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ঔপনিবেনিক পবেে মধ্য নিক্ষা পর্েদ গঠবির চেষ্টা ও নিনিল েঙ্গ নিক্ষক সনমনি 

প্রোল চসিগুপ্ত 

সহব াগী অধ্যাপক, ইনিহাস নেভাগ, হুগলী মহনসি মহানেদযালয়, হুগলী, পনিমেঙ্গ   

Abstract  

Since its inception in 1921, ABTA, the organization of Secondary teachers all over Bengal, 

has been playing a pivotal glorious role in the sphere of the professional life- struggle of 

the secondary teachers. During its long journey only once this organization compromised 

with its secular stand. That was in 1937, when Fazlul Haque, the then Education Minister, 

took initiative for first time Free secondary education from the clutch of the top-heavy 

Calcutta university and lay the duty of controlling secondary education in the hands of a 

secondary education board, comprising members, elected or nominated from the major 

social segments of the society, which would have resulted into major inclusion of Muslims 

into the body of the Board, as opposed to upper caste Hindu control as was unusual during 

the University control dominated mainly by upper caste Hindus. The upper-caste Hindu 

leadership strongly opposed the move through Congress and Hindu Mahashava. The 

leadership of the ABTA (also belonging to upper caste Hindu fold) also opposed this move 

as ‘antinational’. In doing so, ABTA joined hands even the upper caste Hindu dominated 

managing committees, so long considered to be its traditional opponent. True nationalism 

is supposed to support representation of the majority segments of the population even 

though they may be backward culturally. Naturally in the field of education upper caste 

Hindus opposed this move. The leadership of the ABTA failed to appreciate this aspect of 

the opposition against the move. As a result the first ever movement of freeing secondary 

education from the control of top-heavy university had to be postponed for an uncertain 

long period. Thus the first ever move to give autonomy to secondary education failed. This 

short-sightedness of the ABTA leadership was no less responsible for this regressive 

development. 
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     A.B.T.A.- নিনিল েঙ্গ নিক্ষক সনমনির িাম শুিবলই আজও নিক্ষা জগবির সবঙ্গ  ুক্ত সকবলরই শ্রদ্ধা ় মাথা 

িি হব ়  আবস। ১৯২১ এর জন্মলগ্ন চথবকই মাধ্যনমক প োব ়র নিক্ষকবদর িযা য রুনি-রুনজর লড়াইব ়র অগ্রণী 

ভূনমকা গ্রহণ কবরনিল এই সংগঠি হাজার ১৯৪৮ এরপর সংগঠবির চিিৃবে ও োমপন্থীবদর করায়ত্ত হোর পর চিা 

নিক্ষক স্বাবথে বেপ্লেীক ভূনমকা গ্রহণ কবরনিল সংগঠিনি। নেবির্ কবর ১৯৫৪স্মরণী ় ১২ নদবির লড়াই ও চসই 

সংগ্রাবমর অনেস্মরণী ় চিিা সিযনপ্র ় রাব ়র ভূনমকা নেশ্ব নিক্ষক সংগ্রাবম একনি স্মরণী ় সৃনষ্ট কবরনিল এই নের্ব ় 

চকাবিা সবেহ চিই ৷১ 
 

     নিক্ষক সনমনির এই দীর্ে পথ েলা ় একোরই এবদর ভূনমকা নিব ় নেিকে সৃনষ্ট হব ়নিল। চসনি হবে মাধ্যনমক 

নিক্ষার জিয নেশ্বনেদযালব ়র নি ়ন্ত্রণমুক্ত পৃথক চোডে গঠবির চক্ষবে সনমনির ভূনমকা। নিক্ষা চোডে গঠবির প্রস্তাে ও 

সনমনি প্রনিনি ়া ় আজবক আমাবদর আবলােয নের্ ়। ১৮৫৭ নিস্টাবে কলকািা নেশ্বনেদযালব ়র জন্মলগ্ন চথবকই 

আমাবদর চদবির নেদযাল ় নিক্ষার পনরোলিার ভার নেশ্বনেদযালব ়র ওপরই িযস্ত নিল।২ এিা স্বাভানেকই মাথা ভারী 

প্রিাসবির সাহাব য স্নািক ও স্নািবকাত্তর চশ্রণীর নেিাল দান ়ে সামবল নেদযাল ় নিক্ষার প্রনি নেশ্বনেদযাল ় কমই 

িজর নদবি পারবিা। এর পূণে সুব াগ গ্রহণ কবর মাধ্যনমক নেদযাল ় সমূবহর সামন্তিানন্ত্রক পনরোলকেগে এেং 

কিবিা কিবিা প্রধ্াি নিক্ষবকরা বস্বরািানন্ত্রক ভাবে নেদযালব ়র পনরোলি করি।৩ িরৎেবের পল্লীসমাজ চথবক 

মানিক েবেযাপাধ্যাব ়র নিোর নেনভন্ন  ুবগর কানহিী পড়বলই আমরা এর  থাথেিা অিুধ্ােি করবি পানর ৷ 
 

     সযার আশুবিার্ মুিাজেী  িি কলকািা নেশ্বনেদযাল ় উপাো ে চসই সম ় নেশ্বনেদযাল ় কিৃেপক্ষ প্রথম কবলজ ও 

নেশ্বনেদযালব ়র মাি উন্ন ়বির চক্ষবে নিডার নিক্ষা প্রনিষ্ঠাি নহবসবে মাধ্যনমক নেদযালব ়র গুরুে অিুধ্ােি কবর।৪ 

নেশ্বনেদযাল ় কণেধ্র আশুবিার্ এই সম ় সানেেকভাবেই মন্তেয কবরনিবলি Education in the university is 

the development, amplification of school and some issues, its complement’ ৫ নিনি মাধ্যনমক 

নিক্ষার মাি উন্ন ়বির জিয ‘দুিেীনিগ্রস্ত ’মযাবিনজং কনমনির ওপর নেশ্বনেদযাল  ় অনধ্কির নি ়ন্ত্রণ আবরাবপর 

পক্ষপানি নিবলি। নিক্ষকবদর িূিযিম চেিি ,নি ়মমানিক পনরোলি সনমনি গঠি,িােবদর হানজরা সে নের্ব ় 

িজর রািবি নিনি সবেষ্ট হব ়নিবলি। ১৯২১ নিস্টাবে নেশ্বনেদযাল ়, স্কুলগুনলর সামনগ্রক মাি েৃনদ্ধর মািবস ,প্রধ্াি 

নিক্ষকেৃে ও মযাবিনজং কনমনির সবঙ্গ নি ়নমি বেঠবক েসারও নসদ্ধান্ত চি ।়৬  
 

     এনদবক ঔপনিবেনিক সরকার ১৯১৭ চি এ চদবির নিক্ষােযেস্থার সামনগ্রক মাি উন্ন ়বির উবেবিয ‘সযাডলার 

কনমিি ’নিব ়াগ কবর। এই কনমনি অিযািয সুপানরবির পািাপানি নেশ্বনেদযাল  ় নিক্ষা সম্পবকে মন্তেয কবর, ‘No 

satisfactory reorganisation of the university system of Bengal will be possible unless and 

until a radical reorganization of the system of Secondary Education upon which university 

work depends, is carried into effect’৭ িিি চথবকই ভােিানেন্তা শুরু হ  ় ,মাধ্যনমক নিক্ষার জিয আলাদা 

প্রিাসনিক েযেস্থা গঠবির। 
 

     ইবিামবধ্য ১৯১৯ নিস্টাবের ‘ভারি িাসি আইি’ অিু া ়ী প্রাবদনিক চক্ষবে ‘বৈি িাসবির ’শুরু হ ।় নিক্ষা 

দপ্তবরর দান ়ে িযস্ত হ ় চদিী ় প্রনিনিনধ্বদর হাবি। নকন্তু চসই সম ় সুব াগ থাকা সবেও প্রভাস েে নমে ো 

চমৌলভী িজলুল হবকর মবিা নিক্ষা মন্ত্রীরা মাধ্যনমক নিক্ষা েযেস্থার মূলগি পনরেিেবি চকাবিা উৎসাহ চদিািনি। 

এনদবক ১৯৩৫ নিস্টাবে ভারি িাসি আইি অিু া ়ী, ১৯৩৭ নিেোেবির পর োংলার িাসিভার কৃর্ক প্রজাপানি ও 

মুসনলম লীগ চজাবির করায়ত্ত হল। নদও কংবগ্রস চিিৃবের অপনরণামদনিেিার িবলই িজলুল হবকর কৃর্ক 

প্রজাপানি, মুসনলম লীবগর িনরক হবি োধ্য হব ়নিল ,িেুও মুসনলম জিবগাষ্ঠী প্রভানেি এই সরকার িৎকালীি 

োংলার সে চক্ষবের মবিাই নিক্ষা চক্ষবে অগ্রণী নহে ুউচ্চেবণের ভদ্রবলাক চশ্রণীর নেরাগভাজি হব ় পবড়নিল ,

মুসনলম সংিযা গনরষ্ঠ োংলা ় সরকার ও আমাবদর আবলােয চক্ষবে নিক্ষােযেস্থায় মুসনলম জিবগাষ্ঠীবক নি ়ন্ত্রক হবে 

এই সহজ সিয িারা চমবি নিবি প্রস্তুি নিল িা।৮  
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Volume-V, Issue-III                                                       May 2019                                                                   31 

     িিুি মনন্ত্রসভা গনঠি হবল নিক্ষা দপ্তবরর ভার নিবলি োংলার প্রধ্ািমন্ত্রী আেুল কাবিম িজলুল হক, স্ব ়ং। এই 

মনন্ত্রসভা হ ়বিা সাম্প্রদান ়ক োল নহবসবেই ‘নহে ুনি ়নন্ত্রি’ নেশ্বনেদযালব ়র কিৃেে চথবক মাধ্যনমক নিক্ষাবক নে ুক্ত 

করবি িৎপর হবলা। িজলুল হক আজন্ম অসাম্প্রদান ়ক একজি মািুর্- েযনক্তগিভাবে সাম্প্রদান ়কিায় ি ়- 

োংলার সংিযাগনরষ্ঠ মুসনলম জিিার হাবি নিক্ষার নি ়ন্ত্রবণ রনি থাকুক- এিুকুই িাাঁর কাময নিল। আর মুসনলম লীগ 

 িই সাম্প্রদান ়ক চহাক িা, চকি নিক্ষা চক্ষবে এই পনরেিেবির পবক্ষ দাাঁনড়ব ,় ‘ইনিহাবসর অবেিি  বন্ত্রর’ মবিাই 

প্রবদবির সংিযা গনরষ্ঠ জিিা দীর্েনদবির ইো পূরবণর সহা ়ক হব ়নিল -এিা ঐনিহানসক সিয।৯ 
 

     এর আবগ ১৯২০-২৯ সম ় পবেে ঔপনিবেনিক প্রিাসি অবিকোরই মাধ্যনমক নিক্ষা সংস্কাবরর চেষ্টা করবলও, 

সুবরেিাথ েবেযাপাধ্যাব ়র উদারপন্থী, কংবগ্রস ো নহে ুমহাসভা চকাি দলই এ নের্ব ় িুে একিা উৎসাহ চদিা ় 

নি। মূলিঃ েিে নহেুবদর নি ়ন্ত্রণাধ্ীি এই নিি দবলর চজািদার জনমদারবদর চ  চমৌরসী পাট্টা নিক্ষা চক্ষবে নিল - 

িা ভাঙবি োইি িা। এই পনরনস্থনিবি িিুি সরকার একনি নেবলর িসড়া কবর,  মাধ্যনমক নিক্ষা চক পৃথক চোবডের 

নি ়ন্ত্রবণ আিার ইো প্রকাি কবর। এই িসড়া পরেিেীকাবল িাবম ‘Bengal Secondary Bill’1940’ িাবম 

আত্মপ্রকাি কবর। চসিা অেিয নকিু পবরর কথা।১০ 
 

     এই িসড়া নেল অিু া ়ী িিুি চোবডের সদসয সংিযা হবে  পঞ্চািজি,  ারা মধ্যনিক্ষার সবঙ্গ  ুক্ত নেনভন্ন চক্ষবে 

চথবক নিেোনেি ো মবিািীি হবেি। এিাড়া থাকবেি সরকানর প্রনিনিনধ্রা। চোবডের সভাপনি হবেি সরকার 

মবিািীি। সভাপনিবক োদ নদব ় োনক ঊিপঞ্চািজি সদবসযর মবধ্য ২২ জি নহেু কুনড়জি মুসনলম এেং সািজি 

ইউবরানপ ়াি চগাষ্ঠীগুনল চথবক আসবেি এইরকমিা েলা হ ়। চোবডের কা েকরী সনমনির চমাি ১৪ জি সদবসযর 

মবধ্যও, এবক্ষবেও সভাপনি োবদ োনক সদসযবদর ৬ জি নহেু ৫ জি মুসলমাি ও একজি ইউবরানপ ়াি 

সম্প্রদা ়ভুক্ত হবে এরকম প্রস্তাে করা হ ়। চোবডের গঠি চথবক এিা পনরষ্কার চকাি ভাবে এিাবি মুসলমাি 

সদসযবদর সংিযানধ্কয হবে িা -সভাপনি পবদ  নদ একজি মুসনলম নিেোনেি হি -িে ুদুই সম্প্রদাব ়র সদসয 

সংিযা সমাি হবে।১১ নিক্ষা মন্ত্রী িজলুল হক এই মাধ্যনমক নেবলর মাধ্যবম শুধ্ ু নিক্ষা চক্ষবে োংলা সংিযাগুরু 

সম্প্রদাব ়র মুসলমািবদর িযা য প্রনিনিনধ্বের েযেস্থা করবি চেব ়নিবলি -অিয নকিু ি ।় 
 

     নকন্তু েণে নহেু প্রাধ্ািয নেনিষ্ট নেশ্বনেদযালব ়, আবলােিার জিয এই নেল চপ্রনরি হবলও মূলিঃ, ‘The board 

must be constituted on academic lines and must not be based on communal politics’ এর 

অজুহাি িুবল নেবলর িুমুল নেবরানধ্িা করা হবলা।১২ আি েজিকভাবে িযামাপ্রসাদ মুবিাপাধ্যাব ়র মবিা 

নহেুেোদী েযনক্তর সবঙ্গ নেধ্াি েে রা ,় োরুেে নেশ্বাস ো প্রমথিাথ েবেযাপাধ্যা ় মি ‘নসনিবকি’ সদসযরা 

নেবলর িীব্র নেবরানধ্িা করবি শুরু করবলি। িারা প্রেন্ন নহে ুচগৌরবে ভুবল চগবলি সমস্ত অনেভক্ত ভবঙ্গর স্কুল ও 

মাদ্রাসা গুনলবি মুসনলম িাে সংিযা  বথষ্ট থাকবলও, ঐনিহানসক কারবণই নহেু ো েণে নহে ুরা স্কুবলর মযাবিনজং 

কনমনি ো নিক্ষকবদর মধ্য মবধ্য সংিযাগনরষ্ঠ নিল- িাবদর ৈারাই স্কুবলর নি ়ম কািুি এমিনক অবিক সম ় 

পাঠযসূনে নিণেীি হি - এবক্ষবে অবিক সম ় নহেু ়ািী প্রভাে চ  পড়বিা িা এমি ি ।়১৩  আসবল েণেনহেু 

উপবরাক্ত চিিারা এই আনধ্পিয কু্ষন্ন হোর ভব ় ভীি হব ় পবড়নিবলি। নেধ্ািেে ো োরুেবের সবঙ্গ 

িযামাপ্রসাবদর রাজিীনির মূলগি পাথেকয থাকবলও, এরা সকবলই নিবলি েণে নহেু ভদ্রবলাক চশ্রণীর প্রনিনিনধ্। 

িাই এই নের্ব  ়িাবদর প্রনিনি ়া সমরূপই নিল।  
 

     সাম্প্রনিক এক গবের্ণা ় চদিা চগবি চ  সযাডলার কনমিি সুপানরবির নভনত্তবি প্রস্তানেি এই মধ্যনিক্ষা নেবলর 

মাধ্যবম অিযািয চক্ষবের মবিা নিক্ষাবক্ষবেও এিনদিকার অেদনমি োংলার মুসনলম সমাজ িিুিভাবে চজবগ 

উঠবি োই নিল। িারা ‘Sought to remove secondary education from the clutches of Calcutta 

University... Actually the Muslims by and large, believed that the creation of the secondary 

education board would give them a say in the control of the education system of the 
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province.’১৫ এই নেল প্রণ ়বির চক্ষবে মুসনলম লীগ চিিৃবের রাজনিনিক োবলর কথা  নদ আমরা চমবি নিই, 

িাহবল েলবি হবে চ , োংলার সংিযাগনরষ্ঠ মুসনলম জিিার এই োও ়ার মবধ্য অিযা ় নকিু নিল িা। 
 

     আর নহে ু চিিৃবে মুবি সাম্প্রদান ়ক নভনত্তবি চোবডের সদসয নিেোেি নিক্ষার spirit িষ্ট করবে, েলবলও 

আসবল ‘প্রথবম ইংবরনজ নিক্ষার সুব াগ লাভ কারী’ েণেনহেুরা নিক্ষা চক্ষবে একক আনধ্পবিযর সুব াবগ চ  

নহেু ়ািী কাব ়ম কবরনিল িার অেলুনপ্তর সম্ভােিা চিই কু্ষব্ধ হব ় উবঠনিল। ১৯৩৭ নিস্টাবে অমৃিোজার পনেকা 

এই মবিাভাবের প্রনিধ্বনি িুবল িাই েবলনিল, the object of the bill is to strike a fatal blow at te 

political and social power of the Hindu community and to place education as a monopoly in 

the hands of a Board will be a tool in the armoury of Muslim government.’১৬ 
 

     িযামাপ্রসাদ মুবিাপাধ্যাব ়র কথা অিু া ়ী মাধ্যনমক নিক্ষার জিয চেসরকানরভাবে চ  অথে েয ় হ ় - িার চেনির 

ভাগ অথেই নহেুরা চদ ়, িাই নিক্ষা প্রিাসবি িাবদর আনধ্পিয থাকািাই োঞ্ছিী ।়১৭  একথা  নদ সিয েবল চমবি 

নিও, ‘শুধ্ু িাকা নদই’ েবল োংলা সংিযাগনরষ্ঠ মুসনলম জিিাবক নিক্ষা চক্ষবে নি ়ন্ত্রণ করার ক্ষমিা চকাি আদবিের 

নিনরবি েণেনহেুবদর থাকবি পাবর - িার চকাি সদুত্তর নহেু চিিৃবের কাি চথবক পাও ়া  া ়নি।  এই নেল নিব ় 

আইি সভার নেিকে একিা সাম্প্রদান ়ক চিউবর পনরণি হব ়নিল। প্রস্তানেি মধ্যনিক্ষা পর্েদ এর গঠি, সরকার 

নিরবপক্ষ ভাবে কিিা এবক স্বিাসি চদও ়া  া ,় নিক্ষক প্রনিনিনধ্বের িূিযিা র্ুনেব ়, সনিযই  ারা প্রিযক্ষ ভাবে 

মািুর্ গড়ার কানরগর িাবদর নকভাবে প্রনিনিনধ্ে চদও ়া  া -়এসকল নের্ব  ় েদবল নহেু িা মুসনলম কাবদর 

প্রাধ্ািয থাকবে, িাই নিব ় সস্তা িকে শুরু হ ়। হবরেিাথ চেৌধ্ুরীর মবিা আপাি অসাম্প্রদান ়ক কংবগ্রস চিিা 

আবলােিা ় েবল চিবলি, ‘...েণেনহেুরাই িাবদর রক্ত নদব ় এইসে স্কুল গবড়বিি’- উত্তবর ঢাকা নেশ্বনেদযাল ় 

প্রনিনিনধ্ িজলুর রহমাি স্পষ্টভাবে েবলি, এই িাকা, ‘গনরে কৃর্বকর িরো ় েলুি। আপিার আয় চিা গনরে 

কৃর্বকর চথবকই’।১৮  মুসনলম লীগ সদবসযর ‘সাম্প্রদান ়ক ইনঙ্গবির’ সমাবলােিা কবরও েলা  া ় চ , িজলুর 

রহমাবির কথার মবধ্য  বথষ্ট সিয লুক্কান ়ি আবি। োংলার িৎকালীি মাধ্যনমক নেদযাল ় গুনলর একাধ্াবর 

প্রনিষ্ঠািা ও মানলক নিল েণেনহেুজাি জনমদার চশ্রণীর চলাবকরা। িাবদর আব ়র উৎস নিল, কৃর্ক  ও অথে - আর 

োংলার কৃর্করা েৃহদংবি নিল মুসলমাি ও নিম্নেবগের নহেু। এই চিার্ণজাি ও অবথের িুে সামািযই চজািদার -

জনমদার চশ্রণী নিক্ষািাবি েয  ়করি। এর নপিবিও িাবদর প্রজানহনির্ণার চথবকও েলেনি নিল নিবজবদর  ি-

িযানি েৃনদ্ধর চলাভ। িাই প্রকান্তবর মুসনলম জিিার অথে োংলা নিক্ষা চক্ষবে েযন ়ি হি - এর মবধ্যই নমথযা চিই 

নকিুই। 
 

     এোর আসা  াক, আইিসভার োইবর, এই নেবলর পবক্ষ নেপবক্ষ নি ়া-প্রনিনি ়ার কথা ়। এই নেিবকে নকন্তু 

মূল ভূনমকা গ্রহণ কবরনিল োংলার মাধ্যনমক নিক্ষবকরা। নেবির্ কবর িাবদর ঐনিহযোহী সংগঠি নিনিল েঙ্গ নিক্ষক 

সনমনি ো A.B.T.A.। ৩৭’ এর নেবলর ৬ ই আগস্ট নেবলর িসড়া প্রকাবির অেযাহনি পবরই অযালোিে হবল, স্কুল 

পনরোলক সনমনির গুনলর সদসয ও নিক্ষকবদর এক সভা ডাকা হ ।় এই সভানিবি স্বাভানেকভাবেই নহেু 

নিক্ষকবদর প্রাধ্ািয নিল, (কারণ স্বরূপ নিক্ষা ় পিাৎপদ মুসনলমবদর মবধ্য নিক্ষক হোর মি উচ্চ নিনক্ষবির হার 

চস সম ়  বথষ্ট কম নিল)।  াইবহাক এই সভা ় প্রস্তানেি নেলনি চক ‘প্রনিনি ়ািীল ও জািী ়িা নেবরাধ্ী’ েবল 

নেনিি করা হ ়। িযা যিঃ এিাবি সরকানর নি ়ন্ত্রবণর প্রনিোদ করা হবলও, চকি মুসনলম সংিযাগনরষ্ঠ োংলা ়, 

নিক্ষাবক্ষবে মুসনলমবদর জিয সংরক্ষবণর প্রব ়াজি হবে- চস সম্ববে A.B.T.A. চিিারা নিিুপ থাবকি। অেিয 

‘নহেু চিিারা’ নিনিি থাকবলও, প্রধ্াি নিক্ষকবদর োদ নদব ় চোবডের নিক্ষক প্রনিনিনধ্ িা থাকার ও প্রনিোদ কবর 

সনমনি।২০ 
 

     আমরা জানি চ  নিনিল েঙ্গ নিক্ষক সনমনির নিক্ষবকরা মূলিঃ স্কুল মযাবিনজং কনমনি গুনলর চস্বোোর ও 

বস্বরিানন্ত্রক মবিাভাবের নেবরানধ্িা করার মধ্য নদব ়ই নিক্ষক সংগ্রামবক এনগব ় নিব ় নগব ়নিবলি। িিুি নেবল 
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নেশ্বনেদযালব ়র সবঙ্গ সবঙ্গ মযাবিনজং কনমনির ক্ষমিা হ্রাস করার কথা ় িাবদর সমথেি থাকাই স্বাভানেক নিল।  নকন্তু 

আি েজিকভাবে সনমনি এই নেবলর নেবরানধ্িা ় িাবদর িত্রুপক্ষ মযাবিনজং কনমনিগুনলর সবঙ্গ হাবি হাি নমনলব ় 

আবোলবি িাবম। একমাে, োঙানল ভদ্রবলাক চশ্রণীর (নিক্ষবকর চেিীর ভাগই নিবলি এই চশ্রণীভুক্ত) মবির গভীবর 

লুনকব ় থাকা সাম্প্রদান ়ক মবিাভাবের প্রকাি িাড়া িৎকাবল নিক্ষকেৃবের এই কা েকলাবপর আর চকাি কারি 

নিবদেি করা  া ় িা-এই (অপ) চেিিা এিিাই গভীর নিল চ , প্রনিনি ়ি চেিি সংিান্ত ও োকনরর িিোেলী 

সমৃ্পক্ত প্রবের মুবি দাাঁনড়ব ়ও িারা িাবদর স্ববশ্রণীভুক্ত েণে নহেু ভদ্রবলাক মযাবিনজং কনমনির সদসযবদর পাবি 

দাাঁড়াবি নৈধ্াবোধ্ কবরনি।২১ 
 

     আবলােয েিবর ১৮ আগস্ট কনলকািা চজলা স্কুল সনমনির োনর্েক সবেলবি িযামাপ্রসাদ নহেুবদর জিয পৃথক 

মাধ্যনমক নিক্ষা চোডে গঠবির প্রস্তাে নদবল, িা সাড়ম্ববর গৃহীি হোর মধ্য নদব ় ‘উগ্র নহেুবের ধ্বজাধ্ারী 

প্রস্তােবকর’ সবঙ্গ ‘প্রগনিিীল’ নিক্ষকবদর চশ্রণী েনরবের সা ুবজযর প্রকাি র্বিনিল। এরপবর ২৮ চি নডবসম্বর 

ইউনিভানসেনি ইিনস্টনিউি হবল, নিনিল েঙ্গ নিক্ষক সনমনি আহ্বাি এই অশুভ নেলনি প্রিযাহার দানে জািাবিা হ ।়  

নিক্ষক চিিৃেৃে মি প্রকাি কবরি এই নেলনি নিক্ষার প্রসার হ্রাস করবে ও এিা জািী ়িা নেবরাধ্ী। কলকািা 

নেশ্বনেদযাল  ় মাথাভারী প্রিাসবির হাি চথবক আলাদা চোবডের হাবি মাধ্যনমক নিক্ষা চদ ় িযস্ত হবল অেিয 

মাধ্যনমক নিক্ষার প্রসার েৃনদ্ধ পাোর কথা নিল। েণে নহেুরা ি ় -োংলা সংিযাগুরু মুসনলম জিিার েৃহদংিই িিি 

অনিক্ষার অেকাবর নিমনিি নিল। িথাকনথি মুসনলম প্রাধ্ািয  ুক্ত চোডে িাবদর মবধ্য নিক্ষার প্রসাবর অনধ্কির 

আগ্রবহর সবঙ্গ ব্রনি হবে, এিাই স্বাভানেক। িাই সনমনির উক্ত েক্তেয চকাবিাভাবেই চধ্াবপ চিবক িা। আর 

জািী ়িাোবদর িাবম নহেু প্রভুেোদ োনপব ় চদোর চ  চিলা উগ্র নহেুেোদী রা ও িৎকালীি কংবগ্রবসর িরম 

নহেুরা চিলবিি, নিক্ষকসমাজ- িথাকনথি এনগব ় থাকা চগাষ্ঠী হবলা িারই সহজ নিকার হব ় পবড়নিবলি, এ কথা 

েলা চ বিই পাবর। 
 

     সনিয কাবরর জািী ়িাোবদ চিা সংিযাগুরু এেং সংিযালর্ ু উভবয়রই সমাি সুব াগ পাোর কথা। দুই 

সম্প্রদাব ়র মবধ্য  িক্ষণ সমিা প্রনিষ্ঠা িা হবে, িিক্ষণ সুনেধ্াহীি চশ্রনিনিবক নেবির্ সুনেধ্া দাবির মাধ্যবম 

সুনেধ্াবভাগী চশ্রণীর সম প োব ় চপৌাঁবি নদবি হবে- এিাই িীনি। নেত্তরঞ্জি দাি  িি ‘চেঙ্গল পযাবকবজর’ মাধ্যবম 

এই িীনি প্রব ়াগ কবর, প্রকৃি জািী ়িাোদ প্রব ়াগ করবি সবেষ্ট হব ়নিবলি, িিি ও কংবগ্রবসর চভিবরর ও 

োইবরর নহেুেোদীরা উপবরাক্ত ধ্রবির জািী ়িাোবদর ধু্াঁবয়া িুবলই, এর নেবরানধ্িা কবরনিবলি - এিা আমরা 

চদবিনি।২২    
 

      াইবহাক, ইবিামবধ্য নিনিল েঙ্গ নিক্ষক সনমনির চিিৃবে প্রা ় ৪০০ মি নেশ্বনেদযাল ় প্রস্তানেি নেবলর 

নেবরানধ্িা কবর প্রস্তাে গ্রহণ কবর। এই স্কুলগুনলর চেনিরভাগই নিল পূেেেবঙ্গর। োংলার এই পূেেভাবগ জিিার 

েৃহদংি মুসনলম জিবগাষ্ঠীভুক্ত। প্রস্তানেি মাধ্যনমক চোবডের সংরক্ষবণর মাধ্যবম অনধ্কির মুসনলম সদসয নিেোনেি 

হবল, এ অঞ্চবলর নিক্ষকবদর অথেনিনিক ও অিযািয চক্ষবে চিা সুনেধ্া হও ়ারই কথা। চকিিা মুসনলম সংিযানধ্কয 

মাবিই চোবডের পূেেেবঙ্গর প্রনিনিনধ্র সংিযা েৃনদ্ধ পাও ়া-এর একমাে িল পূেেেবঙ্গর গ্রামীণ চজািদারও ‘অিুপনস্থি 

জনমদারেৃবের’ প্রনিনিনধ্ সংকুল স্কুল মযাবিনজং কনমনি প্রভাে হ্রাস িাড়া নকিুই ি ়। এর িবল উপকৃি হি ধ্মে 

নিনেেবিবর্ নিক্ষকরাই। আসবল ধ্ানমেকিা িিিই সাম্প্রদান ়কিা ় পনরণি হ ,়  িি চকাি একনি নিনদেষ্ট ধ্বমের সে 

মািুর্ চশ্রণী নিনেেবিবর্ স্বধ্বমের সে মািুবর্র আথেসামানজক ও রাজনিনিক সমস্বাবথের িবে নেশ্বাসী হব ় ওবঠি।২৩ 

িৎকালীি নিক্ষকেৃে িাাঁবদর সংগঠি A.B.T.A.  চিিৃেেৃে চসই একই ভুবলর নিকার হব ়নিবলি, এিা েলা 

চ বিই পাবর।  আবোলবির েূড়ান্ত প োব ়র ১৯৩৭ এর িলুিা ় অিুনষ্ঠি A.B.T.A. এর প্রাবদনিক সবেলবি 

প্রস্তাে চি ়া হব ়নিল, ‘ইহা নেবির্ উবল্লিব াগয চ  নিক্ষার মবধ্য সাম্প্রদান ়ক নের্ প্রবেি কনরবল, নিক্ষার উন্ননির 

পথ এবকোবর রুদ্ধ হই ়া  াইবে। আমরা নিক্ষক আমাবদর নিকি নহেু মুসলমাি সে িাে সমাি...। নিক্ষা সম্পবকে 
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আমরা জানি-ধ্বমের গনির োনহবর। সুিরাং নিক্ষােযেস্থা ়  াহাবি সাম্প্রদান ়ক নের্ প্রবেি িা কবর িার জিয, 

আমানদগবক অেনহি হইবি হইবে’। প্রসঙ্গি এই সবেলবি সভাপনিে কবরনিবলি চগাড়া নহেুেোদী ঐনিহানসক 

রবমিেে মজুমদার। ১৯৩৮ এেং ৪০ এর প্রাবদনিক সবেলবি ও সনমনি একই দানের পবক্ষ চসাচ্চার হব ়নিল। 
 

     চ িাবি প্রস্তানেি চোবডের নিক্ষক ও নিক্ষা েযেস্থার পনরপণূে নেকাবির স্বাবথে নিক্ষক প্রনিনিনধ্ে রািোর দানে 

গুরুে পাও ়া উনেি নিল, চসিাবি উক্ত প্রস্তাবের মধ্য নদব ় নমবঠ নমবঠ কথার অন্তরাবল কাব ়মী েণেনহেু গনরষ্ঠ 

মযাবিনজং কনমনি গুনলর পষৃ্ঠ কিু ়ি চসনদি নিক্ষক চিিৃেৃে কবরনিবলি-এই নের্ব ় চকাবিা সবেহ চিই। এনদবক 

১৯৪০ এর ৬ আগস্ট অযালোিে হবল ডাক্তার হবরে কুমার মুবিাপাধ্যাবয়র সভাপনিবে কলকািা ও পাশ্বেেিেী 

অঞ্চবলর নিক্ষবকরা পুিরা ় ‘নেল’-এর নেরুবদ্ধ নমনলি হি। ১৯৪৮ নিস্টাবে অেনধ্ নিক্ষকবদর প্রনিোদ েলবিই 

থাবক।২৫ 
 

     সেবেব ় আি ে লাবগ  িি সেেপল্লী রাধ্াকৃষ্ণাণ,  দুিাথ সরকার, রাধ্াকুমুদ মুবিাপাধ্যা ় এর পািাপানি 

সেেবিাভাবে অসাম্প্রদান ়ক আো ে প্রিুল্ল েে রা ,় নেলনির গঠিগি নদক ো নিক্ষক প্রনিনিনধ্ে িা থাকার নের্ব ় 

সমাবলােিার পনরেবিে, প্রস্তানেি চোবডের সমাবলােিা করবি নগব  ় েবলি, ‘...েিেমাি সরকার  ি অপকমে ও 

অপবেষ্টা কবরবি িার মবধ্য মাধ্যনমক নিক্ষা নেল হবে জািী ়িাোদী দৃনষ্টবি সেোইবি ক্ষনিকর’। 

দুভোগযজিকভাবে এরপবর জািী ়িাোবদর ক্ষনি েণেিা করবি নগব ় নিনি মন্তেয কবরনিবলি, ‘সরকানর স্কুল আর 

চদড়বিার নকিু কম নিস্টাি নমিিানর স্কুল োবদ এই প্রবদবি মাধ্যনমক নিক্ষা চ সে নেদযাল ় আবি িা নহেুর বিনর 

আর নহেুরা োলা ়। ...িাবদর সংস্কৃনির মূবল আর্াি হাবি চস েযেস্থা নহেুরা মািবি রানজ ি ’়।২৬ িা - প্রিুল্ল েে 

চক সাম্প্রদান ়ক েলার সাহস েিেমাি প্রেে চলিক চিই।িেু েলবিই হ ,় এিাবিও চ ি নেলনি ‘নিক্ষা নেবরাধ্ী’ 

েবল ি ় -কাব ়মী েণে নহে ুসম্প্রদাব ়র পবক্ষ ক্ষনিকারক েবলই সমাবলানেি হব ়বি। 
 

     আসবল পুবরাপুনর অসাম্প্রদান ়ক মািুর্ িৎকালীি োংলার প্রধ্ািমন্ত্রী িজলুল হক োংলার সাধ্ারণ মািুর্ 

নহবসবে নেবির্ কবর িাবদর েৃহদংি পিাৎপদ মুসনলম জিিার স্বাথে রক্ষা করা ও নিক্ষা চক্ষবে িাবদর িযা য 

প্রনিনিনধ্ে সংরক্ষণ করার জিযই মাধ্যনমক নিক্ষা সংিান্ত এই নেল এবিনিবলি। মনন্ত্রসভার অিয িনরক মুসনলম 

লীবগর অনভজাি চিিৃে এবক্ষবে িাবদর স্বাথে অিু া ়ী সাম্প্রদান ়কিা-চমৌলোদ এর িাস চিবল, চর্ালা জবল মাি 

ধ্রবি োইবলও, িজলুল হবকর কাবজর মবধ্য এই নেন্তার চকাবিা িাপ নিল িা, আমরা নক কবর ভুবল  াই চ  

আজীেি সাম্প্রদান ়ক সম্প্রীনির প্রিীক হক সাবহে, ১৯৩৭ এর নিেোেবির পর কংবগ্রবসর সবঙ্গ চজাি কবরই িার 

কৃর্ক প্রজা পানিের চিিৃোধ্ীি সরকার গঠি করবি চেব ়নিবলি। কংবগ্রস চিিৃবের অপনরিামদিেীর িার িবল োধ্য 

হব ় িাবক মুসনলম লীবগর হাবি হব ়নিল।২৭  মবি রািবি হবে ভূনম সংস্কাবরর লবক্ষয ‘ফ্লাউড কনমিি’ গঠি এেং 

চসই সূবে েঙ্গী ় প্রজাস্বে সংবিাধ্িী আইি, েঙ্গী ় প্রাবদনিক প্রাথনমক নিক্ষা আইি প্রভৃনির মাধ্যবম নিনি পূবেেই 

কাবয়মী উচ্চেণে নহে ু জনমদারবদর স্বাবথে আর্াি এবিনিবলি, (সবঙ্গ অেিযই অনভজাি েংিজাি মুসনলম 

জনমদারবদর স্বাবথে আর্াি পবড়নিল) প্রস্তানেি মাধ্যনমক নিক্ষা নেল এই পবথ ‘হাজার েিবরর েলমািিে’, চসই 

েণেনহেুবদর নিক্ষা চক্ষবে চমৌরসী পাট্টা অেসাি র্িাবি চেব ়নিল- এই সংিান্ত চিাবধ্র প্রনিিলি র্বিনিল েণে 

নহেুবদর আেরবণ-আর চশ্রণীগি নেবরাবধ্র চথবকও েণেগি একিা রুদ্ধ কবর নদব ়নিল-অন্তিঃ সামন ়ক 

ভাবেনিক্ষকবদর  স্বে দৃনষ্ট। 
 

      াই চহাক নকিুনদবির মবধ্যই মুসনলম লীবগর সবঙ্গ মূলগি নেবরাবধ্র িবল লীগ হক মনন্ত্রসভার পিি র্িবল, 

আপািি মাধ্যনমক নিক্ষা নেল োস্তোন ়ি করা সম্ভে হবলা িা। িািাড়া িিি নৈিী ় মহা ুবদ্ধর দামামা চেবজ 

নগব ়বি- শুরু হব ়বি পঞ্চাবির মন্বন্তর। সোরই দৃনষ্ট আরও েৃহত্তর চক্ষবে সবর নগব ়নিল। নিক্ষক চিিৃেৃেও 

সাম্প্রদান ়কিার পবক্ষ সহমি চপার্ণকারী, স্কুলসমূবহর জনমদার-মানলকবদর ও মযাবিনজং কনমনি গুনলর সবঙ্গ 

িাবদর পুরবিা িত্রুিার নদবি নিবর নগব ়নিল। ‘অন্ন নেন্তা েমৎকারা’র আহোবি নিক্ষক সনমনি আোর লড়াই শুরু 
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কবরনিল স্কুল কিৃেপক্ষ সমূবহর নেরুবদ্ধ। মাধ্যনমক নিক্ষা নেল নিব ় A.B.T.A.এর আবোলি িার জন্মােনধ্ 

প্রনিোদী ভূনমকায় েেকলবের মি ইনিহাবসর পািা ় মুি লুনকব ় নিল। 
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