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‘িশ�াই জািতর �ম�দ�’- আবহমান কাল �থেক চেল আসা এ �বাদ�েত �েগর পিরবত�েনর ��ি�েত �� হেয়েছ ব�মাি�কতা। 

তাই ত� ��ি�র এ �ব�িবক �েগ ��ই িশ�া নয়; বরং জনক�াণ�লক রাে�র অ�তম ল�� হে�- মানস�ত, অ�� �ি��লক, 

ত���ি�-িনভ�র, �নিতকতা-স�� িশ�ায় �িশি�ত কের এক� আদশ � জািত গেড় �তালা। �টকসই উ�য়ন অভী�  

 (Sustainable Development Goals ) এর অভী� -৪ (Goal-4) এ িশ�ার মােনা�য়েন িব��াপী িবিভ�  

ল��মা�া ও কায �প�িত িনধ �ারণ করা হেয়েছ এবং এরই ধারাবািহকতায় উ�ত ও উ�য়নশীল সব �দেশই িশ�ার মােনা�য়েন 

নানািবধ পদে�প �হণ করা হে�।  

�াধীন বাংলােদেশর ����া, বা�ািল জািতর জনক ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান �াধীনতার পরপরই িশ�ার মােনা�য়েন িবিভ� 

কায �কর �ব�া �হণ কেরিছেলন এবং মাননীয় �ধানম�ী �শখ হািসনা ত�রই �যা� উ�র�ির িহেসেব বত�মান সমেয় �েগর চািহদার 

��ি�েত মানস�ত ও অ�� �ি��লক িশ�া িনি�তকরেণ িবিভ� ভােব ��েপাষকতা কের আসেছন। �জলা �শাসন, �লনা 

সরকােরর সকল �হীত পদে�প যথাযথ বা�বায়ন ও তদারকী করার পাশাপািশ িশ�ার মােনা�য়েন �েগাপেযাগী িবিভ� ইেনােভ�ভ 

উে�াগও �হণ কেরেছ। িশ�ার সািব �ক মােনা�য়েন িব�ালয় ও মহািব�ালয় �েলােত “চাই� ইন�ি�� ও িশ� ব�ব� �ফারাম ” 

�াপন �জলা �শাসন, �লনার অ�তম কায �কর ও আশা��ক দীঘ �েময়ািদ ইেনােভ�ভ উে�াগ। 

���াপটঃ 

জািতর জনক ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান িব�াস করেতন- আজেকর িশ�রাই আগামী িদেনর ভিব�ৎ। তাই িশ�রা �যন �জনশীল, 
মননশীল এবং ��মেনর মা�ষ িহেসেব গেড় ওেঠ, িতিন সব সময় �সটাই চাইেতন। অিহংসা, মানবে�ম ও ভােলাবাসা িদেয় িনিম �ত 
ব�ব�র আদশ �ই �খী, স�� �সানার বাংলা গড়ার পােথয়। কম ��� জীবেন মানিসক অবসাদ �থেক �ি� �পেত ব�ব� িশ�েদর 
সাি�� পছ� করেতন। ব�ব� িবিভ� সমেয় কিচ-ক�চার �মলা, �খলাঘরসহ অ�া� সংগঠেনর িশ�ব�েদর অ��ান ও সমােবেশ 
িশ�েদর উপ�াপনা উপেভাগ করেতন। িতিন এেতা সহেজ ও এেতা আ�িরকভােব িশ�েদর সে� িমেশ �যেতন �য, িশ�রাও ত�েক 
�ব কম সমেয়র মে�ই আপন কের িনেতা। িশ�েদর ি�য় মা�ষ ব�ব� িশ�েদরই ক�ােণ ১৯৭৪ সােলর ২২ �ন ‘জাতীয় িশ� 
আইন’ (িচলে�ন অ�া�) জাির কেরন। এই আইেনর মা�েম িশ�েদর নাম ও জাতীয়তার অিধকােরর �ী�িত �দয়া হেয়েছ। িশ�েদর 
�িত সব ধরেনর অবেহলা, �শাষণ, িন�ুরতা, িনয �াতন, খারাপ কােজ লাগােনা ইত�ািদ �থেক িনরাপ�ার অিধকার িনি�ত করা 
হেয়েছ। ব�ব� বাংলােদেশর �াধীনতা অজ�েন �য ত�াগ �ীকার কেরেছন, �য �ম িদেয়েছন তা বাংলােদেশর �িত� িশ�র জ� 
অ�করণীয় আদশ � িহেসেব �িত�া করেত ১৯৯৬ সােল ব�ব�র জ�িদন ১৭ই মাচ �েক ‘জাতীয় িশ� িদবস’ িহেসেব �ঘাষণা করা হয়। 
ব�ব�র �েযা� ক�া মাননীয় �ধানম�ী �শখ হািসনার �ন�ে� িশ�ােক সব ��ের ছিড়েয় �দবার জ� বাংলােদশ সরকার ক��ক 
�হীত পদে�পস�েহর মে� অ�তম হেলা- শতভাগ ছা�ছা�ীর মােঝ িবনা�ে� বই িবতরণ কায ��ম, নারী িশ�ােক এিগেয় �নবার 
জ� �াথিমক �থেক মা�িমক �র পয �� উপ�ি� �ব�া, উে�খেযা� সং�ক �াথিমক িব�ালয় জাতীয়করণ, িশ�কেদর চাকির 
সরকারীকরণ ইত�ািদ। এছাড়াও িশ�ার �িবধাবি�ত গিরব ও �মধাবী ছা�-ছা�ীেদর িশ�া িনি�ত করার লে�� “িশ�া সহায়তা 
�া� আইন, ২০১২” �ণয়ন করা হেয়েছ যার আওতায় গঠন করা হেয়েছ িশ�া সহায়তা �া�। “জাতীয় িশ� নীিত-২০১১” �ণয়েনর 
মা�েম �রি�ত হেয়েছ িশ�েদর সািব �ক অিধকার। এছাড়াও িশ�র �� ু শারীিরক ও মানিসক িবকােশ সরকার �হণ কেরেছ 
নানািবধ পদে�প।  
 



মাননীয় �ধাম�ী �শখ হািসনার অ�া� পির�েম জািতর িপতার �সানার বাংলার �� �েমই বা�েব �প িনে�। যিদ �কান িপতা বা 
মাতা তার স�ানেক সততা, িশ�া, �নিতকতা ও ��েবােধর আদেশ � উ�ু� করেত চান, তাহােল ব�ব� একজন অ�করণীয় আদশ �। 
তাই �াথিমক ও মা�িমক িব�ালেয় যিদ যথাযথভােব ব�ব�র চচ �া করা হয়, তাহেল �শশব �থেকই িন:সে�েহ িশ�েদর মে� 
এসব �ণাবলীর বিহ:�কাশ ঘটেব এবং �কেশার ও �যৗবেন এসব �ণাবিল আেরা স�সািরত হেব। আর সা�িতক সমেয়র িক� 
ঘটনায় �ঝা যায় �য, মা�েষর �নিতক ও ��েবাধগত যেথ� অধ:পতন ঘেটেছ। �মধাবী �েয়�য়ান ক��ক আবরার হত�া, �াপক 
হাের িশ�ধষ �ণ, গণধষ �ণ, িকেশার �াংেদর আিবভ�ােবর মত ঘটনা�িলর মা�েম সমােজর সািব �ক অবনমনই �িতভাত হয়। এছাড়াও 
সা�িতক সমেয় স�াস, জি�বাদ, মাদক বা ক�ািসেনার �া�েয �র ঘটনাবিলও মা�েষর অত�িধক �নিতক অব�য় �কাশ কের। এ 
সকল ঘটনার �েলই রেয়েছ �শশব �থেকই িশ�েদর মে� যথাথ � �নিতকচচ �ার অভাব। এ স�েক� িত�তীয় �নতা দালাইলামার উি� 
�িণধানেযা�,  “When educating the minds of our youths, we must not forget to 
educate their hearts.” �নিতকতা চচ �ার ��� অ�ধাবন কের জাপােনর �ল�েলােত ব� আেগ �থেকই স�ােহ কমপে� 
এক� ঘ�া �নিতকতা িশ�ার জ� বরা� রাখা হয় এবং ২০১৮ সাল �থেক �াথিমক ও �িনয়র �ল�েলােত �নিতক িশ�ােক এক� 
�ণ �া� িবষয় িহেসেব ক�াির�লােম অ�� �� করা হয়। এছাড়াও জলবা� পিরবত�েনর �িতকর �ভাব স�েক� ছা�-ছা�ীেদর 
উ�ু�করেণ ��রাজ�সহ িবে�র িবিভ� �দেশ পিরেবশ িবষয়ক িশ�ার ওপরও ���ােরাপ করা হে�। এ সকল বা�বতার ��ি�েতই 
�াথিমক ও মা�িমক পয �ােয়র �িত� িব�ালেয় এবং �িত� মহািব�ালেয় �জলা �শাসন, �লনার উে�ােগ "চাই� ইন�ি�� ও 
িশ� ব�ব� �ফারাম" �িত�ার িস�া� �হীত হেয়েছ �যন �শশব �থেকই িশ�েদর মে� সততা, �নিতকতা, মানিবকতা, ��েবাধ 
এবং �ি��� ও ব�ব�র �চতনা চচ �ার উপ��  পিরেবশ �তরী হয় এবং পিরণত বয়েস �যন তারা ��ত ও �যা� নাগিরক িহেসেব 
গেড় ওেঠ। �যেহ� আজেকর িশ�রাই আগামী িদেনর �সানার বাংলার �পকার; তাই এ �জে�র হাত ধেরই আসেব আমােদর �ে�র 
�সানার বাংলার �সানালী �ভাত । 
 

িভশন 

�খী, স�� �সানার বাংলা গড়ার �ত�েয় সততা, �নিতকতা, ��েবাধ ও িন�ার আেলােক উ�ািসত এবং জািতর জনক ব�ব� �শখ 
�িজ�র রহমােনর আদেশ � উ�ীিবত মানিবক �জ� গেড় �তালা। 

িমশন 

�জলার �িত� িশ�েক এক�  ��িতি�ত �নটওয়ােক�র আওতায় এেন মানস�ত িশ�া, �নিতকতা ও সামািজক ��েবােধর �চতনায় 

উ�ু� করা এবং ব�ব�র আদেশ �র �ািত�ািনক চচ �া করা। 

 উে��:  

�জলা ও উপেজলা পয �ােয় ি�মাি�ক উে��ে� এ �ফারাম �িতি�ত হে�। 

 অ�� �ি��লক: সকল িশ�েক এক� �নটওয়ােক�র আওতা�� করা।  

 ত��লক: �ি��� ও ব�ব�র আদশ � চচ �া এবং �নিতক �নাবিলর সম�য় করা; সােথ সােথ �ানাজ�েনর �িত িশ�েদর 

আ�হী করা। 

 আচরণগত পিরবত�ন: নীিত �নিতকতা, সততা ও সামািজক ��েবােধর চচ �া করা। 

কায �াবলী 

১। িশ�েদর মে� �নিতকতা িশ�ার �সার করা এবং  �শশব �থেকই নীিতবান, সৎ ও �ায়িন� �ি� িহেসেব গেড় উঠেত তােদর    

যথাথ � িশ�াদান।  

২। সামািজক ও জাতীয় �ে�েবােধর �চতনার বীজ িশ�েদর মেন বপন করা এবং �কেশাের �যন তা উপ��ভােব পির��ত হয় 

�সজ� পিরকি�ত িশ�াদান।  



৩। িশ�েদর মে� �ি��� ও ব�ব�র �চতনা লালন করা এবং পিরণত বয়েস �যন তারা তা ধারণ করেত পাের �সজ� সা�ািহক 

আেলাচনা ও পাঠচ� পিরচালনা।  

৪। িশ�েদর মে� ত���ি�র �বহার সহজীকরণ এবং ‘িডিজটাল বাংলােদশ’ এর িব�ািরত ধারণা �দান। 

৫। "পির�� �াম, পির�� শহর" কম ��িচ স�েক� ধারণা �দান এবং পির�� পিরেবশ বজায় রাখার মানিসকতা �তরী করা। 

৬। �শাসন �িত�ায় জি�বাদ, স�াসবাদ ও মাদেকর �নিতবাচক �ভাব স�েক� িশ�েদরেক সেচতন করা। 

৭। উপ�লীয় অ�েলর জলবা�গত �ভাব স�েক� �ানদান ও �বি�ক উ�ায়ন স�েক� ধারণা �দান।  

৮। �লনা �জলার অব�ান উপ�লীয় অ�েল হওয়ায় িশ�েদরেক উপ�লীয় �া�িতক �েয �াগ স�েক� পাঠদান এবং �েয �ােগর     

��িত�লক কম �শালা আেয়াজন।  

৯। �লনা �জলার অেনকাংশ �েড়ই  িবে�র �হ�ম �ানে�াভ ফের� ��রবেনর অব�ান হওয়ায় ‘World heritage site’ 

��রবেনর �া�িতক �বিচ�� ও পিরেবশগত �ভাব স�েক� িশ�েদর মে� আেলাচনা।  

১০। �কামলমিত িশ�াথ�েদর িনেয় �েল �ি��� ও ব�ব�র জীবনিভি�ক িবিভ� সাং�িতক অ��ান আেয়াজন করা।  

১১। �ি���িভি�ক নাটক, �টিলিফ� এবং িসেনমা �দশ �েনর মা�েম �ি��ে�র �চতনায় ন�ন �জ�েক উ�ীিবত করা।  

১২। ব�ব�র �� ও �ি��ে�র �চতনা বা�বায়েনর মা�ম িহেসেব �পক�-২০২১ ও �পক�-২০৪১ সফল করার মা�েম উ�ত 

বাংলােদেশর �যা� নাগিরক িহেসেব গেড় �তালার জ� িশ�েদর িনেয় - 

(ক) Debating Club গঠন, 

(খ) �ইজ �িতেযািগতা আেয়াজন,  

(গ) উপি�ত ব�ৃতা িশখন এবং 

(ঘ) One Day One Word ��া�ােমর মা�েম Reading, Writing  এবং Listening Skill �তরী করা।  

১৩। ব�ব�র িনেজর �লখা এবং ব�ব�েক িনেয় �লখা গেবষণা�লক িবিভ� বই সং�হ করা।  

১৪। িশ� অিধকার সনদ এবং সংিবধােনর আেলােক িনেজেদর অিধকার ও কত�� স�েক� িশ�েদরেক সেচতন করা।  

১৫। িব�ান চচ �া �ক� �িত�া ও িব�ান �মলার আেয়াজন।  

১৬। িশ�েদর মে� �া�� সেচতনতা �ি�েত কায �করী পদে�প �হণ। 

১৭। �টকসই উ�য়ন ল��মা�া বা�বায়েনর লে�� িবিভ� �গালস�েহর ধারণা িশ�েদর মােঝ সহজীকরেণর জ� �বহািরক ও   
       ত��লক পাঠ এবং ড�েম�াির �দশ �ন। 
 
১৮। ব�ব�র জ�শতবািষ �কী উদযাপন এবং ব�ব�র ৭মােচ �র ভাষণ চচ �া করা। 

১৯। �ি���, ব�ব� ও �নিতকতা িবষয়ক বই িবনা�ে� িবতরণ। 

২০। �হণেযা� ছা�-িশ�ক স�ক� উ�য়েনর লে�� এক� ব��লভ �াটফম � �তরী করা । 



২১। �িতব�ী ও জািতগত সং�াল� িশ�েদর অ�� ��করেণ �েয়াজনীয় উে�াগ �হণ।  

২২। িশ�েদর �যা� নাগিরক িহেসেব গেড় �লেত ও �ন�ে�র �ণাবিলর িবকােশ-িবতক�, �ইজ, রচনা ও িচ�া�ন �িতেযািগতা 

আেয়াজন। 

২৩। ��িণিভি�ক �খলার দল গঠন কের �খলার আেয়াজন ও িশ�েদর দলীয় �ব�াপনা �শখােনা। 

২৪। িশ�া সফেরর আেয়াজন এবং িবিভ� অ��ান ও �ীড়া �িতেযািগতা আেয়াজন করা। 

২৫। িশ�েদর মে� অ�জম স�েক� পির�ার ধারণা �দান এবং তােদর সােথ অ�য়নরত অ�ি�ক িশ�েদর �িত সহমম� কের  

       গেড় �তালা।  

২৬।  পিরেবশ �ষণ  (িবেশষ কের শ� �ষণ, বা� �ষণ, পািন �ষণ) স�েক� িশ�েদর সেচতন কের �তালা এবং �স অ�যায়ী �ষণ 

�িতেরাধ�লক �ব�া �হেণর িশ�াদান। 

২৭।  িশ�েদর মে� ধম�য় ��েবাধ ও সকল ধেম �র �িত ��ােবাধ গঠেন িশ�াদান। 

২৮।  িশ�েদর �ািফক আইন ও �রাড িসগ�াল স�েক� সেচতন করা এবং িনরাপদ সড়ক আইন স�েক� ধারণা �দান। 

২৯। �শশব �থেকই িশ�েদরেক িনেজর কাজ িনেজ করার জ� (উ�ত িবে�র �াি�স অ�যায়ী) �মা�েভশন করা। 

৩০। মাননীয় �ধানম�ী �ঘািষত ‘পির�� �াম- পির�� শহর’ কম ��িচ স�েক� িশ�েদরেক ধারণা �দয়া এবং িব�ালয় �থেকই 

িশ�েদর পির�ার-পির��তা স�েক� অ�শীলেনর অভ�াস গেড় �তালা।  

পিরেশেষ বলা যায়, এক� আদশ � জািত �িত�ার ��ে� �িশ�ার িবক� �নই। আর �িশ�ার আদশ �গত উৎকেষ �র িনিমে� �েয়াজন 

সততা, �নিতকতা, সামািজক ��েবাধ ও িন�ার আেলায় িশ�াথ�েদর যথাযথভােব আেলািকত করা। আর এ লে��ই “চাই� 

ইনেটি�� ও িশ� ব�ব� �ফারাম” এর অিভযা�া। �জলা �শাসন, �লনার উে�ােগ �ল-কেলেজ এ �ফারাম �িত�া ইেতামে�ই 

সব �মহেল �াপক ভােব �শংিসত হে� এবং �দেশর িশ�া �ব�ার ফল�� পিরবত�েন এ �ফারাম যথাথ � অবদান রাখেব বেল সংি�� 

সকেলই অত�� আশাবাদী। 

 

 


