International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary
Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)

ISJN: A4372-3144 (Online) ISJN: A4372-3145 (Print)
UGC Approved Journal (SL NO. 47520)

Volume-III, Issue-V, June 2017, Page No. 93-98
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

একু তকক নাযী শক্ষায অগ্রগশতকত স্বাভী শফকফকানকেয শক্ষাশচন্তায প্রাশিকতা
ুশপ্রা কভমকায
কাযী অধযাশকা, ইশেযা গান্ধী শিচমা ট্রেশনিং ইনশিশিউি, শিভফি, বাযত
Abstract
One of the Indian philosophers, Swami Vivekananda was born on 12th January, 1863 at Shimla in
North Kolkata. He was a religious leader. He was also a social revolutionist and educationist.
He emphasized on women education. He said that the de v el o pm en t o f country i s
impossible without development of women. As a bird can’t fly on only one wing at the same way a
society can’t develop only by men. So for the development of any society the contribution of
both men and women are needed. He wanted the women to solve their own problems and set their
destiny by themselves. Men must not interfere in women’s problem. Men’s only task should be to
arrange for them proper education to make them aware of what is wrong and what is right. He
wanted to establish women as world mother and this was the main goal of his women education
planning. According to Swami Vivekananda women education will free the women from any
bonding like mental or social bonding. The bases of women education planning of Swamiji was
traditional religion, morality, disciplines. The ideal female character, in his views, is the
character of Sita. According to Swami Vivekananda Indian women should have to learn European
Science, Sanskrit, English, Bengali and for general women Tailoring, Home science etc.
Swami Vivekananda emphasized on women education for emergence of the women. But this
education is not a common education. He wanted the education which helps to construct
behavior. The educational thoughts of swami Vivekananda made a great stir and his educational
views are very much relevant to present society.
Key Words: S wa tembe r U p an i sh ad , Vedi c Youg , S at i da h a, c h i l d Marriage, Women
Education.
বূশভকা : বাযকতয অনযতভ দামশনক করন স্বাভী শফকফকানে। শতশন ১৮৬৩ খ্রীিাকে ১২ই জানুাযী উত্তয ট্রকারকাতায শভরা
জন্মগ্রণ ককযন। তাাঁয ফাফা শছকরন শফশ্বনাথ দত্ত এফিং ভা শছকরন বুফকনশ্বযী ট্রদফী। তাাঁয ফাফা ভাকয দ ন্তাকনয ভকধয শতশন শছকরন লষ্ঠ
শতশন শছকরন একাধাকয ধভমী ট্রনতা, ভাজ শফপ্লফী এফিং শক্ষাশফদ শতশন বাযকতয ট্রগৌযফভ অতীত িংস্কৃশতয প্রশত গবীযবাকফ শ্রদ্ধাীর
শছকরন। শতশন ট্রফদাকন্ত শনশত বাযকতয ভত্তভ  প্রাচীনতভ ট্রশ্রষ্ঠ বাফধাযা ভূরয ম্পককম আভাকদয কচতন ককয শদকশছকরন। শতশন
শছকরন বাযকতয শচয ট্রমৌফকনয প্রতীক। শতশন ট্রচষ্টা ককযশছকরন মুফ ভাকজয ভকধয আত্মশফশ্বা  আত্মভমমদাকফাধকক জাশগক তুরকত
এফিং ট্রই াকথ নাযীশক্ষায প্রশত অীভ গুরুত্ব শদকশছকরন।

ট্রশ্বতাম্বয উশনলদ আভযা ট্রদখকত াই ‚ত্বিং ত্রী,ী, ত্বিং ুভানী‛ অথমাৎ তুশভই ত্রী,ী, তুশভই ুরুল। আত্মাকত নাযী ুরুকলয
ট্রবদ ট্রনই। বফশদক মুকগ বভকে, গাগমী প্রবৃশত ত্রী,ীকরাককযা ব্রহ্ম শফচাকয ঋশলকদয ভক্ষক ককছন। াজায ট্রফদজ্ঞ ব্রাহ্মকণয
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বা গাগমী গকফম মাজ্ঞফল্ক্যকক ব্রহ্ম শফচাকয আহ্বান ককযশছকরন। ুতযািং একথা স্পষ্ট ট্রম, ট্রই মুকগ ট্রভককদয
আধযাত্মজ্ঞাকন অশধকায শছর। ভনু ভাযাজ ফকরশছকরন, ‘মে নামমাস্তু ূজযকন্ত যভকন্ত তে ট্রদফতাাঃ’ “ অথমাৎ ট্রমখাকন
ত্রী,ীকরাককযা ুখী, ট্রই শযফাকযয উয ঈশ্বকযয ভাকৃা। শতশন আয ফকরশছকরন-‚কনযাকযফিং ারনীা
শক্ষাণীাশতমন্ততাঃ‛ অথমাৎ আভাকদয উশচত কনযান্তানকদয মত্ন কাকয রারন ারন কযা  তাকদয মকথামুক্ত শক্ষায
ফযফস্থা কযা। শকন্তু তা কে শফশবন্ন কাযকণ ট্রই ভক নাযীকদয অফস্থা খুফই ট্রাচনী শছর। এই কাযণগুশর র”
ক. কনযান্তানকদয মথামথ মত্ন ট্রনা ত না।
খ. শক্ষাগ্রকণয মকথষ্ট ুকমাগ তাকদয ট্রদা ত না।
গ. ফারয শফফা
ঘ. ুরুলকদয ফহুশফফা
ঙ. তীদা প্রথা এফিং
চ. ধকভময ট্রদাাই শদক শফধফাকদয উয শনমমাতন।
নাযীকদয প্রশত এই অনযা-অতযাচাকযয শফরুকদ্ধ অকনক প্রশতফাদ ককযকছন এফিং প্রশতত কযায ট্রচষ্টা ককযকছন। এই
প্রকি উনশফিং তােীয যাজা যাভকভান যা এফিং ঈশ্বযচন্দ্র শফদযাাগকযয অফদান অনস্বীকামম। তাাঁযা আইন প্রনন ককয
মথাক্রকভ তীদা প্রথা এফিং ফারযশফফা যদ ককযন। স্বাভী শফকফকাে নাযীশক্ষায উয গুরুত্ব শদককছন। তাাঁয ভকত নাযীশক্ষা
ফযতীত ট্রদকয উন্নন ম্ভফ ন।
উকেয :
১। তৎকারীন ভক বাযতী ভাকজয নাযীয অফস্থান জানা।
২। নাযী শক্ষায রক্ষয  উকেয ম্পককম অফগত া। স্বাভী শফকফকানকেয দৃশষ্টবশিকত নাযী শক্ষায স্বরূ উদঘািন।
৩। স্বাভী শফকফকানকেয শচন্তা ধাযা নাযী শক্ষায াঠ্যক্রভ ট্রকভন া উশচত তা জানা।
৫। একু তকক নাযী শক্ষা প্রাকয শফশবন্ন কভমূচী ম্পককম জ্ঞাত া।
ফযাখযা :
নাযীশক্ষায ূচনা : আধুশনক বাযকতয নাশযশক্ষা  নাশযয অশধকায ম্পশকমত বাফনায ূচনা উশন তকক। তীদা প্রথায
শফরুকদ্ধ ভাকরাচনা উশন তকক গুরুত্বূণম ক উকঠ্শছর। ১৮১৭ াকর তীদা উকদযাকগ গবমনয ট্রজনাকযর রর্ম ট্রফশিক
১৮২৯ াকর আইন ককয তীদা প্রথাকক ট্রফআইশন  ট্রপৌজদাশয আদারকত াশিকমাগয অযাধ ফকর ট্রঘালণা ককযন।
একইবাকফ শফধফা শফফা প্রচরকনয শফলক উকেখকমাগয উকদযাগ ট্রনন ঈশ্বযচন্দ্র শফদযাাগয। ১৮৫৬ াকরয ১৬ জুরাই
ট্রকাম্পাশন যকায একশি আইন া ককয শফধফা শফফাকক স্বীকৃশত ট্রদ। ফারযশফফাকয শফরুকদ্ধ ট্রাচ্চায ন শফদযাাগয।
১৮৩৫ াকরয ২১ ট্র ভাচম ‘ভাচায দমণ’ শেকা একশি শচশঠ্ প্রকাশত । এই শচশঠ্য ভাধযকভ শকছু াী ফক্তফয
উস্থাশত কশছর। এই শচশঠ্কত ফরা কশছর অনযানয বযকদকয নাযীকদয ভকতা একদকয ট্রভককদয াভকন শক্ষায
ুকমাগ উন্মুক্ত কযকত কফ,ণপ্রথা, ফারযশফফা, ফহুশফফা ফন্ধ কযকত কফ। নাযীকদয অথমননশতক স্বাধীনতা থাককফ। প্রশ্ন
ট্রতারা কশছর-ত্রী,ীয ভৃতুযযয য স্বাভী মশদ অনাাকই শফফা কযকত াকয, তকফ স্বাভীয ভৃতুযয য ত্রী,ীয ুনম শফফাকয ফাধা
ট্রকাথা? উশন তকক নাযী শক্ষায শফলশি মমাকরাচনা কযকর ট্রদখা মা ট্রম নাযী শক্ষা প্রাকযয দাশত্ব গ্রণ ককযশছকরন
ভূরত শতন ট্রগাষ্ঠীয ভানুল - শব্রশি াক, বাযতী ুরুল িংস্কাযক এফিং শশক্ষত বাযতী নাযী। বাযতী ুরুল িংস্কাযককদয
ভকধয অনযতভ করন ইশ্বযচন্দ্র শফদযাাগয স্বাভী শফকফকানে প্রভুখ। ফািংরায নাযীশক্ষা শফিাকয ইশ্বযচন্দ্র শফদযাাগকযয
অফদান অনস্বীকামম। শফদযার শযদমক থাকাকারীন শফদযাাগয ১৮৫৭-৫৮ ার নাগাদ ফধমভান, নদীা  হুগশর ট্রজরা
শনকজয খযকচ একশি ট্রভককদয স্কুর বতশয ককযন। এই স্কুরগুশরকত ১৩০০ ছােী ড়াশুনা কযত। নাযীশক্ষায শফিাকযয ট্রক্ষকে
স্বাভী শফকফকানে গুরুত্বূণম অফদান ট্রযকখ ট্রগকছন। শতশন ফমিকযয নাযীশক্ষায ফযাাকয প্রচায ককয ট্রগকছন। নাযীশক্ষা
শফিাকযয জনয ফাশরকাশ্রভ গকড় ট্রতারা কশছর। স্বাভী শফকফকানকেয ভান কনযা শভ ভাগমাকযি ট্রনাকফর এক আদম
শশক্ষকায ধযানভূশতম দ্বাযা ত্রী,ীশক্ষায কাকজ শনকজকক শনকাশজত ককযশছকরন।
Volume-III, Issue-IV

May 2017

94

একু তকক নাযী শক্ষায অগ্রগশতকত স্বাভী শফকফকানকেয শক্ষাশচন্তায প্রাশিকতা

ুশপ্রা কভমকায

শক্ষা প্রকি শফকফকানকেয ভতাভত: স্বাভীশজয ভকত ‚ভানুকলয ভকধয ট্রম ূণমতা স্বতই ফতমভান, তাাযই শফকাকয নাভ শক্ষা।
শক্ষা ফশরকত আশভ ফুশঝ মথাথম কামমকয, জ্ঞান, ফতমভান দ্ধশত মাা শযকফন ককয তাা ন, শুধু ুাঁশথগত শফদযাই চরকফ না
আভাকদয প্রকাজন ট্রই শক্ষায মাাযয দ্বাযা চশযে গশঠ্ত , ভকনয ফর ফৃশদ্ধ া, ফুশদ্ধফৃশত্ত শফকশত  এফিং ভানুল
স্বাফরম্বী ইকত াকয। ট্রম শক্ষা জীফকন শনকজয াকয উয দাড়াকত াযা মা ট্রই কে শক্ষা।‛ ূণমতা রাব কযাই র
জীফকনয রক্ষয। প্রশতশি ভানুকলয ভকধয এই ূণমতা রাকবয ম্ভাফনা যককছ। স্বাভীশজয ভকত, শক্ষা র এই ূণমতায
ফশাঃপ্রকা, তাই শতশন ফকরকছন- “Education is the manifestation of the perfection already in man.”
তাাঁয ভকত, শফকশ্বয মাফতী জ্ঞান ভানুকলয ভকন ফা অন্তকয ুপ্ত অফস্থা আকছ। শক্ষায কাজ কফ আত্ম উরশিয ভকধয শদক
িংগ্র কযা। স্বাভীশজয ভকত অকনকগুশর তথয শযকফন কযাই শক্ষায রক্ষয ন। শক্ষায রক্ষয র ফযাশক্তয অন্তশনমশত
শক্তকক াভাশজক কথ শযচাশরত কযা। াভাশজক  জাশত গঠ্কনয ভূর উাদান র ভানুল। ভানুল কে জগকতয ভি
ধনম্পকদয ট্রচক ট্রফশ ভূরযফান। তাই আদম ভানুল বতশয কযকত কফ। ফাইকযয ধনম্পদ শনক একশি ট্রদ ফা ভাজ বতশয
 না। স্বাভী শফকফকানে ফমদা ফরকতন- ‚ভানুল বতশয আভায ব্রত (man making is my mission)। খাাঁশি ভানুল বতশয
কযাই আভায জীফকনয উকেয।‛ শতশন ফাযফায ফরকত ট্রচককছন ট্রম, প্রকৃত ভানুল গকড় ট্রতারাই শক্ষায আর রক্ষয। শতশন
ভন্তফয ককযন ভানুল বতশয কযা চশযে গঠ্ন কযা এফিং শফশবন্ন বাফকক মথামথ শযাক কযাই শক্ষায উকেয। স্বাভী
শফকফকানে বফদাশন্তক দমকন শফশ্বাী শছকরন, শতশন ভকন ককযন ট্রম ব্রহ্ম  ঈশ্বয করন ফমশক্তয ভূর আধায এফিং এই ব্রকহ্ময
শক্ত প্রকতযক ভানুকলয ভকধয ফতমভান। শতশন ভকন ককযন শনকজকক জানকত াযকর জগকতয ফশকছু জানা । তাই শক্ষায
কাজ কফ আত্ম উরশি তথা ব্রহ্ম উরশিকত াতা কযা।
নাযীশক্ষা ম্পককম শফকফকানকেয দৃশষ্টবশি : স্বাভী শফকফকানে নাশয শক্ষায প্রাকযয য শফকল গুরুত্ব শদকশছকরন।
ট্রদকয ট্রভকযা শনকজযা শশক্ষত না কর কুিংস্কায দূয কযা ভাজ িংস্কায কযা ফা নাযী করযাণ অম্ভফ ফকর শতশন ভকন
কযকতন। নাযী শক্ষা ম্পককম স্বাভী শফকফকানকেয গুরুত্বূণম দৃষ্টীবিীগুশর র—
 স্বাভী শফকফকানে ফকরকছন, “There is no chance for the welfare of the country unless the
condition of the women is improved. It is impossible for a bird to fly on only one
wing.” নাযী এফিং ুরুল র একশি াশখয দুশি র্ানা। একশি াশখ ট্রমভন একশি র্ানা বয ককয উড়কত াকয না
শঠ্ক ট্রতভনই শুধুভাে ুরুকলয দ্বাযা ভাকজয উন্নন ম্ভফ ন। ভাকজয উন্নকনয জনয নাযী ুরুকলয উবকযই
প্রকাজন।
 স্বাভী শফকফকানে আয ফকরকছন, “With the five hundred men, the conquest of India might
take fifty years, but with the same amount women, not more than a few weeks” শতশন
নাযীয এই ধযকনয শক্তয কথাই ট্রবকফকছন। শতশন ট্রবকফকছন ট্রম ভাকজ নাযীয ট্রকান বূশভকা না থাককর ভাকজয
ভির ম্ভফ ন। ভাকজয ভিকরয জনয নাযী ুরুল ভান গুরুত্বূণম।
 শফধফা শফফা ম্পককম শতশন ফকরকছন, “Women should have the same status as man is in society.
If they cannot contribute their share for the growth of society, soceity is the loser
society can’t progress depending on men alone.” শতশন ট্রচকশছকরন শফধফাযা তাকদয শনকজকদয
ভযা শনকজযাই ভাধান করুক। ুরুলযা ট্রমন তাকদয ভযায উয ট্রকানযকভ িকক্ষ না ককয। ুরুলকদয
একভাে কাজ র মথামথ শক্ষায ফযফস্থা কযা মাকত তাযা ট্রকানিা শঠ্ক এফিং ট্রকানিা বুর ট্র ম্পককম কচতন কত
াকয।
 শতশন আয ফকরকছন ট্রম আভাকদয একভাে কযণী র ট্রভককদয জনয মকথামুক্ত শক্ষায ফযফস্থা কযা। তাকদযকক
স্বাধীনবাকফ ফড় কত শদকত কফ মাকত তাযা তাকদয ভযাগুশরকক শনকজযাই ভাধান কযকত াকয।
 স্বাভীশজ ফকরকছন, “I do not believe in a God who will not wipe out a windows tear or to
bring a piece of bread to the orphan mouths.”
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নাযীশক্ষায স্বরূ : স্বাভী শফকফকানকেয ভকত হৃদকয অন্তাঃশস্থত ূণমতাকক শযস্ফুি কযাই র নাযীশক্ষায ট্রল কথা। এই
Man Making Mission-এ আকগ ভানুল কত কফ, তাযয নাযী, তাযয জননীকত তায আত্মপ্রকাকয যাকাষ্ঠা।
নাযীকক কত কফ শনবমীক, াফরম্বী। তায নাযীত্ব, চশযে, ারীনতা, নম্রতা, বধমম, ট্রকাভরতা  শচন্তায স্বাধীনতায শফকা
ঘিকফ। তাাঁয ভকত-- ট্রম শক্ষা চশযে গঠ্ন , ভকনয শক্ত ফাকড়, ফুশদ্ধয শফকা ঘকি, শনকজয াক শনকজ দাাঁড়াকনা মা,
আত্মজ্ঞাকনয অশধকাযী া মা‛ তাককই শতশন প্রকৃত শক্ষা ফরকতন।
স্বাভী শফকফকানে ধভমকক ট্রকন্দ্র ককয ত্রী,ীশক্ষায প্রচায কযকত ট্রচকশছকরন। তাই শতশন ব্রহ্মচাযী  ব্রহ্মচাশযণী বতশয কযকত
ট্রচকশছকরন, মায জনশক্ষা াাময কযকফ। স্বাভীশজয ভান কনযা শভ ভাগমাকযি ট্রনাকফর এক আদম শশক্ষকায ধযানভূশতম
শমশন ত্রী,ীশক্ষায কাকজ শনকজকক শনকাশজত ককযশছকরন। স্বাভীশজয স্বপ্ন শছর ট্রছািকফরা ট্রথকক ট্রভককদয াী, াফরম্বী 
শশক্ষত ককয গকড় ট্রতারা মাকত প্রাপ্তফস্ক ক তাযা তযাগী ক ভাকজয উন্নশতককে ঝাাঁশক ড়কত াকয। অথফা স্বম্বয
প্রথা ভনভকতা শত শনফমাচন ককয িংাকয প্রকফ কযকত াকয। একশদকক ভাজ করযাকণ শনকফশদতা, অনয শদকক ফীয
প্রশফনী।
নাযীশক্ষায রক্ষয  উকেয : স্বাভীশজ বাযতী নাযীকক জগৎভাতা রূক প্রশতষ্ঠা কযকত ট্রচকশছকরন এফিং এশিই তাাঁয ত্রী,ীশক্ষা
শযকেনায ভূর রক্ষয। তাাঁয ভকত ত্রী,ীশক্ষা নাযীয ফন্ধন ভুশক্তয কাযণ কফ। এই ফন্ধন ফরকত স্বাভীশজ ভানশক  াভাশজক
উবশফধ ফন্ধকনয কথাই ফকরকছন। নাযীকক ট্রকফর ুাঁশথগত শক্ষা ভৃদ্ধ ট্রদখকত শতশন চানশন। তাাঁয বালা-- ‚শক্ষা ফশরকত
কতকগুশর ে শক্ষা নক; আভাকদয ফৃশত্তগুশরয শক্তভূকয শফকাককই শক্ষা ফরা মাইকত াকয- শক্ষা ফশরকত ফযশক্ত
করকক এভনবাকফ গশঠ্ত কযা মাাকত তাকদয ইো দশফলক ধাশফত  ুশদ্ধ । এইরূ বাকফ শশক্ষতা ইকর আভাকদয
বাযকতয করযাণাধকন ভথমা, শনবমীকহৃদা, ভশী যভনীগকণয অবুযদ ইকফ।‛ অথমাৎ উৎীড়ন, অফকরায ৃঙ্খরভুক্ত
ককয ুশক্ষায ভধয শদক নাযীয শক্তভী রূশি শফকশত কত াযকফ।
নাযীশক্ষায শযকেনা : স্বাভী শফকফকানে ত্রী,ী শক্ষায জনয ট্রম শযকেনা ককযশছকরন তায শবশত্ত শছর নাতন ধভম, বনশতকতা,
আজীফন ব্রত ারকনয ভত ঐকাশন্তক শনষ্ঠা। তাাঁয কাকছ আদম র-- ীতা-চশযে। শমশন অশিয ভকতা শফে  বাষ্ময। স্বাভীশজ
শনকদমশত ত্রী,ীশক্ষা ফযফস্থা ুরুলকদয শক্ষাফযফস্থা ট্রথকক ট্রফ শকছুিা ৃথক। কাযণ”
(ক) নাযীকূকরয ভযা অকনকিা শবন্ন প্রকৃশতয।
(খ) গৃস্থাশরয উৎকলম ফহু শযভাকণ ত্রী,ী ট্ররাককয য শনবমযীর।
বাযকতয ভকতা ট্রদকয ভযা র-- নাযীককন্দ্রীক অফকযাধ প্রথা, যাধীনতা, যশনবমযীরতা। শফদযাাগয ট্রমভন”
নাযী ভযায ভাধান কযকত ট্রচকশছকরন আইন প্রণকনয ভাধযকভ, ট্রখাকন স্বাভীশজ তাাঁয ভাধান ূে ট্রকশছকরন “
াফরম্বন  াযস্পশযক াতায ভধয শদক।
নাযীশক্ষায াঠ্ক্রভ : শফকফকানে ফকরকছন”ইোশক্তয শফকা র শক্ষায রক্ষয। ফাক, শচন্তা, ককভময শুদ্ধতাই র প্রধান
শক্ষা। স্বাভীশজ ট্রচকশছকরন এভন শক্ষা মা ভানুলকক ট্রদকফ”ট্ররৌ ট্রশ ইস্পাকতয ভত দৃঢ়, প্রফর অনভনী ভানশক শক্ত
মায পকর ট্র শনশখর শফকশ্বয যয উদঘািন ককয, কর ফাধা জ ককয, জীফকনয উকেয াধন কযকত াযকফ।
ইউকযাী জ্ঞানশফজ্ঞান, শে, াশতয, ইশতা, বূকগার ফই নাযীকক শখকত কফ। নাযী ভাজকক দূবমাকগযয দাকত্বয
ট্রথকক উদ্ধাকযয জনয অন্ধকাকযয অতর ট্রথকক ট্রিকন তুরফায জনয ত্রী,ীশক্ষায াঠ্ক্রকভ ধভমাত্রী,, াশতয, িংস্কৃত ফযাকযণ,
ইিংকযশজ, ফািংরা ট্রমভন থাককফ ট্রতভনই ফমাধাযণ ট্রভককদয যন্ধনশফদযা, ূশচশে, গামস্থয শফজ্ঞান, ন্তান শযচমমাশফদযা
প্রবৃশত থাককফ।
একু তকক নাযীশক্ষা ম্পশকমত শফশবন্ন উকদযাগ : নাযীশক্ষা ম্পশকমত স্বাভী শফকফকানকেয শচন্তাবাফনা, তাাঁয আদম, তাাঁয
ফক্তফয, তাাঁয শফশবন্ন কভমকাণ্ড ফতমভান ভাজকক বীলণবাকফ আকরাশড়ত ককয। ফতমভান তােীকত নাযীয অশধকায  নাযীশক্ষায
প্রাকযয ট্রক্ষকে ফকচক গুরুত্বূণম বূশভকা শনককছন ভারারা ইউুপজাই। ফতমভায শফকশ্বয ফহু আকরাশচত ফযশক্তত্ব করন
ভারারা শমশন ট্রনাকফর াশন্ত ুযস্কায ট্রককছন। ভারারা করন ফমকশনষ্ঠ ফযশক্তত্ব শমশন নাযীয শক্ষায অশধকায শনক রড়াই
ককযকছন। ফতমভাকন তাাঁয নাকভ ফহু শফদযার স্থান কযা ককছ। নাযীয অশধকায  নাযীশক্ষায প্রাকযয ট্রক্ষকে ভারারা এক
শকিংফদশন্ত অফদান ট্রযকখকছন।
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শক্ষায অশধকায আইন : ফতমভাকন নাযীশক্ষা প্রাকযয ট্রক্ষকে ট্রকন্দ্র  যাজয যকায শফশবন্ন ধযকনয উকদযাগ শনককছ। এয
ভকধয ফকচক গুরুত্বূণম র শক্ষায অশধকায আইন মা ২০১০ াকরয ১রা এশপ্রর ট্রথকক চারু । এই আইকন ফরা ককছ
৬-১৪ ফছয ফী কর শশুয শক্ষা কফ অনফতশনক  ফাধযতাভূরক। এই আইন কামমকযী ায পকর শফদযারক ছােছােী
বশতময িংখযা ট্রফকড়কছ। শফদযারক শক্ষাথমীকদয উশস্থশতয ায ট্রফকড়কছ। স্কুরছুকিয িংখযা ককভকছ।
ফুজ াথী প্রকে : এই প্রককেয প্রধান উকেয শছর, শক্ষাথমীযা মাকত শঠ্ক ভক শফদযারক এক ট্রৌাঁছাকত াকয। অকনক
দূয ট্রথকক াক ট্রাঁকি আায পকর অকনক শক্ষাথমী ড়াশুনা ভকনাকমাগী কত াযত না। এই প্রককেয দ্বাযা ভি
শক্ষাথমীকদয াইকককর ট্রদায ফযফস্থা কযা ।
কনযাশ্রী প্রকে : নাযীশক্ষা প্রাকযয ট্রক্ষকে এশি একশি গুরুত্বূণম যকাযী উকদযাগ। এই প্রকে চারু  ২০১৩ ার ট্রথকক।
এই প্রককে ট্রভককদয ড়াশুনায খযচ যকায ট্রথকক ট্রদায ফযফস্থা কযা । অষ্টভ ট্রথকক দ্বাদ ট্রশ্রশণ মমন্ত ছােীযা প্রশত
ফছয ৫০০ িাকা ককয াকফ। আয ১৮ ফছকযয কয এককারীন ২৫০০০ িাকা াকফ। এই প্রককেয প্রধান উকেয র
নাযীশক্ষায শফিায ঘিাকনা এফিং ফারযশফফা ্া কযা। এইপ্রকে চারু ায পকর ফারয শফফাকয ায ককভকছ এফিং
অশববাফকযা তাকদয কনযান্তানকদয উচ্চশক্ষা শশক্ষত ককয তুরকত ব্রতী ককছন।
উিংায : াভশগ্রক আকরাচনায ট্রপ্রক্ষাকি ফরা মা ট্রম নাযীশক্ষায শফিাকয শফশবন্ন ভক শফশবন্ন উকদযাগ ট্রনা ককছ।
যাজয  ট্রকন্দ্র যকাকযয শফশবন্ন উকদযাগ থাকা কে আজ নাযীকদয অফস্থা ট্রাচনী। আজ কনযাভ্রুণ তযা, ফারযশফফা,
নাযীাচায ইতযাশদ ঘিনাগুশর ঘিকত ট্রদখা মা। এই ধযকণয অভানশফক ঘিনাগুশর শনযকনয জনয প্রকাজন প্রকৃত শক্ষা
অথমাৎ বনশতক শক্ষা। স্বাভীশজয বালায চশযে গঠ্কনয শক্ষা। ট্রম শক্ষা ভাকজয ফমিকযয ভানুকলয ভকধয আদম 
নীশতকফাকধয জন্ম ট্রদকফ। তাই স্বাভী শফকফকানকেয আদম, নাযী বাফনা নাযীশক্ষা ফতমভান ভাজ ফযফস্থায বীলণ বাকফ
প্রকাজন মা ফমিকযয ভানুকলয জাগ্রত ককয তুরকফ এফিং নাযী-ুরুল বফলভযীন এক ুেয ভাজ গকড় তুরকত এশগক
আকফ।

গ্রন্থঞ্জী :
১। চকটাাধযা, কযাজ।(২০১০)। বাযতী শক্ষায শফকা  ভযা। শনউ ট্রন্ট্রার ফুক একজশি করকাতা।
২। ফু, কাঞ্চন। (ম্পা.)। (১৯৯৭) শফকফকানে ভগ্র (৩ খণ্ড)। উকদ্বাধনী কামমার। করকাতা
৩। ট্ররাককশ্বযানে, স্বাভী। (১৯৯৭)। মুক-নাক শফকফকানে। যাভকৃষ্ণ শভন ইনশিশিউি অফ কারচায। করকাতা।
৪। ট্ররাককশ্বযানে, স্বাভী। (১৯৯৮)। ফায স্বাভীশজ। যাভকৃষ্ণ শভন ইনশিশিউি অফ কারচায। করকাতা।
৫। শফকফকানে ,স্বাভী। (২০১২)। বাযতী নাযী। উকদ্বাধনী কামমার করকাতা।
৬। শফকফকানে, স্বাভী। (২০১৪)। বাযতী ুনগমঠ্ন। উকদ্বাধনী কামমার করকাতা।
৭। ভুকখাাধযা, অধযাক (র্.) দুরার, এফিং ারদায, তাশযণী  চে, শফনাক। (২০১৬)। ভকারীন বাযতফলম  শক্ষা।
আকশর। করকাতা
৮। িংকয। (২০১১)। অকচনা অজানা শফকফকানে। াশতযভ। করকাতা
৯। িংকয। (২০১১)। আশভ শফকফকানে ফরশছ। াশতযভ। করকাতা
১০। ট্রনগুপ্ত, র্. ূফমা। (২০১১) স্বাভী শফকফকানকেয ভাজতাশেক শচন্তাধাযা। যাভকৃষ্ণ শভন ইনশিশিউি অফ কারচায।
করকাতা।
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শেকা :
১। আনেফাজায শেকা। (নদশনক)। যশফফাযী িংখযা, স্বাভী শফকফকানে। ৮-ই জানুাশয, ২০১২ এ.শফ.শ. করকাতা।
২। আজকার (নদশনক) স্বাভীশজ ১৫০। ১২-ই জানুাশয, ২০১২ আজকার, করকাতা।
৩। ট্রদ (াশক্ষক)। স্বাভী শফকফকানে। ১৭-ই জানুাশয  ১৭-ই ট্রপব্রুাশয, ২০১২। এ.শফ.শ. করকাতা।
৪। ফতমভান (নদশনক) জতু শফকফকানে। ১২-ই জানুাশয, ২০১২ ফতমভান, করকাতা।
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