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Abstract 

The purpose of education is to destroy falsehood and to discover the truth. Education is a 

perfect way to develop the human body, soul and mind. At the same time, education 

develops all kinds of knowledge of human beings by caring and purifying human tendencies. 

Through education, people are guided by the knowledge of the people, society and the 

country. And by inspiring the desire to know the unknown, education allows people to 

explore the infinite and infinite beyond all limitations. Education helps us to make our daily 

life beautiful, happy and comfortable by caring for our hearts and our outside. The real 

education suppresses the animal instincts of man and makes him a human being. Education 

inspires students to think, work and work in order to establish moral, human, cultural, 

scientific and social values in individual and national life. The students develop the sense of 

patriotism, nationality and qualities of the citizen in their character such as: sense of 

justice, non-communicative-consciousness, sense of duty, human rights awareness, free-

minded practice, discipline, good living, well-being, patience, etc. Develop the national 

history, tradition and culture and build trust in its own power. To make economic and 

social progress in the country, students are made to develop scientific ally and to develop 

leadership qualities among them. The students are also a part of the community. He works 

tirelessly to create a non-discriminatory society. To develop democratic consciousness 

helps to develop tolerance for mutual opinion and to develop a positive and positive outlook 

on life-oriented things. Instead of the study of the face, the students are made to have 

developed thinking, imagination and persuasion. Also, he creates world-class skills to 

survive in high-quality competitions. 
 

     প্রশতভুূদ্দতে আভযা শখদ্দত শখদ্দত এশগদ্দয় যমদ্দত থাশক জীফদ্দনয দ্দথ। জীফন আভাদ্দদয াদ্দত করদ্দভ 

শশখদ্দয় তদ্দফই তায ঐশ্বমে আভাদ্দদয াদ্দত তুদ্দর যদয়। জীফদ্দনয অতুরনীয় যৌন্দমে  উদ্দবাদ্দগয জনয তাই 

শক্ষা রাব কযা অশযামে। শক্ষা আদ্দর কী? স্কুর কদ্দরদ্দজয শদ্দরফাদ্দয ভাদ্দঝ আটদ্দক থাকা জ্ঞানই কী 

প্রকৃত শক্ষা? প্রশ্ন ভদ্দন জাগদ্দতই াদ্দয!! এয উত্তয খুুঁজদ্দত যমদ্দত দ্দফ শকছুটা যছদ্দন, যচাখ যাখদ্দত দ্দফ 

ইশতাদ্দয াতায়, ভন যাখদ্দত দ্দফ নতুন শদদ্দনয নতুন বাফনাদ্দক গ্রণ কযায়। শযফশতেত শযশিশতয াদ্দথ 
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খা খায়াদ্দত না াযদ্দর শশছদ্দয় যমদ্দত দ্দফ, আয আভযা যছাদ্দর শশছদ্দয় মাদ্দফ জাশত। ধূশর-ধূয 

শফফণেতা শঘদ্দয ধযদ্দফ নফাগত প্রজন্মদ্দক। 
 

      শক্ষায কাজ দ্দরা ফযশিয অন্তশনেশত গুণাফরীয ূণে শফকাদ্দয জনয উৎা যদমা এফাং ভাদ্দজয 

একজন উৎাদনীর দয শদ্দদ্দফ প্রশতষ্ঠারাদ্দবয জনয কর প্রকায দক্ষতা অজেদ্দন ামতা কযা ম। 

এককথায় ফরদ্দত যগদ্দর তাই ফরা মায়,জ্ঞান ফা দক্ষতা অজেনই শক্ষা।  শক্ষা তখনই ূণেতা ায় মখন ভানুল 

তায ম্ভাফনায শযণূে শফকা াধদ্দনয জনয অফযাত অনুীরন কদ্দয থাদ্দক। অথোৎ শক্ষা রাদ্দবয প্রশিয়াশট 

াভশয়ক নয় এফাং যকান প্রকায দ্ধশতয ভাদ্দঝ শক্ষা আটদ্দক যগদ্দর তা শক্ষাথেীয শযূনে শফকাদ্দ যকফর 

অন্তযায় ঘটায় না, ফযাং শফকা প্রশিয়াদ্দক ভূর দ্দভত উৎাশটত কযদ্দত ফদ্ধ শযকয দ্দয় দ্দঠ। 

     শক্ষায ভূর কাজ ভানুদ্দলয আচযণগত শযফতেন াধন। যফাধ,শফদ্দফক,ভন  ভননীন ভানফ শশু শক্ষা 

প্রশিয়ায ভধয শদদ্দয়ই  অজেন কদ্দয জ্ঞান , দক্ষতা ,দৃঢ়তা, শফশ্বা, এফাং অবযা । একাযদ্দণ শক্ষা ভুূতে তদ্দয 

যথদ্দভ যগদ্দর শশুয ফৃশদ্ধ  শফকাভরূক প্রশিয়া চযভবাদ্দফ ফাুঁধাগ্রি য় । একজন উচ্চশশক্ষত ফযশি মখন 

গাশিয কাুঁচ নাশভদ্দয় যাস্তায় ভয়রা যপদ্দর চদ্দর মান অথফা একজন থচাযী থ চরদ্দত শগদ্দয় মখন উদ্দি 

যপদ্দরন একশট জীণে চাযা তখনই যফাঝা মায় তাদ্দদয শক্ষা ূণেতা ায়শন।ভরূত  শক্ষা ভানুদ্দলয যফাধদ্দক 

জাগ্রত কদ্দয তাদ্দক ৃশিয যযা জীফ দ্দয় ঠায থ যদখায়। 

ফাাংরা, ইাংদ্দযশজ  রযাশটন শভশরদ্দয় কদ্দয়কশট ব্দ আভাদ্দদয চাযাদ্দ যদ্দয়দ্দছ মা শক্ষা দ্দব্দয উৎশত্তয 

াদ্দথ ম্পশকেত। য ব্দগুদ্দরা শফচায  শফদ্দেলণ কযদ্দর শক্ষা ম্পদ্দকে একশট াধাযণ ধাযণা রাব কযা 

মায়। 

১.াংস্কৃত 'া' ধাতু  মায অথে ান কযা ফা উদ্দদ দান কযা। আফায ‘শফদযা দ্দব্দয ’াংস্কৃত‘ শফদ’ এয 

অথে র  জানা ফা জ্ঞান অজেন কযা । 

২. প্রথভ ভত: ইাংদ্দযশজ Education রযাশটন ব্দ Educare যথদ্দক এদ্দদ্দছ। আয রযাশটন Educare অথে র 

To bring up  অথোৎ কলেণ কযা, প্রশতারন কযা, শযচমো কযা, অন্তশনেশত যচতনায শফকা াধন কযা। 

শিতীয় ভত: Education রযাশটন ব্দ রযাশটন Educere যথদ্দক উদ্ভূত , মায ইাংদ্দযশজ অথে দ্দে To lead out 

অথোৎ শশু এফাং শক্ষাথেীয ভদ্দনয ভদ্দধয যম ফ ভানশক শি জন্মূদ্দে শফদযভান যগুশরদ্দক ফাইদ্দয আনা । 
 

তৃতীয় ভত: Education ইাংদ্দযশজ ব্দশট রযাশটন ব্দ Educatum যথদ্দক এদ্দদ্দছ, মায অথে র- The act of 

training । এই ভতানুমায়ী শক্ষায অথে দ্দে শশু ফা শক্ষাথেীয বশফলযৎ জীফন উদ্দমাগী শকছু যকৌর আয়ত্ত 

কযায প্রশক্ষণ যদয়া । 

চতুথে ভত: Education ব্দশট এদ্দদ্দছ রযাশটন Edex এফাং Duccrduc ব্দগুদ্দরা যথদ্দক। মায াশব্দক অথে 

র মথািদ্দভ যফয কযা ,থ প্রদেন কযা , তথয াংগ্র কদ্দয যদয়া এফাং ুপ্ত প্রশতবা শফকশত কযা । 

অথোৎ শক্ষা প্রশিয়া ফযশিয ুপ্ত প্রশতবা শফকশত কযায জনয শযচমো  প্রশক্ষণ শদদ্দয়  ুন্দয  

াপরযভশিত জীফন মাদ্দন য়তা কদ্দয। 

শক্ষায াংজ্ঞা শদদ্দত শগদ্দয় গুণীজন অদ্দনক কথা ফদ্দরদ্দছন এফাং ফাই শভদ্দর একশট শদ্ধাদ্দন্ত আদ্দত ক্ষভ 

নশন। এয কাযণ শক্ষা ফযশি শফদ্দদ্দলয কাদ্দছ শবন্নতা শনদ্দয় উশিত য়। কৃলদ্দকয কৃশল কাদ্দজয জনয 

ডািাযী শফদযা যমভন অদ্দকজা যতভশন শফশডাং শনভোদ্দণ আাত বাদ্দফ কাফয শক্ষায যতভন প্রবাফ যনই ফরদ্দরই 

চদ্দর । ভনীলীগণ আন আন অনুবদ্দফয তীক্ষ্ম তীদ্দয শক্ষায াংজ্ঞা শফদ্ধ কদ্দযদ্দছন। এযই ভদ্দধয যদশ-

শফদ্দদশ শচন্তাশফদদ্দদয ধযান  ধাযণায় যদ্দয়দ্দছ শফস্তয প্রদ্দবদ। তদ্দফ অল্প শফস্তয াথেকযদ্দক স্বীকায কদ্দয 
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শনদ্দয় ফরা মায়, কদ্দর তয ুন্দয আয উৎকলে াধনদ্দকই শক্ষা ফদ্দরদ্দছন।  প্রাচীন বাযতীয় শচন্তাশফদদ্দদয 

ধাযণায় শক্ষা : 

উশনলদ:  শক্ষা ভানুলদ্দক াংস্কাযভুি কদ্দয যতাদ্দর। 

ঋগদ্দফদ : শক্ষা র এভন একশট প্রশিয়া মা ফযশিদ্দক আত্মশফশ্বাী এফাং আত্মতযাগী কদ্দয যতাদ্দর। 

যকৌশটরয:  শক্ষা র শশুদ্দক যদ ফা জাশতদ্দক বাদ্দরাফাায প্রশক্ষণ যদয়ায যকৌর। 

ঙ্কযাচামে: আত্মজ্ঞান রাবই র শক্ষা। 

 যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয : তাদ্দকই ফশর যেষ্ঠ শক্ষা, মা যকফর তথয শযদ্দফন কদ্দয না , মা শফশ্ব ত্তায াদ্দথ 

াভঞ্জয যযদ্দখ আভাদ্দদয জীফনদ্দক গদ্দি যতাদ্দর।  

গাশিজী : ফযশিয যদ , ভন  আত্মায ুলভ শফকাদ্দয প্রয়া ।  

স্বাভী শফদ্দফকানন্দ : ভানুদ্দলয অন্তশনেশত ত্তায শযণূে শফকাই র শক্ষা ।  

এছািা াশ্চাতয শক্ষাশফদগদ্দণয ভতানুমায়ী শক্ষা : 

দ্দিশট : শক্ষায উদ্দেয র শভথযায শফনা আয দ্দতযয আশফষ্কায। 

যেদ্দটা : শক্ষা র শশুয শনজস্ব ক্ষভতা অনুমায়ী যদ ভদ্দনয াশফেক শফকাদ্দয ায়ক প্রশিয়া। 

অযাশযস্টটর: শক্ষাথেীদ্দদয যদ ভদ্দনয শফকা াধন এফাং তায ভাধযদ্দভ জীফদ্দনয ভাধুমে  তয 

উরশিকযণ। 

রুদ্দা : শক্ষা র শশুয স্বতস্ফুতে আত্মশফকা , মা ভানফ ভাদ্দজ কর কৃশেভতা ফশজেত একজন স্বাবাশফক 

ভানুল ততযীদ্দত ায়ক।  

জন শডউই : শক্ষা র অশবজ্ঞতায অশফযত ুনগেঠদ্দনয ভাধযদ্দভ জীফন-মাদ্দনয প্রশিয়া। 

ফ্রয়দ্দফর : শক্ষা র অন্তশনেশত ুপ্ত ম্ভাফনায উদ্দন্মল াধন । 

অথোৎ শক্ষা ভানুদ্দলয যদ,আত্মা  ভনদ্দনয শযূণে শফকা াধন কদ্দয । যই াদ্দথ শক্ষা ভানফ 

প্রফৃশত্তগুদ্দরাদ্দক শযচমো  শযদ্দাধন কদ্দয ভানুদ্দলয ফেপ্রকায  জ্ঞাদ্দনয শফকা ঘটায়। শক্ষায ভাধযদ্দভ 

অশজেত জ্ঞান শদদ্দয়ই ভানুল ফযশি, ভাজ  যাষ্ট্রদ্দক শযচাশরত কদ্দয।  এফাং অজানাদ্দক জানায ইোদ্দক 

উদ্দিশরত কযায ভধয শদদ্দয় শক্ষা ভানুলদ্দক কর ীভাফদ্ধতায গশি যশযদ্দয় অীভ  অনদ্দন্তয িান যদয়। 

ভাদ্দজ াধাযণত শক্ষা ম্পদ্দকে দুশট ধাযণা প্রচশরত যদ্দয়দ্দছ। প্রথভশট ম্পদ্দকে এতক্ষণ আদ্দরাচনা কযা 

দ্দয়দ্দছ এফাং যখাদ্দন ফযাক অদ্দথে শক্ষা ফরদ্দত কী যফাঝান য় তা যফাঝান দ্দয়দ্দছ। ফযাক অদ্দথে শক্ষা র 

এশট জীফনফযাী িভশফকা প্রশিয়া। এই শক্ষা শশুয জন্মগত াভথেয , অন্তশনেশত ম্ভাফনা  স্বতঃস্ফুতে 

শচন্তাশিয াদ্দথ ম্পশকেত। এই শক্ষা শক্ষাথেীদ্দদয চাশদা  প্রফণতা অনুমায়ী দ্দয় থাদ্দক  এফাং এই শক্ষা 

শক্ষাথেীয আচযদ্দণয শযফতেন   ভূরযদ্দফাদ্দধয শফকাদ্দয উয অশধক ভদ্দনাদ্দমাগ শদদ্দয় থাদ্দক।   

অযশদদ্দক যদ্দয়দ্দছ ,াংকীণে অদ্দথে শক্ষায ধাযণা ফরদ্দত যফাঝায় যকান প্রশতষ্ঠাদ্দনয ভাধযদ্দভ শনশদেি 

াঠযিভদ্দক াভদ্দন যযদ্দখ শনশদেি শফলয় শক্ষদ্দকয িাযা াঠযিদ্দভয শফলয়গুশর শক্ষাথেীদ্দদয ভদ্দধয ঞ্চারন 

কযা । এ শক্ষায ভূর প্রফণতা দ্দরা াদ্দত াদ্দত পর প্রাশপ্তয জনয াংগ্রাভ কযা । এছািা শডগ্রীরাব  

াশটেশপদ্দকদ্দট বাদ্দরা নম্বয উদ্দত্তারন কযা এ শক্ষায প্রধান রক্ষয। এ শক্ষা শফদযারয়দ্দকশন্দ্রক,ুশথশনবেয, 

শক্ষক িাযা শযচাশরত,অশযফতেনীয়  গশতীন প্রশিয়া। শক্ষাথেীয অন্তশনেশত ুপ্ত ম্ভাফনায শফকা াধন 

কযায যচদ্দয় যকান শফলদ্দয় িদ্দর চাকযী ায়ায অশধক ম্ভাফনা যদ্দয়দ্দছ তাদ্দকই এখাদ্দন উৎাীত কদ্দয। 

একাযদ্দণ উদাযননশতক ভদ্দনাবাফ গঠদ্দন ায়তা না কদ্দয এ শক্ষা শক্ষাথেীদ্দক প্রশতদ্দমাশগতায় শটদ্দক থাকায 

ভন্ত্রণা যদয়। শক্ষা এফাং শক্ষারদ্দয়য াদ্দথ শমশন দ্দতাপ্রতবাদ্দফ জশিদ্দয় থাদ্দকন শতশন দ্দরন শক্ষক। 
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শক্ষক দ্দরন শতশন শমশন শক্ষাথেীদ্দদয শক্ষা রাদ্দব ায়তা কদ্দয থাদ্দকন। শক্ষায অথে মশদ য় জানা ফা 

জ্ঞান অজেন কযা । তদ্দফ শক্ষদ্দকয কাজ জ্ঞান অজেদ্দনয ায়ক য়া। আয মশদ ফদ্দরন ,শক্ষা অথে কলেণ 

কযা, প্রশতারন কযা, শযচমো কযা, অন্তশনেশত যচতনায শফকা াধন কযা। তদ্দফ শক্ষদ্দকয ধভে দ্দফ 

শক্ষাথেীয ুপ্ত প্রশতবা শফকা াধদ্দন তৎয থাকা। অশবধান খুরদ্দর শক্ষক দ্দব্দয অথে শদ্দদ্দফ ায়া মায় 

-অধযাক, শক্ষাদাতা, উদ্দদিা, গুরু, ানকতো ইতযাশদ ব্দ ভূদ্দক। ফতেভান ভদ্দয়য যক্ষাদ্দট 

শক্ষকযা এই কর দ্দব্দয গুরুবায ভুি। ভদ্দয়য াদ্দথ ঙ্গশত যযদ্দখ, শক্ষক যক-এভন প্রদ্দশ্নয উত্তদ্দয ফরা 

মায়, শক্ষক দ্দরন শতশন, শমশন শক্ষাথেীয জ্ঞান স্পৃাদ্দক প্রজ্জ্বশরত কদ্দযন, তাদ্দক স্বপ্ন যদখদ্দত ায়তা 

কদ্দযন,তায ৃজনীশি শফকাদ্দ াাময কদ্দযন,তাদ্দক নতুন থ আশফষ্কাদ্দয অনুপ্রাশণত কদ্দযন,তায প্রাশপ্তদ্দত 

প্রাংা কদ্দযন,বুদ্দর াংদ্দাধন কদ্দযন এফাং তাদ্দক শঠক দ্দথয শনদ্দদেনা শদদ্দয় থ চরদ্দত ায়তা কদ্দযন। 

এই শক্ষশকযা কািযীরূদ্দ শক্ষাথেীদ্দদয ভাদ্দঝ জাতীয় শক্ষায রক্ষয  উদ্দেয াংিাদ্দন যচিা চাশরদ্দয় চান। 

শক্ষায রক্ষয যম যভাদ্দট চাকযী ায়া নয় তা যফাঝনই ভূরত শক্ষায রক্ষয অথোৎ শক্ষায অনযতভ রক্ষয 

দ্দে শশুদ্দদয শফকাদ্দক কামেকযী  ত্বযাশিত কদ্দয তাদ্দদয ূণে ভানুল শদ্দদ্দফ গদ্দি যতারা , মাদ্দত কদ্দয 

তাযা তাদ্দদয চাযাদ্দয শযদ্দফদ্দয দ্দঙ্গ উন্নততয  াথেক াংগশত শফধান  অশবদ্দমাজন কদ্দয স্বপ্নভয় 

জীফন গদ্দি তুরদ্দত াদ্দয। অযাশযস্টটদ্দরয বালায়  ফরা মায়, “Every art does something good, 

Education is an art. It is to be seen what good is done by Education to man and society.“ 

শক্ষা একশট শযফতেনীর শনযফশেন্ন গশতীর দ্দচতন াভাশজক প্রশিয়া । তাই শক্ষায রক্ষয মুদ্দগ মুদ্দগ 

যদদ্দ যদদ্দ নানারূদ্দ প্রকা যদ্দয়দ্দছ। প্রাচীনকাদ্দর শক্ষায রক্ষয শছর আত্মজ্ঞান ফা আত্মউরশি । শকন্তু 

আধুশনক শক্ষায রক্ষয র শশুয াশফেক শফকা ঘশটদ্দয় উদ্দমাগী ুনাগশযক রূদ্দ গদ্দি যতারা ।াংদ্দক্ষদ্দ 

শক্ষায রক্ষযগুশর র : 

(ক) শক্ষায রক্ষয জ্ঞানাজেন কযা । 

(খ) শক্ষায রক্ষয র শশুয তনশতক যচতনা জাগ্রত কযা। 

গ) শক্ষায রক্ষয র ভাদ্দজয অতীত কৃশি  াাংস্কৃশতক ধাযায দ্দঙ্গ শযশচত কদ্দয শনজস্ব াাংস্কৃশতক ত্তায 

প্রশত েদ্ধাদ্দফাদ্দধয শফকা ঘটাদ্দনা । 

(ঘ) চশযেদ্দক ফশরষ্ঠ  কভেঠ কযাই শক্ষায প্রধান রক্ষয । 

(ঙ)  শক্ষায ভূর রক্ষয দ্দরা  শফকাভান আত্মায অন্তশনেশত ত্তাদ্দক জাগ্রত কদ্দয ভৎ উদ্দেয তাদ্দক গদ্দি 

যতারা । 

(চ) শশুদ্দক ুনাগশযক শাদ্দফ গদ্দি যতারা, মাদ্দত শনদ্দজদ্দক প্রকাশত কযায ভস্ত গুণাফরী তায ভদ্দধয 

শফদযভান থাদ্দক । 

(ছ) ফৃশত্তশক্ষা ফা াদ্দত করদ্দভ শক্ষাদাদ্দনয ভধয শদদ্দয় শক্ষাথেীদ্দক জীশফকা উাজেদ্দন ক্ষভ কদ্দয যতারা। 

(জ) শক্ষায অনযতভ রক্ষয র ভাদ্দজয আচযণগত, যাজনীশত  াাংস্কৃশতক ভূরযদ্দফাধগুশরদ্দক নফীন 

প্রজদ্দন্ময কাদ্দছ তুদ্দর ধযা । 

(ঝ) প্রাকৃশতক শযদ্দফদ্দয প্রশত েদ্ধাদ্দফাদ্দধয শফকা ঘটাদ্দনা । 

(ঞ) শক্ষায আদ্দযকশট গুরুত্বূণে রক্ষয র শফশবন্ন শযদ্দফদ্দয াদ্দথ মাদ্দত শশু াথেক াংগশত শফধান কদ্দয 

চরদ্দত াদ্দয । 

(ট) গণতাশন্ত্রক ভাদ্দজয শবশত্ত াভযফাদ, যেণী তফলভয-ীন ভাজ, দ্দমাশগতাদ্দফাধ  ভ্ৰাতৃত্বদ্দফাদ্দধয 

শফকা। 
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অথোৎ শক্ষায ভরূ রক্ষয দ্দরা ফযশিয শনজস্বতায উরশি  আত্ম-উদ্দন্মাচন। মা িাযা য যদ  দদ্দয 

করযাদ্দণ আনাদ্দক শনদ্দয়াশজত কযফায ভধয শদদ্দয় ফৃদ্দতয াদ্দথ াংমুি থাকদ্দত াযায ক্ষভতা অজেন 

কযদ্দত াদ্দয। আফায শক্ষায রক্ষয শনধোশযত য় শক্ষাথেীয ফয়,রুশচ,যভধা,ফয়,যদ  কাদ্দরয শফদ্দফচনায়। 

পদ্দর একশট ভয়  ভাদ্দজয যপ্রক্ষাদ্দট শক্ষায রক্ষয শকছুটা াদ্দে মায়। ফাাংরাদ্দদ যকাদ্দযযয 

ভাধযশভক  উচ্চ ভাধযশভক শক্ষা যফাডে শক্ষায যম রক্ষযগুদ্দরা শনধোদ্দযণ কদ্দযদ্দছন যগুদ্দরা র: 

1. ভূরযদ্দফাধশবশিক শক্ষায প্রায; 

2. চাশদা ভাশপক  চাকুশযয যমাগযতা অজেদ্দনয রদ্দক্ষয শক্ষা; 

3. াঠযিভ-এয আধুশনকায়ন 

4. কর স্তদ্দয ফযফিানা দক্ষতা উন্নয়ন; 

5. তথয প্রমুশিয ফযফায যজাযদাযকযণ; 

6. কর স্তদ্দয শক্ষকদ্দদয কামকাশযতা শনশশ্চতকযণ; 

7. যজন্ডায ভতা শনশশ্চতকযণ। 

 শক্ষায রদ্দক্ষযয ভদ্দতা এয শকছ ুউদ্দেয যদ্দয়দ্দছ এফাং নানাভশুনয নানাভদ্দত শক্ষায উদ্দেয শনদ্দয় যদ্দয়দ্দছ 

জশটর ফ তাশত্বক আদ্দরাচনা।  যফ এশিদ্দয় আভযা ভরূত ফাাংরাদ্দদ যকাদ্দযযয ভাধযশভক  উচ্চ 

ভাধযশভক শক্ষা যফাডে শক্ষায যম উদ্দেযগুদ্দরা শনধোদ্দযণ কদ্দযদ্দছন যগুদ্দরাদ্দকই তুদ্দর ধযায যচলাটা কযদ্দফা: 

1. ফযশি  জাতীয় জীফদ্দন তনশতক, ভানশফক, াাংস্কৃশতক, শফজ্ঞানশবশত্তক  াভাশজক ভরূযদ্দফাধ 

প্রশতষ্ঠাকদ্দল্প শক্ষাথেীদ্দদয ভনদ্দন, কদ্দভে  ফযফাশযক জীফদ্দন উেীনা ৃশি কযা। 

2. ভুশিমুদ্দদ্ধয যচতনায় শক্ষাথেীদ্দদয অনুপ্রাশণত কদ্দয যতারা  তাদ্দদয শচন্তা-যচতনায় যদাত্বদ্দফাধ, 

জাতীয়তাদ্দফাধ এফাং তাদ্দদয চশযদ্দে ুনাগশযদ্দকয গুণাফশরয যমভন: নযায়দ্দফাধ, অাম্প্রদাশয়ক-

যচতনাদ্দফাধ, কতেফযদ্দফাধ, ভানফাশধকায দ্দচতনতা, ভুিফুশদ্ধয চচো, ৃঙ্খরা, ৎ জীফনমাদ্দনয 

ভানশকতা, যৌাদেয, অধযফায় ইতযাশদ শফকা ঘটাদ্দনা। 

3. জাতীয় ইশতা, ঐশতয  াংস্কৃশতয ধাযা শফকশত কদ্দয প্রজন্ম যম্পযায় ঞ্চারদ্দনয ফযফিা 

কযা। 

4. যদজ আফ  উাদান ম্পৃিতায ভাধযদ্দভ শক্ষাদ্দক শক্ষাথেীয শচভন্তা-যচতনা  

ৃজনীরতায উজ্জীফন এফাং তায জীফনঘশনষ্ঠ জ্ঞান শফকাদ্দ ায়তা কযা। 

5. যদদ্দয অথেননশতক  াভাশজক অগ্রগশত াধদ্দনয জনয শক্ষাদ্দক ৃজনধভেী, প্রদ্দয়াগভুখী  

উৎাদন ায়ক কদ্দয যতারা; শক্ষাথেীদ্দদযদ্দক তফজ্ঞাশনক দৃশিবশঙ্গম্পন্ন ফযশিত্ব শদ্দদ্দফ গদ্দি 

যতারা এফাং তাদ্দদয ভদ্দধয যনতৃদ্দত্বয গুণাফশরয শফকাদ্দ ায়তা কযা। 

6. জাশত, ধভে, যগাে শনশফেদ্দদ্দল আথোভাশজক যেশণ-তফলভয  নাযী ুরুল তফলভয দূয কযা, 

অাম্প্রদাশয়কতা, শফশ্ব-ভ্ৰাতৃত্ব, যৌাদেয  ভানুদ্দল ভানুদ্দল ভশভেতাদ্দফাধ গদ্দি যতারা এফাং 

ভানফাশধকাদ্দযয প্রশত েদ্ধাীর কদ্দয যতারা। 

7. তফলভযীন ভাজ ৃশি কযায রদ্দক্ষয যভধা  প্রফণতা অনুমায়ী িাশনক, াভাশজক  অথেননশতক 

অফিান শনশফেদ্দদ্দল কদ্দরয জনয শক্ষা রাদ্দবয ভান ুদ্দমাগ-ুশফধা অফাশযত কযা। শক্ষাদ্দক 

ভুনাপা অজেদ্দনয রদ্দক্ষয ণয শদ্দদ্দফ ফযফায না কযা। 

8. গণতাশন্ত্রক যচতনাদ্দফাধ শফকাদ্দয জনয াযস্পশযক ভতাদদ্দেয প্রশত নীর য়া এফাং 

জীফনভুখী ফস্ত্ত্তশনষ্ঠ  ইশতফাচক দৃশিবশঙ্গ শফকাদ্দ ায়তা কযা। 
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9. ভুখি শফদযায শযফদ্দতে শফকশত শচভত্মাশি, কল্পনাশি এফাং অনুশিৎু ভনদ্দনয অশধকাযী 

দ্দয় শক্ষাথেীযা মাদ্দত প্রশতত্মদ্দয ভানম্পন্ন প্রাশভত্মক যমাগযতা অজেন কযদ্দত াদ্দয তা শনশশ্চত 

কযা। 

10. শফশ্বশযভন্ডদ্দর শফশবন্ন যক্ষদ্দে পর অাংগ্রণ শনশশ্চত কযায রদ্দক্ষয শক্ষায শফশবন্ন মোদ্দয়  

শফলদ্দয় উচ্চভাদ্দনয দক্ষতা ৃশি কযা। 

11. জ্ঞানশবশত্তক তথযপ্রমুশি শনবেয (শডশজটার) ফাাংরাদ্দদ গিায রদ্দক্ষয তথযপ্রমুশি (আইশশট) এফাং 

াংশস্নি অনযানয (গশণত, শফজ্ঞান  ইাংদ্দযশজ) শক্ষাদ্দক মথামথ গুযম্নত্ব প্রদান কযা। 

12. শক্ষাথেীদ্দদয ভদ্দধয জরফায় ু শযফতেন প্রাকৃশতক  াভাশজক শযদ্দফ-দ্দচতনতা এফাং 

এতদাংিাভত্ম শফলদ্দয় দক্ষ জনশি ৃশি কযা। 

13. যদদ্দয আশদফাী কর ক্ষুদ্রজাশতত্তায াংস্কৃশত  বালায শফকা ঘটাদ্দনা। 

14. ফ ধযদ্দনয প্রশতফিীয শক্ষায অশধকায শনশশ্চত কযা। 

     উদ্দয শক্ষা, শক্ষক এফাং যদ  কাদ্দরয যপ্রশক্ষত শফদ্দফচনায় যযদ্দখ শক্ষায রক্ষয  উদ্দেয ম্পদ্দকে 

আদ্দরাচনা কদ্দয আভযা মা যফাঝায ফা যফাঝানয যচিা কযরাভ তা আভাদ্দদয ফতেভান ভদ্দয় শক্ষা ম্পকীতে 

ধাযণায ম্পেণে শফযীত। শক্ষা ভাদ্দন এখন বাদ্দরা একটা স্কুর ,ুদেন শক্ষক, ঝরভদ্দর যেশণকক্ষ, আটাট 

শদ্দরফা ,আধুশনক প্রমুশিয ফযফায এফাং কিা শশকউশযশট শদ্দস্টভ। শক্ষা এফাং শক্ষারদ্দয়য ভাদ্দঝ যম 

শফস্তয প্রদ্দবদ যদ্দয়দ্দছ তা আভযা আভাদ্দদয ূক্ষ্ম দৃশি না থাকায দরুণ ফুঝদ্দত াশয না। শক্ষারয় শক্ষাদ্দক 

একশট কাঠদ্দভাফদ্ধ রূ যদয় যমন যাদ্দষ্ট্রয কর শশু একশট শনশদিে অফকাঠাদ্দভা ফা অফদ্দরাকন ীভায ভাদ্দঝ 

যথদ্দক শঠক শযচমোটা ায়। প্রানগশতাশক কার দ্দতই শক্ষা দান শফলশট শছর তদ্দফ শক্ষা যকফর শক্ষারয় 

আয শক্ষক যকশন্দ্রক শছর না। তখন ভানুল শখদ্দতা জীফন যথদ্দক ,আদ্দাদ্দয প্রকৃশত শযদ্দফ যথদ্দক ,ফয়স্ক 

ভানুদ্দলয যথদ্দক,ভা-ফাফা  শযফায যথদ্দক। যেদ্দটায‘একাদ্দডভী’,এশযস্টটদ্দরয ‘রাইশয়াভ’ ফা কনপুশমাদ্দয 

শক্ষা প্রশতষ্ঠানভূ শক্ষারদ্দয়য প্রথভ ধাযণা প্রদান কযদ্দর প্রথাগত ফা শনমভ-ভাশপক শক্ষাদাদ্দনয প্রথা 

গত যদডদ্দা-দুদ্দা ফছদ্দযয । এই প্রথায় শক্ষাদ্দক প্রচিযকভবাদ্দফ শফদযারদ্দয়য চাযদ্দদয়াদ্দরয ভাদ্দঝ আফদ্ধ 

কদ্দয শক্ষায প্রকৃত উদ্দেয বুদ্দর শগদ্দয় যকফর শকছ ুকাগদ্দজয াশটেশপদ্দকট প্রাশপ্তয াশতয়ায ভদ্দন কযা য়। 

শক্ষাদ্দক এখাদ্দন দক্ষতা অজেদ্দনয উায় শদ্দদ্দফ না শনদ্দয় চাকযী ায়ায উদ্দেযদ্দ ফযাফায কযা য়। 

পদ্দর না য় দক্ষতা অজেন না ায় চাকযী। কাযণ কাজ কযদ্দত প্রদ্দয়াজন য় দক্ষতায । দক্ষ জনশিয 

অবাদ্দফ ক্ষুদ্রাশতক্ষুদ্র শজশনদ্দয জনয আভাদ্দদয অনয যদদ্দয ততযীকৃত দ্দনযয উয শনবেয কযদ্দত য়। শঠক 

শযকল্পনায অবাদ্দফ যভধাফী শক্ষাথেীয শফদ্দথ চদ্দর মাদ্দে।ফয়,চাশদা  যভধা শফদ্দফচনা না কদ্দয চাশদ্দয় 

যদফায পদ্দর অশধকাাং শক্ষাথেী শখন যখাদ্দনায যগাটা প্রশিয়ায উয শফতেদ্ধ। কাযণ যখাদ্দন আনন্দ 

যনই। িা ভাদ্দন ভুখস্ত, শক্ষা ভাদ্দন যীক্ষায় া। এখাদ্দন প্রশতবায ভূরযায়ন য় নম্বদ্দয। বাদ্দরা নম্বয 

যদ্দর যভদ্দয় ফা যছদ্দরশট বাদ্দরা দ্দয় মায় । আয খাযা নম্বয যদ্দর তায কাদ্দর যাজ শতরদ্দকয নযায় ফদ্দ 

মায় অদাদ্দথেয যভায। শকন্তু য প্রচি বাদ্দরা কশফতা আফশৃত্ত কযদ্দত াদ্দয ফা য যদৌদ্দি চযাশম্পয়ান অথফা 

তায অতুরনীয় গাদ্দনয কণ্ঠ এ ফই নম্বদ্দযয কাদ্দছ যদ্দয মায়। যফীন্দ্রনাথ  আইনস্টাইদ্দনয ভাদ্দঝ যক যেষ্ঠ 

– এ শফলদ্দয় আদ্দরাচনা যমভন ফাতুরতা যতভশন যভধায যচদ্দয় ভাশন ফা অদ্দথেয ভূরযায়ণ যতভশন যফাকাদ্দভা। 

যনই যফাকাশভয অন্তীন প্রদ্দচিায ভাদ্দঝ আভযা যকফর ডুফশছ ,ডুদ্দফ চরশছ। একশদদ্দক আভযা শক্ষাদ্দক 

ফযফায কযশছ অথে উাজেদ্দনয াশতয়াযশদ্দদ্দফ অযশদদ্দক াশটেশপদ্দকট যদশখদ্দয় চাকযী ফা অবে উাজেদ্দনয 

থ ুদ্দগাভ না দ্দর আফায আভযা অদ্দথেয দাযস্ত শে। অফয এয শছদ্দন ুুঁশজফাদী বযতায অদ্দনক অঙ্ক 
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কলাকশল যদ্দয়দ্দছ ,য আদ্দরাচনা অফান্তয। শক্ষায নানা াংজ্ঞা আদ্দরাচনা কদ্দয আভযা মা ফুদ্দজশছ তায 

আদ্দযকশট দ্দরা শক্ষায প্রধান কাজ ভানুদ্দলয তনশতক চশযদ্দেয শফকা াধন কদ্দয তাদ্দক ভনুলযত্বদ্দফাধ ম্পন্ন 

ভানুল শদ্দদ্দফ গদ্দি যতারা। শকন্তু আজ তনশতক চশযদ্দেয শক্ষা আভাদ্দদয একশট শদ্দরফা অন্তবূেি শফলদ্দয় 

শযণত দ্দয়দ্দছ। এখাদ্দন আভযা শি,িাই  যীক্ষা যদই। আশভ কতটা তযফাদী , াী ফা 

দ্দযাকযী তা যীক্ষায় খাতায় শরখদ্দরই া ;ুতযাাং কী দযকায যাস্তায় ঘুদ্দয অন্নীনদ্দক অন্ন যদয়া ফা 

ফস্ত্রীনদ্দক আন কাি খুদ্দর জশিদ্দয় যদয়া। এগুদ্দরা যতা য কাজ ফা তায কাজ-আভায না। এবাদ্দফ 

যবদ্দফই আভযা তৃপ্ত ই। ভাদ্দঝ ভাদ্দঝ খাুঁশট শযলায যতণ নাদ্দক রাশগদ্দয় ঘুশভদ্দয় শি। য ঘুভ এতা শনখাুঁদ 

য় যম, প্রদ্দয়াজদ্দনয ত ডাদ্দক য ঘুদ্দভয শকশঞ্চৎ ফযতযয় ঘদ্দট না। আদ্দর ভযা এদ্দতা আদ্দছ যম,তা 

শরখদ্দত ফদ্দর যফদনায ভাকাফয দ্দয় মাদ্দফ। ভজায শফলয়টা দ্দরা এই াজায ভযায ভধান ভাে 

একশট। তা দ্দরা শক্ষায ভূর উদ্দেযদ্দয প্রশত ভদ্দনাদ্দমাগ যদয়া। আয শমশন শক্ষাদাদ্দনয ভানব্রত ারন 

কদ্দযন তাদ্দক তায যমাগযিানশট শপশযদ্দয় যদয়া। য িান গুরুয ,য িান ম্মাদ্দনয। এছািা আদ্দযা কদ্দয়কশট 

কাজ যদ্দয়দ্দছ মা কযদ্দর অশতদ্রুত ফাাংরাদ্দদ শক্ষায প্রকতৃ উদ্দেয অজেন কযদ্দত াযদ্দফ ফদ্দর আা কযা 

মায়:  

১. জাশতয ফদ্দচদ্দয় যভধাফী  উচ্চশশক্ষত শক্ষাথেীদ্দদযদ্দক শক্ষকতা যায় যমাগ শদদ্দত ফে প্রকায 

প্রদ্দয়াজনীয় উদ্দদযাগ গ্রণ কযা। যমভন: ফুদ্দয়দ্দটয ফদ্দচদ্দয় যভধাফী শক্ষাথেীশট এদ্দ প্রাক-প্রাথশভদ্দকয 

শশুদ্দদয াদ্দথ তায স্বপ্ন প্রদ্দজদ্দেয কাজ কযদ্দফ। ক্লারুভশটদ্দকই ফাশনদ্দয় যপরদ্দফ নাায গদ্দফলণাগায। 

যজনয কতেক্ষদ্দক কর প্রকায শফলদ্দয় মথামথ ফযফিা গ্রণ কযদ্দত দ্দফ। এই যছাট্ট শশুযা মশদ স্বপ্ন 

যদখদ্দত না যদ্দখ তদ্দফ জাশত কখন শকর যবদ্দঙ যফদ্দযাদ্দত াযদ্দফ না। 

২. শক্ষাথেীয যভধা,রুশচ  যমাগযতা অনুাদ্দয তায শক্ষায ধযণ শনফোচন  দক্ষতা মাচাইদ্দয়য ফযফিা কযা। 

অথোৎ যম শক্ষাথেী কযাশভশিদ্দত খুফ বাদ্দরা শকন্তু াশতয ফুঝদ্দত অক্ষভ তাদ্দক য শফলদ্দয় যজায না যদয়। 

আফায যম গাদ্দন দক্ষ তাদ্দক কযারকুরা িাযা শফচায কযা না যাক। 

৩. ভুখিশফদযায িাদ্দন কাজ কদ্দয শক্ষা রাদ্দবয শফলয়শট শনশশ্চত কযা। যমভন: আখরাক ফা চ্চশযে। এশটয 

াংজ্ঞা ভুখি না কশযদ্দয় ফযাং যই ধযদ্দণয জীফন মাদ্দন অবযস্ত কশযদ্দয়ই নম্বয প্রদান কযা।  

৪. যাদ্দষ্ট্রয শফশবন্ন দাশয়ত্ব ারদ্দনয শক্ষা যছাটদ্দফরা যথদ্দকই যদয়া।যমভন: যাজনীশতশফদ ফা যনতা দ্দত দ্দর 

যম স্বপ্নভয় যমাগযতায অশধকাযী দ্দত য় তায শক্ষা তফ যথদ্দকই যদয়া। য শক্ষায় অন্তবূেি থাকদ্দফ 

ততা,াশকতা,দ্দযাকাশযতা, ভশভেতা,দ্দমাশগতা,তনশতকতা ,নীরতা এফাং ধভেীয় ভূরযদ্দফাধ । 

৫. শনজ শনজ ধভোনুাদ্দয তনশতক শক্ষাদ্দক কদ্দঠাযবাদ্দফ  ভানয কযা। যমভন: ইরাদ্দভয ভূর কথা যম াশন্ত, 

তাদ্দক প্রশতষ্ঠায জনয ফেশি শনদ্দয়াগ কযদ্দত দ্দফ। আফায যফৌদ্ধধভে আভাদ্দদয েফাংা য়ায শক্ষা যদয় । 

য শক্ষাদ্দক জীফন শদদ্দয় দ্দর প্রশতষ্ঠা কযদ্দত দ্দফ। অনয শদদ্দক শন্দ ুধভে আভাদ্দদয ফেজীদ্দফ যপ্রভ ফা দয়া 

কযদ্দত যখায়। যই শক্ষাদ্দক হৃদয়-ভন ুঁদ্দ শদদ্দয় যভদ্দন চরদ্দত দ্দফ। এবাদ্দফ প্রশতশট ধদ্দভেয শফশধ  

শফধানদ্দক শফনম্র  েদ্ধা শদদ্দয় অফযারনীয় কতেফয শদ্দদ্দফ শফদ্দফচনা কযদ্দত দ্দফ। 

৬. শনদ্দজয শিয উয দৃঢ় শফশ্বা যাখদ্দত দ্দফ। অথোৎ শনদ্দজয ইশতা, ঐশতয  াংস্কৃশতদ্দক আন কদ্দয 

শনদ্দয় কখদ্দনাফা তাদ্দক াংস্কায কদ্দয াভদ্দন এশগদ্দয় যমদ্দত দ্দফ। এদ্দক্ষদ্দে ভদ্দন যাখদ্দত দ্দফ াংস্কৃশত দ্দরা 

আভাদ্দদয জীফনমাদ্দনয যীশতনীশত। মা আভযা তাই আভাদ্দদয াংস্কৃশত । তাই আভাদ্দদয ঠা-ফা,চরা-

যপযা,খায়া-দায়া, াশ-ঠাট্টা ফই াংস্কৃশতয অন্তেবূি। শনজস্ব াংস্কৃশতদ্দক শফশ্বভাদ্দনয কদ্দয গদ্দি তুরদ্দত 

প্রশতশট শফলদ্দয় ূক্ষ্ম দৃশি যাখদ্দত দ্দফ। যমভন: জাান। তাযা তাদ্দদয প্রশতশট কাজদ্দক শদ্দল্পয ভমোদায় উন্নীত 
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কদ্দযদ্দছ। তাদ্দদয ফাথরুভ শযস্কাদ্দযয শবশড শট মেন্ত ভানুল শনশফঢ়বাদ্দফ েদ্দফক্ষণ কদ্দয। আয  পুটফর 

শফশ্বকাদ্দ যদ্দয মখন তাযা কাুঁদদ্দত কাুঁদদ্দত গযারাশয শযষ্কায কযদ্দত থাদ্দক তখন আভযা অনুধাফন কশয 

দ্দদয াাংস্কৃশতক দৃঢ়তা কতটা ি। 

৭. গদ্দফলণা , গদ্দফলক  গদ্দফলণাগায ততযী কযা। শফশ্বভাদ্দনয কর ুদ্দমাগ ম্পন্ন প্রমুশিগত শদক যথদ্দক 

ুশফধাপ্রাপ্ত গদ্দফলণাগায ততযী কযা খফু প্রদ্দয়াজন । প্রশতশট শফদযারয় দ্দয় উঠদ্দফ এক একশট গদ্দফলণাগায। 

যমখাদ্দন শক্ষাথেী শনজ শনজ এরাকায উদ্ভূত যমদ্দকান শযশিশত  ভযায ভাধাদ্দন শনযর কাজ কযদ্দফ। 

শখদ্দফ তাযা কযদ্দত কযদ্দত; ভুখস্ত কদ্দয নয়। 

৮. শক্ষক দ্দফন যেষ্ঠ ভনুলযদ্দত্ময অশধকাযীগণ। শক্ষদ্দকয যভধাফী, ৃজনীর, ভভেী, দ্দমাশগতা 

ভদ্দনাবাফ ম্পন্ন  স্বপ্নীর ভদ্দনাবাদ্দফয য়া জরুযী । আয একশট শফলয় দ্দরা ইশতফাচক ভদ্দনাবদ্দফয দ্দত 

দ্দফ। এফাং শক্ষকদ্দদয দভমোদা  অথেভমোদা এদ্দতাটাই আকলণেীয় কযদ্দত দ্দফ যমন প্রশতশট অশববাফক 

তাদ্দদয ন্তানদ্দক ফি দ্দয় শক্ষক শদ্দদ্দফ গদ্দি যতারায স্বপ্ন দযাদ্দখন আয  প্রশতশট শক্ষাথেী শক্ষকতা 

যাদ্দক ঘৃণা না কদ্দয বাদ্দরাফাদ্দত যদ্দখ। 

    জ কদ্দয ফরদ্দর ফরা মায়, শক্ষা আভাদ্দদয অন্তয  ফাশযদ্দক শযচমো কদ্দয আভাদ্দদয প্রাতযশক 

জীফনদ্দক ুন্দয,ুখী  স্বােন্দভয় কদ্দয গদ্দি তুরদ্দত ায়তা কদ্দয। প্রকৃত শক্ষা ভানুদ্দলয শুপ্রফৃশত্তদ্দক 

দভন কদ্দয তাদ্দক ভানশফকদ্দফাধ ম্পন্ন ভানুল শদ্দদ্দফ গদ্দি যতাদ্দর। শক্ষা ফযশি  জাতীয় জীফদ্দন তনশতক, 

ভানশফক, াাংস্কৃশতক, শফজ্ঞানশবশত্তক  াভাশজক ভূরযদ্দফাধ প্রশতষ্ঠাকদ্দল্প শক্ষাথেীদ্দদয ভনদ্দন, কদ্দভে  

ফযফাশযক জীফদ্দন উেীনা ৃশি কদ্দয।   শক্ষাথেীদ্দদয শচন্তা-যচতনায় যদাত্বদ্দফাধ, জাতীয়তাদ্দফাধ এফাং 

তাদ্দদয চশযদ্দে ুনাগশযদ্দকয গুণাফশরয যমভন: নযায়দ্দফাধ, অাম্প্রদাশয়ক-যচতনাদ্দফাধ, কতেফযদ্দফাধ, 

ভানফাশধকায দ্দচতনতা, ভুিফুশদ্ধয চচো, ৃঙ্খরা, ৎ জীফনমাদ্দনয ভানশকতা, যৌাদে, অধযফায় ইতযাশদ 

শফকা ঘটায়। জাতীয় ইশতা, ঐশতয  াংস্কৃশতয ধাযা শফকশত কদ্দয শনদ্দজয শিয প্রশত আিা ৃশি 

কদ্দয। যদদ্দয অথেননশতক  াভাশজক অগ্রগশত াধদ্দনয জনয শক্ষাথেীদ্দদযদ্দক তফজ্ঞাশনক দৃশিবশঙ্গম্পন্ন 

ফযশিত্ব শদ্দদ্দফ গদ্দি যতাদ্দর এফাং তাদ্দদয ভদ্দধয যনতৃদ্দত্বয গুণাফশরয শফকাদ্দ ায়তা কদ্দয। শক্ষাথেীদ্দদয 

ভাদ্দঝ অাম্প্রদাশয়কতা, শফশ্ব-ভ্ৰাতৃত্ব, যৌাদেয  ভানুদ্দল ভানুদ্দল ভশভেতাদ্দফাধ গদ্দি যতাদ্দর। তফলভযীন 

ভাজ ৃশি কযায জনয শনযর শযেভ কদ্দয। গণতাশন্ত্রক যচতনাদ্দফাধ শফকাদ্দয জনয াযস্পশযক ভতাদদ্দেয 

প্রশত নীর য়া এফাং জীফনভুখী ফস্ত্ত্তশনষ্ঠ  ইশতফাচক দৃশিবশঙ্গ শফকাদ্দ ায়তা কদ্দয। 

শক্ষাথেীদ্দদযদ্দক ভুখি শফদযায শযফদ্দতে শফকশত শচন্তাশি, কল্পনাশি এফাং অনুশিৎু ভনদ্দনয অশধকাযী 

কদ্দয গদ্দি যতাদ্দর। যই াদ্দথ শফশ্বভাদ্দনয দক্ষতা ৃশি কদ্দয উচ্চভাদ্দনয প্রশতদ্দমাশগতায় শটদ্দক থাকফায জনয। 
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