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তািরখঃ ০২.০৯.২০১৩

িবষয়ঃ িবদয্ালয় সবিজ বাগান এবং পু কুর ৈতির
উপিরউক্ত িবষেয়র সােথ সম্পিকর্ত উেদয্ােগর েক্ষেতৰ্ আিম আপনােদর
জানােত চাই েয, নদীয়ার েজলাশাসক MGNREGA পৰ্কেল্পর মধয্ িদেয়
গৰ্ামীণ অঞ্চেল িবদয্ালয় এবং মাদৰ্াসাগুিলেত সবিজ বাগান ৈতির করার
এবং মাছচােষর পুকুর ৈতির করার িসদ্ধান্ত িনেয়েছন। এর জনয্ যাবতীয়
পৰ্েয়াজনীয় উপাদান এবং উপকরণ েযমন – বীজ, চারা, শৰ্িমক সমস্তই
স্থানীয় পৰ্শাসেনর মধয্ িদেয় সরবরাহ করা হেব। েসজনয্ আপনার
িবদয্ালেয় এবং মাদৰ্াসায় েয েকােনা আকােরর ১ শতক জিম েযখােন সবিজ
বাগান করা েযেত পাের এবং পুকুর (যিদ থােক) েযখােন মৎসচাষ করা
েযেত পাের িচিহ্নত করুন। এই উেদয্ােগর যাবতীয় িস্কম স্থানীয় পৰ্শাসেনর
কােছ পাওয়া যােব, এজনয্ অনু গৰ্হ কের স্থানীয় ব্লক পৰ্শাসিনক দপ্তেরর
সােথ িনিবড় েযাগােযাগ রাখেত অনু েরাধ করা হেচ্ছ। উপিরউক্ত কমর্কাণ্ড
শুরু করার জনয্ ০২/০৯/২০১৩ িদনিট ধাযর্ করা হেয়েছ। েসজনয্ এই
সবিজ বাগান এবং মৎসচােষর উেদয্াগেক িনিবড় ভােব সফল কের তুলেত
০২/০৯/২০১৩ তািরখ েথেক সবর্েতাভােব ৈতির েহান। আপনার দৰ্ুত
উত্তর খুব জরুরী।
েজলা স্কু ল পিরদশর্ক/িড.আই. (এস.ই.), নদীয়া

িবদয্ালয় পিরচালন সিমিত
সৃ জনী পৰ্েয়ােগর নতুন পিরসর

িবশব্ায়েনর বািনজয্-সব্াথর্েকিন্দৰ্ক
উন্নয়ন-ভাবনার সােথ সঙ্গিত েরেখই
যখন েদেশর মানবসম্পদ এবং
িশক্ষার ভিবষয্ত িনধর্ারন করা হেচ্ছ,
যখন বািনজয্ায়ন এবং েবসরকারীকরেনর জিটলতায় িশক্ষা কলয্াণমূ লক
উেদয্ােগর বদেল পিরেষবােত পযর্বিসত হেয়েছ, যখন সারা েদশ জুেড়
িনমর্ম ঔদাসীেনয্ িবিভন্ন েশৰ্নীর জনয্
িবিভন্ন ধরেনর িশক্ষার সব্পেক্ষ
ওকালিত করেছন গণমাধয্েমর
িশক্ষািবদরা, তখন রাষ্টৰ্-পৰ্সািরত
অিধকার আইেনর েপছেন যত সৎ
এবং পৰ্গিতভাবনা পৰ্ািণত লক্ষয্ থাক
না েকন, এর পৰ্েয়াগ েযেহতু িবপুল
আমলাতািন্তৰ্ক কাঠােমার সিদচ্ছা

এবং কমর্কুশলতার ওপর িনভর্রশীল,
তাই পৰ্িতমুহূেতর্ অিধকােরর েক্ষতৰ্
এবং পিরসর িবিভন্ন মাতৰ্ার গণ
উেদয্ােগর মেধয্র িদেয় বৃ িদ্ধ করেত
না পারেল সমগৰ্ অিধকার ভাবনা শুধু
কাগজ কলেমই পযর্বিসত হেত
বাধয্। আর েস জনয্ই িশক্ষার
অিধকার আইন ২০০৯ সােলর আগষ্ট
মােস পাশ হওয়ার পর েথেকই
আমরা পৰ্িতিদন নতুন নতুন
জিটলতার সম্মু খীন এবং তার একটা
বড় অংশই আইেনর বয্াখয্া িবেশ্লষন
এবং পৰ্েয়ােগর মধয্ িদেয় সামেন
আসেছ। ‘নবিদশা’র েযেহতু রাষ্টৰ্
পৰ্দত্ত অিধকার পৰ্সেঙ্গ িভন্নমত আেছ

. . . এর পর ৩ পাতায়

নবিদশার পেথ সাতালী
গৰ্াম পঞ্চােয়ত

জলপাইগুিড় েজলার কালিচিন
ব্লেকর এক পৰ্ােন্ত অবিস্থত সাতািল
গৰ্াম পঞ্চােয়ত। এই সাতািল গৰ্াম
পঞ্চােয়েতর অন্তগর্ত একিট গৰ্াম হল
“মধয্ সাতািল বিস্ত” েযখােন িভন্ন
জািত ও ভাষার মানু ষ একই সােথ
সু ন্দর পিরেবেশ বসবাস কের ও
এেক অপরেক সম্মান ও শৰ্দ্ধা কের।
এই সু ন্দর পিরেবশেক আেরা
সু ন্দর কের গড়ার কােজ এিগেয়
এেসেছ এখানকার একিট স্কুল
“সাতািল জুিনয়র েবিসক পৰ্াইমারী
স্কুল”।
স্কুেলর পৰ্ধানিশিক্ষকা শৰ্ীমিত
অিমতা মণ্ডল ও সহকারী িশক্ষক শৰ্ী
অরুণ কুমার েদবনাথ মেন কেরন
েয, স্থানীয় সংস্কৃিতর চচর্া যিদ
েছাটেবলা েথেক শুরু করা যায়
তাহেল েসগুিল লু প্ত হেব না এবং
আেরা িবশব্াস কেরন েয এই চচর্ার
মধয্ িদেয়ই ছাতৰ্ছাতৰ্ীরা এেক
অপেরর সােথ দৃ ঢ় বন্ধেন আবদ্ধ
হেব যা তােদর মানিসক উন্নিত
সাধেন সাহাযয্ করেব। এই িচন্তাভাবনা েথেকই তারা গৰ্াম পঞ্চােয়েতর
উেদয্ােগ ও স্থানীয় একিট েসব্চ্ছােসবী
সংগঠেনর সাহােযয্ েলাকসংস্কৃিতর
উপর দক্ষ সু জাতা েকরেকট্টা নােম
স্থানীয় একিট েমেয়েক িচিহ্নত কের
সপ্তােহ িনিদর্ষ্ট একিট িদন িঠক কের
ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর িনেয় তারা শুরু
কেরেছন স্থানীয় সংস্কৃিতর মাধয্েম

উন্নিতর কাজ যা েথেম থােকিন স্কুল
ছু িটর িদনগুিলেতও।
এই িবষেয় িশক্ষকমহাশয় শৰ্ী
অরুণ কুমার েদবনাথ বেলন, 'এই
ধরেণর কাযর্কৰ্ম শুরু করা অতয্ন্ত
পৰ্েয়াজন কারন এর ফেল একাধাের
ছাতৰ্ছাতৰ্ীরা তােদর িনজসব্ সংস্কৃিতর
মূ লয্েবাধ সম্পেকর্ অবগত হেব
আবার অনয্িদেক তারা স্কুেল আসেত
উৎসাহ েবাধ করেব'। এর সােথ
সােথ স্কুেল শুরু হেয়েছ নানা িশক্ষামূ লক চলিচ্চতৰ্ পৰ্দশর্ন।
এখােনই েথেম থােকিন এই
উেদয্াগ, িশক্ষক-িশিক্ষকারা এখন
িচন্তা শুরু কেরেছন গৰ্াম পঞ্চােয়েতর
সাহােযয্, ছাতৰ্ছাতৰ্ী ও তােদর অিভভাবকেদর সােথ িনেয় স্কুেলর পেড়
থাকা জায়গায় স ী বাগান করার ।

এর ফেল পড়াশুনার সােথ সােথ
ছাতৰ্ছাতৰ্ীরা পৰ্তয্ক্ষ ভােব িশখেব
িকভােব গােছর যত্ন িনেত হয়,
িকভােব চারা েথেক অঙ্কুেরাদ্গম হয়।
আবার েসইসব উৎপন্ন সবজী
বয্বহার হেব স্কুেলর িমড-েড িমেল।
গৰ্াম পঞ্চােয়েতর এই েযৗথ
উেদয্াগ সীমাবদ্ধ থােকিন শুধু এই
একটা স্কুেল, অনু পৰ্ািণত হেয় এিগেয়
আসেছ আেরা নানা স্কুল।
শুধু মাতৰ্
স্কুেলর
গন্ডীেতই
আটেক থােক িন গৰ্াম পঞ্চােয়েতর
উেদয্াগ, তারা এখন িচন্তা শুরু
কেরেছ গৰ্ােম েয সব ১৪ – ২৫ বছর
বয়স্ক স্কুলছু ট যু বক যু বতী যারা িকছু
করেত পারেছ না, এেকবাের িপিছেয়
পড়া, হতাশায় ভুগেছ তােদর এক
নতুন পথ েদখােনার। এমন-ই
একজন যু বতী সাতালী মন্ডলপাড়ার
মধু িমতা িমনজ। সপ্তম েশৰ্ণীর পর
তার আর পড়াশুনা হেয় ওেঠ িন
. . . এর পর ৪ পাতায়

দব্াদশ পঞ্চবািষর্কী পিরকল্পনার েপৰ্িক্ষেত িশক্ষা

িবশব্ায়েনর সময়পেবর্ বাজার
বািহত উন্নয়ন ভাবনায় রাষ্টৰ্
অেনকাংেশ তার কলয্াণময় ভূ িমকার
পিরবতর্ন ঘিটেয় বাজােরর ভাবনার
েমৗিলক পৰ্িতস্থাপক িহেসেব েয
ভােব কাজ করেছ তা একিদন রােষ্টৰ্র
উন্নয়ন ভাবনার ছেকও পিরবতর্ন
ঘিটেয় েদয় এবং এই ঘটমান পিরবতর্েনর মেধয্ও এমন অেনক সংলাপ

েথেক যায়, যা বাজার এর ভূ িমকার
ওপেরও িনেজর পৰ্িতস্থাপন িবন্দুগুিলেক অনবরত সমীকৃত করেত শুরু
কের।
নবিদশা িশক্ষা সংকৰ্ান্ত ভাবনার
সু গভীর বহুমািতৰ্কতার মেধয্ এমন
অেনক পৰ্স্থান িবন্দু রেয়েছ যা
আমােদর িবগত কেয়ক দশেক সারা
ভারেত েয মূ ল ধারার উন্নয়েনর

ধারাপাত পিঠত হেয় চেলেছ তার
িবপৰ্তীেপ নতুন ভাবনা সরনী সৃ িষ্ট
কের এবং শুধু মাতৰ্ স্থানীয় স্তেরর
জ্ঞান এবং সংস্কৃিতেক পাঠকৰ্েম
অন্তভুর্ক্ত করার মেধয্ই সীমাবদ্ধ
রােখনা। বরঞ্চ জ্ঞােনর েমৗিলক
কাঠােমার মেধয্ েস অন্তভুর্ক্ত কের

BEHAR এই িশেরানােম িতনিট
পযর্ােয় এই িরেপাটর্িট পৰ্কািশত হয়।
ভারেতর িশক্ষার েক্ষেতৰ্ এই
িরেপাটর্িট এক অিবস্মরণীয় দিলল।
১৮৩৮ সােল েশষ িরেপাটর্িট
পৰ্কািশত হয়। বতর্মান িনবেন্ধর
সমস্ত তথয্ ৩য় িরেপাটর্িট েথেক
সংকিলত। আমােদর আেলাচনা
আমরা সীমাবদ্ধ রাখব বতর্মান পিশ্চমবেঙ্গর িতনিট েজলা, যথা - মুিশর্দাবাদ,বীরভূ ম ও বধর্মান-এর মেধয্।
মেন রাখেত হেব েজলাগুিলর েস
সময়কার সব থানায় সমীক্ষার কাজ

হয় িন। গত দু িট সংখয্ােত মুিশর্দাবাদ
ও বীরভূ ম েজলার তথয্ িনেয়
আেলাচনা করা হেয়িছল। উৎসাহী
পাঠকেদর নবিদশার পক্ষ েথেক
অনু েরাধ করা হেচ্ছ তারা যিদ চান
আেগর সংখয্া দু িটর জনয্ নবিদশার
দপ্তের েযাগােযাগ করেত পােরন।

েজলা জুেড় বাংলা মাধয্ম স্কুল িছল
েমাট ৬২৯িট এবং সংস্কৃত মাধয্ম
স্কুল িছল ১৯০িট। বাংলা মাধয্ম স্কুলগুিলর মেধয্ ৭িট পাওয়া িগেয়িছল
একিট গৰ্ােম, ৬িট অনয্ একিটেত
এবং ৫িট তৃতীয় একিটেত। ৯িট
গৰ্ােমর সন্ধান িমেলিছল েযগুিলর
পৰ্িতিটেত িছল ৩িট কের স্কুল,
৫৯িটেত ২িট কের এবং বাকীগুিলেত
একিট কের। কেয়কিট গৰ্ােমর
স্কুেলর সংখয্ািধকয্ িশক্ষার আগৰ্হেকই তুেল ধের।

. . . এর পর ৩ পাতায়

উইিলয়াম অয্াডাম্স্-এর েচােখ ঊনিবংশ শতেকর বাংলার িশক্ষািচতৰ্
১৮১৮ সােল স্কটলয্ান্ডবাসী
উইিলয়াম অয্াডামস্ (১৭৯৬-১৮৮১)
ভারেত তথা েকালকাতার কােছ শৰ্ীরামপুের আেসন একজন বয্াপিটস্ট
িমশনাির িহসােব। েসখােনই িতিন
সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা েশেখন।
অয্াডামস্ েরাজগােরর পথ িহসােব
সরকাির কােজ েযাগ েদন। ১৮৩৫
সােল বাংলার তৎকালীন গভনর্র
উইিলয়াম েবিন্টঙ্ক-এর সরকােরর
িনেদর্েশ বাংলা ও িবহােরর িকছু
অংেশ িশক্ষা সমীক্ষা কেরন।
EDUCATION IN BENGAL AND

৩য় ও েশষ পবর্ বধর্মানঃ
এই েজলার ১৩িট থানােতই
অয্াডম্স্ সমীক্ষা কেরন এবং ৯৩১িট
স্কুেলর সন্ধান পান। পৰ্িতিট থানােতই
বাংলা ও সংস্কৃত মাধয্ম স্কুল িছল।

. . . এর পর ৬ পাতায়

২

m¤úv`Kxq
িশক্ষানীিত িক হওয়া দরকার

পৰ্াচীন যু গ েথেক বতর্মান
সময় পযর্ন্ত মানব সমাজ েয জ্ঞান
সমূ হ অজর্ন কেরেছ, একটা শে
তােকই আমরা িশক্ষা বিল। পৰ্শ্ন
হল আগামী পৰ্জেন্মর কােছ েসই
জ্ঞান সমূ হ অথর্াৎ িশক্ষা েপঁৗেছ
েদওয়া যায় কী ভােব? শুধু পৰ্ািতষ্ঠািনক িশক্ষাই েযেহতু িশক্ষার
একমাতৰ্ মাধয্ম নয় তাই একটা
নীিতর পৰ্েয়াজন হয় কাঠােমাটােক
ধের রাখার জনয্।
পৰ্াচীন িশক্ষানীিত িক িছল
েসটা একটু েদেখ েনওয়া যাক।
েটাল বা চতুষ্পাঠী ও পাঠশালা নােম
দু ধরেণর িশক্ষােকন্দৰ্ িছল। েস গুিল
সমােজর জ্ঞাণী মানু ষরাই চালােতন।
সমাজই তােদর স্থান িদত, আর রাষ্টৰ্
েসখােন িছল িনিমত্ত মাতৰ্ । পৰ্ধান
িশক্ষণীয় িবষয় িছল মনু ষয্তব্ েথেক
েদবতব্ বা বৰ্হ্মত্ত অজর্ন। এই
িশক্ষানীিতর কতগুেলা ৈবিশষ্টয্ িছল
- ক) এই িশক্ষানীিতেত িশক্ষা
সমােজর সকল সদেসয্র জনয্ই
বরাদ্দ িছল, আর ঘের ঘের বা
পাড়ার চণ্ডীমণ্ডপ িছল েসই জ্ঞান
িবতরেনর সামািজক জায়গা। খ)
মনু ষয্তব্ অজর্েনর িশক্ষাই এই
িশক্ষানীিতর পৰ্ধান িবষয় িছল –
মানু েষর ধমর্, সমােজর ধমর্, দশর্ন,
ইিতহাস, রাজনীিত, অথর্নীিত
ইতয্ািদ িবষেয় সকেলই যােত
িশিক্ষত হেত পাের তার বয্বস্থা
িছল। অথর্াৎ সমাজ িনভর্র একটা
িশক্ষানীিত িছল।
িকন্তু
িবৰ্িটশরা
এেদেশ
আগমেনর ফেল িবৰ্িটশ সভয্তার
ঝলকািনেত মুগ্ধ হেয় এেদেশর
িশক্ষানীিত িননর্য়ক িবেশষজ্ঞরা
পৰ্াচীন পূ বর্পুরুষেদর িশক্ষানীিত
-টােকই জলাঞ্জিল িদেলন। ওিদেক
রােষ্টৰ্র সেঙ্গ সমােজর িবেরােধ
সমাজ েকাণঠাসা হেত লাগল। তার
ফেল আমােদর েটাল চতুষ্পাঠী ও
পাঠশালাগুিল অনাহাের এবং অপুিষ্ট
েরােগ ভুগেত ভুগেত কৰ্েম িবলু প্ত
হেয় েগল। পৰ্াচীন িশক্ষানীিতগুিলর
ধব্ংসাবেশেষর উপর িদেয় িবৰ্িটশ
িশক্ষানীিত চালু হল। অেন্ধর মেতা
আমরা অনু সরণ করেত লাগলাম।
ফেল আমরা পৰ্াধানয্ িদলাম
মানু ষেক টাকা েরাজগােরর যন্তৰ্
বানােনার িশক্ষােক আর জলাঞ্জিল
িদলাম মনু ষয্তব্ অজর্েনর িশক্ষােক।
েসই ইংেরজেদর স্কুল-কেলেজর
অনু করেনই আমােদর েদেশর স্কুল
কেলজ ইউিনভািসর্িট ৈতির হল যার
অিধকাংশই রাষ্টৰ্ীয় সহায়তায়। এই
জনয্ই রবীন্দৰ্নাথ ঠাকুর বেলিছেলন
“অতীেতর সেঙ্গ আত্মিবেচ্ছেদই
ভারতীয় দু দর্শার পৰ্ধান কারন”।
ফলতঃ িশক্ষাপৰ্িতষ্ঠানগুিল হেয়
উঠল “িবদয্াকারখানা”। সন্তানেক
পড়ােবন িবদয্াকারখানায় আর আশা
করেবন েস মানু ষ হেব, তা সম্ভব
নয়। েস বড়েজার অেনক টাকা

েরাজগােরর যন্তৰ্ হেয় উঠেত পাের।
অনয্িদেক িশক্ষাপৰ্িতষ্ঠানগুিল
আয়তেন েয পিরমােন েবেড়েছ,
তােদর িভতর েথেক জ্ঞানরেসর চচর্া
বা পৰ্কৃত িশক্ষা েসই পিরমােন িক
েবেড়েছ? আসেল
েছেলেমেয়
জন্মােলই তােদর ধের িনেয় েসই
িবদয্াকারখানায় ঢুিকেয় িদেয় টাকা
েরাজগােরর যন্তৰ্ বানােতই হেব।
আমােদর তথাকিথত িশক্ষািবদরা
েখয়াল কেরন না, পৰ্াকৃিতক আেলার
পৰ্ধান উৎস েযমন সূ েযর্র আেলা,
জ্ঞােনর আেলার পৰ্ধান উৎস
েসরকম সব্াভািবক পৰ্াকৃিতক জ্ঞান;
যা পৰ্িতিট মানু েষর িভতের, পৰ্েতয্ক
মানব িশশুর মেনর গভীের, মানু েষর
চারপােশর পৰ্কৃিতেত, পৰ্িতিট সত্তার
িভতের এবং সত্তার সেঙ্গ সত্তার
সমব্েন্ধর িনয়েম মানু েষর িভতের
পুঞ্জীভুত থােক।
সূ যর্ ছাড়া শুধু মাতৰ্ ইেলকিটৰ্ক
আেলার উপর িনভর্র কের েযমন
মানু েষর সমাজ বাঁচেত পাের না,
েতমিন জগেতর সব্াভািবক পৰ্াকৃিতক
জ্ঞােনর আেলােক বাদ িদেয় মানু ষ
বাঁচেত পাের না। আমােদর কথা
হল সূ েযর্র আেলাও চাই, ৈবদু য্িতক
আেলাও চাই। উভয়েকই তােদর
উপযু ক্ত মযর্াদা িদেত হেব। কারন
মানু েষর আিবষ্কৃত েকান জ্ঞানই
েফেল েদওয়া যায় না, তা েস
আধয্ািত্মক, দাশর্িনক, গািণিতক বা
মানিসক েহাক । আর এই কথা
মাথায় েরেখ আমােদর িশক্ষানীিত
ৈতির হওয়া দরকার।
তাই চলিত পাঠয্কৰ্ম েযটা
আেছ েসটার মেধয্ আঞ্চিলক িকছু
িবষয় সংেযাজন করা দরকার েযমন
স্থানীয় সংস্কৃিত, ভুেগাল, ইিতহাস
বা জীবনযাপন পদ্ধিত, যা েকন্দৰ্ীয়
ভােব সম্ভব নয়। একমাতৰ্ আমােদর
পঞ্চােয়তগুিল সাংিবধািনক কতর্বয্
পালন কের যিদ উেদয্াগ গৰ্হন কের
তেবই একটা বাস্তব সম্মত
িশক্ষানীিত ৈতির হেব।
সু েখর কথা এই েয ২০০৫
জাতীয় পাঠয্কৰ্ম কাঠােমায় উপেরর
ভাবনাগুিল িলিপবদ্ধ হেয়েছ । িকন্তু
পৰ্শ্ন হল তা কাযর্করী করেব েক?
পাঠয্কৰ্েম েয গুিল বলা হেয়েছ
েসগুিলেক পৰ্থেম িশক্ষক মহাশয়েদর বুঝেত হেব এবং আত্মস্থ
করেত হেব। এই িবষেয় গৰ্াম
পঞ্চােয়েতর
উেদয্াগ
খুবই
পৰ্েয়াজন।
বাস্তব রূপায়েনর েক্ষেতৰ্
একিদেক িশক্ষক/িশিক্ষকা, স্কুল
পিরচালন কিমিট, গৰ্াম িশক্ষা
কিমিট, অিবভাবকমণ্ডলী এবং
অনয্িদেক গৰ্াম উন্নয়ন সিমিত ও
গৰ্াম পঞ্চােয়েতর িমিলত ভাবনাই
হয়ত আঞ্চিলক িনভর্র িশক্ষা পদ্ধিত
স্কুেল এক নতুন রূেপ অবতীনর্ হেত
পাের ।
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রবীন্দৰ্নাথ ও গান্ধীর িশক্ষা ভাবনা
রবীন্দৰ্নাথ বা গান্ধীজীর িশক্ষা
ভাবনা িনেয় কথা বলেত েগেল
পৰ্থেমই এটা বলেত হয় েয তােদর
দু জেনরই িশক্ষাভাবনা িছল তােদর
িনজসব্ একটা দশর্ন যা আজও
অেনকাংেশই
পৰ্াসিঙ্গক।
সময়
বদলােনার সােথ সােথ িশক্ষা িনেয়
নানান আেলাচনা এবং িচন্তাভাবনা
শুরু হেয়েছ। েদশ সব্াধীন হওয়ার
সােথ সােথ িশক্ষা িনেয় নানান মহেল
গেবষণা চলেতই থােক। ভারতবেষর্র
িনজসব্ সংস্কৃিত এই গেবষণার
েজায়াের হািরেয় যাওয়ার উপকৰ্ম

একটা সু িবধা, িঠক মােপ িঠক
ফরমাশ-েদওয়া িজিনসটা পাওয়া
যায়—এক কেলর সেঙ্গ আর-এক
কেলর উৎপন্ন সামগৰ্ীর বেড়া-একটা
তফাত থােক না, মাকর্া িদবার সু িবধা
হয়।
িকন্তু এক মানু েষর সেঙ্গ
আর-এক মানু েষর অেনক তফাত।
এমন-িক,একই মানু েষর একিদেনর
সেঙ্গ আর-একিদেনর ইতর-িবেশষ
ঘেট। তবু মানু েষর কাছ হইেত মানু ষ
যাহা পায় কেলর কাছ হইেত তাহা
পাইেত পাের না। কল সম্মু েখ

হল। নবিদশা সবসময় আঞ্চিলক
সংস্কৃিতর উপর েজার েদওয়ার
ভাবনািচন্তা কের থােক। তাই িনেচর
েলখািট পাঠকেদর উেদ্দেশয্ রবীন্দৰ্নাথ ও গান্ধীজীর িশক্ষা ভাবনা যা
আজও পৰ্াসিঙ্গকতা দাবী কের,তা
েদওয়া হল। আশা রইল েলখািট
তােদর কােজ লাগেব।
রবীন্দৰ্নােথর জীবেন যখন
িশক্ষার সূ চনা ঘেট তখন ভারতীয়
উপমহােদেশ ঔপিনেবিশক িশক্ষা
পিরবয্প্ত। পৰ্াথিমক স্তর েথেকই
িশক্ষাধারা েমকেল’র মেডেলই সু পৰ্িতিষ্ঠত। এই ঔপিনেবিশক িশক্ষাবয্বস্থার মুেখামুিখ দাঁিড়েয় রবীন্দৰ্নাথ
ঠাকুেরর িশক্ষা ভাবনার সূ চনা।
রবীন্দৰ্ িশক্ষা িচন্তার পৰ্থম পৰ্কাশ
আমরা েদখেত পাই ১৮৭৭ সােল
যখন তাঁর বয়স মাতৰ্ ১৬ বৎসর।
পৰ্ািতষ্ঠািনক িশক্ষার অন্তসারশূ নয্তা
তাঁর কােছ পৰ্থেমই ধরা পেড়।
ৈশশেবই তার মেন হেয়িছল এ িশক্ষা
পৰ্াণহীন এবং যািন্তৰ্ক। িতিন এেক
“কেলর িশক্ষা” আখয্া িদেয়িছেলন।
িশক্ষা সমব্েন্ধ রবীন্দৰ্নােথর িচন্তাভাবনা
তাঁর “িশক্ষার েহরেফর” েলখািটেত
আরও পিরষ্কার ভােব েবাঝা যায়।
িতিন বেলন-ইস্কুল বিলেত আমরা
যাহা বুিঝ েস একটা িশক্ষা িদবার
কল। মাস্টার এই কারখানার একটা
অংশ। সােড় দশটার সময় ঘণ্টা
বাজাইয়া কারখানা েখােল। কল
চিলেত আরম্ভ হয়, মাস্টােররও মুখ
চিলেত থােক। চারেটর সময়
কারখানা বন্ধ হয়, মাস্টার-কলও
তখন মুখ বন্ধ কেরন, ছাতৰ্রা দু ইচার পাত কেল ছাঁটা িবদয্া লইয়া
বািড় েফের। তার পর পরীক্ষার সময়
এই িবদয্ার যাচাই হইয়া তাহার
উপের মাকর্া পিড়য়া যায়। কেলর

উপিস্থত কের িকন্তু দান কের না—
তাহা েতল িদেত পাের িকন্তু আেলা
জব্ালাইবার সাধয্ তাহার নাই।
য়ু েরােপ মানু ষ সমােজর িভতের
থািকয়া মানু ষ হইেতেছ, ইস্কুল
তাহার যৎিকিঞ্চৎ সাহাযয্ কিরেতেছ।
েলােক েয-িবদয্া লাভ কের েসিবদয্াটা েসখানকার মানু ষ হইেত
িবিচ্ছন্ন নেহ—েসইখােনই তাহার চচর্া
হইেতেছ, েসইখােনই তাহার িবকাশ
হইেতেছ—সমােজর মেধয্ নানা
আকাের নানা ভােব তাহার সঞ্চার
হইেতেছ, েলখাপড়ায় কথাবাতর্ায়
কােজকেমর্ তাহা অহরহ পৰ্তয্ক্ষ
হইয়া উিঠেতেছ। েসখােন জনসমাজ
যাহা কােল কােল নানা ঘটনায় নানা
েলােকর দব্ারায় লাভ কিরয়ােছ, সঞ্চয়
কিরয়ােছ এবং েভাগ কিরেতেছ
তাহাই িবদয্ালেয়র িভতর িদয়া বালকিদগেক পিরেবশেনর একটা উপায়
কিরয়ােছ মাতৰ্। এইজনয্ েসখানকার
িবদয্ালয় সমােজর সেঙ্গ িমিশয়া
আেছ, তাহা সমােজর মািট হইেতই
রস টািনেতেছ এবং সমাজেকই
ফলদান কিরেতেছ।
িকন্তু িবদয্ালয় েযখােন চাির
িদেকর সমােজর সেঙ্গ এমন এক
হইয়া িমিশেত পাের নাই, যাহা বািহর
হইেত সমােজর উপের চাপাইয়া
েদওয়া, তাহা শুষ্ক তাহা িনজর্ীব।
তাহার কাছ হইেত যাহা পাই তাহা
কেষ্ট পাই, এবং েস-িবদয্া পৰ্েয়াগ
কিরবার েবলা েকােনা সু িবধা কিরয়া
উিঠেত পাের না। দশটা হইেত
চারেট পযর্ন্ত যাহা মুখস্থ কির,
জীবেনর সেঙ্গ, চািরিদেকর মানু েষর
সেঙ্গ, ঘেরর সেঙ্গ তাহার িমল
েদিখেত পাই না। বািড়েত বাপমাভাই বন্ধুরা যাহা আেলাচনা কেরন
িবদয্ালেয়র িশক্ষার সেঙ্গ তাহার েযাগ
নাই, বরঞ্চ অেনক সমেয় িবেরাধ
আেছ। এমন অবস্থায় িবদয্ালয়
একটা এিঞ্জন মাতৰ্ হইয়া থােক—
তাহা বস্তু েজাগায়, পৰ্াণ েজাগায় না।

সমস্ত স্তেরর িশক্ষােক হেত হেব সব্য়ং সম্পূ ণর্ .......... িশক্ষা শুধু মাতৰ্ একিট পৰ্জন্মেক ৈতির কের না বরঞ্চ
সমােজর েমৗিলক পৰ্তয্য়গুিলেক এবং বয্িক্তর ইচ্ছােক পৰ্িতফিলত কের।
- গান্ধীিজ

পূ েবর্ যখন আমরা গুরুর কােছ
িবদয্া পাইতাম িশক্ষেকর কােছ নেহ,
মানু েষর কােছ জ্ঞান চািহতাম কেলর
কােছ নয়, তখন আমােদর িশক্ষার
িবষয় এত িবিচতৰ্ ও িবস্তৃত িছল না
এবং তখন আমােদর সমােজ পৰ্চিলত
ভাব ও মেতর সেঙ্গ পুঁিথর িশক্ষার
েকােনা িবেরাধ িছল না। িঠক
েসিদনেক আজ িফরাইয়া আিনবার
েচষ্টা কিরেল েস-ও একটা নকল
হইেব মাতৰ্, তাহার বাহয্ আেয়াজন
েবাঝা হইয়া উিঠেব, েকােনা কােজই
লািগেব না।
অতএব আমােদর এখনকার
পৰ্েয়াজন যিদ আমরা িঠক বুিঝ তেব
এমন বয্বস্থা কিরেত হইেব যাহােত
িবদয্ালয় ঘেরর কাজ কিরেত পাের;
যাহােত পাঠয্িবষেয়র িবিচতৰ্তার সেঙ্গ
অধয্াপনার সজীবতা িমিশেত পাের;
যাহােত পুঁিথর িশক্ষাদান এবং হৃদয়মনেক গিড়য়া েতালা দু ই ভারই
িবদয্ালয় গৰ্হণ কের।
রবীন্দৰ্নাথ েযমন শািন্তিনেকতেন
তাঁর িশক্ষা ভাবনােক চািরত কের
িছেলন, েতমিন গান্ধীিজ তাঁর িশক্ষা
ভাবনা ও িশক্ষা সাধনার উেদয্াগ েনন
মূ লতঃ সবরমতী বা েসবাগৰ্ােম তাঁর
পৰ্তয্ক্ষ তত্তব্াবধােন।
গান্ধীিজর আেন্দালেনর ফেল
েদেশর েকােনা েকােনা স্থােন তাঁর
সবরমতী েসবাগৰ্ােমর আদেশর্ িকছু
আশৰ্ম গেড় ওেঠ এই সমস্ত স্থােনও
গান্ধীিজর িশক্ষা দশর্েনর মেডেল
িশক্ষা বয্বস্থার পৰ্বতর্ন হয়। মূ লতঃ
মেডলিট িছল “নঈ তািলম” বা
বুিনয়ািদ িশক্ষা যার িকছু টা রবীন্দৰ্নােথর িশক্ষার ভাবনার সেঙ্গ িমল খুঁেজ
পাওয়া যায়। গান্ধীিজর মেত িবৰ্িটশেদর ৈতির িশক্ষা পৰ্িতষ্ঠানগুিল হল
“েগালাম ৈতিরর কারখানা”। তাঁর
কথায় বলেত েগেল “আমরা েকবলমাতৰ্ ইংরাজেদর িশক্ষা গৰ্হণ কের
জািত ও েদশেক কৰ্ীতদােস পিরণত
কেরিছ। অসততা এবং অতয্াচার
েবেড়েছ। ইংরাজী জানা ভারতীয়রা
সাধারণ মানু ষেক ঠকােত বা ভয়
েদখােত ইতস্তত কের না”।
গান্ধীিজর িশক্ষা ভাবনা িছল নঈ
তািলম বা বুিনয়ািদ িশক্ষা যা পৰ্িতিট
িশশুর জনয্ সাত বৎসর বয্াপী
অৈবতিনক ও বাধয্তামূ লক িশক্ষা
বয্বস্থা করা দরকার। িশক্ষার মাধয্ম
হেব মাতৃভাষা। সাত বছেরর এই
িশক্ষা বয্বস্থা উৎপাদন মূ লক শরীর
শৰ্মেক েকন্দৰ্ কের েদওয়া হেব। আর
েসই শারীরক শৰ্ম হেব িশশুর
আঞ্চিলক পিরেবশ িনভর্র অথর্াৎ
কৃিষ, বৃ ক্ষেরাপণ ও পালন, পশুপালন
, সু েতাকাটা, কাপড় েবানা ও তার রং
ছাপােয়র কাজ এবং গৰ্ােমর উৎপন্ন
শসয্ ও ফল সি েক আহােরর
উপযু ক্ত করার কাজ, ধান ভাঙা,
আটােপষাই,
কামার,
কুেমার,
ছু েতােরর কাজ, কাগজ ৈতির,
েমৗমািছ পালন ইতয্ািদ েয গুিল
গৰ্ােমর পৰ্চিলত বৃ িত্তমুলক িশক্ষা
মেধয্ই পেড়।
মানু েষর িশক্ষাবয্বস্থা যিদ
সামািজক মানু ষ িহেসেব িবকিশত
করার সু েযাগ কের িনেত না েশখায়
তা হেল তা হেব িনরথর্ক।
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িদেত চায় স্থানীয় জ্ঞােনর মহান
ঐশব্যর্। আমরা এই িনবেন্ধ েদখাবার
েচষ্টা করেবা িক ভােব দব্াদশ
পঞ্চবািষর্কী পিরকল্পনার সময়পেবর্
িবষয়িভিত্তক
িবেশষজ্ঞ
েগাষ্ঠী
(thematic expert group) এর
ভাবনার সােথ আমােদর ভাবনার
েবশ িকছু পৰ্াসিঙ্গক সাযু জয্ স্থািপত
হেয়েছ। এই সাযু জয্গুিল আমরা
এখেনা পযর্ন্ত আমােদর অিত-সংিক্ষপ্ত
পৰ্ায় ক্ষুদৰ্ উেদয্ােগর পৰ্ভাব িহসােব
েদখিছ না। আমরা একটু েদেখ িনেত
পাির এই পৰ্িতেবদেন নতুন েকান
ধরেনর িদকগুিল সামেন িনেয় আসা
হেয়েছ এবং েসখােন পৰ্ধান
পৰ্াসিঙ্গকতা গুিল েকান ধরেনর।
পৰ্ধানত ৫টা অধয্ােয়
িবভক্ত এই পৰ্িতেবদেন (Working
group Report on Elementary
Education and Literacy) খুব
গুরুতব্পূ ণর্
ভােব
Curricular
Renewal for quality অথর্াৎ
পাঠকৰ্েমর গুণগত মান নােম একটা
অধয্ায় রেয়েছ, েযখােন স্থানীয় ভােব
ৈবিশষ্টয্ সম্পন্ন এবং বৃ হত্তর ঐিতেহয্র
সােথ সাযু জয্পূ ণর্ িশক্ষার কথা তুেল
ধরা হেয়েছ এবং খুব অথর্বহ ভােব
এখােন জাতীয় পাঠয্কৰ্ম রূপেরখা
২০০৫ এর কথা অতয্ন্ত পৰ্াসিঙ্গকতার
সােথ িনেয় আসা হেয়েছ। িশশুর
মূ লয্ায়েনর Continuous comprehensive Evaluation (CCE)
পৰ্সঙ্গ খুব তাৎপযর্পূণর্ ভােব তুেল
ধরা হেয়েছ।
এই পৰ্িতেবদেন আেরা এেসেছ
. . . . . pথম পাতার পর

এবং জািত-রাষ্টৰ্েকিন্দৰ্ক উন্নয়ন
ভাবনা েযেহতু সমস্ত িকছু েক রােষ্টৰ্র
মেতা কের েদখেত বাধয্ কের,
েযেহতু আমরা এই অিধকার পৰ্সেঙ্গ
ইিতবাচক দৃ িষ্টভঙ্গী গৰ্হণ কির,
েসেহতু এর সীমাবদ্ধতার িদকগুিল
নাগিরক সমােজর িবিভন্ন স্তের
বুিঝেয় বলার েচষ্টা কেরিছ। ২০০৯
এর েকন্দৰ্ীয় আইন এর সােথ সঙ্গিত
েরেখ ২০১২ সােলর মাচর্ মােস
পিশ্চমবেঙ্গ যখন িবিধ িনয়ম ৈতরী
হেলা তখনও আমরা ইিতবাচক
দৃ িষ্টভঙ্গী িনেয়ই তার িবিভন্ন িদকগুিল
আমােদর উেদয্ােগর অঞ্চলগুিলেত
বুিঝেয় বেলিছ। তবু এর মেধয্ই
আমরা সবেচেয় েবিশ গুরুতব্ আেরাপ
কেরিছ িবদয্ালয় পিরচালন কিমিটর
আিঙ্গক এবং িতৰ্-বািষর্ক িবদয্ালয়
উন্নয়ন
পিরকল্পনার
ওপের।
নবিদশার মেন হেয়েছ এই দু িট
পিরসের অেনক নতুন িবষেয় সৃ জনী
পরীক্ষা-িনরীক্ষার েক্ষতৰ্ পৰ্স্তুত হেত
পাের। এই পৰ্িতেবদেনর সীিমত
পিরসের আমরা এর িনমর্ান এবং
সংগঠেনর িদকগুিল পৰ্সেঙ্গ আেলাচনা
করেবা।
West Bengal Right of
children
to
Free
and
compelsory Education Rules
2012 অনু সাের িবদয্ালয় পিরচালন
কিমিটেত নু য্নতম ১২ জন থাকেবন।
এখােন সবর্ািধক গুরুতব্ েদওয়া
হেয়েছ সংিশ্লষ্ট িবদয্ালয়িট েয গৰ্াম
সংসেদ অবিস্থত তার িনবর্ািচত
সদেসয্র ওপের। িবদয্ালয় পিরচালন

দব্াদশ পঞ্চবািষর্কী পিরকল্পনার েপৰ্িক্ষেত িশক্ষা এবং নবিদশার ভাবনার ঃ

পাঠয্কৰ্ম নবায়েনর কথা যা নবিদশার
ভাবিবেশব্ অতয্ন্ত গুরুতব্পূ ণর্ একটা
িদক। িবজ্ঞান িশক্ষার েক্ষেতৰ্ যােত
িশশুরা শুধু মাতৰ্ নীরব গৰ্হীতা হেয় না
থােক তার জনয্ তােদর ভােলা
গৰ্ন্থাগার এবং রসায়নাগােরর সু িবধা
পৰ্ািপ্তর িদেক িবেশষ ভােব নজর
েদওয়া হেয়েছ। এবাের সবেচেয়
গুরুতব্পূ ণর্ পৰ্সেঙ্গ আসা েযেত পাের।
সাম্পৰ্িতক
সমেয়
িবদয্ালেয়
িদব্পৰ্াহািরক আহার িনেয় অেনক
আেলাচনা আমরা শুেনিছ এমনিক
অমতর্য্ েসন, জয্াঁ েদৰ্েজর মেতা
সমাজিবজ্ঞানীরা তােদর আেলাচনােত
এই পৰ্সেঙ্গ আেলাকপাত কেরেছন।
এই পৰ্িতেবদেন সু িপৰ্ম েকাটর্-এর
িনেদর্শ খুব স্পষ্ট ভােব তুেল ধরা
হেয়েছ। পৰ্িতেবদন দব্য্থর্হীন ভােব
বেলেছ পৰ্িতিট িবদয্ালয় পৰ্াঙ্গেণ
রসু ই বাগান করােক উৎসািহত
করেত হেব এবং তার পাশাপািশ
বলা হেয়েছ িডম এবং সবুজ সবিজর
মেতান পুিষ্টকর খাবার পৰ্িতিদন
িদেত হেব কারন েদখা িগেয়েছ
এখেনা পযর্ন্ত িমড-েড িমল এর
উেদয্ােগ পুিষ্ট সংকৰ্ান্ত িবষেয় েজার
খুব কম পেড়েছ। আমরা মেন কির
এগুিল িশক্ষা সংকৰ্ান্ত িবষেয়
িকৰ্য়াশীল েপশাদার সংস্থাগুিলর
আেরা েবশী কের সামেন িনেয় আসা
খুব দরকার।
আমরা এই েরকেমেণ্ডশন
(Recommendation)-এর িকছু
অংশ তিলেয় েদখেত পাির। এখােন
বলা হেয়েছ িশশু এবং তার অিভভা-

বকেদর পুিষ্ট সংকৰ্ান্ত িবষেয় িশিক্ষত
করা খুব জরুরী যােত তারা িমড-েড
িমলেক ঘেরর খাবােরর িবকল্প
িহসােব না েদেখ পিরপূ রক িহসােব
েদেখ।
এখােন িমড-েড িমলেক িঘের
রাষ্টৰ্ িনভর্র উন্নয়ন ভাবনা গুিলর েয
অয্াডেভােকিস
অিধকার-িভিত্তক
উন্নয়ন ভাবনার নােম সারা েদশ
জুেড় চেল তার েথেক নীরব পৰ্স্থােনর
পৰ্িতসরেণর একটা ইিঙ্গত রেয়েছ।
এখােন পুিষ্ট েযাজেনর পিরকল্পনায়
পিরবারেক যু ক্ত করা হেয়েছ।

িক স্কুল স্তের এই পুিষ্ট েচতনার
সম্পৰ্সারেণ জনয্ িবেশষজ্ঞ েগাষ্ঠী
িনেদর্শ িদেয়েছ। খাদয্ ও পুিষ্ট িবষয়ক
দপ্তর িশক্ষক, পাচক এবং তার
সহকারীেদর এই িবষেয় পৰ্িশিক্ষত
করেব এবং শুধু তাই নয় আেরা
সু স্পষ্ট ভােব এখােন বলা হেয়েছ
িশশুেদর িনয়িমত ওজন এবং উচ্চতা
পিরমাপ করেত হেব এবং পিরমােপর
জনয্ ও ওজন েনওয়ার জনয্ যা যা
পৰ্েয়াজন তা দব্াদশ পঞ্চবািষর্কী
পিরকল্পনায় উপল
হেত হেব।
অথর্াৎ এখােন রাষ্টৰ্ িনভর্র পুিষ্ট ভাবনা

িবেশষজ্ঞ কিমিটর দৃ িষ্টভঙ্গীেত িমড-েড িমল ও পুিষ্ট
েদেশ সদয্ শুরু হওয়া দব্াদশ পঞ্চবািষর্কী পিরকল্পনার অংশ িহেসেব ওয়ািকর্ং
গৰ্ুপ িরেপাটর্ অন এিলেমন্টারী এডুেকশন নামক পৰ্িতেবদেন েবশ িকছু
গুরুতব্পূ ণর্ িদক সামেন উেঠ এেসেছ। ওয়ািকর্ং গৰ্ুপ িবেশষ ভােব গুরুতব্
আেরাপ কেরেছন িশশুেদর পুিষ্টর মােনান্নয়েনর িবষয়িটর ওপের এবং সারা
েদশময় েয িমড-েড-িমল নামক মহাযজ্ঞ চেল তার সােথ এই পুিষ্ট িবষয়িট
যু ক্ত কের পুেরা িবষয়িট আেলাচনা করা হেয়েছ এবং েসজনয্ পৰ্িতিট
িবদয্ালেয় রসু ই বাগান করােক েযমন উৎসািহত করা হেয়েছ, েতমন ভােবই
সমগৰ্ িমড-েড-িমল পৰ্িকৰ্য়ার সােথ যারা যু ক্ত তােদর একটা পযর্ায় পযর্ন্ত
পুিষ্ট সংকৰ্ান্ত সেচতনতার বৃ িদ্ধর িদেকও আেলাকপাত করা হেয়েছ। েবশ
িকছু টা সমােলাচনার ভঙ্গীেত এই পৰ্িতেবদন এটাও বেলেছ েয এতিদন পযর্ন্ত
িমড-েড-িমল এর পুিষ্টগত আিঙ্গকিটর ওপের গুরুতব্ কম েদয়া হেয়েছ।
(Recommendation)-এ
আেরা সু স্পষ্ট ভােব বলা হেয়েছ
সবুজ পাতা সম্পন্ন সবিজ িমড-েড
িমেল আেরা েবিশ কের যু ক্ত করেত
হেব এবং এই পৰ্জ্ঞানিটেক পড়েত
হেব িবদয্ালেয়র অঙ্গেন পুিষ্ট বাগান
সৃ িষ্ট এবং পিরচযর্ার িনিরেখ। এমন

েথেক পৰ্িতসিরত হেয় তা েযমন
পিরবারেক ভূ িমসংলগ্ন বাহু িহসােব
পৰ্িতস্থািপত কের এবং রাষ্টৰ্েক নতুন
দািয়েতব্র কথা স্মরণ কিরেয় েদয়
েতমন ভােব আমরা েদেখিছ িশক্ষাপৰ্নালীেক (Pedagogy) - েক নবািয়ত
ভাবনায় উপস্থািপত কর নতুন েবশ

িকছু ভাবনারও িদক িনেদর্শ কের
িদেয়েছ। এখােন বলা হেয়েছ জাতীয়
পাঠয্কৰ্ম রূপেরখা ২০০৫ এর
গঠনমূ লক িশখন পৰ্নালী িশশুেক
েশৰ্নী কেক্ষর িভতের এবং বাইের
িবিভন্ন রকম িকৰ্য়া কেমর্ অংশ
গৰ্হেণর সু েযাগ ৈতির কের েদয় এবং
পৰ্িতেবদন িবেশষ ভােব উেল্লখ
কেরেছ িশক্ষাঙ্গেনর িভতের এবং
বাইের িশশুর কমর্কাণ্ড সম্পেকর্ পুনভর্াবনার িবেশষ পৰ্েয়াজন রেয়েছ।
আমােদর ভাবনার েমৗিলক
িনযর্াস িবন্দুও এটাই। আমােদর
ভাবনােতও তাই পৰ্াসিঙ্গক ভােবই
রাষ্টৰ্ িনভর্র িশক্ষা ভাবনার িবপৰ্তীপ
িনমর্ানই সবেচেয় েবশী গুরুতব্ েপেয়
আসেছ। িবেশষজ্ঞ েগাষ্ঠীর এই
সু বৃহত পৰ্িতেবদন রাষ্টৰ্িনভর্র, রাষ্টৰ্েকিন্দৰ্ক, রাষ্টৰ্অনু সারী পৰ্িতষ্ঠােনর
হােত সমীকৃত িশক্ষার অঙ্গেন কতদূ র
পৰ্ভাব েফলেত পারেব তা বলা খুব
জিটল। তেব েযসব েরকেমেণ্ডশন
(Recommendation) তুেল ধরা
হেয়েছ, খুব িনিশ্চত ভােবই তা
আমােদর পৰ্িতষ্ঠান-েকিন্দৰ্ক িবদয্ালয়
ও িশক্ষাভাবনায় শতজল ঝণর্ার ধব্িন
িনেয় আসেত পাের। িবেশষত
েযভােব পৰ্িতপেল জাতীয় পাঠয্কৰ্ম
রূপেরখা ২০০৫ এর দশর্নগত পৰ্তয্য়গুিলেক সামেন আনা হেয়েছ তা
আমােদর মেত যিদ ৈবপ্লিবক নাও
হয় শুভকামী পিরবতর্েনর িচহ্নবহনকারী েতা বেটই।

িবদয্ালয় পিরচালন সিমিত সৃ জনী পৰ্েয়ােগর নতুন পিরসর ঃ

কিমিটেত তার অন্তভূ র্িক্ত এখােন
আইিন ৈবধতা েপেয়েছ। এর
পাশাপািশ
কিমিটেত
থাকেবন
িবদয্ালেয়র পৰ্ধান িশক্ষক এবং যা
সবেচেয় গুরুতব্পূ ণর্ তা হেলা িবরাট
সংখয্ায় অিভভাবকেদর উপিস্থিতর
মধয্ িদেয় পৰ্াথিমক িশক্ষায় েয
ভয়াবহ দলীয় রাজনীিতর অনু পৰ্েবশ
ঘটেছ েস সম্পেকর্ আইেন অেনক
সাবধানতা রাখা আেছ। ১০ জন
সদসয্ এই অিভভাবকেদর মধয্
েথেক িনবর্ািচত করা হেব। পৰ্থম
েশৰ্নীেত যােদর সন্তানরা পড়াশুেনা
করেছন এমন অিভভাবকেদর মধয্
েথেক থাকেবন ২ জন যােদর
একজন তপিশলী সম্পৰ্দায়ভুক্ত এবং
অনয্জন
সাধারণ
অিভভাবক
নাগিরক। িদব্তীয় েশৰ্নীেত যােদর
সন্তানরা পড়াশুেনা কেরেছন এমন
অিভভাবক থাকেবন ২ জন, যােদর
একজন তপিশলী জািতভুক্ত এবং
অনয্জন
সাধারণ
অিভভাবক
নাগিরক। তৃতীয় েশৰ্নীেত যােদর
সন্তানরা পড়াশুেনা করেছন তােদর
মধয্ েথেক িনবর্ািচত হেবন ৩ জন,
যােদর মেধয্ ১ জন িপিছেয় পড়া
জনসম্পৰ্দায়ভুক্ত, ১ জন তপিশলী
জািতভুক্ত এবং অনয্জন সাধারণ
অিভভাবক নাগিরক। যিদ েকােনা
অঞ্চেল
এইসব
সম্পৰ্দােয়র
অিভভাবক নাগিরকেদর না পাওয়া
যায় তেব েসই েকাটা পূ রণ করেবন
সাধারণ অিভভাবকরা। চতুথর্ েশৰ্নীেত
যােদর সন্তানরা পড়েছন এরকম
অিভভাবকেদর মধয্ েথেক িনবর্ািচত

হেবন ৩ জন, যােদর ১ জন িপিছেয়
পড়া জন সম্পৰ্দায়ভুক্ত এবং ২ জন
সাধারণ বেগর্র অিভভাবক নাগিরক।
এছাড়াও এই িবিধ িনয়ম আেরা
বেলেছ ৫০% সদসয্ হেবন মিহলা।
যা এখােন সবেচেয় গুরুতব্পূ ণর্
তা হেলা িবদয্ালয় পিরচালনা কিমিটর
এই সব নতুন িনয়মাবলী পৰ্েযাজয্
হেব পৰ্াথিমক িবদয্ালেয়র জনয্ এবং
পঞ্চম েথেক অষ্টমেশৰ্নীর জনয্
Rules for Management of
Recognised Non-Government
Instiutions
(Aided
and
Unaided), 1969 আইনিটেকও
পৰ্েযাজয্ বেল বণর্না করা হেয়েছ।
স্থানীয় পঞ্চােয়ত পৰ্িতষ্ঠান েথেক
িযিন সংিশ্লষ্ট গৰ্াম সংসেদর সদসয্
তার নাম পাঠােনার জনয্ েজলা
িবদয্ালয় ইন্সেপক্টর িনবর্াচেনর ১৪
িদন পূ েবর্ পৰ্ধানেক িচিঠ েদেবন এবং
যিদ িতিন নাম জানােত বয্থর্ হন তেব
সমিষ্ট উন্নয়ন আিধকািরক এই
কাজিট করেবন। এই িবদয্ালয়
পিরচালন কিমিটর স্থায়ীতব্ হেব িতন
বছর এবং এই পুেরা পৰ্িকৰ্য়া পৰ্সেঙ্গ
যিদ কােরা িবেরািধতা থােক তাহেল
Directorate School Education,
West Bengal এর িসদ্ধান্তই চুড়ান্ত।
এই িবিধিনয়েমর ১৪ নং ধারায়
আেলাচনা করা হেয়েছ িবদয্ালয়
উন্নয়ন পিরকল্পনা পৰ্সেঙ্গ। নবিদশা
তার উেদয্ােগর এলাকাগুেলােত
আইেনর এই িবেশষ েক্ষতৰ্িট পৰ্সেঙ্গ
সমােজর নানা স্তের আেলাচনা-সমােলাচনার ওপের সবেচেয় েবিশ

গুরুতব্ িদেয়েছ। নবিদশা উেদয্াগ
মেন কের এক একিট িবদয্ালয়েক
একক িহসাব ধের যিদ উন্নয়ন
পিরকল্পনা না করা যায় তাহেল
তথাকিথত সামিগৰ্ক পিরকল্পনার
মেধয্ পৰ্িতিট িবদয্ালেয়র পৰ্েয়াজনীয়
উন্নয়ন পিরকল্পনা অনু পৰ্িবষ্ট করােনা
খুব কিঠন। এই িবেশষ ধারায় বলা
হেয়েছ েয পৰ্িতিট িবদয্ালয় পিরচালন
কিমিটর একিট কের িতৰ্-বািষর্ক
িবদয্ালয় পিরকল্পনা ৈতির করেব
এবং িশক্ষাবষর্ েশষ হওয়ার িতন
মাস পূ েবর্ তা জমা িদেত হেব। এই
পিরকল্পনা জমা িদেত হেব District
Inspector of School এর কােছ
এবং পিরকল্পনাপতৰ্ সব্াক্ষিরত হেব
কিমিটর সম্পাদক এবং সভাপিত
দব্ারা। এই পিরকল্পনােত যা থাকেব
তা হেলা –
পৰ্থমতঃ িবদয্ালেয়র অবস্থান,
ইিতহাস, পুেরােনা ছাতৰ্েদর সংিক্ষপ্ত
িববরণ এবং সামগৰ্ীক ভােব তােদর
ভােলা ভােলা উেদয্াগ ইতয্ািদ।
িদব্তীয়তঃ পৰ্িতবছের পৰ্িত
েশৰ্নীেত কত সংখয্া ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর
অন্তভূ র্িক্ত সম্ভব এবং িবেশষ
মেনােযাগ দাবী কের এমন িশশু,
িবেশষ সামািজক েগাষ্ঠীর পৰ্িতিনিধতব্
কের এমন িশশু তােদরেক কতদূ র
পযর্ন্ত িবদয্ালেয়র েমৗিলক পাঠদান
পৰ্িকৰ্য়ায় িনেয় আসা সম্ভব েস পৰ্সেঙ্গও এই িবদয্ালয় উন্নয়ন পিরকল্পনায় আেলাকপাত করেত হেব।
তৃতীয়তঃ িতন বছের িবদয্ালেয়র নতুন পিরকাঠােমা িক দরকার

হেব েস পৰ্সেঙ্গও একটা সব্চ্ছ িববরন
এই পিরকল্পনার অন্তভূ র্ক্ত করেত
হেব।
চতুথর্তঃ িবদয্ালেয়র িনরাপত্তার
জনয্ নতুন িক ধরেণর পিরকল্পনা
করা েযেত পাের তার আেলাচনাও
এই পিরকল্পনােত রাখেত হেব।
পঞ্চমতঃ সবেচেয় গুরুতব্পূ ণর্
িবষয় িহেসেব যা আসেত পাের তা
হেলা সংিশ্লষ্ট িবদয্ালয়েক িঘের নতুন
ধারার পিরকল্পনা এবং এখােন
সরাসির পাঠদান পৰ্িকৰ্য়ার বাইেরর
িজিনসগুিলও অন্তভূ র্ক্ত করা েযেত
পাের। এখােনই নবিদশা মেন কের
েয নতুন ভােব গৰ্ামীণ িশক্ষােক িচন্তা
করার এবং তার পৰ্েয়ােগর একটা
সু েযাগ রেয়েছ। নবিদশা েয স্থানীয়
ভােব পৰ্াসিঙ্গক িশক্ষার ভাবনা সামেন
িনেয় আসেছ, সরকারী িবদয্ালয়
উন্নয়ন ভাবনার পিরসের এই িবিধিনয়েমর সহজাত কেঠারতার মেধয্
েথেকও তা িনেয় পরীক্ষা িনরীক্ষার
একটা েমৗিলক পিরসর, এর মধয্
িদেয় সম্পৰ্সািরত করা সম্ভব।
সামিগৰ্ক ভােব রাষ্টৰ্ িনয়িন্তৰ্ত
অিধকার ভাবনার িবপৰ্তীেপ নবিদশা
উেদয্ােগর অবস্থান হেলও, নবিদশা
নূ নয্তম সু েযাগগুেলা হাতছাড়া করেত
চায় না। িশক্ষার অিধকার আইন
িনেয় েয সব বন্ধু সংগঠন গুিল কাজ
করেছন তােদরেকও নবিদশা এই
িবেশষ উেদয্াগ িনেয় ভাবােত চায়।

৪
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েকন্দৰ্ীয় সরকােরর ডাইস (DISE-District Information System for
Education) ২০১১-১২ অনুসাের েজলািভিত্তক স্কুেলর তথয্ঃএনেরালেমন্ট ক্লাশ (১-৮)

এনেরালেমন্ট ক্লাশ (৯-১২)

িশক্ষক সংখয্া

িবদয্ালয়

েছেলর সংখয্া

েমেয়র সংখয্া

বাকুঁড়া

5,098

2,98,091

2,80,820

5,78,911

82,426

64,892

17,379

বধর্মান

6,740

5,72,547

5,63,342

11,35,889

1,46,956

1,46,151

25,120

বীরভূ ম

4,234

3,05,541

2,97,670

6,03,211

72,088

64,545

15,199

6,778

দিক্ষণ িদনাজপুর

2,269

1,56,405

1,53,889

3,10,294

39,698

39,077

6,767

দািজর্িলং

1,522

56,328

57,480

1,13,808

16,155

14,673

3,720

হাওড়া

3,789

3,09,488

3,16,038

6,25,526

82,027

93,986

হুগলী

4,403

3,57,611

3,64,247

7,21,858

99,256

জলপাইগুিড়

4,567

3,76,904

3,79,760

7,56,664

েকাচিবহার

3,622

2,90,141

2,87,634

কলকাতা

2,743

2,06,272

মালদা

3,739

মুিশর্দাবাদ

েমাট (১-৮)

েছেলর সংখয্া েমেয়র সংখয্া

পুরুষ

পৰ্াথিমক ও উচ্চ পৰ্াথিমক

মিহলা

7,204

েমাট

ক্লাস ঘেরর
সংখয্া

িশক্ষক িপছু ঘর িপছু
ছাতৰ্ সংখয্া ছাতৰ্ সংখয্া

0

24,583

15,866

24

36

16,991 312

42,423

32,130

27

35

0

21,977

14,203

27

42

3,647

6

10,420

8,165

30

38

2,896

0

6,616

5,578

17

20

11,827

12,476 124

24,427

18,569

26

34

1,08,738

16,940

10,618

22

27,580

20,611

26

35

88,547

94,484

13,086

12,115

0

25,201

16,213

30

47

5,77,775

82,076

83,643

12,432

6,577

8

19,017

12,270

30

47

2,18,000

4,24,272

88,461

88,326

9,231

16,398

0

25,629

20,572

17

21

3,90,445

4,21,338

8,11,783

77,850

79,530

14,760

8,257

14

23,031

17,343

35

47

6,830

7,03,406

7,42,395

14,45,801

1,38,209

1,50,771

27,910

15,058

0

42,968

25,154

34

57

নদীয়া

4,471

4,03,509

4,01,575

8,05,084

1,23,290

1,22,069

17,194

12,593

7

29,794

20,537

27

39

উত্তর ২৪ পরগণা

7,039

6,74,440

6,94,218

13,68,658

1,92,593

1,97,104

24,982

20,198

0

45,180

26,680

30

51

পিশ্চম েমিদনীপুর

9,234

5,12,622

4,94,550

10,07,172

1,31,291

1,19,837

28,427

17,219

20

45,666

29,316

22

34

পূ বর্ েমিদনীপুর

6,091

4,04,505

4,03,338

8,07,843

1,04,193

1,06,238

18,425

13,234

2

31,661

22,942

26

35

পুরুিলয়া

4,437

2,78,440

2,66,904

5,45,344

63,063

47,275

13,710

4,969 144

18,823

13,026

29

42

িশিলগুিড়

1,274

1,13,783

1,14,193

2,27,976

26,820

25,505

3,775

4,421

0

8,196

6,037

28

38

দিক্ষণ২৪ পরগণা

6,917

6,50,487

6,74,079

13,24,566

1,40,613

1,46,633

21,571

18,593

0

40,164

27,889

33

47

উত্তর িদনাজপুর

3,047

3,08,905

3,26,617

6,35,522

55,303

56,952

9,482

6,859

6

16,347

11,050

39

58

েমাট 92,066 73,69,870 74,58,087 148,27,957 18,50,915 18,50,429 3,11,937 2,17,101 665 5,29,703 3,64,151

28

41

েকন্দৰ্ীয় সরকােরর েজলার িশক্ষা সংকৰ্ান্ত তথয্ািদ (DISE-Dustrict Information System for Education) উপের েদওয়া হেলা, যােত েদখা যােচ্ছ পৰ্চুর পৰ্ািতষ্ঠািনক উেদয্াগ সেত্তব্ও এবং
কাঠােমাগত উন্নয়েনর সরকারী পৰ্িতশৰ্ুিতর পেরও অেনক েজলায় এখনও পৰ্াথিমক ও উচ্চ পৰ্াথিমক স্তের িশক্ষক িপছু ছাতৰ্ সংখয্া এবং ঘর িপছু ছাতৰ্ সংখয্া আশ্চযর্জনক ভােব িবসদৃ শ।

িশক্ষা কমর্শালায় নতুন উদ্দীপনা

গত ১৭ই আগাষ্ট কলকাতার
অনয্তম পৰ্ধান সাংস্কৃিতক পৰ্াণেকন্দৰ্
অয্াকােডিমক অফ ফাইন আটর্স্-এ
অনু িষ্ঠত হেয় েগেলা নবিদশার এক
িদনবয্াপী কমর্শালা েযখােন পৰ্ধান
আেলাচয্ িবষয় িছল িশক্ষা এবং
পঞ্চােয়িতরাজ ভাবনা। এখােন
পৰ্িতষ্ঠােনর সােথ যু ক্ত অংশীদারীবৃ ন্দ
ছাড়াও িছেলন পৰ্িথতযশা িশক্ষািবদ
এবং িশক্ষাতত্তব্িবদবৃ ন্দ, যারা তােদর
সু িচিন্তত মতামত তুেল ধের িছেলন
তােদর বক্তেবয্র মধয্ িদেয়।
নবিদশার পেক্ষ শৰ্ী রত্নদীপ েদ তার
পৰ্ারিম্ভক
বক্তেবয্
নবিদশার
ভাবনাগুিল খুব দৃ ঢ়তার সােথ তুেল
ধেরন এবং বেলন শুধু মাতৰ্ িশক্ষার
আইনী অিধকার আমােদর েদেশ
যেথষ্ট নয় এবং এখােনই সবেচেয়
েবশী পিরমােণ দরকার স্থানীয় সব্ায়ত্তব্
শাসন
পৰ্িতষ্ঠােনর
তাৎপযর্পূণর্
অংশগৰ্হণ। এই অংশগৰ্হণ যতেবশী

তথাকিথত রাষ্টৰ্ীয় ভাবনার পিরসের
জায়গা কের িনেত পারেব ততেবশী
কের এই িবেশষ দৃ িষ্টভঙ্গীর গুরুতব্
বৃ িদ্ধ পােব। এই অনু ষ্ঠােন উপিস্থত
িছেলন িবিশষ্ট িশক্ষািবদ শৰ্ী সন্দীপ
বেন্দয্াপাধয্ায়, শৰ্ী েদববৰ্ত মজুমদার,
শৰ্ী েদবািশস মণ্ডল পৰ্মুখ । এছাড়াও
িছেলন পৰ্াক্তন পঞ্চােয়িতরাজ এবং
গৰ্ােমান্নয়ন
দপ্তেরর
িবিশষ্ট
আিধকািরক শৰ্ী িদলীপ েঘাষ এবং
সমাজিবজ্ঞানী শৰ্ী নৃ েপন বেন্দয্াপাধয্ায় মহাশয়।
তােদর
আেলাচনার
েমৗিলক সন্দভর্গুিল যিদ সূ তৰ্বদ্ধ করা
যায় তেব েমৗিলক চুমব্কগুিল িনম্নিলিখতভােব গৰ্িথত হেত পাের।
পৰ্থমতঃ আধু িনক ভারতবেষর্
েয পাঠকৰ্ম সারা েদশ জুেড় িবদয্ালয়
অঙ্গেন পাঠদােনর জনয্ বয্বহার করা
হয় তােত স্থানীয় সংস্কৃিত এবং িশশুিকেশারেদর পৰ্িতদােনর জীবনচচর্া

এবং চযর্া েকােনা ভােবই পৰ্িতফিলত
হয় না এবং এর অবশয্ম্ভাবী পিরণিত
িহসােব আেস িবিচ্ছন্নতা যা গৰ্ামীন
ভারতবেষর্র িশক্ষাবয্বস্থােক রক্তশূ নয্
কের েতােল।
িদব্তীয়তঃ আমরা পৰ্িতিনয়ত েয
বাস্তবতার সম্মু খীন তা পুঁিজ িনয়িন্তৰ্ত
এবং রাষ্টৰ্ িনয়িন্তৰ্ত অিধকার এর
ধারনাও পুঁিজর িবপৰ্তীেপ নতুন
েকােনা জগতসৃ িষ্ট কের না এবং তার
জনয্ পৰ্চুর িমিডয়া-িননােদর মাধয্েম
আইনী অিধকােরর সীমা সম্পৰ্সারেণর
কথা বলা হেলও তােত নতুন েকােনা
পিরবতর্েনর বাতর্ািচহ্ন খুঁেজ পাওয়া
যায় না।
তৃতীয়তঃ িবগত দু ’বছের পাঠয্পুস্তেকর িনমর্ান এবং িবষয় ভাবনার
কাঠােমােত অেনক গুণগত পিরবতর্ন
এেসেছ। এগুিল এখেনা পযর্ন্ত
ইিতবাচক তেব এর মেধয্ নতুন আেরা
িক িক অনু পৰ্িবষ্ট করােনা েযেত পাের
. . . . . pথম পাতার পর

িবিভন্ন পািরবািরক ও অথর্ৈনিতক
কারেণ। কাকু, কািকমা, িপসী আর
ঠাকুমােক ঘেরর কােজ সাহাযয্ কেরই
িদন কাটত তার। ভিবষয্ত িনেয়
েকােনা সব্প্নই তার আর েচােখ আসত
না। এমত অবস্থায় একরাশ সব্প্ন
িনেয় তার পােশ এিগেয় আসল গৰ্াম
পঞ্চােয়ত। তােদর কাছ েথেক েস
েপল গামার, েমহগনী, সু বাবুল
পৰ্ভৃিতর বীজ। পঞ্চােয়েতর উেদয্ােগ

তা খুব গুরুতব্পূ ণর্।
চতুথর্তঃ নতুন পাঠকৰ্ম শুধু
করেলই হেব না আমােদর যা
সবেচেয় পৰ্েয়াজনীয় এবং জরুরী তা
হেলা িশক্ষকেদর মেধয্ নতুন েচতনা
অনু পৰ্িবষ্ট করােনা। এই েচতনাই
তােদর আেরা েবিশ কের পাঠদান
পৰ্িকৰ্য়ায় সৃ জনী সম্ভাবনা িনেয়
আসেত অনু পৰ্ািনত এবং আেলািড়ত
করেত পাের।
পঞ্চমতঃ
স্থানীয়
সব্ায়ত্তব্
শাসেনর সামািজক পিরসর িহেসেব
পঞ্চােয়েতর ভূ িমকা অনসব্ীকাযর্। তবু
এখেনা পযর্ন্ত আমরা িশক্ষার িকছু
অনু ষঙ্গ বহন ছাড়া অনয্ েকােনা
ভূ িমকায় পঞ্চােয়তেক েদিখিন। তেব
এবার সু িনিবড় অয্ােভােকসীর মধয্
িদেয় আমােদর স্থানীয় িশক্ষায়
পঞ্চােয়েতর ভূ িমকােক সু দৃঢ় ভােব
পৰ্িতষ্ঠা করেত হেব। শুধু মাতৰ্ িকছু
পিরকাঠােমা নয় বরঞ্চ পাঠকৰ্ম

পিরকল্পনা
এবং
গৰ্ােমান্নয়েনর
ভাবনার মেধয্ িশক্ষােক িনেয় আসেত
পারেল খুব ভােলা হয়।
এছাড়াও নবিদশার অনয্ানয্
পিথকরা তােদর ভাবনা তুেল ধেরন।
তারা জানান পৰ্বল পৰ্িতবন্ধকতার
মধয্ িদেয় সু দূর বানারহাট েথেক
িহঙ্গলগঞ্জ পযর্ন্ত িকভােব নবিদশার
সম্পৰ্সারণ কাজ চলেছ। তােদর
সংলােপ একিদেক েযমন িছল পুেরা
পৰ্িকৰ্য়ার
মেধয্
আমলাতািন্তৰ্ক
শীতলতােক েপিরেয় যাওয়ার যন্তৰ্না
এবং পৰ্িতকূল পিরিস্থিতর মধয্ িদেয়
অগৰ্সর হবার ধূ সর অিভজ্ঞতা, েতমন
িছল নতুন আশাপৰ্দ িদকগুিল পৰ্সেঙ্গ
তােদর
যু িক্তসঙ্গত
আশাবাদ।
সবিমিলেয় এই কমর্শালা িবিনমেয়
তেকর্ - পৰ্তেকর্ - িবতেকর্ - সংলােপ
মেনাজ্ঞ এবং পৰ্তয্য়ী হেয় উেঠিছল।

নবিদশার পেথ সাতালী গৰ্াম পঞ্চােয়ত
ও স্থানীয় েসব্চ্ছােসবী সংগঠেনর
সহায়তায় েস িশখল নাসর্ারী ৈতরী।
এই সমব্লেক পুঁিজ কের মন পৰ্াণ
িদেয় েস গড়ল ৭০০ গােছর একিট
েছাট্ট নাসর্ারী। িকছু বীজ নষ্ট হেলও
কিদন পর েদখা িদল তার সব্েপ্নর
কুিড়। বড় হেত লাগল চারাগাছগুিল।
ইিতমেধয্ িবিভন্ন েলাকজন আসেত
লাগল চারাগুিল েকনার জনয্। িবিকৰ্
হেত শুরু হল চারা। ভিবষয্েত আেরা

বড় নাসর্ারী করার জনয্ চারা িবিকৰ্
কের েস জমােত শুরু কেরেছ পেরর
পুঁিজ। মুেখ এক অনািবল হািস আর
মেন অপার আনন্দ িনেয় েচােখ তার
এখন এক নতুন সব্প্ন আর এই
সব্প্নেকই সাতালী গৰ্াম পঞ্চােয়ত
উেদয্াগ িনেচ্ছ েগাটা অঞ্চেল ছিড়েয়
িদেয় এক নবিদশার পেথ যাতৰ্া শুরু
করেত।
েনৗসান েবক

সংকলন - ৪ । অেক্টাবর ২০১৩
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আেরা উদ্ভাবনী েমৗিলক পিরবতর্ন জরুরী

িশক্ষািবদ শৰ্ী সন্দীপ বেন্দয্াপাধয্ােয়র সােথ একিট কেথাপকথন

িশক্ষািবদ সন্দীপ বেন্দয্াপাধয্ায়-এর সােথ নবিদশার সম্পকর্
সাম্পৰ্িতককােলর। িবগত বহুবছর
ধের িতিন িশক্ষা জগেতর সােথ
নানাভােব যু ক্ত। িনেজ িশক্ষক িহসােব
পৰ্চিলত িশক্ষার সােথ যু ক্ত থাকার
সু বােদই তার অনয্ ধারার িশক্ষা
উেদয্ােগর পৰ্িত আগৰ্হ জন্মায়।
পরবতর্ীকােল িনেজ িশক্ষকতা েছেড়
িশক্ষা িবষেয় নানা গেবষণামূ লক
কােজর সােথ যু ক্ত িছেলন আর েসই
সূ েতৰ্ই তার সােথ আলাপ।
পৰ্থাগত সরকারী িশক্ষাবয্বস্থার
সােথ যু ক্ত থাকার সু বােদ িতিন
বুঝেত েপেরিছেলন এই রাষ্টৰ্ িনয়িন্তৰ্ত বয্বস্থার েমৗিলক সীমাবদ্ধতা।
তাই িতিন বার বার তুেল ধেরেছন
এই বয্বস্থার পিরসীমায় অনয্ িশক্ষার
সম্ভাবনা যা সমগৰ্ বয্বস্থােক পৰ্ভািবত
করার মেতা েমধা এবং সাংগঠিনক
ক্ষমতা বজায় রােখ।
নবিদশার ভাবনািচন্তা সমব্েন্ধ
সন্দীপবাবুর মতামত জানেতই তার
সেঙ্গ আলাপচািরতার িকছু অংশ িনেচ
েদওয়া হল। সেঙ্গ রইেলা তার একিট
বই-এর আেলাচনা।
আমরা পৰ্থেমই পৰ্শ্ন েরেখিছলাম
সন্দীপবাবুর কােছ আজ িবেশষত
এই রােজয্ আমরা অনয্ ধারার িশক্ষা
িনেয় অেনক আেলাচনা শুেনিছ
েযগুিল দু - দশক পূ েবর্ও পৰ্ািন্তক
ভাবনা িহসােব িছেলা এবং এই েয
মূ ল ধারা অিভমূ েখ তােদর যাতৰ্া হল
এেক িতিন িকভােব েদখেছন? উত্তের
িতিন বেলন “আনেন্দর িবষয় েয
সমােজর িবিভন্ন স্তেরর মানু ষ এেত
অংশগৰ্হণ করেছ। এর আেগ
পৰ্াথিমক স্তের ইংরাজী িশক্ষা িনেয়
আেলাচনা হেয়িছল। বতর্মােন আবার

িশক্ষা আেলাচনায় এেসেছ এটােতা
আনেন্দরই। তেব সামািজক দাবী
যখন পৰ্বল হেয় ওেঠ তখন শাসক
শিক্ত তােক িনেজর মেতা কের
আত্মস্থ কের েনয়। দাবীর ধারেক
তারা এর ফেল েমালােয়ম কের
েদয়।
েযমন
মানবািধকার
আেন্দালনেকই বলা েযেত পাের।
বতর্মােন আন্তজর্ািতক স্তের এই
অ-পৰ্থাগত িশক্ষা (non-formal
education) িনেয় আেলাচনা শুরু
হেয়েছ এবং এ িনেয় বই-ও
েবিরেয়েছ। তেব আসল কােজর
জায়গায় এটা িনেয় কাজ েতমন
একটা হয় না। তবুও এেক আিম
ভাল েতা বলবই কারন এই
বইগুিলেত েলখার ধরন বদেলেছ”।
িশক্ষায় আঞ্চিলকতা পৰ্সেঙ্গ
সন্দীপবাবু বেলন, “আজ বুঝেত
পাির েয এটা বাস্তেব সম্ভব নয়।
কারন পাঠয্কৰ্ম ৈতরীর সময়
আঞ্চিলক ভাগগুেলা েতা রেয়ই
েগেছ। যিদ েকান ফাঁকা জায়গা এই
পাঠয্কৰ্েমর মেধয্ রাখা যায় তাহেল
েসখােন আঞ্চিলকতার উপর িনভর্র
কের িশশুেদর েকৗতূ হেলর উত্তর
েদওয়া েযেত পাের”।
জাতীয় পাঠয্কৰ্েমর রূপেরখা
২০০৫(National
Curriculum
framework 2005) িনেয় সন্দীপবাবুর পৰ্াথিমক বক্তবয্ হল, “কাজিট
অবশয্ই ভাল। এই অনু যায়ী িকছু
িকছু বই ৈতরী হেয়েছ তাও েবশ
ভাল। সমস্ত বই িনেয় মন্তবয্ করার
দক্ষতা আমার েনই। তেব NCRT’র
রােষ্টৰ্র রূপেরখার বাইের যাওয়া
সম্ভব নয়,তাই েপৗর ও রাষ্টৰ্িবজ্ঞান
সমব্েন্ধ তারা যা বেলেছন তা খািনকটা
আদশর্বাদী িচন্তাভাবনা অথর্াৎ বাস্তেব
তা েদখা যায় না”। িকন্তু এতদসেত্তও
িশক্ষা িনেয় েয ভাবনািচন্তা হেচ্ছ তা
িনেয় িতিন আশাবাদী। িকছু
সংগঠেনর পৰ্ভাব এর মেধয্ আেছ।
িতিন এও বেলন েয, “পৰ্থমবােরই
েয ভাল িজিনষ হেব,তা আশা করা
িঠক নয়। তেব অেনকটাই িনভর্র
করেছ িশক্ষকরা এর বয্বহার িকভােব

করেবন বা করেছন তার উপর,
কারন েসটাও েদখার। েকননা
একিদেন এই পিরবতর্ন সম্ভব নয়।
তেব ভাল েলেগেছ নতুন সরকার
িকন্তু পৰ্থম েথেকই িশক্ষার িবষেয়
একটু েজার িদেয়েছ। এছাড়া
সারােদেশর জনয্ একটা কাঠােমা
ৈতরী হল এটা খুবই ভােলা। যিদও
এই উেদয্াগ পৰ্থম নয়। ইিতপূ েবর্
এই ধরেনর কাজ হেয়ছ, তাই এিট
হয়ত আর একিট নথী িহসােব
সংেযািজত হল”।
অ-সরকারী
সংগঠনগুিলর
উেদয্ােগ েয কাজ হেয়েছ তা িনেয়
সন্দীপবাবু একটু আশাহত কারন যা
করা হেব বেল বলা হয় বাস্তেবর
সােথ তার অেনকটাই অিমল েদখা
যায় এবং কাযর্ত তা পুেরােনা পদ্ধিতেতই চেল। এই বয্াপাের সরকারী
সংগঠনগুিলর সােথ অ-সরকারী
সংগঠেনর েকান পাথর্কয্ েদখা যায়
না।
সন্দীপবাবু িনেজ রবীন্দৰ্নােথর
িশক্ষা ভাবনা িনেয় অেনকিদন কাজ
করেছন তাই তােক এপৰ্সেঙ্গ
িজজ্ঞাসা করেল িতিন বেলন েয
“রবীন্দৰ্নােথর েলখার উদ্ধৃিত িনেয়ই
েবশীরভাগ
মানু ষ
েলেখ।
শািন্তিনেকতন েযমন রবীন্দৰ্নাথ একা
কেরনিন তার সােথ অনয্ অেনক
িশক্ষকরা িছেলন। রবীন্দৰ্নােথর
িশক্ষা দশর্ন িনেয় কাজ েকউই করেত
পােরিন। তেব একথাও িঠক েয
রবীন্দৰ্নােথর পুেরা ভাবনাই েয
আজেক পৰ্াসিঙ্গক এমনটাও নয়
কারন সময় অেনক এিগেয় েগেছ।
শািন্তিনেকতেন যত েবশী পরীক্ষানীিরক্ষার সু েযাগ কেমেছ, রবীন্দৰ্নাথ
নতুন নতুন পিরসর খুঁেজ িনেয়েছন।
পৰ্থম ১০-১২ বছর এই নীিরক্ষার
পিরসর বজায় িছল। পরবতর্ীকােল
শািন্তিনেকতেনর
ছাতৰ্/ছাতৰ্ীেদর
যখন সরকারী িশলেমাহেরর পৰ্েয়াজন
হেয় পড়ল তখন তা তার পৰ্াসিঙ্গকতা
হারায়। এর পরই রবীন্দৰ্নাথ শৰ্ীিনেকতন ৈতরী কেরন। এর িপছেন
মূ ল েয ভাবধারা কাজ কের, তা হল

এখােন যারা পড়েব তারা গৰ্ােমই
থাকেব এবং এখান েথেক িশক্ষা লাভ
কের তারা গৰ্ােমই কাজ করেব,তা
েস েয েপশাই েহাক। এেদর মেধয্
েথেক আবার এমন েকান কমর্ী ৈতরী
হেত পাের যারা ধীের ধীের সমাজকমর্ী হেয় উঠেব যােদর কারুরই
সরকারী িশলেমাহেরর পৰ্েয়াজন হেব
না। তেব আজেকর িদেন তার পৰ্াসিঙ্গকতা েনই। শহেরর মানু ষ আমরা
যিদ ভাল থাকা খাওয়া চাইেত পাির
তেব গৰ্ােমর মানু েষর চাওয়ায়েতা
েকান অনয্ায় েনই। রবীন্দৰ্নাথ মারা
যাওয়ার পর একিট সমীক্ষায় েদখা
েগেছ েয শৰ্ীিনেকতেনর পৰ্ভাব খুব
ভাল িছল না সাধারন মানু েষর মেধয্।
কারন িহসােব েদখা েগেছ বাবা/
মােয়র বাধা এবং একটু েবশী
েরাজগােরর আশায় শহের এেস
কাজ করা। সবটারই কারন শৰ্ীিনেকতন েথেক িশক্ষালাভ করার পর
তারা েকান সরকারী িশলেমাহর েপত
না, যা িদেয় তারা আরও েকাথাও
কাজ করেত পাের”।
২০১০ সােল হওয়া িশক্ষা
অিধকার আইন সম্পেকর্ সন্দীপবাবুেক িকছু বলেত বলা হেল উিন
বেলন, “আইন থাকা সবসময়ই
ভাল। তেব এই আইন হওয়ার জনয্
যারা আেন্দালন কেরিছেলন তােদর
আজকাল বড় একটা সামেন েদখা
যায় না। অনয্িদেক আরও একটা
িবষয় খুব সিতয্ েয রাষ্টৰ্ বতর্মােন
জনকলয্াণমূ লক কােজ আর টাকা
িদেত চায় না, আর তাই আইন
হেতও ১৬ বছর সময় লাগল। তেব

এই িবষেয় আিম আগৰ্হীও নই বা
আশাবাদীও নই। আসেল আইন
কের িকছু বন্ধ করা যায় না। আর
একটা িবষয় লক্ষয্নীয় েয, িশক্ষা েতা
সিতয্ই অৈবতিনক নয়, কারন স্কুেলর
উন্নয়ন কেল্প েয টাকা িদেত হয় তার
পিরমাণও িকছু কম নয়। এতদসেতব্ও বলা েযেত পাের েয আইন
থাকেলেতা সবসময়ই েজার হয়”।
িশক্ষক সংগঠনগুিলেক পাঠয্কৰ্ম
বা িশক্ষা সংকৰ্ান্ত িবষেয় কখনও
েসভােব সরব হেত েদখা যায় না এই
বয্াপাের নবিদশার পক্ষ েথেক ওনার
মতামত জানেত চাইেল উিন বেলন,
“আসেল ইিতপূ েবর্ িশক্ষকরা এত
কম মাইেন েপেতন েয তােদর
সবিকছু ই এই চাওয়া-পাওয়ার মেধয্ই
সীমাবদ্ধ থাকত। বহুিদন তারা
অতয্ন্ত অবমাননাকর অবস্থার মেধয্
িছেলন এবং তােদরেক এই িবষেয়
ৈতরীও করা হয়িন। যিদও এটা
েকান অজুহাত হেত পাের না।
আসেল এই সমস্ত সংগঠনগুেলা যিদ
রাজনীিতর ছতৰ্ছায়া েথেক েবিরেয়
আসেত পারত তাহেল তােদর কাছ
েথেক উক্ত িবষয় সমব্েন্ধ িকছু টা
হেলও মতামত পাওয়া েযত”।
উক্ত আেলাচনািট নবিদশার
পক্ষ েথেক বতর্মােন িশক্ষামূ লক এবং
পৰ্াসিঙ্গক বেল মেন হওয়ােত েসিটেক
সংিক্ষপ্ত আকাের পাঠকেদর উেদ্দেশয্
এই সংখয্ায় েদওয়া হল। পাঠকেদর
যিদ এিট েকানভােব কােজ লােগ
আমােদর কাজিট সাথর্ক বেল মেন
করব।

অনয্িশক্ষার সন্ধােন
পৰ্কাশেকর কথা উদ্ধৃত
কের বলা েযেত পাের েয “পৰ্িতষ্ঠােনর বাইের িশক্ষােক েখালা মােঠ
িনেয় আসার েচষ্ঠা েদখা যায় েকবল
িকছু বয্িক্ত বা সংগঠেনর িবিক্ষপ্ত
পৰ্য়ােস। সন্দীপ বেন্দয্াপাধয্ােয়র
“অনয্ িশক্ষার সন্ধােন” বইিট তেত্তব্র
সােথ িনেজর হােত কলেম িশক্ষার
এক বাস্তব সংকলন। ১৯৯৪ েথেক
২০০৩-৪ সাল পযর্ন্ত পৰ্ায় দশ বছর
ধের িবিভন্ন গৰ্াম শহর ঘুের ঘুের
িবিভন্ন অথর্ৈনিতক এবং সামািজক
ভােব িপিছেয় পড়া মানু েষর সােথ
িশক্ষা িনেয় কাজ করেত িগেয় তার
উপলি র কথা বইিটেত বয্ক্ত
কেরেছন। তত্তব্ সবসমেয়ই কিঠন

এবং িনরস হয়, িকন্তু েসই তত্তব্ যখন
অিভজ্ঞতার উদাহরেণর সােথ বিণর্ত
হয় তখন তা আর কিঠন বা িনরস
থােক না। সন্দীপবাবু িনেজ সািহেতয্র
ছাতৰ্ হওয়ায় বইিটেত তার ভাষার
উপর দক্ষতার পৰ্কাশ রেয়েছ। আর
িঠক েসইজনয্ই তত্তব্ও অতয্ন্ত সরল
ভাষায় এই বইিটেত উপস্থািপত
হেয়েছ।
িশক্ষা িনেয় পিশ্চমবঙ্গ তথা
সারা িবেশব্ নানা ধরেনর কাজ
অিবরাম হেয়ই চেলেছ,সন্দীপবাবুর
এই বইিট সংখয্াতেত্তব্র িদক িদেয়
আর একিট সংখয্া না বািড়েয় একিট
কাযর্করী সংকলন।
নবিদশা’র পাঠক/পািঠকা এবং

যারা িশক্ষকতার সেঙ্গ যু ক্ত আেছ বা
িশক্ষা িনেয় নতুন ভাবনা িচন্তা করেত
চান, তােদর কােছ এই বইিটর খবর
েপঁৗেছ েদওয়ার কাজিট আমরা
করলাম। এেক বয্বহার কের িশক্ষা
জগেত সামানয্ পিরবতর্ন আনার গুরু
দািয়তব্টা আমরা তােদর উপরই
রাখলাম।
বই - অনয্িশkার সnােন
েলখক -

ী সnীপ বেnাপাধয্ায়
িবkয়েকnd -sরিণকা,

১৩এ, িশবদাস ভাdিড় sীট,
কিলকাতা- ৭০০ ০০৪
মূলয্- ১৫০ টাকা

" িশশুর মেধয্ েদখা যায় ভাঙ্গার পৰ্বণতা। তারা যু িক্ত িদেয় িকছু িবচার
কের না। অকারেণ ভয় পায়, পালােত চায়। সিতয্িমথয্া যাচাই কের না।"

৬

নাটকঃ এ েকান িশক্ষা?

সূ তৰ্ধরঃ- ওেদর েখলেত দাও।
িনেজর েখলা যা িকছু িনেজরা
েখলেত পাের। গৰ্ােমর মািট ওেদর
িচনেত দাও। ওেদর েদখেত দাও
গােছর সবুজ, ফুেলর েশাভা।
একজেনর সু ের সু র িমিলেয় আনন্দহুেল্লাড় তুলেত দাও।
৫ম জনঃ- তাইেতা আজ আমরা
িশশুরা িচনিছ না এমন কাউেক
৬ষ্ঠ জনঃ- যার ছিবটা আদশর্ বেল
টাঙ্গােনা েদওয়ােল।
৭ম জনঃ- সব মহাপুরুেষর ছিব
েদওয়ােল টাঙ্গােনা
৮ম জনঃ- বইেয়র পাতায় বিন্দ।
৯ম জনঃ- আদশর্ মানু ষ আমােদর
সামেন একটাও েকউ েনই
সবাই (ঘুের চেল) েনই .............
একজনও েকউ েনই .........ছেন্দ
তােল চািরিদেক সব এেলােমেলা।
সূ তৰ্ধর- িশক্ষার নােম আমরা
একটা কল ৈতির কেরিছ যাহার নাম
ইস্কুল। শুকেনা িসেলবাস ৈতিরর
মরা পদ্ধিতগুেলা আমােদর
আেষ্ট-িপেষ্ঠ েবঁেধ
েরেখেছ।

(িশক্ষা িবষয়ক একিট েছাট নািটকা)

[গান ও নাচ করেত করেত িশশুরা মেঞ্চ পৰ্েবশ কের]
গান
হাের ের ের ের ের, আমায় েছেড় েদ ের েদ ের
েযমন ছাড়া বেনর পািখ মেনর আনেন্দের
[মেঞ্চর চারেকােণ েবত িনেয় িশক্ষকরা িহংসৰ্ মুেখ নাচেত থােক।]
[নাচ থামেল হাফ সােকর্েল িশশুরা দাঁিড়েয় যায় মেঞ্চর অনয্ পৰ্ােন্ত িশক্ষকরা।]
১ম জনঃ- আমরা িশশুরা পুতুেলর
মত।
২য় জনঃ- যািচ্ছ ভুেল হািস েখলা
দু ’হাত তুেল দু রন্ত ছু ট
৩য় জনঃ- বয়স্কেদর েলােভর চােপ
পৰ্ােণর উল্লাস আর মুক্ত জীবন
েকারাসঃ- কখন েযন যােচ্ছ হেয়
লু ট
(িশশুরা নীরেব দাঁিড়েয় থােক,
সূ তৰ্ধেরর পৰ্েবশ।)
সূ তৰ্ধরঃ- আমােদর িশশুরা না
. . . . . pথম পাতার পর

বাংলা স্কুলগুিলেত িশক্ষেকর
েমাট সংখয্া িছল ৬৩৯। েকান েকান
স্কুেল একািধক িশক্ষক িছল যােদর
গড় বয়স িছল ৪০ বছর। িশক্ষকেদর
মেধয্ বৰ্াহ্মণ েথেক চণ্ডাল েমাট ২৭িট
জাত িছল। সবর্ািধক িছল কায়স্থ,
৩৬৯ জন। এরপেরই িছল বৰ্াহ্মণ,
১০৭ জন। িনচুবেগর্র িশক্ষেকর
সংখয্া খুবই কম িছল। এই েজলায়
অয্াডম্স্ চার জন িশক্ষেকর সন্ধান
েপেয়িছেলন যারা িবনা পািরশৰ্িমেক
পড়ােতন। এেদর মেধয্ একজন
মুসলমান এবং িতন জন িহন্দু
িছেলন। িহন্দুেদর মেধয্ একজন িছল
চণ্ডাল। বাকী ৬৩৫ জন িশক্ষেকর
েমাট মািহনা িছল ২০৭৬ টাকা। গেড়
পৰ্িত িশক্ষেকর মািসক মািহনা িছল
িতন টাকার সামানয্ েবিশ। অনয্ দু ’িট
েজলার মতই িশক্ষকরা িশক্ষকতা
ছাড়াও সংসার পৰ্িতপালেনর জনয্
অনয্ কাজ করেতন। েযখােন বয্বসা
েথেক পু্েরািহতবৃ িত্ত সবই অন্তভূ র্ক্ত
িছল। িকছু স্কুল িছল িমশনািরেদর
পিরচািলত েযগুিলেত িশক্ষকেদর
মািহনা িমশনািররাই িদত। আবার
িকছু স্কুল িছল েযগুিল িশক্ষকেদর
মািহনা বধর্মােনর মহারাজার কাছ

নাচেত পারেছ পারুলিদিদর বেন, না
িমলেত পারেছ চাঁপা ভােয়র সােথ।
আজেকর বতর্মােন দাঁিড়েয় ছাঁেচ
ঢালা িশক্ষা।
১ম জনঃ-আমরা বন্ধু নই েকউ
কােরা
২য় জনঃ- সবাই পৰ্িতদব্ন্দব্ী, েকবল
িনেজর ভােলা
৩য় জনঃ- বািক সব িবিচ্ছির
৪থর্ জনঃ- আমােদরেক িনেয় মানু ষ
গড়ার চলেছ মহাফিন্দ

তাইেতা আমােদর িশশুরা িকছু না
িশেখ বছেরর পর বছর উেঠ যােব
উঁচু ক্লােস।
১ম জনঃ- পরীক্ষা।
২য় জনঃ- িডগৰ্ী
সবাইঃ- েশেষ চাকির।
৫ম জনঃ- উন্নিত হেচ্ছ-হেচ্ছ
উন্নিত। বািড়, ঘর, েকাথাও েনই
েকােনা খামিত। আচ্ছা আমােদর
খবর িক েকউ রােখন? আমরা েযন
রিব ঠাকুেরর অমল। [অমল দইওয়ালার নাটেকর িকছু দৃ শয্] [লািঠ িদেয়
একটা জানালা করল অিভেনতারা
তার েভতর অমল সংলাপ বেল।]
অমলঃ- েসই েযখােন ডুমুর
গােছরতলা িদেয় ঝরনা বেয় যােচ্ছ।
েসইখােন েস লািঠ নািমেয় েরেখ
ঝরনার জেল আেস্ত আেস্ত পা ধু েয়
িনেল তার পের পুঁটিল খুেল ছাতু েবর
কের জল িদেয় েমেখ িনেয় েখেত
লাগেলা। খাওয়া হেয় েগেল আবার
পুঁটিল েবঁেধ ঘােড় কের িনেয় পােয়র
কাপড় গুিটেয় িনেয় েসই ঝরনার
িভতর েনেম জল েকেট েকেট েকমন
পার হেয় চেল েগল।
িপিসমােক বেল েরেখিছ ঐ ঝরনার
ধাের িগেয় একিদন আিম ছাতু খাব।



সংকলন - ৪ । অেক্টাবর ২০১৩

আিম যা আেছ, সব েদখেবা
-েকবলই
েদেখ
েবড়ােবা।
িপেসমশাই আমােক পিন্ডত হেত
বেলা না।
[মেঞ্চর মাঝখােন আেস]
১ম জনঃ- তুিম কিম্পউটার
ইিঞ্জিনয়ার হও
ছাতৰ্রাঃ- না।
২য় জনঃ- তুিম ডাক্তার হও
ছাতৰ্রাঃ- না।
৩য় জনঃ- তুিম অধয্াপক হও
ছাতৰ্েদর েকারাসঃ- েতামরা সবাই
পিণ্ডত হেত বলেছা, েরাজগার করেত
বলেছা,
িকন্তু মানু ষ হেত েতা েকউ বলেছা
না!

গান
হাের ের ের ের ের, আমায় েছেড় েদ ের েদ ের.........
[বৃ িষ্ট পড়েছ.........সাদা কাগেজর টুকেরা ওপর েথেক েফলেব, মেন হেব
েযন বৃ িষ্ট পড়েছ। তার মেধয্ নাচেছ এবং ওেদর নাচ েদেখ মাষ্টার
মশাইরাও বৃ িষ্টেত িভজেছ নাচেছ।]
একজন িশল্পী গান গাইেছ ............. িশশুরা গলা েমলােচ্ছ। েকউ ছিব
আঁকেছ ......... েকউ গাছ বসােচ্ছ স্কুেলর বাগােনর জনয্ ...............।
(পুেরা বয্াপারটাই মাইেম হেচ্ছ।)

আচ্ছা এরকম িক হেত পাের না?

উইিলয়াম অয্াডাম্স্-এর েচােখ ঊনিবংশ শতেকর বাংলার িশক্ষািচতৰ্
েথেক আসত। কেয়কজন িহন্দু
ছােতৰ্র খাওয়া খরচও বধর্মােনর
মহারাজা চালােতন।
েস সমেয় িশক্ষার েক্ষেতৰ্
িমশনািরেদর অগৰ্নী ভূ িমকা অয্াডম্েসর েদওয়া একিট তথয্ েথেক
েবশ স্পষ্ট। িমশনািরেদর পিরচািলত
একিট স্কুেল ছাতৰ্েদর নদী েপিরেয়
আসেত হত। তােদর নদী পারাপােরর
জনয্ েনৗকার বয্বস্থা কেরিছল।
এই
েজলা
অয্াডম্েসর
মতানু যায়ী িছল বীরভূ েমর মতই।
একিট েক্ষেতৰ্ েকবল বয্িতকৰ্ম
েদেখেছন অয্াডম্স্। েসিট অিভভাবকেদর অথর্ৈনিতক সাহােযয্ ৈতির
হেয়েছ।
৬২৯িট বাংলা মাধয্ম স্কুেল ছাতৰ্
িছল ১৩,১৯০ জন, অথর্াৎ গেড় স্কুলপৰ্িত পৰ্ায় ২১ জন। তােদর গড় বয়স
িছল সমীক্ষার সময় পৰ্ায় ১০ বছর।
তােদর স্কুেল ভিতর্র ও স্কুল ছাড়ার
গড় বয়স যথাকৰ্েম আনু মািনক ৬
বছর ও ১৭ বছর। অথর্াৎ তারা পৰ্ায়
১১ বছর কাটাত। ছাতৰ্েদর মেধয্ ১৩
জন িছল িকৰ্শ্চান, ৭৬৯ জন
মুসলমান ও ১২,৪০৮ জন িহন্দু।
িহন্দুেদর মেধয্ বৰ্াহ্মণ েথেক চণ্ডাল

েমাট ৫১িট জােতর ছাতৰ্ িছল। বৰ্াহ্মণরা সংখয্ায় িছল সব েথেক েবিশ,
৩,৪২৯ জন। এরপেরই িছল
কায়স্থরা, ১৮৪৬ জন। অনয্ েজলা
দু িটর তুলনায় এই েজলায় ছাতৰ্
সংখয্া েবিশ, উচ্চ ও িনচ উভয়
বেগর্র েক্ষেতৰ্ই। আর একিট িবষয়ও
অয্াডম্স্ লক্ষয্ কেরিছেলন, িমশনাির
স্কুলগুিলেত িনচুবেগর্র ছাতৰ্সংখয্ার
অনু পাত েবিশ।
েলখার েক্ষেতৰ্ অয্াডম্স্ েয
িববরণ িদেয়েছন তা আেগর
েজলাগুিলর মতই। িবদয্ালেয়র েয
িববরণ িদেয়েছন তা আেগর
েজলাগুিলর মতই। িবদয্ািশক্ষার
েক্ষেতৰ্ও একই কথা বলা চেল।
অয্াডম্েসর এই িববরণী েথেক
কেয়কিট িবষয় েবশ স্পষ্ট ভােব
জানা যায় –
১. অয্াডম্স্ েয সময় সমীক্ষা
চািলেয় িছেলন েসসময় িশক্ষার
েক্ষেতৰ্ েকান সরকাির উেদয্াগ িছল
না। িশক্ষার উেদয্াগ সম্পূ ণর্ভােবই
িনভর্রশীল িছল েকান রাজা, জিমদার,
অিভভাবক, িমশনাির বা িশক্ষেকর
উপর।
২. স্কুলগৃ হ েবিশরভাগ েক্ষেতৰ্ই

িছল না, স্কুল বসত মিন্দেরর চাতােল,
জিমদারবািড়র দাওয়ায়, গাছতলায়,
এমনিক মুিদেদাকােনও।
৩. ছাতৰ্রা নানা জােতর িছল।
তােদর মেধয্ জাত েভদােভদ খুব
পৰ্কট িছল না। িশক্ষকেদর মেধয্ও
নানা জােতর মানু ষ িছল। এেক্ষেতৰ্ও
জাত েভদােভদ খুব পৰ্কট িছল না।
৪. িশক্ষকেদর মািহনা খুবই কম
িছল, তাই সংসার পৰ্িতপালেনর জনয্

তােদর অনয্ কাজও করেত হত।
অিভভাবক বা ধনী বয্িক্তরা মািহনার
বয্বস্থা করত। েকান েকান েক্ষেতৰ্
ছাতৰ্রা পেথ পেথ গান েগেয় মািহনা
িভক্ষা করেতা।
৫. সু িনিদর্ষ্ট পাঠয্কৰ্ম ও পাঠয্-পুস্তক
িছল না। িশক্ষকরা মুেখ মুেখই িশক্ষা
িদেতন।

অয্াডেমর পৰ্থম পৰ্িতেবদেন

েদশীয় বুিনয়াদী িবদয্ালয় এই শ বেন্ধর মধয্ িদেয় েসই সব
িবদয্ালয়গুিলর কথাই বলা হেয়েছ, েযখােন জ্ঞােনর পৰ্াথিমক িবষয়গুিলই
িশশু-ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর মেধয্ সংবািহত হয়। শুধু তাই নয় এই সব বুিনয়াদী
িবদয্ালয়গুিল েদশীয় জনসমাজ দব্ারাই সৃ ষ্ট এবং সমিথর্ত। এগুিল পুেরাপুির
সমুদায় িভিত্তক হবার জনয্ েয িবদয্ালয়গুিল ধমর্ীয় েগাষ্ঠী দব্ারা সমিথর্ত তার
েথেক আলাদা বাংলায় এই ধরেনর িবদয্ালেয়র সংখয্া েবিশ।
জনিশক্ষা সংকৰ্ান্ত সাধারণ কিমিটর একজন সম্মািনত সদসয্ একিট
পৰ্িতেবদেন উেল্লখ কেরিছেলন েয, যিদ দিক্ষণ পৰ্েদেশর এই সব
িবদয্ালয়গুিলেত মােস ১ টাকা কের খরচ করা যায় তেব পৰ্িতবছের ১২ লাখ
টাকার তহিবল পৰ্েয়াজন হেব, এর মধয্ িদেয় বুঝেত পারা যায় শুধু িবহার
এবং বাংলায় এই ধরেনর ১০,০০০ হাজার িবদয্ালয় িছেলা এবং জনসংখয্া
েযখােন ৪ েকািট ধের েনওয়া যায়, েসখােন খুব সব্াভািবক ভােবই বলা েযেত
পাের পৰ্িত ৪০০ জন গৰ্ামবাসীর জনয্ একিট কের িবদয্ালয় িছেলা।
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