
বঙ্গবন্ধুর জীবনে শিক্ষনের মর্ যাদা 

সঞ্জয় ভ ৌশমে  

মুঘল বাদিাহ্ আলমগীনরর শিক্ষাগুরুর মর্ যাদা েশবতাটির সানে আমরা সবাই েম ভবশি পশরশিত। যুনগ যুনগ আরও এমে বহু মহাে 

ব্যশির আশব যাব ঘনেনে র্ানদর গুরু শি ও শিক্ষনের প্রশত শ্রদ্ধানবাধ ইশতহানস স্বর্ যাক্ষনর শলশিত। ভতমশে এেজে উনেিনর্াগ্য ব্যশি 

আমানদর জাশতর জেে ,হাজার বেনরর ভশ্রষ্ঠ বাঙ্গাশল ,শিক্ষেদরদী বঙ্গবন্ধু ভিি মুশজবুর রহমাে। শিক্ষেনদর প্রশত বঙ্গবন্ধুর এ শ্রদ্ধা 

ও  ানলাবাসানবাধ শেল স্বতঃস্ফূতয ও অনুেরর্ীয়। মুশজব িতবনষ যর এ শু লনে বঙ্গবন্ধুর জীবনে শতশে শে ানব শিক্ষেনদর মূল্যায়ে 

েরনতে বা েতিাশে মর্ যাদা শদনয়নেে তার শেছু েমুো তুনল ধরশে।  

 বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাজীবে শুরু হয় তার বাবা-মানয়র তত্ত্বাবধানে পাশরবাশরে পশরনবনি। আদনরর সন্তাে ভিাোর (বঙ্গবন্ধুর ভোেনবলার 

োম ) ভলিাপড়ার ভক্ষনে তার শপতামাতা শেনলে খুব সনিতে। তাই, প্রশতষ্ঠাশেে শিক্ষা শুরুর পূনব যই বঙ্গবন্ধুনে পৃেে পৃেে শবষনয় 

দক্ষ েনর গনড় ভতালার জন্য শতেজে গৃহশিক্ষনের ব্যবস্থা েরা হয়। এই শতেজে গৃহশিক্ষনের মনে এেজে ভমৌলশ  বঙ্গবন্ধুনে 

শুধুমাে ধমীয় শিক্ষা শদনতে। অন্য দ,জে শিক্ষে হনলে সািাওয়াত উেযাহ্ পানোয়ারী ও োজী আবদুল হাশমদ। এোরা দু,জে 

বঙ্গবন্ধুনে র্োক্রনম বর্ যমালা, োমতা ও গল্প-েশবতা ইতযাশদ পড়ানতে। সািাওয়াত উেযাহ্ পানোয়ারী সানহনবর বাশড় সানবে 

ভোয়ািালী র্া বতযমানের লক্ষ্মীপুর ভজলা। ভলিাপড়ার ভক্ষনে বঙ্গবন্ধুর বাল্যোনলর এ শিক্ষে শেনলে খুব েন ার। ঠিেমত পড়া শদনত 

ো পারনল শতশে মৃদু িাশি শদনতও োপ যণ্য েরনতেো। তা সনত্ত্বও শিশু মুশজনবর তার প্রশত শ্রদ্ধা শির েমশত শেলো।  

পানোয়ারী সানহনবর শবদায়লনে বালে মুশজব স্বয়ং শ্রদ্ধা াজে এ  গৃহশিক্ষনের শবোোপনের ভপােলাটি মাোয় েনর পােগাতী          

( ভগাপালগনঞ্জর এেটি স্থাে ) পর্ যন্ত ভপৌৌঁনে শদনয়শেনলে। শিক্ষে সািাওয়াত উেযাহ্ পানোয়ারীর সানে বঙ্গবন্ধুর জীবনের আনরা শেছু 

ঘেো উনেি ো েরনলই েয়। ঢাো শবশ্বশবদ্যালনয়র বতযমাে উপ-উপািার্ য জোব, এ এস এম মােসুদ োমাল সানহনবর ভলিেী ভেনে 

জাো র্ায়- ১৯৫৪ সানল বঙ্গবন্ধু র্িে যুিফ্রন্ট সরোনরর কৃশষ,ঋর্,সমবায় ও পেী উন্নয়ে শবষয়ে মন্ত্রী তিে তার সানে এেবার 

ভোয়ািালীর ভসাোপুরস্থ সাশেযে হাউনজ শিশুোনলর এ শিক্ষাগুরুর সাক্ষাৎ হয়। স ােনক্ষ সবার সামনে বঙ্গবন্ধু তার এ শ্রদ্ধা াজে 

শিক্ষেনে সালাম ও েদমবুশি েরনলে এবং স া ভিষ ো হওয়া পর্ যন্ত পানির অ যে যো েনক্ষ শবশ্রাম শেনত অনুনরাধ েরনলে। স া 

ভিষ েনর বঙ্গবন্ধু পানোয়ারী সানহবনে পানি বশসনয় িাওয়া দাওয়া েরানলে এবং সাক্ষানতর োরর্ জােনত িাইনলে। সািাওয়াত 

উেযাহ্ পানোয়ারী সানহব ঢাোয় শগনয় বঙ্গবন্ধুর সানে এেটু সময় শেনয় েো বলার আগ্রহ জাোনলে। পরবতীনত বঙ্গবন্ধু তানে 

ঢাোয় সময় শদনল শতশে জাোনলে , ভমঘোর  াঙ্গনে তার বাপ-দাদার শ ো শবলীে হনয় ভগনে।  বােীগনঞ্জর আশলপুনর এনস শতশে 

নুতে  ানব বসশত গনড়নেে। শেন্তু , ভোে আবাদী জশম ভেই। তাই , ভমঘোর বুনে েতুে  ানব ভজনগ উ া ির ভেনে শেছু আবাদী জশম 

িাে। বঙ্গবন্ধু তার এ শিক্ষাগুরুর িাশহদা মত শিশস সানহবনে বনল িরাঞ্চনল শতে দাগ জশমর ব্যবস্থা েনর শদনলে এবং বাসায় িাওয়া 

দাওয়া েশরনয় েতুে পায়জামা পাঞ্জাশব উপহার শদনয় শবদায় শদনলে।                

 বঙ্গবন্ধু ভর্ সব প্রশতষ্ঠানে ভলিাপড়া েনরনেে ভসগুশল হল- টুশঙ্গপাড়া শগমািাঙ্গা এম ই স্কুল , ভগাপালগঞ্জ সীতাোে এোনিশম , 

মাদারীপুর ইসলাশময়া হাইস্কুল , ভগাপালগঞ্জ পাবশলে স্কুল , ভগাপালগঞ্জ শমিে স্কুল , েলোতা ইসলাশময়া েনলজ ও ঢাো 

শবশ্বশবদ্যালয় । বলাবাহুল্য , প্রশতটি শিক্ষা প্রশতষ্ঠানের শিক্ষেবৃনের শেেে মুশজব শেনলে অতযন্ত ভেনহর ও বােগত। ভগাপালগঞ্জ 

শমিে স্কুনল অেযয়েোলীে সমনয় শিক্ষে োজী আবদুল হাশমদ সানহনবর আদি য  বঙ্গবন্ধুনে খুব প্র াশবত েনরশেল। বঙ্গবন্ধুর এ 

শিক্ষে ভগাপালগনঞ্জ মুসশলম ভসবা সশমশত োনম এেটি সশমশত গ ে েনরে। মূলতঃ মুসশলম পশরবারগুশল ভেনে সংগৃহীত মুশষ্ঠিাল ও 

অনুদানে িলত এ সশমশত। িাল শবশক্রর োো শদনয় গরীব মুসলমাে োে-োেীনদর বই-িাতা ও পরীক্ষার িরি ভর্াগানো হত। শেন্তু , 

হ াৎ েনর োজী আবদুল হাশমদ সানহব র্ক্ষ্মা ভরানগ মারা ভগনল বালে মুশজব তার শিক্ষাগুরুর িালু েরা এ জেেল্যার্মূিী ভগাপালগঞ্জ 

মুসশলম ভসবা সশমশত পশরিালোয় সম্পাদনের গুরুদাশয়ত্ব োঁনধ ভেে।  

১৯৪১ সানল বঙ্গবন্ধু র্িে ভগাপালগঞ্জ শমিে স্কুল ভেনে ম্যাশিে পরীক্ষা শদনবে তিে এেজে মুসলমাে োে অন্যায় ানব মারশপনের 

শিোর হয়। শেনিার মুশজব শেনলে সতযবাদী ও অন্যানয়র প্রশতবাদী। শতশে প্রধাে শিক্ষে েনরন্দ্রোে দাস গুনের শেেে শবষয়টির 

প্রশতোর িাে। প্রধাে শিক্ষে অন্যান্য শিক্ষনের সহায়তায় শবষয়টি শমেমাে েনর ভদে। শেনিার মুশজব শিক্ষনেরনদর প্রশত শ্রদ্ধা 

প্রদি যে েনর প্রধাে শিক্ষনের শসদ্ধান্ত ভমনে ভেে। পরবতীনত ভসিানে েিনোই আর এ ধরনর্র অপ্রীশতের ঘেো ঘনেশে।  



অসমাে আত্মজীবেীনত বঙ্গবন্ধু েলোতায় তার  ইসলাশময়া েনলনজর শিক্ষাজীবে ও শিক্ষেনদর সম্পনেয অনেে মূল্যবাে তথ্য 

শদনয়নেে। ইসলাশময়া েনলনজর সেল োেই মুসলমাে। ভসিানে দশরদ্র োেনদর সাহায্য েরার এেো ফান্ি শেল। তা তদারশে 

েরনতে শবজ্ঞানের শিক্ষে োরায়ে বাবু। বঙ্গবন্ধু শেনলে পাশেস্থাে পাশেস্থাে েনর ভবড়ানোনদর এেজে , তারপর আে যনসর োে এবং 

মুসলমােনতা বনেই। শেন্তু, তা সনত্ত্বও শবজ্ঞানের শিক্ষে োরায়ে বাবু তানে ভেহ েরনতে এবং শতশেও তার প্রশত গ ীর শ্রদ্ধা ভপাষর্ 

েরনতে। অসমাে আত্মজীবেীনত এ শিক্ষেনে উনেশ্য েনর বঙ্গবন্ধু শলনিনেে- “ এেজে শহন্দু শিক্ষেনে সেনল এই োনজর  ার 

শদত ভেে ? োরর্ , শতশে সশতযোনরর এেজে শিক্ষে শেনলে। শহন্দুও ো মুসলমােও ো । এই রেম সহানুভূশতপরায়ে শিক্ষে 

আমার ভিানি খুব েমই পনড়নে।“  

ইসলাশময়া েনলনজ অেয়েোলীে ভবোর ভহানেনলর সুপাশরেনেেনিন্ট শেনলে প্রনফসর সাইদুর রহমাে এবং অেক্ষ শেনলে ি.আই 

এইি জুনবরী। এোরা উ নয়ই ভিি মুশজবনে অনেে ভেহ েরনতে। ভবোর ভহানেনল োোোলীে সমনয় বঙ্গবন্ধু শেনজর শসেটি প্রায়ই 

ভোে ো ভোে অশতশে বা অ যাগতনে ভেনড় শদনতে। শবষয়টি ভহানেল সুপার সানহনবরও জাো শেল। এেশদে বঙ্গবন্ধু সাহস েনর 

সুপার সানহবনে বলনলে - ভেউ ভরাগগ্রস্থ হনল ভর্ োমরায় োনে, আমানে ভস োমরাটি বরাে শদে স্যার। সুপার সানহব আোনর 

ইশঙ্গনত বলনলে , দিল শেনয় োও। তনব ভেউ ভর্ে অশ নর্াগ ো েনর। এো সম্ভব হনয়নে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষেনদর প্রশত  ালবাসা আর 

শ্রদ্ধানবানধর োরনর্। এনতা ভগল বঙ্গবন্ধুর োেবস্থার েো। ১৯৭২ সানল রাষ্ট্রপশত ও প্রধােমন্ত্রী হওয়ার পরও বঙ্গবন্ধুর শিক্ষেনদর 

প্রশত শ্রদ্ধানবাধ ও  ালবাসা এতটুকু েনমশে। ভস সময় এেশদে শতশে তার প্রােশমে শবদ্যালনয়র শিক্ষে ভবনজন্দ্রোে সূেধরনে ঢাোয় 

আসার জন্য িবর পা াে । সূেধর বাবু  প্রধােমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর সানে ভদিা েরার জন্য ভগনে উপশস্থত হনল িবর ভপনয় বঙ্গবন্ধু সব 

শেয়মোনুে উনপক্ষা েনর শেনজই ছুনে আনসে এবং স্যানরর পানয় ধনর সালানমর পর বুনে জশড়নয় ধনরে। বঙ্গবন্ধুর শিক্ষেনদর পানয় 

ধনর সালাম ও েদমবুশি েরার শবষয়টি শবশিে ভলিে , গনবষে, শিন্তাশবদ সসয়দ আবুল মেসুদ সানহনবর তথ্য ভেনেও প্রমার্ পাওয়া 

র্ায়। শতশে বনলে- রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অশধশষ্ঠত োোর সমনয়ও প্রনফসর সাইদুর রহমাে সানহবনে বঙ্গবন্ধু পানয় হাত শদনয় শ্রদ্ধা 

জাোনত ভদনিশে। বঙ্গবন্ধুর ইসলাশময়া েনলনজর শিক্ষে প্রনফসর সাইদুর রহমাে পরবতীনত ঢাোর জগন্নাে েনলনজর অেক্ষ শেযুি 

হে। প্রনফসর সাইদুর রহমাে জগন্নাে েনলনজর অেক্ষ োোোলীে জগন্নাে েনলনজর োেনদর এেটি দল ি.ভমাহাম্মদ িাহাদাত 

আলী ও অোপে ওয়ানেফ ভহানসে ভিৌধুরীর ভেতৃনত্ব শিক্ষাসফনর শগনয় ভফরার সময় িট্টগ্রানমর এেটি ভহানেনল এে অপ্রীশতের 

ঘেোয় জশড়নয় পনড় । বশর্ যত শিক্ষেদ্বয় এবং ভহানেল ম্যানেজানরর মেস্থতায় ভহানেনলর ভবয়ারানে এেিত োো প্রদানের মােনম 

তারা শবষয়টির সুরাহা েনরে। ঘেোটি ভর্নোে  ানব তৎোলীে িট্টগ্রানমর শবশিে শ্রশমে ভেতা ও প্রািে মন্ত্রী জহুর আহনমদ 

ভিৌধুরীর োনে র্ায়। শতশে োেনদর ভহানেল তযানগর মুহূনতয ভসিানে উপশস্থত হে এবং পশরশস্থশত এতোই জটিল েনর ভতানলে ভর্ , 

োেরা পনর পাঁিিত োো জশরমাো শদনয় োড়া পায়। ঘেোর ভবি শেছুশদে পর জগন্নাে েনলনজর ভস সমনয়র শ শপ ও প্রািে মন্ত্রী 

রাশজউেীে আহনমদ রাজুর মারফৎ ঘেোটি বঙ্গবন্ধু অবশহত হে। ঘেো ভজনে বঙ্গবন্ধু খুবই ব্যশেত হে এবং শেনজ শগনয় জগন্নাে 

েনলনজর অেক্ষ প্রনফসর সাইদুর রহমাে সানহব ও ঘেোোলীে উপশস্থত দু,জে শিক্ষনের শেেে দুঃি প্রোি েনরে। ভিষ পর্ যন্ত 

বঙ্গবন্ধু জহুর আহনমদ ভিৌধুরীর শেেে ভেনে ঐ ঘেোর ভিসারত শহসানব আদায় েরা পাঁিিত োো উদ্ধার েনর ি.ভমাহাম্মদ 

িাহাদাত আলীনে শদনয়শেনলে।  

শেনজর শিক্ষে োড়াও বঙ্গবন্ধু সমগ্র শিক্ষে সমাজনে শ্রদ্ধার ভিানি ভদিনতে। এসনবর প্রমার্ পাওয়া র্ায় তার শবশ ন্ন রাজনেশতে 

সংগ ে , মন্ত্রীস া , শবশ ন্ন শব াগ , েশমিে ও েশমটিনত ভদনির খ্যাশতমাে এবং প্রশেতর্িা শিক্ষে ব্যশিত্ব ভর্মে অোপে 

ভরহমাে ভসাবহাে , অোপে নুরুল ইসলাম, অোপে আবুল ফজল , অোপে সসয়দ আলী আহসাে , অোপে আশজজুর রহমাে 

মশেে , অোপে েবীর ভিৌধুরী , শিল্পািার্ য জয়নুল আনবশদে , অোপে শিল্পী োমরুল হাসাে , অোপে শিল্পী হানসম িাে প্রমুি 

ব্যশিবনগ যর শেনয়াগ ও অন্তভূ যশি। বঙ্গবন্ধু সব যজে শ্রনদ্ধয় এসব শিক্ষনের জ্ঞাে ও েম যনে ভদি ও জাশতর েল্যানর্ লাশগনয়নেে। 

আমানদর দু যাগ্য আমরা তানে অোনল হাশরনয়শে। তনব, র্ারা আমরা বঙ্গবন্ধুনে  ালবাশস ও অন্তনর বঙ্গবন্ধুর আদি যনে লালে েশর 

আমানদর সবার উশিত জীবনের সব যাবস্থায় সব যিনরর শিক্ষেনদর র্োর্ে সম্মাে ও মর্ যাদা প্রদাে েরা। তাহনলই সৃশে হনব বঙ্গবন্ধুর 

ভসাোর বাংলায় ভসাোর মানুষ ।                                    

                                                                  ভলিে পশরশিশত-  

                                                                  প্র াষে ও শব াগীয় প্রধাে, প্রাশর্শবদ্যা শব াগ। 

           গৃদোশলশেয়া হানজরা হাসমত শিশগ্র েনলজ,ফশরদগঞ্জ, িাঁদপুর।   



 


