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পল্লী পাঠশালা গেবষণা েক    (িপিপআরিস) 
(Palli Patshala Research Centre-PPRC) 

  
ভূিমকাঃ   

আিভধািনক aেথ র্ পাঠশালা হেচ্ছ েকামলমিত িবদয্াথ েদর িশক্ষা গৃহ। বাংলােদেশর গর্ামীণ িশক্ষা িবস্তাের 
পাঠশালার রেয়েছ aতুলনীয় aবদান। তাi পাঠশালা  শব্দিট আজo মানুেষর কােছ সুপিরিচত eবং গেব র্র 
ধন। েসi গব র্েক ধারণ কের পাঠশালার aনুকরেণ গেড় েতালা হেব পল্লী  uন্নয়েনর  নতুন িশক্ষা গৃহ- ‘পল্লী  
পাঠশালা’। পল্লী  uন্নয়ন eকােডমীর কৃষক মাঠ স্কুল, ফসেলর ডাক্তার মেডল eবং রংপুর েজলার তারাগঞ্জ 
uপেজলার বাছুরবান্ধা গর্ােমর সব্-িশক্ষায়  িশেক্ষত কৃষক বন্ধু িগিরশ চ  রায়-eর কৃিষ ক্লাব পল্লী পাঠশালা  
ধারণার মূল aনুে রণা। 
 
পল্লী পাঠশালা কৃতপেক্ষ কিমuিনিট িভিত্তক তথয্ ভান্ডার eবং গর্ামবািসর িমলন েক  িহেসেব গেড় uঠেব। 
সব র্স্তেরর গর্ামবাসী খুব সহেজi e েক  েথেক খুব সহেজ তােদর েয়াজনীয় তথয্ o পরামশ র্  হােতর নাগােল 
েপেয় যােবন। aংশগর্হনমূলক িশক্ষন পদ্ধিত aনুসরেণর মাধয্েম গর্ামবাসীর মেধয্ পারস্পিরক জ্ঞান o 
aিভজ্ঞতা িবিনমেয়র aফুরন্ত সুেযাগ সৃিষ্ট হেব। পল্লী  পাঠশালায় গর্ামবাসীর জনয্ েয়াজনীয় তথয্ সমৃদ্ধ তথয্ 
ভান্ডার গেড় েতালা হেব eবং সকল ে ণীর মানুষেক জ্ঞান িনভ র্র ক্ষমতায়েন আকৃষ্ট করা হেব। পয র্ায়কর্েম 
িতিট পল্লী পাঠশালােক তথয্ যুিক্তর আoতায় িনেয় আসা হেব। e ছাড়া সরকারী uন্নয়নমূলক তথয্ বােহর 
চয্ােনল িহেসেব পাঠশালােত বয্বহার করা হেব। eভােব তেথয্ সমৃিদ্ধর মাধয্েম গর্ােমর মানুষ জীবন যা ার 
মােনান্নয়েন সািব র্ক  িদক িনেদ র্শনা খুেঁজ পােবন। 
 
পল্লী পাঠশালার  ািতষ্ঠািনক রূপ 
[পল্লী পাঠশালার চলমান েয েকান গর্ামীণ সিমিতর aঙ্গ িতষ্ঠান িহেসেব পল্লী uন্নয়েন কায র্কর ভূিমকা    
রাখেত পাের] 
 
পল্লী  uন্নয়ন  o সমবায়  িবভােগর 2লা জুলাi  3122 তািরেখর  সভার িসদ্ধােন্তর আেলােক eকিট বাড়ী eকিট 
খামার কম র্সূচীর আoতাভূক্ত গর্াম সিমিতর eকিট জ্ঞান-িনভ র্র aঙ্গ িতষ্ঠান িহেসেব পল্লী পাঠশালা িতিষ্ঠত 
হেব। পল্লী পাঠশালায় নারী- পুরুষ সহ সব র্স্তেরর গর্ামবাসীর সমতা িভিত্তক aংশীদািরতব্ থাকেব। িবিভন্ন 
জািতগঠনমূলক িবভাগ েযমন-বাড র্, আরিডe, িবআরিডিব, কৃিষ স সারণ aিধদপ্তর, সমবায়  aিধদপ্তর 
ভৃিতর  কায র্কর েযাগসূ  গেড় েতালা হেব। গর্াম সিমিতর 6 জন তরুণ-তরুণী িশক্ষণ o aিভজ্ঞতা সঞ্চেয়র  
মাধয্েম পল্লী পাঠশালার সহায়েকর ভূিমকা পালন করেবন। গর্াম সিমিতর িনজসব্ তহিবল েথেক সহায়কবৃন্দেক 
সম্মানী দান করেবন। কিম্পuটার িশক্ষণ গর্হণ কের সহায়কবৃন্দ পল্লী পাঠশালােক কর্মানব্েয় তথয্ যুিক্তর 
আoতায় িনেয়  গর্ামবাসীেক তথয্ যুিক্ত বয্বহাের আগর্হী কের তুলেব।  
 
পল্লী পাঠশালার aবয়ব 
গর্াম সিমিতর িনজসব্ aংগেন েখালােমলা পিরসের পল্লী পাঠশালা স্থািপত হেব। সু-িচিহ্নত (সাiনেবাড র্) o 
মজবুত ধারান্দাসহ েদা-চালা িটেনর ঘর গর্ামবাসীেক পাঠশালায় আসেত uদুব্দ্ধ করেব। েয়াজনীয় আসবাবপ , 
িশখন uপকরণ, লাiে রী, কিম্পuটার িদেয় িবজ্ঞান সম্মতভােব পল্লী পাঠশালােক সিজ্জত করা হেব। পরবত  
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পয র্ােয় পল্লী পাঠশালা বািণিজয্ক িভিত্তেত কিমuিনিট েরিডo পিরচালনা o স্তািবত পল্লী uন্নয়ন িটিভর জনয্ 
aংশগর্হণ মূলক তথয্ িচ   ৈতরী করেত পারেব।  
 
পল্লী পাঠশালা পিরচালনা 
 
পল্লী পাঠশালােক eকিট কায র্কর িতষ্ঠান িহেসেব গেড় েতালার লেক্ষয্ গর্াম সিমিতর 6 জন িশেক্ষত যুবক-
যুবিতেক পাঠশালা পিরচালনা িবষেয় আরিডe-েত সহায়ক িশক্ষণ দান করা হেব। াথিমক পয র্ােয় 
িনম্নবিণ র্ত কায র্কর্ম গর্হেণর মাধয্েম পাঠশালা পিরচািলত হেব eবং সমেয়র সােথ সােথ কায র্কর্েমর পিরিধ 
বৃিদ্ধ পােব। িশক্ষণ াপ্ত সহায়কবৃন্দ পাঠশালয় িনম্নবিণ র্ত কাজ করেবন- 

1. ৈদিনক গর্ামবাসীর সুিবধাজনক সমেয় িনব র্ািচত বi েথেক পেড় েশানােবন eবং েশ্নাত্তর পব র্ 
পিরচালনা করেবন। 

3.  কৃিষ, সব্াস্থয্, িশক্ষা ভৃিত uন্নয়নমূলক িবষেয় uন্মুক্ত কুiজ eবং আেলাচনা aনুষ্ঠান আেয়াজন 
করেবন।  

4.  গর্ামবাসীর চািহদা aনুযায়ী পুস্ত্তক আদান দােনর বয্বস্থা (লাiে রী  কায র্কর্ম) গর্হণ করেবন। 
5.  গর্ামবাসীেক কৃিষ, পশুপালন, মৎসয্ পালন, সব্াস্থয্, পুিষ্ট িবষেয় তথয্ o পরামশ র্ েসবা দান 

করেবন।  
6.  িশক্ষণ o যুিক্ত দশ র্েনর বয্বস্থা করেবন।  
7.  aংশগর্হণ মূলক িবেনাদন o কর্ীড়া aনুষ্ঠান আেয়াজন করেবন।  
8.  পল্লী পাঠশালায় গর্ােমর িশিক্ষত যুবক-যুবতীেদর জনয্ কিম্পuটার িশক্ষেণর আেয়াজন করেবন।  

 
পল্লী uন্নয়ন eকােডমী, বগুড়া’র কৃষক মাঠ স্কুল, ফসেলর ডাক্তার iতয্ািদ মেডল েথেক aিজর্ত সাফলয্সমূহ 
মাঠ পয র্ােয় স সারণ, জনি য়করণ eবং ধারাবািহকতা রক্ষা তথা ািতষ্ঠািনক o েটকসi কের পল্লীর 
মানুেষর আথ র্-সামািজক o জীবন জীবীকার মােনান্নয়েনর লেক্ষয্ eকােডমীর শাসিনক িনয় েণ ‘‘Palli 
Patshala Research Centre (PPRC)’’ িশেরানােম eকিট িবেশষািয়ত েসল েখালার স্তাব করা হেল 
eকােডমী 3123 সােল eকােডমী 52তম েবাড র্ সভা পল্লী পাঠশালা গেবষণা েক  িতষ্ঠার aনুেমাদন েদয়। 
েযখােন সরকােরর আিথ র্ক েকান সংিশ্লষ্ট থাকেব না। মূলতঃ e েসন্টারিট তার িনজসব্ আেয় পিরচািলত হেব। 
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uেদ্দশয্ঃ e PPRC পিরচালনা করার uেদ্দশয্াবলী িনম্নরূপঃ 

• পল্লী পাঠশালা কিমuিনিট িভিত্তক তথয্ ভান্ডার eবং গর্ামবাসীর িমলন েক  িহেসেব গেড় 
uঠেব। সব র্স্তেরর গর্ামবাসী e েক  েথেক খুব সহেজ তােদর েয়াজনীয় তথয্ o পরামশ র্  
হােতর নাগােল িনিশ্চতকরণ; 

• aংশগর্হণমূলক িশক্ষন পদ্ধিত aনুসরেণর মাধয্েম গর্ামবাসীর মেধয্ পারস্পিরক জ্ঞান o 
aিভজ্ঞতা  িবিনমেয়র aফুরন্ত সুেযাগ সৃিষ্ট করা; 

• পল্লী পাঠশালায় গর্ামবাসীর জনয্ েয়াজনীয় তথয্ সমৃদ্ধ তথয্ ভান্ডার িহেসেব গেড় তুেল 
সকল ে ণীর মানুষেক জ্ঞান িনভ র্র ক্ষমতায়েন আকৃষ্ট করা; 

• সরকারী uন্নয়নমূলক তথয্ বােহর চয্ােনল িহেসেব পাঠশালােক বয্বহার করার মাধয্েম  
গর্ােমর মানুষ জীবনযা ার মােনান্নয়ন; 

• পাঠশালা চলন কায র্কর্েমর সফলতা o বয্থ র্তা িবষয়ক জাতীয় eবং আন্তজর্ািতক 
েসিমনার/কম র্শালা আেয়াজন করা; 

• হালনাগাদ তথয্ গর্ামীণ জনেগাষ্ঠীর মােঝ সরবরাহ কের সিঠক সমেয় eর েয়াগ 
িনিশ্চতকরণ; 

• পল্লী পাঠশালার aিভজ্ঞতা িবিনমেয়র uেদ্দেশয্ েদেশ o িবেদেশ e জাতীয় কায র্কর্ম 
পিরদশ র্েনর uেদয্াগ গর্হণ; 

• সরকারী/ েবসরকারী/ আন্তজািতক সংস্থার aথ র্ায়েন পিরচািলত পল্লী পাঠশালা সংকর্ান্ত 
িবিভন্ন ােয়ািগক গেবষণা পিরচালনা। 

 
 

PPRC eর আেয়র uৎসঃ 

• েক  কতৃর্ক পিরচািলত িবিভন্ন আয়বধ র্নমূলক িশক্ষণ েকাস র্ বা aনয্ েকান পিরচালনা হেত     
াপ্ত aথ র্; 

• সরকারী/েবসরকারী/আন্তজািতক সংস্থার aেথ র্ পিরচািলত কেল্পর aথ র্। 

 
 

 


