
সাংস্কৃ তিকভাবে সংবেদনশীল- 
প্রতিপালন শশক্া (সসআরএসই) 
শিক্ষামূলক ন্ষায্তষা প্রততষ্ঠিত ককর:

শিক্ষার্থীদের পতরচয় এবং  
তষাদের সংস্কৃ ততদক ককন্দ্র  
এবং মূল্ষায়ন কদর 
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যরষাযর ব্বহষাদর কদ�ষার  
তনয়মষানুবতত্তষা এবং  
সমসষামতয়ক পষা�্সূচচ ও েমন 
তবদরষাধথী মূলক শিখষাদনষার  
চচ্ষা ব্ষাবহষার কদর 
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শিক্ষার্থীদের, তষাদের পতরবষার এবং 
সু্দলর কম্কত্ষাদের মদধ্ 
কেকসই এবং ইততবষাচক  
সম্পক্ গদ়ে তুদল
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শিক্ষার্থীদের একষ্ে মুক্ত  
তবশ্ব গদ়ে কতষালষার জ্ষান,  
েক্তষা ও েূরেশি্তষা প্রণয়ন  
করদত সষাহষায্ কদর
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য�াগাব�াগ করুন:  (NYU Metro Center) nyu-ejroc@nyu.edu

শিাব্দী ধবর মারককি ন �কু্তরাবটে এশশযান প্াসসরিক 
আবমররকানরা (এপপএ) েসোস করবে , সংগ্াম 
করবে এেং িাবদর অেদান যরবে �াবছে। এপপএর 
সম্প্রেষায় ২০ষ্ের ও কবশি জষাতত অন্তব্ুক্ত রদয়দে। কযমন 
চথীন, ককষাতরয়ষা, তিদয়তনষাম,কদ্ষাচিয়ষা, বষাংলষাদেি , 
কনপষাল, ইদ্ষা- ক্ষাতরতবয়ষান ইত্ষাতে , এবং তষারষা ৪০ষ্ের 
ও কবশি িষাষষা বদল।

আমষাদের সংস্কৃ ততগুদলষা সকল শিক্ষার্থীদের প়েষাদিষানষায় 
এবং কবষাধিষ্ক্তদত প্রধষান িূতমকষা রষাদখ। অথচ, এপপএ-রা 
সকল সােবেবটের শশক্াসচূদীবি অদকৃশ্িায ভুগবেন। 
প্রিষাবিষালথী ব্ষ্ক্তগণ, ঐততহষাষ্সক ঘেনষা আর জনপপ্রয় 
কলখকদের বষাে কেয়ষা হয়। যখন শিক্ষার্থীরষা এই জ্ষান 
করদক বতচিত হয়, তষাদেরদক একষ্ে সত্ শিক্ষা করদক 
ব্ষাহত করষা হয়। যখন শিক্ষার্থীদের এই শিক্ষােষাদন বষাধষা 
কেওয়ষা হয়, তখন তষারষা তষাদের সম্কৃদ্ধিষালথী ইততহষাস, 
জষাতথীয় তবশিষ্টতষা এবং তষাদের ও তষাদের সহপষা�থীদের 
সষাংস্কৃ তত সম্পদক্ একষ্ে সতত্কষার শিক্ষা লষাদি বতচিত 
হয়। �ার অনপুতথিতিবি োতি-সম্পরককি ি ভুল ধারণা 
এেং োতিগি বেষম্ আবরা শসক্তশালদী হয এেং 
বদনতদিন েদীেনবক প্রভারেি কবর।

পষাবপলক সু্লগুদলষাদত শশক্াথকিদীবদর ঐতিহ্য, সংস্কৃ তি 
এেং প্রককৃ ি ইতিহাসবক প্রাধান্ রদবি হবে, এেং 
োচ্াবদরবক যদোবি হবে য� িাবদর কাবে 
রবযবে একসি উত্তম রেশ্ব গঠবনর লক্্ ও শসক্ত। 
সাংস্কৃ তিকভাবে সংবেদনশীল-প্রতিপালন শশক্া 
উপবর েসণকিি সে রকেুই কবর! 

তিন্ন প্রজদমের হওয়ষার সদ্বেও, আমষার বষাচ্ষারষা এবং আতম 
ক্ষাসরুদমর অনুিীলন করদক একই প্রকষাদরর  বজ্ন (তবতছিন্নতষা) 
এবং অেকৃি্তষার মুদখষামুশখ হদয়চে।আতম চষাই আমষার বষাচ্ষাদেরদক 
এমন শিক্ষাসূচচ কেয়ষা কহষাক যষার গল্পের বইদয়র প্রধষান চতরল্রে 
তষাদের পতরচয় কেখষা যষাদব, অঙ্ক ক্ষাদসর প্রশ্নগুদলষা তষাদের 
সংদবেনিীলতষাদক আকষ্ণ করদব, কসষাি্ষাল স্ষাচিজ ক্ষাস তষাদের 
কেি ও জষাততদক তুদল ধরদব, সংগীত ক্ষাদস তষাদের িষাষষায় গষান 
গষাওয়ষা হদব। যষাদত তষারষা এবং তষাদের িতবষ্ৎ সহপষা�থী সমষানিষাদব 
উৎসষাচহত রষাদক তষাদের প়েষাদিষানষাদত এবং কবদ়ে উ�ষাদত।
— তষাতজন আজষাে, তনউ ইয়ক্ ষ্সষ্ে পষাবপলক সু্ল প্ষাদরন্ট

সাংস্কৃ তিকভাবে 
প্রতিসরিযাশীল-যিকসই শশক্া

রক



ষ্সআরএসই মষাদন শশক্াথকি দীরা পররপূণকি ভাবে সু্বল প্রবেশ করবে। একষ্ ে িষাদলষা শিক্ষার জদন্ তষাদের  
সম্প্রেষায়ক অরবষা পতরবষাদরর ককষাদনষা অংি তষাদের ত্ষাগ করদত হদব নষা। ষ্সআরএসইর মষাধ্দম অরেভােকরা  

িাবদর োচ্াবদর পডাশুনাবি মিামি োনাবি পারবে, এবং জষানদত পষারদব তষাদের সু্ল ও  
চিস্ট ্রিক্ট তক তক পেদক্প তনদছি। ষ্সআরএসই শিক্ষার্ থীদের পষাবপলক সু্দল পতরবত্ন তনদয় আসদত 

 প্রস্তুত কদর, যষার দ্ষারষা তষারষা সোর েন্ একস ি উত্তম রেশ্ব সকৃস টে করবি পারবে।
আমাবদর আেই সকল পােপলক সু্বল সাংস্কৃ তিকভাবে সংবেদনশ ীল-প্রতিপালন শশক্া দরকার।

সচরষাচর িষাদব ব্বহৃত ল্ষাঙু্দয়জ আে্স এর পষা�্সূচচ ও বুকপলদস্র, 
৮৩% েইগুবলা সাদা যলেকবদর হাবি যলো।2 শুধুমষারে ৫% বইদয়র 
কলখক এশিয়ষান, এবং ১০% বইদয় এশিয়ষানদের উদলেখজনক চতরল্রে 
কেখষা কগদে। এই বইগুদলষা এশশযান এেং অন্ান েবণকির যলাকবদর 
উপর োতিগি ভুলধারণাবক শসক্তশালদী কবরবে এেং িাবদরবক 
যনতিোচক রূবপ তচতনিি কবরবে।

• উেষাহরণস্বরূপ, এশিয়ষান কেিগুদলষাদক প্রষায় অদু্ত এবং তিন্ন চহসষাদব 
চচতরেত করষা হয়।একষ্ে পষা�্ক্রম শিক্কদের, কনপষাল সম্পদক্ বইদয়র 
‘কত�ন উচ্ষারদণর নষাম’ করদক সততক্ত কদরদে, এবং উদলেখজনক 
তমলগুদলষা নষা তুদল ধদর। পতরবদত্, প়েষার সময়, শিক্ষার্থীর জন্ রষাকদব 
তবচচরে প্রকষাদরর বই, যষাদত এশিয়ষানরষা রদয়দে মুলচতরল্রে, এশিয়ষান 
কলখদকর সষাচহত্ আর এশিয়ষানরষা আদে আদলষাতকত রূদপ।

সাংস্কৃ তিকভাবে সংবেদনশীল-প্রতিপালন শশক্া 
োত্র-োত্রদীবদর বেতচত্র এেং প্রবযােনগুবলাবক িাবি 
প্রতিিপলি কবর, পােপলক সু্বলর পাঠরিমবক উন্নি 

কবর। এবি এশশযান আবমররকানরা অন্তভুকি ক্ত। 

২

•  ষ্সআরএসই এমন ক্ষাসরুম ও সু্ল তততর কদর কযখষাদন এপপএ 
শশক্াথকিদীগন িাবদর পররচয, সকল রেষবয উপতথিি এেং সম্ারনি 
যোধ কবর। কিখষায় শিক্ষার্থীদের তনজ জনগদণর আসল অবেষান এবং 
তষাদের গণ্ ব্ষ্ক্তদের সষাদর পতরচচত করষায়। 

• বষাস্তব চচ্ষায় ষ্সআরএসই এসব রূদপ কপদত পষাদরন:

 »  জ্ষাকসন হষাইেদস একষ্ে সমষাজ তবজ্ষাদনর ক্ষাদস ইতমল্রেিন 
সম্পতক্ত গপে পদর, শিক্ষার্থীদের পতরবষাদরর ও প্রততদবিীদের 
ইতমল্রেিদনর অতিজ্তষার উপর সষাক্ষাৎকষার তনদব। ক্ষাদস তিদর 
শিক্ষারথীরষা পতরদবিন করদব তষাদের সতচিত কষাচহনথীগুদলষা, তুদল 
ধরদব অতিবষাসথীদের সহনিীলতষা।

 »  শিক্করষা আদলষাচনষা করদব এপপএর প্রিষাবিীল ব্ষ্ক্তদের অবেষান 
তনদয়। কযমন ধরুন তিপলপপদনষা-আদমতরকষান শ্রতমক সংগ�ক 
ল্ষাতর ইেপলওং, তযতন ককৃ তষশ্রতমকদের অতধকষার আেষাদয়র জন্ 
সংরেষাম করদেন। আদরষা আদেন বষাঙষাপল-আদমতরকষান সংগ�ক 
ইব্ষাচহম কচৌধুরথী, তযতন চেদলন অতিবষাসথীদের নষাগতরকত্ব অতধকষাদরর 
আদ্ষালনকষারথী।

•  ষ্সআরএসই এর ধষারষা শশক্াথকিদীবদর গ্গ্ড পবযন্ট, ক্াবস উপতথিতির 
এেং গ্ােবুযশন হার োবড, আর িার সাবথ িাবদর অংশগ্হবণর, 
আত্মপররচবযর , সমাবলাচনামলূক তচন্তা ও দক্িার মান েকৃতধি 
পায।.1

•  যখন শিক্ষার্থীরষা পরস্পদরর সংস্কৃ ততদক সম্ষাতনত ও সমর্ন করদত শিদখ, 
তখন সু্বল েপুলংবযর প্রেলিা কবম �ায। উেষাহরণস্বরূপ, একষ্ে 
শিক্ক রমজষান মষাদস মুসলমষানদের ধমথীয় ও পষাতরবষাতরক চচ্ষার ব্ষাপষাদর 
জষাতনদয় তষার শিক্ষার্থীদের আদরষা শ্রদ্ধষািীল বষানষাদত পষাদর।

সসআরএসই শশক্াথকিদীবদর গ্রেষ্ঠ হবি, এেং িাবদর 
সহপাঠদীবদর ও শশক্কবদর সাবথ যপাক্ত সম্পককি  

গডবি সাহা�্ কবর।

১

শশক্া সম্পরককি ি গবেষণা গবেষণা ও সংগঠন সহব�াগী সম্পবককি  ( EJ-ROC )
এন ওয়ষাই ইউ কমল্্ষা কসন্টষাদরর শিক্ষা ন্ষায়তবচষার গদবষণষা এবং সষাংগ�তনক সহদযষাগ ী (EJ-ROC) গদবষক, তর্ ও 
ন থীতত তবল্লেষক, এবং কতমউতনষ্ ে সংগ�কগণ সমষাদলষাচনষামূলক গদবষণষা, তর্, ন্ষায়-ন থীতত ও ককৌিলগত সহষায়তষা 
তেদয় রষাদকন। এইদজ-আরওষ্স (EJ-ROC) আদ্ষালন চষাপলত ঐততহ্য, সম্প্রেষায় করদক উদূ্ত গদবষণষার ে থীঘ্ ঐততদহ্যর 
উপর তিততি কদর এবং সুস্পষ্ট বণ্বষাে থী ন্ষায়তবচষাদরর কলন্স কম্দক্ল্রে েুষ্ ে প্রধষান কক্ল্রে ব্বহষার কদর : দ্রুত 
প্রততষ্ক্রয়ষাি ীল গদবষণষা এবং শিক্ষা সংগ�নকষার থী কগষাঠি থীগুদলষাদক ককৌিলগত সহষায়তষা কেওয়ষা।

  nyu_ejroc

nyu-ejroc@nyu.edu

bit.ly/EJ-ROC

1 ১। তকেু শিক্ষাসম্পতক্ত উেষাহরণ: https://journals.sagepub.com/doi/10.3102/0034654315582066; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ cdev.12995; https://link.springer.com/ article/10.1007%2Fs11162-005-2966-1.
2 ২। http://www.nyccej.org/wp-content/uploads/2019/12/Diverse-City-White-Curriculum-3.pdf.

য� কারবণ আমাবদর সু্বল 
সাংস্কৃ তিকভাবে সংবেদনশীল-প্রতিপালন 

শশক্া এর প্রবযােন


