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৩) লদ্লয করযালণয থ 

৪) যকারয কভমচাযীয ভান রনয়রভত এফং রনরিত আলয়য দ্ারফ ল কযা  
৫) কীবালফ তা ম্ভফ? 

৬) এই অরবমালনয ভূরয এফং রক্ষয  
৭) লরাকরফদ্যা-ভাজ কীবালফ রনলজয জ্ঞালনয দ্ারফ উস্থান কযলফ?  

 কৃলক ভাজ 

 কারযগয ভাজ 

 আরদ্ফাী ভাজ 

 ল ালটা লদ্াকানদ্ায ভাজ 

 ভররা 
 অনযানযযা 

৮) জ্ঞান ঞ্চালয়ত 

৯) রযফতলনময নতুন দ্মন 

১০) লরাকরফদ্যায দ্ইু দ্ক 

১১) ভুরতাই লন্রন (জানুয়ারয ২০১৪)-এয লঘালণা 
১২) লরাকরফদ্যা প্রকানা 
১৩) লরাকরফদ্যা জন আলদারলনয রক ু  রফ 

১৪) রিয় কভীলদ্য তাররকা 
 
 
 

লরাকরফদ্যায অথম রক? 

 
 ভালজ ভানুললয জ্ঞানলক লরাকরফদ্যা ফরা য়। 

 

 লরাকরফদ্যা কলরজ এফং রফশ্ব রফদ্যারয় ফরবূম ত ভালজয জ্ঞান। 

 

 রফশ্বরফদ্যারলয় ঠলনয অবালফ লকউ অজ্ঞানী য় না। তাযা ভাজ লথলক অজম ন কযা জ্ঞান এফং রফদ্যায 

দ্বাযা জীরফকা রনফমা কলয। তালদ্য লরাকরফদ্যাধয ফরা য়। 
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 কৃলক, রফরবন্ন কারযগয, আরদ্ফাী, মাযা লভযাভরতয কাজ কলয এফং লফা প্রদ্ান কলয, খুচলযা ফযফায়ী, 
ভররা, লরাকরল্পী, এযা ফাই ভাজ লথলক জ্ঞান অজম ন কলয এফং লই জ্ঞালনয রবরিলত জীরফকা রনফমা 

কলয এফং ভাজলক রযচারনা কলয। এই ফ ভানুলই লরাকরফদ্যা-ভালজয রনভমাণ কলয। 

 

 ভানুললয রচন্তাধাযা, ভালজ তালদ্য ভূরয, তকম  েরত, ংগঠলনয রফচাযধাযা, তালদ্য াযস্পরযক ম্পকম  
এফং প্রকৃরতয লে তালদ্য ম্পকম , তালদ্য তথযারদ্য ংগ্র, তালদ্য দ্ক্ষতা এফং দ্মন ---  এই ফ রক ুয 

রযণাভস্বরূ লম জ্ঞালনয জগৎ গলে লঠ, তালক লরাকরফদ্যা ফরা য়। 

 

 লরাকরফদ্যা ভালজই রফদ্যভান।লরাকরফদ্যালক লকান গ্রন্থ, জারত, ধভম, গ্রন্থারয়, রফশ্বরফদ্যারয় অথফা 
কম্পূযটলয ীরভত কযা মায় না। ভানুললয কাল ই এই রফদ্যা জীরফত থালক এফং ভানুললয দ্বাযাই রফকরত 

লয় উন্নরতয লথ এরগলয় মায়। 

 

 লরাকরফদ্যা রনতয নতুন রূ ধাযণ কলয। ভানুল রনলজয এফং ভালজয প্রয়জনীয়তায কাযলণ রনলজলদ্য 

অনুবলফয দ্বাযা, রনলজলদ্য তকম , ফুরে  অনুন্ধালনয রবরিলত লরাকরফদ্যালক িভাগত ভৃে কলয চলর।  

 

 ভানুললয রিয উৎ লরাকরফদ্যালতই রনরত। লরাকরফদ্যায রবরিলত তাযা শুধুভাত্র তালদ্য জীরফকাই 

রনফমা কলয না, উযনূ্ত ভানুল এফং প্রকৃরতয লে াযস্পরযক ম্পকম  স্থান কলয, নযায় অনযালয়য রফচায 

কলয, অনযালয়য রফলযারধতা কলয এফং তালদ্য ভূরযলফাধ  তলকম য াালময রফশ্বদ্রৃিয রনভমাণ কলয। 

 

 লরাকরফদ্যা শ্রভ এফং ফুরেলক ৃথক কলয না ।লরাকরফদ্যালত  লকালনা কাজ শুধুভাত্র শ্রভরবরিক য় না 
উযনূ্ত শ্রভ এফং জ্ঞান --- এই দ্ইুলয়য রযণাভ র কাজ। লই অলথম লরাকরফদ্যা লকালনা শ্রভজীফী ভানুললক 

শুধুভাত্র ‚শ্ররভক‛-এয আখযা লদ্য় না, তালক জ্ঞানী ফযরি ফলর ভলন কলয। 

 

 ভালজয াভারজক এফং আরথমক অভতালক দ্যূ কযফায জনয লরাকরফদ্যালক রফশ্ব রফদ্যারলয় অজম ন কযা 
জ্ঞালনয ভান ভূরয লদ্য়া প্রলয়াজন। অনযানয রফশ্বরফদ্যারলয় অজম ন কযা জ্ঞালনয দ্বাযা লমভন উাজম ন 

কযা মায় লরাকরফদ্যায ভাধযলভ লমন ভান উাজম ন কযা ম্ভফ য়, তলফই লরাকরফদ্যা রফশ্বরফদ্যারলয় 

অজম ন কযা রক্ষায ভান লত াযলফ। 

 

 লরাকরফদ্যা জন আলদারন লরাকরফদ্যা ভালজয জ্ঞান আলদারন। এয উলেয র লরাকরফদ্যা এফং 

লরাকরফদ্যা-ভাজলক ফৃৎ ভালজ ভলশ্রণীবূি কযা। 

* 
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বূরভকা 
 

আভালদ্য ভালজ দ্রযদ্র কালদ্য ফরা য়? এই প্রলেয উিযটি আভালদ্য কাল  খুফ স্পি। কৃলক, 

কারযগয, আরদ্ফাী, ভারফাক, গ্রালভয কু্ষদ্র লদ্াকানদ্ায ---  এই ফ রযফাযলক দ্রযদ্র ফরা 
মায়। শ্ররভকলদ্য দ্রযদ্র ফরা লমলত ালয।রনম্ন লদ্য যকারয কভমচাযীলদ্য রযফাযলক দ্রযদ্র 

লফাধ য় না। এই কর দ্রযদ্র রযফালযয দ্যযা সু্কর কলরলজয রক্ষা লথলক ফরঞ্চত। রকন্তু 

তালদ্য অজ্ঞানী ফরা বুর লফ। কাযণ এযা লরাকরফদ্যায় জ্ঞানী। যকায শুধুভাত্র ররক্ষত 

ভানুললকই জ্ঞানীয আখযা রদ্লয় থালক এফং তালদ্য জনয রনয়রভত এফং রনরিত লভাটা আলয়য 

ফযফস্থা কলয, রকন্তু লরাকরফদ্যা এফং লরাকরফদ্যা-ভাজলক দ্ারযদ্রতায অন্ধকালয লঠলর লদ্য়। এই 

রযরস্থরতয রযফতম ন আনা প্রলয়াজন। যকালযয এফায এই ক্ষাতূণম ফযফায ফন্ধ কলয 

লরাকরফদ্যায় দ্ীরক্ষত ভানুলজলনয জনয যকারয কভমচাযীয ভান রনয়রভত  স্থায়ী আলয়য 

ফযফস্থা কযফায দ্ারয়ত্ব গ্রণ কযা উরচত।  এই ম্পলকম  লচতন কযফায উলেলয এই ুরস্তকাটিয 

প্রকানা। 

 

লরাকরফদ্যায অথম ম্পলকম  সকলরই অফগত, তফু তায একটি ংরক্ষপ্ত রফফযণ ুরস্তকাটিয 

প্রাযলম্ভ উলেখ কযা লয়ল । “লরাকরফদ্যা লশ্রষ্ঠ জ্ঞান” --- এই দ্াফী উস্থারত কযলর তলফই 

লরাকরফদ্যা-ভাজলক ফতম ভান অফস্থা লথলক ভুরি ায়ায ম্ভাফনা লদ্খা মালফ। লরাকরফদ্যা 
জন আলদারন লরাকরফদ্যালক জ্ঞালনয মমায়বূি কযফায আলদারন। এই আলদারলনয ভূখয 
উলেয র লরাকরফদ্যালক রফশ্বরফদ্যারলয় প্রাপ্ত রফদ্যায ভলতা ভান অফস্থান  ভমমাদ্াম্পন্ন 

কলয লতারা। তৃতীয় এফং চতুথম অধযালয় এই রফললয় তলকম য উলেখ কযা লয়ল । লরাকরফদ্যা 
ভালজয রফরবন্ন াখা কীবালফ রনলজলদ্য জ্ঞানলক ফৃৎ জ্ঞালনয জগলত প্ররতরষ্ঠত কযফায দ্াফী 
কলয, এই রফললয় রফদ্ রফফযণ ৬ এফং ৭ অধযালয় উলেখ কযা লয়ল । কৃলক ভাজ, কারযগয 

ভাজ, প্রলতযলকয রনজস্ব াভারজক ংগঠন (ঞ্চালয়ত) আল । আরদ্ফাী এফং কু্ষদ্র ফযফায়ী 
ভালজয রনজস্ব ংগঠন ফা ঞ্চালয়ত আল । এই ল ালটা-ল ালটা এফং রফলকরিবূত ংগঠন ফা 
ঞ্চালয়তগুররয রনজস্ব লনতা আল , মাযা রনলজলদ্য ভালজয ভযাগুররয ভাধান কলয থালক 

এফং ভালজ নফ রচন্তাধাযায ূচনা কলয, লগুররয লে কী ংলমারজত কযলত লফ, কী ফারতর 

কযলত লফ, এই রফললয় রফচায রফভম কলয ভূরযায়ন কলয। এই ুরস্তকাটি রফললত লরাকরফদ্যা-
ভালজয লনতা, রফচাযক এফং ঙ্ঘললম ারভর লনতালদ্য ফাতম ায জনয প্রকারত কযা লয়ল  মায 

দ্বাযা লরাকরফদ্যালক অনয রফদ্যায ভান ভমমাদ্া লদ্য়ায দ্ারফ ভালজ প্ররতষ্ঠা কযা মায়। এই 

আলদারলনয ভূরয  উলেলযয রফলয়, কীবালফ এই আলদারনলক ংগঠিত কযা মায়, কীবালফ 

ঞ্চাররত কযা মায়, তায ভূর কথাগুরর চতুথম  ঞ্চভ অধযালয় আলরাচনা কযা লয়ল । জ্ঞান 

ঞ্চালয়ত এফং লরাকরফদ্যায অনয রফদ্যায ভান ভমমাদ্ায দ্ারফলক প্ররতরষ্ঠত কযফায ফাতম া 
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ভালজ ল ৌঁল  লদ্য়ায জনয ভালজয লনতালদ্য এই কালজ লমাগদ্ান কযলত লফ, এটা তালদ্যই 

জ্ঞান আলদারন। 

 

লরাকরফদ্যায রফচাযধাযা এফং পরযফতম লনয অরবনফ দ্মন ---  এই অধযায়গুররলত লরাকরফদ্যায 

রফচায এফং কালজয ধাযাফারক আলরাচনা ায়া মালফ।তায লে ফতম ভান মুলগ রফশ্বফযাী 
রযফতম লনয দ্মন প্রলে লরাকরফদ্যায স্থান রনণময় কযা লয়ল । 

 

* 
 

                          
 

লদ্লয করযালণয থ 
 

 
লদ্লয করযালণয থটি ুগভ কযফায জনয দ্টুি রফললয় নীরত গঠন কযা  লগুররলক কামমকয কযা 
প্রাথরভকবালফ আফযক। 

 প্রলতযক ফয়স্ক স্ত্রী এফং ুরুললয স্থায়ী এফং রনয়রভত আয় থাকা আফযক। 

 লরাকরফদ্যা এফং কলরজ  রফশ্বরফদ্যারলয়য জ্ঞালনয ভলধয লকালনা াথমকয থাকলফ না। 

 
 

১) মরদ্ লদ্লয প্রলতযক নাগরযলকয স্থায়ী, রনয়রভত এফং যকারয কভমচাযীয ভান আয় থালক, তালর গ্রাভ 

এফং লযয প্রলতযক রযফায ভৃে লফ এফং ফৃিয লক্ষলত্র লদ্লয করযাণ লফ। 

 

২) কৃললকয চাল কযফায জ্ঞান আল , কারযগয কারযগরযলত টু, আরদ্ফাীলদ্য জের ম্পলকম  অগাধ জ্ঞান, 

কু্ষদ্র ফযফায়ীযা ফযফায কালজ ুরনুণ। রকন্তু এলদ্য জ্ঞানলক ‘জ্ঞান’-এয আখযা লদ্য়া য় না। শুধুভাত্র 

লরখাোয জ্ঞানলকই যকায স্থায়ী এফং রনয়রভত আয় প্রদ্ান কযফায আধায ফলর গণয কলয। রকন্তু সু্কর 

কলরলজয রক্ষা না থাকলর কী ল অজ্ঞানী য়? তাযা রক স্থায়ী এফং রনয়রভত আলয়য অলমাগয? তাযা রক 

এই লদ্লয নাগরযক নয়? 

 

৩) ফ যকাযই স্থায়ী এফং রনয়রভত আয় প্রদ্ান কযফায রফললয় দ্ভুুলখা নীরত অনুযণ কলয থালক। 

শুধুভাত্র ররক্ষত লফকাযলদ্যই চাকরযয ফাফস্থা কলয। লখলত কাজ কযা কৃলক, নানারফধ ফস্তুয উৎাদ্ক 

কারযগয, জেলরয আরদ্ফাী, কু্ষদ্র ফযফায়ী এফং তালদ্য স্ত্রীযা, মাযা এই কর কাজগুররলত ভানবালফ 

াাময কলয, রযফায চারায়, তালদ্য রনয়রভত এফং স্থায়ী আয় লাক, তায দ্ারয়ত্ব লথলক যকায রফযত 

থালক।  
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৪) যকালযয এই দ্ভুুলখা নীরত রক্ষায লক্ষলত্র স্পি। মাযা সু্কর কলরলজয রক্ষায় ররক্ষত, তালদ্য জনয 
যকায ফম প্রকালযয ুরফধায ফযফস্থা কলয, তালদ্য জনয খযচ কলয এফং তালদ্য স্থায়ী এফং রনয়রভত 

আলয়য অরধকাযী ভলন কলয। অয রদ্লক লই ফ ভানুল, মাযা ংখযায় লফর এফং মাযা রনলজলদ্য লচিা 
 উলদ্যালগ ভাজ লথলক জ্ঞান (লরাকরফদ্যা) অজম ন কলয। যকায এলদ্য লকালনাবালফই াাময কলয না। 

এভনকী এলদ্য লকালনাযকলভয ুফযফরস্থত লযাজগালযয জনয উমুি ভলন কযা য় না। কলরলজয রক্ষালক 

স্থায়ী এফং রনয়রভত উাজম লনয ভাদ্ণ্ড রস্থয কযা ক্ষাতূণম। 

 

৫) লদ্ল লরাকরফদ্যায রবরিলত কযা উৎাদ্ন ভাত্রা এফং গুলণ সু্কর কলরলজয রক্ষায রবরিলত কযা 
উৎাদ্লনয লথলক লকালনা অংল কভ নয়। তলফ কৃলক এফং কৃরল রফশ্বরফদ্যারলয়য লপ্রালপয, তাৌঁতী এফং 

লটক্সটাইর ইরঞ্জরনয়ায, ফনফাী এফং ফন অরধকাযী, স্থানীয় স্বাস্থযকভী এফং কম্পাউন্ডায ইতযারদ্লদ্য 

আলয় এত াথমকয লকন? লদ্লয চারদ্া র রফরবন্ন যকলভয জ্ঞান এফং এই রফরবন্ন যকলভয জ্ঞালনয 

আধালয কযা ফ কালজয জনযই উমুি ভূরয প্রদ্ান কযা আফযক। কৃলক, ফযফায়ী, ভররা, কারযগয, 

নফ-মুফকলদ্য --- লম লমভন কাজ কলয লই অনুমায়ী --- স্থায়ী এফং রনয়রভত আয় ায়া আফযক। 

 

৬) লকালনা ভানুল শ্ররভক য় না। তায রক ু না রক ু জ্ঞালনয প্ররক্ষণ থালক এফং ল লকালনা না লকালনা কাজ 

কযলত ক্ষভ। লম ফ ভানুল দদ্রনক কাজ কলয, তালদ্য কৃরল, কারযগরয, লদ্াকানদ্ারয --- এই ফ কালজয 

জ্ঞান আল । রকন্তু যকায এলদ্য কাজলক স্বীকৃরত রদ্লয় তায নযাময ভূরয লদ্য়ায রযফলতম  তালদ্য 

অজ্ঞানী আখযা রদ্লয় নগণয শ্ররভলকয লশ্রণীলতই রযরচত কযলত চায়। মা তালদ্য জ্ঞালনয লঘায অভান। 

 

৭) যকারয কভমচাযীলদ্য লফতন করভন গঠন লয় ফাযংফায তালদ্য লফতন ফৃরেয রযভাণ রনণময় কযা য়, 

রকন্তু লরাকরফদ্যায য রনবম য কলয মাযা, তালদ্য ফাজালযয আিভণাত্মক রযরস্থরতয রফরুলে 

লভাকারফরা কযলত ল লে লদ্য়া য়। এয রযণালভ এই দ্ইু প্রকায লশ্রণীয ভানুললয ভলধয আলয়য তপাৎ 

অলনকটা লফলে মায়। ফতম ভালন যকারয কভমচাযীলদ্য ভারক আয় (ফ ুরফধা ) ২০,০০০ টাকা। 

লখালন াভানয কৃলক অথফা কারযগলযয ভারক আয় ৫০০০ লথলক ৬০০০ য় এফং লটা অরনরিত। 

এয লথলক ক্ষাতদ্িু নাগরযক নীরতয রযচয় ায়া মায়। ফতম ভান রযরস্থরতলত প্রলতযলকয প্ররতরদ্লনয 

আয় কভ কলয ১০০০ টাকা য়া প্রলয়াজন। 

 

৮) ভানুললয ইরতাল দ্ীঘম ভয় লরাকরফদ্যালক “জ্ঞান” রালফ ভমমাদ্া লদ্য়া লয়ল  এফং ভালজ লরাকরফদ্যা 
 লরাকরফদ্যা ভালজয এক রফলল স্থান র র। এই ভলয় ংগঠিত রফদ্যা এফং লরাকরফদ্যায ভলধয ভন্বয় 

ফজায় র র। ভালে ভলধয লরাকরফদ্যালক উলক্ষা কযফায প্রলচিা র র। ঠিক লমভন ভাজ স্বল্প ভলয়য 

জনয লকিীবূত যাজননরতক এফং অথমননরতক িায রযফলতম  ল ালটা–ল ালটা স্বারত খলণ্ডয ভাধযলভ 

ংগঠিত কযা ত। অতএফ লরাকরফদ্যা-ভাজলক দ্ারফ কযলত লফ লম লদ্লয উজ্জ্বর এফং ভৃোরী 
যম্পযায ঐরতয তালদ্য কাল ই ংযরক্ষত আল  এফং তাযাই লটালক এরগলয় রনলয় লমলত ালয। 
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৯) গত ১০০ ফ য ধলয ভালজয আভূর রযফতম ন, ফযফস্থা রযফতম ন এফং আরথমক ুযক্ষায জনয মাযা কাজ 

কযর র তালদ্য চারদ্া র র --- কৃললকয জনয জরভ, ভজলুযয জনয নযাময ভজরুয, কু্ষদ্র কুটিয উলদ্যাগ 

একলকয জনয ফাজায, কৃরল উৎালদ্য জনয নযাময ভূরয এফং দ্ররত, আরদ্ফাী এফং রর লয় ো 
জারতলদ্য জনয ংযক্ষণ। লফযকারযকযণ, উদ্ারযকযণ এফং ফাজারযকযলণয এই মুলগ দ্রযদ্র লশ্রণীয 

চারদ্া র --- প্রলতযক দ্রযদ্র রযফালয যকারয চাকরযয ভলতা একটি স্থায়ী এফং রনয়রভত আয় থাকা 
প্রলয়াজন। 

 

১০) প্রলতযক গ্রালভ, লয, ফরস্তলত কভমংস্থান কামমারয় লখারা প্রলয়াজন। লখালন লই ফ ফযরিয নাভ এফং 

তালদ্য জ্ঞান নরথবূি কযা প্রলয়াজন, মাযা স্থায়ী এফং রনয়রভত উাজম লন ইচ্ছকু। লরাকরফদ্যায রবরিলত 

স্থায়ী এফং রনয়রভত আয় গ্রাভ এফং ফরস্তয জনয এক নতুন স্বাধীনতায আশ্বা ফন কলয আনলফ। 

প্রলতযলকয জনয স্থায়ী এফং প্রায় ভান আলয়য অথম র, লদ্লয ম্পূণম শ্রভ এফং ম্পূণম জ্ঞালনয দ্বযফায 

লফ। লদ্লক এরগলয় রনলয় মায়ায জনয এয লথলক দ্রুত থ আয লনই। 
 
 

* 
 
 
 
 
 

যকারয কভমচাযীলদ্য ভান স্থায়ী উাজম লনয দ্ারফ ল করুন 
 
 

যকারয কভমচাযীলদ্য ভলতা স্থায়ী এফং প্রায় ভান উাজম লনয দ্ারফ কযফায জনয দ্টুি রফললয় রফশ্বা দ্ঢৃ কলয 

দ্ারফ কযলত লফ। 

 লরাকরফদ্যা-ভাজ লরাকরফদ্যালক জ্ঞান রূল গ্রায কযফায দ্ারফ ল কযলফ। 

 লরাকরফদ্যায জনয যকারয কভমচাযীয ভান ভূরয এফং ভমমাদ্ায দ্ারফ ল কযলফ। 

 

 এই দ্ারফলক দ্ঢৃ কযফায জনয এফং তালক লরাকভালজ প্ররতরষ্ঠত কযফায জনয রনম্নরররখত ধাযণাগুরর 

াাময কযলফ : 

১)মরদ্ লরাকরফদ্যালক কলরলজয জ্ঞালনয ভান ভূরয এফং ভমমাদ্া প্রদ্ান কযা য়, তলফ কৃললকয ল লর তায চাল 

কযা ল লে লয মালফ লকন? কারযগলযয ল লর রনলজয ঘয, ভাজ এফং কাজ ল লে ভজরুযয জনয ঘুযলফ 

লকন? ভররাযা অলনযয ফারে রগলয় অম্মালনয কাজ কযলফ লকন? লরাকরফদ্যায য রনবম য কলয ফাৌঁচা 
ভানুললয জন্গত অরধকায এফং লটা লকলে লনয়ালক রংায মমালয় লপরা মায়। 
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২) দ্বুম াগযিলভ এখন লটাই তয প্রভারণত লচ্ছ। ফতম ভালন লরাকরফদ্যায রবরিলত লদ্লয রতন-চতুথমাং ভানুল 

রনলজলদ্য জীরফকায ফযফস্থা কলয থালক। রকন্তু তাযা দ্ারযদ্রতা, অরনরিত আয় এফং অভ উাজম ন এফং 

ভমমাদ্ায মু্মখীন লচ্ছ। এই ফ ভানুললয অফস্থা লাচনীয়। এই ফ ভানুললদ্যই ফাস্তুচুযত লত লচ্ছ এফং 

এলদ্য উৎারদ্ত ফস্তু ফাজালয ভূরযীন। 

 

৩) ম্মালনয জীফন মান কযফায জনয লরাকরফদ্যা-ভাজলক প্ররত দ্লক্ষল ংঘলম কযলত য়। রফদ্যুৎ, 

জর, অথম, কাৌঁচা ভালরয ভলতা প্রাথরভক ম্পদ্গুররয জনয ফাজায, প্রান এফং যকারয নীরতগুরর ফাধা 
লয় দ্াৌঁোয়। শুধ ু তাই নয়, তালদ্য নাগরযক অরধকাযগুররলক উলক্ষা কলয তালদ্য ফাস্থান, কভমস্থর, 

ভাজ, ম্পদ্, রযলফ লথলক কখলনা-কখলনা ঠাৎ উলচ্ছদ্ কযা লয় থালক। রযণাভফত তালদ্য 

রনলজলদ্য জ্ঞান অজানা ভলন লত থালক। রফকা, নতুন প্রমুরি, নগযায়ন এফং তায রফরবন্ন ফযফস্থায 

জনয তাযা জ্ঞান-রবরিক জীফন লথলক লয রগলয় ম্পূণম অজানা ফযফস্থায ভলধয অফস্থান কযল । রক্ষা, 
রচরকৎা, গ্রাভ এফং ফরস্তয থঘালটয ুফযফস্থা, রযচ্ছন্নতা ইতযারদ্য ভলতা াফমজনীন ুরফধাগুরর লথলক 

তাযা ফরঞ্চত য়। এইরূ প্ররতকুর রযরস্থরতয ভলধয লরাকরফদ্যা-ভাজ রনলজলদ্য জ্ঞালনয রবরিলত 

রফদ্যভান, মরদ্ তাযা অভ এফং ক্ষারতত্বূণম ফযফালযয রকায য়। 

  

৪) লরাকরফদ্যা ভালজয এই দ্যুফস্থায জনয যকালযয লই নীরতগুরর দ্ায়ী লমগুরর তালদ্য উৎাদ্নলক 

ফাজালয কভ দ্ালভ লফচলত এফং রনলজলদ্য প্রলয়াজনীয় ফস্তুগুররলক লফর দ্ালভ রকনলত ফাধয কলয। এলদ্য 

ভলধয কৃলক আল , আরদ্ফাী আল , কামা, কাৌঁচ, ভাটি, কাঠ, প্লারস্টক এফং ধাতু রদ্লয় নানা ধযলনয 

রজরন দতরয কযফায কারযগয আল , ফমপ্রকালযয লফা প্রদ্ান কযফায জনয নারত, লধাা, লজলর, 

স্বাস্থযকভীয ভলতা রফরবন্ন গুণম্পন্ন ভানুল আল , লভরন, লভাটয, রফদ্যুৎ, ফারে, জর ইতযারদ্য রভরস্ত্র আল , 

রল্পী আল , কু্ষদ্র ফযফায়ী, রফরবন্ন কলভম যত ভজযু আল , তালদ্য ফারেয ভররাযা আল । এযা ফাই 

লরাকরফদ্যায জ্ঞানী এফং লরাকরফদ্যা-ভাজ রূল রযরচত। ভগ্র লরাকরফদ্যা-ভাজলক ঠকালনা য়। 

 

৫) লদ্লয লনতা এফং ররক্ষত ভানুললযা ফলর থালক লম চাকরযলত ফার য়ায জনয কলরযই কলরলজয 

রফদ্যা গ্রণ কযা প্রলয়াজন এফং তায জনয ফযফস্থা আল । রকন্তু ফাস্তলফ স্বাধীনতায ৬৫ ফ য লয 

যকায লদ্লয জনতালক ফম রক্ষায স্বপ্ন লদ্খালত ক্ষভ লয়ল  ঠিকই, রকন্তু কলরয জনয চাকরযয স্বপ্ন 

লদ্খালত ালযরন। ফতম ভালন লরাকরফদ্যা ম্পন্ন ংখযাগুরু জনতা, মাযা লরাকরফদ্যায রবরিলত লদ্লয 

উৎাদ্লনয একটা ফলো অংলয রনভমাণ কলয থালক, তালদ্য ূৌঁরজফাদ্ী প্ররতষ্ঠানগুরর, রফশ্বরফদ্যারয়গুরর 

এফং যালজযয ফযফস্থাগুরর “অজ্ঞানী” আখযা রদ্লয় থালক। এই অনযালয়য রফরূলে ভালজয এই লঘালণা কযা 
উরচত লম লরাকরফদ্যা অনয লকালনা জ্ঞালনয লথলক লকালনা অংল রনকৃি নয়, তাই তালক রফশ্বরফদ্যারলয়য 

জ্ঞালনয ভান ভমমাদ্া লদ্য়া ফাঞ্ছনীয়। 

 

৬) ফ লথলক ফলো দ্বুম াগয র লম এই লদ্লয লনতা, প্রাক এফং ররক্ষত ভানুললযা লরাকরফদ্যালক ‚জ্ঞান‛ 

ফলর ভলন কলয না। তাযা কৃলক, কারযগয, আরদ্ফাী এফং াধাযণ ভররালদ্য কাজলক াভানয শ্রলভয 
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কাজ ফলর ভলন কলয। তাৌঁলদ্য ভলত, এই ফ ভানুললয কাল  দ্ক্ষতা আল  এফং িভাগত কাজ কযফায পলর 

এযা কুরী লয় লঠ। তাযা ফলর লম জ্ঞান শুধুভাত্র ররক্ষত ভানুললয কাল  থালক। এই ফ ররক্ষত 

ভানুললযা রফশ্বা কলয না লম এই ধযলনয লরাকরফদ্যাধযলদ্য কাল  তালদ্য রনলজলদ্য আদ্ম, ফুরে, মুরি, 

ভূরয ইতযারদ্য রফলল স্থান আল । মায জনয প্ররতফালদ্ তাযা এই কথা ফরলত ালয লম তালদ্য কাজ 

জ্ঞানরবরিক এফং লই জ্ঞান অনয লকালনা জ্ঞালনয লথলক নগণয নয়। এভতাফস্থায় লরাকরফদ্যালক জ্ঞান রূল 

প্ররতন্ন কযা প্রলয়াজন; অনযথা কৃলক, কারযগয এফং আরদ্ফাী ভালজ রনলজলদ্য ভান ভমমাদ্ায দ্ারফ 

কযলত াযলফ না। 

 

৭) তলফ লরাকরফদ্যা-ভাজ লকান থলক লফল  লনলফ? আভালদ্য ভলত, লরাকরফদ্যা-ভাজলক এই দ্যুফস্থা লযাধ 

কযফায জনয রনলজলদ্য জ্ঞালনয স্বীকৃরত ায়ায জনয দ্াফী কযা  উরচত। তায জনয প্রথভ তম  র, 

লরাকরফদ্যায় ররক্ষত ভানুললদ্য রনলজলদ্য জ্ঞান ম্পলকম  আত্মরফশ্বা অজম ন কযলত লফ এফং রনলজলদ্য 

জ্ঞালনয জনয যকারয কভমচাযীলদ্য ভান ভমমাদ্া এফং জাতীয় ম্পদ্ ায়ায দ্ারফ এফং তালদ্য জ্ঞালনয 

জনয আরথমক প্ররতদ্ান যকারয কভমচাযীলদ্য ভান য়ায দ্ারফ ল কযা প্রলয়াজন। এয পলর, এই ভাজ 

শুধুভাত্র রনলজলদ্য আত্মফর রপলয ালফ তাই নয়, উযন্তু লদ্ ভৃরে, আত্মম্মান  লগ যলফয লথ 

এরগলয় মালফ। 

 
 

* 
 
 

এই আত্মরফকা কীবালফ ম্ভফ? 

 
মখনই কলরয ুখ এফং ভ আলয়য রফলয়টি উত্থান কযা য়, তখন াভারজক কভমকতম া এফং অনযানয 
রিয় ভানুললদ্য ক্ষ লথলক প্রে লতারা য়। লরাকরফদ্যা জন আলদারন তৃতীয় ফললম উিীণম র। দ্ইু ধযলনয 

ভানুল লদ্খা মায় : এক, লই ফ ভানুল মালদ্য এই প্রেটি অ দ, মাযা এই অরবমালনয রফলযাধ কলয এফং 

রফদ্রু কলয। রদ্বতীয়ত, লইফ ভানুল, মালদ্য কাল  কলরয জনয স্থায়ী এফং রনয়রভত আলয়য প্রেটি 

মুরিমুি।  তাযা এই অরবমালন লমারগতা কলয থালক। রকন্তু তালদ্য ভলন লম প্রেটি আল লটা ভূখযত দ্-ু

ধযলনয : মাযা প্ররতরদ্ন ৩০০/- আয় কলয তালদ্য জনয যকায ১০০০/- প্ররতরদ্লনয আলয়য ফযফস্থা লকন 

কযলফ? এফং রদ্বতীয়ত, এয জনয অলনক টাকায প্রলয়াজন, যকায এত টাকা লকাথা লথলক ালফ? এই প্রলেয 

উিয এই যকভ :  

 

১) আভযা এভন রক ু কযলত ফরর  না মা যকায আলগ কখন কলযরন। লম লকালনা যকারয রফবাগলক 

লদ্খুন ---  প্রারনক, রক্ষা, স্বাস্থয, উলদ্যাগ, কৃরল প্ররতষ্ঠান ইতযারদ্ লম লকালনা রফবালগয কভমচাযীলক 

মরদ্ ফাজালয উাজম ন কযলত য়, তলফ তালক তায আলয়য এক চতুথমাং উাজম ন কযলত অলনক 
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ভযায মূ্মখীন লত লফ। লম ফ রফদ্যুৎ ফা কালঠয রভরস্ত্র অথফা কম্পুটায লটকরনরয়ান যকারয 

চাকরযলত প্ররতরদ্ন ১০০০/- আয় কলয, তাযা ফাজায লথলক প্ররতরদ্ন গলে ভাত্র ৩০০/- উাজম ন কযলত 

ালয। ফ রফবালগয কভমচাযীলদ্যই এই রযণরত লয় থালক। অতএফ এখালন ফরা চলর লম কভমচাযীযা 
ফাজায লথলক মা উাজম ন কযলত ালয এফং এই ফ কভমচাযীয জনয লফতন করভন মা ধামম কলযল  লই 

ফযফধানটা প্রায় লদ্ে ত ফৎয ধলয এই লদ্লয কর যকালযয দ্বাযা ূযণ কযা লচ্ছ। আভযা 
শুধুভাত্র এইটুকু ফরলত চাই লম যকায লদ্লয কর নাগরযলকয লে ভান ফযফায কলয, ভানুলল-

ভানুলল লবদ্ালবদ্ না কলয, মাযা ভান কাজ কলয তালদ্য ভান লফতন প্রদ্ান কলয। যকারয 

কভমচাযীযা ‘ভানুল’, ফারকযা ভানুল নয় --- এইরূ বাফায ভয় এখন আয লনই। 

 

২) যকায মখন রনলজয কভমচাযী, ুৌঁরজরত, ফযফায়ী এফং ঠিকাদ্াযলদ্য টাকা লদ্য়, ফযফস্থা প্রদ্ান কলয, 

ুরফধা, ুলমাগ, ুযক্ষা প্রদ্ান কলয, তখন আভযা প্রে তুরর না লম এই ফ কযফায জনয টাকা লকাথা 
লথলক আল? এটা আভালদ্য অফুে য়ায একটা রক্ষণ। লকান অলথম আভালদ্য এই অফুেনা? আভযা 
এটা ফুরে না লম যকায এই লশ্রণীয জনয দ্ীঘমলভয়ারদ্ স্থায়ী ভৃরেয ফযফস্থা কলয আয লরাকরফদ্যা-
ভাজলক একটা ল ো রুটি  ুৌঁ লে রদ্লয় াভানয ুরফধা দ্ালনয রযকল্পনা দতরয কলয। তালদ্য জনয 
শুধুভাত্র রফনাভূলরয রযাট, লফকায বাতা, সু্কলরয লভলয়লদ্য াইলকর , রফলয়য জনয স্ত্রী-ধন, ২ টাকা 
লকরজ চার, রার কাডম  এফং াদ্া কালডম য ভাধযলভ কভ দ্ালভ আনাজ, ফারেলত ল চারয়, স্বাস্থয কাডম , 
ভধযাহ্ন লবাজন, ফম রক্ষা অরবমান, এই ধযলনয কত রযকল্পনা যকায কলয থালক। ভানুললয অফস্থা 
এতটাই লাচনীয় লম তাযা এই ধযলনয ভাভুরর ফযফস্থালতই ন্তুি থালক। যকায একটা রফললয় নজয 

লদ্য় না এফং লটা র, প্রলতযক রযফালয একটা স্থায়ী এফং রনয়রভত আলয়য প্রলয়াজন। এই প্রলয়াজনটা 
ূযণ লর অনযানয রযকল্পনাগুররয লকালনা প্রলয়াজন লনই। এখালন প্রে টাকায নয়, প্রে র অরবপ্রালয়য, 

যাজনীরতয, দ্রৃিয। 

 

৩) ফ লথলক গুরুত্বূণম রফলয় র লরাকরফদ্যা ভাজলক এই দ্ারফটায লভ ররক রি এফং দ্মনলক ফুেলত 

লফ এফং রনলজয রফদ্যা এফং জ্ঞান ম্পলকম  রনলজলদ্য রফশ্বালক দ্ঢৃ কযলত লফ। রনলজলদ্য জ্ঞালনয জনয 
এফং রনলজলদ্য জনয ভান ভূরয এফং ভমমাদ্ায দ্ারফ ল কযলত লফ। 

* 

এই অরবমালনয ভরূয এফং রক্ষয 
‘ফমপ্রকায জ্ঞালনয জনয স্থায়ী এফং রনয়রভত আয় লাক’ 

 
এই অরবমালনয উলেয এভন এক ভাজ গঠন এফং তালক এরগলয় রনলয় মায়া লমখালন ফাই জ্ঞানী, ফাই 

ুখী এফং ফাই ভান ম্মান ায়। 

এই উলেয প্রারপ্তয জনয আভালদ্য ধাযণা এফং কালজ রনলম্নাি ভূরযগুররয উরস্থরত আফযক : 

 

1. ভালজ কলরয ুলখয জনয বাফা এফং লইভলতা কাজ কযা। 
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2. দ্ভুলুখা ভানদ্লণ্ডয ফযফায না কযা। 

3. জ্ঞালনয কর ধাযা এফং স্বরূগুররলক ভান ভমমাদ্া লদ্য়া। 

4. ভালজ দ্ারযদ্রতা এফং অভতালক দ্যূ কযা। 

5. ধরযত্রী ভাতায লে এক রলয় ফাৌঁচফায জ্ঞান এফং দ্মনলক প্ররতষ্ঠা কযা। 

          * 

লরাকরফদ্যা ভাজ রনলজলদ্য দ্ারফ কীবালফ ল কযলফ? 
 

লরাকরফদ্যায দ্ারফ ল কযফায জনয এই রফলয়টি লফাো খুফ প্রলয়াজন লম এই দ্ারফয অথম র লম লমভন কাজ 

ালয, লই রবরিলত ল কাজ ায়া এফং যকারয কভমচাযীলদ্য ভান ভমমাদ্া, ভূরয  ুরফধা ায়া। এখালন 

আভযা কলয়কটা গুরুত্বূণম ভালজয উদ্াযলণয ভাধযলভ লরাকরফদ্যা-ভালজয রফলয়টা রফলেলণ কযফ এফং 

লই কর মুফকলদ্য কথা উলেখ কযফ মাযা রনলজলদ্য ভালজয কাজ  াো অনয কাজ কযল ।  

 

১।  কৃলক ভাজ রনলজলদ্য জ্ঞালনয দ্ারফ এইবালফ ল কযলত ালয :  

 কৃললকয জ্ঞান কৃরল কলরলজয লপ্রালপয এফং কৃরল দফজ্ঞারনকলদ্য লথলক লকালনা অংল কভ নয়। কৃরল 

কলরলজয অধযাক মরদ্ প্ররত ভাল ৫০ াজায লথলক ১ রক্ষ টাকা লফতন ায়, তলফ লরাকরফদ্যায 

রবরিলত কৃললকয স্থায়ী, রনয়রভত এফং লভাটাভুটি ভান রযভাণ আয় কযা উরচত।  

 

 লকালনা কৃরল  লপ্রালপয অথফা লকালনা কৃরল দফজ্ঞারনকলক এফং এক কৃলকলক লখলত পর চাল কযলত 

ফরা লর কৃলক  াো ফারক ফাই অপর লফ। তলফ রক আভযা কৃরল রফশ্বরফদ্যারলয়য লপ্রালপয 

এফং কৃরল দফজ্ঞারনকলক অজ্ঞানী ফরফ? অফযই না। তলফ কৃলকলক, লম চাল কযলত ালয রকন্তু 

লরখাো জালন না, তালক লকন অজ্ঞানী ফরফ? এফং তায আয় লপ্রালপলযয লথলক কভ, লটা লভলন 

লনফ কীবালফ? মায কৃরল ম্পলকম  শুধুভাত্র জ্ঞান আল  তায আয় রক্ষ টাকা, রকন্তু মাযা এই জ্ঞানলক 

কামমকয কলয এফং পর কলয লদ্খায়, তাযা াযা ফ লয এত উাজম ন কযলত ালয না। মাযা ভুলখ 

ফলর তালদ্য রযফমলত মাযা কাজ কলয, তালদ্য দ্ারফ ল কযলত লফ। 

 

 কৃললকয চাললয জ্ঞান তায ফহুরদ্লনয প্ররক্ষলণয রযণাভ। প্রকৃরতয স্ববাফ, ভাটিয উফমযতা, আদ্রমতা, 
জীফজন্তু, ঋতু রযফতম ন, রফরবন্ন প্রকালযয ফীজ, পলরয যক্ষণালফক্ষণ, জলরয ফযফস্থা ইতযারদ্ 

ম্পলকম  ল এই ফ কালজয ভাধযলভই ললখ। এইগুরর রখলত তায লভাটাভুটি একই ভয় রালগ মা 
োয ভাধযলভ রখলত লগলর রালগ। প্রলতযক কৃললকয লখত এফং ঘয তায রফদ্যারলয়য ভান। রকন্তু 

লদ্লয লনতাগণ এফং ররক্ষত ভাজ তালদ্য কাজলক কারয়ক শ্রভ ফলর রচরহ্নত কলয, জ্ঞালনয রযণাভ 

ফলর ভলন কলয না। অতএফ কৃললকয উরচত রনলজয প্রলতযকটা কভমলক জ্ঞালনয দ্রৃিবেী লথলক 

লদ্খাফায দ্ারফ কযা এফং রনলজয ঘয এফং লখতলক লকালনা রফশ্বরফদ্যারলয়য লথলক লকালনা অংল কভ 

না ভলন কযফায দ্ারফ কযা। 
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 কৃলকলক ফীজ, ঋতু, ফাজায, চারদ্া, যকারয নীরত ইতযারদ্লত রনতয নতুন রযফতম লনয জনয রনতয 
নতুন গলফলণা, যীক্ষা এফং আরফষ্কায কযলত য় এফং এইগুরর ল রনলজয েুৌঁ রকলত কলয, অথমাৎ এই 

ফ গলফলণা, যীক্ষা ইতযারদ্লত লম রাব-ক্ষরত, পরতা-অপরতা য়, ল লফয দ্ারয়ত্ব তালকই 

রনলত য়। এই ফ যীক্ষা–প্রলয়াগ লথলক তায কৃরল ম্পরকম ত  জ্ঞালনয উিযণ য়। তফু তায 

জ্ঞানলক লগাৌঁো, অনুন্নত এফং ুলযালনা ভলন কযা য়। কৃলকলক তায রনলজয জ্ঞানলক নতুন, 

ভকারীন এফং জীফন্ত ফলর দ্ারফ কযলত লফ। 

 

 কৃললকয জ্ঞালনয উিযণ প্রকৃরতয রলয়য লে য়। কৃললকয রফদ্যা ধরযত্রী  প্রকৃরতলক ‘ভা’-এয 

আলন ফায়। তালদ্য ভলত, ভালয়য লফা কযলরই জীফন ভৃে লফ। কৃলক তায প্রলতযক কাজ 

কযফায আলগ, লই কালজয তাৎক্ষরণক প্রবাফ এফং দ্ীঘমলভয়ারদ্ রযণাভগুররয রফললয় রফচায কলয 

এফং তায লযই ল লই লথ অগ্রয য় মালত তায কালজয রযণাভ  প্রকৃরতয লে রয় নি না 
য়। অযরদ্লক রফশ্বরফদ্যারলয়য জ্ঞান প্রকৃরত এফং ভনুলয ভাজ, দ্টুিয লযই আিভণাত্মক 

রনয়ন্ত্রণ ায়ায লচিা কলয। এই রনয়ন্ত্রণ লথলক রংা বাফ জন্ লনয়। রফশ্বরফদ্যারলয়য জ্ঞালনয 

রযণালভ চরল  প্রকৃরতয য অবূতূফম ধ্বংাত্মক ফম এফং লই „ফম‟-লক „উন্নয়ন‟-এয আখযা 
লদ্য়া য়। এই ভাংকলট লরাকরফদ্যাই প্রকৃরতলক রফনালয াত লথলক লযাই রদ্লত ভথম, এই 

দ্ারফই ল কযলত লফ। 

 

 কৃললকয রফদ্যা াভারজক। এই রফদ্যা ভালজই জন্ লনয়, লফলে লঠ এফং ভালজয প্রলতযক ফযরি 

মাযা এই রফদ্যায ভাধযলভ রনলজয জীরফকা চারালত চায়, তায লটা ায়া, ংফরধমত কযা, ফযফায 

কযা এফং প্রারযত কযফায অরধকায আল । এই রফদ্যা ভানুললয রনলজয রফদ্যা, লকালনা ংস্থা অথফা 
যালজযয রনজস্ব ম্পরি নয়। এই রফদ্যা লরালকয কাল  তালদ্য জীফন লস্রাত রূল থালক। এটা তালদ্য 

কা  লথলক লকলে লনয়া মায় না। এইবালফ লরাকরফদ্যায য রনবম য কলয জীফন মান কযা 
ভানুললয জন্গত অরধকায এফং এই অরধকায লকউ র রনলয় রনলত াযলফ না। শুধুভাত্র রফশ্বায়ন, 

ফাজায, নগযায়ন, স্থানান্তযকযণ, দজরফক ফীজ ইতযারদ্য ভলতা কৃলক রফলযাধী যকারয নীরতয লে 

লভাকারফরা কযলত নয়, উযন্তু জীফলনয লভ ররক লতযয লজযারতলক জারগলয় লতারায জনয ভানুললয 

এই জন্গত অরধকালযয দ্ারফ কৃলকলদ্য কযলত লফ এফং লরাকরফদ্যালক রফশ্বরফদ্যারলয়য রফদ্যায 

ভান ভমমাদ্া অজম ন কযফায দ্ারফ কযা অতযন্ত প্রলয়াজন। 

 

 ১৯৭০ এফং ১৯৮০-য দ্লক এই লদ্ল একটা ফৃৎ কৃলক আলদারন য়, লমখালন লরাকরফদ্যায জ্ঞান 

প্ররতরষ্ঠত লাক, এই দ্ারফয ূচনা য়। এই আলদারলনয প্রধান চারদ্া র র কৃরল উৎাদ্লনয দ্াভ, 

রফদ্যুৎ এফং ঋণ ম্পরকম ত। স্ববাফতই, রনলজয জ্ঞান এফং শ্রলভয ভূরয দ্ারফ কযা এফং রনলজয জ্ঞালনয 

ক্ষভ ফযফালযয জনয ম্পলদ্য চারদ্া ---  এই র র লই আলদারলনয াযভভম এফং এযই ভাধযলভ 

লরাকরফদ্যালক „জ্ঞান‟-এয ভমমাদ্া লদ্য়ায ূচনা য়। আজ লরাকরফদ্যায য রনবম যীর কালজয 

জনয যকারয কালজয ভান স্থায়ী এফং রনয়রভত আয় এফং জাতীয় ম্পদ্গুররয য ভান 
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অরধকায এফং তায জনয রফদ্যুৎ, জর, অথম, রক্ষা এফং স্বাস্থযলফায ভলতা ম্পদ্গুররয ভান 

রফযতলণয চারদ্া, কৃলক আলদারলনয যফতী দ্লক্ষলক রযবারলত কযলফ। 

 

 আভালদ্য লদ্ল জনংখযায এক ফৃৎ অং চাল কলয এফং কৃরলয য রনবম যীর। এখালন ভালজয 

ফৃৎ অং কৃরলকালমম রনমুি এফং কৃরল ম্পলকম  জ্ঞানী, লকউ এখালন আনালজয চাল কলয, লকউ 

ফরজয, আফায লকউ পর এফং পুলরয চাল কলয। এখালন রফরবন্ন জারত এফং ধলভময ভানুল আল , 

আরদ্ফাী আল , দ্ররত আল  আফায কারযগয আল । এযা কলরই কৃরল ম্পলকম  জ্ঞানী এফং এযা 
মরদ্ জ্ঞালনয জনয ভান ভমমাদ্ায দ্ারফ কলয, তালর জ্ঞালনয ভলধয াথমকয  অভতা দ্যূ লয় মালফ। 

এইজনযই লরাকরফদ্যায রবরিলত স্থায়ী এফং রনয়রভত আয় এফং যকারয কভমচাযীয ভান লফতলনয 

দ্ারফ প্রলতযক কৃলক রযফালযয কযা প্রলয়াজন। 

 

 এটাই গ্রালভয আত্মরনবম যীরতায থ ---  এভন আত্মরনবম যীরতা মা ভগ্র ৃরথফীয লে নতুন 

যকলভয ম্বন্ধ  ম্পলকম য থ খুলর লদ্য়। ফতম ভালন গ্রালভয রযচয় র তালদ্য ম্পদ্রফীন 

জীফনধাযা। আজলকয মুলগ ফমপ্রধান ম্পদ্ র অথম।  প্রলতযক রযফালয যকারয কভমচাযীয ভান 

স্থায়ী আয় অদূ্ভত এক নতুন স্তলয গ্রাভলক ম্পদ্-ম্পন্ন কলয তুরলত ালয এফং লটা এত বালরাবালফ 

রফতরযত লত ালয লম দ্নুীরতয লকালনা ুলমাগ থালক না। ফাস্তলফ এইগুরর রফরবন্ন াভারজক 

এককগুররয স্বায়িান এফং আত্মরনবম যীরতায থ। 

 

২।কারযগয  ভাজ রনলজলদ্য জ্ঞালনয দ্ারফ এইবালফ কযলফ :  

 রফশ্বরফদ্যারলয় রক্ষা গ্রণ কযা ইরঞ্জরনয়ায  দফজ্ঞারনকলদ্য তুরনায় কারযগযলদ্য জ্ঞান লকালনা 
অংল কভ নয়। রনলজলদ্য জ্ঞান এফং লক লর তাযা ভাটি, াথয, লরাা, তুলরা, কাৌঁচ, কাঠ, প্লযারস্টক 

ইতযারদ্ রদ্লয় জীফলনয নানা প্রলয়াজনীয় ফস্তুয রনভমাণ কলয থালক। আধুরনক লভরন, লভাফাইর, 

কম্পূযটায, নতুন প্রমুরি  ফযফস্থায (রফদ্যুৎ, জর, ফারে, ইটাযলনট) রনভমাণ  যক্ষণালফক্ষলণয কাজ 

কারযগয কলয থালক। অতএফ কারযগযলদ্য লরাকরফদ্যায রবরিলত স্থায়ী এফং ইরঞ্জরনয়ালযয ভান 

লফতন ায়া ফাঞ্ছনীয়। 

 

 মরদ্ লকালনা গ্রাভ অথফা ফলো লযয ফরস্তলত মায়া মায়, লখালন রফরবন্ন ফস্তুয রনভমাণকাযী, 
রফরবন্ন ধযলনয কাজ কযফায কারযগয এফং কারযগয ভাজ ায়া মালফ। এযা কলরই রনলজয 

রনলজয কালজ রফললজ্ঞ এফং লদ্লয জনংখযায একটা ফৃৎ অং। কৃলক ভালজয ভলতাই এযা 
রনলজলদ্য জ্ঞানলক ফহু ফ লযয অরবজ্ঞতায় এফং প্ররক্ষলণয ভাধযলভ অজম ন কলযল । এই ভানুলগুরর 

রফরবন্ন দ্ালথময গুণধভম এফং প্রকায, অনযানয দ্ালথময লে তালদ্য ম্পকম , তালদ্য ভাধযলভ লম 

েরতগুরর কামমকয কযা মায়, লগুররয প্রারপ্তস্থান, তালদ্য কীবালফ ংলাধন কযা য়, রফরবন্ন 

প্রকালযয রি, তালদ্য প্রবাফ, তালদ্য গরণত, ফাজায ইতযারদ্য রফললয় রফসৃ্তত জ্ঞান যালখ। তাৌঁতী ফা 
রফদ্যুৎ রভরস্ত্র, লজলর ফা লভাটয লভকারনক, লধাা ফা লভাফাইর রভরস্ত্র,  ুলতায ফা যাজরভরস্ত্র, এযা 
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কলরই জ্ঞালনয অরধকাযী এফং এলদ্য কভমস্থান এফং ফারে ফাস্তলফ তালদ্য রফদ্যারয় এফং 

প্রলয়াগারা। রনতয নতুন প্রলেয ভুলখাভুরখ লয় এযা রনলজলদ্য জ্ঞানলক আয উন্নত কলয লতালর। 

কখন-কখন ফলো-ফলো ফযফা এফং রফশ্বরফদ্যারলয়য জ্ঞানীযা এলদ্য কাল  যাভম রনলয় 

থালক। তা লে লরাকরফদ্যালক জ্ঞান রালফ রযরচরত লদ্য়া য় না। এভতফস্থায়, কারযগয 

ভাজলক রনলজলদ্য জ্ঞালনয দ্ারফ ল কযলত লফ। 

 

 জরফায়ু রযফতম ন, দ্লূণ, রযলফ ম্পরকম ত ংকট, জলরয অরযরভত লালণ, জেলরয লফরারফ 

গা  কাটা ---  এইবালফ গত ২০০ ফ য ধলয প্রকৃরতয য এই অতযাচায ফলো-ফলো রলল্পয 

রফকালয জনয লদ্খা লগল । এই ভযায ভাধালন কারযগযলদ্য বূরভকা অগ্রগণয। কারযগয ভাজ 

মখন তালদ্য জ্ঞালনয জনয উরচত ভূরয ালফ, তালদ্য জীফনধাযায় রযফতম ন আলফ এফং দফজ্ঞারনক 

এফং ইরঞ্জরনয়াযলদ্য াভলন ভান ভমমাদ্া ললয় ভুলখাভুরখ দ্াৌঁোলত াযলফ, তখন এভন রযরস্থরতয 

ৃরি লফ লমখালন তাযা তালদ্য জ্ঞান, ধাযণা এফং রফচায রদ্লয় ভালজয এক ুলভ ুনরনমভমালণয দ্মন 

লদ্লয ভলক্ষ যাখলত াযলফ। এলদ্য ভলধয কত র রব যভন, লারভ বাফা, র এন আয যা রুরকলয় 

আল । 

 

 কারযগয ভালজ রফরবন্ন জারত এফং ধলভময ভানুল আল , আরদ্ফাী এফং দ্ররত আল । তাৌঁতী, 
কুলভায, লধাা, নারত, লভাটয লভকারনক, লভাফাইর লভকারনক ইতযারদ্ করলক রনলজয জ্ঞান 

ম্পলকম  রফশ্বালক দ্ঢ়ৃ কযলত লফ এফং এই জ্ঞানলক রফশ্বরফদ্যারলয়য জ্ঞালনয ভান ভমমাদ্া অজম ন 

কযফায জনয অরবমালনয ূচনা কযলত লফ। তলফই এক রনযলক্ষ, উমুি ভাজ রনভমালণয রদ্লক 

এরগলয় মায়া ম্ভফ লফ। 
 

৩। আরদ্ফাী ভাজ রনলজলদ্য জ্ঞালনয দ্ারফ কীবালফ কযলফ :  

 শুধুভাত্র আভালদ্য লদ্লই নয়, ভগ্র ৃরথফীলত আরদ্ফাীলদ্য ংখযা ফৃৎ, রকন্তু আধুরনক রফলশ্ব তাযা 
‘জংরর’ নালভই রযরচত। আরদ্ফাীলদ্য জ্ঞালনয রবরিলত রফলশ্বয একটি ফৃৎ অংল প্রকৃরতলক অক্ষত 

যাখা ম্ভফ লয়ল । আরদ্ফাী ভালজয ুখ, রিয়তা, উলদ্যাগ, প্রলফারধকায এফং রনয়ন্ত্রণলক 

উন্নত কযফায ফযফস্থা তালদ্য লরাকরফদ্যায রবরিলতই ম্ভফ। 

 

 ফলো ফলো এরাকায় জর, জের, জীফ এফং জরভ ম্পলকম  ফ লথলক লফর জ্ঞান আরদ্ফাীলদ্য থালক। 

আরদ্ফাীলদ্য এই জ্ঞান ররক্ষত ভানুললদ্য লথলক লকালনা অংল কভ নয়, উযন্তু ভাজ এফং 

প্রকৃরতয জনয তা অনুকুর। রফশ্বরফদ্যারয়গুরর তালদ্য জ্ঞানলক ‘জ্ঞান’-এয ভমমাদ্া লদ্য় না। 

আরদ্ফাীলদ্য রনলজলদ্য জ্ঞানলক ভমমাদ্ায আলন ফাফায দ্ারফ কযফায ভয় এল লগল । 

 

 ংযক্ষলণয ভাধযলভ আরদ্ফাীলদ্য একটি ল ালটা অংলয চাকরযয ফযফস্থা কযা লয়ল ।  তথার প্রায় 

কর আরদ্ফাী কৃরল এফং কারযগরয জ্ঞালনয রবরিলত রনলজলদ্য জীফনমান কলয থালক। এইবালফ 

তাযা কৃলক এফং কারযগযলদ্য ভ্রাতৃভ।  এলদ্য জ্ঞান প্রকৃরতয রলয় জন্ লনয় এফং রফকরত য়। 
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এলদ্য জ্ঞানলক অনয প্ররতরষ্ঠত জ্ঞালনয ভান ভূরয  ভমমাদ্া রদ্লয় রফলশ্বয ুনরনমভমালণয দভত্রীূণম এফং 

অরং থ রনভমাণ কযা মালফ। এই ভাজ মালত রনলজলদ্য জনয ভমমাদ্ায অরধকায অজম ন কলয তায 

জনয এই ভাজলক লরাকরফদ্যায রবরিলত স্থায়ী এফং রনয়রভত আয় এফং যকারয কভমচাযীয ভান 

লফতলনয জনয অরবমান শুরু কযলত লফ। 

 

 আভালদ্য লদ্ল রিটি াম্রাজযফালদ্য অনযায় ালনয রফরুলে ংঘলম আরদ্ফাীলদ্য লথলকই শুরু 

য়। রনলজলদ্য রফদ্যায রিলতই তাযা অনযালয়য রফলযারধতা কযলত ক্ষভ লয়র র। ফতম ভালন 

ৃরথফীয অলনক লদ্ল আরদ্ফাী ভাজ রনলজলদ্য রযচয় লদ্য়া শুরু কলযল  এফং প্রকৃরতয 

রফনাকাযী রফকালয রফদ্যালক লযাধ কযফায ণ রনলয়ল । এই ংঘললম তালদ্য দ্ঢ়ৃংকল্প লত লফ। 

রফরবন্ন স্থালন আরদ্ফাীলদ্য জ্ঞান ঞ্চালয়লতয রনভমাণ কলয রনলজলদ্য জ্ঞালনয দ্ারফ ল কযলত লফ। 

 

৪। কু্ষদ্র ফযফায়ী রনলজলদ্য জ্ঞালনয দ্ারফ এইবালফ কযলফ :  

 কু্ষদ্র ফযফায়ী, লপরযয়ারা, পুটালথ রজরন রফরি কলয মাযা, তাযা কভ ুৌঁরজ এফং কভ ম্পদ্ 

থাকা লে উচ্চস্তলযয জ্ঞালনয অরধকাযী। তালদ্য জ্ঞান লকালনা ভযালনজলভলটয রডরগ্রধাযীয লথলক 

লকালনা অংল কভ নয়। 

 

 এই কর ফযফায়ী াইকারয ফস্তুয রফলকিীকযলণয ভাধযলভ ভানুললয কাল  রনলজলদ্য ণয ল ৌঁল  

লদ্য়ায লক র জালন। প্রান, ররক্ষত ভানুল এফং যকালযয লে িভাগত ংঘলম এফং রতযস্কায 

য কলয তাযা নুযনতভ ফযফস্থায াালময ভানুললয অতযাফযক ফস্তুগুরর তালদ্য কাল  ল ৌঁল  

লদ্য়ায জনয ফমদ্া তৎয থালক। 

 

 কু্ষদ্র ফযফায়ীলদ্য ভলধয রফরবন্ন জারত এফং ধলভময ভানুল থালক। এলদ্য ভলধয এক অং কৃলক এফং 

কারযগয, মাযা ফাস্তুচুযত এফং রনলজলদ্য ংস্থান ারযলয় লয াইকারয ফযফা কলয জীফনধাযণ 

কযলত ফাধয লয়ল । 

 

 মরদ্ যকারয নীরত িভাগত এলদ্য দ্ারযলদ্রয রদ্লক লঠলর না রদ্ত তালর রনলজলদ্য জ্ঞান এফং 

দ্ক্ষতায লজালয তাযা ফহুজারতক ংস্থাগুররয লভাটা লফতলনয ফযফস্থাকলদ্য রফরুলে 

প্ররতলমারগতাভূরক স্থালন থাকত। যকায আজ ফৃৎ ুৌঁরজফাদ্ীলদ্য লক্ষ ফাজায-নীরত গঠন কযল  

এফং কু্ষদ্র ফাজায মালত তালদ্যই রনয়ন্ত্রলণ থালক, লই ফযফস্থা কযল । এই নীরতয লভাকারফরা তখনই 

কযা মালফ, মখন কর ফযফায়ী ংগঠিত লয় রনলজলদ্য জ্ঞালনয ভমমাদ্ায দ্ারফ ল কযলফ। ম্পূণম 
অথমফযফস্থালক একটা নযায়েত রবরিলত রনলয় আায দ্ারফ তাযা যাখলফ। লরাকরফদ্যা-ভালজয 

ঘলয–ঘলয ুখ ভৃরে আনফায দ্ারফ তাযা কযলফ। 

 

 ফতম ভালন ফাজায দ্ইু ধযলনয --- এক, লমখালন ভানুললক রুলট লনয়া য়; দ্ইু, লম ফাজায াধাযণ 

ভানুললয ুরফধায জনয যলয়ল । এই রদ্বতীয় প্রকালযয ফাজায লরাকরফদ্যা-ভালজয লরালকলদ্য জনয 
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এফং তালদ্য দ্বাযা চারালনা য়। এইগুররলক লরাকরফদ্যা–ফাজায ফরা লমলত ালয। লরাকরফদ্যা–
ফাজায কলরয জনয ুখ এফং ভৃরেয এক ভত্বূণম এফং প্রবাফারী ভাধযভ। 

 

 রফশ্বফযাী লালণলক লযাধ কযলত লরাকরফদ্যা ফাজালযয একটা ফলো বূরভকা আল । লরাকরফদ্যা–
ফাজালযয জ্ঞালনয আধায ৃথক ধযলনয। এই জ্ঞালনয রিলত এভন এক ভালজয ম্ভাফনা 
অন্তরনমরত লমখালন কৃলক এফং কারযগযলদ্য রস্থরত অনয ররক্ষত ভানুললদ্য ভান লফ। এই রিয 

ংযক্ষণ এফং উন্নরত তখনই লফ মখন এয কভমকতম ালদ্য অফযই একটা স্থায়ী ভারক আয় থাকলফ, 

মায রযভা যকারয কভমচাযীলদ্য ভান লফ। 

 

 লরাকরফদ্যা–ফাজায লরাকরফদ্যা-ভালজয লরালকলদ্য রভরন-স্থর।  এই ফাজালয কৃলক, কারযগয, রল্পী, 
আরদ্ফাী, ভররা, লফাকভী কলরই মায় এফং রনলজলদ্য জ্ঞান এফং উৎাদ্লনয আদ্ান-প্রদ্ান কলয 

থালক। এই লরাকরফদ্যা-ফাজায লম লরাকরফদ্যা-ভালজয একতাফে য়ায স্থান, এই দ্ারফ কযায 

ফযাালয ফযফায়ীলদ্য গুরুত্বূণম বূরভকা যলয়ল । 

 
 
 

৫।  ভররাযা রনলজলদ্য জ্ঞালনয দ্ারফ কীবালফ কযলফ :  

 ভররাযা লরাকরফদ্যা ভালজয উলদ্িা। ফ ভররালদ্য ফাচ্চা ভানুল কযা, লদ্খবার কযা, ভানুললয 

লভ ররক ংলফদ্নগুরর যক্ষণালফক্ষণ কযায জ্ঞান, ক্ষভতা এফং লফাধ আল । ভররালদ্য জ্ঞানলক 

লকালনা বযতা আজ মমন্ত অস্বীকায কলযরন, উযন্তু তালক লশ্রষ্ঠলত্বয আলন ফরলয়ল । আধুরনক 

মুগ মরদ্ ভররালদ্য জ্ঞানলক ভূরযীন এফং গুরুত্বীন প্রভাণ কযফায আপ্রাণ লচিা কলযল । রক ু 

ংখযক ভররালদ্য ডািায, ইরঞ্জরনয়ায, দফজ্ঞারনক এফং উচ্চদ্স্থ যকারয আরধকারযক য়ায 

কাযলণ ফহুংখযক ভররালদ্য জ্ঞানলক রতযসৃ্কত কযা য়। এই রতযস্কালযয রফলযাধ ভররালদ্যই 

কযলত লফ এফং তায জনয তালদ্য রনলজলদ্য জ্ঞালনয দ্ারফ যাখলত লফ। 

 

 কৃলক, কারযগয এফং আরদ্ফাী ভালজয ভররাযা এই উলদ্যালগ এভন কাজ কযল  লম লটালক 

তালদ্যই জ্ঞালনয লক্ষত্র ভানা য়। এইগুরর এফং রনজস্ব দনরগমক জ্ঞালনয ফাইলয তাযা রনলজলদ্য 

ভালজয জ্ঞানলক ংত কলয, ংলারধত কলয লযয প্রজলন্ ঞ্চারযত কলয। যকারয নীরতয 

কাযলণ কৃলক এফং কারযগযলদ্য অলনকগুরর উলদ্যাগ ফন্ধ কলয রদ্লত ফাধয কযা লয়ল । এয রযণালভ 

স্ত্রীলদ্য জ্ঞান এফং লমাগযতা ংকুরচত লয় লগল । স্ত্রীযা ভানুল, ফযরি রফলল, এটা প্রভারণত কযফায 

জনয ভররালদ্য রনলজলদ্য জ্ঞান এফং লরাকরফদ্যায দ্ারফ ফমভলক্ষ তুলর ধযলত লফ। াধাযণ 

ভররালদ্য জ্ঞালনয লমাগদ্ালনয ফযাকতা এফং লশ্রষ্ঠতা ম্পলকম  ভাজলক লচতন কযলত লফ। 

 

 াধাযণ ভররাযা ারযফারযক দ্ারয়ত্ব  াো স্বাস্থয, খাদ্য  ফস্ত্র রনভমালণয জ্ঞান এফং দ্ক্ষতা যালখ। 

প্রলতযক ফারেলক একটা প্রলয়াগারা, গলফলণাগায এফং রফদ্যারয় ফরা মায়। তা লে ফতম ভান 
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যকায প্রাথরভক স্বাস্থয, খাদ্য এফং ফলস্ত্রয লক্ষত্রগুরর ফলো লকাম্পারনগুররয ালত তুলর রদ্লচ্ছ। 

ভররালদ্য জ্ঞান ম্পরকম ত কাজগুররলক তালদ্য াত লথলক লকলে রনলয় ফহুজারতক লকাম্পারনগুররলক 

রদ্লয় লদ্য়া লচ্ছ। এই লক্ষত্রগুরর ভররালদ্য জনয ংযরক্ষত যাখা উরচত এফং এই কাজগুররয জনয 
তালদ্য স্থায়ী এফং রনয়রভত আলয়য দ্ারফ ল কযা উরচত। 

 

 ভররালদ্য আরথমক এফং াভারজক ুযক্ষা মতরদ্ন না তালদ্য জ্ঞান রবরিক লচ্ছ, ততরদ্ন ভালজ 

ভররালদ্য ভান ভমমাদ্ায ভূরয এফং রযলফ স্থান কযা ম্ভফ নয়। 

 

৬।  লরাকরফদ্যা ভালজয অনয লশ্রণীয ভানলুলযা তালদ্য দ্ারফ এইবালফ ল কযলফ : 

 শ্ররভকলদ্য একটা ফলো ংখযা আভালদ্য লদ্ল আল । দদ্রনক ভজযু গ্রালভ এফং লয ফমত্র ায়া 
মায়। এটা জানা আফযক লম শ্ররভক নাভক লশ্রণী রল্প মুলগয একটা ংলমাজন।  কৃলক এফং 

কারযগলযয মুলগয অফান ঘটিলয় শ্ররভক মুলগয ূচনা য়। তালদ্য জ্ঞান লথলক লজায কলয তালদ্য 

লফদ্খর কলয শ্ররভক দতরয কযা য় এফং তালদ্য অজ্ঞানীয আখযা লদ্য়া য়। ুৌঁরজফাদ্ী আরথমক 

ফযফস্থায প্রবুলত্বয জনয দতৃক ফযফা এফং কাজগুররলত শ্রলভয রবরিলত উৎাদ্ন কযা য়। 

এভনকী আজ কৃরল  রলল্প ( দতৃক এফং আধুরনক উবয় লক্ষলত্রই) রনমুি ভস্ত ভানুল ফাস্তলফ 

কৃলক ফা কারযগলযয রফদ্যায় জ্ঞানী। শ্ররভক ংগঠনগুররয রনলজলদ্য শ্ররভক ফরা ফন্ধ কলয রনলজলদ্য 

জ্ঞানী ভালজয একজন ফলর ভলন কযা উরচত। তালদ্য রনলজলদ্য জ্ঞান রবরিক জীরফকায অরধকায 

এফং যকারয কভমচাযীয ভান আলয়য দ্ারফ কযা প্রলয়াজন। 

 

 আজ এভন অলনক মুফক মুফতী আল  মাযা ভজরুযয জনয রনলজলদ্য জারতগত এফং দতৃক ফযফা 
ল লে রদ্লয়ল । এই ফ মুফলকযা রনলজলদ্য জীরফকা অজম লনয জনয লম কাজগুরর কলয তায জনয স্থায়ী 
এফং রনয়রভত আলয়য দ্ারফ কযলত ালয। লম জ্ঞান তাযা অজম ন কলযল  তায রবরিলতই লমন তাযা 
রনলজলদ্য জীরফকা উাজম ন কলয এফং লই কালজয জনয যকায লমন তালদ্য ক্ষাত না কলয 

উরচত ারযশ্ররভক প্রদ্ান কলয। 

 

 প্রতযন্ত গ্রাভ-গঞ্জ এফং রনরফে জেলরই নয়, উযন্তু লযয ফরস্তগুররলত এভন অলনক ভানুল আল  

মাযা অনয ভানুললয স্বাস্থযযক্ষায কাজ কলয। এই  কর স্থালন যকারয স্বাস্থয ফযফস্থা এখন য়রন 

অথফা লর এভন অফস্থায় যলয়ল  লম লগুরর কামমকয নয়। লফযকারয রচরকৎা ফযফস্থায় খযলচয 

ভাত্রা লফর। ল লক্ষলত্র ফহুংখযক ভানুল আজ স্বাস্থযকভীলদ্য য রনবম যীর। এই ফ 

স্বাস্থযকভীলদ্য কলরলজয জ্ঞান লনই, তাযা ভাজ লথলক জ্ঞান রাব কলযল । এযা প্রাকৃরতক, 

আয়ুলফমরদ্ক এফং য়ুনানী রচরকৎায় জ্ঞানী, ভালজ এলদ্য জ্ঞান এফং গুলণয ভূরয আল , মরদ্ 

যকারয নীরত অনুমায়ী এলদ্য জ্ঞালনয লকালনা দ্াভ লনই। তাই এলদ্য কালজ প্ররতফন্ধকতা ৃরি কযা 
লয়ল । মরদ্ ভালজ এলদ্য লফায প্রলয়াজন এফং যকালযয উরচত এলদ্য াাময কযা। এলদ্য 

জীরফকায রবরি এলদ্য জ্ঞান, মায উরচত ভূরয দ্ারফ কযা আফযক। 
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 রল্পীযা র ভালজয ংলফদ্নীর এফং রিয় অং।  ভালজ রফরবন্ন ধযলনয রলল্প দ্ক্ষ ম্প্রদ্ায় 

এফং করাকুরীযা যলয়ল , মাযা ভালজয রফরবন্ন উৎফ এফং উরলক্ষ তালদ্য রলল্পয ভাধযলভ 

জীফলনয দ্মন  ভূলরযয নফীকযণ কলয থালক। তাযা ভালজ  রেলয় থাকা বণ্ডারভগুররয য 

আলরাকাত কলয এফং ভালজ ভানরফক লচতনালক উজ্জীরফত কলয। গায়ক, ফাদ্ক, নতম ক, কথক, 

নাটযকায, অরবলনতা, রচত্রকায, রলনভায অরবলনতা --- প্রলতযলকয রনজস্ব একটা ম্প্রদ্ায় যলয়ল ।  

রনলজলদ্য রল্পলক্ষলত্র বযতা এফং ংসৃ্করত রনভমালণ এযা প্রধান অনঘুটলকয কাজ কলয থালক। এলদ্য 

ভলধয লরাকরফদ্যায য রনবম যীর ফহুংখযক রল্পী আল , মালদ্য আজলকয মুলগ ঠকালনা লয় 

থালক। লরাকরল্পলক ভমমাদ্া লদ্য়া লচ্ছ, রকন্তু লরাকরল্পীলদ্য াভারজক এফং আরথমক অফস্থায রদ্লক 

নজয লদ্য়া ল  না। যকালযয ভলত, এলদ্য ফযাালয যকালযয লকালনা দ্ারয়ত্ব লনই। এই কর 

রল্পীলদ্য রনলজলদ্য জ্ঞালনয দ্ারফ ল কযা উরচত এফং তায জনয স্থায়ী এফং রনয়রভত আলয়য চারদ্া 
জানালনা দ্যকায। 

* 

জ্ঞান ঞ্চালয়ত 
 

    ফতম ভালন লরাকরফদ্যা-ভালজয জ্ঞান ম্পলকম  আলরাচনায লকালনা স্থান লনই। এভতফস্থায় লরাকরফদ্যায 

দ্ারফ লকান স্থান লথলক যাখা লফ? এভন এক স্থান রনরেমি কযলত লফ লমখালন কৃলক, কারযগয, কু্ষদ্র 

ফযফায়ী, ভররা এফং আরদ্ফাীযা লকালনাযকলভয ংলকাচ  াো রনলজলদ্য জ্ঞালনয লক্ষ তালদ্য 

ফিফয যাখলত ালয। লমখালন লরাকরফদ্যায জ্ঞানীলক ফাস্তলফ জ্ঞানী ভলন কযা য় এফং তালদ্য জ্ঞান 

এফং রক্ষকলদ্য জ্ঞালনয ভলধয লকালনা লবদ্ালবদ্ কযা য় না --- জ্ঞান ঞ্চালয়ত লই স্থানলকই ফরা 
য়। 

    লরাকরফদ্যা আলদারলনয এক গুরুত্বূণম অং র জ্ঞান ঞ্চালয়ত। জ্ঞান ঞ্চালয়ত জ্ঞান চচম া এফং জ্ঞান 

রফলয়ক প্রলেয াভারজক রোন্ত গঠন কযফায একটা স্থান। াৌঁচটা খুৌঁটিয একটা কুৌঁ লেঘযলক জ্ঞান 

ঞ্চালয়লতয প্রতীক রূল রনরদ্মি কযা লয়ল । কুৌঁ লেঘলযয াৌঁচটা খুৌঁটি লরাকরফদ্যা-ভালজয প্রধান 

াৌঁচটা অংলয প্রতীক, তাযা র ---  কৃলক, কারযগয, আরদ্ফাী, কু্ষদ্র ফযফায়ী এফং ভররা। জ্ঞান 

ঞ্চালয়তলক লরাকরফদ্যা ভালজয একতা এফং তায জ্ঞালনয জীফন্ত স্থান রূল গণয কযা য়। 

    এই জ্ঞান ঞ্চালয়ত লথলক লরাকরফদ্যালক রফশ্বরফদ্যারলয়য রফদ্যায ভান ভমমাদ্া ায়ায দ্ারফ যাখা 
য়। কৃলক, আরদ্ফাী, ভররা, কারযগয, কু্ষদ্র ফযফায়ী, মুফক, রল্পী, াভারজক কভমকতম া কলরই 

এখালন একরত্রত লয় রনলজলদ্য জ্ঞান ম্পলকম  আলরাচনা কলয এফং রফশ্বরফদ্যারলয়য রফদ্যায ভান 

ভমমাদ্া ায়ায দ্ারফ যালখ। গ্রালভ, লয এই যকলভয কলয়কটা জ্ঞান ঞ্চালয়লতয আলয়াজন কযা 
লয়র র। কলয়কটা ফলো জ্ঞান ঞ্চালয়লতয আলয়াজন ফাযাণী, দ্বাযবাো, রংলয রী, ইলদায, 

ভুরতাই, নাগুয এফং ায়দ্রাফালদ্ কযা লয়র র, মায কলয়কটি  রফ এই ুরস্তকালত  াা লয়ল । 

 

গ্রালভ গলঞ্জ, ফরস্তলত এফং াোয়–াোয় জ্ঞান ঞ্চালয়ত ফরলয় ফরলত লফ : 
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 লরাকরফদ্যায রবরিলত জীরফকা অজম ন কযা ভানুললয জন্গত অরধকায। যকারয নীরতগুররয 
দ্বাযা ‘উন্নয়ন’-এয নালভ তালদ্য এই অরধকায লকলে লনয়া ফন্ধ কযলত লফ। 

 লম মা কাজ ালয লই রবরিলত স্থায়ী এফং রনয়রভত যকারয কভমচাযীয ভান আলয়য 
ফযফস্থা লত লফ। 

                                    * 
 

রযফতম লনয নফ দ্মন 
 

লরাকরফদ্যা-ভালজয উন্নয়লনয লথয এক প্রধান উলেয র, লরাকরফদ্যা এফং রফশ্বরফদ্যারলয়য রফদ্যায ভলধয 
ভান এফং দভত্রীূণম ম্পকম  স্থান কযা। ফতম ভালন রফশ্বরফদ্যারয়গুররয লরাকরফদ্যা ম্পলকম  লম দ্রৃিবেী, 
লরাকরফদ্যা-ভালজয প্ররত যকালযয লই একই দ্রৃিবেী। এফং এটা রতযস্কালযয দ্রৃিবেী। লরাকরফদ্যা-
ভাজলক রনলজয জ্ঞালনয দ্মন এফং ভালজয রিয লজালয এই রস্থরতলত রযফতম ন আনলত লফ। রযফতম লনয 

নফ দ্মলনয অথম এটাই। 

 

কর কারযগয, কৃলক এফং আরদ্ফাী ভালজয লনতায কথা তালদ্য ভালজয ভানুললযা লালন, রকন্তু 

যকায লালন না ফা আধুরনক রক্ষাংস্থানগুরর লালন না। এই ভাজ রনলজলদ্য াভারজক ঞ্চালয়লতয 

ভাধযলভ রনলজলদ্য ভযায ভাধান কলয। রকন্তু লকালনা যকারয প্ররতষ্ঠান তালদ্য নীরত অথফা কামম 
রনধমাযলণয লক্ষলত্র এলদ্য লে যাভম কলয না। লরাকরফদ্যা দ্মলনয অথম র, ভাজ রনলজলদ্য ভযায 

ভাধান রনলজ কযলফ এফং তায জনয তালদ্য জ্ঞানলক প্ররতরষ্ঠত লকালনা জ্ঞালনয ভান ভমমাদ্া লদ্য়া 
প্রলয়াজন। এ  াো তালদ্য কাল  প্রলয়াজনীয় ম্পদ্গুরর থাকা আফযক। ম্ভফত এভন লকালনা াভারজক 

ভযা লনই মায জনয রফশ্বরফদ্যারলয়য রফলললজ্ঞয প্রলয়াজন য় অথফা অলনক টাকায প্রলয়াজন য়। 
 
 

রফলশ্ব রযফতম লনয নফ দ্রৃিবেীয উদ্য় 
 

২০ ফ য ূলফম রফলশ্বয যকাযগুরর একরত্রত লয় একটা রফশ্ব ফারণজয ংগঠলনয রনভমাণ কলয এফং ফ 

লদ্গুররলত লফযকারযকযণ, উদ্াযীকযণ এফং রফশ্বায়লনয নীরত গ্রণ কযা য়, মায রযণালভ লরাকরফদ্যা-
ভাজ আফায নতুন কলয উৎীেন এফং লাললণয রকায য়। কৃলক, আরদ্ফাী, ভররা, কারযগয, কু্ষদ্র 

ফযফায়ী এফং ভাজলফক করলকই এভন এক ফাজালযয ভুলখাভুরখ লত য় লমখালন তালদ্য ঠকালনা য়। 

লই ভয় রযফতম লনয দ্মন এই রযরস্থরতয লভাকারফরা কযলত অপর য়। এ াো চারু ফযফস্থা এফং টাকায 

াভলন ভানুল অায় লয় লে। লরাকরফদ্যা ভালজয ভানুললযা রনলজলদ্য যক্ষালথম ংঘলম কলয, রকন্তু 

রযফতম লনয কভমকতম াযা এভন লকালনা দ্মলনয উলেখ কযলত ালযরন মা ভালজয ভলন আায আলরা জারগলয় 

লতালর এফং তালদ্য ংঘললময রযণালভ লকালনা একতা দতরয য়। লরাকরফদ্যায দ্মন এই প্রলয়াজনলক লভটাফায 

একটি উলদ্যাগ ভাত্র। 
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াম্প্ররতক কালর রফলশ্বয কলয়কটি লদ্ল লখানকায ংসৃ্করত এফং প্রলয়াজন অনুমায়ী রযফতম লনয নফ 

দ্মলনয ূচনা কযা য়। রফরবন্ন যকলভয নতুন ধাযণায উদ্য় য় লমগুরর আভালদ্য কলরয জানা প্রলয়াজন। 

 

 ূদ্যু রিলভ ফরররবয়া এফং ইকুলয়ডয নাভক লদ্লয আরদ্ফাী-ফহুর ভাজ „ধরযত্রী ভাতা‟য দ্মনলক 

রনলজলদ্য যালেয ূনরনমভমালণয আধায রূল গ্রণ কলযল । এই রবরিয য তাযা রনলজলদ্য ংরফধালনয 

যচনা কলযল  এফং নতুনবালফ াম্রাজযফালদ্য রফলযারধতা কলযল । প্রকৃরত এফং ধরযত্রীয অরধকালযয এই 

ফিফয এক প্রকালযয ঞ্চতলেয দ্মন। বূরভ, জর, ফায়,ু অরি এফং আকালয দ্ামরনক োয ফতম ভান 

অরবফযরি। 

 

 বায়া–কলম্পরনা নালভয কৃলক  কৃরল ভজযুলদ্য এক আন্তজম ারতক ংগঠন এফং আলদারন আল । 

এখালন খাদ্য স্বয়ম্ভযতায এক নতুন ধাযণায ূচনা য়। খাদ্য ুযক্ষায নাভ কলয ভগ্র রফলশ্বয 

যকাযগুরর খাদ্য লক্ষত্রটালক ুৌঁরজফাদ্ী ঠিকাদ্াযলদ্য ালত তুলর রদ্লয় তালদ্য দ্রযদ্র ভানুললয খালদ্যয 

দ্ারয়ত্ব রদ্লয়ল । খালদ্যয এই দ্ারয়ত্বটিয নীরত এফং কালমময ম্পূণম দ্ারয়ত্ব গ্রাভীণ ভালজয ালত থাকা 
উরচত এফং তায জনয স্থানীয় ম্পলদ্য য তালদ্য প্রবূত্ব য়া ফাঞ্ছনীয় --- এটাই খাদ্য স্বয়ম্ভযতায 

ধাযণা। 

 

 

 গত কলয়ক ফ য ধলয ইউলযা, আলভরযকা এফং কানাডায কলরলজয  াত্রযা রক্ষালক্ষলত্র ফহুজারতক 

রনগলভয রনয়ন্ত্রলণয রফরুলে আলদারন কলয। তালদ্য চারদ্া র ভুি জ্ঞালনয, মা রফশ্বরফদ্যারলয়য ভলধযই 

ীরভত লফ না। তাযা ভৃত ফনাভ জীরফত জ্ঞান রনলয় আলরাচনা কলয। তালদ্য ভলত রফশ্বরফদ্যারলয় ভৃত 

জ্ঞান প্রদ্ান কযা য়, রকন্তু তাযা জীফন্ত জ্ঞালনয প্রচায কলয থালক। 

 

 বাযলতয কৃলক আলদারন এফং জর-জের-জরভয জন আলদারন লরাকরফদ্যা দ্মলনয ভাধযলভ 

লরাকরফদ্যা জন আলদারলন রনলজলদ্য যফতী দ্লক্ষলয জনয প্রয়া কযল । 

 

 লরাকরফদ্যা-ভাজলক কফীয এফং গাৌঁধীলক অনুযণ কযফায ভলতা রফচাযফুরেয অরধকাযী লত লফ। 

উচ্চরক্ষা লথলক একটি নতুন িাহ্মণযফাদ্ জন্ রনলয়ল । এটা জলন্য লযই রনবম যীর। লরাকরফদ্যা-
ভালজয ফাচ্চাযা উচ্চরক্ষায প্ররতষ্ঠানগুররলত লমলত ালয না এফং আধুরনক জ্ঞালনয জগৎ লথলক ফরঞ্চত 

থালক। লম জ্ঞালনয ম্পকম  প্রচররত ফযফস্থায লে, মা ভালজয রক ু ভুরিলভয় ভানুলই অজম ন কযলত 

ালয, লটা জলন্য লতম , এলকই িাহ্মণযফালদ্য নাভ লদ্য়া য়। এই ভুরিলভয় ভানুললয ভলধয দ্ম্ভ আল  

এফং তাযা রনলজলদ্য অনযলদ্য লথলক ৃথক এফং রফলল ভলন কলয এফং অনযলদ্য জ্ঞানলক লয় দ্রৃিলত 

লদ্লখ। এই কথা ফরাটা বুর লফ না লম উচ্চররক্ষত ম্প্রদ্ালয়য ভানুল রনলজলদ্য ম্প্রদ্ায়  াো অনয 
ভানুললদ্য লে াভারজক ম্পকম  যাখলত চায় না। তালদ্য খায়া, থাকা এফং ভলনাযঞ্জলনয স্থানগুরর 

অনযলদ্য লথলক ৃথক। লরাকরফদ্যালক দ্ভন কযফায জনয নতুন িাহ্মণযফাদ্ এফং ুলযালনা িাহ্মণযফালদ্য 
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ভলধয রফসৃ্তত এফং কলঠায চুরি লয়ল । উচ্চররক্ষত এফং যাজা ফা জরভদ্াযলদ্য ভলধয দভত্রীূণম ম্পকম  
লদ্খা মায়। দ্ইু লশ্রণীয ভানুললদ্য ভলধয াভারজক ভূলরযয এখন লকালনা াথমকয ায়া মালফ না। 

ফতম ভালনয রযফতম লনয দ্মনলক এলদ্য মুগ্ম রি রদ্লয় রফলযাধ কযফায তারেক রবরি রনভমাণ কযলত 

লফ। লরাকরফদ্যায দ্মন এটাই কযফায লচিা কলয। গাৌঁধী এফং কফীযলক একলে রনলয় আফায 

প্রলয়াজন এই লম নতুন এফং ুলযালনা িাহ্মণযফালদ্য রফরুলে এক লে দ্াৌঁোলত লফ। 
 

* 
 
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

লরাকরফদ্যায দ্ইু দ্ক 
 

লরাকরফদ্যায নালভ আলরাচনা এফং কাজ ১৯৯৫ ালর শুরু য়। লরাকরফদ্যায নালভ প্রথভ ফৃৎ াফমজনীন 

কাজ „লরাকরফদ্যা ভারধলফন‟ নলবম্বয ১৯৯৮–এ ফাযাণীলত য়। লরাকরফদ্যা প্ররতষ্ঠায উলেলয 
আলয়ারজত এই ভারধলফলন লরাকরফদ্যা এফং ভাজ ম্পরকম ত ফ রফললয়য ফাতম ায জনয ভগ্র লদ্ লথলক 

প্রায় ১৫০০ ভানুল াৌঁচ রদ্ন ধলয এই অরধলফলন অংগ্রণ কলয। কৃলক,  কারযগয এফং ভররালদ্য 

লম্মরলনয ভাধযলভ তালদ্য জ্ঞালনয দ্ারফ ল কযা য়। যফতী ফ যগুররলত „লরাকরফদ্যা–ংফাদ্‟ প্রকারত 

ফায লে লরাকরফদ্যা প্ররতষ্ঠা অরবমান চরলত থালক। এযয ২০০৫–এ ফাযাণীলত রফদ্যা আশ্রভ রনভমাণ 

য়। রফদ্যা আশ্রলভয রনভমাণ এফং লরাকরফদ্যায কাজলক এরগলয় রনলয় মায়ায রফলয়টি কৃলক আলদারলন প্রথভ 

লথলকই রফদ্যভান র র। লম ম্প্রদ্ায় এই কাজ কলযল  লটা ১৯৮০ লথলকই কৃলক আলদারলন রিয় বূরভকা 
গ্রণ কলয এফং তাযা কারযগয, আরদ্ফাী, কু্ষদ্র ফযফায়ী এফং ভররালদ্য ংঘলম এফং ংগঠলনয লে ংমুি 

র র। 

 

রফদ্যা আশ্রভ স্থান এই রযরচরতলত লয়ল  লম তথয-ফযফস্থা এফং ইটাযলনলটয কাযলণ জ্ঞালনয জগলত 

আলরােন ৃরি লয়ল । এই আলরােলন রফজ্ঞানলক তায ীলম স্থান লথলক স্থানচুযত কযা লয়ল । এই মুগলক 
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রচরহ্নত কযা লয়ল  এভন এক মুগ রালফ লমখালন লকালনা জ্ঞানলক ‘জ্ঞান’ রূল রযরচরত ললত লর 

রফজ্ঞালনয ভাদ্লণ্ড ভাায প্রলয়াজন লফ না, লমভনটা ১৯৯০-এয ূলফম রল্প মুলগ প্রচররত র র। এই অফস্থায় 

লরাকরফদ্যা লগাষ্ঠী এই ফাতম া ল ৌঁল  লদ্য় লম লরাকরফদ্যালক রনলজয জ্ঞালনয দ্ারফ ল কযা এফং তায মথামথ 

ভমমাদ্া অজম ন কযফায ঐরতারক ুলমাগ এলল । রফদ্যা আশ্রভ প্রথভ লথলকই ভালজ জ্ঞান রনলয় আলরাচনা 
কলয প্রকালনয ভাধযলভ এফং লরাকরফদ্যাধয ভালজয রোইলয় লমাগদ্ান কলয লরাকরফদ্যায দ্ারফ ল 

কযফায ূচনা কলয। িভানুালয আগারযয়া রফদ্যা, নাযী রফদ্যা, স্থানীয় ফাজায অরবমান, বাইচাযা রফদ্যারয়, 

কারযগয ভাজ, কৃলক ীঠ, জ্ঞান ভুরি ভঞ্চ, লরাকরফদ্যা ঞ্চালয়ত, জ্ঞান ঞ্চালয়লতয ভলতা উলদ্যাগগুররয 

ভাধযলভ লরাকরফদ্যা জন আলদারন মমন্ত ল ৌঁ ালত ললযল । 

 

লরাকরফদ্যা জন আলদারলনয ফমপ্রথভ আন্তজম ারতক অরধলফন ফাযাণীলত রফদ্যা আশ্রভ রযলয ১২-১৪ 

নলবম্বয ২০১১-লত অনুরষ্ঠত য়। এযয রফালয দ্বাযবাো (ভাচম –এরপ্রর ২০১২), অন্ধ্রপ্রলদ্ (রফজয়য়াো, 
লভ ২০১২), ভধযপ্রলদ্লয রংলয রী ( ললেম্বয ২০১২) এফং ইলদায-এ (জানুয়ারয ২০১৩) আঞ্চররক লন্রন 

অনুরষ্ঠত য়। লফাগ্রালভ ভাচম  ২০১২–লত এফং ভুম্বাইলয় লপব্রুয়ারয ২০১৩–লত রিয় কভমকতম ালদ্য দফঠক 

অনুরষ্ঠত য়। এই মমালয় জ্ঞান আলদারলনয অধীলন লরাকরফদ্যা ভন্বয় ভূ, লরাকরফদ্যা ুনরভমরন, 

লরাকরফদ্যা ৎে, লরাকরফদ্যা তানা ফানা, লরাকরফদ্যা বাইচাযা রফদ্যারয়, লরাকরফদ্যা প্রঞ্চভ, লরাকরফদ্যা 
স্বারধকায ংঘটনা, লরাকরফদ্যা আশ্রভ এফং লরাকরফদ্যা উইরক-য নালভ ধাযণা এফং কামমিলভয রনভমাণ 

লয়ল ।  

 

জানুয়ারয ২০১৪-লত ভুরতাই, ভধযপ্রলদ্ল অনুরষ্ঠত জন আলদারলনয অরধলফলন জন ংঘলম ম্পরকম ত 

জ্ঞালনয দ্রৃি যাখফায আগ্র কযা য় এফং এই প্রস্তাফ যাখা য় লম শুধুভাত্র লরাকরফদ্যায ভাধযলভ জন 

ংঘলমগুররয ভলধয ঐকয কল্পনা কযা মায়। ভগ্র লদ্ লথলক আগত াভারজক কভমকতম ালদ্য দ্রুদ্লনয এই 

অরধলফলনয রযণাভ ভুরতাই লঘালণাত্র রূল এই ুরস্তকালত প্রকারত য়। গ্রালভ, লয লরাকরফদ্যা মাত্রা 
এফং দফঠলকয ভাধযলভ এই লঘালণালত্রয রফলয়গুরর রফস্তায কযা য়। এই লঘালণালত্রয রবরিলত ভাচম –এরপ্রর 

২০১৪-লত ফাযাণী এফং তায কা াকার  লজরাগুররলত কৃলক-কারযগয ঞ্চালয়লতয আলয়াজন কযা য় এফং 

ভারয়ালত জ্ঞান ঞ্চালয়লতয আলয়াজন কযা য়। ম্প্ররত নাগুলয ২৮-২৯ জনু ২০১৪-লত দ্-ুরদ্লনয 

লন্রলন কৃলক ংগঠন, কারযগয ংগঠন, দ্ররত ংগঠন, লরাকরফদ্যা জন আলদারন এফং াভারজক 

কভমকতম ালদ্য প্রায় ১০০ জলনয অংীদ্াযীলত ভুরতাই লঘালণাত্র-এয রোন্তগুররয য ফমম্মরতলত কলরয 

জনয স্থায়ী রনয়রভত আয় এফং যকারয কভমচাযীয ভান লফতলনয রফলয়টি রনলয় আলদারন কযফায রোন্ত 

লনয়া য়। 

* 
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লরাকরফদ্যা জন আলদারন 

ভরুতাই (ভধয প্রলদ্) লম্মরলনয লঘালণা 
জানয়ুারয ২০১৪ 

 

লরাকরফদ্যা জন আলদারন লইফ ভানুললয জ্ঞান আলদারন মাযা রনলজলদ্য জ্ঞালনয রবরিলত রনলজলদ্য জীফন 

এফং ভাজ চারায়। কৃলক, কারযগয, মাযা রফরবন্ন প্রকালযয লফায কাজ কলয, লভযাভরতয কাজ কলয, লজলর, 

রনভমাণ-শ্ররভক, ভররা, কু্ষদ্র ফযফায়ী, মাযা লকালনারদ্ন সু্কলর মায়রন অথফা দ্ ফা ফালযা লশ্রণী মমন্ত েলত 

ললযল  তাযয  ােলত ফাধয লয়ল  --- এযা রনলজলদ্য জ্ঞান রনলজলদ্য ফারেলত, ভালজ, রনলজলদ্য কভমস্থলর 

রনলজলদ্য অরবজ্ঞতা, প্রলয়াগ এফং আলরাচনায রবরিলত অজম ন কলয।  এলদ্য জ্ঞানলক লরাকরফদ্যা ফরা য় এফং 

এই করলক রভররলয় লরাকরফদ্যাধয ভালজয গঠন য়। এই লদ্লয যকায এফং ফ ুরফধাগুরর লকফরভাত্র 

ররক্ষতলদ্য জনয। লরাকরফদ্যাধয ভালজয জনয যকায রক ু কলয না। উযন্তু ফলো ুৌঁরজরত এফং 

লকাম্পানীলদ্য লে রভলর এলদ্য লালণ এফং ফাস্তুচুযত কযফায ফযফস্থা কলয। লমরদ্লকই লদ্খা মায় এযা 
রনলজলদ্য জীফন এফং ম্পলদ্য ুযক্ষায জনয ংঘলম কযল , লখালন যকায ুরর প্রালনয াালময এলদ্য 

দ্ভন কযফায লচিা কযল । 

 

লরাকরফদ্যা জন আলদারলনয এই ভুরতাই লম্মরন, ংঘলমযত জনতা এফং তালদ্য ংগঠলনয ভলধয ভন্বয় এফং 
ঐকয আনফায একটি প্রয়া। 

 

ভুরতাই কৃলক ংঘললম (১২ জানুয়ারয ১৯৯৮) রদ্ কৃলকলদ্য সৃ্মরত উরলক্ষ এই রফলয় আলরাচনা কযা 
লয়ল  লম কৃলকলদ্য কাল  লকান রি আল  মায লজালয লরাকরফদ্যাধয ভালজয ভলধয ঐলকযয ফাতম া রনলয় 

মায়া মায়। এই লজায ফাস্তলফ তালদ্য জ্ঞালনয লজায মালক যকায, প্রান  ুৌঁরজরতযা ররক্ষত ভানুললদ্য 

াালময অস্বীকায কলয তালদ্য দ্ভন কলয লযলখল । কলরই উন্নয়লনয কথা ফলর থালক, লই উন্নয়ন 

রফশ্বরফদ্যারলয়য রক্ষা লথলক ম্ভফ এফং মায জনয লরাকরফদ্যায জ্ঞালন ররক্ষত ভানুললযা াাকায কযল । 

মতরদ্ন না আভযা আভালদ্য জ্ঞালনয দ্ারফ যাখর  ততরদ্ন আভালদ্য ুলখয থ খুরলফ না। আভালদ্য জ্ঞালনই 

আভালদ্য ঐকয এফং ুলখয ূত্র আল । 

 
 

লরাকরফদ্যা জন আলদারলনয লঘালণা 
 লরাকরফদ্যায লজালয ফাৌঁচা ভানুললয জন্গত অরধকায। ুতযাং ফাস্তুচুযত কযা ম্পূণম রূল ফন্ধ লাক এফং 

কৃলক, কারযগয এফং আরদ্ফাীলদ্য উৎাদ্ন নযাময ভূলরয রফরি লাক। 

 জ্ঞালনয লক্ষলত্র লশ্রণী রফবাগ কখলনাই স্বীকামম নয়। লরাকরফদ্যায রফশ্বরফদ্যারলয়য ভান ভমমাদ্া প্রায। 

প্রথভ স্তলয লরাকরফদ্যায রবরিলত কলভম যত ভানুলগুররয স্থায়ী  রনয়রভত আলয়য প্রারপ্ত লাক এফং লই আয় 

যকারয কভমচাযীয ভান লাক। 



কলরয আয় যকারয কভমচাযীয ভান য়া প্রলয়াজন।  

 

                25                            

 জাতীয় ম্পগুররয ভান রফতযণ লাক। রফদ্যুৎ, জর, রক্ষা, রচরকৎা, অথম --- এই ফ রক ুই ফায জনয 
ভান লাক। 

 স্থানীয় ফযফস্থায য স্থানীয় ভালজয রনয়ন্ত্রণ লাক। এয জনয প্রাকৃরতক ম্পদ্গুররয য স্থানীয় 

উলদ্যাগ এফং স্থানীয় ফাজালয ফলো ুৌঁরজরতলদ্য প্রলফ রনললধ কযা উরচত।  

 প্রলতযক গ্রালভ রভরডয়া সু্কর লাক লমখালন গ্রাভীণ মুফকলদ্য তালদ্য রনলজলদ্য কথা ফরলত লখালনা লাক 

এফং কীবালফ, কালক ফরলত লফ, দ্ারফ কায কাল  যাখলত লফ তা লখালনা লাক। এলদ্য লখালনা লাক, 

এই রযফতম নীর রফলশ্ব ভান এফং ুলখয জীফন মান কযফায জনয কী যকভ রযরস্থরত দতরয কযলত 

লফ। 

* 

লরাকরফদ্যা ারতয ূরচ 

১৯৯৮–২০১৪ 
লরাকরফদ্যায ধাযণা কলয়কটি প্রকানায ভাধযলভ প্রচায কযা লয়ল । এখন মমন্ত লম ফ প্রকানা লয়ল  লগুররয ূরচ রনলচ 

উলেখ কযা লয়ল । এই প্রকানাগুরর রফদ্যা আশ্রলভ ায়া মালফ। 

ররদ 

 লরাকরফদ্যা রফচায (ুস্তক) 

 যাভাধায রগরয : লরাকরত লক প্রযী (ুস্তক) 

 লরাকরফদ্যা ম্বাদ্ : (রত্রকা), লভাট ১৬ ংখযায, রফলল ংখযা --- কারযগয, কৃলক, নাযী, স্থানীয় ফাজায, তথযপ্রমুরি মুলগ 

ভালজ জ্ঞালনয য আলরাচনা, ারতয রফদ্যা। 

 লরাকরফদ্যা ঞ্চালয়ত : (রত্রকা), লভাট ১৭ ংখযা। 

 কারযগয নজরযয়া : ংফাদ্ত্র 

 লরাকরফদ্যা প্রঞ্চভ : (লতলরগু ংফাদ্ত্র) 

 জ্ঞান কী যাজনীরত ুস্তকভারা :  লভাট ৫টি ুরস্তকা --- লফ রেক তযাগ্র, লরালকলদ্য ভেলরয যাজনীরত এফং জ্ঞালনয প্রে, 

জ্ঞান ভরুি আফান, মুফ জ্ঞান ররফয এফং লরাকরফদ্যা। 

 লরাকরফদ্যা জন আলদারন ুস্তকভারা : লভাট ৯টি ুরস্তকা ---  রফস্থান লযালকা, ফাজায লভালো-লরাকরফদ্যা ফাজায ফনা, 

স্মারযকা, লরাকরফদ্যা জন আলদারন প্রথভ অরধলফন ২০১১, লরাকরফদ্যা ৎে, লরাকরফদ্যা জন আলদারন কা রফায 

ভাগভ ২০১২, লরাকরফদ্যা জন আলদারন কা ভধযপ্রলদ্ প্রান্তীয় অরধলফন ২০১২, লরাকরফদ্যা জন আলদারন ভারয়া 
আউয রনভাড লভ ফঢলত কদ্ভ, জন ংঘলম আউয লরাকরফদ্যাধয ভাজ কী একতা, বী কী আয় ক্কী আউয রনয়রভত লা 
আউয আয় যকারয কভমচাযী লক ফযাফয লা। 

 

ইংলযরজ 
 Gandhi’s Challenge to Modern Science (Book) 

 Lokavidya, Internet and the Future of the University (Book, forthcoming) 

 Bulletins: Dialogues on Knowledge in Society – ( Four Bulletins) Knowledge in Society, Virtuality and Knowledge in Society, 
Knowledge Satyagraha, Radical Politics and the Knowledge Question 

 
রফদ্যা আশ্রলভয লয়ফ াইট র www.vidyaashram.org এই লয়ফাইলট আশ্রলভয রক ু দ্লযয লরখা প্রকারত লয়ল । 

লরাকরফদ্যা জন আলদারলনয ব্লগ www.lokavidyajanandolan.blogspot.com এখালন ভালে ভালে রফরবন্ন কাজকলভময কথা লদ্য়া 

http://www.vidyaashram.org/
http://www.lokavidyajanandolan.blogspot.com/
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য়। লরাকরফদ্যা উইরক www.LokavidyaWiki লত লরালকলদ্য ভতাভত/ব্দাফরীয রফরবন্ন ব্দ/ধাযণাগুররয অথম ংলক্ষল 

লদ্য়া আল । 

 
 
 
 
 
 

লরাকরফদ্যা জন আলদারন প্রথভ অরধলফলনয ায়দ্রাফাদ্ 

প্রস্তুরত দফঠক, লপব্রুয়ারয ২০১১–লত লজ লক ুলয তাৌঁয 

ফিফয যাখল ন।  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

রদ্রী কুভায ‘রদ্রী’ লরাকরফদ্যা জন আলদারলনয উদঘাটন 

অরধলফলনয  ঞ্চারনা কযল ন। ভলঞ্চ যলয়ল ন ফাৌঁরদ্ক লথলক 

লভান যা, অফলধ কুভায, লজ লক ুলয, ফাফরুার ভানফ, 

যাজার ম্মম া এফং কৃষ্ণ যাজরু ু।ল লন  আল ন ঞ্জীফ দ্াজী 
এফং রফজয় কুভায 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

লফাগ্রালভ লরাকরফদ্যা জন আলদারলনয ংলমাজন 

রভরতয দফঠক ২০১২।  

 
 
 

http://www.lokavidyawiki/
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ভাচম  ২০১২–লত দ্বাযবাোয় লরাকরফদ্যা জন 

আলদারলনয রফায ভাগলভ রিয় েী রফজয় কুভায, 

চিফীয নাযায়ণ এফং অলনযযা।  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

লরাকরফদ্যা জন আলদারন প্রান্তীয় লম্মরন রংলয রী  
ললেম্বয  ২০১২।  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ঞ্জীফ দ্াজী ঘাটারফলোদ্ লজরা ইলদালয স্থায়ী আলয়য 

জ্ঞান ঞ্চালয়লত ফিফয ল কযল ন, ললেম্বয ২০১২।  
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লরাকরফদ্যা জন আলদারলনয ভমু্বই দফঠক 

লপব্রুয়ারয ২০১৩।  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

নাযায়ণ যা জানয়ুারয ২০১৪ লরাকরফদ্যা জন 

আলদারলনয ভরুতাই লম্মরলন ফিফয ল কযল ন।  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

রফরা লবাোলড লরাকরফদ্যা জন আলদারলনয 

নাগুয দফঠলকয ঞ্চারনা কযল ন জনু ২০১৪। 

াল ফল আল ন  ংলমাজক রগরয স্রফলুে।  
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লরাকরফদ্যা জন আলদারলনয লমাগালমাগ 

রফরবন্ন স্থালন রিয় কভমকতম া 
 

 

ফাযাণী  :  লপ্রভরতা রং ( ৯৩৬৯১২৪৯৯৮), রদ্রী কুভায ‘রদ্রী’ ( ৯৪৫২৮২৪৩৮০), 

রহ্মণ প্রাদ্, রফভূযত যাজবয, এান আরী, কৃষ্ণ কুভায, ুনীর স্রফুলে, ফাফরু কুভায 

ইলদ য  :  ঞ্জীফ দ্াজী ( ৯৯২৬৪২৬৮৫৮),ভগন রং ফলঘর, লভান রং লারাঙ্কী,ভেরা 
ারডম য়া,ুলভা মাদ্ফ, ুলভয রং যালঠ য,লয রং জাধফ, যালজ রলারদ্য়া, দকরাা ূমমফংী,ইদয রং 

যালঠ য,দ্ব্ব ু প্রজারত  

নাগুয  : গীরয স্রফুলে (৯৪২২৫৫৯৩৪৮), রফরা লবাোলড (৯৮৯০৩৩৬৮৭৩) 

য়াধমা  : রফজয় জাফরন্ধয়া (৯৩২১৭২৭৯৯৮) 

রফদ্বম    : প্রহ্লাদ্ গাফলন্ড ( ইয়তভার), লগাার যায়ুলয (চিুয), ভীক্ষা এফং ফান্তী েমায 

(বন্ডাযা) 

ুলণ   : লক  লক  ুলযিন (k.k.surndran@gmail.com), স্বাতী কীতম লন, লতজশ্রী 

ভুম্বই   : ফীণা লদ্ফস্থরী (৯৮২০৯২৪৮১২), নীযজা (৯৮৯২০১৭২৭৩) 

করাুয  : অলাক জাধফ 

ায়দ্রাফাদ্ : ফী কৃষ্ণ যাজরুু ( ৯৮৬৬১৩৯০৯১), নাযায়ণ যা ( ৯৮৪৯৩৮৯৫৫০), রররত 

কুভায লক র, যাভাযা, আপ্পাযা, অরবরজৎ রভত্র (৯৮৬৬৪০৬০২৮), নলয কুভায ভমা 
রচযারা  : লভান যা (৯৪৪১০৪১২৬৬), ফীয নালগগ্বয যা 

লফোরুরু  : লজ  লক ুলয (৯৮৪৫০৬৮৪০৪), জী রফযাভকৃষ্ণনন 

রদ্রে   : অরফনা ো ( ৯৯১১৪৫০৪৫), জগনাযায়ণ ভাালতা, অলাক যলস্তাগী, লভারনী 
ভররক, রফজয় লজাী 

রংলয রী  : অফলধ কুভায (৯৪২৫০১৩৫২৪), যরফ লখয (৮২২৫৯৩৫৪২০), একতা, রক্ষীচদ 

দ্লুফ, ভঞ্জ ুরং 

দ্বাযবাো  : রফজয় কুভায (৯৪৩১০৬৮৫৫৫), চিফীয নাযায়ণ 

করকাতা  : রজলতন নদী ( ০৩৩২৪৯১৩৬৬৬), ভীক যকায, অলাক চলটাাধযায়, 

াথমাযথী যায় 

আলভরযকা : অরভত ফলালর (abasole@gmail.com), রল্পী ুলনজা, লফাস্টন 

ইঊলযা  : রজগী লযালজলযা, ইতারর ( conricerca@hotmail.com), রীনা লদ্াকুলজারবক, 

অরিয়া/লিালয়রয়া (aniliname@yahoo.com), ান্না য়ানময (hanna_werner@gmx.de) জাভমারন 

 

mailto:k.k.surndran@gmail.com
mailto:abasole@gmail.com
mailto:conricerca@hotmail.com
mailto:aniliname@yahoo.com


কলরয আয় যকারয কভমচাযীয ভান য়া প্রলয়াজন।  

 

                30                            

প্রধান কামমারয় : রফদ্যা আশ্রভ, াযনাথ, ফাযাণী 
ংলমাজক     : রচত্রা স্রফুলে (৯৮৩৮৯৪৪৮২২) 


