভ, সমষানজর
চপ্চ্ভত থলষাকপ্িল্প ও থলষাকসৃ প্ষ্ট সবষাই তষার প্িক্ক। প্িশু িু ’নচষাখ
রনর েে্ভনবক্ণ কনর; িু ’কষান প্িনয় নষানষান িব্দ রেবণ কনর;
রিকৃপ্তর সনঙ্গ, েশুেষাপ্খর সনঙ্গ, মষানু ষজননর সনঙ্গ, এমনপ্ক
কখনও কখনও প্ননজর সনঙ্গও বলষাবপ্ল কনর। প্কছু থবষানে
আবষার প্কছু থবষানে নষা। তনব প্ননজর মনতষা কনর অনে্ভষাদ্ধষানরর
থচষ্টষা কনর। কষাে্ভকষারণ সম্পক্ভ প্চপ্নিত কনর। নকষানিষা প্ঠক,
থকষানিষা প্ঠক নয় তষা প্ননয় ধষারণষা স্পষ্ট কনর থেনল থস কল্পনষা
কনর, গষান গষায়, নষানচ-নখনল-েুতুল ততপ্র কনর। এইরষানব
জীবননর রিেম কনয়ক বছনরই তষার মনধ্য জমে থনয় েনেষ্ট
েপ্রমষানণ জ্ষান-নবষাধ-রিনয়ষাগ-প্বনলেষন-সৃ জন ক্মতষা। প্বিতীয়ত
প্িশু প্বি্যষালনয় নষা থগনলও থস অবলীলষায় থবি কনয়কিষা জীবন
িক্তষায় (life skill) সষাবলীল হনয় উঠনত েষানর।
(ক) বষাচন ক্মতষা (Communication skill)।
(খ) রিকৃপ্ত, েপ্রনবি ও মষানু ষনক থিনখ তষানির আচরণ,
সংনকত, রষাষষা ও িব্দ বুেনত েষারষার ক্মতষা।
(গ) নলৌপ্কক মষাধ্যম ব্যবহষার করষার ক্মতষা ও তষার
স্তঃস্ু ত্ভ সৃ জন ক্মতষা।
(ঘ) নস্ছেষায় থেিষা ও বৃ প্ত্ প্নব্ভষাচন।
(ঙ) ওই থেিষা ও বৃ প্ত্নক সষাে্ভকতষায় প্ননয় থেনত েষারষা
ও ধীনর ধীনর স্ষাধীন ও আত্মপ্বশ্ষাসী হনয় ওঠষা।
(চ) সষামষাপ্জক সম্পক্ভ রক্ষায় েিুতষা।
(ছ) মষানপ্সক গণন (Mental math’s)-এ সহজষাত
ক্মতষা।
(জ) অক্ষান্ত তিপ্হক েপ্ররেনম সষামনে্ভ্য প্বশ্ষাসী।
(ে) ব্যপ্তিগত ও সষামষাপ্জক মূ ল্যনবষাধনক েষানেয় করষা।
(ঞ) রিতু্যৎেন্নমপ্তত্ব, েুঁপ্ক থনওয়ষার রিবণতষা, মষানপ্সক
িৃ ঢ়তষা ও আত্মপ্বশ্ষানসর প্বকষাি।
এনিনির চষালু েষাঠ্যক্রম েে্ভষানলষাচনষা করনল থিখষা েষানব
উেনর উনলেপ্খত গুণগুপ্লই মূ লত প্িশুর রিত্যষাপ্িত সষামে্ভ্য
(Desired competency) প্হসষানব থিখষাননষা হনয়নছ। বষাস্তনব
প্কন্তু েষা ঘনি তষা হল, প্বি্যষালয় ব্যবস্ষা থেনক এই গুণগুপ্লনক
অজ্ভন করষা প্িশুর েনক্ থমষানিই সহজ হয় নষা। এর বড় কষারণ
হল, প্বি্যষালয় কৃত্যষাপ্লনত এক রিকষার েূ ব্ভপ্নধ্ভষাপ্রত প্সনস্ম চষালু
রনয়নছ। এপ্ি একনঘঁনয়, নিনপ্ন্দন, রিষাণহীন কম্ভধষারষা। এপ্ি
সমষানজর থলৌপ্কক জীবনচচ্ভষা ও প্িশুর ব্যপ্তিগত জীবননিলীর
সনঙ্গ সম্পক্ভ েু তি নয়। এখষাননই প্বি্যষালনয়র চূ ড়ষান্ত ব্যে্ভতষা।
তষা হনল একপ্ি প্বি্যষালনয় প্িক্করষা কী কনরন? েড়ষান?
প্লখনত থিখষান? েষাঠ্যবইনয়র রিনশ্নষাত্র করষান? েষাি করষান?
উঁচু ক্ষানস ওঠষার িংসষােরে থিন? এপ্ির জন্য প্ক থকষানও “জষাপ্তর
কষাপ্রগর”-এর রিনয়ষাজন হয়? নে থকষানও রিেষাগত প্িক্ষায়
প্িপ্ক্ত মষানু ষই প্ক এিুকু কষাজ কনর প্িনত েষানরন নষা? উঁচু
ক্ষাসগুপ্লনত অন-লষাইন থকষাস্ভ করনলই থতষা এই উনদেি্য সহনজই
সষাপ্ধত হনয় েষায়! আসনল প্বশ্জুনড় ‘কষাে্ভকরী সষাক্রতষা ও
গষাপ্ণপ্তক কৃত্যষাপ্লই’ এখন প্বি্যষালয় ব্যবস্ষার একমষারে কম্ভসূপ্চ

হনয় েনড়নছ। এখন আর প্িক্কনক কষানছ েষাওয়ষা বষা চষাক্ুষ
থিখষার রিনয়ষাজন অনু রূত হনছে নষা। প্িশু প্কনিষানররষা এখন
প্বি্যষালনয় আসনত আগ্হ থবষাধ কনর নষা। প্বকল্প রিেু প্তির ব্যবহষার
ক্রমিই বষাড়নছ। তষার সনঙ্গ আমষানির রষানজ্য রিষাইনরি প্িউিষাপ্নর
মনতষা প্বকল্প ব্যবস্ষা জনপ্রিয় হনয় উঠনছ প্িন প্িন। েনননরষা
বছর আনগ থিখতষাম প্বি্যষালনয় একষািি ও বিষািি থরেপ্ণনত
প্িক্ষাে্ভীর হষাপ্জরষা ক্রনম হ্ষাস েষানছে। এখন থিখষা েষানছে নবম,
িিম থরেপ্ণনতও এই থরষাগ ব্যেকরষানব ছপ্ড়নয় েড়নছ। রপ্বষ্যনত
এই রিবণতষা ষষ্ থেনক অষ্টম থরেপ্ণ েে্ভন্তও হয়নতষা ছপ্ড়নয়
েড়নব। তষাহনল এর রিপ্তকষানরর উেষায় কী? প্বি্যষালয় প্ক
এরষানবই তষার রিেষাগত ব্যবস্ষার রিনয়ষাজনীয়তষা প্িনন প্িনন
হষারষানব?
অন্যপ্িনক এপ্িও সত্য, নে রিেষাগত প্বি্যষালয় ছষাড়ষা
গণপ্িক্ষার ধষারষা রিবষাহমষান রষাখষা সম্ভব নয়। আবষার এপ্িও
অস্ীকষার করষার উেষায় থনই, সষামষাপ্জক সম্পক্ভ রক্ষার থে গুণ
আজও মষানু ষনক সমষাজকষাঠষানমষায় িৃ ঢ়রষানব ধনর রষাখনত সষাহষাে্য
করনছ তষা তিিনব নষানষান সষামষাপ্জক অপ্রজ্তষা আর প্বি্যষালনয়র
আনু ষপ্ঙ্গক কৃত্যষাপ্লর অবিষান। অতীনতও প্বি্যষালনয় েড়ষাননষার
থচনয় প্িশুর হৃিয়বৃ প্ত্ ও হষানত-নষানত কষানজর অপ্রজ্তষার ওের
থবপ্ি থজষার থিওয়ষা হত। েষাড়ষায় আজ থে মষানু ষপ্ি সেলরষানব
ক্যষািষাপ্রং-এর ব্যবসষা করনছন, প্তপ্ন তিিনব হয়নতষা সরস্তী
েুনজষা, বষাপ্ষ্ভক অনু ষ্ষান আর নষানষান সষামষাপ্জক কষানজ থনতৃত্ব
প্িনতন। নিখষা েষানব থসিষা প্তপ্ন করনতন আননন্দর সনঙ্গই।
প্নতষান্তই নম্র েষাওয়ষার জন্য বষা েষাঠ্যসূ প্চনত আনছ বনল নয়।
এপ্ি একপ্ি বষাস্তব ঘিনষা। আজকষাল এই তেষাতিষা রীষণই থচষানখ
েড়নছ। নিনখ মনন হয় প্িক্ক-প্িপ্ক্কষারষা ব্যবস্ষােনষার মনধ্য
প্নতষান্তই এক কম্ভচষারীনত েপ্রণত হনয়নছন। তষাঁনির মনধ্য অরষাব
ঘনিনছ এই েু নগর উেনেষাগী, মুতি মননর, নবপ্শ্ক থচতনষায় উবিু দ্ধ,
িক্, সষামষাপ্জক ব্যপ্তিমষানু ষ ততপ্র করষার আিি্ভ ও উনি্যষানগর।
প্িশুনির কষানছ প্েনর েষাওয়ষার েষাক তষাই থবষাধ হয় সবষার কষানছই
রিষাসপ্ঙ্গক হনয় উনঠনছ। তষা নষা হনল আগষামী েঁপ্চি বছনরর মনধ্য
এক মধ্যপ্বত্ থরেপ্ণ, েষারষা আত্মমগ্ন, নলৌপ্কক, সষামষাপ্জক ও
েপ্রনবি জ্ষান বপ্হরূ ্ভত, উচ্চষাকষাখিী, স্ল্পপ্িপ্ক্ত ও েষাপ্ন্ত্রক
স্রষানবর তষারষাই আগষামীপ্িনন থিনির রিিষাসন, েঞ্ষানয়ত,
প্িক্ষারিপ্তষ্ষান সহ সব্ভরে সনব্ভষাচ্চ ক্মতষা িখল কনর সমগ্
রষাষ্টব্যবস্ষানক মধ্যমষাননর েনন্ত্র েপ্রণত করনব। প্িশুরষা েপ্রবষার
ও সমষাজ থেনক থেিুকু শুরবুপ্দ্ধ ও কম্ভনেষাগ প্িনখপ্ছল, তষাও
তষার জীবন থেনক ধীনর ধীনর লু প্ হনয় েড়নব। এক ধষাঁনচ ও
এক ছষাঁনচ েষালষা, এক সময় সষারণীনত বষাঁধষা, এক েষাঠ্যসূ প্চর
অধীনন প্নয়প্ন্ত্রত তিিব তষার প্নজস্ মুতি থমধষা এবং থবষাধ ধীনর
ধীনর হষারষানত চনলনছ েষা কম আিঙ্কষার কেষা নয়। নিখনল
হষায়্ষাবষাি, প্িপ্লে আর প্নউিষাউননক থেমন আলষািষা কনর প্চপ্নিত
করষা েষায় নষা, নতমপ্ন একপ্ি উেজষাপ্ত সম্প্রিষানয়র প্িশুনক
থিখনল মনন হনব সরকষার বষাপ্ড়র কষানলষা থছনলর মনতষা। তষার
খষাি্যষার্যষাস, রষাললষাগষার প্বষয়, সংস্ৃ প্তর চচ্ভষা, মননষানেষানগর ধরন,
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ইছেষার প্বষয়, সম্পক্ভ রক্ষার তবপ্িষ্ট্য সবিষাই মধ্যপ্বত্ েপ্রবষানরর
প্িশুনির মতন থিখষাননষার থচষ্টষা বহুমুখী মষানবসর্যতষার েনক্
এক ক্প্তকষারক প্িক। এই সষাংস্ৃ প্তক সমজষাতীয়করণ
(Cultural homogenization) রিপ্ক্রয়ষা গত একনিষা বছর
ধনর এনিনি রিবল রূে প্ননয়নছ। প্রিপ্িিনির কষাছ থেনক আমরষা
এিষা প্িনখপ্ছ। এই সমজষাতীয়করনণর ঘৃ ন্য রিনচষ্টষানক
সনচতনরষানব বন্ করনত হনব।
চপ্লেি বছর আনগও কুনমষারেষাড়ষানত একপ্ি থছনল কষানলষা
মষাপ্ি থেনল, তষানক এক অপ্নন্দ্যসু ন্দর রষাস্নে্ভ রূেিষান করনত
েষারত। আজ থসইরকম একপ্ি থছনল প্িক্নকর কষাছ থেনক
থিনখ ‘মষাপ্ি কয় রিকষার’ এবং মুখস্ত কনর মষাপ্ি প্ননয় েষাবতীয়
েষাঠ। েরীক্ষা প্িনয় থকষানও রকনম েষাি কনর থস। বষাবষা, কষাকষার
মনতষা ‘থনষাংরষা’ কষাজ থস এখন কনর নষা। নস বড় হনয় েষাতিষার
বষা ইপ্ঞ্প্নয়ষার হনব এই আিষায় েষানক। িু ’একজন েষাতিষার
ইপ্ঞ্প্নয়ষার অবি্যই হনব। প্কন্তু তষা সমষাজপ্বছেন্ন হনয় নয়।
প্ননজর সমষাজ ও েপ্রনবি থেনক রসি থিষাষণ কনরই প্িশু
প্ননজনক রিপ্তপ্ষ্ত করনত েষারনব-এই আিষা সমষাজ ও অপ্বরষাবক
উরয় তরনেই েষাকষা উপ্চত। গ্ষামীণ সর্যতষার রিপ্ত, েষাপ্রবষাপ্রক
থেিষা ও বৃ প্ত্র রিপ্ত হীনমন্যতষা ততপ্র হওয়ষা কতখষাপ্ন ক্প্তকর
রিবণতষা তষা রপ্বষ্যনত রষারতীয় সমষাজ বুেনত েষারনব।
তষাহনল উেষায় কী? প্িশুর প্নজস্ ক্মতষার উের আস্ষাহীনতষা,
মষানপ্সক েুপ্ষ্ট প্বধষানন ব্যে্ভ উেকরণ থেষাগষান ‘সবষার জন্য প্িক্ষা’
সরবরষানহ থরিন ব্যবস্ষার রিনয়ষাগ, স্মৃপ্তর উের অত্যপ্ধক
প্নর্ভরিীলতষা আর সষামষাপ্জক রিপ্ক্রয়ষায় প্িখননর রিপ্ত অবনহলষাএসনবর মনধ্য প্িনয় আজ থে স্তনর প্বি্যষালয় কৃত্যষাপ্ল থেঁনছনছ,
তষানত সমষাধষাননর আিপ্ি সূ রে অনু সরণ করষা ছষাড়ষা অন্য থকষানও
উেষায় থনইঃ
(১) েষাঠক্রম অনু সষানর প্িশুর প্িক্ষানক সষামষাপ্জকীকরণ
করষার রিনয়ষাজন। তষাই েষাঠ্যবই প্রপ্ত্ক রিেষাগত সষাক্রতষা ও
গষাপ্ণপ্তক কৃত্যষাপ্লর সময় হ্ষাস করষা িরকষার। অষ্টম থরেপ্ণ েে্ভন্ত
হষানত-নষানত কষাজ করনত করনত রষাষষা চচ্ভষা, সষাপ্হত্য চচ্ভষা, জ্ষানপ্বজ্ষান চচ্ভষা ও গপ্ণত চচ্ভষা করনত হনব।
(২) অপ্ত তিিব থেনক প্িশু স্ষারষাপ্বক রিপ্ক্রয়ষায় থে
থলৌপ্কক ও স্ষাপ্নক জ্ষানন প্িপ্ক্ত হনয় উনঠনছ, তষার সনঙ্গ
সম্পক্ভেুতি েষাঠ্যসূ প্চর উেষািষানগুপ্লনক প্চপ্নিত করনত হনব এবং
প্িশুনক প্নপ্বড়রষানব েু তি করনত হনব।
(৩) কে্য রষাষষা সহ প্িশুর েষাপ্রবষাপ্রক ও সষামষাপ্জক জ্ষান
ও থবষাধনক কখনই ‘হীন’ রিমষাপ্ণত করষার থচষ্টষা করষা েষানব নষা,
বরং প্িশুনির মনধ্য থে প্বপ্রন্নতষা আনছ, তষানক সম্ষান কনরই
কৃত্যষাপ্ল রচনষা করনত হনব।
(৪) েষারস্পপ্রক সহনেষাপ্গতষা, সহমপ্ম্ভ তষা, িলবদ্ধ
কম্ভসম্পষািন, গণতষাপ্ন্ত্রকরষানব প্সদ্ধষান্ত গ্হনণর সংস্ৃ প্ত, হষানতনষানত কষাজ করষার ধষারষা, েষারস্পপ্রক কে্য রষাষষার আিষানরিিষান,
থলৌপ্কক সৃ জনিীল মষাধ্যনমর ব্যবহষার-এইসব কৃৎনকৌিনলর
মষাধ্যনম প্বি্যষালয়নক একপ্ি ক্ু্সমষাজ (Society in



সংকলন ১৬ । এপ্রিল ২০২০

miniature)-এ েপ্রণত হনত হনব।
(৫) প্িশুর সনঙ্গ তষার েপ্রবষার ও সমষাজ থেমন প্বি্যষালনয়
রিনবি করনব থতমপ্ন রিনয়ষাজনন মহম্িনকও েব্ভনতর কষানছ
থেনত হনত েষানর। বষাস্তব েপ্রনবি ও সমষানজর সবপ্কছু নক
নতুনরষানব চষাক্ুষ কনর প্িশু তষার রিষাসপ্ঙ্গক ও স্ষাপ্নক
অপ্রজ্তষানক েূ ন্ভষাঙ্গরূনে গনড় তুলনব।
(৬) প্িশুর কে্য রষাষষা ও িব্দ রিনয়ষাগনক সম্ষান প্িনয়ই
তষার মনধ্য রিনয়ষাজনন মষান্য রষাষষার বীজ বেন করনত হনব। এক
একপ্ি জ্ষানখন্ড ধনর ধনর রষাষষা সঞ্ষালননর কৃত্যষাপ্ল প্নপ্বড়রষানব
নষা করনল প্িশু প্বি্যষালয়নক ‘প্ননজর’ বনল মনন করনব নষা।
ছষাগনলর মষানয়র ‘ছষানষা হওয়ষা বষা প্বয়ষাননষা’ িব্দনক েখন ছষাগল
মষানয়র ‘সন্তষান রিসব’ অেবষা ‘প্বঁপ্চ েুঁতষা’ িব্দনক মষান্য রষাষষায়
‘বীজবেন’-এ েপ্রবত্ভন করষা েষানব, তখনই তষার প্িখননর ব্যপ্প্
রিকষাি থেনত েষাকনব। কে্য থেনক মষান্য রষাষষায় প্িশুর েষারেষানক
েত্ন কনর সংগপ্ঠত করষানত হনব। নছষাি থছষাি গল্প ছপ্ব ও েষাঠ
এবং সহজ েঠন সষামগ্ী প্ননয় গনড় থতষালষা িরকষার এক একপ্ি
প্বি্যষালয় গ্ন্থষাগষার। বইগুপ্লর প্নয়প্মত চচ্ভষাও চষাই।
(৭) প্িশুর মনধ্য ইপ্তমনধ্য গনড় ওঠষা থলৌপ্কক ও সষাংস্ৃ প্তক
থবষাধ এবং তষার নষানষান সৃ জনমূ লক অপ্রজ্তষানক মূ ল্য প্িনত হনব
এবং থসই মনতষা থরেপ্ণকনক্র েষাঠ্যসূ প্চনক সু খিষায়ক ও
মননষারঞ্নকর কনর গনড় তুলনত হনব। নে থকষানও প্িক্ণীয়
প্বষয় প্িশুর অন্তনরর কষাছষাকষাপ্ছ থেঁছনল তষা তষার মূ ল্যনবষাধ ও
ব্যপ্তিত্ব গঠন করনত সহষায়ক হনব।
(৮) মষানে মষানে িু -একিষা কৃত্যষাপ্ল কনর থেলষা নয়, সষারষা
বছর ধনর রিপ্তপ্ি েষাঠ্য প্বষয় ও প্িক্ণীয় ধষারণষানক থক্রি কনর
প্িশু েপ্রচষাপ্লত (Child-led) কৃত্যষাপ্ল প্নম্ভষাণ করনত হনব এবং
প্িশুনির মনধ্য একিষা স্ষাধীন, স্ষাপ্নক ও রিষাসপ্ঙ্গক জ্ষান প্নম্ভষাণ
রিপ্ক্রয়ষা গনড় তুলনত হনব।
উেনরর রষাবনষা কষাে্ভকর করনত থগনলই রিেষাগত প্বি্যষালয়
ব্যবস্ষার েপ্রপ্চত েম্ভ্যষাি রষাঙষার রিনয়ষাজনীয়তষা অনু রূত হয়।
ইরষান ইপ্লচ বষা জন হল্ট থে ‘প্বি্যষালয় মুতি সমষাজ’
(De-schooled society বষা un-schooling)-এর কেষা
থরনবনছন থসখষানন প্িশু প্ননজর রিনয়ষাজনন আননন্দর সনঙ্গ হয়নতষা
স্ষারষাপ্বক জ্ষান, নবষাধ, রিনয়ষানগর প্বকষাি ঘিষানত েষারনব এবং
প্িক্ষায় এক উিষার মুতি ধষারষার রিবত্ভনষা করনত েষারনব। প্কন্তু
থস সমষাজ আজও অধরষা। তবু েৃ প্েবীর স্ষানে্ভই সমষাজমনস্
েষাঠক্রম ও মুতি সমপ্বেত প্িক্ষা ধষারষা রিবত্ভননর রিনয়ষাজন সব্ভরে
অনু রূত হনছে। এরই েে ধনর প্চন্তষািীল ও মুতি মননর মষানু ষ,
প্িক্ক এবং অপ্ররষাবকনির একপ্ি মঞ্ ততপ্র করষা খুবই
জরুপ্র। আগষামী প্িনন েপ্রবত্ভননর িীে জ্ষালষানত হয়নতষা
কনয়কজন প্িক্কনক আজই সলনত েষাকষাননষার কষাজ শুরু
করনত হনব।
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1
(৩৮৪-৩২২ প্রিস্েূ ব্ভষাব্দ)

চষাল্ভস হুমনমল (Charles Hummel)–এর থলখষা ইংনরপ্জ রিবনন্র সংপ্ক্প্ষায়ন

অর্যষাস বষা রিষাকৃপ্তক গুণগুপ্লর চচ্চ্ভষা করনত
প্িক্ষার লক্্য হওয়ষা উপ্চত অবসর বষা
থিখষা েষায়। মষানু ষও জমেসূ নরে রিকৃপ্তিত্ প্কছু
অবকষাি। স্ুল িব্দিষা এনসনছ গ্ীক িব্দ ‘থস্ষানল’
গুণ প্ননয় জমেষায়। নসই সব গুণ অর্যষাস বষা
থেনক, েষার বষাংলষা রিপ্তিব্দ অবসর বষা অবকষাি।
চচ্চ্ভষার মষাধ্যনম রষাল বষা মন্দ রূে থনয়। প্কন্তু
েড়ষানিষানষা বষা প্িক্ষা বলনত আমষানির মনন থে
মষানু নষর মনধ্য রনয়নছ েু প্তি প্বচষানরর ক্মতষা, েষা
ছপ্ব থরনস ওনঠ তষার সনঙ্গ অবসর– অবকষািনক
তষানক েশুত্ব থেনক উদ্ধষার কনর। প্িক্ষার হষাত
প্মপ্লনয় থিওয়ষা এ থেন রয়ষানক এক ঠষা্ষা! অেচ
ধনর মষানু নষর মনধ্যকষার রিকৃপ্তগত গুণ, অর্যষাস
এমনিষাই প্বশ্ষাস করনতন অ্যষাপ্রসিিল। নপ্নিষার
আর েু প্তিপ্বচষার– এই প্তনপ্ির মনধ্য ততপ্র হয়
ছষারে েনড়প্ছনলন থপ্নিষার ততপ্র করষা
এক সমবেয়। তষাই মষানু ষ তষার রিকৃপ্ত ও
অ্যষাকষানেপ্মনত। একষাধষানর গনবষক, অধ্যষােক,
অর্যষানসর বষাধষা প্েপ্ঙনয় থকবলমষারে েু প্তির
তনয়ষাপ্য়ক এবং েপ্চিমী প্বজ্ষাননর জনক
ু
অ্যষাপ্রসিিল এনেনসে একিষা স্ুল খনলপ্ছনলন। লষাইনসয়ষাম। প্ননি্ভনি কষাজ করনত েষানর। অ্যষাপ্রসিিনলর একপ্ি প্বখ্যষাত
সকষানল েড়নত আসত স্ুনল রপ্ত্্ভ হওয়ষা ছষারেছষারেীরষা। িু েুনরর উপ্তি, “মষানু ষ হল এক রষাজননপ্তক রিষাণী। নে মষানু ষ সমষানজ
ের ওিষাই হনয় ঊঠত একপ্ি মুতি প্বশ্প্বি্যষালয়। অ্যষাপ্রসিিল বষাস কনর নষা বষা থে মষানু ষ তষার স্য়ংসম্পূ ণ্ভতষার থিষাহষাই প্িনয়
েরষাক্রমী আনলকজষান্দষানরর মষাষ্টষারমিষাই প্ছনলন। নিি প্বজয়ী সমষাজবদ্ধ হনত চষায় নষা, নস আিনত একজন েশু প্কংবষা থস
আনলকজষান্দষানরর মননর মনধ্য থে অপ্রেষারেী মন আর থকৌতুহল ঈশ্র। নসই মষানু ষ রষানষ্টর অংি নয়।'' তষাই অ্যষাপ্রসিিনলর
লু প্কনয় েষাকত, তষার বীজ েুঁনতপ্ছনলন অ্যষাপ্রসিিল। নপ্নিষা- প্িক্ষাতনত্ত্ব রষাজনীপ্ত-রষাষ্টনীপ্ত, নীপ্তিষাস্ত্র প্বনিষ মষারেষা েষায়।
সনক্রপ্িনসর কনেষােকেন ধষাঁনচ, নষানষা প্বষনয় প্ননজর রষাবনষা প্চন্তষা অ্যষাপ্রসিিল তষাঁর প্িক্ষাতনত্ত্ব জীবনরর প্িক্ষাক্রনমর কেষা বনল
প্লনখ থগপ্ছনলন। তষার অসম্পূ ণ্ভ প্কছু অংি আমষানির হষানত এনস থগনছন। এই ধরনণর প্িক্ষা ব্যবস্ষার আধষার এক আিি্ভ প্গ্ক
থেঁনছনছ, েষার থেনক আমরষা অ্যষাপ্রসিিনলর প্িক্ষা প্চন্তষা সম্নন্ নগর– রষাষ্ট। এই রষানষ্টর মুখ্য উনদেি্য নষাগপ্রক জীবনন আনন্দ,
স্ছেলতষার ব্যবস্ষা করষা। প্িক্ষার হষাত ধনর গনড় ওঠষা এক
জষাননত েষাপ্র।
অ্যষাপ্রসিিনলর মনত মষানু নষর লক্্য আর প্িক্ষার লক্্য নষাগপ্রক থগষাষ্ী এই রষানষ্টর বষাপ্সন্দষা। তষারষা রষানষ্টর রিিষাসন প্ঘনর
অপ্রন্ন। আননন্দর উৎস সন্ষানন ছু নি চনলনছ মষানু ষ। নসই আনন্দ নষানষান রূ প্মকষা েষালন কনর। নকউ আনিি – প্ননি্ভি জষাপ্র কনর,
থকউ থসই আজ্ষা থমনন চনল, আর থকউ বষা
লু প্কনয় েষানক মুপ্তির মনধ্য। মুপ্তি-স্ষাধীনতষা
“মষানু ষ হল এক রষাজননপ্তক
ছষাড়ষা আনন্দ উেলপ্ধি করষা অসম্ভব। প্িক্ষার রিষাণী। নে মষানু ষ সমষানজ বষাস কনর নষা ন্যষায় প্বচষানর ব্যস্ত েষানক। আর নষাগপ্রক –
লক্্যও মুপ্তি। নলজ্যষার বষা অবকষাি–অবসর বষা থে মষানু ষ তষার স্য়ংসম্পূ ণ্ভতষার রষাষ্ট থকপ্্রিক এই কম্ভকষানন্ডর প্েছনন কষাজ
কনর জীবন-রর েড়ষা-নিখষা-জষানষা সমপ্বেত
আমষানির জীবনন আনন থসই মুপ্তির স্ষাি,
থিষাহষাই প্িনয় সমষাজবদ্ধ হনত চষায় নষা,
ু
এক প্িক্ষাব্যবস্ষা। নে প্িক্ষা ব্যবস্ষা এই
থসই স্ষাধীনতষা। মতি মনন আমরষা রষাবনত
থস আিনত একজন েশু প্কংবষা থস
ধরনণর রষাষ্টনক প্স্প্তিীলতষা থিনব। প্িক্ষার
েষাপ্র, নসই সব কষাজ করনত েষাপ্র েষা
ঈশ্র। নসই মষানু ষ রষানষ্টর অংি নয়।''
িষায়রষার েষাকনব রষানষ্টর অপ্ধকষানর। প্িক্ষার
‘মষানু ষ’ প্হসষানব আমষানির অপ্স্তত্বনক
রিপ্তপ্ষ্ত কনর। মষানু ষ সত্ত্বষানক রিকষাপ্িত করষাই প্িক্ষার অবিষান েীঠস্ষান হনব ব্যপ্তিগত প্বি্যষালয় নয়। েড়ুয়ষারষা েষানব রষাষ্টচষাপ্লত
– মষানু ষ প্হসষানব আমষানির সবনচনয় বড় কষাজ। তষাই প্িক্ষার জনসষাধষারনণর স্ুনল। অ্যষাপ্রসিিল তষাঁর মষাষ্টষারমিষাই থপ্নিষার
লক্্য হনয় ওনঠ মষানব জীবনন থসই অবসর– নসই মুপ্তি বষা মতই থরনবনছন। তষাঁনির এই রষাবনষা তষাঁনির সমনয়র থেনক
স্ষাধীনতষানক হষাপ্জর করষা। মষানু নষর মনধ্য রিপ্তপ্নয়ত চনলনছ অননকিষা এপ্গনয় প্ছল। তখনকষার গ্ীনস সমর-প্িক্ষা আর িষারীর
রিকৃপ্ত, অর্যষাস আর েু প্তিপ্বচষানরর থখলষা। মষানু ষ রিষাণী জগনতর প্িক্ষা ছষাড়ষা থগষািষা প্িক্ষা ব্যবস্ষািষাই ব্যপ্তিগত উনি্যষানগ হত।
অ্যষাপ্রসিিল তষাঁর েু গ থেপ্রনয় প্িক্ষায় গণতনন্ত্রর কেষা
অন্ত্ভরুতি হনলও েশু েষাপ্খর তুলনষায় থকষােষাও অননকিষা আলষািষা।
েশুনির মনধ্য রিষাকৃপ্তক গুণষাবলীর থিখষা থমনল এবং রিকৃপ্তর রষাবনত থেনরপ্ছনলন। তনব তষাঁর রষাবনষা প্চন্তষায় প্কছু সীমষাবদ্ধতষাও
প্নয়ন্ত্রনণই তষানির জীবন চনল। নকষানও থকষানও েশুর মনধ্য প্ছল। নেমন– সকনলর সমষান প্িক্ষার আওতষায় েড়ত থকবল
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গ্ীক নগর–রষানষ্টর নষাগপ্রকরষা। এই প্িক্ষা ব্যবস্ষার সু নেষাগ গ্হণ অ্যষাপ্রসিিলীয় প্িক্ষা ব্যবস্ষার আওতষায়। নবজষাতনকর লষালনকরনত েষারত নষা গ্ীনসর কৃপ্ষজীপ্ব থরেপ্ণর মষানু ষ, কষাপ্রগর আর েষালনও প্িক্ষার অপ্ধকষানর েনড়। বষাচ্চষা স্ুনল েষানব সষাত বছনর।
খুচনরষা থিষাকষাপ্নরষা। কষাপ্রগরনির জন্য প্বনিষ বৃ প্ত্মূ লক তষার আনগ চলনব থখলষাধূ লষার মষাধ্যনম প্িক্ষািষান। েনেষ্ট
রিপ্িক্নণর ব্যবস্ষার কেষা বনলনছন অ্যষাপ্রসিিল। িষাস রিেষায় থরনবপ্চনন্ত প্িক্ষামূ লক থখলষাধূ লষার ব্যবস্ষা রষাখনত হনব। সষাত
অর্যস্ত গ্ীক সর্যতষায়, অ্যষাপ্রসিিল িষাস রেপ্মকনির জন্য প্বনিষ বছনরর আনগ প্িশু হনব েষাঠিষাননর িি্ভক। েষাঠ শুরু হনব সষাত
েড়ষানিষানষার কেষা বনলনছন। নষারী-েুরুষনক সমষান থচষানখ বছর বয়নস। চলনব ২৪ বছর বয়স অবপ্ধ। অ্যষাপ্রসিিনলর
থিখনতন নষা অ্যষাপ্রসিিল। তষাই জনসষাধষারনণর জন্য প্িক্ষা থলখষা হষাপ্রনয় থগনছ এখষানন এনস। তনব জীবনরর প্িক্ষার কেষা
ব্যবস্ষায় থমনয়রষা েড়নত প্লখনত প্িখনলও তষানির জ্ষানচচ্চ্ভষার বনলনছন প্তপ্ন। ৩০-৩৫ বছর বয়নস িরীর েূ ণ্ভতষা েষায়, আর
মন েপ্রেূ ণ্ভ হনয় উঠনত লষানগ ৪৯ বছর। এমনিষাই বনলনছন
প্বষয় প্ছল থসৌন্দে্ভ, মহত্ব, সংেম ও প্ননল্ভষারী কম্ভমুখীতষা।
প্িক্ষার প্বষয়বস্তু কী হনব তষার ধষারণষাও প্িনয় থগনছন অ্যষাপ্রসিিল।
অ্যষাপ্রসিিনলর প্িক্ষা েদ্ধপ্ত বষা থেেষাগপ্গ িু ই ধরনণর
অ্যষাপ্রসিিল তষাঁর থলখষা “েপ্লপ্িক্স” বইপ্িনত। তষানত তষাঁর
মতষামত হল জীবনন েষা অজ্ভন করষা রিনয়ষাজন তষাই প্িক্ষার প্বষয় প্িক্ষা েদ্ধপ্তর কেষা বনলনছ–১) েু প্তির মষাধ্যনম প্িক্ষা ২)
অর্যষাস-এর মষাধ্যনম প্িক্ষা। অর্যষাস মষানন
হওয়ষা উপ্চত এবং মননর প্বকষািই হনলষা
বষাচ্চষা স্ুনল েষানব সষাত বছনর।
জীবনচচ্চ্ভষার মূ ল প্বষয়। বৃ প্ত্ বষা কষাপ্য়করেম তষার আনগ চলনব থখলষাধূ লষার মষাধ্যনম েন্ত্রবৎ েুনরষাবৃ প্ত্ নয়। বরং অর্যষাস-এর
েষার প্বপ্নমনয় থলষানক মজুপ্র েষানব, তষানক প্িক্ষািষান।
েনেষ্ট
থরনবপ্চনন্ত অে্ভ প্িখন েদ্ধপ্তনত সপ্ক্রয় অংিগ্হণ।
েড়ুয়ষাও সপ্ক্রয়রষানব অংি থননব। নকষান
রীষণ থছষাি নজনর থিনখনছন অ্যষাপ্রসিিল।
প্িক্ষামূ লক থখলষাধূ লষার ব্যবস্ষা রষাখনত
প্কছু করনত থগনল আমষানির প্িখনত হনব।
তষাই কী থিখষা -‘র’ তষাপ্লকষায় ব্যষাকরণ,
হনব। সষাত বছনরর আনগ প্িশু হনব
এবং এই থিখষািষা হনব কষাজ করষার মধ্য
েষািীগপ্ণত, িরীরচচ্চ্ভষা, সঙ্গীত ও আঁকষা স্ষান
েষাঠিষাননর িি্ভক। েষাঠ শুরু হনব সষাত
প্িনয়। অে্ভষাৎ বীণষাবষািক হনত থগনল বীণষা
থেনয়নছ। তনব সঙ্গীত প্িক্ষা অ্যষাপ্রসিিনলর
বছর বয়নস। চলনব ২৪ বছর বয়স
বষাজষানত প্িখনত হনব। এবং বীণষা বষাপ্জনয়ই
রষাবনষায় থবি উঁচু জষায়গষা প্ননয়নছ। সঙ্গীনতর
প্িখনত হনব। এই েদ্ধপ্ত তনপ্তক প্িক্ষার
মষাধ্যনম মষানু ষ সু ন্দরনক প্চননত থিনখ। অবপ্ধ।
সঙ্গীত প্িক্ষার মনধ্য ‘থিষানষা’র একিষা বনড়ষা জষায়গষা েষানক তষাই জন্য রিনেষাজ্য থে থকষান কলষা ও রিেু প্তি প্বি্যষা প্িখনত থগনল
অর্যষানসর মষাধ্যনমই প্িখনত হনব। প্বজ্ষান প্িক্ষাও এই েদ্ধপ্তনত
প্িক্ষা বষা েড়ষানিষানষায় সঙ্গীনতর রূ প্মকষাও অেপ্রসীম।
িষারীর প্িক্ষার রিপ্িক্নণর মধ্য প্িনয় ব্যপ্তির মন ও িরীর ঘিনব। অর্যষানসর মধ্য প্িনয় প্িক্ষা েপ্রেূ ণ্ভতষা েষায় েু প্তির
িু নিষাই গপ্ঠত হয়, এমনিষাই মনন করনতন অ্যষাপ্রসিিল। তনব মষাধ্যনম প্িক্ষার থছষাঁয়ষায়। প্বজ্ষান চচ্চ্ভষায় এই েদ্ধপ্ত গুরুত্বেূ ণ্ভ।
িরীর চচ্চ্ভষা ও সঙ্গীত প্িক্ষা িু নিষা থক্নরেই প্তপ্ন মধ্যেন্থষার েু প্তিপ্রপ্ত্ক প্িক্ষা েদ্ধপ্তর হষাত ধনর আমরষা বস্তু বষা ঘিনষার
রিবত্ভক প্ছনলন। নকষান ধরনণর বষাড়ষাবষাপ্ড় বষা অত্যপ্ধক েপ্ররেম প্েছনন থে কষাে্ভ-কষারণ কষাজ কনর তষার থখষাঁজ কপ্র। েু প্তিপ্নর্ভর
েপ্রহষার করষার কেষা বনলনছন। েতিুকু করনল মননর প্বকষাি েদ্ধপ্ত আমষানির তষাপ্ত্ত্বকতষায় থেঁনছ থিয় আর অর্যষাসপ্নর্ভর
ঘনি, প্তপ্ন প্ঠক ততিষাই চচ্চ্ভষা করষার কেষা বনলনছন। েদ্ধপ্ত আমষানির রিনয়ষাগ প্রপ্ত্ক চচ্চ্ভষায় প্ননয় েষায়।
িু প্ি থক্নরেই আনন্দ েষাওয়ষািষাই মূ ল লক্্য। অ্যষাপ্রসিিনলর
অ্যষাপ্রসিিনলর মনত প্িক্ষা থকবল তিিব-নকনিষার-নেৌবনন
আিনক েষাকনব নষা। জীবনরর চলনব এই প্িক্ষা গ্হণ। রিষাক মনত মষানু ষ প্কছু রিকৃপ্তিত্ রিবণতষা প্ননয় জমেষানলও, নস মষানু ষ
স্ুল প্িক্ষা শুরু হনব মষা-বষাবষার হষাত ধনর। সন্তষান ধষারণ করষা, হনয় ওনঠ প্িক্ষার থিৌলনত। প্িক্ষা আর প্িল্পকলষা ‘র’ েরি
মষানয়র গনর্ভ েষাকষা-কষালীন েত্ন-আপ্ত্ সবই চনল আনস েষােনরর থছষাঁয়ষায় তষার খষামপ্তগুনলষা েপ্রেূ ণ্ভতষা েষায়।

1

প্িক্ষা সংক্রষান্ত অ্যষাপ্রসিিনলর আরও প্কছু উপ্তি;-

"প্িক্ষার থিকনড়র স্ষাি থতঁনতষা হনলও এর েল প্মপ্ষ্ট"

"হৃিয় প্িপ্ক্ত নষা কনর, মননক প্িপ্ক্ত করষা থমষানিই প্িক্ষা নয়"

"জ্ষানীরষা ধন সঞ্য় কনরন অে্ভ প্েিষাচনির মুখষানেক্ী নষা হওয়ষার জন্য"
"প্িক্ষার লক্্য হল, সু স্ থিনহ সু স্ মন ততপ্র করষা"
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1

এই ছষায়ষািীতল কষাননন রষাপ্নর প্বরেষানমর ইছেষা
প্হমষালনয়র েষািনিনি কপ্েলষাবস্তু নষানম
হল। তষাঁর প্ননি্ভনি েষালপ্ক েষামষাননষা হল। রষাপ্ন
একপ্ি সু ন্দর িষাপ্ন্তেূ ণ্ভ রষাজ্য প্ছল। িষাক্যরষা
প্কছু িূর থহঁনি এক িষালতরুর নীনচ িষাঁপ্ড়নয়
থসখষানন বষাস করনতন। এই রষানজ্যর রষাজষার
হষাত প্িনয় একপ্ি িষাখষা ধরনলন। তখনই তষাঁর
নষাম শুনদ্ধষািন, রষাপ্ন মহষামষায়ষানিবী। রষানজ্য
রিসবনবিনষা শুরু হল। সহচরীরষা জষায়গষাপ্ির
সু খিষাপ্ন্তর অরষাব প্ছল নষা। প্কন্তু রষাজষা ও
চষাপ্রপ্িনক কষােড় প্িনয় প্ঘনর প্িনলন।
রষাপ্নর মনন িষাপ্ন্ত প্ছল নষা। কষারণ, তষাঁনির
লু প্ম্নী কষানননর িষালবৃ নক্র নীনচ তবিষাখী
থকষানও সন্তষান প্ছল নষা। একপ্ি সন্তষাননর
েূ প্ণ্ভমষার শুরক্নণ জগনতর আনলষা রষাবী বুদ্ধ
আিষায় রষাজষা-রষাপ্ন অধীর আগ্নহ অনেক্ষায়
প্সদ্ধষাে্ভ থগৌতম রূ প্মষ্ হনলন। অননক সষাধনষার
প্ছনলন।
ের প্সদ্ধ হনয়নছ রষাজষা-রষাপ্নর মননষাবষাসনষা,
আষষাঢ়ী েূ প্ণ্ভমষার উৎসব থিষ কনর রষাপ্ন
ু
তষাই েুনরের নষাম রষাখষা হল প্সদ্ধষাে্ভ। কপ্েত
মহষামষায়ষানিবী ঘপ্মনয় েড়নলন। আকষানি
েূ প্ণ্ভমষার চষাঁি প্ছল। চষাঁনির আনলষায় চষাপ্রপ্িক উদ্ষাপ্সত। রষাপ্ন আনছ, প্সদ্ধষাে্ভ জনমেই সষাতপ্ি েিনক্নে অগ্সর হনয়প্ছনলন,
এক অেূ ব্ভ সু ন্দর স্প্ন থিখনলন। চষারপ্িক থেনক চষার প্িকেষাল রিপ্ত েিনক্নে একপ্ি কনর েদ্মেুল েুঁনিপ্ছল। এসময় চষারপ্িনক
থিবতষা এনস রষাপ্ননক থসষানষার েষালনঙ্ক তুনল প্ননলন। প্ননয় থিবতষারষা আনন্দধ্বপ্ন উচ্চষারণ কনরপ্ছনলন। জগনত প্সদ্ধষাে্ভ
থগনলন প্হমষালয় েব্ভনতর মষানসসনরষাবনর। ওখষানন থিবতষানির জমেগ্হণ করনলন। কপ্েত আনছ থে, একই প্িনন গয়ষারমষাপ্হষীরষা মষায়ষানিবীনক স্ষান কপ্রনয় সু বষাপ্সত প্িব্যবনস্ত্র রূ প্ষত থবষাপ্ধবৃ ক্, রষাহুলমষাতষা থগষােষালনিবী, চষার মঙ্গল হস্তী, অশ্রষাজ
করনলন। রষাপ্ন আরও থিখনলন প্তপ্ন থসষানষার েষালনঙ্ক শুনয় কন্থক, সষারপ্ে ছন্দক ও অমষাত্যেুরে উিষায়ীও জমেগ্হণ কনরন।
রনয়নছন। েষানির স্ন্ভেব্ভত থেনক এক থশ্তহস্তী থননম এল, প্সদ্ধষানে্ভর জীবননর সনঙ্গ এঁনির প্বনিষ সম্পক্ভ প্ছল।
প্িশু কুমষারনক প্ননয় মহষাসমষানরষানহ রষাপ্ন প্েনর এনলন।
শুঁনড় প্ছল একপ্ি থশ্তেদ্ম। নশ্তহস্তীপ্ি রষাপ্নর েষালনঙ্কর
চষারেষানি প্তনবষার রিিপ্ক্ণ করল। এরের রষাপ্নর জঠনরর রষানজ্য খুপ্ির বন্যষা বনয় থগল। উৎসনব থমনত উঠল নগরবষাসী।
িপ্ক্ণ প্িনক থশ্তেদ্মপ্ি রিনবি কপ্রনয় প্িল। অনলৌপ্কক আননন্দ প্কন্তু এই আননন্দ থননম এল প্বষষানির ছষায়ষা। রষাপ্ন মষায়ষানিবী
প্িহপ্রত হনলন রষাপ্ন। আকষানি তখনও আষষাঢ়ী েূ প্ণ্ভমষার উজ্জ্বল সষাত প্িন েনর মষারষা থগনলন। প্িশু প্সদ্ধষানে্ভর লষালনেষালননর
রষার প্ননলন প্বমষাতষা মহষারিজষােপ্ত থগৌতমী। প্তপ্ন মষায়ষানিবীর
চষাঁি।
েরপ্িন ঘুম থেনক থজনগ রষাপ্ন তষাঁর স্নপ্নর কেষা রষাজষা সনহষািরষা প্ছনলন। নগৌতমীর বিষারষা লষাপ্লতেষাপ্লত হন বনল প্সদ্ধষাে্ভ
শুনদ্ধষািননক বলনলন। রষাজষা সকল রষাজ-নজ্যষাপ্তষীনক থেনক থগৌতম নষানম েপ্রপ্চত হনলন। প্বনশ্ প্তপ্ন থগৌতম বুদ্ধ নষানমই
েপ্রপ্চত।
স্নপ্নর ব্যষাখ্যষা জষাননত চষাইনলন। তষাঁরষা
রষাজকুমষার প্সদ্ধষানে্ভর জনমের
রষাজকুমষার প্সদ্ধষানে্ভর জনমের েনর
বলনলন, “মহষারষাজ, সু সংবষাি আনছ িষারুণ, েনর অসপ্ত ঋপ্ষ তষাঁনক থিখনত
রষাপ্ন মষায়ষানিবীর েুরেসন্তষান হনব। িষাক্যবংনি আনসন। প্তপ্ন মহপ্ষ্ভ কষালনিবল নষানমও অসপ্ত ঋপ্ষ তষাঁনক থিখনত আনসন। প্তপ্ন
এক মহষােুরুনষর আপ্বর্ভষাব হনব। কষানল েপ্রপ্চত প্ছনলন। প্তপ্ন প্িশু মহপ্ষ্ভ কষালনিবল নষানমও েপ্রপ্চত প্ছনলন।
প্তপ্ন প্িশু রষাজকুমষারনক থিনখ অপ্ররূ ত
প্তপ্ন সব্ভজীনবর িু ঃখ হরণকষারী মহষাজ্ষানী
রষাজকুমষারনক থিনখ অপ্ররূ ত হনয়
হনয় রিেনম উলেষাস রিকষাি করনলন। একিু
হনবন। আনন্দ করুন মহষারষাজ।” এরষানব
রিেনম উলেষাস রিকষাি করনলন। একিু
েনরই তষাঁর িু ’নচষাখ অশ্রুনত প্রনজ থগল।
প্িন চনল েষায়, এল থসই শুর তবিষাখী েূ প্ণ্ভমষা
েনরই তষাঁর িু ’নচষাখ অশ্রুনত প্রনজ
ৃ
মহষারষাজ উপ্বিগ্ন হনয় জষাননত চষাইনলন তষাঁর
প্তপ্ে। এসময় রষাপ্নর প্েতগৃ নহ েষাওয়ষার
এই অকস্মষাৎ আনন্দ ও প্বষষানির কষারণ।
ইছেষা হল। রষাজষা সম্প্ত প্িনলন এবং থগল।
ৃ
প্েতগৃ নহ েষাওয়ষার ব্যবস্ষা করনলন। রষাপ্নর েষারেষােে কপ্েলষাবস্তু ঋপ্ষ অপ্সত বলনলন, ‘মহষারষাজ, এই কুমষার মহষাজ্ষানী বুদ্ধ হনবন,
থেনক থিবিহ েে্ভন্ত সপ্জিত ও সমতল করষা হল। সখীনির জগতনক িু ঃখ মুপ্তির েে রিিি্ভন করনবন। এজনন্য আপ্ম
সনঙ্গ প্ননয় রষাপ্ন থসষানষার েষালপ্কনত চনড় প্েতৃলনয় চলনলন। উলেপ্সত হনয়প্ছ। প্কন্তু আপ্ম বনয়ষাঃবৃ দ্ধ। বুনদ্ধর অপ্ময়বষাণী
েনে িু ই নগনরর মষানে লু প্ম্নী কষানন। িষালপ্বেীকষায় থঘরষা, থিষানষার থসৌরষাগ্য আমষার হনব নষা, তষার বহুেূ নব্ভই আমষার মৃ তু্য
চষাপ্রপ্িনক েুল েষাতষার সমষানরষাহ, েষাপ্খর কলকষাকপ্লনত মুখর হনব। এজনন্য মন প্বষন্নতষায় রনর উঠল।
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প্বমষাতষা থগৌতমীর েপ্রচে্ভষায় প্সদ্ধষাে্ভ েরম েনত্ন বড় হনত েষায়। প্সদ্ধষাে্ভ তষাঁর থমধষা প্িনয় কপ্েলষাবস্তু ও থিবিহ রষানজ্যর
লষাগনলন। নেষাষষা িিক ও মৃ গিষাবক, মরষাল ও ময়ূ র প্ছল তষাঁর মনধ্য রিবষাপ্হত থরষাপ্হনী নিীর জল প্ননয় সৃ ষ্ট সংকনির সমষাধষান
থখলষার সষােী। রিষাসষাি ও উি্যষাননর অনু েম েপ্রনবনি তিিনবর কনরন। নরষাপ্হনী নিীনত একপ্ি রিকষাডে বৃ ক্ েনড় বষাঁনধর সৃ প্ষ্ট
প্িনগুপ্ল তষাঁর আননন্দই কষািপ্ছল। রষাজষা কুমষারনক থচষানখর কনর। েনল সব জল কপ্েলষাবস্তুর প্িনক রিবষাপ্হত হনত েষানক
আড়ষাল করনত চষাইনতন নষা। একবষার নগনর হলকষ্ভণ-উৎসব এবং থিবিহ নিীর জল থেনক বপ্ঞ্ত হয়। উরয় নগনরর
হনছে। ওইপ্িন রষাজষা, অমষাত্যবগ্ভ ও সম্ভষান্তরষা প্ননজর হষানত হষাল অপ্রবষাসীরষা অননক থচষ্টষা কনরও বৃ ক্প্ি স্ষানচূ ্যত করনত
বষা লষাঙল চষালনষা কনর সষারষা বছনরর কৃপ্ষকষানজর শুরসু চনষা েষারপ্ছনলন নষা। অননক মষানু নষর থকষালষাহল শুনন প্নকনিই
করনতন। রষাজষা কুমষারনক প্ননয় উৎসনব থেষাগ প্িনলন। এখষাননই ক্রীড়ষারত প্সদ্ধষাে্ভ িলবলসহ ওই জষায়গষায় উেপ্স্ত হনলন। িষাক্য
েু বনকরষা অননক থচষ্টষা কনরও বৃ ক্প্ি নষাড়ষানত
কুমষার রিত্যক্ করনলন, হলকষ্ভনণ থরজষা
থচষানখর সষামনন ঘনি েষাওয়ষা
মষাপ্ি থেনক থবপ্রনয় েড়ষা থেষাকষামষাকড়গুপ্লনক ঘিনষাগুপ্ল প্সদ্ধষাে্ভনক উপ্বিগ্ন কনর সমে্ভ হল নষা। তখন প্সদ্ধষাে্ভ গষাছপ্ির
েষাপ্খরষা থখনয় েষানছে, ব্যষাঙ এনস খষানছে। তুলল। নবঁনচ েষাকষার জনন্য মষানু ষ ও অগ্রষাগ ধনর থ্ষানতর অনু কূনল থজষানর িষান
প্িনলন, এনত গষাছপ্ির থে অংি মষাপ্িনত
একিষা সষাে এনস ব্যষাঙপ্ি প্গনল থেলল।
রিষাণীকুনলর এই প্নষ্ুরতষার কেষা রষাবনত
থেনব প্গনয়প্ছল
মষাপ্িসহ থসই অংি
আবষার থকষােষা থেনক একিষা প্চল উনড় এনস
রষাবনত প্তপ্ন থকষালষাহল থেনক প্নজ্ভনন
আড়ষাআপ্ড় অবস্ষান থেনক লম্ষালপ্ম্ অবস্ষানন
সষােপ্িনক থছষাঁ নমনর প্ননয় থগল। নচষানখর
চনল থগনলন। এক প্বিষাল জম্ু বৃ নক্র
সনর প্গনয় জনলর রিবষানহ উমেু তি হয়।
সষামনন ঘনি েষাওয়ষা ঘিনষাগুপ্ল প্সদ্ধষাে্ভনক
ছষায়ষায় বনস গরীর ধ্যষানন প্নমগ্ন হনলন।
ু
কুমষার ক্রনম তকনিষার ও থেৌবননর
উপ্বিগ্ন কনর তলল। নবঁনচ েষাকষার জনন্য
মষানু ষ ও রিষাণীকুনলর এই প্নষ্ুরতষার কেষা রষাবনত রষাবনত প্তপ্ন সপ্ন্ক্নণ উেনীত হন। চেলতষা ও উদেষামতষা এই বয়নসর
থকষালষাহল থেনক প্নজ্ভনন চনল থগনলন। এক প্বিষাল জম্ু বৃ নক্র তবপ্িষ্ট্য। প্কন্তু প্সদ্ধষানে্ভর আচরনণ প্রন্নতষা থিখষা থগল। রিিষান্ত
ছষায়ষায় বনস গরীর ধ্যষানন প্নমগ্ন হনলন। এপ্িনক হলকষ্ভণ উৎসব প্চনত্ প্তপ্ন রিষায়ই রিকৃপ্তর সষাপ্ন্ননধ্য সময় কষািষানতন। কখনও
থিষ, এবষার সকনলর বষাপ্ড় থেরষার েষালষা। প্কন্তু কুমষার থকষােষায়! কখনও সষােীনির থছনড় িূ নর একষানন্ত বনস গরীর প্চন্তষায় মগ্ন
চষারপ্িনক থখষাঁজষার েনর তষাঁনক েষাওয়ষা থগল জম্ু বৃ নক্র ছষায়ষায় েষাকনতন।
একপ্িন এরষানবই উি্যষানন বনস কুমষার রিকৃপ্তর থসৌন্দে্ভ্য
ধ্যষানমগ্ন। নজ্যষাপ্তম্ভয় আরষায় উদ্ষাপ্সত কুমষানরর অবয়ব। রষাজষা
ও অনন্যরষা এই িৃ ি্য থিনখ প্বস্মনয় অপ্ররূ ত হনয় েনড়ন। উেনরষাগ করপ্ছনলন। নীল আকষানি একিল সষািষা হষাঁস উনড়
অরষাপ্বত এই ঘিনষায় রষাজষাসহ সকনল প্বহ্ল হনয় েনড়ন। েষাপ্ছেল। প্সদ্ধষাে্ভ মুগ্ধ হনয় ওই সু ন্দর িৃ ি্য থিখপ্ছনলন। হঠষাৎ
রষাজষা শুনদ্ধষািন েুনরষায় স্মরণ করনলন ঋপ্ষ অপ্সনতর রপ্বষ্যবিষাণী। তীরপ্বদ্ধ হনয় একপ্ি সষািষা হষাঁস তষাঁর থকষানল এনস েড়ল, রতিষাতি
হষাঁসপ্ি েন্ত্রণষায় কষাতরষানছে। তীরপ্বদ্ধ হষাঁনসর কষ্ট থিনখ প্সদ্ধষানে্ভর
ধ্যষানরঙ্গ হনল রষাজষা েুরেনক প্ননয় রিষাসষানি প্েনর এনলন।
বড় বড় েপ্ডেনতর কষানছ তষাঁর প্িক্ষাজীবন শুরু হল। অন্তর করুণষায় প্ষাপ্বত হল। প্তপ্ন সেনত্ন তীরপ্ি ছষাপ্ড়নয় প্ননলন।
রিষাহ্মণেুরে প্বশ্প্মনরের কষানছ তষাঁর রিেম প্বি্যষাপ্িক্ষা শুরু হয়। থসবষা শুশ্রূষষা কনর হষাঁসপ্িনক বষাঁপ্চনয় তুলনলন। এমন সময়
আনরক রষাজকুমষার থিবিত্ এনস হষাঁসপ্ি
বণ্ভ েপ্রচনয়র রিষারনম্ভই প্সদ্ধষাে্ভ তষাঁর
কুমষার ক্রনম তকনিষার ও থেৌবননর
ু
অতলনীয় রিপ্তরষা রিিি্ভন কনরন। রিপ্তপ্ি সপ্ন্ক্নণ উেনীত হন। চেলতষা ও িষাবী করল। বলল, কুমষার, হষাঁসপ্ি আমষার,
বণ্ভ উচ্চষারনণর সষানে সষানে থসই বণ্ভসমপ্বেত উদেষামতষা এই বয়নসর তবপ্িষ্ট্য। প্কন্তু আপ্ম তীরপ্বদ্ধ কনরপ্ছ। হষাঁসপ্ি আমষানক
প্েপ্রনয় িষাও। প্সদ্ধষাে্ভ হষাঁসপ্ি প্েপ্রনয় প্িনলন
একপ্ি কনর নীপ্তবষাক্য উচ্চষাপ্রত হল তষাঁর
প্সদ্ধষানে্ভর আচরনণ প্রন্নতষা থিখষা থগল।
নষা। প্তপ্ন বলনলন, তুপ্ম হষাঁসপ্িনক তীরপ্বদ্ধ
মুখ প্িনয়। ক্রনম প্তপ্ন নষানষাপ্বধ রষাষষা, িষাস্ত্র
রিিষান্ত প্চনত্ প্তপ্ন রিষায়ই রিকৃপ্তর
কনর হত্যষা করনত থচনয়প্ছনল। আপ্ম ওর
ও থচৌষপ্্ রিকষার প্লপ্েপ্বি্যষায় েষারিপ্ি্ভতষা
সষাপ্ন্ননধ্য সময় কষািষানতন। কখনও
জীবন বষাঁপ্চনয়প্ছ। কষার অপ্ধকষার থবপ্ি ? থে
অজ্ভন কনরন। নবি, েুরষাণ, ইপ্তহষাস, নেষাগ,
কখনও
সষােীনির
থছনড়
িূ
ন
র
একষানন্ত
জীবন হরণ করনত চষায় তষাঁর ? নষাপ্ক জীবন
তবনিপ্ষক, ন্যষায়, গপ্ণত, প্চপ্কৎসষাপ্বি্যষা
থে িষান কনরনছ তষার ? থিবিত্ কুমষানরর
ইত্যষাপ্ি িষাস্ত্রও আয়ত্ করনলন। একই সনঙ্গ বনস গরীর প্চন্তষায় মগ্ন েষাকনতন।
রষাজনীপ্ত, মৃ গয়ষা, অশ্চষালনষা, ধনু প্ব্ভি্যষা, রেচষালনষা ইত্যষাপ্ি েু প্তি মষাননলন নষা। এই প্ববষাি প্বচষানরর জনন্য রিবীণনির কষানছ
ক্প্রেয়প্চত িক্তষাও আয়ত্ করনলন সষােনল্যর সনঙ্গ। তনব প্তপ্ন উত্ষােন করষা হল। রিবীণরষা প্সদ্ধষাে্ভ থগৌতনমর েু প্তিনক সমে্ভন
প্কছু ব্যপ্তক্রম আচরণ থিখষানলন। নেমন অশ্চষালনষায় জয়লষার করনলন, বলনলন, “কুমষার েেষাে্ভই বনলনছ। নে জীবন িষান
করষার েূ ব্ভক্নণ থঘষাড়ষার রষাি থছনড় প্িনলন, রিপ্তবি্বেী থিবিত্নক কনরনছ হষাঁনসর ওের তষার অপ্ধকষারই থবপ্ি।” প্সদ্ধষাে্ভ হষাঁসপ্ি
প্বজয়ী হওয়ষার সু নেষাগ প্িনলন। একবষার মৃ গয়ষায় প্গনয় হষানতর সু স্ কনর তুনল উমেু তি আকষানি উপ্ড়নয় প্িনলন।
প্সদ্ধষাে্ভ থগৌতনমর মধু র ব্যবহষার, উিষারতষা, নমরেীেূ ণ্ভ
কষানছ থেনয়ও প্িকষার থছনড় প্িনলন। এনত সঙ্গীরষা প্বরতি হনলও
আচরণ, রিজ্ষাময় িূ রিৃ প্ষ্ট রষাজঅন্তঃেুরবষাসী ও রিজষাসষাধষারনণর
অসহষায় হপ্রণপ্িশুর রিষাণরক্ষা হওয়ষায় প্তপ্ন আনপ্ন্দত হনলন।
বষাল্যকষানলই প্সদ্ধষানে্ভর অনন্য রিপ্তরষার েপ্রচয় েষাওয়ষা অন্তর জয় কনরপ্ছল। প্তপ্ন হনে উঠনলন সকনলর প্রিয়।

1
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রিষায় থিড়ি বছর আনগ A STATISTICAL ACCOUNT OF BENGAL গ্ন্থপ্ি প্লনখপ্ছনলন েপ্ব্উ েপ্ব্উ হষান্ষার। গ্ন্থপ্ির
রিকষািকষাল ১৮৭৭ প্রিস্ষাব্দ। নমষাি ২০প্ি খনডে রিকষাপ্িত এই গ্ন্থপ্িনত তৎকষালীন বষাংলষার অন্তরু্ভতি প্বপ্রন্ন স্ষান ও থজলষার
থরৌনগষাপ্লক প্ববরণ সহ থসখষানকষার অপ্ধবষাসীনির জীবন-জীপ্বকষা ও তষানির আে্ভ-সষামষাপ্জক প্চরে, নষানষা তে্য ও েপ্রসংখ্যষানসহ
থেরষানব েপ্রস্ু প্িত হনয়নছ, তষানত তৎকষালীন বষাংলষার থজলষাপ্রপ্ত্ক থে েপ্রচয় আমরষা েষাই – তষা আজও রিষাসপ্ঙ্গক। আজনকর
প্িনন িষাঁপ্ড়নয় আমরষা েপ্ি একবষার থসই েুরননষা প্িনগুপ্লর প্িনক তষাকষাই, তষাহনল বুেনত েষারব এখন আমরষা থকষােষায় িষাঁপ্ড়নয়
রনয়প্ছ। এখন থিখষা েষাক, নকমন প্ছল থসই সময়।

1
বধ্ভমষান

হষান্ষানরর বণ্ভনষা অনু েষায়ী জষানষা েষায় থে, তৎকষালীন বধ্ভমষান
প্েপ্রিননর রিধষান থজলষা প্ছল বধ্ভমষান। এই থজলষার তৎকষালীন
জনসংখ্যষা প্ছল ২,০৩৪,৭৪৫ জন। ১৮৭২ প্রিস্ষানব্দর থসনসষাস
অনু েষায়ী, জনসংখ্যষার এই প্হনসবপ্ি েষাওয়ষা েষায়। রিপ্তনবিী
হুগপ্ল থজলষা এবং বষাঁকুড়ষার প্কছু অংি বধ্ভমষান থজলষার মনধ্য
সংেু তি হওয়ষার ের বধ্ভমষান থজলষার আয়তন হয় ৩৫২৩ বগ্ভ
মষাইল। প্কন্তু এই সংেু তি হওয়ষার আনগ বধ্ভমষান থজলষার আয়তন
প্ছল ২৮২৫ বগ্ভ মষাইল। এসময় বধ্ভমষান থজলষার রিধষান িহরপ্িও
প্ছল বধ্ভমষান।
১৮৭২ প্রিস্ষানব্দর থসনসষাস অনু েষায়ী, নে জনসংখ্যষার
(২,০৩৪,৭৪৫ জন) প্হনসব েষাওয়ষা েষায়, তষানত এই জনসংখ্যষার
মনধ্য িহনর বষাস করনতন থমষাি ১৩৬,৬২৩ জন আর অবপ্িষ্ট
অপ্ধকষাংি মষানু নষরই বসবষাস প্ছল গ্ষানম। অে্ভষাৎ ১,৮৯৮,১২২

জন মষানু ষ গ্ষানমই বসবষাস করনতন। এই জনসংখ্যষার প্বস্তৃপ্ত
প্ছল থমষাি ৫১৯১প্ি গ্ষানম। নমষাি বষাপ্ড়র সংখ্যষা প্ছল ৪৩৫,৪১৬প্ি।
রিপ্ত বগ্ভ মষাইনল বসবষাসকষারীর সংখ্যষা প্ছল গনড় ৫৭৮ জন।
এসময় থসনসষাস প্রনেষাি্ভ অনু েষায়ী, (১৮৭২ প্রিস্ষাব্দ)
বধ্ভমষান থজলষার ৮প্ি বড় িহনরর কেষা জষানষা েষায়। এই িহরগুপ্লর
নষাম হল (জনসংখ্যষাসহ), বধ্ভমষান (৩২,৩২১ জন), কষালনষা
(২৭,৩৩৬ জন), ি্যষামবষাজষার (১৯,৬৩৫ জন), রষাপ্নগঞ্ (১৯৫৭৮
জন), জষাহষানষাবষাি ( ১৩,৪০৯ জন), বষাপ্ল (৮৮১৯ জন), কষানিষায়ষা
(৭৯৬৩ জন) এবং িষাইহষাি (৭৫৬২ জন)। িতকরষা প্হনসনব
থজলষার থমষাি জনসংখ্যষার অনু েষানত িহনরর থমষাি বষাপ্সন্দষা হল
৬.৭১ জন। নজলষার থমষাি জনসংখ্যষার প্হনসনব েুরুষ মষানু নষর
সংখ্যষা প্ছল ৯৯৫,৮১৮ জন এবং মপ্হলষার সংখ্যষা প্ছল
১,০৩৮,৯২৭ জন। অে্ভষাৎ মপ্হলষার সংখ্যষা প্ছল িতকরষা প্হনসনব

18
৫১.১ জন। এসময় এই থজলষায় অন্ মষানু নষর সংখ্যষা প্ছল, ১০১৪
জন েুরুষ এবং ৫৬৬ জন মপ্হলষা। অে্ভষাৎ থমষাি ১৫৮০ জন।
বপ্ধনরর সংখ্যষা প্ছল ৫৮১ জন েুরুষ এবং ১৯৩ জন মপ্হলষা
অে্ভষাৎ থমষাি ৭৭৪ জন।
এখষানন উনলেখ্য, ১৮৭২ প্রিস্ষানব্দর থসনসষাস প্রনেষাি্ভ
অনু েষায়ী থিখষা েষানছে থে, িহরগুপ্লর মনধ্য বধ্ভমষান িহনরর
জনসংখ্যষা সবনচনয় থবপ্ি। হষান্ষানরর বণ্ভনষানু সষানর জষানষা েষায় থে,
স্ষানীয় ৯৩প্ি থছষাি থছষাি গ্ষানমর সমবেনয় এই বধ্ভমষান িহরপ্ি
ততপ্র হনয়প্ছল। রষাপ্নগঞ্ এবং কষালনষা িহর িু প্িও স্ষানীয়
এলষাকষার েষািষােষাপ্ি অবপ্স্ত এমন অননকগুপ্ল গ্ষাম প্ননয় ততপ্র
হনয়প্ছল। তনব কষালনষা এবং রষাপ্নগঞ্ িহর িু প্ি থসই সময়
ব্যবসষানক্রি প্হনসনব েতিষা েপ্রপ্চত হনয় উনঠপ্ছল, বধ্ভমষান
িহরপ্ি থসই প্হনসনব ব্যবসষানক্রি হনয় উঠনত েষানরপ্ন। বধ্ভমষান
িহনর সমস্ত প্কছু ই আমিষাপ্ন করষা হত কষালনষা িহনরর মষাধ্যনম।
থসই সময় কলকষাতষা থেনক প্বপ্রন্ন ্ব্য আমিষাপ্ন হত নিী েনে।
থসই সময় থরলেে ততিষা গুরুত্ব েষায়প্ন। এই থজলষায় থসই
সময় রিচুর েপ্রমষানণ চষানলর আমিষাপ্ন করষা হত, আর থসই চষাল
আমিষাপ্ন করষা হত প্িনষাজেুর থেনক।
কষালনষা িহরপ্ি ততপ্র কনরপ্ছনলন বধ্ভমষাননর মহষারষাজষা।
বধ্ভমষাননর মহষারষানজর ততপ্র ে্যষানলস এবং মপ্ন্দর থসখষানন
রনয়নছ। বষাবু থরষালষানষাে চ্রি তষাঁর ‘Travel of a Hindu’ গ্নন্থর
রিেম খনডে বধ্ভমষাননর মহষারষানজর ততপ্র ে্যষানলস এবং
প্মউপ্জয়ষানমর কেষা বণ্ভনষা কনরনছন। হষান্ষার প্ননজই এই গ্ন্থপ্ির
কেষা উনলেখ কনরন। নররষাঃ থজমস লং সম্পষাপ্িত ‘ক্যষালকষািষা
প্রপ্রউ’ েপ্রেকষার কেষাও হষান্ষার উনলেখ কনরন। এই ‘ক্যষালকষািষা
প্রপ্রউ’ েপ্রেকষানতও কষালনষা িহনরর প্কছু বণ্ভনষা েষাওয়ষা েষায়।
এসময় বধ্ভমষান থজলষায় মূ লত িু ই ধরননর ধষান চষানষর কেষা
জষানষা েষায়। নেমন আউস এবং আমন বষা তহমপ্ন্তক। এরমনধ্য
আউস প্ছল প্তন রিকষার এবং আমন প্ছল থচৌপ্রেি রিকষার। এই
থচৌপ্রেি রিকষার ধষাননর নষাম উনলেখ কনরন হষান্ষার। এসময় এই
থজলষায় ধষান ছষাড়ষাও গম, েব, নছষালষা, অড়হর, মুসুর, মুগ,
থখসষাপ্র, সপ্রষষা, প্তল রিরৃপ্তর চষাষ হত। এছষাড়ষাও চষাষ হত নীল
েষান, মষালনবপ্র, হলু ি রিরৃপ্তর। চষাষ হত প্বপ্রন্ন ধরননর
সবপ্জরও।
১৮৭০ প্রিস্ষানব্দ বধ্ভমষান থজলষার কষানলক্টনরর তে্য অনু েষায়ী
হষান্ষার জষানষান থে, নস সময় একজন কৃপ্ষ রেপ্মনকর েষাপ্ররেপ্মক
প্ছল প্িন প্হনসনব আড়ষাই আনষা, কুপ্ল বষা একজন প্িন মজুনরর
েষাপ্ররেপ্মক প্ছল প্িন রিপ্ত সষানড় প্তন আনষা। নস সময় বধ্ভমষান
থজলষায় প্বজ্ষানসম্ত থকষানও থসচ ব্যবস্ষা প্ছল নষা। উেেু তি
বৃ প্ষ্টেষাত নষা হনল েুকুর, নছষাি খষাল রিরৃপ্ত থসনচর জন্য ব্যবহষার
করষা হত। নস সময় এক প্বঘষা ধষাননর জপ্মনত থসচ প্িনত খরচ
হত এক িষাকষা এবং আনখর জপ্মনত থসচ প্িনত খরচ হত েষাঁচ
িষাকষা রিপ্ত প্বঘষা। নস সময় বধ্ভমষান থজলষায় থসনচর জন্য কুনয়ষা
ব্যবহষার করষা হত নষা। বধ্ভমষান থজলষায় থসই সময় লষাগষাতষার বষা
ধষারষাবষাপ্হকরষানব চষানষর থক্নরে চষাপ্ষরষাও অর্যস্ত প্ছল নষা।
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প্িক্ষাব্যবস্ষার থক্নরে রিেনমই উনলেখ করষা েষায় থে, ১৮৫৬৫৭ প্রিস্ষানব্দ সরকষাপ্র ও সষাহষাে্যরিষাপ্ প্বি্যষালনয়র সংখ্যষা প্ছল
২৩প্ি, ১৮৭০-৭১ প্রিস্ষানব্দ তষা বৃ প্দ্ধ থেনয় হয় ৩২৫প্ি এবং
এই একই সমনয় থমষাি েড়ুয়ষার সংখ্যষা ১৬৮১ জন থেনক বৃ প্দ্ধ
থেনয় হয় ১২,৮৫৫ জন। অে্ভষাৎ এসময় থেনক বধ্ভমষান থজলষায়
প্িক্ষাব্যবস্ষার খুব দ্রুত উন্নপ্ত হনত েষানক। সষাহষাে্যরিষাপ্ ইংরষাপ্জ
প্বি্যষালনয়র সংখ্যষাও উনলেখনেষাগ্য হষানর থবনড় েষায়। ১৮৫৬-৫৭
প্রিস্ষানব্দ এই ধরননর প্বি্যষালনয়র সংখ্যষা প্ছল মষারে িু প্ি, েড়ুয়ষার
সংখ্যষা প্ছল ২০২ জন, ১৮৭০-৭১ প্রিস্ষানব্দ তষা থবনড় হয় ৫১প্ি
এবং েড়ুয়ষার সংখ্যষা থবনড় হয় ৩০৪৬ জন। এরমনধ্য ২৯১৮
জন প্ছল প্হন্দু ধনম্ভর অন্তরু্ভতি এবং ১১৬ জন েড়ুয়ষা প্ছল
মুসলমষান সম্প্রিষানয়র অন্তরু্ভতি, অবপ্িষ্ট অন্যষান্য েড়ুয়ষারষা প্ছল
অন্যষান্য সম্প্রিষায়রুতি। ১৮৫৬ প্রিস্ষানব্দ সষাহষাে্যরিষাপ্ রষাষষা
প্বি্যষালয় প্ছল ১৬প্ি, েড়ুয়ষার সংখ্যষা প্ছল ৮৮৮ জন এবং
১৮৭০-৭১ প্রিস্ষানব্দ প্বি্যষালনয়র সংখ্যষা থবনড় হয় ২৫৮প্ি,
েড়ুয়ষার সংখ্যষাও থবনড় হয় ৮৮৯৪ জন। ১৮৫৬-৫৭ এবং
১৮৬০-৬১ প্রিস্ষানব্দ সষাহষাে্যরিষাপ্ বষাপ্লকষা প্বি্যষালনয়র সংখ্যষা নষা
েষাওয়ষা থগনলও ১৮৭০-৭১ প্রিস্ষানব্দ ১০প্ি সষাহষাে্যরিষাপ্ বষাপ্লকষা
প্বি্যষালনয়র কেষা জষানষা েষায়। হষান্ষানরর বণ্ভনষা অনু সষানর এই
িিপ্ি প্বি্যষালনয়র থমষাি ছষারেী সংখ্যষা প্ছল ২২৬ জন। প্কন্তু এই
২২৬ জন ছষারেীর মনধ্য থকষানও মুসলমষান ছষারেীর কেষা জষানষা েষায়
নষা।
১৮৭১-৭২ প্রিস্ষানব্দ সষাহষাে্যরিষাপ্ ৪০প্ি রিষােপ্মক প্বি্যষালনয়র
কেষা হষান্ষানরর বণ্ভনষায় উনলেখ করষা হনয়নছ। ১৮৭২ প্রিস্ষানব্দর
৩১ থি মষাচ্ভ তষাপ্রখ অবপ্ধ এই প্বি্যষালয়গুপ্লর থমষাি েড়ুয়ষার
সংখ্যষা হল ১২৫৭ জন এবং এনির গড় উেপ্স্প্তর হষার ৭৮৭
জন। এসময় সষাহষাে্যরিষাপ্ েষাঠিষালষার সংখ্যষা প্ছল ২০১প্ি, েড়ুয়ষার
সংখ্যষা প্ছল ৫৯৭৫ জন এবং সষাহষাে্যরিষাপ্ নয় এমন েষাঠিষালষার
সংখ্যষা প্ছল ৬০৩প্ি, েড়ুয়ষার সংখ্যষা প্ছল ১০,০৭৩ জন। ১৮৭১৭২ প্রিস্ষানব্দ বধ্ভমষান থজলষায় সরকষাপ্র এবং সষাহষাে্যরিষাপ্ থমষাি
প্বি্যষালনয়র সংখ্যষা প্ছল ৩২৭প্ি এবং সষাহষাে্যরিষাপ্ নয় এমন
প্বি্যষালনয়র সংখ্যষা প্ছল থমষাি ৬১২প্ি। এরমনধ্য উচ্চপ্বি্যষালনয়র
(হষায়ষার স্ুল) সংখ্যষা হল ১১প্ি এবং েড়ুয়ষার সংখ্যষা হল ১২৮০
জন। এই ১২৮০ জননর মনধ্য প্হন্দু ধনম্ভর অন্তরু্ভতি েড়ুয়ষার
সংখ্যষা প্ছল ১২২৪ জন, মুসলমষান সম্প্রিষানয়র অন্তরু্ভতি েড়ুয়ষার
সংখ্যষা প্ছল ৪৮ জন এবং অবপ্িষ্ট েড়ুয়ষারষা প্ছল অন্যষান্য
সম্প্রিষানয়র অন্তরু্ভতি। এই ১১প্ি স্ুনলর মনধ্য প্তনপ্ি স্ুল
অবপ্স্ত প্ছল বধ্ভমষান িহনর। ১৮৭২ প্রিস্ষানব্দ এই বধ্ভমষান
থজলষায় ৪০প্ি ইংরষাপ্জ প্মেল স্ুনলর কেষা হষান্ষার উনলেখ কনরন।
এরমনধ্য ৩৮প্ি প্মেল স্ুল প্ছল সষাহষাে্যরিষাপ্ এবং বষাপ্ক ২প্ি
সষাহষাে্যরিষাপ্ নয়। ১৮৬৬ প্রিস্ষানব্দর িু প্র্ভক্ এই বধ্ভমষান থজলষার
একপ্ি উনলেখনেষাগ্য ঘিনষা হনলও সষামপ্গ্করষানব এই থজলষার
ঐপ্তহষাপ্সক গুরুত্ব এবং ঐপ্তহ্য থবি সমৃ দ্ধিষালী।
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সবুজ রুিষাননর সবুজ স্ুল

1

থলষাকচক্ুর আড়ষানল েষাকষা প্হমষালনয়র সবুজ রিষানণ থঘরষা
একপ্ি ক্ু্ রষাষ্ট রুিষান। ১৯৭০-এর িিনকর থগষাড়ষার প্িনক
থসখষানন এক সষাহসী থঘষাষণষা হয়, নমষাি জষাতীয় উৎেষািন ‘গ্স
ন্যষািষানষাল থরিষােষাক্ট’ (GNP)-এর েপ্রবনত্ভ থিনির উন্নয়ন মষােষা
হনব ‘থমষাি জষাতীয় সু খ’ (গ্স ন্যিষানষাল হ্যষাপ্েননস) প্িনয়। েষা
অবষাক কনর প্িনয়প্ছল থগষািষা প্বশ্নক। গ্স ন্যষািষানষাল থরিষােষাক্ট
বষা থমষাি জষাতীয় উৎেষািন (GNP) থেনক (গ্স ন্যিষানষাল
হ্যষাপ্েননস) বষা থমষাি জষাতীয় সু খ অননক থবপ্ি গুরুত্বেূ ণ্ভ।
২০০৮ সষানল রুিষানন রিেম গণতষাপ্ন্ত্রক প্নব্ভষাচননর মধ্য প্িনয়
একপ্ি নতুন সরকষার গপ্ঠত হয়। এবং তষারষা প্জ.এন.এইচ.
রক্ষার অঙ্গীকষার কনর। নসই সনঙ্গ মূ ল্যনবষাধ, ঐপ্তহ্য ধ্বংসকষারী
প্বশ্ষায়ননর কুেলগুপ্ল থেনক থিিনক রক্ষার রিপ্তশ্রুপ্ত থিয়।
থিিপ্ির রিেম রিধষানমন্ত্রী থঘষাষণষা কনরপ্ছনলন প্জ.এন.এইচ.
উন্নয়ননর একপ্ি রষারসষাম্যেূ ণ্ভ সষাপ্ব্ভক ধষারণষা।
‘গ্স ন্যিষানষাল হ্যষাপ্েননস’-এর জন্য প্িক্ষাই মূ লত আমষানির
আত্মষানু সন্ষান ও প্ননজনক আপ্বষ্ষার করনত সষাহষাে্য কনর,
মষানু নষর মন গরীররষানব আকষ্ভণ কনর এবং অন্তপ্ন্ভপ্হত সত্য
আর িরকষাপ্র মূ ল্যনবষাধগুপ্লর সন্ষান থিয়। প্িক্ষা শুধু রপ্বষ্যৎ
অে্ভননপ্তক কষাে্ভষাবলীর জন্য নয়; নসখষানন রষালবষাসষা আর
প্বশ্জনীন মহষাপ্মলননর প্িকপ্ি জরুপ্র, সনঙ্গ রিষাকৃপ্তক
েপ্রনবনির উের এবং তষার জন্য প্িক্ষায় রিনয়ষাজনীয় মূ ল্যনবষানধর
রিপ্ত থজষার থিওয়ষা হনয়নছ। রিষাকৃপ্তক েপ্রনবনির উেনরও
সজষাগ িৃ প্ষ্ট রষাখষা হনয়নছ থেমন, আইনস্ষাইন বনলপ্ছনলন,
‘রিকৃপ্তর গরীনরর প্িনক নজর প্িন তষাহনলই আেপ্ন সবপ্কছু নক
আরও রষাল কনর বুেনত েষারনবন, মহষাপ্বনশ্র জনমের ের
থেনকই জীবন এবং রিজ্ষা উরনয়ই রিকৃপ্তর উৎস। আর থসই
কষারনণই রুিষাননর চতুে্ভ রষাজষা প্জগনম প্সঙনয় ওয়ষাংচুনকর বিষারষা
অনু রিষাপ্ণত হনয় থসনিনির প্িক্ষামন্ত্রী ঠষাকুর প্সং েষাওপ্েনয়নলর
হষাত ধনর প্বকপ্িত হনয়প্ছল সবুজ প্বি্যষালয়।
সবুজ স্ুলগুপ্ল শুধু মষারে েপ্রনবি সম্পনক্ভ নয়। এগুপ্লনক

প্িক্ষার িি্ভন প্হসষানব থিখষা হয়। সবুজ প্বি্যষালয় প্িক্ষার এমন
মূ ল্যবষান ‘থনতৃত্বষাধীন’ ও ‘প্িক্ষাপ্ি’ অ্যষাকষানেপ্মক থেষাগ্যতষা
অজ্ভননর থচনয় অননক থবপ্ি মষানপ্বক।
এবষার আসষা েষাক, কী ও থকন এই সবুজ স্ুল? সবুজ স্ুল
আিপ্ি সূ চনকর উের িষাঁপ্ড়নয় রনয়নছ। এবং এই আিপ্ি সূ চক
প্জ.এন.এইচ. আপ্বষ্ষানরর েে থিপ্খনয় প্ছল।
এই আিপ্ি সূ চক হলঃ১) রিষাকৃপ্তক সবুজ
২) অ্যষাকষানেপ্মক সবুজ
৩) আধ্যষাপ্ত্মক সবুজ
৪) নষান্দপ্নক সবুজ
৫) সষামষাপ্জক সবুজ
৬) তনপ্তক সবুজ
৭) সষাংস্ৃ প্তক সবুজ
৮) থবৌপ্দ্ধক সবুজ
১) রিষাকৃপ্তক সবুজ/েপ্রনবিগত সবুজ
এপ্ি মষানু ষ ও রিকৃপ্তর মনধ্য গুরুত্বেূ ণ্ভ সংনেষাগ। প্বি্যষালনয়
গষানছর চষারষা ততপ্র ও থরষােনণর মষাধ্যনম রিষাকৃপ্তক েপ্রনবি
সংরক্ণ। রিপ্তপ্িন স্ুল ক্যষাম্পষাস েপ্রষ্ষার করষা। প্িক্কপ্িক্ষাে্ভীরষা সষাধষারণত প্নজ প্নজ থরেপ্ণকনক্র থক্রেগুপ্লর
চষারেষানি েুল এবং েনলর বষাগষান ততপ্রনত জপ্ড়ত েষানকন, েষা
অপ্তপ্ে এবং িি্ভনষাে্ভীনির থচষাখ জুপ্ড়নয় থিয়। প্বনিষত
স্ুলগুপ্লনত িষাক-সবপ্জর বষাগষান ততপ্রনত থজষার থিওয়ষা হয়।
এরেনল তষারষা রিষাকৃপ্তক েপ্রনবনির সনঙ্গ সরষাসপ্র েু তি হনত
েষানর ও রিষাকৃপ্তক থসৌন্দে্ভ্যও উেনরষাগ করনত েষানর।
২) অ্যষাকষানেপ্মক সবুজ
অ্যষাকষানেপ্মক সবুজ মষানন আিি্ভ উেষানয় নতুন ধষারণষার
সন্ষান করষা। েষার মষাধ্যনম প্ননজনক জষানষার কষাজ সহজ হয়, নে
কষারনণ এপ্ি খুব গুরুত্বেূ ণ্ভ। এখষানন প্িক্ষা তে্য থিখষার জন্য
নয়, মননর রিপ্িক্নণর জন্য। প্িক্ক এবং প্িক্ষাে্ভীরষা সপ্ক্রয়রষানব
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আিষানরিিষান কনরন এবং সমস্যষাগুপ্ল সমষাধষান কনরন এবং
ধষারণষার প্বপ্নময় করনত থিখষাননষা হয়। প্িক্ষাে্ভীনির রপ্বষ্যনতর
স্প্ন ও আকষাঙ্কষাগুপ্ল েষানত বষাস্তনব রিপ্তেপ্লত হয় থসই প্িনক
নজর থিওয়ষা হয়।
৩) আধ্যষাপ্ত্মক সবুজ
প্ননজনির মনধ্য অনু সন্ষান করষা এবং উচ্চস্তনরর থচতনষার
সনঙ্গ সংনেষাগস্ষােন করষা। আধ্যষাপ্ত্মক সবুজ হল, “প্ননজর মনধ্য
প্ননজনক” এমন একজননর অপ্স্তত্ব অনু রব করষা প্েপ্ন আমষানির
রিপ্তপ্িননর কষাজগুপ্ল েে্ভনবক্ণ কনরন এবং সব্ভিষা সু স্ষানস্্যর
প্িনক নজর রষানখন। তষার কষানছ রিষাে্ভনষা কপ্র, আমরষা েষানত
তষানির প্বিষাল জ্ষাননর স্ষাি থেনত েষাপ্র। আমরষা েষা েষা করপ্ছ
তষা আমষানির েূ ব্ভবত্ভী কষানজর েল এবং আজ আমরষা েষা কপ্র
তষা আমষানির রপ্বষ্যৎ জীবননক প্নধ্ভষারণ করনত সষাহষাে্য কনর।
আেপ্ন আজ থেখষানন আনছন, নেখষান থেনক আেনষার প্চন্তষারষাবনষা
আেনষানক প্ননয় এনসপ্ছল, আগষামীকষাল থসখষাননই আেনষার
প্চন্তষারষাবনষা আেনষানক প্ননয় েষানব। অনন্যর রিপ্ত সিয় আচরণ
করনত উৎসষাপ্হত কনর। প্বশ্নবষাধ আমষানিরনক অনন্যর রিপ্ত েষা
প্কছু করষা হয় তষার জন্য রষাল এবং সিয় আচষারণ করনত
উৎসষাপ্হত কনর।
৪) নষান্দপ্নক সবুজ
সু ন্দর করুণষাময় এবং রুপ্চিীলনক রিিংসষা করষা। নষান্দপ্নক
ু
সবনজর অে্ভ বুেনত থগনল েমষাস আলরষা এপ্েসননর একিষা
গনল্পর কেষা মনন েনড় থগল। ১৯১৪ সষানল প্নউ জষাপ্স্ভনত একপ্ি
অপ্গ্নকষাডে হনয়প্ছল, রিষায় ধ্বংস হনয় প্গনয়প্ছল থসখষানকষার
েরীক্ষাগষারগুপ্ল। েরীক্ষাগষানরর ২০ প্মপ্লয়ষান েলষানরর মূ ল্যবষান
সরঞ্ষাম নষ্ট হনয় প্গনয়প্ছল। তবুও েখন প্তপ্ন ধ্বংনসর মষানে
িষাঁপ্ড়নয় ক্য়ক্প্তর জপ্রে করপ্ছনলন, তখন ৬৫ বছর বয়সী
এপ্েসন বনলপ্ছনলন, প্বেে্ভনয়র অননক মূ ল্য রনয়নছ। আমষানির
সমস্ত রুল েুনড় থগনছ তষার জন্য ঈশ্রনক ধন্যবষাি। আমরষা এখন
নতুনরষানব শুরু করনত েষাপ্র।
আমষানির রষাল বষা খষারষাে রিষায় রিপ্তপ্ি প্বষয়নক উেলপ্ধি
করষা উপ্চত, কষারণ রিনত্যনকরই প্ননজর উেস্ষােননর প্নজস্
কষারণ রনয়নছ। এই মহষাপ্বনশ্ আমষানিরনক একপ্ি কষারণসহ
থরিরণ করষা হনয়নছ। তষারমনধ্য েপ্ি জীবন প্নপ্চিপ্তকরণনক
আত্মষার মষাধ্যনম থিখষা হয় তনব আমরষা সবনচনয় খষারষাে থেনক
উত্রণ হনত সক্ম হব। নননেষাপ্লয়ন থেমন বনলপ্ছনলন, রিপ্তপ্ি
রিপ্তকূলতষা, রিপ্তপ্ি ব্যে্ভতষা, রিপ্তপ্ি হৃিয় থবিনষা বৃ হত্র মঙ্গনলর
প্িনক প্ননয় েষায়। তষাই রিপ্তপ্ি েপ্রপ্স্প্তর মুনখষামুপ্খ হবষার জন্য
আমষানিরনক মষানপ্সকরষানব ইপ্তবষাচক হনত হনব।
৫) সষামষাপ্জক সবুজ
একসনঙ্গ েষাকষা একসনঙ্গ থিখষা। সষামষাপ্জক সবুজ রনঙর
অে্ভ সষামপ্গ্ক উন্নয়ননর জন্য প্িক্ষাে্ভী এবং প্েতষা-মষাতষা, প্িক্ষাে্ভী
এবং প্িক্ক, স্ুল ও সম্প্রিষানয়র মনধ্য উিষার সম্পক্ভ গনড়
থতষালষা। রিধষান উনদেনি্যর েছন্দসই লক্্য অজ্ভননর জন্য আমষানির
প্ননজনির মনধ্য সহনেষাপ্গতষা করষা িরকষার। রুিষাননর স্ুলগুপ্লনত
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সন্তষাননর অগ্গপ্ত প্ননয় আনলষাচনষার জন্য বছনর িু ’বষার বষা
প্তনবষার প্েতষা-মষাতষার সনঙ্গ প্িক্ক সরষা অনু প্ষ্ত হয়। তষারজন্য
েপ্রকল্পনষা করষা হয়।
৬) তনপ্তক সবুজ
তনপ্তক সবুজ হল রষাল-খষারষাে, সত্য-প্মে্যষা উেলপ্ধি করষা।
আচষারণ, েষা প্িনয় থবষােষা েষায় তষাই তনপ্তক সবুজ। রিনত্যনকরই
তনপ্তক মূ ল্যনবষাধ জষানষার অপ্ধকষার রনয়নছ এবং রিনত্যকনক
বষাধ্যতষামূ লকরষানব তনপ্তক মূ ল্যনবষাধগুপ্ল জষাননত হনব। কষারণ
এপ্ি নষা জষাননল জ্ষান অজ্ভননর জন্য অন্যনক হত্যষা করষা হনব।
তনপ্তক মূ ল্যনবষাধ গষাইনেনসের জন্য প্িক্ষাে্ভী এবং প্েতষা-মষাতষা ও
প্িক্কনির এক থমৌপ্লক নীপ্ত প্হসষানব কষাজ কনর। প্িক্ষাে্ভীনির
সনত্যর মষাধ্যনম থনতৃত্ব থিওয়ষার থক্নরে রষাল থনতষা প্হসষানবও
কষাজ কনর। রুিষাননর স্ুলগুপ্ল তষাই তনপ্তক মূ ল্যনবষানধর উৎস
প্হসষানব কষাজ কনর। প্িক্ষাে্ভীনির জীবন-প্চন্তষা করনতও সহষায়তষা
কনর।
৭) সষাংস্ৃ প্তক সবুজ
সষাংস্ৃ প্তক সবুজ রনঙর অে্ভ হল, আমষানির অনন্য, রিবীণ
সংস্ৃ প্তপ্ি থিখষার এবং রিকষানির মষাধ্যনম তষার সংরক্ণ ও
রিচষানর প্ননজনক েু তি করষা। আমষানির মষাতৃরূ প্মর সপ্ত্যকষানরর
নষাগপ্রক বষা মষানু ষ প্হসষানব থে মূ ল্যনবষাধ আনছ তষার অপ্ধকষারী
হনত হনব। নসগুপ্ল থেমন আমষানির থেষািষাক, খষাওয়ষা-িষাওয়ষা,
নষাচ-গষান এবং আচষারণ, রষাষষা, জষাতীয় রিতীক এবং রেদ্ধষার সনঙ্গ
থসগুপ্লনক আচরণ করষার উেষায় সম্পনক্ভ থিখষায়। বষাপ্ড়নত
বষাবষা- মষা তষানির সন্তষাননির সংস্ৃ প্ত সম্পনক্ভ প্িক্ষা থিয় এবং
স্ুলগুপ্লও প্বপ্রন্ন উেষানয় থিখষায়। সংস্ৃ প্ত রিচষানরর জন্য
স্ুলগুপ্ল ও প্বপ্রন্ন প্ক্রয়ষাকলষাে করষায়। নেমন নষাচ, গষান, নষািক,
সষাপ্হত্য এবং উনলেখনেষাগ্য প্িবস উদ্েষােন ও েপ্রচষালনষা কনর।
েুনরষা স্ুনলর েপ্রবষানরর সিস্যরষা এনত জপ্ড়ত হন। তষার েনল
মূ ল্যবষান সংস্ৃ প্ত সম্পনক্ভ আরও জষাননত েষানর।
৮) থবৌপ্দ্ধক সবুজ
থবৌপ্দ্ধক সবুজ মষানন মননর িপ্তিনক উেলপ্ধি করষা এবং
রিপ্তপ্িননর িপ্তিনক রিনয়ষাগ করষা। আমষানির অবি্যই জষাননত
হনব, আমষানির িক্তষাগুপ্লর প্বচষার করষা হয় এইজন্যই েষানত
আমরষা িষারীপ্রকরষানব কতিষা িপ্তিিষালী তষার বিষারষা নয়,
মষানপ্সকরষানব কতিষা িপ্তিিষালী তষা থবষােষা। েপ্ি মননর এই
িপ্তিপ্িনক েপ্রচষালনষা এবং প্নয়ন্ত্রণ কপ্র তনব আমরষা আমষানির
রিনয়ষাজনীয় সমস্ত প্কছু ই েষাব। কষারণ মন একপ্ি মহষাপ্বশ্।
এরমনধ্য থে থকষানও সম্ভষাবনষা সম্পূ ণ্ভরূনে ততপ্র করষার ক্মতষা
রনয়নছ। প্স্র জবস্-এর একিষা উপ্তি আনছ, ‘অনন্যর মতষামনতর
আওয়ষাজপ্ি প্ননজর কণ্ঠস্র কনর তুলনবন নষা’। সবনচনয়
গুরুত্বেূ ণ্ভ হল, আেনষার হৃিয় আর অন্তিৃ ্ভপ্ষ্টনক অনু সরণ করষার
সষাহস গ্হণ করুন। েপ্িও ‘মন’ সম্পনক্ভ প্বষয়গুপ্ল আমষানির
স্ুলগুপ্লনত কম থিখষাননষা হয়। তনব আমষানির মনন হয়, এপ্ি
আমষানির জষানষা এবং অনু রব করষা জরুপ্র। মন প্চন্তষারষাবনষার
আনয়ষাজক, বষাস্তবজীবননর অপ্রজ্তষা অজ্ভননও সষাহষাে্য কনর।
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নঈ তষাপ্লম
একুি
িতনকর
থরিপ্ক্নত
গষান্ীজীর
প্িক্ষানীপ্ত ও প্বশ্ষায়ননর
কষালেনব্ভ তষাঁর নতুন
েষাঠপ্বন্যষাস
অনননকরই
জষানষা আনছ। ১৯৩৮ সষানল
রষারনতর
রষাজননপ্তক
রঙ্গমনঞ্ বড় আকষানর
কংনগ্নসর উত্ষান ঘনি।
মহষাত্মষা গষান্ীর থনতৃনত্ব ও
জষাতীয়
কংনগ্নসর
অনু নমষািনক্রনম কংনগ্স িষাপ্সত প্বপ্রন্ন রিষানিপ্িক প্িক্ষা িেতর
নঈ তষাপ্লম বষা বুপ্নয়ষাপ্ি প্িক্ষানক তষানির প্িক্ষানীপ্ত প্হনসনব
গ্হণ কনরপ্ছল। প্কন্তু বত্ভমষানন এখষানন-ওখষানন থকষােষাও থকষােষাও
নষামমষারে এই প্িক্ষাব্যবস্ষা প্িনক রনয়নছ। নসগুপ্লও গষান্ীজীর
রিস্তষাপ্বত ও রিবপ্ত্ভত ‘নঈ তষাপ্লম’-এর সনঙ্গ কতিষা সষামঞ্স্য
রক্ষা কনর চলনত েষারনছ, তষা রিশ্নষাতীত নয়। গষান্ীজী িীঘ্ভ সময়
ধনর নষানষা েরীক্ষা-প্নরীক্ষার ের তষাঁর প্িক্ষাপ্চন্তষা রষারতবষাসীর
সষামনন উেপ্স্ত কনরপ্ছনলন। জষাপ্কর থহষানসননক প্ননয় কপ্মপ্ি
ততপ্র কনরপ্ছনলন। আে্ভনষায়কম িম্পপ্তর মনতষা মষানু ষনির
িষাপ্ন্তপ্ননকতন থেনক প্ননয় থগনছন। এইরষানবই গনড় উনঠপ্ছল
একিষা নতুন প্িক্ষানীপ্ত। এরমনধ্য বহু ব্যপ্তিত্ব জপ্ড়নয় রনয়নছন।
প্বজয় র্ষাচষাে্ভ, সষাধনষা র্ষাচষাে্ভ থসই প্িক্ষানীপ্তনক েপ্লত রূে
প্িনত থচনয়প্ছনলন। ১৯৪০ সষানল মষানরূ নম ‘মষাপ্েপ্হরষা’ গ্ষানম
প্চত্রূ ষণ িষািগুনপ্র থনতৃনত্ব গষান্ীজীর নয়ষা প্িক্ষানীপ্তনক থক্রি
কনর সংগঠন গনড় উনঠপ্ছল। নসই ১৯৩৮ সষানলই সু রষাষচ্রি
বসু র থনতৃনত্ব নষানষা মনতর মঞ্, কংনগ্স প্স্র কনরপ্ছল
রষারতবষাসীনক প্িক্ষায় সনচতন ও স্য়ম্ভর করনত গষান্ীজীর
প্িক্ষানীপ্তনকই রিনয়ষাগ করনত হনব।
নঈ তষাপ্লম রিনয়ষানগ অবনহলষা
স্ষাধীনতষা রিষাপ্প্র ের থে প্িক্ষাব্যবস্ষা আসমু্ প্হমষাচনল
রিেু তি হল, তষানত গষান্ীজীর নয়ষা প্িক্ষােদ্ধপ্ত ধীনর ধীনর অেসৃ ত
হনত েষাকল, বরণ কনর থনওয়ষা হল রষারী প্িল্পনীপ্তর সনঙ্গ
েষাচিষানত্যর প্িক্ষানীপ্তনকই। স্ষাধীনতষা উনত্ষার েু নগ গষান্ীজীর
রষাবষািনি্ভ প্কছু িষা বুপ্নয়ষাপ্ি প্িক্ষা বুপ্নয়ষাপ্ি প্িক্ক-প্িক্ণ রিচপ্লত
প্ছল। প্কন্তু ‘থকষাঠষাপ্র কপ্মিন’ বুপ্নয়ষাপ্ি প্িক্ষাক্রমনক সষাধষারণ
রিচপ্লত প্িক্ষারই সনঙ্গ কম্ভ-অপ্রজ্তষা (Work experience)
নষানম সংেু তি কনর বুপ্নয়ষাপ্ি প্িক্ষার রিষাণনরষামরষানক হত্যষা
কনরপ্ছল। রিকৃতেনক্ বুপ্নয়ষাপ্ি প্িক্ষািি্ভন ও তষার বষাস্তব রিনয়ষাগ
এনকবষানরই েপ্রত্যতি হয়। েপ্চিমবনঙ্গ এই কষাজপ্ি অত্যন্ত
তপ্ড়ৎগপ্তনত সম্পন্ন হয়। গষান্ীজীর কষাম্য প্ছল এমন রষারত,
থে রষারনত রিপ্তপ্ি মষানু ষ স্প্নর্ভর, রিপ্তপ্ি গ্ষাম স্য়ম্ভর। গষান্ীজীর

এই কষামনষা রষাষ্টেনন্ত্রর
তেষাকপ্েত
উন্নয়ননর
তষাপ্গনি হষাপ্রনয় থেনত
বনসনছ। েনল রষারনত আজ
সমধম্ভী সমষানজর বিনল
থরষাগধম্ভী সমষাজ কষানয়ম
হনত চনলনছ। বুপ্নয়ষাপ্ি
প্িক্ষার কেষা বষাি প্িনলও
েপ্চিমী প্বশ্ষায়ননর সমে্ভক
থে প্িক্ষাব্যবস্ষা রষারনত চষালু
হনয়নছ, তষার একরিষানন্ত
প্বনষামূ নল্য বষা নষামমষারে মূ নল্য রিষােপ্মক-মষাধ্যপ্মক প্িক্ষা, অন্যরিষানন্ত
েষাঁচলক্ িষাকষার প্বপ্নমনয় প্িক্ষা রিিষাননর ব্যবস্ষা কনরনছ েুননর
কষানছ রিপ্তপ্ষ্ত এক কংনগ্স থনতষার নষামষাপ্ঙ্কত প্বি্যষালয়। এই
িু ই ধরননর প্বি্যষালয় থেনক থবপ্রনয় থে ছষারেছষারেী সমষানজর
িষাপ্য়ত্ব থননব, তষানির প্ক থকষানও প্মলনপ্বন্দু আনছ? প্বি্যষালয়
প্িক্ষাই রষারতনক নষানষা থরেপ্ণনত রষাগ কনর থিনব। অেচ কেষা
প্ছল, রষারনত েষাকনব বহু ধরননর নয়, এক ধরননর ‘কমন স্ুল
প্সনস্ম’। এই প্সনস্ম েষাকনল থরি ততপ্র হনত েষারত নষা।
গষান্ীজীর প্িক্ষানীপ্তর উনদেি্য ও আিি্ভ
গষান্ীজী রষারনতর রিনয়ষাজন অনু ধষাবন কনরপ্ছনলন। নষানষা
জষাপ্ত, নষানষা রষাষষা, নষানষা ধম্ভ, নষানষা সংস্ৃ প্তর মষানু ষনক রষারনত
একপ্রেত রষাখনত হনল চষাই জষাতীয় সংহপ্তর থচতনষা,
ধম্ভপ্নরনেক্তষার মষানপ্সকতষা; চষাই অস্পৃি্যতষা বজ্ভন; চষাই েরমত
সপ্হষ্ুতষা, চষাই অপ্হংসষানক জীবনন রিনয়ষাগ। গষান্ীজী তষাই তষাঁর
প্িক্ষানীপ্তর কনয়কপ্ি মূ লসূ রে রচনষা কনরপ্ছনলন: রিীপ্ত (সকল
সম্প্রিষানয়র মনধ্য থসৌভ্রষাতৃত্ব), মুপ্তি (অেনরর ওের, জীবনধষারনণর
জন্য, প্নর্ভরতষাহীন স্ষাবলম্ন), অপ্রব্যপ্তি (নষানষা সৃ জনিীল কনম্ভর
মধ্য প্িনয় প্ননজনক প্বকপ্িত করষা), অপ্হংসষা (প্রেুনক থরিম রিীপ্ত
রষালবষাসষার েনে রিবষাপ্হত করষা), সত্যষাগ্হ (সনত্যর রিপ্ত আগ্হ,
অসনত্যর অন্যষানয়র রিপ্তনরষাধ), সষােষাই (েপ্রনবি থচতনষা,
থসৌন্দনে্ভ্যর চচ্ভষা, স্ষাস্্য সু রক্ষা)। একপ্ি প্বষয় উনলেখ করষা থেনত
েষানর, রষারতবষাসী েপ্ি অপ্হংস নষা হয়, তনব এনতষা প্বপ্রন্নতষার
মনধ্য এক জষাপ্ত প্হনসনব বষাস করনত েষারনব নষা। এই অপ্হংসষা
েষাচিষাত্য প্িক্ষার ধষারষায় থকষােষাও থনই। উেরন্তু গপ্রব থিনির
জন্য গপ্রব মষানু নষরষা থজষাগষানত েষানর এমন কম খরনচর প্িক্ষার
কেষা গষান্ীজী থরনবপ্ছনলন, এমন প্িক্ষা েষা থবকষার ততপ্র করনব
নষা।
নঈ তষাপ্লম রিনয়ষানগর রিনয়ষাজনীয়তষা ও সনচতনতষা
এখন থিখষা থেনত েষানর, আধু প্নক প্িক্ষাধষারষার সনঙ্গ
গষান্ীজীর প্িক্ষানীপ্তনক প্মপ্লনয় থিওয়ষা েষায় প্কনষা এবং তষা িু ই
ধষারষার মনধ্য থমৌপ্লক থকষানও েপ্রবত্ভন নষা কনর। বত্ভমষানন
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রিচপ্লত প্িক্ষাব্যবস্ষার সষামষাপ্জক ব্যে্ভতষা লক্্য কনর এখনও
গষান্ীজীর আিনি্ভ অনু রিষাপ্ণত প্কছু প্িক্ষাপ্বদ্ ও সমষাজনসবী
এখনকষার েিরূ প্মনত বুপ্নয়ষাপ্ি প্িক্ষানক রিনয়ষাগ করষার কেষা
গরীররষানব প্চন্তষারষাবনষা করনছন। েপ্রবপ্ত্ভত েপ্রপ্স্প্তনত
বুপ্নয়ষাপ্ি প্িক্ষার মূ লধষারষানক থক্রিপ্বন্দুনত স্ষােন কনর জীবনমুখী
এক সমগ্ প্িক্ষাব্যবস্ষা কীরষানব রিবত্ভন করষা েষায়, তষা প্ননয়
রষাবনষাপ্চন্তষা চলনছ। এগুপ্লই আিি্ভগত লড়ষাইনয়র েিনক্ে।
আজনকর সংকি ও তষার থমষাকষাপ্বলষা
একুি িতনকর থরিপ্ক্নত আজনকর আে্ভ-সষামষাপ্জক
সংকিময় েপ্রপ্স্প্তনত গষান্ীজীর নয়ষা প্িক্ষাক্রম গ্হণ করষার
রিসনঙ্গ প্েনর থিখষা রিনয়ষাজন। আজনকর েৃ প্েবীর ছপ্বিষা মষােষায়
থরনখ
আনলষাচনষা
রিনয়ষাজন।
প্বরষানব্বই
বছনরর
মষাইনক্রষাবষানয়ষালপ্জস্ থেষা ফ্ষাঙ্ক থেনষার সম্প্রপ্ত তষাঁর গনবষণষায়
মন্তব্য কনরনছন, আগষামী একনিষা বছনর মষানবনগষাষ্ী েৃ প্েবী
থেনক হষাপ্রনয় েষানব। চমনক থিওয়ষার মনতষা মন্তব্য। প্কন্তু থকন
একেষা উনঠ এনলষা? রিকৃপ্তর প্িনক তষাকষানল থিখষা েষায়,
জীবনধষারনণর সমস্ত উেকরণ অরণ্য, রূ প্ম, বষাতষাস, জল
সংকিষােন্ন। অরণ্য হষাপ্রনয় েষানছে দ্রুতগপ্তনত। রিপ্ত বছর ১৩০
লক্ থহক্টর অরণ্য হষাপ্রনয় েষানছে। অরণ্যনক ধ্বংস কনর, জপ্মনক
রুলরষানব ব্যবহষার কনর মরুরূ প্মর বৃ প্দ্ধ ঘনি চনলনছ। হষাজষার
হষাজষার থহক্টর জপ্ম রিপ্ত বছর মরুরূ প্মনত রূেষান্তপ্রত হনছে।
েৃ প্েবীর উষ্ষায়ন আজনকর সবনচনয় বড় সংকি। ধ্বংসষাত্মক
আবহষাওয়ষায় প্বেন্ন েৃ প্েবী ও েৃ প্েবীর রিষাণ। নতমনই দ্রুত
থবনড়নছ জলসংকি। অনননকই মনন কনর, এই জলসংকি েু নদ্ধর
থহতু হনয় উঠনত েষানর। ২০২৫ সষানলর মনধ্য েৃ প্েবীর
এক-তৃতীয়ষাংি মষানু ষ জলষারষানব রিষাণ হষারষানব। অজ্ ‘রিষাণ’
হষাপ্রনয় েষানব, ঘন্ষায় এক-একপ্ি রিজষাপ্ত। গত প্তন িতনক
১১৫ রকনমর েষাপ্খ, ৫৮ রকনমর স্তন্যেষায়ী হষাপ্রনয় থগনছ।
সমষানজর প্িনক থচষাখ থেরষানল থিখষা েষায়, রষারনত রিপ্ত প্তন
প্মপ্ননি একপ্ি প্িশু অেুপ্ষ্টনত মষারষা েষায়, িষাপ্র্¨সীমষার নীনচ
৭০% রষারতীয়, অেুষ্ট ৫০% প্িশু, আপ্ি থকষাপ্ি থলষানকর কষানছ
প্বিু ্যৎ থেঁছয়প্ন। ২০০১ থেনক ২০০৫ সষানলর মনধ্য ৮৬৯২২
জন চষাপ্ষ আত্মহত্যষার েে থবনছ প্ননয়নছন। স্পষ্টতই প্বজ্ষান ও
রিেু প্তি আজ উন্নপ্তর েিনক্ে নষা হনয় সর্যতষানক ধ্বংনসর মুনখ
প্ননয় েষানছে। প্বজ্ষান ও রিেু প্তি মষানু ষনক ধম্ভ থেনক, েপ্রবষার
থেনক, ইপ্তহষাস ও প্িক্ষার থেনক িূ নর সপ্রনয় রষাখনছ।
আনমপ্রকষার প্চন্তষাপ্বি েঃ নীল থেষাস্ম্যষান প্লখনছন, আনমপ্রকষার
সর্যতষা ধ্বংনসর মুনখ। ৮৫% প্িশু এক বষাবষা বষা মষানয়র (Single
parent home) আরেনয় েষাকনছ। রিপ্ত বছর লক্ষাপ্ধক থলষাক
উবিষাস্তু হনয় রষাস্তষা বষা সষাবওনয়নত আরেয় প্ননছেন। ১৯৫০ থেনক
আজ অবপ্ধ প্হংসষাত্মক অেরষাধ থবনড়নছ ১১০০০ িতষাংি। নে
থকষানও িিজন আনমপ্রকষাবষাসীর মনধ্য িু ’জন েষানক মষানপ্সক
প্চপ্কৎসষালনয়। িহর েষানবষাহননর চষানে শ্ষাসরুদ্ধ। জল িূ প্ষত,
বৃ প্ষ্ট অ্যষাপ্সেেূ ণ্ভ। আনমপ্রকষার মষানু ষ প্বনশ্র অন্য থে থকষানও
অঞ্নলর মষানু নষর থচনয় থবপ্ি অ্যষাসপ্েপ্রন খষায়। েষাচিষাত্য
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িু প্নয়ষার মনধ্যও এখষানন প্িশুমৃ তু্যর হষার থবপ্ি। অরিষাপ্বয়স্
থছনলনমনয়রষা মষািকষাসতি। গষান্ীজী অননক আনগই অনু মষান
কনরপ্ছনলন, েপ্চিমী প্িল্প ও বষাপ্ণজ্য প্রপ্ত্ক সমষাজ প্হংসষার
উৎস। প্তপ্ন বুনেপ্ছনলন, আধু প্নক সর্যতষা এক েষাপ্ন্ত্রক সর্যতষা।
এই সর্যতষা থেনক উনঠ আনস থক্রিীরূ ত িষাসন, সষাম্রষাজ্যবষাি,
েু দ্ধপ্রপ্ত্ক অে্ভনীপ্ত। এই সর্যতষা অনে্ভর রিষাচুে্ভ আর থরষাগ এনন
প্িনত েষানর শুধু মুপ্ষ্টনময়র জন্য। প্কন্তু থগষািষা প্বনশ্র িষাপ্ন্ত বষা
সু খ প্িনত েষানর নষা। একিষা প্িল্পসমষাজ থকবল েণ্য উৎেষািন
বষাপ্ড়নয় েষানব নতুন নতুন রিেু প্তির উদ্ষাবনন। নসিষাই বষারবষার
অে্ভনীপ্তনত ধস আননব। ২০০৭ থেনক ধনতষাপ্ন্ত্রক থিিগুপ্ল
থসরকম এক সংকনির মধ্য প্িনয় চনলনছ। েপ্চিমী সর্যতষার
অন্ অনু করনণর বিনল গষান্ীজী তষাই গ্ষামপ্নর্ভর অে্ভনীপ্ত ও
কম্ভনকপ্্রিক প্িক্ষাব্যবস্ষার কেষা থরনবপ্ছনলন। প্তপ্ন বুনেপ্ছনলন,
আধু প্নক সর্যতষা থরষাগবষািী এবং সহজ সরল জীবননর েপ্রেন্থী।
একজননর সু প্বধষা েপ্ি অন্যজননক অসু প্বধষায় থেনল, নসিষা
উন্নপ্ত নয়। এনক্নরে রবী্রিনষােও একইরষানব প্চন্তষা কনরপ্ছনলন।
তষাঁর কল্পনষায় সমষাজ হনব ‘বহু সম্ন্ প্বপ্িষ্ট সমষাজ’। এিষাই
আমষানির ঐপ্তহ্য। গষান্ীজী এই সমষাজ প্নম্ভষাণ মষােষায় থরনখই
এক নতুন প্িক্ষানীপ্তর কেষা বনলপ্ছনলন-নঈ তষাপ্লম বষা বুপ্নয়ষাপ্ি
প্িক্ষা। প্িক্ষা হনব কম্ভনকপ্্রিক, উৎেষািনমূ লক, স্প্নর্ভর। এই
কষাপ্য়ক রিপ্িক্নণর অে্ভ এই নয় থে, প্বি্যষালয় রবননর
সংগ্হিষালষায় প্কছু থখলনষােষাপ্ত ততপ্র কনর থরনখ থিওয়ষা হনব,
েষার থকষানও মূ ল্য থনই। প্বক্রয়নেষাগ্য প্জপ্নস ততপ্র হনব
প্বি্যষালনয়। জষাপ্কর থহষানসন রয় থেনলন, প্িক্নকরষা এই নীপ্ত
বষা প্নয়নম গপ্রব ছষারেনির রেমনক প্ননজনির স্ষানে্ভ কষানজ লষাগষানব,
অেবষা তষারষা হনব ‘িষানসনির চষালক’। নক প্ি িষানহর মনত, নকবল
েষাঠ্যেুস্তক সব্ভস্ এবং মুখস্ প্বি্যষা সব্ভস্ আজনকর েঠননর
ক্প্তকষারক প্িনকর বিনল থসই ব্যবস্ষা হনয় উঠনব রেম সব্ভস্,
অসঙ্গতরষানব ছষারেনির থেনক রেম আিষানয়র েন্থষা মষারে। তখন
প্িক্ষার মূ ল আিি্ভ েনড় েষাকনব প্েছনন। এই প্বতনক্ভ রষারনতর
প্িক্ষানীপ্ত থেনক হষাপ্রনয় থগল ‘নঈ তষাপ্লম’। ব্যপ্তক্রম প্হনসনব
রনয় থগল ছপ্ড়নয় প্ছপ্িনয় েষাকষা গুজরষাত, মহষারষাষ্ট বষা েপ্চিমবষাংলষার
কনয়কপ্ি গষান্ী আরেম। তষারষা গষান্ীজীর স্প্ননক বষাঁপ্চনয় রষাখষার
থচষ্টষা করল-সরল প্কন্তু সৎ, উৎকৃষ্ট তনপ্তক জীবন, কৃপ্ষসমষাজরেম থেখষানন জীবনধষারনণর জন্য, জীপ্বকষার জন্য নয়। স্ষাধীনতষার
ের রষারনত প্িক্ষা প্বস্তষানরর জন্য ৪.৫ লনক্রও থবপ্ি স্ুল,
২০০প্ি প্বশ্প্বি্যষালয়, মহষাপ্বি্যষালয়, নবি প্কছু প্িক্ষা সংক্রষান্ত
গনবষণষামূ লক রিপ্তষ্ষানন ব্যষােক উনি্যষাগ থনওয়ষা হনয়নছ। প্কন্তু
তবু প্িক্ষার মষান প্নম্নমুখী। উৎকষ্ভতষা লষানরর জন্য সংগ্ষাম, নতুন
প্কছু রিবত্ভননর উৎসষাহ, িু ঃসষাহপ্সক কষানজর েুঁপ্ক থনওয়ষা
সষামষান্য প্কছু মষানু নষর মনধ্য সীমষাবদ্ধ। বষাপ্ক মষানু ষ হয় হুকুম
তষাপ্মল কনর অেবষা সু প্বধষানরষাগী।
নঈ তষাপ্লম ও রিষােপ্মক প্িক্ষা
গষান্ীজীর প্িক্ষানীপ্ত সমষাজ সংস্ষানরর েে ধনরই হনয়প্ছল।
তষাই থসই নীপ্তনক প্েনর থিখষার রিনয়ষাজন েনড়নছ। গষান্ীজীর
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বুপ্নয়ষাপ্ি প্িক্ষা প্ছল সকনলর জন্য। সব প্িশুর জন্য। সব
রষাষ্টনকই বুনে প্ননত হনব কী ধরননর নষাগপ্রক থস ততপ্র করনব।
সৃ প্ষ্টিীল, নমৌপ্লক প্চন্তষার অপ্ধকষারী, সষাহসী উিষার নষাপ্ক সঙ্কীণ্ভ
মননর এবং অন্যনির ঘৃ ণষার থচষানখ থিনখন এমন। তষাই ৬ থেনক
১১ বছর বয়নসর প্িশুনির প্িক্ষার থসই তষাপ্লম রিনয়ষাজন, েষা
উেনরষাতি উৎকৃষ্ট নষাগপ্রক ততপ্রনত সক্ম। প্হন্দুস্তষানী তষাপ্লম
সংঘ গষান্ীজীর প্িক্ষানীপ্তনক প্রপ্ত্ কনর থে েষাঠক্রম ততপ্র
কনরপ্ছল, তষা হল :
ব্যপ্তিগত েপ্রছেন্নতষা, এর থেনকই আসনব েপ্রনবিনক
েপ্রষ্ষার রষাখষা।
গ্ষামীণ প্িনল্পর প্বজ্ষানসম্ত জ্ষান ও থসই জ্ষাননর সষাহষানে্য
আরও উন্নপ্ত।
প্িক্নকর রূ প্মকষা প্িশুনক শুধু মষারে তে্য সংগ্হ কনর থিওয়ষা
নয়, তষার সষামে্ভ্য ও ক্মতষানক আপ্বষ্ষার কনর তষানক উেেু তি
কষানজ থরিরণষা ও িষাপ্য়ত্ব থিওয়ষা। এইরষানব গণতষাপ্ন্ত্রক উনি্যষাগনক
উৎসষাপ্হত করষা।
থছনল ও থমনয়নক সমষান স্ষান থিওয়ষা।
রিপ্তবন্ী প্িশুনির প্বনিষ েত্ন থনওয়ষা।
থিি েপ্রচষালনষার িক্তষা ও ক্মতষাগুপ্ল বষাড়ষাননষার জন্য
প্বনিষ তষাপ্লম থিওয়ষা। নেমন থরষাপ্িং, প্েনবি রিরৃপ্তনত অংি
থনওয়ষাননষা।
বুপ্নয়ষাপ্ি প্িক্ষার রিস্তষাপ্বত কষাঠষানমষা
নতুন একিল প্িক্নকর রিনয়ষাজনীয়তষা আজ সবনচনয়
থবপ্ি, েষারষা বুপ্নয়ষাপ্ি প্িক্ষাক্রমনক সপ্ঠক আত্মস্ করনত েষারনব।
প্িক্ষা থিওয়ষা তষার কষানছ একনঘঁনয় নয় বষা শুধু জীপ্বকষার জন্যও
নয়। শুধু মষারে িষাকষার অঙ্ক বষাড়ষানলই তষানির মননষারষাব (Attitude)
বিলষানব নষা। আমষানির মনন রষাখনত হনব, প্মে-নে প্মল শুধু
গপ্রব থছনলনমনয়নির থলষার থিপ্খনয় স্ুনল আনষার জন্য নয়,
প্িশুর েুপ্ষ্টই মূ ল কষারণ। প্বি্যষালয় বষা গৃ নহ েপ্রছেন্নতষায় প্িশুর
অংিগ্হণ প্িশুরেনমর আওতষায় েনড় নষা। প্ননজর বষাপ্ড়নত কষাজ
আর রষাস্তষার ধষানর অন্যনলষানকর চষানয়র থিষাকষাননর কষাজ এক
নয়। অপ্ররষাবকনির ক্রমষাবেনয় জীপ্বকষার সন্ষানন স্ষান েপ্রবত্ভন
প্িশুনির প্িক্ষার প্বরষাি অন্তরষায়। তষাই আবষাপ্সক স্ুনলর সংখ্যষা
বষাড়ষানত হনব। স্ষাস্্যচচ্ভষা, নখলষাধূ লষা স্ষানষারষানব িহনরর স্ুলগুপ্লনত
হয় নষা। অেচ এিষা আবপ্ি্যক। আমষানির থিি তষাই থখলষাধূ লষায়
প্েপ্ছনয় েষানক। প্কন্তু ক্রীড়ষািি্ভক সবনচনয় থবপ্ি। আমরষা
সমষানলষাচক ও তষাপ্রে করষার মষানু ষ েত সৃ প্ষ্ট কপ্র, ততিষা থখলষায়
অংিগ্হণকষারী ততপ্র করনত েষারপ্ছ নষা। গষান্ীজী প্িক্ষানক
জীবনমুখী করষার কেষা বনলনছন। প্িক্ষা তেষা জ্ষান প্নর্ভর কনর
স্ষান, কষাল ও েপ্রনবনির ওের। প্বজ্ষান-েষা প্বনিষ জ্ষান, তষাই
েপ্ি ‘সত্য’ হয়, নিকননষালপ্জ বষা রিেু প্তিই ততপ্র কনর সত্যষাগ্হী।
থসই সত্যষাগ্হী রিেু প্তির ব্যবহষানর তষার সমস্যষানক প্চপ্নিত করনত
েষানর এবং সমস্যষার সমষাধষানও কনর থেনল। গ্ষানম গ্ষানম থসই
সত্যষাগ্হী ততপ্র করনব বুপ্নয়ষাপ্ি প্িক্ষা। বুপ্নয়ষাপ্ি প্িক্ষার েষাঠক্রম
কম্ভনকপ্্রিক। নসই কনম্ভর মধ্য প্িনয় প্িশুর প্িক্ষা সম্পন্ন হনব।

এই কম্ভ কখনও কখনও প্িনল্পর রূে থননব। তষাই বুপ্নয়ষাপ্ি
প্িক্ষা প্িল্পনকপ্্রিক। েষাঠক্রনমর থকন্রি েষাকনত েষানর বয়ন বষা
কৃপ্ষ; েষাকনত েষানর খষাি্য রিপ্ক্রয়ষাকরণ অেবষা তে্যেন্ত্র; েষাকনত
েষানর অপ্ত আধু প্নক থকষানও প্িল্প েষা সংপ্লেষ্ট বসপ্তনত সহজ
ও সু লর। েষাঠক্রম থসই প্িল্পনক প্ঘনর প্িশুপ্িক্ষায় নষানষা প্বষয়নক
আননব। নসই প্বষয়গুপ্লর সনঙ্গ সম্যক েপ্রচয় অনু ঘিক প্হনসনব
কষাজ করনব।
ধরষা েষাক, চরকষা থকপ্্রিক বয়নপ্িনল্পর কেষা। এই বয়ন
থেনক অননক প্বষয় আসনব। নেমন ধরষা েষাক, বয়ন প্িল্প >>
জপ্ম/মষাপ্ি >> বৃ ক্নরষােণ/বৃ নক্র বৃ প্দ্ধর েে্ভষায় >> েল >> তুনলষা
আহরণ েদ্ধপ্ত >> সংরক্ণ েদ্ধপ্ত >>নষানষা রিকষানরর তুনলষা>>
তুনলষা থেনক সু নতষা >> সু নতষা কষািষার েন্ত্র>> কুপ্ির প্িল্প/বৃ হৎ
প্িল্প>> সু নতষা রঙ করষা >> নষানষা ধরননর তষাঁত >> কষােড় ততপ্রর
নকিষা >> রক্ণ >> প্বক্রয় রিরৃপ্ত। েষাঠক্রনমর রিনয়ষাজনন প্িশুর
বয়স অনু েষায়ী একষাপ্ধক প্িল্পনক অন্তরু্ভতি করষা থেনত েষানর।
প্িশুর নষানষা ধরননর কষাজ করষার েল হনব, ১) ইপ্্রিয়গুপ্লর
সম্যকচচ্ভষা; ২) নষানষা থকৌিল আয়ত্ত্বকরণ; ৩) ব্যবহষাপ্রক
কম্ভিক্তষা অজ্ভন; ৪) রেনমর মে্ভষািষা সম্নন্ রিত্যয়; ৫) নরেপ্ণর
অন্যষান্য ছষারেনির সনঙ্গ বন্ুত্ব ও সম্প্রীপ্তর সম্পক্ভ; ৬)
িৃ খিলষানবষানধর সঞ্ষার; ৭) মূ ল্যনবষাধ আয়ত্ত্ব করষা; ৮) সকনলর
সনঙ্গ কষাজ করষার অর্যষাস; ৯) ননতৃত্ব থিওয়ষার কৃৎ থকৌিল এবং
১০) থনতৃত্ব থমনন কষাজ করষার মষানপ্সকতষা। নখলষাধূ লষা হনব
উনদেি্যমূ লক ও গঠনমূ লক। লক্্য হনব স্ষানস্্যর উন্নপ্ত,
িৃ খিলষাজ্ষান ও ব্যপ্তিস্ত্ষার প্বকষাি। নৃ ত্যগীত, অপ্রনয়,
প্বতক্ভসরষা, েপ্রেকষা, সষাপ্হত্যসরষা, প্িক্ষামূ লক ভ্রমণ এসনবর মধ্য
প্িনয় প্িশুর নষান্দপ্নক সম্ভষাবনষার প্বকষাি। বুপ্নয়ষাপ্ি প্িক্ষার
ধষারষানক কীরষানব সময়ষানু গ ও সচল করষা েষায় থস সম্নন্ প্কছু
আনলষাচনষা ও প্বতক্ভ আরম্ভ করষার িষায় আমষানির সকনলর।
বুপ্নয়ষাপ্ি প্িক্ষানক গষান্ীজীর সব্ভনিষ ও সব্ভনরেষ্ িষান বলষা হয়।
বুপ্নয়ষাপ্ি প্বি্যষালনয় হষানত-কলনম কষাজ হনব, উৎেষািন হনব। তবু
একেষা মনন রষাখনত হনব থে, বুপ্নয়ষাপ্ি প্বি্যষালয়প্ি একপ্ি
প্িক্ষানক্রি, কষারখষানষা নয়। উৎেন্ন ্ব্য থেনক প্বি্যষালনয়র
খরনচর প্কয়িংি আসনত েষানর। প্কন্তু প্িক্ক ও প্িক্ষাকম্ভীনির
মষাইননর িষায় সমষাজনক, সরকষারনক প্ননত হনব। প্িক্ষা থিওয়ষার
িষায় সরকষানরর। নিনষ একিষা প্বষয় এনস েড়নছ, সরকষার েপ্ি
বুপ্নয়ষাপ্ি প্িক্ষা চষালু করনত নষা চষায়, নসখষানন বতিব্য হনব, CBSE,
ICSE, Delhi Board, আন্তজ্ভষাপ্তক নষানষা েষ্ভি েপ্ি নষানষা
েষাঠক্রম চষালু করনত েষানর, েরীক্ষা প্ননত েষানর, িংসষােরে প্িনত
েষানর এবং সরকষার থসই িংসষােরে গ্ষাহ্য করনত েষানর, তনব
সব্ভরষারতীয় স্তনর ‘ইপ্ন্ডয়ষান থবষাে্ভ অন থবপ্সক এেুনকিন’ গপ্ঠত
থহষাক। বুপ্নয়ষাপ্ি প্িক্ষা প্বষনয় অপ্রজ্ ও কৃপ্ত প্িক্ষাপ্বদ্নির
প্ননয় েষাঠক্রম ততপ্র থহষাক। আেষাতত বুপ্নয়ষাপ্ি প্িক্ষার একিষা
সমষান্তরষাল ধষারষা চলু ক, েপ্ি সরকষার বুপ্নয়ষাপ্ি প্িক্ষানক প্িক্ষার
মূ লন্ষাত করনত প্বিধষাগ্স্ত হয়।
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েপ্চিমী আধুপ্নক প্িক্ষার চষানে হষাপ্রনয় েষানছে
থলষাকজ সংস্ৃ প্ত

1

“স্ুনল েষা থিখষাননষা হয় তষার খুব কমই থিখষা হয়; েষা থিখষা হয় তষার খুব কমই স্মরণ করষা হয়। আমরষা থে প্জপ্নসগুপ্ল প্িপ্খ, মনন
কপ্র এবং ব্যবহষার কপ্র থসগুপ্ল হল আমরষা আমষানির জীবননর প্নত্য, গুরুতর েষা স্ুনলর বষাইনরর অংনি খুঁনজ েষাই”।

প্বশ্জুনড় প্বপ্চরে সষাংস্ৃ প্তক তবপ্চনরে¨র ওের নৃ প্বজ্ষানীরষা
গুরুত্ব প্িনয় েষানকন। সংস্ৃ প্তর প্রন্নতষার সষানে সষানে প্িক্ষাগ্হনণর
েদ্ধপ্তর প্রন্নতষাও েপ্রলপ্ক্ত হয়। এক এক সমষানজ গনড়
উনঠনছ এক একরকম প্িক্ষাব্যবস্ষা। রনয়নছ প্নজস্ ধম্ভীয়
প্বশ্ষাস, আচষার, অনু ষ্ষাননর ধরণ। প্কন্তু েখন থজষারেূ ব্ভক থকষানও
একপ্ি প্নপ্ি্ভষ্ট সংস্ৃ প্তর ওের থজষার থিওয়ষা হয় এবং থসই
সংস্ৃ প্তনক অন্য সংস্ৃ প্তর ওের চষাপ্েনয় থিওয়ষা হয় তখন
িীঘ্ভপ্িন ধনর চনল আসষা ঐপ্তহ্য বষাধষাগ্স্ হনত হনত এক সময়
তষা প্বলু প্ হনয় েষায়। শুধু তষাই নয়, এর মষাধ্যনম থকষানও সংস্ৃ প্তর
প্নজস্তষাও ক্প্তগ্স্ হয়। েখন থকউ আধু প্নক প্িক্ষায় প্িপ্ক্ত
হয়, নস প্িক্ষা তষানক তষার থিকড় থেনক প্বপ্ছেন্ন কনর থিয় এবং
স্রষাপ্বকরষানবই থস তষার অঞ্নলর থরৌনগষাপ্লক অবস্ষান, আনলষা,
বষাতষাস, জলবষায়ু সম্পনক্ভ সম্যক থকষানও ধষারণষা রষানখ নষা। নস
প্িক্ষা শুধু কপ্ম্পউিষানরর মনধ্যই সীমষাবদ্ধ রনয় েষায়। েনল েখন
থকউ আধু প্নক প্িক্ষায় প্িপ্ক্ত হন, প্তপ্ন আসনল জষাননন নষা
কীরষানব প্নজস্ েপ্রনবনি প্িনক েষাকষা েষায়। তষাই এই প্িক্ষা
একজন মষানু ষনক ক্রমষাবেনয় েণ্য প্হসষানব ততপ্র কনর, আসনল
থে প্িক্ষার সষানে মষানপ্বকতষার থকষানও সম্পক্ভ থনই। নসই প্িক্ষা
মষানু নষর প্নজস্ সংস্ৃ প্ত থেনক তষানক প্বপ্ছেন্ন কনর থিয়।
ন্যিষানষাল প্জওগ্ষাপ্েক থসষাসষাইপ্ির একজন এেননষা থবষাি¨ষাপ্নষ্ট
ওনয়ে থেপ্বস মনন কনরন, প্রন্ন প্রন্ন প্িক্ষাব্যবস্ষা প্রন্ন প্রন্ন
মষানু ষ ততপ্র কনর। নকষানও সমষানজ েষা খুব জরুপ্র। এই জন্যই
মষানু নষর এনতষা তবপ্চরে¨। প্কন্তু েখন সবষাইনক একই ধরননর
প্িক্ষায় প্িপ্ক্ত করষাননষা হয় সমস্ত তবপ্চরে¨িষা হষাপ্রনয় েষায়।
Schooling the World নষানম একপ্ি েকুনমন্ষাপ্রনত থিখষাননষা
হয় থে, একজন প্িশু তষার মষানয়র সষানে গম থক্নত গম তুলনছ।
মষা তষানক আির করনছ। চুমু প্িনছে। এর বিষারষা থবষােষা েষায়,
মষানু নষর থমৌপ্লক প্িক্ষাগুপ্ল থকষানও স্ুল, কনলজ প্কংবষা রিপ্তষ্ষান
প্িনত েষানর নষা। এই প্িক্ষাগুপ্ল মষানু ষ থিনখ েপ্রবষার থেনক,
েষাপ্রেষাপ্শ্্ভক েপ্রনবি থেনক। আসনল আধু প্নক প্িক্ষা বস্তুত
মষানু ষনক থরষাতিষা-সংস্ৃ প্তর প্িনক থঠনল প্িনছে।
থে কষারনণ, রিকৃত প্িক্ষায় প্িপ্ক্ত মষানু নষর সংখ্যষা ক্রমষাবেনয়
কনম আসনছ। এক সমনয় স্ষানীয় জ্ষানচচ্ভষাই প্ছল মষানু নষর
প্িক্ষার মূ ল উনদেি্য, প্কন্তু এখন এর িৃ ি্যেি েষানল্ট থগনছ।
জ্ষানচচ্ভষা নয়, বরং চষাকপ্র েষাওয়ষািষাই এখনকষার প্িক্ষালষানরর

জন হল্ট (প্িক্ষাপ্বদ্ ও প্চন্তষাপ্বদ্)

মূ ল উনদেি্য। বত্ভমষান প্িক্ষা Urban Consumer Culture-এর
জমে প্িনছে। প্মল একজন প্বখ্যষাত িষাি্ভপ্নক ও প্িক্ষা প্চন্তষাপ্বদ্,
প্েপ্ন মনন কনরন, নজনষানরল প্িক্ষা আসনল সবষাইনক একই ছষাঁনচ
গনড় থতষালষার মতলব। নে ছষাঁনচ তষানির ততপ্র করষা হয় আিনত
তষা সরকষারনক সন্তুষ্ট কনর। এপ্ি মননর ওের তস্রতন্ত্র রিপ্তষ্ষা
কনর। প্বগত িতষাব্দীনত েপ্চিমী প্িক্ষাব্যবস্ষার উত্ষান ঘনিনছ
প্িল্পষায়ননর উের প্রপ্ত্ কনর। েষা আিনত মষানু ষনক জীবনমুখী
প্িক্ষা প্িনত েষানরপ্ন প্কংবষা স্ষাধীন মষানু ষ প্হসষানব থবনড় উঠনত
সহনেষাপ্গতষাও কনরপ্ন। একিষা আমরষা রিজ্ষা থেনক জ্ষাননর প্িনক
থেতষাম আর এখন আমরষা জ্ষান থেনক তনে্যর প্িনক ধষাপ্বত
হপ্ছে। প্বশ্ষায়ননর এই েু নগ একিষা তীরি রিপ্তনেষাপ্গতষা চষারেষানি
লক্্য করষা েষানছে। নেখষানন থলষাকজ জ্ষাননক উন্নপ্তর েনে রিধষান
অন্তরষায় প্হসষানব প্বনবচনষা করষা হনছে। নে কষারনণ থলষাে েষানছে
থলষাকজ সংস্ৃ প্ত, সনব্ভষােপ্র থলষাকজ জ্ষান। প্বশ্বষাজষানর প্ননজনক
থেষাগ্য রিমষাণ করষার জন্য প্িক্ষাব্যবস্ষায় প্ননয় আসষা হনছে অদ্ু ত
েপ্রবত্ভন। এই েপ্রবত্ভন আিনত রিপ্তপ্ি ব্যপ্তিনক তীরি
রিপ্তনেষাপ্গতষায় থেনল প্িনছে। তরুণ রিজমেনক এমনরষানব
রিপ্িক্ণ থিওয়ষা হনছে, নেন তষারষা সু প্বিষাল থমষাবষাইল কনে্ভষানরিনন
থেষাগ্য হনয় ওনঠ। প্বশ্ব্যষােী িষাপ্র্¨নক কপ্মনয় আনষার জন্য
প্বশ্ব্যষাংক রিষােপ্মক প্িক্ষার ওের গুরুত্ব প্িনয়নছ। প্কন্তু এখষানন
রিশ্ন থেনক েষায়, ব্যষাংক আসনল কষার অ্যষানজন্ডষা বষাস্তবষায়ন করনছ।
প্বনশ্র সব প্িশু েপ্ি একই প্িক্ষায় প্িপ্ক্ত হয়, তনব এই
সু নেষাগ আসনল কষারষা থরষাগ করনছ? প্নচিয় িষাসক থিিগুপ্ল।
লষািষানখর ইনকষানপ্মক্স থিকস্ বইনয়র মনত, েষারষা প্নরক্র এবং
েড়ষানিষানষা কনর নষা তষারষাই রিষাচীন ধম্ভ-কম্ভ প্ননয় েষাকনব এবং
ঐপ্তহ্য েষালন করনব। প্কন্তু রিশ্ন থেনক েষায় অপ্িপ্ক্ত রনয়
েষাওয়ষা মষানন আসনল কী? প্কংবষা প্িপ্ক্ত হওয়ষা আসনল কষানক
বনল? নিখষা েষায় থে, অপ্ধকষাংি স্ষানীয় মষানু ষই জষাননন কীরষানব
চষাষবষাস করনত হয়, গরু চড়ষানত হয়, কষােড় বুননত হয়। এসব
প্িক্ষা রিষাকৃপ্তক–েষা থকষানও স্ুল, কনলনজ থিখষাননষা হয় নষা।
অেচ তষারষা রিষাপ্তষ্ষাপ্নক প্িক্ষা ছষাড়ষাই প্িপ্ব্য জীবন কষাপ্িনয়
প্িনছেন। নিখষা েষায়, েষারষা স্ুনল েষায় তষানির থচনয় েষারষা স্ুনল
েষায়প্ন তষারষাই থবপ্ি জ্ষানী। লষািষানখর ওেনর একিষা েকুনমন্ষাপ্রনত
থসখষানকষার অন্যতম স্ুল ল্যষামেন মনেল স্ুনলর প্চনরে থিখষা
েষায় থস স্ুনলর প্িক্ক এবং থবি প্কছু প্িক্ষাে্ভীরষা জমেসূ নরে
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লষািষানখর হনলও লষািষাখ সম্পনক্ভ তষারষা থতমন প্কছু ই জষানন নষা।
জষানন নষা লষািষানখর সংস্ৃ প্ত, ঐপ্তহ্য প্কংবষা ধম্ভীয় মূ ল্যনবষাধ।
তষারষা েপ্চিমী প্িক্ষাব্যবস্ষার রিরষানব রিরষাপ্বত হনয় প্ননজনির
মূ ল্যনবষাধ হষারষানত বনসনছ। তষাই থতষা মহষাত্মষা গষান্ী বনলনছন,
সপ্ত্যকষানরর স্ষাধীনতষা কখনই আসনব নষা, েতপ্িন নষা আমরষা
প্ননজনির েপ্চিমী প্িক্ষা, প্চন্তষা, নচতনষা এবং মষানপ্সক িষাসত্ব
থেনক প্ননজনির মুতি করনত েষারব। আধু প্নক প্িক্ষায়
প্িপ্ক্তনির প্বেরীনত থলষাকজ প্িক্ষায় প্িপ্ক্তনির জীবনেষারেষায়
থিখষা েষায়, তেষাকপ্েত আধু প্নক প্িক্ষায় প্িপ্ক্তরষা েতিষাই
প্বপ্ছেন্ন, হতষাি, জীবন প্ননয় প্বতৃষ্, নলষাকজ প্িক্ষায় প্িপ্ক্তরষা
ততিষাই রিষাণস্পন্দনন মুখর, সজীব ও রিষাণবন্ত। অে্ভষাৎ থলষাকজ
প্িক্ষায় প্িপ্ক্তরষাই থবপ্ি সু খী। প্িক্ষার মূ ল উনদেি্য কখনই
অে্ভ উেষাজ্ভন নয় বরং জীবননক আরও রষালরষানব অনু ধষাবন
করষা। তেষাকপ্েত আধু প্নক প্িক্ষা েষা মুলত েষাচিষাত্য প্িক্ষারই
ধষারক ও বষাহক। Schooling the World ছপ্বপ্ি আমষানির
রষাবনষায় নতুন প্িগন্ত উনমেষাচন কনর থিয়। আমষানিরনক রষাবনত
থিখষায়, উন্নয়ননর নষাম কনর প্বনশ্র প্বপ্রন্ন রিষানন্ত স্ষােন করষা
প্বি্যষায়তনগুপ্ল আসনল কতিুকু মষানবতষার খষাপ্তনর আর কতিুকু
েষাচিষাত্যর প্িক্ষানক রিসষানরর লক্্য প্ননয় ততপ্র রনয়নছ। রপ্বষ্যনত
রষালর প্িনক প্ননয় েষানব এই থিষাহষাই প্িনয় আনগ থেনকই
প্ননজনির মনতষা রিষাচুনে্ভ ররেুর জননগষাষ্ীনক েপ্চিমী প্চন্তষাথচতনষায় িীপ্ক্ত করষা হনছে, েষার েনল নতুন রিজনমের সষানে
েুরননষা রিজনমের মনধ্য েষারষাক থবনড় েষানছে। গ্ষামগুপ্ল হষারষানছে
তষানির তরুণ রিজমেনক। তষারষা আর মষানঠ কষাজ করনছ নষা, বরং
িহনর প্গনয় তষারষা প্বনশ্র অন্যষান্য মষানু নষর সষানে রিপ্তনেষাপ্গতষায়

মগ্ন হনছেন। েষারষা রিপ্তপ্নয়ত সষামষাপ্জক এবং অে্ভননপ্তক প্সঁপ্ড়
অপ্তক্রম করনত ব্যস্ত। এই ছপ্বপ্ি থচষানখ আঙু ল প্িনয় থিপ্খনয়
থিয় থে, আপ্িবষাসী থগষাষ্ী আসনল অধ্ভপ্িপ্ক্ত হনছে, েষার েনল
তষারষা তষানির জননগষাষ্ী থেনক েৃ েক েৃ প্েবীনত বষাস করনছ।
তষানির প্চরষায়ত আধ্যষাপ্ত্মক সেলতষার েনে বষাস্তপ্বক সষাে্যনলর
বি্বে থবনড় েষানছে ক্রমি। েষাচিষানত্যর প্িক্ষা সবষাইনক একই ছষাঁনচ
গনড় তুলনত চষায়, েনল ব্যপ্তিত্ব অঙ্কুনরই প্বপ্নষ্ট হয়। এই প্িক্ষার
মূ ল উনদেি্য আসনল িষাকষা উেষাজ্ভন করষা এবং েুঁপ্জবষািী প্বনশ্
প্ননজনক থেষাগ্য ততপ্র করষা। িষাপ্র্¨নক প্নম্ভষাণ কনরনছ েপ্চিমী
প্বশ্। কষারণ ঐপ্তহ্যবষাহী সমষাজগুপ্ল প্ননজনির মনতষা জীবনেষােনন
অর্যস্ত এবং প্ননজনির মনতষা কনর অে্ভননপ্তকরষানব স্ষাবলম্ী।
প্কন্তু েখনই েপ্চিমী মষােকষাপ্ঠনত তষানির প্বচষার করষা হনছে, তষারষা
িপ্র্ বনল প্বনবপ্চত হনছে। আধু প্নক প্িক্ষার রিরষানব প্বলু প্
হনছে প্চরষাচপ্রত সংস্ৃ প্ত, মূ ল্যনবষাধ, েষারস্পপ্রক সহমপ্ম্ভতষা,
নীপ্ত-ননপ্তকতষা তেষাপ্ে মষানু নষর সহজষাত মষানপ্বক গুণষাবলী।
েৃ প্েবীর বুনক েষারষা হষাজষার হষাজষার বছর ধনর রিষাচীন সংস্ৃ প্তগুপ্ল,
প্ননজনির প্বশ্ষাস, মূ ল্যনবষাধ প্িপ্কনয় থরনখনছন, এইরষানব
তেষাকপ্েত উন্নয়ননর নষাম কনর এনির উের েপ্চিমী প্িক্ষা
চষাপ্েনয় প্িনয় িূ প্ষত করষা হনছে তষানির আবহমষান সংস্ৃ প্ত।
এরষানবই েৃ প্েবীর থলষাকজজ্ষানগুপ্ল েপ্চিমী জ্ষাননর জষাতষাকনল
প্েষ্ট হনয় হষাপ্রনয় েষানছে েৃ প্েবীর বুক থেনক। রিপ্তপ্নয়ত হষাপ্রনয়
েষানছে প্বপ্চরে সংস্ৃ প্ত, হষারষানছে প্বশ্জুনড় তবপ্চরে¨ময় মষানু নষর
স্কীয়তষা।
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তে্যসূ রে- SCHOOLING THE WORLD (DOCUMENTRY), HELENA
NORBERG HODGE

নবপ্িিষার েপ্েকনির রিপ্ত আনবিন

নবপ্িিষার েপ্েক হনয় আমষানিরনক অনু রিষাপ্ণত করষার জন্য রিেনমই অ্যষানহে ইপ্নপ্িনয়প্িভ্স্-এর েক্ থেনক আেনষানির
জষানষাই অসংখ্য ধন্যবষাি। আেনষারষা জষাননন থে, এখনও েে্ভন্ত নবপ্িিষার ১১প্ি সংকলন রিকষাপ্িত হনয়নছ। প্কন্তু নষানষান ত্রুপ্ির
কষারনণ হয়নতষা অননক সংকলন আেনষানির কষানছ থেঁছনত থিপ্র হনয়নছ, হয়নতষা বষা আনিৌ থেঁনছ থিওয়ষা সম্ভব হয়প্ন। এরজন্য
আমরষা আেনষানির কষানছ আন্তপ্রকরষানব ক্মষা রিষাে্ভণষা করপ্ছ। তনব আমরষা মনন কপ্র, এই ত্রুপ্িগুনলষা সংনিষাধন করষার জন্য
অপ্বলনম্ প্কছু েিনক্ে থনওয়ষা জরুপ্র। আেনষানির সষাহষাে্য ছষাড়ষা েষা থকষানও রষানবই সম্ভব নয়। আগষামী প্িনন েষানত এই
নবপ্িিষার এই েে আরও সু গম হয় তষারজন্য আেনষারনির সু প্চপ্ন্তত মতষামনতর েষািষােষাপ্ি েেষা সমনয় েপ্েক প্হসষানব নতুনরষানব
ধষাে্ভ হওয়ষা আেনষানির প্নপ্ি্ভষ্ট গ্ষাহকমূ ল্য জমষা প্িনয় েুন্ভনবীকরনণ সহষায়তষা করুন। এবষার থেনক েষাকনেষানগ এই গ্ষাহকমূ ল্য
বছনর ২০০ িষাকষা এবং হষানতহষানত আেনষার এলষাকষার প্চপ্নিত থকষানও থক্রিীয় জষায়গষা থেনক থনওয়ষার থক্নরে আেনষানিরনক
বছনর ১০০ িষাকষা গ্ষাহকমূ ল্য প্িনত হনব। প্িক্ষাসংক্রষান্ত আমষানির অন্য থকষানও রিকষািনষা আত্মরিকষাি করনল তষাও নবপ্িিষার
সংকলননর সনঙ্গ আেনষানিরনক েষাপ্ঠনয় থিওয়ষা হনব। েষািষােষাপ্ি নবপ্িিষায় রিকষাপ্িত প্িক্ষামূ লক রিবন্গুনলষা প্ননয়ও আেনষানির
মতষামত আমষানির কষানছ অত্যন্ত মূ ল্যবষান। আেনষানির উেেু তি মতষামনতর মষাধ্যনমই নবপ্িিষার েনে এপ্গনয় চলষা সম্ভব। তষাই
হনব আমষানির েে চলষার েষানেয়।
আিষা কপ্র, এনক্নরে আমরষা আেনষানির সহনেষাপ্গতষা েষাব এবং নবপ্িিষার েনে আমষানির েষারেষােে আগষামীনত আরও
সু গম হনব।
থে থকষানও রিনয়ষাজনন থেষাগষানেষাগ করুন এই নম্নরঃ 9433152505, 9830453086
সম্পষািক, নবপ্িিষা, অ্যষানহে ইপ্নপ্িনয়প্িভ্স্, কলকষাতষা
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প্িক্ষা এবং জীবনন থবঁনচ েষাকষার উেষায়
প্িক্ষা আমষানির জীবনেষােননর জন্য এক গুরুত্বেূ ণ্ভ মষাধ্যম
এবং সংস্ৃ প্তর অঙ্গ। আমষানির থিনি বহু রিষাচীনকষাল থেনক
তবপ্চরে¨েূ ণ্ভ সংস্ৃ প্ত ও ঐপ্তহ্য প্বরষাজ করনছ। অঞ্ল থরনি
সংস্ৃ প্তর রূে প্রন্ন প্রন্ন। জীবনেষােননর েদ্ধপ্তও প্রন্ন। প্কন্তু
আধু প্নক প্িক্ষাব্যবস্ষা একই ছষাঁনচ জীবননক থিখনত থিখষায় এবং
থবপ্িররষাগিষাই িহরনকপ্্রিক।
মনন রষাখনত হনব, নিনির থবপ্িররষাগ মষানু ষ গ্ষানম বষাস
কনরন। তষাই গ্ষানমর বষাচ্চষানির রপ্বষ্যনতর জন্য কী ধরননর
প্িক্ষা থিওয়ষা িরকষার? নসিষা রষাবষার সময় হনয়নছ।
েষাচিষাত্য রিরষাপ্বত প্িক্ষা আসষার আনগ েড়ষানিষানষা
স্ষারষাপ্বকরষানবই জীবননর অংি প্হসষানব থিখষা হত। প্িক্ষা প্ছল
থবঁনচ েষাকষার একিষা রিপ্ক্রয়ষা, েষাচিষাত্য সর্যতষার আনলষানক আমরষা
আসষার েনল প্িক্ষা এবং জীবনেষারেষা একই সু নতষায় বষাঁধষা প্ছল,
থসিষা আজ প্ছঁনড় থেনত বনসনছ। হঠষাৎ কনরই আমষানির উের
থচনে বনসনছ থবঁনচ েষাকষার এক নতুন রষাষষা ও িক্তষা। আমষানির
থছনলনমনয়নির প্িক্ষার মধ্য প্িনয় থিখষাননষা হনছে কীরষানব গষাপ্ড়
চড়নত হয়, কীরষানব থবপ্ি থবপ্ি িষাকষা থরষাজগষার করনত হয়।
একিষা থরষাগবষািী িু প্নয়ষার রপ্ঙন স্প্ন থিখষাননষা হনছে। তষারেনল
বষাচ্চষারষা জীবননর গুরুত্বেূ ণ্ভ প্বষয় প্িখনছ নষা।
আমষানির থে সংস্ৃ প্ত ও ঐপ্তনহ্যর প্বেুল রষাডেষার আনছ,
থলষাককষাপ্হনী, সংগীত, নলষাক রিেু প্তি, নেপ্ন্ং, চষাষবষাস,
থরষালমনেল অে্ভষাৎ জীবনেষােননর সবপ্কছু থেনক প্বপ্ছেন্ন হনয়
েড়নছ। আমষানির সংস্ৃ প্ত থে মহষামূ ল্যবষান থসিষা এই রিজমে
মনন রষাখনছ নষা। কষারণ আধু প্নক প্িক্ষাব্যবস্ষািষাই গনড় উনঠনছ
‘থলখষা েড়ষা কনর থে গষাপ্ড়নঘষাড়ষা চনড় থস’ এই মন্ত্র প্ননয়।
আমরষা েপ্ি আমষানির প্নজস্ জীবন প্নয়ন্ত্রণ করনত এবং
প্নজস্ প্বষয়গুপ্লর েপ্রচষালনষা করনত চষাই, তনব আমষানির
রিনত্যকনক অবি্যই রিরষাবিষালী সংস্ৃ প্তর উেষায়গুপ্ল জষাননত
হনব, সংরক্ণ করনত হনব।
আমষানির জীবনন ঘণ্ষা বষাজষাননষা এবং থরষাল নম্র েষাকষার
থে রিেষা আনু ষ্ষাপ্নক প্িক্ষায় চষালু আনছ থসিষা আনগ প্ছল নষা।
এিষা এনসনছ কষারখষানষা মনেলনক েনলষা কনর। আর একিষা কেষা
এখষানন উনলেখ করষা িরকষার থসিষা হল, আধু প্নক প্িক্ষায় প্িপ্ক্ত
হনয় আমষানির থছনলনমনয়রষা চষাকপ্রর সন্ষানন প্বনিনি েষাপ্ড় থিয়,
তখন তষারষা প্ননজর েপ্রচয়, প্নজস্ জষায়গষা এবং মষানু ষ সমেনন্
ধষারণষািষাই হষাপ্রনয় থেলনত শুরু কনর।
প্িশুনির েখন উচ্চপ্বি্যষালনয় েষাওয়ষার বয়স হয় তখন তষার
অঞ্নলর জীবনেষােননর প্বষয় থেনক প্বপ্ছেন্নতষার রিপ্ক্রয়ষা শুরু
হনত েষানক। কষারণ তষানির কনলজ এবং প্বশ্প্বি্যষালনয়র
থকষাস্ভগুপ্লনত প্বপ্রন্ন থকপ্রয়ষার ও থেিষায় েষাওয়ষার জন্য প্েজষাইন
করষা েষানক। সনব্ভষাতম থবতননর চষাকপ্রর সন্ষাননর প্িনক লক্্য
থরনখ করষা হয়।

েপ্ি আমরষা একিু রষাপ্ব, তষাহনল বুেনত েষারব বত্ভমষান
প্িক্ষাজীবননর মষাননিষাই েষানল্ট প্িনয়নছ, বষাচ্চষানির জীবন একপ্ি
গ্ষানম েষাকষা রুপ্িননর েপ্রবনত্ভ কষাে্ভপ্িবসনক ঘপ্ড়নত সষাপ্জনয়
থতষালষা হনয়নছ।
েপ্িও আধু প্নক প্িক্ষাব্যবস্ষা এমন অননক গ্ষামীণ
জীবনেষােননর িক্তষা প্িনত েষানর েষা মূ ল্যবষান হনত েষানর, তনব
রিপ্ক্রয়ষাপ্ি খুব কপ্ঠন। তষানির মননষারষাব হনয় উনঠনছ িহনর
চষাকপ্র করষার, অননকনক থিখষা থগনছ প্নজস্ স্ত্বষা হষাপ্রনয় থেনল
চষাকপ্র সূ নরে প্বনিনি বহু বছর ধনর রনয়নছন। েখন তষারষা প্কছু
সমনয়র জন্য প্ননজর গ্ষানম প্েনর আনসন তখন প্ননজর থলষানকর
কষানছ আেপ্রপ্চত হনয় েষান।
অনননকই এখন বত্ভমষান প্িক্ষাব্যবস্ষার বড় িু ব্ভলতষার
জষায়গষািষা ধরনত েষারনছন। নে থকষানও প্িশুর এই প্িক্ষায়
আত্মপ্বশ্ষানসর প্বকষাি হয় নষা। তষার েড়ষানিষানষা তষানক জষানষায় নষা
থস থক? নকষােষা থেনক এনসনছ এবং গ্ষানমর জীবনেষারেষার সনঙ্গ
এই প্িক্ষার থকষানও প্মল থনই।
গ্ষানমর জীবনেষােননর জন্য থে িক্তষা লষানগ থেমন,
মষাছধরষা, চষাষবষাস করষা, খষাবষার রিস্তুত করষা, নেষািষাক ততপ্র করষা,
ঘরবষাপ্ড় বষানষাননষা, বননৌষধীর ব্যবহষার, এসব থিখষার সু নেষাগ
থনই। তষারেনল গ্ষামীণ জীপ্বকষা প্নব্ভষানহর িক্তষাগুপ্ল তষানির
কষাছ থেনক হষাপ্রনয় েষায়। েনল স্রষাবতই স্ষাবলম্ী হনয় ওঠষার
জন্য রষাস্তষািষা আর থখষালষা েষানক নষা।
এমন একিষা সময় আসনত চনলনছ বহু মষানু ষ কষাজ হষারষানব।
কপ্ঠন সমস্যষার মুনখষামুপ্খ হনব মষানু ষ। েপ্ি থস জপ্মনক ব্যবহষার
কনর কীরষানব বষাঁচনত হয় নষা জষানন তনব থস থবঁনচ েষাকনব নষা।
এমন একিষা করুণ িৃ ি্য থিখষার সময় এনস থগনছ আমষানির
সষামনন। এমন প্িন আসনত চনলনছ েখন হষানত হয়নতষা িষাকষা
েষাকনব প্কন্তু অপ্ত রিনয়ষাজনীয় প্জপ্নস েষাওয়ষা েষানব নষা। িষাকষা
প্িনয় থতষা থেি ররনব নষা তষার জন্য খষাি্য লষানগ। অে্ভই েপ্ি
মূ ল্যহীন হয় তনব নগি উেষাজ্ভননর িক্তষা সন্তষাননির প্িপ্খনয়
থিওয়ষা মূ ল্যহীন হনয় েষানব।
েপ্ি বষাচ্চষারষা তষানির েূ ব্ভেুরুষনির বিষারষা রিষাপ্ প্িক্ষাগুপ্ল
থেনক জীবনেষারেষার প্কছু িক্তষা এবং স্ষাবলম্ীতষা বজষায় রখনত
েষানর তনব তষারষা রপ্বষ্যনতর অপ্নপ্চিত সরঞ্ষামগুপ্ল বহণ করনব,
েষা কপ্ঠন সমনয় থবঁনচ েষাকষা এবং ধ্বংনসর মনধ্যও েষাে্ভক্য ততপ্র
করনত েষারনব।
এখষাননই আঞ্প্লক রিষাসপ্ঙ্গক প্িক্ষার রিনয়ষাজন হনয় েনড়।
েলেীর অতীনতর প্িনক েপ্ি আমরষা প্েনর তষাকষাই তষাহনল জষাননত
েষারব, রষাগ কনর থনওয়ষা এবং সহনেষাপ্গতষা থকবল সষামষাপ্জক
উৎসই প্ছল নষা, নবঁনচ েষাকষার একিষা উেষায়ও প্ছল। আনগ প্িশুরষা
গ্ষানম বড় হওয়ষার সষানে সষানে এই উেষায়গুপ্ল প্িনখপ্ছল। এখন
থসিষা হষাপ্রনয় থগনছ। আজনকর থরেপ্ণকক্গুপ্লনত গ্ষামীণ িক্তষা
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ও মূ ল্যনবষাধ, চপ্ররে সরবরষাহ করনত েষানর নষা, েষা বষাচ্চষানির
তষানির সংস্ৃ প্তর জীবনেষারেষার সনঙ্গ সংেু তি কনর।
তষার জন্যই প্িক্ষার নতুন েনের সন্ষান করষার সময়
হনয়নছ। আমষানির কষানছও ততপ্র থকষানও চিজলপ্ি সমষাধষান
থনই। তনব আমরষাও থচষ্টষা করপ্ছ প্বপ্রন্ন গ্ষামীণ সরকষাপ্র স্ুনল
আঞ্প্লক রিষাসপ্ঙ্গক প্িক্ষার কষাজনক এপ্গনয় প্ননয় থেনত, তনব

এিষা একিষা সূ চনষা বলষা েষায়।
আমষানির বষাচ্চষানির জন্য প্িক্ষানক জীবননর জন্য আরও
অে্ভবহ কনর থতষালষার একপ্ি প্িক্ষাব্যবস্ষার প্বকষাি ঘিষানত হনব,
েষা আমষানির রিচপ্লত মূ ল্যনবষাধ, িক্তষা এবং জীবনেষােন ও
থিখষার েদ্ধপ্তর সষানে বত্ভমষান প্িক্ষা েষাঠ্যক্রনমর সমবেয় করনত
েষানর।

1
থখলষার মষাধ্যনম থিখষা

থখলষার মষাধ্যনম থিখষা সব সময় আনন্দিষায়ক হয়। প্িশুরষা
থখলনত রষালবষানস। তষানির তিিনবর রিধষান অঙ্গ থখলষাধু লষা।
প্িক্কনির প্িক্ণ-প্িখননর কষাে্ভক্রমনক আরও সহজ ও
আনন্দিষায়ক কনর থতষালষার জন্য থখলষা খুবই গুরুত্বেূ ণ্ভ। তষাই
এখষানন কনয়কপ্ি থখলষার নমুনষা থিওয়ষা হল, প্িক্ক-প্িপ্ক্কষারষা
প্চন্তষারষাবনষা কনর আরও নতুন নতুন থখলষা উদ্ষাবননর মষাধ্যনম
প্িক্ষা কষাে্ভক্রমনক প্বকপ্িত করনবন।
১) েষা থিপ্খ তষাই থিখ
উনদেি্য – বস্তু সনষাতি করষা
সময় – ২০ প্মপ্নি
উেস্ষােনষা রিপ্ক্রয়ষা –
ধষাে ১ – প্িশুনির প্ননয় থগষাল হনয় বসু ন। সবষাইনক বলু ন,
আজ আমরষা একিষা মজষার থখলষা থখলব। নখলষাপ্ির নষাম ‘েষা
থিপ্খ তষাই থিখ’। রিেনম সহজ কনর এরষানব থখলষাপ্ির প্নয়ম
বনল প্িন, ‘রিেনম সবষাইনক ঘনরর থরতনরর সব প্জপ্নস
রষালরষানব থিনখ প্ননত হনব। তষারের আপ্ম (মষানন আেনষারষা
অে্ভষাৎ প্িক্ক-প্িপ্ক্কষারষা) একপ্ি প্জপ্নস থিখষানবষা প্কন্তু কী বলব
নষা। শুধু তষার সম্পনক্ভ প্কছু নষাম বলব (প্কছু সূ রে থিব)।
থতষামষানির বলনত হনব আপ্ম কী থিখপ্ছ? নতষামরষা েপ্ি বুেনত

েষার আপ্ম থকষান প্জপ্ননসর কেষা বলপ্ছ, তষাহনল শুধু তষার নষাম
বলনব।‘
(এরের প্িশুনির প্চন্তষা করষার জন্য প্কছু সময় প্িন।)
ধষাে ২ – এবষার থখলষার শুরুনত বলু ন, ‘আপ্ম েষা থিখপ্ছ
তষার চষারপ্ি থকষাণষা রনয়নছ, তষার রং কষানলষা, নিওয়ষানল েুনল
আনছ। এখন থতষামরষা বল থতষা থিপ্খ আপ্ম কী থিখপ্ছ?’
(প্িশুনির প্চন্তষা কনর উত্র থবর করনত সময় প্িন )
থক আনগ বলনত েষানর তষা থিখুন। উত্রিষা হনব ব্্যষাকনবষাে্ভ।
প্িশুরষা নষা েষারনল বস্তুপ্ি সম্পনক্ভ আরও প্কছু সু রে প্িন। নে
েষারনব তষার রিিংসষা করুন। হষাততষাপ্ল প্িনয় উৎসষাপ্হত করুন।
এমন থখলষা থরেপ্ণকনক্র প্বপ্রন্ন প্জপ্নস প্ননয় থখলষা থেনত েষানর।
থেমন ঘনরর চষাল, নসলে, নচয়ষার, নিপ্বল, নস্ল ইত্যষাপ্ি।
ধষাে ৩ - এই েে্ভষানয় প্িক্ক-প্িপ্ক্কষারষা প্িশুনির প্ননয়
থখলষাপ্ি েপ্রচষালনষা করনবন। একজন কনর প্িশু এনস
থরেপ্ণকনক্র চষাপ্রপ্িনক তষাপ্কনয় থে থকষানও প্জপ্নস সম্পনক্ভ রিশ্ন
করনত েষানর। নখলষার প্নয়ম প্িশুরষা প্ঠকমনতষা বুেনছ প্কনষা তষা
প্নপ্চিত করুন।
সম্ভষাব্য িক্তষা y প্বপ্রন্ন বস্তু সনষাতি করনত ও তষার তবপ্িষ্ট্য বলনত েষারনব।

28
বলষা ও থিষানষার িক্তষা বষাড়নব।
থখলষার প্রন্নতষা –
কষাজপ্ি প্িশুনিরও থজষাড়ষায় করনত বলু ন। এছষাড়ষা থখলষাপ্ি
থরেপ্ণকনক্র বষাইনরর মুতি েপ্রনবনিও থখলষাননষা থেনত েষানর।
থেখষানন বষাইনরর প্জপ্নসনক েে্ভনবক্ণ করনত হনব।
২) েত খুপ্ি বল
সময় – ২০ প্মপ্নি
উেস্ষােনষা রিপ্ক্রয়ষা –
ধষাে ১ – প্িশুনির িু প্ি িনল রষাগ হনত বলু ন। একপ্ি
িলনক থরেপ্ণকনক্র মষােখষানন এনস থগষাল হনয় িষাঁড়ষানত বলু ন।
অন্য িলপ্িনক রিেম িনলর চষারেষানি থগষাল হনয় িষাঁড়ষানত বলু ন।
এরের মষােখষাননর িনলর প্িশুনিরনক এমনরষানব িষাঁড়ষানত বলু ন,
েষানত সবষাই বষাইনরর িনলর মুনখষামুপ্খ হয়। এখন বলু ন, আেপ্ন
তষানিরনক একপ্ি গষান থগনয় থিষানষানবন। গষানপ্ি গষাওয়ষার সময়
‘েষারষা বষাইনরর প্িনকর বৃ নত্ রনয়নছ তষারষা ঘুরনত শুরু করনব
(বৃ নত্র চষাপ্রপ্িনক)। গষান েষামনল তষারষাও েষামনব। েষামষার েনর
রিনত্যক প্িশুর প্িনক মুখ কনর েষাকনব। এবষার প্িশুনির একপ্ি
প্বষয় প্ঠক কনর প্িন। নেমন ‘আম’। প্িশুরষা েলপ্ির রং, েলপ্ি
বড় নষা থছষাি, নখনত থকমন, নকষােষায় থবপ্ি েষাওয়ষা েষায়, তষানির
বষাপ্ড়নত বষা আনিেষানি কত ধরননর আম েষাওয়ষা েষায় ইত্যষাপ্ি
সম্পনক্ভ বলনব। আনমর েপ্রবনত্ভ গষাছ, িষাক-েষাতষা ইত্যষাপ্ি
সম্পনক্ভও তষারষা বলনত েষানর।
ধষাে ২ – এবষার আনগর প্নয়নম একপ্ি গষান গষাইনবন
(ধরুন, ‘আজ ধষাননর থক্নত থরৌ্ছষায়ষা অেবষা প্িশুনির উেনেষাগী
অন্য থকষানও গষান)। আেপ্ন েখন গষান করনবন তখন বষাইনরর
প্িনক থে সব প্িশু থগষাল হনয় িষাঁপ্ড়নয় আনছ তষানিরনক চষাপ্রপ্িনক
ঘুরনত বলু ন। কনয়ক লষাইন গষাওয়ষার ের েষামনত েষানরন।
বষাইনরর প্িশুরষা হষাঁিষা েষামষানব। রিনত্যক প্িশুই থরতনরর প্িনক
েষারষা থগষাল হনয় িষাঁপ্ড়নয় আনছ তষানির প্িনক ঘুরনব। তষারষা
রিনত্যনক থরতনরর প্িশুনির প্িনক মুনখষামুপ্খ িষাঁড়ষানব। এরের
আেপ্ন বলনবন, ‘এখন েষারষা হষাঁিপ্ছনল তষারষা তষানির সষামননর
সঙ্গীনক থকষানও প্কছু সম্পনক্ভ বলনব। নেমন গরু, মুরপ্গ, হষাঁস
ইত্যষাপ্ি। এইরষানব থখলষাপ্ি চষাপ্লনয় েষান। নখলষাপ্ি সহজ করষার
জন্য েুতুল অেবষা প্বরন্ন আকষ্ভণীয় প্বষয়বস্তুও থনওয়ষা থেনত
েষানর।
থখলষার প্রন্নতষা –
প্িশুনির এমন থকষানও বস্তু সম্পনক্ভ বলনত বলু ন, েষার
সম্পনক্ভ আেপ্ন তষানিরনক আরও থবপ্ি কনর প্বপ্রন্ন প্জপ্নস
জষানষানত চষান। আবষার সনবমষারে েড়ষাননষা হনয়নছ এমন প্কছু
প্ননয়ও এই থখলষা হনত েষানর। নেমন থনৌকষা, ধষাননর মষাঠ, মষাছ,
y



সংকলন ১৬ । এপ্রিল ২০২০

জঙ্গল ইত্যষাপ্ি। এছষাড়ষা সম্ভব হনল থকষানও বস্তু প্িশুনির হষানত
প্িনয়ও এই থখলষাপ্ি থখলষাননষা থেনত েষানর। নেমন প্িশুরষা সবষাই
একপ্ি েষাতষা হষানত থননব। তষারের থস সম্পনক্ভ তষারষা তষার বন্ুনক
েত খুপ্ি বলনব।
বষাজষানরর তষাপ্লকষা ততপ্র ও হষানি-বষাজষানর প্জপ্নস প্কননত
েষাওয়ষা –
২) েত খুপ্ি বল
সময় – ২০ প্মপ্নি
উেস্ষােনষা রিপ্ক্রয়ষা –
ধষাে ১ – প্িশুনির প্জনজ্স করুন থতষামরষা প্ক বষাজষানর বষা
হষানি েষাও? কষার সনঙ্গ েষাও? নকন েষাও? বষাজষানর বষা হষানি থতষামরষা
কী কী থিখনত েষাও? এপ্বষনয় তষানিরনক বলনত উৎসষাপ্হত
করুন (তষার আনগ আেনষারষা প্িশুনিরনক হষানি ও বষাজষানর প্ননয়
প্গনয় েপ্রিি্ভন করষানবন)। এবষার বষাজষার থেনক ছষারেছষারেীরষা
কী কী প্কননব তষার একপ্ি তষাপ্লকষা রিস্তুত করনত হনব। রিনত¨ক
প্িশুর কষাছ থেনক শুনন শুনন আেনষারষা কষাগনজ তষা প্লখনবন।
থেমন চষাল, েষাল, আলু , িষাক-সবপ্জ, মষাছ, মিলষােষাপ্ত,
আনষাজেরে, জষামষাকষােড় ইত্যষাপ্ি। ওনির বলু ন, এরষানব তষাপ্লকষা
ততপ্র করনল বষাজষার থেনক থকষানও প্জপ্নস প্কননত রুল হয় নষা।
ধষাে ২ – তষাপ্লকষা অনু েষায়ী ছষারেছষারেীনিরনক প্জপ্নসেরে
থকনষার রূ প্মকষাপ্রনয় করনত বলু ন। তষানির বলু ন, ‘এনসষা আমরষা
অপ্রনয় কপ্র, নে আমরষা বষাজষানর েষাপ্ছে’। কনয়কজন বষাজষার
থেনক কী কী প্কননব তষা বষাপ্ড় থেনকও তষারষা কষাগনজ প্লনখ প্ননয়
আসনত েষানর। নেমন চষাল, নেঁয়ষাজ, আলু , েষাল, মষাছ, সবপ্জ,
থখলনষা, কষােড়, জষামষাে্যষান্, মিলষােষাপ্ত ইত্যষাপ্ি। সপ্ত্যকষানরর
প্কছু প্কছু প্জপ্নস এননও স্ুল রিষাঙ্গননও নকল হষাি বসষাননষা থেনত
েষানর। এই থখলষায় কনয়কজন ছষারেছষারেীরষা থক্রতষা হনব, কনয়কজন
হনব প্বনক্রতষা। এইরষানব নকল হষানির িৃ নি্যর অবতষারণষা করষা
হনব।
বষাজষার বষা হষাি থেনক থেরষার ের ছষারেছষারেীনির কষাছ থেনক
মন্তব্য শুনু ন
থখলষার প্রন্নতষা –
বষাজষানরর তষাপ্লকষার েষািষােষাপ্ি অন্য ধরননর তপ্লকষাও ততপ্র
করষা থেনত েষানর, নেমন (ক) প্িশুনির প্ননজর রষাই-নবষানননির
নষানমর তষাপ্লকষা, (খ) গ্ষানমর থলষাকজন কী কী ধরননর কষাজ
কনর তষার তষাপ্লকষা। ও (গ) গ্ষানম থে সব গৃ হেষাপ্লত েশুেষাপ্খ
থিখষা েষায় তষার তষাপ্লকষা। রিপ্তপ্ি তষাপ্লকষার ওের একপ্ি
প্িনরষানষাম প্িন (বষাজষানরর তষাপ্লকষা ইত্যষাপ্ি) এবং তষা থরেপ্ণকনক্র
থিওয়ষানল িষাপ্ঙনয় প্িন।

1

"প্িশুরষা হনছে থরজষা মষাপ্ির মনতষা, এর উের েষা প্কছু ই েনড় তষার ছষাে েুনি ওনঠ”
হষাইম প্গননি (প্িশু মননষাপ্বজ্ষানী)

সংকলন ১৬ । এপ্রিল ২০২০
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প্িক্ষা প্ননয়
আচষাে্ভ প্বননষারষা রষানরর রষাবনষা

1

১৮৯৫ সষানল আমষানির
থিনির মহষারষানষ্ট জমেগ্হণ কনরন
প্বননষারষা রষানর। প্তপ্ন প্ছনলন
রূ -িষান আনন্দষালননর জনক।
মহষাত্মষা গষান্ী রষানরনক তষাঁর
আধ্যষাপ্ত্মক উত্ষারষাপ্ধকষারী প্হসষানব
থিনখপ্ছনলন।
েপ্চিমী প্িক্ষা আিনি্ভর
প্রপ্ত্নক প্তপ্ন স্পষ্ট প্বনলেষণ
কনরপ্ছনলন এবং এরমধ্য প্িনয় প্িশুনির একপ্ি িপ্তিিষালী
িৃ প্ষ্টরঙ্গী রিিষান কনরন।
আত্মপ্নর্ভরিীলতষাঃ
আত্মপ্নর্ভরিীলতষার একপ্ির গরীর অে্ভ রনয়নছ। তষারজন্য
সবষাইনক তষার প্ননজর হষাতনক ব্যবহষার করষা প্িখনত হনব। অে্ভষাৎ
সব ধরননর হস্তপ্িনল্পর সনঙ্গ েু তি েষাকনত হনব। আমষানির
প্িক্ষামূ লক কম্ভসূপ্চনত হস্তপ্িনল্পর ব্যবহষারনক অংি প্হসষানব
জুড়নত হনব।
প্িক্ষা এমন গুনণর হনত হনব েষানত তষা প্িক্ষাে্ভীনিরনক
বুপ্দ্ধবৃ প্ত্ক আত্মপ্নর্ভরিীলতষার রিপ্িক্ণ থিনব এবং তষানির
স্ষাধীন প্চন্তষাপ্বদ্ হনত সষাহষাে্য করনব।
েপ্ি এই প্িক্ষার রিধষান উনদেি্য হনয় ওনঠ েরপ্নর্ভরতষা,
তষাহনল থিখষার সম্পূ ণ্ভ রিপ্ক্রয়ষািষানক রূেষান্তর ঘিষানত হনব। মনন
রষাখনত হনব, জীবননর-জ্ষানপ্ি থকষানও স্ুনলই েষাকনত েষানর নষা।
জীবন-জ্ষান থকবলমষারে জীবন থেনকই হনত েষানর। স্ুনলর কষাজ
ছষারেছষারেীনির জীবন থেনক থিখষার ইনছেিষানক বষাপ্ড়নয় থিওয়ষা।
অপ্ধকষাংি বষাবষা-মষা তষানির সন্তষাননির জন্য স্ুনলর থকষাস্ভ
সম্পূ ণ্ভ করষাননষার জন্য উপ্বিগ্ন হনয় েনড়ন, েষানত তষারষা স্ুনল রষাল
েলষােল করনত েষানর েরবত্ভীনত একপ্ি চষাকপ্র এবং সহজ
জীবন থেনত েষানর। এপ্ি েপ্ি প্িক্ষা হয় তষাহনল আমরষা রুল
েনে েষাপ্ছে। প্িক্ষার প্নজস্ একিষা অপ্ধকষার আনছ। নসিষা হল
‘স্ষাধীনতষা’, আর তষাই থিখষার উনদেি্য। স্ষাধীনতষার অে্ভ থকবলমষারে
অন্যষান্য মষানু নষর স্ষাধীনতষা নয় বরং প্ননজর থমজষাজ ও আনবনগর
স্ষাধীনতষা। নে ব্যপ্তি তষার ইপ্্রিনয়র ক্রীতিষাস হয় এবং প্ননজনক
তষার প্নয়ন্ত্রনণ রষানখ তষানক স্ষাধীন বষা Self বনল নষা।
প্িক্ষার লক্্য রয় থেনক স্ষাধীন হনত হনব। উেপ্নষনি েখন
গুরু তষাঁর প্িষ্যনির প্িক্ষা থিন তখন প্তপ্ন তষাঁনির বনলন, ‘নহ
আমষার ছষারেগণ, নতষামরষা আমষার মনধ্য থে রষাল আচষারণ থিখ তষা
অনু সরণ কর, েষা রষাল নয় তষা অনু সরণ থকষানরষা নষা। এই উপ্তির
মনধ্য প্িনয় গুরু-প্িনষ্যর স্ষাধীনতষািষা স্পষ্ট হনয় ওনঠ।
এর মনধ্য প্িনয় এিষাও রিকষাি েষায়, নকষান থকষান আচরণ

সপ্ঠক এবং কী কী রুল আনছ তষা তষাঁরষা থেন তষাঁনির মনতষা কনর
প্সদ্ধষান্ত থনয় ও প্নজস্ প্বচষারব্যবস্ষা ব্যবহষার করনত থিনখ।
তষাঁরষা থেন নষা মনন কনর গুরু েষা বলনছ সব সপ্ঠক।
এইরষানব গুরু তষাঁর ছষারেনির প্নর্ভীকতষা বৃ প্দ্ধর জন্য সক্ম কনর
তুলনতন। প্নর্ভীকতষার প্রপ্ত্ হল, আত্ম সম্পনক্ভ জ্ষান, এই
আত্ম-জ্ষান প্িক্ষারও প্রপ্ত্। প্কন্তু আজ েষা প্িশুরষা েষায় তষা
এনকবষানরই প্বেরীত। নকষানও প্িশু থকষানও থিষাষ করনল আমরষা
থে তষানক িষাপ্স্ত প্িই, তষাও প্কন্তু রয়ংকর আেরষাধ। েতক্ণ নষা
প্িক্ষা প্নরনেক্তষার উের প্রপ্ত্ কনর ততপ্র হনব ততক্ণ সমষানজ
থকষানও েপ্রবত্ভননর আিষা থনই।
কম্ভ ছষাড়ষা থকষানও জ্ষান থনইঃ
প্কছু থলষাক অধ্যষায়ন ছষাড়ষা অন্য প্কছু ই কনর নষা, আর
একিল থলষাক কনঠষার রেম ছষাড়ষা প্কছু ই কনরন নষা। এর েলস্রূে
সমষাজ িু ই রষানগ রষাগ হনয় েষায়। একিল েষারষা িষারীপ্রক রেম
বিষারষা তনির রুপ্ি-রুপ্জর জন্য উেষাজ্ভন কনর, তষারষা এক
সষামষাপ্জক থরেপ্ণ গঠন কনর এবং েষারষা শুধু মষারে বুপ্দ্ধবৃ প্ত্ক কষাজ
কনর অন্যনক গঠন কনর। রষারনতর ম্যষানু য়ষাল রেপ্মকরষা প্িনন খুব
কম থরষাজকষার কনর, আর বুপ্দ্ধবৃ প্ত্ক কম্ভীনির আননক থবপ্ি
িষাকষা থিওয়ষা হয়। এমনিষা খুব বড় অপ্বচষার। আমষানির
প্িক্ষাব্যবস্ষা অবি্যই এই অপ্বচষার প্বলু প্প্র লক্্য হওয়ষা উপ্চত।
মনন রষাখনত হনব, মষানু নষর জীবন বৃ নক্র মনতষা, েষা মষাপ্ি থেনক
প্বপ্ছেন্ন হনল বষাঁচনত েষানর নষা। নতমনই প্িক্ষা জীবন থেনক
প্বপ্ছেন্ন হনয় েড়নল তষা প্িক্ষাই নয়।
ছষারে-প্িক্ক সম্পক্ভঃ
আমরষা প্িখনত েষাপ্র, আমরষা অন্যনিরনক প্িখনত সষাহষাে্য
করনত েষাপ্র। প্কন্তু আমরষা ‘প্িক্ষা’ করনত েষাপ্র নষা। এই িু নিষা
িব্দ স্তন্ত্র, ‘প্িক্ষা’ এবং ‘প্িখন’। এই িু ই রিপ্ক্রয়ষা এনক
অেনরর থেনক স্ষাধীন। প্কন্তু এিষাই ‘প্িক্ক’-এর থেিষাগত
জষায়গষা থেনক অনেৌপ্ত্কতষা এবং প্িক্ষার ধষারণষাপ্ি আমরষা েতক্ণ
নষা বুেনত েষারব, ততক্ণ আমরষা প্ননজরষাই অহংকষার থেনক
মুতি হনত েষারব নষা। আমষানির রিেনম উেলপ্ধি করনত হনব,
থে একজন ‘অপ্িপ্ক্ত’ মষানু ষনক খুঁনজ েষাওয়ষা েষানছে নষা। প্কন্তু
আজনকর প্িনন খুব সষাধষারণরষানব একজন সষাধষারণ স্ুনলর রিেম
থরেপ্ণর থছনলনমনয়রষা এক বৃ দ্ধষা প্হসষানব তষার মনতষা আচষারণ কনর,
থেন থস একজন অজ্ থলষাক, বৃ দ্ধষা েপ্রেক্ক এবং একজন িক্
মষানু ষও থতষা হনত েষানর, একজন জ্ষানী ও িক্ কম্ভী হনত
েষানরন, প্েপ্ন তষার সম্প্রিষানয়র রিকৃত থসবষায় েু তি রনয়নছন।
প্কন্তু সহজরষানব প্তপ্ন েড়নত-প্লখনত েষানরন নষা, কষারণ ‘প্িপ্ক্ত’
থছনল তষার সনঙ্গ প্নকৃষ্ট জীনবর মনতষা আচষারণ কনর।
থেখষানন িু জননই একই ধরননর কপ্মউপ্নপ্িনত একসষানে
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বসবষাস কনর, েষাস্পপ্রক সষাহষাে্য রিিষান ও গ্হণ কনর থসখষানন
রিকৃত প্িক্ষা মুখ্য স্ষানন রনয়নছ। বইনয়র স্ষান থসনকডেষাপ্র বষা
থগৌণ।
এই ধষারণষা অননক মষানু ষনক কষ্ট থিয়, েষারষা মনন কনর
বইগুপ্লর প্নধ্ভষাপ্রত থে মূ ল্য আনছ বষা স্ষান আনছ থসিষা কপ্মনয়
আনষা হনছে, তখন ছষারেরষা জ্ষাননর মূ ল্যবষান সরঞ্ষাম থেনক বপ্ঞ্ত
হয়। জ্ষাননর সরঞ্ষাম প্হসষানব বইগুপ্লর একিষা স্ষান রনয়নছ,
প্কন্তু তষা রনয়নছ একিষা খু্ জষায়গষা জুনড়।
রিধষানত েষা রিনয়ষাজন তষা হল, প্িক্ক ও ছষারেছষারেীনির
প্বপ্রন্ন কষানজ অংিীিষার হওয়ষা এবং েষা একমষারে তখনই ঘিনত
েষানর, েখন প্িক্ক-প্িক্ণ এবং প্িক্ষাে্ভী-প্িক্নণর মনধ্য েষাে্ভক্য
িূ র হনব।
জ্ষাননর থক্নরে ছষারেছষারেীনির থকষানও আনিি থিওয়ষা েষানব
নষা। তষানির সম্পূ ণ্ভ স্ষাধীনতষা প্িনত হনব। এই স্ষাধীনতষাই
সবনচনয় গুরুত্বেূ ণ্ভ।
প্িক্ষার সরকষাপ্র প্নয়ন্ত্রণ প্বেজিনকঃ
প্িক্ষার উের সরকষানরর থকষানও কতৃ্ভত্ব েষাকষা উপ্চত নয়।
প্িক্ষার কষাজ রিষাজ্ মষানু নষর হষানত েষাকষা উপ্চত, সরকষার েষা কনর
থিনির রিপ্তপ্ি প্িক্ষাে্ভীনকই প্িক্ষা প্বরষানগর বিষারষা প্লপ্খত বইপ্ি
অধ্যষায়ন করনত থিয়। েপ্ি সরকষার ে্যষাপ্সবষািী হয়, ছষারেনির
ে্যষাপ্সবষাি থিখষাননষা হনব, েপ্ি ‘েুঁপ্জবষািী’ হয় তনব েুঁপ্জবষািীনির
মহত্ত্ব থঘষাষণষা করনব, েপ্ি কপ্মউপ্নষ্ট হয় তষাহনল কপ্মউপ্নজনমর
রিচষার করষা হনব। নসই জন্যই রষাষ্টীয় প্নয়ন্ত্রণ থেনক প্িক্ষা সম্পূ ণ্ভ
মুতি হওয়ষা উপ্চত। রষাজষা গুরুনির উের কতৃ্ভত্ব কনরন নষা, রষাজষা
প্নঃসনন্দনহ প্িক্ষার প্নয়ন্ত্রণ করষার ক্মতষা রষানখনপ্ন। েলস্রূে
সংস্ৃ ত সষাপ্হত্যগুপ্ল এমন একপ্ি প্চন্তষািীল স্ষাধীনতষা অজ্ভন
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কনরপ্ছল, েষা অন্য থকষােষাও থিখষা েষায় নষা। েষা রষাষ্টপ্নয়ন্ত্রণ থেনক
মুতি বষা স্ষাধীন হওয়ষার কষারনণই সম্ভব হনয়প্ছল।
প্িক্কনির অবস্ষা এমন হনয় িষাঁপ্ড়নয়নছ, সরকষানরর
প্ননি্ভনি থে থকষানও েে অনু সরণ কনর তষাঁরষা আজ আনিনির
অধীন, কতৃ্ভনত্বর িষাস। আজ প্িক্ষার রিসষানর একপ্ি রিনচষ্টষা
রনয়নছ এবং স্ুল ও প্িক্কনির সংখ্যষািষাও বৃ প্দ্ধ করষা হনছে,
প্কন্তু সপ্ত্যকষানরর গুরুর আত্মষা থসখষানন থনই। এই থেনক আমরষা
বুেনত েষাপ্র থে, প্িক্ষাপ্বরষাগ একপ্ি সরকষাপ্র প্বরষাগ, এপ্ি
স্ষাধীন নয়। হষাইনকষানি্ভর প্বচষারকনকও সরকষার কতৃ্ভক প্নেু তি
করষা হয় এবং তষাঁরষা সরকষার বিষারষা গপ্ঠত আইন বিষারষা আবদ্ধ
হয়। তবুও অননক থবপ্ি স্ষাধীন। সরকষানরর প্বরুনদ্ধ রষায়
থিওয়ষার ক্মতষা তষাঁনির রনয়নছ। প্িক্কনির প্বচষারকনির
তুলনষায় অননক থবপ্ি স্ষাধীন েষাকষা উপ্চত, তনব আজনকর প্িক্ষা
ন্যষায়প্বচষার প্বরষানগর থচনয় কম স্ষাধীন।
জ্ষান থকনষাঃ
েপ্ি আেপ্ন কষাউনক প্জনজ্স কনরন, নস কী েষান কনরনছ,
তনব থস হয়নতষা উত্র থিনব চষা। প্কন্তু চষানয় প্চপ্ন েষানক, েষা
প্তপ্ন কখনও বনলন নষা। এবং বনলন নষা চষা ও প্চপ্ন েষান
করনছন। প্চপ্নর প্মপ্ষ্ট সমস্ত চষানয় ছপ্ড়নয় েনড়, প্কন্তু মষানু ষ েষান
কনর আর প্কছু ই বনল নষা। নতমনই প্িক্ষা থগষােনন প্চপ্নর মনতষা
কষাজ কনর েষানছে। আমরষা হষাত, নষাক, কষান, নচষাখ এবং প্জহ্ষানক
সপ্ক্রয় থিখনত েষাপ্ছে, প্কন্তু আত্মষা েষা করনছন, তষা থকউ থিখনত
েষায় নষা। আত্মষা অিৃ ি্য, নসরষা প্িক্ষাও এইরষানব অিৃ ি্য ।

1

সূ রেঃ এম হষারনষার উদ্ধৃপ্ত থেনক

গ্ষামীণ প্িক্ষায় 'নবপ্িিষা'

নবপ্িিষা মনন কনর, গ্ষাম হনছে প্িক্ষার আিি্ভ গনবষণষাগষার। প্বনিষ কনর থসই প্িক্ষা েখন হয়, েপ্রনবি প্নর্ভর
হষানত-কলনম রিষাসপ্ঙ্গক প্িক্ষা। নেখষানন প্িনখ ছষারেছষারেীরষা নষানষান অপ্রজ্তষা সঞ্য় করনব এবং তষা প্ননয় প্ননজরষা প্নরন্তর
প্বপ্রন্ন েরীক্ষা-প্নরীক্ষায় প্লপ্ েষাকনব। গ্ষানমর রিবীণ মষানু নষরষাই হনছেন গ্ষানমর অতীত সমনয়র সষাক্ী, স্ষানীয় অপ্রজ্
ব্যপ্তি। তষানির কষাছ থেনকও আমষানির ছষারেছষারেীরষা অননক প্কছু জষাননত ও প্িখনত েষানর। প্িক্ষা হনয় উঠু ক আঞ্প্লকরষানব
রিষাসপ্ঙ্গক, নে প্িক্ষা গুরুত্ব থিনব মষানু নষর থমৌপ্লক চষাপ্হিষানক। এই স্প্ন বুনক প্ননয়ই েে চলনছ নবপ্িিষা।
আসনল সমষাজনক গড়নত হনল আনগ থসই সমষানজর মষানু ষ গড়ষার আনয়ষাজন করনত হনব। আর থসই মষানু ষ গড়ষার
আনয়ষাজনই হল আসল প্িক্ষা। নকষানও প্কছু থিখষাই শুধু মষারে প্িক্ষা নয়, সমগ্ জীবন ও জগনতর মনধ্য থসতুবন্ন করষার
নষামই প্িক্ষা বনল প্বশ্ষাস কনর নবপ্িিষা।

নবপ্িিষা-র সম্পষািকমডেলীর েনক্ রপ্ব রষায় কতৃ্ভক 32/6, MwoqvnvU †ivW (mvD_), KjKvZv- 700 031 থেনক রিকষাপ্িত ও
িষাপ্ন্ত মূ ্ণ, ৩২/৩ েিুয়ষাতলষা থলন, কলকষাতষা – ৭০০ ০০৯ থেনক মুপ্্ত
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নবপ্িিষার েপ্েনকর রিপ্তপ্ক্রয়ষা
তষাপ্রখঃ_________________________

1

নষামঃ_________________________________

িূ ররষাষঃ__________________________

প্ঠকষানষাঃ____________________________________________________________________________________
থেিষাঃ_____________________________________________________________________________________
স্ুনলর নষামঃ_________________________________________________________________________________
(েপ্ি রিনেষাজ্য হয়)

রষাল

খুব রষাল

নবপ্িিষার প্বষয়ঃ

রিষাসপ্ঙ্গক

অরিষাসপ্ঙ্গক

সৃ জনিীলতষাঃ

রষাল

রিছেিঃ
থলখষা প্িনত ইছেুকঃ

নবপ্িিষার গুণগত মষানঃ

মষােষাপ্র

খষারষাে

খুব রষাল

মষােষাপ্র

খষারষাে

রষাল

খুব রষাল

মষােষাপ্র

খষারষাে

হ্যষাঁ

নষা

গুণগত মষান প্ননয় মতষামতঃ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(অনু গ্হ কনর েম্ভপ্ি থকনি প্ননম্নষাতি প্ঠকষানষায় েষাঠষানঃ
অ্যষানহে ইপ্নপ্িনয়প্িভ্স্, ৩২/৬ গপ্ড়য়ষাহষাি থরষাে (সষাউে)
কলকষাতষা - ৭০০০৩১

______________________________
স্ষাক্র
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