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ভূিমকা

‘িশ�া’ হল আধুিনক কােলর মানব জীবেন সংেযািজত িবষয় �িলর মেধ� 

অন�তম ���পূণ� ও �েয়াজনীয় িবষয় । ব�াি� তথা সমােজর উ�য়ন �য িবষেয়র 

উপর িনভ� র তা আর অন�িকছু না �ধুমা� িশ�া, িব�ান এই িশ�া িব�ােনর �গাড়ার 

কথা জানেত হেল আমােদর ভারতীয় ইিতহাস স�েক�  অবগত হওয়া �েয়াজন । 

তাই এই “ভারতীয় িশ�ার ইিতহাস” বই�র মাধ�েম িশ�াথ�েদর ভারতীয় িশ�ার 

অ�গিত স�েক�  অবগত করেব । ি�পুরা িব�িবদ�ালেয় সা�ািনক �াতক ��ণীর 

ছা�ছা�ীেদর জন� িনধা� িরত ‘ভারতীয় িশ�ার ইিতহাস’ বই� �লখা হল । ভারতীয় 

িশ�ার ইিতহাস স�ে� বাংলায় িলিখত একািধক পু�ক থাকেলও আশা রািখ, 

সুধীবৃে�র কােছ বত� মান ��� বা�ল��েপ িবেবিচত হেব না । ছা� ছা�ীেদর এবং 

ভারতীয় িশ�ার ইিতহাস স�েক�  আ�হী সাধারণ পাঠকবৃে�র কথা মেন �রেখই 

ভারতীয় িশ�ার ইিতহােসর জ�ল ত�সমূহ তােদর মান অ�ু� �রেখ যথা স�ব 

সহজ ও মেনা�ািহ �েপ ব�াখ�া করেত �চ�া কেরিছ ।

��� পাঠ কের িশ�াথ�, ছা�- ছা�ী ও ভারতীয় িশ�ার ইিতহাস স�ে� 

উৎসাহী পাঠক িকছুমা� উপকৃতহেল,আমার �ম সাথ�ক হেব ।

��� �কাশনায় “িবকাশ পাবিলিশং হাউস” - এর সিদ�া ও সহেযািগতার 

জন� তাঁেদর �েত�েকই জানাই আমার আ�িরক কৃত�তা ।





সূচনা

ভারতীয় িশ�ার ইিতহােস �মাটামু� ৩� পয�ায় ল�� করা যায় । �াচীন যুেগ 
ভারেতর িশ�া, মধ�যুেগ ভারেতর িশ�া এবং আধুিনক যুেগ ভারেতর িশ�া । 
ইিতহাস অখ�ও অিবভাজ�। িশ�ার ইিতহাস ও তাই । আধুিনক ভারেত �য িশ�া 
ব�ব�া গেড় উেঠেছ তার উৎস তবু খঁুজেত হেব �াচীন ভারেতই ।

ভারতীয় িশ�ার ইিতহাসেক আমরা আমােদর আেলাচনার সুিবধার জন� 
সাধারনত িতন� যুেগ ভাগ কির । �কউ �কউ িশ�ার ইিতহাসেক িহ�ু যুগ, মুসলমান 
যুগ এবং আধুিনক যুগ িহসােব ভাগ কেরন । এ�েপ ভাগ করা �ক নয় । কারণ 
িহ�ুযুেগ �কবলমা� িহ�ু িশ�াই �চিলত িছল না, �বৗ� ও ভারেতর আিদম 
অিধবাসীেদর মেধ� ও িশ�া �চিলত িছল । �বৗ� িশ�া ও এক সমেয় �া�ণ� িশ�ােক 
�ান কের িদেয়িছল । �তমিন মুসলমান যুেগ �কবলমা� মুসলমানী িশ�াই �চিলত 
িছল না, িহ�ু িশ�াও �চিলত িশ�া িছল । ি��শ যুেগও �তমিন �কবলমা� ইংেরজী 
িশ�াই একমা� িশ�া িছল না, িহ�ু ও মুসলমানেদর মেধ� �দশীয় িশ�া ও �চিলত 
িছল । অতএব, িহ�ু িশ�া, মুসলমান িশ�া এবং ইংেরজী িশ�া এইভােব ভারতীয় 
িশ�ার ইিতহাসেক ভাগ না করাই বা�নীয় । এ�প ভাগ করেল িশ�ার ইিতহাসেক 
িবকৃতই করা হেব ।

�বিদক িশ�ার ল��

�াচীন কাল �থেকই ভারেতর সভ�তা সম�য় ধম� আয� ঋিষ িনেজেক 
�ু�গ�ীর মেধ� আব� না �রেখ িব�মানবেক বেলেছন - “অমৃতস� পু�াঃ” । এই 
উপলি� �থেকই সম�েয়র মেনাভােবর জ� িনেয়িছল । �াচীন ভারেতর সভ�তা ও 
সং�ৃিত ধম�েক �ক� কেরই গেড় উেঠিছল । আয� ঋিষরা উপলি� কেরিছেলন �য, 
পরমা�া অিবন�র হেলও জীবা�া ন�র । তখন িশ�া ধেম�র সে� গভীর ভােব যু� 
িছল । আয� ঋিষরা মেন করেতন �য, আ�-�ান ও আ�পলি� - ই হে� িশ�ার চরম 
ল�� । ‘আ�নাং িবি�’ িনেজেক জানবার মধ� িদেয়ই সেত�াপলি�র সাধনা আয� 
ঋিষরা কের িগেয়েছন । িহ�ু দশ�ন ও �া�ণ� িশ�ার মেত, িশ�ার ল�� হল 
আে�াপলি� (Self realization)ও আ�িবকাশ (Self -  developnet) । 
�ানাজ� েনর �শষ �নই । িশ�ার �শষ �নই - “যাব�ীবন অধীেত িব�ঃ ।” পরম 
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��েক জানবার অতী�ীয় বাসনা �থেকই ভারতীয় আয� ঋিষরা একসময় বেলিছেলন 
ূ- “ভৈমব সুখ�ং, নাে� সুখমি� ।” িবদ�াই মানুষেক মুি�র স�ান �দয় । “ সা িবদ�া যা 

িবমু� �য ।” আয� ঋিষরা জাগিতক সুখেক জীবেনর চরম বেল মেন কেরন িন - 
“েযনাহং নামৃতাস�াম িকমহং �তন �ব�ম ।” �ান অজ� ন করবার পিরবেত�  চির� গঠন 
ব�াি�� িবকাশ ও আে�াপলি� িছল �াচীন ভারেতর �া�ণ� িশ�ার আদশ� �া�ণ� 
িশ�ার �শষ কথা িছল আ�ার মুি� । পরািবদ�া ও অপািরদ�ার মধ� িদেয়ই �া�ণ� 
িশ�া িবকিশত হেয়িছল ।  ��িবদ�া বা অধ�া� িবদ�া-ই- পরিবদ�া ; আর যাবতীয় িশ� 
- িব�ান - কলা ইত�ািদ �লৗিকক িবদ�া হল অপরািবদ�া । �া�ণ� িশ�া �চেয়িছল �ই 
ধরেনর িশ�ার যুগপৎ িবকাশ ঘটােত । পরািবদ�া িশ�ার �শষ কথা হেলও অপরািবদ�া 
�া�ণ� িশ�ার যেথ� ��� �পেয়িছল ।

িবদ�ার�, ��চয�  ও আচায�

বত� মান যুেগ ‘হােত খিড়’ অনু�ােনর মত তখন নবীন িশ�াথ�র �াথিমক 
িশ�া ‘িবদ�ার�’ ও ‘অ�র �ীকরণ’ নামক  ধম�য় অনু�ােনর মধ� িদেয় �� হল । 
পাঁচ বছর বয়েস �চৗল কম� ও চূড়াকেম�র মধ� িদেয় �াথিমক িশ�ার ব�ব�া হত । 
�াথিমক িশ�া পিরবােরর মেধ� িপতার ত�ােবাধেন - ই - স�ব হত । িপতা-ই পু�েক 
�বদ িশ�া িদেতন । �া�ণ, �ি�য় ও �বশ িশ�াথ�রা যথা�েম ৮, ১১, ও ১২ বছর 
বয়স পয�� িপতার িশ�া �হণ করত । শূে�র �বদ িশ�া অিধকার িছল না । পের িশ�া 
জ�ল হেল অিভ�তা স�� ���ল ও আচায� স�দােয়র সৃি� হয় । ভারেতর 
তেপাবণ হে� আিদ িবদ�ালয় ও আয� ঋিষরা হে�ন আিদ ���ল । �া�ণ� িশ�া 
ব�ব�ার তেপাবেণর ��ই (আ�ম) িছল িশ�াথ�র পূণ�তীথ� । উপনয়ন �া�ণ� িশ�া 
ব�ব�ার এক� �াচীন সং�ার উপনয়েনর অথ� হে� - সমীেপ িনেয়  যাওয়া । িপতার 
কােছ �াথিমক িশ�ার পর উপনয়েনর মেধ� িদেয় ��চয� পালন কের িশ�াথ�রা 
��গৃেহ গমণ করত । �া�ন, �ি�য় ও �বশ�েদর যথা�েম ৮, ১১ ও ১২ বছর বয়েস 
উপনয়ন হত । পের এই বয়সকাল আেরা �বেড় যায় । ��গৃেহ - ই থাকেত হত । 
িশ�াথ�েক নানাভােব পরী�া কের উপযু� িবেবিচত হেল তেবই �� তােক িশ�া 
িদেতন । �াচীন ভারেতর িশ�া ব�ব�া তাই ��চয�া�ম বেল খ�াত । �াচীন ভারেতর 
�া�ণ� িশ�ার ��ে� �� বা আচায� িছেলন পরম ��ার পা� । িতিন িশ�াথ�েদর 
পারমািথ�ক িপতা িহসােব স�ান �পেতন । �স যুেগ ��র সাহায� ছাড়া �বদিশ�া 
স�ব িছল না । আচায� িছেলন �ধয� ও সিহ�ুতার �িতমূিত�  প�পাত শূন� সম�ি� 
িনেয় আচায� সম� িবদ�া িশ�াদান করেতন । আচােয�র িশ�াদানেক জীবেনর মহ�ম 
বৃি� বেল মেন করেতন । ত�াগ চির�, �ান ও ধেম� ঐকাি�কতার জন� সমােজ আচায� 
সব�া িধক পূজ� িছেলন । িশ�ায় ��- িশেষ�র মধুর স�ক�  �িতি�ত হেয়িছল । �র- 
িশষ�েক সব�ািধক কম�ই উপেদশ িদেতন ��গৃেহ িশষ� �সই পিরবােরর একজন 
হেয়ই বসবাস করত । ��ই িশেষ�র আহােরর দািয়� �হণ করেতন । আিথ�ক 
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�াথ�িসি�র উে�েশ� �� িশ�াদান করেতন । পাির�িমক ছাড়াই িতিন িবদ�াদান 
করেবন ।

আ�েমর �বিদক িশ�া 

 �াচীন ভারেত ��গৃহ বা আ�মেক �ক� কেরই �া�ণ� িশ�া ব�ব�া গেড় 
উেঠিছল । �া�ণ� িশ�া ব�ব�ার এই আ�িমক �েপর মেধ� ব�াি� �ক�ীক িশ�া -
ব�ব�া গেড় উেঠিছল আ�েম িশ�াথ�রা ��র সাি�েধ� �থেক তাঁর উ�ত িচ�াধারায় 
িনেজেদর সমৃ� করত । িশষ�েক ��গৃেহ অেনক রকম কাজকম� করেত হত । 
�গাপালন, িভ�া সং�হ, গৃেহর কাজকম� ইত�ািদর মাধ�েম িশ�াথ�রা কম�েক�ীক 
িশ�া লাভ করত । ফেল, �াবল�ন, কম��মতা, �েমর ময�াদা মনুষ��েবাধ, 
আ�ত�াগ, �সবামূলক মেনাভাব ইত�ািদ �ণাবলী িশ�াথ�েদর মেধ� িবকশীত হত । 
আ�েমর পিরেবশ িশ�াথ�েদর আ�িবকােশর অনু�ল িছল । গৃহ পিরেবশ �থেক �ের, 
�কৃিতর িনজ� ণ পিরেবেশ িশ�াথ�রা িশ�া �হণ করত । �া�ণ� িশ�ার আ�িমক 
ব�ব�া িছল অৈবতিনক । িশ�া �হেনর পর িশ�াথ�রা তােদর সাধ�ানুসাের ��দি�ণা 
িদত । িশ�াথ�রা িভ�া কের আ�েমর খরচ চালােতন । ধনী দির� িনিব�েশেষ 
িশ�াথ�েদর িভ�া িদেতন ।

�বিদক িশ�ার পাঠ�ম 

 �বিদক িশ�ায় ব�াপক পাঠ�ম িছল না । পের পাঠ�েমর মেধ� নানািবধ 
ুিবষয় অ�ভ� � করা হয় । �া�ণ� যুেগ বণ�েভেদ িশ�ার তারতম� সৃি� হয় । িবিভ� 

বেণ�র উপেযাগী বৃি� িশ�া পাঠ�েম �ান পায় । ৪� �বদ (ঋক, সাম, যজু,অথব�), 
৬� �বদা� (ছ�,ব�াকরণ, িশ�া অথা� ৎ �িনিব�ান, িন��, ক� ও �জ�ািতষশা�), 
উিনষদ, আরণ�ক ও �া�ণ পাঠ�েমর অ�গৃত িছল । �া�ণেদর আচরণিবিধ 

ুপালেনর জন� সূ� ও দাশ� িনক �ােনর জন� �বদা� ও পাঠ�েমর অ�ভ� � হেয়িছল । 
ূপাঠ�েমর মেধ� ইিতহাস, পুরাণ, ব�করণ, অ�িবদ�া, রািশ (গিণত), ভতিবদ�া, 

সপ�িবদ�া, ন�� িবদ�া, একায়ন (নীিতশা�), ��িবদ�া, বাক�াবাক�(তক� শা�) ইত�ািদ 
িবষয়ও �ান �পেয়িছল ।

িশ�াদান প�িত

 �া�ণ� িশ�ায় �মৗিখক প�িত সব�ািধক �ান �পেয়িছল । তেব �� অেনক 
সময় িশেষ�র সে� আেলাচনা কের িশ�াদান করেতন । �বদ িশ�া�হেণ অেনক 
সময় লাগত । সাধারণত �াবণ পূিণ�মােত িশ�ার� হত । অমাবস�া - পূিণ�মা, ঝড়-বৃি�, 

ৃধমা� নু�ান �ভিত কারেণ িশ�াদান ব� থাকত । ��-িশেষ�র মেধ� মধুর স�ক�  
থাকেল ও িশ�ার শাি�দােনর ব�ব�া িছল । িশ�াথ�েদর ভয় �দিখেয়, �খেত না িদেয়, 
ঠা�া জেল �ান করেত িদেয় শাি� �দওয়া হত, - �দিহক শাি�দােনর ব�ব�া িছল না । 
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চরম অব�ার মেধ� ��গৃহ �থেক বিহ�ার কের �দওয়া হত । �িত বছর ৪ ১/২ �থেক 
৬ মাস িশ�াদান চলত - পের এই সময় বািড়েয় �দওয়া হয় । �া�ণ� িশ�ায় ব�াি� 
�কি�ক িশ�ার �াধান� থাকেলও �� সমি�গত িশ�া ও িদেতন । ��র �মৗিখক 
িশ�া �থেক িশ�াথ�রা আবৃি�র মাধ�েম িশ�া �হণ করত । �� মােঝ মােঝ 
িশ�াথ�েদর �� করেতন। িশ�ার ��ে� যুি� ও িবচার �ান �পত । �� ব�াখ�া কের 
িবিভ� িবষয় বুিঝেয় িদেতন । িশ�া প�িতেত �িত ও �মধাশি�র িবেশষ ���  ৃ
িছল । �বণ-মনন- িনিদধ�াসেনর মাধ�েম িশ�াদান হত ।

 �বণ : �� যা বেলন তা মন িদেয় �শানা ।

 মনন : গভীর ভােব িচ�া করা ।

 িনিদধ�াসন : একা� ভােব ধ�ান কের সত�েক উপলি� করা ।

 �া�ণ� িশ�া যুি� িনভ� র হওয়ায় িশ�ার �ে�া�র প�িত �চিলত িছল । 
অেনক সময় �� স�ধেন িশ�া িদেতন । িশ�ায় পরী�া ব�ব�া না থাকেলও িবতক�  
ও আেলাচনায় অংশ�হণ �থেক িশ�াথ�েদর অধীত িবদ�ার পরী�া হত । সমাবত� ন 

ূউৎসেবর মেধ� িদেয় িশ�াথ� তার িশ�া স�ণ� কের ��গৃহ �থেক িবদায় িনত । �� 
সমাবত� ন উৎসেব িশ�াথ�েক কতক�িল মূল�বান উপেদশ িদেতন - �সই উপেদশ 
�িল ও অধীত িবদ�ােক সে� িনেয় িশ�াথ� বৃহ�র জীবেনর কম�যে� �েবশ করত ।

িশ�াথ�েদর আচরণ িবিধ 

 �া�ণ� িশ�ায় িশ�াথ�েদর কেঠার আচরণ িবিধ �মেন চলেত হত । কেঠার 
িবিধিনেষধ ও কৃ�সাধেনর মেধ� িশ�াথ�েদর আ�িমক জীবন গেড় উঠত । আ�েম 

ূিশ�াথ�েদর কেঠার ��চয� পালন করেত হত। মাদক �ব�, িবলাস-সাম�ী, �বশভষা, 
অ�হািস, �যখােন �সখােন থুথু �ফলা, ��র সামেন বসা ও চলােফরা করা 
িশ�াথ�েদর পে� িনিষ� িছল । আ�িমক িশ�ায় িশ�াথ�েদর শািররীক, মানিসক ও 
�নিতক িশ�া এবং শৃ�লা র�ার ব�াপাের িবেশষ ��� �দওয়া হত । �� গৃেহ 
িশ�াথ�রা তাঁর পিরবােরর একজন হেয় বসবাস করত । এবং িবিভ� সময় িভ�া কের, 
কাঠ �কেট এেন ও অন�ান� কাজকম�  কের ��র পিরবারেক সাহায� করত । 

�বিদক িশ�ার অন�ান� িদক 

 �বিদক সমােজ নারীর �ান িছল উ� - িশ�ায় নারী-পু�েষর �কান �ভদ িছল 
না । �স যুেগ �মেয়রা �বদ পড়ত, �মেয়েদর উপনয়ন হত ও তাঁরা ��গৃেহ িগেয় 
��চয� পালন করত । �স যুেগ �ী-িশ�া �ীকৃত হেয়িছল । �স যুেগ অেনক িশি�ত 
�মেয়র পিরচয় পাওয়া যায় । তাঁেদর মেধ� অেনক অধ�াপনা করেতন, পু�ক রচনা 
করেতন, অেনেক যু� করেতন । �চিলত পাঠ�ম ছাড়াও �মেয়রা নৃত�, গীত, বাদ�, 
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সূচী িশ�, কিবতা, রচনা, মাল� রচনা, �দহচচ� া ইত�ািদ িবষেয় দ�তা অজ� ন করত । 
আয�রা যু�িবদ�ার পারদিশ�  িছেলন । তাই �া�ণ� িশ�ায় অ�িবদ�া িবেশষ ��� 
�পেয়িছল । �ি�য়েদর উপনয়ন ছাড়াও ধনুেব�দ উপনয়েনর ব�ব�া িছল । নগর ও 
জনপেদর অিধবাসীরা িনেজেদর র�া করবার জন� যু�িবদ�া আয়� করত - যু�িবদ�া 
�কবলমা� �ি�য়েদর মেধ� সীমাব� িছল না । �া�ণ� িশ�া ব�ব�ায় কািরগরী 
বৃি�মূলক িশ�াও �াধান� �পেয়িছল ।

��াবলী 

িনজ� সফলতার িবচার করন -

(১) �বিদক িশ�া বলেত কী �বাঝ ?

(২) �বিদক িশ�ার পাঠ�েমর অ�গ�ত �� িবষেয়র উে�খ কর ।

(৩) �ণ,মনন, িনিদধ�াসন বলেত কী �বাঝ ?

(৪) �বিদক যুেগ িশ�াব�ব�ায় িশ�াথ�েদর কায�াবলী স�েক�  আেলাচনা কর ।
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িনেদ� শনামূলক উে�শ�

এই অধ�ােয়র �শেষ িশ�াথ�রা -

 (১) �া�ণ� িশ�ার সময়কাল স�েক�  অবগত হেব ।

 (২) �া�ণ� িশ�ার ল�� স�েক�  বলেত পারেব ।

 (৩) �া�ণ� িশ�া ব�ব�ায় পাঠ�ম স�েক�  ধারণা �দাণ করেত পারেব ।

 (৪) �া�ণ� িশ�া ব�ব�ায় একািধক িশ�ামূলক অনু�ান স�েক�  �াত হেব ।

 (৫) �া�ণ� িশ�া ব�ব�ার িশ�ণ প�িত স�েক�  �ান লাভ করেব।

 (৬) �া�ণ� িশ�া ব�ব�ায় িশ�া �িত�ান স�েক�  �ান লাভ করেব ।

সুচনা 

 �বিদক ও তৎপরবতী িহ�ু সমাজ িশ�ার ��� স�েক�  �য িবেশষ ভােব 
অিবিহত িছল, তা �াচীন ঋিষেদর িবিভ� উি� �থেকর ��ভােব �িতপ� হয় । 
ঋে�েদ ঋিষ বেলেছন একজন মানুষ �য অপর একজেনর �থেক ��� হয়, তা তার 
অিতির� হত বা চ�ুর জন� নয় ; িশ�ার �ারা তার মন উ�ত হেয়েছ বেলই �স  
��� । অথা� ৎ �বিদক সমােজ ���ে�র দািব জ�গত িছল না । িবদ�াই সমােজ 
মানুষেক স�ােনর আসেন �িতি�ত করেত পাের, এই িছল �াচীন �বিদক ঋিষেদর 
িব�াস । তাঁরা মেন করেতন, আবিকছু �থেক মু� হেয় জীবেনর সব�ে�� ল�� সাধেন 
অ�িতহত গিতেত অ�সর হওয়ার ��রণা �কবলমা� িশ�াই �যাগােত পাের । তাই 
তাঁরা বেলেছন - “সা িবদ�া যা িবমুে�য়” । িবদ�াই �দয় মানুষেক মুি�র স�ান । 
পরবত� �বিদক যুেগ বা মহাকােব�র যুেগও িশ�ার ��� স�েক�  অনু�প ধারণা 
�চিলত িছল । মহাকােব�র যুেগও িশ�ার ��� স�েক�  অনু�প ধারণা �চিলত  
িছল । মহাভারেত বলা হেয়েছ - “নাি� িবদ�াসমং চ�ুঃ নাি� সত�সম�ং তপঃ” । 
িবদ�াই মানুষেক �ি�দান কের আর সত�েক অনুশীলন করাই জীবেনর পরম তপস�া । 

ৃ�ান হে� মানুেষর ততীয় �ন�, এই �ি�র সাহােয� আমরা সব িকছুর গভীের �েবশ 
করেত পাির । তাই িশ�া মানুেষর জন� তার মনুস�� িবকােশর জন� একা� ভােব 

ৃ�েয়াজন । পরবত�কােল ভত� হাচির িবদ�াহীণেক প� িহসােব অিভিহত কেরেছন । 
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আিদও এবং পরবত� �বিদক সমাজ িশ�ার ��� স�েক�  সেচতন িছল বেলই 
মানুষেক িশ�া �হেণ অনু�ািণত কেরেছ, জাগিতক এবং পপামািধ�ক িদক �থেক 
িবদ�ার �েয়াজনীয়তা স�েক�  মানুষেক সেচতন কের �তালার জন�ই এক সু�াচীণ 

ুসুসংব� িশ�াব�ব�া গেড় তলেত ব�মুখী �েচ�া চািলেয় �গেছ ।

িশ�ার ল��

 �াচীন ভারতীয় িশ�ার চরম ল�� িছল, আ��ান ও আে�াপলি� । 
“আ�ানাং িবি�”, ভারতীয় ঋিষগণ জাগিতক সুখেক জীবেনর চরম ল�� মেন 
কেরনিন । জীবেনর �শষ িদন পয�� িনেজেক জানবার জন� এবং সত�েক উপলি� 
করবার জন� আয� ঋিষরা সাধনা কের �গেছন । সুখ �ঃেখর অতীত এক উপলি�েক 
স�ান তাঁরা কেরেছন । তাই িশ�ার চরম ল�� িহসােব এই আ��ান ও 
আে�াপলি�েক তাঁরা �হণ কেরেছন । িক� সে� সে� আয� ঋিষরা ব�বহািরক 
জীবেনর �েয়াজনীয় িশ�া স�েক�  উদাসীন িছেলন না । ব�বহািরক জীবেনর 
�েয়াজনেক অিত�ম করা বা �দেহর চািহদােক অিত�ম করাই �কৃত িশ�া, একথা 
তাঁরা বলেলও �দহেক িনজ� মূল� আেছ, িনজ� দািব আেছ । তেব �সই দািবর উে��  
তােক �ান �দওয়া চলেব না । অথা� ৎ �ধুমা� ��িবদ�া বা আে�াপলি�র িবদ�া 
অনুশীলন করেল চলেব না । উপিনষেদর িনেদ� শ অনুযায়ী �ই �কার িবদ�ার অনুশীলন 
করা মানুেষর পে� �েয়াজন । পরািবদ�া ও অপরািবদ�া । ��িবদ�া বা আধ�া�িবদ�াই 
হল পরািবদ�া । অন�িদেক যাবতীয় িব�ান, িশ� ও কলা ইত�ািদ অপরািবদ�া । 
পরািবদ�া অথা� ৎ িব�ান, িশ� ও কলা ইত�ািদর অনুশীলন জগেত �বঁেচ থাকার জন� 
�েয়াজন । পাখী �যমন �� পাখার উপর ভর িদেয় আকােশ ওেড় এক� পাখা িদেব 
পারেব না, �তমিন �কবলমা� পরািবদ�া বা �কবলমা� অপরািবদ�া �ারা মানুেষর হয়  
না । উপিনষেদ বলা হেয়েছ যারা �কবলমা� অপরািবদ�া অনুশীলন কের, তারা অ�ান 
অ�কাের িনমি�ত থােক । িক� তার �চেয়ও �বশী অ�কাের িনমি�ত হয় তারা, 
যারা �কবলমা� পরািবদ�া অনুশীলন কের । তাই �া�ণ� িশ�াব�ব�ায় িশ�ার ল�� 
িনধা� িরত করেত িগেয় পি�তগণ এই পরািবদ�া ও অপরািবদ�া অনুশীলেনর মেধ� 
সম�য় সাধন কেরেছন । �াচীন ঋিষগন মেন করেতন এই পপরা ও অপরািবদ�ায় 
যেথ� পাদিশ�তা লােভর জন�  িশ�াথ�র পিরপূন� ব�াি�স�া িবকােশর �েয়াজন । তাই 
এককথায় বলা যায়, িশ�াথ�র চরম আ�িবকাশ ঘ�েয় নাগিরক জীবনযাপেনর 
উপেযাগী কের গেড় �তালাই িছল, �াচীন �া�ণ� িশ�াব�ব�ার ল�� ।

পাঠ�ম

 �বিদক যুেগ িশ�ার পাঠ�ম খুব ব�াপক িছল না । িক� সামািজক িববত� েনর 
সে� সে� �াচীন ভারেত একিদেক �যমন ওদােনর ��ে�র িব�ৃিত ঘটেত লাগেলা, 
�তমিন অন�িদেক সমাজ সংগঠেনর মেধ� পিরবত� ন হল । ফেল, �বিদক যুেগ �যখােন 
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�বদ অধ�ায়নই িছল িশ�ার একমা� িবষয়ব� বা পাঠ�ম, �সখােন �া�ণ� যুেগ এেস 
িশ�ার পাঠ�ম হল ব�মুখী । অন�িদেক আয� সমােজ �েম ��নীেভদ �থা গেড় 
উঠেত থােক, �ন ও কম� অনুসাের । যাগয�, অধ�ায়ন, অধ�াপনা ইত�ািদ িনেয় যারা 
রইেলন, তারা �া�ণ রা�নীিতেত দ�, যুে� িনপুন বীর স�দায় হেলন �ি�য়, 
কৃিষকাজ, প�পালন ও ব�বসা - বািণেজ� �শল স�দায় হেলন �বশ� এবং অনায�  
জািত শূ� বেল পিরিচত হেলন । যতিদন এই জািতেভদ �থা �কবলমা� �ণ ও কম� 
িনভ� র িছল, ততিদন আয� সমােজর গিতশীলতা ব�াহত হয়িন । �াচীন ভারেত জ�ই 
জািতেভেদর িনয়�া িছল না । �িচ, �বণতা ও �মতা অনুসাের �েত�েকর বৃি� ত�াগ 
ও �হেণর �াধীনতা িছল । �চীন বণ� িভি�ক সমােজর উদারতা �থেক িশ�ার পাঠ�ম 
িশ�ার উে�শ�মূখী এবং জীবনমুখী হেয় ওেঠ । �া�ণ� যুেগ িশ�ার পাঠ�ম 
বণ�িভি�ক হেয় ওেঠ ।। এেদর মেধ� শূ�েদর িশ�ার �কান ব�ব�া না থাকেলও, 
�া�ণ, �ি�য় ও �বশ� �েত�ক বেণ�র জন� পৃথক পৃথক পাঠ�েমর ব�ব�া করা হল । 

ূিতন বণ�ে�ণীর মেধ� �া�েণর জন� িনিদ� � পাঠ�মই িছল �য়ং স�ণ� এবং  িব�ৃত । 
�া�ণেদর মূল কাজ িছল ধম�য় অনু�ােন �পৗরিহত� করা ও অধ�াপমনা করা । তাই 
�া�ণ�েদদর িবেশষভােব �বেদদর সংিহতা, �া�ণ ও উপিনষদ িবেশষ ভােব 
অধ�ায়ন করেত হলত । �বদাে� পারদশ�তা লাভ না করেল �বিদক অনু�ান ও 

ু ু�বদপাঠ সু�ভােব স�� করা �যত না । ‘শতপথ �া�েণ’ এই পাঠ�েমর অ�ভ� � 
িবষয়�িলর এক� িব�ৃত তািলককা আেছ । এই তািলকায় িবেশষভােব উে�খেযাগ� 

ূিবষয়�িল হল - �বদ, �বদা�ম, ভতিবদ�া, তক� শা�, ইিতহাস, পুরাণ, সপ�িবদ�া, 
��িবদ�া, ন��িবদ�া, �দব�ান ইত�ািদ । তখনকার িদেন, �ি�য় ও �বশ� িশ�াথ�রা 
�া�ণ ��র কাছ �থেকই িশ�া�হণ করেতা তাই �া�েণর িশ�াকােল �ি�য় ও 
�বেশ�র বৃি� স�েক�  ও �ান আহরণ করা �েয়াজনীয় িছল , তাই �া�ণ� 
িশ�াব�ব�ায় বণ�ে��েদর িশ�ার পাঠ�ম িছল ব� িব�ৃত । তেব �িত� �া�ণ 
িশ�াথ�র পে� এত�িল িবদ�া একসে� অজ� ন করা বা�ব িবচাের অস�বই িছল । তা 
ছাড়া একই ��র পে� এত�িল িবষেয় িশ�া �দওয়া অস�ব িছল । তাই অনুমান 
করা যায়, এই পাঠ�মেক �া�ণ িশ�াথ�েদর িবষয় িনব�াচন করার এবং �� িনব�াচন 
করার সুেযাগ িছল । �বিদক যুেগ এবং আিদ �া�ণ� যুেগ �বদ পােঠর উপর কেঠার 
িবিধ িনেষধ আেরািপত হয়িন । ফেল এই সময় �ি�য়েদর পাঠ�েম �বদ পাঠ 
আবিশ�ক িছল । �ী�ীয় �থম শতা�ী �থেক �ি�য় সমাজ �বদ িবদ�া পিরহার করেত 
�� কের । �ী�ীয় দশম শতা�ীর মেধ� �ি�য় ও �বশ� স�দায় �বদ িশ�ার 
অধিতকার থােক বি�ত হয় । এই সময় �থেক �ি�য় িশ�াথ�েদর �ধানত  তােদর 

ৃজাগিতক বৃি� অথা� ৎ অ�িবদ�া িশ�া করেত হত । তরবাির, তীরধনু, গদ, ভ� �ভিত 
অে�র ব�বহার িশ�া িনেত হত । এই অ�িবদ�া ছাড়া ও যু� পিরচালনার �কৗশল ও 
বূ�হচনার প�িতও �ি�য়রা আয়� করেতা । শাসনকােয� �যাগ�তা অজ� েনর জন� 
রাজপুতেদর যু�েকৗশল ও অ�িবদ�ার সে� রাজনীিত ও ধম�নীিত স�েক�  ব� িবষয় 
জানেত হত । ক�শা� �থেক জানা যায়, নীিতশা�, অথ�শাস��, বাত� া (কৃিষ, �গা-
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পালন, বািণজ� িবদ�া ইত�ািদ), দ�নীিত, স�ীত, কাব�, �লখন ইত�ািদও রাজকীয় 
িবদ�ার অ�গ�ত িছল । �ি�য় রাজ�মােররা তাি�ক িবদ�া�িল �া�ণ ��র কাছ 
�থেক িশখেলও ব�বহািরক িবদ�া�িল িশ�ার জন� অেনক সময় তােদর অ�া�ণ 
কম�চারীেদর উপর িনভ� র করেত হত । �াচীন ভারতীয় �বশ�সমােজর �কৗশল বৃি� 
িছল কৃিষ ও বািণজ� । িবিভ� বৃি� অনুসাের �বশ সমাজ ব� শাখায় িবভ� িছল । এক-

ৃএক� স�দায় এক এক� িবদ�া িশখত । �বশ�েদর তােদর �পতক বৃি� অণুযায়ী শষ� 
বপন, জিমর �না�ন িনণ�য়, প�পালন, িবিভ� �কার পিরমাপ ব�ব�া, �য় িব�য় 

ুিনয়ম, �ব� সংর�েনর উপায়, িবিভ� �কার পিরমাপ র� ও ধাতর মূল� িনন�েয়র 
প�িত ইত�ািদর মত িবিভ� ব�বহািরক িবষেয় িশ�া �হণ করেত   হত । তা ছাড়া, 
ব�বসা-বািণজ� উপলে�� �বশ� সা�দায়েক িভ� িভ� �দেশর মানুেষর সং�েশ� 
আসেত হত । এজেন� তােদর িবিভ� �দেশর ভাষা, মু�ামূল� এবং �ভৗগিলক অব�ান 
স�ে� �ান অজ� ন করেত হত । �বশ�েদর মেধ� পািরবািরক িশ�ার ব�ব�া িছল । 
িপতার কােছ পু� �থেম �কৗিলণ� বৃি�েত দী�ীত হত । �বশ� সা�দােয়চর জন� 
পিরবােরর বাইেরও িবেশষধম� উ�িশ�ার ব�ব�া িছল । �যমন, ত�শীলায় 
িচিকৎসািবদ�া, শল�িবদ�া, কৃিষ, বািণজ�, িহসাব সংর�ণ ইত�ািদর মত �বশ� িবদ�া 
িশ�ার ব�ব�া িছল । পূেব� উে�খ করা হেয়েছ, �া�ণ� যুেগ শূ�েদর �থাগত িশ�ার 
ব�ব�া িছল  না । তােদর �বদপােঠ অিধকার িছল না । �দিহক �মসাধ� কােজ তােদর 
িনেয়াগ করা হত । তেব �কান �কান ��ে� এর ব�ািত�ম ও �দখা �গেছ । �াচীন 
ভারতীয় �বিদক ও �া�ণ� িশ�াব�ব�ার পাঠ�ম স�েক�  �য সংি�� আেলাচনা করা 
হল তার �থেক �বাঝা যায় এই পাঠ�মক আধুিনক িশ�া িব�ােনর পিরভাষায় একই 
সে� সাধারণ ধম� এবং িবেশষধম� িছল । এই �ই �বিশে��র সম�েয় ঐ পাঠ�ম িছল 
ব�মুখী িক� আধুিনক িশ�াব�ব�া মত সুসংগ�ত নয় ।

িবদ�ার� ও উপনয়ন

 �াচীন ভারতীয় িশ�াব�ব�ায় িশ�র �াথিমক িশ�া এক� ধম�য় অনু�ােনর 
মেধ� িদেয় �� হত । এই অনু�ানেক িবিভ� নােম উে�খ করা হেয়েছ । �যমন - 
‘িবদ�ার�’, �চৗল কম�’, ‘চূড়াকরণ’ বা ‘অ�র �ীকরন’ ইত�ািদ । সাধারণত িশ�র 
পাঁচবছর বয়েস এই অনু�ান স�� হত । এই অনু�ােনর পর িশ� গৃহ পিরেবেশ 
িপতার কােছ িশ�া�হণ করেতা । এই িশ�া কাল িবিভ� বেণ�র িশ�র ��ে� িভ� 
িভ� িছল । �া�ণ স�ানেদর ��ে� এই িশ�াকাল ৮বছর বয়স কাল পয�� ব�� িছল । 
অন�িদেক �ি�য় ও �বশ�েদর ��ে� এই িশ�া�ম িছল যথা�েম ১১ ও ১২ বছর 
বয়সকাল পয�� িনিদ� । এই সময় িশ�রা পিরবােরর মেধ� �থেক �বেদর �থম পাঠ 
�হণ করেতা । িক� �েম �বিদক িশ�া জ�ল হেয় ওঠায় িশ�া �দওয়ার জন� িবেশষ 
অিভ�তা স�� ���েলর আিবভ� াব হল । তখন ��গৃহ অপিরহায� হেয় পড়েলা, 
আর তার সে� যু� হন আর ধম�য় অনু�ান থােক বলা উপনয়ন । �া�ণ� 
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িশ�াব�ব�ায় উপনয়ন িছল এক� আবিশ�ক সং�ার । উপনয়েনর মধ� িদেয় আয� 
িশ� িবদ�া�হেনর উপযু� হত - তার নবজ� হত - �স ��র িনকেট যাওয়ার 

ু�যাগ�তা অজ� ন করেতা । িশ�াকােল �� পিরবত� ন করেল আবার নতন কের 
উপনয়েনর �েয়াজন হত । ��চয�া�েম �েবেশর পূেব� �া�ণ, �ি�য় এবং �বেশ�র 
জন� উপনয়ন এক� অবশ� পালনীয় কত� ব� বেল িবেবিচত হত । �া�ণ স�ানেদর 
আট, �ি�য় স�ানেদর এগােরা এবং �বশ� স�ানেদর বার বছর বয়েস উপনয়ন হত । 
তেব �েয়াজন �বােধ এই বয়স যথা�েম �ষাল, বাইশ ও চি�শ বছর বয়স পয�� 
বাড়ােনা হেতা । উপনয়ন অনু�ােনর পর িশ�াথ� সিমধভার কের ��র সামেন 
উপি�ত হত এবং তাঁেক �ণাম কের, ��চয�া�ম �হণ করেত অনুেরাধ করেতা । 

ৃিশ�াথ� ��র সামেন উপি�ত হেল, িতিন তার নাম, িপতপিরচয়, �গা�  ইত�ািদ 
�জেন তােক �হেণর উপযু� মেন করেলই তােক ছা��েপ �হণ করেতন । ব� 
সমেয় উপযু� ��র স�ােন িবদ�াথ�েক ব��ের �যেত হত । �� ছা� - িনব�াচেনর 
সময় �দখেতন, ছা� শািররীনক িদক �থেক �রাগমু� িকনা, �ি�য় ও �বশ� 
স�দােয়র বৃি�র সে� �বেদর �কান স�ক�  না থাকায়, তারা �েম তােদর বৃি� 
স�ক�য় িশ�ার �িত আকৃ� হেত থােক । ফেল এক সময় �ি�য় ও �বশ�েদর মধ� 
�থেক উপনয়ন সং�ার উেঠ যায় ।

িশ�ালয়

 এিদ �বিদক যুেগ তেপাবন ধ�ানম� ঋিষরা মানুেষর মেনদর অ�ানতা�প 
অ�কার �র করার জন� সেচ� হেয়িছেলন । তাই �াচীন ঋিষরা হেলন �াচীন 
ভারতীয় িশ�ার আিদ �� বা আধুিনক অেথ� িশ�ক । আর তাঁেদর িনজ� ন �াকৃিতক 
পিরেবেশ অবি�ত ��র �িল িছল ভারতীয় িশ�ালেয়র আিদ �প । উপনয়েনর পর 

ূত�ন িবদ�াথ� বা ��চারী ��গৃেহ উপি�ত হত । স�ণ� িশ�াকাল িবদ�াথ�েক 
��গৃেহ থাকেত হত । তাই িবদ�াথ�েক বলা হত ‘অে�াবাসী’ বা আচায� �রবাসী । 
িশ�া �শষ না কের ��গৃহ ত�াগ করা ধম� িব�� বেল মেন করা হত । এই ব�ব�ায় 
��গৃহ বা তেপাবন আ�ম�েক এক� আবািসক িবদ�ালেয়র �প ধারণ করেতা । 
��গৃেহ বসবাস কােল িচ�ায়, বােক� এক কেম� িবদ�াথ�েক সংযত জীবন যাপন 
করেত হত । �ভাের ��র  শয�া ত�েগর পূেব� িশষ� শয�া ত�াগ করেতা এবং রােত 
��র শয�া�হেণর পর িশষ� িন�া �যত । সকােল �ােনর পর আি�ক কের িশষ� ��র 
পিরচয�ার িনেজেক িনেয়াগ করেতা । ��গৃেহর সবরকম কাজই িশষ�েক করেত হত । 
যে�র জন� সিমধ আহরণ ও �গাধেনর র�ণা �ব�ণ ও তােদর দািয়� িছল । িশষ�েক 
সংযত ও আরাম - িবলাস বিজ� ত জীবন যাপন করেত হত । িদবা িন�া; অপিরিমত 
আহার, িম�া� ও মশলাযু� ��পাক  খাদ��হণ , গ��ব� �হণ, ণৃত�, গীত, বাদ� 
ইত�ািদেত অংশ�হণ িশষ�েদর িনেষধ িছল । ��র আেদশ িশষ�েক �মেন চলেত 

ুহত । ��র সামেন হাই �তালা, থুতেফলা, আঙুল ম� কােনা, �হলান িদেয় বসা, হাস� 
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ুপিরহাস করা , পােয়র উপর পা তেল বসা িনিষ� িছল । �� ডাকেল িশষ� �ের 
থাকেলও তােক দাঁিড়েয় সাড়া িদেত  হত । িশষ�েক সব সময় নীচাসেন বসেত হত । 
��গৃেহ বসবােসর সময় িভ�া করা িশেষ�র পে� আবিশ�ক িছল । িভ�ার মধ� িদেয় 
িশেষ�রা ন�তার িশ�া লাভ করেতা তা ছাড়া, যােদর কাছ �থেক িশ�াথ�রা িভ�া 
�হণ করেছ, তােদর �িত কত� ব� স�েক�  সেচতনতা তােদর মেধ� জা�ত হত । 
িশ�াথ�েদর মেন যােত �লােভর স�ার না হয় । �সজন� �েয়াজেনর অিধক িশ�া 
�হণ িনেষধ িছল । �বিদক ও �া�ণ� িশ�া ব�ব�ার যুেগ ��গৃেহ িশ�াথ�েক কেঠার 
িবিধ িনেষেধর মধ� িদেয় চলেত হেলও, এর িব�ে� �কউ �কানও আপি� �তােলিন । 
িশেষ�দর কল�ােনর কথা িচ�া কের, ছা� জীবেনর জন� �য িবিধ িনেষেধর ব�ব�া 
িশ�ালেয় করা হেয়িছল, তা পরবত�কােল িশেষ�র জীবেন কল�াণকর �েপই �দখা 
িগেয়েছ ।

িশ�ালয়

 �বিদক বা �া�ণ� িশ�াব�ব�ায়, িশ�াথ�র িশ�াকাল িনেয় পি�তেদর মেন 
িকছু িকছু িব�া� আেছ । �বদ িশ�ার জন� অত�� দীঘ�  সমেয়র �েয়াজন হত । মনু, 

ৃ ুযা�ব�� �ভিত শা�কাররা বেলেছন, িবদ�াথ� আমৃত� ��গৃেহ বাস কের �বদ পাঠ 
ুকরেত পারেতা । মহাভারেত বলা হেয়েছ জীবেনর এক চতথা� ংশ অধ�ায়েনর জন� 

অিতবািহত করা উিচত । �মগা�ািনেসর িববরণ �থেক জানা যায়, �াচীণ ভারেত 
িবদ�াথ�রা সাঁইি�শ বছর কাল ��গৃেহ থােক অধ�ায়ন করেতা । িবিভ� সূে� �া� 
তেথ�র িভি�েত পি�তগণ এই িস�াে� এেসেছন �য, এত দীঘ� িদন ধের ��গৃেহ 
�থেক অধ�ায়ন করা খুব কম সংখ�ক িবদ�াথ�র পে� স�ব িছল । তাই পরবত�কােল 
�বদ পােঠর সময়কাল বােরা (১২)  বছর বা �ষাল (১৬) বছর িনধা� রণ ককরা হয় । 
অথা� ৎ �েত�ক� �বদ আয়ে�র সময়সীমা চার বছর িতন� �বেদর জন� বােরা বছর ও 
চার� �বেদর জন� �ষাল বছর । কারণ সমােজর �েয়াজেনই িবদ�াথ�েদর ��চারীেদর 
��গৃেহ �থেক গৃহা�েম িফের যাওয়া উিচত । সুতরাং এই িহসােব অনুযায়ী আিদ 
�বিদক এবং �া�ণ� িশ�া ব�ব�ার কােল িশ�াথ�রা আট বছর বয়েস ��গৃেহ এেস 
অধ�ায়ন �� করেতা এবং চি�শ বছর বয়স কােলর মেধ� িবদ�া িশ�া �শষ কের 
�বশীরভাগ ��ে� গৃহা�েম �ত�াবত� ণ করেতা ।

বাৎসিরক অবকাশ

 আিদ �বিদক যুেগ এবং পরবত� �া�ণ� যুেগ, ��গৃেহ বাৎসিরক পঠন -
পাঠেনর সময় ও িনিদ� িছল । �িতবছর গেড় �ায় পাঁচমাস �থেক ছয়মাস িশ�ার 
কাজ চলেতা । �াবণ মােসর ��পে� বা কখনও কখনও �াবণী পূিন�মার িদন পাঠ 
�� হত । �পৗষ, মাঘ মাস পয�� অধ�ায়েনর কাজ চলেতা । তারপর দীঘ�  িবরিত । 
�াবণ মােস ‘উপকম�ণ’ অনু�ােনর মধ� িদেয় পােঠর কাজ �� হত এবং মাঘ মােসর 
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��পে�র �থম িদন ‘উপাজ� ন’ অনু�ােনর মধ� িদেয় বছেরর অধ�য়েনর কাজ �শষ 
হত । ধম�সূ� অনুযায়ী জানা যায়, ��পে�র �বদ ও কৃ�পে�র �বদা� পড়ােনা  
হত । ��গৃেহ পােঠর সময় ছু� বা অন�ধায় িদবেসর ব�ব�া িছল বছেরর �ধরেনর 
অন�তধার িদবস পালন করা হত । �য সব িতিথেত িনয়িমত পাঠ ব� থাকেতা তােক 
বলা হত ‘িনত� অন�ধায়’ িদবস এবং �য সব িদেন িবেশষ �কান কারেণ পাঠ ব� 
থাকেতা তােক বলা হত ‘ৈনিমি�ক অনধ�ায়’ িদবস । চ��হেণর িদন, সূয��হেনর 
িদন, �কান �কান মােসর অমবস�া, পূিণ�মা ও অ�মী িতিথর িদন িনত� অনধ�ায় িদবস 

ু ুিহসােব পািলত হত । রাজার মৃত�, রাজপু�র জ� অথবা মৃত�, রাজার পরাজয়, 
ুঅেশৗচকাল ও িশেষ�র মৃত�র িদন�িল ‘ৈনিমি�ক অনধ�ায়’ িদবস িহেসেব িবেবচনা 

করা হত । তাছাড়া ধম�শা� �েণতারা নানা উপলে�� �বদ পাঠ িনিষ� কের 
িগেয়িছেলন  �যমন - িদেনর �বলায় ব�পাত হেল, ধূিলঝড় উঠেল, রােত �শাঁ - �শাঁ 
কের বাতাস বইেল, বাদ�যে� শ� �শানা �গেল, ��র, �শয়াল বা বালেকর ডাক 
�শানা �গেল �বদপাঠ ব� থাকেতা । এই সব অনধ�ায় িদবস িনধা� রেনর �পছেন 
অিধকাংশই িছল সং�ার । তেব �নিমি�ক অনধ�ায় িদবস�িলেত �বদ ছাড়া অন� 
িবষয় পােঠ �কান বাধা িছল না । তেব পরবত�কােল, �নিমি�ক অনধ�ায় িদবেসর 
সংখ�া কিমেয় �দওয়ার ব�ব�া করা হয় ।

িশ�ণ প�িত

 �াচীন িশ�া ব�ব�ায় �� কখনও সমি�গত বা কখনও ব�াি�গত ভােব 
িশ�া িদেতন । সমি�গত িশ�ার ব�ব�া থাকেল, �� �িত� িবদ�াথ�র সমথ� িবচার 
কের িশ�া িদেতন । মহাভারত �থেক জানা যায়, ছা� সংখ�া সাধারণত পাঁচ জেনর 
�বশী হত না । তেব এর ব�ািত�ম ও িছল । িবদ�াথ�র সব�া�ীন িবকাশ িশ�ার ল�� 
হওয়ায় িশ�া ব�ব�ায় িশ�ণ প�িত িছল মূলত ব�াি� �কি�ক । িশ�ণ প�িত িছল 
�মৗিখক । ��র মুেখ �েন িবদ�াথ�েদর �দনি�ন পাঠ মুখ� করেত হত । তেব না 
বুেঝ �কান িকছু মুখ� করার রীিত িছল না ।

(ক) উপ�ম

 পাঠদােনর কাজ �� হত উপযু� পিরেবশ রচনার মাধ�েম । যথা িনিদ� � 
�ােন �� িশষ�রা বসেতন । এরপর িশেষ�রা ��র পাদ ব�না করেতা । এইভােব 
িদেনর অধ�ায়েনর ��িত হত । িশ�েণর এই পয�ায় হল ‘উপ�ম’ (��িত) । এরপর 
�� িশষ�েদর সামেন কেয়ক� শ� উ�ারণ করেতন । এবং িশষ�রা তা সম�ের 

ুআবৃি� করেতা । �য পয�� িশেষ�রা িনভ� লভােব পাঠ অংশ� আবৃি� করেতা । �য 
ুপয�� িশেষ�রা িনভ� লভােব পাঠ অংশ� আবৃি� করেত পারেছ �স পয�� িশ�েণর �� 

পয�ােয়র পুনরাবৃি� ঘটেতা । এখােন িশ�ণ প�িতেত �য �ই পয�ােয়র কথা বলা হে� 
তার এক� হল ‘�বণ’  এবং অপর� হল ‘আবৃি�’ । এই পয�ােয় �িত� শে�র 
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উ�ারণ সুি�র উপর িবেশষ ��� �দওয়া হত । িশ�ণ প�িতর পরবত� পয�ােয় িছল 
‘অথ�বাদ’ । এই পয�ােয় �� �েত�ক� শ� ও ��ােকর অথ� িবশদভােব ব�াখ�া 
করেতন । িশ�াথ�র �সই অথ� বুঝেত সেচ� হত । �া�ণ� িশ�া ব�ব�ায় যুি� ও 
িবচােরর উপর িবেশষ ��� �দওয়া হত । তাই িশ�েণর পরবত� পয�ােয় �� ও 
িবচার হত । িশেষ�রা ��র সে� আেলাচনা কের মুি�র সাহােয� �ােনর িভি�েক �ঢ় 
করেতা এবং তা �েয়াগ করেতা । এখােনও িশ�েণর �� পয�ায় ল�� করা যায় । 
এক� হল ‘মনন’ অন�� ‘িনিদধ�াস’ । �কান িকছু িবষেয় গভীর ভােব িচ�া করােক 
বলা হয় মনন । আর িনিদধ�াস হল একা�িচে� ধ�ান কের সত�েক উপলি� করার 
�চ�া । এই সবেশেষ পয�ােয়, সমি�গত ভােব �দ� ��র িশ�া ব�াি�গত 

ূঅিভ�তায় �পা�িরত হেয় স�ণ� িশ�ণ প�িতেক ব�াি�েকি�ক হেয় উঠেত 
সহায়তা করেতা । �া�ণ� িশ�া ব�ব�ায় িশ�েণর ��ে� িশ�াথ�র �িত - আব� ৃ
থাকেতা এবং কাল�েম তা িশষ�েদর মেধ� স�ািলত হত । তেব যাি�ক �িত বা না ৃ
বুেঝ মুখ� করােক উৎসাহ �দওয়া হেতা না । যুি� িনভ� র �িতর উপর ��� �দওয়া ৃ
হত । তাই িশ�ণ প�িতেত �ে�া�র �কৗশেলর �চলন িছল । �ি�ন ও অিভ�ি�ন 
এেদর মধ� �ে�া�র ও িবচােরর মধ� িদেয় পাঠ চলেতা । গে�র মাধ�েম িশ�াদান 
প�িত ও �স কােল পিরচািলত িছল । ‘প�ত�’ ও ‘িহেতাপেদশ’ ছাড়াও ব� 
উপিনষেদ �দখা যায়, ধেম�র গূঢ় ত�েক �া�েল করার জন� গে�র সাহােয� �নওয়া 
হেয়েছ । জ�ল ও নীরস িবষয়েক সহজ ও সচল কের �তালার জেন� এ প�িতর 
অিভনব� অন�ীকায� । �� ছাড়াও উ�ত তেরর িবদ�াথ�েদর ও িশ�াদােনর অিধকার 
িছল । মনু �থেক জানা যায় আচায� পু� অধ�াপনায় িপতােক সাহায� করেতন ।

(খ) সমিদ�

 পরবত�কােল িশ�াথ�রা ��র আেদেশ নবাগত িশ�াথ�েদর িশ�ায় সাহায� 
করেতা । এেদর বলা হয় সমািদ�। এইসব সমা��েদর বা পড়ুয়া িশ�কেদর ��র 
মতই স�ান িদেত হত ।

িশ�ক / ��

 �াচীন িহ�ু সমােজ এবং িশ�া ব�ব�ায়, �� বা িশ�ক িছেলন পরম ��ার 
পা� । অথব� �বেদ বলা হেয়েছ - িপতামাতা স�ােনর �দহ সৃি� কেরেছন । িশ�া 

ুতােক িদেয়েছ নতন জ� । আর এই িশ�া �স লাভ কেরেছ ��র কাছ �থেক । তাই 
ূ��েক �ধু  ��াই করা হত  না, িশষ� স�ণ�ভােব ��র হােত িনেজেক সমাপ�ণ 

করেতা । ��ও িশষ�েক অিত আপন কের �হণ করেতন । িশষ� ��গৃেহ আপন 
পুে�র মত বসবাস কের িবদ�াজ� ণ করেতা । িশষ� ��র পিরবােরর একজন সদস� বেল 
িবেবিচত হত । �� িশেষ�র আহার ও বাস�ােনর ব�ব�া করেতন । আহার, িবহার, 
িন�া ও �া�� িবষেয় করনীয় ও অকরনীয় িবষেয় �� উপেদশ িদেতন । এছাড়া ��-
শীেষ�র �রাগ শেয�র পােশ �থেক মােয়র মত �সবা করেতন । িতিন �কান আিথ�ক 
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লােভর �ারা �েণািদত হেয় িশ�কতা করেতন না । িবনা পাির�মেকই �� িশ�া 
িদেতন । �� হেতন �ধৗয�  ও সিহ�ুতার �িতমূিত�  । িতিন প�পাত �ণ� সম�ি� িনেয় 

ুিশষ�েদর সমভােব এবং �ত�ৎপ�মিতস�� হেতন । �বেদর িবিভ� সূ� �িলেক 
সরস ওই সরলভােব ব�াখ�া করার �মতার অিধকারী হেতন অথা� ৎ এককথায় �াচীন 
ভারতীয় িশ�ায় �� �যমন একিদেক িছেলন িব�ান �তমিন িশ�াদােনর িবিভ� 
�কৗশল স�েক�  তাঁর যেথ� অ��ি�ও �েয়াগ করার �মতা িছল । �� অ�� িচে� 
তাঁর সম� িবদ�া িশষ�েক বি�ত করেতন, তাহেল িতিন আচ� ায নােমর অেযাগ� বেল 
িবেবিচত হেতন । িশেষ�র িনকট পরাজয় ��র কােছ অেগৗরেবর িছল না । �াচীন 
ভারেত আচায�গণ িবদ�ােকই জীবেনর পরম আকাি�ত বেল িবেবচনা করেতন । তাই 
অথ�, রাজ-স�ান, যশ সব িকছুেতই  ত�াগ কের তাঁরা িশ�কতােক জীবেনর �ত 
িহেসেব �হণ কেরিছেলন । এই কারেণ তাঁেদর সমােজ �ান িছল সবার উপের । তা 
ছাড়া, ব�াি��, উ�ত চির�, জীবনাদশ�, ত�াগ, গভীর �ান, ধেম� ঐকাি�ক, অনুরাগ 
ও কেম� ঐকাি�ক িন�ার জন� ��রা তৎকালীন সমােজ সকেলর পূজ� িছেলন ।

িশ�ার ব�য়ভার

ূ �াচীন ভারতীয় িশ�া ব�ব�া িছল স�ণ� অৈবতিনক । িশেষ�র কাছ �থেক 
িকছু �হণ করা অত�� গিহ� ত কাজ বেল িবেবিচত হত । দির�তম িশ�াথ�েক ও �� 
িফিরেয় িদেত পারেতন না । �যখােন ��-িশেষ�র স�ক�  িপতা ও পুে�র ন�ায় িছল । 
�সখােন �দনা-পাওনার স�ক�  �াভািবকভােব িছল িন�নীয় । �যখােন �� (িশ�ক) 
অেথ�র িবিনমেয় িবদ�া িবি� করেতন, �সই িবদ�া - ব�বসায়ী িশ�ক �কান ধম�য় 
অণু�ান পিরচালনার অেযাগ� বেল িবেবিচত হেতন । িশ�াথ�রা িভ�ার মাধ�েম 
িনেজেদর ব�ায় িনব�াহ করেতা । রাজারা ও সাধারণ ব�াি�রা পেরা�ভােব ��েদদর 
অথ� সাহায� করেতন । �কবলমা� িশ�া �শেষ িশষ� ��েক ��দি�ণা িদেতন । 
��র অনুমিত িনেয় গৃেহ িফের যাওয়ার পূেব� �াতক তার সাধ�ামত ��দি�ণা িদত । 
সমাবত� েনর পূেব� ��েক �কান উপাহার �দওয়ার �থা িছল না । তেব এই ব�ব�া 
পরবত� কােল পিরবত� ন হয় এবং িশষ�েদর িবদ�াপন �দওয়ার �থা চালু হয় । �যসব 
িবদ�াথ�রা িবদ�াপন িদেত অসামথ� হত তারা �েমর িবিনমেয় িবদ�াজ� ন করেতা । 
ত�শীলায় �াচীন িশ�ণ �কে� এই ধরেণর ব�ব�া িছল ।

পরী�া

 �াচীন ভারতীয় িশ�াব�ব�ায়, আধুিনক অেথ� পরী�ার �কান ব�ব�া িছল না । 
��ই তার িশষ�েদর �যাগ�তা িনণ�য় করেতন এবং �সই �যাগ�তার মাপকা�েত �য 
উ�ীণ� হত, তােকই িতিন �াতক িহসােব �ঘাষনা করেতন । এছাড়া, িশ�াথ�েদর 
�যাগ�তা িনণ�য় করার জন� িবতক�  সভা, আেলাচনা সভা বা িব�ৎসে�লন ইত�ািদর 
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আেয়াজন করা হত । তেপাবন রাজসভা বা য��েল এই সব সভা অনুি�ত হত । 
এইসব সভায় �যাগ� িবচারকগণ, িশ�াথ�েদর �যাগ�তা িবচার করেতন �ে�া�েরর 
মাধ�েম অথবা িবতেক� র মাধ�েম ।

সমাবত� ন

 �াচীন ভারতীয় িশ�াব�ব�ায়, িশ�াথ�র িশ�া িবেশষ অনু�ােনর মধ� িদেয় 
�শষ হত । এই অনু�ান হল ‘সমাবত� ন’ । সমাবত� ণ অনু�ােনর মনধ� িদেয় িশেষ�র বা 
িশ��াথ�র ��গৃেহ বােসর সমাি� সূিচত হত । সমাবত� ন উৎসব খুব জাঁকজমক 

ুপূন�ভােব অনুি�ত  হত । িবদ�াথ� িশ�া �শেষ �ান কের, নতন কাপড় পের, গলায় 
মালা �িলেয়, রেথ বা হািতেত চেড় পি�তম�লীর সামেন উপি�ত হত । এই 
পি�তম�লীর কােছ �� িবদ�াথ�েক ‘�াতক’ িহসােব পিরচয় কিরেয় িদেতন । এই 
�ীকৃিত লােভর মধ� িদেয় িবদ�াথ�র ��চয�া�েমর পিরসমাি� ঘটেতা । উপনয়েনর 
মধ� িদেয় �য জীবেনর �� হত, সমাবত� েন িবেশষ �ান কের এবং দ�, �মখলা ও 
অিজন ত�াগ কের, �স জীবেনর �শষ হত । আনু�ািনক �ান �শষ হওয়ার পর �থেক 
িবেয়র আেগ পয�� িবদ�াথ� �াতক িহেসেব িবেবিচত হত - ‘িবদ�া�াতক’, 
‘�ত�াতক’, এবং ‘িবদ�া�ত �াতক’ । �য িবদ�াথ� সকল �বদ অধ�ায়ন কেরেছ, িক� 
সম� �ত পালন কেরিন  তােক ‘িবদ�া�াতক’ উপািধ �দান করা হত । �য িবদ�াথ� 
সকল �ত িন�ার সে� পালন কেরেছ, িক� সব �বদ �িল আয়� করেত পােরিন 
তােক ‘�ত�াতক উপািধ’ �দান করা হত । �য িবদ�াথ� সম� �বদ অধ�ায়ন কেরেছ 
এবং সকল �ত িন�ার সে� পালন কেরেছ, তােক ‘িবদ�া�ত �াতক’ উপািধ �দান 
করা হত । এই অনু�ােন িশষ� তার সাধ�মত ��-দি�ণা, গৃেহ �ফরার জন� ��র 
অনুমিত িভ�া করেতা । ��ও তাঁর অনুমিত �াপেনর সে� সে� িশষ�েক ভিবষ�ত 
জীবন চলার পেথ পােথয় িহসােব �য উপেদশ িদেতন তা সব�েদেশ ��� আচরনীয় ধম� 
বেল িবেবিচত ।

 “সত�ং বদ, ধম�ং চর । �াধ�ায়েন মা �মদঃ । সত�া� �মিদতব��  । ধমা� �  
ভব । আচায�েদেবা ভব । অ�াভব পর�ভ� ব । িহরণ�ম�ৃত�ং ভব ।। শত�ং শরদ 
আয়ুেষা জীব   �সৗম ।”

 সত�কথা বলেব । ন�ায় আচরণ করেব । িবদ�াচচ� ার পথ বজ� ন করেব না । সত� 
�থেক িবচু�িত হেয়া না । ন�ায় আচরেণর পথ �থেক িবচু�ত হেয়া না । সৎ িভ� 
অন�পেথ �যও না । িপতা, মাতা ও ��েক �দবতা �ান করেব । পব�েতর মত অচ�ল 

ুহও । �ঠােরর মত তী�ধার হও এবং �েণ�র মত মূল�বান হও । �হ �সৗম, তিম 
শতজীবী হও ।” সমাবত� ণ উৎসেব িশেষ�দর �িত ��র এই সব�েশষ আশ�বাদ বাণী 
একিদেক �যমন ভারতীয় িশ�ার চরম উে�েশ অতলাি�ক গভীরতােক উপলি� 
করেত সহায়তা কের �তমিন অণ�িদেক সাধারণ মানুেষর গাহ� �� জীবন �য িক মহান 
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আদশ�েক সামেন �রেখ �� হত তার িদশা �দয় । তাই ই�াকের বিল, এই উপলি� 
আমােদর আধুিনক ভারতীয় িশ�ার িদক নীণ�য় ক�ক ।

�া�ণ� িশ�া �িত�ান

 �া�ণ� যুেগর অন�তম উে�খেযাগ� �িত�ান হল ত�িশলা । িনে� এই 
স�েক�  সংি�� আেলাচনা করা হল ।

ত�িশলা িব�িবদ�ালয়

 �াচীন ভারেতর ত�িশলা িব�িবদ�ালেয়র জ� হেয়েছ �া�ণ� যুেগ । িক� 
জীবন �বািহত হেয়েছ বু�যুগ পয�� । সুতরাং এই িব�িবদ�ালয় উভয় ব�ব�ার মেধ� 
এক� �যাগসূ� রচনা কেরিছল । �াচীন গা�ারেদর রাজধানী এবং জে�জেয়র সপ�য� 

ৃ�ােন রাজা ভরত কত� ক এই িশ�ােক� �িতি�ত বেল কিথত । রাওয়ালিপি�র কােছ 
িতন� িভ� �ােন �ংসাবেশষ আিব�ৃত হওয়ায় অনুমান করা হয় �য ভাঙা - গড়ার 
মধ� িদেয় এর ইিতহাস সৃি� হেয়েছ । ব�ত পারিসক, �ীক, ব�া� �য়, শ� , �শাণ 
আ�মেণদর পেথ ভারেতর উ�র পি�ম �াের অবি�ত ত�িশলার উ�ান - পতন 
এই িব�িবদ�ালেয়র ভাগ�েকও �ভািবত কের । িবেদশী িলিপ, িশ�কলা ও সািহত� 
রীিতও এেক �ভািবত কেরেছ ।

 ‘ত�িশলা িব�িবদ�ালয়’ িক� �কান বৃহদায়তন �যৗথ �িত�ান িছল না । 
এখােন ব� পি�েতর সমােবশ হেয়িছল মা�, তাই সারা ভারত �থেক ছা� সমােবশ 
ঘেটিছল । িক� �িত� িশ�ক ও িবদ�ালয় িছল �য়�র । িশ�েকরই িছল পাঠ�ম 

ূিনধা� রণ । িশষ� �হণ-বজ� েনর স�ণ� অিধকার । �কান পাঠা�িতক পরী�া িকংবা 
অিভ�াপে�র ব�ব�াও িছল না । িক� এখানকার পাি�ত� িছল । সব�জনীন �ীকৃত । 
�েসনিজৎ, জীবক, পািনিন ও �কৗ�ল� ত�িশলারই অবদান । তাই সম� উ�র ও 
পূব�ভারত �থেক এখােন ছা� সমােবশ ঘটত । ব�ত িশ�েকর খ�ািতেতই িছল 
িব�িবদ�ালয় �েপ ত�িশলার �কৃত খ�ািত ।

 ত�িশলা িছল উ�তম িশ�া �ক� । তাই বালক িশ�াথ� এখােন িছল না । 
�াথিমক িশ�ার �শেষ উ� িশ�াথ�  িকেশার আনুমািনক ১৬ বছর বয়েস  এখােন 
�েবশ করেতন । িশষ�রা সাধারণত ��গৃেহ বাস করেতন । তেব িব�শালী িশষ� িনজ 
ভরণ �পাষেনর ব�ায়ভার বহন করেতন । িকংবা িনজ বািড় কের থাকেতন । 
অনুেমািদত ছা�াবাস ও িছল । ত�িশলার ব� িবদ�ালেয় �বতেনর রীিত ও িছল । 
অবশ� িশ�ার �শেষও �বতন �দওয়া চলত । অেনক সময় �ানীয় ধনীরা ছা�েদর 
�পাষন করেতন । তাছাড়া সামািজক অনু�ােনও িনম�ণ ও িছল অেঢ়ল । �বতনও 
িছল এত সামান� �য তা িদেয় িবদ�ালয় চলত না ।সুতরাং িশ�কেকও সমােজর 
উপরই িনভ� র করেত হত ।
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 ত�িশলার �কান �কান িবদ�ালেয় �চুর ছা� িছল । চ�াল ছাড়া অন� সবার 
��ে� ��নী-বণ�-ঐ�েয�র িভি�েত �কান �বষম� িছল না । িবষয় িনব�াচেনর ��ে�ও 

ূবণ� িবভাগ �কট িছল না । সুতরাং িশ�ায় গণত� এবং কািয়ক �েমর ভিমকা িকছুটা 
�ান �পেয়িছল । এইসব িবদ�ালেয়র সরল জীবনযা�ার মেধ� িনয়মানুবিত� তার সুর িছল 
উ��ােম । স�িত ও ময�াদা িনিব�েশেষ সকলেক িনিদ� � সময় িনঘ�� অনুসাের িনয়ি�ত 
জীবনযাপন করেত হত ।

 ত�িশলার পাঠ�েমর মেধ� িছল ি�েবদ, ব�িবধ িব�ান, কলা, কািরগির 
এবং অ�াদশ িশ� । িবেশষভােব উে�খ করা চেল �জ�ািত� িব�ান, �জ�ািতষ, বািণজ�, 
কৃিষ, িহসাবর�ণ, সপ�িবদ�া, ই�জাল িবদ�া, মৃগয়া িবদ�া, �বদিবদ�া, িচিকৎসা, নৃত�, 

ৃঅ�ণ �ভিতর কথা । এখােন িবমূত�  এবং ব�বহািরক ওদান সম�েয়র �চ�া হেয়িছল । 
িচিকৎসা িব�ােনর ��ে� �ভষজ স�েক�  �ত�� অিভ�তা স�েয়র ব�ব�া িছল । 
পাঠ�েমর সমতােক অবল�ণ কের অেনক ��ে� �ধু �া�ণ িকংবা সমতােক 
অবল�ন কের অেনক ��ে� �ধু �া�ণ িকংবা �ি�েয়র জন�ও িবদ�ালয় িছল । । 
িশ�াে� �দশ �মেণর ফেল �ােনর গভীরতা এবং মেনর �সারেত আসত ।

      �শাণ যূগ পয�� িব� িবদ�ালেয়র �গৗরব অ�ু� িছল । িক� তার  পেরই অব�য় 
ঘেট । ফা িহেয়ণ এখােণ ���পূণ� িকছু �ত�� কেরনিন ।তারপর �ণ আ�মেণর 
�ঢঊ এেস সব িকছু �ংস কের যায় ।স�ম শতেক িহউ-এন- সাঙ এর সময় এর 
অি�� িকছু িচ� বত� মান থাকেল ও �গৗরেবর �কান িচ�ই িছল না । 

অনুশীলনী  

১) �া�ণ� িশ�া ব�ব�ার সময়কাল িনেদ� শ কর ।

২) �া�ণ� িশ�ার মূল ল�� িক? 

৩) �া�ণ� িশ�া ব�ব�ার পাঠ�ম �কমন িছল ? 

৪) �া�ণ� িশ�া ব�ব�ার সূচনা পেব� �কান অনু�ান পালন করা হত ?

৫) সমািদ� বলেত কী �বােঝা ?

৬) ত��শীলার একজন িশ�েকর নাম উে�খ কর ।
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িনেদ� শনামূলক উে�শ�াবলী 

    এই অধ�ােয়র �শেষ িশ�� াথীরা - 

    ১) �বৗ� িশ�া ব�ব�ার সূচনার ���াপট স�� েক �ান লাভ করেত পারেব । 

   ২) �বৗ� িশ�া ব�ব�ার ল�� স�� েক �াত  হেব । 

   ৩)েবৗ� িশ�া ব�ব�ার পাঠ�ম স�েক�  ধারনা লাভ করেব । 

   ৪)েবৗ� িশ�া ব�ব�ার িশ�ন-প�িত �কমন িছল তা জানেত পারেব ।

   ৫)েবৗ� িশ�া ব�ব�ায় িবিভ� অনু�ান স�েক�   �ান লাভ করেব । 

   ৬)েবৗ� িশ�া ব�ব�ায় িবিভ� িশ�ামূলক �িত�ান স�েক�  ধারনা লাভ করেব । 

   ৭) নাল�া িব�িবদ�ালয় স�েক�  �ান লাভ করেব । 

   ৮) �বৗ� িশ�া ধ�ংেসর কারন স�েক�  �াত  হেব । 

সূচনা  

 �বিদক ধেম�র জ�লতার িব�ে� �াভািবক �িতি�য়া �েপ একিদন ভারেত 
�বৗ�ও �জন ধেম�র আিব�ভাব হয় । খী�পূব� ষ� শতক �থেকই �বিদক ধেম� 
যাগয�,প�বিল ইত�ািদেক �ক� কের নানা রকেমর ি�য়াকা� ধেম�র �ধান অ�  
হেয় ওেঠ । বন� িভি�ক সমাজ ব�ব�া, িন� বেন�র �লােকর �িত উ�বেন�র ঘৃনার ভাব, 
সমাজ জীবেন অসে�ােষর সৃি� কের ।সহজ,সরল,সাধারন মানুেষর পে� �বাধগম� 
এমন এক ধেম�র �েয়াজনীয়তা সমােজ �দখা �দয় ।েযখােন সব মানুেষরই সমান 
অিধকার থাকেব, সকেলই িনি�� ধায় সকল ধম�য় কাে� অংশ�হন করেত পারেব । 
িহ�ুধেম�র সং�ার�িলর পীড়ন �থেক মু� হওয়ার �য়ােসই �বৗ� ধেম�র আিব�ভাব । 
বু�েদবেকই ি�য়াকা� ব�ল, �সং�ার জিড়ত �া�ণ� ধেম�র িব�ে� �থম িবে�াহী 
বলা যায় । বু�েদব িহ�ুধেম�র �চিলত �থাসমূেহর িবেরািধতা কেরিছেলন 
�কই,িক� িতিন �বদ িবেরাধী িছেলন না । িবিশ� পা�াত� িচ�ািবদ ম�া�মূলার 
বেলেছন- “�া�ণ� ধম�েক বাদ িদেল,েবৗ� ধম�েক বাদ িদেল �বৗ� ধেম�র অি�� খুেজঁ 

ুপাওয়া মুশিকল ।” বু�েদব সকেলর পে� �বাধগম� �াকৃতজেনর ভাষায়,নতন ধেম�র 
�য বানী �চার কেরিছেলন,তা িতিন  উপিনষদ �থেকই লাভ কেরিছেলন। বু�েদব 
যাগযে�র িবেরাধী িছেলন, �বদ অেপৗ�েষয় ও অ�া� এ কথা িতিন মানেতন না । 
এমন �কােনা তে�র স�ান �দনিন যা উপিনষেদ �নই। 
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�বৗ�ধেম�র মূলনীিত: 

         “জীবন �ঃখময়’ -শাক� রাজ�মােরর মেন �� �জেগিছেলন-এই �ঃখ 
িক?এই �ঃেখর কারন িক? এই রহস�েক িতিন চার�  আয� সত� �েপ �কাশ 
কেরেছন-১)এ সংসার �ঃখময়, ২)এই �ঃেখর কারন আেছ, ৩)এই �ঃেখর িনেরাধ 
ঘটােনা স�ব এবং ৪)এই �ঃখ নীেরােধর পথ বা উপায় আেছ । বু�েদব বেলেছন, 
মানুেষর অ�তাই তার �ঃেখর  কারন । অ�তা �র হেলই, �স িনেজর ��প উপলি� 
করেত পারেব  এবং �ঃেখর হাত �থেক �স মুি� পােব । �ঃখ িনেরােধর উপায় ��প 
বু�েদব �য আট� পেথর কথা বেলেছন ; �সই�িলই �বৗ�ধেম�র মূল নীিত । এই�িল 
হল- (১) সম�ক �ি�, (২) সম�ক সংক�, (৩) সম�ক বাক�, (৪) সম�ক কম�, (৫) 
সম�ক জীিবকা, (৬) সম�ক ব�ায়াম, (৭) সম�ক দান, এবং (৮) সম�ক সমািধ বা ধ�ান । 
�বৗ� ধম� আিব�ভােবর  �থম যুেগ মানুেষর গাহ� �� জীবেনর �কান ��� িছল না । 
�বৗ� ধেম� দীি�ত  আচায�েদর কােছ স��াসী িছল জীবেনর আদশ� । বু�েদব 
বেলিছেলন স��াসীর পে�ই �কবলমা� িনব�ান লাভ স�ব । িতিন বেলেছন িহংসা এবং 
বাসনা পিরত�াগ কের, অ�মােগ�র িনেদ� শানুসাের জীবনযাপন করেত পারেলই িনব�ান 
লাভ করা স�ব । এই িনব�ান লাভ �কবল মা� স��াসীর পে�ই স�ব । তাই �বৗ� 
িভ�ুরা সংঘ জীবন যাপন করেতন । অবশ� পরবত�কােল �বৗ� ধেম�র পিরবত� ন ঘেট । 
মহাযান শাখা, মানুেষর জীবন যাপেনর ব�াপাের,উদার �ি�ভ�ী �হন কের এবং 
গৃহীেদর ও ধমা� চরেনর অিধকার �দয়। 

�বৗ� িশ�া ব�ব�া িক?

 �বৗ� ধেম�র �সােরর সে� সে� �াচীন ভারতীয় �া�ণ� িশ�াব�ব�া �থেক 
পৃথক এক িশ�া ব�ব�ার সৃি� হয় । নব দী�ীত �বৗ�েদর ধেম�র রীিতনীিত, আচার 

ুপ�িত িশ�া �দওয়ার জন�ই �বৗ�রা এক নতন ও িনজ� িশ�াব�ব�ার �েয়াজন 
অনুভব কেরিছেলন । এই চািহদা �থেকই �য িশ�াব�ব�ার সূ�পাত হয় । এবং 
পরবত�কােল পিরপু� হেয় ওেঠ, তােকই বলা হয় �বৗ� িশ�া ব�ব�ার সূ�পাত হয় । 
এবং পরবত�কােল পিরপু� হেয়, তােকই বলা হয় �বৗ� িশ�াব�ব�া (Buddhistic 
System of Educaction) । �বৗ�ধম� �যমন একিদন আমােদর �বিদক ধম� �থেক 
সৃি� হেয়িছল । তাই তােদর মেধ� সা�শ� অেনক । �া�ণ� ধেম�র আচার আচরেণর 
িব�ে� �িতবাদ �হেসেব �বৗ�ধেম�র সৃি� হেলও, তার মূেল িছল উপিনষদীয় ধ�াণ - 
ধারণা । এই একই  কারেণ, �বৗ� িশ�াব�ব�ার সে� �া�ণ� িশ�াব��ার নানা িদক 
সা�শ� িছল । তেব তােদর মেধ� �বসা�েশ�রও অভাব িছল না । �বৗ� িশ�া ব�ব�ার 
�বিশ��িল িবচার করেল, আমােদর এ িবষেয় িবচার করেত সুিবধা হেব ।
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িশ�ার ল��

 �বৗ� দশ�েন জীবেনর পরম ল�� লাভ । জীবেনর সকল �ঃখ �থেক 
�ায়ীভােব মুি� পাওয়ার উপায় হেল িনব�াণ লাভ । আর এই িনব�াণ লােভর জন� 
অ�মােগ�র অনুশীলন �েয়াজন । �বৗ� িশ�ার ল�� একই । অথা� ৎ িশ�াথ�েক িনব�াণ 

ুলােভর পেথ এিগেয় িদেত সহায়তা করাই িছল �বৗ�িশ�ার ল�� । �যেহত িনব�াণ 
ুলােভর প�া িহসােব অ�মােগ�র অনুশীলনেক ি�র করা হেয়িছল , �সেহত �বৗ� িশ�া 

ব�ব�ায় �ত�� ল�� িছল এই  নীিত�িলেক অনুশীলন করা এছাড়া, অসত�, অন�ায়, 
অসৎ আচরণ, �চৗয� বৃ ি� এবং জীবনিহংসা পিরত�াগ করার �য প�শীল  নীিতর কথা 
�বৗ�ধেম� বলা হেয়েছ, �স িবষেয় চািরি�ক �ঢ়তা সৃি� করাও িছল �বৗ� িশ�ার 
উে�শ� ।সুতরাং �দখা যাে� িশ�াথ�র ব�াি�গত চািরি�ক উ�িতেত সহায়তা করা 
এবং জীবেনর �কৃত সত�েক উপলি�েত সহায়তা করাই িছল �বৗ�িশ�ার �ধান 
ল�� । �য সকল ব�াি�গত অভ�াস, সংঘ বা সামািজক জীবেনর িদক �থেক কাম�, 
�স�িল অনুশীলেনর সুেযাগ সৃি� করার �েচ�া এই িশ�া ব�ব�ার মেধ� িছল ।

�বৗ�িশ�ার পাঠ�ম

 �বৗ� িশ�া ব�ব�া মূলত সংঘবাসী িভ�ুকেদর জন� সংগ�ত িছল । তাই 
�থমযুেগ এই িশ�ার পাঠ�েম ধম�য় িবষয় ও ধম�য় আচরণ সং�া� অিভ�তা 

ু�িলেকই অ�� ভ� করা হেয়িছল । বু�েদব তার �চািরত ধম�েক �া�ণ� ধেম�র 
�গাঁড়ািমর আ�মন �থেক র�া করার  ব�াপাের যেথ� সেচতন িছেলন। তাই িতিন �য 
�কােনা রকেমর �টতে�র আেলাচনা �থেক ধম�েক সিরেয় রাখেত �চেয়িছেলন । 
�বৗ�িশ�ার পাঠসূচী �সই ভােব রিচত হেয়িছল । এই পাঠসূচী খুব ব�াপক বা দীঘ�  িছল 
না । িবেশষভােব �বৗ�ধম��� ি�িপটকেক পাঠ�েম �ান �দওয়া হেয়িছল । 
ি�িপটেকর িতন� অংশ (১) সূ� ি�িপটক, (২) িবনয়িপটক এবং (৩) অিভধ��    
িপটক । সু�িপটেক আেছ বু�েদেবর উপেদশ ও বাণী । িবনয়িপটেক আেছ �বৗ� �মণ 
ও িভ�ুেদর পালণীয় কত� ব� এবং অিভধ�িপটেক আেছ �বৗ�ত� ও দশ�ন স�েক�  
আেলাচনা । �বৗ� িশ�ার �থম যুেগ সং�ৃত, �জ�ািতষ, যা�, �লাকায়ত দশ�ণ ইত�ািদ  
িবদ�া িশ�াথ�েদর পে� িনিষ� িছল । িক� পরবত�কােল �বৗ� ধমা� বল�ীগণ হীনযান 
ও মহাযান স�দােয় িবভ� হয় । মহাযান সা�দােয়র মতবাদ িছল উদার । তাই 

ুতাঁেদর �ারা �বৗ� িশ�ার পাঠ�েম �লাকায়ত িবদ�া�িল অ�ভ� � হয় । নাল�া, 
িব�মশীলা ইত�ািদ �াচীন িশ�ােক� �িলর পাঠসূচী িনেয় আেলাচনা করেল �দখা 
যায়, �বৗ� শী�ার পাঠ�ম পরবত�কােল অেনক িব�ৃিত লাভ কেরেছ । �ভষজ, 

ুরসায়ন, �াপত�, িশ�, িচিকৎসািবদ�া ইত�ািদও কাল�েম পাঠ�েম অ�ভ� � হয় । 
এমনিক �দখা �গেছ �াচীন �বৗ�িশ�া �ক��িলেত এক সময় িহ�ু ও �জৗনধেম� 
িবিভ� মতবাদ িশ�াদােনর ব�ব�া হেয় িছল । �দখা যায় �বৗ� িশ�া �ক��িলেত 
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এক সময় িহ�ু ও �জনধেম�র িবিভ� মতবাদ িশ�াদােনর ব�ব�া হেয়িছল । �দখা যায় 
�বৗ� িশ�া ব�ব�া যতই পিরণত হি�ল ততই তার �াথিমক িনজ� একক �বিশ� 
�িল �াস পাি�ল এবং �েম �া�ণ� িশ�ার মেধ� তার সম�েয়র ইি�ত ল�� করা 
যাি�ল ।

�বজ�া

 �বিদক বা �া�ণ� িশ�া �যমন উপনয়ন অনু�ােনর মধ� িদেয় �� হত, 
�তমিন �বৗ� িভ�ু জীবেনর আর� এক� ধম�য় অনু�ােনর মধ� িদেয় হত । �বৗ� 
সংেঘ �েবশ করার এই অনু�ানেক বলা হয় �বজ�া বা পবজ�া । �বৗ�ধেম� জাতিবচার 
না থাকায়, �যেকান বেণ�র �লাকই �বজ�া �হণ করেত পারেতা । তেব এ িবষেয় 
বণ�িভি�ক িবিধ-িনেষধ না থাকেলও অন�ান� িকছু িবিধ - িনেষধ িছল । �বজ�া 
�হণকারীর বয়স আট বছেরর কম হেল চলেতা না ও িপতা মাতার অনুমিত ছাড়া 
�বজ�া �হণ করা �যত না । এছাড়া রাজকম�চারী, �ীতদাস, �চার - ডাকাত, 
হত�াকারী, ঋণী, িবকলা�, নপুংশক ও ��, চম�, �য় বা মৃগী �রাগীেদর সংেঘ 
�েবেশর অিধকার িছল না । িবনয়িপটক �থেক জানা যায়, �েবশাথ�েক �থম সংেঘ 
আসার পর দশ �থেক িতিরশ িদন উপবােস থাকেত হত । এই সময় তােক প�শীল 
স�েক�  উপেদশ �দওয়া হত । এরপর �কশ ��মু�ন কের, হলুদ ব� উ�রীয় ধারণ 
করেতা এবং হােত িভ�া পা� �হণ করেতা । এই অব�ায় তােক দশজন িভ�ুক 
িনেয় গ�ত এক  পিরষেদর সামেন উপি�ত হেত হত । এই পিরষদ িশ�াথ�েক 
�বজ�া দান করেল �স ��েক �ণাম কের হাতেজাড় কের বলেতা - “বু�ং শরনাং 
গ�ািম, ধমং�  শরনাং গ�ািম, স� শরনাং গ�ািম ।” এেক বলা হত ি�শরণ । 

ুএইভােব ��জ�া অনু�ান �শষ হত এবং িশ�াথ�েক সংেঘর অ�ভ� � করা হত । 
তখন িশ�াথ�েক বলা হত �মণ । এই �বজ�া লােভর পর �থেক িশ�া �� হত ।

িশ�াকাল

ু ু �বৗ� িশ�াব�ব�ায় িশ�াকাল তলনামূলক ভােব দীঘ�  িছল । �যেহত এই 
ুশী�াব�ব�ায় �াথিমক পয�ােয় সে� আবািসক িভ�ুেদর িশ�া �দওয়া হত, �সেহত 

এই দীঘ�  সমেয়র জন� িশ�া, সামািজক অন�ান� ব�াি�েদদর অসুিবধতা সৃি� করেতা   
না । �মনেদর জন� �বজ�া কাল িছল বার বছর ব�াপী । অথা� ৎ আট �থেক �িড় বছর 
বয়স পয�� এই িশ�াকাল ব�া� িছল । �িড় বছর বয়স হওয়ার পর যিদ উপযু� 
িবেবচনা করা হত তেবই �মণেক উপস�দা �দওয়া হত । উপস�দা হেত হেল 
দশজেনর এক িভ�ু সে�র অনুেমাদেনর �েয়াজন হত । িভ�ুরা �মণেক �� 
করেতন । ঐসব �ে�র  উ�র �মণ সে�াষজনক ভােব িদেত পারেল তেবই তাঁেক 
উপস�দা �দান করা হত । দশ বছর উপস�দা জীবন অিতবািহত করার পর, 
অথা� ৎ �ায় িতিরশ বছর বয়েস �স উপাধ�ায় হওয়ার অিধকার অজ� ন করেতা ।
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বাৎসিরক িশ�ার সময় 

 সে�র মেধ� �ধান উপাধ�ায়রা ধ�ান, সাধন ও অধ�াপনার কাজ করেতন । 
�মনেদর জন� িভ�া করা আবিশ�ক িছল । অন�ান� িভ�ুরা বছেরর �বশীরভাগ সময় 
ধম� �চােরর উে�েশ� িবিভ� �ােন �মণ করেতন । বষা� র সময়, সকেল এেস িবহাের 
িমিলত হেতন । এই সময়েক বলা হত বষা� বাস । আর পড়া�নার কাজ ও এই সময় 
হত । অথা� ৎ বছেরর মেধ� বষা� কােলই �থাগতভােব িশ�াদােনর ব�ব�া িছল । অবশ� 
পরবত�কােল �বৗ� িশ�া ব�ব�ার উ�িত িব�ােরর ফলেচ যখন বড় বড় িবহার বা 
িশ�ােক� গেড় ওেঠ ; তখন এই বাৎসিরক অধ�ায়েনর কাল দীঘ�  হয় এবং বৎসর 
ব�াপী চলেত থােক ।

িশ�ালয় �বৗ� িবহার

 �বৗ� িশ�াব�ব�ায় �বৗ� িবহার �িল িছল এক এক� আবািসক িবদ�ালয় বা 
ব�াপক অেথ� িশ�ালয় । �বৗ� িশ�ায় �বৗ� স� �িলই নবীন দীি�তেদর ধম�য় ও 
�নিতক জীবন গঠেনর দািয়� �হণ করেতা । বু�েদব মহািনব�ােণর সময় িনেদ� শ  
িদেয় িগেয়িছেলন, তাঁর অবত� মােন স��িলই তাঁর �ান �হণ করেব । নবীন িশ�াথ� 
সহ মঝেঠ বসবাসকারী সকলেক সে�দর িনয়মকানুন পালন করেত হত �স�িল হল 
- (১) আদ� �হণ করেব না ; (২) �াণ হরণ করেব না ; (৩) িমথ�া কথা বলেব না ; 
(৪) ম�তা আনেত পাের  এমন পানীয় �হণ করেব না ; (৫) ��চয� ভ� করেব না 
(৬) নৃত�গীত করেব না ; (৭) মালা চ�ন, সুগ�ী �ব� ব�বহার করেব না, (৮) �কামল 
শয�ায় বা উ� শয�ায় শয়ন �হন করেব না ; (৯) �সানা, �পা দান িহসােব �হণ 
করেব না এবং (১০) িবকােল আহার করেব না । এেদর মেধ� �থম পাঁচ� শীল 
�বৗ�েদর অবশ� পালণীয় ধম� িছল । �মনেদর কািয়ক পির�েমর কাজও করেত হত । 
তােদর নানা ভােব ��েক �সবা করেত হত । �া�মুহূেত�  �মণ শয�া ত�াগ কের 
িনেজর �াতঃকৃত সমাধা কের, ��র মুখ ��ানেনর ব�ব�া কের িদত ; তারপর 
আসন �পেত আহায� এেন িদত । খাওয়া �শষ হেয় �গেল পা� ও আহােরর �ান 
পির�ার রাখেত হত । িভ�ায় �বেরােনার সময় ��েক �বশ পিরধােন সাহায� করেত 
হত । িভ�া �থেক িফের এলং ��র �ােনর ব�ব�া করেত হত । আহায� পিরেবশন 
করেত হত এবং িব�ােমর ব�ব�া করেত হত । �� আেদশ িদেল িশষ�েক িভ�া 
কােজ ��েক অনুসরণ করেত হত । �� অসু� হেল িশষ�েক �সবা করেত হত । 
অন�িদেক িশষ� অসু� হেল ��ও তােক সব��কাের �সবা করেতন । অথা� ৎ �া�ণ� 
িশ�া ব�ব�ার মত ��িশেষ�র স�ক�  িছল িপতা - পুে�র মত । �েত�ক� িশ�ালেয় 
�� ও িশষ� সমেবতভােব এক� পিরপূণ� সাথ�ক সামািজক পিরেবশ রচনা কের 
বসবাস করেতন । বু�েদর নারীেদর �বৗ� সে� �হেণর প�পাতী িছেলন না । পের 
ি�য় িশষ�েদর অনুেরােধ িতিন সে� নারীেদর �হেণর অনুমিত �দন । তেব সে� 
িভ�ুিনেদর �হণ করা হেলও তােদর িভ�ুেদর �াধান� �মেন চলেত হত । তােদর 
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ুস�েক�  িবিধিনেষধও তলনা মূলকভােব কেঠার িছল । সে�র সাধারণ িনয়মাবলী 
ছাড়াও আরও বার� িবেশষ িনয়ম িভ�ুনীেদর �মেন চলেত হত । পু�ষেদর সে� 
একঘের থাকা, পু�ষেদর �শ� করা, একলা �বড়ােনা, নদী পার হওয়া, িবেয়েত 
ঘটেকর কাজ করা ��তর পাপ �গাপন করা ওিভ�ুনীেদর িনেষধ  িছল । িভ�ুনীেদর 
িশ�াদােনর জন� একজন িভ�ুেক িনেয়াগ করা হত । িতিন এক িভ�ুর উপি�িতেত 
িভ�ুণীেদর িশ�া িদেতন । এর �থেক �বাঝা যায় �বৗ� িবহাের, পু�ষ এবং নারী 

ুউভেয়র িশ�ার ব�ব�া িছল । তেব �ী�ীয় চতথ� শতক �থেক ওিভ�ুণী সে�র 
অবসান ঘেট । �বৗ� িশ�া ব�ব�ায়, িশ�ালয় বা �বৗ� িবহার �িল তােদর কম� ও 
পিরিধ ধীের ধীের িব�ািরত  কের । �থম অব�ায় �সখােন �কবলমা� িভ�ু 
িভ�ুণীেদর িশ�াব�ব�া থাকেলও পরবত�কােল, তার দরজা জনসাধারেণর জন� খুেল 
�দওয়া হয় । এই সব িশ�ালেয় �েম গৃহীেদর ধম� িশ�াদােনর ও ব�ব�া করা হয় । 
অথা� ৎ �বৗ� িবহার �িলেত সংহাত ধারণ িশ�াথ�রা �েবশািধকার লাভ কেরিছল । 
তেব গৃহী িশ�াথ�েদর ব�ায়ভার তারাই বহণ করত ।

িশ�ণ প�িত 

 �বৗ� িবহার�িলেত িশ�ণ প�িত িছল �ধানত �মৗিখক, �বৗ� যুেগ িলিপর 
�চলন িছল, িবিভ� �বৗ� শা� ও িলিপব� করা হেয়িছল িক� �বৗ� িশ�া ব�ব�ায় 
িলিপর ব�বহার িছল কম । ফা-িহেয়ন বেলেছন পা�াব অ�েল �মৗিখক ভােব 
িশ�াদােনর ব�ব�া িছল । িক� ভারেতর পুব� অ�ল�িলেত িলিপর �চলন িছল । ই-ৎ 
-িশঙ এর িববরণ �থেক জানা যায়, �মনরা রাি�র �থম ও �শষ যেম আচায�র কােছ 
�যত, িতিন ি�িপটক �থেক সমেয়াপেযাগী �কান অধ�ায় পাঠ িদেতন এবং তা বুিঝেয় 
িদেতন । �কান িবষয় ছাে�েদর কােছ অ�� রাখেতন না । মুখ� করা ও আবৃি� করা 
এই �� িছল িশ�ার �ধান �কৗশল । বু�েদব িনেজ আেলাচনা ; উপেদশমূলক গ� ও 
উপকথার মাধ�েম তাঁর িশষ�েদর িশ�া িদেতন । �বৗ� িবহার�িলেত �মণেদর 
িশ�াদােনর জন� ও অনু�প �কৗশল �িল অবল�ণ করা হত । িশ�াদােনর ��ে� 

ৃমাতভাষা ও আ�িলক ভাষা ব�বহার করা হত । �বৗ� ধেম�র নীিত�িলেক �ঢ় দাশ� িনক 
িভি�র উপর �াপেনর উে�েশ� ও �িত পে�র যুি�েক খ�ন করার জন� �বৗ� 
িভ�ুেদর �ানমািগ�ক িশ�ায় পারদশ� হেত হত । তাই �বৗ� িশ�াপ�িতেত িবতক�  ও 
আেলাচনার এক� িবিশ� �ান িছল । �বৗ� িশ�া ব�ব�ায় িশ�ণ প�িত �থম অব�ায় 
ব�াি�েকি�ক িছল । আচায� ব�াি�গতভােব িশেষ�র িশ�া িবধান করেতন । পের 
�বৗ� িবহার�িলেত �মেণর সংখ�া �বেড় যাওয়ায়, �সখােন ��নী িশ�ণ ব�ব�ার 
�বত� ন করা হয় । �য সব �বৗ� িবহার উ�িশ�ার �ক�� বা িব�িবদ�ালেয়র �প 

ৃ�পেয়িছল, �যমন - নাল�া, িব�মশীলা, ব�ভী �ভিত, �সই সব �ােন ��নী 
িশ�েণর ব�ব�া িছল । তেব এসব সে�ও সাধারণ ভােব �বৗ� িশ�াব�ব�ায় 
ব�াি�েকি�ক িশ�ণ �থা �লাপ পায়িন, কারণ �েত�ক িশ�াথ�েক একজন আচােয�র 
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অধীেন থাকেত হত ।

িশ�ক বা আচায�

 �বৗ� িশ�া ব�ব�ায়, �া�ণ� িশ�াব�ব�ায় মত িশ�ক বা ��র �াধান�   
িছল । িবনয়িপটক �থেক জানা যায়, �মণেক একজন উপাধ�ায় �বেছ িনেত হত । 
��জ�া অনু�ােনর সময় �মণেক একজন উপাধ�য়ায় �বেছ িনেত হত । ��জ�া 
অনু�ােনর সময় �মণেক এই কাজ করেত হত । উ�রীয় িদেয় িনেজ কাঁধ �ঢেক 

ু�মণ তার িনব�া িচত উপাধ�ায়েক হাত �জাড় কের িতন বার বলেতা - “�ভ আপিন 
আমার উপাধ�ায় হউন ।” �� স�িত �কাশ করেলই তােদর মেধ� ��িশেষ�র 
স�ক�  �ািপত হত । এই সময় �থেক িশেষ�র ধম�য় ও �নিতক জীবণ গেড় �তালবার 

ূদািয়� স�ণ�ভােব উপাধ�ায় �হণ করেতন । ও িশেষ�র আেধ�ি�ক ও উ�িতর জন� 
িতিন কেঠার ভােব �মেণর জীবণ িনয়�ন করেতন । িশেষ�র আধ�াি�ক উ�িতর জন� 
িতিন কেঠারভােব �মেণর জীবন িনয়�ন করেতন । ��র কত� ব� িছল িশষ�েক 
উেপােদশ �দওয়া, �� করা এবং তার কত� ব� িনেদ� শ করা । ওিশষ� সে�র অনুশাসন 
�িল �কমত �মেন চলেছ িকনা, �স স�েক�  �ি� রাখা ও ��র কত� ব� িছল । �মেণর 
িভ�াপা� পিরেধয় ব� ও অন�ান� �েয়াজনীয় �ব�ািদ সং�হ কের �দওয়ার দািয়� 
িছল ��র । িশষ� অসু� হেল ��েকই তার ��ষা ও পিরচয�া করেত হত । �� যিদ 
মেন করেতন, িশষ� সে�র �িত ��াশীল নয় বা ধম� স�েক�  িব�াসী নয়, সে�র 
িনয়মকানুন �মেন চেলেছ না, তা হেল িতিন িশষ�েক স�চূ�ত করেত পারেতন । 
�বৗ� িশ�াব�ব�ায় ��র �াধান� থাকেল ও �া�ণ� িশ�াব�ব�ায় বন�ায় িতিন সব 
িকছু �ে�র উে��  িছেলন না । ��েক আদশ� চিরে�র অিধকারী হেত হত । আর এ 
িবষেয় তদারিকর দািয়� থাকত িশ�াথ�র উপর । �েত�ক �মণেক তার ��র জীবেন 
�কান িব�াি� �দখা িদেল, বা �কান ধম�য় সংকট উপি�িত হেল, িশষ�েকই তার 
�িতিবধােন ব�ব�া করেত  হত । �� রাগ করেল বা �কান িবষেয় অ�স� হেল 
িশষ�েকই তােক শা� করার দািয়� িনেত হত । �� যিদ সে�র আদশ�িবেরাধী �কান 
কাজ করেতন, �সে�ে� ��র �সই পতেনর কথা সে�র �গাচের এেন, �ায়ি�ে�র 
ব�ব�া করেত হত । স� �থেক �কান কেঠার িবধান ��র উপর আেরাপ করা হেল, 
তার কেঠারতা লাঘব করার জন� িশষ�েকই সে�র কােছ আেবদন করেত হত । 
�ায়ি�� �শেষ ��েক পুনঃ �িত�াচর দািয়� �মনেকই িনেত হত । সুতরাং �দখা 
যাে�, �বৗ�িশ�ায় িশ�ক ও িশ�াথ�র স�ক�  িছল পার�ািরক িনভ� রশীলতার । এই 
ব�ব�া �থেক অনুমান করা যায়, �বৗ� িশ�াব�ব�ার মূেল এক� ��� ধারনা িছল �য, 
মানুেষর �ানমূলক িবকাশ, �তঃ�লভােব �নিতক ও চািরি�ক িবকাশ ঘটােত পাের 
না । �য পয�� না �ান উপলি� ও িব�ােসর �ের উ�িত হয়, �স পয�� �নিতক ও 
চািরি�ক িবকাশ স�ব নয় । তাই �বৗ� িশ�াব�ব�ায় উপাধ�ায়েদর মত মহা�ানীেদর 
ও িশেষ�দর ত�াবধেন থাকার িবধান িছল ।

��নী

25
�-অধ�ায় সাম�ী



মূল�ায়ন ও উপািধ দান

 �বৗ� িশ�াব�ব�ায় মূল�ায়ন ও উপািধ �দােনর ব�ব�া িছল । আমরা ইিতপূেব� 
উে�খ কেরিছ, �বৗ�সে� িশ�া িবিভ� পয�ােয় পিরচািলত হত । �যমন - ��জ�া, 
উপস�দা, উপাধ�ায় ইত�ািদ । এই এক �র �থেক অন� �র �থেক অন�ান�র উ�ীত 
হওয়ার জন� িশ�াথ�েক এক� িভ�ুম�লীর উপযু� িবেবচনা করেল তেবই 
িশ�াথ�েক উ�বত� �ের উ�ীত করা হত । এইভােব িশ�াথ�েদর মূল�ায়ন করা হত । 
�ে�া�র ও �মৗিখক আেলাচনােক মূল�ায়ন �কৗশল িহেসেব ব�বহার করা হত । �বৗ� 
িশ�াব�ব�ায় উপািধ �দান ও এই মূল�ায়েনর িভি�েত হত । বােরা বছর কাল ��র 
অিধেন িশ�া লােভর পর, মূল�ায়েনর িভি�েত �মণেক উপস�দা উপািধ �দান 
করা হত । এই সময় �থেক �মণরা িভ�ু িহসােব িবেবিচত হেতন এবং �বৗ� সে�র 
সদস� িহেসেব িবেবিচত হেতন । সাধারন িভ�ুেদর জন� উপস�াদই িশ�ার 
সব�েশেষ �র িহেসেব িবেবিচত হত । পরবত� পয�ােয় ব�াি�গত �েচ�ায় �কান �কান 
িভ�ু উেপাধ�ায় অথবা আচােয�র �ের উ�ীত হেতন, তাঁেদর �ােনর গভীরতা  
িবচাের । �য সব িশ�াথ�রা িভ�ু জীবেন আ�হী িছেলন না, তােদরও অ�ত পে� 
পাঁচ বছর ��র কােছ িশ�া�হণ করেত হত । এই ব�ব�া গৃহী িশ�াথ�েদর পে� 
সুিবধাজনক িছল । এমনিক �বৗ� িভ�ুেদরও িশ�াে� গৃহী জীবেন িফের যাওয়ার 
�কান বাধা িছল না ।

�বৗ�িশ�া �িত�ান

 �াচীন ভারেতর িশ�া ব�ব�ায় িবিভ� িশ�া �িত�ানেনর উে�খ পাওয়া যায় 
এেদর মেধ� �বৗ� অন�তম িশ�ালয় �িল হল - নাল�া ও িব�ম িশলা । িনে� এ�িল 
স�েক�  সংি�� আেলাচনা করা হল -

নাল�া :

 �বৗ� িশ�া ব�ব�ায় িবহার �িলই িছল িশ�া �িত�ােনর ব� �ু� িবহােরর 
উ�ব হেলও রাজ�নু�ল বিধ�ত বৃহদাকারাের িবহার�িলই িছল �বৗ� িব�িবদ�ালেয়র 
��� িনদশ�ণ । ব� িশ�ক ও ছাে�র সমােবেশ �যৗথ পিরচালনায় সংিবধান স�ত 
প�ায় �যসব িব�িবদ�ালয় সৃি� হেয়িছল তার মেধ� নাল�ার খ�ািতই িছল সব�ািধক ।

 রাজগীিরর ৭ মাইল উ�ের রেয়েছ নাল�ার �ংসাবেশষ । �বৗ� ও �জন 
��ািদেত এই িব�িবদ�ালেয়র উে�খ আেছ । নাল�ােক সিরপু�র জ��ান বেল 
তারানাথ িনেদ� শ কেরেছন । �ত��দশ�র িববরণ িদেয়েছন িহউেয়ন সাঙ । স�াট 
অেশাক িনিম�ত িবহারেক অবল�ন কেরই নাল�া িব�িবদ�ালেয়র সূচনা ।

 নাল�া নামকরণ স�ে� ব� �বাদ �চিলত আেছ । �কউ বেলন নাল নামক 
�ােমর নােম, �কউ বলেছন সপ��ূল প�দীিঘর নােম এর নামকরণ । জাতেক িলিখত 
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বুৎপি�গত অথ��ই অবশ� �বশী �হণেযাগ� । ন + আলম + দা অথা� ৎ ‘দােন যার 
অ�িচ �নই’ এই ভাবগত অেথ�ই নাল�ার �কৃত পিরচয় । 

 স�াট অেশােকর যুেগ �থিমক সূচনা হেলও নাল�া �খ�াত হয় মহাযান 
�বৗ� মেতর জয়যা�াকােল । িহউেয়ন সাঙ এর িববরেণ এই �মিবকােশর ইি�ত 
পাওয়া যায় । �থমত পাঁচশত ���ীর দােন গ�ত এই িবহার ��যুগ অিত�ম কের 
হষ�বধ�েনর যুগ, এমনিক পাল যুগ পয�� কেয়ক শতা�ী ধের রাজানু�েল� িবশালায়তন 
হেয় ওেঠ । �াচীর �বি�ত িবহার এলাকার মেধ�ই আই িসঙ সংখ�ারাম ব�াতীত ২০০ 
খািন �াম �দেখেছন ।

 �স যুেগর �ত��দশ�র িববরেণ রেয়েছ নাল�ার মেনারম পিরেবেশর কথা । 
সুউ� পিরেব�নী �াচীেরর মেধ� �ারেদশ �থেক �শ� পথ িগেয়েছ িবদ�ালয় গৃহ  
পয�� । চািরিদেক িবরাটাকার ব�তল অ�ািলকা আর �মঘ�শ� মঠচূড়া । উ�তম 
তেলর ক��িল �মঘ�েরর উে��  । আর মা�েত গভীর �সানালী রংেয়র ফুেলর মেধ� 
ইত�ত প�দীিঘ । িক� বাইেরর এই জাঁকজমেকর �ক উে�া িছল িবহােরর মেধ� 
িশ�ক িশ�াথ�র জীবনযা�া । িশ�া িছল অৈবতিনক । জীবনধারেনর চার� �মৗল 
�েয়াজন খাদ�, ব�, শয�া ও ঔষধ িবনামূেল� �দওয়া হত । িহউেয়ন সাঙ - এর 
অিভ�তা অনুসাের নাল�ার িশ�াথ�রা িবনামূেল� �পেতন ২২০� জ�ীর, ২০ � 
জায়ফল, মহাসালী চাউল,�ধ, িঘ,মাখন ইত�ািদ ।

 �বৗ� ভারেতর পীঠ�ান, আ�জ� ািতক িশ�ােক� নাল�ায় িছল �াতেকা�র 
িবেশষীকরেণর িশ�া । ভিত� র বয়স িছল ২০ বৎসর । ১৫ বছেরর ও ভিত�  করা হত , 
তেব �স ��ে� ৫ বছর লাগত িবেশষ ��িত পােঠর জন� । উ�মােন িশ�ায় 
�েবশািধকার িছল িনয়ি�ত । �ার পি�েতর কােছ ক�ন পরী�ায় উ�ীণ� হেত হত । 
�েবশ�ুেদর মা� শতকরা ২০ ভাগ �েবশািধকার �পত । তবুও সম� ভারত, দি�ণ-
পূব� এিশয়া এবং বিহ� ভারত �থেক িশ�াথ�র ��াত বইত । ছা�াভাব ঘটত না । 
উ�মােনর তাি�ক ও �নিতক িশ�া িছল  বেলই নাল�ার ছা� উ�র জীবেন সুখ�ািত 
অজ� ণ করত । ১৫০০ িশ�ক ৮৫০০ ছা�েক ১০০� িবষেয় িবিভ� পাঠকে� ঘুেমর 
সময় ছাড়া িদেন-রােত সময় িনঘ�� অনুসাের পড়ােতন ।

 নাল�ার পাঠ�ম গ�ত হয়িছল �া�ণ�-েবৗ�, ধম�য় - �লৗিকক, দাশ� িনক ও 
ৃব�বহািরক, িব�ানও কলা �ভিত সকল �ােনর সম�েয় । পাঠ�েম �ান �পেয়িছল । 

ু ুচতেব�দ, �বৗ� শা�, িবিভ� দাশ� িনক ত�, �হত, িচিকৎসা ও শ�িবদ�া, ভাষা ত�, 
ৃআইন, �জ�ািত� িব�ান, সংখ�া, সং�ৃত ও পািনিন �ভিত । িশ�ণ প�িতেত আেলাচনা 

ও িবতক� ই �ধান হওয়া সে�ও �লখা এবং পঁুিথর অনুিলিপ �তরী করার উপর ��� 
আেরাপ করা হত । �াধ�ায়েক িবেশষ ��� �দওয়া হত । এজন�ই িতন� বৃহৎ 
অ�ািলকায় �িতি�ত িছল িতন� সুবৃহৎ ��াকগার - র�সাগর, র�দিধ এবং           
র� র�ক ।
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 নাল�ার িশ�া িছল মূলত ধম�িভি�ক িক� ততিদেন �বৗ�ধেম�র �পা�র 
ঘেটেছ । মহাযােনর উ�ান হেয়েছ । নানা �গা�ীর সৃি� হেয়েছ, িহ�ুধেম�র �ভাবও 

ুপেড়েছ । নতন ধম�ক�নার বাহন �েপ ভা�েয�র উ�িত ঘেটেছ । ভারেতর িবখ�াত 
ুিশ�ী বীটপাল ও ধীমান নাল�ারও ��ী িছেলন । পালযুেগর নতন কলা �চতন� 

নাল�ােক �ভািবত কের । সুতরাং নাল�ার িশ�া �কবল ত�গত নয়, সৃজনশীল ও 
িছল বেট । পি�ত ও গেবষকেদর রচনােক অবল�ন কের নাল�ার িনজ� সািহত� 
কীত�ও রিচত হেয়িছল । ত�িশলার মত নাল�া ও িছল িশ�কেদর খ�ািতেত 
�গৗরবি�ত  অন�ান� ব�র মেধ� ধম��াণ, �নমিত, জীনিম� এবং শীলভে�র কথা 
িহউেয়ন সাঙ বেলেছন । পাি�ত� ও দািয়� অনুসাের িবিভ� উপািধ িছল । িবহার 
�ধান িছেলন’�লপিত’ । িক� িবহার জীবন িছল গণতাি�ক । ছা�েদর 
িনয়মানুবিত� তার �� ছা�রাই সমাধান করেতন । তাই সাতশত বছেরর �গৗরবময় 
ইিতহােস �কান ছা� িবে�াভ হয়িন । ব�ত িবিভ� মতাদশ�, �গা�ী এবং িবিভ� অ�ল 
�থেক আগত িশ�ক িশ�াথ�র মেধ� সম�য়ী �যৗথ জীবেনর সাফল�ই ��� �গৗরব ।

 এই সম�য়ী �পই আকষ�ন কেরিছল বিহভ� ারতেক । চীন �থেক এেসিছেলন 
ফা-িহেয়ন, িহউেয়ন সাঙ, তাও িহ, আই িসঙ; �কািরয়া �থেক তাও িসং, তাও িলঙ । 
িশ�াথ� এেসিছেলন িসংহল, সুমা�া, যব�ীপ, িত�ত �থেক । এই আ�জ� ািতকতার 
��রণােতই নাল�ার পি�ত �মারজীব, �নবধ�ন, পরমাথ� �মুখ ব�াি�রা ধম�যা�ায় 
িগেয়িছেলন চীন, িত�ত ও অন�ান� �দেশ । িশ�ায় এই আ�জ� ািতকতার আেবদন� 
আজও কাম� ।

 ‘আই িসঙ’ এর �মণকােলও  নাল�ার �গৗরব িছল । িক� িত�ত ও �গৗড় 
রাজােদর পৃ�েপাষকতা সে�ও অ�ম শতেকর �শষ ভাগ �থেকই �গৗরব ি�িমত 
হেত থােক । পাল রাজে�র �শেষ নাল�ার �গৗরব ও �শষ হয় । �গা�ী সংঘষ� ও 
অ��ে� নাল�ার আভ��রীন জীবন যখন �িয়�ু, তখনই আেস বখিতয়ার খলজীর 
অিভযান । মুসিলম আিধপেত�র সে� সে� নাল�ার  ইিতহাসও �শষ হয় ।

িব�মিশলা 

 িব�মিশলা মহািবহার িছল পাল স�াটেদর অবদান এবং তাঁেদর আনু�ল� 
পু� । স�াট ধম�পাল উ�র িবহাের গ�াতীের এই ‘িবহার’ �তরী কেরন । িবহার� 
�কাথায় িছল �স-স�ে� মতৈ�ধ রেয়েছ । �কউ বেলন এ� িছল নাল�ার কােছ, 
�কউ বেলন ভাগলপুর �জলায় । সুগ�ত �াচীর �ব�নীর �ক��েল িছল মহােবািধ 
মূিত�  �শািভত  মঠ । �কি�য় মঠেক �ব�ন কের িছল ৫৩ � �ু�তর মঠ এবং আরও 
৫৪� অ�ািলকা �মাট ১০৮� মঠ িনেয় গ�ত িবহাের িছেলন ১০৮ জন মাঠাধ�� এবং 

ৃ ৃআচায�, উপাচায�, উপাধ�ায়, কম�পিরদশ�ক �ভিত কম�কত� া । সম� িবহােরর কত� � 
িছল িশ�ক ম�লী িনেয় গ�ত পিরচালক সভার হােত । এই সূে� উে�খেযাগ� �য 
��� পাল স�াটরা যুগপৎ নাল�া ওিব�মিশলার পৃ�েপাষক িছেলন । ধম�পাল 
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উভেয়রই আচায� িছেলন । অনুমান করা হয় �য িব�মিশলার পিরচালকরা নাল�ােক 
ও পিরচালনা করেতন । �ই িব�িবদ�ালেয়র মেধ� িশ�ক িবিনময় হত । দীপংকর 
��ান এবং অভয়কর �� �-জায়গােতই অধ�াপনা কেরেছন ।

 িব�মিশলায় িছল ছয়� মহািবদ�ালয় এর �িত�েত িছেলন ১০৮ জন কের 
িশ�ক । মধ��েল িছল ওদান ভবন । ছয়� মহািবদ�ালেয়র িদেক �ানভবেনর িছল 
ছয়� দরজা । ছয়� �ার র�া করেতন ছয়জন �ার পি�ত । �ধান �েবশ পেথর 
�পােশ অি�ত িছল নাগাজ� ু ন এবং অতীশ দীপ�েরর িচ� । সব�ােপ�া �া� ব�াি�ই 
হেতন িবহােরর �লপিত । ধম�পােলর সময় �লপিত িছেলন বু��ান পাদ । এখানকার 
ইিতহােস সব�ােপ�া খ�ািতমান �লপিত অবশ� িছেলন দীপ�র ��ান অতীশ ।

 িব�মিশলার পাঠ�ম িকংবা িবিধিবধান �ত��ভােব জানা যায় না, কারণ এই 
িবহার �ংেসর সময় সব �মাণই িবন� হয় । তেব নাল�ার সে� ঘিন� স�ক�  �থেক 
অনুমান করা চেল �য এখােনও নাল�ার মত পাঠ�ম ও িনয়মিবিধ �চিলত িছল । 
তেব পাল রাজে�র �শষভােগ �য তাি�ক �বৗ� মতবােদর �সার ঘেট, তার �ারা 
িব�মিশলার ও �ভািবত হওয়া �াভািবক ।

 িব�মিশলারও �গৗরব িছেলন এখানকার পি�তরা । �ানপাদ, �ভাকরমিত, 
�ান�িম�, দীপ�র ��ােনর পিরচেয়ই এ িবহােরর পিরচয় িত�েত �বৗ�ধম� 

ূ�সাের এঁেদর ভিমকা আজও িত�তবাসী স�� িচে� �রণ কের ।

 িক� নাল�ারই মত িব�মিশলােতও এল �ংেসর তা�ব । তাবাকাৎ -ই 
নাসারীেতই িববৃত রেয়েছ �য �াচীর �বি�ত এই িবহারেক নগর�গ� মেন কের িবজয়ী 
মুসলমান �সনাবািহনী এেক ধূিলসাৎ কের এবং অিধবাসীেদর সকলেকই হত�া কের । 
�য � - একজন আ�র�া কেরিছেলন তাঁরা িত�েতর পেথ পািলেয় যান । �ংেসর 
মেধ� ও �য বই�িল র�া �পেয়িছল আর পােঠা�ার করেত পােরন এমন কাউেকই 
িবহাের �দখা �গল না । �ে�র মমা� থ� উ�ার করার পের িবজয়ী নায়করা জানােলন �য 
তাঁরা যা �ংস কেরেছন ; তা িছল এক িব�িবদ�ালয় । িব�মিশলা �ংস হল ; িক� 
িব�মিশলার পিরচয় রইল িত�েতর ইিতহােস ।

অনুশীলনী

িনজ� অ�গিতর িবচারকরণ

১ । �বজ�া বলেত কী �বাঝ ?

২ । িব�মশীলার �জন িশ�েকর নাম �লখ ।

৩ । �বৗ� িশ�া ব�ব�ায় িশ�াথ�র িশ�ারে�র সময়কাল কত িছল ।

৪ । নাল�া িব�িবদ�ালেয়র পাঠাগার স�েক�  যা জান বল ।
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৫ । �বৗ� িশ�াব��থা �ংেসর �� কারণ উে�খ কর ।
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িনেদ� শনামূলক উে�শ�াবলী

িশ�াথ�রা এই অধ�ােয়র �শেষ-

(১)মুসিলমিশ�া ব�ব�ার ঐিতহািসক ���াপট স�েক�  �ান লাভ করেব ।

(২) মুসিলম িশ�াব�ব�ার ল��স�েক�  জানেত পারেব ।

(৩) মুসিলম িশ�া ব�ব�ার �চিলত পাঠ�ম স�েক�  �ান লাভ করেব ।

(৪) মুসিলম িশ�া ব�ব�ার িশ�ণ প�িত �কমন িছল তা বলেত পারেব ।

(৫) মুসিলম িশ�া ব�ব�ায় �চিলত অনু�ানবলী স�েক�  �ান লাভ করেব।

(৬) মুসিলম িশ�া ব�ব�ায় মিহলােদর িশ�ার ব�ব�া স�েক�  �ান লাভ করেব ।

সূচনা

 �ী�ীয় শতা�ীেত িস�ুরাজ দািহেবর পরাজয় এবং মহ�দ িবন কািশেমর িস�ু 
জেয়র মাধ�েম ভারত �থম মুসিলম অিধকার �িতি�ত হয় । অ�ম ও নবম 
শতা�ীেত আরবীয় মুসলমােনরা ভারেতর পি�ম উপ�েল বাণীজ� �ভাব িব�ার 

ু ুকরেত থােক। িবজয়ী মুসলমানগণ এেদেশ িনেয় এেলন নতন ভাষা, িলিপ ও নতন 
ুধম� । ভারেতর ইিতহােস মুসিলম িবজেয়র পর এবং নতন অধ�ােয়র সূচনা মুসলমান 

শাসক স�দােয়র পৃ�েপাষকতায় এেদেশর িশ�াব�ব�া গেড় ওেঠ ।

 ভারেতর মুসিলম িবজেয়র এক� বড় �বিশ�� হে� জািত, ধম� িনিব�েশেষ 
এই স�দােয়র ব�াি�গন সংঘব� হেয়িছল । তারা �যখােন পেড়েছ িবজিজত 
রােজ�র মি�র �ংস কের �সখােন মসিজদ �িত�া কেরেছ । অথাৎ এই িশ�ায় �দখা 
যায় মসিজে�ক �ক� কের িশ�ার �সার হেয়েছ। এই িশ�ার কতক�িল িদক হল -

িশ�ার ল�� 

 মুসিলম িশ�ার কতক�িল ল�� িছল �য �িল িনে� পরপর আেলাচনা করা 
হল -

(ক) �ােনর�সার :

 এই িশ�ার ���পূন� ল� িছল অনুগামী মুসলমানেদর মেধ� �ান ও সেত�র 
স�সারেনর হজরত মহ�দ বলেতন “�ানী মানুষেক সত� - িমথ�, ধম� - অধম�, 

ৃভাল -ম�, �ভিত িবচাের স�মতা দান কের । তাই �েত�েকর �ানাজ� ণ করাই হল 
একা�  কতব� ।”
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(খ)ইসলামধম�  �চার:

 িশ�ার ি�তীয়ল�� বা উে�শ� হল ইসলামধম� �চার করা । �য �কান 
মুসলমােনর এ� অবশ� পালনীয় কত� ব�িশ�ার মাধ�েমভারেত ইসলাম ধম� সব�া িধক 
�চািরত হয় ।

(গ) �বশািয়ক উ�য়ন

 মুসিলম শাসকেদর �বশিয়ক উ�য়েনর িদেক িবেশষ ল�� িনিদ� � থাকত । 
তাই িশ�ার মাধ�েম �নিতক ও আধ�াি�ক �বণতা বৃি�র আকা�া অেপ�া 
�েলাভেনর মা�াবৃি�র িবেশষ �ব�লতা িছল ।

(ঘ) মুসিলম সমােজর ঐক�েবাধ :

 মুসিলম শ�ার আেরক� ল�� হল মুসিলম ঐক�েবাধ । ই�াম ধেম� বলা 
হেয়েছ আ�া� র িনকট �েত�েক সমান ।

(ঙ) রাজৈনিতক সমথ� ন :

 রাজৈনিতক �াথ�র�া ও সমথ�ন আদায় করা িছল এই িশ�াব�ব�ার আংিশক 
ল�� ।

িশ�াব�ব�া

 এই িশ�া মূলৈবিশ�� হল এই িশ�া ব�ব�া শাসক �গা�ীর ওপর িনভ� র  
করত । শাসক যিদ িব�ান বা িবেদ�াৎসািহ হেতন তাহেল িতিন সা�ােজ�রিশ�া 
�সাের যেথ� য�বান হেতন । শাসকেদর বদা�তায় মধ�যুেগর িশ�া গিতশীল ও 
জীব� হেয়েছ আবার তােদর অবেহলায় িশ�া হেয়েছ মুমুশ� ।

ম�ব

 মুসিলম িশ�ার �াথিমক শ�া �িত�ান�িলেক বলা হত ম�ব । ইহা �কান 
না �কান মসিজেদর সে� যু� িছল । বাদশাহ আকবেরর সময় ম�ব �িল পাঠশালার 
ন�ায় জনি�য় হেয় উেঠিছল । অেনক িহ�ুর �ছেল �মেয় ম�েব ভিত�  হত । এক 
একজন �মৗলবীর অিধেন ম�ব �িল পিরচািলত হত । �েত�ক� �ােম এক� কের 
ম�ব �ািপত হেয়িছল । শহর �িলেত এই ম�েবর সংখ�া িছল �বশী । অথা� ৎ ম�ব 
িছল মুসিলম জনসাধারেণর মেধ� জনিশ�া িব�ােরর মাধ�ম ।

মা�াসা 

 উ�িশ�ার �িত�ান িছল মা�াসা । মা�াসা �িল সাধারণত মসিজেদর সে� 
সংযু� িছল । এই মা�াসা িছল কেলেজর সমপ�য় �ায় �েত�ক বড় শহের এক� �বশী 
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মা�াসা �িতি�ত িছল । িদ�ী, আ�া, ফেতপুর িসি�, �জনপুর, িশয়ালেকাট, লােহার, 
ৃএলাহাবাদ, �গায়ািলয়র, থােন�র, কা�ীর �ভিত �ােন ই�ামী িশ�ার বড় �ক�  

ু ৃিছল । এছাড়া বাংলােদশ, �গৗড়, পা�য়া, মুিশ�দাবাদ �ভিত �ােন অেনক মা�াসা 
�িতি�ত হেয়িছল ।

িবদ�ার�

 িহ�ুেদর �যমন িবদ�ার� িকংবা হােতখির অনু�ােনর মধ� িদেয় িবদ�ার� �� 
হত �তমিন মুসলমানেদর এক� ধম�য় অনু�ােনর মধ� িদেয় িশ�া �� হত । িশ�র 
বয়স যখন ৪ বছর ৪ মাস ৪ িদন তখন তােক রিঙন �বশ পিরেয় ম�েবর িশ�ক 
আেখি�র সামেন বসান হত। িশ�াথ�র হােত �দওয়া হত �রৗপ িনিম�ত ফলক, 
তারওপর �লখা থাকত �কারােনর এক� অংশ আেখি� এ� উ�ারন কের  
�শানােতন ।

পাঠ�ম

 মুসিলম িশ�া ব�ব�ায় ম�ব ও মা�াসার জন� পৃথক পাঠ�ম �চিলত িছল ।

(ক) ম�েবর পাঠ�ম :

 এখানকার পাঠ�ম িছল । িলখন, পঠন �কারােনর বয়ান মুখ� করা ইত�ািদ । 
িকছু িকছু ��ে� গিণত িশ�ার ব�ব�া িছল । �কারাণ ধেম�র িনেদ� শ �মেন চলার 
িশ�াই িছল ম�েবর �াথিমক পাঠ । এই পয�ােয় উ��ের পড়ােনা হত দরেবশ ও 

ৃপীরপয়গ�রেদর জীবনী, এছাড়া ফাস� কাব�গাঁথা, নামাজ পাঠ ধম�য় িশ�া �ভিত 
�দওয়া হত ।

(খ) মা�াসার পাঠ�ম

 মা�াসার পাঠ িবষয় এক িছল না । িভ� িভ� মা�াসার িশ�াথ�রা িবিভ� 
পাঠিবষয় িনব�াচন কের িনত । �মাঘল যুেগই মা�াসার পাঠ�ম িছল ব�াপক । এখােন 

ৃব�াকরণ, আইন িচিকৎসা, তক� িবদা, �কৃিত িব�ান, সািহত� �ভিত িবষেয় িশ�া 
�দওয়া হত আকবেরর সমেয় মা�াসা পাঠ�েমর পিরিধ আরও িব�ৃত ও ব�াপক  িছল 
। এই সমেয় গিণত, জ�ািমিত িহসাব, কৃিষ, জিম জিরফ, অথ�নীিত, রাজনীিত, 

ৃইিতহাস, �জ�ািত� িবদ�া, �দহিব�ান �ভিত িবষেয় িশ�া �দওয়া হত । �কান �কান 
মা�াসায় ধম�ত� ও �কারােনর ওপর �বশী �জার �দওয়া হত ।

িশ�ণ প�িত

 ম�েব�র িশ�া প�িত িছল �মৗিখক । পড়া মুখ� করােনাই �ধান কাজ িছল। 
আকবর �চেয়িছেলন যাি�ক িশ�ার প�িতর পিরবেত�  এক� গিতশীল িশ�া বব�া 
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�বত� ন করা । িতিন পড়ার আেগ িহ�ু িশ�া প�িতর মত �লখা প�িতর উপর �জার 
িদেয়িছেলন । িতিন িনেদ� শ িদেয়িছেলন ছা�রা যথা স�ব �াধীনভােব িশ�া লাভ 
করেব । িশ�করা �কবল মা� তােদর সাহায� করেবন তেব না বুেঝ পড়া চলেব না ।

পরী�া প�িত

 মধ�যুগীয় মুসিলম িশ�াব�ব�ায় িশ�থ�েদর মােঝ মােঝ িবতক�  সভার 
মাধ�েম �যাগ�তার পরী�া হত । বত� মান কােলর মত িডি� বা িডে�ামা দােনর রীিত 

ৃিছল না । পরী�ার পুর�ার ��প িশ�াথ�েদর ইনাম / তংখ�া/ বকিশ�  �ভিত �দওয়া 
হত । পরী�া প�িত িছল মূলত �মৗিখক �কৃিতর । তেব ফাস� ও উ�� ভাষােত 
পারদিশ�তা �দখােত হত ।

িশ�ক িশ�াথ�র স�ক�

 মুসিলম যুেগর িশ�কেদর উ�সামািজক ময�াদা িছল । িশ�ক ও 
ুিশ�াথ�েদর স�ক�  িছল �ীিতপূন� । স�াট মহ�দ িবন তঘলক িফেরাৎসাহী 

মা�াসােত িশ�ক ছা� একে� বসবােসর ব�ব�া কেরিছেলন । যােত িশ�ক ছাে�র 
মেধ� �যাগােযােগর মাধ�েম কৃিতপূণ� আধ�াি�ক িশ�া হয় �স ব�াপাের সহেযািগতা 
কেরিছেলন । আবািসক িবদ�ালয় �িতিনয়ত পার�িরক সািনেধ�র ফেল িশেষ�র 
জীবন ধারায় উপর ��র �ভাব �িতফিলত হত । সৎ চির� িশ�েকর সােথ িপতা 
পুে�র স�েক� র মত �নিতক জীবন �বািহত হত ।

�নিতক িশ�া

 মুসিলম িশ�া মূলত ধম� িভি�ক তাই িশ�াথ�েদর �নিতক িশ�া দােনর 
উে�েশ� পাঠ�েমর মেধ� িবেশষ ব�ব�া �চিলত িছল । হজরত মহ�দ ঈ�েরর পেথ 
িশ�ােক �কৃত িশ�া বেল িনেদ� শ কেরিছেল । তার অনুমৃত নীিত বা বাণী �নিতক 
িশ�া �েপ �চিলত হত ।

িশ�াকাল 

 ই�ািমক িশ�া ব�ব�ায় �াথিমক ও মাধ�িমক পয�েয় িশ�ার �র �িল বয়স 
িনরেপ� িছল । �মধাবী ছা� ছা�ীেক অ� কেয়ক বছর মেধ� �াথিমক ও মাধ�িমক �র 
সুস�� কের উ��ের িশ�া লােভর জন� ১২ বছর সময় কাটােত হত ।

�বতনদান

 এই িশ�া িছল �বতনহীন ও আবািসক । সাধারেণর দােনর ম�ব ও মা�াসা 
�িল চলত । ম�েব �মৗলবীগণ প�ীবাসীেদর আচার অনু�ান ও ি�য়া কেম�র দািয়� 
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পালন কের সং�ীত ও �ণামী �থেক ব�ায় িনব�াহ করেতন । পি�তেদর ভরণ-েপাষণ 
ৃবৃ ি� �বতন �ভিত ��ে� তার আিথ�ক আনু�ল� করেতন । অথা� ৎ এই িশ�া িছল 

রাজানুমূল� বা শাসক পিরচািলত ।

উ�িশ�া

 মুসিলম যুেগ উ�িশ�ার মূল �ক� িছল িবিভ� রােজ�র রাজধানী, ���পূণ� 
ৃনগর, শহর, �ভিত �ান । ম�ব মা�াসার িশ�া ছাড়াও মুসিলম পিরবাের গৃহিশ�ক 

�েপ আেখিজ �রেখ পড়বার ব�ব�া িছল । ইসলামীয় িশ�া ব�ব�ায় সদ� ার �পৗর �থা 
�চিলত িছল ।

নারীিশ�া

 মুসলমান আমেল নারীিশ�ার িবেশষ �কান উ�িত হয়িন । �াথিমক িশ�ায় 
ুিকছু ব�ব�া থাকেলও তা িছল �েয়াজেনর তলনায় অিত সামান� । রাজ পিরবার ও 

স�া� পিরবােরর মহলােদর িবদ�ার সমাদর িছল । বাবেরর কণ�া �লবদল �বগম, 
�মায়ুেনর জীবনী রচনা কেরন । �মায়ুেনর ভািগনী সিলমা সুলতানা ছ�েবশী কিবতা 
িলখেতন । শাহাজাহান এর কন�া জাহানারার আ� জীবনী িবখ�াত �� । ঔরা�েজেবর 
কন�া �জবুে�ষা িব�ষী ও সািহত� অনুরাগী িছেলন ।

িশ�ার মাধ�ম

 সম� মধ� যুগীয় িশ�া ব�ব�া ম�ব ও মা�াসায় ভাষার মাধ�েম িছল ফাস� । 
তেব আিব�ভাষা অবশ� পাঠ িছল । উ� পয�ােয় আিব� ভাষােত ধম� িশ�া �দওয়া হত । 

ুএখােন �যেহত �কান িলিখত পরী�া হত না �সই কারেণ বাধ�তামুলক ভাষা িশ�ার 
িদক� ��� �পত না । তেব িশ�াথ�েক ফাস� ও আিব�েত বুৎপুি� �দখােত হত ।

মুসিলম িশ�ার অবদান

 ভারেতর িশ�ার ইিতহােস মুসিলম িশ�া ব�ব�া কতক�িল অবদান �রেখেছ 
�যমন -

 (ক) মধ�যুেগ মুসিলম শাসন কােল িহ�ু মুসিলম উভয় সা�দােয়র মেধ� 
আদান �দান সহজতর করার জন�ই  উ��ভাষার সৃি� হেয়িছল । যা এক অিভনব 
প�িত ।

 (খ) মধ�যুেগ ই�ামী িশ�ার অন�তম অবসান হল আ�িলক ভাষা সমেহর 
উৎকষ� সাধন ।

 (গ) মুসিলম আমেল বাংলা ভাষা ও সািহত� িবেশষ সমৃি� লাভ কেরিছল । 
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 (ঘ)সুলতানী যুেগর ইিতহাস রচনায় ঐিতহািসকেদর মেধ� িবেশষ আ�হ 
�দখা যায় ।

 (ঙ) স�ীত িচ�কলা ও �াপত� িশে�র উ�িত ই�ামী িশ�ার এক� িবেশষ 
অবদান ।

 (চ) িশ�াে�ে� ই�ামী িশ�ার বড় অবদান হল সাং�ৃিতক সম�য় সাধন ।

ম�ব�

 ভারেতর মধ�যুগীয় মুসিলম িশ�া ব�ব�া সাধারণ �বিশে��র কথা বলা 
ূহেয়েছ । তা �থেক �বাঝা যায় ভারেত মুসলমান আগমেণর পর এেদেশ �য়ংস�ণ� 

িশ�া ব�ব�া গেড় উেঠিছল । মুসিলম িশ�ার ব�ব�া িনঃসে�েহ ভারতীয় সং�ৃিতেক 
আরও �বশী শি�শালী ও সহনশীল কেরেছ । িক� ম�েবর িশ�া যিদ �ধুমা� 
ধম�িশ�ার মেধ� সীমাব� না �রেখ �লৗিকক িশ�ার িদেক একটু উৎসািহত হত 
তাহেল ভারেত বত� মান িনর�তার পিরসংখ�াণ এত িভিত�দ হেয় উঠত না ।

অনুশীলনী

িনজ� অ�গিতরিবচার করণ

(ক) মুসিলম িশ�াব�ব�ার সূচনা �কন হেয়িছল ?

(খ)ম�ব ও মা�াসা লেত কী �বাঝ ?

(গ) মুসিলম িশ�া ব�ব�ার পরী�া ব�ব�া �কমন িছল ।

(ঘ) মুসিলম িশ�া ব�ব�া নারীেদর �ান �কমন িছল ।

(ঙ) মুিলম িশ�া ব�ব�ায় �জন িশি�ত মিহলার নাম বল ।

(চ) মুসিলম িশ�া ব�ব�া �ংেসর কারণ কী ?
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িনেদ� শমূলক উে�শ� :

এই অধ�ােয়র �শেষ িশ�াথ�রা

(ক) �রামপুর িমশেনর সময়কালস�েক�  অবগত হেব ।

(খ) �রামপুর �য়ী কারা �স স�েক�  বলেত পারেব ।

(গ) �রামপুর িমশেনর অ�গ�ত নারীিশ�া স�েক�  �ান লাভ করেব ।

(ঘ) �রামপুর �য়ী এবং িমশন স�েক�  িববরণ িদেত পারেব ।

(ঙ) �রামপুর িমশেনর সময়কােল বাংলা সািহেত�র উ�িত স�েক�  জানেত পারেব ।

ভারেত পা�াত� িশ�ার সূচনা

 অ�াদশ শতা�ীর �থম �থেক �মাঘল সা�ােজ�র পতন �� হয় । রা�ীয় 
ভা�েনর ফেল সামািজক, রাজৈনিতক ও অথ�েনিতক জীবেনও ভাঙন �� হয় । 
িশ�া ব�ব�াও পৃ�েপাষকতা হারায় । �দশাব�াপী অরাজকতার সুেযােগ ইউেরাপীয় 
বিণকগন ব�বসা বািণজ� বািড়েয় চেল ।

 ইউেরােপর অেনক �দশ �থেক বিণকরা ভারেত এেসিছেলন এেদর মেধ� 
�েম �েম ব�বসা বািণজ�গত �িতদি�তা হেয়েছ । অবেশেষ ই� ইি�য়া �কা�ানী 
অন�ান �কা�ানীেক হ�েয় িদেয় একেচ�য়া বািনিজ�ক অিধকার লাভ কের । বিণেকর 
দল এেসিছল পেন�র �লােভ । তােদর সে� এেসিছল �ী�ান িমশনারীর দল ধম� 
�চােরর জন� । িমশনারীেদর �চ�ায় �� হল ভারেত পা�াত� িশ�া িব�ােরর আিদ 

ুপব� । ভারেত আধুিনকিশ�া ধারার �থম �বত� ক �পাত� গীজ িমশনারী স�দায় । 
ূভারেত পা�াত� িশ�া �বত� েন �ী�ান িমশনারীেদর িবেশষ ভিমকা আেছ ।

E D U C AT I O N A L A C T I V I T I E S  O F  T H E 
EARLY EUROPEANS

ু(১) �পাত� গীজ িমশনারী

ু �পাত� গীজরা ভারেত পা�াত� িশ�ার �থম �বত� ক । তারা িগজ� া ও িমশেনর 
সে� যু� �াথিমক িবদ�ালয়, কৃিষ ও িশ� িশ�ার জন� অনাথালয়, উ�িশ�ার �ন� 
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�জসুইট কেলজ ও পাি� �তরী করার জন� ধম�িশ�ার �সিমনারী এই চার রকেমর 
ু ুিশ�া প � িত�ান গেড় তেলিছল । �থম �পাত� গীজ িশ�া ব�ব�াপকেদর মেধ� �স� 

�াি�স �জািভয়ার ও রবাট�  - িড - �নািবিলর নাম �ধান । �স� �জািভয়র ১৫৪২ 
�ী�াে� ভারেত আগমণ কেরিছেলন ।

ু ৃ �পাত� গীজরা �গায়া, দমন, িদউ, �বা�াই �ভিত �ােন িশ�া �িত�ান �াপন 
কেরিছল । ১৫৭৫ �ী�াে� �গায়ােত �য �জসুইট কেলজ �িতি�ত হয় তার ভার�া� 
‘ের�র’ িছেলন মাস ি�েফ� নামক একজন ইংেরজ । ১৬৯২ �ী�াে� �সখােন �স� 
এন�  কনেভ� নােম আেরক� কেলজ �ািপত  । ১৬২০ ও ১৭৯০ �ী�াে� �বা�াইেয় 

ু ুও সালেসেট পত� গীজ য়ুেরিসয়ান �ুল �খালা হয় । এ সব �ুল�িলেত �পাত� গীজ ও 
আ�িলক ও �ী�ধেম�র মূলসূ� �শখান হত আর কেলেজ তক� শা�, ধম�ত� ও ল�া�ন 

ৃ�ভিত পড়ান হত । �জসুইট িমশনািররা ভারেত সব��থম ছাপাখানা �াপন কেরন 
এবং ভারতীয় ভাষা সমূেহর বই ছাপান । এ সমেয় ভারেতর িবিভ� �ােন এেদর পাঁচ� 
ছাপাখানা িছল ।

(২) ফরাসী িমশনারী

 �ষাড়শ শতা�ীর ি�তীয়ােধ� ফরাসী িমশনারীগণ কািরকল, পে�চাির, মােহ, 
ৃচ�ননগর �ভিত �ােন িবদ�ালয় �াপন কেরন । ভারতীয় িশ�কগেণর �ারা 

ৃমাতভাষার মাধ�েম িশ�াদােনর ব�ব�া িছল । পি�েচিরর মাধ�িমক িবদ�ালেয় ফরাসী 
ও ভারতীয় কম�চারীেদর স�ানেদর ফরাসী ভাষায় িশ�া �দওয়া হত । এই িশ�া ধম� 
িনিব�েশেষ িবতরণ করা হত এবং িশ�ার মান �চু িছল ।

(৩) ওল�াজ িমশনারী

 ওল�াজ িমশনারীরা �ী�ীয় স�দশ শতা�ীেত িসংহেল কাজ কেরন । এরা 
ভারেতর সে� িবেশষভােব যু� িছেলন না এবং িহ�ু মুসলমানেদর মেধ� �ী�ধম� 
�চােরর জন� আ�হশীল িছেলন না, �কবল ক�াথিলকেদর ��ােট��া� করেত 
চাইেতন ।

(৪) িদেনমার িমশনারী

 িদেনমার িমশনারীরা �ধানত ি��েশর সে� যু� �থেক কাজ কেরন । 
অ�াদশ শতা�ীর �থম �থেক িদেনমার িমশনারীরা ভারতবেষ� কাজ করেতন । এঁরা 
��ােট��া� িছেলন বেল অেনক সমেয় ি��শ ই�ইি�য়া �কা�ানীর �স�ািগতায় ও 
তার এলাকায় কাজ করেতন । ১৭০৬ �ী�াে� জাইেগনব� (Ziegenbalg) ও �েশা 

ৃ(P l u t s c h a u )  নামক �জন িদেনমার িমশনারীর �নতে� দি�ণ ভারেতর 
ু�ানেকােয়বের কাজ আর� হয় । এঁরা ভারতীয়েদর জন� �পাত� গীজ ও তািমল ভাষায় 

িশ�া ব�ব�া ও িনউ �ট�ােমে�র তািমল ও �তেল� অনুবাদ কিরেয়িছেলন । ১৭১৩ 
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�ীঃ ছাপাকানা ও ১৭১৮ �ীঃ িশ�ক িশ�ণ িবদ�ালয় খুেলিছেলন । ১৭৯৮ �ীঃ �� 
�ী�ান িবদ�ালয় �খালা হেয়িছল ।

 এঁরা সাধারেণর িশ�ার মাধ�ম�েপ তািমল ভাষায় ব�ব�ার করেতন বেল 
িনেজরাও তািমল িশখেতন । জাইেগন ব� তািমল বাইেবল �বমালা’ িলেখিছেলন, 
�লজ �তেল� ভাষায় বাইেবেলর অনুবাদ কেরন । উ�িবদ�ালয় ও িশ�ক িশ�ণ 
িবদ�ালেয় ইংেরজী �শখান হত । মােঝ মােঝ অথা� ভাব ঘটেল এঁরা এস - িপ - িস - 
�কর কােছ অথ� সাহায� �পেতন । বাংলােদেশর মেধ� �রামপুের এঁেদর �থম ও �ধান 
�িত�ান িছল । ব�িদন এ �ানেক �ক� কের তাঁরা উ�র ভারেত �চারকায�  
চালােতন ।

�রামপুর িমশন �িত�া

 ১৭৯৯ সােলই ইংল�াে� আর এক� ঘটনা ঘেট । ব�াপ�� িমশনারী 
�সাসাই� আর এক জন িমশনারীেক ধম��চােরর জন� বাংলােদেশ পাঠােনা িস�া� 

ৃ�হণ কেরন । তাাঁরা এেদেশ এেল ছাড়প� না থাকায় ই� ইি�য়া �কা�ানীর কত� প� 
তাঁেদর কলকাতায় নামার অনুমিত িদেলন না । তখন তারা িদেনমার অিধকৃত 

ৃ�রামপুের িগেয় নােমন । িদেনমার কত� প� তাঁেদর সাদের �হণ কেরন । এবং 
বসবােসর অনুমিত �দন । এই িমশনারীেদর দেল িছেলন - ডঃ জাসুয়া মাশ�াম�ান 
(Joshua Murshan) এবং �রভাের� উইিলয়াম ওয়াড�  (William Ward) । 
এরপর উইিলয়াম ওয়াড়� উ�রবে� িগেয় �করীর সে� �দখা কেরন এবং তােক 
�রামপুের িনেয় আসার ব�ব�া কেরন । ১৮০০ সােলর ১০ই জানুয়ারী উইিলয়াম �করী 
�রামপুের এেস মাশ�ম�ান ও ওয়ােড� র সে� িমিলত হন । ১৮০০ সােলই তাঁরা 
�রামপুের এক� �ছাট জায়গা িকেন তাঁেদর িমশন �াপন কেরন । তাঁেদর ঐ িমশনই 
ইিতহােস ‘�রামপুর িমশন’ নােম খ�াত। �ায় একই সমেয়, গভ� ণর �জনােরল লড�  
ওেয়েলসালী, ভারেত নব িনযু� িসিভিলয়ানেদর এেদেশর ভাষা আইন, িরিতনীিত 
ইত�ািদর সে� পিরিচিত করার জন� �ফাট�  উইিলয়াম কেলজ (নেভ�র ১৮০০) �াপন 
কেরন । �কা�ানীর নবাগত কম�চারীরা এই কেলেজ িশ�া �হেনর পর কােজ 
�যাগদােনর �যাগ�তা অজ� ন করত । উইিলয়াম �করী এই নব �িতি�ত কেলেজর 
বাংলা িবভােগর অধ�াপেকর চাকরী পান ১৮০১ সােল পের িতিন এই কেলেজ সং�ৃত 
ও মারা� অধ�াপক িহসােবও কাজ কেরন । �থেম তাঁেক মািসক ৫০০ টাকা �বতন 
�দওয়া হয় । পের এই �বতন ১৮০৭ সােল ১০০০ টাকা হয় । মাশ�ম�ান িছেলন সুদ� 
িশ�ক । িতিন এক� �ুল �াপন কেরন । ওয়াড�  িছেলন সুদ� মু�ণিশ�ী এবং তাই 
ছাপাখানার কাজ পিরচালন করেতন । �করীর িনেজর �বতন, মাশ�ম�ােনর �ুেলর ও 
ওয়ােড� র ছাপাখানা আয় িমিলেয় �য টাকা আসেতা তাই িদেয় িমশেনর কাজ চালােনা 

ুহত । এঁেদর িমিলত �েচ�ায় বাংলােদেশ িশ�ািব�ার ও ধম��চােরর এক নতন 
অধ�ােয়র সূচনা হল । ঊনিবংশ শতা�ীর ঊষাকােল । �রামপুর িমশেনর কােজ এই 
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ূিতনজন িমশনারীর ভিমকাই িছল �ধান । তাই তাঁেদর বলা হয় “�রামপুর �য়ী” 
(Srerampore Trio) ।

�রামপুর িমশেনর িশ�া সং�া� কায� াবলী

িমশেনর কম� সূচী :

 �রামপুর িমশন যিদও �ী�ান িমশনারীেদর �ারা �িতি�ত ও পিরচািলত 
এক� �িত�ান িছল, তবুও অন�ান� িমশেনর কায�াবলীর সে� এই িমশেনর কায�াবলীর 
যেথ� পাথ�ক� িছল । িমশনারী সং�া িহসােব �রামপুর িমশন �ী�ধম� �চােরর 

ূউে�েশ� �নেম, �দেশ িশ�া িব�াের �য ভিমকা �হণ কেরিছেলন তা আমরা িচরিদন 
কৃত�তার সে� �রণ করেত বাধ� । �রামপুর িমশেনর কােজর িবচার ও মূল�ায়েনর 
��ে� তাঁরা ধম��চােরর ��ে� িক কেরেছন, তা িনতা�ই �গৗণ । িমশেনর কােজর 
�কৃত মূল�ায়ন করেত হেল, তাঁেদর িশ�ামূলক কায�াবলী স�েক�  িবেশষভােব জানা 
�েয়াজন । �করীর সহকম� মাশ�ম�ােনর �লখ “H i s t o r y  o f  S r e a m p o r e 
Mission” বই �থেক আমরা �রমপুেরর িমশনারীেদর িশ�া �চার সং�া� িবিভ� 
কাজ স�েক�  অেনক িবষয় জানেত পাির । মাশ�ম�ান িলেখেছন �রামপুর িমশেনর 
িশ�া মূলক কম�সূচীেত িন�িলিখত িবষয়�িল �াধান� �পেয়িছল -

ৃ (১) মাত� ভাষায় িবিভ� পাঠপু�ক রচনা ।

 (২) জনিশ�া �সােরর জন� যেথ� সংখ�ক িবদ�ালয় �াপন ।

 (৩) �দশীয় িশ�কেদর িশ�ার কােজ িনেয়ােগর উপেযাগী কের ��ত ।

 (৪) ছা�-ছা�ীেদর মূল�ায়েনর জন� মািসক পরী�ার ব�ব�া ।

 (৫) ছা�-ছা�ী এর উৎসাহ দােনর জন� পু�ার দােনর ব�ব�া ।

 (৬) উপযু� পিরদশ�েকর মাধ�েম িশ�া কােয�র মান উ�য়েনর ব�ব�া ।

 (৭) �দেশ িশ�া �সােরর জন� অেথ�র সং�ান করা ।

জনিশ�ার িবদ�ালয় �িত�া

 িমশনারীেদর িশ�া িব�ােরর জন� িমশনারীেদর �ারা িবদ�ালয় �াপেনর 
�েচ�ােত �দেশর সাধারণ মানুেষর ধম��চােরর �কৗশল িহেসেব িবেবচনা কেরিছল । 
তাই �থম  �থম �ায় ��ে�ই িশ�া িব�ােরর কােজ �ানীয় অধীবাসীরা বাধার সৃি� 
কের । পের, অবশ� এই অিব�ােসর মেনাভাব �র হয় । �করী এবং তার সহেযাগীরা 
�দেশ জনিশ�া �সােরর জন� িবদ�ালয় �াপেনর �েয়াজনীয়তা িবেশষভােব অনুভব 
কেরিছেলন । িতিন িনেজ মালদেহ মদনাবতীেত থাকাকালীণ �সখােন এক� িবদ�ালয় 
�াপন কেরন । ১৮০০ সােল �রামপুর িমশন �িতি�ত হওয়ার পর, িবেশষতঃ 
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মাশ�ম�েনর ত�াধেন িমশন নানা �ােন িবদ�ালয় �াপন কের । িতিন ঐ বছর �রামপুের 
ইউেরাপীয় �ছেল �মেয়েদর জন� �� আবািসক িবদ�লয় এবং �ানীয় বালকেদর জন� 
এক� অৈবতিনক িবদ�লয় �িত�া কেরন । ১৮০৪ সােল কােটায়া ও িদনাজপুের এক� 
কের এবং যেশাের ৪� িবদ�ালয় �িত�া কের । ফেল ১৮১৭ সােলর মেধ� িমশন 
�িতি�ত িবদ�ালেয়র সংখ�া দাঁড়ায় ১০৯ এবং ছা�সংখ�া হয় ১৭৬৫ । এই িবদ�ালয় 
�িল �রামপুর, �গলী, হাওড়া, ব�� মান, ২৪ পরগনা, ঢাকা, যেশার, মুিশ�দাবাদ, 

ু ৃবীরভম, িদনাজপুর, আজমীর �ভিত �ােন �াপন করা হয় । িমশেনর কােজ স�� 
হেয় তদানী�ন বড়লাট বা ভাইসরয় লড�  ওয়ােরন �হি�ংস রাজ�ােন এক� িহি� 
িবদ�ালয় �াপেনর জন� বািষ�ক ৬হাজার টাকা অনুআন ম�র কেরন । ১৮১৮ সেল ু
িমশন পিরচািলত িবদ�ালেয়র সংখ�া দাঁড়ায় ১১১ �ত এবং এইসব িবদ�ালেয় ছা� 
সংখ�াও �বেড় দাঁড়ায়  ৮০৯৭ �ত ।

পাঠ�ম

 �রামপুর িমশন পা�াত� িশ�া ব�ব�ায় আ�াশীল হেলও, তােদর �িতি�ত 
িবদ�ালয় �িলেত �দশীয় িশ�ােক অবেহলা কেরনিন । তারা বুেঝ িছেলন, িশ�া যাই 

ৃ�দওয়া হইক না �কন, তা �দওয়া হেব মাত� ভাষার মাধ�েম । জনিশ�ার উে�েশ� 
বণ�না করেত িগেব মাশ�ম�ান বেলিছেলন - “িশ�াথ�েদর িনেজর ভাষায় �ােনর 
মাধ�েম উ�ত করাই হেব িশ�ার ল��” । �দেশর জনগেণর সািব�ক উ�িতর জন� �য 
আধুিনক িব�ােনর িশ�ার �েয়াজন, এ কথাও িমশন উপলি� কেরিছেলন । তাই 
িমশন পিরচািলত িবদ�ালয় �িলেত �য পাঠ�ম অনুসরণ করা হত তােত �াচ� ও 
পা�াত� �ােনর সংিম�ণ ঘটােনা হয় । এই সব িবদ�ালেয়র পাঠ�েম - (১) �দশীয় 
ভাষা ও তার ব�াকরণ (২) �াথিমক গণন ও গিণত, (৩) �জ�ািত� িবদ�া, (৪)�াথিমক 
ূ ুভেগাল, (৫) �াকৃিতক িব�ান, (৬) ইিতহাস এবং (৭) নীিতিশ�া অ�ভ� � িছল । 

এছাড়া িহ�ু ধম��� �থেক ভাল ভাল সংকলেনর বই ও এইসব িবদ�ালেয়র তািলকা 
ভু� িছল ।

পাঠপু�ক �কাশ

 �রামপুর িমশেন �করী এবং তার সহেযাগীরা �দেশর জনিশ�া িব�ােরর 
কােজ হাত িদেয় �থম �য অসুিবধার স�ুখীন হল তা হল - �দশীয় ভাষায় উপযু� 
পাঠপু�েকর অভাব। তাই িবদালয় �িত�ার সে� সে� তাঁরা এ িবষেয়ও যেথ� নজর 

ূ�দন । তাঁরা িবেশষভােব ভাষা িশ�ার �াথিমক বই, ইিতহাস, ভেগাল, িব�ান, 
ইত�ািদ িবষেয়র বই �লখা,ছাপা ও �কােশর ব�ব�া কের । বই �কােশর ব�াপাের 

ূওপয়ােড� র আ�হ এবং ভিমকা িছল সব �থেক �বশী । �দশীয় ভাষায় বাইেবল অনুবাদ 
কের জনগেণর মেধ� �চার করার উে�েশ�ই �রামপুর িমশেন ছাপাখানা �াপন করা 
হেয়িছল । িক� ঐ কােজর সে� সে� িমশেনর ছাপাখানা �ধেক বাংলা ভাষার পাঠবই 
এবং রামায়ণ ও মহাভারত ইত�ািদ �কাশ �থেক �মািণত হয় �য, �দেশ িশ�া িব�ার 
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করাও িমশনারীেদর �ধান ল�� িছল । আর �সই ল�� পূরেণ তােদর �িতি�ত 
ছাপখানােক তারা উপযু� উপােয় ব�বহার কেরিছেলন ।

িশ�ক িশ�ণ

ু িবদ�ালয় �িত�ার সেথ সােথ িমশন িশ�াদােনর কাজেক সু�ভােব 
পিরচালনার জন� উপযু� িশ�েকর �েয়াজন ও অনুভব কেরিছেলন । িমশন 
নীিতগতভােব িবদ�ালয় �িলেত �দশীয় িশ�ক িনেয়ােগর প�পাতী িছেলন । উপযু� 
িশ�েকর অভাব �মটােনার জন� �রামপুর িমশন িনেজেদর ত�াবধেন ১৮১৮ সােল 
এক� নমা� ল �ুল �াপন কেরন । িশ�কতা কােজ �যাগদােনর আেস �েত�ক 
িশ�কেক �সই নমা� ল �ুেল �িশ�ণ িনেত হত । �কান �ােম িবদ�ালয় �াপেনর 
আেগ, �সই �াম �থেক একজন িশ�ক িনব�াচন কের তােক নমা� ল �ুেল িশ�া 
�হেণর জন� পাঠােনা হত । এই �িশ�েণর পর �সই ব�াি� �ােম িফের িগেয় 
িবদ�ালেয় িশ�কতার কােজ �যাগ িদত ।

িশ�ণ প�িত

 িমশন তােদর �িতি�ত িবদ�ালয় �িলেত িক ধরেণর িশ�ণ প�িত অনুসরণ 
করা হেব, �স িবষেয় সুিনিদ� � িস�া� �হণ কেরিছলেলন । �বল প�িত বা সদ� ার 
প�িত �কই িমশন িনেজেদর িশ�ার কােজ ব�বহার করার িস�া� �হণ কেরন । এ 

ূিবষেয় ও মাশ�ম�ান অ�ণীর ভিমকা �হণ কেরন । িতিন িনেজ �থমত প�িত� আয়� 
কেরন এবং �স িনেয় পরী�া িনির�া কেরন । পের �স�েক এক� �হণেযাগ� �প 
�দন । এই ‘সদ� ার পড়ুয়া প�িত বা ‘মিনটিরয়াল িসে�ম’ �াচীন ভারতীয় প�িত যা 
িবেশষভােব ডঃ এন� এেলর �ি� আকষ�ন কেরিছল । এবং �স�েক ইংল�াে� র�ানী ু
করা �য়িছল । মাশ�ম�ান �সই প�িত�েক আবার �দেশ িফিরেয় এেন পুনঃ �িত�া 
কেরন বলা যায় । িতিন মেন কেরন, �� ব�ােয় গণিশ�া �সােরর জন� এই প�িত 
সবেচেয় �বশী কায�কারী হেব । িতিন �েত�ক� িবদ�ালেয়, �েত�ক� ��নীেত 
মিনটেরর ব�ব�া কেরন, যারা িশ�কেক তাঁর কােজ সহায়তা কের, আংিশকভেব 
িশ�াদােনর দািয়� �হণ করেব ।

নারীিশ�া

ু �রামপুর িমশন �দেশ নারী িশ�া �সােরর ব�াপােরও এক� িবিশ� ভিমকা 
�হণ কের । �রভাের� �ম চঁুচুড়ায় �মেয়েদর জন� �য িবদ�ালয় �াপন কেরিছেলন, 
তােত উৎসাহী হেয় কলকাতার পর পর িফেমল জুেভলাইন �সাসাই�, �লিডজ 
ওসাইিত ও �লিডজ অ�ােসািসয়েয়শন �িতি�ত হয় । এই সং�া�িল কলকতায় এবং 
শহরা�েল নারী িশ�া �বত� েনর জন� কাজ কের । এেদর �েচ�ার ফেল, কলকাতায় 
নারী িশ�ার �িত সাধারণ জনগেণর অনু�ল মেনাভাব গেড় ওেঠ । িক� �দেশর 
�ামা�েলর অব�া তখন ও িছল পূব�বৎ, �ামা�েলর �মেয়রা অ�তার গভীের ও 
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হতাশার অ�কাের ডুেবিছল । �রামপুর িমশন �দেশ নারী িশ�া �সােরর জন তাই, 
কলকাতার বাইের অেপ�াকৃত অনু�ত �ামা�লেক �বেছ �নেন । ১৮২১  সেল 

ৃওয়ােড�  �নতে� �রামপুেরর পাশাপািশ �াম �িলেত িমশন �মেয়েদর জন� িবদ�ালয় 
�াপেন উেদ�াগী হয় । ধীের ধীের �রবত� অ�েলও িমশন তােদর �েচ�া িব�ৃত  
কেরন । ১৮২৮ সােল বাংলােদেশর িবিভ� জায়গায় িমশেনর �িতি�ত বািলকা 
িবদ�ালেয়র সংখ�া িছল ২৮� এবং ঐ সব িবদ�ালেয় �মাট ছা�ী সংখ�া িছল ৪৮৬ জন । 

ূএই সব িবদ�ালয়�িল �রামপুর, বীরভম, যেশার, ঢাকা ও চে�া�ােম �িতি�ত 
হেয়িছল । িমশেনর িববরণী �থেক জানা যায়, তাঁরা বাংলােদেশর বাইেরও কতক�িল 
বািলকা িবদ�ালয় �াপন কেরন । এলাহাবাদ, �বনারস এবং ��েদেশর আিকয়ােব 
এক� কের বািলকা িবদ�ালয় �রামপুর িমশেনর উেদ�ােগ �িতি�ত হয় । পরবত� এক 
সমী�ায় জানা যায়, িমশন �িতি�ত বািলকা িবদ�ালেয়র সংখ�া িছল ৩১� এবং 
�স�িলেত �মাট ছা�ী সংখ�া িছল ৫১০ জন ।

উ�িশ�া

 �রামপুর িমশেনর অনতম কীিত�  হে� উ�িশ�ার জন� �রামপুের এক� 
কেলজ �িত�া । ১৮১৮ সােলর ১৫ই জুলাই �রামপুর কেলেজ �িতি�ত হয় । এর 
এক বছর পূেব� কলকাতায় িহ�ু কেলজ �াপন করা হেয়েছ, যা পের সরকারী 
ত�াবধেন ��িসেড�ী কেলেজ �পা�িরত হয় । িবদ�ালেয়র িশ�কেদর জন� এবং �য 
সম� ভারতীয় �ী�ধেম� দী�ীত হেয়েছ তােদর িশ�াদােনর জন� কেলজ� �থম 
�াপন করা হয় । কেলেজর উে�শ� ব�� করেত িগেয় িমশেনর পুি�কায় বলা হেয়েছ 
- “এই কেলেজ ভারতীয় �ী�ান এবং অন�ান� �দশীব যুবকেদর �াচ� সািহত� ও 
পা�াত� িব�ােনর িশ�া �দওয়া হেব ।” কেলজ� �াপেন �রামপুেরর তদানী�ন 
িদেনমার গভ� নর িমশনেক নানাভােব সাহায� কেরন । �করী মাশ�ম�ান ও ওয়াড�  
কেলজ� এক� �কৃত উ�িশ�ার �ক� িহেসেব গেড় �তালার ব�াপাের �কান �� 

ূরােখন িন । কেলেজ ভাষা, সািহত�, গিনত, ভেগাল, ধম�ত�, আধুিনক িব�ান, 
ৃ�জ�ািতিব�ান �ভিত িবষয় িশ�া দােনর ব�ব�া করা হয় । িব�ান িশ�ার জন� 

উপযু� য�পািত সহ মানমি�র (Observatory) গেড় �তালা হয় । এছাড়া, কেলজ 
এক� উ�ত ধরেনর ��াগার �াপন করা হয় ।�থম বছর যখন কেলজ� �াপন করা  
হয় তখন কেলেজর ছা� সংখ�া িছল ৪৭ জন যার মেধ� ১৪ জন িহ�ু, ১৯ জন �ী�ান 
এবং অন�ান� ছা� সংখ�া িছল ৪ জন । ১৮২৭ সােল তদানী�ন �দনমােক� র রাজা ষ� 
��ডিরক এক সনদ জাির কের কেলজেক িডি� �দােনর অিধকার দান কের । 
ইউেরাপীয় প�িত অনুসাের, এই �রামপুর কেলজই ভারেত �থম িডি� �দওয়ার 
অিধকার লাভ কের । �সই ১৮১৮ সাল �থেক আজ পয�� �রামপুর কেলজ 
িমশনারীেদর �ারা পিরচািলত হেয় এসেছ এবং এক� সুপিরচািলত কেলজ 
িমশনারীেদর �ারা পিরচািলত হেয় আসেছ এবং এক� সুপিরচািলত �বসরকাির 
কেলজ িহেসেব আজও পি�মবে� িনেজর সুনাম বজায় রাখেত স�ম হেয়েছ ।
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িশ�া �শাসন

 �রামপুর িমশেনর ব�মুখী িশ�াকায� কখনই িবি�� ভােব সংগ�ত হয়িন । 
িমশন তােদর িশ�া কম�সূচী সুপিরকি�তভােব বা�বািয়ত করার িদেক িবেশষভােব 
নজর িদেতন । িমশেনর িশ�াব�ব�া পিরচালনার জন� এক� কিম� িছল । এই 
কিম�েত �করী, মাশ�ম�ান এবং  ও ওয়াড�  িতনজন সদস� িছেলন । তাঁেদর সমেবত 
�েচ�ায় এবং দ� পিরচালনায়, ভারেত �থম সুসংগ�ত জনিশ�া িব�ােরর 
পিরক�না বা�ব�প লাভ কেরিছল । িমশেনর এই িশ�া কিম� িবদ�ালয় �াপেনর 
জন� �ান িনব�াচন করেতন, বই ও আসবাব প� সরবরােহর ব�ব�া করেতন এবং 
িবদ�ালেয়র জন� উপযু� িশ�ক িনেয়াগ কের তার �িশ�েনর (Tran ing ) 
ব�ব�াকরেতন । এছাড়া িবদ�ালয়�িল �যাগ�তা স�� পিরদশ�ন (Inspector) 

ুিনেয়াগ করেতন। এই পিরদশ�করা নতন িবদ�ালয় �কাথায় �াপন করা �যেত পাের, �স 
িবষেয় কিম�েক িরেপাট�  িদেতন এবং িমশেনর �িতি�ত িবদ�ালয়�িল িনয়িমত 
পিরদশ�ন কের, তােদর অ�গিত স�েক�  িশ�া কিম�েক িরেপাট�  িদেতন ।

ম�ব�

 �রামপুর িমশেনর িবিভ� িশ�ামূলক কায�াবলীর এই সংি�� িববরণ �থেক 
�বাঝা যায়, এই িমশন �িতি�ত হওয়ার পর খুব অ� সমেয়র মেধ�ই, �দেশ 
জনিশ�ার �সােরর জন� এক� সুসংগ�ত িশ�া কাঠােমা গেড় �তালা তােদর পে� 
স�ব হেয় উেঠিছল । �থম পয�ােয় �রামপুর িমশন, ব�াপ�� িমশেনর কৃ� পে�র সে� 

ূনানা কারেণ মতিবেরাধ হয় । তাই �রামপুর িমশন পরবত�কােল স�ণ� �ত�ভােব 
িনেজর কম�সূচী �হণ কের এবং �স�িল বা�বািয়ত করেত সেচ� হয় । এক� 

ূিমশনারী সং�া হেয়ও, স�ন� �াধীনভােব এেদেশ কাজ করার সুেযাগ �পেয়িছল 
বেলই �রামপুর িমশেনর পে� ভারেত এত িব�ৃত িশ�া�সােরর আেয়াজন করা 
স�ব হেয়িছল ।

�রামপুর িমশেনর অনান� কায� �াবলী

সূচনা

 �রামপুর িমশন তােদর কায�াবলী �কবলমা� ধম��চার বা �দেশ জনিশ�া 
�চােরর �েচ�ার মেধ� সীমাব� রােখিন । �কির এবং তার সহেযাগী িমশনারীগন 
িব�াস করেতন ধম�, সমাজ, জীবন ও িশ�া একং অপেরর সে� স�ক� যু� । এেদর 
�কান এক�েক অবেহলা কের অপর�র িবকাশ স�ব নয় । তাই ধম��চারেক �ক� 
কের তােদর িশ�া িব�ােরর কাজ �� হেলও, �সই িশ�ােক পূণা� � �প �দওয়ার 
জন� তারা ভারতীয় সমােজর সং�ােরর িদেকও মেনািনেবশ কেরন । এই উে�েশ� 
িমশন ব� কম�সূচী �হণ কের । ঐ কম�সূচী�িল পেরাে�াভােব িশ�ার কাজেক 

��নী

44
�-অধ�ায় সাম�ী



সহায়তা কের ।

সংবাদপ� �কাশ

 ভারেত �থম সংবাদপ� িহিকর ‘েব�ল �গেজট’ ১৭৮০ সােল �কািশত    
হয় । এ� িছল ইংেরিজ সংবাদপ� । বাংলা ভাষায় �থম সংবাদপ� �কােশর �গৗরব 
�রামপুর িমশেনর । ১৮১৮ সােলর �ম মােস িমশন �থেক ‘সমাচার দপ�ণ’ নােম �থম 
বাংলা ভাষায় এক� সা�ািহক পি�কা �কাশ করা �� হয় । এই ‘সমাচার দপ�ণ’ 
পি�কা ১৮৪০ সাল পয�� িনয়িমত �কািশত হত । সদমাধােনর মেধ� সমাচার দপ�েনর 
িবেশ জনি�য়তা িছল । সমাচার দপ�েনর স�াদক িছেলন মাশ�ম�ান তাছাড়া, এই 
পি�কার স�াদক ম�লীেত জয়েগাপাল তক� লংকার, তািরনীচরণ িশেরামিন ইত�ািদর 
মত িবিশ� বাঙািল পি�তগন িছেলন অনুমান করা হয়, সমাচার দপ�েণ, �লখার ভার 
এইসব বা�ালী পি�তেদর উপর িছল । �স যুেগর অেনক তথ�ই আমােদর আজ 
পুরাতন সমাচার দপ�েনর পাতা �থেক সং�হ করেত হয় । সমাচার দপ�েনর পূেব� 
(১৮১৮ সােলর এি�েল) �রামপুর িমশন �থেক, �দেশর যুবকেদর জন ‘িদকদশ�ন’ 
নােম আর এক� মািসক পি�কা �বর করা হয় । এই পি�কায় যুবকেদর অনুসি�ৎসা 
জািগেয় �তালার জন� িব�ান, ইিতহাস ইত�ািদ িবষেয় �ব� �কাশ করা হত । 
পরবত�কােল এই পি�কার এক� ইংেরজী সং�রণ ও িমউশন �থেক �কাশ করা   
হয় । এছাড়া ইংেরজী “দ�া ����  অ�  ইি�য়া” ও সমাচার দপ�েণর পাশ� সং�রণ 
িহেসেব ‘আকবর ই �রামপুর’ পি�কা �কােশর ব�ব�া ও িমশন �থেক করা হয় । এই 
�েত�ক� পি�কা তখনকার িদেন �দেশ জনিশ�া িব�ােরর মাধ�ম িহসােব ���পূন� 
ভূিমকা �হণ কের ।

সমাজ সং�ার

 ঊনিবংশ শতেক বাংলার নবজাগরেণর এক� �ধান ল�ণ সমািজক 
�সং�ার ও অ�িব�ােসর িব�ে� �িতবাদ । �রামপুর িমশন তৎকালীন �েত�ক� 
সমািজক ব�ািধর িব�ে� �িতবাদ কের জনেচতনা জা�ত করার ব�াপাের সেচ� হন । 
সতীদাহ �থা িনবারেণর আে�ালেনর ইিতহাস পয�ােলাচনা করেল �দখা যায়, 
�রামপুর িমশন ঊনিবংশ শতেকর �� �থেকই এই বীভৎস �থার িব�ে� �িতবাদ 
জািনেয়িছল এবং এই �থা ব� করার ব�াপাের সরকােরর �ি� আকষ�ণ কেরিছল । 
গ�াসাগের স�ান িবসজ� েনর মত এক� �-�থা এক সময় এেদেশ �চিলত িছল । 
�করীর িরেপােট� র িভি�েত ১৮০২ সােল ওেয়েলসলী এই �থা িনিষ� কেরন । 
‘সমাচার দপ�ণ’ িবধবা িববােহর পে� অেনক �ব� �কাশ কের । এ িবষেয় জনমত 
গঠেন িমশন সহায়তা কেরন । ��েরাগীেদর উপর �য অমানুিষক অত�াচার করা হত । 
�করী তা ব� করার জন� �চ�া কেরন । অেনক সমাজ িব�ানী মেন কেরন, িমশনারীরা 
ব� সামািজক �-সং�ার ও ব� ধম�য় অ�িব�ােসর �িত তী� আ�মণ কেরিছেলন 
বেলই ঊনিবংশ শতেক িহ�ু ধম� সং�ােরর �েয়াজনীয়তা স�েক�  িহ�ু �নতারা 
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সেচতন হেয় ওেঠন এবং এক সংঘব� আে�ালন গেড় �তােলন । বাংলােদেশ 
সং�ার আে�ালেনর িবিভ� ��ে�, �রামপুর িমশন �ত�� ও পেরা�ভােব সহায়তা 
কেরিছেলন ।

বাংলা সািহেত�র িবকাশ

 উনিবংশ শতেকর পূেব� বাংলা গেদ�র �কান সুসংব��প িছল না । গদ� িছল, 
দিলল-দ�ােবজ ও ব�াি�গত িচ�প� �লখার ভাষা । বাংলা গদ� -রচনায় �রামপুর 
িমশেনর অবদান অন�ীকায� । ১৮০০ সােল �রামপুর িমশন �থেক �ছেপ �করী 
অনূিদত বাইেবেলর এক� অংশ “ম�ল সমাচার - মতীেয়র রিচত” (The Gospel 
according to Mathew) �কািশত হয় । এ�ই বাংলা গদ� সািহেত�র �থম 
ছাপােনা বই । �করী �ফাট�  উইিলয়াম কেলেজ গদ� অধ�াপন কােল, কেলেজর 
পি�তেদর কাছ �থেক ভারেতর �ধান �ধান ভাষা�িল �শেখন এবং ৪০� ভাষায় 
বাইেবল অনুবাদ কের �কাশ কেরন । বাইেবল অনুবােদর সে� সে� �করী বাংলা, 

ৃসং�ৃত, �তেল�, পা�াবী �ভিত ভাষার অিভধান ও �কাশ করা হয় । বাংলা ভাষায় 
রামায়ন, মহাভারত, ভারতচে�র অ�দাম�ল �রামপুর িমশন �থেকই �কািশত   
হয় । উইিলয়াম �করী �ফাট�  উইিলয়াম কেলেজর অধ�াপকেদর সাহােয� িনেয় 
“কেথাপকেথান”এবং “ইিতহাস মালা নােম �� বই রচনা কেরন । এর মেধ� �থম� 
�লখা হয় �ফাট�  উইিলয়াম কেলেজর ছা�েদর জন� এর উে�শ� িছল �াম� ও চিলত 
ভাষার সে� ইংেরজ িসিভিলয়নেদর পিরচয় ঘটােনা । ি�তীয়� মূলতঃ ইিতহাস 
আি�ত কািহনী সংকলন । এছাড়া �রামপুর িমশন �দশীয় পি�তেদর উৎসাহ দান 

ুকের, বাংলা সািহেত� এক� নতন ধারার সূচনা কেরিছেলন । অবশ� এ ব�াপাের �ফাট�  
ূউইিলয়াম কেলেজর ভিমকাও অন�ীকায� ।

কৃিষ সিমিত গঠন

 উইিলয়াম �করী উপলি� কেরিছেলন ভারেত সাধারণ মানুেষর অথ�ৈনিতক 
উ�িত সাধন করেত হেল, কৃিষ ব�ব�ার উ�িত করেত হেব এবং কৃিষজীিব জনগনেক 
িব�ানস�ত �ান সরবরাহ কের সংগ�ত করেত হেব । মানুেষর দাির�� অিশ�ার 
এক� �ধান কারণ । তাই িতিন তদানী�ন গভন�র �জনােরল লড�  �হি�ংসেক 
পৃ�েপাষক িহসােব �রেখ ভারেত �থম এি�কালচার �সাসাই� অ�  ইি�য়া 
(Agriculture Society of India) বা ভারতীয় কৃিষ সিমিত গঠন  কেরন ।

ূ�ফাট�  উইিলয়াম কেলজ ও ভারতীয় িশ�ায় তার ভিমকা

 আধুিনক ভারতীয় িশ�া বলেত যিদ আমরা পা�াত� �ভািবত িশ�ােক বুিঝ 
তাহেল এেদেশ িবেদশী িমশনারীেদর িশ�া �েচ�া �থেকই তার সূচনা হেয়েছ বলা 
চেল । িমশনারীরাই �থম ভারতীয়েদর পা�াত� �থায় এবং পা�াত� ভাবধারায় 
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িশ�াদােনর আেয়াজন কেরন । এেদেশর জনগনেক �ী�ধেম� দী�ীত করাই যিদও 
তােদর মুখ� উে�শ� িছল । তবু ভারতীয়েদর মেধ� �থেক অিশ�া, অ�তা ও 
�সং�ার �র কের তার উ�ত জীবন যাপেন সমথ� করার �ভ উে�শ�ও �য তােদর 
�েচ�ার অন�তম অ� িছল �স িবষেয় �কান সে�হ �নই ।

 িক� িমশনারীেদর �েচ�া ছাড়াও ভারতীয়িশ�ার িব�াের আর এক� িবেদশী 
ূ�িত�ান িবেশষ ভিমকা �হণ কেরিছল । �স� হল �ফাট�  উইিলয়াম কেলজ । �ফাট�  

উইিলয়াম কেলেজর পরমায়ু ���ায়ী হেলও ভারতীয় িশ�ার অ�গিত, িবেশষ কের 
বাংলা ভাষা ও সািহেত�র উ�য়েন এই �িত�ান�র অবদান িবেশষ উে�খেযাগ� ।

ৃ ১৮০০ �ীঃ নেভ�র মােস লড�  ওেয়েলসিল কত� ক �িতি�ত �ফাট�  উইিলয়াম 
কেলজ ভারতীয় িশ�ার ইিতহােস এক যুগা�কারী �ভাব সম� িসিভিলয়ান 
কম�চারীেদর িশ�া দােনর উে�েশ� �িতি�ত এই কেলজ� গ�ত হয় । ভারতবেষ� 
তৎকালীন সমেয় ঔপিনেবিশক শাসন ব�ব�া �চিলত িছল । িবেদশ �থেক �য সম� 
কম�চারী এই �দেশ িশ�া �শাসেন ও পিরচালনায় িনযু� িছেলন তারা �বশীরভাগই 
অনিভ� ও অপসং�ৃিত পরায়ন । তাই ওেয়লসিল এই সব কম�চারীেদর ভারতীয়েদর 
সভ�তা ও সং�ৃিতর িবষেয় �িশ�ণ লােভর জন� �ফাট�  উইিলয়াম কেলজ �ািপত 
কেরন ।

উে�শ�  

 �ফাট�  উইিলয়াম কেলজ �িত�ার মূল উে�েশ� হল - ২� । যথা -

  ১] িসিভিলয়ান কম�চারীেদর এেদেশ িশ�া স�েক�  অবিহত করা ।

 ২] ভারতীয় শাসন ব�ব�ায় িশ�ার িবষয়�েক অিতমা�ায় ��� �দওয়া ।

অধ�াপক িনেয়াগ

 �ফাট উইিলয়াম কেলজ �িতি�ত হওয়ার পর �সখােন ব� অধ�াপেকর পদ 
সৃি� হয় । �িণজন অধ�াপকেদর মেধ� উে�খেযাগ� হেলন উইিলয়াম �কির, বােল�া, 
কাল��ফ, বুকানন �মুখ খ�াতনামা ব�াি�গন িবেশষভােব উে�খেযাগ� । অধ�াপক-
েদর পৃ�েপাষকতায় এই কেলেজর �বৃি� সািধত হয় ।

পাঠসূচী:

  �ফাট�  উইিলয়াম কেলজ �িত�ার পর এখােন বাংলা ও সং�ৃত িবষয় �ধান 
ভূিমকা িনেলও ইংেরজী িশ�ার িবষেয় �জার �দওয়া হেয়িছল । এছাড়া পাঠসূচীেত 

ৃকেয়ক�  ভারতীয় ভাষা,িহ�ু-মুশিলম আইন,আধুিনক ইিতহাস �ভিত িবষয় �যাগ 
ৃকরা হয়।এছাড়া কেলেজর সূচনা �থেক িহ�ী,মারাঠা,ফরাসী �ভিত ভাষায় পঠন 

পাঠন �� হয়।
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বাংলা িবভােগর �িত�া : 

 �রামপুর িমশন �থেক উইিলয়াম �করীর বাংলা ব�াকরণ �কািশত এই 
কেলেজর বংলা  িবভােগর �ধান িহসােব �যাগদান কেরন �কািশত �হায়ার পর লড�  
ওেয়লসিলর অনুেরােধ ১৮০১ সােল এই কেলেজর বাংলা িবভােগর �ধান িহসােব 
�যাগদান কেরন । �করী িছেলন ব�ভাষািব�  �সই সমেয় ইংেরজ সােহবেদর িশ�ার 
উপেযাগী বাংলা গেদ�র বড় অভাব িছল । সােহবেদর �েয়াজেন কােজর ভাষা, 
কথাবলার ভাষা বাংলা �শখার উপেযাগী �� রচনায় িতিন মেনািনেবশ কেরন ।

বাঙালী পি�ত িনেয়াগ 

 উইিলয়াম �করীর সে� সহেযাগীতা কেরন এেদশীয় পি�তবগ� । রামারাম 
ুবসু, �গালকনাথ শমা� , মৃত��য় িবদ�াল�ার, রািজবেলান মুেখাপাধ�ায়, চ�ীচরণ মু�ী, 

কািলনাথ তক� প�ানন, রামকৃষণতক�  চূড়ামনী, রামানাথ বা� সপিত, তারীনী চরণ িম�, 
ৃহর�সাদ রায়, �ভিত পি�তগেণর সি�ব �চ�ায় অ�কােলর মেধ� বাংলা গদ�, বাংলা 

িবভাগ উ�িত লাভ কের । �দশীয় পি�তেদর সােথ ইংেরজী ত�ণেদর �মলােমশা ও 
ভােবর আদান �দান বাংলায় ন যুেগ সূচনা কের ।

বাংলা গদ� রচনায় �ফাট�  উইিলয়াম কেলেজর অবদান

 বাংলা গদ� রচনার ��ে� �ফাট�  উইিলয়াম কেলজ কতক�িল িদক �থেক 
িবেশষ �ােনর পিরচয় িদেয়েছন-

(১) �রামপুেরর ছাপাখানর অবদান 

১৮০০ সােল �ধু �ফাট�  উইিলয়াকম কেলজ �াপন হয়িন, �রামপুর ‘িমশন ��স’ ঐ 
একই বছর �ািপত হেয়িছল । এর ফেল ১৮০১ সােল উইল;ইয়াম �করী রিচত 
বাইেবেলর বাংলা অনুবাদ এবং সংবােদর বাংলা �লখার �েয়াজেন বাংলা 
কেথাপকেথান’ বই �কািশত হয় । এই সমেয় �করী সােহেবর রিচত বাংলা ভাষার 
অনুবাদ �কািশত হয় । ১৮১২ সােল �করী �ায় ১৫০� �চিলত গে�র সংকলেন 
বাংলায় ইিতহাস মালা �কাশ কেরন ।

ৃ(২) সহকারীগণ কত� ক পু�ক রচনা 

 �করী সােহব িনেজই বই িলেখ খা� হয়িন । তার সহকারী পি�ত ও মু�ীেদর 
বই িলখবার জন� িতিন নানাভােব উৎসািহত কেরন । তার মু�ী রামরাম বসু 
‘�ী��বক’ এবং ‘হরকরা’ বই �লেখন । ১৮০১ সােল তার রিচত ‘�তাপািদত� চির�’ 
�কািশত হয় এবং পেরর বছর �কািশত হয় ‘িলিপমালা’ বাংলার �লখা �থম গদ� �� 
িহসােব ‘�তাপািদত� চিরত’ িবেশষভােব উে�খেযাগ� ।
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ু(৩) মৃত��য় িবদ�াল�ার রিচত পুি�কাবলী

 িতিন িছেলন �ফাট�  উইিলয়াম কেলেজর �ধান পি�ত । তাঁর রিচত ‘রাি�র 
িসংহাসন’, ‘�েবাধ চি�কা’, ‘িহতপেদশ’, ‘রাজাবলী, িবেশষভােব উে�খেযাগ� । 
তার ‘রি�র িসংহাসন’ কেলেজর পাঠপু�েকর তািলকায় �ান �পেয়িছল । ‘রাজধানী’ 
বাংলা গেদ� �লখা �থম ঐিতহািসক কািহনী । িতিন কিলকাতা ‘School Book 

ুSociety’ এর কায�করী কিম�র সদস� িছেলন । বাঘবাজাের তার িনজ� চত�া� 
িছল ।

(৪) তািরনী চরণ িম� রিচত পুি�কাবলী

 এই কেলেজর আর একজন খ�াতনামা পি�ত িছেলন তািরণী িম� । িতিন 
Calcutta School Book Socicety’ এর স�াদক িছেলন তার উে�খেযাগ� �� 
হল ৬� Fables এর সংকলন িতিন ইংেরজী ও আিব� �থেক আহরণ কের নীিত কথা 
বাংলা ভাষায় �কাশ কেরন । তািরণী চরণ �ফাট�  উইিলয়াম কেলেজর িহ�ী িবভােগর 
মু�ী িছেলন ।

(৫) অন�ান� পি�ত বেগ� র রচনাবলী 

 �ফাট�  উইিলয়াম কেলেজর অন�ান� পি�ত বগ�েদর মেধ� উে�খেযাগ� হন 
চি�চরণ িমে�র ‘েতাতা ইিতহাস’, রাজীবেলাচন মুখপাধ�ােয়র মহারাজ ‘কৃ�চ� 
রাজস� চির�� ’ �মাহন �সদ ঠা�েরর ‘ই� ব� শ� ভা�ার’ হর�সাদ রােয়র ‘পু�ষ 
পরী�া’ কািশনাথ তক�  প�ানেনর ‘পদাথ� �কামুদী’ িবেশষভােব উে�খেযাগ� । এই 
���িল �ফাট�  উইিলয়াম কেলেজর অবদান িহসােব িবেশষ উে�খেযাগ� ।

(৬)অনুবাদ ��রািজ

 �ফাট�  উইিলয়াম কেলেজর পি�ত বেগ�র �ারা রিচত অিধকাংশ �� িছল 
ৃঅনুবাদ �� । ইংেরজী, সং�ৃত, ফাস� �ভিত ভাষায় �� ও উপাদান সমূহ এই 

���িলর মূল উপজীব� িছল । ���িলর ভাষাও িছল �ধানত অনুবােদর ভাষাও িছল 
ৃ�ধানত অনুবােদর ভাষা । সং�ৃত , আিব� ফাস� �ভিত ভাষার শ� ইংেরজী অথবা 

সং�ৃত ধােচ পাঠদান করা হত ।

(৭) বাংলা গদ� রচনায় অনুে�রণা সৃি�

 �ফাট�  উইিলয়াম কেলেজই বাংলা গদ� রচনার �থম অনুে�রনা সৃি� 
হেয়িছল । িশি�ত বাঙালী গদ� রচনায় �েয়াজন ও ��� স�ে� অণুভব করেত 
�পেরিছল ধম�িনরেপ� িবষেয় �� রচনার ঋিত এই কেলাএেজই �থম সৃি� হয় । 
িব�ান আেলাচনার পর এই কেলেজর �� রচনার �চ�ার �ারা �থম িনেদ� িশত হয় ।
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নবজাগরেণর পথ ��িত

 বাংলা সািহেত� নবজাগরেণর ��ে� �ফাট�  উইিলয়াম কেলজ িবিভ� িদক 
�থেক আে�ালন �� কেরিছল �স�িল হল -

 (ক) �ফাট�  উইিলয়াম কেলেজ �থম পা�াত� িশ�ায় মূল�েবাধ ও ভাবধারর 
সে� �াচ� িশ�ার মূল�েবাধ ও ভাবধারার সম�য় ও সহাব�ান স�ব হয় । এর ফেল 
উভয় িশ�া ও সং�ৃিতর মেধ� �নগত পিরমােপর সুিবধা হয় ।

 (খ) �দশীয় পি�ত বেগ�র সে� পা�াত� পি�ত ও ত�ণেদর �মলােমশা ও 
ুভােবর আদান�দান বাঙালী ভাব মানুেষর নতন আেলারেনর সৃি� কের । ফরািস 

িব�েবর ��রণা িমল ও �ব�ােমর ভাবনা এই কেলেজর পিরেবেশ সজীব অব�াব   
িছল ।

 (গ) অপরিদেক �দশী পি�তগণ উদারৈনিতক মতাদেশ�র মেধ� িনেজেদর 
�দশীয় ভাবনা ও মতাদশ�েক হািরেয় �ফেলনিন । ধেম�র সে� উদারৈনিতক মতাদশ� 
�ক িমিলেয় �ফেলনিন । ফেল এই কেলেজ �য �াচ� পা�ােত�র �য ভাব সে�লন 
ঘেটিছল বৃহ�র বাঙালী সমাজেক তা �বশ নাড়া িদেয়িছল ।

 (ঘ) এই কেলেজর পা�াত� িশ�ার সােথ সােথ বাংলা িবষয়ব�র সম�য় 
�যমন সম�য় হেয়িছল �তমিন �দশীয় পি�তগণ ইংেরজী �শখার ��� অনুভব 
কেরিছেলন ।

 (ঙ) �ফাট�  উইিলয়াম কেলেজর পিরেবেশর �ভােব বাঙািলেদর �চ�ায় 
অেনক ইংেরজী �ুল �িতি�ত হেয়িছল । এইসব �ুেলর িশ�াথ�েদর বাংলা ভাষার 
সে� সে� ইংেরজী ভাষার চচ� ােক �াধান� �দওয়া হেয়িছল ।

অবদান

 এই কেলেজর �িত�া বাঙালী জীবেনর অিত �ভ সুেযাগ এেন িদেয়িছল । 
বাংলা গেদ�র িবকােশ, ধম� িনরেপ� িশ�া �বত� েন ; িব�ান চচ� ার সুেযাগ সৃি�েত 
ইংেরজী িশ�ার �সাের ও সব�পির বাংলার মানুেষর নবযুেগর সুচনায় �ফাট�  উইিলয়াম 
কেলেজর অবদান অপিরসীম । তেব কেলজ�র �ভাব �থেক বাঙালী সমাজ বি�ত 

ুহয়িন । মিনষী পি�তগেনর সমােবশেশ কেলজ� বাঙািলর জীবেন নতন পেথর 
িদশারী হেয় উেঠিছল । তাই বাঙালী তথা সম� ভারেত িশ�া ও সং�ৃিতর আধুিনক 
ইিতহােস �ফাট�  উইিলয়াম কেলজ এক� িবিশ� �ান লাভ কেরেছ । ইংেরজ 
�াচ�িব� গন, �রামপুেরর িমশনারীগণ এবং �ফাট�  উইিলয়াম কেলেজর পি�তগণ 
বাংলা গেদ� �প না িদেল উনিবংশ শতা�ীেত বাংলার সং�ৃিত ও সামািজক 
পুন��ীবন স�ব হত না ।
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অনুশীলনী

ূ১) বাংলা ভাষা ও সািহেত�র উ�য়েন �ফাট�  উইিলয়াম কেলজ িক ভিমকা পালন 
কেরিছল ?

২) �রামপুর �য়ী কারা িছেলন ? িশ�াে�ে� �রামপুর �য়ীর অবদান আেলাচনা কর ।

৩) �রামপুর িমশেনর �িত�াতা �ক িছেলন । বাংলা ভাষা, সািহেত� এবং িশ�াে�ে� 
�রামপুর িমশেনর অবদান আেলাচনা কর ।

৪) বাংলা িশ�ার অ�গিতেত �রামপুর িমশেনর অবদানেক সূ�ভােব মূল�ায়ন কর ।
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িনেদ� শনামূলক উে�শ� 

 এই অধ�ােয়র �শেষ িশ�াথ�রা -

১) �মকেল িমিনট স�েক�  জানেত পারেব ।

২) �াচ� পা�াত� �� িক �স স�েক�  �ান লাভ করেব ।

৩) সনদ আইন স�েক�  ধারণা �দান করেত পারেব ।

৪) GCPI গঠেনর বণ�না িদেত স�ম হেব ।

১৮১৩ এর সনদ আইেনর সরকারী ব�াখ�া

 ১৮১৩ সােল �কা�ানীর সনদ আইেন িশ�াধারা গৃহীত হবার পর আশা করা 
িগেয়িছল, সরকারী �েচ�ায় �দেশ �ত িশ�াের �সার লাভ ঘটেব এবং সরকার 
িশ�া স�েক�  এক� সাধারণ িনিত ি�র কের িশ�াব�ব�ার পুন�গঠন ও িনয়�ণ   
করেব । িক� �দেশ িশ�ার ব�াপাের �ত�� দািয়� �হেণ �কা�ানীর আপি� িছল, 
তাই �কা�ানীর �কাট�  অভ ডাইের�রস ১৮১৩ সােলর আইেনর ধার�েক �খালা মেন 
িনেত পােরনিন । তাই �কাট�  অভ ডাইের�রস এক ল� টাকা খরেচর ব�াপাের �য 
িনেদ� শ বড়লাটেক �দন, তা ভারেতর িশ�াে�ে� জ�লতার সৃি� কের । সনদ 
আইেন, �কা�ানীেক িতন� ব�াপাের বরা� অথ� খরচ করার িনেদ� শ �দওয়া হেয়িছল -
 �থমত : সািহেত�র পুন��ীবনন ও উ�িতর জন� । ি�তীয়ত : িশি�ত ভারতীয়েদর 

ৃউ�িতর িশ�ার সুেযাগ সৃি�র জন� এবং ততীয়ত : িব�ান িশ�ার �ত� ন ও উ�য়েনর 
ৃজন� । এই ধারায় উি�িখত ব�ােয়র ����িলর মেধ� �থম ও ততীয় ���� িছল 

ৃব�াখ�া সােপ� এবং ততীয়ে��� �� হেলও �কা�ানী সরকার �স�েক 
পরবত�কােল অপ�েয়াগ কের, জনিশ�া স�েক�  িনেজর দািয়� এিড়েয় যাওয়ার 
�চ�া কের । আইেনরিশ�া ধারায় সািহেত�র পুন��ীবন ও উ�িত (Reival & 
improvement of literature) বলেত ভারতীয় অথবা পা�াত� �কান সািহেত�র 
কথা বেল হেয়িছল তা পির�ার নয় । �ক �তমিন িব�ান িশ�ার �বত� ন ও উ�য়ন 
(In t roduct ion &promot ion of  knowledge of  sc ience)  বলেত 
�াচ�িব�ান িক �া�াত� িব�েনরকথা বলা হেয়িছল, তাও �� নয় । ফেল 
িশ�াধারার এই �� অংেশর ব�াখ�া িনেয় িবতেক� র সূ�পাত হয় । এই আইেনর িনেদ� শ 
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ঐিতহািসক �মকেল িমিনট এবং সনদ আইন



কায�করী করার জন ইংল�াে� ই� ইি�য়া �কা�ানীর �কাট�  -অভ- ডাইের�র�  এক 
িনেদ� শনামা বা �ড� প�াচ (Despatch) পাঠান, তােত তাঁরা ঐ বরা� টাকা িকভােব 
খরচ করেত হেব তার িনেদ� শ মত । ঐ িনেদ� শনামা বা �ডসপ�ােচ, �াচ� দশ�ন, আইন, 
�জ�ািতিব�দ�া, �ভষজ িবদ�া ইত�ািদর উপেযািগতার কথা উে�খ কের, �স সব িবষেয়র 
পুন��ীবন ও উ�য়েনর জন� বরা� অথ� খরচ করেত বলা হয় । তা ছাড়া, �কা�ানীর 
ইউেরাপীয় কম�চারীরা যােত ভারতীয় পি�তেদর কাছ �থেক �াচ� িবদ�া িশ�া করেত 

ৃপাের �সইমত সুেযাগ সৃি�র জন� অথ� ব�ায় করেত বলা হয় । �ামা�েল মাতভাষার 
মাধ�েম �য �দশীয় িশ�াব�ব�া িছল, �স�িলেক বাঁিচেয় রাখেত বলা হয় এবং �াম� 
িশ�কেদর অিধকার অ�ু� রাখার জন� সব রকেমর সাহায� করেত বলা হয় । ১৮১৪ 
সােলর এই �ডসপ�ােচ ইংেরজী িশ�া বা পা�াত� িশ�া স�েক�  �কান িনেদ� শই িছল 

ৃনা । �কা�ানী কত� পে�র ভয় িছল পা�াত� ধাঁেচ ইংেরজী িশ�ার �িত�ান �াপেনর 
�চ�া করেল িহ�ুরা তার িবেরাধীতা করেব এবং তােত �দেশ রাজৈনিতক অি�রতা 
বাড়েব । তাই তাঁরা �াচ� িবদ�ালয় �সার ও উ�য়েনর জন� বরা� অথ�ব�ায় করার 
পরামশ� িদেয়িছেলন । এইিনেদ� শ আনুযায়ী তদানী�ন বড়লাট লড�  �হি�ংস �িত 
�জলায় িহ�ু ও মুসলমান জন� �� কের িবদ�ালয়, িবপথগামী �ছেলেদর সংেশাধেনর 
জন�এক� কের িবদ�ালয় এবং বৃি�িশ�ার জন� িবদ�ালয় �াপেনর এক� পিরক�না 
�হণ কেরন । িক�, �সই পিরক�না বা�বািয়ত হয়িন । কারণ এই সময় �কা�ানী 

ৃসরকার �থেম �খ�াযু�, পের িপ�ারী যু� এবং ততীয় ই�-মারাঠা যুে� ভীষনভােব 
িব�ত হেয় পেড়ন । তাই ১৮১৩ সােলর সনদ আইন পাশ হওয়ার পর �থম দশ বছর 
তার িশ�া িবষয়ক ধারােক কায�করী করার জন� িবেশষ িকছু �েচ�া করা হয়িন 

ুসামান� িকছু িকছু অথ� ম�র করা ছাড়া সরকারী �েচ�ায় িশ�া ��ে� নতন কের িকছু ু
িশ�া �িত�ান গেড় ওেঠিন । যুে�র ঝােমলা িমেট যাওয়ার পর ১৮২১ সােল পুনায় 
এক� সং�ৃত কেলজ �িতি�ত হয় সরকারী উেদ�ােগ । ১৮২২ সােল �দশীয় 
ডা�ারেদর িশ�ার জন� কলকাতায় এক� �মিডক�াল �ুল �খালা হল । কলকাতা, 
নব�ীপ এবং ি��েত সং�ৃত কেলজ �খালার ��াব ও এই সময় করা হেয়িছল. িক� 
তা বা�বািয়ত হয়িন ।

G.C.P.I. গঠন 

 অনিদেক ১৮১৩ সােলর সনদ আইেনর িমশনারী ধারার সুেযাগ িনেয় এবং 
ুসরকারী িনি�য়তার সুেযাগ িনেয় িমশনারীরা �দেশ জনিশ�া �সােরর জন� নতন 

উেদ�েগ �নেম পেড়িছেলন । �বসরকারীভােব এই িমশনািরগণ ও িকছু �দশীয় 
ৃ ু ু�নত� বগ� নতন নতন িবদ�ালয় �াপেন এিগেয় আেসন । ইিতমেধ� �দশীয় জনগন ও 

ইংেরজী িশ�ার ব�াপাের যেথ� আ�হ �কাশ করেত আর� কেরেছন । সরকার 
�বসরকারী �েচ�ার অ�গিত ও ফলাফল ল�� কের বুঝেলন, তাঁেদর ও িকছু করার 
সময় এেসেছ । িশ�া স�েক�  সরকােরর দীঘ� িদেনর িনি�য়তা �র করেলন অ�ায়ী 
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বড়লাট িমঃ অ�াডাম ১৮২৩ সােল, ৩১েশ জুলাই সপিরষদ বডলাট দশজন সদস� 
িনেয় “েজনােরল কিম� ফর পাবিলক ইন�াকশন” (General Committee for 
Public Instruction) সংে�েপ G.C.P.I নােম এক� িশ�া সং�া� কিম� গঠন 
কেরন । এই িশ�া কিম�র উে�শ� স�েক�  বলা হয় - “ভারতীয়েদর জন� উ�ত ও 
�েয়াজনীয় িশ�ার �বত� ন এবং তােদর �নিতক চিরে�র উ�িত সাধেনর জন� 
ব�ব�ািদ �হণ করার জন� এই িশ�া কিম� গঠন করা হেয়েছ ।” বাংলােদেশ কম�রত 
িসিভিলয়ায়নেদর িনেয় এই িশ�া কিম� গ�ত হয় । সদর �দওয়ানী আদালেতর 
িবচারপিত জন �হিরংটন এবং ডঃেহােরস উইলসন যথা�েম এই িশ�া কিম�র 
(G.C.P.I) �থম সভাপিত ও ও স�াদক িনযু� হন । এই িশ�া কিম�েক 
সাহায�করার জন িবিভ� জায়গায় আ�িলক কিম� গঠন করা হয় । সম� 
উ�রভারেত কিম�র কম�ে�� িব�ৃত হয় । কিম�র হােত িশ�ার জন� বরা� 
একল� টাকা �দওয়া হয় । এই কিম�েক সরকারী �িত�ান�িল পিরচালনার দািয়� 
�দওয়া হয় । ি�র হয় �দেশ িশ�া �সােরর জন� সরকােরর হােত �বশী অথ� না 
থাকায়, কিম� �কবলমা� উ�িশ�ার জন� অথ�ব�ায় করেব । অথা� ৎ এে�ে� ১৮১৩ 

ৃসােলর আইেনর অিত�েয়াজনীয় �থম ও ততীয় শত� �িলেক বাদ িদেয় সরকার 
ি�তীয় শত� �র আ�য় �হণ কেরন । অথা� ৎ সরকােরর বরা� টাকা �কবলমা� �দশীয় 
িশি�ত ব�াি�েদর উ�ত �েরর িশ�ার জন� ব�ায় করা হেব ।

ম�ব� 

 িশ�া কিম� (G.C.P.I) কােজ �নেম ১৮২৪ সােল ১লা জানুয়ারী কলকাতায় 
সং�ৃত কেলজ �াপন কেরন । আ�া ও িদ�ীেতও �� �াচ� িবদ�ার কেলজ �খালা   
হয় । সং�ৃত ও আরবী বই �ছেপ �চােরর ব�ব�া করা হয় । তাছাড়া ইংেরজী বইরও 
অনুবাদ ছাপা হয় িক� বা�বে�ে� �দখা �গল বই�িলর িবেশষ �কান চািহদা �নই । 
�বসরকারী িশ�া �েচ�ার ফেল �দেশ ইিতমেধ� ইংেরজী িশ�া বা পা�াত� িশ�ার 
প�া জনমত গেড় উেঠিছল । ১৮২৩ সােল ১১ই িডেস�র রাজা রামেমাহেনর মত 
�দশীয় �নতা লড�  আম�হা�� েক এক িচ� িলেখ সং�ৃত কেলজ �িত�ার িব�ে� 
�িতবাদ জানােলন । িতিন বলেলন সরকােরর িশ�ার ব�াপাের আেরা �গিতশীল 
হওয়া উিচত । িতিন সরকারী িশ�ার ব�াপাের আেরা �গিতশীল হওয়া উিচত । িতিন 
সরকারী টাকা ব�ােয় ভারতীয়েদর আধুিনক গিণত রসায়ন, �কৃত দশ�ন, শারীরিবদ�া 
ইত�ািদ িবষয় িশ�াদােনর ব�ব�া করেত অনুেরাধ জানান ।

�াচ� ও পা�াত� �� 

সূচনা 

 পুেব� উে�খ করা হেয়েছ  ১৮১৩ সােলর সনদ আইেনর িশ�া সং�া� ৪৩নং 
ধারায় ব�াখ�া িনেয় জ�লতার সৃি� হয় । ঐ ধারার �� কথা ‘সািহেত�র উ�িত’এবং 
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‘িব�ােনর �ান’ িনেয় িব�াি� �থম �থেকই িছল । �কা�ানী সরকার এরই সুেযাগ 
িনেয়, িবিভ� সমেয় িবিভ� িশ�ানীিতর কথা বলেত লাগেলন, এ আমরা ল��  
কেরিছ । সনদ আইেনর তাৎপয� ব�াখ�ার িদক �থেক িশি�ত ইংেরজ স�দায় ও 

ৃ�দশীয় �নত�ানীয় ব�াি�েদর মেনও িব�াি�র সৃি� হয় । িশ�া কিম�র (G.C.P.I) 
ৃসদস�েদর মেন এ িবষেয় িব�াি� িছল , �থম �থেকই । িক� �কা�ানী কত� পে�র 

পিরবত� ণশীল মেনাভাব ল�� কের �ভাবতই তাঁরা �� ভােগ ভাগ হেয় �গেলন । 
ৃ ৃতােদর মেধ�একদেলর �নত� িদেলন ি�ে��  এবং অপর দেলর �নত� িদেলন 

িবিশ� িচ�ািবদ ��েভিলয়ান । িশ�া কিম�র (G.C.P.I) সদেস�র মেধ� চার� িবষয় 
িনেয় মূলতঃ এই মতেভদ �দখা িদেয়িছল । �থমতঃ �� ওেঠ কােক িশ�া �দওয়ার 

ৃজন� সরকারী অথ� ব�ায় করা হেব । ি�তীয়ত, এই িশ�ার িবষয়ব� িক হেব । ততীয়ত, 
ুিশ�ার মাধ�ম িক হেব তা িনেয়ও িবতক�  �� হয় এবং চতথ�ত �বসরকারী �েচ�ার 

ূ ুভিমকা িক হেব এবং সরকার �বসরকারী িশ�া িব�ােরর উপর কতট� িন��ন 
রাখেবন, এ িনেয়ও মতিবেরাধ হয় । এই সমস�া�িলর সমাধান করেত িগেয় িশ�া 
কিম�র সদস�রা �� ভােগ িবভ� হেয় �গেলন। এেদঁর এক দলেক বলা হয় 
�াচ�বাদী (Classicsta বা  Orientalist) এবং অপর দলেক বলা হয় পা�াত� বাদী         
( Anglicist) ।

�াচ�-পা�াত� �ে�র িবিভ� িদক

 �থম �ে�র অথা� ৎ, কােক িশ�া �দওয়া হেব সরকারী অেথ� এই �ে�র 
সমাধান িদেত িগেয় �াচ�বাদীরা বলেলন, সরকারীই অথ� জনসাধারেণর মেধ� 
�াথিমক িশ�া �সােরর জন� ব�বহার করেত হেব । অথা� ৎ সরকারেক �দেশর বৃহ�র 
জনগেনর মেধ� িশ�া নবিব�ােরর দািয়� �হণ করেত হেব । অন�িদেক 
পা�াত�বাদীরা এই সমস�ার সমাধান করেত িগেয় বলেলন সরকারী অথ� �দেশর 
উপযু� ব�াি�েদর উ�িশ�া দােনর জন� ব�বহার করেত হেব । �দেশর সামান� 
সংখ�ক ব�াি�েক উ�ত �ান - িব�ান এর সে� পিরিচত করেত পারেল তারাই 
�দেশর পে� �বশী উপেযাগী হেয় উঠেব । ি�তীয় �ে�র উ�র িদেত িগেয় 
�াচ�বাদীরা বলেলন, ভারতীয়েদর জন� ভারতীয় �ান -িব�ান বা �াচ�িবদ�া 
িশ�াদােনর ব�ব�া করেত হেব । অথা� ৎ সরকারী অথ� �কবলমা� ভারতীয় �ান-
িব�ােনর চচ� ার জন� ব�বহার করা উিচত । অন�িদেক, পা�াত� - বাদীরা বলেলন - 
সনদ আইেন �ান - িব�ান বলেত পা�াত� �ান িব�ানেক �বাঝােনা হেয়েছ । 
সুতরাং সরকারী বরা� সব অথ�ই ভারতীয়েদর পা�ােত�র আধুিনক�ান - িব�ােনর 

ৃসে� পিরিচত করার জন� ব�বহার করাই হেব স�ক প�া । ততীয়�ে� অথা� ৎ িশ�ার 
মাধ�ম িক হেব এই �ে� �� দেলর মেধ� মতিবেরাধ চরেম উেঠ । �াচ�বাদীরা দািব 
কেরন ভারতীয়েদর জন� িশ�া ভারতীয় ভাষার মাধ�েম হওয়াই বা�নীয় । অথা� ৎ 
সং�ৃত,আরবী, ফাস� ইত�ািদ ভাষাই হেব িশ�ার মাধ�ম । অপরিদেক পা�াত�বাদীরা 
বলেলন, ইংেরজীেকই ভারতীয়েদর িশ�ার জন� মাধ�ম িহসােব ব�বহার করেত হেব । 
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কারণ ইংেরজী মাধ�ম ছাড়া পা�াত� �ান িব�ােনর অিভ�তা অজ� ন করা স�ব নয় । 
এই মতবােদর সমথ�েন পা�াত� বাদীরা আেরা অেনক যুি� উপ�াপন কেরিছেলন । 
�যমন - (১) তাঁর বেলিছেলন িমশনারীেদর �েচ�ার ফেল ভারতীয়েদর কােছ 
ইংেরজী ভাষা ইিতমেধ� জনি�য় হেয় উেঠেছ এবং তারা ঐ ভাষা িশখেত যেথ� 
আ�হী । (২) ইংেরজী ভাষা শাসক ��ণীর ভাষা হওয়ার, �সই ভাষা িশখেল 
ভারতীয়েদর চা�রী �জাগাড় করা সুিবধা হেব এবং তােদর সামািজক ময�াদার বৃি� 
পােব । সামািজক ময�াদা অজ� ণ ও অথ�ৈনিতক িনরাপ�ার �য়ােস ভারতীয়রা ইংেরজী 
ভাষা িশখেত �বশী আ�হী হেব । আর তােদর এই আ�েহর দ�ণ সরকারী অথ� ব�ােয় 

ুিশ�া �েচ�া সফল হেব । িশ�া স�েক�  চতথ� �ে�ও �� দেলর মেধ� �ি�ভ�ীর 
পাথ�ক� �দখা যায় । �াচ�বাদীরা চাইিছেলন, িশ�াে�ে� �বসরকারী �েচ�া�িলেক 
উৎসাহ দান করা হউক । িক� অপরপে� পা�াত�বাদীরা চাইিছেলন �বসরকারী 
�েচ�া ব� করেত।

ম�ব� :

 এমিনভােব, উনিবংশ শতেকর �থমাংেশ �ক সরকার যখন িশ�ার দািয়� 
�হেণর জন �থম পদে�প িনেয়েছন, �স সময় িশ�া স�েক�  সরকারী নীিত 
িনধা� রেনর ��ে� �� পর�র িবেরাধী মতবােদর সৃি� হয় । িশ�া কিম�র দশজন 
সদেস�র মেধ� পাঁচজন পা�াত� মতবাদ সমথ�ন কেরন এবং বাকী পাঁচজন �াচ� 
মতবাদ সমথ�ন  কেরন । �াচ� মতবাদ �য �কবলমা� ভারতীয়রা সমথ�ন কেরিছেলন 
তাই নয় ব� ইংেরজও �াচ� মতবাদেক সমথ�ন কেরিছেলন । আবার পা�াত� 
মতবাদও অেনক িশি�ত ভারতীয়রাও সমথ�ন কেরিছেলন । রাজা রামেমাহন রায়, 

ৃ�ারকানাথ ঠা�র �ভিত মনীিষরা পা�াত� মতবােদর সমথ�ক িছেলন ।

�মকেলর িমিনট

সূচনা

 ১৮১৩ সাল নাগাদ িশ�ক কিম�র মেধ� �াচ� ও পা�াত�বাদীেদর মেধ�কার 
িবেরাধ এমন চরম অব�ায় �পৗছায় �য, সরকােরর সম�রকম িশ�ামূলক কাজ �ায় 

ুব� হেয় যায় । ঐ অব�ার অবসান ঘটােত না পারেল, িশ�াে�ে� সু� নীিত �হণ 
করা স�ব হেব না, একথা কিম�র (G.C.P.I) সদস�রাও অনুভব করিছেলন । তাই 
তারা �কা�ানী সরকােরর �ার� হেলন, ১৮১৩ সােলর ঐ সনদ আইেনর ব�াখ�া 
পাওয়ার জন� এমত অব�ায় ১৮৩৪ সােল লড�  �মকেল বড়লােটর পিরষেদ আইন 
সদস� �েপ �যাগ �দন ।  বড়লাট লড �বি�ংক তাঁেক িশ�া কিম�র (G.C.P.I) 
সভাপিত িহসােব িনযু� কেরন ।
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�মকেলরব�াখ�া ও ম�ব�

 �মকেল তাঁর িমিনেট িলখেলন -(১) ‘সািহত�’ (Literature) কথা�েত 
�ধুমা� সং�ৃত বা আরবী সািহিত�েক �বাঝাব না, ইংরজী সািহত�েক ও �বাঝায় । (২) 
‘িশকইত ভারতীয়’ (Learned native) বলেত সং�ৃত পি�ত বা আরবী ফাস�েত 
পারদশ� �মৗলবীেক �বাঝায় না । যাঁরা লেকর দশ�ন বা িমলটেনর কিবতার পাদিশ�তা 
লাভ কেরেছন । তাঁেদর ও �বাঝায় । সুতরাং একতরফা ভােব �কান এক� মতবােদর 
সপে� ১৮১৩ সােলর ৪৩নং ধারা�েক ব�খ�া করা �ক হেব না । সে� সে� িতিন এ 
িবষেয় তাঁর ব�াি�গত অিভমত ব�� কের বলেলন - �াচ� বািদগন �য দািব কেরেছন, 
�াচ� িবদ�ার �িত�ান �িলেক বাঁিচেয় রাখেত হেব, কারণ, �স�িল ভারতীয় সং�ৃিত 
ও ঐিতেহ�র �তীক, এই দািবর �কান যুি�স�ত কারণ �নই । কারণ ঐ�িল �কান 
উপকাের আসেছ না, তাই �স�িল উ�েয় �দওয়া উিচৎ । অথা� ৎ �মকেল পা�াত� 
বাদীেদর পে�ই রায় িদেলন ।(৩) ‘িব�ান িশ�ার �বত� ন ও উ�য়ন’ স�েক�  
আইেনর িবেশষ ধারায় যা বলা হেয়েছ, �স িবষেয় �াচ� বা পা�াত� �য �ানেক 
বড়লাট ভাল মেন করেবন, তার জন� িতিন সরকারী অথ� ব�ায় করেবন । আইন তাঁেক 
�সই অিধকার �দান কেরেছ । অথা� ৎ িব�ান িশ�া স�েক�  িস�া� �নওয়ার ব�াপাের 
সম� দািয়� �মকেল সরকােরর উপর �ছেড় িদেলন । (৪) িশ�ার মাধ�ম স�ে�, 
�মকেল িবিভ� দেলর মতামত িবচার কের, তাঁর অিভমত উপ�াপন কেরন । িশ�ার 

ৃমাধ�ম স�েক�  তখন িতন� দািব উেঠিছল - (ক) �দশীয় ভাষা বা মতভাআ ; (খ) 
ৃইংেরজী ভাষা । �মকেল তাঁর িমিনেট �দশীয় ভাষা বা মাত� ভাষােক অত��দীন এবং 

ঐ�য�হীন বেল, তােক িশ�ার মাধ�ম িহেসেব �থেমই নাকচ কের িদেলন । িতিন 
বেলিছেলন �দশীয় ভাষাসমূেহর শ� স�দ ভাব �কােশ এত অনুপযু� �য পা�াত� 
ভাষা সমূেহর শ� স�দ ভাব �কােশ এত অনুপযু� �য পা�াত� ভাষায় িলিখত 
�ান িব�ােনর বই�িল ঐ ভাষায় অনুবাদ করা স�বনা ।�াচীন ভারতীয় ভাষা�িলর 
ু ুতলনায় অেনক িনকৃ� এবং ভেল ভরা। িতিন দ� ভের ম�েব� িলেখিছেলন-

  “A Single self of a good European Library was worth 
of whole Native literature of India & Arabia.”

 অথা� ৎ, “সম� ভারেত ও আরেব িমেল �য সািহত� স�দ আেছ, ইউেরাপীয় 
�য �কান এক� ভাল ��াগােরর আলমািরর এক� মা� তােক �য স�দ আেছ তার 

ুসে� তলনা করাযায় ।”

 পরবত�কােল িতিন বেলন ইংেরজী িশ�ার ফেল, এেদেশ এমন এক ��নীর 
মানুষ সৃি� হেব যারা বেণ� ও রে�ই ভারতীয় থাকেব, িক� �িচ, মতামত, নীিত ও 
বুি�েত হেব ইংেরজ (Aclass of persons Indian in blood & Colour but 
English in taste, Opinions & intellect)। িতিন আেরা পরামশ� �দন �য 

ুএইভােব সমােজর উ� ও মধ�িব� ��নীেক ইংেরজী িশ�ায় িশি�ত কের তলেত 
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পারেল, �স িশ�ার ফল�িত �াভািবক িনয়েম সমােজর িন��ের �নেম আসেব । আর 
তার ফেল ভারতীয় সমােজর �পা�র ঘটেব । অথা� ঃ িতিন ভারেত িশ�ার ��ে� 
‘চঁুইেয় পড়ার নীিত’ (Downward filtratin theory) অনুসরেণর সপে� 
অিভমত ব�� করেলন ।

ম�ব�

 সামি�কভােব �মকেলর এই িমিনটেক িবচার করেল বলা যায় িতিন ভারেত - 
ূ(১) স�ণ�ভােব পা�াত� িশ�ােক �বত� ণ করেত �চেয়িছেলন । (২) তাঁর কােছ 

ুিশ�ার উে�শ� িছল ভারতীয়েদর ইংেরজ �ভেদর �েয়াজন অনুযায়ী িশি�ত করা । 
ু(৩) ভারতীয়রা যােত তােদর িনজ� সং�ৃিতেক ভেল িগেয়, ইংেরজ শাসকেদর 

সং�ৃিতর �িত ��াবান হয় �স িবষেয় �যাগ� পিরেবশ রচনা করা , (৪) ভারতীয় �দর 
ইংেরজী ভাষার মাধ�েমই পা�াত� �ান আহরণ কের উ� ও মধ�িব�েদর জন� 
িশ�ার সুেযাগ সৃি� করেত �চেয়িছেলন, জনিশ�ার নয় । তাঁর িশ�া পিরক�নােক 
যিদ অনুসরণ করা হয়, তাহেল িতিরশ বছর বােদ ভারেত স�া� ��নীর মেধ� একজন 
ও �পৗ�িলক খঁুেজ পাওয়াযােব না । এটাই িছল তাঁর ঔপিনেবিশক মানিসকতার 
পিরচায়ক । উপিনেবশেদর মূল কথা হল মানুষেক তারমূল সং�ৃিত �থেক িবি�� করা 
; তার মেন িকছু িচ�া আেরাপ কর এবং তােক িকছুএমন সুিবধা দাও যােত তার 
িনরেপ�, ��িচ�া  শি� �াস পায় ।

িশ�া স�েক�  সরকারী িস�া� (G o v e r m e n t 
Resolution on Education)

সূচনা :

 লড� েবি�ংক ভারেত বড়লাট হেয় আসার পর �থেকই ইংেরজী িশ�া 
�সােরর জেন� সেচ� হন । িতিন ১৮২৯ সােল এক িচ�েত িশ�ক কিম�েক জানা - 
সরকারী িনতীই হেব ধীের ধীের সব�ে�ে� ইংেরজীেক চালু করা । এই কারেণ ইংেরজী 
িশ�া �সােরর সব রকম �চ�ােক সাহায� করাই হেব সরকােরর িশ�ানীিত । ইংল�ে� 
‘েকাট� -অভ-ডাইের�রস’ �বি�ংক এর এই নীিতেক সমথ�ন কেরন । িক� �বি�ংক 

ুিছেলন সুচতর �শাসক । তাই িতিন তাঁর িনেজর ই�ােক পূরণ করার জন� �াচ� ও 
পা�াত� �ে�র অবসােনর অজুহােত �মকেলেক মাঝখােন খাড়া কেরিছেলন । 
আবার অন�িদেক �াচ�বাদীেদর আ�� করার জন� উইিলয়াম অ�াডামেক �দশীয় 

ূিশ�াব�ব�া স�েক�  অনুস�ােনর জন� িনেদ� শ িদেয়িছেলন । িক� তাঁর স�ণ� 
িরেপােট� র জন� �বি�ংক অেপ�া  কেরনিন ।

সরকারী িস�া�

 �মকেলর িমিনট �বি�ংক এর ই�াই পূরণ কেরিছল �মকেলর সুপািরশ �িল 
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িতিন পুেরাপুির �হণ কেরন এবং ১৮৫৫ সােল ৭ই মাচ�  কতক�িল িস�া� �হণ  
কেরন । এই িস�া��িলই ভারত সরকােরর ‘�থম িশ�ানীিত’ নােম পিরিচত । 
সরকারী িস�া� �িল িছল িন��প :

 এক : �থম িস�া� বলা হয় - ভারতীয়েদর জন� ইউেরাপীয় সািহত� ও 
িব�ান চচ� ার সব রকম ব�ব�া করাই হেব সরকাির িশ�ানীিতর উে�শ� । িশ�ার জন� 
বরা� অথ�, ইংেরজী বা পা�াত� িশ�ার জন� ব�ায় করা হেব ।

 �ই : ি�তীয় িস�াে� বলা হয় যত িদন এেদেশর �লাক �াচ�িবদ�ার �িত 
অণুর� থাকেব, ততিদন পয�� �াচ�িবদ�া চচ� ার �িত�ান �িলেক ব� কের �দওয়া 

ুহেবনা । তেব এই সব �াচ�িবদ�া চচ� ার �িত�ােনর জন� নতন কের অথ� সাহায� 
�দওয়া হেব না । এই িস�াে�র মধ� িদেয় ভারতীয়েদর িকছুটা স�� করার �চ�া করা 
হয় ।

ৃ িতন : ততীয় িস�াে� বলা হয় িশ�া কিম� (G.C.P.I)�াচ� ভাষায় বই 
ছাপােত �য িবপুল ব�ায়ভার �ণ করেছ তা ব� কের �দওয়া ।

ু ৃ চার : চতথ� িস�াে� বলা হয় এই সং�ােরর ফেল (ি�তীয় ও ততীয়) িস�া� 
কায�করী করার ফেল)িশ�া কিম�র হােত �য অথ� উ�� হেব, �সই অথ� �ধুমা� ৃ
ইংেরজী ভাষা মাধ�েম ইউেরাপীয় সািহত� ও িব�ান চচ� ার জন�ই িবিনেয়াগ করা হেব ।

উনিবংশ শতা�ীর �ারে� �চিলত �দশজ িশ�া ব�ব�া 

 �ায় �ই হাজার বছেরর কালে�ােত এক রাজৈনিতক উ�ান পতেনর ফেল 
ভারেতর �াচীন িশ�াব�ব�া ব�লাংশ �ংস হেয়িছল । িক� র�ণশীল পিরেব�নীর 
মেধ�ও িহ�ু উ� িশ�ার ব� �িত�ান �কান রকেম আ�র�া কের �েক িছল । �ক 
�তমনই আনু�ল� ি�িমত হেলও মুসিলম উ�িশ�ার ব� �িত�ান �বঁেচ িছল । 
অপরিদেক িচরিদেনর রাজানু�ল� বিজ� ত জনসাধারেণর িশ�া �িত�ান পাঠশালা এবং 
ম�ব আেগকার মতই জনসাধারেণর পৃ�েপাষকতার �ীণকায় অি�� র�া কের 
চেল িছল । অ�াদশ শতা�ীর িমশনারীর দল �টাল ও মা�াসার ধম�য় ভাবধারা স�ে� 
শ�ভাবাপ� হেলও �াথিমক িশ�ার �দশজ �িত�ান�িলর সােথ খাপ খাইেয় 
িনেয়িছেলন । িক� ঊনিবংশ শতা�ীর িমশনারী িকংবা পা�াত� বাদীেদর মেন �দশজ 
�িত�ােনর �িত �কান মমতাই থাকবার কথা নয় । তাই িশ�া িবতেক� র কােল এইসব 
�িত�ােনর দািব তাঁর মেন আেদৗ �ান পায়িন । তবুও এইসব �িত�ান স�েক�  

ূঅনুস�ােনর �েয়াজন হেয়েছ । মারাঠা শি�র স�ণ� পতেনর ফেল সম� দি�ণ, 
পি�ম এবং উ�র ভারত ইংেরেজর কবিলত হয় । অিধকৃত এইসব অ�েল অথা� ৎ 

ুমা�াজ, �বা�াই এবং উ�র পি�ম �েদেশ (পরবত� কােল সংযু� �েদশ) নতন 
ু�শাসন গেড় তলেত হয় । তাই পূেব�কার �শাসন, �ানীয় �ায়� শাসন, রাজ� ও 

ভূিম ব�ব�া স�েক�  তথ�ানুস�ােন সে� সে� িশ�া স�ক�য় তথ�ও গৃহীত হয় ।
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 মা�ােজর গভন�র মেনােরার িনেদ� েশ ১৮২২ �ী�াে� সংগৃহীত তথ�ািদর 
সারসং�প করেল �দখা যায় �য �স আইেন �িত হাজার অিধবাসীর জন� িছল এক� 
�াথিমক িবদ�ালয় । নারী িশ�ার িবেশষ �চলন িছল না । সুতরাং মিহলা জনসংখ�া 
বাদ িদেল িবদ�ালয় িছল �িত ৫০০ জেন এক� । পাঁচ �থেক দশ বছর বয়েসর িশ�র 

ৃএক ততীয়াংশ িশ�ালােভর সুেযাগ �পত । ব� ��ে� বালকরা ১৪ বৎসর বয়স পয�� 
�ুেল থাকত । িবদ�ালেয়র ছা�সংখ�ার পাঁচ�ন িশ� িশ�ালাভ করত বািড়েত । 

ৃপাঠ�েমর মেধ� িছল পঠন, িলখন, সাধারণ গিণত, িচ� এবং চুি�প� রচনা �ভিত । 
ৃঅবশ� িশ�েকর �� িবদ�া, পাঠ�েমর সীমাব�তা, ছাপােনা বইএর �ভিত ব� ��ও 

িছল ।

 �বা�াইেয় গভন�র এলিফনে�ােনর িনেদ� েশ ১৮২৩ �ী�াে� সংগৃহীত তেথ� 
�দখা যায় �য �াথিমক িবদ�ালয় িবহীন �াম িছল না ।অবশ� এইসব িবদ�ালেয় মুখ�ত 

ৃ�ছেলরাই পড়ত । �মেয়েদর িশ�া িছল নগণ� । �া�ণেদর মেধ� �ায় এক - ততীয়াংশ 
িশ�া লাভ করেত এবং �কান �কান স�া� ��নীর শতকরা ৯০ জনই িছেলন   

ৃিশি�ত । আহমদনগর,পুনা �ভিত �ধােন িছল ব� উ� িশ�া �িত�ান । ব�ত 
১৮১০ �ীঃ �বা�াই িশ�া সিমিত (Bombay Education Society) ম�ব� 
কেরেছেলন �য এেদেশ তদানী�ন িশ�ার হার ইংল�াে�র তদানী�ন িশ�ার হার 
�থেক �বিশ ।

�দশীয় িশ�া স�েক�  অ�াডােমর িববরণী (ADAM’S 
REPORT ON INDIGENOUS SYSTEM OF 
EDUCATION)

 বাংলােদেশর সমী�া পিরচালনা কেরন পাদরী �রভাঃ উইিলয়াম এ�াডাম । 
উদারৈনিতক �ি�ভি�র অপরােধ িনজ ধম�েগা�ী �থেক িবতািড়ত ভারত ��িমক 
পাদরী এ�াডাম ১৮২৯ এবং ১৮৩৪ �ীঃ এই সমী�ার ��াব কের সরকােরর সাড়া পান 
না । পিরেশেষ বড়লাট �বি�� ১৮৩৫ �ীঃ তাঁেকএই সমী�ার সুেযাগ এবং দািয়� 

ৃ�দন । িতন ১৮৩৫ �ীঃ পরপর �ইখািন িরেপাট�  এবং ১৮৩৮ �ীঃ ততীয় িরেপাট�  �পশ 
কেরন ।

�থম িরেপাট�  :

 �থম িরেপাট� � মূলত িছল সরকারী দিলল, িশ�া কিম�র দ�ের সংগৃিহত 
িরেপাট� ; িমশন�িলর কায� িববরণী এবং প�পি�কা �থেক সংগৃহীত তথ�ািদর 
সারসংে�প । এই িরেপােট�  এড�াম দািব কেরন �য তখনকার বাংলােদেশ �াথিমক 
�ুেলর সংখ�া িছল ১ ল� অথা� ৎ �িত ৪০০ ব�াি�র জন� এক� �াথিমক �ুল ।
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ি�তীয় িরেপাট�  :

 ি�তীয় িরেপােট�  সি�েবিশত হয় রাজসাহী �জলার নােটার থানার িব�ৃত তথ� । 
এখােন �দখা যায় �য ৪৮৫ � �ােম িছল ২৬ � �াথিমক িবদ�ালয় এবং ছা� সংখ�া 
িছল ২৬২ । ত�পির ২৩৮ �ােমর ১৫২৮ � পািরবািরক িবদ�ালেয় ছা�সংখ�া িছল 
২৩৪২ । সুতরাং পািরবািরক িবদ�ালেয় িশ�ালােভ করত সাধারণ �ুল �থেক ব��ন 
�বিশ িশ� । �াথিমক িবদ�ালয় িছল নানা ধরেনর - �যমন �দশজ �াথিমক, অেদশজ 
�াথিমক পািরবািরক, �দশীয় নারী িশ�ালয়, বয়� িবদ�ালয়, ইংেরজী িবদ�ালয়  

ৃ�ভিত । ভাষা মাধ�মও িছল নানা ধরেনর । িবিভ� িবদালেয় িশ�ার মাধ�ম�েপ 
ৃব�ব�ত হত ইংেরজী, আরবী, ফরাসী, বাংলা, িহ�ী �ভিত নানা ভাষা । সমী�াধীন 

অ�েল উ�িশ�ার �িত�ান�েপ িছল আবািসক ও অনাবিসক ৩৯৭ জন িশ�াথ�র 
জন� ৩৮� �টাল । �ী - িশ�ার �চলন িছল অিত নগন� । তথািপ সমী�াধীন অ�েল 
িলখন-পঠন শি� স�� িশি�তর হার িছল আনুমািনক �ায় �ায় শতকরা ৬ ভাগ ।

তৃতীয় িরেপাট�  :

ৃ ূ এ�ােডােমর ততীয় িরেপােট�  �ান পায় মুিশ�দাবাদ, বীরভম, বধ�মান, ি��ত 
এবং দি�ণ িবহার- এই পাঁচ� �জলার সমী�া । সমী�াধীন অ�েল পািরবািরক 
িবদ�ালয় ছাড়া সাধারেণর �াথিমক িবদ�ালয় িছল ২৫৬৭ � এবং ছা�সংখ�া  ৩০৯১৫ । 
ত�পির িছল ব�সংখ�ক পািরবািরক িবদ�ালয় । �মাট জনসংখ�ার অনুপােত িবদ�ালেয় 
ছা�সংখ�া িছল । ৭৩ জেন একজন । এবং মিহলা বাদ িদেল �িত ৩৬ জন একজন । 
�ান এবং বণ�েভেদ পূণ�বয়� ব�াি�েদর মেধ� �া�রতার হার িছল শতকরা ৮ �থেক 
১২ ভাগ । �কান �কান উ�বেণ�র সকেলই িছেলন �া�র, আবার �কান �কান িন�েণ�র 
সকেলই িছেলন িনর�র । িশ�া�া� ব�াি�েদর এ�াডাম ছয়�ই ভােগ ভাগ কেরন, 
�যমন উ� িবদ�ালেয়র িশ�ক,. �াথিমক িবদ�ালেয়র িশ�ক ; অিশি�ত বুি�জীবী, 
�াথিমক িশ�ায় িশি�ত পূণ�বয়�, �কবলমা� িলখন - পঠেন স�ম ব�াি� এবং 
�কবলমা� িনজ নাম পড়েত িশখেত পােরন এমন ব�াি� ।

 এ�াডাম িরেপােট�  সি�েবিশত িবদ�ালেয়র সংখ�, ছা�সংখ�া এবং িশ�ার আর 
ুইত�ািদ তেথ�র স�েক� ই একশত বৎসর পের িবংশ শতা�ীর চতথ�পােদ ইংেরজ 

অিভমেতর সে� জাতীয়তাবাদী অিভমেতর িবতক� মূলক সংঘাত উপি�ত হেয়িছল । 
ইংেরজ অিভমেতর মুখপা� স�ার িফিলপ হাট� গ এইসব তথ�েক ক�না�য়ী �পকথা 
বেল আখ�া �দন অপরিদেক ভারতীয় অিভমেতর মুখপা� �েপ আর িড পা�েলকর 
এড�ােমর তথ�েকই �হণেযাগ� সত��েপ অিভিহত কেরন ব�ত িবতেক� র মূল �� 
িছল িবদ�ালয় এবং সা�রতার সং�া িক হেব । বত� মান কােলর মানদে� �স যুগেক 
িবচার করা যায় না । �স যুেগ �য ধরেনর �িত�ানেক িবদ�ালয় বলাহত �সই িনিরেখ 
এবং পািরবািরক িবদ�ালয়েকও িবদ�ালয়�েপ গণ� করেল এড�ােমর তথ� আেদৗ �কান 
�পকথা নয় ।
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ৃ �রভাঃ এ�াডােমর ততীয় িরেপাট� � সব�ােপ�া ���পূণ�, কারন ঐ িরেপােট� ই 
রেয়েছ তার িবে�ষণ এবং সুপািরশ । িতিন বেলন �য তদা�ীন কােল �দশজ িশ�া 

ু�িত�ান িছল �ধানত �ই ��ণীর �থম ��ণীভ� িছল উ� িশ�া �িত�ান সমূহ - 
িহ�ুেদর �টাল এবং মুসিলমেদর মা�াসা । পাঠ�েমর �বিশ�� অনুসাের �টাল ও িছল 
আবার িতন ধরেনর - (১) ব�াকরণ, ছ� ও অল�ার �ধান, (২) কাব�, ন�ায় ও শা� 
�ধান এবং (৩) তক� শা� �ধান । এইসব �িত�ােন িশ�া �দওয়া হত উ�তম মােন । 
পাঠব� এবং িবদ�ালেয়র আবহাওয়া িছল ধম� �ভািবত । িশ�করা িছেলন �া�ণ এবং 
ছা�ও অিধকাংশই �া�ণ স�ান । �ভাবতই উ�িশ�ার �ার সকেলর কােছ উ�ু� 
িছল না । �টাল�িল িছল নারী বিজ� ত । এইসব িবদ�ালেয়ই �তরী হেতন সমােজর 
পি�তবগ� । সুতরাং িশ�করা িছেলন উ�তম িশ�ার অিধকারী । িশ�ার ভাষা - 
মাধ�েম িছল সং�ৃত ।

 িনভ�ক কে� এ�াডাম বেলন �য, ভারেতর উ�িত করেত হেল ভারতবাসীেক 
সােথ িনেত হেব । ভারতবাসীর ই�ার িব�ে� তােক স�ী করা যােবনা । িনেজেদর 
উ�িতর জন� ভারতবাসীেক উ�� করেত হেব । ভারত তথা ভারেতর �িত�ান ু
সমূেহর সােথ একা� না হেল ভারতবাসীেক উ�� করা যােব না ।ু

 িতিন ��থ�হীন কে� বলেলন �য, ইংল�াে� �যমন পুরেনা �ুল�িল 
জাতীয়িশ�ার অংশ হেয়েছ, ভারেতও �তমনই�াচীন এিতেহ�র বাহক এইসব 
�ুলেকই ভিবষ�ৎ জাতীয় িশ�ার �সৗধিভি��েপ �হণ করেত হেব । দীঘ�কাল ধের 
�চিল, জনসাধারেণর িনকট সুপিরিচত এবং জনি�য় এই িশ�াব�ব�ার বদেল 
বিহরাগত �কান ব�ব�া জনজীবেনর সে� একা� হেত পারেব না । তাই �রভাঃ এ�াডাম 
সংেশাধন ও পিরবধ�ন কের �দশজ ব�ব�ােকই �হণ করেত  বেলন ।

 িতিন সং�ােরর জন� এক কম�সুচীও �পশ কেরন । আরও ব�াপক অনুস�ােনর 
জন� কম�চারী িনেয়ােগর কথা িতিন বেলন । ভারতীয় ও ইউেরাপীয় �যৗথ �েচ�ায় 
িবিভ� ভারতীয় ভাষায় এবং িবিভ� মােনর পাঠপু�ক রচনা এবং িবতরণ, গৃহ ও 
আসবাবপে�র উ�য়ন, িশ�কেদর িশ�াগত �যাগ�তা বৃি� চাকির কােলর মেধ� 

ূতাঁেদর িশ�ক িশ�ণ, িশ�তায় আকৃ� করার উে�েশ� ভিম দান, পরী�ায় ছা�েদর 
ফলাফল সে�াষজনক হেল অন�ান� রকম পিরেতািষক এবং এইসব ব�ব�া �হণ 
করবার জন� �জলা িশ�া পিরদশ�ক িনেয়ােগর সুপািরশ ও �রভাঃ এ�াডাম  
কেরিছেলন ।

ৃ িক� িতিন �কবল অরেণ� �রাদনই করেলন । ব�ত তাঁর ততীয় িরেপাট�  �পশ 
করার আেগই লড�  �বি�� তাঁর রায় িদেয় �রেখেছন । ফেল এড�ােমর িরেপাট�  হেয় 
রইল সরকারী দ�রখানায় ইিতহােসর দিলল এবং উ�রকােল ভারতবাসীর যুগপৎ 
�গৗরব ও �বদনার উৎস । ব�ত ইংেরজ সা�ােজ�র রাজৈনিতক িভি� �ঢ় হওয়ার 

ৃসে� সে� এক িবেশষ সং�ৃিত ও িশ�া �েয়াগ করেত কত� প� ততিদেন ি�র 
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িনি�ত হেয়িছেলন �দশীয় ঐিতেহ�র উপর �িতি�ত �দশীয় ভাষায় �দশীয় িশ�া, 
ৃিবেশষত গণিশ�ায় বদেল কত� প� ইংেরজী ভাষায় �কবল উ�ে�ণীর জন� এক 

ুনতন িশ�া �বত� ণ করেলন । �দেশর মা� �থেক �দশীয় িশ�া - বৃ� উৎপা�ত হল 
ুএবং �সখােন এক িভ� �দশীয় চারাতেল এেন �রাপন করার ব�ব�া হল ।এ িশ�া তাই 

ূভারেতর কােছ স�ণ� আ�� হল না । এরই ফল�িত হল উ�রকােল পয�ােয় পয�ােয় 
�িতবাদ এবং সং�ার আে�ালন ।

 এড�াম িরেপাট�  অ�াহ� করার সু�র �সারী িব�প �ভাব ঘেটেছ গণ-িশ�ার   
ুউপর । এক� ঐিতহ�স�� �াভািবক গণিশ�ার ব�ব�া �িকেয় মের �গল, নতন 

�কান গণিশ�া ব�ব�া তার পিরবেত�  �াপন করা হল না । পিরণােম সৃি� হল এক িবরাট 
ুশূণ�তা । শতা�ীর �শষভােগ �াথিমক িশ�ার �িত নতনভােব �ি� িনব� হওয়া 

পয�� অধ�শতা�ীকাল এক িবরাট জনসমু� এই শূন�তার মেধ� িশ�ার আেলাক �থেক 
বি�ত রইল । এই ব�নার মেধ�ই সৃি� । বত� মান কােলর �াথিমক িশ�ার ব� সমস�া । 
িশ�ায় সাব�জনীনতার সমসভা, িশ�ক সংখ�ার সমস�া, �ুল গৃেহর সমস�া, 

ৃিনর�রতার সমস�া �ভিত । অেনক িকছুই �বাঝা লাঘব হত যিদ এ�ােডেমর সুপািরশ 
কায�কর করা হত । িক� ইিতহােসর গিতপেথ উঠ� সা�াজ�বােদর এক� 
উপিনেবেশর �স ভাগ� স�ব িছল না ।

অনুশীলনী

১। ভারেতর িশ�া ব�ব�ায় �াচ� - প�াত� �� বলেত িক �বাঝ? �মকেল িকভােব 
এর মীমাংসা কেরিছেলন ?

২ । ঊনিবংশ শতা�ীর �থমাংেশ ব�েদেশ পা�াত� �াচ�বাদীর �ে�র কারণ গেলা 
িক? �মকেল িকভােব এর িমমাংসা কেরন ?

৩ । ভারতীয় িশ�ার ইিতহােস ১৮১৩ সােলর সনদ আইন এক� পিরবত� ণ সূচক 
ঘটনা িবে�ষন মূলক আেলাচনা কর ।

৪ । ‘সনদ আইন ১৮১৩’ আধুিনক ভারতীয় িশ�ার উে�খেযাগ� ��র ফলক িহসােব 
িবেবিচত হয় । উদাহরণ সহ আেলাচনা কর ।
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িনেদ� শমূলক উেদ�শ�াবলী

এই অধ�ােয়র �শেষ িশ�াথ�রা -

১ । রামেমাহন রােয়র িশ�াে�ে� 

২ ।বাংলার নবজাগরেনর মূল িবষয় স�েক�  জানেত পারেব ।

৩ । িস�াে�ে� নবজাগরেণ ঈ�রচ� িবদ�াসাগেরর অবদান িববৃত করেত পারেব ।

৪ । িডেরিজওর অবদান স�েক�  �ান লাভ করেব ।

 ি��শ ইি�ি�য়া �কা�ানী এেদেশ বািণজ� করার উে�েশ�ই এেসিছল । িক� 
�দেশর তদানী�ন পিরি�িতর চােপ, তারা সামিরক শি� অজ� েনর �য়ােস িনেজেদর 
িনেয়ািজত কের । �থেম ব�বসা - বািণজ� র�ার জন�, পের রাজৈনিতক �াধান� 
িব�ােরর জন� । ব� ঘটনা �বােহর মধ� িদেয়, তারা এেদেশ রাজৈনিতক �মতা 
দ�ল কের, শাসক ��নীেত �পা�িরত হয় । বাংলায় রাজৈনিতক �মতার দ�ণ 
কলকাতা তােদর শি�র �কে� �প�িরত হয় । �কা�ানী - সরকার উপলি� 
করেলন, ব�বসা-বািণজ� ও �শাসিনক �েয়াজেন ভারতীয়েদর িবেশষভােব 
বা�ালীেদর সাহায� �েয়াজন হেয় পড়েলা �কা�ানীর ব�বসা-বািণজ�ও সা�াজ� যত 
বাড়েত লাগেলা তাঁরা ভারতীয়েদর িবেশষ ভােব বাঙালীেদর সাহায� �েয়াজন হেয় 
পড়েল । �কা�ানীর ব�বসা-বািণজ� ও সা�াজ� যত বাড়েত লাগেলা তাঁরা 
ভারতীয়েদর িবেশষ কের বাঙালীেদর সরকারী িবিভ� দ�ের কােজর জন� িনেয়াগ 
করেত লাগেলন । এছাড়া, দদনী বিণক, �� , �বিনয়ান, আড়তদারী, �কাদারী 
ইত�ািদর মত অথ�কারী বৃি�েত িনযু� মানুষেদর িনেয় �েম এক� সামািজক �গা�ী 
গেড় উঠেত লাগেলা ।এেকই সমাজ িব�ােনর ��িনিবন�ােস বলা হয় মধ�িব�   
সমাজ । পের িবিভ� �দশীয় িশে�র মািলক, আইনজীবী, িশ�ক, িচিকৎসক ইত�ািদ 
বৃি�জীিবগণ ও এই মধ�িব� সমােজ �যাগ িদেয় তােক পু�, সমৃ� ও �ভাবশালী কের 
তুলেত লাগেলন । আবার পাশাপািশ ইংেরজ �কা�ানী পলাশীর যুে� সফলতার পর 
অনুভব করেলন তাঁেদর নব অিধকৃত সা�াজ�েক যিদ র�া করেত হয়, তেব এেদেশর 
মানুেষরই সমথ�ন �েয়াজন । সামিরক শি�র �ারা সা�াজ�েক দীঘ�দীন ধের রাখা যােব 
না । তাই সা�াজ� র�ার জন� তােদর এক ��নীর অনুগত সমথ�ক সৃি� করা �েয়াজন 

ূহেয় পড়েলা । আর এই উে�েশ� �কা�ানী সরকার ভিমরাজ� ��ে� িচর�ায়ী 
বে�াবে�র মাধ�েম একদল িব�ািস িনভ� রশীল জিমদার ��ণীর মানুেষর সৃি� করেলা । 
এইসব জিমদােররা �বশীর ভাগই �ােম বসবাস করেতন না ; �বশী সময় শহের 

ু ূঅিতবািহত করেতন । �ােম, কাজ করেতন তাঁেদর �িতিনিধরা । এই নতন ভিমরাজ� 
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ৃব�ব�ার ফেল, �ছাট �ছাট জিমদার, �জাতদার, তালুকদার প�িনদার �ভিতর মত 
িকছু মধ���েভাগী মানুেষর সৃি� হল যাঁরা �ােমই বসবাস করেত বাধ� হেতন । 
এছাড়া শহের জিমদার �দর নােয়ব, �গাম�রা �ােমই রইেলন তােদর �িতিনিধ 

ূিহেসেব । ভিমরাজ� ব�ব�া �বত� েনর ফেল �ােম মহাজন ��ণীরও সৃি� হল । �ােম 
বসবাসকারী, আিথ�ক িদক �থেক স�ল এইসব মানুষেদর িনেয়ও �ামীন এক 
সমাজেগা�ী গেড় উেঠিছল যারা �েম �েম �ামীণ �শাসনেক িনেজেদর িনয়�েণ 

ৃএেন সামািজক, অথ�ৈনিতক ও রাজৈনিতক ��ে� �নত� �হণ কের । এই �ামীণ 
সমাজেগা�ী ও মধ�িব� চির� লাভ কের । এমিনভােব, সামািজক িববত� েনর ধারায় 
ভারতীয় সমােজ এক সাধারণ মধ�িব� ��ণীর উ�ব হয় ঊনিবংশ শতেকর ��েতই 
এইমধ�িব� ��নী সমাজ জীবেনর িবিভ� ��ে� িনেজেদর �ভাব িব�ার করেত থােক 
িবেদশীেদর সং�েশ� আসার সুেযাগ �ভাগ করার ফেল এবং িবিভ� ধরেনর সামািজক 
অনু�ােন �যাগ �দওয়ার সুেযাগ পাওয়ায়, এই মধ�িব� ��ণীর মানুেষরা �েম িবিভ� 
সামািজক �-সং�ােরর �ভাব �থেক িনেজেদর মু� করেত থােক । িমশনারীেদর 
িশ�া �েচ�ার ফেল, এেদরই মেধ� �বশ িকছু সংখ�ক মানুষ ; পা�াত� িশ�া, 
ইউেরাপীয় দশ�ন, সািহত�, িব�ােনর সং�েশ� আেস । এই পিরিচিতর ফেল তারা 

ু ুনতন ভাবধারায় অনু�ণীত এক নতন সং�ৃিত স�� স�দােয়র সৃি� কের ।পা�াত� 
ুিশ�ায় শীি�ত এই নতন মধ�িব� স�দােবর সৃি� কের । পা�াত� িশ�ায় িশি�ত 

ুএই নতন মধ�িব� স�দায়, যােদর আমরা মধ�িব� বুি�জীিব �বালেত পাির, তারা 
গতানুগিতকতা �থেক মু� হেয়, র�ণশীলতা ত�াগ কের, যুি� িবচােরর মাধ�েম সব 
িকছুর মূলায়ন করেত সেচ� হয় । এর ফেল ঊনিবংশ শতেক বাংলােদেশ িশ�া, 

ুসং�ৃিত ধম� ও সমাজ, এবং কথায় জীবেনর সকল ��ে� নতন �ােণর ��ন 
ুঅনুভত হয়, ঐিতহািসক গণ এেক ‘নবজাগরণ’ নােম অিভিহত কেরন । এই অব�া 

সরি�র জন� এককভােব �কান ব�াি� বা ঘটনােক দায়ী করা যায়না । এ িছল এক 
সামি�ক �চতনা । পা�াত� িশ�ার �বত� ন ও �সার, জাতীয় ঐিতহ� স�েক�  
সেচতনতা ধম�ে�ে� এেক�রবােদর �চলন, বাংলা গদ� সািহেত�র িবকাশ । গীিত 
কিবতার সুচনা, জাতীয়তােবাধ ও �দশে�েমর উে�াধন ইত�ািদর মেধ� এই সামি�ক 
�চতনার �কাশ ঘটেলা । ব� িদেনর িচ�ার জড়তা কা�েয়, বাংলার সািহত�, বাঙালী 
সমাজ, বাঙালীর ধম� িব�েচতনার সে� একা� হেয় উঠেলা এই সময়কার সামািজক 
�চতনা �য সব মনীিষেদর কােজর ও িচ�ার মেধ� মূত�  হেয় উেঠিছল ; তাঁেদর মেধ� 
রামেমাহন, িবদ�াসাগেরর এবং িডেরািজওর িবেশষভােব উে�খেযাগ� । আেলাচ� 
অংেশ আমরা এই িতন িবিশ� ব�াি�ে�র কম�কীিত�  সংে�েপ আেলাচনা করেবা ।

রাজা রামেমাহন রায়

ভূিমকা :

 �য যুেগ ধেম�র নােম অধম�েক ��য় �দওয়া হি�ল, যখন ধম�, সং�ৃিত, 
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সাইত�, রাজনীিত, সমাজেচতনা, অিশ�া, অ�নতা ও �সং�ার�� �ি�ভি�ই িছল 
আমােদর িনয়�ক, িশ�াদী�া, অথ�নীিত সম� ��ে�ই যখন ভারতবষ� অবনিতর 
চূড়া� িসমাব �পৗেছ িগেয়িছল �ক �সই সময় সব��থম �চতনার চাবুক হােত িনেয় 
িযিন শত শত বছেরর িবকৃত সমাজ ব�ব�া ও সকল রকেমর সংকীণ�তার িব�ে� �েখ 

ুদাঁড়ান এবং ভিবষ�েতর নতন িদগে�র �িত অ�িল িনেদ� শ কেরন িতিন হেলন ু
‘ভারত পিথক” রাজা রামেমাহন রায় । �গলী �জলার রাধানগর �ােম ১৭৭২ �ীঃ 
২২েশ �ম (মতা�ের ১৭৭৪) এক স�া� �গাঁড়া িহ�ু পিরবােরর িতিন জ��হণ কেরন 
। তার িপতা িছেলন রাধাকা� রায় এবং মাতা িছেলন তািরিণ �দবী । �সই অব�েয়র 
যুেগই রামেমাহন নবযুেগর সাধারণ উপেযািগ কের িনেজেক গঠন কেরিছেলন । 
পরবত� যুেগ ঊনিবংশ শতা�ীেত বাঙলা তথা ভারেতর নবজাগরেণর যুগ । 
রামেমাহণ রায় তাঁর অসাধারণ মিনষা ও কম� �েচ�ায় ধম�ত�, সমাজ সং�ার, িশ�া, 
সংবাদপ� �িত�া ও পিরচালনা, জনমত গঠন এবং পু�ক - পুি�কা �কাশ ও সভা 
সিমিত �াপন কের �দেশর মানুেষর মন �থেক শত শত বৎসেরর �সং�ার ও 

ুঅিশ�ার অ�কার �র কের আমৃত� (১৮৩৩ইংল�াে�র ি��েল) ভারতবাসীর �সবায় 
ুও আধুিনক ভারত �িত�ার নতন �াণস�ার কের �গেছন ।

উে�শ� 

 (ক) রামেমাহন রােয়র িশ�ার �সার ও সমাজসং�ার স�েক�  িচ�া ভাবনা 
তৎকালীন সমাজ ব�ব�ার পিরে�ি�েত কতখিন উপেযাগী িছল তার স�ক িবে�ষন 
করাও এক�ও ���পূণ� উে�শ� ।

 (খ) তৎকালীন রাজৈনিতক ; আথ�সামািজক কাঠােমায় রামেমাহন রােয়র 
ব�াি�গত জীবন তৎকালীন িশ�ার�সার ও সং�ার  স�েক�  সম�ক ধারনা লাভ করা 
এই ঐিতহািসক অনুস�ান�র এক� অন�তম উে�শ� ।

 (গ) রামেমাহন রােয়র ব�াি�গত জীবন স�েক�  সংি�� ধারনা অজ� ন এবং 
মানবতাবাদী �নতা এবং সং�ারক িহসােব তার িশ�া িচ�ার মাধ�েম মানব জগেতর 
কতখািন উপকার সাধন কেরেছন তার যথাযথ অনুস�ান এই িবষয়�র আর এক� 
�েয়াজনীয় উে�শ� ।

 (ঘ) তৎকালীন সমােজ �চিলত �সং�ােরর �িত িতিন �য �িতবাদ জািনেয় 
িছেলন তা কতটা সমােজ �িতফিলত হেয়েছ তা যথাযথ অনুস�ান ও এক� উে�শ� 
।

ু (ঙ) পিরেশেষ বলা যায় বৃহ�ম সমােজর নতন �জে�র িনকট িশ�াে�ে� 
রামেমাহন রােয়র অবদান ও িচ�া ছিড়েয় �দওয়া এক� ���পূণ� উে�শ� ।
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রাজা রামেমাহন রােয়র িশ�ার �সার ও সমাজ সং�াের 
তাঁর ঐিতহািসক অনুস�ানমূলক িবে�ষন 

 রামেমাহন রােয়র ব�মুখী �িতভার নানা িদক স�েক�  সামান� উে�খ করা 
হেলও এই অধ�ােয় িশ�ানুরাগী ও সমাজসং�ার রামেমাহেনর আেলাচনা 
িবেশষভােব করেত চাই । সমাজ, ধম�ও রাজৈনিতক ��ে� �যমন রামেমাহন নানা 
�কার সং�ার �বত� েনর �চ�া কেরিছেলন । �তমিন িশ�া ও সমাজ সং�ার 
আে�ালেনর ��ে�ও িতিন িছেলন অ��ত । িতিন �ীয় পাি�ত� বেল অনুধাবন 
কেরিছেলন, ভারতীয় অতীত ইিতহােস গভীরতাএবং আধুিনক পা�াত� �ান 
িব�ােনর �েয়াজনীয়তা ও ��� । িশ�া সমােজর অিধবাসীেদর এক� যুি�শীল 

ুপিরশীিলত মেনর অিধকারী কের গেড় তলেব । মানুেষর �ান বৃি� করা তােদর বুি�র 
জড়তা �র করা, হীনমন� তা �বাধ �র করা ইত�ািদ ও িশ�ার ল�� হওয়া উিচত বেল 
িতিন মেন করেতন । িতিন বুেঝিছেলন �য �চিলত িশ�া ও সমাজ ব�ব�ার আমূল 
পিরবত� ন না হেল শতশত বছেরর ঘুম �থেক ভারতীয়েদর �ক জা�ত করা যােব না । 
সম� িশ�া ও সমাজেক �ঢেল সাজােত আ�হ �কাশ কেরিছেলন �ব�ািনক িশ�া 
ব�ব�ার ও সমাজ ব�ব�ার । যার ফেল মানব মেনর পিরপূণ� িবকাশই তার মেত িশ�া 
ও সমােজর ল�� ।

(১) িশ�ার ল�� :

 রামেমাহেনর মেত িশ�ার ল��হেব জাগিতক ও সমাজকল�াণ । িশ�ার 
মাধ�েম এক� পিরশীিলত ও যুি�বাদী মেনর জ�েহাক এও তাঁর ল�� িছল । 
রামেমাহন মেন করেতন িশ�ার উে�শ� হেব বুি�র জেড়াতা ও মেনর পরবশ�তা �র 
করার জন� �ানবৃ� করা । িশ�ার মাধ�েম িতিন মানুেষর মেনর পিরপূণ� িবকাশ ও 
উ�িতর িদেক নজর িদেয়িছেলন ।

(২)�াচ� পা�াত� িবদ�ার সম�য় :

ু �য সময় িমশনািররা এেদেশ তখন রামেমাহন নতন িশ�ার �েয়াজেনর কথা 
অনুভব কেরিছেলন । রামেমাহনই �থম বুেঝিছল �য, ভারেত সিত�কােরর উ�িত 
িনভ� র করেছ �াচ� সং�ৃিত ও পা�াত� সং�ৃিতর সম�েয়র উপর । িতিন িহ�ুধম� বা 
সং�ৃিতেক ত�াগ কেরনিন, বরং - পা�াত�র আধুিনক �ান -িব�ােনর যা িকছু ভাল ও 
�হণীয় তা �হণ কের িতিন িনেজর �দেশর সং�ৃিতর ভা�ারেক পু� ও সম� করেত 
�চ�া কেরন । এর ফেল ভারেত িশ�ার ��ে� িব�ব এেনিছল ।

(৩) ইংেরজী ভাষা ও সািহত� �বত� েনর প�পািত :

 ঊনিবংশ শতা�ীেত ইংেরজী িশ�াও পা�াত� ভাবধারার স�েক�  
বাংলােদেশর �য নবযুেগর সুচনা হেয়িছল রাজা রামেমাহন রায় িছেলন �সই আিভনব 
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যুেগর ঋি�ক । ইউেরােপর জাগরেনর বাহন হল ইংেরজী ভাষন তাই িতিন ইংেরজী 
ভাষন, তাই িতিন ইংেরজী িশ�ার প�পািত িছেলন । মরেনামুখ জািতেক পা�াত� 
িশ�া ও সভ�তার মাধ�েম উ�� করার পন করেলন রাজা রামেমাহন ।িতিন ভারেত ু
ইংেরজী িশ�া �বত� েনর জন� আে�ালন কেরন ।

(৪) ১৮২৩ �ীঃ লড�  আম�হা�েক �লখাপ� :

 িশ�া সং�ার রাজা রামেমাহন রােয়র ���পূণ� কাজ হল এেদেশ পা�াত� 
�ান িব�ােনর �সারকলেপ লড�  আমহা�েক পএিরত এক� িচ� । এই প�� 
নবযুেগর নব� িশ�া ব�ব�ার শ�ধবিন । িতিন ১৮২৩ �ীঃ (১১ই িডেস�র) তৎকালীন 
বড়লাট লড� আমহাে�র িনকট পে� ��াব কেরিছেলন �য ম�রীকৃত অেথ�র �ারা 
কলকাতায় এক� সং�ৃত মহািবদ�ালয় �াপন না কের ঐ অেথ�র সাহােয� পা�াত� 
�ান িব�ােন িশ�ার ব�ব�া করা �হাক । ঐ িচ�েত িতিন ভারতবাসীেক পা�াত� 

ৃ ুগিণত, িব�ান, দশ�ন, রাজনীিত �ভিত িবদ�ায় সুিশি�ত কের আধুিনক কের তলেত 
রামেমাহন রােয়র এই প�খািন িছল ভারতবেষ� ইংেরজী িশ�ার �থম সনদ ।

(৫) সাংবািদকতা ও প�পি�কা �কাশন

 ভারত পিথক রােমাহেনর জীেবর �ত িছল �দশবাসীর �সং�ার�� মনেক 
আেলািকত করা । িশ�া ও সং�ােরর িভতর িদেয় জাতীেক �গিতর পেথ িনেয় �যেত 
হেব এই িছল তার পণ । তাঁর ধম� স��ীয় ও িশ�া �েচ�ার মূেল �য ��রণা িছল নানা 
পুি�কা রচনার মূেলও িছল �সই ��রণা । আর এই ��রণার বেলই িতিন 
সাংবািদকতার মেনািনেবশ কেরন । রামেমাহেনর �গিতশীল আে�ালেনর মেধ� 
ভূিম� হল বাংলা ভাষা ‘সংবাদ �কৗমুদী” (১৮২১ সােল) এবং ১৮২২ সােল ১২ই 
এি�ল ভাষায় ‘মীরাৎ-উল-আখবর” নােম সা�ািহক পি�কা �কাশ কেরন ।এইসব 
সমাধান �কািশত হত িবতক� মূলক িবষেয়র সমাধান �কািশত হত �তমিন 
�েয়াজনীয় িশ�ার পিরেবশ রিচত হত ।

(৬) ভারতীয় ভাষার চচ� া ও উ�য়ন

 ইংেরজী ভাষা ও সািহেত�র উপর ��� িদেলও রামেমাহন আধুিনক 
ভারতীয় ভাষার িশ�ােক �মােটই অবেহলা কেরিন । িতিন ভারতীয় ছা�েদর জন� 

ু ৃবাংলা ভাষায় ব�াকরণ, ভেগাল, �জািতিবদ�া, জ�ািমিত �ভিত িবষেয় বই �লেখ, 
বাংলা ভাষার উ�য়ন ও িব�ােরর �য �চ�া িমশনারীরা �� কেরন রামেমাহন �সই 

ু��� িনেজর হােত তেল �নন এবং পরবত�কােল বাংলা ভাষায় �ত উ�য়েনর পথ 
সুগম কের �তােলন ।

(৭) িহ�ু কেলেজ �াপেনর উৎসাহ দাতা 

 ১৮১৭ �ীঃ িহ�ু কেলজ �াপেনর অন�তম উৎসাহ দাতা �ডিভড �হয়ার 
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িছেলন রামেমাহেনর ব�ু । িহ�ু কেলজ �িত�াতােদর মেধ� িতিন িছেলন �ধান 
উেদ�া�া । িক� রামেমাহন িহ�ু সমাজ িহ�ু কেলেজর ব�াপাের তার উৎসাহেক 
সুনজের না �দখায় িতিন �শষ পয�� সের দাঁড়ান ।

(৮) অ�াংেলা - িহ�ু �ুল �িত�া 

 িহ�ু কেলজ কিম�হেত সের িগেয় রামেমাহন বাঙালী িহ�ু �ছেলেদর 
ইংেরজী িশ�া �দওয়ার অিভ�ােয় ১৮২২ �ীঃ “Anglo Hindu School” �াপন 
কেরন । এই িবদ�ালয় �িত�া ও পিরচালনার কােজ তােক সাহায� কেরেছন �ডিভড 
এয়ার, উইিলয়াম অ�াডাম, উইলসন �মুখ মনীষীবৃ� ।

(৯) উদার ও উ�ত িশ�া ব�ব�া

 িতিন এেদেশর জন� বাইেলন এক উদার ও উ�ত িশ�া ব�ব�া যােত গিণত, 
�কৃিত িব�ান, রসায়ন শারীরিবদ�া এবং অন�ান� �েয়াজনীয় িব�ানচচ� ার ব�ব�া 
থাকেব । কারণ এই িশ�া লাভ কের ইউেরােপর জািতবগ� িবে�র অন�ান� অংেশর 
অিধবাসী অেপ�া উ�তর হেয়েছ । রামেমাহন ভারতবষ�েকও উ�তর হেয়েছ । 
রামেমাহন ভারতবষ�েকও উ�ততর ইউেরাপীয় �দেশর পােশ বসবাস �� 
�দখিছেলন ।

(১০) রামেমাহেনর মত সরকারী নীিত িহসােব �হণ

 ১৮২৩ সােল এেদেশ িশ�া িব�ার কে� এক� কিম� G e n e r a l 
Committee of Public Instruction (GCPI) �িতি�ত হয় । এই সং�ার উপর 
সরকারী িশ�া পিরক�না �পায়েন দািয়� �দওয়া হল । এই দািয়ে�র দীঘ�  বােরা বছর 
িবতেক� র পর ১৮৩৫ �ীঃ �বি�� ও �মকেল রামেমাহেনর মতেকই সরকারী নীিত 
িহসােব �হণ কেরন ।

(১১) �বদ িবদ�ালয় �াপন 

 ১৮২৫ �ীঃ রামেমাহন �বদ িবদালয় �াপন কেরন । এই িবদ�ালেয় িহ�ু দশ�ন 
ও সািহেত�র সােধ সােধ পা�াত� সািহত� ও িব�ান পড়ােশানার ব�ব�া িছল । 
ভারেতর �াচীন ঐিতেহ�র �ঢ় িভি�র উপরই িতিনতাঁর �ে�র �গিতশীল ভারত 
গড়েত �চেয়িছেলন পা�ােত�র �ান িব�ান আমদানী কের ।

(১২) জনিশ�ার িব�ার :

 উ�িশ�ায় িশি�ত হেয়ও রামেমাহন অ�, দির� ও অন�সর 
ুজনসাধারেনর কথা ভেল যানিন । িতিন তােদর সব�া�ীন উ�িতর জন� পির�ম ও �চ�া 

কেরেছন । িতিন একজন �কৃত সং�ারক িছেলন । তাঁর সমাজ সং�ােরর মূল উে�শ� 
িছল সাধারণ মানুষেক �সং�ার ও অ�তার অ�কার �থেক �ােনর পেথ, সেত�র 
পেথ আনা । িতিন �চেয়িছেলন সাধারণ মানুষেক মূল িহ�ু ধম�শাে�র সে� পিরচয় 
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কিরেয় িদেয় তােদর মেধ� অ�ানতা ও �সং�ােরর অ�কার �র করেত দির� 
কৃ�কেদর �িত তাঁর দরদী মেনাভাব িছল ।

(১৩) িবিভ� িবেদশী িমশনেক �ুল �িত�ায় সাহায� :

 �রামপুর �য়ী, �রভাের�, এ�াডাম,��শ িমশনেক িতিন িবদ�ালয় �িত�ার 
ব�াপাের সাহায� কেরেছন । এমনিক উ�প�ী ডাফও িবদ�ালয় �িত�ার কােজ তাঁর 
সাহায� �থেক বি�ত হনিন। ডাফ সােহবেক �ুল বসবার জন� বাড়ী খঁুেজ িদেয়িছেলন 
। ছা�ছা�ী সং�হ কের িদেয়িছেলন ।

(১৪) �� সমাজ �াপন :

 কিলকাতায় আসার পর রামেমাহন ‘আ�ীয়সভা” �াপন কের িছেলন ।িক� 
এই সভা খুব কায��করী ও �ায়ী না হওয়ায় রামেমাহন �ারকানাথ ঠা�র ও কেয়কজন 

ুিবিশ� ব�ুর সে� পরামশ� কের ��পাসনার জন� এক� নতন সভা �াপন করেলন । 
এই সভার �থম অিধেবশন হয় ১৮২৮ �ীঃ ২০েশ আগ� । ইহার নামকরণ হয় - 
“�া� সমাজ” । �থেম এই �া�সমাজ বা �া�সভার �কান িনজ� বাড়ী িছল না । িকছু 
িদন পের অথ� সং�হ কের �জাড়াসাঁেকায় জিম িকেন বাড়ী করা হলল । ১৮৩০ �ীঃ 
২৩েশ জানুয়ারী এই নূতন বাড়ীেত সমােজর কাজ আর� হয় । রামেমাহন 
‘�া�সমাজ” �কান িদনই এক� ধ�স�দায় িছল না - ইহা িবেশষভােবই �রণীয় । 
ব�ত িহ�ু - মুসলমান, �ী�ান-ই�দী সকেলই এই উপাসনায় �যাগ িদত । পের মহিষ� 

ৃ�দেব�নােথর �নতে� িবিশ� ধম�স�দােয়র সুচনা হেয়িছল এবং এই সমাজই পের 
আিদ �া�সমাজ নােম পিরিচত হেয়েছ । রামেমাহেনর সভায় �কান সা�দািয়ক নােম 
তার উপাসনা হেত পারেবনা । �য �কান ব�াি� ��ার সিহত উপাসনা হেত পারেব না 
। �য �কান ব�াি� ��ার সিহত উপাসনা করেত আসেবন, তাঁহারই জন� জািত, ধম�, 
স�দায়, সামািজক পদ িনিব�েশেষ মি�েরর �ার উ�ু� থাকেব ।

(১৫) সমাজ-সং�ার ; সহমরণ -�থার উে�দ :

 রামেমাহন যখন ��সভায় �িত�া কেরন । তখন এেদেশ �রণ �থা িনেয় 
তুমুল আে�ালন চলিছল । রামেমাহন সহমরন �থার িবেরাথী িছেলন ও যােত এই 
নৃশংস �থা রিহত হয়, তাহার জন� খুব �চ�া করিছেলন । আকবর �থেম এই �থা 
রিহত কিরবার �চ�া কেরন । ইংেরজ - শাসকেদর মেধ� লড�  ওেয়েল� লী �থেম এই 
�থা সংযিমতকিরবার �চ�া কেরন । রামেমাহন কিলকাতা আসার অ� িদন পর হেতই 
সতীদােহর িব�ে� আে�ালন আর� কেরন । এরপর ১৮২৯ �ীঃ ৪ঠা িডেস�র লড�  
উইিলয়াম �বি�� এই �থা আইন িব�ে� বেল �ঘাষনা করেলন । সতীদাহ �ধা 
উে�েদর �চ�াই এেদেশর নারীেদর জন রামেমাহেনর একমা� কল�ান কর কাজ নয় 
।নারী জািত স�ে� রামেমাহেনর অিতময় উ� ধারনা িছল । তাহারা যােত স�ি�র 
অিধকািরণী হয়, �স িবষেয়ও রামেমাহন আে�ালন কেরিছেলন ।
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(১৬) নারী মুি� আে�ালন ও �ী - িশ�া িব�ার 

ূ �ী িশ�া িব�ােরর জেন�ও িতিন সেচ� ভিমকা পালন কেরিছেলন । িতিন 
�মেয়েদর িশ�া না িদেয় অন�সর কের রাখার তী� িবেরাধীতা কেরন । িহ�ুেদর মেধ� 
�ী-িশ�ার িব�াের রামেমাহেনর কৃিত� িবেশষ উে�খেযাগ� । নানা িহ�ুশা� �থেক  
উদাহরণ সং�হ কের িতিন �মাণ কেরেচন �য অিত�ািচনকাল �থেক সমােজ নারী 
িশ�ার িবেশষ �চলন িছল, নারীরা সমােজ যেথ� ময�াদা �পেতন । িতিন সমােজ 
�মেয়েদর পু�ষেদর সমান ময�াদা দােনর প�পাতী িছেলন । ১৮২২ �ীঃ নারীেদর 
�াচীন অিধকােরর বত� মান, সংেকাচেনর উপর সংি�� ম�ব� নােমএক� পুি�কা 

ৃ�লেখন । নারীমুি� আে�ালেনর সূ�পাত রামেমাহেনর �নতে�ই ঘেটিছল সে�হ 
�নই ।

(১৭) পু�ক রচনা 

 ১৮১৫ �ীঃ �থেক ১৮৩০ �ীঃ মেধ� রামেমাহন রায় �ায় িতিরশখািন পু�ক 
রচনা কেরন । �বদ �বদা� ও উপিনষেদর অনুবাদ (১৮১৫ -১ ৮১৯) �-
সং�ােররিব�ে� �িতবাদ মূলক রচনা সমূহ (১৮১৫ - ১৮২৯) ��স�ীত (১৮২৮) 
�গৗড়ীয় ব�াকরণ (১৮৩০) ইত�ািদ পু�েক তার যুি�বাদী মননশীলতার িবেশষ 
পিরচয় পাওবা যায় ।

(১৮) বাংলা গদ� সািহেত�র জনক

 �স যুেগর বংলা সািহত� পাঠেকর �যমন অআব িছল �তমিন বাংলা গদ� 
সািহেত�র ও যেথ� অভাব িছল । রামেমাহেনর পূেব�ই �রামপুর িমশনারীরা এবং 
�ফাট�  উইিলয়াম কেলেজর পি�তম�লী বাংলা গদ� রচনায় অ�ণী িছেলন িক� 
তােদর রচনা আশানু�প �দয়�াহী, সেতজ ও সাবলীল িছেলন ।রামেমাহনই হল 
�থম ব�াি� িযিন বা�ল� বিজ� ত আড়�তাহীন ও �দয় গরাহী সরলগদ� সািহেত� 
রচনায় স�ম হন । রবী�নাথ এই �সে� বেলিছেলন, রামেমাহন ব� সািহিত�েক 

ু��ািনট �েরর উপর �াপন কিরয়া িনম�মান দশা হেত উ�ত কের তেলিছেলন ।

উপসংহার

 ঊনিবংশ শতা�ীর �থম ভােগ অসীম শি�শালী রামেমাহেনর িচ�া ও চির� 
সমােজর অভ�� জড়ে�র ওপর বারবার আঘাত �হেন এক নবজীবেনর চা�ল� সৃি� 

ুকেরিছল । ধেম� সমাজ, রাে� অধঃপিতত জািতেক �টেন তলবার জন� রামেমাহন 
সম� �িত�ল শি�র িব�ে� একা দাঁিড়েয় �য িক অসাধ� সাধেনর �চ�া কেরিছেলন, 
আজেকর িদেন তার ধারনা করা ক�ন । রবী�নােথর ভাষায় বলেত য়, “িতিন িক না 
কের িছেলন? িশ�া, রজনীিত, ব�ভাষা, ব� সািহত�, ধম�, সমাজ, ব� সমােজর �য 
�কান িবভােগ উ�েরা�র যতই উ�িত হেয়েছ,েস �কবল তাঁহারই হ�া�র নূতন 
নূতন পৃ�ায় উ�েরা�র পির�ুটই হেয় উেঠেছ মা� ।
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িবদ�াসাগর

 কিব মাইেকল � মধুসূদন দে�র ভাষায় -”Vidyasagarr has te genius 
& wishdeone of an ancient sag. The energh of an English man & 
the heart of a BengalyMother.” িতিন িছেলন িবদ�ার সাগর, ক�ণা িস�ু ও 
দীেনর ব�ু । িবদ�াসাগেরর মেধ� িছল �াচীন মুিন ঋিষর মিনষা ও ��া তথা 
ইংেরজেদর �াণশি� ও বাঙালী মােয়র ��হ সুকমল �দয় । তার অগাধ পাি�ত� 
�িতভা সম� বাঙালী মানুেষর আজও উ�ল হেয় রেয়েছ ।

 িবদ�া বুি�এমন অসামান�তা কম�িন�, �কামলতা ও কেঠারতার সম�েয় 
সাধারণ বাঙালী চিরে�র মানুষ খঁুেজ পাওয়া ক�ন । িবদ�াসাগেরর পাি�ত� িছল মানব 
�কি�ক িতিন িছেলন খা� মানব দরদী ও বুি�জীবী । নবযুেগর সূচনাব িবদ�াসাগেরর 
অবদান অন�ীকায� । িতিন বাংলার ভাবধারার নবজাগরেণর অন�তম �নতা িহসােব 
�ীকৃিত লাভ কেরিছেলন । তার কম� জীবেন সামি�ক িশ�া সমাজ �চতনা জািতয় 
িশ�া সব িদক �থেক িবেশষ ���পূণ�িছল ।

সমাজসং�ারক ও িবদ�াসাগর

 িবদ�াসাগর সবসময় ধম�য় �গাঁড়ামী ও �সং�ােরর িব�ে�  লড়াই কের 
�গেছন । মানবতােবােধর আদশ� তাঁর জীবেনর অন�তম আদশ� িছল এই �বােধর উপর 
�জাড় িদেয় সমােজ �েয়াজনীয় সং�ার �িল �রকরার উে�েশ� িতিন আে�ালন 
কেরিছেলন । তার সমাজ সং�ােরর িদক�িলর মেধ� উে�খেযাগ� হল - গণিশ�া 
িব�ার, �ীিশ�ার িব�ার, বাল�িববাহ, িবধবা িববাহ এবং আধুিনক বাংলা গেদ�র 
সং�রণ এই সম� িদক �িলেত তাঁর অসামান�তা আজও ভারতবাসীর কােছ ��ার 
িবষয় হেয় রেয়ছ ।

(১) গণিশ�া ও িবদ�াসাগর

 িবদভাসাগেরর ল�িছল �কৃত গণমুখী িশ�ার িব�ার জনসাসাধারেণর মেধ� 
িশ�ার �সার করাই তার িশ�া �েচ�ার �থম ল�� িছল । িতিন চানিন �য িশ�ার 
ফসল িকছু মুি�েময় ভাগ�বান মানুষ �ভাগ ক�ক । িতিন জািত ধম� িনিব�েশেষ সকেলর 
মেধ� িশ�া ছিড়েয় িদেত �চেয়িছেলন তাই সং�ৃত কেলেজর দরজা িতিন অ�া�ণ 

ু ৃছা�েদর হােত তেল িদেয়িছেলন । জন সাধারেণর জন� মাতভাষায় িশ�াদান কাজেক 
মহৎ আদশ� �েপ �হণ কেরিছেলন । সকেলর িশ�ার জন� িতিন পাঠপু�ক রচনা ও 
�কােশর দািয়� িনেয়িছেলন ।

(২) �ী-িশ�ার িব�ার

 ঊনিবংশ শতা�ীর নাির �গিত �সে� িবদ�াসাগেরর অন�তম উে�খেযাগ� ও 
�গৗরেবা�ল কাজ হল বাংলােদেশ �ীিশ�ার�সােরর জন� তাঁর আ�িরক �েচ�া 
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িতিন �ীিশ�ােক আে�ালেনর �ের উি�ত কেরন । �ী িশ�ায় তার অবদন হল -

(ক) �বথুন িবদ�ালয় �াপন :

 ১৮৪৯ �ীঃ �বথুন সােহেবর যখন িশ�া পিরষেদরসভাপিত িছেলন তখন 
�থেক িবদ�াসাগর তার সহকম� িহসােব কাজ কেরন । কলকাতায় �বথুন �ুেলর �েচ�া 
ভারেতর �ী িশ�া �চলেনর এক� �রণীয় ঘটনা ।

(খ) প�ী অ�েল নারীিশ�া িব�ার :

 িবদ�াসাগর �ধু বাংলা তথা ভারেতর �াণেক� কলকাতার মেধ� মধ�িব� 
সমােজ নারী িশ�ার �িত গভীর আ�হ সৃি� কেরনিন । বাংলার প�ী অ�েল নারী 
িশ�ার ��� ��ত ও িব�ার কেরিছেলন । এই উে�েশ� ১৮৫৭ �ীঃ িবদ�াসাগর 
বধ�মােনর �জৗ �ােম এক� বািলকা িবদ�ালয় �াপন কেরন ।

(গ) নারীিশ�ার ভা�ার :

 িতিন আশা কেরিছেলন �য তাঁর �িতষ�ত িবদ�ালয় �িল ভারত সরকােরর 
�াধান� পােব । িক� বছর ঘুরেত না ঘুরেত িতিন বুঝেত পারেলন �য ভারত সরকার 
আিথ�ক সাহায� িদেত অিন�ুক । তাই িবদ�ালেয়র নারীেদর িশ�ার উে�েশ� িবিভ� 
সং�া �থেক অথ� সং�হ করেত লাগেলন । এর জন� িতিন নারী িশ�ার ভা�ার গঠন 
করেলন ।

(৩) িবধবািববাহ �বত� ন

 িতিন নারীজািতর ব�না �রাধ করার জন� তৎকালীন সমেয় ব�পিরকর হন । 
ঘের ঘের �বধেব� কাতর ��েন িবদ�াসাগেরর �দয় িবগিলত হয় । িতিন সমােজ 
িবধবাববাহ �বত� েনর জন� কৃত সংক� হন । তার �েচ�ায় ১৮৫৩ �ীঃ িবধবা িববাহ 
িবধীব� হন । িবধবা িববাহ �বত� ন তার সব�ে�� কাজ এর মাধ�েম িতিন সামািজক 
িবিধ�িলর মেধ� �জাড়ােলা �িতবাদ কেরন । িতিন তার পু�েক িদেয় �সং�ােরর 
�িতবাদ কেরন ।

(৪) বাল�িববাহ িনিষ�

 সমােজর বত� মান অব�া ও �দশবাসীর মেনাভাব ল�� কের তৎকালীন সমেয় 
িহ�ু সমােজ বাল� িববাহ এক কেঠার ও �সং�ার �েপ পিরচািলত িছল । স�া� 
িহ�ুরা �থা ভ� কের ১০ বা ১১ বছেরর অিববািহত বািলকােদর বািড় �থেক �বর হেত 
িদত না তাছাড়া সমােজ �িলন �থা �চিলত থাকায় খুব অ� বয়েস �মেয়েদর পা�� 
করেত হত ফেল অ� বয়েস তােদর জীবেন �নেম আসত সাংসািরক চাপ তথা 
মানিসক অশাি� । বাল� িববাহ িনবারণ িবদ�াসাগেরর অন�তম কীিত�  িতিন বাল�িববাহ 
ও ব� িববােহর ��ে� �যহাদ �ঘাষনা কেরন ।

��নী

74
�-অধ�ায় সাম�ী



(৫) গদ� সািহত�

 িশ�াে�ে� িবদ�াসাগেরর অন�তম অবদান হল বাংলা সািহত� সৃি�, বাংলা 
গদ� িবকােশর ��ে� তার অসামান� অবদান ল�� করা যায় । িতিন বাংলা গেদ�র সৃি� 

ূকত� া �েপ িবেশষ অিভধােন ভিষত হেয়িছেলন । জনগেনর সুিবধার জন� িতিন গণ 
িশ�া ও গণ �া�রতা িবকােশর উে�েশ� বণ�মালার সং�ার কেরন । িতিন বাংলা 
ভাষােক ঘেষ, �মেজ এক উ�ত িচ�ার বাহন কের �তালার জন� �চ�া কেরন । 
িবেদশী সািহেত�র অনুবাদ কের িতিন সাধারণ সািহত�েক িবেদশী পাঠকেদর কােছ 
দরজা �েপ খুেল �দন ।িবদ�াসাগেরর আেগ বাংলা গেদ� ‘যিত’ িচে�র ব�বহার িছল 
না । িতিন �থম ‘যিত’ িচে�র ব�বহার কেরন । বণ�পিরচেয়র মাধ�েম িতিন �য �প 
�াথিমক িশ�ার �ারা মু� কের িছেলন । �তমিন তাঁর রিচত �বাধদয়, কথামালা, 

ৃ�বতাল প�িবংশিত, সীতার বনবাস �ভিত পু�ক সব বয়েসর িশ�াথ�েক আকৃ� 
কেরিছল ।

(৬) সংবাদ প� ও িবদ�াসাগর

 সংবাদপে�র জগেতও িবদ�াসাগেরর অবদান ���পূন� িছল । এে�ে� তার 
অসামান� মিনষার পিরচয় পাওয়া যায় তৎকািলন সব�জন িবিধত পি�কা ‘ত�েবািধনী’ 
ও ‘সব� �ভ�রী’ এই ��র সে� িতিন গিভর ভােব যু� িছেলন । �ারকানাথ 

ুিবদ�াভষেণর স�াদনায় ‘েসাম�কাশ’ নােম �য পতিরকা� �কািশত হয় তার 
ুপিরক�না রচনািবদ�া সাগেরর অনবদ� সৃি� । হিরশচ� মুেখাপাধ�ােয়র মৃত�র পর 

যখন ‘িহ�ু প�া�য়ট’ পি�কা উেঠ যাি�ল তখন িবদ�াসাগর ই অ�ণী হেয় কাগজ� 
বাঁিচেয় িছেলন ।

(৭) বণ�পিরচয় ও িবদ�াসাগর

 ১৮৫৫ সােল িবদ�াসাগর মহাশেয়র বণ�পিরচয় এক অনবদ� সৃি� । িতিন বাংলা 
ভাষার �থম যথাথ� িশ�ী । এই িশ� কম�শালার এক� অনবদ� সৃি� হল িবদ�াসাগেরর 
�াথিমক িবদ�ালয় এবং িশ�াথ�েদর জন� �লখা বণ�পিরচয় িতিন উপল�ী কের িছেলন 
�ধু িবদ�ায় �াপনই উপযু� দ�তা নয়। িশ� মেনর িবকােশর �ম অণুযায়ী বাংলা 
ভাষার পিরেবশেন উপযু� দ�তা চাই । তাই তার িশ� িবকােশর ��� উপহার হল 
বণ�পিরচয় ।

(ক) বণ�  পিরচেয়র িবষয়ব� :

ু বণ�পিরচেয়র মাধ�েম িবদ�াসাগর িশ�মেনর �থমভীত গঠেনর িদকেক তেল 
ধেরেছন । িশ�েদর অ�র পিরচয় �থেক �� কের । �রবণ�, ব��নবণ�, বণ�েযাজনা, 
শ�, বাক� ও �ছাট �ছাট অনুে�দ �ম বত� মান ধারায় সরল �থেক জ�ল িবেশষ 

ুপয�ােয় তেল ধেরেছন ।
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(খ) বণ�পিরচয় ও ভাষা িবকাশ :

 বাংলায় অ�েয়াজনীয় সং�ৃত অ�েরর ব�বহার �যমন দীঘ�  �তমিন ভাষার 
ব�বহর ও �েব�াধ� । িতিন সব��থম বাংলাভাষােক পৃথক ভােব সাধুভাষা ও চিলত 
ভাষার ব�বহার করেলন । বাংলা ভাষার মেধ� িবেশষ�, িবেশষন, ি�য়া িবেশষেণর 
ইত�ািদর ব�বহারেক মেনা�� িনভ� র ও ভাষা িব�ান িনভ� র করেলন । উ�ারণ ও 
পিরবত� ন করেলন ।

(গ) বণ�পিরচয় ও বাংলা হরফ :

 �ছাট �ছাট িশ�েদর িশ�াদােনর উে�েশ� িতিন বাংলা হরেফর �েপর সে� 
িশ�াথ�েদর �য �প তা পিরচয় করেলন। �তমন ভােব শ� সমি� িদেয় বাক� রচনার 
মাধ�েম িশ�ািথ� যােত িনেজর ব�ব�েক উপ�ািপত করেত পাের এবং শে�র সু-
লিলত িবন�াস বা ব�ব�েক পাঠেকর মেধ� �গঁেথ িদেত পাের তার িদক িনেদ� শ 
করেলন ।

(ঘ) বণ�পিরচয় ও নীিতর উপেদশ

ু িবদ�াসাগর মহাশয় বণ�পিরচেয়র �থম ও ি�তীয় ভােগ িবিভ� ব� তেল 
ধরেলন । ১৮৫৫ সুস�� বণ�পিরচয় �কািশত হল । িতিন এই পু�কেক ঈশপ, 

ৃFablus, পুরাণ �ভিত িবষয় বাছাই কের সরলাকাের বাংলা ভাষার িশ�াথ�েদর 
সামেন পিরেবশন করেলন । বণ�পিরচেয়র �লখা �িলেত িতিন নীিতেবাথ ও মূল� �বাধ 

ুসং�া� িদক�িলেক তেল ধেরেছন । তার �লখা �নিতক মূল�েবাধ সং�া� অন�ান� 
ৃপু�ক �িল হল - �বাধদয়, কথামালা, ম�রী, �ভিত ।ু

(ঙ) বণ�পিরচেয়র িশ�াগত ���

 িবদ�াসাগেরর সৃি� বণ�পিরচয় িশ�াথ�েদর �য �প অ�র পিরচয় করায়, ভাষা 
�ান বৃি� কের �তমিন িশ�েদর �বৗি�ক, মানিসক, �নিতক জীবন গঠেনর উে�েশ� 
ও িশ�ার �ারা সামািজক �পা�েরর িতিন সং�ার িববিজ� ত ধম� িনরেপ� িশ�ার 
�থম �সাপান� �ঢ় িভি�র উপর �িত�া করেলন । �েশার মেত তাঁর রিচত 
বণ�পিরচয় হল এক� ‘িশ� সনদ’ ।

(৮) িবদ�াসাগর ও সং�ৃত কেলজ :

ূ এই কেলেজ িবদ�াসাগেরর ভিমকা �ধু একজন িশ�ক বা িশ�া �শাসেনর 
ূনয়, তার ভিমকা িছল িশ�া সং�ার ও তার মধ� িদেয় সমাজ সং�ারেক অ��ত 

িহসােব যুি�বাদ, উপেযাগীতাবাদ, মানবতাবাদ, বা জীবেনর িনয�াস িতিন কখনও 
গতানুগিতকতােক �মেন িনেত পােরন না ।
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(ক) সং�ৃত কেলজ ও িবদ�াসাগেরর কম� সূচী

 ১৮৪৬ সােল সং�ৃত কেলেজ িবদ�াসাগর সহকারী স�াদেকর পেদ 
�যাগেদন । ইিতমেধ� িতিন �ফাট�  উইিলয়াম কেলেজর িশ�কতার অিভ�তা �থেক 
িতিন �য িশ�া সং�ার মূলক িচ�া ভাবনা �কিছেলন তাঁরই ��ি�েত এই সং�ৃত 
কেলজ পঠন পাঠন পাঠ�ম প�িত এমন কী �শাসিনক ��ে� সব�া�ীন উ�য়েনর 
জন� এক� কম�সুচী �তরীকেরন । তার কম�সূিচর স�াদক িছেলন রসময় দ� । 
িবদ�াসাগেরর কম�সূিচর সম� িদক �হণ �যাগ�হেলও স�াদক তা �ত�াখ�ান কেরন । 
এর এক বছর পর িবদ�াসাগর সং�ৃত কেলেজর সচীব পদ সিরেয় িনেলন ।

(খ) িবদ�াসাগর ও সৃি�শীল কাজ

 িতিন সং�ত কেলেজ সৃজনমূলক কােজ িনেয়াগ কেরন । তাঁর �লখা 
���িলর মাধ�েম সৃজনশীলতার �কাশ পাই। িতিন মদনেমাহন তক� াল�ােরর সে� 
সং�ৃত পু�ক মু�ণ ও �কাশনা জন� িবেশষ ব�ব�া কেরন । স�াদক রসময় দে�র 
পদত�ােগর ফেল তাঁর এই সৃজন�ক কােজ ভাটা পেড় যায় ।

ৃ(গ) সং�ৃত কেলজ ও মাতভাষা :

 সংসকৃত কেলেজর কম�কােল িতিন উ�িশ�ার মাধ�ম িহসােব মাত� ভাষার 
কথা বেলেছন । ১৮৫৪ সােল বাংলার গভ� নর �জনােরল হ�ািনেতেক বাংলা িবষয় 
স�েক�  িবেশষভােব িলখেলন । অথা� ৎ কেলজীয় �ের তথা উ�িশ�ার ��ে� 

ৃমাত� ভাষােক �াধান� িদেয়িছেলন ।

 িবদ�াসাগর গতানুগিতক মুখ� িবদ�ার উপর গেড় ওঠা িশ�াব�ব�ার 
সমােলাচনা কেরিছেলন । িতিন িশ�ার আ�ীকরেনর জন� অেনক বই িলেখেছন । 
পরী�া ব�ব�া সং�ােরর উেদ�াগী হেয়েছন । এছাড়া িতিন সং�ৃত কেলেজ �বতন 
�থা, �ী�কািলন অবকাশ �বত� ন কেরিছেলন । িবদ�াসাগর যথাথ�ই িস�ু ও ক�নার 
সাগর �েপ পিরিচত ।

অনুশীলনী

১ । িশ�া তথা সমাজ সং�ােরর ��ে� সুিবশাল কম�� েচ�ায় ঈ�চ� িবদ�াসাগর একঅনন� 
সাধারণ ব�াি�� - আেলাচনা কর ।

ূ২ ।আমােদর �দেশ িশ�ার ��ে� রামেমাহন রােয়র ভিমকা মূল�ায়ন কর ।

৩ । বাংলার নব জাগরেণর মূল িবষয়�িল উে�খ কর ।
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িনেদ� শনামূলক উে�শ�াবলী

এইঅধ�ােয়র �শেষ িশ�াথ�রা-

১ । হা�ার কিমশেনর �াথিমক ও মাধ�িমক িশ�ার উে�শ�াবলী স�েক�  বলেত 
স�ম হেব ।

২ ।হা�ার কিমশেনর �াথিমক ও মাধ�িমক িশ�ার পাঠ�ম স�েক�  ধারনা লাভ 
করেব ।

৩ । হা�ার কিমশেনর সুপািরশ স�েক�  �ান লাভ করেব ।

৪। হা�ার কিমশেনর িশ�ক স�েক�  বলেত স�ম হেব ।

সূচনা

 িসপাহী িবে�ােহর পরবত� সমেয় �দেশর িশ�া ব�ব�ায় ‘ধম�িনরেপ�নীিত’ 
চলাকালীন িমশনারী অসে�াষ ও ১৮৭৮ সােল ইংল�াে� গ�ত “General Council 
of education in India” �ারা সংগ�ত আে�ােলনর �াককােল �দেশর িশ�া 
ব�ব�ায় �য অচলাব�া িবরাজ কেরিছল এরকম সমেয় �দেশর �াথিমক ও মাধ�িমক 
িশ�ার উ�য়েনর জন� তৎকালীন বড়লাট লড�  িরপন ১ ৮৮২ - ৮৩ সােল ২০ সদস� 
িনেয় বড়লােটর কায� িনব�াহী পিরষেদর সদস� S i r  Wi l l i a m  H u n t e r  এর 
সভাপিতে� �য কিমশন গঠন কেরন তা ভারেতর িশ�ার ইিতহােস ‘Hunter 
Commission’ নােম পিরিচত ।

ু এই কিমশেনর অন�ান� সদস�েদর মেধ� আন�েমাহন বসু, ভেদব 
মুেখাপাধ�ায়, মহারাজ যতী�নাথ ঠা�র, জাি�স �ক, �সয়দ মামুদ, �তলাং �মুখ 
উে�খেযাগ� ।

 এই কিমশেনর সদস�রা সারা ভারত ঘুের একবছর বােদ অথা� ৎ ১৮৮৩ সােল 
২২২� ��াব সহ ৬০০পৃ�ার এক িবরাট িরেপাট�  সরকােরর কােছ জমা �দয় ।

কিমশেনর িবচায�  িবষয় 

 তৎকালীন ভারেত িশ�ার ইিতহােস চরম িবশৃ�লাময় পিরি�িতেত এই 
কিমশেনর িবচায� িবষয়�িল হল 
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 (ক) Wood’s Despatchএর সুপািরশ�িল কতটু� বা�বািয়ত হেয়েছ তা 
পয�ােলাচনা করা ।

 (খ) �াথিমক ও মাধ�িমক িশ�ার বত� মান পিরি�িত �দখা ।

 (গ) ভারেত িশ�ার অথা� ৎ জনিশ�ার �সােরর কাজ কী কী কারেন অ�সর 
হেত পােরিন তা �দখা ।

 (ঘ) Grant-in-Aid �থার আেরাপ িব�ার সাধেন �জাড় �দওয়া ।

�াথিমক িশ�া (Primary Education)

 কিমশন গণিশ�ার িভি� রচনার জন� �াথিমক িশ�ার উপর অিধক ��� 
আেরাপ কেরিছেলন । তাই �াথিমক িশ�ােক উেপ�া কের জাতীয় িশ�া গেড় 
উঠেত পাের না । তাই �াথিমক িশ�া স�েক�  কিমশন বেলেছন -“�াথিমক িশ�ার 

ূব�ব�াপনা ও স�সারেনর জন� রাে�র িদক �থেক  স�ণ� িন�ার সে� কাজ করা 
উিচত এবং �েয়াজেন িবিভ� �েদেশর চািহদা অনুযায়ী আইেনর সাহায� �নওয়া  
উিচত ।”

কিমশেনর �াথিমক িশ�া স�েক�  সুপািরশ�িল হল -

(১) উে�শ�

 কিমশন �াথিমক িশ�ার উে�েশ� স�েক�  বেলেছন

 (ক) আধুিনক িব�ান স�ত �ি�ভি�র �ারা �াথিমক িশ�ার উে�শ� 
ুস�েক�  সরকার ও জনগণেক সেচতন কের তলেত হেব।

 (খ) �াথিমক িশ�ার উে�শ� এর মেধ� সীমাব� থাকেব ।

ু (গ) �কান �িত�ােন অিশি�ত ব�াি�র তলনায় অ� িশি�ত ব�াি� িনেয়াগ 
করা ��য় হেব ।

ূ (ঘ) এেক �য়ংস�ণ� িশ�ার �র িহসােব িবেবচনা কেরেছন ।

(২) সংগঠন গত িদক

 সংগঠনগত িদক স�েক�  বলা হয় -

 (ক) �াথিমক িবদ�ালয় �িলেক সরকারী �ীকৃিত দান ।

 (খ) জািত, ধম�,বণ� িনিব�েশেষ ছা� ভিত�  করেত হেব ।

 (গ) এই িশ�ার ��ে� অনু�ত অ�ল ও জনসমি�র �িত �ি� রাখেত হেব ।

 (ঘ) ভারতীয়েদর মধ� �থেক িবদ�ালয় পিরদশ�ক িনেয়াগ করেত হেব ।
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(৩) পাঠ�ম

 (ক) �ানীয় চািহদা অনুযায়ী হেব ।

 (খ) পাঠ�েম �দশীয় গিণত, জিরপ, িহসাব, �ভৗত িব�ান, িশ�কলা, 
কৃিষিবদ�া ইত�ািদ থাকেব ।

 (গ) পাঠ�ম িনধা� রণ ও পু�ক িনব�াচেনর ব�াপাের পিরচালকেদর �াধীনতা 
িদেত হেব ।

(৪) পিরচালনা

ৃ (ক) িবদ�ালয় পিরচালনার ব�াপাের কিমশন �ানীয় কতপে�র অধীেন 
Board গঠেনর কথা বেলেছন।

ৃ (খ)এই �ানীয় কতপে�র �ারা �ুেলর যাবতীয় ি�য়াকলাপ পিরচািলত   
হেব ।

(৫) িশ�ার মাধ�ম

ৃ (ক) এই িশ�ার ��ে� মাধ�ম িহসােব মাতভাষা বা আ�িলক ভাষার কথা 
বেলেছন ।

 (খ) িবিভ� ভাষাভািষ স�দােনর মেধ� �থেক ছা� ছা�ী িশ�ার দাবী করেল 
ৃতার জন� কত� প� ব�ব�া �হণ করেবন ।

(৬) পরী�া �হণ

 (ক) পিরদশ�করা পরী�া �হণ করেবন ।

 (খ) �দশীয় িশ�ারীিতর কথা �রণ �রেখ পরী�া ব�ব�ার পিরচালনা করেত   
হেব ।

(৭) অথ�

 �াথিমক িশ�ার ��ে� অেথ�র �যাগান স�েক�  বলা হেয়েছ -

 (ক) �েত�ক �জলা ও Municipal Board �াথিমক িশ�ার পৃথক তহিবল 
গঠন করেব ।

ৃ (খ) �েদিশক সরকার িশ�ার এক ততীয়াংশ বহন করেবন ।

 (গ) �াথিমক রাজ� আয় �থেক �াথিমক িশ�ার জন� অথ� ব�ায় হেব ।

 (ঘ) দির� ছা� ব�াতীত অন�েদর �থেক অথ� িনেত হেব ।

��নী

81
�-অধ�ায় সাম�ী



(৮) িশ�ক িশ�া

 (ক) �েত�ক মহ�মা পিরদশ�েকর ত�াবধােন অ�তঃত এক� কের িশ�ক 
িশ�ণ িবদ�ালয় থাকেব ।

(৯) অন�ান� সুপািরশ

 (ক) �দিহক �াে�র উ�িতর জন� ছা�েদর ব�ায়াম, �ুল ি�ল ও �দশীয় 
�খলাধূলায় উৎসািহত করেত হেব ।

 (খ) �ুল বসার ও ছু�র সময় �ানীয় �েয়াজন অনুযায়ী িনধা� িরত হেব ।

 (গ) �ুেলর শৃ�লা র�া ও চির� গঠেনর িদেক িবদ�ালয় পিরদশ�কেদর �ি� 
রাকেত হেব ।

ু (ঘ) �াথিমক িশ�ায় উৎসািহত করার জন� কােজ অিশি�ত তলনায় অ� 
িশি�ত ব�াি�েদর িনেয়াগ করেত হেব ।

(১০) ফল�িত

ৃ (ক) �াথিমক িশ�ার দািয়� �ানীয় কত� পে�র হােত ন�া� হবার ফেল 
�ায়� শাসন আইন বলবৎ হয় ।

(১১) সমােলাচনা

 (ক) এই িশ�া কিমশন �দেশর �াথিমক িশ�ােক িবিধব� করার কথা 
বেলেছন িক� অৈবতিনক িবিধব� করার কথা বেলন িন ।

 (খ) িশ�ার ব�ায়ভার �ােদিশক সরকার �কাথা �থেক পােব তার �কান 
সুিনিদ� � মতামত �পাষন করা হয় িন ।

 (গ) �ােদিশক সরকার িশ�ায় অথ�ৈনিতক পিরক�না িনেয় তী� সমােলাচনা 
করার সম� িশ�া ব�ব�া পরী�ােক�ীক হেয় ওেঠ ।

ম�ব�

 এই কিমশন �াথিমক িশ�ার ব�াপাের �য সম� সুপািরশ�িল কেরেছ তা 
ভারেতর িশ�ার ইিতহােস ���পূণ� । িক� তা হেলও বলা যায় এই িশ�ায় �দেশর 
�ায়� শাসন �িতি�ত হবার দ�ন তা �ঃনীিত পরায়ন ও ব�থ�তার পয�বসিত হেয়  
পের ।

মাধ�িমক িশ�া (Madhyamik Education)

 �াথিমক িশ�ার পাশাপািশ কিমশন তােদর অনুস�ান িভি�ক তথ�াবলী 
িবে�ষন কের �দেশর মাধ�িমক িশ�ায় �িত �ি� আকৃ� কেরেছ, কিমশন উপল�ী 
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কেরিছেলন �য মাধ�িমক িশ�ার সুেযাগ সি� হেয়েছ তােক যিদ সু-সংহত িশ�া 
��ে�র সমস�া �িলেক সমাধান করা যােব । কিমশন �দেশর �চিলত মাধ�িমক 
িশ�ার সু� ব�ব�াপনার জেন� কত�িল সুপািরশ কেরেছন -

(১) উে�শ�

 �াথিমক িশ�াে�ে� সরকার অিধকতর দািয়� �হেণর ফেল মাধ�িমক 
িশ�ায় �ত��া সরকাির হ�ে�েপর পিরবেত�  ‘অপসারন -নীিত’ �েয়াগ ও সাহায� 
সহায়তা ও সাধারেণর �চ�ার �ারা িশ�া িব�ারই সরকােরর উে�শ� বেল �ঘািষত 
হেয়িছল ।

(২) সরকারী িনয়�ন�াস

 কিমশন বেলিছেলন �দেশর মাধ�িমক িশ�ার �িত�ান�িলর দািয়� সরকার 
ুধীের ধীের �বসরকারী দািয়�শীল পিরচালক ম�লীর হােত তেল �দেবন ।

(৩) সরকারী িবদ�ালয়

 (ক) �বসরকারী পিরচািলত মাধ�িমক িবদ�ালয় �িলর মান না কমার জন� 
�িত� �জলায় এক� কের উ�তমােনর আদশ� িবদ�ালয় �াপন করেত হেব ।

 (খ) এই আদশ� িবদ�ালয়�িল �বসরকারী �েচ�ার সামেন মেডল িহসােব 
উপ�াপন করা হেব ।

(৪) সুেযাগ সুিবধা

 (ক) এে�ে� সরকার উদার সাহায� দােনর নীিত �হণ করেব ।

 (খ) �বসরকারী িবদ�ালয়�িলেক সরকারী পয�ােয়র সমান সুেযাগ সুিবধা িদেত 
হেব ।

(৫) অনু�ত অ�েলর জন� িবদ�ালয়

 (ক) অনু�ত অ�েল সরকারী সাহােয� মাধ�িমক িবদ�ালয় �াপন করেত   
হেব ।

 (খ) এই সব অ�েলর িবদ�ালয় পিরচালনার দািয়� সরকার বহন করেব ।

(৬) �বতন

 (ক) �বসরকাির �েচ�ায় আরও অিধক সংখ�ক মাধ�িমক িবদ�ালয় �াপন 
করেত হেব ।

 (খ) �ানীয় পিরচালন সিমিতেক িনজ িনজ িবদ�ালেয়র �বতন িনধা� রেনর 
�াধীনতা িদেত হেব ।
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(৭) িশ�ার মাধ�ম

 (ক) মাধ�িমক িশ�ার িমিডল �র অথা� ৎ (ষ� ��ণী) পয�� �ােদিশক সরকার 
তােদর িনজ িনজ এলাকার িশ�ার মাধ�িমক করেবন ।

ু (খ) এর পরবত� পয�ােয় কিমশেনর এ িবষেয় আ�য�জনক ভােব িন�প 
�থেকেছ ।

(৮) পাঠ�ম

 (ক) অ�ম ��নী পয�� িশ�ার পাঠ�ম িছল একমুখী অথা� ৎ এখােন সকেল 
সািহত�, গিণত, ইিতহাস, িকছু িব�ান িশ�া �হণ করত ।

 (খ) অ�ম �শ �ণীর পরবত� সমেয় পাঠ�মেক �� ভােগ ভাগ করা হেব অথা�  
A Course ও B Course।

 (গ) A course এর পাঠ�ম সাধারণত িব�িবদ�ালয় �কে�র উপেযাগী 
সািহত�ধম� ।

 (ঘ) B-Course এর পাঠ�ম সাধারণত পঁুিথিবদ�া বিজ� ত ব�বহািরক িশ�ার 
উপেযাগী ।

(৯) িশ�ক িশ�ণ

 (ক) িশ�ক িশ�েণর িবষেয় কিমশন বেলিছেলন এই িশ�ক িশ�ণ ব�াতীত 
�কান িশ�কেক মাধ�িমক িবদ�ালেয় িশ�ক িহসােব িনেয়াগ করা চলেব না ।

 (খ) িশ�ক িনেয়ােগর পূেব� িশ�াত� ও িশ�নত� স�েক�  পরী�া �হণ 
করা হেব ।

সমােলাচনা 

 (ক) মাধ�িমক �ের ি�মুখী িশ�ার কথা বলা হেলও �কৃত পে� সািহত�ধম� 
পাঠসূচীই চালু িছল ।

 (খ) িকছু িকছু সরকারী �ুল ব�াতীত অন� সব ��ে� B-Course এর 
পাঠ�ম ব�াতীত হেয়িছল ।

 (গ) মাধ�িমক িশ�ার মাধ�ম স�েক�  কিমশন পিরবত� ণ পালন কেরিছল ।

ূ (ঘ) মাধ�িমক িশ�ার আেলাচনা অস�ণ� িছল ।

 (ঙ) কিমশেনর শত� ানুসাের মাধ�িমক িশ�ার �রেক ি�িবভ� করা হয় িন ।

 (চ) মাধ�িমক িশ�ার ��� সরকারী সহেযাগী তার কথা বলা হেলও তা করা 
হয়িন ।
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ম�ব�

 উপেরা� আেলাচনার �ারা বলা যায় কিমশেনর সুপািরশ অনুসাের মাধ�িমক 
িশ�ায় �বসরকারীকরণ, মেডল িবদ�ালয় �াপন, পাঠ�মেক A Course ও B-
course এ ভাড়া করা এই সম� িকছু মাধ�িমক িশ�ােক তার �কৃত �পদােনর 
পাশাপািশ �দেশর বত� মান িশ�ার ��ে� এক অপিরসীম �ভাব িব�ার কেরিছল । এই 
��ে� বলা যায় Hunter commission এর সুপািরশ ভারতীয় �দর িচর কৃতে�র 
আসেন অিধি�ত করেব ।

অনুশীলনী

১ । হা�ার কিমশেনর সংি�� িববরণ দাও ।

২ । হা�ার কিমশেন�াথিমকও মাধ�িমক িশ�া স�েক�  �লখ ।

(৩) হা�ার কিমশেনর �াথিমক ও মাধ�িমক �ের উে�শ�, পাঠ�ম, পরী�া �হণ, 
িশ�ক �র উে�খ কর ।
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িনেদ� শনা মূলক উে�শ�াবলী

এই অধ�ােয়র �শেষ িশ�াথ�রা 

১। কাজ� েনর িশ�ানীিত স�েক�  বলেত স�ম হেব ।

২। কাজ� েনর মাধ�িমক �ুেলর মান উ�য়েনর স�েক�  ধারনা লাভ করেব ।

৩ । কাজ� েনর িব�িবদ�ালয় কিমশেনর সুপািরশ স�েক�  �ান লাভ করেব ।

 ১৮৯৮ সােল লড�  কাজ� ন ভারতবেষ�র বড়লাট হেয় আেসন । িতিন সম� 
িশ�াে�ে�র আনুপূিব�ক তথ� সং�হ করেলন এবং িশ�াসং�ােরর কােজ হাত �দবার 
আেগ িশ�ার সমস�া স�েক�  িবশদ পয�ােলাচনার উে�েশ� ১৯০১ সােল িসমলায় এক 
িশ�া সে�লন আ�ান করেলন । িশ�া স�েক�  সব�ভারতীয় সে�লন �সই �থম এবং 

ু�স িবষেয় সকেলর মেন গভীর আ�হ ও �কৗতহলীর সৃি� হল । এই সে�লেন কাজ� ন 
সম� �েদেশর িশ�া িডের�র এবং িব�িবদ�ালয় সংি�� কেয়কজন িশ�া 
িবেশষ�েদর আম�ণ জানােলন । দীঘ�  ১৫ িদন আেলাচনার মেধ� এই সে�লেন 
িশ�াসং�ার সং�া� ১৫০� ��াব গৃহীত হয় এবং পরবত�কােল লড�  কাজ� ন 
এইসম� ��ােবর িভি�েতই ভারতীয় িশ�া ব�ব�ার সং�াের উেদ�াগী হন ।

ভারতীয় িব�িবদ�ালয় কিমশন - ১৯০২

 ১৮৮২ সােলর হা�ার কিমশন িব�িবদালয়�িলর সুসং�ার ও পুন�গঠন 
স�েক সুিনিদ� � �কান অিভমত �কাশ কেরন িন । কেলজও মাধ�িমক �ুল �িলর 
�ত সংখ�া বৃি� হি�ল বেল িব�িবদ�ালয় �িলর িশ�া মােনর অবনিত ঘেটিছল । 
অতঃপর এই সকল িবিবধ কারেণ এেদেশর িব�িবদ�ালয়�িলর সং�ার সাধেনর 
কাজ� �থম �হণ কের লড�  কাজ� ন সুিবেবচনার পিরচয় িদেয়িছেলন এই উে�েশ� 
১৯০২ সােল িতিন ভারতীয় িব�িবদ�লয় কিমশন িনেয়াগ কেরন ।

কিমশেনর সুপািরশ

 এই  কিমশন কতক�িল মূল�ায়ন সুপািরশ কেরন । 

 (ক) িবি�দ�ালয় �িলর আইনগত �মতা বৃি�র সুপািরশ করা হয় এবং 
িন��াতক পয�ােয়র িশ�াদােনর দািয়� কেলজ �িলর হােতই রাখার ��াব করা হয় ।
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 (খ) �কবলমা� �ােতাক�র (Post Graduate) পয�ােয়র িশ�ার জন� 
িব�িবদ�ালেয়র িনজ� িশ�ক িনেয়ােগর পরামশ� �দওয়া হেয়িছল । 

 (গ) িব�িবদ�ালেয়র িনজ� ��াগার, গেবষনাগার এবং উপযু� ছা�াবাস 
িনমা� েনর �পে� কিমশন �ঢ় অিভমত �কাশ কেরন ।

 িব�িবদ�ালয়�িলর পিরচালনা ব�ব�ার সং�ার সাধেনর উে�েশ� এই কিমশন 
��াব কেরন �য �সেনেটর সদস� সংখ�া �াস করেত হেব এবং �কানও ব�াি� 
৫বৎসেরর �বশী সদস� থাকেত পারেবন না । িসি�েকেটর সদস� সংখ�া হেব ৯ �থেক 

ৃ১৫জেনর মেধ� এবং এঁরা �সেনট কত� ক িনব�া িচত হেবন ।

ভারতীয় িব� িবদ�ালয় আইন - ১৯০৪

 ১৯০২ সােলর িব�িবদ�ালয় কিমশন তােদর িববরণী �পশ করার পের ১৯০৪ 
সােল ভারতীয় িব�িবদ�ালয় আইন� িবিধব� হয় ।

 এই আইন�র উে�খেযাগ� িবিধ�িল িছল -

 (১) িব�িবদ�ালেয়র অধ�াপক িনেয়াগ এবং গেবষনা, ��াগার ওছা�াবাস 
পিরচালনার জন� িব�িবদ�ালেয়র কম�সূচী িব�ৃত করা হেব ।

 (২) �সেনেটর সদস� সংখ�া সীমাব� করা হেব । িব�িবদ�ালেয় ৫০ জেনর 
কম বা ১০০ জেনর �বশী ‘েফেলা’ থাকেবন না এবং �কান ‘েফেলা’ আজীবন সদস�  
থাকেত পারেবন না । তাঁেদর কম�কাল হেব ৫ বৎসর । ১০০ জন সদেস�র মেধ� ৮০ 
জনেকই সরকার মেনানীত করেবন ।

ু (৩) পুরােনা িব�িবদ�লয় �িলেত ২০ এবং নতন �� ( পা�াব ও এলাহাবাদ) 
িব�িবদ�ালেয় ১৫ জন কের িনব�া িচত ‘েফেলা’র সংখ�া বৃি� করা হেব ।

 (৪) িব�িবদ�ালেয় যেথ� সংখ�ক িশ�ক �িতিনিধর আসেনর ব�ব�া কের 
িসি�েকটেক আইনানুগ অনুেমাদন �দওয়া হেব ।

 (৫) িব�িবদ�ালেয়র সুিনিদ� � অনুেমাদন িলিপব� হেব এবং কেলজ �িলর 
যােত িনয়িমত পিরদশ�ন হয় এবংঅনুেমাদেনর পূেব� সরকারী অনুমিত �নওয়া হয় �স 
িবষেয় সু�� িনেদ� শ �দওয়া হেব ।

 (৬) �সেনট িনিদ� � সমেয়র মেধ� আইনেক কােয� পিরণত করেত না পারেল 
ু�েয়াজনীয় পিরবত� ন সাধেনর জন�, এমন িক নতন িনয়মকানুন �ণয়েনর ব�াপােরও 

ৃসরকারী কত� প�েক আইনস�ত �মতা অপ�ন করা হেব । ১৮৫৭ সােলর আইেন 
সরকারেক এই �মতা �দওয়া হয়িন ।
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িশ�ণধম� িব�িবদ�ালেয়র �বত� ন

 ১৯০৪ সােলর িব�িবদ�ালেয়র আইেনর সবেচেয় বড় অবদান হল 
িব�িবদ�ালয় �িলেক িশ�ণধম� কের �তালা । ১৯৮৮ সােলর আইেনর বেল ল�ন 
িব�িবদ�ালয়� অনুেমাদনধম� (O f f i l i a t i n g )  িব�িবদ�ালয় �থেক িশ�ণধম� 
(Teaching) িব�িবদ�ালেয় �পা�িরত হেয় যায় । ভারতবেষ� ১৯০২ সােলর 
কিমশেন এবং ১৯০৪ সােলর িব�িবদ�ালয় আইেন ল�ণ িব�িবদ�ালয় সংঠেনর 
নীিতরই অনুসরণ করা হয় এবং ভারতীয় িব�িবদ�ালয় �িলেক িশ�ণধম� 
িব�িবদ�ালয় �েপ গেড় �তালার িনেদ� শ �দওয়া হয় ।

মাধ�িমক িশ�াব�ব�ার সং�ার

 �া�-ইন এড �থার �বত� েনর পর �থেকই মাধ�িমক িশ�ার ��ে� 
�বসরকারী �েচ�া অবাধগিতেত িব�ার লাভ কেরিছল । মাধ�িমক �ুল সংখ�ায় ব� 
হেলও কায�কািরতার িদক িদেয় তােদর মূল� িবেশষ িছল না । মাধ�িমক িশ�া স�ে� 
তাঁর নীিত �� কথায় �কাশ করা যায়, সংখ�াগত সংেকাচন ও �নগত উ�য়ন অথা� ৎ 
িশ�ার িব�ােরর িনয়�ণ ও িশ�ার মােনর উ�য়ন ।

�ুল অনুেমাদন

 মাধ�িমক িশ�ায় অবাি�ত বৃি� �রাধ করার জন� কাজ� ন �ুল �িলেত 
অনুেমাদন �থার �বত� ন করেলন । ১৯০৪ সােলর সরকােরর িশ�াণীিত সং�া� 
��ােব (Government Resolution on Education policy of 1904) �সই 
নীিত পিরত�াগ �ক সম� সরকারী ও �বসরকারী �ুল�িলর িস�া� �হণ করা হল । 
�সই নীিত অনুসাের �ুল অনুেমাদেনর শত� ািদ রচনা করা হল ।

 �ুল�িলর উপর ��কােরর অনুেমাদন �থা বলবৎ হল । �থমত, 
িশ�ািবভােগর এবং ি�তীয়তম িব�িবদ�ালেয়র । এই ি�িবধ অনুেমাদন �থার ফেল 
মাধ�িমক িশ�ার বাধাহীন �সার িবেশষভােব খব� হেয় �গল । এই যু� অনুেমাদন 
�থার �বত� েন �স অসুিবধা িকছুটা �র হল । িশ�া িবভােগর অনুেমািদত �ুল�িল 
িন�িলিখত সুেযাগ সুবিনধা পাওয়ার অিধকারী হল -

 (১) সরকাির �া�-ইন-এড লাভ ।

 (২) সরকারী পরী�া�িলেত ছা� ��রণ । 

 (৩) সরকারী ছা�বৃি�েভাগী ছা�েদর �হণ ।
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ুমাধ�িমক �েলর মান উ�য়ন

 কাজ� ন একিদেক �যমন মাধ�িমক িশ�ার �সার ও পিরচালনার ��ে� কেঠার 
িনয়�েণর �চলণ করেলন । �তমিন অপরিদেক �চিলত School �িলর িশ�র 
মােনর যােত যেথ� উ�িত হয় তার জন�ও সেচ� হন তার এই নীিতেক কায�কর করার 
উে�েশ� িতিন ৩� �ধান উপায় অবল�ন করেলন -

 (১) সরকারী উ� School �িলেক আদশ� বা ‘মেডল’ School �েপ 
পিরচালনা করা হেব । িশ�াে�ে�র �েত�ক শাখায় সরকারী �েচ�া অ�ু� রাখেত 
হেব এবং �েত�ক �জলায় অ�ত এক� কের সরকার পিরচািলত আদশ� মেডল উ� 
িবদ�ালয় �িত�া করেত হেব ।

 (২) �বসরকারী School �িল যােত সরকারী মেডল School এর মত 
উ�িতেত �পৗঁছেত পাের তার �ন� পয�া� পিরমােণ �া�-ইন-এড িবতরেণর 
আেয়াজন করা হেব ।

 (৩) মাধ�িমক School এর িশ�কেদর উপযু� িশ�ণ ব�ব�ার �িত কাজ� ণ 
অিধকতর মেনােযাগ িদেলন । ১৯০৪ সােলর িশ�ানীিত সং�া� ��ােব িতিন িনেদ�  
িদেলন �য িশ�ক -িশ�ণ কেলজ �িলেক উ�ত কের িশ�ণ�া� মাধ�িমক 
িশ�েকর সংখ�া বৃি� করেত হেব এবং তার জন� সরকারেক অ�ণী হেত হেব ।

�াথিমক িশ�া ব�ব�ার সং�ার

 �াথিমক িশ�ার ��ে� কাজ� েনর নীিত িছল �বশ �ত� । মাধ�িমক িশ�ার 
��ে� �কবলমা� �ণগত মান উ�য়েনর �িত িতিন মেনােযাগ িদেয়িছেলন এবং 
পিরমাণগত বৃি�র সংেকাচন কেরিছেলন ।

 ১৮৮২ সােলর পর �থেক �াথিমক িশ�া সরকারী অথ� সাহােয�র অভােব 
িবেশষ �াস�া� হয় । কাজ� ন এইকারেণ িবপুল পিরমােনর এককালীন (Non - 
recurring) ও �পৗনঃপুিনক (Recurring) অথ� সাহায� দান কেরন । ১৮৮১ -১৮৮২ 
সােল �াথিমক School এর সংখ�া িছল �ায় ৮৩০০০, ১৯০১ - ১৯০২ সােল হল 
�ায় ৯৪০০০ এবং ১৯১১ - ১৯১২ সাল দাঁড়াল �ায় ১১৮০০০ এরও �বশী । ছা� 
সংখ�াও ি��ন বৃি� �পেয়িছল ।

কাজ� েনর িশ�ানীিতর মূল�ায়ন

 লড�  কাজ� েনর িশ�ানীিত স�েক�  িবশদভােব জানেত হেল তাঁর �কািশত 
িশ�া-নীিত সং�া� ��াব� ভাল কের পড়া দরকার এই ��ােবই তাঁর িশ�ানীিত 
পূণ�ভােব �িতফিলত হেয়েছ ।
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িশ�ানীিত সং�া� ��াব

 লড�  কাজ� েনর িশ�ানীিত �িল এক� সরকারী ��ােবর (Resolution of 
EducationPolicy)�েপ ১৯০৪ সােলর ১১ই মাচ�  �কািশত কেরন ।

ভারেতর িশ�াে�ে� কাজ� েনর অবদান 

 ভারতীয় িশ�াে�ে� কাজ� েনর �ধান অবদান �িল হল -

 �থমত : কাজ� নই ভারতীয় িশ�ার মােনর উ�য়েনর �েয়াজনীয়তােবাধ 
কেরন এবং �সই উে�েশ� �েয়াজনীয় ব�ব�া অবল�ন কেরন । পাঠ�েমর উ�য়ন, 

ৃমাতভাষার �ীকৃিতদান, িব�ানচচ� ার �বত� ন ইত�ািদ সং�ার মূলক কােজর �ারা 
কাজ� নই ভারতীয় িশ�ার পরবত�কােল উ�য়ন ও সং�ােরর বীজ বপন কেরন ।

 ি�তীয়ত : িশ�ারে�ে� �য সরকােরর দািয়� ও কত� ব� আেছ এ ব�াপার�ও 
কাজ� ন িবেশষভােব �িতি�ত কের যান । তার এই নীিতর ফেলই পরবত�কােল 

ূসরকারেক িশ�ার ��ে� সি�য় ভিমকা িনেত �দখা যায় ।

ৃ ততীয়ত : সাধারণ িশ�া ছাড়াও কৃিষ, য�িবদ�া, িচিকৎসািবদ�া, বািণজ�শা� 
ৃ�ভিত িবষেয় িশ�ার �সােরর জন�ও িতিন ব�ব�া কেরন।

ু চতথ�ত : কাজ� ণ িব�িবদ�ালয় পিরশাসন ব�ব�ার সং�ার কের এবং িব� 
িবদ�ালয় িশ�াদােনর ব�ব�ার �বত� ন কের তােত িব�িবদ�ালয় িশ�ার িভি� �াপন 
কের যান ।

অনুশীলনী

১ । ১৯০৪ সােলর িশ�া��ােব লড� কাজ� ন ি��শ সরকােরর ভারেত িশ�ানীিতর 
ুমেধ� িক নতন� এেনিছেলন ? ১৯০৪ সােলর িশ�া ��ােবর ���পূণ� �বিশ���িল 

বণ�না কর ।

২ । লড�  কাজ� েনর িশ�ানীিতর মূল�ায়ন কর।

৩ । ১৯০৪ সােলর ভারতীয় িব�িবদ�ালয় আইেনর �ধান ধারা�িল বণ�না কর ।

৪ । ১৯০২ সােলর ভারতীয় িব�িবদ�ালয় কিমশন (রাধাকৃ�ন কিমশন) সুপািরশ�িল 
বণ�না কর । পরবত�কােল ভারতীয় উ�িশ�ার ��ে� এই সুপািরশ �িলর িক �ভাব 
িব�ার কেরিছল বণ�না কর ।
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িনেদ� শনামূলক উে�শ�াবলী

এই অধ�ােয়র �শেষ িশ�াথ�রা -

১ । কিলকাতা িব�িবদ�লেয়র উৎপি� স�েক বলেত স�ম হেব ।

২ । কিলকাতা িব�িবদ�ালয় কিমশেনর ��� স�েক�  ধারনা লাভ করেব ।

৩ ।কিলকাতা িব�িবদ�ালয় কিমশেনর সুপািরশ �িলর বা�ব �পায়ন স�েক�  �ান 
লাভ করেব ।

সুচনা

 ১৯১৩ সােল �য সরকারী িশ�া ��াব� গৃহীত হয় তােত ভারেতর 
িব�িবদ�ালয় �িলর িশ�াসং�র ও �সার স�েক�  মূল�ায়ন িনেদ� শ �দওয়া হয় । এই 
��ােব �ঘাষনা করা হেয়িছল �য �েত�ক �েদেশ িব�িবদ�ালয় �াপন করা । 
িব�িবদ�ালয় �িলেত িশ�াদােনর কােজর স�সারন করা এবং মফঃ�েলর কেলজ 
�িলেক িশ�ণধম� িব�িবদ�ালেয় পিরবিত� ত করা �েয়াজন । িক� নানা কারেণ ১৯১৩ 
সােলর �কান ��াবই বা�েব �পািয়ত করা স�ব হয়িন ।

মাধ�িমক ও ই�ারিমিডেয়ট �বাড�

ূ (১)মাধ�িমক ও ই�ারিমিডেয়ট িশ�াব�ব�া পিরচালনার স�ণ� দািয়� ও 
�মতা এক� মাধ�িমক ও ই�ারিমিডেয়ট �বােড� র হােত অপ�ণ করা উিচত । এই 
�বাড�  সরকার, িব�িবদ�ালয়, উ��ুল ও ই�ারিমিডেয়ট কেলজ �িলর �িতিনিধরা 
থাকেবন ।

 (২) িডি� কেলজ �থেক ই�ারিমিডেয়ট �াস �িলেক পৃথক কের িনেয় 
ুই�ািমিডেয়ট কেলজ �াপন করা উিচত । এই নতন ধরেনর কেলেজ কলা, িব�ান, 

িচিকৎসা, ইি�িনয়ািরং, িশ�াত�, কৃিষ, বািণজ� ও িশ�িশ�ার আেয়াজন থাকেব ।

 (৩) ই�ারিমিডেয়ট পয�ােয়র পাঠ �শষ করার পরই িব�িবদ�ালেয় �েবশ 
লােভর �যাগ�তা অজ� ণ করা যােব । ম�া��েলশন পাশ পরই িব�িবদ�ালেয় �েবশ 
করার �থা িবলু� করা হেব ।
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ুনতন িব�িবদ�ালয় সংগঠন

 বাংলােদেশর িব�িবদ�ালয় িশ��াব�ব�ার �দাষ �� স�েক�  আেলাচনা 
�সে� কিমশন ম�ব� কেরন �য, এখােন কেলজ ও তােদর িশ�াথ�েদর সংখ�া এত 

ু�বশী �য এক�মা� িব�বদ�ালেয়র পে� �স�িলর সু� পিরচালনা করা অস�ব । এ 
স�েক�  কিমশন সুপািরশ কেরন -

 (১) ঢাকায় এক� িশ�নধম� আবািসক িব�িবদ�ালয় �াপন করেত হেব । 
(১৯২০ সােল ঢাকা িব�িবদ�ালয় �ািপত হয় )

 (২) কলকাতায় িশ�াদােনর �য সব সুেযাগ সুিবধা পাওয়া যায় �স�িলেক 
এমমনভােব সুমি�ত করেত হেব যােত এখানকার িব�িবদ�ালয়� �কৃত িশ�ণধম� 
িব�িবদ�ালয় �েপ গেড় ওেঠ ।

 (৩) মফঃ�েলর কেলজ�িলেক এমনভােব সমু�ত করেত হেব, যােত 
�ানীয় সব��কার িশ�াসং�া� সুেযাগ সুিবধার সম�েয় �স�িল এক এক� 
উ�িশ�ার িব�িবদ�ালয় �েপ গেড় ওেঠ ।

পিরচালনা

 িব�িবদ�ালয় �িলেক রা�ীয় িনয়�ণ �থেক যথাস�ব সং�া� রাখার উে�েশ� 
কিমশন সুপািরশ কেরন �য, িব�িবদ�ালেয়র িশ�াদান সং�া� িবষেয় কেলেজর 
িশ�কেদর হােত অিধকতর �মতা অপ�ন করেত হেব । অন�ান� িবষেয়র পিরচালনার 
ব�াপাের �সেনট এবং িসি�েকেটর পিরবেত�  যথা�েম এক� ব�াপক �িতিনিধমূলক 
�কাট�  (Court) এবং এক� �ু� কায�কর পিরষদ (Executive Council) গঠেনর 

ৃপরামশ� �দওয়া হয় । পাঠ�ম িনধা� রণ, পরী�া�হণ, িড�ীদান �ভিত িশ�া সং�া� 
িবষেয় এক� অিধকতর �মতাশালী অ�াকােডিমক কাউি�ল (A c a d e m i c 
Council)গঠেনর জন� কিমশন িনেদ� শ �দন ।

িশ�াদান

 িব�িবদ�ালয় িশ�া সং�া� �দাষ�� �রীকরেণর উে�েশ� কিমশন সুপািরশ 
কেরন �য সািহত� ধম� পাঠ�ম ছাড়াও িবিবধ �কােরর কািরগির িশ�ার আেয়াজন 
করেত �হ । অেপ�াকৃত �মধাবী শী�াথ�েদর জন� অনাস� পাঠ�ম �বত� ন করেত 
হেব । �াি�গত পাঠ ��িত (Tutorial) ও উ�ত গেবষনা পিরচালনার আেয়াজন 
করেত হেব এক ভারতীয় ভাষার চচ� া ও �াচীন �াচ� িবদ�ার চচ� ার যেথাপযু� ব�ব�া 
করেত হেব ।
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িশ�ক িশ�ণ

 িশ�ক িশ�ণ স�েক�  কিমশন পরমশ� �দন �য �েত�ক িব�িবদ�ালেয় এক� 
পৃথক িশ�ািবভাগ (Deperment of Education) �াপন করেত হেব এবং িব-এ 

ু(পাশ) ও ই�ারিমিডেয়ট পাঠ�ম ‘িশ�াত�” নােম এক� নতন িবষয় সংেযািজত 
হেব । বৃি�মূলক (Vocational) িশ�া িবষেয় কিমশন বেলন �য ব�বহািরক �ান ও 
য�িশ� িব�ান (Technical) সং�া� পাঠ�েমর �বত� ন কের �দেশর িশ��িতর 
যথযথ ব�ব�া করা একা� �েয়াজন । শরীর িশ�া স�েক�  কিমশন �ঢ়ভােব এই 
অিভমত �পাষন কেরন �য �েত�ক িব�িবদ�ালেয় এক� কের ছা�কল�াণ পষ�দ এবং 
�েত�ক �েদেশ একজন শারীর িশ�ার িডের�র থাকেবন ।

 ১৫-১৬ বৎসর বয়স পয�� �মেয়েদর জন� িবেশষ পদ� া-�ুল �াপন ও নারী 
িশ�ার জন� কলকাতা িব�িবদ�ালেয় এক� �বাড�  গঠেনর কথা উে�খ করেতও 
কিমশন িব�ত হয়িন ।ৃ

কিলকাতা িব�িবদ�ালয় কিমশেনর ���

 ১৮৮২ সােলর হা�ার কিমশন বা ১৯০২ সােলর লড�  কাজ� েনর িনযু� 
িব�িবদ�ালয় কিমশন, �কউই উ�িশ�ার সমস�া �িলর �িত সুিবচার করেত পােরন 
িন । তার কারণ হল �থম কিমশেনর ��ে� উ�িশ�া স�ে� এবং ি�তীয় কিমশেনর 

ূ��ে� মাধ�িমক িশ�া স�ে� মতামত �দওয়া তােদর অিধকার বিহভ� ত িছল । িক� 
মাধ�িমক ও উ�মাধ�িমক উভয় িশ�ার �রই কলকাতা িব�িবদ�ালয় কিমশেনর 

ুপয�ােলাচনার অ�ভ� � হওয়ার ফেল তাঁরা উ�িশ�া স�ে� ব�াপক ও বা�বধম� 
সুপািরশ করেত সমথ� হন । �যমন, মাধ�িমক িশ�ােক িব�িবদ�ালয় িশ�ার সে� 
সংযু� রাখার ফেল মাধ�িমক িশ�া �যমন একিদক িদেয় তার �াত�� হািরেয়িছল 
এবং িনছক উ�িশ�ার �সাপান হেয় দাঁিডেয়িছল �তমনই অপর িদেক িব�িবদ�ালয় 

ুও অনভাবশ�ক পিরশাসেনর �বাঝায় ভারা�া� হেয় সু� কম�িনব�ােহ অ�ম হেয় 
উেঠিছল । �সইজন� মাধ�িমক িশ�ােক িব�িবদ�ালেয়র পিরশাসন �থেক সিরেয় 
আনার ��াব� কিমশেনর পে� �য খুবই িবেবচনা �সূত হেয়িছল �স িবষেয় সে�হ 
�নই ।

 কিলকাতা িব�িবদ�ালেয়র িশ�ার মােনর উ�য়েনর জন� কিমশেনর িনেদ� শ 
�িলও িবেশষ �গিতশীল িছল। কিলকাতা িব�িবদ�ালেয়র কায�ভার লাঘেবর জন� 
ঢাকা িব�িবদ�ালয় �াপেনর িনেদ� শ� যেথ� ���পূণ� হেয়িছল । কিমশেনর এই 
িনেদ� শ� পািলতও হেয়িছল এবং তার ফেল কিলকাতা িব�িবদ�ালেয়র কােজর �বাঝা 
অেনক কেম িগেয়িছল ।

 িবিভ� �াকৃিতক উ�ত �েরর িশ�াদান ও গেবষনার আেয়াজন করাই �য 
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িব�িবদ�ালেয়র �কৃত ল�� কিমশন তা উপলি� কেরিছেলন । �সইজন� কিমশন 
�যমন একিদেক িব�িবদ�ালেয়র উপর �থেক অনাবশ�ক পিরশাসেনর দািয়� 
অপসারেণর ��াব িদেয়িছেলন, �সই সে� ব�মুখী উ�িশ�ার পাঠ�ম �বত� েনর 
পিরক�না কেরিছল । এরই ��িত �েপ কিমশন ই�ারিমিডেয়ট �ের কলা, িব�ান, 

ৃিচিকৎসা, কািরগির, িশ�া, বািণজ�, িশ� �ভিত িবিভ� িবেশষধম� পাঠ�ম �বত� েনর 
িনেদ� শ �দন ।

সুপািরশ �িলর বা�ব �পায়ন

ৃ বলা বা�ল�  িশ�া কত� পে�র উদাসীনতার ফেল কিমশেনর এই মূল�বান 
সুপািরশ �িলর অিধকাংশই বা�েব �পািয়ত হয়িন । ই�ারিমিডেয়ট পাঠ�র�েক 
�ত� �বােড� র অধীেন আনার ��াব�র অেনেকই িবেরািধতা কেরন । অেনেকর মেত 

ৃএর ফেল িশ�ক স�ট, িব�িবদ�ালেয়র আিথ�ক �িত �ভিত �দখা �দেব । তাছাড়া 
মাধ�িমক ও ই�ারিমিডেয়ট �বােড� র গঠন �ণালী িনেয়ও মতেভদ �দখা িদল ।

 অবশ� কিমশেনর সুপািরশ মত ১৯২১ সােল ঢাকা িব�িবদ�ালয় �ািপত হয় । 
তার ফেল পূব�বে�র কেলজ �িলর দািয়� কলকাতা িব�িবদ�ালয়েক আর বহন 
করেত হল না ।

ভিবষ�ৎ তথ�ও িনেদ� শনার উৎস

 স�াডলার কিমশেনর অিধকাংশ সুপািরশ �স সময় বা�েব �পািয়ত না হেল 
ভারেতর িশ�ার ভিবষ�ৎ িববত� েনর িদক িদেয় �স�িলর িবেশষ মূল� িছল । এিদক 
িদেয় এই কিমশেনর িরেপাট�  স�েক�  �মিহউর (M a y h e w )  ম�ব� িবেশষ 
�িনধানেযাগ� । �মিহউ বেলন, ‘কলকাতা িব�িবদ�ালয় কিমশেনর িববরণ� তথ� ও 
��াবনার িদক িদেয় এক� সব�কালীন উৎস িবেশষ এবং ভারেতর িশ�ার ইিতহােস 
এর ��� অপিরময় ।’

 �থমত : মাধ�িমক িশ�ার ��ে� বার বৎেসর পাঠ�র �বত� ণ এবং �শষ �ই 
বৎসর ব�মুখী ও বৃি�মুখী করার িনেদ� শ কিমশনই �থম �দন ।

 ি�তীয়ত : িব�িবদ�ালয় িশ�ার মােনর উ�য়ন ও িবিভ�ধম� পাঠ�েমর 
�বত� েনর ও অনুে�রনা এই কিমশেনর ��াব �থেক পাওয়া যায় ।

ৃ ততীয়ত : িব�িবদ�ালেয়র পিরশাসন ব�ব�ার সং�ার সাধন ও আধুিনকরেণর 
��াব ও সুিনিদ� � পিরক�না এই কিমশনই িদেয়িছেলন ।

ু চতথ�ত : িব�িবদ�ালেয়র �য়ংি�য়তা বা �াধীনতার ধারনাও এই কিমশেনর 
িনেদ� শ �থেকই পাওয়া যায় ।

 প�মত : িশ�াথ�র কল�াণ মূলক ও সহপাঠ �িমক কােজর পরবত� েনর 
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পিরক�না ও এই কিমশনই িদেয়িছেলন ।

 ষ�ত : িতন বৎসেরর িড�ী�র ও সা�ািনক পাঠ�ম �বত� েনর ��াব এই 
কিমশনই �থম �দন ।

 এককথায় সা�িতক কােল মাধ�িমক ও উ�িশ�ার ��ে� �যসব সং�ার ও 
পিরবত� েনর �বত� ণ করা হে� তার অেনক �িলই ৭০বছর আেগ স�াডলার কিমশন 
তাঁেদর িববরণীেত উে�খ কের যান ।

অনুশীলনী 

১ । কলকাতা িব�িবদ�ালয় কিমশেনর (১৯১৭) মুখ� সুপািরশ�িলর বণ�না কর । এবং 
পরবত�কােল িশ�ার সং�ােরর পিরে�ি�েত এই কিমশেনর ��� আেলাচনা কর ।

২ । “কলকাতা িব�িবদ�ালয় কিমশেনর িববরণ� িনেদ� শ ও তেথ�র এক সব�কালীন 
উৎস” (েমিহউ) - এই উি�� ব�াখ�া কর ।

 

��নী

97
�-অধ�ায় সাম�ী



��নী

98
�-অধ�ায় সাম�ী



এই অধ�ােয়র �শেষ িশ�াথ�রা

(ক) রাধাকৃ�ণ কিমশন স�েক�  বলেত স�ম হেব ।

(খ) �ামীণ িব�িবদ�ালয় স�েক�  ধারনা লাভ করেব।

(গ) রাধাকৃ�ন কিমশেনর ল�� ও উে�শ� স�েক�  �ান লাভ করেব ।

ভূিমকা

 ঔপিনেবিশক শাসন �থেক মুি� লােভর পর জাতীয় জীবেন আশা আকা�ার 
কথা �রণ �রেখ ভারত সরকার ১৯৪৮ �ী�াে�র ৫ ই নেভ�র িব�িবদ�ালেয়র িশ�া 
স�েক�  ব�াপক অনুস�ান এবং তার উ�িতর জেন� �াধীন ভারেত �থম িশ�া 
কিমশন বা িব�িবদ�ালয় িশ�া কিমশন গঠন কেরন । এই কিমশেনর সভাপিত িছেলন 
ড�র সব�প�ী রাধাকৃ�ন । এই কিমশন রাধাকৃ�ন কিমশন নােমও পিরিচত ।

কিমশেনর সদস�

 এই কিমশেনর �মাট সদস� সংখ�া িছল ১০ জন । এেদর মেধ� িতনজন 
িবেদিশ িশ�ািবদ এবং সভাপিত সহ অন�রা ভারতীয় িশ�ািবদ িছেলন । িবেদিশ 
সদস�রা হেলন ড. �জমস এম ডাফ, ড. আথা� র ই মরগ�ান এবং ড. �গাট�  । অন�ান� 
ভারতীয় সদস� হেলন ড. তারকচাঁদ, ড. জািকর �হােসন, ড. ল�ণ �ামী মুদািলয়র, 
ড. �মঘনাদ সাহা, ড. িনম�ল �মার িস�া� । এেদর মেধ� ড. িনম�ল �মার িস�া� 
িছেলন সদস� স�াদক ।

িরেপাট� েপশ

 কিমশেনর সদস�গণ ভারেতর িবিভ� রােজ�র িব�িবদ�ালয় এবং 
মহািবদ�ালেয়র কম�প�িত পিরদশ�ন এবং �দেশর িশ�া সং�া� সমস�া বিলর িবিভ� 
িদক পয�ােলাচনা কের ৭৪৭ পৃ�ার এক� দীঘ�  �িতেবদন ��ত কেরন । ১৯৪৯ �ীঃ 
�িতেবদন� সরকােরর কােছ �পশ করা হয় । সরকার এই �িতেবদন Report of 
the university Education Commission (1948 - 49) নােম পরবত�কােল 
মুি�ত ভােব �কাশ কেরন ।
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ুচতথ� অধ�ায়
রাধাকৃ�ন কিমশন



A. কিমশেনর িবচায�  িবষয়সমূহ

 ভারত সরকােরর �য িনেদ� েশর িভি�েত িব�িবদ�ালয় িশ�া কিমশন গঠন 
করা হয়, তােত কিমশেনর কম�পিরিধ সুিনিদ� � কের �দওয়া হয় । যিদও কিমশন 
তাঁেদর �িতেবদেন ওই কম�পিরিধর বাইেরর িকছু িকছু িবষেয়ও সুপািরশ কেরন, তবু 
�স�িল অ�াসি�ক ভাবা যায় না, কারণ �াধীন ভারেতর িশ�া কিমশন িহেসেব 
িশ�ার উ�য়েনর �ােথ� �য �িল অবেহলা করা যায় না, �স�িলেক কিমশন 

ু�িতেবদেন অ�ভ� � কেরিছেলন । �সই কারেণই �িতেবদন� �াধীন ভারেত 
িশ�ািচ�া িবষয়ক এক� ���পূণ� দিলেল পিরণত হেয়েছ ।

 কিমশেনর কম�পিরিধ বা িবচায� িবষয় সমূহ যা সরকাির িব�ি�েত �কািশত 
হেয়িছল । �স�িল হেলা -

১. ল�� ও উে�শ� িনধ�ারণ :

 ভারেতর িব�িবদ�ালেয় িশ�া এবং গেবষণার ল�� ও উে�শ� িনধা� রণ ।

২. িবিভ� ��ে� পিরবত� নসাধন :

 িব�িবদ�ালয় �িলর গঠনত�, িনয়�ন, কম� প�িত এবং সীমা এর �েয়াজনীয় 
পিরবত� ন সাধন এবং �ক�ীয় ও রাজ� সরকােরর সে� িব�িবদ�ালয় �িলর স�ক�  
িনধা� রণ ।

৩. নীিত িনধ�ারণ :

 আিথ�ক সংগিত বা অথ�ৈনিতক অব�া স�েক�  নীিত িনধা� রণ ।

৪. িশ�ার নাম বজায় রাখা :

 িব�িবদ�ালয় এবং তার অধীন মহািবদ�ালয় �িলর িশ�ার উপযু� মান বজায় 
রাখা ।

৫. পাঠ�ম �ণয়ন ও সময় িনধ�ারণ :

 কলাও মানিবক িবষয়, িব�ান িবষয় এবং �পশাগত ও কািরগির িশ�ার 
সমতা র�ার মাধ�েম পাঠ�ম �ণয়ন এবং পাঠ�ম সমাি�র সময় িনধা� রণ ।

৬. �েবেশর মান িনধ�ারণ :

 িব�িবদ�ালয় �ের িশ�া�হেণর �ন� িশ�াথ�েদর �েবেশর মান িনধা� রণ ।

৭. িশ�াদােনর মাধ�ম স�েক�  নীিত িনধ�ারন :

 িব�িবদ�ালেয় �কান মাধ�েম পঠন পাঠেনর ব�ব�া হেব, �সই স�েক�  
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সুিনিদ� � নীিত িনধা� রণ ।

৮. ভারতীয় িবিভ� িবষেয় িশ�ার ব�ব�া :

 ভারেতর ঐিতহ�, ইিতহাস, সািহত�, দশ�ন, ভাষা, চা�কলা স�েক�  
উ�ততর িশ�ার ব�ব�া �হণ ।

৯. অিধক সংখ�ক িবদ�ালয় �াপন :

 আ�িলক বা অন� �কােনা িভি�েত অিধক সংখ�ক িব�িবদ�ালয় �াপেনর 
ব�ব�া �হণ।

১০. উ�তর গেবষণার ব�ব�া  :

ু িব�িবদ�ালেয় বা সমতল� �কােনা�িত�ােন িবিভ�মুখী �ােনর উ�তর 
গেবষণার ব�ব�া �হণ ।

B .কিমশেনর কম�পিরচালনার নীিত 

 �াধীন ভারেতর �থম িশ�া কিমশন (িব�িবদ�ালয় িশ�া কিমশন) িনজ 
দািয়� ও কত� ব� পালেনর উে�েশ� �য সব প�া অবল�ন কেরন, �স�িল হল -

১. ��প� রচনাও ��রণ :

 কিমশন দািয়� �হেণর পর তথ� সং�েহর উে�েশ� ব�াপক আকার ���� 
��ত কেরন । এরপর ওই ���� �দেশর �িত� রােজ� ��রণ কেরন । ���� 
যাঁেদর কােছ পাঠােনার ব�ব�া হয় তারা হেলন -

 (ক) �িত� রােজ� সরকােরর িবধানম�লীর সভ� ।

 (খ) �িত� রােজ�র মাননীয় মুখ�ম�ী

 (গ) �িত� রােজ�র মাননীয় িশ�াম�ী

 (ঘ) �দেশর �িত� িব�িবদ�ালেয়র উপচায�

 (ঙ) �িত� রাজ� সরকােরর িশ�া অিধকত� া ।

 (চ) �দেশর �িত� মহািবদ�ালেয়র অধ��

 (ছ) �দেশর �িত� িব�িবদ�ালেয়র িবভাগীয় �ধান ।

২. সংখ�াত� িবভােগর সে� সংেযাগসাধন

 ���ে�র উ�র সং�েহর জন� িবিভ� িবভােগ প�ালােপর পাশাপািশ 
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�দেশর �িত� িব�িবদ�ালেয়র রািশিব�ান বা সংখ�াত� িবভাগ এবং ��া�ি�ক�াল 
ইনি��উেটর সে� সংেযাগসাধেনর ব�ব�া কেরন ।

৩. মহািবদ�ালয় ওিব�িবদ�ালয় সমী�া 

 পে�র মাধ�েম ���� পা�েয় তথ� সং�েহর পর কিমশেনর সভ�রা �দেশর 
িবিভ� মহািবদ�ালয় এবং িব�িবদ�ালেয় হািজর হেয় সমী�া চালােনার ব�ব�া কেরন ।

৪. তথ� িবে�ষন ও �িতেবদন �পশ

 কিমশন পেরা� এবং �ত��ভােব সংগৃহীত তথ��িল পয�ােলাচনা ও 
িবে�ষেনর মাধ�েমএক� �িতেবদন ��ত কেরন ।

C. উ�িশ�ার ল��

১. বুি�জীবী স�দায় গেড় �তালার দািয়� �হণ 

ৃ িব�িবদ�ালয় �িলেক সমােজর নানা ��ে� �নত� দােনর উপযু� 
ব�াি�েদর গেড় �তালার দািয়� �হণ করেত হেব । �দশেক অ�গিতর পেথ 
পিরচািলত করেত হেল �েয়াজন উপযু� �যাগ�তা স�� রাজনীিতিবদ, �ব�ািনক, 

ৃসািহিত�ক, কািরগর আিব�ত� া �ভিত বুি�জীবী স�দায় ।

২. জাতীয় ঐিতহ� ও সং�ৃিত িবষেয় িশ�াদােনর ব�ব�া

 িব�িবদ�ালয় �িলেক িশ�ারমান উ�য়েন এমন ব�ব�া �হণ করেত হেব 
যােত িব�িবদ�ালেয় িশ�া �া� �িত� িশ�াথ� জাতীয় ঐিতহ� ও সং�ৃিতর �যাগ� 
�িতিনিধ হেয় উঠেত পাের ।

৩. জগৎ ও মানবজীবন স�েক�  সামি�ক �ি�ভি� গেড় �তালার িশ�া

 িব�িবদ�ালয় �িলেকিশ�াথ�েদর সামেন সম� জগৎ এবং মানবজীবন 
স�েক�  এক� সামি�ক �ি�ভি� গেড় �তালার ব�ব�া করেত হেব ।

৪. মানিবক �ণাবিলর িবকাশ সাধেনর িশ�া

 উ�িশ�ার ল�� হেব িশ�াথ�েদর মেধ� িবিভ� ধরেনর মানিবক �ণাবিলর 
িবকাশ সাধন করা ।

৫. মানব সভ�তা স�েক�  ধারণা গঠেনর িশ�া

 উ�িশ�ার অপর এক� ল�� হল িশ�াথ�র মেধ� মানব সভ�তা স�েক�  
স�ক ধারণা গেড় �তালা ।
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৬. জাতীয় সংহিত ও আ�জ� ািতকতা �বােধর িশ�া

 উ�িশ�ার ল�� হেব ছা�-িশ�ক, মহািবদ�ালেয়, িব�িবদ�ালেয় ঐক�েবাধ 
সৃি�  করা ।

৭. িব�ান, কািরগিরিবদ�া, কৃিষিবদ�া ও িচিকৎসািবদ�ার �সার ঘটােনার িশ�া

 িব�ান, কািরগিরিবদ�া, কৃিষিবদ�া ও িচিকৎসািবদ�ার �সার ঘটােনার জন� 
ুিব�িবদ�ালয় �িলেক উপযু� পিরকাঠােমা গেড় তলেত হেব । িব�ান ও 

কািরগিরিবদ�ার কল�ােণ মানুেষর জীবনযা�ার মােনা�য়ন সব�েব ।

D. �ামীন িব�িবদ�ালেয়র ধারনা 

 সারা ভারতবেষ�র িশ�াব�ব�া পয�েব�ন কের কিমশন ল�� কেরিছল । 
তখন �দেশ �য সব মহািবদ�ালয় এবং িব�িবদ�ালয় িছল �স�িলেত মূলত 
শহরা�েলর �ছেলেমেয়রাই উ� িশ�ার সুেযাগ �ভাগ করত । িক� এই কিমশন 
উপলি� কেরিছল শহরা�েলর �ছেলেমেয়েদর মেতা �ামা�েলর �ছেল �মেয়েদর 
অনু�প উ�িশ�া লােভর সুেযাগ দরকার । এই উে�েশ� রাধাকৃ�ন কিমশেনর 
�িতেবদেনর এক� ���পূণ� িদক হেলা �ামা�েল বসবাসকারী �ছেলেমেয়েদর 

ুউ�িশ�ার স�ে� এক� সব�া�ক নতন ধারণা �যাগ করা । তৎকালীন ভারেতর 
সামািজক, সাং�ৃিতক, অথ�ৈনিতক জীবেন �ােমর ��� উপলি� কের কিমশেন 
িশ�া ব�ব�ােক �ামীন জীবেনর সে� সম�য় সাধেনর কথাবলা হেয়েছ ।

১. প�ী উ�য়ন

 কিমশন ল�� কেরিছল ভারেতর অিধকাংশ মানুষ �ামা�েল বসবাস কের। 
তােদর সামি�ক উ�িত করেত হেল, মুি�েময় িব�বান শহরা�েলর িশ�াথ�েদর 
�াথ�র�া করেল চলেব না । বরং সবার আেগ পি� উ�য়েনর িদেক �ি� িদেয় 
�াম�িলেক িব�ান স�তভােব পুনগ�ত করেত হেব । এর জন� �েয়াজন �াম�েল 
উ�িশ�ার িব�ার ।

২. কৃিষ জনিশ�া ও সমাজ উ�য়ন

 �সখােন শহরা�েলর িব�িবদ�ালয় ও মহািবদ�ালয় �িলেত সাধারণ িবষয় 
ৃ�িলর পাশাপািশ কািরগির, য�িশ�, িচিকৎসাশা�, আইন �ভিত �াধান� লাভ কের 

থােক । �সখােন �ামীন িব�িবদ�ালয় �িলেত �াধান� লাভ করেব কৃিষ,উদ�ানপালন, 
ৃজনিশ�া, �ােমা�য়ন, সমাজ উ�য়ন �ভিত ।

৩. িশ�াব�ব�ার �পেরখা

 �িতেবদেন এও বলা হয় কেয়ক� িবদ�ালয়েক �ক� কের গেড় উঠেব 
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এক� কের �ামীন মহািবদ�ালয় এবং কেয়ক� �ামীন মহািবদ�ালয়েক �ক� কের 
গেড় উঠেব এক� �ামীন িব�িবদ�ালয় ।

�ামীন িশ�াব�ব�ার িবিভ� �র

 �ামীন িব�িবদ�ালেয়র ধারনায় এক� পূণা� � �ামীন িশ�া পিরক�না 
উপ�াপনা কের । এই িশ�া পিরক�না চার� �েরর কথা বলা হয় । �সই �িল হল -

  �েরর নাম   সময়কাল

 িন� ও উ�বুিনয়ািদ িশ�া  ৭ অথবা ৮ বছর

 উ�র বুিনয়ািদ বা মাধ�িমক িশ�া  ৩ অথবা ৪ বছর

 �ামীন মহািবদ�ালেয়র �াতক িশ�া  ৩ বছর

 �ামীন িব�িবদ�ালেয়র �াতক িশ�া  ২ বছর

৪. মাধ�িমক িবদ�ালয় ও আদশ�  �াম গঠন 

 কিমশেন �াথিমক �েরর �ামীন িশ�া স�েক�  �তমন �কােনা সুপািরশ করা 
ূহয়িন । কারন এই পয�ােয়র িশ�া স�ণ�ভােব বুিনয়ািদ িশ�া পিরক�নার মাধ�েম 

বা�বািয়ত করার উেদ�াগ �নওয়া হেব । কিমশেন উ�র বুিনয়ািদ তথা মাধ�িমক 
িবদ�ালয় �িলেক অনবািসত করার সুপািরশ করা হয় এবং �িত� উ�র বুিনয়ািদ 
িবদ�ালয়েক �ক� কের যােত এক� আদশ� �াম গেড় �তালা যায় তার জন� পরামশ� 
দান করা হয় ।

৫. ত�গতও ব�াবহািরক িশ�ার ব�ব�া

ৃ িব�িবদ�ালেয় �ামীণ িশ�, অথ�নীিত, সং�ৃিত �ভিত িবষেয় গেবষনা মূলক 
কােজর ও সুেযাগ থাকেব । মহািবদ�ালয় �িলর �িত�েত ১৫০০ জেনর �বিশ এবং 
িব�িবদ�ালেয় কলা ও িব�ান িবভাগ িমিলেয় ৩০০ জেনর �বিশ িশ�াথ� থাকেব না । 
উ�িশ�ার পাঠ�েম �ধান িবষয় িহেসেব �য �িলেত পাঠদােনর ব�ব�া থাকেব �স 
�িল হল - ভাষা, সািহত�, দশ�ন, সমাজ িবদ�া, মেনািব�ান, অথ�নীিত, কৃিষিবদ�া, 
পদাথ� িবদ�া, রসায়নিবদ�া, জীবিবদ�া, শারীরিবদ�া ইত�ািদ ।

�ামীন িব�িবদ�ালেয়র পরবত� অব�া

 তাই �ামীন উ�িশ�ার ��ে� ভারত সরকারেক পরামশ� দােনর জন� ১৯৫৬ 
ি�ঃ ‘National Council of Rural Higher Education’ গঠন করা হয় । �ায় 
�চা�  - পেনর� Rural Institute গঠন করা হয় । আমােদর রােজ� �বালপুেরর 
কােছ �িনেকতেন এই�প এক� �িত�ান গঠন করা হয় । NCRHE এর সুপািরেশ 
�ামীন অথ� নীিত, সমবায়, সমাজ িব�ান ও সমি� উ�য়ন িবষেয় পঠন পাঠন ও িড�ী 
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�দােনর কথা বলা হেলও বা�েব মা� কেয়ক� িবষেয় িডে�ামা ও সা�� িফেকট �কাস� 
চালু হয় । �কাস��িলর নাম ও সময়সীমা নীেচ উে�খ করা হয় -

  �কােস� র নাম    সময়সীমা / ব�াি�

 �ামীন িব�ােন সা�� িফেকট �কাস�   ২ বছর

 �ামেসবা িব�ােন িডে�ামা �কাস�   ৩ বছর

 কৃিষিব�ােন সা�� িফেকট �কাস�   ২ বছর

 িসিভল ও �রাল ই�িনয়ািরং ও সা�� িফেকট �কাস� ৩বছর

 �সেনটাির ই�েপকটার এ সা�� িফেকট �কাস�  ১ বছর

 িড�ী �কাস� ভরিত হওয়ার জন� ম�াি��েলশন 

 পাশ িশ�াথ�েদর ��িত �কাস�   ১ বছর

E. িব�িবদ�ালয় িশ�ার কাঠােমা

 ভারেতর িব�িবদ�ালয় �িলর িশ�ার মােনায়ে�র জন� িশ�াথ�েদর অবশ�ই 
িবদ�ালয় এবং ই�ারিমিডেয়ট কেলেজ বােরা বছেরর িশ�া�ম �শষ করেত হেব । 
তারপর িব�িবদ�ালেয় ভরিত জন� আসেত হেব । িবদ�ালয় এবং ই�ারিমিডেয়ট �ের 
বােরা বছর পাঠ �শষ কের সকল িশ�াথ� যােত িব�িবদ�ালেয় পঠন-পাঠেনর জন� না 
আেস তার জন� �দেশর িবিভ� অংেশ যেথ� সংখ�ক বৃি� িশ�ার �িত�ান খুলেত 
হেব । পাশ �কােস� �াতক িড�ীর জন� �বছর এবং অনাস� �কােস�  �াতক িড�ীর জন� 
িশ�াথ�েদর ৩ বছর অধ�ায়ন করেত হেব । �ামীন িব�িবদ�ালেয় কৃিষ, জনিশ�া, 

ৃ�ােমা�য়ন, সমাজ উ�য়ন �ভিত িবষেয় িশ�াদােনর ব�ব�া করেত হেব । �ামীণ 
িশ�াব�ব�ার িন��ের থাকেব বুিনয়ািদ িবদ�ালয় এবং উ��ের থাকেব �ামীন 
িব�িবদ�ালয় । �ামীন িশ�া কাঠােমােত চার� �র থাকেব । �র�িল �ামীন 
িব�িবদ�ালেয়র ধারণােত উে�খ করা হেয়েছ ।

F. িশ�ক সমস�া

 �যাগ� �িতভাবান িশ�েকর উপর িব�িবদ�ালয় িশ�ার মান িনভ� র কের । 
তাই িব�িবদ�ালেয়র সং�ার ও পুন� িবন�াস পিরে�ি�েত �যাগ� সুিশ�ক িনেয়ােগর 
��� িবেশষ ���পূণ� । সমসামিয়ক কােল িব�িবদ�ালয় এ�প িশ�েকর অভাব 
ল�� করা যায় । এছাড়া ��াগার, পাঠাগার, বী�ণাগােরর অনু�ত ব�ব�াপনার জন� 
ই�া থাকেলও অেনেক গেবষণার ��ে� যেথ� সুেযাগ পান না । �যাগ� িশ�েকর 
অভােব �মধাবী ছাে�র �িতভার িবকাশ স�ব হে� না । তাই  কিমশন িশ�া - সংি�� 
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িবষয় �যসব সুপািরশ কেরন �সই �িল হল -

 (ক) িব�িবদ�ালেয়র অথা� ভাব �র করেত হেব ।

 (খ) �যাগ�িশ�েকর ��� ও তাঁর দািয়�েক �ীকৃিত িদেত হেব ।

 (গ) িব�িবদ�ালেয়র িশ�কেক �মাট চার� ��নীেত ভাগ করেত হেব । যথা- 
অধ�াপক, িরডার, �লকচারার ও ইন�া�র ।

 (ঘ) �িত� িব�িবদ�ালেয় কেয়কজন িরসাচ �ফেলা থাকেবন ।

 (ঙ) িব�িবদ�ালয় িশ�কেদর �বতনহার হেব িন��প -

  অধ�াপক - ৯০০ - ৫০ - ১৩৫০

  িরডার - ৬০০ - ৩০ - ৯০০

  �লকচারার - ৩০০ - ২৫ - ৬০০

  ইন�া�র - ২৫০

  িরসাচ�  �ফেলা - ২৫০ - ২৫ - ৫০০

G. িশ�াদােনর মান

 উ�তমােনর িশ�াদান �সে� কিমশন �যসব সুপািরশ কেরন �সই�িল হল -

 (ক) উ� িবদ�ালেয়র িশ�া�েমর সে� ই�ার িমিডেয়ট িশ�া�ম যু� হেব। 
এখােন ১২ বছর িশ�া �হেণর পর িশ�াথ� িব�িবদ�ালেয় �েবেশর অিধকার অজ� ন 
করেব ।

 (খ) �েত�ক �েদেশ অিধক সংখ�ক উ�তমােনর ই�ারিমিডেয়ট কেলজ 
�াপন করেত হেব ।

 (গ) ১০ বা ১২ বছেরর িশ�া সমাি�র পর িশ�াথ�র অিধক সংখ�ায় যােত 
বৃি� িশ�া লােভর সুেযাগ পায় �সই জন� অিধকাংশ বৃি� িশ�ার �িত�ান �াপন 
করেত হেব ।

 (ঘ) িবদ�ালয় এবং ই�ারিমিডেয়ট কেলেজর িশ�কেদর িশ�ণগত �যাগ�তা 
বৃি�র জন� িব�িবদ�ালয় �িলেক িরে�সার �কােস�র ব�ব�া করেত হেব ।

H. পাঠ�ম - কলা ও িব�ান

ু (ক) ১২ বছর িবদ�ালয় বা সমতল �িত�ােন িশ�ালােভর পর িশ�াথ�রা 
কেলজ বা িব�িবদ�ালেয়র কলা বা িব�ান শাখায় ভিত�  হেত পাের ।
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 (খ) পাস ও অনাস� উভয় ��ণীর িশ�াথ�র জন� ৩ বছর িড�ী �কােস� �বত� ন 
করা হেব । �াতকিড�ী �নওয়ার জন� অনাস� �কােস�র িশ�াথ�রা ১ বছর ও পাস 
�কােস�র িশ�াথ�রা ২ বছর পড়া�নার পর মা�ার িড�ী লাভ করেব ।

 (গ) িশ�ার �িত� ��ে� সাধারণ িশ�া ও িবেশষধম� িশ�ার মেধ� স�ক�  
িনধা� রণ করেত হেব ।

I.�াতেকা�র িশ�ণ ও গেবষনা : কলা ও িব�ান

 (ক) িপ. এইচ. িড�ীর িশ�ণকাল হেব অ�তঃ ২ বছর । এ�প িশ�াথ�র 
�ােনর গভীরতা ও �সারতা উভয় িদেক ল�� রাখেত হেব। এই িড�ীর জন� িথিসস 
ছাড়াও �মৗিখক পরী�ার ব�ব�া থাকেব ।

 (খ) িশ�ণ ধম� িব�িবদ�ালয় �িলেক সা�াব� �িত� শাখায় গেবষণামূলক 
িশ�েণর ব�ব�া করেত হেব এবং অনুেমাদন ধম� িব�িবদ�ালয় �িলও স�ব মেতা 
�াতেকা�র গেবষনা িবভাগ �াপন কের গেবষনা পিরচালনা করেব ।

 (গ) উ�মােনর �মৗিলক গেবষনা কেম�র ফল�িত - ��প �কািশত িবষেয়র 
জন� িড. িলট এবং িড. এস. িস িড�ী �দান করা হেব ।

 (ঘ) এেদেশ িব�ান �চতনার উ�� কম� এবং �িতভাবান িব�ান িশ�েকর ু
অভাব পুরেণর জন� িব�ান চচ� ার িদেক অিধক মেনােযাগী হেত হেব ।

 (ঙ) িব�িবদ�ালেয় �মৗিলক গেবষণােক অ�ািধকার িদেত হেব ।

J. �পশাগত িশ�া

 �পশাগত িশ�া �সে� কিমশন �মাট ৬� িবষেয় আেলাচনা কেরেছন, �যমন 
- (১) কৃিষ, (২) বািণজ� (৩) িশ�াত� (৪) ইি�নীয়ািরং ও �যুি� িব�ান (৫)আইন 
(৬) িচিকৎসািবদ�া ।

(১) কৃিষ স�েক�  সুপািরশ

 (ক) িন��র �থেক উ� িশ�ার �র পয�� িশ�াথ�েদর যােত কৃিষ িশ�া 
�দওয়া যায় তার ব�ব�া করেত হেব ।

ু ু (খ) কৃিষ িশ�ার �চিলত �িত�ান �িলর উ�য়ন এবং নতন নতন কৃিষ 
�িত�ান �াপেনর ব�ব�া করেত হেব ।

 (গ) কৃিষ গেবষণা �কে�র সে� থাকেব নীিত িনধা� রক সং�া ও �াতেকা�র 
কৃিষ গেবষণার স্ুব�ব�া ।
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২. বািণজ� স�েক�  সুপািরশ

 (ক) িব�িবদ�ালেয় পাঠরত অব�ায় বািণেজ�র ছা� যােত ৩ - ৪ � িবিভ� 
ধরেনর ফােম� হােত কলেম কাজ িশখেত পাের তার ব�ব�া করেত হেব।

 (খ) �াতক হওয়ার পর িকছু সংখ�ক িশ�াথ�েক �কান �কান িবষেয় (েযমন 
- এ�াকাউে�ি�) িবেশষ� হওয়ার সুেযাগ িদেত হেব ।

৩. িশ�াত� স�েক�  সুপািরশ

 (ক) ব�বহািরক িশ�ণ �দওয়ার জন� উপযু� িবদ�ালেয়র সাহায� �হণ 
করেত হেব ।

 (খ) িবদ�ালয় িশ�কতা করার �াথিমক অিভ�তা আেছ এমন ব�াি�েদর 
িভতর �থেক ��িনং কেলেজর িশ�ক িনব�াচন করেত হেব ।

 (গ) অধ�াপক এবং �লকচারেদর �মৗিলক কাজ�িল যােত সব�ভারতীয় 
িভি�েত পিরকি�ত হয় �সিদেকও ল�� রাখা �েয়াজন ।

৪. ইি�নীয়ািরং ও �যুি�িব�ান স�েক�  সুপািরশ

 (ক) সকল �েরর ইি�িনয়ািরং �কােস�র �থমবেষ�র পাঠ� এক�প হেব এবং 
ত�গত িবষেয়র পাশাপািশ ব�বহািরক িবষয় িশ�েণর ব�ব�া থাকেব ।

 (খ) স�ব হেল বত� মােনর �াতক �েরর �টকেনালিজক�াল �িত�ান �িলেক 
�ােতা�র �ের উ�ীত করেত হেব । উপর� অনিতিবলে� উ�তর �টকেনালিজক�াল 
�িত�ান �াপেনর �চ�া করেত হেব ।

 (গ) ইি�নীয়ািরং ও �টকেনালিজক�াল �িত�ান �িলর উ�য়ন �সে� আিথ�ক 
সাহােয�র দািয়� মূলতঃ �ক�ীয় সরকারেকই �হণ করেত হেব ।

৫. আইন িশ�া স�েক�  সুপািরশ

ূ (ক) আইন কেলজ�িলেক স�ণ��েপ পুনিব�ন�াস করা �েয়াজন ।

 (খ) আইেন িড�ী �কােস�র িশ�াথ�েক িবেশষ কেয়� ��� িভ� একই সময় 
অন� �কান িড�ী �কােস�র িশ�াথ�েক পড়া�না করার অনুমিত �দওয়া হেব না ।

 (গ)আইেনর িবিভ� শাখার িশ�াথ�রা যােত গেবষণা করেত পােরন তার 
িদেক ল�� রাখেত হেব ।

৬. িচিকৎসা িবদ�া স�েক�  সুপািরশ

 (ক) �মিডক�াল কেলজ হেব হাসপাতাল সংল� ।
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 (খ) �িত� িশ�াথ�র জন� দশ� কের শয�া থাকেব ।

 (গ) ��িনং �সে� পাবিলক �হলথ, ইি�নীয়ািরং ও নািস�ং এর উপর ��� 
�দওয়া হেব ।

K. ধম�য় িশ�া

 কিমশন সুপািরশ কেরন -

 (ক) কেয়ক িমিনট নীরব �াথ�না িদেয় িশ�া - �িত�ােনর কাজ �� করা 
কত� ব� ।

 (খ) কিমশন িড�ী �কােস�র �থম বছর মহাপু�েষর জীবনী পাঠ । ি�তীয় 
ৃবছর �েত�ক ধম��� �থেক িব�জননী আেবদন�িলর স�লন পাঠ এবং ততীয় বছের 

ধম�য় দশ�েনর মূল সমস�া �িল আেলাচনা করার সুপািরশ কেরন ।

L. িশ�ার মাধ�ম 

 ভাষা স�েক�  িবিভ� িবষয় পয�ােলাচনা কের এবং জাতীয় ঐেক�র িদেক 
ল�� �রেখ িশ�ার মাধ�ম িহসােব কিমশন �যসব সুপািরশ কের �স�িল হেলা -

 (ক) িবিভ� উৎসব �থেক শ� সং�হ কের যু�রা�ীয় এক� ভাষার শ� 
ভা�ােরর উ�িত িবধান অবশ�ই করেত হেব ।

 (খ) কািরগরী ও িব�ান স�িক� ত �য সব ভাষা আ��জ� ািতক ��ে� ব�ব�ত 
হয়, �সই �িলেক ভারতীয় পিরভাষায় �হণ করেত হেব ।

 (গ) উ�তর মাধ�িমক ও িব�িবদ�ালয় �ের িশ�াথ�েক �মাট িতন� ভাষা 
জানেত হেব । যথা - আ�িলক ভাষা, রা� ভাষা এবং ইংরাজী ।

 (ঘ) রা�ভাষার ��ে� �দবনাগরীিলিপ ব�বহার করেত হেব । তেব এই িলিপর 
অসুিবধা �িল যত�র স�ব �ত অপসারণ করেত হেব ।

 (ঙ) যােত আমরা িবে�র �মবধ�মান �ান ভা�ােরর সে� �যাগােযাগ র�া 
করেত পাির তার জন� মাধ�িমক ও িব�িবদ�ালয় �ের ইংরাজী �শখােনার ব�ব�া 
অব�াহত থাকেব ।

M. পরী�া ব�ব�া

 (ক) �থম িড�ী পরী�া িতন বছর অে� পরী�া �হন না করা িনিদ� � সময় 
অ�র কেয়ক� পরী�া �হণ করেত হেব । িড�ী �দােনর পূেব� এসব পরী�ার 
ফলাফল িবচার করা হেব ।
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 (খ) ১ম, ২য়, ৩য় িবভােগ সব�িন� পাশ ন�র হেব যথা�েম ৭০, ৫৫, ৪০ ।

 (গ) পরী�ক িনব�াচেনর ব�াপাের সাবধানতা অবল�ন করেত হেব । �কান 
িবষেয় অ�তৎ পাঁচ বছর পড়ােনার অিভ�তা না থাকেল তাঁেক পরী�ক িনেয়াগ করা 
চেলেব না । িড�ী পরী�ায় বিহঃ পরী�ক একািধক �েম িতন বছেরর �বশী সময় 
পরী�ক িহেসেব থাকেত পারেবন না ।

 (ঘ) উ� িশ�ার পরী�া�িলেত অনু�হ ন�র �দবার রীিত বজ� ন করেত  
হেব ।

 (ঙ) �াতেকা�র �র এবং �পশােত িড�ী পরী�ায় �মৗিলক পরী�া �হেণর 
রীিত �বত� ন করেত হেব ।

N.ছা�েদর কায� াবলী ও ছা�ম�ল

 (ক) �থমত : ছা� িনব�াচেন �মধা িভ� অন� িকছুর উপর িনভ� র করা চলেব 
না ।

 ি�তীয়ত : �থম িড�ী �কােস�র িবিভ� িবষয় পঠন পাঠেনর ব�ব�া থাকেব 
এবং ছা�রা প�� অনুযায়ী িবষয় িনব�াচন করেব ।

ৃ ততীয়ত : �াতেকা�র, �পশাগত ও গেবষনা �েরর মেধ� সম�য় িবধান 
কের িশ�াদান করেত হেব ।

 (খ) পরী�ার িভি�েত দির� ও �মধাবী ছা�েদর বৃি�দােনর ব�ব�া করেত 
হেব ।

 (গ) ভিত� র সময় িবেশষ কের িনিদ� � সময় অ�র িশ�াথ�েদর �া�� পরী�া 
করেত হেব এবং �রাগধরা পড়েল িচিকৎসার ব�ব�া করেত হেব । তাছাড়া 
িশ�াথ�েদর শারীর িশ�ার যথাযথ ব�ব�া করা �েয়াজন । িশ�া �িত�ােনর সে� 
জিড়ত িশ�ক - িশ�াকম�েদর �া�� পরী�ার ব�ব�া থাকা ও বা�নীয় ।

 (ঘ) �ক�ীয় সরকােরর �শাসনাধীন �িত� কেলেজ ন�াশন�াল ক�ােডট 
�কার (N.C.C) এর শাখা থাকার �েয়াজন । �ক�ীয় সরকারেক এর সাজ সর�াম ও 
অথ� সরবরাহ করেত হেব । 

 (ঙ) ���ােসবক িহেসেব ছা�েদর সমাজ �সবায় উৎসািহত করেত হেব ।

 (চ) �া��কর পিরেবশ ব�বহােরাপেযাগী আসবাব প� ও সাজ-সর�ামসহ 
িব�িবদ�ালেয়র িনয়�নাধীন ছা�াবাস �াপন করেত হেব ।

 (ছ) দলগত রাজনীিত �থেক মু� এবং শৃ�লা িবধােনর অনু�ল ও ছা� 
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কল�ােণর পিরে�ি�েত ছা� সংসদ গঠন করেত হেব ।

 (জ) িব�িবদ�ালেয় ছা�ম�েলর জন� এক� উপেদ�া কিম�ও গঠন করা 
িনতা� �েয়াজন ।

O. �ী-শী�া

 (ক) �ী িশ�া স�েক�  কিমশেনর �থম ব�ব� হল �মেয়রা িশ�া ��ে� 
সম-সুেযাগ সুিবধা �ভাগ করেব ।

 (খ) �কা-এডুেকশনাল কেলেজ �মেয়েদর জন� �যমন �েয়াজনীয় সুেযাগ 
সুিবধার ব�ব�া করেত হেব �তমিন �ছেলরা যােত �সখােন �সৗজন�েবাধ এবং 
সামািজক দািয়� ও স�েক�  সেচতন হয় তার ব�ব�াও করেত হেব ।

 (গ) মিহলা নাগিরক িহসােব �মেয়েদর পৃথক দািয়� ও কত� ব� আেছ । এর 
জন� তােদর িবেশষ ধরেনর িশ�ার ব�ব�া করেত হেব । তারা যােত গাহ� �� িব�ান, 
গৃহ �শাসন, গাহ� �� অথ�নীিত ইত�ািদ িবষেয় উ�তর িশ�ালাভ করেত পাের তার 
ব�ব�া ও থাকেব ।

P. শাসনত� ও িনয়�ণ ব�ব�া

ু (ক) িব�িবদ�ালয় �েরর িশ�া �ব সংিবধােনর যু� তািলকাভ� ।

 (খ) অথ� বরা�, সুেযাগ-সুিবধা ও সম�য়, জাতীয় নীিতিনধা� রন, �শাসন 
ব�ব�ার দ�তা িব�িবদ�ালয় ও জাতীয় গেবষণােক� �িলর মেধ� �যাগােযাগ ইত�ািদ 
ব�াপাের �ক�ীয় সরকােরর সে� িব�িবদ�ালেয়র িবেশষ স�ক�  থাকেব ।

 (গ) িব�িবদ�ালেয়র অথ� বরাে�র ব�াপাের �স�াল �া�স কিমশন �াপন 
ুকরেত হেব । এই �া�স কিমশনেক সাহায� করেব িবিভ� শাখার অ�ভ� � িবেশষ� 

ব�াি�বগ� ।

 (ঘ) িনছক অনুেমাদনধম� �কান িব�িবদ�ালয় থাকেব না ।

ূ (ঙ) সরকারী কেলজ-�িল �মশঃ িব�িবদ�ালেয়র অ�ীভত কেলেজ 
�পা�িরত হেব ।

 (চ) �াইেভট কেলজ�িলেক অনুেমাদন �দওয়ায় সময় ল�� রাখেতহেব -

  (১) তােদর �া�-ইন-এইড পাওয়ার �যাগ�তা এবং (২) তােদর 
িশ�াথ�েদর আভ��রীন কেম�র মূল�ায়ন করার সামথ��  আেছ িকনা ।

 (ছ) কেলজ পিরচালক সিমিতেক যথাযথ উপােয় সংগঠন করেত হেব ।
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ৃ (জ) িব�িবদ�ালয় কত� পে�র সংগঠেন থাকেবন (১) িভিজটর (২) 
চ�াে�লার (৩) ভাইস চ�াে�লার (৪) �সেনট (৫) একিজিকউ�ভ কাউি�ল (৬) 
একােডিমক কাউি�ল (৭) ফ�াকাি�জ (৮) �বাড� স অব �ািডজ (৯) িফন�া� কিম� 
এবং (১০) িসেলকশন কিম� সমূহ ।

 (ঝ) িব�িবদ�ালয় সহ রাজ��িলর জন� এক� �া�স এ�ােলােকশন কিম� 
গঠন করেত হেব ।

Q. অথ� সং�া

 উ� িশ�ার ��ে� অথ� সং�ােনর জন� কিমশন সুপািরশ কেরন �য, 
সরকারেকই উ�-িশ�ার যাবতীয় ব�য়ভার বহন করেতহেব । �াইেভট কেলজ 
�িলর িবি�ং সাজ - সর�াম �য় ও �পৗনঃপুিনক ব�ায় বাবদ অথ� সাহায� করেত হেব । 
িব�িবদ�ালেয়র উ�িতকে� অিতির� বািষ�ক দশ �কা� টাকার বরা� ম�র করেত ু
হেব । িশ�ার উ�য়েন অথ�দাতােক আয়কর �থেক অব�াহিত িদেত হেব । এছাড়া অথ� 
বরাে�র সুিবধার জন� পৃথক িব�িবদ�ালয় ম�ির কিমশন গঠন করেত হেব ।ু

ুনতন িব�িবদ�ালয় গঠন ও অন�ান� সং�ার

 (১) রাধাকৃ�ন কিমশন বারাণসী ও আিলগড় িব�িবদ�ালেয়র সুিবধা ও 
অসুিবধা িবচার কের এেদর সা�দািয়ক সনদ বািতল করার সুপািরশ কের ।

 (২) �ক�ীয় িব�িবদ�ালয় িহসােব িদি� িব�িবদ�ালয় যােত িশ�াথ�রা 
সব�ভারতীয় িভি�েত পঠনপাঠেনর সুেযাগ পায় । তার জেন� উপযু� ব�ব�া �েণর 
�পে� কিমশন অিভমত ব�� কের ।

ু (৩) নতন িব�িবদ�ালয় �াপেনর ��ে� আ�িলক �েয়াজনীয়তার িবষয়� 
�াধান� িদেত হেব ।

সমােলাচনা 

 (১) কিমশন অিত �ঢ়তার সে� �ঘাষনা কেরেছ �দেশর উ�িশ�ার সেব�া� 
ু�িত�ান হল িব�িবদ�ালয় । তাই িব�িবদ�ালয় �িলেক এিগেয় আসেত হেব নতন 

ভারত গঠেনর �মৗিলক দািয়� �হেনর উে�শ� ।

ৃ (২) �দেশর জন� �েয়াজনীয় দািয়�শীল �নত� সরবরাহ করেব িব�িবদ�ালয় 
�িল ।

ু (৩) কিমশন ভারেতর �চিলত িশ�ার িবিভ� �� তেল ধেরেছ । �যমন 
িন�মুখী িশ�ার মান, �শাসিনক ব�থ�তা ইত�ািদ ।
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 (৪) অথ� ব�েনর জন� িব�িবদ�ালয় ম�ির কিমশন গঠন এবং �ামীন ু
িব�িবদ�ালয় িবষয়ক সুপািরশ �� িনঃসে�েহ �েয়াজনীয় এবং �শংসনীয় ।

অনুশীলনী

১ । উ� িশ�ার ল�� স�ে� িবেশষ কের �ামীন িব�িবদ�ালয় স�েক�  রাধাকৃ�ন 
কিমশেনর সুপািরশ�িল পয�ােলাচনা কর।

২ । ভারেত উ� িশ�ার ��ে� রাধাকৃ�ন কিমশেনর সুপািরশ �িল পয�ােলাচনা কর ।

৩ । িব�িবদ�ালয় িশ�ার ল�� স�েক�  রাধাকৃ�ন কিমশেনর ব�ব� িনেয় আেলাচনা 
কর।
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এই অধ�ােয়র �শেষ িশ�াথ�রা -

(১) মুদািলয়র কিমশন (১৯৫২ -৫৩) এর �চিলত িশ�া ব�ব�া স�েক�  বলেত স�ম 
হেব 

(২) মুদািলয়র কিমশন এর মাধ�িমক িশ�ার কাঠােমা স�েক�  ধারণা লাভ করেব ।

(৩) মুদািলয়র কিমশেনর পাঠ��ম স�েক�  �ান লাভ করেব ।

ভূিমকা 

 ১৯৫২ �ীঃ ২৩ �শ �সে��র মা�াজ িব�িবদ�ালেয়র উপাচায� ডঃ ল�ন�ামী 
ৃমুদািলয়েরর �নতে� মাধ�িমক িশ�া কিমশন নােম এক� কিমশন গঠন করা হয় । 

মুদািলয়র এর নামানুসাের এই কিমশনেক মুদিলয়ার কিমশন নােম অিভিহত করাহয় ।

কিমশেনর সদস� 

 মুদািলয়র কিমশেনর �মাট সদস� সংখ�া িছল ৯। িবেদশীেদর মেধ� হেলন জন 
ি�ি� এবং ডঃ িকেনথ রা�্ উইিলয়াম । ভারতীয়েদর মেধ� হেলন ল�ন�ামী 
মুদািলয়র, �ক. এস. �মালী, �মতী হংস �মহতা, � �জ. এ. তারা �ভলা, � এস. � 
ব�াস, � �ক. িজ. সােয়িদন এবং � অনাথ বসু ।

িরেপাট�  �পশ 

 ১৯৫৩ �ীঃ কিমশন ভারত সরকােরর কােছ ৩১১ পৃ�া সংকিলত দীঘ�  িরেপাট�  
�পশ কের । িরেপাট� �েত ১৬� অধ�ােয় মাধ�িমক িশ�ায় িবিভ� িদক স�েক�  
আেলাচনা করা হয় ।

A. কিমশেনর িবচায�  িবষয়সমূহ 

 সরকার �যসব িবষেয় কিমশেনর কাছ �থেক সুপািরশ আ�ান কেরিছল 
�স�িল হল -

(১) ল�� িনধ�ারণ :

 মাধ�িমক �ের িশ�ার ল�� িক হেব তা িনধা� রণ ।
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মুদািলয়র কিমশন



(২) লে�� �পৗছােনার পাঠ স�েক�  িনেদ� শনা :

 মাধ�িমক �েরর িশ�ার লে�� �পৗছােনার জন� উপযু� পথ স�েক�  
িনেদ� শনা দান ।

(৩) িশ�ার পুণ�গঠন স�েক�  পরামশ�  :

 তৎকালীন সমেয় �চিলত মাধ�িমক িশ�ার পুন�গঠন িক ভােব করা যায়, �স 
স�েক�  সুিচি�ত মতামত দান ।

(৪) পাঠ�ম �ণয়েন পরামশ�  :

 মাধ�িমক িশ�া পাঠ�েম কী জাতীয় পিরবত� ণ �েয়াজন এবং তা কীভােব 
�নয়ন করা হেব �স স�েক�  পরামশ� দান ।

(৫) িবদ�ালেয়র পুনিব� ন�াস :

 তৎকালীন মাধ�িমক িবদ�ালয় �িলর পুনিবন��াস স�েক�  পরামশ�দান ।

B. �চিলত িশ�া ব�ব�ার ��

 িশ�ার সং�ার ও পুণ�গঠেনর সুিবধার জন� কিমশন কত�িল �� 
সুসংব�ভােব �কাশ কের । �স�িল হল -

(১) বা�বজীবেনর সে� সংগিতহীন পাঠ�ম :

 সারা �দেশর িবিভ� িবদ�ালেয় �য িশ�াদান করা হয় তার সে� স�ক অেথ� 
জীবেনর �কান সংেযাগ �নই ।

(২) �বিচ��হীন িশ�া :

 �চিলত িশ�াব�ব�ায় পাঠ�ম �বিচ��হীন ও গতানুগিতক িশ�াথ�র সািব�ক 
িবকাশ ঘেট না ।

(৩) পুিথগত িবদ�ার উপের ��� :

 �চিলত িশ�ায় িবদ�ালয় �িলেত �কবলমা� পঁুিথগত িবদ�ার আয়ে�র 
উপের ��� �দওয়া হয় ।

ৃ(৪) মাতভাষার �িত অবেহলা :

 তৎকালীন মাধ�িমক িশ�ার ��ে� �কবল ইংেরিজ িশ�ার িবষেয় অিধক 
��� �দওয়া হত ।
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(৫) িশ�কেদর আিথ� ক �রাব�া :

 �বিশরভাগ িবদ�ালেয় কম�রত িশ�করা উপযু� পাির�িমক ও সুেযাগ সুিবধা 
�পেতন না । এর ফেল মাধ�িমক িশ�া ব�ব�ায় িবপয�য় �দখা যায় ।

C. মাধ�িমক িশ�ার ল�� স�িক� ত সুপািরশ সমূহ 

 কিমশন মাধ�িমক িশ�ায় কেয়ক� ল�� ি�র কেরন । �স�িল হল -

(১) উপযু� নাগিরক সৃি�:

 কিমশেনর মেত িশ�ার ল�� হেব িশ�াথ�েদরেক জাতীয় ল��পূরেণর 
সহায়ক সুেযাগ� নাগিরক �েপ গেড় �তালা । এমন এক�কার িশ�াব�ব�া গেড় 
�তালা যার মাধ�েম িশ�াথ�রা ভাবীকােল �দেশর সুেযাগ� নাগিরেকর দািয়� ও কত� ব� 
পালেন সমথ� হেব ।

(২) জাতীয় স�দ বি� :

 িশ�াথ�েদর এমন ভােব �িশ�ণ �দওয়া হেব যার ফেল তারা আগামী িদেন 
জাতীয় স�দ বৃি�েত এবং জীবেনর মান উ�য়েন ��দািয়� পালেণ আ�হী ও সমথ� 
হয় ।

(৩)গনসং�ৃিতর পুন��ীবন ঘটােনা:

 জীবেনর অিধকাংশ সময়ই ব�ায় করেত হেয়েছ �কবলমা� �েবলার 
অ�সং�ােনর জন� । ফেল গণসং�ৃিতর িবক� পেদ বাধা�� হেয়েছ । অথচ �দেশর 
সমৃি�র �ন� গণসং�ৃিতর িবকাশ অপিরহায� ।

(৪) গণতাি�ক মেনাভাব গেড় �তালা :

 �াধীন ভারেতর িবকােশা�ুখ সমাজ ব�ব�ায় ছা�ছা�ীরা যােত আগামী িদেন 
�যাগ�, স�ম সুনাগিরক হেয় উঠেত পাের তার জন� চির� গঠেন সহায়ক িশ�া 
কাঠােমার ব�ব�া করেত হেব ।

(৫) আথ� ৈনিতক িবকােশ সহায়তা:

 এক�  অিত���পূণ� ল�� হল িশ�াথ�েদর ব�বহািরক ও বৃি�মূলক 
দ�তার উ�িত সফল করা ।

(৬) সাং�ৃিতক িবকােশ সহায়তা :

 ছা�ছা�ীেদর মেধ� সািহত�, িশ�, সাং�ৃিতক আ�হ ও �বণতার িবকাশ 
ঘটােনা ।
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ৃ(৭) �নত�দােনর �যাগ�তা অজ� েন সহায়তা :

 মাধ�িমক িশ�ার কাঠােমা হওয়া উিচত ছা�ছা�ীেদর মেধ� �যাগ�তা �তির 
ৃকরা �নত�দােনর । এই উে�েশ� কিমশন সুপািরশ কের, ১৭ বছর বয়স পয�� 

ূ�দেশর �িত� িশ�াথ�র �য়ংস�ন� ও পূণা� � মাধ�িমক িশ�ার �েয়াজন ।

(৮) মানিবক �ণাবিলর িবকাশ :

 মাধ�িমক িশ�ার ল�� হেব ছা�ছা�ীেদর মেধ� আ�হ সৃি� করা , কম� ��রণা 
জা�ত করা এবং িবিভ� মানিবক �নাবিলর িবকাশ গঠেন সহায়তা করা ।

D.মাধ�িমক িশ�ার কাঠােমা সং�া� সুপািরশ সমূহ:

সাধারণ িশ�ার কাঠােমা সং�া� সুপািরশ :

(১) িশ�ার সময়কাল :

 িবদ�ালয় িশ�ার সময়কালেক ১২ বছর করার পে� মত ব�� কেরেছ ।

(২) �াথিমক িশ�া�র :

 কিমশেনর সুপািরশ হল ৪ বা ৫ বছেরর �াথিমক �েরর পর মাধ�িমক 
িশ�া�র �� হেব ।

(৩) মাধ�িমক িশ�া�র :

 মাধ�িমক িশ�ার �� পয�ায় -(ক)িন� মাধ�িমক �র - ৩ বছেরর উ� 
বুিনয়ািদ বা ৪ বছেরর িন� মাধ�িমক িশ�া�র । (খ) উ�তর মাধ�িমক �র - ৪ বছেরর 
উ�মাধ�িমক   িশ�া�র ।

(৪) িবক� িশ�া কাঠােমা :

ু নতন ��ােব বলা হয়, �চিলত ব�ব�া অনুযায়ী ১০ বছেরর িবদ�ালয় িশ�া 
হেব ৯.১ বছেরর । িশ�ায় �য ই�ারিমিডেয়ট �র� িছল, �স�েক �� পয�ােয় ভাগ 
কের তার ১ বছর মাধ�িমক �েরর সে� যু� করেত হেব ও বািক এক বছরেক �াতক 
�েরর সে� �যাগ কের ৩ বছেরর িড�ী �কাস� পড়ােনার ব�ব�া করেত হেব ।

কািরগির িশ�ার কাঠােমা স�িক� ত সুপািরশ :

(১) কািরগির িবদ�ালয় �াপন :

 �িত� রােজ� পৃথকভােব বা ব�মুখী িবদ�ালেয়র সে� অিধক সংখ�ক 
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কািরগির িবদ�ালয় �াপন করা দরকার।

(২)েক�ীয় কািরগির িবদ�ালয় �াপন :

 �দেশর বেড়া বেড়া শহর�িলেত �ক�ীয় কািরগির িবদ�ালয় �াপন করা 
দরকার ।

(৩) AICTE সহেযািগতা �হেণর ব�ব�া:

 পাঠ��ম �নয়ন, িনয়মনীিত িনধা� রণ ইত�ািদ িবষেয় পরামশ� �হেণর জন� 
AICTE মেতা সং�া �িলর পরামশ� �নওয়া ।

অন�ান� িবদ�ালেয়র কাঠােমা স�িক� ত সুপািরশ :

(১) আবািসক িবদ�ালেয়র কাঠােমা স�িক� ত সুপািরশ :

 �য সব ব�াি� বদিলেযাগ� চা�ির কেরন তােদর স�ানেদর �ন� �ামা�েল 
আবািসক িবদ�ালয় �াপন ।

(২) িবেশষ িবদ�ালয় �াপন :

 �দিহক ও মানিসক �িতব�ীেদর �ন� িবেশষ ধরেনর িবদ�ালয় �াপন ।

সমিশ�ার কাঠােমা স�িক� ত সুপািরশ :

(১) িব�ান িশ�ার ব�ব�া :

 সহিশ�ার িবদ�ালেয় এবং �কবলমা� �মেয়েদর জন� �ািপত িবদ�ালেয় 
গাহ� �� িব�ান িশ�ার ব�ব�া করেত হেব ।

(২) সরকারী বািলকা িবদ�ালয় �াপেনর ব�ব�া :

 সরকারী �েচ�ায় বািলকা িবদ�ালয় �াপেনর ব�ব�া করেত হেব ।

E. পাঠ�েম সাত� মূল �বােহর অবতারণা

 পাঠ�েমর আবিশ�ক বা মূল অংেশর িবষয়সমূহ -

(১) ভাষা :

 এই পয�ােয় �� ভাষা �শখা দরকার ।

ৃ (ক) মাতভাষা বা আ�িলক ভাষা ।

 (খ) নীেচ উি�িখত ভাষা�িলর মেধ� �য �কান এক� -
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ৃ  (অ) িহি� - যােদর মাতভাষা নয় ।

  (আ) �াথিমক ইংেরিজ - যারা আেগ ইংেরিজ পেড়িন ।

  (ই) ইংেরিজ - যারা আেগ ইংেরিজ পেড়েছ ।

  (ঈ) এক� আধুিনক ভারতীয় ভাষা (িহি� বােদ)

  (উ) এক� আধুিনক ইউেরাপীয় ভাষা (ইংেরিজ বােদ)

(২) সমাজিব�ান :

 সাধারণ পাঠ ( �থম �বছেরর �ন� )

(৩) গিণত ও সাধারণ িব�ান :

 সাধারণ পাঠ ( �থম �বছেরর জন)

(৪)হােতর কাজ:

ু িন�িলিখত িবষয় �িলর মেধ� �য �কান এক� -কােঠর কাজ, ধাতর কাজ, 
বয়ন ও বুনন কাজ,বাগান �তির, �সলাই ও সুিচ িশ�, মূিত�  িনমা� ন ইত�ািদ ।

পাঠ�েমর ঐি�ক িবষেয়র ভাগ:

 কিমশন ঐি�ক পাঠ�মেক িবিভ� পাঠ� িবষয়�িলেক ৭� িবভােগ ভাগ 
কের উপ�াপন কেরেছন ।

 (ক) মানিবক িবদ�া 

 (খ) িব�ান

 (গ) কািরগির িবদ�া

 (ঘ) বািণজ�

 (ঙ) কৃিষিবদ�া

 (চ) চা�কলা

 (ছ)গাহ� �� িব�ান 

অিতির�িবষয়:

 িশ�াথ�রা উপেরা� িবষয়�িল �থেক আরও এক� িবষয়েক অিতির� িবষয় 
িহসােব �হণ করেত পারেব ।
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F .  মাধ�িমক িবদ�ালেয়র িবিভ��প ও সব�াথ� সাধক 
উ�িবদ�ালয় :

 নীেচ কেয়ক �কার িবদ�ালয় স�েক�  আেলাচনা করা হল -

(১) িন� মাধ�িমক িবদ�ালয় :

 কিমশেনর মেত এই িবদ�ালেয় িতন� ��িণ থাকেব । �াথিমক িশ�া �শষ 
কের ছা�-ছা�ীরা এই িবদ�ালেয় ভরিত হেত পারেব ।

(২) উ�িবদ�ালয় :

 তৎকালীন সমেয় �চিলত দশম ��িণর িবদ�ালয় �িল এই িবভােগর অ�গ�ত 
।

(৩) উ�তর িবদ�ালয় :

 এই ধরেনর িবদ�ালয় অ�ম ��িণ �থেক একাদশ ��িণ পয�� পাঠদােনর 
ব�ব�া থাকেব ।

(৪) কৃিষিশ�ার িবদ�ালয়:

 কৃিষ িবষেয় িশ�ারজন� কৃিষ িবদ�ালয় �াপেনর ব�ব�া করেত হেব । 
এছাডাও বাগান �তির, প�পালন ও ��র িশ� িবষেয় পাঠদােনর ব�ব�া করেত হেব 
।

(৫)কািরগির িশ�ারিবদ�ালয় :

 �দেশর িশ� �িলর িনকটবত� অংেশ কািরগির িশ�ার জন� যেথ� সংখ�ক 
িবদ�ালয় �াপেনর ব�ব�া করেত হেব ।

(৬)পাবিলক িবদ�ালয় :

 পাবিলক �ুল�িলেক জাতীয় ভাবধারায় অনু�াণীত হেয় পঠনপাঠন 
চালােনার জন� সুপািরশ কেরন ।

(৭)আবািসক িবদ�ালয়:

 �য সম� ব�াি�েক চা�রী সূে� িবিভ� �ােন ঘুরেত হয় তােদর �ছেল 
�মেয়েদর জন� �ামা�েল কিমশন আবািসক িবদ�ালয় �াপেনর সুপািরশ কের ।
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G. পাঠ�পু�ক স�িক� ত সুপািরশ সমূহ 

(১) পাঠ�পু�ক কিম� গঠন :

 পাঠ�পু�েকর �নমাণ বৃি� করার উে�েশ� উ��মতা স�� এক� 
পাঠ�পু�ক কিম� গঠেনর সুপািরশ কেরন । এই কিম�েত যারা সভ� িহসােব �যাগদান 
করেত পারেবন তাঁরা হেলন -

  (ক) রাজ� সরকােরর িবচার িবভাগীয় �িতিনিধ ।

  (খ) PSC এর একজন সদস� ।

  (গ) আ�িলক িব�িবদ�ালেয়র উপাচায� ।

  (ঘ) মাধ�িমক িবদ�ালেয়র �ইজন �ধান িশ�ক ।

  (ঙ) �ইজন িবিশ� িশ�ািবদ ।

  (চ) সরকাির িশ�া আিধকািরক ।

(২) তহিবল গঠন ও আিথ� ক সাহায� দান :

 এই তহিবল �থেক �মধািব িশ�াথ�েদর িশ�াদান, দির� িশ�াথ�েদর জন� 
িবনা মূেল� পু�ক িবতরন এবং অন�ান� আিথ�ক সাহায� দান ।

(৩) পু�ক িনব�াচন :

 িবদ�ালেয় �কান ��িণর ছা�ছা�ীেদর জন� �কান িবষেয় এক� মা� 
পাঠ�পু�ক িনব�াচন করা যােব না ।

(৪) পাঠ�পু�ক পিরবত� েনর নীিত :

 কিমশন িবদ�ালয় �েরর �কান ��িণেত বছর বছর বই পিরবত� েনর প�পাতী 
নয় ।

H. িশ�ণ প�িত স�িক� ত সুপািরশ সমূহ

(১) মুখে�র পিরবেত�  কম� মুখী �ক� প�িত �বত� ণ :

 পঠনপাঠেনর ��ে� মুখে�র পিরবেত�  ছা�ছা�ীেদর িবিভ� কম�মুখী �কে� 
যু� করার সুপািরশ করা হয় ।

(২) বািড়র কােজর উপর ��� আেরাপ :

 কিমশন ছা�ছা�ীেদর �দনি�ন বািড়র কাজ �দওয়ার পে� অিভমত ব�� 
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কেরন ।

(৩) ��াগােরর ব�ব�া :

 �িত� মাধ�িমক িবদ�ালেয় যােত ��াগার গেড় ওেঠ তার জন� কিমশন 
সুপািরশ  কের । ছা�ছা�ীরা যােত িনয়িমত ��াগাের িগেয় পড়ােশানা কের �স িবষয়� 
ল�� রাখার �ন� িশ�ক িশি�কা ও ��াগািরকেক সেচ� হওয়ার পরামশ� দান করা 
হয় ।

I. পরী�ার সং�ার স�িক� ত সুপািরশ সমূহ 

 মুদািলয়র কিমশন মাধ�িমক পরী�া ব�ব�ার সং�ার �সে� কতক�িল 
মূল�বান সুপািরশ কেরন । �স�িল হল -

 (১) গতানুগিতক পরী�া ব�ব�ােক আধুিনক িবষয়া�ক পরী�া ব�ব�ার �ারা 
িনভ� রেযাগ� কের �তালার ব�াপাের মত �কাশ কেরন ।

 (২) িবদ�ালয় জীবেনর সব ধরেণর ঘটনাবিল সব�া�ক পিরচয় প� বা CRC এ 
িলিপব� করার সুপািরশ কেরন ।

 (৩)মাধ�িমক �েরর �শেষ �কবলমা� এক� সাধারণ বিহ� পরী�া �হেণর 
সুপািরশ কেরন ।

 (৫) সাধারণ বিহ� পরী�ায় এক� বা �� িবষেয় যারা অকৃতকায� হেব 
তােদর মেধ� ক�াট� েম�াল পরী�া �চলেনর সুপািরশ কের ।

J. িবদ�ালয় পিরচালনা স�িক� ত সুপািরশ সমূহ

 (১) �কান মাধ�িমক িবদ�ালয় িশ�াথ� সংখ�া ৭৫০ এর �বিশ হেব না ।

 (২) �েত�ক ��িণর িশ�াথ�র সংখ�া ৪০ এর মেধ� সীমাব� রাখেতহেব । 
িশ�াথ�র সংখ�া এর �বিশ হেল িবদ�ালয় পিরচালনার িদক �থেক অসুিবধার সৃি� হেব ।

K. িশ�ক স�িক� ত সুপািরশ সমূহ 

(১) িশ�ক িনব�াচনও িনেয়ােগর নীিত :

 িবদ�ালেয় িশ�ক িনব�াচন ও িনেয়ােগর ব�াপাের যথাস�ব একই নীিত 
অনুসরণ করেত হেব ।

(২) �যাগ�তা অনুযায়ী �বতন দােন কিম� :

 িশ�কেদর �যাগ�তা অনুযায়ী যােতেবতন �দান করা যায় তার জন�িবেশষ 
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কিম� িনেয়াগ করেত হেব ।

(৩) অবসেরর বয়স :

 িশ�কেদর অবসেরর বয়স হেব ৬০ বছর ।

(৪) িবনা �বতেন পড়ার সুেযাগ :

 িশ�েকর �ছেল �মেয়রা িবনা �বতেন িবদ�ালেয় িশ�া �হেণর সুেযাগ পায় ।

(৫) গৃহিশ�কতা বারন :

 িবদ�ালেয় িনযু� �কান িশ�কই গৃহিশ�কতা করেত পারেবন না ।

(৬) আিথ� ক িনরাপ�া :

 িশ�কেদ ভিবষ�ৎ িনরাপ�ার জন� �পনশন, �িভেড� ফা� ও জীবন বীমার 
ব�ব�া কায�কর করেত হেব ।

(৭) িশ�ক �িশ�ন :

 �িশ�ন িবহীন িশ�কেদর জন� সরকার �াতকেদর জন� এক বছেরর এবং 
যােদর �াতক নয় তােদর জন� �ই বছেরর িশ�ক িশ�েণর ব�ব�া করেব ।

L. সমােলাচনা 

 ত� ও আদেশ�র িদক �থেক কিমশেনর সুপািরশ �িল আকষ�নীয় হেলও 
�েয়ােগর িদক �থেকএর ��র পিরমাণ ও িনতা� কম নয় । এ�িল হল -

 (১) কিমশন মাধ�িমক িশ�ার উে�শ� ও ল�� িনেদ� শ কেরেছ । িক� 
কীভােব �সই লে�� উপনীত হওয়া স�ব তার পথ িনেদ� শ কেরনিন ।

 (২) কিমশন ব�মুখী পাঠ�ম �বত� েনর সুপািরশ কেরিছল । এর �ন� 
�েয়াজন িছল ব�মুখী িবদ�ালয় �াপন । বা�ব ��ে� সম� দশমে�িণর িবদ�ালয়েক 
পিরকাঠােমার অভােব ব�মুখী িবদ�ালেয় পিরবিত� ত করা স�ব হয়িন ।

 (৩) কিমশন ব�াি� �বষেম�র িনঈ অনুযায়ী িশ�াথ�েদর সামথ�� , �বণতা 
এবং �যাগ�তার িভি�েত িবষয় িনব�াচেনর সুপািরশকেরিছল । বা�ব ��ে� ব�াি� 
�বষম� অনুসাের পরামশ� ও পিরচালনার ব�ব�া অবল�ন অিধকাংশ িবদ�ালেয়ই স�ব 
হয় িন ।

 (৪) কিমশন মাধ�িমক িবদ�ালেয় িনেদ� শনা ও পরামশ�দােনর সুপািরশ 
কেরিছল । বা�েব অিধকাংশ িবদ�ালেয় স�ক িনেদ� শনা ও পরামেশ�র জন� অিভ� 
িশ�েকর অভাব রেয়েছ ।
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 (৫) কিমশন পরী�ার উপর ��� আেরাপ করার কথা বেলেছ । এই 
সং�ােরর স�ক িনেদ� শ না থাকায় মাধ�িমক �েরর মূল�ায়ন আজও পরী�া শাসেন 
জজ� িরত ।

 �� িবচু�িত থাকেলও মুদািলয়র কিমশেনর সুপািরশ �িলর ফল�িত িহেসেব 
মাধ�িমক �ের �বশ িকছু পিরবত� ন সািধত হেয়েছ । এই পিরত� েনর মধ� িদেয়ই 
আগামী িদেন আমােদর �দেশর মাধ�িমক িশ�া জাতীয় আশা আকা�া পূরেণর 
সহায়ক হেব উঠেব ।

অনুশীলনী

১। মুদািলয়র কিমশন (১৯৫২ - ৫৩) ��ািবত মাধ�িমক িশ�ার পুনগ�ঠন স�েক�  
িবে�ষণ মুলক আেলাচনা কর ।

২ । মাধ�িমক িশ�া�ের কাঠােমা ও পাঠ��ম িবষেয় মুদািলয়র কিমশেনর 
সুপািরশ�িল আেলাচনা কর ।

৩ । মুদািলয়র কিমশেনর পাঠ��ম ও কািরগরী িশ�ার সুপািরশ �িল আেলাচনা কর ।
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এই অধ�ােয়র �শেষ িশ�াথ�রা-

(১) �কাঠারী কিমশেনর বণ�না িদেত স�ম হেব ।

(২) �াক �াথিমক িশ�ার পাঠ��ম স�েক�  ধারণা লাভ করেব ।

(৩) �কাঠারী কিমশেন উে�িখত বৃি�মুখী ও কািরগরী িশ�া স�েক�  �ান লাভ  
করেব ।

(৪) �কাঠারী কিমশেনর সুপািরশ �িল বলেত স�ম হেব ।

ভুিমকা 

 ১৯৬৪ সােলর ১৪ ই জুলাই তৎকালীন সরকার ড. িভ. এস �কাঠারীর 
ৃ�নতে� ১৭ জন সদেস�র এক� কিমশন িনেয়াগ কের । কিমশন ১৯৬৪ সােল ২রা 

অে�াবর �থেক কাজ �� কের । কিমশন �ায় ৯০০০ �িতি�ত ব�াি�, িশ�ািবদ, 
�ব�ািনক, িশ�সং�ার কণ�ধার এবং িবিভ� িবষয় পি�ত ব�াি�গেণর সা�াৎকার 
�হণ কেরন । ১৯৬৬ সােলর ২৯জুন িরেপাট�  জমা �দয় । িরেপাট� � “Educational 
and National Development’ িশেরানােম �কািশত হয় । এই িরেপােট�  �া�  
�াথিমক িশ�া �থেক �� কের সেব�া� �র ও িশ�ার িবিভ� িদক িনেয় পূণা� � 
আেলাচনা করা হেয়েছ ।

A. িশ�া কিমশেন উে�িখত �দেশর সমস�া সমূহ 

 কিমশন �দেশর িবিভ� সমস�া�িলর �িত আমােদর �ি� আকষ�ণ কেরেছ । 
এ�িল হল -

(১) খাদ� সমস�া :

 আমরা যােত খাদ� সং�েহ �িনভ� রতা লাভ করেত পাির �সই িদেক নজর 
�রেখ িশ�ােক �েয়াগ করা উিচত ।

(২) অথ� ৈনিতক অন�সরতা �বকার সমস�া :

 অথ�ৈনিতক উ�িতর জন� G.N.P(জাতীয় আয়) �িতবছর ২ শতাংশ কের 
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বাড়ােনা উিচত এবং এই জাতীয় আেয়র সমব�েনর িদেক নজর রাখা উিচত । এর 
সে� সে� জনসংখ�া বৃি� �রােধর িদেক নজর �দওয়া �েয়াজন ।

(৩) সামািজকতা ও জাতীয় সংহিত সমস�া :

 আ�িলকতা �বাধ, বণ�ৈবষম�, সা�দািয়কতা, ��িণেভদ, ভাষােভদ 
ৃ�ভিতর ফেল �দেশর জাতীয় সংহিত িবপ� হয় । তাই জাতীয় ও সামািজক সংহিত 

সাধেনর জন� চাই উপযু� িশ�া ।

B. জাতীয় উ�য়েন িশ�া কিমশেনর সুপািরশ সমূহ

 িশ�া কিমশন িরেপােট� র ��েতই বেলেছ ভারেতর ভাগ� িনধা� িরত হয় তার 
��িণকে� উি�� সব�াংেশ সত� ।

(১) িশ�ার পুনগ� ঠন :

 এই অব�া পিরে�ি�েত জাতীয় উ�য়েনর সািব�ক �েচ�া অেনকাংেশ িনভ� র 
ু ূকরেছ িশ�ার নতন ভিমকার উপর । এর জন� �েয়াজন হল বত� মান িশ�া ব�ব�ার 

ু ূমূল�ায়ন । তাই মূল�ায়েনর মাধ�েমই জানা যােব িশ�ার নতন ভিমকার �প ।

(২) িশ�া সং�ার :

 কিমশন মেন কের িশ�া সং�ােরর জন� সবেচেয় ���পূণ� িদক হেলা 
জনগেণর জীবন, চািহদা এবং উ�াকা�ার সে� িশ�ােক যু� করা । এর ফেল 
জাতীয় লে�� উপনীত হবার জন� �েয়াজনীয় সামািজক, অথ�ৈনিতক এবং সাং�ৃিতক 
পিরবত� ন �িল কায�কর করা স�ব হেব ।

(৩) িশ�ার উৎপাদনশীলতা :

 (ক) িব�ান িশ�া : িব�ান িশ�ার মাধ�েমই িশ�াথ�েদর মেধ� মু�মন 
অপরেক সহ� করার �মতা, �-সং�ার মু�তা ইত�ািদ গেড় উঠেত পাের 

 (খ) কম� অিভ�তা : সম� �েরর িশ�ার ��ে� কম� অিভ�তােক ��� 
িদেত হেব এবং সাধারণ িশ�ার অপিরহায� অংশ িহেসেব িবেবিচত হেব ।

(৪) িশ�ার বৃি�মুখীকরণ

(ক) বৃি�িশ�ার �সার : 

 ১৯৮৬ সােলর মেধ� িন�মাধ�িমক �ের �মাট ছা� সংখ�ার ২০% ও দশম 
��নীর �মাট ছা� সংখ�ার ৫০% পুেরা বা আংিশক সমেয়র বৃি� বা কািরগির িশ�ার 
ব�ব�া করেত হেব ।
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(খ) দ� ও �শলী কম�র সংখ�া বৃি� : 

 দ� ও �শলী কম�র সংখ�া বৃি�র জন� ITI �িলেত বৃি� িশ�ার সুেযাগ বৃি� 
করেত হেব। তাই এই ধরেনর িশ�া �িত�ান �িলেত আসন সংখ�া বৃি� করার 
সুপািরশ করা হেয়েছ ।

(গ) পাঠত�াগ কারীেদর �ন� বৃি�িশ�া :

 যারা আিথ�ক বা অন�ান� কারেণ িবদ�ালয় �থেক পাঠত�াগ করেত বাধ� হেয়েছ 
তােদর জন� আংিশক বৃি� ও কািরগির িশ�ার ব�ব�া করেত হেব ।

(ঘ) মিহলােদর জন� বৃি�িশ�া :

 মিহলােদর �য সব বৃি�েত উৎসাহ আেছ, �সই সব িবষেয় িডে�ামা ও 
সা�� িফেকট �কাস� পড়ােনার সুেযাগ �দওয়া হেব ।

৫. সামািজক ও জাতীয় সংহিত �াপন

 িশ�ার ���পূণ� উে�শ� হল সামািজক ও জাতীয় সংহিত । এর জন� 
িন�িলিখত পদে�প �িল �হণ করা �েয়াজন ।

(ক) কমন �ুল :

 জাতীয় ল�� িহেসেব সাধারণ িশ�ার সমস�া িবদ�ালয়েক কমন �ুল বা 
সব�জনীন িবদ�ালেয় �প িদেত হেব এবং আগামী ২০ বছেরর মেধ� পয�ায়�েম এেক 
বা�বািয়ত করেত   হেব । সব�জনীন িবদ�ালয় িশ�া জািত, ধম�, স�দায়, অথ�ৈনিতক 
ও সামািজক অব�া িনিব�েশেষ সকেলই িশ�ার সুেযাগ পােব।

(খ) সামািজক ও জাতীয় �সবামূলক কাজ :

 িবদ�ালয় ও কেলেজ পাঠ�িমক অধ�ায়েনর পাশাপািশ �িত� িশ�া �িত�ান 
িনজ িনজ সামথ��  ও পিরেবশ অনুযায়ী ছা�েদর মেধ� সামািজক জীবন গেড় �তালার 
�চ�া করেব । িবদ�ালয় এবং কেলেজর কাজ, �হাে�েলর ও �খলার মােঠর নানা কাজ 
িশ�াথ�েদর িদেয়ই করােনা হেব ।

৬. ভাষানীিত গঠন

ৃ(ক) মাতভাষা ও আ�িলক ভাষার �িত িবেশষ ��� :

 িবদ�ালয় িশ�ার িবিভ� �ের এমনিক কেলজ িশ�ার ��ে�ও িশ�ার মাধ�ম 
ৃিহেসেব মাতভাষার দািবেক অ�ািধকার দওয়া �েয়াজন । আ�িলক ভাষা �হণ এবং 

তার উ�য়ন করা �েয়াজেন যােত উ� িশ�ার মাধ�ম িহসােব এর ব�বহার করা যায় ।
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(খ) ইংেরিজ ভাষার ��� :

 সব�ভারতীয় �িত�ান �িলেত ইংেরিজ মাধ�মই চালু থাকা উিচত । ইংেরিজ 
ভাষা িশ�া �� হেব প�ম ��িণ �থেক ।

(গ) িহি� ভাষার ��� :

ু �যেহত িহি� রা�ভাষা এবং অিধকাংশ জনগেণর �যাগােযােগর ভাষা তাই 
এই ভাষা �চােরর জন� সব�েতাভােব সেচ� হেত হেব । অিহি� ভাষাভাষী এলাকার 
িহি� ভাষা �সােরর �চ�া করেত হেব ।

৭. িশ�ার আধুিনকীকরণ :

 আধুিনক সমােজ অত�� �তগিতেত �ান বৃি� পাে� । এর জন� �েয়াজন 
হল িশ�াব��ার মেধ� পিরবত� ন আনা, িশ�া �কবলমা� �ানাজ� েনর মেধ� সীমাব� 

ুনয় । �কৗতহল আ�হ �ি�ভি� ও মূল�েবােধর িবকাশ িচ�ন, িবচারকরণ �য়ং িশ�া 
ইত�ািদর উপর দ�তা অজ� েন িশ�াই হেব হািতয়ার ।

৮. জাতীয় �চতনা বৃি� :

(ক) ভারেতর �াচীন ঐিতহ� স�েক�  সেচতন করা :

 িশ�ার মেধ� িদেয় ভারতীয় ভাষা, সািহত�, দশ�ন, ধম�, ইিতহাস, িশ�সৃি�, 
সংগীত, নৃত� ইত�ািদ স�েক�  িশ�াথ�েদর ধারণা িদেত হেব ।

(খ) ভিবষ�ৎ নাগিরকেদর মেধ� আশার স�ার করা :

 ভারেতর সংিবধােনর মূল নীিত এবং মুখবে� মানিবক মূল�েবাধ স�েক�  �য 
উ� আদেশ�র কথা ব�� হেয়েছ �স স�েক�  িশ�া িদেত হেব ।

ূ৯. গণতে�র সাফেল� সি�য় ভিমকা �হণ :

(ক) সংিবধােনর ৪৫ নং ধারা :

 সংিবধােনর ৪৫ নং ধারার িনেদ� শ মেতা ১৪ বছর বয়স পয�� সকেলর জন� 
িশ�ার ব�ব�া করেত হেব । জািতধম� িনিব�েশেষ অথ�ৈনিতক ও উ�িশ�ার সুেযাগ 

ৃবৃ ি� কের সব��ের �নত� গেড় �তালার অনু�ল পিরেবশ �তির করেত হেব ।

(খ)উপযু� পাঠ�ম �ণয়ন :

 িবদ�ালয়িশ�ার কম�সুিচ ও পাঠ�ম এমনভােব �তির করেত হেব যােত 
গতানুগিতক মুল�েবাধ িবকােশর সে� সে� �ব�ািনক মন ও �ি�ভি�, ধম�, সিহ�ুতা, 
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ৃসমাজেসবা, জনসাধারেণর �াথ�র�া, আ�িব�াস �ভিত �ণাবিলর িবকাশ ঘেট ।

১০. িশ�ার কাঠােমা িনধ�ারণ ও মােনা�য়ন :

 িশ�ার মান চার� িবষেয়র ওপর িনভ� র কের -

 (ক) সম� িশ�া কাঠােমায় ক� �র এবং তােদর মেধ� পার�িরক স�ক�  
(খ) �িত� �েরর িশ�াকাল ও �মাট িশ�াকাল (গ) িশ�ার িবিভ� উপাদান এবং 
িশে�াপকরণ (ঘ) �া� সুেযােগর সদব�বহার ।

(ক) িশ�ার কাঠােমা :

ু ু িশ�া কিমশন নতন িশ�াকাঠােমা সুপািরশ করেত িগেয় বেলেছন, নতন 
িশ�ার �প হেব -

 (অ) ১ �থেক ৩ বছেরর �াক �াথিমক িশ�া (আ) ৭ বা ৮ বছেরর 
�াথিমকিশ�া এবং ২ বা ৩ বছেরর উ� �াথিমক িশ�া (ই) ২ বা ৩বছেরর 
িন�মাধ�িমক িশ�া (ঈ) ২ বছেরর উ�মাধ�িমক�েরর সাধারন িশ�া অথবা ১ বছর 
�থেক ৩ বছেরর বৃি�িশ�া (উ) উ�িশ�ার �ের িতন বছেরর অিধক িশ�া �পশ 
করার পর �থম িড�ী �দওয়া হেব ।

(খ) িশ�ার উপাদান এবং উপকরণ :

 িশ�ার মান অেনকাংেশ িনভ� র কের িশ�ার উপাদান এবং অন�ান� িবষেয়র 
ৃওপর �যমন - িশ�ক, পাঠ�ম, িশ�া প�িত, মূল�ায়ন, চাট� , মানিচ� �ভিত 

ূগতানুগিতক িশে�াপকরেণর ব�বহার ছাড়াও �বতার ও �রদশ�েনর ভিমকা 
িবেশষভােব উে�খ করা যায়।

১১. িশ�ার িদন িনধ�ারণ :

 কিমশন িবদ�ালয় �িলেত এবং কেলজ �িলেত �িতবছর যথা�েম ২৩৪ 
িদন (৩৯ স�াহ) ও ২১৬ িদন (৩৬ স�াহ) করার সুপািরশ কেরেছ । দীঘ�  অবকাশ 
ছাড়া অন�ান� ছু� কিমেয় িদন িদনকরেত হেব । পরী�ার জন� িবদ�ালয় ২১ িদনও 
কেলজ ২৭ িদন বরা� থাকেব ।

১২. িবদ�ালয়�� গঠন :

(ক) সহেযািগতার মেনাভাব �তির করা :

 িবদ�ালয় �িলর মেধ� িবি�� মেনাভাব �র করা এবং সহেযািগতার মেনাভাব 
গেড় �তালা ।
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(খ) মূল�ায়েনর স�ক প�িত :

 আেলাচনার মাধ�েম মূল�ায়েনর স�ক প�িত স�েক�  িস�া� �হণ এবং 
িবদ�ালয় �িলেত তার �েয়াগ প�িত স�েক�  িস�া� �হণ এবং িবদ�ালয় �িলেত 
তার �েয়াগ প�িত িন�পণ করা ।

(গ) িশ�েকর মান :

 অেপ�াকৃত কম �যাগ�তা স�� িশ�কেদর উপযু� �যাগ�তা অজ� েন 
সাহায� করা।

ূ(ঘ) িবদ�ালেয়র উ�িতেত �ধান িশ�েকর ভিমকা

 �িত� িবদ�ালেয় বািষ�ক িশ�া সং�া� পিরক�না �তিরর ��ে� �জাট 
ুঅ�ভ� � িবদ�ালয় �িলর �ধান িশ�কগন আেলাচনার মাধ�েম করণীয় �িল ি�র 

করেবন । তাঁরা একে� িবদ�ালেয়র উ�িত িবধােন িচ�াভাবনা করেবন ।

১৩. িশ�ার সমসুেযাগ সৃি� :

(ক) সমসুেযােগর �েয়াজন

 িশ�ায় িপিছেয় পড়া এবং বি�ত স�দায় যােত িশ�ার সমসুেযাগ পায় এবং 
িশ�ার �ারা িনেজর ও সমােজর উ�য়েন অংশ�হেণ সমথ� হয়, �স ব�ব�া করা 
িবেশষ �েয়াজন ।

(খ) সমসুেযােগর জন� ব�ব�া :

 কিমশন বেলেছন অথ�ৈনিতক কারেণ �কােনা িবদ�ালয়গামী বয়েসর িশ�রা 
যােত িশ�ার সুেযাগ �থেক বি�ত না হয় �সই উে�শ� এমনভােব পিরক�না ও 
কাম�সূচী িনেত হেব, যােত �দেশ সব��েরই িশ�া একিদন অৈবতিনক হেব ।

১৪. িনেদ� শনা ও পরামশ�  দান :

 �িত� িশ�াথ�র ব�াি�গত িবেশষ কের িশ�া সং�া� �কােনা সমস�া 
সমাধােন বা িস�া� �হেণ অিভ� ব�াি�র পরামশ� িবেশষ �েয়াজন, তাছাড়া 
ভিবষ�েত িশ�া পিরক�না এবং তদানুযায়ী পাঠ�ম িনব�াচন এবং তথ�সং�েহ 
িশ�াথ� এবং তার অিভভাবকেক সহেযািগতা করাও িবদ�ালেয়র িনেদ� শনা ও পরামশ� 
িবভােগর দািয়� ।

ু১৫. মূল�ায়েন নতন কম� সূিচ �হণ :

(ক) িশ�ার সে� মূল�ায়েনর স�েক�  :

 কিমশন মেন কেরন মূল�ায়ন এক� িনরিবি�� �ি�য়া এবং সামি�ক 
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িশ�াব�ব�ার অিবে�দ� অংশ । িশ�াথ�র পাঠভ�াস এবং িশ�েকর পাঠদান প�িতর 
ওপর মূল�ায়ন �ভাব িব�ার কের ।

(খ) মূল�ায়েনর �কৗশল�িলর �বিশ�� :

 �কৗশল�িল অবশ�ই যথাথ� িনভ� রেযাগ�, �নব��ি�ক এবং ব�বহােরাপেযাগী 
হেব ।

১৬. িশ�া পিরক�না ও �শাসিনক িবষেয় ��� �দান :

(ক) জাতীয় িশ�ানীিত �নয়ন

 যিদও িশ�া হল রােজ�র িবষয় । তেব এক� জাতীয় িশ�ানীিত �বত� েনর 
�েয়াজন ।

(খ) জাতীয় ল�� িনব�াচন :

 িশ�ার সব��ের �ণগত মান উ�য়েনর জন� সামি�কভােব জাতীয় ল�� 
িনধা� রণ করা একা� �েয়াজন ।

(গ)সীিমত স�েদর উপযু� ব�বহার ও িশ�ার অপচয়েরাধ :

 �দেশর সীিমত স�েদর ��ি�েত ���পূণ� িবষেয়র �িত অ�ািধকার িদেত 
হেব, পাশাপািশ িশ�ার সব��ের �ণমান বৃি� করেত হেব ।

(ঘ) �বসরকাির উেদ�ােগর সহেযািগতা 

ূ িশ�ার �সার ও পিরচালনার জন� �বসরকাির উেদ�ােগর ���পূণ� ভিমকা 
পালন করা উিচত।

১৭. আিথ� ক ব�ায় িনধ�ারণ :

(ক) ১৯৬৫ - ৬৬ সােল ব�ায়

 কিমশন ম�ব� কেরেছ �য ১৯৬৫ - ৬৬ সােল িশ�ার ব�ায় ৫ �ন বৃি� 
�পেয়িছল । ১৯৫০ - ৫১ সােল জন �িত ব�ায় িছল ৩.২ টাকা এবং ১৯৬৫ - ৬৬ সােল 
এটা দাঁিড়েয়েছ ১২.১ টাকা । ১৯৫০ - ৫১ সােল সম� িশ�াে�ে� ব�ায় হেয়িছল 
জাতীয় আেয়র ১.২ শতাংশ এবং ১৯৬৫ - ৬৬ সােল হেয়েছ ২.৭ শতাংশ ।

(খ) ১৯৮৫ - ৮৬ সােল ব�ায় :

 িশ�ােক যথাযথ ভােব �প িদেত �গেল জন�িত বত� মােন (১৯৬৫) ১২.১ 
টাকা �থেক বৃি� কের ১৯৮৫ - ৮৬ সােল এটা হেব ৫৪ টাকা । এর অথ� হেলা ১৯৬৫ - 
৬৬ সােল িশ�ার ��ে� ৬.০০০ িমিলয়ন টাকা খরচ হেয়িছল এবং ১৯৮৫-৮৬ সােল 
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এটা বৃি� �পেয় হেব ৪০,৩৫৪ িমিলয়ন টাকা । �মাট জাতীয় স�দ এর িবচাের এর 
অনুপাত হেব ১৯৬৫-৬৬ সােল ২.৯ শতাংশ �থেক ১৯৮৫ - ৮৬ সােল ৬ শতাংশ ।

C. িশ�া কিমশেনর সমােলাচনা 

১. মাধ�িমক �ের িশ�াকাঠােমা সং�া� সমস�া :

 কিমশন মাধ�িমক �ের �াদশ ��ণীর কথা বেলেছ, যার ফেল িশ�াকাল 
একবছর বৃি� পােব । ইিতমেধ� �য সব িবদ�ালয় একাদশ ��ণীেত উ�ীত হেয়েছ তার 
একটা অংশেক �াদশ ��ণীেত নািমেয় আনেত হেব । এর ফেল একাদশ ��ণীেত 
উ�ীত করেত �য অথ�, �ম এবং সময় ব�ায় হেয়িছল তার অপচয় হেব ।

২. িশ�ার সমসুেযােগর সমস�া:

 কিমশন ��� সহকাের িশ�ায় সম সুেযােগর কথা� উে�খ কেরেছ । িক� 
�সখােন �বসরকাির উেদ�ােগর উপর িশ�া অেনকাংশ িনভ� রশীল । িশ�া�সােরর 
নােম �সখােন বািণজ�করণ �� হেয়েছ । �সখােন কিমশেনর ব�ব� �� নয় ।

৩ বাধ�তামূলক সমাজ �সবার ব�ব�া:

 কিমশন সব��ের সমাজেসবােক বাধ�তামূলক করার সুপািরশ কেরেছন । 
ু�কৃতপে� সমাজেসবােক বাধ�তামূলক করা হেল সমাজেসবার আদেশ�র ভল ব�াখ�া 

হয় ।

 �কাঠাির কিমশেনর সুপািরশ�িলর িভি� কের ভারত সরকার ১৯৬৮ সােল 
জাতীয় িশ�ানীিত চালু কের । এই িশ�ানীিতেত �য সম� সুপািরশ �িল িবেবিচত 
হয়িন তার মেধ� উে�খেযাগ� হল  -

ু (অ) িশ�ার উ�য়েন নতন অ�ািধকার ।

 (আ) উ�মাধ�িমক ওিব�িবদ�ালয় �ের ভরিতর জন� িনয়ি�ত িনব�াচন ।

 (ই) িনব�া িচত িবদ�ালেয়র উ�য়ন ।

 (ঈ) িবেশষ ও �াচীন িব�িবদ�ালয়

 (উ) �বষম�মূলক অনুদান ব�ব�া ।

 (ঊ) �শাসনগত সং�ার এবং ইি�য়ান এডুেকশন সািভ� স ইত�ািদ ।

সাধারণ িশ�া :

 �য িশ�ার মাধ�ম ব�াি�র চািরি�ক, �নিতক, সামািজক, আধ�াি�ক, 
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না�িনক ইত�ািদ সম� িদেকর সুষম িবকাশ ঘেট, তােকই সাধারণ িশ�া বা 
সাধারণধম� িশ�া বলা হয়।

�াক�াথিমক িশ�া :

 �থাগত �াথিমক িশ�ার পূেব� �য িশ�া, তােক বলা হয় �াক �াথিমক  
িশ�া ।

১. �াক �াথিমক িশ�ার ল�� ও উে�শ� :

 (ক) িশ�েদর মেধ� �া��কর অভ�াস, গেড় �তালা এবং ি��গত 
অিভেযাজেনর জন�, �যমন - �পাশাক, পিরধান, টয়েলেটর অভ�াস ইত�ািদর জন� 
�মৗিলক দ�তা গেড় �তালা।

 (খ) �েয়াজনীয় সামািজক অভ�াস ও আদবকায়দা গেড় �তালা দলগত 
কােজ অংশ�হেণ উৎসাহ দান করা এবং অন�েদর অিধকারও সুেযাগ সুিবধার �িত 

ূঅনুভিতশীল কের �তালা ।

ূ (গ) িশ�েক তার অনুভিত, আেবগ বুঝেত �কাশ ওিনয়�ণ করেত সাহায� 
করা ।

 (ঘ) িশ�র না�িনক �বাধেক উৎসািহত করা ।

২. �াক�াথিমক িশ�ার �েরর কাঠােমা :

 এই �েরর িশ�াকাল হেব ১- ৩বছর । িশ�রা ৩ বা ৪ বছর বয়েস �পৗঁছেল 
এই �ের পাঠ �হেনর উপযু� বেল িবেবিচত হেব । এই পাঠ চলেব তােদর ৫ - ৬ 
বছর বয়স পয�� ।

৩. �াক�াথিমক িশ�া�েরর পাঠ�ম :

 �ক�ীয় সমাজ কল�াণ পষ�দ িনেয়ািজত কিম�র সে� একমত হেয় 
িন�িলিখত সুপািরশ�িল হল - 

 (ক) �খলাধূলার মাধ�েম িশ�াদান এর মেধ� রেয়েছ �খলনা, িবিভ� Indoor 
এবং  Outdoar �খলা �সখােন সব িশ�েক মু�ভােব �খলাধূলায় অংশ�হণ করেত 
পারেব ।

 (খ) শারীিরক ি�য়াকলাপ ।

 (গ) শারীরিশ�া - যার মেধ� রেয়েছ সাধারণ ব�ায়াম, নাচ ইত�ািদ ।

 (ঘ) মানিসক িশ�া যার মেধ� রেয়েছ বাগান �তির, িবিভ� সামািজক সহজ 
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কােজ অংশ�হণ ।

৪. ভারেত �াক �াথিমক িশ�ার �িত�ান 

 ভারেত �াক �াথিমক িশ�ার �িত�ান �িল িবিভ� নােম পিরিচত । �যমন - 
(ক) ��স (খ) নাস�া িরিবদ�ালয় (গ) িক�ারগােট� ন িবদ�ালয় (ঘ) মে�সির িবদ�ালয় 
(ঙ) �া� বুিনয়ািদ িবদ�ালয় (চ) বাল িশ�ামি�র ।

৫. �া�  �াথিমক িশ�ার �েয়াজনীয়তা

 কিমশন িবিভ� কারেণ �া�  �াথিমক িশ�ার উপর ��� আেরাপকেরেছ। 
কারণ �িলর মেধ� অন�তম হল -

(ক) বাবা মােয়র অনুপি�িত জিনত ঘাটিত পূরণ করা 

 বত� মােন আথ�সামািজক কারেণ অেনক িশ�র বাবা, মা উভেয়ই চা�িররত । 
ুফেল িশ�র সু� িবকােশর জন� তাঁরা �েয়াজনীয় সময় িদেত পােরন না । �া�  

�াথিমক িশ�া �িত�ান এই ঘাটিত পূরেণ �েয়াজনীয় ব�ব�া অবল�ন কের ।

ু(খ) িশ�র সু� িবকােশ �েয়াজনীয় নূ�নতম পিরসেরর ব�ব�া করা :

 দির� পিরবােরর বাস�ান, িবেশষ কের শহরা�ল এেতই �ু� �য, �সখােন 
িশ�র সু� িবকােশর জন� নূ�নতম পিরসেরর ব�ব�া করা স�ব হয় না । �াক �াথিমক 

ূিশ�া �িত�ান এই সমস�ার সমাধােন িবেশষ ভিমকা পালন কের ।

৬. �া�  �াথিমক িশ�া স�েক�  কিমশেনর সুপািরশ

 কিমশেনর �ধান সুপািরশ �িল হল -

ু(ক) উপযু� বয়েসর িশ�েদর �া� �াথিমক িশ�ার আও�াভ� করা :

 ৩-৫ বছেরর �ছেল �মেয়েদর ৫% ও ৫-৬ বছেরর �ছেলেমেয়েদর ১৫% 
যােত ১৯৮৬ সােলর মেধ� এই িশ�া ব�ব�ার আওতায় আেস �স �চ�া করেত হেব ।

(খ) রাজ�িভি�ক �ক�ীয় �াক-�াথিমক িশ�া �িত�ান সমাপন :

 �িত� রােজ� �া�  �াথিমক িশ�ার উ�িতর জন� �ক�ীয় িশ�া �িত�ান 
সমাপন করা হেব ।

(গ) �জলািভি�ক �াক �াথিমক িশ�া িনয়�ণ স�িক� ত �ক� �াপন :

 �িত� �জলায় �াক�াথিমক িশ�া পিরচালনা, পিরদশ�ন ও �সােরর জন� 
এক� কের �ক� �ািপত হেব । এছাড়া এখােন এই �েরর িশি�কােদর �িশ�ণ 
গেবষণা �েয়াজনীয় উপকরণ এবং পু�ক রচনার ব�ব�া করা হেব ।
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�াথিমক িশ�া 

ু িশ�ার কাঠােমার �থম �থেক অ�ম ��নী �াথিমক িশ�ার অ�ভ� � । 
বত� মােন এেত �ারি�ক িশ�া বলা হয় ।

�াথিমক িশ�ার ল�� 

ূ (ক) িশ�র মেধ� পিরেবশ স�িক� ত িবষেয় �কৗতহলী কের �তালা ।

 (খ) ন�ায়, অন�ায়, ভােলা ম� পাপ- পুণ� ইত�ািদর স�ক িবচােরর জন� 
িনতীেবাধ গেড় �তাললা ।

 (গ) িশ�র  মেধ� পির�� িচ�ার িবকাশ ঘটােনা । িশ�েক স�ক ও �� 
িলখেত ও উ�ারণ করেত স�ম কের �তালা ।

�াথিমক িশ�ার পাঠ�ম 

 কিমশন �াথিমক িশ�ােক ২� �ের িবভ� কেরেছ । �র �িল হেলা - (১) 
িন� �াথিমক িশ�া �র (২) উ� �াথিমক িশ�া �র ।

১. িন� �াথিমক িশ�া�র 

 কিমশন িন� �াথিমক �েরর পাঠ�েম নীেচর িবষয়�িল উে�খ কেরেছ -

ৃ (অ) ভাষা : মাতভাষা অথবা আ�িলক ভাষা ।

 (আ) গিণত : গিণেতর উপর িবেশষ ��� িদেত হেব । ভাষা ও গিণতেক 
িশখেনর �মৗিলক দ�তা িবচার করেত হেব ।

 (ই) পিরেবশ স�ে� ধারণা : IIIএবং  IV এর ��ে� িব�ান ও সমাজিব�ান 
পােঠর ব�ব�া থাকা দরকার।

 (ঈ) সৃজণশীল কাজ : িশ�েদর সৃি�শীলতা �কােশর জন� সংগীত, কলা, 
নাটক ও িবিভ� হােতর কাজ করােত হেব।

 (ঊ) কম�িশ�া ও সমাজেসবা : কাগজ কাটা, কাড� েবাড�  কাটা, মা� বা 
�াি�কিদেয় মেডল �তির, সুেতা কাটার কাজ, রা�ার কাজ ইত�ািদ পাঠ�সূিচেত 

ুঅ�ভ� � হেব ।

 (ঊ) �া��িশ�া : এই �ের িশ�েদর ভােলা �া��াভ�াস গেড় �তালার জন� 
িশ�া �দওয়া দরকার ।
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২. উ��াথিমক িশ�া�র (V - VII or VIII)

 উ� �াথিমক �েরর পাঠ�েম কিমশেনর সুপািরশ�িল হল -

(ক) আবিশ�ক ২� ভাষা :

ৃ (অ) মাতভাষা অথবা আ�িলক ভাষা ।

 (আ) িহি� অথবা ইংেরিজ ।

(খ) গিনত :

 গিণেতর মেধ� পা�গিনত, বীজগিণত, জ�ািমিত পড়েত হেব । িবিভ� সূ�, 
গািণিতক নীিত, যু�মূলক িচ�েনর উপর ��� িদেত হেব ।

(গ) িব�ান :

ূ V ��ণীর পাঠ�সূচীেত থাকেব - পদাথ� িবদ�া, ভিবদ�া, জীবনিব�ান ।VI 
��ণীর পাঠ�সূিচেত থাকেব - পদাথ�িবদ�া, রসায়ন, জীবনিব�ান । VII ��ণীর 
পাঠ�সূিচেত থাকেব - পদাথ�িবদ�া, জীবনিব�ান, রসায়ন, �জ�ািত� িবদ�া ।

(ঘ) সমাজিব�ান :

ূ পাঠ�েম থাকেব ইিতহাস, ভেগাল ও �পৗরিব�ান ।

(ঙ) চা�কলা :

ৃ পাঠ�েম থাকেব অ�ণ, িচ�কলা, ভা�য� �ভিত ।

(চ) কম� িশ�াও সমাজেসবা :

ু কৃিষ খামার ও অন� উৎপাদন �ক� গেড় তলেত হেব । বাঁেশর কাজ, 
চামড়ার কাজ, মা�র কাজ, ছুঁেচর কাজ ইত�ািদ ।

(ছ) শারীরিশ�া :

 এই �ের �থমিদেক �ছেল ও �মেয়েদর িবিভ� শারীরিশ�া ব�ব�া থাকেব । 
তেব �মেয়েদর ��ে� কম পির�ম যু� �খলা �যমন ব�ডিম�ন, ��া বল ইত�ািদ 
�খলার ব�ব�া রাখা দরকার ।

(জ) �নিতক ও আধ�াি�ক িশ�া :

 স�ােহ এক� অথবা �� িপিরয়ড় এই িবষেয়র িশ�ার জন� রাখেত হেব । 
�াথিমক �ের িবিভ� নীিতগ�, িবেধয়, িবিভ� ধেম�র নীিত িশ�া িদেত হেব ।
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�াথিমক িশ�া স�েক�  কিমশেনর সুপািরশ 

 (ক) অনু�য়ন ও অপচয় এমন ভােব কিমেয় আনেত হেব যােত িবদ�ালেয় 
যারা ভরিত হয় তােদর শতকরা ৮০জন িশ� স�ম ��ণী পয�� �পৗঁছেত পাের ।

 (খ) �য সব �ছেল �মেয় বয়স ১১ - ১৪ বছেরর মেধ�, তারা যিদ �কােনা 
কারেণ �াথিমক �ের িশ�া �শষ করেত না পাের, তাহেল তােদর জন� কমপে� এক 
বছেরর সা�রতা িশিবেরর ব�ব�া করেত হেব ।

 (গ) �থম ��িণেত অপচয় �রাধ করার জন� �থম ও ি�তীয় ��িণেক এক� 
ইউিনট িহেসেব গণ� করা হেব ।

 (ঘ) নারীিশ�ার িদেক কিমশন িবেশষ �ি� িদেত বেলেছ । তােদর জ� 
সব�জনীন �াথিমক িশ�ার পাশাপািশ িশ�ার মান উ�য়ন স�েক� ও নজর রাখেত 
হেব ।

মাধ�িমক িশ�া

 সাধারণত মাধ�িমক িশ�া বলেত �বাঝায় নবম ও দশম ��িণর িশ�া ।

মাধ�িমক িশ�ার ল�� 

 (ক) গণতাি�ক নাগিরক �তির করার উে�েশ� শি�শালী সাধারণ িশ�ার 
ব�ব�া করা । যার উপর িনভ� র কের িশ�াথ� কম�জীবন িকংবা উ�তর সাধারণ িশ�ায় 
বা নানািবধ বৃি� ও কািরগিরক িশ�ায় �েবশ করেত পাের ।

 (খ) সািহত�, কলা, িশ� ও সাং�ৃিতক িদেকর �িত িশ�াথ�েদর উৎসাহ সৃি� 
করা ।

 (গ) িশ�াথ�রা যােত সাথ�কভােব সামািজক অিভেযাজেন স�ম হয় �স 
ব�াপাের তােদর সাহায� করা ।

মাধ�িমক িশ�া�েরর পাঠ�ম 

ৃ  (ক) ভাষা - ৩�ভাষা আবিশ�ক, মাতভাষা, িহি�, ইংেরিজ ।

 (খ) গিণত - পা�গিণত, জ�ািমিত, বীজগিণত, রািশিব�ান ইতভািদ িবভাগ 
আেছ ।

ু (গ) িব�ান - পদাথ� িব�ান, রসায়ন, জীবনিব�ান ও ভ-িব�ান আবিশ�ক 
িহেসেব পাঠ��েম অ��� হেব ।
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ূ (ঘ) সমাজ িব�ান - ইিতহাস, ভেগাল, �পৗরিব�ান ।

ৃ (ঙ) চা�কলা বা হ�িশ� - িচ�কলা, অ�ন, ভা�য� �ভিত িবষয় ।

ু (চ) কম�িশ�া ও সমাজেসবা  - কােঠর কাজ, ধাতর কাজ, চামড়ার কাজ, 
ৃসাবান �তির, �সলাই দিজ� র কাজ �ভিত ।

মাধ�িমক িশ�া �িত�ান

 মাধ�িমক িশ�া�িত�ানেক ৫� ভােগ ভাগ করা হেয়েছ ।

 (১) িশ�াথ�েদর দািয়� �হণ িভি�ক (২) িল�িভি�ক (৩) সময়কাল 
িভি�ক (৪) মাধ�ম িভি�ক (৫) অন�ান� িবষয় িভি�ক ।

মাধ�িমক িশ�া স�েক�  কিমশেনর সুপািরশ 

মাধ�িমক িশ�ার �সার :

 (১) আগামী ২০ বছেরর মেধ� মাধ�িমক িশ�া �হণকারী ছা�সংখ�া িনয়�েণর 
জন� (ক) মাধ�িমক িবদ�ালয়�িলর অব�ান স�েক�  উপযু� পিরক�না �হণ। (খ) 
িশ�ার মান উ�য়েনর ব�ব�া এবং (গ) �যাগ�তম িশ�াথ� িনব�াচন করা একা� 
�েয়াজন ।

 (২) বিহ� পরী�ার ফলাফল ও িবদ�ালেয়র �রকেড� র িভি�েত যােত 
�যাগ�তম িশ�ািথ�েক মাধ�িমক �ের ভরিত করা যায় তার ব�ব�া করা �েয়াজন ।

মাধ�িমক িশ�ার বৃি�মুখী করণ:

 (১) িন� মাধ�িমক �ের ২০% এবং উ�মাধ�িমক �ের ৫০% ছা� যােত 
১৯৮৬ মেধ� বৃি� িশ�ার সুেযাগ পায় �সই ব�ব�া করেত হেব ।

 (২) �াম ও শহেরর �ছেল �মেয় উভেয়র �েয়াজন �মটাবার উপেযাগী নানা 
ধরেণর আংিশক সময় ও পুেরা সমেয়র বৃি� িশ�ার ব�ব�া করেত হেব ।

�ী িশ�ার �সার :

 (১) আগামী ২০ বছেরর মেধ� বািলকা ও বালকেদর অনুমিত িন�মাধ�িমক 
�ের ১ : ২ ও উ�মাধ�িমক �ের ১ : ৩ করেত হেব ।

 (২) অিধক সংখ�ক ছা�ীেক িশ�ায় আ�হী কের �তালার জন� বৃি� বা 
�লারিশেপর ব�ব�া করেত হেব ।
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মাধ�িমক �ের ভাষা িশ�া :

 িন� মাধ�িমক �ের (নবম ও দশম ��ণী) িতন� ভােগ িশ�ার ব�ব�া   
ৃথাকেব । যথা মাতভাষা, রা� ভাষা, সহেযাগী ভাষা (ইংেরিজ) ।

অন�ান� সুপািরশ :

 (১) িন� মাধ�িমক �ের গিণত ও িব�ান িশ�ার ওপর ��� আেরাপ করেত 
হেব । বাধ�তামূলকভােব সমাজ �সবােকও �হণ করেত হেব। উ� মাধ�িমক �ের 
িবেশষীকরেণর সুেযাগ থাকেব এবং এজন� এই �ের িব�ান ও গিণতআবিশ�ক হেব 
না ।

 (২)কিমশন সুপািরশ কের দশমে�ণীর পাঠ �শষ হেল �থম বিহিব�ভাগীয় 
পির�া �হণ করেত হেবএবং �াদশ ��ণীর �শেষ ি�তীয় বিহিব�ভাগীয় পির�া �হণ 
করেত হেব ।

উ�মাধ�িমক িশ�া (১২ �র)

 িবদ�ালেয় দশ বছেরর িশ�া �শষ হবার পর িশ�াথ�র আ�হও সামথ��  
অনুযায়ী �ই বছেরর িশ�া �হণ কের এ�ই হল উ�মাধ�িমক িশ�া�র ।

উ� মাধ�িমক �েরর িশ�ার ল�� 

 (ক) িন� মাধ�িমক িশ�ােক �ঢ়তর করা, �সািরত করা এবং �সই সে� িবষয় 
িনব�াচেনর সুেযাগ কের িবেশষীকরণ মুখীনতা করা িক� চরম িবেশষীকরণ নয় ।

 (খ) এই �ের৫০% িশ�াথ�র আংিশক সমেয়র জন� বৃি�িশ�ার ব�ব�া 
করেত হেব । বািক ৫০% এর জন� থাকেব সাধারণ িশ�ার ব�ব�া, বািণজ�, কৃিষ ও 
কািরগির িবদ�া বৃি� িশ�ার মেধ� গণ� করা হেব ।

উ�মাধ�িমক িশ�ার কাঠােমা 

 এ� �� ভােগ িবভ� - িন� মাধ�িমক ও উ�মাধ�িমক । উ�মাধ�িমক 
িশ�া�� বছেরর একাদশ ��ণী এবং �াদশ ��ণী । বয়স হেব যথা�েম ১৬+ এবং ১৭ 
বছর ।

উ�মাধ�িমক িশ�ার পাঠ�ম 

 (ক) ভাষা - �য �কান �� ভাষা এই �� ভাষার মেধ� থাকেব �য �কােনা 
এক� আধুিনক ভারতীয় ভাষা, আধুিনক িবেদিশ ভাষা এবং �াচীন ভাষা ।

 (খ) িনেচর মেধ� �থেক �য �কান িতন� Elective িবষয় িহেসেব �বেছ 
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ূিনেত হেব এক� অিতির� ভাষা, ইিতহাস, ভেগাল, অথ�নীিত, তক� িবদ�া, 
ূমানিব�ান, সমাজিব�ান, চা�কলা, অথ�িবদ�া, রসায়ন, গিণত, জীবনিব�ান, ভ-

ত�, গাহ� ��িব�ান ।

 (গ) কম�িশ�া ও সমাজ �সবা ।

 (ঘ) শারীরিশ�া ।

 (ঙ) চা�কলা বা  হ�িশ� ।

 (চ) �নিতক বা আধ�াি�ক িশ�া ।

পাঠ�ম স�েক�  কিমশেনর িবেশষ ব�ব� 

 এই পাঠ�ম ি�র করেব িবদ�ালয় �ােদিশক সরকােরর �ুলিশ�া, �বাড� �িল, 
�ােদিশক সরকােরর িশ�া িডপাট� েমে�র �িতিনিধেদর �তির এক� এ�পাট�  বিড ।

অ�াডভা� �কাস�  স�েক�  কিমশেনর সুপািরশ 

 �ােদিশক সরকােরর িশ�া িডপাট� েমে� িবিভ� িবদ�ালেয়র িবষয়�িল িনেয় 
অ�াডভা� �কাসস� চালু করেতপাের । �থেম কেয়ক� উ�র িবদ�ালেয় এই ধরেণর 
অ�াডভা� �কাসস� চালু করা �যেত পাের ।

 (ক) স�ম ��ণী �থেক এটা চালু হেব । তেব এ� ছা�েদর ঐি�ক িহেসেব 
গণ� হেব ।

 (খ) িন� মাধ�িমক �ের গিণত, িব�ান ও ভাষার উপর অ�াডভা� �কাস� চালু 
করা �যেত পাের ।

 (গ) তেব উ�মাধ�িমক �ের এই অ�াডভা� �কােস� �িত� িবেশষ িবষেয়র 
জন� করা দরকার । তেব উ�মাধ�িমক �েরর �শেষর ��ে� ২ এর �বিশ িবষেয় 
অ�াডভা� �কাস� এর ব�ব�া থাকেব না ।

 িশ�াথ�রা ২ বছেরর উ�মাধ�িমক িশ�াসমা� করার পর িনজ� আ�হ ও 
সামথ��  অনুযায়ী উ�িশ�ার িদেক অ�সর হয় ।

উ�িশ�ার ল�� 

 কিমশন উ�িশ�ার ��ে� িন�িলিখত ল���িল ি�র কেরন ।

 (ক) উ�ত �ােনর স�ান �ঢ় ও িনভ�কভােব সেত�র স�ােন িনেয়ািজত 
ুথাকা এবং �াচীনকােল �ান ও িবদ�াজ� ন নতন আিব�ােরর আেলােক ব�খ�া করা।
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 (খ) জাতীয় �চতনার উদবু� করা।

 (গ) উ�িশ�া ও গেবষণার মােনা�য়ন ।

উ�িশ�ার কাঠােমা 

 উ� িশ�ার �র হেব ৩ ধরেনর -

 (ক) �থম িড�ী �র । (�াতক �র)

 (খ) ি�তীয় িড�ী �র । (�াতক �র)

 (গ) গেবষণা �র ।

উ�িশ�ার সুপািরশ 

 (ক) সময়কাল - �থম িড�ী �র ৩ বছেরর কম হেব না । ি�তীয় িড�ী �র 
ি�িতকাল হেব ২ বা ৩ বছর।

 (খ)ভাষািশ�া - ভাষা িশ�া স�েক�  কিমশেনর সুপািরশ �িল হল -

  (১) উ� িশ�ার �েরর �কােনা ��ে� ভাষা িশ�া বাধ�তামূলক  
নয়  ।

  (২) িব�িবদ�ালয় �ের ধীের ধীেরআ�িলক ভাষায় পড়ােনার ব�ব�া 
করেত হেব।

 (গ) পাঠ�েমর পুনন�বীকরণ- মা�াস� িড�ী �ের পাঠ�েমর পুনন�বীকরন 
�েয়াজন । পাঠ�ম হওয়া উিচত ‘েজেনরাল �বস� ’ ।

 (ঘ) িবষয় িনব�াচেন িশিথলতা - �থম িড�ী �ের কলা, িব�ান ও সমাজ 
িব�ান �কােস� িবষয় িনব�াচেনর ��ে� িশিথলতা �েয়াজন ।

অনুশীলনী

১ । মাধ�িমক িশ�ার কাঠােমা ও পাঠ��ম িবষেয় �কাঠারী কিমশন �য সুপািরশ কের, 
�স িবষেয় পয�ােলাচনা কর ।

২ । মাধ�িমক িশ�াে�ে� �কাঠারী কিমশেনর (১৯৬৪ - ৬৬) উে�খেযাগ� 
সুপািরশ�িল আেলাচনা কর ।

৩ । মাধ�িমক �েরর পাঠ��ম িবষেয় �কাঠারী কিমশেনর সুপািরশ আেলাচনা কর ।

৪ । �কাঠারী কিমশেনর ��ািবত �াথিমক ও মাধ�িমক িশ�ার পাঠ��ম উে�খ কর ।
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