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প্রশ্ন ১) ক্ষমতায়ন কাকক বকে ?
২) শান্তির অন্তিধানগত অর্থ ন্তক? শান্তির ধারনাটি সংকক্ষকে লেখ।
৩) অবসর যােন বেকত ন্তক লবাক া ?
৪) িারকতর সংন্তবধান অনুযায়ী ন্তেন্তিকয় েরা লেন্তি বেকত কাকের লবা াকনা হকয়কি ?
৫) িারকত ন্তেন্তিকয় েরা লেন্তির ক্ষমতায়কনর জকনে ন্তকিু সরকারী উকেোকগর উোহরি োও।
৬) ন্তেন্তিকয় েরা লেন্তির ক্ষমতায়কনর জকনে ন্তশক্ষাকক্ষকে ন্তক বেবস্থা লনওয়া হকয়কি বে।
৭) “শান্তির জকনে ন্তশক্ষা” বা “ন্তেস এডু ককশন”-এর প্রকৃ ন্তত ও গুরুত্ব উকেখ ককরা।
৮) শান্তি ও ন্তশক্ষা ন্তনকয় কাজ ককর এরকম একটি আিজথান্ততক সংস্থার নাম বে।
৯) অবসর যােকনর ন্তশক্ষা লকন গুরুত্বেূিথ বকে তু ন্তম মকন ককরা?
১০) অবসর যােকনর ন্তশক্ষার মূে নীন্ততগুন্তে উকেখ ককরা।
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মকডে উত্তর১) ক্ষমতায়ন কাকক বকে ?
উত্তর- ন্তডকশনান্তর অনুযায়ী “Empowerment” বেকত লবা ায় “the act or action of empowering someone or something : the granting of the power, right
or authority to perform various acts or duties.” বা “ the state of being empowered to do something: the power, right, or authority to do something”. [
Merriam – Webster] . অর্থাৎ ক্ষমতায়ন একন্তেকক লকান কাজ বা োন্তয়ত্ব োেকনর জকনে বেন্তিকক লয ক্ষমতা ও অন্তধকার লেওয়া হয় এবং অনেন্তেকক বেন্তি ন্তনকজর মকধে যখন
ক্ষমতা ও অন্তধকার অজথকনর মাধেকম আত্মশন্তির অনুিব ককরন তাই হে ক্ষমতায়ন।
আমরা বেকত োন্তর ক্ষমতায়ন হে এই দুই প্রন্তিয়ার লযাগফে। লয বেন্তি লকান কাজ বা োন্তয়ত্ব োেকনর জকনে ক্ষমতা ও অন্তধকার অজথন করকেন তার কাকি
ক্ষমতায়কনর ের্টি খুকে লগে, ন্তকন্তু ন্ততন্তন ন্তনকজ যখন অন্তজথত ক্ষমতা ও অন্তধকাকরর দ্বারা ন্তনকজর ক্ষমতা সম্বকে সকেতন হকয় ওকেন , ন্তনকজর শন্তিকক অনুিব ককরন তখনই
ক্ষমতায়ন ঘকে।
২) শান্তির অন্তিধানগত অর্থ ন্তক? শান্তির ধারনাটি সংকক্ষকে লেখ।
উত্তর - ন্তডককশনান্তর লেখকে “ peace “ বেকত লবা ায় “ a state of tranquility or quiet” বা “ freedom from disquieting or oppressive thoughts or emotions”।
[ Merriam-Webster,1828]
মানুকের মন ন্তনস্তরঙ্গ শাি জোসয় স্বরূে এমন িাবা কঠিন। ন্তকন্তু মকনর লয েঞ্চেতাহীন ন্তনস্তরঙ্গ অবস্থা তাই শান্তি। তাই মকনর তার গেন ও কাজ ন্তনকজ বু কত োরকে, অশান্তি লক
সন্তরকয় শান্তির জকনে আসন োতা যায়।
শান্তির অনে একটি ন্তবস্তৃত সংজ্ঞা হে “ peace is a social and political condition that ensures development of individuals, society and nation. It is a
state of harmony characterized by the existence of healthy relationships. It is a condition related to the social or economic welfare and equality. It is
also related to a working political order that serves true interests of all. In the context of intra-national and international relations, peace is not
merely the absence of war or conflict, but also the presence of socio-cultural and economic understanding and unity. [NIOS].
উেকর লয কর্া বো হকে - শান্তি একটি সামান্তজক ও রাজননন্ততক অবস্থান। ন্তবকাশ িাড়া শান্তির প্রন্ততষ্ঠা সম্ভব নয়। লসই শান্তি লেকশর লক্ষকেই লহাক, বা সমাকজর বা রাকের । শান্তি
প্রন্ততষ্ঠার প্রধান ও প্রার্ন্তমক শতথ হে অর্থননন্ততক ও সামান্তজক সাকমের প্রন্ততষ্ঠা। এমনন্তক আিরকেন্তশয় লক্ষকে যুদ্ধ বা েন্দ্ব না র্াককেই লয দুটি লেকশর মকধে শান্তি প্রন্ততষ্ঠা হকয়কি
এরকম বো যায়না। োরস্পন্তরক একতা, সামান্তজক- কৃ ন্তিগত লক্ষকে লবা ােড়া র্াককে তকবই দুটি লেকশর মকধে সম্পকথ শান্তিেূিথ এই কর্া বো যায়।
এই োরস্পন্তরক একতা, সামান্তজক- কৃ ন্তিগত জীবন যােকনর জকনেই ন্তশক্ষা গুরুত্বেূিথ ।

৩) অবসর যােন বেকত ন্তক লবাক া ?
উত্তর- ন্তডককশনান্তরকত “ অবসর” বা “ leisure” বেকত লবা ায় “time when one is not working or occupied” বা “opportunity afforded by free time to do
something”। অবসর হে লসই সময় লযখাকন কাজকক সন্তরকয় রাখকত হয়। মানুকের জীবকনর প্রন্ততন্তেকনর এক প্রশ্ন, আজ ন্তক করকবা ? ন্তক করকবার উত্তকর আমরা োই কাজ।
অবসকরর লকান ন্তনকেথ শ লনই। তাই োশথন্তনকরা মকন ককরন অবসকরই মানুকের প্রকৃ ত প্রকাশ। অনেন্তেকক অবসকরর গুন ন্তনকয় কন্তবগুরু ন্তেকখকিন “ িু টির ের আমরা সককে আবার
এখাকন একে হকয়ন্তি। কমথ লর্কক মাক মাক আমরা লয এইরূে অবসর ন্তনই লস কমথ লর্কক ন্তবন্তেন্ন হবার জনে নয়—ককমথর সকঙ্গ লযাগকক নবীন রাখবার এই উোয়।“
৪) িারকতর সংন্তবধান অনুযায়ী ন্তেন্তিকয় েরা লেন্তি বেকত কাকের লবা াকনা হকয়কি ?
উত্তর- িারতীয় সমাকজর ন্তববতথ কনর ইন্ততহাস েক্ষে করকে লবা া যায় লয, েীঘথকােীন সামান্তজক অবেবস্থা, োন্তরদ্র্ে , ন্তশক্ষার সুকযাকগর অিাব, নানান্তব ধ কুসংস্কার ইতোন্তে এমন ন্তকিু
ধারিা ও মানন্তসতকতার সৃ ন্তি ককরকি, লযগুন্তে জীবকনর ন্তবন্তিন্ন লক্ষকে জনগকনর সমান অন্তধকাকরর োন্তবকক অস্বীকার করকত লশখায়। এই সামান্তজক বেন্তধর ফকে িারতীয় সমাজ লেন্তি
ববেমে লোকে দুি যা অকনক মানুকের অন্তধকারকক খবথ ককর েকেকি আজও । এই বোন্তধর উোোকরর জকনে সাংন্তবধান্তনক সুোন্তরশ অনুযায়ী অনগ্রসরতা জন্মগত , অর্থননন্ততক ,
ন্তশক্ষাগত ইতোন্তে লক্ষকে ন্তেন্তিকয় র্াকা লগাষ্ঠীগুন্তেকক সনাি ককর ন্তবকশে সুন্তবধা োকনর বেবস্থা করা হকয়কি। এই ন্তবকশে লেন্তিিুি বেন্তিবগথকক ন্তেন্তিকয় েরা লেন্তি বো হয়। িারকত
ন্তেন্তিকয় েরা লেন্তির উন্নয়কনর জকনে ন্তনয়ামক সংস্থা হে “National Commission of Backward Classes”। ন্তেন্তিকয় েরা লেন্তির তান্তেকা সমকয়র সকঙ্গ সকঙ্গ মুেোন্তয়ত ও
েন্তরবন্ততথত হয়। একক্ষকে সাংন্তবধান্তনক লকান লেন্তির তান্তেকা লনই। আইন প্রনয়কনর মাধেকম ন্তেন্তিকয় েরা লেন্তির অন্তধকার সুন্তনন্তিত করা হকয় র্াকক লযমন – লযমন ২৯ নং ধারায়
িারকতর লয লকানও নাগন্তরককর তার ন্তনজস্ব িাো, ন্তেন্তে, ও সংস্কৃন্তত সংরক্ষকির অন্তধকার রকয়কি। সরকার েন্তরোন্তেত বা সাহাযে প্রাপ্ত লয লকানও ন্তশক্ষা প্রন্ততষ্ঠাকন, জান্তত, ধমথ িাো ,
সম্প্রোয়, ন্তেঙ্গ ইতোন্তে ন্তনন্তবথকশকে লকানও িারতীয় নাগন্তরককক ন্তশক্ষার সুকযাগ লর্কক বন্তঞ্চত করা যাকব না।
•

গ্রুকে প্রেত্ত সহায়ক উেকরকনর সাহাকযে বান্তক প্রকশ্নর উত্তর ককরা।

•

সপ্তাহ লশকে প্রগন্তত সমকে জানাও।
েন্তিমবঙ্গ রাজে েুস্তক েেথৎ রন্তেত উচ্চমাধেন্তমক ন্তশক্ষান্তবজ্ঞান বইটির সাহাযে লনওয়া হকয়কি।

