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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 তরঁানদর 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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রিক্াঙ্গনন নতুন রিিাি সন্ানন

m¤úv`Kxq
প্রকৃত রিক্াই একমাত্র সমাধান

“পৃরিবীি শিষ মাছরি যরি ধনি শেরল, নিষ গাছরি যরি 
শকনি শেরল, নিষ নিীরি যরি িূরষত কনি শেরল তনব 
িাকনব না রকছুই। িাকনব শুধু িাকা িাকা িাকা, িাকা রিনয় 
পাওয়া যানব না রকছুই”- পৃরিবীনত আজ বাড়নছ রিক্াি 
হাি, মানুষ নারক রিরক্ত হনছে। রকন্তু সমাজ তাি সুেল 
পানছে শকািায়? আজনকি রবশ্বসভ্যতা যার্রিকভানব এরগনয় 
চনলনছ, হািানছে মানরবকতা। বাড়নছ সামারজক রবিৃঙ্খলা, 
নষ্ট হনছ সামারজক সম্পক্কগুনলা, সমাজ হনয় উঠনছ অরথিি। 
পচন ধিনছ মানব সমানজ। রবরভন্ন শক্নত্র রবরভন্নভানব এি 
বরহ:প্রকাি ঘিনছ। তনব িুরনয়া শিনম শনই, রিক্া, সংসৃ্রত, 
সারহত্য, রিল্প, প্রযুরতি, সভ্যতা, সব রকছুই এরগনয় চনলনছ। 
রকন্তু শকমন শযন লক্্য হািা হনয় পড়নছ সব। মানব সমানজি 
সারব্কক পরিনবিনক িুরি অংনি পৃিক কিা যায়। একরি 
সামারজক পরিনবি, অন্যরি প্রাকৃরতক। এই িুই পরিনবি 
আজ আি সুথি-স্াভারবক শনই, ভািসাম্যহীন হনয় পঙু্গ হনয় 
পনড়নছ। েনল মানুনষ-মানুনষ সম্পনক্ক রচড় ধিনছ। হত্যা, 
ধষ্কণ, মািামারি, কািাকারি, িুন্কীরত সামাজনক অরথিি কনি 
তুলনছ। অন্যরিনক পরিনবনিি ভািসাম্য হািাননায় বাড়নছ 
প্রাকৃরতক িুনয্কাগ। সমনয়-অসমনয় ঘিনছ সাইন্ান, 
ভূরমকম্প, বন্যা, খিা ইত্যারিি মতন মহারবপয্কয়। প্রশ্ন, নকন 
হনছে এমন? কািণগুনলা সকনলিই জানা। নভাগবাি 
মানরসকতা, িাকাি শপছনন ছুনি চলা, বাড়নছ চাওয়া-পাওয়াি 
ব্যবধান, বস্তুনকর্রিক মানরসকতায় সমাজ ছাড়া হনছে 
সুখিারতি। আি সবনচনয় শবরি অবক্নয়ি রিকাি হনছে যুব 
সমাজ। যািা আগামী রিননি পৃরিবীনক িক্া কিনব তািাই 
ঝনি পড়নছ রিক্া শিনক। যািাও বা রিরক্ত হনছে তািাও 
শভাগবািী ও শলাভাতুি হনয় নীরত-ননরতকতা, মানরবক 
মূল্যনবাধগুনলা শমনন চলনত পািনছ না। 

আমিা আজ এমন এক সরন্ক্নণ িনয়রছ শযখানন 
প্রকৃত রিক্াই এই ধ্ংনসি হাত শিনক িক্া কিনত পানি। 
তাই মানুনষি প্রনয়াজননই আজ রিক্াি মনধ্য রিনয় মানুষনক 
আবাি মানরবকতাি চচ্কা কিনত হনব। তনবই সুথি িাকনব 
সমাজ, প্রাকৃরতক পরিনবি।
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উন্নয়ননি শক্নত্র রিক্াি শকানও রবকল্প শনই। উন্নয়ন 
িব্দরিি সমাি্কক িব্দ উন্নরত, অগ্রগরত তিা পরিবত্কন। কািও 
মনত, উন্নয়ন বলনত শবাঝায় রিল্পায়ন, কািও কানছ স্াধীনতা 
অজ্কন। কািও কানছ িাজননরতক, সামারজক এবং অি্কননরতক 
রিক শিনক স্াধীনতা অজ্কন। এক-একরি জারত তাি রবি্যমান 
অবথিাি আনলানক শবনছ শননব তাি কার্ষিত লক্্য। তনব 
লনক্্য রভন্নতা িাকনলও সকল জারতই উন্নয়ননি পনক্ 
একমত হনব এিা রনরচিত। প্রশ্ন হল, নিকসই উন্নয়ননি 
শক্নত্র রিক্াি ভূরমকা কী? আমানিি রিক্াব্যবথিাি প্রচরলত 
ধািা রক শিকসই উন্নয়ননি পনক্ কিা বনল? রিক্া মানুনষি 
মনধ্য জ্ান, িক্তা, িৃরষ্টভরঙ্গ ও মূল্যনবাধ ততরি কনি, যা 
ভরবষ্যত উন্নয়ননি শক্নত্র অবিান িাখনত পানি। তনব 
শিকসই উন্নয়ননি শক্নত্র বত্কমান রিক্াব্যবথিায় একরি 
পরিবত্কন আনা প্রনয়াজন।

ভরবষ্যনতি রূপনিখা অনুধাবন, রসধিাতি গ্রহণ এবং 
ররিরিক্যাল রির্কং-এি রিনক লক্্য শিনখ রিক্াি মান উন্নয়ন 
কিা প্রনয়াজন, যা রকনা ভরবষ্যনত এই উন্নয়ননক শিকসই 
উন্নয়ননি রিনক পরিচারলত কিনব। নিকসই উন্নয়ননি জন্য 
রিক্া বলনত শবাঝায় রিখন এবং রিক্নণি শক্নত্র উন্নয়ননি 
ইসু্যগুনলা অতিভু্কতিকিণ। নযমন আবহাওয়াি পরিবত্কন, 
িুনয্কাগ শমাকারবলা, িারিদ্র রনিসন, সানটেইননবল কনজাম্পিন, 
বানয়াডাইভািরসরি, ধনী এবং িরিনদ্রি মধ্যকাি সৃষ্ট তবষম্য 
রনিসন, মানবারধকাি, রবশ্বায়ন, উন্নত জীবন সম্পনক্ক 

সনচতনতা ইত্যারি।
পৃরিবীি বাস্তুসংথিাননি ওপি মানুনষি চারহিাি চাপ 

রিমান্বনয় বাড়নছ। এই বৃরধিি মাত্রা উন্নয়নিীল শিনিি 
তুলনায় উন্নত শিনি শবরি। এই বৃরধিি শবাধ আমানিি মনতা 
উন্নয়নিীল শিনিি িাকনত হয়, িাকা উরচত। কািণ আমিা 
শকািায় আরছ, আমানিি অবথিান রননয় ভাবনত শুরু না কিনল 
এরগনয় যাবাি িাস্ায় পি হািানত হয়। রিক্াি্কীনিি 
পাঠ্যপুস্নক, রবনিষত পরিনবি-রবজ্ানন এই জাতীয় ধািণা 
অতিভু্কতি কিা হনল রনঃসনদেনহ তািা পৃরিবীি বানয়াক্যাপারসরি 
সম্পনক্ক বাস্ব ধািণা লাভ কিনব। তনব শকবল কারিকুলানম 
রবষয়বস্তুি অতিভু্কতিকিণ নয়, একই সনঙ্গ শরেরণকনক্ 
অংিগ্রহণমূলক রিক্ণ ও রিখন পধিরতি অনুসিণ কিা 
িিকাি যা রকনা রিক্াি্কীনিি আচিণগত পরিবত্কন এবং 
শিকসই উন্নয়ননি শক্নত্র, পিনক্প গ্রহনণি শক্নত্র শপ্রিণা 
শজাগায়।

একিা মানসম্মত ও যুনগাপনযাগী কারিকুলাম প্রণয়ন 
এবং বাস্বায়ননি শক্নত্র আধুরনক ধািণাি অনুিীলন লক্্য 
অজ্কন রনরচিত কনি। নিকসই উন্নয়ননি শক্নত্র রিখননক িুনিা 
িৃরষ্টনকাণ শিনক শিখা যায়। একরি হল আমিা কী রিখব 
এবং শসিা কীভানব? যরি আমিা পরিনবিগত সমস্যাি কিা 
বরল, তাহনল এ সমস্যাি সমাধাননি শক্নত্র তবজ্ারনক জ্ান 
একিা ভূরমকা িাখনত পানি। আি এই ধিননি রিখন 
রিক্াি্কীিা তানিি রিক্কনিি মাধ্যনম িপ্ত কিনত পানি। 

একুি িতনকি রিক্াি চারহিা ও শিকসই উন্নয়ন
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কানজই আমানিি আিপানিি সমস্যা অনুধাবন এবং তাি 
সমাধান সম্পরক্কত জ্ানলানভি অন্যতম উপায় হল রিক্া। 
শয রিক্া অজ্কনন রবি্যালয় এবং তাি রিক্কনিি ভূরমকা 
অনন্য। আবািও বলরছ, এই উন্নয়ননি জন্য অংিগ্রহণমূলক 
রিক্ণ-রিখন পধিরত অবলম্বন কিা চাই যা রকনা রিক্াি্কীনিি 
আচিণ পরিবত্কননি শক্নত্র শপ্রিণা প্রিান ও তানিি সক্মতা 
বৃরধি কিনত সহায়তা কনি। এিেনল পািস্পরিক সহনযারগতাি 
রভরতিনত উচ্চতি রচতিন িক্তা, ভরবষ্যনতি জন্য সাি্কক 
নীলনকিা অ্কন, রসধিাতিগ্রহণ ইত্যারি সহজতি হনয় ওনঠ।

তাহনল শিকসই উন্নয়ন সম্পনক্ক একজন রিক্ক 
রিক্াি্কীনিি শিখানত পানিন কী কনি? এি একিা প্রধান 
উপায় হল, গ্রুনপ আনলাচনাি ঝড় শতালা। যখন একজন 
রিক্াি্কী একজন রিক্নকি সহনযারগতায় একরি রনধ্কারিত 
রবষয়বস্তুি উপনি রনজস্ মতামতগুনলানক রবরভন্ন উিাহিনণি 
মাধ্যনম সুদেিভানব উপথিাপন কনি তখন উতি রবষয় সম্পনক্ক 
তানিি ধািণা িারনত হয়। এনক্নত্র সমস্যারভরতিক রিখন 
একরি সুস্পষ্ট ও বাস্ব ভূরমকা িাখনত পানি। এনত 
রিক্াি্কীনিি মনধ্য রসধিাতি শনওয়াি ক্মতা ততরি হয়। তনব 
এনক্নত্র রিক্াি্কীনিি মনধ্য শিকসই উন্নয়ননি শক্নত্র পিনক্প 
শনওয়াি ক্মতা ততরিই হনত হনব মূল লক্্য। তাই রিখননি 
রবষয় এবং পধিরত িুনিাই গুরুত্বপূণ্ক। নিকসই উন্নয়ন হনব 
সমন্বয়ী; এিমনধ্য সবাই এবং সব আসনব। গনবষকিা 
সুরবধাি জন্য ‘সানটেইননরবরলরিি শচয়াি’ বনল একিা ধািণাি 
প্রচলন কনিনছন। এই ‘শচয়ানি’ি চািরি পায়া আনছ এবং 
নীরত-রনধ্কািণ ও ব্যবথিাপনায় এই চািরি পায়ানকই সমানভানব 
সমন্বয় কিনত হনব। নকানও একরি পায়ানক শবরি গুরুত্ব 
রিনল ‘শচয়াি’িা ভািসাম্য হািানব।

শিকসই উন্নয়ন অননকখারনই সুিরক্ত ও সুষম 
ইনকারসনটেনমি ওপনি রনভ্কি কনি গনড় ওনঠ এবং মানুনষি 
মানসম্মত জীবনধািণ ও রনিাপতিাি কিা বনল, যাি েনল 
একিা সাউন্ড ইনকানরমক্যাল অবথিা অজ্কন সম্ভব হয়। তনব 
শিকসই উন্নয়ননক এভানব গুরিকতক উন্নয়নমূলক উপািাননি 
ওপনি রনভ্কি কনি সংজ্ারয়ত কিা সম্ভব নয়। একিা 
গ্যািারটি রিনয় হয়নতা বলা সম্ভব শয, উন্নয়ননক রিরকনয় 
িাখনত রিক্াি বড় িকনমি অবিান সরত্য অনস্ীকায্ক। রিক্া 
মানুনষি স্াছেদে্যনক রনরচিত কনি মানুষনক সমানজি একজন 
িারয়ত্ববান ও উতপািনিীল নাগরিক হওয়াি সুনযাগ বৃরধি 
কনি। নিকসই উন্নয়ননি শক্নত্র মূল উপািানরি হল মানসম্মত 
ও সৃজনিীলমূলক রিক্া। কানজই রিক্াি ধািায় পরিবত্কন 
আনয়ন, রিক্কনিি শরেরনং প্রিান, কারিকুলাম ততরিনত 
িক্তা আনয়নসহ অন্যান্য সব রিক পরিকল্পনাি আওতায় 
আনাি মাধ্যনম রিক্ানক্নত্র একিা রবপ্লব আনা যায়, যা 
রনরচিত কিনব একুি িতনকি রিক্াি চারহিা।

তনব রবি্যালনয়ি শক্নত্র একরি গুরুত্বপূণ্ক প্রশ্ন হল, তািা 
রক চলমান উন্নয়ননি ধািানকই অনুসিণ কিনব নারক 

উন্নয়ননি শক্নত্র নতুন ধািা উন্ারচত কিনব, ভাবনব নতুন 
রকছু? কািণ একরি রবষয় রকন্তু স্পষ্ট, উন্নয়ননি ধািা 
পরিবত্কনিীল। যুনগি সনঙ্গ তাল রমরলনয় তাই উন্নয়ননি নতুন 
নতুন ধািানক িপ্ত কিনত হয়। সৃজনিীলতা শসখানন একিা 
মস্ বড় ভূরমকা িানখ। রিক্াি্কীনিি শক্নত্র তাই সৃজনিীলতানক 
অগ্রারধকাি রিনত হয় সব্কানগ্র। যুনগি সনঙ্গ তাল রমরলনয় 
বাঁচনত শিখাই শিকসই উন্নয়ননি রভত মজবুত কনি। 
শিকসই উন্নয়ননি জন্য রিক্া তাই অপরিহায্ক একরি মাধ্যম। 
রিক্াি মাধ্যনম শিকসই উন্নয়ননক রনরচিত কিনত তাই 
রনম্নরলরখত পনয়টিগুনলানক গুরুনত্বি সনঙ্গ রবনবচনা কিনত 
হনব। কারিকুলাম প্রণয়ননি শক্নত্র উন্নত শিিগুনলাি 
স্টানিরজনক রবনবচনায় শিনখ রনজস্ সমাজ, সংসৃ্রত, 
রিক্ািি্কন, রিক্াি্কীনিি মননানবজ্ারনক অবথিানক রবনবচনায় 
আনা; রিক্ণ-রিখননি শক্নত্র একুি িতনকি চারহিানক 
গুরুত্ব প্রিান; রবষয়বস্তু রনধ্কািনণি শক্নত্র রিক্াি্কীি জ্ান, 
বয়স ও শমধা যাচাই কিা; উপকিণ রনব্কাচননি শক্নত্র সব্কানগ্র 
প্রযুরতিনক প্রাধান্য শিওয়া; পাঠ উপথিাপন পধিরতনত রভন্নতা 
আনাি মাধ্যনম সব রিক্াি্কীি অংিগ্রহণ রনরচিত কিা; আিি্ক 
রিক্ণ পরিনবি গনড় শতালাি শক্নত্র রিক্কসহ সু্ল 
ম্যাননজনমটি করমরিি সিস্যনিি প্ররিক্ণ প্রিান; একুি 
িতনকি রিক্া সম্পনক্ক ধািণা িাখা; রিক্কনিি রডরজিাল 
্াসরুম সম্পনক্ক স্পষ্ট ধািণা শিওয়া; বাস্ব প্রনয়াগরভরতিক 
জ্াননি চচ্কাি মাধ্যনম রিক্াি্কীনিি পানঠি রবষয়বস্তুি সনঙ্গ 
বাস্নবি সংরলিষ্টতা বাড়াননা; হানত-কলনম রিক্াি মাধ্যনম 
পানঠি সনঙ্গ রিক্াি্কীনিি সিাসরি সমৃ্পতিতা বাড়াননা; 
মূলধািাি রিখননি সনঙ্গ অন্য ধািাি রিক্ানকও গুরুত্ব প্রিান; 
নািী রিক্ানক গুরুত্ব প্রিান; বৃরতিমূলক রিক্াি ওপি শজাি 
শিওয়াসহ রবি্যালনয় রিক্াি্কীনিি িতভাগ উপরথিরত 
রনরচিতকিণ।

উন্নয়ননি শক্নত্র রিক্াি রবকল্প শনই। নসরি আমানিি 
মতন উন্নয়নিীল শিনিি জন্যও সত্য। জলবায়ু পরিবত্কন 
বত্কমান সমনয় আনলাচনাি গুরুত্বপূণ্ক একরি ইসু্য। সব 
মানুষনক তানিি শবাধগম্যতাি স্ি বারড়নয় রিনয় এই চ্যানলঞ্জ 
শমাকারবলায় রিক্া একিা গুরুত্বপূণ্ক ভূরমকা িাখনত পানি। 
কািণ তি্য শকবল জানা বা শিানাি নয়, নবাঝািও। তি্যনক 
রবনলিষণ কনি একরি কায্ককি রসধিানতি শপঁনছ রিনত সাহায্য 
কনি রিক্া। রিক্া শকবল পাঠ্যপুস্নকি জ্ানাজ্কননি মনধ্যই 
সীমাবধি নয়। নসই জ্াননক বাস্ব জগনতি সনঙ্গ সংনযাগ 
কিাও একরি বড় উনদেি্য। রিক্াি্কীিা তি্য জাননব এবং 
িারয়ত্বিীলতাি সনঙ্গ রসধিাতি গ্রহনণি মাধ্যনম রননজনক শিনিি 
একজন আথিাবান নাগরিক রহনসনব গনড় তুলবাি মাধ্যনম 
সমানজ, আবহাওয়াি পরিবত্কনন, অি্কননরতক অবথিাি 
উন্নয়নন, কার্ষিত গুণগত জীবন অজ্কননি শক্নত্র ভূরমকা 
িাখনব। রনঃসনদেনহ রিক্া শিকসই উন্নয়ননি হারতয়াি। 
রিমবধ্কমান জনসংখ্যাি সনঙ্গ সম্পনিি বণ্টন সামঞ্জস্যহীন। 
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শিকসই উন্নয়ননি শক্নত্র এরি একরি বড় িকনমি বাধা। 
এই বাধা অরতরিনমি শক্নত্র নািীরিক্া বড় অবিান িাখনত 
পানি।  নািী ও পুরুষ উভনয়ি রিক্াগ্রহনণি হানিি মনধ্য 
সমতা না আননত পািনল উন্নয়ননক শিকসই কিা সম্ভব নয়।

সাধািণত শিখা যায় শয, উচ্চরিরক্ত মানুষ অরিরক্ত 
বা স্ল্পরিরক্ত মানুষনিি শচনয় অননক শবরি সম্পি আহিণ 
কনি। নিকসই উন্নয়ননি শক্নত্র এরিও একরি বড় িকনমি 
সমস্যা। এই িুই গ্রুনপি মানুষনিি মনধ্য ব্যবধান করমনয় 
আনািাও একিা বড় িকনমি কাজ। আসনল রচতিা কিনল 
যা স্পষ্ট হয় তা হল, উন্নয়ন চাই— তাি জন্য প্রনয়াজন 
রিক্া। রিক্া এই উন্নয়ননক ত্বিারন্বত ও শিকসই কিনত 
পানি তখনই যখন রিক্া নািী ও পুরুষ উভনয়ি জন্য রনরচিত 
কিা হনব, একই সনঙ্গ উচ্চরিরক্ত ও রনম্নরিরক্ত মানুষনিি 
মনধ্য োিাক করমনয় আনা হনব। তনব রিক্া অজ্কননি ধিন 
আি প্রিাননি ধিনন পরিবত্কন আননত হনব। পাঠ্যবইনয়ি 

রিক্ানক বাস্ব জীবননি সনঙ্গ সমন্বয় কিনত হনব। সমানজি 
সনঙ্গ সামঞ্জস্য শিনখ এবং এই িতনকি লক্্যমাত্রা অজ্কননি 
কিা মািায় শিনখ রিক্ানক সামননি রিনক এরগনয় রননয় 
শযনত হনব। একিা কিা মািায় িাখা জরুরি শয, 
শ্াবালাইনজিন শকবল অি্কনীরতি শক্নত্র নয়; অন্যান্য 
ব্যাপািগুনলাি সনঙ্গও জরড়ত। এক শিনিি মানুষ আি এক 
শিনি যানছে। সংসৃ্রতি রমরেণ ঘিনছ। তনি্যি আিানপ্রিান 
ঘিনছ। বিলানছে খাি্যাভ্যাস। পুনিা রবশ্ব আজ রমনলরমনি 
একাকাি। একরি শিিনক তাই সমৃধি কনি তুলবাি শক্নত্র 
রিক্াি অবিান হনব অনস্ীকায্ক। তাই সরঠকভানব, প্রনয়াগমুখী 
ও জীবনঘরনষ্ রিক্াগ্রহনণি মাধ্যনম শিকসই উন্নয়ননক 
রনরচিত কিনত হনব।

সূত্র- এস এম িওনক িহমান আনদে, ০৯ জুলাই, 
২০১৭ ইং(ইউনননস্া)

লক্্য ১ - মানুষনক িারিদ্রসীমাি বাইনি আনাি শক্নত্র রিক্া 
খুবই গুরুত্বপূণ্ক। 

লক্্য ২ - অরধকতি শিকসই কৃরষপধিরত এবং পুরষ্টি জ্ানলানভ 
মানুষনক সহায়তাি শক্নত্র রিক্া প্রধান ভূরমকা পালন 
কিনত পানি।

লক্্য ৩ - স্াথি্য সমস্যাি রবরভন্ন শক্নত্র রিক্া তাতপয্কবহ 
ভূরমকা িাখনত পানি। নযমন, অকালমৃতু্য, প্রজনন স্াথি্য, 
শিাগ সংরিমণ, স্াথি্যকি জীবনযাপন এবং মঙ্গলময় 
জীবন।

লক্্য ৪ - শমৌরলক সাক্িতা অজ্কন, অংিগ্রহণমূলক িক্তা ও 
সক্মতাি উন্নয়ন এবং জীবনচরি বৃরধিনত নািী ও 
বারলকানিি রিক্া রবনিষভানব গুরুত্বপূণ্ক।

লক্্য ৫ – িক্তা বৃরধি, প্রাকৃরতক সম্পি ব্যবহানি সক্মতা 
এবং স্ানথি্যি উন্নরতনত রিক্া ও প্ররিক্ণ সহায়তা। 

লক্্য ৬ - রবনিষত জ্ালারন সংিক্ণ এবং নবায়ননযাগ্য জ্ালারন 
সৃরষ্টনত উপানুষ্ারনক ও অনানুষ্ারনক রিক্া কম্কসূরচ 
সাহায্য কিনত পানি।

লক্্য ৭ - রিক্াি রবরভন্ন স্নিি সনঙ্গ অি্কননরতক িরতি, উনি্যাগ 
গ্রহণ, রেমবাজাি িক্তাি সিাসরি শযাগ িনয়নছ।     

লক্্য ৮ - অরধকতি িরতিিালী অবকাঠানমা এবং শিকসই 
রিল্পায়ননি জন্য প্রনয়াজনীয় িক্তা সৃরষ্টনত রিক্া 
প্রনয়াজনীয়।

লক্্য ৯ -  সমতা অজ্কননি শক্নত্র বা সামারজক ও অি্কননরতক 
অসমতা িূি কিনত রিক্া রনরচিতভানবই কায্ককিী। 

কীভানব রিক্া অন্যান্য শিকসই উন্নয়ন লনক্্যি সনঙ্গ 
তুলনীয়ভানব সংযুতি

রিক্া মানুষনক এমন িক্তা প্রিান কিনত পানি যাি 
মাধ্যনম শিকসই নগি রনম্কাণ ও িক্ণানবক্ণ এবং 
িুনয্কাগ পরিরথিরত শমাকারবলায় সক্মতা অজ্কন কিা যায়।

লক্্য ১০ - উতপািন পধিরত (শযমন, চরিাকাি অি্কনীরত) 
অরধকতি শিকসইভানব প্রস্তুত সামগ্রীি শভাতিা- 
শবাধগম্যতা এবং অপচয় প্ররতনিানধ রিক্া গুরুত্বপূণ্ক 
পাি্কক্য সৃরষ্ট কিনত পানি।

লক্্য ১১ - রবনিষত থিানীয় পয্কানয় পরিবত্কননি প্রভাব, তাি 
অরভঘাত শমাকারবলা ও সমাধানন রিক্া সাধািণ মানুনষি 
মনধ্য ব্যাপক সনচতনতা সৃরষ্ট কিনত পানি। 

লক্্য ১২ - জলীয় পরিনবি রবষনয় সনচতনতা সৃরষ্টনত এবং 
তাি সুিক্ ও শিকসই ব্যবহানি সরম্মরলত কম্কমুখী 
প্রয়ানস রিক্া খুবই গুরুত্বপূণ্ক।

লক্্য ১৩ - শিকসই জীবনযাত্রায়, রবনিষত ঝুরঁকপূণ্ক পরিনবি, 
প্রাকৃরতক সম্পি, জীবনবরচত্র সংিক্নণ রিক্া ও প্ররিক্ণ 
গুরুত্বপূণ্ক ভূরমকা িাখনত পানি।

লক্্য ১৪ - অংিগ্রহণমূলক, অতিভু্করতিমূলক ও ন্যায্য সমাজ 
রবরনম্কানণ এবং সামারজক সুরথিিতায় সামারজক রিক্া 
খুবই গুরুত্বপূণ্ক।

লক্্য ১৫ - জীবনব্যাপী রিখন শিকসই উন্নয়ন নীরতমালা 
বুঝনত ও প্রণয়ন কিনত এবং বাস্বায়নন মানুনষি 
সক্মতা সৃরষ্ট কনি।

সূত্র- নবরশ্বক রিক্া পরিবীক্ণ ২০১৬,শ্াবাল এডুনকিন মরনিরিং রিনপাি্ক

সূত্র– এস এম িউনক িহমান আনদে
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অননক ধন্যবাি আপনানিি, 
১২ বছি আনগ আরম আনমরিকানত চনল 

এনসরছলাম আমাি স্তী শিরি আি িুই সতিাননক 
রননয়। সরত্য কিা বলনত, আমিা আসনল লস 
এনঞ্জলনস চনল এনসরছলাম (িি্কনকি হারস)। 
এিা শভনব শয, আমিা আনমরিকানত চনল 
আসরছলাম, রকন্তু যাইনহাক, এিা রছল একিা 
শছাি রবমান ভ্রমণ- লস এনঞ্জলস শিনক 
আনমরিকা পয্কতি। 

১২ বছি আনগ এনসরছলাম এখানন আি 
যখন এলাম, আমানক অননক রকছু বলা হনয়রছল, নযমন, 
“আনমরিকানিা রবদ্রুপ বুঝনত পানি না। এই ধািণা খুঁনজ 
শপনয়নছন কখনও? এিা সত্য নয়। এ শিনিি আনানচ-কানানচ 
আরম ভ্রমণ কনিরছ। এমন শকানও প্রমাণ আরম পাইরন শয, 
আনমরিকানিা রবদ্রুপ বুঝনত পানি না। এিা শসই সব সাংসৃ্রতক 
উপকিাি একরি। নযমন, “ররিরিিিা গম্ভীি প্রকৃরতি।” আরম 
জারননা মানুষ শকন এিা রচতিা কনি। নয শিনিিই মুনখামুরখ 
হনয়রছ আমিা, নসিানকই আরিমণ কনি িখল কনিরছ। (হারস) 
রকন্তু এিা সত্য নয় শয, আনমরিকানিা রবদ্রুপ বুঝনত পানি না, 
রকন্তু আরম চাই আপনািা জানুন শয, মানুষ আপনানিি অজানতি 
আপনানিি সম্পনক্ক শসিাই বলনছ। জাননন শতা, ইউনিানপ 
আপরন যখন তবঠকখানা শিনক চনল যান, মানুষ বনল ভাগ্য ভাল 
আপনাি উপরথিরতি সময় শকউ রবদ্রুপাত্মক রছল না। 

রকন্তু আরম জানলাম শয, আনমরিকানিা রবদ্রুপ শবানঝ, যখন 
এই আইননি কিা জাননত পািলাম- “বাি যানব না শকানও 
রিশু।” কািণ, নয ব্যরতিই ওই রিনিানানমি কিা শভনব িাকুন 
না শকন, রতরন রবদ্রুপ শবানঝন, তাই নয় রক? কািণ - (হারস) 
(হাততারল) কািণ, এিা লক্ লক্ রিশুনক 
বাি রিনছে। এখন আরম শিখনত পাই শয, 
শকানও আইননি জন্য শসিা খুব একিা 
আকষ্কণীয় নাম নয়, লক্ লক্ রিশু বাি 
পনড় যায়। আরম তা শিখনত পারছে। 
পরিকল্পনািা কী? রঠক আনছ, আমিা প্রস্াব 
করি শযন লক্ লক্ রিশু বাি পনড় যায় 
এবং এিা এভানবই কাজ কিনত যানছে। 

এবং এিা সুদেিভানব কাজ কিনছ। নিনিি (আনমরিকাি) 
রকছু জায়গায় ৬০% রিশু হাইসু্ল শিনক ঝনি পনড়। আনমরিকাি 
আরিবাসী সম্প্রিায়গুনলানত এই হাি হল িতকিা ৮০ ভাগ 
রিশু। আমিা যরি শস সংখ্যানক অনধ্কক কিতাম, একিা অনুমান 
হল, তা আনমরিকাি অি্কনীরতনত একিা নীি মুনাো ততরি কিত 
যাি পরিমাণ ১০ বছনি প্রায় এক ররেরলয়ন ডলাি। অি্কননরতক 
িৃরষ্টভরঙ্গ শিনক এিা একিা ভাল অ্ক, তাই নয় রক, যা আমানিি 

মৃতু্য উপত্যকায় িাঁরড়নয় রিক্া- নকন িরবনসন
কিা উরচত? একিা বড় ধিননি অি্ক আসনল 
ব্যয় হয় (সু্ল শিনক) ঝনি পড়াি ক্রত পুরষনয় 
রননত। 

রকন্তু এই ঝনি পড়াি ঝানমলািা রবিাল 
সমস্যাি শছাি একিা অংি মাত্র, নযিা শিখা 
যায়। এিা শসসব রিশুনক রবনবচনা কনি না 
যািা সু্নল আনছ, রকন্তু সু্ল শিনক রবরছেন্ন 
হনয় যানছে, যািা এিানক (সু্লনক) উপনভাগ 
কনি না, যািা এখান (সু্ল) নিনক প্রকৃতপনক্ 
লাভবান হয় না। 

আি এি কািণ এিা নয় শয, আমিা যনিষ্ট অি্ক ব্যয় কিরছ 
না। আনমরিকা রিক্ানক্নত্র অন্য অরধকাংি শিনিি শচনয় শবরি 
অি্ক ব্যয় কনি। (আনমরিকাি) ্াসগুনলাি আকাি অননক 
শিনিি ্াসগুনলাি শচনয় শছাি। এবং প্ররত বছি িত িত 
উনি্যাগ শনওয়া হয় রিক্ানক উন্নত কিাি জন্য। সমস্যা হল, 
এি সবরকছু ভুল রিনক যানছে। রতনরি মূলনীরত িনয়নছ শযগুনলাি 
উপি রভরতি কনি মানুনষি জীবন রবকরিত হয় এবং এগুনলা 
অসঙ্গরতপূণ্ক হয় রিক্াি সংসৃ্রতি মাধ্যনম শযখানন অরধকাংি 
রিক্কনক পরিরেম কিনত হয় আি অরধকাংি রিক্াি্কীনক সহ্য 
কনি রিনক িাকনত হয়। 

প্রিম মূলনীরত হল, মানুষ প্রাকৃরতকভানব আলািা ও 
তবরচত্র¨পূণ্ক। 

আরম রক আপনানিি রজজ্াসা কিনত পারি, আপনানিি 
মনধ্য কতজননি রননজি শছনলনমনয় িনয়নছ? রঠক আনছ। অিবা 
নারত-নাতরন। িুই শছনলনমনয় বা তািও শবরি? রঠক আনছ। আি 
বারক সবাই এিকম শছনলনমনয় শিনখনছন। (িি্কনকি হারস) 
ঘুিঘুি কিনত িাকা শছাি শছাি মানুষ। আরম একিা বারজ ধিব 

আপনানিি সানি এবং এই বারজনত শজতাি 
ব্যাপানি আরম আত্মরবশ্বাসী। আপনানিি 
যরি িুই বা তাি শবরি শছনলনমনয় িানক, 
আরম বারজ ধিরছ শয, তািা একজন 
আনিকজননি শচনয় সমূ্পণ্ক রভন্ন। তাই নয় 
রক? তাই নয় রক? (হাততারল) আপনািা 
তানিিনক কখনও গুরলনয় শেলনবন না, 
শেলনবন রক? নযমন, নতামিা শক শকানজন? 

আমানক মনন করিনয় িাও। নতামানিি মা আি আরম িং রিনয় 
শতামানিি শচনাি ব্যবথিা কিনত যারছে, যানত আমিা গুরলনয় না 
শেরল। 

“বাি যানব না শকানও রিশু”- আইননি অধীনন শয রিক্া, 
তা তবরচনত্র¨ি উপি নয়, বিং প্রিাগত বাধ্যবাধকতাি উপি 
প্ররতরষ্ত। সু্লগুনলানক যা কিনত উতসারহত কিা হয় তা হল, 
কৃরতত্ব অজ্কননি একিা খুব সীরমত গরডিি মনধ্য রিশুিা কী 

রকন্তু আরম জানলাম শয, 
আনমরিকানিা রবদ্রুপ শবানঝ, যখন এই 
আইননি কিা জাননত পািলাম- “বাি 
যানব না শকানও রিশু।” কািণ, নয 
ব্যরতিই ওই রিনিানানমি কিা শভনব 
িাকুন না শকন, রতরন রবদ্রুপ শবানঝন, 
তাই নয় রক? 
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কিনত পানি তা খুঁনজ শবি কিা। “বাি যানব না শকানও 
রিশু”- আইননি অন্যতম েলােল রহসানব আগ্রনহি শক্রিরবদুে 
শছাি হনয় এনসনছ তিাকরিত শটেম (রবজ্ান, প্রযুরতি, প্রনকৌিল 
ও গরণত) রিক্ারিনম। তািা খুব গুরুত্বপূণ্ক। আরম এখানন 
রবজ্ান আি গরণনতি রবরুনধি বলনত আরসরন। রঠক তাি 
রবপিীনত, এগুনলা িিকািী, রকন্তু যনিষ্ট নয়। প্রকৃত রিক্ানক 
সমানভানব গুরুত্ব রিনত হনব রিল্পকলানত, মানরবক রবভানগ, 
িািীরিক রিক্ানত। অননক রিশু, িুঃরখত, 
ধন্যবাি--(হাততারল)-- বত্কমানন 
আনমরিকাি একিা আনুমারনক রহসাব হল, 
িতকিা ১০ ভানগি মনতা রিশু রবরভন্ন 
লক্ণসহ ধিা পড়নছ, যানক বলা হনছে 
অমননানযানগি অসুখ। এরডএইচরড 
(অমননানযানগি অসুথিতা)। আরম বলরছ না 
শয, এমন ব্যাপাি বনল রকছু শনই। আরম শুধু রবশ্বাস করিনা শয, 
এরি এমন ব্যাপক আকানি ছরড়নয় পড়াি মনতা। আপনািা যরি 
ঘণ্টাি পি ঘণ্টা রিশুনিি বরসনয় িানখন অরেনসি রনচু মাননি 
কাজ কিাননাি জন্য, অবাক হনবন না যরি তািা ছিেি কিনত 
শুরু কনি, জাননন শতা? (হারস) (হাততারল) অরধকাংি শক্নত্র 
রিশুিা মানরসক শকানও সমস্যানত ভুগনছ না। তািা কষ্ট পানছে 
তিিনবি কািনণ। (িি্কনকি হারস) এবং আরম এিা জানাি কািণ 
হল, আরম আমাি প্রিম জীবন কারিনয়রছলাম একজন রিশু 
রহসানব। আরম পুনিা ব্যাপািিাি মধ্য রিনয় রগনয়রছ। রিশুিা 
সবনচনয় ভাল কনি একিা উিাি পাঠ্যরিনমি মাধ্যনম, যা তানিি 
রবরভন্ন ধিননি শমধাি প্রিংসা কনি, শুধু শসসব শমধাি শছাি 
একিা অংিনক নয়। আি, যা শহাক, রিল্পকলা গুরুত্বপূণ্ক এ 
কািনণ নয় শয, এগুনলা গরণনতি শস্াি ভাল কনি। এগুনলা 
(রিল্পকলা) গুরুত্বপূণ্ক, কািণ তািা রিশুসতিাি রবরভন্ন অংনিি 
সানি সম্পক্ক থিাপন কনি, নযগুনলা অন্যিায় অধিা শিনক যায়। 

রবিতীয়রি (মূলনীরত) হল, ধন্যবাি - 
(হাততারল) 

রবিতীয় শয মূলনীরত মানুনষি জীবননি 
রবকািনক এরগনয় রননয় যায়, তা হল জানাি 
আগ্রহ। আপনািা যরি একজন রিশুি 
জানাি আগ্রহনক জ্ারলনয় রিনত পানিন, 
তািা প্রায় সময় এি শবরি সাহায্য ছাড়াই 
রিখনব। রিশুিা হল সহজাত রিক্াি্কী। এিা 
একিা আসল কৃরতত্ব, এ রবনিষ ক্মতানক অসুরবধায় শেনল 
শিওয়া, অিবা িরমনয় শিওয়া। জানাি আগ্রহ হল অজ্কননি 
চারলকািরতি। আরম শয কািনণ এিা বরল, যরি আরম এভানব 
বলনত পারি, বত্কমান সংসৃ্রতি অন্যতম েলােল হল রিক্কনিি 
শপিািারিত্বনক শকনড় শনওয়া। রবনশ্ব এমন শকানও ব্যবথিা বা 
শকানও শিনি এমন সু্ল শনই যা তাি রিক্কনিি শচনয় ভাল। 
রিক্কিা হনলন সু্নলি সােনল্যি জীবনিাতা। রকন্তু রিক্ািান 
একরি সৃজনিীল শপিা। রঠকভানব রচতিা কিনল, রিক্ািান 

বতৃিতািাননি একিা ব্যবথিা নয়। জাননন শতা, আপনািা শুধু 
জ্ানিাননি জন্য শসখানন শনই। খুব ভাল রিক্কিা শসিা কনিন, 
রকন্তু খুব ভাল রিক্কিা আিও যা কনিন তা হল পিামি্ক শিন, 
উদেীরপত কনিন, অনুনপ্রিণা শযাগান, রিক্াকানজ (রিক্াি্কীনিি) 
জরড়ত কনিন। নিখুন, পরিনিনষ রিক্া হল শিখাি ব্যাপাি। 
যরি শকানও রকছু শিখা না হয়, তাহনল শসখানন শকানও 
রিক্াকাজ চলনছ না। এবং মানুষ প্রচুি সময় ব্যয় কিনত পানি 

শিখাি উপি কখনও শকানও আনলাচনা 
ছাড়াই রিক্া সম্পনক্ক আনলাচনা কিাি 
মাধ্যনম। রিক্াি মূল লক্্যই হল মানুষনক 
শিখাি কাজিা কিাননা। 

আমাি একজন বনু্, পুিননা বনু্-- 
আসনল অননক পুিননা, নস আি জীরবত 
শনই। (হারস) এিা ততিুকুই পুিননা হনত 

পানি, িুভ্কাগ্যজনকভানব। রকন্তু শস চমতকাি একজন মানুষ রছল, 
চমতকাি এক িাি্করনক। নস কাজ আি অজ্কননি অনি্কি পাি্কক্য 
রননয় কিা বলত। জাননন শতা, আপনািা শকানও একিা কানজ 
জরড়ত িাকনত পানিন, রকন্তু শসিা আসনল অজ্কন কিনত 
পািনছন না, ডানয়রিংনয়ি মনতা। এিা একিা খুব ভাল উিাহিণ, 
জাননন শতা। এই শতা রতরন। ডানয়রিং কিনছন। ওনাি রক ওজন 
কমনছ? না, কমনছ না আসনল। রিক্ািান হল এমন একিা 
িব্দ। বলনত পানিন, "উরন শডনবািাহ, ৩৪ নং রুনম আনছন, 
রতরন রিক্ািান কিনছন।" রকন্তু শকউ যরি রকছু না শিনখ, রতরন 
হয়নতা রিক্ািাননি কানজ জরড়ত আনছন রকন্তু আসনল কাজিা 
সমূ্পণ্ক কিনছন না। 

একজন রিক্নকি ভূরমকা হল শিখাি কাজনক সহজ কিা। 
এই শতা। এবং আরম মনন করি, সমস্যাি অংি হল, রিক্াি 
মূল সংসৃ্রত শক্রিীভূত হনয়নছ রিক্ািান আি শিখাি উপি 
নয়, বিং পিীক্াি উপি। পিীক্া প্রনয়াজনীয়। মাননাপনযাগী 

কিা পিীক্াগুনলাি একিা গুরুত্ব আনছ। 
রকন্তু তানিি উরচত নয় রিক্াি মূল 
সংসৃ্রতনত পরিণত হওয়া। তানিি উরচত 
রবনলিষণধম্কী হওয়া। তানিি উরচত সাহায্য 
কিা। (হাততারল) আরম যরি একিা ডাতিারি 
পিীক্াি জন্য যাই, আরম রকছু মানসম্মত 
পিীক্া চাই। আসনলই চাই। আরম জাননত 
চাই আমাি শকানলনটেিনলি পরিমাণ যা 

একিা মানসম্মত শস্নল অন্য সবাি শকানলনটেিনলি পরিমানণি 
সানি তুলনা কিা। আরম এমন একিা শস্নলি রভরতিনত এিা 
জাননত চাই না যা ডাতিাি তাি গারড়নত উদ্াবন কনিনছন। 

“আপনাি শয পরিমাণ শকানলনটেিল, তানক আরম বরল 
শলনভল কমলা।” 

“তাই নারক? নসিা রক ভাল?” “আমিা জারন না।”
রকন্তু শিখাি কাজনক যানিি সাহায্য কিা উরচত, তানিি 

উরচত নয় এ কাজনক ব্যাহত কিা, যা প্রায় সময় এিা (পিীক্া) 

অরধকাংি শক্নত্র রিশুিা 
মানরসক শকানও সমস্যানত ভুগনছ না। 
তািা কষ্ট পানছে তিিনবি কািনণ। 
(িি্কনকি হারস) এবং আরম এিা জানাি 
কািণ হল, আরম আমাি প্রিম জীবন 
কারিনয়রছলাম একজন রিশু রহসানব।

রকন্তু শিখাি কাজনক যানিি 
সাহায্য কিা উরচত, তানিি উরচত নয় 
এ কাজনক ব্যাহত কিা, যা প্রায় সময় 
এিা (পিীক্া) কনি। েনল জানাি 
আগ্রনহি জায়গায় আমানিি যা আনছ 
তা হল রনয়মনীরত পালননি একিা 
সংসৃ্রত।



সংকলন ১৩ । জানুয়ারি ২০১৮  7

কনি। েনল জানাি আগ্রনহি জায়গায় আমানিি যা আনছ তা 
হল রনয়মনীরত পালননি একিা সংসৃ্রত। আমানিি রিশু এবং 
রিক্কনিি উতসাহ শিওয়া হয় রনয়মমারেক সমাধান পধিরত 
অনুসিণ কিনত, কল্পনা আি জানাি আগ্রনহি িরতিনক সররিয় 
কিাি পরিবনত্ক। এবং তৃতীয় মূলনীরতরি হল, মানুনষি জীবন 
সহজাতভানব সৃজনিীল। এ কািনণ আমানিি সবাি রবরভন্ন 
জীবনবৃতিাতি িনয়নছ। আমিা আমানিি জীবন সৃরষ্ট করি এবং 
আমিা যখন তানিি মধ্য রিনয় যাই তখন 
তানিি পুনিায় সৃরষ্ট কিনত পারি। এিা হল 
একজন মানুষ হবাি সাধািণ িীরত। এিাি 
কািনণ মানুনষি সংসৃ্রত এত 
শকৌতুহনলাদেীপক ও রবরচত্র এবং প্রগরতিীল। 
আমাি কিা হল, অন্য প্রাণীনিি হয়নতা 
কল্পনািরতি ও সৃজনিীলতা িাকনত পানি, 
রকন্তু তাি শতমন শকানও প্রমাণ শনই, আনছ রক? যা আমানিি 
শবলায় আনছ? আপনাি একিা কুকুি িাকনত পানি। এবং 
কুকুিিাি হয়নতা মন খািাপ হনত পানি। রকন্তু এিা শিরডওনহড 
(একরি ইংনিরজ ব্যান্ডিল) নিানন না, নিানন রক? (হারস) এবং 
এক শবাতল জ্যাক ড্যারননয়লস (এক ধিননি হুইরস্) রননয় বনস 
জানালাি বাইনি তারকনয় িানক? (হারস) 

এবং আপরন বনলন, “তুরম রক হািঁনত আসনত চাও?” 
শস বনল, “না, আরম রঠক আরছ। তুরম যাও। আরম অনপক্া 

কিব। রকন্তু ছরব তুনলা।” আমিা সবাই আমানিি রননজনিি 
জীবন সৃরষ্ট করি রবকল্প ও সম্ভাবনাগুনলানক কল্পনা কিাি 
অরবিাম এই প্রররিয়াি মাধ্যনম এবং রিক্াি অন্যতম ভূরমকা 
হল সৃজনিীলতাি এই িরতিগুনলানক জারগনয় শতালা ও উন্নত 
কিা। এি বিনল আমানিি যা আনছ তা হল শকানও রকছুনক 
মাননাপনযাগী কনি শতালাি একিা সংসৃ্রত। 

এিানক শসিকম হনত হনব না। আসনলই হনত হনব না। 
রেনল্যান্ড রনয়রমতভানব িীনষ্ক িানক গরণত, 
রবজ্ান ও রিরডংনয়ি শক্নত্র। এখন, আমিা 
শুধু জারন তািা শসগুনলানত ভাল কনি 
কািণ, বত্কমানন শসিাই পিীক্া কিা হনছে। 
পিীক্াি অন্যতম সমস্যা হল এিা। তািা 
অন্য রকছু শখাঁনজ না শযগুনলা সমান গুরুত্ব 
বহন কনি। রেনল্যানন্ড কানজি ব্যাপািিা হল এমন, তািা ওই 
রিক্ারিমগুনলা (গরণত, রবজ্ান ও রিরডং) রননয় পনড় িানক না। 
রিক্াি শবলায় তানিি একরি খুব উিাি পন্া িনয়নছ যা মানরবক 
রবভাগ, িািীরিক রিক্া, রিল্পকলানক অতিভু্কতি কনি। 

রবিতীয়ত, রেনল্যানন্ড শকানও রকছুনক মাননাপনযাগী কনি 
শতালাি পিীক্া ব্যবথিা শনই। রকছুিা আনছ, রকন্তু তা এমন রকছু 
নয় যা মানুষনক সকানল ঘুম শিনক ওঠায়। এিা এমন রকছু নয় 
যা তানিিনক শডনস্ ধনি িানখ। 

এবং তৃতীয় রবষয়িা হল, সম্প্ররত আরম একিা তবঠনক 
রছলাম রেনল্যানন্ডি রকছু শলানকি সানি, আসল রেরনি, এবং 

আনমরিকান ব্যবথিা শিনক একজন ব্যরতি রেনল্যানন্ডি শলাকনিি 
বলরছনলন শয, “সু্ল শিনক ঝনি পড়ানিি শবলায় আপনািা 
রেনল্যানন্ড কী কনিন?” 

আি তানিিনক রকছুিা হতবুরধি শিখানলা, এবং তািা 
বলনলন, “আসনল আমানিি এমন শকউ শনই। নকনই বা আপরন 
সু্ল শিনক ঝনি পড়নবন? যরি শকউ সমস্যায় পনড়, আমিা 
তাড়াতারড় তানিি কানছ যাই ও সাহায্য করি আি সমি্কন রিই।" 

এখন মানুষ সবসময় বনল, “জাননন 
শতা, আপরন রেনল্যান্ডনক আনমরিকাি সানি 
তুলনা কিনত পানিন না।” 

না। আরম মনন করি রেনল্যানন্ড প্রায় 
পাঁচ রমরলয়ননি মনতা জনসংখ্যা িনয়নছ। 
রকন্তু আপনািা এিা আনমরিকাি একিা 
প্রনিনিি সানি তুলনা কিনত পানিন। 

আনমরিকাি অননক প্রনিনি এি শচনয় কম মানুষ িনয়নছ। 
আমাি কিা হল, আরম আনমরিকাি রকছু প্রনিনি রগনয়রছ এবং 
আরম রছলাম শসখানকাি একমাত্র মানুষ। (হারস) আসনলই। 
সরত্য। আরম চনল যাবাি সময় শসগুনলানক তালাবধি কিনত বলা 
হনয়রছল। (হারস) 

রকন্তু রবনশ্ব ভাল কিনত িাকা সব ব্যবথিা যা কনি তা 
বত্কমানন, িুঃখজনকভানব, আনমরিকাি ব্যবথিাগুনলানত সুস্পষ্ট 
নয়-- সবরকছু যরি রবনবচনা করি। একিা হল, তািা (ভাল কিা 
ব্যবথিাগুনলা) রিক্ািান আি রিক্ালাভনক আলািাভানব রচরনিত 
কনি। তািা স্ীকাি কনি শয, ছাত্রছাত্রীিাই রিখনছ এবং 
রিক্াব্যবথিানক অতিভু্কতি কিনত হনব ছাত্রছাত্রীনিি, তানিি 
জানাি আগ্রহনক, স্াত্রি ও সৃজনিীলতানক। এভানবই আপনািা 
তানিি শিখাি কাজিা কিানত পানিন। 

রবিতীয়ত, তািা রিক্কতাি শপিানক একিা খুব উঁচু 
পিময্কািা রিনয় িানক। তািা স্ীকাি কনি শয, আপনািা রিক্াি 

উন্নয়ন ঘিানত পানিন না যরি রিক্ািাননি 
জন্য খুব ভাল মানুষনক রনব্কাচন না কনিন 
এবং যরি তানিি রনয়রমত সমি্কন ও 
শপিািারি উন্নয়ননি সুরবধা রিনয় না 
িানকন। নপিািারি উন্নয়নন রবরননয়াগ কিা 
একিা ক্রত নয়। এিা একিা রবরননয়াগ 

এবং সেলতা অজ্কনকািী আি সব শিি এিা ভালভানব জানন, 
শহাক শসিা অনস্টরলয়া, কানাডা, িরক্ণ শকারিয়া, রসঙ্গাপুি, 
হংকং বা সাংহাই। তািা জানন শয, এিাই হল ব্যাপাি। 

এবং তৃতীয়ত, তািা িারয়ত্ব শছনড় শিয় সু্ল পয্কানয়ি উপি, 
এ কাজিা কিাননাি জন্য। নিখুন, এখানন একিা বড় পাি্কক্য 
িনয়নছ রিক্ানক্নত্র ‘িাষ্টীয় আনিি ও রনয়্রিণ নীরত’ গ্রহনণি 
শবলায়-- রকছু রকছু ব্যবথিানত যা হনয় িানক। জাননন শতা, 
শক্রিীয় সিকািগুনলা বা প্রানিরিক সিকািগুনলা মনন কনি 
তািা সবনচনয় ভাল জানন এবং তািা আপনানিি বলনব কী 
কিনত হনব। সমস্যা হল শয, রিক্া আমানিি আইন-প্রণয়নকািী 

ছাত্রছাত্রীিাই রিখনছ এবং 
রিক্াব্যবথিানক অতিভু্কতি কিনত হনব 
ছাত্রছাত্রীনিি, তানিি জানাি আগ্রহনক, 
স্াত্রিত্যনক ও সৃজনিীলতানক। 
এভানবই আপনািা তানিি শিখাি 
কাজিা কিানত পানিন।

“আসনল আমানিি এমন শকউ 
শনই। নকনই বা আপরন সু্ল শিনক 
ঝনি পড়নবন? যরি শকউ সমস্যায় 
পনড়, আমিা তাড়াতারড় তানিি কানছ 
যাই ও সাহায্য করি আি সমি্কন রিই।"
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সভাকক্গুনলানত পরিচারলত হয় না। এিা ঘনি ্াসরুম ও 
সু্লগুনলানত, আি যািা এিা কনিন তািা হনলন রিক্ক ও 
রিক্াি্কী এবং আপনািা যরি তানিি রসধিাতি শনওয়াি স্াধীনতানক 
খব্ক কনিন, এিা (রিক্া) কাজ কিা বন্ কনি শিয়। আপনানক 
এিা মানুষনিি কানছ রেরিনয় রিনত হনব। (হাততারল) 

এ শিনি চমতকাি কাজ হনছে। রকন্তু আমানক বলনত হনব 
শয, এিা ঘিনছ রিক্াি মূল সংসৃ্রত এমন হবাি পিও, এ 
সংসৃ্রতি কািনণ এিা ঘিনছ না। এিা শযন সবসময় রবপিীমুখী 
তীরি বাতানসি রিনক মানুনষি জাহাজ চালাননাি মনতা। এবং 
আরম মনন করি এি কািণ হল শয, বত্কমান অননক নীরত রিক্াি 
যার্রিক ধািণাি রভরতিনত প্ররতরষ্ত। রিক্া শযন একিা 
কািখানাজাত প্রররিয়া শযিানক শুধু ভাল উপািান িাকনল উন্নত 
কিনত পািা যানব, এবং আরম মনন করি, রকছু নীরতরনধ্কািনকি 
মনন এ ধািণা িনয়নছ শয, আমিা যরি এিানক (রিক্ানক) যনিষ্ট 
ভালভানব খাপ খাইনয় রনই, আমিা যরি এিানক শুধু রঠকঠাক 
করি, এিা ভরবষ্যনত সমূ্পণ্কভানব কাজ কিনব। এিা কিনব না, 
এবং কখনও কনিরন। 

মূলকিা হল শয, রিক্া একরি যার্রিক ব্যবথিা নয়। এিা 
একিা মানবীয় ব্যবথিা। এিা মানুষনিি রননয়, যািা হয় রিখনত 
চায় অিবা রিখনত চায় না। সু্ল শিনক 
ঝনি পড়া প্রনত্যক রিক্াি্কীি একিা কািণ 
আনছ যাি রিকড় িনয়নছ তানিি রননজি 
জীবন-কারহরননত। তািা হয়নতা এিানক 
(সু্ল) ্ারতিকি মনন কিনত পানি। তািা 
হয়নতা এিানক অপ্রাসরঙ্গক মনন কিনত 
পানি। তািা হয়নতা মনন কিনত পানি শয, 
এিা তানিি সু্নলি বাইনিি জীবননি সানি শবমানান। 
গল্পগুনলানত সাধািণ শমাড় িনয়নছ, রকন্তু তািা সবসময় অনন্য। 
সম্প্ররত আরম লস এনঞ্জলনস একরি তবঠনক রছলাম -- তানিিনক 
বলা হয় রবকল্প রিক্া কায্করিম। এসব কায্করিম পরিকল্পনা কিা 
হনয়নছ রিশুনিি রিক্াকানজ শেিাননাি জন্য। তানিি রনরি্কষ্ট 
সাধািণ রকছু তবরিষ্ট্য িনয়নছ। তািা খুব ব্যরতিঘরনষ্। তানিি 
আনছ রিক্কনিি জন্য িতি সমি্কন, জনসাধািনণি সানি ঘরনষ্ 
সম্পক্ক আি একরি উিাি ও তবরচত্র¨পূণ্ক পাঠ্যরিম এবং প্রায়ই 
এমন কম্কসূরচ শযগুনলা রিক্াি্কীনিি সু্নলি শভতনি ও বাইনি 
অতিভু্কতি কনি। এবং তািা (কায্করিমগুনলা) ভালভানব কাজ 
কনি। আমাি কানছ আগ্রনহি রবষয় হল, এগুনলানক বলা হয় 
“রবকল্প রিক্া।” জাননন? এবং সািা রবনশ্বি প্রমাণ হল, যরি 
আমিা সবাই তা কিতাম, রবকল্প িব্দিাি শকানও প্রনয়াজন 
িাকত না। (হাততারল) 

কানজই আরম মনন করি, আমানিিনক আলািা একরি 
উপমা শবনছ রননত হনব। আমানিি স্ীকাি কিনত হনব শয, এরি 
(রিক্া) একরি মানবীয় ব্যবথিা, এবং রকছু পরিরথিরত িনয়নছ 
শযগুনলাি শভতি মানুষ উন্নরত লাভ কনি, আি রকছু পরিরথিরতি 
অধীনন উন্নরত লাভ কনি না। সনব্কাপরি আমিা সবাই প্রাকৃরতক 

জীব, এবং সু্নলি সংসৃ্রত অপরিহায্ক। সংসৃ্রত একরি শমৌরলক 
িব্দ, তাই নয় রক? 

আরম শযখানন িারক শসখান শিনক শডি ভ্যারল নানম একিা 
জায়গা খুব িূনি নয়। নডি ভ্যারল আনমরিকাি সবনচনয় গিম 
আি শুষ্ক জায়গা, এবং শসখানন রকছু জ্ায় না। নসখানন রকছু 
জ্ায় না, কািণ শসখানন বৃরষ্ট হয় না। অতএব, নডি ভ্যারল। 
২০০৪ সানলি িীতকানল শডি ভ্যারলনত বৃরষ্ট হনয়রছল। খুব অল্প 
সময় ধনি সাত ইরচি বৃরষ্ট হনয়রছল। এবং ২০০৫ সানলি বসনতি 
একিা অনন্য সাধািণ ব্যাপাি ঘিল। নডি ভ্যারলি পুনিািা 
েুনলি গারলচা হনয় রগনয়রছল অল্প সমনয়ি জন্য। এিা যা প্রমাণ 
কনিরছল তা হল, নডি ভ্যারল রনষ্পাণ নয়। এিা ঘুমতি। এি 
উপরিভানগি রঠক রননচ িনয়নছ সম্ভাবনাি বীজ শযগুনলা সরঠক 
পরিরথিরতি অনপক্া কিনছ আি প্রাকৃরতক ব্যবথিাি মাধ্যনম, যরি 
পরিরথিরত রঠক িানক, জীবন অবি্যম্ভাবী। এিা সবসময় ঘনি 
িানক। আপনািা একিা এলাকা, একিা সু্ল, একিা শজলাি 
কিা ধরুন, পরিরথিরতি পরিবত্কন ঘিান, মানুষনক রিন সম্ভাবনাি 
রভন্ন একিা অি্ক, রভন্ন ধিননি প্রত্যািা, সুনযানগি বড় একিা 
পরিসি, রিক্ক আি রিক্াি্কীনিি মধ্যকাি সম্পক্কগুনলানক 
পরিচয্কা ও মূল্যায়ন করুন, মানুষনক স্াধীনতা রিন সৃজনিীল 

হবাি ও তািা যা কনি তানত নতুনত্ব 
আনাি, এবং শযসব সু্ল সররিয় হওয়া 
শিনক বরচিত রছল তানিিও এই স্াধীনতা 
রিন। 

খুব ভাল শনতািা শসিা জাননন। 
রিক্ানক্নত্র শনতৃনত্বি প্রকৃত ভূরমকা -- 
এবং আরম মনন করি এিা সত্য জাতীয় 

পয্কায়, প্রনিি পয্কানয়, সু্ল পয্কানয়-- িাষ্টীয় আনিি ও রনয়্রিণ 
নীরতনত নয় এবং তা হওয়া উরচত নয়। ননতৃনত্বি আসল ভূরমকা 
হল পরিনবি রনয়্রিণ, সম্ভাবনাি একিা পরিনবি সৃরষ্ট কিা। 
এবং আপনািা যরি তা কনিন, মানুষ তানত সাড়া শিনব আি 
এমন রকছু অজ্কন কিনব যা আপনািা পুনিাপুরি অনুমান কনিনরন 
আি প্রত্যািা কিনতও পািনতন না। 

শবঞ্জারমন ফ্া্করলননি একিা চমতকাি উরতি িনয়নছ। 
“পৃরিবীনত রতন ধিননি মানুষ িনয়নছ, যািা উি্যমহীন, যািা 
রকছু পায় না, নপনত চায় না, তািা এ ব্যাপানি শয শকানও রকছু 
কিনব। এমন রকছু মানুষ িনয়নছ যািা ততপি, যািা পরিবত্কননি 
প্রনয়াজনীয়তা উপলরধি কনি আি তানত মননানযাগ রিনত প্রস্তুত। 
এবং রকছু মানুষ িনয়নছ যািা পিনক্প শনয়, যািা শসিা বাস্নব 
পরিণত কনি। ”এবং আমিা যরি আিও শবরি মানুষনক 
উতসারহত কিনত পারি, নসিা হনব একিা আনদোলন। আি যরি 
আনদোলনিা যনিষ্ট িরতিিালী হয়, তা প্রকৃত অনি্ক একিা রবপ্লব 
হনব। এবং শসিাই আমানিি প্রনয়াজন। 

অননক ধন্যবাি। (হাততারল) অননক ধন্যবাি আপনানিি। 
(হাততারল)

আমিা যরি আিও শবরি 
মানুষনক উতসারহত কিনত পারি, নসিা 
হনব একিা আনদোলন। আি যরি 
আনদোলনিা যনিষ্ট িরতিিালী হয়, তা 
প্রকৃত অনি্ক একিা রবপ্লব হনব। এবং 
শসিাই আমানিি প্রনয়াজন।

সূত্র- ted-talk transcript
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আয্ক যুগ শিনক ঊনরবংি িতাব্দীি পূব্ক পয্কতি আমানিি 
এক ধিননি শিিীয় রিক্া গনড় ওনঠ। এই সমনয় প্রচরলত 
গুরুগৃহ, নিাল, মতিব ও মাদ্রাসানকর্রিক শিিীয় ঐরতহ্যরভরতিক 
রিক্াব্যবথিা চালু রছল। তখনকাি রিক্া রবস্ানিি জন্য শকানও 
িাষ্টীয় পরিকল্পনা করমিননি অরস্ত্ব খুঁনজ পাওয়া যায় না। তা 
সন্বেও সমানজি িানিীল, রবনি্যাতসাহী এবং প্ররতপরতিিালীিা 
রিক্াি উন্নয়ন ও রবস্ানি গুরুত্বপূণ্ক অবিান শিনখনছন। 
শবসিকারি উনি্যানগ অি্কায়ন, জরম িান কিায় রবরভন্ন 
রিক্াপ্ররতষ্ান গনড় উনঠরছল। িূিাগত রিক্াি্কীনিি জন্য রিক্ক 
ও সমানজি ধনী ব্যরতিিা রনজ গৃনহ রিক্াি্কীনিি িাকাি ও 
খাওয়াি ব্যবথিা কিনতন। রিক্নকিা রনজ ঘনি বা ধনী ব্যরতিনিি 
তবঠকখানা বা চরডিমডিনপ রিক্কতা কিনতন। প্রািরমক রবি্যালয় 
জাতীয়কিনণি আনগ আমানিি শিনি সমানজি প্রভাবিালী 
ব্যরতিিা রনজস্ সম্পি, অি্ক, রেম ব্যয় কনি রবি্যালয় প্ররতষ্া 
কিনতন। প্রািরমক রবি্যালয়গুনলা সিকারি হওয়ায় রিক্কনিি 
শবতনভাতা রনরচিত হনলও রবি্যালয়গুনলা সমাজ শিনক রবরছেন্ন 
হনত শুরু কনি এবং সমানজি জনগনণি রবি্যালনয় শকানও 
অংিগ্রহণ শনই বনল মনন কিনত িানকন। তখন আমানিি 
সমানজি জনগণ মনন কিনত িানকন রবি্যালনয়ি সারব্কক 
উন্নরতি িারয়ত্ব সিকাি এবং রিক্কনিি। েনল রবি্যালয় ও 
অরভভাবক তিা সমানজি মনধ্য িূিত্ব বাড়নত লাগল। সিকাি 
প্রািরমক রিক্াি উন্নয়ননি জন্য নানামুখী পিনক্প গ্রহণ 
কনিনছ। রিক্কসহ সব কম্ককত্কা কনঠাি পরিরেম কনি যানছেন 
প্রািরমক রিক্াি উন্নয়নন। এত প্রনচষ্টা সন্বেও প্রািরমক রিক্াি 
পরিমাণ বাড়নলও গুণগত মান রননয় সবাি মনন সংিয় আনছ। 
মানসম্পন্ন প্রািরমক রিক্াি জন্য রিক্ক, কম্ককত্কা- কম্কচািীনিি 
সানি সমানজি জনগনণি অংিগ্রহণ অত্যাবি্যক। প্রািরমক 
রবি্যালয় তিা রিক্াি্কীনিি থিানীয়ভানব সমস্যা রচরনিত কনি তা 
সমাধাননি জন্য থিানীয়ভানব পরিকল্পনা িিকাি। এজন্য 
সমানজি জনগনণি অংি শনওয়া অরত গুরুত্বপূণ্ক। একরি 
প্রািরমক রবি্যালয় সুষু্ভানব পরিচালনাি জন্য থিানীয় জনগনণি 
অংি শনওয়া একাতিভানব প্রনয়াজন। আমানিি সমাজনক সু্নলি 
সানি সমৃ্পতি কিনত পািনল প্রািরমক রিক্াি উন্নয়ন হনব। 
রকন্তু জনগনণি অংিগ্রহণ রনরচিত কিাি জন্য প্রনয়াজন 
জনগণনক উবুিধি কিা এবং রবি্যালয় ব্যবথিাপনাি সানি তানিি 
অংিীিারিনত্বি মননাভাব সৃরষ্ট কিা। সমানজি জনগণ মনন 
কিনত লাগল রবি্যালয় ও রিশুনক শিখাি জন্য সিকাি ও 
রিক্নকিা আনছন। তনব রবি্যালয় ম্যাননরজং করমরিি সিস্যনিি 
সানি রবি্যালনয়ি সম্পক্ক িানক। নযসব রবি্যালনয়ি ম্যাননরজং 
করমরি সররিয়, রবি্যালয় ও রিক্কনিি সানি সম্পক্ক ভাল শসই 
সব সু্নলি েলােলসহ রবি্যালনয়ি সারব্কক রিক ভাল। সমানজি 
সহনযারগতা ছাড়া প্রািরমক রিক্াি দ্রুত অগ্রগরত সম্ভব নয়। 

প্রািরমক রিক্াি উন্নয়ন ও সমানজি িারয়ত্ব
রবি্যালনয়ি সব কানজ জনগনণি অংি শনওয়া আবি্যক। সু্নলি 
শকানও অনুষ্ানন  অরভভাবকনক রবি্যালনয় আম্রিণ জানাননা 
হনল তািা রবি্যালনয়ি প্ররত আতিরিক হনবন বনল আিা কিা 
যায়। তাছাড়া গ্রানমি পাড়া  তবঠক, সু্নল তবঠক  কনি তানিি 
রিশুনিি পড়ানিানাি অগ্রগরত সম্পনক্ক আনলাচনা কিা যায়। 
তানিি ইরতবাচক মতামত গ্রহণ কিনল তািা খুরি হয়। 
রবি্যালনয়ি সানি সমানজি জনগণনক সমৃ্পতি কিনত পািনল 
ছাত্রনিি ঝনি পড়াি হাি কমাননা সম্ভব। এজন্য রিক্নকিা 
শহাম রভরজি কনি ছাত্রনিি সু্নল আনাি শচষ্টা কিনবন। 
অসনচতন অরভভাবকনিি সানি শযাগানযাগ কনি রিক্াি সুেল 
সম্পনক্ক তানিি শবাঝানত পািনল তানিি সতিাননিি সু্নল 
পাঠাননাি ব্যাপানি আগ্রহী হনবন। রবি্যালনয়ি ম্যাননরজং 
করমরিসহ এলাকাি রবনি্যাতসাহী জনগণ ছাত্রনিি ঝনি পড়া 
শিাধ কিাি শক্নত্র গুরুত্বপূণ্ক ভূরমকা িানখন। প্রত্যতি অচিল 
এলাকায় রিক্নকিা রনয়রমত এবং সময়মনতা রবি্যালনয় উপরথিত 
িাকনছন রকনা তা ম্যাননরজং করমরি বা সমানজি রবনি্যাতসাহী 
ব্যরতিিা শিখনত পানিন। রিক্কনিি সানি আনলাচনা কনি 
তানিি অসুরবধাগুনলা িূি কনি তানিি সমস্যাি সমাধান কিা 
শগনল রিক্নকিা রনয়রমত ও সময়মনতা সু্নল আসনত পানিন। 
সমানজি জনগণ মনন কনিন, সিকারি সু্নলি জনপ্ররতরনরধনিি 
সানি শযাগানযাগ কনি বা রননজিা রবি্যালনয়ি পরিকাঠানমাগত 
উন্নয়ন, সংস্াি, নমিামত ইত্যারি কিা সম্ভব। রবি্যালনয়ি 
শভতনি ও বাইনিি পরিনবি রিশুনিি কানছ আকষ্কণীয় কিাি 
জন্য অননক কম্কসূরচ হানত শনওয়া যায়। নযমন েুনলি বাগান 
ও রবরভন্ন বৃক্ শিাপণ কিা, রবি্যালয় িঙ কিা, নরেরণকক্গুনলা 
রবরভন্ন ধিননি উপকিণ রিনয় সরজিত কিা। এনক্নত্র এলাকাি 
রবরভন্ন শপিাি, ধনবান ব্যরতি, সানবক ছাত্রছাত্রীনিি মাধ্যনম 
ব্যবথিা কিনল পাঠিাননি পরিনবি উন্নত হনব এবং রিক্াি মান 
বাড়নব। এলাকাবাসীি সহনযারগতায় রবি্যালয়গুনলানত একিা 
সুদেি রিশুনতাষ লাইনরিরি ততরি কিা সম্ভব। রিক্নকিা একিু 
আতিরিক হনল এলাকাি গণ্যমান্য রবনি্যাতসাহী সানবক 
ছাত্রছাত্রীনিি কাছ শিনক রবরভন্ন ধিননি বই রননয় একিা সুদেি 
লাইনরিরি কিনত পানিন। রবি্যালনয় যরি সহরিক্ারিম কায্কাবলী 
না িানক তাহনল রিশুিা রবি্যালনয়ি প্ররত আকৃষ্ট হয় না। এজন্য 
এলাকাবাসীি সহনযারগতায় বারষ্কক রিীড়া ও সাংসৃ্রতক অনুষ্ান 
কিা শযনত পানি। রিক্ামূলক ভ্রমণ কিা প্রনয়াজন। থিানীয় 
সংসৃ্রতমনা শলাকনিি িারয়ত্ব রিনয় রবি্যালনয় মানঝ মানঝ 
সাংসৃ্রতক অনুষ্ান কিা যায়। রিশুনিি শখলাধূলা ও সাংসৃ্রতক 
অনুষ্াননি সময় িি্কক রহনসনব উপরথিত িাকাি জন্য 
অরভভাবকনিি রনয়রমতভানব আম্রিণ জানানল অরভভাবনকিা 
রবি্যালয়নক রননজনিি মনন কিনব। রবরভন্ন জাতীয় রিবস পালন 
কিাি সময় সু্নলি সানবক ছাত্রছাত্রী এবং এলাকাি জনগণনক 
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আম্রিণ জানানল রবি্যালনয়ি প্ররত তানিি আতিরিকতা বাড়নব। 
রবি্যালনয়ি ছাত্রছাত্রীনিি পড়ানিানাি অগ্রগরত বা তানিি 
শকানও সমস্যা রননয় রিক্কনক অরভভাবকনিি সানি শখালানমলা 
আনলাচনা কিা িিকাি। এখানন যরি রিক্নকিা শকানও 
অরভভাবনকি সানি ভাল আচিণ কনিন তাহনল সু্নলি প্ররত 
অরভভাবকনিি িারয়ত্বনবাধ বানড়। অরভভাবক সু্লনক রননজি 
সু্ল মনন কিনত পানিন। আি রিক্নকিা যরি অরভভাবক রকংবা 
এলাকাি জনগনণি সানি ভাল ব্যবহাি না কনিন তাহনল 
অরভভাবক ও এলাকাবাসী সু্নল তানিি িারয়নত্বি প্ররত অবনহলা 
কনিন। রবি্যালনয়ি রবনিষ শকানও ঘিনাি রিন রবি্যালয় 
কতৃ্কপক্ সব অরভভাবকনক উপরথিত িাকাি জন্য আম্রিণ 
জানানত পানিন। রবনিষ কনি রবি্যালনয়ি রবরভন্ন পিীক্াি 
েলােল সম্পনক্ক আনলাচনাি জন্য অরভভাবকনিি আম্রিণ 
জানানল এবং তানিি মতামতনক গুরুত্ব রিনল অরভভাবকনিি 
মনধ্য রবি্যালনয়ি প্ররত ইরতবাচক মননাভাব ততরি হনব, এনত 
রিক্াি্কীনিি রিক্া উন্নয়নন রপতৃসুলভ সহায়তা িানন 
অরভভাবনকিা উতসাহনবাধ কিনবন। অরভভাবকনিি অংি 
শনওয়া সম্ভব হনল, রিক্ক, অরভভাবক সরমরত (রপরিএ) গঠনন 

অরধকতি উতসাহ পাওয়া যানব। সনব্কাপরি আমিা বলনত পারি 
শয, সু্ল ব্যবথিাপনা করমরি, রিক্ক অরভভাবক সরমরত, সমানজি 
ধনবান ও রবনি্যাতসাহী ব্যরতি, সানবক ছাত্রছাত্রী, রিশুনিি 
মানয়িা, থিানীয় ্ ানবি সিস্য, রবরভন্ন শপিাজীবী, প্রবীণ ব্যরতিিা 
যরি রবি্যালনয়ি প্ররত আগ্রহ, আতিরিক হন তাহনল শসই 
এলাকাি রবি্যালনয়ি েলােল ভাল হয়। আি এলাকাি শকানও 
রিশু বড় হনল বা প্ররতরষ্ত হনল সবনচনয় শবরি লাভবান হনব 
এলাকাবাসী। তাই এলাকাবাসীি উরচত এলাকাি রবি্যালয়গুনলানক 
রননজনিি রবি্যালয় বনল মনন কিা। পরিনিনষ বলা যায়, 
সমানজি জনগনণি সহায়তা ছাড়া সিকাি, রিক্ক ও সিকারি 
কম্ককত্কানিি পনক্ মানসম্পন্ন প্রািরমক রিক্া বাস্বায়ন কিা 
করঠন। পািস্পরিক সহনযারগতাি মাধ্যনম আমানিি রিক্নকিা 
মানসম্পন্ন প্রািরমক রিক্া রনরচিত কিনত পািনবন বনল আিা 
কিা যায়। সমানজি সানি প্রািরমক রবি্যালনয়ি িূিত্ব বাড়নল 
রিশুিা মানসম্পন্ন প্রািরমক রিক্া শিনক বরচিত হনব। তাই 
মানসম্পন্ন প্রািরমক রিক্াি জন্য সবাইনক কানঁধ কাঁধ রমরলনয় 
একনযানগ কাজ কিনত হনব।

রিক্া শহাক মূল্যনবাধ রবকানিি সহায়ক
রিক্া মানুনষি একরি শমৌরলক অরধকাি। রিক্া মানুনষি 

মননারবকানিি পি উ্ুতি কনি এবং জীবননি সব্কপ্রকাি 
রবষয়গত তিা বস্তুগত রবষয়াবলীি সানি পরিচয় করিনয় শিয়। 
অি্কাত মানুষনক সরত্যকাি অনি্ক মানুষ হনত শিখায়। মানুষ 
‘সৃরষ্টি শসিা জীব’ হনলও পিবত্কীনত জীবননি স্নি স্নি, পিনত 
পিনত, পি চলনত চলনত, কখনও শঠকায় পনড়, কখনও 
িারয়ত্বনবাধ শিনক, কখনও রননজি প্রনয়াজনন শস রননজনক রননজ 
রকছুিা সৃরষ্ট কনি। আি রননজনক রননজ এই সৃরষ্ট কিাি শয 
পধিরত তাই হল রিক্া।

প্রকৃত রিক্া মানুনষি শভতনি তনরতকতানবাধ সৃরষ্ট কনি, 
জাগ্রত কনি জীবননক, জগতনক এবং মানুনষি শভতিকাি ঘুমতি 
রবনবকনক। এি মধ্য রিনয়ই মানুনষি সুপ্ত বৃরতিগুনলাি উন্ষ 
ঘনি। জারতি সামরগ্রক উন্নরতি শক্রিরবদুে বা চারলকািরতি হনছে 
রিক্া। রিক্া ছাড়া শকানও জারত পৃরিবীনত উন্নরত কিনত 
পানিরন। রিক্া হনছে একজন মানুনষি ভরবষ্যত পিা চলাি 
প্রধানতম এবং অন্যমত চারলকািরতি। নয জারত যত শবরি 
রিরক্ত শস জারত ততনবরি উন্নত। এজন্য শননপারলয়ান 
শবানাপাি্ক বনলনছন, “নতামিা আমানক একজন রিরক্ত মা িাও, 
আরম শতামানিি একরি রিরক্ত জারত উপহাি শিব।” অবি্য 
এখানন সুরিক্াি কিা বলা হনয়নছ। নয রিক্া মানুষনক 
অমানরবক, আমানুষ ও পশুনত রূপাতিি কনি শসই রিক্া রনচিয় 
কাম্য নয়। সম্প্ররত পরিবানি, সামানজ, সংসানি, িানষ্ট শযসব 
অপিাধ, অপকম্ক হনছে তানত রিরক্ত এমনরক উচ্চরিরক্তনিিও 
জরড়নয় পড়াি খবি প্রকারিত হনছে। নকানও জারতি কানছ 

এিনচনয় বড় িুঃসংবাি আি  হয়না। এই অবথিা শিনক উতিিনণ 
প্রনয়াজন সামারজক আনদোলন এবং গণসনচতনতা। রিক্া 
সুরনয়র্রিত এমন একরি পধিরত যাি সাহানয্য মানুষ তাি সুপ্ত 
প্ররতভাগুনলাি রবকাি ঘরিনয় রননজনক পরিপূণ্কভানব গনড় তুলনত 
পানি। রিক্া শুধু জ্ানাজ্কননি মনধ্যই সীমাবধি নয়। অরজ্কত 
জ্াননক জীবননি সারব্কক প্রনয়াজনন, কল্যাণকি কানজ লাগাননাি 
মনধ্যই রিক্াি প্রকৃত লক্্য অরজ্কত হয়। পািাপারি শয রিক্া 
মানুনষি সুকুমািবৃরতিি ও মনুষ্যনত্বি রবকাি ঘিায়, মানুষনক, 
শিিনক, প্ররতনবিীনক, পরিবাি-পরিজননক ভালবাসনত ও 
সম্মান বা ময্কািা রিনত পি শিখায় শসই রিক্াই প্রকৃত রিক্া। 
একজন সুরিরক্ত ব্যরতিি বিািা কখনও পরিবাি, সমাজ, িাষ্ট 
ক্রতগ্রস্ হনব না। অি্কাত রিক্া হনছে জীবন ধািনণি একরি 
সনব্কাতিম শযাগ্যতা। নসনক্নত্র কারিগরি ও বৃরতিমূলক অি্কাত 
হানত-কলনম রিক্ািও প্রনয়াজন আনছ। নিনিি সব জনগণনক 
সুরিক্ায় রিরক্ত কিাি লনক্্য সিকাি ও সমাজ আপ্রাণ শচষ্টা 
কিনছ। গ্রানম অনননকই এখন রিক্াি আনলা শিখনত পানছে। 
বয়স্নিি পাঠিাননি ব্যবথিা হনয়নছ। ১৯৯২ সাল শিনক শিনি 
উ্ুতি রবশ্বরবি্যালনয়ি কায্করিম শুরু হনয়নছ। সকল রবি্যালনয় 
প্রিম শিনক িিম শরেরণ পয্কতি রিক্াি্কীনিি রবনামূনল্য বই শিওয়া 
হনছে। তনব রিক্ানক যিাযিভানব সকনলি কানছ শপঁনছ রিনত 
হনব। জারতনক িতভাগ রিক্ায় রিরক্ত কিাি পািাপারি 
মানরবক ও সামারজক মূল্যনবাধ রবকানিি শক্নত্র সহায়ক কনি 
শতালাি রবষয়রিও গুরুত্ব রিনয় শিখনত হনব।
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সন্ানন-১০০ রিননি িতপি’ িীষ্কক এই বইরিি সবনচনয় 
আকষ্কণীয় রিকরি হল, এই বইনয় জায়গা শপনয়নছ িতারধক 
গানছি এক অনন্য ভাডিাি। ১০০ রিননি কানজি মাধ্যনম গ্রামীণ 
জীরবকায় গাছ কীভানব সহায়ক হনয় উঠনত পানি মূলত শসই 
কিা মািায় শিনখই এই বইরিি যাত্রা শুরু। তাই খুব 
স্াভারবকভানবই এই বইনয় এক-একরি গাছ সম্পনক্ক রবস্ারিত 
আনলাচনা কিা হনয়নছ। আনলাচনায় জায়গা শপনয়নছ, রনরি্কষ্ট 
ওই গাছরিি প্রসািণ বা রবস্াি কীভানব সম্ভব, নাস্কািীনত চািা 
ততরি কিাি পধিরত, গাছরি কী ধিননি মারি বা আবহাওয়া সহ্য 
কিনত পানি, চানষি জন্য কীভানব তা মূল জরমনত শিাপণ বা 
বপন কিনত হয়, সাি বা শসচ প্রনয়াগ, নিাগনপাকাি আরিমণ 
বা তাি প্ররতকাি, েসল সংগ্রনহি সময়, েসল সংগ্রনহি পধিরত 
বা তাি পুরষ্টগুণ, ব্যবহাি বা বাজানিি মতন গুরুত্বপূণ্ক রবষয়। 
১০০ রিননি কানজি আওতায় শয সব কৃষক বারণরজ্যকভানব 
এইসব গানছি চাষ কনি লাভবান হনত চান তানিি কানছ 
বাংলায় সহজ-সিল ভাষায় শলখা এই বইরি রনঃসনদেনহ খুব 
কায্ককি হনয় উঠনত পানি। 

বইরি সংগ্রনহি জন্য শযাগানযাগ করুন ঃ ৮৫৮৪০৭৪৫১২

পরিনবি ভাবনা ও প্রাকৃরতক সম্পনিি সুষু্ 
ব্যবহানিি এক অনন্য উনি্যাগ

পরিনবি রিক্া অত্যতি আবি্যক হনয় পনড়নছ আজনকি 
এই পৃরিবীনত। নয রিক্ায় প্রিনমই িাকা িিকাি জনলি 
গুরুনত্বি কিা। জনলি নানারবধ উতনসি পািাপারি জাননত হনব 
তা সংিক্নণি রবরভন্ন উপায়। জলনক কীভানব জীবন-জীরবকাি 
নানা কানজ লাগানত হয়। জাননত হনব তাও। শুধু জল রননয় 
স্ছে ধািণা িাকনলই হনব না, এই রিক্াি মাধ্যনম তিিব 
শিনকই ছাত্রছাত্রীনিি মনন গাছ সম্পনক্কও ভালবাসা ততরি 
কিনত হনব। তানিিনক জানানত হনব মানুষসহ সমগ্র প্রাণীকূনলি 
অরস্স্ িক্ায় গানছি অবিান অপরিসীম। 

বত্কমান রিক্াব্যবথিায় বা নতুন পাঠরিনম পাঠ্যবই পড়াি 
পািাপারি হানত-কলনম রবরভন্ন রিক্াি কিা বলা হনয়নছ। বলা 
হনয়নছ কম্করভরতিক পাঠ বা কৃত্যারলি কিা। তাই রিশুমনন 
পরিনবি ও তাি গুরুত্ব সম্পনক্ক স্ছে ধািণা ততরি কিনত হনল 
জল, গাছ, মারি ইত্যারি রননয় আনয়াজন কিনত হনব হানত-
কলনম রিক্াি।

সম্প্ররত পরচিমবঙ্গ সিকানিি পচিানয়ত ও গ্রানমান্নয়ন 
িেতি অ্যানহড ইরনরিনয়রিভ্ স্ -এি সহায়তায় একরি ২৮১ 
পৃষ্াি একরি বই প্রকাি কনিনছ। গ্রামীণ জীবন-জীরবকায় জল 
ও গানছি গুরুত্ব বা তাি ব্যবহানিি কিা মািায় শিনখ বইরি 
শলখা হনলও গ্রামীণ রিক্ায় প্রাকৃরতক সম্পনিি ভূরমকাি 
শক্নত্রও এই বই যনিষ্ট উপনযাগী হনয় উঠনত পানি। যরিও 
বইনয়ি ভাষা বা রবষয়বস্তু সবনক্নত্র কু্নি পড়ুয়ানিি পানঠি 
উপযুতি নয়, নসনক্নত্র রিক্ক-রিরক্নিি ইরতবাচক ভূরমকা রননয় 
এরগনয় আসনত হনব। বইনয়ি রনরি্কষ্ট অংি পনড় সহজ ভাষায় 
তা ছাত্রছাত্রীনিি কানছ পরিনবিন কিনত হনব। তনবই আগামীি 
মনন পরিনবি বা তাি চািপানিি প্রাকৃরতক সম্পি সম্পনক্ক 
সনচতনতা ততরি কিা সম্ভব।

এই বইনয় জল সংিক্ণ বা তাি ব্যবহানিি নানান উপানয়ি 
কিা বলা হনয়নছ। জলরবভারজকা সংরিাতি রবরভন্ন কানজি উনলেখ 
কিনত রগনয় এই বইনয় জায়গা শপনয়নছ শরেচি বা নানা ধিননি 
বাঁধ ততরি কিা। আনছ পাব্কত্য অচিনলি জন্য রপ্ংনিড 
শডনভলপনমনটিি কাজ। উনলেখ িনয়নছ মতস্যচাষ বা উপকূল 
এলাকায় জল সংরিাতি রবরভন্ন কাজকম্ক, প্রাণীপালন, রবরভন্ন তজব 
বা তিল সাি ততরি, গ্রামীণ পানীয় জল সংরিাতি কানজি জন্য 
শসাকরপি বা রিজাজ্ক রপি ততরি, গ্রামীণ স্াথি্যরবধানন শিৌচালয় 
বা বজ্ক্য ব্যবথিাপনাি গুরুত্ব, নসচ ব্যবথিাপনা ও বন্যা রনয়্রিণ 
সম্পরক্কত নানারবধ কাজকনম্কি কিা। এছাড়া পচিানয়ত ও 
গ্রানমান্নয়ন িেতনিি এই বইনয় িনয়নছ সুসংহত চাষ ও 
মুনতিাচাষ রননয় স্ছ ধািণা। 

‘প্রাকৃরতক সম্পি রভরতিক জীবন-জীরবকাি নতুন পনিি 
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এক শয রছল পারখ। পারখরি হল শতাতা পারখ। পারখিা 
রননজি ইনছেমত গান গাইত, লাোত, উনড় শবড়াত। রকন্তু 
পারখিাি শকানও রিক্া রছল না। নস রলখনত পড়নত জানত না। 
এক কিায় বলা যায়, পারখিা রছল অরিরক্ত, মূখ্ক। েনল শস 
শকানও রনয়মকানুনও জানত না। শুধু মননি আননদে গান গাইত 
আি উনড় শবড়াত। 

এই পারখিানক লক্্য কনি একরিন িাজা বলনলন শয, 
এিকম মূখ্ক ও অরিরক্ত হনল তানক শতা শকানও কানজ লাগাননা 
যানব না। 

িাজা খুব রচরতিত হনয় পড়নলন। সরত্যই শতা এমন 
অরিরক্ত, মূখ্ক পারখিানক রননয় রক কিা যায়? মূখ্ক পারখিানক 
শতা শকানও কানজ লাগাননাই যানছে না, বিং উনটে বননি েল 
শখনয় িাজাি শলাকসান ঘিানছে। 

তা এখন পারখিানক রননয় িাজা রক কিনবন? িাজা আিও 
শবরি রচরতিত হনয় পড়নলন। একসময় ম্রিীনক শডনক িাজা 
বলনলন, “ ম্রিীমিাই, পারখিাি জন্য উপযুতি রিক্াি ব্যবথিা 
করুন।”

ম্রিীমিাই শতা িাজাি হুকুম অমান্য কিনত পানিন না। 

শতাতাকারহনী

তাই িাজাি হুকুম অনুযায়ী রতরন পারখিাি জন্য উপযুতি রিক্াি 
ব্যবথিা কিনত লাগনলন। আি এই রিক্াি ব্যবথিাপনাি শক্নত্র 
তিািরকি জন্য প্রধান িারয়ত্ব শিওয়া হল িাজাি ভাননেনক।  

প্রিনমই িানজ্যি শসিা পরডিতনিি ডাকা হল। পরডিতিা 
বলনলন শয পারখিা মূখ্ক এবং অরিরক্ত তা শবাঝা যানছে। রকন্তু 
পারখিা শকন মূখ্ক হল, নকন-ই বা অরিরক্ত হল, তা আনগ 
রবচাি কিনত হনব। অি্কাত পারখিাি মূখ্ক ও অরিরক্ত হওয়াি 
কািণিা আনগ জাননত হনব। তািপি পারখিাি রিক্াি ব্যবথিা 
কিনত হনব। 

পরডিতিা আনলাচনায় বসনলন। পারখিা রক কািনণ মূখ্ক ও 
অরিরক্ত হল তা রননয় তাঁনিি আনলাচনা শুরু হল। আনলাচনা 
কনি পরডিতিা জানানলন শয পারখিা খড়কুনিা রিনয় শছাি শছাি 
বাসা বাঁনধ, এিকম শছাি বা কু্দ্র বাসায় রিক্া বা রবি্যা শবরি 
ধনি না। তাই পারখিা রকছু রিখনত পানিরন। স্াভারবকভানবই 

পারখিা মূখ্ক ও অরিরক্ত শিনক শগনছ। 
এিপি পরডিতিা পিামি্ক রিনলন শয প্রিনম পারখিাি জন্য 

একিা খাঁচা ততরি কিনত হনব। রকন্তু খাঁচারি শযন অননকিা বড় 
হয় এবং শযন িতিনপাতি হয়। খাঁচারি অননকিা বড় আকানিি 
হনল তানত রবি্যা শবরি পরিমানণ ধিনব, আি খাঁচারি িতিনপাতি 
হনল রবি্যাি ভানি সহনজ শভনঙ যাওয়াি ভয়ও িাকনব না। 

এবাি পরডিতনিি পিামি্ক অনুযায়ী স্যাকিা ডাকা হল। 
িাজাি আনিি অনুসানি স্যাকিা বারননয় রিল একরি শসানাি 
খাঁচা। আি শসই শসানাি খাঁচা শিখাি জন্য ছুনি এনলা অসংখ্য 
মানুষ। তািা হুমরড় শখনয় পড়ল শসই শসানাি খাঁচা শিখাি জন্য। 
তািা রননজনিি মনধ্য বলাবরল কিনত লাগল শয পারখিাি এবাি 
রিক্া হনব। আি শকউ শকউ এিাও বলল শয পারখিাি রিক্া 
যরি নাও হয় তাহনলও পারখিাি অসুরবধাি রকছু শনই, নসানাি 

িবী্রিনাি ঠাকুি
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খাঁচা শতা িইল, পারখিা অতিত শসানাি খাঁচায় সুনখ বসবাস 
কিনত পািনব। পারখিা সরত্যই ভাগ্যবান।  

শসানাি খাঁচা বারননয় শিওয়াি জন্য স্যাকিা এবং উপযুতি 
পিামি্ক শিওয়াি জন্য পরডিনতি িলনক িাজা প্রচুি পরিমানণ 
বকরিস রিনলন এবং তাঁিা বকরিস শপনয় খুব খুরি হনলন। 

এিপি পারখিানক রিক্া শিওয়াি জন্য একজন পরডিতনক 
রননয়াগ কিা হল। পরডিত বলনলন শয পারখিানক রিক্া রিনত 
হনল প্রচুি পরিমানণ বইপত্র ও পুঁরিি প্রনয়াজন। পরডিনতি কিা 
অনুযায়ী প্রচুি বইপত্র ও পুঁরি শজাগাি কিা হল। শুধু তাই নয়, 
নতুন কনি অননক পুঁরিও শলখা হল। সব রমরলনয় মনন হনত 
লাগল শযন বইপত্র ও পঁুরিি পাহাড়। আি এই বইপত্র ও পঁুরিি 
পাহাড় শিনখ অনননকই বলনত লাগল, সাবাস, রবি্যা আি ধনি 
না। 

এখাননই শিষ নয়। নয শসানাি খাঁচানত পারখিানক িাখা 
হনয়নছ, নসই শসানাি খাঁচারি িক্ণানবক্ণ বা শিখভাল কিাি 
জন্যও রননয়াগ কিা হনয়নছ বহু শলাক। তািা শকউ শসানাি 
খাঁচারিনক ঝাড়ু রিনয় পরিষ্কাি কনি, নকউ বা শসানাি খাঁচারি 
পারলি কনি। আি তানিি কানজি উপি নজি িাখাি জন্যও 

লাগাননা হনয়নছ আিও বহু শলাক। এই সমস্ শলাকজননিা 
িাজাি কাছ শিনক প্রচুি পরিমানণ মাইনন আি বকরিসও শপনত 
িাকল। আি তানিি এই কানজি ঘিা শিনখ সাধািণ মানুষিা 
বলনত লাগল শয শিনিি উন্নরত হনছে বনি। যািা রনদুেক তািা 
আিও বলনত শুরু কিল শয খাঁচারিি উন্নরত হনছে বনি রকন্তু 
পারখিাি রক হল, তাি খবি শকউ িানখ না। 

রনদুেকনিি এই কিা শুননত শপনয় িাজা তাঁি ভাননেনক 
শডনক পাঠানলন। ভাননে বনল শয রনদুেনকিা শখনত পায়না বনলই 
রনদো কনি, মদে কিা বনল। ভাননেি এই কিা শুনন িাজা সন্তুষ্ট 
হন এবং সন্তুষ্ট হনয় ভাননেি গলায় পরিনয় শিন শসানাি হাি। 

তবু িাজাি ইছো হয় শয পারখিানক রকভানব রিক্া শিওয়া 
হনছে তা রতরন রননজি শচানখ শিখনবন। যাই শহাক, একরিন 
িাজামিাই পারখিানক রকভানব রিক্া শিওয়া হনছে তা রননজি 
শচানখই শিখনত আনসন। আি িাজামিাই উপরথিত হওয়া মাত্র 

শসখানন যত কানজি শলাক রছল, নযমন রমরস্ত, মজুি, স্যাকিা 
সবাই রমনল িাজাি নানম জয়ধ্রন রিনত শুরু কনি। আি 
পরডিতিা শুরু কনি শজাি গলায় ম্রিপাঠ। 

জয়ধ্রন শুনন িাজা খুব খুরি হন এবং খুরি হনয় িাজামিাই 
শযই হারতি রপনঠ চাপনত যানবন, অমরন শঝানপি মনধ্য লুরকনয় 
িাকা একজন রনদুেক শবরিনয় এনস বনল, “ মহািাজ, পারখিানক 
শিনখনছন রক?” 

রনদুেনকি কিা শুনন িাজা চমনক ওনঠন, সরত্যই শতা, 
পারখিানক শতা শিখা হয়রন।    

িাজামিাই রেনি আনসন পরডিনতি কানছ। িাজামিাই লক্্য 
কনিন শয পারখিানক রিক্া শিওয়াি শক্নত্র আনয়াজননি শকানও 
ত্রুরি নাই। অি্কাত পারখিানক রিক্া শিওয়াি জন্য যা যা ব্যবথিা 
শনওয়াি িিকাি, পরডিতিা তাি সমস্ িকম ব্যবথিাই যিাযিভানব 
গ্রহণ কনিনছন।

িাজামিাই শিখনলন শয খাঁচায় িানাপারন শনই, নকবল িারি 
িারি পুরঁি শিনক িারি িারি পাতা রছঁনড় কলনমি ডগা রিনয় তা 
পারখিাি মুনখি মনধ্য শঠনস শিওয়া হনছে। েনল পারখিাি গান 
গাওয়া শতা বন্ হনয় শগনছ, আি রচতকাি কিবাি োঁকিুকু 
পয্কতি শনই। 

পারখিানক রিক্া শিওয়াি এই ব্যবথিা শিনখ িাজামিাই 
শতা খুব খুরি। এতিাই খুরি শয িাজামিাই আি কািও কিা 
শুননত চান না। বিং িাজামিাই আনিি রিনলন শয শকউ যরি 
রনদো কনি তাহনল শসই রনদুেনকি শযন কান মনল শিওয়া হয়।

এরিনক এই অবথিায় পারখিা রিনন রিনন প্রায় আধমিা 



14    সংকলন ১৩ । জানুয়ারি ২০১৮

হনয় আনস। তবু স্ভাবনিানষ মানঝ মনধ্যই ডানা ঝাপিায় আি 
শচাখ শমনল আনলাি রিনক চায়। এমনরক এক একরিন তাি 
শিাগা শঠাঁি রিনয় খাঁচাি তাি কািাি শচষ্টাও কনি। আসনল মুরতি 
পাওয়াি জন্য তাি এই কাতি ও আপ্রাণ শচষ্টা। আি এই কাডি 
শিনখ পাহািািাি শকানতায়াল পারখিাি উনদেনি্য বনল ওনঠ “এরক 
শবয়ািরব।”  

তািপি শকানতায়ানলি শিওয়া খবি অনুযায়ী কামাি এনস 
হারজি। কামাি এনস পারখিাি জন্য ততরি কনি রিল রিকল, 
পারখিাি ডানাও শকনি শিওয়া হল, আি শসই সনঙ্গ পারখিানক 
শিওয়া হল শবিম রপিুরন, যানত পারখিা আি শকানরিন পালাবাি 
শচষ্টা না কনি। 

অবনিনষ একরিন পারখিা মািা শগল। খাঁচাি মনধ্য পারখিা 
কখন শয মািা রগনয়নছ শকউ জাননতও পানিরন। রনদুেকিা িরিনয় 
রিল শসই খবি। িাজা রনদুেকনিি শসই িিনা শুননত শপনয় 
ভাননেনক শডনক রজনজ্স কিনলন, “ভাননে, কী খবি?” 

ভাননে উতিি রিনলন, “পারখিাি রিক্া সমূ্পণ্ক হনয়নছ 
মহািাজ।”  

িাজা শেি রজনজ্স কিনলন, “পারখিা রক আি লাোয়?”
ভাননে উতিি রিনলন, “না আি লাোয় না।”
িাজা রজনজ্স কিনলন, “পারখিা রক আি ওনড়?” 

ভাননে উতিি রিনলন, “না আি ওনড় না।” 
িাজা আবাি রজনজ্স কিনলন, “পারখিা আি রক গান 

গায়? িানা না শপনল আি রক শচঁচায়?” 
ভাননে উতিি রিনলন, “না আি গান গায় না, িানা না শপনল 

আি শচঁচায়ও না।” 
িাজা বলনলন, “একবাি পারখিানক রননয় এনসা শতা 

শিরখ।” 
িাজাি আনিি অনুযায়ী পারখিানক রননয় আসা হল। সনঙ্গ 

এনলা শকানতায়াল, পাইক বিকদোজ, নঘাড়সওয়াি আিও কত 
শলাকলস্ি। সবাই রমনল পারখিানক রঘনি িাঁড়াল। িাজাও ধীনি 
ধীনি পারখিাি রিনক এরগনয় শগনলন। িাজা পারখিাি িিীনি 
হাত রিনলন, পারখিানক রিনপ রিনপ পিখ কিনলন, পারখিা 

তানত হাঁ কিল না, হুঁ-ও কিল না। তাি শিহিা পনড় িাকল 
রনিি। নকবল তাি শপনিি মনধ্য পুরঁিি শুকননা পাতাগুনলাি 
খস খস, গজ গজ িব্দ শিানা শগল।

বারহনি নব বসনতিি িরক্ণ হাওয়ায় রকিলয়গুরল িীঘ্ক 
রনঃশ্বানস মুকুরলত বননি আকাি আকুল করিয়া রিল।

“একুি িতনক রনিক্ি বলনত শুধু তানিিনক শবাঝায় না যািা পড়নত বা রলখনত জানন না, রনিক্ি তািাই যািা 
রিখনত পানি না, মনন িানখ না এবং নতুন কনি শিনখ না” – অলরভন িেলাি
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নবরিিাি পরিকনিি প্ররত আনবিন
নবরিিাি পরিক হনয় আমানিিনক অনুপ্রারণত কিাি জন্য প্রিনমই অ্যানহড ইরনরিনয়রিভ্ স্ -এি পক্ শিনক আপনানিি 

জানাই অসংখ্য ধন্যবাি। আপনািা জাননন শয, এখনও পয্কতি নবরিিাি ১১রি সংকলন প্রকারিত হনয়নছ। রকন্তু নানান ত্রুরিি 
কািনণ হয়নতা অননক সংকলন আপনানিি কানছ শপঁছনত শিরি হনয়নছ, হয়নতা বা আনিৌ শপঁনছ শিওয়া সম্ভব হয়রন। এিজন্য 
আমিা আপনানিি কানছ আতিরিকভানব ক্মা প্রাি্কণা কিরছ। তনব আমিা মনন করি, এই ত্রুরিগুনলা সংনিাধন কিাি জন্য 
অরবলনম্ব রকছু পিনক্প শনওয়া জরুরি। আপনানিি সাহায্য ছাড়া যা শকানও ভানবই সম্ভব নয়। আগামী রিনন যানত এই 
নবরিিাি এই পি আিও সুগম হয় তািজন্য আপনািনিি সুরচরতিত মতামনতি পািাপারি যিা সমনয় পরিক রহসানব নতুনভানব 
ধায্ক হওয়া আপনানিি রনরি্কষ্ট গ্রাহকমূল্য জমা রিনয় পুন্কনবীকিনণ সহায়তা করুন। এবাি শিনক ডাকনযানগ এই গ্রাহকমূল্য 
বছনি ২০০ িাকা এবং হানতহানত আপনাি এলাকাি রচরনিত শকানও শক্রিীয় জায়গা শিনক শনওয়াি শক্নত্র আপনানিিনক 
বছনি ১০০ িাকা গ্রাহকমূল্য রিনত হনব। রিক্াসংরিাতি আমানিি অন্য শকানও প্রকািনা আত্মপ্রকাি কিনল তাও নবরিিাি 
সংকলননি সনঙ্গ আপনানিিনক পারঠনয় শিওয়া হনব। পািাপারি নবরিিায় প্রকারিত রিক্ামূলক প্রবন্গুনলা রননয়ও আপনানিি 
মতামত আমানিি কানছ অত্যতি মূল্যবান। আপনানিি উপযুতি মতামনতি মাধ্যনমই নবরিিাি পনি এরগনয় চলা সম্ভব। তাই 
হনব আমানিি পি চলাি পানিয়।

আিা করি, এনক্নত্র আমিা আপনানিি সহনযারগতা পাব এবং নবরিিাি পনি আমানিি যাত্রাপি আগামীনত আিও 
সুগম হনব।

শয শকানও প্রনয়াজনন শযাগানযাগ করুন এই নম্বনিঃ 8584022177, 8584022181
সম্পািক, নবরিিা, অ্যানহড ইরনরিনয়রিভ্ স্ , কলকাতা

একরবংি িতাব্দীনত িাঁরড়নয় আজনকি পৃরিবীনত সবনচনয় 
বড় স্কি হনছে মানরবকতা।

আমানিি রিখনত হনব শসই মানরবকতা শযখানন মানুষ 
রহসানব আমিা সবাই পৃরিবীি সতিান, একিা বড় পরিবাি। 
সবাই িািীরিক, মানরসক ও আনবগগতভানব আমানিি 
ভাইনবান। আমিা সবাই একইভানব এই পৃরিবীনত এনসরছ, 
আবাি চনলও যাব একইভানব। তনব শকন এনতা রহংসা, নরিাধ, 
িতিপাত, হানাহারন? এি একিা বড় কািণ আমানিি 
রিক্াব্যবথিাি মনধ্যই রনরহত িনয়নছ। বত্কমান সমনয় রিক্া 
শকবল চাকরি পাওয়াি জন্য প্রস্তুত কিাি রিক্া। চাকরি শপনল 
সুনখ-সাছনদে িাকনব, িামী গারড়, িামী বারড়, িামী আসবাবপত্র 
এসনবিই ভাবনা ছাড়া অন্য রকছু নয়। নসই জন্যই রিক্া 
মানরসকভানব শবরি কনি বস্তুনকর্রিক জীবননি স্প্ন শিখায়। 
বস্তুনকর্রিক মূল্যনবানধি ধািণািা জীবনন গুরুত্বপূণ্ক, রকন্তু মানুষ 
রহসানব ভালভানব সুখী মুতি জীবননি িসি শিয় না, প্ররতরনয়ত 
আমানিি শয চাপ, ভয়, হতািা, নরিানধি জ্ রিনছে তাি 
সমাধান কিনত পানি না। আমানিি রিক্াি একিা রিক হনছে, 
মানুনষি শভতনি বস্তুনকর্রিক মূল্যনবাধনক অনুপ্ররবষ্ট কনি 
শিওয়া। হৃিনয়ি শভতনি সুপ্ত অবথিায় লুরকনয় িনয়নছ শয 
মানরবক মূল্যনবাধ তাি শকানও চচ্কা হয় না। তাই এই রিক্া 
শনতৃত্ব শিয় অহং, নরিাধ, রহংসাি। যা রিনয় একিা ধ্ংসাত্মক 
হারতয়াি ততরি হয়, গঠনমূলক রকছু হয় না। তাই আজনকি 

সুখী মুতি মানুনষি সন্ানন রিক্া
পৃরিবীনত শবরিিভাগ মানুনষি এনক অপিনক খুন কিনতও হাত 
কাঁনপ না, খুন হয় ধনম্কি নানমও। নকন এমনিা হয় ? বুঝনত 
হনব শকািায় আমানিি রিক্ায় খামরত শিনক শগনছ। মানুষ 
রহসানব আমিা এনক অপিনক করুণাি শচানখ শিখনত ভুলনত 
বনসরছ। মনন িাখনত হনব, নয ধনম্কি শহাক, সম্প্রিানয়ি শহাক, 
জানতি শহাক আমিা সবাই মানুষ, এই মানরবক শবাধিানক 
রিক্াি মধ্য রিনয় জাগ্রত কিনত হনব।

করুণা, নপ্রম, আনদে মানুনষি জীবননি বড় সম্পি, 
আমানিি আত্মাি আত্মীয়, রিক্াি মধ্য রিনয় তানক লালন কিনত 
হয়।

শসই কািনণই রিক্াি রবষয় রননয় খুব গভীিভানব অতিি 
িৃরষ্ট রিনয় রচতিাভাবনা কিাি সময় এনস শগনছ, তা না হনল 
আমানিি সুখী মুতি মানুষ রহসানব শবঁনচ িাকাি অরস্ত্ব রিমি 
রবলুপ্ত হনয় যানব। মানুষ রহসানব আমানিি স্ভাব িু’ধিননি। 
এক ধিনন আনছ রহংসা, িাগ, অহংকাি। আি এক ধিনন 
িনয়নছ করুণা, িয়া, মায়া, নপ্রম, সবাইনক রননয় আননদে বাঁচা। 
রিক্াই পানি সবরকছু পরিবত্কন কিনত, নভতনিি খািাপ 
রিকগুনলানক িরমনয় শিনখ ভাল রিনক যাওয়াি একিা িাস্া 
শিখানত পানি। 

তাই রিক্ায় তনরতকতানক আনগ থিান রিনত হনব। 
তনরতকতা হনছে ধনম্কি শিনকও শবরি গুরুত্বপূণ্ক।
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শুধু তাই নয়, তানিি প্রনশ্নি মধ্য রিনয় শযন সম্প্রসারিত হনত 
শুরু কনিনছ মহান সারহনত্যি সৃরষ্টগুনলা। আমিা অবাক হনয় 
শুনলাম প্ররতরিননি তুলনায় এই আসনি উপরথিরতি হাি রছল 
অননকাংনি শবরি এবং যা আমানিি কানছ সবনচনয় ইরতবাচক 
বনল মনন হনয়নছ তা হল, ৩রি রবি্যালনয় আম-সংরিাতি একরি 
কৃত্যারলনত যখন অরভভাবকবৃদে অংিগ্রহণ কনি এবং অননকিা 
তানিি সররিয় ত্বোবধাননই রিশু-রকনিািিা সৃরষ্ট কনি তানিি 
রনজস্ আনমি নাস্কািী। নযখানন এখনও তানিি প্ররতরিননি 
অরনব্কাণ যত্ন আি উষ্ণ পাহািায় শবনড় উঠনছ আনমি চািাগুনলা। 
প্ররতরিননি পরিরচত রবি্যালনয় িু’রিননি ছুরিি রিরবনি শযন 
রবষািমুরতি ঘনিনছ শছনলনমনয়নিি, গান, গল্প, গাছ, নৃনত্যি এই 
আনয়াজনন রিক্ক-রিরক্কািা বি্যি্কহীনভানব জারননয়নছন, 
সৃজননি নতুন উতসমুখ খুনল শিওয়াি প্রািরমক প্রস্তুরতনত 
প্ররতরিননি পাঠ্য রনঘ্কনটিি মনধ্য িাকনতই পানি এই 
কম্ককাডিগুনলা। রকন্তু যরি প্রসারিত কিা যায় রিগতি তনবই 
আসনব নতুন প্রহি। 

মূদ্রনণি জন্য যখন এই শলখারি প্রস্তুত কিরছ তখন আিও 
একরি সংবাি পাওয়া শগল সুদেিবননি শগারবদেকািী গ্রাম 
পচিানয়ত শিনক। নসখাননও নারক িু’রিন ধনি সৃজননি ছুরিি 
আননদে শমনত উনঠরছল মাধ্যরমক রিক্ানকন্রিি ছাত্রছাত্রীিা। 
শসখাননও ওই আসনি প্রাধান্য শপনয়রছল থিানীয় শপ্ররক্নত শলখা, 
মহত সারহনত্যি পাঠ এবং বীজ–জল–মৃরতিকাি সনঙ্গ বনু্নত্বি 
নতুন অধ্যানয়ি উন্াচন কিা। 

সামননই আবাি িিত-নহমতি আসনছ, নতুন শচতনাি পি 
শবনয় আসনছ ছুরিনত সৃজন-আসনিি নতুন পরিকল্পনা।

সৃজননি ছুরি, ছুরিি সৃজন। পলানিি বনন বনস িনয়নছ 
আমানিি ছুরি। আমানিি মননন, ভাবনায়, কনম্ক যখন একিু 
একিু কনি অভ্যানসি প্রাচীন ভাবনাগুনলা িানা বাঁধনত শুরু 
কনি আি প্ররতরিননি মিনচ ধিা তলারনি রিনক তারকনয় 
আমানিি জীবন রনব্কাহ কিনত হয় তখনই শতা আনস ছুরিি 
প্রহি। তখনই সি্য সমাপ্ত বসনতিি গন্ শমনখ িূন্য গ্রামগুনলা 
প্রস্তুত হনছে পুরুরলয়াি ঝাড়খন্ড সীমাতি লানগায়া অিণ্য-পাহাড় 
আছোরিত বাঘমুরন্ডি গ্রামগুনলানত নীিব িূন্য বাতানসি রভতি 
তখন তীরি শিনক তীরিতি হনছে একিানা ডাক। 

এমনই এক সমনয় ‘নবরিিা’ি শিরবনল এনস শপঁছনলা 
একিা অসাধািণ সংবাি। যা এই প্রবল ভাঙন আরিাতি সমনয়ও 
আমানিিনক প্রারণত এবং উজিীরবত কিল নতুন কনি একিা 
িীঘ্ক স্প্ন শিখাি প্রস্তুরত রননত। আমিা জানলাম, বাঘমুরন্ড 
পচিানয়ত সরমরতি অতিগ্কত িুরি চরিসম্পি শকন্রিি ১১রি 
রবি্যালনয় িু’রিন কনি বনসরছল ছুরিি আনদে পানঠি আসি। 
‘নবরিিা’ি গ্রামীণ বনু্নিি প্ররতনবিনন জানলাম প্রধানত িু-রতন 
ধিননি সররিয়তাি ওপনি রভরতি কনি শসখানকাি রবি্যালনয়ি 
ছাত্রছাত্রীবৃদে শমনত উনঠরছল নতুন ধিননি সৃজননি অতলাতি 
আননদে। 

তানিি আসনি রছল গল্পপাঠ আি গল্প শিানা। নযখানন এই 
আসি পরিচালনাি িারয়নত্ব িাকা রিক্ক-রিরক্কাবৃদে অদু্তভানব 
অনুভব কিনলন, নয রিশুিা তানিি পাঠ্য রবষনয়ি মনধ্য অতিভূ্কতি 
গল্পগুনলা রননয় এতকাল অনাগ্রহ শিরখনয় এনসনছ আজ তািাই 
অত্যতি মননানযানগ আি অনতি উতসাহ রননয় শুননছ ঈিনপি 
গল্প, রবভূরতভূষনণি শছাি গল্প, িতনতনু ঘািীি করবতা এবং 

হুমরকি মুনখ উরদ্িকূল 
উজাি বনভূরম
উষ্ণ হনছে পরিনবি 
নষ্ট হনছে জরম।

হঠাত কনি অরত বৃরষ্ট 
উনটো আবাি খিা
প্রনয়াজনন বৃরষ্ট বািল
শিয় না শযন ধিা ।

এসব রকছু প্রকৃরতি এক
খাম-নখয়ারল বনি

বৃক্ ধিায় কনম শগনল
এমনরি শিাজ ঘনি ।

না িাকনল গাছ-গাছারল
যতিুকু কাম্য 
প্রকৃরত হারিনয় শেনল 
রননজিই ভািসাম্য ।

গাছ লারগনয় কিনত হনব
সবুনজি সমানবি
বাঁচনব তনব পরিনবি আি 
বাঁচনব আমাি শিি ।

হুমরকি মুনখ পরিনবি

অন্য ভাবনাি সৃজননি আসি
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এক মাষ্টািমিাইনয়ি ভাবনা–রচতিা–িি্কন 
হনয় উঠল এক রবনিষ সংসৃ্রত-সভ্যতাি উতস। 
পৃরিবীি মানরচনত্র ততরি হল “কনেুরসয়ান 
সংসৃ্রত এলাকা।” রচন, নকারিয়া, জাপান, 
রভনয়তনানমি মনতা কনয়করি শিিজুনড় ততরি 
হল এই এলাকা। এই শিিগুরলি প্রিা–ঐরতনহ্য 
রমনি আনছ কনেুরসয়ান শবাধ। তানিি 
সাংসৃ্রতক আি রিক্াি ইরতহাস ততরি হনয়নছ 
কনেুরসয়ান ধািণায়।

সাগি-পাহাড় শপরিনয় রচননি কনেুরসয়াস 
বাতাস ঢুনক পনড়রছল এই শিিগুরলি মারিনত রঠক যখন তানিি 
সমানজ ঘিরছল শকানও না শকানও পালাবিল। হয় শসখানন 
আরিম সমাজব্যবথিা পরিবরত্কত হরছেল িাসপ্রিাি সমানজ, না 
হয় িাসপ্রিাি জায়গায় ততরি হরছেল সামতিতার্রিক সমাজব্যবথিা। 
তাই-ই হনয়রছল শকারিয়া-জাপান-রভনয়তনানমি শক্নত্র। 
িাজননরতক, অি্কননরতক, সাংসৃ্রতক পালাবিনলি রিনন 
কনেুরসয়ারনজম ঢুনক পড়ল। আজ শিনক প্রায় ২০০০ হাজাি 
বছি আনগ শকারিয়া আি রভনয়তনানম কনেুরসয়ানসি মতবাি 
শপঁনছ যায়। আি শকারিয়া হনয় তাঁি ভাবনা শপঁনছ যায় জাপানন। 
রভনয়তনাম শিনক কনেুরসয়ানসি িি্কন রগনয় শপঁছয় িরক্ণ ও 
িরক্ণ-পূব্ক এরিয়াি আিও একগুছে শিনি। কনেুরসয়াসনক 
রভরতি কনি এই সব শিনি ততরি হয় তানিি জাতীয় প্রিা-
ঐরতহ্য।

শকারিয়া, জাপান, রভনয়তনানমি 
প্রসনঙ্গ বলা যায় শয, যখন তানিি আি্ক-
সামারজক পিভূরমনত বিল ঘিরছল, তখন 
শিিগুরলনত না রছল রলরখত ভাষা (রলরপ), 
না রছল বইপত্র প্রকািনাি ব্যবথিা। 
কনেুরসয়ান ধ্যান-ধািণাি প্রনয়ানগি েনল 
কনেুরসয়ানসি শলখা িচনাগুরলি হাত ধনি 
ওই শিিগুরলি ভাষায় ব্যবহৃত হল চাইরনজ 
রলরপ রচহ্ণগুরল, প্রকারিত হল বইপত্র। চাইরনজ ধািায় বসল 
সু্ল ব্যবথিা। ১৬০০ িতনক শজসুইি রমিনািীনিি হাত ধনি 
কনেুরসয়ানসি রচতিাধািা রগনয় শপঁছয় ইউনিানপ। নসখানন তখন 
শুরু হনয়নছ মধ্যরবতি-বুনজ্কায়া শরেরণি জাগিণ। নস্িাচাি আি 
তিনবি শিাহাই রিনয় িাসনত্রিনক শভনঙ শেলাি শতাড়নজাড় 
চলনছ। নস সমনয়ি ইউনিারপয়ান িাি্করননকিা কনেুরসয়ানসি 

কনেুরসয়াস
(৫৫১ – ৪৭৯ ররিটেপূব্কাব্দ)

ইয়াং হুয়ারন্যন িরচত ইংনিরজ প্রবনন্ি সংরক্প্তায়ন

শলখায় তাঁনিি মতামনতি সমি্কন খুঁনজ পান। 
িাজনীরতনত তনরতকতা, অি্কনীরতনত কৃরষকানজি 
গুরুত্ব, িি্কনন নদেনত্বে প্রভৃরত কনেুরসয়ানসি 
ধািণাগুরল ইউনিারপয়াননিি প্রভারবত কনি। 

একিা মজাি ধািা লক্্য কিা যায়। জাপান, 
শকারিয়া, রভনয়তনানমি শক্নত্র যখন 
কনেুরসয়ারনজম শপঁছয়, তখন শসই শিিগুরলনত 
চলরছল ভয়ানক আনলাড়ন, উত্ান। নিখা যানছে, 
শয সমনয় কনেুরসয়ানসি মনন রচতিা-ভাবনা-
িি্কন িানা বাঁধনছ, তখন তাঁি চািপানি চলনছ 

ভয়ানক আনদোলন, পরিবতি্কননি শঢউ। িীঘ্করিননি জাও 
িাজবংনিি একনচরিয়া আরধপত্য শভনঙ ততরি হনছে সামতিতার্রিক 
িাসনব্যবথিা। সময়িা ষষ্ ররিষ্টপূব্কাব্দ। বহু রবি্যাি অরধকািী 
কনেুরসয়াস এই পরিবত্কননক কানজ লাগান। এতরিন অরভজাত 
ও প্রিাসননি সনঙ্গ যুতি ব্যরতিনিি অরধকানি রছল রিক্া। 
িাজনীরত আি অি্কনীরতি গাঁিরননত “প্রিাসননি জন্য আি 
প্রিাসননি বিািা রিক্া”-নক শবঁনধ িাখা রছল। সামতিতন্রিি মািা 
চাড়া রিনয় ওঠানত শসই রভত শগল ননড়। রিক্া-সংসৃ্রত 
জনগনণি রবষয় হনয় উঠনত িাকল। কনেুরসয়াস সমনয়ি 
শ্ানত শভনস চলনলন। নতরি কিনলন সু্ল, নযখানন ধনী, িরিদ্র 
সব্াই সমানভানব পড়ানিানা রিখনব। কনেুরসয়াস খুনল রিনলন 
রিক্াি িিজা, সকনলি জন্য। “আমাি রিক্া সকনলি জন্য–
এখানন শকানও প্রনভি শনই”। আি শসই শিনক অতীত রচনন 

সব্কজনীন রিক্াি শগাড়াপতিন হনয় শগল। 
আি এিসনঙ্গ শুরু হনয় শগল িাজননরতক 
সংস্াি আি সংসৃ্রতি রবস্াি। আি তখন 
কতই বা বয়স তরুণ কনেুরসয়ানসি। ৩০ 
বছি বয়নসই ৩০০০ রিষ্য-পড়ুয়া রভড় কনি 
তাঁি সু্নল। এনিি মনধ্য ৭২ জন ছয়রি 
কলায় (আচাি-প্রিা, সঙ্গীত, ধনুরব্কি্যা, 
িি-চালনা, হস্াক্িরবি্যা ও গরণত) রবিািি 

হনয় ওনঠন। উনলেখ্য শস যুনগ এই ছয়রি কলা রছল রিক্ালানভি 
রবষয়। কনেুরসয়াস পরিচারলত সু্নলি রিক্ািীরত, পঠন-
পাঠননি মান, ভরত্ক হওয়াি ধিণ– সব রকছুই অরবিতীয় রছল। 
কনেুরসয়ানসি মনত, সমাজ ও ব্যরতি রবকানি রিক্া মুখ্য ভূরমকা 
পালন কনি। রিক্াি িুরি কাজ- ১) ননরতক রননি্কিনা ও ২) 
বুরধিি রবকাি। রিক্াি হাত ধনি শয তনরতকতা প্ররতষ্া পায় 

এতরিন অরভজাত ও প্রিাসননি 
সনঙ্গ যুতি ব্যরতিনিি অরধকানি রছল 
রিক্া। িাজনীরত আি অি্কনীরতি 
গািঁরননত “প্রিাসননি জন্য আি 
প্রিাসননি বিািা রিক্া”-নক শবঁনধ িাখা 
রছল। সামতিতন্রিি মািা চাড়া রিনয় 
ওঠানত শসই রভত শগল ননড়।
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তাি মূনল িনয়নছ একরি সদু্ণ–মানবতা। কনেুরসয়ানসি কানছ 
মানবতাি আি এক নাম সিািয়তা। এই গুণরিই মানব 
সম্পনক্কি আিও নানান গুনণি মধ্য রিনয় প্রকারিত হয়, নযমন 
– রেধিা, মহানতা, নধয্ক, প্রাজ্তা, করুণা, সাহস / শিৌয্ক, 
পনিাপকাি, অমারয়ক আচিণ, রবশ্বস্তা ইত্যারি। এতসব রকছুি 
উতনস িনয়নছ সিািয়তা। গুনণি প্রভানব মানুষ এনক অনন্যি 
প্ররত আতিরিক হনয় ওনঠ, পািস্পরিক সহানুভূরত শিখায়। এনক 
অনন্যি শখয়াল িানখ। ব্যরতিগত িারয়ত্বনবাধ ছরড়নয় পনড় 
সমানজ। ব্যরতিি মনধ্য এই সিািয়তাি চচ্কা হওয়া িিকাি, আি 
তা হনব রিক্াি হাত ধনি। এই রিক্াি হাত ধনি ব্যরতি-
পরিবানিি িারতি সদ্াব ছরড়নয় পড়নব সমানজ। নিনি সুিাসন 
প্ররতরষ্ত হনব। মানুষ িাকনব রনিাপনি। চারিরিনক িারতি রবিাজ 
কিনব। ব্যরতিি তনরতক মানন উন্নরত সারধত হনল সমানজও 
তনরতকতা উন্নত হয়। এমনিাই রবশ্বাস কনিন সামতিতার্রিক 
ব্যবথিাি রিক্ক সমাজ ও িাজননরতক শনতািা। রিক্াি প্রভানব 
শিনি শিনি িারতি আনস রনিাপতিা সুরনরচিত হয়।

রিক্াি রবিতীয় কাজরি অি্কাত বুরধিি রবকাি– নস রবষনয়ও 
কনেুরসয়াস সমান গুরুত্ব রিনতন। রিক্াি সাহানয্য ব্যরতিি মনধ্য 
সংসৃ্রতনবাধ, িক্তা ও সাম্কি্য বৃরধি কিা সম্ভব। এি জন্য রতরন 
ছয়রি ম্যানুনয়ল রলনখ শগনছন। প্রনত্যকরি িচনায় সমাজ সম্পক্ক 
ও তনরতকতাি সনঙ্গ রবনিষ কনয়করি 
রবষনয়ি চচ্কা কিা হনয়নছ– িি্কন, ইরতহাস, 
িাজনীরত, অি্কনীরত, সংসৃ্রত ও সঙ্গীত চচ্কা। 
সামতিতার্রিক রচননি রিক্া ব্যবথিায় এই 
ম্যানুনয়লগুনলা ২০০০ বছনিি শবরি সময় 
ধনি বুরনয়াি রহনসনব কাজ কনিনছ, যা 
১৯১৯–এি ৪ঠা শম-ি আনদোলনন প্রিম 
ধাক্া খায়। িাজননরতক ও তনরতক নীরতি উপি ভি কনি িাকা 
কনেুরসয়ান রিক্াতন্বেি মূল লক্্য “গুনণি মানুষ” নতরি কিা। 
রিক্ারিনম শসই সব রবষয় থিান শপনয়নছ যা সামতিত্রিনক বারঁচনয় 
িাখনত সাহায্য কিনব। রিক্া ব্যবথিা ততরি কিনব নাগরিক 
পরিনষবাি িক্তাগুরলি জন্য প্রনয়াজনীয় সুনযাগ্য আরধকারিক। 
তাই ছয়রি কলাি (আচাি-প্রিা, সঙ্গীত, িি-চালাননা, ধনু্করবি্যা, 
হস্াক্িরবি্যা ও গরণত) চচ্কা গুরুত্ব শপনয়রছল। কৃরষকাজ, 
বারণজ্য ও কারয়ক রেম কনেুরসয়ান পাঠরিনম থিান পাওয়াি জন্য 
শযাগ্য বনল রবনবরচত হয়রন। প্রকৃরত রবজ্ান রবষয়রি শকানওরিনম 
ছঁুনয় যাওয়া হনয়নছ। সামতিতার্রিক কাঠানমায় সুিাসননক রনরচিত 
কিনত কনেুরসয়ানসি নীরত রছল শযাগ্য শলাক শবনছ শনওয়া। 
তাই শুরু হনয়রছল কম্কচািী প্ররিক্ণ ব্যবথিা, পিীক্াি মাধ্যনম 
শযাগ্য ব্যরতিনক রনব্কাচন কিা। এই ব্যবথিাি েনল বংিগত 
পিম্পিায় উচ্চপনি রনযুতি হওয়াি প্রাচীন আরভজাত্যপূণ্ক প্রিারি 
রবলুপ্ত হয়। রচননি সামতিতার্রিক সমানজ এই রনয়ম যুগাতিকািী 
বনল গণ্য কিা হয়। নিনি শিনি সামতিতার্রিক সমাজ 
শযাগ্যতারভরতিক কম্করনযুরতি ও শযাগ্যতা এবং তনরতকতা অজ্কননি 
লনক্্য চরিত্র গঠন আজও রচননিনি রবশ্বাস হািায়রন। 

কনেুরসয়ানসি রিক্ানীরতি কনয়করি উনলেখনযাগ্য লক্্য 
রছল- ১) পড়ুয়াি রেবণতা অনুসানি রিক্াি ব্যবথিা কিা, ২) 
পড়ুয়ানক রিখনত উতসারহত কিা, সাহায্য কিা, ৩) ধানপ ধানপ 
এরগনয় রননয় যাওয়া, ৪) অন্যনক শিখাননাি সনঙ্গ সনঙ্গ রননজ 
শিখা, ৫) বত্কমাননক অতীনতি আনলায় রবচাি কিনত শিখা, 
৬) রিক্কনকও পড়নত হনব, জাননত হনব– পড়নত ভালবাসনত 
হনব, ৭) তন্বেি সনঙ্গ প্রনয়াগ-চচ্কানক শমলাননা, ৮) স্াধীন 
রচতিাভাবনানক উতসাহ শিওয়া, ৯) রননজি ব্যরতিগত আচিণ 
রিক্ানীরতি সনঙ্গ খাপ খানছে রকনা পিখ কনি শনওয়া, ১০) 
পড়ুয়াি বয়স অনুসানি রিক্াি রবষয় রনব্কাচন কিা, ১১) আত্ম-
রনয়্রিণ ও আত্ম-রবনলিষণ কিনত শিখা, ১২) ভাল উিাহিণ 
রহনসনব রননজনক শপি কিা, ১৩) রননজি ভুল শিাধিাননা, 
রননজি রবকাি ঘিাননা, ১৪) মদেনক খব্ক কনি শুভ/ভালনক 
প্রকরিত কিা, ১৫) ভুল সংনিাধননক মুতি মনন গ্রহণ কিনত 
শিখা, ১৬) সমানলাচনানক গ্রহণ কিনত পািা, ১৭) অতীনতি 
ভুল শবাঝাবুরঝ, সম্পনক্কি মরলনতানক ভুনল রগনয় সামননি রিনক 
এরগনয় যাওয়া

এই নীরতগুনলা কনেুরসয়াস ভাবনা-রচতিা কনি ততরি 
কিনলও প্ররতরিননি জীবনচচ্কাি মাধ্যনম শসগুনলানক ঝারলনয় 
রননয়রছনলন। তাই শতা হনয় উনঠরছনলন এক প্রবািপ্ররতম 

মাষ্টািমিাই। রিক্ক মানুষিানক শকমন 
হনত হনব? কনেুরসয়ানসি এরবষনয় স্পষ্ট 
মত রছল। রিক্ক হনবন রবনবকবান, নসই 
সনঙ্গ িাকনত হনব অিম্য আনবগ। পড়ুয়াি 
উপকানি লাগনত হনল রিক্নকি জ্াননি 
পরিসীমা রবসৃ্ত হনত হনব, যনিষ্ট িখল 
িাকনত হনব। পড়ুয়ানক ভালবাসনত হনব, 

তানিি মননি নানান চলন, রবরিষ্টতা সম্বনন্ রিক্কনক 
ওয়ারকবহাল িাকনত হনব। পাঠ্যবস্তুনক, জ্াননি রবষয়িানক 
পড়ুয়াি কানছ শপঁনছ রিনত রিক্কনক নানান উপায় বা পন্াি 
কিা ভাবনত হনব, প্রনয়াগ কিনত হনব, যা পিবত্কীনত যিাযি 
পধিরতনত রূপ শননব। পড়ুয়াি উন্নরত, রবকািই হল রিক্নকি 
রিত। রিক্কনিি িাকনতই হনব িাজননরতক প্রত্যয়। রিক্ক 
হনবন রবনয়ী, অন্যনিি সনঙ্গ সম্পনক্কি শক্নত্র রবচািবুরধি সম্পন্ন 
এক মানুষ। রননজি জ্াননক রতরন জারহি কিনবন না। রিক্ক 
হনবন রনঃস্াি্ক। রননজনক প্রকাি কিনবন প্রাণবতিভানব, 
চমতকািভানব। কিাি সনঙ্গ কানজি িাকনব রমল, রিক্ক হনবন 
ন্যায়পিায়ণ। মজাি কিা, কনেুরসয়াস অি্কনীরতনক রিক্াি 
উপনি থিান রিনয়নছন। সুিাসননি লক্ণ–সবাি আনগ শিনিি 
স্ছেলতা, অি্কননরতক উন্নয়ন। তাি সনঙ্গ িাকনব রিক্ানক্নত্র 
উন্নরত।

রননজি জীবদেিায় কনেুরসয়াস রিক্ক রহনসনব তাঁি 
লক্্যগুরল পূিণ কনি শযনত পানিনরন। রকন্তু মৃতু্যি পিবত্কী সময় 
জুনড় রচননি সংসৃ্রত ও রিক্াি ইরতহানস তািঁ অবিান 
অপরিসীম। নস অবিান ছরড়নয় শগনছ রবনশ্বি অননক শিনি।

এই নীরতগুনলা কনেুরসয়াস 
ভাবনা-রচতিা কনি ততরি কিনলও 
প্ররতরিননি জীবনচচ্কাি মাধ্যনম 
শসগুনলানক ঝারলনয় রননয়রছনলন। তাই 
শতা হনয় উনঠরছনলন এক প্রবািপ্ররতম 
মাষ্টািমিাই।
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তাঁনক শচননন না এমন মানুষ িুই বাংলায় 
খুব কমই আনছন। তাঁনক রননয় িনয়নছ নানান 
মজাি কারহরন। রতরন আি শকউ নন, রতরন 
হনলন ঈশ্বিচ্রি রবি্যাসাগি। ১৮২০ সানল 
শমরিনীপুনিি বীিরসংহ গ্রানম  তািঁ জ্ হয়। 
ছাত্র জীবননই ব্যাকিণ, কাব্য, অল্কাি, 
শবিাতি, ন্যায় ও শজ্যারতষ িানস্ত পারডিত্য অজ্কন 
কনি রতরন ‘রবি্যাসাগি’ উপারধ পান। রহদুে 
সমানজ রবধবা রববাহ প্রবত্কনন অসামান্য 
ভূরমকা রছল তাঁি। বহু রববাহ শিানধও রতরন 
শসাচ্চাি হনয়রছনলন। বণ্ক পরিচয়, নবতাল 
পচিরবংিরত, িকুতিলা, ভ্রারতিরবলাস তাঁি উনলেখনযাগ্য কনয়করি 
গি্যগ্রন্। ১৮৯১ সানল এই মৃতু্য হয় এই মানুষরিি। 

রবি্যাসাগি চরিত  
ঈশ্বিচ্রি রবি্যাসাগনিি জন্ি সময় তাঁি বাবা বারড়নত 

রছনলন না। রতরন পানিি গ্রানম হানি রগনয়রছনলন। নছনলনক এই 
সুসংবাি জানানত উতেুলে ঠাকুিিা ছুিনলন হানিি রিনক। পনিি 
মনধ্যই শছনলি সাক্াত শপনয় বলনলন, “আমানিি একরি এনড় 
বাছুি হনয়নছ।” নস সময় বারড়নত একরি গরু রছল, তািও 
িু'একরিননি মনধ্য প্রসনবি সম্ভাবনা রছল। তা রবনা রবিধায় 
রবি্যাসাগনিি বাবা শস কিা রবশ্বাস কনি বারড়নত ঢুনকই শগায়াল 
ঘনিি রিনক চলনলন। তখন রবি্যাসাগনিি িািু শছনলনক িারমনয় 
িহনস্যি হারস রিনয় “ওরিনক নয়, এরিনক এনসা, আরম শতামানক 
এনড় বাছুি শিরখনয় রিরছে” বনল সূরতকাগৃনহ রননয় রগনয় 
সি্যজাত শছাট্ট ঈশ্বিচ্রিনক শিরখনয় রিনলন। 
পনি এই ঘিনা সম্পনক্ক ঈশ্বিচ্রি 
বনলরছনলন, “রপতামহনিব পরিহাস করিয়া 
আমায় এনড় বাছুি বরলয়ারছনলন। রতরন 
সাক্াত ঋরষ রছনলন। তাহাি পরিহাস 
বাক্যও রবেল হইবাি ননহ। আরম শয 
রিনমই এনড় গরু অনপক্াও একগুনয় হইয়া 
উরঠনতরছলাম তাহা বাল্যকাল হইনতই আমাি আচিনণ রবলক্ণ 
আরবভূ্কত হইত।”

শলিাক িচনা 
তখন রবি্যাসাগি সংসৃ্ত কনলনজি ছাত্র। নসরিন ছাত্রিা 

্ানস পড়রছল। কাব্যিানস্তি অধ্যাপক জয়নগাপাল তক্কাল্কাি 
্ানস ঢুনকই ছাত্রনিি বলনলন, “নগাপালনয় ননমাহস্তু শত” এবং 
বাক্যরি রিনয় চতুি্ক চিনণি একরি শলিাক িচনা কিনত বনলন। 
রবি্যাসাগি বাক্যরি শুননই িরসকতা কনি বলনলন, “এক শগাপাল 

ঈশ্বিচ্রি রবি্যাসাগি
শতা শিখরছ আমানিি সামননই িনয়নছন, আি 
এক শগাপাল বহুকাল আনগ বৃদোবনন লীলা 
কনিরছনলন। নকান শগাপানলি বণ্কনা কিব ?” 
ছানত্রি এই বুরধিিীপ্ত সঙ্গত প্রশ্ন শুনন অধ্যাপক 
জয়নগাপাল খুরি হনলন। নহনস বলনলন, “ 
শবি বতস, আপাতত বৃদোবননি শগাপানলিই 
বণ্কনা কি।”

সিস্তীি স্ব
আি একবাি ওই একই অধ্যাপক 

সিস্তী পূজা উপলনক্ ছাত্রনিি একরি শলিাক 
রলখনত বলনলন। ঈশ্বিচ্রি রবি্যাসাগি 

রলখনলন, লুরচ কচুিী মরতচুি শিারভতং রজরলরপ সনদেি গজা 
রবিারজতাম যস্যাঃ প্রসািনন, েলািমাপু্নমঃ সিস্তী সা 
জয়তারন্নরূতিিম।

িি শিখা কলা শবচা
রবি্যাসাগি তখন সংসৃ্ত কনলনজি অধ্যক্। সাধািণত 

রতরন ছাত্রনিি িািীরিক িারস্িান পছদে কিনতন না। রতরন 
প্রায়ই ্ াস চলাকালীন িহল রিনয় শবড়ানতন। একরিন শিখনলন, 
এক অধ্যাপনকি শিরবনলি উপি একরি শবত িাখা। রতরন 
অধ্যাপকনক আড়ানল শডনক ্ানস শবত রননয় যাওয়াি কািণ 
জাননত চাইনলন। অধ্যাপক বলনলন, “ম্যাপ শিখাননাি সুরবধাি 
জন্য ওরি রননয় রগনয়রছ। “রবি্যাসাগি শহনস বলনলন, “বুনঝরছ, 
িি শিখা এবং কলা শবচা িু’নিাই হনব। ম্যাপ শিখাননাও হনব। 
আবাি প্রনয়াজন হনল শছনলনিি রপনঠ িু’ঘা বসাননাও যানব। 

কী বনলন ?” একিা শুনন অধ্যাপক মািা 
শহি কনি িইনলন।

অবতাি
একরিন ঈশ্বিচ্রি রবি্যাসাগনিি সনঙ্গ 

এক শগাড়া রিাহ্মণ শিখা কিনত আনসন। 
শসখানন যািা উপরথিত রছনলন তানিি 

শকউই এই অপরিরচত রিাহ্মণনক প্রণাম কিনলন না। এই 
ব্যবহানি রিাহ্মণ অপমারনত শবাধ কিনলন। অপমাননি জ্ালা 
শমিানত উপরথিতনিি লক্্য কনি বলনলন, “এইসব অব্কাচীননিি 
মনন িাখা উরচত শয, রিাহ্মনণিা বণ্কনরেষ্, নবিজ্। এক সময় 
তািা শিি ও ধনম্কি কল্যাণসাধন কনিনছন। তাঁিা সব সময় 
সকনলি প্রণম্য।” একিা শুনন রবি্যাসাগি শহনস বলনলন, 
“পরডিত মিাই, শ্ৰীকৃষ্ণ একরিন বিাহরূপ (িূকনিি শচহািা) 
ধনিরছনলন বনলই কী শডামপাড়ায় যত িূকি আনছ, তানিি 

“রবি্যাসাগি শহনস বলনলন, 
“বুনঝরছ, িি শিখা এবং কলা শবচা 
িু’নিাই হনব। ম্যাপ শিখাননাও হনব। 
আবাি প্রনয়াজন হনল শছনলনিি রপনঠ 
িু’ঘা বসাননাও যানব। কী বনলন ?” 
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প্রণাম কিনত হনব ?”

মািা খাওয়া 
রবি্যাসাগনিি বাবা ঠাকুিিাস বনদে্যাপাধ্যাযনয়ি শছাি শছনল 

ঈিানচ্রি এবং বড় নারত অি্কাত রবি্যাসাগনিি শছনল নািায়ণনক 
অত্যারধক শনেহ কিনতন। েনল বারড়ি অন্য শকউ তানিি িাসন 
কিাি খুব একিা সাহস শপনতন না। অবথিা শবগরতক শিনখ 
রবি্যাসাগি রপতৃনিনবি মুনখামুরখ হনলন। 
অনুনযানগি স্নি বলনলন, “বাবা আপরন না 
রনিারমষািী ? অিচ আপরন িু’নবলা ঈিান 
আি নািায়নণি মািা খানছেন !”

স্গ্কবাস
শকানও এক সাব-জজ প্রিম স্তীি মৃতু্যি পি পুনিায় রবনয় 

কিনল ঈশ্বিচ্রি রবি্যাসাগি তানক বলনলন, “নতামাি শতা মিাি 
পনিই স্গ্কবাস !” এ শুনন ওই সাব-জজ বনলন,“ নকন ?” তখন 
রবি্যাসাগি বনলন, “আমিা মিনল রকছুরিন নিক য্রিণা শভাগ 
কনি তািপি স্নগ্ক যাব। রকন্তু তুরম এখন নিক শভাগ কিনব। 
েনল মিাি পি সিাসরি স্নগ্ক যানব।”

বই ও িাল
একবাি এক সম্ভাতি শলাক ঈশ্বিচ্রি রবি্যাসাগনিি সনঙ্গ 

সাক্াত কিনত এনলন। রবি্যাসাগনিি রপ্রয় িখ রছল বই পড়া 
এবং শসগুনলা যত্ন কনি বাঁধাই কনি িাখা। একানজ রতরন প্রচুি 
অি্ক ব্যয়ও কিনতন। ভদ্রনলাক বইগুনলা শিনখ বলনলন, “এরূপ 
এত খিচ কনি বইগুনলা বাঁরধনয় না িাখনলও হত।” এই কিা 
শুনন রবি্যাসাগি বনল, “ নকন? এনত শিাষ কী ? তখন ভদ্রনলাক 
বনলন, “ ওই িাকায় অনননকি উপকাি হনত পািত।” 
রবি্যাসাগি তামাক শখনত শখনত ভদ্রনলানকি িাল লক্্য কনি 
বলনলন, “আপনাি িালরি চমতকাি। 
শকানত্নক, কত রিনয় রকনননছন?” িানলি 
প্রিংসা শুনন ভদ্রনলাক উতেুলে কনঠে 
বলনলন, “িালরি পঁরচি িাকায় খরিি 
কিা।” রবি্যাসাগি সুনযাগ শপনয় বলনলন, 
“পাচঁ রসনকি কম্বনলও শতা িীত কানি, তনব এত িাকাি িানলি 
প্রনয়াজন কী? এই িাকায়ও শতা অনননকি উপকাি হনত 
পািত।”

ছাই
ইংনিজ িাজিিবাি শিনক রবি্যাসাগি নতুন উপারধ 

শপনয়নছন। একিা শুনন এক পলেীগ্রানমি রিক্ক তাঁি সনঙ্গ শিখা 
কিনত এনস রজনজ্স কিনলন, “মিাই, নতুন উপারধিাি মানন 
কী?” রবি্যাসাগি বনলন, “রস-আই-ই।” রিক্ক বনলন, “তানত 
কী হল?” রবি্যাসাগি মহািনয়ি ত্বরিত জবাব। “ছাই!” 

পরিনবিন
রবি্যাসাগি রননজি হানত িান্না কনি খাওয়ানত খুব 

ভালবাসনতন। অরতরিনক পরিনবিন কিাি সময় প্রায়ই 

বলনতন,-
“ হু হু নিয়ং হাঁ হাঁ শিয়ং শিয়চি কিকম্পনন
রিিরস চালনন শিয়াং ন শিয়ং ব্যাঘ্রঝম্পনন।”

মননি ময়াম 
ঈশ্বিচ্রি রবি্যাসাগি একবাি গ্রানমি এক সু্ল পরিিি্কনন 

রগনয়নছন। নসখানন এক মধ্যরবতি গৃহনথিি রনম্রিণ িক্া কিনত 
রগনয় শখনত বনস িান্নাি রবনিষ প্রিংসা 
কিনত লাগনলন। নস সময় ওই গ্রানমিই 
এক ধনী ব্যরতি শসখানন উপরথিত রছনলন। 
রতরনও পিরিন রবি্যাসাগিনক রনম্রিণ কনি 
নানািকম চব্ক-নচাষ্য-নলহ্য-নপয় সহকানি 

আপ্যায়ন কিনলন। রবি্যাসাগি খানছেন রঠকই রকন্তু িান্নাি 
প্রিংসা কিনছন না শিনখ হতাি ধনী গৃহকত্কা ব্যস্ হনয় রজনজ্স 
কিনলন, “িান্না শকমন হনয়নছ? ভাল হনয়নছ শতা?” রবি্যাসাগি 
বনল ওনঠন, “ ভালই, তনব ময়াম কম হনয়নছ।” ভদ্রনলাক 
অবাক হনয় জাননত চান, “কীনসি ময়াম?” রবি্যাসাগি এবাি 
মুচরক শহনস বনলন, “মননি ময়াম।”

রবষ্া সমাচাি
রবি্যাসাগি একরিন গ্রানমি শমনঠা পি ধনি হাঁিরছনলন। 

পনিি মনধ্য সমবয়সী একজন িরসকতা কনি বলনলন, “পরডিত 
মানুষ, আকানিি রিনক তারকনয় হাঁিনছা। নিনখা পানয় আবাি 
রবষ্া না লানগ!” রবি্যাসাগি িরসকতাি জবানব বলনলন, “এগ্রানম 
রবষ্া আসনব শকানত্নক? এখানন শতা শিখরছ সবই শগাবি।”

ররিং মাই চািি
ঈশ্বিচ্রি রবি্যাসাগি একরিন শরেনন শকািায় শযন 

যারছেনলন। সহযাত্রী এক ইংনিজ যুবক রবি্যাসাগনিি শবিভূষা 
শিনখ ভীষণ চনি শগল। রবি্যাসাগি 
একসময় বািরুনম শগনল সানহব তাঁি 
ময়লা চািি জানালা রিনয় শেনল রিনলন। 
রেনি এনস রবি্যাসাগি চািি খুঁনজ না শপনয় 
সবই বুঝনলন, রকন্তু রকছু বলনলন না। 

রকছুক্ণ পি ইংনিজ যুবক তাি শকািরি শিনখ বািরুনম শগনল 
রবি্যাসাগিও একই কাজ কিনলন। রেনি এনস সানহব রননজি 
শকারি যিাথিানন শিখনত না শপনয় রবি্যাসাগিনক রজনজ্স 
কিনলন, “নহায়্যাি ইজ মাই শকাি?” রবি্যাসাগি রনরল্কপ্তভানব 
উতিি রিনলন, ইওি শকাি হ্যাজ গন িু্য ররিং মাই চািি।”

পয়সাি গিম
ঈশ্বিচ্রি রবি্যাসাগি খদেনিি চািি পিনতন। িীত বা গ্রীষ্ম 

যাই শহাক না শকন গানয় শুধু চািি আি কানঠি খড়ম পনিই 
সংসৃ্ত কনলনজ ্াস রননত শযনতন। মাঘ মানসি িীনতি সময় 
প্ররতরিন সকানল এভানব ঈশ্বিচ্রিনক ্াস রননত শযনত শিনখ 
প্রায়ই রহদুে কনলনজি এক ইংনিজ সানহব যাওয়াি পনি 
রবি্যাসাগিনক ক্্যাপাননাি জন্য বলনতন, “কীনহ, রবি্যাি সাগি, 

“আমিা মিনল রকছুরিন নিক 
য্রিণা শভাগ কনি তািপি স্নগ্ক যাব। 
রকন্তু তুরম এখন নিক শভাগ কিনব। 
েনল মিাি পি সিাসরি স্নগ্ক যানব।”

“নহায়্যাি ইজ মাই শকাি?” 
রবি্যাসাগি রনরল্কপ্তভানব উতিি রিনলন, 
ইওি শকাি হ্যাজ গন িু্য ররিং মাই 
চািি।”
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রবি্যাি ভানি বুরঝ ঠাডিা লানগ না শতামাি?” রবি্যাসাগি প্ররতরিন 
কিা শুননতন, রকন্তু রকছু বলনতন না। একরিন িীনতি সকানল 
রঠক একইভানব রতরন ্াস রননত যারছেনলন। পনিি মানঝ 
আবাি শসই ইংনিনজি সানি শিখা। আবাি শসই একই প্রশ্ন। 
এবাি সনঙ্গ সনঙ্গ ঈশ্বিচ্রি তািঁ ি্যাঙি শিনক একিা কনয়ন 
শবি কনি বলনলন, “ এই শয গুনজ শিনখরছ, পয়সাি গিনম 
আি ঠাডিা লানগ না। এবাি হল শতা?”

কিাি প্যাচঁ
এক রবনয়বারড়নত বর্কমচ্রি 

চনট্টাপাধ্যানয়ি সনঙ্গ ঈশ্বিচ্রি রবি্যাসাগনিি 
শিখা হনয় শগল। রবি্যাসাগনিি পানয় 
যিািীরত শসই তালতলাি শুড়নতালা চরি। 
বর্কমচ্রি তাই শিনখ ঠাট্টা কনি বলনলন, 
“মহািয় আপনাি চরিি শুড় শতা শবঁনক রিমি ওপি রিনক 
উঠনছ। নিষ পয্কতি আকানি রগনয় না শঠনক!” এই িরসকতাি 
জবানব রবি্যাসাগি হাসনত হাসনত বলনলন, “কী আি কিা যানব 
বল! জাননাই শতা, চরি যত পুিননা হয় ততই বর্কম হনয় উঠনত 
িানক।” 

আকাি
এক গরিব রিাহ্মণ রবি্যাসাগনিি কানছ সাহানয্যি জন্য 

এনসনছন। “আনজ্ আরম পাঠিালায় ছাত্র পড়াতাম। জরমিানিি 
িয়তারননত চাকরি শগনছ। বড়ই িুিাবথিায় আরছ।” রবি্যাসাগি 
শুননই বলনলন, “আপনাি শয চাকরি িাকনব না তা িুিবথিাি 
আ-কাি শিনখই বুঝনত পািরছ।”

তুলনা 
মাইনকল মধুসূিন িনতিি আরি্কক অনিননি সময় ঈশ্বিচ্রি 

রবি্যাসাগি তাঁনক িাকাপয়সা রিনয় সাহায্য কিনতন। একরিন 
এক মাতাল রবি্যাসাগনিি কানছ সাহায্য চাইনত এনল রতরন স্পষ্ট 
বনল রিনলন, “আরম শকাননা মাতালনক সাহায্য করিনা। এ শুনন 
ওই মাতাল বনল, “রকন্তু আপরন শতা মধুসূিননক সাহায্য কনিন। 
রতরনও শতা মি্যপান কনিন।” মাতানলি যুরতি শুনন রবি্যাসাগি 

তানক িত্ক রিনয় বনলন, “রঠক আনছ, তুরম 
ওিঁ মনতা ‘শমঘনািবধ’ কাব্য রলনখ আননা, 
শতামানকও সাহায্য কিব।” 

রবনিরি মাল
একরিন সকানল তবঠকখানায় বনস 

শলখানলরখ কিনছন ঈশ্বিচ্রি রবি্যাসাগি। 
হঠাত শসখানন এনস হারজি হল পাড়াি এক মাতাল রিাহ্মণ। 
রতরন রবি্যাসাগিনক বনলন, “বাবা িয়াি সাগি রবি্যাসাগি, 
গরিব মানুষনক িিিা িাকা িাও, একিু শিরি মাল রকনন খাই।” 
রবি্যাসাগি বনল ওনঠন, “িূি হনয় যা আমাি সামনন শিনক। 
আরম শকানও মাতালনক িাকা রিই না।”

উতিনি মাতাল রিাহ্মণ বনল, “তুরম শতা মাইনকল মধুসূিননক 
রনয়রমত িাকা িাও। নসই িাকা রিনয় শস রবনিরি মাল খায়, 
আি আরম শিরি মাল খাব তাও তুরম িাকা শিনব না?” এবাি 
রবি্যাসাগি বনলন, “নতামানকও রিতুম, যরি তুরম ‘শমঘনািবধ’ 
কানব্যি মনতা একিা বই রলখনত পািনত!”

এই িরসকতাি জবানব 
রবি্যাসাগি হাসনত হাসনত বলনলন, 
“কী আি কিা যানব বল! জাননাই শতা, 
চরি যত পুিননা হয় ততই বর্কম হনয় 
উঠনত িানক।” 

সূত্র- বাংলানিনিি জননক প্রবন্কানিি শলখা শিনক সংগৃহীত

নবরিিা মনন কনি, গ্রাম হনছে রিক্াি আিি্ক গনবষণাগাি। রবনিষ কনি শসই রিক্া যখন হয়, পরিনবি রনভ্কি 
হানত-কলনম প্রাসরঙ্গক রিক্া। নযখানন রিনখ ছাত্রছাত্রীিা নানান অরভজ্তা সচিয় কিনব এবং তা রননয় রননজিা রনিতিি 
রবরভন্ন পিীক্া-রনিীক্ায় রলপ্ত িাকনব।  গ্রানমি প্রবীণ মানুনষিাই হনছেন গ্রানমি অতীত সমনয়ি সাক্ী, থিানীয় অরভজ্ 
ব্যরতি। তানিি কাছ শিনকও আমানিি ছাত্রছাত্রীিা অননক রকছু জাননত ও রিখনত পানি। রিক্া হনয় উঠুক আচিরলকভানব 
প্রাসরঙ্গক, নয রিক্া গুরুত্ব শিনব মানুনষি শমৌরলক চারহিানক এই স্প্ন বুনক রননয়ই পি চলনছ নবরিিা।

আসনল সমাজনক গড়নত হনল আনগ শসই সমানজি মানুষ গড়াি আনয়াজন কিনত হনব। আি শসই মানুষ গড়াি 
আনয়াজনই হল আসল রিক্া।  নকানও রকছু শিখাই শুধুমাত্র রিক্া নয়, সমগ্র জীবন ও জগনতি মনধ্য শসতুবন্ন কিাি 
নামই রিক্া বনল রবশ্বাস কনি নবরিিা।  

গ্রামীণ রিক্ায় নবরিিা
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প্রায় শিড়ি বছি আনগ A STATISTICAL ACCOUNT OF BENGAL গ্রন্রি রলনখরছনলন ডরলিউ ডরলিউ হাটিাি। 

গ্রন্রিি প্রকািকাল ১৮৭৭ ররিটোব্দ। নমাি ২০ রি খনডি প্রকারিত এই গ্রন্রি শত  ততকালীন বাংলাি অতিভু্কতি রবরভন্ন থিান 
ও শজলাি শভৌগরলক রববিণ সহ শসখানকাি অরধবাসীনিি জীবন জীরবকা ও তানিি আি্ক-সামারজক রচত্র, নানা তি্য ও 
পরিসংখ্যানসহ শযভানব পরিসু্রিত হনয়নছ, তানত ততকালীন বাংলাি শজলারভরতিক শয পরিচয় আমিা পাই – তা আজও 
প্রাসরঙ্গক। আজনকি রিনন িারঁড়নয় আমিা যরি একবাি শসই পুিননা রিনগুরলি রিনক তাকাই, তাহনল বুঝনত পািব এখন 
আমিা শকািায় িাঁরড়নয় িনয়রছ। এখন শিখা যাক, নকমন রছল শসই সময়। 

বাঁকুড়া শজলাি উতিনি রছল বধ্কমান 
শজলাি িাণীগঞ্জ সাব-রডরভিন এবং িাণীগঞ্জ 
সাব-রডরভিন ও বাঁকুড়া শজলাি মধ্যবত্কী 
সীমানিখা রহনসনব রছল িানমািি নি। বাঁকুড়া 
শজলাি পূব্ক রিনক রছল শসানামুখী, নকািালপুি 
ও ইদোস িানা (এই থিানগুরল ১৮৭২ ররিটোনব্দ 
বাঁকুড়া শিনক বধ্কমান শজলায় থিানাতিরিত 
হনয়রছল), িরক্ণ রিনক অবরথিত রছল 
শমরিনীপুনিি গড়নবতা সাব-রডরভিন এবং 
পরচিম রিনক অবরথিত রছল মানভূম শজলা। 
অন্যভানবও বলা শযনত পানি শয, পূব্ক রিনক 
বাংলাি সমভূরম এবং পরচিনম শছািনাগপুি অচিনলি পাহাড় ও 
উচ্চভূরমি মনধ্য একিা শযাগসূত্র হল এই বাঁকুড়া শজলা। এই 
শজলাি সিি িহিও রছল বাঁকুড়া িহি। বাঁকুড়া িহিরি রছল 
ঢলরকনিাি নিীি উতিি তীনি অবরথিত। 

১৮৭২ ররিটোনব্দি শসনসাস অনুযায়ী, এই শজলাি শমাি 
জনসংখ্যা রছল ৫২৬,৭৭২ জন। আয়তন রছল ১৩৪৬ বগ্ক 
মাইল। এই শজলাি শমাি জনসংখ্যাি শয রহসাব এখানন শিওয়া 
হনয়নছ তা রবসৃ্ত রছল ২০২৮রি গ্রাম ও িহনি। ১৮৭২ 
ররিটোনব্দি এই শসনসাস অনুযায়ী, নমাি বারড়ি সংখ্যা রছল 
১০৪,৬৮৭ রি। প্ররত বগ্ক মাইনল বসবাসকািী জনসংখ্যাি হাি 
৩৯১ জন। ১৮৭২ ররিটোনব্দি এই শসনসাস রিনপানি্ক বাঁকুড়া 
শজলায় ৫রি পুরলস সানক্কল বা িানা এলাকাি নাম পাওয়া যায়। 
এই পাঁচরি িানা এলাকা হল – বাঁকুড়া, ওদো, রবষু্ণপুি অিবা 
রবনষণপুি, ছাতনা এবং গঙ্গাজলঘারি। এখানন রবনিষভানব 
উনলেখ কিা যায় শয, বাঁকুড়া িানা এলাকাি আয়তন রছল ৫৫ 
বগ্ক মাইল, বারড়ি সংখ্যা রছল ৭,৯৪৪ রি এবং শমাি জনসংখ্যা 
রছল ৩৯,০৮০ জন। ওদো িানা এলাকাি আয়তন রছল ৩০৮ 
বগ্ক মাইল, বারড়ি সংখ্যা রছল ২৩,৯৭৩রি এবং শমাি জন সংখ্যা 
রছল ১২১, ৩৬১ জন। রবষু্ণপুি বা রবনষণপুি িানা এলাকাি 
আয়তন রছল ২৫৫ বগ্ক মাইল, বারড়ি সংখ্যা রছল ৩০,৮১৬রি 
এবং শমাি জনসংখ্যা রছল ১৪৭,২৫২ জন। ছাতনা িানা এলাকাি 

বাঁকুড়া
আয়তন রছল ২২৮ বগ্কমাইল, বারড়ি সংখ্যা 
রছল ১১,২৬৯রি এবং শমাি জনসংখ্যা রছল 
৬৪,০১৫ জন। গঙ্গাজলঘারি িানা এলাকাি 
আয়তন রছল ৫০০ বগ্কমাইল, বারড়ি সংখ্যা 
রছল ৩০,৬৮৫রি এবং শমাি জনসংখ্যা রছল 
১৫৫,০৬৪ জন। আি শগািা বাঁকুড়া শজলা 
রহনসনব প্ররত বারড় রপছু জনসংখ্যাি গড় রহনসব 
রছল ৫ জন এবং প্ররত বগ্কমাইল রহনসনব 
বারড়ি সংখ্যা রছল ৭৮রি। রকন্তু িানা এলাকা 
রহনসনব বাঁকুড়া িানা এলাকায় প্ররত বগ্কমাইনল 
বারড়ি সংখ্যা রছল গনড় ১৪৪রি এবং রবষু্ণপুি 

িানা এলাকায়  প্ররত বগ্কমাইনল বারড়ি সংখ্যা রছল গনড় ১২১রি। 
অি্কাত ৫রি িানা এলাকাি মনধ্য একমাত্র বাঁকুড়া িানা 
এলাকানতই প্ররত বগ্কমাইনল গড় রহনসব অনুযায়ী বারড়ি সংখ্যা 
রছল শবরি। তািপনিই রবিতীয় থিানন রছল রবষু্ণপুি িানা এলাকা। 

বাঁকুড়া শজলা রহনসনব শমাি জনসংখ্যাি মনধ্য পুরুনষি 
সংখ্যা রছল ২৬১,৬৯০ জন এবং মরহলাি সংখ্যা হল ২৬৫,০৮২ 
জন। অি্কাত শমাি জনসংখ্যাি মনধ্য িতকিা রহনসব অনুযায়ী 
পুরুনষি হাি রছল ৪৯.৭% এবং মরহলাি হাি রছল ৫০.৩ % । 
এই জনসংখ্যাি মনধ্য রহদুে ধনম্কি মানুনষি সংখ্যা রছল শমাি 
৪৮৭,৭৮৬ জন, মুসলমান সম্প্রিানয়ি মানুনষি সংখ্যা রছল শমাি 
১৩,৫০০ জন, ররিটে ধনম্কি মানুনষি সংখ্যা রছল শমাি ৭০ জন 
এবং অন্যান্য সম্প্রিানয়ি মানুষিা হনলন শমাি ২৫,৪১৬ জন। 
িতকিা রহনসনব রহদুে ধনম্কি মানুষিা হনলন ৯২.৬%, মুসলমান 
সম্প্রিানয়ি মানুষিা হনলন ২.৬% । ততকালীন বাঁকুড়া শজলায় 
শবৌধি বা তজন ধম্কাবলম্বী মানুষনিি বসবানসি শকানও তি্য 
পাওয়া যায় না। 

ততকালীন বাঁকুড়া শজলাি শমাি জনসংখ্যাি রহনসব অনুযায়ী 
রমঃ হাটিাি মরহলা ও পুরুষনিি  শসই সময়কাি শপিাগত 
রববিণও রিনয়নছন। তাঁি রববিণ অনুযায়ী, মরহলা ও পুরুষনিি 
শপিা বা জীরবকা শমাি সাতরি শরেরণনত রবভতি রছল। রমঃ 
হাটিানিি রববিণ অনুযায়ী, নয সব শপিানক প্রিম শরেরণনত 
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অতিভু্কতি কিা হনয়নছ, নসগুনলা হল সিকারি অিবা রমউরনরসপ্যাল 
রবভানগ চাকরি, সিকারি পুরলি, গ্রামীণ পুরলি অিবা রভনলজ 
ওয়াচম্যান, সাব-অরড্কননি জুরডরসয়াল অরেসাি,  সাব-অরড্কননি 
এগরজরকউরিভ অরেসাি, এডুনকিনাল অরেসাি, পাবরলক 
ওয়াক্কস অরেসাি, নপাটে অরেস ্াক্ক ইত্যারি। এই প্রিম 
শরেরণি জীরবকা বা শপিায় ১৮৩৪ জন পুরুনষি সংখ্যা পাওয়া 
শগনলও মরহলানিি সংখ্যা িূন্য। রকন্তু রবিতীয় শরেরণি শপিায় 
পুরুনষি সংখ্যা ৪০৩১ জন এবং মরহলাি সংখ্যা ১৭২ জন। এই 
১৭২ জন মরহলাি মনধ্য সু্ল রমনস্টনসি সংখ্যা ৩ জন, নানস্কি 
সংখ্যা ৪৪ জন, মরহলা ডাতিানিি (মরহলা করবিাজ) সংখ্যা ১১ 
জন, গারয়কা ৩ জন, নৃত্যরিল্পী ২ জন, রচত্ররিল্পী ১ জন। নপিা 
অনুযায়ী সাতরি শরেরণনত রবভতি এই শপিাগুরলি মনধ্য রবরভন্ন 
ধিননি শপিাি উনলেখ পাওয়া যায়। এই শপিাগুনলা হল – 
পুনিারহত, রিাহ্মণ শজ্যারতষী এবং ভরবষ্যতবাণী প্রিানকািী, 
শমাহাতি, পূজািী, সু্ল রিক্ক, সংসৃ্ত রিক্ক (পরডিত), সংসৃ্ত 
সু্ল অিবা শিানলি রিক্ক (অধ্যাপক), মুন্ী, অ্যািরন্ক, টে্যাম্প 
রবনরিতা, করবিাজ, গরুি ডাতিাি অিবা শগানবি্য, কম্পাউন্ডাি, 
গায়ক, রচত্ররিল্পী, আরমন, ঝাড়ুিাি, মাহুত, নগামস্া, ইজািািাি, 
হকাি, িালাল, সওিাগি, িরজ্ক, িপ্তিী, 
মতস্যজীবী, িুধ রবনরিতা, নধাপা, িানিায়ান, 
খুচনিা রবনরিতা বা ব্যাপািী প্রভৃরত।   

ততকালীন বাঁকুড়া শজলায় রহদুে 
ধম্কাবলম্বী মানুষনিি মনধ্য শয শরেরণনভনিি 
পরিচয় পাওয়া যায়, নসই অনুযায়ী রমঃ 
হাটিাি তাঁি রববিনণ ৮৩রি শরেরণীি (caste) 
উনলেখ কনিনছন। নপিাগত বা জীরবকা অনুসানিও এই 
শরেরণীগুরল (caste) গরঠত হনয়নছ বনল রতরন মনন কনিন। Mr. 
C. F. Magrath-এি District Census Compilation of 
Bankura শিনক তি্য সংগ্রহ কনি  রমঃ হাটিাি উনলেখ কনিন 
শয, ততকালীন বাঁকুড়া শজলায় রিাহ্মনণি সংখ্যা রছল শমাি 
৪৯৪৭৩ জন। ১৮৭২ ররিটোনব্দি শসনসাস রিনপাি্ক অনুযায়ী,  
ততকালীন বাঁকুড়া শজলায় ক্রত্রনয়ি সংখ্যা রছল ৪৯৭ জন, 
কায়নথিি সংখ্যা রছল ১১৬৭৬ জন।  ততকালীন বাঁকুড়া শজলায় 
আগিওয়ালা ও মানিায়াড়ীি সংখ্যা রছল ৭৯ জন, রকন্তু এঁিা 
রননজনিি ক্রত্রয় বনল িারব কিনতন। ততকালীন বাঁকুড়া শজলায় 
পারখ ধিা বা রিকারিি সংখ্যা রছল ১৭ জন। 

ততকালীন বাঁকুড়া শজলাি প্রধান িহি রছল বাঁকুড়া। এখান 
শিনকই শজলাি প্রিাসরনক কাজকম্ক পরিচালনা কিা হত। 
১৮৬৯ ররিটোনব্দ পিীক্ামূলকভানব একরি শসনসাস কিা 
হনয়রছল, তানত এই িহনিি শমাি জনসংখ্যা রছল ১৫,৩৪৬ জন, 
রকন্তু ১৮৭২ ররিটোনব্দি শসনসাস অনুযায়ী এই িহনিি শমাি 
জনসংখ্যা হয় ১৬,৭৯৪ জন। এি মনধ্য পুরুনষি সংখ্যা রছল 
৮৬৯৫ জন এবং মরহলাি সংখ্যা রছল ৮০৯৯ জন। এই  িহনিি 
প্রধান রবর্ডংগুনলা রছল সিকারি শকাি্ক, চাচ্ক, নজল, নরেজারি, 
শপাটে অরেস এবং সিকারি সু্ল ইত্যারি। সিকারি সু্লরি 

প্ররতরষ্ত হনয়রছল ১৮৪৬ ররিটোনব্দি জানুয়ারি মানস। ১৮৭১-৭২ 
ররিটোনব্দ এই সু্লরিনত পড়ুয়াি সংখ্যা রছল ২২২ জন। 
ততকালীন বাঁকুড়া শজলাি আি একরি অন্যতম িহি হল 
রবষু্ণপুি। নিিীয় িাজাি অধীন রবষু্ণপুি িহিরি রছল শজলাি 
প্রাচীন িাজধানী। ১৮৭২ ররিটোনব্দি শসনসাস অনুযায়ী, রবষু্ণপুি 
িহনি শমাি বারড়ি সংখ্যা রছল ৪০০৭রি এবং শমাি জনসংখ্যা 
রছল ১৮,০৪৭ জন। এই িহনি রহদুে, মুসলমান প্রভৃরত 
সম্প্রিানয়ি মানুষনিি বসবানসি তি্য পাওয়া শগনলও ররিটে 
ধনম্কি মানুষনিি বসবানসি তি্য পাওয়া যায় না। রবষু্ণপুি 
সাম্ানজ্যি প্ররতষ্া কনিরছনলন িঘুনাি রসং। রতরন রছনলন 
বৃদোবননি রনকি জয়নগনিি িাজাি বংিধি। িঘুনাি রসং-ই 
রছনলন রবষু্ণপুনিি প্রিম িাজা। ইরতহানস রতরন বাগিীনিি িাজা 
বনল খ্যাত। রবষু্ণপুনিি িাজানিি ইরতহাস িচনা কনিরছনলন 
িাজা শগাপাল রসং, নসই ইরতহাস বাঁকুড়া কানলক্টনিি ভবনন 
পাওয়া রগনয়রছল। 

ততকালীন বাঁকুড়া শজলাি কৃরষ রবষনয় শয তি্য পাওয়া যায় 
তানত িুই প্রকাি ধান চানষি কিা জানা যায়। নযমন আমন ও 
আউস ধান। এি মনধ্য ২১রি ধিননি আমন ধাননিও কিা জানা 

যায়, নযগুনলা ততকালীন বাঁকুড়া শজলায় 
চাষ কিা হত। িু'ধিননি আউস ধাননি 
কিাও জানা যায়। ততকালীন বাঁকুড়া 
শজলায় সিনষ, রতল, মাসকলাই, অড়হি, 
মিি, নছালা প্রভৃরত েসনলিও চাষ হত। 
এছাড়াও নীল, আখ, পান ইত্যারি চানষি 
কিাও জানা যায়। এসময় কৃরষ রেরমকিা, 

যািা অনন্যি জরমনত কাজ কিত, তানিি এক বছনি আয় ৩০ 
িাকা শিনক ৩৬ িাকা। ছুতািনিি আয় রছল রিনন ৩ আনা 
শিনক ৫ আনা। কুরল ও কৃরষ রেরমকিা রিনন আয় কিত ২ আনা 
পয্কতি। 

বাঁকুড়া শজলায় প্রাকৃরতক িুনয্কানগি মনধ্য রছল একমাত্র 
খিা। ততকালীন কানলক্টনিি তি্য অনুযায়ী, কম বৃরষ্টপানতি 
কািনণই এই খিা শিখা রিত। ১৮৬৬ ররিটোনব্দ শয খিা হয়, 
তানত বাঁকুড়া শজলায় িুরভ্কক্ শননম আনস। তি্য অনুযায়ী শিখা 
যায় শয  ১৮৬৬ ররিটোনব্দ জানুয়ারি মানস চানলি িাম রছল প্ররত 
িাকায় ১৫ শসি, ওই একই বছনিি অগাটে মানস তা হয় প্ররত 
িাকায় ৬ শসি। খিাি পািাপারি  ১৮৬৬ ররিটোনব্দ রবষু্ণপুি 
িহনি কনলিাও ভয়াবহ আকাি ধািণ কনি। এি কািণ রহনসনব 
পয্কাপ্ত পরিমানণ খানি্যি অভাবনকই িায়ী কিা হয়। েনল এসময় 
কলকাতা শিনক বাঁকুড়া শজলায় চাল আমিারন কিনত হয়। রকন্তু 
অন্যান্য সমনয় বাঁকুড়া শজলাি চারহিা বজায় শিনখ উবৃিতি চাল 
শজলাি বাইনিও িেতারন কিা হত। রবনিষ কনি বাঁকুড়া শজলা 
শিনক চাল িেতারন কিা হত হুগলী এবং শমরিনীপুনি। চাল 
ছাড়াও ততলবীজ, লাক্া, রসনকেি কাপড় ইত্যারি িেতারন কিা 
হত। ততকালীন বাঁকুড়া শজলায় প্রধান বারণজ্যনক্রিগুনলা রছল 
বাঁকুড়া ও রবষু্ণপুি িহি এবং িাজগ্রাম ও বড়নজাড়া। রকন্তু 

ততকালীন বাঁকুড়া শজলায় রহদুে 
ধম্কাবলম্বী মানুষনিি মনধ্য শয 
শরেরণনভনিি পরিচয় পাওয়া যায়, নসই 
অনুযায়ী রমঃ হাটিাি তাঁি রববিনণ 
৮৩রি শরেরণি (caste) উনলেখ 
কনিনছন।
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বাঁকুড়া শজলায় শকানও সংবািপত্র বা ছাপাখানা রছল না। রিক্াি 
শক্নত্র উনলেখ কিা যায় শয, ততকালীন বাঁকুড়া শজলায় রছল 
গভন্কনমটি ইংরলি সু্ল, গভন্কনমটি ভান্কাকুলাি সু্ল, নসই সনঙ্গ 
রছল সাহায্যপ্রাপ্ত ইংরলি সু্ল ও  ভান্কাকুলাি সু্ল। আি রছল 
সাহায্যপ্রাপ্ত গাল্কস সু্ল। 

১৮৭০-৭১ ররিটোনব্দ গভন্কনমটি ইংরলি সু্ল রছল মাত্র 
একরি। আি শসখানন পড়ুয়াি সংখ্যা রছল শমাি ২১৫ জন। 
সাহায্যপ্রাপ্ত ইংরলি সু্নলি সংখ্যা রছল ৯রি। নমাি পড়ুয়াি সংখ্যা 
রছল ৬২৯ জন।  সাহায্যপ্রাপ্ত গাল্কস সু্নলি  সংখ্যা রছল ৪রি 
এবং শমাি পড়ুয়াি সংখ্যা ১০৫ জন। ১৮৭২-৭৩ ররিটোনব্দ গাল্কস 
সু্নলি  সংখ্যা কনম িাঁড়ায় ৩রি এবং পড়ুয়াি সংখ্যা হয় ১০২ 
জন। ১৮৭২-৭৩ ররিটোনব্দ সিকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রািরমক 
রবি্যালনয়ি সংখ্যা রছল ১০৭রি  এবং রিক্নকি সংখ্যা রছল 
শমাি ১১১ জন। পড়ুয়াি সংখ্যা রছল শমাি ৩৩১৬ জন। সিকারি 
সাহায্যপ্রাপ্ত নয় এমন প্রািরমক রবি্যালনয়ি সংখ্যা রছল ৫৭রি 
এবং রিক্নকি সংখ্যাও রছল ৫৭ জন। এই রবি্যালয়গুনলানত 
পড়ুয়াি সংখ্যা রছল শমাি ১৫৯১ জন। ১৮৭২-৭৩ ররিটোনব্দ 
বাঁকুড়া শজলায় সিকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এবং সিকাি রনয়র্রিত 
সব্কনমাি সু্নলি সংখ্যা রছল ১৩৪রি এবং পড়ুয়াি সংখ্যা রছল 
শমাি ৪৭২৪ জন। 

ততকালীন বাঁকুড়া শজলায় মাত্র রতনরি হায়াি সু্নলি উনলেখ 
পাওয়া যায়। এই সু্ল রতনরি রছল বাঁকুড়া গভন্কনমটি সু্ল, 
কুরচয়ানকাল সু্ল এবং অনযাধ্যা সু্ল। ১৮৭০-৭১ ররিটোনব্দ 
বাঁকুড়া গভন্কনমটি সু্নল ২২২ জন পড়ুয়াি সংখ্যা হনলও ১৮৭২-
৭৩ ররিটোনব্দ তা কনম িাঁড়ায় ১৮৬ জন। পড়ুয়াি সংখ্যা কনম 
যাওয়াি কািণ রহনসনব মনন কিা হয় শয, ওনয়সরনয়ান 
রমিনারিনিি বিািা রমডল ্াস ইংরলি সু্ল শস সময় সি্য 
প্ররতরষ্ত  হয় এবং শসই সনঙ্গ থিানীয় এলাকায় কনলিা এবং 
রচনকন পনসেি প্রািুভ্কাব শিখা শিয়। যাইনহাক, এই ১৮৬ জন 

পড়ুয়াি মনধ্য ১৮১ জন রছল রহদুে ধনম্কি অতিভু্কতি, মুসলমান 
ধনম্কি রছল ৪ জন এবং ১ জন রছল ররিটে ধনম্কি অতিভু্কতি। 
আিও জানা যায় শয, ইউরনভারস্করি এন্টান্ পিীক্ায় এই হায়াি 
সু্লগুনলা যনিষ্ট সােল্য শিখানত শপনিরছল। বাঁকুড়া গভন্কনমটি 
সু্নলি ২৭ জন পিীক্াি্কীি মনধ্য ৩ জন এই ইউরনভারস্করি 
এন্টান্ পিীক্ায় োটে্ক রডরভিন পায় এবং শপ্ররসনডন্ী কনলনজি 
স্লািরিপ লাভ কনি, বারকনিি মনধ্য ৭ জন শসনকন্ড রডরভিনন 
পাি কনি, আি ৭ জন িাড্ক রডরভিনন পাি কনি। অকৃতকায্ক 
হয় ১০ জন ছাত্র। অনযাধ্যা সু্নলি ৭ জন পড়ুয়াি মনধ্য ২ জন 
িাড্ক রডরভিনন পাি কনি, বারক ৫ জন অকৃতকায্ক হয়। 
হাটিানিি রববিণ অনুযায়ী জানা যায় শয, বাঁকুড়া গভন্কনমটি 
সু্নল অন্য ২ রি হায়াি সু্নলি তুলনায় রিক্াি খিচ রছল অননক 
শবরি। স্াথি্য ও রচরকতসা পরিনষবাি শক্নত্র জানা যায় শয, 
ততকালীন বাঁকুড়া শজলায় বাঁকুড়া চ্যারিনিরবল রডসনপনসারি 
প্ররতরষ্ত হয় ১৮৩৯ ররিটোনব্দ। ১৮৭৪ ররিটোনব্দ রবষু্ণপুি িহনি 
প্ররতরষ্ত হয় আিও একরি রডসনপনসারি। এছাড়াও ততকালীন 
বাঁকুড়া শজলায় শবি রকছু করবিানজি উনলেখ পাওয়া যায়, যািা 
শভষজ ঔষরধ প্রনয়াগ কিাি মাধ্যনম জনরপ্রয় হনয়রছনলন। 
উিাহিণ রহনসনব বলা যায় একরি পাউডানিি নাম, যা গঙ্গাধিচূণ্ক 
বনল উনলেরখত হনয়নছ। নবল, পারনেল, নবিানা, আিা, 
ক্যাপরসকাম, রচিতা, ভাং ইত্যারি আিও অননক রকছু রমরিনয় 
এই গঙ্গাধিচূণ্ক ততরি কিা হত। নভষজ ঔষরধ ততরিনত 
করবিাজিা আিও শযসব উপািান ব্যবহাি কিনতন শসগুলনলা 
হল- িতমূলী, আকদে, রননমি ছাল, মহারনম, অজু্কন ছাল, গামাি 
ছাল, ধুতুিা, জাইেল, বাসক ছাল, নখজুি, তাল, নমরি, আমলা 
েল ও পাতা, বাবলা ছাল, হরিতকী, বনহড়া, বন কুদেিী, 
নানগশ্বি েুল, আিা প্রভৃরত। হাটিানিি বণ্কনায় শমাি ৬৯ ধিনণি 
শভষজ উপািাননি কিা জানা যায়।

বন্ শহাক িূষণ, সবুনজ ঢাকুক সু্ল চত্বি
বড় বড় কলকািখানা, গগনচুম্বী অট্টারলকা, নগিায়ননি 

স্ানি্ক রিমি চলনছ প্রকৃরত সংহাি। অবানধ চলনছ গাছ কািা। 
আকানি-বাতানস শবনড়ই চনলনছ িূষনণি মাত্রা। িূষনণি গ্রাস 
শিনক শিহাই পানছে না রিক্া প্ররতষ্ান ও হাসপাতাল। এই 
অবথিায় িাঁরড়নয় অভূতপূব্ক িায় রিরলেি জাতীয় রগ্রন রোইবু্যনাল 
রপ্ররন্পাল শবনচিি। আিালনতি রননি্কি সু্ল ক্যাম্পাসগুনলানক 
িূষণমুতি িাখনত ব্যাপক পরিমানণ গাছ লাগানত হনব। এবং 
এব্যাপানি সংরলিষ্ট িাজ্য সিকাি, উি্যানপালন রবভাগ, পচিানয়ত, 
পুিসভা ও সু্লরিক্া িেতিনক পিনক্প কিনত হনব। 

আিালনতি এই রননি্কি শমনন ইরতমনধ্য িানজ্যি সু্লরিক্া 
িেতি সিকারি ও সিকাি শপারষত সু্লগুনলানত রগ্রন শবটে 
ততরিি রবজ্রপ্ত জারি কনিনছ। নযখানন বলা হনয়নছ, ১৫ রিননি 

মনধ্য িানজ্যি এধিননি সমস্ সু্নল গাছ লাগাননাি উনি্যাগ 
গ্রহণ কিনত হনব। সনঙ্গ সনঙ্গ সু্লগুনলাি পক্ শিনক সু্লরিক্া 
িেতিনক অ্যাকিন শিনকন রিনপাি্ক জমা রিনতও রননি্কি শিওয়া 
হনয়নছ। 

িরক্ণ ২৪ পিগনাি মিুিাপুনিি কৃষ্ণচ্রিপুি হাইসু্নলি 
প্রধান রিক্ক চদেন মাইরত জারননয়নছন, সাত-আি রবঘা জরমি 
উপি প্ররত বছি সু্নলি তিনে বৃক্নিাপণ কিা হয়। তাছাড়া 
রনয়রমত বাগানও কিা হয়। েুল, েল, পাতাবাহানিি গাছ শযমন 
শসখানন আনছ শতমনই লাগাননা হনয়নছ িাল, নসগুন, নমহগরনি 
মনতা গাছও। মারলনিি পািাপারি সু্নলি পড়ুয়ািা রনয়ম কনি 
এইসব গাছপালাি যত্ন শনয়।

সূত্র – এই সময়, নসামবাি ২ এরপ্রল ২০১৮
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রবনশ্ব রকছু আিি্ক সু্ল িনয়নছ। সাধািণ পাঠিাননি বাইনি নানাভানব এসব সু্নল রিক্াি্কীনিি পাঠিান কিা হয়। নকািাও 
রিক্াি্কীনিি পুনিা সু্ল নিীনত শভনস শবড়ায়, নকানও সু্নল শনই বইখাতা সামলাননাি ঝরক্, আবাি শকানও সু্নল হয়নতা রিক্ক-ই 
শনই, নয যাি মনতা যা খুরি কিনছ। 

শকানও শকানও রিক্াি্কীি আবাি রবশ্বনজাড়া একরি পাঠিালা। এিপিও এসব সু্ল নজি শকনড়নছ পুনিা রবনশ্বি। নকানও 
শকানও সু্ল শপনয়নছ আতিজ্কারতক পুিস্ািও। এমনই কনয়করি মজাি সু্নলি গল্প তুনল ধিা হল এখানন,-

মজাি মজাি ইিকুল

শনৌকা সু্নল হানস্যাজ্জ্বল রিক্াি্কীিা
ছরব: সামারজক শযাগানযানগি মাধ্যম শিনক শনওয়া

শনৌকা সু্ল
বাংলানিনি ‘শনৌকা সু্ল’ পধিরতনত ১৪ বছনিি শবরি সময় 

ধনি রিক্াি প্রসানি কাজ কনি যানছে ‘রসধুলাই স্রনভ্কি সংথিা’। 
প্ররতষ্ানরি ভাসমান সু্ল, পাঠাগাি, ল্যাপিপ, স্াথি্যনসবা ও 
প্ররিক্ণ শকন্রিি মাধ্যনম বাংলানিনিি বন্যাপ্রবণ এলাকাি ১ 
লাখ ১৫ হাজাি মানুষনক রবরভন্ন ধিননি শসবা রিনয়নছ, যানিি 
শবরিি ভাগই সুরবধা বরচিত। এই সু্নল শসৌিচারলত রবিু্যতও 
িনয়নছ। বাংলানিনিি বন্যাপ্রবণ এলাকায় বছিজুনড় রিক্াসুরবধা 
রনরচিত কনি হাজানিা মানুনষি জীবন বিনল শিওয়ায় ভািনত 
পুিসৃ্ত হনয়নছন ‘শনৌকা সু্নলি’ উদ্াবক থিপরত শমাহাম্মি 
শিনজায়ান। রতরন ভািনতি ময্কািাপূণ্ক ‘শ্ৰী সত্য সাঁই অ্যাওয়াড্ক 
েি রহউম্যান এনসেনলন্-২০১৬’ নপনয়নছন।

প্রতীকী ছরব: এ.এে.রপ.

ভাচু্কয়াল রিয়্যারলরি
সবখাননই এখন প্রযুরতিি ব্যবহাি শবনড় চনলনছ। পাঠিাননি 

পধিরতনতও পনড়নছ এি প্রভাব। যুতিিানজ্যি শসনভননায়াস্ সু্নল 
ভাচু্কয়াল রিয়্যারলরি বা রভ.আি. প্রযুরতিি মাধ্যনম রিক্াি্কীনিি 
পড়াননা হয়। এই সু্নল রিল্প-সংসৃ্রত, ইরতহাস ও ভূনগাল রবষনয় 
এই প্রযুরতিি মাধ্যনম পাঠ শিওয়া হয়।

রগ্রন সু্নলি বাঁনিি ছাউরনি রননচ রিক্াি্কীিা
ছরব: রগ্রন সু্নলি ওনয়বসাইি শিনক শনওয়া

রগ্রন সু্ল
ইনদোননরিয়াি বারলনত অবরথিত এই রগ্রন বা সবুজ সু্ল। 

এখানন পড়াননাি উপকিণসহ সু্নলি অবকাঠানমা সবরকছুই 
বািঁ রিনয় ততরি। নাস্কারি শিনক মাধ্যরমক শরেরণ পয্কতি এখানন 
পড়াননা হয়। পরিনবিগত রিনকি ওপি গুরুত্ব রিনয় এখানকাি 
রিক্াি্কীনিি পড়াননা হয়। এই সু্নলি রতনরি মূল নীরত হল—
থিানীয় বনল ভাবা, পরিনবনিি রিনক নজি শিওয়া ও আগামী 
প্রজন্ি ভরবষ্যত রননয় ভাবা।
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সু্নল শমরি-নগা-িাউন্ড শখনল ব্যািারি চাজ্ক কিনছ রিক্াি্কীিা
ছরব: এমপাওয়াি শপ্লগ্রাউন্ডনসি ওনয়বসাইি শিনক শনওয়া

অন্কানিি আনলা
ঘানাি প্রত্যতি অচিনল এখনও রবিু্যত শপঁছয়রন। এসব 

অচিনলি রিশুিা রিক্াি আনলা শিনক প্রায় বরচিত। রিননি শবলা 
সু্ল শিনক রেনি বারড়নত আি অন্কানি পড়াি উপায় িানক 
না তানিি। এ কািনণ ‘এমপাওয়াি শপ্লগ্রাউন্ডস’ নানম একরি 
সু্ল চালু হনয়নছ। এই সু্নলি মানঠ িনয়নছ একরি শমরি-নগা-
িাউন্ডনসি িাইড। এই িাইনডি সনঙ্গ যুতি িনয়নছ একরি 
ব্যািারি। রিননি শবলায় রিক্াি্কীনিি প্রধান কাজ হল সু্নল এনস 
যতক্ণ খুরি শমরি-নগা-িাউন্ড শখলা। আি এনত ওই ব্যািারি 
চাজ্ক হনব। এই ব্যািারি রিনয় িানতি শবলা সু্নল বারত জ্ারলনয় 
রিক্াি্কীনিি পাঠিান কিা হয়। ব্যািারি একবাি চাজ্ক হনল ৪০ 
ঘণ্টা একিা বারত জ্লনত পানি।

প্রতীকী ছরব: এএেরপ

কাগজরবহীন সু্ল
কাগজ ও শিরবলরবহীন সু্নলি কিা ভাবা যায়! না শগনলও 

কানাডা ও যুতিিানষ্টি শবি রকছু সু্নল এখন কাগজ ও শিরবনলি 
ব্যবহাি তুনল রিনয়নছ। কলম-কাগনজি বিনল জায়গা হনয়নছ 
আইপ্যাড ও করম্পউিানিি। রিক্াি্কীিা এখানন গুগল ্ াসরুনমি 
মাধ্যনম পড়া উপথিাপন কনি। এসব সু্নল চক শবানড্কি পরিবনত্ক 
স্াি্ক শবাড্ক ব্যবহাি কিা হয়।

সু্নল শয যাি মনতা বনস পড়নছ রিশুিা
ছরব: রটেভ জবস সু্নলি ওনয়বসাইি শিনক শনওয়া

ইনছেমনতা পড়
শনিািল্যান্ডনসি রটেভ জবস সু্নল রনরি্কষ্ট রকছু পড়াি 

বাধ্যবাধকতা শনই। রিশু-রকনিানিিা এখানন শয যাি মনতা রবষয় 
রনব্কাচন কনি পড়নত পানি। নকউ বনস, নকউ শুনয় আবাি শকউ 
বা ঘুিনত ঘুিনত পড়নত পানি এখানন। বই পড়নত না চাইনলও 
সমস্যা শনই। সহপাঠীিা রমনল শহলনিাল কনি গনল্প মিগুল বা 
শখলনতও পানি তািা। তনব এই সু্নল সব রিক্াি্কীনকই একরি 
কনি আইপ্যাড শিওয়া হয়। ২০১৬ সানল শজাহাননসবানগ্ক 
এিকম আিও একরি সু্ল চালু কিা হনয়নছ।

ইগারলয়া প্রাকসু্নল শখলনছ রিশুিা
ছরব: সামারজক শযাগানযানগি মাধ্যম শিনক শনওয়া

শছনলনমনয় শনই শভিানভি 
সুইনডননি টেকনহানম ইগারলয়া রপ্রসু্নল কখননাই ‘রহ’ ও 

‘রি’ িব্দরি শিখাননা হয় না। এই সু্নল শছনলিা পুতুল রননয় 
শখনল আি শমনয়িা গারড়। 

রিশুনিি বইপনত্র রলঙ্গনবষম্যমূলক শকানও রবষয় শনই। 
সতক্কতাি সনঙ্গ বই শিনক শসগুনলা বাি শিওয়া হয় এই সু্নল।
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শিাবি রিক্ক রপপানিি সনঙ্গ কিা বলনছ এক রিক্াি্কী
ছরব: এ.এে.রপ.

শিাবি শযখানন রিক্ক
রসঙ্গাপুনি গত বছি পাইলি প্রকনল্পি আওতায় একরি 

সু্নল রিক্ক রহনসনব শিাবি রননয়াগ শিওয়া হনয়নছ। ওই শিাবি 
রিক্নকি নাম রপপাি। রপপাি রিক্াি্কীনিি প্রনশ্নি উতিি রিনত 
পানি। প্রাক–সু্নলি রিক্াি্কীনিি গল্প শিানানত পানি এই 
শিাবি। নযসব রিক্াি্কী একিু লাজুক, কম রমিনত পানি, তানিি 
শক্নত্র শিাবি রিক্ক খুব কায্ককি ভূরমকা িানখ। লাজুক 
রিক্াি্কীনিি সনঙ্গ শবরি শযাগানযাগ কনি তানক হারস-আননদে 
শিনখ কাজ আিায় কনি রননত পানি। রিক্াি্কীিাও সাধািণ 
রিক্নকি শচনয় শিাবি রিক্কনক শবরি পছদে কনিনছ।

বুননা সু্নলি আননদে শমনত পড়ুয়ািা
ছরব: এ.এে.রপ.

বুননা সু্ল
শডনমানক্ক প্রাক–সু্নলি খুনি রিক্াি্কীিা বননি শভতি 

পড়ানিানা কনি। ড্যারনি েনিটে অ্যান্ড শনচাি এনজরন্ি 
তি্যমনত, নিিরিি ১০ িতাংি প্রাক–সু্ল বননি শভতি ও 
অন্যান্য প্রাকৃরতক আবনহি মনধ্য অবরথিত। এসব সু্নলি 
রিক্াি্কীনিি প্ররতরিন বননি শভতি রনয়ম কনি ঘুনি শবড়ানত 
হয়। তানিি প্রাকৃরতক খাবাি খাওয়াননা হয়। সু্নলি পড়ানিানাি 
সব উপকিণও বননি শভতি শিনক শনওয়া।

ি্য রিংক শ্াবাল সু্নলি রিক্াি্কীিা
ছরব: ি্য রিংক শ্াবাল সু্নলি ওনয়বসাইি শিনক শনওয়া

রবশ্বনজাড়া পাঠিালা
যুতিিানষ্ট রনউইয়নক্কি ি্য রিংক শ্াবাল সু্নলি রিক্াি্কীনিি 

কানছ পুনিা রবশ্বিাই শযন একরি সু্ল। প্ররত শসরমটোনি তাঁিা 
এনককরি শিনি পড়ানিানা কনিন। নতুন নতুন শিনিি ভাষাও 
রিখনত হয় তাঁনিি। পড়ানিানাি অংি রহনসনব নতুন শিনিি 
একিম থিানীয় মানুষনিি সনঙ্গ রমিনত হয় রিক্াি্কীনিি। নসসব 
শিনিি ইরতহাস, সংসৃ্রত ও আি্ক–সামারজক পরিরথিরতও জাননত 
হয় তাঁনিি। এই সু্নলি ২০১৮-১৯ শসিননি রিক্াি্কীনিি 
ভািত, বতনসায়ানা, জাপান ও শস্পননি শযনত হনব।

সূত্র: http://www.prothom-alo.com/international/
article/1347331

“রিক্নিি রতনরি ভালবাসাি জায়গা িনয়নছঃ রিখননি ভালবাসা, রিক্াি্কীি ভালবাসা, এবং এই প্রিম িুই ভালবাসানক 
একনত্র রননয় চলাি ভালবাসা”- স্ি শহনডন
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দ্রুত পানটে যানছে আমানিি এই পৃরিবী। বিলানছে 
পরিনবি, সামারজক এবং অি্কননরতক অবথিা। আমিা শুধু 
রকনরছ, রকনরছ আি রকনরছ, নকানওিকম ভাবনা-রচতিা ছাড়াই 
উতপািন কনি চনলরছ। এমনিা িীঘ্করিন চলনত পানি না। এই 
অবথিায় আি্কা একিাই, ভরবষ্যত প্রজন্ি কিা না শভনব 
আমিা শযন আমানিি এই সুদেি পৃরিবীনক ধ্ংস কনি না 
শেরল। এিজন্য প্রনয়াজন পরিনবিবান্ব মানরসকতা। তাই 
তিিব শিনক সু্লগুনলানক গুরুত্ব রিনত হনব পরিনবি রিক্াি 
ওপি। আি সু্নলি এই পরিনবি রিক্া অবি্যই হনত হনব 
হানত-কলনম অি্কাত কম্করভরতিক এবং আচিরলকভানব প্রাসরঙ্গক। 
ছাত্রছাত্রীনিি জাননত হনব তাি চািপাি ও মারি সম্পনক্ক। 

একিা আমিা সকনলই জারন শয, আমানিি শিনি সু্ল 
পাঠরিম ততরি হয় শক্রিীয়ভানব। তাই বইনয়ি পাঠ্যসূরচ 
সবনক্নত্র একই ধিননি হনয় িানক। যরিও আজ সামান্য হনলও 
ভাবনাি বিল ঘিনছ। পরচিমবঙ্গ সহ অননক িাজ্যই তানিি 
মতন কনি পাঠরিনম রকছু রবষয় অতিভূ্কতি কিনছ। খুব 
যিাযিভানব না হনলও, আমানিি িাজ্য পাঠরিনম জায়গা রিনয়নছ 
পরিনবনিি মনতা রবষয়রিনক।  একিা উিাহিণ রিনল শবাঝা 
যানব, নযমন আমানিি পরিনবি রবষয়ক বইনয় উনলেখ িনয়নছ 
কৃরষকানজ েসনলি শপাকা িমন কিনত কীিনািক ব্যবহাি 
কিনত হনব। রকন্তু ওই বইনয় এি ব্যাখ্যা শনই শয, কীিনািক 
ব্যবহাি কিনল কতিা েসল শবরি পাওয়া যানব, েসল কতিা 
সুিরক্ত িাকনব এবং এই কীিনািক ব্যবহানিি কুেল কী বা 
পরিনবনিি ওপি তাি কতিা ক্রতকি প্রভাব পড়নত পানি। 

আবাি আমানিি রবজ্াননি বইনয় িনয়নছ গাছ লাগাননা 
জরুরি। বলা হনয়নছ গানছি সংখ্যা কনম যানছে, ক্রত হনছে 
পরিনবনিি। রকন্তু শকািায় কী ধিননি গাছ লাগানল ভাল হয় 
তাি শকানও ধািণা শিওয়া হয়রন। উনলেখ শনই, অচিলরভরতিক 
শকািায় শকান গাছ পরিনবনিি পনক্ উপনযাগী হনত পানি। 
অি্কাত শকান প্রজারতি গাছ শকান পরিনবনি লাগাননা উরচত, 
শকািায় তাি বীজ পাওয়া শযনত পানি বা কীভানব বীজ সংগ্রহ 
কিনত হনব। বাচ্চানিি জাননত হনব তানিি অচিনলি পরিনবি 
সম্পনক্ক। আি শুধু বই পনড় এসব শবাঝা সম্ভব নয়। তাই 
পাঠ্যবই পড়াি পািাপারি  প্রনয়াজন হানত-কলনম িক্তা বৃরধি, 
তনব হনব তা সরঠক পরিনবি রিক্া। রননচ একরি উিাহিণ 
রিনয় এই হানত-কলনম পাঠ সম্পনক্ক ধািণা শিওয়া হল;-

পরিনবি রিক্ায় হানত-কলনম িক্তা
বৃরধিি প্রনয়াজনীয়তা

বীজ ভাডিাি ততরিি কম্করভরতিক পাঠ (কৃত্যারল)- 
উনদেি্য - ছাত্রছাত্রীনিি রবরভন্ন প্রজারতি বীনজি সনঙ্গ 

পরিচয় কিাননা ও বীজ ভাডিাি গনড় শতালা
কম্করভরতিক পাঠ - ছাত্রছাত্রীনিি রবরভন্ন ধিননি (েল, েুল, 

সবরজ, খাি্যিস্য, ডাল ইত্যারি) সংগ্রহ কিনত বলা। যা তািা 
বারড়ি বাগান, নাস্কািী বা িাস্াি ধাি শিনক সংগ্রহ কিনত 
পানি। এিপি ছাত্রছাত্রীনিি ওই বীজগুনলানক ভাল কনি 
পয্কনবক্ণ ও পিীক্া-রনিীক্া কনি তাি আকাি, আয়তন, িং 
ও শকািা শিনক তািা তা সংগ্রহ কনিনছ তাি রভরতিনত 
শরেরণরবন্যাস কিনত বলা।  এিপি কীভানব তািা এই শরেরণরবন্যাস 
কনিনছ তা রননয় একরি আনলাচনাি আনয়াজন কিা। যিাযিভানব 
শরেরণরবন্যাস কিাি পি ছাত্রছাত্রীিা সু্নলি শকানও এক জায়গায় 
‘রডসনপ্ল কণ্কাি’ কনি  তা প্রিি্কননি ব্যবথিা কিনব। ছাত্রছাত্রীিা 
এিপি সংগৃহীত বীজ রননজনিি মনধ্য রবরনময় কিনব বা অন্য 
যািা তা বপন কিনত চান তানিিনক শিওয়া।

অন্যভানব/ বাড়রত রকছু কম্করভরতিক পাঠ - ছাত্রছাত্রীনিি 
শকানও একরি প্রজারতি রকছু বীজ সংগ্রহ কিনত বলা। তািপি 
শসগুনলানক িু’ভানগ ভাগ কিনত বলা। একরি ভানগি 
বীজগুনলানক একরি পানত্র িাখা পরিষ্কাি ও ঠাডিা জনল শেলনত 
হনব। নকানও নাড়াচাড়া না কনি তা ঘণ্টা চানিক একইভানব 
শিনখ রিনত হনব। এিপি জনল শভজা বীজগুনলানক অন্যভানগি 
শুকননা বীজগুনলাি সনঙ্গ তুলনা কিনত হনব।  নিখা যানব, জনল 
শভজা বীজগুনলা েুনল বড় হনয় শগনছ, নকানও শকানও বীনজি 
ত্বক কুচনক শগনছ আবাি রকছু বীনজি ত্বক পুনিাপুরি শেনি 
শগনছ। এবাি শকন এমন হল তা রননয় আনলাচনা কিা। 

ছাত্রছাত্রীনিি বলা, রকছু বীজ পানত্র িাখা মারিনত বপন 
কনি পাত্ররিনক শরেরণকনক্ি মনধ্য শিনখ রিনত। এিপি ওই 
বীনজি অ্ুকনিাদ্ম পয্কনবক্ণ কিনত হনব।  নিখা যানব রবরভন্ন 
বীনজি অ্ুকনিাদ্ম রবরভন্ন সমনয় হনছে। এছাড়া কীভানব শছাি 
চািাি পাতা ও মূল রবকরিত হনছে ইত্যারি। 

শয শকানও সময় ্ ানসি সকল ছাত্রছাত্রীনিি রননয় ১ ঘণ্টা 
সময়কাল ধনি এই কৃত্যারলি আনয়াজন কিা শযনত পানি। তনব 
রননজি এলাকায় বা বরড়নতও এককভানব ছাত্রছাত্রীিা এই 
কৃত্যারল কনি শিখনত পানি। 

সূত্র – Joy Of Learning (Standard 6 to 8)

“ভাল চরিত্র এবং মূল্যনবাধ ছাড়া শবরি নম্বি পাওয়া রিক্া নয়”- জন রডউই
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িক্তা উন্নয়নন রিক্া ও িৃরষ্টভরঙ্গ
সমানজ রবরভন্ন শরেরণ, বণ্ক ও শপিাি মানুনষি বাস। প্রনত্যক 

মানুষ বা মানবনগাষ্ী শপিারভরতিক শমধা, নযাগ্যতা এবং িক্তাি 
কািনণ পিস্পনিি উপি রনভ্কিিীল। নকানও মানবনগাষ্ীই 
স্য়ংসমূ্পণ্ক নয় এবং বাধ্য হনয়ই পািস্পরিক বন্নন আবধি 
শিনক জীবননি শমৌরলক চারহিা পূিণ কিনত হয়। রিক্ারবজ্াননি 
আনলানক সমানজ িুই শরেরণি মানুষ বাস কনি। রিরক্ত ও 
অরিরক্ত। আবাি অক্ি জ্াননি রভরতিনত, অক্ি জ্ানসম্পন্ন 
ও রনিক্ি। তনব প্রনত্যক শরেরণি মানবসমানজি জন্য িুরি জ্ান 
বা প্ররিক্ণ অপরিহায্ক। মানরবক উন্নয়ন প্ররিক্ণ এবং 
শপিারভরতিক িক্তা উন্নয়ননি প্ররিক্ণ।

সৃরষ্ট জগনতি শরেষ্ট জীব রহনসনব মানুনষি শমধা, বুরধি ও 
জ্ান সাব্কজনীন। ব্যরতিি িৃরষ্টভরঙ্গ ইরতবাচক হনল এই রবষয়রি 
তখনই অনুধাবন কিা সম্ভব। নপিারভরতিক িক্তা উন্নয়ননি 
সানি সানি আমানিি িৃরষ্টভরঙ্গি উন্নয়নও আবি্যক। রিক্াি 
মাধ্যনম জ্ান অজ্কন এবং বাস্ব জীবন শিনক জানাি মাধ্যনম 
ইরতবাচক িৃরষ্টভরঙ্গি উন্নয়ন ঘনি। রিক্া মূলত মানুনষি জীবন 
ও সমাজসমৃ্পতি একরি প্রররিয়া। রিক্াি িুরি রিক হল 
Knowledge বা জ্ান এবং Learning বা রিখন। নয প্রররিয়াি 
রিখন অজ্কন কিা যায় তা রিখন প্রররিয়া। এক কিায়, জ্ান, 
িক্তা, অনুিীলন এবং অরভজ্তা অজ্কননি মাধ্যনম ব্যরতিি 
আচিনণি মনধ্য কার্ষিত মাননি শয ইরতবাচক পরিবত্কন হয় 
তাই রিখন। রিখন প্রররিয়া রকন্তু জীবনব্যাপী। এি মাধ্যনমই 
বাস্ব জীবনন এবং মানব আচিনণ ইরতবাচক পরিবত্কন আনস। 
যাি মনধ্য রিখন প্রররিয়া যতনবরি রবকরিত হয়, নস ততনবরি 
শপিাগত িক্তাি পরিচয় শিয়। আমানিি রিক্াব্যবথিা রননয় 
শয প্রশ্ন উঠনছ, রবনিষজ্নিি মনত তাি মূল কািণ এিাই। 
েিারস সমাজরবজ্ানী এরমল ভূখ্কাইনমি অবিান এনক্নত্র 
তাতপয্কপূণ্ক। ‘রিক্ানক’ সামারজক বস্তু এবং সামারজক ঘিনা 
রহসানব ব্যতি কনি রতরন এনক সামারজকীকিনণি বাহন 
বনলনছন। একইভানব ম্যানহাি্কসও রিক্ানক সমানজি অন্যতম 
গুরুত্বপূণ্ক উপািান রহসানব গ্রহণ কনি সমাজ প্রকৃরতি শপ্ররক্নত 
রিক্াি ধািণা রনম্কাণ এবং রবনলিষণ কনিনছন। আনমরিকাি 
িাি্করনক জন রডউই িি্কন, মনসত্বে, িাষ্টরবজ্ান, অি্কনীরত ও 
সমাজরবজ্াননি িৃরষ্টনকাণ শিনক রিক্াি সমরন্বত ধািণাি রবকাি 
ঘিান। তাঁি মনত, রিক্া শুধু জীবন প্রস্তুনতি উপায় নয়, তা 
জীবনযাপননি প্রণালীও বনি। রবি্যালয়নক রতরন আনুষ্ারনক 
রিক্াি প্রধান প্ররতষ্ান রহসানব গণ্য কনিনছন। এই ধািণাি 
আনলানক রিক্ক সমানজি আনগ রিক্ারবজ্ান সম্পনক্ক সনচতন 
হওয়া িিকাি। তা না হনল রিক্কিা উিাি হনত পািনবন না, 
আি তাঁিা উিাি না হনল জ্ান রবতিণ কনি রিক্াি্কীি ইরতবাচক 

িৃরষ্টভরঙ্গি উন্নয়নন সররিয় ভূরমকাগ্রহনণ ব্যি্ক হনবন। 
আতিজ্কারতক করমিন রিনপাি্ক (১৯৯৭) বা শডনলাি করমিন 

রিনপানি্ক একুি িতনকি জন্য রিক্ানক মানবজীবন সমৃ্পতি 
একরি অব্যাহত প্রররিয়া বলা হনয়নছ। ব্যরতিি “জীবনব্যাপী 
রিখন”-এি উপি করমিন রিনপানি্ক গুরুত্ব শিওয়া হনয়নছ। 
রিক্াি প্রধান শকৌিল রহসানব চািরি স্ম্ভ (Four pillars of 
education) রনধ্কারিত হনয়নছ, জাননত শিখা (Learning to 
know), কিনত শিখা (Learning to do), রমনলরমনি বাস 
কিনত শিখা (Learning to live together) ও রবকরিত 
হওয়াি জন্য শিখা (Learning to be)। 

মানব জীবননি িুরি তবরিষ্ট্য িনয়নছ, একরি তজরবক রিক 
ও অন্যরি সমাজ স্বোি। অন্যান্য প্রাণীনিি শক্নত্রও সমানভানব 
প্রনযাজ্য। রিক্ায় িৃরষ্টভরঙ্গ ইরতবাচক হনল মানুষ পরিপূণ্ক হয়। 
এপ্রসনঙ্গ শগানয়রিং বনলন, “Just as there are certain 
vital processes of life in a biological sense, so 
education may be considered as a vital process in 
a social sense.” একািনণই রিক্া সমাজব্যবথিাি সনঙ্গ যুতি, 
রিক্াি ইরতহাস মানবসভ্যতাি ইরতহানসি সমকালীন। পরিবত্কন 
এনসনছ িৃরষ্টভরঙ্গি শক্নত্রও এবং পরিনবনিি সনঙ্গ সমন্বনয়ি 
মাধ্যনম মানুষ ভরবষ্যনতি রিনক অগ্রসি হনছে। িৃরষ্টভরঙ্গ 
উন্নয়ননি মাধ্যনম উচ্চরিক্ায় প্রনবনিি গুরুত্বপূণ্ক স্ি হল 
মাধ্যরমক ও উচ্চমাধ্যরমক। এই স্নিি রিক্াি্কীি পাঠ্যবইনয় 
রিক্ারবজ্ান সম্পনক্ক খুব একিা আনলাচনাি সুনযাগ শনই। 
রবনিষ কনি রবজ্ান ও বারণজ্য িাখায় এরননয় আনলাচনা হয় 
না। এই স্নিি রিক্কনিি মনধ্য অনননকই রিক্ারবজ্ান সম্পনক্ক 
সনচতন নন। আি প্রাইনভি রিক্া প্ররতষ্ানন রিক্ারবজ্ান 
সম্পনক্ক আনলাচনাি শকানও সুনযাগই শনই। কািণ শবরিিভাগ 
শক্নত্র শসখানন থিায়ী রিক্ক িানক না। িাকনলও জ্ান রবতিনণ 
তানিি িৃরষ্টভরঙ্গ মারলকপনক্ি উপি রনভ্কিিীল। মানরবক 
মূল্যনবানধি আনলায় ভরবষ্যত প্রজন্ি মানরবক সমাজ প্ররতষ্ানত 
মাধ্যরমক ও উচ্চমাধ্যরমক স্নিি রিক্াি্কীনিি জন্য রিক্ারবজ্াননক 
সংযুতি কিা আবি্যক। প্রনত্যক রিক্কনক এরবষনয় স্ছে ধািণা 
রিনত প্ররিক্নণি ব্যবথিা কিনত হনব। কারিগরি ও মানরবক 
িক্তাসম্পন্ন ব্যরতিি শমধা, বুরধি ও িক্তানক জীবনমুখী কিনত 
আনগ আনগ িিকাি িৃরষ্টভরঙ্গি উন্নয়ন। অমানরবক প্রবণতাি 
কমানত অবি্যই িৃরষ্টভরঙ্গি উন্নয়ন প্রররিয়া জারি িাখনত হনব। 
রিরক্ত সমানজি শমধা ও িক্তানক মানরবক িক্তায় পরিণত 
কিনত ইরতবাচক িৃরষ্টভরঙ্গি উন্নয়ননি রবষয়রিনক প্রাধান্য রিনত 
িানষ্টি িাজননরতক কতৃ্কপনক্ি রিক্াসংরিাতি পরিকল্পনায় তা 
িাকা আবি্যক।
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নবরিিা-ি সম্পািকমডিলীি পনক্ িরব িায় কতৃ্কক ৫/১/২/ রজ, কণ্করে্ড শিাড, কলকাতা – ৭০০ ০১৯ শিনক প্রকারিত ও
িারতি মূদ্রণ, ৩২/৩ পিুয়াতলা শলন, কলকাতা – ৭০০ ০০৯ শিনক মুরদ্রত

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
&

এই রবশ্ব
যখন এই রবশ্ব বা গ্রনহি কিা উঠনব তখন ছরবিানক 
বড় কনি শিখনত হনব। রিক্া আবরি্যকভানব মানুষনক 
ব্যরতি পয্কানয় নয়, সমরষ্টগতভানব ভাবনত শিখানব শয 

আমানিি সরম্মরলতভানব কাজ কিনত হনব।

তাই রিক্াব্যবথিায় সতক্ক িাকনত হনব, যানত 
শিকসই নয় এমন জীবনযাত্রা শযন প্ররেয় না পায়। 
যরি আমিা শুধু রননজনিি শপিাগত উন্নরত ও আয় 
বৃরধিি কিা ভারব, তাহনল পরিনবনিি ওপি তাি 

শনরতবাচক প্রভাব পড়নত পানি।
আরম আরম আরম

আমানিি পরিনবিবান্ব িক্তা অজ্কন কিনত হনব 
এবং িারয়ত্বিীল আচিণ কিনত হনব, যানত আমিা 

জলবায়ু পরিবত্কন বন্ কিনত পারি।

কাব্কন 
ডাই-

অসোইড

ওনজান কত রডগ্রী 
শসলরসয়াস?

এনসা আমিা পরিপানশ্ব্কি রিনক তাকাই। এসব 
সমস্যা রননয় আমিাই শয প্রিম ভাবরছ তা নয়। মনন 
িাখনত হনব, আমিা আরিবাসী জননগাষ্ীনিি শিনক 
রিখনত পারি। রনজস্ ভূখনন্ডি সনঙ্গ বসবাস কিাি 

জন্য তানিি আলািা পন্া আনছ।

সংখ্যালঘুনিি ভাষাও 
মননানযাগ িারব কনি।

অন্যনিি সংসৃ্রতি প্ররত 
রেধিা প্রিি্কন কি।

পরিনবনিি প্ররত মননানযাগী হবাি জন্য আমানিি 
সু্লগুনলা নানামুখী কাজ কিনত পানি এবং শুধু 

রিক্াি্কী নয়, রিক্কনিিও জলবায়ু পরিবত্কন সম্পনক্ক 
জাননত হনব।

রকন্তু সু্ল পয্কানয় রিক্া শিষ হনয় যায় না। জননগাষ্ী 
ও রবরভন্ন সংথিা বািবাি রননজনিি প্রশ্ন কিনব, এই 
গ্রহনক িক্া কিাি জন্য কী কী নতুন পি খুঁনজ 

পাওয়া যায়।
রনচিয়ই আমিা এিা 

আিও ভালভানব কিনত 
পারি।

শতামাি মত কী?

সূত্র- https://en.unesco.org/gem-report/(Global education monitoring)
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         তারিখঃ_________________________

নামঃ_________________________________                           িূিভাষঃ__________________________ 

রঠকানাঃ____________________________________________________________________________________

শপিাঃ_____________________________________________________________________________________
  
সু্নলি নামঃ_________________________________________________________________________________

(যরি প্রনযাজ্য হয়)

নবরিিাি গুণগত মানঃ       ভাল     খুব ভাল       মাঝারি        খািাপ 

নবরিিাি রবষয়ঃ     প্রাসরঙ্গক     অপ্রাসরঙ্গক 

সৃজনিীলতাঃ    ভাল     খুব ভাল   মাঝারি        খািাপ

প্রছেিঃ     ভাল     খুব ভাল       মাঝারি        খািাপ

শলখা রিনত ইছুেকঃ  হ্যাঁ    না 

গুণগত মান রননয় মতামতঃ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

        ______________________________
                 স্াক্ি

(অনুগ্রহ কনি েম্করি শকনি রননম্নাতি রঠকানায় পাঠানঃ
অ্যানহড ইরনরিনয়রিভ্ স্ , ৩২/৬ গরড়য়াহাি শিাড (সাউি)
কলকাতা - ৭০০০৩১

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
&

&

নবরিিাি পরিনকি প্ররতররিয়া
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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 তরঁানদর 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
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শিক্রাঙ্গনে েতুে শদিরার সন্রানে




