প্রাথমিক মিদ্যালয়ের মিক্ষািয়ষ ের কযায়লন্ডায়র মির্ োমরত
সার্ারণ ছুটি, মিি োহী আয়েয়ি সরকামর ছুটি ও র্িীে ঐমিক ছুটির মেিগুয়লার
পটভূমি ও তাৎপর্ ে

তথ্যপুস্তক

সংকলি ও প্রকািিা

জাতীে প্রাথমিক মিক্ষা একায়েমি, িেিিমসংহ

িহাপমরচালয়কর িাণী
মিক্ষা জাতীে উন্নেয়ির প্রর্াি উপকরণ। আর প্রাথমিক মিক্ষা হয়লা মিক্ষাস্তয়রর প্রথি র্াপ। িািসম্মত প্রাথমিক
মিক্ষাে মিমক্ষত িতুি প্রজয়ের দ্বারাই অমজেত হয়ত পায়র টটকসই জাতীে উন্নেয়ির লক্ষযিাত্রা। জামতসংঘ
টঘামষত টটকসই উন্নেি অভীষ্টগুয়লার চতুথ ে অভীষ্ট হয়লা - ‘সকয়লর জন্য অন্তর্ভেমিমূলক ও সিতামভমিক গুণগত
মিক্ষা মিমিতকরণ এিং জীিিব্যাপী মিক্ষালায়ভর সুয়র্াগ সৃমষ্ট’, র্া মিমিত করার লয়ক্ষয িতেিাি সরকার
যুয়গাপয়র্াগী পমরকল্পিা গ্রহণ ও তা িাস্তিােয়ি মিরলসভায়ি কাজ কয়র র্ায়ি।
প্রাথমিক মিদ্যালয়ের িাৎসমরক একায়েমিক কযায়লন্ডায়র মিয়ে েমিত জাতীে, আন্তজোমতক এিং র্িীে গুরুত্বপূণ ে
মিমভন্ন মেিয়স প্রাথমিক মিদ্যালেসমূয়হ ছুটি পালি করা হে। উি মেিসসমূহ রাষ্ট্রীে ও র্িীে তাৎপর্ ে িহি কয়র।
র্থার্থ ির্ োোে মেিসসমূহ উের্াপি করা হয়লও মেিসগুয়লার পটভূমি ও তাৎপর্ ে সম্পয়কে মিক্ষক ও মিক্ষাথীগণ
সম্যক অিগত িি। প্রাথমিক পর্ োয়ের পাঠ্যপুস্তয়ক মিয়িষ কতগুয়লা মেিয়সর পটভূমির সংমক্ষপ্ত িণ েিা স্থাি
টপয়লও তা পূণ োঙ্গ র্ারণা প্রোয়ির জন্য র্য়থষ্ট িে। তাই এ মেিসগুয়লার তাৎপর্ ে-সংিমলত একটি প্রকািিার
প্রয়োজি অনুভূত হয়ে আসমিল িহুমেি র্য়র। এই অপূণ েতা টিাচয়ির জয়ন্য এই তথ্যপুমস্তকা সংকলি করা হয়লা।
এর িাধ্যয়ি মিক্ষকবৃন্দ টর্িি মেিসসমূয়হর তাৎপর্ ে সম্পয়কে সম্যক র্ারণা অজেি করয়িি, টতিমি মিক্ষাথীগণও
মেিসসমূয়হর পটভূমি, গুরুত্ব ও করণীে সম্পয়কে জািয়ত পারয়ি। অন্য র্িোিলম্বীয়ের জন্য গুরুত্বপূণ ে ছুটির
মেিগুয়লার মূল মিক্ষা বুঝয়ত পারয়ি। মিয়জর জীিয়ি এর প্রমতফলি ঘটিয়ে প্রকৃত িানুষ মহয়সয়ি মিয়জয়ক গয়ে
তুলয়ত সক্ষি হয়ি। আর রাষ্ট্র সমৃদ্ধ হয়ি গুণগত মিক্ষাে মিমক্ষত উন্নত িািমিক টিার্সম্পন্ন র্িেমিরয়পক্ষ
পরিতসমহষ্ণু উোর িাগমরক-সিাজ দ্বারা।
আমি আিা কমর, মুমজিিষ ে ২০২০-এ প্রাথমিক মিক্ষাে কামিত িাি অজেয়ি এই উয়দ্যাগ মকছুটা হয়লও অিোি
রাখয়ত পারয়ি। জাতীে প্রাথমিক মিক্ষা একায়েমির ভাষা অনুষয়ের সেস্যগণ এই পুমস্তকা সংকলয়ি কাজ
কয়রয়িি, তায়ের র্ন্যিাে জািামি। তথ্যপুমস্তকাটি মিমভন্ন মেিস সম্পয়কে মিক্ষক ও মিক্ষাথীয়ের জ্ঞািয়ক সমৃদ্ধ
করয়ি িয়ল আমি মিশ্বাস কমর।
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জাতীে প্রাথমিক মিক্ষা একায়েমি, িেিিমসংহ কর্তক
ে সংকমলত ও প্রকামিত

সম্পােকীে
জাতীে ও রাষ্ট্রীে মেিস এিি এক িা একামর্ক মির্ োমরত মেিস র্া টকায়িা স্বার্ীি রাষ্ট্র িা জামতসিার টগৌরিিে
অজেি িা গভীর তাৎপর্ েপূণ ে ঘটিার স্মারক মহয়সয়ি পালি করা হে। এটি হয়ত পায়র স্বার্ীিতাপ্রামপ্তর মেি,
ঐমতহামসকভায়ি তাৎপর্ েপূণ ে ঘটিা অথিা টিতা িা িাসিকতোর জীিয়ির গুরুত্বপূণ ে টকায়িা মেি। জাতীে িা
রাষ্ট্রীে মেিসটি প্রােিই জাতীে ছুটির মেি হয়ে থায়ক। অয়িক টেয়ি একামর্ক জাতীে মেিস পালি করা হে।
এসি মেিস িাোও টেয়ির ইমতহায়স গুরুত্বপূণ ে মকছু মেিস র্থায়র্াগ্য ির্ োোে পালি করা হে। টেিীে ও বিমশ্বক
টপ্রক্ষাপয়ট সুমিমে েষ্ট মিষয়ে সয়চতিতা সৃমষ্টয়ত জাতীে ও আন্তজোমতক মিমভন্ন মেিসও র্য়থষ্ট গুরুত্ব মেয়ে মিমভন্ন
টেয়ি পামলত হে।
জাতীে ও রাষ্ট্রীে মেিসসমূহ জামতর টগৌরিিে ইমতহায়সর সয়ঙ্গ জমেত। জামত তথা রাষ্ট্র এই মেিসগুয়লা র্থার্থ
ির্ োোে পালি কয়র। জাতীে ইমতহায়সর তাৎপর্ েপূণ ে অজেি িা জাতীে টির্তিয়গরে িীরত্বপূণ ে অিোি স্মরণ করা
হে এসি মেিয়স। এর িাধ্যয়ি িতেিাি ও ভমিষ্যৎ প্রজেয়ক টগৌরিেীপ্ত ইমতহাস সম্পয়কে র্ারণা টেওো হে।
স্বাজাতযয়িার্ ও টেিয়প্রয়ি উজ্জীমিত করা হে পুয়রা জামতয়ক। জাতীে ও রাষ্ট্রীে মেিসসমূয়হর উৎসিিে
উের্াপয়ি সিগ্র জামত জাতীেতািায়ের টচতিাে েীমক্ষত হে। আিায়ের জামত ও রায়ষ্ট্ররও রয়েয়ি এিি মকছু
টগৌরিিে মেিস।
িাংলায়েয়ির সরকামর প্রাথমিক মিদ্যালয়ের মিক্ষািয়ষ ের িষ েপমিয়ত মিয়ে েমিত মিক্ষাপ্রমতষ্ঠািসমূয়হর ছুটির
মেিগুয়লার পটভূমি ও তাৎপর্ ে এই পুমস্তকাে সংকলি করা হয়েয়ি। এখায়ি ব্যিহৃত তথ্যগুয়লা মূলত িাংলায়েি
এমিোটিক টসাসাইটি প্রকামিত িাংলায়েয়ির জাতীে জ্ঞািয়কাষ িাংলামপমেো, অিলাইি মুি মিশ্বয়কাষ

উইমকমপমেো, প্রাথমিক ও িাধ্যমিক পর্ োয়ের পাঠ্যপুস্তক ও মিমভন্ন সংিােপয়ত্র প্রকামিত মিিন্ধ হয়ত সংগ্রহ
করা হয়েয়ি। এয়ক্ষয়ত্র মিরয়পক্ষ দৃমষ্টয়কাণ টথয়ক তথ্য সমন্নয়িয়িই গুরুত্বায়রাপ করা হয়েয়ি। উপস্থাপয়ির
টিৌমলকয়ত্বর পমরিয়তে টকাথাও টকাথাও হুিহু উদ্ধৃত করা হয়েয়ি। রীমত টিয়ি উৎস মিয়ে েি করা সম্ভি িা হয়লও,

িাংলামপমেো, উইমকমপমেো ও পাঠ্যপুস্তক টিাে ে কর্তপে য়ক্ষর মিকট ঋণস্বীকার করমি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাি করমি।
এই সংকলি প্রস্তুত করার কায়জ ভাষা অনুষয়ের সেস্যবৃন্দ পমরশ্রি কয়রয়িি, তাঁয়ের র্ন্যিাে জািামি।
আিা কমর পুমস্তকাটি সংমিষ্টয়ের কায়জ লাগয়ি।
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