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শিক্ষক শিবস: আমার স্মৃশি: এক
লেখা: রাস্না মন্ডে (প্রাণিণিদ্যা ণিভাগ ,ষষ্ঠ লেণমস্টার, 21)

প্রণিিছর 5ই লেপ্টেম্বর োরা ভারিজু প্ট়ে মহােমাপ্টরাপ্টহ স্কুে, কপ্টেজ, ণিশ্বণিদ্যােপ্ট়ে অিযন্ত শ্রদ্ধার েপ্টে ণিক্ষক ণিিে পাণেি হ়ে।
ভারপ্টির প্রাক্তন রাষ্ট্রপণি, উপরাষ্ট্রপণি, প্রাক্তন দুি এিং একাধাপ্টর ণিক্ষক ও িািশণনক ডঃ েিশপল্লী রাধাকৃষ্ণপ্টির জন্মণিনটিপ্টক েম্মাপ্টনর
েপ্টে ণিক্ষক ণিিে ণহপ্টেপ্টি পােন করা হ়ে।
ণিক্ষক ণিিে ছাত্র-ছাত্রীপ্টির কাপ্টছ একটি গুরুত্বপূ িশ ণিন কারি ণিক্ষক-ণিণক্ষকারাই ছাত্র-ছাত্রীপ্টির ভণিষ্যৎ উজ্জ্বে করার এিং িাপ্টির েু ণিক্ষা
লিখাপ্টনার িাণ়েত্ব গ্রহি কপ্টরন। এই ণিনটিপ্টি েমস্ত স্কুে-কপ্টেজগুণেপ্টি োধারিি পঠন পাঠন িন্ধ থাপ্টক। উৎোহ-উদ্দীপনা অিশ্য লিণি
লিখা যা়ে স্কুেগুণেপ্টি।
আমাপ্টির স্কুপ্টেও প্রণিিছর এই ণিনটি খু ি ি়ে কপ্টর উিযাপন করা হপ্টিা। এই ণিনটি লেিাে কপ্টর লিাোর জন্য আপ্টগর ণিন লথপ্টক স্কুে
োজাপ্টনার কাজ শুরু হপ্ট়ে লযপ্টিা। আমরা েকে ছাত্র ছাত্রীরা লশ্রিীকক্ষগুপ্টো হাপ্টি তিণর কারুকাযশ ণিপ্ট়ে েু ন্দর কপ্টর িুেিাম। ণিক্ষকণিণক্ষকারা লেণিন েুন্দর লপািাপ্টক স্কুপ্টে হাণজর হপ্টিন। ণিক্ষাথীরা এই ণিপ্টিষ উপেপ্টক্ষ ণিক্ষকপ্টির জন্য ণগ্রটিংে কাডশ, ফু ে এিং অন্যান্য
উপহার ণনপ্ট়ে আেি এিং ণিক্ষকরা ণিণভন্ন ধরপ্টনর উপহার গ্রহপ্টি আনণন্দি হপ্টিন। ছাত্র-ছাত্রীপ্টির োপ্টথ ণিক্ষক ণিণক্ষকারা ও প্রাথশনা়ে
অংিগ্রহি করপ্টিন এিং িারা ডঃ েিশপল্লী রাধাকৃষ্ণপ্টনর ফপ্ট াপ্টি মাো পণরপ্ট়ে িাপ্টক শ্রদ্ধার্ঘশয জানাপ্টিন। আরও মজার ব্যাপার এই লয েকে
ছাত্র ছাত্রীরা আপ্টোচনার মাধ্যপ্টম একজন ণিক্ষক ণিণক্ষকার ভূণমকা়ে অিিীিশ হপ্টিা। ণিক্ষক-ণিণক্ষকাপ্টির েম্মাপ্টন ণিণভন্ন োংস্কৃণিক
অনু ষ্ঠাপ্টনরও আপ্ট়োজন করা হপ্টিা। ডঃ েিশপল্লী রাধাকৃষ্ণি ও িার জীিন িিশন েম্পপ্টকশ ছাত্র-ছাত্রীপ্টির অিগি কপ্টর থাপ্টকন ণিক্ষকণিণক্ষকারা। োংস্কৃণিক অনু ষ্ঠাপ্টন থাকপ্টিা নাচ, গান, কণিিা পাঠ, িাৎক্ষণিক িক্তৃিা, ছাত্র ণিক্ষকপ্টির মপ্টধ্য ণিপ্টক ম্যাপ্টচর প্রণিপ্টযাণগিা।
অষ্টম লশ্রিীপ্টি িাৎক্ষণিক িক্তৃিা়ে অংিগ্রহি কপ্টর আণম প্রথম হপ্ট়ে পু রস্কৃি হপ্ট়েণছোম এিং ণিক্ষক-ণিণক্ষকারা ও আিীিশাি কপ্টরণছপ্টেন।
িারপর র্ঘপ্টর এপ্টে আমার হাপ্টি ট্রণফ া লিপ্টখ মা-িািা খু ি উচ্ছ্বণেি হপ্ট়ে িপ্টে ওপ্টঠ – ‘উই আর প্রাউড অফ ইউ মাই ড ার’। এটি শুপ্টন
এিং িাপ্টিরপ্টক গণিশি লিপ্টখ আণম খু িই খু ণি হপ্ট়েণছোম। লেই মু হূিশ টি আমার জীিপ্টন ণচর স্মরিী়ে হপ্ট়ে আপ্টছ এিং থাকপ্টি। কপ্টেজ
কিৃশপপ্টক্ষর কাপ্টছ আণম কৃিজ্ঞ আমাপ্টক পু নরা়ে এই ণিনগুপ্টোর কথা মপ্টন কণরপ্ট়ে লিও়োর জন্য। কপ্টেজ লথপ্টক না-িো হপ্টে হ়েপ্টিা স্মৃণি
গুপ্টো মপ্টনর মণিপ্টকাঠা়ে লথপ্টক লযি, কাগপ্টজর পািা়ে ঠাাঁই লপিনা।
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শিক্ষক শিবস: আমার স্মৃশি: দুই
লেখা: লেৌণম োহা (পু ণষ্টণিদ্যা ণিভাগ, চিুথশ লেণমস্টার,21)
ণিক্ষার জগপ্টি জাণগপ্ট়েপ্টছ যারা নিুন আিা
িািা-মাপ্ট়ের পর িারাই ণিক্ষাগুরু নাপ্টম আর এক ভাপ্টোিাো।
িারা লিণখপ্ট়েপ্টছ স্বপ্ন, ণিণখপ্ট়েপ্টছ প্রকৃি মানু ষ হপ্টি
েিার লচাপ্টখ েম্মাপ্টন িারা রপ্ট়েপ্টছ অপ্টনক উঁচুপ্টি।
িারা িন্ধু হপ্ট়ে রপ্ট়েপ্টছ পাপ্টি লরাজ,
লপপ্ট়েণছ হাজাপ্টরা জ্ঞান আর েঠিক পপ্টথর লখাাঁজ।
ণপ্র়ে ণিক্ষক, ণিণক্ষকা আপনাপ্টির কাপ্টছ থাকপ্টিা আণম েিশিা লছা হপ্ট়ে
এক ু প্রিাম জানাপ্টি চাই, আপনাপ্টির দুই পা ছুাঁ প্ট়ে।

প্রণিিছর 5ই লেপ্টেম্বর ণিনটিপ্টক ণিক্ষক ণিিে ণহপ্টেপ্টি পােন করা হ়ে। এই ণিক্ষক ণিিপ্টের ণিপ্টন প্রণি া ছাত্র-ছাত্রী িাপ্টির ণনপ্টজপ্টির
মপ্টধ্য ণিণভন্ন কোপ্টকৌিেী, অনু ষ্ঠাপ্টনর আপ্ট়োজন কপ্টর ণিক্ষকণিণক্ষকাপ্টির প্রণি আন্তণরক শ্রদ্ধা, ভাপ্টোিাো ণনপ্টিিন কপ্টর। ণিক্ষকণিিে ণনপ্ট়ে
প্রণিটি ছাত্রছাত্রীর জীিপ্টনই ণিপ্টিষ ণকছু মু হুিশ রপ্ট়েপ্টছ, যা এখন স্মৃণির পািা়ে। লিমনই এই ণিপ্টিষ ণিনটিপ্টক ণনপ্ট়ে আমার জীিপ্টনও ণকছু
ণিপ্টিষ মু হূিশ রপ্ট়েপ্টছ িা ণনপ্ট়েই আজ আণম আমার লেখা শুরু করোম। ণেখপ্টি িপ্টে অিগাহন কপ্টরণছ অিীপ্টির, যা অপ্টনক াই এখন
ণিস্তৃণি। অক্ষি, অমণেন রপ্ট়েপ্টছ লয ু কুই, স্মৃণির হেু ি পািা লথপ্টক ণকছু িুপ্টে ধরার আন্তণরক লচষ্টা করোম মাত্র। আরও পাাঁচজপ্টনর মপ্টিাই
আমার অপণরিি মপ্টন প্রথম িুণের িাগ পপ্ট়েণছে আমার িািা-মার। িারাই আমার জীিপ্টনর প্রথম ও আণি ণিক্ষক-ণিণক্ষকা। িারাই আমা়ে
ণিণখপ্ট়েণছপ্টেন েনািন কিকগুণে জীিন েিযপ্টক। উপেণি কপ্টরণছোম প্রথাগি ণকছু ণডগ্রী, পুাঁ ণথগি ণিদ্যা, থাকপ্টেই মনুষ্যত্বপ্টিাধ তিণর হ়ে
না। িারাই আমা়ে ণিণখপ্ট়েণছপ্টেন লয প্রণিটি মানু ষই স্বিন্ত্র। জীিপ্টন প্রণিণষ্ঠি হপ্টি লগপ্টে ণনপ্টজর ব্যণক্তগি প্রপ্টচষ্টার অিশ্যই প্রপ্ট়োজন।
এিার িণে স্কুে জীিপ্টনর ণিক্ষক ণিিে উিযাপন ণনপ্ট়ে ণকছু কথা। ণিক্ষক ণিিে উিযাপপ্টনর একমাে আপ্টগ লথপ্টকই আমরা স্কুপ্টের েকে
েহপাঠীরা ণমপ্টে ণনপ্টজপ্টির মপ্টিা কপ্টর ভািনাণচন্তা শুরু কপ্টর ণিিাম যাপ্টি এিাপ্টর ণিক্ষক ণিিপ্টের ণিন াপ্টক আপ্টরা ণিপ্টিষভাপ্টি আকষশিী়ে
কপ্টর লিাো যা়ে। লকউ ণনিাম চাাঁিা লিাোর িাণ়েত্ব, লকউিা ণনপ্টিা উপহার লকনার দ্বাণ়েত্ব, আিার লকউ লশ্রণিকক্ষপ্টক োণজপ্ট়ে লিাোর
জন্য ণিপ্টিষ রকম রং-প্টিরংপ্ট়ের কাগজ, কাগপ্টজর ফু ে ইিযাণি নানান োমগ্রী লকনার দ্বাণ়েত্ব ণনি। প্রণিণিন ণন়েণমি ণনণিশ ষ্ট েম়ে কপ্টর
অনু ষ্ঠাপ্টনর জন্য ণরহােশাে করা হপ্টিা। অিপ্টিপ্টষ আেপ্টিা ণিক্ষক ণিিপ্টের লেই ণিপ্টিষ ণিন। ওই ণিন আমরা েকপ্টে এক ু িা়োিাণ়ে স্কুপ্টে
লপৌাঁপ্টছ লযিাম। স্কুপ্টে ণগপ্ট়ে আমরা েকে েহপাঠী ণমপ্টে লশ্রিীকক্ষ োজািাম এিং আমাপ্টির ণেণন়েররাও আমাপ্টির নানান কাপ্টজ োহায্য
করি। ণিক্ষক ণিিপ্টের ণিন ণিক্ষক-ণিণক্ষকা স্কুপ্টে এপ্টে স্কুপ্টের প্রণি া স্টুপ্টডন্ট প্রণি া ণিক্ষক-ণিণক্ষকাপ্টক িরি কপ্টর ণনিাম। এ াই ণছে
আমাপ্টির স্কুপ্টের এক ণিপ্টিষ রীণি। িারপর ণিক্ষক-ণিণক্ষকাপ্টির হাপ্টি উপহার িুপ্টে লিও়ো হপ্টিা এিং ণিক্ষক-ণিণক্ষকাপ্টির উপ্টদ্দপ্টশ্য
আপ্ট়োণজি লয অনু ষ্ঠান লেটি শুরু করা হপ্টিা। অনু ষ্ঠাপ্টন গান, নাচ, আিৃ ণি, না ক এিং ছণি আাঁকা েিণকছু ই হপ্টিা। েকে েহপাঠীপ্টির
েণম্মণেি প্রপ্টচষ্টা়ে ণিক্ষকণিিপ্টের ণিনটিপ্টক েু ন্দর ভাপ্টি উিযাপন করিাম। এরপর র্ঘ ি এক ণিপ্টিষ মু হূিশ । েিপ্টিপ্টষ থাকি এক
মহাপ্টভাপ্টজর আপ্ট়োজন। স্কুেপ্রােপ্টন মাপ্টঠ প্যাপ্টন্ডে কপ্টর ওইণিন স্কুপ্টের েকে স্টুপ্টডন্টপ্টক খাও়োপ্টনা হপ্টিা।
িিশ মান পণরণিণিপ্টি কপ্টরানা অণিমাণরর কারপ্টি এইেি এখন অিীপ্টির পািা়ে স্মৃণির চািপ্টর লমা়ো। ছাত্রছাত্রীরা স্কুপ্টে িা কপ্টেপ্টজ ণগপ্ট়ে
ণিক্ষক ণিিে ণিনটি উিযাপন করপ্টি পাপ্টর না। িিু ও ণিনটিপ্টক স্মরি করার জন্য েকে ছাত্র ছাত্রীরা ণমপ্টে অনোইপ্টন একটি অনু ষ্ঠাপ্টনর
আপ্ট়োজন কপ্টর মাত্র। আিা রাণখ আিার েকে ছাত্র-ছাত্রী স্কুপ্টে িা কপ্টেপ্টজ ণগপ্ট়ে এই ণিনটিপ্টক উিযাপন করপ্টি পারপ্টি। েকে ণিক্ষকণিণক্ষকা েকে ণিক্ষাথীপ্টির োপ্টথ একণিন আিার ণমণেি হপ্টি এই কামনা কণর।

1

শিক্ষক শিবস: আমার স্মৃশি: শিন
লেখা: অনন্যা পাে (প্রাণিণিদ্যা ণিভাগ, ষষ্ঠ লেণমস্টার,21)
অভাি ণছে অণধক জ্ঞাপ্টনর,
অজানা ণছে প্রচুর িথ্য,
আপনাপ্টির েংেপ্টিশ এপ্টে
ভ্রান্ত ধারিা গুণে হপ্ট়েপ্টছ ধ্রুি েিয।।

আমরা জাণন একজন মানুপ্টষর েফেিার ণপছপ্টন ণিক্ষকপ্টির ভূণমকা অিযন্ত গুরুত্বপূিশ। একজন আিিশ ণিক্ষক লকিেমাত্র প়োপ্টিানার
লক্ষপ্টত্র ন়ে, ণিণন ছাত্রপ্টক জীিপ্টন চোর পপ্টথ পরামিশ লিপ্টিন, ব্যথশিা়ে পাপ্টি িাাঁণ়েপ্ট়ে উৎোহ লিপ্টিন, োফপ্টের ণিপ্টন নিুন েক্ষয ণির কপ্টর
লিপ্টিন। িাইপ্টিা ণিক্ষক েম্বপ্টন্ধ এণপপ্টজ আিদুে কাোম িপ্টেণছপ্টেন “যণি একটি লিিপ্টক দুনীণিমু ক্ত এিং েু ন্দর মপ্টনর মানু প্টষর জাণি
হপ্টি হ়ে, িাহপ্টে আণম দৃঢ়ভাপ্টি ণিশ্বাে কণর এপ্টক্ষপ্টত্র ণিনজন োমাণজক েিস্য পাথশকয এপ্টন ণিপ্টি পাপ্টর, িারা হপ্টেন িািা-মা এিং ণিক্ষক।
শুধু মাত্র জীিপ্টন েফে হও়োই ন়ে, ণকভাপ্টি একজন ভাপ্টো মানু ষ হপ্টি হ়ে িার ণিক্ষাও লিন একজন আিিশ ণিক্ষক।
ণিক্ষকপ্টির প্রণি শ্রদ্ধা জানাপ্টি এিং িাপ্টির অিিানপ্টক স্মরি করার জন্য 1955 োপ্টের 5 ই অপ্টটাির লথপ্টক প্রণি িছর ণিশ্বব্যাপী পাণেি
হপ্ট়ে থাপ্টক ‘ণিশ্ব ণিক্ষক ণিিে’। িপ্টি ভারপ্টি 5ই লেপ্টেম্বর জািী়ে ণিক্ষক ণিিে পাণেি হ়ে। ভারপ্টির প্রথম উপরাষ্ট্রপণি এিং ণদ্বিী়ে
রাষ্ট্রপণির ডঃ েিশপল্লী রাধাকৃষ্ণপ্টির জন্মণিন (5ই লেপ্টেম্বর, 1888) উপেপ্টক্ষ ভারপ্টির েকে ছাত্র-ছাত্রী 5ই লেপ্টেম্বর ণিক্ষক ণিিে
ণহপ্টেপ্টি পােন কপ্টর থাপ্টক।
ণিক্ষক ণিিে িেপ্টি প্রথপ্টমই যা মপ্টন পপ্ট়ে িাহপ্টে ণিদ্যােপ্ট়ের তিনণন্দন লপািাক লছপ্ট়ে রণিন জামাকাপপ্ট়ে েণিি হপ্ট়ে ণিদ্যাে়ে প্রােপ্টি
েকপ্টে ণমপ্টে লমপ্টি ওঠা। আমাপ্টির (ছাত্রছাত্রীপ্টির) কাপ্টছ এটি লকান উৎেপ্টির লচপ্ট়ে কম ন়ে।
ডঃ েিশপল্লী রাধাকৃষ্ণপ্টনর ছণিপ্টি মােিাপ্টনর মপ্টধ্য ণিপ্ট়ে ণিক্ষক ণিিে উিযাপন শুরু হ়ে। িারপর প্রধান ণিণক্ষকা মহাি়োর এই ণিনটিপ্টক
ণর্ঘপ্টর িক্তৃিা আমাপ্টির এই ণিনটির প্রাধান্যিা িু ঝপ্টি োহায্য কপ্টর। এরপর এপ্টক এপ্টক চেপ্টি থাপ্টক আমাপ্টির অনু ষ্ঠান যার মূ ে েক্ষয
ণিক্ষক-ণিণক্ষকাপ্টির আনন্দ প্রিান করা। গান, নাচ, কণিিা আিৃ ণি, গল্পপাঠ এেপ্টির মধ্য ণিপ্ট়েই অনু ষ্ঠান পাণেি হ়ে। েিপ্টিপ্টষ ণিক্ষকণিণক্ষকাপ্টির পু ষ্পস্তিক এিং ণকছু উপহার প্রিাপ্টনর মাধ্যপ্টম এই ণিনটির েমাণি হ়ে।
একজন কপ্টেজছাত্রী হও়ো েপ্টেও আমার ণিক্ষক ণিিে উিযাপপ্টনর স্মৃণি স্কুে জীিপ্টনর মপ্টধ্য েীমািদ্ধ। ণিন িছপ্টরর কপ্টেজ জীিপ্টনর প্রথম
িছর ণেণন়েরপ্টির প্রযাকটিকাে এক্সাম এিং িাণক দু'িছর ভ়োিহ কপ্টরানার লজপ্টর এই ণিপ্টিষ ণিনটি িাণ়েপ্টি িপ্টেই লকপ্ট লগপ্টছ। ণকন্তু
এপ্টক্ষপ্টত্র শুপ্টভচ্ছা আিান-প্রিাপ্টনর লকান ত্রুটি হ়েণন। লোশ্যাে ণমণড়োর মাধ্যপ্টম ণিক্ষকপ্টির োপ্টথ আমরা ওই ণিনটি ভাচশু ়োণে লেণেপ্টে
কপ্টরণছ। েিপ্টিপ্টষ আমার এ াই িোর
লিি গ়োর কাণরগর আপনারা
নাইিা পান পু রস্কার
িাই ণিক্ষক ণিিপ্টে ণিোম আপনাপ্টির
মপ্টনর শ্রদ্ধা উপহার।।।
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শিক্ষক শিবস: আমার স্মৃশি: চার
লেখা: েিিী িাে (প্রাণিণিদ্যা ণিভাগ, ষষ্ঠ লেণমস্টার,21)
“A great teacher is like a candle – it consumes itself to light the way for others.”

ণেখপ্টি িপ্টে অিগাহন কপ্টরণছ অিীপ্টির, যার ণকছু

া এখন ণিস্মৃণি। অক্ষি, অমণেন রপ্ট়েপ্টছ লয ু কু, স্মৃণির হেু ি পািা লথপ্টক ণকছু া িুপ্টে

ধরার আন্তণরক লচষ্টা করোম মাত্র। আরও পাাঁচজপ্টনর মপ্টিাই আমার অপণরিি মপ্টন প্রথম িুণের িাগ পপ্ট়েণছে আমার িািা-মার। লে ভাপ্টি
িেপ্টি লগপ্টে নােশাণর িা স্কুপ্টে প়োর আপ্টগ পযশন্ত আমরা িাণ়েপ্টিই অ-আ-ক-খ, িা ইংপ্টরণজ িিশমাো, 1 লথপ্টক 100, ছ়ো, রং লচনা,
পশুপাণখপ্টির ছণি লিপ্টখ ণচনপ্টি লিখা, রামা়েপ্টির গল্প আপ্টরা কি ণক িাণ়েপ্টিই ণিপ্টখ যাই িািা-মাপ্ট়ের কাছ লথপ্টকই। ণফপ্টর আণে ণিক্ষক
ণিিে প্রেপ্টে। আগামী 5ই লেপ্টেম্বর ণিক্ষক ণিিে। ডঃ েিশপল্লী রাধাকৃষ্ণি এর জন্মজ়েন্তী। আমার স্কুপ্টে ণিক্ষক ণিিে লিি েমাপ্টরাপ্টহই
পােন করা হপ্টিা যার আনন্দ মুখর অনু ষ্ঠাপ্টনর িণিশে স্মৃণিণিজণ়েি েমপ্ট়ের কথা আজও মপ্টন লিাো লি়ে ও ণিহরি জাগা়ে। এই উপেপ্টক্ষ
োংস্কৃণিক অনু ষ্ঠানও হপ্টিা। জািী়ে ণিক্ষক ডঃ েিশপল্লী রাধাকৃষ্ণি এর প্রণিকৃণিপ্টি এপ্টক এপ্টক েিাই ফুপ্টের মাো, ফু ে, পু ষ্পস্তিক অপশপ্টির
মাধ্যপ্টম শ্রদ্ধা জাণনপ্ট়ে িপ্টিই আমরা আমাপ্টির অনু ষ্ঠান শুরু করিাম। ভািগম্ভীর এক অনন্য পণরপ্টিপ্টি শ্রদ্ধাঞ্জণে অনু ষ্ঠান েম্পন্ন হপ্টিা।
অনু ষ্ঠাপ্টনর শুরুপ্টিই আমাপ্টির প্রধান ণিণক্ষকা আমাপ্টির েিার উপ্টদ্দপ্টশ্য িক্তৃিা ণিপ্টিন িিশম়ে মানু ষটির নানান কৃণিত্ব ণনপ্ট়ে আপ্টোচনা
হপ্টিা। মন্ত্রমুপ্টের মি শুনিাম ও লিখিাম। অনু ষ্ঠাপ্টন েিাই আিৃ ণি, নাচ-গান, না প্টক অংি ণনিাম। আমাপ্টির ণিণক্ষকারাই ণনপ্টজর হাপ্টি
যত্ন কপ্টর আমাপ্টির োণজপ্ট়ে ণিপ্টিন। আমাপ্টির কাপ্টরা পু রুষ চণরপ্টত্র অণভন়ে িা নাচ থাকপ্টে, ধু ণি পণরপ্ট়ে, নাপ্টকর ণনপ্টচ কাজে লপণিে
ণিপ্ট়ে লগাাঁফ এাঁপ্টক, চুে আাঁচণ়েপ্ট়ে োণজপ্ট়ে ণিপ্টিন। অথশাৎ োংস্কৃণিক অনু ষ্ঠাপ্টনর ণগ্রনরুপ্টমর িাণ়েত্ব া ণিণক্ষকারাই োমপ্টে ণিপ্টিন। লেেম়ে
েু ন্দর িন্ধুর মপ্টিা ণমপ্টি লযপ্টিন আমাপ্টির েপ্টে। অন্য েম়ে ণক ভ়েঙ্কর ভ়ে াই না লপিাম উনাপ্টির। এণিন আমরা আমাপ্টির শ্রপ্টদ্ধ়ে
ণিণক্ষকাপ্টির উপহার ণিিাম িারাও আমাপ্টির আিীিশাি স্বরূপ ণমণষ্টমু খ করাপ্টিন। িস্তুি এক জন ছাত্রছাত্রীর জীিপ্টন লযাগ্য ণিক্ষপ্টকর প্রভাি
গুরুত্বপূ িশ। িক্ষ ণিক্ষকই পাপ্টরন িার ছাত্রপ্টক ণনণিি রূপ্টপ আিিশগিভাপ্টি রূপান্তর করপ্টি। একজন যথাথশ ণিক্ষকই পাপ্টরন িার ছাপ্টত্রর
মপ্টধ্য যথাযথ মনন, িু ণদ্ধ, ণচন্তাপ্টক িাস্তিরূপ্টপ প্রণিফণেি করপ্টি।
আমাপ্টির স্কুপ্টের ণিক্ষক ণিিপ্টের অন্য এক া ণিপ্টিষ আকষশি ণছে লেণিন ণিণক্ষকারা হপ্টিন আমাপ্টির ছাত্রী আর আমরা হিাম ণিণক্ষকা।
িাই লেণিন অন্যান্য ণনচু ক্লাপ্টের ক্লাে লনও়োর অণভজ্ঞিা াই ণছে অন্যরকম এিং লিি মজার। আমরা োরা িছর ধপ্টর অপ্টপক্ষা কপ্টর থাকিাম
এই ণিন ার আিা়ে। কপ্টেজ জীিপ্টন আমাপ্টির ণনজস্ব গণন্ড াও িমি পণরণধব্যি হপ্টি থাপ্টক। কপ্টেপ্টজর ফযাকাণির প্রা়ে প্রণিটি স্যরপ্টির
প্রগাঢ় ব্যণক্তপ্টত্বর কাপ্টছ িখন িাধ্য কুিীেি। যিদূর লচাখ যা়ে, এ গল্প লথপ্টক লে গল্প। িারিার ণপছন ণফণর। কখপ্টনাও পু রপ্টনা স্মৃণিকািরিা
উথপ্টে ওপ্টঠ, লফপ্টে আো স্কুে জীিপ্টনর জন্য মন লকমন কপ্টর। স্কুপ্টে ণিণক্ষকাপ্টির নিুন কপ্টর লিখা, ডাউন লমপ্টমাণর লেন ধপ্টর হাাঁ প্টি
হাাঁ প্টি একাকী লিখা হ়ে পু রপ্টনা ণিপ্টনর েপ্টে, হাণরপ্ট়ে যাই, আনন্দ-প্টিিনার মনপ্টকমপ্টনর কষ্ট া ল র পাই, ণকপ্টিারী লিোর ছা়ো ও ণিষাপ্টির
ঘ্রািমাখা মপ্টনর িারান্দা়ে খাণনকক্ষি লহোন ণিপ্ট়ে িণে। মন খারাপ্টপর িািাে িইপ্টেই লচাখ ছে ছে, পু রািনী গান লযন েু র ভাপ্টি মপ্টন।
লে যাই লহাক, ণিক্ষক ণিিে আমাপ্টির কাপ্টছ আজও এক া মহান ণিিে ণহপ্টেপ্টি েূ ণচি হ়ে। প্রাচীন ণগ্রক িািশণনক অযাণরপ্টস্টা ে লেই
কারপ্টিই িপ্টে ণগপ্ট়েণছপ্টেন “যারা ণিশুপ্টির ণিক্ষািাপ্টন েিী িারা অণভভািকপ্টির লথপ্টকও অণধক েম্মানী়ে, ণপিা-মািা আমাপ্টির জীিনিান
কপ্টরন ঠিকই, ণিক্ষকরা লেই জীিনপ্টক েু ন্দরভাপ্টি গপ্ট়ে িুেপ্টি োহায্য কপ্টরন।
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শিক্ষক শিবস: আমার স্মৃশি: পাাঁচ
লেখা: লমানাণেো মন্ডে (প্রাণিণিদ্যা ণিভাগ, ষষ্ঠ লেণমস্টার,21)

ণিক্ষক হপ্টেন অমূে জ্ঞাপ্টনর ভান্ডার;
ণিষ্টাচার ক্ষমািীে ও কিশ ব্যপরা়েপ্টির ণমশ্রি।।
িাইপ্টিা আমরা 5ই লেপ্টেম্বর ডঃ েিশপল্লী রাধাকৃষ্ণি এর জন্মণিপ্টন;
ণিনম্র শ্রদ্ধা়ে িাপ্টির লপিাগি অিিানপ্টক কণর স্মরি।।
মা-িািা হপ্টো জীিপ্টনর প্রথম পথপ্রিিশক, প্রথম ণিক্ষাগুরু;
িাপ্টির হাপ্টি হাি লরপ্টখ আমাপ্টির ণিক্ষা হ়ে শুরু।।
িারপর স্কুে কপ্টেজ জীিপ্টনর িি িি ণিক্ষক-ণিণক্ষকাগি;
ণিক্ষার আপ্টো়ে আমাপ্টির আপ্টোণকি করার লচষ্টা কপ্টরন প্রািপি।।
ণিক্ষক ণিিে পাণেি হপ্টিা স্কুপ্টে লিি জাাঁকজমকভাপ্টি;
প্রপ্টিযক লশ্রিীকক্ষগুণে োজাপ্টনা হপ্টিা লিেু ন আর হাপ্টি তিণর কারুকাযশ ণিপ্ট়ে।।
ডটর রাধাকৃপ্টষ্ণর ছণিপ্টি ফুেমাো ণিপ্ট়ে ণিক্ষপ্টকরা ণিপ্টিন শ্রদ্ধাঞ্জণে;
ণিক্ষকপ্টির স্বাগি জানাপ্টি আমরা প্রপ্টিিপপ্টথ ণিিাম রপ্টোণে।।
ণিক্ষকপ্টির মি লেপ্টজ আমরা িাপ্টির অণভন়ে করিাম;
একটি কপ্টর ণগ্রটিং কাডশ আর লগাোপ ণিপ্ট়ে েম্মাণনি করিাম।।
িাপ্টির উপ্টদ্দপ্টশ্য িক্তৃিার মাধ্যপ্টম এই ণিনটি উিযাপন আরম্ভ হপ্টিা;
িারপর গান, নাচ, আিৃ ণি, ও ণিণভন্ন োংস্কৃণিক অনু ষ্ঠাপ্টনর মধ্য ণিপ্ট়ে কৃিজ্ঞিা প্রকাি করা হপ্টিা।।
েিশপ্টিপ্টষ ণিক্ষক ছাত্রপ্টির মপ্টধ্য একটি ভণেিপ্টের হি প্রণিপ্টযাণগিা;
এইভাপ্টিই আনন্দ ও হইচই এর মপ্টধ্য লকপ্ট লযি ণিন া।।
আজ ণিক্ষক ণিিপ্টের প্রাক্কাপ্টে আমার প্রিাম লনপ্টিন েিাই;
আিীিশাি করপ্টিন লযন জীিপ্টন োফপ্টের েপ্টিশাচ্চ ণিখপ্টর লপৌছাপ্টি লপপ্টর যাই।।
িািা-মাপ্ট়ের পপ্টরই লিা িাই ণিক্ষকপ্টির িান;
আজপ্টকর এই ণিপ্টন েমস্ত ণিক্ষা গুরুপ্টির জানাই শ্রদ্ধা ও েম্মান।।
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শিক্ষক শিবস:আমার স্মৃশি: ছ্য়
লেখা: েু রভী লর্ঘাষ (প্রাণিণিদ্যা ণিভাগ, ষষ্ঠ লেণমস্টার,20)

িািাণের িাপ্টরা মাপ্টে লিপ্টরা পািশি আর িার মপ্টধ্য জাি পাি লভিাপ্টভি ণনণিশপ্টিপ্টষ েকে মানুপ্টষর ি়ে পািশি দুগশাপুপ্টজা, ঈি িা যীশুর জন্ম
উৎেি। আর এই েকে উৎেপ্টির মপ্টধ্য ণিশুমন িথা ছাত্র জীিন অপ্টপক্ষা়ে থাপ্টক েরস্বিী পু প্টজা আর ণিক্ষক ণিিপ্টের জন্য। অঞ্জণে ভগিাপ্টনর
লহাক িা ণিক্ষপ্টকর, মূ েি র্ঘ নাটি একই। “ণিক্ষাই েিয আর ণিক্ষক েপ্টিযর ভগিান।“
ণিক্ষক ছাপ্টত্রর েম্পপ্টকশ র কথা িেপ্টি লগপ্টে িার ণিিরি েংণক্ষিভাপ্টি লিও়ো অেম্ভি হপ্টি। আমার কাপ্টছ ‘ণিক্ষক ণিিে’ মাপ্টনই ণিপ্টিষ
একটি ণিষপ্ট়ে, োিণিন ধপ্টর োিটি ণিক্ষপ্টকর কাপ্টছ ণগপ্ট়ে, নানান ভাপ্টি উপেণি করার িথা পােন করা।
আমাপ্টির েক্ষয ণছে ণকভাপ্টি এই একটি ণিনপ্টক স্মরিী়ে করা যা়ে। িাই িহুণিন আপ্টগ লথপ্টকই েিাই ণমপ্টে ক্লাপ্টের লিপ্টষ পণরকল্পনা শুরু
কপ্টর ণিিাম। যার যা োমথশয িাই ণিপ্ট়েই আমাপ্টির পরম পূ জনী়ে ণিক্ষক-ণিণক্ষকাপ্টক িাপ্টির একটি লশ্রষ্ঠ েম়ে উপহার লি়োর লচষ্টা করিাম।
এখনও এই কথাগুপ্টো, মু হূিশ গুপ্টো লযন লচাপ্টখর োমপ্টন জ্বেজ্বে কপ্টর। অনোইন মাধ্যম লেই আনন্দ লথপ্টক আমাপ্টিরপ্টক এক ণনণমপ্টষ
িণিি করপ্টো, োপ্টথ ণিক্ষকপ্টির োণন্নপ্টধ্য লথপ্টক, েঠিক ণচন্তা ভািনা লথপ্টক।
আমরা এখন খু িই অেহা়ে িিশ মান পণরণিণির োমপ্টন। িিু আমার েকে ণিক্ষকপ্টক ণনপ্টজর চোর প্রণি মু হূপ্টিশ স্মরি কণর। আজ িাপ্টির
লিও়ো ণিক্ষা আমার পথফেক। শুধু স্কুে-কপ্টেপ্টজর ণিক্ষক নন, জীিপ্টনর প্রথম গুরু মা-িািা, যাাঁরা জীিপ্টনর প্রণি পিপ্টক্ষপ্টপ মাগশপ্রিিশন
কপ্টর চপ্টেপ্টছন িাপ্টিরও প্রিাম। আমার ভাষা়ে :“হওণন িুণম িপ্ট়ো এখপ্টনা,
থাকপ্টি িারা ধ্রুিিারা হপ্ট়ে পাপ্টি,
লছা লথপ্টক িপ্ট়ো েক্ষ লযাজন পথ,
পার হপ্টি িুণম িাপ্টিরই মাগশিিশপ্টন”।
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সম্পািনা:

আমার স্মৃশি প্রকািনার পক্ষ হতি ড: অশিশিি বত্যাপাধ্যায়, প্রাশিশবদ্যা শবিাগ,
মহারািাশিরাি উিয়চাাঁি মশহলা মহাশবদ্যালয়, পূ বব বিব মান (সবব স্বত্ব সংরশক্ষি)
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