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মেকলে মেমিটস , 1835 :    

 

1831 সালে বাাংোর শিক্ষা কেলে এে নতুন পশরশিশতর সৃশি হয় 813 সালের 

সনদ আইন এর 43 নম্বর ধারার বযাখ্যা কে কেে েলর শিক্ষা  সভায় দুটি শভন্ন 

প্রেৃশতর শিক্ষার আগ্রহ দানা বাাঁ ধলত থালে। এর ফলে এই দুই পন্থা দলের মলধয 

এে শববা দ্বলের সৃশি হয় এমন পশরশিশতলত তারা শিক্ষাধারার বযাখ্যা কে কেে 

েলর সরোশর মধযিতার দাশব জানাই। বড়োট ের্ড  কবশিঙ্ক তার আইন পশরষলদর ও 

শিক্ষা সভার সদসযলদর অশভমত কেলয় পাঠান কমখ্লের শিক্ষাধারা কে কেে েলর 

আঠালরালিা পয়শিি শিস্টালে কসলেন্ড কফব্রুয়াশর তার মন্তবয বা শমশনট প্রোি 

েলরন যা কমেলে শমশনটস নালম পশরশেত।  
েন্তব্য :   

  1) সাশহতয বেলত শুধু সাংসৃ্কত বা আরশব সাশহতয কে কবাঝায় না এর দ্বারা ইাংলরশজ 

সাশহতয কেউ কবাঝালনা হয়। 
2) পশন্ডত বেলত শুধু উচ্চশিক্ষায় শিশক্ষত ভারতীয়লদর কবাঝায়না শমল্টন েে 

শনউটন প্রমুখ্ পাশ্চাতয শিক্ষাশবদলদর কবাঝাই। 
  3) সনলদর বরাদ্দ অথড সম্পলেড  বো হয় কয শুধু প্রােয সাশহলতযর পুনরুজ্জীবন ও 

ভারতীয় পশিতলদর উৎসাহ দালনর জনয এই অথড খ্রে েরা হলব তা নয় শিটিিলদর 

মলধযও পাশ্চাতয জ্ঞান-শবজ্ঞান প্রসার ঘটালনার জনয এই অথড খ্রে েরা হলব। 
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  4) কমেলে এর মলত প্রােীন প্রােয ভাষা সাংসৃ্কত বা আরশব ইাংলরশজ ভাষা অলপক্ষা 

অলনে শনেৃিতর শতশন মলন েলরন-“ ইউলরাপীয় কযলোলনা এেটি ভালো পাঠাগালর 

এেটি তালে কয সাশহতয সম্পদ আলে তার সমস্ত ভারত ও আরবলদলির সাশহতয 

ভান্ডার এর সমান”  

 

 

 

 মিক্ষাগত তাৎপর্য : কমেলে শমশনট কস শিক্ষা কক্ষলি কয সেে শবষয় বস্তুর 

শনলদড ি কদওয়া হয় কসগুশে হে  - 

1)  তার মলত শিক্ষার উলদ্দিয শেে কেবেমাি অশভজ্ঞ ও মধযশবত্তলদর ইাংলরশজ 

শিক্ষায় শিশক্ষত েলর কতাো তালদর মলধয কথলে ক্রমি জনসাধারলের মলধয 

শিক্ষা েশড়লয় পড়লব।  
2)  কমেলে এর মলত পাশ্চাতয জ্ঞান-শবজ্ঞান শিক্ষা-সাংসৃ্কশত হলব শিক্ষার শবষয়বস্তু।  
3)  কমেলে এর মলত ইাংলরশজ ভাষার মাধযলম শিক্ষাথীলদর শিক্ষা শদলত হলব 

কদিীয় ভাষা গতানুগশতে ও ঐশ্বযড এবাং কদিীয় কোলেরা ইাংলরশজ শিক্ষায় 

আগ্রহী ইাংলরশজ শিক্ষার মাধযম শহলসলব গ্রহে েরলত হলব।  
4)  সরোর অলেলজা শিক্ষাদালনর পদ্ধশত গুশে কে বন্ধ েলর কদলবন এইভালব কয 

অলথডর সাশ্রয় হলব পাশ্চাতয শিক্ষার উন্নয়ন েলে সরোর তা বযয় েরলবন।  
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সিদ আইি 1813 : 

কমাগে সাম্রালজযর পতলনর সলে সলে ভারলতর সলবডাচ্চ শবিৃাংখ্ো কদখ্া যায়। 
রাজননশতে িূনযতা অশনশ্চয়তা ও অরাজেতার ফলে জনজীবলন সেে কক্ষলি 

েক্ষে সুস্পি হলয় ওলঠ।  811 সালে গভনডর কজনালরে ের্ড  শমলিা আিঙ্কা 

প্রোি েলরন কয অথড বযয় না েলর তাহলে ভারলতর শিক্ষা ও জ্ঞান-শবজ্ঞালনর েেড া 

সমূ্পেডভালব কোপ পালব। কোম্পাশনর শিক্ষা সম্পলেড  উদাসীন ইাংেযালন্ডর ভারলত 

আগত শিিান ধমডযাজেলদর তারা েলঠারভালব ন শনশিত হলয় থালে । কসই 
অনুসালর 1813 সালের সনদ আইন পুননডবীেরে এর জনয পােডালমলি উপিাপন 

েরা হয়।  
     813 শিস্টালে সনদ আইলন শমিনারীলদর শিক্ষাপ্রশতষ্ঠানলে উৎসাশহত েরার 

এবাং ভারলতর শনজস্ব প্রােীন েৃশি ও সাংসৃ্কশতলে উৎসাহ প্রদালনর জনয শিক্ষা 

কক্ষলি রালের ভূশমোয় প্রস্তাব গৃহীত হয।  তাই এই সনদ আইন এর শিক্ষা 

সাংক্রান্ত ধারা কে ভারলতর সরোশর উলদযালগ শিক্ষা শবস্তালরর প্রথম পদলক্ষপ বো 

হয়।  এর আলগ েখ্লনা স্বীোর েরা হয়শন কয শিক্ষা হলো রালের দাশয়ত্ব।  সনদ 
এর শবষয়বস্তু আলোেনা সময় প্রােয ও পাশ্চাতয বাদীর দুদলেরই মতামত গৃহীত 

হলো।  শমিনারীলদর দাশব শেে ভারলতর ধমড প্রোর এবাং পাশ্চাতয শিক্ষা শবস্তালরর 

সুশবধা আদায় েরা। অপরপলক্ষ কোম্পাশনর কোলেরা কেলয় শেলেন শিটিি ভারলতর 

শিশক্ষত নাগশরেলদর সাশহলতযর পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়লনর মলধয তুমুে দ্বে শুরু  
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হয়। অবলিলষ অভয় পক্ষলে খু্িী েরার উলদ্দলিয সনদ আইলন 43 নম্বর ধারায় 

বো হয় কয-- 

1)  শিটিি ভারলতর সাশহলতযর পুনরুজ্জীবন ও উন্নশত শবধালন এবাং পশিতলদর    

উৎসাহ দান েরার জনয কোম্পাশন অথড বযয় েরলব।  
2)  এলদলি অশধবাসীলদর শবজ্ঞান শিক্ষা প্রবতড লনর জনয কোম্পাশন অথড বযয় 

েরলব সব শমশেলয় কোম্পাশন খ্রে েরলব এে েক্ষ টাো অথডাৎ এই ধারায় 

ভারলতর ধমড ননশতেতা ও শিক্ষার মান পুনরুদ্ধালরর জনয সরোশর হস্তলক্ষপ 

অথডবযলয়র েথা কঘাষো েরা হলো। এই এই বযয় েরার দাশয়ত্ব ও শিক্ষার 

উন্নয়লনর জনয এেটি েশমটি গঠলনর েথা বো হয় যার নাম কদওয়া হয় কয 

শস শপ আই অথডাৎ সাধারে শিক্ষা পশরষদ।  
      

গুরুত্ব : 1817 শিস্টালে সনদ আইন ভারলতর ইশতহালস এে নব যুলগর সূেনা 

েলর এর দ্বারা ভারতীয় শিক্ষা বযবিায় এেটি সুশনশদড ি রূপ কপলত শুরু েলর এই 

আইলনর গুরুত্ব শনলে আলোেনা েরা হে— 

 

1) সনদ আইন এর 43 নম্বর ধারায় ভারতীয় শিক্ষাথীলদর জনয 

বেলর এে েক্ষ টাো সরোশর তহশবে কথলে কবর েরার  
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2) শবষলয় শনশদড ি েরা হয় সুতরাাং এই আইনলে সহোরী শহলসলব 

শিক্ষাশবস্তালরর প্রথম আইন শহলসলব শবলবেনা েরা হয়।  
3) সনদ আইন এর 13 নম্বর ধারায় পলরাক্ষভালব শমিনারীলদর জয় 

কঘাশষত হয় তারা শবনা বাধায় ভারলত প্রলবি ও বসবাস েরার অশধোর 

োভ েলর।  
4) এই আইলনর জনয প্রােয-পাশ্চালতযর মলধয কয দ্বে শুরু হয় 

তার ফেস্বরূপ এলদলি ইাংলরশজ ভাষা সরোশর ভাষা শহলসলব স্বীেৃশত 

োভ েলর।  
5) আাংশিেভালব হলেও এই আইলন স্বীোর েলর কনওয়া হয় কয 

ভারতীয় শিক্ষার দাশয়ত্ব তৎোেীন ইস্ট ইশন্ডয়া কোম্পাশন পশরোশেত 

সরোর তথা রালের।  
                সুতরাাং 1813 শিস্টালে সনদ আইন এেটি সুরক্ষা 

আইন শেন্তু এই সামশরে আলপালষর মলধয েুশেলয় শেে ভশবষযৎ শিক্ষার 

দ্বলের বীজ কথলে উলঠ এলসশেে আধুশনে শিক্ষার োঠালমাটি অপরশদলে 

এই আইন ইাংলরশজ শিক্ষার পথলে প্রিস্ত েলরশেে তাই বো যায়- “The  

Chartar Act of 1813 forms a milestone  in the history of 

modern education  india” অথড অথডাৎ আধুশনে ভারলতর শিক্ষার 

ইশতহালস 813 শিস্টালে সনদ আইন এেটি ভশবষযৎ পথশনলদড ি।  
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িব্জাগরলে মিলরামজওর অব্দাি : বাাংোর সাংসৃ্কশতর ইশতহালস শহিু েলেলজর 

কতইি বেলরর তরুে শিক্ষে কহনশর েুই শভশভয়ান শর্লরাশজও এে উলেখ্লযাগয 

নাম তার কনতৃলত্ব শেেু আদিডবান পাশ্চাতয শিক্ষার অনুসরলের মাধযলম এে 

েরমপশন্থ মতাদিড প্রোর েলরন 826 সালে মাি 18 বের বয়লস শর্লরাশজও 

েলেলজর শিক্ষে শহলসলব শনযুক্ত হন।  
     শর্লরাশজওর যুশক্তবাদী আদিড শর্লরাশজও প্রশতশিত অযাোলর্শমে 

অযালসাশসলয়িন নানা শবষলয় আলোেনা ও শবতলেড র মধয শদলয় শর্লরাশজওর শিশুলদর 

মলন এে অভূতপূবড আলোড়ন সৃশি হয় যুশক্তবাদী শর্লরাশজও শবনাশবোলর শেেুই 

মানলত না এবাং োিলদর অন্ধ শবশ্বাস তযাগ েলর যুশক্তবাদী ও সতযসন্ধানী হবার 

পরামিড শদলতন শতশন শেলেন সেলের বনু্ধ ও পথপ্রদিডে। তার োিলদর োলে এজ 

অফ শরজন গ্রন্থটি শেে বাইলবে স্বরূপ তার উলদ্দিয শেে োিলদর মলধয স্বাধীন শেন্তা 

ও কেতনার উলেষ ঘটালনা 

োিলদর মলধয যুশক্তবাদী স্বাধীন শেন্তার শবোি এর উলদ্দলিয 828 সালে শতশন 

মাশনেতোর শ্রীেৃষ্ণ শসাংলহর বাগান বাশড়লত অযাোলর্শমে অযালসাশসলয়িন নালম 

এেটি শবতেড  সভা প্রশতষ্ঠা েলরন কযখ্ালন তার োিরা প্রেশেত অথডননশতে 

সামাশজে রােীয় কুসাংস্কালরর শবরুলদ্ধ স্বাধীনতা মতামত বযক্ত েরত।  
নবয বে সম্প্রদায় প্রোলিয শহিু ধলমডর কুসাংস্কার এর শবলরাধীতা েলরন তারা শনশষদ্ধ 

মাাংস ভক্ষে েরলতন গোজলের পশবি তামান্না মা োেীর উলদ্দলিয বেলতন গুর্ 

মশনডাং মযার্াম অনুগামীলদর শহিু ধমড শবলরাধী োযডেোলপ শহিুসমালজ প্রবে 

আলোড়ন কদখ্া যায়। 
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শর্লরাশজওর মৃতুযলত তার আদিড শেপ্ত হয়শন শতশন স্বলদিলপ্রলম উদু্বদ্ধ ইয়াং কবেে 

নালম এেদে অনুগামী করলখ্ যান তালদর মলধয উলেখ্লযাগয শেলেন রামতনু োশহড়ী 

তারাোদ েক্রবতী শেলিারী োাঁ দ শমি ইতযাশদ। 
          শর্লরাশজও এবাং তার অনুগামীলদর োজ েলমডর মূেযায়ন সম্পলেড  

সমোলে ও পরবতীোলে নানান মতপাথডেয কদখ্া কগলে অলনলে তালদর সম্পলেড  

োোপাহাড় সমাজশবশিন্ন উগ্রলগাষ্ঠী প্রশত মন্তবয েলরলেনঃ আবার অলনলে তালদর 

মলধয কদলখ্লেন নবজাগরলের উষােগ্ন। 
             সুতরাাং বো যায় নদীর ভূশমো শনলয় প্রশ্ন থােলেও বাাংোর সমাজ 

জীবলন প্রগশতর পশরলবি নতশর েলর তারা বযাশক্তস্বাধীনতা ও বযশক্তত্ব শবোলি এবাং 

সমাজ সাংস্কালর এে অভূতপূবড ভূশমো পােন েলর।  
 

রাজা রােলোহি রায়  : ভারলত কযসব প্রগশতিীে শেন্তা নায়ে এরা সমালজর 

কুসাংস্কার দূর েরার জনয এবাং মানুলষর মলধয গেতাশিে মূেযলবাধ গলড় কতাোর 

জনয সলেি হলয়শেলেন তালদর মলধয উলেখ্লযাগয হলেন রাজা রামলমাহন রায় 

সমাজ সাংস্কারে কথলে শুরু েলর বাাংো ভাষার উন্নয়ন ধমডসাংস্কার অন্ধশবশ্বাস ও 

কুসাংস্কার দূরীেরলে প্রভৃশত শবষলয় শতশন আলিােন েলরশেলেন শবশভন্ন ভাষায় 

পারদিী রাজা রামলমাহন রায় এলেশ্বরবালদ শবশ্বাসী শেলেন শিক্ষালক্ষলি রাজা 

রামলমাহন রালয়র অবদান গুশে হে ---- 
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1)  মিক্ষা মিন্তা : রামলমাহন রায় উপেশি েলরন কয মুমূষড ভারতবাসীলে 

উজ্জীশবত েরলত হলে শিক্ষার       প্রলয়াজন তার দৃঢ় শবশ্বাস শেে ইাংলরশজ বা 

পাশ্চাতয শিক্ষার মাধযলম এলদলির নবজাগরে আসলব 

2) মিক্ষার েক্ষয :    রাজা রামলমাহন রালয়র মলত তৎোেীন শিক্ষার েক্ষয শেে 

জাগশতে ও সমাজ েেযাে মূেে শিক্ষার মাধযলম এেটি পশরিীশেত ও 

যুশক্তবাদী মলনর জে কদওয়।  
3) Anglo hindu school :  প্রশতশষ্ঠত : রামলমাহন বাোেী 

কেলেলমলয়লদর শিক্ষার জনয 822 শিস্টালে অাংলো শহিু সু্কে প্রশতষ্ঠা েলরন 

এই সু্কলের সমস্ত খ্রে শতশন শনলজ বহন েরলতন 

4) ভারতীয় ভাষা েেড া : ইাংলরশজ ভাষা ও সাশহতয েেড ার ওপর গুরুত্ব শদলেও 

শতশন ভারতীয় ভাষা সাশহতয কে কতমন অবলহো েলরনশন ভারতীয় ভাষা ও 

সাশহলতযর উন্নশতর বযাপালর শতশন শনলজলে শনলয়াগ েলরশেলেন 

5)  নারী শিক্ষার শবস্তার   :  তৎোেীন নারী শিক্ষার অগ্রগশত শেে নগেয নারী 

শিক্ষার উন্নশতর জনয কমলয়লদর সু্কে প্রশতষ্ঠার কক্ষলি শতশন অগ্রেী ভূশমো পােন 

েলরশেলেন 

6)  পুস্তে রেনা :  শতশন 1815 সাে কথলে 1836 সালের মলধয প্রায় শিিটি 

পুশস্তো রেনা েলরন বাাংো োড়া ইাংলরশজ ভাষার পুস্তে সাংখ্যাও শেে প্রেুর 

শতশন সমাজ ও ধমড সাংস্কালরর উলদ্দলিয অলনেক্ষে তার রশেত সাংগীত ও 

কগৌড়ীয় বযােরে দুটি বহুমূেয সম্পদ।  
7)  ধমীয় ও সমাজ সাংস্কার  : রামলমাহন শেলেন তৎোেীন সমাজ ও ধমীয় 

কক্ষলি যুশক্তশনভড র অনুসশন্ধত্সু শতশন এেজন সাংস্কারলের মত ধমীয় 
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শবশধশনলষলধর েলঠারতা দূর েরার প্রলয়াজনীয়তা অনুভব েলরন এবাং 

এলেশ্বরবাদ প্রোলর িতী হন ধমীয় উলদ্দলিয সম্প্রসাশরত েরার েলক্ষয শতশন 

িাহ্মসমাজ প্রশতষ্ঠা েলরন প্রসেক্রলম মযােলর্ানাল্ড মন্তবয েলরন িাহ্মসমাজ 

প্রশতষ্ঠা েক্ষয শেে সনাতন শহিু ধমড কে আোর সলবডাচ্চ কগাাঁ ড়াশম কথলে মুক্ত 

েলর উদারননশতে পশশ্চমী ভাব ধারার সলে তার শমেন ঘটালনা।  
                         উনশবাংি িতলের প্রথমভালগ অসীম িশক্তিােী 

রামলমাহলনর শেন্তা ও েশরি সমালজর অবিার ওপর বারবার আঘাত কহলন এে 

নবজীবলনর োঞ্চেয সৃশি েলরশেে তার জীবন কেশখ্োর সশফয়াট মন্তবয েলরলেন 

কয- “ Rammohon roy is the prophet of new india”  

 

 

উলির মিসপযাি   :       

ভারতবলষডর শিক্ষা কক্ষলি শিটিি িাসেরা প্রথম অবিায় শিক্ষার দাশয়ত্ব গ্রহে েরলত 

োনশন 1813 সালের সনদ আইন সবডপ্রথম সরোশর উপায় শিক্ষার দাশয়ত্ব স্বীেৃত 

হয় এরপর দীঘড প্রশতবালদর মধয শদলয় শজশসশপএ গঠন ও মন্তবয প্রোশিত হয় শবরূপ 

মলনাভাব শিক্ষার কক্ষলি কয ভালব প্রভাশবত েলরশেে তার উন্নয়নেলে ইাংেযালন্ডর 

কবার্ড  অফ েলরাে সভাপশত োেডস উর্ কে সভাপশত েলর হাজার 854 সালে 

এেটি শিক্ষা দশেে রশেত হয় কয নালম পশরশেত  

 উলেিয :   

1)   ভারতীয়লদর মলধয পাশ্চাতয জ্ঞান-শবজ্ঞান এর শবস্তার ঘটালনা।  
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2) শিক্ষার মধয শদলয় কযাগয ও ননশতে েশরি সমূ্পেড শবশ্বাসী সরোশর েমডোরী নতশর 

েরা 

3) এই শিক্ষার মাধযলম ভারতবাসীলদর শ্রম ও পুাঁশজ শবশনলয়ালগর ফোফে সম্পলেড  

সলেতন, েরা 

4)  ইাংেযালন্ডর েেোরখ্ানা গুশেলত োাঁ োমাে সরবরাহ েরা এবাং ইাংেযালন্ডর 

উৎপন্ন দ্রবয ভারলতর বাজালর শবক্রলয়র জনয োশহদা সৃশি েরা।  
 গুরুত্ব :  

1)  উলর্র কর্সপযাে এর সবড প্রথম ইাংলরজ সরোলরর শিক্ষা নীশত কঘাশষত 

হলয়শেে এবাং শিক্ষালক্ষলি পূেডাে সরোলরর দাশয়ত্ব স্বীেৃত না হলেও েতড বয 

স্বীেৃত হলয়শেে 

2)  প্রাথশমে স্তর কথলে আরম্ভ েলর শবশ্বশবদযােয় পযডন্ত শিক্ষাদানোরী শেভালব 

পশরোশেত হলব 

3)  কমেলে সালহলবর েুইলয় পড়া নীশত কে কর্সপযাে এর শনিা েলরলেন োরে 

কমেলের শিক্ষানীশত গে পরীক্ষার 

4)  প্রাথশমে কথলে মাধযশমে শিক্ষা পযডন্ত শিক্ষার মাধযম হলব মাতৃভাষা 

5)  বহু সম্প্রদালয়র কদি ভারতবলষডর জনয শিক্ষা বযবিায় 

6)  বৃশত্তদান পশরেেনার মাধযলম ধনী দশরদ্র ও কমধাবী শিক্ষাথীলদর মলধয 

উচ্চশিক্ষার দ্বার উেুক্ত েরা 

7)  সরোশর সাহাযয নীশত ও পািাপাশি কবসরোশর কদলি উলদযালগর পথ 
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8)  বৃশত্ত শিক্ষা নারী শিক্ষা ও শিক্ষা শিখ্ন প্রভৃশত সম্পলেড  উলর্র কর্সপযাে এর 

ফলে শিক্ষা কক্ষলি এে নতুন উলদযালগর সৃশি হয়।  
 

 

ভারতীয় মব্শ্বমব্দযােয় কমেিি : 

ভারতীয় শবশ্বশবদযােয় েশমিন শবাংি িতলের কগাড়ায় শিশক্ষত ভারতবাসী যখ্ন 

নতুন শেন্তা-কেতনা ও জীবনলবালধর উদ্দীপ্ত ঠিে কসইসমলয় ভারতবলষডর 

রাজপ্রশতশনশধ হলয় আলসন ের্ড  োজড ন ভারলতর শিক্ষা সাংস্কালরর কক্ষলি তাাঁ র 

ভূশমো শেে শবলিষ গুরুত্বপূেড শতশন কেলয়শেলেন শিক্ষা সাংস্কালরর মলধয প্রথম 

শিক্ষার সবডস্তলর মালনান্নয়ন এবাং শদ্বতীয়তঃ শিক্ষার কক্ষলি সরোশর শনয়িে েরার 

উলদ্দলিয শতশন শসমো সলেেন এর পশরলপ্রশক্ষলত উশনলি জানুয়াশর তালদর কনতৃলত্ব 

ভারতীয় শবশ্বশবদযােয় েশমিন গঠন েলরন। 
           েশমিলনর গঠন ভারতীয় শবশ্বশবদযােয় েশমিন এর দাশয়ত্ব ও েতড বয 

শুধুমাি শবশ্বশবদযােয় শনয়িোধীন েলেজগুশের মলধযই সীমাবদ্ধ শেে শবশ্বশবদযােয়লে 

শেভালব পুনগডঠিত েরলে ভারলতর যুলগাপলযাগী উচ্চ শিক্ষা বযবিা োযডেরী হলব 

কসই সম্পলেড  সুপাশরি েলরশেে েশমিলনর দাশয়ত্ব মাধযশমে শিক্ষা সম্পলেড  কোলনা 

সুপাশরি েরার অশধোর েশমিন কে কদওয়া হয়শন এই েশমিলনর প্রথম কোন 

ভারতীয় সদসয গ্রহে েরা হয়শন পরবতীোলে গুরুদাস বলিযাপাধযায় ভারতীয় 

সদসয রূলপ গ্রহে েরা হয় তলব েশমিলনর শরলপাটড  কপি েরলেও সযার গুরুদাস 
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বলিযাপাধযায় সদসযলদর সালথ এেমত হলত না পারায় অনযানয শরলপাটড  কপি 

েলরন। 
 

      ভারতীয় শবশ্বশবদযােয় েশমিন শিক্ষা সম্পশেড ত কয সেে সুপাশরি গুশে েলরন 

কসগুশে হে- 

1)  902 শিস্টালে যখ্ন ভারতবলষড উচ্চশিক্ষা পযডালোেনার জনয ভারতীয় 

শবশ্বশবদযােয় েশমিন শনলয়াগ েরা হয় তখ্ন এলদলি বযাোলোর তৃষ্ণা পেী 

আেীগড় নাগপুর প্রভৃশত িালন নতুন শবশ্বশবদযােয় িাপলনর পশরেেনা েেশেে 

তা বন্ধ েলর কদওয়া হয়। 
2)  েশমিন তৎোেীন শতনটি পুরাতন তথা েেোতা মাদ্রাজ শবশ্বশবদযােয় 

শিক্ষেলদর শবশ্বশবদযােলয় রূপান্তশরত েরার পরামিড কদন। 
3)  ে েশমিন েক্ষয েলরন মাধযশমে শিক্ষা সম্প্রসারলের ফলে শবশভন্ন অঞ্চলের 

জনগলের োশহদা কমটালত শগলয় শবশ্বশবদযােয়গুশে শবশক্ষপ্তভালব গলড় 

উলঠশেে তাই েশমিন শে েলরন শবশ্বশবদযােয়গুশের আঞ্চশেে সীমা শনশদড ি 

েলর কদওয়ার বযাপালর সুপাশরি। 
4)  েশমিন শিক্ষার মালনান্নয়লনর জনয েলেজ গুশেলে দুটি কশ্রেীলত ভাগ 

েলরন। 
5)  প্রলবশিো পরীক্ষার মালনান্নয়লনর জনয ইিারশমশর্লয়ট স্তর কে সমূ্পেড তুলে 

শদলত হলব এবাং শতন বেলর শর্গ্রী কোসড োেু েরলত হলব এবাং শনয়মোনুন 

আলরা েলঠার। 
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6)  সাত শসলনলটর সদসয সাংখ্যা শবশ্বশবদযােয় শসলনলটর সদসয সাংখ্যা 50 

জলনর েম এবাং 100 জলনর কবশি যালত না হয় কস বযাপালর েশমিলনর 

সুপাশরি েলর।  
 

েিয  কাজয ি  :    

শবাংি িতলের সূেনায় শিশক্ষত ভারতবাসীর জীবলন যখ্ন নতুন শেন্তা ও উৎসাহ 

কদখ্া শদলো ঠিে কসই সময় ,বড়োট ের্ড  োজড ন শতশন এেজন বশেষ্ঠ বযশক্তলত্বর 

অশধোরী ও এেজন দক্ষ প্রিাসে শেলেন ভারলতর শিক্ষা সাংস্কালরর কক্ষলি োরে 

কয পশরশ্রম েলর কগলেন তা শবলিষ এে েৃশতলত্বর দাশব রালখ্ন। শিক্ষার প্রশতটি 

শবভালগ তার মলনালযাগ শেে সমানভালব োযডেরী ভারতীয় শিক্ষা সাংস্কালর তার 

অবদান গুশে হে- 

1) প্রাথশমে শিক্ষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারে এর জনয োজড ন অশধে অথড বরাদ্দ 

েলরন পািাপাশি আঞ্চশেে স্বায়ত্তিাসন কে প্রাথশমে শিক্ষার বযবহার না েরা 

এবাং প্রাথশমে শিক্ষার প্রসালরর জনয আন্তশরেভালব ের আদায় েরা েথা 

বলেন এোড়াও পাঠক্রলম পুনগডঠন মাতৃভাষালে প্রাথশমে শিক্ষার বাহন ও 

অশধে সাংখ্যে শিক্ষে শিক্ষে। 
2) মাধযশমে ও েলেলজর শিক্ষার উন্নশতর জনয পশরদিডন বযবিা অনুলমাদন 

শবধালনর েলঠারতা শিক্ষার মান উন্নয়লনর সহায়ে শেে। 
3)  শবশ্বশবদযােয় আইলন শসলনট ও শসশন্ডলেট এর সাংস্কার সাধন েলরশেলেন যা 

প্রিাসশনে শদে শদলয় উন্নত সহায়ে হলয়শেে। 
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4) োজড ন এর সময় কথলে শবশ্বশবদযােয়লে শিক্ষে ধমী েলর কতাোর কেিা েরা 

হয় শতশন ভারলতর প্রথম শবশ্বশবদযােয় শিক্ষার শভশত্ত িাপন েলরন। 
5) শিক্ষা কক্ষলি কয সরোশর দাশয়ত্ব আলে তা োর কযালগ প্রথম কঘাষো েলরন 

এর ফলে শিক্ষা কক্ষলি সরোশর। 
6)  শবশভন্ন শিক্ষার পাঠক্রম এর উন্নশতশবধান মাতৃভাষায় শিক্ষাদান োশরগশর 

শিক্ষার ওপর গুরুত্ব কদন প্রভৃশত শবষলয় শিক্ষার প্রসালরর জনয বযবিা। 
7) সাধারে জনগলের শিক্ষার প্রলয়াজলন শতশন প্রথম উপেশি েলরন কসই েলক্ষয 

শবশভন্ন পদ সৃশি েলরন। 
       
       সুতরাাং বো যায় সাম্রাজযবাদী িাসে ের্ড  োজড লনর ভারতীয় 

জাতীয়তার শবলরাধী মানশসেতা ও সাম্রাজযবাদী মানশসেতা ইতযাশদ 

সবডভারতীয় শিক্ষা কক্ষলি তার আন্তশরে উন্নয়লনর কেিা আজ সবডজন স্বীেৃশত 

োভ েলরলে শতশন পুরাতন সরোশর শসদ্ধান্ত বাশতে েলর সমগ্র শিক্ষা বযবিার 

েঠিন সরোশর শনয়িে সম্প্রসাশরত েলরন তাই সবশদে কথলে শবোর েরলে 

কদখ্া যায় কয শিক্ষার সাংস্কার আমরা ভারতীয় গান তার োলে েৃতজ্ঞ শতশন 

ভারলতর শিক্ষার ইশতহালস স্মরেীয় হলয় আলেন থােলবন।  
 

 


