
 

Volume- X, Issue-I                                                     October 2021           1 

 

Pratidhwani the Echo 
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science 
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print) 

Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International) 

Volume-X, Issue-I, October 2021, Page No.01-07 

Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India 

Website: http://www.thecho.in 
 

স্ত্রীশক্ষা: নাযীভুশি ও ইশ্বযচন্দ্র ফন্দাাধযায়-একশি মযান্রাচনা 

ড.শুজত ভণ্ডর 

কাযী ধযাক, আশতা শফবাগ, ভশলাদর যাজ কন্রজ, ভশলাদর, ূফযন্ভশদনীুয, শিভফঙ্গ 

             Abstract: 

women in India were deprived for education privileges for centuries, but there were always 

some expectations to this general condition.It is difficult to determine the exact extent of 

education imparted to women during the early Vedic period in India.Uponayana ritual was 

obligatory for girls,and this must have ensured the imparting of a certain amount of Vedic 

and literary education to the girls of all classes.But female education received a great set-

back during later vedic period primarily owing to the deterioration of religious status of 

women.During the Medieval peroid women education was constrained because Muslim men 

were also subjected to low educational attainment in general. The reawakening of India 

was started with the efforts of Ram Mohan Roy.Afterthat Iswarchandra vidyasagar also 

took a leading role in that field.At the outset Christian missionary had started English 

education in India. Systematic female education was started in India with the efforts of 

Baptist Mission Society in 1819.Vidyasagar was also a fully supporter of female education 

by improving the condition of Indian .He took an important role to spead education among 

women with the help of Sir J.E.Drinkwater Bethune .He established 35 female schools with 

an average total attendance of 1300 girls in four districts.Besides,Vidyasagar was 

appointed as Honorary Secretary of Bethune School Committee for the progress of this 

school.Miss Mary Carpenter also helped vidyasagar to spread education among women in 

India. After Independence of India, government has taken various measures to provide 

education to women. As a result, women’s litracy rate has grown over the three decades 

and the growth of female literacy has infact been higher than that of male literacy rate.   
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শফধানগুশর িভ শযফশতযত ন্য়ন্ছ।
1
  প্রাচীন ও ভধযকারীন বাযন্ত ফাশরকান্দয গুরুগৃন্ াশিন্য় ন্নকাংন্ 

শক্ষাদান্নয যীশত প্রচশরত না থাকন্রও প্রাচীনকান্র গাগযী, বভেী, ারা, থরাাভুদ্রা প্রভুখ শফদুলী যভণীয কথা জানা 

মায়; য়াযা স্বন্চিায় জ্ঞানতা শতা,ভাতা ও স্বাভীয ন্মাশগতায় ফাশেন্ত ফন্ জ্ঞান জযন কন্যন্ছন। ভধযমুন্গও 

নাযীন্দয স্বাধীনতা এফং শধকায িভ ংকুশচত ন্য়ন্ছ।প্রাচীন ও ভধযকারীন বাযন্ত ভাজশতযা স্ব স্বান্থয 

এন্কয য এক শফশধ শনন্লধ দ্বাযা নাযীজাশতন্ক কুংকান্যয জান্র অফদ্ধ কন্যন্ছ।
2
   

 

    ঔশনন্ফশক ান্ন ািাতয বযতায ংস্পন্য এন্ ফাঙাশর ভধযশফত্ত ভান্জ এক অধুশনক দৃশিবশঙ্গয ঈদ্ভফ 

ঘন্ি এফং এয প্রধান শবশত্ত শছর মুশি ও ভানফতাফাদ-মা ভকাশরন শক্ষা, াশতয, ধভয ও ভাজন্ক গবীযবান্ফ 

প্রবাশফত কন্য।নফৃি ফঙ্গ ভান্জ ািাতয বযতা ও শক্ষা প্রান্যয ভাধযন্ভ নাযীশক্ষা ও নাযীয শধকায  

প্রশতষ্ঠায অন্দারন ধীন্য ধীন্য গন্ে ওন্ি।
3
   

 

     বাযত শথক যাজা যাভন্ভান যান্য়য অশফবযান্ফয (১৭৭২ ভতান্তন্য ১৭৭৪ খৃিান্ে)প্রায় ধযতােী য  

মুশিফাদী, শফজ্ঞানভনস্ক, ভানফতাফাদী ইশ্বযচন্দ্র শফদযাাগন্যয জন্ম য় ১৮২০ ান্রয ২৬ থন্েম্বয তৎকারীন 

হুগরী থজরায এফং ফতযভান্ন শিভ থভশদনীুয থজরায ফীযশং গ্রান্ভ িাকুযদা ফন্দাাধযায় ও বগফতী থদফীয 

ন্তান রুন্।
4
 এআ ভয় নফযফঙ্গগনন্দয প্রন্চিায় ফাংরা তথা বাযন্ত আংন্যশজ াশতয, দযন, শফজ্ঞান, এফং 

যাজনীশতন্ত এক নতুন মুন্গয ূচনা য়। ভশলয থদন্ফন্দ্র নাথ িাকুয, থকফচন্দ্র থন, শফনাথ াস্ত্রী শনজ শনজ থক্ষন্ে 

ফদান যান্খন। আঈন্যা থথন্ক অগত অন্রকজান্ডায ডাপ, থভশয কাযন্নিায, থফথুন প্রভুখ ংস্কাযকগণ ভান্জয 

ফযাঙ্গীণ ঈন্নশতয থক্ষন্ে অত্মশফকশত নাযীয াভানয বূশভকায গুরুত্ব ম্পন্কয ন্চতন শছন্রন। তাাঁন্দয প্রন্চিায় 

ভগ্র উনশফং তােী ধন্য ফাংরায় নাযীন্কশন্দ্রক শফশবন্ন াভাশজক অন্দারন ংগশিত য়।এআ ভয় শনজস্ব গুন্ন 

ঈজ্জ্বর শছন্রন ফাংরায ভয ন্তান ইযচন্দ্র শফদযাাগয। তাাঁয শক্ষা ও কভয জীফন্নয ূচনায় ফাংরায ধভয ও ভাজ 

এক মুগশন্ধক্ষন্ণয ভধযশদন্য় চন্র। শদু ধভয শিিান শভনাশযন্দয প্রফর শফন্যাধীতায ম্মুখীন য়। যাভন্ভান যায়  

মুশি ও ভানফতাফান্দয ঈয শদুধভযন্ক প্রশতিা কন্যন ও কর ধভয ভন্বন্য়য থচিা কন্য এয থমাগয জফাফ থদন। 

যাভন্ভান যান্য়য প্রগশতীর ংস্কাযগুশর যাধাকান্তন্দন্ফয থনতৃত্বাধীন যক্ষণীর শদু ভাজ থভন্ন থনয়শন। শিিান 

শভনাশযয াাাশ শডন্যাশজওয নুগাভী নফযফঙ্গগনও শদুধন্ভযয কুপ্রথা ও কুংস্কাযগুশরয শফরুন্দ্ধ অন্দারন শুরু 

কন্য।শফদযাাগয মখন ভাজ ংস্কান্য প্রফৃত্ত ন তখন ফাঙাশর ভাজ মূ্পণযরূন্ কুংস্কান্য অচ্ছন্ন শছর 

।ব্রাহ্মভাজ ও নফফঙ্গ-ঈবয় থগাষ্ঠীয ন্ঙ্গ তায ুম্পকয শছর এফং ন্নক থক্ষন্ে শতশন তান্দয ায়তা কযন্রও 

কান্দযও ান্থ কখন্না ঘশনষ্ঠ নশন। শনন্জয শফন্ফক ও শফন্ফচনা নুমায়ী শতশন ফযদা রক্ষয ও থ শনধযাযণ কন্যন।
5
  

 

    যাজা যাভন্ভান যায় তীদা প্রথা শনফাযন্ন অন্দারন শুরু কন্যন। পরস্বরু স্বাভী ভাযা মাওয়ায য স্ত্রীয 

ফাাঁচায শধকায অন্ছ -এ ধাযনায় ফফতযী য় নাযী ভাজ মশদও এয দ্বাযাআ নাযীয ফযভয় ভুশি য়শন।নাযীন্ক 

কুংকান্যয ফন্ধন থথন্ক ভুি কযায জনয প্রন্য়াজন শছর স্ত্রীশক্ষা।ফাঙারী থভন্য়ন্দয ভন্ধয ািাতয শক্ষা প্রান্য 

প্রথভ এশগন্য় এন্শছর শিিান শভনাশযগুশর। রন্ডন শভনাশয থাাআশিয দয যফািয থভ ঈন্েখ কন্যন্ছন থম, 

১৮১৮ শি. রন্ডন শভনাশয শচনুযান্ত একশি ফাশরকা শফদযারয় স্থান কন্য। ১৮১৯ শি. ফযাশিস্ট শভনাশয 

থাাআশি বাযন্ত নাযী শক্ষায় গ্রণী বুশভকা থনয়। ফযাশিস্ট শভনাশয থাাআশি ১৮১৯ শি. করকাতায় প্রশতিা 

কন্য ‚The Female Juvenile Society’’; মায রক্ষয শছর ফাঙাশর নাযী শক্ষায প্রায ঘিান্না। ১৮২৩ শি.এআ 

থাাআশি ৮শি ফাশরকা শফদযারয় শযচারনা কন্য। ১৮২৮ শিিান্েয ভন্ধয এআ প্রশতষ্ঠানশি ১২শি স্কুর শযচারনা 

কযন্ত ক্ষভ য়। চাচয শভনাশয থাাআশি ফাঙারী থভন্য়ন্দয শক্ষায জনয‚Ladies Society’’প্রশতষ্ঠা কন্য এফং 

১৮২৪ শি.ভন্ধয করকাতা এফং তৎংরগ্ন ঞ্চন্র ২৪ শি স্কুর শযচারনা কন্য। ১৮২৯ শিিান্েয চাচয শভনাশযয 

তত্বাফধান্ন করকাতা ও শ্রীযাভুয এরাকায় ৪৪৮ জন, ঢাকায় ১৯০ জন, শচিাংগাওন্ত ১০০ জন এফং ফীযবূন্ভ ৯০ 

জন ছােী ধযয়ন কন্য।
6
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    ১৯৩০ এয দন্ক আয়ংন্ফংঙ্গরযা শফশবন্ন ে শেকায় শক্ষায ভথযন্ন থরখান্রশখ শুরু কন্য।শফশবন্ন বা-

শভশতন্ত স্ত্রীশক্ষায ফযাান্য অন্রাচনা য়।থদীয় ঈন্দযান্গ প্রথভ ফাশরকা শফদযারয় স্থাশত য় ১৮৪৭ 

শি.।ফাযান্তয  কারীকৃষ্ণ শভে ও ন্াদয নফীনকৃষ্ণ শভে এআ ঈন্দযাগ গ্রন কযায় ভাজ তান্দযন্ক একঘন্য 

কন্য। ১৮৪৮ শিিান্েয এশপ্রর ভান্ ফেরান্িয অআন শযলন্দয দয ন্য় করকাতায় অন্ন শিঙ্ক ওয়ািায 

থফথুন।নাযী করযান্ন শনন্জন্ক শনন্য়াশজত কযায জনয করকাতায় ১৮৪৯ শিিান্েয ৭ থভ দশক্ষণাযঞ্জণ ভুন্খাাধযান্য়য 

বফিকখাণা ফাশেন্ত কযারকািা শপন্ভর স্কুন্রয িনািন শুরু কন্যন।থফথুনন্ক াাময কযন্ত এশগন্য় অন্ন 

ভদনন্ভাহ্ন তকারযঙ্কায এফং ইশ্বযচদ্র ফন্দযাাধযায়।১৮৫০ শিিান্েয শডন্ম্বয ভান্ শফদযাাগয কযারকািা শপন্ভর 

স্কুন্রয (মা ন্য থফথুন স্কুর নান্ভ শযশচত)বফতশনক ম্পাদক শান্ফ থমাগদান থদন।
7
   

      

     ঈশনন্ফশক ানকান্র ফাংরায় থদজ শক্ষাফযফস্থা শছর শঙ্গন। প্রায় এক রক্ষ শফদযারন্য়য ন্ধযক শছর গ্রান্ভ 

ফশস্থত। ১৮৫৪ শি.ফাংরায থরপন্িনযান্ট গবনযয এপ.থজ.যাশরন্ডয প্রশতন্ফদন্ন থদখা মায় শক্ষক ও ািয ুস্তন্কয 

বাফ থদীয় শক্ষায ফনশতয কাযন।আংন্যশজ শক্ষায ওয গুরুত্ব থদওয়ায় ভাতৃবালায় শক্ষা িভ গুরুত্ব াযায়। 

শফদযাাগয মখন ংস্কৃত কন্রন্জ োন্ানা কযন্তন, তখন শতশন ভান্জয ফক্ষয়, কুংকায ও নাযী জাশতয 

দুদযায কথা ঈরশি কন্যন। শতশন জানন্তন শক্ষাআ নাযী ভুশিয প্রথভ ধা।
8 

শফদযাাগয থফথুন ান্ন্ফয াান্ময  

ভাতৃবালায় শক্ষাশফস্তান্যয াাাশ নাযী শক্ষায শফস্তান্য এক গুরুত্বূণয  বূশভকা ারন কন্যন। শতৃতাশিক ভান্জ 

নাযীজাশত থমবান্ফ ঈৎীেন ও তযাচায য কযত তা শতশন জানন্তন। শতশন এও জানন্তন থম এয াত থথন্ক 

ভুশিয একভাে থ শক্ষায ভাধযন্ভ নাযী জাশতন্ক অধুশনক ভনষ্কা ও থযবনশতকবান্ফ স্বাফরম্বী কযা।  তাআ শতশন 

শক্ষায ভাধযন্ভ নাযী জাশতন্ক অত্মভমযাদায় বূশলত ও অত্মশফশ্বান্ ফশরয়ান কযন্ত থচন্য়শছন্রন।
9
  

 

     ঈশনন্ফশক ানকান্র এন্দন্য যক্ষণীর ভাজ স্ত্রীশক্ষায ক্ষাশত না থাকায় শব্রশি যকায তান্দয 

ান্নয প্রথভ শদন্ক থকান্ণা প্রকায ঈৎা থদখায় শন। ১৮৫০ শি.৪ থন্েম্বয থকািয এয শনন্দযনাভায় স্ত্রীশক্ষায 

শফলন্য় ম্মশত প্রদান কযা য়। ১৮৫৩ শি.শব্রশি যকায নাযীশক্ষায প্রান্য অগ্র প্রকা কন্য। ১৮৫৪ শি.ঈন্ডয 

প্রশতন্ফদন নুান্য শব্রশি যকায এন্দন্ স্ত্রীশক্ষায ফযাান্য ঈৎা থদখায় ও দাশয়ত্ব গ্রন্ণ প্রশতশ্রুশত থদয়। 

১৮৫৪ শি.যাশরন্ড ান্ফ ফাংরায থছাি রাি শান্ফ শনমুি ওয়ায য শতশন থচন্য়শছন্রন শফদযাাগয ভায় 

স্কুরগুশরয ফস্থা নুন্ধান করুক এফং এ শফলন্য় শতশন শফদযাাগয ভায় এয ান্থ কথাও ফন্রন। শফদযাাগয 

জানন্তন ঈচ্চফন্ণযয(ফণয শদু ভান্জয) থভন্য়যা ন্জ প্রকান্য শফদযারন্য় এন্ থরখাো কযন্ফ না।তাআ শতশন 

শকশঞ্চৎ শচশন্তত শছন্রন, কাযন তৎকারীন ভন্য় স্বাভী এফং স্ত্রী শফশ্বা কযত স্ত্রী শশক্ষতা ন্র শফধফা য়।শফদযাাগয 

শফশ্বা কযন্তন ভুি প্রচায দ্বাযা এ ফযাান্য জনভত গিন কযা মায়। শতশন নুবফ কন্যন ভাজন্ক থফাঝান্ত ন্র 

ধভয শদন্য়আ থফাঝান্না ম্ভফ। তাআ শতশন াস্ত্রন্ক থথন্ক ঈদ্ধৃশত শনন্য় প্রচায কন্যন ‘কনযান্ক শত মন্েয ান্থ ারন 

কযন্ত ন্ফ,শক্ষা শদন্ত ন্ফ’। 
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     ১৮৫৫ শিস্টান্েয থভ ভান্ শফদযাাগয কাযী স্কুরশযদযক শান্ফ শনমুি ন এফং ন্য দশক্ষণফন্ঙ্গয 

স্কুরগুশরয শফন্ল স্কুর শযদযক শান্ফ শনমুি ন এফং এআ কান্জয জনয শতশন শতশযি ২০০ িাকা াম্মাশনক 

ান।এআ ভয় শব্রশি যকান্যয স্ত্রীশক্ষা ংিান্ত দৃশিবশঙ্গ শফদযাাগযন্কও নুপ্রাশনত কন্য এফং শতশন ফাশরকা 

শফদযারয় স্থান্ন শনন্জন্ক ভন্নাশনন্ফ কন্যন।শতশন কন্রন্জয দীঘয ছুশিয ভয় গ্রান্ভ গ্রান্ভ ঘুযন্তন স্কুর স্থান্নয 

জনয এফং এ শফলন্য় স্থানীয় ভানুলন্দয ন্ঙ্গ অরা অন্রাচনা কযন্তন।
11

  ১৮৫৭ শি.১৮ ভাচয স্কুর শযদযক 

শভ.প্রাত্ত (Pratt); শড.শ.অআ. এয শনকি একশি প্রস্তাফ থদন থমশি বাযত যকায এয শনকি থপ্রযন কযা য়।এআ 

প্রস্তান্ফ হুগরী থজরায দ্বাযািা (শযার থানায ন্তযগত)ও থগাার নগয(বফদযফাশি)গ্রান্ভ এফং ফধযভান থজরায 

নয়াগ্রান্ভ ফাশরকা শফদযারয় স্থান্নয কথা ঈন্েখ কযা য়। থছািরাি যাশরন্ড ান্ফ ভস্ত স্কুর গুশরয ফযয়বান্যয 

দাশয়ত্ব গ্রন কন্যন।
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     স্ত্রীশক্ষায প্রথভ প্রদন্ক্ষ শান্ফ শফদযাাগয ১৮৫৭ শি.এশপ্রর ভান্ ফধযভান থজরায থজৌগ্রান্ভ একশি ফাশরকা 

শফদযারয় স্থান কন্যন। ৪ থথন্ক ১১ ফছয ফয়ন্য ২৮ জন ছােী শনন্য় এআ স্কুন্রয মাো শুরু য়।শফদযাাগয কন্িায 

শযশ্রভ কন্য ১৮৫৭ শিিান্েয ২৪ নন্বম্বয থথন্ক ১৮৫৮ শিিান্েয ১৪ থভ এয ভন্ধয ফাংরায ৪শি থজরায় থভাি 

৩৫শি ফাশরকা শফদযারয় স্থান কন্যন।৩৫ শি শফদযারন্য়য ভন্ধয হুগরী থজরায় ২০শি, ফধযভান থজরায় ১১শি, 

থভশদনীুয থজরায় ৩শি এফং নশদয়া থজরায় ১শি ফশস্থত ।শফদযাাগয দ্বাযা স্থাশত ফাশরকা শফদযারয়গুশর  শযচারনা 

কযন্ত প্রশত ভান্ ফযয় ত ৮৪৫ িাকা এফং এআ স্কুরগুশরন্ত ১৩০০ ছােী োন্ানা কযত।যফতযীকান্র শতশন 

ঈন্যাি ৪শি থজরায় অযও ১৫শি থযাৎ থভাি ৫০শি ফাশরকা শফদযারয় প্রশতষ্ঠা কন্যন ।
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    শফদযাাগয স্কুরগুশর শযচারনায জনয যকাশয াান্মযয অন্ফদন কন্যন। ১৮৫৮ শি. যকায ফাশরকা 

শফদযারয়গুশর জনয অশথযক াান্মযয প্রশতশ্রুশত শদন্র শফদযাাগয থন্লয ১৫শি স্কুর শত দ্রুততায ান্থ প্রশতষ্ঠা 

কন্যন এফং থম ঞ্চন্রয স্থানীয়যা গৃশনভযান্ণয দাশয়ত্ব শনন্য়শছর  শফদযাাগয থখান্নআ ফাশরকা শফদযারয় স্থান 

কন্যন।শতশন ভন্ন কযন্তন যকায শফদযারয় গুশরয ফযয়বায ফন কযন্ফ।যকায ১৮৫৮ শিিান্েয ৩০ জুন 

শফদযারয়গুশরয জনয প্রশতশ্রুত থয শদন্ত স্বীকায কযন্র শক্ষকন্দয থফতন ফাফদ ৩৪৩৯৫/ িাকা ফাশক 

ন্য।শফদযাাগয শফলয়শি শনন্য় শড.শ.অআ.থক শচশি শরখন্র তায প্রতুযত্তন্য ১৮৫৮ শিিান্েয ২২ শডন্ম্বয 

শফদযাাগযন্ক জানান্না য় থম ফন্কয়া থয থাধ কযা ন্রও যফতযীকান্র শনয়শভত থয থদওয়া ম্ভফ নয়।
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     ভাশফন্দ্রান্য য যকায শক্ষা ংিান্ত নীশত শযফতযন কযন্র শফদযাাগয অাত ন। শতশন ফযাশিগত বান্ফ 

ন্নকগুশর স্কুর শযচারনায অশথযক দ্বাশয়ত্ব থনন। ১৮৫৮শি. শফদযাাগয চাকশয থথন্ক আস্তপা থদওয়ায় অশথযক 

নিন না থাকন্রও ভাশক ভাশনায শনযাত্তা শছর না, তথাশ শতশন স্কুরগুশরন্ক শনিয়তায াত থথন্ক যক্ষা 

কযন্ত ফযকভ প্রয়া চাশরন্য় মান।শতশন শফদযারয়গুশর শযচারনায জনয ‘নাযীশক্ষা প্রশতষ্ঠা বাণ্ডায’ স্থান 

কন্যন।াধাযন ভানুল এআ প্রশতষ্ঠান্ন শনয়শভত থয াাময কযত এফং এন্ত তৎকাশরন থছািরাি থশর শফডন 

ভাশক ৫০ িাকা প্রদান কযন্তন। 
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     থফথুন স্কুন্রয ম্পাদক শান্ফ শফদযাাগয রক্ষয কন্যন স্কুন্র িভাগত ছােী ংখযা ফােন্ছ এফং থভন্য়যা 

থরখাো ও থরাআ কান্জ তযন্ত দক্ষ ন্চ্ছ,তথাশ চাকা গাশেয বাফ, ফারযশফফা, ধনী,ফযাশিন্দয নীা 

থভন্য়ন্দয োয ন্থ প্রধান প্রশতফন্ধকতায ৃশি কন্যশছর। ১৮৬৪ শি.থনশয ঈন্িা এক শযন্ান্ি থদশখন্য়ন্ছন থফথুন 

স্কুন্র বদ্রন্রাকযা তাাঁন্দয থভন্য়ন্দয ািান্রও ধনী থরাকযা ািান্চ্ছ না।
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স্ত্রী শক্ষা শফস্তান্যয ঈন্েন্য থভযী 

কান্যনিায ১৮৬৬ শি.করকাতায় অন্ন এফং তাাঁয আচ্ছানুান্য শফদযাাগয  শকছু শফশলি ফযাশিন্দয শনন্য় 

১৮৬৬ শি.১ শডন্ম্বয ভান্ একশি কশভশি গশিত য়। এআ কশভশি একদর থদীয় শশক্ষকা বতশযয জনয ‘ভশরা নভযার 

স্কুর’ থখারায প্রস্তাফ গ্রন কন্য।শফদযাাগয জানন্তন স্ত্রী নভযার স্কুর থখারায ভয় এখনও অন্শন,তাআ শতশন এক 

শচশিন্ত থভযী কান্যনিাযন্ক এ শফলন্য় তাযাতাশয শদ্ধান্ত না থনওয়ায নুন্যাধ  জানান।১৮৬৬ শিিান্েয ১৪ 

শডন্ম্বয শফদযাাগয থভযী কান্যনিায, শড. শ. অআ. এফং স্কুন্রয শযদযকন্ক শনন্য় শফদযারয়গুশরয ফস্থা থদখান্ত 

মান। অফাওয়া খাযা এফং প্রচুয ফৃশিয দরুন যাস্তা খাযা ওয়ায় থপযায ন্থ শফদযাাগন্যয গাশে ঈন্ে মায় 

এফং শতশন মকৃন্ত দারুণ অঘাত ান।  
 

     ১৮৬৭ নাগাদ থফথুন স্কুন্রয ছােী ংখযা কন্ভ থগন্র শফদযাাগয,কুভায ন্যন্দ্রকৃষ্ণ থদফ ও প্রন্ন কুভায 

ফযাশধকাযী-এআ শতন জন্নয থনতৃন্ত্ব একশি কশভশি গশিত য় মায ঈন্েয শছর থফথুন স্কুন্রয ফযাান্য নুন্ধান 

কযা। এআ কশভশি স্কুন্রয ফনশতয জনয প্রধান শশক্ষকা শভ শকিন্ক দায়ী কন্য।
17

 ১৮৬৭ শি. ১ থন্েম্বয 

থছািরাি থগ্র শফদযাাগন্যয শনকি দুশি শফলন্য় ভতাভত জানন্ত চান- ১).ছােী ংখযা কন্ভ মাওয়ায় যকান্যয খযচ 

থফন্ে মান্চ্ছ; এন্ক্ষন্ে থফথুন স্কুরশি ফন্ধ কযা ঈশচত ন্ফ শক না? এফং  ২). থদীয় শশক্ষকান্দয জনয স্ত্রী নভযার স্কুর 
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স্থান কযা ম্ভফ শক না? শফদযাাগয ১৮৬৭ শিিান্েয ১ ন্টাফয থছািরািন্ক জানান থম থফথুন স্কুর ফন্ধ কযা ঈশচত 

নয় অয স্ত্রী নভযার স্কুর থখারায ভয় তখনও ন্শন।
18

 
 

     ১৮৬৯ শিিান্েয জানুয়াশয ভান্ শক্ষাদপ্তয থফথুন স্কুন্রয দাশয়ত্ব ুন্যাুশয গ্রন কযন্রও থিভ কান্যনিান্যয 

যাভন্য ভশরা শফদযারয় স্বতি বান্ফ শযচারনা কন্য।শক্ষাদপ্তয ১৮৭২ শিিান্েয জানুয়াশয ভান্ থফথুন ংরগ্ল স্ত্রী 

নভযার স্কুরশি ফন্ধ কন্য।স্ত্রী নভযার স্কুর স্থান্ন শফদযাাগন্যয নীশতগত থকান অশত্ত শছর না এফং শতশন শুধ ুাভাশজক 

ফাধায প্রশত যকান্যয ভন্নান্মাগ অকলযণ কযন্ত থচন্য়শছন্রন। যকায থফথুন স্কুন্রয দ্বাশয়তবায গ্রন কযন্রও 

শফদযাাগয অজীফন এআ স্কুন্রয ান্থ থমাগান্মাগ থযন্খশছন্রন।
19

 
 

     স্ত্রীশক্ষায জনয শফদযাাগয তাাঁয ভগ্র জীফন ঈৎগয কযন্রও শনন্জয শযফান্যয স্ত্রীশক্ষায ফযাান্য নীযফ শছন্রন 

ফন্র শফদযাাগন্যয জীফনীকায ুফর চন্দ্র শভে  ন্নন্কআ ভান্রাচনা কন্যন্ছন।
20

 ঈচ্চ থশ্রশণয ভন্ধযআ শুধু 

স্ত্রীশক্ষা ীভাফদ্ধ শছর এ কথা ফরা মায় না। ফাংরায থভন্য়যা মশদ তী ন্য় শনন্জন্দয দা কন্য তন্ফ তাযাআ অফায 

ুাঁশথ ান্ত তায প্রায়শিত্ত কন্যন্ছ। শক্ষায অন্রা কন্রয ভন্ধয ভানবান্ফ েুক থ ভয় তা ন্নন্কআ চাআত 

না। স্ত্রীশক্ষা প্রান্য ফাধা এন্শছর নানাশদক থথন্ক এফং শফশবন্ন বান্ফ। কর ফাধা শতিভ কন্য শফদযাাগয গবীয 

দুযদৃশিয ভাধযন্ভ নাযীশক্ষা শফস্তান্য শিয় বূশভকা থনন। 
 

     শফদযাাগন্যয ভৃতুযয প্রায় ১৩০ ফছয শতিান্ত ন্রও তাাঁয শচন্তা ও অদয অজও নাযীশক্ষা প্রায অন্দান্রন 

ভান বান্ফ প্রাশঙ্গক। নাযী ভুশিয জনয ফয প্রথভ দযকায নাযীশক্ষা এফং একাজ শফদযাাগয শুরু কযন্রও থল 

কযায দাশয়ত্ব ফতযভান প্রজন্ন্ময। অভান্দয থদন্ যকাযী ও থফযকাশয প্রন্চিায় নানা প্রকন্েয ভাধযন্ভ স্ত্রীশক্ষা 

ম্প্রাযন্নয কাজ চরন্ছ। লষ্ঠ থমাজনায়(১৯৮০-৮৫)১০-১৪ ফছয ফয় মযন্ত কর থছন্রন্ভন্য়ন্দয নূযনতভ 

শক্ষায ঈয থজায থদওয়া ন্য়ন্ছ। ২০০৫ ান্র শিভফঙ্গ যকান্যয বতশয একশি প্রশতন্ফদন্ন থদখান্না ন্য়ন্ছ 

ছােীন্দয স্কুরছুি এয ংখযা িভ কভন্ছ। বাযন্তয নয যান্জযয নযায় শিভফন্ঙ্গও চাকশযয থক্ষন্ে নাযীন্দয 

ুন্মাগ ন্নক ফৃশদ্ধ থন্য়ন্ছ।প্রশত থমাজনা কশভন্ন স্ত্রী শক্ষায প্রায ঘন্ি চন্রন্ছ।স্বাধীনতায ভয় বাযন্ত 

শশক্ষন্তয ায শছর ১২%। ২০০১ এয জনগণনায় বাযন্ত শশক্ষন্তয ায শছর ৭৪%; মায ভন্ধয ুরুল-৮২% এফং 

নাযী ৬৫.৪০%। ২০০১ ান্র  শিভফন্ঙ্গ প্রাথশভক স্তন্য নাযী শক্ষায ায শছর ২৮.২%, ভাধযশভক স্তন্য 

১২.৫%,স্নাতক ও স্নাতন্কাত্তয স্তন্য ৫.৪%। ২০০১-২০১১ ান্র বাযন্ত নাযী াক্ষযতা ফৃশদ্ধয ায ১১.৮%; ুরুল 

াক্ষযতা ফৃশদ্ধয ান্যয(৬.৯%) তুরনায় শধক; মায থয স্বাক্ষযতায থক্ষন্ে শরঙ্গগত শফন্বদ কন্ভ অন্ছ।
21

  
 

     শিভফঙ্গ যকান্যয ঈন্দযান্গ ‘ফয়স্ক শক্ষাূশচ প্রকে’গ্রন কযা ন্য়শছর মায ঈন্েয শছর কর থশ্রণীয 

ফয়স্ক ভশরায শক্ষায ুন্মাগ কন্য থদওয়া। বাযন্তয প্রািন প্রধানভিী িরশফাযী ফাজায়ী দ্বাযা ফয শক্ষা 

শবমান প্রকে গ্রন কযা য়; মায ভুখয ঈন্েয শছর প্রাথশভক শক্ষা াফযজনীন কযা। ফয শক্ষা শবমান্ন থভাি 

৮শি গুরুত্বূণয থমাজনা গ্রন কযা য় মায ভন্ধয নযতভ শছর কস্তুযফা গান্ধী ফাশরকা শফদযারয় থমাজনা। ২০০৪ ান্র 

এআ থমাজনাশি চারু কযা য় মায ভূর ঈন্েয শছর ভস্ত থভন্য়ন্দয শশক্ষত কন্য থতারা।
22

 
 

    শিভফঙ্গ যকায নাযী শক্ষা প্রান্য ১৯৯০ ান্রয ৮ থভ ভান্ ফয শক্ষা শবমান চারু কন্য এফং থভশদনীুয 

থজরান্ক ভন্ডর শান্ফ গ্রন কন্য। এআ শবমান্নয শদ্বতীয় ফয শুরু য় ১৯৯৮ ান্রয ১ জানুয়াশয এফং এআ ভয় 

নাযীন্দয শশু শক্ষা থকন্দ্র ও ভাধযশভক শক্ষান্কন্ন্দ্রয ধীন্ন অনা য়।
23

 থম গ্রান্ভ শফদযারন্য়য ংখযা কভ ফা থনআ 

থখান্ন শশু ও ভাধযশভক শক্ষান্কন্ন্দ্রয দ্বাযা ফ ফয়ন্য ভশরান্দয শক্ষারান্বয ুন্মাগ কন্যন্ছ যাজয যকায। 

ফতযভান যকায নাযী শক্ষায প্রায এফং নগ্রযন্শ্রণীয থভন্য়ন্দয শক্ষায অশঙনায় অনায জনয কনযাশ্রী, রুশ্রী, 

ফুজাথী প্রকে ও ফৃশত্ত দান্নয ফযাফস্থা কন্যন্ছ।
24

 
 

ঈংায: যাধীন বাযন্ত শফদযাাগয নাযী শক্ষায থ থদশখন্য়ন্ছন; মশদও তায ূন্ফয কন্য়কজন শফন্দী ও 

বাযতীয় নাযীশক্ষায জনয শফদযারয় স্থান কন্য পর ন্য়ন্ছন তথাশ স্ত্রী শক্ষায ফযাক প্রায ঘিান্ত 
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ান্যশন।অভান্দয এজনয ন্ক্ষা কযন্ত ন্য়ন্ছ শফদযাাগন্যয জনয, শমশন শুধ ু স্কুর স্থানআ কন্যন শন, তা 

শযচারনায জনয শফশবন্ন প্রকায প্রয়াও চারান।শফদযারয় শযচারনায াাাশ ািযুস্তক যচনা, প্রকানা, শফিয় 

ফযফস্থা, নভযার স্কুর স্থান, শনয়শভত শফদযারয় শযদযন্নয ফযাফস্থা শফদাাগন্যয ন্ক্ষআ ম্ভফ শছর ।তাাঁয অন্গ ও 

ন্য মাযা স্ত্রী শক্ষায ান্থ মুি শছন্রন তাাঁযা শফদযাাগন্যয ভন্তা এত দ্বাশয়ত্ব থননশন। শফদযাাগয গৃীত নাযীশক্ষা 

ও নাযীভুশিয প্রয়া এখনও মূ্পণয য়শন এফং এ ন্থ প্রধান ফাধা নাযী।তাআ যকাশয ও থফযকাশয প্রকেন্ক 

ফাস্তফাশয়ত কযন্ত এশগন্য় অন্ত ন্ফ থদন্য ফৃত্তয ংন্য শুবফুশদ্ধ ম্পন্ন ভানুলন্ক। থদন্ থম াক্ষযতা 

শবমান অন্দারন শুরু ন্য়শছর তায প্রন্য়াজনীয়তা অজও পুযায়শন। নাযী শক্ষা ম্প্রাযন্ণ যকায ন্নকাংন্ 

পর। অভযা অাফাদী থম অগাভী শদন্ন নাযীযা শশক্ষত ও ন্চতন ন্য় শনন্জযাআ শনন্জন্দয ভুশিয থ থফন্ছ 

থনন্ফ।     
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