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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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শিক্ষাঙ্গপ্ন নতুন শিিষার সন্ষাপ্ন

m¤úv`Kxq

কর্মশিশতিক শিক্ষা

সি্যতষার আশিযুপ্ে যষাবতীয় শিক্ষাই শিল কষাজ ও 
অশিজ্ঞতষা শনি্মর। পরবত্মী যুপ্ে কষােজ ও িষাপষাখষানষা শুরু 
হপ্ত শিক্ষা ক্রপ্রই িষাষষাশিশতিক ও পুশঁিসব্মস্ব হপ্য় উঠপ্ত 
িষাপ্ক। জষাতীয় পুশঁিেত শবি্যষায় শিশুপ্ির বুশধির শবকষাপ্ি 
রুখস্ত ক্রতষার উপর খুব সজষার সিওয়ষা হয়। ফপ্ল েতষা-
নুেশতক শিক্ষায় শিশুর দিশহক, রষানশসক, সষারষাশজক 
শবকষাি সম্পূর্ম হয় নষা। প্যখষাপ্ন পষাঠ্য শবষপ্য়র সপ্ঙ্গ বষাস্তব 
জীবপ্নর সম্ক্ম খুবই কর। শিশুরষা কষাজ করপ্ত 
িষালবষাপ্স, কষাপ্জর রপ্্্য সস সখলষার আনন্দ পষায়। 

 কর্মশিক্ষা প্রকৃতপপ্ক্ জীবনব্যষাপী প্রশক্রয়ষা, 
অশিজ্ঞতষা অজ্মপ্নর রপ্্্য শিপ্য় এই শিক্ষা আয়তি করপ্ত 
হয়। অপ্নপ্ক শিল্পপ্কন্দীক শিক্ষাপ্ক কর্মশিশতিক শিক্ষার 
সপ্ঙ্গ এক কপ্র সফপ্লন। আসপ্ল শিল্প-শিক্ষা এক 
্রপ্নর  কর্মরপূলক শিক্ষা হপ্লও, সৃজনষাত্মক কষাপ্জ সয 
আনন্দ িষাপ্ক শিল্পকপ্র্ম সতরনটষা িষাপ্ক নষা। কপ্র্মর রপ্্্য  
শিপ্য়ই শিশুপ্ির আত্মপ্রকষাি সম্ভব হয়। 

শিশুরষা যশি এই শিক্ষার রপ্্্য শিপ্য় এশেপ্য় চপ্ল 
তপ্ব জীবপ্নর সপ্ঙ্গ শনশবড়িষাপ্ব জশড়প্য় িষাকষা শবষয়গু-
শলর ব্যবহষাশরক শিক সম্প্ক্ম তষারষা একটষা সম্পূর্ম পশরচয় 
পষাপ্ব। এই শিক্ষা শবি্যষালয় ও পল্ীসরষাজপ্ক বষাস্তব 
জীবপ্নর পশরপ্প্রশক্প্ত সংযুক্ত কপ্র। ঘর সিপ্ক শবি্যষালয় 
এবং শবি্যষালয় সিপ্ক সরষাপ্জর সব স্তপ্র শিক্ষার পশরপ্বি 
িশড়প্য় পপ্ড়। বষাস্তব জীবপ্নর অশিজ্ঞতষার র্্য শিপ্য়ই 
শিক্ষা এখষাপ্ন সম্পূর্ম হওয়ষার সুপ্যষাে পষায়। 

কর্মশিতিক শিক্ষা পধিশতপ্ত হষাপ্ত-কলপ্র কষাজ 
করপ্ত করপ্ত শিশুরপ্ন নষানষা শবষপ্য় প্রশ্ন জষাপ্ে। যষা 
শিশুর বষাস্তব অশিজ্ঞতষাপ্ক সুিৃঢ় কপ্র সতষাপ্ল, প্রষারবন্ত 
হপ্য় উপ্ঠ শিক্ষা প্রশক্রয়ষা। সষারষাশজক উৎসব, প্রলষা, 
সৃজনষাত্মক কষাজ, সষারুিষাশয়ক জীবনযষাপন ইত্যষাশি শনপ্য়ই 
জীবন সকন্দীক এই শিক্ষা।
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আররষা এই সিষাট্ট জীবপ্ন কত জপ্নর কষাি সিপ্ক কত 
িষাপ্ব শিশখ। জীবন সিপ্ক সিখষা আরষাপ্ির অন্যতর পষাপ্িয়। 
সকউ সকউ সপ্চতনিষাপ্ব সিখষান। এপ্কবষাপ্র হষাপ্ত ্প্র 
সিখষান। প্কউ আবষার শনপ্জর শনয়প্র কষাজ কপ্র যষান, আর 
আররষা তষা সিপ্ক যষা সিখষার শিপ্খ শনই। প্য শনংপ্ড় শনপ্ত 
পষাপ্র সস ্ন্য; প্য পষাপ্র নষা, তষাপ্ক একটু সপিপ্নই পপ্ড় 
িষাকপ্ত হয়। একশট গ্রষার বষা সলষাকষালয় কষারও কষাপ্ি হপ্য় 
সযপ্ত পষাপ্র পৃশিবীর সরেষ্ঠ শবশ্বশবি্যষালয়। প্স জীবনপ্ক 
জীবপ্নর পপ্ি চলপ্ত সিপ্খ সসখষান সিপ্ক সিপ্খ। প্িপ্খ 
রষানুপ্ষর শটপ্ক িষাকষার লড়ষাই করপ্ত সিপ্খ। জ্ঞষাপ্নর সয 
উৎসিপূ শর—প্সই রষানবজীবন আর রষানব সরষাজ হপ্য় ওপ্ঠ 
জ্ঞষান আহরপ্রর সরেষ্ঠ সক্ত্র। আররষা এপ্ককজপ্নর কষাি সিপ্ক 
স্বতন্ত্র সকষানও শবষয় সিখষার সুপ্যষাে পষাই। প্ক জষাপ্ন, 
আরষাপ্ক-আপনষাপ্ক সিপ্খও অপ্নপ্ক অপ্নক শকিু শিখপ্ি। 
যষারষা সিখষান, তষাপ্ির সকউ সকউ গুরুর আসপ্ন বপ্স যষান।

একশট প্রশিক্প্র ড. ফপ্ন্দজ বলপ্লন, "প্তষাররষা শক জষান 
রষাস্তষায় সয শিশুরষা বষািষার শবশক্র কপ্র, তষারষা কীিষাপ্ব টষাকষার 
শহপ্সব কপ্র? ওরষা সতষা অপ্নপ্ক শবি্যষালপ্য়ই যষায়শন 
সকষানওশিন। তষাহপ্ল শহপ্সবটষা শিখল কীিষাপ্ব? শিক্কপ্ক 
আর শিশুপ্ক সিখষাবষার আপ্ে ওপ্ির কষাপ্ি যষাও। প্িখ, ওরষা 
কীিষাপ্ব শিপ্খপ্ি। ওপ্ির প্রিষােত জ্ঞষান কীিষাপ্ব অশজ্মত হল, 
তষা শিপ্খ আপ্সষা আপ্ে, তষারপর সতষারষার শিশুপ্ক সিখষাও। 
আর সতষারষার শিক্কপ্ক সিখষাও কীিষাপ্ব প্রিষােত জ্ঞষানপ্ক 

কষাপ্জ লষাশেপ্য় দবজ্ঞষাশনক জ্ঞষাপ্নর শিক্ষা সিওয়ষা যষায়। 
শিক্কপ্ক সিখষাও সয, জ্ঞষান বইপ্য় িষাপ্ক নষা, পশডিপ্তর 
রষািষায়ও িষাপ্ক নষা। িষাপ্ক বষাস্তব জীবপ্ন, সষা্ষারর রষানুপ্ষর 
রষাপ্ে, রষানব সরষাপ্জ। তষাই শিশুপ্ক সিখষাপ্নষা শুরু কপ্রষা 
জ্ঞষাপ্নর উৎস সিপ্ক। বষাস্তব জীবপ্নর অশিজ্ঞতষাপ্ক কষাপ্জ 
লষাশেপ্য় সিখষাও। আর যষা শকিু সিখষাও, তষা আবষার ওপ্ির 
বষাস্তব জীবপ্নর সষাপ্ি যুক্ত কপ্র িষাও। ওরষা বুেপ্ত শিখুক, 
যষা শিখপ্ি তষা সকন শিখপ্ি। প্যশট সিখষার িরকষার সনই, প্সশট 
ওরষা শিখপ্ব নষা—এ শসধিষান্তও ওরষা শনপ্ত শিখুক।"

শিশুরষা শবি্যষালপ্য়র বষাইপ্র চষারপষাপ্ির পশরপ্বি সিপ্ক, 
রষা-বষাবষা বষা িষািষা-িষািীর কষাি সিপ্ক অিবষা অন্য কষারও কষাি 
সিপ্ক এরশন-এরশনই অপ্নক শকিু শিপ্খ যষায়। প্যরন শহপ্সব 
করষা। ওরষা হয়প্তষা এখনও সংখ্যষাই িষাল কপ্র সচপ্ন নষা, শকন্তু 
শহপ্সব করপ্ত শিপ্খ সেপ্ি। প্িষাকষাপ্ন ২০ টষাকষা শনপ্য় সেপ্ল 
খুব িষালিষাপ্ব শজশনসপত্র শকপ্ন টষাকষার শহপ্সব করপ্ত পষাপ্র। 
েষাপ্ি পষাশখ বপ্স িষাপ্ক িপ্ল িপ্ল। প্সখষান সিপ্ক কপ্য়কটষা 
উপ্ড় যষায়। আর কয়টষা এখনও বপ্স আপ্ি সস শহপ্সব ওরষা 
শঠক সবর কপ্র সফপ্ল। ওরষা শঠক জষাপ্ন ওপ্ির কটষা জষারষা 
আপ্ি। বষাশড়প্ত কয়জন রষানুষ আপ্ি। তষার রষাপ্ন সযষাে ও 
শবপ্য়ষাপ্ের ্ ষাররষা তষারষা শবি্যষালপ্য় আসষার আপ্েই সপপ্য় যষায়। 
বষাস্তব জীবপ্নর অশিজ্ঞতষা যত সবশি, শহপ্সব করষার িক্তষা 
তত িষাল। প্য সিপ্লশট শক্রপ্কট সখলষা পিন্দ কপ্র, প্স রষাপ্নর 
শহপ্সবটষাও িষালই করপ্ত পষাপ্র। প্জপ্ন যষায় কত হপ্ল সসঞু্শর 

জীবন সিপ্ক সিখষা
সুপ্িব কুরষার শবশ্বষাস
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বষা হষাফ-প্সঞু্শর হয়। বষাস্তব জীবপ্নর এই অশিজ্ঞতষাপ্ক সকন 
আররষা কষাপ্জ লষােষাই নষা? প্কন আররষা রপ্ন কশর, ওরষা গুনপ্ত 
পষাপ্র নষা, তষাই সেষানষা সিখষাশছি? প্যষাে পষাপ্র নষা, তষাই সযষাে 
করষা সিখষাশছি? শবপ্য়ষাপ্ের সক্প্ত্রও সসই একই শনয়র।

আপ্রকটষা অশিজ্ঞতষার কিষা বশল। একশিন একশট ক্ষাপ্স 
শেপ্য় সিশখ, শিক্ক সযষাে অঙ্ক সিখষাপ্ছিন। এপ্কবষাপ্রই 
অি্মহীন সযষাে অঙ্ক। ১০-এর সষাপ্ি ৮ সযষাে করপ্ল কত হয়। 
১০ সকষাপ্থেপ্ক এপ্লষা, আর ৮-এর বষাশড় সকষািষায় সস কিষা 
কষাউপ্কই বলষা হল নষা। প্িখলষার, প্কউ সকউ পষারপ্ি; 
সবশিরিষােই পষারপ্ি নষা। একটু তশলপ্য় সিখষার সকৌতপূ হল হল। 
শিক্কপ্ক এক সকষারষায় সডপ্ক শনপ্য় শজপ্জ্ঞস করলষার—যষারষা 
পষারপ্ি নষা, তষারষা সকন পষারপ্ি নষা বপ্ল আপনষার রপ্ন হয়? 
শিক্ক শকিু রুখস্ত কিষা বপ্ল শিপ্লন। ওরষা পড়ষাপ্িষানষায় 
এপ্কবষাপ্রই রপ্নষাপ্যষােী নয়, রষা-বষাবষা সপ্চতন নয়, শনয়শরত 
শবি্যষালপ্য় আপ্স নষা ইত্যষাশি। আশর আবষার শজপ্জ্ঞস করলষার, 
শকন্তু শঠক কী কষারপ্র ওরষা এই সযষাে অঙ্কশট করপ্ত পষারপ্ি 
নষা? তষাঁর রষািষায় শবপ্িষ সকষানও উতির এপ্লষা নষা। কষারর আপ্ে 
কখনও শতশন এিষাপ্ব িষাপ্বনশন। আশর খুব সজষাপ্রর সষাপ্ি 
বললষার, ওরষা সবষাই সযষাে করপ্ত পষাপ্র। প্যষাে অঙ্ক সিখষাপ্ত 
ওপ্ির সসই বষাস্তব অশিজ্ঞতষাপ্ক শক আররষা কষাপ্জ লষােষাপ্ত 
পষাশর? শতশন শনরুতির। এবষার তষাঁর কষাি সিপ্ক অনুরশত শনপ্য় 
ক্ষাস পশরচষালনষার িষার আশরই শনলষার। পপ্কট সিপ্ক ১০, ৫, 
২ আর ১ টষাকষার সনষাট ও কপ্য়ন সবর করলষার। প্যষাে অঙ্ক 
করপ্ত পষাপ্রশন এরন একজনপ্ক টষাকষাগুপ্লষা শিপ্য় গুনপ্ত 
বললষার। প্রপ্য়শট সুন্দর কপ্র গুপ্ন বপ্ল শিল ১৮ টষাকষা। 
এরপর আরও কপ্য়কজনপ্ক শিলষার সংখ্যষা পশরবত্মন কপ্র। 
সবষাই পষারল এবং অশত-উৎসষাপ্হর সষাপ্ি কপ্র সিখষাল। 
শিক্কপ্ক এবষার বললষার, আপশন শক এখনও বলপ্বন, ওরষা 
সযষাে করপ্ত পষাপ্র নষা?

আপ্রকশট ক্ষাপ্সর শচত্র। শবপ্য়ষাে অঙ্ক সিখষাপ্নষা চলপ্ি। 
শচত্র সসই একই। অশিপ্যষাে, ওরষা পষাপ্র নষা। আশর এপ্তষা সচষ্ষা 
কশর, তষাও পষাপ্র নষা। আশর আবষার সজষাপ্রর সষাপ্ি বললষার, 
ওরষা অবি্যই শবপ্য়ষাে করপ্ত পষাপ্র। আবষার িষাশয়ত্ব শনলষার 
ক্ষাস পশরচষালনষার। শিক্ক শিপ্য়শিপ্লন ১৭ সিপ্ক ৫ শবপ্য়ষাে 
করপ্ত। িষাবশিলষার, বষাস্তব উপকরর কী ব্যবহষার করষা যষায়! 
ক্ষাপ্স বল শিল অপ্নকগুপ্লষা। ১৭শট বল গুপ্ন আলষািষা 
করলষার। এবষার একজনপ্ক সডপ্ক বলগুপ্লষা গুনপ্ত বললষার। 
ও শঠক গুপ্ন বপ্ল শিল—১৭শট। এবষার বললষার, এখষান সিপ্ক 
৫শট বল আরষাপ্ক শিপ্য় িষাও। ও গুপ্ন গুপ্ন ৫শট বল শিপ্য় 
শিল। এবষার আবষার ওপ্ক বষাশক বলগুপ্লষা গুনপ্ত শিলষার। ও 
শঠক সবর কপ্র সফলল—১২শট বল। এবষার বললষার, তষাহপ্ল 
১৭শট বল সিপ্ক ৫শট বল কষাউপ্ক শিপ্য় শিপ্ল কয়শট বল 
িষাপ্ক? সবষাই বুেপ্ত পষারল। পষারল, কষারর তষারষা সতষা এটষা 
পষাপ্রই। প্সই পষারষাটষাপ্কই আশর কষাপ্জ লষােষাপ্ত চষাইলষার। 
তষারপর শিক্প্কর শিপ্ক তষাকষালষার। শতশন বলপ্লন, এিষাপ্ব 

করপ্ল সতষা পষারপ্বই! আশর বললষার, এিষাপ্ব করপ্ত সকউ 
সতষা রষানষা কপ্রশন আরষাপ্ির?

এ সলখষার উপ্দেি্য শিক্প্কর িুল ্রষা নয়। িুল আররষা 
সবষাই কশর। িুল করষা সিষাপ্ষর নয়। িুল সিপ্ক শিক্ষা নষা 
সনওয়ষাটষা সিষাপ্ষর। আরষার বষাস্তব অশিজ্ঞতষা তুপ্ল ্রলষার 
শবষয়শটপ্ক সহজ কপ্র উপস্ষাপপ্নর জপ্ন্য। এও সিপ্খশি, 
অপ্নক শিক্ক চরৎকষারিষাপ্ব শিশুপ্ির পড়ষাপ্ছিন। অপ্নপ্কর 
হয়প্তষা পধিশতেত শবপ্িষ জ্ঞষান সনই, শকন্তু শঠক শনপ্জর রপ্তষা 
একশট উপষায় কপ্র শনপ্য়প্িন। প্সশটই সবশি িরকষার। যষারষা 
প্রশিক্র সিপ্ক শিপ্খ এপ্সই প্রশিক্প্কর সিখষাপ্নষার রপ্তষা 
কপ্র ক্ষাস করপ্ত যষান, তষারষা সব রষাশট কপ্রন। শনপ্জ আত্মস্ 
নষা করপ্ল কখনও শনপ্জর রপ্তষা কপ্র করষা সম্ভব নয়। আর 
সসশট নষা করপ্ত পষারপ্ল ওই অঙ্ক সিখষাপ্নষার েল্পই চলপ্ত 
িষাকপ্ব সবখষাপ্ন।

আররষা যষারষা শিক্ষা শনপ্য় কষাজ কশর, প্রশিক্ক শহপ্সপ্ব 
কষাজ কশর; তষারষা সযন কু্যশরয়ষার সষাশি্মপ্সর িপূ শরকষায় চপ্ল নষা 
যষাই? শিক্প্কর সযশট িষাল সিখব, প্সশট তুপ্ল শনপ্য় সষারষাপ্িপ্ি 
চষালষান কপ্র সিব। শনপ্জ সব জষাশন আর সসশটই শিক্কপ্ক 
সিখষাপ্বষা; এ-রষানশসকতষা শিক্কপ্ক শিখপ্ত সহষায়তষা কপ্র নষা 
বরং সরেশরপ্িি দতশর কপ্র। আর শিক্ক আপ্ে যষাও পষারপ্তন, 
প্রশিক্প্রর পপ্র এপ্কবষাপ্র পঙু্গ হপ্য় যষান। নষা পষাপ্রন 
শনপ্জরশট করপ্ত, নষা পষাপ্রন প্রশিক্প্করশট অনুসরর করপ্ত। 
সিখষাপ্নষার সশঠক পধিশত অনুসরপ্র শিক্কপ্ক উৎসষাশহত 
করষার আপ্ে শনপ্জ জষানপ্ত হপ্ব সসশট শিশুপ্ির সষাপ্ি কীিষাপ্ব 
কষাজ কপ্র। প্সই বষাস্তব জ্ঞষান, রুখস্ত কিষা নয়। রষানসম্মত 
শিক্ষা শনশচিত করপ্ত লক্-প্কষাশট টষাকষা ব্যয় করষা হপ্ছি। 
কষাপ্জর কষাজ কী হপ্ছি, তষা আররষা সবষাই সিখপ্ত পষাশছি। 
রষান শনশচিত করপ্ত সেপ্ল অপ্নক শকিু লষাপ্ে। সপ্ন্দহ সনই, 
অপ্নক শকিু টষাকষা শিপ্য় শকনপ্ত হয়। শকন্তু সযশট আরষার 
চষারপষাপ্ি পপ্ড় আপ্ি, প্যশট শবপ্ন পয়সষায় পষাওয়ষা যষায়, প্সশটর 
খবর আররষা কয়জন জষাশন, এখষাপ্ন প্রষাশতষ্ঠষাশনক শিক্ষার 
সরেপ্র আররষা এরনিষাপ্ব বশন্দ হপ্য় সেশি সয, একটু সচষাখ 
সরপ্ল তষাকষাপ্তও িুপ্ল সেশি। প্িখষার িৃশষ্ই হষাশরপ্য় সফলশি। 
শনপ্জর সিতপ্র তষাকষাপ্তও িুপ্ল যষাশছি; শনপ্জর সষাপ্ি কিষা 
বলষা সতষা সুিপূর পরষাহত। আর শনপ্জ নষা বলপ্ল শিশুপ্ক কী 
কপ্র সিখষাব? ওরষা কী কপ্র জষানপ্ব, বইপ্য়র বষাইপ্রও 
অপ্নকশকিু পড়ষার আপ্ি, প্িখষার আপ্ি? প্টশলশিিপ্ন নিী 
সিপ্খ তষার িশব আঁকষা নয়, ওপ্ির শনপ্য় সযপ্ত হপ্ব নিীর 
কষাপ্ি। তষারপর ও শনপ্জই শঠক করুক, নিীর িশব আঁকপ্ব, 
নষাশক সষাঁতষার কষাটপ্ব; নষাশক অন্যশকিু। শু্ু বই পপ্ড় নয়, 
এই নিী-পষাহষাড়-সষাের আর সষা্ষারর রষানুপ্ষর জীবন সিপ্খই 
রবীন্দনষাি রবীন্দনষাি হপ্য়প্িন।

সষা্ষারর রষানুপ্ষর অসষা্ষারর শচন্তষা, প্চতনষা আর অশিজ্ঞতষা 
শফপ্র আসুক আরষাপ্ির শিক্ষাব্যবস্ষায়। বন্ সহষাক অন্ 
অনুকরর। বষাইপ্রর স্ষাপ্তর সষাপ্ি পশলরষাশট সযরন এপ্সপ্ি, 
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সতরশন এপ্সপ্ি ি্যষাওলষা ও কচুশরপষানষা। বষাইপ্রর িষালটষা শনই 
আর খষারষাপটষা িুঁপ্ড় সফপ্ল শিই। আর সয রহষারপূল্যবষান 
পুরষাতনপ্ক সবিরকষাশর সিপ্ব অবজ্ঞষায় সফপ্ল শিপ্য়শি, তষাপ্ক 
আবষার কুশড়প্য় শনই। শফশরপ্য় আশন জীবন সিপ্ক সিখষার 

শিক্ষা—প্য শিক্ষা রষানুষ দতশর করপ্ব, প্তষাতষাপষাশখ নয়; প্য 
শিক্ষা সিখষার িৃশষ্ সিপ্ব, প্চষাপ্খ ঠুশল পড়ষার নয়। রষানুপ্ষর 
রপ্্্য সয পপূর্মত্ব আপ্ে সিপ্কই শবি্যরষান, তষার শবকষািই সহষাক 
শিক্ষার উপ্দেি্য।

প্রকষািনষার প্রষারশম্ভক সরয়পব্ম সিপ্কই আররষা ‘নবশিিষা’র 
পৃষ্ঠষায় তুপ্ল ্ রষার সচষ্ষা কপ্রশি জষাতীয় এবং রষাজ্যস্তপ্র প্রশতশনয়ত 
েৃহীত হওয়ষা শবশিন্ন নীশতগুশলর প্র্ষান রতষািি্মেত চুম্বকগুশল 
এবং শবপ্িষ শবপ্িষ সক্প্ত্র গুরুত্ব শবপ্বচনষা কপ্র তষা তুপ্ল ্রষা 
হপ্য়প্ি রীশতরপ্তষা শবসৃ্তত আকষাপ্র, যষাপ্ত আরষাপ্ির পষাঠকবৃন্দ 
শবপ্িষ কপ্র বষাংলষািষাষী শিক্কবৃন্দ তষাপ্ির প্রশতশিপ্নর চচ্মষার 
সকপ্ন্দ শনপ্য় আসপ্ত পষাপ্রন সিপ্ির শিক্ষািষাবনষা এবং 
প্রপ্য়ষাজনরপ্তষা শনর্মষার কপ্র শনপ্ত পষাপ্রন শনজস্ব রতষারত এবং 
প্রকৃত অপ্ি্ম দতশর হপ্ত পষাপ্র একশট সুস্ শচন্তপ্নর বষাতষাবরর।

‘সরগ্র শিক্ষা অশিযষান’  নতুন সকষানও শিক্ষানীশত নয়, এটষা 
সযরন সশত্য, অন্যশিপ্ক এই নীশতপ্ত সবি শকিু শবষপ্য় তিষাকশিত 
SSA এবং RMSA-সক সংশরশরেত কপ্র পুপ্রষা শবি্যষালয় ব্যবস্ষাপ্ক 
বষাপ্রষা বিপ্রর একশট শনরশবশছিন্ন প্রশক্রয়ষা শহপ্সপ্ব সিখষার প্রয়ষাস 
রপ্য়প্ি । সয সরৌশলক শবষয়গুশলপ্ক তুপ্ল ্রষা হপ্য়প্ি এই 
নীশতপ্ত তষা শনপ্য় আররষা পরবত্মী ‘নবশিিষা’ য় আরও সুশবসৃ্তত 
আপ্লষাচনষা করষার সচষ্ষা করব, শকন্তু খুব সংশক্প্ত পশরসপ্র যশি 
বলপ্ত হয়, তপ্ব সয প্র্ষান শবষয়গুশলর ওপপ্র আরষাপ্ির 
আপ্লষাকপষাত করপ্তই হপ্ব তষার রপ্্্য উপ্ল্খপ্যষাে্য হল; 
(ক) শবপ্িষ গুরুত্ব শিপ্য় Quality Education & Learning 

Outcome-এর শবশিন্ন শিকগুশলপ্ক সষারপ্ন শনপ্য় আসষা 
হপ্য়প্ি। 

(খ) শবি্যষালয় শিক্ষার সষারষাশজক এবং শলঙ্গেত সপ্রশক্প্ত সয 
দবষর্যগুশল প্রশতশনয়ত শিক্ষার বৃহতির লক্্যগুশলপ্ক নষ্ 
কপ্র সিয়, তষা সযন খুব সবশি রষাত্রষায় আরও শনর্মর 
আকষার ্ষারন করপ্ত নষা পষাপ্র তষার জন্য এই নীশত 
িষায়বধি।

(ে) রপূল শবি্যষালয় শিক্ষার শবষয়েত সপ্রশক্প্ত কষাশরেশর শিক্ষাপ্ক 
সমৃ্ক্ত করষা এবং প্রপ্য়ষাজনরপ্তষা ষষ্ঠ সরেশর সিপ্ক 
কষাশরেশর শিক্ষার শবশিন্ন শিকগুশল শনপ্য় িষাত্রিষাত্রীপ্ির 
প্রশিশক্ত করষা। 

(ঘ) এর আপ্েও বপ্লশি, আবষারও সজষার শিপ্য় বলষা িরকষার, 
Quality Education-এর  সম্পূর্ম প্রতক্মশট এখষাপ্ন খুব 

'সরগ্র শিক্ষা অশিযষান' এবং শবি্যষালয় শিক্ষার নতুন 
সপ্রশক্প্তর সন্ষাপ্ন

দ্য্ম সহকষাপ্র তুপ্ল ্রষা হপ্য়প্ি এবং শু্ু তষাই নয়, 
একশট গুনেত রষাপ্নর শিক শিপ্য় উন্নত সরেশরকক্ / 
পষাঠঘর কী ্রপ্নর হপ্ত পষাপ্র তষা শনপ্য় শবস্তষাশরত 
আপ্লষাচনষা কপ্রপ্িন পশরকল্পনষাকষারীবৃন্দ এবং বষারবষার 
রপ্ন কশরপ্য় সিওয়ষা হপ্য়প্ি সয, ‘Quality Education 
is a comprehensive term that includes 
learners, teachers, teaching–learning 
process, learning environment, curriculum 
pedagogy, learning outcomes, assessment 
etc.’ 

(ঙ) সুশবপ্িষ গুরুত্ব আপ্রষাপ করষা হপ্য়প্ি ICT শনি্মর শিখপ্নর 
প্রশক্রয়ষা তুপ্ল ্রষার ওপপ্র, প্যখষাপ্ন শু্ুরষাত্র একশট 
প্রযুশক্ত শহপ্সপ্ব নয়, ICT আসপ্ব শিখপ্নর রষা্্যর 
শহপ্সপ্ব এবং শু্ুরষাত্র তিষাকশিত শকিু শবি্যষালপ্য়ই নয়, 
এখষাপ্ন ICT হপ্য় উঠপ্ব নতুন শচন্তপ্নর অনন্ত সিৌবষাশরক 
এবং একশট পশরবত্মপ্নর নতুন উচ্ষারর। 

(চ) শবেত সবি কপ্য়ক বির ্প্র সরগ্র সিিজুপ্ড় শিক্ক-
শিক্র শনপ্য় অপ্নক আপ্লষাচনষা আররষা শুপ্নশি এবং যষার  
অপ্নকগুশলই আবশত্মত হয় তিষাকশিত B.E.D/D.EL.ED 
প্রশতষ্ঠষানগুশলর আইশন স্বীকৃশত, পশরকষাঠষাপ্রষা এবং 
এশক্তয়ষার শনপ্য় এবং তষা শনপ্য় রপূল্ষারষার েররষা্্যপ্র প্রচুর 
আপ্লষাচনষা হপ্লও, যষা খুব িুি্মষাপ্ে্যর তষা হল এই ্রপ্নর 
আপ্লষাচনষাগুশল এপ্কবষাপ্রই পুপ্রষা পষাঠক্রপ্রর 
গুরেতরষাপ্নর সরস্যষাগুশল শনপ্য় আপ্লষাকপষাত কপ্র নষা 
এবং সসজন্য প্রষায় সরস্ত রষাপ্জ্যই খুব দ্রুত এশট 
রষাজনীশতর িলীয় চচ্মষার অঙ্গ হপ্য় ওপ্ঠ। এই নীশতপপ্ত্র 
সস জন্য খুব জরুশর শিশতিপ্ত গুরুত্ব আপ্রষাপ করষা হপ্য়প্ি 
শিক্ক- শিক্প্রর গুনেত রষাপ্নর শবষপ্য়। 

(ি) সপ্ব্মষাপশর শবপ্িষিষাপ্ব বষাপ্রবষাপ্র এপ্সপ্ি SCERT & 
DIET-এর র্্য শিপ্য় স্ষানীয় স্তপ্র CLRC গুশলর আরও 
ক্রতষায়র। 

সলখক পশরশচশতঃ সুপ্িব কুরষার শবশ্বষাস, উন্নয়ন-কর্মী, বত্মরষাপ্ন জষাশতসঙ্ঘ িররষাি্মী শবষয়ক হষাইকশরিনষার-এ সহকষারী শিক্ষা কর্মকত্মষা শহপ্সপ্ব 
কর্মরত রপ্য়প্িন।
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িঁুপ্য় এলষার সর্ষা বলয়

শবেত জুন রষাপ্সর রষােষারষাশে সুপশরকশল্পত একশট িষাবনষা 
আরষাপ্ির সংস্ষায় শবকশিত হপ্ত হপ্ত শুরু কপ্র, ঘুপ্র সিখপ্ত 
হপ্ব সেষাটষা সিপ্ির শবকল্প িষাবনষার প্র্ষান আবষাসিপূ শরগুশল। 
হয়প্তষা তখন সিপ্কই একটষা নীরব পশরবত্মপ্নর পপ্ি হষঁাটপ্ত 
শুরু কপ্রশিল রন আর তষার অসীর শবন্যষাপ্স এপ্সশিল রষাজস্ষাপ্নর 
'শিক্ষান্তর' নষারক সসই অসষারষান্য দবপ্লশবক সংস্ষার উপ্ি্যষাপ্ের 
কিষা, প্যখষাপ্ন হষাবষাপ্ড্মর সুচশচ্মত সর্ষার েনেপ্ন তষাপ্প রুশট 
সসঁপ্ক সনন। প্কষারষাপুট অিবষা রষালকষানশেশরর বশলপ্রখষা সব্মস্ব 
রুপ্খর একজন বৃধিষা। প্সই বৃধিষা, শযশন ্প্র সরপ্খপ্িন হরপ্ষার 
পয়ঃপ্ররষালী ব্যবস্ষার জ্ঞষান কষাঠষাপ্রষা, শযশন ্ প্র সরপ্খপ্িন বীপ্জর 
শিতপ্র লুশকপ্য় িষাকষা অনন্ত বৃপ্ক্র িীঘ্মশ্বষাস, শযশন প্রশতশিন 
সপশরপ্য় যষান আলতষাশরবষার অতন্ত্র রষাশত্রগুশল-----

েত সচৌঠষা অেষাস্ট আরষাপ্ির প্রির সিখষা হল তষঁার সষাপ্ি, 
সঙ্গ সপলষার এেষাপ্রষাই অেষাস্ট পয্মন্ত। প্রশতশিন সপশরপ্য় সেলষার 
উিয়পুপ্রর অশল-েশল, পষাকস্লী আর রুখেহ্বপ্র উপ্ঠ এপ্লষা 
অনষায্ম শরপ্লপ্টর স্বষাি। 

আসপ্ল শু্ুরষাত্র শিক্ষা শনপ্য় অন্য ্রপ্নর শকিু উপ্ি্যষাে 

সিখষার জন্য সয ‘শিক্ষান্তর’ যষাত্রষার পশরকল্পনষা েৃহীত হপ্য়শিল 
এরন নয়। আরষাপ্ির িষাবনষায় শিল তষাপ্ির রতষািি্মেত অবস্ষাপ্নর 
সসই সব অনষাপ্লষাশকত এবং অশত আপ্লষাশকত শচহ্নগুশল খুপঁ্জ 
সিখষা সযখষাপ্ন এই শবি্যষালয় এবং কষারখষানষা সিষাশিত আ্ুশনকতষা 
পষা সফলপ্ত সিয় নষা। নবজষােরর এবং আপ্লষাকষায়ন রষানবসি্যতষার 
এরন একশট িীষ্মশবনু্দ সযখষাপ্ন রষানুপ্ষর প্রকৃত ঈশ্বর হপ্য় ওঠষার 
শুরু। প্রশতশিন সসই রষানবরূপী ঈশ্বপ্রর সষাপ্ি শুরু হয় প্রকৃশত 
আর শনয়শতর অনন্ত লড়ষাই। প্য লড়ষাইপ্য় আরষাপ্িরপ্ক সষারপ্ন 
সিপ্ক সনতৃত্ব শিপ্য়প্ি শবি্যষালয় নষারক একশট প্রশতষ্ঠষান, যষা এক 
সরয় রুশক্তর বিপ্ল হপ্য় উঠল অপষার বন্ন এবং পুশঁজ সকন্দীক 
সি্যতষার প্র্ষান প্রশতষ্ঠষান, আর তষার ওপপ্র আররষা প্রষায় শনশব্মচষাপ্র 
আপ্রষাপ করলষার সরস্ত পশবত্রতষা আর শিলষার অপষার অনন্ত এবং 
প্রষায় সষাব্মপ্িৌর জ্ঞষাপ্নর অশ্কষারী হওয়ষার সরস্ত ক্রতষা। প্য 
ক্রতষাবপ্ল সস শুরু করল শবনষাপ্ির আপ্য়ষাজন, প্য আপ্য়ষাজপ্ন 
সস পষাপ্ি সপল শবপ্শ্বর সরস্ত সর্ষার আির আর এপ্ক এপ্ক 
নতুন নতুন অপ্্রে সুসশজিত হপ্য় সস রূপ শনল এক িরনরপূলক 
প্রশতষ্ঠষাপ্নর। 
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রষাজস্ষাপ্নর শিক্ষান্তর শবি্যষালয় ব্যবস্ষার গ্রষাস সিপ্ক 
শিক্ষাপ্ক রুক্ত করষার সসই প্রশতষ্ঠষান, যষা De-schooling-এর 
সররী সবপ্য় সপঁপ্ি সযপ্ত চষায় শিক্ষায়, যষা রবীন্দনষাপ্ির 
প্রশতশিপ্নর চচ্মষায়, শজডু্ কৃষ্ণরপূশত্মর সংলষাপ্প, অরশবপ্ন্দর 
শনর্মষাপ্র নতুন কপ্র প্রশতশবশম্বত হয় আর সসই প্রশতশবপ্ম্বর কষাপ্ি 
সরস্ত শনপ্জর রষাজনীশত সরপ্ল ্রপ্ত আরষাপ্ির এই উৎপষািন 
সব্মস্ব সি্যতষার স্ষায়ু িুঁপ্য় িষাপ্কন েষান্ী, শযশন তষাশলপ্রর বয়ষাপ্ন 
্রপ্ত চষান শিক্ষার রূপ আরষাপ্ির শনরন্তর প্রপ্শ্নর র্্য শিপ্য় 
কীিষাপ্ব শিক্ষান্তপ্রর অ্্মরষাত্রষা বুপ্ন সনব তষার জন্য আররষা 
সকপ্লই দতশর কপ্রশিলষার একগুছি প্রশ্ন, যষা আররষা সিপ্বশিলষার 
হয়প্তষা প্রষায় জষাতীয় েররষা্্যপ্রর অশত- িক্ সষাংবষাশিপ্কর রপ্তষা 
িঁুপ্ড় সিব শিক্ষান্তপ্রর প্র্ষান রষানুষপ্ির সষারপ্ন এবং তষাপ্ির 
সষাপ্ি জপ্র উঠপ্ব তক্ম এবং সসই সষাপ্ি সপয়ষালষার তুফষান আর 
সবলষা পড়প্ল আররষা সপঁিব শনকপ্টর সকষানও গ্রষাপ্র সযখষাপ্ন 
'শিক্ষান্তর'-এর কষাজ চপ্ল। 

সচৌঠষা অেষাস্ট সকষাল িিটষার একটু পপ্র যখন কলকষাতষা 
সিপ্ক শিল্ীেষারী শবরষান রষাজ্ষানীর রষাশট িুঁল আর প্রবল যষানজট 
সপশরপ্য় আররষা সপঁপ্ি সেলষার creativity Adda নষারক 
উপ্ি্যষাপ্ের িটফপ্ট শকপ্িষারপ্ির কষাপ্ি তখন সিপ্কই সযন 
শবস্মপ্য়র শুরু। শবস্তষাশরত শববরপ্র অনুপ্রশবস্ট হওয়ষার রপ্তষা 
যপ্িষ্ পশরসর সনই তষাও যশি একবষাপ্ক্য বশল তষাহপ্ল যষা িষাঁড়ষায় 
তষা হল যন্ত্র শনপ্য় অযষাশন্ত্রক যষাপন। প্রশতশিন প্রষায় সকষানও 
শিক্প্কর কতৃ্মত্বকষারী  নজরিষারীর শবনু্দরষাত্র সষাশন্ন্্য িষাড়ষাই িয় 
ঘণ্ষা ্প্র শিশুপ্ির সৃজপ্নর চচ্মষা চপ্ল, কখনও ক্যষাপ্ররষায়, 
কখনও িশবপ্ত, কখনও রষান্নষায়, আবষার কখনও প্রিি্মন কলষায়। 
আররষা অবষাক হপ্য় সেলষার শনপ্জপ্ির কষাজ তষারষা সযিষাপ্ব বুশেপ্য় 
বলল তষার আন্তশরকতষায় এবং িক্তষায়। 

এখষাপ্ন িক্তষা িব্দশটর নতুন শবকষাি ঘটষাপ্ছিন বনু্রষা। এই 
িক্তষা পুশঁজ শনয়শন্ত্রত সি্যতষার রুনষাফষা বৃশধির জন্য প্রপ্য়ষাজনীয় 
িক্তষা নয়, এখষাপ্ন িক্তষা জীবপ্নর নতুন নতুন অি্ম খুঁপ্জ শনপ্য় 
তষাপ্ক আরও পশরপপূর্ম কপ্র সতষালষার জন্য। সষারষাশিন ্প্র এই 
সব অসষারষান্য শিশুপ্ির সষাপ্ি কষাশটপ্য় শবপ্কপ্ল যখন শনজষারুদেীন 
সস্টিন সিপ্ক উিয়পুপ্রর পপ্ি রওনষা হলষার বুপ্কর রপ্্্য লক্ 
লক্ কুচকষাওয়ষাজ শুরু হল। 

পপ্রর শিন অল্প সরঘলষা িষাই রপ্ঙর আকষাপ্ির নীপ্চ িষাঁশড়প্য় 
যখন সিখশি বষাজষার শনজস্ব িহপ্রর রুখ, তখন জষানলষার আজ 
আরষাপ্ির প্র্ষান েন্তব্য স্বরষাজ শবশ্বশবি্যষালয়, যষা 'শিক্ষান্তর'-এর 
িষাবনষার একশট বষাস্তব রূপ এবং তষাপ্ির শনপ্জপ্ির তত্তষায়প্ন 
একশট Multiversity, সযখষাপ্ন বহুজষাশতক শনয়শন্ত্রত পুশঁজর দ্ষারষা 
শনশর্মত বয়ষানগুশলর শবপ্রতীপ্প সিি-কষাল-সরষাজ উন্নয়ন সরস্ত 
উপ্ি্যষােগুশল নতুন কপ্র িষাবপ্ত সিখষাপ্নষা হয়। আরষাপ্ির 
প্রশতশিপ্নর জীবপ্নর শনিৃত রুহপূত্মগুশল কীিষাপ্ব শনয়শন্ত্রত হপ্ত 
শুরু কপ্রপ্ি শবশ্বষায়প্নর প্রতক্ম দ্ষারষা, তষাই খুপ্ল সিখষাপ্নষা হয় 
এখষানকষার 'সখষাঁজী'-প্ির সষারপ্ন, যষাপ্ত স্বরষাজ রন্থপ্ন সবশরপ্য় 
তষারষা খুপঁ্জ শনপ্ত পষাপ্র শনপ্জপ্ির উপ্ি্যষাপ্ের শচহ্নগুশল। 

শদ্তীয়বপ্ষ্মর ‘সখষাঁজী’-প্ির সষাপ্ি আপ্লষাচনষার সরয় আররষা 
অপষার শবস্মপ্য় লক্্য করলষার তষাপ্ির িষাবনষার েিীরতষা, জীবপ্নর 
িষাি্মশনক প্রস্ষান সম্প্ক্ম স্বছি অতলষান্ত ্ ষারনষা এবং এখষান সিপ্ক 
সবশরপ্য় শনজস্ব উপ্ি্যষাে সৃশষ্ সম্প্ক্ম তষাপ্ির সচতনষার প্রবষাশহত 
রূপ। শনশবড় প্রষাকৃশতক সসৌন্দপ্য্মর রপ্্্য িষাঁশড়প্য় আররষা যষারষা 
েলিঘর্ম হপ্য় িুপ্ট সবড়ষাপ্নষাটষাপ্কই ্প্র শনপ্য়শি রষানুপ্ষর জন্য 
কষাজ করষার প্র্ষান িত্ম আর প্রশতশিন সসটষাই কপ্র চপ্লশি। 
সপৌনপুশনকিষাপ্ব ও িষাষষায় তষাপ্ির কষাপ্ি এই শবশ্বশবি্যষালয়, যষা 
সকষানও কতৃ্মত্বকষারী প্রশতষ্ঠষাপ্নর শিলপ্রষাহর বহন কপ্র নষা অত্যন্ত 
েপ্ব্মর সপ্ঙ্গ, একশট শবরষাট প্রহষার। প্য প্রহষাপ্র কষালশিপ্ট পপ্ড় 
নষা, অপরষান সনই, শহংসষা সনই- আপ্ি শুধিতষা। সষারষাশিন ্প্র 
তষাই এই একপ্িষা িতষাংি UGC-র নপূ্যনতর তকরষাশবহীন 
শবশ্বশবি্যষালপ্য় প্রহৃত হলষার আর শুনলষার তষাপ্ির পষাঠ, অ-পষাঠ 
আর যষাপপ্নর র্্য শিপ্য় কীিষাপ্ব সৃশষ্ হয় ways of knowing 
এর নতুন নতুন শিেন্তগুশল। 

আ্ষা পপূব্মশনশর্মত এবং আ্ষা অশনশর্মত একটষা পষাঠক্রপ্রর 
রপ্্্য তষাপ্ির শনয়ত চলষাচল কীিষাপ্ব শিকচক্রবষাল শবস্তষার কপ্র, 
তষাই শিল আরষাপ্ির প্র্ষান জষানবষার শবষয়। আরষাপ্ির স্বরষাজ 
সখষাঁজীরষা  অনে্মল  জষাশনপ্য়  সেপ্লন তষাপ্ির স্বপ্ন-আিষা-িষালবষাসষা-িষান্ত 
শবপ্লপ্বর আেত অনষােত কষাশহশনগুশল, প্যখষাপ্ন তষাপ্ির প্রষাক-
স্বরষাজ এবং উতির-স্বরষাজ জীবপ্নর প্রশতশট প্রস্ষান শবনু্দ একশট 
বৃপ্তি সযন সগ্রষাশিত হপ্য় রপ্য়প্ি। আরষাপ্ির সষারষাশিপ্নর এই রন্থন 
সযন আপ্রকবষার আরষাপ্ির সষারপ্ন নতুন কপ্র িষারতীয় 
যুবসরষাপ্জর প্রশত শবশ্বষাস এবং িরসষা শনপ্য় আসপ্লষা। আররষা 
শিপ্নর সিপ্ষ যখন উিয়পুপ্রর ঐশতপ্হ্যর পপ্ি শফরলষার তখন 
সন্্যষা সনপ্রপ্ি, আর তখনই জষানলষার কষাল আরষাপ্ির সযপ্ত হপ্ব 
উিয়পুপ্রর সসই অঞ্প্ল, প্যখষাপ্ন 'শিক্ষান্তর' সংস্ষার কষায্মষালয়। 
যশিও তখন জষানতষার নষা সয আরও কত রষারষাত্বক প্রহষার 
আরষাপ্ির জন্য অপ্পক্রষান। আররষা যষারষা তিষাকশিত NGO 
Sector-এর ঘর্মষাক্ত কষাজ পষােলপ্ির সষাপ্ি প্রশতশনয়ত যুপ্ে চশল 
আর শনম্ন সর্ষা-র্্য সর্ষার সষাপ্ি নষা চষাইপ্লও লড়ষাইপ্ত নষারপ্ত 
বষা্্য হই, আররষা যষারষা তিষাকশিত আরলষাতন্ত্র খশচত একটষা 
উন্নয়প্নর িশবপ্ত রুগ্ধ হপ্য় িষাশক তষাপ্ির সষারপ্ন শিনটষা এপ্সশিল 
একটষা আিীব্মষাপ্ির রপ্তষা। 

সসশিন সকষাল িিটষায় 'শিক্ষান্তর'-এর প্র্ষান কষায্মষালপ্য় 
শিল একটষা অশত সচনষা েন্ যষা আরষাপ্ির সকপ্লর রপ্ন হপ্য়শিল 
খুব পশরশচত এবং এখষাপ্ন ঢুকপ্ত সকষানও তিষাকশিত 'সযষাে্যতষার' 
প্রপ্য়ষাজন হয় নষা। পুশঁজ শনয়শন্ত্রত সরষাজ যখন শবেত িিপ্কর 
পর িিক ্প্র শনশব্মচষাপ্র এবং প্রষায় শবনষা বষাঁ্ষায় শন্্মষারর কপ্র 
চপ্লপ্ি সযষাে্য এবং অপ্যষাপ্ে্যর সীরষানষা, তখন প্রশতক্প্র এই 
সযষাে্যতষা নষারক রহষাকতৃ্মত্বকষারী ্ ষারনষার শবপ্রতীপ্প শবকল্প রচনষার 
সয প্রয়ষাস তষা শু্ু তষাশকপ্য় সিখষার নয়, প্সখষাপ্ন রপ্য়প্ি অন্য 
্ষারষার অনুিীলপ্নর খন্ড খন্ড কষাশহশনগুশল। 'শিক্ষান্তর'-এর বনু্রষা 
ঘুপ্র সিখষাপ্লন তষাপ্ির শনজস্ব যষাপপ্নর পশরসর এবং তষাপ্ির 
িষাবনষাশবনু্দগুশল আর কুশড় শরশনপ্টর রপ্্্য এপ্স উপশস্ত হপ্লন 
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এই সরস্ত প্রশতস্প্্মষার অন্যতর প্র্ষান পুরুষ বনু্ রনীি দজন, 
সসশিন অেষাপ্স্টর িয়, প্বলষা এেষারটষা সবপ্জ পপ্নপ্রষা শরশনট। 

আসপ্ল রনীপ্ির academic অিবষা professional 
পশরচপ্য়র  শবিষালত্ব যষাপ্ত তষার অতলষান্ত েিীরতষাপ্ক ম্ষান অিবষা 
অশতক্রর করপ্ত নষা পষাপ্র সস জন্য শু্ু এইটুকুই বলব, শতশন 
হষািষাপ্ড্মর স্ষাপ্তষাপ্কষাতির এবং নব্বই িিপ্কর UNESCO – 
UNICEF সহ বহু আন্তজ্মষাশতক প্রশতষ্ঠষাপ্ন কর্মরত শিপ্লন। তষার 
প্রপ্বি সিপ্কই সযন একটষা অনন্ত রুগ্ধতষার বলপ্য় আররষা 
অনুপ্রপ্বি করপ্ত শুরু করলষার শকন্তু সযপ্হতু একটষা পপূব্ম 
সতক্মতষা শিলই সয তষার সর্ষার প্রখর িীশপ্ত সযন আরষাপ্ির 
আছিন্ন কপ্র নষা সফপ্ল সসজন্য প্রশতক্প্র শনপ্জপ্ির বুশেপ্য় 
চপ্লশিলষার, এই সতষা সরয় িষারপ্তর সব সিপ্ক সুিষাশনত, সুিক্, 
সুশিশক্ত এবং সুপশরকল্পনষা ঋধি শবি্যষালয় ব্যবস্ষা, বষা আরও 
সুস্পষ্িষাপ্ব বলপ্ল পুঁশজ শনয়শন্ত্রত আ্ুশনকতষা এবং সিষাষনকষারী 
উৎপষািন ব্যবস্ষার পুনরুৎপষািপ্নর সবপ্চপ্য় শনি্মরপ্যষাে্য প্রশতষ্ঠষান 
শহপ্সপ্ব শবি্যষালয় এবং শবি্যষালয় সংসৃ্শতর শবরুপ্ধি সয সশক্রয়তষা 
সিিজুপ্ড় চলপ্ি তষার প্র্ষান তত্তশবি এবং অনুিীলনকষারী 
রষানুষশটপ্ক ক্ররষােত প্রশ্ন কপ্র কপ্র তষার তষাশত্তক পশরসরশট 
বুপ্ে সনওয়ষার। 

িু’শিন ্প্র আপ্রষার বুপ্ে সনওয়ষার সচষ্ষা করশিলষার এই 
রষানুষশটপ্ক। রনীি কিষা বপ্লন এক অত্যষাচিয্ম রগ্নতষায়, তষার 
প্রশতশট বষাপ্ক্য শরপ্ি িষাপ্ক অনষাশবল আত্মশবশ্বষাস শবপুল িষাি্মশনক 
এবং তষাশত্তক েিীরতষা, শতশন যুশক্ত সিন নবজষােরপ্রর তষাশক্মকপ্ির 
রপ্তষা, তষার রষাে সযন উনশবংি িতষাব্দীর সরষারষাশটিক কষাব্য 
আপ্ন্দষালপ্নর প্র্ষান পুরুষপ্ির রপ্তষা, শতশন অকষাতপ্র প্রশতশট 
বষাপ্ক্য বুপ্ন সিন শনজস্ব সচতনষার রশররুক্তষাগুশল, প্যখষাপ্ন 
অন্শবশ্বষাপ্সর রপ্তষা সয কিষা শুনপ্ত লষাপ্ে, প্যন তষার শবরুপ্ধিও 
বলষার িষাপ্ক নষা শকিু। আরষাপ্ির িু’শিন রনীি-যষাপপ্নর প্র্ষান 
আপ্লষাচ্য শবষয়গুশল শিল; 

(১) আ্ুশনক পুঁশজবষািী রষাষ্ট্র কষাঠষাপ্রষা যখন শবি্যষালয় 
শিক্ষাপ্ক সষাংশব্ষাশনক সরৌশলক অশ্কষার শহপ্সপ্ব পশরেশরত কপ্র 
নতুন শবষয়ীসতিষার শনর্মষার করপ্ত চষাইপ্ি তখন এর শবপ্রতীপ 
িষাবনষাগুশল প্রবষাশহত হপ্ব সকষান পপ্ি?

(২) তিষাকশিত National Curriculum  Framework 
2005-এর িষাি্মশনক প্রতক্মগুশল শক আপ্িৌ সকষানও শবকল্প 
শনর্মষাপ্রর সহষায়ক? 

(৩) তিষাকশিত ABL/PBL/EBL -এর নষাপ্র সয সরস্ত 
রহষাঘ্ম সচষালষাইগুশল বহুজষাশতক সংস্ষার আিৃত পষাঠক্রপ্র জষায়েষা 
কপ্র শনপ্য়প্ি, প্সগুশল প্রসপ্ঙ্গ আরষাপ্ির অবস্ষান কী হপ্ব? 

এই শতনশট প্র্ষান প্রশ্নই রনীপ্ির সপষাট শনখষাি উতির- 
“পুঁশজবষািী সরষাপ্জ সযখষাপ্ন আরষাপ্ির উন্নয়প্নর agenda গুশল 
েৃহীত, শনয়শন্ত্রত এবং রূপষাশয়ত হয় বহুজষাশতক সংস্ষার 
অঙু্গশলপ্হলপ্ন, প্সখষাপ্ন সকষানও রকর শবকপ্ল্পর শচন্তষাই বষাতুলতষা 
রষাত্র। আর সস জন্যই এই পুঁশজশনয়শন্ত্রত রষাষ্ট্রকষাঠষাপ্রষার শবরুপ্ধি 
যশি রননযুধি পশরচষাশলত করষা নষা যষায় তষাহপ্ল Quality 

Education-এর সরষাড়প্ক সনষায়ষার চরশস্-কশিত 
Manufacturing Consent-র িষাড়ষা আর শকিুই চলপ্ব নষা।" 
রনীপ্ির দ্্যি্মহীন উচ্ষারপ্র েপ্র পড়শিপ্লষা তীব্র রষাে এবং 
সরষান্তরষাপ্ল উপ্ঠ আসশিল সষারষা পৃশিবীর সি্রে-শনর্রে শবকল্পগুশলর 
জন্য আপ্বে এবং তীব্র িষালবষাসষা।

আররষা রন্ত্র রুগ্ধ হপ্য় শুনশিলষার তষার Multiversity-র 
তত্ত এবং িষারতীয় উচ্শিক্ষার ররষা ব্যষাপ্ঙর িীতল স্যষাঁতস্যষাঁপ্ত 
চষারড়ষার রপ্তষা প্রশতষ্ঠষাশনকতষার শবরুপ্ধি তষার সজহষাপ্ির 
পশরকল্পনষা। একজন রনুপ্ষর প্রবল শবশ্বষাস যখন অনুিীলপ্নর 
সষাপ্ি সমৃ্ক্ত হপ্য় যষায় তখন শতশনই হপ্য় ওপ্ঠন ঈশ্বর। 

রনীপ্ির তষাশত্তক িপূ বপ্ন পুঁশজবষািী রষাষ্ট্র-শবপ্রষাশ্তষা সযন 
শচরজষাগ্রত একশট অশনব্মষার শিখষা, যষা আরষাপ্ির শুধি কপ্র। 

শতশন যখন নঈ তষাশলর িি্মপ্নর কিষা বপ্লন, শু্ু একটষা 
পধিশতর কিষা বপ্লন নষা, শতশন যখন রবীন্দনষাপ্ি ডুব সিন তখন 
শু্ুরষাত্র শকিু ‘রুক্ত’ পশরসপ্র বষাউনু্ডপ্ল অি্যষাপ্সর কিষা বপ্লন 
নষা, যখন অরশবপ্ন্দর কিষা বপ্লন শনিক সযষােচচ্মষার সষাপ্ি 
প্রষাশতষ্ঠষাশনক শিক্ষার সরলবন্প্নর কিষা বপ্লন নষা। রনীি এবং 
তষার সুপ্যষাে্য, সুশিশক্ত সুচচ্মষার অশ্কষারী তরুর-তরুরীবৃন্দ 
তষাপ্ির অনুিীলপ্ন বপ্লন এরন এক শিক্ষািি্মপ্নর কিষা যষা 
সব্মপ্তষািষাপ্ব পুশঁজবষাি এবং পুশঁজবষািী প্রশতষ্ঠষাপ্নর শনর্মর 
সরষাপ্লষাচক এবং এই প্রশতষ্ঠষানেত সরস্ত উচ্ষারপ্রর শবরুপ্ধি 
শচরজষাগ্রত শু্ুরষাত্র de-schooling, un-schooling-এর রপ্তষা 
তষাশত্তক পশরসর শিপ্য় রনীি এবং শিক্ষান্তরপ্ক বুেপ্ত হয় 
তষাহপ্ল তষাকষাপ্ত হপ্ব তষার Multiversity তপ্ত্তর এবং িি্মপ্নর 
শিপ্ক। 

সসশিন অেষাপ্স্টর আট, উিয়পুপ্রর আকষাপ্ি সরঘ-প্রৌপ্রের 
সখলষা আররষা শফপ্র আসশি কলকষাতষায়, জষাশন ওটষা শিন্ন ্ষারষার 
যষাপন, আরষাপ্ির র্্যপ্র্ষা িষাশসত এই NGO-Sector-এর সষাপ্ি 
এপ্কবষাপ্রই সষাযুজ্যপপূর্ম নয়। তবু যখন শুশন আরষাপ্ির কলকষাতষায় 
২০১৪ সষাপ্লর ‘সহষাক কলরব’ আপ্ন্দষালপ্নর অনুপ্প্রররষা এপ্সশিল 
গুস্তষাপ্িষা ইপ্স্তিষার প্রবন্ সিপ্ক, যখন শুশন শু্ু নিী শনপ্য় িষাবষার 
জন্য যুবক-যুবতীরষা িষাবপ্িন River Multiversity, যখন শুশন 
কলকষাতষার শত্রপ্ির সচৌকষাঠ নষা সপরপ্নষা যুবক-যুবতীরষা রষাহুল 
সষাংকৃত্যষায়প্নর পপ্ি খুপঁ্জ সিখপ্ত যষান লষািষাখ আর সস জন্য 
তষারষা বষারবষার বসপ্ত চষান ‘Travller's University’-র সষাপ্ি। 
যখন শুশন শবষরকটপ্কর শরশষন চক্রবতি্মী, শসরশলপষাপ্লর নৃতত্ত 
শনপ্য় িষাশবত একশট Multiversity সৃজপ্ন শবেত িু’শতন সপ্তষাহ 
্প্র সষাইপ্কল যষাত্রষায় এপ্রষান্ত সিপ্ক ওপ্রষান্ত ঘুপ্র চপ্লপ্িন 
শসরশলপষাল, তখন রপ্ন হয় এখনও ফুশরপ্য় যষাইশন। 

আসুন পষাঠক, প্েষাটষা সিিজুপ্ড় লক্ লক্ Multiversity 
সৃশষ্ কশর। আরষাপ্ির De-schooled, un-schooled-এর 
শকপ্িষার-শকপ্িষারীপ্ির জন্য প্রশতশিন নতুন নতুন Learning 
Space সৃশষ্ সহষাক, অন্কষাপ্রর উৎস সিপ্ক উৎসষাশরত সহষাক 
আপ্লষা।
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নষাটপ্কর রষা্্যপ্র শিক্ষা-কষায্মক্রর
নষাটপ্কর রষা্্যপ্র শিক্ষা কষায্মক্রর এরন এক িশক্তিষালী 

আ্ুশনক পধিশত, যষার রষা্্যপ্র সকষারলরশত শিশুপ্ির সরেশরকপ্ক্ই 
রষানশবক-সষারষাশজক রপূল্যপ্বষাপ্্র  অবক্য়, প্স অবক্য় সিপ্ক 
উতিরপ্রর বষাত্মষা সপঁপ্ি সিয়। 

নষাটপ্কর রষা্্যপ্র শিক্ষা কষায্মক্রর শনয়শরত পষাঠ্যবইপ্য়র 
বষাইপ্র ও পষাঠ্যবইপ্য়র শিতপ্রর শবষয় শনপ্য় অশিনয় ও 
শবপ্নষািপ্নর রষা্্যপ্র ৩৫-৪০ শরশনপ্টর প্রপ্যষাজনষার পষািষাপষাশি 
িষাত্র/িষাত্রীপ্ির পষাপ্ঠ রপ্নষাপ্যষােী, সপ্চতনতষা ও শবি্যষালয়েষারী 
করষা যষায়।

সু্ল পড়ুয়ষা শিশুপ্ির সষারপ্ন নীশতপ্বষা্, জলবষায়ু পশরবত্মন 
ও সরসষারশয়ক সষারষাশজক দবষর্যসরপূহ শবপ্নষািপ্নর রষা্্যপ্র তুপ্ল 
্রষা, সষাংসৃ্শতক কষায্মক্রপ্র শিশুপ্ির অংিগ্রহপ্রর প্রশক্রয়ষা দতশরর 
রষা্্যপ্র শিশুপ্ির জ্ঞষান ও ব্যশক্তত্ব শবকষাপ্ির সক্ত্র সুশনশি্মষ্ করষা, 
শিক্ষা প্রশতষ্ঠষাপ্ন প্রচশলত 
শবপ্নষািন ব্যবস্ষার বষাইপ্র 
শিশুপ্ির রপ্্্য আনন্দরয় 
পশরপ্বি দতশরপ্ত িপূ শরকষা 
রষাপ্খ।  

যশি প্রকৃশতর পপ্ি 
জীবনটষা িষাশবত ও 
প্রিষাশবত হয়, শিশু অপষার 
সকৌতপূ হল-সম্ভষাবনষার পি 
খুঁপ্জ পষায়। এটষা সহজ ও 
েিীর। প্রশতশিপ্নর 
অসংখ্য ঘটনষা ও রষানুপ্ষর পষারষ্পশরক শরপ্িষাশ্রিয়ষা যখন শিশুর 
সষারপ্ন উপস্ষাশপত হয়, তখন সস উতিরপ্রর নতুন একশট পি 
খুঁজপ্ত িষাপ্ক । এই পি শনর্মষাপ্রর িষাবনষা দতশর হয় শিশুর 
রপ্নষাজষােশতক শবকষাপ্ির র্্য শিপ্য়।  

উপস্ষাপন শিল্পকলষা একশট রষা্্যর, যষা শিশু রপ্নষাজেপ্ত 
সকবলরষাত্র িি্মক নয়, প্রত্যক্ অংিগ্রহরকষারী শহপ্সপ্ব শবপ্বশচত 
হয় এবং এখষাপ্ন শিশু তষার আনন্দ শরটষাবষার, তৃষ্ণষা শরটষাবষার পি 
সপপ্য় যষায়, যষা জীবপ্নর জন্য শবপ্িষত্ব। নষাটপ্কর রষা্্যপ্র শিক্ষা 
পধিশত শিশুর রষানশসক পশরবত্মপ্নর সহষায়ক হপ্য় কষাজ কপ্র।

নষাটপ্কর রষা্্যপ্র শিক্ষা-কষায্মক্রর রপূলত শিশুর রপ্নষাজষােশতক 
শবকষাপ্ির শবষয়শট রষািষায় সরপ্খ তষার কর্মসপূশচপ্ক এশেপ্য় শনপ্য় 
যষায়। প্কষারলরশত শিশুরষা শবশিন্ন সখলষায় যুক্ত হপ্ত চষায়, আনন্দ 
সপপ্ত চষায়, তষার কষাপ্ি প্রশতশনয়ত শিক্ষাটষা জরুশর। এসব 
শবষয়প্ক শবপ্বচনষা কপ্র শিশুপ্ির জন্য শবপ্নষািন তিষা নষাটপ্কর 
রষা্্যপ্র শিক্ষা অত্যন্ত গুরুপ্ত্বর সষাপ্ি গ্রহর কপ্র, িুপ্য্মষাে 
ব্যবস্ষাপনষা, জলবষায়ু পশরবত্মন ও সরসষারশয়ক শবষয় এবং 
রষানবীয় গুরষাবলীর রপ্তষা শবয়য়সরপূহপ্ক যুক্ত করষা সযপ্ত পষাপ্র।  

নষাটপ্কর রষা্্যপ্র শিক্ষা একশট নতুন রষাত্রষা, প্যখষাপ্ন রপূলত 
সরেশরকপ্ক্ই রপ্নষাশনপ্বি সশন্নপ্বশিত সিপ্ক িষাত্রিষাত্রীপ্ির সষাপ্ি 
পষারস্পশরক আলষাপ-চচ্মষার র্্য শিপ্য় শিক্ষািষান পধিশতপ্ক 
সহষায়তষা প্রিষান কপ্র। প্িপ্ির সটঁকসই উন্নয়ন কর্মসপূশচপ্ত 
নষাটপ্কর রষা্্যপ্র শিক্ষা কষায্মক্রর একশট উদ্ষাবনী প্রষাপ্য়ষাশেক 
উপষািষান শহপ্সপ্ব সুিীঘ্ম সরয় ্ প্র শবশিন্ন প্রষাইরষাশর ও রষা্্যশরক 
শবি্যষালয়গুশলপ্ত চষালষাপ্নষা সযপ্ত পষাপ্র। এগুশলর প্রপ্য়ষাে শিশুর 
দনশতক শিক্ষা ও রষানশবক উন্নয়ন শিল্প সংসৃ্শত বষান্ব,  আেষারী 
প্রজন্ম দতশরপ্ত সহষায়ক হপ্ব। সরশবিত শিক্ষা প্রশক্রয়ষায় শিশুর 
তি্য ও জ্ঞষান সরৃশধিপ্ত শবশ্বব্যষাপী এশট একশট স্বীকৃত প্রশক্রয়ষা। 

নষাটপ্কর রষা্্যপ্র শিশুর আনন্দরয়  শিক্ষা একশট েশতরয় 
্ষাররষা, যষার রষা্্যপ্র শিশু সরসষারশয়ক এবং অশ্কষার শবষয়ক 
সপ্চতনতষা দতশর, আগ্রহ এবং শিক্ষায় স্বষা্ীনতষা অনুিব কপ্র। 

সুতরষাং এশট এরন একশট 
অংিগ্রহররপূলক স্বীকৃত 
আন্তজ্মষাশতক প্রশক্রয়ষা 
সযখষাপ্ন শিশু তষার শিক্ষা 
সংশলিষ্ িয় এবং জড়তষা 
কষাশটপ্য় সৃজনিীলতষার 
আকষাঙ্কষা দতশর এবং 
সহজষাতিষাপ্ব আত্মশবশ্বষাসী 
হপ্য় উঠপ্ত িপূ শরকষা রষাপ্খ।

শিক্ক, অশবিষাবক 
ও িষাত্রিষাত্রীসহ সরষাপ্জর 

শবশিন্ন সরেশরর রষানুপ্ষর সষাপ্ি রতশবশনরপ্য়র রষা্্যপ্র সরসষারশয়ক 
শবষয়সরপূহ শনব্মষাচন কপ্র তষা সু্প্লর শিক্ষাি্মীপ্ির রষাপ্ে 
সরেশরকপ্ক্ই নষাটপ্কর রষা্্যপ্র উপস্ষাপনপ্যষাে্য কপ্র সতষালষা যষায় 
খুব সহপ্জ। এসব শবষয়প্ক শিশুপ্ির কষাপ্ি আকষ্মরীয়, প্রষারবন্ত 
ও আগ্রপ্হষাদেীপক কপ্র সতষালষার লপ্ক্্য কষায্মক্রপ্র অশিনপ্য়র 
পষািষাপষাশি িৃি্যরষান িশব, রুপ্খষাি, পষাপ্পট, রপূকষাশিনয়,ি্যষাপ্ডষাসহ 
শবশিন্ন বষাস্তব্র্মী উপকরর ব্যবহষার করষা হয়।

এই কষায্মক্রর প্রশক্রয়ষার অন্যতর দবশিষ্্য হপ্ছি সু্প্লর 
শিক্প্করষাও িক্তষা উন্নয়প্নর রষা্্যপ্র শিশুপ্ির সষাপ্ি এপধিশত 
প্রপ্য়ষাে কপ্র সরেশরকপ্ক্ পষাঠিষান করপ্ত সক্র হপ্বন। শবশিন্ন 
সু্প্লর সরেশরকপ্ক্ প্রষািশরক ও রষা্্যশরক পয্মষাপ্য়র িষাত্রিষাত্রীপ্ির 
রষাপ্ে নষাটপ্কর রষা্্যপ্র শিক্ষা কষায্মক্ররশট পশরচষালনষা করষা সযপ্ত 
পষাপ্র। এই কষায্মক্রপ্রর আওতষায় শবশিন্ন শবষয়প্ক সু্প্লর 
শিক্ষাি্মীপ্ির সষারপ্ন সিিীয় নষাট্য আশঙ্গপ্কর রষা্্যপ্র পষাঠ্য বইপ্য়র 
িড়ষা, কশবতষা ও েল্প নষাটপ্কর সষাপ্ি যুক্ত কপ্র অশিনপ্য়র রষা্্যপ্র 
পড়ুয়ষাপ্ির সষারপ্ন তুপ্ল ্রষা হয়।

শিক্ষাি্মীর রষাপ্ে উদেীপনষা সৃশষ্, সৃজনিীলতষার উজিীবন 
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এবং জীবনঘশনষ্ঠ জ্ঞষান শবতরর শিশুপ্ির ইশতবষাচক িৃশষ্িশঙ্গ 
শবকষাপ্ি িপূ শরকষা রষাপ্খ।

সুতরষাং আরষাপ্ির সিপ্ি নষাটপ্কর রষা্্যপ্র শিক্ষা অনুিীলনপ্ক 
গুরুপ্ত্বর সষাপ্ি শবপ্বচনষা করষার সরয় এপ্সপ্ি। গ্রষারীর পয্মষাপ্য় 
সু্লগুশলপ্ত শরপ্সষাস্ম শহপ্সপ্ব এর সপ্ঙ্গ সংশলিষ্ ব্যশক্তপ্ির ব্যবহষার 
সংক্রষান্ত নীশতরষালষা প্ররয়ন জরুশর। এশবষপ্য় জষাতীয় পয্মষাপ্য় 
উপ্ি্যষাে গ্রহর করষা খুবই জরুশর। নষাটপ্কর রষা্্যপ্র শিক্ষা 
কষায্মক্রর কষায্মক্ররশট পশরচষালনষার জন্য রষাত্র ৩৫-৪০ শরশনট 
সরপ্য়র প্রপ্য়ষাজন। অি্মষাৎ সু্প্লর সরেশরকক্ই এই কষায্মক্ররশট 

পশরচষালনষার ও সহষায়তষার জন্য ১-২ জন অশিপ্নতষাই যপ্িষ্ঠ। 
শিশুপ্তষাষ ও সরসষারশয়ক শবষয় শনব্মষাচন ও উপস্ষাপনষায় সিিীয় 
নষাট্য আশঙ্গক, ইপ্প্ষািষাইপ্জিপ্নর ব্যবহষার শিশুপ্ির সরব 
উপশস্শত ও রপ্নষাজেপ্তর পশরবত্মন, কখনও কখনও শিশুরষা 
অশিপ্নতষা রূপ্পই শনপ্জর অজষাপ্ন্তই নষাটপ্কর চশরত্র হপ্য় উপ্ঠ।

সষারষা সিপ্ির শিক্ষাি্মীপ্ির জন্য এপধিশত ব্যবহষার করষা হপ্ল 
সৃজনিীল রষানুষ শহসষাপ্ব বত্মরষান শিশুরষা কষায্মকরী িপূ শরকষা রষাখপ্ব 
বপ্ল আরষার শবশ্বষাস।

প্রকৃত শিক্ষালষাপ্ির জন্য সবসরয় সনষাটবই, েষাইডবই   
বইপ্য়র িপ্ল আর ব্্যষাকপ্বষাপ্ড্মর সষাপ্ি সলপ্ে িষাকপ্ত হপ্ব নষা। 
শিক্ষা শু্ুরষাত্র অক্র জ্ঞষান ও েশরপ্তর সরষা্ষান করষা নয়, বষা 
গ্রষারষাপ্রর শকিু শনয়র জষানষা নয়।

শিক্ষা এক্রপ্নর জীবনব্যষাপী সংলষাপ পধিশত সযখষাপ্ন 
িষাকপ্ব প্রশ্ন করষা, আপ্লষাচনষা করষা, অনুসন্ষান করষা, প্কষানও 
প্রচশলত শবষপ্য়র রপ্্্য নতুন অি্ম খঁুপ্জ সবর করষা এবং প্রশতশট 
অবস্ষায় অশজ্মত জ্ঞষান বষাস্তপ্ব প্রপ্য়ষাে করষা ইত্যষাশি। প্রেশরকপ্ক্  
সয শিক্ষািষান করষা হয়, অপ্নক সরয় বষাস্তব অবস্ষার সষাপ্ি তষার 
শরল িষাপ্ক নষা। শকন্তু ক্ষাসরুপ্রর বষাইপ্রর কষায্মবলী সরেশরকপ্ক্র 
সচপ্য় শিক্ষাি্মীপ্ির আগ্রহ সবশি বষাড়ষায়। শিক্ষাি্মীরষা  তষা অপ্নকশিন 
রপ্ন রষাখপ্ত পষাপ্র।  

তষারষা সসখষান সিপ্ক সরষাসশর সয  উিষাহররগুশল শিপ্ত পষাপ্র, 
তষা শবি্যষালয় শকংবষা সরেশরকক্ শিশতিক শিক্ষায় সম্ভব নয়। প্রেশর 
কপ্ক্র বষাইপ্রর ভ্ররন  শু্ু শবজ্ঞষাপ্নর সক্প্ত্র নয়, এশট ইশতহষাস, 
িপূ প্েষাল, অঙ্ক, বষাংলষা, ইত্যষাশি কষাশরকুলষাপ্রর অন্যষান্য সব শবষপ্য়র 

সরেশরকপ্ক্র বষাইপ্রর শিক্ষাই প্রকৃত জীবনব্যষাপী শিক্ষা

সক্প্ত্রও প্রপ্যষাজ্য। এর রষা্্যপ্র সরেশরকপ্ক্র বষাইপ্র এবং সিতপ্র 
এক ্রপ্নর সম্ক্ম সৃশষ্ করপ্ত পষাপ্র এবং  প্রষাসশঙ্গকতষা রক্ষা 
করষা যষায়। অপ্নপ্কর কষাপ্ি ইসু্প্লর বষাইপ্রর ভ্ররন  রষাপ্ন িীঘ্ম 
বষাস ভ্ররন, উপ্দেি্যহীনিষাপ্ব  ঘুপ্র ঘুপ্র সিখষা নয়। একটষা 
পশরকল্পনষা িষাকপ্ত হপ্ব সকষািষায় যষাব? কী করব? প্কন করব? 

    প্রেশরকপ্ক্র বষাঁ্ষা ্রষা শনয়র বষা চষার সিওয়ষাপ্লর েশডি 
সিপ্ক সবশরপ্য় আসষার পি হল, শিক্ষাি্মীপ্ির উৎসষাশহত করষা, 
যষাপ্ত তষারষা তষাপ্ির চষারপষাপ্ির রষানুপ্ষর সষাপ্ি শরিপ্ত পষাপ্র, 
প্রপ্য়ষাজপ্ন  তষাপ্ির পষাপ্ি িষঁাড়ষাপ্ত পষাপ্র।  

শিক্ষাি্মীরষা কশরউশনশটর সিস্যপ্ির সষাপ্ি কিষা বপ্ল, আলষাপ 
আপ্লষাচনষা কপ্র সকষানও শবষয় সম্প্ক্ম সশঠক তি্য শনপ্ত পষাপ্র, 
সুন্দরিষাপ্ব বুেপ্ত পষাপ্র। 

 যষা তষার পষাঠ্য শবষয়প্ক আরও সুন্দরিষাপ্ব বুেবষার জষাত 
রিলষা শহসষাপ্ব কষাজ করপ্ব। আর এশট সয তষাপ্ির রষানশসক 
িশক্ত ও আত্মশবশ্বষাস বষাড়ষাপ্ত সষাহষায্য করপ্ব তষা আর বলষার 
অপ্পক্ষা রষাপ্খ নষা।
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সৃজপ্নর অনন্ত প্রবষাহ এবং অন্য সংসৃ্শতর নতুন 
শবকষািরষান ্ষারষা

যষারষা ‘নবশিিষা’ পশত্রকষার শনয়শরত পষাঠক তষাপ্ির কষাপ্ি 
শবেত বিরগুশলপ্ত শবশিন্ন সলখষার র্্য শিপ্য় আররষা তুপ্ল ্ রপ্ত 
সচপ্য়শি আরষাপ্ির শবি্যষালয় ব্যবস্ষার রপ্্্য যশি নতুন প্রষান সঞ্ষার 
করপ্ত হয় তষাহপ্ল শু্ুরষাত্র পষাঠচচ্মষা এবং অঙ্কশবি্যষার র্্য শিপ্য়  

এশেপ্য় চলষাই যপ্িষ্ নয়। এিষাড়ষা যশি রুক্ত শচন্তষািীল সিিবষাসী  
দতশর করপ্ত হয় তষাহপ্ল আরষাপ্ির এরন একশট শবি্যষালয় 
সংসৃ্শত েপ্ড় তুলপ্ত হপ্ব, প্যখষাপ্ন কশবতষা-েষান-স্ষানীয় জ্ঞষাপ্নর 
পষারঙ্গর প্রবষাপ্হর সষাপ্ি গুরেত রষাপ্নর সমৃ্ক্ত শিক্ষার প্র্ষান 
িত্মগুশলর শরপ্িল ঘটপ্ব। এই রহষান িষাি্মশনক প্রত্যয় আজ 
শু্ুরষাত্র নবশিিষার অক্র রষানশচপ্ত্র সীরষাবধি সনই, শু্ুরষাত্র 
পষাঠকবৃপ্ন্দর আপ্লষাচনষায় অিবষা প্রবুধি শিক্কবৃপ্ন্দর শনিৃত 
আলষাপ্পর রপ্্্য সীরষাশয়ত হপ্য় সনই, বরঞ্ এশট প্রবষাশহত হপ্য়প্ি 
সবিশকিু গ্রষার পঞ্ষাপ্য়প্ত এবং পঞ্ষাপ্য়ত সশরশত স্তপ্র। এই 
সলখষা যখন প্রস্তুত করশি তখন বষাংলষার অন্তত ৬-৭ শট সজলষার 
পঞ্ষাপ্য়প্তর শনব্মষাশচত প্রশতশনশ্, আশ্কষাশরক-প্রিষাসক এবং 
প্রবুধি শিক্কপ্ির একষাংি জষানষাপ্লন, প্রবষাশহত হপ্ত শুরু কপ্রপ্ি 
সৃজপ্নর রুক্ত প্রবষাহ। উষরতষা সযখষাপ্ন জীবপ্নর স্বষািষাশবক শনয়র 

সসই পুরুশলয়ষা, বষাঁকুড়ষা এবং েষাড়খপ্ন্ডর সীরষান্তবত্মী অঞ্প্লর 
সবিশকিু শবি্যষালপ্য় আিপ্ড় পপ্ড়প্ি সৃজপ্নর নতুন স্ষাত্ষারষা। 
পুরুশলয়ষার বষাঘরুশন্ড পঞ্ষাপ্য়ত সশরশতর অন্তে্মত ৮শট গ্রষার 
পঞ্ষাপ্য়প্ত, বষাঁকুড়ষার ওন্দষা পঞ্ষাপ্য়ত সশরশতর অন্তে্মত কষাঁটষাবষাড়ী 

গ্রষার পঞ্ষাপ্য়প্ত, বীরিপূ প্রর তষঁাশতপষাড়ষা গ্রষার পঞ্ষাপ্য়প্তর নপূ্যনতর 
১৮শট শবি্যষালপ্য় শিশু- শকপ্িষার শিক্ষাি্মীরষা তষাপ্ির শিক্কপ্ির 
িুর্মর অনুপ্প্রররষায় এবং স্ষানীয় গ্রষার পঞ্ষাপ্য়প্তর তত্তষাব্ষাপ্ন 
আপ্য়ষাজন কপ্রশিল সৃজন উৎসব। প্যখষাপ্ন তষারষা শবি্যষালয় 
প্রষাঙ্গপ্র তুপ্ল ্প্রশিল শনপ্জপ্ির শবশিন্ন প্রিি্মন-পষারিি্মীতষা। 
আররষা সজপ্নশি, প্বিশকিু শবি্যষালপ্য়র অনুষ্ঠষাপ্ন স্ষানীয় 
গ্রষারবষাসীপ্ির অংিগ্রহর শিল খুব সচষাপ্খ পড়ষার রপ্তষা এবং তীব্র 
উদেীপনষারয়। আরষাপ্ির শিক্কবৃন্দ খুব উচ্ছষাস শনপ্য় জষাশনপ্য়প্িন, 
এই ্রপ্নর শবি্যষালয়প্কশন্দক সৃজন-উৎসপ্ব সয স্ষানীয় 
সরুিষাপ্য়র এতিপূর পয্মন্ত  অংিগ্রহর সুশনশচিত করষা সযপ্ত পষাপ্র 
তষা আপ্ে তষারষা অনুরষানই করপ্ত পষাপ্রনশন। এই অনুষ্ঠষান শু্ু 
একশট শিপ্নর কষাজ হপ্য় িষাকল নষা, হপ্য় রইল একশট চলরষান 
্ষারষা। পষািষাপষাশি আরষাপ্ির নবশিিষা’র িফতপ্র এপ্সপ্ি িশক্র 
শিনষাজপুর, আশলপুরিুয়ষার এবং বপ্ঙ্গষাপসষাের-প্িষাঁয়ষা শহঙ্গলেঞ্জ 
পঞ্ষাপ্য়ত সশরশতর অন্তে্মত শবশিন্ন শবি্যষালপ্য়র সৃজপ্নর শনজস্ব 

উচ্ষারপ্নর সংবষাি। শিনষাজপুপ্রর কুিরুশন্ড আর বষালুরঘষাট 
পঞ্ষাপ্য়ত সশরশতর অন্তে্মত শবি্যষালয়গুশলপ্তও শিল নতুন 
সৃজপ্নর প্রবষাহ বষাত্মষা। প্সখষাপ্নও িৃি্যকলষা পষারঙ্গর শিক্কবৃন্দ 
তষাপ্ির শনজস্ব সবষা্ ও িষাবনষা তুপ্ল ্প্রশিপ্লন উৎসব 
পশরকল্পনষার র্্য শিপ্য়। সুন্দরবপ্নর শবি্যষালয়গুশলপ্ত শিল অনষায্ম 
সচতনষার সরষাহরয় প্রকষাি, এখষাপ্ন একসষাপ্ি কিষা বপ্ল উপ্ঠশিল 
লবনষামু্ব উশদ্ি আর সরুপ্রের সনষানষা হষাওয়ষা। এই সরস্ত শকিু 
শরশলপ্য় আররষা প্রবল আিষাবষািী। সৃজন উৎসব হপ্য় উঠপ্ত 
চপ্লপ্ি একশট অন্যতর প্র্ষান সষাংসৃ্শতক শনর্মষাপ্রর সি্যষাতনষািপূ শর। 
আরষাপ্ির নতুন প্রজপ্ন্মর সচতনষায় এরন একশট সপ্রশক্ত যশি 
রচনষা করপ্ত হয়, প্যখষাপ্ন রৃশতিকষার েপ্ন্ শরিপ্ব জপ্লর শনশ্বষাস 
তষাহপ্ল শুরু হপ্ব একশট নতুন শনঃিব্দ প্রশতপ্রষাপ্্র প্রবষাহ। 

‘নবশিিষা’ রপ্ন কপ্র, শিক্ষার অক্রবৃপ্তির বষাইপ্রও অন্য  
একশট জীবন রপ্য়প্ি, অন্য রষা্ুয্ম রপ্য়প্ি সযখষাপ্ন আরষাপ্ির 
একসষাপ্ি অিচ শিন্ন শিন্ন িষাষষায় কিষা বলপ্ত হপ্ব।

সলখক পশরশচশতঃ িষাশন্তপ্িব চপ্ট্টষাপষা্্যষায়, বষাঘরুশন্ড পঞ্ষাপ্য়ত সশরশতর সিৌপ্েষাশলক পশরসীরষায় অবশস্ত শবি্যষালয়গুশলপ্ত পশরপ্প্রশক্তেত প্রষাসশঙ্গক 
শিক্ষা-উপ্ি্যষাপ্ের সশক্রয় কর্মী।
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শবি্যষালপ্য়র সহ-শিক্ষাক্রশরক কষায্মষাবলী
শিক্ষািষান বষা শিক্ষাগ্রহর 

শিক্ষাক্রশরক ও 
সহ-শিক্ষাক্রশরক কষায্মষাবলী, 
উিপ্য়র সরবিপ্য় সম্ভব। 
রপূলত সরেশর পঠন-পষাঠন 
শিক্ষাক্রশরক কষায্মষাবলীর 
অন্তে্মত। আর সরেশর বশহিপূ ্মত 
কষায্মষাবলী সযরন- প্খলষা প্ূলষা, 
নষাট্যষাশিনয় ইত্যষাশি বত্মরষাপ্ন 
সহ-শিক্ষাক্রশরক কষায্মষাবলী 
বপ্ল পশরশচত। পপূপ্ব্ম এইসব 
কষায্মষাবলীপ্ক সরেশর বশহিপূ ্মত 
কষায্মষাবলী (Extra curricular) বলষা হত। তখন এসব 
কষায্মষাবলীর গুরুত্ব স্বীকৃত শিল নষা। বত্মরষাপ্ন রপ্ন করষা হয় সয, 
শিক্ষাি্মীর সষাশব্মক উন্নয়প্ন, শিক্ষাি্মী কতৃ্মক শকিু অত্যষাবি্যকীয় 
গুর অজ্মপ্নর জন্য শিক্ষাক্রশরক কষায্মষাবলীর পষািষাপষাশি 
সহ-শিক্ষাক্রশরক কষায্মষাবলীরও প্রপ্য়ষাজন আপ্ি।

সহ-শিক্ষাক্রশরক কষায্মষাবলীঃ
তপ্ব সয রপূলনীশতর উপ্ল্খ করষা হল, এগুশলই সব নয়। 

এিষাড়ষা, প্রপ্ত্যক ্ রপ্নর কষাপ্জর জন্য শিন্ন শিন্ন শনয়র অনুসরর 
করপ্ত হয়। তপ্ব একিষা বলষা যষায়, এই সহ-শিক্ষাক্রশরক 
কষায্মষাবলী যশি শনপ্ন্মষাক্ত শনয়প্রর উপর শিশতি কপ্র রচনষা করষা 
যষায়, তষাহপ্ল সসগুশল সষা্ষারর পষাঠ্যক্রপ্রর পশরপপূরক শহপ্সপ্ব 
কষাজ করপ্ব। একিষা রপ্ন রষাখষা িরকষার, প্কবলরষাত্র 
সহ-শিক্ষাক্রশরক কষাপ্জর রষা্্যপ্র শিক্ষার উপ্দেি্য সফল হপ্ত 
পষাপ্র নষা। েতষানুেশতক শবষয় সকন্দীক পষাঠ্যক্রপ্রর পশরপপূরক 
শহপ্সপ্ব এগুশল কষাজ কপ্র। 

সহ-শিক্ষাক্রশরক কষায্মষাবলীর প্রকষারপ্িিঃ
১. সখলষা প্ূলষা ও িরীরচচ্মষা শবষয়ক কষায্মষাবলী: প্যরন- ফুটবল, 

সষাঁতষার, হষা-ডু-ডু, প্েষাল্ষা-িুট ইত্যষাশি।  
২. সিষা ও সপ্ম্মলন শবষয়ক: প্যরন- শবত্মক প্রশতপ্যষাশেতষা, 

প্রিি্মনী, জষাতীয় শিবস পষালন, স্মররসিষা ইত্যষাশি।
৩. শবপ্নষািনরপূলক কষাজ: প্যরন- নষাটক, শবশচত্রষানুষ্ঠষান, আবৃশতি 

অনুষ্ঠষান, র্যষাশজক সিষা ইত্যষাশি।
৪. সষারষাশজক কল্যষাররপূলক কষাজ: প্যরন-বৃক্প্রষাপর অশিযষান 

ইত্যষাশি।
৫. কৃশষ্ সংসৃ্শত শবষয়ক: প্যরন- প্িওয়ষাল পশত্রকষা প্রকষাি, 

বষাশষ্মক র্যষােষাশজন রচনষা, শিক্ষা সফর ইত্যষাশি।
সহ-পষাঠ্যক্রশরক কষায্মষাবলীর উপ্দেি্যঃ
(ক) শিক্ষাি্মীর চষাশহিষা শিশতিক শবকষাপ্ির সুপ্যষাে সিওয়ষাঃ

শিশুর রপ্্্য জন্মেত কতগুশল প্রবরতষা িষাপ্ক। প্কষানও শিশু 
হয়প্তষা সখলষা প্ূলষায় আবষার সকউ হয়প্তষা অশিনপ্য় আগ্রহী। 

শিক্প্কর কষাজ হল সসই 
প্রবরতষাগুশলপ্ক কষাপ্জ 
লষাশেপ্য় শিশুর সুপ্ত সম্ভষাবনষার 
পশরপপূর্ম শবকষাি ঘটষাপ্নষা। 
এপ্ক্প্ত্র সহ-পষাঠ্যক্রশরক 
কষাজগুশল শিক্কপ্ক সহষায়তষা 
কপ্র। শতশন শিশুর 
প্রবরতষাগুশলপ্ক সশঠকিষাপ্ব 
কষাপ্জ লষাশেপ্য় শিক্র 
পশরচষালনষা করপ্ত পষাপ্রন 
এবং শিক্ষাি্মীপ্ক সু্প্ল শটপ্ক 
িষাকপ্ত সষাহষায্য কপ্র।

(খ) সষারষাশজক দবশিষ্্য েঠপ্ন সহষায়তষাঃ
সহ-পষাঠ্যক্রশরক কষাপ্জর রষা্্যপ্র শিশুর েরতষাশন্ত্রক সরষাজ-

জীবপ্নর উপপ্যষােী রপ্নষািষাব েপ্ড় সতষালষা যষায়। শবি্যষালপ্য়র 
উপ্দেি্য হল, একশিপ্ক সযরন ব্যশক্তপ্ত্বর পশরপপূর্ম শবকষািসষা্ন, 
অন্যশিপ্ক সতরন সরষাজ-জীবপ্নর উপপ্যষােী কপ্র ব্যশক্তপ্ক প্রস্তুত 
কপ্র সতষালষা। েরতষাশন্ত্রক সরষাজব্যবস্ষার রপূলকিষা হল, রষানুপ্ষর 
ব্যশক্ত স্বষাতন্ত্রপ্ক কু্ণ্ণ নষা কপ্র পষারস্পশরক সহষাবস্ষান। শবি্যষালপ্য়র 
শবশিন্ন ্রপ্নর সযৌি কষায্মষাবলীর (Group activities) রষা্্যপ্র 
শিশুপ্ির রপ্্্য এই ্রপ্নর রপ্নষািষাব েপ্ড় ওপ্ঠ। প্খলষা প্ূলষা, 
সযৌি প্রপ্জক্ট (Group Project), অশিনয় ইত্যষাশির রষা্্যপ্র 
িষাত্রপ্ির রপ্্্য েরতষাশন্ত্রক িষাব্ষারষা জষাশেপ্য় সতষালষা যষায়। তষািষাড়ষা 
সরষাজষাপ্সবষা ইত্যষাশির রষা্্যপ্রও সহপ্যষাশেতষা ও সরপ্বিনষারপূলক 
রপ্নষািষাব েপ্ড় সতষালষা সম্ভব।

(ে) আত্মশবশ্বষাস জষাশেপ্য় সতষালষাঃ
সহ-পষাঠ্যক্রশরক কষাপ্জর রষা্্যপ্র শিক্ষাি্মীর আত্মশবশ্বষাস 

জষাশেপ্য় সতষালষা যষায়। আর এই আত্মশবশ্বষাপ্সর রষা্্যপ্র আপ্স 
আত্ম শনি্মরিীলতষা। শিশু েৃহপশরপ্বপ্ি শপতষা-রষাতষার উপর 
শনি্মরিীল িষাপ্ক। শিন্ন কষাপ্জর জন্য শবি্যষালপ্য় এপ্সও তষারষা 
যশি সসই শিক্প্কর উপর শনি্মরিীল হপ্য় জীবনযষাপন কপ্র, 
তষাহপ্ল িশবষ্যৎ সরষাজ-জীবপ্ন সস সষাি্মক রষানুষ শহপ্সপ্ব সবঁপ্চ 
িষাকপ্ত পষারপ্ব নষা। তষাই শবি্যষালপ্য়র রপ্্্যই সহ-পষাঠ্যক্রশরক 
ব্যবস্ষায় তষাপ্ক এরন শকিু কষাজ শিপ্ত হপ্ব, যষাপ্ত তষা সরষা্ষাপ্নর 
রপ্্্য শিপ্য় সস তষার আত্মশবশ্বষাস (Self confidence) েপ্ড় 
সতষালষার সুপ্যষাে পষায়।
(ঘ) সহপ্যষাশেতষার রপ্নষািষাব দতশর করষাঃ

শবশিন্ন ্রপ্নর সহ-পষাঠ্যক্রশরক কষাপ্জর রপ্্্য শিপ্য় 
শিশুপ্ির পরস্পপ্রর প্রশত সহষানুিপূপূ শতরপূলক রপ্নষািষাপ্বর শবকষাি 
হয়। এই সহপ্যষাশেতষা ও সহষানুিপূ শত সরষাজ-জীবপ্নর পপ্ক্ 
একষান্ত প্রপ্য়ষাজন। িষাত্রসংস্ষার সি্য শহপ্সপ্ব, প্খলষার রষাপ্ঠ, 
অশিনপ্য় সস অন্যষান্যপ্ির সপ্ঙ্গ সহপ্যষাশেতষার সপ্ঙ্গ কষাজ করপ্ব।
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(ঙ) িৃঙ্খলষা স্ষাপপ্ন সহষায়তষা প্রিষানঃ
সহ-পষাঠ্যক্রশরক কষাপ্জর সুপশরচষালনষা করপ্ত পষারপ্ল 

শবি্যষালপ্য় িৃঙ্খলষা রক্ষার কষাজ অপ্নক সহজ হয়। প্খলষার রষাপ্ঠর 
শনয়র-কষানুন সরপ্ন, সিষার শনয়র-কষানুন অনুিীলন কপ্র বষা 
শনয়র-কষানুন সরপ্ন অন্য সয সকষানও ্রপ্নর স্বষা্ীন কষাজ 
সম্ষািন কপ্র শিশুরষা স্বতঃস্পূ ত্ম িৃঙ্খলষার বন্প্ন আবধি হয়।
(চ) শিক্ষারপূলক শনপ্ি্মিনষা িষাপ্নর সুশব্ষাঃ

শিক্ক যশি সপ্চতন হন, তষাহপ্ল শিক্ষাি্মীর সকষান শবপ্িষ 
শবষপ্য় িক্তষা বষা সেষাঁক আপ্ি, তষা শনর্ময় করপ্ত পষাপ্রন। এই 
সহ-পষাঠ্যক্রশরক কষাপ্জর রষা্্যপ্র। এইসব তি্য তষার শনপ্জর 
পষাঠ-পশরকল্পনষা রচনষায় সযরন সষাহষায্য করপ্ব, অন্যশিপ্ক 
শিক্ষারপূলক ও বৃশতিরপূলক শনপ্ি্মিনষায় সহষায়তষা করপ্ব।
(ি) দিশহক ও রষানশসক শবকষাি সষা্নঃ

সহ-পষাঠ্যক্রশরক কষাপ্জর রষা্্যপ্র শিশুর দিশহক ও রষানশসক 
শবকষাি হয়। প্খলষা প্ূলষা ইত্যষাশির রষা্্যপ্র হয় দিশহক শবকষাি,  
আবষার বকৃ্ততষা, শবতক্ম-সিষা ইত্যষাশির রষা্্যপ্র হয় রষানশসক 
শবকষাি।
(জ) অবসর যষাপপ্নর শিক্ষাঃ

সহ-পষাঠ্যক্রশরক কষাপ্জর সয শিক্ষা শিশুরষা শবি্যষালপ্য় পষায়, 
তষা তষাপ্ক িশবষ্যৎ জীবপ্ন সুষু্ঠিষাপ্ব অবসর যষাপপ্ন সহষায়তষা 
কপ্র। অবসর যষাপপ্নর শিক্ষার অিষাব আ্ুশনক যষাশন্ত্রকতষার 
সরপ্য় এক বড় সরস্যষা। এই সরস্যষার অপ্নকটষা সরষা্ষান হপ্য় 
যষায় শবি্যষালপ্য় সহ-পষাঠ্যক্রশরক কষাপ্জর ব্যবস্ষা করপ্ত পষারপ্ল।

সু্প্ল প্রবত্মনপ্যষাে্য সহ-শিক্ষাক্রশরক কষায্মষাবলীর তষাশলকষাঃ
১. সখলষা প্ূলষা, ক্রীড়ষানুষ্ঠষান, সষাঁতষার প্রশতপ্যষাশেতষা, আন্তঃসু্ল 

ফুটবল প্রশতপ্যষাশেতষা, স্ষাউট, বু্বষাড্ম।
২. শবতক্ম অনুষ্ঠষান, প্রিি্মনী, নষাট্যষানুষ্ঠষান, শবশচত্রষানুষ্ঠষান।
৩. উি্যষান রচনষা, রৎস চষাষ, সবশজ বষােষান দতশর।
৪. শনরক্রতষা িপূরীকরর, বষা্্যতষারপূলক প্রষািশরক শিক্ষা 

আপ্ন্দষালপ্ন অংিগ্রহর।
৫. বষাশষ্মক র্যষােষাশজন, প্িওয়ষাল পশত্রকষা প্রকষাি, শিক্ষা সফর, 

জষাতীয় শিবস পষালন।
সহ-পষাঠ্যক্রশরক কষায্মষাবলীর উপপ্যষাশেতষা/গুরুত্ব/ 

প্রপ্য়ষাজনীয়তষাঃ
১. িষারীশরক উন্নয়নঃ

সহ-শিক্ষাক্রশরক কষায্মষাবলীর রষা্্যপ্র শিক্ষাি্মীর িরীপ্রর 
অঙ্গপ্রত্যপ্ঙ্গর চষালনষা হয়, ফপ্ল শিক্ষাি্মীর দিশহক শবকষাি পপূর্মতষা 
লষাি কপ্র এবং তষার স্বষাপ্স্্যরও উন্নশত হয়। সুস্ রন ও সুস্ 
সিহ সহষাবস্ষান কপ্র।
২. জ্ঞষান ও িক্তষা অজ্মনঃ

এই কষাজগুশলর রষা্্যপ্র শিক্ষাি্মী নতুন এবং অশত 
প্রপ্য়ষাজনীয় জ্ঞষান ও সকৌিল আয়তি করপ্ত পষাপ্র। প্কবল শলখন- 
পঠপ্নর রপ্্্য শিপ্য়ই সয জ্ঞষান অশজ্মত হয় একিষা রপ্ন করষা 
িুল। বষাস্তব পশরপ্বপ্ির সংস্পপ্ি্ম এপ্স প্রকৃত জীবন-শিশতিক 
অশিজ্ঞতষার রপ্্্য শিপ্য়ই শিশু সশত্যকষাপ্রর প্রপ্য়ষাজনীয় জ্ঞষান ও 

িক্তষাগুশল অজ্মন কপ্র িষাপ্ক। সহ-পষাঠক্রশরক কষাজ শিক্ষাি্মীপ্ক 
বষাস্তব জীবন সিপ্ক এই প্রপ্য়ষাজনীয় জ্ঞষান ও সকৌিলগুশল আয়তি 
করপ্ত সষাহষায্য কপ্র।

শডউইর রপ্ত, প্কষানও প্রকৃত জ্ঞষানই সশত্যকষার সশক্রয়তষার 
রষা্্যর িষাড়ষা অজ্মন করষা যষায় নষা। অি্মষাৎ তষাঁর িষাষষায়, শিখন 
আসপ্ব কষাজ করষার রপ্্্য শিপ্য়। প্সই জন্য শডউইর রপ্ত, এই 
সহ-পষাঠ্যক্রশরক কষাজ শিশুর পষাঠ্যসপূশচর প্র্ষানতর উপষািষান 
হওয়ষা উশচত।
৩. পপূর্মতর জীবন অশিজ্ঞতষাঃ

এই কষাজগুশল শিক্ষাি্মীপ্ক বষাস্তব জীবপ্নর অশিজ্ঞতষাগুশলর 
সপ্ঙ্গ প্রত্যক্িষাপ্ব এবং পপূর্মিষাপ্ব পশরশচত কশরপ্য় সিয় এবং 
তষার ফপ্ল শিক্ষাি্মী তষার জীবনপ্ক সম্পূর্মিষাপ্ব জষানপ্ত পষাপ্র। 
েতষানুেশতক শিক্ষা ব্যবসষায় শিক্ষাি্মীর অশিজ্ঞতষা রষাত্র কপ্য়কশট 
শনশি্মষ্ সক্প্ত্রর রপ্্্য সীরষাবধি িষাপ্ক। ব্যষাপকতর ও বৃহতির 
জীবপ্নর সকষানও অশিজ্ঞতষাই শিক্ষাি্মী সসখষাপ্ন পষায় নষা। তষার 
ফপ্ল তষার অশিজ্ঞতষা সযরন আংশিক হয়, প্তরনই তষা সুশনশি্মষ্ 
সক্প্ত্র সীরষাবধি হপ্য় িষাপ্ক। সহ-পষাঠ্যক্রশরক কষাজগুশল শিক্ষাি্মীর 
শিক্ষাপ্ক বৃহতির জীবপ্নর সপ্ঙ্গ পশরশচত করষায় এবং তষার 
অশিজ্ঞতষাপ্ক বষাস্তবশিশতিক কপ্র সতষাপ্ল।
৪. সৃজনরপূলক তৃশপ্তলষাি ও শবপ্িষ িশক্তর আশবস্ষারঃ

এই কষাজগুশলর রষা্্যপ্র শিক্ষাি্মীর সহজষাত সৃজন-সৃ্পহষা 
তৃশপ্তলষাি কপ্র এবং তষার সষাি্মকতষাপ্বষাপ্্র ঈপ্ষাও আত্ম-
প্রশতষ্ঠষালষাপ্ির প্রবৃশতি পশরতৃপ্ত হয়। তষািষাড়ষা শিক্ষাি্মীর রপ্্্য 
শনশহত শবপ্িষ শবপ্িষ িশক্ত এবং সম্ভষাবনষাগুশল এই কষাজগুশলর 
রষা্্যপ্র সষারপ্ন আসষার সুপ্যষাে পষায় এবং শিক্ক সসই রপ্তষা 
শিক্ষাি্মীপ্ক তষার িশবষ্যৎ শিক্ষা ও কর্মপন্থষা সম্বপ্ন্ যিষাযিিষাপ্ব 
পশরচষালনষা করপ্ত পষাপ্রন।
৫. সষারষাশজক সচতনষা ও গুরষাবলীর শবকষািঃ

এসব কষায্মষাবলী শিক্ষাি্মীপ্ক িলেতিষাপ্ব কষাজ করপ্ত 
অনুপ্প্রশরত কপ্র বপ্ল একশিপ্ক সযরন তষার রপ্্্য সষারষাশজক 
সচতনষা, সহপ্যষাশেতষা, স্বষাি্মহীনতষা, সহষানুিপূ শত প্রিৃশত কষাশঙ্কত 
গুরগুশল জষাশেপ্য় সতষাপ্ল, প্তরনই তষাপ্ক বষাস্তব সক্প্ত্র জীবন-
সরস্যষা সরষা্ষাপ্ন প্রবৃতি কপ্র তষার রপ্্্য িষাশয়ত্বপ্বষা্, আত্মশবশ্বষাস, 
শবচষারিশক্ত, শচন্তনিশক্ত প্রিৃশত দবশিষ্্যগুশলপ্ক শবকশিত কপ্র।
৬. িৃশষ্িশঙ্গর প্রসষারঃ

ভ্ররর,  শপকশনক প্রিৃশত কষাজগুশলর রষা্্যপ্র শিক্ষাি্মী শবশিন্ন 
সলষাপ্কর সপ্ঙ্গ পশরশচত হয় এবং তষার ফপ্ল তষার রপ্নর সংকীর্মতষা 
িুর হপ্য় যষায় এবং তষার িৃশষ্িশঙ্গর প্রসষার ঘপ্ট। তষািষাড়ষা 
সিিভ্ররর প্রিৃশত কষাপ্জর রষা্্যপ্র শিক্ষাি্মী প্রষাকৃশতক িৃি্যষাবলীর 
ঘশনষ্ঠ সংস্পপ্ি্ম আপ্স। তষার ফপ্ল শিক্ষাি্মীর কল্পনষািশক্ত ও 
সসৌন্দয্মপ্বষা্ শবকশিত হবষার সুপ্যষাে পষায়।
৭. ব্যশক্তসত্তষার সব্মষাঙ্গীর শবকষাপ্ির পরর সহষায়কঃ

সহ-পষাঠ্যক্রশরক কষাজ শিক্ষাি্মীর ব্যশক্তসত্তষার সব্মষাঙ্গীর 
শবকষাপ্ি পরর সহষায়ক। তষার সিহ-রন, প্রপ্ক্ষাি, সষারষাশজক 
সচতনষা প্রিৃশত ব্যশক্তসত্তষার সরস্ত শিকগুশলর সুষু্ঠ শবকষািও এই 
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কষাজগুশলর রপ্্্য শিপ্য়ই ঘপ্ট। এগুশল একশিপ্ক সযরন তষার 
জ্ঞষান আহরপ্রর কষায্মকর রষা্্যর, প্তরনই অপরশিপ্ক তষার 
রষানশসক তৃশপ্তর একশট বড় উপকরর।

সহ-শিক্ষাক্রশরক কষায্মষাবলী সংেঠপ্নর উপষায়ঃ
১. শবি্যষালপ্য়র সষাপ্তষাশহক রুশটপ্ন একষাপ্জর জন্য সরয় 

শনশি্মষ্ রষাখপ্ত হপ্ব।
২. সহ-শিক্ষাক্রশরক কষায্মষাবলীর আপ্য়ষাজপ্নর জন্য 

প্রপ্য়ষাজনীয় উপকরর পপূব্মষাপ্হ্নই সংগ্রহ কপ্র রষাখপ্ত 
হপ্ব।

৩. শিশুপ্ির আগ্রহ, প্রবরতষা রষাশফক শবশিন্ন ্রপ্নর 
কষায্মষাবলীর আপ্য়ষাজন করপ্ত হপ্ব।

৪. সনতষা শনব্মষাচপ্ন িষাত্র/িষাত্রীপ্ির স্বষা্ীনতষা িষাকপ্ব।
৫. সহ-শিক্ষাক্রশরক কষাপ্জ অংিগ্রহপ্র উৎসষাহ প্রিষাপ্নর 

জন্য একষাপ্জর নম্বর বরষাদে করষা।
৬. সপ্ব্মষাপশর সু্প্লর সষাশব্মক পশরকল্পনষায় উপপ্রষাক্ত কষাজ 

অন্তিু্মক্ত করপ্ত হপ্ব এবং শিক্ষাকপ্িরপ্ক শবশিন্ন 
কষায্মষাবলীর িষাশয়প্ত্ব রষাখপ্ত হপ্ব।

সহ-শিক্ষাক্রশরক  কষায্মষাবলীর গুরুত্ব / উপ্দেি্য / প্রপ্য়ষাজনীয়তষাঃ
১. সহ-শিক্ষাক্রশরক কষায্মষাবলী ব্যষাতীত পপূর্মষাঙ্গ ও জীবন-

সকন্দীক শিক্ষা সম্ভব নয়।
২. প্রশতশট শিশুর সষারশগ্রক শবকষাপ্ির জন্য এবং সরষাজ 

সচতনষা সৃশষ্র জন্য সহ-শিক্ষাক্রশরক কষায্মষাবলীর 
প্রপ্য়ষাজনীয়তষা অপশরহষায্ম।

৩. পশরপপূর্ম শিক্ষার জন্য পঁুশিেত শবি্যষার বষাইপ্র শিক্ষা গ্রহর 
করপ্ত হপ্ব।

৪. শিক্ষায় রেবর অপ্পক্ষা িি্মন সবশি ফলপ্রসপূ ও স্ষায়ী। তষাই 
শিক্ষা সফর, ঐশতহষাশসক স্ষান পশরিি্মপ্নর ব্যবস্ষা করষা 
উশচত।

৫. একষাপ্জর রষা্্যপ্র একপ্ঘঁপ্য়শর িপূর হপ্ব।
সহ-শিক্ষাক্রশরক কষায্মষাবলী বষাস্তবষায়নকষাপ্ল অনুসৃত 

নীশতসরপূহঃ
সহ-শিক্ষাক্রশরক কষায্মষাবলী বষাস্তবষায়নকষাপ্ল শনপ্ম্নষাক্ত নীশত 

অনুসরর করপ্ত হয়-
১. শনব্মষাচপ্নর স্বষা্ীনতষাঃ

শিক্ষাি্মীরষা শবি্যষালপ্য়র সরষাজ জীবপ্ন বষাস কপ্র। সুতরষাং 
সরষাজ জীবপ্ন শনপ্জর কষাজ বষা বৃশতি-শনব্মষাচপ্ন ব্যশক্তর সযরন 
স্বষা্ীনতষা আপ্ি, শবি্যষালপ্য়ও সহ-শিক্ষাক্রশরক কষায্মষাবলী শন্্মষারর 
করষার জন্য িষাত্রপ্ির স্বষা্ীনতষা একষান্ত প্রপ্য়ষাজন। শনশি্মষ্ সকষানও 
কষাজ যশি সজষার কপ্র তষাপ্ির উপর চষাশপপ্য় সিওয়ষা হয়, তষাহপ্ল 
তষার রপ্্্য স্বতঃস্পূ ত্মতষার উপষািষান নষ্ হপ্য় যষাপ্ব। িষাত্রপ্ির 
েরতষাশন্ত্রক পশরপ্বপ্ির রপ্্্য সরপ্খ েরতষাশন্ত্রক সরষাজ ব্যবস্ষার 
প্রশত রেধিষািীল কপ্র তুলপ্ত হপ্ব। েরতষাশন্ত্রক পধিশতপ্ত 
সহ-শিক্ষাক্রশরক কষায্মষাবলী শনব্মষাচন করষা িরকষার।
২. সরয়সপূশচর অন্তিু্মশক্তঃ

সহ-শিক্ষাক্রশরক কষাজগুশলপ্ক শবি্যষালপ্য়র কষাজ চলষাকষালীন 

পশরচষালনষা করপ্ত হপ্ব। তষা নষা হপ্ল সকপ্ল এপ্ত অংিগ্রহর 
করপ্ত পষারপ্ব নষা। শবি্যষালপ্য়র সরয় তষাশলকষার রপ্্্য এই 
্রপ্নর কষাজ করষার জন্য সরয় শনশি্মষ্ রষাখষা িরকষার। এই ব্যবস্ষা 
গ্রহর করপ্ল সহ-শিক্ষাক্রশরক কষায্মষাবলীর গুরুত্বও বষাপ্ড়।
৩. শিক্ক শনব্মষাচনঃ

সহ-শিক্ষাক্রশরক কষাজ পশরচষালনষা করষার জন্য সযষাে্য শিক্ক 
শনযুক্ত করপ্ত হপ্ব। শিক্কপ্ির সযষাে্যতষা সশঠকিষাপ্ব শনরূপর 
করপ্ত হপ্ব। শবশিন্ন ্রপ্নর কষাপ্জর িষার শিন্ন শিন্ন শিক্প্কর 
উপর শিপ্ত হপ্ব।
৪. সনতৃপ্ত্বর রয্মষািষাঃ

এইসব কষাপ্জর রআ্্যপ্র সয সনতৃপ্ত্বর শবকষাি হয় তষাপ্ক 
পপূর্ম রয্মষািষা শিপ্ত হপ্ব। শবশিন্ন কষাপ্জর জন্য সনতষা শনব্মষাচন, 
শবপ্িষিষাপ্ব যষাপ্ির পষারিশি্মতষা রপ্য়প্ি, এপ্ক্প্ত্র তষাপ্ির শিপ্ক 
নজর শিপ্ত হপ্ব। কষাজ পশরচষালনষার এই শনব্মষাশচত সনতষাপ্ির 
শনয়শন্ত্রত স্বষা্ীনতষা শিপ্ত হপ্ব।
৫. িষারপ্রষাপ্ত শিক্প্কর িষাশয়ত্বঃ

সয শিক্প্কর উপর সহ-শিক্ষাক্রশরক কষাজ পশরচষালনষা 
করষার িষার িষাকপ্ব, শতশন সযন শনপ্জর রতষারত িষাত্রপ্ির ওপর 
সজষার কপ্র চষাশপপ্য় নষা সিন। কষাজ শনব্মষাচপ্নর ব্যষাপষাপ্র শতশন 
িষাত্রপ্ির পপূর্ম স্বষা্ীনতষা সিপ্বন এবং তষা পশরচষালনষার সরপ্য় 
একজন উপপ্িষ্ষা শহপ্সপ্ব কষাজ করপ্বন। প্রপ্য়ষাজপ্ন শিক্ষাি্মীপ্ির 
উৎসষাহিষাপ্নর জপ্ন্য শিক্ক রষাপ্েরষাপ্ে এইসব কষাপ্জ 
সশক্রয়িষাপ্ব অংিগ্রহরও করপ্বন।
৬. বষা্্যতষারপূলক করষাঃ

প্রপ্ত্যক শিক্ষাি্মী যষাপ্ত বষা্্যতষারপূলকিষাপ্ব সহ-শিক্ষাক্রশরক 
কষাপ্জ সযষাে শিপ্ত পষাপ্র, তষার ব্যবস্ষা রষাখপ্ত হপ্ব। কষারর, 
বত্মরষাপ্ন এগুশলপ্ক শিক্ষাক্রপ্রর অংি শহপ্সপ্ব ্রষা হয়। এই 
অংপ্ির শিক্ষা যশি নষা হয়, শিক্ষা সম্পূর্ম হপ্য়প্ি একিষা বলষা 
যষায় নষা। অবি্য প্রপ্ত্যপ্ক সয এইরকরিষাপ্ব কষাপ্জ সযষাে সিপ্ব 
বষা একই পষারিশি্মতষা সিখষাপ্ব, তষা কখনও আিষা করষা যষায় নষা। 
তপ্ব এইসব কষাপ্জ সযষােিষাপ্নর রষা্্যপ্র শনপ্জপ্ির শবকশিত 
করষার অপ্নক সুপ্যষাে তষারষা পষায়। এই সুপ্যষাে সিপ্ক কষাউপ্ক 
বশঞ্ত করষা চলপ্ব নষা।
৭. শনব্মষাশচত কপ্য়কশট কষাজ গ্রহরঃ

এই ্ রপ্নর কষাজ শবি্যষালপ্য় প্রচলন করষার সরয় অপ্নকগুশল 
কষাজ একসপ্ঙ্গ হষাপ্ত শনপ্ল অসুশব্ষা হপ্ব। তষাপ্ত শিক্কপ্ির 
ওপর অপ্নক চষাপ এপ্স পড়প্ব। শকন্তু প্রির স্তপ্র যশি শনব্মষাশচত 
কপ্য়কশট কষাজ সনওয়ষা যষায় এবং তষা সুষু্ঠিষাপ্ব পশরচষালনষা করষা 
যষায়, তষাহপ্ল অপ্নক িষাল ফল পষাওয়ষা যষাপ্ব। অপ্নক শকিু 
একসপ্ঙ্গ করপ্ত শেপ্য় যশি তষা সশঠকিষাপ্ব পশরচষালনষা নষা করষা 
যষায়, তষাহপ্ল তষার সিপ্ক িষাল ফল পষাওয়ষা যষাপ্ব নষা। সুতরষাং 
এই ্ রপ্নর কষাপ্জর প্রবত্মন করপ্ত হপ্ল প্রিপ্র কর কষাজ শিপ্য় 
শুরু কপ্র ্ীপ্র ্ীপ্র কষাজ বষাড়ষাপ্ত হপ্ব।
৮. কষাপ্জর উপকররঃ

প্রপ্ত্যক ্রপ্নর কষাপ্জর জন্য শবশিন্ন ্রপ্নর প্রপ্য়ষাজনীয় 
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উপকরর, অি্ম ইত্যষাশি বরষাদে করপ্ত হপ্ব। প্রপ্য়ষাজন হপ্ল 
শিক্ষারপূলক আসর বষা ক্ষাপ্বর জন্য আলষািষা ঘরও সিপ্ড় শিপ্ত 
হপ্ব। এই ্রপ্নর কষাজ পশরচষালনষা করপ্ত শেপ্য় িষাত্ররষা যশি 
প্রশত পপ্ি বষা্ষা পষায়, তষাহপ্ল তষারষা ক্রপ্র শনরুৎসষাহী হপ্য় 
পড়প্ব।
৯. কষাপ্জর রপূল্যষায়নঃ

প্রপ্ত্যক রকর কষাপ্জর জন্য আলষািষা আলষািষা সরকড্ম-কষাড্ম 
িষাকপ্ব; যষার দ্ষারষা িষাত্রপ্ির পষারিশি্মতষার রপূল্যষায়ন করষা যষায়। 
সপ্ঙ্গ সপ্ঙ্গ প্রপ্ত্যক কষাপ্জরও রপূল্যষায়ন করষা িরকষার। প্কষানও 
কষাজ শবি্যষালপ্য়র উপ্দেি্যপ্ক কতটষা সষাি্মক কপ্র তুলপ্ি তষাও 
শবচষার কপ্র সিখষা িরকষার। কষারর এর উপর শনি্মর করপ্ি সকষান 
কষাজটষা রষাখষা হপ্ব, প্কষানটষাপ্ক বষাি শিপ্ত হপ্ব। প্য সব কষাপ্জর 
দ্ষারষা শিক্ষাি্মীপ্ির সকষানও উন্নশত হয় নষা, এপ্ক্প্ত্র সসগুশলর চচ্মষা 
করষার সকষানও প্রপ্য়ষাজন সনই। 

১০. অশিিষাবপ্কর অবেশতর জন্য ব্যবস্ষাঃ
সবপ্িপ্ষ শবি্যষালপ্য় কী কী ্রপ্নর সহ-শিক্ষাক্রশরক 

কষায্মষাবলীর অনুিীলন করষা হয় এবং িষাত্রিষাত্রীরষা কী ্রপ্নর 
পষারিশি্মতষা সসখষাপ্ন সিখষাপ্ছি, এসম্প্ক্ম অশিিষাবক এবং শপতষা-
রষাতষার অবেশত একষান্ত প্রপ্য়ষাজন। শবশিন্ন কর্মসপূশচর রষা্্যপ্র 
তষাপ্ির অবেশতর ব্যবস্ষাও করপ্ত হপ্ব।

পশরপ্িপ্ষ, আ্ুশনক শিক্ষাশবদ্ ের সহ-শিক্ষাক্রশরক 
কষায্মষাবলীর িপ্ব্দর সহ-িব্দ বষাি সিওয়ষার শচন্তষািষাবনষা করপ্িন। 
অি্মষাৎ সখলষা প্ূলষা, নষাট্যষাশিনয় ইত্যষাশি কষায্মষাবলীও শিক্ষাক্রশরক 
কষায্মষাবলীর রতই গুরুত্বপপূর্ম। এপ্রসপ্ঙ্গ রবীন্দনষাি ঠষাকুপ্রর উশক্ত 
প্রশর্ষানপ্যষাে্য। শতশন বপ্লপ্িন, "হষাওয়ষা সখপ্ল সপট িপ্র নষা, 
শকন্তু খষাওয়ষা হজপ্রর জন্য হষাওয়ষার প্রপ্য়ষাজন।" উক্ত উশক্তপ্ত 
শিক্ষাক্রশরক ও সহ-শিক্ষাক্রশরক উিয় কষায্মষাবলীই সয 
অত্যষাবি্যক, তষার ইশঙ্গত রপ্য়প্ি।

আপনষার আপ্িপষাপ্ি আপশন এরন রষানুষ খঁুপ্জ পষাপ্বন, 
শবশিন্ন শবষপ্য় যষাপ্ির িক্তষা রপ্য়প্ি, আপশন প্রষাকৃশতক সম্প্ির 
ও শবসৃ্তত িষান্ডষার খুপঁ্জ পষাপ্বন। এশট আপনষাপ্ক স্ষানীয় 

সপ্িষাপ্য়র সপ্ঙ্গ সযষােসপূত্র স্ষাপন করপ্ত সষাহষায্য করপ্ব। 
উিষাহররস্বরূপ, আপশন যশি েশরপ্ত টষাকষা বষা পশররষার শনপ্য় 

কষাজ কপ্রন, তপ্ব আপশন আপনষার সরেশরকপ্ক্ বষাজষাপ্রর 
ব্যবসষায়ী বষা ব্রে প্রস্তুতকষারী ব্যশক্তপ্ির শনপ্য় এপ্স তষারষা তষাপ্ির 
কষাপ্জ কীিষাপ্ব েশরপ্তর ব্যবহষার কপ্রন  তষা ব্যষাখ্যষা করষার জন্য 

শবি্যষালপ্য় স্ষানীয় িক্ ব্যশক্তপ্ির ব্যবহষার
আরন্ত্রর জষানষাপ্ত পষাপ্রন। কলষাশবি্যষায় আপশন যশি নকিষা, েষান, 
নৃত্য , নষাটক, আবৃশতি, হষাপ্তর শবশিন্ন কলষা-প্কৌিল সিখষাপ্ত চষান 
তষাহপ্ল স্ষানীয় ওই শিল্পীপ্ির সু্প্ল আরন্ত্রর জষানষাপ্ত পষাপ্রন। 

শিক্ষাি্মীপ্ির তষাপ্ির পশরপ্বপ্ির সরৃশধি এবং দবশচত্র¨পপূর্ম 
অনুিব করপ্ত উদেীপ্ত করপ্ব এবং হয়প্তষা সব্মষাশ্ক গুরুত্বপপূর্মিষাপ্ব 
শিক্ষাি্মীপ্ির সিখষার সক্প্ত্র একশট সষারশগ্রক িৃশষ্িশঙ্গর অশিরুপ্খ 
কষাজ করপ্ব, যষা হপ্ল শবি্যষালপ্য়র সিতপ্র ও বষাইপ্র সিখষা আরও 
প্রষারবন্ত হপ্য় উঠপ্ব।
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প্রষািশরক ও রষা্্যশরক শিক্ষাক্রপ্র সষাংসৃ্শতক
শিক্ষার িপূ শরকষা

আরষাপ্ির সষা্ষারর শিক্ষার পষাঠ্যক্রপ্র এসব লশলতকলষা বষা 
পষারফশর্মং আট্মসপ্ক যুক্ত করপ্ত পষারপ্ল তষা কী ইশতবষাচক 
িপূ শরকষা শনপ্ত পষাপ্র? ‘সষাংসৃ্শতক শিক্ষা’ কিষাটষা অি্ম দ্্যি্মপ্বষা্ক। 
কষারর সংসৃ্শতর অি্ম শু্ু নৃত্য-সঙ্গীত-লশলত কলষা নয়, ব্যষাপক 
একশট জনপ্েষাষ্ঠীর সষারশগ্রক জীবন ্ষারষাই হল তষার সংসৃ্শত। 
সসই অপ্ি্ম জীবন সংক্রষান্ত সকল শিক্ষাই বস্তুত সষাংসৃ্শতক 
শিক্ষার অন্তিু্মক্ত। আররষা সষা্ষাররত নৃত্য-সঙ্গীত-নষাটক-আবৃশত 
ইত্যষাশির অনুষ্ঠষানপ্ক সষাংসৃ্শত অনুষ্ঠষান বপ্ল িষাশক বপ্ল এই 
শবভ্রষাশন্ত দতশর হয় এবং আরষাপ্ির সিপ্ির অপ্নক শবিগ্ধজনও 
এজষাতীয় শবভ্রষাশন্তপ্ত সিষাপ্েন। বস্তুত সংসৃ্শত িব্দশট শনপ্য় 
আরষাপ্ির রপ্্্য প্রচুর শবভ্রষাশন্ত রপ্য়প্ি। 

আরষাপ্ির প্রচশলত সয শিক্ষা পধিশত, প্স শবষপ্য় আপ্লষাকপষাত 
করষার সচষ্ষা করষা হপ্য়প্ি। আরষাপ্ির শিক্ষাব্যবস্ষার েলি অপ্নক 
এবং তষা সকবল পধিশতেত প্রপ্শ্ন নয়, রপূল শবষয়েত প্রপ্শ্নও। 
পধিশত হল উপষায় বষা পন্থষা, রপূল 
শবষয় হল শিক্ষার লক্্য বষা 
উপ্দেি্য। অি্মষাৎ আরষাপ্ির শিক্ষার 
লক্্য কী, প্কন আররষা শিক্ষাব্যবস্ষা 
পশরচষালনষা করব, প্সটষা বস্তুত রপূল 
শবষয় বষা ররনীশতর অন্তে্মত। 
পধিশত হল ররপ্কৌিল।আবষার 
সশঠক পধিশত প্ররয়ন শনি্মর কপ্র 
সশঠক লক্্য শস্র করষার উপর।  
জীশবকষা শনব্মষাহ করষাই আরষাপ্ির শিক্ষার একরষাত্র লক্্য হপ্য় 
উপ্ঠপ্ি, আপ্লষাশকত রষানুষ দতশর করষার সকষানও আকষাঙ্কষা 
আরষাপ্ির সতরনিষাপ্ব িষাশবত কপ্র নষা। আররষা আজ একশট 
পর্যপ্িষােী সরষাপ্জর বষাশসন্দষা এবং অপ্নক শকিুর রপ্তষা শিক্ষাও 
একশট রহষাঘ্ম্য পপ্র্য পশররত হপ্য় সেপ্ি। তষাই অজ্মপ্নর পশরবপ্ত্ম 
শিক্ষা আজ চড়ষা িষাপ্র শকনপ্ত হয় এবং একই কষারপ্র শিক্ষাপ্ক 
সকবল ব্যবসষাশয়ক শবশনপ্য়ষাে শহসষাপ্ব সিখষা হপ্ছি। তষাই আজপ্কর 
অশিিষাবপ্করষা তষাপ্ির সন্তষানপ্ির চড়ষা িষাপ্র শচশকৎসক, 
প্রপ্কৌিলী, আইনজীবী, কষাশরের, শহসষাবশবদ্ -এর সনি ক্রয় 
কপ্র শিপ্ছি, তষাপ্ির সন্তষান রষানুষ হপ্ছি শকনষা সসব্যষাপষাপ্র তষারষা 
শনষৃ্পহ। আররষা সকপ্ল জষাশন, সি্যজষাত একশট শিশুর সষাপ্ি 
নবজষাতক পশু-িষাবপ্কর সকষানও পষাি্মক্য িষাপ্ক নষা। বস্তুত 
প্র্ররিরত পষাশরবষাশরক, অতঃপর সষারষাশজক ও প্রষাশতষ্ঠষাশনক শিক্ষা 
একশট শিশুপ্ক ক্রপ্র ক্রপ্র পশরপপূর্ম রষানুষ কপ্র সতষাপ্ল। আরষাপ্ির 
প্রয়ষাত কিষা সষাশহশত্যক, আবুল ফজল শলপ্খশিপ্লন তরুলতষা 
সহপ্জ তরুলতষা, পশুপষাশখ জপ্ন্মই পশুপষাশখ, রষানুষ অশত কপ্ষ্ 
রষানুষ। অি্মষাৎ জন্ম শনপ্লই রষানুষ রষানুষ হয় নষা, তষাপ্ক শতপ্ল 

শতপ্ল রষানুষ হপ্য় ওঠপ্ত হয়। এই রষানুষ হপ্য় ওঠষা একশট 
প্রশক্রয়ষা, আর এই প্রশক্রয়ষার নষারই হল শিক্ষা। বলষা বষাহুল্য, 
এশিক্ষা সকবল বই-পুস্তক-পুশঁি পষাপ্ঠর রষা্্যপ্র শলখপ্ত, পড়প্ত 
আর অঙ্ক কষপ্ত সজপ্ন অজ্মন করষা যষায় নষা।

একজন শিশক্ত রষানুষ বস্তুত একজন আপ্লষাশকত রষানুষ। 
আপ্লষা আর আঁ্ষার সযরন এক সষাপ্ি িষাকপ্ত পষাপ্র নষা, প্তরশন 
একজন আপ্লষাশকত রষানুষ কখনও অন্কষাপ্রর সপ্ঙ্গ আপ্পষাষ 
করপ্ত পষাপ্র নষা। শিক্ষা রষানুষপ্ক আপ্লষাশকত কপ্র, আর 
আপ্লষাশকত রষানুপ্ষর হৃিপ্য় রষানশবক গুরষাবলীর শবকশিত িতিল 
তষাপ্ক সশত্যকষার একজন রষানুপ্ষ পশররত কপ্র। প্স্বছিষায় বষা 
সজ্ঞষাপ্ন তষার পপ্ক্ সকষানও অন্যষায় করষা শকংবষা কখনও অন্যষাপ্য়র 
সপ্ঙ্গ আপস করষা সম্ভব হপ্ব নষা। অিচ আররষা আজ অবষাক 
শবস্মপ্য় কী সিশখ! আরষাপ্ির রষাপ্ষ্ট্র বষা সরষাপ্জর সবপ্চপ্য় বড় 
িুন্মীশত শকংবষা অপকপ্র্ম জশড়ত ব্যশক্তপ্ির রপ্্্য সপ্ব্মষাচ্ 

শিক্ষা্ষারীপ্ির সংখ্যষাই সবশি। 
অিচ সশঠক অপ্ি্ম একজন 
শিশক্ত সলষাক কখনও শরি্যষা 
বলপ্ত পষাপ্র নষা, পষাপ্র নষা ঘুষ 
সখপ্ত, িুন্মীশত করপ্ত, সষা্ষারর 
রষানুপ্ষর টষাকষা আত্মসষাৎ করপ্ত 
- যষা আরষাপ্ির সিপ্ি একশট 
স্বষািষাশবক ঘটনষায় পশররত 
হপ্য়প্ি। এরজন্য িষায়ী আরষাপ্ির 

শিক্ষাব্যবস্ষার সেষাঁড়ষার েলি। অি্ম উপষাজ্মনই সযখষাপ্ন আরষাপ্ির 
শিক্ষার প্র্ষান লক্্য হপ্য় িষাঁশড়প্য়প্ি, প্সখষাপ্ন রষানুষ হপ্য় ওঠষার 
তষাশেি সকষািষায়? শকন্তু সকন এরন হপ্ছি? প্রিরত, আররষা 
আরষাপ্ির শিক্ষার লক্্য শন্্মষারর করপ্ত পষাশরশন শকংবষা িুল লক্্য 
শন্্মষারর কপ্র বপ্স আশি। শদ্তীয়ত, প্েষাটষা শিক্ষাটষাপ্কই আররষা 
সকবল কষাশরেশর জ্ঞষাপ্নর রপ্তষা রপ্ন কশর। কী করপ্ল কী হপ্ব, 
এটষাই আরষাপ্ির শিক্ষাব্যবস্ষা আরষাপ্ির জষানষান শিপ্ছি, প্কন 
হপ্ব? অি্মষাৎ শিক্ষার সপিপ্নর িি্মন, তষার কষায্মকষারর সম্ক্ম, 
আরষাপ্ির িষাত্রিষাত্রীপ্ির জষানষাপ্নষা হয় নষা। আরষাপ্ির স্মরর রষাখপ্ত 
হপ্ব, আরষাপ্ির সন্তষানপ্ির প্রির শিক্ষালয় শকন্তু আরষাপ্ির স্ব স্ব 
পশরবষার। প্কষানও পশরবষাপ্র যখন নতুন সন্তষান আসষার সম্ভষাবনষা 
সিখষা সিয়, তখন সম্ভষাব্য সন্তষানপ্ির হবু রষা-িষািী-ঠষাকুরষারষা 
অত্যন্ত যপ্নে জষারষা-কষাপড়-কষাঁিষা সসলষাই কপ্র রষাপ্খ। জপ্ন্মর পর 
এসকল জষারষা-কষাপড় সি্যজষাত সন্তষানপ্ক পশড়প্য় সিওয়ষা হয়। 
এ ঘটনষাশট শকন্তু আররষা সকপ্লই সিশখ। শকন্তু আররষা সযটষা সিশখ 
নষা, তষা হল, প্য পশরবষাপ্র সন্তষানশট জন্ম শনল সস পশরবষাপ্রর 
িষাবনষা-শচন্তষা-আচষার-আচরপ্রর একশট অিৃি্য অবয়ব ও তষার 
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জন্য দতশর হপ্য় িষাপ্ক। তষাপ্ক সসটষা ঘটষা কপ্র পশড়প্য় শিপ্ত 
হয় নষা। আপ্স্ত আপ্স্ত সসই সন্তষানশট শনপ্জই পশরপ্্য় বপ্্রের রপ্তষা 
সসই অবয়প্ব প্রপ্বি কপ্র। প্সই অবয়বটষা দতশর হয় একষান্ত 
পষাশরবষাশরক সংসৃ্শত, তিষা সস পশরবষাপ্রর সলষাকজন কীিষাপ্ব 
কিষা বপ্ল, প্কষান িষাষষায় কিষা বপ্ল, পরস্পপ্রর সষাপ্ি সকরন 
সম্ক্ম ও সকরন আচরর কপ্র, বিপ্রজষাশজ েেড়ষাপ্ট, নষাশক 
িষাশন্তশপ্রয়, প্রশতপ্বিীপ্ির সষাপ্ি তষাপ্ির সম্ক্ম ইত্যষাশির উপর। 
তষাহপ্ল সন্তষানপ্ক সকবল িষাল সু্প্ল পষাশঠপ্য় আররষা যষারষা স্বশস্ত 
পষাই, আরষার সিপ্ল রষানুষ হপ্ব, প্স প্রত্যষািষাটষা িুল। পষাশরবষাশরক 
পশরপ্বি িষাশড়প্য় ক্রপ্র এই সন্তষানশট প্রপ্বি কপ্র সষারষাশজক 
পশরপ্বপ্ির রপ্্্য। আরষাপ্ির আরও স্মরপ্র রষাখপ্ত হপ্ব, একশট 
অসুস্ সরষাপ্জ বসবষাস কপ্র একজন সিপ্ল সুশিশক্ত হপ্ব, তষা 
অসম্ভব নষা হপ্লও অশত কষ্সষা্্য ব্যষাপষার। তষাই জন্য সষারশগ্রকিষাপ্ব 
সরষাজপ্ক সুস্ রষাখষার প্রশক্রয়ষায় আরষাপ্ির সষাশরল হপ্ত হপ্ব। 
আরষাপ্ির শিক্ষাব্যবস্ষার আপ্রকশট েলি হল, শিক্ষার পধিশত। 
সয পধিশতপ্ত সয িষাত্র যত সবশি রুখস্ত করপ্ত পষাপ্র, প্স তত 
সর্ষাবী বপ্ল শচশহ্নত হয়। িষাল শিক্ষা লষাি নয়, পরীক্ষার ফল 
িষাল হওয়ষা চষাই - এই প্রশতপ্যষাশেতষা সিপ্ক অশিিষাবকপ্ির রুক্ত 
করষার রষানপ্স নতুন সগ্রড পধিশত চষালু কপ্রও কী সসখষান সিপ্ক 
সরহষাই পষাওয়ষা যষাপ্ছি? আরষার রপ্ন হয়, নষা। আরষাপ্ির শিক্ষার 
সষাপ্ি আনপ্ন্দর সকষানও সযষাে সনই। বিপ্র একশট ক্রীড়ষানুষ্ঠষান 
সরষাপ্টও যপ্িষ্ নয়। প্লখষাপড়ষা করপ্ি। আরষাপ্ির শিশুরষা, শকন্তু 
সকষাপ্ল সকষানও কষারপ্র সু্প্ল সযপ্ত নষা হপ্ল সবশি খুশি হয়। 
সিষাটপ্বলষায় বৃশষ্র বষায়নষায় কত সু্ল কষারষাই কপ্রশি। আর সু্প্ল 
সেপ্ল অ্ীর আগ্রপ্হ সরয় সেষানষা, কখন বষাজপ্ব িুশটর ঘটিষা। 
সস ঘটিষা যখন সবপ্জ ওপ্ঠ, তখন সিপ্ল-প্রপ্য়রষা হুড়রুড় কপ্র 
সযিষাপ্ব সিষাঁ-প্িঁড় সিয়, রপ্ন হয় তষারষা সু্ল সিপ্ক নষা, প্যন 
সকষানও কপ্য়িখষানষা সিপ্ক রুশক্ত সপল। এই জষায়েষায়ও আরষাপ্ির 

িষাবপ্ত হপ্ব। শিক্ষার শবষয়বস্তুর সষাপ্ি শিক্ষা পধিশতপ্ক এরন 
কপ্র েপ্ড় তুলপ্ত হপ্ব, যষাপ্ত শিক্ষাি্মীরষা শিক্ষাগ্রহপ্রর সরপ্য় 
ক্ষাশন্তর পশরবপ্ত্ম আনন্দপ্বষা্ কপ্র। কষারর আররষা সকপ্ল জষাশন, 
খষাি্য যতই পুশষ্কর সহষাক, তষার স্বষাি িষাল নষা হপ্ল তষা সকউ 
সখপ্ত চষায় নষা এবং সসই খষাি্য িুস্পষাচ্যও বপ্ট। তষাই আরষাপ্ির 
সন্তষানপ্ির জন্য শিক্ষাপ্ক যতশিন নষা রুশচকর খষাপ্ি্য পশররত 
করপ্ত পষারব, ততশিন তষা সযরন তষারষা শেলপ্ত চষাইপ্ব নষা, আবষার 
শেলপ্লও তষা আরষাপ্ির সন্তষানপ্ির হজর হপ্ব নষা। এখষাপ্নই 
আপ্স আরষাপ্ির শিক্ষা পষাঠ্যক্রপ্র চষারুকলষার অন্তিু্মশক্তর প্রশ্নশট।

আররষা জষাশন, জ্ঞষাপ্নর সব শবষয় শকন্তু সহজপ্বষা্্য নয়। 
অপ্নক নীরস ও কশঠন শবষয়ও আরষাপ্ির সিপ্ল-প্রপ্য়প্ির 
আত্মস্ করপ্ত হয়। শকন্তু আররষা সচষ্ষা করপ্ল সসই িুপ্ব্মষা্্য ও 
নীরস শবষয়শটপ্ক রসষাপ্লষা কপ্র পশরপ্বিন করপ্ত পষাশর। 
আরষাপ্ির সষা্ষারর পষাঠ্যক্রপ্র যশি শবশিন্ন শবষয় সযরন, অঙ্ক, 
ইংপ্রশজ, বষাংলষা ও শবজ্ঞষাপ্নর সষাপ্ি নৃত্য-সঙ্গীত, আবৃশত, অশিনয়, 
শবতক্ম প্রশতপ্যষাশেতষার রপ্তষা শবষয়গুশলপ্ক যুক্ত কশর, তষাহপ্ল 
শিক্ষার গুরুেম্ভীর ও ক্ষাশন্তকর পশরপ্বিটষা শিক্ষাি্মীপ্ির কষাপ্ি 
সহপ্জই আকষ্মরীয় হপ্য় ওঠপ্ব। তষািষাড়ষা চষারুকলষা চচ্মষার সষাপ্ি 
শিক্ষাি্মীপ্ির রষানশসক শবকষাপ্ির প্রশ্নশটও জশড়ত। রষানুপ্ষর উপর 
শবপ্িষিষাপ্ব সুর ও সঙ্গীপ্তর প্রিষাব অত্যন্ত সব্মগ্রষাসী। একশট 
সঙ্গীত রষানুষপ্ক যত তষাড়ষাতষাশড় প্রিষাশবত, উদু্ধি এবং আপ্লষাশকত 
করপ্ত পষাপ্র, ক্ষাসরুপ্র শিক্প্কর ক'টষা বকৃ্ততষা তষা করপ্ত 
পষারপ্ব, আশর জষাশন নষা। আরষাপ্ির বষাউল সষা্ক লষালপ্নর 
কষালজয়ী েষান- 'সব সলষাপ্ক কয় লষালন কী জষাত সংসষাপ্র——-' 
সয ্র্মশনরপ্পক্ অসষাপ্িষাশয়ক সচতনষায় উদু্ধি কপ্র, কপ্য়কশট 
জ্ঞষানেি্ম বকৃ্ততষা তষা কখনই করপ্ত পষারপ্ব নষা। সুর-সঙ্গীপ্তর 
সয িশক্ত, তষাপ্ক কীিষাপ্ব আরষাপ্ির সষা্ষারর প্রষাশতষ্ঠষাশনক শিক্ষায় 
কষাপ্জ লষােষাপ্নষা যষায়, যত িীঘ্র তষা িষাবষা যষায়, ততই রঙ্গল।

নবশিিষার বইপ্য়র সটশবপ্ল
খুব সষাপ্শতক সরপ্য় আরষাপ্ির পড়ষার সটশবপ্ল সয সরস্ত 

বই এপ্স সপঁপ্িপ্ি তষার রপ্্্য সয বইশট আরষাপ্ির রপ্ন হপ্য়প্ি 
আলষািষা কপ্র আপ্লষাচনষার িষাশব রষাখপ্ত পষাপ্র, প্সশট 
শলপ্খপ্িন অ্্যষাপক এবং িীঘ্ম কপ্য়ক িিক ্প্র 
নিী শনপ্য় িশবত রষাননীয় কল্যষার রুরে রহষািয়। 
বইশটর নষার ‘পশচিরবপ্ঙ্গর জলসম্ি সংকপ্টর 
উৎস সন্ষাপ্ন’। এই গ্রন্থ প্রকষাি কপ্রপ্ি সষাশহত্য 
সংসি। পুপ্রষা বইশটপ্ত রপ্য়প্ি পষাঁচশট অ্্যষায় এবং 
একশটর সপ্ঙ্গ অন্য অ্্যষায় েিীরিষাপ্ব সম্শক্মত।

প্রির অ্্যষাপ্য় সলখক আপ্লষাচনষা কপ্রপ্িন, 
বৃহতির আকষাপ্র আরষাপ্ির রষাপ্জ্যর জলসম্প্ির 
সরস্যষা এবং সম্ভষাবনষা শনপ্য়। শদ্তীয় অ্্যষাপ্য় সুশনশবড়িষাপ্ব 
আপ্লষাশচত হপ্য়প্ি জল ও সরগ্র বষাস্তুতন্ত্র এবং সি্যতষার সপ্ঙ্গ 
তষার সম্ক্ম। তৃতীয় অ্্যষাপ্য় উপ্ঠ এপ্সপ্ি সেষাটষা সিপ্ির 

জলসম্ি। চতুি্ম অ্্যষাপ্য় শতশন খুব সুশনপুন অনুপুঙ্খরয়তষায় 
তুপ্ল ্প্রপ্িন বষাংলষার জলসম্প্ির িশব। আর পঞ্র অ্্যষাপ্য় 

জষায়েষা সপপ্য়প্ি জলসংরক্র ও ব্যবস্ষাপনষা। এই 
বইপ্য় শতশন সংযুক্ত কপ্রপ্িন একশট পশরশিষ্ অ্্যষায়, 
সযখষাপ্ন তুপ্ল ্রষা হপ্য়প্ি বষাংলষার শবশিন্ন সজলষার 
জপ্লর চষালশচত্র। শবষপ্য়র েিীরতষা সযপ্হতু অতলষান্ত, 
সসজন্য তষা শঠক সয ্রপ্নর িষাষষােত রষা্ুয্ম এবং 
প্রষাজ্ঞলতষা িষাশব কপ্র শঠক সসই িষাষষাই তষাঁর শলখপ্ন 
শনপ্য় এপ্সপ্িন অসষারষান্য এই েপ্বষক। যখন সেষাটষা 
পৃশিবীজুপ্ড় সরষাজশবজ্ঞষানী, বষাস্তুতন্ত্র শবপ্িষজ্ঞ এরনশক 
রষাজনীশতর সপিষািষাররষা আরষাপ্ির সষাব্ষানবষারী শুশনপ্য় 

চপ্লপ্িন। যখন আেষারী তৃতীয় শবশ্বযুপ্ধির ইসু্য হপ্ত চপ্লপ্ি 
জল, তখন সলখপ্কর এই বই প্রশতপ্রষাপ্্র একশট জরুশর অ্রে 
হপ্য় িষাকল। 
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সজ.শপ.নষাপ্য়ক
(১৯০৭ -১৯৮১ শরিস্টষাব্দ)

এ.আর.কষারষাত-এর সলখষা ইংপ্রশজ প্রবপ্ন্র সংশক্প্তষায়ন

গ্রষাপ্রেপ্ঞ্জ বুশনয়ষাশি শিক্ষা শনপ্য় 
কষাজকর্ম; প্রষািশরক শবি্যষালয় স্ষাপন 
করষা, পশরচষালনষা করষা; পরবত্মীকষাপ্ল 
িষারতীয় শিক্ষাব্যবস্ষার পুন্মেঠন ও 
সংস্ষার শনপ্য় িষাবনষা-শচন্তষা করষা, 
রূপষায়র করষাই শিল সজ. শপ. নষাপ্য়প্কর 
জীবন ্ষারষা।

িষারতীয় শিক্ষা জেপ্ত িষাশপপ্য় 
সবশড়প্য়শিপ্লন সজ.শপ.নষাপ্য়ক– চষার িিপ্করও 
সবশি সরয় ্প্র। রহষাত্মষা েষান্ীর আইন অরষান্য 
আপ্ন্দষালপ্ন সশক্রয় অংিগ্রহর সিপ্ক শুরু কপ্র 
শিক্ষািপ্ি্ম েষান্ীবষািী রপ্নষািষাব; গ্রষাপ্রেপ্ঞ্জ 
বুশনয়ষাশি শিক্ষা শনপ্য় কষাজকর্ম; প্রষািশরক শবি্যষালয় 
স্ষাপন করষা, পশরচষালনষা করষা; পরবত্মীকষাপ্ল 
িষারতীয় শিক্ষাব্যবস্ষার পুন্মেঠন ও সংস্ষার শনপ্য় 
িষাবনষা-শচন্তষা করষা, রূপষায়র করষাই শিল সজ 
শপ.নষাপ্য়প্কর জীবন ্ ষারষা। িষারতীয় শিক্ষা সম্বপ্ন্ 
এরন শকিু শিল নষা, যষা তষাঁর অজষানষা শিল। স্বষা্ীপ্নষাতির িষারপ্তর 
সবি কপ্য়কশট শিক্ষা প্রশতষ্ঠষাপ্নর সপ্ঙ্গ তষাঁর নষার জশড়প্য় আপ্ি। 
সযরন– (NCERT) এন.শস.ই.আর.শট (শিক্ষা আর প্রশিক্র 
সংক্রষান্ত জষাতীয় পষ্মি), জওহরলষাল সনপ্হরু শবশ্বশবি্যষালয়, শিক্ষা 
সংক্রষান্ত পশরকল্পনষা ও পশরচষালন সংস্ষা এন.আই.ই.শপ. 
(N.I.E.P), পুপ্নর I.I.T সযখষাপ্ন শিক্ষা সংক্রষান্ত প্রশিক্র শনপ্য় 
স্ষাতপ্কষাতির স্তপ্র পড়ষাপ্িষানষা করষা যষায়। এিষাড়ষা গ্রষারীর সরষাজ 
উন্নয়ন শনপ্য় পড়ষাপ্িষানষার জন্য সকষালষাপুপ্র একশট সংস্ষা দতশর 
কপ্রন সজ.শপ.নষাপ্য়ক। ১৯৬৪ সষাপ্ল প্রির িষারতীয় শিক্ষা 
কশরিন েশঠত হয়। প্জ.শপ.নষাপ্য়ক এই কশরিপ্নর সিস্য-
সম্ষািপ্কর িষাশয়ত্ব গ্রহর কপ্রন। শিক্ষা 
শনপ্য় তষাঁর  শচন্তষািষাবনষা ্রষা রপ্য়প্ি তষাঁর 
নষানষা সলখষায়। প্যরন-
১) িুই খপ্ডির আ্ুশনক িষারপ্তর শিক্ষার 

ইশতহষাস, প্যখষাপ্ন িষারতীয় শিক্ষা 
ব্যবস্ষার কষালষানুক্রর ও সংখ্যষাতষাশত্তক 
তি্য সিওয়ষা আপ্ি।

২) েষান্ীশজর বুশনয়ষাি শিক্ষা ও তষার 
রূপষায়র শনপ্য় সলখষা, প্যখষাপ্ন কর্মশিক্ষা ও হষাপ্লর SUPW 
(সষারষাশজকিষাপ্ব উপপ্যষােী উৎপষািনরপূলক কষাজ)-এর 
কিষা বলষা আপ্ি; 

৩) জনশিক্ষা সংক্রষান্ত নষানষা সলখষা সযখষাপ্ন বুশনয়ষাশি শিক্ষার 
সব্মজনীনতষার প্রবত্মন কপ্রপ্িন, প্রষািশরক শিক্ষার 
প্রসষাপ্রর কিষা বপ্লপ্িন। বয়স্ শিক্ষা, প্রিষা-বশহ্মিপূ ত 
শিক্ষা ও অশবরষার বষা কনশটশনউশয়ং শিক্ষাক্রপ্রর  কিষা 
বপ্লপ্িন;

৪) শিক্ষা সংক্রষান্ত পশরকল্পনষা ও পশরচষালনষা শনপ্য় বহু সলখষা 

রপ্য়প্ি।
৫) সবপ্চপ্য় উপ্ল্খপ্যষাে্য শিক্ষা কশরিপ্নর   
 শরপ্পষাট্ম আকষাপ্র সলখষা িষারতীয় শিক্ষা   
 ব্যবস্ষার পুন্মেঠপ্নর লপ্ক্্য এক রহষান   
 নকিষার অবতষাররষা করষা।

জীবপ্নর সিষ শিপ্ক তষাঁর সলখষাপ্লশখর 
শবষয় হপ্য় ওপ্ঠ সরষাজ ও শিক্ষার রপ্্্যকষার 
আন্তঃসম্ক্ম। ততশিপ্ন তষাঁর িষাবনষা শচন্তষায় ঘপ্ট 
সেপ্ি এক শবপুল বিল। শুরুর শিপ্ক তষাঁর শিক্ষা 
শচন্তষাপ্ক প্রিষাশবত কপ্রশিল েষান্ীশজর বুশনয়ষাশি 

শিক্ষাক্রর আর তষাঁর শনপ্জর গ্রষাপ্রেপ্ঞ্জ েরীবগুপ্ব্মষা রষানুষপ্ির 
সপ্ঙ্গ শিক্ষা শনপ্য় কষাজ করষার অশিজ্ঞতষা। প্সই প্রিষাব আররষা 
সিখপ্ত পষাই সজ শপ নষাপ্য়প্কর নষানষা সলখষায়, এরনশক ১৯৬৪-
৬৬-র শিক্ষা কশরিপ্নর প্রশতপ্বিপ্নও সসই প্রিষাব সিখষা যষায়। 
শতশন জনশিক্ষার কিষা বলপ্ত শেপ্য় িষাশব কপ্রপ্িন, বুশনয়ষাশি 
শিক্ষার সব্মজনীনতষাপ্ক (শনপ্িনপপ্ক্ ৬-১১ বির বয়সীপ্ির জন্য 
সব্মজনীন প্রষািশরক শিক্ষা ব্যবস্ষার প্রসষাপ্রর কিষা বপ্লপ্িন)। 
সব্মজনীন সু্ল শিক্ষার পষািষাপষাশি চষালু করপ্ত হপ্ব এরন এক 
প্রিষা-বশহ্মিপূ ত শিক্ষাব্যবস্ষা যষার বহুরুখী প্রপ্বি িষাকপ্ব। এই 
শিক্ষাব্যবস্ষা হপ্ব আংশিক সরপ্য়র জন্য। এখষানকষার পষাঠক্রর 

ক্ররষানুসষারী হপ্ব নষা। তত্তেতিষাপ্ব এত 
শনখুঁত শিক্ষাব্যবস্ষা বষাস্তপ্ব রূপষাশয়ত হওয়ষার 
সরয় সফল হল নষা। ্ুর্ষার কপ্র জষাতীয় 
বয়স্ শিক্ষা কর্মসপূশচর সপূচনষা হপ্লও শকিুশিন 
পর সিপ্ক কর্মসপূশচর পি চলষা সখষাঁড়ষাপ্ত শুরু 
করল। প্জ শপ.নষাপ্য়ক শবরশক্তর সপ্ঙ্গ এর 
সরষাপ্লষাচনষা করপ্লন। শতশন এই বপ্ল 
িষারতীয় শিক্ষাব্যবস্ষার শতরষ্ষার করপ্লন, 

সয এব্যবস্ষা শচরকষালই “সরেশর” শিক্ষার পপ্ক্ কষাজ কপ্রপ্ি। 
সকষানও শিনই এই ব্যবস্ষা জনেপ্রর পপ্ক্ িষাঁড়ষায়শন। শতশন 
সব্মজনীন বুশনয়ষাশি শিক্ষা আর বয়স্ শিক্ষার লপ্ক্্য এক 
জন-আপ্ন্দষালপ্নর আহ্বষান জষানষাপ্লন। িষারতীয় আি্ম-সষারষাশজক 
েঠপ্নর শনিষারুর িষাশররে, উপষাজ্মপ্নর সক্প্ত্র সয িয়ষানক অসষার্য, 
্ন ও রষাজপ্নৌশতক ক্রতষার অসর শবন্যষাস সজ শপ নষাপ্য়প্কর 
স্বপ্ন সষাকষার হপ্ত শিল নষা। তপ্ব তষাঁর উপ্ি্যষাপ্ে পুপ্নর 
শিক্ষাপ্কন্দীক প্রশিক্র সংস্ষার হষাত ্প্র গ্রষারীর এলষাকষায় সবি 
শকিু সফল বয়স্ শিক্ষা কর্মসপূশচ চষালু করষা সম্ভব হয়।  ১৯৬০ 
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এই শিক্ষাব্যবস্ষার লক্্য হপ্ব 
সষারষাশজক ও জষাতীয় ঐক্য সষা্ন, 
উৎপষািন বৃশধি, েরতন্ত্রপ্ক সুিৃঢ় করষা 
ও আ্ুশনকতষার প্রসষার ঘটষাপ্নষা, শবজ্ঞষান 
ও শবজ্ঞষান-রনস্তষার প্রসষার এবং 
যিষাযি সষারষাশজক, দনশতক, আ্্যষাশত্মক 
রপূল্যপ্বষাপ্্র প্রসষার।

সষাপ্ল সকন্দীয় শিক্ষা রন্ত্রপ্কর সপ্ঙ্গ যুক্ত হওয়ষার পর শতশন সকল 
স্তপ্রর শিক্ষা সংক্রষান্ত পশরকল্পনষা ও পশরচষালনষায় গুরেত উন্নশতর 
িষাবনষা-শচন্তষা শুরু কপ্রন। আর এই সুবষাপ্ি N..I.E.P.A (জষাতীয় 
শিক্ষা পশরকল্পনষা ও পশরচষালনষা সকন্দ) স্ষাশপত হয়। িষারতীয় 
শিক্ষার পুন্মেঠন, শিক্ষার সপ্ঙ্গ সরষাপ্জর সযষাে, শিক্ষাপ্ক্প্ত্র 
পশরবত্মপ্নর সপ্ঙ্গ সষারষাশজক পশরবত্মপ্নর সম্ক্ম সজ.শপ. 
নষাপ্য়কপ্ক িষাশবপ্য়প্ি। শিক্ষা কশরিপ্নর শরপ্পষাপ্ট্ম তষাঁর এই 
শচন্তষািষাবনষার কিষা জষানষা যষায়। শব্রশটি সষাম্ষাপ্জ্যর অ্ীপ্ন 
িষাকষাকষালীন সতষা বপ্টই এবং তষার পপ্রও িষারপ্তর শিক্ষা ব্যবস্ষা 
সয স্বষায়তি লষাি কপ্রশন সসটষা সজ. শপ.নষাপ্য়ক বষারবষার সিশখপ্য়প্িন। 
প্রচশলত শিক্ষা ব্যবস্ষার সখষালনলপ্চ বিপ্ল সফপ্ল দতশর করপ্ত 
হপ্ব একশট জষাতীয় শিক্ষাব্যবস্ষা, যষা িষারতীয় সরষাপ্জর পশরবত্মন 
সষা্ন করপ্ব। এই শিক্ষাব্যবস্ষার লক্্য হপ্ব সষারষাশজক ও জষাতীয় 
ঐক্য সষা্ন, উৎপষািন বৃশধি, েরতন্ত্রপ্ক সুিৃঢ় করষা ও আ্ুশনকতষার 
প্রসষার ঘটষাপ্নষা, শবজ্ঞষান ও শবজ্ঞষান-রনস্তষার প্রসষার এবং যিষাযি 
সষারষাশজক, দনশতক, আ্্যষাশত্মক রপূল্যপ্বষাপ্্র 
প্রসষার। উপপ্রষাক্ত লক্্যগুশলপ্ক রষািষায় সরপ্খ 
শিক্ষা কশরিন শরপ্পষাপ্ট্মর রষা্্যপ্র সপি করষা 
হল জষাতীয় শিক্ষা ব্যবস্ষার এক রহতী 
নকিষা। শদ্তীয় শবশ্বযুধি পরবত্মী পশচিরী 
সরষাজ শবজ্ঞষানীপ্ির ্ষারষা অনুসষাপ্র সজ শপ 
নষাপ্য়কও রপ্ন করপ্তন সয, শিক্ষা হল 
সরষাজ বিপ্লর হষাশতয়ষার। িষারতীয় সরষাপ্জ 
আরপূল পশরবত্মন শিক্ষার হষাত ্ প্র আসপ্ব। 
সজ.শপ. নষাপ্য়ক এই রতই সপষাষর করপ্তন। আি্ম-সষারষাশজক, 
সষারষাশজক-রষাজদনশতক পটিপূ শরর িপূ শরকষাপ্ক অগ্রষাহ্য কপ্র এই 
রতপ্ক শতশন রপ্নপ্রষাপ্র শবশ্বষাস করপ্তন। শিক্ষার সরষাড়প্ক 
একশত্রত হপ্ব িষারতীয় ঐশতপ্হ্যর জ্ঞষান আর আ্ুশনক সরপ্য়র 
প্রেশত। প্জ শপ নষাপ্য়প্কর এই ্ষাররষা সবশিশিন স্ষায়ী হল নষা। 
শিক্ষা কশরিপ্নর প্রশতপ্বিপ্ন সিওয়ষা জষাতীয় শিক্ষাব্যবস্ষার 
রহতী নকিষা উপযুক্ত রষাজদনশতক ও সষারষাশজক কষাঠষাপ্রষার 
অিষাপ্ব রূপষায়ন করষা সম্ভব হল নষা। ৭০ িিপ্কর রষাে সরয় 
সিপ্ক সজ. শপ. নষাপ্য়প্কর শিক্ষা-সরষাজ সম্ক্ম সম্বপ্ন্ রত 
বিলষাপ্ত শুরু করল। তষাঁর সলখষায় ক্ররি ্ রষা শিপ্ত লষােল অন্য 
্ষারষার রতষারতঃ–
১)শিক্ষাপ্ক্প্ত্র ও সরষাপ্জ যুেপৎ পুন্মশবন্যষাপ্সর প্রপ্য়ষাজনীয়তষা।

২) পুন্মশবন্যষাপ্সর জপ্ন্য প্রপ্য়ষাজন রষাজদনশতক ও অি্মদনশতক 
প্রপ্চষ্ষা।

শকিু বির পর সরষাজ ও শিক্ষার রপ্্্যকষার সম্ক্ম শনপ্য় 
তষাঁর ্ ষাররষা আরও তীক্ষ্ণ, ্ ষারষাপ্লষা হপ্ত শুরু করল। সষারষা িষারত 
সহ শবশ্বজুপ্ড় শিক্ষার স্বর্মযুে সিষ হপ্য় এপ্সপ্ি। িষারপ্তর 
শিক্ষাপ্ক্প্ত্র এক অচল-অনড় শস্রতষা। প্জ. শপ. নষাপ্য়প্কর সলখষায় 
প্রকষাি সপল “এক নতুন সরষাপ্জর শিগ্ িি্মন”। শতশন িষারতীয় 
শিক্ষায় রষাজদনশতক শবষয়সপূশচ সঢষাকষাপ্লন। েষান্ীবষািী ্ষাররষা 
সিপ্ক সপ্র নষা এপ্সও, শবজ্ঞষানপ্ক আ্্যষাশত্মকতষার রপূল্যপ্বষাপ্্র 
কষাপ্ি সরলষাবষার সচষ্ষা করপ্লও, প্জ. শপ. নষাপ্য়প্কর িষাবনষায় স্ষান 
সপল রষানুপ্ষর সষারষাশজক-রষাজদনশতক সরতষা। এই নতুন সরষাজ 
ব্যবস্ষা সৃশষ্ করপ্ব সিপ্ির িশররে, শনপীশড়ত রষানুষ। আর শিক্ষা 
ব্যবস্ষার বষাইপ্র িষাকষা রষাজদনশতক কর্মী, সরষাজকর্মীপ্ির কষাজ 
হপ্ব এই িশররে, শপশিপ্য় পড়ষা রষানুষপ্ির সংেশঠত করষার। 
ইশডিয়ষান কষাউশসিল অফ সসষাি্যষাল সষাপ্য়সি শরস্মষাপ্চর (I..C.S.S.R) 

সপ্ঙ্গ জশড়ত হওয়ষার পর সিপ্ক, সরষাজশবজ্ঞষান 
চচ্মষা, েপ্বষরষার সপ্ঙ্গ জশড়প্য় সযপ্ত শেপ্য় 
সজ. শপ. নষাপ্য়প্কর শিক্ষা-িষাবনষা এই শিিষা 
পষায়। জীবপ্নর সিষ সলখষায় শতশন শিক্ষা 
কশরিপ্ন সিওয়ষা শনপ্জর তপ্ত্তর সরষাপ্লষাচনষা 
কপ্র সেপ্িন। শতশন কবুল কপ্রপ্িন সয, ওই 
তপ্ত্ত িশররে-শনপীশড়ত িষারপ্তর কিষা িষাবষা 
হয়শন। িষারপ্তর সরষাপ্জ ্ন বটিন, ক্রতষা 
বটিন, উপষাজ্মপ্নর িয়ষানক অসরতষা জষায়েষা 

পষায়শন। িষারপ্তর রপ্তষা সিপ্ি সরষাজ পশরবত্মপ্ন শিক্ষা সয প্র্ষান 
স্ষান সপপ্ত পষাপ্র নষা সসখষাপ্ন অন্ন-ব্রে-বষাসস্ষান-কষাজ সয জষায়েষা 
কপ্র সনপ্ব– তষা শতশন স্বীকষার কপ্র সেপ্িন। িষারতীয় শিক্ষাব্যবস্ষা 
সজ. শপ. নষাপ্য়প্কর একক অবিষান সকষানও শিনই িুলপ্ব নষা। প্য 
সরপ্য় এপ্িপ্ির শিক্ষা-শবজ্ঞষান শনপ্য় েপ্বষরষার রষান তুছিষাতুছি, 
সকবলরষাত্র অনুকরপ্রর শবষয় হপ্য় তষা আটপ্ক শিল, প্সখষাপ্ন 
সজ. শপ. নষাপ্য়প্কর শচন্তষা িষাবনষা নতুন শিক খুপ্ল শিপ্য়শিল। বহু 
েপ্বষকপ্ক নতুন নতুন কষাজ করপ্ত অনুপ্রষাশরত কপ্রশিল। 
িষারপ্তর তিষা তৃতীয় শবপ্শ্বর রুখপষাত্র হপ্য় সজ. শপ. নষাপ্য়ক 
সপঁপ্ি শেপ্য়শিপ্লন শবপ্শ্বর িরবষাপ্র, তষাঁর শিক্ষা িষাবনষা শনপ্য়। 

“এই সসৌররডিপ্লর, এই পৃশিবীর এক কীত্মন সখষালষা নিীর পষাপ্ড় সয শিশুর জন্ম। শিেন্তশবসৃ্তত রষাপ্ঠ িুপ্ট সবড়ষাপ্নষার 
অির্য স্বপ্ন সয শকপ্িষাপ্রর। প্জ্যষাৎস্ষা যষাপ্ক প্লষাশবত কপ্র। বনিপূ শর যষাপ্ক িুশব্মনীত কপ্র। নিীর সজষায়ষার যষাপ্ক উল্ষাশসত কপ্র। 
অিচ তষার ঘষাপ্ড় চষাশপপ্য় সিওয়ষা হপ্য়প্ি ঔপশনপ্বশিক সজষায়ষাল সেষালষার বষানষাপ্নষার শিক্ষাযন্ত্র। যষাপ্ক িৃঙ্খশলত করষা হপ্য়প্ি 
স্বপ্নহীন সংস্ষাপ্র”। 

রুরে রুহষাম্মি িষাহীিুল্ষাহ
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G‡mv Zvu‡`i Mí †kvbvB

শবপ্বকষানন্দ

সিষাটপ্বলষা সিপ্ক শবপ্ল ্্যষান-
্্যষান সখলপ্ত িষালবষাসত। এই সখলষার 
রপ্্্যই রষাপ্ে রষাপ্ে ্ ্যষান করপ্ত করপ্ত 
সস এরন আত্মহষারষা হপ্য় সযত, প্য তষার 
বষাইপ্রর জেৎ সম্প্ক্ম সকষানও 
সখয়ষালই িষাকত নষা।

উতির কলকষাতষার শসরলষা স্টীপ্টর শবখ্যষাত 
িতি পশরবষাপ্র জন্ম হপ্য়শিল স্বষারী 
শবপ্বকষানপ্ন্দর। তখন অবি্য শতশন সরষাপ্টও 
স্বষারী শবপ্বকষানন্দ নষাপ্র পশরশচত শিপ্লন নষা। 
বষাশড়র সসই সিষাট্ট সিপ্লশটর নষার রষাখষা হপ্য়শিল 
নপ্রন্দনষাি িতি। আির কপ্র সবষাই ডষাকত 
-'শবপ্ল' বপ্ল। শবপ্লর িষািু িুে্মষাচরর িতি  
ফষারসী আর সংসৃ্ত িষাষষায় পশডিত শিপ্লন, 
তষার সষাপ্ি শিপ্লন তুপ্খষাড় আইনজ্ঞ। শকন্তু রষাত্র 
পশঁচি বির বয়প্স, তষঁার সিপ্ল শবশ্বনষাপ্ির জন্ম 
হপ্ল, শতশন সংসষার ত্যষাে কপ্র সন্ন্যষাস গ্রহর 
কপ্রন। শবপ্লর বষাবষা শবশ্বনষাি িতিও একজন জ্ঞষানী-গুরী রষানুষ 
শিপ্লন। শতশন ইংপ্রশজ এবং ফষারসী িষাষষায় সুপশডিত শিপ্লন। 
বষাইপ্বল আর ফষারসী কশব হষাশফপ্জর সলখষা পড়প্ত শতশন খুব 
পিন্দ করপ্তন। আপ্িপষাপ্ির রষানুষজন সবষাই তষঁাপ্ক খুব সম্মষান 
কপ্র চলত। শতশন কলকষাতষা হষাইপ্কষাপ্ট্মর একজন িক্ আইনজীবী 
শিপ্লন। শবশ্বনষাি িতি খুব িয়ষালু একজন রষানুষ শিপ্লন। শতশন 
জষাশত-্র্ম শনশব্মপ্িপ্ষ সব রষানুষপ্ক সরষানিষাপ্ব িষান বষা সষাহষায্য 
করপ্তন। শতশন সঙ্গীত-চচ্মষা করপ্ত পিন্দ করপ্তন। তষঁার েষাপ্নর 
েলষা খুব িষাল শিল। শতশনই সচপ্য়শিপ্লন সয, তষাঁর সিপ্ল শবপ্ল 
েষানবষাজনষা শনপ্য় পড়ষাপ্িষানষা করুক, কষারর শতশন রপ্ন করপ্তন 
সঙ্গীত রষানুষপ্ক অপ্নক আনন্দ সিয়।

শবপ্লর রষা িুবপ্নশ্বরী সিবী শিপ্লন তষাঁর বষাবষার সুপ্যষাে্যষা 
্রেী। শতশন প্রখর বুশধিরতী শিপ্লন। সবষাই 
তষাঁপ্ক সম্মষান করত আর সব শবষপ্য় তষাঁর 
রতষারতপ্ক গুরুত্ব শিত। তষাঁর সৃ্মশতিশন্ত 
অসষা্ষারর শিল। রষারষায়র আর রহষািষারপ্তর 
অপ্নকখষাশন কপ্র অংি তষাঁর রুখস্ শিল। 
তষাঁর স্বষারীর রপ্তষা শতশনও েশরব-িুঃখী 
রষানুষপ্ির সষাহষায্য করপ্ত িষালবষাসপ্তন। 

এইরকর বষাবষা-রষাপ্য়র সকষাপ্ল, ১৮৬৩ 
সষাপ্লর ১২ই জষানুয়ষাশর জন্ম হপ্য়শিল নপ্রন্দনষাপ্ির।

সয সকষানও শিশুর জীবপ্ন তষার রষাপ্য়র প্রিষাব সব সিপ্ক 
সবশি। নপ্রন্দনষাি অপ্নক পপ্র জষাশনপ্য়শিপ্লন কীিষাপ্ব তষাঁর রষা 
তষঁাপ্ক প্রির ইংপ্রশজ িব্দগুশল শিশখপ্য়শিপ্লন। রষাপ্য়র কষাপ্িই 
শতশন বষাংলষা বর্মরষালষা শিপ্খশিপ্লন।

রষাপ্য়র সকষাপ্ল বপ্সই শবপ্ল প্রির রষারষায়র আর রহষািষারপ্তর 
েল্প সিষাপ্ন। রষারষায়প্রর েল্প শুপ্ন সিষাট্ট শবপ্লর এত িষাল লষােত 
সয, প্স রষার-সীতষার একটষা সিষাট রষাশটর রপূশত্ম শকপ্ন ফুল শিপ্য় 

পুপ্জষা করত। রষাপ্েরপ্্্য সস রষাপ্রর বিপ্ল 
শিপ্বর পুপ্জষাও করত। শকন্তু আিপ্ত সস 
রষারষায়র শুনপ্ত খুব িষালবষাসত। পষাড়ষায় 
সকষািষাও যশি রষারষায়র পষাপ্ঠর আসর বসত, 
সসখষাপ্ন শবপ্লর সিখষা শরলতই।

সিষাটপ্বলষা সিপ্ক শবপ্ল ্ ্যষান-্্যষান সখলপ্ত 
িষালবষাসত। এই সখলষার রপ্্্যই রষাপ্ে রষাপ্ে 
্্যষান করপ্ত করপ্ত সস এরন আত্মহষারষা হপ্য় 
সযত, প্য তষার বষাইপ্রর জেৎ সম্প্ক্ম সকষানও 
সখয়ষালই িষাকত নষা। একশিন এইিষাপ্ব সস 
বষাশড়র এক সকষারষায় এরন েিীর ্ ্যষানরগ্ন হপ্য় 

উপ্ঠশিল সয বহুক্র তষার সকষানও হুঁি শিল নষা। তষাঁর বষাশড়র 
সলষাক সিষ পয্মন্ত ঘপ্রর িরজষা সিপ্ঙ তষাপ্ক েষাঁকুশন শিপ্য় শিপ্য় 
তষঁার সচতনষা শফশরপ্য় আপ্ন।

িবঘুপ্র সষা্ুপ্ির সম্প্ক্ম শবপ্লর খুব আগ্রহ শিল। বষাশড়র 
িরজষায় সকষানও সষা্ু এপ্স িষাঁড়ষাপ্লই শবপ্ল খুব খুশি হপ্য় তষাপ্ক 
বষাশড়র সিতর সিপ্ক যষা ইছিষা তষাই এপ্ন শিপ্য় শিত। ঘুরষাপ্ত 
যষাওয়ষার সরপ্য় সিষাট্ট শবপ্লর একটষা অদ্পূত অশিজ্ঞতষা হত। 
সযইরষাত্র সস তষার সচষাখ বুেত, তষার ভ্রূ-িুশটর রষােখষাপ্ন এক 
েলরপ্ল শবনু্দ সিখষা শিত, যষা রঙ বিলষাপ্ত িষাকত, আর এক 
সরপ্য় সসই শবনু্দশট বড় হপ্ত হপ্ত সযন তষাঁর সষারষা িরীরপ্ক 
উজ্জ্বল সষািষা আপ্লষায় ্ ুইপ্য় শিত। এই অশিজ্ঞতষার রপ্্্য শিপ্য়ই 
সিষাট্ট সিপ্লটষা ্ীপ্র ্ীপ্র ঘুশরপ্য় পড়ত। শবপ্ল িষাবত, সবষারই 

বুশে এরশন হয়। শকন্তু এটষা আসপ্ল তষাঁর 
িশবষ্যপ্তর শবিষালপ্ত্বর শিপ্কই শনপ্ি্মি 
করত।

তষাই বপ্ল সিব নষা আরষাপ্ির নপ্রন, 
অি্মষাৎ শকনষা শবপ্ল, খুব েম্ভীর একটষা সিষাট্ট 
সিপ্ল শিল। প্স শকন্তু আসপ্ল শিল একটষা 
খুব িুষু্ সিষাট সিপ্ল। প্স এত িুরন্ত শিল 
সয তষাঁপ্ক রষাপ্ে রষাপ্ে সষারলষাপ্নষা এতই 

কশঠন হপ্য় পড়ত সয তষাঁর সপিপ্ন সবসরপ্য় বষাশড়র িুজন িষাসী 
বহষাল শিল। তষাই তষাঁর রষা রষাপ্ে রষাপ্ে সরপ্ে শেপ্য় বলপ্তন - 
"আশর শিপ্বর রপ্তষা একটষা সিপ্ল চষাইলষার, আর শিব শনপ্জ নষা 
এপ্স একটষা িপূ তপ্ক পষাশঠপ্য় শিপ্লন।"

িুষু্ শবপ্ল শিশিপ্ির-প্বষাপ্নপ্ির সপিপ্ন লষােত, আর সপিপ্ন 
তষাড়ষা কপ্র সেপ্লই সখষালষা নি্মরষায় সনপ্র পপ্ড় তষাপ্ির রুখ 
ি্যষাংচষাত। প্স জষানত, শিশিরষা শকিুপ্তই নি্মরষায় শেপ্য় নষারপ্ব 
নষা। বষাশড়র েরুশট শিল তষাঁর সখলষার সষািী, আর তষাঁর অন্য অপ্নক 
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িয় বির বয়প্স নপ্রনপ্ক একশট 
প্রষািশরক শবি্যষালপ্য় িশত্ম করষা হল। 
শকন্তু সসখষাপ্ন নষানষা রকপ্রর বনু্বষান্প্বর 
সষাপ্ি শরপ্ি সস এরন সরস্ত নতুন 
অিব্য িব্দ বলপ্ত শিখল, প্য বষাশড়র 
সলষাপ্কপ্ির সসইসব সরষাপ্টও পিন্দ হল 
নষা।

নপ্রন তষাঁর এক বনু্র বষাশড়র 
বষােষাপ্ন একটষা েষাপ্ি চড়প্ত খুব 
িষালবষাসত - েষাপ্ি চপ্ড় সস ফুল পষাড়ত; 
তষার সষাপ্ি সস েষাপ্ির ডষাল সিপ্ক পষা 
েুশলপ্য় শিপ্য়, রষািষা নীপ্চর শিপ্ক কপ্র 
িুলপ্ত িষাকত, আর তষারপপ্র সসষাজষা 
শডেবষাশজ সখত।

পুশষ্য শিল- একটষা বষাঁির, একটষা িষােল, একটষা রয়পূর, একেষঁাক 
পষায়রষা আর িুই-শতনপ্ট শেশনশপে। বষাশড়র কষাপ্জর সলষাপ্কপ্ির 
রপ্্্য সকষাপ্চষায়ষান শিল তষাঁর শবপ্িষ বনু্, আর শবপ্ল তষাঁর 
সিখষাপ্িশখ বড় হপ্য় সশহস হপ্ত চষাইত ---তষঁার রপ্ন হত, রষািষায় 
পষােশড় বষাঁ্ষা আর হষাপ্ত চষাবুক শনপ্য় জুশরেষাশড় চষালষাপ্নষা সশহস 
হওয়ষাটষা একটষা িষারুর ব্যষাপষার!

িয় বির বয়প্স নপ্রনপ্ক একশট 
প্রষািশরক শবি্যষালপ্য় িশত্ম করষা হল। শকন্তু 
সসখষাপ্ন নষানষা রকপ্রর বনু্বষান্প্বর সষাপ্ি 
শরপ্ি সস এরন সরস্ত নতুন অিব্য িব্দ 
বলপ্ত শিখল, প্য বষাশড়র সলষাপ্কপ্ির সসইসব 
সরষাপ্টও পিন্দ হল নষা। তষাই তষাঁপ্ক শবি্যষালয় 
সিপ্ক িষাশড়প্য় এপ্ন বষাশড়প্ত শিক্ক সরপ্খ 
পড়ষাপ্নষার ব্যবস্ষা করষা হল। নপ্রন দ্রুত 
শনপ্জর পড়ষাপ্িষানষায় এশেপ্য় সযপ্ত লষােল। 
যখন অন্য সিপ্লরষা বর্মরষালষা শচনপ্ত ব্যস্ত, ততশিপ্ন সস শলখপ্ত-
পড়প্ত শিপ্খ সেপ্ি। তষাঁর সৃ্মশতিশক্ত শিল অসষা্ষারর। তষাঁর 
শিক্ক বই সিপ্ক পপ্ড় সযপ্তন, আর সসটষা শুপ্নই তষাঁর পড়ষা 
হপ্য় সযত। রষাত্র সষাত বির বয়প্সই সংসৃ্ত ব্যষাকরর বই 
'রুগ্ধপ্বষা্' এবং রষারষায়র ও রহষািষারপ্তর অপ্নকটষা কপ্র অংি 
তষার রুখস্ত হপ্য় সেশিল।

সষাত বির বয়প্স, নপ্রন িশত্ম হল পশডিত ঈশ্বরচন্দ 
শবি্যষাসষােপ্রর প্রশতষ্ঠষা করষা সরপ্্ষাপশলটষান ইনশস্টশটউিপ্ন। 
সসখষাপ্ন তষঁার শিক্প্করষা সহপ্জই তষাঁর প্রখর বুশধির আন্দষাজ 
সপপ্লন। শকন্তু পপ্র তষাঁর ক্ষাপ্সর বনু্প্ির সিপ্ক জষানষা সেপ্ি, 
নপ্রন এত িুরন্ত শিল সয, প্বশিরিষাে সরপ্য়ই তষাঁপ্ক তষাঁর সডপ্স্ 
সিখপ্ত পষাওয়ষা সযত নষা।

নপ্রন তষাঁর বনু্প্ির খুব শপ্রয়পষাত্র 
শিল। তষাঁর বনু্রষা সবষাই তষাঁপ্ক তষাপ্ির সনতষা 
সরপ্ন শনপ্য়শিল। তষাঁর পিপ্ন্দর সখলষা শিল 
'রষাজষার শবচষারসিষা'। একটষা ক্ষাসঘপ্রর সব 
সিপ্ক উঁচু ্ষাপ হত তষাঁর শসংহষাসন। প্সই 
্ষাপ্প আর সকউ বসপ্ত পষারত নষা। প্সখষাপ্ন 
বপ্স সস তষাঁর বনু্প্ির রপ্্্য সিপ্ক রন্ত্রী, 
সসনষাপশত, যুবরষাজ, প্কষাটষাল সবপ্ি শনপ্য় 
শনপ্চর ্ষাপগুশলপ্ত বসষাত। তষারপপ্র সস তষাঁর িরবষার চষালষাত 
আর রষাজষার রপ্তষা শবচষার করত। প্কউ তষাঁর কিষা নষা শুনপ্লই 
সস তষার শিপ্ক কটরট কপ্র তষাকষাত।

সখলষা প্ূলষায় তষাঁর উৎসষাপ্হর অিষাব শিল নষা। ইিকুপ্ল 
শটশফপ্নর ঘটিষা পড়প্ল, প্স সবপ্িপ্ক আপ্ে সখপ্য় শনপ্য় সসষাজষা 
সখলষার রষাপ্ঠ িুটত। প্রষাজ শনত্য-নতুন সখলষা সখলপ্ত  তষাঁর িষাশর 
িষাল লষােত। তষাই সস বনু্প্ির শনপ্য় রষাপ্েরষাপ্েই নতুন সখলষা 
বষানষাত। বনু্প্ির রপ্্্য েেড়ষা হপ্ল, তষারষা নপ্রপ্নর কষাপ্ি 
সরস্যষার সুরষাহষা চষাইপ্ত আসত। 

নপ্রপ্নর শকন্তু আরও একটষা প্রশতিষা শিল। ক্ষাপ্স শিক্প্করষা 

পড়ষাপ্ত িষাকপ্তন, আর তষার ফষাঁপ্ক ফষঁাপ্কই সস শকন্তু বনু্প্ির 
রষারষায়র-রহষািষারপ্তর েল্প  অিবষা বষাশড়প্ত কী কী িুষু্শর কপ্রপ্ি 
সসইসব েল্প বলত। একশিন ক্ষাপ্স পড়ষাপ্নষার সরপ্য় নপ্রন আর 
তষাঁর বনু্রষা কিষা বলশিল। রষাস্টষাররিষাই হঠষাৎ তষাপ্িরপ্ক শজপ্জ্ঞস 
করপ্লন- বলত আররষা কী শনপ্য় পড়ষাপ্িষানষা করশি? অন্য সিপ্লরষা 
চুপ কপ্র রইল। শকন্তু নপ্রন বপ্ল শিপ্ত পষারল তখন ক্ষাপ্স কী 

পড়ষা হশছিল। কী কপ্র? কষারর নপ্রপ্নর 
সসই অদ্পূত িশক্ত শিল যষা শিপ্য় সস একসষাপ্ি 
একষাশ্ক শবষপ্য় রন শিপ্ত পষারত। তষাই 
তষাঁপ্ক যত প্রশ্ন করষা হল, সব শবষপ্য় সস 
শঠক শঠক উতির শিল। তখন রষাস্টষাররিষাই 
শজপ্জ্ঞস করপ্লন - সতষারষাপ্ির রপ্্্য সক 
কিষা বলশিল? সব সিপ্লরষা নপ্রপ্নর শিপ্ক 
সিখষাল। রষাস্টষাররিষাই সতষা শবশ্বষাসই করপ্ত 
চষান নষা। শতশন সিপ্বই সপপ্লন নষা এরন 

িষাত্রপ্ক কী বলপ্বন!
তষাঁর শনি্ময় এবং কুসংস্ষারহীন চশরত্র শনপ্য় আরও একটষা 

েল্প আপ্ি। নপ্রন তষাঁর এক বনু্র বষাশড়র বষােষাপ্ন একটষা েষাপ্ি 
চড়প্ত খুব িষালবষাসত - েষাপ্ি চপ্ড় সস ফুল পষাড়ত; তষার সষাপ্ি 
সস েষাপ্ির ডষাল সিপ্ক পষা েুশলপ্য় শিপ্য়, রষািষা নীপ্চর শিপ্ক কপ্র 
িুলপ্ত িষাকত, আর তষারপপ্র সসষাজষা শডেবষাশজ সখত। এইসব 
হইচই হওয়ষার ফপ্ল সসই বষাশড়র এক বুপ্ড়ষা িষািু খুব শবরক্ত 
হশছিপ্লন, তষাই নপ্রনপ্ক শনরস্ত করষার জন্য শতশন শঠক করপ্লন 
সয, ওই েষাপ্ি িপূ ত আপ্ি, প্য শকনষা েষাপ্ি সকউ চড়প্লই তষার 
ঘষাড় রটপ্ক সিয়। নপ্রন চুপচষাপ কিষাটষা শুনল। শকন্তু সসই বৃধি 
সযই শফপ্র সেপ্লন, প্স অরশন আবষার েষাপ্ি চড়প্ত িষাকল। তষাঁর 
বনু্রষা সতষা বৃপ্ধির কিষা শুপ্ন িয় সপপ্য় সেশিল। তষারষা তষাঁপ্ক 

বষারর করপ্ত লষােল। শকন্তু নপ্রন সহপ্স 
সহপ্স বলল -'তুই শক েষা্ষা সর! আপ্র, এই 
বুপ্ড়ষা িষািুর েল্প সশত্য হপ্ল সতষা আরষার ঘষাড় 
অপ্নকশিন আপ্েই রটপ্ক সযত সর!'

নপ্রন শিল সবষার শপ্রয়। পষাড়ষার সব 
পশরবষার- প্স ্ নী সহষাক বষা েরীব, উঁচু সহষাক 
বষা নীচু জষাত - সবষার সষাপ্িই তষাঁর সুন্দর 
সম্ক্ম শিল। তষাঁর সকষানও বনু্ যশি সকষানও 

কপ্ষ্ পড়ত, তষাহপ্ল সস সবষার আপ্ে তষাপ্ক সষান্ত্বনষা শিপ্ত সযত। 
সস এরন রজষা-ফপূ শত্ম করপ্ত পষারত সয, এরনশক সব সিপ্ক েম্ভীর 
গুরুজপ্নরষাও তষাঁর কিষায় সহপ্স সফলপ্তন। 

নপ্রন একপ্ঘঁপ্য়শর একিরই পিন্দ করত নষা। প্স বনু্প্ির 
শনপ্য় একটষা নষাটপ্কর িল খুপ্ল সফলল, আর শনপ্জর বষাশড়র 
ঠষাকুর িষালষাপ্ন নষাটপ্কর অশিনয় করপ্ত শুরু করল। তষাঁর 
শকিুশিন পপ্র সস বষাশড়র উপ্ঠষাপ্ন একটষা কুশস্তর আখড়ষা খুপ্ল 
সফলল, প্যখষাপ্ন তষাঁর বনু্রষা শনয়শরত িরীরচচ্মষা করত। প্সটষা 
সবি শকিুশিন চলল, যতশিন নষা তষাঁর এক িষাই শনপ্জর হষাত 
সিপ্ঙ সফলল। তষারপপ্র সসটষা সিপ্র সেল। তষারপপ্র নপ্রন এক 



সংকলন ১৪ । সসপ্টেম্বর ২০১৮  21

এই িুষু্ সিপ্লটষার শকন্তু সকষানও 
অসৎ অশিসশন্ শিল নষা। প্স সকষানও 
িষাপ্বই সকষানও খষারষাপ কষাজ করত নষা। 
তষাঁর জীবপ্নর রপূলরন্ত্র শিল সশত্য কিষা 
বলষা। সষারষাশিন সস সখলষা প্ূপ্লষা - 
হই-হুপ্ল্ষাপ্ড় সরয় কষাটষাপ্লও, রষাপ্তর 
শিপ্ক সস ্্যষান করপ্ত শুরু করল।

পড়শির আখড়ষায় শেপ্য় সযষাে শিল, আর সসখষাপ্ন শেপ্য়  তপ্লষায়ষার 
চষালষাপ্নষা, লষাশঠপ্খলষা, প্নৌকষা চষালষাপ্নষা আর অন্যষান্য সখলষা শিখপ্ত 
শুরু করল। একবষার সস পষাড়ষার সখলষার প্রশতপ্যষাশেতষায় প্রির 
হপ্য়শিল। যখন সস এইসব শনপ্য় ক্ষান্ত হপ্য় পড়ত, তখন সস 
বষাশড়প্ত র্যষাশজক লন্ঠপ্নর িশব সিখষাত।

এইরকর সরপ্য় তষাঁর ইছিষা হল রষান্নষা শিখপ্ব। প্স বনু্প্ির 
জুশটপ্য় যষার সযরন সষারি্ম্য চষঁািষা সযষােষাড় করল। সব সিপ্ক সবশি 
চষঁািষা সসই শিল। আর সসই হল প্র্ষান 
রষাঁ্ুশন।

এই িুষু্ সিপ্লটষার শকন্তু সকষানও অসৎ 
অশিসশন্ শিল নষা। প্স সকষানও িষাপ্বই 
সকষানও খষারষাপ কষাজ করত নষা। তষাঁর 
জীবপ্নর রপূলরন্ত্র শিল সশত্য কিষা বলষা। 
সষারষাশিন সস সখলষা্ুপ্লষা - হই-হুপ্ল্ষাপ্ড় সরয় 
কষাটষাপ্লও, রষাপ্তর শিপ্ক সস ্্যষান করপ্ত 
শুরু করল। নপ্রন যত বড় হপ্ত লষােল, 
তষাঁর প্রকৃশতপ্ত তত পশরবত্মন সিখষা শিপ্ত লষােল। প্স শনয়শরত 
নষানষা রকপ্রর বই এবং খবপ্রর কষােজ পড়প্ত শুরু করল আর 
নষানষা রকপ্রর আপ্লষাচনষা সিষায় সযপ্ত শুরু করল। শফপ্র এপ্স 
সস তষাঁর বনু্প্ির সষাপ্ি সসইসব শবষপ্য় শনপ্জর রপ্তষা কপ্র 
আপ্লষাচনষা করত। তষঁার তক্ম-শবতক্ম করষার ক্রতষা সিপ্খ বনু্রষা 
হষাঁ হপ্য় সযত।

১৮৭৭ সষাপ্ল, নপ্রন যখন অষ্র সরেশরপ্ত পপ্ড়, তষাঁর বষাবষা 
র্্যপ্রপ্িপ্ির রষায়পুপ্র সেপ্লন। নপ্রনও সষাপ্ি সেল। রষায়পুপ্র 
সকষানও সু্ল শিল নষা। এরফপ্ল নপ্রন তষাঁর বষাবষার সষাপ্ি অপ্নক 
সবশি কপ্র সরয় কষাটষাপ্ত পষারল। বষাবষার সষাপ্ি নপ্রপ্নর নষানষা 
শবষপ্য় আপ্লষাচনষা হত। নপ্রপ্নর বষাবষা রপ্ন করপ্তন শিক্ষা রষাপ্ন 

শু্ুরষাত্র অপ্নক তি্য রষািষায় রষাখষা নয়, শিক্ষার রপূল উপ্দেি্য হল 
স্বষা্ীন এবং উিষার িষাবনষাশচন্তষা করপ্ত সিখষা। শবশ্বনষাি িপ্তির 
সষাপ্ি অপ্নক পশডিত ব্যশক্ত সিখষা করপ্ত আসপ্তন। নপ্রন তষাঁপ্ির 
আপ্লষাচনষা বপ্স শুনত, রষাপ্ে রষাপ্ে আপ্লষাচনষায় সযষােও শিত। 
এই সরপ্য় সস চষাইত বড়রষা সবষাই তষাঁর শবচষার-বুশধিপ্ক যপ্িষ্ 
সম্মষান শিন। প্কউ যশি তষাঁর িষাবনষা-শচন্তষাপ্ক যিষাপ্যষাে্য রয্মষািষা 
নষা শিত, তষাহপ্ল সস খুব সরপ্ে সযত আর সবষার সষারপ্ন সসটষা 

প্রকষািও কপ্র সফলত। তষঁার বষাবষা এটষা সব 
সরপ্য় পিন্দ করপ্তন নষা, শকন্তু একই সষাপ্ি 
সিপ্লর এই আত্মসম্মষানপ্বষা্ সিপ্খ  রপ্ন 
রপ্ন েব্ম অনুিব করপ্তন।

১৮৭৯-এ শবশ্বনষাি িতি কলকষাতষায় 
শফপ্র এপ্লন। নপ্রনপ্ক আবষার সু্প্ল িশত্ম 
করষাপ্ত একটু অসুশব্ষা হল, কষারর সস িুই 
বির সু্ল কপ্রশন। শকন্তু তষঁার শিক্প্করষা 
তষাঁপ্ক িষালবষাসপ্তন আর তষাই তষাঁরষা তষাপ্ক 

সু্প্ল আবষার শফশরপ্য় শনপ্লন। তখন নপ্রন পড়ষাপ্িষানষায় রন 
শিল, শতন বিপ্রর পড়ষা এক বিপ্রর রপ্্্য সিষ করল, আর 
কপ্লপ্জ িশত্মর পরীক্ষায় সবি িষালিষাপ্ব পষাি করল।

এরপপ্র সতষা নপ্রন হপ্য় উঠল অপ্নক বড় একজন রষানুষ। 
িুশনয়ষাজুপ্ড় পশরশচত হল স্বষারী শবপ্বকষানন্দ নষাপ্র। শকন্তু সস সতষা 
অপ্নক বড় েল্প। এত সিষাট পশরসপ্র সতষা তষা আর বলষা সম্ভব 
নয়। তষাই সসই িুষু্ শকন্তু শবপ্িষ সিপ্ল, যষাঁর ডষাকনষার শবপ্ল আর 
ইিকুপ্লর নষার নপ্রন্দনষাি, তষাঁর েল্প এখষাপ্নই সিষ হল।

সপূত্রঃ স্বষারী সতজসষানপ্ন্দর সলখষা 'আ িট্ম লষাইফ অফ স্বষারী শবপ্বকষানন্দ'

নবশিিষা রপ্ন কপ্র, গ্রষার হপ্ছি শিক্ষার আিি্ম েপ্বষরষােষার। শবপ্িষ কপ্র সসই শিক্ষা যখন হয়, পশরপ্বি শনি্মর 
হষাপ্ত-কলপ্র প্রষাসশঙ্গক শিক্ষা। প্যখষাপ্ন শিপ্খ িষাত্রিষাত্রীরষা নষানষান অশিজ্ঞতষা সঞ্য় করপ্ব এবং তষা শনপ্য় শনপ্জরষা শনরন্তর 
শবশিন্ন পরীক্ষা-শনরীক্ষায় শলপ্ত িষাকপ্ব।  গ্রষাপ্রর প্রবীর রষানুপ্ষরষাই হপ্ছিন গ্রষাপ্রর অতীত সরপ্য়র সষাক্ী, স্ষানীয় অশিজ্ঞ 
ব্যশক্ত। তষাপ্ির কষাি সিপ্কও আরষাপ্ির িষাত্রিষাত্রীরষা অপ্নক শকিু জষানপ্ত ও শিখপ্ত পষাপ্র। শিক্ষা হপ্য় উঠুক আঞ্শলকিষাপ্ব 
প্রষাসশঙ্গক, প্য শিক্ষা গুরুত্ব সিপ্ব রষানুপ্ষর সরৌশলক চষাশহিষাপ্ক। এই স্বপ্ন বুপ্ক শনপ্য়ই পি চলপ্ি নবশিিষা।

আসপ্ল সরষাজপ্ক েড়প্ত হপ্ল আপ্ে সসই সরষাপ্জর রষানুষ েড়ষার আপ্য়ষাজন করপ্ত হপ্ব। আর সসই রষানুষ েড়ষার 
আপ্য়ষাজনই হল আসল শিক্ষা।  প্কষানও শকিু সিখষাই শু্ুরষাত্র শিক্ষা নয়, সরগ্র জীবন ও জেপ্তর রপ্্্য সসতুবন্ন করষার 
নষারই শিক্ষা বপ্ল শবশ্বষাস কপ্র নবশিিষা। 

গ্রষারীর শিক্ষায় 'নবশিিষা'
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প্রষায় সিড়ি বির আপ্ে A STATISTICAL ACCOUNT OF BENGAL গ্রন্থশট শলপ্খশিপ্লন ডশব্উ ডশব্উ হষাটিষার। 

গ্রন্থশটর প্রকষািকষাল ১৮৭৭ শরিস্টষাব্দ। প্রষাট ২০শট খপ্ডি প্রকষাশিত এই গ্রন্থশটপ্ত  তৎকষালীন বষাংলষার অন্তিু্মক্ত শবশিন্ন স্ষান ও 
সজলষার সিৌেশলক শববরর সহ সসখষানকষার অশ্বষাসীপ্ির জীবন-জীশবকষা ও তষাপ্ির আি্ম-সষারষাশজক শচত্র, নষানষা তি্য ও 
পশরসংখ্যষানসহ সযিষাপ্ব পশরসু্শটত হপ্য়প্ি, তষাপ্ত তৎকষালীন বষাংলষার সজলষাশিশতিক সয পশরচয় আররষা পষাই – তষা আজও 
প্রষাসশঙ্গক। আজপ্কর শিপ্ন িষাঁশড়প্য় আররষা যশি একবষার সসই পুরপ্নষা শিনগুশলর শিপ্ক তষাকষাই, তষাহপ্ল বুেপ্ত পষারব এখন 
আররষা সকষািষায় িষাঁশড়প্য় রপ্য়শি। এখন সিখষা যষাক, প্করন শিল সসই সরয়। 

বীরিপূ র
বীরিপূ র সজলষার আয়তন ১৩৪৪ 

বে্মরষাইল এবং তৎকষালীন অি্মষাৎ ১৮৭২ 
শরিস্টষাপ্ব্দর সসনসষাস অনুযষায়ী সরষাট 
জনসংখ্যষা ৬৯৬,৯৪৫ জন। তখন এই 
সজলষার প্র্ষান িহর শিল শসউশড় এবং 
এই শসউশড় িহর সিপ্কই সেষাটষা সজলষার 
প্রিষাসশনক কষাজকর্ম পশরচষাশলত হত। 
এই সজলষায় অজয় নিী িষাড়ষাও দ্ষারকষা, 
শহংলষা, রয়পূরষাক্ী, প্কষাপষাই ইত্যষাশি নিীর 
নষার জষানষা যষায়। একরষাত্র বষ্মষাকষাপ্লই 
নিীগুশলপ্ত সনৌকষা ইত্যষাশি চলষাচল 
করত। এ সরয় এই সজলষায় সলক বষা 
ক্যষাপ্নল ইত্যষাশির অশস্তত্ব পষাওয়ষা যষায় 
নষা।

১৮৭২ শরিস্টষাপ্ব্দর সসনসষাস 
অনুযষায়ী, এই সজলষার সরষাট জনসংখ্যষার কিষা (৬৯৬,৯৪৫ জন) 
জষানষা যষায়। তৎকষালীন প্রষাপ্ত তি্য অনুযষায়ী এই জনসংখ্যষার 
বসবষাপ্সর জন্য েৃপ্হর সংখ্যষা শিল ১৬০,২০৬শট এবং এই 
সজলষায় গ্রষাপ্রর সংখ্যষা শিল সরষাট ২৪৭৮শট। প্রশত বে্মরষাইপ্ল 
বসবষাস করত ৫১৮ জন। প্রশত গ্রষাপ্র বসবষাস করত েপ্ড় ২৮১ 
জন। প্স সরয় সেষাটষা বীরিপূ র সজলষাশট ৮শট িষানষা সষাপ্ক্মপ্ল শবিক্ত 
শিল। এই ৮শট িষানষা সষাপ্ক্মল হল- শসউশড়, রষাজনের, িুবরষাজপুর, 
কসবষা, সষাকুশলপুর, লষািপুর, বষাপ্রষায়ষাঁ এবং রয়পূপ্রশ্বর । উপপ্রষাক্ত 
সরষাট জনসংখ্যষার রপ্্্য পুরুপ্ষর সংখ্যষা হল ৩৩৫,০৫২ জন 
এবং রশহলষার সংখ্যষা হল ৩৬১৮৯৩ জন। ্র্ম অনুযষায়ী শহনু্দ 
্প্র্মর জনসংখ্যষা শিল সরষাট ৫৭৮,৮১৬ জন, রুসলরষান সপ্িষাপ্য়র 
রপ্্্য সরষাট জনসংখ্যষা ১১০,৯৫৪ জন, রিীস্ট ্প্র্মর রষানুপ্ষর 
সংখ্যষা শিল ২৪৭ জন। এই সজলষায় অন্যষান্য আরও অপ্নক ্ প্র্মর 
কিষা জষানষা সেপ্লও সবৌধি বষা দজন ্প্র্মর রষানুপ্ষর কিষা জষানষা 
যষায় নষা।

ওই সসনসষাস শরপ্পষাট্ম অনুযষায়ী বীরিপূ র সজলষায় অন্যষান্য 
সরষাপ্ের সচপ্য় সলপ্রশস বষা কুষ্ঠ সরষাপ্ের উপশস্শত শিল সষা্ষারর 

ঘটনষা। এ সরয় সজলষায় বশ্র রষানুপ্ষর 
সংখ্যষা শিল সরষাট ২৬৮ জন। এররপ্্্য 
রশহলষা বশ্প্রর সংখ্যষা হল ৭৬ জন এবং 
পুরুষ বশ্প্রর সংখ্যষা হল ১৯২ জন। 
অন্ রষানুপ্ষর সংখ্যষা শিল সরষাট ৫৯২ 
জন। যষার রপ্্্য পুরুপ্ষর সংখ্যষা হল 
৩৯০ জন এবং রশহলষার সংখ্যষা হল ২০২ 
জন।

এই সজলষার প্র্ষান িহর শসউশড়র 
বষাশসন্দষা শিল সরষাট ৯০০১ জন। এর 
রপ্্্য পুরুপ্ষর সংখ্যষা হল ৪৬১৭ জন 
এবং রশহলষার সংখ্যষা শিল ৪৩৮৪ জন। 
এই িহরশট শিল সজলষার খষাটষাঙ্গষা 
পরেনষায় অবশস্ত। ১৮৭১ শরিস্টষাপ্ব্দ এই 
িহপ্রর শরউশনশসপ্যষাল ইনকষার শিল 

৪৮৩৯ টষাকষা এবং ব্যয় শিল ৪৭৩৪ টষাকষা।
শসউশড় িহপ্রর পষািষাপষাশি রষাজনের বষা নের স্ষানশট 

শবপ্িষিষাপ্ব উপ্ল্খপ্যষাে্য। হশরপুর পরেনষায় অবশস্ত এই স্ষানশট 
প্রষাচীনকষাপ্ল বীরিপূ র সজলষার রষাজ্ষানী শিল। আনুরষাশনক ১২০৫ 
শরিস্টষাপ্ব্দ বষা তষার পপ্র বখশতয়ষার শখলশজ এই রষাজনের সিপ্ক 
সিওপ্কষাট পয্মন্ত একশট হষাইওপ্য় দতশর কপ্রশিপ্লন। প্িওপ্কষাট 
স্ষানশট অবশস্ত শিল সেৌপ্ড়র কষাপ্ি। প্স সরয় রষাজনের সিপ্ক 
সিওপ্কষাপ্টর িপূরত্ব শিল িি শিপ্নর যষাত্রষাপপ্ির সরষান। রষাজনের 
বষা নের স্ষানশট বত্মরষাপ্ন ধ্ংসষাবপ্িপ্ষ পশররত। এররপ্্্য 
বীরিপূ র সজলষার ইলষারবষাজষার, সুরুল, িুবরষাজপুর, প্বষালপুর 
প্রিৃশত িহরগুশল শিল রপূলত ব্যবসষাপ্কশন্দক।

তৎকষালীন বীরিপূ র সজলষার েনুশটয়ষা নষারক স্ষানশট সরির 
শিপ্ল্পর সকন্দ শহপ্সপ্ব শবপ্িষ পশরশচশত লষাি কপ্রশিল। রষাজনের 
বষা নেপ্রর কপ্য়ক রষাইল িশক্প্র হশরপুর পরেনষায় অবশস্ত 
শিল তষাঁশতপষাড়ষা। প্সই সরপ্য় ্ষান চষাপ্ষর জন্য  তষাঁশতপষাড়ষার 
নষার শবপ্িষিষাপ্ব উপ্ল্খপ্যষাে্য হপ্লও তসর শসপ্কের জন্যও  
তষাঁশতপষাড়ষার নষার শবপ্িষিষাপ্ব উপ্ল্প্খর িষাশব রষাপ্খ। তৎকষালীন 
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তৎকষালীন বীরিপূ র সজলষার 
প্র্ষান ফসল শিল ্ ষান। প্র্ষানত আউি 
এবং আরন ্ষাপ্নর চষাষ হত। আবষার 
আউি এবং আরন ্ ষাপ্নর শবশিন্ন রকর 
িষাে শিল।

কলকষাতষার বষাজষাপ্র এই তসর শসপ্কের কষাপড় তষাঁশতপষাড়ষা সিপ্কই 
আরিষাশন করষা হত। তষাঁশতপষাড়ষার িশক্প্র অবশস্ত শিল বষাপ্কশ্বর 
(বপ্ক্রশ্বর?)। উষ্ণ প্র্বপ্রর জন্য এশটপ্ক বলষা হত িপূ র 
বষাপ্কশ্বর। এসরয় হষাটিষাপ্রর বর্মনষা সিপ্ক বীরিপূ র সজলষার 
অন্যষান্য সয সব স্ষানগুশলর নষার শবপ্িষিষাপ্ব জষানষা যষায়, প্সগুশল 
হল সরৌপ্রশ্বর, প্কিুঁশল, প্বষালপুর, আহরিপুর, সষাঁইশিয়ষা, 
রল্ষারপুর প্রিৃশত। প্বষালপুর, আহরিপুর, সষঁাইশিয়ষা, রল্ষারপুর 
প্রিৃশত স্ষাপ্ন সরল লষাইপ্নর সযষােষাপ্যষাে িষাকপ্লও এইসব 
স্ষানগুশলর সষাপ্ি কষাপ্টষায়ষা িহপ্রর সযষােষাপ্যষাে শিল রপূলত 
জলপপ্ি। 

এসরয় বীরিপূ র সজলষার সষা্ষারর 
রষানুপ্ষর জীবনযষাপনও শিল অত্যন্ত 
সষা্ষারর। তষাপ্ির প্রচশলত খষাি্য শিল চষাল, 
ডষাল, িষাক-সবশজ এবং রষাি। তৎকষালীন 
সজলষা কষাপ্লক্টপ্রর তি্য অনুযষায়ী জষানষা যষায় 
সয, এই সরয় স্বছিল রষানুপ্ষর সবঁপ্চ িষাকষার 
জন্য আনুরষাশনক খরচ শিল প্রশত রষাপ্স ১৫ 
টষাকষা, শকন্তু সষা্ষারর চষাষী তিষা সষা্ষারর রষানুষপ্ির খরচ শিল 
প্রশত রষাপ্স ৪ টষাকষা সিপ্ক ৫ টষাকষা। সষা্ষারর রষানুপ্ষরষা বসবষাস 
করপ্তন রষাশটর সিওয়ষাল সঘরষা বষাশড়প্ত। প্পষািষাক শহপ্সপ্ব 
তষাপ্ির রপ্্্য ্ুশত-কষাপপ্ড়র প্রচলন শিল।  

তৎকষালীন বীরিপূ র সজলষার প্র্ষান ফসল শিল ্ ষান। প্র্ষানত 
আউি এবং আরন ্ ষাপ্নর চষাষ হত। আবষার আউি এবং আরন 
্ষাপ্নর শবশিন্ন রকর িষাে শিল। তৎকষালীন সজলষা কষাপ্লক্টপ্রর 
তি্য অনুসষাপ্র জষানষা যষায় সয, তখন বীরিপূ র সজলষায় সরষাট ৬৬ 
্রপ্নর ্ষাপ্নর চষাষ হত। এই ৬৬ ্রপ্নর ্ষাপ্নর রপ্্্য শবপ্িষ 
উপ্ল্খপ্যষাে্য হলঃ আউি সেষাটষা, আউি িষাসষা, আউি কষাটশক, 
সিষাটষা কষাটশক, বড় কষাটশক, িু্ সষাল, শসঁিুররুখী, প্কয়ষা, রষাশহফল 
ইত্যষাশি।

এই সজলষায় বৃহৎ আকষাপ্র বষা বৃহৎ এলষাকষা জুপ্ড় আখ ও 
পষাপ্নর চষাষও হত। এই সজলষায় চষাষীরষা ্ ষান 
সিপ্ক দতশর করপ্তন চষাল, চষাল িষাজষা, শচপ্ড় 
ও রুশড়। এই সরয় চষাল সিপ্ক এক ্ রপ্নর 
পষানীয় দতশর হত। এই পষানীয়প্ক রষাইস 
শবয়ষার বলষা সযপ্ত পষাপ্র। এশট পষান করপ্তন 
রপূলত স্ষানীয় সরষাপ্জর শনম্ন সরেশরর রষানুপ্ষরষা 
এবং আশিবষাসীরষা। 

সস সরয় লষাক্ষা, নীল প্রিৃশতর চষাষও হত। প্স সরয় 
Messrs. Erskine & Co.-র অ্ীপ্ন বীরিপূ র সজলষায় সরষাট 
৮শট নীল কষারখষানষা শিল। এই সকষাম্ষাশনর লষাক্ষা ব্যবসষা শিল 
ইলষারবষাজষাপ্র। এই লষাক্ষা সিপ্কই দতশর হত চুশড়। এই বীরিপূ র 
সজলষা সিপ্কই তখন কলকষাতষার বষাজষারগুশলপ্ত শনয়শরতিষাপ্ব 
লষাক্ষা রপ্তষাশন করষা হত, নীল, র শসকে, দতলবীজ প্রিৃশত। আর 
সজলষায় আরিষাশন করষা হত লবর, সুশতর কষাপড়, ডষাল, তষারষাক, 
ের এবং শবশিন্ন ্ষাতু রেব্য। প্স সরপ্য় বীরিপূ র সজলষায় সয সব 

স্ষানগুশল রপূলত ব্যবসষাপ্কন্দ শহপ্সপ্ব গুরুত্ব সপত, প্সগুশল হল 
িুবরষাজপুর, ইলষারবষাজষার, প্বষালপুর, সষাঁইশিয়ষা, পুরন্দরপুর, 
কীর্মষাহষার, রহম্মিবষাজষার প্রিৃশত। শসউশড় িহরশট সজলষার 
প্রিষাসশনক সকন্দ শহপ্সপ্ব গুরুত্ব সপপ্লও ব্যবসষা বষাশরপ্জ্যর শিক 
সিপ্ক শিল গুরুত্বহীন। তৎকষালীন বীরিপূ র সজলষায় একশট রষাত্র 
কষারষােষার শিল শসউশড় িহপ্র অবশস্ত এবং একশট লকআপ শিল 
সষাঁইশিয়ষা িহপ্র। 

এই বীরিপূ র সজলষার নষারকরর শনপ্য় নষানষা রকর ্ষাররষা 
প্রচশলত রপ্য়প্ি। শবষু্ণপুপ্রর রষাজষা এই সজলষার রষাশটপ্ক রপ্ন 

করপ্তন – বীর রষাশট। তষঁার ্ ষাররষা অনুযষায়ী, 
এই সজলষার রষাশটপ্ত রপ্য়প্ি শবপ্িষ এনষাশজ্ম 
এবং ক্রতষা বষা পষাওয়ষার। প্স কষারপ্র শতশন 
এর নষার সিন বীরিপূ শর। অন্য একশট প্রচশলত 
্ষাররষা সিপ্ক জষানষা যষায় সয, এই স্ষাপ্ন 
প্রষাচীনকষাপ্ল অপ্নক বীপ্রর জন্ম হপ্য়শিল, 
সস কষারপ্র এর নষার বীরিপূ র অি্মষাৎ Land 
of Heroes. আবষার অন্য একশট প্রচশলত 

্ষাররষা সিপ্ক জষানষা যষায় সয, সষাঁওতষাল সপ্িষাপ্য়র রপ্্্য বীর 
িপ্ব্দর অি্ম জঙ্গল। এটষা সিপ্কও বীরিপূ র িপ্ব্দর উৎপশতি হপ্ত 
পষাপ্র। 

হষাটিষাপ্রর বর্মনষা সিপ্ক শিক্ষাপ্ক্প্ত্র তৎকষালীন বীরিপূ র 
সজলষার সয পশরসংখ্যষান পষাওয়ষা যষায়, তষা সিপ্ক জষানষা যষায় সয 
১৮৫৬-৫৭ সষাপ্ল সরকষাশর ইংশলি সু্প্লর সংখ্যষা শিল রষাত্র ১ 
শট, ১৮৬০-৬১ সষাপ্ল তষা সবপ্ড় হয় ২ শট এবং ১৮৭০ -৭১ সষাপ্ল 
তষা পুনরষায় কপ্র শেপ্য় হয় ১ শট। ১৮৭০-৭১ সষাপ্ল সষাহষায্য প্রষাপ্ত 
ইংশলি সু্প্লর সংখ্যষা শিল ২১ শট এবং  সষাহষায্য প্রষাপ্ত িষান্মষাকুলষার 
সু্প্লর সংখ্যষা শিল ৫৪শট। সষাহষায্য প্রষাপ্ত েষাল্মস সু্প্লর সংখ্যষা 
শিল ৩ শট। ১৮৭২-৭৩ সষাপ্ল সষাহষায্য প্রষাপ্ত  প্রষািশরক শবি্যষালপ্য়র 
সংখ্যষা শিল ১০৩ শট এবং সসগুশলপ্ত সরষাট শিক্ষাি্মীর সংখ্যষা শিল 
৩২৭০ জন, আর সরষাট শিক্প্কর সংখ্যষা শিল ১০৮ জন। সষাহষায্য 

প্রষাপ্ত নয়, এরন প্রষািশরক শবি্যষালপ্য়র সংখ্যষা 
শিল ১৫ শট, শিক্ষাি্মীর সংখ্যষা শিল ৪০৯ জন 
এবং শিক্প্কর সংখ্যষা শিল ১৫ জন।

১৮৭২-৭৩ সষাপ্ল সষাহষায্য প্রষাপ্ত েষাল্মস 
সু্প্লর সংখ্যষা শিল ২শট, শিক্ষাি্মীর সংখ্যষা 
শিল ৫৯ জন এবং শিক্প্কর সংখ্যষা শিল 

রষাত্র ৪ জন। আরও শবিিিষাপ্ব জষানষা যষায় সয, তৎকষালীন বীরিপূ র 
সজলষায় েষাল্মস সু্প্লর সংখ্যষা শিল সরষাট ৩শট, এররপ্্্য ২শট সু্ল 
শিল সরকষাশর সষাহষায্য প্রষাপ্ত আর তৃতীয় সু্লশট শিল পষাঠিষালষা 
পধিশতর অন্তিু্মক্ত। শসউশড় েষাল্মস সু্লশট ব্যষাপশটস্ট র্যষাপ্নজপ্রটি 
দ্ষারষা পশরচষাশলত হত।

ইংপ্রশজ ও বষাংলষা উিয় রষা্্যপ্রই সু্লশটপ্ত পড়ষাপ্িষানষা 
হত। এসরয় বীরিপূ র সজলষায় শকিু রক্তপ্বরও উপ্ল্খ পষাওয়ষা 
যষায়। এই রক্তবগুশলপ্ত রপূলত রুসলরষান সপ্িষাপ্য়র 
সিপ্লপ্রপ্য়রষাই পড়ষাপ্িষানষা করত।

এই বীরিপূ র সজলষার নষারকরর 
শনপ্য় নষানষা রকর ্ষাররষা প্রচশলত 
রপ্য়প্ি। শবষু্ণপুপ্রর রষাজষা এই সজলষার 
রষাশটপ্ক রপ্ন করপ্তন – বীর রষাশট। 
তষাঁর ্ষাররষা অনুযষায়ী, এই সজলষার 
রষাশটপ্ত রপ্য়প্ি শবপ্িষ এনষাশজ্ম এবং 
ক্রতষা বষা পষাওয়ষার।
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Centre for Environment Education এবং Vikram 
A Saralehai Community Science Centre ও VIKSAT 
এবং  Darpana Academy of Performing Arts এবং 
সযৌি উপ্ি্যষাপ্ে প্র্ষানত NCERT-র জন্য Joy of Learning 
নষারক একশট Handbook of Environment Education 
Activities প্রকষাশিত হপ্য়শিল, যষার সকন্দীয় িি্মনশট শিল পষাঠ 
এবং প্রশতশিপ্নর জীবপ্ন সয সরস্ত শজশনস ব্যবহষার করষা হয় 
তষার যিষাপ্যষাে্য ব্যবহষাপ্রর র্্য শিপ্য় শিক্ষাি্মীর সষারপ্ন জ্ঞষাপ্নর 
ফশলত জষাতশট উপ্ন্মষাশচত করষা। প্যখষাপ্ন জ্ঞষান েঠপ্নর প্রশক্রয়ষায় 
অংিগ্রহর শু্ু সুশনশচিত নয়, সুসংবধি এবং সুপশরকশল্পত। 

শবেত এক বিপ্রর ও সবশি সরয় ্প্র শবশিন্ন সরপ্য় 
'নবশিিষা' তষার সীশরত ক্রতষার পশরসপ্র সশক্রয়তষা শিশতিক 
শিখপ্নর আনন্দরয় শিকগুশল তুপ্ল ্রষার সচষ্ষা কপ্রপ্ি এবং 
পপূব্ম িষারপ্তর অঞ্লেত সপ্রশক্তগুশল শবপ্বচনষার রপ্্্য সরপ্খ 
'নবশিিষা'-র পৃষ্ঠষায় আররষা আপ্লষাচনষা কপ্রশি,  গ্রষার-িষারপ্তর 
নতুন প্রজন্ম এখন শবি্যষালয়েষারী, তষাপ্ক যশি সুশিশক্ত বষা বলষা 
িষাল প্রকৃত শিশক্ত করপ্ত হয়, শিখপ্নর এই প্রকৃশত সিষঁায়ষা 
রষাত্রষাগুশল আরও িশক্তিষালী কপ্র সতষালষা খুব জরুশর। যষাপ্ত শিক্ষা 
শু্ু বস্তুেত সষাফল্য নয়, সষাি্মকতষার নতুন শিিষা সিখষাপ্ত পষাপ্র 
আেষারী প্রজন্মগুশলর জন্য।     

এই পুশস্তকষা সিপ্ক আররষা িু’শট রশডউল সবপ্ি শনপ্য় তষার 
িষাবষানুষঙ্গগুশল অপশরবশত্মত সরপ্খ প্রকষাি করলষার। যষাপ্ত 
অন্যরূপ রশডউল শিক্কবৃন্দ শনপ্জরষাই দতশর করপ্ত পষাপ্রন। 

সিওয়ষাল শচপ্ত্রর লক্্যঃ শিক্ষাি্মীপ্ির প্রষাকৃত এবং 
ঐশতহ্যবষাহী শিল্প-রষা্্যরগুশল ব্যবহষার করপ্ত উজিীশবত করষা। 

সশক্রয়তষাঃ শিক্ষাি্মীপ্ির সষারপ্ন খুব রপ্নষাগ্রষাহীিষাপ্ব তুপ্ল 
্রষা হপ্ব কীিষাপ্ব বহু প্রষাচীনকষাল সিপ্ক সিওয়ষাল শচত্র হপ্য় 
উপ্ঠপ্ি রষানুপ্ষর অশিব্যশক্তর একশট রষা্্যর। এরনশক এখনও 
পয্মন্ত আরষাপ্ির সিপ্ির শবশিন্ন প্রষাপ্ন্ত সিওয়ষালশচত্র অঙ্কন করষা 
হয়। শিক্ষাি্মীপ্ির একশট পপূর্ম সিওয়ষাল সিপ্ড় সিওয়ষা সযপ্ত পষাপ্র 
তষাপ্ির িশব আঁকষার জন্য অিবষা যশি তষা সম্ভব নষা হয় তপ্ব 
সিওয়ষাপ্ল অপ্নকগুশল কষােজ পরপর সসঁপ্ট তষার ওপপ্র 

শিখপ্নর আনন্দ, আনন্দরয় শিখন এবং সশক্রয়তষার 
নতুন পি

শিক্ষাি্মীপ্ির আঁকপ্ত উৎসষাশহত করষা সযপ্ত পষাপ্র। তষাপ্ির 
এপ্ক্প্ত্র শবপ্িষিষাপ্ব উৎসষাহ শিপ্ত হপ্ব িশব আঁকষার পরম্রষােত 
পধিশত ব্যবহষার করষার জন্য।  

এর পষািষাপষাশি শিক্ষাি্মীরষা রষাশটর রপ্ডির ওপপ্রও আঁকপ্ত 
পষাপ্র। তষাপ্ির উৎসষাশহত করপ্ত হপ্ব জীবপ্নর দিন্যশন্দন 
সপ্রশক্ত সিপ্ক িশবর শবষয় খুঁপ্জ সনওয়ষার জন্য। অন্যশিপ্ক তষারষা 
সরপ্ের ওপপ্র আলপনষাও আঁকপ্ত পষাপ্র। 

এই পুপ্রষা সশক্রয়তষা পশরচষালনষা করষার সরয় আরষাপ্ির 
সিপ্ির শবশিন্ন প্রষাপ্ন্তর অঙ্কন কৃৎপ্কৌিল সম্প্ক্ম তষাপ্ির 
অবেত করষা সযপ্ত পষাপ্র। 

সরয়সীরষাঃ এর সিপ্ক িু’ঘণ্ষা প্রপ্য়ষাজনীয় উপষািষান কষােজ, 
রং, তুশল, চক, প্পশসিল এবং প্রকষারপ্িপ্ি প্রপ্য়ষাজনীয় সরঞ্জষার। 

বীজ সংগ্রহিষালষার লক্্যঃ শিক্ষাি্মীপ্ির রপ্্্য বীপ্জর শবপুল 
িষাডিষার এবং তষার দবশচত্র¨ সম্প্ক্ম এক ্রপ্নর ্ষারনষা সপূশচ 
করষা।

সশক্রয়তষাঃ শিক্ষাি্মীপ্ির বলষা হপ্ব শবশিন্ন ্রপ্নর বীজ 
সংগ্রহ করষার জন্য। প্যগুশল তষারষা তষাপ্ির পশরবষার, নষাস্মষারী অিবষা 
স্ষানীয় েষাি সিপ্ক সংগ্রহ করপ্ত পষাপ্র। শিক্ষাি্মীপ্ির বলষা হপ্ব 
সযন তষারষা বীপ্জর েঠন, আকৃশত, রং এবং প্রশপ্তস্ষান অনুসষাপ্র 
তষার সরেশর শবিষাজন করষার জন্য। প্রপ্য়ষাজনরপ্তষা শিক্ষাি্মীরষা 
সরেশরকপ্ক্র অি্যন্তপ্র একশট প্রিি্মনীও করপ্ত পষাপ্র, এইসব 
বীপ্জর। এখষাপ্ন শিক্ষাি্মীপ্ির বলষা সযপ্ত পষাপ্র সযন তষারষা এইসব 
বীজ তষাপ্ির সষাপ্ি শবশনরয় করপ্ত পষাপ্র, যষারষা এইসব বীজ 
শিপ্য় েষাপ্ির চষারষা দতশর করপ্ব। 

শিক্ষাি্মীপ্ির িু’্রপ্নর বীজ শনপ্য় শকিু শনরীক্ষাও করষাপ্নষা 
সযপ্ত পষাপ্র। 

সযরন শকিু বীজ শনপ্য় যশি জপ্ল শিশজপ্য় রষাখষা হয় তষাহপ্ল 
সিখষা যষাপ্ব সসইসব আরে্ম বীজগুশলর সখষাসষা কুঁচপ্ক সেপ্ি এবং 
সসগুশল আকৃশতপ্ত শকিুটষা বড় হপ্য় সেপ্ি। এর কষারর তষাপ্ির 
কষাপ্ি ব্যষাখ্যষা করপ্ত হপ্ব। 

সরয়সীরষাঃ এক ঘণ্ষা প্রপ্য়ষাজনীয় উপষািষান বীজ, জলপষাত্র 
ইত্যষাশি।

“শিক্প্ির শতনশট িষালবষাসষার জষায়েষা রপ্য়প্িঃ শিখপ্নর িষালবষাসষা, শিক্ষাি্মীর িষালবষাসষা এবং এই প্রির িুই িষালবষাসষাপ্ক 
একপ্ত্র শনপ্য় চলষার িষালবষাসষা।”

- স্ট সহপ্ডন
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প্রষাচীন সি্যতষায় শিক্ষার 
পতিন ও পতপ্নর ইশতহষাস

উপরহষাপ্িপ্ির ইশতহষাস শবিষাল দবশচপ্ত্র¨ িরপুর। এখষাপ্ন 
রপ্য়প্ি শিন্ন শিন্ন জষাশতপ্েষাশষ্ঠ ্প্র্মর নষানষারুখী সংঘষাত ও 
সংশররেপ্রর ইশতহষাস, একইসষাপ্ি আপ্ি শিক্ষা-সি্যতষার প্রেশত 
ও পতপ্ন িরষা ইশতহষাস। র্্যযুপ্ে এই ইশতহষাস রচনষায় কষাডিষারী 
শিপ্লন সবৌধি নৃপশতের। সংসষারত্যষােী বুধি রতবষাপ্ির প্রচষার 
প্রসষার ও পৃষ্ঠপ্পষাষকতষা করপ্ত শেপ্য় তষারষা রষাজ্যজুপ্ড় স্ষাপন 
কপ্রপ্িন অসংখ্য সবৌধি শবহষার। এইসব শবহষার সিপ্ক শকিু শকিু 
শবহষার পপ্র অবষা্ জ্ঞষানচচ্মষা করপ্ত শেপ্য় ্ীপ্র ্ীপ্র ্র্মীয় 
প্রশতষ্ঠষাপ্নর সখষালস িষাশড়প্য় হষাজষার বির আপ্ে খ্যষাশত সপপ্য়শিল 
শবশ্বশবি্যষালপ্য় রূপ্প। তষাররপ্্্য-

শবক্ররিীলষা:- িষারপ্তর িষােলপুর সজলষার আশটিচক, 
রষাপ্্ষারষারপুর, উশরয়ষাপ এই শতনশট গ্রষার শনপ্য় এই শবশ্বশবি্যষালয়শট 
স্ষাশপত হপ্য়শিল।

সসষারপুর:- বষাংলষাপ্িপ্ির নওেষঁায়।
ওিন্তপুরী:-রেপ্্ অবশস্ত শিল। পষাটনষা, েয়ষা আর বষাংলষার 

শকিু অঞ্ল শনপ্য় রে্ রষাজ্য েশঠত শিল।
জেদেল:- বীপ্রন্দ িপূ শরপ্ত অবশস্ত শিল। বষাংলষাপ্িপ্ির 

রষাজিষাহী, পঞ্েড়, ঠষাকুর েষাঁও, শিনষাজপুর, নওেষাঁ এবং িষারপ্তর 
রষালিষা শনপ্য় েশঠত শিল। প্কষানও সকষানও ঐশতহষাশসক জেদেল 
নওেষাঁপ্য় আবষার সকউ জেদেলপ্ক শিনষাজপুপ্র স্ষাশপত হপ্য়শিল 
বপ্ল রত প্রকষাি কপ্রন। তপ্ব সযখষাপ্নই সহষাক নষা সকন সসটষা 

সয বষাংলষাপ্িপ্ির িপূ খপ্ন্ডই শিল সসটষা শনশচিত।
তক্িীলষা:-পষাশকস্ষাপ্ন আবশস্ত শিল। বত্মরষান ইসলষারষাবষাপ্ির 

৩৫ শকপ্লষাশরটষার পশচিপ্র ও রষাওয়ষালশপশন্ডর শকিু উতির-পশচিপ্র। 
প্রষাচীন িষারপ্তর অি্মিষাপ্্রের জনক বপ্ল খ্যষাত চষারক্য এখষাপ্নই 
সলখষাপড়ষা কপ্রন। শিক্ষা সিপ্ষ শতশন এই শবশ্ব শবি্যষালপ্য়র রষাষ্ট্র 
শবজ্ঞষান শবিষাপ্ের আচষায্ম শহসষাপ্ব িষাশয়ত্ব পষালন কপ্রপ্িন অপ্নক 
শিন।  নষালন্দষার  রপ্তষা শিক্ষা প্রশতষ্ঠষান েপ্ড় তুপ্ল প্রষাশতষ্ঠষাশনক 
শিক্ষার অবকষাঠষাপ্রষার শিশতিিপূ শর স্ষাপন কপ্র শিপ্য় সবৌধি শিকু্ 
ও সবৌধি িষাসকরষা আরষাপ্ির প্রেশতর পপ্ি এশেপ্য় যষাওয়ষার সয 
রষাস্তষা দতশর কপ্র শেপ্য়শিপ্লন, প্সখষাপ্ন সিপ্ক আররষা সকন 
আপ্লষার পি পশরহষার কপ্র অন্কষাপ্রর পপ্ি হষাঁটষা শুরু করলষার? 
এই সকন প্রপ্শ্নর উতির সখষাঁজষা শুরু করপ্ল সব্ম প্রির সয সহজ 
সরল উতিরশট আরষাপ্ির সষারপ্ন সিপ্স আপ্স তষা হল ্র্মীয় 
শবপ্দ্ষ ও শহংসষা। প্বৌধি িষাসনকষাপ্ল শহনু্দ ব্রষাহ্মরপ্ির আয় 
সরষাজেষাপ্রর পি বন্ হওয়ষায় ও সষারষাশজক প্রিষাব প্রশতপশতি হ্ষাস 
পষাওয়ষায় তষাপ্ির রপ্নর শিতর সয আগুন বংিপরম্রষায় হষাজষার 
বির ্প্র সেষাপপ্ন অশত কপ্ষ্ সংরশক্ত শিল তষার শবপ্্ষারন 
ঘপ্ট শহনু্দ রষাজষাপ্ির িষাসনকষাপ্ল এপ্স। সুপ্যষাে হষাপ্ত সপপ্য়ই 
তষারষা শনরীহ প্রেশতিীল সবৌধিপ্ির শনর্মর অত্যষাচষার, উৎপীড়ন, 
িরন ও হত্যষা কপ্র িষারতবষ্ম সিপ্ক শবতষাশড়ত কপ্র। রষাজ 
আনুকুল্য বন্ কপ্র ্স নষারষায় এইসব সষাব্মজনীন শিক্ষা 
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প্রশতষ্ঠষাপ্নর, উপরন্তু ব্রষাহ্মর্যবষাপ্ির পপূর্ম কতৃ্মত্ব পুনঃপ্রশতষ্ঠষায় 
সজষাড়ষাপ্লষা কপ্রশিল সিবিষাসী, সহররর ও তীব্র জষাশতপ্িি প্রিষার 
রপ্তষা ঘৃর্য সব প্রিষার। ব্রষাহ্মর্যবষাপ্ির আপ্লষাচনষা-সরষাপ্লষাচনষা করষা 
আরষার রুখ্য শবষয় নয়। প্রষারশম্ভক কিষাগুশল কষান টষানপ্ল রষািষা 
আসষার রতই। আরষার আপ্লষাচনষা নষালন্দষার সফল অগ্রেশত ও 
সিপ্ষ করুর পশররশত শনপ্য়। পষাল রষাজষাপ্ির আরপ্ল সসষারপুর, 
শবক্ররিীলষা ও নষালন্দষা একই প্রিষাসপ্নর অ্ীপ্ন কষাজ করত। 
প্রপ্য়ষাজপ্ন শিক্করষা এই শতন শিক্ষা প্রশতষ্ঠষাপ্ন আসষা-যষাওয়ষা 
কপ্র উন্নত শিক্ষার রষান বজষায় রষাখষার সচষ্ষা করপ্তন।

শচনষা পশরব্রষাজক শহউপ্য়ন সষাঙ এবং িষারতীয় ইশতহষাসশবদ্  
প্রজ্ঞষাবর্মর গুপ্ত রষাজষা কুরষার গুপ্তপ্ক নষালন্দষা শবশ্বশবি্যষালপ্য়র 
প্রশতষ্ঠষাতষা বপ্ল উপ্ল্খ কপ্র সেপ্িন। খননকষাপ্য্ম প্রষাপ্ত একশট 
সীলপ্রষাহর সিপ্কও এই িষাশবর পপ্ক্ সজষারষাপ্লষা প্ররষার পষাওয়ষা 
যষায়। “নষালন্দষা” িব্দশট এপ্সপ্ি “নষালর” এবং “িষা” প্িপ্ক িব্দ 
সিপ্ক। “নষালর” িপ্ব্দর অি্ম পদ্ম ফুল, যষা জ্ঞষাপ্নর প্রতীকরূপ্প 
প্রকষাি করষা হপ্য়প্ি আর “িষা” শিপ্য় বুেষাপ্নষা হপ্য়প্ি িষান করষা। 
তষার রষাপ্ন “নষালন্দষা” িপ্ব্দর অি্ম িষাঁড়ষায় “জ্ঞষান িষানকষারী”, 
প্রশতষ্ঠষানশট প্রষায় ৮০০ বির ্প্র শনরলসিষাপ্ব জ্ঞষান শবতরপ্নর 
রপ্তষা িুরূহ কষাজশট কপ্র সেপ্ি। নষালন্দষা শঠক কপ্ব স্ষাশপত 
হপ্য়শিল তষা আজ সশঠকিষাপ্ব বলষা হয়প্তষা সম্ভব নয়। প্কষািষাও 
সপলষার ৪২৭ শরিষ্ষাব্দ আবষার এক জষায়েষায় সপলষার ৪৫০, তষা 
যষাই সহষাক, ্প্র শনলষার ৪২৭ সিপ্ক ৪৫০ শরিষ্ষাপ্ব্দর রপ্্্যকষার 
সকষানও এক সরপ্য় এশট স্ষাশপত হপ্য় িষাকপ্ব। এই 
শবশ্বশবি্যষালয়শটর অবস্ষান িষারপ্তর শবহষার রষাপ্জ্যর রষাজ্ষানী 
পষাটনষা সিপ্ক ৫৫ রষাইল িশক্র-পপূপ্ব্ম অবশস্ত “বড়েষাঁও” গ্রষাপ্রর 
পষাপ্িই। পষাটনষার আশি নষার পষাটশলপুত্র। িুই হষাজষার শতনপ্িষা 
বির আপ্ে সরৌয্মপ্ির রষাজ্ষানী শিল এই পষাটশলপুত্র। সম্ষাট 
অপ্িষাক এখষান সিপ্কই রষাজ্য পশরচষালনষা করপ্তন বপ্ল জনশ্রুশত 
আপ্ি। “শবহষার” িপ্ব্দর অি্ম “শবচরর”, প্বৌধি শিকু্রষা সযখষাপ্ন 
অবস্ষান কপ্রন বষা শবচরর কপ্রন তষাপ্ক বপ্ল “সবৌধি শবহষার”, 
প্রষাচীন সবৌধি সি্যতষার স্বর্মযুপ্ে এই অঞ্প্ল প্রচুর সবৌধি শবহষাপ্রর 
উপশস্শত িষাকষায় পরবত্মীপ্ত িষারপ্তর এই রষা্রপ্জ্যর নষারকরর 
হপ্য়প্ি “শবহষার”। প্রৌয্মপ্ির পর শবহষার চপ্ল আপ্স গুপ্ত রষাজষাপ্ির 
িষাসপ্ন। পপ্র সরষােল সম্ষাট আকবর ১৫৭৪ সষাপ্ল শবহষার িখল 
কপ্রন। প্রষােলপ্ির পর হষাত বিল হপ্য় শবহষার নবষাবপ্ির িখপ্ল 
আপ্স। নবষাব শসরষাজপ্িৌল্ষাপ্ক পরষাশজত কপ্র ইংপ্রজরষা এরপর 
শবহষার িখপ্ল সনয়। ১৯১১ সষাপ্ল বষাংলষা সিপ্ক শবহষার ও উশড়ষ্যষা 
পৃিক হয়।

নষালন্দষা প্রষািশরক অবস্ষায় শিল একশট রহষাশবহষার। প্যখষাপ্ন 
রপূলত সবৌধি িি্মপ্নর খঁশুটনষাশট, বুপ্ধির শিক্ষা, বুপ্ধির অনুিষাসন 
শবষপ্য় পষাঠিষান চলত। শস্শতিীল রষাজ্য পশরচষালনষা, প্িি ও 
জষাশতপ্ক সষারপ্নর শিপ্ক এশেপ্য় শনপ্ত একশট সি্য, উন্নত ও 
প্রেশতিীল রনন সম্ন্ন জষাশতর সকষানও শবকল্প সনই। যষা দতশর 
করপ্ত শু্ু ্ র্মীয় শিক্ষাই যপ্িষ্ নয়, এসত্য সর্যকিষাপ্ব উপলশধি 
করপ্ত সপপ্রশিপ্লন তৎকষালীন সনতৃস্ষানীয় সবৌধি শিকু্ এবং 

তষাপ্ির পৃষ্ঠপ্পষাষক সবৌধি িষাসপ্করষা। তষাপ্ির সযৌি আন্তশরক 
প্রপ্চষ্ষা ও ত্যষাে স্বীকষাপ্রর শবশনরপ্য় সবৌধি ্প্র্মর পষািষাপষাশি 
তৎকষালীন শিক্ষাব্যবস্ষার উপপ্যষােী, সষাশহত্য, সংষৃ্শত ও 
আন্তজ্মষাশতক জ্ঞষান-শবজ্ঞষাপ্নর আরও অপ্নক িষাখষা যুক্ত কপ্র তষারষা 
নষালন্দষাপ্ক ্ প্র্মর েশডি িষাশড়প্য় শবশ্বশবি্যষালপ্য় রূপষান্তশরত কপ্রন। 
সম্ষাট অপ্িষাক এখষাপ্ন একশট শবহষার দতশর কপ্রশিপ্লন। গুপ্ত 
সম্ষাটরষাও কপ্য়কশট রঠ শনর্মষার কপ্র এর ব্যষাপকতষা বৃশধিপ্ত 
অবিষান রষাপ্খন। রপূলত গুপ্ত সম্ষাট কুরষার গুপ্প্তর আরপ্লই এই 
রহষাশবহষারশটর পপূর্ম শবকষািলষাি কপ্র। পরবত্মীপ্ত সবৌধি সম্ষাট 
হষ্মব্্মন ও বষাংলষার পষাল সম্ষাটরষা পৃষ্ঠপ্পষাষকতষা কপ্র 
শবশ্বশবি্যষালয়শটপ্ক খ্যষাশতর চপূ ড়ষান্ত শিখপ্র শনপ্য় যষান।

তৎকষালীন সরপ্য় নষালন্দষাপ্ক তষাঁরষা শবপ্শ্বর সরেষ্ঠ আবষাশসক 
শবশ্বশবি্যষালয়গুশলর রপ্্্য অন্যতর সসরষা শহসষাপ্ব েপ্ড় তুপ্লশিপ্লন। 
সয সকউ ইপ্ছি করপ্লই নষালন্দষায় সলখষাপড়ষার সুপ্যষাে সপত নষা। 
এরজন্য প্রপ্য়ষাজন হত শিক্ষাি্মীর সযষাে্যতষা। শিক্ষাি্মী সশত্যই 
নষালন্দষায় সলখষাপড়ষা করষার সযষাে্য শকনষা, তষা প্ররষাপ্রর জন্য 
প্রপ্বিদ্ষাপ্র শিপ্ত হত সরৌশখক পরীক্ষা। সষাফপ্ল্যর সষাপ্ি এই 
িশত্ম পরীক্ষায় উতপ্র সেপ্লই শরলত এখষাপ্ন শবি্যষালষাপ্ির 
শনচিয়তষা। পরীক্ষা সরষাপ্টই সহজ শিল নষা। এতটষাই কশঠন শিল, 
প্রশত িিজপ্ন রষাত্র শতনজন পরীক্ষায় উতিীর্ম হপ্ত পষারত। 
িষাবপ্ত অবষাক লষাপ্ে তৎকষালীন সরপ্য় নষালন্দষায় শিক্ষাি্মীর সংখ্যষা 
শিল প্রষায় ১০,০০০, তষাপ্ির শিক্ষািষান করপ্তন আরও প্রষায় 
২,০০০ শিক্ক। েপ্ড় প্রশত ৫ জন িষাপ্ত্রর জন্য ১ জন শিক্ক  
শিল। কত বড় শিক্ষা প্রশতষ্ঠষান হপ্ল, এত শবপুল সংখ্যক িষাপ্ত্রর 
শবি্যষািষান সম্ভব। তষাও আবষার িষাকষা-খষাওয়ষার সুব্যবস্ষাসহ, প্িপ্ব 
সশত্যই অবষাক নষা হপ্য় উপষায় সনই। এই শবশ্বশবি্যষালয়শটর শবিষাল 
খরচ চষালষাপ্নষাও সযনপ্তন শবষয় শিল নষা। অি্মদনশতক সংকট 
সরষাকষাশবলষায় যষাপ্ত নষালন্দষার প্রিষাসনপ্ক কষারও উপর শনি্মরিীল 
হপ্ত নষা হয়, প্সশিক শবপ্বচনষা কপ্র ২০০শট গ্রষারপ্ক শু্ুরষাত্র 
নষালন্দষার ব্যয় শরটষাপ্নষার জন্য উৎসে্ম কপ্রশিপ্লন শবপ্ি্যষাৎসষাহী 
সবৌধি িষাসকরষা। এইসব গ্রষারগুশলর অবস্ষান শু্ু সয নষালন্দষার 
আপ্িপষাপ্ির শিল তষা নয়, সরগ্র শবহষার রষাপ্জ্যর ৩০শট সজলষাজুপ্ড় 
িশড়প্য় শিশটপ্য় শিল গ্রষারগুশল। শচনপ্ত পষারষার সুশব্ষাপ্ি্ম শবপ্িষ 
দচত্য বষা স্তপূ প দতশর কপ্র গ্রষারগুশলপ্ক অন্য গ্রষার সিপ্ক পৃিক 
কপ্র রষাখষা হপ্য়শিল। এইসব গ্রষাপ্রর কপ্রর টষাকষা সিপ্কই িষাত্র 
ও শিক্কপ্ির খষাি্যরেব্য সহ প্রপ্য়ষাজনীয় সব খরপ্চর সযষােষান 
আসত।

বষাইপ্রর সকষানও প্রকষার উটপ্কষা েষাপ্রলষা যষাপ্ত শিক্ষার 
উপযুক্ত পশরপ্বপ্ি শবঘ্ন ঘটষাপ্ত নষা পষাপ্র সসজন্য লষাল ইঁপ্টর উঁচু 
সবষ্শন শিপ্য় সঘরষা শিল সরগ্র শবশ্বশবি্যষালয় চত্বর।  শিতপ্র 
সঢষাকষার জন্য শিল শবিষাল প্রপ্বিদ্ষার। শবশ্বশবি্যষালয়শটপ্ত শিল 
৮শট শিন্ন শিন্ন চত্বর, প্রেশরকক্, ্্যষানকক্ এবং ১০শট রশন্দর। 
শিক্ষার প্রষাকৃশতক পশরপ্বি যিষাসষা্্য শস্গ্ধ ও সকষারল রষাখপ্ত 
সরগ্র প্রষাঙ্গর জুপ্ড় দতশর করষা হপ্য়শিল সবি শকিু সুরর্য উি্যষান। 
সযগুশল শবশচত্র ফুল-ফপ্লর েষাি শিপ্য় শিল িরষা। প্েষাসল ও 
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প্রপ্য়ষাজনীয় পষাশনর সুশব্ষার জন্য খনন করষা হপ্য়শিল কপ্য়কশট 
িীশঘ। িষাত্রপ্ির জন্য শিল িষাত্রষাবষাস। পষাশনর সরস্যষার কষারপ্র 
িষাত্রপ্ির জ্ঞষানষাজ্মপ্ন যষাপ্ত সকষানও অসুশব্ষা নষা হয় সসশিকটষা 
রষািষায় সরপ্খ প্রশতশট িষাত্রষাবষাপ্স পষানীয় জপ্লর অসুশব্ষা িপূর 
করপ্ত দতশর করষা হপ্য়শিল সবি শকিু কুপ্য়ষা। প্রষাট কিষা সরগ্র 
নষালন্দষা শিল শনখঁুত পশরকল্পনষায় েড়ষা একশট শিক্ষাস্বে্ম। প্বৌধি 
্প্র্মর পষািষাপষাশি এখষাপ্ন সবষা্, শবতক্ম, িি্মন, যুশক্তশবি্যষা, 
ব্যষাকরর, সষাশহত্য, েশরত, প্জ্যষাশতষশবি্যষা, শিল্পকলষা, শচশকৎসষািষা্রে 
সহ তৎকষালীন সপ্ব্মষাচ্ শিক্ষাব্যবস্ষার উপপ্যষােী আরও শবশিন্ন 
শবষয় সম্প্ক্ম শনয়শরত পষাঠিষান চলত। শিক্কপ্ির পষাঠিষান 
আর িষাত্রপ্ির পষাঠগ্রহপ্র সব্মিষা রুখশরত িষাকত এই শবি্যষাপীঠ। 
নষালন্দষার সুশিক্ষার খ্যষাশতর সুবষাতষাস এতটষাই িশড়প্য় পপ্ড়শিল 
সয, অনুন্নত প্রশতকপূ ল এবপ্রষা-প্িবপ্রষা সযষােষাপ্যষাে ব্যবস্ষাও বষা্ষা 
হপ্য় িষাঁড়ষাপ্ত পষাপ্রশন। সুিপূর শতব্বত, শচন, জষাপষান, ইপ্ন্দষাপ্নশিয়ষা, 
পষারস্য, গ্রীস, তুরষ্ সিপ্ক িুপ্ট আসষা শবি্যষানুরষােীপ্ির।

িষাত্রপ্ির প্রপ্য়ষাজনীয় বইপ্য়র অিষাব িপূর করপ্ত এবং একই 
সষাপ্ি শিন্নশিন্ন িষাখষার জ্ঞষাপ্নর সরষাপ্বি ঘটষাপ্ত দতশর করষা 
হপ্য়শিল শতনশট সুশবিষাল লষাইপ্ব্ররী। লষাইপ্ব্ররী িবনগুশল পশরশচত 
শিল যিষাক্রপ্র রনেসষাের, রনেিশ্ ও রনেরঞ্জক নষাপ্র। লষাইপ্ব্ররীর 
নষারকরর সিপ্ক অনুরষান করষা যষায় নষালন্দষার শিক্কপ্ির জ্ঞষাপ্নর 
েিীরতষা। শচনষা পশরব্রষাজক শহউপ্য়ন সষাঙ-এর রপ্ত, এখষাপ্ন সয 
সরস্ত শিক্ক শিক্ষার কষাপ্জ শনযুক্ত শিপ্লন তষাঁপ্ির জ্ঞষাপ্নর খ্যষাশত 
প্রসষাশরত শিল বহুিপূর। চষাশরশত্রক শিক সিপ্কও তষঁারষা শিপ্লন 
অত্যন্ত সৎ চশরপ্ত্রর অশ্কষারী। শন্মপ্লষািী এই শিক্করষা িষাল 
কপ্রই অবেত শিপ্লন, িপূরিপূরষাপ্ন্তর বহু িষাত্র বনু্র পপ্ির কষ্ 
রষািষায় শনপ্য় তষাঁপ্ির কষাপ্ি িুপ্ট আসপ্তন শবি্যষা-শপপষাসষায়। তষাই 
তষাঁরষাও আন্তশরকতষার সষাপ্ি তষাঁপ্ির উপর অশপ্মত িষাশয়ত্ব পষালপ্ন 
সপ্চষ্ শিপ্লন। লষাইপ্ব্ররীর প্রশতশট িবপ্নর উচ্তষা শিল সুশবিষাল 
প্রষায় ৯তলষা শবশিষ্ িষালষাপ্নর সরষান। এত শবিষাল ও সরৃধি 
লষাইপ্ব্ররী বত্মরষান শিক্ষা, সংষৃ্শত ও িষাপষাখষানষা প্রযুশক্তর সহজলি্য 
যুপ্েও সচরষাচর সিখষা যষায় নষা। প্রষায় ৮০০ বির ্ প্র লষাইপ্ব্ররীগুশল 
্ীপ্র ্ীপ্র সরৃধি হপ্য়শিল হষাজষার হষাজষার পঁুশি, ্র্মীয় জ্ঞষান, 
শবজ্ঞষাপ্নর বই, শচশকৎসষািষা্রে ও নষানষান েপ্বষরষালধি রপূল্যবষান বই 
শিপ্য়। পৃশিবীর শবশিন্ন িষাষষায় শলশখত জ্ঞষান-শবজ্ঞষাপ্নর বইগুশল 
এখষাপ্ন অনুশিত হত অত্যন্ত সতক্মতষার সষাপ্ি। শবি্যষা, বুশধি, জ্ঞষান 
েশররষায় আর পষাশডিপ্ত্য যষাঁরষা সস সরপ্য় উচ্পয্মষাপ্য় শিপ্লন তষঁারষাই 
িষারতবপ্ষ্মর শবশিন্ন প্রষান্ত সিপ্ক নষালন্দষায় সশন্মশলত হপ্য়শিপ্লন।  
জ্ঞষান আহরন ও শবতরপ্রর জন্য িষাত্ররষা শিল প্রষারবন্ত, রেধিষাবষান, 
সুপ্যষাে্য ও শবপ্ি্যষাৎসষাহী। পৃশিবীর শবশিন্ন সিি সিপ্ক সবষাই 
এখষাপ্ন সরপ্বত হওয়ষার কষারপ্র, শিন্নতষা শিল তষাপ্ির িষাষষায়, 
শিন্নতষা শিল তষাপ্ির ্ প্র্ম, শিন্নতষা শিল তষাপ্ির সংষৃ্শতপ্ত। শকন্তু 
তষাপ্ির উপ্দেি্য শিল রহৎ। এই উপ্দেি্যই তষাপ্ির কপ্রশিল 
শবনয়ী ও ঐক্যবধি।

প্রসঙ্গক্রপ্র বলপ্তই হয়, এক সরয় এত সুশবিষাল একশট 
শবশ্বশবি্যষালয় পশরচষালনষার িষাশয়ত্ব অত্যন্ত িক্তষার সষাপ্ি পষালন 

কপ্রশিপ্লন বষাংলষাপ্িপ্ির সন্তষান িীল িরে। শযশন শিপ্লন, 
শহউপ্য়ন সষাঙ-এর গুরু। প্রষায় ২২ বির শহউপ্য়ন সষাঙ তষাঁর কষাপ্ি 
শিক্ষাগ্রহর কপ্রন। শতশন বষাংলষাপ্িপ্ির কুশরল্ষা সজলষার চষাশন্দনষাপ্ত 
এক সম্ভষান্ত পশরবষাপ্র জন্মগ্রহর কপ্রন। আরও একজন স্বনষার্ন্য 
বঙ্গীয় পশডিত ব্যশক্তর কিষা উপ্ল্খ নষা কপ্র উপষায় সনই, শতশন 
শিপ্লন ঢষাকষার শবক্ররপুপ্র বজ্রপ্যষাশেনী গ্রষাপ্র জন্মগ্রহর করষা 
অতীি িীপঙ্কর। বত্মরষাপ্ন অতীি িীপঙ্কপ্রর বষাসস্ষান “নষাশস্তক 
পশডিপ্তর শিটষা” নষাপ্র পশরশচত। শতশন সবি সফলতষার সপ্ঙ্গ ১৫ 
বির ওিন্তপুরী ও সসষারপুর শবহষাপ্রর শিক্কতষা ও পশরচষালপ্কর 
িষাশয়ত্ব পষালন কপ্রন। ১১৯৩ শরিষ্ষাপ্ব্দ তুশক্ম সসনষাপশত ইখশতয়ষার 
উদেীন রুহষাম্মি শবন বখশতয়ষার শখলশজ আক্ররপ্র িতিত বির 
্প্র অবিষান সরপ্খ আসষা একশট সি্য, উন্নত জষাশত দতশর ও 
জ্ঞষান উৎপষািনকষারী এই শনরীহ প্রশতষ্ঠষানশট ধ্ংস হপ্য় যষায়। 
তষার আক্ররপ্রর বব্মরতষা আকষাপ্র এত িয়ষাবহ শিল সয, 
এসম্প্ক্ম পষারস্য ইশতহষাসশবদ্  শরনহষাজ তষাঁর “তষাবষাকষাপ্ত 
নষাশসশর” গ্রপ্ন্থ শলপ্খপ্িন “হষাজষার হষাজষার সবৌধি শিকু্কপ্ক আগুপ্ন 
পুশড়প্য় ও েলষা সকপ্ট হত্যষা কপ্র সসখষাপ্ন ইসলষার প্রচষাপ্রর সচষ্ষা 
কপ্রন শখলশজ। এরপর আগুন লষাশেপ্য় সিন লষাইপ্ব্ররী িবন 
গুশলপ্ত। লষাইপ্ব্ররীপ্ত বইপ্য়র পশররষান এতই সবশি শিল সয 
কপ্য়ক রষাস সরয় সলপ্েশিল সসই রহষারপূল্যবষান বইগুশল পুপ্ড় 
িষাই হপ্ত (জনশ্রুশত আপ্ি িয় রষাস)। শখলশজ শু্ু নষালন্দষাপ্ক 
পুশড়প্য় িষাই কপ্রনশন, একই সপ্ঙ্গ পুশড়প্য় িষাই কপ্রপ্িন একশট 
জষাশতর সি্যতষা, ইশতহষাস, প্রষাচীন জ্ঞষান-শবজ্ঞষাপ্নর অরপূল্য বই, যষা 
সিপ্ক আররষা জষানপ্ত পষারতষার সস যুপ্ের িষারতবপ্ষ্মর শিক্ষার 
অবকষাঠষাপ্রষা, তৎকষালীন সষারষাশজক-সষাংষৃ্শতক অবস্ষা ও প্রষাচীন 
জ্ঞষান-শবজ্ঞষাপ্নর অগ্রেশত সম্প্ক্ম। জষাশত শহসষাপ্বও হয়প্তষা 
আরষাপ্ির শপশিপ্য় শিপ্য়প্ি সহ্ বির। প্সশিন তষার ্ষারষাপ্লষা 
তরবষাশরর শনষু্ঠর আঘষাপ্ত শফনশক শিপ্য় সিষাটষা রপ্ক্তর বন্যষার 
স্ষাপ্ত সিপ্স যষাওয়ষা শনর্রে রষানুপ্ষর আত্ম শচৎকষাপ্র ও জীবন্ত 
রষানুষ-প্পষাড়ষা েপ্ন্র সষাপ্ি বষাতষাপ্স সিপ্স আসষা বষাচঁপ্ত চষাওয়ষা 
েলসষাপ্নষা সষা্ষারর রষানুষগুশলর করুর আত্মনষাপ্ি স্তধি হপ্য়শিল 
একশট সি্য জষাশতর এশেপ্য় চলষা। এক সরেশরর ্ র্মষান্প্ির সচষাপ্খ 
শখলশজর এই পষািশবক শনষু্ঠর বব্মরতষাও পশরশচশত পষায় ্র্মীয় 
শবজয় শহসষাপ্ব! এই সপষাড়ষা িগ্নস্তুপ সিপ্ক নষালন্দষাপ্ক আবষারও 
রষািষা তুপ্ল িষাঁড় করষাপ্নষার সিষ সচষ্ষা চষাশলপ্য়শিপ্লন রুশিত িরে 
নষাপ্র এক সবৌধি শিকু্। শকন্তু সসবষারও পুনরষায় তষাপ্ত আগুন 
লষাশেপ্য় সিয় ঈষ্মষার আগুপ্ন জ্বলপ্ত িষাকষা িুই কু্ধি ্ র্মষান্ ব্রষাহ্মর। 
আবষারও এখষাপ্ন ঘপ্ট আরও এক সপ্িষাপ্য়র রষানুপ্ষর ্র্মীয় 
শবজয়!

নষালন্দষায় বষারবষার ্র্মীয় শবজয় সফল হপ্লও লশজিত হয় 
রষানবতষা, পরষাশজত হয় সি্যতষা, িৃঙ্খশলত হয় শিক্ষা। এিষাপ্ব 
উগ্র ্র্মীয় উন্মষািনষা, আপ্ক্রষাি, শবপ্দ্ষ ও প্রশতশহংসষার বিবত্মী 
হপ্য় ্ র্মষান্রষা কপ্য়কপ্িষা বির ্ প্র রষানবসি্যতষাপ্ক আপ্লষার পি 
সিখষাপ্নষা, রষানুষ েড়ষা্রর এই কষারখষানষাশটর শবলুশপ্ত ঘশটপ্য়শিল 
পৃশিবী সিপ্ক।
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সরেশরকপ্ক্র বষাইপ্রর শিক্ষাই প্রকৃত ও িীঘ্মস্ষায়ী 
শিক্ষা

প্রকৃত শিক্ষালষাপ্ির জন্য আপনষার সন্তষানপ্ক সব সরয়ই 
সনষাটবই, েষাইড বই, প্কষাশচং, বইপ্য়র িপ্ল আর ব্ষাকপ্বষাপ্ড্মর 
সষাপ্ি সলপ্ে িষাকপ্ত হপ্ব নষা। সশত্যকষাপ্রর শিক্ষা শু্ু ঐশতহষাশসক 
শকিু তি্য রুখস্ত করষা শকংবষা কপ্য়কশট েশরপ্তর সরষা্ষান করষা 
বষা গ্রষারষাপ্রর শকিু শনয়র জষানষা নয়। শিক্ষা হপ্ছি এক্রপ্নর 
জীবনব্যষাপী ইটিষার-অ্যষাকশটি পধিশত, প্যখষাপ্ন িষাকপ্ব প্রশ্ন করষা, 
আপ্লষাচনষা করষা, শক্রশটক্যষাশল সকষানও শকিু শচন্তষা করষা, প্কষানও 
প্রচশলত শবষপ্য়র রপ্্্য নতুন অি্ম খঁুপ্জ সবর করষা এবং প্রশতশট 
অবস্ষায় অশজ্মত জ্ঞষানপ্ক বষাস্তপ্ব প্রপ্য়ষাে করষা ইত্যষাশি। ্রুন, 
সটশলশিিপ্ন সরষাসশর সপ্চষাশরত একশট সখলষা সিখপ্িন। শবষয়শট 
সকরন? অবি্যই রজষার। শকন্তু ্রুন, আপশন সস্টশডয়ষাপ্র বষা 
রষাপ্ঠ সরি্মক কতৃ্মক সবশষ্ত হপ্য় সখলষা সিখপ্িন। িুপ্টষাপ্তই শক 
একই ্রপ্নর রজষা পষাপ্বন? বষাস্তব অশিজ্ঞতষার বর্মনষা সকষানও 
িষাপ্বই সটশলশিিপ্ন বষা প্রশতশবপ্ম্বর বষা ইপ্রপ্জর রষা্্যপ্র সিখষাপ্নষা 
সম্ভব নয়। শিক্ষার শবশিন্ন সক্প্ত্রও একই কিষা প্রপ্যষাজ্য। 
সরেশরকপ্ক্ সয শিক্ষািষান করষা হয়, অপ্নক সরয়ই বষাস্তব অবস্ষার 
সষাপ্ি তষার শরল িষাপ্ক নষা। আরষাপ্ির শিক্ষাি্মীরষা ইতষাশলয়ষান 
সরপ্নসষাঁ সম্প্ক্ম অপ্নক শকিুই জষাপ্ন বই পপ্ড়, প্সই জষানষা আর 
যশি ইতষাশলয়ষান িষাস্য্ম সিপ্খ, প্পইশটিং সিপ্খ শকংবষা একুশরয়ষার 
স্বচপ্ক্ সিপ্খ, তষাহপ্ল শক একই ্ষাররষা হপ্ব সরপ্নসষাঁ সম্প্ক্ম? 
আরষাপ্ির অপ্নক শবি্যষালপ্য়ই শবজ্ঞষান পড়ষাপ্নষার যন্ত্রপষাশত সনই, 
িষাকপ্লও ব্যবহষার করষা হয় নষা। ফপ্ল শিক্ষাি্মীরষা শিপ্ন শিপ্ন 

শবজ্ঞষান পড়ষার প্রশত আগ্রহ হষাশরপ্য় সফলপ্ি। শিক্ষাি্মীরষা 
প্রিরশিপ্ক যখন ল্যষাবপ্রটশরপ্ত কষাজ শুরু কপ্র তখন খুব 
উপ্তিশজত িষাপ্ক; শকন্তুু শকিুশিন যষাওযষার পর অপ্নক 
এক্সপ্পশরপ্রপ্নপ্টির বষাস্তপ্বর সষাপ্ি শরল িষাপ্ক নষা বপ্ল তষারষা 
আগ্রহ হষাশরপ্য় সফপ্ল। লন্ডন শবশ্বশবি্যষালপ্য়র এডুপ্কিন 
ইশনশস্টশটউপ্টর অ্্যষাপক রষাইপ্কল সরইস বপ্লপ্িন, ‘ক্ষাসরুপ্রর 
বষাইপ্রর কষায্মষাবলী সরেশরকপ্ক্র সচপ্য় শিক্ষাি্মীপ্ির আগ্রহ সবশি 
বষাড়ষায়।'

শিক্ষাি্মীপ্ির আগ্রহ বষাড়ষাপ্নষার জন্য আররষা শফল্ড শিশজপ্টর 
আপ্য়ষাজন কপ্র িষাশক। রষাশট্মন ব্রন্ড, িশক্র আশরেকষার সকপটষাউন 
ইয়ক্ম ইউশনিষাশস্মশটর অ্যষাডজষাঙ্কট প্রপ্ফসরও বপ্লপ্িন, শফল্ড 
শ্প্পর কিষা - শফল্ড শ্প্পর রষা্্যপ্র অশজ্মত শিক্ষা শিক্ষাি্মীরষা 
অপ্নকশিন রপ্ন রষাখপ্ত পষাপ্র। তষারষা সসখষান সিপ্ক সরষাসশর সয 
উিষাহররগুশল শিপ্ত পষাপ্র, তষা শবি্যষালয় শকংবষা সরেশরকক্ শিশতিক 
শিক্ষায় সম্ভব নয় । শফল্ড শ্প শু্ু শবজ্ঞষাপ্নর সক্প্ত্র নয়; এশট 
ইশতহষাস, িপূপূ প্েষাল, েশরত, ইংপ্রশজ সহ কষাশরকু্যলষাপ্রর অন্যষান্য 
সব শবষপ্য়র সক্প্ত্রও প্রপ্যষাজ্য। আরষার রপ্ন আপ্ি, আররষা যখন 
জষাহষাঙ্গীরনের শবশ্বশবি্যষালপ্য় পড়তষার, প্িক্সশপয়ষাপ্রর সয নষাটকশট 
সযশিন পড়ষাপ্নষা হপ্ব শিক্করষা তষার আপ্ে বলপ্তন আেষারীকষাল 
বষা তষার পরশিন শব্রশটি কষাউশসিপ্ল ‘র্যষাকপ্বি’ নষাটক রঞ্স্ হপ্ব, 
সতষাররষা সবষাই নষাটকশট সিখপ্ব। নষাটক সিপ্খ আসতষার এবং 
পড়ষার সরয় বষারবষার সকষান চশরত্র কীিষাপ্ব আচরর করত, কী 
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িপূ শরকষা পষালন করত- নষাটক পড়ষার সরপ্য় সচষাপ্খর সষারপ্ন তষা 
সিপ্স আসত। একিল শিক্ষাি্মীপ্ির যখন বষাপ্য়ষালশজর জন্য 
ক্ষাসরুপ্রর বষাইপ্র শনপ্য় যষাওয়ষা হপ্ছি, তষারষা ওইশিপ্নর জন্য 
অন্যষান্য শবষয়গুশলর ক্ষাসও করপ্ত পষারপ্ি নষা। কষাপ্জই অন্যষান্য 
শবষয়প্কও শফল্ড শ্প্পর আওতষায় আনষা িরকষার।

শিখন-প্িখষাপ্নষা প্রকৃশতেতিষাপ্বই স্বতসু্ত্ম হপ্ত পষাপ্র এবং 
শিক্ষাি্মীপ্কশন্দক হপ্ত পষাপ্র যখন শিক্ষাি্মীপ্ির ক্ষাসরুপ্রর চষার 
সিওয়ষাপ্লর বশন্দিিষা সিপ্ক বষাইপ্রর রুক্ত বষাতষাপ্স শনপ্য় আসষা 
হয়। শিক্ষাি্মীরষা যখন সকষানও শবষয় বষাস্তবজীবপ্ন অনুিীলন 
করষার সুপ্যষাে পষায়, তখন সরেশরকপ্ক্র বষাইপ্র এবং সিতপ্র এক 
্রপ্নর সম্ক্ম সৃশষ্ করপ্ত পষাপ্র এবং প্রষাসশঙ্গকতষা রক্ষা করপ্ত 
পষাপ্র। অপ্নপ্কর শনকট শফল্ড শ্প রষাপ্ন িীঘ্ম বষাস ভ্ররর, শুকপ্নষা 
বষা িষারী লষাঞ্, উপ্দেি্যশবহীন িষাপ্ব ঘুপ্র ঘুপ্র সিখষা। অবি্য শফল্ড 
শ্প শবশিন্ন উপ্দেপ্ি্য ও শবশিন্নিষাপ্ব হপ্য় িষাপ্ক। তপ্ব বষাস্তব 
শিক্ষার জন্য শফল্ড শ্প একটু আলষািষা, একটু পশরকল্পনষারষাশফক। 
এই ভ্ররর বষা শ্প শিক্ষাি্মীপ্ির সিতর আলষািষা এক ্রপ্নর 
সম্ক্ম শকংবষা বশন্ডং দতশর কপ্র। উঁচু সরেশরপ্ত এই বশন্ডং শবপ্য় 
পয্মন্ত েড়ষাপ্ত পষাপ্র। শবশ্বশবি্যষালয় জীবপ্ন সিপ্খশি, শপকশনক 
করপ্ত শেপ্য় সয সপ্রপ্রর শুরু তষা শবপ্য়প্ত শেপ্য় সিষ হপ্য়প্ি। 
বষাইপ্রর ভ্ররর একজন শিক্ষাি্মীপ্ক েিীরিষাপ্ব অবপ্লষাকন করষার 
বষা সিখষার জন্য শিক্কপ্িরপ্কও সুপ্যষাে দতশর কপ্র সিয়। 
একজন শিক্ষাি্মী পৃশিবীপ্ক কীিষাপ্ব সিখপ্ি, প্কষান িৃশষ্প্ত 
সিখপ্ি পৃশিবীপ্ক, প্কষান অবস্ষায় কীিষাপ্ব সষাড়ষা শিপ্ছি, তষা 
সশঠকিষাপ্ব এবং বষাস্তবসম্মতিষাপ্ব সিখষার একশট সুপ্যষাে। 
একজন শিক্ক তষাঁর শিক্ষাি্মীপ্ির এিষাপ্ব সিপ্খ জষানপ্ত পষাপ্রন 
সকষান শবষয় সম্প্ক্ম শিক্ষাি্মীর কতটষা পশরস্ষার ্ষাররষা আপ্ি, 
যষা সরেশরকপ্ক্ সব সরয় শকংবষা সশঠকিষাপ্ব শনর্ময় করষা সম্ভব 
হয় নষা।

সরেশরকপ্ক্র বষা্ষা্রষা শনয়র বষা চষার সিওয়ষাপ্লর েশডি সিপ্ক 
সবশরপ্য় আসষার পি হল, শিক্ষাি্মীপ্ির উৎসষাশহত করষা। যষাপ্ত 
তষারষা তষাপ্ির চষারপষাপ্ির রষানুপ্ষর সষাপ্ি শরিপ্ত পষাপ্র, প্রপ্য়ষাজপ্ন 
তষাপ্ির পষাপ্ি িষাঁড়ষাপ্ত পষাপ্র। শিক্ষাি্মীরষা কশরউশনশটর সিস্যপ্ির 
সপ্ঙ্গ কিষা বপ্ল, আলষাপ-আপ্লষাপ্লষাচনষা কপ্র সকষানও শবষয় 
সম্প্ক্ম সশঠক তি্য শনপ্ত পষাপ্র, সুন্দরিষাপ্ব বুেপ্ত পষাপ্র যষা 
তষার পষাঠ্য শবষয়প্ক আরও সুন্দরিষাপ্ব সবষােষার রিলষা শহপ্সপ্ব 
কষাজ কপ্র। আর এশট সয তষাপ্ির রষানশসক িশক্ত ও আত্মশবশ্বষাস 
বষাড়ষায়, তষা সতষা বলষার অপ্পক্ষাই রষাপ্খ নষা। শিক্ষাশবদ্  লশর 
েষাশড্মনষার ও ডন কলকুইট অ্যষান্ডষারসপ্নর রপ্ত, সশঠক জ্ঞষান 
অজ্মপ্নর জন্য আররষা কত িতষাংি সরয় সরেশরকপ্ক্ ব্যয় করব 
আর কত িতষাংি সরেশরকপ্ক্র বষাইপ্র শফল্ড শ্প, কশরউশনশট 
সষাশি্মস, স্ট্যষাশড টু্যর বষা সষাংসৃ্শতক কর্মকষাপ্ডি ব্যয় করব, তষার 
শনশি্মষ্ সকষানও সপূত্র সনই। যষা প্রপ্য়ষাজন অনুযষায়ী ও সরেশরকপ্ক্র 
সিতপ্র এবং বষাইপ্র শিক্ষািষাপ্নর সষাপ্ি সরবিয় সষা্ন কপ্র করষা 
যষায়। অিবষা যখনই সরেশরকপ্ক্ একপ্ঘঁপ্য়শর আপ্স তখনই কষাপ্জ 
বিল আনষার রষা্্যপ্রই সশত্যকষাপ্রর ও ফলপ্রসপূ শিখন পশরপ্বি 

সৃশষ্ করষা সম্ভব। রষাপ্ঠর অশিজ্ঞতষা ও েপ্বষরষা অপ্নক ন্যষাচষারষাল 
সষাপ্য়সি এবং সসষািষাল সষাপ্য়প্সির রপূল শবষয়। শবজ্ঞষাপ্নর একশট 
অংি হপ্ছি রষানবতষা সিখষাপ্নষা, যষা শফল্ড শ্প্পর রষা্্যপ্র সিখষা 
যষায়। রষানশবক িষাখষার অপ্নক অশিজ্ঞতষা শফল্ড শ্প্পর রষা্্যপ্র 
অশজ্মত হয়। প্যরন সরৌশখক ইশতহষাস সংগ্রহ, ঐশতহষাশসক স্ষাপনষা 
পশরিি্মন, স্ষানপ্িপ্ি অশিজ্ঞতষা ইত্যষাশি। এিষাড়ষাও ব্যশক্তেত 
উন্নয়প্নর জন্য সরেশরকপ্ক্র বষাইপ্রর অশিজ্ঞতষা শিখন প্রশক্রয়ষার 
একশট গুরুত্বপপূর্ম উপষািষান। শবশব্ িৃশষ্প্কষার সিপ্ক শিক্ষাি্মীপ্ির 
বষাস্তব জ্ঞষান আহরপ্রর জন্য সরেশরকপ্ক্র চষার সিওয়ষাপ্লর বষাইপ্র 
যষাওয়ষা একশট আবি্যকীয় িত্ম । আররষা যশি উঁচু রষাপ্নর শিক্ষা 
প্রিষান শনশচিত করপ্ত চষাই, তষাহপ্ল সরেশরকপ্ক্র শিক্ষার সষাপ্ি 
বষাইপ্রর শিক্ষার সরবিয় সষা্ন করপ্ত হপ্ব। প্রেশরকপ্ক্র বষাইপ্র 
শেপ্য় সিখষা শিক্ষাি্মীপ্ির অনুসন্ষান, রপূল্যষায়ন-শবপ্লিষর এবং 
সকষানও শবষয়প্ক পশরস্ষারিষাপ্ব ব্যষাখ্যষা করপ্ত ও সরস্যষা 
সরষা্ষাপ্নর িক্তষা বৃশধি কপ্র। প্রেশরকপ্ক্র বষাইপ্রর অশিজ্ঞতষা 
শিক্ষাি্মীপ্ির শনপ্জপ্ির িষাশয়ত্ব সম্প্ক্ম সপ্চতন কপ্র এবং ্ ীপ্র 
্ীপ্র তষারষা িষাশয়ত্বিীল রষানুষ শহপ্সপ্ব েপ্ড় ওপ্ঠ। তপ্ব 
সরেশরকপ্ক্র বষাইপ্র শিক্কপ্ির পুপ্রষা শনপ্ি্মিনষা এবং শনয়শন্ত্রত 
পিপ্ক্প বষা কষায্মষাবলী এর প্রকৃত উপ্দেি্যপ্ক ব্যষাহত করপ্ত 
পষাপ্র। এপ্ক্প্ত্র শিক্কপ্ির শনয়ন্ত্রর হ্ষাস কপ্র শিক্ষাি্মীপ্ির 
স্বষা্ীনতষার ওপর সজষার শিপ্ত হপ্ব।

্রুন, কপ্য়কশিন ্প্র আবহষাওযষা খষারষাপ শিল। েড়, বৃশষ্ 
শিল শকংবষা সরঘলষা আকষাি শিল, গুপ্রষাট পশরপ্বি শবরষাজ 
করশিল। তষারপর সরঘ সকপ্ট শেপ্য় আবহষাওয়ষা িষাল হল, প্রকৃশত 
হষাসপ্ত শুরু করল, আপশন ক্ষাস শুরু করপ্লন সসই চষার 
সিওয়ষাপ্লর রষাপ্ে। বষাস্তব শচন্তষা কপ্র সিখুন আপনষার কতটষা 
িষাল লষােপ্ব! প্রকৃশতেতিষাপ্ব সিখপ্বন শিক্ষাি্মীরষা বষারবষার বষাইপ্র 
তষাকষাপ্ছি। প্রকৃশত তষাপ্ির হষাতিষাশন শিপ্য় ডষাকপ্ি বষাইপ্র আসষার 
জন্য। এসরয় আপশন তষাপ্িরপ্ক ক্ষাসরুপ্রর সিতপ্র কতক্র 
আটশকপ্য় রষাখপ্ত পষারপ্বন? হ্যষাঁ, আটশকপ্য় রষাখপ্ত পষারপ্বন 
তষাপ্ির সিহটষা, শকন্তু রন শকন্তু বষাইপ্র চপ্ল যষাপ্বই, কষারর তষাপ্ির 
রপ্নর ওপর আপনষার শনয়ন্ত্রর সনই। আর প্রকৃত শিক্ষা ঘপ্ট 
িষাপ্ক তখনই যখন িরীর ও রপ্নর ইপ্ছি একই শবনু্দপ্ত অবস্ষান 
কপ্র। আপশন যশি তষাপ্ির রপ্নর ওপর শনয়ন্ত্রর প্রশতষ্ঠষা করপ্ত 
চষান তষাহপ্ল আপনষাপ্ক অবি্যই তষাপ্ির রপ্নর িষাব বুেপ্ত হপ্ব। 
আর এই িষাব বুেপ্ত পষারষাটষাই হপ্ছি প্রকৃত শিক্প্কর কষাজ। 
আপশন যষা পড়ষাশছিপ্লন তষাই পড়ষান, শকন্তু শিক্ষাি্মীপ্ির রষাপ্ঠ 
নষারপ্ত শিন, শবি্যষালপ্য়র আপ্িপষাপ্ি শনপ্য় যষান। প্িখপ্বন 
প্রকৃশতেতিষাপ্বই কতক্র পপ্র তষাপ্ির স্বষাি শরপ্ট যষাপ্ব এবং 
শনপ্জরষাই আবষার ক্ষাসরুপ্র শফপ্র আসপ্ত চষাইপ্ব। আর নষা 
চষাইপ্লও শকিুক্র পপ্র আপশন তষাপ্ির শনপ্য় আসুন, তষারষা 
আসপ্ব কষারর রষানব প্রকৃশত সব সরয়ই পশরবত্মন চষায়। এশটও 
এক ্রপ্নর পশরবত্মন।

 প্রেশরকপ্ক্র বষাইপ্র শিক্ষা সিওয়ষার বষা গ্রহর করষার কপ্য়ক 
্রপ্নর সুশব্ষা আপ্ি। এখষাপ্ন শিক্ষা বষাস্তব পশরপ্বপ্ি ঘপ্ট বপ্ল 
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শিক্ষাি্মীপ্ির সকষানও শবষপ্য়র ওপর স্বছি ্ ষাররষা জপ্ন্ম, শিক্ষাগ্রহর 
হয় বষাস্তব এবং প্রষাসশঙ্গক। প্য শবষপ্য়র ্ষাররষা শিক্ষাি্মীরষা 
সরেশরকপ্ক্র সিতপ্র দতশর করপ্ত পষাপ্র নষা; উনু্মক্ত ও শবসৃ্তত 
প্রকৃশতর সকষাপ্ল তষা তষারষা সহপ্জই বুেপ্ত পষাপ্র। ্ রুন, আপশন 
রপূল, কষাডি, পষাতষা, ফুল ও ফল ইত্যষাশি পড়ষাপ্ছিন হয় িশব এঁপ্ক 
বষা উিষাহরর শিপ্য়। তষা নষা কপ্র আপশন যশি শবি্যষালপ্য়র পষাপ্ি 
সকষানও বষােষাপ্ন শনপ্য় সরষাসশর েষাি সিখষাপ্ত পষাপ্রন, তষা হপ্ল 
সস সহপ্জ ব্যষাপষারগুশল বুেপ্ত পষারপ্ব এবং ওই শিক্ষার কিষা 
তষারষা সহপ্জ িুলপ্ব নষা। শিক্ষাি্মীপ্ির সরেশরকপ্ক্র বষাইপ্র শনপ্য় 
যষাওয়ষার অি্ম হপ্ছি আপশন তষাপ্ির পষাখষার শক্প শকংবষা বষাঁ্ন 
খুপ্ল শিপ্লন। তষাপ্ির রন উনু্মক্ত হল এবং উনু্মক্ত রন এরন 
শকিু সৃশষ্ করপ্ব যষা সম্প্ক্ম আপশন প্রস্তুত শিপ্লন নষা, আপশন 
আশবষ্ষার করপ্ত পষাপ্রনশন সয, ওই শিক্ষাি্মীরষা কী কী করপ্ত 
পষাপ্র। এতশিন তষারষা পশরপ্বি পষায়শন বপ্ল করপ্ত পষাপ্রশন। 
আপশন সয শবষপ্য়ই পড়ষান নষা সকন, সব শবষপ্য়র সক্প্ত্র একই 
ঘটনষা ঘটপ্ব। আররষা সবষাই জষাশন সয, শিশুরষা তখনই িষাল কপ্র 
সিপ্খ যখন তষারষা উৎফুল্, আনশন্দত ও কষাপ্জ ব্যস্ত িষাপ্ক। 
পয্মপ্বক্র শিক্ষাগ্রহপ্রর একশট চরৎকষার পধিশত। প্িষাট শিশুরষা 
পষাশন (জল) বষালু শনপ্য় সখলপ্লও তষার রপ্্্য সিপ্ক অপ্নক শকিু 
সিপ্খ, আর বয়স্রষা প্রকৃশতর রহস্য সখষাঁজষায় ব্যস্ত হপ্য় পপ্ড়ন। 
িু'িলই বষাস্তব অবস্ষা সিপ্ক শিক্ষাগ্রহর কপ্র। এসব পশরপ্বপ্ি 
শিক্ষাগ্রহর করপ্ল শিক্ষাি্মীরষা সহপ্জই সরষাশটপ্িপ্টড হয় ক্ষাসরুপ্র 
আসষার জন্য, কষারর তষারষা জষাপ্ন তষাপ্ির শিক্ষাগ্রহপ্রর জষায়েষা 
শু্ু ক্ষাসরুর নয়; উনু্মক্ত পৃশিবী এবং তষাপ্ির শিক্ক সসইসব 
স্ষান ও সুপ্যষাে ব্যবহষার কপ্রন তষাপ্ির শিক্ষািষাপ্নর জন্য। বষাইপ্র 
যষাওয়ষার ফপ্ল তষাপ্ির রপ্্্য স্বিষাবেত একশট পশরবত্মন ঘপ্ট 
িষাপ্ক এবং তষারষা িষাশয়ত্বপপূর্ম আচরর প্রিি্মন কপ্র। তখন তষাপ্ির 
আর অপ্নক শকিুই বপ্ল শিপ্ত হয় নষা, শনপ্জ সিপ্কই কপ্র। 
আর এই শবষয়গুশল িত সচষ্ষা কপ্রও আপশন ক্ষাসরুপ্র সিখষাপ্ত 
পষারপ্বন নষা। আপশন ক্ষাসরুপ্রর বষাইপ্র শেপ্য় সিখষাপ্লন - এপ্ত 
আপনষার িরীর শবশুধি হল ও উনু্মক্ত বষাতষাস গ্রহর করষার সুপ্যষাে 
সপল। শিক্ষাি্মীপ্িরও উনু্মক্ত ও শবশুধি বষাতষাস গ্রহপ্রর সুপ্যষাে 
হল, যষা িরীর ও রপ্নর জন্য খুবই প্রপ্য়ষাজনীয়। শবশিন্ন ক্ষাসরুপ্র 
ঢুপ্ক সিখুন - শবপ্িষ কপ্র সযসব ক্ষাসরুপ্র শিক্ষাি্মীরষা েষািষােষাশি 
কপ্র বপ্স, প্সখষাপ্ন কী শবশ্রী েন্ যষা শিক্ষাি্মীপ্ির প্রশত রুহপূ প্ত্ম 
তষাড়নষা শিপ্ছি দ্রুত ক্ষাস সিষ করষার। এ অবস্ষা সিপ্ক পশরত্রষার 
সপপ্ত হপ্ল আপনষাপ্ক শিক্ষাি্মীপ্ির এক-িুই শপশরয়ড পরপর 
বষাইপ্র শনপ্য় সযপ্ত হপ্বই। কতৃ্মপক্প্ক শবষয়গুশলর সুফল বর্মনষা 
করপ্ত হপ্ব এবং সবষােষাপ্ত হপ্ব। প্রেশরকপ্ক্র বষাইপ্র শিক্ষািষাপ্নর 
আপ্রকশট লষািজনক শিক হল, শবনষা পয়সষায় অবষাশরত শিক্ষা 
উপকরপ্রর ব্যবহষার। এই উপকররগুশল আপনষাপ্ক শকনপ্ত হপ্ছি 
নষা। আর উপকরর িষাড়ষা শিক্ষা সতষা সম্পূর্ম হয় নষা। সপ্ব্মষাপশর 

বলষা যষায়, ক্ষাসরুপ্রর বষাইপ্রর শিক্ষা শিক্ষাি্মীপ্ির সযষােষাপ্যষাে 
িক্তষা বষাড়ষায়, দনশতক শিক্ষা উন্নত হওয়ষার সুপ্যষাে পষায় কষারর 
তখন তষারষা বষাস্তব অবস্ষার রুপ্খষারুশখ হয়। প্কষানও উিষাহরপ্রর 
রপ্্্য তষারষা আবধি িষাপ্ক নষা, শিক্ষাি্মীরষা চতুর্মখী হয়, শবস্তুৃত ও 
উনু্মক্ত পশরপ্বপ্ি কষাজ করষার ফপ্ল রষানশসকতষা উিষার হয়, যষা 
বধি ঘপ্র বপ্স সম্ভব নয়। প্রকৃশতেতিষাপ্বই তখন তষাপ্ির সিতর 
সনতৃপ্ত্বর গুরষাবলী পশরলশক্ত হয়। এই শবষয়গুশল শিক্ষািষাপ্নর 
বষা শিক্ষাগ্রহর করষার পপূব্মিত্ম। শকন্তু এখন আররষা কী সিখশি, 
কী করশি বষা কী চষাশছি? শিক্ষাি্মীরষা শু্ু একশট িষাল সগ্রড সপপ্লই 
সবষাই বষাহবষা শিপ্ছি, সবষাই খুশি হপ্ছি, প্গ্রডই হপ্ছি সবশকিু 
শবচষাপ্রর রষানিডি। অিচ এশটর সষাপ্ি বষাস্তব জেপ্তর খুব একটষা 
শরল খুঁপ্জ পষাওয়ষা যষায় নষা। আপশন শনশচিত নন সয, শু্ু সগ্রপ্ডর 
বপ্িৌলপ্ত একজন শিক্ষাি্মী জীবপ্ন অপ্নকিপূর আেষাপ্ব। বরং 
সযসব শিক্ষাি্মী বষাস্তবজেত সম্প্ক্ম জ্ঞষান অজ্মন কপ্রপ্ি, 
বষাস্তপ্বর রুপ্খষারুশখ হপ্য় অশিজ্ঞতষা অজ্মন কপ্রপ্ি তষারষাই জীবপ্ন 
সষারপ্নর শিপ্ক এশেপ্য় যষায়। বষাস্তব জেপ্ত এর অপ্নক প্ররষার 
আপ্ি। আররষা অপ্নক সরয় বপ্ল িষাশক, অরুক সিপ্লশট ক্ষাপ্স 
সতরন িষাল শিল নষা অিচ সসই জীবপ্ন িষাল কপ্রপ্ি। আসপ্ল 
তষার রপ্্্য সুপ্ত প্রশতিষা শিল, আররষা তষা আশবষ্ষারও করপ্ত 
পষাশরশন শকংবষা আশবষ্ষাপ্রর পশরপ্বিও দতশর করপ্ত পষাশরশন। 
এশট আরষাপ্ির সশম্মশলত ব্যি্মতষা। আরষাপ্ির সিপ্ির ইংপ্রশজ 
রষা্্যর শবি্যষালয়গুশলর শকিু শকিু কষাজ খুব প্রিংসনীয়। প্রষায় 
প্রশতশট শবি্যষালপ্য়ই শিক্ষাি্মীপ্ির শকিু সপ্রষাপ্জক্ট-ওয়ষাক্ম করপ্ত 
হয়। প্যরন অশটশস্টক শিশুপ্ির জন্য সহষায়তষা প্রিষান করষার 
শনশরপ্তি তষারষা ফষান্ড সংগ্রহ কপ্র এবং অি্মদনশতকিষাপ্ব শপশিপ্য় 
পড়ষা অশটশস্টকপ্ির সহষায়তষা কপ্র। শবষয়শটর ওপর সসশরনষাপ্রর 
আপ্য়ষাজন কপ্র, তষাপ্ির জন্য আট্ম এবং িশব আঁকষা প্রশতপ্যষাশেতষার 
আপ্য়ষাজন কপ্র, অশটশস্টকপ্ির রষাপ্ে রষাপ্ে পুরস্ষার শবতরর 
কপ্র। এগুশলর আপ্য়ষাজন করষা একশিপ্ক সযরন সষারষাশজক 
িষাশয়ত্বষাবলী সম্প্ক্ম তষাপ্ির সপ্চতন কপ্র, অন্যশিপ্ক তষাপ্ির 
সনতৃপ্ত্বও শবকষাি ঘটষায়, সরষাপ্জর শবশিন্ন স্তপ্রর রষানুপ্ষর সষাপ্ি 
সরিষার িক্তষা বৃশধি কপ্র। রষাপ্ে রষাপ্ে তষারষা রষাস্তষায় ্ষাশফক 
শসেনষাল সরপ্ন চলষার জন্য পিচষারীপ্ির সপ্চতন কপ্র। রষাস্তষার 
শিকু্কপ্ির স্ষায়ীিষাপ্ব শকিু করষার জন্য সহষায়তষা প্রিষান কপ্র ও 
সরষাশটপ্িিন শিপ্য় িষাপ্ক। আরষাপ্ির বষাংলষা রষা্্যর শবি্যষালপ্য়র 
শিক্ষাি্মীপ্ির রষাপ্ে রষাপ্ে এ্রপ্নর তৎপরতষা লক্্য করষা যষায় 
নষা। তষারষা শু্ু ক্ষাস আর সকষাশচং শনপ্য়ই ব্যস্ত, তষাপ্ির জেত 
সযন এখষাপ্নই সীরষাবধি।

সলখক পশরশচশতঃ রষািুর শবল্ষাহ, প্প্রষাগ্রষার র্যষাপ্নজষার, ব্র¨ষাক শিক্ষা কর্মসপূশচ 
এবং িষাইস সপ্রশসপ্ডটি, বষাংলষাপ্িি ইংশলি ল্যষাংগুপ্য়জ শটচষাস্ম 
অ্যষাপ্সষাশসপ্য়িন (সবল্ষা), ঢষাকষা, বষাংলষাপ্িি।
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         তষাশরখঃ_________________________

নষারঃ_________________________________                           িপূরিষাষঃ__________________________ 

শঠকষানষাঃ____________________________________________________________________________________

সপিষাঃ_____________________________________________________________________________________
  
সু্প্লর নষারঃ_________________________________________________________________________________

(যশি প্রপ্যষাজ্য হয়)

নবশিিষার গুরেত রষানঃ       িষাল     খুব িষাল       রষােষাশর        খষারষাপ 

নবশিিষার শবষয়ঃ     প্রষাসশঙ্গক     অপ্রষাসশঙ্গক 

সৃজনিীলতষাঃ    িষাল     খুব িষাল   রষােষাশর        খষারষাপ

প্রছিিঃ     িষাল     খুব িষাল       রষােষাশর        খষারষাপ

সলখষা শিপ্ত ইছুিকঃ  হ্যষাঁ    নষা 

গুরেত রষান শনপ্য় রতষারতঃ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

        ______________________________
                 স্বষাক্র

(অনুগ্রহ কপ্র ফর্মশট সকপ্ট শনপ্ম্নষাক্ত শঠকষানষায় পষাঠষানঃ
অ্যষাপ্হড ইশনশিপ্য়শটভ্ স্ , ৩২/৬ েশড়য়ষাহষাট সরষাড (সষাউি)
কলকষাতষা - ৭০০০৩১
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নবশিিষার পশিপ্কর প্রশতশক্রয়ষা
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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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শিক্রাঙ্গনে েতুে শদিরার সন্রানে




