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শিক্ষার মাধ্যম ‘বাাংলা’ : সমীক্ষা  সম্ভাবনা 

ড. াশিশচৎ কঙ্গাপাধ্যা 

সহঙ্ াকী াধ্যাপও, বাাংলা শবিাক, নহাটা য াঙ্কন্দ্রনাথ মন্ডল স্মৃশি মহাশবদ্যাল, উত্তর ঘশিি পরকণা, পশিমবগ, িারি 

Abstract 

Bengali is our mother language. Many renowned persons like Vivekananda, Tagore, 

Subhaschandra Bose, Jibanananda Das and other have told in favour of our mother 

language. But nowadays, it is visibly noticed that the devotion towards mother language 

among bengalee is unnaturally decreasing. Even many child of our bengalee family are 

being  nurtured as well as encouraged to learn in English rather than Bengali. Many well to 

do bengalee family, even in rural area are seeking English Medium Schools as they are 

feeling contentment to see the better future prospect of their children are building up there. 

So far, in competition to English Medium Schools, the Bengali Medium Schools are 

recoiling day by day. This is a horrible and dangerous trend that’s going on in our society. 

The renowned persons have told the necessity of education by mother language in their 

valuable essays and letters, but possibly, those are not being followed or practiced by our 

advanced generation. In my article, I have tried to point out the historical importance of 

our mother language. I have also tried to raise some problems related to this field and make 

out some remedies to overcome the problems.  
 

Key Words: Mother Language, English Medium School, Historical Importance, 

Necessity of Education, Problems, Remedies. 
 

     াঅশদ্ যথঙ্ও াধু্নািন শিক্ষাশবদ্, ধ্মমসাংস্কারও, যলঔও, শিল্পী, সমাচঙ্সবী প্রমুঔ সওঙ্লাআ প্রিযক্ষ বা 

পঙ্রাক্ষিাঙ্ব চীবঙ্নর সঙ্গ শিক্ষার সম্পওমসূত্র শনণমঙ্ িাাঁঙ্দ্র সুশঘশিি মিামি শলশপবদ্ধ ওঙ্র যরঙ্ঔ যকঙ্ঙন। এ 

প্রসঙ্গাআ মািৃিাষা বাাংলা শিক্ষাদ্ান িথা জ্ঞানাচমঙ্নর শবষঙ্ িাাঁঙ্দ্র ওশথি উদ্ধৃশিগুশল িাাঁঙ্দ্র প্রবঙ্ে বাঙ্র বাঙ্রাআ 

উঙ্ে এঙ্সঙ্ঙ। বলাাআবাহুলয, াঅদ্িমশনষ্ঠ এাআসওল উদ্ধৃশি  িশবষযবাণীগুশলঙ্ও বযশিচীবন, সমাচ চীবন. সমাচ 

িথা রাঙ্ের াঅঘরণী াগ শহসাঙ্ব গ্রহণ ওরার যঘষ্টা াঅচ সমানিাঙ্ব াবযাহি। িা সঙ্ে াঅধু্শনও সমাচ 

বযবস্হা খঙ্ট ঘলা নানাশবধ্ াবমূলযাণ, স্বাথমঙ্ওশন্দ্রও বযশি চীবঙ্ন রুশচ-রুশঘর পশরবিমন িথা শবশ্বাঙ্নর ধ্াক্কা 

সবশওঙুর মঙ্িাাআ াঅখাি যহঙ্নঙ্ঙ শিক্ষাবযবস্হা সহ মািৃিাষা শিক্ষাদ্াঙ্নর মঙ্িা মঙ্হাত্তর াঅদ্িমঙ্বাঙ্ধ্। সমসযা 

যদ্ঔা শদ্ঙ্ঙ্ঙ মািৃিাষা শিক্ষাদ্াঙ্নর পদ্ধশি যথঙ্ও পশরওাোঙ্মা। এসঙ্বর শনশরঙ্ঔাআ ওঔঙ্না াঅিা াঅবার ওঔঙ্না 

বা াঅিঙ্কার যদ্ালা যদ্ালাশি হঙ্ঙ্ঙ াঅমাঙ্দ্র াঅচন্মলাশলি মািৃিাষা বাাংলা।  
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াআাংঙ্রচ াঅমঙ্ল ‘নববাবু’রা াআাংঙ্রশচানার দ্াপঙ্ট মািৃিাষাঙ্ও উঙ্পক্ষা ওরঙ্ি শিঙ্ঔশঙল। বাাংলা না-চানাটা িাঙ্দ্র 

ওাঙ্ঙ পশরণি হঙ্শঙল কঙ্বমর শবষঙ্। উপশনঙ্বশিি মঙ্নর এাআ শবভ্রম উপলশি ওঙ্রশঙঙ্লন মাাআঙ্ওল মধু্সূদ্ন দ্ত্ত, 

শলঙ্ঔশঙঙ্লন” ‘ া শিশর, াজ্ঞান িুাআ,  াঙ্র শিশর খঙ্র’। এওসম স্বামী শবঙ্বওানন্দ মাাআঙ্ওল মধু্সূদ্ঙ্নর 

শবরাটাওার প্রশিিা  ওীশিম প্রসঙ্গ াঅলাপ ওরঙ্ি শকঙ্ িাাঁর শপ্র শিষয িরচ্চন্দ্র ঘক্রবিমীঙ্ও বঙ্লশঙঙ্লন- "ঐ এওটা 

াদ্ভুি genius(প্রশিিা) যিাঙ্দ্র যদ্ঙ্ি চঙ্ন্মশঙল। ‘যমখনাদ্বঙ্ধ্’র মঙ্িা শিিী ওাবয বাগলা িাষাঙ্ি যিা যনাআ-াআ, 

সমগ্র াআঙ্রাঙ্প ামন এওঔানা ওাবয াআদ্ানীাং পাা দুলমি।" 'যমখনাদ্বধ্' এর বীররসাত্মও শিলী স্বামীশচঙ্ও ঔুব 

াঅওৃষ্ট ওরি। এবাঙ্র াঅসা য ঙ্ি পাঙ্র মািৃিাষা সম্পঙ্ওম স্বামী শবঙ্বওানঙ্ন্দর ধ্যানধ্ারণা প্রসঙ্গ। ১৯০০ খ্রীষ্টাঙ্ে 

২০ যিব্রুাঅরী াঅঙ্মশরওা যথঙ্ও ‘উঙ্িাধ্ন’ পশত্রওার সম্পাদ্ওঙ্ও স্বামীচী য  পত্র শলঙ্ঔন িাঙ্ি বাাংলা িাষা সম্পঙ্ওম 

িাাঁর উচ্জশসি প্রিাংসা িুঙ্ট ঙ্ে। াঅলঙ্মাড়া যথঙ্ও ১১ চুলাাআ, ১৮৯৭ সাঙ্ল শুদ্ধানন্দঙ্ও যলঔা শঘশেঙ্ি স্বাশমচী 

বাাংলা িাষা যলঔা শবজ্ঞাঙ্নর বাআ যওনার বযাপাঙ্র িাাঁর যদ্া শনঙ্দ্মঙ্ির শবষঙ্ চানঙ্ি ঘান (পত্রাবলী দ্রষ্টবয)। 

িঙ্ব শবঙ্বওানন্দ বাাংলা শিক্ষার যক্ষঙ্ত্র ঘশলি িাষার উপর যচার শদ্ঙ্শঙঙ্লন। িাাআ িাাঁর ‘বাগালা িাষা’ প্রবঙ্ে 

বঙ্লশঙঙ্লনাঃ ‚াঅমাঙ্দ্র যদ্ঙ্ি প্রাঘীনওাল যথঙ্ও সাংস্কৃি সমস্ত শবদ্যা থাওার দ্রুন, শবিান এবাং সাধ্ারঙ্ণর মঙ্ধ্য 

এওটা াপার সমুদ্র দ্াাঁশড়ঙ্ যকঙ্ঙ। বুদ্ধ যথঙ্ও শঘিনয রামওৃষ্ণ প মি” াাঁরা ‘যলাওশহিা’ এঙ্সঙ্ঙন, িাাঁরা সওঙ্লাআ 

সাধ্ারণ যলাঙ্ওর িাষা সাধ্ারণঙ্ও শিক্ষা শদ্ঙ্ঙ্ঙন। পাশিিয াবিয উৎওৃষ্ট; শওন্তু ওটমট িাষা” া াপ্রাওৃশিও, 

ওশল্পি মাত্র, িাঙ্ি ঙাড়া শও াঅর পাশিিয হ না? ঘশলি িাষা শও াঅর শিল্পননপুণয হ না? স্বািাশবও িাষা যঙঙ্ড় 

এওটা াস্বািাশবও িাষা িঙ্র ওঙ্র শও হঙ্ব? য  িাষা খঙ্র ওথা ও, িাঙ্িাআ যিা সমস্ত পাশিিয কঙ্বষণা মঙ্ন 

মঙ্ন ওর; িঙ্ব যলঔবার যবলা  এওটা শও শওমূ্ভিশওমাওার উপশিি ওর? য  িাষা শনঙ্চর মঙ্ন দ্িমন-শবজ্ঞান শঘিা 

ওর, দ্িচঙ্ন শবঘার ওর”যস িাষা শও দ্িমন-শবজ্ঞান যলঔবার িাষা ন?‛ িাষাঙ্ও শিশন ওরঙ্ি যঘঙ্শঙঙ্লন সাি 

াআস্পাঙ্ির মঙ্িা। শনাঃসঙ্ন্দঙ্হ শবঙ্বওানঙ্ন্দর ঘশলি-প্রীশি বাাংলািাষা শিক্ষাদ্াঙ্ন এও বড় যমাড় এঙ্ন শদ্ঙ্ঙ্ঙ, 

 ার সুিল এঔন শবদ্যমান। মািৃিাষা ঘশলঙ্ির সহচঙ্বাধ্যিা  বযাওরণকি সাংশক্ষপ্ত শনমমাণাআ এর বড় ওারণ  

মূল াঅওষমণ। িা য মন বশঙ্কমঘন্দ্রী সাধ্ুরীশিঙ্ও াঅচ প্রাঘীন  াদুখঙ্র পাশেঙ্ শদ্ঙ্ঙ্ঙ যিমনাআ মািৃিাষা দ্িমন-

শবজ্ঞান ঘঘমার ওঙ্লবর  পশরসর দুাআ-াআ বৃশদ্ধ ওঙ্রঙ্ঙ। িঙ্ব এওথা সিয য , বশঙ্কমঘঙ্ন্দ্রর বাাংলা উপনযাস য মন 

াঅচ ব্রািয ন যিমনাআ সাধু্রীশি সমৃদ্ধ বশঙ্কমঘঙ্ন্দ্রর ‘ওপালওুন্ডলা’ শওাংবা ‘ওমলাওাঙ্ির দ্প্তর’-এর যঘঙ্ 

মধু্সূদ্ঙ্নর ‘এঙ্ওাআ শও বঙ্ল সিযিা’ শওাংবা দ্ীনবেুর ‘নীলদ্পমন’ এর ঘশলিরীশির কদ্য বাাংলািাষাঙ্ও াঅঙ্রা যবিী 

কশিিীলিা দ্ান ওঙ্রঙ্ঙ।  
  

     রবীন্দ্রনাঙ্থর ানুশঘিঙ্ন যপ্রাশথি শবষাবশলর মঙ্ধ্য ানযিম প্রধ্ান ানুষগ শঙল বাাংলািাষা৷ িাাঁর বহু প্রবঙ্ে, 

শঘশেপঙ্ত্র মািৃিাষা বাাংলার সপঙ্ক্ষ মিামি পাা  া৷ শিক্ষার মাধ্যম শহঙ্সঙ্ব রবীন্দ্রনাথ মািৃিাষা বাাংলার প্রশিষ্ঠা 

যঘঙ্শঙঙ্লন৷ মাত্র বাাআি বঙর বঙ্স ‘িারিী' পশত্রওা শিশন শলঙ্ঔশঙঙ্লন, ‘‘াআাংরাশচঙ্ি  াহা শিশঔাঙ িাহা বাাংলা 

প্রওাি ওর, বাাংলা সাশহিয উন্নশি লাি ওরুও  াবঙ্িঙ্ষ বাাংলা শবদ্যালঙ্ যদ্ি ঙাাআা যসাআ সমুদ্ শিক্ষা বাাংলা 

বযাপ্ত হাআা পড়ুও৷'' মািৃিাষা বাাংলার মাধ্যঙ্ম বাাংলাঙ্দ্ঙ্ি সওল প্রওার শিক্ষার বযবিা ওরা শনঙ্ রবীন্দ্রনাথ উশিগ্ন 

 উৎসাশহি শঙঙ্লন৷ বগাে যিঙ্রা ি'র াঅষাঢ় সাংঔযা শিশন শিক্ষা মািৃিাষার িান সম্বঙ্ে  া বঙ্লশঙঙ্লন িা 

এঔঙ্না উঙ্েঔঙ্ াকয। শিশন বঙ্লশঙঙ্লন“ ‘‘যওান শিক্ষাঙ্ও িাী ওশরঙ্ি ঘাাআঙ্ল, কিীর ওশরঙ্ি হাআঙ্ল, বযাপও 

ওশরঙ্ি হাআঙ্ল িাহাঙ্ও শঘরপশরশঘি মািৃিাষা শবকশলি ওশরা শদ্ঙ্ি হ৷'' শুধ্ু িাব প্রওাঙ্ির বাহন ন 

বাাংলািাষাঙ্ও জ্ঞান-শবজ্ঞান-দ্িমন ঘঘমার বাহন শহঙ্সঙ্ব যপঙ্ি শিশন বঙ্লঙ্ঙন, ‘‘বাাংলািাষাঙ্ও শঘনঙ্ি হঙ্ব িাঙ্লা 

ওঙ্র; যওাথা িার িশি, যওাথা িার দুবমলিা, দুাআাআ াঅমাঙ্দ্র চানা ঘাাআ৷'' শিশন যঘঙ্শঙঙ্লন বাাংলািাষা য ন 

সবল  সঙ্িচ হ৷ বগাে যিঙ্রা ি' একাঙ্রাঙ্ি শিশন 'িাষার াআশগি' প্রবঙ্ে শলঙ্ঔশঙঙ্লন, ‘‘শবাওরঙ্ণর য  সওল 

গুণ  শবদ্যা থাওা উশঘি িাহা াঅমার নাাআ, শিশুওাল হাআঙ্ি স্বিাবি াঅশম বযাওরণিীরু; শওন্তু বাাংলািাষাঙ্ও িাহার 

সওল প্রওার মূশিমঙ্িাআ াঅশম হৃদ্ঙ্র সশহি শ্রদ্ধা ওশর, এাআ চনয িাহার সশহি িন্নিন্ন ওশরা পশরঘ সাধ্ঙ্ন াঅশম 
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ক্লাশিঙ্বাধ্ ওশর না৷'' রবীন্দ্রনাঙ্থর এাআ শ্রদ্ধার প্রশিরূপ হঙ্লা িাাঁর দুাআ াসামানয গ্রন্থ ‘বাাংলািাষা-পশরঘ'  ‘বাাংলা 

িেিে'৷ ১৯৩২ সাঙ্ল াধ্যাপও শহঙ্সঙ্ব রবীন্দ্রনাথ ওলওািা শবশ্বশবদ্যালঙ্ য াক যদ্ন। শবশ্বশবদ্যাল ওিৃমপঙ্ক্ষর 

প্রিযািা শঙঙ্লা রবীন্দ্রনাথ ঙাত্রঙ্দ্র শহিাঙ্থম যবি শওঙু িাষণ যদ্ঙ্বন এবাং বাাংলািাষার াধ্যন  কঙ্বষণাওঙ্মমর 

উন্নশি সাধ্ঙ্ন শবশ্বশবদ্যালঙ্র সহঙ্ াশকিা ওরঙ্বন৷ কঙ্বষণা প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ শবশ্বশবদ্যালঙ্র শনওট এওশট প্রস্তাব 

উত্থাপন ওঙ্রন৷ শিশন বঙ্লন, ‘‘বিমমান বাাংলা বানাঙ্ন য  শবিৃঙ্খলা ঘলঙ্ঙ িার মঙ্ধ্য এওটা িৃঙ্খলা িাপন ওরা 

াঅবিযও এবাং এ ওাঙ্চর িার শবশ্বশবদ্যালঙ্র পঙ্ক্ষাআ গ্রহণ ওরা উশঘি৷'' এওাআ সঙ্গ শিশন বাাংলা শবজ্ঞাশনও 

িঙ্ের পশরিাষা প্রণন  সাংওলঙ্নর প্রঙ্াচনীিার ওথা উত্থাপন ওঙ্রন৷ রবীন্দ্রনাঙ্থর প্রস্তাব ানুসাঙ্র কশেি 

হ বহুল পশরশঘি ‘ওশলওািা শবশ্বশবদ্যাল বানান-সাংস্কার-সশমশি৷' ঐ সাংস্কার সশমশির প্রথম পুশস্তওা প্রওাশিি হ 

১৯৩৬-এর যম মাঙ্স ‘বাাংলা বানাঙ্নর শনম' শিঙ্রানাঙ্ম। বাাংলািাষার য  শনচস্ব বযাওরণ যনাআ যস ওথা প্রথম 

মঙ্ন ওশরঙ্ যদ্ন রবীন্দ্রনাথাআ৷ বাাংলা বযাওরণ য  সাংস্কৃি বযাওরঙ্ণর িারা িাশসি হঙ্ি পাঙ্র না যসাআ ওথা সামঙ্ন 

যরঙ্ঔ শিশন িাাঁর ‘বাাংলা িেিে'  ‘বাাংলািাষা-পশরঘ' গ্রঙ্ন্থ প্রওৃি বাাংলা বযাওরণ রঘনার শদ্ও শনঙ্দ্মিনা ওঙ্রঙ্ঙন৷ 

াআাংঙ্রচ াঅমঙ্ল বাাংলা িাষার উপশনঙ্বিাঙ্নর শুরু। াষ্টাদ্ি িিও যথঙ্ও শুরু ওঙ্র ঊনশবাংি িিঙ্ওর শিিী দ্িও 

প মি বাাংলা িাষার এাআ উপশনঙ্বিান ঘঙ্লঙ্ঙ। ঊনশবাংি িিঙ্ওর িৃিী দ্িও যথঙ্ও বাাংলা কঙ্দ্যর উপশনঙ্বিান 

প্রশক্রার শবঙ্রাশধ্িা ওঙ্রন রবীন্দ্রনাথ োওুর। রবীন্দ্রনাথ যসাআ পশনঙ্বশিও ওাঙ্লাআ শিক্ষার মাধ্যম শহঙ্সঙ্ব সবমাঙ্গ্র 

িান শদ্ঙ্ঙ্ঙন মািৃিাষাঙ্ও। ১৮৮৫ যথঙ্ও শুরু ওঙ্র ১৯৪১ সাঙ্ল মৃিুযর াঅঙ্ক প মি শবশিন্ন রঘনা শিশন বাাংলা 

িাষার উপশনঙ্বিাঙ্নর শবঙ্রাশধ্িা ওঙ্রঙ্ঙন।  শদ্ বাাংলািাষা শিক্ষা প্রওৃিাআ উপশনঙ্বিান হঙ্শঙল শওনা যস 

শবষঙ্ িাষাশবজ্ঞানীঙ্দ্র াঅচ যখারির সঙ্ন্দহ রঙ্ঙ্ঙ।  
 

     মািৃিাষার প্রশি রবীন্দ্রনাঙ্থর শ্রদ্ধা এবাং শিক্ষার বাহন শহঙ্সঙ্ব মািৃিাষা বাাংলা প্রঘলঙ্নর প্রবল দ্াশত্বঙ্বাধ্ 

প্রসঙ্গাআ এঙ্স পঙ্ড় িাাঁর পশরিাষা-িাবনার ওথা৷ প্রা পাঁশত্রি বঙর ধ্ঙ্র রবীন্দ্রনাথ বাাংলা পশরিাষা শনঙ্ ওাচ 

ওঙ্রশঙঙ্লন। রবীন্দ্রনাথ লক্ষয ওঙ্রশঙঙ্লন, ‘‘কল্প ওশবিা নাটও শদ্ঙ্ বাাংলা সাশহঙ্িযর পঙ্নঙ্রা াঅনা াঅঙ্াচন৷ 

াথমাৎ যিাঙ্চর াঅঙ্াচন, িশির াঅঙ্াচন ন৷'' বাাংলািাষা িশির াঅঙ্াচন ওরঙ্ি শকঙ্ প্রঙ্াচন পঙ্ড় 

পশরিাষার৷ বাাংলা পশরিাষা শিশরর ওাচ শুরু হ উশনি িিঙ্ও এ যদ্ঙ্ি াঅধু্শনও জ্ঞানশবজ্ঞান ঘঘমার সূত্রপাি 

ওাঙ্ল৷ বাাংলা পাশরিাশষও িে শিশরর শবশিন্ন নীশিঙ্ওৌিল শনঙ্ যসসম পশিিঙ্দ্র মঙ্ধ্য  ঙ্থষ্ট মিশবঙ্রাধ্ শঙঙ্লা৷ 

যওউ যঘঙ্শঙঙ্লন িঙ্ের সহচঙ্বাধ্যিা, যওউ িঙ্ের শ্রুশিমাধু্ ম াথবা িঙ্ের দ্ার্ঢময৷ যওউ শঙঙ্লন শুধু্াআ 

সাংস্কৃিশনিমর, ওাঙ্রা বা পক্ষপাি শঙল াঅরশব-িারশস াথবা যদ্িী িঙ্ের পর৷ রবীন্দ্রনাথ যচার শদ্ঙ্শঙঙ্লন 

পাশরিাশষও িঙ্ের প্রওাি-সামথময   াথাঙ্থমযর পর৷ িঙ্ের াঙ্থমর মঙ্ধ্য শিশন সবসম  ুশি ঔুাঁচঙ্িন৷  ুশিঙ্ি না 

শটাঁওঙ্ল শিশন সরাসশর মূলিাষার িেশটঙ্ও গ্রহণ ওরঙ্িন, য মন ওঙ্রশঙঙ্লন ‘যরামাশিও' িঙ্ের যবলা৷ এাআ িঙ্ের 

শিশন সরাসশর যওাঙ্না বাাংলা পশরিাষা ওরঙ্ি  ানশন৷ পাঙ্রর যিাষণক্ষমিা প্রমাঙ্ণ য মন বযবহার ওঙ্রঙ্ঙন 

‚দুদ্মাি পাশন্ডিযপূণম দুাঃসাধ্য শসদ্ধাি‛-এর মঙ্িা িেশনঘ যিমনাআ ‘ক্রন্দসী’ িঙ্ের াথমানুসাঙ্র ‘যরাদ্সী’ িঙ্ের 

বযবহাঙ্র িাাঁর নবশনশমমি িেসৃচঙ্নর প্রঙ্াক-দ্ক্ষিার সোন যমঙ্ল। রবীন্দ্রনাঙ্থর এাআ নবশনমমাণ বাাংলা িাষার 

িেিান্ডাঙ্র নবকশেি িঙ্ের সঞ্চঙ্ও সমৃদ্ধ ওঙ্রঙ্ঙ। িঙ্ব এিশওঙুর পঙ্র উপ ুি পশরিাষা শনমমাঙ্ণর ালসিা 

াঅচ বাাংলা িাষা শবজ্ঞান শিক্ষা যদ্বার যক্ষঙ্ত্র সমসযা সৃশষ্ট ওঙ্র ঘঙ্লঙ্ঙ।  
 

      ওথা বঙ্লাঃ ‘মহাচঙ্ন য ন কি: স পন্থা’। মহািারঙ্ির এশট এওশট চনশপ্র যলাও বঙ্ট।  শদ্ যলাওশট 

প্রাঘীন িারিী ধ্মমিে প্রসঙ্গ উদ্ধৃি িবু চীবঙ্নর সওল যক্ষঙ্ত্রর নযা শিক্ষাঙ্ক্ষঙ্ত্র াঅচ য  যলাওশটর বহুল 

বযবহার যমঙ্ল িা নানা গুশণচঙ্নর শিক্ষা-শবষও মিামঙ্িাআ যঘাঙ্ঔ পঙ্ড়। এ প্রসঙ্গ াঅর এওচঙ্নর নাম ঘঙ্ল 

াঅঙ্স। শিশন হঙ্লন বাগাশল শবজ্ঞানী সঙ্িযন্দ্রনাথ বসু। শবশ্বশবঔযাি পদ্াথমশবজ্ঞানী সঙ্িযন্দ্রনাথ বসু াঅকামী প্রচঙ্ন্মর 

উঙ্েঙ্িয য  শঘরস্মরণী  উশিশট ওঙ্রশঙঙ্লন িা হঙ্লাাঃ ‚ ারা বঙ্লন য , বাাংলা িাষা  শবজ্ঞান ঘঘমা সম্ভব ন , িারা 
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হ  বাাংলা চাঙ্নন না, ন ঙ্িা শবজ্ঞান চাঙ্নন না।‛। বাগাশল চাশি িাাঁঙ্ও শনঙ্ কশবমি। শবশ্ব শবজ্ঞানসিা বাগাশল 

চাশি য  এওািাআ বশহরাকি, াঙ্ াকয  াপাঙ্তি ন, বরাং ম মাদ্ার াঅসন লাি ওরঙ্ি সক্ষম, িা প্রমাণ 

ওঙ্রঙ্ঙন য  ওচন শবজ্ঞানী, সঙ্িযন বসু িাাঁঙ্দ্র মঙ্ধ্য প্রধ্ান এওচন। িাাঁর নাম  ুি হঙ্ পঙ্ড়ঙ্ঙ শবশ্বশবঔযাি 

শবজ্ঞানী াঅাআনস্টাাআঙ্নর সঙ্গ িাাঁর াঅশবষ্কৃি যওাািাম সাংঔযাঙ্নর চনয। িঙ্ব াঅলবাটম াঅাআনস্টাাআন াঅমাঙ্দ্র 

ওাঙ্ঙ  িটা পশরশঘি, সঙ্িযন্দ্রনাথ বসু িিটা নন। ওারণ প্রঘার মাধ্যঙ্ম াঅাআনস্টাাআন সুঙ্ াক যপঙ্ঙ্ঙন সঙ্িযন 

বসুর যঘঙ্ াঙ্নও যবশি। িাঙাড়া স্বঙ্দ্িী শবজ্ঞান সাধ্ঙ্ওর প্রশি াঅমাঙ্দ্র উৎসাহ বরাবরাআ ওম। এ াঅমাঙ্দ্রাআ 

দ্ীনিা। সঙ্িযন বস ু মঙ্ন প্রাঙ্ন প্রঘন্ড িাঙ্বাআ শঙঙ্লন বাগালী। বাাংলা িাষা  শবজ্ঞান ঘচ্চমার যক্ষঙ্ত্র িার ামূলয 

াবদ্ান রঙ্ ঙ্ঙ। িাাঁর যনিৃঙ্ত্ব ওলওািা  ১৯৪৮ ঔৃষ্টাঙ্ে ‘বগী  শবজ্ঞান পশরষদ্’ কশেি হ । এাআ পশরষঙ্দ্র মুঔপাত্র 

শহসাঙ্ব বাাংলা িাষার শবজ্ঞান পশত্রওা ‘জ্ঞান  শবজ্ঞান’ প্রওাশিি হ । ১৯৬৩ ঔৃষ্টাঙ্ে জ্ঞান  শবজ্ঞান-এ যওবলমাত্র 

যমৌশলও কঙ্বষণা শনবে শনঙ্  রাচঙ্িঔর বসু সাংঔযা প্রওাি ওঙ্র শিশন যদ্ঔান, বাাংলা িাষা  শবজ্ঞাঙ্নর যমৌল শনবে 

রঘনা সম্ভব। উঙ্েঔয চাপাঙ্ন শবজ্ঞান কঙ্বষণামূলও শনবেগুশল াঅচ াআাংঙ্রচী ন বরাং িাঙ্দ্র মািৃিাষা 

চাপানীঙ্িাআ যলঔা হ। শবজ্ঞানাঘা ম চকদ্ীিঘঙ্ন্দ্রর শপিা ব্রাহ্ম ধ্মমাবলম্বী িকবান ঘন্দ্র বসু িশরদ্পুঙ্রর যডপুশট 

মযাশচঙ্েট শঙঙ্লন। াআাংঙ্রচ সরওাঙ্রর াধ্ীঙ্ন উচ্চপদ্ি ওমমওিমা থাওা সঙ্ে িকবান ঘন্দ্র ওঔন িাাঁর শনঙ্চর 

যঙঙ্লঙ্ও াআাংঙ্রশচ স্কুঙ্ল িশিম ওরানশন। চকদ্ীি ঘঙ্ন্দ্রর প্রথম স্কুল শঙল  ম মনশসাংহ শচলা স্কুল। 

চকদ্ীি ওলওািার যহ ার স্কুল যথঙ্ও পডাঙ্িানা ওঙ্র ১৮৭৯ শখ্রষ্টাঙ্ে যসি যচশি াসম ওঙ্লচ যথঙ্ও শব.এ. পাি 

ওঙ্রন। এাআ ওঙ্লঙ্চ াআউশচন লযািি নামও এওচন শখ্রষ্টান  াচও প্রাওৃশিও শবজ্ঞাঙ্নর পর িাাঁর াঅগ্রহ বাডাঙ্ি 

গুরুত্বপূণম িূশমওা পালন ওঙ্রশঙঙ্লন। এরপর শিশন াঅাআ.শস.এস. পরীক্ষা  বসার চনয াআাংলযাঙ্ন্ড  া ার াআচ্ছা 

প্রওাি ওরঙ্ল িকবান ঘন্দ্র এঙ্ি রাচী হনশন ওারণ শিশন যঘঙ্ শঙঙ্লন িাাঁর পুত্র এওচন শবিান যহান। বাাংলা স্কুঙ্ল 

িশিম ওরাঙ্নার বযাপাঙ্র িাাঁর শনচস্ব  ুশি শঙল াআাংঙ্রশচ যিঔার াঅঙ্ক এঙ্দ্িী  যঙঙ্লঙ্মঙ্ ঙ্দ্র মািৃিাষা াঅ ে 

ওরা উশঘি। বাাংলা স্কুঙ্ল পডার বযাপারশট চকদ্ীি ঘঙ্ন্দ্রর চীবঙ্ন য মন গুরুত্বপূণম প্রিাব শবস্তার ওঙ্রশঙল যিমশন িা 

বাাংলা িাষাঙ্ও সমৃদ্ধ ওরঙ্ি সাহা য ওঙ্রঙ্ঙ। এর প্রমাণ বাাংলা িাষা  রশঘি চকদ্ীিঘঙ্ন্দ্রর 

শবজ্ঞানমূলও প্রবেগুশল। িাষার প্রশি শবঙ্িষ মমত্বঙ্বাধ্ ঙাডা িকবান ঘন্দ্র যঘঙ্ শঙঙ্লন িাাঁর পুত্র যদ্ঙ্ির াঅপামর 

চনসাধ্ারঙ্ণর সাঙ্থ শমঙ্লশমঙ্ি মানুষ যহাও এবাং িার মঙ্ধ্য যদ্িঙ্প্রম চাগ্রি যহাও। 
 

     এওসম চীবনানন্দ দ্াি বাাংলা িাষা  সাশহঙ্িযর িশবষযি শনঙ্ এওশট প্রবে শলঙ্ঔশঙঙ্লন। ১৬ শঘত্র ১৩৫৮ 

বা ১৯৫১ সাঙ্লর মাঙ্ঘমর যিষ সপ্তাঙ্হ িা প্রওাশিি হ ‘যদ্ি’ পশত্রওা। যসঔাঙ্ন চীবনানন্দ প্রথম বাঙ্ওযাআ বাাংলার 

িশবষযৎ শনঙ্ িাাঁর াঅিঙ্কার ওারণ শহঙ্সঙ্ব বঙ্লঙ্ঙন, ‚পূবম পাশওস্তান শিশর হবার পর বাাংলা িাষা  সাশহঙ্িযর শও 

হঙ্ব-শও হঙ্ি পাঙ্র” যিঙ্ব যদ্ঙ্ঔশঙ মাঙ্ছ মাঙ্ছ।‛ চীবনানঙ্ন্দর াঅঙ্রা াঅিঙ্কা, ‚পূবম বাাংলার য  সব শহন্দু-

মুসলমান াঅঙ্ঙ, িারা এিশদ্ন বাগাশল বঙ্ল পশরশঘি শঙঙ্লন, শওন্তু এঔন িাাঁরা শনঙ্চঙ্দ্র ঔুব সম্ভব বাগাশল বলঙ্ি 

পাঙ্রন না। িাাঁরা পাশওস্তাশন। পশিম বাগলার যদ্শি াশধ্বাসীরা াবিয বাগাশল।‛ বস্তুিাঃাআ পূবম পাশওস্তান এবাং 

পশিম বাগলা উি াঞ্চঙ্লাআ বাাংলা িাষা য  প্রা এওাআ বঙ্ন্দাবঙ্স্তর শিওার হঙ্শঙল পাশওস্তান  িারি রাঙ্ে, 

এওথা াঅমরা সওঙ্লাআ চাশন। ান্নদ্ািাংওর রা িাাঁর প্রবঙ্ে স্বাধ্ীন িারিবঙ্ষম িাষার শিশত্তঙ্ি াঅবার যদ্ি িাক 

হার াঅিাংওা প্রওাি ওঙ্রশঙঙ্লন। বস্তুিাঃাআ রােিাষা উদুম হবার িঙ্ল পূবম পাশওস্তাঙ্ন বাাংলার নানা িশিিালী 

উপিাষা থাওা সঙ্ে যচাঙ্রর সাঙ্থ উদুমঙ্ও ঘাশপঙ্ যদ্বার যঘষ্টা শঙল। বাগাশলর পর পাশওস্তাশন চাশিিাবাঙ্দ্র 

পশরঘ ঘাশপঙ্ যদ্ার এওটা যঘষ্টা যসসম সবমদ্াাআ ঘঙ্লশঙল। সঙ্ঘিন ‘িমুশেনী’ সাশহিয শিশরর যঘষ্টা শঙল, 

পাশওস্তাশন পশরঘঙ্ কবম যবাধ্ ওরাঙ্ি িা যিঔাবার যঘষ্টা শঙল  ার এওটা াঅপাি প্রিাব বাাংলা মািৃিাষী 

শিক্ষাবযবস্হার উপর পঙ্ড়শঙল। এঔন এর শওঙু প্রিাব বাাংলার মাদ্রাসা শিক্ষাবযবস্হাঙ্ি বিমমান। িারঙ্ি 

স্বাধ্ীনিার পর বাাংলা বযিীি ানযানয প্রঙ্দ্ঙ্ি শবঙ্িষিাঃ উত্তর িারঙ্ির শিক্ষাবযবস্হা রােিাষা শহশন্দঙ্ি 

http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B9%E0%A7%87%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B0_%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F_%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8_%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C,_%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE
http://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A8_%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AB%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F&action=edit&redlink=1
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শিক্ষাদ্াঙ্নর পদ্ধশি ঘালু থাওা বালািাষী শিক্ষাথমীরা যসঔাঙ্ন মািৃিাষা শিক্ষা শপশঙঙ্ পঙ্ড়ঙ্ঙ। াঙ্নঙ্ও বাগালী 

হা সঙ্ে িাাঁঙ্দ্র মািৃিাষা প্রা িুঙ্লাআ যকঙ্ঙন। সুিরাাং এ াঅিাংওা াঅচ সিয বাআ শও!  

    

     চীবনানঙ্ন্দর াঅঙ্রা াঅিঙ্কা শঙল এাআ য , বাগাশলর সাংঔযা াঅচ ক্রমিাঃ ওঙ্ম ঘঙ্লঙ্ঙ। চীবনানঙ্ন্দর িাষাাঃ 

‚শবিাঙ্কর াঅঙ্ক যদ্ঙ্ি  ি বাগাশল শঙল, এঔন নিুন বাগলা (পশিম বাাংলা) পূবম পাশওস্তান যথঙ্ও াঙ্নও উিাস্তু 

এঙ্স পড়া সঙ্ে িার যঘঙ্ যর্ঢর ওম বাগাশল াঅঙ্ঙ। পশিম বাাংলা এি যঙাট য  যঘাঙ্ঔ যদ্ঙ্ঔ  নশচর যনঙ্ড় যঘঙ্ড় 

মঙ্ন হ, যলাঙ্ওর ঘাঙ্প িা উপঙ্ঘ পড়ঙ্ঙ, াঅর োসাোশস ঘঙ্ল না। শওন্তু াঅসল ওথা, বাাংলাঙ্দ্ঙ্ি বাগাশল যর্ঢর 

ওঙ্ম শকঙ্ঙ্ঙ। মন্বিঙ্র শকঙ্শঙল, শওন্তু এবাঙ্র সমস্ত পূবম পাশওস্তাঙ্নর বাগাশলঙ্দ্র াঅমরা হাশরঙ্শঙ।‛ বাাংলা 

 ঔন উদুম ঘাশপঙ্ যদ্ার এওটা প্রশক্রা ঘলশঙল এবাং সুনীশিওুমাঙ্রর মঙ্িা শবদ্গ্ধ বুশদ্ধচীবীরা  ঔন পশিমবঙ্গ 

‘শনশঔল-িারিী সবমচন-যবাধ্য রােিাষা’ নাঙ্ম শহশন্দর পঙ্ক্ষ ওালশি ওরঙ্ঙন, শহশন্দঙ্ও িারঙ্ির রােিাষা ওরার 

পঙ্ক্ষ বলঙ্ঙন িঔন চীবনানঙ্ন্দরএ ওথা ঘমওাঙ্নার পঙ্ক্ষ  ঙ্থষ্ট শব ওী! (িারঙ্ির িাষা  িাষাসমসযা, প্রথম 

প্রওাি যপৌষ, ১৩৫১, রূপা এন্ড যওাম্পাশন মুশদ্রি ১৯৯২ সাংস্করণ দ্রষ্টবয)। চীবনানন্দ যচার শদ্ঙ্শঙঙ্লন বাাংলা 

উপিাষার উপর। িাাঁর মঙ্িাঃ ‚পূবম বাাংলার যলাওঙ্দ্র াঅঙ্ক বাগাশল বলা হি; িাঙ্দ্র নাম বদ্লাবার সঙ্গ সঙ্গ 

িারা এঔন স্বিাবিাঃাআ পাশওস্তাশন। শুধু্ নাম বা ানয দু’ঘারঙ্ট যঙাট বড় শচশনঙ্সর পশরবিমঙ্ন াঙ্নওশদ্নওার রি-

মাাংস াঅত্মার পশরবিমন হা ওশেন। বাাংলা, পূবম বাাংলার যলাওঙ্দ্র াঙ্নও িি বৎসঙ্রর সাশহিয  সমাচ-

সাংসাঙ্রর িাষা। পূবম বাাংলার মুসশলমরা ওঙ্ওঙ্িা বঙর ধ্ঙ্র শদ্ওওার নানা উপিাষা শলঙ্ঔ  বঙ্ল য  শবঙ্িষ 

সাথমওিা যদ্শঔঙ্ঙ্ঙন িাষার যসাআ সুি াপ মাপ্ত প্রওাি  শদ্ বে হঙ্  া িাহঙ্ল িার এঔনওার াঅপািসুিিা 

ওিশদ্ন শটশওঙ্ রাঔঙ্ি পারঙ্ব িাবনার শবষ। বড় উপিাষা  শদ্ ক্ষ পা িাহঙ্ল বাাংলা িাষার িশবষযৎ যওমন 

হঙ্ দ্াাঁড়াঙ্ব!‛ চীবনানঙ্ন্দর াঅঙ্রা সাংঙ্ াচনাঃ ‚পূবম পাশওস্তাঙ্ন উদুম  শদ্ রােিাষা  চনিাষা হঙ্ দ্াাঁড়া িাহঙ্ল 

এমন সম াঅসঙ্ব য  পূবম বাাংলার উপিাষাগুঙ্লা ওাঙ্রা মুঙ্ঔ যওাথা শুনঙ্ি পাা  াঙ্ব না। এি িাঙ্লা, এি 

বড় বড় উপিাষা এরওমিাঙ্ব  শদ্ িুশরঙ্  া িা য ঙ্ি পাঙ্র; ওারণ মানুঙ্ষর বুশদ্ধশবঘার প্রাাআ মূলয সাংরক্ষণ 

ওরঙ্ি ঘাাআঙ্ল াআশিহাস সাদ্া যঘাঙ্ঔ যদ্ঙ্ঔ সব।......াঅমার মঙ্ন হ বাাংলার যশ্রষ্ঠ উপিাষাগুঙ্লার যবশিরিাক 

পূবমবাাংলা এবাং যসঔাঙ্ন ওঙ্ও যিা বঙর ধ্ঙ্র শসশদ্ধ লাি ওঙ্রঙ্ঙ। পূবম বাাংলার প্রবাঙ্দ্-বঘঙ্ন-ঙড়া-কীশিওা  

মুঙ্ঔর িাষার শবিদ্  ক্রাশিকিীর িাৎপঙ্ ম িার প্রমাণ রঙ্ঙ্ঙ। উপিাষাগুঙ্লা মািৃিাষার যথঙ্ও উৎপন্ন হঙ্ 

মািৃিাষাঙ্ও শনশিি  নিুন নিুন সূঘনা শনঙ্ উৎপন্ন হঙ্ি সাহা য ওঙ্রঙ্ঙ।‛ বলাবাহুলয, উপিাষার প্রঙ্াক 

মািৃিাষা শিক্ষা বযবস্হাঙ্ও এওসম  ঙ্থষ্ট সম্পন্ন  স্বম্ভর ওঙ্রঙ্ঙ  া াঅচ াঅর িাষাঘঘমার শবষঙ্াআ শুধ্ু ন 

বরাং মািৃিাষা শিক্ষাদ্াঙ্নর যক্ষঙ্ত্র উপিাষার প্রঙ্াক-স্বাধ্ীনিাঙ্ও িাংওরিাঙ্ব পক্ষাখািগ্রস্হ ওঙ্র িুঙ্লঙ্ঙ। 

বলাবাহুলয, এাআ উপিাষারীশিাআ ঘলশি িাষা সাশহিয রঘনাঙ্ও এওসম চনশপ্রিা প্রদ্ান ওঙ্রশঙল। ঊশনি 

িিঙ্ওর বাাংলা সাশহিয  মুঙ্ঔর িাষা (ািি শিশক্ষি সমাঙ্চ  া সবঙ্ঘঙ্ যবশি প্রসার যপঙ্শঙল) প্রা পুঙ্রাপুশর 

পশিমবাাংলা যখাঁষা িাষাাআ শঙল। পূবমবাাংলা িঔন  িার াঙ্নও াঅঙ্ক যথঙ্ওাআ উপিাষা সাশহিয রশঘি হঙ্শঙল, 

মুঙ্ঔর িাষা শবওাি পাশচ্ছল; শওন্তু পশিমবঙ্গর সুধ্ী সাশহশিযও বা ঘলশি সমাঙ্চর যঔাঙ্ল িা বড় এওটা নচঙ্র 

াঅঙ্সশন। শবি িিঙ্ওর যকাড়ার শদ্ও যথঙ্ওাআ এ সব উপিাষা রশঘি সাশহঙ্িযর শবঙ্িষত্ব বাগাশল ানুিব ওরঙ্ি 

যপঙ্রঙ্ঙ। মািৃিাষা শিক্ষাদ্াঙ্নর যক্ষঙ্ত্র যমৌশঔও বুশল  শলশঔও পদ্ধশিঙ্ি ঘশলঙ্ির দ্াপট াঅচ াটুট, শওন্তু 

িহুঙ্র, শিশক্ষি মানুঙ্ষর শিক্ষাদ্াঙ্ন  শিক্ষাগ্রহঙ্ণ শনাঃসঙ্ন্দঙ্হ উপিাষা িার পূবম যকৌরব হাশরঙ্ঙ্ঙ। 
 

     বিমমান শিক্ষাবযবস্হা মািৃিাষা শিক্ষাদ্াঙ্নর সমসযা প্রথঙ্মাআ াঅসা য ঙ্ি পাঙ্র শিশুশিক্ষা প্রসঙ্গ। 

শিশুশিক্ষার চনয সবঙ্ঘঙ্ সগি, স্বািাশবও  ওা মওরী মাধ্যম হঙ্লা স্ব-স্ব মািৃিাষা শিক্ষাদ্ান। এাআ সিযশট শিশুর 

িাষাশিক্ষা সাংক্রাি শবশিন্ন কঙ্বষণা িারা াঅচ যদ্ঙ্ি-শবঙ্দ্ঙ্ি সুপ্রশিশষ্ঠি। াঅশদ্বাসী শিশুঙ্দ্র শনচ-শনচ 

মািৃিাষা শিক্ষাগ্রহণ ওরাটা চরুশর। শওন্তু এ প্রসগশট শবস্তৃি াঅঙ্লাঘনার দ্াশব রাঙ্ঔ। এ রাঙ্চয সত্তর যথঙ্ও াঅশি 
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িাক এমন শিশু গ্রাঙ্ম বাস ওঙ্র  াঙ্দ্র িাষা-মাধ্যম বাাংলা। বাশও ওুশড় যথঙ্ও শত্রি িাক বাগাশল শিশু বাাংলার িহর 

 িহরিশলগুশলঙ্ি বাস ওঙ্র। এঙ্দ্র িাষামাধ্যম বাাংলা শওন্তু এঙ্দ্র াশিিাবও  শিক্ষা প্রশিষ্ঠানসমূঙ্হর িুল 

দ্ৃশষ্টিশগ  পশরঘালনার িঙ্ল এাআসব শিশুঙ্দ্র মািৃিাষা শিক্ষা  থাথম পঙ্থ শবওশিি হঙ্চ্ছ না। বিমমান যিাকবাদ্ী 

সমাঙ্চ িহুঙ্র বাগাশল উচ্চশবত্ত এমনশও  শনম্ন-মধ্যশবত্ত যশ্রশণর মানুঙ্ষর মঙ্ধ্য সম্প্রশি শিক্ষার মাধ্যম শহঙ্সঙ্ব 

বাাংলামাধ্যঙ্মর বদ্ঙ্ল াআাংঙ্রশচ মাধ্যম স্কুঙ্লর প্রশি াঅসশি ক্রমিাঃাআ যবঙ্ড় ঘঙ্লঙ্ঙ। সম্প্রশি ওলওািার াআাংশলি 

শমশডাম স্কুলগুশলঙ্ি ঙাত্রিশিমর সাংঔযা সরওারী াথবা াঅধ্া-সরওারী স্কুলগুশলর িুলনা হু হু ওঙ্র যবঙ্ড় ঘঙ্লঙ্ঙ। 

এঙ্ক্ষঙ্ত্র াশিিাবওঙ্দ্র মঙ্ধ্য প্রধ্ানিাঃ এাআ মানশসওিাাআ ওাচ ওরঙ্ঙ য  াআাংঙ্রচী মাধ্যঙ্ম শিশক্ষি হঙ্ল িাাঁঙ্দ্র 

সিানরা বাাংলা মাধ্যঙ্ম শিশক্ষি সিানঙ্দ্র িুলনা পরীক্ষা াঙ্নও যবিী িাঙ্লা িল ওরঙ্ব  িশবষযঙ্ি চীবঙ্নর 

উচ্চির যপিাঙ্ি সািঙ্লযর সঙ্গ প্রঙ্বি  উন্নশি ওরঙ্ি পারঙ্ব। শুধ্ু িাাআ ন, যমধ্াবৃশদ্ধর পািাপাশি শিশুঙ্দ্র 

িশবষযঙ্ি াঅধু্শনও, যওিাদুরস্ত   ুঙ্কাপঙ্ াকী ওঙ্র যিালার য  শনশিি কযারাশি াআাংঙ্রচী মাধ্যম স্কুলগুশল শদ্ঙ্চ্ছ 

াশিিাবওরা যসাআ াঅওষমণ াথবা প্রঙ্লািনঙ্ও াঅর াস্বীওার ওরঙ্ি পারঙ্ঙ না। িঙ্ল ওষ্ট হঙ্ল যমাটা টাওার 

শবশনমঙ্ িারা শনঙ্চঙ্দ্র সিানঙ্দ্র াআাংঙ্রচী মাধ্যম স্কুলগুশলঙ্ি িশিম ওরাঙ্িাআ ক্রমিাঃ াঅগ্রহী হঙ্ উেঙ্ঙ। শওন্তু 

এওাঙ্লর াশিিাবওঙ্দ্র এওথা মঙ্ন রাঔঙ্ি হঙ্ব য , াআাংঙ্রশচ িাষাাআ শুধ্ু ন, ানয এওাশধ্ও য ঙ্ওাঙ্না 

িাষাঙ্িাআ শিশুর দ্ক্ষিা াচমন াবিযাআ প্রিাংসনী, িঙ্ব যওাঙ্না াবিাঙ্িাআ িা িার মািৃিাষাঙ্ও উঙ্পক্ষা ওঙ্র ন। 

শিিঙ্ব শিন্ন িাষা শিক্ষা লাঙ্ির িঙ্ল শিশুর পাশরপাশশ্বমওিা সহ িাব  িাষার মঙ্ধ্য প্রওৃি যসিুবেন কঙ্ড় ঙ্ে 

না। এর ওরুণ পশরণশি সম্পঙ্ওম রবীন্দ্রনাথ িাাঁর ‘শিক্ষার যহরঙ্ির’ প্রবঙ্ে শলঙ্ঔঙ্ঙন” ‚াঅমাঙ্দ্র বালযওাঙ্লর 

শিক্ষা াঅমরা িাষার সশহি িাব পাাআ না, াঅবার বস হাআঙ্ল শেও িাহার শবপরীি খঙ্ট,  ঔন িাব চুশটঙ্ি থাঙ্ও 

িঔন িাষা পাা  া না।‛ িঙ্ল িাব  িাষার সুষম শবওাঙ্ির লঙ্ক্ষয াবিযাআ প্রঙ্াচন শিশুঙ্ও িার মািৃিাষা 

 থাথম াঙ্থম শিশক্ষি ওঙ্র যিালা।  
 

     শিক্ষার শুরুঙ্িাআ বাবা-মা বা াশিিাবওঙ্দ্র শিশুর িাষামাধ্যম সম্পঙ্ওম সঙ্ঘিন হা প্রঙ্াচন। যওননা, 

পশরবাঙ্রর মঙ্ধ্য  পশরবাঙ্রর মাধ্যঙ্মাআ প্রাথশমও শিশুশিক্ষার সূঘনা খঙ্ট। শিশুর িাষাশিক্ষা াঅশত্তওরণ শবষঙ্ 

কঙ্বষওঙ্দ্র মি হঙ্লা, ানুওরঙ্ণর মাধ্যঙ্ম শিশুরা িাষাঙ্ও ধ্াঙ্প-ধ্াঙ্প রপ্ত ওঙ্র থাঙ্ও। এ ওারঙ্ণ পশরবাঙ্রর 

যিির বাবা-মা  াঅত্মী-স্বচঙ্নরা ওীিাঙ্ব  ওী িাষা ওথা বলঙ্ঙন, যসশট ঔুবাআ গুরুত্বপূণম। এঔান যথঙ্ও শিশুরা 

শুধ্ু িাষাাআ ন যসাআসঙ্গ াঅত্ত ওঙ্র নানা বাঘন িশগ। এমনশও, কৃহপশরঘারও-পশরঘাশরওার িাষা যথঙ্ও শিশুরা 

প্রিাশবি হঙ্ থাঙ্ও। িঙ্ল, শিশুঙ্ও মাশচমি  প্রশমি বাাংলা যিঔাঙ্নার চনয কৃহপশরঘারও-পশরঘাশরওাঙ্দ্র িাষা-

বযবহাঙ্র সিওম থাওা শবঙ্িষ চরুশর। িুল যিঔার ওারঙ্ণ, শিিী যশ্রণীঙ্ি পড়ার সম ‘মািাশপিা’ িেশটঙ্ও শিশু 

 শদ্ ‘মাথার শিিা’ বঙ্ল উচ্চারণ িাহঙ্ল াবাও হা ঙাড়া শওঙুাআ ওরার থাঙ্ও না! পািাপাশি, পশরবাঙ্রর 

সদ্সযরা প্রঘার মাধ্যঙ্ম যওান িাষা ঔবর, নাটও, শসঙ্নমা যদ্ঔঙ্ঙন যসটা শিশুর িাষাশিক্ষা প্রিাব শবস্তার ওঙ্র 

থাঙ্ও। াঅচওাল িহুঙ্র পশরবাঙ্র শবরশিহীন শহশন্দ শসশরাল  শসঙ্নমা যদ্ঔার প্রবণিা বাড়ঙ্ঙ। িঙ্ল শিশুঙ্দ্র 

মঙ্ধ্য হাঙ্মিাাআ শহশন্দ-বাাংলা শমশলঙ্ এও াদ্ভুি িাষা ওথা বলার লক্ষণ লক্ষয ওরা  াঙ্চ্ছ। িাষাশিক্ষার প্রথম 

ধ্াঙ্পাআ িারা ভ্রাি পঙ্থ ঘাশলি হঙ্চ্ছ। াশিিাবওরা এওমাত্র শনঙ্চঙ্দ্র শনিঙ্ণর মাধ্যঙ্মাআ এাআ দুলমক্ষণগুশল যথঙ্ও 

শিশুঙ্দ্র মুি ওরঙ্ি পাঙ্রন। এওাআিাঙ্ব, শিশুর শিক্ষা  যঔলার চনয যওান িাষার উপওরণ (বাআ, শসশড, যঔলনা 

াআিযাশদ্) যওনা হঙ্ব” যস শবষঙ্ বাবা-মা-যদ্র সঙ্ঘিন থাওা উশঘি, ওারণ যসগুশল শিশুর িাষাশিক্ষার সহাও। 

শিশু-শিক্ষা াঅচঙ্ওর শদ্ঙ্ন াঅঙ্রওশট িশিিালী প্রিাবও হঙ্লা” প্রঘারমাধ্যম  প্র ুশি। সমগ্র যদ্ঙ্ির 

িহরগুঙ্লাঙ্ি যঔলার মাে ক্রমি শবরল হঙ্ উেঙ্ঙ। িঙ্ল িহুঙ্র শিশুর শবঙ্নাদ্ন কঙ্ড় উেঙ্ঙ যটশলশিিন, 

ওশম্পউটার, স্মাটমঙ্িান, শিশড যকমস  াআিারঙ্নটঙ্ও যওন্দ্র ওঙ্র।এাআ প্রিাঙ্বর যনশিবাঘওিা শবঘশলি না হঙ্ 

ওীিাঙ্ব িাঙ্ও মািৃিাষাশিক্ষা াআশিবাঘওিাঙ্ব ওাঙ্চ লাকাঙ্না  া যসশদ্ঙ্ওাআ াঅমাঙ্দ্র এঔন মঙ্নাঙ্ াক যদ্া 

উশঘি। শিশুশিক্ষার উপঙ্ াকী শসশড, বাআ, যঔলার মাধ্যঙ্ম যিঔার শবশিন্ন উপওরণ ঙাড়া ঙড়া-কান-কল্প-াশিন-
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চাদু সব শওঙুর মঙ্ধ্য শদ্ঙ্াআ শিশুর মািৃিাষার শিক্ষা সমূ্পণম হ। বণমমালা, কশণি, শবজ্ঞান, পশরঙ্বি, স্বািয, যচন্ডার 

সমিা, সামাশচও াঅঘরণ, সৃচনিীল িাবনা মূলও পাঙ্ের যক্ষঙ্ত্র  থা থিাঙ্ব মািৃিাষাঙ্ও প্রঙ্াক ওরা য ঙ্ি 

পাঙ্র। শিশুশিক্ষা শনঙ্ ওাচ ওরঙ্ঙ এমন প্রওািনা প্রশিষ্ঠাঙ্নর িূশমওা এ শবষঙ্ গুরুত্বপূণম। বাশণশচযও প্রঙ্লািন 

াথবা মুদ্রণনিলীর দ্ীনিা য ন যওামলমশি শিশুরা ওঔনাআ িুল বানান না যিঙ্ঔ যস শবষঙ্ প্রওািনালগুশলঙ্ও 

াঅঙ্রা যবশি সচাক হঙ্ি হঙ্ব। াঅবার, শিশুরা য ঙ্হিু ানুওরণশপ্র, িাাআ বাশড়ঙ্ি বাবা-মাঙ্ও শনশমি পড়াশুনা 

ওরঙ্ি যদ্ঔঙ্ল শিশু িার পাঙ্ের প্রশি মঙ্নাঙ্ াকী হঙ্ ঙ্ে। সব শমশলঙ্ বলা  া, এওশট শিশুর িাষা-াচমঙ্নর 

প্রারম্ভ যথঙ্ওাআ বাবা-মা-সহ পশরবাঙ্রর সওঙ্লরাআ শিশুর মািৃিাষা শিক্ষা-াচমঙ্নর  থাথম পশরঙ্বি সৃশষ্ট সম্পঙ্ওম 

সচাক থাওাটা শবঙ্িষ চরুশর। পশরবাঙ্রর পঙ্রাআ াঅঙ্স প্রাশিষ্ঠাশনও শিক্ষা  শিক্ষঙ্ওর প্রসগ। এঔন িহঙ্র, শবঙ্িষ 

ওঙ্র উিঙ্াআ ওমমরি বাবা-মা-রা সাঙ্ড় শিন বা ঘার বঙর বস যথঙ্ওাআ শিশুঙ্ও যওাঙ্না না যওাঙ্না শিক্ষা প্রশিষ্ঠাঙ্ন 

িশিম ওরাঙ্ি ঘান। এাআসব শওন্ডারকাঙ্টমন  শপ্র-প্রাাআমাশর স্কুল  িার শিক্ষওঙ্দ্র দ্াশত্ব হঙ্লা ঔুঙ্দ্ শিক্ষাথমীঙ্দ্র 

মািৃিাষা শিক্ষাগ্রহঙ্ণর শবষশটঙ্ও াগ্রাশধ্ওার যদ্া ওারণ াঅদ্িম শিক্ষওরা াবিযাআ চাঙ্নন য , মািৃিাষার 

মাধ্যঙ্ম যওাঙ্না শিশু য  যওাঙ্না শিক্ষা  ি দ্রুি হৃদ্গম ওরঙ্ি পাঙ্র িা ানয যওাঙ্না িাষাঙ্িাআ িার পঙ্ক্ষ 

হৃদ্গম ওরা সম্ভবপর ন। 
 

     এবাঙ্র াঅসা য ঙ্ি পাঙ্র মািৃিাষা শিক্ষাদ্ান প্রদ্াঙ্নর সমসযা াঅঙ্রা শওঙ ুবৃহত্তর িথা ঐশিহাশসও প্রসঙ্গ। 

াঙ্নও সমাঙ্লাঘওাআ বঙ্ল থাঙ্ওন, িারিবঙ্ষম াআাংঙ্রঙ্চর উপশনঙ্বিাঙ্নর িল এও শিন্ন সামাশচও, রাচননশিও  

াথমননশিও পশরশিশির সাঙ্থ সাঙ্থ িাষাকি যক্ষঙ্ত্র নানা প্রশিওূলিা সৃশষ্ট ওঙ্রশঙল। এাআ উপশনঙ্বিাঙ্নর িঙ্ল 

িাষার যক্ষঙ্ত্র য  য  ধ্রঙ্নর পশরবিমনগুশল এঙ্সশঙল িার িঙ্ল প্রথমিাঃ িানী িাষার বযবহাশরও চকৎ যথঙ্ও 

প্রশমি বাাংলা িাষা সমূ্পণমিাঙ্ব শনবমাশসি হঙ্ যকঙ্লা। াআাংঙ্রচরা য  বাাংলা িাষাঙ্ও গুরুত্ব শদ্ঙ্লন িা এওওথা 

সাংস্কৃি িেকেী াঅাআন-াঅদ্ালঙ্ির িাষা। শিিীিাঃ শবদ্যমান বাাংলা িাষাওাোঙ্মার যক্ষঙ্ত্র এও াঅমূল পশরবিমন 

খটঙ্লা। বাাংলা কঙ্দ্যর রূপ বদ্ঙ্ল যকঙ্লা। হোৎ ওঙ্রাআ বাাংলা কঙ্দ্য সমূ্পণম াপ্রঙ্াচঙ্ন  যচারপূিমও প্রঘূর সাংস্কৃি 

িে াঅমদ্াশন ওরা হঙ্লা। সাংস্কৃি িেমুি এবাং াঅরশব-িারশস িে ুি প্রঘশলি, সবমসাধ্ারণঙ্বাধ্য সরল 

কদ্যরীশিঙ্ও গ্রহণ না ওঙ্র এওশট ওৃশত্রম রীশিঙ্ও উদ্ভাবন ওরা হঙ্লা। পশনঙ্বশিও প্রিুর াআশগঙ্ি সাংস্কৃি পশন্ডঙ্িরা 

এশট ওরঙ্লন। এর িঙ্ল বাাংলা কদ্য িার স্বািাশবও শবশিষ্টয  কশি হাশরঙ্ যিঙ্ল এওসম চনশবশচ্ছন্ন হঙ্ যকঙ্লা। 

িৃিীিাঃ উপশনঙ্বশিঙ্ির িাষা বাাংলাঙ্ও হশটঙ্ শদ্ঙ্ িার িান দ্ঔল ওরঙ্লা উপশনঙ্বিঙ্ওর িাষা াআাংঙ্রচী। 

সমাঙ্চ এর শমশ্র প্রিাব বরাবরাআ শঙল, াঅচ াঅঙ্ঙ।  
 

     রবীন্দ্রনাথ শনঙ্চ এওসম মািৃিাষাঙ্ও শিক্ষা  রােী ওমমওাঙ্ন্ডর বাহন ওরঙ্ি যঘঙ্শঙঙ্লন। এওথা শেও য , 

াঅচ রাঙ্ের প্রশিশট নাকশরওঙ্ও মািৃিাষা (কাঙ্রা, ঔাশসা, ওামিাপুরী, সাাঁিাশল প্রিৃশি শনচ শনচ াঅঞ্চশলও 

মািৃিাষা) শিক্ষা যদ্া াসম্ভব না হঙ্ল বড় সহচ ওথা ন। ‘মািৃিাষা’ মাঙ্ন ওী? যলঔার িাষা সাধ্ারণি 

ওার মািৃিাষা হ না। বলার িাষাাআ হঙ্লা মািৃিাষা। মািৃিাষা বঙ্ল  শদ্ শওঙু থাঙ্ও, িঙ্ব িা শিঔঙ্ি হ না, িা 

শনঙ্চ যথঙ্ওাআ াশচমি হ। প্রশমি শিলীর বাাংলা িাষা বাাংলা হঙ্ল িা যিা ািযঙ্চর মািৃিাষা ন! ওারন, িার 

মািৃিাষা াঅঙ্ঙ যসাআ াঅঞ্চশলও ওথয শবশিষ্টয  া হঙ্িা প্রশমি বাাংলা যনাআ, াঅঙ্দ্ৌ  ার বযাওরণ হঙ্িা বা 

শনশমমি হশন।  
 

      যমাটামুশট িাঙ্ব মািৃিাষা রূঙ্প বাাংলা শিক্ষাদ্ান  শিক্ষাগ্রহঙ্ণর উন্নশি খটাঙ্ি রাে-সমাচ-পাশরবাশরও স্তঙ্র 

শনম্নশলশঔি ওিওগুশল পদ্ঙ্ক্ষপ গ্রহণ াশবলঙ্ম্ব াঅবিযও। পদ্ঙ্ক্ষপগুশল হঙ্লাাঃ 

 

১. উচ্চশিক্ষা যথঙ্ও শুরু ওঙ্র  াবিী ওাঙ্চ াশবলঙ্ম্ব বাাংলা িাষার বযাপও বযবহার সশুনশিি ওরা। 

২. প্রশমি বাাংলা বযাওরঙ্ণর প্রসারণ খশটঙ্ িন্মঙ্ধ্য াঅশদ্বাসী িঙ্ের াঅশিধ্াশনও াথম সাংঙ্ াচন ওরা। 
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৩. বাাংলার শবশিন্ন িাষািাশষ সহ াঅশদ্বাসীঙ্দ্র চনয পৃথও বাাংলা াশিধ্ান রঘনা ওরা। 

৪. শবশিন্ন িাষািাশষ সহ াঅশদ্বাসীঙ্দ্র প্রঘশলি িাষাগুশলঙ্ও কল্প-ওশবিা াআিযাশদ্র াঅওাঙ্র পােক্রঙ্ম াঅনা।  

৫. বাাংলা বানানঙ্ও বাাংলা িাষার উচ্চারনানুক ওঙ্র যিালা। 

৬. াআাংঙ্রচী মাধ্যম স্কুলগুশলঙ্ি শিশুঙ্দ্র িশিম শবষঙ্ াশিিাবওঙ্দ্র াশি স্পিমওািরিা ওমাঙ্না, প্রঙ্াচঙ্ন  

   াআাংঙ্রচী মাধ্যম স্কুলগুশলর পেন-পােঙ্ন বযাবহৃি শিনশট িাষার মঙ্ধ্য এওশটঙ্ও বাাংলা শহসাঙ্ব গ্রহণ     

   াঅবিযও ওরা। 

৭. পাশরবাশরও স্তঙ্র শিশুশিক্ষা প্রিাব শবস্তারওারী িুল িে ঊচ্চারঙ্ণ াশিিাবওঙ্দ্র  ত্নিীল হা। 

৮. বাাংলা াঅঙ্রা যবিী সৃচনিীল সাশহিয  শবজ্ঞান শবষও গ্রন্হ রঘনা ওরা। 

৯. বাাংলার চাশিিাঙ্বাধ্ঙ্ও উৎসব  সম্প্রীশিমূলও ানুষ্ঠাঙ্নর িারা ক্রমিাঃ বৃশদ্ধ ওরা। 

১০. সরওারী  াঅধ্া-সরওারী বাাংলা মাধ্যম স্কুলগুশলর পশরওাোঙ্মাকি উন্নন খটাঙ্না। 

১১. শবঙ্দ্ঙ্ি বসবাসওারী বাগালীঙ্দ্র বাাংলা াঅঙ্রা যবিী সাশহিয  শবজ্ঞান গ্রন্হ রঘনা উিুদ্ধ হা। 

১২. বাাংলার ওৃশি বাগালীঙ্দ্র যপিাকি ঔযাশি বা াঅশথমও সুশবধ্ার যলাঙ্ি শবঙ্দ্ঙ্ি ঘঙ্ল না  াা াআিযাশদ্।  
 

     িঙ্ব এর মঙ্ধ্য সব যথঙ্ও যবশি প্রঙ্াচন াঅশদ্বাসীঙ্দ্র চনয াশিধ্ান প্রনণ। াঅপািদ্ৃশষ্টঙ্ি এ ওথা হঙ্িা 

মঙ্ন হঙ্ি পাঙ্র য , সবমস্তঙ্র বাাংলা িাষা ঘালু হঙ্ল াথবা শিক্ষার মাধ্যম বাাংলা িাষা হঙ্ল সাংঔযাগুরু 

বাগলািাষীঙ্দ্র সুশবধ্া হঙ্ি পাঙ্র, শওন্তু াঙ্িবাসীঙ্ও যিা যসাআ শিিী িাষাঙ্িাআ শিক্ষাগ্রহণ ওরঙ্ি হঙ্ব  া িার 

যমৌশঔও িাষা, শনঙ্চর প্রাঙ্ণর িাষা। বিমমান মািৃিাষা শিক্ষাদ্াঙ্নর এ এও িীব্র সমসযা। এটা সশেও য , 

াদ্যাবশধ্ যলঔা প্রশিশট বাাংলা বযাওরণাআ সাংস্কৃি  াআাংঙ্রশচ বযাওরঙ্ণর এও াক্ষম ানুওরণ। সুওুমার যসন শনঙ্চ 

শলঙ্ঔশঙঙ্লন, শিশন শনঙ্চ এবাং সুনীশিবাবু এাআ ‘পাপ’ ওঙ্রঙ্ঙন যটক্সটবুও যবাডমঙ্ও ঔুশি ওরার চঙ্নয। সুিরাাং  াাঁরা 

াঅচ সুওুমার যসন শওাংবা সুনীশিওুমার ঘঙ্টাপাধ্যাঙ্ও ানুসরণ ওঙ্র স্কুল পােয বাাংলা বযাওরণ শলঙ্ঔ ঘঙ্লঙ্ঙন 

স্বািাশবওিাঙ্বাআ িারা যসাআ এওাআ পাপ ওঙ্র ঘঙ্লঙ্ঙন, এপার এবাং পার বাাংলা। এটা শওন্তু াআাংঙ্রঙ্চর 

উপশনঙ্বিাঙ্নর িল ন। বাাংলা এওাধ্াঙ্র শিশক্ষি, দ্ক্ষ  সৎ িাষাশবজ্ঞানীর ািাব শঙল এবাং এঔন াঅঙ্ঙ। 

 িশদ্ন প মি এ ািাব পূরণ না হঙ্ব, িিশদ্ন প মি  থাথম াঙ্থমাআ াঅদ্িম বাাংলা বযাওরণ রশঘি হঙ্ব না। যস 

ওারঙ্নাআ মািৃিাষা শিক্ষাদ্াঙ্নর ঘলন বৃশদ্ধ ওরঙ্ি বাাংলা াঅওাঙ্দ্শম সহ সাশহিয  শিল্পঙ্বাদ্ধাঙ্দ্র  ঙ্থষ্ট িূশমওার 

প্রঙ্াচনঙ্ও াঅচ াঅর যমাঙ্টাআ াবঙ্হলা াথবা াস্বীওার ওরা  া না।  
 

 

সহাও গ্রন্থপঞ্ীাঃ 
 

১. বাাংলা িাষার উপশনঙ্বিান  রবীন্দ্রনাথ : এওশট প মাঙ্লাঘনা, যমাহাম্মদ্ াঅচম, াঅদ্িম প্রওািনী। 

২. শবঙ্বওানন্দ রঘনা সমগ্র, ২ ঔন্ড, ানুবাদ্  সম্পাদ্না সুধ্াাংশুরঞ্ন যখাষ, ওাশমনী প্রওািনাল, মাখ 

১৪১৮। 

৩. চীবনানঙ্ন্দর াঅিা  াঅিঙ্কা বাাংলা িাষা  সাশহঙ্িযর িশবষযৎ, পবম-১, শিঙ্রাজ আহমেদ। 


