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 · গ্রাম বরাংলরার শিক্রাঙ্গনে প্রচশলত শিক্রার পরািরাপরাশি আঞ্চশলক জীবেযরাপে-শের্ভর  
শিক্রার সংনযরাশজত প্রনচষ্রা।

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

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

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

শিক্রাঙ্গনে েতুে শদিরার সন্রানে

সংকলে ১১।  শিনসম্বর ২০১৬
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শিক্ষাঙ্গনে েতুে শিিষার সন্ষানে
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আগষামীর স্ষান্থে…
“গ্ষানমর ছেনে-নমনেনির আপশে শুধু শিক্ষাই ছিেশে মষাস্ষারমিষাই, মষােুনের 

মনতষা বষঁাচষার স্প্নও ছিশিনেশেনেে’’- বিশে হনে অে্যত্র চনে যষাওেষার সমে এক 
শিক্কনক উনদেি্য কনর এই আঁকুশত মন্তব্য গ্ষানমরই অশত সষাধষারণ এক 
মশহেষার। কষারণ অি্যষাত ছসই গ্ষানমর প্ষাে ভগ্নপ্ষাে এক সু্নের শিক্ক, েষাত্রেষা-
ত্রী, গ্ষামবষাসী এমেশক স্ষােীে গ্ষাম পঞ্ষানেতনক শিক্ষার এক েতুে শিিষা 
ছিশিনেশেনেে ওই শিক্ক। শেরেস পশরশ্রম, শেষ্ষা আর শেনের আিিথে শিক্ষার 
মষাধ্যনম শতশে সকেনক ছবষাঝষানত ছপনরশেনেে েীবনে মষােুনের মনতষা মষােুে হনে 
ছবঁনচ ্ষাকষার েে্য েীবে ছ্নকই স্ষােীে ও প্ষাসশঙ্গক শিক্ষা েষাভ করষা কতটষা 
প্নেষােে। কল্পেষার ডষােষাে ভর কনর ছয শিক্নকর গল্প এিষানে বেষা হে, আে 
আরও ছবশি কনর ছতমে শিক্কনির অনপক্ষাে রনেনে আমষানির সমষাে। কষারণ 
আেনকর শিক্ষা বড়ই ছযে িহরনকন্দীক, পষাঠ্যসূশচ শেভথের। এরফনে তষা আে 
এক মহীরূনহ পশরণত হনেনে এক্ষা শেশচিত, মষাশটর উপর যষার শবস্ষার হনেনে 
বহুগুণ তনব মষাশটর েীনচ তষার শবস্ষার বড়ই কম, নসভষানব অেুভূত হে েষা 
শিঁকনড়র টষাে।                 

এই ছপ্ক্ষাপনটও আগষামীর স্ষান্থে যশি ছমনে ছেওেষা যষাে ছয, আিিথে শিক্ষা 
মষানে আনেষা, মুক্ত ছচতেষার মেবুত শভত তনব আেনকর এই অশত যষাশ্রিকতষা, 
শবপেণ সবথেস্ ও অসশহষু্তষার অশস্র সমনে িষাশড়নে প্শ্ন েষানগ, নতমে শিক্ষার 
বীে বপণ করনব ছক, নক ছেনব আগষামীর িষাশেত্ব?  নক হনব মষােুে গড়ষার আিিথে 
কষাশরগর ? যষার ছিওেষা শিক্ষা হনব মুক্ত, আধুশেক তনব অশত যষাশ্রিকতষা বষা 
শবপেণ সবথেস্ েে, উিষার ও সশহষু্। নযিষানে শিক্ষাে ্ষাকনব েষা ছকষােও ভে, 
শবিধষা বষা য্রিণষা, ্ষাকনব শুধুই ছিিষার অেষাশবে আেন্দ, েতুেনক েষােষার অসীম 
এক কু্ধষা। বই পড়ষার পষািষাপষাশি প্কৃশতর মষানঝ ছ্নক ছেষাট ছেষাট শিশুরষা 
েষােনব তষানির চষারপষািনক। হষানত-কেনমর এই আিিথে শিক্ষা হনব আঞ্শেক ও  
প্ষাসশঙ্গক জ্ষাে শেভথের। এমেই সব ‘শেেম ভষাঙষার’ বশেষ্ এক ইনছে ডষােষাে ভর 
কনর, েবশিিষার এই শবনিে সংি্যষাে তষাই আমষানির প্েষাস, ‘আিিথে শিক্ষার 
আিিথে শিক্ক’।  

সংকেে ১১ । শডনসম্বর ২০১৬



১    সংকেে ১১ । শডনসম্বর ২০১৬
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িহর ছ্নক অনেক িূনর একশট অি্যষাত গ্ষাম সৃেেপুর। শপশেনে পড়ষা গ্ষাম 
হনেও েষামটষার মনধ্যই সৃশটির একটষা েশব ছভনস ওনঠ।

প্কৃশত ছযে এই গ্ষামটষানক অপরূপ ছিষাভষাে সষাশেনে শিনেনে।



সংকেে ১১ । শডনসম্বর ২০১৬  ২

এই গ্ষানম একশট মষাত্র েুশেের হষাইসু্ে, প্কৃশতর মষানঝ বড় 
ছবমষােষাে হনে ছকষােও রকনম িুঁশড়নে িুঁশড়নে চেনে। সি্য এস. 
এস. শস. পষাি কনর আিিথেবষাবু এই গণ্ড গ্ষানমর সু্নে প্্ম 
ঢুনকই চমনক উঠনেে – “এশক এটষা সু্ে েষা অে্য শকেু ?” 

গ্ষানমর ছেনেনমনেরষা এই সু্নে আসষার ছকষােও প্নেষােেই 
ছবষাধ কনর েষা। শকেু ছেনেনমনেরষা এশিক-ওশিক ঘুরনে। 
মষাস্ষারমিষাইরষা েীরস পষাঠিষাে করষানত করষানত ক্ষান্ত হনে 
সু্ে বষারষান্দষাে হষাতপষািষা শেনে হষাওেষা িষানছে। সু্েটষা ছযে 
প্ষাণহীে মরষা গষানের মনতষা ছকষােও রকনম শটনক আনে। 



৩    সংকেে ১১ । শডনসম্বর ২০১৬

আিিথেবষাবু শচন্তষা করনেে, “আনগ আমষানক অবস্ষাটষা বুঝনত 
হনব, এর কষারণটষা েষােনত হনব।’’

পনরর শিে সু্নে এনস ছহডমষাস্ষারমিষাইনের সনঙ্গ আেষাপ 
করনত করনত আিিথেবষাবু বেনেে, “গ্ষানমর ছেনেনমনেনির 
েীবেটষানক শুধু বইনের মনধ্য আটনক েষা ছরনি গ্ষানমর 
বষাস্ব েীবেযষাপনের চষাশহিষার সনঙ্গ ছমেষানেষা যষাে েষা?” 



সংকেে ১১ । শডনসম্বর ২০১৬   ৪

আিিথেবষাবু বেনেে, “আমরষা শসনেবষানসর ছয সব শবেে 
শেনে গ্ষানমর ছেনেনমনেনির পড়ষাই আপেষার শক মনে হে 
েষা, তষার ছবশির ভষাগটষাই িহরনকন্দীক ?”

ছহডমষাস্ষারমিষাই অবষাক হনে বেনেে, “এভষানব ছকে 
ভষাবনত চষাইনেে?” 

ছহডমষাস্ষারমিষাই বেনেে, “শঠক ক্ষা শকন্তু কীভষানব এই 
অসম্ভবনক সম্ভব করষা যষানব ? আর ছসটষা করনত হনব 
সরকষাশর শসনেবষাসনক অকু্ণ্ন ছরনি। আপেষানক একটষা 
অেুনরষাধ করব, যশি আপশে পষানরে গ্ষানমর সনঙ্গ 
শবি্যষােনের সম্পনকথের ভষাঙষা ছসতুটষানক েতুে কনর গনড় 
তুেনত তষাহনে এই শবি্যষােে আপেষানক সষারষা েীবে মনে 
রষািনব।’’ 



৫    সংকেে ১১ । শডনসম্বর ২০১৬

প্কৃশতর রূপ ছযমে পষােটষাে ছতমশে সু্েটষাও একটু একটু 
কনর পষােটষানত শুরু করে, এই তরুণ মষাস্ষারমিষাইনের 
আগমনে।

অনেক স্প্ন, ভষাবেষা শেনে এই গণ্ড গ্ষানমর সু্েটষানক ছবনে 
শেনেনেে।



সংকেে ১১ । শডনসম্বর ২০১৬   ৬

স্নপ্নর ছফশরওেষােষার মনতষা আিিথেবষাবু তষাঁর স্প্ননক বষাস্নব 
রূপষােণ করষার েে্য প্্নম গ্ষাম পঞ্ষানেনত শগনে প্ধষাে, 
কমথেচষারী ও সমস্ গ্ষাম সিস্যনির শেনে আনেষাচেষা করনেে, 
ছযৌ্ উনি্যষানগর মষাধ্যনম কীভষানব গ্ষানমর প্ষাসশঙ্গক 
শিক্ষানক সু্নের শসনেবষানসর সনঙ্গ যুক্ত করষা যষাে।

একশিে আিিথেবষাবু সু্ে েুশটর পর গ্ষানম ঘুরনত 
ছবশড়নেনেে। ঘুরনত ঘুরনত গ্ষানমর শকেু মষােুনের সনঙ্গ 
সমস্যষা শেনে ক্ষা বেনেে। গ্ষানমর হতশ্রী ছচহষারষা ছিনি 
বড়ই মমথেষাহত হনেে। মনে মনে ভষাবনেে, “এই যশি 
গ্ষানমর ছচহষারষা হে তষাহনে সু্নের এই অবস্ষা হওেষা 
স্ষাভষাশবক।’’ 



৭    সংকেে ১১ । শডনসম্বর ২০১৬

গ্ষানম ঘুনর আিিথেবষাবুর মনে হে, গ্ষানমর মষােুনের সনঙ্গ 
বনস সু্নে গ্ষামীণ উপনযষাগী শিক্ষার ব্যষাপষানর আনেষাচেষা 
করষা িরকষার। 

ছসইমনতষা শিেও শঠক কনর আনেষাচেষা সভষা করনেে। 
পশরবষার এবং গ্ষামবষাসীনির কী িষাশেত্ব শবসৃ্তভষানব 
বেনেে। যষারষা শমশটং-এ শেনেে তষারষা সু্নের েে্য 
সবরকনমর সহনযষাগীতষার হষাত বষাশড়নে ছিওেষার প্শতশ্রুশত 
শিনেে। 



সংকেে ১১ । শডনসম্বর ২০১৬   ৮

এরই মনধ্য একটষা ঘটেষা ঘনট ছগে। যষারষা শমশটং-এ এনেে 
েষা তষানির মনধ্য ছ্নক কনেকেে সু্নে এনস চড়ষাও 
হনেে। আিিথেবষাবুনক বেনেে, “শুেেষাম আপশে েষাশক 
হষানত-কেনম কী সব ছিিষানবে ? তষাহনে শক আমষানির 
ছেনেনমনেরষা শচরকষাে চষােষা হনেই ্ষাকনব ?”

আিিথেবষাবু ভে েষা ছপনে তষানির ক্ষাগুনেষা ধধযথে ধনর 
শুেনেে। তষারপর িুব শবেনের সনঙ্গ বেনেে, “আসনে 
সব বষাবষা মষানেরষা আিষা কনরে, সু্নে পড়ষানিষােষা কনর 
তষানির ছেনেনমনেরষা িহনর চষাকশর করনত যষানব, বষাবষা 
মষানের মুি উজ্জ্বে করনব। আপেষারষা মনে রষািনবে, সবষাই 
চষাকশর পষানব েষা। যষারষা চষাকশর ছপে েষা তষানির কী হনব? 
আবষার গ্ষানম েীবেধষারনণর েে্য ছয ধরনের িক্তষা েষানগ, 
ছসটষাও শিিে েষা। তষাহনে উপষাে, নবকষার েীবনের ছবষাঝষা 
বনে চেষা।’’



৯    সংকেে ১১ । শডনসম্বর ২০১৬

“আবষার অে্যশিকটষাও ছিিুে, িহনর যষারষা চষাকশর পষানব 
তষানির সনঙ্গ গ্ষানমর সম্পকথেটষা ক্রমি ক্ীণ হনত ্ষাকনব। 
অবনিনে গ্ষানমর শিঁকনড়র টষাে আর অেুভবই করনব েষা। 
গ্ষানমর মষােুে শহসষানব তষানির অশস্ত্বটষাই শবপণ্ন হনে 
যষানব।’’ 

আিিথেবষাবুর ক্ষা শুনে তষানির ভুে ভষাঙে। তষারষা ক্মষা 
ছচনে শেনে বেনেে, “এই সু্নের েে্য আমরষা যশি 
ছকষােও সষাহষায্য করনত পষাশর তষাহনে আমষানিরই মঙ্গে, 
তষার সনঙ্গ আমষানির ছেনেনমনেনিরই মঙ্গে হনব – এই 
সষার ক্ষাটষা আমরষা বুঝনত ছপনরশে।” 



সংকেে ১১ । শডনসম্বর ২০১৬   ১০

েষােষা ঝড়ঝষাপটষা সষামনে আিিথেবষাবুর স্প্ন একটু একটু 
কনর বষাস্নব রূপ শেনত শুরু করে। গ্ষানমরই একেে 
ছেষাকশিল্পী েশেেী িুনড়ষা ছস্ছেষাে এশগনে এনস সু্নের 
ছেনেনমনেনির স্ষােীে সংসৃ্শত, েৃত্য-গীত ছিিষানত 
েষাগনেে। নেনেনমনেরষা িুব আেন্দ সহকষানর কষাে শিিনত 
েষাগে।

একশিে আিিথেবষাবু সব েষাত্রেষাত্রীনির ডষাকনেে। সবষাই 
ধহ ধহ কনর এনস সু্নের মষানঠ েনড়ষা হে। আিিথেবষাবু 
েক্্য করনেে, নেনেনমনেনির ছচষাি-মুনি এক অেষাশবে 
আেনন্দর ছরিষা ফুনট উনঠনে।



১১    সংকেে ১১ । শডনসম্বর ২০১৬

“আে ছতষামষানির েতুে মষাস্ষারমিষানের সনঙ্গ পশরচে 
করষানবষা।’’ েষাত্রেষাত্রীরষা অশত উৎসষানহর সনঙ্গ বেে, “িুব 
ভষাে, িুব ভষাে, িুব মেষা হনব”। অবনিনে ওই গ্ষানমর 
এক অশভজ্ কৃেক এশগনে এনেে। আিিথেবষাবু বেনেে, 
“উশে ছতষামষানির কৃশেকষানের মষাস্ষারমিষাই, নতষামষানির 
উশে চষােবষানসর কষাে ছিিষানবে।” 

েষাত্রেষাত্রীনির মনধ্য একেে বেে, “ মষাস্ষারমিষাই! উশে 
ছতষা আমষানির গ্ষানমর তষাশরণী ছেঠু, আমষানির েিীর ধষানর 
পষানির মষাঠটষাে চষাে কনরে”। তষাশরণী ছেঠু বেে, “শঠক 
বনেে, নতষামরষা ছতষা সব সমে আমষার মষানঠর পষাি শিনেই 
সু্নে আনসষা।” েষাত্রেষাত্রীরষা ধহ ধহ কনর বনে উঠে, 
“আেনক তুশম আমষানির মষাস্ষারমিষাই।”



সংকেে ১১ । শডনসম্বর ২০১৬   ১২

তষাশরণী ছেঠু শবেনের সনঙ্গ বেনেে, “েষানগষা েষা, আশম 
ছতষামষানির মষাস্ষার-টষাস্ষার েই, আশম ছক্নত কষাে কশর। 
কৃশেকষাে আমষার প্ষানণর আিনরর ধণ। পঞ্ষানেত প্ধষাে 
আমষানক বেনেে, আর সু্েটষা ছতষা আমষানির গ্ষানমরই, 
ওিষানে ছতষা আমষানির ছেনেনমনেরষাই পনড়, তষাই 
আসেষাম।”

আিিথেবষাবু বেনেে, “ওেষার কষানে আে ছতষামরষা শিিনব 
ছকমে কনর সবশে বষাগষাে করনত হে। নতষামষানির সনঙ্গ 
আেনক উশে সমেটষা কষাটষানত এনসনেে।” তষারপর 
কৃশেকষানের মষাস্ষারমিষানের শিনক শফনর বেনেে, “এবষার 
তষাহনে আপশে আপেষার কষাে শুরু কনর শিে।”



১৩    সংকেে ১১ । শডনসম্বর ২০১৬

তষাশরণী ছেঠু সু্ে প্ষাঙ্গনণর একটষা ছকষানণ, একটষা ফষাঁকষা 
েষােগষাে শেনে ছগনেে। সবষাই আগ্হ শেনে য্রিপষাশতগুনেষা 
ছেনড়নচনড় ছিনি। তষাশরণী ছেঠু ছেনেনমনেনির ছবষাঝষানেে, 
সবশে বষাগষাে করনত ছগনে কীভষানব েশম ধতশর করনত 
হে। “আশম করশে, নতষামরষা ছিি।”

েশমটষা আগষােষাে ভরষা শেে। তষাশরণী ছেঠু প্্নম িু’হষাত 
শিনে আগষােষাগুনেষা তুনে ছফনে শিনত ্ষাকনেে। ওেষার 
ছিিষানিশি েষাত্রেষাত্রীরষাও আগষােষা তুেনত েষাগে।



সংকেে ১১ । শডনসম্বর ২০১৬   ১৪

তষারপর শতশে ছকষািষাে শেনে মষাশট ছকষাপষানত েষাগনেে।

েষাত্রেষাত্রীরষা আেনন্দর সনঙ্গ হষানত-কেনম কষাে করনে 
ছিনি এশগনে এনেে ছহডমষাস্ষারমিষাই ও আিিথেবষাবু।



১৫    সংকেে ১১ । শডনসম্বর ২০১৬

ছহডমষাস্ষারমিষাই ছেনেনমনেনির কষাে ছিনি িুশি হনে 
আিিথেবষাবুনক বেনেে, “আপশে শঠক বনেশেনেে, 
বষাচ্ষানির হষানত-কেনম শকেু ছিিষানে ওরষা িুব আেনন্দর 
সনঙ্গ শিিনত পষানর।”

কৃশেকষানের মষাস্ষারমিষাইনের সষাহষানয্য পঞ্ষানেনতর 
ছিওেষা ফসনের বীে েষাগষানত েষাগষানত ছেনেনমনেরষা সব 
ছঘনম চুপচুনপ হনে ছগে।



সংকেে ১১ । শডনসম্বর ২০১৬   ১৬

এই কষানের মনধ্য এনতষা ওরষা আেন্দ ছপে, নসশিে ছ্নক 
কৃেক তষাশরণী ছেঠু ছেনেনমনেনির কষানে অে্য মষােুে হনে 
ছগে। িূর ছ্নক ছেনেনমনেরষা তষানক ছিিনেই ছচঁশচনে 
উঠত – “ওই ছয আমষানির তষাশরণী ছেঠু কৃশেকষানের 
মষাস্ষারমিষাই।’’

আিিথেবষাবুর উনি্যষানগ েরষােীণথে সু্েটষা হনে উঠে 
ছেনেনমনেনির কষানে এক স্গথে।



১৭    সংকেে ১১ । শডনসম্বর ২০১৬

শেনেনির হষানত েষাগষানেষা বীনের গষাে হনে ওঠষা, প্কৃশতর 
এই শবস্মে ছেনেনমনেরষা ছবি অেুভব করনত পষারে।

প্শতশিে ছেনেনমনেনির ছকউ েষা ছকউ সবশে বষাগষােটষার 
কতিূর কী হে, এনস ছহডমষাস্ষারমিষাই ও আিিথেবষাবুনক 
িবর শিনত ্ষাকে।



সংকেে ১১ । শডনসম্বর ২০১৬   ১৮

গ্ষানমর মষােুনেরষাও ছিিভষাে করনত েষাগে। বষাগষানের 
ছকষােও সমস্যষা হনে তষাশরণী ছেঠুনক ছডনক আেত।

রশববষার শিে সু্ে বন্ ্ষাকনেও বষাচ্ষারষা সু্নে বষাগষাে 
ছিিনত েুনট আসনত েষাগে।



১৯    সংকেে ১১ । শডনসম্বর ২০১৬

কৃশেকষানের মষাস্ষারমিষাই সু্নের পষানির ছক্নত শেনে 
শগনে ছেনেনমনেনির ছচেষানত শুরু করনেে, শবশভন্ন 
ফসনের উপকষারী অপকষারী ছপষাকষামষাঁকড়।

গ্ষানম ছয সমস্ ফে গষাে, আসবষাবী গষাে, ঔেশধ গষাে আনে 
ছসইগুনেষানক গ্ষানম ঘুশরনে ঘুশরনে ছচেষানত শুরু করনেে। 
ছেনেনমনেরষা অনেক গষাে শচেনত শিিে।



সংকেে ১১ । শডনসম্বর ২০১৬   ২০

হঠষাৎ একশিে সু্নে এনস হষাশের এক গ্ষামবষাসী। শতশে 
আিিথেবষাবুনক বেনেে, “আমষানক একশটবষার সুনযষাগ 
ছিনবে? আশম ছিষােষা ও বষাঁি শিনে েষােষা রকম শেশেস 
বষােষানত পষাশর। কনেক বের ধনর ছয অশভজ্তষা সঞ্ে 
কনরশে, আশম সু্নের আগষামী প্েনমের হষানত ছসই জ্ষাে 
তুনে শিনত চষাই।’’

আিিথেবষাবু ওই গ্ষামবষাসীনক বেনেে, “এটষা ছতষা আপেষানির 
সু্ে, আপেষানির ছেনেনমনেরষা পনড়, তষাই এনত অেুমশতর 
কী আনে ? আপশে কষাে শুরু কনর শিে।’’



২১    সংকেে ১১ । শডনসম্বর ২০১৬

আিিথেবষাবুর মষা্ষাে একটষা েতুে ভষাবেষা কনেকশিে ধনর 
ঘুর ঘুর করশেে। নসই মনতষা শতশে মষাতষা-শিক্ক কশমশটর 
শমশটং-এ বেনেে, “আমরষা সবষাই বষাইনর ছ্নক আশস আর 
যষারষা শেনেরষাই এশগনে এনসনে তষারষা ছতষা গ্ষানমরই ছেষাক, 
তষাই তষানির সুশবনধ হনব শবশভন্ন শবেনের অশভজ্ ব্যশক্তনক 
ছেষাগষাড় করষা। তষাহনে কষােটষা আরও সহে হনব, আরও 
স্ষােী হনব। েষাত্রেষাত্রীরষাও েষােষা ধরনের শেশেস শিিনত 
পষারনব।’’ সবষাই এই প্স্ষাবনক স্ষাগত েষােষানেষা।

শুরু হে েতুে অধ্যষাে। আেনক সু্নের ছেনেনমনেরষা 
শেনের হষানত গষানের েষাসথেষারীর েে্য প্যষানকনট মষাশট ভরনে। 
ওনির কষাে ছিিনত আে পঞ্ষানেত প্ধষাে এনসনেে 
উৎসষাহ শিনত।



সংকেে ১১ । শডনসম্বর ২০১৬   ২২

ছিিনত ছিিনত ছেনেনমনেনির পরম মমতষা ও যননে 
প্কৃশতর শেেনম েষাসথেষারীর গষােগুনেষা ছবনড় উনঠনে। 

ছেনেনমনেরষাও েষাসথেষারী ছ্নক গষােগুনেষা শেনে সু্ে 
প্ষাঙ্গনণর চষাশরধষানর েষাগষানছে। আবষার ছকউ ছকউ বষাশড়নতও 
শেনে যষানছে েষাগষানেষার েে্য।
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ধীনর ধীনর আিিথেবষাবুর উনি্যষানগ প্শত সপ্ষানহ মঙ্গেবষার 
কনর শিক্ষামূেক েশব ছিিষানেষা শুরু হে। নযশিে ছিিষানেষা 
হে ছসশিে ছেনেনমনেনির আেন্দ আর ধনর েষা। েশব 
ছিিনত ছিিনত ওরষা শিিে পুশটি, স্ষাস্্য, ব্যবহষাশরক 
পশরছেন্নতষা প্ভৃশত েষােষা শিকগুশে।

আে ছেনেনমনেরষা সু্ে ছিষােষার অনেক আনগ েতুে 
েষামষা-কষাপড় পনড় সু্নে এনসনে। আিিথেবষাবু এবং 
পঞ্ষানেত প্ধষাে ওনির শেনে যষানব গ্ষাম ছ্নক শকেুটষা 
িূনর ঐশতহষাশসক ও ছভৌগশেক স্ষানে ভ্রমণ করষানত। 
এতশিে গ্ষানমর িষািুনির মুনি শুনে এনসনে ছসিষােকষার 
ক্ষা, আে চষাকু্স তষারষা ছিিনব িুনটষা েিী ছযিষানে শমনিনে 
আর ছসে আমনের ধ্ংসষাবনিে।
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িুশট েিীর শমেেস্ে এবং ছসে আমনের ধ্ংসষাবনিে 
অশত উতসষানহ তষারষা িুঁশটনে িুঁশটনে ছিিনে আর আিিথেবষাবু 
ও প্ধষাে সষানহবনক েষােষা প্শ্ন কনর যষানছে। এই ভ্রমণ 
ওনির কষানে এক অেে্য অশভজ্তষার সঞ্ষার কনরশেে।

এশিনক আিিথেবষাবুর আিিথে সু্েনক শঘনর গ্ষাম পঞ্ষানেনত 
একটষা ছিষারনগষাে পনড় ছগে। পঞ্ষানেত প্ধষাে ওই গ্ষানমর 
যতগুনেষা প্ষা্শমক সু্ে ও এম. এস. নক. আনে তষানির 
সব মষাস্ষারমিষাইনির শেনে পঞ্ষানেনত শমশটং ডষাকনেে, 
যষানত ওইসব সু্ে প্চশেত শিক্ষার সনঙ্গ স্ষােীে প্ষাসশঙ্গক 
শিক্ষার সংনযষােে ঘটষানত পষানর। আিিথেবষাবুর সু্নের 
উিষাহরণ ছটনে শতশে আনেষাচেষা করনেে। এই উনি্যষাগনক 
এশগনে শেনে যষাওেষার েে্য গ্ষাম পঞ্ষানেনতর শিক্ষা ও 
েেস্ষাস্্য উপসশমশত সব ধরনের সষাহষায্য করনত 
বদ্ধপশরকর। 
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ছিিনত ছিিনত আিিথেবষাবুর ছিিষানেষা েতুে শিিষার প্নক 
অেুসরণ কনর পঞ্ষানেত এেষাকষার অে্যষাে্য গ্ষানমর সু্নেও 
প্ষাসশঙ্গক শিক্ষার এই ছঢউ আেনড় পড়ে। এই পন্ 
সষাশমে হে, সৃেেপুর গ্ষাম পঞ্ষানেত ও গ্ষামবষাসী। 
েীবনের েে্য শিক্ষার এক েশের গনড় তুেে গ্ষাম 
পঞ্ষানেত, সু্ে ও গ্ষামবষাসীরষা।

এইভষানব চেনত চেনত সৃেেপুর গ্ষাম পঞ্ষানেত শসদ্ধষান্ত 
শেে ছয, তষারষা তষানির অঞ্নের সব সু্নের ছেনেনমনেনির 
শেনে সৃেে ছমেষা করনব।
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ছযমে ভষাবষা ছতমে কষাে। শুরু হনে ছগে ছমেষার মহড়ষা, 
চেে কনেক মষাস ধনর, সমস্ সু্েেুনড়। নকউ েষাচ 
করনব, নকউ গষাে করনব, নকউ আবষার েষাটক, েশব 
আঁকনব। স্ষােীে ইশতহষাস শেনে রচেষার প্শতনযষাশগতষাও 
হনব। পষািষাপষাশি ছেনেনমনেনির হষানত-কেনম ধতশর করষা 
সু্ে বষাগষানের শবশভন্ন সবশে, শবশভন্ন হষানতর কষাে 
ছিষাভষাবধথেে করনব ছমেষাে।

সৃেে ছমেষানক শঘনর গ্ষাম পঞ্ষানেত এেষাকষার গ্ষামগুশেনত 
উৎসনবর ছচহষারষা শেে। মঞ্ বষঁাধষা হে পঞ্ষানেনতর মষানঠ।
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য্ষারীশত িুপুর িু’নটষাে আিিথেবষাবুর সু্নের ছেনেনমনেনির 
বিষারষা সমনবত সঙ্গীনতর মধ্য শিনে ছমেষার অেুষ্ষাে শুরু 
হে। শবশভন্ন সু্নের ছেনেনমনেনির পশরনবশিত েষাচ, গষাে, 
েষাটক আকষাি-বষাতষাস মুিশরত কনর তুেে।

ছমেষার মষানঠর স্েগুশেনত শবশভন্ন সু্নের ছেনেনমনেনির 
হষানতর কষাে করষা েষােষা ধরনের শেশেসনক শঘনর মষােুনের 
ঢে েষামে।
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সৃশটির এই আেন্দ যনজ্ শযশে প্ধষাে ছসেষাপশত ছসই 
আিিথেবষাবু শকেু ক্ষা বেষার েে্য মনঞ্ উঠনেে। করতষাশের 
ধ্শেনত আকষাি-বষাতষাস মুিশরত হনে উঠে।

এনতষা আেনন্দর মনধ্যও একটষা শবেষানির সুর অেুষ্ষাে 
প্ষাঙ্গনণ গুণগুশেনে উঠে। কষারণ শতশে অে্য সু্নে বিশে 
হনে যষানছেে। অে্য ছেেষাে তষাঁর বিশের অডথেষার এনস 
ছগনে। পঞ্ষানেনতর পক্ ছ্নক তষাঁনক শবিষাে সম্বধথেেষা 
শিনত  উঠে প্ধষাে।
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ভষােণ শিনত উনঠ আিিথেবষাবুর িু’নচষাি েনে ভনর উঠে। 
ভষারষাক্রষান্ত গেষাে বেনেে, “আপেষানির সবষার সষাহষায্য এবং 
পঞ্ষানেনতর উনি্যষাগ েষা ্ষাকনে আশম েীবে শিক্ষার এই 
প্িীপ ছেনেনমনেনির অন্তনর জ্ষােষানত পষারতষাম েষা। আর 
আশম ছযটষা আগষামী প্েনমের শিনক তষাশকনে করনত 
ছচনেশে ছসটষা হে, েীবেনক শঘনরই শিক্ষা, েীবেনক 
শেনেই শিক্ষা, েীবনের প্নেষােনে প্নেষােেনক আত্মস্ ও 
সমৃ্পক্ত কনরই শিক্ষা। আশম এটষাই করনত ছচনেশে ছয, 
গ্ষানমর শিঁকনড়র সনঙ্গ ছযে অন্তনরর ছযষাগসষাধে গনড় 
ওনঠ।’’

আিিথেবষাবুর ক্ষা ছিে হনে, হষাততষাশে পড়ে। িীঘথেশ্ষাস 
আর অশ্রুকণষাে বষাতষাস হনে উঠে শবেষািমে। তষারপর 
সু্নের সব েষাত্রেষাত্রীরষা এনস আিিথেবষাবুনক শঘনর েষাচনত 
ছেনগ ছগে। আর গষাইনত েষাগে, “ নযনত েষাশহ শিব।” 
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এশিনক এমে সমে এক মশহেষা মষাস্ষারমিষাইনের শবিষাে 
সম্বধথেেষার ক্ষা শুনে েুনট এনসনেে। হষাশের হনেনেে 
শবিষাে সম্বধথেেষা অেুষ্ষানে। মষাস্ষারমিষাইনক ভুেনত পষানর 
েষা ছস। মনঞ্ উনঠ শগনে মষাস্ষারমিষাইনের পষা েশড়নে 
ধনর েমস্ষার কনর বেে, “গ্ষানমর ছেনেনমনেনির আপশে 
শুধু শিক্ষাই ছিেশে, মষােুনের মনতষা বষাঁচষার স্প্নও 
ছিশিনেশেনেে, গ্ষামবষাসীনির মনেও স্নপ্নর বীে বপণ 
কনরনেে। আপেষানক কী কনর ভুেব” – বনে অনঝষানর 
কষাঁিনত েষাগে।

আনবগরুদ্ধ কনঠে মষাস্ষারমিষাই মশহেষানক বেনেে, 
“আপেষানির ও ছেনেনমনেনির মনধ্যই আশম ছবনঁচ ্ ষাকব। 
আর রবীন্দেষা্ ঠষাকুনরর ভষাবেষা ছ্নক বেনত হে, 
ছসিষানেই মষােুনের শবি্যষা, মষােুনের সষাধেষা সত্য হে ছযিষানে 
সকে কষানের সকে মষােুেনক শেনে হে”। এই ক্ষা বনে 
মঞ্ ছ্নক ছেনম ছগনেে।



FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY

নবদিশা-র সম্ািকমণ্ডলীর পক্ষে রদব রায় কর্তৃক ৫/১/২/ দি, করতৃদিল্ড ররাড, কলকারা – ৭০০ ০১৯ রেক্ক প্রকাদশর ও
শাদতি মূদ্রর, ৩২/৩ পটুয়ারলা রলন, কলকারা – ৭০০ ০০৯ রেক্ক মুদদ্রর

৩১    সংকেে ১১ । শডনসম্বর ২০১৬

শকেুক্ণ েীরব ্ষাকষার পর প্ধষাে বেনেে, “শিক্ষার সব 
শকেুই আে েতুে কনর ভষাবনত হনব। আে যষারষা শিক্ষা 
শেনে ভষাবনেে, কষাে করনেে তষানির কষানে আিিথেবষাবু 
এক েতুে শিগন্ত উনমেষাচে কনর ছগনেে”।

সৃেে ছমেষা ছিে হে শকন্তু সৃেে ছমেষার মধ্য শিনে 
আিিথেবষাবু ছয সুর ছবঁনধ শিনে ছগনেে আকষানি-বষাতষানস 
ছসটষাই িূর ছ্নক িূরষানন্ত েশড়নে ছযনত েষাগে... 
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 · গ্রাম বরাংলরার শিক্রাঙ্গনে প্রচশলত শিক্রার পরািরাপরাশি আঞ্চশলক জীবেযরাপে-শের্ভর  
শিক্রার সংনযরাশজত প্রনচষ্রা।

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

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

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

bew`kvi cw_K nb 

খযরাগরানযরানগর শঠকরােরা ঃ   

শিক্রাঙ্গনে েতুে শদিরার সন্রানে

সংকলে ১১।  শিনসম্বর ২০১৬
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