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AHEAD Initiatives

 · গ্রাম বরাংলরার শিক্রাঙ্গনন প্রচশলত শিক্রার পরািরাপরাশি আঞ্চশলক জীবনযরাপন-শনর্ভর  
শিক্রার সংনযরাশজত প্রনচষ্রা।

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

 · এর বরাস্তব রূপরায়নে সরাধরারে মরানুনের স্রানীয় স্রায়ত্ব িরাশসত সরকরার একটরা 
উনলেখনযরাগ্য  অবদরাননর শদিরারী হনব। 

ররাবনরা

শিক্রাঙ্গনন নতুন শদিরার খখরাঁনজ শিক্ক এবং শিক্রার সনঙ্গ যুক্ত মরানুেজন তরাঁনদর শচন্রা – অশরজ্তরা 
শবশনময় কররার মঞ্চ হল এই নবশদিরা পশরিকরা। 
আমররা আিরা কশর আপনরানদর মতরামত, শিক্রা শননয় নতুন শচন্রাররাবনরা এবং খেনলনমনয়নদর শননয় 
সরাধরারে পরাঠক্রনমর বরাইনর করাজ কররার অশরজ্তরা নবশদিরা পশরিকরার মরাধ্যনম শবশনময় হনব। 
জরানরার জন্য, নিখরার জন্য ও জরানরাননরার জন্য।
আসুন, পশিক হন।
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খযরাগরানযরানগর শঠকরানরা ঃ   

শিক্রাঙ্গনন নতুন শদিরার সন্রানন
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শিক্ষাঙ্গনে েতুে শিিষার সন্ষানে
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সৃজেিীলতষার
মুক্ত আকষাি  

মষােুষ জন্মগত ভষানেই সৃজেিীল। আমষানির এই 
শেজ্ষাে সভ্যতষা হল সসই সৃজেিীলতষারই চূড়ষান্ত রূপ। এই 
সৃজেিীলতষাই আমষানির মষােে সভ্যতষানক চূড়ষান্ত উন্নশতর 
শিখনর সপঁনে শিনেনে। শকন্তু ে্যষাপকভষানে সষাধষারণ 
মষােুনষর পনক্ সসই সৃজেিীলতষার উপযুক্ত েশহঃপ্রকষাি 
েষােষা কষারনণই অসম্ভে হনে পনড়। এখে গতষােুগশতক 
শিক্ষা পদ্ধশতর েষাইনর শেকল্প শিক্ষা ে্যেস্ষা তথষা পদ্ধশতর 
মষাধ্যনম সৃজেিীলতষার মুক্ত আকষানি আমষানির শিশুনির 
শকভষানে অেুপ্রষাশণত করষা যষাে, তষা শেনেই আমষানির এই 
প্রেষাস। প্রকৃতপনক্ আমরষা রেীন্দ্রেষাথ কশথত চষার 
সিওেষানলর শিক্ষা কষারখষােষার েষাইনর সেশরনে এনস 
শিক্ষানক েষাত্র েষাত্রীনির সংশলিষ্ট এলষাকষার শেজস্ব জীেে-
যষাপে ও প্রকৃশতর সনঙ্গ সংনযষাগ ঘটষানত চষাই। রেীন্দ্রেষানথর 
ভষােেষাে এই মুক্ত শিক্ষা েষাত্রেষাত্রীনির সচতেষা ও মূল্যনেষা-
ধনক সযমে প্রসষাশরত কনর, নতমশে সপিষাগত িক্তষা 
েৃশদ্ধর সষানথ সষানথ তষানির সৃজেিীলতষানকও জষাশগনে 
সতষানল।অথ্ষাৎ রেীন্দ্রেষানথর শিক্ষা িি্ে অেুযষােী শিশুনির 
মনধ্য সৃজেিীলতষার সয েীজ লুক্ষাশেত রনেনে, নসই 
েীনজর অঙু্নরষাদ্গনমর কথষা েলষা হনেনে। এখে সৃজেিী-
লতষা েলনত শক সেষাঝষাে, তষা শেনে প্রথনমই েলনত হে সয 
সমধষা ও সৃজেিীলতষা কখেই এক েে, শকন্তু সৃজেিীলতষা 
সয সমধষার শেকষানি সহষােক হনে ওনে তষা অস্বীকষার করষা 
যষাে েষা। এই সৃজেিীলতষা হল েষাত্রেষাত্রীনির তথষা শিশুনির 
শেজস্ব সহজষাত সেষাধ ও গুণগুশলর এক অেেি্য শমনিল। 
এই সহজষাত সেষাধ ও গুণগুশলর প্রকষাি এেং সসগুশলর 
উপযুক্ত প্রনেষানগর মধ্য শিনেই সৃজেিীলতষার যথষাযথ 
েশহঃপ্রকষাি। আর সৃজেিীলতষার এই উপযুক্ত েশহঃপ্রকষা-
সির কষামেষাে তথষাকশথত শিক্ষা কষারখষােষার শেপরীত 
সমরুনতই েে শিিষার অেস্ষাে।
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শেি্যষালে সৃজেিীলতষানক ধ্ংস কনর

েত্মষানে েঈ তষাশলমঃ শকেু সমস্যষা এেং সম্ভষােেষা

শেষেঃ প্রষাথশমক শিক্ষাে অশিও-শভসুেষানলর.........

আমষার গ্ষাম ও আমষার গ্ষানমর ইশতহষাস

সসই সমে - জলপষাইগুশড়

আমষানির গ্ষাম

পুস্তক পশরশচশত

শেখ্যষাত শচন্তষাশেিনির ভষােেষাে শিক্ষাঃ

পষাওনলষা সরেইরী

এনসষা তঁষানির গল্প সিষােষাইঃ শেি্যষাসষাগর

সু্নলই কষাজ শিনখ সরষাজগষার..............................

েষালন্ষা শেশ্বশেি্যষালে এেং প্রষাচীে-ভষারনতর.........

একজে সৃশষ্টিীল শিশক্কষা ও আনমশরকষার গ্ষানম..

কষানলর শেেত্নণ হষাশরনে যষানছে গ্ষাম েষাংলষার.......

সৃজনের শেকষানি সৃজনের সমলষা..........................

েষালুরঘষাট পঞ্ষানেত সশমশতর উনি্যষানগ.................

প্রষাসশঙ্গক শিক্ষার শেস্তষানর ভ্রমনণর প্রষাসশঙ্গকতষা

শেি্যষালেসমূনহর েতুে পষােক্রম ও পষাে্যসূচী..........

কৃত্যষাশল যখে জ্ষাে গেনের আেষাসভূশম
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শেি্যষালে সৃজেিীলতষানক ধ্ংস কনর

 শুভ সকষাল। নকমে আনেে আপেষারষা? সমেটষা খুে ভষাল 
সগনে এখষানে, তষাই েষা? আশম এই পুনরষা ে্যষাপষারটষা শেনে আশম 
অপষাশথ্ে মজষা সপনেশে। এমেশক সিখুে, আশম চনলই যষাশছে!  
এই আনলষাচেষাসভষাে আনরষা শতেশট শেষেেস্তু শেল, তষাই েষা, 
সযগুনলষা আনলষাশচত হনেনে, এর সষানথ সম্পক্যুক্ত একটষা শেষে 
শেনে আশম এখে কথষা েলনত চষাই। একটষা হনছে মষােুনষর 
সৃজেিীলতষার অসষাধষারণ একশট প্রমষাণ, যষা এখষােকষার সে 
উপস্ষাপেষার মনধ্য এেং সে মষােুনষর মনধ্য সিখষা যষানছে। নিখুে 
শেশভন্ন এই ে্যষাপষারগুনলষা আর এর শেসৃ্তশত। শবিতীেটষা হনছে এটষা 
আমষানিরনক এমশে এক জষােগষাে শেনে এনসনে সয আমরষা জষাশে 
েষা কী ঘটনত যষানছে, ভশেষ্যৎ শেনে েলশে আর শক। নকষাে ধষারণষা 
সেই এটষা সকষাথষাে শগনে সিষ হনে। 

 আমষার শিক্ষা শেষনে শেনিষ আগ্হ আনে -- আসনল শক, 
আশম সিশখ সয সেষারই শিক্ষা শেনে আগ্হ আনে। আপশে শক 
েনলে? আশম এটষানত অনেক মজষা পষাই। আপশে যশি সকষাথষাও 
রষানতর খষােষানরর শেমন্ত্রনণ যষাে এেং েনলে সয, আপশে শিক্ষা 
শেনে কষাজ কনরে -- অেি্য, আপশে অশধকষাংি সমেই রষানতর 
খষাওেষার শেমন্ত্রনণ থষানকে েষা, যশি আপশে শিক্ষা শেনে কষাজ 
কনরে। আপেষানক শজনজ্স করষা হে েষা। এেং উৎসষাহী হনে 
আপেষানক সকউ উলনটষা শজনজ্সও কনর েষা। এটষা আমষার কষানে 
অদু্ত লষানগ। শকন্তু যশি শজনজ্স করষা হে, এেং এটষা যশি আপশে 
কষাউনক েনলে, জষানেেই সতষা, তষারষা হেত েলল "আপশে শক 
কনরে?" এেং আপশে েলনলে আপশে শিক্ষা শেনে কষাজ কনরে, 
আপশে সিখনেে তষানির মুখ একিম সষািষা হনে যষানে। তষারষা 
েলনে, "নহ ঈশ্বর! আশমই সকে?" পুনরষা সপ্ষানহ এক রষাতই 
আশম সের হনেশে যষা শকেষা েরেষাি হনে সগল।" শকন্তু আপশে 
যশি তষানির শিক্ষার কথষা শজনজ্স কনরে, তষাহনল তষারষা আপেষার 
শপে সিেষানল সেশকনে সিনে। কষারণ এটষা সসসে শজশেনসর মনধ্য 
একটষা, যষা শেনে সেষার একটষা গভীর শচন্তষা থষানক, শেক েষা? 
সযমে ধম্, এেং টষাকষা-পেসষা এেং আরও শকেু শজশেস। শিক্ষা 
শেনে আমষার শেিষাল আগ্হ, এেং আমষার মনে হে সেষারই। 
এটষার প্রশত আমরষা এত গুরুত্ব শিশছে খষাশেকটষা এজে্য সয শিক্ষাই 
আমষানির ভশেষ্যৎ সম্পনক্ জষােষানত পষানর, যষা আমরষা এমশেনত 
ধরনত পষাশর েষা। নযমে শচন্তষা কনর সিখুে, এই েের সযসে শিশু 

সু্ল শুরু করনে, তষারষা অেসর সেনে ২০৬৫ সষানল। কষানরষার 
সকষাে ধষারণষাই সেই -- গত চষারশিনে শেনিষজ্নির ভষােেষা 
সম্পনক্ জষােষা সন্বেও, নয পৃশথেীটষানক সকমে সিখষানে সষামনের 
পষাঁচ েেনর। তেুও আমষানির তষার জে্য শিশুনির শিক্ষা শিনত 
হনে। তষাই এখষানে পূে্ষাভষাস েষা পষাওেষার ে্যষাপষারটষা আশম মনে 
কশর, অস্বষাভষাশেক। 

 আর তৃতীেটষা হনছে আমষানির সেষার সম্মশত সয সশত্যকষানরই 
শকেু অসষাধষারণ ক্মতষা শিশুনির আনে -- সযমে তষানির 
েতুেত্বনক ধষারণ করষার ক্মতষা। এই সযমে ধরুে গত রষানতর 
শসশরেষানক; নস শেল একটষা চমক, তষাই েষা? আমরষা সিনখশে সস 
শক করনত পষানর। এেং সস ে্যষাশতক্রম, শকন্তু আমষার তষা মনে 
হে েষা, অথ্ষাৎ পুনরষাটষা শিিেই সেষার সথনক ে্যশতক্রম েে। 
এখষানে ে্যষাপষারটষা হল অসষাধষারণ শেষ্ষা, যষার মষাধ্যনম সস শেনজর 
প্রশতভষানক খুঁনজ সপনেনে। আমষার কষানে শেেষানির কথষা হল, সে 
শিশুরই মুগ্ধ করষার মত প্রশতভষা আনে এেং আমরষা সসগুনলষানক 
খুে শেষু্রভষানে েষ্ট কশর। তষাই আশম শিক্ষা শেনে কথষা েলনত 
চষাই এেং সৃজেিীলতষা শেনে কথষা েলনত চষাই। আমষার কথষা হল 
এখে শিক্ষানক্নত্র সষাক্রতষার মত সৃজেিীলতষা একই রকম 
গুরুত্বপূণ্ এেং আমষানিরও উশচত এটষানক একই সচষানখ সিখষা। 
ধে্যেষাি আপেষানির। এতটুকুই শেল আমষার কথষা। অনেক 
ধে্যেষাি আপেষানির।  যষাইনহষাক এখনেষা ১৫ শমশেট েষাশক। নতষা, 
আশম জন্ম শেলষাম... আর... েষা...                                                          

সম্প্রশত খুে সুন্র একটষা গল্প শুনেশে -- সসটষা েলনত 
আমষার খুে ভষাল লষানগ -- গল্পটষা েে েেনরর এক সেষাট্ট সমনের 
েশে আঁকষার ক্ষাস শেনে। নসশিে সস শপেনে েনস েশে আঁকশেল, 
তষার শিশক্কষা জষাশেনেনেে, এমশেনত সমনেটষা কখনেষাই মনেষানযষাগ 
শিত েষা, শকন্তু সসইশিে সস মনেষানযষাগ শিশছেল। শিশক্কষা অশভভূত, 
শতশে সমনেটষার কষানে সগনলে এেং শজনজ্স করনলে, "তুশম কী 
আঁকে?" নমনেটষা উত্তর শিল, "আশম ঈশ্বনরর েশে আঁকশে।" 
শিশক্কষা েলনলে, "শকন্তু ঈশ্বর সিখনত সকমে, তষা সতষা সকউ 
জষানে েষা।" নমনেটষা েলল, "কনেক শমশেট পনরই তষারষা জষােনত 
পষারনে।"  

 ইংল্যষানডে, যখে আমষার সেনলর েেস চষার শেল -- সশত্য 
কথষা েলনত, সেখষানেই ওর েেস চষার শেল। েলনত সগনল, ও 

স্যষার সকে রশেেসে শিক্ষানক্নত্র উন্নশতর জে্য িীঘ্শিে কষাজ করনেে। নকে রশেেসে ২০০৬ 
সষানল সটিএক্স সনম্মলনে সৃজেিীলতষা শেষনে একশট চমৎকষার ভষাষণ সিে। নসখষানে শতশে েলনত 
সচনেনেে সয শেি্যষালে সৃজেিীলতষানক ধ্ংস কনর এেং এই ে্যেস্ষার পশরেত্ে প্রনেষাজে। স্যর সকে 
রশেেসনের এই মতষামত  সৃজেিীলতষানক জষাশগনে সতষালষার প্রশক্রেষানকই শেনি্ি কনর।

পষােকনির জে্য সটিএক্স সনম্মলনে সিওেষা স্যষার রশেেসনের ভষাষনণর গুরুত্বপূণ্ অংি এখষানে 
অেুেষাি করষা হনলষা।   
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সযখষানেই সগনে, ওর েেস চষারই শেল প্রশত েের।  ও েড়শিনের 
েষাটনক অশভেে কনরশেল। আপেষানির কষাশহেীটষা মনে আনে?  
েষা! কষাশহশেটষা সেি েড়। নমল শগেসে ওটষার শসকুেষাল শেম্ষাণ 
কনরনেে। আপেষারষা হেনতষা সিনখনেে: "ে্যষাশটশভশট টু।" শকন্তু 
সজষানসনের চশরত্রটষা সপল সজমস, নসটষা শেনে আমরষা খুে 
শিহশরত শেলষাম। আমরষা সসটষানক অে্যতম প্রধষাে চশরত্র েনল 
সভনেশেলষাম। পুনরষা জষােগষাটষা িি্নক েষাসষােষাশস হনে শগনেশেল, 
শট িষানট্ সলখষা শেলঃ "সজমস রশেেসে আজ সজষানসে!" ওনক 
সকষাে কথষাই েলনত হেশে, শকন্তু আপেষারষা সতষা জষানেেই একটষা 
সমে শতেজে রষাজষা আনসে। তষারষা উপহষার সষানথ আনেে, এেং 
আনেে সসষােষা, রেষাংশকেনসন্স (সুগশন্ আেষা) আর ম্যষার (সুগশন্ 
শেয্ষাস)। এটষা সশত্যই হনেশেল। আমরষা সসখষানে েনস শেলষাম 
আর আমষার মনে হল তখে ওরষা পষাট ভুনল সগনে, কষারণ পনর 
আমরষা সেষাট্ট সেনলটষার সষানথ কথষা েললষাম, শজনজ্স করলষাম, 
"তুশম শক শেক আে?" নস উত্তর শিল, "হ্যষা, নকে? শকেু শক ভুল 
হনেনে?" ওরষা গুশলনে সেনলশেল, ে্যস। যষাক, নতষা সসই শতেশট 
সেনল এল -- চষার েের েেসী, মষাথষাে সতষােষানল সপঁচষানেষা অেস্ষাে 
-- তষারষা ওই েষাক্সগুনলষানক শেনচ রষাখনলষা, প্রথম সেনলটষা েলল, 
"আশম সতষামষার জে্য সসষােষা এনেশে।" শবিতীে সেনলটষা েলল, 
"আশম সতষামষার জে্য ম্যষার (সুগশন্ শেয্ষাস) এনেশে।" আর তৃতীে 
সেনলটষা েলল, "রেষাংক এটষা পষাশেনেনে"  

 শিশুনির মনধ্য এখষানে সষাধষারণ একটষা ে্যষাপষার হল, ওরষা 
সুনযষাগ সেে। ওরষা যশি শকেু েষাও জষানে, তেুও ওরষা তষা সচষ্টষা 
কনর সিনখ। শেক েনলশে? ওরষা ভুল করষানক ভে পষাে েষা। আশম 
েলশে েষা সয ভুল করষা আর সৃজেিীলতষা একই কথষা। আমরষা 
সযটষা জষাশে সসটষা হল আপশে যশি ভুল করনত প্রস্তুত েষা থষানকে, 
তনে আপশে কখনেষাই সমৌশলক শকেু করনত পষারনেে েষা -- যশি 
ভুল করনত প্রস্তুত েষা থষানকে। আর যতশিনে এসে শিশুরষা 
পূণ্েেস্ হে, অশধকষাংিই এই ক্মতষাটষা হষাশরনে সেনল। ওরষা 
শেনজর ভুল করষা শেনে আতশঙ্ত হনে পনড় এেং আমরষা শকন্তু 
এভষানেই আমষানির প্রশতষ্ষােগুনলষা চষালষাশছে। আমরষা ভুলনক 
কলশঙ্ত কশর। আমরষা এখে এমে জষাতীে শিক্ষাে্যেস্ষা চষালষাশছে 
সযখষানে ভুল করষানক এনকেষানরই শেকৃষ্ট শহনসনে ধরষা হে। আর 
তষার েল হল, আমরষা মষােুষনক শিশক্ত কনর তষানক তষার শেনজর 
সৃজেিীলতষার েষাইনর এনে সেলশে। শপকষানসষা েনল সগনেে -- 
"সে শিশুই জন্মগতভষানে শিল্পী।" সমস্যষাটষা হল, েড় হওেষার 
সষানথ সষানথ সসই শিল্পীসত্তষানক ধনর রষাখষা। আশম গভীরভষানে 
শেশ্বষাস কশর সয, আমরষা সৃজেিীলতষার শভতনর সেনড় উশে েষা, 
ক্রমষান্বনে আমরষা এর েষাইনর সযনত থষাশক। ভষালভষানে েলনল, 
শিশক্ত হনে আমরষা এর েষাইনর সযনত থষাশক। নকে এমে হে? 

 পষাঁচ েের আগ পয্ন্তও আশম স্ষাট্নেষাি্-অে-এভষানে 
থষাকতষাম। এমেশক, আমরষা স্ষাট্নেষাি্ সথনকই লস এনজেলনস 
এনসশে। আপেষারষা েুঝনতই পষারনেে কতটষা শেখঁুত শেল 
অেস্ষান্তরটষা ! আসনল, আমরষা থষাকতষাম শনিটষারশেনডে, 
স্ষাট্নেষানি্র একটু েষাইনর, নযখষানে সিক্সশপেষানরর েষােষার জন্ম। 

েতুে সকষাে ভষােেষাে আটনক সগনলে? আশম শকন্তু আটনকশেলষাম। 
সিক্সশপেষানররও সয েষােষা আনে, তষা আপশে কখনেষা শচন্তষা কনরে 
েষা, কনরে শক? কষারণ আপেষারষা শেশ্চেই সিক্সশপেষারনক শিশু 
শহনসনে শচন্তষাই কনরে েষা, তষাই েষা? সষাত েেনরর সিক্সশপেষার? 
আশম কখনেষাই ভষাশেশে। েলনত চষাশছে সয, নসও কখনেষা সষাত 
েেনরর শিশু শেল। নসও সকষাে শিক্নকর ইংনরশজ ক্ষানস সযত, 
তষাই েষা? নসটষা কতটষা শেরশক্তকর হনত পষানর?  "আনরষা ভষালভষানে 
সচষ্টষা কর"  নিক্সশপেষানরর েষােষা তষানক শেেষােষাে পষাশেনে েলনলে 
"এখুশে ঘুনমষানত যষাও।" "নপশন্সলটষা সরনখ িষাও। আর এভষানে 
কথষা েলষা েন্ কর। এটষা সেষাইনক মষাথষা খষানছে।"   

 নকউ আনমশরকষাে আনস এেং যখে সকউ শেশ্বভ্রমনণ সের 
হে: শেনশ্বর সে শিক্ষাে্যেস্ষাই শেশভন্ন শেষনে একই ক্রম সমনে 
চনল। প্রনত্যকটষাে। আপশে সযখষানেই যষাে েষা সকে। আপশে 
ভষােনেে হেনতষা অে্যরকম হনত পষানর, শকন্তু তষা েে। সেনচনে 
উপনর আনে গশণত আর ভষাষষা, তষারপর মষােশেক, আর সেনচনে 
শেনচ শিল্পকলষা। শেনশ্বর সে জষােগষাে। এেং অশধকষাংি 
ে্যষােস্ষানতই আেষার শিল্পকলষার মনধ্যও উঁচুশেচু আনে। শচত্রকলষা 
আর সংগীতনক সষাধষারণত সু্লগুনলষানত উচ্চময্ষািষা সিওেষা হে 
েষাট্যকলষা আর েৃনত্যর তুলেষাে। এই িুশেেষাে একটষা 
শিক্ষাে্যষােস্ষাও এমে সেই সযখষানে প্রশতশিে েষাচ সিখষানেষা হে 
সযমে কনর আমরষা প্রশতশিে অংক করষাই। নকে? নকে সেই? 
আশম মনে কশর এটষাই জরুশর। আশম মনে কশর, অংক খুে 
গুরুত্বপূণ্, শকন্তু েৃত্যও সতমশে গুরুত্বপূণ্। েষাচ্চষারষা সষারষাক্ণ 
েষাচনে, যশি তষানির অেুমশত সিওেষা হে, আমরষাও শকন্তু সতমশে। 
আমষানির সেষারই সিহ আনে, তষাই েষা? আশম শক সকষাথষাও ভুল 
েললষাম?  সশত্য েলনত শক, শিশুরষা যখে েড় হে, আমরষা তষানির 
সকষামনরর সথনক সিখষানত শুরু কশর আর তষারপর উপনর উেনত 
উেনত আমরষা তষানির মষাথষার শিনক েজর শিই। তষারপর 
হষালকষাভষানে একশিনক। 

 আপেষানক যশি েষাইনরর সকউ শহসষানে শিক্ষানক্ত্র ঘুশরনে 
এনে শজনগ্যস করষা হত, "শকনসর জে্য, এই জেশিক্ষা?" আমষার 
মনে হে আপশে েলনতে -- আপশে যশি েলষােনলর শিনক 
তষাকষাে, মষানে যষারষা সশত্যই এটষার মষাধ্যনম সেল; যষারষা যষা যষা 
করষার িরকষার, তষার সে কনর, যষারষা সকল সষামষাশজক খ্যষাশত 
পষাে, যষারষা শেজেী -- আমষার মনে হে আপেষানির েলনত হনে 
সয পুনরষা শেশ্ব জুনড় জেশিক্ষার প্রধষাে লক্্য হল শেশ্বশেি্যষালনের 
শিক্ক গনড় সতষালষা। তষাই েষা? তষারষাই সতষা পরীক্ষাে প্রথম হওেষা 
েষাত্র। আশমও এরকমই একজে শেলষাম, তষাই আরশক। আর 
আশম শেশ্বশেি্যষালনের শিক্কনির পেন্ কশর, শকন্তু তষানিরনক 
মষােুনষর অজ্নের সক্নত্র সেনচনে উঁচুিনরর শহনসনে সিখষা উশচত 
েে। এটষা জীেেযষাপনের একটষা উপষাে মষাত্র, অে্যক একটষা 
উপষাে। শকন্তু এরষা জষােনত সেি আগ্হী, তষানির প্রশত ভষানলষােষাসষা 
সথনকই েলশে। আমষার অশভজ্তষা েনল প্রনেসরনির মষানঝ 
জষােষার আগ্হ রনেনে -- সেষার েষা, শকন্তু অশধকষাংনিরই -- তষারষা 
তষানির মষাথষার শভতনর েসেষাস কনর। তষারষা উপনরই েসেষাস 
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কনর, এেং হষালকষাভষানে এক শিনক সহনল। তষারষা সশত্য সশত্যই 
শেমূত্, িরীরশেহীে। তষারষা তষানির িরীনরর শিনক তষাকষাে আর 
এনক তষানির মষাথষার েষাহে শহনসনে শেনেচেষা কনর, তষাই েষা?  
এটষা তষানির মষাথষানক শমশটংনে  শেনে যষাওেষার একটষা পশরেহণ। 
যশি "সিহ-েশহভ্ূত সত্তষা" অশভজ্তষার আসল প্রমষাণ সপনত চষাে, 
তষাহনল শেশ্বশেি্যষালনের শিক্কনির একটষা আেষাশসক সভষাে যষাে 
এেং সসই পষাশট্র সিষ রষানত েষাচষােষাশচর অেুষ্ষানে হেষাৎ কনর 
উিে সহষাে। নসখষানে আপশে সিখনত পষানেে -- পূণ্েেস্ েষারী-
পুরুনষরষা যন্ত্রণষা শেনে ঘুনর সেড়ষানছেে, অনপক্ষা করনেে পষাশট্ 
সিষ হওেষার, যষানত তষাঁরষা েষাশড় শগনে এটষা সম্পনক্ একটষা 
গনেষণষামূলক রচেষা শলখনত পষানরে। 

 এখে, আমষানির শিক্ষাে্যেস্ষার ধম্ "প্রশতষ্ষাশেক 
সযষাগ্যতষা"-র উপর শেক করষা হনেনে। এখষানে একটষা কষারণ 
আনে। শেনশ্ব এই পুনরষা ে্যেস্ষাটষা উদ্ষােে করষা হনেনে ১৯ 
িতনক। সশত্যই তষার আনগ সকষাে জেশিক্ষা ে্যেস্ষা শেল েষা। এ 
সে এনসশেল শিল্প-শেপ্লনের প্রনেষাজে সমটষানত। তষাই শিক্ষার 
ক্রমধষারষা িুইশট পয্ষানে শেভক্ত হল। প্রথমত, নযসে শেষে 
কষানজর সক্নত্র উপকষারী, নসগুনলষা উপনরর শিনক আনে। তষাই 
আপশে যখে সেষাট শেনলে তখে আপেষার শকেু ভষাল লষাগষার 
শেষেনক খুে যননে এশড়নে চলনতে, নসগুনলষানক মষাশটনত েুনড় 
সেনল শিনেনেে, এই ভনে সয ওগুনলষা শেনে পড়নল আপশে 
কখনেষা সকষাে কষাজকম্ পষানেে েষা। শেক শকেষা? সংগীত চচ্ষা 
সকষার েষা, তুশম সংগীতশিল্পী হনে েষা; েশে এঁনকষা েষা, তুশম শিল্পী 
হনে েষা। শেেীত পরষামি্ -- এখে, এটষা গভীরভষানে ভুল। একটষা 
শেপ্লে এখে পুনরষা শেশ্বনক গ্ষাস কনরনে। আর শবিতীেত হল 
প্রষাশতষ্ষাশেক সযষাগ্যতষা, নযটষা আসনলই আমষানির েুশদ্ধেৃশত্তক 
সযষাগ্যতষানক সিখষার ভশঙ্গ েিনল সেলনে, কষারণ শেশ্বশেি্যষালেগুনলষা 
তষানির মত কনরই ে্যেস্ষাশট শতশর কনরনে। আপেষারষা শচন্তষা 
করনল সিখনেে, আসনল শেনশ্ব জেশিক্ষার পুনরষা ে্যেস্ষাটষাই 
শেশ্বশেি্যষালনে প্রনেনির একটষা িীঘ্ষাশেত ে্যেস্ষা। আর তষার েল 
হল, অনেক উচ্চমষানের সমধষােী, উজ্জ্বল, সৃশষ্টিীল মষােুষ 
শেনজনির তষা মনে কনর েষা। কষারণ তষারষা সয শেষনে ভষাল শেল, 
সু্নল তষার সকষাে মূল্য শেল েষা, অথেষা কলঙ্জেক শেল এেং 
আমষার মনে হে এভষানে আর চলনত সিওেষা যষাে েষা। 

 ইউনেনস্ষা-র মনত, ইশতহষানসর শুরু সথনক যত মষােুষ 
নিষাতক হনেনে , আগষামী ৩০ েেনর এর সংখ্যষা তষার সথনকও 
সেশি হনে। আনরষা মষােুষ, আর তষা হল আমরষা এতক্ণ সযসে 
শেনে কথষা েললষাম তষার সমশষ্ট -- অথ্ষাৎ প্রযুশক্ত আর কষানজর 
রুপষান্তনরর উপর এর প্রভষাে, এেং জেসংখ্যষা ত্বে আর শেিষাল 
জেসংখ্যষার শেন্ষারণ। হেষাৎ কনরই, শিগ্ী এখে মূল্যহীে। সশত্য 
শকেষা? আশম যখে েষাত্র শেলষাম, শিগ্ী থষাকষা মষানেই চষাকশর 
শেশশ্চত শেল। তেুও কষানরষা চষাকশর েষা থষাকষা মষানে শেল সস চষাকশর 
করনতই চষাে েষা। আর সশত্য কথষা, আশমও চষাইশে।  শকন্তু এখে 
শিগ্ী থষাকনলও েষাচ্চষারষা প্রষােই েষাশড়নত েুনট আনস শভশিও সগম 
সখলষা চষাশলনে যষাওেষার জে্য, কষারণ চষাকশরর জে্য এম.এ. 

িরকষার, নযখষানে আনগর চষাকশরনত শে.এ. করনলই চলনতষা, আর 
এখে অে্যগুনলষার জে্য শপএইচশি িরকষার। এটষা প্রশতষ্ষাশেক 
্ীশতর একটষা প্রশক্রেষা। এটষা ইশঙ্গত কনর সয শিক্ষার পুনরষা 
গেেটষা আমষানির পষানের তলষানতই েিনল যষানছে। আমষানির 
েুশদ্ধর প্রশত িৃশষ্টভশঙ্গ সমৌশলকভষানে পুেশে্নেচেষা করনত হনে। 

 েুশদ্ধেৃশত্ত সম্পনক্ আমরষা শতেশট শজশেস জষাশে। প্রথমত, 
এটষা েহুমুখী। আমরষা শেশ্বনক সসসে রূনপ শচন্তষা কশর যষা আমরষা 
অশভজ্তষাে অেুভে কনরশে। আমরষা শচন্তষা কশর চষাকু্ষ, িনদের 
মষাধ্যনম, উপলশধির মষাধ্যনম। আমরষা শচন্তষা কশর েস্তুশেরনপক্ 
ভষানে, েড়ষাচড়ষার মষাধ্যনম। শবিতীেত, েুশদ্ধেৃশত্ত প্রগশতিীল 
(গশতমে)। গতকষাল শেশভন্ন উপস্ষাপেষাে আমরষা যষা সিখলষাম, 
আপেষারষা যশি মষােুনষর মশস্তনকের কষায্কলষানপর শিনক সখেষাল 
কনরে তষাহনল সিখনত পষানেে েুশদ্ধেৃশত্তর পষারস্পশরক শক্রেষা 
শেস্মেকর। মশস্তকে শেশভন্ন কষামরষাে শেভক্ত েে। এমেশক, 
সৃজেিীলতষা -- যষানক আশম মূল্যেষাে সমৌশলক শচন্তষা করষার 
প্রশক্রেষা শহনসনে শেনেচেষা কশর -- িৃশষ্টভশঙ্গর সৃজেিীলতষা 
আমষানির শেশভন্ন িৃঙ্খল বিষারষা েে, েরং মনের মুক্ত কষায্কলষাপ 
বিষারষা শেকশিত হে। 

 মশস্তকে উনদেি্যমূলকভষানে -- েনল রষাশখ, মশস্তনকের িুই 
খণ্ডনক একত্র কনর "করপষাস ক্যষানলষাসষাম" েষানমর নিষােু-রশমি। 
সমনেনির সক্নত্র এটষা তুলেষামুলকভষানে সমষাটষা। গতকষাল 
সহনলনের কথষা সথনক েলশে, আমষার মনে হে এই জনে্যই 
সমনেরষা একসষানথ েহুকষাজ ভষালভষানে কনর। এটষা সশত্য, তষাই 
েষা? এটষা শেনে অনেক গনেষণষা হনলও আশম আমষার ে্যশক্তগত 
জীেে সথনক সজনেশে। আমষার স্তী হেনতষা েষাশড়নত রষান্নষা করনে 
-- সযটষা খুে কম হে, ভষাগ্য ভষাল। শকন্তু ধরুণ, নস রষান্নষা করনে 
-- েষা, নস শকেু শজশেনস খুে ভষাল -- শকন্তু েুঝনতই পষারনেে, 
সস হেনতষা রষান্নষা করনে, নস সেষানে মষােুষজনের সষানথ কথষা 
েলনে, নস সেনলনমনেনির সষানথ কথষা েলনে, নস েষাি রঙ 
করনে, নস ওখষানে ওনপে-হষাট্ সষাজ্ষাশরও করনে। আশম যশি 
রষান্নষা করনত যষাই, িরজষা েন্ থষানক, েষাচ্চষারষা েষাইনর থষানক, নেষাে 
তষার জষােগষাে থষানক, আমষার স্তী আসনল আমষার শেরক্ত লষানগ। 
আশম েশল, "নটশর, শপ্লজ, আশম এখষানে শিম ভষাজনত সচষ্টষা করশে। 
আমষানক শেরক্ত কর েষা।" আসনল, আপেষারষা সসই পুরষানেষা 
িষাি্শেক ত্বেটষা জষানেে, েনের মনধ্য সকষাে গষাে পড়নল সকউ 
যশি তষা েষা সিষানে, তনে শক তষা হনেনে? মনে পনড় সসই পুরষানেষা 
সচস্েষাট? আশম অশতসম্প্রশত একটষা শট িষাট্ সিনখশে, তষানত 
সলখষা "একজে পুরুষ যশি েনের মনধ্য শেনজর মনের কথষা েনল, 
আর সকষাে েষারী যশি তষা শুেনত েষা পষাে, তেুও শক সস ভুল?" 

 আর েুশদ্ধমত্তষা সম্পনক্ তৃতীেত হল, এটষা স্পষ্ট। এই 
মুহূনত্ আশম একটষা েতুে েই শলখশে "এশপনেেী (Epiphany)", 
এটষা শেশভন্ন মষােুনষর সষাক্ষাৎকষানরর ধষারষার উপর শভশত্ত কনর 
েষােষানেষা সয তষারষা শকভষানে শেনজনির প্রশতভষা আশেস্ষার কনরনেে। 
এই পয্ষানে সযভষানে তঁষারষা এনসনেে, তষা সিনখ আশম মুগ্ধ। এটষা 
সশত্য ঘনটনে যখে আশম একজে চমৎকষার মশহলষার সনঙ্গ কথষা 
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েলশেলষাম, যঁষার কথষা হেনতষা অশধকষাংি মষােুষই সিষানেশে, তঁষার 
েষাম শজশলেষাে শলে -- আপেষারষা তঁষার েষাম শুনেনেে? নকউ সকউ 
হেনতষা শুনেনেে। শতশে একজে েৃত্যপশরকল্পেষাকষারী 
(সকষাশরওগ্ষােষার) এেং এমে একজে শযশে শেনজর কষাজ জষানেে। 
শতশে "ক্যষাটস্ " এেং "ে্যষান্টম অে ি্য অনপরষা" কনরনেে। সে 
গুশলই অসষাধষারণ। আশম ইংল্যষানডের রে্যষাল ে্যষানলর পশরচষালেষা 
পষ্নি শেলষাম আপেষারষা েুঝনতই পষারনেে। 

সস যষাক, শজশলেষাে আর আশম একশিে একসষানথ লষাঞ্ 
করশে, আশম েললষাম "শজশলেষাে, তুশম েৃত্যশিল্পী শকভষানে হনল?" 
সস েলল এটষা খুে মজষার; ও যখে সু্নল শেল, ও সশত্যই খুে 
হতষাি শেল। সু্লটষা শত্রনির িিনক ওর অশভভষােনকর কষানে 
শলনখশেল, "আমষানির মনে হনছে শজশলেষানের সকষাে শিক্ষাজশেত 
অসুস্তষা আনে।" ও মনেষানযষাগ শিনত পষারত েষা; অশস্রতষাে 
ভুগনতষা। মনে হে, একষাল হনল তষারষা েলনতষা ওর ADHD 
(অশতমষাত্রষাে মনেষানযষানগর অভষােজশেত সরষাগ) আনে। তষাইেষা? 
শকন্তু সসটষা শেল ১৯৩০ সষানলর শিনক, আর তখনেষা সতষা ADHD 
উদ্ষাশেত হেশে। তখে সসটষা খুে সুলভ অেস্ষাে শেল েষা। মষােুষ 
জষােতই েষা সয তষানির এটষা হনত পষানর। 

 নস যষাক, ও এক শেনিষনজ্র কষানে সগল। নসখষানে 
ওক-কষানের সিেষানলর ঘনর ওর মষা'র সষানথ, ওনক সিষশিনকর 
একটষা সচেষানর েসনত সিওেষা হল। ও সসখষানে ২০ শমশেনটর 
মত েনস রইল, ততক্ণ সসই সলষাকটষা ওর মষানের সনঙ্গ 
শজশলেষানের সু্ল সম্পশক্ত সে সমস্যষা শেনে কথষা েলনত 
লষাগনলষা। কষারণ ও সলষাকজেনির শেরক্ত করত; ওর েষাশড়র কষাজ 
করনত সেসমে সিশর হত; আরও কত কী, আট েেনরর সেষাট 
শিশু -- সিনষ, িষাক্তষারশট এনস শজশলেষানের পষানি েনস েলল, 
"শজশলেষাে, নতষামষার মষা যষা শকেু েনলনেে আশম তষা শুনেশে। আর 
এখে তষার সষানথ আমষার সগষাপনে শকেু কথষা েলনত হনে।" নস 
েলল, "এখষানেই অনপক্ষা কর। আমষানির শেরনত সিশর হনে 
েষা। নেশি সমে সেে েষা" তষারপর তষারষা তষানক সরনখ চনল সগল। 
শকন্তু যষাওেষার আনগ িষাক্তষারশট তষার সরশিও অে কনর শিল, নযটষা 
তষার সিনস্র উপরই রষাখষা শেল। ঘর সথনক সের হনেই িষাক্তষারশট 
ওর মষানক েলল, "শুধু িঁষাশড়নে ওনক সিখনত থষাকুে।" আর শেক 
সযই মুহূনত্ তষারষা ঘর সথনক সেশরনে সগল, ও উনে শগনে েষাজেষার 
সষানথ সষানথ েষাচশেল। তষারষা কনেক শমশেট ধনর এটষা সিখনলষা, 
তষারপর সস আমষার মষানের শিনক ঘুনর েলল, "শমনসস শলে, 
শজশলেষাে অসুস্ েে, ও একজে েৃত্যশিল্পী। ওনক েষানচর সু্নল 
ভশত্ কশরনে শিে।" 

 আশম শজনগ্যস করলষাম, "তষারপর শক হল?" ও েলল, "মষা 
তষাই কনরশেল। আশম আপেষানক সেষাঝষানত পষারে েষা সসটষা কত 
চমৎকষার শেল। আমরষা একটষা ঘনর হষাঁটশেলষাম সযটষা সমূ্পণ্ 
আমষার মত মষােুষ শিনে ভশত্। যষারষা শস্রভষানে েনস থষাকনত 
পষারত েষা। যষানির শচন্তষা করনত হনলই েষাচনত হত।" যষানির 
শচন্তষা করনত হনলই েষাচনত হত। ওরষা ে্যষানল করত, ট্যষাপ করত, 
য্যষাজ করত, ওরষা আধুশেক েষাচ করত, সমসষামশেক েষাচ করত। 

এরপর, রে্যষাল ে্যষানল সু্্নল শেনেষানগর জে্য ও পরীক্ষা শিল এেং 
একক েৃত্যশিল্পী হনে সগল; রে্যষাল ে্যষানলনত ও চমৎকষার একটষা 
কম্জীেে সপল। অেনিনষ ও রে্যষাল ে্যষানল সু্ল সথনক নিষাতক 
হল এেং শেনজর সকষাম্পষাশে গেে করল -- ি্য শজশলেষাে শলে 
ি্যষান্স সকষাম্পষাশে -- এন্ড্রু লনেি ওনেেষার-এর সষানথ ওর সিখষা 
হল। ইশতহষানসর শকেু অত্যন্ত সষােল্যমে সংগীতধম্ী েষাটক 
সৃশষ্টনত শজশলেষানের অেিষাে রনেনে; ও লক্ লক্ মষােুষনক 
আেন্ শিনেনে; আর ও একজে সকষাশটপশত; অে্য সকউ হনল 
হেনতষা ওনক ওষুধ শিনে শচশকৎসষা করষানতষা আর েলনতষা িষান্ত 
হনে থষাকনত। এখে, আশম মনে কশর... 

 আমষার যষা মনে হে.. এটষা সযখষাে সথনক এনসনে তষা হলঃ 
আল সগষার সসই রষানত পশরনেি শেনে যষা েনলনে এেং য্ষা সচল 
কষারসে "শেপ্লশেক পশরেত্ে" নক সযভষানে তুনল ধনরনে। আশম 
শেশ্বষাস কশর সয ভশেষ্যনতর জে্য আমষানির একমষাত্র আিষা হল 
মষােুনষর েষাস্তুতনন্ত্রর সক্নত্র েতুে ধষারণষা গ্হণ করষা, নযখষানে 
আমরষা মষােুনষর ক্মতষার ঐশ্বয্ সম্পনক্ আমষানির ধষারণষানক 
েতুে কনর গেে করনেষা। শিক্ষাে্যেস্ষা আমষানির মেনক 
এমেভষানে িুে্ল কনর তুনলনে সয আমরষা সখষালষা খশে শিনে 
পৃশথেী সেনে সেনলশেঃ শুধুমষাত্র একটষা শেশি্ষ্ট পনণ্যর জে্য। 
ভশেষ্যনত, এটষা আমষানির কষানজ আসনে েষা। আমরষা সযই 
সমৌশলক েীশতর উপনর শভশত্ত কনর শিশুনির শিক্ষা শিশছে তষা 
শেনে আমষানির আেষার শচন্তষা করনত হনে। নজষােষাস সনকের একটষা 
চমৎকষার েষাণী হল, "যশি পৃশথেীর সে সপষাকষামষাকড় ধ্ংস হনে 
যষাে, তষাহনল তষার ৫০ েেনরর মনধ্য পৃশথেীনত েষাশক সে জীেও 
ধ্ংস হনে যষানে। আর যশি পৃশথেীর সে মষােুষ ধ্ংস হনে যষাে, 
তষাহনল তষার ৫০ েেনরর মনধ্য েষাশক সকল প্রকষানরর জীে সমৃশদ্ধ 
লষাভ করনে।" আর সস শেকই েনলনে। 

 এখষানে TED যষা উিযষাপে করনে তষা হল, মষােুনষর 
কল্পেষািশক্তর উপহষার। আমষানির সনচতে হনত হনে সযে আমরষা 
এই উপহষারনক শেচক্ণভষানে কষানজ লষাগষাই আর সযসে ঘটেষা 
সম্পনক্ এখষানে জষােলষাম সসগুনলষানক এড়ষানত পষাশর। আর এটষা 
করষার একমষাত্র উপষাে হল শেনজর সৃজেিীল ক্মতষানক এর 
প্রকৃত ঐশ্বয্ শেনে সিখষা, আর সন্তষােনির আমষানির আিষা 
শহনসনে সিখষা কষারণ ওরষা সশত্যই তষাই। এেং আমষানির কষাজ 
হল তষানির সমূ্পণ্ স্বেষানক শিশক্ত করষা, যষানত তষারষা ভশেষ্যনতর 
মুনখষামুশখ হনত পষানর। 

যষাই সহষাক -- আমরষা আমষানির সসই ভশেষ্যতনক সিখনত 
েষা সপনলও, ওরষা পষারনে। আমষানির কত্ে্য হল সসখষাে সথনক 
শকেু গেে করনত ওনির সষাহষায্য করষা। আপেষানির অনেক 
ধে্যেষাি। 
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েত্মষানে েঈ তষাশলমঃ শকেু সমস্যষা এেং সম্ভষােেষা
সুশজত শসেহষা

অধ্যষাপক সুশজত শসেহষা শেগত শতে িিক ধনর পশশ্চমেনঙ্গর উন্নেে সক্নত্র শেরলস ভষানে কষাজ 
কনরনেে এেং শতশে েত্মষানে আশজম সপ্রমশজ ইউশেভষাশস্শটনত অধ্যষাপক শহনসনে সংযুক্ত। তষাঁর এই 
প্রেন্শট আশজম সপ্রমশজ ইউশেভষাশস্শটর Learning Curve েষামক পশত্রকষার মষাচ্ ২০১৫ সংখ্যষাে প্রকষাশিত 
Nai Talim Today : Some Issues and Possibilities েষামক প্রেনন্র অংিষােুেষাি ।

গত ২০১৪ সষানলর আগস্ মষানস আশম এেং আমষার এক 
সহকম্ী মধ্যপ্রনিনির উত্তর পশশ্চমষাঞ্নলর একশট সজলষাে 
পশরিি্নে শগনেশেলষাম, নসখষানে েেষাঞ্নলর অশধেষাসী … 
আশিেষাসী েষা আশিেষাসী েে, এমে সযসে মষােুষনির শেনজনির 
েষাসভূশম সথনক উনছেি করষা হনেশেল, তষানির প্রনত্যকনক এখে 
২ সহক্টর কনর জশম সিওেষা হনেনে এেং তষানির জে্য েতুে গ্ষাম 
শতশর করষা হনেনে। নসখষানে প্রশতশট গ্ষানম সরকষার সু্লও খুনল 
শিনেনে। এই রকম এলষাকষার একশট গ্ষানম বিষািি সরেণী পয্ন্ত 
একশট চমৎকষার সু্ল রনেনে এেং সসশট একশট এে শজ ও বিষারষা 
পশরচষাশলত হে। শকন্তু আশ্চনয্র শেষে হল সসই গ্ষানম আগস্ 
মষানসও সেশিরভষাগ জশমনত সকষােও চষাষ করষা হেশে। প্রনত্যকনক 
সয িুই সহক্টর কনর জশম সিওেষা হনেশেল, নসই জশমনত একশট 
েষা িুশট কনর সুিৃি্য গষাে শেল মষাত্র। আমষার সহকম্ী সসখষােকষার 
সু্নলর িিম সরেণীর পড়ুেষানির সনঙ্গ তষানির ভশেষ্যৎ শেনে কথষা 
েনলশেনলে, তষানত পড়ুেষারষা েনলশেল সয তষারষা এখষানে বিষািি 
সরেণী পয্ন্ত পড়ষানিষােষা করনে, তষারপর তষারষা কনলনজ ভশত্ হনে। 
শকন্তু তষারপর-- তষারষা এটষাও েনলনে সয তষারষা খুে ভষালভষানে 
জষানে সয যষারষা সেস্ তষারষাই চষাকশর পষানে, আর এটষা হনে 
িিজনের মনধ্য একজনের। এটষাও অত্যন্ত লক্্য করষার শেষে 
সয মধ্যপ্রনিনি একষািি-বিষািি পয্ষানে পষাে্যক্রনমর মনধ্য কৃশষ 
সংযুক্ত রনেনে এেং এই সু্নলর সমস্ত পড়ুেষা কৃশষ শেষেশটনক 
তষানির পষাে্যক্রনমর মনধ্য সেনে শেনেনে সযনহতু পষাস করষার 
সক্নত্র এই কৃশষ শেষেশট খুে সহজ। 

ভষারত সরকষানরর পশরসংখ্যষাে অেুযষােী ১৪০ শমশলেে সহক্টর 
চষানষর জশমর মনধ্য মষাত্র ৫৫ শমশলেে সহক্টর জশমনত একেষানরর 
সেশি চষাষ হে। এর অথ্  হল অেশিষ্ট ৮৫ শমশলেে সহক্টর 
জশমনত চষাষ হে মষাত্র একেষার। ঘটেষাচনক্র সেশিরভষাগ সক্নত্রই 
এশট ভষারনতর িশরদ্র হতষািষাগ্স্ত গ্ষামীণ এলষাকষার শচত্র। েত্মষানে 
ভষারনত প্রষাে সমস্ত কৃশষ পশরনেি ও সভৌনগষাশলক এলষাকষাে যনথষ্ট 
মনিল রনেনে, নযখষানে উন্নত শেজ্ষাে সম্মত েষাস্তুতষাশন্ত্রক পদ্ধশত 
বিষারষা ঐ ধরনণর জশমনত ২\৩ গুণ সমষাট শজে উৎপষািে েৃশদ্ধ 
সপনত পষানর। এখষানে শজে েলনত শুধুমষাত্র মষােুনষর জে্য খষাি্য 
িস্য েে, েরং জ্ষালষােী, তন্তু, শেশভন্ন প্রষাণী, সষার, মষাে, পশুখষাি্য, 
কষাে এেং অে্যষাে্য অপ্রধষাে েেজ সম্পিনকও সেষাঝষাে। আর 
এটষা সযমে ভষানে েষাশণজ্য কৃশষনত উৎপষািনের পশরমষাপ করষা 

হে, তষার সথনক শকেুটষা পষাথ্ক্য রনেনে। এমেশক পূে্েত্ী 
অেুনছেনি সয সভৌনগষাশলক এলষাকষার উনলেখ করষা হনেনে, নসখষানে 
একশট এে শজ ও সয সু্ল চষালষাে, নসই সু্নল এটষা শেস্তষাশরত 
ভষানে সিখষানেষা হনেনে সয চষানষর সক্নত্র সশেক ভষানে জনলর 
ে্যেহষার এেং সু-সংহত কৃশষর মষাধ্যনম মষাত্র িুই সহক্টর জশম 
ে্যেহষার কনরও একশট পশরেষানর শকভষানে সছেলতষা আসনত 
পষানর। 

এই পশরনপ্রশক্নত ২০-২৫ েের শপেনে শকউেষার শিনক 
শেনর সিনখ শেনত পষাশর সশত্যই সসখষানে শক ঘনটশেল। নসষাশভনেত 
ইউশেেনের অেসষাে হওেষার পর ১৯৮৯ সষানল শকউেষারও পতে 
ঘনটশেল। প্রশত সহক্টনর সে সচনে সেশি রষাসষােশেক সষার ে্যেহষার 
ও যষাশন্ত্রকীকরনণর মষাধ্যনম শকউেষা শেল পৃশথেীর মনধ্য েষাশণজ্য 
কৃশষনত সে সচনে উঁচু স্ষানে শকন্তু সসষাশভনেত ইউশেেনের 
অেসষাে হওেষার পর তষা উধষাও হনে শগনেশেল। শকউেষা সত 
১৯৮৯ সষানল সযখষানে গনড় ২৬০০ ক্যষানলষাশর সভষাগ করষা সম্ভে 
শেল, নসখষানে ১৯৯৩ সষানল তষা সেনম এনসশেল প্রষাে অেষাহষানরর 
স্তনর ১৬০০ ক্যষানলষাশরনত। শকন্তু ১৯৯৮ সত পুেরষাে খষাি্য সষামগ্ী 
সভষানগর স্তর সপঁনেশেল ২৬০০ ক্যষানলষাশরনত। এখষানে এটষাই 
েলষার উনদেি্য সয শকউেষা কৃশষনক্নত্র তষার েতুে জ্ষােনক খুঁনজ 
শেনত সপনরশেল েনলই এটষা সম্ভে হনেশেল। শুধু েতুে জ্ষাে 
খুঁনজ সপনেই তষারষা ক্ষান্ত হেশে, তষারষা সসই েতুে জ্ষােনক েষাস্তনে 
প্রনেষাগও কনরশেল। নযমে তষারষা ক্রমষান্বনে কখেও পুরনেষা িস্য, 
কখেও েতুে িস্য চষানষর(িস্য আেত্ে)উনি্যষাগ শেনেশেল, সষাথী 
েসনলর চষাষ ও মষাশটর শজে পুশষ্টর শিনক সযমে েজর শিনেশেল, 
সতমেই শজে সষানরর ে্যেহষারনকও সুশেশশ্চত কনরশেল। 
পষািষাপষাশি িস্য রক্ষাে তষারষা রষাসষােশেনকর ে্যেহষারও েন্ 
কনরশেল। চষানষর সক্নত্র তষারষা গ্হণ কনরশেল েতুে ধরনণর 
কষ্ণ ও অজ্ষালষােী যষাশন্ত্রক পদ্ধশত।  ১৯৯৭ সষানল সসখষানে সমষাট 
২৩৪৪ শট প্রশিক্নণর মষাধ্যনম সমষাট ৬৪,২৭৯ জেনক জশম 
কষ্নণর জে্য  শকভষানে ষষাঁনড়র ে্যেহষার করষা যষাে তষা সিখষানেষা 
হনেশেল। তষার েলস্বরূপ সিখষা যষাে, ১৯৯০ সষানল শকউেষানত 
ষষাঁনড়র সংখ্যষা শেল ৫০,০০০, সসখষানে ২০০০ সষানল তষা েৃশদ্ধ 
সপনে ষষাঁনড়র সংখ্যষা হে ৪০০,০০০। শুধু তষাই েে, স্ষােষান্তর 
গমনের(migration) েশেটষাও পষানটে যষাে, তষানত সিখনত পষাই 
সয শকউেষানত িহুনর শিশক্ত তরুণ তরুণীরষা িহর সেনড় গ্ষানম 
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শগনে েসেষাস শুরু কনর।
সংনক্নপ েলষা যষাে, িহর(িহরষাঞ্নলর কৃশষও উনলেখনযষাগ্য 

ভষানে েৃশদ্ধ পষানছে। হষাভষােষা িহনর েল ও শেশভন্ন সশজি উৎপষািনের 
পশরমষাণ েেনর চষার শমশলেে টে।) ও গ্ষামীণ এলষাকষা উভে 
স্ষানেই ভশেষ্যনত েঈ তষাশলম এর কষানে এটষা একটষা চ্যষানলজে 
সয শেশভন্ন েেনসর উপযুক্ত ে্যচষারষাল শরনসষাস্ ম্যষানেজনমনন্টর 
কষানজর প্রশক্রেষার মধ্য শিনে মূল শেষেগুশলর (core subjects) 
লষাশে্ং শিজষাইে সকমে ভষানে করষা হনে। শকন্তু যশি তষা সশেক 
ভষানে করষা যষাে, তষাহনল পিষাথ্ শেজ্ষাে এেং জীেশেজ্ষাে অনপক্ষা 
পশরনেি শেজ্ষাে কম আকষ্ণীে হনে েষা। এখষানে উনলেখ্য,েঈ 
তষাশলনম সমতষা ও ে্যষাে শেচষার—এই িুশট শেষেনক শেনি্ি করষা 
হে। এখে এটষা একটষা চ্যষানলজে সয এই িুশট শেষেনক েেস 
অেুযষােী সংনেিেিীল আচরনণর মধ্য শিনে 
সকমে ভষানে তুনল আেষা সম্ভে হনে — 
শেনিষত যখে ে্যষাচষারষাল শরনসষাস্ 
ম্যষানেজনমনন্টর সনঙ্গ সম্পশক্ত ভষানে 
উৎপষািেমূলক কষানজর শেষে েষা সমভষানে 
জশমর পুেে্ণ্টনের শেষে আনলষাশচত হনে এেং 
ে্যশক্তগত সম্পি যখে কমু্যশেশটর সম্পনি 
পশরগশণত হনে, যখে তষা হনে সে্সষাধষারনণর। 
েঈ তষাশলনমর মনধ্য এই শেষেগুশলই রনেনে 
সুসংহত ভষানে। আর এই শেষেগুশল েষাড়ষা েঈ তষাশলম সয 
অথ্হীে, তষা আর েলষার অনপক্ষা রষানখেষা। 

েঈ তষাশলম, শেনকন্দ্রীকরণ এেং স্ষােীে স্বষােত্ব িষাসেঃ
গষান্ীজী েনলশেনলে সয েষাত্র েষাত্রীনির বিষারষা উৎপষাশিত পণ্য 

শেশক্র করষার মধ্য শিনে সু্লগুশল হনে আশথ্কভষানে স্বশেভ্র। 
স্বষাভষাশেকভষানেই এই প্রশক্রেষার সিষাষ ত্রুশটগুশলর শিনক অনেনকই 
শেনি্ি কনরশেনলে এেং এই প্রশক্রেষার শেনরষাধীতষা কনরশেনলে। 
শকন্তু আজনকর পশরনপ্রশক্নত গষান্ীজীর এই মতষামনতর সনঙ্গ 
সষামজেস্য েজষাে সরনখ েলনত পষাশর সয সু্ল শুধুমষাত্র শিশক্ত 
হওেষার স্ষাে েে এেং উচ্চ শিক্ষার জে্য প্রস্তুত হওেষার স্ষাে 
েে, েরং পষােক্রম অেুযষােী স্ষােীে সমষানজ তষানিরও শকেু িষাে 
থষাকষা উশচত।

গ্ষামীণ এলষাকষাে সু্লগুশল কখেও অষ্টম সরেণী, কখেও 
িিম সরেণী পয্ন্ত হে, কখেও বিষািি সরেণী পয্ন্ত হে এেং 
সু্লগুশলর সসই রকম েড় কষােষানমষাও থষানক, নসই রকম প্রচুর 
শিক্কও থষানকে। এখষানে সে সচনে গুরুত্বপূণ্ হল েষাত্র েষাত্রী 
শহনসনে িতষাশধক তরুণ তরুণী তষানির সমনের একটষা েড় অংি 
কষাটষাে এই সু্লগুশলনত। শুধু তষাই েে, এই সু্লগুশল তষানির 
জীেনের একটষা সৃজেিীল অংি। সুতরষাং কমু্যশেশট এেং সমষাজ 
এই শেপুল সম্পি ভষাণ্ডষার সথনক সকে আরও শকেু পষানেেষা। 

ধরষা যষাক, এমে একশট পশরশস্শতর তরঙ্গ সৃশষ্ট হল সযখষানে 
শেনকন্দ্রীকরণ, অংিগ্হণমূলক গণতন্ত্র এেং তষাৎপয্পূণ্ স্ষােীে 
স্বষােত্ত িষাসে ে্যেস্ষা শেি্যমষাে, তখে প্রনেষাজে পড়নে স্ষােীে 
পশরকল্পেষা যষার জে্য আেষার প্রনেষাজে সেস লষাইে সমীক্ষা, স্ষােীে 

সম্পি সমীক্ষা, স্ষােীে পয্ষানে শেেশমত েজরিষাশর এেং মতষামত 
প্রিষানের ে্যেস্ষা, প্রভষাে সম্পশক্ত সমীক্ষা, তথ্য সমীক্ষা ও 
তষানির উপস্ষাপেষা ইত্যষাশি। শেি্যষালনের েষাত্র এেং শিক্করষা 
সশম্মশলত ভষানে এই সে কষাজ করনত পষানরে তষাঁনির শেি্যষালে 
পষােক্রনমর অংি শহনসনে। নকে এশট গুরুত্ব পূণ্ তষার িুশট কষারণ 
রনেনে। প্রথমত আজনকর ভষারতীে পশরশস্শতনত আমরষা ভষােনত 
পষাশরেষা সয একজে শেে্ষাশচত পঞ্ষানেত প্রশতশেশধর এই সমস্ত 
গুণ গুশল শেি্যমষাে থষাকনে। শবিতীেত তষারষা সংখ্যষাগত ভষানেও 
যনথষ্ট েে সয তষানির বিষারষা এই শেপুল কম্কষাণ্ড সম্ভে হনে, যষার 
মধ্য শিনে তষারষা পশরকল্পেষা গ্হণ এেং রুপষােণ করনত পষারনেে। 
মষানঝ মষানঝ একটষা কথষা েলষা হে সয শেজস্ব এলষাকষাে গুণ মষানের 
শিক্ষা সুশেশশ্চতকরনণর জে্য পঞ্ষানেত শক করনত পষানর। আমরষা 

এই িূে্য স্ষাে পূরণ করনত পষাশর এই েনল 
সয গুণমষানের স্ষােীে প্রিষাসে এেং উন্নেে 
কম্কষানণ্ডর জে্য শেি্যষালে শক করনত পষানর। 
এই সম্পনক্র শমথশ্রিেষার মনধ্যই লুশকনে 
আনে এই সমনের সপ্রশক্নত েঈ তষাশলনমর 
অেন্ত তষাৎপয্। 

এখষানে একশট সম্ভষাে্য তষাশলকষা সিওেষা 
হল, নয গুশল েঈ তষাশলনমর অন্তগ্ত অংি 
হনত পষানর। একথষা েলষা শেষ্প্রনেষাজে সয এই 

ধরনণর কষাজগুশল শেক হনে একষান্ত ভষানে স্ষােীে অেস্ষার 
সপ্রশক্নত। 

১ প্রষাকৃশতক সম্পি ে্যেস্ষাপেষা এেং জীে শেশচত্র্যঃ সুস্ষােী 
কৃশষ, উশদ্ি, প্রষাণী পষালে, মৎস্য চষাষ, অরণ্য শভশত্তক জীশেকষা

২ কৃশষ প্রশক্রেষাকরণঃ খষাি্য, তন্তু, হস্তশিল্প
৩ িশক্তঃ সসৌর, অশচরষাচশরত, েষােু, শেিু্যৎ ে্যেহষানর িক্তষা 
৪ জল এেং সিৌচঃ জল সংগ্হ, সংহত করণ, জল পরীক্ষা, 

শেশুদ্ধ করণ
৫ েজ্্যঃ শেভষাগীকরণ এেং পুেরষােত্ে
৬ স্বষাস্্য এেং পুশষ্টঃ স্বষাস্্য শেশধ, রন্ে, অপুশষ্ট, েনেৌষশধ 
  শেম্ষাণঃ কষািষা, মৃশত্তকষা এেং েষাঁি
৭ েষাই সষাইনকল এেং সপিষাল িশক্ত
৮ স্ষােীে (সষামষাশজক অথ্নেশতক) সমীক্ষা, সরকষারী 

শস্মগুশলর সমীক্ষা
আজনকর সপ্রশক্নত েঈ তষাশলমনক এশগনে শেনে যষাওেষা 

হনে শকভষানে। খুে সষাম্প্রশতক কষানল শেশভন্ন রষাজ্য উৎসষাহ 
সিশখনেনে েেম সরেণী সথনক েৃশত্ত মূলক শিক্ষা শুরু করষার জে্য। 
শকন্তু NCF 2005 েষারেষার েনলনে েঈ তষাশলম েৃশত্ত মূলক শিক্ষা 
েে। েঈ তষাশলম হল েৃশত্ত মূলক শিক্ষানক শিখনের উপষাে 
শহনসনে ে্যেহষার করষার একটষা উপষাে এেং তষার সমস্ত শেষনের 
পষােিষানে ে্যেহৃত হনত পষানর প্রথম সরেণী সথনকই যষা একই 
সষানথ শেনে আসনত পষানর মে, মশস্তকে এেং হৃিনের সশম্মলে। 
শেহষার হল একমষাত্র রষাজ্য সযখষানে ৩৯০ শট েঈ তষাশলম শেি্যষালে 
পুেরষাে জষাগশরত করষার শসদ্ধষান্ত শেনেনে রষাজ্য সরকষার  । 

েষাত্র েষাত্রী শহনসনে 
িতষাশধক তরুণ তরুণী তষানির 
সমনের একটষা েড় অংি কষাটষাে 
এই সু্লগুশলনত। এই সু্লগুশল 
তষানির জীেনের একটষা সৃজেিীল 
অংি। সুতরষাং কমু্যশেশট এেং 
সমষাজ এই শেপুল সম্পি ভষাণ্ডষার 
সথনক সকে আরও শকেু পষানেেষা।



৭    সংকলে - ৯ । এশপ্রল ২০১৫

শেষেঃ প্রষাথশমক শিক্ষাে
অশিও-শভসুেষানলর প্রনেষাজেীেতষা

প্রথম সরেণীর “আমষার েই” এর  ২৩১ েং  পৃষ্ষাে ‘পষাশখরষা’ 
শিনরষােষানম একশট কশেতষা রনেনে। কশে েীনরন্দ্রেষাথ চক্রেত্ীর 
এই কশেতষাশট েষাত্র-েষাত্রীনির কষানে খুেই আকষ্ণীে। কশেতষাশটর 
শেনচ পশশ্চমেঙ্গ প্রষাথশমক শিক্ষা পষ্ি কত্ৃক একশট শিখে 
পরষামি্ সিওেষা হনেনে। শিখে পরষামনি্ েলষা হনেনেঃ “কশে 
েীনরন্দ্রেষাথ চক্রেত্ীর পষাশখরষা কশেতষাশট শিক্ষাথ্ীনির আেনন্র 
েড়ষা শহনসনে ে্যেহৃত হনে। পষাশখনির শেশভন্ন স্বভষাে সম্বনন্ও 
তষানির মনে ধষারণষা গনড় উেনে।” এই কশেতষাশট শেনে যশি 
একটষা অশিও-শভসুেষাল শতশর করষা যষাে, তষাহনল কশেতষাশট আরও 
আকষ্ণীে হনে উেনে। তষা েষাড়ষা পষাশখর শেশভন্ন স্বভষাে সম্বনন্ও 
তষানির মনে ধষারণষা গনড় উেনে শকন্তু পষাশখনির শেশভন্ন স্বভষাে 
েষাড়ষাও তষানির শেশভন্ন িষাকও রনেনে। পষাশখনির শেশভন্ন িষাক 
েষা আওেষাজ অশিও-শভসুেষাল েষাড়ষা সেষাঝষানেষা এনকেষানরই 
অসম্ভে। তষােষাড়ষা পষাশখনির শেশভন্ন স্বভষানের সষানথ সষানথ যশি 
স্বভষাে অেুযষােী তষানির শেশভন্ন িষাক েষা আওেষাজ অশিও-
শভসুেষানলর মষাধ্যনম সিখষানেষা ও সিষােষানেষা যষাে তষাহনল েষাত্র-
েষাত্রীনির কষানে তষা আরও প্রষাণেন্ত হনে উেনে। 

পষািষাপষাশি সংখ্যষার ধষারণষা, রং-এর ধষারণষা, আকৃশত, প্রকৃশত, 
পশরনেি সকল শেষনের তথ্য প্রিষানের মষাধ্যনম তষানির 
শেষেশভশত্তক  জ্ষাে  েৃশদ্ধ করষা সম্ভে হনে। েনল েষাত্র-েষাত্রীনির 
কষানে শেমুত্ শেষেগুশল মুত্ হনে উেনে। সশত্য কথষা েলনত শক, 
অশিও-শভসুেষাল এর মষাধ্যনম শিক্ষা িষাে করষা হনল প্রষাথশমক 
শিক্ষাস্তনরর পষাে্যসূচীনক কশেে সথনক সহজতর কনর তুলনত 
পষানর এেং এর গুরুত্ব প্রষাক-প্রষাথশমক ও প্রথম সরেণী অথ্ষাৎ 
শিক্ষার প্রথম ধষানপ অেস্বীকষায্।

অশিও-শভসুেষাল মষাধ্যনম পষাে্য শেষেগুশল শুধু সহজ সরল 
েষা সেষাধগম্য কনর সতষালষাই েে, পষাে্য শেষনের প্রশত েষাত্র-েষাত্রীনির 
আকষ্ণ েৃশদ্ধ করষাও সম্ভে। নমৌশখক পষােিষাে শকংেষা T.L.M 
শকংেষা ব্্যষাকনেষানি্র ে্যেহষার করনল সকল শিশু সমষােভষানে 
মনেষানযষাগী েষাও হনত পষানর শকন্তু অশিও-শভসুেষাল পদ্ধশতর 
সষাহষানয্য পষােিষাে করনল সকল শিশুর িৃশষ্ট ও রেেণিশক্ত একশট 
শেশি্ষ্ট শিনক চষাশলত করষা যষানে। েনল তষারষা সকনলই মনেষানযষাগী 

হনে ঊেনে। অশিও-শভসুেষানলর প্রযুশক্ত শেজ্ষােনক কষানজ লষাশগনে 
এইভষানে অমনেষানযষাগী পড়ুেষানির সযমে মনেষানযষাগী কনর সতষালষা 
যষানে, নতমেই  েষাত্র-েষাত্রীনির  সু্নল আসষার সয ভীশত তষাও িূর 
হনে এেং তষানির সু্নল আসষার আগ্হ েৃশদ্ধ পষানে।

আমরষা ে্যশক্তগত অশভজ্তষা সথনক জষাশে সয প্রশতশট শিশুই 
শট. শভ. নত শেশভন্ন কষাটুে্ সপ্রষাগ্ষাম সিনখ এেং তষা উপনভষাগ 
কনর। নসখষানে ভষাষষা েষাধষা হনে িষাঁড়ষাে েষা। নিখষা যষাে সয শভন্ন 
ভষাষষা হওেষা সন্বেও শিশুরষা কষাট্ুনের শেষে ও অথ্ সহনজই 
েুঝনত পষারনে এেং খুে সহনজই কষাটু্নের শেষেগুশল তষানির 
মনের মনধ্য সগঁনথ যষানছে। অশিও শভসুেষানলর এই সুেল আমরষা 
ক্ষানসর পষাে্য শেষেগুশল সেষাঝষানেষার সক্নত্রও কষানজ লষাগষানত 
পষাশর। অশিও শভসুেষানলর মষাধ্যনম পষােিষাে করনল প্রশতশট শিশুর 
পনক্ই পষােিষানের শেষেেস্তু সহজতর হনে যষানে এেং খুে দ্রুত 
মনের মনধ্য সগঁনথ শেনত পষারনে। এর েনল পষাে্যশেষেগুশল 
অনেকশিে ধনর মনে রষাখনত পষারনে অথ্ষাৎ পষাে্যশেষেগুশল তষারষা 
সহনজ ভুলনে েষা।

আরও শেনিষভষানে েলনত পষাশর অশিও-শভসুেষানলর মষাধ্যনম 
পষােিষাে করনল সকল এশগনে যষাওেষা শকংেষা শপশেনে পড়ষা 
শিশুনির একসষানথ সমষােভষানে পষােিষানের শেষেেস্তু সম্পনক্ 
ধষারণষা সিওেষা যষানে। েনল শপশেনে পড়ষা শিশুরষাও শেনজনির 
পষানের প্রশত আগ্হী হনে উেনে। তষােষাড়ষা অশিও-র মষাধ্যনম শুনে 
শুনে শিশুরষা শেনজনির উচ্চষারণ, েষােষাে সশেক করনত পষারনে 
যষা তষানিরনক ভশেষ্যনত সুন্র কনর গনড় তুলনে। Lastly I 
think, It is the time to take steps to apply Audio 
Visual system in ‘Primary Education’ to make a 
better shining India. 

ক্মষা রষাে
প্রধষাে শিশক্কষা, নেতষাজী প্রষাথশমক শেি্যষালে
ি্যষামষাপ্রসষাি কনলষােী, নপষাঃ হ্যষাশমলন্টেগজে,
কষালশচশে মণ্ডল, নজলষা- আশলপুরিুেষার

সু্ল শুধুমষাত্র শিশক্ত হওেষার স্ষাে েে এেং উচ্চ শিক্ষার জে্য প্রস্তুত হওেষার স্ষাে েে, েরং পষােক্রম অেুযষােী স্ষােীে 
সমষানজ তষানিরও শকেু িষাে থষাকষা উশচত।          
                                                                                                সুশজত শসেহষা
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আমষার গ্ষাম ও আমষার গ্ষানমর ইশতহষাস
সকষাচশেহষার সজলষার অন্তগ্ত আমষার গ্ষানমর েষাম েষালষািষাঙ্গষা। 

গ্ষানম শহনু্ ও মুসশলম িুই জষাশতর মষােুষ  েসেষাস কনর। গ্ষানমর 
িষাকঘর সেষানড়ষািষাঙ্গষা এেং ভূশম সমতল। গ্ষানমর উত্তনর ব্রহ্ষােীর 
সচৌশক, িশক্ণ ও পূনে্ সেষানড়ষািষাঙ্গষা এেং পশশ্চনম ভুতকুড়ষা 
অেশস্ত।

আমষার গ্ষাম পষানির অে্যষাে্য গ্ষানমর মনতষাই একশট 
উন্নেেিীল গ্ষাম। গ্ষামেষাসীনির প্রধষাে জীশেকষা কৃশষকষাজ। 
এখষােকষার প্রধষাে কৃশষজ েসল হল ধষাে। পষাট এখষােকষার একশট 
গুরুত্বপূণ্ অথ্করী েসল। এখষানে সযমে েষােষারকম িীতকষালীে 
সেশজ পষাওেষা যষাে, নতমশে েসন্তকষালীে েুল ও েল চষাষ করষা 
হে। ধষাে এেং পষাট েষাড়ষাও এখষানে আনরষা েষােষারকনমর েসল 
চষাষ করষা হে, নযমে – গম, আলু, তষামষাক, আখ, নজষােষার, ভুট্টষা, 
িষাল, লঙ্ষা ইত্যষাশি। তেুও শিক্ষা ও স্বষানস্্যর সক্নত্র অে্যষাে্য 
গ্ষানমর সথনক আমষার গ্ষাম শকেুটষা শপশেনে রনেনে। সম্বল েলনত 
শুধু চষারশট প্রষাথশমক শেি্যষালে এেং িুশট অঙ্গেওেষাশড় সসন্টষার। 
শকন্তু উচ্চশিক্ষার জে্য প্রনত্যকনক গ্ষানমর েষাইনর সযনত হে। 
আমষার গ্ষানমর সযষাগষানযষাগ ে্যেস্ষার ে্যষাপক উন্নশত হনেনে, িুইশট 
পষাকষা রষাস্তষাও শেশম্ত হনেনে। রষাস্তষার িু-পষানি হনেনে 
শটউেওনেল। সমগ্ গ্ষানমই শেিু্যৎ প্রনেি কনরনে। শকেু শকেু 
জষােগষাে রষাস্তষার সমষানড় আনলষার ে্যেস্ষা করষা হনেনে।গ্ষানমর মধ্য 
শিনে প্রেষাশহত হনেনে সরু ও িীঘ্ একশট েিী। েিীর মষাে 
সংগ্হ কনর অনেনক জীশেকষা চষালষাে। েষ্ষাকষানল েিীর িু-কূল 
প্লষাশেত হনে েে্যষারও সৃশষ্ট হে।

পষানির অে্যষাে্য গ্ষানমর সচনে আমষার এই গ্ষাম অনেক সেশি 
ইশতহষাস প্রশসদ্ধ এেং ঐশতহ্যেষাহী। ভুতকুড়ষা সংলগ্ন এলষাকষাে 
গ্ষানম শেল ঘে েে। েে সথনক মধু, নমষাম, কষাে, েল, েুল, 
সংগ্হ কনর গ্ষানমর অনেনক জীশেকষা শেে্ষাহ করত। েনে েষাঘ, 
িৃগষাল, নেকনড়, খরনগষাি এেং েষােষারকনমর পষাশখ ও সষাপ সিখষা 
সযত। শক শিে শক রষাশত্র সগষােষাল সথনক সেকনড় েষানঘ গরু, 
েষাগল, নভড়ষা সটনে শেনে সযত। সন্্যষা েষামনতই গহে অরনণ্য 
সিষােষা সযত েষােষা রকনমর শচৎকষার সচঁচষানমশচ। গ্ষানম তখে শেিু্যৎ 
শেল েষা, নগষাটষা গ্ষাম অন্কষানর ভনর উেত। েিীর এপষার ওপষার 
যষাতষােষানতর জে্য সম্বল শেল গষানের শতশর সভলষা। সড়কপনথও 
যষাতষােষানতর জে্য সকষানেষা উন্নত ে্যেস্ষা শেল েষা। যষাতষােষানতর 
প্রধষাে মষাধ্যম শেল গরুর গষাশড় ও মশহনষর গষাশড়। এই হল আমষার 
গ্ষাম েষালষািষাঙ্গষার ইশতহষাস।

শকন্তু এখে সযভষানে আমষার গ্ষাম েষালষািষাঙ্গষাে শিক্ষা, শেিু্যৎ, 
সংসৃ্শত, কৃশষ ও সযষাগষানযষাগ ে্যেস্ষার উন্নশত হনছে, তষাহনল অিূর 
ভশেষ্যনত আমষার গ্ষাম উন্নেেিীল সথনক অত্যন্ত উন্নত গ্ষানম 
পশরণত হনে।

েষাম – মুন্নষা হষাশেে
শেি্যষালে – ব্রহ্ষােীর সচৌশক (H.S)
সরেণী  - েেম
সরষাল  - ৩
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জলপষাইগুশড়

প্রষাে সিড়ি েের আনগ A STATISTICAL ACCOUNT OF BENGAL গ্ন্থশট শলনখশেনলে িশব্উ িশব্উ হষান্টষার। গ্ন্থশটর 
প্রকষািকষাল ১৮৭৭ শরিস্ষাদে। নমষাট ২০ শট খনণ্ড প্রকষাশিত এই গ্ন্থশট সত  তৎকষালীে েষাংলষার অন্তভু্ক্ত শেশভন্ন স্ষাে ও সজলষার 
সভৌগশলক শেেরণ সহ সসখষােকষার অশধেষাসীনির জীেে জীশেকষা ও তষানির আথ্ সষামষাশজক শচত্র েষােষা তথ্য ও পশরসংখ্যষােসহ 
সযভষানে পশর্ুশটত হনেনে, তষানত তৎকষালীে েষাংলষার সজলষা শভশত্তক সয পশরচে আমরষা পষাই – তষা আজও প্রষাসশঙ্গক ।আজনকর 
শিনে িষাঁশড়নে আমরষা যশি একেষার সসই পুরনেষা শিেগুশলর শিনক তষাকষাই, তষাহনল েুঝনত পষারে এখে আমরষা সকষাথষাে িষাঁশড়নে 
রনেশে । এখে সিখষা যষাক সকমে শেল সসই সমে। 

সসই সমে অথ্ষাৎ ১৮৭৬ শরিস্ষাদে। শতস্তষা েিীর পশশ্চম 
তীনর অেশস্ত জলপষাইগুশড় সজলষার সির িহর জলপষাইগুশড় 
সথনকই সজলষার সমস্ত প্রিষাসশেক কষাজ কম্ পশরচষাশলত হত। 
সরকষাশর প্রিষাসশেক িপ্র গুশল েষাড়ষাও জলপষাইগুশড় িহনর 
শব্রশটি সসেষােষাশহেীর একশট ঘষাঁশট ও শেল। শকন্তু মুলত এনিিীে 
পিষাশতক েষাশহেী সক রষাখষার েনন্ষােস্ত করষা হনেশেল সসখষানে। 
জলপষাইগুশড় িহনরর শেেরণ অেুযষােী জষােষা যষাে সয তখে এই 
িহনরর জেসংখ্যষা শেল সিিীে পিষাশতক েষাশহেী সহ প্রষাে পষাঁচ 
হষাজষার। জলপষাইগুশড় িহনর সিষাকষানের সংখ্যষা 
শেল ১০-১২ শট। নিষাকষাে গুশলর মষাশলকষােষা 
শেল মষানড়ষােষাশর, শেহষারী এেং সিনির উত্তর 
পশশ্চনমর রষাজ্য গুশল সথনক আসষা সলষাকজনের 
হষানত। 

আর সির িহর েষানি তৎকষালীে সমগ্ 
জলপষাইগুশড়  সজলষার সয শেেরণ পষাওেষা যষাে 
তষানত সিখষা যষাে এ সজলষার একমষাত্র পষাহষাড় েষা পষাে্ত্য এলষাকষা 
শেল ভূটষাে সীমষানন্ত অেশস্ত পশশ্চম িুেষারস। নযটষা েক্সষা েষানম 
পশরশচত। েষা েক্সষা িুেষারস। ১৮৬৫-৬৭ শরিস্ষানদে এই পশশ্চম 
িুেষারনস একশট সষানভ্ অেুযষােী  এখষােকষার জেসংখ্যষা শেল 
৪৯,৬২০ জে। এই েক্সষা িুেষারনস  ভূটষাে সীমষান্ত এলষাকষাে সে 

সচনে উঁচু চূড়ষা শটর েষাম শেল সেষাট শসঞু্লষা। ৫৬৯৫ শেট উচ্চতষাে 
অেশস্ত এই চূড়ষা শট সথনক সমগ্ েক্সষা িুেষারস এলষাকষাশটর 
অপরূপ সসৌন্য্ উপনভষাগ করষা সযত। এই চূড়ষা সথনক সিখষা 
সযত েক্সষা িুেষারস এলষাকষার গভীর জঙ্গল, যষার মনধ্য শেল 
সেিীরভষাগই িষাল গষাে আর সিখষা সযত শেশেন্ন ভষানে েশড়নে 
শেশটনে থষাকষা শকেু শকেু চষাষ আেষানির সক্ত। এই েক্সষা 
িুেষারনসই শেল সসেষােষাশহেীর একশট ক্যষান্টেনমন্ট, নযখষানে মূলত 
সিিীে পিষাশতক েষাশহেীর স্ষােী ভষানে থষাকষার েনন্ষােস্ত করষা 

হনেশেল। এই ক্যষান্টেনমন্টশটর েষাম শেল েক্সষা 
ক্যষান্টেনমন্ট। ভুটষানে যষাওেষার জে্য এই েক্সষা 
-ই শেল মূল প্রনেিপথ। এই েক্সষা পষাে্ত্য 
এলষাকষাে অনপক্ষাকৃত শেনচর ধষানপ শেল শকেু 
কমলষানলেুর েষাগষাে। জষােগষাশটর েষাম শেল 
সসষাঁতরষােষাশড়। 

জলপষাইগুশড় সজলষার মূল েিীগুশল শেল 
– মহষােন্ষা, করনতষােষা, শতস্তষা, জলঢষাকষা, িুিুেষা, মুজেষাই,  
সতষারসষা, কষালজষাশে, রষােিষাক এেং সেনকষাি। প্রষাে সমস্ত 
েিীনতই মষালপত্র েহে করষা ও পষারষাপষানরর জে্য েষ্ষা কষানল 
সেৌকষার ে্যেহষার সিখষা সযত। েষ্ষাকষাল েষাড়ষা েেনরর অে্যষাে্য 
সমে অশধকষাংি েিীনত জল সতমে থষাকত েষা। েনল েিীগুশলনত 

১৮৬৮ শরিস্ষানদে ৪৩ 
জে এেং ১৮৬৯ শরিস্ষানদে ৫৪ 
জে। এর মনধ্য পশশ্চম িুেষারনস 
১৮৬৯ শরিস্ষানদে মৃতু্যর সংখ্যষা ৫ 
জে হনলও ১৮৬৮ শরিস্ষানদে সকষাে 
মৃতু্যর খের পষাওেষা যষােশে।
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সহঁনটই পষারষাপষার করষা সযত। শকন্তু েষ্ষাকষানল সেৌকষা চলষাচনলর 
জে্য েিীগুশলনত শকেু সেশর ঘষাট গনড় উনেশেল। েষাস্তনে মৃতু্য 
র সংখ্যষা শকেু সেিী হনলও  সরকষারী েশথ অেুযষােী েিীগুশলনত 
মৃতু্য র সংখ্যষা ১৮৬৮ শরিস্ষানদে ৪৩ জে এেং ১৮৬৯ শরিস্ষানদে 
৫৪ জে। এর মনধ্য পশশ্চম িুেষারনস ১৮৬৯ 
শরিস্ষানদে মৃতু্যর সংখ্যষা ৫ জে হনলও ১৮৬৮ 
শরিস্ষানদে সকষাে মৃতু্যর খের পষাওেষা যষােশে। 

শকন্তু জলপষাইগুশড় সজলষাে সকষােও সলক 
েষা হ্রনির অশস্তত্ব শেল েষা। নতমশে চষাষ 
আেষানির সুশেধষার জে্য সকষােও ক্যষােষাল েষা 
কৃশত্রম জলষাধষানররও সকষােও ে্যেস্ষা শেল েষা। একমষাত্র সমচ 
উপজষাশতর মষােুষরষা -যষারষা এই সজলষার উত্তনর েষাস করত, তষারষা 
শেশভন্ন সেষাট সেষাট েিী েষা ঝে্ষা সথনক সরু েষালষা সকনট জল 
শেনে যষাওেষার ে্যেস্ষা  করত, তষানির চষাষ-আেষানির জে্য। 
েিীগুশলর মষাধ্যনম সষামষাে্য ে্যেসষা েষাশণজ্য চলত। জলপষাইগুশড় 
সজলষার পষাটগ্ষাম থষােষা এলষাকষার শকেু ে্যেসষােীর কথষা জষােষা যষাে 
– যষারষা শতস্তষা েিীর মষাধ্যনম চষাল, পষাট, তষামষাক ইত্যষাশি শসরষাজ 
গজে এেং ঢষাকষার েষাজষারগুশলনত রপ্ষাশে করত। জলপষাইগুশড় 
সজলষা সথনক িষাল কষােও রপ্ষাশে করষা হত। মূলত িষাশজ্শলং এেং 
জলপষাইগুশড় সজলষার পশশ্চম িুেষারস ও 
শেকুন্ঠপুনরর শেসৃ্তত িষাল জঙ্গল সথনক 
ে্যেসষােীরষা িষাল কষাে সংগ্হ করত। নসই 
িষাল কষাে তষারষা শতস্তষা েিীর মষাধ্যনম সজলষার 
েষাইনর রপ্ষাশে করত। পশরেনত্  তষারষা 
আমিষাশে করত লেণ, েষাশড়নত ে্যেহৃত 
শজশেসপত্র, কষাপড়, শচশে এেং শেশভন্ন মিলষা। শকন্তু এটষা এখষানে 
উনলেখ করষা িরকষার সয েিীপনথ ে্যেসষা েষাশণনজ্যর উপর 
সষামশগ্ক ভষানে সজলষার মষােুষরষা খুে সেিী শেভ্রিীল শেল েষা।

সষামশগ্ক ভষানে জলপষাইগুশড় সজলষার অশধেষাসীনির চষাষ-
আেষাি েষা কৃশষ-ই শেল মূল জীশেকষা। শকেু মষােুষ মষানের ে্যেসষার 
সনঙ্গও যুক্ত শেল শকন্তু সস ে্যেসষাও শেল অশেেশমত। অথ্ষাৎ 
মষানের ে্যেসষানক তষারষা মূল জীশেকষা শহনসনে সিনখশে।  ১৮৭০ 
শরিস্ষানদের তথ্য অেুযষােী জষােষা যষাে সয জলপষাইগুশড় সজলষাে 
এরকম মৎস্যজীেীনির সংখ্যষা শেল মষাত্র ৪০০-৫০০ পশরেষার। 
তনে এই সজলষাে কৃশষকষাজ মূল জীশেকষা 
হনলও তষা খুে সহজসষাধ্য শেল েষা। কষারণ মষাশট 
শেল সকষাথষাও পষাথুনর, নকষাথষাও েষা েষালুমে। 
আর এই ধরনণর মষাশটনত চষানষর জে্য জল 
ধনর রষাখষা সযত েষা। নযখষানে কষািষার ভষাগ সেিী 
সসখষানে েসল ভষাল হনতষা। জলপষাইগুশড় 
সজলষাে এসমে সযসে েসল শেেশমতভষানে 
চষাষ করষা হনতষা – তষার মনধ্য শেল ধষাে, গম, েষাশল্, সনষ্, পষাট, 
তষামষাক ইত্যষাশি। তনে ধষােই শেল প্রধষাে েসল। তুনলষার চষাষ 
ভষাল হনতষা পশশ্চম িুেষারস অঞ্নল।

জলপষাইগুশড় সজলষাে অশধকষাংি কৃশষজীেী মষােুনষরই শেজস্ব 

কৃশষজশম শেল । তষানির শেজস্ব গেষাশি পশুও শেল। আর এই 
সজলষাে েসল ও সেশজ যষা উৎপষািে হত, তষানত সজলষার 
মষােুষনির চষাশহিষা শমনট সযত। অন্তত এইসে খষাি্যেসল সজলষার 
েষাইনর সথনক আমিষাশে করনত হনতষা েষা। এসমে কৃশষ কষানজর 

জে্য শিশেক মজুশরর শভশত্তনত মজুরও পষাওেষা 
সযত। একজে মজুনরর শিশেক মজুশর শেল 
শতে সথনক চষার আেষা। এই শিে মজুররষা 
আসত সজলষার েষাইনর সথনক। 

জলপষাইগুশড় সজলষা শেল ঘে অরনণ্য 
পশরপূণ্। পশশ্চম িুেষারনস েক্সষা এলষাকষাে 

অরণ্য শেল েশের মত সসৌন্য্মে। তনে জলপষাইগুশড় সজলষাে 
শেনিষ কনর একিম উত্তনর  শেিষাল এলষাকষা জুনড় শেল ঘে িষাল 
জঙ্গল। এই িষাল জঙ্গল শেকুন্ঠপুর জঙ্গল মহল েষানম শেনিষ 
পশরশচত। এই জঙ্গলশট তৎকষালীে শেকুন্ঠপুনরর রষাজষানির 
অশধকষানর শেল এেং তষানির ে্যশক্তগত সম্পশত্ত শহনসনে পশরগশণত 
হত। এেষাড়ষা আর সকষাে জঙ্গল মহল ে্যশক্তগত অশধকষানর শেল 
েষা। সমস্ত জঙ্গনলই িষাল, শিশু, ম্যষাঙ্গশলেষা প্রভৃশত ধরনণর গষাে 
পষাওেষা সযত। তনে েক্সষা এলষাকষাে শকেু পশরমষানণ রেষার গষানের 
সন্ষাে পষাওেষা যষাে। 

পশশ্চম িুেষারস এলষাকষা এেং শেকুন্ঠপুর 
জঙ্গল মহনল পশুচষারণ ভূশমরও তথ্য পষাওেষা 
যষাে। পশশ্চম িুেষারনস একমষাত্র সষাপ েষাড়ষা 
অে্যষাে্য েে্য জন্তু জষানেষােষানরর উপদ্রে 
কমষানেষার জে্য তৎকষালীে প্রিষাসে শেনিষ 
পুরস্ষার প্রিষানের ে্যেস্ষাও কনরশেল। 

তৎকষালীে তথ্য অেুযষােী জষােষা যষাে সয শচতষা েষাঘ হত্যষা করনত 
পষারনল প্রশত শচতষা েষাঘ অেুযষােী সয পশরমষাণ পুরস্ষার সিওেষা 
হনতষা, প্রশত েষাঘ অেুযষােী তষার শবিগুণ পুরস্ষার সিওেষা হনতষা। 
এই ভষানে পশশ্চম িুেষারস অঞ্নল ১৮৬৯ শরিস্ষানদে প্রচুর 
পশরমষানণ েে্য জন্তু জষানেষােষার হত্যষা করষা হে। আর েে্য জন্তু 
জষানেষােষার হত্যষা করষার জে্য সিিীে শিকষারীনিরই শেনেষাগ করষা 
হনতষা। সশত্য কথষা েলনত শক, পশশ্চম িুেষারনস ১৮৬৯ শরিস্ষানদে 
েে্য জন্তু জষানেষােষার হত্যষা করষার জে্য পুরস্ষার েষােি  সষারষা 
েেনর খরচ হনেশেল সমষাট ১৭৩৮ টষাকষা ।পষািষাপষাশি এই তথ্যও 

জষােষা যষাে সয মৃত েে্য পশুনির চষামড়ষা শেনে 
সসসমে সকষােও ে্যেসষাও করষা হেশে।  
তৎকষালীে পুশলি শরনপষাট্ অেুযষােী েে্য জন্তু 
জষানেষােষানরর আক্রমনণ ও সষানপর কষামনড় 
শুধুমষাত্র পশশ্চম িুেষারনসই ১৮৬৭ শরিস্ষানদে 
মষারষা শগনেশেল ৬৫ জে, ১৮৬৮ সত ৭৬ জে  
এেং ১৮৬৯ এ মষাত্র ৬২ জে।

সসই সমে জলপষাইগুশড় সজলষাে অনেক জেপি শেল, নয 
গুশল প্রকৃতপনক্ গ্ষাম শহনসনেই পশরগশণত হনতষা। শকন্তু প্রশতশট 
জেপনির পৃথক সকষােও েষাম শেল েষা। জেপিগুশলর মনধ্য 
অনেক িূরত্ব থষাকষা সন্বেও সমস্ত জেপিগুশল শমনল একটষা শেশি্ষ্ট 

 ১৮৭০ শরিস্ষানদের 
তথ্য অেুযষােী জষােষা যষাে সয 
জলপষাইগুশড় সজলষাে এরকম 
মৎস্যজীেীনির সংখ্যষা শেল মষাত্র 
৪০০-৫০০ পশরেষার। 

সষানপর কষামনড় শুধুমষাত্র 
পশশ্চম িুেষারনসই ১৮৬৭ শরিস্ষানদে 
মষারষা শগনেশেল ৬৫ জে, ১৮৬৮ 
সত ৭৬ জে  এেং ১৮৬৯ এ মষাত্র 
৬২ জে।

সসেসষাস শরনপষাট্ 
অেুযষােী জলপষাইগুশড় সজলষাে 
পুরুষ ও মশহলষার অেুপষাত শেল 
– ৫১.৬ (পুরুষ)ঃ ৪৮.৪ (মশহলষা)। 
সমষাট জেসংখ্যষা শেল ৪১৮,০৪৮ 
জে।
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গ্ষানমর েষাম সিওেষা হনতষা এেং  গ্ষানমর সসই  েষামশট সরকষাশর 
েশথ সত েশথভুক্ত করষা হনতষা। গ্ষাম গুশলনত ধম্ শহনসনে শহনু্, 
মুসলমষাে, শরিস্ষাে, নেৌদ্ধ েষাড়ষাও সেপষাশল, ভুশটেষা, নকষাচ েষা 
রষাজেংিী এেং সমচ, ওঁরষাও, পষাহষাশড়েষা, মুরশম, নেশিেষা, নিষাম, 
চণ্ডষাল, চষামষার,েষাউশর প্রভৃশত শেশভন্ন সরেণীর 
মষােুষ েসেষাস করত। জেসংখ্যষার শিক 
সথনক প্রথম স্ষানে শেল শহনু্ ধনম্র মষােুষরষা 
এেং শবিতীে স্ষানে শেল মুসলমষাে ধনম্র 
মষােুষরষা। তৎকষালীে সসেসষাস শরনপষাট্ 
অেুযষােী জলপষাইগুশড় সজলষাে পুরুষ ও 
মশহলষার অেুপষাত শেল – ৫১.৬ (পুরুষ)ঃ ৪৮.৪ (মশহলষা)। নমষাট 
জেসংখ্যষা শেল ৪১৮,০৪৮ জে। এখষানে উনলেখ্য সয এই 
সসেসষানস সেপষাশল, ভুশটেষা, নকষাচ েষা রষাজেংিী প্রভৃশত মষােুষনির 
সম্ভেত  শহনু্ ধনম্র মনধ্য ধরষা হনেশেল। এই সসেসষানস 
মুসশলমনির মনধ্য ওেষাহষাশে েষা েষারষাশজ সরেণীর অন্তভ্ুক্ত সকষােও 
মষােুনষর সন্ষাে পষাওেষা যষােশে। ধম্ীে ও 
ঐশতহষাশসক শিক সথনক জলপষাইগুশড় সজলষা 
সয শেনিষভষানে সমৃদ্ধ শেল তষা হষান্টষানরর 
তৎকষালীে শেেরণ সথনক পশরকেষার সেষাঝষা 
যষাে। শেশভন্ন ধম্ীে উৎসে উপলনক্্য শেশভন্ন 
স্ষানে গ্ষামীণ সমলষা ও জেসমষাগনমর শেেরণ 
পষাওেষা যষাে তষাঁর রচেষাে। পশশ্চম িুেষারনস 
শিে রষাশত্র উপলনক্ জল সপি মশন্নর প্রষাে 
িু হষাজষার মষােুনষর সমষাগম হনতষা। প্রশত 
েের সেব্রুেষাশর মষানস এই উৎসে হনতষা । 
জলপষাইগুশড় সজলষাে আরও িুশট সমলষা অেুশষ্ত হনতষা – এর 
মনধ্য একশট সমলষা অেুশষ্ত হনতষা শততষাশলেষা েষামক স্ষানে, অে্য 
সমলষাশট অেুশষ্ত হনতষা েষালষাকষাটষাে। নমলষা িুশট যষাঁনির উনি্যষানগ 
শুরু হনেশেল তষাঁরষা হনলে ি.  ক্যষাম্পনেল এেং কনে্ল হষাগটে। 
সমলষা িুশটর উনদেি্য শেল পষাহষাশড় এলষাকষার েষাশসন্ষানির সনঙ্গ 
সমতল ভূশমর েষাশসন্ষানির একটষা সমলেন্ে শতশর করষা। আর 
েক্সষা িুেষানর আশলপুর েষামক স্ষানে অেুশষ্ত হনতষা একশট েষাশষ্ক 
েষাশণজ্য সমলষা।

সষাধষারণ মষােুনষর ঘর েষাশড় শেল েষাঁি ও কষানের খুঁশট শিনে 
শতশর। েষাশড়র সিওেষালগুশল শেল েষাঁনির সেত ও ঘষানসর খড় 

শিনে সঘরষা এেং তষার উপর মষাশটর প্রনলপ সিওেষা হনতষা। নজলষার 
অপরষাধ শেষনে সয তথ্য পষাই, তষানত জষােষা যষাে সয জলপষাইগুশড় 
সজলষাে তখে একশটই কষারষাগষার শেল, নযশট শিসশরিক্ট সজল 
শহনসনে পশরশচত শেল। ১৮৭২ শরিস্ষানদে সমষাট ৫৯৮ শট সকস 

পুশলনসর কষানে িষানের করষা হনেশেল। এর 
মনধ্য ৯৯ শট সকস শেল শমথ্যষা। েষাশক সকস 
গুশলর মধ্য সথনক সয অপরষাধী শচশনিত হে 
তষানত অেুপষাত শহনসনে সিখষা যষাে – প্রশত 
২০৭৩ জে জেসংখ্যষাে অপরষাধী মষাত্র 
একজে। ১৮৭০ শরিস্ষানদে সিখষা যষাে সষারষা 

েেনর  কষারষাগষানর েন্ী করষা হনেশেল সমষাট ৪১২ জে সক। এর 
মনধ্য মুশক্ত পষাে ৩৯৯ জে। েষাশক ১৩ জনের মনধ্য স্ষােষান্তর 
করষা হনেশেল ২ জেনক, কষারষাগষানর মৃতু্য হনেশেল ৯ জনের 
এেং ২ জে পষাশলনে যষাে। 

শিক্ষার শিক সথনক একমষাত্র সেষাড়ষা শিশভিে েষাড়ষা সমগ্ 
জলপষাইগুশড় সজলষা শেল অত্যন্ত শপশেনে। 
স্ষােীে অশধেষাসীরষা শেল মূলত কৃশষজীেী, 
তষাই তষানির সেনল সমনেরষা অল্প েেস 
সথনকই কৃশষকষানজ যুক্ত হনে পড়ত। তষােষাড়ষা 
সু্নলর িূরত্বও শেল তষানির শিক্ষার পনক্ 
একটষা েড় েষাধষা। ১৮৭০-৭১ শরিস্ষানদে 
জলপষাইগুশড় সজলষাে সরকষাশর সু্ল ও 
সরকষাশর সষাহষায্য প্রষাপ্ সমষাট ৬৪ শট সু্নলর  
তথ্য পষাওেষা যষাে সযখষানে সমষাট েষানত্রর সংখ্যষা 
শেল ১৩৭২ জে। নসই সমে জলপষাইগুশড় 

সজলষাে সকষােও উচ্চ শেি্যষালে শেল েষা। জলপষাইগুশড় িহনর সয 
শমিল ক্ষাস ইংশলি সু্ল শেল সসশটই পনর শিসশরিক্ট সু্ল শহনসনে 
উন্নীত হে। জষােষা যষাে ১৮৭৩ শরিস্ষানদে সজলষাে পষােিষালষা শেল 
সমষাট ৩৭ শট।

শচশকৎসষা ে্যেস্ষার শিক সথনকও জলপষাইগুশড় সজলষা শেল 
অত্যন্ত শপশেনে। সমগ্ সজলষাে শেল মষাত্র শতেশট চ্যষাশরনটেল 
শিসনপেসষাশর। সষাধষারণ মষােুনষর কষানে শহনু্ ধম্ অেুসষারী 
ঐশতহ্যমে শচশকৎসক েষা কশেরষাজরষাই শেনলে একমষাত্র ভরসষা । 
সসই সনঙ্গ শেল  ওঝষানির উপর সষাধষারণ মষােুনষর শেশ্বষাস। মন্ত্র 
ও ঝষাড়েুঁনকর সষাহষানয্য ওঝষারষা শচশকৎসষা করনতে। 

১৮৭০-৭১ শরিস্ষানদে 
জলপষাইগুশড় সজলষাে সরকষাশর সু্ল ও 
সরকষাশর সষাহষায্য প্রষাপ্ সমষাট ৬৪ শট 
সু্নলর  তথ্য পষাওেষা যষাে সযখষানে সমষাট 
েষানত্রর সংখ্যষা শেল ১৩৭২ জে।

১৮৭২ শরিস্ষানদে সমষাট 
৫৯৮ শট সকস পুশলনসর কষানে িষানের 
করষা হনেশেল। এর মনধ্য ৯৯ শট সকস 
শেল শমথ্যষা। েষাশক সকস গুশলর মধ্য 
সথনক সয অপরষাধী শচশনিত হে তষানত 
অেুপষাত শহনসনে সিখষা যষাে – প্রশত 
২০৭৩ জে জেসংখ্যষাে অপরষাধী মষাত্র 
একজে।

“েষালন্ষা শেক্রমশিলষা তক্িীলষার শেি্যষােতে কনে প্রশতশষ্ত হনেশেল তষার শেশশ্চত কষালশেণ্ে এখনেষা হে শে, শকন্তু ধনর 
সেওেষা সযনত পষানর সয, েুনরষাপীে েুশেভষাশস্শটর পূনে্ই তষানির আশেভ্ষাে। তষানির উদ্ে ভষারতীে শচনত্ত আন্তশরক সপ্ররণষাে, 
স্বভষানের অশেেষায্ আনেনগ। তষার পূে্েত্ী কষানল শেি্যষার সষাধেষা ও শিক্ষা শেশচত্র আকষানর ও শেশেধ প্রেষালীনত সিনি 
েষােষা স্ষানে ে্যষাপ্ হনেশেল, একথষা সুশেশশ্চত। সমষানজর সসই সে্ত্র পশরকীণ্ সষাধেষাই পুজেীভূত রূনপ এক সমনে স্ষানে 
স্ষানে সিখষা শিল।

      রেীন্দ্রেষাথ েষাকুনরর “শেশ্বশেি্যষালনের রূপ” প্রেন্ সথনক গৃহীত।
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আমষানির গ্ষাম
“মষাে ভরষা ধষাে আর জল ভরষা শিঘী
চষাঁনির শকরণ সলনগ কনর শঝশকশমশক”

অনেকগুশল েষাশড় সকষাথষাও সষাশরেদ্ধ, নকষাথষাও এনলষানমনলষা-
এটষাই আমষানির গ্ষানমর সচহষারষা।এভষানেই শেনিষ জষােগষা জুনড় 
আমষানির গ্ষামগুশল গনড় উনেনে। আমষানির  এই গ্ষানমর েষাইনর 
আরও অনেক গ্ষাম রনেনে। এক গ্ষাম সথনক অে্য গ্ষানম সযনত 
হনল কষাঁচষা সরু গশল রষাস্তষা শিনে সযনত হে। েত্মষানে আেষার 
সরকষার গ্ষানমর একটু উন্নশত কনরনে, মষানঝ মষানঝ পষাকষা রষাস্তষাও 
কনর শিনেনে। যশিও পষাকষা রষাস্তষা, তেুও গ্ষাম সতষা আমষানির 
গ্ষামই । সসই ধষাে সক্ত, পুকুর, েষাঁি ঝষাড়, েিী েষালষা, নমনেষা 
পথ। কশে েনন্ আশল শমঞষা-র কশেতষাে এই েষাঁি ঝষাড়, ধষাে 
সক্নতর েণ্েষা আমরষা পষাই। তষাঁর সলখষা আমষানির গ্ষাম কশেতষার 
কথষা মনে পনড় যষাে। কশে শলনখনেে-  

                          
‘আমষানির সেষানটষা গ্ষাম মষানের সমষাে
আনলষা শিনে,েষােু শিনে েষাঁচষাইনে প্রষাণ’

মষা সযমে একশট শিশুনক আির শিনে খষাইনে িষাইনে ধীনর 
ধীনর সেষাট সথনক েড় কনর সতষানল, নতমশে আমষানির সেষাট সেষাট 
গ্ষামগুশলও আমষানির আনলষা এেং েষাতষাস শিনে আমষানির সজীে 
ও প্রষাণেন্ত রষানখ।    

গ্ষাম কৃষক েষা কৃশষজীশেনির জে্য উৎকৃষ্ট স্ষাে। গ্ষানম 
মষােুনষরষা উৎপন্ন েসনলর জে্য সকষাল সথনক সন্্যষা পয্ন্ত মষানে 
কষাজ কনর থষানক। গ্ষানমর প্রষাে প্রশতশট েষাশড়নত গরু, েষাগল, 
পুকুনর মষাে পষালনের জে্য সুে্যেস্ষা আনে। এর সষানথ প্রশতশট 
েষাশড়নত হষাঁস, মুরশগও পষালে করষা হে। গ্ষানম েড় সকষােও 
কলকষারখষােষা সেই েষা গ্ষানম সকষাে উচ্চমষাত্রষার িদেযুক্ত যন্ত্রচষাশলত 
সমশিে চনল েষা েনলই গ্ষামগুশলনত িদেহীে িষান্ত পশরনেি গনড় 
ওনে। শকন্তু শেশভন্ন ধরনণর পষাশখর কলতষানে গ্ষামগুশল সযভষানে 
মুখশরত হনে ওনে তষা গ্ষানমরই সসৌন্য্, তষা গ্ষানমরই প্রষাণেন্ত 
রূপ।  

পষািষাপষাশি েষ্ষাকষানল মষাে, ঘষাট জনল ভনর সগনলও সেুজ 
ধষােনক্নতর িৃি্য আমষানির মেপ্রষাণনক সযে স্বননের সিনি সপঁনে 
সিে। মষাে ভরষা সেুজ ধষানের সক্ত, খষাল শেল ভরষা মষানেনির 
লষােষালষাশে- সে শমশলনেই এই আমষানির গ্ষাম, এই আমষানির 
স্বননের েসেষাস। এই গ্ষাম সেনড় আমষানির মে আর অে্য সকষাথষাও 
সযনত চষাে েষা।

সভষারনেলষাে শেশভন্ন ধরনণর পষাশখর িষানক সূয্ মষামষা শস্র 
থষাকনত েষা সপনর ধীনর ধীনর তষার শসিুঁর মষাখষা রঙ চষারশিনক 
েশড়নে সগষাল আকষানর মষাথষা উচঁু কনর পূে্ষাকষানি একটু একটু 
কনর উপনর উেনত থষানক, পনর রঙ েিনল রুপষালী রঙ ধষারণ 

কনর, শিে এনস যষাে। পষাশখরষাও িলনেঁনধ আকষানি িষােষা সমনল 
এশিক ওশিক খষানি্যর সন্ষানে উনড় চনল।নসইরকম গ্ষানমর 
মষােুষরষাও েসল েলষানেষার জে্য সষারষাশিে মষানে ে্যস্ত থষানক। 
সকউ েষা উৎপন্ন েসল  হষানট েষাজষানর শেনে যষাে, আেষার শেশক্র 
েষাটষা সসনর েষাশড় সেনর। সষারষাশিে এই ে্যস্ততষার মধ্য শিনেই 
সন্্যষা হে, রষাত সেনম আনস। 

শকন্তু সজনগ থষানক শিক্ষার আনলষা। গ্ষানম প্রষাইমষারী সু্ল সতষা 
আনেই। এখে আেষার আমষানির সরকষার প্রশতশট ঘনর ঘনর এই 
শিক্ষার আনলষা আরও ভষালভষানে সপঁনে সিওেষার জে্য গ্ষানম শিশু 
শিক্ষা সকন্দ্র এেং মষাধ্যশমক শেি্যষালেও চষালু কনরনেে। গ্ষানমর 
প্রশতশট মষােুনষর মনধ্য সথনক শহংসষা, শেন্ষা এেং মূখ্তষার আেরণ 
সশরনে শিনে চষাশরশিনক সুন্র জ্ষানের আনলষার পশরনেি শতশর 
কনর শিনত চষাইনেে তষাঁরষা। েনল গ্ষানমর সেনল সমনেরষাও আর 
উচ্চশিক্ষা সথনক েশঞ্ত েে। তষারষা এখে িষাক্তষার ইশজেশেেষার 
হওেষার স্বনেও সিনখ।

আরও আেনন্র শেষে সয শিক্ষার পষািষাপষাশি এখে গ্ষানমর 
শেি্যষালেগুশলনত প্রষাকৃশতক সম্পিনক কষানজ লষাশগনে শতশর করষা 
হনছে সেশজ েষাগষাে, েষাস্ষাশর, যষা েষাচ্চষারষা শেনজ হষানত শতশর 
করনে। আমষানির ঐশতহ্যমে চষাষ ে্যেস্ষা সযে হষাশরনে েষা যষাে, 
তষার জে্যও শতশর হনছে শেশভন্ন উনি্যষাগ। তষাই আমরষা েষালষািষাঙ্গষা-২ 
শিশু শিক্ষা সকনন্দ্রর সকল শিশক্কষারষা গ্ষাম পঞ্ষানেত, 
গ্ষামেষাসীনির ও সরকষানরর কষানে প্রনত্যকশট শেি্যষালনে পষােক্রনমর 
মধ্য শিনে গ্ষাম ও গ্ষানমর সম্পিনক েষাঁশচনে রষাখষার শিক্ষা চষালু 
করষার জে্য সহনযষাশগতষা চষাইশে।

গ্ষানম স্বষাস্্য সকন্দ্র ও উপস্বষাস্্য সকন্দ্রও গনড় উনেনে। 
সসখষানে প্রশতশিে আমষানির গ্ষানমর মষানেরষা তষাঁনির েষাচ্চষানির 
স্বষাস্্য সম্পনক্ পরষামি্ শেনে থষানকে। আনগর শিনে প্রষােই সিষােষা 
সযত সয গ্ষানম এক েষা একষাশধক শিশু কনলরষা, িষাইশরেষা, 
সেশরনেশর ইত্যষাশি সরষানগ মষারষা সযত েষা প্রষাণ হষারষাত।এখে তষা 
প্রষাে হে েষা েলনলই চনল। কষারণ এখে গ্ষানমর প্রশতশট ঘনর 
ঘনর মষানেরষা শকেু েষা শকেু সলখষাপড়ষা জষানে, তষাই আনগর শিনের 
তুলেষাে শিশুনির উন্নতমষানের খষাি্য সিে, শচশকৎসষা করষাে, েনল  
ঐ সকল সরষানগ শিশুমৃতু্যর হষার কনম শগনেনে। 

গ্ষানমর েষাশড়নত যত কষ্টই সহষাক েষা সকে, তেুও সসই 
িীতল েষাতষাস,শুদ্ধ অকশসনজে মেটষানক এনকেষানর িষান্ত কনর 
সিে। েসন্তকষানল গষানের িষানলর আড়ষানল যখে সকষাশকনলর শমশষ্ট 
সুর সেনজ উনে তখে কত সয আেন্ লষানগ, তষা একমষাত্র গ্ষানমর 
মষােুষই উপলশধি করনত পষানর। নখষালষা আকষাি, শুদ্ধ েষাতষাস, 
সমনেষা রষাস্তষাে চলষা, সেুনজ সঘরষা মষাে ঘষাট গ্ষানমর মষােুষনির 
জীেে  কনর সতষানল আেন্মে।

রুনপশ্বরী েম্ণ (সরকষার)
সহষাশেকষা,েষালষািষাঙ্গষা-২ শিশুশিক্ষা সকন্দ্র
সভটষাগুশড়-২ গ্ষাম পঞ্ষানেত, নকষাচশেহষার
সেষাে েং  ৯৯৩৩৩২৬৭৭৭ 
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পুস্তক পশরশচশত

গুনণ ভরষা গষাে গষােষাশল

শিশু সষাশহত্য সংসি 
প্রকষাশিত ‘গুনণ ভরষা গষােগষােষাশল’ 
গ্ন্থশট শুধু জরুরী তষাই-ই েে, 
েরঞ্ অনেক জশটল এেং 
আপষাত েীরস শেষনের সহজ ও 
অেষােষাসসষাধ্য উপস্ষাপেষার গুনণ 
হনে উনেনে সংগ্নহ রষাখষার মনতষা 
শেম্ষাণ। “গুনণ ভরষা গষাে গষােষাশল” 
গ্ন্থশটর সলখক শিনেে ভট্টষাচষায্ 
শেনজই জষাশেনেনেে সয, এই 
গ্নন্থ গনল্পর সয আশঙ্গক সেওেষা 

হনেনে তষার কষারণ পুনরষা শেষনের আপষাত েীরস শেষে গুশল 
সযে শিশু-শিক্ষাথ্ীর মেনে আগ্হ এেং উদেীপেষামুখী করনত 
সমথ্ হে। নটষাটে মষামষা েষামক একশট চশরনত্রর মুখ শিনে েশণ্ত 
হনেনে গষানের গুণষাগুণ এেং তষানির ে্যেহষাশরক শিকগুনলষা, যষা 
মষােে িরীনরর সনতজতষা েষা সজীেতষা েৃশদ্ধ করষার জে্য খুে 
প্রনেষাজেীে।

খুে সংশক্প্ একশট ভূশমকষাে সলখক জষাশেনেনেে সয সভষজ 
উশদ্ি চচ্ষা, যষা শুরু হনেশেল শেশিক যুনগ এেং জীেক, চরক-
সুশ্রুনতর হষাত ধনর সভষজ উশদ্ি চচ্ষা সয গুরুত্ব সপনেশেল, তষা 
আজনকর শিনে তথষাকশথত আধুশেকতষার অহংকষানর অেনহশলত। 
সনে্ষাপশর প্রষাচীে ঐশতহ্য শেষনে রনেনে আমষানির অসনচতেতষা। 
সলখক  সচষ্টষা কনরনেে আমষানির এই অেনহলষা ও অসনচতেতষানক 
িূর কনর যষানত সভষজ উশদ্ি চচ্ষার মত প্রষাচীে ঐশতহ্যিষালী 
মহষাে ঐশ্বয্গুশল শেষনে আমষানির শিশু শকনিষারনিরও সমৃদ্ধ 
করষা যষাে।

সসই উনদেনি্য এই গ্নন্থ তুলসী, শেম, েেেতষারষা, েষাসে, 
অজ্ুে, শুিশে, শগনম, গষাঁিষাল, নমশথ, ধনেপষাতষা, নেনতষা, থষােকুশে, 
কুনলখষাড়ষা, কষালনমঘ, নথষাড়, / নমষাচষা / কলষা, িুমুর, নেল, 
সতঁতুল, আিষা, মূনলষা, হলুি, গষাজর, শসম, পটল, চষালকুমনড়ষা, 
সজনে, শঝনঙ, নেগুে, নপঁনপ, কষাঁচষা লংকষা, উনছে েষা করলষা, 
িিষা, টম্যষানটষা, আম, আমলকী, নপঁেষাজ, রসুে, েষারনকল ইত্যষাশি 
গষানের েহুমষাশত্রক গুণষাগুণ শিনেে ভট্টষাচষায্ সহজ সরল ভষাষষাে 
পুঙ্খষােুপুঙ্খ েণ্েষার মষাধ্যনম সয ভষানে তুনল ধনরনেে, আমষানির 
শিশু শকনিষারনির কষানে তথষা ভশেষ্যৎ প্রজনন্মর কষানে তষা হনে 
উনেনে একশট অশেেষায্ শিক্ষা –উপষািষাে।

পষাশখ আর পষাশখ

প্রথনমই েলষা যষাে সয যষারষা 
পষাশখ ভষানলষােষানসে, পষাশখ শেনে 
চচ্ষা কনরে, তষাঁনির কষানে শিনেে 
ভট্টষাচষায্ শলশখত ‘পষাশখ আর 
পষাশখ’ গ্ন্থশট সযমে জরুরী, 
সতমে ভষানেই েুতে প্রজনন্মর 
শিক্ষাথ্ীরষা, যষারষা ধীনর ধীনর 
প্রকৃশত–সংলগ্ন হনে 
উেনে,তষানির পষাশখ-সংক্রষান্ত 
জ্ষাে এেং সংনেিেিীলতষামুশখ 
করনত এই গ্ন্থশট শেনিষ 

প্রনেষাজেীে। সে্নমষাট সষষানলষাশট অধ্যষানে সলখক তুনল ধনরনেে 
পষাশখর  সচেষা-অনচেষা জগত, নসখষানে  শিক্ষাথ্ী –পড়ুেষার কষানে 
পষাশখ হনে উেনে অে্যতম েনু্। এই েইশটনত অে্যরকম একশট 
অধ্যষাে হল ‘পষাশখরষালে’। খুে সংশক্প্ পশরসনর এই অধ্যষানে 
আমষানির সিনির ১০শট পষাশখরষালনের শেেরণ সিওেষা হনেনে 
সহজ সষােলীল ভষাষষাে। আরও একশট গুরুত্বপূণ্ অধ্যষাে হল 
‘হষাশরনে যষাওেষা পষাশখ।’ এই অধ্যষানে সলখক সসই সে পষাশখর 
শেেরণ শিনেনেে সয সে পষাশখ জলেষােু পশরেত্ে অথেষা 
মষােেসভ্যতষার আধুশেক হনে ওেষার তষাড়েষাে পৃশথেী সথনক 
শচরকষানলর মত শেিষাে শেনেনে। নয শিশুরষা আমষানির আগষামী 
পৃশথেীর েষাগশরক এেং যষারষা এই পৃশথেীনক আরও েষাসনযষাগ্য 
কনর তুলনে, তষানির কষানে এই গ্ন্থ শেনিষ ময্ষািষা পষানে েনল 
আমষানির শেশ্বষাস।

েিী

শিশু সষাশহত্য সংসি সথনক 
প্রকষাশিত অসষামষাে্য একশট গ্ন্থ 
হল ‘েিী।’ শিলীপকুমষার 
েনন্্যষাপষাধ্যষাে শলশখত এই 
অসষামষাে্য গ্ন্থশট সলখনকর ভষাষষা 
ও তথ্য পশরনেিেষার গুনণ হনে 
উনেনে অেেি্য। ‘েিীর সনঙ্গ 
পশরচে’,’েিী সকমে কনর েনে 
যষাে’, ‘েিী শেনে গল্প ও 
শকংেিন্তী’, ‘েড় মষাঝষাশর  সেষাট 
েিী’, ভষারনতর েড় েিেিী’, 

‘েিী যখে মষােুনষর েনু্’ এই কশট অধ্যষানে সলখক তুনল ধনরনেে 
েিী-সংক্রষান্ত সসইসে অশেেষায্ জ্ষাে এেং তথ্য যষা শিশু–শকনিষার 
মেনে েতুে ভষােেষা এেং সচতেষার জগত উনন্মষাচে করনত পষানর।

েিী তীনরই প্রথম গনড় উনেশেল সভ্যতষা। ‘উদ্ভষান্ত সসই 
আশিম যুনগ’ পৃশথেীর জলেষােু এেং আেহষাওেষা শেল অনেক 
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চঞ্ল, তখে েিীর জল এেং জলজ সম্পনির হষাত ধনর মষােুষ 
শুরু কনরশেল তষার লক্ষাশধক েেনরর সভ্যতষা। আর আজ এই 
আধুশেকতষাে মষােুষ েিীর গশতরুদ্ধ কনরনে কখনেষা কল্যষানণ, 
কখনেষা শুধু সলষানভ। শকন্তু আজ যষারষা শিশু, যষারষা শেি্যষালনের 
পষােক্রনম শিখনে েিী ভষানলষােষাসষার কথষা, তষারষা যখে এই েই 
পড়নে, তষা তষানির মেনে শতশর করনে এক েতুে স্পন্ে, 
সযখষানে তষারষা েিীর প্রশত ভষানলষােষাসষাে উবুিদ্ধ হনে উেনে । 
সলখকও সসটষাই কষামেষা কনরে।

ইসু্নলর গল্প

শিশু সষাশহত্য সংসি কত্ৃক 
প্রকষাশিত ‘ইসু্নলর গল্প’ েষামক 
সেষাট গল্প সংকলেশটনত 
েশঙ্মচন্দ্র সথনক িঙ্খ সঘষাষ 
পয্ন্ত পশরে্যষাপ্ েষাংলষা সষাশহনত্যর 
ভুেে সথনক সরেষ্ গল্পগুশলনক 
তুনল আেষা হনেনে, নযখষানে 
‘ইসু্ল’ রনেনে পুনরষা গনল্পর 
সকনন্দ্র। এরমধ্য শিনে আমরষা 
সযমে গত সিড়নিষা েেনরর 
ইসু্ল-যষাপনের সষাংসৃ্শতক 
শেে্যষাসশট েুঝনত পষাশর সতমে 

েুনঝ শেনত পষাশর েষাত্র সমষাজ এেং শিক্ক সমষানজর সষামষাশজক 
-সষাংসৃ্শতক পশরেত্ে গুশল। এই পশরেত্ে সেসমে সযমে 
আমষানির ইসু্নলর প্রশত রেদ্ধষািীল কনর সতষানল, নতমে ভষানেই 
সকষােও সকষােও সমে আমরষা শেরক্তও সেষাধ কশর শিক্নকর 
আচরনণ। নযমে েীহষাররজেে গুপ্ শলশখত ‘ প্রণষাম জষােষাই’ গনল্পর 
েষােক েষাত্র ধূজ্শট স্বনিিী আনন্ষালনে সযষাগ শিনে সজনল যষাে, 
তষারই শিক্নকর সিওেষা তনথ্য। এখষানে শিক্ক-ই েদ্মনেিী 
পুশলনির চর। অে্যশিনক আমরষা সিনখশে েৃহত্তর সমষাজতষাশন্ত্রক 
শেপ্লনের স্পি্ও এনস সলনগশেল সসশিনের শিক্ষাঙ্গনে। কশে 
অজে ভট্টষাচষায্ শলশখত ‘সকষাট’ েষামক অসষামষাে্য গনল্প আমরষা 
সিশখ ধেী সন্তষাে অমল তষার ঘশেষ্ েনু্নক পশরেষানর সন্মষাশেত 
করনত শেনজই গজিন্ত শমেষার সথনক সেনম এনস তষার সনঙ্গ এক 
হনত চষাইনে।

এই সংকলনের সমস্ত গনল্প ইসু্ল হনে উনেনে একশট 

অশেেষায্ চশরত্র, যষানক শঘনর প্রেষাশহত হে মেনের িুশেেষা, 
সশক্রেতষার জগত। অনিষাক সসে এেং শুনভনু্ িষাসমুন্সী মহষািে 
শলশখত অসষামষাে্য ভূশমকষাে তুনল ধরষা হনেনে ইসু্নলর অন্তর 
-েষাশহর, নযখষানে প্রেষাশহত হে অেন্ত জীেে এেং সংসৃ্শত।

সেষাট্ট একটষা সু্ল

সু্ল সংক্রষান্ত গনল্প এেং 
গনল্পর শেম্ষানণ েষাংলষা 
সষাশহনত্যর অনেক ঔপে্যষাশসক 
ও সেষাট গল্পকষার তষাঁনির 
মুন্সীেষােষা সিশখনেনেে এেং 
তষাঁনির সলখষা গল্পগুশল এখেও 
েষাংলষা সষাশহনত্যর  সম্পি। 

এরকমই একশট অসষামষাে্য সম্পি হল িঙ্খ সঘষাষ রশচত 
গল্পগ্ন্থ “সেষাট্ট একটষা সু্ল।“ িঙ্খ সঘষাষ তষাঁর সেষাটনেলষার সু্ল 
যষাপনের টুকনরষা টুকনরষা েশে তুনল ধনরনেে এই গ্নন্থ। নলখনকর 
অসষাধষারণ মুন্সীেষােষাে গ্ন্থশটর প্রশতশট গল্প হনে উনেনে স্বষািু ও 
আকষ্ণীে। নলখক শেনজই জষাশেনেনেে সয স্বষাধীেতষার কনেক 
েের আনগ সথনক সয সু্লশটনত শতশে পনড়নেে, তষারই কনেকশট 
টুকনরষা টুকনরষা সেনলমষােুশষ েশে শেনে এই েই।

েইশটনত আনে সমষাট ১২শট সেষাট সেষাট গল্প। গল্পগুশল সেই 
কশের শেজস্ব অশভজ্তষার মধ্য শিনে শেশম্ত হনেনে। ‘শেনজর 
কষাজ শেনজ’, ‘রষাশত্রনেলষার ক্ষাস’, রেীন্দ্রেষাথ কত সপনতে’, ‘েষা 
পষাহষারষার পরীক্ষা’, ‘আপেখুশির পড়ষাশুেষা’, ‘পরীক্ষার েনু্র পথ’, 
‘েুতে মষাষ্টষারমিষাই’, ‘সম্প্রিষানের ভষাষষা’, ‘ইসু্নলর েট’, 
‘রসনগষালেষার উপনযষাগীতষা’, ‘চন্দ্রশেনু্র ে্যেহষার’, এেং ‘একটু অপু 
একটু অমল’ এই গল্পগুশলনত শতশে তুনল ধনরনেে অে্য এক 
সমে যষাপনের েশে। এ হনলষা সসই সমে যখে শিক্ক শেনলে 
জীেনের েস্তুতষাশন্ত্রক সষােনল্যর েষাইনরর মষােুষ, শযশে সিখষাে 
সষাথ্ক হনত, তষারপর সেল হনত। শতশে সেসমে ে্যেহষার কনরে 
আমরষা’ র মনতষা িদে। 

প্রশতশট গনল্প শতশে তুনল ধনরনেে শিক্ক এেং েষানত্রর 
সম্পনক্র সসই সে আনলষাশকত -ধুসর শিক গুশল, যষা এখেকষার 
সমনের অথ্ ও েস্তুগত সম্পি সলষাভী মষােুষনিরও েতুে ভষানে 
উজ্ীশেত করনত পষানর।

যশি আমরষা জষাশে সয শক ধরনণর সমষাজ আমরষা চষাই, তষাহনল আমরষা েুঝনত পষারে সয শক ধরনণর শিক্ষা শিনত হনে।     

জে শিউশে
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পষাওনলষা সরেইরী
েীরেতষার েষাতষােরণ সভনঙ গষা 

ঝষাড়ষা শিনে সজনগ উনেনে মষােুষ। 
এমে মষােুষ যষারষা তুছে, েগণ্য, 
অশধকষারহীে, শেপীশড়ত। িদেনক 
হষাশতেষার কনর উনে িষাঁড়ষানছে তষারষা। 
সয পশরশস্শত, পশরনেি তষানির 
গলষাশটনপ সরনখনে, নসটষানক েিলষােষার 
সচষ্টষা করনে তষারষা…  

পষাওনলষা সরেইরীর জীেে শেনে একটষা েষাটক মঞ্স্ হনল, 
সিষ িৃি্যটষা এমেটষা হনল তনেই মষােষানে।

পষাওনলষা সরেইরী  জনন্মশেনলে ১৯সি সসনটেম্বর ১৯২১ 
সষানল। ব্রষাশজনলর উত্তর-পূে্ অঞ্নলর সরশসনে (Recife) িহনর। 
সসই সমে ব্রষাশজলসহ সষারষা লষাশতে 
আনমশরকষা জুনড় চলশেল অথ্নেশতক মন্ষা। 
আর সরশসনে িহরশট কুখ্যষাত শেল তষার 
িষাশরদ্র্্য আর অভষানের জে্য। পষাওনলষার 
সেষাটনেলষা কষানট গশরেগুনে্ষা িূি্িষাগ্স্ত 
মষােুষনির সংস্পনি্। আশথ্ক অেটনের কষারনণ পষাওনলষার 
সু্লজীেে েষারেষার ে্যষাহত হে। পরেত্ীকষানল তষাঁর কম্জীেে 
শুরু হনেশেল সরিি ইউশেেনের আইেজীশে শহসষানে। রেশমকনির 
েষােষা শেষনে আইশে পরষামি্ শিনতে পষাওনলষা সরেইরী। 

সসই সূত্র  ধনর সরেইরী কষারখষােষার রেশমক মজুরনির সনঙ্গ 
কষাজ করষার সুনযষাগ সপনেশেনলে। নসই সুেষানি শতশে শেরক্র 
সখনট খষাওেষা মষােুষগুনলষার শিক্নণর কষানজ সলনগ পনড়ে। 
পষাওনলষা শেনজও শেনলে মধ্যশেত্ত পশরেষানরর সন্তষাে। আশথ্ক 
িুরষােস্ষা তষাঁর পশরেষারনক তষাশড়নে শেনরশেল। চষারপষানির 
অেষাহষার আর িষাশরদ্র্যশক্ষ্ট মষােুষনির সিখনত সিখনত শতশে 
এনির মনধ্য এক “েীরেতষার সংসৃ্শত” 
লক্্য কনরশেনলে। আশথ্ক অেুিষাসে, 
সষামষাশজক ও রষাজনেশতক িমে পীড়নের 
চষানপ মষােুষগুনলষা মূঢ়, জড়েৎ  জীেেযষাপে 
করত। ক্মতষােষানেরষা শিক্ষানক তষানির 
হষাশতেষার শহনসনে ে্যেহষার কনর এেং এই অেিমে আর েীরনে 
সমনে সেওেষার সংসৃ্শতনক শজইনে রষানখ। পষাওনলষা সরেইরী 
ব্রষাশজনলর শেপীশড়ত সমষানজর সষামনে তুনল ধনরে প্রশ্নমুখী 
শিক্ষা। পড়ুেষারষা সসখষানে েীরে শেশ্রিে েে। তষারষা তষানির 
চষারপষানির জগৎ সম্বনন্ প্রশ্ন করনত সিনখ, শেনজর মনের ভষাে 
প্রকষাি করনত করনত প্রনশ্নর উত্তর খুঁনজ শেনত সিনখ। পড়ুেষারষা 
শেশ্রিে সথনক েস্তু েষা অেনজক্ট সথনক সশক্রে সষােনজক্ট েষা শেষেী 

হনে উেনত থষানক। পড়ষা-নিখষা-জষােষার পশরমণ্ডনল ঘনট যষাে এক 
উত্তরণ। আর ে্যশক্ত উত্তরনণর েষাপ শগনে পনড় সমষাজ-পশরনেনি। 
সসখষানে ঘটনত থষাকষা অে্যষাে অশেচষানরর শেরুনদ্ধ সষাধষারণ 
মষােুনষর রুনখ িষাঁড়ষানেষার ক্মতষা শতশর হে। পষাওনলষা মনে 
করনতে সয মষােুষ শেনজই শেনজর সমস্যষা সথনক সেনরষানেষার পথ 
খুঁনজ শেনত পষারনে। এই ভষানেই পষাওনলষা সরেইরী শিক্ষানক সমষাজ 
উত্তরনণর হষাশতেষার শহসষানে সিখনত সচনেনেে এেং সষারষাজীেে 
সসই উনদেনি্যই কষাজ কনর সগনেে শতশে। 

পষাওনলষা সরেইরীর েষাল্যজীেনের শিনক যশি আমরষা শেনর 
তষাকষাই তষাহনল আমরষা সিখনত পষাই সয সমুদ্রতীনরর েষালুতনট 
সেষাট্ট পষাওনলষা তষার সচেষা জষােষা িদে েনল চনলনে আর তষার েষােষা 
েষাশলর উপর কষাশে শিনে সসই িদেগুনলষা শলনখ চনলনে। এনককটষা 

িদে শলখনেে আর িনদের মনধ্য লুশকনে 
থষাকষা সেষাট সেষাট িদে ধ্শেনত ভষাঙনেে। 
টুকনরষা টুকনরষা েষােষাে িদে-ধ্শে জুনড় জুনড় 
পষাওনলষা আর তষাঁর েষােষা শতশর কনর চনলনেে 
আনরষা আনরষা েতুে েতুে িদে। পনর েড় 

হনে শেরক্র মষােুনষর সনঙ্গ সষাক্রতষার কষাজ করনত শগনে 
পষাওনলষা শক ওই পদ্ধশতই অেুসরণ কনরশেনলে ? তষার কষারণ 
সরেইরীর প্রেশত্ত েেস্ শিক্ষা এশগনে শেল এই প্রশক্রেষােঃ 
প্রথনম পড়ুেষারষা তষানির সচেষা – জষােষা, পশরশচত জগৎ সথনক িদে 
সেনে শেনে  িনদের সজষাগষাে সিনে। িদেগুনলষা হনত হনে পড়ুেষার 
অত্যন্ত পশরশচত এেং শেত্য-ে্যেহৃত। নযমে ধরষা যষাক সসই 
িদেগুশল হলঃ েশস্ত, নলষাক, নভষাট, রুশট ইত্যষাশি। 

এগুনলষানক েলষা হে সমৌল িদে। এক একটষা িনদের সনঙ্গ 
সিওেষা হনে িদে শমশলনে এক একটষা েশে। এই েশে শঘনর শুরু 
হনে সংলষাপ–আনলষাচেষা। আর সসই আনলষাচেষাে উনে আসনে 

েষােষা প্রষাসশঙ্গক ভষােেষা ও প্রশ্ন। আনলষাচেষাে 
প্রশতেশলত হনে পড়ুেষানির শিেশন্ে 
জীেেধষারষা। িদে পড়নত পষারষার সনঙ্গ সনঙ্গ 
পড়ুেষারষা তষানির েষাস্তে জীেে শেনে পড়নে, 
কথষা েলনে, মতষামত সিনে। শেনজনির 

জীেেনক শেনজনির মত কনর তষারষা েুঝনত পষারনে। পষাওনলষা 
সরেইরীর এই  প্রশক্রেষাে সষাধষারণ মষােুষ শুধু  সষাক্রতষা অজ্ে 
করনে তষাই েে, নসই সনঙ্গ পড়ুেষানির মনধ্য গনড় উেনে েতুে 
শচন্তষা-ভষােেষা, মতষািি্, শেচষার-শেনেচেষা ও মূল্যনেষাধ।   
স্বষাভষাশেকভষানেই মষােুষ শেনজনির অক্মতষার সেড়ষা-জষাল সভনঙ্গ 
শেনজনির শেেশতর শেেন্তষা হনে উেনে শেনজরষাই। এমেটষাই 
ঘনটশেল ব্রষাশজনল। নরেইরীর সষাক্রতষা প্রকল্প অশভভূত রূনপ 

কম্জীেে শুরু হনেশেল 
সরিি ইউশেেনের আইেজীশে শহসষানে। 
রেশমকনির েষােষা শেষনে আইশে পরষামি্ 
শিনতে পষাওনলষা সরেইরী।

ক্মতষােষানেরষা শিক্ষানক 
তষানির হষাশতেষার শহনসনে ে্যেহষার কনর 
এেং এই অেিমে আর েীরনে সমনে 
সেওেষার সংসৃ্শতনক শজইনে রষানখ।

সসনটেম্বর ১৯, ১৯২১
সম ২, ১৯৯৭
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সেল হে। অল্প সমনের মনধ্য সিনির চষারনকষাশট শেরক্র মষােুষ 
যষানত সষাক্র হনে ওনে সসই উনদেনি্য তিষােীন্তে ব্রষাশজল সরকষার 
প্রনচষ্টষা কনরে। নসটষা শেল ১৯৬৩ সষাল। 

১৯৬৪ সত ব্রষাশজনলর শমশলটষাশর িশক্ত সস সিনির যুক্তরষাষ্টীে 
সরকষারনক হশটনে সিে। নিি জুনড় সয জেশপ্রে শিক্ষা আনন্ষালে 
শুরু হনেশেল সসটষা েন্ হনে যষাে। শমশলটষাশর িষাসেতন্ত্র পষাওনলষা 
সরেেষানরর শিক্ষা িি্েনক “ধ্ংসষাত্মক” 
সষাে্যস্ত কনর এেং পষাউনলষানক শেে্ষাসনে 
পষােষানেষা হে। 

পষাউনলষা সরেইরী চনল যষাে েশলশভেষা। 
সস সিনির শিক্ষামন্ত্রনক কষাজ সেে শতশে। 
েশলশভেষানতও ঘনট যষাে রষাজনেশতক 
পষালষােিল। েশলশভেষা সেনড় পষাওনলষা চনল যষাে শচশল-নত। নসখষানে 
শতশে কৃষকনির মনধ্য েেস্ শিক্ষার প্রসষানর শেনজনক শেযুক্ত 
কনরে। 

পষাউনলষা-র শিক্ষািি্ পড়ুেষানির মনধ্য প্রশ্ন করনত সিখষাে। 
কৃশষকষানজ অত্যষাধুশেক প্রযুশক্ত ে্যেহষার হওেষা সন্বেও কৃষকনির 
মজুশর কষােষানমষানত সকষাে উন্নশত ঘনট েষা। নরেইরীর শিক্ষা প্রকল্প 
এই বিন্দ্বনক তুনল ধনর এেং তষা শেনে েষােষা শেতক্ ও আনন্ষালেনক 
উৎসষাশহত কনর। গ্ষামীণ কৃশষ শেভ্র তৃতীে শেনশ্বর সিিগুশলর 
প্রযুশক্তগত সহষােতষার েষানম রষাজনেশতক ও অথ্নেশতক অেিমেও 
প্রকট হনে উেশেল। শেক সসই সমনে সরেইরীর মুশক্তকষামী শিক্ষা 

ে্যেস্ষার প্রসষার ঘটনত শুরু কনর। শতশে তষাঁর শিক্ষার কথষা েলনত 
সিনি সিনি ঘুনর সেড়ষাে – যষাে আনমশরকষা আর আশরেকষার 
সিিগুনলষানতও। নরেেষানর শেনজই েলনতে সয তষাঁর শিক্ষাচচ্ষা 
িশলত –শেপীশড়তনির প্রশত অনেক সেশি িষােেদ্ধ। 

সজনেভষাে সরেইরী এেং আনরষা কনেকজে শেে্ষাশসত 
ব্রষাশজশলে মষােুষ একনজষাট হনে শতশর কনরে ইেশস্শটউট ের 

কষালচষায্ষাতল অ্যষাকিে। এই সংস্ষার কষাজ 
শেল তৃতীে শেনশ্বর স্বষাধীেকষামী সিিগুনলষানক 
মুশক্তর লনক্্য শিক্ষা পশরনষেষা সিওেষা। এই 
পশরনষেষার উনদেি্য শেল সিিগুশলর শিক্ষা 
ে্যেস্ষাে শেপ্লেী রষাজনেশতক সচতেষা জষাশগনে 
সতষালষা। এই সচতেষার জষাগরণনক পষাওনলষা 

সরেেষানর েলনতে শেনেক-উনন্মষ েষা কেনসন্টষাইনজিে। পষাওনলষা 
সরেইরী শেশ্বষাস করনতে সয শিক্ষার মষাধ্যনম ে্যষাে-অে্যষাে সেষাধ 
শতশর হনলই মষােুষ সকল েষাধষা-শেপশত্ত ও অধীেতষা সথনক মুশক্তর 
উপষাে খুঁনজ সেনে। 

আমষানির সিনির শিক্ষা ভষােেষাে পষাওনলষা সরেইরীর 
শিক্ষািনি্র লক্ণ সিখনত পষাই যখে ২০০৫ সষানলর জষাতীে 
শিক্ষাক্রম রূপনরখষাে “ঊে্র ও প্রষাণমে শিক্ষা শেম্ষানণর” কথষা 
েলষা হে। আর এই শেম্ষানণর শিকড় সয পড়ু েষার “সভৌত ও 
সষাংসৃ্শতক মষাশটনতই গষাঁথষা থষানক” – নস কথষাও এই রূপনরখষা 
েনল। আমরষা আিষাে েুক েষাঁশধ।

আমরষা সিখনত পষাই সয 
সমুদ্রতীনরর েষালুতনট সেষাট্ট পষাওনলষা 
তষার সচেষা জষােষা িদে েনল চনলনে আর 
তষার েষােষা েষাশলর উপর কষাশে শিনে সসই 
িদেগুনলষা শলনখ চনলনে। 



১৭    সংকলে - ৯ । এশপ্রল ২০১৫

G‡mv Zvu‡`i Mí †kvbvB

শেি্যষাসষাগর
আমরষা সেষাই তষাঁনক জষাশে 

ঈশ্বরচন্দ্র শেি্যষাসষাগর েষানম। 
আমরষা অনেনকই শুধু 
শেি্যষাসষাগর-ও েশল – আর এই 
েষানমই শতশে সিনির মষােুনষর 
কষানে স্মরণীে হনে আনেে। শকন্তু 
আমরষা তষাঁনক শেি্যষাসষাগর েশল 
সকে? আসনল েষােষা িষাস্ত, েষােষা 
ভষাষষা ও সষাশহত্য শেষনে অগষাধ 

পষাশণ্ডত্য শেল তষাঁর, তষাই আমষানির সিনির মষােুষ তষাঁনক শেি্যষাসষাগর 
আখ্যষা শিনেশেল। শকন্তু এখষানে সজনে রষাখষা িরকষার সয তষাঁর 
জ্ষাে, শিক্ষা, তষাঁর সমধষা আর পষাশণ্ডত্য – এ সমস্ত শকেুর 
পষািষাপষাশি শতশে শেনলে একজে মহষাে সমষাজ – সংস্ষারক। 
তষাঁর মেও সষাধষারণ মষােুনষর প্রশত িেষামষােষাে এতটষাই পশরপূণ্ 
শেল সয আমরষা আির কনর তষাঁনক িেষার 
সষাগরও েনল থষাশক। শকন্তু শেি্যষাসষাগর 
েষামশটই সেষার মুনখ মুনখ েশড়নে সগনে। 

তনে এখে সতষামষানির সজনে রষাখষা 
িরকষার সয ঈশ্বরচন্দ্র শেি্যষাসষাগনরর আসল 
েষাম শেল ঈশ্বরচন্দ্র েনন্্যষাপষাধ্যষাে। শতশে 
জনন্মশেনলে ১৮২০ শরিস্ষানদের ২৬ সি 
সসনটেম্বর তষাশরনখ সমশিেীপুর সজলষার 
েীরশসংহ গ্ষানম। তষাঁর েষােষার েষাম শেল েষাকুরিষাস েনন্্যষাপষাধ্যষাে 
এেং মষা ভগেতী সিেী। শেি্যষাসষাগর তষাঁর চশরনত্রর অশধকষাংি 
গুণ সপনেশেনলে মষা ভগেতী সিেীর কষাে সথনকই। ভগেতী সিেী 
শেনলে একজে কুসংস্ষারমুক্ত মশহলষা, মষানের এই প্রভষাে রনেনে 
শেি্যষাসষাগনরর জীেনেও। শেি্যষাসষাগরও সকষােরকম সংস্ষানর 
শেশ্বষাস করনতে েষা। আর মষানের প্রশত শেি্যষাসষাগনরর টষাে সয 
কতখষাশে শেল তষা জষােনত পষাশর একটষা ঘটেষা সথনকই। মষানের 
িষানক সষাড়ষা শিনে শেি্যষাসষাগর ভেংকর 
অিষান্ত িষানমষাির েি সষাঁতনর পষার 
হনেশেনলে। শুধুমষাত্র মষানক সিখষা করষার 
জে্য শেি্যষাসষাগর এই ভষানে শেনজর জীেনের 
ঝুঁশক পয্ন্ত শেনেশেনলে। 

েষাল্যকষানল শেি্যষাসষাগর স্বষাস্্যেষাে েষা 
হনলও খুে েটপনট ও চঞ্ল প্রকৃশতর শেনলে। আর মনের মনধ্য 
শেল অেুরন্ত িশক্ত। তষাঁর সনঙ্গ কপষাশট সখলষাে তষাঁর সমেেসী 
েনু্রষা সকউ সপনর উেত েষা। েনু্নির হষাশরনে শিনতে শতশে। 
সসই সনঙ্গ েষাল্যকষানল শেি্যষাসষাগর শেনলে ভষারী িুষু্ট। শকন্তু 

পড়ষানিষােষার সক্নত্র কখেও অেনহলষা কনরেশে।  খুে মনেষানযষাগ 
শিনে পড়ষানিষােষা করনতে। খুে েুশদ্ধমষাে শেনলে। একেষার 
সকষােশকেু পড়নল, েষা সকষাে শকেু শুেনল েষা সিখনল তষা অেষােষানস 
মনে রষাখনত পষারনতে। েনল সয সকষাে শেষে খুে তষাড়ষাতষাশড় 
শিনখ সেলনত পষারনতে। নযমে একেষার েষােষা েষাকুরিষাস 
েনন্্যষাপষাধ্যষানের সনঙ্গ শেি্যষাসষাগর হষাটষা পনথ কলকষাতষা 
শগনেশেনলে। তখেকষার শিনে সতষা এত যষােেষাহনের সুে্যেস্ষা 
শেল েষা, তষাই হষাঁটষা পনথই তষাঁরষা কলকষাতষা রওেষা শিনেশেনলে। 
হষাঁটনত হষাঁটনত যষাওেষার সমে পনথর ধষানর মষাইল সস্ষাে সিনখ 
সিনখ ইংরষাশজ সংখ্যষা শিনখ সেনলশেনলে শেি্যষাসষাগর। 

পড়ষানিষােষাে শেি্যষাসষাগর এত সেিী েুশদ্ধমষাে শেনলে এেং 
পড়ষানিষােষার প্রশত তষাঁর এত সেিী আগ্হ শেল সয েষােষা েষাকুরিষাস 
েনন্্যষাপষাধ্যষাে তষাঁনক আরও উচ্চশিক্ষা শিনত সচনেশেনলে। েষােষা 
েষাকুরিষাস তষাঁনক কলকষাতষাে শেনে এনস ভশত্ কনর শিনেশেনলে 

সংসৃ্ত কনলনজ। সংসৃ্ত কনলনজ এনসও 
শেি্যষাসষাগর এত ভষাল সরজষাটে কনরশেনলে 
সয সেষাই অেষাক হনে শগনেশেল। শকন্তু 
শেি্যষাসষাগর সমধষােী েষাত্র হনল শক হনে, েষােষা 
েষাকুরিষানসর সতমে সকষাে ভষাল উপষাজ্ে 
শেল েষা। তষাই কলকষাতষাে পড়ষানিষােষার সমে 
শেি্যষাসষাগর কখেও সখনে, কখেও েষা 
সখনেই শিে কষাশটনেনেে। তেু পড়ষানিষােষার 

সক্নত্র শেি্যষাসষাগর কখেও অমনেষানযষাগী হে শে।
েষাত্রজীেনেই শেি্যষাসষাগর েুনঝশেনলে সয শুধু সংসৃ্ত 

জষােনল হনে েষা, ইংরষাশজ ভষাষষা ও সষাশহত্যও  জষােনত হনে।  
তষাই সংসৃ্ত শিক্ষার পষািষাপষাশি  ইংরষাশজ ভষাষষা শেনেও পড়ষানিষােষা 
চষাশলনে সগনেে শতশে। শতশে েুনঝশেনলে সয শেনজনক েতুে 
যুনগর উপযুক্ত কনর গনড় তুলনত হনে। এই সমে শেি্যষাসষাগনরর 
মষাথষাে আনস েতুে েতুে ভষােেষা, সমষাজনক েতুে ভষানে গনড় 

সতষালষার কথষা শচন্তষা কনরে শেি্যষাসষাগর। 
শেি্যষাসষাগনরর েেস তখে মষাত্র একুি। 

েষাত্র জীেে সিষ কনর শেি্যষাসষাগর 
প্রথম চষাকশর শুরু কনরে সেষারট উইশলেষাম 
কনলনজ। শকেু শিে পনর সেষারট উইশলেষাম 
কনলজ সেনড় সিে এেং যুক্ত হে সংসৃ্ত 

কনলনজ। শেি্যষাসষাগনরর সচষ্টষানতই সংসৃ্ত কনলনজ শিক্ষার 
একটষা চমৎকষার পশরনেি শতশর হে। 

শেি্যষাসষাগর শেশ্বষাস করনতে সয যষা শকেু সিখষানেষা সহষাক েষা 
সকে, সহজ কনর সিখষানত হনে। সংসৃ্ত ভষাষষানকও সহজ কনর 

মষানের িষানক সষাড়ষা শিনে 
শেি্যষাসষাগর ভেংকর অিষান্ত িষানমষাির 
েি সষাঁতনর পষার হনেশেনলে। শুধুমষাত্র 
মষানক সিখষা করষার জে্য শেি্যষাসষাগর এই 
ভষানে শেনজর জীেনের ঝুঁশক পয্ন্ত 
শেনেশেনলে।

েষাত্র জীেে সিষ কনর 
শেি্যষাসষাগর প্রথম চষাকশর শুরু কনরে 
সেষারট উইশলেষাম কনলনজ। শকেু শিে 
পনর সেষারট উইশলেষাম কনলজ সেনড় 
সিে এেং যুক্ত হে সংসৃ্ত কনলনজ। 

সসনটেম্বর ২৬, ১৮২০
জুলষাই ২৯, ১৮৯১
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সিখষানেষার জে্য শেি্যষাসষাগর েষাংলষা ভষাষষাে সংসৃ্ত ে্যষাকরণ চষালু 
কনরশেনলে। শেি্যষাসষাগর অেুভে কনরশেনলে শিক্ষানক সষাধষারণ 
মষােুনষর মনধ্য েশড়নে সিওেষা িরকষার। আর সষাধষারণ মষােুনষর 
মনধ্য শিক্ষানক েশড়নে শিনত পষারনলই তষানির উন্নশত সম্ভে। 
আর এই উনদেনি্যই শতশে শলনখশেনলে 
েণ্পশরচে। নসটষা শেল ১৮৫৫ শরিস্ষাদে। 
সেষাট সির জে্য শেি্যষাসষাগর আরও িুশট েই 
শলনখশেনলে, েই িুশটর েষাম হল – সেষানধষািে 
এেং কথষামষালষা। তখেকষার শিনে তষাঁর 
আরও িুশট েই খুে প্রিংসষা সপনেশেল – 
এর মনধ্য একশট েই হল িকুন্তলষা, অে্য 
েইশট হল সীতষার েেেষাস। 

এখে আমষানির সেষার জষােষা িরকষার সয শেি্যষাসষাগর কখেও 
অে্যষােনক সমনে শেনত পষারনতে েষা। অে্যষানের সনঙ্গ কখেও 
আনপষাষ করনতে েষা। মষােুষনক সযমে শতশে সম্মষাে ও ময্ষািষা 
শিনতে, নতমশে শেনজও শেনজর সম্মষাে ও ময্ষািষা শেষনে খুে 
সনচতে শেনলে। পষািষাপষাশি শেি্যষাসষাগর শেনলে উিষার েষা মুক্ত 
মনের মষােুষ। নকষােও রকম কুসংস্ষারনক শতশে প্ররেে শিনতে 
েষা। আমষানির সিনি সস সমে শুধুমষাত্র ব্রষাহ্ণরষাই সংসৃ্ত শিখনত 
পষারত, ব্রষাহ্ণ েষাড়ষা অে্য কষারও সংসৃ্ত শিক্ষার অশধকষার শেল 
েষা – শেি্যষাসষাগরই প্রথম এই শেেনমর শেরুনদ্ধ প্রশতেষাি 
কনরশেনলে। তষােষাড়ষা মশহলষানির উপযুক্ত শিক্ষা সিওেষার সক্নত্রও 
শেি্যষাসষাগর এসমে শেনিষভষানে উনি্যষাগী হনেশেনলে। শেি্যষাসষাগর 

েনলশেনলে সয শুধু সেনলনির কথষা ভষােনল চলনে েষা, নমনেনির 
মনধ্যও শিক্ষা চষালু করনত হনে। আর এজে্য শেি্যষাসষাগরনক 
অনেক েষাধষা শেননের সমু্মখীে হনত হনেনে, তখেকষার সমষানজর 
সগষাঁড়ষা মষােুনষরষা শেি্যষাসষাগনরর েষানম েষােষা কুৎসষাও রশটনেনে। 

শকন্তু শেি্যষাসষাগরনক তষানত িমষানেষা যষাে শে। 
শেি্যষাসষাগর শেনলে খুে িঢ়নচতষা মষােুষ। 
েনল যষা ভষােষা তষাই কষাজ, ১৮৫৭ শরিস্ষানদের 
েনভম্বর মষাস সথনক ১৮৫৮ শরিস্ষানদের সম 
মষাস  - এই সষাত মষানস শেি্যষাসষাগর 
সমনেনির জে্য ৩৫ শট সু্ল চষালু কনরশেনলে। 
এখষানেই সথনম থষানকে শে শতশে, তষাঁর 

সচষ্টষানতই চষালু হে শেধেষা শেেষাহ। শেধেষা শেেষাহ আইে পষাি হে 
তষাঁরই একষান্ত প্রনচষ্টষাে। এই আইে পষাি হেষার পর সমষানজ  
একঘনর করষার হুমশকও তষাঁনক শুেনত হনেনে। শকন্তু শেি্যষাসষাগর 
শেনলে শেভ্ীক মষােুষ, শতশে সমষানজ েহু শেেষাহ েন্ করষারও 
উনি্যষাগ শেনেশেনলে। নিষ েেনস শেি্যষাসষাগর কষারমষাটনর 
আশিেষাসী মষােুষনির জে্যও সু্ল খুনলশেনলে। আশিেষাসী 
মষােুষনির সনঙ্গও একষাত্ম হনে উনেশেনলে শতশে।

১৮৯১ শরিস্ষানদের ২৯ সি জুলষাই তষাশরনখ শেি্যষাসষাগর সিষ 
শেঃশ্বষাস ত্যষাগ কনরে। এখে শেি্যষাসষাগর সয সমষাজ গড়নত 
সেনেশেনলে এেং শেি্যষাসষাগনরর জীেনের সয আিি্ শেল - তষানক 
এশগনে শেনে যষাওেষার িষাশেত্ব সতষামষার, আমষার, সেষার।

শেি্যষাসষাগর শেনলে খুে 
িঢ়নচতষা মষােুষ। েনল যষা ভষােষা তষাই 
কষাজ, ১৮৫৭ শরিস্ষানদের েনভম্বর মষাস 
সথনক ১৮৫৮ শরিস্ষানদের সম মষাস  - এই 
সষাত মষানস শেি্যষাসষাগর সমনেনির জে্য 
৩৫ শট সু্ল চষালু কনরশেনলে। 

সু্নলই কষাজ শিনখ সরষাজগষার, উনি্যষাগী শিক্করষাঃ 
উৎসষাহ সিখষানছে প্রিষাসে

সম্প্রশত ৫ই সসনটেম্বর, ২০১৫ তষাশরনখ “এই সমে” পশত্রকষাে “সু্নলই কষাজ শিনখ সরষাজগষার, সষালষােপুনর উনি্যষাগী 
শিক্করষা” িীষ্ক একশট সংেষাি আমষানির যনথষ্ট উৎসষাহী কনর তুনলনে। শেস্তষাশরত ভষানে েলষা যষাে সয েধ্মষাে সজলষার 
সষালষােপুর ব্নকর শহনু্স্তষাে সকেলস শেম্ন েুশেেষািী সু্নলর শিক্ক শিশক্কষারষা েতুে কনর েুশেেষািী শিক্ষার েণ্ পশরচে রচেষা 
করনেে। তীব্র অেষাহষার আর  িষাশরনদ্র্যর সষামনে অে্যরকম পষাে ভষােেষা শেনে এই শেি্যষালনের শিক্করষা শুরু কনরশেনলে 
তষানির শেজস্ব অশভযষাত্রষা। শিশুনির জে্য তষাঁরষা শুরু কনরশেনলে সমষামেষাশত েষােষানেষার মত শকেু হষানত কলনম শিক্ষা, নয 
শিক্ষা শেনে গত েের কষালীপুনজষার সমে েষাত্রেষাত্রীরষা সপঁনে শগনেশেল শেপেনণর িরজষাে। পূে্ সমশিেীপুনরর কষাঁশথ সিিপ্রষাণ 
ব্নকর চণ্ডীনভষাট েষাড় প্রষাইমষারী শেি্যষালনের শিক্করষাও এই ধরনণর অে্য যষাত্রষার িশরক হনেনেে। নসখষানে পড়ুেষারষা শেনজর 
হষানতই শতশর করনে পুশষ্ট েষাগষাে, শেি্যষালনের পষানির পুকুনর তষারষাই করনে মষাে চষাষ। আর এসেগুশল সযমে তষানির শমি 
সি শমনল ে্যেহষার করষা হনছে, নতমেই তষানির আত্মশেভ্রতষা েৃশদ্ধর সনঙ্গ সনঙ্গ আত্মশেশ্বষাসও েৃশদ্ধ পষানছে।  

েে শিিষা এই ধরনণর আেুষশঙ্গক পষাে ভষােেষানকই সষামনে শেনে আসনত সচনেনে েষার েষার। এই ধরনণর জীেে সংলগ্ন 
শিক্ষার জে্যই রেীন্দ্রেষাথ, গষান্ীজী তষাঁনির তষাশ্বেক মত এেং পথ আজীেে িষাশণত সরনখশেনলে। আমষানির ভষাল লষাগনে 
এই সভনে সয আজ মূল ধষারষার সংেষািপনত্রও এই ধরনণর েতুে ভষােেষা উনে আসনে সেষার সষামনে। শুধু তষাই েে, শিক্ক 
শিেনস এই সে শেি্যষালনের শিক্করষাও সম্মষাশেত হনেনেে রষাজ্য সরকষানরর কষানে। 



১৯    সংকলে - ৯ । এশপ্রল ২০১৫

রেীন্দ্রেষাথ তষাঁর ‘শেশ্বশেি্যষালনের 
স্বরূপ’ ভষাষনণর সমেকষানল আমষানির 
সষামনে প্রষাচীে ভষারনতর শিক্ষা 
ঐশতনহ্যর শেশভন্ন শচনিগুশল তুনল 
ধরষার সমে খুে অেুপুঙ্খ ভষানে 
সসশিনের েষালন্ষা শেশ্বশেি্যষালনের 
ইশতহষাস এেং ঐশতনহ্যর শেশভন্ন 
শিখর মুহুত্গুশল শেনে আনলষাচেষা 
কনরশেনলে। প্রষাচীে ভষারনতর 
শেশ্বশেি্যষালেগুশলর মনধ্য েষালন্ষাই 
তষার সেৌশদ্ধক উচ্চতষা এেং প্রষাশতষ্ষাশেক সষােনল্যর জে্য পৃশথেী 
জুনড় আনলষাচেষার সকন্দ্রশেনু্নত সথনকনে। মহষাযষাে সেৌদ্ধ িি্নের 
শেকষাি এেং প্রশতষ্ষার জে্য সৃষ্ট হনলও যত পশরণত হনেনে এই 
শেশ্বশেি্যষালে, ততই ধম্ েে – েরঞ্ শেশুদ্ধ জ্ষাে এেং সংসৃ্শতর 
চচ্ষাই হনে উনেনে এই শেশ্বশেি্যষালনের অে্যতম লক্্য। 

পষাটশলপুনত্রর চশলেি মষাইল িশক্নণ এেং প্রষাচীে মগনধর 
রষাজধষােী রষাজগৃনহর সষাত মষাইল উত্তনর েত্মষানে শেহষার িরীে 
সজলষার েড়গষাঁও-এর শেকনট েষালন্ষা অেশস্ত। শতব্বনতর 
ঐশতহষাশসক তষারষােষানথর মনত মষাধ্যশমক িি্নের প্রশতষ্ষাতষা 
েষাগষাজ্ুে রিীশষ্টে চতুথ্ িতনক এই শেশ্বশেি্যষালনের প্রশতষ্ষা 
কনরে। চীনের পশরব্রষাজক েষা-শহনেে ৪১০ রিীষ্টষানদে যখে ভষারনত 
এনসশেনলে তখে এই শিক্ষানকন্দ্র খ্যষাশতর িীনষ্ শেল এমে েে, 
শকন্তু শহউনেে-সষাঙ যখে ৬২৯ রিীষ্টষাদে সথনক ৬৪৫ রিীষ্টষাদে পয্ন্ত 
এখষানে পশরভ্রমণ এেং শিক্ষালষাভ 
কনরে তখে েষালন্ষার সমধষাচচ্ষা সষারষা 
শেনশ্ব সমষািৃত। শহউনেে-সষাঙ এর 
শেেরনণ েষালন্ষার সমধষাচচ্ষার জগত 
সযরকম প্রশতভষাত হনেনে, নসটষাই 
আমষানির কষানে আজও পয্ন্ত 
সেনচনে প্রষামষাণ্য তথ্য েষা েশথ। 

েষালন্ষা শেশ্বশেি্যষালনে সকষাে 
ধরনণর েষাত্ররষা প্রনেিষাশধকষার সপত, 
তষা শেনে প্রচুর গনেষণষা হনেনে এেং 
এখেও পয্ন্ত হনে চনলনে। আমরষা 
শেশভন্ন েশথ সথনক জষােনত পষাশর সয সষাধষারণ সমধষা সম্পন্ন 
েষাত্রনির এখষানে প্রনেি করষা অসম্ভে শেল, শেশ্বশেি্যষালনের 
পশণ্ডতনির কষানে েষাত্রনির শেনজর শেি্যষা-েুশদ্ধ পরীক্ষা শিনে তনে 
মূল ভেনে প্রনেি করনত হনতষা। প্রশত িিজনে ২/৩ জনের 
সেশি এই প্রশতষ্ষানে অন্তভ্ূক্ত হওেষার সুনযষাগ সপত েষা। 

যখে শহউনেে-সষাঙ এই 
শেশ্বশেি্যষালনে শেনলে তখে অধ্যক্ 
পি অলংকৃত কনর শেনলে মহষাস্শের 
িীলভদ্র, এই সমে িি হষাজষার েষাত্র 
এই শেশ্বশেি্যষালনে পষােরত শেনলে। 
এনককজে আচষায্ অথেষা উপষাধ্যষানের 
কষানে পড়ষাশুনেষা করনতে ১০/১২ 
জে েষাত্র। এই সে েষাত্ররষা 
শেশ্বশেি্যষালনের শেজস্ব আেষানসই 
থষাকনতে। 

েষালন্ষার পষােক্রম শেনে আজও সিি-শেনিনি অনেক 
গনেষণষা চলনে। নেৌদ্ধধম্ িি্নের পষাে গুরুত্বপূণ্ হনলও শহনু্ধম্ 
িষাস্ত, েন্েত্বে, িি্ে শচশকৎসষাশেি্যষা, রসষােে এমে শক সজ্যষাশতষ 
এেং েক্ত্রচচ্ষাও করষা হত। েষালন্ষার খ্যষাশতর শসংহভষাগ জুনড় 
আনে এর শেরষাট গ্ন্থষাগষারত্রে। তষানির েষাম শেনলষা রনেসষাগর, 
রনেরজেক এেং রননেষািশধ। প্রচুর েষাত্র এই গ্ন্থষাগষানরর অমূল্য 
সম্পি পুঁশথগুশল েকল করষার কষানজ ে্যষাপৃত থষাকনতে। যষা তষার 
িশক্ণ – পূে্ এশিেষাে শেনজনির সিনি েহে কনর শেনে সযত। 
সস সমে েষালন্ষার অসষামষাে্য শিক্ক এেং অধ্যষাপকনির মনধ্য 
শেনলে িীলভদ্র, গুেমশত, চন্দ্রপষাল শস্রনমষাশত, চন্দ্রনগষাশমে 
প্রভৃশতরষা। েষালন্ষার পশরচষালেষাে গণতষাশন্ত্রক রীশত-েীশত পদ্ধশত 
অেুসৃত হত, এর প্রধষাে সশচেনক েলষা হত সে্ষাধ্যক্। জ্ষানের 
অেন্ত গভীরতষা, সষাধেষা, েেস সমস্ত শিক শেনেচেষা কনর তষাঁনক 

শেে্ষাশচত করষা হত। সে্ষাধ্যক্নক 
সহষােতষা করষার জে্য িুজে মহষাস্শের 
ধম্ষাধ্যক্ শেনেষাগ করষা হত, এনির 
েলষা হত কম্িষাে এেং স্শের। 

েষালন্ষার পরীক্ষাে্যেস্ষা এেং 
পষাে সমষাপনের পর উপষাশধিষানের 
ে্যেস্ষা শেল। এখষানে পরীক্ষা পদ্ধশত 
শেল প্রধষােত সমৌশখক। শিক্ষা সিনষ 
শিক্ষাথ্ীরষা শেজ শেজ কৃশতনত্বর 
পরীক্ষা সিওেষার জে্য রষাজসভষানত 
উপেীত হত। রষাজসভষা সথনক কৃতী 

েষাত্রনির ‘স্শের’ ‘েহুশ্রুত’ ইত্যষাশি উপষাশধ প্রিষাে করষা হত। 
আমষানির গনে্র শেষে এটষাই সয, আজ যখে সষারষা সিি 

জুনড় উচ্চশিক্ষার জগত মধ্য সমধষাে আক্রষান্ত তখে েষালন্ষার 
সমধষা তীক্ষ্মতষা আমষানির েতুে কনর ভষােনত সিখষাে, েতুে 
প্রত্যনে আিেষািী কনর সতষানল। 

েষালন্ষা শেশ্বশেি্যষালে এেং
প্রষাচীে-ভষারনতর শিক্ষার ঐশতহ্য
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একজে সৃশষ্টিীল শিশক্কষা ও
আনমশরকষার গ্ষানম তষাঁর শেি্যষালনের গল্প

১৯৩০ এর িিনক আনমশরকষার 
শেি্যষালেগুশলর অেস্ষা শেল অনেকটষাই 
েত্মষাে ভষারতীে শেি্যষালেগুশলর মত। 
িূরেত্ী সেশিরভষাগ শেি্যষালনেই 
পশরকষােষানমষা েষা সম্পি েলনত শকেুই শেল 
েষা। এর মনধ্য অনেকগুশল শেল একজে 
শিশক্ক-শভশত্তক শেি্যষালে। এশট একজে 
ভীষণভষানে আনলষাশকত ও  উৎসষাহপূণ্ 
শিশক্কষা জুশলেষা ওনেেষার গি্নের গল্প, 
যষাঁনক ‘িষাশস্তস্বরূপ’ এমেই একশট 
শেি্যষালনে পষােষানেষা হে। শকন্তু জুশলেষা 
আেদ্ধ থষাকষার পষাত্রী শেনলে েষা। অল্প সমনের মনধ্যই শতশে 
পশরশস্শতশট শেজ আেনত্ব আনেে এেং শেনজর উদ্ষােেী িক্তষা 
ও সমৃশদ্ধ শিনে একশট উন্নততর ও শেশচত্র্্যমে অশভজ্তষার সৃশষ্ট 
কনরে, যষা শিশুনির মনধ্যও উদেীপেষা জষাশগনে সতষানল, আর 
তষানির মনধ্য সসই সেষাধ আনে সয “শেি্যষালে েষাস্তে জগনতরই 
একশট অংি, এশট এমে জষােগষা েে সযখষানে তুশম আজ শকেু 
অথ্হীে কষানজ যুক্ত হনে।” শিক্ষা প্রশক্রেষার 
একজে শেরষাসক্ত সমষানলষাচক শহসষানে েে, 
েরং এমে একজে, শযশে যত সঘষারষানলষা 
পশরশস্শত-ই সহষাক েষা সকে, যত কশেে 
সমস্যষাই সহষাক েষা সকে আিষার আনলষা 
েশড়নে একমষাত্র সপ্ররণষািষােক শিক্ষািষােকষারী রূনপ একশট পৃথক 
জগত সৃশষ্ট করনত সক্ম। এই হল "একষার ক্মতষা।" এ কথষা 
সত্য সয অট্টষাশলকষা, নসৌশখে আসেষােপত্র, িীততষাপ শেেশন্ত্রত 
েষাস, িষাশম কশম্পউটষার ও ভষাল ল্যষােনরটশর থষাকনলই  শেি্যষালনের 
সরেষ্ত্ব শতশর হে েষা। একশট শেি্যষালে তষার সে সসরষা শেশেনেষাগ 
করনত পষানর একমষাত্র শিক্ক-শিশক্কষানির 
মধ্য শিনে। শমস ওনেেষার শেনজর 
শিক্কতষার জীেনে সসটষাই প্রমষাণ 
কনরশেনলে তষাঁর সৃশষ্টিীল িক্তষা শিনে। 

১৯৩০-এর িিনক জুশলেষা ওনেেষারনক 
আনমশরকষার িূরেত্ী এক প্রষানন্তর এক 
গ্ষাম্য শেি্যষালনে পষােষানেষা হে। শত্রি জনের 
সেশি শিশু শেনে গশেত শেি্যষালনে শতশে শেনলে একমষাত্র শিশক্কষা। 
পঞ্ম সথনক অষ্টম সরেণী পয্ন্ত সে শেষে তষাঁনকই পড়ষানত হত। 
এই ঘটেষার মধ্য শিনেই সেষাঝষা যষাে, যখে সৎ সুনযষাগ ও 
স্বষাধীেতষা সিওেষা হে, তখে একজে একষাকী শিক্ক েষা শিশক্কষা 
কতটষা উন্নেে আেনত পষানরে। তষাঁর শেি্যষালেশট শেল ক্েপ্রষাপ্, 

িশরদ্র, সনে্ষাপশর গ্ষাম্য সমষানজর শভতর 
একশট সেষাট্ট িূরেত্ী একশটমষাত্র কনক্র 
একশট গ্ষাম্য শেি্যষালে। অথ্েল খুে সষামষাে্য 
থষাকষাে শতশে সসইসে শিক্ণ-সষামগ্ী সেনে 
শেনতে, নযগুশল শতশে ও তষাঁর েষাত্রেষাত্রীরষা 
অথেষা স্ষােীে শহতষাকষাঙ্কী সমষাজ শতশর 
করনত পষারত। 

শমস জুশলেষা ওনেেষার-এর শেি্যষালনে 
েহু শিশুই সরেণীকনক্ জ্ষালষাতে করত 
এেং অনেনকই শেল ক্ীণ েুশদ্ধ সম্পন্ন, 
শকন্তু শতশে কখেও তষানির কষানরষার 

শেরুনদ্ধ সকষােও অশভনযষাগ কনরে শে। তষাঁর সরেণীগুশল শেল শেশভন্ন 
েেনসর শমরেণ, নেশচত্র্যপূণ্ িক্তষা ও ক্মতষাসম্পন্ন শিশুনির 
শেনে গশেত। শকন্তু শতশে শেনিষ প্রনচষ্টষাে শিক্ষানক উৎসষাহদেীপক 
কনর তুনলশেনলে, আর সস কষানজ শতশে অত্যন্ত পষারিি্ীও 
শেনলে। তষাঁর কষানে সকনলই গুণনত শিখল। তষাঁর সরেণীনত 
প্রনত্যনকই েড় হল প্রনত্যনকই শিখল। তষাঁর অশভজ্তষা একশট 

চলমষাে ধষারণষানক ভ্রষান্ত প্রশতপন্ন করল সয 
- েড় শেি্যষালেগুশল ভষাল। েড় শেি্যষালেগুশলর 
আনেিে এটুকুই সয, তষারষা শেনিষ 
গনেষণষাগষার রষানখ, তষারষা " শেনিষজ্" ভষাড়ষা 
কনর শেনিষ পষােক্রনমর ে্যেস্ষা কনর। শমস্ 

ওনেেষার আশি েের আনগ সিশখনেশেনলে সয এর সকষাে প্রনেষাজে 
সেই। এক মষানসর মনধ্যই শতশে ও তষাঁর েষাত্রেষাত্রীরষা িশরদ্র গ্ষাম্য 
সমষানজর একশট সেষাট্ট শেি্যষালনে সয সুন্র ও সমৃদ্ধতর শিক্ষার 
পশরনেি গনড় তুনলশেনলে, তষা শেল তষাশকনে সিখষার মত। আর 
সসই সনঙ্গ শেি্যষালেশটনত েষাত্র েষাত্রীনির শচন্তষাভষােেষানক সশক্রে 

কনর সতষালষার জে্য উৎসষাহদেীপক শিখে 
উপষািষাে সষামগ্ীনত ভরষা শেল। আমরষা জষাশে 
সয আজনকর শিনে েহু সম্পিই সহজলভ্য 
– শেজ্ষাে সকন্দ্র, সচল পষােষাগষার, সচল 
গনেষণষাগষার এেং অেি্যই ইন্টষারনেট, যষা 
সথনক একজে সম্পিিষালী শিক্ক েহু তথ্য 
সের করনত পষানরে। শকন্তু এই ধরনণর 

সকষােওরকম সষাহষায্য েষাড়ষা-ই শমস্  ওনেেষার এক অশত সমৃদ্ধ ও 
শেশচত্র্্যমে শিক্ষার পশরনেি রচেষা করনত সক্ম হনেশেনলে। 

যখে শতশে েষা তষাঁর েষাত্রেষাত্রীরষা সকষােও েই েষা সরজেষানমর 
প্রনেষাজেীেতষা সেষাধ করনতে, তষাঁরষা সচষ্টষা করনতে এমে কষাউনক 
খুঁনজ সপনত যষাঁর কষানে তষা আনে, আর পষারনল তষাঁরষা সসশট ধষার 

“শেি্যষালে েষাস্তে জগনতরই 
একশট অংি, এশট এমে জষােগষা েে 
সযখষানে তুশম আজ শকেু অথ্হীে কষানজ 
যুক্ত হনে।”

১৯৩০-এর িিনক জুশলেষা 
ওনেেষারনক আনমশরকষার িূরেত্ী এক 
প্রষানন্তর এক গ্ষাম্য শেি্যষালনে পষােষানেষা 
হে। শত্রি জনের সেশি শিশু শেনে গশেত 
শেি্যষালনে শতশে শেনলে একমষাত্র 
শিশক্কষা।
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করনতে। তষাঁরষা অে্যষাে্য শেি্যষালে, রষাজ্য শেশ্বশেি্যষালে, রষাজ্য কৃশষ 
গনেষণষা সকন্দ্র, এেং ইেনক্র শিশল্পক চষারুকলষা সমেষাে পশরনষেষা 
– ইত্যষাশি  সষাহষায্য গ্হণ করনতে। তষাঁরষা শকেু িক্ েুনতষার শমশস্ত 
সপনেশেনলে যষাঁনির সহষােতষাে েড় েষাত্রেষাত্রীরষা অল্পেেসী 
শিশুনির জে্য একশট সখলষাঘর েষাশেনেশেল। শেি্যষালেশটনত খুে 
সেশি ভষাল েই শেল েষা। নসজে্য এক েেনরর মনধ্য ঐ শেি্যষালনের 
শিশুরষা স্ষােীে পষােষাগষার সথনক সষাতনিষার সেশি েই ধষার সেে 
প্রশত েের শিশুশপেু কুশড়শটর সেশি েই। আমষানির েড় েড় 
শেি্যষালনের কনেকশট মষাত্র তষানির 
পষােষাগষারনক এত ভষালভষানে ে্যেহষার কনর। 
সেশিরভষাগ শেি্যষালনের পষােষাগষানরর েই 
শিশুনির ধরষা সেষাঁেষার েষাইনর থষানক তষালষা 
সিওেষা কষােষাি্-এর মনধ্য।  

শমস ওনেেষার অেুভে কনরশেনলে সয 
শিশুনির সমষানজর েনেষানজ্যষ্ মষােুষনির মনধ্য সেনড় ওেষা উশচত, 
যষানত তষারষা অন্তত সিখনত, ভষােনত আর েুঝনত সুনযষাগ পষাে। 
তষারষা সে সথনক ভষালভষানে সিনখ আর সেনড় ওনে যখে তষানির 
শেি্যষালে এমেই সকষাে সমষানজর অংি হে, যখে তষানির শিক্ষা 
শেি্যষালনে প্রনেি কনর, যখে তষানির শিক্ষা শেি্যষালনের েষাইনরর 
জগনতর মষােুষনির জীেে, কষাজ, প্রনেষাজে, সমস্যষা - সেশকেু 
েষানরেষানর েঁুনে যষাে। শতশে েড়নিরও ঐ শেি্যষালনে আেনত ও 
তষাঁনির অেুভে করষানত সক্ম হনেশেনলে সয এটষা তষাঁনির 
জীেনের একশট অংি, নকেল একশট জষােগষা েে সযখষানে তষাঁরষা 
তষাঁনির সন্তষােনির প্রশতশিে কনেক ঘণ্টষার জে্য সেনড় যষাে। 
অথ্ষাৎ শতশে শেি্যষালেশটনক সমষানজর একশট অশেনছেি্য অংি 

শহসষানে গনড় তুনল তষানত েতুে জীেে িষাে কনরশেনলে। 
শমস্ ওনেেষার শিশুনির মনধ উৎসষাহ জষাগষানত ও তষানির 

শিনে শকেু আরম্ভ করষানত জষােনতে। শতশে শেনজও হষাম্শেকষা ও 
শপেষানেষা েষাজষানত পষারনতে, নলষাকেৃত্য করনত পষারনতে, গষাে 
গষাইনত পষারনতে, নখলষাঘর শতশরনত সষাহষায্য করনতে, পুতুল 
েষানচর পুতুল েষাশেনে েষাচষানত পষারনতে, অনেক রকম সখলষা 
জষােনতে, কষাগনজর শতশর উইডেশমল েষােষানত পষারনতে, নস্ল 
শিনে েশে আঁকনত পষারনতে, েহু গষাে-গষােড়ষা শচেনতে, ভষারতীে 

েষাচ করনত পষারনতে, েুল সেষাটষানত 
পষারনতে, প্রস্তর - েষাশগচষা রচেষা করনত 
পষারনতে, ভূ-ত্বেশেি্যষা সম্বনন্ শকেু েলনত 
পষারনতে, আর শিলষা সেষাক্ত করনত 
পষারনতে, ভষারতীে উপকথষা েলনত 
পষারনতে, রষান্নষা করনত পষারনতে,  লেণনক 

সকলষাশসত করনত পষারনতে, কষাপনড়র টুকনরষা শিনে শিনক 
েষােষানত পষারনতে, নখলষাঘনরর জে্য আসেষােপত্র েষােষানত 
পষারনতে, ইনজনলর পশরকল্পেষা কনর েষােষানত পষারনতে, শেশভন্ন 
েস্ত-উপষািষাে িেষাক্ত ও তুলেষা করনত পষারনতে, মষাশট শিনে কষাজ 
করনত পষারনতে, মষাশটর পষাত্রষাশি শতশর করনত পষারনতে, শেশভন্ন 
মষাধ্যনম েশে আঁকনত ও রঙ করনত পষারনতে, জীেজন্তুনির 
পিশচননির েষাপ শেনত ও তষানির কনেকশটনক িেষাক্ত করনত 
পষারনতে, শেশভন্ন ভষাষষাে ভজে গষাইনত পষারনতে, সষাধষারণ তষাঁনত 
েুেনত পষারনতে, সুনতষাও কষাটনত পষারনতে। এই শেল তষাঁর 
সমৃশদ্ধর ভষাডেষার, যষা শতশে শেি্যষালনেও শেনে এনসশেনলে।

শমস ওনেেষার অেুভে 
কনরশেনলে সয শিশুনির সমষানজর 
েনেষানজ্যষ্ মষােুষনির মনধ্য সেনড় ওেষা 
উশচত, যষানত তষারষা অন্তত সিখনত, 
ভষােনত আর েুঝনত সুনযষাগ পষাে।

কষানলর শেেত্নে হষাশরনে যষানছে
গ্ষাম েষাংলষার ঐশতহ্যেষাহী প্রষাচীে সখলষা

কষানলর শেেত্নে হষাশরনে যষানছে গ্ষাম েষাংলষার ঐশতহ্যেষাহী 
অনেক প্রষাচীে সখলষা। েত্মষাে প্রজন্ম ঝুঁনক পনড়নে কশম্পউটষার 
সমষােষাইল সগমস সহ আধুশেক প্রযুশক্তর শিনক।এক সমে 
গ্ষামেষাংলষার আেষানচ-কষােষানচ েশড়নে শেশটনে থষাকষা অসংখ্য সখলষা 
এখে আর সচষানখ পনড়েষা। এ যুনগর সেনল-নমনেরষা শপতষা-মষাতষার 
কষানে মষারনেল শকংেষা ঘুশড় সকেষার েষােেষা ধনর েষা। কষাঁিনত সিখষা 
যষাে েষা লষাশটম শকনে সিওেষার জে্য। েত্মষাে প্রজন্ম এখে গ্ষামীণ 
সখলষার সষানথ এনকেষানরই অপশরশচত। নয সকল সখলষা েত্মষাে 
প্রজনন্মর সেনল-নমনেনির সখলনত সিখষা যষাে, তষার মনধ্য হনলষা 
কশম্পউটষার, নমষােষাইল সগমস, শক্রনকট সহ আধুশেক সে সখলষা। 
অথচ এক সমে গ্ষাম েষাংলষার অসংখ্য সখলষার মনধ্য শেল হষা-িু-
িু, েুটেল, কষােষামষাশে, নগষালেষােুট, েুশড়নচষাশর, এক্ষানিষাক্ষা, 
কষােষামষাশে, শকত শকত, লষাশটম, ঘুশড় উড়ষানেষা, কষাঁনচরগুশল, এনক 
ইনু্র, গুলশত, শপপুলশট গুশল, লুনকষাচুশর, েউ শচ, নচষার-িষাকষাত 

পুশলি, নচষাকপষালষাশন্ত, হষাশড়ভষাঙ্গষা, েষাকশড়নখলষা, লষাশেনখলষা, 
কইিষাঙ, িশড়ঝষাপ, নহনড়নেনড়িষাঙ, েিী-পুকুনর ঝষাপুশড়, ভষাটষাম, 
পষাঁচ গুশট, কলষাপশত, েউ-জষামষাই, কষািষানেষাড়ষােুশড়, কপষানল শটপ 
শিনে যষা, পুতুল সখলষা, পুতুনলর শেনে, হষাউই, নেলুে, শপেল, 
গুশলর িষাল,গষানের িষানল সিষালেষা ইত্যষাশি গ্ষাম-েষাংলষার ঐশতনহ্য 
লষাশলত অসংখ্য সখলষাধুলষা। শেনকল হনলই সমনেনির সিখষা সযত 
এই রকনমর েষােষা সখলষা সখলনত। আর সেনলরষা সখলত িষাংগুশল, 
মষারনেল, ঘুশড় উড়ষাে ইত্যষাশি সখলষা। তষােষাড়ষা এক সমে িষােশপনট 
সেনলনির সখলষা শহনসনে পশরশচত শেল লষাশটম সখলষা। তনে 
েত্মষাে প্রজম্ম এইসে ঐশতহ্যেষাহী সখলষাধুলষার সষানথ এনকেষানরই 
অপশরশচত। তষানির কষানে এগুনলষা রূপকথষার গল্প মনে হে। 
সু্নলর মনধ্য শিনে যশি শেশরনে আেষা যষাে এই ঐশতহ্যেষাহী 
প্রষাচীে সখলষাগুশল, তষাহনল তষা আগষামী প্রজনন্মর হষাত ধনর শটনক 
থষাকনে আরও েহু শিে।
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সৃজনের শেকষানি সৃজনের সমলষা
৪েং সেষােষালিষাড় গ্ষাম পঞ্ষানেনতর তরনে এক অশভেে উনি্যষাগ

সেষাট্ট কুশঁড় যখে প্র্ুশটত হনে 
েুনল পশরণত হে, তখেই তষা সষাথক্তষা 
লষাভ কনর, সকনলর মষানঝ সমষািৃত হে। 
শেক সসভষানেই আিি ্শিক্ষাে শেকশিত 
হে শচন্তষািশক্ত, েৃশদ্ধ পষাে সৃজে ক্মতষা। 
কশেগুরু রেীন্দ্রেষাথ েষাকুনরর শিক্ষািিন্ে 
শেশহত রনেনে সসই আিি ্ শিক্ষার 
মূলমন্ত্র। যষা আমষানিরনক সু্নলর চষার 
সিওেষানলর গশডে সথনক পষাে্যসূশচনক মুক্ত 
কনর শিশুনির হষানত-কলনম পষােিষানের 
শিক্ষা সিে। কশেগুরু রেীন্দ্রেষাথ েষাকুনরর এই শিক্ষা-ভষােেষানক 
সষামনে সরনখ েের িুই আনগ আেন্পষানের মনধ্য শিনে শিশুনির 
সৃজেিশক্তনক আরও শেকশিত করনত উনি্যষাগী হে েষালুরঘষাট 
ব্নকর ৪েং সেষােষালিষাড় গ্ষাম পঞ্ষানেত। পঞ্ষানেত এলষাকষার 
শেশভন্ন সু্নল শুরু হে েষােষাশেধ কমক্ষাণ্ড। 
সু্নল সু্নল শিশুনির শিনে েষাস্ষাশর ও 
পুশষ্ট েষাগষাে করষানেষার পষািষাপষাশি পুশষ্ট 
ম্যষাশপং, শিক্ষামূলক পশরিিে্, এল শস 
শি –র মষাধ্যনম শিক্ষািষাে এেং পঞ্ষানেত 
মনেষােীত স্ষােীে ে্যশক্তনির সষাহষানয্য 
সৃজেমূলক ও শিল্পকলষা শিক্ষার ে্যেস্ষা 
করষা হে। অেনিনষ চলশত েেনরর ১১ 
সম সেষােষালিষানড়র খষাসপুর  হনরকৃষ্ণ 
উচ্চশেি্যষালে প্রষাঙ্গনণ পূণ্ষাঙ্গ রূপ সপল 
তষানির সসই প্রেষাস। নেষােষালিষাড় গ্ষাম পঞ্ষানেনতর উনি্যষানগ এেং 
অ্যষানহি ইশেশিনেশটভ্ স্ -এর প্রষাশতষ্ষাশেক সিস্য ‘স্পষার’-এর 
সহনযষাশগতষাে এলষাকষার আটশত্রিশট সু্লনক শেনে অেুশষ্ত হনে 
সগল সৃজে সমলষা। 

শুরুনতই প্রিীপ জ্ষাশলনে সমলষার 
আেুষ্ষাশেক সূচেষা কনরে রষানজ্যর প্রষাক্তে 
স্বষাস্্য সশচে তথষা অথ-্কশমিনের েতম্ষাে 
সিস্য শ্রী শিলীপ সঘষাষ। রেীন্দ্রেষানথর 
শিক্ষা-ভষােেষাে অেুপ্রষাশণত হনে এধরনের 
সমলষার আনেষাজে করষার জে্য ৪ েং 
সেষােষালিষাড় গ্ষাম পঞ্ষানেতনক সষাধুেষাি 
জষােষাে, েষালুরঘষানটর ব্ক উন্নেে 
আশধকষাশরক শ্রী শুভ্রশজৎ গুপ্। আগষামী 
শিনেও এভষানেই পথ চলষার অঙ্গীকষানরর কথষা েনলে, ৪ েং 
সেষােষালিষাড় গ্ষাম পঞ্ষানেনতর প্রধষাে শ্রী শপনু্ট েসষাক। এেষাড়ষাও 

এশিনের অেুষ্ষানে উপশস্ত শেনলে 
পঞ্ষানেত সশমশতর শিক্ষা কম্ষাধ্যক্ 
শ্রীমতী অশেমষা মণ্ডল, শেি্যষালে পশরিিক্ 
(প্রষাথশমক) শ্রী আেিুর রহমষাে সিখ, 
কলকষাতষা শেশ্বশেি্যষালনের অ্যষানসষাশসনেনটি 
প্রনেসর শ্রী েেীেষােন্ সসে, শসনলেষাস 
কশমশটর প্রষাক্তে সিস্য শ্রী সিেষাশিস 
মণ্ডল, অ্যষানহি ইশেশিনেশটভ্ স্ - এর 
তরনে শ্রী আশের চক্রেত্ী ও শ্রী রনেিীপ 
সি।

পৃথ্ষা সরকষানরর উনবিষাধেী সঙ্গীনতর মনধ্য শিনে শুভষারম্ভ হে 
অেুষ্ষানের। এরপর শিেভর সমলষার মঞ্ মষাশতনে রষানখ 
সেষােষালিষানড়র আটশত্রিশট সু্নলর শেশভন্ন েেনসর পড়ুেষারষা। গষাে, 
েষাচ, আেৃশত্ত, েষাটক ও শ্রুশত েষাটনকর মনধ্য শিনে তষানির সৃজে 

প্রশতভষার পশরচে সিে। পশশ্চম কৃষ্ণপুর 
প্রষাথশমক শেি্যষালনের সেষাট সেষাট 
পড়ুেষানির আশিেষাসী েৃত্যনমলষা উপশস্ত 
সকনলর েজর কষানড়। শপ্রেষাঙ্ষা সসষানরে, 
রষাজষাপুর শিশু শিক্ষা সকনন্দ্রর এই েষাত্রীর 
কনঠে ইংরষাশজনত শেভুল্ েড়ষা সিষােষাটষা 
শেঃসনন্নহ  শেল এক েড় প্রষাশপ্। নমলষা-
মনঞ্ সযৌথভষানে আেৃশত্ত পশরনেিে কনর 
সিষাগষাশে প্রষাথশমক শেি্যষালে। একই 
শেভষানগ যনথষ্ট শিল্প-প্রশতভষার পশরচে 

সিে ভষানরণ্ডষা শিশু শিক্ষা সকনন্দ্রর পড়ুেষারষা। নমলষাে সকনলর 
হষাততষাশল আিষাে কনর সেে িুল্ভপুর প্রষাথশমক শেি্যষালনের কু্নি 
েষাত্রীনির সমনেত েৃত্য ও েরুণষা েষাশলকষা উচ্চশেি্যষালনের েষাত্রী 

কশেতষা মণ্ডনলর একক েৃত্য পশরনেিেষা। 
সমলষাে আমশন্ত্রত সু্ল শহনসনে উপশস্ত 
শেল পষাশ্বে্ত্ী তপে ব্নকর সচচঁষাই 
প্রষাথশমক শেি্যষালে। অণুেষাটক ‘েনু্’ 
উপহষার সিে ওই সু্নলর েষাত্রেষাত্রীরষা। 
এেষাড়ষা সৃজে সমলষাে ব্রহ্পুর প্রষাথশমক 
শেি্যষালনের  তরনে মঞ্স্ হে ‘পশরেত্ে’, 
কষাশলকষাপুর উচ্চ শেি্যষালনের েষাত্রেষাত্রীনির 
‘িষাকঘর’, খষাসপুর প্রষাথশমক শেি্যষালনের 
েষাটক ‘আনলষা’ শকংেষা  সিষাগষাশে প্রষাথশমক 

শেি্যষালে  ও েরুণষা েষাশলকষা উচ্চশেি্যষালনের শ্রুশত েষাটক  িুশট 
শেল সেি মনেষাজ্। নমলষাে সু্লগুশলর জে্য শেশভন্ন স্নলরও 

েষাত্রীনির েষাচ

েষাত্র-েষাত্রীনির হষানতর কষাজ

েষাত্র-েষাত্রীনির েষাটক
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আনেষাজে করষা হনেশেল। নযখষানে শেনজনির আকঁষা েশে, হষানতর 
েষােষাশেধ কষানজর পষািষাপষাশি সু্ল-েষাগষানে উৎপষাশিত েষােষারকম 
সেশজর পসরষা শেনে হষাশজর হনেশেল কু্নি পড়ুেষারষা। 

সমলষা চলষাকষালীে অংিগ্হণকষারী শেশভন্ন সু্নলর সেষাট সেষাট 
েষাত্রেষাত্রীনির উৎসষাহ শিনত সসখষানে হষাশজর হনেশেনলে িশক্ণ 
শিেষাজপুনরর তপে শেধষােসভষা সকনন্দ্রর শেধষােক শ্রী েষাচু্চ হষাসঁিষা, 
েষালুরঘষাট পঞ্ষানেত সশমশতর সভষাপশত শ্রী প্রেীর কুমষার রষাে, 
শিশপআরশিও সসৌরভ সসেগুপ্ এেং সজলষা পশরষি কম্ষাধ্যক্ 
শেশ্বেষাথ পষাহষাে।

সমলষা সিনষ েষাত্রেষাত্রীনির  শেশভন্ন শিল্প-প্রশতভষা ও সৃজে 
ক্মতষার শেচষানর ৪ েং সেষােষালিষাড় গ্ষাম পঞ্ষানেনতর শেশভন্ন 
সু্লনক পুরসৃ্ত করষা হে। শেচষারকনির েজনর প্রথম হে ব্রহ্পুর 
প্রষাথশমক সু্ল। শবিতীে হে ওসষাইল প্রষাথশমক সু্ল এেং তৃতীে 
স্ষাে িখল কনর সেে খষাসপুর হনরকৃষ্ণ উচ্চশেি্যষালে।

তনে সেষাটনির এই সৃজে সমলষাে েষাড়শত পষাওেষা শেল 

েষালুরঘষানটর শ্রী শেম্লকুমষার  আগরওেষানলর ে্যশক্তগত 
সংগ্হিষালষার এক অেেি্য প্রিিে্ী। শেশভন্ন সমনের কষাগনজর 
সেষাট, েই, েষাংলষা িশলল, িতষাদেী প্রষাচীে গ্ষানমষানেষাে, ক্যষানমরষা 
শকংেষা শিেশন্ে ে্যেহষানরর েষােষাে শজশেস, কী শেল েষা ওই 
প্রিিে্ীনত! খষাসপুর হনরকৃষ্ণ উচ্চ শেি্যষালনের সেষাট্ট একশট 
ক্ষাসঘর এশিে সমলষামষানে উপশস্ত সকলনক সযে টষাইম সমশিনে 
চশড়নে কনেক মুহূনত্র জে্য শেগত কনেক িতষাদেীনত শেনে 
শগনেশেল।

এলষাকষার েষাত্রেষাত্রীনির সৃজে ক্মতষা ও শিল্প প্রশতভষা 
প্রকষানির এই মঞ্ এককথষাে শেল এক অশভেে আনেষাজে। 
শেনজর গ্ষানমর সেষাট সেষাট শিশুনিরনক েতুে কনর আশেকেষার 
করনলে তষানিরই সচেষা প্রশতনেিী পশরজনেরষা। তষাই এখে তষারঁষাও 
চষাে আগষামী শিনে এভষানেই তষানঁির শিশুনির েষােষাে প্রশতভষা 
শেকষানির লনক্্য কষাজ কনর যষাক ৪ েং সেষােষালিষাড় গ্ষাম 
পঞ্ষানেত।

েষালুরঘষাট পঞ্ষানেত সশমশতর উনি্যষানগ 

সষারষাশিেে্যষাপী আনলষাচেষা ও ভষােেষা শেশেমেঃ
একশট প্রশতনেিে

সম্প্রশত “রেীন্দ্রেষানথর শিক্ষা 
িি্ে ও জষাতীে পষােক্রম রূপনরখষার 
(২০০৫ ) সপ্রশক্নত তষার প্রষাসশঙ্গকতষা 
এেং অশিও-শভসুেষানলর প্রনেষাজেীেতষা 
’’শিনরষােষানম সষারষাশিেে্যষাপী একশট 
আনলষাচেষাচক্র অেুশষ্ত হনেনে । 
িশক্ণ শিেষাজপুর সজলষার সির িহর 
েষালুরঘষানট অেশস্ত েষাট্যতীথ্ (মন্মথ 
মঞ্) গত ১২ই সম ২০১৫ তষাশরনখ  
এই আনলষাচেষাচক্রশট অেুশষ্ত হে। 
প্রচশলত গতষােুগশতক ও যষাশন্ত্রক শিক্ষা ে্যেস্ষার পশরেনত্ শেকল্প 
একশট েতুে শিগশেনি্নির সক্নত্র উপশস্ত সিস্যনির মনধ্য 
পষারস্পশরক শচন্তষাভষােেষা শেশেমনের উনদেনি্যই এই 
আনলষাচেষাচনক্রর আনেষাজে। নস্বছেষানসেী সংস্ষা অ্যষানহি 
ইশেশিনেশটভনসর প্রষাশতষ্ষাশেক সিস্য সসষাসষাইশট ের পষাশট্শসনপটশর 
অ্যষাকিে অ্যষাডে শরনলেকসে(স্পষার)এর সহনযষাশগতষাে এশট 
অেুশষ্ত হনলও এই আনলষাচেষাচনক্রর মূল উনি্যষাক্তষা শেনলে 
েষালুরঘষাট পঞ্ষানেত সশমশত।  সষারষাশিেে্যষাপী এই আনলষাচেষাচনক্র 
উপশস্ত শেনলে েষালুরঘষাট ব্নকর প্রষাথশমক ও মষাধ্যশমক 
শেি্যষালেগুশলর শিক্ক-শিশক্কষােৃন্, শিশুশিক্ষা সকন্দ্রগুশলর 
সহষােকেৃন্ এেং েষালুরঘষাট পঞ্ষানেত সশমশতর পিস্ 

আশধকষাশরকেৃন্। তষাঁরষা প্রনত্যনক এই 
আনলষাচেষাচনক্রর উনি্যষাগনক স্বষাগতম 
জষােষাে। এই আনলষাচেষা সভষাে শেশিষ্ট 
ে্যশক্তনির মনধ্য উপশস্ত শেনলে 
মহকুমষা িষাসক শ্রী সন্ীপ িত্ত, 
েষালুরঘষানটর ব্ক উন্নেে আশধকষাশরক 
শ্রী শুভ্রশজৎ গুপ্, েষালুরঘষাট পঞ্ষানেত 
সশমশতর সভষাপশত শ্রী প্রেীর রষাে, 
িশক্ণ শিেষাজপুর সজলষার শিসশরিক্ট 
প্রষাইমষাশর সু্ল কষাউশন্সনলর সচেষারম্যষাে 

শ্রী কল্যষাণ কুণু্ড, েষালুরঘষাট পঞ্ষানেত সশমশতর শিক্ষা কম্ষাধ্যক্ 
শ্রীমতী অশণমষা মণ্ডল, েষালুরঘষাট পঞ্ষানেত সশমশতর সশমশত 
এিুনকিে অশেসষার শ্রী সুশজত কুমষার পষাল, কলকষাতষা 
শেশ্বশেি্যষালনের অধ্যষাপক শ্রী েেীেষােন্ সসে, শেশিষ্ট শিক্ক ও 
শসনলেষাস কশমশটর প্রষাক্তে সিস্য শ্রী সিেষাশিস মণ্ডল, অ্যষানহি 
ইশেশিনেশটভনসর সচেষারম্যষাে শ্রী আেীর চক্রেত্ী, অ্যষানহি 
ইশেশিনেশটভনসর ম্যষানেশজং শিনরক্টর শ্রী রনেিীপ সি এেং শ্রী 
আদুের রহমষাে সসখ (এস আই অে সু্লস,েষালুরঘষাট ওনেস্ 
সষানক্ল) প্রমুখ। সভষাে উপশস্ত শেশিষ্ট ে্যশক্তনির মনধ্য সেষাই 
শেজ শেজ মতষামত প্রকষানির মষাধ্যনম েত্মষাে শিক্ষা ে্যেস্ষার 
সপ্রশক্নত রেীন্দ্র শিক্ষা িি্ে ও জষাতীে পষােক্রম রূপনরখষা 
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২০০৫-এর প্রষাসশঙ্গকতষা স্বীকষার কনরে। এই প্রষাসশঙ্গকতষা স্বীকষার 
করষার মষাধ্যনম স্বষাভষাশেকভষানেই শেশিষ্ট শিক্ক ও শসনলেষাস 
কশমশটর প্রষাক্তে সিস্য শ্রী সিেষাশিস মণ্ডনলর আন্তশরক 
স্বীকষানরষাশক্তঃ “পষাে্যক্রম পশরেত্ে করনত পষারনল শিশুনির যশি 
প্রকৃত শিক্ষা শিনত পষাশর, তষাহনল সেষাধহে আমরষা শকেুটষা 
ভষারমুক্ত হনত পষারে। ভষারেষাহী শিখনের মষাধ্যনম অনেক শকেু 
শিখলষাম শকন্তু সকষাথষাে যষাশছে সকউ 
জষাশেেষা।”স্বষাভষাশেকভষানেই শ্রী 
সিেষাশিস মণ্ডনলর সখনিষাশক্তঃ “সয 
শিক্ষা শিনে রুশটও শতশর করনত 
পষাশরেষা, কষাপড়ও শতশর করনত 
পষাশরেষা, মকষােও শতশর করনত 
পষাশরেষা-এই ভষারেষাহী শিখে শেনে 
আমরষা শক করে?” শি শপ এস শস র 
সচেষারম্যষাে শ্রী কল্যষাণ কুণু্ড তষাঁর 
স্বকীে ভশঙ্গনতই েনলে, “নয মষাশল 
েষাগষাে পশরচয্ষা কনর, নয মষাশল রুক্ মষাশটনক উে্র কনর সতষানল, 
সয মষাশল েষাগষানে েুল সেষাটষাে, শিক্কনিরনক সসই মষাশল হনে 
উেনত হনে।” প্রষাসশঙ্গক আনলষাচেষাে সেষােষালিষাড় গ্ষাম পঞ্ষানেত 
এলষাকষার সেি কনেকজে শিক্কও এশিে তষাঁনির মতষামত সপি 
কনরে। েষালুরঘষানট অেুশষ্ত এই আনলষাচেষাসভষাে কষালশচশে 
পঞ্ষানেত সশমশতর শিক্ষা কম্ষাধ্যক্ শ্রী সপ্রম লষামষা এেং শিেহষাটষা 
১ েং পঞ্ষানেত সশমশতর শিক্ষা কম্ষাধ্যক্ শ্রী শজল এক্রষাম 
উভনেই জষাতীে পষােক্রম রূপনরখষা ২০০৫ সক সষামনে সরনখ 
শেজ শেজ পঞ্ষানেত সশমশত এলষাকষাে শিক্ষা সক্নত্র শক শক 
উনি্যষাগ শেনেনেে তষার শেসৃ্তত শেেরণ সপি কনরে এেং সসই  

শেেরনণর মধ্য শিনে তষাঁনির স্বননের প্রশতছেশে তুনল ধনরে।     
এশিে স্বষাগত ভষাষনণ েষালুরঘষানটর ব্ক উন্নেে 

আশধকষাশরক(শেশিও) শ্রী শুভ্রশজৎ গুপ্ েনলে সয এই আনলষাচেষাচক্র 
সরকষারী উনি্যষাগ েে, তেু েষালুরঘষাট পঞ্ষানেত সশমশত এই 
উনি্যষাগ শেনেনে। কষারণ েষালুরঘষাট ব্ক উদ্ষােেী কম্সূচীনত 
শেশ্বষাস কনর এেং সসই অেুযষােী এই আনলষাচেষাচনক্রর আনেষাজে। 

এই আনলষাচেষাচনক্রর প্রষাসশঙ্গকতষাে 
শ্রী শুভ্রশজৎ গুপ্ আরও েনলে সয এই 
ধরনণর আনলষাচেষা সভষা েষা 
সপ্রষাগ্ষামগুশল সিষ অশদে সরকষারী 
কম্যজ্নকই িশক্তিষালী কনর। 
এশিনের এই সভষার সযৌশক্তকতষা 
শেচষার প্রসনঙ্গ শ্রী গুপ্ আরও শেসৃ্তত 
ভষানে েনলেঃ “অ্যষানহি ইশেশিনেশটভস 
ও স্পষানরর সহনযষাশগতষাে সেষােষালিষাড় 
গ্ষাম পঞ্ষানেনতর উনি্যষানগ গতকষাল 

সয সৃজে সমলষা অেুশষ্ত হনেনে, নসই সমলষার মধ্য শিনেও আমরষা 
েুঝনত পষাশর সয শুধুমষাত্র পষাে্যপুস্তনকর মধ্য শিনে শিক্ষা সমূ্পণ্ 
হেেষা। তষাই রেীন্দ্র শিক্ষা িি্ে অেুসষানর এই সভষা আনেষাজনের 
সক্নত্র আমরষা সহনযষাশগতষার হষাত েষাশড়নে শিনেশে। ”শিক্ষার 
গুণগত মষাে েৃশদ্ধনত এই আনলষাচেষাসভষা শেনিষ সহষােক হনে 
েনল শ্রী গুপ্ এশিে আিষা প্রকষাি কনরে।  এই ধরনণর 
আনলষাচেষাসভষার আনেষাজে করষার জে্য েষালুরঘষাট পঞ্ষানেত 
সশমশতনক শেনিষ ধে্যেষাি জষােষাে মহকুমষা িষাসক শ্রী সন্ীপ 
িত্ত। 

প্রষাসশঙ্গক শিক্ষার শেস্তষানর ভ্রমনণর প্রষাসশঙ্গকতষা
সকে শিক্ষামূলক ভ্রমণ -পষাে্যপুস্তনক পড়ষা েষা কষানে সিষােষা 

সকষােও শেষে যশি সনরজশমনে চষাকু্স করষা যষাে তনে সসই  শিক্ষা 
সহনজই আত্মস্ করষা সম্ভে। মেনেও িীঘ্স্ষােী হে সসই 
উপলশধি। তষাই আিি্ শিক্ষাে এমে পশরিি্নের ভূশমকষা 
অপশরসীম। শচরন্তে এই সত্যনক স্বীকৃশত শিনে ২০১১ সষানল 
পশশ্চমেঙ্গ সরকষানরর শিক্ষা সংক্রষান্ত শেনিষজ্ কশমশট তষার 
অন্তে্ত্ী সুপষাশরনি তষাই শিক্ষামূলক পশরিি্নের উপর যনথষ্ট 
গুরুত্ব সিে।

েষাত্রেষাত্রীনির শেনে অনযষাধ্যষা ভ্রমণ – েষাঘমুশডের ভূরশু গ্ষাম 
পঞ্ষানেনতর উনি্যষানগ  সেতষাশজ মষাধ্যশমক শিক্ষা সকন্দ্র ও 
সরলষাকুড়রষা উচ্চ প্রষাথশমক শেি্যষালনের ২৫  জে েষাত্রেষাত্রীনক 
শেনে গত ৮ই মষাচ্ অনযষাধ্যষা পষাহষানড় এমেই এক শিক্ষামূলক 
পশরিি্নের আনেষাজে করষা হনেশেল। শুধু তষাই েে, ভ্রমণ সথনক 

শেনর অষ্টম সরেণীর পড়ুেষা উষষারষাশে মষাহষাত, অেষাশমকষা মুড়ষা, 
মষাশেক চন্দ্র কুমষার, ধীরজ সষাউ ও চন্ে সষাউ তষানির শেনজনির 
স্বষাভষাশেক ভষাষষাে সসই অশভজ্তষা শলশপেদ্ধ কনর। তষার মনধ্য 
একশট সলখষানক সষামষাে্য শকেু সম্পষািেষা কনর এখষানে তষা প্রকষাি 
করষা হলঃ 

অনযষাধ্যষা ভ্রমনণর অশভজ্তষা
পুরুশলেষার েষাঘমুশডের ভূরশু গ্ষানমর সেতষাশজ মষাধ্যশমক শিক্ষা 

সকনন্দ্রর ২৫ জে েষাত্রেষাত্রীনক শেনে গত ৮ মষাচ্ ২০১৫ তষাশরনখ 
(রশেেষার) নসখষােকষার গ্ষাম পঞ্ষানেনতর পক্ সথনক একশট 
শিক্ষামূলক ভ্রমনণর আনেষাজে করষা হনেশেল। সকষাল ১০টষার 
সমে আমরষা সকনল শেি্যষালনের সষামনে উপশস্ত হই। এরপর 
১০.৪০ শমশেট েষাগষাি গষাশড়নত সচনপ আমরষা অনযষাধ্যষার উনদেনি্য 
যষাত্রষা শুরু কশর। প্রথনম আমরষা অনযষাধ্যষা সমষানড় েষাশম এেং 
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সষামষাে্য জলপষাে করষার পর আেষার গষাশড়নত উশে। তষারপর আমরষা 
যষাই সলষােষার সিনম। নসখষানে শকেুটষা সমে কষাশটনে আমরষা সের 
গষাশড়নত চড়লষাম। নসখষাে সথনক আমষানির পনরর গন্তে্য শেল 
আপষার সিম। নিখলষাম, ২৫০ েুট েীনচ টষারেষাইনের চষাকষা ঘুশরনে 
কীভষানে জলশেিু্যৎ উৎপন্ন করষা হে। এরপর সসখষাে সথনক 
আমরষা চনল যষাই েনরস্ষার অশেনস।  নসখষানে সিখষা সপলষাম 
েষানেনলর মনতষা পষাতষা শেশিষ্ট কৃষ্ণেট গষানের। জষােষা সগল, 
অনযষাধ্যষাে েষাশক এখে এই গষাে একশটই রনেনে। তষারপর 
ওখষানে শেিল্যকরণী গষাে, খনেশর গষানের সনঙ্গ আমষানির পশরচে 
হে। েনরস্ষানরর এক আশধকষাশরক এরপর আমষানিরনক একশট 
েষাশড়নত শেনে যষাে, নযখষানে আমরষা কষাঁনচর শভতনর অদু্ত সুন্র 
েকিষা সিখনত পষাই। নিখনত পষাই কীভষানে আপষার সিনম 
গষাশড়গুনলষা উেনে েষামনে, এেষাড়ষা অনযষাধ্যষার জঙ্গনল কত রকম 
েে্যপ্রষাণী আনে ইত্যষাশি েষােষাে শকেু। এরপর সসখষাে সথনক 
আমরষা সকনল অনযষাধ্যষার একশট সহষানটনল শগনে উশে। খষাওেষা-
িষাওেষার পর শকেুক্ণ শেরেষাম শেনে পষানে সহঁনট আমরষা আনিপষানি 
সেড়ষানত শুরু কশর।রষাস্তষা শিনে হষাঁটনত হষাঁটনত সিখলষাম পষানিই 

একটষা েড় েুটেল সখলষার মষাে রনেনে। পনথই সিখলষাম 
েীহষাশরকষা ও মষালশেকষা েষানমর িুশট েড় সহষানটল। নসখষাে সথনক 
কৃশত্তেষাস আরেম যষাওেষার পনথ কলষা েষাগষাে, কুল েষাগষাে, আম 
েষাগষাে ইত্যষাশি েষাগষাে সিখনত সপলষাম। কৃশত্তেষাস আরেনমর 
শভতনর শগনে সিখলষাম, নগষাটষা মশন্রশট শতশর কষাে শিনে। আর 
মশন্নরর শভতনর রনেনে মষা িুগ্ষার প্রশতমষা। কী আশ্চয্ ঘটেষা, 
সযশিে সথনক মষা িুগ্ষা এখষানে প্রশতশষ্ত রনেনেে সসশিে সথনক 
মষানের হষানতর ওই প্রিীপ সেনভশে। তষারপর আমরষা পষানে সহঁনট 
েুড়েুশড় তষাশড় যষাই। শেজ্ষােসম্মতভষানে এনক প্লেতষা েনল। 
আশ্চয্, নিখলষাম জনলর শভতনরর েষাশল আপেষা-আপশে েুটনে। 
েুড়েুশড় তষাশড় সথনক আমষানির পনরর গন্তে্য শেল রষামমশন্র। 
জষােগষাটষা একশিনক সযমে িষান্ত সতমেই খুে সুন্র ও পশরকেষার। 
সসখষানে প্রণষাম জষাশেনে আমরষা গষাশড়নত কনর সলষাহশরেষা সেনম 
আশস। শিে েষাকুনরর িি্ে সসনর এেষার সেরষার পষালষা। সষারষাশিে 
অনেক সঘষারষাঘুশরর পর গষাশড় সচনপ েষাশড় সেরষার পনথও আমরষা 
ভীষণ আেন্ সপনেশেলষাম। নিনষ েড়তনল সেনম আমরষা সয যষার 
েষাশড় চনল যষাই।

শেি্যষালেসমূনহর েতুে পষােক্রম ও পষাে্যসূচী সম্পনক্ 
অন্ত্েত্ী প্রস্তষাে শকেু শেে্ষাশচত অংি

(9) cvVµgwU‡K Rxeš— I 
AvKl©Yxq K‡i Zzj‡Z ...... bZzb 
bZzb cvV Avbv n‡q‡Q| cÖwZwU 
†kªYx‡Z cvVµg I cvV¨m~Px‡Z 
wkï‡`i Rb¨ h‡_ó †Lvjv cwili 
ivLv n‡q‡Q hv ¯’vbxq Ges 
cÖvmw½K fvebv w`‡q cwic~iY 
Ki‡Z n‡e wk¶K‡KB| 
Ab¨w`‡K Ggb A‡bK bZzb 
cÖvmw½K welqfvebv Avbv n‡q‡Q 

hv wkï‡`i Kv‡Q K…Z¨vwji ga¨ w`‡q mn‡R Dc¯’vcbv Kiv 
hvq, †hgb cÂv‡qwZiv‡Ri BwZnvm I Zvi eZ©gvb cwiw¯’wZ 
................MÖvg mgx¶v I MÖvg msMVb  BZ¨vw`|

    (c„ôv bs- 7)

.........AwffveK‡`i mv‡_ mfv, ......... wkï‡`i Rb¨ 
we‡kl cÖ‡Póv, ¯’vbxq †fŠMwjK cwi‡ek, cÖvPxb wb`k©Y wb‡q 
KvR, evwoi Kv‡Ri bgybv ̂ Zix ......... wKQzUv mgq wk¶K‡K 
e¨q Ki‡ZB n‡e|

 m‡e©vcwi nv‡Z bv‡Z KvR (Activity based learning) 

I wkL‡bi fvebv gv_vq †i‡L †kªYxK¶ cwiPvjbv Ki‡Z n‡e|
    (c„ôv bs- 8)

1.2  we`¨vj‡q wgkª ms¯‹…wZ : fvi‡Zi g‡Zv †`‡k 
ˆewP‡Î¨i evZveiY GZ †ewk ......... mvs¯‹…wZK wfbœZv _vKv 
¯^vfvweK ......... GgbwK GKB MÖv‡g wfbœ ms¯‹…wZKhy³ 
Rb‡Mvôxiv GKm‡½ emevm K‡ib| ...... GB †h H‡K¨i myi 
Ges Zvi kw³ GUvI fviZxq MYZ‡š¿i GKUv †K›`ªxq w`K| 
............... wewfbœ fvlvfvlx, ag©, RvwZ, ms¯‹…wZhy³ GB 
iv‡R¨i we`¨vjq¸wj ¶z`ª mvgvwRK cÖwZôv‡bi g‡Zv|

    (c„ôv bs- 24)

1.3 (K) my-¯^v¯’¨ Ges cywói cÖ‡qvRbxqZv : my¯^v¯’¨ †`k 
MV‡bi Avewk¨K c~e©kZ© Avevi my-¯^v‡¯’¨i wfwË nj cywó| 
wk¶vi Dcjwä‡ZI cywói f‚wgKv weivU......cywó wb‡q wkï‡`i 
g‡a¨ av‡c av‡c GKUv cwi¯‹vi aviYv M‡o †Zvjv `iKvi 
......... GB ms‡hvMwU hv‡Z Zviv wb‡Ri †Pv‡L †`L‡Z cv‡i 
†mRb¨ cvVµ‡gi g‡a¨ wKQz e¨envwiK w`K †hvM Ki‡Z 
n‡e.........GK K_vq ¯^v¯’¨ I cywói w`KUv‡K wk¶vi mvaviY 
cvVµg I K…Z¨vwji g‡a¨ ˆeÁvwbK fv‡e mshy³ Kivi KvR 
nv‡Z wb‡Z n‡e|

(শেি্যষালে পষােক্রম ও পষাে্যসূচী শেষেক শেনিষজ্ কশমশট, পশশ্চমেঙ্গ সরকষার ২০১১)
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    (c„ôv bs- 27 )

1.4.2. wkïi wb‡Ri cvov, MÖvg, GjvKv Ges †Rjvi 
cwi‡ek m¤c‡K© ......... Z_¨, wb`k©Y I AwfgZ msMÖn K‡i 
wk¶K GKwU cvVµg ̂ Zix Ki‡eb| G‡¶‡Î wkï‡`i mvnvh¨ 
wb‡q wZwb GB cÖwµqv Pvjv‡eb| GjvKv cwi`k©Y ......... 
cyiv‡bv wb`k©Y †`Lv ............ GB wel‡q ¸i“Z¡ we‡k lY 
......... BZ¨vw`i gva¨‡g GKwU Rxeš— cvVµg ̂ Zix Ki‡e Ges 
¯’vbxq cwi‡ek wb‡q PP©v Ki‡e wkïiv|

    (c„ôv bs- 28)

1.6.5. gnvcyi“‡li Rxe‡bi Mí AvÍPwiZ †kvbv, ejv 
I cvV Kivi gva¨‡g wkïi Kv‡Q GKwU j¶¨ I Av`k© ¯’vcb 
Ri“ix| ¯’vbxq K…wZ gvbyl hviv wewfbœ wel‡q mvdj¨ †c‡q‡Qb 
......Zv‡`i †W‡K G‡b wkï‡`i Mí †kvbv‡Z n‡e, Zv‡`i KvR 
†`Lv‡Z n‡e......... Mock Panchayat, bvUK, bvP ......... 
wbqwgZfv‡e ¯’vb w`‡Z n‡e.......cÖv_wg‡K mgMÖ wk¶vµ‡gi 
50 fvM I D”P cÖv_wg‡K 40% K…Z¨vwji g‡a¨ mshy³ Kiv 
cÖ‡qvRb e‡j KwgwU g‡b K‡i |

    (c„ôv bs- 31) 

1.11.1. ¯^v¯’¨ I kixiPP©v, m„Rbg~jK I Kg©g~jK cvV I 
wkíKjvi PP©v : ......cvVµ‡g cÖv_wg‡K wkïi kixiPP©v I 
m„Rbg~jK ev Kg©g~jK K…Z¨vwji D‡j L _vK‡jI......Zvi 
¸i“Z¡ nªvm †c‡Z †c‡Z ......GK Ae‡nwjZ K…Z¨m~Px wnmv‡e 
wU‡K Av‡Q| ......... cvV¨µg I cvV¨ I K…Z¨m~Px A‡bKvs‡k 
wkïi Avb›` AvKl©Y......¯^-wkL‡Yi bxwZ‡Z wek¦vmx ZvB 
.........m„Rbkxj K…Z¨m~Pxi ̧ i“Z¡ bZzb wk¶vµ‡g Ab¯^xKvh©| 
.........Kg©gyLx K…Z¨vwj¸wj‡KI we‡kl ̧ i“Z¡ †`Iqv cÖ‡qvRb|

    (c„ôv bs- 44, 45) 

......cÖv_wg‡K GB Kg©m~PxwU †h †Kv‡bv wk¶KB cÖwk¶‡Yi 
ci †kªYxK¶ cwiPvjbvq e¨envi Ki‡Z cvi‡eb| ......... H 
GjvKvq emevmKvix .........K…wZ hyeK ev gvbyl‡K we`¨vj‡q 
AvnŸvb K‡i GB welq¸wji PP©v‡K GwM‡q wb‡q †h‡Z n‡e| 
g‡b ivL‡Z n‡e GB PP©v¸wj wkïi g‡a¨ g~j¨‡eva M‡o Zzj‡e| 
Z‡e g‡b ivL‡Z n‡e GLv‡b †Kv‡bv †ckv`vi gvbyl‡K 
we`¨vj‡q PvKwi †`Iqv GB Kg©m~Pxi j¶¨ bq| Z‡e ......... 
GB wel‡q Dchy³ wk¶K wb‡qv‡Mi e¨e¯’v Ki‡Z n‡e|

    (c„ôv bs- 44, 45)

1.11.3.  mgKvjxb welqm~wPi Aš—f©zw³ KivI †h Ri“ix 
Zv KwgwU g‡b K‡i| GB K_v we‡ePbv K‡i KwgwU mycvwik 
K‡i‡Q †h ............cÂv‡qwZivR.........wgwWqvi f‚wgKv......... 
Ges wewfbœ †¶Î †hgb A¼b, msMxZ......... Ges †`k‡mevq 
AMÖYx gvbyl‡`i Rxeb I K‡g©i gZ welq hy³ Kiv †h‡Z 
cv‡i| ............Gme wel‡q hv‡Z wkïiv gy³g‡b Z_¨ msMÖn 
Ki‡Z cv‡i Ges Zv‡K wk¶vi A½‡b wewfbœ D‡Ï‡k¨ e¨envi 

Ki‡Z cv‡i Zv †`L‡Z n‡e|
    (c„ôv bs- 46) 

1.1.3.9 ...... wk¶v_©xi Dci g~j¨‡ev‡ai bxim 
Dc‡`kvejx Pvwc‡q bv w`‡q Kv‡Ri ga¨ w`‡q Qwe AvuKv, Mvb, 
Mí ejvewj, weZK©, mg‡eZ mg‡eZ wewfbœ cÖwµqvq GB 
g~j¨‡ev‡ai PP©v mviv eQi a‡i Kiv‡Z n‡e| ...... we`¨vj‡qi 
†MÖwWs Kivi mgq Aei we`¨vjq cwi`k©K GB welqwU‡K 
we‡klfv‡e bRi †`‡eb|

    (c„ôv bs- 50)

1.1.4.1 welqe¯‘i Z_¨wfwËK PP©vi AvwaK¨ Kwg‡q 
cvV¨m~wP‡K wkï‡`i AwfÁZv I ˆ`bw›`b Rxe‡bi m‡½ 
A½xf‚Z Kivi †Póv।

    (c„ôv bs- 54)

1.1.4.5 ......wkïi nv‡Zbv‡Z KvR wewfbœ mgx¶v, cÖ‡R± 
IqvK©, cÖZ¨¶ AwfÁZvg~jK I m„Rbg~jK Drcv`bvÍK KvR 
Gi wewea KvR wbweofv‡e mshy³ Ki‡Z n‡e| cÖZ¨¶ 
AwfÁZv, wkíKjv PP©v, m„Rbg~jK I Drcv`bvÍK 
KvR¸wj‡K wew”Qbœ †Kv‡bv mncvVµwgK welq wnmv‡e bv †`‡L 
†m¸wj‡K cvVµwgK Kg©m~wP‡Z weewZ©Z Ki‡Z n‡e|

    (c„ôv bs- 54 ) 

2.9. ...... GLv‡b wk¶K, wcZv-gvZv, cÂv‡qZ, cÖavb 
wk¶K Ges Aei we`¨vjq cwi`k©K I wk¶v mnvqK‡`i 
GKwU †hŠ_ cwiPvjb e¨e¯’vq M‡o DV‡e Dbœq‡bi cwigÛj| 
we`¨vjq Dbœqb cwiKíbv mn mg —̄ cÖ‡qvRbxq K…Z¨vw` GLv‡b 
hy³ n‡q co‡e mg¯— e¨e¯’vcbvq|

    (c„ôv bs- 61)

1.14.16. mvgvwRK mn‡hvwMZvq M‡o DV‡e wkL‡bi 
mvgwMÖK cwigÛj, ZvB wk¶vµ‡g Aš—©fzw³ NUv‡Z n‡e ̄ ’vbxq 
ms¯‹…wZ, wkí, KvwiMix `¶Zv ............ mgx¶v I ch©‡e¶Y 
............cÖ‡Póv| G¸wj mvgwMÖK wk¶vµ‡gi g‡a¨B mymsnZ 
(integrated) _vK‡e d‡j GRb¨ cvVµg I cvV¨m~wP‡Z I 
mgq I cwimi †Lvjv ivL‡Z n‡e|

    (c„ôv bs- 56 )

(Q) Dciš— g~j¨‡ev‡ai wk¶v, kvwš—i Rb¨ wk¶v, wkïi 
g‡a¨ M‡o IVv wKQz ¸Yvejxi PP©v‡K my`„p Ki‡ZI fvlvPP©vi 
m‡½ m‡½ wkíKjvi PP©v, m„Rbg~jK KvR I kixi I ¯^v¯’¨PP©v 
hy³ Ki‡Z n‡e| ......... ̄ ’vbxq gw›`i-gmwR‡`i Kvwnbx †kvbv, 
¯’vbxq BwZnvm Ly‡R evi Kivi AwfÁZvg~jK cvV hy³ Ki‡Z 
n‡e ............... cvk¦©eZ©x cvnvo, R½j.........m¤c‡K© Zvi 
Amxg inm¨‡eva‡K cwiZ…ß Kivi Rb¨ GB KvR¸wj‡K PP©v 
Kiv `iKvi|

    (c„ôv bs- 67) 
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কৃত্যষাশল যখে জ্ষাে গেনের আেষাসভূশম

শিক্ষা সযে হে মুক্ত, শিক্ষা সযে হে আেনন্র উৎস এেং প্রষাত্যশহক জীেে শেভ্র। এক সমে শেক এমে শিক্ষারই স্বনে 
সিশখনেশেনলে রেীন্দ্রেষাথ েষাকুর। নযখষানে শিক্ষা সকষােভষানেই সু্নলর চষার সিওেষানলর গশণ্ডর মনধ্য আেদ্ধ শেল েষা। কশেগুরুর 
এই ভষােেষাই সযে আেষারও েতুে কনর শেনর এনসনে জষাতীে পষােক্রম রূপনরখষা, ২০০৫-এর হষাত ধনর। ২০১১ সষানল পশশ্চমেঙ্গ 
সরকষার কত্ৃক গশেত শেনিষজ্ কশমশটর অন্তে্ত্ী শরনপষানট্ও উনে এনসনে সসই একই শিক্ষািি্নের কথষা। তষাই আজনকর 
েতুে পষাে্যসূশচও িষাঁশড়নে এই শিক্ষা িি্নের উপর, যষার সষারেস্তু হল, “To educated the hand as well as the 
head”- অথ্ষাৎ মষােশসক শেকষানির পষািষাপষাশি আিি্ শিক্ষার মূল উনদেি্য হওেষা উশচত, নিিে সথনকই শিশুর সৃ্জে ও 
সৃশষ্টিীলতষার শেকষাি ঘটষানেষা। উচ্চ প্রষাথশমক পষােক্রম ও পষাে্যসূশচনত এর সুস্পষ্ট উনলেখ রনেনে, রনেনে শিক্ক-শিশক্কষানির 
জে্য সেি শকেু শেনি্শিকষা। েষােষা ধরনণর হষানতর কষাজ আর কম্মূলক আেন্পষােই েতুে এই পষাে্যসূশচর মূল শেয্ষাস। এখষানে 
পষাে্যেই সথনক শেে্ষাশচত গ্হণনযষাগ্য শকেু কৃত্যষাশল উনলেখ করষা হল, আমরষা আিষা রষাখশে, আগষামী শিনে শিক্ক-শিশক্কষারষা যষা 
অেুসরণ কনর শিিেনক শভন্ন আশঙ্গনক শেকশিত কনর শিক্ষাে েেশিিষা সিখষানেে।

সরেণী – ৫ম
পুস্তনকর েষামঃ পষাতষােষাহষার 

১। গল্পেুনড়ষা – েষাত্র েষাত্রীরষা মষা, েষােষা, েষাকুি্ষা, েষাকুমষা েষা 
অঞ্নলর েড়নির কষাে সথনক স্ষােীে প্রচশলত গল্প শুনে ক্ষানস 
এনস অে্যনির সিষােষানে।

২। েণীমেসষা ও েনের পরী (েষাটক) – অঞ্নল েণীমেসষা 
ও অে্য কষাঁটষাযুক্ত গষাে সিখনে ও শচেনে এেং ক্ষানস এনস সয 
সে গষাে শচেল তষার তষাশলকষা শতশর করনে।

েষাত্র েষাত্রীরষা েষাটকশট অেুিীলে করনে ও শেশভন্ন সমনে 
তষা প্রিি্ে করনে। (সু্নল েষা এলষাকষাে ) 

৩। সেষাকষা কুশমনরর কথষা – েষাত্র েষাত্রীরষা েষাশড় ও আিপষাি 
ঘুনর সিনখ মষাশটর শেনচ হে এমে কনেকশট েসনলর সন্ষাে 
করনে ও জষােনে । এেষাড়ষাও সষানথ সষানথ আর শক শক েসল ঐ 
অঞ্নল হে সসটষাও সজনে সেনে। তষারপর সু্নল এনস সেষাই 
শমনল েনস শক শক জষােল সসটষা শলখনে।

৪। তষাল েেমী – অঞ্নল যষারষা তষাল শিনে স্ষােীে খষােষার 
শতশর করনত পষানর, নসইসে মষােুষনক সু্নল সিনক এনে েষাত্র-
েষাত্রীনির তষানলর খষােষার শতশর করষা সিখষানেষা হনে।

গ্ষানম সযসে পরে েষা অেুষ্ষাে হে, নস শেষনে েড়নির 
কষানে শুেনে এেং সু্নল এনস সসই সে উৎসে শেনে আনলষাচেষা 
কনর তষার েশে আঁকনে।

৫। একলষা (কশেতষা) – েষাত্র েষাত্রীরষা েষাশড় সথনক সু্নল 
আসষার পনথ শেশভন্ন গষাে-গষােষাশল সিখনত সিখনত আসনে। সু্নল 
এনস েষাত্র-েষাত্রীরষা একসষানথ েনস সক শক গষাে সিনখনে ও সকষাে 
গষাে শক কষানজ লষানগ তষা শিক্ক-শিশক্কষানির সহষােতষা শেনে 
শলশপেদ্ধ করনে।

পষািষাপষাশি েষাত্রেষাত্রীরষা সু্নল আসষার সমে শেশভন্ন গষানের 

পষাতষা সংগ্হ কনর শেনে আসনে এেং খষাতষাে আটকষানে ও খষাতষাে 
আটকষানেষা প্রশতশট গষানের পষাতষার শেনচ গষানের েষাম শলখনে।

পুস্তনকর েষামঃ আমষানির পশরনেি

১। পশরনেনির উপষািষাে – েষাত্র-েষাত্রীরষা তষার শেনজর 
এলষাকষাে শক শক উশদ্ি পষাওেষা যষাে সসটষা েষাশড়র েড়নির সষাহষায্য 
শেনে শচেনে। নযমেঃ জনলর গষাে, িষাঙষার গষাে, েল ও েুনলর 
গষাে, শেষষাক্ত গষাে, কষাে পষাওেষা যষাে এমে গষাে, লতষানেষা গষাে 
প্রভৃশত। তষারপর সু্নল এনস সেষাই শমনল একসষানথ েনস 
মষাষ্টষারমিষাইনির সষাহষায্য শেনে শেশভন্ন রনঙর সপশন্সল ে্যেহষার 
কনর তষা শলশপেদ্ধ করনে।

২। পষাশখর মত উড়নেষা – েষাত্র েষাত্রীরষা তষানির অঞ্নল 
শেশভন্ন পষাশখর পষালক সংগ্হ কনর খষাতষাে আটকষানে ও সসই 
পষালনকর শেনচ শলখনে পষাশখর েষাম এেং সকষাথষা সথনক তষা সংগ্হ 
করষা হনেনে।

৩। েষাশড়র কষানেই এত উশদ্ি – েষাত্র েষাত্রীরষা েষাশড়র 
আনিপষানি শক শক িষাক হে (সযমে – ব্রষাহ্ী, কুনলখষাড়ষা, 
সঢশকিষাক প্রভৃশত) নসগুশল সিখনে, শচেনে ও তষার গুণষাগুণ 
জষােনে েষাশড়র / অঞ্নলর েড়নির ও শিক্ক-শিশক্কষানির সথনক 
এেং সু্নল সেষাই শমনল েনস খষাতষাে তষা শলশপেদ্ধ করনে।

৪। স্ষােীে প্রষাণী হষাশরনে যষাওেষা – অঞ্নলর হষাট পশরিি্ে 
করষা ও সিখষা সসখষানে শক শক মষাে উেনে। েষাশড়র েড়নির কষাে 
সথনকও জষােনে সয স্ষােীে অঞ্নলর পুকুরগুশলনত শক শক মষাে 
হে এেং আনগ সকষাে সকষাে মষাে পষাওেষা সযত শকন্তু এখে পষাওেষা 
যষাে েষা। তষারপর সু্নল এনস সেষাই শমনল আনলষাচেষা কনর সয 
মষােগুশল হষাশরনে সগনে সসগুশল আেষার শকভষানে চষাষ করষা যষাে 
তষা শেনে আনলষাচেষা করষা ও হষাশরনে যষাওেষা মষােগুশল খষাতষাে 
শলশপেদ্ধ করষা।
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৫.  মষাশট – েষাত্রেষাত্রীরষা তষার শেনজর অঞ্নলর েষােষা ধরনণর 
মষাশট সম্পনক্ েড়নির সথনক ধষারণষা সেনে ও জষােনে শক শক 
ধরনণর মষাশট আনে এেং সসই মষাশটনত শক শক গষাে হে জষােনে 
ও সু্নল এনস সেষাই শমনল মষাষ্টষারমিষাইনির সহনযষাশগতষাে তষা 
শলশপেদ্ধ করনে।

স্ষােীে অঞ্নল যশি সকষানেষা েেষাঞ্ল থষানক তষাহনল সসখষানে 
শক শক গষাে আনে সসটষাও জষােনে ও শলশপেদ্ধ করনে শিক্ক 
শিশক্কষানির সহনযষাশগতষাে।

৬। েিীতীনরর সভ্যতষা – অঞ্নল যশি সকষানেষা েিী থষানক 
তষাহনল েষাত্রেষাত্রীরষা শিক্ক-শিশক্কষানির এেং েষাশড়র ও অঞ্নলর 
েড়নির সথনক সসই েিীর ইশতহষাস জষােনে। নসই েিীর ধষানর 
শকভষানে ধীনর ধীনর জেপি গনড় উেল তষাও তষারষা জষােনে এেং 
সসই েিীর ধষানর যশি সকষানেষা পুরষানেষা মশন্র, মসশজি, গড় 
ইত্যষাশি থষানক তষাহনল সসগুশলরও ইশতহষাস জষােনে ও সিখনে। 
তষারপর েষাত্রেষাত্রীরষা সু্নল েনস েষা েষাশড় সথনক তষারষা যষা জষােনত 
পষারল ও সিখল তষা শলনখ েষা েশে এঁনক আেনে, যষার মষাধ্যনম 
সু্নল সিওেষাল পশত্রকষা করষা যষানে।

৭। সলখষা সেই কষাগনজ, আনে শুধু মগনজ –স্ষােীে এলষাকষাে 
শেশভন্ন শেষনে সয সমস্ত জ্ষােী ে্যশক্ত আনেে তষাঁনির শচশনিত করষা 
এেং ১-২ ঘন্টষার জে্য তষাঁনিরনক সু্নল এনে তষাঁর শেনিষ জ্ষােটষা 
েষাত্রেষাত্রীনির শভতর েশড়নে সিওেষা। নযমেঃ গষাে-গষােড়ষার 
গুণষাগুণ সম্পনক্ েষাত্র েষাত্রীনির জষােষানেষা, েষােষা ধরনণর হষানতর 
কষানজর ধষারণষা সিওেষা, এলষাকষার েষােষা গল্প েলষা, তষার জীেনের 
শেনিষ সকষানেষা গল্প থষাকনল সসটষা েলষা ইত্যষাশি।

৮। জ্ষাে আর উৎসে – েষাত্রেষাত্রীরষা তষানির অঞ্নল শক 
শক উৎসে েষা পরে শক শক কষারনণ হে, শক শক স্ষােীে েষাচ, 
গষাে, েষাটক হে সসগুশল েষাশড়র েড়নির েষা শিক্ক-শিশক্কষানির 
কষাে সথনক জষােনে ও সিখনে এেং সু্নল এনস সেষাই শমনল 
েনস সসগুশলর উপর সলখষা শলখনে েষা েশে আঁকনে সযগুশল সু্নলর 
সিওেষাল পশত্রকষানতও থষাকনে।

৯। স্মরণীে যষাঁরষা – েেশিিষাে সযসে গল্প প্রকষাশিত হনেনে 
সসগুশল শিক্ক-শিশক্কষানির কষাে সথনক েষাত্রেষাত্রীরষা শুেনে, 
সরষাল মনিনলর শভশিও সিখনে, শেনজনির অঞ্নল যশি সসরকম 
ে্যশক্ত থষানক তষাহনল তষাঁনক সু্নল সিনক এনে তষাঁর জীেনের কথষা 
শুেনে।

১০। পশরনেি ও উৎপষািে (কৃশষ ও মৎস্য) – স্ষােীে 
অঞ্নল মরশুম শভশত্তক সকষাে সকষাে েসল চষাষ হে, নসগুশল  চষাষ 
করনত শক ধরনণর জশম, মষাশট, সষার প্রভৃশত প্রনেষাজে হে, 
শকভষানে অঞ্নল পুকুরগুশলনত স্ষােীেভষানে মষাে চষাষ করষা হে 
তষা জষােনত স্ষােীে অশভজ্ চষাষীনির সু্নল সিনক এনে তষাঁনির 
কষাে সথনক শুেনত হনে এেং তষাঁনির সহষােতষা শেনে েষাত্রেষাত্রীরষা 
মষানে শগনে সিখনে। তষারপর েষাত্রেষাত্রীরষা এই অশভজ্তষা শলখনে 
ও আঁকনে যষা তষারষা তষানির সিওেষাল পশত্রকষানতও প্রকষাি করনে।

১১। স্ষােীে েেখডে – স্ষােীে যশি েেষাঞ্ল থষানক তষাহনল 
তষা পশরিি্ে কনর শক শক গষাে আনে তষা শচেনত হনে এেং গষাে 
ও েনের প্রনেষাজেীেতষা জষােনত হনে। চলশচ্চনত্রর মষাধ্যনম 
জষােনত হনে সকে গষাে লষাগষানেষা িরকষার।

সরেণী – ৬ষ্
পুস্তকঃ েষাংলষা সষাশহত্য সমলষা

- স্ষােীে অঞ্ল ঘুনর ঘুনর শেশভন্ন গষােপষালষা সিখষা এেং তষার 
শভশত্তনত চষাট্ েষােষানেষা। চষানট্ থষাকনে গষানের েষাম, গষানের আকষার, 
শক ধরনণর েষা শক জষাতীে গষাে, গষানের পষাতষাগুশল শকরকম 
ইত্যষাশি।

- আকষাি ভরষা সূয্ তষারষা … গষােশট RP সিখষানে।

- শেশভন্ন পশু ও পষাশখর েশে আঁকষা। নসই সনঙ্গ পশু 
পষাশখনির শেনে শেশভন্ন রকম গল্প সলখষা। 

- স্ষােীে অঞ্নল ধষাে ওেষার পর শক উৎসে হে? নসই 
উৎসনের েষামশট শলখনত হনে এেং সসই উৎসেশটর শেষনে 
যতটুকু ধষারণষা আনে তষা শলখনত েলষা হনে।

- মষাশট শিনে শকেু েষােষানত হনে … এনক্নত্র RP েষাত্র-
েষাত্রীনির সহষােতষা সিনে।

- স্ষােীে অঞ্নল যশি আশিেষাসীনির েসশত থষানক, তষাহনল 
তষানির ঘর-েষাশড় সকমে তষা সিখষা এেং খষাতষাে েষা আট্ সপপষানর 
তষার েশে আঁকনত েলষা হনে।

- েষাত্র েষাত্রীরষা সিওেষাল পশত্রকষা সের করনে শকন্তু এনক্নত্র 
RP এেং শিক্ক শিশক্কষারষা েষাত্র েষাত্রীনির সষাহষায্য করনেে। 
সু্নলর সভতর সকষােও সিওেষানল এই পশত্রকষা টষাঙষানেষা থষাকনে 
এেং এই সিওেষাল পশত্রকষা প্রশত শতেমষাস অন্তর প্রকষাশিত হনে।

- খেনরর কষাগনজর কষাশটং করনত েলষা হনে। শেশভন্ন 
গুরুত্বপূণ্ খের তথষা সেষাটনির উপনযষাগী শেশভন্ন সংেষাি খেনরর 
কষাগজ সথনক কষাশটং কনর তষা আট্ সপপষানর লষাগষানত হনে েষা 
এই শেষেক একশট খষাতষা শতশর করনে েষাত্র েষাত্রীরষা। 

পুস্তকঃ পশরনেি ও শেজ্ষাে

 - অ্যষানজষালষা চষাষ এেং অ্যষানজষালষার উপকষাশরতষা শেনে 
েষাত্র-েষাত্রীনির সনঙ্গ RP আনলষাচেষা করনেে। শক ভষানে অ্যষানজষালষা 
চষাষ করনত হে তষা শেনে RP হষানত কলনম েষাত্র েষাত্রীনির 
সিখষানেে। 

- স্ষােীে কৃশষ শেজ্ষাে সকনন্দ্র েষা স্ষােীে অঞ্নলর সকষাথষাও 
যশি অ্যষানজষালষার চষাষ হনে থষানক, তষাহনল েষাত্র েষাত্রীনিরনক সনঙ্গ 
শেনে শগনে তষা সিখষানত হনে।

-  অ্যষানজষালষার চষাষ শেনে LCD Show করষা হনে এেং 
সু্নল েষাত্রেষাত্রীনির শেনে হষানত কলনম সেষাট কনর অ্যষানজষালষা 
সিখষানেষা হনে। 

-  ম্যষানলশরেষা শেনে LCD Show করষা হনে। এেষাড়ষাও কৃশম, 
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মষাশে প্রভৃশত শেষে শেনে  LCD Show করষা হনে। 

- রষাসষােশেক সষানরর অপকষাশরতষা এেং শজে সষানরর 
উপকষাশরতষা শেষনে RP এেং শিক্ক শিশক্কষারষা আনলষাচেষা 
করনেে। 

- স্ষােীে অঞ্নল চষানষর জশমনত শক শক সষার ও শেষ ে্যেহষার 
করষা হে তষা েষাত্র েষাত্রীরষা স্বচনক্ সিখনে। েষাত্রেষাত্রীরষা RPএর 
সষাহষায্য শেনে শেশভন্ন ধরনণর শজে সষার ও কীটনরষাধক শতশর 
করষা শিখনে। 

- স্ষােীে এলষাকষাে আনগ শক শক মষাে পষাওেষা সযত, এখে 
শক শক মষাে পষাওেষা যষাে, নস শেষনে েষাত্র েষাত্রীরষা শেনজনির 
পশরেষানরর মনধ্য েড়নির কষাে সথনক জষােনে এেং সজনে এনস 
তষার একটষা তষাশলকষা শতশর করনে। 

-  স্ষােীে হষানট শগনে েষাত্র েষাত্রীরষা শেনজরষা স্বচনক্ সিখনে 
সয সসখষানে এখে শক শক মষাে শেশক্র হে। 

- স্ষােীে এলষাকষাে েষা সু্নলর পষানির মষানে েীজ তলষা 
শকভষানে শতশর হে, তষা েষাত্র েষাত্রীরষা শেনজরষা শগনে সিখনে। 
শকভষানে চষারষা গষাে জশমনত সরষােষা হে তষাও তষারষা শেনজর সচষানখ 
সিখনে। 

-  RPএর সষাহষায্য শেনে েষাত্র েষাত্রীরষা SRI পদ্ধশত শেষনে 
জষােনে ও শিখনে।

-  RP এেং আিষা েষা ANM কম্ীনির সষাহষানয্য েষাত্র েষাত্রীরষা 
BMIএর মষাধ্যনম শকভষানে পুশষ্ট ম্যষাশপং করষা হে তষা শিখনে। 

-  RPএর সষাহষানয্য েষাত্র েষাত্রীরষা জশম পশরমষাপ করনত 
শিখনে। 

-  অণুেীক্ণ যনন্ত্রর মষাধ্যনম শকভষানে জীেষাণু সিখষা হে, 
সসটষা শিক্ক শিশক্কষা ও RPএর সষাহষানয্য েষাত্র েষাত্রীরষা শিখনে। 

-  শভশিও-র মষাধ্যনম ক্ষানস শেশভন্ন সষানপর েশে সিখষানেষা 
হনে। এই েশের মষাধ্যনম েষাত্র েষাত্রীরষা শেশভন্ন ধরনণর সষাপ শেষনে 
জষােনে। শুধু তষাই েে, নকষাে সকষাে সষানপর শেষ আনে, নকষাে 
সকষাে সষানপর শেষ সেই এেং সকষাে সষাপ সকষাথষাে থষানক ইত্যষাশি 
েষােষা শেষনে তষানির ধষারণষা শতশর হনে। 

- েষাশড় সথনক সেনল সিওেষা শেশভন্ন শজশেসপনত্রর সষাহষানয্য 
শকভষানে েতুে েতুে শজশেসপত্র শতশর করষা যষাে তষা েষাত্র েষাত্রীরষা 
শিখনে। RPএর সষাহষানয্য তষারষা এই ধরনণর হষানতর কষাজ 
শিখনে। নযমে পুরনেষা প্লষাশস্ক শিনে সখলেষা শতশর করষা, পুরনেষা 
কষাগজ শিনে শকেু েষােষানেষা, পুরনেষা সেঁড়ষা কষাপনড়র উপর সুনতষা 
শিনে েকিষা শতশর করষা।

পুস্তকঃ ইশতহষাস

স্ষােীে ঐশতহষাশসক স্ষানে েষাত্র েষাত্রীনির ভ্রমনণ শেনে সযনত 
হনে।

ভ্রমণ কনর এনস সসই স্ষাে সম্বনন্ েষাত্র েষাত্রীরষা শেনজনির 

অশভজ্তষা শলখনে েষা সসই স্ষানের িি্েীে সকষােও েস্তু েষা পুরনেষা 
সকষােও স্ষাপত্য তষানির যষা ভষাল সলনগনে তষা শেনে  েশে আঁকনে।

- েষাত্রেষাত্রীনির সষামনে সগৌতম েুদ্ধনক শেনে LCD Show 
করষা হনে।

- জষাতনকর গল্পনক অশভেনের মধ্য শিনে সিখষানেষা হনে ও 
LCD Show করষা হনে এেং েীশতকথষা শেনে আনলষাচেষা হনে।

স্বষাস্্য ও িরীর শিক্ষা

- LCD Show এর মষাধ্যনম েষাত্র েষাত্রীনির স্বষাস্্য শেষনে 
সনচতে করষা হনে। এই স্বষাস্্য সনচতেতষার মনধ্য সয সয শেষনের 
উপর গুরুত্ব সিওেষা হনে, নসগুশল হলঃ ে্যশক্তগত পশরকেষার 
পশরছেন্নতষা, শেশুদ্ধ জনলর ে্যেহষার ইত্যষাশি।

সরেণী – ৭ম
পুস্তকঃ েষাংলষা

১। স্ষােীে অঞ্নলর শেজস্ব সয রি্্যষাশিিেষাল সঙ্গীত রনেনে 
এেং স্ষােীে অঞ্নল সসই ধরনণর সয সে সঙ্গীত শিল্পী রনেনেে, 
তষাঁনির সু্নল শেনে আসনত হনে এেং তষাঁনিরনক শিনে েষাত্র 
েষাত্রীনির সষামনে গষাে সিষােষানেষার ে্যেস্ষা করনত হনে।

২। েষাত্র েষাত্রীনির শেশভন্ন ধরনণর হষানতর কষাজ  সিখষানেষা 
হনে। এনক্নত্র RP েষা শিক্ক শিশক্কষানির সহষােতষা সেওেষা 
হনে।

পুস্তকঃ পশরনেি ও শেজ্ষাে

১। স্ষােীে অঞ্নলর খষাি্যষাভষাস অেুযষােী  েষাত্র েষাত্রীরষা একশট 
খষাি্য তষাশলকষা শতশর করনে। 

২। শেশভন্ন সরষাগ সথনক িূনর থষাকনত হনল েষা িরীনর পুশষ্ট 
েজষাে রষাখনত হনল খষাি্য তষাশলকষাে শক শক ধরনণর খষাি্য রষাখনত 
হনে তষা শেনে আনলষাচেষা করনত হনে। নসই সনঙ্গ খষানি্যর সকষাে 
সকষাে উপষািষানের অভষানে সরষাগ েষা অপুশষ্ট সিখষা শিনত পষানর, নস 
শেষনে আনলষাচেষা করষা হনে। 

৩। শেশভন্ন সরষাগ েষা অপুশষ্টর কষারণগুশল শেনে LCD Show 
করষা হনে। 

৪। BMIএর মষাধ্যনম শকভষানে অপুশষ্ট শেণ্ে করষা যষাে, েষাত্র 
েষাত্রীনির তষা সিখষানেষা হনে।

৫। অপুশষ্টর শিকষার হনল পুশষ্ট রনেনে এমেসে িষাকসশজি 
ও েনলর শেষনে েষাত্রেষাত্রীনির জষােষানেষা হনে এেং সসই সে 
িষাকসশজির েীজ শিনে তষানিরনক তষা শেনজনির েষাশড়নত লষাগষানেষার 
কথষা েলষা হনে।

৬। ANM ও ASHA কম্ীনির েষা আেুি িষাক্তষারনির সু্নল 
শেনে এনস েষাত্র েষাত্রীনির অশভভষােক তথষা েষােষা মষা সির অপুশষ্ট 
শেষনে সশেক ধষারণষা গনড় সতষালষা হনে।

৭। পষাতষা - শেশভন্ন পষাতষার েমুেষা েষাত্রেষাত্রীরষা সংগ্হ কনর 
খষাতষাে আটকষানে এেং সসটষা সকষাে গষানের পষাতষা তষা শলখনে। 



সংকলে - ৯ । এশপ্রল ২০১৫   ৩০

এইভষানে স্ষােীে অঞ্নলর গষানের সম্পনক্ জ্ষাে আহরণ করনে 
েষাত্রেষাত্রীরষা।

৮। েীজ - েষাত্র েষাত্রীরষা স্ষােীে অঞ্ল সথনক শেশভন্ন রকম 
েীজ সংগ্হ করনে। তষারপর সু্নল অঞ্নলর অশভজ্ ে্যশক্তনির 
সহনযষাশগতষাে তষারষা েীজ সংরক্ণ শিখনে। 

৯। পশরনেি রক্ষাে গষােঃ শেশ্ব উষ্ণষােে শেনে চলশচ্চত্র 
সিখষানেষা হনে ও এই শেষে আনলষাচেষা করষা হনে এেং 
েষাত্রেষাত্রীনির গষাে লষাগষানেষা শেষে উৎসষাহ শিনত হনে। পরেত্ী 
ধষানপ েষাত্রেষাত্রীনির মষাধ্যনম সু্নল েষােষারকম গষানের েষাস্ষাশর গনড় 
উেনে ও চষারষা শতশর হেষার পর শকেু চষারষা সু্নল লষাগষানে 
েষাত্রেষাত্রীরষা এেং শকেু চষারষা েষাশড়নত ও েষাশড়র আনিপষানি 
লষাগষানে।

১০। সংক্রষামক সরষাগ ও তষার প্রশতকষারঃ মিষা, মষাশে, কৃশম 
প্রভৃশত শেনে েষাত্রেষাত্রীনির চলশচ্চত্র সিখষানেষা হনে এেং সিখষানেষার 
পর তষা শেনে েষাত্রেষাত্রীনির সষানথ আনলষাচেষা করনত হনে ও 
েষাশড়নত জষােষানত েলনত হনে এেং শেেম–েীশত সমনে চলনত 
হনে।

পুস্তকঃ স্বষাস্্য ও িরীরশিক্ষা

১। অপুশষ্ট শেনে েষাত্র েষাত্রী ও অশভভষােকনির শেনে 
আনলষাচেষা করষা।

২। শে-এম-আই করষানেষা।

৩। শে-এম-আই হনে যষােষার পনর এ-এে-এম, আেুষ, 
আিষা এনিরনক সু্নল এনে অশভভষােক ও সু্নলর শিক্ক-
শিশক্কষানির যুক্ত কনর সকনলর সষানথ পুশষ্ট শেনে আনলষাচেষা 
এেং সকনলর সষামনে সু্নলর পুশষ্ট েষাগষাে ও েল গষানের েষাস্ষাশরর 
গুরুত্ব তুনল ধরষা।

৪। স্ষােীে অশভজ্ ে্যশক্তনির সহনযষাশগতষাে েষাত্র েষাত্রীনির 
ব্রতচষারী ও সযষাগষাসে সিখষানেষা এেং সকষাে সযষাগষাসনের শক গুরুত্ব 
তষা েষাত্রেষাত্রীনির সষানথ আনলষাচেষা করষা।

৫। প্রষাথশমক স্বষাস্্যনকনন্দ্র েষাত্র েষাত্রীনির ভ্রমণ করষানেষা ও 
িষাক্তষারনির সষানথ েষাত্রেষাত্রীনির পশরশচত হওেষা।

পুস্তকঃ ইশতহষাস

১। সু্নল শিক্ক-শিশক্কষারষা েষাত্র েষাত্রীনির পঞ্ষানেত 
সম্বনন্ প্রষাথশমক পশরশচশত সিনে। তষারপর শিক্ক-শিশক্কষারষা 
একশিে েষাত্রেষাত্রীনির স্ষােীে গ্ষাম পঞ্ষানেনত শেনে যষানে এেং 
প্রধষাে, উপপ্রধষােসহ অে্যষাে্য পঞ্ষানেত কম্ী ও সিস্যনির সষানথ 
েষাত্রেষাত্রীরষা পশরশচত হনে ও কষানির শক কষাজ তষাঁনির সথনক 
শুেনে । চলশচ্চনত্রর মষাধ্যনম গ্ষাম পঞ্ষানেনতর সম্পনক্ 
েষাত্রেষাত্রীনির প্রষাথশমক ধষারণষা সিওেষা হনে। 

২। অঞ্নল যশি সকষাে ঐশতহষাশসক স্ষাে থষানক তষাহনল 
শিক্ক-শিশক্কষারষা শেনজরষা েষা অঞ্নলর অশভজ্ ে্যশক্তনির শিনে 

সসইসে স্ষানের মষাহষাত্ম্য েষাত্রেষাত্রীনির জষােষানে, তষারপর গ্ষাম 
পঞ্ষানেনতর সহনযষাশগতষাে েষাত্র েষাত্রীনির শেনে সসখষানে ভ্রমণ 
করষানেষা হনে।  পনর েষাত্র েষাত্রীরষা সু্নল েনস তষানির ভ্রমনণর 
অশভজ্তষা শলশপেদ্ধ করনে েষা ভ্রমনণর েশে আঁকনে সযগুশল 
সু্নলর সিওেষাল পশত্রকষাে প্রকষাশিত হনে।

৩। শিক্ক-শিশক্কষারষা শেনজরষা েষা স্ষােীে েেস্ ে্যশক্তনির 
সু্নল এনে স্ষােীে অঞ্নলর  যশি সকষানেষা ঐশতহষাশসক গুরুত্ব 
থষানক তষা েষাত্র েষাত্রীনির জষােষানেে। নসই ঐশতহষাশসক গল্প শুনে 
েষাত্র েষাত্রীরষা সসগুশল পনর সু্নল েনস শলখনে। যষার সলখষা ভষানলষা 
হনে তষানক সু্ল সথনক পুরসৃ্ত করনত পষানর এেং তষার সলখষা 
সু্নলর সিওেষাল পশত্রকষাে স্ষাে পষানে।

৪। শেশভন্ন মশেষী ও সষাধকনির জীেেী শিক্ক-শিশক্কষারষা 
েষাত্র েষাত্রীনির সষামনে তুনল ধরনেে ও েষাত্রেষাত্রীনির উজ্ীশেত 
করষার সচষ্টষা করনেে। নযমেঃ লষালে, কেীর, েষােক, হষাসষাে 
রষাজষা, কষাঙষাল রষাজষা প্রভৃশত।

সরেণী – ৮ম
পুস্তকঃ েষাংলষা

১। েনু্ত্ব ও সহষােুভূশত - গষাে সিখষানেষা ও েষাটক করষা।

২। গনল্পর েষামঃ গষানের কথষা – েষােষা রকম েীনজর 
পশরশচশত, েীনজর সখষাসষা তুনল সিখষানেষা সকষাে অংি সথনক গষাে 
েষার হে।

পুস্তকঃ পশরনেি ও শেজ্ষাে

১। খশরে ও রশেনত শক শক চষাষ হে সসটষা কৃষকনির সথনক 
জষােনে ও একটষা আট্ সপপষানর েষাত্র েষাত্রীরষা েশেসহ তষা শলনখ 
ক্ষাস ঘনর টষাঙষানে।

২। হষানত কলনম েষাত্র েষাত্রীরষা শিখনে শকভষানে সুস্ েীজ 
শচশনিত করষা যষাে।

৩। েষাত্র েষাত্রীরষা শজে সষার (ভষাশম্, অ্যষানজষালষা ইত্যষাশি) 
শকভষানে করষা যষাে তষা হষানত কলনম শিখনে এেং রষাসষােশেক 
সষানরর অপকষাশরতষা জষােনে ও তষারষা একটষা সলখষা শতশর করনে 
যষা েষাত্রেষাত্রীরষা শেনজনির শতশর সিওেষাল পশত্রকষানত শিনত পষানর।

৪। েষাত্র েষাত্রীরষা হষানত কলনম শজে কীটনরষাধক শতশর করষা 
শিখনে।

৫। েষাত্র েষাত্রীরষা জষােনে শকভষানে উন্নতজষানতর 
আর-আই-আর মুরশগ পষালে করষা যষাে ও শকভষানে আর-আই-আর 
মুরশগর শিম েুশটনে েষাচ্চষা সতষালষা যষাে। যশি কষােষাকষাশে স্ষােীে 
ভষানে সকউ আর-আই-আর মুরশগ পষালে কনর এেং আর-আই-আর 
মুরশগর শিম েুশটনে েষাচ্চষা সতষানল তষাহনল েষাত্রেষাত্রীরষা সসখষানে 
শগনে পশরিি্ে করনে।

৬। েদ্ধ জলষািনে গ্ষামষাঞ্নল স্ষােীেভষানে শকভষানে মষানের 
শিম সেষাটষানেষা হে সসটষা েষাত্র েষাত্রীরষা জষােনে। স্ষােীে এলষাকষাে  
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এই পদ্ধশতনত যশি সকউ মষানের শিম সেষাটষাে তষাহনল েষাত্র 
েষাত্রীরষা সসখষানে শগনে তষা সিখনে ও হষানত কলনম শিখনে।

৭। েষাত্রেষাত্রীরষা চলশচ্চনত্রর মষাধ্যনম শেশ্ব উষ্ণষােে শেনে 
জষােনে এেং শিক্ক-শিশক্কষানির কষাে সথনক শেশ্ব উষ্ণষােে 
শেনে ধষারণষা পষানে এেং তষারষা সু্নল, েষাশড়নত ও শেনজনির 
অঞ্নল গষাে লষাগষানে ও সিখভষাল করনে।

৮। অঞ্নল স্ষােীেভষানে কত ধরনণর েষাঁি পষাওেষা যষাে সসটষা 
েষাত্র েষাত্রীরষা শিক্ক-শিশক্কষা ও েষাশড়র েড়নির সথনক জষােনে, 
েষাঁি শিনে যশি শকেু শতশর হে সসগুশলও জষােনে এেং সসই 
কষাশরগরনক সু্নল এনে শকভষানে সসগুশল শতশর করষা হে সসগুশল 
সিখষার সচষ্টষা করনে ও ধষারণষা গনড় তুলনে। নসই সনঙ্গ শিখনে 
শকভষানে খুে সহনজই েষাঁনির িষাল সকনট চষারষা শতশর করষা যষাে।

৯। েষাত্র েষাত্রীরষা স্ষােীে হষানট ভ্রমণ কনর ও অঞ্ল সথনক 
জষােনে শক শক মিলষা পষাওেষা যষাে। পনর সু্নল এনস সেষাই শমনল 
একসষানথ েনস শিক্ক-শিশক্কষানির ও স্ষােীে শেশিষ্ট ে্যশক্তনির 
সথনক জষােনে সকষাে মিলষার শক উপনযষাশগতষা। পনর সু্নলর 
েষাগষানে অল্প কনর মিলষার চষাষ করষা শিখনে।

১০। েষাত্র েষাত্রীরষা শিক্ক-শিশক্কষা ও েষাশড়র েড়নির সথনক 
জষােনে ও শলশপেদ্ধ করনে সয অঞ্নল শক শক ধরনণর ওষশধ 
গষাে পষাওেষা যষাে, তষারপর তষারষা সসগুশল পশরিি্ে করনে এেং 
অশভজ্ মষােুষনির কষাে সথনক তষার শক শক গুণ রনেনে তষা 
জষােনে। সু্নলও শকেু শকেু ওষশধ গষাে তষারষা লষাগষানে এেং তষার 
ে্যেহষারও তষারষা শিখনে।

১১। ধষাে চষাষ – েষাত্র েষাত্রীরষা জষােনে অঞ্নল এখে শক শক 
ধরনণর ধষাে চষাষ হে, আনগ শক ধরনণর হত, নয ধষােগুনলষা আনগ 
হত শকন্তু এখে হে েষা সসগুনলষা সকে এখে হে েষা। এইসেশকেু 
জষােষার পর তষারষা শেনজরষা একসষানথ সু্নল েনস খষাতষাে শলশপেদ্ধ 
করনে এর পষািষাপষাশি স্ষােীে অশভজ্ ে্যশক্তনির সথনক জষােষার 
সচষ্টষা করনে েতুে সকষানেষা ধষাে চষানষর পদ্ধশত আনে শকেষা যশি 
থষানক তষাহনল শকভষানে সসই পদ্ধশতর মষাধ্যনম চষাষ করষা হে।   

পুস্তকঃ ইশতহষাস

১। স্ষােীে শেশিষ্ট ে্যশক্তনির সষাহষায্য শেনে স্ষােীে অঞ্নল 
শকভষানে জশম মষাপষা হে সসটষা হষানত কলনম শিখনে।

২। শিক্ষা শেনে যষাঁরষা শচন্তষা ভষােেষা কনরে সসইসে শেশিষ্ট 
ে্যশক্তনির শেনে েেশিিষানত সয সলখষা প্রকষাশিত হে সসগুশল 

শিক্ক-শিশক্কষারষা েষাত্রেষাত্রীনির পষাে কনর সিষােষানেে এেং তষার 
মষাহষাত্ম্য সেষাঝষানেে ।

৩। পঞ্ষানেত সম্বনন্ সু্নল শিক্ক-শিশক্কষারষা েষাত্রেষাত্রীনির 
প্রষাথশমক পশরশচশত সিনেে  এেং  পঞ্ষানেত ভ্রমণ ও চলশচ্চনত্রর 
মষাধ্যনম গ্ষাম পঞ্ষানেনতর সম্পনক্ েষাত্র েষাত্রীনির প্রষাথশমক ধষারণষা 
সিওেষা হনে। প্রষাথশমক ভষানে েষাত্র েষাত্রীনির সেষাঝষানেষা হনে এই 
স্ষােীে স্বষাে্বেিষাসে ে্যেস্ষার গুরুত্ব।

পুস্তকঃ ভূনগষাল

১। সষাপ – অঞ্নল শক শক ধরনণর সষাপ সিখষা যষাে তষা 
শিক্ক-শিশক্কষা ও েষাশড়র েড়নির সথনক েষাত্র েষাত্রীরষা জষােনে। 
এর মনধ্য সকষাে সষাপ শেষযুক্ত ও শেষহীে এেং সষানপ কষামড়ষানল 
প্রষাথশমকভষানে শক শক করনত হে তষাও শিখনে। চলশচ্চনত্রর 
মষাধ্যনমও সষাপ সম্পনক্ ধষারণষা পষানে েষাত্রেষাত্রীরষা।

২। শিক্ক-শিশক্কষা ও েষাশড়র েড়নির সষাহষানয্য েষাত্র 
েষাত্রীরষা শেনজর অঞ্নলর েষােষা জষাশত, উপজষাশতনির একশট 
তষাশলকষা শতশর করনে সযখষানে সসইসে জষাশত উপজষাশতনির প্রধষাে 
ভষাষষা, খষাি্যভ্যষাস, প্রধষাে সপষাষষানকর েষাম, প্রধষাে প্রধষাে পরে ও 
অেুষ্ষানের কথষাও থষাকনে।  

৩। শিক্ক-শিশক্কষা, অঞ্নলর অশভজ্ ে্যশক্ত ও েষাশড়র 
েড়নির সষাহষায্য শেনে েষাত্র েষাত্রীরষা পণ্নমষাচী, শচরহশরৎ প্রভৃশত 
েষােষা ভষাগ সম্পনক্ জষােনে এেং স্ষােীে অঞ্নল সযসে েৃক্ সিখষা 
যষাে তষার েষানমর তষাশলকষা শতশর কনর সকষাে গষাে সকষাে সরেণীর 
অন্তভূ্ক্ত হে তষার শেভষাজে করনে।  

পুস্তকঃ স্বষাস্্য ও িরীরশিক্ষা

১। অপুশষ্ট শেনে েষাত্র েষাত্রী ও অশভভষােকনির শেনে 
আনলষাচেষা করষা।

২। শে-এম-আই করষানেষা।

৩। শে এম আই হনে যষােষার পর এ-এে-এম, আেুষ, আিষা 
এনিরনক সু্নল এনে অশভভষােক ও সু্নলর শিক্ক-শিশক্কষানির 
সকনলর সষানথ পুশষ্ট শেনে আনলষাচেষা এেং সকনলর সষামনে 
সু্নলর পুশষ্ট েষাগষাে ও েল গষানের েষাস্ষাশরর গুরুত্ব তুনল ধরষা।

৪। স্ষােীে অশভজ্ ে্যশক্তনির সহনযষাশগতষাে েষাত্র েষাত্রীনির 
ব্রতচষারী ও সযষাগষাসে সিখষানেষা এেং সকষাে সযষাগষাসনের শক গুরুত্ব 
তষা েষাত্র েষাত্রীনির সষানথ আনলষাচেষা করষা।
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AHEAD Initiatives

 · গ্রাম বরাংলরার শিক্রাঙ্গনন প্রচশলত শিক্রার পরািরাপরাশি আঞ্চশলক জীবনযরাপন-শনর্ভর  
শিক্রার সংনযরাশজত প্রনচষ্রা।

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

 · এর বরাস্তব রূপরায়নে সরাধরারে মরানুনের স্রানীয় স্রায়ত্ব িরাশসত সরকরার একটরা 
উনলেখনযরাগ্য  অবদরাননর শদিরারী হনব। 

ররাবনরা

শিক্রাঙ্গনন নতুন শদিরার খখরাঁনজ শিক্ক এবং শিক্রার সনঙ্গ যুক্ত মরানুেজন তরাঁনদর শচন্রা – অশরজ্তরা 
শবশনময় কররার মঞ্চ হল এই নবশদিরা পশরিকরা। 
আমররা আিরা কশর আপনরানদর মতরামত, শিক্রা শননয় নতুন শচন্রাররাবনরা এবং খেনলনমনয়নদর শননয় 
সরাধরারে পরাঠক্রনমর বরাইনর করাজ কররার অশরজ্তরা নবশদিরা পশরিকরার মরাধ্যনম শবশনময় হনব। 
জরানরার জন্য, নিখরার জন্য ও জরানরাননরার জন্য।
আসুন, পশিক হন।

bew`kvi cw_K nb 

খযরাগরানযরানগর শঠকরানরা ঃ   

শিক্রাঙ্গনন নতুন শদিরার সন্রানন

সংকলন ৯।  মরাচ্ভ ২০১৫




