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ভূবিকা 

আচা ে কু্ষমদরাি দাস জন্ম িত্ৈষ ে উদ াপি কমিটট কেকাত্া িাখার 

পরক্ষ যর্থরক মিরৈদি- 

     একমদরক অসািারি মৈদুাৈত্তা, যিিা ও পান্সিত্ু ত্া াঁর িিিিীে 

অিুাপিার গুিেত্ প্রমত্ভায় মিক্ষারক্ষত্রগুমে অিুপি িহত্ী িারায় উদ্ভামসত্ 

অপরমদরক েক্ষুণীয় প্রায় অি ে িত্াব্দীর ওপর ত্া াঁর যেখারেমখ। মৈরািহীি 

অক্লান্ত ত্া াঁর যেখিী চােিা। ৈহয মৈমচত্র মৈষরয় যকৌতূ্হেী মত্মি। প্রাচীি 

ভারত্ীয় রসত্ত্ত্ব, সংসৃ্কত্ সামহত্ু, িিু ুরের ৈাংো সামহত্ু, উমিি ও 

মৈি িত্রকর ৈাংো সামহত্ু, ভাষাত্ত্ত্ব, ৈুাকরণ, ছন্দ ও অেঙ্কার, 

সামহত্ুশিেী, মৈজ্ঞাি ইত্ুামদ িািাি ৈুাপারর ত্া াঁর প্রৈে অিুসমিৎসা। 

সরৈ োপমর ররয়রছি রৈীন্দ্রিার্থ। ত্া াঁর সিস্ত আরোচিার ম মি িিুিমণ। 

রৈীন্দ্র-সামহরত্ুর আরোচিায় ত্া াঁর অপমরমিত্ উৎসাহ, রৈীন্দ্র-সামহরত্ুর 

িি েরহসু উদ্ঘাটরি মত্মি মিয়ত্  ত্ৎপর, প্রায়িই আমৈষ্কাররকর ভূমিকায়। 

ৈাংো িিিিীে প্রৈি সামহরত্ুর িারাটট ত্া াঁর যেখিী সঞ্চােরি পুষ্ট ও 

সিদৃ্ধ। এক মহসারৈ উমিি িত্কীয় প্রৈি সামহরত্ুর বিয়াময়ক ঐমত্রহুর 

মত্মি অিুসারী। ত্ার িিটট  ুন্সিিামসত্, ত্কেোমেত্। মৈচার-িূঢ়ত্ার িত্্ু  

মত্মি। যকািও সংস্কাররর ৈিীভূত্ িি। স্বচ্ছদৃটষ্ট িুিৈুন্সদ্ধর অমিকারী। ত্া াঁর 

যেখার পান্সিরত্ুর ভারও আরছ, িারও আরছ, মকন্তু অহমিকা যিই। 

সুেভীর রসরৈাি, ত্ীক্ষ্ণ প েরৈক্ষণকুিেত্া, অিিু অন্তদৃেটষ্ট, অপার 

িািমৈকত্া ত্া াঁর রচিারক পরদ পরদ আকষ েণীয় করর যত্ারে। অসািািু 

 ুন্সিরৈাি ও মৈরেষণিিীত্া ত্া াঁর যেখমি প্রমত্ভার অিিু বৈমিষ্টু। সংসৃ্কত্ এৈং 

ইংরান্সজ ভাষা ও সামহরত্ু আচা ে কু্ষমদরাি দাস িহািরয়র অপমরসীি দক্ষত্া ও 

পারদমি েত্া মৈরিষভারৈ সুমৈমদত্। পামে, প্রাকৃত্, বিমর্থেী, মহন্সন্দ, সা াঁওত্ামে ত্র্থা 

অেমচমক প্রভৃমত্ ভাষাগুমেরত্ ত্া াঁর অিায়স পারঙ্গিত্া ও েমত্ মৈস্ময় সটৃষ্ট করর। 

সিাজমৈদুার মত্মি মিক্ষক িা হরত্ পাররি, মকন্তু অিুরােী ছাত্র যত্া 

মিশ্চয়। ত্া াঁর সিস্ত যেখায় ত্াই সািান্সজক সত্তার উপস্থিস্থি। সািান্সজক 

দায়ৈদ্ধত্ারকও স্বীকার কররি মত্মি। যদি-কাে-জিেরণর ইমত্হাসটট ত্া াঁর 

অিীত্। যেখায় ত্ার প্রমত্ফেি। যস ইমত্হাস রাজশিমত্ক, অর্থ েশিমত্ক, 

সািান্সজক, সাংসৃ্কমত্ক, িিীয় সৈমকছয ই। যসই সরঙ্গ  ুি দাি েমিরকর প্রজ্ঞা 

ও উপেমি। ঘণৃা কররি মচরত্তর সংকীণ েত্ারক, িািমসক জড়ত্ারকও। চমেষু্ণ 

জীৈিই ত্া াঁর কািু। ত্া াঁর যেখা  ুেপৎ পাঠকিন্সন্দত্ ও পাঠক-ৈন্সন্দত্। 

যসখারিই ত্া াঁর জয় ত্া াঁর সার্থ েকত্া।  
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বিক্ষার্থী স্বাবিকার 

 

     িািুরষর আমদি যকাি্ অিুারয় ভাষার প্ররয়াজি ৈুন্সিরক ছামড়রয় 

পমরৈার ও যোষ্ঠীরত্ মেরয় যপৌরছমছে আজ ত্া ৈো  ায় িা, মকন্তু আহার, 

ৈাসেহৃ ও ৈংিরক্ষার কাররণ িািুরষ িািুরষ পারস্পমরক সম্পকে  ত্ই 

ঘমিষ্ঠ হরত্ োেে ত্ত্ই ভাষারও মৈকাি হরত্ র্থাকে এৈং ক্ররি এিি্ 

অৈস্থায় যপৌছাে য  িাতৃ্ভাষাই হরয় দা াঁড়াে যোষ্ঠীৈদ্ধ িািুরষর যোক াত্রার 

একিাত্র ৈাহি ও ৈিি। ক্ররি ৈুৈহামরক প্ররয়াজরির সরঙ্গ  ুি হ’ে 

মচন্তা-ভাৈিা, রূপ যসৌন্দ ে-কল্পিা। সিাজ- সম্পরকের অিুািু সতূ্র,  র্থা 

,কি ে, অভুাস, মৈশ্বাস, আচার-ৈুৈহার প্রভৃমত্র বৈমিষ্ট ভাষাসূরত্র 

একন্সত্রত্ হরয় সটৃষ্ট কররে পমরস্ফুট একটট িািৈরোষ্ঠী। এই প োরয় িূখুত্ 

ভাষাসূরত্রই মিমি েত্ হ’ে রাষ্ট্র। যস রারষ্ট্রর ৈাড়-ৈাড়ান্ত হরত্ হরত্ মভন্নভাষী 

িািুষ যোষ্টী  খি যর্থরক মৈন্সজত্ ও ৈিীভূত্ হরত্ র্থাকে, ত্খি যর্থরক 

রাষ্ট্র ও জামত্ যকৈে একটট ভাষা অর্থ োৎ িাতৃ্ভাষার সহোিী রইে িা। 

মভন্ন জামত্র মভন্ন িাতৃ্ভাষারকও যেৌণভারৈ স্বীকার কররত্ ৈািু হে।ত্া 

ছাড়া এিিও হ’ে য  একই প্রজামত্র িািুরষর িাতৃ্ভাষা কােক্ররি ৈহয  

িাখাময়ত্ হরয় পরস্পর অপমরমচত্ হরয় পড়ে। কােক্ররি যদখা মদরো একই 

রারষ্ট্র ৈহয ভাষার সিসুা  া গুুত্র হরয় দা াঁড়াে মিক্ষার যক্ষরত্র। ৈত্েিাি 

কারে ঐ সিসুা আরও জটটে ও মিষ্কুণ হরয় উরঠরছ সাম্রাজুৈাদী 

রাষ্ট্রগুমের দীঘ েস্থায়ী মৈরদি অমিকারর। মৈন্সজত্ একজামত্র িািুষরক ৈািু 

করা হরয়রছ মিভামষক হরত্। ৈহয ভামষক রারষ্ট্রও অগ্রামিকার যদওয়া হরয়রছ 

মৈরদমি ভাষারক।  

          এক ভাষার সরঙ্গ এক রারষ্ট্রর মিরৈন্সচ্ছন্ন সম্পকে এখি আর 

স্বীকৃত্ িয়। ত্ৈু এও সত্ু য  অিু একামিক ভাষা রারষ্ট্র প্রচমেত্ র্থাকরেও 

িূখু একটট স্থািীয় ভাষা ৈা িাতৃ্ভাষার সরঙ্গ রারষ্ট্রর সিন্বয় র্থাকরৈই। 

যসইটটর রাষ্ট্রভাষা। য িি যিাটািুটট ভাষািূেক ৈহয রাটষ্ট্রক ভাররত্ এক 

একটট িূখুভাষা হে ৈাঙো, অসিীয়া, উমড়য়া, মহন্সন্দ, গুজরাটট, ত্ামিে, 

যত্রেগু প্রভৃমত্। মৈরদমি ভাষা অপসতৃ্ হওয়ার পর আজ এই সৈ ভাষারক 

আেয় কররই রারষ্ট্রর কাজ চেরছ  মদ এখিও ইংররন্সজ ররয়রছ পারস্পমরক 

য াোর ারের ভাষা মহরসরৈ । যকারিা রাষ্ট্র অর্থৈা যদিৈাসী উদার হরে 

ত্ার মিক্ষাপদ্ধমত্রত্ যেৌণভারৈ অিুািু ভাষারকও স্থাি মদরত্ পারর , মকন্তু 

সংখুােমররষ্টর ৈহয কাে ৈুৈহৃত্ িাতৃ্ভাষার স্থারি রাষ্ট্র ইরচ্ছ কররেও যজার 

ক’যর চামপরয় মদরত্ পারর িা। এই চযড়ান্ত উদাহরণ ৈাঙোরদরির িাতৃ্ভাষা 
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আরন্দােি,  ার ফরে রাষ্ট্রটাই হারারত্ হ’ে উদুেভাষা পামকস্থািরক। িূে 

িাতৃ্ভাষার সরঙ্গ জাত্ীয়ত্ার সম্পকে মিমৈড় ৈরেই আসাি মৈহার উমড়ষুায় 

পূরৈ ে গুুত্র আরন্দােি হরয়রছ, আর, ৈত্েিারি আসারি মৈরদিী 

মৈত্াড়রির য  দীঘ েস্থায়ী আরন্দােি হরচ্ছ ত্ারত্ অসিীয়া জিমচরত্ত িাতৃ্ভাষা 

যসমিরিিই য  সংরোপরি মৈরিষভারৈ কাছ কররছ এ িরি করার  রর্থষ্ট 

কারণ আরছ। আরও যদখা  ায় পঞ্চাি েক্ষু িত্ সা াঁওত্াে যোষ্ঠী প্রর্থরি 

ভাষা ও মেমপর স্বামিকার দাৈী করররছ, পরর আজ রাটষ্ট্রক স্বামিকারও দামৈ 

কররছ। দান্সজমেং এ যিপােীরক স্বীকৃমত্ মদরত্ই হ’ে। িাতৃ্ভাষার গুুত্ব 

মৈরৈচিার যক্ষরত্র এগুমে অপমরহা ে দৃষ্টান্ত। 

             মিক্ষার িািুি মহসারৈ  া াঁরা মৈরদিী ভাষারক যেয় ৈরে 

মৈরৈচিা কররি আর মিশুমকরিাররদর যসই ভাষা আয়ত্ত করারিার জিু 

ৈদ্ধপমরকর হি ত্ারদর উিাদগ্রস্ত ছাড়া অিু মকছয  িরি করা  ায় িা। 

মিশুমকরিার মিক্ষণ মৈষরয় সািারণ জ্ঞারিরও ত্ারা অমিকারী িি। এ 

িিস্তরত্ত্বর, সুত্রাং মিক্ষামৈজ্ঞারিই মিয়ি-ৈমহভূত্, এ িিীষীরদর মিন্সন্দত্ 

পর্থ। িাতৃ্ভাষায় অিুভৈ, মচন্তা ও কল্পিা ছাড়া যকারিা ৈস্তু ৈা  ত্ত্ত্ব িরি 

ও ৈুন্সদ্ধরত্ েহৃীত্ হরত্ই পারর িা। এই ৈুাপার মিরয় আিারদর যদরি 

রৈীন্দ্রিারর্থর জীৈিৈুাপী ভাষণ মেখি ও কি েপ্রয়াস স্বরণীয়। এর সপক্ষত্া 

করররছি আরও ৈহয  িিীষী। খুাত্িািা যজুামত্ েেমণমত্ক সরত্ুন্দ্রিার্থ ৈস ু

ৈারাংৈার পরীক্ষা করর যদরখমছরেি য  মৈজ্ঞাি ও েমণরত্ দরুূহ মৈষয়গুমেও 

ৈাঙোয় স্বচ্ছরন্দ যৈাজারিা য রত্ পারর। ইংররন্সজ ইসু্কে যর্থরক আিরা 

আিখািা মৈদুা মিরয় ঘরর মফররমছ, আিারদর ইসু্করের সরঙ্গ েহৃ-পমররৈরির 

মৈস্তর প্রমত্ৈাদ, আিারদর েহৃ ও মৈদুােরয়র িরিু ট্রাি চরে, িি চরে 

িা, রৈীন্দ্রিারর্থর এরকি অসংখু উন্সি এ প্রসরঙ্গ স্বরণীয়। সত্ু ৈরট, 

একসিয় ইংররন্সজর িিুস্থত্ায় যিাত্যি যিাত্যি  মৈষরয় মিক্ষা যপরয় 

পন্সশ্চরির আিুমিক জ্ঞাি-মৈজ্ঞাি আয়ত্ত ক’যর আিারদর যদিরক 

অদ্ধত্ািস যর্থরক উদ্ধার কররত্ পারৈ এিি িরণা উমিি িত্রকর প্রর্থরির 

মদরক িিীষীরদর ৈরণীয় িরি হরয়মছে, আর ত্ারত্ মকছয  মৈরষর সরঙ্গ 

প্রচযর অিতৃ্ও ফরেমছে এও প্রত্ুক্ষ। মকন্তু ইমত্হাস ও কাে মক 

অপমরৈত্েিীয় র্থাকরৈ? কারজকরি ে পরািীিত্া চরে  ারৈ অর্থচ িিটারক 

পরািীি রাখরত্ হরৈ? মৈরিরষ ইংররন্সজ-মিমক্ষত্ ও ইংররন্সজরত্ মিক্ষার 

অমভোষার সংখুা, আর, ইংররন্সজ যকারিািরত্ই িার্থায় মিরত্ পাররৈ িা, 

এিি মিক্ষার্থীর সংখুা য খারি দি এৈং িব্বই। যদরির এই িব্বই জিরক 

অিায়াস ও স্বািীি জ্ঞারিাদয় যর্থরক ৈমহষৃ্কত্ করা  ারৈ যকাি্ মৈচারমৈমিরত্? 
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একটা  ুন্সি এই হরত্ পারর য  ইংররন্সজ িা মিখরে পন্সশ্চরির জ্ঞাি 

মৈজ্ঞারির সহ াত্রী আিরা হরত্ পারৈ িা। মকন্তু যসজিু আট দি ৈছর 

যর্থরক িাতৃ্ভাষার সরঙ্গ আড়াআমড় ক’যর অিুািু মৈষরয় জ্ঞারির মদকরক 

খৈ ে ক’যর ইংররন্সজ মিখরত্ই হরৈ, এরকি  ুন্সি মৈিুাস সুমৈিা অজেরির 

অমভোষা কমত্পয় ৈুন্সির কারয়িী স্বার্থ ে রক্ষার যকৌিে িাত্র। এই প্রসরঙ্গ 

যসমদি, একটট উদ্ভট মর্থওমর যিািা যেে। ত্া এই য , ইংরান্সজ এৈং 

ৈাংোর ত্যেিািূেক পার্থ েকু অমিেত্ ক’যর মিশুর দুরটা ভাষারত্ই কৃমত্ত্ব 

অজেি কররৈ সহরজই। অত্এৈ মিশুমিক্ষায় ইংররন্সজ মৈমহত্ করা যহাক! 

ইংরান্সজ অর্থৈা য  –যকারিা মৈরদিী ভাষা মিক্ষার আরয়াজি সৈ যদরিই 

আরছ। মকন্তু যকাি্ স্তরর আরছ? িাতৃ্ভাষায় দক্ষত্া ত্খিও অন্সজত্ হে 

িা এিি স্তর যর্থরকই?  মিত্ীয় ভাষা মিক্ষার ৈুৈস্থা সৈ রারষ্ট্রই আরছ। 

মকন্তু িাতৃ্ভাষায় অমিকারর দামৈ খৈ ে করর কখরিাই িয়। ইংররন্সজ, ফরাসী 

এিি মক স্বরদিীয় মহন্সন্দ িারাঠী ত্ামিে প্রভৃমত্ ৈাঙামের পরক্ষ মিত্ীয় 

ভাষা। ত্া ছাড়া এও যদখরত্ হরৈ য  এরদরি  ারা মকরিার অৈস্থা অমত্ক্রি 

ক’যর কৃমষর কাজ কররৈ,  ারা ৈস্ত্রৈয়ি েহৃমিি োণ ও সািারণ যকিারৈচা 

ৈুৈসারয়র কাজ কররৈ ত্ারদর উপর বিিৈ যর্থরক মিত্ীয় ভাষার যৈাঝা 

চাপারিা অি েিতৃ্ ক’যর যত্াোর ফন্দী িাত্র।   

       এত্কাে য রহত্য মিমৈ েচারর ত্া-ই করা হরয়রছ, যসই কাররণ 

মৈিুঢ়মচত্ত ও স্বার্থ েসূরত্র আৈদ্ধ কমত্পয় িহমরয়া ৈুন্সির িার্থায় সংস্কাররর 

ভূত্ এিমিই আেয় করররছ য  ত্া াঁরা মিি েে সহজ ৈুন্সদ্ধরক প্রেয় মদরত্ই 

পাররছি িা। ত্া াঁরা যদিৈাসীর মদরকও ত্াকারত্ চাইরছি িা। ইংররন্সজয়ািার 

সির্থ েক কেকাত্ার কমত্পয় ৈুন্সদ্ধজীৈীরদর সরঙ্গ প্রার্থমিক সুর মিমেরয় 

পুিশ্চ ৈো য রত্ পারর য  যসকােকার প্ররয়াজিৈরি ৈািু হরয় ইংরান্সজ 

িািুি আিরা ৈরণ কররমছ। িা হরে িিু ুেীর সািন্তত্ামিক মৈিুঢ়ত্া 

কাটত্ িা, আিরা দ্রতু্েমত্  পন্সশ্চিা অর্থিীমত্ রাজিীমত্ আয়ত্ত ক’যর 

ত্ারই মিে ত্ারাই যিাড়া মিরয় ত্ার দন্তিূে মৈচয ণ ে কররমছ। ত্খিকার  

পমরমস্থমত্রত্  এটাই  টঠক পর্থ মছে। মিমক্ষরত্র সংস্কারিুন্সিরত্ যৈি মকছয  

িিস্বী ৈুন্সির আমৈভোৈ ঘরটরছ, বৈজ্ঞামিক মৈত্রকের িিু মদরয় পর্থমিি োরণ 

হরয়রছ-এ কি কর্থা িয়। ত্রৈ এরকই  মদ যকউ আপাির সিগ্র সিারজর 

িৈজন্ম ৈরে মচমিত্ কররি ত্ারত্ আিারদর আপমত্ত আরছ। ৈুরজোয়া 

জােরণই এর সটঠক অমভিা। এ িরন্দর ভারো। মকন্তু ত্ার পর যত্া দুি’ 

ৈছর যকরট যেরছ, স্বায়ত্তিাসি যপরয়মছ, এখিকার দৃটষ্টরকাণ  মদ সািমগ্রক 

সিাজ- উন্নয়রির অমভিুখীি িা হয়, ত্াহরে পুরারিা সংস্কারর মৈিূঢ় 
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রক্ষ্ণিীরেরা মক অিগ্রসরত্ার িতৃ্য ু যর্থরক যদিটারক ৈা াঁচারত্  পাররৈি  এৈং 

উটপামখর িত্ িার্থা গুাঁরজ মিরজরাও ৈা াঁচরৈি? ৈস্তত্ স্বািীিত্া পাওয়ার 

পরই সৈাঙ্গীি সংেঠরির সরূত্র মিক্ষার একটট যোকায়ত্ রীমত্পদ্ধমত্ েরড় 

যত্াোর যপ্ররণা ত্খিকার যিত্ারদর কারছ প্রত্ুামিত্ মছে। ত্া হয়মি, 

কারণ, যদরির সািমগ্রক রূপ কী হওয়া উমচত্, সিাজত্ামিক িা 

িিত্ামিক, এটা পমরস্কারভারৈ মিিীত্ িা হরয় একটা যো াঁজামিে অর্থ োৎ 

িিত্ামিক ও ৈুরজোয়া কাঠারিার মদরকই পক্ষপাত্ যদখারিা হে। য  মিক্ষা 

আপাির জি সািাররণর প্রাপু মছে ত্া ত্ারা যপরে িা। আজরকর ভারত্ 

ছদ্মরৈিী ভারত্। এর জিমিক্ষার েক্ষু  ও মৈষয়মৈিুারস িুটষ্টরিয় ৈুন্সদ্ধজীৈী 

ও ৈুৈসায়ী েরড় যত্াোর মচিই অমত্স্পষ্ট। ৈমহরক্ষ মৈচাররই যদখা  ায় 

এরকর পর এক মিক্ষা সংস্কার কমিিি ৈরসরছ, হাজার হাজার পষৃ্টার 

কােজ েি ও সিরয়র ৈুয় হরয়রছ, খি খি উদয্ ােগুমেরত্ জিমচত্তরক 

িূহয েিুহয  আরন্দামেত্ করা হরয়রছ, মকন্তু িা হরয়রছ যিৌমেক ৈুন্সদ্ধর জােরণ, 

িা তৃ্প্ত হরয়রছ তৃ্মষত্ মিশু মকরিাররদর আকাঙ্ক্ষা। পাস ও মেমগ্র  অজেি 

করার সংক্রািক ৈুামি পমরৈুাপ্ত হরয় আত্ে চীৎকার উঠরছ-চাকমর চাই, 

চাকমর দাও। িাঝখারি ৈমৃত্তিূেক যট্রমিং এর ৈুৈস্থা করা হ’ে, ৈো হ’ে 

ত্ুণরা সৈ যছাটখাট মিল্পকরি ে মি ুি হরয় মিরজরদর ৈা াঁচাও, মকন্তু যদখা 

হ’ে িা য  ত্য মর-মত্মররদর িড়াচড়ার  াৈত্ীয় সুরত্া ৈা াঁিা ররয়রছ 

মিল্পপমত্রদর হারত্।  ারদর িামসত্ করা সরকাররর আয়রত্তর ৈাইরর। আজ 

আর যস প্রাশ্নই যত্া যিই, পুন্সঞ্জত্ অরর্থ ের ৈল্মীরক িািুষ যঘরাও হরয় 

পরড়রছ। িুেুিাি আকাি ছয াঁ রয় ৈহয  উপরর উরঠ যেরছ। এর প্রমত্কার িা 

হরে অর্থ োৎ রাটষ্ট্রক অর্থ েশিমত্ক দৃটষ্টরকারণর আিূে পমরৈত্েি িা ঘটরে 

আিারদর এৈং আরও মিরচর ত্োকার সািারণ িািুরষর সিূহ মৈিাি, আর 

যসই পরর্থই ভারত্ চরেরছ। এই অৈস্থায় মিক্ষা কমিিিও ৈসরৈ, ফোও 

ক’যর উদয্ াে আরয়াজিও চেরৈ, কারজ মকছয ই হরৈ িা। সািারণ দৃটষ্টরত্ই  

যদখুি, সিসুা ৈাড়রছ িা কিরছ?  এৈং যজাড়াত্ামে োোরত্ োোরত্ মক 

ভারৈ আিরা চেমছ। যদরির এখি অৈস্থায় য খারি প্রকৃত্ মিক্ষা িূেুহীি 

এৈং জিমিক্ষা দুে েভ ত্পসুার ৈুাপার হরয় দা াঁমড়রয়রছ, যসরক্ষরত্র মৈরৈকী 

যকারিা রাষ্ট্র  মদ পরািীি  ুরের মিক্ষার অমত্ প্রকট ক্ুটটগুমে সংরিািি 

ক’যর মিরত্ চায়, ত্াহরে ত্া মিিঃরিরষ অমভিন্দরির য ােু। এরত্ এই 

আিা করা  ারৈ য  অমভরপ্রত্ পুণ োঙ্গ িািমৈক মিক্ষািীমত্র মৈেম্ব যিই, 

ত্া কােসারপক্ষ িাত্র। 
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                মৈদুার জিু, জ্ঞারির জিু যিখা,- আর 

প্ররয়াজরির জিু যিখা মিক্ষার এ দুটট যিৌমেক মৈভাে। শুদ্ধ জ্ঞারির, 

মৈচার-মৈত্কে ৈুন্সদ্ধর উদ্ভরৈ েরও আরয়াজি কররত্ হরৈ আর যসই সরঙ্গ 

কাজকরি ের জিু প্ররয়াজিীয় প্রমিক্ষণও মদরত্ হরৈ। এর িরিু যকািটটর 

প্ররয়াজি যিৌমেক এৈং অিস্বীকা ে? মিিঃসরন্দরহ প্রর্থিটটর, একর্থা কট্রর 

ৈুৈসায়ী ছাড়া আর সকরেই স্বীকার কররৈি। আিারদর এই জামত্ ৈণ ে 

মৈরভরদর ও যেণী যিাষরণর যদরি শুদ্ধ জ্ঞাি ৈুন্সদ্ধর উরদ্মরষর সরঙ্গ আরও 

একটট মৈষয় অমিৈা ে ভারৈ  ুি হওয়ার দাৈী রারখ। ত্া হ’ে িািমৈক-

সািু সহািভুয মত্র যৈাি। সুত্রাং মিক্ষার ছা াঁচ সিাজিখুী হওয়ারও প্ররয়াজি। 

 মদ প্রশ্ন করা  ায় য , যিৌমেক ভারৈ ৈমিয়াদ েড়ার কারজর ৈৎসর সীিা 

কত্, এর উত্তর হরৈ  ত্মদি িা মিক্ষার্থীরা সাৈােকরত্ত্ব পা যদয়, অর্থ োৎ 

িরা  াক যষাে প েন্ত। ৈস্তুত্ ছয় যর্থরক যষাে এই দি এোরটট ৈছরই 

জাত্ীয় মিক্ষািীমত্ মিি োররণর ও প্রমিক্ষণ যদওয়ায় মৈষরয় অত্ুন্ত গুুত্বপূণ ে। 

এর পররর প্রশ্ন হ’ে  মদ ছয় যর্থরক দি এোর এৈং এোর যর্থরক যষাে 

এই দুটট পরৈ ে উি প োয়রক ভাে করা হয় ত্াহরে এই প োয় দুটটরত্ 

মিশু মকরিাররদর অিায়াস মিক্ষা গ্রহরণ মৈষয়-মৈিুাসই ৈা মক িররির 

হরৈ? ত্ার উত্তরর এই ৈো  ায় য , ৈয়স ৈাড়ার সরঙ্গ সরঙ্গ প্রর্থি যর্থরক 

মিত্ীয় অিুারয় মৈকমিত্ প্রৈমৃত্ত ও িািমসকত্ার পূণ োঙ্গ হওয়ার আরয়াজি 

র্থাকরৈ। এই অিুসারর িরা য রত্ পারর য  প্রার্থমিক অিুারয় র্থাকরৈ –

িাতৃ্ভাষার ৈো, পড়া ও যেখার মিক্ষা; মকছয  েমণত্ ও মহসাৈ মিক্ষা; 

স্বাস্থুরক্ষা ও যখোিূো; ছমৈ আাঁকা, পুত্যে েড়া, কমৈত্া আৈমৃত্ত, 

পামরপামশ্বক ভয রোে মিক্ষা ও োছপাোর পমরচ ো; জেহাওয়া ও সূ ে 

িক্ষরত্রর সরঙ্গ পমরচয়; িিীষীরদর জীৈি ও আদরি ের সরঙ্গ সািািু 

পমরচয়; এৈং পমররিরষ যিহিত্ী িািুরষর সরঙ্গ আত্মীয়ত্ার যৈাি প্রভৃমত্। 

মিত্ীয় অিুারয় মৈষয়গুমের পূণ োঙ্গত্ার সরঙ্গ প্ররয়াজি হরৈ ইমত্হাস ভয রোে 

এৈং মকছয  মৈজ্ঞাি মিক্ষার। 

             প্রচমেত্ প্রার্থমিক ও িািুমিরকর পাঠুসচূী যদখরে 

উমিমখত্ রীমত্িীমত্ই যিাটািুটট অৈেমম্বত্ হরয়রছ যদখা  ায়। মকন্তু সিসুার 

সষৃ্ট করা হরয়রছ প্রার্থমিরকই িাতৃ্ভাষার সিান্তরাে ইংররন্সজ মিক্ষার 

আৈমিুক প্ররয়াজিীয়ত্া স্বীকারর এৈং িািুমিরক আরও দটুট মত্িটট ভাষা 

গ্রমর্থত্ করায়। মৈকািপ্রৈণ মিশু মকরিাররদর মদরক বৈজ্ঞামিকভারৈ িা 

ত্ামকরয় ইংররন্সজ সংসৃ্কত্ ও মহন্দী এই মত্িটট পরৃ্থক ভাষা চামপরয় যদওয়ায়। 

এর িরিু মহন্দী ও সংসৃ্কত্ যিখার ৈুাপারর  মদচ মিমদেষ্ট কাে প োয় যৈাঁরি 
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যদওয়া হরয়মছে, ইংররন্সজরক প্রসামরত্ করা হরয়মছে আদুন্ত। যকৈে ভাষা 

মিক্ষরণর উপর এরকি অস্বাভামৈক যজার, সুত্রাং মিশু, মকরিাররদর 

উপর এরকি জৈরদন্সস্ত পমৃর্থৈীর আর যকার্থাও যদখা  ায় িা। 

উপমিরৈমিকত্া যর্থরক সদুিিু দমক্ষণ আমিকারত্ও যকৈে মিভামষকত্াই 

আপদ আরছ। ন্সত্রভামষকত্া ও চত্য েভামষকত্া যদৌরাত্ম যিই। আিারদর যদরি 

যকৈে ভাষা যিখারিার কৃন্সত্রি প্ররয়াজরি মিক্ষার বৈজ্ঞামিক প্রণােী ও 

মৈষয় মৈিুাসরক পদদমেত্ ও সাংঘামত্ক ভারৈ আহত্ করা হরয়রছ। হয়রত্া 

মিক্ষা কমিিরির  নু্সি এই মছে য - ইংররন্সজ মিখরত্ হরৈ ও যিখারত্ 

হরৈ, কারণ জ্ঞাি মৈজ্ঞারি সিদৃ্ধ পন্সশ্চিা যদিগুমের সম্পদ আিারদর 

আহরণ করা চাই। মহন্দী মিখরত্ হরৈ য রহত্য ৈহয ভামষক যদরির য াোর াে 

রক্ষায় ভাষাই হরচ্ছ মহন্দী। আৈার সংসৃ্কত্ িা জািরে প্রাচীি ভাররত্র 

ঐমত্রহুর সরঙ্গ আিুমিক মিমক্ষত্ ৈুন্সির যকাি পমরচয়ই র্থাকরৈ িা। টঠক 

কর্থা,  ুন্সিগুমে  ত্ত্ত্বত্ িা হয় যিরি যিওয়া যেে। মকন্তু প্রশ্ন এই য , 

িাতৃ্ভাষার অমত্মরি এই ভাষাগুমে যিখারিার সিয় মক এই প্রার্থমিক- 

িািুমিক? মিশু মকরিাররদর ৈুন্সদ্ধ ও িািমসকত্ার এৈং অিুািু মৈষরয় 

অত্ুাৈিুক জ্ঞারির উপর িারাত্মক আঘাত্ করর? মৈরিরষ মৈরদমি ভাষা, 

 ার সরঙ্গ আিারদর প্রত্ুক্ষ জীৈরির সিারজর যকাি য াে যিই, 

মিক্ষার্থীরদর অন্তত্ অরি েক িন্সি ত্ারই জিু মিরয়ান্সজত্ করর? ৈুাপাটটর 

উৎকট অস্বাভামৈকত্া, অশৈজ্ঞামিকত্া মিক্ষা-কমিিিগুমের কারছ 

পমরস্ফুট হয়মি এিি হরত্ই পারর িা। ত্ৈু মিশু-হত্ুা স্বীকার কররও য  

মৈিাত্ারক ৈহয িাি যদওয়া হরো ত্ার কারণ মভন্ন। ত্ার কারণ শুিু এই িয় 

য , এখিও অমফরসর কােজ পরত্র ইংররন্সজর চেি ররয়রছ এৈং সৈ রাজু 

মহন্দীরক যিরি মিরচ্ছ িা, অর্থৈা আিুমিক পমৃর্থৈীর জ্ঞাি ভািাররর 

চামৈকাটঠই হরো ইংরান্সজ। পূরৈ েই ৈরেমছ কারণটা অিুত্র, য রহত্য ত্খিই 

এই সিাচীি প্রশ্ন উত্থাপি করা  ায় য  জ্ঞাি মৈজ্ঞাি অজেরির জিু ৈা 

অমফস রক্ষার জিু মৈরদিী ভাষারক মক িাতৃ্ভাষার সিকক্ষ ৈা প্রমত্িন্দ্বী 

িা কররেই িয়? ত্া মক বিিৈ অৈস্থার পরর, এিি মক িািুমিরকর 

যিরষর মদরক অর্থৈা ত্ারও পরর মৈমহত্ কররেই সুমৈরৈচিার কাজ হয় 

িা? ত্াছাড়া মৈরদিী ভাষায় অন্সজত্ জ্ঞাি িাতৃ্ভাষায় মৈত্ামরত্ হরৈ এটাই 

যত্া মৈরদমি ভাষা অমিেত্ করার একটা িত্ে। এর জরিু িুটষ্টরিয় ৈুন্সির 

মি ুি র্থাকরৈি। আপািয় সািারণরক িরর যৈাঁরি উৎপীড়ি করা ও ত্ারদর 

িন্সির অপৈুরয়র ৈুৈস্থা যকি?  
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        এইভারৈ এরদরি মিক্ষাহত্ুা যদরখ অরিরকররই ৈুন্সদ্ধ মৈরৈরক 

যেরেরছ। রৈীন্দ্রিারর্থর িাতৃ্ভাষার সপরক্ষ আজীৈি যেখিী সংগ্রারির কর্থা 

আিরা পূরৈ েই ৈরেমছ। ৈস্তুত্ িাতৃ্ভাষার িিুস্থত্া ছাড়া যকাি জ্ঞািই 

মিক্ষার্থী আত্মস্থ করা সম্ভৈ িয়। ইংররন্সজরত্ ভাৈরত্ হরৈ, ইংররন্সজরত্ 

স্বপ্নও যদখরত্ হরৈ, যকাি প্রাচীি িিীষীর এ যহি ৈারকুই প্রিাি য  

ইংররজ মভন্ন অিু কারও পরক্ষ ত্া সম্ভৈ িয়। ইংররজী মিক্ষণ মৈষরয় 

‘োইররক্ট যির্থে্’ এরদিীয় পমররৈরি ও িািমসকত্ায় যচষ্টা কররেও যকাি 

িরত্ই চরে মি। সারা ভাররত্ দুরিা একরিা ৈঙ্গ-ইঙ্গ পমরৈারর ত্া হয়রত্া 

খামিকটা মসদ্ধ হরয়রছ মকন্তু যসই আদি ে মক দি যকাটট মিক্ষার্থী উপর 

চামপরয় জৈর দন্সস্ত কররত্ হরৈ? আিারদর উপেমিরত্ প্রার্থমিরক মৈরদিী 

ভাষা কখরিাই িা, এিি মক িািুমিরক প্রর্থি স্তররও িা, ত্ার বৈষময়ক 

প্ররয়াজি  ত্ই র্থাকুক। এই অিুারয়র পর অৈিু মিত্ীয় , তৃ্ত্ীয় ৈা 

চত্যর্থ ে ভাষারক  র্থার ােু ভারৈ মৈিুস্ত করা য রত্ পারর এৈং ত্ারত্ই সুৈুন্সদ্ধ 

ও যদিমহশত্ষীর পমরচয় যদওয়া হরৈ। 

       য াোর ারের ভাষা মহসারৈ মহন্সন্দরক ৈুন্সিেত্ ভারৈ আমি স্বীকার 

কররত্ই চাই, ৈিুরা এৈং দমক্ষণ ভারত্ীরয়রা  াই ৈুঝুি িা যকি, মকন্তু 

এরক্ষরত্রও অস্বাভামৈক জৈর দন্সস্তর ও িািামৈি অপরকৌিরের প্রমত্ৈাদ 

আমি করৈই। আৈার সংসৃ্কত্ আিার খুৈই মপ্রয় ভাষা, উচ্চত্র ৈাংো 

মিক্ষারত্ই আমি সংসৃ্করত্র প্ররয়াজিীয়ত্া স্বীকার কমর, মকন্তু িািুমিরকর 

মিম্নস্তর গুমেরত্ সংসৃ্করত্র মৈিাি অশৈজ্ঞামিক িরি িা করর পারা  ায় 

িা। সংসৃ্কত্ আিারদর িাতৃ্ভাষা ৈাংোর খামিকটা সরোত্র এৈং সহায়ক। 

মকন্তু আিারদর পন্সিত্ িিারয়রা প্রারমম্ভক পারঠুর িরিু সহজ সংসৃ্করত্র 

মৈিুাস িা করর য  ভারৈ সমি সিাস কিমকত্ ৈারকুর প্ররয়াে করররছি 

এৈং অেীক কর্থায় পূণ ে মৈষয় ও কামহিী অৈত্ারণা করররছি ত্ারত্ সংসৃ্কত্ 

যিখার স্পহৃা জি সিারজ আপিা যর্থরকই উরঠ  ারচ্ছ ৈরে িরি কমর। 

             মৈরদমি ভাষায় আৈমিুক মিক্ষার মৈিাি আসরে ভাররত্র 

রাটষ্ট্রক-অর্থ েশিমত্ক কাঠারিারই মিক্ষায় প্রমত্ফমেত্ রূপ িাত্র। ওরই সরঙ্গ 

মিত্ু সম্বরি আৈদ্ধ। মৈরদমি পুাঁন্সজর অিুকরণও ত্দঅিু ায়ী েটঠত্ 

রাটষ্ট্রকত্ার জিু পন্সশ্চরির অিীিত্া স্বীকার অমিৈা ে হরয় পরড়রছ। 

সাম্রাজুৈাদ উন্সচ্ছন্ন হরেও ত্া যিাক্ষি িার মদরয় যেরছ। আজরকর মিে-

অর্থ েিীমত্ ৈা সিাজত্ামিক পুাটাররির ছদ্মরৈরি য খারি িিত্িই প্রকাি 

পারছ যসখারি জিসািারণরক ৈন্সঞ্চত্ যররখ িুটষ্টরিরয়র পমরত্য টষ্টই য  মিক্ষার 

েক্ষু হরৈ এ যত্া স্বত্িঃমসদ্ধ। সুত্রাং মিক্ষায় পঙু্গত্া, যিৌমেক জ্ঞািৈুন্সদ্ধর 
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বদিু, যৈকারত্ব, উৎপাদি ও ৈন্টরির অসিত্া, পরণুর িূেুৈনৃ্সদ্ধ সৈই 

একই সূরত্র ৈা াঁিা। এই জরিুই প্রার্থমিক যর্থরক ইংরান্সজ ত্য রে যদওয়ায় এৈং 

উচ্চত্র মিক্ষায় ইংররন্সজর সাৈ েজিীিত্ব খৈ ে করায় আজ ত্ারাই যসাররোে 

কররছি  ারদর টটমক উি ৈুরজায়া কাঠারিার সূরত্র ৈা াঁিা। ইংররন্সজ মিরখ 

পদস্থ হরয় ত্ারদর সন্তারিরা জিসািাররণর উপর যটক্কা মদরয় স্বাচ্ছরন্দর 

মৈচরণ কররৈ- ইংররজ আিে যর্থরক এই আদরি ে পামরপুষ্ট এরা যস সুমৈিা 

হারারত্ চাইরৈি যকি?        

      সম্প্রমত্ ৈািিন্ট সরকার পন্সশ্চিৈরঙ্গ মিক্ষার যক্ষরত্র বৈজ্ঞামিক 

 ুন্সিমভমত্তক মকছয  মকছয  পমরৈ েত্ি এরিরছি, আর এর জিু যদরির রক্ষিীে 

িহে স্বাভামৈক ভারৈই প্রমত্ৈারদ যসাচ্চার হরয়রছি যদমখ। প্রর্থরি, এাঁরা 

মৈ. এ-র আৈমিুক পাঠুত্ামেকায় ইংররন্সজ ও ৈাঙ্োর গুুত্র যৈাঝা 

অরিকটা হােকা করর মদরয়রছি। মিত্ীয়ত্, িািুমিরক সংসৃ্কত্রক মৈকল্প  

মৈষয় মহসারৈ মচমিত্ করররছি। তৃ্ত্ীয়ত্, প্রার্থমিক স্তর যর্থরক ইংররন্সজ 

মিক্ষার পাট উটঠরয় মদরয়রছি এৈং চত্যর্থ েত্, প্রার্থমিরক প্রচমেত্ রৈীন্দ্রিারর্থর 

‘সহজ পারঠর’ সরঙ্গ িাতৃ্ভাষায় আররা একটট মৈজ্ঞািসম্বত্ রীোর প্রস্তুত্ 

করার কারজ যেরেরছি। মৈরিষজ্ঞরদর সহায়ত্ায়। স্বািীিত্া পাওয়ার পর 

মিক্ষার যক্ষরত্র দৃটষ্টরকারণর য  সািমগ্রক পমরৈত্েি প্রত্ুামিত্ মছে, 

পন্সশ্চিৈঙ্গ সরকার সিািীত্ সংস্কারর  দুমপ ত্ার আংমিক রূপায়ণই সম্ভৈ 

হরয়রছ, ত্ৈু এরত্ই ক’েকাত্ার মৈরিষ একটট িহে প্রমত্ৈারদ করয়কটট 

সংৈাদ পরত্রর পষৃ্ঠা পূণ ে কররছি এৈং সভা সমিমত্ করর খুৈই যসাচ্চার 

হরয় উরঠরছি।দিুঃরখর মৈষয় ৈষীয়াি ও পন্সিত্ ৈরে সািাররণু পমরমচত্ 

করয়ক ৈুন্সিও রক্ষণিীেরদর দেভযি হরয় পরড়রছি ও প্ররয়াজিীয় 

সংস্কারগুমের মৈষরয় মৈভ্রামন্তর সটৃষ্ট কররছি। সুত্রাং সিািীত্ পমরৈ েত্ি 

গুমে মৈচাররর প্ররয়াজি রারখ।  

       এ মৈষরয় প্রর্থরিই  া িরি রাখা প্ররয়াজি এৈং প্রমত্ৈাদীরা য  

মৈষরয় যচাখ ৈুরঝ র্থাকরছি ত্া হ’ে- মিক্ষাৈুৈস্থা আরেকার মদরির িত্ 

িুটষ্টরিয় কমত্পরয়র জিু িয়,  র্থা সম্ভৈ সািাররণর জিু। সংখুােঘ ু

সুপ্রমত্টষ্ঠত্ মকছয  ৈুন্সি  মদ িরি কররি য  মিক্ষাৈুৈস্থা যকৈে ত্া াঁরদর 

কেুারণর মদরকই িজর রাখকু ত্াহরে ত্া াঁরদর স্বার্থ ে-অমভসমি-পরায়ণ 

ৈেরত্ই হরৈ। ক’েকাত্া এৈং অিু দুচারটট ৈড় িহররর মিমক্ষত্ ও 

প্রমত্টষ্ঠত্রদর মিরয়ই যত্া আর যদি িয়, ত্ার মৈিগুণ সংখুার িািুষ ও 

ত্ারদর অিগ্রসর সন্তারিরা ররয়রছ পিী অঞ্চরে। মিক্ষার উন্নমত্মৈিারির 

সরঙ্গ জিসািাত্রণর উন্নয়িও সিসরূত্র আৈদ্ধ এৈং ত্া েণত্ামিক 
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সরকাররর প্রিাি েক্ষিীয় মৈষয়। মৈ. এ স্তরর আৈমিুক ইংররন্সজ রাখারই 

প্ররয়াজিীয়ত্া যিই। কারণ, পূরৈ েই ইংররন্সজরত্ য  দক্ষত্া মিক্ষার্থীরা অজেি 

কররছ ত্ারত্ ইংররন্সজরত্ গ্রমর্থত্ ৈুৈহাময়ক মৈষয়গুমে যিাটািুটটভারৈ যৈাঝার 

যকারিা অসুমৈরি হৈার কর্থা িয়। করেজ সু্কেগুমেরত্ মকন্তু হয় মক হয় 

িা এ  ুন্সি এখারি যটরি আিা চরে িা। এখি হরচ্ছ িা, পরর হরৈ। 

সু্করের অভাৈ করেজ পূরণ কররৈ, করেরজর অভাৈ মৈশ্বমৈদুােয় পূরণ 

কররৈ, যসখািকার অভাৈ পূরণ কররত্ অিু যকারিা ৈুৈস্থা মিরত্ হরৈ, 

এ সৈ যকারিা কারজর কর্থা িয়। আরেকার আই এস-মস প েন্ত ইংররন্সজ 

আৈমিুকভারৈ পড়ার পর  মদ মৈজ্ঞারির ৈইগুমে আয়ত্ত কররত্ যত্িি 

অসুমৈরি িা হরয় র্থারক, মৈ-এর যক্ষরত্রই ৈা ত্া হরৈ িা যকি? ইংররন্সজ 

আৈমিুক র্থাকরে অিগ্রসর যেণীর মিক্ষার্থীরা ত্ৈু ৈািু হরয় ইংররন্সজ পরড় 

ভদ্র ৈরে েণু হরৈ, ভারো চাকমর যপরত্ পাররৈ- এ  ুন্সিও টঠক িয়। 

ৈস্তুত্ ভদ্র ও মিমক্ষরত্র স্বরূপ মৈষরয় পুরারিা িারণা আিারদর ৈদোরত্ 

হরৈ। ত্া ছাড়া কাজকি ে করার যক্ষরত্র মিত্ীয় ভাষা মহসারৈ ইংররন্সজ যত্া 

র্থাকরছই। আর য  সৈ মিক্ষার্থী ভারোভারৈ ইংররন্সজ মিখরত্ চায় ত্ারদর 

জিুও অিা ে ৈা এি-এ যত্ ইংররন্সজর িার যখাোই ররয়রছ। 

              মৈ এ যত্ আৈমিুক ৈাঙোর ৈাহয েু খৈ ে করারত্ও 

অরিক মৈকু্ষদ্ধ হরয়রছি। ত্া াঁরদর িরত্ উন্নত্ সামহরত্ুর মিক্ষা যর্থরক 

মিক্ষর্থীরা ৈন্সঞ্চত্ হরৈ। ত্া ছাড়া এরত্ িাতৃ্ভাষারক অৈজ্ঞা করা হরচ্ছ। 

প্রর্থি অমভর ােটটর মৈষরয় আিারদর ৈিৈু হ’ে সামহত্ু ইসু্কে করেরজ 

পমড়রয় মৈরিষ মিক্ষা যদওয়া  ায় িা। মিক্ষার্থীর রসরৈাি ত্ত্ত্বারোচিার 

সাহার ু উমদ্রি করা  ায় মকিা সরন্দহ। সামহত্ুররস আিন্দ পাওয়া ৈুন্সির 

স্বকীয় উদয্ ারে। এজিু কমৈত্া-উপিুাস ররয়রছ  াত্রা, িাটক, যরমেও 

ররয়রছ। িািুমিক প েন্ত মিক্ষার্থীরা য  ৈাঙ্ো মিরখ এে ত্ারদর সামহত্ু 

ররসাপেমিরত্ ত্া-ই  রর্থষ্ট। ত্া ছাড়া অিাস ে এৈং এি এ যত্ উচ্চত্র 

ত্ত্ত্বমৈচাররর অৈকাি  রর্থষ্ট র্থাকরছ। মিয়মিত্ভারৈ সু্কে করেরজ িা পরড়ও 

য  িাতৃ্ভাষা ও সামহত্ু ভারো আয়ত্ত করা  ায় ত্ার দৃষ্টান্ত যত্া আিারদর 

যদরিই  রর্থষ্ট। রৈীন্দ্রিার্থ িরৎচন্দ্র প্রভৃমত্ আিুমিরকর দৃষ্টান্ত ৈাদ যদওয়া 

র্থাক্। িিু ুরে যেরেই এ মৈষরয়র সির্থ েি পাওয়া  ারৈ। যসকারে িাতৃ্ভাষা 

যিখারিা হ’ত্ যকৈে পাঠিাোয় অর্থ োৎ প্রার্থমিরক। ত্ার পর মিক্ষার্থীরা 

সংসৃ্করত্ই পড়ত্ ৈুাকরণ, কাৈু, িুায়স্মতৃ্, যজুামত্র প্রভৃমত্। িসুমেি 

ছারত্ররা প্রার্থমিক ৈাঙ্ো যিষ ক’যরই আরৈী ফারসীরত্ িি ে, দি েি, 

মৈচারিাস্ত্র, মৈজ্ঞাি প্রভৃমত্ আয়ত্ত করত্। অর্থচ ঐ িিু ুরেই চিীদাস, 
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মৈদুাপমত্, কৃষ্ণদাস কমৈরাজ, আোওরের িত্ খুাত্িািা যেখক কমৈ 

এৈং আরও িত্ামিক সামহমত্ুক েরড় উরঠমছরেি মকভারৈ? মিয়মিত্ সু্কমেং 

ছাড়াও য  িাতৃ্ভাষা ও সামহত্ু আয়ত্ত করা  ায়, এ ত্ার প্রকৃষ্ট প্রিাণ। 

যিােে আিরে  ারা রাজকি ে কররত্ি ত্া াঁরদর মিত্ীয় ভাষা মহসারৈ ফারসী 

জািরত্ হ’ত্। ত্া াঁরা যিৌেৈীরদর কারছ ত্া মিরখ মিরত্ি প্রার্থমিক মিক্ষার 

পরর যত্া মিশ্চয়ই, এিি মক সংসৃ্কত্ মৈমভন্ন িাস্ত্র অিুায়ণ করারও পরর। 

তৃ্ত্ীয় ভাষা মহসারৈ ফারসী যিখার যজর উমিি িত্ক প েন্ত চরে এরসমছে। 

আজরকর মদরি সু্কে করেরজ এত্ সিয় , মিক্ষক ও অরর্থ ের মৈমির াে 

ক’যর সামহত্ু-মৈদুা যিখারিায় ৈুৈস্থায় আিরা কী ফে পান্সচ্ছ?  া াঁরা 

আপমত্ত যত্ারেি ত্া াঁরা মক টঠক জারিি, িািুমিক প েন্ত পড়া একজি 

িারীর সামহমত্ুক আিন্দ উপেমি ৈাঙোয় এি-এ পাস করা িারীর যর্থরক 

পমরিারি কি? অমপচ এরত্ িাতৃ্ভাষারক অৈজ্ঞা করার প্রশ্নই ওরঠ িা। 

এটা মিক্ষািীমত্র বৈজ্ঞামিক মিয়রির কর্থা। িািুমিক প েন্ত অর্থ োৎ দি-

ৈাররা ৈছর িরর িাতৃ্ভাষা মিক্ষার পর যকউ  মদ ভাষা ও সামহরত্ু সািারণ 

দখে িা অজেি কররত্ পারর ত্াহ’যে ত্ারা ত্া যকারিামদিই পাররৈ িা। 

ত্ারদর ৈাঙ্ো যিখারিার জিু মৈদুােরয়র ঝা াঁপটা খুরে রাখা অর্থ ে ও িন্সির 

অপচয় িাত্র। িািুমিরক সংসৃ্কত্রক মৈকল্প স্থাি যদওয়ায় সংসৃ্করত্র 

অিুাপরকরা একদা সংঘৈদ্ধ হরয় আরন্দােরি যিরিমছরেি। ত্া াঁরা এটা 

যৈাঝার প্ররয়াজি িরি কররি মি য   ারা অিুরােৈিত্ প্রাচীি ভাষা পড়রৈ 

ত্ারা মৈকল্প মিরয়ই পড়রৈ।  ত্ই সিদৃ্ধ যহাক, প্রাচীিভাষা 

ৈািুত্ািূেকভারৈ যিখারিার ৈুৈস্থা মিন্দিীয়ই ৈেরত্ হরৈ, য খারি 

ত্যেিািূেকভারৈ আজ িাতৃ্ভাষা ছাড়া ইমত্হাস-মৈজ্ঞি পড়ারিার ৈুৈস্থাই 

প্রর্থি করা উমচত্। ত্া ছাড়া সংসৃ্কত্ মিক্ষার জিু যটাে আরছ। ভমৈষুরত্ 

 ারা অিাস ে এি-এ পড়রৈ ত্ারদর পরক্ষ যত্া যকারিা ৈািা-ই সটৃষ্ট করা 

হয় মি। মকন্তু সমত্ু কর্থা ৈেৈ? সংসৃ্কত্রক পন্সিত্ িিারয়রাই আরে ত্য রে 

মদরয়রছি। মদরয়রছি প্রাররম্ভই সন্সন্দসিারষর মৈভীমষকা মৈস্তার করর, িােরী 

হরফ মচিরত্ ৈািু ক’যর, আর পুরারিা গুুব্ররের স্তৈ আর যিয়াে-

োিা-ইদুররর মিশুকামহিী োমেরয়। ত্া াঁরা সু্করের পাঠু মৈষরয় আিুমিক 

িািুরষর কামহিী মিরয় যেখা েরল্পর সহজ অিুৈাদ যদি মি যকি? ত্া াঁরাই 

সািারণ ৈাঙােী ছাত্ররদর কারছ সংসৃ্কত্রক গ্রীরকর যচরয়ও অপমরমচত্ ক’যর 

ত্য রেরছি। আমি ৈমে, সংসৃ্কত্ আৈমিুক মহসারৈ আপিা যর্থরকই উরঠ 

যেরছ। িিুমিক্ষাপষ েদ ৈা সরকার উপেক্ষু িাত্র। 
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       টঠক আজরকর এই সাম্প্রমত্রক য  দু’টট  ৈুাপার মিরয় মকছয  

সংখুক ৈুন্সি সংৈাদপরত্রর সহায়ত্ায় খুৈ বহ বচ সটৃষ্ট কররছি ত্া প্রার্থমিক 

মিক্ষার সরঙ্গ সংমেষ্ট। একটট হ’ে ইংররন্সজরক প্রার্থমিক স্তর যর্থরক উটঠরয় 

যদওয়ার ৈুৈস্থা অিুটট িাতৃ্ভাষায় রীোর মহসারৈ ‘সহজ পারঠ’র সরঙ্গ 

অিু আর একটট পাঠ। এর প্রর্থিটট মিরয় আিারদর সুমচমিত্ ৈিৈু এই 

প্রৈরি পূরৈ েই জামিরয়মছ। মিত্ীয়টট মিরয় অিুত্র আিরা আরোচিা কররমছ 

এখারি ত্ার সারসংরক্ষপ করমছ িাত্র। 

            ‘সহজ পাঠ’ ভারো মিশুরদর সামহরত্ুর ৈই। স্বপ্ন কল্পিায় 

অপরূপ। এিিমক এর েদুও ছরন্দািয়। মকন্তু বৈজ্ঞামিকভারৈ প্রস্তুত্ রীোর 

এটট িয়। এরত্ যেখারিা আাঁকারিা ৈণ ে-ৈািাি প্রভৃমত্র স্থাি যিই। এরত্ 

িূে পারঠর সরঙ্গ য  সৈ ছমৈ জরুড় যদওয়া হরয়রছ, যসগুমে পাঠু ৈুাপাররর 

সরঙ্গ যিরে িা। ছমৈরত্, মিশুর সৈ যর্থরক যৈিী আগ্রহ, মকন্তু ত্ারৈাহু 

অসংেমত্ মিশুরক ভাৈ-কল্পিার রারজু মিরয় য রত্ও ৈািা যদরৈ। েরমিে 

যদরখ ত্ারা িা াঁিায় পরড়। ছরন্দ অিুপ্রারস মচত্রকরল্প সহজপারঠর কমৈত্াগুমে 

মিশুরক আমৈষ্ট করর টঠকই, মকন্তু এিি কত্কগুমে কল্পিা আরছ  া ত্ারা 

ত্ারদর অমভজ্ঞত্ার সরঙ্গ যিোরত্ পারর িা। সৈই িারি করর জািরত্ 

হরৈ। কমৈত্া ছড়ায় ৈুাপারর যত্িি যকারিা কর্থা যিই, মকন্তু য  কল্পিা 

ৈড়রদর পরক্ষ চিৎকার, মিশুপরক্ষ ত্া িাও হরত্ পারর। িাঝখারি 

করয়কমদি িরর আমি গ্রািাঞ্চে পমরভ্রিণ করোি। যসখারি মিমক্ষরত্রাও 

সহজপারঠর অপসাররণ উমৈগ্ন িি। ত্া াঁরা অৈেম্বরির জিু ভারো একটা 

মরোরই চাি। অমিকন্তু িািুমিরকর একজি মিক্ষক ৈেরেি, সহজপারঠ 

যরািামিক কল্পিার ছড়াছামড়। ৈীরত্ব অমভ ারির কামহিী মিরয় যেখা েল্প 

যত্িি যিই। আিারদর িরত্ সহজপাঠ সহায়ক পসু্তক মহসারৈ র্থাকুক। 

মকন্তু মৈমিৈদ্ধ মিক্ষরণর প্ররয়াজরি মভন্ন জারত্র ভারো একটট রীোর 

অৈিুই প্ররয়াজি।  

        আৈমিুক ইংররন্সজ মিক্ষরণর প্ররয়াজিীয়ত্ার মৈুরদ্ধ রৈীন্দ্রিার্থ 

ৈার ৈার এত্ কর্থা এত্ভারৈ জামিরয়রছি য  যসগুমের পুিুন্থারির 

প্ররয়াজি যিই। মকন্তু যকৈে মিক্ষা মৈজ্ঞারির মদক যর্থরকও িয়। এরত্ 

সিারজর অকেুাণও মত্মি প্রত্ুক্ষ করররছি। মত্মি যদরখরছি, গ্রািাঞ্চরের 

মিক্ষার্থীরা ইংররন্সজ সু্করে পড়ার সুর াে পায়মি ৈরে য িি িহরর ও গ্রারি, 

যত্িমি ইংররন্সজ পড়া ও ইংররন্সজ িা জািা িািুরষর িরিু যেণীরভদ ঘরট 

যেরছ। য  মিক্ষা িািুরষ িািুরষ ৈুৈিাি সটৃষ্ট করর। আজরকর মদরির 

যকাি্ যকাি্ মৈরৈকী িািুষ ত্ার সংরক্ষণ চাইরৈি?  
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বিক্ষার বিজ্ঞাবনবককরণ 

 

                          মিক্ষা-মৈষরয় যিাটািুটট একটা েরক্ষুর 

মভমত্তরত্ই ত্ার মৈষয়-মৈিুাস, স্তরমৈিুাস, প্রণােী ও পদ্ধমত্ েরড় ওরঠ। 

আৈার মিক্ষার েক্ষু কারে কারে ও যদিরভরদ অল্পমৈস্তর পমরৈমত্েত্ হরৈ, 

এটটও একটট মিয়ি। আজরকর মদরি অমিকাংি রারষ্ট প্রজাৈরে ের সৈ োত্মক 

প্ররয়াজরির মদরক িরিার াে যররখ মিক্ষার মস্থরীকৃত্ েক্ষু হ’ে–সিাজ-

সিমন্বত্ ৈুন্সির মৈকাি। একদা আিারদর ঔপমিরৈমিক অৈস্থায় মিক্ষার 

েক্ষু মছে ইংররন্সজ ভাষা-সামহত্ু-ইমত্হারস পারদিী সম্মামিত্ ‘সারহৈ’ 

‘ৈাৈু’ যেণীর সটৃষ্ট। িিু ুরে েক্ষু মছে জামত্-সম্প্রদায়-মভমত্তক সািন্তত্রির 

পমররৈি সংরক্ষণ। ত্ারও আরে েক্ষু মছে স্মমৃত্-িুায়-সিমম্বত্ যৈদমৈদুায় 

পারদিী িাস্ত্রজ্ঞ পন্সিরত্র সটৃষ্ট। ঔপমিরৈমিক অৈস্থার সম্পণূ ে মভন্ন পদ্ধমত্র 

মিক্ষায় জামত্ৈণ ে-মিররপক্ষ সিাি সুর াে  মদচ িীমত্ মহসারৈ িরা হরয়মছে, 

ত্ারত্ সািান্সজক উপকার এইজিু হ’ে িা য ,  ারা অরপক্ষাকৃত্ মিম্নৈণ ে 

ও যসই সরঙ্গ অমত্ দীি ত্ারা িহরর-সীমিত্ মিক্ষার সুর ােই পায় মি। 

যিকরের মফেট্ারীকরণ মসদ্ধান্ত মর্থওমররত্ই যর্থরক যেে। িুটষ্টরিয় য  

দু’চারজি যকারিাক্ররি যপরো ত্ারা িািুরেণীর সরোত্র হরয়ই রইে, 

সিাজ-উন্নয়রির কারজ োেে িা। ইংররজ যকৈে ত্ার মিজ প্ররয়াজি 

মসন্সদ্ধর জিুই মিক্ষণীয় মৈষয় ও রীমত্ পদ্ধমত্ েঠি কররমছে এিি অিুয়ি 

যষাে-আিা সটঠক িা হরেও এ মৈষয়টা খুৈই প্রত্ুক্ষ য  ইংররন্সজর িািুরি 

মৈত্মরত্ ইংরররজর মিক্ষা একটা যিাত্যি সিাজ-মৈরভরদর সটৃষ্ট কররমছে। 

 া াঁরা িািী ও িিী হরয় েরড় উঠরেি মভন্ন ভাষায় ত্া াঁরদর ৈো হয় 

সাম্রাজুিীমত্র সহায়ক ৈুরজোয়া। মকন্তু এজিু আিরা ইংররজরদর মিছামিমছ 

যদাষী সাৈুস্ত ক’যর র্থামক,  খি যদখা  ায় স্বায়ত্তিাসরির পাঁয়ন্সত্রি ৈছরর 

পা মদরত্ মেরয়ও আিরা ত্ারদর প্রমত্টষ্ঠত্ কাঠারিা খুৈ কিই িড়চড় কররত্ 

যপররমছ।আরয়াজরির হয়ত্ ত্্ুটট মছে িা, সদুরেিুও মকছয  মছে বৈমক, 

কারণ, কমিিরির পর কমিিি ৈরসরছ, স্তরমৈভাে এৈং পঠিীয় মৈষরয়র 

মকছয  যঘাররফও করা হরয়রছ, ত্ৈু সিাজ ররয়রছ য  –মত্মিরর যসই 

মত্মিররই। এর কারণটা স্বচ্ছ, আর ত্া ত্ুরণরাও অরিরক জারি 

যদমখ,যসটা হ’ে -প্রচমেত্ রাটষ্টক-অর্থ েশিমত্ক কাঠারিা। এই কাঠারিা 

মিয়মিত্ দৃটষ্টরকারণর ৈদে িা হরে মিক্ষায় অমভরপ্রত্ পমরৈত্েি আিা  ারৈ 

িা, সিারজর মহত্সািক চমরত্রৈাি ও মিষ্ঠাৈাি্ কিী দুে েভ হরৈ।  মৈজ্ঞারি 

দি েরি যিৌমেক প্রমত্ভা অসম্ভৈ হরৈ। স্বািীিত্ার পর যিত্ারা হয় চাি মি 
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ঔপমিরৈমিক মিক্ষািীমত্, মকন্তু য -সিাজ-ৈুৈস্থার সরঙ্গ ঔপমিরৈমিক 

মিক্ষািীমত্র যচারখ-চিিায় মিে ত্া ত্া াঁরা ছাড়রত্ও পাররেি িা। দু যিৌকায় 

পা মদরয় পমররিরষ িৈাৈী পাি্সীরত্ও মস্থর রইরেি। এিি অৈস্থায় যদিটা 

আজ খা াঁটট দুভারে ভাে হরত্ চাইরছ, আর মিমক্ষত্ অি েমিমক্ষত্রদর, 

ৈুরজোয়া আিা ৈুরজোয়ারদর গুুত্র চামরন্সত্রক অিিঃপত্ি ঘরটরছ, টঠক 

য িিটট িারস্ত্র যেরখ। 

          এিি পমরমস্থমত্রত্ মিক্ষায় আিূে রদৈদে হরৈ কী ক’যর ? 

এই যত্া যদখা যেে সিারজর ত্র্থা মিশুর অমভিাপ ইংররন্সজরক িুা ু 

ভারৈ একটয স্থািচয ুত্ কররত্ মেরয় এই রারষ্টর ৈত্েিাি প্রিাসকরদর কত্ই 

িা মৈররামিত্ায় সম্মুখীর হরত্ হরচ্ছ। িাতৃ্ভাষা মিক্ষার বৈজ্ঞামিক একটা 

রীোররর অভাৈ পূরণ কররত্ মেরয় ৈষীয়াি িািুেণুরদরও কীরকি 

প্রমত্ৈাদ। স্বার্থ েমেপ্ত পুরারিা সংস্কাররর যিাহ মৈদুাৈুন্সদ্ধরকও কী পমরিারণ 

অমভভূত্ করর র্থারক এসৈ ত্ারই দৃষ্টান্ত। মকন্তু আিূে পমরৈত্েি  ত্মদি 

িা আরস ত্ত্মদি চযপ করর ৈরস র্থাকাও যত্া যকারিা কারজর কর্থা িয়। 

অিকারর োটঠর আোটা  মদ ৈা িাই হারত্ পাওয়া  ায়, মপছিটা িররই 

কাজ চেুক। এই অরর্থ েই আিরা মিক্ষাপদ্ধমত্র সংস্কার চাই আর ত্া মকছয  

মকছয  পাওয়াও  ারচ্ছ। িুটষ্টরিরয়র মৈররামিত্ার িিু মদরয়ও  সরকার মস্থর 

সংকল্প মিরয় মৈরিষজ্ঞরদর উপরদিিায় মিক্ষার যক্ষরত্র য  য  প্রেমত্িূেক 

ও িুা ু সংস্কার এরিরছি ও আিরছি ত্ার জরিু পমরণারি ত্া াঁরা যদিৈাসীর 

েদ্ধারই পাত্র হরৈি এিি স্বচ্ছরন্দ িরি করা  ায়। 

         সম্প্রমত্ প্রার্থমিক মিক্ষায় সংস্কাররর উদর াে িহরৈাসী ও 

সংৈাদপত্রসহায় মকছয  িােমররকর িুখরত্ায় মৈমিত্ হৈার উপক্রি হরয়রছ। 

 া াঁরা িরি কররি , পুরারিা  া আরছ ত্ারত্ই ত্া াঁরদর ভারো, ত্া াঁরা 

কারোপর ােী ও সিাজ সহায়ক পাঠক্রি চােু করার প্ররয়াজরির িরিু 

রাজশিমত্ক চক্রারন্তর েি যপরয়রছি এৈং যেে যেে ৈরে িহা যসাররোে 

জরুড় মদরয়রছি। আিরা দুিঃরখর সরঙ্গ েক্ষু কররমছ, এরকি যকাোহরে 

যকারিা  ুন্সির িার মদরয়ই  াওয়া হয়মি, পা াঁচটা অৈান্তর মৈষরয়র সরঙ্গ 

এিিত্র আরৈেিগ্ন িূম্রজাে সটৃষ্ট করা হরয়রছ  ার েক্ষু সারস্বত্ ৈরে 

িরি হয় িা, প্রচারসম্বে অিু মকছয ই আভাস যদয়। আিারদর আজরকর 

আরোচিা, মৈরৈকী সািারণ অমভভাৈক  া াঁরা মিশুরদর  র্থা র্থ পরর্থ মৈকাি 

চাি, ত্া াঁরদর সংিয় ও মৈভ্রামন্ত যর্থরক রক্ষা করার জিু,  া াঁরা ৈুরঝও 

ৈুঝরত্ চাি িা, ত্া াঁরদর জিু িয়। 
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            স্বায়ত্তিাসি পাওয়ার মকছয  পররই মিক্ষার অিুািু স্তরর 

য িিই যহাক প্রার্থমিক স্তরর উরিখু পমরৈত্েি আিার প্রয়াস হয়। প্রার্থমিক 

মিক্ষারক যসই প্রর্থি ৈুমিয়াদী পমরকল্পিার অঙ্গ মহসারৈ গ্রহণ করা হয়। 

এই যিাত্যি রীমত্রত্ য  পমরৈত্েি মচমিত্ হরয়মছে ত্ারক এক কর্থায় প্রকাি 

কররত্ যেরে ৈেরত্ হয়-উৎপাদিিুখী কি েপ্রৈণত্া ও যখোিূোর সহর ারে 

সািন্দ মিক্ষা। উরেিু প্রিংসিীয়। মকন্তু পাঠক্রিরক উরেরিুর অিুোিী 

ক’যর ত্খি মিি োণ করা হয়মি। উপকার হ’ে আংমিক। ইংররজ আিরে 

আিরা য  প্রার্থমিক সু্করে মিক্ষা যপরয়মছোি ত্ার রীমত্পদ্ধমত্ পাঠক্রি-

মৈিুাস ত্খিকার িিু-ইংরান্সজ ও হাই সু্করের মিমি-সংস্করণ িাত্র মছে। 

ন্সত্রমৈি ‘R’ এর অর্থ োৎ মেখি-পঠি-েমণরত্র প্রারমম্ভক মভমত্ত রচিাই মছে 

ত্ার উরেিু। ৈো ৈাহেু, ঐ সিয়কার ইউররাপীয় ৈহয  সু্করেও 

মিশুমিক্ষারক ঐ িররির িািমসক ন্সিে ছাড়া অিু মকছয  ভাৈা হ’ত্ িা। 

এই ত্যেিায় ৈুমিয়ামদ পমরকল্পিার মভমত্তরত্ মিশুমিক্ষার ৈুৈস্থা ঔপমিরৈমিক 

অৈরহোর পমরমস্থমত্ যর্থরক যৈি মকছয টা ঊি োয়ি ত্ারত্ সরন্দহ যিই। মকন্তু 

অিুিা সৈরদরিই মিশুরদর মদরক আরও যৈিী িরিার াে যদওয়ার একটা 

প্রৈণত্া েরড় উরঠরছ। আিারদর যদরিও মিশুমদৈস আন্তজোমত্ক মিশু 

ৈষ েপােি প্রভৃমত্র যপ্ররণা-মিশুরদর পােি ও েঠরির মৈষয়রক সচুাুত্র 

করার প্রমত্শ্রুমত্ ৈহি কররছ। ত্া ছাড়া েত্ পাঁমচি ন্সত্রি ৈৎসরর 

সিাজজীৈি মৈষরয় আিারদর িারণাও মকছয  মকছয  ৈদরেরছ এৈং ক্রিি 

আরও ৈদোরচ্ছ। মিক্ষাক্রি ও মিক্ষণ মৈষরয় ৈহয  বৈজ্ঞামিক পরীক্ষা মিরীক্ষা 

ও সত্ু মিি োররণর প্র ত্নও যদখা  ারচ্ছ। এরকি পমরমস্থমত্রত্  াৈত্ীয় 

মিক্ষা-ৈুৈস্তার সরঙ্গ মিশুমিক্ষার রূপ ও পদ্ধমত্ আরও মকছয  ৈদে িা 

ক’যর মিরেই িয়। মৈরিষত্ য  যদি পরীক্ষা-মিরীক্ষা কররত্ কররত্ 

পমরৈত্েরির িিু মদরয় ত্রৈই যিাটািুটট একটা আদরি ের অৈস্থা খুাঁরজ যপরত্ 

চায় ত্ার পরক্ষ মিক্ষার পাঠক্ররি কারোপর ােী পমরৈত্েি সািিও িুা ু 

ভারৈই করণীয়। 

                 পুিরায় ৈেরত্ হয়, ৈুাপকভারৈ মিক্ষািারার সৈটার 

উপর যচাখ ৈুোরে য  মসদ্ধান্ত আজও অমিৈা ে হরয় ওরঠ ত্া এই য , 

য -স্বকীয় স্বািীি অৈস্থা মিক্ষায় প্রত্ুামিত্ আিরা এখিও ত্ার ভূমিকা 

রচিারত্ই মিরত্ ররয়মছ। িািুমিক ও প্রার্থমিরকর পাঠক্রি মস্থর করার 

সিয় এই যসমদিও কণ েিারররা ও মৈরিষরজ্ঞরা ভারো ক’যর যভরৈ যদরখি 

মি য  িহর অঞ্চরের অরপক্ষাকৃত্ অগ্রসর অর্থচ সংখুায় স্বল্প সন্তারদর 

মদরক ত্ামকরয় পাঠক্রি মিণ েরয় সিাজকেুাণ ৈুাহত্ হরৈ। অির্থ েক অপচয় 
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ঘটরৈ, যেণীরভদ যরাি করা  ারৈ িা। ত্াই সািরির মদরক চেরত্ মেরয়ও 

মপছরি িখু মফমররয় র্থাকরত্ হরয়রছ। কমিিরির এই িররির মিিাগ্রস্ত িরির 

পমরচয় ফুরট উরঠরছ মিত্ীয় ভাষা মহসারৈ ইংররন্সজর সংরক্ষণ যিরি 

যিওয়ায়। একদা উপমিরৈরির যদি িাত্ররকই মিভামষক হরত্ হরয়মছে। 

দমক্ষণ আমিকা আজও মিভমষক, োমত্ি আরিমরকাও প্রায় ত্াই। সংখুায় 

 ত্ িেণুই যহাি আিারদর যদরি এরকি ভারত্ীয় যৈি দু চারজি মছরেি 

 া াঁর স্বেরৃহও ইংররন্সজরত্ই কর্থাৈাত্ো ৈেরত্ি। স্বজিরক মচটঠ মেখরত্ 

ইংররন্সজর ৈুৈহার যসমদি আিরাও কররমছ, েজ্জারৈাি কমরমি। স্বািীিত্ার 

পর এই মিভামষকত্া অেক্ষ্মী ৈরে মচমিত্ হরেও যিাহত্ুাে য  দুষ্কর 

হরয়মছে ত্ার প্রিাণ পমরৈমত্েত্ প্রার্থমিক মিক্ষায় ৈুমিয়াদী কাঠারিা অঙ্গীকার 

করার পরও খা াঁটট আদি ে পদ্ধমত্সহ ইংররন্সজ মিক্ষরণর আরয়াজি। ৈুাপারটা 

একান্ত স্বমৈররািী হরেও ৈয়স্করদর প্ররয়াজরির  ূপকারষ্ঠ মিশুরদর ৈমে 

যদওয়া হ’ে।  

              ইংররন্সজরত্ আিারদর ৈুৈসাময়ক প্ররয়াজি এখিও আরছ 

টঠকই, আর মৈরশ্বর উচ্চত্র জ্ঞািৈুন্সদ্ধর সরঙ্গ পমরচয় রাখরত্ও ইংররন্সজ 

আিারদর মিখরত্ হরৈ, মকন্তু যস মক ঐ আরেকার িত্ মিভাষার সূত্র? 

বিিৈ যর্থরক আরম্ভ ক’যর? আর ত্া মক গ্রািীণ অিগ্রসর কৃষক সন্তািরদর 

পরক্ষও আৈমিক রাখরত্ হরৈ? এর যর্থরক অৈাস্তর অসািান্সজক মচন্তা য  

আর হরত্ পারর িা ত্া উপেমি কররত্ আিারদর মৈেম্ব হরয় যেরছ। েক্ষ 

েক্ষ মিশু-মকরিার  ারা এখি ৈরয়াৈদৃ্ধ ত্ারদর িািমৈক িন্সির খৈ েত্া 

ঘটটরয়মছ, সীিাহীি অপচরয়র সটৃষ্ট কররমছ। বৈরদমিক যকারিা-িা-যকারিা 

ভাষা আয়ত্ত করার মৈিাি ইউররাপীয় যদিগুমের মিক্ষণ-ৈুৈস্থায় ররয়রছ, 

মকন্তু আৈমিুক ভারৈ িয়, গ্রহণীয় একটা সাৈরজক্ট্ মহসারৈ এৈং ত্া 

পমরণত্ ৈয়িঃক্ররি। বিিৈ অিুায় যর্থরক িয়, আর সাৈজিীি আকাররও 

িয়। মৈরদিী ভাষা মিক্ষার চারপ আিারদর ত্ুণরদর যিৌমেক স্বািীি ৈুন্সদ্ধ 

ও সাহস এিিই অপহৃত্ হরয়রছ য  মৈজ্ঞারি দি েরি আজ আিারদর 

যকারিা অৈদািই যিই। অর্থচ পন্সশ্চরির যদিগুমে িািা মৈষরয় যিাত্যি 

মদেন্ত যদখারচ্ছ। আমি যত্া িরি কমর আিারদর মিক্ষার্থীরদর পমরণত্ ৈয়রস 

মহন্সন্দ অর্থৈা অিু একটট যদিভাষাও আয়ত্ত করার প্ররয়াজি। পাৈ্মেক 

পরীক্ষা ও ত্ার ফোফে যৈর হওয়ার িারঝ য  সিরয়র ফাাঁক র্থারক ত্া 

স্বচ্ছরন্দ মিত্ীয় তৃ্ত্ীয় ভাষা মিক্ষায় ভরাট ক’যর যিওয়া  ায়। 

                                                             

মিক্ষার আরয়াজি জ্ঞািৈুন্সদ্ধর স্বািীি মৈকারির জিুও ৈরট, আৈার 
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জীমৈকার জিুও ৈরট। আিুমিক রারষ্টর দাময়ত্ব হে, -মিশু-মকরিাররদর 

ৈাস্তৈিুখী জ্ঞািৈুন্সদ্ধর মৈকাি হয় এিি একটা স্তর প েন্ত যপৌৌঁরছ যদওয়া। 

এই স্তর প েন্ত মিক্ষা সাৈ েজিীি ও অশৈত্মিক। ভারত্ৈরষ ের িত্ অিগ্রসর 

অর্থচ অগ্রসর হরত্ চাইরছ এিি যদরির পরক্ষ এর যচরয় সত্ু আর মকছয  

হরত্ পারর িা। অত্এৈ ৈাররা-যচাে ৈছর প েন্ত মিক্ষায় িাতৃ্ভাষা ছাড়া 

অিু যকারিা ভাষাই পাঠক্ররি রাখা সিীচীি িয়। ইংররন্সজ ও সংসৃ্কত্ দুরয়র 

যক্ষরত্রই এই িীমত্ সিািভারৈ প্ররয়াজু।                              

        সম্প্রমত্ পন্সশ্চিৈঙ্গ সরকাররর উদয্ ারে  ও মৈরিষজ্ঞ কমিটটর 

কা েকামরত্ায় প্রার্থমিক মিক্ষাক্রি, মিক্ষাণরীমত্ ও পাঠসূচীর য  িৈরূপায়ণ 

করা হরচ্ছ,  া মিরয় স্থািীয় সংৈাদপত্র িুরখ মকছয  ৈুন্সি ৈাদ-প্রমত্ৈারদর 

যসাররোে ত্য রেরছি, ত্ার িুমদ্রত্ পুন্সস্তকা আিারদর েক্ষুরোচর হরয়রছ। 

আিরা যদরখ আিন্সন্দত্ হরয়মছ য  ৈাস্তৈৈুন্সদ্ধ ও মিক্ষািীমত্র বৈজ্ঞামিক 

আদরি ের অিুসরণ এর সৈ েত্র পমরস্ফুট হরয়রছ। এর স্তরমৈিুাস ও প োয়-

মৈভােগুমে য িি সুমচমন্তত্, যত্িমি এর পাঠসূচী সারা ৈাঙোর মিশু-

মকরিাররদর পুণ োঙ্গ বদমহক ও িািমসক েঠরির অঙ্গীকার ৈহি কররছ। ঐ 

মিক্ষাক্ররির ‘প্রমত্রৈদরি’ যদখা  ায়, প্রার্থমিক মিক্ষারক মৈরিষ গুুত্ব 

মদরয় মিশুর ও সিারজর সরৈ েরত্ািখুী মৈকারির িূেমভমত্ত মহসারৈ গ্রহণ করা 

হরয়রছ। েক্ষু মস্থর করা হরয়রছ সিাজ পমররৈি - ঘমিষ্ঠ ৈুন্সি মিশুর 

ৈাস্তৈিুখী স্বচ্ছন্দ মৈকাি, আর প্রমত্শ্রুমত্ যদওয়া হরয়রছ ত্ারদর 

ভামৈকারের যিাষণিুি সিারজর উপ িু ক’যর েরড় যত্াোর। যদখা  ায়, 

মৈক্ষপ্তভারৈ যকাি সংস্কার, যকারিা যজাড়াত্ামে-োোরিা কাজ সরকার ও 

মৈরিষজ্ঞরা কররত্  ারচ্ছি িা, সািমগ্রক এৈং সািমহকভারৈ প্রার্থমিক 

মিক্ষার মৈষয়টটরক যদরখ, পরৈত্ী মিক্ষািারার সরঙ্গ অমন্বত্ ক’যর 

যভরৈমচরন্তই অগ্রসর হরয়রছি। সিািীত্ পাঠক্ররির পমরৈত্েিগুমে উি 

সািমগ্রক দৃটষ্টরকারণর সংেগ্ন অমিৈা ে মসদ্ধান্ত মহসারৈই এরসরছ। মফেজমফই 

ৈো  াক, আর মৈজ্ঞািই ৈো  াক দৃটষ্টভমঙ্গর ও ত্ার রূপায়ণ প্রমত্শ্রুমত্র 

এই পূণ েঙ্গত্া পূরৈ েকার যকারিা উদয্ ারে যদমখমি। ৈস্তুত্ প্রার্থমিক মিক্ষার 

ও পাঠুসূমচর এই পুন্সস্তকাটট মিক্ষা মৈজ্ঞাি-অিিুীেি মৈষয়ক মেটাররচার 

মহসারৈও িরিাহারী হরয়রছ। এরকি প্রস্তুমত্র ত্ামরফ িা ক’যর পারা  ায় 

িা।  

                  অর্থচ প্রমত্ৈারদর ঝড় উরঠরছ।  া াঁরা প্রমত্ৈাদ 

কররছি ত্া াঁরা উরেিুও প্ররয়ােমৈমি সহ এই যিাত্যি প্রার্থমিক মিক্ষাক্রি 

মৈষরয় যকারিা সারস্বত্ আরোচিায় িারিি মি, অন্তত্ যসরকি যদখা  ায় 
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মি। মৈমক্ষপ্ত দু একটা পমরৈত্েরির কর্থা শ্রুমত্রোচর হরত্ই হয়ত্ ৈা বহ বচ 

শুু করররছি মভত্ররর ৈুাপার িা ৈুরঝ িা যজরিশুরিই। এিিও হরত্ 

পারর য  ৈািিন্ট সরকাররর উদর ারে যিাত্যি  া হরৈ সৈই প্রমত্ৈাদর ােু, 

মৈচাররর প্ররয়াজি িাই, এরকি িরিাভাৈ মিরয়ই যসাররোে যত্াো হরচ্ছ। 

 াই যহাক িা যকি, য  কটট সংস্কার মিরয় প্রমত্ৈারদর যরাে উরঠরছ, 

সহসা যদখরে ৈা শুিরে যসগুমে য  যচারখ োোর িত্ ও যসমন্টরিন্টরক 

আঘাত্ করর ত্াও অস্বীকার করা  ায় িা, এৈং যসইরহত্য আরোচিায় 

প্রৈতৃ্ হরত্ হরচ্ছ। প্রমত্ৈাদ হরচ্ছ মত্িটট মৈষয়রক েক্ষু ক’যর। (১) উি 

মিক্ষাক্ররির িূে প্রমত্রৈদরি ‘যিাষণিুি সিারজর উপর ােী িািমৈক 

মৈকাি ’ িুত্ে করার প্রমত্শ্রুমত্। (২) মিক্ষাক্রি যর্থরক ইংররন্সজর অপসরণ 

(৩) সহজপারঠর জায়োয় যিাত্যি রীোর প্রৈত্েি করার ইমঙ্গত্।এই মত্িটট 

মৈষয় মিরয় আিারদর মচন্তা ও মৈচার ক্রিান্বরয় মিরৈদি করমছ।  

    ১) যিাষণিুি সিাজ কর্থাটারত্ই প্রমত্ৈাদীরা িরি ক’যর মিরয়রছি 

য  এত্মদরি মিশুরদর মৈরিষ রাজিীমত্র ছা াঁরচ ঢাোই যপটাই আরম্ভ হরৈ। 

দুিঃরখর মৈষয়, ত্া াঁরা যকৈে ঐ িব্দটা যদরখই মৈভ্রান্ত হরয়রছি, িি’কমল্পত্ 

িসিা –সহর ারে মৈকৃত্ ক’যরই ৈুাখুা ক’যর মিরয়রছি, পাঠক্ররির 

অভুন্তরর প্ররৈি ক’যর মিশুেঠরির আরয়াজরির ৈুাপার  মদ প্রত্ুক্ষ 

কররত্ি ত্াহ’যে যদখরত্ি যেণী সংগ্রারির অ, আ-ও যসখারি যিই।  মদ 

ৈরেি ত্াহ’যে প্রাররম্ভ ওরকি িব্দ ৈুৈহারই ৈা যকি, ত্াহ’যে ত্া াঁরদর 

ৈেৈ অন্তত্ একৈাররর জিুও ত্া াঁরা িহাত্মাজী, পন্সিত্ যিহু এৈং 

যিত্াজী প্রিুখ যদিরিত্ারদর মেখি ও ভাষরির মৈষয় স্মরণ কুি। ত্া াঁরা 

ৈারংৈার সািুৈাদী সিাজ েড়ার সংকল্প আিারদর শুমিরয়রছি ৈ’যেই যত্া 

ত্া াঁরা ৈররণু ও িিসু। ত্া ছাড়া যিাষণিনু্সি ও সিাজ-সািুর কর্থা শুিরেই 

 া াঁরা কমল্পত্ ও ক্ুদ্ধ হরত্ র্থারকি ত্া াঁরদর একৈার ভারত্ীয় িাসিত্িটা 

খুরে যদখরত্ ৈো  ায়। যসখারি সিাজত্ামিক রাষ্ট্র এৈং মিপীমড়ত্ িািুরষর 

অর্থ েশিমত্ক ও সািান্সজক িুায়মৈচাররর মৈষয়ই ৈো হয় মি মক ? মকন্তু ত্ৈ ু

একর্থা ৈেৈ য  উৎকট একটা িত্ খাড়া ক’যর মিক্ষার প্রমত্ পরৈ ে 

প্রকারান্তরর যসই িত্টারকই প্রকটভারৈ মৈকমিত্ ক’যর যত্াোর প্রয়াস 

অৈিুই মিন্দিীয়। টঠক এই ৈুাপার মকছয কাে আরে একিাত্র িাৎসী 

জািািীরত্ই অৈেমন্বত্ হরয়মছে। সুরখর মৈষয়, আরোচু মসরেৈারসর অংরি 

প্রত্াংরি যকার্থাও যসরকি যকারিা সরচত্ি ও কৃন্সত্রি প্রয়ারসর মচি যিই। 

 া আরছ ত্া মৈজ্ঞাি-অিুরিামদত্ভারৈই আরছ।    
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    ২)ইংররন্সজর স্থাি সম্পরকে আিারদর ৈিৈু পূরৈ েই সািারণভারৈ 

মৈিুাস কররমছ। এখারি আৈার ৈমে, ইংরান্সজরক ৈহয  পরূৈ েই প্রার্থমিরকর 

মসরেৈাস যর্থরক ত্য রে যদওয়া উমচত্ মছে। এখি ইংররন্সজ ৈজেরির ৈুৈস্থা 

করর সরকার মি িু কমিটট  ুন্সিসংেত্ ভারৈ যদিকেুারণর কাজই 

করররছি। মকন্তু এ মৈষরয় একটট িত্যি িররির আপন্সির জৈাৈ যদওয়া 

প্ররয়াজি িরি কমর। যকউ যকউ এখি এই কর্থা ৈেরছি য , ইংররন্সজ 

ত্য রে মদরে, ইংরান্সজ মিরখ, অিনু্নত্ যেণীর যছরেরিরয়রা উন্নত্ যেণীর 

সিকক্ষ হৈার য  সুর াে যপত্, ত্া যর্থরক ৈন্সঞ্চত্ হরৈ। মকন্তু এমৈষরয় 

আিারদর প্রশ্ন এই য , ইংরান্সজ ত্য রে যকার্থায় যদওয়া হরচ্ছ? বৈজ্ঞামিক 

পদ্ধমত্রত্  র্থার ােু স্থারি সমন্নরৈমিত্ করা হরচ্ছ এই িাত্র। িাতৃ্ভাষার 

সিাি িুরেু প্রাইিামররত্ ত্ার স্থাি যকি হরৈ?  া াঁরা আপমত্ত জািারচ্ছি 

ত্া াঁরা যকি একর্থা যভরৈ যদখরছি িা, য , িাৈােক অৈস্থায় মৈরদিী ভাষা 

আয়ত্ত কররত্ মেরয় ত্া াঁরদর সন্তািরদর য  সিয় ও িন্সির অপৈুয় হরচ্ছ, 

এিিমক িািমসক িন্সি মচরকারের জিু খৈ ে হরচ্ছ, যস ক্ষমত্ মক 

অরপক্ষাকৃত্ কি যিাচিীয় ? মিত্ীয়ত্  া াঁরা একর্থা িরি কররি য  অিুন্নত্ 

যেণীরক উন্নত্ যেণীর সরোত্র হরত্ হরৈ ত্া াঁরা আরও িুা ু কর্থাটা যকি 

মৈরৈচিা কররছি িা য  যেণীরভরদর মৈরোপ সািরির ক্ষিত্া অজেিই যত্া 

অর্থ েশিমত্ক ও সািান্সজক অমিকার োরভর যেয়িঃ পন্থািঃ। 

            ৩) এইৈার ‘সহজ পাঠ’ ৈজেরির প্রসঙ্গ। মকন্তু ত্ার পূরৈ ে 

প্রার্থমিরকর এই যিাত্যি পাঠক্ররি িাতৃ্ভাষা যিখারিার মৈষয় ও প োয় 

মৈভাে একৈার যদরখ যিওয়া য রত্ পারর। য রহত্য িাতৃ্ভাষাই মিশুর যৈাি 

ও মচন্তার প্ররয়াজিীয় একিাত্র িািুি, যিৌমেক ৈুন্সদ্ধমৈচার-মৈরেষণ-দক্ষত্া 

ও সামহত্ু-কল্পিা উরন্মরষর অিিু সহায়, িাতৃ্ভাষার মিক্ষায় উি 

পাঠক্ররি সিমিক গুুত্ব যদওয়া হরয়রছ। প্রর্থি ৈষ ে যর্থরক পঞ্চি ৈষ ে 

প েন্ত ভাষা-মিক্ষায় ও সামহত্ুরৈারি, য  স্তরর  ত্টয কু প্ররয়াজি, ত্া 

বৈজ্ঞামিকভারৈই সাজারিা হরয়রছ। য িি, প্রর্থি যেণীরত্ যজার যদওয়া 

হরয়রছ যিািা, ৈো ও সহজ মৈষয় ৈণ েিা করার উপর, পমরমচত্ পমররৈি 

যর্থরক িব্দচয়ি, েল্প ৈো, ছড়া-আৈমৃত্ প্রভৃমত্র উপর । েরল্পর মৈরেষরণ 

স্পষ্ট মিরদেি ররয়রছ- “ যসই সৈ কামহিী  া মিশুর স্বভারৈ ৈাস্তৈত্ারৈাি, 

সদাচাররৈাি, সাহস, ভয়িূিুত্া ইত্ুামদ জাোরত্ সহায়ত্া করর।”  এরই 

সরঙ্গ পঠরি ও মেখরি ৈণ েিাো ও িরব্দর সরঙ্গ পমরমচমত্ প্রভৃমত্ও  র্থার ােু 

মৈিুস্ত হরয়রছ। মিত্ীয় যেণীর পাঠুসচূীরত্ যদখা  ায়, মৈৈরণ যদওয়ার ও 

িরির ভাৈ প্রকারির ক্ষিত্াৈনৃ্সদ্ধ, কমৈত্া, েল্প,  আৈমৃত্,  অমভিয়। 
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েৈণ ও পঠরির যক্ষরত্র-“ িািুষ ও ত্ার জীমৈকার” কামহিী, জীৈজন্তুর 

েল্প, যকৌত্যক-কর ঘটিা, প্রকৃমত্ ও পমররৈরির প্রত্ুক্ষ ঘটিা অিুয়ি ও 

ৈো, প্রচমেত্ ও আিুমিক প্রমসদ্ধ যেখকরদর ছড়া, কমৈত্া পাঠ প্রভৃমত্। 

তৃ্ত্ীয় যেণীরত্- মিরজর অমভজ্ঞত্ার ৈণ েিা যদওয়া, েল্প ৈো, যদিরপ্রি 

ও অিুািু ভাৈ-উেীপক কমৈত্ার আৈমৃত্তর িািুরি মিশুর ৈেৈার আগ্রহ 

ও ক্ষিত্া ৈাড়ারিা প্রভৃমত্। তৃ্ত্ীয় যেণীর পাঠুপুস্তরক কী কী র্থাকরৈ যস 

মৈষরয় ৈো হরয়রছ- “মিশুরদর উপর ােী কমৈত্া, িিীষীরদর জীৈিী, 

এরদরির িািামৈি অমভ াি ও মিকাররর কামহিী” ইত্ুামদ। এই ভারৈ চত্যর্থ ে 

–পঞ্চি যেণী প েন্ত সুমৈিুস্ত রীমত্রত্ িাতৃ্ভাষা ও সামহত্ু অমিেত্ 

করারিার ৈুৈস্থা। 

                ত্দরূ যজরিমছ, প্রার্থমিরকর জিু য  “রীোরর” 

প্রস্তত্ করার দাময়ত্ব সমিমত্র মৈরিষজ্ঞরা মিরয়রছি ত্ারত্ পাঠক্ররির 

সূত্রগুমেরকই ‘যেসি্’ আকারর রূপ যদওয়া হরয়রছ। ত্ারত্ ৈণ েিাো পাঠ 

ও অঙ্করির রীমত্ যর্থরক রৈীন্দ্রিার্থ প্রিুখ সামহমত্ুকরদর েল্প , ছড়া, 

কমৈত্া সৈই র্থাকরছ। যেণীসংগ্রারির হামত্য়ার মিরয় মিশুরদর িাচে করারিার 

ৈুাপার এরত্ যকার্থায় ? প্রমত্ৈারদর মভমত্ত কী? আিারদর যদরি পন্সিত্ ও 

িািু ৈ’যে েহৃীত্ ৈরয়াৈদৃ্ধরা মক ৈায়ুৈনৃ্সদ্ধরত্ ভযেরছি ?  

                 মকন্তু য  ৈুাপারটট এরদরির মিমক্ষত্রদর এক 

যেণীরক আরন্দােি –অমভিুখী ও সংৈাদপত্রগুমেরক িখুর ক’যর ত্য রেমছে 

ত্া হ’ে সহজ পাঠ ৈজেি ও ত্ার স্থারি প্রস্তামৈত্ রীোর প্রৈত্েরির প্রয়াস। 

রীোরর কী কী সমন্নরৈমিত্ হরয়রছ এৈং পাঠক্ররিই ৈা কী কী মিি োমরত্ 

হরয়রছ ত্া িা যজরিশুরিই ঐ িররির যসাররোে সটৃষ্ট মৈস্কয়কর এৈং 

দুিঃখজিক।  া াঁরা প্রমত্ৈাদিুখর হরয়মছরেি ত্া াঁরা  মদ পাঠক্ররির বৈজ্ঞামিক 

রীমত্পদ্ধমত্র মৈিুাস িরিার াে সহকারর আজও যদরখি, ৈুঝরৈি য  

সহজ-পাঠ আপিা যর্থরকই সখমেত্ হরয় পড়রছ। ‘সহজ পাঠ’ মিশু 

সামহরত্ুর মৈচারর অপূৈ ে, অত্যেিীয়। ওর েদুও ছরন্দািয়। মিশুরদর পাঠু 

যকারিা রীোররই সহজ পারঠর ছড়া কমৈত্াগুমেরত্ ৈজেি করা য রত্ পারর 

িা। যস প্রশ্নই ওরঠ িা। মকন্তু সহজ পাঠ য  আকারর আরছ ত্ারত্ ওটটরক 

বৈজ্ঞামিকভারৈ সুপমরকমল্পত্ পাঠুপসু্তকও ৈো  ায় িা। সু্করের রীোর মভন্ন 

জাত্ীয় ৈস্তু। ৈো ৈাহয েু, রৈীন্দ্রিার্থ মিরজও িরি কররি মি য  ৈণ েজ্ঞাি, 

মেখি প্রভৃমত্সহ ৈইটট পূণ োঙ্গ পাঠুপুস্তক। আরও িরি রাখরত্ হরৈ য , 

সহজ পাঠ য  পমরমস্থমত্রত্ প্রার্থমিরকর পাঠু মহসারৈ মিৈ োমচত্ হয় ত্ারত্ 

ত্া সািময়কভারৈই হয়,  র্থার্থ ে ভারো রীোর পাওয়া  ান্সচ্ছে িা ৈরেই হয়। 
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সহজ পাঠ অ-পূণ োঙ্গ মিশু সহায়ক। এিি মক ওরত্ প্রচযর গ্রারির কর্থা, 

সািারণ যিহিত্ী িািুষ ও উৎপীমড়ত্ কৃষরকর কর্থা ররয়রছ ৈরে 

প্রেমত্ৈাদীরদর ওটটই ৈহাে রাখা উমচত্ এিি পরািি েও আিরা মদরত্ পামর 

িা। ৈো ৈাহয েু, আিরা যকউই যকৈে সহজ পারঠর উপর মিভের করর 

আিারদর সন্তািরদর িাতৃ্ভাষা যিখারিার ৈুৈস্থা কমর মি।  া াঁরা প্রমত্ৈাদ 

কররছি সত্ু ভাষণ কররে ত্া াঁরদরও ত্াই ৈেরত্ হরৈ। ওর সরঙ্গ 

মৈদুাসােররর ৈণ েপমরচয় ও রঙীি ছমৈ িু যিাটািুটট ভারো ৈই য াে ক’যর 

ত্রৈই আশ্বস্ত হরয়মছ। যসরক্ষরত্র এখি সরকামর উদয্ ারে মিমি েত্ ভারো 

ৈই  মদ পাওয়া  ায় ত্াহরে যস প্রয়াসরক অমভিন্সন্দত্ িা ক’যর মৈমিত্ 

কররত্  াৈ যকাি্ দুৈু েন্সদ্ধরত্ ? 

          রীমত্মসদ্ধ পাঠুপুস্তক মহসারৈ সহজ পারঠ যকৈে অপূণ েত্া 

িয় অসংেমত্ও ররয়রছ। ওরত্ য  যকৈে ৈণ েিাোর মেখরির ও ক্রিািু ায়ী 

মিক্ষরণর ৈুৈস্থা যিই ত্া-ই িয়, িব্দ পমরমচমত্র প োয়সহ পাঠক্রিগুমে 

মিমর্থে ও দুৈ েেভারৈ গ্রমর্থত্। যকৈে কমৈত্ব ও রিুত্াই যত্া মিশুর পরক্ষসৈ 

িয়। ওরত্ প্রদত্ত ছমৈগুমে মিত্ান্তই ভাৈিূেক, পারঠর সরঙ্গ প্রত্ুক্ষত্ার 

সূত্র আৈদ্ধ িয়। িরি রাখরত্ হরৈ এই যেণীর মিক্ষার্থীর পরক্ষ ছমৈর 

গুুত্ব খুৈই যৈমি,এিি মক যোড়ার মদরক পারঠর যর্থরকও যৈমি। সহজ 

পারঠর অরিক ছমৈরকই মিশু ত্ার পারঠর সরঙ্গ মিমেরয় মিরত্ মেরয় মৈভমন্ত 

হয়। কল্পিা মদরয় ৈাস্তৈ মির্থুারক সত্ু িরি ক’যর মিরত্ পাররছ িা। ই 

ঈ ৈরস খায় খীর খই। ছমৈরত্ আরছ িুরখািুমখ দুরটা পায়রা, মছটারিা 

আরছ খই। পায়রা খীর খারৈ কী করর ? মত্িরট িামেরখর ঝেড়া করার 

ছড়া শুরি যদখরৈ ঘররর চারে দুরটা িামেখ। প ফ ৈ ভ  ায় িারঠ 

সারামদি িাি কারট, অর্থৈা ‘যৈাঝা মিরয় হারট চরে।’ টঠক। মকন্তু িািুষ 

কই, যক  ায়, যক িাি কারট এ প্রশ্ন মিশুর িরি আসরৈই। ৈুাপারটা 

যস িররত্ পাররৈ িা। ছড়া এৈং কমৈত্া মিশুর কল্পরোক উরিামিত্ করার 

জিু। টঠক কর্থা। মকন্তু ত্ার রচিায় ৈারকু ও ৈস্তুরত্ পমরচয় –অপমরচরয়র 

মিেণ প্ররয়াজি । মিশুর যক্ষরত্র এর উপর আরও মকছয  বৈমিষ্টু র্থারক। 

ত্ার ইরিজগুমে পমরস্ফুট এৈং যৈািু হওয়ার অরপক্ষা রারখ। ‘আিারদর 

যছাট িদী’ মক ‘এরসরছ িরৎ’ অর্থৈা ‘অজিা-িদীত্ীরর’ মিশুর িরৈার 

ও িরি ছমৈ এাঁরক অিুসরণ করার মদক যর্থরক ত্্ুটটহীি। মকন্তু “কারো 

রামত্ যেে ঘুরচ, আরো ত্ারর মদে িুরছ” –এরকি যক্ষরত্র আরোর 

ৈুিীকরণ মক মিশুর িারণায় সম্ভৈ হরৈ ? চা াঁরদর ৈুন্সিরূপ হরে ত্ারা 

টঠক িররৈ। যত্িমি ছারদর উপর যছাট যিরয়র িামড় শুরকারত্ যদওয়ার 
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এৈং যত্পান্তর রাজৈাড়ীর িরিু য  গুুত্র ৈস্তুেত্ ফাাঁক ত্া মক পূরণ 

করর যিওয়া ত্ার পরক্ষ সম্ভৈ হরৈ? শুিরৈ , ছরন্দর যদাোয় আরৈি 

আিরৈ এৈং যত্পান্তর ও যৈগুিী ররঙর িিু মদরয় পমরমচত্ যকারিা ছমৈরক 

হয়ত্ ৈা যিোরিার যচষ্টা কররৈ। মকন্তু ঐ ফাাঁকটয কু আর ভরারত্ পাররৈ 

িা। এ প্রসঙ্গ আিরা ৈাড়ারত্ চাই িা, ভারোও োেরছ িা, যকৈে মিশু 

মিক্ষা মৈষরয় রৈীন্দ্র ভন্সির প্রিত্তত্ার অরিকটাই য  অকারণ ত্া যদখাৈার 

জরিুই এ িররির আরোচিায় প্রৈতৃ্ত হরত্ হ’ে। 

        পমররিরষ আিারদর ৈিৈু, রৈীন্দ্রিার্থ ৈাি দমক্ষণ সকরেরই 

সিািভারৈ মপ্রয়। মত্মি কাররা একরচটটয়া অমিকাররর ৈস্তু িি, িা যকারিা 

ৈুন্সির িা যসাসাইটটর রৈীন্দ্রিারর্থর অৈদাি মিরয় যকউ সুপামরি কররে 

ত্ার ভূমিকাটা হাসুকর হরয় দা াঁড়ায়। কারণ, জিমচরত্ত ত্া াঁর মচরকারের 

খাসদখে। ত্রৈ যসমন্টরিন্ট ৈরে একটা কর্থা আরছ। মকন্তু অিুমদরক 

মিষ্ঠযর প্ররয়াজিও যত্া আরছ। ত্ারত্ রৈীন্দ্র-ভন্সি রৈীন্দ্র-অভন্সির প্রসঙ্গই 

উঠরত্ পারর িা। আর যসমন্টরিন্টরকই  মদ িািু কররত্ হয় ত্াহরে ৈো 

 ায়, পূণুরোক মৈদুাসােররর ৈণ েপমরচয়  খি ত্য রে যদওয়া হরয়মছে ত্খি 

প্রমত্ৈারদর কন্ঠ যসাচ্চার হয়মি যকি ?   
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বিক্ষার িাররাটা না প্রত্যুষ ? 

 

স্বািীিত্া-উত্তর ভাররত্ রঙ্গিরঞ্চ  ুন্সিহীি রাজিীমত্ৈান্সজর য  কটট কুৎমসত্ 

দৃিু সৎ ও মিররপক্ষ সািারণ িািুরষর যচারখ পরড়রছ এৈং যদরির ভমৈষৎ 

মৈষরয় ত্ারদর হত্াি ও আত্ন্সঙ্কত্ করর ত্য রেরছ ত্ার িরিু কেকাত্ার 

রাস্তায় সম্প্রমত্ অমভিীত্ ৈদৃ্ধ িট িটীরদর আচরণ অিুত্ি। েত্ মত্মরি 

ৈছর িরর যদরি মিক্ষার মক েমত্ হরচ্ছ রামি রামি ছাত্র-ছাত্রী যফে কররছ 

যকি, উচ্চিারির যিিার সটৃষ্ট হরচ্ছ িা যকি, মিক্ষরকরা পড়ারচ্ছি িা 

ৈা ছাত্ররা পড়রছ িা যকি, মসরেৈারস ত্্ুটট যকার্থায় হরচ্ছ-এ-সৈ মৈষরয় 

 ারদর মকছয িাত্র ঔৎসুকু মছে িা ত্ারা আজ হঠাৎ যকা াঁছাকা াঁছা গুাঁরজ 

রাস্তায় যিরি িারিখুী হরয় যলাোি মদরত্ োেরেি, যিরষ মৈিম্র পুমেিী 

আমত্রর্থু অমভমষি হরয় ঘরর মফরর বৈঠকখািায় ৈরস প্রচযর ৈাহৈা অজেি 

কররেি, এ একটা যদখার িত্ দৃিু ৈরট। এখিকার ভারত্িাত্ার মপ্রয় 

সন্তািরদর মক এিি হে,  ারত্ পরর্থর িুরো পারয় োোর অপমরসীি দুিঃখ 

সহু কররত্ হে, যসই আরেকার মদরির িহীদরদর অমভিয়ও কররত্ হে 

যিাত্যি চারে, আরও ৈুক ফুমেরয়। খচুররা যকারিা খৈর যিই, যকার্থায় 

কত্টয কু ত্য রে যদওয়া হরচ্ছ, মক কাররণ হরচ্ছ, ত্ারত্ আরখরর ক্ষমত্ িা 

োরভরই সম্ভাৈিা,  র্থার্থ ে স্বািীি অৈস্থায় মিক্ষার পমরমস্থমত্ মক হওয়া উমচত্, 

আরেকার সরকাররর উরদুাে মক মছে এ-সৈ খমত্রয় িা যদরখ যকৈে রৈ 

হরচ্ছ যেে, যেে। ত্য রে মদরে, ইংমরন্সজ ৈাংো সৈ ত্য রে মদরে। আিারদর 

যছরেরদর কারস্ত হাত্য মড় যপটাইরয়র দরে মিরয়  ারচ্ছ। ররক্ষ চাই। এ 

জিািার ৈদে চাই। ফরে মিমক্ষত্ অর্থচ দেিত্মিররপক্ষ িািুষ সরন্দহ 

কররছ ৈুন্সঝ ৈা যিষ কর্থাটাই আসে কর্থা, একটা ইসুু  খাড়া করর োোত্ার 

আরন্দােি করর ৈত্েিাি সরকাররক খত্ি কররা।  

    দেৈান্সজ রাজিীমত্রত্ য   ারক পারর খত্ি কররত্ র্থাকুক, আর 

আিরাও িার্থায় হাত্ চাপড়ারত্ চাপড়ারত্ হাজার ৈছর পররকার স্বপ্ন যদরখ 

ইহেীো সাঙ্গ কররত্ র্থামক, ইমত্িরিু মিক্ষার যক্ষরত্র পন্সশ্চিৈঙ্গ সরকার 

যকাি্ যকাি্ সংস্কার কররেি, ত্ার আৈিুকত্া মক পমরিাণ মছে, আর 

ত্ার ফোফেই ৈা মক হরত্ পারর যস সৈ মৈষয় একৈার মচন্তা করর যিওয়া 

য রত্ পারর। ৈুাপারটট আিুপূমৈ েক অিুসরণ করা  াক। 

            ১৯৭৯ খ্ীিঃ যর্থরক িািুমিরক সংসৃ্কত্ মৈকল্প মৈষয় মহসারৈ 

মচমিত্ হে। এই মৈরৈচিায় মৈকল্প করা হে য , এক সরঙ্গ মত্িটট ভাষা 
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আৈমিকভারৈ মিখরত্ মেরয় ইমত্হাস ভয রোে মৈজ্ঞাি মৈষরয় ছাত্র-ছাত্রীরা 

িরিার াে মদরত্ পাররছ িা, ইংরান্সজ এিি মক িাতৃ্ভাষারত্ও যফরের 

সংখুা ৈাড়রছ। সংসৃ্কত্ িােরী হরফ, যিয়াে োিার েল্প ৈাস্তৈ যর্থরক 

দরূৈত্ী যপৌরামণক কামহিী, গুুব্রোর স্তৈ যস্তাত্র এিি মক িিুর হা াঁমচ 

যর্থরক ইক্্ষৈাকুর জন্ম হয়-এ রকি আজগুমৈ ৈুাপার এিিই সমি-সিাস 

েুঙ্-মেট কি েৈাচু ভাৈৈাচু প্রভৃমত্ সহর ারে কষ্টমকত্ করর পমররৈিি করা 

হত্ আর ছাত্র-ছাত্রীরা ত্া মিরয় এিি কসরৎ করত্ য  ৈাৈা-যজঠারদর 

স্বীকার িা করর উপায় মছে িা য  েীিাি্ ইসু্করে খুৈ মৈদুা অজেি কররছ। 

সংসৃ্করত্র প্রারমম্ভক পারঠ অক্ষর-পমরচরয়র পররই যেৌিঃ েচ্ছমত্ িা মদরয় 

পন্সিত্িিায় মদরেি যেৌে েচ্ছমত্। ঐ রকি আর একটট পাঠ মদরয়ই য াজিা 

কররেি গুুব্র েে গুুমৈ েষু্ণিঃ ইত্ুামদ। সমিসহ উচ্চারণ  মদ ৈা চড় যিরর 

যিরর অমিেত্ করারিা হে, ব্রো িরহশ্বর ত্রত্ত্ব এরকৈারর িরািায়ী করর 

যদওয়া হে। য ি ছাত্ররক  ত্ িরািায়ী করা  ায় এৈং যপৌরামণক  ুরে 

মিরয়  াওয়া  ায় ত্ত্ই মিক্ষার উৎকষ ে! ৈুন্সিেত্ভারৈ আমি সংসৃ্কত্-যঘাঁষা 

ছাত্র, সংসৃ্কত্ ভারো জামি। মকন্তু ত্া সরত্ত্বও িরি কমর, ঐ রকি 

কটযকাটৈু আর অৈাস্তৈ মৈষরয়র সমন্নরৈি করর পন্সিত্িিারয়রা  ত্ই 

যদৈভাষার িাহাত্মু যদখাি িা যকি, ছাত্ররদর কাছ যর্থরক ত্া ত্ত্ই দরূর 

সরর যেরছ। আিার িরি পরড় , আিার এক পুত্র ৈছর আরষ্টক আরে 

এোররা যেণীরত্ সংসৃ্কত্ পড়ত্ । একমদি আিার কারছ একটট যছাট পাঠ 

ৈুরঝ মিরত্ এে। পরড় যদমখ, মক সাংঘামত্ক । সমি সিাস কষ্টমকত্ একটট 

িাত্র িব্দ দু’োইি িরর চরেরছ, ৈাকুটট যিষ হরচ্ছ ঐ রকি োইরির 

চার োইরি। গুুত্র জটটে ৈাকু। এ মিরজ  মদও ৈুঝোি, কি েৈারচুর 

েঠরি মিয়মিত্ ৈাকুটট পুত্ররক যকারিা িরত্ই অমিেত্ করারত্ পারোি 

িা। িিুমিক্ষা পষ েদরক ন্সজজ্ঞাসা কররে পষ েদ মিশ্চয়ই ৈেত্, আিরা মক 

করৈ, ৈাছাই করা অিুাপরকরা পাঠ প্রস্তুত্ করর র্থারকি। টঠক কর্থা, 

মকন্তু ত্াহরে যদখা  ারচ্ছ সংসৃ্করত্র পন্সিত্িিায়রদর মিক্ষায় িরিার াে 

যিই, আরছ সংসৃ্করত্র িমহিা প্রদি েরি। অর্থৈা, এিিই মক সত্ু হরৈ য  

পাঠ  ত্ িি করা হরৈ, ত্ত্ই যিাটৈই মৈক্রীর সুমৈিা হরৈ ? সংসৃ্করত্র 

এই যজারকরা কৃন্সত্রি কটযকাটরৈুর মৈষরয় স্বািী মৈরৈকািরন্দর িন্তৈু 

শুিিু-“ৈাপরর, যস মক িুি! দি পাত্া েম্বা েম্বা মৈরিষরণর পর দুি 

করর –‘রাজা আসীৎ’!! আহাহা! মক পুা াঁচওয়া মৈরিষণ, মক ৈাহাদুর 

সিাস, মক যেষ!!- অ-সৈ িড়ার েক্ষণ।  খি যদিটা উৎসন্ন য রত্ 

আরম্ভ হে, ত্খি এই সৈ মচি উদয় হে!” আিারদর যদরি সংসৃ্কত্ 
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যিখার গুুত্ব সম্বরি আিার যকারিা মিিত্ যিই। আমি িরি কমর কামেদাস 

ভৈভূমত্ জয়রদরৈর সামহত্ু অিূেু সম্পদ, সংসৃ্কত্ মিৈি িুায়-যৈদান্ত 

দি েরির ত্যেিা যিই। উপমিষদ্ আিারদর যেৌরৈ, ভাষা-বৈজ্ঞামিক মহরসরৈ 

পামণমণর ত্যেিা পমৃর্থৈীরত্ মৈরে। মকন্তু যস সৈ জায়োয় যত্া ঐ রকি 

পুা াঁচ যদওয়া ভাষা যিই। পুা াঁরচর সটৃষ্ট করররছি টীকা-টীপ্পিীকারররা, অর্থ োৎ 

যিাট-যিকারররা, আর ত্ারকই  র্থা র্থ ৈরে যিরি মিরয় পন্সিত্িিারয়রা, 

 া াঁরদর যিৌমেক মকছয  ৈোর ক্ষিত্াই যিই ত্া াঁরা মিশুরদর সািরি ঐ রীমত্র 

পাঠ মৈিুাস করর খুৈই েৈ ে অিুভৈ করররছি।  

              আমি যত্া িরি কমর, সংসৃ্কত্ মৈকল্প হওয়ার কারণ , 

পন্সিত্ িিারয়রা মিরজ। ত্া াঁরা য  িাখা মিভের করর আরছি, অির্থ েক 

জটটেত্া সটৃষ্ট করর এৈং অৈাস্তৈ কামহিী পমররৈিি করর ত্া াঁরা যসই িাখা 

যছদি করররছি। সংসৃ্কত্রক আরেই মৈদায় মদরয়রছি, সরকার এৈং পষ েদ 

উপেক্ষুিাত্র। প্রচমেত্ আিুমিক সামহরত্ু ছাত্ররদর কারছ পমররৈিির ােু 

েরল্পর অভাৈ যিই। ত্ার অিুৈারদর িত্ মকছয  করর মদরে মক সংেত্ হত্ 

িা ? ত্া াঁরা ইরচ্ছ কররে িরিাজ্ঞ সংসৃ্কত্ যোকও দু-চাররট রচিা কররত্ 

পাররি। যস দুিঃরখর কর্থা ত্য রে আর োভ যিই। মকন্তু ত্ৈু সরকার ও 

পষ েদরক এজিু িিুৈাদই মদরত্ হয় য  সংসৃ্কত্ পড়রত্  ারা ইচ্ছয ক যস 

সৈ ছাত্র-ছাত্রীরদর জিু ৈািার সটৃষ্ট করা হয় মি। ত্া ছাড়া ওমদরক যটারেও 

সংসৃ্কত্ যিখা  ায় এৈং উপামিও পাওয়া  ায়।  া াঁরা অিাস ে এৈং এি. এ. 

যত্ সংসৃ্কত্ মিরত্ চায় ত্া াঁরা মিক। মকন্তু ঐ রকি সংসৃ্কত্রক আৈমিুক 

মৈমহত্ করর িত্করা িব্বই জি ছাত্র-ছাত্রীরক অির্থ েক ভারগ্রস্ত করার 

যকারিা অর্থ েই হয় িা। আর এরত্ করর যদি যর্থরক এৈং উচ্চত্র মিক্ষা 

যর্থরক সংসৃ্কত্ উরঠ  াওয়ার িত্ মকছয ই হে িা। যকৈে এইটয কু হে য  

সংসৃ্কত্ আৈমিুক র্থাকরে ৈই মেরখ, যিাট মেরখ, পরীক্ষা কাজ করর  া াঁরা 

মকছয  অর্থ ে যপরত্ি, ত্া াঁরদর একটয কষ্ট হে। পমরৈরত্ে ছাত্র-ছাত্রীরদর মত্ি-

চাররট ভাষা মিরখ সিয় ও িন্সি ৈুয় করর যোিূখ ে হরয় র্থাকরত্ হে িা। 

    সরকারর অিুরিামদত্ মৈশ্বমৈদুােয়-প্র ুি মিত্ীয় সংস্কার হে স্নাত্ক 

পরীক্ষায়  ইংররন্সজ ও ৈাঙ্োরক অৈমিুকত্া যর্থরক প্রায় অপসামরত্ করা। 

মৈশ্বমৈদুােয় যসরিট সভায় সংখুােমররষ্ঠর অিুরিাদি-ক্ররি হায়ার 

যসরকন্ডামরর পর ইংররন্সজ ৈাঙ্ো আৈমিুকভারৈ যিখার আর প্ররয়াজিীয়ত্া 

যিই এটট প্রর্থরি মস্থর হয়। মকন্তু ৈাইরর এই মিরয় আরন্দােি চেরত্ র্থাকরে 

পর সরকার যর্থরক একটা িাঝািান্সঝ িীমত্ যিওয়া হয়। টঠক হয় এক 

একটা পত্র অমত্মরি অর্থচ আৈমিুক মহসারৈ র্থাকরৈ, যকৈে ভাষাটা 
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ৈুৈহার করার ক্ষিত্া পরীমক্ষত্ হরৈ আর পাস করা  ারৈ িত্করা কুমড় 

িম্বর যপরেই। এইভারৈ মৈ-এ, মৈ-এস-মস ‘যত্ ভাষা যিখার গুুত্ব  ত্ 

দরূ পারা  ায় কিারিা হরয়রছ আর যসই সরঙ্গ ইমত্হাস, ভূরোে, দি েি, 

মৈজ্ঞাি, অর্থ েিীমত্ প্রভৃমত্ ভারোভারৈ আয়ত্ত করার পর্থ পমরষ্কার করা 

হরয়রছ। ৈস্তুত্িঃ আোরোড়া যকৈে ভাষা-সামহত্ু যিখারিার জিু আিারদর 

যদরি য  িররির ৈুাপক আরয়াজি মছে অিু যকার্থাও ত্া যিই। এখি 

অিুািু মৈষয় অমিেত্ করার যৈমি িন্সি পাওয়া  ারৈ। অর্থচ, এই ৈুৈস্থায় 

ৈাঙ্ো ও ইংররন্সজর মৈরিষ মিক্ষার আরয়াজি যরাি করা হয় মি।  ারা 

অিাস ে ও এি-এ’যত্ ইংররন্সজ মক ৈাঙ্ো মিরত্ চায় ত্ারদর পর্থ রইে িুি। 

       ইংররন্সজ ও ৈাঙ্োরক আিা অপসামরত্ করার যপছরি  ুন্সি মক 

? প্রর্থিত্ িাতৃ্ভাষার কর্থা। িরা য রত্ পারর িাতৃ্ভাষার মিক্ষা চরেরছ ছ’ 

ৈৎসর যর্থরক সরত্ররা – আঠাররা ৈৎসর প েন্ত । এোরও-ৈাররা ৈৎসররর 

িাতৃ্ভাষা- প্রমিক্ষণ ভাষা ও সামহরত্ু সািারণ অমিকার োরভর মৈষরয় 

একটা সুস্থিরির ছাত্র-ছাত্রীর পরক্ষ প োপ্ত হওয়া উমচত্। এরত্ করর ৈোয়, 

যেখায় ও সামহরত্ুর ৈই পরড় যৈাঝার ৈুাপারর ত্ারদর যকারিা অসুমৈিার 

কর্থা িয়। ারদর আরও েভীর জ্ঞারির প্ররয়াজি ত্ারা অিাস ে পড়ুক। 

সামহত্ু- সিারোচিা, ত্ত্ত্বমৈচার প্রভৃমত্ অিাস ে মিরয় আয়ত্ত কররত্ মিখুক। 

 া াঁরা িরি কররি, ৈাঙ্োয় মৈ-এ পাস যছরেরিরয়রা মকছয  সামহত্ু িা 

পড়রে ত্ারদর মচত্তশদিু যর্থরক  ারৈ, ত্া াঁরদর এই কর্থা ৈো  ায় য  ৈয়রস 

সাৈােক হৈার পর ইরচ্ছ র্থাকরেই মচত্তশদিু মিৈমৃত্ত করা  ায়, যদরি 

িাটক উপিুাস কাৈু-কমৈত্ার যত্া অভাৈ যিই, ত্া ছাড়া যরমেও মসরিিা 

আরছ,  াত্রাোি আরছ। িিু ুরে যত্া ৈাঙ্ো যিখারিার যকারিা সু্কেই মছে 

িা। এত্ সামহত্ু ও সামহমত্ুক জন্মাে মক করর ? সামহরত্ুর ৈুাপার 

কাউরক মেমেরয় মিমখরয় যদওয়া  ায় িা। ও  ার হয়, অল্পসল্প যিখার পর 

আপিা যর্থরকই হয়। অিাস ে পরড়ও শুিু ত্ত্ত্ব সিারোচিা যিখা  ায়। ত্া 

মিরখ য  সৈ ছাত্র-ছাত্রী বৈমিষ্টু  অজেি কররত্ চায়, েরৈষণা কররত্ 

চায়, অিুাপিা কররত্ চায় ভমৈষুরত্ ত্ারদর পর্থ যত্া যখাোই র্থাকরছ। 

আিার যত্া িরি হয়  া াঁরা মৈ-এ’যত্ ৈাঙ্োর গুুভার অিুািু মৈষরয়র 

মিক্ষার্থী উপর চাপারত্ চাি ত্া াঁরা মৈরিষ জ্ঞারির যক্ষরত্র ৈািাই সটৃষ্ট কররত্ 

চাি। িত্যৈা মকছয  যিাটৈই বত্মর করা য ত্, মকছয  পরীক্ষার টাকা হারত্ 

আস্ত-এ-সরৈর জরিুই আগ্রহ প্রকাি কররত্ চাি। এই প্রসরঙ্গ যকউ হয়ত্ 

ৈেরছি য  ইসু্কেগুরোরত্ যত্িি মকছয  পড়াশুরিা হয় িা ৈরেই মৈ-এ’যত্ 

িাতৃ্ভাষার সািারণ মিক্ষার আরয়াজি র্থাকা ভারো, ত্া াঁরদর এ রকি  ুন্সি 
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অসার। হয়ত্ আজ হরচ্ছ িা, কাে হরৈ। ত্া ছাড়া সৈ েত্রই মক পড়াশুিা 

হয় িা? িািা কাররণ ছাত্ররা  মদ আমি ৈৎসরর সাৈােক হৈ এই িরি 

করর ত্াহরে ত্ত্মদি প েন্ত মক ত্ারদর জিু মিক্ষােয় যখাো  রাখরত্ হরৈ 

? মৈজ্ঞাি-পড়া ছাত্ররদর জিু অৈিু িাতৃ্ভাষার সরঙ্গ পমরমচমত্ রাখার 

জিু একটট পত্র রাখা প্ররয়াজি এৈং ত্া মৈমহত্ হরয়রছও। কারণ, ভাৈী 

জীৈরির কারজকরি ে মৈজ্ঞারির মৈষয় ছাত্ররদর িাতৃ্ভাষারত্ই প্রকাি কররত্ 

হরৈ। আর মৈ-এ’র ছাত্ররদর জিু অিরুূপ ৈুৈস্থার যত্িি প্ররয়াজি যিই, 

কারণ ইমত্হাস ভূরোে অর্থ েিীমত্ প্রভৃমত্ মৈষয় ত্ারা যত্া ৈাঙ্োরত্ই পড়রত্ 

অভুস্ত হরচ্ছ। মৈ-এ’র জিু ভাষামিক্ষার য  পত্রটট িাতৃ্ভাষায় মৈমহত্ 

হরয়রছ, ত্া উচ্চিাি িািুমিক যর্থরক যকারিা অংরি পরৃ্থক িয়। মপষ্টরপষরণ 

কাজ মক ? ওটট ত্য রে যদওয়াই উমচত্। 

               এৈার ইংররন্সজ । এ মৈষরয় প্রর্থরিই যভরৈ যিওয়া 

প্ররয়াজি য , ইংররন্সজ যকি মিখৈ। এর সুমিন্সশ্চত্ উত্তর এই য  , 

ভারত্ৈরষ ে ৈহয ভাষী যদি। এর অমফরসর কাজকি ে এখিও ৈহয মদি 

ইংররন্সজরত্ই চেরৈ, এজিু ইংররন্সজ যকা্রিা প্রকারর রাখরত্ই হরৈ। ত্া 

ছাড়া আন্তজোমত্ক প্ররয়াজি যত্া আরছই। মকন্তু ত্ার জিু আৈমিুক 

দু’মত্িটট পরত্র মৈিুস্ত যিক্স্পীয়র-মিেটি কাে োইে-রামস্কি পড়ার যকারিা 

প্ররয়াজি আরছ মক ? সািারণ ৈুন্সদ্ধ-মৈচার ৈেরৈ, িা, ত্া যিই। 

ভাষামিক্ষার একটা পত্র হরেই চেরৈ, মকন্তু ত্ারও যত্া প্ররয়াজি যিই, 

কারণ, িািুমিরকর ছ’ ৈছরর ভাষামিক্ষা যত্া সািারণভারৈ হরয়  াওয়ার 

কর্থা। িািুমিরক ভারোভারৈ হরচ্ছ িা ৈরে মৈ-এ’যত্ রাখরত্ হরৈ, এ 

যছরেিািুমষ আৈদার। অরিরক ৈরি কররি ইংররন্সজ সামহরত্ু িূেুৈাি 

সম্পদ ররয়রছ, সামহমত্ুক মৈষয় িা পড়ারে ইংররন্সজ সম্পদ যর্থরক আিরা 

ৈন্সঞ্চত্ হৈ, এই সম্পরদর অমিকার যর্থরকই যত্া আজরকর িাতৃ্ভাষা ও 

সামহরত্ুর সিনৃ্সদ্ধ। এ রকি  ুন্সির উত্তরর এই ৈো  ায় য , যস সিনৃ্সদ্ধ 

আিরা অজেি করর যফরেমছ, যিাত্যি করর অজেি করার আর মক আরছ 

? ত্া ছাড়া ইংররন্সজ সহ অিুািু মৈরদিী ভাষার স্মরণীয় যেখা  া-মকছয  

ত্া অিূমদত্ হরয়রছ, হরচ্ছ এৈং হরৈ। ৈাঙ্ো ভাষার য  এত্ সম্পদ ত্া 

জািরত্ ৈুঝরত্ ইংররজরদর  মদ সু্কে-করেরজ ৈাঙ্ো যিখার দরকার িা 

হয়, আিারদরই ৈা যকি হরৈ। আসরে মৈরদিী ভাষা  মদ মিখরত্ হয়, 

প্ররয়াজরির জিুই মিখরত্ হরৈ, এই িীমত্ সৈ েত্র। ত্ার যৈমি যকারিা দামৈ 

মৈরদিী ভাষায় যকরত্র যকার্থাও যিই, এখারিও র্থাকা উমচত্ িয়। ইংররজরা 

আিারদর যর্থরক ভারো, অত্এৈ সৈাংরি ত্ার অিুকরণ করাই দরকার, 
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এ রকি কর্থা ৈমিয়ামদ দাসরত্বর। আজও মক ত্া চেরৈ? ইংররন্সজ আরও 

আরও জািা হয়ত্ যসই িুটষ্টরিয় কমত্পরয়রই প্ররয়াজি  া াঁরা ৈােুকাে 

যর্থরক সন্তািরদর মৈরেত্ পাঠৈার জিু বত্মর কররত্ র্থারকি। পাঠাি ত্া াঁরা 

মকন্তু ত্ার জিু িত্করা আটািব্বইরক যস মৈষয় মিক্ষা মিরত্ ৈািু করারিা 

যকি হরৈ। আিরা জামি এ পমরৈত্েরি যদরির সািারণ িািুষ ও ছাত্র-

ছাত্রীরা আিন্সন্দত্ই হরয়রছ। কমত্পয় িিিািিদামন্বত্ ৈুন্সিই অসুখী হরয়রছ 

আর কেকাত্ায় য  সৈ আরন্দােি হরচ্ছ ত্ার অরিকটাই রাজশিমত্ক। 

ৈািিন্টরক ক্ষিত্াচয ুত্ করাই আসে অমভপ্রায়। ৈািিন্ট ক্ষিত্ায় র্থাক 

িা র্থাক, মকন্তু অর ৌন্সিক মির্থুাচাররর িারা ও প্ররয়াজিীয় মিক্ষা-সংস্কার 

ুদ্ধ করর ত্া  মদ করা হয় ত্াহরে মিরজর পারয়ই কুঠারাঘাত্ হয় িা 

মক? আমি সৎ ছাত্ররদর এ রকি আরন্দােি যর্থরক মিৈতৃ্ত হৈার অিুররাি 

জািাই।  

           পমররিরষ প্রার্থমিক মিক্ষার স্তরর মিক্ষণ মৈষরয়র পুিমৈ েিুাস, 

িাতৃ্ভাষা মিক্ষায় ৈই মহসারৈ ‘সহজ পারঠ’র স্থারি মৈরিষজ্ঞ কমিটটর িারা 

মিমি েত্ যিাত্যি রীোরর প্রচেরির উদয্ াে এৈং ইংররন্সজরক প্রার্থমিক স্তর 

যর্থরক সমররয় মিরয় িািুমিরক সমন্নরৈি, এই দুটট মৈষয় মিরয় বহ-বচ খুৈই 

হে। এিি মক কারাৈররণরও অমভিয় হে। য রহত্য যৈাি হয় মস-মপ-এি 

িিীর উদয্ ারেই মৈরিষভারৈ এই সংস্কার দুটট করা হরয়রছ ৈরে। এ মৈষরয় 

আিারদর  পক্ষপাত্হীি মৈচার জািান্সচ্ছ,  ারত্  ুৈসিাজ মৈভ্রান্ত িা হয়।  

              প্রর্থিত্ ‘সহজ পাঠ’ । এটট মিক্ষামৈজ্ঞারির মিয়ি 

অিুসারর মেমখত্ পসু্তক িয়। এরত্ ৈািাি যিখারিা, যেখারিা আাঁকারিার 

যকারিা আরয়াজি যিই। এর ছমৈগুমে পারঠর সরঙ্গ যিরে িা, ত্া ছাড়া 

ৈড় যৈমি সাংরকমত্ক। এর পাঠগুমে বৈজ্ঞামিকভারৈ সাজারিাও িয়। এরত্ 

কমৈত্ব ও কাল্পমিকত্ার পমরসর যৈমি, ৈাস্তৈ-জ্ঞাি –সংসে ে প্রত্ুামিত্ 

পমরিারণ যিই। ইত্ুামদ আরও মকছয । এিি অৈস্থায় একটট ভারো 

পাঠুপসু্তক খুৈই প্ররয়াজি মছে। যস  উদ্য াে আরেই হওয়া উমচত্ মছে। 

মকন্তু যদরির দুভোরেুর ৈুাপার মক ঐ একটা ? এখি য -যহত্য হরচ্ছ আর 

যেণীমৈরিরষর কারছ সৈরচরয় ভীমত্প্রদ মস-মপ এি িিীর হারত্ই হরচ্ছ, 

অত্এৈ যকাির ৈা াঁরিা, োোও আরন্দােি। যকি ‘সহজ পাঠ’ ৈদোরিার 

দরকার। িত্যি রীোরর মক মক পাঠ মকভারৈ র্থাকরছ ত্া জািারও প্ররয়াজি 

িাই, সারস্বত্ মৈচারররও দরকার িাই-প্রচার করা হে য , এইৈার 

যেণীসংগ্রাি যিখারিার আরয়াজি হরচ্ছ, ওঠা জারো সৈ স্বজি ভাইরয়রা 

হামত্য়ারর িাি দাও। মিক্ষার ৈুাপার য রহত্য, যসইরহত্য সািরি োোও মকছয  
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জরাগ্রস্ত ৈাছাই করা রক্ষণিীে িুমিঋমষ। কােজগুরো ত্ারদর ৈাহৈা মদরত্ 

র্থাকুক। হমরধ্বমি মদরয় মস-মপ-এি’এর কুিপুত্তমেকা যপাড়াও। ৈো ৈাহয েু, 

কেকাত্ায় এসৈ যিাংরামিরত্ িফস্বরের িািুরষর মকছয ই আরস  ায় মি, 

ত্ারা ৈরং সত্ুটারক িরররছ ৈরেই িরি হরচ্ছ। মিশ্চয়ই ভাৈরছ, কেকাত্তাই 

ৈাৈুরা জমিরয়রছ খুৈ- ! সৈরচরয় িজার ৈুাপার এই য , য  সৈ 

ত্র্থাকমর্থত্ পন্সিরত্রা প্রার্থমিক মিক্ষার মকছয ই জারিি িা, ৈা খৈর রারখি 

িা ত্া াঁরাই আরন্দােরি মৈরিষভারৈ যিরি পরড়রছি।  

      যদি এখি স্পষ্ট দুরটা যেণীরত্ ভাে হরয় পরড়রছ। এক যেণী 

িুটষ্টরিয় এৈং প্রচন্ড সুমৈিাৈাদী অর্থ োৎ যেণীস্বার্থ েপরায়ণ। মৈহার, 

উত্তরপ্ররদি, গুজরারট উচ্চৈণ ে-মিম্নৈরণ ের রূপ মিরয় এটা প্রকাি পারচ্ছ।“ 

এত্ ভঙ্গ ৈঙ্গরদি” ও প্রায় ত্াই, ত্রৈ এখারি অর্থ েিীমত্ক যেণী-পার্থ েরকুর 

রূপই যৈমি। আর য রহত্য অর্থ েশিমত্ক সুমৈিাটা উচ্চৈরণ ের যভারে, যসইরহত্য 

মৈষয়টারক ঐভারৈ যদখা য রত্ পারর।  াই যহাক, এই সুমৈিারভােীর দে 

ইংররজ আিরে খরয়র-খা াঁ হরয় কাজ গুমছরয় মিরয়রছি। জমিদামর 

করররছি, অন্তত্িঃ যজাত্দামর অর্থৈা উাঁচযপরদর টাই-ৈা াঁিা অমফসার। এরদর 

স্বভাৈ এই য , য -য  কাররণ  া- া উপরভাে কররমছ, আজও যসই যসই 

কারণ যদরি র্থাকা দরকার। য -য  উপারয় জিসিারজর উপর যটক্কা মদরয় 

যর্থরকমছ, আজও যসই –যসই উপায় অটযট র্থাকার দরকার। মকন্তু অেমণত্ 

রািা-িুািা পরাণ যিাড়রের মক হরৈ ? ত্ার উত্তর-ওরা ঐভারৈই ৈা াঁচরৈ 

 া ত্ারদর ভােু ! যকরন্দ্র এৈং রারজু পাটটেেত্ িািমৈক দৃটষ্টভমঙ্গর পার্থ েকু 

র্থাকায় ৈত্েিারি যকন্দ্রই ওরদর পরি আশ্বাস ও আেরয়র স্থে হরয় 

দা াঁমড়রয়রছ। ৈুৈসায়ীর মদরক পক্ষপাত্ী যকন্দ্র এরদর রক্ষার আশ্বাসও মদরচ্ছ। 

          প্রার্থমিক স্তর যর্থরক ইংরান্সজ সমররয় যদওয়ার জিু এ’রাই 

আহত্ যৈাি কররছি যৈমি। ইংররন্সজরক িাতৃ্ভাষার সিাি অমিকার মদরত্ 

হরৈ, িাতৃ্ভাষার িত্ এরকৈারর কমচৈয়স যর্থরক যিখারত্ হরৈ এই ত্া াঁরদর 

দামৈ। িরা  াক, এাঁরা য রহত্য যছরেরিরয়রদর ভমৈষুরত্ মৈরেত্ পাঠারৈি 

ত্ার জরিু ইংররন্সজটারকই প্রর্থি ভাষার িত্ করর যিখারিা এাঁরদর দরকার। 

মকন্তু  ারা মৈরেরত্র স্বপ্ন যদরখ িা, সৈ েগ্রাসী ইি্োমস্টর িমরক হৈারও 

যকারিা আিা  ারদর যিই ত্ারা যকি ইংররন্সজটারক িাতৃ্ভাষার িত্ যজার 

মদরয় মিখরত্  ারৈ? মকন্তু যস কর্থা িয়, আিারদর যেণীস্বার্থ েটাই কারয়মি 

রাখা যহাক, ত্ার োরয় হাত্ যদওয়া চেরৈ িা। ৈািিন্ট র্থাক িা র্থাক, 

এরকি জৈরদন্সস্ত যকাি মৈরৈকী সরকার সহু কররত্ পারর?  
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          এাঁরা সারহৈ ৈ’যি র্থাকরত্ চাি, অন্তত্ যদিী সারহৈ, মকন্তু 

ন্সজজ্ঞাসা করা  ায়, এাঁরা কত্দরূ শুদ্ধ ইংররন্সজ উচ্চারণ কররত্ ও মেখরত্ 

পাররি ?এাঁরা মক কাে্চাররর মদক যর্থরক মচরকাে ইংররজরদর ঘমৃণত্ িি? 

সাম্রাজুৈারদর িারাৈাহী িিত্রির চমরত্রহীি দাসত্ব করার জিু এাঁরা মক 

উদয্ ােী িয় ? এাঁরা ৈা এাঁরদর মিরয়ান্সজত্ ত্র্থাকমর্থত্ পন্সিরত্রা  খি ঘি 

ঘি রািকৃষ্ণ , মৈরৈকািন্দ, অরমৈন্দ, েীত্ার ৈাণী উচ্চারণ কররত্ র্থারকি 

ত্খি এগুরো চাপা যদি যকি, য  খাস েীত্ারত্ই িািরুষর যিাষকরদর 

অিুারয়র িারা  ারা  অর্থ েসঞ্চয় এৈং যভাে কররত্ চায়, ত্ারদর ৈারংৈার 

অসরু, মপিাচ ৈো হরয়রছ এৈং ত্ারদর পমৃর্থৈী যর্থরক উৎসাদি কািিা 

করা হরয়রছ ? ইংররন্সজরক প্রার্থমিক যর্থরক সমররয় যদওয়ায়  া াঁরা যকরন্দ্রর 

কারছ িরিা মদরচ্ছি ত্া াঁরা মক জারিি িা, য  মৈহার, উত্তরপ্ররদি, অন্ধ্র, 

হমরয়ািারত্ আরেই ইংররন্সজরক প্রার্থমিক যর্থরক িািুমিরক মিরয়  াওয়া 

হরয়রছ? মৈরদিী ভাষারক আর যকাি্ েজ্জায় যকাি্ যছরেিািুমষ আৈদারর 

িাতৃ্ভাষার সিাি করা হরত্ পারর? আর  ারা িাতৃ্ভাষাই ভারো করর 

ৈেরত্ কইরত্ মিখরে িা ত্ারা মৈরদিী ভাষা আয়ত্ত কররত্ র্থাকুক এটা 

কী িররির মৈরৈকহীি চমররত্রর পমরচয়? যকাি্  ুন্সিরত্ রাষ্ট্র পাঁচািব্বই 

আটািব্বইরক ৈাদ মদরয় দুজরির মদরক পক্ষপাত্ যদখারৈ? অত্এৈ  া 

হরচ্ছ টঠকই হরচ্ছ। আরও সংস্কাররর ও জি-উন্নয়রির প্ররয়াজি মছে, ত্া 

হরচ্ছ িা ৈরে ৈরং আিরা রারজুর মৈুরদ্ধ অমভর াে আিমছ। 

                     ইংররন্সজ সরারিার মৈুরদ্ধ আিীত্ দুটট 

ৈুাপাররর য ৌন্সিকত্া আংমিকভারৈ স্বীকার করা  ায়। একটট হ’ে রারজুর 

সরকামর কারজ, অেোরর, মচটঠরত্ ও ফাইরে ইংররন্সজর এখিও অিুসরণ। 

আর মিত্ীয়টট হ’ে ইংররন্সজ-মিমেয়রির সু্কে পািাপামি চেরত্ র্থাকা। এর 

প্রর্থিটট সম্পরকে ৈো য রত্ পারর রাজু সরকাররর উমচত্ সরকামর কারজ 

ৈাংো ভাষা ত্বরামন্বত্ করা। ইংররন্সজর অিুৈাদ করর মচটঠ যেখারিারত্ িয়, 

মচটঠ ৈা অেোররর  া ৈিৈু, অিুৈারদর িরিু িা মেরয় স্বচ্ছরন্দ সহরজ 

ত্া মিজ ৈঝুরত্ মিজ ভাষায় প্রকাি করা। সরকাররর এ সিারোচিায় 

যত্িি যকারিা জৈাৈ যিই। সরকাররর এ সিারোচিায় যত্িি যকারিা 

জৈাৈ যিই। ইংররন্সজ-মিমেয়াি মৈদুােয়গুমে সম্পরকে ৈিৈু এই য , 

সরকাররর অমভরপ্রত্ িা হরেও যকরন্দ্রর সির্থ েি ৈুত্ীত্ রাজু সরকার 

ওগুমেরক ত্যেরত্ পাররছি িা। ত্া াঁরা আইি যদখারৈি। ত্রৈ ৈো  ায়, 

িীরর িীরর ওগুমেরক ওঠারিার ৈুৈস্থায় এৈার উদয্ ােী হওয়া দরকার।  



33 
 

                পমররিরষ উগ্রস্বার্থ ে পরায়ণরদর কারছ মৈিীত্ অিরুরাি 

জািাই- এ িররির আরন্দােরি যদিটারক পমরস্ফুট দুরটা ভারে মৈভি 

কররৈি িা। এরত্ আপিারদরও কেুারণর আিা যিই।   
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বিক্ষা সংস্কাররর উর্ুারে শ্রেণীস্বারর্থ ের উগ্রিূবত্ে 

 

    আজরকর ৈিরৈুর ভূমিকা রৈীন্দ্রিারর্থর কর্থা মদরয় আরম্ভ 

করা য রত্ পারর। য  কর্থা হ’ে এইিঃ “ পূৈ ে পুুরষর পুিরাৈমৃত্ত 

করা িিুষু িি ে িয়। জীৈজন্তু ত্ারদর জীণ ে অভুারসর ৈাসারক 

আাঁকড়া িরর র্থারক; িািুষ  ুরে  ুরে িৈ িৈ সটৃষ্টরত্ আত্মপ্রকাি 

করর,পুরাত্ি সংস্কারর যকারিা মদি ত্ারক যৈাঁরি রাখরত্ পারর 

িা,” মৈশ্ব-ইমত্হারসর িারার অিুায়রি এই  র্থা র্থ ভাৈসত্ুটট 

আমৈষ্কার ক’যর রক্ষণিীে স্বরদিৈাসীর মচত্ত-পমরৈত্েি করল্প 

রৈীন্দ্রিার্থ এর পুিিঃপুিিঃ প্রচার ক’যর যেরছি। ৈস্তুত্িঃ ত্া াঁর 

যিষারি ের জীৈরির ৈাণী ৈেরত্ ঐ একটটরকই যৈাঝায়িঃ জীণ ে 

পুরাত্িরক ত্ুাে কররত্ হরৈ, এমেরয় চেরত্ হরৈ যিাত্যি পর্থ 

িরর।  

  আজ যর্থরক যদড়ি’ ৈছর আরে ইংরররজরা  খি ইংররন্সজ 

ভাষায়  ুররারপর ইমত্হাস মৈজ্ঞাি যিখারিার আরয়াজি কররমছে, 

 া মদরয় ত্খিকার আিারদর মচরত্তর জড়ত্ািুন্সি ঘরটমছে। ত্খি 

এ মৈষরয় মৈুদ্ধৈাদীরা সংখুায় কি মছরেি িা, ত্রৈ ত্া াঁরা 

আরৈদি-মিরৈদি সহ প্রমত্ৈাদ জািারেও রণংরদমহ ৈরে 

প্রত্ুক্ষভারৈ যকাির ৈা াঁমিিমি, কারণ ত্ার উপায় মছে িা। মকন্তু 

বদৈক্ররি মৈরদিী িাসরকরা ত্খি  মদ মস্থর কররত্ি য  পুরারণা 

রীমত্র মিক্ষািারা, অর্থ োৎ সংসৃ্কত্ ভাষার সরঙ্গ যসই প্রাচীি িুায়-

স্মমৃত্ যৈদ-পুরাণ  া এরদিীয় ঐমত্হু ৈরে রক্ষণিীরেরা উচ্চকরে 

যেৌরৈ কররত্ি, ত্া-ই ৈজায় র্থাক,  া চেরছ ত্াই চেুক, ত্া 

হ’যে আিারদর অৈস্থা মক দা াঁড়াত্? প্রাচীরির ঘট-পট ণত্ব-ষত্ব 

আর যসই সরঙ্গ সািন্তত্ামিক সিাজৈুৈস্থা যর্থরক ও মৈরদিী 

িাসি যর্থরক িুন্সির স্বপ্ন আিরা যদখত্াি মক? ইংররন্সজ মিক্ষা 

আিারদর  ুন্সিমৈচার মদরয়মছে, মদরয়মছে ত্খিকার পমরমস্থমত্ িত্ 

মৈরশ্বর সঙ্গী ক’যর। ত্ৈু, একটা মকন্তু যর্থরকই মেরয়রছ। আিরা 
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 া যপরয়মছ ত্া আিারদর িুা ু প্রামপ্তর অরি েকও িয়।  ারক 

সাক্ষরত্া ৈমে ত্া যহাক িাই যহাক,  াত্রা পাাঁচামে কীত্েি প্রভৃমত্র 

িিু মদরয় ত্খি যোকমিক্ষার একটট আরয়াজি আপিা যর্থরকই 

মৈস্তৃ্ত্ হরয়মছে এৈং মিম্নৈরণ ের মিিঃস্ব িািুষও য  মিমক্ষত্ ও 

ত্খিকার মিয়রি সংসৃ্কমত্-প্রাপ্ত মছে ত্া াঁর প্রিাণ আরছ। একারের 

মিমক্ষরত্ অমিমক্ষরত্ গুুত্র যেণীরভদ আিারদর প্রমত্টষ্ঠত্ 

জামত্ৈণ ে মৈরভরদর উপর আর একটা উপসরে ের য াে- এটট 

ঘরটমছে িাতৃ্ভাষার উপর ইংররন্সজর যেৌরৈ চমেত্ হওয়ায়। ৈাংো 

ভাষা পূরৈ ে মছে সংসৃ্কত্ পন্সিত্রদর ঘৃণার মৈষয়, পরর ৈহি 

করররছ ইংররন্সজ মিক্ষায় দামম্ভকরদর প্রৈেত্র ঘৃণা।  মদচ এটাও 

একটা পমরহারসর সত্ু য  ইংররন্সজওয়াোরা শুদ্ধ ইংররন্সজরত্ 

যকারিা কারেই দক্ষ মছরেি িা। শুদ্ধই যহাক আর অশুদ্ধই 

যহাক, ইংররন্সজ মিক্ষা ত্ার মকছয  সদ্গুরণর সরঙ্গ আমর্থ েক প্রমত্পমত্ত 

সহ উচ্চপরদ এক িুটষ্টরিয় যেণীরক ভূমষত্ করররছ, এৈং 

অিুমদরক ইংররন্সজ-অমিমক্ষত্রক িািুষ ৈরে স্বীকার িা করার 

যপ্ররণা মদরয়রছ। স্থায়ী জামত্ব্রি-যভরদর উপর আর এক মৈরভরদর 

সটৃষ্ট করররছ।  

       স্বািীিত্ার পূৈ ে যর্থরকই যিত্ারদর িুরখ একটা কর্থা 

ৈারংৈার যিািা মেরয়মছে য , সািন্তত্ামিক মৈরভদ আর যসই 

সরঙ্গ সাম্রাজুৈাদী-প্রৈমত্েত্ যেণী-বৈষরিুর মৈরোপ ঘটারত্ হরৈ, 

ভারত্ৈষ েরক যিাত্যি ক’যর েড়রত্ হরৈ। মকন্তু কারজ ত্া হ’ে 

িা। হরৈ মক ক’যর?  া াঁরা যদি চাোরিার ভার যপরেি ত্া াঁরদর 

অন্সস্তরত্বর জড় মিমহত্ মছে প্রমত্টষ্ঠত্ স্বারর্থ ের িরিুই। ফরে 

কারজকরি ে রক্ষার িরিাভাৈ, যস্তাকৈারকুর ভমঙ্গই প্রকাি যপরত্ 

োেে। িাসিত্রির ত্াই। রফা িারিই যিা াঁকা। সিাজত্ি িয়, 

সিাজত্রির িা াঁচ, উৎপাদি যকন্দ্রগুমের আংমিক জাত্ীয়করণ, 

েণত্রির িিু মদরয় সিাজত্ি এসৈ হ’ে ঐ িররির যিা াঁকা। 

িািুরষ স্বািীিত্া যপরয়ও হারাে। ১৯৪৯-এর সািুৈাদী 

িহাসরম্মেরি যসই আপসহীি সংগ্রারির িপর্থ উচ্চামরত্ হ’ে 
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অিমি কারয়মি স্বার্থ েচক্র ও যসই সরঙ্গ সদু ঐশ্বর ের পর্থ-যদখরত্-

পাওয়া িাসকরোষ্ঠী আরও করষ যকাির যৈাঁরি মিরে। িুরখ ৈুমের 

কিমত্ হ’ে িা- মকসাি ভাইরয়রা ভারো করর োঙ্গে যচরপ ির, 

েমিক ভাইরয়রা যজার কদি। যদি যত্া যত্ািারদরই। 

     মিক্ষা ৈুৈস্থায় রূপান্তর আিা স্বািীিত্া-পাওয়ার পর 

প্রমত্শ্রুত্ সিাজ-পমরৈত্েি ঘটরিার একটা গুুত্ব পূণ ে অঙ্গ। 

মৈরিরষ এই যদরি য খারি িত্করা আমিজিই মিরক্ষর। ৈসারিাও 

হ’ে মিক্ষা কমিিি-এরকর পর এক। মকন্তু কা েত্ মৈরিষ মকছয ই 

করা হ’ে িা। যসই সাম্রাজুৈাদী ৈুৈস্থার যোড়াটা আাঁকরড় িরর 

যররখ আিপারির মদক একৈার ত্ামকরয় যিওয়া হ’ে িাত্র। 

কমিিি রায় িা মদরেও মৈরদিী ভাষারক িাতৃ্ভাষার সিাি 

পদৈীরত্ ৈহাে রাখা হ’ে। একরেণীর িরিু সারহমৈয়ািা আরও 

যৈমি ক’যরই চেরত্ োেে। িাতৃ্ভাষার গুুরত্বর সরঙ্গ ৈুাপক 

স্বরদিী িরিাভাৈ য  চাে ুকরা যেে িা, এরত্ই যৈাঝা  ায় য  

সিসুাটার িূে আরও েভীরর। কর্থা এই য , সািমগ্রক 

দৃটষ্টরকাণটাই ৈদোরত্ হরৈ, যিাষণিূেক সিাজ ৈুৈস্থার 

আোরোড়া ৈদে চাই। মিক্ষাসংস্কার আসরে একই আিুষমঙ্গক 

ৈুাপার,  মদও একটা ৈড় মদক ত্ারত্ সরন্দহ যিই। পর্থ অৈিুই 

দুরূহ এৈং জটটে, কারণ, সিাজত্রির স্বপ্ন যদখা আজরকর 

ভাররত্র িত্্ু একটা িয়, দুরটা। একটট সািন্তত্ামিক যোহার 

ৈািি জামত্ৈণ েরভদ, অিুটা িিত্ামিক যেণীরভদ। সারির মদমি 

ৈহয  দরূ। মকন্তু ত্ৈু যত্া চযপ ক’যর ৈরস র্থাকরে চেরৈ িা। 

কাাঁটাোরছর জঙ্গে অল্প-স্বল্প স  সাফ ক’যর  মদ ৈা সু পর্থ 

একটা ক’যর যিওয়া  ায়। য টয কু পারা  ায় যসটয কুই ভারো। 

      এই অরর্থ েই পন্সশ্চিৈঙ্গ সরকার যকন্দ্র-সীমিত্ পমরমস্থমত্র 

িরিুই অল্প-স্বল্প যিাত্যি ৈুৈস্থা মিরচ্ছি,  ারক বৈপ্লমৈক ৈো 

 ায় িা, ৈো  ায় িািমৈক। মকন্তু এরত্ই রক্ষণিীেরদর য  

 ুদ্ধরদমহ িূমত্ ে যদখা  ারচ্ছ ত্ারত্ এই সত্ুটাই মক স্পষ্ট হরয় 

উঠরছ িা য  প্রত্ুক্ষ সংগ্রাি ছাড়া সািমগ্রক পমরৈত্েি ভমৈষুরত্ 
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দুে েভ হরৈ, যস  াই যহাক, সাম্প্রমত্রকর এই ত্যিুে যকাোহে 

কী মিরয়।ইংররজীর মিক্ষাটরক িাত্র দ’ুমত্ি ৈছর মপমছরয় যদওয়া 

হরচ্ছ এই যত্া। যভরৈ যদখা হরয়রছ য  িািুমিরকর ছ’ৈছর িরর 

যছরেরিরয়রা মৈরদিী ভাষায় য  মিক্ষািৈীিী পারৈ ত্াই হরৈ 

 রর্থষ্ট। কারজকরি ে ইংররজী জািার য টয কু প্ররয়াজি অরত্ই মসদ্ধ 

হরৈ। যসই সরঙ্গ এও যদখা হরয়রছ যদরির েক্ষ েক্ষ যছরে-যিরয় 

 ারদর মৈরদিী ভাষা মিরখ যকাি োভই হরৈ িা, িা ত্ারদর, িা 

যদরির,  ত্ারা অন্তত্িঃ মিরজর ভাষাটা ভাে করর মিখরৈ প্রার্থমিক 

অৈস্থায়, আররা যৈিী সিয় মদরত্ পাররৈ ইমত্হাস-ভূরোে 

যিখায়, সিাজরক জািার। ৈস্তুত্ই প্রার্থমিরকর মিশু মিক্ষায় 

মৈরদিী ভাষাটা অিুািু মৈষরয় যিৌমেক উরেিু োরভর পরক্ষ 

একটা গুুত্র ৈািা, ভাররত্র যৈিীর ভাে রারজই ত্া প্রার্থমিক 

স্তর যর্থরক ত্য রে মদরয়রছ। এরক্ষরত্র পন্সশ্চিৈাংোয় িুটষ্টরিয় 

করয়কজরির এরকি যজরে ওরঠ যকাির ৈা াঁিার িজীর মৈস্ময়কর। 

মৈস্ময়কর এই জিু য   ারা েড়রছি ও যকন্দ্ররক দরে টািার 

প্রাণপণ যচষ্টা কররছি ত্া াঁরা প্রার্থমিক,িািুমিক মিক্ষার মৈষরয় 

যকািকারে যকাি মচন্তাই কররমি। আসরে এরা ৈাইরর মিমক্ষত্ 

যোষ্ঠী হরেও, এৈং যসই অরর্থ ে প্রত্ুামিত্ মৈরৈচক ৈরে িরি 

হরেও মভত্রর অিু যোষ্ঠীরই যসৈা করর র্থারকি। যসই যোষ্ঠীর 

 ারা পন্সশ্চিা িিত্ামিকরদর যদিীর প্রমত্মিমি।  া াঁরদর যিকটাই 

ছাড়া কাজ চরে িা,  া াঁরা সন্তাি জরন্মর প্র যর্থরকই অশুদ্ধ 

ইংররজী ৈুমে যিখারিার জিু প্রস্তুত্ হরয় র্থারকি।আর মৈরেত্ 

পাঠারিার স্বপ্নও যদরখি। এই িুটষ্টপ্রিাণ পাাঁচজরির সরঙ্গই যদরির 

পাঁচািব্বই জি সািারণ িািুরষর মৈররাি। যস মৈররাি আর চাপা 

র্থাকরছ িা, স্পষ্টই হরয় উঠরছ। উঠরছ য িি এখারি যত্িমি 

মভন্নরূপ মিরয় মৈহার, উত্তরপ্ররদি, রাজস্থাি, গুজরাট প্রভৃমত্রত্। 

 ৎসািািু একটযখামি এমদক ওমদক হরত্ই ওাঁরা িরীয়া হরয় 

উরঠরছ। স্বারর্থ ে এক আিটা আাঁচড় োেরত্ পারর পর্থ চেরত্ যেরে, 

মকন্তু ত্ারত্ই ত্া াঁরা রাজী িয়। টঠক এই িররির পমরমস্থমত্রত্ মত্ি 
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হাজার ৈছর আরে িহাভাররত্র ঘটিা ঘরটমছে। দুিঃিাসরিরা 

একটা গ্রাি ছাড়রত্ও রাজী মছে িা। িহাভাররত্র অংি য -

েীত্ারক িরি ের আৈরণ মদরয় ঐ িুটষ্টরিয় রক্ষণিীরেরা খুৈই 

যিািারত্ অভুস্ত যসই েীত্ার কর্থাই প্রিাণ করর য  কারয়িী 

স্বার্থ েেুরিরা এক কপদেকও ছাড়রৈ িা, ত্ারত্ যদরির িািুষ ি্ুক 

আর ৈা াঁচযক। 

    আিরা  ারা প্রত্ুক্ষ রাজিীমত্র ৈাইরর র্থামক, মিক্ষা-সংসৃ্কমত্ 

মিরয় জীৈি কাটাই, আিারদর মিররপক্ষ দৃটষ্টরত্ পন্সশ্চিৈঙ্গ 

সরকার অমত্মরি ভারোিািুষীই করররছি। ৈড় যৈিী িীর ৈুন্সদ্ধর 

পমরচয় মদরচ্ছি, প্রারন্তর মদরক য রত্ চাইরছিই িা। অর্থচ ত্া াঁরা 

িিুপন্থার  া করররছি ত্া ‘খুৈ যকৌিে কররছ ’ ৈরে ৈুাখুাত্ 

হরচ্ছ।  া াঁরা সহজপাঠ মৈষরয় রৈীন্দ্রভন্সির আমত্ি ু যদখারচ্ছি, 

ত্া াঁরা মিশুমিক্ষার মৈরদিী ভাষার জিু উরঠপরড় যেরে 

রৈীন্দ্রমৈররািী হরচ্ছি যকাি  ুন্সিরত্? সরকারী আইরির িারা 

সংেটঠত্ করেজগুমেরত্ পমরচােকিিেীর  রর্থচ্ছাচার সির্থ েি 

করররছি যকাি মপছরির টারি?  

     ৈািিন্ট সরকার য  ভারোিািুষীই যদখাি িা যকি, 

আিরা িরি কমর , সংসৃ্কমত্ক মৈপ্লরৈর মদি ঘমিরয় এরসরছ। 

আিরা আররা িরি কমর যিাষণ মৈররািী সািমগ্রক মৈপ্লরৈর 

পািাপামি সংসৃ্কমত্ক মৈপ্লৈ সার্থ েক হরত্ পারর, মভন্ন ভারৈ যত্িি 

িয়। আপিারা বি ে রক্ষা কররে েীত্ার ৈাণী যিািাই – এখারি 

িীরৈ অর্থচ মিেৃহীত্ ভারোিািুষরদর ৈো হরয়রছ বদৈী সম্পরদর 

িািুষ, আর স্বার্থ োি অত্ুাচারী যিাষকরদর ৈো হরয়রছ আসুরী 

সম্পরদর িািুষ, এৈং মক ৈো হরচ্ছ যদখুি- 

         কাম্মামেত্ু দুষ্পূরং দম্ভিািিদামন্বত্ািঃ । 

      যিাহাদ্ েৃহীত্বা অসদ্গ্রাহাি্ প্রৈত্েরন্ত অশুমচব্রত্ািঃ ।। 

     এরা ক্রিান্বরয় স্বার্থ েৈাসিার জাে মৈস্তৃ্ত্ কররই চরেরছ। 

অর্থ ে ও ক্ষিত্া অমিকার করার এরদর দামম্ভকত্া ও েরৈ ের আর 
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যিষ যিই। যস পর্থ পারপর, য  পর্থ অিািমৈক সুত্রাং অশুমচ, 

ত্াই ত্ারা অৈেম্বি করর চরেরছ এরকর পর এক। 

        আিপািিশত্ৈ েদ্ধািঃ কািরক্রািপরায়ণািঃ । 

        ঈহারন্ত কািরভাোর্থ েিিুারয়িার্থ ে সঞ্চয়াি্ ।।  

      এরা িত্ িত্ আিা পূররণর জিু যকৌিে জাে মৈস্তার 

করর চরেরছ। য  সৈ আিা একটয প্রমত্হত্ হরেই ক্ুদ্ধ হরয় 

উঠরছ, অিুারয়র রাস্তায় টাকাকমড় সঞ্চয় করররছ পৈ েত্ প্রিাণ। 

                     ইদিদু িয়া েিি্ ইিং প্রারপসু 

িরিারর্থি্। 

        ইদিমভ ইদিমপ যি ভমৈষুমত্ পুিি েিি্ ।। 

        অরসৌ িরা হত্িঃ িত্্ুিঃ হমিরষু চাপরািমপ। 

        ঈশ্বররাহহি্ অহং যভােী মসরদ্ধাহহং ৈেৈাি্ সুখী।। 

      এরদর িরিাভাৈ এই রকি-আজ যত্া এইরট োভ 

করোি, ঐরট হরে আিার িরিারর্থ মসদ্ধ হয়, এইসৈ আিার 

আরছ, ত্ার উপর ঐগুরো যপরে আিার িিসম্পদ যৈরড় উঠরৈ। 

এই িত্্ুরক আমি ঘারয়ে কররমছ, অিুগুরোরকও ঘারয়ে কররত্ 

হরৈ, আমি প্রভয হরৈা, দরে যোক যটরি ৈড়রোক হরৈা, যকউ 

আিার সরঙ্গ ত্খি পাররৈ িা। 

        যদখ, অজু্জেি ওরা এইভারৈ সটৃষ্ট এৈং িািুষরক মৈিষ্ট 

কররত্ চারচ্ছ, কী? এর পরও ত্য মি ক্লীৈত্া যদখারৈ, অস্ত্র ত্যেরৈ 

িা? 

        পমররিরষ পুিরায় রৈীন্দ্রিারর্থর কর্থা মদরয়ই যিষ করা 

 াক-“িািুরষর িরিু য  সৈ িহাজামত্ কুেত্ুামেিী ত্ারাই 

এরোরচ্ছ, ভরয়র যর্থরক অভরয়, মৈপরদর মভত্র মদরয় সম্পরদ। 

 ারা সৈ েিািা কারোর ৈা াঁিী শুিরত্ যপরে িা ত্ারা যকৈে পুাঁমর্থর 
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িজীর জরড়া করর কূে আাঁকরড় ৈরস রইরো, ত্ারা যকৈে িাসি 

িািরত্ই আরছ”। 

         অত্এৈ ভাররত্র ভাৈী ইমত্হাস ত্ার প্রস্তুমত্র পরর্থ 

চেুক-িিস্কার।     
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বিক্ষার নয়, বিক্ষায় নয়া নীবত্র চ্ুারেঞ্জ 

 

     যকাঠারী কমিিি অিুরিামদত্ ও যকন্দ্রীয় সরকার েহৃীত্ ১৯৬৮ 

সারের মিক্ষািীমত্র পরীক্ষািূেক অৈস্থায় িরিুই হঠাৎ যকন্দ্রীয় সরকার 

ত্ার সিামি রচিা করর ৈড় ৈড় িরব্দর আওয়ারজ ও রূপরক ভমত্ে একটট 

প্রচার-পুন্সস্তকা গ্রন্থি করর রাজুগুমেরক এই িয়া মিক্ষািীমত্ যিরি যিওয়ার 

ত্ামেদ মদরচ্ছি। এিিমক মৈষয়টট কত্দরূ গ্রহণর ােু যস মৈষরয় মৈমিষ্ট 

মিক্ষামৈদরদর প োরোচিা ও মসদ্ধান্ত যিওয়ার অৈকাি িা মদরয়ই যকারিা 

যকারিা রারজু চােুও করর মদরয়রছি। পন্সশ্চিৈরঙ্গর িািা স্থারি এই মিরয় 

মকছয  আরোচিা হরয়রছ মিক্ষািিীরা এৈং স্বয়ং িখুুিিী িহাদয় মিক্ষার 

িত্ অমত্িয় গুুত্বপূণ ে একটট জাত্ীয় ৈুাপারর ত্মড়ঘমড় িয়া ৈুৈস্থা 

পত্রির প্রমত্ৈাদও জামিরয়রছি, মকন্তু যৈাঝা  ারচ্ছ িা, যকাি্ েূঢ় কাররণ 

যকন্দ্রীয় সরকার এখিই চাই এিিত্র িরিাভাৈ প্রকাি করররছি। 

    একটট সািারণ দৃটষ্ট মিরক্ষপ কররেই যদখা  ায়, আটষটট্র পষৃ্ঠার 

চুারেরজর চারটট অিুারয় একই কর্থায় ৈারৈার পুিরাৈমৃত্ত করা হরয়রছ 

এৈং যসই সরঙ্গ কমল্পত্ একুি িত্াব্দীরত্ মৈজ্ঞাি ও প্র ুন্সিমৈদুার কমল্পত্ 

অভুর্থ েিারক সাক্ষু করর ত্ার উপর ােী হওয়ার জিু এখি যর্থরক প্রস্তুত্ 

হওয়ার জিু ত্ামেদ যদওয়া হরয়রছ। স্বরদরির জিসিারজ আিুমিক মৈজ্ঞাি 

ও প্র ুন্সিৈারদর প্রমত্ ৈাস্তৈ ও িািমসক আিুকূেু কী পমরিাণ সষৃ্ট হরয়রছ 

ত্ার মৈচারর িা মেরয় যকৈে িুটষ্টরিয় কমত্পয় ৈুন্সি ৈা ৈুৈসাময়ক 

প্রমত্ষ্ঠািরক সািরি যররখই য  এরকি আিুমিকত্ার ন্সজমের যত্াো হরয়রছ 

ত্া ৈােরকর কারছও স্পষ্ট। ত্ৈু এরকি একটা অেীক এৈং কৃন্সত্রি 

পমররৈিরক যকন্দ্র করর চুারেি্জ ্ এর প্ররয়াজিীয়ত্া প্রমত্পন্ন করায় 

আগ্রহরক  যকউ  মদ ৈাড়াৈামড় ৈরে সরন্দহ কররি ত্া াঁরক যৈাি হয় যদাষ 

যদওয়া  ায় িা। মিক্ষাৈুৈস্থারক যঢরে সাজার এই উরদুারের ৈুাপারটট 

পুন্সস্তকায় প্রচামরত্ হরেও মিক্ষামৈদরদর যকারিা সমিমত্রক ৈা প্রমত্ষ্ঠািরক 

এ মিরয় আরোচিায় আহ্বাি করা হয়মি, সরকারী প োরয়ই সরাসমর 

চাোরিার প্রয়াস করা হরচ্ছ, এটট এই উদর ারের েক্ষণীয় বৈমিষ্টু, এৈং 

যদখা  ায়, ৈুাপারটট গুুত্ব উপেন্সদ্ধ করর মিরয় পন্সশ্চিৈঙ্গ সরকার 

মিরজরা য িি আরোচিা করররছি এৈং িত্ািত্ প্রকাি করররছি, যত্িমি 

মিমক্ষত্ জিসিারজও এ মিরয় আরোচিা প্রত্ুারোচিার আহ্বাি 

জামিরয়রছি।  াই যহাক , চুারেি্যজর ঐ চাররট অিুারয় যিাটারিাটট কী 

আরছ একৈার যদখা য রত্ পারর।  
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       আটষটট্র পষৃ্ঠায় প্রচার-পুন্সস্তকাটটর প্রর্থি আট পষৃ্ঠায় মিক্ষার 

আিুমিকীকররণর প্ররয়াজিীয় িীমত্ ও দৃটষ্টরকাণ মিি োরণ পররর দি ৈাররা 

পষৃ্ঠায় স্বািীিত্ার-উত্তর মিক্ষার অগ্রেমত্র সংখুাত্ান্সত্ত্বক প েরৈক্ষণ ও 

প্রচমেত্ পদরক্ষপ অিু ায়ী ২০০০ খ্ীস্টারব্দ মিক্ষার ভয়াৈহ অরিােমত্ 

উপস্থাপিা, তৃ্ত্ীয় অিুারয়র আঠাররা পষৃ্ঠায় ভাৈী সািান্সজক অর্থ েশিমত্ক 

উরেিুরক সম্মূরখ যররখ এরক এরক প্রার্থমিক, িািুমিক, করেজীয়, 

মিক্ষা ৈমৃত্তিূেক মিক্ষা প্রভৃমত্রত্ অগ্রেমত্র সািারণ সিারোচিা করা 

হরয়রছ, আর যিষ অিুারয়র মত্মরি পষৃ্ঠায় পুিরায় একুি িত্াব্দীরত্ 

সিােত্ দুদেিার মৈষয় স্বরণ কমররয় মদরয় বৈজ্ঞামিক ও প্র ুন্সি মৈদুার 

িূত্ি উপকররণর সহায়ত্ায় ৈত্েিাি অৈস্থা যর্থরক পমরত্রারণর পর্থ মচমিত্ 

করা হরয়রছ। চুারেি্জ ্পুন্সস্তকাটটর অিুপূরক একটট ৈাস্তৈ মৈৈরণ সিমন্বত্ 

খসড়াও িামক যকন্দ্রীয় সরকার ইমত্িরিু প্রকাি করররছি। যসটট আিারদর 

হস্তেত্ হয়মি। সৈ ৈুাপারই সরকামর প োরয় করা হরচ্ছ। ভূমিকায় ৈো 

হরয়রছ য  ১৯৬৮ সারের যকাঠারী কমিিি অিুরিামদত্ পরর্থ চেরত্ মেরয় 

এখি যদখা  ারচ্ছ য  আিরা একুি িত্াব্দীর বৈজ্ঞামিক ও প্র ুন্সিেত্ 

চরি উন্নমত্র যক্ষরত্র এরস পরড়মছ,যিাত্যিত্র সািান্সজক ও অর্থ েশিমত্ক 

মৈশ্ব আিারদর মিশুরদর জিু অভুর্থ েিার োমে সান্সজরয় প্রত্ীক্ষা কররছ, 

সুত্রাং আর মৈেম্ব িয়, মিক্ষাৈুৈস্থাটারক পােটারত্ই হরৈ। ৈস্তুত্ এই 

মৈষয়টটরক প্রমত্ পদরক্ষরপ এত্ৈার স্মরণ কমররয় যদওয়া হরয়রছ য  পড়রত্ 

পড়রত্ অমভভূত্ হরয় ভাৈরত্ হরয়রছ য , সমত্ুই যত্া, আিরা এত্কাে 

কররমছ কী? পাঠুসচূী মিরয়, প্রণােী মিরয়, মিক্ষক মিরয়, পরীক্ষা ও মেমগ্র 

মিরয় আর িাতৃ্ভাষা িাতৃ্ভাষা করর অির্থ েক কী জঞ্জােই িা পুঞ্জীভূত্ 

কররমছ কী অপচয়ই িা ঘটটরয় চরেমছ। যটমেমভিি, উপগ্রহ, 

কম্পুু টার,কুারসট সহ আোিী একুি োক উরপক্ষা করর চরেমছ। এ 

অপরারির ক্ষিা যিই।  

                       মকন্তু িহাি একুি িত্াব্দীর ত্ািািা  াক। 

চুারেি্জ ্পুন্সস্তকার যোড়ার অিুাগুমেরত্ ৈড় ৈড় মৈরিষণ ও অেংকার 

সিস্থামদত্ কররও কত্কগুমে যিািার য ােু কর্থাও উচ্চামরত্  হরয়রছ, 

য িি 

  ১) মৈমভন্ন রারজুর ও ভাষাভাষীরদর িরিু  ারত্ পার্থ েরকুর িরিাভাৈ িা 

আরস যসজিু এিি একটা সািারণ পাঠুসচূী প্রণয়ি কররত্ হরৈ  ারত্ 

প্ররত্ুরকর ৈুন্সিেত্, সািান্সজক, আমর্থ েক, রাজশিমত্ক ও সাংসৃ্কমত্ক 



43 
 

মৈকাি সিত্ারে সম্ভৈ হরত্ পারর। আর িামন্তপূণ েভারৈ ও মিক্ষার্থীরদর 

অজ্ঞাত্সারর সিাজশিমত্ক পমরৈত্েি সংসামিত্ হয়। 

 ২) মিক্ষণ মৈষয়ক সৈ েস্তমরক ও সািমগ্রক রূপান্তররর জিু য  অর্থ েৈায় 

হরৈ ত্ারত্ মপছয -পা হরে ভমৈষুরত্ এর দিগুণ অর্থ েৈুয় কররও কূে পাওয়া 

 ারৈ িা। 

 ৩) আিারদর সু্কে করেজ ও মৈশ্বমৈদুােরয়র মিক্ষণ সীমিত্ মকছয  পন্সিত্ 

িািুষ সটৃষ্ট করররছ টঠকই, মকন্তু মেমগ্র পাওয়া অমিকাংিই হরয়রছ স্বািীি 

মৈরৈকিূিু ও জাত্ীয় দাময়ত্বজ্ঞািহীি। 

 ৪)প্রচমেত্ পরীক্ষা ৈুৈস্থায় ছাত্ররা যকৈে দু’চার িাস পড়া িুখস্থ কররত্ 

উৎসাহ পায়, এৈং পরীক্ষােরৃহ িকে করর। পাস ৈা মেমগ্র অর্থ েহীি হরয় 

পরড়রছ। 

 ৫) সািান্সজক িেূুরৈারির ক্রিােত্ হামি ঘরটরছ, চমরত্রদষূরণর ফরে 

সিাজজীৈি কেমুষত্ হরয় পরড়রছ। এর জিুও মিক্ষা ৈুৈস্থায় পমরৈত্েি 

চাই। 

 ৬) জামত্, ৈণ ে, সম্প্রদায় ও ভাষা মিরয় অশিকু ও মৈন্সচ্ছন্ন র্থাকার যৈাি 

ৈুাপক হরয় পরড়রছ। এরক যরাি করা দরকার। 

 ৭) করেরজ মৈশ্বমৈদুােরয় পড়া মিমক্ষরত্রা কাময়ক েি ও হারত্র কাজরক 

উন্নমসকত্া সহকারর ঘণৃা কররছ। েরির ি োদারৈাি জাোরত্ হরৈ। 

 ৮) অমভভাৈরকরা সন্তািরদর মিক্ষামৈষরয় উদাসীি ও জ্ঞািহীি। মিক্ষার 

রূপান্তরর ত্া াঁরদরও সঙ্গী কররত্ হরৈ। আর  া াঁরা মিক্ষণ মদরচ্ছি ত্া াঁরদরও 

সিাজরৈাি, দাময়ত্বরৈাি, িূেুরৈাি প্রভৃমত্ মৈষরয় সরচত্ি করা প্ররয়াজি। 

 ৯) মিক্ষার ৈুাপারর যকন্দ্র ও রাজুগুমের সিদাময়ত্ব র্থাকায় যস দাময়রত্বর 

সীিািা পাকাপামকভারৈ যৈাঁরি যদওয়া প্ররয়াজি। এইভারৈ মিক্ষাৈুাৈস্থায় 

রূপান্তর আিার যিৌমেক প্ররয়াজরির একটা ত্ান্সত্ত্বক খসড়া উপস্থামপত্ করর 

মিত্ীয় অিুারয়  ত্র্থািূেক সংখুায়রির সাহার ু সৈ েস্তরর, মৈরিরষ িািুমিক 

প োরয় মিক্ষাপ্রমত্ষ্ঠারির সংখুাৈনৃ্সদ্ধ, ছাত্র সংখুাৈনৃ্সদ্ধ, মৈদুােয়-ছয ট ছারত্রর 

সংখুা, প্রর্থা-িুি অর্থ োৎ মিয়মিত্ সু্কমেং এর ৈাইরর মিক্ষাদাি, ৈয়স্ক 

মিক্ষা, মিক্ষরকর সংখুা ও িাি, মিক্ষাখারত্ ৈুরয়র পমরিাণ এৈং যসইসরঙ্গ 

সৈ যর্থরক েক্ষণীয় মৈষয়-মিক্ষা ও কি েপ্রামপ্তর ত্যেিায় গুুত্র যৈকারত্বৈনৃ্সদ্ধ 

প্রভৃমত্ মিরয় মিক্ষায় অগ্রেমত্ স্বরূপ ও ফোফে প্রদত্ত হরয়রছ। 

পমরসংখুারি যদখারিা হরয়রছ য  যোকসংখুা ৈনৃ্সদ্ধর পমরিারপ মিরক্ষর 
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িািুরষর সংখুা ক্রিি যৈরড়ই চরেরছ এৈং ২০০০ খ্ীিঃ মিরক্ষত্ার যেৌররৈ 

ভারত্ পমৃর্থৈীরত্ সকরের যসরা হরৈ। আরও যদখারিা হরয়রছ য  িারীমিক্ষা, 

মৈরিরষ গ্রািীণ যিরয়রদর মিক্ষা এিমিরত্ই যিাচিীয়, ক্রিি আরও 

যিাচিীয় হরৈ। 

        তৃ্ত্ীয় অিুারয় সািমগ্রক সিীক্ষার প্রার্থমিক, িািুমিক, 

করেজীয়, ৈমৃত্তিূেক, ৈয়স্ক মিক্ষা প্রভৃমত্ মৈষয় মিরয় এক এক করর 

মৈরৈচিা করা হরয়রছ এৈং যদখারিা হরয়রছ য  সৈ েত্র অপূণ েত্া, অপচয় 

প্রভৃমত্র েেদ জামত্রক আক্রিণ করররছ এৈং ত্া যর্থরক আিারদর এখিই 

িুি হওয়ার প্রয়াস কররত্ হরৈ। 

 ১) সামৈ েক প্রার্থমিক মিক্ষার েরক্ষু আিরা যপৌৌঁছারত্ পামরমি। প্রার্থমিক 

মৈদুােয়গুমের িত্করা চমিিটটরত্ যৈড়া যদওয়া চাোঘর, ব্ল্ুাকরৈােে যিই, 

পািীয়জরের ৈুৈস্থা যিই, অরিক সু্করেই এক যর্থরক মত্ি-চার ক্লাস পড়াি 

িাত্র একজি মিক্ষক। অষ্টি যেণী প েন্ত পড়রছ িত্করা িাত্র যত্ইি 

জি। জরন্মর হাররর অিুপারত্ প্রার্থমিক মিমক্ষরত্র হার ভয়ািক রকি 

করি  ারচ্ছ, ফরে একুি িত্াব্দীরত্ মেরয় যদখা  ারৈ মৈি ৈৎসর আরে 

 া মছে অমিমক্ষরত্র হার ত্ার মিগুণ যৈরড় যেরছ। এরকি দুদেিার িখুু 

কারণ অৈিুই আমর্থ েক। ছাত্রসংখুা ৈাড়রছ, ন্সজমিসপরত্রর দািও ৈাড়রছ, 

আর সু্করে সু্করে ভাে করর যদওয়া টাকায় িত্করা িব্বই অংরিই  ারৈ 

মিক্ষক-যৈত্রি ও প্রিাসরি। সু্কে চেরছ মকিা অর্থৈা মকভারৈ চেরছ  যস 

মৈষরয় ব্ল্ক ৈা পঞ্চারয়রত্র যকারিা দৃটষ্ট যিই। ত্াছাড়া গ্রািীণ ৈমৃত্তিূেক 

কাজকরি ে সরঙ্গ প্রর্থমিকী মিক্ষার য ােও যিই। গ্রারির যছরেরিরয়রা য  

সু্কে যছরড় পাোয় ত্ারও একটা কারণ ত্ারদর ৈাস্তৈ জীৈি-পমররৈরির 

সরঙ্গ সু্করের য ােহীিত্া। অৈিু িূে কারণ অন্নৈরস্ত্রর অভাৈ মিিঃসরন্দরহ। 

এর প্রমত্কাররর উপায় সু্কমেং িয়, প্রর্থািিু মিক্ষার ৈুাপক আরয়াজি। 

আর, য রহত্য অমিমক্ষত্ অমভভাৈরকরা সন্তািরদর অমিমক্ষত্ রাখার মদরক 

আগ্রহী হরয় র্থারকি, যসজিু ৈয়স্ক-মিক্ষারও ৈুাপক প্রচেি ঘটারিা 

দরকার। 

 ২) স্বািীিত্ার পর যর্থরক িািুমিক মিক্ষার পমরিাণেত্ মৈস্তার হরয়রছ 

প্রচি। মিক্ষার পমরকল্পকরদর যদখরত্ হরৈ পমরিারণর সরঙ্গ গুরণর য ি 

সািঞ্জসু র্থারক। আমর্থ েক অৈস্থা সীমিত্ র্থাকায় মিম্ন স্টুািারেের মৈদুােয় 

ৈি কররত্ হরৈ এৈং য গুমে র্থাকরৈ ত্ার প্ররত্ুকটটরত্ প্ররয়াজিীয় 

উপকরণ সরৈরাহ কররত্ হরৈ। মৈজ্ঞাি এৈং েমণত্ মিক্ষার মদরক মৈরিষ 

দৃটষ্ট মদরত্ হরৈ। এৈুাপারর গ্রািীণ মৈদুােয় ও িহররর মৈদুােরয়র িরিু 
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য ি সিত্া র্থারক। পাস িা কররত্ পারার অপচয় ৈি কররত্ হরৈ। মিক্ষক 

ছারত্রর অসি অিপুাত্, উপ ুি েুাৈররটমরর অভাৈ, পুরারিা পাঠসচূীর 

িৈায়রির মৈপক্ষত্া এৈং মৈজ্ঞাি ও প্র ুন্সির মদরক অিরিার াে িািুমিক 

মিক্ষার প্রত্ুািা মৈফে করর মদরচ্ছ। এর উপর যৈারেের পরীক্ষা-ৈুৈস্থা, 

 ারত্ েণরটাকাটয মক, িাকেিীট জাে প্রভৃমত্র অিায়াস অৈকাি যর্থরক  ায়। 

পমররিরষ মিক্ষকরদর প্রাইরভট টটউিমি। যিমেকুাে ইন্সঞ্জমিয়ামরং প্রভৃমত্ 

প্রমত্র ামেত্ািূেক পরীক্ষায়  ারা উত্তীণ ে হরত্ চায় যদখা  ায় ত্ারদর সু্করের 

পঠি পাঠরি যকারিা কাজ হরচ্ছ িা, যকামচং যিওয়ার দরকার হরচ্ছ। 

ছাত্রসংখুা ৈনৃ্সদ্ধ ও মিক্ষকরদর পঠি পাঠরি বিমর্থেু  িািুমিক মিক্ষারক 

ৈুর্থ ে করর ত্য রেরছ। িািুমিক কি েমিক্ষা মৈষরয় অমভজ্ঞত্া সঞ্চরয়র 

আৈমিুকত্া ও ৈুর্থ েত্ায় প েৈমসত্ হরয়রছ। 

 ৩)কর্থা মছে উচ্চিাি িািুমিরক ৈমৃত্তিূেক মিক্ষা যদওয়া ও যিওয়ার 

মদরক যঝা াঁক র্থাকরৈ। মকন্তু কারজ যকারিা োভ হয়মি। প্রর্থিত্, ছাত্ররা এ 

মৈষরয় আগ্রহী হয়মি, মিত্ীয়ত্, এই প্রণােীরত্ প্ররয়াজিিামফক মিরল্পর 

ঘমিষ্ঠ য াে েরড় যত্াো হয়মি। এরত্ স্বয়ং মি ুন্সির মৈষয়ও যভরৈ যদখা 

হয়মি। 

 ৪) উচ্চ মিক্ষািূেক করেজগুমেরত্ পঠি- পাঠরির িাি রমক্ষত্ হয়মি। 

করেজগুমে য ি রণাঙ্গি। রাজিীমত্, দোদমে, জামত্ৈণ েরভদ, আঞ্চমেকত্া 

প্রভৃমত্ মিরয় যকৈে ছাত্ররাই িয়, মিক্ষরকরাও যকারিা িা যকারিা দেভযি। 

পাঠক্রি যসকারে িারা িররই চেরছ। ৈাস্তরৈর সরঙ্গ এর য াে িাই। 

মৈশ্বমৈদুােয়গুমেরত্ একই কর্থা। সিরয় পরীক্ষা যিওয়া ৈুত্ীত্ আর যকারিা 

আদি েই য ি মৈশ্বমৈদুােয়গুমের যিই। েরৈষণা মিম্নিারির। প্রকৃত্ েরৈষণা 

ৈরং মৈশ্বমৈদুােরয়র ৈাইরর মিল্পায়রির যক্ষত্রগুমেরত্ই ঘটরছ। পরীক্ষায় 

মিম্নিারির ছাত্ররা মিমক্ষত্ যৈকাররর সংখুাৈনৃ্সদ্ধ কররছ িাত্র। য িি 

িািুমিরক যত্িমি এরক্ষরত্রও পরীক্ষাৈুৈস্থা ি োদা হামররয়রছ। যকৈে মেমগ্র 

যদওয়া-যিওয়ার পাো চেরছ। এখারিও পুরারিা যিাট িখুস্থ রাখার ও িকে 

করার যরওয়াজ ৈত্েিাি। অৈিু উচ্চমিক্ষার জিু য  অর্থ ে ও উপকরণ 

মিরে ত্া খুৈই সীমিত্। সৈ যক্ষরত্রই িহর- অঞ্চে যর্থরক গ্রািাঞ্চরের 

অৈস্থা এৈং পুুষ-মিক্ষা যর্থরক িারীমিক্ষার অৈস্থা যিাচিীয়। 

 ৫) মিক্ষক-মিক্ষণ ৈুৈস্থা প োপ্ত ও আিুমিক িয়। মিক্ষরকরা সিাজ- 

পমরৈ েত্রির সরঙ্গ খাপ খাওয়ারিারত্ অসির্থ ে। মিক্ষরকরা মিক্ষণ ৈুাপারর 

বিমর্থেু যদখারচ্ছি। ত্া াঁরা রাজিীমত্গ্রস্ত হরয়রছি।  
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         উপররর অিুয়গুমের মৈমভন্ন ত্তত্ব ও পমরসংখুারির পর যিাত্যি 

করর মিক্ষার উরেিু ও সিাজ-সম্পকে মিি োরণ করর চত্যর্থ ে অিুারয় 

মিক্ষাৈুৈস্থা পুিমৈ েিুারসর ৈািা, ও ৈািা অমত্ক্ররির পদরক্ষপ মৈরৈমচত্ 

হরয়রছ। ৈো হরয়রছ, ৈাস্তৈ পমররৈি ও সুমৈিা–অসুমৈিার মদকগুমে 

মৈরৈচিা কররই মসদ্ধান্ত যিওয়া হরচ্ছ। ৈো হরয়রছ য  ৈমহরঙ্গ দু’চাররট 

পমরৈত্েরি োভ হরৈ িা, সিাজ ও চামহদার সরঙ্গ সঙ্গমত্ যররখ যখাে ও 

িেরচ দুইই ৈদে কররত্ হরৈ। এই পমরৈত্েি আিার জিু অর্থ েৈুয় কররত্ 

হরৈ, সিাজরক সঙ্গী কররত্ হরৈ, যকন্দ্র ও রারজুর দাময়ত্ব প্ররয়াজি 

হরে আইরির সাহার ু মস্থর মিমদেষ্ট কররত্ হরৈ। আর আিুমিক মৈজ্ঞাি ও 

প্র ুন্সিরক কারজ োোরত্ হরৈ। অত্এৈ িূে পমরৈত্েরির কাঠারিারত্ 

র্থাকরৈ।  

১) মিক্ষার্থীরদর গুণেত্ িারির সংরক্ষক মহসারৈ এক একটট উন্নত্িারির 

যকন্দ্রীয় মৈদুােয় স্থাপি। 

২)মিক্ষণ-ৈুাপারর যরমেও, যটমেমভিি, যটপ-যরকেোর, কম্পুু টার 

প্রভৃমত্র সাহা ু গ্রহণ। কম্পুুটাররর সাহার ু সাক্ষরত্া দ্রতু্ ৈামড়রয় যত্াো 

সম্ভৈ হরৈ। 

৩)প্ররয়াজরি উচ্চমিক্ষার জিুও উন্নত্িারির মৈদুােয় েরড় ত্যেরত্ হরৈ। 

৪)যকৈেিাত্র যিিাৈী ছাত্ররদর জিুই উচ্চমিক্ষার ৈুৈস্থা র্থাকরৈ। য রহত্য 

ত্ারাই সিাজ ও যদরির উন্নমত্র সহায়ক হরৈ। 

৫)সামৈ েক মিক্ষার জিু য িি সু্করের সরঙ্গ প্রর্থািুি মিক্ষার ৈুাপক 

আরয়াজি র্থাকরৈ, যত্িমি উচ্চমিক্ষারত্ও জাত্ীয় িুি মৈশ্বমৈদুােয় েঠি 

করা হরৈ।  

৬)মেমগ্র অজেরির সরঙ্গ কাজ পাওয়ার যকারিা সম্পকে রাখা হরৈ িা। 

প্রমত্ষ্ঠারির মিরয়ােকত্োরা কি েপ্রার্থীর পরীক্ষা মিরয় ফোফে অিু ায়ী 

মিরয়াে কররৈি। ত্াছাড়া একটট জাত্ীয় পরীক্ষা সমিমত্ও মৈমভন্ন যকরন্দ্র 

সংেটঠত্ হরৈ। 

৭)যৈােে ও মৈশ্বমৈদুােয়গুমে য ভারৈ েক্ষ েক্ষ ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষা যিয় 

ত্া ত্য রে যদওয়া হরৈ।কারণ এ িররির পরীক্ষা ৈুৈস্থা ছাত্রছাত্রীরদর িুখস্থ 

মৈদুার সহায়ত্া কররছ, িকে করার প্রৈণত্া জাোরচ্ছ আর যিাট্ সহাময়কা 

প্রভৃমত্ যৈর করার ৈুৈসাময়ক স্বার্থ ে পমরপুষ্ট কররছ। 



47 
 

৮)মৈশ্বমৈদুােরয়র ৈিি যর্থরক িুি করর করেজগুমেরক স্বয়ংিামসত্ 

প্রমত্ষ্ঠাি করর ত্যেরত্ হরৈ। যসগুমে ছাত্রছাত্রীরদর ‘ক’ ‘খ’ প্রভৃমত্ যগ্রে 

মিি োরণ করর যদরৈি সংরমক্ষত্ যরকরেের মভমত্তরত্। 

৯)জাত্ীয় সংহত্ী রক্ষার জিু িািুমিরক ন্সত্রভাষা সূত্র দৃঢ়ভারৈ অৈেম্বি 

কররত্ হরৈ। অঙ্ক ও মৈজ্ঞাি পড়ারিা হরৈ ইংররন্সজরত্, অমহন্দীভাষী 

এোকায় অিুািু মৈষয়গুমে পড়ারিা হরৈ মহন্দীরত্, আর সৈ রারজুই 

িাতৃ্ভাষারক তৃ্ত্ীয় ভাষা মহসারৈ রাখরত্ পারা  ারৈ। 

         যিাটািুটট এই হরো একুি িত্াব্দীর অমভিুরখ যকন্দ্রীয় সরকার 

প্রস্তামৈত্ মিক্ষা মৈপ্লরৈর যচহারা। এৈার প্রস্তাৈগুমের গ্রহণর ােুত্া মৈষরয় 

আিারদর মৈচার-মৈরৈচিা উপস্থাপরির পাো। এর পূরৈ ে ৈরে রাখা ভারো 

য  মিক্ষার উরেিু, উপর ামেত্া, সিাজ-সম্পকে প্রভৃমত্ মিরয় মৈমভন্ন 

অিুারয় য সৈ ত্ান্সত্ত্বক কর্থা উচ্চারণ করা হরয়রছ ত্ার সরঙ্গ আিারদর 

যত্িি যকারিা মৈররাি যিই,  মদও আিরা িরি কমর য  সিাজ- 

আর্থ েিীমত্ক কাঠারিার সরঙ্গ মিক্ষার সহর ামেত্ার মৈষয় ৈো হরয়রছ, যস 

কাঠারিাটটর স্বরূপ স্পষ্টভারৈ যরখাময়ত্ করার প্ররয়াজি মছে। আিরা 

মিক্ষািিক কতৃ্েক অিীত্ ৈত্েিাি মিক্ষাৈুৈস্থার িািাি অসম্পূণ েত্া ও 

েেরদর সম্বরির যিাটািুটট একিত্। অর্থ োৎ আিরাও িরি কমর য  মিক্ষণ 

ও মিক্ষরকর িাি ও ি োদা যিরি যেরছ, যকৈে পাস করা, মেমগ্র পাওয়া 

ও মেমগ্র যদওয়া মিরয়ই মিক্ষাৈুৈস্থাটা আৈমত্েত্ হরচ্ছ, সামৈ েক প্রার্থমিক 

মিক্ষার জিু যকারিা কা েকারী ৈুৈস্থাই যিওয়া হয়মি, মৈশ্বমৈদুােয়গুমে 

েরৈষণার িাি রমক্ষত্ হরচ্ছ িা- ইত্ুামদ। মকন্তু এইসৈ যরারের প্রমত্কার-

ৈুৈস্থা মহসারৈ যকন্দ্রীয় মিক্ষািিক য  সৈ পদরক্ষপ যিওয়ার পমরকল্পিা 

গ্রহণ করররছি ত্ারত্ যকৈে য  িূে যরাে সাররৈ িা এিিই িয়, িূত্িত্র 

ৈুমি উৎপন্ন হওয়ার  রর্থষ্ট অৈকাি যর্থরক  ারচ্ছ এৈং ত্ারপর য  মৈভ্রাট 

আসরৈ ত্ার দরূীকরণ একুি িত্াব্দীরত্ও সম্ভৈ হরৈ িা। এরকর পর এক 

পরীক্ষা করা  াক। 

১)উন্নত্িারির যকন্দ্রীয় মৈদুােয় ৈা িরেে সু্কে, য িি ইংররজ আিরে 

ন্সজোসু্কে সরকারী করেজ প্রভৃমত্ মছে। পমরকল্পরকরা মক জারিি িা য  

এই িররির উদয্ ারের ফরে ইংররজ আিরের সিারজ প্রমত্ষ্ঠা ও ি োদার 

য  পার্থ েকু েরড় উরঠমছে ত্া যর্থরক আজও আিরা সািরে উঠরত্ পামরমি। 

ৈস্তুত্ ভারৈ যদখা হরচ্ছ িা য  িরেে মৈদুােয়গুমেরত্ য সৈ ছাত্র মিক্ষার 

সুর াে পারৈ ত্ার অমিকাংি হরৈ প্রমত্ষ্ঠাসম্পন্ন ও মৈত্তৈািরদর সন্তাি। 

কারণ, ত্া াঁরা য -য  ভারৈ ঐসৈ মৈদুােরয় প্ররৈরির ও উন্নমত্ করার 
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সুর াে সটৃষ্ট কররত্ পাররৈি ত্া দমরদ্র ও অি েমিমক্ষত্ অমভভাৈরকর কখরিাই 

পাররৈি িা। ৈত্েিাি ৈুৈস্থায় ছাত্রছাত্রীরদর মিক্ষােত্ িারির  উৎকষ ে 

ঘটরছ িা এ হয়রত্া টঠক কর্থা, মকন্তু মিক্ষার প্রিাসিরক ও মিক্ষাকরদর 

চাঙ্গা ও দাময়ত্বপূণ ে করর ত্যেরত্ পাররে মক অমভরপ্রত্ ফোোভ দরূূহ হয় 

? অমপচ সািাররণর যত্া এই কর্থাই িরি হওয়া স্বাভামৈক য  উচ্চমিক্ষার 

সরঙ্কচি িীমত্রক ফেদায়ক করার জিুই এরকি পক্ষপাত্ িূেক ৈুৈস্থা 

যোড়া যর্থরকই যিওয়া হরচ্ছ এিি মক যকন্দ্রীয় সিাজদি েরির সহায়ক একটা 

যোষ্ঠী প্রস্তুত্ করার িহড়া যিওয়া হরচ্ছ। আিরা িরি কমর, যদরির 

 াৈত্ীয় প্রার্থমিক ও িািুমিক মৈদুােয়ই িরেে সু্কে যহাক। 

২) মিক্ষার-ৈুাপারর যরমেও, যটমেমভিি, কম্পুুটাররর সাহা ু গ্রহণ। প্রশ্ন 

করা  ায় য  যদরি িত্করা ৭০ জি অমিমক্ষত্, িত্করা প্রায় পঞ্চাি 

জি এরকৈারর মিরন্ন, মিৈ েস্ত্র, যসরদরি য়ুররাপীয় ছা াঁরচর  ি-মৈজ্ঞািরক 

কারজ োোরিার মচন্তা উদ্ভট কল্পিা িয় মক ? ত্াছাড়া মিক্ষার ৈুাপারর 

 ি মক িািুরষর স্থাি মিরত্ পারর? আিারদর িরি হয় মিক্ষা্িিক মিক্ষণ 

ৈুাপার যর্থরক েক্ষ েক্ষ মিক্ষকরক যছাঁরট যফেরত্ চাইরছি আর যটমেমভিি 

কম্পুু টাররর ৈুৈসায়ী এৈং  ামিকরদর একটা সুর াে করর মদরত্ 

চাইরছি।মিক্ষরকর ভূমিকা ৈজেি কররে য  অরর্থ ের সােয় হরৈ ত্ারত্ই 

মিক্ষার কাজ য িি যহাক করর চামেরয় অর্থ েক্ষয় যর্থরক পমরত্রাণ পাওয়া 

 ারৈ, িারছর যত্রেই িাছ ভাজা চেরৈ স্বচ্ছরন্দ! ত্ত্ত্বকর্থায় যদখা  ায়, 

মিক্ষারক ত্া াঁরা সািান্সজকভারৈ অর্থ েপণূ ে কররত্ চাইরছি এৈং গ্রািীণ 

পমররৈরির সঙ্গী কররত্ চাইরছি। যটমেমভিি কম্পুু টারই মক ত্ার িিুিা। 

আর যদরি যটমেমভিরির য  সৈ মিম্নরেণীর কা েক্রি যদখা  ায় ত্ারত্ 

মিক্ষার িত্ গুুত্বপূণ ে মৈষরয় ত্ার উপর মিভের করার সিয় মক এরসরছ? 

৩) ও ৪) উচ্চমিক্ষার জিুও উন্নত্িারির মৈদুােয় েঠরির পমরকল্পিাও 

ঐভারৈ যেণী-পার্থ েরকুর ও মিক্ষা সরঙ্কাচরির সহায়ক হরৈ িা কী ? 

৫)প্রর্থািুি মিক্ষাৈুৈস্থার সাফেু আজও পরীক্ষত্ হয়মি। ত্াছাড়া ঐ মিক্ষা 

কখরিাই মিয়মিত্ সু্কে-মিক্ষার সিিারির হরত্ পারর িা এৈং িািা কাররণই 

পাররৈ িা। প্রশ্ন কমর, প্রর্থািুি মিক্ষায় মিমক্ষত্ ছাত্র-ছাত্রীরা িরেে সু্করে 

ভমত্ে হৈার উপ ুি হরৈ যত্া ?  মদ িা হয় ত্াহরে আর দমরদ্র অিুন্নত্ 

ও গ্রািীণ িািুরষর জিু দরদ যদখারিা হয় যকি ? আিারদর িরি হরয়রছ 

এটা সামৈ েক প্রার্থমিক মিক্ষার দাময়ত্বরক পাি কাটটরয়  াওয়ার যকৌিে িাত্র। 

জাত্ীয় িুি মৈশ্বমৈদুােরয়র মৈষরয়ও ঐ একই কর্থা। প্রণােী ৈি 
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মৈশ্বমৈদুােয়ী মিক্ষা সিত্যেু ঐ প্রমত্ষ্ঠািগুমে হরৈ মক? মৈশ্বমৈদুােয়গুমের 

মিক্ষণ ও েরৈষণার িাি উন্নয়রির অমভোষ এই ফারত্ায়ায় ৈুি হয়মি।  

৬) মেমগ্রর সরঙ্গ চাকমরর যকারিা সম্পকে র্থাকরৈ িা। মকন্তু ত্া মক সৈ 

যক্ষত্রই? প্ররয়াজমিক ৈা ৈুৈসােত্ উৎপাদিরকন্সন্দ্রক কারজর সম্পরকে িা 

হয় এটা য ৌন্সিক ৈরে িািা যেে, মকন্তু মিক্ষকৈমৃত্তর যক্ষরত্রও মক ত্াই? 

উন্নত্িাি েরৈষণায় মেমগ্র অজেিরকও মক ঐভারৈ যদখা হরৈ? মেমগ্ররক 

 মদ িূেুহীি করর যদওয়া হয় ত্াহরে করেরজ মৈশ্বমৈদুােরয় আর 

যেখাপড়ার প্ররয়াজি হরৈ মক্? আরও যকামচং ক্লাস েরড় উঠরৈ িা? 

আরও প্রাইরভট টটউিমির সটৃষ্ট হরৈ িা? যিাট সহাময়কা ৈি হরৈ, িা 

ৈাড়রৈ? ত্াহরে উচ্চিািুমিরকর ৈমৃত্তিেূক মিক্ষা প্লুািটা মক এখি ৈন্সজেত্ 

হরৈ?  

৭) ৈত্েিাি পরীক্ষা ৈুৈস্থায়, মৈরিরষ েক্ষ েক্ষ ছাত্রছাত্রী মিরয় 

পরীক্ষাগ্রহরণর ৈুৈস্থায় িািাি দুৈ েেত্া ররয়রছ এ টঠক কর্থা। এরত্ 

পরীক্ষার্থীরদর িাি মিণ েয়ও মিভয েে হরচ্ছ িা হয়রত্া। মকন্তু ৈুৈসায়ী প্রমত্ষ্ঠাি 

ৈা যকন্দ্রীয় যকারিা সমিমত্র যটস্ট করর যিওয়ার িাি সটঠক র্থাকরৈ এিি 

যকারিা েুারামি আরছ? ত্ারত্ রাজুমৈরিরষ পক্ষপাত্ যদখারিা হরৈ িা 

যত্া ? আর ৈুৈসায়ী প্রমত্স্থািগুমে মক এত্দরূ উন্নত্ আদরি ের হরত্ যপরররছ 

য  স্বজি-যপাষণ ত্ুাে করর জাত্ীয় ভাৈিারকই ৈড় িরি কররৈ ? 

মিক্ষািিক ৈামণন্সজক প্রমত্ষ্ঠািগুমের উপর খুৈই ভরসা রাখরছি যদমখ। 

সািারণ পরীক্ষািীমত্র এখিই মৈপ েয় ঘটারে ছাত্ররা  াও ৈা পড়মছে ত্া 

পড়রৈ িা, অর্থচ যগ্রে দামৈ কররৈ। আর, মিক্ষরকর প্ররয়াজিও যঢর 

করি  ারৈ। চেরৈ শুিু প্রিাসি। এরই ফাাঁরক িমি সন্তারিরা হয়রত্া 

অিুভারৈ মিরজরদর প্রস্তুত্ কররত্ পাররৈ, মকন্তু মৈপারক পড়রৈ মিম্নমৈত্ত 

পমরৈাররর সন্তারিরা। 

৮)করেজগুমেরক স্বয়ংিামসত্ প্রমত্ষ্ঠাি আরে চােু করার জিু য  ৈাস্তৈ 

পমরমস্থমত্র প্ররয়াজি ত্া ৈত্েিারি যিই। মৈমভন্ন করেরজ প্রদত্ত িারির িরিু 

সিত্া র্থাকরৈ িা। ছাত্ররা প্ররত্ুরকই উচ্চিারির দামৈ জািারৈ। 

৯)ন্সত্রভাষা সূরত্রর কড়াকমড় অিুসরণ। অমহন্দীভাষী এোকায় মহন্দীরক 

মিত্ীয় ভাষা যররখ িাতৃ্ভাষারক তৃ্ত্ীয় স্থাি মদরত্ হরৈ। এরত্ জাত্ীয় 

সংহমত্ রক্ষার সহায়ত্া হরৈ ইত্ুামদ। 

          অমত্ অদ্ভযত্ এ প্রস্তাৈ। আিরা এটা িরি কমর িা য  

মৈমভন্ন রারজুর ত্ুণ ত্ুণীরা অিুািু রারজুর ভাষা মিখরৈ িা। মকন্তু 
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সাটা মক প্রার্থমিক ও িািুমিরকর সু্কে মিক্ষার অৈস্থারত্ই? মত্িটট ভাষার 

চারপ মৈজ্ঞাি, েমিত্, ইমত্হাস, ভূরোে যিখা ৈািাগ্রস্ত হরৈ িা ? 

মিক্ষািিরকর প্রস্তাৈগুমেরত্ আদেরির পরস্পর-মৈুদ্ধত্া ররয়রছ। আর 

িাতৃ্ভাষাই ৈা তৃ্ত্ীয় স্থারি র্থাকরৈ যকাি্  ুন্সিরত্? মিক্ষাত্রত্ত্বর মদক যর্থরক 

অন্তত্ প্রার্থমিক ও িািুমিরকর সৈ মিক্ষা িাতৃ্ভাষার িািুরিই হওয়া 

উমচত্। এরত্া িিীষীরদর িারা ৈারংৈার উচ্চামরত্ বৈজ্ঞামিক সত্ু। অরৈাি 

ৈােক-ৈামেকারদর  মদ ৈোর িত্ িন্সি র্থাকরত্া ত্াহরে ত্ারা মিশ্চয়ই 

ৈেরত্া য  আিরা িাতৃ্ভাষা ছাড়া অিু ভাষা যকি মিখৈ ? যত্ািারদর 

যদি চারোরিার প্ররয়াজিটা আিারদর ঘারড় চামপরয় মদচ্ছ যকি? িাতৃ্ভাষা 

ছাড়া অিু যকাি যদিীয় ভাষা িররে মহন্দীভাষীরদর খুৈই সুমৈিা হরৈ 

অৈিু। কারণ, ত্ারা মিত্ীয় ভাষা মহসারৈ উদুে যিরৈ- য রহত্য এরত্ 

একিাত্র হরফ যচিা ছাড়া ভাষা যিখার যত্িি প্ররয়াজিই হরৈ িা, কারণ 

উদুে আর মহন্দী ৈা মহন্দসু্থািী প্রায় একই ভাষা। পরর মহন্দীভাষী ছাত্ররা 

িুা ুভারৈ দামৈ কররৈ য  উদুেটা িােরী হররফই চােু করা যহাক। মহন্দী 

য াোর ারের ভাষা ৈা রাষ্ট্রভাষা যহাক ত্ারত্ আিারদর আপমত্ত যিই, মকন্তু 

িািুমিক পঠি-পাঠরির ৈাইরর এজিু পরৃ্থক মেরপ্লািা যকাস ে চােু করা 

য রত্ পারর। জাত্ীয় সংহমত্ রক্ষার একটা উপায় হরো ভাররত্র সৈ েত্র 

একই হররফর প্রচেি। এ মৈষরয় মিক্ষািিক িীরৈ যকি ?  াই যহাক 

িািুমিরক ইমত্হাস ভূরোে েমণত্ মৈজ্ঞারির সরঙ্গ ন্সত্রভাষার চাপ মহরত্ 

মৈপরীত্ ঘটারৈ। ভাররত্র পরক্ষ Unity in diversity-র সূত্র  া পন্সিত্ 

যিহুরও অমভরপ্রত্ মছে ত্া ৈজায় রাখাই  ুন্সিসঙ্গত্। 

১০) প্ররয়াজিীয় ৈুরয়র মৈষরয় মিক্ষািিক িীরৈ। আন্দাজ করা হরয়রছ 

য  ১৯৯০ সারে প্রার্থমিক মিক্ষার আয়ত্ি ৈত্েিারির যদড়গুণ ও িািুমিক 

মিক্ষার আয়ত্ি ৈত্েিারির মত্িগুণ হরৈ।এখারি রাজু সরকার ত্ার আরয়র 

২০ িত্াংরির উপর মিক্ষাখারত্ খরচ কররছি। অিুািু রারজুর সৈ েমিম্ন 

ৈুয় িত্করা ১২/১৩, যকন্দ্রীয় সরকার ত্ার আরয়র িত্করা কত্ অংি 

মিক্ষার জিু ৈুয় কররি? ৈড়রজার যদড়িত্াংি। োি শুিৈ অক্ুর 

সংৈাদ আর পয়সা যদৈ একটট-এ যকাি কর্থা। রাজু সরকারগুমের পরক্ষ 

সামৈ েক মিক্ষায় আর অর্থ েৈুায়  খি সম্ভৈ হরচ্ছ িা, ত্খি যকন্দ্র হাে 

িররত্ চাইরছ িা যকি? 

১১) উচ্চিাি িািুমিরক ৈমৃত্তমিক্ষায় ছাত্ররা আগ্রহী হয়মি ত্ার কারণ, 

উৎপাদিিূেক মিল্প প্রমত্ষ্ঠারির সরঙ্গ ৈমৃত্তমিক্ষার সম্বি স্থাপি করা হয়মি। 

এটট যত্া সৈ েভারত্ মভমত্তরত্ যকন্দ্রীয় কত্েৈু মছে। মেমগ্রর সরঙ্গ চাকুমরর 
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সম্পকেরচ্ছদ করর য ভারৈ সিসুার সিািাি করা হরৈ িরি করা হরচ্ছ ত্া 

যর্থরক উি ৈুৈস্থাপিা মক অমিকত্র সিীচীি িয়?  

১২)িরর যিওয়া হরয়রছ য  মেমগ্র যর্থরক চাকুমর মৈন্সচ্ছন্ন হরে পর উচ্চমিক্ষায় 

ভমত্ের সংখুা কিরৈ, মৈশ্বমৈদুােরয় আরও কিরৈ। এরত্ টাকার মকছয  

সােয় হরত্ পারর, মকন্তু মিক্ষা-সরঙ্কাচি হরৈ িা মক? ৈস্তুত্ ভারত্ৈরষ ে 

উচ্চমিক্ষার জিু  ারা এমেরয় য রত্ চায় ত্ারদর সংখুা অিুািু যদরির 

অিুপারত্ খুৈই কি। এছাড়া িরি হয় উচ্চমিক্ষারক্ষরত্র প্রেমত্ৈাদী 

রাজিীমত্র অিুপ্ররৈি মিরয় মিক্ষািিক খুৈই উমিগ্ন হরয় পরড়রছি। ত্াই 

ছাত্রসংখুা সীমিত্ করর রাজশিমত্ক উৎপাত্ও কিারত্ চাি।মকন্তু এটা 

যৈারঝি িা য , য  য  কাররণ ছাত্ররা রাজশিমত্ক আরন্দােি কররত্ ৈািু 

হয় ত্ার িূে যকন্দ্রীয় সরকাররর জিমৈররািী ও যোষ্ঠী পক্ষপাত্ী িীমত্ ও 

পদরক্ষপগুমে িরিুই মিমহত্। মিক্ষারক্ষরত্র মিক্ষািিক মৈজ্ঞাি-প্র ুন্সিরত্ 

মৈপ্লরৈর িারি এৈং একুি িত্াব্দীর ন্সজমের ত্য রে  া  া কররত্ চাইরছি 

ত্ার মৈুরদ্ধ ছাত্ররা আরন্দােি কররৈই। কারণ ৈামণন্সজুক স্বারর্থ ের মদরক 

িজর যররখই য  এরকি অদ্ভযত্ পমরকল্পিা যিওয়া হরয়রছ ত্া স্পষ্ট। 

     পমররিরষ ৈিৈু, ভাররত্ মৈজ্ঞাি ও  প্র ুন্সিমৈদুার ৈুাপক উন্নমত্ 

যহাক এ সকরেই চায়। িািুমিক যর্থরক যসইভারৈই পাঠুসূচীর পমরকল্পিা 

আরেই যিওয়া হরয়রছ, প্ররয়াজি হরে ত্া আরও সংহত্ ও উপকরণ 

সিদৃ্ধ কররত্ হরৈ এৈং যকৈে িহর অঞ্চরেই িয় গ্রারিও অিুরূপ উন্নত্ 

ৈুৈস্থাপিা দরকার ৈরে আিরাও িরি কমর। মকন্তু যসই সরঙ্গ এও িরি 

কমর য  সামহত্ু, ইমত্হাস, দি েি, সঙ্গীত্, মিল্প  া িািমৈক সম্পদ ও 

ৈুন্সিরত্বর মৈকাি ঘটায় ত্ার উন্নয়ি সম্পরকে অত্ ৈড় চুারেি্জ-্এ একটট 

কর্থাও ৈো হয়মি। জীমৈকা, চাকুমর, ও ৈামণন্সজুক উৎপাদি ও ত্ার িারা 

মিয়মিত্ সিাজ –আর্থ েশিমত্ক রূপান্তররর স্বপ্নরকই একিাত্র করর-স্থাপি 

কররত্ চাওয়া হরয়রছ। িািমৈক সম্পরদর মভন্ন স্তর মক এত্ই অৈরহো 

উরপক্ষার য ােু ? প্র ুন্সিরকন্সন্দ্রক ৈুৈসা-ৈামণরজুর উন্নমত্ ছাড়া ভাররত্র 

আর যকারিা েক্ষণ মক র্থাকরৈ িা? মিক্ষার ৈত্েিাি গ্লামি যদমখরয় প্রমত্টট 

অিুায় য সৈ ৈড় ৈড় কর্থা ৈো হরয়রছ ত্ার প্রমত্কাররর মচন্তা িা করর 

এৈং প্রকৃত্ মিক্ষািীমত্র মদরক িা মেরয় একটট উদভ্ট ও অিািমৈক 

পমরকল্পিা চামপরয় যদওয়ার প্রয়াস করা হরয়রছ। আর যকন্দ্র-রাজু 

বিত্িাসি আসরে যকন্দ্রীয় মিয়িরণর িুরখািই পমরস্ফুট কররৈ 

মৈশ্বমৈদুােয় যর্থরক মিম্নত্ি িাি প েন্ত সৈ যক্ষত্রই এিি আিঙ্কা করা 

হরচ্ছ। এ চুারেঞ্জ-এর যিাকামৈো কররত্ই হরৈ।    
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সংসৃ্কত্ বিক্ষা বিষরয় অিুাপক ্ারসর িত্ািত্  

 

        ৈাঙো মহন্দী িারাঠী প্রভৃমত্ উত্তর ভাররত্র আিুমিক ভাষাগুমে 

পুরারিা সংসৃ্কত্রই রূপান্তমরত্ মৈকাি। মকন্তু যকৈে এজিুই িয়, দু’হাজার 

ৈছর িরর এসৈ ভাষার উপর সংসৃ্কত্ সামহত্ু ও প্রকািভমঙ্গিার প্রভাৈ 

িািাভারৈ ৈরত্েরছ। দামক্ষণারত্ুর দ্রামৈড়রোষ্ঠীর চারটট ভাষারত্ও সংসৃ্করত্র 

প্রভাৈ  রর্থষ্ট। সংসৃ্কত্ ভাষা ও সামহরত্ুর অিুিীেি িারিই হ’ে আিুমিক 

ভারত্ীয় ভাষা ও সামহরত্ুর যসৌন্দ ে ও প্রকািরীমত্ ভারোভারৈ ৈুঝরত্ পারা। 

একটা রাষ্ট্রজামত্ মহসারৈ দা াঁড়ারত্ যেরে পুরারিা ঐমত্হুরক যকারিািরত্ই 

অস্বীকার করা চরে িা। পমরৈত্েিাি মৈরশ্ব সাম্প্রমত্ক মৈদুাৈুন্সদ্ধর গুুত্ব 

সকরের আরে একর্থা টঠক, মকন্তু ঐমত্হুৈাহী িািসপ্রকৃমত্র মিয়িণ 

সাম্প্রমত্রকর উপর  রর্থষ্ট কাজ করর র্থারক। দুি ৈছরর ঘমিষ্ঠ ইংররজ 

প্রিাসি আিারদর িরিু সারহমৈয়ািার সটৃষ্ট কররেও চমররত্র আিারদর সারহৈ 

করর ত্যেরত্ পারর মি। ত্ারত্ মকছয  ক্ষমত্ হরয়রছ, মকন্তু স্বভারৈা দুমি েৈারিঃ। 

িূত্িরক খুৈ চরি ক’যর যদখরে একর্থা ৈেরত্ হয় য   া েত্কারের ত্াও 

আিরা আজ িািৈ িা। এই চরি দৃটষ্টর কারছ মৈপুে ও সৈ েগ্রাসী সংসৃ্কত্ 

সামহরত্ুর যত্া যকারিা িূেু আজ র্থারকই িা, এিি মক িরৎ-রৈীন্দ্র প েন্ত 

ৈরৈাদ হরয় পরড়। এরকি চরিত্া উৎকট ৈুন্সিস্বভারৈর পমরচয়ৈাহী হরত্ 

পারর, জাত্ীয় িািরসর মদক যর্থরক যিাভি িয়। জাত্ীয় িািস ৈুস্তৈভারৈই 

রক্ষণিীে,  া ভারো ত্া য  কারেরই যহাক স্মমৃত্রত্ ি’যর রারখ ৈংির 

পরস্পরায়। িরা  াক, আজরক যিাত্যি রীমত্র কমৈত্া েরল্প সটৃষ্ট হরচ্ছ 

এৈং আিরা ত্া জািামছও, মকন্তু আিারদর িরির অিু মৈরিষ অিুষঙ্গ 

ররয়রছ আরেকার মদরির যেষ্ট সটৃষ্টগুমের িরিু। যিৌমখক ভাষা এমেরয় 

চরে, মকন্তু ছরন্দর ভাষা পরড় র্থারক পুরারিা উচ্চারণ আাঁকরড়। এইজিু 

পুরাত্রির  া ভারো ত্ারক জাত্ীয় জীৈি যর্থরক যঝরড় যফরে মদরত্ চাইরে 

যসটাই হরৈ অৈাস্তৈ, অস্বাভামৈক। আিারদর ভাষার মদক যর্থরক একটা 

দৃষ্টান্ত যদখা  াক। 

       কী কাৈু-উপিুাস, কী প্রৈি, রৈীন্দ্রিারর্থর যৈিীর ভাে যেখাই 

সািুরীমত্রত্। আজ যর্থরক দু’ি ৈছর পরর চমেত্ ৈাঙো  খি আজরকর 

অিুষঙ্গ যর্থরক মৈন্সচ্ছন্ন হরয় পড়রৈ এৈং রৈীন্দ্রিার্থ পড়রৈি ক্লামসক হরয়, 

ত্খি য রহত্য সািুরীমত্র যসকারে ৈাঙো স্টাইে যিখারিার যকারিা ৈুৈস্থা 

রাখা  ারৈ িা, যসইরহত্য সািু রৈীন্দ্রিার্থ পাঠুত্ামেকা যর্থরক মৈসন্সজেত্ হরৈি 

এিিটা যৈাি হয় যকউ ভাৈরত্ পাররি িা। ৈরং এটাই ত্া াঁরদর িরি হরৈ 
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য , িিুসূদি ৈন্সঙ্কি রৈীন্দ্র িরৎ অমিেত্ করারিার জিু ৈুৈস্থা রাখাই 

সিীচীি হরৈ। যসই দু’ি আড়াইি ৈছর পরর রৈীন্দ্র-িরৎ আিারদর 

ৈুৈহামরক প্ররয়াজি মিৈ োহ কররৈি িা, মকন্তু য  আশ্চ ে সামহরত্ুর স্বাদ 

মদরয় যেরেি ত্া পাওয়ার জিু  মদ জন্সঞ্চত্ত ত্য মষত্ িা হয় এৈং ত্া 

যিখারিার ৈুৈস্থাও সিারজ িা র্থারক ত্াহরে ৈুাপারটা এখিই িিস্তারপর 

মৈষয় হরয় দা াঁড়ায়। ভাষার সাংেঠমিক যদহ কারে কারে ৈদে হরত্ র্থারক। 

কমৈকঙ্কণ িুকুরন্দর ভাষা, বৈষ্ণৈ পদাব্ল্ীর ভাষা এখি অরিকটাই 

অপমরমচত্ হরয় পরড়রছ, মকন্তু সিাজ- ইমত্হাস এৈং সামহরত্ুর য  উন্নত্ 

দৃষ্টান্ত ঐ সৈ িিু ুরের যেখায় পাওয়া  ায় ত্া যর্থরক ৈন্সঞ্চত্ র্থাকরে 

আিারদর জাত্ীয় সত্তারকই যচিা হরৈ িা।  া চেরছ যকৈে ত্ারকই সত্ু 

ৈরে িরর মিরয় পদরক্ষপ কররত্ যেরে স্থেি যর্থরক রক্ষা পাওয়া কটঠি 

হরৈ। প্রেমত্র েত্াগুমে আেয়ষটষ্ট হামররয় িাটটরত্ পরড় র্থাকরৈ। 

     এরকি কর্থা ৈোর অর্থ ে এই িয় য  যকৈে প্রাচীরিরই অিুিীেি 

কররত্ কররত্ ৈুন্সদ্ধটারক রক্ষণিীে করর যফেরত্ হরৈ। আিমুিকত্ি জ্ঞাি-

মৈজ্ঞািই আিারদর প্রামর্থ েত্, মকন্তু আিারদর পূৈ েসন্সঞ্চত্ মৈপেু ঐশ্বর ের সরঙ্গ 

 ুন্সিমৈচারক্ররি ত্া খামিকটা মিমেরয় িা মিরে মৈপরীত্ মদক যর্থরক অিত্া 

ৈা যো াঁড়ামিরকই যৈরছ যিওয়া হরৈ। ৈাছাই করার রীমত্টা যৈাি হয় এরকি 

হওয়াই ৈাঞ্জিীয় য - পুরাণমিরত্ুর ি সািু সৈ েং, ি বচৈ সৈ েৎ 

িৈমিত্ুৈদাি্ । িরা  াক িািুরষর অমিকাররর কর্থা।  ুে  ুে িরর 

সংখুােমরষ্ঠ সািারণ িািুষ িুটষ্টরিরয়র সুখ স্বাচ্ছন্দু মৈিারির জিু িুখ 

ৈুরঝ অিািুমষক পমরেি করর এরসরছ, মিগ্রহ োঞ্ছিা সহু করররছ, 

প্রমত্ৈারদ মকছয  হয় মি, িহাপুুষরদর িীমত্ িি েৈারকুও কাজ হয়মি  ত্মদি 

িা বৈজ্ঞামিক  ুন্সিত্কে ও আিুমিক কা েকরী পন্থায় ত্ার সিািাি পাওয়া 

যেে।  া াঁরা ত্া কররেি ত্া াঁরা আিুমিক ঋমষ ও কিীরেষ্ঠ। এর যপ্ররণা ও 

প্রভাৈ অক্ষয়। মকন্তু যসরক্ষরত্রও যদখরত্ হরৈ ত্া াঁরা আিূে সািান্সজক 

ঐমত্রহুর মভত্রর প্ররৈি করররছি, ত্ার িূেুায়ি করররছি, িূেসূত্র 

আমৈষ্কার ক’যর  নু্সির কুঠারর  া গ্রহণীয় িয় ত্া যছদি করররছি। 

মচরাচমরত্রক আঘাত্ কররত্ হরে মচরচমররত্র সাহার ুই ত্া কররত্ হরৈ, 

পুরাত্রির  া অক্ষি সত্ু ঐমত্রহুর সাক্ষু মিরয়ই ত্ারক উদ্ধার কররত্ 

হরৈ। আিারদর যদরি সিস্ত িািুরষর সিাি অমিকার যভারের িীমত্ িরি ে 

ও ত্ান্সত্ত্বক দি েরি স্বীকৃত্ হরয়রছ, রাষ্ট্র সািান্সজক িীমত্রত্ হয় মি। যস 

িীমত্ মিি োরণ কররমছরেি সুমৈিাৈাদী ক্ষন্সত্রয় যেণী, ৈিংৈদ ব্রােণরদর 

সাহার ু িাস্ত্র ৈামিরয়। ৈাঙোয় এরকি ব্রােণ-ক্ষন্সত্রয় আাঁত্ারত্র দৃষ্টারন্ত 
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হ’ে যসি-রাজত্ত্ব। এরকি সুমৈিারভােিীমত্ য  কত্ প্রাচীি এৈং ত্ার 

প্রমত্ৈাদও য  কত্ মছে ত্ার দৃষ্টান্ত িহাভারত্ এৈং েীত্ায় মৈরিষ একটট 

অিুায়। রািায়ণরকও স্বচ্ছরন্দ িরা য রত্ পারর। িহাভাররত্ োহেস্থু ও 

সািান্সজক জীৈরির কত্কগুমে মচরকােীি িীমত্র য সৈ িান্সন্দ্বক মৈচার-

মৈরৈচিা ও সিািাি যদওয়া হরয়রছ ত্া মক জািৈার ও ত্যেিািূেক ভারৈ 

অিুসররণর মৈষয় িয়? একি’র িরিু একটা দৃষ্টান্ত িরি করা  াক। এটা 

যসই সিরয়র কর্থা,  খি কৃরষ্ণর যদৌত্ু ৈুর্থ ে হরয়রছ,  দু্ধ অমিৈা ে হরয় 

উরঠরছ, যদখা যেরছ  দু্ধ ছাড়া উগ্র ক্ষাত্রিীমত্রত্ আস্থাৈাি দুর োিরির দে 

িামসত্ হৈার িয়। মকন্তু  ুদ্ধ মৈেমম্বত্ হরচ্ছ ত্ত্ত্ব আরোচিায় মিিগ্ন 

 ুমিটষ্ঠররর জিু। এিি িুহয রত্ ে কুন্তী মিত্ান্ত অিীরা হরয় ৈেরেি- যদরখা 

কৃষ্ণ, িি ে আরোচিা কররত্ কররত্  মুিটষ্ঠরটার িার্থা খারাপ হরয় যেরছ, 

ওরক ত্য মি ৈুন্সঝরয় ৈে যত্া িারস্ত্রর পুাঁমর্থ যররখ মদরয়  ুরদ্ধর উদ্য াে কুক। 

যসকারের এক িারীর এই মৈরৈচিা সংগ্রারি অিুৎসাহী আিুমিক পংুেৈরদর 

অরিক যক্করত্র হামররয় মদরত্ মক পারর িা ? ত্যেিা করা  াক ১৯৪০ এর 

মভন্নত্র সংগ্রারির পমরমস্থমত্িঃ মৈকু্ষদ্ধ রৈীন্দ্রমচরত্তর প্রমত্ন্সক্রয়া- 

                  িহাকাে মসংহাসরি সিাসীি মৈচারক, িন্সি দাও, 

িন্সি দাও যিারর, 

      করে যিার আরিা ৈজ্রৈাণী, মিশুঘাত্ী িারীঘাত্ী কুৎমসত্ 

ৈীভৎসা- 

      পরর মিক্কার হামিরত্ পামর য ি। 

      মিত্ুকাে ররৈ  া স্পন্সন্দত্ ে জ্জাত্যর ঐমত্রহুর হৃৎস্পন্দরি, 

      ুদ্ধকে ভয়াত্ে এ িঙৃ্খমেত্  ুে  রৈ 

      মিিঃিরব্দ প্রচ্ছন্ন হরৈ আপি মচত্ার ভস্মত্রে 
 

      মিমেরয় যিওয়া  াক মকরিার কমৈ সুকারন্তর আরপাষহীি 

সংগ্রারির যপ্ররণা। 
 

      প্রাচীি ঐমত্হুরক ত্ুাে িা করার মৈষয়। এ মৈষরয় সামহরত্ুর 

দাৈীই যৈািহয় সৈ যর্থরক যৈিী। কারণ, সামহত্ু মচরকােীি িািৈসত্ুরকই 

যদখায়। কামেদারসর কুিার, যিঘদতূ্, িকুন্তো আজ-প েন্ত-রমচত্ পরৃ্থীৈীর 

িীষ েস্থািীয় সামহরত্ুর যর্থরক যকারিা অংরিই মিম্নিারির িয়। প্রখুাত্ 

কাৈুরমসরকরা এ মৈষরয় একিত্। মকন্তু যকৈে কামেদাসই িি, আরছি 

ভৈভূমত্, আরছি জয়রদৈ, আরছি িৈি-দিি িত্রকর িত্ামিক 

েীমত্কার,  া াঁরা এক একটট যোরক উন্নত্ স্মরণীয় কল্পিার স্বাক্ষর যররখ 

যেরছি এৈং  া াঁরদর প্রভাৈ পদাৈেী যর্থরক রৈীন্দ্রিার্থ প েন্ত আিুমিক ৈাঙ্ো 
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সামহরত্ু অজস্র ও িািা মদরক। যসইসৈ সটৃষ্টর স্বাদ আিুমিক ত্ুণ-

ত্ুণীরা িা যপরে ত্া যদরির পরক্ষই ক্ষমত্কর হরৈ। েক্ষু কররত্ হরৈ 

ঐসৈ কমৈ জীৈি যর্থরক পরৃ্থক মিরােম্ব িূিুিারে ের মকছয  সটৃষ্ট কররি মি, 

আর প্রমত্ন্সক্রয়ািীে িরিাভারৈর মদরকও যঝা াঁরকি মি। আিরা আজরকর 

পমরমস্থমত্রত্ সিাজ ঘমিষ্ঠ কমৈত্া মৈষরয় আগ্রহী। চাই ৈাস্তৈ িািুরষর 

পমরচয় এৈং োমঞ্ছত্ দুিঃখী িািুরষর কামহিী,  া আিারদর প্রমত্কারর উেীপ্ত 

কররৈ। দিি একাদি িত্রকর করয়কটট যোক যদখা  াক। একটটরক ৈো 

হরচ্ছ “িারী, যত্ািার মপঙ্গে চয রের যোছা যস্বদাি িুখরক সূ েত্াপ যর্থরক 

রক্ষা কররত্ চাইরছ। ত্য মি এক হারত্ িার্থার কুমড়টট আেরে যররখছ, 

অিুহারত্ জীণ ে খারটা ৈস্ত্র সািোরত্ সািোরত্ িার যর্থরক িারর মফরছ, 

আর যত্ািার উেঙ্গ যছরেটট মপছরি হা াঁটরত্ হা াঁটরত্ ৈারংৈার পরড়  ারচ্ছ।“ 

অিু একটট যোরক যদখমছ-“এ ৈছর যত্া অজন্মা। ঘররর যকারণ এক কাঠা 

িাত্র িারির সম্বে। এমদরক মিগ্রাহক আসরছ শুমি, জমির খজিা চাই। 

ত্ার যচরয় চরো, মিশু দুটটরক ৈেরদর উপর ৈমসরয় অিু যদরি চরে 

 াই।“  দামররদ্রর জিু দাম্পত্ুজীৈরি মৈড়মম্বত্ এই সংৈাদটট ৈুঞ্জিাক্ররি 

জািারিা হরয়রছ-“ ৈা াঁরির িাচায় খড় মৈছারিা ঐ আিারদর ি ুা, দু’জি 

য  দু’প্রারন্ত রাত্ কাটাই ত্ার মচহু ঐ ি ুার মদরক ত্াকারেই ৈুঝরৈ। “  

       অমভজ্ঞাি-িকুন্তে ও কুিারসম্ভরৈর সূত্র ি’যর রৈীন্দ্রিার্থ 

অকাটুভারৈ প্রিাণ করররছি য  কামেদাস িি ে-যিারক্ষর ত্ত্ত্বকর্থা প্রচার 

কররি মি, েভীর অন্তদৃটষ্ট ে মিরয় প্রণয় সম্পরকের িন্দ্বসংঘাত্ই যদমখরয়রছি। 

এ মৈষরয় মৈস্তৃ্ত্ আরোচিায় আিরা  ান্সচ্ছ িা, আজরকর প্রামর্থ েত্ 

িািৈকেুাণ য  মৈরিষভারৈ কামেদারসরও অভীষ্ট মছে ত্া ত্া াঁর যেখায় 

িািা জায়োয় ফুরট উরঠরছ। মৈরহী  ক্ষ যত্া যিঘরক ত্া াঁর মৈরিষ কাররণ 

অভুর্থ েিা জামিরয়রছি, মকন্তু গ্রািৈিূরা? ত্বষুায়ত্তং কৃমষফেমিমত্ 

ভ্রূমৈোসািমভশজ্ঞিঃ  প্রীমত্মস্নশধিঃ জিপদৈিূরোচশিিঃ পীয়িািিঃ। ৈষ ো িািরে 

িসু হরৈ, ত্াই গ্রািীণ কৃষকৈিূরা একদৃরষ্ট যিরঘর মদরক ত্ামকরয় আরছ। 

িরি পড়রছ রঘুৈংরির প্রাররম্ভই মদেীপ-প্রসঙ্গ কমৈর উন্সিরত্ িসু এৈং 

প্রজাকেুারণর মদরক কমৈর মিৈদ্ধ েক্ষু – দুরদাহ োং স ষজ্ঞায়, িসুায় 

িঘৈা মদৈি্। আর যসই প্রজািারির ভূত্ুর্থ েং স ত্ারভুা ৈমেিগ্রহীৎ। সহস্র 

গুণিুৎস্রষ্টযি আদরত্ত মহ রসং রমৈিঃ। প্রজাকেুারণর জিুই মদেীপ প্রজারদর 

কাছ যর্থরক কর মিরত্ি। হাজারগুণ মফমররয় যদওয়ার জিুই িা সূ ে পমৃর্থৈী 

যর্থরক রস যটরি যিি। রঘ ুএৈং দুষুরন্তর ৈণ েিায় কমৈ ত্ারদর কৃষক–

প্রজাপ্রীমত্র মৈষয় ৈারংৈার উরিখ করররছি এৈং প্রকারান্তরর ত্খিকার 

রাজারদর এ মৈষরয় উৎসাহী হওয়ার যপ্ররণা মদরয়রছি। ভূমিেমিকরদর 

মৈষয়ও কমৈ যভারেি মি যদমখ। রঘুর দমরদ্রপ্রীমত্র পমরচয় জািারত্ মেরয় 

মত্মি ৈণ েিা মদরেি- েুিমহরষর গ্রাস যর্থরক িারির চারাগুমে রক্ষায় মি িু 
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রিণীরা ঐ আরের ছায়ায় ৈরস যোকসংেীরত্ প্রচামরত্ রঘুর চমরত্র োি 

কররছ। কামেদাস য িি যসৌন্দর ের কমৈ, যত্িি িািমৈকত্ারও। ত্া াঁর 

ৈুন্সিেত্ িািমসক প্রৈণত্া যকাি মদরক মছে ত্া ত্া াঁর কাৈু-িাটক যর্থরক 

অিুিাি কররত্ হয়, মকন্তু যকৈে একটট জায়োয় মত্মি িরা মদরয়রছি। 

িরা মদরয়রছি ত্া াঁর অমভজ্ঞাি-িকুিত্ে িাটরকর উপসংহার ৈারকু। যক 

জারি হয়ত্ এটটই ত্া াঁর যিষ যোক। েক্ষু কুি, মত্মি ত্া াঁর যিষ কর্থার 

প্রাররম্ভ িুখু স্থাি মদরয়রছি প্রজাকেুাণরকই। মত্মি জািরত্ি িািুষ যখরয় 

যদরয় িা ৈা াঁচরে সংসৃ্কমত্ েরড় ওরঠ িা। ঐ মৈষয়টটরকই প্রার্থমিক গুুত্ব 

মদরয়, পরর ৈরেরছি মিক্ষা-সংসৃ্কমত্র কর্থা । গুুত্ব অিুসারর যসই 

উপসংহার ৈাকুটটর প্রর্থি কর্থা হে প্রৈত্েত্াং প্রকৃমত্মহত্ায় পামর্থ েৈিঃ অর্থ োৎ 

রাজারা প্রজার কেুারণ মিয়ত্ উদয্ ােী যহাি। ত্ার পররকার মিত্ীয় ৈিৈু 

হে- সরস্বত্ী শ্রুমত্িহত্ী িহীষুত্াি। অর্থ োৎ যৈদ যর্থরক প্রারি ও মৈস্তামরত্ 

হরয়রছ য  সংসৃ্কমত্র িারা, ত্া আরও মৈস্তার োভ কুক। মকন্তু এর পররর 

দু’চররণ  া ৈেরেি ত্া-ও অদ্ভত্। যসৌন্দ ে ও প্রণয় ও ৈসরন্তর এই প্রমসদ্ধ 

কমৈ চাইরেি িা এই সুন্দরী িরণীরত্ পুিরায় মফরর আসরত্-  
 

                   িিামপ চ ক্ষপয়ত্য িীে যোমহত্িঃ 

                   পুিভেৈং পমরেত্িন্সিরাত্মভয িঃ ।। 
 

যস্বচ্ছায় ন্সজমি জন্ম যিি যসই মিৈ আিার পুি েজন্ম খিি কুি। আিুমিক 

িহাকমৈর সরঙ্গ দৃটষ্টরকারণর পার্থ েকু এখারি ঘরট যেরছ। রৈীন্দ্রিারর্থর 

অমভপ্রায় হ’ে- আৈার  মদ ইচ্ছা কর আৈার আমস মফরর (‘যসকাে আর 

একাে’)। মকন্তু এসৈ যত্া আিারদর মিমেরয় জািরত্ হরৈ। ঐমত্হুরক স্মমৃত্ 

যর্থরক ৈজেি কররে অদৃরষ্ট য  িূিুিাকো পড়রৈ, আরখরর ত্ার প্রভাৈ মক 

মিদাুণ হরয় ৈাজরৈ িা? 

            একর্থা অৈিু টঠক য  সামহত্ু ৈারদ প্রাচীরির  া র্থারক 

ত্ার িত্করা আমিভােই আিারদর প্ররয়াজি মিৈ োহ কররৈ িা। এও টঠক 

য  প্রাচীরির িাস্ত্রগুমের প্রায় সৈটাই রক্ষণিীে, যেণীস্বার্থ েৈাহী। মকন্তু ত্া 

জািরত্ যত্া হরৈ,  ুে- ুে –িামৈত্  াত্রীর ইমত্হারস ক্ষয়-অৈক্ষয় মিরয়ই 

যত্া সার্থ েক ভারৈ পরর্থ চো। যসকারের িারস্ত্র রীমত্রত্ এিি সৈ কর্থা 

আরছ  া যসকারেই চরে মি, িািুষ যিয় মি, একটর পর একটা িরত্র 

প্রৈারহ আরন্দামেত্ হরয়রছ। মির্থুা িারস্ত্রর কপট সত্ু যটরকমি। ত্রৈ যকারিা 

যকারিা যক্ষরত্র অিত্াও য  মৈস্তৃ্ত্ হরয়রছ ত্াও টঠক। আিরা আরেই 

ৈরেমছ যভাে িাসরির সুমৈিারর্থ ে ব্রােণ-ক্ষন্সত্রয় আত্াাঁত্ িািরুষর স্থায়ী মিেড় 

সটৃষ্ট করররছ। মকন্তু এর মপরঠই প্রশ্ন জােরছ, উচ্চকরে স্বািীিত্ার প্রচারীরা 

যসই উচ্চ-িিু-মিম্ন জামত্ৈণ ে মৈরভদরক আজ পঞ্চাি ৈছররও মিিু েে 
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কররছি িা যকি? শুিরত্ কারি ভারো োেরছ িা এিি কর্থা র্থাক। ৈাঙো 

সামহমত্ুক ভাষা ও প্রকািরীমত্র েঠরি সংসৃ্করত্র দাি স্মরণ করা  াক। 

আিুমিক ৈাঙোয় ৈন্সঙ্কি-রৈীন্দ্র প্রিুখ িত্ামিক যেখক এই কােজীণ ে ত্দ্ভৈ 

ৈাঙো ও সা াঁওত্ােী িব্দৈহয ে যিৌমখক ৈাঙোরক য  প্রাণিন্সি মদরয়রছি 

সংসৃ্কত্ বিেীর সাহার ু ছাড়া ত্া মক সম্ভৈপর যহাত্? আজরকর সাম্প্রমত্ক 

কমৈরদর আত্মপ্রকারির ত্ামেরদ প্রকৃমত্-প্রত্ুয় সহ ৈরাভয়দাত্া ঐ সংসৃ্করত্র 

িাররই হাত্ পাত্রত্ হরচ্ছ িা ? এরই সরঙ্গ সামহমত্ুক কল্পিার ঐশ্ব ে মিরয় 

কামেদাস-ভৈভূমত্-ৈাণভরট্রর ৈাঙো সামহরত্ু যট্রপাস ঘরটরছ অহরহ। 

এিিও ৈো য রত্ পারর য  গ্রীক পুরাণ ও িাটক-কাৈু যর্থরক ফরাসী, 

ইংরাজী, জাি োিী য  অিুরপ্ররণা যপরয়রছ সংসৃ্কত্ যর্থরক ৈাঙো মহন্দী 

িারাঠীর সম্পদ সংগ্ররহর আরয়াজি ও পমরিাণ ত্া যর্থরক যঢর যৈিী। 

কাৈু-সিীক্ষার িূে গ্রন্থ ও ত্সু টীকা টটপ্পিী মিরয় সংসৃ্কত্ য  মৈিাে 

ঐমত্হু েরড় উরঠরছ, ত্ায় স্পি ে আমি িিু হরয়মছ, মকন্তু ত্ার সিকক্ষ 

যেৌরৈ অজেি কররত্ ৈাঙোরক িত্াব্দীর পর িত্াব্দী এখিও কাটারত্ হরৈ। 

ত্ারপর ভাষা-মৈজ্ঞাি। পামণমি পত্ঞ্জমে আজ সারা মৈরশ্বই যেৌরৈামন্বত্। 

মৈরিরষ শ্রুমত্ির পামণমি। যকাি্ প্রমত্ভাৈরে ত্া াঁরা ভাষারদরহর এরকি 

মৈরেষণ মদরত্ যপরররছি ত্া আজরকর মদরি ভাষা-মৈজ্ঞারির ৈই মেখরত্ 

মেরয় আিারদর মৈন্সস্মত্ মৈিূঢ় করর। এসৈ ঐমত্হু যর্থরক আদি েেত্ যপ্ররণা 

িা যপরে রাষ্ট্রজামত্ মহসারৈ আিারদর অন্তমি েমহত্ মভমত্ত িজৈুত্ হরৈ? 

আজরকর মদরি জ্ঞাি-মৈজ্ঞারির অগ্রেমত্র সরঙ্গ ৈাঙো ত্র্থা ভারত্ীয় 

ভাষাগুমে উপ ুি িব্দ-স্মপরদর অভারৈ পাশ্চারত্ুর সরঙ্গ ত্াে যররখ চেরত্ 

পাররছ িা। অর্থ েিীমত্, রসায়ি, পদার্থ ে মৈজ্ঞাি, প্রাণমৈজ্ঞাি, ভূমৈজ্ঞাি 

প্রভৃমত্ ৈহয মৈষরয় আিারদর অিুরূপ িব্দ মিি োণ কররত্ হরৈ। য খারি 

 ত্দরূ সম্ভৈ। প্রকৃমত্-প্রত্ুয়িূেক সংসৃ্কত্ ভাষার িত্ িব্দ েঠরির অমিকার 

আর কার ররয়রছ? সুত্রাং আিারদর রক্ষণীয় মৈষয় যর্থরক সংসৃ্কত্ ভাষারক 

ৈজেি করা য রত্ পারর িা। 

               সংসৃ্কত্রক যকারিা িা যকারিা অিুারয় আিারদর 

মিক্ষা-সংেগ্ন করর রাখরত্ই হরৈ ত্ত্মদি,  ত্মদি িা আিারদর ভাষার 

অমস্থিজ্জায় আরও দৃঢ়ত্া আরস। ৈাঙোর অিুাপক ৈিুরা ভীত্ হরৈি িা। 

সংসৃ্কত্ ৈুাকররণর কর্থা ৈেমছ িা। আজরকর প্রারদমিক ভাষাগুমে সংসৃ্করত্র 

িব্দভািার যর্থরকই কারে কারে ঋণ মদরত্ অভুস্ত। আজ ত্ার প্ররয়াজি 

ৈরং যৈিী কররই অিুভৈ করা হরচ্ছ ।মকন্তু মকভারৈ ত্া করা য রত্ পারর 

? যকাি অিুারয়? িািুমিরক যত্া িাতৃ্ভাষা ছাড়া একটা মৈরদিী ভাষাও 

আৈমিুক ভারৈ পড়রত্ হরচ্ছ। তৃ্ত্ীয় ভাষা মহসারৈ সংসৃ্কত্ মৈমহত্ কররে 

মিক্ষার্থীরদর যত্া ভাষা মিখরত্ই পঙু্গ হৈার কর্থা। ইমত্হাস, ভূরোে, মৈজ্ঞাি 

য গুমে প্ররয়াজি সৈ যচরয় যৈিী, ত্া মিখরৈ কখি? এর উপর মহন্দীর 
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উৎপাত্ ত্ারদর ঘারড় িা চড়রে হয়। যদখা  ারচ্ছ এরদরির কণ েিারদর 

 াৈত্ীয় টািাটামি ঐ িািুমিরকর মকরিাররদর কারি িররই।  া াঁরা িরি 

কররি ভাষা যিখার সিয়টা যকৈে ৈােুকােই, এৈং যসই স্তররই মৈরশ্বর 

 াৈত্ীয় ভাষা যেোরিা দরকার, ত্ারদর মৈরৈচিা ৈুন্সদ্ধর ত্ামরফ যকারিা 

িরত্ই করা  ায় িা। এক িাতৃ্ভাষা ছাড়া অিুািু ভাষা সারা জীৈি ি’যরই 

যিখার সিয়।  

                সিসুার আরও একটা যক্ষত্র ররয়রছ। সংসৃ্কত্রক 

পাঠুসচূীর অন্তভূেি কররত্ যেরেই আিারদর পন্সিত্ িহািরয়রা যকৈে 

পঞ্চত্ি-মহরত্াপরদি যর্থরক অর্থৈা পুরাণ যর্থরক যিওয়া হাসুকর অেীক 

কামহিী যিািারত্ চাইরৈি, ৈুস্তরৈর মদরক িরিার াে যদরৈি িা, আিুমিক 

েল্পকহা পমররৈিি কররত্ পাররৈি িা, িা চাইরৈি ৈাস্তৈ-যঘাঁষা দু’চারটা 

যোক বত্মর করর মদরত্। ত্ার উপর এিিও যদখা  ারৈ য , সংসৃ্কত্ অরর্থ ে 

ত্া াঁরা সমি-স্মাস-কি েৈাচু কন্টমকত্ আড়ম্বররর ভাষাই যৈারঝি, সহজ সরে 

মৈিুারস সংসৃ্করত্র আমভজারত্ুর হামি ঘরট ৈ’যে আজও িরি কররি। 

সংসৃ্কত্ ত্া াঁরদর কারছ যদৈভাষা ! ‘সুরমেরা ৈুাখুা ’ ত্া াঁরদর ৈড়ই িিিঃপুত্। 

এর উপর অির্থ েক িােরী মেমপর উৎপাত্ জড়ুরৈি। সৈ মিরে এিিই 

কররৈি  ারত্ সংসৃ্কত্টা গ্রীরকর যচরয় ভয়ঙ্কর হয়। ৈত্েিারি এই মিরয় 

ত্া াঁরা একটা সংগ্রাি খাড়া করররছি যদমখ।  মদও ৈুাপারটা যৈাঝা এৈং 

যৈাঝারিারই একটা যক্ষত্র। পন্সিত্ িিাইরদর এটা ৈুঝরত্ হরৈ য , চেমত্ 

ৈুাপার মিরয় ৈাঙো হররফ ইমেয়ি ুি সহজ সংসৃ্কত্ পমররৈিি কররেই 

সংসৃ্কত্ আিারদর িরিু মচরায় ুহরৈ। আিমুিক ভাষাগুমের কাছাকামছ জািরত্ 

মেরয়  মদ পরদ প্রত্ুরয় িরব্দ ন্সক্রয়ার ৈুৈহারর মকছয  বিমর্থেু আরস, আসুক 

িা। সংসৃ্করত্ই যত্া কত্ মৈকল্প ররয়রছ। পামণমির খুামত্র কাররণই এই য , 

মত্মি যেৌমকরকর ৈহয  িব্দ ইমেয়ািরক সূরত্রর িারা মসদ্ধ ক’যর মিরয়রছি। 

আর মিরয়রছি ৈরেই যত্া সংসৃ্কত্ ভাষার মস্থমত্স্থাপকত্াগুণ অত্যেিীয় 

হরয়রছ। সংসৃ্কত্রক জীৈন্ত করর রাখরত্ যেরে কট্রর শুদ্ধৈাদীরদর িরীয়ত্ী 

অিুরিাসি অিািু কররত্ই হরৈ। আিার মিরজর অমভজ্ঞত্া যর্থরকই ৈমে, 

িািুমিরকর একটা ১৫ োইরির সংসৃ্কত্ পাঠু অংি আিার যছরেরক ৈুন্সঝরয় 

মদরত্ মেরয় মহিমসি যখরয়মছ। প্রর্থি দুরটা ৈাকু  মদৈা যকারিা রকরি 

যৈাঝারিা যেে, তৃ্ত্ীয় ৈারকুর চারটট কি েৈারচুর ৈুাকুারণ সহ ও সমিসহ 

জটটে পা াঁচোইরির ৈাকুটট ৈুঝরত্ এৈং যৈাঝারত্ আমিই মচৎপাত্ হরয় 

পড়োি। মকন্তু এরকি করর যোকসাি কার হরচ্ছ? পন্সিত্ িিাইরদর 

িিস্কার জামিরয় ন্সজ্ঞজ্ঞাসু কমর, ত্া াঁরা এইভারৈ সংসৃ্কত্টারক দুষ্পাচু করর 

ত্য রে য  িাখায় ৈরস আরছি, যসই িাখারকই যছদি কররছি িা মক ?  
 

                        ৈাস্তৈ ৈুাপারর আসা  াক্ আিার 

ৈুন্সিেত্ িারণায় িািুমিরকর ৈহয  মৈষরয় পারঠুর িরিুই ইমত্হাস মৈজ্ঞািরক 
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মৈন্দিুাত্র অৈরহো িা যদমখরয় িাতৃ্ভাষার যসমিরিি সংঘত্ করর ত্ার 

সরঙ্গ সংসৃ্কত্ যিখারিার ৈুৈস্থা হরত্ পারর। আশ্চর ের ৈুাপার এই য , 

সংসৃ্করত্র সপরক্ষ  া াঁরা হা-হয ত্াি করর র্থারকি ত্া াঁরা ঐন্সচ্ছক সংসৃ্কত্ যিৈার 

জিু মকন্তু ছাত্র ছাত্রীরদর উৎসামহত্ কররি িা। আৈার সু্কেগুমেরত্ এিি 

হরয়রছ য  দু’চার জি ছাত্র –ছাত্রী সংসৃ্করত্র জিু আগ্রহ যদখারেও 

মিক্ষকরা ত্ারদর মিরস্ত কররছি এৈং যসইসরঙ্গ সংসৃ্করত্র মিক্ষক রাখার 

আগ্রহী হরচ্ছি িা। যজার করর যেোরে সংসৃ্কত্ পড়রৈা, আপিা যর্থরক 

আগ্রহ ক’যর পড়রত্ চাইৈ িা, এই ৈা যকিি কর্থা? আর সু্করে সংসৃ্কত্ 

মিক্ষরকর পদ এরকৈাররই র্থাকরৈ িা এরকি অমৈরৈচিা সারস্বত্ ৈা 

সরকামর স্তরর চেরছই ৈা যকিি করর? 
 

        সংসৃ্করত্র সপরক্ষ  া াঁরা অত্য ুৎসাহী ত্া াঁরদর আরও একটা মৈষরয় 

িুাি মদরত্ অিুররাি কমর। পঞ্চাি ৈছর আরেও যদরি মকছয  যটাে-চত্যষ্পঠী 

মছে। যসগুমের িিুস্থত্ায় সংসৃ্কত্ কাৈু-ৈুাকরণ-িুায়-সাংখু  অিুয়ি 

করর অরিরকই কৃত্মৈদু মছরেি। আিরাও যটারে মকছয  মকছয  পরড়মছ। 

ৈাস্তরৈ  ত্ার ক’টা আজ আরছ? কটারত্ই ৈা পড়ারিা হয়? অর্থচ সরকামর 

টাকার পমরিাণ যত্া যত্িমিই আরছ, হয়রত্া মকছয  যৈরড়ওরছ। মকন্তু যসই 

েক্ষ েক্ষ টাকা  ারচ্ছ যকার্থায়?  া াঁরা সংসৃ্কত্- সংসৃ্কমত্ অত্য ুসাহী ত্া াঁরা 

যটােগুমেরক টঠকিত্ জামেরয় যত্াোয় আগ্রহী হরচ্ছি িা যকি? পরীক্ষা 

যিওয়া হরচ্ছ িা, ত্া হওয়া উমচত্, আরেকার িত্ উেীপিািূেক সিাৈত্েি 

উৎসৈও চো উমচত্, মকন্তু িূরে যটারের যকারিা সত্ু পমররৈি আরছ মক-

িা ত্াইরত্া প্রর্থরি  সিীমক্ষত্ হওয়া প্ররয়াজি। দাময়ত্ব যত্া ত্া াঁরদরই। মকন্তু 

র্থাক  এসৈ মৈরন্সিকর কর্থা। 
   

           সংসৃ্কত্ সামহত্ু দি েি আয়ুরৈ েদ যজুামত্রষর স্বাদ ও জ্ঞাি 

আিারদর চাই-ই। ত্ার জিু য সৈ পদরক্ষপ অমিৈা ে , য  স্বার্থ েত্ুাে ও 

দুুহত্া ৈরণীয়, য  সৈ অচে যসকারে িরণা  ৈজেিীয় – ত্া  ত্ক্ষণ িা 

চমররত্র ও করি ে ৈাস্তৈাময়ত্ হরচ্ছ ত্ত্ক্ষণ দাৈী আদায় হরেও সরত্ুর 

প্রমত্ষ্ঠা ঘটরৈ িা।                
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িাতৃ্ভাষা িাংোর বিক্ষরণ িিুযুে ও রিীন্দ্রনার্থ 

 

আমি শুিু মৈন্সস্মত্ হই আর ভাৈরত্ র্থামক- িিু ুরে, মত্ি চার পা াঁচ িত্াব্দী  

আরে, িাতৃ্ভাষার মিক্ষরণ এখিকার িত্ মিয়িত্ামিক পদ্ধমত্ ও মৈষয় 

বৈমচত্রু মছে িা, অর্থচ, ৈনৃ্দাৈি দাস, কৃষ্ণদাস কমৈরাজ, কৃমত্তৈাস, চিীদাস, 

িুকুন্দ কমৈকঙ্কণ, যোমৈন্দদাস, আোওে , ভারত্চরন্দ্রর িত্ ৈড় ৈড় যেখক, 

িত্ামিক িাঝামর যেখক  র্থা র্থ ও সনু্দর ভাষার মেখরেিই ৈা কী ক’যর 

আর মিখরেিই ৈা যকার্থায় ? এরই সরঙ্গ একারের রৈীন্দ্র-িরৎ-িজুেরক 

 মদ মিমেরয় যদখা  ায়  ত্া’হরে একর্থা স্বীকার িা কররে উপায় র্থারক িা 

য  মৈমিৈদ্ধ সু্কমেং ছাড়াও অন্তত্ িাতৃ্ভাষার মিক্ষা ভারো ভারৈই হরত্ 

পারর। িিু ুরের ৈাঙোর পরক্ষ য  কর্থা সত্ু, ত্া মহন্দী িারাটঠ  ত্ামিরের 

পরক্ষও সত্ু। 

                        ঐ সিয়কার ভাষা সামহরত্ু মিক্ষরণর 

রীমত্ ও মিক্ষা-গ্রহকরদর িািমসক প্রণােী মিরয় সার্থ েক  েরৈষণা যকারিা 

মিক্ষামৈদ করররছি মকিা জামি িা, মকন্তু কররে  া যদখা য ত্ ত্া এইরকি 

ঃিঃ ভারত্ৈরষ ের যসই অিামদকাে প্রচমেত্ পাঠিাো ও গুুিিারয়র হারত্ 

প্রার্থমিক মিক্ষায়, িরা  াক চার পা াঁচ ৈছর ি’যর , যকৈে দু’টট ন্সজমিস 

যিখারিা হ’ত্। িাতৃ্ভাষা, আর েমণত্ ও মহসাৈ পত্র।  ার ফরে িাতৃ্ভাষার 

মভমত্তটা ভারোরকি পাকা হরয় য ত্। ৈরণ ের  র্থা র্থ যৈাি ও যেখার পৈ ে  

যিষ  হরে মিশ্চয়ই একটট ৈা দু’টট কারৈুর পুাঁমর্থ িরারিা হ’ত্। মকন্তু 

যকারিা পদ্ধমত্র িিু মদরয় ৈাঙো মহন্দী যিখার সীিা এই প েন্ত।  দি 

এোররা ৈয়রস সংসৃ্করত্র িিুস্থত্ায় যটারে মিক্ষা ; হয় কাৈু-অেংকার িা 

হয় স্মমৃত্, দি েি, িয়, ৈুাকরণ যজুামত্ষ  ার  া পছন্দ। েীশচত্িুরক সুদি েি 

ও মৈষু্ণ পন্সিরত্র পাঠিাোয় পড়া সাঙ্গ ক’যর েঙ্গাদাস পন্সিরত্র যটারে 

কোপ ৈুাকরণ পড়রত্ যদমখ। কমৈকঙ্করণর ৈণ েিা িরত্ েীিন্ত যটারে ভটট্র 

, রঘ,ু অেংকার, যজুামত্ষ পরড়মছে। িুসেিাি মিশুরদর মিক্ষার মৈষরয় কমৈ 

ৈেরছি-  ত্ মিশু িুসেিাি ত্য মেে দমেজখাি/ িখদি পঢ়ািা পঢ়িা। 

মিশ্চয়ই এরপর ত্ারা িিরৈ যিৌেৈীর কারছ আরৈী-ফারসী মিখত্, যকউ 

যকউ সংসৃ্করত্র কাৈু পুরাণও মিখত্ ত্ার প্রিাণ আরছ, মকন্তু যটারে মহন্দ ু

ছাত্ররদর সরঙ্গ ত্ারা একত্র পাঠ মিত্ মকিা পমরষ্কার যৈাঝা  ায় িা,  মদও 

িুসেিাি ছাত্ররদর যকউ যকউ য  যিাটািুটট ভারো সংসৃ্কত্ জািত্ ত্ার 

প্রিাণ পাওয়া  ায়।  
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                         াই যহাক, িিু ুরে মিক্ষার প্রার্থমিক 

অৈস্থার পর মৈমিৈদ্ধ িাতৃ্ভাষা যিখারিার যকারিা ৈুৈস্থা রাখার 

প্ররয়াজিীয়ত্া অিুভযত্ হয় মি। অর্থচ এরত্ই কমৈকঙ্কণ , কৃষ্ণদাস কমৈরাজ 

প্রিুখ যেখরকরা মিভয েে,  ুন্সি ুি ও ইমেয়ি সহ যসৌন্দ েিয় এরকৈারর প্রর্থি 

যেণীর কাৈু রচিা করররছি অিায়ারস। মৈষয়টট যভরৈ যদখা দরকার। 

আজরকর মদরি ইসু্করে-করেরজ  য ৌৈিকাে প েন্ত েদু, পদু, ৈুাকরণ, 

রচিা , সারসংরক্ষপ প্রভৃমত্ ৈুৈস্থা কররও  া হরচ্ছ িা, ত্খি ত্া ৈারেুই 

আরও ভারো ভারৈ হরয় য ত্ কী কাররণ ? এই প্রসরঙ্গ আজরকর মদরি 

মিক্ষার িুন্সির কর্থা ৈারংৈার ৈো হয়। আরও ৈো হয়,  প্রাচীরির গুুেরৃহ 

মিক্ষার আদরি ের  কর্থা, আর যসই সরঙ্গ রৈীন্দ্রিারর্থর িামন্তমিরকত্িরকও 

সেদ্ধমচরত্ত স্মরণ করা হয়,  মদও কা েত্ টঠক যস িারা েহৃীত্ হয় মি। মকন্তু 

যকৈে োরছর ত্োয় গুু মিষু ৈসরেই য  খুৈ উন্নত্ মিক্ষা হরয়  ায় 

এিি িারিা হাসুাস্পদ। আসে ৈুাপারটা হে রীমত্ পদ্ধমত্র। ৈারেু য িি 

িাতৃ্ভাষা মিক্ষরণ পুিিঃপিু অভুাস ও মকছয  িুখস্থ মৈদুার প্ররয়াজি, ৈােু 

যকরট যেরে যত্িমি প্ররয়াজি মিক্ষার্থী মিরজর যদখা যিািার। অৈিু 

যিািারিার আরয়াজিও র্থাকা চাই। আিারদর আরও িরি হয়, ইসু্কে-করেরজ  

য  ভারৈ ক্লাি মিরয় ৈাঙো পড়াই আর য  মিয়রি পরীক্ষায় প্ররশ্নাত্তর 

ৈুাখুা প্রভৃমত্ দামৈ কমর, ত্ারত্ উপকাররর চাইরত্ অপকারই হরচ্ছ  যৈমি। 

পরীক্ষায় কী ক’যর পাস করা ৈা পাস করারিা  ারৈ, যসই অিুৈসারয়র 

জিু আসে মিক্ষার পর্থটা ু দ্ধ হরয় যেরছ।  এর উপর পুস্তক প্রকািকরদর 

সৈ েজ্বরহর পাচি আরছ, আরছ সািময়ক যকারিা যকারিা পত্র পন্সত্রকায়  

“যহে্ এেজ্ামিিাররা কী ৈরেি” ত্ার ৈুাখুা ! একটা যোটা জারত্র 

চমরত্রভ্রংি হরত্ র্থাকরে ৈরয়াৈরৃদ্ধরা কত্দরূ য  িািরত্ পারর, এসৈ ত্ারই 

পমরচায়ক। আজরকর মদরি আৈার মিক্ষায় ছাত্রছাত্রীরদর সংখুাৈনৃ্সদ্ধ হওয়ায় 

 র্থার্থ ে মৈদুাোভরক সুদরূ পরাহত্ করর ত্যেরছ। মকন্তু সংখুাৈনৃ্সদ্ধ যকারিা 

সিসুা িয়, সিসুা হ’ে রীমত্ পদ্ধমত্। আিারদর টঠক যসই রীমত্ই যৈর 

কররত্ হরৈ  ারত্ দি েক্ষ সু্কে ফাইিুারের ৈােক-ৈামেকা অিায়ারস 

উপ ুি ও প্রত্ুামিত্ মৈদুাটয কু অজেি কররত্ পারর। প্লুাি-কমিিরির ক’টা 

ৈছরর যকািটা পড়ারিা হরৈ, আর কী কী মৈষয় র্থাকরত্ পারর- এই মৈমচন্তা 

মকছয টা টঠক,  মদও এর যচরয়ও টঠকত্র হ’ে কী পমররৈিি করমছ, মকভারৈ 

করমছ ত্ার মৈচার- ‘ ার  া যপরট সয়’ ত্ার মভমত্তরত্। ৈো হ’যত্ পারর মৈষয় 

ও প্রমিক্ষরণ সারস্বত্ভারৈ একটা শুদ্ধিীমত্ েরড় যত্াোর উদুি। মকন্তু 

আজরকর মদরির কর্থা যহাে- অত্ শুদ্ধ ৈুৈস্থায় যদি চেরৈ িা, জীমৈকার 

প্ররয়াজিরক অমিমৈদুার সরঙ্গ য াে িা করর উপায় যিই। অর্থ োৎ মৈদুা 
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যহাক িা-ই যহাক, পাস মেমগ্রর ৈুৈস্থা রাখা চাই। ৈুৈসাময়ক মিক্ষা আর 

সারস্বত্ মৈদুায় মিক্ষার োইি পরৃ্থক করা হরয়রছ অৈিু, মকন্তু যস কর্থা 

হরচ্ছ িা। সারস্বত্ যক্ষরত্র ৈুৈসায়ী িরিাভাৈ যঢাকারিা হরয়রছ।  মদ ত্া-ই 

হয় ত্া হ’যে আর মৈদুা-মৈদুা মিক্ষা-মিক্ষা  ৈ’যে প্রচারর কী োভ ? র্থাকুক 

যিাট ৈই, র্থাকুক হজমি ঝটটকা, ক্লাস-ভাঙার ঘিা আররা যজারর ৈাজকু, 

এক-একটা যচার কুঠয মর যর্থরক হয ড় হয ড় ক’যর দু’দুি’ ছাত্র যৈমররয় এরস 

আর একটা কুঠয মররত্ ঢযকরত্ র্থাকুক। মৈদুাোরভর ৈুাপার মভন্নত্র  উরেিু 

সািরির সরঙ্গ মিরে েয় যপরয়  াক!  

                        একর্থা টঠক য  িিু ুরে যকার্থাও এই 

িররণর সিসুািূেক পমরমস্থমত্ মছে িা, মকন্তু পমরমস্থমত্র সুর ােু যিাকামৈোই 

যত্া আিারদর কারছ কািু। দি-ৈাররা ৈছররর যছরের কারির কারছ মিক্ষক, 

ৈাপ িা এৈং সরকার  মদ একর ারে চীৎকার কররত্ র্থারকি য , যত্ারক 

যরাজোর কররত্ হরৈ, মদিরাত্ প’যড় সৈ িুখস্থ কর হত্ভাো, বিরে পাস 

কররত্ পারমৈ িা, ত্া হ’যে  া হৈার ত্া-ই হরৈ। পাস িত্করা কত্ হরচ্ছ 

ৈা িা হরচ্ছ ত্াই মিরয় আজরকর রারষ্ট্ররও ৈুস্তত্ার অন্ত যিই। মকন্তু শুি ু

মক ৈােককারের কর্থা ? এই য  িত্ িত্ েরৈষণা চেরছ মৈশ্বমৈদুােরয় 

প্রমত্ ৈছর ত্ার কত্ পারস েরন্ট যিৌমেক মকছয  ৈো হরয়রছ, সিাি ক’যর 

যদখুি। আমি যত্া হেপ ক’যর ৈেমছ, পাত্া-মছাঁ রড়-জরুড় যদওয়া ৈাঙোর 

েরৈষণা –পসু্তক আপমি ঘিঘি  িামসকা কুঞ্জি িা করর দু'পষৃ্ঠাও পরড় 

উঠরত্ পাররৈি িা। েক্ষু যত্া আর েরৈষণা িয়, েরৈষণার উপরর  ার 

স্থাি যসই অর্থ েকরী ৈুাপার। েরৈষণার ৈহয  পরীক্ষকও ঐভারৈই োিার 

হরয়রছি। িিু ুরে এ িররণর ৈুজুমক মছে িা। বৈষময়ক মিক্ষা এরকৈারর 

মছে িা এিি িয়, ত্রৈ সরত্ুর উপর ত্ার এরকি সৈ েগ্রাসী প্রত্াপ মছে 

িা। কমৈকঙ্কণ িকুুন্দ (১৬০০)  ব্রােণ সিারজ সৈ েত্র শুদ্ধ মৈদুার ৈণ েিা 

ক’যর পরর ৈেরছি  

                    িূখ ে মৈপ্র বৈরস পুরর        িের  ্ া  াজি 

করর  

                            মিখরর পূজার অিুষ্ঠাি। 

বচত্িুচমরত্ গ্ররন্থ যদখমছ, ৈুাকররণর মকছয  পড়া সঙ্গ করার পর েীশচত্িু  

যেৌমকক সৎন্সক্রয়ামৈমি পড়রছি, মিখরছি। উরেিু দমরদ্র সংসাররর 

ভরণরপাষণ। ঐভারৈ শুদ্ধমৈদুা কত্কটা আয়ত্ত হরে পর যজুামত্ষ, বৈদু’ক 

িাস্ত্র প্রভৃমত্ বৈষময়ক মিক্ষার ও ৈুৈস্থা মছে। উন্নত্ মিক্ষণ পদ্ধমত্র মিয়ি 

হ’ে মিক্ষার্থীরদর যিৌমেক ৈুন্সদ্ধ-মৈচার উেীমপত্ করা। মকছয মদি পর ত্ারদর 
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স্বািীিভারৈ যদখৈার যিািৈার ও মৈচার করৈার িন্সি যজাোরিা, মিরজর 

পরর্থ চোর আরয়াজি করর যদওয়া। একটা অিুারয়র পর, স্বয়ং পিু , এই 

ৈুৈস্থা ক’যর যদওয়া। ৈত্েিারি শুদ্ধমৈদুার আরয়াজি এরকৈারর যিই একর্থা 

ৈো হরচ্ছ িা, মকন্তু অর্থ েশিমত্ক সংকরট দুিঃসহ যৈকামরর চারপ পসু্তরকর 

ভারর ও মিক্ষক অমভভাৈকরদর আদি েচয ুমত্র ফরে সৈ যকিি য ি গুমেরয় 

যেরছ, যস উৎসাহ যস দৃটষ্ট আর যিই। সাটটমফরকট ৈা মেমগ্র পাওয়া এৈং 

যদওয়াটাই েক্ষু হরয় দা াঁমড়রয়রছ। 

                                    িিু ুরে ভাষা ও সামহত্ু মিক্ষার উন্নত্ত্র ৈুৈস্থাও 

মছে। যস যৈত্ি  মদরয় চিীিিরপ ৈরস পুাঁমর্থ িুখস্থ করায় িয়। মভন্নরীমত্র 

ৈুৈস্থা মিক্ষার্থীর অরোচরর স্বয়ংন্সক্রয় যসই সরঙ্গ সািন্দও। যস হ’ে কর্থকত্া 

পা াঁচামে োি, রািায়ণ, চিী িিসার উপাখুাি, কৃষ্ণ াত্রা, সঙ কীত্েিোি, 

ৈাউে, পয়েম্বররর েীোোি প্রভৃমত্ এ সরৈর িিু মদরয় ভাষা ও সামহরত্ুর 

মিক্ষা অিায়ারস ঘরট য ত্। এই কাররণই অল্প স্বল্প সািারণ মিক্ষা মিরেই 

এৈং কমৈিন্সি মকছয  র্থাকরেই কাৈু আখুারিরও রচময়ত্া হওয়া য ত্।  

মৈরিষ ভারো হরত্ যেরে অৈিু িন্সির প্ররয়াজি হ’ত্ য িি ত্া 

আজরকরও ৈুাপার, মচরকারেই ৈুাপার। এই স্বািীিভারৈ গ্রহণ করা এৈং 

িি ও ৈুন্সদ্ধর সাহার ু স্বকীয়ভারৈ মকছয  ে’যড় যত্াোই িন্সি উদয্ৈামিত্ 

করাই  মিক্ষার  চরি কর্থা। রৈীন্দ্রিারর্থরও প্রমত্পাদু এই। ঘিায় আৈদ্ধ 

গুু উপরদি সিাকীণ ে  অষুি-যেোরিা মিক্ষার মৈপরীত্ অর্থচ সার্থ েকত্ার 

পর্থ এটট। 

                                  এই কর্থাটটই রৈীন্দ্রিারর্থর 

মিক্ষার িুন্সির স্বরপ্ন প্রকাি যপরয়রছ। িামন্তমিরকত্ি আেরির যোড়ার 

মদরক কমৈ এরকি একটা মিক্ষা পদ্ধমত্রই আরয়াজি কররমছরেি। পরর 

যত্িি মিক্ষা আর যজারট মি। ত্া ছাড়া কেকাত্া এৈং িফিঃস্বে িহররর 

ইংররন্সজ  রীমত্র মৈদুােরয়ই ৈুন্সদ্ধিাি  ও  কৃত্ী  ছারত্রর সিারৈি হরয়রছ। 

ক্ররি পমররৈি এৈং ৈাস্তৈ চামহদার প্রভাৈ কমৈরক িািরত্ হরয়রছ। ত্ৈু 

এরই িরিু পন্সশ্চিরীমত্র সরঙ্গ স্বকীয়রীমত্র  র্থাসার্থু সিন্বয় স্থাপরিরও 

প্রয়াস মত্মি করররছি। কমৈ  ৈারংৈার  ত্রপাৈরির মিক্ষারীমত্র মৈষয় 

উরিখ করররছি। ত্রপাৈরি টঠক কী কী হ’ত্ িা হ’ত্ ত্ার যকারিা ইমত্ৈতৃ্ত 

পাওয়া  ায় িা। যকৈে কামেদাস-ভৈভূমত্র কারৈু আর যৈৌদ্ধজাত্রক মকছয  

আভাস পাওয়া  ায় িাত্র। ত্া-ই  অৈেম্বি ক’যর আর পন্সশ্চি ভাররত্র 

গুুকুে এৈং কেকাত্ায় যরৈাচা াঁদ- ব্রেৈািরৈর উদয্ ারের দৃষ্টান্ত মিরয় 

পরীক্ষািূেকভারৈ ঝা াঁমপরয় পরড়মছরেি রৈীন্দ্রিার্থ। প্রর্থরির মদরক এরকৈারর 

পুরারিা িররির ব্রোচ োেি। যস্তাত্র িি , উত্তরীয়, ব্রােণ-িদূ্র মৈরভদ।  
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স্মরণ-িিি- মিমদিুাসি। পরর এসরৈর অসারত্া িররত্ যপরর িিীষী কমৈ 

মকছয  মকছয  পমরৈত্েি ঘটটরয়মছরেি। প্রর্থামসদ্ধ আিুষ্ঠামিক রীমত্র পমর্থক 

রৈীন্দ্রিার্থ যকাি কারেই মছরেি িা। ত্রৈ স্বরদিীয় যত্িি পূণ েয়াঙ্গ যকারিা 

আদি ে যদখরত্ পাি মি ৈরেই প্রর্থরির মদরক প্রচীিরক আাঁকরড় িরা ছাড়া 

েত্ুন্তরও খুাঁরজ পাি মি। কর্থা হ’ে ছাত্ররদর িিরক যজার ক’যর িা যৈাঁরি 

সহরজর িরিু মিরয়  াওয়া। মিক্ষা যিওয়া য ি যখোিুোর িত্ই সহজ ও 

সািরন্দর ৈরণীয় হরয়  ায়। এর জিু আিুমিক ইরয়াররারপ মিশু-

সহািুভূমত্রত্ দ্রৈীভূত্ খুাত্িািা করয়কজি িরিারী পূরৈ েই প্রয়াস ক’যর 

আসমছরেি। ত্া াঁরদর িত্ই এরদরি রৈীন্দ্রিার্থও যিাত্যি মিক্ষািীমত্ প্রৈত্েি 

কররত্ যচরয়মছরেি। পঠিীয় মৈষরয়র সরঙ্গ ছমৈ আাঁকা, োি িাচও এই 

মিক্ষার অঙ্গীভূত্। মিক্ষকরদর ৈুন্সিেত্ চামররত্রুর সরঙ্গ ঘমিষ্টত্ায় মিক্ষার্থীর 

চমরত্র ও জীৈি সম্পরকে দৃটষ্টভমঙ্গ েঠি এও িিু মিক্ষার একটা ৈরড়া 

োভ। ৈয়স্ক প্রমিক্ষরণ “মৈশ্বভারত্ী” ত্া াঁর ঐ িররণর প্রয়ারসরই অঙ্গ। ত্ৈু 

ৈো  ায় এরকি মিক্ষািীমত্র িরিু কমৈকল্পিাও িািাভারৈ কাজ করররছ। 

রৈীন্দ্রিার্থ কল্পিা সহ এক্স্যপমররিি কররমছরেি। ত্ার কত্কটা সার্থ েক 

হরয়রছ, কত্কটা হয় মি। ৈাইরর যর্থরক িািা মৈষরয় ৈহয   কৃত্ী মিক্ষরকর 

সিারৈি মত্মি িামন্তমিরকত্রি সম্ভৈ কররমছরেি,  মদৈা ঐ পদ্ধমত্র িিু 

মদরয় যিৌমেক অৈদারির কৃত্ী িািুষ মত্মি যৈমি বত্মর কররত্ যপররমছরেি 

–এিি কর্থা ৈো  ায় িা। অৈিু এজিু স্বরদিীয় মচত্তৈমৃত্তও মকছয  পমরিারণ 

দায়ী মছে। কৃত্ী ছারত্রর  মপত্ািাত্ারা ত্া াঁরদর সন্তািরদর পন্সশ্চিী মিক্ষায় 

সংেটঠত্ ক’যর যকমরয়ার বত্রী করারিারত্ই যৈিী প্ররোমভত্ মছরেি। 

িামন্তমিরকত্রি যৈড়ারত্ ও কমৈরক যদখরত্ অরিরকই যেরছি। মকন্তু 

সম্ভাৈিা আরছ এিি যিিাৈী সন্তািরদর- ওখারি সিপ েণ কররত্ মৈরিষ 

যকউ চাি মি। য িি চাি মি ৈা উদাসীি মছরেি কমৈর গ্রাি-সিাজ-

উন্নয়িিূেক প্লুারির মৈষরয়। আিরা জামি, কমৈর যস দুিঃখ মচরকাে মছে। 

                               মিক্ষার চত্য ররঙ্গ ছারত্রর পরই 

মিক্ষরকর গুুত্ব । য িি প্রাচীি  ুরে যত্িমি িিু ুরে গুু এৈং 

অিুকরণীয় আদি ে চমররত্রর িািুষ এ দুই মছে মিত্ু সম্বিী। ছাত্ররা য  

মিরজর অজ্ঞারত্ সিুন্নত্ গুুর চমরত্র অিুসরণ কররৈ এটটও মিক্ষািীমত্র 

অকমর্থত্ একটট মদক। ইংররজ আিরের মকছয মদি প েন্তও আদি ে মিক্ষক 

সুেভ মছে। একারে আর যিই। িািা কাররণই যিই, র্থাকৈার কর্থাও িয়। 

অর্থচ রৈীন্দ্রিারর্থর েক্ষু মছে, আদি ে চামররত্রুর মিক্ষরকর ৈুন্সিেত্ ঘমিষ্ঠ 

সামন্নরিু ছারত্ররা েরড়  উঠরৈ,  মদচ যস আদি ে িাত্র মকছয কাে মত্মি রক্ষা 

কররত্ যপরয়মছরেি।  
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                               িামন্তমিরকত্রির মিসে ে-সামন্নরিু 

ৈা িুিাঙ্গরি অিুয়ি পিীর যসই গুু িিারয়র পাঠিাোর সরঙ্গ যৈি 

খামিকটা ত্যেিীয়। ত্ারত্ও ঘিার যদৌরাত্মু মছে িা, আর ৈুন্সিক 

িরিার ারের সরঙ্গ পড়ারিার এিি মক ছারত্রর েরৃহর সরঙ্গ গুুর ঘমিষ্ঠ 

সামন্নরিু মিক্ষায় অরিকটা পূণ েঙ্গত্া মছে, পন্সশ্চিা িা াঁরচর  ামিক মিক্ষরণ 

 ার বৈপরীত্ু সকরেই অিুভৈ যক্রি,-আিুমিক প্লুামিং িিস্তত্ত্ব সিীক্ষণ 

প্রভৃমত্র আরয়াজি  সরত্বও। মিক্ষার্থীর  সংখুাৈনৃ্সদ্ধ  মদ একটা সিসুা হয়, 

ত্ার মিরাকরণও সম্ভৈ। জীমৈকা িুখীিত্া  মদ একটা সিসুা হয়, ত্ারও 

প্রমত্ররাি করা চাই। অন্তত্িঃ ১৫/১৬  ৈছর প েন্ত যত্া জীমৈকা জীমৈকা 

ক’যর হয়রাি হরত্ হয় িা। পাৈমেক পরীক্ষা ও পাস-যফে ত্য রে মদরয় 

মিক্ষকরদর সন্সম্মমেত্ সাটটেমফরকরটর উপররই মিভের করা যহাক িা যকি ? 

 মদ ৈো  ায় মিক্ষাকরদর চামরন্সত্রক দৃঢ়ত্া কত্দরূ যপৌৌঁছায় িা, ত্া হ’যে 

ত্া াঁরদর মিরয়ােই  ৈা করা যকি হরৈ? অর্থৈা ত্া াঁরদর চামরন্সত্রক দৃঢ়ত্া 

উরিািি ও সং রক্ষরণর ৈুৈস্থাই ৈা যিওয়া  ারৈ িা যকি ?  মদ ৈো  ায় 

য  সম্প্রমত্ক দেীয়ত্া ও  িঙৃ্খোহীিত্ার  ুরে ইসু্কেগুমের উপর যস ভার 

যদওয়া  ারৈ িা, ত্া ছাড়াও সিসুা আরছ- ত্াহ’যে উপায় ? ৈস্তুত্ কৃমত্ত্ব 

মৈচাররর িূখু দায় মৈদুােরয়রই হারত্ র্থাকা উটঠত্- এিিটা সম্ভৈপর িা 

ক’যর ত্যেরে  র্থার্থ ে মৈচাররর উপায়ও যিই। ক্রিি প্রসঙ্গান্তরর এরস পড়মছ। 

কর্থা এই য , মিক্ষারক  ামিকত্ািিু কররত্ হরৈ। মিক্ষার্থী আপিা যর্থরক 

মিক্ষাগ্রহণ করার জিু শুদ্ধমৈদুা অজেি করার জিু ছয রট  ায় এিি 

ৈুৈস্থা কররত্ হরৈ। যসকারে  াত্রা, কর্থকত্া পা াঁচামে োরির িিু মদরয় 

অিায়াস িাতৃ্ভাষা- মিক্ষা হরয় য ত্। আজ ওটা চরে যেরছ, মদও  াত্রার 

পুিিঃ প্রৈত্েি হরয়রছ, ত্া ছাড়া ররয়রছ ছায়াছমৈ, ররয়রছ আকািৈাণী, টট-মভ 

এ সরৈর প্ররয়াজি িত্ অদে-ৈদে ৈা সংর াজরির িিু মদরয় িাতৃ্ভাষা 

মিক্ষার কাজ যৈি চেরত্ পারর। ত্া ছাড়া ররয়রছ অগুি্মত্ ভারো ভারো 

েল্প উপিুাস, ভ্রিণ কামহিী। য  মিক্ষা প্রণােী িরি করর য  পাঠু পুস্তরকর 

পাঠগুমেই িাতৃ্ভাষায় মিক্ষার পরক্ষ  রর্থষ্ট ত্া খুৈই ভ্রান্ত, আর যজ-মিক্ষক 

িরি কররি যস পাঠগুমে ৈুাখুা ও টীকা সহর ারে ভারো ক’যর পড়ারেই 

এৈং পরীক্ষার জিু বত্মর করারেই হ’ে, মত্মিও মিক্ষকত্া য ােু িি। 

ৈাইররর ৈই পড়রত্ মিক্ষার্থীরদর উৎসামহত্ করা খুৈই প্ররয়াজি। এসৈ 

মিভের কররছ মিক্ষরকর আদি েরৈাি ও মিষ্ঠার উপর। মৈ-এ পড়ারিার যক্ষরত্র 

ৈাঙো প্রায় উরঠ যেে, ভারোই হ’ে। কুমড় ৈছর প েন্ত ক্লারস মপটটরয়  

িাতৃ্ভাষা যেোরিার যচষ্টা, ৈড় রকরি ভযে ও অপচয় ছাড়া আর মকছয ই 

িয়। আমি যত্া িরি কমর যকৈে িািুমিক প েন্তই িাতৃ্ভাষায় প ঠি-
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পাঠি চো উমচত্। উচ্চিারির িািুমিরকও প্ররয়াজি যিই। য  জামত্ যকৈে 

ভাষা যিখারিার জরিুই অরি েক আরয়াজি ৈুয় করর, যস দু ভোো। ইমত্হাস, 

ভূরোে, মৈজ্ঞারিই যৈিী গুুত্ব যদওয়া প্ররয়াজি। ত্া ছাড়া হারত্-কেরি 

মকছয  মিক্ষণ যিৌমখক ও ত্ান্সত্ত্বকভারৈর গুুত্র মিক্ষরণর যর্থরকও যৈিী 

উপকারী। মিরজ যদখ ও যিখ, একর্থা যকৈে িুরখ ৈুৈহার কররেই চেরৈ 

িা। এর সম্পূণ ে প্ররয়াে চাই। এই ভারৈ রীমত্ পদ্ধমত্র ৈদে হওয়া দরকার। 

রৈীন্দ্রিার্থ িুি মিক্ষা ৈেরত্ ত্াই ৈুরঝমছরেি, মিসরে ের সাহচার ে  মিক্ষা 

এর একটা ৈমহরঙ্গ মদক িাত্র। িত্যৈা সু্করের ঘিা যৈন্সঞ্চ য িি আরছ, 

ুটটি, পরীক্ষা য িি আরছ, ত্া সম্পূণ ে ৈজায় যররখ সু্কে ৈাড়ীর চারমদরক 

করয়কটা োছ পুাঁরত্ যোটা করয়ক ভ্রির, প্রজাপমত্ হমরণ যছরড় মদরেই 

মিক্ষার িুন্সি ঘটরৈ িা। অিু পরক্ষ, সু্করের েত্ািুেমত্ক মসরেৈাস ি’যর 

পরড়ি মি, অর্থচ ভারো ৈাঙো মেখরত্ পড়রত্ জািরত্ি এিি যোরকর 

সংখুা যদরিই মছে  রর্থষ্ট এই যসমদিও।    
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শ্রপ্রবসরেন্সি করেজ (১৭৫ িৎসর) 

                            

                           কু্ষমদরাি দাস  (অিুাপক ১৯৪৫-১৯৫৫) 

 

                      সাক্ষাৎকার - িঙ্খ  যঘাষ  (প্রািি ছাত্র ১৯৪৭-৫১) 

প্রশ্নিঃ  অরিকমদরির অিুাপক-জীৈরি আপিারক যত্া অরিক করেরজ পড়ারত্ 

হরয়রছ, পড়ারত্ হরয়রছ মৈশ্বমৈদুােরয়ও । সৈ মিমেরয় , মিক্ষা পমররৈরির কর্থা 

ভাৈরে এখি মক আপিার িরি হয় য  এরদর িরিু যপ্রমসরেন্সি করেরজর মৈরিষ 

যকারিা স্বাত্িু মছে ? 

উত্তরিঃ  মিশ্চয়ই মছে। প্রর্থিত্, এখারি যিিাৈী  ত্র্থা অমভজাত্ ৈংরির 

ছাত্রছাত্রীরাই পড়ার সুর াে যপত্, য  িারা আজও যৈি মকছয  পমরিারণ ৈহিাি। 

ত্রৈ ত্ারই িরিু মৈরিষ কর্থা এই য ,  ৈত্েিারি অিারস ে পরীক্ষার িিুস্থত্ায়  

ছাত্রছাত্রী ভমত্ে হওয়ার কাররণ অিমভজাত্ দমরদ্র পমরৈারররও যৈি মকছয  মিক্ষার্থী 

করেরজ স্থাি পায়। এরই সরঙ্গ মিমেরয় যদখরত্ হরৈ য  আরেকার মদরির আই-

এ, মৈ-এ, আই-এস্ -মস, মৈ-এস-মস মৈভাে এখি আর যিই। মকছয কাে  াৈৎ 

যপ্রমসরেন্সি করেজ পুররাপুমর অিাস ে করেজ। ত্খি স্বাত্রিুর মভন্ন মদকও 

পমরস্ফুট মছে। যসটা অিুাপক ও মিক্ষার্থীরদর আচার-আচররণ। এখি আিরা 

েণত্ামিকত্ার যেৌরৈ করমছ, মেমসমপ্লরির মদকটায় মকছয  কিমত্ হরেও উরপক্ষা 

করমছ। ত্খি ত্া মছে িা। অিুাপরকরা কমিটট কররছি, ছাত্ররা এিিমক ছাত্রীরাও 

মসাঁমড়র িারপ ৈরস সিয় কাটারচ্ছ- এিিটা কল্পিাত্ীত্ মছে। আিারদর আসার 

আরেকার প োরয় যত্া ৈরটই, আিরা আসার দু’চার ৈৎসর পররও এিি দুর োরের 

সম্মুখীি হরত্ হয়মি। তৃ্ত্ীয়ত্, যপ্রমসরেন্সির মিক্ষরকরা অিুািু করেরজর 

মিক্ষকরদর চাইরত্ মিরজরদর মকছয  স্বত্িই যৈাি কররত্ি, ত্রৈ ত্া উন্নামসকত্ার 

প োরয় পড়ত্ এত্দরূ িরি হয় িা। সরকামর চাকমর, রাজকীয় করেজ। ত্া াঁরদর 

এরকি অমভিারির যপাষকত্া প্রাইরভট করেরজর অিুাপরকরাও কররত্ি। 

যিারটর উপর কী মিক্ষক, কী ছাত্র, মেমসমপ্লরির সরঙ্গ সারস্বত্ যচত্িা 

করেজটটরক ‘পাস-করারিার িািুরি’র উপররই স্থাি মদত্। মৈমভন্ন কাররণ, 

আমর্থ েক কারণও  ার িরিু পরড়, প্রাইরভট করেরজ যকারিা যকারিা যক্ষরত্র িাি-

করা অিুাপক র্থাকরেও এত্দরূ সারস্বত্ যৈাি মছে িা। কী মৈজ্ঞাি, কী 

কোমৈদুা,রপ্রমসরেন্সি আজও যসই ট্রুামেিি ত্যেিািূেকভারৈ কত্কটা উন্নত্ 

আকাররই ৈহি করর চরেরছ ৈেরত্ হরৈ। অৈক্ষয় যিরিরছ সৈ েত্রই, মকন্তু ত্ৈু 

যপ্রমসরেন্সির একটা চামরত্রু আজও যর্থরক যেরছ িরি কমর। আর, সীমিত্ মকছয  

ছাত্র-ছাত্রী সারোয়ার পাঞ্জামৈ পররেও মক মসোররট ফুাঁ করেও ত্ারত্ সািমগ্রক 
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ক্ষমত্ হরচ্ছ এিি িরি করা  ায় িা। যসই ইয়ং যৈঙ্গরের অন্তিঃসার এখি আর 

যিই। ৈয়স-অিুসারর পরা একটা যখােস  মদ িজরর পরড় কীই ৈা আরস  ায় ? 

প্রশ্নিঃ ছাত্রৈয়রস (১৯৪৭-৫১) আিরা যদখত্াি প্ররত্ক মৈভারের িাস্টারিিাইরদর 

জিু স্বত্ি ঘর িা র্থাকরেও স্বত্ি যটমৈে ৈা স্বত্ি যকাণ ৈরাে করা মছে। মকন্তু 

মৈমভন্ন মৈভারের িাস্টারিিাইরদর িরিু মচন্তাভাৈিা  ৈা হামসঠাট্রা মৈমিিরয়র 

যকারিা সহজ পর্থ মক মছে ত্খি ? যস-পরর্থ মক ৈাড়মত্ একটা িিীষাচচোর 

আৈহাওয়া বত্রী হরত্ পারত্ ? 

উত্তরিঃ যিাত্যি িররির প্রশ্ন এৈং যকৌত্যককরও ৈরট। যপ্রমসরেন্সিরত্ প্রায় প্ররত্ুক 

অিুাপরকরই স্বত্ি একটা করর সজ্জজ্জত্ যটমৈে র্থাকায় Professors’ 

Common Room ৈেরত্  া যৈাঝায় টঠক ত্া মছে িা। ত্রৈ যোটা দরিক 

োউিন্সজং যচয়ার ুি মৈোিকক্ষ মছে। িমিুখারি পত্রপন্সত্রকাৈাহী একটা যোে 

যটমৈে মছে। এ আজও আরছ এৈং এটটরক প্রকারান্তরর কিিুিও িরি করা 

য রত্ পারর। আিারদর সিরয় ঐ ঘররর োউিন্সজং যচয়ারর িারঝ িারঝ অৈসর 

সিরয় আেয় মিরত্ি জিাদেিৈাৈু , দি েরির যোপীিার্থৈাৈু , ইংররজীর যসািিার্থ 

বিত্র িিায়, অরঙ্কর অিুাপক প্রিখু যকউ যকউ। এরই িরিু েল্পগুজৈ , হামস-

ত্ািাসা অৈিুই চেত্, মকন্তু আোরোড়া যত্িি মকছয  িয়। জিাদেিৈাৈু , 

যসািিার্থৈাৈু েল্পরমসকত্া কররত্ি, ত্া াঁরদর আরেকার মদরির কাররা কাররা 

চামরত্রু মিরয় রঙ্গরমসকত্াও ৈাদ য ত্ িা। মকন্তু অরিরক আৈার যিহাৎ প্ররয়াজরি 

িা পড়রে োউিন্সজং আেয় কররত্িও িা। সুরিাভি সরকার িিায়রক যদখা য ত্ 

মৈোিকরক্ষর উত্তর-দমক্ষণ িরর যকৈে পায়চামর কররত্। েম্বা িািুষটট ৈড় ৈড় 

পা যফরে যকৈে পায়চামর কররছি, ত্া াঁর এই ছমৈটটই যৈাি হয় সকরের িরি 

আজও যোঁরর্থ আরছ। ইংররজীর ত্ারাপদৈাৈু সদাোপী হরেও মিরজর যটমৈে 

যছরড় মৈরিষ যকার্থাও িড়রত্ি িা, আর পড়ারিার অংিগুমে পুিিঃপিু ভারো 

করর যদরখ মিরত্ ছাড়রত্ি িা। কিিুরি ৈরস অিুাপকরদর আড্ডাৈান্সজ , 

অরিুর সম্পরকে আরোচিায় যহা-রহা হামস , এিিটা যপ্রমসরেন্সিরত্ যদখা  ায়মি। 

এর একটা কারণ যৈাি হয় এই য  , অিুাপরকরা ত্া াঁরদর ৈুন্সিত্ব মিরয় চারয়র 

যটমৈে প েন্তও িােীিত্ােুি দরূত্বই কািিা কররত্ি, ত্াছাড়া কারজও ৈুস্ত 

র্থাকরত্ি। আর ঐ োউিন্সজং –এর ঘরটা অৈিু ৈমহরােত্ ৈুন্সিরদর সরঙ্গ 

করর্থাপকর্থরির জায়োও মছে, কারণ যস সুমৈিা একটট যটমৈে একটা যচরয়র িু 

মিজ মিজ ৈসার জায়োয় মিেত্ও িা। োউিন্সজং –এ িারঝ-িরিু িিীষাচচোর 

আৈহাওয়াও যদখা য ত্ িা, এিি িয়। যদখত্াি, সুরৈাি যসিগুপ্ত িিায় দি েরির 

যোপীিার্থৈাৈুর কাছ যর্থরক আিন্দৈি েরি ৈুৈহৃত্ বিয়াময়ক অর্থ েজরত্ী, অর্থ ে-

কুক্কুটী প্রভৃমত্ উপিা প্ররয়ােগুমে ৈুরঝ মিরচ্ছি। ইরয়াররারপর ইমত্হাস মৈষরয় 
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িৈিিীষার অমিকারী সুরিাভিৈাৈুর কারছ আমিও ক্বমচৎ সারস্বত্ প্রশ্ন ত্যেত্াি। 

একমদি ত্া াঁরক মৈপরদ যফেোি এই প্রশ্ন করর- অুারসি্ মব্ল্রত্ ৈািপন্থীরাও য  

ভারত্ মৈভারের সপরক্ষ  যভাট মদরেি, এটা যকিি হে ? যকার্থাও ৈসরত্ি িা 

মত্মি , পা-চারোরিার িরিুই ত্া াঁর ভাৈিা-মচন্তার স্ফুরণ হত্। িরি আরছ , একটা 

স্ট্রাইরকর মদি সুরিাভিৈাৈু েুাি্ স্ োউি িরর যহাঁরটই করেরজ এরসমছরেি। 

যপ্রমসরেন্সির আৈহাওয়া এরকৈারর েম্ভীর ও পারস্পমরক কাটা –কাটা , ছাড়া- 

ছাড়া িরি হরয়মছে যোড়ার মদরক। আরও একটা কর্থা, ‘অিুাপক’ স্তরর উন্নীত্ 

মকছয  ৈুন্সি িৈােত্ যেক্ চারাররদর একটয  কৃপার যচারখই যদখরত্ি য ি। সৈ 

মিমেরয় যপ্রমসরেন্সিরত্ মিক্ষকরদর িরিু মিকট-ৈিুত্ার পমররৈি যকারিাকারেই 

েরড় ওরঠমি। ‘কারজর জায়োয় যকৈে কাজ, যকৈে কারজরই কর্থা’ – এরকি 

একটা সারহমৈ মেমসমপ্লরির ট্রুামেিিই  যৈাি  হয় যপ্রমসরেন্সির অিুাপককুরের 

িরিু ৈাঙােী যসৌহাদেু জন্মরিারত্ ৈািা মদরয়রছ। 

প্রশ্নিঃ  ১৯৫০-৫১ সারে অিাস ে পড়ৈার সিরয় আিারদর িরি হত্ য  মৈভারের 

িাস্টারিিাইরদর সরঙ্গ য -রকারিা সিরয় য  যকারিা পাঠসিসুা ৈা এিিমক 

ৈুন্সিেত্ সিসুা মিরয় কর্থা ৈেরত্ পামর। সম্ভ্ররির যৈারির সরঙ্গ একটা 

আত্মীয়ত্ার যৈািও বত্মর হরত্া খামিকটা। যসটা মক ঐ দু’-মত্ি ৈছররর যকারিা 

ৈুমত্ক্ররির ইমত্হাস, িামক এটাই মছে করেরজর স্বাভামৈক িরি ?  

উত্তরিঃ িা । এরকি অিুাপক-ছাত্র িি েস্পিী েভীর সম্বি-ৈিি একটা 

ৈুমত্ক্রি। এটা ৈাংো মৈভারেরই বৈমিষ্ট মছে। এই ‘অিুরাে’ ৈিরির যহাত্া 

মছরেি জিাদেি ৈাৈু , কােীপদৈাৈু (কামেপদ যসি), যদৈীৈাৈু (রদৈীপদ ভট্রাচা ে 

 ) ও আমি। জিাদেিৈাৈু চট্রগ্রাি করেরজ র্থাকার সিয় যসখািকার িসুমেি 

ছাত্ররদর  রত্ন ও েদ্ধামিমেত্ অিুরারে মকভারৈ মসন্সঞ্চত্ হরয়মছরেি ত্ার কামহিী 

যিািারত্ি। জিাদেিৈাৈু  যত্া একমদি পড়ারিার প্রাররম্ভই ছাত্রীরক ন্সজজ্ঞাসা করর 

ৈসরেি- “িা সুরমভ, যত্ািার হাত্ দুখামি িিূু যকি িা ? “ যদৈীৈাৈু ছাত্রছাত্রীরদর 

সাংসামরক খৈরাখৈরও  রাখরত্ি। অিুািু মৈভারের অিুাপক-ছাত্ররদর িরিু এ 

িরিাভারৈর মৈস্তার আমি যদমখমি ৈেরেই চরে। মকন্তু ত্ার িারি এই িয় য  

ক্লারসর ৈাইরর, ৈারান্দায় ৈা অিুাপক-করক্ষ ছাত্রছাত্রীরদর প্ররশ্নর সম্মুখীি হরত্ 

কুোরৈাি কররত্ি।  

প্রশ্নিঃ ছাত্র-রাজিীমত্ ৈা ৈুাপকারর্থ ে যদিীয় রাজিীমত্র অিুপ্ররৈি করেজপ্রাঙ্গরণ 

কত্টা েক্ষু করররছ ত্খি ? যসই রাজিীমত্ মক মিক্ষা পমররৈরির পরক্ষ সহায়ক 

মছে , িা মক যকািরকি ৈািাই সটৃষ্ট করত্ ?  

উত্তরিঃ হুা াঁ, েক্ষু কররমছ বৈমক ! স্বািীিত্া পাওয়ার দু’ ৈছর আরে আমি 

যপ্রমসরেন্সিরত্ ঢয মক। ত্খিও স্বারদমিক আরন্দােরির যরি যিোয়মি। ত্াছাড়া 
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িারঝ-িরিু িািাি ৈুাপারর ছাত্ররদর প্রমত্ৈাদী আরন্দােি এৈং স্ট্রাইক পােি 

কররত্ হত্ই। ত্রৈ ত্া ৈুাপক মকছয  মছে িা এৈং করেজীয় সারস্বত্ ৈুাপাররক 

আহত্ও করত্ িা। আিরাও িিূু কক্ষ যদরখ এরস যটমৈরের চারমদরক ৈরস েল্প 

জড়ুত্াি। পররর মদিই আৈার  র্থারীমত্ ক্লাস চেত্। িকিাে আরন্দােরির সিয় 

 ( সিৎৈাৈু অিুক্ষু ) আমি যিৌোিা আজারদ কাজ করমছ। যসখারিও এর ৈুামপ্ত 

মছে। ত্রৈ প্রৈে মছে িা। আজ এখি ৈেরত্ ৈািা যিই, আিরা যকউ যকউ 

আরন্দােরির সির্থ েকও মছোি। আরন্দােিকারী ছাত্ররদর সরঙ্গ আিারদর প্রীমত্র 

সম্পকে অকু্ষণ্ণই মছে।  

প্রশ্নিঃ ছাত্রছাত্রীরদর িািারকি দুষ্টয মির িুরখািুমখ হরত্ই হয় িািাসিরয় । যসই 

ৈুাপারর মক এ-করেরজর যছরেরিরয়রা যকারিা ৈুমত্ক্রি মছে ?  

উত্তরিঃ িািঃ, ৈুমত্ক্রি মছে িা। একত্র র্থাকা অৈস্থায় দুষ্টামির মদরক কাররা কাররা 

িি  াওয়া যত্া খুৈই স্বাভামৈক ৈুাপার। ছাত্রাৈস্থায় ক্লারস ত্া আিরাও যত্া 

কররমছ। ত্রৈ এটা টঠক য  প্রৈীণ অিুাপকরদর ক্লারস এটা ত্ারা কখরিাই করত্ 

িা। করত্ িৈােত্ অিুাপকরদর যক্ষরত্র। আর অমিকাংিই অিারস ের ছাত্র হওয়ায় 

পাস ক্লারস ত্ারদর িরিার াে যদওয়ায় প্ররয়াজিই মছে িা। আিারকও প্রর্থি প্রর্থি 

যফার্থ ে ইয়ার ক্লারসর ছাত্ররদর বহ-শচ দুষ্টমির সম্মখুীি হরত্ হরয়মছে। এরক পাস 

ৈাংো, ত্ারত্ যফার্থ ে ইয়াররর অিাস ে যছরের দে, আর যিাত্যি যিাত্যি আিার 

পড়ারিারত্ও একটয  মিিাসংরকাচ মিশ্চয়ই মছে- ত্ারা ত্ার সদ্ ৈুৈহার কররে মিজ 

ছাত্রৈস্থার কর্থা স্মরণ করর ত্ারদর আন্তমরকভারৈ যদাষ মদইমি কখিও। মকন্তু যস 

ঐ একটা ৈরষ ে। র্থাে্ে ইয়ারর ত্া হয়মি। এৈং পররও কখরিা িা।  

প্রশ্নিঃ আপমি  খি যপ্রমসরেন্সিরত্ পমড়রয়রছি, ত্খিকার মদরির মিক্ষরণর িাি 

অর্থৈা মিক্ষার্থীরদর িাি য -রকি মছে, পরৈত্ী কারে ত্ার যকারিা উন্নমত্ ৈা 

যকারিা চামরন্সত্রক পমরৈত্েি ঘরটরছ ৈরে মক িরি কররি ?  

উত্তরিঃ হুা াঁ, একটয  পমরৈত্েি হরয়রছ বৈ মক । িাি একটয  যিরি যেরছ। মৈরিষত্ 

ৈাঙোরত্ । কারণ , কৃত্ী ছাত্ররা যকউ এখি ৈাঙো পড়রত্ আরস িা। কী মেমগ্র 

করেরজ, কী মৈশ্বমৈদুােরয়। ত্ার উপর কারের েমত্রত্ অিুাপরকরাও মক আর 

ত্রত্াটা এৈং যত্িমি আরছি ? আরও একটা আপদ হে ছাত্রছাত্রীরদর িরিু 

ৈুাপকভারৈ দেীয় রাজিীমত্র অিপু্ররৈি।  মদচ মিিা সহকাররই একর্থা ৈেরত্ 

হরচ্ছ, ত্ৈু এটা মদৈারোরকর িত্ই সত্ু। ত্রৈ অিুািু মেমগ্র করেরজর ত্যেিায় 

যপ্রমসরেন্সিরত্ রাজিীমত্র হাওয়ার পমরিাি কি- এই  া। আিার িরি হয়, 

স্বািীিত্া যপরয়  াওয়ার পর যদিরক যিাত্যি করর েরড় যত্াোর অিুারয় সারস্বত্ 

যক্ষরত্র কড়া মিয়িমিষ্ঠার প্রচেি ঘটারত্ পাররে, মিক্ষকরদরও পুররাপুমর 

িীমত্মিষ্ঠ করর ত্যেরত্ পাররে উপকার পাওয়া  ারৈ।  
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প্রশ্নিঃ আপিার মচন্তাভাৈিারক উসরক মদরত্ যপরররছি ৈা ত্ার সহায়ক হরয়রছি, 

এিি যকারিা সহকিী অিুাপক ৈা মিক্ষার্থী ছারত্রর কর্থা মক কখরিা আপিার 

িরি পরড় ? মিরজর মৈভারে ৈা মিরজর মৈভারের ৈাইরর ? 

উত্তরিঃ আিার ৈরয়ারজুষ্ঠ সহকিী জিাদেি চক্রৈত্ী িহািরয়র আদরি ের প্রভাৈ 

মকছয  পমরিারণ আিার উপর ৈরত্েরছ। ক্ররি ত্া াঁর সরঙ্গ আিার অগ্রজ-অিুজ 

সম্পকে স্থামপত্ হরয়মছে। আর অমভজ্ঞত্া সহকারর যদখোি, উপ ুি ছাত্ররা 

মিক্ষকরদর উৎকরষ ের সহায়ক হরয় র্থারক। আিার যসৌভােুক্ররি িংকরীপ্রসাদ 

ৈসু, িঙ্খ যঘাষ,  মিমির দাস,  িািস িজিুদার প্রিুখ ভারো ছাত্ররদর 

যপরয়মছরেি। ত্ারদর জািৈার যকৌত্য হরের সরঙ্গ আিারকও বত্মর হরয় মিরত্ 

হরয়রছ। আিার িারণা মছে, ৈেরত্ যেরে একটা হীি অহংকার মছে য  ৈাঙোয় 

আমি প্রায় সৈজান্তা। এর ফরে ক্লারস পড়ারিার আরে আমি মৈরিষ বত্মর হরয় 

য ত্াি িা। একটট ছাত্র আিার যস অহংকার একমদি চূণ ে কররে। ইিারমিমেরয়ট 

ক্লারস প্রির্থ যচৌিুরীর একটা প্রৈি পড়ান্সচ্ছ- ত্ারত্ ‘কাক’ আর ‘কেমৈরঙ্কর ‘ 

মৈপরীত্ ত্যেিা মছে। কেমৈরঙ্কর িারি আমি জািত্াি িা। পড়ারত্ পড়ারত্ িররই 

মিোি য  ওটা িয়রূ হরৈ। একটট ছাত্র যস ভূে যভরঙ মদরে- ছাত্রটটর িাি 

মিত্ুমপ্রয় যঘাষ, িঙ্খ যঘারষর অিুজ। আজও যস কর্থা আিার িরি আরছ। ত্া-ই 

জািাোি। 

প্রশ্নিঃ সম্প্রমত্ প্রায় দি ৈছর িরর এই করেরজরই একত্োর একটট ঘরর আপমি 

অমভিাি সংকেরির কাজ মিরয় ৈুস্ত আরছি। করেরজর সরঙ্গ অিু যকারিা 

য াে িা র্থাকরেও, এই মিরন্তর মিকট –সামন্নরিুর অমভজ্ঞত্া যর্থরক আপিার মক 

িরি হয় য  যস–আিে যর্থরক এ –আিরের ৈাইররর পমররৈরি েক্ষণীয় যকারিা 

ৈদে ঘরটরছ ? 

উত্তরিঃ আরেও ৈরেমছ, এখিও জািান্সচ্ছ, পমররৈরির যৈি একটযখামি ৈদে 

ঘরটরছ বৈমক। আিারদর পড়ারিার সিরয়ই আরেকার মেমসমপ্লি ক্ষীয়িাণ। এখি 

িাত্রা আরও যৈমি। সীমিত্ হরেও সারোয়ার –পাঞ্জামৈ ৈা পুাি-হাওয়াই পরা যকউ 

যকউ মসোররট টািরছ, দরে দরে কুামিরি  ারচ্ছ আর আসরছ- এসৈ দৃিু আরে 

মছে িা। ত্ার উপর যদখরত্ হরৈ য  ছাত্রছাত্রীর সংখুাও এখি প্রচযর যৈরড়রছ। 

ত্রৈ বহ-হিাটা এৈং যৈিৈারসর ভমঙ্গিাটা একত্োরত্ই সীমিত্। যদাত্াো-

যত্ত্াোয় এটা যদখা  ায় িা। মৈজ্ঞারির ক্লারস যত্া এরকৈাররই িা। সুত্রাং এরকি 

 া-খুিী –ত্াই ৈুাপারর মিক্ষায় আভুন্তরীণ ৈুাপার দমূষত্ হরচ্ছ এিি িরি হয় িা। 

স্পি ে োেরেও ত্া এখিও ৈমহরঙ্গই ররয়রছ এৈং ত্ার পমরিাণ সীমিত্। আর 

ৈুন্সিেত্ভারৈ আমি ছাত্রছাত্রীরদর স্বািীি যিোরিিার মৈররািীও িই। ত্রৈ সীিা 

েমিত্ িা হরেই হে, আর এসৈ ৈমহররঙ্গ যররখ যেখাপড়ার মদরক একটা যচাখ 
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অত্ন্দ্র রাখরেই হে। ত্া যৈাি কমর ত্ারদর আরছ। হামসস্ িূিপাি করর যোহার 

মসাঁমড়টায় ৈরস ন্সঝরিারচ্ছ, এিি স্বত্ি দৃিু দি ৈছরর দুরটা-একটা িাত্র যচারখ 

পরড়রছ। 

প্রশ্নিঃ যপ্রমসরেন্সি করেরজর ঐমত্রহুর কর্থা যভরৈ আপিার মক িরি হয় য  

এখািকার অিুাপক মিরয়ারে ৈা ছাত্রছাত্রী মিৈ োচরি যকারিা স্বত্ি িাি র্থাকা 

উমচত্ ?  

উত্তরিঃ য  যকারিা মিক্ষাপ্রমত্ষ্ঠারিরই ছাত্রছাত্রী মিৈ োচরি একটা িাি রাখা 

প্ররয়াজি। দিুঃসহ যৈকারীর চারপ যসটা সম্ভৈ হরচ্ছ িা টঠক, ত্ৈু ঐটাই িীমত্। 

উচ্চমিক্ষা পাওয়ার অমিকার প্রাচীি ভাররত্ অমত্িাত্রায় সংকুমচত্ মছে, যস িা-

হয় খারাপ। মৈরদরি িািা কাররণ উচ্চমিক্ষায় অরিরক আপিা যর্থরকই য রত্ চায় 

িা। ত্ার আরেই ৈুৈসাময়ক মিক্ষায় ৈা ৈুৈসা যক্ষরত্র ঢয রক পরড়। যপাড়া স্বরদরিই 

ৈত্েিারি এর ৈুমত্ক্রি। যপাস্টগ্রুাজরুয়রটর মদরক ত্ামকরয় যদখুি। ওর অরি েরকর 

উপর ছাত্রছাত্রীই য ােু মিক্ষার্থী িয়। সািান্সজক অর্থ েিীমত্ক অৈস্থাই এজিু 

দায়ী। ফরে মিক্ষার স্টুািেে অৈিত্ হরচ্ছ এৈং আরও হরৈ এৈং কী মিক্ষারক্ষরত্র 

কী প্রিাসরি য ােু ৈুন্সির সংখুা সীমিত্ হরয় এরসরছ। করেজগুমের ৈাজার-

পমররৈি এৈং পরীক্ষা পারসর উরদুাে আরয়াজি যদরখ আিারদর এিিও িরি 

হরয়রছ য  ৈুাংরকর িত্ এগুমেও ইিামস্ট্রর ত্ামেকায় িাি ওঠা উমচত্। এও যত্া 

পণু উৎপাদরির িত্ ৈুাপাররই দা াঁমড়রয়রছ। যপ্রমসরেন্সির পরক্ষ অৈিু একটা 

রক্ষাকৈচ আরছ, যসকর্থা ৈোই ৈাহয েু। 

প্রশ্নিঃ প্রায়ই যিািা  ায়, যপ্রমসরেন্সি করেজরক একটা স্বয়ংিাসরির ভূমিকায় 

মিরয় আসা সংেত্ । আপিার অমভজ্ঞত্া যর্থরক মক িরি হয় য  যস রকি কররে 

আিারদর চেমত্ মিক্ষাৈুৈস্থার িরিু যর্থরকও এখারি এক িররির উন্নত্ত্র মিক্ষণ 

সম্ভৈ হরৈ ? 

উত্তরিঃ হুা াঁ। যপ্রমসরেন্সির  া পমরমস্থমত্ ৈা সংসৃ্কত্ করেরজর  া, ত্ারত্ এগুমেরক 

স্বািীি ও মৈশ্বমৈদুােরয়র সরোত্র মিক্ষাপ্রমত্ষ্টাি মহসারৈ মৈরৈচিা করা খুৈই 

সংেত্ িরি করা  ায়। যসরকি অমিকার যপরে এগুমে ক্ররি মিজ ি োদা রক্ষার 

পূণ োঙ্গ অমিকারী হরৈ এিিও আিা করা  ায়। অমিকার িা যপরে ও িা মদরে 

পূৈ োরি ত্া প্রিামণত্ হয় কী করর ? আিার যত্া িরি হয়, ছাত্রছাত্রীরদর মিক্ষােত্ 

িাি মিি োররণর ৈাস্তৈ অমিকার যত্া সু্কে-করেজগুমের র্থাকা উমচত্। দু’এক ৈছর 

একটা মৈিঙৃ্খোর িরিু যকরট ক্রিি ত্া  র্থা র্থ রূপ যিরৈ, এিিটাই িরি করা 

 ায়। আর পরীক্ষার য  অৈস্থা চেরছ, যসটা যত্া আদরি ের কাছাকামছও  ায় িা। 

সু্কে-করেরজর মিক্ষরকরা ছাত্রছাত্রীরদর ৈছররর পর ৈছর পমড়রয় ত্ারদর 

য ােুত্া সম্পরকে য  িারণা যপাষণ কররি ত্া-ই যত্া সটঠক। অৈিু ৈত্েিাি 
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পমরমস্থমত্রত্ সীমিত্ যকন্দ্রীয় পরীক্ষার ৈুৈস্থা যররখ পরর ত্া উটঠরয় যিওয়া চেরত্ 

পারর।  

                   াই যহাক, যপ্রমসরেন্সির যক্ষরত্র এখিও প্রমিক্ষণ ও পরীক্ষরণ য  

আদি ে প্রমত্পামেত্ হয় ত্ারত্ এরক স্বািীি সত্তার ভূমষত্ করার পরক্ষ  রর্থষ্ট  ুন্সি 

ররয়রছ। এৈং ত্া  ত্ দ্রতু্ হয় , যদরির পরক্ষ ত্ত্ই িঙ্গে।     
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িহয পরীক্ষক শ্রযােুত্ার বিচ্ারর অরযােু বকংিা কারজ ফাাঁবকিাজ 

 

           আিারদর মিক্ষারক্ষরত্র িািাি সিসুা। এক এক 

স্তরর সিসুা এক এক রকি। আিরা মিক্ষার মৈস্তাররর কর্থা ৈরে 

র্থামক এৈং কারজও যস মৈষরয় অগ্রসর হওয়ার িীমত্ গ্রহণ করর 

র্থামক টঠক কর্থা। মকন্তু মিক্ষা মৈস্তাররর সরঙ্গ সু্কে ও করেরজর 

সংখুা য  পমরিাণ র্থাকা উমচত্ ত্া যিই। করয়ক ৈৎসর হে পিঃ 

ৈিঃ সরকার গ্রািাঞ্চরেও করেজ স্থাপরির ৈুৈস্থা করায় মকছয  

সুরাহা অৈিু হরয়রছ, ত্রৈ িহরর, মৈরিষ করর কেকাত্া- 

যকন্সন্দ্রক অঞ্চরে ছাত্রছাত্রীর ভমত্ে ও যেখাপড়ার সুর ারের সিসুা 

ৈরং যৈরড়ই চরেরছ। সু্করের পরক্ষ এই–সিসুা খুৈই গুুত্র। 

কারণ , সু্করের মিক্ষাদাি পদ্ধমত্রত্ ক্লারস ষাট জরির যৈিী ছাত্র 

র্থাকরে টঠকিরত্া পাঠদারি অসুমৈিা হয়। সুত্রাং সু্করের সংখুা 

আরও যৈি মকছয  ৈাড়ারত্ই হয়।  

           মিক্ষার প্রিািত্ি অঙ্গ মিক্ষক। সু্কে-করেরজ 

মিক্ষরকর দুই যেণী- য ােু এৈং অর ােু, অিুকর্থায় ইচ্ছয ক 

এৈং অমিচ্ছযক। মিক্ষক মিৈ োচরির সিয় ত্ার চামরন্সত্রক উৎকরষ ের 

যকািও পরীক্ষাই ইন্টারমভউ-এর সিয় করা হয় িা। ত্ার ওপর 

সু্করের প্রিাসি-কতৃ্েপরক্ষর মিররপক্ষভারৈ ভারো মিক্ষক মিরয়ারের 

প্রৈণত্াও এখি আর যত্িি যদখা  ায় িা। চাকমর যপরে যক 

কত্ টাকা মদরত্ পাররৈ এখি িামক ত্ার মভমত্তরত্ই প্রায় সৈ েত্র 

মিক্ষক মিরয়াে চরেরছ। জাত্ীয় চমররত্রর এর যর্থরক অিিঃপত্ি 

আর কী কল্পিা করা  ায়। মিক্ষক মিরয়াে মৈষরয় পক্ষপামত্ত্ব 

এৈং ওইরকি দুমিমত্ ে যরাি করার জিু করেজ সামভেস কমিিরির 

িরত্া সু্কে সামভেস কমিিরির মচন্তাও করা হরয়রছ। মকন্তু কী সু্করে 

কী করেরজ মিক্ষক  মদ আদি ে চমররত্রর িা হি, মেমগ্র ৈা 

পরীক্ষায় পারসর িাি ত্া াঁরদর  মদ ভােও র্থারক ত্া াঁরদর িারা কাজ 

হরৈ মক? কারজর মদি ৈাড়ারত্ হরৈ, অফ যে রাখা  ারৈ িা- 

এসৈ ৈমহরঙ্গ মিয়রি অন্তরঙ্গ কাজ আদায় করা  ারৈ মক?  
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              এর সরঙ্গ আর একটা প্রৈে সিসুার সটৃষ্ট 

করররছ ৈত্েিাি পরীক্ষা ৈুৈস্থা। ছাত্র ছাত্রীরদর পরক্ষ ৈুাপারটা 

সিুক িা হরেও অরিকটাই েটামর যখোর প োরয় দা াঁমড়রয়রছ। 

ক’জি পরীক্ষক য ােু অর্থৈা মৈচার মিপুণ র্থারকি? ক’জি 

পরীক্ষক  রর্থামচত্ সিয় মদরয় ও েি মিরয়াে করর টঠকিরত্া 

খাত্া যদখরত্ পাররি? েক্ষ েক্ষ ছাত্রছাত্রীর য ােুত্া মৈচারর এ 

সিসুা এড়ারিার উপায় র্থারক িা। সৈ টঠক হরচ্ছ, টঠক হরচ্ছ’ 

এরকি ৈোর ৈা িরি করার যকািও য ৌন্সিকত্া যিই। ৈহয  

পরীক্ষক মৈচারর কী রকি অর ােু অর্থৈা কারজ ফাাঁমকৈাজ ত্া 

আিার ভারোভারৈই জািা আরছ। এখি িামক অমফরসও যোেিাে 

ঢয রকরছ। একটট যিরয়র িাকেমিরট যদখা যেে আরের ৈছর য  

য  মৈষরয় টঠক  ত্ িম্বর যপরয় যফে কররমছে, পররর ৈছর 

টঠক যসই যসই মৈষরয় এৈং যসই পমরিাণ িম্বর যপরয়ই যফে 

করররছ। 

              পরীক্ষাৈুৈস্থার এই মৈিঙৃ্খো যরারি য  

সিীচীি ৈুৈস্থা করা  ায়, ত্া হে ছাত্রছাত্রীরদর যক ভারো, যক 

িন্দ, যক িাঝামর এ-মৈষরয় সমূ্পণ ে অমভজ্ঞ সু্কেগুমের ওপর 

সৈ োংরি িা হরেও অরিকাংরি মিভের করা। আিারদর সিরয় 

ইন্টার-মেমস্ট্রক্ট যট্রস্ট পরীক্ষা হরত্া। যদখা য ত্ যসখারি 

ছাত্রছাত্রীর িাি য িি, যকন্দ্রীয় পরীক্ষারত্ও ত্াই ই হরত্া। 

যজোমভমত্তক যটস্ট পরীক্ষায় যত্া যকািও দুিীমত্র খৈরই পাওয়া 

 ায়মি। সুত্রাং ৈত্েিারির চামরন্সত্রক অৈস্থা য িিই যহাক, যিষ 

পরীক্ষা ও পরীক্ষায় িরির জিু অন্তত্ অরি েক অংরিও সু্কেগুমের 

ওপর মিভের করা উমচত্। যোের াে  মদ আপাত্ত্ মকছয  হরয়ই 

র্থারক, ক্রিি ত্া দরূ হরৈ এিি আিা করা ছাড়া েত্ুন্তর মক? 

যৈােে ৈা কাউন্সিে মত্ি চাররট মৈষয় িাত্র হারত্ রাখরত্ পারর, 

অর্থ োৎ যসগুমের পুিিঃ পরীক্ষা করর সু্করের ফোফরের সরঙ্গ 

মিমেরয় যদখরত্ পারর, এটাই সিীচীি ৈুৈস্থা। 
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আিার্র িাস্টারিিাই 

                                                                               িঙ্খ  যঘাষ 

                        সরত্ররা- আঠাররা ৈছর ৈয়রস যছরেরিরয়রদর একটা সৈজান্তা 

ভাৈ হয়। অন্তত্ আিারদর কারও কারও যত্া হরয়মছে। যপ্রমসরেন্সি করেরজ মৈ এ 

পড়মছ, ৈাংোয় অিাস ে, ইসু্করে র্থাকরত্ই সাঙ্গ করর এরসমছ মৈশ্বভারত্ীর আদু 

পরীক্ষা, কারজই ৈাংো ভাষা আর সামহত্ু মৈষরয় আিার যচরয় যৈমি ওয়ামকৈহাে 

আর যক ! চারমদক যর্থরক ৈিুরদর- এিিকী ৈয়স্করদর-প্রেয় যপরয় যপরয় এই 

ভাৈটা যৈি িসণৃ উত্থারি যৈরড় উঠমছে আিার িরিু, আর টঠক যসই সিরয় এে 

এক ৈজ্রাঘাত্। 

                     ক্লারসর এরকৈারর যোড়ার মদরকই, ছাত্ররদর এরেি ৈুঝৈার জিুই 

হয়রত্া , সৈাইরক একটা প্রৈি মেখরত্ ৈরেমছরেি এক িাস্টারিিাই। মৈষয়টা 

ভয রে যেমছ, মকন্তু এটা িরি আরছ য  মৈরদুৈত্তা আর স্টাইরের চরি যদখারিপিা 

যৈি জৈরদস্ত আরয়াজরি মেরখমছোি যসই প্রৈি। িাস্টারিিাইরয়র হারত্ দামখে 

করৈ য মদি , সহপাঠী ৈিুরদর যস কী প্রখর উরত্তজিা। যেখাটারক অমগ্রি পরড় 

মিে দ’ুচারজি, এৈং য -রেখার চিৎকামরত্ব মৈষরয় যকারিা সরন্দহই মছে িা 

আিার , ত্ার মৈষরয় উচ্চত্ি প্রিন্সস্তরত্ ত্ারা ভরর মদে আিার দুকাি। 

                   ত্ারপর একমদি এে, খাত্া যফরত্ যদৈার পাো। আিার যচরয়ও 

ঔৎসুকু অরিক যৈমি আিার ৈিুরদর। িাস্টারিিাই কত্দরূ খুমি হরয়রছি ত্া 

যদখৈার জিু ঝুাঁ রক পড়ে সৈাই একারগ্র। আত্মপ্রত্ুরয় ৈেীয়াি ভারৈ আমিও 

ত্ারদর যচারখর সািরিই খুরে যফেোি খাত্া- আর ত্ার টঠক পররই যসই 

ৈজ্রখািা। 

                সিস্ত যেখাটা োরে োরে ভরর যেরছ। যেখার মিরচ মিরচ দাে, শুিুই 

দাে, আর িান্সজেিভরা োেকামের িন্তৈু। ও-রকি মিদেয় প্রাণঘাত্ী িন্তৈু 

যকারিামদিই শুমিমি জীৈরি, আিার যচরয়ও যৈমি কারো হরো ৈিুরদর িুখ, 

যকিিা োে যেখাগুমের িরিু মিরীহত্ি মছে যৈািহয় এইরট য  ‘চাোমক করৈার 

যচষ্টা যকাররা িা’। সম্ভৈত্ জতু্সই যকারিা সংসৃ্কত্ উদ্িমৃত্র ৈুৈহার কররমছোি 

যোড়ার মদরক, আর অৈিামরত্ মেরখমছোি ‘প্রাচীি ভারত্ীয় ঋমষ ত্াই ৈরেরছি- 

 ; টঠক পারিই োেকামের ন্সজজ্ঞাসািঃ ‘যকাি্ ঋমষ ?’ হুা াঁ , টঠক ত্ার পররই মছে 

যৈািহয় ওই কর্থাগুমে ‘চাোমক করৈার যচষ্টা যকাররা িা’। 

                   ঋমষ হরচ্ছি ঋমষ, এর িরিু আৈার এই-ঋমষ ওই-ঋমষর কর্থা ওরঠ 

কীভারৈ  ? আক্রিণিুখী ওই িন্তরৈুর প্রমত্রষিক মহরসরৈ যকািরকি টযকররা 

সান্ত্বিাও িান্সজেরির যকার্থাও পাওয়া যেে িা ৈরে োঞ্ছিায় আিার যচারখ জে এে 
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প্রায়, এৈং রিাি যসই খাত্া হারত্ সাৈুস্ত করোি- এিিকী যঘাষণা করোি- 

য -করেরজ  ছারত্রর িমহিাই ৈুঝরত্ পাররি িা িাস্টারিিাইরা, যসখারি আর 

পড়ৈই িা আমি। 

                 এরকি ভয়াৈহ প্রমত্জ্ঞাৈাকু শুরি করেরজর কমররোর অৈিু 

র্থরর্থর করর যকাঁ রপ ওরঠমি, ত্রৈ দু’চারজি অিুাপক এরস মপঠ চাপরড় 

মদরয়মছরেি আিার। েভীরত্র স্তরর যেখাটা য  অত্ুন্তই ভারো, এিি 

যস্তাকৈাকুও যিািারেি একজি, আর খৈু অল্প-রচষ্টারত্ই আিার করেজত্ুারের 

সংকল্প ু রখ মদরেি মত্মি। যকৈে, ক্ষিাভরর ওখারি আিার ছাত্রত্ব ৈজায় রাখরত্ 

রান্সজ হরেও , যটস্ট পরীক্ষার আরে প েন্ত মৈরিষ ওই িাস্টারিিাইটটর কাছ যর্থরক 

র্থাকত্াি িত্ হস্ত দরূর। 

                   দুৈছর প্রায় মকছয ই পড়ারিািা কমরমি ৈরে শুভকািীরা যৈি 

ৈকমছরেি আিারক যটস্ট পরীক্ষার আরে। ত্খি, আিারদর মৈভারের পা াঁচজি 

িাস্টারিিাইরক আশ্বস্ত করৈার ভমঙ্গরত্, প্ররত্ুকরক যদমখরয়মছোি একটট করর 

যেখা, য -মৈষরয় ম মি পমড়রয়রছি। এ যকাি প্রৈি িয়, সরাসমর প্ররশ্নর উত্তর, 

পরীক্ষায় য ভারৈ যেখা ছাত্ররা। পা াঁচজরির িরিু ওই িাস্টারিিাইও মছরেি এৈং 

অমিচ্ছারত্ হরেও ত্া াঁরকও আৈার যদখারত্ হরো যেখা, আর যস –যেখা মছে 

রৈীন্দ্রিারর্থর জীৈিরদৈত্া-ভাৈিার মৈষরয়। মকছয টা মৈরূপ ভমঙ্গরত্ই ত্া াঁর কারছ 

আৈার খাত্া যফরত্ মিরত্ মেরয়মছ  খি, খাত্া খুরে ত্খি মিত্ীয়ৈার চিক োেে 

আিার। োে কামের িয়, এৈার িন্তৈু কারো কামেরত্; মৈস্তামরত্ িয়, এৈার 

িন্তৈু সংমক্ষপ্ত; প্রশ্নভমঙ্গিায় িয়, এৈার িন্তৈু সতূ্রভমঙ্গিায়। িরি আরছ, প্রায় 

োমণমত্ক  ার্থারর্থ েু , অল্প করয়কটট িব্দ সান্সজরয় মদরয়মছরেি মত্মি যেখার যিরষ, 

সিীকররণর িা াঁরচ,  া যদখৈার সরঙ্গ সরঙ্গ আিার িরির ঝাপসা ভাৈটা যকরট যেে 

অরিকখামি, িরি হরো রৈীন্দ্রিারর্থর ভাৈিারক য ি যদখরত্ পান্সচ্ছ মদৈু এক 

স্বচ্ছত্ায়। ক্লারস  খি পমড়রয়মছরেি ইমি, একটা অমভিাি মছে য  মত্ি-চাররট 

ক্লারসই কী করর যিষ হরয়  ায় ‘মচত্রা’র’ িরত্া যকারিা ৈইরয়র আরোচিা। যস-

সিস্ত অমভিাি মিরিরষ সরর মেরয় সিস্ত িি য ি প্রণত্ হরো ত্া াঁর কারছ, আর 

িরি হরোিঃ সামহত্ুপ্রসরঙ্গ এত্  ুন্সিপূণ ে এত্ অমভজ্ঞ এত্ স্পষ্ট মচন্তা য ি এ-

কমদরি পাইমি আর যকার্থাও, কাররা কারছই। যকি এত্মদি দরূর দরূর মছোি ত্রৈ 

? 

             ‘ ৈুঝরত্ পারছ এৈার টঠক-টঠক ?’ ন্সজরজ্ঞস কররমছরেি মত্মি। 

      যসই েমণত্ররখার মদরক ত্ামকরয় ৈরেমছোি। ‘আরে য  স্পষ্ট ৈুন্সঝমি, যসটা 

এৈার ৈুঝরত্ পারোি স্পষ্ট।‘ 



78 
 

       চযড়ান্ত আঘাত্ যর্থরক যসই স্পষ্টত্ায় একমদি আিারক যপৌৌঁরছ মদরয়মছরেি 

ম মি, ত্া াঁর িাি কু্ষমদরাি দাস। আর ত্খি, ইমত্িরিু দুৈছর ৈয়স যৈরড়রছ ৈরে, 

একমদরক য িি সহরজই ৈুঝরত্ পারমছোি মিরজর ত্যচ্ছত্াগুমে, অিুমদরক এও 

যটর পান্সচ্ছোি য  োরে-োরে-ভরর- াওয়া যসই ত্া াঁর প্রার্থমিক িন্তৈুগুমে মছে 

কত্দরূই মিক্ষাপ্রদ, য -রকারিা সুমিক্ষরকর পরক্ষ কত্টাই অৈিুকরণীয় মছে 

যসটা। ছাত্ররদর কারছ জিমপ্রয় হৈার সহজ কত্গুমে রাস্তা আরছ, ত্ার িরিু 

একটা হরো ত্ার অহংরক তৃ্প্ত যররখ কর্থা ৈো, ত্ার যকাি ত্্ুটটর কর্থা 

এরকৈাররই িা-ৈো। মকন্তু িা-ই  মদ হরৈ, কীভারৈ ত্রৈ যিািি হরৈ যসই ত্্ুটটর 

 ? ত্াই, ছাত্ররদর িঙ্গে ম মি চাি, মত্মি চাি িা যকারিা সহজ জিমপ্রয়ত্া। 

আিারদর এই িাস্টারিিাইও ত্া চািমি। যিািি কররত্ যচরয়মছরেি মত্মি, আর 

যসইজরিু , মকছয মদি ত্া াঁর প্রমত্ মিমৈড় মৈিুখ মছোি আিরা অরিরকই, আর 

একৈার যৈারিাদয় হৈার পর যর্থরক ৈুঝরত্ যপররমছোি ত্া াঁর সামন্নরিুর অপার 

উপর ামেত্া এৈং ত্া াঁর মচন্তা মৈমিিরয়র সুদরূপ্রসারী সুফে। 

                    এরও দুৈছর পরর, আররা একটা মিক্ষণীয় অমভজ্ঞত্া হরয়মছে 

আিার, ত্া াঁর কারছ। এি এ পরীক্ষা যদৈার জিু বত্মর হন্সচ্ছ ত্খি, পড়ারিািা 

মকছয ই হরচ্ছ িা ৈরে অৈসন্ন িরি কখরিা কখরিা  ান্সচ্ছ ত্া াঁর কারছ সান্ত্বিা 

খুাঁজরত্। েীরোপাে িমিক যেরির িস্ত একখািা ঘররর এক যকারণ িাদরূ মৈছারিা 

ত্া াঁর আস্তািা, যিস করর র্থারকি, অিু যকারণ অিু আররকজি। একজি 

অিুাপরকর ঘর ৈেরত্ য -সিস্ত সম্ভ্রান্ত ছমৈ কল্পিায় যভরস ওরঠ, ত্ার মচিিাত্র 

যিই যস-ঘরর। একপারি একটা সুটরকস, গুটটরয় রাখা মৈছািা,এ-রকাণ ও-রকাণ 

দমড়রত্ যঝাোরিা দ-ুএকটা জািাকাপড়, আর মিয়ররর কারছ রাখা এরোরিরো 

করয়কখািা ৈই, যসইসরঙ্গ একপ্রস্থ রৈীন্দ্ররচিাৈেী । কারছ মেরয় যিরঝর উপর 

ৈসরে য  সরঙ্গ সরঙ্গই যকারিা সান্ত্বিা মিেত্ ত্া িয়, ৈরং ত্া াঁর কর্থা শুরি ৈুঝরত্ 

পারত্াি য  পরীক্ষা যদৈার যকারিা অমিকারই বত্মর হয়মি আিার। পরীক্ষায় 

প্ররত্ুকটট অি েপরত্রর জিু িুু িত্ি পঞ্চিটট উদ্িমৃত্ িখুস্থ রাখরত্ হরৈ, অর্থ োৎ 

সৈসুদ্ধ আটরিা, এরকি একটা ভয়ংকর মৈিারির কর্থা যজরি উরৈ যেে আিার 

পরীক্ষা যদৈার সৈ সাহস। 

                         যস-সাহস যেে ৈরট, মকন্তু োভ হরো যোটা রৈীন্দ্রসামহত্ু মৈষরয় 

একটা পাঠ পাৈার। আমি য  পড়রত্ য ত্াি ত্া িয়, আর মত্মিও পড়ারত্ি িা। 

মত্মি ৈেরত্ি য  রৈীন্দ্রিারর্থর কমৈত্া মৈষরয় একখািা ৈই মেখৈার কর্থা ভাৈরছি 

মত্মি, ৈেরত্ি যকি ত্া ভাৈরছি, কীভারৈ ত্া ভাৈরছি। য িি দ্রতু্ কর্থা ৈেরত্ি 

 (এখরিা ৈরেি যসইরকিই ) , যত্িিই দ্রতু্ যদৌড়ত্ ত্া াঁর ভাৈিা , ত্া াঁর কেি। 

আরোচিাসূরত্র একমদি মত্মি ৈেরেি, ‘একটয  মক সাহা ু কররত্ পাররৈ 

আিারক? আমি ৈরে  াৈ, আর ত্য মি মেরখ যিরৈ , বত্মর হরয়  ারৈ ৈইরয়র 
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পাণ্েয মেমপ’ যোটা একটা পাণ্েয মেমপ েরড় উঠরৈ আিার যচারখর সািরি ? 

যদখরত্ পাৈ যোটা একখািা ৈইরয়র জন্ম ? অিু যকারিা দায় মছে িা ৈরে মেপ্ত 

হরয় যেোি যসই কারজ, আর যস-কাজ যত্া শুিু মেরখ  াওয়ার কাজ িয়, যস-

কাজ মছে মচন্তার িমরক হৈার একটা আশ্চ ে  আিন্দ। মত্ি-চাররট ক্লারস ‘মচত্রা’ 

যিষ করর মদরয়রছি ৈরে যোপি য  আরক্ষপটা জরি মছে িরি, ত্ার মিরসি 

হরো এইভারৈ, সকারের পর সকাে  (রকারিা যকারিা মদি মৈরকরেও অৈিু) 

শ্রুমত্রেখি মদরত্ মদরত্ যর্থরি য রত্ি মত্মি অরিক সিরয়, মৈস্তামরত্ ৈুাখুায় 

ৈুন্সঝরয় ৈেরত্ি যকি টঠক এরকি ভাৈরছি, অিুরদর মৈরেষরণ যকার্থায় ত্া াঁর 

অভাৈরৈাি । কখরিা কখরিা হয়রত্া যেখা র্থামিরয় প্রশ্ন করত্াি আমিও, েোয় 

উরঠ আসত্ ঈষৎ ত্কোভাস, আর ত্খি, সিয় মিরয়ই মত্মি দরূ করর মদরত্ 

চাইরত্ি আিার মিিা ৈা সিসুা, চেরত্ শুু করত্ আৈার কেি। আর যসই 

সিরয় যদরখমছোি ৈুরঝমছোি; সংসৃ্কত্, ইংররন্সজ আর ৈাংো এই মত্ি সামহরত্ুই 

ত্া াঁর  াওয়া-আসা কত্ স্বচ্ছন্দ,কত্ অিায়ারস স্মমৃত্ যর্থরক ত্য রে আরিি যকারিা 

সংসৃ্কত্ যোক অর্থৈা যকারিা ইংররন্সজ কমৈত্া , মিমেরয় যদখাি রৈীন্দ্রিারর্থর 

যেখার সরঙ্গ। এর অরিক অংি যর্থরক  ায় ৈইরয়র িরিু মেমখত্ যচহারায় , মকন্তু 

র্থারকও িা অরিকটা, যসগুমের প্ররয়াে যকৈে ত্া াঁর ছাত্ররক ৈুাপারটা ৈুন্সঝরয় 

যদৈার জিু। 

               করয়ক িারসর িরিু ছাপা হরয় যেে ৈই। যেখার পমরকল্পিা, ভাৈিার 

সংেঠি, রচিা আর ত্ার অিুমেমপ, এৈং যিষ প েন্ত ত্ার িুদ্রণ আর প্রকাি, 

অমৈশ্বাসু দ্রতু্ত্ায় এর সৈটাই ঘরট যেে িাত্র করয়কটা িারসর িরিু, আিারদর 

এি এ  পরীক্ষা শুু হৈার আরেই , ১৯৫৩ সারের যসরন্টম্বরর । এই ৈইটটর িাি 

‘রৈীন্দ্র প্রমত্ভার পমরচয়’, ছাপা হরয়মছে পুাঁমর্থঘর যর্থরক , িাস্টার িিাইরয়র হাত্ 

যর্থরক ৈইখামি যপরয়মছোি সাত্ারি যসরিম্বর। একটা ৈইরয়র অভুন্তরীণ মিি োণ 

ইমত্হারস খামিকটা  ুি র্থাকরত্ যপররমছোি ৈরে েরৈ ের আর অন্ত রইে িা 

আিার। েৈ ে ৈাড়ে আররা,  খি ১৯৬২ সারে এ ৈইরয়রই জিু িাস্টারিিাইরয়র 

মিররাপা জটুে মে মেট, ৈাংো ভাষায় যেখা যকারিা ৈইরয়র জিু প্রর্থি যসই মে 

মেট।  

                      ছাত্র মহরসরৈ আমি য  ত্া াঁর ি োদা রাখরত্ যপররমছ ত্া িয়। 

পরীক্ষাঘর যর্থরক পামেরয়মছ একামিকৈার, এত্খামি সুর াে পাওয়ার পররও টঠক-

টঠক পান্সিত্ু অজেি কররত্ পামরমি আমি, পড়ারিািার য -িা াঁচটা, ওাঁরা পছন্দ 

কররত্ পাররত্ি ত্ার যর্থরক সরর যেমছ অরিক দরূর। মকন্তু যসজিু ত্া াঁর যস্নহচয ুত্ 

হয়মি কখরিা। ৈহয মদি পর পর  খিই যদখা হরয়রছ, িরি যররখরছি আমি ত্া াঁর 

যসই ছাত্র। এিিকী যদখা িা হরেও, দরূৈত্ী র্থাকরেও , িরি করর পাটঠরয় 

মদরয়রছি ‘রৈীন্দ্র প্রমত্ভার পমরচয়’-এর িৈীি যকারিা সংস্করণ, অর্থৈা ত্া াঁর 
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ৈািািমৈষরয়র যকারিা ৈই।  জ্ঞািজেরত্র যকারিা-িা-রকারিা অংি মিরয় 

মিরজরক ৈুাপতৃ্ যররখরছি সৈসিরয়ই , যদখা হরে দুচাররট কুিে মৈমিিরয়র 

পররই প্রশ্ন ত্য রেরছি ভাষাসামহত্ু প্রসরঙ্গর যকারিা কূটসিসুা মিরয়, 

উরত্তজিাভরর জামিরয়রছি ত্া াঁর িত্যি িত্যি িীিাংসাসূত্র । িারঝ িারঝ িরীর 

খারাপ হরয় পরড় এখি, যকারিা-রকারিা যছারটা কমিটটমিটটরঙ ত্া াঁর যদখা পাৈ 

ভারৈও হয়রত্া ত্া হরয় ওরঠ িা দু’একৈার , যকিিা আসরত্ পাররিমি িারীমরক 

কাররণ, মকন্তু যছারটা একটা মচরকুট পাটঠরয় মদরয়রছি আশ্বাসৈারকুর িরত্ািঃ ‘এ 

মৈষরয় যত্ািার  া মসদ্ধান্ত হরৈ যসইরটরত্ই আিার সির্থ েি আরছ ৈরে জামিরয় 

যদরৈ সভায়।‘ এ আশ্বাসৈারকু অৈিু যকারিা  ুন্সি যিই, আরছ যকৈে যস্নহ আর 

মৈশ্বাস , একমদি য -ছাত্ররক োেকামের োঞ্ছিায় েরড় ত্যেরত্ যচরয়মছরেি 

িিত্াভররই , যসই ছারত্রর উপর একটা দাময়রত্বর ভার মদরয় যদওয়া। যসও যত্া 

একরকরির মিক্ষাই, যসও যত্া একজি িাস্টারিিাইরয়রই কাজ। 

         কু্ষমদরাি দাস আিারদর যসই িাস্টারিিাই।                                

 

 

 

 

 

 

 


