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অনেনেরই জাো আনে যে ১৯৩৮ সানে ভারনের রাজনেতেে রঙ্গমনে বন া আোনর েংনেনসর 
উত্থাে ঘনে। মহাত্মা গান্ধীর যেেৃনে ও জােীয় েংনেনসর অেুনমাদেক্রনম েংনেস শাতসে তবতভন্ন 
প্রানদতশে তশক্ষা দপ্তর েঈ োতেম বা বুতেয়াতদ তশক্ষানে োনদর তশক্ষােীতে তহনসনব েহণ 
েনরতেে। তেন্তু বেত মানে এখানে ওখানে যোথাও যোথাও োমমাত্র এই তশক্ষাবযবস্থা টিনে আনে। 
যসগুনোও গান্ধীতজ প্রস্তাতবে ও প্রবতেত ে ‘েঈ োতেম’-এর সনঙ্গ েেো সামঞ্জসয রক্ষা েনর 
চেনে পারনে, ো প্রশ্নােীে েয়। গান্ধীতজ দীঘতসময় ধনর োো পরীক্ষাতেরীক্ষার পর োাঁর 
তশক্ষাতচন্তা ভারেবাসীর সামনে উপতস্থে েনরতেনেে। জাতের যহানসেনে তেনয় েতমটি তেতর 
েনরতেনেে। আেতোয়েম দম্পতের মনো মােুষনদর শাতন্ততেনেেে যথনে তেনয় যগনেে। এেো 
েেুে তশক্ষােীতে এইভানবই গন  উনেতেে। এর মনধয বহু বযতিে জত নয় আনেে। তবজয় 
ভট্টাচােত, সাধো ভট্টাচােত যসই তশক্ষােীতেনে ফতেে রূপ তদনে যচনয়তেনেে। মােভূনম ‘মাতিতহরা’ 
োনম তচত্তভূষণ দাশগুনপ্তর যেেৃনে গান্ধীতজর েয়া তশক্ষােীতেনে যেন্দ্র েনর সংগেে গন  উনেতেে 
১৯৪০ সানে। োো মনের মে েংনেস যসই ১৯৩৮ সানেই সুভাষচন্দ্র বসুর যেেৃনে তস্থর 
েনরতেে, ভারেবাসীনে তশক্ষায় সনচেে ও স্বয়ম্ভর েরনে গান্ধীতজর তশক্ষােীতেনেই প্রনয়াগ েরনে 
হনব। 

েঈ োতেম প্রনয়ানগ অবনহো 

স্বাধীেো প্রাতপ্তর পর যে তশক্ষাবযবস্থা আসমুদ্র তহমাচনে প্রেিু হে, োনে গান্ধীতজর েয়া 
তশক্ষাপদ্ধতে ধীনর ধীনর অপসৃে। বরণ েনর যেওয়া হে ভারী তশল্পেীতের সনঙ্গ পাশ্চানেযর 
তশক্ষােীতেনেই। স্বাধীেো উত্তর েুনগ তেেুো গান্ধীতজর ভাবাদনশত বুতেয়াতদ তশক্ষা বতুেয়াতদ 
তশক্ষে-তশক্ষণ প্রচতেে তেে। তেন্তু ‘যোোতর েতমশে’ বুতেয়াতদ তশক্ষাক্রমনে সাধারণ প্রচতেে 
তশক্ষারই সনঙ্গ েমত অতভজ্ঞো (work experience) োনম সংেুি েনর বুতেয়াতদ তশক্ষার 
জীবেনভামরানে হেযা েনরতেে। প্রেৃেপনক্ষ বতুেয়াতদ তশক্ষাদশতে ও োর বাস্তব প্রনয়াগ এনেবানরই 
পতরেযি হয়। পতশ্চমবনঙ্গ এই োজটি অেযন্ত েত ৎগতেনে সম্পন্ন হয়। 

    গান্ধীতজর োময তেে এমে ভারে, যে ভারনে প্রতেটি মােুষ স্বতেভত র, প্রতেটি োম স্বয়ম্ভর। 
গান্ধীতজর এই োমো রাষ্ট্রেনের েথােতথে উন্নয়নের োতগনদ হাতরনয় যেনে বনসনে। ফনে 
ভারনে আজ সমধমী সমানজর বদনে যভাগধমী সমাজ োনয়ম হনে চনেনে। বুতেয়াতদ তশক্ষার 
েথা বাদ তদনেও পতশ্চতম তবশ্বায়নের সমথতে যে তশক্ষাবযবস্থা ভারনে চােু হনয়নে, োর এেপ্রানন্ত 
তবোমূনেয বা োমমাত্র মূনেয প্রাথতমে-মাধযতমে তশক্ষা --- অেযপ্রানন্ত পাাঁচেক্ষ োোর তবতেমনয় 
তশক্ষা প্রদানের বযবস্থা েনরনে পুনের োনে প্রতেতিে এে েংনেস যেোর োমাতিে তবদযােয়। 
এই দইু ধরনের তবদযােয় যথনে যবতরনয় যে োত্রোত্রী সমানজর দাতয়ে যেনব, োনদর তে যোে 
তমেেতবন্দ ুআনে? তবদযােয় তশক্ষাই ভারেনে োো যেণীনে ভাগ েনর যদনব। অথচ েথা তেে, 

ভারনে থােনব বহু ধরনের েয়, এে ধরনের ‘েমে সু্কে তসনেম’। এই তসনেম থােনে যভদ 
তেতর হনে পারে ো। 



গান্ধী তশক্ষােীতের উনেশয ও আদশত 

ভারনের প্রনয়াজে গান্ধীতজ অেুধাবে েনরতেনেে। োো জাতে োো ভাষা োো ধমত োো 
সংসৃ্কতের মােুষনে ভারনে এেতত্রে রাখনে হনে চাই জােীয় সংহতের যচেো, ধমততেরনপক্ষোর 
মােতসেো; চাই অস্পৃশযোর বজত ে; চাই পরমে সতহষু্ণো, চাই অতহংসানে জীবনে প্রনয়াগ। গান্ধীতজ 
োই োাঁর তশক্ষােীতের েনয়েটি মূেসূত্র রচো েনরতেনেে :  

1.  প্রীতে (সেে সম্প্রদানয়র মনধয যসৌভ্রােৃে) 

2.  মুতি (অপনরর ওপর, জীবেধারনণর জেয, তেভত রোহীে স্বাবেম্বে) 

3.  অতভবযতি (োো সজৃেশীে েনমতর মধয তদনয় তেনজনে তবেতশে 
েরা) 

4.  অতহংসা (তরপুনে যপ্রম প্রীতে ভানোবাসার পনথ প্রবাতহে েরা) 

5.  সেযােহ (সনেযর প্রতে আেহ, অসনেযর অেযানয়র প্রতেনরাধ) 

6.  সাফাই (পতরনবশ যচেো, যসৌন্দনেতর চচত া, স্বাস্থয সুরক্ষা) 

    এেটি তবষয় উনেখ েরা যেনে পানর। ভারেবাসী েতদ অতহংস ো হয়, েনব এে তবতভন্নোর 
মনধয এে জাতে তহনসনব বাস েরনে পারনব ো। এই অতহংসা পাশ্চােয তশক্ষার ধারায় যোথাও 
যেই। উপরন্তু গতরব যদনশর জেয গতরব মােুনষরা যজাগানে পানর এমে েম খরনচর তশক্ষার 
েথা গান্ধী যভনবতেনেে, এমে তশক্ষা ো যবোর তেতর েরনব ো।  

েঈ োতেম প্রনয়ানগর প্রনয়াজেীয়ো ও সনচেেো 

এখে যদখা যেনে পানর, আধুতেে তশক্ষাধারার সনঙ্গ গান্ধীতজর তশক্ষােীতেনে তমতেনয় যদওয়া োয় 
তেো এবং ো দইু ধারার মনধয যমৌতেে যোে পতরবেত ে ো েনর। বেত মানে প্রচতেে 
তশক্ষাবযবস্থার সামাতজে বযথতো েক্ষয েনর এখেও গান্ধীতজর আদনশত অেুপ্রাতণে তেেু তশক্ষাতবদ ও 
সমাজনসবী এখেোর পেভূতমনে বুতেয়াতদ তশক্ষানে প্রনয়াগ েরার েথা গভীরভানব তচন্তাভাবো 
েরনেে। পতরবতেত ে পতরতস্থতেনে বুতেয়াতদ তশক্ষার মূেধারানে যেন্দ্রতবন্দনুে স্থাপে েনর জীবেমুখী 
এে সমে তশক্ষাবযবস্থা েীভানব প্রবেত ে েরা োয়, ো তেনয় ভাবোতচন্তা চেনে। এগুতেই আদশতগে 
ে াইনয়র পদনক্ষপ।  

আজনের সংেে ও োর যমাোতবো 

একুশ শেনের যপ্রতক্ষনে আজনের আথত-সামাতজে সংেেময় পতরতস্থতেনে গান্ধীর েয়া তশক্ষাক্রম 
েহণ েরার প্রসনঙ্গ তফনর যদখা প্রনয়াজে। আজনের পৃতথবীর েতবো মাথায় যরনখ আনোচো 
প্রনয়াজে। তবরােব্বই বেনরর মাইনক্রাবানয়ােতজে য া ফ্রাি যফোর সম্প্রতে োাঁর গনবষণায় মন্তবয 
েনরনেে, আগামী এেশ বেনর মােব যগািী (Homosapiens) পৃতথবী যথনে হাতরনয় োনব। চমনে 
যদওয়ার মনো মন্তবয। তেন্তু যেে এেথা উনে এে? 



      প্রেৃতের তদনে োোনে যদখা োয়, জীবেধারনণর সমস্ত উপেরণ অরণয, ভূতম, বাোস, জে 
সংেোপন্ন। অরণয হাতরনয় োনে দ্রুেগতেনে। প্রতে বের ১৩০ েক্ষ যহক্টর অরণয হাতরনয় োনে। 
অরণযনে ধ্বংস েনর, জতমনে ভুেভানব বযবহার েনর মরুভূতমর বৃতদ্ধ ঘনে চনেনে। হাজার হাজার 
যহক্টর জতম প্রতে বের মরুভূতমনে রূপান্ততরে হনে। পৃতথবীর উষ্ণায়ে আজনের সবনচনয় বন া 
সংেে। ধ্বংসাত্মে আবহাওয়ায় তবপন্ন পৃতথবী ও পৃতথবীর প্রাণ। যেমেই দ্রুে যবন নে জেসংেে। 
অনেনেই মনে েনর, এই জেসংেে েুনদ্ধর যহেু হনয় উেনে পানর। ২০২৫ সানের মনধয পতৃথবীর 
এে-েৃেীয়াংশ মােুষ জোভানব প্রাণ হারানব। অজস্র ‘প্রাণ’ হাতরনয় োনব, ঘন্টায় এে-এেো প্রজাতে। 
গে তেে শেনে ১১৫ রেনমর পাতখ, ৫৮ রেনমর স্তেযপায়ী হাতরনয় যগনে।  

সমানজর তদনে যচাখ যফরানে যদখা োয়, ভারনে প্রতে তেে তমতেনে এেটি তশশু অপুতিনে মারা 
োয়, দাতরদ্রযসীমার তেনচ ৭০% ভারেীয়, অপুি ৫০% তশশু, আতশ যোটি যোনের োনে তবদযুৎ 
যপৌাঁোয়তে। ২০০১ যথনে ২০০৫ সানের মনধয ৮৬৯২২ জে চাতষ আত্মহেযার পথ যবনে তেনয়নে।  

    স্পিেই তবজ্ঞাে ও প্রেুতি আজ উন্নতের পদনক্ষপ ো হনয় সভযোনে ধ্বংনসর মুনখ তেনয় 
োনে। তবজ্ঞাে ও প্রেতুি মােুষনে ধমত যথনে, পতরবার যথনে, ইতেহাস ও তশক্ষার যথনে দনূর 
সতরনয় রাখনে। আনমতরোর তচন্তাতবদ  ঃ েীে যপােমযাে তেখনেে, আনমতরোর সভযো ধ্বংনসর 
মুনখ। ৮৫% তশশু এে বাবা বা মানয়র (single parent home) আেনয় থােনে। প্রতে বের 
েক্ষাতধে যোে উদ্বাস্তু হ হনয় রাস্তা বা সাবওনয়নে আেয় তেনে। ১৯৫০ যথনে আজ অবতধ 
তহংসাত্মে অপরাধ যবন নে ১১০০০ শোংশ। যে যোে দশজে আনমতরোবাসীর মনধয দজুে 
থানে মােতসে তচতেৎসােনয়। শহর োেবাহনের চানপ শ্বাসরুদ্ধ। জে দতূষে, বৃতি অযাতস পূণত। 
আনমতরোর মােুষ তবনশ্বর অেয যে যোে অেনের মােুনষর যচনয় যবতশ অযাসতপতরে খায়। 
পাশ্চােয দতুেয়ার মনধযও এখানে তশশুমৃেুযর হার যবতশ। অপ্রাপ্তবয়স্ক যেনেনমনয়রা মাদোসি।  

    গান্ধীতজ অনেে আনগই অেুমাে েনরতেনেে, পতশ্চতম তশল্প ও বাতণজয তভতত্তে সমাজ তহংসার 
উৎস। তেতে বুনিতেনেে, আধুতেে সভযো এে োতেে সভযো। এই সভযো যথনে উনে আনস 
যেন্দ্রীভুে শাসে, সাম্রাজযবাদ, েুদ্ধতভতত্তে অথতেীতে। এই সভযো অনথতর প্রাচুেত আর যভাগ এনে 
তদনে পানর শুধ ু মুতিনময়র জেয। তেন্তু যগাো তবনশ্বর শাতন্ত বা সুখ তদনে পানর ো। এেো 
তশল্পসমাজ যেবে পণয উৎপাদে বাত নয় োনব েেুে েেুে প্রেুতির উদ্ভাবনে। যসোই বারবার 
অথতেীতেনে ধস আেনব। ২০০৭ যথনে ধেোতেে যদশগুতে যসরেম এে সংেনের মধয তদনয় 
চনেনে।  

    পতশ্চতম সভযোর অন্ধ অেুেরনণর বদনে গান্ধীতজ োই োম তেভত র অথতেীতে ও েমতনেতন্দ্রে 
তশক্ষাবযবস্থার েথা যভনবতেনেে। তেতে বুনিতেনেে, আধুতেে সভযো যভাগবাদী এবং সহজ সরে 
জীবনের পতরপন্থী। এেজনের সুতবধা েতদ অেযজেনে অসুতবধায় যফনে, যসো উন্নতে েয়। এনক্ষনত্র 
রবীন্দ্রোথও এেইভানব তচন্তা েনরতেনেে। োাঁর েল্পোয় সমাজ হনব ‘বহু সম্বন্ধ তবতশি সমাজ’। 
এোই আমানদর ঐতেহয।  

    গান্ধীতজ এই সমাজ তেমতাণ মাথায় যরনখই এে েেুে তশক্ষােীতের েথা বনেতেনেে --- েঈ 
োতেম বা বুতেয়াতদ তশক্ষা। তশক্ষা হনব েমতনেতন্দ্রে, উৎপাদেমূেে, স্বতেভত র। এই োতয়ে 
প্রতশক্ষনণর অথত এই েয় যে তবদযােয় ভবনের সংেহশাোয় তেেু যখেোপাতে তেতর েনর যরনখ 
যদওয়া হনব, োর যোে মেূয যেই। তবক্রয়নোগয তজতেস তেতর হনব তবদযােনয়। 



    জাতের যহানসে ভয় যপনেে, তশক্ষনেরা এই েীতে বা তেয়নম গতরব োত্রনদর েমনে তেনজনদর 
স্বানথত োনজ োগানব, অথবা োরা হনব ‘দানসনদর চােে’। যে টি শানহর মনে, যেবে পােযপুস্তে 
সবতস্ব এবং মুখস্থ তবদযা সবতস্ব আজনের পেনের ক্ষতেোরে তদনের বদনে যসই বযবস্থা হনয় 
উেনব েম সবতস্ব, অসঙ্গে ভানব োত্রনদর যথনে েম আদানয়র পন্থা মাত্র। েখে তশক্ষার মূে 
আদশত পন  থােনব তপেনে। এই তবেনেত  ভারনের তশক্ষােীতে যথনে হাতরনয় যগে ‘েঈ োতেম’। 
বযতেক্রম তহনসনব রনয় যগে েত নয় তেটিনয় থাো গুজরাে, মহারাষ্ট্র বা পতশ্চমবাংোর েনয়েটি 
গান্ধী আেম। োরা গান্ধীর স্বপ্ননে বাাঁতচনয় রাখার যচিা েরে --- সরে তেন্তু সৎ, উৎেৃি 
তেতেে জীবে, েৃতষসমাজ --- েম যেখানে জীবেধারনণর জেয, জীতবোর জেয েয়। 

    স্বাধীেোর পর ভারনে তশক্ষা তবস্তানরর বযাপে উনদযাগ যেওয়া হনয়নে। ৪.৫ েনক্ষরও যবতশ 
সু্কে, ২০০টি তবশ্বতবদযােয়, তশক্ষে-তশক্ষনণর মহাতবদযােয়, যবশ তেেু তশক্ষা সংক্রান্ত গনবষণামূেে 
প্রতেিাে। তেন্তু েবু তশক্ষার মাে তেম্নমখুী। উৎেষতো োনভর জেয সংোম, েেুে তেেু 
প্রবেত নের উৎসাহ, দঃুসাহতসে োনজর িুাঁ তে যেওয়া সীমাবদ্ধ সামােয তেেু মােুনষর মনধয। বাতে 
মােুষ হয় হুকুম োতমে েনর অথবা সতুবধানভাগী।    

  

েঈ োতেম ও প্রাথতমে তশক্ষা 

গান্ধীতজর তশক্ষােীতে সমাজ সংস্কানরর পথ ধনরই হনয়তেে। োই যসই েীতেনে তফনর যদখার 
প্রনয়াজে পন নে। গান্ধীতজর বুতেয়াতদ তশক্ষা তেে সেনের জেয। সব তশশুর জেয। সব রাষ্ট্রনেই 
বুনি তেনে হনব েী ধরনের োগতরে যস তেতর েরনব। সৃতিশীে, যমৌতেে তচন্তার অতধোরী, 
সাহসী উদার, োতে সিীণত মনের এবং অেযনদর ঘণৃার যচানখ যদনখ এমে।  

    োই ৬ যথনে ১১ বের বয়নসর তশশুনদর তশক্ষার যসই োতেম প্রনয়াজে, ো উপনরাি উৎেৃি 
োগতরে তেতরনে সক্ষম। তহন্দসু্তাতে োতেম সংঘ গান্ধীতজর তশক্ষােীতেনে তভতত্ত েনর যে পােক্রম 
তেতর েনরতেে, ো হে :  

1.  বযতিগে পতরেন্নো, এর যথনেই আসনব পতরনবশনে পতরষ্কার রাখা। 

2.  োমীণ তশনল্পর তবজ্ঞােসম্মে জ্ঞাে ও যসই জ্ঞানের সাহানেয আরও উন্নতে। 

3.  তশক্ষনের ভূতমো তশশুনে শুধুমাত্র েথয সংেহ েনর যদওয়া েয়, োর সামথতয ও ক্ষমোনে 
আতবষ্কার েনর োনে উপেুি োনজ যপ্ররণা ও দাতয়ে যদওয়া। এইভানব গণোতেে উনদযাগনে 
উৎসাতহে েরা।  

4.  যেনে ও যমনয়নে সমাে স্থাে যদওয়া।  

5.  প্রতেবন্ধী তশশুনদর তবনশষ েত্ন যেওয়া। 

6.  যদশ পতরচােোর দক্ষো ও ক্ষমোগুতে বা ানোর জেয তবনশষ োতেম যদওয়া। যেমে 
যভাটিং, ত নবে প্রভৃতেনে অংশ যেওয়ানো।     



  

বুতেয়াতদ তশক্ষার প্রস্তাতবে োোনমা 

েেুে এেদে তশক্ষনের প্রনয়াজেীয়ো আজ সবনচনয় যবতশ োরা বতুেয়াতদ তশক্ষাক্রমনে সিকে 
আত্মস্থ েরনে পারনব। তশক্ষা যদওয়া োর োনে এেনঘনয় েয় বা শুধু জীতবোর জেযও েয়। 
শুধুমাত্র োোর অি বা ানেই োনদর মনোভাব (attitude) বদোনব ো। 

    আমানদর মনে রাখনে হনব, তম -য  তমে গতরব যেনেনমনয়নদর যোভ যদতখনয় সু্কনে আোর 
জেয শুধু েয়, তশশুর পতুিই মূে োরণ। 

    তবদযােয় বা গৃনহ পতরেন্নোয় তশশুর অংশেহণ তশশুেনমর আওোয় পন  ো। তেনজর 
বাত নে োজ আর রাস্তার ধানর অেযনোনের চানয়র যদাোনের োজ এে েয়। 

    অতভভাবেনদর ক্রমান্বনয় জীতবোর সন্ধানে স্থাে পতরবেত ে তশশুনদর তশক্ষার তবরাে অন্তরায়। 
োই আবাতসে সু্কনের সংখযা বা ানে হনব।  

    স্বাস্থযচচত া, যখোধূো স্থাোভানব শহনরর সু্কেগুতেনে হয় ো। অথচ এো আবতশযে। আমানদর 
যদশ োই যখোধেূায় তপতেনয় থানে। তেন্তু ক্রী াদশতে সবনচনয় যবতশ। আমরা সমানোচে ও 
োতরফ েরার মােুষ েে সৃতি েতর, যখোয় অংশেহণোরী েে তেতর েরনে পারতে ো। 

    গান্ধীতজ তশক্ষানে জীবেমুখী েরার েথা বনেনেে। তশক্ষা েথা জ্ঞাে তেভত র েনর স্থাে, োে 
ও পতরনবনশর ওপর। তবজ্ঞাে --- ো তবনশষ জ্ঞাে, োই েতদ ‘সেয’ হয়, যেেনোেতজ বা 
প্রেুতিই তেতর েনর সেযােহী। যসই সেযােহী প্রেুতির বযবহানর োর সমসযানে তচতিে েরনে 
পানর এবং সমসযার সমাধােও েনর যফনে। োনম োনম যসই সেযােহী তেতর েরনব বতুেয়াতদ 
তশক্ষা।  

    বুতেয়াতদ তশক্ষার পােক্রম েমতনেতন্দ্রে। যসই েনমতর মধয তদনয় তশশুর তশক্ষা সম্পন্ন হনব। এই 
েমত েখেও েখেও তশনল্পর রূপ যেনব। োই বুতেয়াতদ তশক্ষা তশল্পনেতন্দ্রে --- craft centred। 
পােক্রনমর যেনন্দ্র থােনে পানর বয়ে বা েৃতষ; থােনে পানর খাদয প্রতক্রয়ােরণ অথবা েথযেে; 

থােনে পানর অতে আধুতেে যোে তশল্প ো সংতিি বসতেনে সহজ ও সুেভ। পােক্রম যসই 
তশল্পনে তঘনর তশশুতশক্ষায় োো তবষয়নে আেনব। যসই তবষয়গুতের সনঙ্গ সমযে পতরচয় অেুঘেে 
তহনসনব োজ েরনব।  

    ধরা োে, চরো যেতন্দ্রে বয়েতশনল্পর েথা। এই বয়ে যথনে অনেে তবষয় আসনব। যেমে 
--- বয়ে তশল্প >>    জতম/মাটি  >>  বৃক্ষনরাপণ/বৃনক্ষর বৃতদ্ধর পেতায়  >>  ফে  >>  
েুনো    আহরণ পদ্ধতে  >>  সংরক্ষণ পদ্ধতে   >>    োো প্রোনরর েুনো  >>  েুনো যথনে 
সুনো  >>  সুনো োোর েে  >>  কুটির তশল্প/বৃহৎ তশল্প  >>  সুনো রঙ েরা  >>  োো 
ধরনের োাঁে  >>  োপ  তেতর েক্সা  >>  রক্ষণ  >>  তবক্রয় প্রভৃতে। 

    পােক্রনমর প্রনয়াজনে তশশুর বয়স অেুোয়ী এোতধে তশল্পনে অন্তভুত ি েরা যেনে পানর। 
তশশুর োো ধরনের োজ েরার ফে হনব ---      ১. ইতন্দ্রয়গুতের সমযেচচত া; ২. োো যেৌশে 



আয়ত্ত্বেরণ; ৩. বযবহাতরে েমতদক্ষো অজত ে; ৪. েনমর মেতাদা সম্বনন্ধ প্রেযয়; ৫. যেণীর অেযােয 
োত্রনদর সনঙ্গ বনু্ধে ও সম্প্রীতের সম্পেত ; ৬. শৃঙ্খোনবানধর সোর; ৭. মূেযনবাধ আয়ত্ত্ব েরা; ৮. 
সেনের সনঙ্গ োজ েরার অভযাস; ৯. যেেৃে যদওয়ার েৃৎ যেৌশে এবং ১০. যেেৃে যমনে োজ 
েরার মােতসেো।  

    যখোধূো হনব উনেশযমূেে ও গেেমূেে। েক্ষয হনব স্বানস্থযর উন্নতে, শৃঙ্খোজ্ঞাে ও 
বযতিস্বত্তার তবোশ। 

    েৃেযগীে, অতভেয়, তবেেত সভা, পতত্রো, সাতহেযসভা, তশক্ষামেূে ভ্রমণ এসনবর মধয তদনয় তশশুর 
োন্দতেে সম্ভাবোর তবোশ। 

    বুতেয়াতদ তশক্ষার ধারানে েীভানব সময়ােুগ ও সচে েরা োয় যস সম্বনন্ধ তেেু আনোচো ও 
তবেেত  আরম্ভ েরার দায় আমানদর সেনের। বুতেয়াতদ তশক্ষানে গান্ধীতজর সবতনশষ ও সবতনেি 
দাে বো হয়। 

    বুতেয়াতদ তবদযােনয় হানে েেনম োজ হনব, উৎপাদে হনব। েবু এেথা মনে রাখনে হনব যে 
বুতেয়াতদ তবদযােয়টি এেটি তশক্ষানেন্দ্র, োরখাো েয়। উৎপন্ন দ্রবয যথনে তবদযােনয়র খরনচর 
তেয়দংশ আসনে পানর। তেন্তু তশক্ষে ও তশক্ষােমীনদর মাইনের দায় সমাজনে, সরোরনে তেনে 
হনব। তশক্ষা যদওয়ার দায় সরোনরর।  

        

 

 



 

 


