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মুখবন্ধ

গ্াহমর উন্নেহি গ্ামীণ শিক্ার আলাদা গুরুত্ব রহেহছ। তাই শিক্াে গ্াহমর সু্হলর দাশেত্বও অহিক রবশি। 
রশদও দুভ্যাহগ্র েহলও এিাই বাস্তব রর, অহিক তথাকশথত শিশক্ত মািুহষরা িেহরর শিক্াহকই সশিক 
রমৌশলক শিক্া বহল মহি কহরি। তাহদর কাহছ গ্াহমর সু্হলর রচহে িেহরর িামজাদা সু্লগুশল অহিক 
মূল্বাি।  সম্ভবত গ্াহমর সু্হলর িািাি সীমাবদ্ধতার কারহণ এমি ধারণা করা েে রর, গ্াহমর সু্ল শিশ্চে 
িেহরর সু্হলর মহতা িে। আসল ছশবিা শকন্তু তা িে। গ্াহমর সু্হলরও একিা শিজস্ব গুরুত্ব রহেহছ। 
রসখাহি এই প্রশ্ন কখিই রতালা রাে িা রর, গ্াহমর সু্ল িেহরর সু্হলর মতই বা িেহরর সু্হলর রচহে 
শভন্ন। রশদও গ্াহমর সু্হলর শিক্ক-শিশক্কারা প্রহত্ক শদি প্রচুর পশরশ্রম কহরি। তহব ে্াাঁ, তাহদর সশদচ্া 
ও মেৎ উহদেি্ থাকা সহ্বেও সবহক্হরে রর তারা কাশ্ষিত �ল লাভ করহত পাহরি তা িে। 

গ্ামীণ শিক্ক-শিশক্কাহদর এই উৎসাে, সশদচ্া, ধ্াি-ধারণা এবং মেৎ উহদেি্ প্রভৃশত গুণগুশলহক কাহজ 
লাশগহে গ্াহমর সু্হলর লক্্ণীে উন্নশত ঘিাহিা ররহত পাহর। এজি্ প্রথহমই গ্ামীণ শিক্ার লক্্ শিণ্যে 
করহত েহব, সুহরাগ মতি গ্ামীণ পশরহবি ও তার ববশিষ্্ এবং প্রহোজিগুশলহক পাি্সূশচহত অন্তভু্যক্ত 
কহর গ্ামীণ শিক্াে ববশচরে¨ আিহত েহব। বুশদ্ধমত্ার পািাপাশি গ্াহমর রছহলহমহেহদর মহধ্ িীশতহবাধ 
জাগ্ত কহর রতালািাও জরুশর। তাহদর কাশরগশর দক্তার শবকাি ও উন্নেি ঘিাহিার রক্হরেও রখোল 
রাখহত েহব। জীবি-মাি উন্নেহির রক্হরে ররসব সমস্াগুশল প্রশতবন্ধকতা বতশর করহছ, কীভাহব রসগুশলর 
মুহখামুশখ দাাঁিাহত েহব, কীভাহব রসগুশলহক বুহে শিহে সমাধাহি উহদ্াগী েহত েহব সু্হলই তারা রসই পাি 
পাহব। পিি-পািিহক শুধুমারে পাি্পুস্তক শিভ্যর িা ররহখ রশ্রশণকহক্র বাইহর শিহে এহস স্ািীে পশরহবহির 
সহগে তার সংহরাগ ঘিাহিা। শবহিষ কহর গ্ামীণ শিশুর চারপাহি ছশিহে থাকা পশরহবহির সহগে তার শিশবি 
ররাগাহরাগ গহি তুহল তা তার পাহির সহগে সমৃ্ক্ত করা। উন্নেহির লহক্্ প্রহোজিীে শিক্া কম্যসূশচর 
মহধ্ প্রাকৃশতক সম্হদর সমস্া এবং তার সুস্ােী ব্বোহরর শবষেশি অন্তভু্যক্ত েওো জরুশর। শিশুহক 
ররমি জািহত েহব তার পশরবার ও প্রশতহবিীহক, হতমি জািহত েহব রগাষ্ী ও সমাজহকও। শিক্াে ববশচরে¨ 
আিহত োহত-কলহম পাহির ব্বস্াও করহত েহব। ব্বোর করা ররহত পাহর অশডও-শভসু্োল মাধ্মহক। 
সহব্যাপশর লক্্, শবষে এবং পদ্ধশতহত অবি্ই পশরবত্যি আসা বাঞ্ছিীে। এই শতিশি শবষে এহক অপহরর 
সহগে এমিভাহব রুক্ত রর, অি্শিহক প্রভাশবত িা কহর একশিহক সংহিাধি করা রাে িা। অথ্যাৎ গ্ামীণ 
পিুো বা রসখািাকার রভৌহগাশলক আথ্য-সামাশজক ববশিষ্্ শবচার কহর শিখি পদ্ধশতহত প্রহোজিীে পশরবত্যি 
এহি রমৌশলক শিক্া পািক্রমহক গ্ামীণ শিক্ার উপহরাগী কহর রতালাই একমারে সমাধাি। আর এই কাজহক 
আরও সেজতর করহতই রাষ্ট্রসংহঘর ‘Food and Agriculture Organization’-এর ‘Ecology and 
rural education, Manual for rural teachers’ িীষ্যক বইশিহক বাংলাে অিুবাদ করার এই কু্দ্র 
প্রোস।  

আজহকর সমহে দাাঁশিহেও আমরা রখি রদশখ গ্াম-গহজের শবশভন্ন প্রাশন্তক সু্হলর শিক্ক-শিশক্কারা শিহজহদর 
উহদ্াহগ ছারেছারেীহদর শিহে সু্হল সবশজ বাগাি করহছি, �ল গাছ লাগাহচ্ি, পিাহিািার পািাপাশি সু্হলই 
চলহছ কু্হদ পিুোহদর সৃজি প্রশতভা শবকাহির িািা আহোজি, অশডও-শভসু্োল মাধ্ম সেহরাহগ বা 
োহত-কলহম পািদাি তখি আমরা আরও আিাশবিত েই। আমাহদর শবশ্াস আরও দৃঢ় েে এই রভহব, 
আগামীশদহি এমি অসংখ্ উহদ্াগী শিক্ক-শিশক্কার োত ধহর গ্াহমর প্রশতশি সু্হলই েেহতা রদখা শমলহব 
এই ছশবর।
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বাস্তুতন্ত্র ও গ্ামীণ শিক্া

১। সূচিা

গ্াহমর সু্ল ও গ্াহমর শিক্কবৃন্দ 

রমৌশলকভাহব শবশভন্ন দৃশষ্হকাণ রথহক শবচার করহল রদখা রাে, উন্নেহির রক্হরে গ্াহমর সু্হলর ভূশমকা অত্ন্ত গুরুত্বপূণ্য। 
শিক্াশবদ, শিক্া কতৃ্যপক্ এবং গ্াহমর মািুষরা এই ব্াপাহর শিশ্চেই একমত েহবি। শকন্তু গ্াহমর শিক্করা একশি 
শিশদ্যষ্ সীমাবদ্ধতা এবং সামাি্ পশরকািাহমার মহধ্ শদহে তাহদর প্রশতশদহির শিক্ার কাজ চাশলহে রাহচ্ি। হর সমস্ত 
সমস্া গ্াহমর সু্হলর রক্হরে এবং তাহদর কাহজর অগ্গশতহত ব্াঘাত সৃশষ্ করহছ রসগুশল তারা ভালই জাহিি। শকন্তু 
তারা রর তাহদর মহতা কহরই তা দূর করার রচষ্া করহবি রস ব্াপাহর তাহদর রকাি ক্মতাই রিই। আসহল শিক্কতা 
করহত শগহে তারা রর বাধাগুশলর সমু্খীি েহচ্ি রসগুশলই ক্রহম ক্রহম তাহদরহক শিরাি কহর তুলহছ এবং এর�হল 
পিাহিািািা ররমি ববশচরে¨ োশরহে শিরন্তর রুশিহি পশরণত েহচ্ রতমিই শিক্ার �লা�হলর রক্হরেও স্বাভাশবকভাহবই 
সীমাবদ্ধতা পশরলশক্ত েহচ্।

এই সমস্ত সমস্াহক দূর করহত েহল শিক্াহক্হরে এমি শকছু িতুি শবষে গ্েণ করহত েহব রাহত একজি শিশু শিক্ার 
সহগে সহগে বাস্তহব তার রা প্রহোজি রসিা ররি রস রদখহত পাে এবং উপলশব্ধ করহত পাহর। অথ্যাৎ রর ধরহির শিক্া 
শিশুশি পাহচ্ রসিা ররি তার বাস্তব প্রহোজহির সহগে সামজেস্ ররহখ রদওো েে। এই ব্াপাহর শিক্কহদর জি্ও 
রথারথ প্রশিক্হণর ব্বস্া করা প্রহোজি, রাহত তারা  শিশুহদর প্রথাগত শিক্ার পািাপাশি বাস্তহবর সহগে সামজেপ্্পূণ্য 
শিক্াও সেহজই শদহত পাহরি। 

বাস্তবমুখী শিক্ার প্রশিক্হণর শবষেসূশচ বতশরর রক্হরে শিম্নশলশখত শবষেগুশল অন্তভু্যক্ত করা দরকার –

১।  জাতীে শিক্ািীশতর কািাহমার মহধ্ গ্ামীণ সু্ল শমিিহক গুরুত্ব সেকাহর প্রচার ও মূল্ােহির 
ব্বস্া করা এবং প্রহত্ক রক্হরে বাস্তব পশরশস্শত শবচারসাহপহক্ তার সামাশজক ববশিষ্্সমূেহক 
প্রশত�শলত করা। 

২।  োহতর কাহছই রর সমস্ত মািশবক সম্দ, কাশরগশর সম্দ এবং প্রহোজিীে উপকরণ সমূে রহেহছ, 
রা সেহজই পাওো ররহত পাহর, তা খুাঁহজ বার করা। কারণ এই শজশিসগুশল সেহজ পাওো রগহলও 
বত্যমাহি তা দক্তাবৃশদ্ধর কাহজ লাগাহিা বা পুহরা সদ্্বোর রকািিাই করা েেশি। অথচ দক্তার 
সাহথ এই সমস্ত সেজলভ্ সম্হদর পুহরাপুশর ব্বোর করহত পারহল গ্াহমর সু্লগুশলর গুণগত 
মাহির লক্্ণীে উন্নশত ঘিহব।

৩। গ্াহমর পশরহবি-পশরমণ্হলর সামাশজক, প্রাকৃশতক ববশিষ্্সমূে এবং অবস্ার পুিমূ্যল্ােি করা 
প্রহোজি। প্রথমত রর সমস্ত শিক্া- উপকরণ সমাজ এবং প্রাকৃশতক পশরহবি রথহক পাওো রাহচ্ 
রসগুশলহক প্রাধাি্ শদহত েহব। সু্হলর সারা বছহরর শিক্াসূশচর মহধ্ তা  অন্তভু্যক্ত করার রক্হরে 
রর সমস্ত সমস্া রহেহছ তাহক দূর করহত েহব।

সংহক্হপ বলহত রগহল বলহত েে, এই িতুি ধারণার মূল কথাই েল, একশি সু্লহক সমাজ-শিক্ামূলক শমিি রূহপ 
শচশনিত করার কাজ তখিই সম্ভব েহব রখি সু্ল তার শিজস্ব সম্হদর উন্নেি এবং আিপাহির বত্যমাি সম্দ ও 
সম্ভাবিার রক্রেহক রতদূর সম্ভব কাহজ লাগাহত উহদ্াগী েহব। শকন্তু এিাও শিক রর, এই ধরহির পশরবত্যি ঘিাহিা 
তখিই সম্ভব েহব, রখি কাহজর প্রশত অগেীকারবদ্ধ দাশেত্ববাি একজি শিক্হকর কাছ রথহক আন্তশরক সোেতািুকু 
পাওো রাহব।
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গ্াহমর সু্হলর শমিিঃ গ্াহমর সু্হলর দাশেত্ব েল, গ্াহমর রছহলহমহেহদর মহধ্ বুশদ্ধমত্া, িীশতহবাধ, এবং কাশরগশর 
দক্তার শবকাি ও উন্নেি ঘিাহিা। এই সু্ল রথহকই তাহদর এমিভাহব বতশর করা েহব রাহত তারা বুেহত পাহর 
তাহদর জীবিরারোর মাি উন্নেহির রক্হরে রর সমস্ত সমস্াগুহলা প্রশতবন্ধকতা বতশর করহছ কীভাহব রসগুশলর মুহখামুশখ 
দাাঁিাহত েহব, কীভাহব রসগুশলহক বুহে শিহে সমাধাহি উহদ্াগী েহত েহব। 

আবার অি্ভাহব বলহত রগহল বলহত েে, গ্াহমর শিশু এবং তরুণহদর শিহজহদর সম্প্রদাে, অঞ্চল এবং রদহির 
আথ্য-সামাশজক ও রাজনিশতক রক্হরে সক্ম এবং দাশেত্বপূণ্য ভূশমকা পালহির লহক্্ রথারথ প্রশিক্হণর ব্বস্া করার 
মহধ্ই গ্ামীণ সু্হলর গুরুত্ব ধরা পহি। এই শমিিহক পশরপূণ্য কহর তুলহত গ্াহমর সু্লগুশলহক অবি্ই –

ক। গ্াহমর রছহলহমহেহদর ভাষা, আচার-আচরণ, শবহিষ রকাি জ্ািভাণ্ার প্রভৃশত সু্হলর শবষে ও 
কম্যসূশচর মহধ্ অন্তভু্যক্ত করহব। এিা করার অথ্য েল, তাহদর মহির মহধ্ শপশছহে থাকার রকাি 
প্রভাব ররি িা পহি। এমি ধরহির অিুভূশত তাহদর মহি জাগহল তা শিমূ্যল কহর র�লহত েহব। 

     সু্হলর বদিশন্দি অশভজ্তাই সাংসৃ্শতক ববশচরে¨হক ঐশতে্রূহপ ব্বোহরর লহক্্ প্রশিক্ণ রদহব 
এবং স্বল্প উন্নেহির ভাবাহবগহক শবসজ্যি রদহব িা।

খ।  সু্হলর পিি-পািহি শ্রদ্ধা, মূল্হবাধ, গ্াহমর রছহলহমহেহদর ঘরবাশি এবং কাহজর অশভজ্তা অন্তভু্যক্ত 
করহত েহব। আর এই সমস্ত অশভজ্তাহকই পুিব্যার শিক্ার রক্হরে কাহজ লাগাহত েহব।

     এহত শকন্তু এিা রবাোে িা রর, সু্হলর সাহথ ঐশতহে্র বন্ধি শছন্ন েহেহছ। বরং বলা রাে স্ব-উন্নশত 
ও সংেশতর একশি ইউশিি রূহপ সু্ল কাজ করহছ।

গ। স্ািীে গ্ামীণ রগাষ্ীর প্রাকৃশতক, অথ্যনিশতক ও সাংসৃ্শতক পশরহবহির পুিমূ্যল্ােি প্রহোজি। এই 
সমস্ত শবষহের সাহথ সু্হলর পশরশচশত গহি রতালা এবং পশরহবি শিক্ার গুরুত্বহক ব্বোর করা 
দরকার। পিি-পািি পদ্ধশতর মহধ্ও এগুশলহক অন্তভু্যক্ত করা প্রহোজি। 

 গ্ামীণ পশরবাহরর পশরহবি ও জীবিরারোর সদথ্যক শদকগুশলর মূল্ােি করহত েহব এবং ছারে-
ছারেীহদরও তাহদর বাস্তব জীবি সম্শক্যত জ্াহির উন্নশত ঘিাহত েহব। সমস্ত পিি-পািিই জীবি 
রারোর মাি উন্নত করার লহক্্ রর সমস্ত শিশদ্যষ্ কাজগুশল রহেহছ রসগুশলহকই প্রাধাি্ রদহব।

ঘ। গ্াহমর রছহলহমহেরা তাহদর পশরবার ও সমাজ রথহক রর সমস্ত অশভজ্তা ও দক্তা অজ্যি কহরহছ 
রসগুশলহক শিক্া কার্যক্রহমর মহধ্ ব্বোর করা, কার্যক্রমহক প্রসাশরত এবং রূপাশেত করা। নদিশন্দি 
জীবহি উদূ্ত সমস্ার সমাধাহি সু্হলর কাজকহম্যর ব্বোরই একশি ববশিষ্্ েহব।

 শিশদ্যষ্ সমস্াগুশল রমিাহত শিশদ্যষ্ শবকহল্পর সন্ধাি করার ব্াপাহর সু্হলর শিক্া কার্যক্রম এইভাহব 
ছারে-ছারেীহদর প্রশিশক্ত কহর তুলহব।

ঙ। স্ািীে সমাজ এবং তার পশরহবহির মহধ্ রর সম্ক্য শবদ্মাি তাহক শিক্াসূশচ এবং পদ্ধশতর মহধ্ 
অন্তভু্যক্ত করা দরকার।। সু্হলর শিক্াসূশচহক পশরপূণ্য কহর তুলহত এমি সমস্ত উদােরণ এবং 
কাজকম্যগুহলাহক রবহছ শিহত েহব ররগুশল মািুষ এবং প্রাকৃশতক সম্হদর মহধ্ পশরপূরক সম্হক্যর 
�হল সৃষ্ জ্াহির উপর শভশত্ কহরই গহি উহিহছ এবং স্বভাবতই প্রকৃশতহক শ্রদ্ধার আসহি বশসহেহছ।

মািব জীবহির রপ্রশক্হত পশরহবি এবং তার শবশভন্ন উপকরহণর মহধ্ই আজহকর এবং আগামীশদহির গ্ামীণ পশরবারগুশলর 
কল্াণ ও উন্নেহির একমারে সম্ভাবিা শিশেত রহেহছ। তাই গ্াহমর সু্লগুশলর উশচত এই সমস্ত সম্দ সম্হক্য জািহত, 
সম্দহক রক্া করহত এবং সুন্দর ও সুষু্ভাহব ব্বোহরর লহক্্ প্রশিক্হণর ব্বস্া করা। 
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প্রহত্ক সম্প্রদাে বা রগাষ্ীর বদিশন্দি জীবহি প্রকৃশত পশরহবহির শিজস্ব সমস্া ও গুরুত্ব সম্হক্য জািহত সবহচহে 
ভাল পথ েল, সু্ল শিক্াহক সু্হলর রচৌেশদের বাইহর শিহে আসা। এর�হল শিক্ক মোিে প্রকৃশত ও পশরহবিহক 
শবিদভাহব জািার, পশরহবি সম্শক্যত সমস্াসমূে সশিকভাহব মূল্ােি করার এবং সমস্াগুশলহক রবাোর সুহরাগ 
পাহবি। পািাপাশি রর সমস্ত সমস্াগুহলাহক শচশনিত করা সম্ভব েল োহত-কলহম প্রশিক্হণর মাধ্হম রসই সমস্ত 
সমস্াহক সমাধাহির সম্ভাবিাও খুাঁহজ পাহবি।

চ। সমশষ্গত কাজ পশরচালিা ও উৎসাে দাি, সামাশজক দােবদ্ধতা, সেহরাশগতা, সংেশত এবং ব্শক্তগত 
সন্তুশষ্ প্রভৃশত উপাদািসমূে রগাষ্ী উন্নেহির কািাহমার মহধ্ই শিশেত রহেহছ। এই লক্্পূরহণ 
সবহচহে প্রহোজিীে শবষেশি েল, গ্াহমর রছহলহমহেরা তাহদর বাবা-মা, আত্ীেস্বজি ও পািা- 
প্রশতহবিীহদর কাছ রথহক শবশভন্ন রগাষ্ী বা সম্প্রদাহের মহধ্ সেমশম্যতা ও পারস্পশরক আদাি-
প্রদাহির রর সমস্ত শবষে বদিশন্দি জীবহি তাহদর অভ্াহস পশরণত কহরহছ তাহক মাি্তা রদওো। 
কারণ শিশুকাল রথহকই তারা এই সংসৃ্শতহত অভ্স্ত েহে উহিহছ।

তাই গ্ামীণ সু্লগুশলহক রসই সমস্ত শিভ্যরহরাগ্, অংিগ্েণকারী রলাকহদরই প্রশিক্ণ শদহত েহব, রারা জাহিি মািুহষর 
ববশচরে¨পূণ্য গুণাবলীহক কতখাশি শ্রদ্ধা ও মূল্হবাহধর দৃশষ্হত রদখহত েহব এবং সাধারহণর মগেহলর জি্ রসগুশলহক 
ব্বোর করহত েহব।

গ্াহমর সু্ল ও িেহরর সু্ল

অহিক সমে, ভুলবিত িেহরর সু্লগুশলহক অশধক মূল্বাি ও গ্াহমর সু্লগুশলহক কম মূল্বাি মহি করা েে। সম্ভবত 
গ্াহমর সু্হলর সীমাবদ্ধতার সূহরেই এমি ধারণা করা েহেহছ রর, এিা শিশ্চেই িেহরর সু্হলর মহতা িে। আসহল শকন্তু 
তা িে। গ্াহমর সু্হলরও একিা শিজস্ব গুরুত্ব আহছ, হসখাহি এই প্রশ্ন রতালা রাে িা রর, এিা িেহরর সু্হলর মতই 
বা িেহরর সু্হলর রচহে শভন্ন।

১। দু’শি সু্লই অশভন্ন –

ক) িেহরর সু্ল আর গ্াহমর সু্ল, উভে একই জাতীে শিক্া পদ্ধশতর অংি। তাই স্বভাবতই, দু’শি 
সু্লই একই শিক্ািীশত এবং সাধারণ জাতীে িীশত ও লক্্ দ্ারা পশরচাশলত। দুশি সু্লই শিশু ও 
রুবক-রুবতীহদর শিক্াদাি কহর, তা রস িের বা গ্াম ররখািকারই রোক িা রকি।

খ) হকাি একশি শিশদ্যষ্ শবষহে সাধারণ লক্্ এবং পাি্ শবষেসূশচহতও দু’শি শবদ্ালহের শমল খুাঁহজ 
পাওো রাে।। দুশি সু্হলরই ছারে-ছারেীহদর শিশদ্যষ্ প্রহোজি ররমি, স্বাথ্যরক্া, তাহদর রগাষ্ী বা 
পািা-প্রশতহবিীহদর সুরক্া ও প্রাকৃশতক পশরহবহির রত্ন প্রভৃশত শবষহে কার্যকরীভাহব সািা রদওো। 
সুতরাং পশরহবহির ববশিহষ্্র সহগে সংগশত ররহখ পাি্সূশচ বতশর করা শুধুমারে গ্াহমর সু্হলরই 
প্রহোজি, একথা বলহল চলহব িা। িেহরর সু্লহকও তাই করহত েহব।

২. গ্াহমর সু্হলর শিজস্বতা –

ক) গ্ামীণ এলাকার প্রাকৃশতক ও সামাশজক ববশিহষ্্র কারহণ প্রাকৃশতক এবং সামাশজক পশরহবহির 
সাহথ গভীর সম্হক্যর ওপর শভশত্ কহর শিক্া কম্যসূশচ বতশরর ব্াপাহর গ্াহমর সু্হলর একশি বি 
সম্ভাবিা রহেহছ। কারণ সু্ল এখাহি শিশু ও রুবক-রুবতীহদর তাহদর পশরহবহির সাহথ বদিশন্দি 
প্রত্ক্ সম্ক্যহক কাহজ লাগাহত পাহর। আরও কাহজ লাগাহত পাহর তাহদর দক্তা এবং অশভজ্তাহক 
রা তারা তাহদর বদিশন্দি কাহজর মাধ্হম লাভ কহরহছ এবং এই সামাশজকীকরহণর শবশভন্ন রূপ 
তাহদর শিজস্ব সত্াহক একশি আকার শদহেহছ।
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খ) গ্াহমর সু্হল রখালা আকাহির শিহচ শিক্াদাহির িািা ধরহির সম্ভাবিা রহেহছ। হখালা আকাহির 
শিহচ ক্াস েহল ছারে-ছারেীরা রচাহখর সামহি পািা-প্রশতহবিীহদর কাজগুশল রদখহত পাে। হসই সমস্ত 
কাজকহম্যর পািাপাশি সমস্ত সাংসৃ্শতক কাহজর সাহথও ছারে-ছারেীহদর একাত্তা গহি ওহি। এইভাহব 
সু্লও প্রত্ক্ ভাহব সামাশজকীকরহণর তাৎপর্য উপলশব্ধ করহত পাহর এবং গ্ামীণ মািুহষর জীবি-
জীশবকাে সামাশজকীকরহণর পদ্ধশতহক সু্হলর কাজকহম্যর মহধ্ অন্তভু্যক্ত করহত পাহর।

গ) গ্ামীণ সম্প্রদাহের সাংগিশিক ববশিহষ্্র কারহণ এবং রর িীশতহবাধহক আাঁকহি ধহর গ্াহমর 
পশরবারগুশল রবাঁহচ-বহত্য আহছ রস কারহণ সু্ল রতা গ্াহমর রকাি কাহজ অংিগ্েহণ অবি্ই রসই 
ধারা এবং রকৌিল অবলম্বি করহব।

ঘ) গ্ামীণ সংসৃ্শত সামাশজক ও মািশবক মূল্হবাহধ রহথষ্ সমৃদ্ধ। কহিার পদ্ধশত আহরাপ কহর এর 
মাহিান্নেি করা রাহব িা। কহিার পদ্ধশতর পািাপাশি রছহলহমহেরা ববধ, সম্ািজিক এবং 
আদািপ্রদাহির দােবদ্ধতা পালি কহর অগ্গশতর শববত্যহির অশভজ্তা সঞ্চে করহব। বহু গ্ামীণ 
রগাষ্ীর মহধ্ আইিশসদ্ধ সংগিহির অশস্তত্ব রহেহছ ররখাহি বাবা-মাহেরা রছহলহমহেহদর শিক্ার 
খাশতহর রসই সমস্ত সংস্ার সহগে সেমত েি এবং কাজকহম্যও োত লাগাি। সেহরাশগতা ও 
পারস্পশরক আদাি-প্রদাহির রর সমস্ত সুস্পষ্ ধারণা বত্যমাি রসগুশলর মাধ্হমই সু্লশিক্াে রহথষ্ 
ভালভাহব অংিগ্েণ করা রাে।

গ্ামীণ শিক্ক -

গ্ামীণ সু্হল পুরুষ ও মশেলা শিক্করা প্রহত্কশদি প্রচুর পশরশ্রম কহরি। শকন্তু তাহদর সশদচ্া ও মেৎ উহদেি্ থাকা 
সহ্বেও সবহক্হরে রর তারা কাশ্ষিত �ল লাভ করহত পাহরি তা িে। 

গ্ামীণ শিক্কহদর উৎসাে, সশদচ্া, ধ্াি-ধারণা এবং মেৎ উহদেি্ প্রভৃশত গুণগুশলহক কাহজ লাশগহে গ্াহমর সু্হলর 
লক্্ণীে উন্নশত ঘিাহিা ররহত পাহর।

এিা করার জি্ শিম্নশলশখত রক্রেগুশলহত শিক্াদাহির দক্তাহক শবহিষভাহব উন্নত করহত েহব।

- শিক্ার লক্্ সম্হক্য রূপহরখা শিণ্যে করা।

- গ্ামীণ পশরহবি, গ্ামীণ ববশিষ্্ এবং প্রহোজিগুহলাহক পাি্সূশচহত অন্তভু্যক্ত কহর শিক্াে ববশচরে¨ 
আিা।

-  একশি গ্ামীণ শিশু রর পদ্ধশতহত সু্হল শিক্াগ্েণ করহছ রসই শিক্া পদ্ধশতহত তার সংসৃ্শত, ভাষা, 
জ্াি, রা রস তার পশরবার এবং গ্াম রথহক আেত্ কহরহছ রসগুশল অন্তভু্যক্ত করা। পািাপাশি স্ািীে 
গ্ামীণ পশরহবি রথহক পাওো তার সজীব অশভজ্তা এবং শবশভন্ন ধরহির সামাশজক অভ্াসসমূে 
রা রস তার গ্াম রথহকই শিহখহছ রসগুশল শদহেই তার শিক্া-পািক্রম শুরু করা। 

রশ্রণীকহক্ (ক্াসরুম) এবং রশ্রণীকহক্র বাইহর রগাষ্ীশবি্াস ও রসই সম্শক্যত শবষে। হছাি সু্লগুশলর প্রকহল্পর জি্ 
পদ্ধশতগত শবষে ও পরামি্য--হরখাহি ব্বোশরক দক্তার গুরুত্বপূণ্য শদকগুশল ধরা পহিহছ, রা বদিশন্দি কাজকম্য 
চালাহিার রক্হরে অত্ন্ত গুরুত্বপূণ্য, হসগুশলহক আরও উন্নত করা। 

- সু্হলর আহি-পাহির এলাকা রথহক শিক্াদাহির জি্ এমি সমস্ত শজশিস সংগ্ে করা, হরগুশল 
সামাি্ খরহচ পাওো রাে এবং ছারে-ছারেীহদর রমধািশক্ত, কল্পিািশক্ত, সৃজিক্মতা ও বুশদ্ধসূচক 
দক্তাহক কাহজ লাশগহে রা বতশর করা ররহত পাহর।
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- শিক্ার গুণগত ববশিষ্্ এবং পদ্ধশতহত ররি ববশচরে¨মে সংসৃ্শতর ববধতা, প্রবণতা, স্বীকৃশত পাে 
এবং শবষেবস্তু ও রমৌশলক ধারণাে সমাহলাচিামূলক শবচাহরর গুরুত্ব ধরা পহি। 

উন্নেহির লহক্্ গ্ামীণ সু্ল -

গ্ামীণ সু্লগুশল রখি উন্নেহির প্রহোজহির সাহথ সম্ক্যরুক্ত েে তখি সু্লগুশলর গুরুত্ব এবং আত্প্রত্েও অহিকিা 
রবহি রাে। শিম্নশলশখত শবষেগুশলর রক্হরে সু্হলর অবদাি অিস্বীকার্য এবং অপূরণীেঃ ররমি,

- গ্ামীণ পশরবার ও গ্ামীণ সম্প্রদাহের জীবিরারোর মাি উন্নেি।

- সংরক্ণ, আত্সুরক্া এবং উপরুক্তভাহব শিজস্ব সম্হদর সদ্্বোহরর মধ্ শদহে শিহজহদর স্ািীে 
সমস্াগুহলার সমাধাি।

- আঞ্চশলক, প্রাহদশিক, জাতীে আথ্য-সামাশজক ও রাজনিশতক জীবহি সশক্রে অংিগ্েহণর লহক্্ 
রবৌশদ্ধক, নিশতক এবং কাশরগশর প্রশিক্ণ। 

গ্ামীণ পশরহবি পশরমণ্হলর সুস্ােী উন্নেহির জি্ এই সমস্ত অবদাহির মূল কথাই েল শিক্কহদর মাধ্হম গ্ামীণ 
সু্হলর শিম্নশলশখত চাশেদাগুশল পূরণ করা। -

ক) গ্ামীণ পশরহবি, উৎপাদি ব্বস্া, অথ্যনিশতক কাজকম্য, সমাজ-সাংসৃ্শতক জীবিধারা এবং তার 
ইশতোহসর সাহথ স্ােী শিক্ামূলক কহথাপকথি সুপ্রশতশষ্ত করা। এই শিক্ামূলক কহথাপকথি 
শবহিষত রসই সমস্ত গ্াহমর মািুষহদর সাহথই শুরু করহত েহব রারা তাহদর সমাজ ও সম্প্রদােহক 
ভালভাহব জাহিি কারণ তারা রসখাহিই বসবাস কহরি এবং কাজকম্য কহরি। এই সমস্ত মািুষজি 
তাহদর জ্াি এবং ইচ্াগুহলাহক শিশুহদর মহির মহধ্ ঢুশকহে রদি। এর�হল শিশুরাও সামাশজকীকরহণর 
অংি েহে ওহি।

খ) ছারে-ছারেীহদর মহধ্ শবজ্ািসম্ত জ্াি, নবশিষ্্ গিি, ধারণা ও দক্তার শবকাি ঘিাহত েহব। 
পুিশি্যক্া এমি েহব রাহত তা গ্ামীণ পশরবারসমূে এবং সম্প্রদাহের প্রহোজি ও স্বাহথ্যর প্রশত এবং 
সামাশজক ও রাজনিশতক উৎপাদি পদ্ধশতর রর পশরবত্যি ঘহি চহলহছ তার প্রশত লক্্ রাহখ।

গ) িািাশবধ  মূল্হবাধ ও জ্াহির মূল্ােহির ব্াপাহর প্রশিক্ণ রদওো, প্রকৃশতর পুহরা ব্াপারিা গুরুত্ব 
সেকাহর তুহল ধরা, রা সমাজ বতশরর কাশরগরহদর মহধ্ এবং সমাহজর মািুষ ও তাহদর পশরহবহির 
মহধ্ই শবদ্মাি।

ঘ) হর সমস্ত সমস্া গ্ামীণ পশরবারসমূে ও গ্ামীণ সম্প্রদাহের ক্শত কহর চহলহছ রসই সমস্ত সমস্া 
সমাধাহি ভালভাহব জািা বা রবাো, সুরক্া প্রদাি এবং শিজস্ব প্রাকৃশতক সম্হদর পূণ্য সদ্্বোরই 
েল সুস্ােী উন্নেহির শিশশ্চত পথ। আর এই সমস্ত উপাদািহক শভশত্ কহরই রথারথ প্রশিক্ণ ও 
পথশিহদ্যহির মাধ্হম রর সমস্ত সমস্া গ্ামীণ পশরবার ও গ্ামীণ সম্প্রদাহের ক্শত কহর চহলহছ রসই 
সমস্ত সমস্ার সমাধাি করা।

ঙ) হরৌথ পশরকল্পিামূলক কার্যক্রম রচিার লহক্্ স্ািীে মািুষ, অ-সরকারী প্রশতষ্াহির মহধ্ সমবিে 
এবং সেহরাশগতামূলক সম্ক্য স্াপি করা।           

গ্ামীণ সু্হলর মাি উন্নেি -

রশদ আহগর কথা ধরা রাে, তােহল শিঃসহন্দহে একথা বলা রাে রর, গ্ামীণ সু্হলর মাি উন্নেহির ব্াপারিা আজ অত্ন্ত 
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জরুরী। ছারেছারেী এবং তাহদর পশরবাহরর রলাকজি সরাসশর রর সুশবধা রপহেহছ তার জি্ শ্রদ্ধার প্রহোজি রিই, শকন্তু 
শুরু করার ব্শক্তশি রকাথাে? 

শিক্ািীশতর সুস্পষ্ ববশিষ্্গুশল শচশনিত কহর, প্রহোজিীে পদ্ধশতর রূপােণ কহর, শিক্কহদর প্রশিক্হণর ব্বস্া কহর 
এবং তাহদর োহত শিক্ার উপাদাি প্রভৃশত তুহল শদহে কশতপহের জি্ শিক্া ব্বস্াে প্রহোজিীে সংস্াহরর কাজ 
অবি্ই শুরু কহর।

এিা সশিক রপ্রশক্ত শকন্তু এিাই একমারে সম্ভাব্ পথ িে। প্রথহমই কািাহমাগত পশরবত্যি ঘিাহিার জি্ অহপক্ার 
মধ্ শদহে অি্ সম্ভাবিাগুশল দৃশষ্ রথহক সহর শগহেশছল।

স্বীকৃত মূল্হবাহধর এবং বত্যমাি শিক্কহদর সম্ভাবিাহক ব্বোর কহর এধরহির সুহরাহগর শুরু েে। এই অি্ রাস্তাশি 
িীঘ্রই আরম্ভ েহত পাহর। এিা ররমি কম মূলধহির ব্াপার রতমিই আবার শবহরাশধতােীি। অথচ প্রহোজিীে কািাহমাগত 
পশরবত্যহির লহক্্ বতশর েহে অগ্সর েওো রাে। 

২.  গ্ামীণ সু্হলর শিক্া পািক্রম 

রমৌশলক শিক্া পািক্রম সম্শক্যত ধারণা -

রর রকাি শিক্া প্রশতষ্াি, তা সু্ল, কহলজ, অ্াকাহডশম, শবশ্শবদ্ালে রাই রোক িা রকি, তাহদর কাজকম্যহক এমিভাহব 
সংগশিত কহর রাহত তারা আহগ রথহক শিক কহর িা রাখা একগুচ্ লক্্ অজ্যহি সক্ম েে। এই লক্্গুশলহক শবশভন্নভাহব 
সংগশিত করা েে। হরমি, 

শবশভন্ন ধাহপ বা শিক্াবষ্য ধহর (প্রথম, শদ্তীে, তৃতীে প্রভৃশত) 

রক্রে ধহর (ররমি, অক্র, শবজ্াি, কলা) 

বা শবষেশভশত্ক (ররমি ভাষা, অংক, ইশতোস)। 

সুষু্ভাহব সংগশিত এই সমস্ত লক্্হক সু্লশিক্া পািক্রম রূহপ অশভশেত করা েে। সু্লশিক্া পািক্রহম প্রােই শবষে 
সূশচ শলশপবদ্ধ  থাহক শবহিষতঃ রখি লক্্হক সীমাশেত করা েে। 

উদােরণঃ-

লক্্ঃ-- ‘বাস্তব জীবহির বািশত কাশরগশর রকৌিহলর সাোহর্ সমস্ার সমাধাি করা, লক্্ই বহল, এিাই সব এবং 
শবষহের তাশলকাে গাছ-গাছিা সংরুক্ত করার রকাি প্রহোজি রিই। শকন্তু লহক্্র মহধ্ঃ সশিকভাহব গাছগাছাশলর জগহতর 
পদ্ধশত রবাো দরকার। সীমাবদ্ধতা শিধ্যারহণর রক্হরে এিা অত্ন্ত প্রহোজিীে। হরহেতু একজােগাে জহিা েওো 
গাছগাছাশলর পাশথ্যব পদ্ধশতশি রবি বি তাই একশি শিশদ্যষ্ সমহের শবরশতহত অধ্েি করার পহক্ শবষেশি রবি জশিল। 
তাই লক্্পূরহণর সোেক শবষহের সংশক্তিসাহরর মধ্ শদহে শবষেসূশচহক শিশদ্যষ্ করার কথা বলা ররহত পাহর। এ 
ধরহির উদােরহণর রক্হরে শবষেসূশচর সংশক্তিসার েহব ---- গিিপ্রণালী অিুরােী গাছগাছাশলর রশ্রণীশবি্াস, গাছগাছাশলর 
অংিশবহিষ, গুাঁশি এবং পাতার কাজ, গাছগাছশলর পুশষ্ পদ্ধশত এবং জহলর প্রহোজিীেতা।’

এিাও রদখা রগহছ শবষেসূশচর সংশক্তিসার লহক্্র সাহথ জুহি রদওোর কারহণ পরবত্যী শবষেশি রবাোর কাজিা সেজতর 
েহেহছ। এই পদ্ধশতহত শিক্াসূশচহক লক্্ ও শবষহের বজব রদে রূহপ বণ্যণা করা ররহত পাহর রা সু্হলর পিি-পািহির 
মাধ্হম অজ্যি করা রাহব বহল আিা করা রাে।
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রমৌলশিক্া পািক্রম -  

শিক্া পদ্ধশত রখি জাতীে, হবিশকছু সংখ্ক শিক্া প্রশতষ্াি কতৃ্যক গশিত, পুহরা পদ্ধশতশিই একশি রমৌশলক শিক্া 
পািক্রম দ্ারা শিেশন্ত্রত, হরিাহক শিক্াকাহজ শিহোশজত সমস্ত প্রশতষ্াহির জি্ একগুচ্ শিেমাবলী রূহপ মহি করা েে।

রমৌলশিক্া পািক্রম ছারেছারেীহদর অশজ্যত সমস্ত লক্্ ও শবষেসূশচহক আাঁকহি ধহর রহেহছ, শকন্তু ররখাহি প্রহোহগর জি্ 
বতশর করা েহেহছ রসখাহি সাধারণভাহব প্রহোগ করহত পাহরশি, এিাহক ঐ জােগাে উপহরাগী কহর রতালার প্রহোজি 
রহেহছ। এই উপহরাগী কহর রিওোর ব্াপারশিহক ববশচহরে¨র মধ্ শদহে ব্াখ্া করা েে, রা রর রকাি রদহির রক্হরেই 
প্রহরাজ্। প্রহদি বা অঞ্চলগুশল বি ধরহির রভৌহগাশলক, সামাশজক, সাংসৃ্শতক ও অথ্যনিশতক পাথ্যক্গুশল তুহল ধহর। 
রাইহোক, হমৌলশিক্া পািক্রম এই অদু্ত শবষেগুশল ঢাকহত পাহর িা বা এিা করার জি্ প্রত্ািাও করা রাে িা। বরং 
উহ্ািাই করার কথা বলা েে। হমৌলশিক্া পািক্রম সাধারণ উপাদাহির শভশত্হতই এমিভাহব গিি করহত েহব রাহত 
ঐ সমস্ত উপাদািসমূে প্রহত্ক রক্হরে বাস্তব অবস্ার সহগে খাপ খাইহে চলার মহতা সম্ভাবিা বতশর করহত পাহর।

রমৌলশিক্া পািক্রমহক উপহরাগী কহর রিওো -

সু্ল কহলহজর মহতা শিক্া প্রশতষ্াহির সমস্ত পদ্ধশতহত রমৌল পািক্রহমর উপর শভশত্ কহর পািক্রম পশরকল্পিা গহি 
রতালা রাে। এিা লক্্ এবং শবষেবস্তুর পশরবত্যি ঘিাহত সক্ম রাহত রারা এই সমস্ত শিক্ালাভ করহছ তাহদর প্রহোজি 
এবং গুরুহত্বর প্রশত লক্্ ররহখ ভালভাহব সািা শদহত পাহর। এিাহকই বলা েে পািক্রমহক শিহজহদর উপহরাগী কহর 
রিওো এবং শিক্াহক্হরে আঞ্চশলক বা শবভাগীে িাখাহক শবশ্াসহরাগ্ কহর রতালা। 

এইভাহব গ্েণহরাগ্ কহর রিওোর �হল পািক্রহমর ববশচরে¨ সব জােগাে রদখা রাে। তারা সংশলেষ্ বাস্তব অবস্ার 
অত্ন্ত কাছাকাশছ শকন্তু একই রক্রে রথহক উৎপশত্র সুবাহদ এহক অহি্র সহগেও সম্ক্যরুক্ত। এভাহবই পদ্ধশতর ঐক্হক 
ধহর রাখার পািাপাশি এমি এক পািক্রম কম্যসূশচ বতশর করহত েহব রা বাস্তব অবস্ার অত্ন্ত কাছাকাশছ। 

দুভ্যাহগ্র শবষে, এই উপহরাগী কহর রিওোর ব্াপারিা অহিক সমে গ্েণ করা েে িা এবং আঞ্চশলকতার সাহথ 
সম্ক্যরুক্ত পািক্রহমর পশরবহত্য জাতীে রমৌল পািক্রমহকই সকল স্তহর গ্েণ করা েে। আর এক রিশতবাচক পশরণাম 
ছারে ও শিক্ক উভহেরই ক্শত কহর। শবহিষত রখি উপহরাগী কহর রিওো রাে িা এমি রকাি পািক্রহমর সাহথ 
শিক্কহদর কাজ করহত েে তখি তারা কাহজ সন্তুষ্ েহত পাহরি িা।

ক। আহিপাহির বাস্তব অবস্ার সাহথ পাি্সূশচর সামজেস্ খুাঁহজ িা পাওোর �হল তারা মাি পশরদি্যি, 
প্রাকৃশতক রসৌন্দর্য পর্যহবক্ণ প্রভৃশত সশক্রে কাশরগশর শদকগুশল ব্বোর করহত পাহরি িা। 
রমৌশখকভাহব বণ্যিা করার কাহজর মহধ্ই তাহদর সীমাবদ্ধ থাকহত েে। ছারেছারেীরা রর শিহজহদর 
শিক্ার শভতর শদহে প্রকৃতই একজি স্পশত েহে উিহত পাহর রসিাহক গুরুত্বই রদওো েে িা।

খ। বাস্তব জীবিশচরে, রার সাহথ ছারেছারেীহদর রকাি সংস্পি্য রিই, হসিা তুহল ধরার উহদেহি্ রর সমস্ত 
শিক্া উপকরণ তাহদর প্রহোজি-- হরমি, পশরদি্যি করা, ছশব, স্াইড প্রভৃশত তাহদর কাহছ থাহক 
িা। হরহেতু এই সমস্ত উপকরণ তাহদর কাহছ থাহকিা তাই তাহদরহক সাধারণত রমৌশখক বণ্যিার 
উপরই শিভ্যর করহত েে।

গ। রখি রদখা রাে রর, রা রিখাহিা েহচ্ তা ছারে-ছারেীহদর বাস্তব জীবহির সাহথ সম্ক্যরুক্ত িে তখি 
তারা িা পাহর পশরহবি শিক্ার গুরুত্ব উপলশব্ধ করহত, িা পাহর আিপাহির পািা-প্রশতহবিীহদর 
সেহরাশগতার উপর শিভ্যরিীল েহত।

ঘ। অংিগ্েহণর জি্ িে, শভন্নপথ অবলম্বহির জি্ তাহদরহক ছারে-ছারেীহদর সমস্ার রমাকাশবলা 
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করহত েে। শবষেবস্তু রথহক মিঃসংহরাহগর অভাহবর �হল তাহদর আচরণিাই এমি েে রর তারা 
মহি কহর তাহদর জীবহির অশভজ্তািাই বাইহরর শবষে। এর�হল অহিক শিক্কই গ্াহমর 
রছহলহমহেহদর রিশতবাচক মূল্ােি কহরি। হরমি, ওরা অলস প্রকৃশতর, আগ্ে রিই, তাহদর খুব 
সামাি্ই মহিাহরাগ রদওোর সামথ্য রহেহছ প্রভৃশত।

রছহলহমহেরা গ্েণহরাগ্ কহর রিওো রাে িা এমি পািক্রহমর �হল ক্শতগ্স্ত েে। হর সমস্ত রছহলহমহেরা ক্শতগ্স্ত 
েে তারা অশধকাংিই গ্ামীণ এলাকা বা রছাি িেরভুক্ত এবং এমি অঞ্চলভুক্ত রার সাহথ মূল অঞ্চহলর ববসাদৃি্ 
বত্যমাি। সবহচহে রবশি ক্শতকারক শদকগুশল েলঃ

- ছারেছারেীরা বাইহরর শবষেরুক্ত এমি এক শিক্া ব্বস্ার িশরক েহচ্ রার সম্হক্য তাহদর রকাি 
অশভজ্তাই রিই।

- অহিকগুশল শবষে, রা তাহদর রিখাহিা েহচ্, হসগুশল তাহদর কাহছ অপশরোর্য িে কারণ গ্াহমর 
রছহলহমহেহদর বাস্তব অবস্ার সাহথ রসগুশল রকািভাহবই খাপ খাে িা।

- অি্াি্ শবষে ররগুশল তাহদর আহিপাহির জগহত ঘিহছ এবং ররগুশল তাহদর পহক্ প্রহোজিীে 
রসগুশলই পাি্সূশচর বাইহর রথহক রাহচ্।

শিক্া রশদ শুধুমারে মুখস্ শবদ্ার উপর শভশত্ কহরই চহল তহব তা কখিও ভাল শিক্া েে িা। শুধুমারে রমৌশখক জ্াহির 
মধ্ শদহে উহদেি্ ও আগ্েহক জাশগহে রতালার কাজিা রবি কশিি। ছারেছারেীরা এহত সশক্রেভাহব অংিগ্েণ কহর 
িা। উপরন্তু কম িম্বর পাওো, বারবার পরীক্াে বসা, হকাি কারণ ছািাই সু্লছুি েওো প্রভৃশত প্রােিই ঘিহত রদখা 
রাে।

রমৌশলক পািক্রম উপহরাগী কহর রিওোর পদ্ধশত

প্রাথশমক শবহবচিা -

একশি রমৌশলক পািক্রম দু’ভাহব গ্েণহরাগ্ কহর রিওো রাে। প্রথমশি েল, ছারেছারেীহদর ববশিষ্্ সমূে ভালভাহব শুহি 
তাহদর সহগে কাজ করা। শদ্তীেশি েল অঞ্চহলর রভৌহগাশলক ও আথ্য-সামাশজক ববশিষ্্ সমূে শবহবচিা কহর কাজ করা।

১। ছারে-ছারেীহদর ব্শক্তগত িত্য অিুরােী পশরবত্যি 

রখি রমৌশলক পািক্রম-খসিা বতশর েে, ছারে-ছারেীহদর একশি আদি্য জীবি-পজেী ব্বোর করা েে। হসশি শছল গি-পিতা 
আদি্য পজেী। স্বাভাশবকভাহবই, এমি অহিক রছহলহমহে রহেহছ রারা উপহরর স্তহর আহছ, আবার অহিক রছহলহমহেরা 
আজও শিহচর শদহক রহেহছ। তাই একশি শিশদ্যষ্ পািক্রম উপহরাগী কহর রিওোর জি্ রর সমস্ত রছহলহমহেহদর সাহথ 
কাজ করা েহব তাহদর প্রকৃত ববশিষ্্ সমূে জািহত েহব।

এই সমস্ত পশরবত্যিহক সব সমহেই স্বাগত। হর স্তহরর রছহলহমহেহদর পািক্রম বতশর করা েহব তা ররি প্রকৃতই তাহদর 
কাহজর উপহরাগী েে এবং লক্্িাও ররি তাহদর িাগাহলর মহধ্ থাহক। হর লহক্্র কাহছ তারা রপঁছহত পারহব িা 
এমি লক্্ ররি তাহদর জি্ শস্র করা িা েে। 

২।  পশরহবহির প্রকৃত রভৌহগাশলক ও আথ্য-সামাশজক অবস্া অিুরােী পশরবত্যি 

প্রহত্ক অঞ্চহলর শিজস্ব শকছু ববশিষ্্ আহছ। তাই তারা রর সমস্ত সমস্ার মুহখামুশখ েে রসগুশলও শভন্ন ধরহির েহত 
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পাহর। তাহদর পশরকল্পিা বতশর এবং রর শবষেগুশল তারা ইশতমহধ্ অজ্যি কহরহছ রসগুশলও শবহিষ ধরহির। সংহক্হপ 
বলহত রগহল বলহত েে, অঞ্চল শভশত্ক ববশিষ্্গুশলই এক অঞ্চল রথহক অি্ অঞ্চলহক পৃথকীকরণ কহর শিজস্ব সত্াহক 
ধহর ররহখহছ। এইভাহব আঞ্চশলক ববশিষ্্, অঞ্চহলর কাজকহম্যর শিশরহখ শিক্ার প্রহোজহির কথা মাথাে ররহখ পািক্রম 
বতশরহত সমথ্য েওোর মধ্ শদহেই রমৌশলক পািক্রমহক পুিগ্যশিত করহত েহব।

৩।  পশরবত্যিহরাগ্ উপকরণসমূে

রখি পািক্রমহক উপহরাগী কহর রিওো েে তখি প্রধািত পািক্রহমর লক্্হকই পশরবত্যি করা েে। 

রথারথ পশরবত্যহির সূচিা করহত পািক্রহমর লহক্্র মহধ্ শতিশি গুরুত্বপূণ্য উপাদািহক স্বীকৃশত শদহত েহব।

- দক্তা

- গুণমাি স্তর

- শবষে

 y দক্তা বলহত রবাোহিা েে, একশি শিশু রলখা, আাঁকা, বীজ বপি করা প্রভৃশত শবষহে শিহজর 
দক্তাহক শবকশিত করহত পাহর।

 y একজি ছারে/ছারেীর দক্তা এমি স্তহর রপঁছাহব ররখাহি রস পশরষ্ারভাহব শলখহত পারহব, সশিকভাহব 
আাঁকহত পারহব এবং সাশরবদ্ধভাহব বীজ বুিহত পারহব প্রভৃশত।

 y শবষেবস্তু এমিভাহব বতশর করহত েহব রার উপর শিভ্যর কহর ছারে বা ছারেীশি তার দক্তাহক তুহল 
ধরহত পারহব। হরমি খুব সাধারণ ভাষাে, পশরষ্ার শবষেশি রলখা থাকহব, একশি �ুহলর অংিশবহিষ 
সশিকভাহব আাঁকা থাকহব, সাশরবদ্ধভাহব গাহছর বীজ রবািার শচরে থাকহব ইত্াশদ।

প্রােিই এই শতিশি উপকরণ সাধারণভাহব ব্াখ্া করা েে িা। এমিশক সশিকভাহব বলাও েে িা। ছারেছারেীহদর জািার 
স্তহরর গুণগত মািদণ্ রাচাই করা েে প্রাতি িম্বহরর শভশত্হত। হরমি ০ – ৯ এর মহধ্ কত রপল। প্রােিই এমিিা 
রদখা রাে রর, উপকরণগুশলও পরপর সাজাহিা থাহক িা। ‘হরমি – সমস্ার সমাধাি কর বাস্তব জীবহির গুণ-ভাহগর 
কাশরগশর দক্তাহক কাহজ লাশগহে’ – এমি বক্তব্ অহিক রক্হরেই রমৌশলক পািক্রহমর শবষেবস্তুহত স্াি পাে িা। 
তথাশপ, রাইহোক িা রকি, এমি প্রহচষ্া চালাহত েহব রাহত শচশনিতকরণ এবং অন্তর শদহে রবাোর ক্মতািুকু লহক্্র 
একিা বি অংি েহে উিহত পাহর।

এই সমস্ত উপকরণসমূে শচশনিত েওোর পরই পশরবত্যহির কথা ভাবা ররহত পাহর। এই পশরবত্যি সমূেহক গুণগত 
মাহির স্তহর বা শবষেবস্তুর মহধ্ অন্তভু্যক্ত করার জি্ প্রােিই দক্তা পশরবত্যহির প্রহোজি িাও েহত পাহর। উদােরণ 
স্বরূপ বলা ররহত পাহর, রশদ রকউ সাধারণ ভাষাে স্পষ্ েস্তাক্হর শিহজর ভাবিা প্রকাি কহর রসিাই তার লক্্। শকন্তু 
এিা রশদ রকাি ছারে-ছারেীহক এভাহব বলা েে রর, আমরা ররিা বলশছ রসিা তুশম স্পষ্ভাহব রলখ তােহল তার লক্্ 
পূরহণর চাশেদািা একিু ধাক্া খাহব। হকিিা রসই ছারে বা ছারেীহক এিা বলা েেশি রর, তুশম ররিা শলহখশছহল রসিাই 
একিু পুিগ্যিি কহর রলখ। এহক্হরে উক্ত ছারে বা ছারেী শিহজহদর শিক্াহক এভাহব সীমাশেত কহর রাখহছ রর তাহক 
ররিুকু বলা েহচ্ রসিুকুই শলখহছ। 

শদ্তীেশি েল, পশরবত্যিিা অি্ভাহবও েহত পাহর। হরমি বলা েল, হতামার ভাবিািা তুশম স্পষ্ েস্তাক্হর সাধারণভাহব 
রলখ। হলখাে ররি রকাি বািাি ভুল িা থাহক। স্বভাবতই এখাহি প্রকৃত লহক্্র রক্হরে রকাি চাশেদার কথা বলা েল 
িা, শুধু বািাি ভুল িা  থাকার কথাই সংহরাশজত েহেহছ। উভে রক্হরেই গুণগত স্তহরর পশরবত্যি করা েহেহছ মারে।
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এমি ঘিিাও ঘিহত পাহর ররখাহি বাস্তবই পশরকশল্পত রূহপ বজাে থাকল এবং পাি্সূশচত শবষেবস্তুর পশরবত্যি করা 
েল।

উদােরণস্বরূপ বলা ররহত পাহর, হমৌশলক পািক্রহম রদহির রভৌহগাশলক অবস্াি সংক্রান্ত মূল তহথ্র লক্্ শসহলবাহসর 
মাধ্হম শবষেবস্তুহত শিশদ্যষ্ করা েহেহছ। এইভাহব ‘মোহদহির অবস্াি, পূব্য-পশশ্চম ও উত্র-দশক্ণ রগালাহধ্যর দূরহত্বর 
পশরমাপ, বত্যমাি সীমা, অি্াি্ রদহির সহগে ররাগাহরাহগর বি মাধ্ম। শকন্তু এিাই শবহবচিার শবষে রর, এখাহি শকছু 
পশরবত্যি করহত েহবঃ’  উত্র-দশক্ণ, পূব্য-পশশ্চম রগালাহধ্যর শবস্তাশরতভাহব জািার প্রহোজি রিই। হরিা করহত েহব 
রসিা েল, হদহির সহগে অি্াি্ রদহির ররাগসূহরের ব্াপারিা ব্াখ্া করা। সুতরাং লক্্হক িা ছুাঁহেই শসহলবাহসর 
পশরবত্যি ঘশিহে রা দাাঁিাল—তা েল, ‘মোহদহির মহধ্ রদহির অবস্াি, বত্যমাি সীমা, প্রশতহবিী রদহির সহগে 
ররাগাহরাহগর পথ, তাহদর সহগে এলাকার মহধ্ বাশণজ্’-এর অন্তভু্যশক্তকরণ।

তােহল এর শভশত্হতই আমরা আহগর তহথ্র পুিরাবৃশত্ করহত পাশরঃ  উপহরাগী কহর রিওোিাই েল পুিরাে মাশিহে 
রিওো রা প্রধািত রমৌল পািক্রহমর ‘লক্্’ এবং ‘শবষে’। পুিরাে মাশিহে রিওোর ব্াপারশি স্ািান্তর, রুক্ত করা বা 
দু’শি উপাদাহিরই অপসারণ করা শিহে গশিত।

পদ্ধশত -

পািক্রমহক ব্বোহরর উপহরাগী কহর রিওোর ধাপগুশল েলঃ-

 y উপহরাগী কহর রিওোর ববশিষ্্গুশলহক প্রশতশষ্ত করা।

 y লক্্ এবং শবষেবস্তু সমূে পর্যাহলাচিা করা।

 y শিব্যাশচত লক্্ এবং শবষেবস্তু সমূে পুিরাে অঙ্কি করা।

ব্বোহরর উপহরাগী ববশিষ্্ সমূেহক প্রশতশষ্ত করার লহক্্ প্রধাি কাজ েল, হর পশরবত্যহির কথা ভাবা েহচ্ তার 
অথ্য সুস্পষ্ভাহব শিহদ্যশিত করা। এিা করহল ব্বোহরর উপহরাগী কহর রিওোর পর রমৌল পািক্রহমর চূিান্ত অবস্াি 
কী থাকহব তা বণ্যিা করা েহব।

উদােরণঃ রমৌশলক পািক্রম পরীক্া করার সমে আমরা বলহত পাশরঃ ‘এই রমৌশলক পািক্রহম সমাহজ মশেলাহদর ভূশমকা 
শিহে শবহিষভাহব রজার রদওো েেশি। অতএব রমৌশলক পািক্রমহক এমিভাহব সংহিাধি করহত েহব রাহত এিা 
প্রমাশণত েে রর ব্শক্ত শেসাহব পুরুষহদর মহতা মশেলাহদরও সমাহজ সমাি অশধকার রহেহছ। একইভাহব রকাি সম্প্রদাহের 
পাশরবাশরক, সামাশজক এবং অথ্যনিশতক জীবহি মশেলাহদর রর ভূশমকা রহেহছ রসিাও রদখহত েহব। এিা করার মধ্ 
শদহেই আমরা ববশিষ্্ সমূেহক ব্বোহরর উপহরাগী কহর রিওোর একশি উদােরণ প্রশতশষ্ত করহত রপহরশছ।

মুখবন্ধ শেসাহব এই সমস্ত ববশিষ্্সে দশললশিহক রহত্নর সহগে পুিরাে পিা েে।

উদােরণঃ একশি শসহলবাস বহলঃ পশরহবি গিহির প্রধাি উপকরণঃ উপত্কা, পব্যত, িদী। এিাই রহথষ্, শকন্তু আমরা 
রশদ শিক্াদাহির মহধ্ পশরহবহির শবশভন্ন শদক শিহে প্রাসশগেক আহলাচিা করহত চাই, তােহল আমাহদর আবোওোর 
ব্াপার ( তাপমারো, বৃশষ্পাত, বাতাস প্রভৃশত), মাশির ব্াপার (িক্ত মাশি, বাশলমাশি প্রভৃশত) এবং িাক-সবশজর ব্াপারগুশল 
রুক্ত করহত েহব। আহগ রর ববশিষ্্গুশল আমরা ব্বোর উপহরাগী কহর শিহেশছলাম রসগুশল শিহেই চলশছল, শকন্তু এইবার 
এই সমস্ত শবষেহক পাি্পুস্তহকর অন্তভু্যক্ত করহত েহব। এিাই েল ত�াত।
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বািশত পর্যহবক্ণ -

প্রহোজহি অি্াি্ ববশিষ্্ সমূেহক ব্বোর কহর সব সমে পুিব্যার সমহোতার সম্ভাবিা বতশর েে। উদােরণস্বরূপ, 
স্ািীে সংসৃ্শতহক পুির্যাচাইহের ব্াপাহর পািক্রম শিহদ্যশিত করািা উৎসাহের শবষে েহত পাহর। এই রক্হরে শিশদ্যষ্ 
রমৌশলক পািক্রম অঙ্কি, বাশির প্রথা, ধম্যীে আহবগ প্রভৃশতর সহগে সম্শক্যত শবষেগুশলহক আহলাচিাে আসার সুহরাগ 
কহর শদহত পাহর।

কহিারভাহব বলা রাে, সমস্ত শবষেগুশলহক সাধারণতঃ ব্বোহরর উপহরাগী কহর রিওো েে িা। রখি এিার প্রহোজি 
পহি তখি িািাভাহব এিা করা রাে। উদােরণস্বরূপ, এমি ঘিিা রতা ঘিহতই পাহর ররখাহি ভাষার পািক্রমহক 
ব্বোহরর উপহরাগী কহর রিওো েল, শকন্তু অহঙ্কর রমৌশলক পািক্রম অপশরবশত্যত থাকল। এমিিাই তােহল প্রকাহি্ 
এল রর, একশি শিশদ্যষ্ ধারাহক ব্বোর উপহরাগী কহর রিওোর লহক্্ ববশিষ্্ সমূেহক প্রহোগ করা েল এবং অি্ 
একশি অপহরর জি্ থাকল।

রাইহোক, এিা অত্ন্ত গুরুত্বপূণ্য রর, ব্বোহরর উপহরাগী কহর রিওোর ব্াপারিা সামজেস্পূণ্য শবষহের ক্শত কহর িা, 
উপরন্তু �ল পাওো রাহচ্ এমি পশরকািাহমার সমতা রক্া কহর। এিা ভুলহল চলহব িা রর, হিহষাক্তশি রমৌশলক 
পািক্রহমর উদেীপিা এবং শিহদ্যি রদওোর স্বভাবহক অবি্ই ধহর রাহখ। এইজি্ সামাি্ কহেকশি ববশিহষ্্র কথাই 
শবহবচিা করা েহব এবং মূল্বাি, দীঘ্যস্ােী প্রস্তাব সমূেহক গ্েণ করা েহব।

৩।  গ্ামীণ এলাকাে পািক্রমহক উপহরাগী কহর রিওো

অশধকাংি উন্নেিিীল রদহির গ্ামীণ সু্লগুশল শিশবিভাহব কাজহকই ব্বোর উপহরাগী কহর রতালার আহ্াি জািাে 
কারণ রমৌশলক পািক্রমশি ভীষণভাহব িহুহর মািুষহদর শদহক েুাঁহক থাহক। সু্লশিক্ার শবষহে বত্যমাি সমে পর্যন্ত 
সবহচহে রর বি প্রহচষ্াশি গহি উহিহছ তা েল শবশভন্ন রদহির আঞ্চশলক ভাষাভাশষ রলাহকহদর কথা রবাোর জি্ 
শদ্ভাষাক্রমহক (অথ্যাৎ শরশি বলহবি এবং শরশি শুহি প্রশতশক্রো জািাহবি) এবং আন্তঃ-সাংসৃ্শতক শিক্া কম্যসূশচহক 
ব্বোর উপহরাগী করা েহচ্। শবগত রবি কহেক বছর ধহর পশরহবি ও প্রকৃশত শিক্ার উপকরণসমূেহক এই প্রহচষ্ার 
অন্তভু্যক্ত করা েহেহছ। অি্াি্ সম গুরুত্বপূণ্য ইসু্গুশল, স্বাস্্শিক্া, এহকবাহর বাচ্াহদর সু্হল রাওোর আহগ শিক্া 
প্রস্তুশত, কহলরা প্রশতহরাধ, দাশেত্বিীল শপতৃত্ব প্রভৃশত শিহেও বেস্ মািুষহদর জি্ শিহদ্যশিত কম্যসূশচর মাধ্হম কাজ 
করা েহেহছ।

গ্ামীণ সু্হল বাস্তুতন্ত্র শিক্া -

উন্নেহির লহক্্ প্রহোজিীে শিক্া কম্যসূশচর মহধ্ প্রাকৃশতক সম্হদর সমস্া এবং তার সুস্ােী ব্বোর – এই গুরুত্বপূণ্য 
ও উপহরাগী শবষেশিহক শবহিষভাহব অন্তভু্যক্ত কহর রথারথভাহব পিাহিা প্রহোজি। অহিক রদহির শিক্া পদ্ধশতর মহধ্ 
পশরহবি ও বাস্তুতন্ত্র শিক্াহক পািক্রহম স্াি রদওো েহেহছ এই সমস্ত পশরহবিগত সমস্া রমাকাশবলার জি্। 

আমাহদর প্রহচষ্া েহব এই বইহের উহদেি্ সংহক্হপ বণ্যিা করা। একক িব্দগুচ্ শদহে এশিহক সংশক্তিকরণ করা 
ররহত পাহরঃ বাস্তুতন্ত্র  শিক্ার মূলকথা েল, কীভাহব পশরহবহির সাহথ একাত্ েহে বাস করা রাে। এই একাত্তার 
মধ্ শদহে এিাও রদখাহিা রাে, মািুহষর কাজ পশরহবহির সাহথ কতিা গুরুত্বপূণ্য। পািাপাশি এিাও ব্াখ্া করা রর, 
আমরা বত্যমাহি রা করশছ তার উপর পশরহবহির ভশবষ্ৎ শিভ্যরিীল। আমরা আজহকর শদহি স্লভাহগর রর দৃি্ রদখহত 
পাই তা মািুহষর অশবহবচিাপ্রসূত কাহজর �ল, রা ভুল কাশরগশর রকৌিল প্রশক্রোর মধ্ শদহে পশরহবি ও বাস্তুতহন্ত্রর 
রহথষ্ ক্শতসাধি কহরহছ। 
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গ্ামীণ পৃশথবীহত পশরহবহির স্াি বা গুরুত্ব জীবহি রবাঁহচ থাকার রচহে আরও শকছুিা রবশি। কৃশষ এবং প্রাণীপালিই 
রাহদর মূল জীবি-জীশবকা রসই সমস্ত জিহগাষ্ীর কাহছ পশরহবি একশি প্রহোজিীে সম্হদর উৎস রূহপ শচশনিত। রারা 
গ্াহম বাস কহরি তাহদর কাহছ পশরহবহির অথ্য েল মাশি, জল, উশদ্দ– হরগুশলর শবহিষ গুণগত ববশিষ্্ তাহদর 
রবাঁহচ-বহত্য থাকার জি্ রসহদর ররাগাি রদে। এই পশরহবি ও বাস্তুতন্ত্রহক শিহে অসামজেস্পূণ্য ও অসংরত আচরহণর 
�লস্বরূপ প্রকৃশতও আজ দুশব্যিীত েহে ওিার সােস রদখাহচ্ – ররমি অসমহে েি-বৃশষ্, প্রাকৃশতক দুহর্যাগ, সেহজ 
মাশির ক্ে প্রভৃশত। আর এই প্রশতকূলতার অবি্ম্ভাবী পশরণশত েল, কৃশষশভশত্ক জীবি-জীশবকাে রুক্ত মািুহষর দাশরদ্র¨ 
রবহি রাওো। বছহরর মারে শতি-চার মাস জল থাহক তারপর বাশক সমেিাে চলহত থাহক জহলর কষ্। শবশভন্ন প্রহদহি 
পশরহবি-প্রশতকূলতার কারহণ উশদ্দ, গাছ-গাছাশল িা পাহচ্ মাশির সুরক্া শদহত, িা পাহচ্ আগুি জ্ালাহিার জি্ 
কাহির প্রহোজি রমিাহত। 

মািুহষর অথ্যিীশতর রক্হরেও পশরহবহির গুরুত্ব অপশরসীম। জিজীবহি পশরহবহির অপশরসীম গুরুহত্বর কথা শবহিষভাহব 
শবহবচিা কহর মািুষহক অবি্ই পশরহবি ধ্ংহসর শবরুহদ্ধ রুহখ দাাঁশিহে পশরহবি সুরক্ার লহক্্ পিাশুিা করহত েহব, 
কাশরগশর শদকগুশল জািহত েহব, সকলহক সহচতি করহত েহব, মািুষহক অবি্ই সম্দ রূহপ পশরহবহির গুরুত্ব 
শবহিষভাহব উপলশব্ধ করহত েহব এবং এই অমূল্ সম্হদর ক্শত কীভাহব আিকাহিা রাে তা শিহেও শচন্তা ভাবিা 
করহত েহব। চারশি রমৌশলক ধারণার শিশরহখ এশিহক সংজ্াশেত করা ররহত পাহর –

 y পশরহবহির ক্েক্শত এবং বত্যমাহি ররভাহব পশরহবি রিাষহণর শিকার েহচ্ –এই দুইহের মহধ্ 
সম্ক্যহক ভালভাহব বুেহত পারা।

 y শিহজর আিপাহির শজশিসগুশলহক ভাল কহর জািা এবং রবাো। তাহদর সাহথ ঐক্বদ্ধভাহব 
শমহলশমহি সুহখ িাশন্তহত রাহত থাকা রাে রস ব্াপাহর শবহিষভাহব সহচতি েওো।

 y বদিশন্দি জীবহি এ ব্াপাহর রাহত সদথ্যক দৃশষ্ভশগে বজাে থাহক রসশদহক লক্্ রাখা।

 y পশরহবহির ক্শত িা কহর রথারথভাহব প্রাকৃশতক সম্হদর ব্বোহরর শদহক িজর রদওো।

বাস্তুতন্ত্র শিক্া এবং রমৌশলক পািক্রম -

উশলিশখত চারশি ববশিষ্্হক প্রকৃশত ও পশরহবি শিক্ার রমৌশলক পািক্রহম অন্তভু্যক্ত করহত  শিক্ার লক্্ এবং শবষেসূশচর 
পশরবত্যি অত্ন্ত প্রহোজিীে। সংস্ার করহত েহব মূলত প্রকৃশত শবজ্াি ও সামাশজক শবজ্াি িাখাে। সংহক্হপ বলা 
রাে, পশরহবি এবং মািুহষর দ্ারা তার ব্বোহরর মহধ্ সম্শক্যত শবষেসূশচহক শবহলেষণ করার ব্াপাহর এই দুশি শবষেই 
অগ্াশধকাহরর তাশলকাে পহি।

শকন্তু বাস্তুতন্ত্র শিক্া উশলিশখত শবষেগুশলহত সীমাশেত িে। হপিাগত বা খামার সংক্রান্ত প্রশিক্ণ বা অিুরূপ রকাি শবষে 
রার মূল লক্্ েল কাজ সংক্রান্ত প্রশিক্ণ, হরগুশল বাস্তুতন্ত্র শিক্ার সাহথ রুক্ত। এর রুশক্ত খুবই সেজ সরল, হর সমস্ত 
ছারেছারেী গ্ামীণ পশরহবহি পিাশুিা করহছ তারা অবি্ই পশরহবি সংরক্ণ ও প্রাকৃশতক সম্হদর সুস্ােী ব্বোহরর 
ধারাে সশক্রে অংিগ্েহণর মধ্ শদহে শিহজহদর প্রশিশক্ত কহর তুলহব। এইভাহব শিহজহদরহক গহি তুলহত েহল 
তাহদরহক রবৌশদ্ধক জ্ািাজ্যি ও রকৌিল শিক্া ছািাও সংরক্ণ কাজিা কীভাহব করহত েহব তার রকৌিলগুশলও আেত্ 
করা প্রহোজি। উদােরণ স্বরূপ বলা রাে, এই সমস্ত রকৌিলগুশল েল, জশমর ক্শত িা কহর চাষবাস, রাসােশিক সার 
ও কীিিািহকর পশরবহত্য বজব সার ও বজব কীিিািহকর উৎপাদি, িস্ সুরক্ার গাছ ও জগেহলর উৎপাদি প্রভৃশত। 
এই সমস্ত পদ্ধশতগুশল রছহলহমহেহদর রিখাহত েহব এবং রমৌশলক পািক্রহমর মহধ্ও শবষেশি প্রশত�শলত েওো প্রহোজি। 
বাস্তুতন্ত্র শিক্া শচরশদিই বত্যমাি থাকহব এই কথাশি রকািভাহবই ভুলহল চলহব িা। পর্যাহলাচিা মূলক প্রশতহবদি বা 
কম্য পশরকল্পিা, রাই রোক িা রকি, পশরহবহির সম্হক্যর ব্াপারিা অবি্ই আসহব। 
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পশরহবহির সাহথ সুসম্ক্য গহি রতালার উপরুক্ত উপাে েল, হছহলহমহেহদরহক তাহদর পশরবাহরর সোেতাে পশরহবি 
উন্নেহির লহক্্ রছাি রছাি প্রকহল্পর কাজ োহত কলহম রিখাহিা। এই সমস্ত প্রকহল্প রসই সমস্ত সমস্াগুশল উশলিশখত 
থাকহব ররগুশল স্ািীে জিহগাষ্ীর ক্শত করহছ। আর এই সমস্ত সমস্া সমাধাহির রক্হরে সু্হলর অবদািই বি ভূশমকা 
পালি করহব।

একশি উদােরণঃ  স্ািীে জিহগাষ্ীর মািুষজি তাহদর শিকহিই অবশস্ত একশি রছাি শিলার পাি শদহে বৃশষ্র জল 
রাওোর িালা বতশর করহলি। উহদেি্ েল বৃশষ্র জমা জল একজােগাে জমা কহর িা ররহখ তাহক িালার মধ্ শদহে 
প্রবাশেত কহর মাশির উপশরভাহগর শিহচর স্তরহক শভহজ রাখা। হরহেতু এই কাজিা অত্ন্ত ভারী ধরহির তাই স্ািীে 
জিহগাষ্ীর বিরাই কাজিা করহলি। আবার এহক্হরে  রদখা রগল, হর িালা কািা েল তাহত তার দু’পাহি মাশির ক্ে 
েহচ্ তা রিকাহিার জি্ জংলা গাছ-গাছাশল লাগাহিা প্রহোজি। হসহক্হরে এখািকার সু্হল ছারে-ছারেীরাই শকছু শকছু 
জংশল গাছ-গাছাশল লাশগহে ভূশমক্ে ররাধ করহত পাহর। এই সমস্ত রছহলহমহেরাই রতা এিার উপর শভশত্ কহর তাহদর 
সু্হলর শিক্কহদর সেহরাশগতাে একশি কম্য পশরকল্পিা বতশর কহর রপিাগত প্রশিক্হণর ব্বস্া করহত পাহর। শিক্করাই 
এই প্রশিক্ণ পশরচালিা করহবি। প্রশিক্ণ রপহে  ছারে-ছারেীরা রছাি রছাি িাস্যাশর করহব, পছন্দমত গাছ-গাছাশলর 
বীজ সংগ্ে করহব, প্রহোজহি চারা বতশরর কাজ োহত রিহব এবং রসই চারা মাশিহত পুাঁহত গাছ বতশর করহব।

গ্াহমর সু্হলর ছারে-ছারেীরা এই ধরহির অহিক প্রকল্প সাথ্যকভাহব রূপােহণর কম্যসূশচ োহত শিহেহছ। (এই বইহের 
পশরশিষ্ ২-এ তাহদর তাশলকা রদওো আহছ)।

৪। গ্ামীণ সু্হল শিক্াদাি পদ্ধশত 

আমরা আহগর অধ্াহে গ্ামীণ সু্লগুশলর রূপান্তহরর প্রহোজিীেতা অিুভব কহরশছ। 

সহব্যাপশর লক্্, শবষে এবং পদ্ধশতহত অবি্ই পশরবত্যি আসা উশচত। এই শতিশি শবষে এহক অপহরর সাহথ এমিভাহব 
রুক্ত রর, অি্শিহক প্রভাশবত িা কহর একশিহক সংহিাধি করা রাে িা। 

গ্ামীণ সু্লগুশলহত শিক্াদাি পদ্ধশতর এমি পশরবত্যিই বাঞ্ছিীে ররখাহি পশরহবি সংক্রান্ত ববশিষ্্সমূে পাি্সূশচহত 
উপরুক্ত স্াি পাহব। রশদ শবষে ও লক্্হক সশিকভাহব ব্বোর উপহরাগী কহর রিওো রাে তােহল সশক্রেভাহব শবষে-
পদ্ধশত প্রহোগ করা সেজ েহব এবং এর �হল ছারে-ছারেীরা উদ্ম ও উৎসাহের সাহথ কাহজ োত লাগাহত পারহব। 
রশদ তাহদরহক এভাহব ব্বোর উপহরাগী কহর রিওো িা রাে তােহল শুধুমারে রমৌশখক ব্াখ্াই সার েহব, কাহজর 
উহদেি্ শসদ্ধ েহব িা। গ্াহমর বাস্তব অবস্ার সাহথ রখি পাি্সূশচর রমলবন্ধি ঘিহব তখি শিক্াদাি পদ্ধশতর অহিক 
িতুি অশভমুখ খুহল রাহব। পশরহবি শিক্ার গুরুত্বপূণ্য শবষেগুশলর সুহরাগ রিওো সেজ েহব, ছারে-ছারেীহদর অংিগ্েণ 
পূণ্যমারোে পাওো রাহব এবং স্ািীে জিহগাষ্ীর অংিগ্েহণর দরজা খুহল রাহব।

উদােরণঃ রশদ পাি্সূশচহত এমিিাই থাহক রর, এই অঞ্চহলর পশরহবহি প্রােই ঘিহত থাকা গ্াসশরিক এবং শ্াসজশিত 
ররাহগর শবষেিাই আহলাচিার শবষেবস্তু েহে দাাঁশিহেহছ, এহক্হরে রছহলহমহেরা ররাহগর লক্ণ এবং ররাহগর অগ্গশতর 
শবষেগুশল শচশনিত করহত পারহব। কারণ তাহদর কারুর কারুর বা পশরবাহরর রলাহকহদর মহধ্ তারা এই অসুহখর 
লক্ণগুশল রদখহত পাহচ্। তাই রকান্  ধরহির গাছ-গাছাশল শদহে এই অসুহখর শচশকৎসা করা রাে রসশি শচশনিত করাও 
তাহদর পহক্ কষ্কর িে। এবার তারা রাহজ্র িািা জােগা রথহক রবি আিহন্দর সহগে এই সমস্ত মূল্বাি ওষশধ 
গাহছর িমুিা সংগ্ে করহত পাহর। এইভাহব ছারে-ছারেীহদর পহক্ পশরহবহির গুরুত্ব উপলশব্ধ করা সেজ েহব। আবার 
একজি ব্শক্ত শরশি গ্াহম থাহকি এবং রভষজ ওষুধ সম্হক্য জাহিি শতশি ছারে-ছারেীহদর এই সমস্ত স্ািীে রভষহজর 
সুপশরকশল্পত একশি ধারণা শদহত পাহরি এবং গ্ামীণ স্বাস্্ ব্বস্া সম্হক্য শকছু মূল্বাি উপহদিও শদহত পাহরি। 
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তাছািা ওষুহধর রদাকাহি রর সমস্ত ওষুধপরে পাওো রাে রসগুশল কী এবং কীভাহব বতশর েে তা শিহেও আহলাচিা 
েহত পাহর। আবার রছহলহমহে এবং স্ািীে রগাষ্ীর রলাহকহদর শিহে বি কহর আহলাচিা সভার আহোজি করা ররহত 
পাহর।

পিি-পািহির ধারণা -

পিি-পািি এবং শিক্াদাহির রক্হরে শুধুমারে রমৌশখক আহলাচিাই রহথষ্ িে। শভন্ন ধরহির পদ্ধশত অবলম্বহির প্রহোজি 
রহেহছ। শিক্াদাি রশদ এমি েে রর, শিক্ক জ্াি শবতরণ করহছি, রারা শিখহছ তারা তা গ্েণ করহছ এবং জ্ািাজ্যি 
করহছ ; েেত রমৌশখকভাহব এিা পর্যাতি েহত পাহর শকন্তু অশডও-শভসু্োল অথ্যাৎ রদখা রাহব এবং রিািাও রাহব এমি 
উপাদাি ব্বোর করহত পারহল শিক্াদাি আরও রবশি �লপ্রসূ েহব। শকন্তু বত্যমাহি ররভাহব শিক্াদাি করা েহচ্ 
তাহত শকন্তু এই পদ্ধশতর প্রশত�লি ঘিহছ িাঃ রকাি শবষে রিখািা আক্শরক অহথ্য এতিাই গুরুত্বপূণ্য রর, তাহত 
শিক্হকর কণ্ঠস্বর রিািার জি্ রর মহিাহরাগ রদওো প্রহোজি তার রচহে আরও রবশি কহর মহিাহরাগ শদহত েহব।

রিখািা েল আসহল রকাি শজশিস জািা এবং পিার সমে তা বুহে বুহে পিা। এই পুহরা ব্াপারিার মহধ্ থাকহছ 
বাস্তবতার সহগে তাল শমশলহে আাঁকা, শবষেশিহক পর্যহবক্ণ, শবষেশির পরীক্া, শিক্কহদর ব্াখ্া রিািা, শকছু শবষহে 
উপসংোর িািা, এহকর শিজস্ব উপসংোহরর সাহথ অি্হদর ববপরীত্, শবষহের উহলিখপূব্যক পাি্পুস্তক পিা প্রভৃশত।

এশি েল বিশতক প্রহচষ্ার দ্ারা অধ্েহির মধ্ শদহে রা লাভ করা েহেহছ তার বাস্তবশভশত্ক ধারণার একশি সংগশিত 
অংি।

উদােরণঃ  একশি শিশু রখি একশি গাহছর গিি প্রকৃশত পর্যহবক্ণ কহর রসই গাছশিহক অি্ গাহছর সাহথ তুলিা 
করহত পাহর, শিশুশি রখি বই এবং রশ্রণীকহক্র আাঁকা রদহখ রকাি গাহছর গিি প্রকৃশত পর্যহবক্ণ কহর আাঁকহত পাহর, 
রস রখি সু্হলর আহিপাহি এধরহির গাছ আহছ শকিা খুাঁহজ শচশনিত করহত পাহর, হস রখি তার খুাঁহজ পাওো শবষেগুশলর 
উপর প্রশতহবদি বতশর কহর অিুহমাদি বা সংহিাধি করার জি্ শিক্হকর কাহছ জমা শদহত পাহর, হস রখি বুেহত 
পাহর রর অি্ ছারেরাও এধরহির উপসংোহর রপঁছহত পাহর, তােহলই বুেহত েহব উক্ত শিশু বা ছারেশি মূল্বাি বাস্তব 
শিক্া অজ্যহি সক্ম েহেহছ। প্রহোজিীে তথ্ পাওো ছািাও কীভাহব পর্যহবক্ণ করা রাে, কীভাহব প্রশিক্হণর 
উপকরণগুশল ব্বোর করা রাে, কীভাহব অি্হদর সাহথ কাজ করা রাে প্রভৃশত শবষে রস শিখহছ। কহেকশি িুকহরা 
িুকহরা তথ্ জািহল রসশি কাহজর পহক্ সোেক িাও েহত পাহর। শকন্তু রস রশদ শিক্ার রকৌিলগুশল উন্নত করার 
ব্াপারিা রতি করহত পাহর তােহল রসগুশল রস শিঃসহন্দহে িতুি পশরশস্শতর রমাকাশবলাে ভালভাহব কাহজ লাগাহত 
পারহব।

সশত্ই শিক্াহক রশদ এভাহব ধারণ করা রাে, তােহল অবি্ই এিা মািহত েহব রর, প্রকৃত ঘিিার সাহথ সম্শক্যত 
শবষে অধ্েহির মধ্ শদহে শিক্া শুরু েওো প্রহোজি। হিখা বা জািার ব্াপারিা েল আসহল রকাি বস্তুহক পর্যহবক্ণ 
করা, তাহক োহত-কলহম ব্বোর করা, তাহক অহি্র সাহথ তুলিা করা। হিখার ব্াপারিাই েল আসহল রকাি ঘিিার 
পর্যহবক্ণ করা, পরীক্া-শিরীক্া করা, উপসংোর িািা, তাহদরহক সম্শক্যত করা, ঘিিার উপর একজহির শিজস্ব রাে 
বতশর করা।

শিক্হকর ভূশমকা -

সু্হল পর্যহবক্হণর কাহজ রুক্ত থাকাঃ এিা একশি পর্যহবক্ণ রর, সু্হল ছারেশি একই কাজ অি্হদর সাহথ ভাগ কহর 
শিহচ্, রারা একই �ল অজ্যি করার শবষহে শসদ্ধান্ত শিহেহছ। এহক্হরে শিক্কই েহলি প্রধাি সাথী। শতশিই শিক্া 
পািক্রম বতশর করহবি, হসগুশলহক শকভাহব গ্েণ করা েহব রস ব্াপাহর পশরচালি করহবি এবং পশরহিহষ �লা�হলর 



23

বাস্তুতন্ত্র ও গ্ামীণ শিক্া

কািাহমার ব্পাহর শিহদ্যি রদহবি।

পুিি্যবীকরণহরাগ্ শিক্া পদ্ধশতহত শিক্হকর ভূশমকার কী ধরহির পশরবত্যি েে? এিা এমি িে রর, এই ভূশমকাহকই 
বাশতল করা েল, এিাহক শভন্ন কাহজ রিওো েল। রখি পািপ্রণালী বা পািপদ্ধশত বাস্তহবর সাহথ সম্ক্য বতশর কহর, 
রখি এিাহক জািা বা রবাোর জি্ এিার উপর কাজ করার প্রহোজি েে, তখি শিক্কহকই কম্যশিহদ্যিহকর ভূশমকা 
পালি করহত েে। শতশিই তখি সশত্কাহরর ‘রপডাশগগ’ অথ্যাৎ (সু্ল শিক্হকর) ভূশমকাে অবতীণ্য েি। ‘হপডাশগগ’ 
একশি গ্ীক িব্দ, রার অথ্য েল,‘ শতশিই েহলি রসই ব্শক্ত, শরশি রছহলহমহেহদর একাধাহর পশরচালক, আবার অি্শদহক 
কাজকহম্যর শিহদ্যিক।’ 

এই ধারণা রথহকই একজি শিক্ক উপলশব্ধ করহত পাহরি, ছারে-ছারেীরা কী প্রত্ািা করহছ। শকন্তু খুব তািাতাশি শতশি 
এিা বলহত পারহবি িা। শতশি তাহদরহক একশি সমস্ার কথা বলহলি, তাহদরহক রস ব্াপাহর শকছু শিহদ্যি শদহলি, 
তাহদর পর্যহবক্হণর ব্াপাহর রাহত শকছু মতামত শদহত পাহরি রস ব্াপাহর কহেকশি প্রশ্ন শজহজ্স করহলি এবং 
এমিশক তারা আংশিক �লা�হলর শবষহে আহলাচিাও রসহর শিহলি। প্রহোজি অিুসাহর শতশি তাহদর প্রহোজিীে তথ্ 
সরবরাে করহলি এবং কীভাহব রসগুশল পাওো ররহত পাহর রস ব্াপাহরও শকছু সূরে শদহলি। 

এিাই স্পষ্ভাহব রদখা রাে রর, হছহলহমহেরা রর উপসংোর িািহছ তা মূলত প্রাথশমক শুরুর শদক বলা ররহত পাহর। 
কদাশচৎ তাহত জ্াহির অশধক শবসৃ্তশত লক্্ করা রাে। এখাহি শিক্হকর ভূশমকা তাহদরহক অি্শদহক শিহত পাহর। 
রছহলহমহেরা ররিুকু রজহিহছ তার উপর শভশত্ কহর শতশি এমিভাহব তথ্ সংগশিত করহবি রাহত মহি েহব তার 
মধ্স্তার �হলই রছহলহমহেহদর পর্যহবক্হণর পশরশধর শবসৃ্তশত ঘহিহছ। এই রক্হরে তার ভূশমকা শুধুমারে রকাি শজশিসহক 
জীবন্ত করা বা �ুশিহে রতালা িে, শতশি এমি একজি ব্শক্তত্ব শরশি সমস্ত রছহলহমহেহদর মহধ্ কহথাপকথহির অভ্াস 
গহি তুলহবি এবং তারা ররিুকু জাহি রসিাহক ব্াখ্া করার জি্ সম্শত রদহবি।

আগাহগািাই রদখা রাে, শকছু সমহের জি্ সু্হলর কাজঃ  উদােরণ স্বরূপ ধরা রাক, দু’মাস সু্হলর কাজকম্য অথ্যাৎ 
পিাশুিা রশ্রণীকহক্র বাইহর শিহে আসা েে িা। িা তাহদর রগাশষ্শভশত্ক রকাি কাজ করাহিা েে, বা এককভাহব শকছু 
করাহিা েে। সু্হলর কাজকম্য েহব এমি ররখাহি শিক্ক শকছু শজশিস পিি-পািহির মহধ্ বুশেহে রদওোে রসিাই 
ব্বোশরক কাজকহম্যর মহধ্ চহল আসল এবং ছারে-ছারেীরা োহত কলহম শকছু শিখহলা এবং রসখাহি শিক্কও উপশস্ত 
থাকহলি। 

এই িতুি ধারার অথ্য েল রছহলহমহেহদরহক শবশভন্ন ধরহির মহিাভাব প্রকাহির সুহরাগ রদওো। তাহদরহক এই শবষে 
সম্হক্য অজ্ এমি একশি রগাষ্ী রূহপ িা রদখািাই গুরুত্বপূণ্য। তারা অবি্ই িান্তভাহব থাকহব রাহত তারা সব শকছু 
শিখহত পাহর। িেহর প্রােিই এমি ঘিিা ঘহি, এমিশক রদহির আহিপাহিও ঘহি, হরখাহি কশতপে শিক্হকর গশরব 
ছারেছারেীহদর প্রশত পক্পাশতহত্বর মহিাভাবিা সামহি চহল আহস।

মাহে মাহে অহিক শবষে তািাতাশি ভাহব রিখাহিা েে। শকন্তু রদহির রছহলহমহেহদর সাহথ কাজ করার সমে এই 
তািাতাশি করািাই অনধহর্যর কারণ েহে দাাঁিাে। পািক্রহমর শবষেসূশচ তাহদর কাহছ শবহদিীে বহল মহি েে। �হল 
তারা সেহজ শবষেশি শিখহত পাহর িা। তারা রর শবষে বা ঘিিার মুহখামুশখ েহচ্ রসিা রশদ তাহদর কাহছ বদিশন্দি 
অশভজ্তা রথহক অহিক দূহরর বহল মহি েে তােহল তারা কীভাহব শবষেশি শিখহব? গ্াহমর একশি রছহলহমহের পহক্ 
সমুহদ্রর ধারণা এবং সমুদ্র উপকূলবত্যী এলাকা সম্হক্য সামাি্ ধারণা থাকা সম্ভব। অহিক সমে রছহলহমহেহদর এমি 
সমস্ত সম্হদর সাহথ পশরশচত েহত েে ররগুশল তাহদর কাহছ অপশরশচত এবং কাহজর রক্হরেও উপরুক্ত িে। এই সমস্ত 
অজািা শবষে শিহে রর তারা  রলহগ থাকহব রসিাও সমহের অভাহব েে িা। গ্াহমর একশি শিশুহক সু্ল শিক্ার বাইহরও 
অহিক কাজ করহত েে। তাহক জ্ালাশি কাি সংগ্ে করহত ররহত েে। বাশির ছাগল গরু রদখহত েে, হছাি রছাি 
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ভাই রবাহিহদর প্রশত রখোল রাখহত েে। তােহল তারা কীভাহব সু্হলর কাজগুশল বাশিহত করহত পাহর?

গ্াহমর রছহলহমহেহদর জ্াহির ভাণ্ার -

এই পশরহপ্রশক্হত শবহবচিা করহল এিা ভাবহত েহব রর গ্াহমর সু্হলর ছারে-ছারেীরা িেহরর সু্হলর ছারে-ছারেীহদর মহতা 
একই রকম গুরুহত্বর অশধকারী। এখাহি শুধুমারে অশভজ্তাগুশল আলাদা েহত পাহর। আসহল গ্াহমর রছহলহমহেরা 
গ্াহমর জগৎ সম্হক্য শবস্তাশরত জাহি। কারণ রস গ্াহম থাহক এবং গ্াহম কাজ কহর।

এই কারহণ গ্াহমর রছহলহমহেহদর মহধ্ প্রকৃশত সম্হক্য গভীর জ্াি ও ধ্াি-ধারণা বত্যমাি। প্রকৃশত তার কাহছ শুধুমারে 
একশি দৃি্ িে, এশি তার কাহজর রক্রে। 

গ্াহমর রছহলহমহেহদর জ্াহির পশরশধ রাচাই করবার পািাপাশি রসিাহকই তাহদর রিখার শভশত্ শেসাহব শবহবচিা করহত 
েহব। এই জ্াহির কািাহমার উপর দাাঁশিহে তাহক আরও জ্াি সঞ্চে করহত েহব এবং এিা দীঘ্যশদি ধহর চাশলহে ররহত 
েহব। 

শিক্াদাহির কাজকম্য -

আহগই বলা েহেহছ, সু্হলর সমহেই শুধুমারে শিক্ার কাজকম্য চহল। শকছুিা েে রশ্রণীকহক্র রভতহর, আবার শকছুিা 
েে রশ্রণীকহক্র বাইহর। গ্াহমর সু্হল এিাই রহথষ্ িে। 

গ্াহমর সু্হল রথারথ কাজগুশলর ব্বোশরক কািাহমার ধরি আহগই উহলিখ করা েহেহছ। এই প্রসহগে 
আবারও তা বলা েলঃ -

- রকাি শবষে প্রদি্যি করার মধ্ শদহে বুশেহে বলা।

- হকাি শিশদ্যষ্ জােগাে তাহদর শিহে শগহে রকাি শবষে প্রদি্যি করার পািাপাশি রসই শবষে শিহে 
রবাোহিা। হরমি রকি এমি েহচ্, কীভাহব েহচ্, কী কী শজশিস ব্বোর করা েহচ্ প্রভৃশত। 

- প্রাকৃশতক দৃি্ পর্যহবক্ণ।

- অঙ্কহি সোেতা করা।

- মহডল সে কাজ করা।

- কাহজর পথ শিহদ্যি করা।

- স্ািীে এলাকার রগাষ্ীর সদস্হদর শিহে একসহগে আহলাচিা করা এবং রগাষ্ীর সদস্হদর শদহে 
রকাি শবষে প্রদি্যি করাহিা।

- ব্শক্তগত অশভজ্তার সাহথ কাজহক সম্শক্যত করা।

- পশরশস্শত জশিত অশভজ্তাহক কাহজ লাগাহিা।

- পথ িািহকর ব্বোর, হসখাহি রকাি শবষহে দি্যকরাও অশভিে কহর রবাোহত পারহবি।

- হগাষ্ীর রলাহকহদর বাস্তব অশভজ্তা শভশত্ক িািা ধরহির গল্প রিািার ব্বস্া করা।

- হকাি তাৎপর্যপূণ্য ঘিিা পিা।

- বেস্হদর সাহথ রকাথাও শগহে রকাি কাজ সম্হক্য তদন্ত করা অথ্যাৎ সশবস্তাহর জািা।
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- উৎপাদিমুখী কাজকহম্য প্রশতশদহির অংিগ্েণ, রা তাহদর বাস্তব অশভজ্তাহক সমৃদ্ধ করহব।

প্রহত্কশি শিক্াদাি পব্যহক শতিশি পৃথক অধ্াহে শিম্নশলশখত ভাহব ভাগ করা ররহত পাহরঃ -

- সূচিা বা প্রারশম্ভক অথ্যাৎ শুরু করার অধ্াে।

- প্রকৃত পশরশস্শতর সাহথ সম্শক্যত শবষে শিহে পিাহিািার অধ্াে।

- অশভজ্তার শভশত্হত কািাহমা বতশরর অধ্াে।

প্রারশম্ভক বা শুরুর অধ্াহে রছহলহমহেরা রকাি শবষে সম্হক্য রতিুকু রজহিহছ বা শিহখহছ তা প্রদি্যি করহব। আবার 
রর শবষেশি তারা পিহত রাহচ্ রসিাও একইভাহব প্রদি্যি করহব। এই পদ্ধশত রমহি চলহল তাহদর ভুলভ্াশন্ত ধশরহে 
রদওো সেজ েহব। 

একশি সংশক্তি কহথাপকথহির মধ্ শদহে শিক্ক কাজশি শুরু করহবি। তারপর রছহলহমহেরা তাহদর রগাষ্ীর মািুহষর 
বা পশরবাহরর সদস্হদর কাজকম্য রদহখ সু্হল ভশত্য েওোর আহগ পর্যন্ত রর অশভজ্তা সঞ্চে কহরহছি তার বণ্যিা 
রদহব। এই কহথাপকথি রিষ েহল রছহলহমহেহদর আলাপ আহলাচিা রথহক রর শবষেগুশল রবশরহে এল রসগুশলর শভশত্হত 
একশি সংশক্তি রলখা বতশর করা েহব। শবষেশিহক এমিভাহব বতশর করহত েহব রাহত রছহলহমহেরা এখি কতিুকু জাহি 
রসই শবষেশিও উহি আহস। এর�হল পরবত্যী পর্যাহের কাজগুহলার মুহখামুশখ েওো সেজ েহব। এই অধ্ােশি শিক্কহদর 
পরীক্ামূলক মূল্ােি শবষেশি রথারথভাহব রবাোর ক্মতা বািাহব এবং শতশি তার  পরবত্যী কাহজর একশি বি অংি 
দাশেত্ব সেকাহর পশরচালিা করহত সমথ্য েবার জি্ ধি্বাহদর ররাগ্ েহবি। এই মুেূহত্য বাস্তহবর সহগে সম্শক্যত েহে 
রছহলহমহেরা রর সমস্ত শবষে পরীক্া করহত রাহচ্ রসই শবষেগুশলর সাহথ রাহত তাহদর প্রত্ক্ সম্ক্য গহি রতালা 
রাে তার জি্ শকছু কাজ োহত রিওো েহেহছ। 

এিা েল রসই পব্য ররখাহি পশরদি্যি, প্রদি্যি, অঙ্কহি সোেতা বা অি্াি্ কাজ োত রিওোর শসদ্ধান্ত গ্েণ করা েহেহছ। 
এই সমস্ত কাজকহম্যর সাহথ ছারে-ছারেীরা শিহজহদর রর ধারণা বতশর করহছ তা এখিও ‘একক’ বা ব্শক্তশবহিষ এবং 
সবসমে সশিক িে। শকন্তু তাহদর এই সমস্ত প্রহচষ্াই পরবত্যীহত ধারাবাশেক কাজকহম্যর শভশত্ েহব। অশভজ্তালব্ধ 
জ্াহির কািাহমা বতশরর প্রহচষ্াই েল প্রহত্ক কাহজর চূিান্ত অধ্াে। ধারণা, মতামত এবং উপসংোর-- হরগুশল 
রছহলহমহেরা রকাি শবষে পিাশুিার সমে আেত্ কহরশছল রসগুশলই ব্াখ্া করা েে। এিা েল সকহলর অশভজ্তাসমূেহক 
একশরেত করার অধ্াে। এখাহি শিক্ক প্রাথশমক ভূশমকা পালি কহরিঃ শতশি রর ছাাঁচ বা িমুিা পছন্দ কহরহছি তার 
শভশত্হতই ছারেছারেীরা উপসংোর জমা কহরহছ। তাহদর সাহথ শকছুক্ণ আহলাচিার পর প্রথম সংশক্তিসাহরর অংিশবহিষ 
সশিকভাহব তুহল ধরা েে। স্বাভাশবকভাহবই শিক্করাই এই পর্যাহে রদখাহিািা কহরি। এই মুেূহত্য গিি প্রশক্রোর রর 
শচরে পাওো রগল তার মূল্ সাধারণ। এশি একশি শবহিষ ঘিিার পর্যহবক্ণ িে। এিা েল একই ধরহির সকল ঘিিার 
রপ্রশক্হত পাওো মতামত।

সংশক্তি তাশলকা, িকিা বা ররখাঙ্কি, সংশক্তি মূল শবষে ররগুশল ছারে-ছারেীরা তাহদর সু্হলর খাতাে শলহখ রাহখ--এিাই 
েল �ল। শকন্তু রাইহোক িা রকি, এিাই প্রাথশমক, এিাই এখি ররৌথ শিম্যাণ, সবাই শমহল একই ধারণাবদ্ধ েহে কাজ 
করা।

পহর ছারেছারেীহদর কাজকম্য এবং একশি ব্াখ্ার জি্ শিক্হকর কাছ রথহক ধি্বাদ পাওোর বাইহর তার শবহলেষণও 
সকহলর দৃশষ্ আকষ্যণ কহরহছ। এিাই েহব পুিরাে উদােরণ জমা রদওোর, শকছু মূল শবষে পিাশুিা করার, উদােরণ 
ও ছশবসে ব্াখ্া করার, শকছু ররকড্য বাশজহে রিািার সমে।
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কাহজর বহুমুখী প্রকৃশত বা ধরি -

এই সমস্ত কাজকহম্যর প্রধাি ববশিহষ্্র অি্তম েল--বহুমুখী প্রকৃশত বা ধরি। এিা বলহত রবাোে রর এ ধরহির 
কাজগুশল িািাশবধ লহক্্র কাছাকাশছ রপঁছহত সমথ্য েে। শকছু শবষে শবহিষভাহব শিশদ্যষ্ এবং অি্গুশল সাধারণ ধরহির।

উদােরণঃ  ধরা রাক, কাহজ সা�ল্ রপহেহছ এমি শকছু জােগার শকছু সাধারণ ঘিিা রদখাবার জি্ গাইড তাহদর 
শিক্ামূলক ভ্মহণ শিহে রগহলি। এই ভ্মহণর প্রধাি উহদেি্ শছল লাঙল শদহে জশম চাহষর পদ্ধশতগুশল জািা, স্ািীে 
মািুহষরা কী ধরহির কৃশষকাহজর সাহথ রুক্ত রসগুশল শচশনিত করা, ওখাহি কী ধরহির �সল উৎপাদি েে রস ব্াপাহর 
অবশেত েওো প্রভৃশত সম্হক্য জ্াি অজ্যি করা। শকন্তু অশতশরক্ত রর সমস্ত শবষে জািা দরকার রসগুশল েল, পর্যহবক্ণ, 
সংখ্াশভশত্ক পূণ্যাগে শববরণ সংগ্ে, সাংগিশিক কাশরগশর রকৌিল িশক্তিালী করার প্রশক্রো প্রভৃশত। হিষ পর্যাহে আহদি, 
িৃঙ্খলা, পারস্পশরক সেহরাশগতা প্রভৃশত শবষেসমূে সমাজজীবহি কীভাহব বলবৎ করা রাে রস ব্াপাহর জািহত েহব। 
অি্থাে, হসই শচরাচশরত রশ্রণীকহক্র পািদািই চলহত থাকহব এবং ছারেছারেীরা পহরাক্ভাহবই লক্্ অজ্যহির কাছাকাশছ 
রপঁছাহত পারহব। 

আমাহদর সকহলরই বহুমুখী কাহজর উপর রজার রদওো অত্ন্ত গুরুত্বপূণ্য। কারণ আমাহদর শচন্তাভাবিার প্রবণতাই 
েল রর, পশরকশল্পত রকাি একশি কাহজর রপছহি অশধক সমে লাশগহে রদওো। এই ব্াপারিা সশিক মহি েহব রশদ 
এর দ্ারা একমারে লক্্ অজ্যি করা সম্ভব েে।  

শকন্তু অি্জহির মতই শিক্ার অপশরসীম মূহল্র ব্াপারশি উপলশব্ধ কহর আমরা তাহদর বহুমুখী উপকাশরতার প্রস্তাব 
করশছ ররিা অশিবার্যভাহব তাহদরহক পশরচাশলত করার লহক্্ প্রহচষ্া চালাহব।

৫। কম্যসূশচ–শিক্া শবষেক কাজ

ছারে-ছারেীহদর লক্্পূরহণর মধ্ শদহে প্রশতস্াশপত করা েহেহছ, হিখার কাজগুশলহক অবি্ই কম্যসূশচহত রাখহত েহব। 

রিখার কাজগুশল েল একগুচ্ কম্য পশরকল্পিা, রা রছহলহমহেরা কম্যসূশচর লক্্ অজ্যহির জি্ বা তাহদর খুব কাহছর 
শজশিস আাঁকার উহদেহি্ ব্বোর কহর। কাজকম্য করািা শিক্া-প্রদািকারীর কাজ িে। তার শিশবি কাজ েল রসশি রা 
ছারে-ছারেীরা কহর।

শকন্তু পশরষ্ারভাহব বলহত রগহল বলহত েে, একগুচ্ কাজ েল শিক্হকর কাজ। শতশি সতক্যতার সহগে আগাম কাজগুশল 
শিক করহবি এবং কাজগুশল করার জি্ শিশদ্যষ্ কম্যসূশচ প্রণেি করহবি, রা আমরা এখি আহলাচিা করব।

কম্যসূশচর ধাপ -

সু্হলর কাজ শবষেক কম্যসূশচ অশধকাংি সমহেই ৬শি ধাপ অিুসরণ কহর। একজি সুচতুর শিক্ক রসগুশল দ্রুততার 
সাহথ সুন্দরভাহব সম্ন্ন কহরি। ধাপগুশল শিম্নরূপ –

ক) প্রকৃত সমে আন্দাজ 

খ) পািক্রহমর লক্্ ও শবষে শবহলেষণ

গ) কৃশতহত্বর ববশিষ্্সমূে শচশনিতকরণ

ঘ) কাজকম্য শচশনিতকরণ

ঙ) সমে সারশণ রমহি কাজ
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চ) কম্যসূশচ রূপােণ।

ক। প্রকৃত সমে আন্দাজ

প্রকৃত সমে আন্দাজ কহর কাজ েল, অধ্্েিকালীি রর সমেিা পাওো রাে রসই সমহের মহধ্ কম্যসূশচ উশলিশখত 
কাজশি োহত রিওো।  সু্হল পিি-পািহির শদহির সংখ্ার সাহথ শমশলহে এিা শিক করা েে (সু্হল অিুপশস্শতর 
শদিগুশলহক বাদ রদওো েে) এবং রশদ সম্ভব েে ঘণ্ার সংখ্াও ধরা েে। আন্দাজ করািা পূব্যবত্যী শসদ্ধাহন্তর উপর 
শিভ্যর কহরঃ কতশদহির কম্যসূশচ রিওো েহেহছ। শিক্ার প্রথা বা শিেম অিুসাহর শদিগুশল আহগ রথহক শিক করা থাহক। 
কহেকশি রক্হরে সারা মাহসর জি্ কম্যসূশচ শিক করা েে। অি্ রক্হরে আবার েেত শকছুিা কম সমহের জি্, হরমি 
(পহির শদহির জি্, একসতিাহের জি্ প্রভৃশত)।

কম্যসূশচ একমাস ধহর রর চলহব এিা ভালভাহব রবাো রাে িা। শকন্তু প্রকৃতপহক্ কী কারহণ রর সমেিা পাওো রগল 
–এ ব্াপাহর পশরষ্ার ধারণা বতশর েল। এিাহক বলা রাহব ‘প্রকৃত সমে’।

প্রকৃত সমে েল, শদি বা ঘণ্া রা সেহজ পাওো রাে তার একশরেত ররাগ�ল। সু্হলর কাজ রর শদিগুশলহত বন্ধ থাহক 
রসই শদিগুশল ধরা েে িা। হরমি জাতীে ছুশির শদি, প্রিাসশিক রকাি কাহজর জি্ ছুশি প্রভৃশত। 

উদােরণঃ  ধরা রাক, জুি মাহস (সতিাে রিহষর ছুশি বাদ শদহে) হমাি ২২শদি ক্াস েল। শকন্তু শিক্ক জাহিি রর, 
মাহসর মােখাহি সু্হলর ছারে-ছারেীহদর ডাক্তাশর পরীক্া-শিরীক্ার জি্ ক্াস বাশতল থাকহব। আবার দু'শদি ধহর স্ািীে 
একশি উৎসবও চলহব। তারপর আবার মাহসর রিহষ শতশি মাহসর মাইহি আিহত রাওোর জি্ একশদি ছুশি রিহবহি 
এবং আরও একশদি ছুশি রিহবি শিক্া কতৃ্যপক্ পশরচাশলত একশি কম্যিালাে অংি রিওোর জি্। তােহল তার োহত 
রমাি ১৭ শদি ছুশি থাকহব, ২২ শদি িে। এই ১৭ শদিই েল প্রকৃত সমে। সশিক আন্দাজ তখিই ভালভাহব করা রাে, 
রখি কাহজর ঘণ্া শিক শিক ভাহব ধরা েে। উদােরণ স্বরূপ ধরা ররহত পাহর, নদশিক ৫ ঘণ্া সু্হলর কাজ েে 
মােখাহি শিশ�ি ও রখলাধূলার সমে বাদ শদহে। তখি রদখা রগল, ১৭ শদি পাাঁচ ঘন্া ধহর সু্ল চলহল (১৭×৫) রমাি 
৮৫ শদি পাওো রগল। শকন্তু এমিও ঘিহত পাহর, আবোওোর কারহণ সু্হলর কাজ একঘণ্া রদরীহত শুরু েহচ্। এই 
কারহণ পূহব্যকার সমে রথহক আরও ১৭ ঘণ্া বাদ শদহত েহব। তােহল রিষ পর্যন্ত সু্হলর কাজ দাাঁিাল ৬৮ ঘণ্াে।

সুতরাং রদখা রাহচ্, এিা কম্যসূশচহক প্রভাশবত করহছ – ৮৫ ঘণ্ার কম্যসূশচ ১১০ ঘণ্ার কম্যসূশচর রচহে রবি শকছুিা 
শভন্ন। এখাহি ঘণ্ার সংখ্া ১১০ ঘণ্া (২২×৫) রশদ সেহজই পাওো রাে, তােহল শকছুই োরাে িা।

োহত প্রকৃত সমহের তথ্ থাকাকালীি লক্্পূরহণর জি্ শবষেবস্তু শিহে রর কাজ করা েহেশছল তা এখি রমলাহিা 
ররহত পাহর।

উদােরণঃ শিক্ক বুধবার কাজ করার শদি ধার্য করহলি শকন্তু জুি মাস, হরশি আমাহদর িমুিা মাস – রমশডক্াল 
পরীক্ার জি্ ক্াস বাশতল করা েে এবং শিক্ক সতিাহের ঐ শদিশিহত অিুপশস্ত থাহকি। তােহল ধারাবাশেকভাহব 
কাহজর জি্ দুশি শদিই মারে পাওো রাে, চারশি িে। তােহল এিা শিক্কহক বাধ্ করহব চার শদহির কাজহক তার 
প্রত্ািা মহতা দুশদহি শবি্স্ত করহত; কারণ তার কাহছ ররিুকু সমে রহেহছ তা স্বাভাশবহকর রচহে কম।

খ। পািক্রহমর লক্্ এবং শবষেবস্তুর শবহলেষণ 

লক্্ এবং শবষেবস্তুর উপর রর কাজ করা েহব তা খুব সতক্যতার সহগে শবহলেষণ করহত েহব। লক্্হক শিম্নস্ করহত 
পাহর এমি ধরহির সমস্ত অিুমািগুশলহক (রা আহগ রথহকই সত্ বহল ধরা েহেহছ) হবাো অত্ন্ত প্রহোজিীে।
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উদােরণ ১। শজহরা রথহক িে পর্যন্ত সংখ্া পিার লক্্ সংখ্াহক স্বীকৃশত রদওো এবং তাহদর িামগুহলা রজাহর বলা 
িে। এিাহক অহিক রবশি কহর ভাবহত েহবঃ সংখ্া শচশনিত করা, হর সমস্ত রগাষ্ীহক উপস্াশপত করা েহচ্ রসগুশলর 
সাহথ সম্শক্যত করা, দুশি সংখ্ার রকান্ শি বি এবং রকান্ শি রছাি রসিা সাব্স্ত করা বা রশদ দু’শি সংখ্া একই েে 
তােহল রকান্ শি উপহর থাকহব এবং রকান্ শি শিহচ িামহব রসিা সংখ্া শদহে রবাোহিা প্রভৃশত।

উদােরণ ২। অিুরূপ একশি শবষে, হরমি ‘শতি অক্র বা তার অশধক অক্ররুক্ত িহব্দর’ (উচ্ারহণর সমে রভহঙ রভহঙ 
উচ্ারণ করহল) ‘গুরুত্ব’ একশি উপিাম, রা অশধক শকছু সূচিা কহরঃ এক অক্ররুক্ত এবং বহু অক্ররুক্ত (শতি বা 
শতহির অশধক) িহব্দর স্বীকৃশত, (মূল বইহত রিই শকন্তু পািকহদর রবাোর জি্ উদােরণ) এক অক্ররুক্ত িহব্দর 
উচ্ারণভগেী ইহেস/হিা ইত্াশদ, এগুশল একবাহরই উচ্াশরত েহচ্। শতি বা শতহির অশধক অক্র রভহঙ রভহঙ উচ্ারণ 
করা ররমি ‘শরকগ্ শিিন্ ’- (শর-কগ্ -শি-িন্ ), স্বরধ্শির উচ্ারহণর সমে (িহব্দর রর অংিিার উপর রজার রদওো েহচ্) 
রস সম্হক্য ধারণা, হজার রদওো েহচ্ এমি স্বরধ্শি শচশনিতকরণ, িহব্দর রশ্রণীশবি্াস ইত্াশদ।

একশি লক্্ বা শবষহের শবস্তার এবং পশরশধ তখিই রচাহখ পিহব রখি এিা সশিকভাহব শবহলেষণ করা সম্ভব েহব। 
এর�হল রর সমস্ত পদ্ধশতগত ধাপ অবলম্বি করা েহেহছ এবং রর পশরমাণ সমে রুক্ত করা েহেহছ রসগুশল সম্হক্য 
একশি রমািামুশি ধারণা পাওো সম্ভব েহব। এ ধরহির শবহলেষহণর �হল রিখার সাহথ রুক্ত কাজগুশলহক ভালভাহব 
সেহজই শচশনিত করা রাহব।

গ। কৃশতহত্বর ববশিষ্্সমূে শচশনিতকরণ

লক্্ শবহলেষহণর সমে এিা রদখা রাহব রর, গুণগত মাহির রর স্তর তাহদর কাহছ প্রত্াশিত শছল তা আহগই উশলিশখত 
েহেহছ। কহেকশি রক্হরে এিা সংশক্তিাকাহরও আহলাচিা করা ররহত পাহর। -

উদােরণঃ  রকািরূপ ভুলভ্াশন্ত ছািা ব্বসা সংক্রান্ত শচশিপরে িাইপ রমশিহি িাইপ করার সমে প্রশত শমশিহি শতশরিশি 
িব্দ িাইপ করা।

শকন্তু সু্ল পািক্রহম লক্্হক এতিা সংহক্হপ বারবার বণ্যিা করা রাে িা। এহক্হরে রা ঘহি তা েল, লক্্ ররহেতু প্রিস্ত 
তাই সংশক্তি মহি েে। এই কারহণ রখি কাহজর পশরকল্পিা করা েহব তখি প্রত্াশিত সা�ল্গুশলর উহলিখ থাকহব। 
এই কাজ করহত েহল অবস্া শচশনিত করা প্রহোজি, হরখাহি এিা পশরষ্ার েহব রর ছারে-ছারেীরা লক্্ অজ্যহি স�ল 
েহেহছ।

এিা করার সশিক অথ্য েল, অবস্া শচশনিত করহত বলা এবং তারপর সা�হল্র ধাহপ ধাহপ গুণগত মাি শিধ্যারহণর 
সূচকগুশল ব্াখ্া করা েহব।    

উদােরণঃ স্বতঃসূ্ত্যতার সাহথ পশরষ্ারভাহব সামজেস্ বজাে ররহখ রমৌশখকভাহব লক্্হক তুহল ধরহত 
আমরা ররগুশল করহত পাশর –

অবস্াঃ সু্হলর সেকম্যীহদর সামহি ব্শক্তগত অশভজ্তাগুহলা তুহল ধরা।

সূচকঃ এমিভাহব বলা সবাই রাহত শুিহত পাে, হকািরূপ জিতা বা ভে ররি িা থাহক, বলার  
 সমে এমিভাহব বলা সবাই রাহত বুেহত পাহর।

লক্্হক এমি ঘিিার দ্ারা ব্াখ্া করার রচষ্া করা েহেশছল রাহত ঐ ব্াখ্াই কাহজ ব্বহৃত পদ্ধশতহক সংজ্াশেত 
করহত সাোর্ কহর। 
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ঘ। কাজকম্য শচশনিতকরণ

লক্্ শিহে পরীক্া-শিরীক্া রিষ েহেহছ। কাজকহম্যর মধ্ শদহে লক্্পূরহণ রর সমথ্য েওো রগহছ তাও শচশনিত করা 
রগহছ। প্রকৃতপহক্ কার্যাবলী েল, একশি রগাষ্ীবদ্ধ কাজ, রা ছারে-ছারেীরা সশম্শলতভাহব করার মধ্ শদহে লহক্্র 
কাছাকাশছ রপঁছাহত চাে। কাজকম্যগুশল অথ্যনিশতকভাহব প্রাসশগেক িত্যাবলী পূরণ করহছ এবং অহিক কাহজর মহধ্ 
ররগুশল ব্বোর উপহরাগী রসগুশলহকই ব্বোহরর জি্ চাশলত করহছ।

একশি কাজ তখিই সম্শক্যত েহে থাহক রখি তা সরাসশর পশরকশল্পত লহক্্র শদহক এশগহে রাে। 

উদােরণঃ রশদ রছহলহমহেহদর একি চারাগাহছর িাস্যাশর কীভাহব গহি তুলহব রসিা জািার প্রত্ািা থাহক তােহল তাহদর 
পহক্ সবহচহে ভাল কাজ েল অিুরূপ একশি িাস্যাশর বতশর কহর র�লা (এিাই েল একশি সম্শক্যত কাজ)। শকন্তু তা 
বতশর করার পশরবহত্য তারা রশদ একশি িহব কহেকশি বীজ লাগাে তােহল এই কাজশি তাহদর রিখার শদহক এশগহে 
শিহে রাহব িা। কারণ িাস্যাশরহত বীজ বপি করার রক্হরে রর সমস্ত কাশরগশর জ্াি আেত্ করা রাে, তা িহব একশি 
গাছ লাগাহিার মধ্ শদহে রিখা রাে িা। রশদও এর সাহথ লহক্্র শকছু সম্ক্য রহেহছ শকন্তু তা লক্্ অজ্যহির শদহক 
এশগহে শিহে রাে িা।

শকন্তু আমরা রর কাজগুশলর কথা ভাবব রসগুশল রকাি সমহেই রবশি খরচসাহপক্ েহব িা। সামাি্ সমে, িশক্ত এবং 
উপাদাি খরচ করহল তা লহক্্র শদহক এশগহে শিহে ররহত সমথ্য েহব। রশদ রছহলহমহেহদর প্রশতহবিী রাহজ্র রকাি 
এলাকা রদখা প্রহোজি েে তােহল একশি মািশচরে আাঁকাই রহথষ্ েহত পাহর। রশদ মািশচরেশি প্াশস্টক বা কাদামাশি 
শদহে বতশর িা কহর সাধারণভাহব আাঁহক তােহল এরজি্ শবহিষ রকাি খরচ করহত েহব িা। অথচ রবশি খরহচর 
মািশচরে বতশর কহরও একই জ্াি লাভ করা রাহব। শকন্তু রবশি খরহচর মািশচরে বতশরহত সমে এবং উপাদাি দু’হিাই 
রবশি লাগহব। 

স্বাভাশবকভাহবই কাজকম্যগুহলা অবি্ই উহদেি্মূলক েহব। রার অথ্য েল, হছহলহমহেহদর মহধ্ উৎসাে জাশগহে তুহল 
লক্্ অজ্যহি এমিকী তার রচহেও রবশি শকছু অজ্যহি সমথ্য েওো। রশদ রছহলহমহেরা শুধুমারে বাধ্ েহে িান্তভাহব 
কাহজ অংিগ্েণ কহর অথচ কাহজর প্রশত উৎসাে িা থাহক তােহল তাহদর মহিাভাবও কাহজর প্রশত সদথ্যক েহব িা 
এবং রিখািাও তাহদর কাহছ প্রহোজিীে মহি েহব িা।

অহিক সমে অিুপ্রাশণত করার উপকরণগুশল বস্তু বা কাহজর মহধ্ শিশেত থাহক। শকন্তু এিা সব সমে ঘহি িা। তখি 
শিক্করাই অিুপ্রাশণত করার দাশেত্ব পালি কহরি। শতশি এমি পথ খুাঁহজ রবর কহরি রাহত ছারে-ছারেীরা উৎসাহের 
সহগে কাজ কহর। উদােরণস্বরূপ বলা রাে, চারা গাছ বসাহিার জি্ গত্য করািা ছারে-ছারেীহদর কাহছ উৎসােব্জেক 
িাও েহত পাহর। শকন্তু শিক্হকর শিক্াদাি পহব্যর রকৌিলিা এমি েহব রাহত তাহদর উৎসাহে ভাাঁিা িা পহি। শতশি 
তাহদরহক এমিিাই রবাোহবি রর, আজ তারা রা করহছ পহর রসিাই শবহিষ প্রহোজিীে েহে দাাঁিাহব। উজ্ীশবত করার 
প্রশক্রোশি রকািভাহবই শবভ্াশন্ত বতশর করহব িা, বরং কাহজর প্রশত আকৃষ্ কহর তুলহব।

উদােরণঃ  বািাি প্রশতহরাশগতা ছারেছারেীহদর মহধ্  উৎসাহের সঞ্চার করহত পাহর শকন্তু অিুপ্রাশণত করহব এমি রকাি 
কথা রিই। তারা শিহজরা শিহজহদরহকই রজার করহব অিুিীলি করার জি্, রহত্নর সাহথ শিহজহদরহক প্রস্তুত কহর 
রতালার জি্। শকন্তু তাহদর লক্্ েহব প্রশতদ্শ্বিতাে জেলাভ করা এবং তাহদর লক্্ রর রলখাহক উন্নত করা রসিা 
তারা ভুহল রাহব। একসমে রখি প্রশতদ্শ্বিতা রিষ েহব তখি রদখা রাহব এই রক্হরে তারা অহিকিা উন্নশত কহরহছ। 
শকন্তু এিা রবাো রাহব পহরাক্ভাহব।
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ঙ। সমে সারশণ রমহি কাজ  

একবার শচশনিত েহে রগহল, সমেহক কাহজর সাহথ রুক্ত করা কশিি িে, তহব রদখহত েহব কাজগুশল ররি পর্যােক্রহম 
রথারথভাহব সাজাহিা থাহক। 

শকন্তু এিা এমি িে রর, একশির রপছহি অি্শি। রতদূর সম্ভব, একশি কাজ আহগর কাজহক অিুসরণ কহর চলহব। 
আদি্য শজশিস েল পরপর দুশি কাহজ একশির সাহথ অহি্র পারস্পশরক সোেতা বজাে রাখা।

উদােরণঃ  গরু দুধ শদহচ্ এিা রদখার জি্ রশদ খামার পশরদি্যি করা েে (প্রাকৃশতক শবজ্ািসংক্রান্ত কাজ) হছহলহমহেরা 
তখি এই শবষহের উপর একশি রচিা শলখহত পাহর (বত্যমাহি ভাষার কাজ শেসাহব)। তােহল এখাহি রদখা রাহচ্ 
প্রকৃশতশবজ্াি সংক্রান্ত কাজহক ভাষার কাহজর জি্ একশি শবষে শেসাহব ব্বোর করা েহচ্ (একশদহকর গশতপথ 
শিহদ্যহি সোেতা) এবং রচিা রলখার রক্হরে তার পশরদি্যহির অশভজ্তা ও স্মরণ রহথষ্ কাজ রদে। একশি ভাল 
পর্যােক্রম বতশর করা সম্ভব েহেহছ ররিা পারস্পশরক সােচহর্যর কাশরগশর িাম রূহপ অশভশেত।

চ। কম্যসূশচ রূপােণ 

এশি েল কম্যসূশচর চূিান্ত ধাপ। এখাহি কম্যসূশচ রূপােহণর লহক্্ প্রহোজিীে উপাদািসমূে এবং রন্ত্রপাশতর সংস্াি 
করা েে। হরমি — মািশচরে, ছশব, রন্ত্রপাশত প্রভৃশত। কাজ করার সমে সব শকছু রর োহতর কাহছ পাওো রাহব এমি 
িে। তহব রকাথাে রকান্ িা পাওো ররহত পাহর এবং রসিা সশিক সমহে শিহে আসার ব্াপাহর শবিদভাহব জািা প্রহোজি।

কম্যসূশচর অংিরূহপ উপাদাহির সংস্াি রাখা অত্ন্ত গুরুত্বপূণ্য। হকাি কাজহক এশগহে শিহে রাওোর সম্ভাবিা প্রােিই 
আেতি এবং উপাদাহির উপর শিভ্যর কহর িা। উদােরণস্বরূপ স্ািীে রগাষ্ীর একশি মহডহলর কথা ভাবা ররহত পাহর। 
এব্াপাহর রশ্রণীকক্ রশদ িা পাওো রাে তােহল কাজশি করা রাহব িা রতক্ণ পর্যন্ত িা অি্ রকাি জােগা ব্বোর 
করা রাহচ্।

পশরকল্পিা পশরমাপ পদ্ধশত -

প্রহত্ক শিক্া ব্বস্ার শিজস্ব পশরকল্পিাসূশচ রহেহছ। কহেকশি রক্হরে শকছুিা শভন্নতা থাকহলও, সব রক্হরে সাধারণ 
পশরমাপ পদ্ধশতই ব্বোর করা েে। শিহচ একশি ছক রদওো েল ---

 লক্্     উপাদাি          কাজ        সমে-সারশণ      মূল্ােি  
  

এই ছকশিহত অহিকগুশল শবষে ধরা পহিহছঃ  একশি লক্্ অি্ লহক্্র সাহথ সম্শক্যত েহত পাহর এবং উভে লক্্ 
একই কাজ রথহক অজ্যি করা ররহত পাহর। শবপরীতভাহব ভাবহত রগহল একশি লহক্্র অহিকগুশল কাজ েহত পাহর। 
পরপর কাজগুশল োহত রিওো ররহত পাহর। মূল্ােি ববশিষ্্গুশল শুধুমারে লহক্্র জি্ স্াপি করা ররহত পাহর। 
পশরকশল্পত কাহজর জি্ সব সমে শবহিষ উপাদাহির প্রহোজি িাও েহত পাহর। সাধারণত একশি কাহজর সাহথ অি্ 
কাহজর রর শভন্নতা রদখা রাে তা রমািামুশি সাধারণ।

রিখার কাহজর পারস্পশরক সম্ক্য -

পুরাহিা শিক্ার পাি্সূশচ অিুসাহর মারে শতিশি পদ্ধশত ব্বোহরর মধ্ শদহে দুই বা তহতাশধক শবষহের পািদাহির রক্হরে 
ববশচরে¨ আিা সম্ভব। শবষেগুশল েল, শবশ্ােি, পারস্পশরক সম্ক্য এবং শবভাগীেকরণ। প্রহত্কশির শবষহে কহেকশি 
উদােরণ রদওো রাক।
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উদােরণঃ  

শবশ্ােিঃ – প্রথম রগ্ডপ্রাতি শিক্ক রছহলহমহেহদর এমি একশি গাি রিখাহবি ররখাহি ‘পাাঁচশি রছাি আঙুল’-এর উহলিখ 
থাকহব। গাহির সাহথ সাহথ রছহলহমহেরা োত শদহে পাাঁচশি আঙুল রদখাহব এবং সাহথ সাহথ বারবার প্রথম পাাঁচশি 
সংখ্ার উহলিখ করহব। এধরহির শিক্াদাহির মধ্ শদহে অহিকগুশল িারীশরক শক্রো একসহগে েে। হরমি এক রথহক 
পাাঁচ বারবার উহলিখ করার মধ্ শদহে অংহকর অশভজ্তা লাভ করা সম্ভব েহচ্, গাহির মধ্ শদহে ররহেতু পিাশুিা 
েহচ্ তাই গাহির অশভজ্তাও লাভ করা সম্ভব েহচ্, আর ররহেতু আঙুল রিহি অগেভশগের মধ্ শদহে পিাশুিা েহচ্ 
তাহত স্ােুগুশলও ভালভাহব সঞ্চাশলত েহচ্। এখাহি পািাপাশি অঙ্ক, কলা এবং ভাষা এই শতিশি শবষহের অিুিীলি 
করা েল একই কাহজর মধ্ শদহে। অথ্যাৎ একশি মারে কাহজ শতিশি শভন্ন শভন্ন দক্তার জ্ািাজ্যি লাভ করা সম্ভব েল। 
শিক্াদাহির এই পদ্ধশতহক শবশ্ােি পদ্ধশত রূহপ শচশনিত করা েে।

পারস্পশরক সম্ক্য -

রকাি এক সকাল রবলা পঞ্চম রগ্ড প্রাতি রছহলহমহেরা কাহির রদাকাহি রগল, একঘণ্া পহর সু্হল শ�হর এল এবং 
পশরদি্যহির উপর একশি প্রশতহবদি বতশর করল। আমরা এখাহি শক রদখলাম, তারা দু’শি কাজ সম্ন্ন করহছ। একশি 
েল সমাজ শবজ্াি (পশরদি্যি) এবং অি্শি েল ভাষা (খসিা)। এই কাজগুশল একিার পর একিা পর্যােক্রহম করা 
েহচ্, শকন্তু তার মহধ্ও তারা পারস্পশরক সম্ক্য বজাে ররহখ চহলহছ। এই রক্হরে পারস্পশরক সম্হক্যর শভশত্হত 
কাজশি করা েহচ্।

শবভাগীেকরণ উপস্াপিা – ষষ্ রগ্ডপ্রাতি শিক্করা ক্াস রিষ কহরি বদশেক ভাবভশগে প্রকাহির মধ্ শদহে। শতশি 
ছারে-ছারেীহদর রখলাধূলা প্রভৃশত আিহন্দর জি্ শকছু সমে বাইহর ররহত রদি। তারপর আবার স্বরধ্শি অিুসাহর িহব্দর 
রশ্রণীশবভাগকরহণর উপর ক্াস শুরু কহরি। একশি ক্াস েল প্রকৃশত শবজ্াি, অি্শি েল ভাষা। এখাহি রর দুশি ক্াস 
অিুশষ্ত েহচ্ তাহদর একশির সাহথ অি্শির রকাি সম্ক্য রিই। এখি কাজশি করা েহচ্ শবভাগীেকরহণর ধাাঁহচ।

কাহজর রক্হরে আমরা শবশ্ােহির উদােরণ রপহেশছ। শিক্ক শবশভন্ন প্রহোজহি শতিশি পািক্রম কম্যসূশচহক শিহজ রথহকই 
গ্েণ কহর থাহকি। অহঙ্কর কম্যসূশচহত সংখ্া শিহে চচ্যা করা েে। কলাহকশ্রিক শিক্া সবাই শমহল গাি গাওোর প্রবণতা 
বতশর কহর এবং ভাষা কম্যসূশচহক রূপাশেত কহর। প্রশিক্হণর স্ােুর কার্যকলাহপর মধ্ শদহে রছহলহমহেহদরহক তাহদর 
িরীর সম্হক্য সহচতি করার প্রহোজিীে শদকগুশলহক তুহল ধরা েে। একশি কাজহক কম্যসূশচ শেসাহব রিওো েহচ্ 
এই সমস্ত পৃথক পশরকশল্পত শবষে রথহক, হরশি একই সহগে শতিশি প্রহোজিহক পশরপূণ্য কহর তুলহত সম্শত শদহচ্। 
‘পাাঁচশি রছাি আঙুল’-এর গাি প্রাক পাি্বই শেসাহব কাজ করহছ।

পারস্পশরক সম্হক্যর উদােরহণর বণ্যিার সমেও শকছু শকছু একই ঘিিা রদখা রাে। সমাজশবজ্াি কম্যসূশচ ছারেছারেীহদরহক 
স্ািীে রগাষ্ীর উৎপাদিমূলক কাজকম্য সম্হক্য শজহজ্স কহর এবং ভাষা তাহদরহক বাস্তব অশভজ্তা রথহক পাওো 
শলহখ রাখার রকৌিলগুশল জািাহত সাোর্ কহর। উভে লক্্ই কার্যত এহকর সাহথ অহি্র ব্াপাহর সামাি্ই শকছু করার 
আহছ শকন্তু শিক্ক রকৌিহল তাহদর সম্শক্যত কহর। হরমি শতশি তার কম্যিালার অশভজ্তাহক রলখার অভ্াস গহি 
রতালার একশি শবষেরূহপ তুহল ধহরহছি এবং এিার সাহথ পারস্পশরক সম্ক্যহক রথারথভাহব প্রশতশষ্ত কহরহছি।

এই সমস্ত উদােরহণর মধ্ শদহে এিা রদখা রাে রর, শবশ্ােি, পারস্পশরক সম্ক্য এবং শবভাগীেকরণ েল কাহজর 
শবশভন্ন রূপ এবং এগুশলহক কীভাহব ব্বোর করা রাহব রসিা শিক্ার উপহরই শিভ্যরিীল। হর সমস্ত উপকরণগুশল 
পৃথকভাহব তার সামহি উপস্াপি করা েহেহছ রসগুশলহক কম্যসূশচর সাহথ সংরুক্ত করা রাহব শকিা রসিা একমারে শতশিই 
শসদ্ধান্ত শিহত পাহরি।
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পারস্পশরক সম্ক্য শিহে আরও শকছু -

শিক্ার শুরুহত এবং প্রাথশমক ও রমৌশলক শিক্ার প্রথম স্তর ‘শবশ্ােি’হক কাহজর রক্হরে রবি ভালভাহবই ব্বোর করা 
েে। অি্শদহক ‘শবভাগীেকরণ’হক উচ্ মাধ্শমক ও শবশ্শবদ্ালে স্তহরর শিক্ার রক্হরেই রবশি ব্বোর করা েে। তার 
মাহি এিা িে রর, একি অি্শির রচহে ভাল। তহব এিা শিক রর, এহদর প্রহত্কশির একশি শিজস্ব জােগা আহছ। 
বত্যমাহি ‘পারস্পশরক সম্ক্য’ শিহে একশি শবহিষ উৎসাে রহেহছ ররহেতু এিাহক রর রকাি শিক্ার স্তহরর সাহথ 
উপরুক্তভাহব খাপ খাওোহিা রাে। 

আহগই বলা েহেশছল রর পিা বা জািার কাহজর রক্হরে দুই বা তহতাশধক উপাদাহির মহধ্ ররাগসূরে প্রশতষ্ার কাজ 
করহছ ‘পারস্পশরক সম্ক্য’। এই ররাগসূরেহক অহিক ধি্বাদ, কাজগুশল স্বাভাশবকভাহবই এহক অি্হক রিক্া শদহচ্, 
ররি মহি েহচ্ এহক অহি্র রথহক এশগহে রাহচ্। এইভাহবই রছহলহমহেহদর অশভজ্তা বাহি এবং কাহজ উদ্মী েে; 
ররহেতু কাজগুশল এহক অি্হক পশরপুষ্ করহত ‘পারস্পশরক সম্হক্যর’ হভতহর ঢুকহছ এবং সেহজই রছহলহমহেহদর 
কাহছ রপঁহছ রাহচ্। এিা ছারে-ছারেীহদর রহথষ্ সাোর্ করহছ ররহেতু শতশি এক শবষে রথহক অি্ শবষহে রাওোর 
জি্ শবরাি শকছু পশরবত্যি করহছি িা।

শিহচর শবষেগুশল পরীক্ার সমহে এই সমস্ত সুশবধাগুশলর প্রশত আমাহদর িজর রাখা দরকার। এগুশল একই স্তহরর 
দু’শি শবভাহগর মহধ্ দু’শি ধাহপ শবশভন্ন ভাহব কাজ করহছ।

১. শবভাগ – ক (পারস্পশরক সম্ক্য বজাে ররহখ কাজ করহছ) 

উদােরণঃ

িরীর শিক্া ক্াসঃ স্ােু িশক্তবৃশদ্ধর রখলা েল। এবার শিক্হকর আহদহি রছহলহমহেরা দু’জহির গ্রুপ, শতিজহির গ্রুপ 
এবং পাাঁচজহির গ্রুপ বতশর করল। রারা গ্রুহপ ঢুকহত পারল িা তার বাইহর থাকল। হখলাশিহক বারবার কহর রখলাহিা 
েল কারণ এশি শছল একশি মজা। হছহলহমহেরা রদৌিাে, ভালভাহব শ্াস-প্রশ্াস রিে, িারীশরক ব্াোম কহর, পািাপাশি 
গ্রুহপর ধ্াি-ধারণা, সংখ্া সমতাহক িশক্তিালী কহর। ছারে-ছারেীরা এিা জাহি িা শকন্তু শিক্ক শিক বুেহত পাহরি। 
শতশি চাি, তারা গ্রুহপর ধ্াি-ধারণাহক ররি রবশি রবশি কহর ব্বোর কহর। হসই কারহণ শতশি তাহদর রখলার জি্ 
উদু্দ্ধ কহরি রাহত তারা এই রখলার মধ্ শদহেই িরীর শিক্ার লক্্ অজ্যহি স�ল েহত পাহরি এবং অঙ্ক শিক্ার 
প্রস্তুশতিাও শিহত পাহরি। 

শবরশতঃ  শবরশত মাহিই শকছু সমহের জি্ শবশ্রাম। হছহলহমহেরা রথারথভাহব শিকিাক রজহি বীজ সংগ্ে করল। হদখা 
রগল, তারা দুশি প্রজাশত সম্হক্য জাহি রা তাহদরহক আহগই বহলহছি এবং রদশখহেহছি। এখাহি শতশি রচষ্া করহছি 
ছারেছারেীহদর রদখা এবং রছাাঁোর ধারণাহক উজ্ীশবত করহত এবং সহব্যাপশর সহচষ্ েহচ্ি তুলিা এবং রশ্রণীশবি্াহসর 
রক্হরে তাহদর দক্তা বািাহত।

অঙ্ক ক্াসঃ রশ্রণীকহক্ শ�হর এহস ছারেছারেীরা তাহদর বীজ শদহে গ্রুপ বতশর কহর র�লল। দু’জহির গ্রুপ, শতিজহির 
গ্রুপ, ছ’জহির গ্রুপ, শিক্ক ররমি আহদি কহরহছি রসইমহতা। সংখ্া অিুসাহর গ্রুহপর ধারণা েল কাহজর সাহথ 
অিুিীলি এবং অংিত গ্রুপগুশলর মহধ্ তুলিামূলক আহলাচিা করা। এর�হল সংখ্াহক গ্রুহপর সম্শত্রূহপ উপলশব্ধ 
করা রাে। পহর তারা তাহদর খাতাে উপকরহণর িািা সংখ্া শদহে গ্রুপগুশলহক আাঁহক এবং এখি তারা অহঙ্কর শচহনির 
মহধ্ ঢুহক পিল।

মন্তব্ঃ পারস্পশরক সম্হক্যর ব্াপারশি পশরষ্ার রদখা রগল। শিক্ক তার কাহজর লক্্রূহপ অহঙ্কর শবষেহকই গ্েণ 
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কহরহছিঃ গ্রুহপর গিি এবং তার রলখশচরে শিহে প্রশতশিশধত্ব করা েহেহছ। প্রথম রথহকই শতশি লক্্হক সামহি ররহখ 
কাজ করহত শুরু কহরহছি। এই শবষহে লক্্ অজ্যি করহত শতশি শিক্া শবষেক রখলার আহোজি কহরশছহলি এই 
রভহব রর, শতশি একঘণ্া পহরই অঙ্ক শিহে কাজ করহবি। শতশি তখি শকছু সমে বে-হুহলিাি ও আিহন্দর জি্ 
ররহখশছহলি। বীজ সংগ্ে ছারেছারেীহদর জি্ রকৌতুহকর কাজ শছল, শকন্তু এিা একশি প্রহোজিীে উপাদাি পাওোর 
উহদেি্হক স�ল কহরশছল। শকন্তু রকি বীজ? কারণ শিক্ক রচহেশছহলি তারা রকাি বস্তুর আকার ও আকৃশতর প্রহভদ 
লক্্ করহত শিখুক এবং এিা করা ররহত পাহর তারা পরবত্যী কাহজর জি্ রর উপাদাি সংগ্ে করহব তা শদহে। 
চূিান্তভাহব রখি অঙ্ক সশক্রেরূহপ এহস রগল তখি রছহলহমহেরা শিহজহদর প্রস্তুত কহরই শিহেশছল অিুিীলি ও আাঁকার 
রশ্রণীশবি্াস করহত, রশদও ব্াপারিা তাহদর জািা শছল িা। অিুরূপ বীজ সংগ্হেরও অি্ লক্্ শছলঃ এিার �হল 
তারা রকান্  বীহজর রকান্  চারা রসিাও জািহত সমথ্য েহেশছল। তারপর তারা রসগুশল সু্হলর িাস্যাশরহত লাশগহে শদহেশছল। 
এইভাহব একশি শবষে শেসাহব পশরহবি সংক্রান্ত সশক্রে ভাবিাও তাহদর মহধ্ ঢুশকহে রদওো সম্ভব শছল। অথচ প্রথম 
শদহক এই দুই শবষহের মহধ্ পারস্পশরক রকাি সম্ক্যই শছল িা। 

২। শবভাগ খ - (শবভাগীেকরণ পদ্ধশতহত কাজ)

উদােরণঃ 

িরীর শিক্া ক্াসঃ  স্ােুর রখলা, হছহলহমহেহদর রদৌি। শতিশি গ্রুহপর সকহলই রদৌিাে। শবজেীরা এহক অহি্র সহগে 
প্রশতদ্শ্বিতা কহর এবং রিহষ একজি রসরা শবজেী েে। তারা রহথষ্ আিন্দ উপহভাগ কহর। এই রদৌি প্রশতহরাশগতার 
মধ্ শদহে রছহলহমহেহদর িরীর চচ্যা েে।

কলাশবদ্ার ক্াসঃ  রশ্রণীকহক্ শ�হর রছহলহমহেরা গাি করল–‘আমার বাগাি রথহক রছাি গাছ’। (এই গািশি সবাই 
শমহল গাওোর অশভজ্তা েল, এই গািশি তাহদর সাোর্ করহব িারীশরক অিুিীলি রথহক শবরত েহে িান্ত েহে 
বসহত।)

অহঙ্কর ক্াসঃ  শিক্ক অহিকগুশল সংখ্া বলহলি। এই সংখ্া রাহদর তারাই তাহদর গ্রুহপর প্রশতশিশধত্ব করহবি। হছাি 
ঘর, হছািবৃত্ এাঁহক তারা এিা করহত পাহরি। তারা এখাহি সংখ্া পিা, হগাষ্ী গিি এবং অঙ্কহির উপর কাজ করহছ। 

মন্তব্ঃ  এই রক্হরে শিক্ক কতৃ্যক কাহজর কম্যসূশচ বতশর েওোিা প্রহত্ক শবষহের লহক্্র পহক্ ভাল। শকন্তু তাহদর 
এহক অহি্র সাহথ রকাি ররাগাহরাগ রিই। হদৌহির পর রছহলহমহেরা গাছ সম্হক্য শকছু একিা গাি গাইল এবং রসখাি 
রথহক সংখ্া শদহে একশি অিুিীলি শুরু কহর শদল। পরস্পর সম্ক্যরুক্ত পদ্ধশতহত অবস্াি করহল কাহজর উপর 
পরস্পর রজার রদওোর ব্াপারিা অজ্যি করা রাে িা। শবপরীহত, বরং ছারে-ছারেীরা এক কাজ রথহক অি্ কাহজ সহর 
ররহত পাহর। এমিশক, এব্াপাহর আরও একশি গুরুত্বপূণ্য শবষেঃ এর�হল বাস্তুতহন্ত্রর উপর জ্াি বাহিশি।  

রস কারহণ পুহরা সমহের (মাস/পক্/সতিাে) কাহজর কম্যসূশচ বতশর েল। 

ররভাহব তথ্ সংগশিত করা েে তা প্রহত্ক পদ্ধশতর উপর শিভ্যর কহর। শবশভন্ন ধরহির �ম্য সাধারণভাহব কাহজ লাগাহিা 
েে। তার সাহথ আবার শবশভন্ন ধরহির িকিা থাহক, শকন্তু পূণ্যাগে তথ্ রমািামুশি একই থাহক।

রর রকাি ধরহির �ম্যই ব্বোর করা রোক িা রকি, আসহল কম্যসূশচশি কী, হসিা অবি্ই শিশদ্যষ্ সামজেস্পূণ্য এবং 
শবশ্াসহরাগ্ েহত েহব। সহব্যাপশর এিা অবি্ই উপকারী েহব। 

কম্যসূশচ তখিই শিশদ্যষ্ বলা রাে, রশদ কাজশি করার সমে কখি, হকাথাে, কভাহব েহব রসগুশল পশরষ্ারভাহব কম্যসূশচহত 
উশলিশখত থাহক। রশদ রকউ রলহখি রর, হছহলহমহেরা ‘গল্প, উপকথা এবং তাহদর বাস্তব জীবি সম্শক্যত কশবতা 
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পিহব’- শতশি শকন্তু আসহল শকছু বলহছি িা, অশতশরক্ত উচ্ািা প্রকাি করহছি। শববৃশতশি অবি্ই শিশদ্যষ্ েহব, হরমি 
–‘রখকশিোল এবং আঙুর �ল গল্পশি পিহছ’। সংহক্হপ এিাই করহত েহব।

রখি লক্্, শবষে, কাজ এবং উপাদাি –এই চারশি শবষে এহক অপহরর সাহথ পারস্পশরক সম্ক্যরুক্ত েে তখি কম্যসূশচ 
রূপােণও সামজেস্পূণ্য েে। এিা ঘিহব িা, উদােরণস্বরূপ রশদ বলা েে রর ‘বাগাি করার রন্ত্রপাশতগুহলা সশিকভাহব 
ব্বোর কর’, তখি তার সাহথ প্রাসশগেক কাজ েহব, ‘ছশব এাঁহক সমস্ত রন্ত্রপাশতগুহলা রদখাহিা। এখাহি রদখা রাহচ্, 
লক্্হক এশগহে শিহে রাওোর রক্হরে আাঁকার রকাি ভূশমকা রিই। তাই তাহদর মহধ্ রকাি সামজেস্ রিই।

চূিান্তভাহব বলহত রগহল বলহত েে, কাহজর কম্যসূশচ তখিই সম্ভাবিামে েহব রখি রদখা রাে রর, কম্যসূশচ উশলিশখত 
কাজই করা েহচ্। এিা এমি ঘিহছ িা রর, কম্যসূশচহত একশি রগাষ্ীর কাহজর রঘাষণা করা েল, অথচ রদখা রাহচ্, 
রসখাহি অি্শকছু করা েহচ্। রশদ শবশভন্ন কারহণ শিক্ক এমি একশি পদ্ধশত প্রহোহগ আগ্েী েে, হরশি ব্াখ্া, 
প্রশতশলশপ, শ্রুতশলশপ রকশ্রিক তােহল এশি অবি্ই পশরকল্পিাে উহলিখ করহত েহব। 

রা পশরকল্পিা করা েহেহছ তাই রূপাশেত েহচ্, রশদ পশরকল্পিা খুব ভাল েে, তােহল এিা রূপােণ করা খুব একিা 
কশিি কাজ িে। ভাল পশরকল্পিা কাজহক সংগশিত এবং সরলীকরণ কহর। শিক্ক শুরু রথহকই জাহিি, শতশি কী 
করহত রাহচ্ি, কত সমে লাগহব এবং তার কতদূর পর্যন্ত রাওো উশচত। অন্ধভাহব তার এশগহে রাওো শিক িে।

শকন্তু কম্যসূশচশি কী েহচ্, এিা রাশন্ত্রকভাহব পশরপূণ্য কহর রতালার রকাি প্রশ্ন িে। এখাহি মূল্ােহির একশি শবরাি 
প্রভাব রহেহছ। অগ্গশতর পর্যাহলাচিা রছহলহমহেহদর শদহে করা েে। অি্শদহক প্রকৃত শিক্াদাহির মহধ্ শদহে কম্যসূশচহক 
মাি্তা রদওো েে। প্রসগেত বলা রাে, এই শিক্াদাি েল রসই শিক্াদাি, রা কম্যসূশচর পুিস্যমহোতা করার রক্রেহক 
মাি্তা রদে। উদােরণস্বরূপ বলা ররহত পাহর, একশি শবষে ছারেছারেীরা সশিকভাহব বুেহত পারল িা বা এিা রবাোর 
জি্ প্রত্াশিত দক্তার মাি তারা সা�হল্র সহগে অজ্যি করহত পাহরশি। তখি এখাহি শকছু বািশত কাজ অন্তভু্যক্ত 
করা প্রহোজি েহব বা ভশবষ্হত শকছু সমহের জি্ উক্ত শবষে রিখার কাজশি স্শগত রাখহত েহব। 

পশরশিষ্  ১   

গ্ামীণ সু্হলর পহক্ উপহরাগী শবষে

পরামি্য শেসাহব আমরা এখি গ্ামীণ সু্হলর রমৌশলক পািক্রহম অন্তভু্যক্ত করা ররহত পাহর এমি শকছু শবষে তুহল ধরশছ। 
এই সমস্ত শবষেগুশল পািক্রহমর খসিা বতশরর সমে বা পািক্রমহক শিক্া উপহরাগী কহর রতালার সমে রুক্ত করা ররহত 
পাহর।

আমরা রমৌশলক পািক্রহম সাধারণভাহব রর শবষেসমূে উশলিশখত থাহক রসগুশলহক তাশলকাে রাখশছ িা। হরমি উদােরণস্বরুপ, 
আমরা মািুহষর িরীরশবদ্া শিহে (কািাহমা, চামিা প্রভৃশত) শকছু উহলিখ করশছ িা। কারণ এধরহির শবষেগুশল এমশিহতই 
রমৌশলক পািক্রহমর অন্তভু্যক্ত থাহক।

স্বাস্্ঃ  (হর শবষেগুশল শিহে আহলাচিা প্রহোজি) গ্ামীণ পশরহবহি মািুষহক প্রােিই   
  অসুস্ েহে পিহত রদখা রাে। তােহল অসুখগুশল কী ধরহির -

শ্াসকষ্, ইিফু্হেজো, পাকস্লী সংক্রান্ত অসুখ-শবসুখ (গ্াসশরিক) হরমি – আশন্ত্রক, কহলরা, িাই�হেড। আশন্ত্রক পরজীবী 
– িািা ধরহির শক্রশম, শজোশড্যো প্রভৃশত (ররগুশল পােখািা পরীক্াে ধরা পহি), চুলকাশি, দাদ প্রভৃশত িািা ধরহির 
চম্যহরাগ।

ররাগীর রত্নঃ  শচরাচশরত রভষজ ওষুধ এবং �াহম্যসী ওষুধ। স্ািীে রগাষ্ীর মািুষজি গাছ-  
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  গাছিা রথহক শিহজরাই ওষুধ বতশর কহর ররাগ সারাি। তাছািা শচশকৎসার   
  অি্াি্ পদ্ধশতও রহেহছ।

দূশষত জল রথহকও গ্াহম ররাগ ছিাে। হরমি দূশষত পািীে জল এবং রসহচর জি্ রর জল ব্বোর করা েে।

রদে, বাশির শজশিসপরে এবং পশরহবি পশরচ্ন্নতা এহক্হরে অত্ন্ত গুরুত্বপূণ্য। রাহজ্ এই গুরুত্বপূণ্য শবষেগুশল তুহল 
ধরার উপাে ভাবহত েহব।

পশরবারঃ  (হর শবষেগুশল শিহে আহলাচিা প্রহোজি) গ্ামীণ পশরবার। আত্ীেতার সাহথ   
  সংহরাগ। সম্হক্যর গুরুত্ব।

বাবা মা ভগবাি। গ্ামীণ অিুদাি এবং পারস্পশরক আদাি-প্রদাি। পুরুষ, মশেলা এবং রছহলহমহেরা ররসমস্ত কাজকহম্যর 
সাহথ রুক্ত।

একশি অথ্যনিশতক ইউশিি শেসাহব গ্ামীণ পশরবার ভাবিা। কাহজর রখাাঁহজ বাইহর রাওো (পশররােী শ্রশমক) – স্ােীভাহব 
এবং অস্ােীভাহব। কারণসমূে। স্ািীে রগাষ্ীর বাইহর প্রবাসীহদর সমস্া।

খাবারঃ  (হর শবষেগুশল আহলাচিাে আসা প্রহোজি।)

সাধারণত স্ািীে রগাষ্ীর মািুষজি রর ধরহির খাবার খািঃ  গাছ-গাছিা রথহক পাওো শজশিস শদহে রর খাবার বতশর 
করা েে।

প্রাণীহদে রথহক রর খাবার বতশর করা েে। স্ািীে রগাষ্ীর খাবাহর আাঁিরুক্ত খাবাহরর ভারসাম্ বজাে রাখা। শচরাচশরত 
খাবাহরর পশরবহত্য বাইহরর বা  শিহল্প উৎপাশদত খাবাহরর ব্বোর।

খাদ্ সংরক্ণ, সাধারণ কাশরগশর রকৌিল।

গ্ামীণ সংগিিঃ গ্ামীি সংগিহির িীশত (ররৌথ কাজ, পারস্পশরক দাি প্রশতদাি, গণতাশন্ত্রক   
  সংগিি, পালাক্রহম কাজ।)

গ্ামীণ সংগিি (স্ািীে রগাষ্ী, সমবাে, ইউশিেি)।

প্রাকৃশতক সম্হদর সদ্্বোর ও প্রকহল্পর কাহজ শিহোশজত সংগিহির গুরুত্ব। 

অথ্যনিশতক সম্ক্য। স্ািীে রগাষ্ীহত পণ্ রকিাহবচা। 

পশরহবিঃ  হভৌহগাশলক পশরহবিঃ পব্যত, িদী, উপত্কা, সমতল।

জল জহম থাহক এমি এলাকা ররখাহি স্ািীে  রগাষ্ীর রলাকজি বসবাস কহরি। কৃশষকাজ, চর এলাকা (ররখাহি গরু, 
রমাষ চহর রবিাে), বি সৃজহির জশম প্রভৃশতর ববশিষ্্সমূে।

পশরহবি বতশরর সোেক প্রাকৃশতক উপাদািঃ  বৃশষ্, সূর্যতাপ, বাতাস, মাশির প্রকারহভদ, অিাবৃত (রখালাহমলা) (সূহর্যর 
সাহথ সম্শক্যত)

জলবােু এবং উপাদাহি রা গশিত (আহলা,তাপ, জল)।

সমুদ্রপৃষ্ রথহক উচ্তা ও ঋতু অিুসাহর তারতম্-

িাক-সবশজ, কৃশষ এবং প্রাণীপালহির সাহথ পশরহবিগত উপাদাহির সম্ক্য।
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মািুষ পশরহবি সৃশষ্ কহরঃ ঘিবসশতপূণ্য এলাকা এবং তার উপকরণঃ রজলা, প্রধাি (বগ্যাকার   
   রক্রে পশরমাপ) এলাকা, রাস্তা। জশম ররাগাহরাগঃ পথ, পাহের শচনি   
   পহি এমি জশম, রাস্তা।

সমাজ-সাংসৃ্শতক পশরহবিঃ বাজার, হমলা, প্রশতহবিী গ্ামগুশলর সাহথ বাশণজ্, উৎসব এবং   
   শচরাচশরত ঐশতে্ বণ্যিা ও তাৎপর্য।

গাছ-গাছাশলঃ   উশদ্দজাত উপাদািঃ ঘাস, পশুচারণ ভূশম, হোপোি/জগেল, গাছ   
   গাছাশল।

গাহছর সাহথ স্ািীে রগাষ্ীর মািুষজহির জন্মগত সম্ক্য। ব্বোর (খাদ্, প্রাণীপালি (আহের জি্), কৃশষ, ওষুধ,পাকা 
ঘর, গৃেপাশলত পশু, োহতর কাজ প্রভৃশত।)

চাষহরাগ্ জশম এবং বি্ গাছ-গাছাশল, আগাছা, গাছ-গাছাশলহত  ঢাকা এলাকা, মাশি ও জল সংরক্ণ।

প্রাণীঃ স্ািীে রগাষ্ীর প্রাণীপালি, প্রাণীনবশচরে¨, প্রাণীপালহির প্রহোজিীেতা (খাদ্, খামাহরর   
 কাজ, পশুর চামিা ও পিম, গাশি।) গৃেপাশলত প্রাণী, বি্প্রাণী এবং তাহদর   
 অথ্যনিশতক ও তাহদর পশরহবিগত গুরুত্বঃ ক্শতকারক কীিপতগে শিেন্ত্রণ, �ুল রথহক   
 বতশর একরকম েলুদ গুাঁহিা পাউডার রা জশমর উব্যরতা িশক্ত বািাহত সাোর্ কহর,   
 বীজ ছিাহিা। ক্শতকারক প্রাণী। 

জলঃ  জহলর গুরুত্ব (মািুহষর জীবহির জি্, প্রাণীহদর জি্, কৃশষর জি্ প্রভৃশত) স্ািীে   
 রগাষ্ীর জহলর উৎস (বৃশষ্, জল ররখাহি শিহজ রথহকই মাশি �ুাঁহি উপহর উিহছ, িদী,   
 কূপ)

উপশরভাহগর জলঃ (পাোহির উপত্কাে বর� জমা জল, হ্রদ, জল ধারা)। মাশির শিহচ সশঞ্চত   
  জল (িদী এবং হ্রদ। িদীর রমােিা, জলধারা) 

শ্রদ্ধার সহগে জহলর উৎস শিহে মািুহষর কাজ (জলপ্রবাহের জি্ িালা খিি, কৃশরেম পুকুর, সুরশক্ত রবিা)।

জল দূষহণর সমস্া, দূষহণর প্রকারহভদ, (বাশি ও কারখািার বজ্য্ পদাথ্য শিষ্ািি, কীিপতগে মারার রতল চাহষ 
রাসােশিক সাহরর ব্বোর)।

অি্াি্ সমস্াঃ ব্াঙ্ক সুরক্ার ঘািশত এবং শিচু এলাকাে জল জহম কাদা েওো।

জল ব্বস্াপিা এবং এলাকাে জহলর ব্বোর। 

মাশিঃ   মাশির গিি ও প্রকারহভদ (বাশলমাশি, পশলমাশি, কাদামাশি, নজবমাশি)

মাশির গিি। বুিি, কািাহমা, দুশি বি জলাধাহরর মােখাহি সঙ্কীণ্য পথ এবং গভীরতা। জশমর ঢালু অংি এবং মাশির 
গুণাগুণ, উব্যরতার সংরক্ণ (পুশষ্কর, নজব শবষে, মাশির রাশন্ত্রক গিি)। জশম ব্বস্াপিা (অিুব্যর জশম, পালাক্রহম 
িস্চাষ, উব্যরতা)। জশমর ক্ে এবং সুদূরপ্রসারী �ল। ক্ে প্রশতহরাধ পদ্ধশত। ক্ে শিেন্ত্রণ। মাশি – জল – গাছ-গাছাশলর 
পারস্পশরক সম্ক্য।
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চাহষর কাজ - 

চাহষর কাজঃ  জশম বতশর, বীজ বপি, চাহষর রত্ন (রসচ, আগাছা, ঢাকা রদওোর ব্বস্া,   
  ক্শতকর কীিপতগে শিেন্ত্রণ, �সল কািা)। 

লাঙল শদহে চাষাবাদ। চাষবাহসর রন্ত্রপাশত, লাঙলচাষ পদ্ধশত এবং মাশি সংরক্ণ।

রসচ, গুরুত্ব, শচরাচশরত পদ্ধশত। হসহচর রক্হরে িতুি পদ্ধশতর উদ্াবি। শবনু্দ রসচ। শছিাহিা রসচ।

সার প্রহোগ। নজবসার (খামাহরর সার, ধাি/িস্/গাহছর রগািা, কহম্াস্ট সার, সবুজ সার)। খশিজ সার। সুশবধা এবং 
অসুশবধা।

বীজ। বীহজর প্রকারহভদ (িস্ এবং িহলর মহধ্ আলু বীজ বতশর পদ্ধশত)। অঙু্কশরত েওোর িশক্ত। বীজ উৎপাদি 
(সংগ্ে, োহত কলহম পশরচালিা এবং শিব্যাচি।)

স্ািীে রগাষ্ীর কৃশষজ আে। তার উহদেি্।

বিসৃজিঃ   (জশম রবি উপরুক্ত। গাছ ও রোপোি এর উৎপাদি এবং প্রসারণ।

গাছ ও রোপোহির ব্বোরঃ জ্ালাশির কাি, ঘর-বাশি বতশরর কাি, �ল, পশুখাদ্ এবং আাঁি,   
   গাছ, হোপোি-জগেল ও কৃশষ। বাতাস রবর করা, হোপোহির   
   জীবন্ত রবিা, প্রান্তসীমা, খাল এবং পাোি এলাকা রক্া, চারা   
   ররাপহণর জি্ উপরুক্ত স্াি।

রোপোি জগেল ব্বস্াপিাঃ সুরক্া, হোপোি জগেহলর অংিশবহিষ রকহি পাতলা কহর র�লা।

অঞ্চহলর পহক্ উপরুক্ত প্রজাশত, হর ধরহির প্রজাশত জশমর উব্যরতা িশক্ত বৃশদ্ধ কহর (মিরশুাঁশি ও শবন্ স্ )। বহুমুখী 
প্রজাশত। বি্প্রাণীহদর গুরুত্ব, পশরহবহির উন্নশতশবধাি।

মাশিহত গাছ, হোপোি জগেহলর কাজ এবং জল সংরক্ণ। স্ািীে রগাষ্ীহত বিসৃজি, িাস্যাশর, চারা ররাপণ।

প্রাণীপালি ও কৃশষ - 

স্ািীে রগাষ্ীহত প্রাণীপালহি িতুি প্রজাশতর প্রাণী উৎপাদি, বি এবং রছাি প্রাণী ও তাহদর ব্বোর।

পশুখাদ্।

পশুস্বাস্্, হছাাঁোহচ ররাগ, পরজীবী আক্রান্ত ররাগ, ভাঙা ও আঘাত লাগা, পশরচ্ন্নতা, প্রশতহষধহকর গুরুত্ব।

প্রাণীপালি ব্বস্া উন্নত করার লহক্্ কাজঃ খাদ্ ও স্বাহস্্র রত্ন, জন্মদাতা শিব্যাচি। পশুর   
     ব্কহিশরো শিধিকারী ওষুধ শিব্যাচি এবং   
     ব্বস্াপিা।

উৎসাে -

গ্ামীণ পশরহবহি িশক্ত। জ্ালাশি কাি রথহক িশক্ত এবং এর মূল্বৃশদ্ধ। হতল উপজাত দ্রব্ এবং শবদু্ৎ। অি্াি্ িশক্তর 
উৎসঃ  বাতাস এবং জল।
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পশরশিষ্ – ২

প্রস্তাশবত প্রকল্প 

অহিক গ্ামীণ সু্হল পরীক্া-শিরীক্া চাশলহে প্রমাশণত েহেহছ রর ওই সমস্ত সু্হলর ছারেছারেীরা শবশভন্ন কাহজর প্রকহল্প 
অত্ন্ত সা�হল্র সাহথ অংিগ্েহণ সমথ্য। এই সমস্ত প্রকহল্প অংিগ্েণ কহর তারা মূল্বাি অশভজ্তাে সমৃদ্ধ েহত 
পাহর। পািাপাশি স্ািীে গ্ামীণ রগাষ্ীগুশল তাহদর প্রশতশদহির রর সমস্ত সমস্ার সমু্খীি েহচ্ রসগুশলর সমাধাহিও 
তারা সমথ্য েহচ্।

আমরা এখি একশি প্রকল্প তাশলকা উপস্াপি করশছ ররগুশল প্রাথশমক সু্হল রূপােণ করা ররহত পাহর। আমরা প্রহত্হকর 
জি্ প্রধাি কাজগুশল শচশনিত কহরশছ।

পািক্রহমর দৃশষ্হকাণ রথহক শবচার করহল রদখা রাে রর, প্রহত্কশি কাজহক রিখার লহক্্ রূপান্তশরত করা রাে। 
সাধারণভাহব কাজহক রকৌিল অথ্যাৎ ‘শিম্যাণ’-এ রূপান্তশরত করার পরামি্যও রদওো েহে থাহক। উদােরণস্বরূপ বলা 
রাে, ‘একশি চারা গাহছর িাস্যাশর বতশর কর’, ‘রূপােণ কর’ প্রভৃশত। রশদ এিা করহত রদওো েে তােহল রসখাহি 
শবষহের সাহথ একহরে গুণগত স্তরহকও রুক্ত করহত েহব।

কাজ করার রক্হরে এিা সবসমে প্রহোজিীে িে রর, প্রহত্ক রক্হরে গুণগত স্তরহক শচশনিত করহত েহব। হরহেতু 
রসখাহি প্রহত্ক কাজ সম্াদহির রক্হরে একশি শিশদ্যষ্ িমুিা আহগ রথহকই রহেহছ তাই রসিাহক অবি্ই গুরুত্ব রদওো 
উশচত। উদােরণস্বরূপ বলা রাে, কু্দ্র চারা ররাপহণর জি্ সূক্ষ্ম গত্য রখাাঁিার কাহজ অহিক শজশিহসর দরকার েে। সদ্ 
বীজ রথহক উৎপন্ন েওো গাছশি রবর কহর আিার সমে ররি রকাি ক্শত িা েে রসশি রদখা। এই চারার মাহপরই 
সশিক একশি গহত্য তাহক পুাঁহত রদওো, চারাশির আহগর একিু অংি বাদ ররহখ বাশকিা ররি মাশির শভতহর থাহক এবং 
উপর-শিহচ ওিািামা িা কহর রসশদহক লক্্ রাখা। রশদ এই সমস্ত িত্যগুশল রকাি কারহণ পূরণ করা সম্ভব িা েে 
তােহল বুেহত েহব কাজশি শিকভাহব সম্ন্ন করা রােশি। এজি্ রখি দক্তা বা বিপুহণ্র উহলিখ করা েে তখি 
গুণগত মাহির ব্াপারশিহক অবি্ই ধরহত েহব।

গাছ উৎপাদি -

ক) বীজ রথহক প্রসারণঃ  

িাস্যাশর রবড বতশর করা (উপাদাি বাছাই এবং প্রস্তুত করা, স্তর সাজাহিা, ঢালু স্াি গিি করা)

বীজ সংগ্ে, িাস্যাশর রবহডর শচশকৎসা – (রবহডর তলা জীবাণুমুক্ত করা, বপি করা, ঢাকার ব্বস্া, জল 
রদওো)

বীহজর রত্ন - (জল রদওো, ঢাকার ব্াপারশি পশরচালিা করা, হপাকামাকি শিেন্ত্রণ, আগাছা র�হল রদওো)

সূক্ষ্মভাহব মাশি রখাাঁিা – (মাশির উপশরভাহগর শিক শিহচর স্তহরর প্রস্তুশত, থশল ভশত্য, আল রদওোর প্রস্তুশত, সদ্ চারা 
রতালা, গত্য রখাাঁিা, সূক্ষ্মভাহব গত্য বতশর )।

খ) গাহছর কলম রথহক প্রসারণঃ 

- আলহতালা এবং মাশির উপশরভাহগর শিক শিহচর স্তহরর প্রস্তুশত। 

- গাহছর কলম বতশর করা।

- কলম ররাপণ করা।
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- রত্ন (জল রদওো, ঢাকা রদওো, আগাছা মুক্ত করা।)

- সূক্ষ্মভাহব রখাাঁিা - (রবর কহর আিা, হছহি র�লা ও গাছ লাগাহিা।)

গাছ লাগাহিা -

- ব্বোর অিুরােী গাছ লাগাহিার স্াি পছন্দ করা (বাতাস আিকাহিা, সীমািা, জীবন্ত গাছপালা শদহে 
বতশর রবিা।)

- জশমর সীমা শিধ্যারহণ লাইি (গাহছর সাশর, ছিাহিা প্রভৃশত)

- জশম পশরষ্ার এবং গত্য রখাাঁিা

- মাোশর গাছ শিব্যাচি ও তুহল র�লা।

- হছাঁহি র�লার প্রস্তুশত।

- গাশিহত আিা-হিওো 

- বীহজর রত্ন (গহত্যর সুরক্ার জি্ ঢাকার ব্বস্া করা, জল রদওো, রক্া করার জি্ রবিা রদওো।)

কহম্াস্ট সার উৎপাদি -

- কহম্াস্ট সাহরর জি্ শঢশপ শিম্যাণ ( গহত্যর মহধ্, গাদা বা সূ্তপ।)

- ব্বোরহরাগ্ শবষে শিব্যাচি এবং তাহক মাশির স্তহর শবশছহে রাখা।

- জল রদওো এবং বাতাস প্রহবি করার ব্বস্া রাখা।

- পহির শদি অন্তর শবষেহক পাহ্ রদওো। 

িাক-সবশজ উৎপাদি -

- রবড বতশর করা বা আল তুহল রদওো

- বপি করা

- িাস্যাশর রবড রথহক তুহল রিওো, প্রজাশত অিুরােী সূক্ষ্ম শছদ্র কহর মাশিহত বসাি, হিষ জােগা 
শিব্যাচি কহর চারা বসাহিা।

চারার রত্নঃ  রপাকামাকি শিেন্ত্রহণ, কীিিািহকর ব্বোর, জল রদওো, আচ্াদি জশিত কাজকম্য পশরচালিা।

পশরশিষ্ ৩

পশরকশল্পত কাজ

গ্ামীণ সু্হল পিাহিার রক্হরে রর সমস্ত কাজকম্য অিুহমাদি করা েহেহছ তা আমরা শবস্তাশরতভাহব জাশি।
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প্রদি্যি

কাহজর বণ্যিা এবং লক্্

শিক্ক ছারেছারেীহদর সামহি োহত কলহম কহর রর সমস্ত রদখাি রসিাই েল প্রদি্যি। সাধারণত শিক্ক এখাহি 
পদ্ধশতগুশলই তাহদর কাহছ োহত-কলহম প্রদি্যি কহরি।

(হরমি, কীভাহব ভূশমক্ে ঘহি?), শকছু শকছু কাশরগশর কাজ (ররমি জহলর পাম্) বা চালিা পদ্ধশত (কীভাহব গাহছর 
কলম বতশর েে।)

উদােরণঃ

ররভাহব পাব্যত্ এলাকাে ভূশমক্ে ঘহি রসিা রদখাহত রগহল পাব্যত্ এলাকার একশি মহডল প্রহোজি। মহডল বতশর 
করা েল এবং একশি জহলর পারে শিহে আসা েল। তারপর রসই পারে রথহক এমিভাহব জল ঢালহত েহব ররি বৃশষ্ 
েহচ্। এই জল পিার �হল রদখা রাহব মাশি ধুহে রাহচ্। এইভাহব কহেক শমশিহির মহধ্ এমি এক প্রাকৃশতক দৃি্হক 
উপস্াশপত করহত েহব ররখাহি রদখা রাহব দীঘ্য সমে ধহর জল পিার �হল পাব্যত্ এলাকাে কী প্রশতশক্রো েহেহছ, 

এই শজশিসশি রতশদি িা রদখা রাহচ্ ততশদি পর্যন্ত পর্যহবক্ণ করা সম্ভব িে।
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শিক্কহদর দ্ারা প্রস্তুশত -

কাজকম্য পছন্দ েওোর পর এবার কাহজর উপকরণগুশল প্রস্তুত করার উহদ্াগ গ্েণ করহত েহব। এিা পরীক্ামূলকভাহব 
চাশলহে রদখহত েহব। প্রদি্যহির রক্হরে সমে রদওোর জি্ এবং রর রকাি অদৃষ্পূব্য সমস্ার প্রদি্যহির অিুমশতর জি্ 
এিা করা েে।

উদােরণঃ

মহডল বতশরর জি্ শবশভন্ন আকাহরর গল্প সংগ্ে করা েল। তার সাহথ একশি পঞ্চাি রসশন্শমিার উাঁচু সূ্তপ বতশর করা 
েল। তারপর এিা রভজামাশি শদহে ঢাকা েল রাহত এিাহক একশি প্রকৃতই পব্যত বা শিলারূহপ রবাো রাে। এই শিলার 
চারপাি ঢালু েহব, ঢালু এলাকািা মসৃণ েহব, হছাি রছাি উপত্কা থাকহব, চারশদক ঢালু েহব। এিাহক িক্তভাহব ধাক্া 
শদহে শদহে শিশবি ও শুকহিা করহত েহব রাহত এহত রকাি �ািল িা ধহর।। পাব্যত্ অঞ্চহল ধস িামার ব্াপারিা 
প্রদি্যি করহত পাব্যত্ এলাকাে ঘাসরুক্ত শকছু জশম অন্তভু্যক্ত করা অত্ন্ত প্রহোজি। কারণ এই জশমর ঘাস, িাক-সবশজ 
ও গাছ গাছাশল জশমর ক্ে ররাধ করার পহক্ সোেক েহব। হকাি জহলর পারে রথহক জল পহি পহি পাব্যত্ এলাকার 
গত্যগুশলহত ঢুহক শগহে মাশি আলগা কহর শদহচ্ এবং তার �হল ধস বতশর েহচ্ – এমি ব্বস্াও প্রদি্যহির মহধ্ 
রাখহত েহব।

রখি প্রদি্যহির প্রস্তুশত শুরু করা েহচ্, তখি এিা অবি্ই শবহলেষণ কহর রদখহত েহব রর, এই প্রদি্যহির প্রধাি 
অংিগুশল রভহঙ রভহঙ রদখাহত প্রদি্যহির মহধ্ আর কী কী উপাদাি অংিভুক্ত করহত েহব। প্রদি্যহির শবষেগুশলহক 
পরপর সাশজহে প্রদি্যি করার রক্হরে শবহলেষহণর ব্াপারিা অত্ন্ত গুরুত্বপূণ্য।   

উদােরণঃ 

জশম ক্হের প্রহশ্ন শিম্নশলশখত শবষেগুশল গুরুহত্বর সহগে শবহবচিা করা দরকার। 

বৃশষ্র শুরু এবং মাশির উপশরভাগ িরম েহচ্। এিা শিেশমতভাহব চলহছ এবং জােগাশিহত উশদ্দ, ঘাস, এবং গাছ-
গাছাশলর অভাব রহেহছ। মাশি রসখাি রথহক ধুহে রাে িা রশদ রসখাহি ঘাস, গাছ-গাছাশল ইত্াশদ লাগাহিা েে।

ক্শেত মাশিগুশল পাোি রথহক শিহচ রিহম শগহে জমা সূ্তপ েহে থাকহছ।

কাহজর দাশেত্বভার গ্েণ -

শিক্কই এই সমস্ত কাজ পশরচালিা করহবি। ছারে-ছারেীরা অধ্যবৃত্াকাহর তার পাহি থাকহব। প্রথহম প্রকৃতই  রর দৃি্ 
প্রদি্যি করা েহব তা শিহে আহলাচিা েহব। হর শবষেগুশল প্রশতশিেত ঘহি চহলহছ রসই শবষেগুশলহক ধাহপ ধাহপ প্রদি্যি 
কহর শবশ্াস ররাগ্ কহর তুলহত এই আহলাচিা অত্ন্ত গুরুত্বপূণ্য।

প্রদি্যি শুরু েওোর সমে প্রাথশমকভাহব কী শিহে প্রদি্যি রসিা সেহজই রদখাহিা রাহব তার পর তা ধাহপ ধাহপ রদখাহিা 
শুরু েহব। রখি এক ধাপ রিষ েল তখি শকছুক্ণ এর জি্ শবরশত রদওো েহব। এই সমহে ছারে-ছারেীরা রর দৃি্ 
গুশল রদহখহছ রসইগুশল শিহে আলাপ-আহলাচিা করহব। তারপর আবার প্রদি্যি চলহব। 

উদােরণঃ

এখি রর জহলর পারে রথহক সুন্দরভাহব বৃশষ্র দৃি্ রদখাি েহচ্ তাহত রদখা রাহচ্ শিলা বা পাব্যত্ এলাকার মাশিগুশল 
ধুহে রাহচ্। তােহল এিা রথহক তারা বুেহত শিখল জল সবসমে শিহচর শদহক গশিহে রাে।
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আবার রকাথাও রকাথাও মাশি ক্ে েওোর প্রবণতা এতিাই তীব্র রর এহত রছাি রছাি পাথর পর্যন্ত গশিহে গশিহে চহল 
রাহচ্। এখাহি পাব্যত্ এলাকা রদখাহত শগহে শকছু শকছু পাথরহক মহডল শেসাহব রদখাহত েহব। এহত রবাো রাহব, 
বৃশষ্র জহল ক্হে রাওো  রর সমস্ত পদাথ্য  শিহচ রিহম রাহচ্ তাহত চাষবাস, হসচ প্রভৃশতর ক্শত েহচ্। জশমর উব্যরতা 
িশক্ত িষ্ েহচ্। কারণ উপর রথহক জল শিহচ রিহম আসার সমে জহলর সাহথ পাথর, বাশল প্রভৃশত ধুহে এহস চাষ 
ররাগ্ জশমর উপহরর স্তহর জমহত থাকাে চাহষর ক্শত েহচ্। 

অশভজ্তালব্ধ জ্াহির গিি ও ব্াখ্া -

প্রদি্যি রিষ েওোর পর রর সমস্ত শজশিস রদখা রগল রসগুশল মহি কহর ধাহপ ধাহপ সাজাহত েহব। দু’শি শজশিস 
এহক্হরে অত্ন্ত গুরুত্বপূণ্য। প্রথমশি েল রা রদখা রগল তা বণ্যিা করা। আর শদ্তীেশি েল, হকি রদখাহিা েল তার 
উত্র খুাঁহজ রবর করা। 

উশলিশখত উদােরহণ ছারে-ছারেীহদর অহিকগুশল শবষে শিহে প্রশ্ন থাকহব। কারণ এই প্রদি্যিশি মূলত প্রাকৃশতক পশরহবহির 
সহগে সম্শক্যত, রা তারা ভালই জাহি। সাধারণভাহব, এিাই েল শিেম, রা সবাইহক অিুসরণ কহর চলহত েহব। 
ছারে-ছারেীহদর অশভজ্তাহক অন্তভু্যক্ত কহর পুিরাে শকছু বতশর করার সমে রসিা তাহদর স্মরণ কশরহে রদওো দরকার। 
এর�হল তারা পশরপূণ্য জ্াি অজ্যহি সক্ম েহব। প্রদি্যি রথহক রর শসদ্ধাহন্ত আসা েল রসগুশল শিক্ক ব্্াকহবাহড্য শলহখ 
শদহল ছারেছারেীরা তা শিকভাহব তাহদর খাতাে তুহল রিহব এবং ক্রমািুসাহর সাজাহব।

তারপর তারা রসই সমস্ত পর্যহবক্ণহক তাহদর বাস্তব জীবহি প্রহোগ করহব। লক্্ েল, স্ািীে রগাষ্ীর বাস্তব অবস্া 
পরীক্া করা, রারা পশরহবি ও প্রকৃশত সংক্রান্ত শবষেগুশল শিহে মাহি কাজ করহছি। এই উদােরহণর রক্হরে সু্হলর 
কাছাকাশছ শকছু শকছু পাব্যত্ এলাকার ভূশমক্ে রবাোহত স্লভাহগর প্রাকৃশতক দৃহি্র ছশব তুহল ধরা ররহত পাহর।

গিিমূলক শকছু প্রস্তাব এবং তার প্রশত�লহির মধ্ শদহে রর অশভজ্তা অজ্যি করা সম্ভব েহেহছ তা এখাহি রিষ েহত 
পাহর। এই রক্হরে গুরুত্বপূণ্য েল সম্ভাব্ ভাঙি প্রশতহরাহধ পরামি্য রিওো এবং কীভাহব তা স্ািীে রগাষ্ীর কাহজর 
মধ্ শদহে অভ্াহস পশরণত করা রাে রসিা রদখা।

অশতশরক্ত পরামি্য –

এিা আহগই জািাহিা েহেশছল রর, শিক্ক ছারে-ছারেীহদর সাহথ এই শবষেশি শিহে বাস্তহব কাজ করার আহগ একশি 
প্রদি্যি পরীক্ার আহোজি করহব। এর�হল শতশি বাস্তব অবস্া উপলশব্ধ করহত পারহবি এবং রকান্  মুেূহত্য কী ধরহির 
সাোর্ প্রহোজি রসিাও উপলশব্ধ করহত পারহবি।

ক) স্ািীে রগাষ্ীর সদস্হদর অংিগ্েণঃ 

রশদ প্রদি্যিহক একশি কাজ শেসাহব ভাবা রাে তােহল স্ািীে রগাষ্ীর সদস্হদর অংিগ্েণ খুব প্রহোজিীে েহে উিহত 
পাহর। রখি গাহছর কলম কীভাহব বাাঁধহত েহব এিা রদখাবার প্রহোজি েহব তখি তা ব্বোশরকভাহব রদখাহিার জি্ 
রগাষ্ীর রকাি সদস্হক ডাকা ররহত পাহর। এই রক্হরে শিক্হকর ভূশমকা শবহিষ গুরুত্বপূণ্য। তার প্রশ্ন এবং মন্তহব্র 
রপ্রক্াপহি শবষেশিহক শতশি ররভাহব রবাোহচ্ি রসিা ছারেছারেীরা আরও ভালভাহব রবাোবার জি্ একজি অশতশথহক 
আমন্ত্রণ জািাহত পাহরি। আমাহদর একথা ভুলহল চলহব িা রর, একজি কাশরগশর দক্তাসম্ন্ন ব্শক্ত সেহজই তার 
কাজশি করহত পাহরি এবং তা ছারেছারেীহদর কাহছও রহথষ্ উৎসাহের েহব বহল মহি েে। 
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রছহলহমহেহদর কাহজর জি্ সংগশিত করা –

সাধারণত ছারেছারেীহদর গ্রুপ শেসাহবই শিক্হকর পািাপাশি থাকহত রদখা রাে। শকন্তু রকাি একজি ছারেহক তার 
সেকারী শেসাহব অবি্ই প্রহোজি রখি শতশি রকাি শবষে প্রদি্যি করহবি। এই রক্হরে ছারে/ছারেীশিহক আহগই বহল 
রদওো েহব তাহক কী করহত েহব এবং শিক্ক রর প্রদি্যহির শবষহে প্রাথশমক মেিা রদহবি রসখাহিও তাহক অংি 
শিহত েহব।

কাহজর লক্্ ও বণ্যিা –

আহগ রথহকই শিক করা রাস্তাে প্রশতহবিী এলাকার রকান্  সু্হল শিক্ামূলক ভ্মহণর সমে ছারে-ছারেীরা এলাকার চারপাি 
শবহিষভাহব পর্যহবক্ণ করহব। রখি রকাি শবষহে প্রশতহবিী রকাি রাহজ্র সু্হলর সাহথ শিহজহদর সু্হলর কাজকহম্যর 
তুলিা বা একই উপকরণ শদহে শিহজহদর সু্হলর চাইহত শকছুিা দূহরর সু্হলর কাহজর সাহথ কী ধরহির পাথ্যক্ রচাহখ 
পহি তা জািার জি্ই মূলত এই শিক্ামূলক ভ্মহণর আহোজি করা েহে থাহক।

উদােরণঃ গাইড পশরচাশলত শিক্ামূলক ভ্মহণ রদখা ররহত পাহর বিাঞ্চহলর সংকীণ্য রাস্তার ধাহর, পাব্যত্ অঞ্চহলর 
পাহি রকাি জােগাে বা পব্যহতর উাঁচুহত রর সমস্ত িাক-সবশজ উৎপাদি েহচ্ রসগুশলহত একশির সাহথ অি্শির পাথ্যক্ 
রকাথাে?

এধরহির কাজহক গাইড পশরচাশলত শিক্ামূলক ভ্মণ শেসাহব শচশনিত করা েে। এিা একজি শিক্ক বা স্ািীে রগাষ্ীর  

একজি সদহস্র দ্ারা েহত পাহর, শরশি এই সমস্ত পর্যহবক্ণহক পরপর সাশজহে শবহলেষণ করহত পারহবি।
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শিক্হকর প্রস্তুশত -

রর পহথ ররহত েহব এবং রর সমস্ত স্ািগুশলহক পর্যহবক্ণ করহত েহব রসগুশল আহগ রথহক শিক করা থাকহব। এিা 
করার সুশবধা েল, ছারে-ছারেীরা শবশচ্ন্ন েহে পিহল ররখাহি রাওোর কথা শিক করা েহেহছ রসখাহি রপঁহছ শগহে 
সকহলর সহগে শমশলত েহত পারহব। তাছািা রকান্  পহথ রাওো েহব রসিা জািা থাকহল সমহের আন্দাজ করাও সেজ 
েে এবং পুহরা কাহজর জি্ কতশদি লাগহব রসিাও গুহণ রিওো রাে।

ররহেতু শতিশি জােগাে পর্যহবক্ণ করা েহব তাই শমশলত েবার শতিশি পছন্দসই জােগাও রবহছ শিহত েহব। প্রথমশি 
পাোহির শিহচ, হরখাি রথহক পাোহি ওিার সংকীণ্য পথ শুরু েহেহছ। শদ্তীেশি পাোহির আহিপাহি রকাথাও, 
উদােরণস্বরূপ জােগাশি রকাি শিলা বা প্রস্তরখণ্ বা রকাি গাছ দ্ারা শচশনিত। তৃতীেশি েল অহিক দূরবত্যী এলাকা, 
ররখাহি রপঁছাহত েহব।

কাজকহম্যর অশধগ্েণ -

রারো শুরুর আহগ ছারে-ছারেীহদর বলা েল ররহেতু তারা রদখহত রাহচ্ তারা রর পথ শদহে রাহব এবং ররখাহি থামহব 
তার সবশকছুই ররি তারা রথারথভাহব পর্যহবক্ণ কহর। তাহদরহক বলা েহব কী কী উপকরণ তাহদর প্রহোজি? 
উদােরণস্বরূপ বলা ররহত পাহর, খাতা, হপশসিল ছািাও তাহদর মাশি রখাাঁিার রন্ত্রপাশতও সহগে রাখা উশচত। এমি কী, 
একশি থহলও সহগে রাখা উশচত ররখাহি শবশভন্ন শজশিস ররমি মাশির িমুিা, বীজ ইত্াশদ থাকহব।

উদােরণঃ

এই ভ্মহণ ছারেছারেীহদর পহক্ দু’শি শবষে জািা শবহিষ গুরুত্বপূণ্য। একশি েল বি্ িাক-সবশজ এবং অি্শি েল 
পশরহবি। এিা অত্ন্ত পশরষ্ার রর, পশুচারণভূশম, ঘাস, লতা-পাতা, জগেল, হোপোি এবং কৃশষ উৎপাদি ছািাও 
অি্াি্ শবশভন্ন ধরহির উশদ্দ। পর্যহবক্হণর রক্হরে উশদ্দ, গাছ-গাছাশল ও ভূশমক্হের মহধ্ সম্ক্যিা রবাো অত্ন্ত 
মূল্বাি। পািাপাশি তৃণহভাজী প্রাণীহদর মহধ্ এর কী প্রভাব পহিহছ রসিাও রবাো দরকার। 

রারো শুরুর সমে ররখাহি সব ছারে-ছারেীরা একজােগাে জি েহব রসিাহকই সভার স্াি শেসাহব উহলিখ করা দরকার। 
প্রহত্কবার রর স্াহি রারো শবরশত েহব রসখাহি শিক্ক রতিা পথ চলা েহেহছ এবং রা শকছু রদখা েহেহছ তার 
পর্যহবক্হণর ব্াপাহর আহলাচিা করহবি। প্রহোজিীে শবষেগুশলর ব্াখ্া করহবি, ছারেছারেীহদর শবশভন্ন প্রশ্ন শজজ্াসা 
করহবি, তাহদর মতামতহক উৎসাশেত করহবি এবং তাহদর িািাশবধ প্রহশ্নর উত্র রদহবি।

এখািকার পর্যহবক্ণ রিষ েহল, উপসংোরগুশলর সংশক্তিকরণ করহবি এবং পরবত্যী সভার স্াি উহলিখ কহর আবার 
ছারে-ছারেীহদর শিহে পথ চলা শুরু করহবি।

উদােরণঃ 

ি্াওলা, পাব্যত্ অঞ্চহল জন্মাহিা একধরহির গাছ, ঔষশধ গাছ, হোপোি প্রভৃশত ররগুশলর জি্ স্াাঁতহসাঁহত জােগা 
প্রহোজি রসগুশল রোপোি-জগেহলর মধ্ শদহে পাোহি ওিার সংকীণ্য রাস্তার পাহি রদখা রাে। চারাগাছ এবং পশরহবিগত 
ববশিষ্্ ররমি, আদ্রতা, হকান্  ধরহির মাশি, আহলা ও তাহপর পশরমাণ প্রভৃশত শবষে শবহিষভাহব পর্যহবক্ণ করহত 
েহব। িদী এবং খাহলর পাহরর ভাঙি প্রশতহরাহধ ধাহর ধাহর রর সমস্ত প্রজাশতর গাছ লাগাহিা েহচ্ রস সব শবষহের 
প্রশত লক্্ রাখহত েহব। পািাপাশি জহলর বাষ্ীভূত েওোর ব্াপারশিও রথারথভাহব পর্যহবক্ণ করহত েহব। এখিও 
পাোি-পব্যহত রাওোর সঙ্কীণ্য রাস্তাে একশি কািাহমা বতশর করা েহেহছঃ ররখাহি কী ধরহির গাছ-গাছাশল রদখা রগহছ, 
তাহদর িাম কী, তারা রকান্  প্রজাশতর, অঞ্চহলর ববশিষ্্ কী আহছ ইত্াশদ। এখাহি রকাি �হরজ গাছ (রর গাহছর পাতা 
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রঘািা এবং অি্াি্ কহেকশি প্রাণীর খাদ্) এবং উইহলা গাছ অথ্যাৎ গুল্ম জাতীে সরু গাছ আহছ শকিা রসিাও লক্্ 
করহত েহব। পশরহিহষ পাব্যত্ এলাকাে অি্ কহেকশি ধরহির উশদ্দ রদখহত পাওো রাে। ঘাস, হোপোি, জগেল 
প্রভৃশত রতা আহছই। কহেক ধরহির গাছ রা পাব্যত্ অঞ্চহল রদখা রাে তা আবার সমতহল রদখা রাে িা। এখাহি 
বাস্তুতন্ত্র ও পশরহবিহক শবহিষভাহব পর্যহবক্ণ করহত েহব। দুশি এলাকার িাক-সবশজ উৎপাদহির মহধ্ পাথ্যহক্র 
শবষহে আহলাচিা করহত েহব ( উদােরণস্বরুপ- গাহছর পাতা খরাহক প্রশতহরাধ করহত পাহর)। এখাহি রর আংশিক 
উপসংোহর রপঁছাহিা রগল তা সংশক্তি আকাহর রাখহত েহব। আহগর দু’ জােগার পর্যহবক্হণর রপ্রশক্হত পাোহির 
উপহরর এলাকার শবষহে তুলিামূলক শবচার করহত েহবঃ এখাহি শক আহগ একইরকম গাছ রদখা শগহেশছল? এখি কী 
রকম গাছ রদখা রাহচ্? পশরহবিগত ববশিষ্্গুশল একই আহছ, িা রিই? এই স্াহির অসাধারণতাগুশল কী? - 
কহথাপকথিগুশল এবার একশি কািহমাহত আিার কাজ শুরু করহত েহব। 

কািাহমা বতশর এবং অশভজ্তার ব্াখ্া – 

রশ্রণীকহক্ শ�হর শিক্ক বাইহর রথহক পাওো তথ্গুশলহক ঘুশচহে রিওোর জি্ একশি সংশক্তি অশধহবিহির আহোজি 
করহবি। এিা শছল মূলত ছারেছারেীরা রা রদহখশছল এবং তার উপর শভশত্ কহর রর উপসংোহর রপঁহছশছল তার 
পুিমূ্যল্ােহির জি্ একশি সংশক্তি অশধহবিি। এই পুিমূ্যল্ােি একশি পাি্বই বা সংশক্তি তাশলকা বতশরর শদহক 
এশগহে শিহে রাহব। এিাই সুপাশরি করা েহেহছ রর, প্রহত্কশি শবষহে রর জােগাে অবস্াি করা েহেহছ রসই জােগার 
সাহথ সম্শক্যত। 

উদােরণঃ- হরহেতু শতি জােগাে থামার ব্াপার শছল, তাই এই শিক্ামূলক ভ্মণহক শতিশি কািাহমাহত ভাগ করা 
েহেহছ। – জল-জগেল, শিলার রভতর শদহে পাোহি ওিার সরু রাস্তা, পাোহির পাহি এবং পাোহির চূিাে। এই শতিশি 
ভাহগর প্রহত্কশিহত ঐ এলাকার উশদ্দসমূে, গাছ-গাছিা এবং জােগার ববশিষ্্ পৃথক পৃথকভাহব উহলিখ করা েহেহছ। 
এহদর মহধ্ সম্ক্যশিহক ব্াখ্া করা েহেহছ। বাস্তুতাশন্ত্রক িাি, উশদ্দ, গাছ-গাছিাঃ রা বত্যমাহি রদখা রাহচ্ তার সাহথ 
পশরহবিগত উপাদাহির সম্ক্য বতশর করহত সমথ্য েহেহছ। পশরহবি সুরক্াে শকছু শকছু গাহছর উপর রহথষ্ গুরুত্ব 
আহরাপ করা েহেহছ।

শিক্ামূলক ভ্মণ পশরচালিার রক্হরে কািাহমা বতশরহত ররৌথ অংহির সাোর্ রিওো ররহত পাহর। হর পথ অিুসরণ 
করা েহেশছল শিক্ক তা শচশনিত করহলি, হর সমস্ত জােগাে থামা েহেশছল রসহুশল শচশনিত করহলি, ছারে-ছারেীরা রর 
তথ্ রপল রসগুশল শিক্হকর োহত তুহল শদল। সু্হলর ব্্াকহবাড্য বা একিুকহরা বি কাগহজ আাঁকা েল। 

পাোহির একশি িকিা আাঁকা েল এবং তাহত স্ািগুশল শচশনিত করা েল। প্রহত্ক জােগা রথহক রর সমস্ত পশরসংখ্াি 
উহি এহসহছ তা শলহখ র�লা রোল। ঘাস, জগেল ও গাছ-গাছাশলর প্রথাগত প্রতীক আাঁকার জি্ অিুপ্রাশণত করা েল।

এবার তুলিামূলক আহলাচিা শুরু েল ; প্রহত্ক জােগার গাছ-গাছাশলর ধরি কী রকম এবং রকান্ গুশল শতি জােগাহতই 
রদখা রাে। লক্্ েল, কহেকশি  শিশদ্যষ্ সাধারণ শববৃশত পরীক্া করা। এিা শক বলা ররহত পাহর রর, একই উশদ্দ, 
গাছ-গাছাশল সব স্ািীে রগাষ্ীর সংকীণ্য পাোশি রাস্তাে রদখা রাে? এিা শক বলা ররহত পাহর? সব পাোহির পাশ্্যবত্যী 
এলাকার ববশিষ্্গুশল শক এক?

বািশত অিুহমাদি -

১. স্ািীে রগাষ্ীর সদস্হদর অংিগ্েণ

শিক্ামূলক ভ্মহণ অংিগ্েহণর জি্ স্ািীে রগাষ্ীর সদস্রা অহিক সুহরাগ সুশবধা রপহত পাহরি। এই সমস্ত সুহরাগ 
সুশবধার সহব্যাচ্ প্রাধাি্ পাওোর লহক্্ প্রথহমই সদস্হদর খুাঁহজ বার করার পরামি্য রদওো েে এবং তাহদর প্রত্ািার 
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ব্াপারিা ব্াখ্া কহর তাহদর কাছ রথহক সোেতা চাওো েে। রাস্তাে শকছু রলাহকর সাহথ আচমকা রদখা েওো এবং 
গল্প-গুজব করহলই সুহরাগ সুশবধা সমূে োতছািা েহব িা, রশদ এই সমস্ত রলাহকরা রর কাজগুশল করা েহচ্ তার জি্ 
মূল্বাি শকছু শদহত পাহরি।

কাহজর লহক্্ ছারে-ছারেীহদর সংগশিত করা -

শতি-চারজি ছারেছারেীর একশি দল, রারা শিক্ামূলক ভ্মহণ একসহগে শছল তাহদরহক সংগশিত েহত েহব। ভালভাহব 
লক্্ রাখার সম্শত রদওো ছািাও এিা রকাি রছহলহমহেহক োরাবার রক্হরে বাধস্বরূপ েহত পাহর। এই গ্রুপগুশল গ্রুপ 
আহলাচিা, িমুিা সংগ্হের লহক্্ এবং চূিান্ত কািাহমা বতশরর লক্্হক বাশিহে পর্যহবক্ণহক অিুপ্রাশণত করহব। হরহেতু 
তারা সু্হলর বছহর প্রথম শদহকর ছারেছারেী, তাই সু্হলর সব ছারেছারেীরা একই শজশিস পর্যহবক্ণ করহব। বেস্ 
ছারেছারেীহদর দ্ারা িািা ধরহির পর্যহবক্ণ করা ররহত পাহর। শকন্তু তখি কািাহমার কাজও অশধক জশিল েহে দাাঁিাহব।

পশরদি্যি -

কাহজর বণ্যিা ও লক্্ -

একশি পশরদি্যিহক কম্যসূশচ শেসাহব গ্েণ করা েে রখি রকাি শিশদ্যষ্ রপিা সম্হক্য, হর শবষেগুশলর উপর কাজ করা 
েহচ্ রসগুশলহক জািার জি্ এবং তাহদর কীভাহব ব্বোর করা েহচ্ রসিা রদখার জি্ প্রাথশমক তথ্ পাওোর লহক্্ 
কাহজর পশরহবহির মহধ্ই রকাি ব্শক্তর সাক্াৎকার গ্েণ করা েে। 

উদােরণঃ

ক) জনিক কাহির শমশ্রি রখি কাি এবং িদীর ধাহর উৎপন্ন েওো রবণুবাাঁি শদহে আসবাবপরে বতশর 
করহছি রসিা রদখার জি্ রাওো ররহত পাহর। তাহক শজহজ্স করা ররহত পাহর শতশি কী কী কাি 
(উইহলা, ইউক্াশলপিাস) ব্বোর করহছি, এিা রকাথা রথহক আসহছ, স্ািীে রগাষ্ীর মহধ্ এ 
ধরহির কাি দুষ্পাপ্ শকিা ইত্াশদ। রন্ত্রপাশত এবং কীভাহব তাহদর ব্বোর করা েে রসিাও রদখহত 
েহব। আসবাবপরে শবশক্রর ব্াপাহরও তাহক শজহজ্স করা ররহত পাহর। এই আসবাবপরেগুশল শবশক্রর 
জি্ শতশি বাজাহর শিহে রাি শকিা, এগুশল রকিার জি্ িেহর রকাি স্ােী গ্ােক আহছ শকিা প্রভৃশত 
প্রশ্নও শজহজ্স করা ররহত পাহর।       

খ) একশি তাাঁহতর কারখািাে কাহজর ঘহর ঢুহক রর  মশেলা শিহজই তাাঁত চাশলহে কাপি বতশর করহছি 
তার কাহছ ব্বহৃত রন্ত্রপাশত ররমি িাকু, মাকু, শচরুশণ, সূাঁচ প্রভৃশতর ব্বোর সম্হক্য জািা ররহত 
পাহর। শবশভন্ন ধরহির উপকরণ ররমি, উল, সূতা, রঙ করা, হগাঁহথ রদওো প্রভৃশত রদখা রাহব। হর 
মশেলা তাাঁত চালাহচ্ি শতশি সব শকছু ব্াখ্া করহবি এবং কীভাহব তাহদর ব্বোর করা েে রসিা 
প্রদি্যি করহবি। তাছািা শতশি রর কীভাহব তার তাাঁত শিহে কাজ করহছি রসিাও রদখা রাহব। 
এভাহব সহরজশমহি কাজ রদহখ ব্বোশরক অশভজ্তা অজ্যি করার মূল্ ক্াসরুহম তাাঁত শিহে গল্প 
রিািার রচহে অহিক রবশি কার্যকরী।

প্রকৃতই শকছু জািার জি্ শিক্ামূলক পশরদি্যহির গুরুত্ব অপশরসীম। পশরদি্যহির মধ্ শদহে রা জািা রাে বা রদখা 
রাে তা রমৌশখকভাহব রকাি শকছু শুহি, আাঁকার মধ্ শদহে বা রকাি মহডল রদহখ জািা রাে িা।

শিক্ক দ্ারা প্রস্তুশত -

সাক্াৎকার রিওোর জি্ রর ব্শক্তর কাহছ রাওো েহব রস রাহত সব শবষে জািাহিার জি্ পর্যাতি সমে শদহত পাহর 
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রস ব্াপাহর তাহক আগাম জাশিহে রাখা দরকার। এিা শুধুমারে একিা সম্শত রিওোর প্রশ্ন িে।

লক্্হক ব্াখ্া করহত েহব, ছারে-ছারেীরা রর কাজশি করহছ রসশি তাহদর কাহছ কতিা গুরুত্বপূণ্য। হর লক্্গুশলর উহদেি্ 
পূরহণর জি্ দীঘ্যশদি রলহগ থাকা েহেহছ রসগুশল তার কাহছ ব্াখ্া করহত েহব। পশরদি্যিমূলক কাহজর উন্নশতর 
ব্াপাহর তার সাহথ কম্যসূশচ গ্েণ করহত েহব। পশরকশল্পত লক্্ সাধারণত রবশি েহত পাহর িা। রশদ রকাি পশরদি্যি 
রথহক রবশি শকছু প্রত্ািা করা েে তােহল তার �ল খারাপ েে।

উদােরণঃ  ভদ্রমশেলার তাাঁতকল রমশসি ঘহর অহিক শজশিস রদখা ররহত পাহর। হকি শতশি শবশভন্ন ধরহির তাাঁত ব্বোর 
কহরি, তাাঁতকহল একশি সূতার সাহথ অপর একশি সূতাহক আিাআশিভাহব শিহে কাপি বতশরর শবশভন্ন পদ্ধশতগুশল কী, 
উল শক রঙ করা িা প্রাকৃশতকভাহব রর রঙ থাহক রসিা শদহেই রবািা েে, উপকরণসমূে ব্বোহরর তারতম্ গুণগত 
মাহির শদক রথহক কী ধরহির পাথ্যক্ েহত পাহর প্রভৃশত িািা শবষে। সূহতা বা উল রঙ করাে শতশি রকাি গাহছর রস 
ব্বোর কহরি শকিা রসিাও শজহজ্স করা ররহত পাহর। আরও রর সমস্ত শবষে খুাঁশিহে শজহজ্স করা ররহত পাহর রসগুশল 
েল, হকান্  প্রাণী থাহক এই উল রিওো েে, উশদ্হদর স্বল্পতা বা অভাহবর জি্ রকাি প্রাণীহক রশদ অি্ রকাি খারাপ 
খাবার খাওোি েে বা প্রাণীশির রশদ িািা ধরহির ররাগ থাহক তােহল উহলর গুণগত মাহির শক রকাি রেরহ�র ঘিহত 
পাহর? রশদ এমিই অিুমাি করা রাে রর, স্ািীে কাাঁচামাহলর অভাব েওোে শতশি এমি রকাি সূতা ব্বোর করহছি 
ররখাহি গাছই তার উৎস। তােহল শতশি রকান্  গাহছর সূতা ব্বোর করহছি এিাও তাহক শজহজ্স করা ররহত পাহর। 
একবার মারে পশরদি্যহি সব শকছু পর্যহবক্ণ করা বা রবাো িাও ররহত পাহর। তােহল শকছু শবহিষ শবহিষ প্রশ্ন করাই 
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ভাল, হরগুশল জািহল কাহজ লাগহব। উদােরণ স্বরূপ, একশি িাশি বা রকাি রপািাক বতশর করহত পর্যােক্রহম কী কী 
শজশিস ব্বোর করহত েেঃ  রবািা এবং রং করা সে উল প্রস্তুত, সাধারণ তাাঁত রবািা, আিাআশিভাহব সুতা রমশিহি 
শিহে কাপি রবািা এবং চূিান্ত পর্যাহে কাপি পাশলি কহর মসৃণ করা-- এই কথািার অথ্য কী? পশরদি্যহির উহদেি্ 
েহব এই শবষেগুশলহক শবহিষভাহব জািা। রখি কাহজর প্রস্তুশত রিওো েহব, তখি কী কী শবষে পর্যহবক্ণ করা েহব 
রসই শবষহে ছারে-ছারেীহদর একশি প্রাথশমক ধারণা থাকা দরকার। ছারে-ছারেীরা শকন্তু রকাি শকছু আশবষ্ার করহত রাহচ্ 
িা। তারা রাহচ্ শবষেগুশল কতিা শিক রসিা জািহত এবং তাহদর প্রত্ক্ অশভজ্তার মধ্ শদহে ভাসা ভাসা তথ্ সংগ্ে 
করহত।

তাাঁহতর কাহজ রুক্ত মশেলাহক পশরদি্যহির সমে শতশি প্রথহম তাাঁহত রবািা একশি রপািাক কীভাহব প্রস্তুত করা েল রসিা 
ব্াখ্া করহবি। এই ধারণািা পাওোর পর ছারে-ছারেীরা এব্াপাহর আরও তথ্ রপহত আগ্েী েহব। 

কাহজর দাশেত্বভার গ্েণ –

পশরদি্যহির লক্্ রশদ শিক্ক, ছারে-ছারেী এবং রার কাহছ রাওো েহব, তারা সকহলই বুেহত পাহর তােহল কাহজর 
ধাপগুশল শচশনিত কহর কাজশি সেহজই করা রাহব। 

উদােরণঃ

ধাপগুশল এইভাহব সাজাহিা ররহত পাহর। - উলহবািা, উল রঙ করা। সূহতার রগাছ শিক করা, হবািা, সুন্দর করা।

রর ব্শক্তর কাহছ রাওো েল তার সাোর্ শিহে প্রহত্ক ধাহপ কী কী কাজ করা েল তা সংশক্তিভাহব শলশপবদ্ধ করহত 
েহব। সশিক সমহে শিক্ক শকছু অশতশরক্ত ব্াখ্া চাইহত পাহরি বা রকাি শবষহে রজার রদওোর কথা বলহত পাহরি 
রাহত ছারে-ছারেীরা শবষেশি বুেহত পাহর বা ভালভাহব মহি রাখহত পাহর। 

অশভজ্তার কািাহমা বতশর এবং সম্প্রসারণ -

রা শকছু রদখা রোল তা বণ্যিা করা ররমি অত্ন্ত গুরুত্বপূণ্য রতমিই রকি শকছু শকছু শিশদ্যষ্ কাজকম্য শিশদ্যষ্ভাহব সম্ন্ন 
করা েহচ্ তা ব্াখ্া করাও দরকার। শিক্কহক সব সমহে মহি রাখহত েহব, বাস্তুতন্ত্র সম্শক্যত জ্াি বািাবার লহক্্ 
প্রহত্কশি সুশবধাহক কাহজ লাগাহত েহব। কারণ এখাহি অহিক উপাদাি খুাঁহজ পাওো রাহব।

বািশত অিুহমাদি

ক) স্ািীে রগাষ্ীর সদস্হদর অংিগ্েণ –

স্ািীে রগাষ্ীর সদস্হদর অংিগ্েণ ব্াপাহর পশরদি্যি েল অত্ন্ত মূল্বাি একশি কাজ। এধরহির কাহজ আগ্হের 
মূল রক্রিশবনু্দ েহলি রর ব্শক্তর কাহছ রাওো েহচ্ শতশি এবং তার কাজকম্য। হরহেতু শতশি বাশিহতই পশরদি্যহি 
স্বচ্ন্দ রবাধ কহরি তাই আিা করা রাে, তার ব্াখ্াগুশল স্বচ্ েহব, শবষেবস্তুসমূে উদােরহণর মাধ্হম ভালভাহব রবাো 
রাহব এবং রর পদ্ধশতগুশল শতশি ব্বোর কহরি রসগুশল সম্হক্যও জািা রাহব।

খ) কাহজর লহক্্ ছারে-ছারেীহদর সংগশিত করা –

রছাি রছাি রছহলহমহেহদর রক্হরেও একই শজশিস সকলহক ভালভাহব পর্যহবক্ণ করাহিািা সব রচহে ভাল কাজ বহল 
গণ্ েহব। কারণ তাহদর পর্যহবক্হণ শবসৃ্তত ব্াখ্া থাকহব িা। রখি তারা বি েহব,তখি সবাই শমহল রর তথ্-পশরসংখ্াি 
রপহেহছ রসগুশল সমূ্ণ্য করা েহব।
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প্রাকৃশতক ভূদৃি্ পর্যহবক্ণ -

ররহেতু িামশিই েল, প্রাকৃশতক ভূদৃি্ পর্যহবক্ণ, তাই এিার সাহথ জশিহে রহেহছ ভূ-প্রকৃশতর সমস্ত শবষে। ভূ-প্রকৃশত 
গিহি শিশদ্যষ্ শবষেগুশলর উপশস্শতর শবষহে অধ্েি করহত েহল, উপাদািগুশলর মহধ্ পারস্পশরক সম্হক্যর শবষহে 
জািহত েহল এবং রভৌহগাশলক শবষহের আকার সম্হক্য শসদ্ধাহন্ত রপঁছাহত রগহল ভূ-প্রকৃশতর সমস্ত শবষেগুশল রহথষ্ 
সাবলীলভাহব পর্যহবক্ণ করা দরকার।

উদােরণ - স্ািীে রগাষ্ীর কৃশষজশম, হগাচারণভূশম প্রভৃশত শচশনিত করহত েহল প্রাকৃশতক দৃি্ পর্যহবক্ণ করা ররহত 
পাহর। ভাঙি এবং কবশলত এলাকার রকান্  হকান্  জােগাে গাছ লাশগহে রোপোি-জগেল বতশর কহর ঢালুভাহব ধাহপ 
ধাহপ কংশক্রহির প্রাচীর বতশর কহর রথারথভাহব ভাঙি প্রশতহরাধ করা রাে রসিাও খুাঁহজ রবর করা ররহত পাহর। 

প্রাকৃশতক ভূদৃি্ পর্যহবক্ণ দু’ধরহির েহত পাহর -

- বৃত্খণ্ পর্যহবক্ণ

- সুন্দর এলাকা পর্যহবক্ণ

বৃত্খণ্ পর্যহবক্ণ েল ভূপ্রকৃশতর একশি অংহি মহিাশিহবি কহর ঐ জােগার শকছু শকছু উপকরণ পরীক্া করা।

পরীক্া রিষ কহর ভূ-পৃহষ্র অি্ বৃত্খণ্ পর্যহবক্ণ করা, রা আহগর বৃত্খহণ্র শবহলেষণ রথহক পৃথক েহত পাহর,

উদােরণঃ  ভূপৃহষ্র শিহচর শদহকর এলাকা ররখাহি িদী খাল িালা আহছ রসগুশল রদখা ররহত পাহর। পািাপাশি চাহষর 
জি্, পশুপালহির জি্, িদী, হসচ-খাহলর গশতপথ, বাশি-ঘর, বাজার, বাগাি এবং প্রচুর উশদ্দ জাতীে গাছ প্রভৃশত 
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রহেহছ এমি এলাকাগুশলও রদখা ররহত পাহর।

এখাি রথহক সহর শগহে পাোি বা শিলার পাহির এলাকাগুশলও রদহখ রিওো রাে। হরমি চাষহরাগ্ জশম, পশতত জশম, 
রসচ ব্বস্া, ভাঙি কবশলত এলাকা, মাশি সংরক্ণ, শিম্যাণ (ঢালু কহর ধাহপ ধাহপ িামাহিা কংশক্রহির রদওোল বতশর, 
প্রহবি করার পশরখা, ঢুকহত িা পারার জি্ িক্ত বাধা বতশর) প্রভৃশত। হোপোি-জগেল বতশর কহর ভূশম সুরক্ার 
কাজশির প্রশতও লক্্ রাখহত েহব। 

রকান্  ধরহির জশম চাষ করা েহচ্, চাষহরাগ্ জশমহক রক্া করহত রকাি গাছ আহছ শকিা এবং গাছগুশল রকাথাে আহছ 
রসিা কীভাহব রদখা রাহব? কীভাহব ঘরগুশল বণ্ি করা েহেহছ রসিা সেহজই রদখা রাহব, খচ্হরর পাহের শচহনির 
উপশস্শত বা গরু বাছুহরর পাহের শচনি প্রভৃশত রদখা রাে শকিা?

সব রিহষ পব্যহতর উপশরভাহগর অবস্া পর্যহবক্ণ করা েে, ওখাহি প্রাণীপালি করা েে শকিা, �সহলর উৎপাদি িা 
েওো, উশদ্হদর প্রকারহভদ প্রভৃশত। হমািামুশি আসল ঘিিা েল, ওখাহি রকাি ঘর-বাশি রিই। 

সুন্দর সুন্দর জােগাগুশলর পর্যহবক্ণ শবশভন্ন ধরহির। এই রক্হরে উহদেি্ েল একশি শিশদ্যষ্ উপকরণহক পর্যহবক্ণ করা 
এবং স্লভাহগর শকছু শকছু অংহি রসিা রদখা। এিা রগাচারণভূশমও েহত পাহর। এধরহির কাজকহম্য ব্বোহরর জি্ 
প্রথম স্ািশি শচশনিত করা েে এবং রহত্নর সাহথ পরীক্া করা েে, এই জােগার বাস্তুতাশন্ত্রক ববশিষ্্গুশল বণ্যিা কহর, 
কত ধরহির প্রাণী রসখাহি চহর রবিাে, তার এলাকা প্রভৃশত, তখি অি্ একশি স্াি পর্যহবক্হণর জি্ রবহছ রিওো 
েল, হসখাহিও একই কাজ করা েহচ্। এিারও শক আহগরিার মহতা একই ববশিষ্্ েহব? এিা শক একই উচ্তাে? 
এখাহি শক রকাি পাথক্ আহছ?- এই সমস্ত শকছু এবং সাহথ অি্ রকাি শবষে উহি এহল অিুসন্ধাি চালাহত েহব, 
একশি তৃতীে জােগা পর্যহবক্ণ করা েে এবং চলহত থাহক।

কাহজর দাশেত্বভার গ্েণ -

রশ্রণীকক্ রথহক রবহরাবার পর ছারে-ছারেীহদর শজহজ্স করা েহব রকি তারা এই জােগাশি রবহছ শিহেশছল, কী রদখহত 
পাওো রগল রসিা শিশদ্যষ্ভাহব উহলিখ করহত েহব, পর্যহবক্ণ রথহক তাহদর শক ধরহির শজশিস রিখার প্রত্ািা শছল, 
রসিা উহলিখ করহত েহব। 

ছারে-ছারেীহদর দলশি ররখাি রথহক পর্যহবক্ণ শুরু েহেশছল রসখাহি এহস শমশলত েহব।

শিক্ক প্রশ্ন শজজ্াসার মধ্ শদহে পর্যহবক্হণ পশরচালহকর ভূশমকা পালি করহবি। রশদ এই মহম্য শসদ্ধান্ত রিওো েে 
রর িাখাগুশলর দ্ারা পর্যহবক্ণ করা েহব তােহল িাখাগুশলর সশিক সীমা শিধ্যারণ করার প্রহোজিীতাহক পর্যহবক্ণ করা 
েহব। এিা একশি পব্যত েহত পাহরঃ তখি প্রহত্হকরই ওই পব্যহতর প্রশত দৃশষ্ আকষ্যণ করা েহব। রশদ সুন্দর সুন্দর 
জােগা পর্যহবক্হণর প্রশ্ন আহস তােহল একশিহক সশিকভাহব শচশনিত করহত েহব রাহত পহর অিুরূপ একই শজশিস 
খুাঁহজ পাওো রাে।

রর সমস্ত ছারে-ছারেী এলাকািা জাহি তাহদর কথা শুিহত েহব। এিাই ঘিা স্বাভাশবক রর তারা ওখাহি তাহদর সাথী 
বনু্ধহদর খুাঁহজ পাহব এবং তারা রর শবষেগুশল খুাঁহজ রপহত চাইহছ সম্ভবত রসগুশল পাহব। তা িা েহল রকাি শজশিস 
আশবষ্ার করা সম্ভব েহব িা।

ররহেতু তারা শবষেশি পর্যহবক্ণ করহছ তাই আংশিক উপসংোর িািা ররহত পাহর। এধরহির উপসংোহরর সত্তা 
পুিরাে পর্যহবক্হণর দ্ারা অিুহমাদি করা ররহত পাহর।
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উদােরণঃ

এিাই স্বভাশবক রর রখি একশি রগাচারণভূশম পর্যহবক্ণ করা েহচ্ তখি রসখাহি ভাঙহির ব্াপারিা রদখা ররহত পাহর। 
এমি শকছু পাব্যত্ এলাকা আহছ ররখাহি মাশির উপশরভাগ এতিা িক্ত রর রসখাহি �সল রকি ঘাসও জন্মাহব িা। 
অি্ জােগাে রগাচারণভূশম শেসাহব রর জােগািাহক ব্বোর করা েহচ্ রসখাহিও শক একই ঘিিা ঘিহছ? এর কারণগুশল 
কী েহত পাহর, পশরহবহির উপর ভাঙহির প্রভাব কতখাশি এবং ধারাবাশেকভাহব এর রকাি প্রভাব শক প্রাণী উৎপাদহির 
উপরও পিহছ? কীভাহব এই রিশতবাচক প্রভাব সংহিাধি করা ররহত পাহর? কী ধরহির সংরক্হণর কাজ করা ররহত 
পাহর? এিা শক সম্ভব, গরু চরাবার জি্ জশমহক সমে শিহে এমিভাহব বতশর করা রাহত এিা রগাচারণভূশমহত পশরণত 
েহত পাহর। এিা শক স্ািীে রগাষ্ীর মহধ্ করা ররহত পাহর? এমি শক রকাি এলাকা আহছ ররখাহি রবি ভালভাহব 
মাশিহক সংরক্ণ করা ররহত পাহর, রশদ করা রাে, হকি করা রাহব?

কািাহমা গিি এবং অশভজ্তার ব্াখ্া -

ছারে-ছারেীহদরহক ভালভাহব রবাোহিা এবং অিুপ্রাশণত করার লহক্্ আাঁকা এবং সংশক্তি তাশলকা বা িকিা বতশর করা 
ররহত পাহর, হরগুশল ব্াখ্া করা েহব এবং পরস্পহরর সম্ক্য রবাোহিা রাহব। সু্হলর কাহজ বাস্তুতহন্ত্রর অন্তভু্যশক্ত সব 
সমহেই বত্যমাি থাকহব একথাশি ভুলহল শকন্তু চলহব িা।

বািশত অিুহমাদি -

এিা সম্ভব রর পর্যহবক্ণ চলাকালীি শকছু ঘিিা ঘিহব ররগুশল মহিাহরাগ আকষ্যণ করহব শকন্তু কম্যসূশচ শেসাহব কাহজর 
লহক্্র সাহথ সম্শক্যত েহব িা। এই রক্হরে এিাহক রচষ্া করা, অখণ্ রাখা এবং রতিুকু মহিাহরাগ রদওোর ররাগ্ 
ততিুকু রদওো ও ছারে-ছারেীহদর রকৌতুেলহক সন্তুষ্ করার জি্ পরামি্য রদওো েে। তারপর কম্যসূশচ ক্রমাগত ররমি 
চলশছল রতমিই চলহব। উদােরণস্বরূপ, একশি বি্প্রাণী রদখা ররহত পাহর, প্রাণীশি রকাি এলাকাে বাস কহর তার 
বণ্যিা শদহত েহত পাহর, এিা কী ধরহির বাস্তুতাশন্ত্রক কাজ পশরপূণ্য কহর, হসিাও জািাহত েহত পাহর।

স্ািীে রগাষ্ীর অংিগ্েণ -

শিক্ক ও ছারে-ছারেীরা এই কাহজর জি্ ররিুকু করহছ তা পর্যাতি। রাইহোক িা রকি, শিক্ক রশদ পশরহবি সম্হক্য 
ভাল িা রবাহেি তােহল শতশি স্ািীে রগাষ্ীর রকাি সদস্, শরশি ব্াপারিা ভাল রবাহেি এবং রার শবশভন্ন ধরহির গ্ামীণ 
কাজকম্য সম্হক্য অশভজ্তা রহেহছ তার কাছ রথহক তথ্ রজহি শিহত পাহরি। কাজ শুরু করার আহগ শিক্ক রখি 
কাহজর প্রস্তুশত গ্েণ করহছি তখি এিা জািা দরকার। আদি্যগতভাহব শিক্ক প্রথহম উক্ত ব্শক্তর সাহথ একহরে 
রাওোর জি্ রর পথ শিক করা েহেহছ রসই পহথর অংিশবহিষ ঘুহর আসহত পাহরি। এবং প্রহোজহি তাহক প্রশ্নও 
করহত পাহরি।

কাহজর বণ্যিা ও লক্্ -

এিাহক শিল্পীসুলভ প্রশিক্ণ শেহসহব ধরা েহল অঙ্কিও এখাহি প্রাকৃশতক বা সামাশজক শবজ্াহির মহতা একশি শিক্ণীে 
কাজ েহত পাহর। শকন্তু এহক্হরে এিা শিহদ্যশিত অথ্যাৎ রকাি ব্শক্তর ত্বোবধাহি, মুক্তমহি ররমি খুশি রতমি আাঁকা 
িে। এিাহক শিহদ্যশিত অঙ্কি বলা েে। কারণ শিক্ক এখাহি শবষেশি পশরকল্পিা কহরহছি এবং শবসৃ্ততভাহব শজহজ্স 
করার জি্ শিেশমতভাহব েস্তহক্প কহরহছি, পরামি্য শদহেহছি এবং এমিকী সংহিাধি কহরহছি।

ছারে-ছারেীহদর জি্ লক্্ েল একশি সুন্দর শবসৃ্তত অঙ্কহির মধ্ শদহে বাস্তব জীবহির শিশশ্চত রচোরার ব্াপাহর তারা 
রা জাহি রসিা ব্াখ্া করা। অঙ্কহির সমে তারা উপলশব্ধ করহত পারহব শিশশ্চত উপকরণগুশল কতিা গুরুত্বপূণ্য। তারা 
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আহগ রথহক রা জাহি রস ব্াপাহর সহচতি েহত পারহব এবং শবষেশি শিহে আহলাচিা করহত পারহব। 

উদােরণঃ

একদল ছারে-ছারেীহক বষ্যাকাল, বি্া, স্লপহথ ররাগাহরাহগর সমস্া, খাল বা িদ্যমাে জল চলাচহল বাধা সৃশষ্, পাব্যত্  
এলাকাে মাশিহত বি গত্য, কার্যক্রম গ্েণ, ব্বোহরর �হল জীণ্য কাপি, অি্ দলশি আাঁকহব শুষ্ আবোওো, হসচ এবং 
বািীর ব্বোহরর জি্ পর্যাতি জল পাওোর সমস্া রদখাহিা, কাজকম্য প্রভৃশত। রতক্ণ পর্যন্ত ছারে-ছারেীরা আাঁকহছ 
তাহদর প্রশ্ন করা ররহত পাহর এইভাহব, হরগুশল বাদ পহি রগহছ রসগুশল শবস্তাশরত রদখাবার জি্। পহর দুশি পহব্যর 
মহধ্ তুলিা করা ররহত পাহর। এবং কী কারহণ পর্যহবক্ণ করা েহেহছ তার কারণগুশল ব্াখ্া করা ররহত পাহর।

প্রচশলত রীশতহত রদখা রগল, শিহদ্যি মহতা আাঁকািা শিক্হকর কাহছ অত্ন্ত মূল্বাি। কারণ তাহক ছারে-ছারেীহদর মহতা 
এবং ধারণা সম্হক্য জািহত েহব, রারা প্রােই সাংসৃ্শতক পশরহবহি অশজ্যত অশভজ্তার কথা বহল।

উদােরণঃ

রশদ একজি শিশু বাজাহরর বাগাহির শিকহি �ুল এবং শকছু রাখার পারে সে রকাি অিুষ্াি স্ল আাঁহক, তােহল তাহক 
মাশির জি্ শকছু িাকা রদওো প্রহোজি। এিা ভূশম পূজার ব্াপাহর প্রথহম তার এবং পহর  অি্াি্হদর সাহথ আহলাচিার 
একশি সুহরাগ বতশর করহব। এই ভূশম পূজািা এখািকার স্ািীে রগাষ্ীহদর অত্ন্ত গুরুত্বপূণ্য একশি ধম্যীে অিুষ্াি।
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কাজকম্য োহত রিওো –

রর শবষেশি শিহে ছারে-ছারেীরা এাঁহকহছ রসই শবষে শিহে ছারে-ছারেীহদর সাহথ কথা বহল কাজ শুরু েল। এই কহথাপকথি 
শুধুমারে সূচিাপব্য িে, কাহজর একশি গুরুত্বপূণ্য অংি বলা ররহত পাহর। ব্াপারশি তুহল ধহর, ছারে-ছারেীহদর কাহছ এই 
মহম্য পরামি্য চাওো েে রর, তারা কী শবষে আাঁকহব? তখি তারা সবাই শমহল আহলাচিা কহর, হর সমস্ত পরামি্য রদওো 
েহচ্ রসগুশল অন্তভু্যক্ত করা েহব শকিা, ব্্াকহবাহড্য রর সমস্ত শসদ্ধাহন্তর কথা রলখা আহছ রসগুশল শলহখ রিওোর পরামি্য 
রদওো েে। 

প্রাথশমক কথাবাত্যার পর কাজশি সম্ন্ন করা েল। হরহেতু ছারে-ছারেীরা আাঁকহছ তাই শিক্ক মোিে তাহদর কাহছ 
এহলি এবং তারা কী শবষে শিহে আাঁকহছ রসিা চুশপসাহর শজহজ্স করহলি। তারা রর ঘিিা বা বস্তুহক উহদেি্ কহর 
আাঁকহছ রসিা শচশনিত করহত বলহলি এবং রর রকাি সমহে এর ব্াখ্া শদহত বলহলি।

ছারে-ছারেীহদর আাঁকা রিষ েওোর পর আহলাচিা শুরু েল। তারা শিক্কহক বৃত্াকাহর শঘহর বসল রাহত তারা আাঁকাগুশল 
রদখহত পাে। হর আাঁকাশি ভালভাহব সম্ন্ন েহেহছ রসিাই পছন্দ করা েল এবং রারা আাঁকাে অংি শিহেহছ তাহদর 
প্রহত্কহকই বণ্যিা করহত বলা েল। অি্াি্ ছারে-ছারেীরা রসগুশলর উপর মন্তব্ করহলি এবং সম্ক্য রাখা ও 
উপসংোহরর উপর রজার শদহলি।

কািাহমা বতশর এবং অশভজ্তার ব্াখ্া - 

শকছু আাঁকা পরীক্া করা েহেহছ, হর কাজগুশল করা েহেহছ তার শভশত্হত রিওো শসদ্ধান্তগুশলহক সংগশিত করা েহেহছ। 
ভালভাহব রবাোর জি্ রসগুশলহক পর্যােক্রহম সাজাহিা েহেহছ। প্রথম উদােরণশিহত বাস্তুতহন্ত্রর উপর রজার রদওো 
েহেহছ। পশরহবি ও জীবিরারোর সাহথ রবাোপিা ও উন্নত সম্ক্য গহি রতালার জি্ এিা ব্বোর করা েহব।

বািশত অিুহমাদিঃ এই আাঁকার অথ্য শকন্তু রকাি শিল্পকলা সমৃদ্ধ আাঁকা িে, এশি েল বাস্তব শবষেহক তথ্সে তুহল 
ধরার আাঁকা। এই আাঁকার রক্হরে এমি সমস্ত উপাদাি ব্বোর করা রা সচরাচর আাঁকার রক্হরে ব্বোর করা েে িা। 
ররমি বীজ, হছাি রছাি িুশি পাথর, পাতা, �ুল বা অি্াি্ শজশিস, রা ছারে-ছারেীহদর কাহছ আাঁকার উপরুক্ত বহল মহি 
েহব। 

স্ািীে রগাষ্ীর সদস্হদর অংিগ্েণ -

স্ািীে রগাষ্ীর সু্ল পশরদি্যহির সমে ছারে-ছারেীহদর আাঁকা ছশবর প্রদি্যিী তাহদর কাহছ একশি গুরুত্বপূণ্য অিুষ্াি। 
গ্ামীণ শিক্ক ও গ্ামীণ সম্প্রদাহের মহধ্ দৃঢ়, অংিগ্েণমূলক ররাগাহরাগ সৃশষ্ করহত এিাহক ব্বোর করহত েহব।

ক) কাজকহম্যর জি্ ছারে-ছারেীহদর সংগশিত করা –

প্রথমত এশি একশি ব্শক্তশবহিহষর কাজ। শকন্তু শদ্তীে পহব্য এই কাজ শিহে আহলাচিার উহদেি্ েহব তহথ্র প্রসার 
ঘিাহিা। এই পহব্য সমস্ত ছারে-ছারেীহদর অংিগ্েণ করা উশচত। আবার তহথ্র কািাহমা বতশরর সমহেও একইভাহব 
সকহলর অংিগ্েণ করা উশচত। 

রখি সু্হলর ছারে-ছারেীহদর সতক্যতার সহগে রকাি শবষে পর্যহবক্ণ করার প্রহোজি েে, তখি আাঁকার অসাধারণ 
কাজগুশল দারুণভাহব সাোর্ কহর থাহক। এরপর রখি রকাি শবষে অধ্েি করার জি্ শচশনিত করা েে তখি তাহদর 
রসই শবষেশির উপর শকছু আাঁকহত বলা েে। তারা রখি কাহজ ধীহর ধীহর উন্নশত করহত শুরু কহর তখি তারা রর 
অংিিুকু বাদ পহি রগহছ বা শবিহদ রলখা েহেহছ তা ভালভাহব রলখা েেশি প্রভৃশত শবষহে সহচতি েহে ওহি। 
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উদােরণঃ -

রশদ ছারে-ছারেীহদর �ুহলর রকাি অংিশবহিষ বা তাহদর ববশিষ্্ সম্হক্য পর্যহবক্হণর প্রহোজি েে, তখি তাহদর 
স�লতার শদহক রপঁছাহিার একশি ভাল পথ েল, শবষেশিহক আাঁকা। এিা এমি েহত পাহর রর প্রথহমই তারা সাধারণভাহব 
একশি �ুল এাঁহক র�লল। শকন্তু এই প্রথম আাঁকার রথহকই তাহদর পর্যহবক্ণ িশক্তহক তারা উন্নত করার রচষ্া করহত 
পাহর। �ুহলর শক সশত্ই চারশি পাপশি আহছ? মােখাহি শক একশি রছাি িহলর মহতা অংি থাহক? একশি পুংহকির 
থাহক? কতগুশল থাহক? পাপশির শিহচ শক রছাি সবুজ পাতা থাহক? 

এই সমস্ত কাহজর মহধ্ শবশচরে সব শবষহের অবতারণা ঘহিঃ  গাছ-গাছাশল, প্রাণী, রন্ত্রপাশত, স্লভাহগর দৃি্ প্রভৃশত 
আরও কত কী। শকন্তু এিা রর রকাি কাহজ বা ঘিিাে পুিরুৎপাদি রথারথ েওোর প্রশ্ন িে ; রকাি বস্তু বা শবষহের 
সশত্কাহরর প্রশতকৃশত প্রত্ািা করা রাে িা। বরং ররিা আিা করা তা েল, আাঁকািা তাহদর জি্ এমিভাহব েহব রাহত 
তারা ভালভাহব পর্যহবক্ণ করহত পাহর, এমিকী রশদও রসই আাঁকার রকাি বি ধরহির শিল্পকলার সেজাত গুণ িা 
থাহক। মাহে মাহে সু্হলর রকাি শবসৃ্তত শবষে শিহে আাঁকার কাজ করহত েে, শবহিষত রশদ তা প্রশতশলশপ করার মহতা 
সেজ েে।

মহডহলর (প্রশতরূপ বা আদল) সাহথ কাজ

কাহজর বণ্যিা ও লক্্ -  

মহডলগুশল েল মাহে মাহে রছাি আেতহক্হরের মহধ্ প্রকৃত বস্তুর পুিরুপাদাি (ররমি একশি পাকা বাশির মহডল), 
আবার অি্ সমহে অশধকতর বি আকাহর (কীিপতহগের মহডল) এগুশল �ুশিহে তুলহত েে। গ্ামই েল একশি ভাল 
মহডহলর উদােরণ ররখাহি প্রশতশিশধত্ব করহছি গ্াহমর মািুষ, বাশি-ঘর, হিড, (আচ্াদি), প্রাণী, গাছ-গাছাশল, পব্যত, 
িদীপ্রবাে প্রভৃশত,রা কু্দ্র আকৃশতহত রদখাহিা ররহত পাহর। মহডল েল প্রকৃত বস্তুর সমািুপাত শকন্তু মাহে মাহে তাহদর 
কািাহমাহক সরলীকরণ করা েে কারণ শকছু শকছু শবিদ শজশিস বাদ পহি। 

শিশদ্যষ্ শকছু মহডল গশতিূি্ বা শস্র শকন্তু আবার শকছু মহডল আহছ ররগুশল বাস্তব শজশিহসর মতই প্রচশলত রীশতহত 
কাজ করহত পাহর। 

উদােরণঃ স্লভাহগর শিচু এলাকার শচরে প্রদি্যহির জি্ একশি মহডল বতশর করা ররহত পাহর। তার সাহথ একশি িদী 
ও তার দুই ঢালু পাি থাকহব।

মহডহল িদীপ্রবােহক এমিভাহব রদখাহিা ররখাহি মূল িদীহত জল সরবরাে েহচ্, বিাঞ্চহলর সংকীণ্য রাস্তার পাহি 
জহলর ধারা বহে রাহচ্, হ্রদ বা উপত্কা সমূে রসই আহগর কৃশষজশমহত শ�হর আসহছ, বিাঞ্চল, হগাচারণভূশম, গ্াম, 
গ্াহমর রাস্তাঘাি, প্রভৃশত সব শকছুই মহডহলর মাধ্হম  শচশনিত করা ররহত পাহর। এইভাহব ছারে-ছারেীরা পুহরাপুশরভাহব 
িদীর অববাশেকা পর্যহবক্ণ করহত পাহর এবং উপকরণগুশলর সাহথ সম্ক্য স্াপি করহত পাহর। ঢালু, উশদ্দ, জল, 
পাব্যত্ অঞ্চহল উত্াপ শবশকরণ প্রভৃশতর গুরুত্ব রবাোি ররহত পাহর। শিক্ক গুরুত্বপূণ্য স্ািগুশল শচশনিত করহবি এবং 
রছহলহমহেরা দ্রুততার সহগে তাহদর স্াি শিহদ্যি করহব। রশদ প্রকৃত প্রাকৃশতক দৃি্ পর্যহবক্ণ করা িা েে, তােহল 
শকছু শকছু শবষে শচশনিত করািা খুব একিা সেজ েহব িা। স্বাভাশবকভাহবই মহডল (আদল) বাস্তব শজশিসহক সশরহে 
শদহত পাহর িা। শকন্তু তারা মহডহলর কািাহমা, নবশিষ্্ এবং কার্যকারী করার রাস্তা বুেহত সমথ্য। মহডল শিহে কাজ 
করার পহর পর্যহবক্ণ করা ররমি সেজ েে রতমিই বাস্তবহকও ভালভাহব বুেহত পারা রাে। এই সমস্ত কাজকহম্যর 
উহদেি্ েল, হকাি বস্তু বা পদ্ধশত, রার প্রকৃত আেতি প্রত্ক্ পর্যহবক্ণহক কশিি কহর তুহলহছ। 
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কাজকম্য গ্েহণর ধাপ -

প্রথম ধাপ েল মহডল বতশর করা। মাহে মাহে এিা ছারে-ছারেীহদর সাোর্ শিহেই করা েে। অি্াি্ রক্হরে এিাও 
ঘিহত পাহর রর, মহডল (আদল) প্রস্তুত, রা শিক্করা এক বছর আহগই কহর ররহখহছি। কাহজর লক্্হক ভালভাহব 
বণ্যিা করা অত্ন্ত গুরুত্বপূণ্য। কারণ ছারে-ছারেীরা এিা বতশরর কাহজ অংিগ্েণ করহছ শকিা তা এর উপর শিভ্যর কহর 
িা। এমি শকছু রক্রে আহছ ররখাহি মহডল বতশরর মহধ্ শিক্ার মূল্ খুাঁহজ পাওো রাে, অি্াি্ রক্হরেও এিা সাধারণভাহব 
আিন্দদােক েে। 

উদােরণঃ

রশদ আমরা সমতহলর শিচু এলাকা শিহে একশি মহডল বতশর করার সমে সু্হলর রছহলহমহেহদর রুক্ত কশর তােহল এিা 
ওহদর ভীষণ কাহজ লাগহব। এইভাহব তারা ধীহর ধীহর শবশভন্ন উপকরণ সম্হক্য জািহত পারহব এবং রহত্নর সাহথ 
বাস্তব অবস্া পর্যহবক্ণ কহর আবার তা পুিরাে রদখাহতও সমথ্য েহব।  
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শিক্হকর দ্ারা প্রস্তুশত -

ছারে-ছারেীহদর সাহথ শিহে মহডল বতশর করার আহগ প্রস্তুশত শেসাহব প্রহোজিীে উপকরণ  এবং রন্ত্রপাশত এক জােগাে 
জহিা করহত েহব। উহদেি্ েল রকাি শকছু িা থাকার জি্ ররি কাহজ শবঘ্ন িা ঘহি।

ভাল শিম্যাহণর কৃশতত্ব কীভাহব অজ্যি করা রাে এিা জািা শিক্হকর পহক্ও অত্ন্ত গুরুত্বপূণ্য। সেহজই রভহঙ রাে 
এরকম উপাদাি ব্বোহরর জি্ রশদ শিম্যাণ কাজ স্শগত রাখহত েে তােহল এিা ছারে-ছারেীহদর পহক্ অত্ন্ত েতািার 
কারণ েহে দাাঁিাহব। হকিিা, হর বস্তুশি বতশর করা েশচ্ল রসিা আর দাাঁিাহব িা।

রশদ রকাি বস্তু পুিরাে বতশর বা উৎপাদি করহত রাওোর সমে রদখা রাে রর ছারে-ছারেীরা এধরহির শবষহের সাহথ 
পশরশচত িে, তখি ছশব, অঙ্কি, হরখাশচরে বা িকিার সাোহর্ বাস্তব জীবহির ছশবশি তাহদর সামহি তুহল ধরহত েহব।

কাজকম্য োহত রিওো -

মহডল (আদল) নতশরর কাজ দ্রুততার সহগে কহেকিা রসিহির অশধহবিহির মহধ্ রিষ কহর র�লহত েহব। মারে একশি 
রসিহির মহধ্ রিষ কহর র�লাই ভাল, শকন্তু এমি শকছু শকছু মহডল আহছ ররখাহি রবশি সমে লাগহত পাহর।

মহডল েহব খুব সাধারণ এবং মহডল বতশরহত শুধুমারে প্রহোজিীে উপাদািগুশলই ব্বোর করা েহব। এহকবাহর শিরঙু্কি 
বা অসীম বাস্তবতার প্রশত�লি ঘিাহিার জি্ দৃঢ় প্রশতজ্াবদ্ধ েওোর দরকার রিই। গুশি কহেক আহলাচিা সভাই 
পর্যাতি। আমাহদর এই মহম্য প্রহচষ্া চালাহত েহব রর, সমস্ত ছারে-ছারেীরা ররি এখাহি অংিগ্েণ কহর এবং তাহদর 
মতামত ব্ক্ত কহর।

উদােরণঃ

িদী এবং িদীর প্রবােহক িীল কাগহজর সাোহর্ রদখাহিা ররহত পাহর। পাোহির চূিাে তুষারপাহতর দৃি্ চহকর গুাঁহিা 
বা প্াস্টাহরর সাোহর্ তুহল ধরা ররহত পাহর। হতমিই গাছ েহব শুকহিা পলিব বা কশচ ডাল, পাোি এলাকার জংশল 
গাছ, হছাি পাথর; জলীে শজশিহস ডুশবহে শিশবি করহল অিুরূপ শজশিস বহল মহি েহব। তাছািা অি্ রকাি উপকরণ 
রা ছারে-ছারেীরা ব্বোহরর উপহরাগী বহল মহি কহর। 

কাহজর শদ্তীে পর্যাে েল, রা প্রকৃতই তুহল ধরার রচষ্া করা েহচ্ তাহক শবচার শবহলেষণ করা। এই মুেূহত্য মহডলশিহক 
কার্যকরী করা বা শবিদভাহব পরীক্া করা ররহত পাহর, এিা রভহব রভহব রর, বাস্তব েল তাই, হরভাহব এিা মহডহল 
তুহল ধরা েহেহছ।

মহডহলর কাজ শিহে কহেক মুেূত্য কািা রছাঁিা করার পর তা ব্াখ্া করার জি্ অিুহরাধ করা েে। রশদ সম্ভব েে 
এিার কাজ বন্ধ বা মন্থর কহর রদওো ররহত পাহর। তাহত শবিহদ শবহলেষণ করার আহরা রবশি সমে পাওো রাহব।

রশদ এমি েে রর, মহডল একশি গিিপ্রণালীর প্রদি্যি তােহল রসশি ভাল কহর রবাোর জি্ অংিশবহিষ পর্যহবক্ণ 
করা ররহত পাহর। শকন্তু সবসমহেই তাহদর দুজহির মহধ্ প্রহোজিীে সম্ক্যহক প্রশতশষ্ত করা দরকার। 

উদােরণঃ 

িদীর অববাশেকা অঞ্চহলর িালা, খাল প্রভৃশতর মহডহলর অংিশবহিষ শবহলেষণ করা ররহত পাহর। পব্যহতর উপশরভাগহকও 
সেহজ রদখাহিা ররহত পাহর এবং রকি এিাহক জল শবভাশজকা রূহপ অশভশেত করা েে তাও বণ্যিা করা ররহত পাহর। 
ছারে-ছারেীহদর পহক্ এিা রবাো সেজ েহব রর, শেমবাে রথহক শিঃসৃত জল এবং বৃশষ্র জল পব্যহতর দু’পািহক পৃথক 
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কহরহছ। প্রধাি িদী, হরশি িদীর অববাশেকার গভীর অংহির মধ্ শদহে প্রবাশেত এবং পব্যহতর উপর রথহক জহলর 
প্রবাে িদীহত এহস পিহছ রসিাও রদখাহিা ররহত পাহর। িদীর অববাশেকা অঞ্চহলর উাঁচু ও শিচু অংি, বৃশষ্র জল ধহর 
রাখহত উশদ্হদর গুরুত্ব, হদহি জহলর উৎপাদি ব্বস্া বজাে রাখা, প্রহত্ক এলাকাে কাহজর ধারা অব্ােত রাখা এবং 
তাহদর অথ্যনিশতক গুরুত্ব প্রভৃশত শবষেগুশলর অবস্াি রদখাহিা সম্ভব েহব। মহডলশি রিষ েহল িদীর অববাশেকা 
অঞ্চহলর শবশচরে প্রাকৃশতক দৃি্, হরখাি রথহক সু্হলর অবস্াি শিণ্যে করা ররহত পাহর এবং মহডহলর একই রকম 
শচশনিত উপকরণগুশল খুাঁহজ বার করার জি্ রচষ্া করা ররহত পাহর। 

গিি ও অশভজ্তার ব্াশতি – 

মহডহলর সাহথ একই সহগে উপসংোরগুশল সাশজহে রাখা ররহত পাহর। এর�হল বাদ পিা শবষেগুশলহক সেহজই স্মরণ 
করা ররহত পাহর। এহক্হরে সংশক্তি তাশলকা বতশর করার কথা বলা ররহত পাহর, প্রহত্কশি অংহির জি্ একশি কহর 
তাশলকা বতশর করহত েহব। 

শিম্নশলশখত শবষেগুশল এই রক্হরে কািাহমা শিম্যাহণর উদােরণ েহত পাহর।

 y িদীর অববাশেকাে অবশস্ত খাল, িালা প্রভৃশতর সংজ্া।

 y িদী অববাশেকা অঞ্চহলর অংিশবহিষ। মুখ্ এবং রগৌণ অববাশেকা, পব্যহতর চূিা, উপত্কা, 
জল-শবভাশজকা, পাব্যত্ এলাকার আিপাি।

 y িদী অববাশেকা এলাকার শবশভন্ন অংহির ব্বোরঃ  চাষবাহসর জি্  সমতল এলাকা, প্রাণীপালি 
ও গাছ-গাছাশলর জি্ ঢালু এলাকা, সমুদ্রপৃষ্ রথহক উচ্তা, ঢালু ও ব্বোরহরাগ্ জশমর মধ্ সম্ক্য। 

বািশত অিুহমাদি - 

ক) কাহজর জি্ ছারে-ছারেীহদর সংগশিত করা

অহিক রক্হরে মহডল বতশরহত ছারে-ছারেীহদর অংিগ্েণ করা রবি ভাল, শবহিষত রখি মহডলশিহক তািাতাশি রিষ 
করহত েহব। এই কাহজ অংি শিহে ছারে-ছারেীরা অহিক গুরুত্বপূণ্য তথ্ অজ্যি করহত পারহব। পািাপাশি তারা তাহদর 
সৃজিিীলতাহক কাহজ লাশগহে সমস্া-সঙু্কল পশরশস্শতর রমাকাশবলা করহত পারহব।

একশি শবষে অধ্েি

কাহজর লক্্ এবং বণ্যিা -

ররহেতু িামশি শিহজই বহল রদে, অধ্েহির একশি অংি একশি শিশদ্যষ্ শবষেবস্তুর শবিদ বণ্যিা শিহে গশিত। 
অধ্েিকালীি বা একশি শিশদ্যষ্ পদ্ধশতহত এর অধীহি রর পশরবত্যিগুশল লক্্ করা রাহচ্ রস সমে বস্তুশির ববশিহষ্্র 
বণ্যিা রদওোর জি্ রখি রচষ্া করা েে, তখি কাজগুশলহক ব্বোর করা েে।

উদােরণঃ কাজকম্য শিহে অধ্েহির সমে কু্দ্র জলািে বা রডাবা একশি শবষে েহত পাহরঃ  গাছ-গাছাশলর জীবি বিলী 
(জলজ গাছ, ি্াওলা) প্রাণীজীবহির ধরণ (ব্াঙ, মাছ,কীিপতগে-তাহদর শবশভন্ন ধাহপ), জহলর গুণগত মাি (গাঢ়ত্ব, রং, 
তাপ, দূষণ) এবং মাশির গুণগত মাি। জলািে বা রডাবার প্রাকৃশতক রসৌন্দর্য (�ুলভশত্য গাছ, প্রাণীর জীবিনিলীর 
পশরবত্যি, বাষ্ীকরণ প্রভৃশত )। 
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কাজকম্য োহত রিওো -

সাধারণত, এিাই অিুহমাদি করা েে রর, দুই বা শতিজি ছারে-ছারেীর একশি দল সংগশিত েহে কাজকম্য করহব, রাহত 
তারা রর সমস্ত শবষে শিহে অধ্েি করহছ রসই সমস্ত শবষেগুশল ররি কাহজর মহধ্ প্রশত�শলত েে। ছারে-ছারেীরা রর 
শবষেবস্তু শিহে পিাশুিা করহছ বা শবশভন্ন সমহে এই সমস্ত বস্তুর সংস্পহি্য এহসহছ তার একশি কহর িমুিা প্রহত্ক 
গ্রুপহক শদহে এই কাজশি করা ররহত পাহর। 

উদােরণঃ

জলািে বা রডাবার রক্হরে কাজশি সব ক’শি গ্রুহপর মহধ্ বণ্ি কহর রদওো সেজ েহব। তাহদর সকহলর পহক্ 
সেজতম উপাে েল, সবাই একই শজশিস রদখহছ শকন্তু তাহদরহক গ্রুপশভশত্ক শবশভন্ন জােগাে পািাহিা েহচ্। অশধকতর 
জশিল পথ েল, হর সমস্ত রছহল-হমহেরা বেস্, তারা এই শবষেশিহক ভাগ কহর শিহত পাহর। হরমি রকউ গাছ-গাছাশল 
পর্যহবক্ণ করল, আবার রকউ জল পর্যহবক্ি করল।

�লমূলও অধ্েহির অি্ একশি শবষে েহত পাহর। এই রক্হরে কাজশিহক এককভাহব োহত শিহত েহব। তহব পারস্পশরক 
সেহরাশগতা পদ্ধশতহক প্রশতশষ্ত করহত দু’শতিজি ছারে-ছারেী একসহগে শমহল কাজিা করহল খুব ভাল েে।

এই কাহজ শিক্হকর একশি শবকল্প ভূশমকা েল, কাজ শুরুর আহগ শবষেশিহক ছারে-ছারেীহদর কাহছ ব্াখ্া করা। আর 
ছারে-ছারেীহদর কাজ েল, শিক্ক মোিে রর ব্াখ্া শদহচ্ি রসিা কাহজর সাহথ কতিা শমলহত পাহর তা পরীক্া কহর 
রিওো। ছারে-ছারেীহদর আরও একশি গুরুত্বপূণ্য কাজ েল, এই শবষে সম্হক্য শকছু শিশদ্যষ্ তথ্ ররাগাি করা,রাহক 
শিক্ক মোিেও সমথ্যি করহবি।
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উদােরণঃ

রশদ �লমূহলর রকাি অংহির কাজ োহত রিওো েে, তােহল শিক্ক মোিহের উশচত কাজ শুরুর আহগ একশি ভাল 
জাহতর �ল সম্হক্য ছারে-ছারেীহদর ধারণা রদওো। প্রথহম শিক্ক মোিে একশি ছশবহত �লশিহক রদশখহে �লশি 
সম্হক্য রবাোহবি। ছারে-ছারেীরা তখি শবশভন্ন �ল সম্হক্য পশরপূণ্যভাহব অধ্েি কহর �হলর শবশভন্ন অংিহক শচশনিত 
করহবি।

জলািে বা রডাবার রক্হরেও এিা ছারে-ছারেীহদর পহক্ খুব ভাল েহব রশদ শিক্ক মোিে সম্ভব েহল জলািে বা রডাবাশি 
ছারে-ছারেীহদর রদশখহে এই সম্হক্য শকছু আহলাচিা কহরি। ছারে-ছারেীরাও এই আহলাচিাে তাহদর মহতা রুক্ত করহত 
পাহর ররহেতু তারা কম-হবশি প্রহত্হকই এই জলািে বা রডাবার সাহথ পশরশচত। এবার রকাি জলািে বা রডাবার 
কাহছ শগহে পর্যহবক্ণ করার সমহে প্রথহম তার গিিপ্রণালীর শদকিা রিষ করার পর পহরর পর্যাহলাচিাে একই জলািে 
বছহরর অি্াি্ সমে রকমি রূহপ থাহক রসিা পর্যহবক্ণ করহত েহব।

ছারে-ছারেীহদর পহক্ এিা অত্ন্ত গুরুত্বপূণ্য রর, সহরজশমহি পর্যহবক্হণর সমে উপাদাি সংগ্হের জি্ শকছু বাসিপরে 
সহগে রাখহত েহব। পূণ্যাগে পর্যহবক্হণর লহক্্ রর শবষেগুশল প্রহোজিীে, হসগুশল েল –(িাবল জাতীে রন্ত্রপাশত, রা শদহে 
খুাঁহি তলাশি সংগ্ে করা রাে, হছাি প্রাণী সংগ্হের পারে, আহলার শবরুহদ্ধ জহলর ঘিত্ব রদখা, জলজ গাছ-গাছিা 
সংগ্হের জি্ থহল ইত্াশদ)।     

পিার শবষহের মহধ্ বাস্তুতহন্ত্রর রর সমস্ত শবষে আগ্হের সাহথ রজার শদহে পিা েহচ্ রসিা মাথাে ররহখই পর্যহবক্হণর 
কাজ করহত েহব। শিক্ক মোিে এিা পশরচালিা করহবি এবং ছারে-ছারেীরা কী ধরহির প্রশ্ন শজহজ্স করার মধ্ 
শদহে পর্যহবক্ণ করহব রস ব্াপাহর পরামি্য রদহবি। 

উদােরণঃ 

পর্যােক্রহম জলািে পর্যহবক্হণ রর ধরহির পরামি্য রদওো েহেহছ তা এইরকম – জলািহের তলহদি পর্যহবক্ণ, 
উপশরভাগ, মাশির উপর উশদ্দ প্রদি্যি, এখাহি বসবাসকারী কীিপতগে, আহিপাহির এলাকা।

দু’শি ধাহপ �লমূল পরীক্া করা ররহত পাহর, তার রভতর এবং বাইহরর সাহথ সম্ক্য পর্যহবক্ণ।

অশভজ্তার শিম্যাণ ও ব্াখ্া -

উপসংোরগুশলর পর্যােক্রহম সাজাহিা শিভ্যর কহর রর শবষেশি অধ্েি করা েহেহছ এবং ররভাহব পর্যহবক্হণর কাজ 
োহত রিওো েহেহছ তার উপর। িকিা বতশর এবং তা শিহে ছারে-ছারেীহদর সাহথ আহলাচিার মধ্ শদহে রর শসদ্ধাহন্ত 
রপঁছাি রগহছ রসগুশল শলহখ রিওো েহেহছ। হর সমস্ত বস্তুর সাহথ পশরহবহির সম্ক্য আহছ রসগুশলর উপর অবি্ই 
রজার রদওো েহেহছ। জলািে বা রডাবার উদােরণশি অত্ন্ত সুন্দর ররহেতু এিার সাহথ বাস্তুপ্রথার গভীর ররাগসূরে 
রহেহছ। ছারে-ছারেীহদর শিহজহদরহক প্রকাহির দক্তা বািাহত, এবং তাহদর সগেী-সাথীহদর কথা শুিহত, তাহদর 
মতামতহক গুরুত্ব শদহত এবং গিিমূলক ধ্াি-ধারণা ও মত শবশিমে করহত তাহদরহক উৎসাশেত করার এিা ভাল 
সুহরাগ। 

বািশত অিুহমাদি -

ক) শিক্কহদর উপশস্শত প্রহোজি 

কারও পশরচালিাে কাজ িে, হরখাহি শিক্ক ছািাই কাজ করা সম্ভব, শকন্তু রখি রকাি বস্তু পিা েহচ্ তখি শকন্তু 
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শতশি সব সমে উপশস্ত থাকহবি এবং পরামি্য রদহবি। ছারে-ছারেীহদর সাহথ কথা বলার সমে রখি রকাি শসদ্ধাহন্ত 
রপঁছাহিা সম্ভব েহব শতশি রসগুশল শলহখ র�লহবি।

এই শবষহের সাহথ সম্ক্যরুক্ত বই, ছশব পিার সমে সেহজই পাওো রাহব। তহথ্র রখাাঁজখবর করহত বা  হকাি 
মতামত পরীক্াে এগুশল প্রােিই পিহত েহব।

খ) স্ািীে রগাষ্ীর অংিগ্েণ  

অহিক সমে রদখা রাে, হর শিশদ্যষ্ শবষেশি পিা েহচ্ রস সম্হক্য স্ািীে রগাষ্ীর রকাি ব্শক্ত শিক্হকর রচহেও রবশি 
তথ্ জাহিি। এক্হরে রকািরূপ রদরী িা কহর তার সাোর্ রিওো উশচত।

পশরচালক শিহদ্যশিত কাজ 

কাহজর বণ্যিা ও লক্্ -

ছারে-ছারেীরা শিক্হকর শিহদ্যহিই কাজকম্য করহবি শকন্তু তার অথ্য এই িে রর, শিক্কহক সবসমে উপশস্ত থাকহত 
েহব।

উদােরণঃ  শিহদ্যশিত কাজ েল ওষশধ, বিজ লতার রদাকাি বতশর করা। এিা করহত রগহল শিক্ক মোিে পাতা, লতা, 
�ুহলর রবাাঁিা প্রভৃশত শবষে সম্হক্য আহগই শকছু শিহদ্যি রদহবি। তাহদর শুকাহিার রকৌিল এবং কীভাহব তাহদর সাশজহে 
রাখহত েহব প্রভৃশত শবষেও আহগ রথহক ছারে-ছারেীহদর সাহথ আহলাচিা করহবি। শকন্তু ছারে-ছারেীহদর কাহজর সমে 
তাহদর সহগে শিক্ক মোিহের থাকার রকাি প্রহোজি রিই বা থাকািা তার পহক্ সম্ভব িাও েহত পাহর। তারা অবি্ই 
শিহজহদর মহতা কহর কাজ করহবি।

এহক্হরে ছারে-ছারেীহদর লক্্ েহব, উৎস রথহক প্রত্ক্ভাহব তথ্ সংগ্ে করা। অি্াি্ রক্হরে এশি একশি শবষহের 
প্রস্তুশতর লহক্্ বা রমৌশখকভাহব রর সব শবষহের বণ্যিা রদওো েহচ্ তা রথারথ শকিা রসিা পরীক্া করার কাহজ লাগহব। 
রর দ্রব্শি পাওো রাহব রসশি একশি বস্তু েহত পাহর (মহডল, গাছ সংগ্ে) ইত্াশদ। এিা গশিত েহত পাহর প্রহশ্নাত্হরর 
মধ্ শদহে রকাি সমীক্াে সংগশিত করা ররিা ছারে-ছারেীরা বেস্ রলাহকহদর শজহজ্স কহর পূরণ করহব।
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কাজকম্য োহত রিওো -

ছারে-ছারেীরা কাজ শুরু করার আহগ অবি্ই তাহদর জািহত েহব কাহজর উহদেি্িা কী? কাজশি তারা রকি করহছ 
রসিা িা রজহি তারা কাহজ োত রদহব িা। তাছািা তাহদরহক পশরষ্ারভাহব সুস্পষ্ শিহদ্যি রদওো থাকহব রর তারা 
ররি কাজশি সশিকভাহব সম্ন্ন কহর। এিা অবি্ই ভুলহল চলহব িা রর, হকাি গাইহডর ত্বোবধাহি কাজ করহত শগহে 
এমি সমস্ত উপাদাি ব্বোর করা েহব ররগুশল বেস্ ব্শক্তরা কাহজর সমে ব্বোর করহতি। 

উদােরণঃ

কাহজর রক্হরে প্রথহমই ছারে-ছারেীহদর জািহত েহব রকি তারা পাতা বা গাছ-গাছাশল সংগ্ে করহত রাহচ্। এিা শবশভন্ন 
ধরহির পাতার আকৃশত শিহে প্রহোজিীে অধ্েি েহত পাহর বা রছহল রমহেহদর সম্ভবত গাছ-গাছাশলর ববশচরে¨ খুাঁহজ 
বার করার প্রহোজি েহত পাহর বা শকভাহব গাছ-গাছাশলর রশ্রণীশবি্াস করা রাে রসিা রিখার জি্ও েহত পাহর। রাই 
রোক িা রকি, কাহজর উহদেি্ সম্হক্য ছারে-ছারেীহদর জািা অত্ন্ত গুরুত্বপূণ্য।

ছারে-ছারেীরা এিা অবি্ই জািহব রর তারা রর পাতাগুশল রদখহত ভাল এবং সুন্দর রসগুশল শিহেই চচ্যা করহছ। (রশদও 
ছারে-ছারেীরা আগ্হের সাহথ কীি-পতগোশদহত বা গরু ছাগহলর আধা খাওো পাতাও সংগ্ে করহত পাহর), গাহছর 
রকািরূপ ক্শত িা কহর রসগুশলহক র�হল শদহত পাহর, পাতা এবং বৃন্তহক শুকহিা করার জি্ দু’হিা কাগহজর ভাহজ 
ররহখ শদহত পাহর। ছারে-ছারেীরা ররখাি রথহক পাতার িমুিা সংগ্ে করহছ রসখািকার পশরহবহির ব্াপারশিও শলশপবদ্ধ  
করহল ভাল েে। তারপর তারা এই পাতা রথহকই খুাঁহজ বার করহব রকান্ শি দুষ্পাপ্, হকান্ শি প্রাণীখাদ্ আর রকান্ শি 
ওষশধ গাছ প্রভৃশত।

প্রহোজহি শকভাহব পাতা রছাঁিা ও পাতার রশ্রণীশবি্াহসর কাজ করহত েহব এবং তাহদর তাৎপর্য বুেহত েহব রস ব্াপাহর 
শলশখত শিহদ্যি রদওো ররহত পাহর।

রখি শিহদ্যিগুশল ব্াখ্া করা েহব তখি কাজও শুরু করা েহব। ছারে-ছারেীরা শিহজহদর মহতা কহরই কাজ শুরু করহব। 
শকন্তু রখি তাহদর ইচ্া েহব তখি তারা তাহদর শিক্কহদর সাহথ পরামি্য করহত পাহর। শিক্হকর পক্ রথহক 
প্রশতশিেত কাহজর অগ্গশত শিহে তথ্ চাওো েহত পাহর।

একবার রখি �লা�ল রপি করা েহব তখি কাহজর উপসংোর, তহথ্র সত্তা, কতিা গুরুত্ব সেকাহর কাজশি সম্ন্ন 
করা েহেহছ রসগুশল সব পরীক্া করা েহব।

অশভজ্তার শিম্যাণ ও ব্াখ্া –

গাইড কতৃ্যক শিহদ্যশিত কাহজর রক্হরে সম্ভবত অত্ন্ত মূল্বাি শবষে েল, অশভজ্তার কািাহমা শিম্যাণ করা। ছারে-ছরেীহদর 
কাহজ ব্বহৃত সমস্ত রমৌশলক উপাদািগুশলর বণ্যিা এবং তথ্ সংগশিত করা প্রহোজি। এিাই েল �ল, প্রশ্ন-উত্র, 
তুলিামূলক শবচার, আবার পশরসংখ্াি রখাাঁজা প্রভৃশত শবষহের উপরুক্ত সমে, রতক্ণ পর্যন্ত িা, তথ্ সংক্রান্ত একশি 
পূণ্যাগে শচরে পাওো রাহচ্।

বািশত অিুহমাদি -

ক) স্ািীে রগাষ্ীর সদস্হদর অংিগ্েণ

গাইড কতৃ্যক শিহদ্যশিত কাহজর একশি বি অংিই রমািামুশিভাহব স্ািীে রগাষ্ীর সদস্হদর োহত সমপ্যণ করা েে। 
িািা ধরহির উপাদাি সরবরাে করা, তথ্ রদওো এবং কাজহক এশগহে শিহে ররহত সাোর্ করার লহক্্ কশতপে 
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বেস্ ব্শক্তর সেহরাশগতা অত্ন্ত গুরুত্বপূণ্য। এই কারহণ ছারে-ছারেীরা রকি কাজশি করহছ রসিা ব্াখ্া করহত সমথ্য 
েহব। তখি শকন্তু এমি কথা তারা বলহব িা রর, শুধুমারে শিক্ক এিা করহত বহলহছি বহলই করা েহচ্।

খ) কাহজর জি্ ছারে-ছারেীহদর সংগশিত করা

কাজশি সাধারণত রহথষ্ সামজেস্পূণ্য রশদ রছাি রছাি গ্রুপ (দুই বা শতিজি এক গ্রুহপ) শমহল কহর। কাজহক এশগহে 
শিহে রাওোর লহক্্ গ্রুহপর সদস্হদর মহধ্ সমবিে থাকা জরুরী। অি্শদহক তাহদর ব্শক্তত্বহকও সবসমে উৎসাশেত 
করা প্রহোজি।

শবশভন্ন গ্রুহপর মহধ্ সমবিহের ব্াপারশি শবশভন্ন স্তহর েহত পাহর। হদিজ রভষজ বা বহিৌষশধর উদ্াি গহি তুলহত 
শবশভন্ন রগাষ্ী রর সমস্ত উপাদাি সংগ্ে কহর চহলহছ রসগুশল এক গ্রুহপর সাহথ অি্ গ্রুহপর শবশিমে েওো প্রহোজি 
কারণ শকছু শকছু ছারে-ছারেী েেত একশি ওষশধ গাহছর উৎস সম্হক্য রা জাহি অি্রা তা জাহি িা। হসজি্ শবশভন্ন 
গ্রুহপর ছারে-ছারেীহদর মহধ্ মত শবশিমে ও আদাি-প্রদাি জরুরী।

স্ািীে রগাষ্ীর সদস্হসর দ্ারা বলা বা প্রদি্যি করা

কাহজর লক্্ ও বণ্যিা -

এই সমস্ত কাজকহম্যর মূল রোতা েহলি রগাষ্ীর সদস্রা রাহদর আমন্ত্রণ জািাহিা েে রর কাজ তারা ভাল জাহি রসিা 
ছারে-ছারেীহদর কাহছ তুহল ধরহত। এই আলাপ-আহলাচিা সু্হলও েহত পাহর শকন্তু এিা সবহচহে ভাল েে রশদ সংশলেষ্ 
রকাি ব্শক্তর কম্যস্হল করা রাে। স্ািীে রগাষ্ীর সদস্রা এহত খুব স্বচ্ন্দ রবাধ করহবি এবং শতশি রর সমস্ত উপাদাি 
ব্বোর কহর ছারে-ছারেীহদর সমৃদ্ধ করহত চাি রসগুশলও োহতর কাহছ পাহবি।

ছারে-ছারেীহদর লক্্ েল সশিক উৎস রথহক প্রাথশমক তথ্ আেরণ করা।

উদােরণঃ

স্ািীে রগাষ্ীর ঐশতোশসক রকাি কাজ বা বংি পরম্রাগত ঐশতহে্র শবষেগুশল ব্াখ্া প্রসহগে রগাষ্ীর রকাি বেস্ 
সদহস্র অংিগ্েণ অত্ন্ত মূল্বাি। ঘিিার বণ্যিা করহত শগহে শতশি আহবগপ্রবণ েহে পিহত পাহরি ররহেতু শতশি 
এগুশল প্রকৃতই প্রত্ক্ কহরহছি বা তার পূব্যপুরুষরা এই সমস্ত শবষে শিহে তাহদর কাহছ রর গল্প বলহতি রসখাি 
রথহকই তথ্গুশল সংগ্ে কহরহছি।

অিুরূপ কৃশষ, বিসৃজি, প্রাণীপালি প্রভৃশত শবষহের জশিল কাশরগশর শদকগুশল ছারে-ছারেীহদর ভাল কহর রবাোহিা সম্ভব 
েহব রশদ এগুশলহক ব্াখ্া বা প্রদি্যহির জি্ স্ািীে রগাষ্ীর রকাি সদস্হক কাহজ লাগাহিা রাে। এইভাহব সু্লগুশলর 
শিক্ক এবং ছারে-ছারেীরা স্ািীে রগাষ্ীর কাজকহম্যর সাহথ সম্শক্যত েহত পাহর কারণ তারা রগাষ্ীর সংশলেষ্ বাশক্তর 
প্রদি্যহির মধ্ শদহে স্ািীে মািুহষর রপিা এবং জীবিরারো সম্হক্য অবশেত েহত পারহছি।

শিক্হকর দ্ারা প্রস্তুশত -

শুধুমারে রকাি একজি ব্শক্তহক পছন্দ কহর তাহক আমন্ত্রণ জািাহিাই কাজকহম্যর পহক্ রহথষ্ িে। প্রথহম তার সাহথ 
কাজ করা এবং লক্্হক ব্াখ্া করা প্রহোজি। তাহক অবি্ই কাহজর গুরুহত্বর উপর রজার শদহত েহব। এবং কাজহক 
এশগহে শিহে রাওোর ব্াপাহর সুপাশরি করহত েহব। শিশুহদর বেহসর উপর রজার শদহত েহব রাহত তারা বুেহত 
পারহছ এমি কথাবাত্যার বাইহর অি্ কথাগুহলা এশিহে রাে।
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রশদ অশতশথ বক্তা প্রদি্যিমূলক কাজশি রশ্রণীকহক্র রভতহর করহত চাি তােহল প্রহোজিীে রন্ত্রপাশত এবং উপকরণ 
রাহত সেহজ পাওো রাে তার ব্বস্া করহত েহব।

কাজকম্য োহত রিওো -

কাজকম্য রশ্রণীকহক্র রভতহর বা বাইহর রকাি স্াহি ররখাহি তাহক আমন্ত্রণ জািাহিা েহেহছ রসখাহি েহত পাহর। 
ছারে-ছারেীরা সেহজ রদখহত এবং শুিহত পাে রসজি্ তার কাছাকাশছ বহস আাঁহক। শিক্ক অত্ন্ত গুরুত্বপূণ্য শবষহের 
প্রশত মিঃসংহরাগ কহরি রাহত পহর অশতশথ বক্তাহক শবষেশি বণ্যিা শদহত বলহত পাহরি। শতশি ছারে-ছারেীহদর সহন্দেহক 
উপলশব্ধ করহত সমথ্য। ছারে–ছারেীরা রকাি একজি আগন্তুকহক সবসমে রখালাখুশলভাহব প্রশ্ন করহত পাহর িা। এই 
রক্হরে শিক্ক মোিে রথাসমহে ছারে-ছারেীহদর পক্ রথহক বক্তার কাহছ প্রশ্নগুশল তুহল ধহরি।

একসমে প্রদি্যি বা গল্প বলা রিষ েহল, ছারে-ছারেী এবং অশতশথ বক্তার মহধ্ আহলাচিাহক উৎসাশেত করা েে। রশদ 
আহলাচ্সূশচ কাশরগশর শবষহের উপর েে, তােহল এিা অত্ন্ত মূল্বাি েহব রশদ শিক্ক রা শকছু বণ্যিা করা েল তার 
একশি সারসংহক্প বতশর কহরি, রাহত ছারে-ছারেীরা শবষেশি সেহজ বুেহত পাহর এবং প্রহোজহি ভালভাহব মহি করহত 
পাহর। 
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বািশত অিুহমাদি -

এিা সাধারণত অশতশথ বক্তার পহক্ রহথষ্ আিন্দদােক েহব রশদ ছারে-ছারেীরা তার কাহজর স্বীকৃশতস্বরূপ তাহক প্রিংশসত 
কহরি। তারা ৮-১০ জি শমহল রকারাস গাি গাইহত পাহরি বা রকাি একজি কশবতা আবৃশত্ করহত পাহরি এবং 
প্রহত্ক ছারে-ছারেী তাহক ব্শক্তগতভাহব শবদাে বলহত পাহরি। 

অবস্া সম্শক্যত অশভজ্তা

বণ্যিা ও লক্্ -

এই কাজকম্যগুশল সাধারণভাহব এমি ঘিিার সাহথ সম্শক্যত রা ছারে-ছারেীরা রদহখহছ বা তাহত অংিগ্েণ কহরহছ। 
শকন্তু তারা কু্দ্র সত্ কাশেিীর সাহথ পশরশচত িে রা তাহদর বদিশন্দি জীবহি প্রােিই ঘহি িা শকন্তু এগুশল শকছু শকছু 
রক্হরে স্ািীে রগাষ্ীর মািুহষর জীবহির ববশিষ্্হক তুহল ধহর।

উদােরণঃ

জনিক বেস্ শিশু দািা, িস্, ভুট্া বা চাহলর খাদ্ বতশরর কাহজ অংিগ্েহণর কথা বলহত পাহর। এই ঘিিাশি অত্ন্ত 
গুরুত্বপূণ্য কারণ এর মাধ্হম স্ািীে রগাষ্ীর কাশরগশর, ধম্যীে িািা প্রকার সামাশজক সম্হক্যর শদকগুশল উহি আসহছ। 
রছহলশি এিাও বহল রর,আলু চুশর রিকাহত কীভাহব রাত পাোরার ব্বস্া করা েে। হছহলশি এিার বণ্যিাও শদহত পাহর 
রর, হকান্  পদ্ধশতহত আলুর রভতর রথহক জল রবর কহর রিওোর ব্বস্া করা েে। হছহলশি স্ািীে রগাষ্ীর সংসৃ্শত 
এবং অবস্ার কথাও ভালভাহব বুেহত পাহর।

ছারে-ছারেীরা গুরুত্বপূণ্য িে এমি সমস্ত ব্শক্তগত ঘিিা শিহে আহলাচিা কহর িা। স্ািীে রগাষ্ীর মািুহষর জীবি-জীশবকার 
উপকরহণর রর সমস্ত ববশিষ্্ তারা আশবষ্ার করহব রসগুশলই তারা তাহদর ব্শক্তগত গহল্পর সাহথ সম্শক্যত করহব।

কাজকম্য োহত রিওো -

িীরবতার সাহথ মহিাহরাগ সেকাহর রিািার রক্রেিা রতিাই প্রিস্ত েহব ততিাই সমস্াশবেীিভাহব গহল্পরও গশত বািহব। 
শিশুহদরও গল্প বলার জি্ লাগাতার উৎসাে রদওো রাহব। রশদ প্রহোজি েে, মােখাহি একিা শবরশত শদহে এতক্ণ 
রা বলা েল তার একিা সারসংহক্প শিক্হকর জি্ তুহল ধরহব। রখিই শিশুশি গল্প বলা রিষ করহব তখি শকছু 
গুরুত্বপূণ্য শবষহের উপর কহেকশি তথ্ শজহজ্স করা েহব। এিা অত্ন্ত প্রহোজিীে ররহেতু রস এসব শবষহের উপর 
পিাশুিা কহরহছ। এর আরও কহেকশি অশভপ্রাে েল, বাশক ছারেরাও রর শবষেগুশল শবিহদ পুিঃ পুিঃ আহলাচিা েহচ্ 
রসগুশলর প্রশত রহথষ্ মিহরাগ রদহব।

অি্াি্হদরও তখি অিুরূপ অশভজ্তার ব্াপাহর শজহজ্স করা েে। রাহদর ইহচ্ েে তারা তখি ঐ অশভজ্তার কাশেিী 
বহল।

অশভজ্তার শিম্যাণ ও ব্াখ্া -

ররহেতু প্রধাি গহল্পর শকছু শিশদ্যষ্ সূরে পহরর গহল্প উহলিখ করা েহেহছ তাই এ ব্াপাহর তথ্হক সংগশিত করা এবং 
শসদ্ধাহন্ত রপঁছাি সেজ েহেহছ। কু্দ্র সত্ কাশেিী এবং ব্শক্তগত ঘিিাগুশল বাশতল বহল গণ্ েহেহছ এবং শুধুমারে 
প্রহোজিীে এবং অত্ন্ত সাধারণ গল্পগুশল রথহক রগহছ।



65

বাস্তুতন্ত্র ও গ্ামীণ শিক্া

উদােরণঃ

এিা এমি েহত পাহর রর, জনিক শিশু দািা িস্, ভুট্া ও চাল শদহে খাদ্ বতশরর শবশভন্ন ধাপগুশল বণ্যিা করহছ এবং 
ধারাবাশেকভাহব শলহখ রাখহছ। সাধারণ মািুষরা একাজ করার সমে একই শজশিস ঘিহত পাহর। হরমি- কত রকহমর 
আলু ব্বোর করা েহেশছল, কী ধরহির সতক্যতামূলক ব্বস্া অবি্ই রিওো েহেশছল প্রভৃশত শবষে শিহে কথা েহত 
পাহর।

বািশত অিুহমাদি –

এিা শিশশ্চত করা প্রহোজি রর, শিশুশি রর শবষহের উপর প্রথম গল্পশি বলহব রসশি তার অশভজ্তালব্ধ সম্হদর সাহথ 
সম্শক্যত কহরশছল, হরহেতু রস রা বলহব রসিা পরবত্যীহত রকাি শবষহে শবসৃ্তশত ঘিাহিার শভশত্ েহব।

কাহজর লহক্্ রছহলহমহেহদর সংগশিত করা –

ছারে-ছারেীহদর রথারীশত রশ্রণীকহক্ সংগশিত করা েহব। রাইহোক িা রকি, শরশি গল্প বলহছি তার খুব কাছাকাশছ বসার 
জি্ ছারে-ছারেীহদর পরামি্য রদওো ররহত পাহর। কারণ শরশি গল্প বলহছি তার গলা পশরষ্ারভাহব রিািা িাও ররহত 
পাহর।
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অশভজ্তালব্ধ অবস্াহক রদখাহিা

কাহজর অশভজ্তা ও লক্্ -

এই কাজশি মূলত পশরবাহরর সামাশজক জীবি এবং স্ািীে রগাষ্ীর ববশিষ্্হক রসখািকার অবস্ার রপ্রশক্হত িমুিাস্বরূপ 
তুহল ধরার মহধ্ই সীমাবদ্ধ। এই কাহজর উহদেি্ েল, পশরকশল্পত অবস্াে মধ্স্তা করা কালীি কাহজর রক্হরে মািুহষর 
রর সমে চাশরশরেক ববশিষ্্ ও আচার-আচরহণর বশেঃপ্রকাি ঘিহছ রসগুশলহক প্রদি্যি করা। এই প্রদি্যহির মধ্ শদহে 
পরবত্যীকাহল তার প্রকৃত আচার-আচরণ শবহলেষহণ সমথ্য েওো রাহব। 

এই ভূশমকা অশভিে রখলািা সব সমহে আহগ রথহকই রকাি প্রস্তুশত ছািাই উদ্াবি করার প্রশক্রো। শকন্তু রখি রকাি 
প্রস্তুশত ছািাই সামাশজক জীবহির উপকরণগুশল শিহে পিার রক্হরে এধরহির অশভিে ভূশমকা অত্ন্ত মূল্বাি একশি 
মাধ্ম।

শদহির শুরুহত রশদ পাশরবাশরক জীবি কীভাহব কাজ করহছ এিা প্রদি্যহির মধ্ শদহে রদখাহিা রাে তােহল খুব ভাল 
েে। এই অশভিে পহব্য রছহলহমহেরাই বাবা-মা সাজহব এবং ঘহরর কাজগুশল কীভাহব শিহজহদর মহধ্ ভাগ কহর শিহচ্ 
রসিাও সেহজ রদখা রাহব। সম্ভবত, প্রথম ঘুম রথহক উহি রান্নাঘহরর আহলা জ্াহলি, তারপর রস্টাভ ধশরহে রান্না বসাি। 
তারপর শতশি রছহলহমহেহদর জাগাি। কাউহক জল, কাউহক কাি প্রভৃশত শিহে আসহত বহলি, আবার কাউহক রভিা 
শিহে মাহি চরাহত ররহত বহলি। বাবাও বাশির সংলগ্ন বাগাহি জল রদওোর জি্ তৎপর েহে পহিি। কাহজর রক্হরে 
পশরবাহরর প্রহত্ক সদহস্র ভূশমকাগুশল এভাহবই অিুমাি করা সম্ভব েহব এবং পরবত্যীহত সমাহলাচিামূলক দৃশষ্ভগেী 
শিহে শবচার শবহলেষণ করা রাহব। এিা রছহলহমহেরা রকাি রলখা ছািাই অশভিে কহর রদখাহত পারহব। কারণ তারা 
ব্শক্তগত জীবহি প্রশতশদি প্রকৃতই রা রদহখহছ, এই অশভিেিা রতা সমূ্ণ্যরূহপ তারই প্রশত�লি।

শিক্কহদর দ্ারা প্রস্তুশত –

শিক্করা প্রকৃত জীবহির শদকিাই পছন্দ করহবি এবং তারা চাইহবি ছারে-ছারেীরা রসিাই ব্ক্ত করুক। শকন্তু এিাই 
পর্যাতি িে। শতশি এমি একশি শবষে চাি ররখাহি আচার-আচরণগুশল রদখাহত তারা সমথ্য েহব। শতশি এমি শকছু 
ভূশমকা এখাহি চাি রারা বাস্তব অবস্াহক সশত্ই তুহল ধরহত পারহব। 

উদােরণঃ

এখাহি অশভিহের রর ভূশমকা বণ্যিা করা েল রসিা একিা পশরবাহরর সকাহল রজহগ ওিার পর রথহক কাহজর শুরু--
ররখাহি মুখ্ ভূশমকাে থাহক বাবা, মা, ভাই, হবাি। তাই পশরবাহরর ভূশমকাে অশভিে করার জি্ পাাঁচ বা ছ’জি 
অংিগ্েণকারী প্রহোজি। অবস্াহক সমস্াপূণ্য করহত েহল এমিিাও ভাবা ররহত পাহর রর, পশরবাহরর রলাহকরা 
অত্শধক ঘুমাে এবং রজহগ ওিার পর কাজগুশলও খুব তািাতাশি কহর র�হল।

কাজকম্য োহত রিওো -

রর সমস্ত ছারে-ছারেীরা অংিগ্েণ করহছ িা, তারা সবাই শমহল রকাথাে দাাঁিাহল রকাি সমস্া ছািাই িািকশি রদখহত 
পাহব। রশদ ছারে-ছারেীহদর রগাষ্ীশি ছিাহিা থাহক এবং প্রহত্হক তার শিহজর রশ্রণীকহক্ অবস্াি কহর, তােহল রারা 
িািকশি করহছ তাহদরহক অহিক সমস্ার মহধ্ পিহত েে। তারা পশরষ্ারভাহব এিা বুেহত পাহর িা রর, কাহদর 
জি্ তাহদর অশভিে করা উশচত।

শিক্ক মোিে সব ছারে-ছারেীহদর কাহছ অবস্ািা ব্াখ্া করহবি। তখি শতশি রারা অশভিে করহত রাহচ্ তাহদরহক 
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পচ্ন্দ করহবি এবং তাহদরহক ভূশমকা বুশেহে রদহবি। ছারে-ছারেীরা তখি শবষেগুশল োহত শিহে রকািরূপ পূব্য প্রস্তুশত 
ছািাই মহঞ্চ উিহবি।

উদােরণঃ

একশি কাপি রপহত শদহে বতশর েল শবছািা, একশি রচোর উহ্ শদহে বতশর েল রান্নাঘর, গাহছর কহেকশি ডাল শিহে 
রদখাহিা েহব জ্ালাশি কাি এবং একশি বি লাশি শিহে রদখাহিা ররহত পাহর কৃশষ শ্রশমকহদর রন্ত্র।

শিক্ক ছারে-ছারেীহদর উৎসাশেত করহবি শকন্তু তাহদর অবি্ই কী করহত েহব রস ব্াপাহর রকািরূপ পরামি্য রদহবি 
িা। বরং শতশি বাস্তব অবস্া সম্হক্য তাহদরহক সশিক প্রশ্ন শজজ্াসা করহবি।

উদােরণঃ

ঘুম রথহক রজহগ উহিই ‘মা’ কী কহরি? আর রছহলহমহেরা? তারা শক ঘুশমহেই শদি কািাহচ্ি ইত্াশদ। 

অশভজ্তার ব্াখ্া ও কািাহমা বতশর -

একশদি িািক রিষ েহল, ভূশমকাে অশভিে রখলার সমে রা রদখা রগহছ তার একশি সংশক্তিসার বতশর করা েহেহছ। 
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রা রদখা রগহছ তার সম্হক্যও মতামত রদওো েহেহছ। রা অশভিে কহর রদখাহিা েহেহছ বাস্তহব এমি ঘিিা ঘহি 
শকিা- এই রপ্রশক্হতই শবচারকমণ্লী রাে শদহেছি। এই ভূশমকাে অশভিে করািা রশদ ভালভাহব চহল তােহল ছারে-ছারেীরা 
তাহদর শিহজহদর জীবিহক স্বীকৃশত রদহব। শিক্কহদর পশরকশল্পত লক্্ অিুরােী উপসংোরগুশলহক ক্রমপর্যাহে সাজাহিা 
েহেহছ। উদােরহণ, রশদ এিা রদখা রাে রর, পাশরবাশরক কািাহমার মহধ্ মশেলা চশরহরের অশভিহে রশদ �ুহি ওহি রর 
পুরুষহদর সাহথ তাহদর ববষম্ ধরা পিহছ (রশদ মশেলারা তাহদর অশধকার রথহক বশঞ্চত েে এবং তােহল অশভিহের 
রসই অংহি রজার রদওো েহব এবং রদখাহিা েহব মশেলা-পুরুহষর এই ববষম্ পশরবাহরর সকল সদহস্র ক্শত করহছ)।

বািশত সুপাশরি -

ক) ছারে-ছারেীহদর কাহজর জি্ সংগশিত করা  

রর সমস্ত ছারে-ছারেী িািহক অংি শিহত রাহচ্ তাহদর কাউহকই অশভিে দক্তা বা রদখহত রবি সুন্দর েওোর জি্ 
ডাকা েেশি। তাহদর পহক্ এিা অত্ন্ত গুরুত্বপূণ্য রর তাহদর সারা বছর ধহর সু্হল অশভিে কহর রাওোর সুহরাগ 
রহেহছ। উলহি তাহদর এই কারহণ পছন্দ করা েহেহছ তারা ররি তাহদর ভে পাওো এবং শপশছহে পিা স্বভাব কাশিহে 
উহি উৎসাহের রাস্তাে পা বািাহত পাহর।

রর সমস্ত রছহল-হমহেরা অশভিে িা কহর িান্তভাহব থাহক তারা পরবত্যীহত শিম্যাহণর কাহজ মধ্স্তা করহব।

রশদ অশভিে করার রখলাে উলিশসত েওোর রকাি সংশক্তি দৃি্ আহস তখি িািকশিহক প্রচণ্ বাস্তবমুখী বহল মহি 
েহব এবং এই স্বাভাশবকতার কারহণ িািকশি সকহলর কাহছই গ্েণহরাগ্ েহব।

উদােরণস্বরূপ, এিা েহত পাহর রর রকাি শিশু শুধুমারে একশি িপথ িব্দ উচ্ারণ করল। কারণ এিাই েল রসই শজশিস 
রা বাস্তহব ঘহি চহলহছ। এই রক্হরে ঘিিাশিহক অবি্ই পাত্া রদওো েহব িা রশদও পহর এিা শিহে আহলাচিা করা 
েহত পাহর।

িাি্-রূপােণ

কাহজর লক্্ ও বণ্যিা -

আহগই বণ্যিা করা েহেহছ এমি রকাি ঘিিার মঞ্চ উপস্াপিাই েল িািহক রূপদাি। স্ািীে রগাষ্ীর পহক্ ঐশতোশসকভাহব 
গুরুত্বপূণ্য রকাি ঘিিা এবং চশররে রমৌশলকভাহব িািহকর মধ্ শদহে রদখাি েে। একই সমহে রকাি ঘিিা রখি ঘিহছ 
রসই মুেূহত্য বা রসই ঋতুর তথ্ সম্হক্য জািার উহদেি্ িািহকর মধ্ শদহে উহি আহস। শিশুশি বি েহে ওিার সমহে 
রস রর পশরশস্শতর সমু্খীি েহব তার পরীক্াও িািহকর মধ্ শদহে রদখাহিা েে, হরমি রস শকছু শবশক্র করার জি্ 
বাজাহর রাহচ্ বা রকাি বাজাহরর কহেকজি প্রশতশিশধর সহগে কথা বলহছ।

অশভিে কহর রদখাহিার মহতা রখলা িে, অি্ভাহব ররখাহি রগাষ্ীর বদিশন্দি ঘিিাও রদখাহিা েে, জাতীে বীরহদর 
শবহিষ রকাি ঘিিাও উপস্াশপত করা েে। এই রক্হরে মারে দু’শি শিশুর প্রহত্হকই এক একশি চশরহরে অশভিে করহব।

কাজকম্য োহত রিওো -

উশলিশখত রর রকাি একশি শবষহে – একশি ঐশতোশসক ঘিিা বা অবস্া রা শিশুশি রখি বি েহব তখি রসিা রদখাহিার 
জি্ রস িািহক অংি রিহব। শিক্ক এহক্হরে গল্প বলহব, পশরহবি বণ্যিা করহব, চশররেগুশলর ব্শক্তত্ব তুহল ধরহব, 
তাহদর অগেভশগে ও ররভাহব তারা রপািাক-পশরচ্দ পহর রসিাও আহলাচিা করহব। এই সমস্ত বণ্যিা অত্ন্ত জীবন্ত 
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েহব। মহি রাখা দরকার, রশদও এই সমস্ত গল্প রছহলহমহেহদর জি্ প্রস্তুত করা েহচ্ শকন্তু এিা মূলত ঘিিার প্রথম 
উপস্াপিা। গহল্পর পরবত্যী বণ্যিাে রমািামুশিভাব এিা মূল্ােহির কাজ করহব।

রছহলহমহেরা রখি তাহদর পছহন্দর চশরহরে অশভিে করহত রাহচ্ তখি তারা কী বলহব রস ব্াপাহর তাহদরহক পরামি্য 
রদওো েহব এবং তারা কীভাহব অশভিে করহব রসিাও বলা েহব শকন্তু তাহদরহক িািহকর পাণু্শলশপ রদওো েহব িা। 
িািক করার সমহে িািহকর পর্যােক্রহম রর ঘিিাগুশল ঘিহছ রসিা রর এহকবাহর অন্তর শদহে রছহলহমহেহদর মহি 
রাখহত েহব রতমি রকাি কথা রিই। বরং আহগ রথহক প্রস্তুত িা েহে উদ্াবি করার আহলাচিা সৃশষ্িীলতার উন্নেিহক 
সোেতা রদহব এবং অশভব্শক্ত ও কল্পিািশক্তহক সজেীশবত করহব। 

রছহলহমহেহদর সোেতা ও উহদ্াহগ একশি সাধারণ মঞ্চ বতশর কহর অি্াি্ শবষেগুশল কী েহব রসিা তাহদর কল্পিািশক্তর 
উপর রছহি শদহত েহব। আহগ রথহক প্রস্তুত িা েহে একশি রপািাহকর আলমাশর উদ্াবি করা েে। ক্াহসর সমস্ত 
ছারে-ছারেীহদর সহগে শিহেই এিা করা েে। মঞ্চ এবং রপািাহকর আলমাশর ররহেতু প্রস্তুত করা েহেহছ, তাই অহিক উাঁচু 
মাহির গুরুত্বপূণ্য মত শবশিমেও করা েহেহছ। ছারে-ছারেীরা অবি্ই তাহদর সহন্দে সম্হক্য শিক্কহক জািাহব শকন্তু 
তারা অবি্ই িকিা শদহে সাজাহিা ছশবগুশলর শদহক তাকাহব বা কহেকশি পাি্বই পিহব।

উদােরণঃ  কহেকশি ঐশতোশসক তহথ্র শবসৃ্তত বণ্যিা প্রাসশগেক ব্াখ্ার সুহরাগ এহি শদহেহছ। উদােরণস্বরূপ, কাপি, 
জুতা, িুশপ প্রভৃশত শজশিস রর সমস্ত চশররেগুশল ব্বোর কহরহছ রসগুশলর ধরি ও উৎপশত্।

একশি সাধারণ ধাাঁহচই অশভিে এশগহেহছ। ঘিিাগুশলহক পর্যােক্রহম সাশজহে উপস্াপি করািাই গুরুত্বপুণ্য। শিক্ক 
কখিও মধ্স্তা রথহক শপছ পা েহবি িা, হরখাহি িািকশি রাহত বাধােীিভাহব চাশলহে শিহে রাওো রাে রস ব্াপাহর 
শকছু ইতস্তত ভাব রহেহছ।

উদােরণঃ 

উদােরণশিহত জাতীে বীরহদর শিহে রকাি গহল্পর রক্হরে, অশভহিতাহদর মহধ্ পারস্পশরক সম্হক্যর সামাশজক তাৎপহর্য 
প্রাধাি্ শদহত েহব বা তাহদর জাশতগত উৎপশত্র মহধ্ পাথ্যক্সমূেহক শিরূপণ করহত েহব।

অশভজ্তার কািাহমা বতশর এবং ব্াখ্া -

িািকােহির আহগ এবং িািকােহির সমে রর সমস্ত মূল্বাি ঘিিা ঘহি সাধারণত তার অশভজ্তাগুশলহক কািাহমার 
স্তহর সাশজহে রতালা রবি কশিি।

বািশত অিুহমাদি -

ক) স্ািীে রগাষ্ীর সদস্হদর অংিগ্েণ 

রশ্রণীকহক্ বাইহরর রলাহকহদর উপশস্শত কাজকহম্যর সাধারণ অগ্গশতহত বাধার সৃশষ্ করহত পাহর ররহেতু তাহদর 
উপশস্শত সাধারণত ছারে-ছারেীহদর বাধার কারণ বহল মহি েহত পাহর। রাইহোক িা রকি, রশদ িাি্রূপ ভালভাহব 
মঞ্চস্ করা েহে থাহক তােহল এিা পহর তাহদর বাবা-মাহকও রদখাহিা ররহত পাহর। এিাই তাহদর মহধ্ একশি বি 
অিুষ্ািরূহপ শচশনিত েহব ররখাহি তাহদরহক স্বাথ্য সুরক্ার লহক্্ শিরন্তর অিুসরণ করহত েহব এবং সু্হলর কাহজ 
পশরবাহরর অংিগ্েণও সমািভাহব বজাে থাকহব।
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কাহজর জি্ ছারে-ছারেীহদর সংগশিত করা -

এই কাহজ সমস্ত ছারে-ছারেীহদর অংিগ্েণ শবহিষ প্রহোজিঃ  রারা অশভিে কহরহছ, রারা মঞ্চ বাশিহেহছ, রারা কাপহির 
আলমাশর বাশিহেহছ, রারা আহলা, ধ্শি প্রভৃশতর ব্বস্া কহরহছ তারা সবাই। এই কারহণ রছাি দহল ভাগ েহে কাজ 
করা সবহচহে ভাল। তাছািাও এখাহি ছারে-ছারেীরা তাহদর শিহজহদর ক্মতা অিুরােী শবশভন্ন ধরহির কাহজ অংিগ্েহণর 
সুশবধা রপহে থাহক।

গল্প রিািা

বণ্যিা এবং লক্্ -

শিক্ক সম্শক্যত বা অশতশথ বক্তা সম্শক্যত গল্পগুশল রশ্রণীকহক্ রিািা রাে। এগুশল রকাি ঐশতোশসক ঘিিা সম্শক্যত 
বা স্ািীে রগাষ্ীর শচরাচশরত ঐশতে্হক পুজেীভূত কহর গল্প বলা। গল্প শুহি ছারে-ছারেীহদর এমি একশি ঘিিা শবহলেষণ 
করা প্রহোজি রা তাহদর রগাষ্ী, অঞ্চল বা রদহির পহক্ অত্ন্ত গুরুত্বপূণ্য।

উদােরণঃ

এিা রদখা ররহত পাহর, স্ািীে রগাষ্ীর উপর রকউ রকউ গভীর শবশ্াস ররহখহছঃ একশি ভূশমকম্, একশি শেমবাে, 
দীঘ্যশদি ধহর বৃশষ্, একশি বহির আগুি (দাবািল) এই গল্পশিহত বলা েহব কীভাহব গ্াহমর ররাগাহরাগ ব্বস্া শবশচ্ন্ন 
েহেশছল, �সহলর ক্শত েহেশছল, অহিক প্রাণীর জীবিোশি েহেশছল, রখি খাদ্ এবং ওষুধপহরের মধ্ শদহে সোেতা 
এহস রপঁছাল তখি গ্ামশি বাইহরর সাোর্ শিহে, শিহজহদর অশধবাসীহদর দ্ারা কীভাহব বাাঁচল প্রভৃশত। বাস্তুতহন্ত্রর দুব্যল 
রূপ প্রদি্যি করা এহক্হরে অত্ন্ত গুরুত্বপূণ্য এবং একই ধরহির শবপর্যে প্রশতহরাহধ ব্বস্া গ্েহণর সম্ভাবিা এখি 
আহছ শকিা, হসিাও শবহলেষণ করা দরকার। শকন্তু এিা একিা শচরাচশরত ঐশতে্ শিহে গল্পও েহত পাহর, হরি একশি 
উপকথা পব্যতমালার অশস্তত্ব ব্াখ্া করহছ।

শিক্হকর প্রস্তুশত -

এহক্হরে প্রাথশমক ধাপ েল, হসই গল্পশিহক পছন্দ করা ররশি ছারে-ছারেীহদর বলা েহব। গল্পশি শুধুমারে আকষ্যণীে এবং 
সুন্দর েহলই চলহব িা, গহল্পর মহধ্ রগাষ্ীর জীবিরারো রদখাহিার মহতা পর্যাতি শবষে থাকহত েহবঃ তাহদর পশরহবি, 
সংগিি, সংসৃ্শত, শচরাচশরত ঐশতে্, কাজ করার কৃশতত্ব বা পশরকল্পিা। পরবত্যী ধাপ েল, রতিা সম্ভব রবশি পশরমাহণ 
তথ্ খুাঁহজ বার করা রাহত একশি পশরপূণ্য গল্প বতশর েহত পাহর। রশদ সম্ভব েে, অি্াি্ শকছু আকষ্যণীে শবষেও শবিহদ 
গহল্পর মহধ্ ঢুশকহে রদওো, রা ছারে-ছারেীহদর অিুপ্রাশণত করহব।

কাজকম্য োহত রিওো -

শিক্ক মোিে স্বাভাশবকভাহবই গল্প বলহবি। ছারে-ছারেীরা গল্প শুিহত থাকার �াাঁহক �াাঁহক রকাি শবষহের ব্াখ্া বা 
বণ্যিা করহত বলহত পাহর। রশদ বহল তখি শিক্ক ছারে-ছারেীহদর কাহছ সংহক্হপ শবষেশি ব্াখ্া করহবি এবং তারপর 
আবার গহল্প শ�হর রাহবি। রশদ ঘিিার ব্াখ্াসমূে সেজভাহব উহলিখ করা েে তােহল তা ছারে-ছারেীহদর পহক্ গল্পশি 
ভালভাহব বুেহত সাোর্ করহব এবং আরও ভাল েহব রশদ ব্াখ্া করা অংিশি তাহদর রদখাহিা রাে। শকন্তু এই মুেূহত্য 
কাজকম্যগুশল গহল্পর উপর শভশত্ কহরই চলহব।

শদ্তীে পর্যাহে রখি গল্পশি বলা েহচ্ তখি রশদ সংগৃেীত বািশত উপকরণসমূে তাহদর রদশখহে বণ্যিা করা রাে, (হরমি 
উদােরহণর মাধ্হম ব্াখ্া, ছশব, গুরুত্বপূণ্য বস্তু) তােহল খুব ভাল েে। এই সমস্ত উপকরণহক শবহলেষহণর মধ্ শদহে 
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মূল ব্াপারশি পুিব্যার বলা, ব্াপারশিহক প্রসাশরত করা এবং বণ্যিা শিহে আহলাচিা করার সুহরাগ পাওো রাে।

উদােরণঃ শকছু পুরাহিা ছশব রদখাহিার সুহরাগ বা সম্ভবত সংবাদপহরে প্রকাশিত শবপর্যে সংক্রান্ত রকাি খবর, রা 
সংবাদপরে রথহক রকহি রাখা েহেহছ।

অশভজ্তার কািাহমা বতশর এবং ব্াখ্া -

গহল্পর পুিগ্যিহির ব্াপাহর কশতপে ছারে-ছারেীহদর অবদাি রহেহছ। তারা গল্প মালার ধাাঁহচ এিা কহরঃ জনিক ছারে/
ছারেী শুরু কহর, একশি অংি রিষ কহর, রখি রিষ েে তখি অি্ ছারে/ছারেী তা অিুসরণ কহর এবং বলহত থাহক। 
শিক্ক এইভাহবই সমস্ত ছারে-ছারেীরা রাহত গল্পশি জািহত পাহর রসিা সুশিশশ্চত কহর এবং পুিব্যার বলার রক্রে প্রস্তুত 
কহর।

এক সমহে পুিব্যার রমৌশখকভাহব বলার কাজ রিষ েহল, ব্্াকহবাহড্য শুধুমারে বি বি ঘিিাগুশল তুহল ধরা েে। 
রমৌশখকভাহব বলার সমে বণ্যিা ও পশরসংখ্াি তার মহধ্ অন্তভু্যক্ত কহর বণ্যিাহক প্রাণবন্ত কহর রতালা েে। হরহেতু 
বস্তুশিহক মহি করাহিা এবং মূল ঘিিাহক ব্াখ্া করার জি্ ব্বোর করা েহচ্ বা লাগাহিা েহচ্, তাই শিম্যাণ করার 
সমে উপশরউক্ত শবষেগুশলহক বাশতল করা েহচ্। রা করা েে, তা েল কহেকশি ঘিিার অথ্য এবং তাৎপর্য পরীক্া 
করহত রসগুশল শলহখ রাখা েে। এই পরীক্াশি শিভ্যর কহর রসই লহক্্র উপর, হর লক্্শিহক গল্পশি পচ্ন্দ করার সমে 
ব্বোর করা েহেহছ। লক্্গুশলর মহধ্ একশিহক কখিই রভালা রাহব িা, হরশি বাস্তুতহন্ত্রর প্রসারহক শিহদ্যি ও ব্াখ্া 
কহর এবং এই বাস্তুতন্ত্রহকই সবসমে সু্হলর কাহজ উপস্াশপত করা েহব।

বািশত অিুহমাদি -

এ ধরহির গল্পগুশল ভাষা অিুিীলহির গল্প বা ছারে-ছারেীহদর আিন্দ রদওোর গহল্পর রচহে অহিকিা শভন্ন ধরহির। 
পর্যােক্রশমক পদ্ধশতহক অবি্ই গুশলহে র�লার রকাি কারণ রিই। এই রক্হরে গহল্পর মহধ্ তাৎপর্যপূণ্য ঘিিার প্রশত 
পুহরাপুশরও মহিাহরাগ আকষ্যণ করা অত্ন্ত গুরুত্বপূণ্য। আর এিা সব্যদাই লহক্্র উপর শিভ্যরিীল। শকন্তু ছারে-ছারেীহদর 
মহিাহরাগ ধহর রাখহত শিরন্তর রচষ্া চাশলহে ররহত েহব। কারণ শুধুমারে একশিই অশভজ্তার সাহথ রমৌশখক সম্হক্য 
সম্শক্যত েওোর ধারণাহক আেত্ করহত রকাি রকাি ছারে-ছারেীহক অসুশবধা রভাগ করহত েহত পাহর।

ক) স্ািীে রগাষ্ীর সদস্হদর অংিগ্েহণর ব্াপাহর এক দারুণ সুহরাগ এহি শদহেহছ। অহিক ব্শক্ত 
স্ািীে রগাষ্ীর ইশতোহসর কথা এবং শবহিষ বৃদ্ধ ব্শক্তহদর জীবি শিহে কথা বলহত পাহর। তারা 
শিহজরাই তাহদর শচরাচশরত ঐশতহে্র কথা এবং উপকথা সম্হক্য জাহি, হরগুশল স্ািীে রগাষ্ীর 
সৃ্মশতহত বদ্ধমূল।

উদােরণঃ 

স্ািীে রগাষ্ীর একজি প্রবীণ সদস্, রার ঘিিা সম্হক্য অশভজ্তা রহেহছ শতশি বণ্যিা করহলি এবং অি্াি্ গ্ামবাসীহদর 
রাহদর ক্শত রমরামহতর জি্ ডাকা েহত পাহর, তাহদর সাহথ সেহরাশগতা করহলি। 

শতশি ব্শক্তগত রছাি রছাি সত্ কাশেিীর সাহথ এবং গ্াহম ও অঞ্চহল রর সমস্ত পশরবত্যি লক্্ করা রাহচ্ রসগুশলর 
সাহথ শিহজহক সম্শক্যত করহত পাহরি এবং ক্শত রমরামত করহত কতিা সমে লাগহত পাহর রসিাও জািহত পাহরি। 
এিা ভীষণভাহব জািহত উৎসােী, স্ািীে রগাষ্ীর শবধািসভা শক শকছু কাজ ভাগ কহর রিে এবং কীভাহব এধরহির 
কাহজ ছারে-ছারেীরা অংিগ্েণ করহত  পাহর।
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গল্প রিািার অথ্য েল, একশি গুরুত্বপূণ্য ধারণাহক রকািরূপ প্রমাণ ছািাই সত্ বহল রমহি রিওো েহেহছঃ  বণ্যিাকৃত 
গল্প প্রজহন্মর পর প্রজহন্মর োত ধহর স্ািীে রগাষ্ীর মূল্হবাহধর একশি অংি বতশর কহরহছ। উপকথা বা রপৌরাশণক 
কাশেিীর মধ্ শদহেও ররৌথসংসৃ্শতর একশি অংি বতশর েহেহছ, তাহক শচশনিত করা এবং তার শবস্তার ঘিাহিা েহেহছ। 
গ্ামীণ সু্হলর শবষেগুশল জািা উশচত এবং এিাও জািা উশচত কীভাহব শবষেশিহক প্রিংসা করহত েে। গল্প বলািাহক 
অবি্ই শ্রদ্ধার সহগে রদখা উশচত। রশদ রকািভাহব রকাথাও রকাি রুশক্তপূণ্য ব্াখ্ার শিশরহখ মতানিক্ বতশর েে, তােহলও 
রসিাহক চ্াহলজে করা বা রসিার সমাহলাচিা করা উশচত িে। এিা সবসমে রদখা রাে রর, সহত্র অংিশবহিষ শচরাচশরত 
ঐশতে্রূহপ এর শপছহি রহেহছ।

উদােরণঃ

রশদ অি্ একশি উদােরহণ এমিিাই শিক েহে থাহক রর, স্ািীে রগাষ্ীর শচরাচশরত রপৌরাশণক গল্পকথাে একজি কু্রদ্ধ 
ভগবাহির গল্প বলা েহচ্ শরশি মািুষহক িাশস্ত রদবার উহদেি্ পৃশথবীশিহক কাাঁশপহে শদহত চাি, হকিিা, স্ািীে রগাষ্ীর 
অশধবাসীরা ররখাহি বসবাস কহরি রসখাি রথহক পব্যতমালা রদখা রাে। এিাহক একিা প্রলেরূহপও ব্াখ্া করা ররহত 
পাহর, রা কহেক োজার বছর আহগ ঘহিশছল এবং এিাই পব্যত সৃশষ্র কারণ।

খ) কাহজর জি্ ছারে-ছারেীহদর সংগশিত করা –

এমি িে রর রকাি শবহিষ আচার-আচরহণর মধ্ শদহে ছারে-ছারেীহদর সংগশিত করহত েহব। গল্পকাহর চারপাহি আরাম 
কহর বহস গল্প রিািািাই মািািসই েহত পাহর। এিা গল্প রিািার উপহরাগী সুন্দর পশরহবি।

একশি তাৎপর্যপূণ্য ঘিিা পিাশুিা করা 

কাহজর লক্্ ও বণ্যিা -

এশি একশি জশিল কাজ, রা রকাি একশি ঘিিার রকমাশর রূপ শিহে পিাশুিার মধ্ শদহে সৃষ্। আবার স্ািীে রগাষ্ীর 
জীবহির রক্হরেও এশি গুরুত্বপূণ্য (করণীে একশি কাজ, একশি উৎসহবর আিন্দ, একশি রমলা)। কাহজর লক্্ েল 
ঘিিাশি জািা এবং তার প্রভাব সম্হক্য সহচতি েওো।

উদােরণঃ

একশি তাৎপরপূণ্য ঘিিা েহত পাহর স্ািীে রগাষ্ীর রকাি একজি ধম্যীে ব্শক্তর িাহম উৎসব। এশিহক পিার শবষেরূহপ 
গ্েণ করহল সগেীত, িৃত্, হপািাক-পশরচ্দ, উৎসহবর ইশতোস, তার অথ্য প্রভৃশত শবষেগুশল শবহলেষণ করা রাহব। 

শিহদ্যশিত কাহজর মাধ্হম ও রকৌিল প্রহোহগর সাোহর্ একশি তাৎপর্যপূণ্য ঘিিা জািা রগল। এিা শকন্তু িািরূহপর 
মধ্ শদহে, শিহদ্যশিত অঙ্কি বা রকাি পশরশস্শতর অশভজ্তাপ্রসূত গল্প প্রভৃশত শবষেহক একশরেত কহর েহত পাহর। মূলত 
রকাি ঘিিা শিহে পিাশুিা করহল একশি রছাি ঘিিা সম্হক্য জািা রাে, রার দ্ারা ঘিিাশিহক শিব্যাশচত করা বা রবহছ 
রিওো েে।

শিক্হকর দ্ারা প্রস্তুশত -

এই কাহজ সতক্যতার সাহথ প্রস্তুশত গ্েহণর পরামি্য রদওো েে। এিা ছারে-ছারেীহদর সাহথ আহলাচিা করার সাহগ 
শিম্নশলশখত শবষেশি পশরষ্ার েওো দরকার।

 y রকাি দৃশষ্ভগেীহত পিাহিা েহব –-
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 y ছারে-ছারেীহদর সংগশিত করার পথ – 

প্রহত্ক করণীে কাহজর জি্ শিহদ্যশিকা বা প্রশ্নাবলী অবি্ই আহগ বতশর কহর রাখহত েহব। প্রহত্ক দহলর আংশিক 
�ল রাহত বাশকহদর কাহছ জমা করহত পাহর তার জি্ শিক্ক একশি সমে শিঘ্যণ্ বতশর কহর রাখহব।
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উদােরণঃ

রশদ এিা একশি স্ািীে রগাষ্ীর উৎসব সম্শক্যত পিাশুিার প্রশ্ন েে, তােহল কাজশি শিম্নশলশখতভাহব দহলর মহধ্ ভাগ 
কহর শদহত েহব।

 y উৎসহবর কারণ কী?

 y উৎসহবর ইশতোস (রকান্  বছর রথহক এশি উদ্ রাপি করা েহচ্, আহগ কীভাহব উদ্ রাপি করা 
েত।) 

 y এই অিুষ্াহি অহিক িাচ করা েে। প্রহত্কশির তাৎপর্য।

 y উৎসহবর ব্বস্াপিা ও অহথ্যর ররাগািদার রক এবং তার বাধ্বাধকতাগুশল কী?

 y কাহজর কম্যসূশচগুশল কী? হকান্  ক্রমািুসাহর রসগুশল ঘিহছ?

কাজকম্য োহত রিওো - 

কাজকম্য শুরু েে, রখি কত্যব্গুহলাহক ভাগ কহর রদওো েে এবং কাহজর দলগুশলহক সংগশিত করা েে। ছারে-ছারেীরা 
তাহদর পশরবাহরর সদস্হদর শজজ্াসাবাহদর মধ্ শদহে প্রহোজিীে পরীক্া কহর রিে এবং তারপর বি ধরহির 
পশরসংখ্ািগুশল শিহে দহলর মহধ্ আহলাচিা কহর। শিক্হকর আহগ রথহক কহর রাখা পশরকল্পিার সাহথ সগেশত ররহখ 
�লা�ল জমা রদওো েে। 

ররহেতু প্রহত্ক দল তার কাহজর ব্াখ্া শদহচ্, তাই আংশিক কািাহমা বতশর  করা েে।

অশভজ্তার ব্াখ্া ও শিম্যাণ -

শিক্হকর আহগ রথহক কহর রাখা পশরকল্পিার সাহথ সগেশত ররহখ ব্্াকহবাহড্য প্রহোজিীে শিকাগুশল শলহখ রাখা েে।

এই রক্হরে অশধকাংি ছারে-ছারেীহদরই কাহজ অংিগ্েহণর প্রহোজি েহব; এমিকী তাহদরও রারা শিশদ্যষ্ শবষহে প্রহশ্নর 
দাশেহত্ব শছহলি িা, অথচ কাজশি তারা জাহি।

বািশত অিুহমাদি -

�ল জমা রদওোর সমে দীঘ্য অশধহবিহির ব্বস্া করাই সবহচহে ভাল। এইভাহব আহলাচিার জি্ দীঘ্য সমে পাওো 
রাে এবং আংশিক কািাহমা বতশর করা রাে। হকাি ঘিিা পিাশুিার সমে ভাল কহর রবাোর জি্ অঙ্কি, িািক, সগেীত 
এবং বাশক অি্ শকছুহকও তাহদর সগেী করহত পাহর।

ক) স্ািীে রগাষ্ীর সদস্হদর অংিগ্েণ –

ররহেতু রগাষ্ীর মহধ্ এই কাজগুশল প্রশ্নমালা ও পর্যহবক্হণর মধ্ শদহে সম্ন্ন করা েে, তাই এখাহি অহিক রক্হরে 
সদস্রা অংিগ্েণ করহত পাহরি। এই সমস্ত উপলক্্গুশল অবি্ই ইচ্াকৃতভাহব পালি করা েহব ররহেতু ছারে-ছারেীহদর 
অশভজ্তা প্রহোজিীে তথ্পূরহণর রক্হরে পর্যাতি িে। 

খ) কাহজর জি্ ছারে-ছারেীহদর সংগশিত করা –

ররহেতু আহগই বলা েহেশছল, এই ধরহির কাজকহম্য রছাি রছাি দল গিহির কথাই বলা েে। তারা সবহিহষ এহক 
অি্হদর তাহদর �লা�ল রদহব। ছারে-ছারেীরা শিহজহদর মহধ্ই কাহজর ভাগ কহর শিহত পাহর এবং দহলর মহধ্ই 
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দাশেত্বভার ি্স্ত করহত পাহর। এইভাহবই তারা এহক অহি্র সাহথ সেহরাশগতা করহত রিহখ এবং একশি দল শেসাহব 
একশরেত েহে কাজ কহর।    

কথাবাত্যা ব্াখ্া -

কাহজর লক্্ ও বণ্যিা এিা এমি একশি কাজ রা অি্ কাজ রথহক আলাদা। কারণ প্রথমত এিা প্রােিই করহত েে। 
সু্হলর অশধকাংি সমে রকহি রাে কথাবাত্যা ব্াখ্াে, শিহদ্যশিত অঙ্কিগুশল একশরেত করহত, প্রদি্যি, পশরদি্যি প্রভৃশত 
ব্াপাহর। শদ্তীেত এই কাজশি পুহরাপুশর অি্ ধরহির। কারণ এখাহি জ্াহির উৎস মুখ্ত শিক্কই। এখাহি ধারণা, 
পশরসংখ্াি বা উপাত্ (ডািা), ব্াখ্া প্রভৃশত রর সমস্ত শবষে ছারে-ছারেীরা শিখহব রসগুশল তার কাছ রথহকই পাওো 
রাহব। এপর্যন্ত আমরা শিম্নশলশখত রক্রেগুশল প্রত্ক্ কহরশছ।

 y রর সমস্ত কাহজ ছারে-ছারেীহদর জ্াি-ভাণ্ারহক ব্বোর করা েহেহছ (ব্শক্তগত অশভজ্তার সাহথ 
সম্শক্যত, চশররে অশভিে রখলা, শিহদ্যশিত অঙ্কি)।

 y শিক্হকর পশরচালিাে রর সমস্ত কাহজ ছারে-ছারেীরা জ্ািাজ্যি কহর শিহজহদরহক সমৃদ্ধ কহর তুহলহছ 
ররমি, স্লভাহগর প্রাকৃশতক দৃি্ পর্যহবক্ণ, বস্তু শিহে পিাহিািা, তাৎপর্যপূণ্য ঘিিা শিহে পিাহিািা 
প্রভৃশত।

 y রর সমস্ত কাহজ স্ািীে রগাষ্ীর সদস্হদর অশভজ্তালব্ধ জ্ািহক ব্বোর করা েহেহছ ররমি, প্রদি্যি, 
স্ািীে সদস্হদর দ্ারা কথাবাত্যা প্রভৃশত।

শকন্তু অি্াি্ শকছু রক্রে আহছ ররখাহি শিক্কই একমারে তহথ্র রমরুদণ্রূহপ কাজ কহরহছি। এহক্হরে কথাবাত্যার 
ব্াখ্া েল অি্তম।

এই কাহজর লক্্ েল, ছারে-ছারেীহদর এমি তথ্ পশরহবিি করা ররগুশল তারা গত বছর তাহদর শিহজহদর অশভজ্তা 
রথহক বা সু্হলর পিাহিািা রথহক অজ্যি কহরহছ রসগুশল বািাহিা এবং সংগশিত কহর রতালা।

শিক্হকর দ্ারা প্রস্তুশত -

রর শবষেশি শিহে কাজ করা েহচ্ তাহক স্পষ্ভাহব শচশনিত করা এবং ধ্ি-ধারণা ও তথ্সমূে ররগুশল ছারে-ছারেীহদরহক 
এহক অপহরর সাহথ ব্বোহরর জি্ রদওো েহব রসগুশলহক সংগশিত করা শিক্কহদর পহক্ একশি অত্ন্ত গুরুত্বপূণ্য 
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কাজ। এিা করার জি্ তাহক অবি্ প্রহোজিীে বইপরে পিহত েহব। শকছু রক্হরে তাহক স্ািীে রগাষ্ীর রর সমস্ত 
ব্শক্তর কাহছ িািা ধরহির তথ্ রহেহছ তাহদর সাহথ অবি্ই পরামি্য করহত েহব। কারণ জ্াহির রর সমস্ত শবষেগুশল 
ছারে-ছারেীহদর রদওো েহচ্ রসগুশল তাহদর বাস্তব জীবহির সাহথ শবহিষভাহব সম্শক্যত। 

কাজকম্য োহত রিওো -

এই কাজগুশল োহত শিহে ধাহপ ধাহপ করহত েে। প্রহত্হকর জি্ কহেক শমশিহির ব্াখ্া বরাদে থাহক এবং ছারে-
ছারেীহদর সাহথও কহথাপকথি চলহত থাহক। তাহদর কাহছ পুিরাে দৃষ্ান্ত জমা রদওোর সুহরাগ থাহক, তাহদর মহি 
রকাি সহন্দে জাগহল তা তুলহত পাহর এবং শিক্ক মোিে রকাি প্রশ্ন শজহজ্স করহল উত্র শদহত পাহর। মহি রাখহত 
েহব রর, ছারে-ছারেীরা বুহেহছ শকিা রসিা রদখার জি্ এ প্রশ্নগুহলা িে। বরং এগুহলার প্রশতচ্শবর শদহক এশগহে রাওোর 
প্রশ্ন, বাস্তবজীবহি রা শিহখহছ, তা কাহজ প্রহোগ করার প্রশ্ন। ব্াখ্াগুশল অত্ন্ত সাধারণ ভাষাে করহত েহব এবং রশদ 
এমি েে রর, কহেকশি িতুি িব্দ প্রবত্যি করা েহল তা ছারে-ছারেীহদর কাহছ েেত রতমিভাহব রবাধগম্ েহব িা, 
রসহক্হরে শিক্ক রসিা ব্াখ্া করহবি এবং ব্্াকহবাহড্য শলহখ রদহবি। 

একসমে রদখা রগল, কহথাপকথি রিষ েহেহছ। এই অশধহবিহি রর দু’শি কাহজর পশরকল্পিা করা েহেশছল চূিান্ত 
পর্যাহে রসই দু’শিহক একশরেত করা অবশধ পুিরাে ব্াখ্ার কাজ রিষ কহর অশধহবিি সমাতি েল। 

অশভজ্তা ও ব্াখ্ার কািাহমা বতশর -

একসমে কহথাপকথহির ব্াখ্া রিষ েহল শিক্ক মোিে রা বলহলি রসিা ছারে-ছারেীহদর অংিগ্েণসে পুিশি্যম্যাণ 
করা েল। প্রহত্কশি শবষে ব্্াকহবাহড্য রলখা েল এবং �লা�ল খাতাে কশপ কহর রিওো েল।

বািশত অিুহমাদি -

ব্াখ্া করার মােখাহি সামাি্ শবরশত শদহে শিক্ক শভন্ন ধরহির প্রশ্ন করহত শুরু করহলি। শিক্হকর উহদেি্ শছল, 
ছারে-ছারেীহদরহক রর সমস্ত শবষে রবাোহিা েহচ্ রসগুশল তারা বুহেহছ শকিা বা তাহদর মহিাহরাগ আকৃষ্ েহেহছ শকিা 
তা রবাো। এই সমস্ত প্রশ্ন এবং তার উপরুক্ত উত্র প্রকৃত কহথাপকথি িে। শকন্তু ছারে-ছারেীহদর অংিগ্েণ সুশিশশ্চত 
করার পািাপাশি তাহদর মহিাহরাগী কহর রতালার লহক্্ এিা অত্ন্ত গুরুত্বপূণ্য।

রর কাজগুশল আমরা পশরকল্পিা কহরশছ, হরখাহি ছারে-ছারেীশি পর্যহবক্ণ করহছ, অিুসন্ধাি করহছ, তুলিা িািহছ এবং 
রার শভশত্হত মতামত ও শবচারবুশদ্ধর উদে েহচ্, হসগুশল শিশুশির কাহছ অি্াি্হদর চাইহত অশধকতর শিশ্রিে কাজ। 
এই কারহণ রতদূর সম্ভব ছারে-ছারেীহদর আগ্েহক উৎসাশেত করহত, তাহদর রকৌতূেল জাশগহে তুলহত এবং তাহদর 
উহদেি্ ও আকা্ষিাহক বাশিহে তুলহত প্রহচষ্া চালাহত েহব।

পশরশিষ্  ৪

শবষহের সহগে সম্শক্যত কাহজর ব্াপাহর পরামি্য

আহগর পশরশিহষ্ উশলিশখত শবষহের সাহথ সম্শক্যত কাজগুশল শিহচ রদওো েলঃ

প্রদি্যি -

স্বাস্্ঃ  অসুস্হদর রত্ন। িরীর ও বাশির আসবাবপহরের রত্ন রিওো এবং শিেশমত   
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  অভ্াস গহি রতালা।

খাদ্ঃ খাদ্ সংরক্ণঃ শচরাচশরত পদ্ধশত। পািীে জহলর গুণগত মাি কীভাহব উন্নত করা রাে। 

গাছ-গাছাশলঃ  তাহদর জল এবং আহলার প্রহোজি। গাছ-গাছাশলর আচ্াদি, মাশি এবং জল  
  সংরক্ণ। 

মাশিঃ  নজব এবং খশিজ শমশ্রণ। নজব চাহষ অংিগ্েণ। মাশির প্রকারহভদ। বুহিাি,   
  কািাহমা,  স্তরশবি্াস প্রশক্রো, গভীরতা। ঢাহলর প্রভাব। ভাঙি। কীভাহব   
  ঘহি। মাশি-জল-গাহছর পারস্পশরক সম্ক্য।

জলবােুঃ  আহলা, তাপ, জল। কৃশষ, উশদ্দ ও মািবজীবহির উপর জলবােুর প্রভাব।

কৃশষ-খামাহরর কাজঃ হসচ। শচরাচশরত পদ্ধশত। িতুি উদ্াবি; শবনু্দহসচ, শছিাহিা রসচ, লাঙল চাষ।  
  লাঙল চাহষর পদ্ধশত এবং মাশি সংরক্ণ। শিশদ্যষ্ বীজ। অঙু্কহরাদ্গম িশক্ত।   
  সম্ভাবিা। বীজ সংগ্ে এবং কলম বাাঁধার প্রস্তুশত। 

বিসৃজহির কাজঃ গাছ উৎপাদি ও প্রসারহণর রকৌিল। বীজ সংগ্ে, কলম বাাঁধার প্রস্তুশত,   
  চারাগাছ ররাপণ। গাছ ও রোপোি-জগেহলর রত্নঃ অপ্রহোজিীে ডালপালা   
  ছাাঁিা ও পাতলা করা, হপাকামাকি শিেন্ত্রণ। জশম এবং �সহলর সুরক্াে গাছ  
  ও রোপোি-জগেহলর প্রহোজিীেতা।

প্রাণীপালহির কাজঃ প্রাণী স্বাহস্্র রত্ন। প্রাণীপালহি পশরচ্ন্নতা। খাওোহিা। হগারু-বাছুহরর খাদ্  
  উৎপাদি। প্রাণীপালহির প্রহোজিীেতা।

পথ প্রদি্যক কতৃ্যক রারো - 

স্ািীে রগাষ্ীর পশরহবিঃ হভৌহগাশলক পশরহবি গিহির উপাদািঃ পব্যত, িদী, উপত্কা,   
   সমতল।  শিচু জশম ররখাহি স্ািীে রগাষ্ীর রলাহকহদর    
   অবস্াি। কৃশষ-বাস্তুতাশন্ত্রক স্তর (সমুহদ্রর উচ্তার    
   সহগে সম্শক্যত)। নবশিষ্্সমূে। শিশদ্যষ্ গ্াম। গ্ামীণ    
   উপকরণ (রজলা, প্রধাি চতুহষ্াণ, রাস্তা)।

স্ািীেহদর শিজস্ব জশমজমাঃ   কৃশষ জশম, হগাচারণভূশম, বিভূশম।

চারাগাছঃ   স্ািীে সম্প্রদাহের চারাগাছ। তাহদর স্বল্পতা বা প্রাচুর্য।    
   তাহদর বাস্তুতাশন্ত্রক গুরুত্ব। 

প্রাণীঃ   স্ািীে রগাষ্ীর প্রাণীপালি। গৃেপাশলত প্রাণী এবং তাহদর    
   পশরহবিগত প্রভাব। বি্প্রাণী রর ধরহির পশরহবি তাহদর   
   পছন্দ এবং রর বাস্তুতাশন্ত্রক কাজ তারা কহর (বীজ িষ্    
   করা, পরাগ ররণু ছিাহিা)।

জলঃ   স্ািীে রগাষ্ীর জহলর উৎসঃ েরিা, িদী, কুহো, খাল। দূষহণর সমস্া –   
  কারণ ও সমাধাি। জল-ব্বস্াপিা (িদী পাহরর সুরক্া, গাছ লাগাহিা,   
  জলপ্রবাে সংহিাধি)।

মাশিঃ  মাশির প্রকারহভদ। ঢালু এবং মাশির প্রকারহভহদর সাহথ সম্ক্য। গভীরতা,   
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  কািাহমা,  বুহিাি, স্তর শবি্াস প্রশক্রো। ভাঙি এলাকা। ভাঙি শিেন্ত্রণ। মাশি-  
  জল-গাহছর সম্ক্য।

কৃশষ খামাহরর কাজঃ কৃশষ খামার। কৃশষ খামাহরর কাজ। হসচ, গুরুত্ব ও প্রকারহভদ। চাষ, চাহষর   
  পদ্ধশত। স্ািীে রগাষ্ীর কৃশষজ দ্রব্ উৎপাদি। মাশি ব্বস্াপিা ও সংরক্ণ   
  (পশতত জশম, চাষহরাগ্ জশম, পালাক্রহম িস্ চাষ, উব্যরতা)।

বিসৃজহির কাজঃ গাছ ও জগেহলর প্রহোজিীেতা। গাছ, জগেল এবং কৃশষঃ  বাতাস রবর করা,   
  সীমািা প্রাচীর, জীবন্ত রবিা এবং রোপোি। হর জােগাে গাছ-গাছাশল ও   
  হোপোি লাগাহিা েহব। অঞ্চহলর সাহথ খাপ খাে এমি প্রজাশত। কৃশষ,   
  প্রাণীপালি ও গ্াহমর রক্হরে বাস্তুতহন্ত্রর গুরুত্ব। 

প্রাণীপালহির কাজঃ স্ািীে রগাষ্ীর প্রাণীপালি প্রজাশত বংিঃ  বি ও কু্দ্র প্রাণী। এধরহির   
  কাহজর জি্ রকান্  ধরহির জশম শচশনিত করা েে। হগারু বাছুহরর খাদ্   
  উৎপাদহির জি্ রকান্  ধরহির জশম শচশনিত করা েে। হগারু বাছুহরর খাদ্   
  উৎপাদহির জি্ উশদ্দ ব্বস্াপিা। 

পশরদি্যি -

স্ািীে রগাষ্ী সংস্াঃ গ্ামীণ সংস্াঃ সম্প্রদাে, সমবাে, ইউশিেি। প্রাকৃশতক সম্হদর ব্বস্াপিা ও  
  স্ািীে রগাষ্ী বা সম্প্রদাহের প্রকল্প রূপােহণর লহক্্ সংস্ার গুরুত্ব।

কৃশষ খামাহরর কাজঃ হগাষ্ী বা সম্প্রদাহের মহধ্ই এ ধরহির কাহজর উদােরণ বত্যমাি।

বিসৃজহির কাজঃ আহগ রা উহলিখ করা েহেহছ তাই।

প্রাণীপালহির কাজঃ আহগ রা উহলিখ করা েহেহছ তাই।

োহতর কাজঃ  শবশভন্ন ধরহির োহতর কাহজর বাশণজ্। ব্বহৃত উপকরণসমূে। তাহদর   
  উৎপশত্। পুরাহিা এবং শিত্িতুি উদ্াবিী রকৌিল। োহতর কাহজর রন্ত্রপাশত।

স্লভাহগর প্রাকৃশতক দৃি্ পর্যহবক্ণ -

স্ািীে রগাষ্ীর পশরহবিঃ হর সমস্ত উপকরহণর শভশত্হত রভৌহগাশলক পশরহবি গশিতঃ  পব্যত,  
   িদী, উপত্কা, সমতল। শিচু এলাকা ররখাহি স্ািীে সম্প্রদাহের   
   রলাহকহদর অবস্াি। 

পশরহবহির প্রাকৃশতক উপকরণঃ পৃশথবী, জল, সূর্য, তাপ।

জলবােু। সমুদ্রপৃষ্ রথহক উচ্তর অবস্াি ও ঋতু অিুরােী জলবােুর প্রকারহভদ।

উশদ্দ ও প্রাণীহদর উপর জলবােুর প্রভাব। সমুদ্রপৃষ্হথহক উচ্তার সাহথ কৃশষ-বাস্তুতন্ত্র স্তহরর সম্ক্য। নবশিষ্্সমূে। 
মািুষ সৃষ্ পশরহবি। গ্াম এবং গ্ামীণ উপকরণসমূেঃ  রজলা, প্রধাি চতুহষ্াণ, রাস্তা। অঞ্চহলর জশমজমাঃ  কৃশষজ 
জশম, হগাচারণ ভূশম, বিভূশম।

চারাগাছঃ  স্ািীে রগাষ্ীর চারাগাছঃ  গুল্ম, লতাপাতা, ঘাস, হোপোি-জগেল, গাছ –   
  শচশনিতকরণ ও প্রহোজিীেতা।

জলঃ জলসম্দঃ েরিা, িদী, হ্রদ, কুহো, বৃশষ্র জল। জহলর উৎহসর রপ্রশক্হত মািুহষর কাজ   
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  – (খাল, মাশি ও বাশলচহর গত্য খুাঁহি জল বার করা, পুকুর, িদীতীহর গাছ   
  লাগাহিা)। িদী, হ্রদ এবং খাাঁশি।  

কৃশষ খামাহরর কাজঃ কৃশষ খামার, কৃশষ খামাহরর কাজ, িস্ ববশচরে¨। িস্ সুরক্ার কাজ।

বিজ কাজঃ  গাছ-গাছাশল এবং কৃশষ। গাছ ও রোপোি-জগেল ব্বস্াপিা। হর    
  জােগাে  গাছ-গাছাশল লাগাহিা েহেহছ। হরখাহি এগুশল ভাল জন্মাে,   
  হসখাহি এগুশলর প্রহোজি রহেহছ।

প্রাণী পালহির কাজঃ স্ািীে রগাষ্ী বা সম্প্রদাহের রগাচারণভূশম। হগারুর খাহদ্র জি্    
  উশদ্হদর ব্বস্াপিা। উৎপাদহির লহক্্ প্রাণীপালি।

শিহদ্যশিত শচরোঙ্কি -

পশরবারঃ  গ্ামীণ পশরবার, আত্ীেতা। মশেলা, পুরুষ ও শিশুহদর দ্ারা সম্াশদত   
  কাজকম্য।

খাদ্ঃ  স্ািীে রগাষ্ীর মািুহষর সাধারণ খাদ্াভ্াস।

স্ািীে রগাষ্ীর পশরহবিঃ পশরহবিগত উপকরণ, শিচু এলাকা, হরখাহি স্ািীে সম্প্রদাহের   
   মািুহষর বসবাস। সমুদ্র উচ্তার সাহথ সম্শক্যত কৃশষ-বাস্তুতাশন্ত্রক   
   স্তর। নবশিষ্্সমূে। হগাষ্ীর জশমজমা। গ্ামীণ উৎসব। 

উপকরণঃ   হজলা, চতুহষ্াণ, রাস্তা। স্লপহথ ররাগাহরাগ। স্ািীে সম্প্রদাহের   
   জশমজমা। গ্ামীণ উৎসব। 

চারাগাছঃ   চারাগাহছর অংিশবহিষ। স্ািীে রগাষ্ীর চারাগাছ। 

প্রাণীঃ   স্ািীে রগাষ্ী বা সম্প্রদাহের প্রাণীপালি।

জলঃ   স্ািীে রগাষ্ী বা সম্প্রদাহের জহলর উৎস। িদীসমূে। িদীর গশতপথ। 

কৃশষ-খামাহরর কাজঃ  ঋতুশভশত্ক কৃশষকাজ। বীজ ও তার প্রকারহভদ। কৃশষজ রন্ত্রপাশত।   
   স্ািীে রগাষ্ী বা সম্প্রদাহের কৃশষজ উৎপাদি। 

বিসৃজহির কাজঃ  এলাকাে বিসৃজহির লহক্্ কাজকম্য। দাাঁিাহিার বা অহপক্ার   
   জােগা। গাছ-গাছাশল, হোপোি-জগেল প্রভৃশত লাগাহিার উপরুক্ত   
   স্াি। 

প্রাণীপালহির কাজঃ  প্রাণীপালি প্রজাশত সম্হক্য শিশুরা জাহি। প্রাণীপালি রথহক প্রাতি   
   পণ্সামগ্ী। 

মহডহলর সাহথ কাজ -

স্ািীে রগাষ্ীর পশরহবিঃ পশরহবি গিহির উপকরণসমূে। শিচু এলাকা ররখাহি স্ািীে রগাষ্ীর  
   রলাহকহদর অবস্াি। সমুদ্রপৃষ্ রথহক উচ্তার সাহথ সম্শক্যত কৃশষ  
   বাস্তুতাশন্ত্রক স্তর। গ্াম। প্রশতহবিী গ্ামসমূে। স্লপহথ ররাগাহরাগ।   
   গ্ামীণ উপকরণসমূে। স্ািীে রগাষ্ীর জশমজমা। 

জলঃ   িদী, হ্রদ, খাল। 
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মাশিঃ   ভূশমক্ে এবং প্রশতহরাহধর উপাে।

স্ািীে রগাষ্ীর সদস্হদর দ্ারা বলা বা প্রদি্যি করা -

স্বাস্্ঃ   এলাকার মািুহষর প্রােিই ররাগহভাগ। রুগ্ন ব্শক্তর রত্ন ও রসবা   
   করা। শচরাচশরত রভষজ। ওষশধরুক্ত গাছ-গাছাশলর ব্বোর। মশেলা,  
   পুরুষ, শিশুহদর দ্ারা সম্াশদত কাজকম্য।

কাহজর রখাাঁহজ শভিহদহি পাশি রদওোঃ অস্ােী এবং স্ােীভাহব। শভিহদহি রাওোর সমস্া।

খাদ্ঃ    স্ািীে রগাষ্ী বা সম্প্রদাহের রলাহকহদর সাধারণ খাদ্।   
    স্ািীে রগাষ্ীর খাহদ্র সাহথ সাধারণ পহথ্র ভারসাম্   
    বজাে রাখা। খাদ্ সংরক্ণ।

সংগিি বা সংস্াঃ   গ্ামীণ সংস্ার মুখ্ ববশিষ্্ঃ  সম্প্রদাে, সমবাে ও   
    ইউশিেি বা সংঘ। প্রকল্প চালাহত প্রাকৃশতক সম্দ   
    ব্বস্াপিার লহক্্  সংস্ার গুরুত্ব।

সম্প্রদাে বা রগাষ্ীঃ   স্ািীে রগাষ্ী। গ্ামীণ উৎসহবর বণ্যিা ও তাৎপর্য।  

কৃশষ খামাহরর কাজঃ   কৃশষ খামাহরর কাজকম্য। স্ািীে রগাষ্ী বা সম্প্রদাহের   
    কৃশষজ উৎপাদি। উৎপাদহির উহদেি্।

বিসৃজহির কাজকম্যঃ   গাছ-গাছাশল ও রোপোি-জগেহলর প্রসার। গাছ-গাছাশল   
    এবং 

জগেহলর ব্বোরঃ   �ল, হগারু- বাছুহরর খাদ্, জ্ালাশি কাি, গাহছর শিকহির  
    সুরক্া, উব্যরতা, ছাো। গাছ-গাছাশল, হোপোি-জগেল   
    ব্বস্াপিা। হরখাহি গাছ লাগাহিা প্রহোজি।

প্রাণীপালহির কাজকম্যঃ   এলাকাে প্রাণীপালি প্রজাশতর বংি। প্রাণী খাদ্।   
    প্রাণীখাদ্ উৎপাদি ও ব্বস্াপিা। স্ািীে রগাষ্ীর   
    প্রাণীপালি রথহক উৎপাদি, প্রাণী স্বাহস্্র প্রশত রত্ন   
    রিওো, উন্নত প্রাণীপালহির লহক্্ কাজকম্য।

ব্শক্তগত অশভজ্তা এবং অশজ্যত অশভজ্তার অশভিহের মহধ্ সম্ক্য -

স্বাস্্ঃ   অসুস্ ব্শক্তর রত্ন রিওো। হদহির আহিপাহি প্রােিই অসুস্তা।

পশরবারঃ   গ্ামীণ পশরবার, আত্ীেতা, সম্হক্যর গুরুত্ব। গ্ামীণ সোেতা   
   ও পারস্পশরক সােচর্য। মশেলা, পুরুষ ও শিশুহদর দ্ারা    
   কাজকম্য সম্াদি। অথ্যনিশতক ইউশিি রূহপ একশি    
   পশরবার। অস্ােী বা স্ােীভাহব অি্হদহি পাশি রদওো।    
   শবহদি রাওোর সমস্া।

 y গল্পহিািা।              

 y একশি তাৎপর্যপূণ্য ঘিিা অধ্েি।             

 y বেস্হদর সাহথ তদন্ত।
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