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অৱিৰশিক়া
ম়ানৱ সম়াজৰ সি়াৱনীয়ি়া, স়াম়াশজক নয়ায়শনষ্ঠি়া আৰু ৰ়াষ্ট্ৰীয় শিক়ািক পশৰপূিয ৰূপি আগিঢ়াই শনয়়ায়ি়ায়ৱই হ’ল
প্ৰকৃি শিক্ষ়া। ম়ানসম্পন্ন, স়ািযজনীন শিক্ষ়াপ্ৰদ়্ান ক়াযযই ভ়াৰিীয় শিক্ষ়া িযৱস্থ়াক আধ়্াৰ প্ৰদ়্ান কশৰি আৰু অথযননশিক
শিক়াি, স়াম়াশজক নয়ায় আৰু সমি়া, বিজ্ঞ়াশনক অিসৰি়া, ৰ়াষ্ট্ৰীয় সংহশি আৰু স়াংস্কৃশিক সংৰক্ষিৰ ক়াযযিযৱস্থ়াই
ভ়াৰিিষযক শিশ্বৰ ভনিৃস্থ়ানি অশধ্শষ্ঠি কশৰি। উচ্চ ম়ানসম্পন্ন স়ািযজনীন শিক্ষ়া িযৱস্থ়া আৰু িযশি, সম়াজ, ৰ়াষ্ট্ৰ আৰু
শিশ্বৰ শিক়ািৰ ি়ায়ি উন্নি ভমধ়্াযুি সমল িৃশিকৰয়িই আম়াৰ ভদ্ি আগি়াশঢ ভয়াৱ়াৰ মূলমন্ত্ৰ। অহ়া দ্িকি ভ়াৰিিষয
শিশ্বৰ শভিৰয়ি যুৱিশিৰ উপলব্ধি়াৰ শদ্িৰ পৰ়া প্ৰথম ভদ্ি শহচ়ায়প পশৰগশিি হ’ি আৰু আম়াৰ ভদ্িৰ ভশৱষযি
শনভযৰ কশৰি এই যুৱিশিক প্ৰদ়্ান কৰ়া শিক্ষ়াৰ ওপৰি।
শিশ্বৰ শিক্ষ়া শিক়ািৰ ক়াযযসূচীয়য় 2030 চনৰ শভিৰি সকয়ল়া আথয-স়াম়াশজকভ়ায়ৱ শপছপৰ়া ভল়াক (SDG4)ৰ
শিক়ািৰ লক্ষয (Goal 4) ধ়্াযয কশৰয়ছ। 2030 চনৰ শভিৰি সকয়ল়ায়ৰ ি়ায়ি স্থ়ায়ী, িয়াপক আৰু নয়ায়সংগি
ম়ানসম্পন্ন শিক্ষ়া প্ৰদ়্ান আৰু জীৱনয়জ়াৰ়া শিক্ষ়াৰ সুশিধ়্া প্ৰদ়্ানৰ ক়াযযসূচী ভ়াৰিিষযই 2015 চনয়িই িহি কশৰয়ছ।
এয়ন এক মহ়ান লক্ষযি উপনীি হ’িনল আৰু শিকিক়াযযক উৎস়াশহি কশৰিনল হ’ভল আম়াৰ িিযম়ানৰ সমি শিক্ষ়া
িযৱস্থ়ায়ৰ পুনৰগঠ্নৰ প্ৰয়য়়াজন। এই ক়াযয সম্পন্ন হ’ভলয়হ আথয-স়াম়াশজকভ়ায়ৱ শপছপৰ়া ভল়াক (SDG4)ৰ শিক়ািৰ
লক্ষয (Goal 4) ধ়্াযয কৰ়া ক়াযযসূচীি উশিশখি স্থ়ায়ী শিক়াি সিৱ বহ উশঠ্ি।
শিশ্বৰ জ্ঞ়ান অয়ন্বষিৰ দ্ৃিযপি ক্ষীপ্ৰ গশিয়ৰ পশৰৱিযন হ’িনল ধ্শৰয়ছ। শিজ্ঞ়ান আৰু প্ৰযুশিৰ ন়ািকীয় শিক়াি, ভযয়ন,
িথযভ়াণ্ড়াৰৰ শিস্ত়াৰি, য়াশন্ত্ৰক শিকি আৰু কৃশত্ৰম ভি়াধ্ৰ শিক়ায়ি ভ়ায়লম়ান প্ৰশিক্ষিৰ প্ৰয়য়়াজন ভন়ায়হ়াৱ়া কমযয়ক্ষত্ৰৰ
ক়াযয য়াশন্ত্ৰকভ়ায়ৱ সম্প়াদ্ন কৰ়ায়ি়া সিৱ কশৰ িুশলয়ছ। এইি়ায়ি শিজ্ঞ়ান, সম়াজশিজ্ঞ়ান আশদ্ কল়া শিষয়য়ি়া
শিয়িষভ়ায়ৱ গশিিশিদ্য়া, কশম্পউি়াৰ শিজ্ঞ়ান, িথযশিজ্ঞ়ান আশদ্ শভন শভন ভক্ষত্ৰি দ্খল থক়া সুপ্ৰশিশক্ষি ভল়াকৰ
প্ৰয়য়়াজন বহয়ছ। জলি়ায়ুৰ পশৰৱিযন, িশধ্যি প্ৰদ্ূষি, প্ৰ়াকৃশিক সম্পদ্ৰ দুিযযৱহ়াৰৰ ফলি ভহ়াৱ়া পশৰৱিযনৰ ি়ায়ি আশম
শিশ্বৰ িশি, জল, খ়াদ্য, অন়াময় আশদ্ িযৱস্থ়াৰ প্ৰয়য়়াজনীয়ি়াক পুৰি কশৰিনল আম়াক শিয়িষনক জীৱশিদ্য়া,
ৰস়ায়নশিদ্য়া, পদ়্াথযশিদ্য়া, কৃশষশিজ্ঞ়ান, জলি়ায়ু শিজ্ঞ়ান আৰু সম়াজশিদ্য়াৰ জ্ঞ়ায়নয়ৰ পশৰপুষ্ট নিুন ধ্ৰিৰ দ্ক্ষ শ্ৰশমকৰ
প্ৰয়য়়াজন। ক্ৰম়াগিভ়ায়ৱ িৃশি ভপ়াৱ়া মহ়াম়াৰী িথ়া অশিম়াৰীৰ পশৰয়প্ৰশক্ষিি সংক্ৰমক ভৰ়াগ শনৰ়াময়কৰি আৰু
প্ৰশিয়ষধ্কৰ শিক়াি আৰু শিশভন্ন স়াম়াশজক শিষয়ি গুৰুত্ব প্ৰদ়্ানৰ ি়ায়ি িহু শিষয়ৰ শিকিৰ জশৰয়য়ি সহয়য়াশগি়ায়ৰ
কৰ়া গয়ৱষি়া ক়াযযৰ আহ্ব়ান কৰ়া বহয়ছ। এখন উন্নি ভদ্ি শহচ়ায়প আৰু অথযননশিক শদ্িি িীষযৰ শিশনখন ভদ্িৰ ম়াজৰ
এখন ভদ্ি ৰূয়প স্বীকৃশি ল়াভ কশৰিনল সম়াজশিদ্য়া আৰু কল়া শিষয়ৰ প্ৰয়য়়াজনীয়ি়া উয়িখয়য়াগযভ়ায়ৱ িৃশি প়াইয়ছ।
প্ৰকৃিয়ি ক্ষীপ্ৰগশিয়ৰ সলশন ভহ়াৱ়া শনযুশিৰ দ্ৃিযপি আৰু শিশ্ব পশৰয়ৱিৰ জশিল ভক্ষত্ৰখনি ভকৱল শিকিক়াযয সম্পন্ন
কৰ়ায়ি়ায়ৱই নহয়, শিশুসকয়ল ভকয়ননক শিশকি ল়ায়গ ি়াক শিক়ায়ি়ায়হ অশধ্ক গুৰুত্বপূিয বহ পশৰয়ছ। ভসইি়ায়ি িিযম়ানৰ
পশৰৱিযনমুখী সম়াজি কম শিষয়িস্তুৰ জশৰয়য়ি ভকয়ননক শচন্ত়ািশিৰ শিক়াি ঘি়াি প়াশৰ আৰু শিয়েষি়াত্মক
দ্ৃশষ্টভংগীয়ৰ সমসয়াৰ সম়াধ়্ান কশৰি প়াশৰ, ভকয়নধ্ৰয়ি সৃশষ্টিীলি়া আৰু িহুশিষয়ক শিক্ষ়ািহি প্ৰশক্ৰয়়াৰ শিক়াি ঘি়াি
প়াশৰ, উদ্ভ়াৱনী িশিৰ শিক়াি ঘি়াি প়াশৰ ভসই শদ্িিয়হ শিক্ষ়া িযৱস্থ়াই গশি কশৰি ল়ায়গ। শিক্ষ়াদ়্ান বিলী অশধ্ক
অশভজ্ঞি়ামূলক, স়ামশিক, সংহশিপূি,য ভকৌিুহয়ল়াদ্দীপক, আশিষ্ক়াৰ শিষয়ক, শিক্ষ়াথযীমুখী, আয়ল়াচন়াধ্মযী আৰু শিশথল
আৰু শনশিিভ়ায়ৱ আয়ম়াদ্জনক কশৰ ভি়াল়া প্ৰয়য়়াজন। প়াঠ্যক্ৰমি প্ৰ়াথশমক কল়া, হস্তশিল্প, ম়ানৱীয় প্ৰমূলয, ভখলভধ্ম়াশল, ি়াৰীশৰক ভয়াগযি়া, ভ়াষ়া, স়াশহিয, সংস্কৃশি আৰু প্ৰমূলয সংযুি ভহ়াৱ়ায়ি়া অশি প্ৰয়য়়াজন আৰু ইয়়াৰ লগয়ি,
শিক্ষ়াথযীৰ সিয়াংগীন শিক়ািৰ ি়ায়ি শিজ্ঞ়ান আৰু গশিি শিষয়য়ক়া সংযুি কশৰি ল়ায়গ আৰু শিক্ষ়াক অশধ্ক
িযৱহ়াৰয়য়াগয, চ়াশৰওশদ্ি স়ামশৰি পৰ়া আৰু শিক্ষ়াথযীক সম্পূিয কশৰ িুশলি ল়ায়গ। শিক্ষ়াই শনশিিভ়ায়ৱ চশৰত্ৰ গঠ্ন
কশৰি ল়ায়গ, য়ায়ি শিক্ষ়াথযীসকল নয়ায়পৰ়ায়ি, শিয়ৱকি়ান, দ্য়়ালু আৰু সহমমযী বহ উয়ঠ্, এয়ক সময়য়ি ভিওুঁয়ল়ায়ক
য়ায়ি শনজয়ক কমযয়ক্ষত্ৰৰ ি়ায়ি উপযুি কশৰ িুশলি প়ায়ৰ ি়াৰ প্ৰশিও লক্ষয ৰখ়া উশচি।
শিশুৰ প্ৰ়াৰশিক অৱস্থ়াৰ পশৰচযয়াৰ পৰ়া উচ্চ শিক্ষ়ানলয়ক িিযম়ানৰ িযৱস্থ়াি থক়া প়াথযকযসমূহ ভন়ায়হ়াৱ়া কশৰিৰ ি়ায়ি
আৰু উচ্চিম ম়ানদ্ণ্ড, সমি়া আৰু সংহশি ৰক্ষ়া কশৰিনল প্ৰচশলি িযৱস্থ়াৰ গুৰুত্বপূিয সংস্ক়াৰ স়াধ্ন কৰ়াৰ প্ৰয়য়়াজন।
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সকয়ল়া পযয়ায়ৰ আথয-স়াম়াশজক অৱস্থ়াৰ পৰ়া অহ়া শিক্ষ়াথযীৰ ি়ায়ি উচ্চ ম়ানসম্পন্ন শিক্ষ়া প্ৰদ়্ানৰ জশৰয়য়ি 2040
চননল ভ়াৰিীয় শিক্ষ়া িযৱস্থ়াক অশিিীয় ৰূপি প্ৰশিষ্ঠ়া কৰ়াৰ লক্ষয হ়ািি ল’ি ল়াশগি।
ৰ়াষ্ট্ৰীয় শিক্ষ়ানীশি হ’ল একশিংি িশিক়াৰ প্ৰথম নীশি শযখয়ন আম়াৰ ভদ্িৰ িহুয়ি়া শিক়ািিীল ভক্ষত্ৰক স্পিয কৰ়াৰ
লক্ষয ৰ়াশখয়ছ। ভ়াৰিীয় পৰম্পৰ়াগি প্ৰমূলযক গঢ শদ্য়়া আৰু নিুন িযৱস্থ়াৰ সৃশষ্ট কৰ়াৰ অয়থয এই নীশিি সকয়ল়া
শদ্িয়ৰ, ভযয়ন, প্ৰি়াসনীয় িযৱস্থ়াৰ লগয়ি শিক্ষ়া প্ৰি়ালীৰ পশৰচ়ালন়া আৰু গঠ্ন, পুনৰীক্ষি আৰু শুধ্ৰশি কশৰ একশিংি
িশিক়াৰ (SDG4) অশভল়াষী লক্ষয িহি কৰ়া বহয়ছ। ৰ়াষ্ট্ৰীয় শিক্ষ়ানীশিি প্ৰশিগৰ়াকী িযশিয়ৰ সৃজনিীল িশিৰ
শিক়ািৰ ওপৰি শিয়িষ গুৰুত্ব আয়ৰ়াপ কৰ়া বহয়ছ। ভযয়ন, শিক্ষ়াক ভকৱল ভি়াধ্ িশি শিক়াি, স়াক্ষৰি়া আৰু সংখয়া
গিন়া আৰু উচ্চ পযয়ায়ৰ ভি়াধ্িশিৰ শিক়ািৰ ি়াৰ়া শিয়েষি়াত্মক শচন্ত়া আৰু সমসয়া সম়াধ়্ান কশৰি পৰ়া িশিৰ
শিক়ািৰ আশহল়া স্বৰূয়পই নহয়, স়াম়াশজক, বনশিক আৰু আয়িশগক আৰু িৃংখল়ািিি়া সৃশষ্টয়ক়া এই শিক্ষ়ানীশিৰ মূল
আদ্িয ৰূয়প িহি কৰ়া বহয়ছ।
ভ়াৰিিষযৰ প্ৰ়াচীন উন্নি জ্ঞ়ানৰ ঐশিহযই বহয়ছ এই নীশিৰ পথ প্ৰদ্িযক। জ্ঞ়ান, প্ৰজ্ঞ়া আৰু সিয আহৰিক ভ়াৰিীয় শচন্ত়া
আৰু দ্িযয়ন সদ়্ায় ম়ানৱ জীৱনৰ উচ্চিম লক্ষয শহচ়ায়প িহি কশৰ আশহয়ছ। প্ৰ়াচীন ভ়াৰিিষযি শিক্ষ়াৰ উয়দ্দিয ভকৱল
জ্ঞ়ান আহৰি আৰু শিশ্বি ম়ানুহ জীয়়াই থক়াৰ প্ৰস্তুশি ি়া শিদ্য়ালয়ৰ চ়াশৰয়িৰৰ ি়াশহৰৰ জীৱনয়ি়া িুশলয়য়ই ধ্ৰ়া ভহ়াৱ়া
ন়াশছল, িৰং জ্ঞ়ায়ন ম়ানুহৰ পশৰপূিয আত্মমুশিৰ ধ়্াৰি়াকয়হ প্ৰশিফশলি কশৰশছল। িক্ষিীল়া, ন়ালন্দ়া, িিৱী আশদ্
শিশ্বম়ানৰ প্ৰ়াচীন শিক্ষ়ানুষ্ঠ়ানি উচ্চিম পযয়ায়ৰ িহুশিষয়ক শিক্ষ়া প্ৰদ়্ানৰ িযৱস্থ়াৰ লগয়ি সম়াজৰ শিশভন্ন পিভূশমৰ
ভক্ষত্ৰি গয়ৱষি়াৰ ি়ায়ি শিশভন্ন ভদ্িৰ গয়ৱষকক শিক্ষ়া প্ৰদ়্ান কৰ়া বহশছল। ভ়াৰিীয় শিক্ষ়া িযৱস্থ়াই চৰক, শুশ্ৰুি,
আযযভট্ট, িৰ়াহশমশহৰ, ভ়াস্কৰ়াচ়াযয, ব্ৰহ্মগুপ্ত, চ়ািকয, চক্ৰপ়াশি, দ্ি, ম়াধ্ৱ, প়াশিশন, পিঞ্জশল, ন়াগ়াজুযন, ভগৌিম, শপংগল,
িংকৰয়দ্ৱ, বময়ত্ৰয়ী, গ়াগযী, শিৰুভিৱ়াৰ আশদ্ৰ দ্য়ৰ মহ়ান পশণ্ডিৰ সৃশষ্ট কশৰশছল। আৰু িহুয়ি়া এয়ন মহ়ান িযশিৰ
শভিৰি িহু পশণ্ডয়ি গশিিশিদ্য়া, ভজয়াশিশিযদ্য়া, ধ়্ািুশিদ্য়া, শচশকৎস়াশিদ্য়া আৰু িলয-শচশকৎস়া, অস়ামশৰক অশভযন্ত়া,
স্থ়াপিয, ভনৌজ়াহ়াজ শনময়াি আৰু পশৰচ়ালন, ভয়াগ, কল়াশিদ্য়া, দ্ি়া আশদ্ শিশভন্ন ভক্ষত্ৰি প্ৰভূি অশৰহি়া আগিঢ়াই বগয়ছ।
উিৰ়াশধ্ক়াৰ সূয়ত্ৰ ভপ়াৱ়া শিশ্ব ঐশিহযৰ অংিস্বৰূপ এই সম্পদ্সমূহ প্ৰদ্িযনৰ ি়ায়ি ভকৱল পশৰচযয়া আৰু সংৰক্ষি
কৰ়ায়ি়ায়ৱই একম়াত্ৰ উয়দ্দিয নহয়, শিক্ষ়া িযৱস্থ়াৰ ম়াধ্যয়মশদ্ এইসমূহৰ শিষয়য় প্ৰচুৰ গয়ৱষি়া, শিক়াি স়াধ্ন, আৰু
নিুন ধ্ৰয়ি প্ৰয়য়়াগৰ প্ৰয়য়়াজন।
শিক্ষকসকয়লই শিক্ষ়া িযৱস্থ়াৰ প্ৰ়াথশমক সংয়ি়াধ্নৰ মুখয ক়াৰক ভহ়াৱ়া প্ৰয়য়়াজন। নিুন শিক্ষ়ানীশিয়য় সকয়ল়া পযয়ায়য়ি
শিক্ষক সম়াজক পুনৰ-প্ৰশিষ্ঠ়া কশৰ সম়াজি অশি প্ৰয়য়়াজনীয় আৰু সন্ম়ানজনক মযয়াদ়্া প্ৰদ়্ান কশৰি, ক়াৰি
ভিওুঁয়ল়ায়কই প্ৰকৃি়াথযি উিৰসুৰী ন়াগশৰক শনময়াি কশৰি। ইয়়াৰ ি়ায়ি শিক্ষক সম়াজক িশিি়ালী কশৰ ভিওুঁয়ল়ায়ক
য়ায়ি শনজৰ দ়্াশয়ত্ব যথ়া সিৱ সুচ়াৰুৰূয়প আৰু সফলি়ায়ৰ সম্পন্ন কশৰি প়ায়ৰ ি়াক শনশিি কৰ়া অশি প্ৰয়য়়াজন।
শিক্ষক সম়াজৰ জীৱন-প্ৰি়ালী, সন্ম়ান, মযয়াদ়্া, স্ব়ায়ত্বি়া শনশিি কৰ়াৰ ি়ায়ি নিুন শিক্ষ়ানীশিয়য় সকয়ল়া স্তৰয়ৰ
শিক্ষ়ািৃশিৰ ি়ায়ি য়ায়ি আি়াইিনক উপযুি ভমধ়্ািী ভল়াকৰ আগমন ঘয়ি ি়াৰ িযৱস্থ়া কশৰি আৰু ই শিক্ষ়াৰ ম়ান
শনয়ন্ত্ৰিৰ প্ৰ়াথশমক পিশি আৰু উপযুিি়া শনিযয় কশৰি। নিুন শিক্ষ়ানীশিয়য় ি়াসস্থ়ান শনশিযয়িয়ষ ঐশিহ়াশসকভ়ায়ৱ
প্ৰ়ান্তীয়, উয়পশক্ষি, প্ৰশিশনশধ্ত্বহীন ভশ্ৰিীৰ সকয়ল়া ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীক ম়ানসম্পন্ন বিশক্ষক সুশিধ়্া প্ৰদ়্ান কশৰি। শিক্ষ়াই হ’ল
উৎকৃষ্ট সমৰূপি়া প্ৰদ়্ানক়াৰী আৰু আথয-স়াম়াশজক সমশিিৰি িযৱস্থ়া, সংয়য়াজক, সমি়া স্থ়াপনৰ ি়ায়ি উৎকৃষ্ট ম়াধ্যম।
এই প্ৰক়াৰৰ সকয়ল়া ভশ্ৰিীৰ ভল়ায়ক পৰম্পৰ়াগিভ়ায়ৱ প়াই অহ়া অসুশিধ়্ায়ি়াৰৰ শিপৰীয়ি সকয়ল়া স্তৰৰ ভল়াকয়ক এই
ভশ্ৰষ্ঠ শিক্ষ়া িযৱস্থ়াই শিশভন্ন সুশনশদ্যষ্ট সুশিধ়্া প্ৰদ়্ান কৰ়ায়ি়া শনশিি কশৰি।
এই উপ়াদ়্ানয়ি়ায়ৰ ৰ়াষ্ট্ৰৰ উন্নি শিশিধ্ি়া আৰু স়াংস্কৃশিক বিশচত্ৰ ৰক্ষ়াৰ ি়ায়ি সকয়ল়া প্ৰক়াৰৰ স্থ়ানীয় আৰু স়ামশিক
প্ৰয়য়়াজনীয়ি়া পুৰিৰ িযৱস্থ়া কশৰি। ভ়াৰিীয় জ্ঞ়ান আৰু শিশভন্ন স়াম়াশজক, স়াংস্কৃশিক আৰু প্ৰযুশিগি প্ৰয়য়়াজনীয়ি়া
পুৰি কশৰিনল, ইয়়াৰ সয়িয়াৎকৃষ্ট কল়া, ভ়াষ়া আৰু জ্ঞ়ানৰ পৰম্পৰ়া আৰু ভ়াৰিিষযৰ যুৱিশিৰ িশিি়ালী মূলযয়ি়াধ্
সঞ্চ়াৰি কশৰ ৰ়াষ্ট্ৰসত্ব়াৰ প্ৰশি ভগৌৰৱয়ি়াধ্ সৃশষ্ট, আত্মশিশ্ব়াস িৃশি, আত্ময়ি়াধ্ৰ শিক়াি, সহয়য়াশগি়াৰ ময়ন়াভ়াি আৰু
সংহশি সৃশষ্ট কৰ়ায়ি়ায়ৱই অশি গুৰুত্বপূিয িুশল শিয়ৱশচি বহয়ছ।
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পূিক
য ি
ৃ নীশি
পূিযৰ শিক্ষ়ানীশি ৰূপ়ায়িৰ প্ৰধ়্ান গুৰুত্বপূিয শদ্ি আশছল প্ৰয়ৱিকৰি আৰু সমদ্শিযি়া। 1986 চনৰ ৰ়াষ্ট্ৰীয় শিক্ষ়ানীশিৰ
অসম্পূিয ক়াযযসচূ ীসমূহ 1992 চনি পশৰৱিযন কশৰ (ৰ়াষ্ট্ৰীয় শিক্ষ়ানীশি 1986/92) উপযুিভ়ায়ৱ এই নীশিি অন্তভুযি
কৰ়া বহয়ছ। ভিহিীয়়া 1986/92ৰ নীশিৰ পৰৱিযী ক়ালৰ এক উয়িখয়য়াগয পদ্য়ক্ষপ হ’ল শিন়ামূলীয়়া আৰু
ি়াধ্যি়ামূলক শিশু শিক্ষ়া আইন - 2009, শয স়ািযজনীন প্ৰ়াথশমক শিক্ষ়া শনশিি কৰ়াৰ ি়ায়ি আইনী আধ়্াৰ প্ৰদ়্ান
কশৰয়ছ।

এই নীশিৰ মূল িত্ত্ব
শিক্ষ়া িযৱস্থ়াৰ প্ৰধ়্ান উয়দ্দিযই হ’ল, যুশিসন্মি শচন্ত়া আৰু ক়াযয কশৰি পৰ়া, দ্য়়াপৰ়ায়ি আৰু সমমমযীি়া থক়া, স়াহসী
আৰু উদ্যমী, বিজ্ঞ়াশনক ম়ানশসকি়া থক়া, নয়ায়পৰ়ায়িি়া আৰু মূলযয়ি়াধ্ সম্পন্ন সৃশষ্টিীল কল্পন়ািশিয়ৰ পশৰপূিয সৎ
িযশিৰ শিক়াি স়াধ্ন কৰ়া। আম়াৰ সংশিধ়্ানি উয়িখ থক়াৰ দ্য়ৰ ইয়়াৰ লক্ষযই হ’ল কমযৰি, উৎপ়াদ্নক্ষম আৰু
অশৰহি়া ভয়াগ়াি পৰ়া িযশিৰ ি়াৰ়া সমদ্িযী, সকয়ল়া শদ্িয়ক স়ামশৰি পৰ়া এখন সম়াজ শনময়াি কৰ়া।
এখন উৎকৃষ্ট শিক্ষ়ানুষ্ঠ়ানৰ অথয হ’ল এয়ন এক স্থ়ান, য’ি প্ৰশিগৰ়াকী ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীয়য় ভিওুঁয়ল়াকৰ প্ৰশি আহ্ল়াদ্ আৰু
আন্তশৰকি়া থক়া িুশল, শনজয়ক শনৰ়াপদ্ িুশল আৰু উৎস়াহ-উদ্দীপন়ায়ৰ ভৰ়া শিকিৰ পশৰয়ৱি এি়া ল়াভ কয়ৰ িুশল
অনুভৱ কয়ৰ আৰু শয স্থ়ান শিি়াল পশৰসৰযুি শিক্ষ়া প্ৰদ়্ান, সকয়ল়া প্ৰক়াৰৰ সুিযৱস্থ়া আৰু শিক্ষি সমল সকয়ল়ায়ৰ
ি়ায়ি পযয়াপ্ত হয়। এই ধ্ৰিৰ ম়ানসম্পন্ন িযৱস্থ়াৰ সৃশষ্ট কৰ়ায়ি়া সকয়ল়া শিক্ষ়ানুষ্ঠ়ানৰ লক্ষয ভহ়াৱ়া উশচি। িত্ৰ়াচ, এয়ক
সময়য়ি শিক্ষ়াৰ সকয়ল়া স্তৰৰ ম়াজি আৰু সকয়ল়া শিক্ষ়ানুষ্ঠ়ানৰ ম়াজি সংহশি আৰু সহয়য়াশগি়া থক়াও অিীৱ
প্ৰয়য়়াজন।
স়ামশিকভ়ায়ৱ শিক্ষ়া িযৱস্থ়া আৰু স্বিন্ত্ৰ শিক্ষ়ানুষ্ঠ়ানসমূহি িলি উয়িখ কৰ়া প্ৰ়াথশমক আদ্িযসমূহ থক়ায়ি়া প্ৰয়য়়াজন  শিক্ষক সম়াজৰ লগয়ি অশভভ়াৱকৰ সয়চিনি়া জগ়াই িুশল প্ৰশিগৰ়াকী ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীয়ৰ স্বকীয় গুিসমূহৰ স্বীকৃশিপ্ৰদ়্ান, শচন়ািকৰি আৰু স্বকীয় ভয়াগযি়াি উৎস়াহ ভয়াগ়াই শিদ্য়ায়িশনক আৰু অন়াশিদ্য়ািশনক ভক্ষত্ৰসমূহি ছ়াত্ৰছ়াত্ৰীৰ স়ামশিক শিক়াি স়াধ্ন;
 িৃিীয় ভশ্ৰিীনলয়ক প্ৰ়াথশমক স়াক্ষৰি়া আৰু সংখয়াজ্ঞ়ান আহৰি কৰ়াি আি়াইিনক ভিশছ গুৰুত্ব প্ৰদ়্ান;
 ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীসকলৰ স্বকীয় প়াৰদ্শিযি়া অনুসশৰ শিক্ষ়াথযীয়য় ভিওুঁয়ল়াকৰ শিক্ষি প়াঠ্যক্ৰম আৰু পথৰ ি়াছশন কশৰ
জীৱনৰ ি়ািি অিসৰ ভহ়াৱ়াৰ ি়ায়ি শিশথলি়া প্ৰদ়্ান;
 ক্ষশিক়াৰক স্তৰ ভন়ায়হ়াৱ়া কশৰিনল আৰু শিশভন্ন শিকি শিষয়ৰ ম়াজি সম়ায়য়াজন সিৱ কশৰিনল কল়া আৰু
শিজ্ঞ়ান ি়াখ়া, প়াঠ্যক্ৰম আৰু প়াঠ্যক্ৰম িশহভূযি শিষয়, িৃশিমুখী আৰু শিদ্য়ায়িশনক ি়াখ়াৰ ম়াজি ভক়ায়ন়া ধ্ৰিৰ
স্পষ্ট শিভ়াজন ন়াথ়াশকি;
 িহুধ়্াশিভি শিশ্বি জ্ঞ়ানৰ সংহশি আৰু সম্পকয স্থ়াপন শনশিি কৰ়াৰ ি়ায়ি প্ৰ়াকৃশিক শিজ্ঞ়ান, সম়াজ শিজ্ঞ়ান, কল়া,
ম়ানৱশিদ্য়া আৰু ভখল আশদ্ শভন্ন শিষয়যুি আৰু স়ামশিক শিক্ষ়া প্ৰদ়্ান;
 পৰীক্ষ়াৰ ি়ায়ি শিক্ষ়ািহি আৰু মুখস্থশিদ্য়াৰ শিপৰীয়ি ধ়্াৰি়া আধ়্াশৰি ভি়াধ্িশিৰ শিক়ািি গুৰুত্ব প্ৰদ়্ান;
 যুশিসন্মি শসি়ান্ত িহিৰ ি়ায়ি প্ৰয়য়়াজনীয় সৃশষ্টিীলি়া আৰু শিয়েষি়াত্মক শচন্ত়াৰ শিক়াি স়াধ্ন;
 দ্য়়া, আনৰ প্ৰশি সন্ম়ান, স্বচ্ছি়া, ভসৌজনযি়া, গিি়াশন্ত্ৰক ময়ন়াভ়াি, ভসৱ়াৰ ময়ন়াভ়াি, ৰ়াজহুৱ়া সম্পশিৰ প্ৰশি
সন্ম়ান, বিজ্ঞ়াশনক ম়ানশসকি়া, স্ব়াধ্ীন ময়ন়াভ়াৱ, দ়্াশয়ত্বয়ি়াধ্, সমূহীয়়া ময়ন়াভ়াৱ আৰু নয়ায় আশদ্ৰ দ্য়ৰ মূলযয়ি়াধ্
আৰু ম়ানৱীয়ি়া আৰু স়াংশিধ়্াশনক প্ৰমূলয সৃশষ্ট;
 শিক্ষি আৰু শিকিি ভ়াষ়াৰ িশি আৰু িহুভ়াশষকি়াৰ শিক়াি স়াধ্ন;
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 ভয়াগ়ায়য়াগ, সহয়য়াশগি়া, এয়কলয়গ ক়াম কৰ়াৰ ম়ানশসকি়া আৰু ৰশিয়়াল স্বভ়াৱ আশদ্ৰ দ্য়ৰ জীৱন-ভকশন্দ্ৰক
িযৱহ়াশৰক শিক্ষ়া প্ৰদ়্ান;
 িিযম়ানৰ প্ৰশিক্ষি ভকন্দ্ৰয়ি়াৰি চশল থক়া সংখয়াগি ম়ান শনৰূপিৰ শিপৰীয়ি শনয়শমি গঠ্ন়াত্মক ম়ান শনৰূপিৰ
ওপৰি গুৰুত্ব প্ৰদ়্ান;
 ভ়াষ়াগি ি়াধ়্া ভন়ায়হ়াৱ়া কশৰিনল ি়াৰীশৰকভ়ায়ৱ শিয়িষ ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰী আৰু বিশক্ষক পশৰকল্পন়া আৰু পশৰচ়ালন়াৰ
ি়ায়ি শিক্ষি-শিকিি প্ৰযুশিৰ শিস্তৃি প্ৰয়য়়াগ;
 শিক্ষ়া ভয এক সমৱিযী শিষয়, ভসয়়া মনি ৰ়াশখ সকয়ল়া প়াঠ্যক্ৰম, শিক্ষি পিশি আৰু নীশিৰ ভক্ষত্ৰি শিশভন্নি়া
আৰু স্থ়ানীয় শিষয়ৰ প্ৰশি সন্ম়ান প্ৰদ্িযন;
 সকয়ল়া ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰী য়ায়ি শিক্ষ়া িযৱস্থ়াি শিশস্ত থ়াশকি প়ায়ৰ, ি়াৰ ি়ায়ি শিক্ষ়া সম্পকযীয় সকয়ল়া ধ্ৰিৰ শসি়ান্ত
িহিৰ ভক্ষত্ৰি সম্পূিয নয়ায়পৰ়ায়িি়া আৰু সমদ্শিযি়া প্ৰদ্িযন;
 শিশুৰ প্ৰ়াৰশিক পশৰচযয়া আৰু শিদ্য়ালয় শিক্ষ়াৰ পৰ়া উচ্চ শিক্ষ়ানলয়ক শিক্ষ়া িযৱস্থ়াৰ সকয়ল়া স্তৰয়ি প়াঠ্যক্ৰমৰ
সমধ্শমযি়াৰ িজ়াই ৰখ়াৰ শনশিশি;
 শিক্ষক আৰু শিক্ষ়াগুৰুসকল হ’ল শিক্ষি পিশিৰ হৃৎশপণ্ড - শিক্ষকৰ শনযুশি, শনয়শমি িৃশিগি শিক়াি, ভয়াগ়াত্মক
কময-পশৰয়ৱি আৰু চ়াকশৰৰ অৱস্থ়াৰ প্ৰশি দ্ৃশষ্ট প্ৰদ়্ান;
 কিৃত্ব
য িীলি়া প্ৰদ়্ান, ভ়াল প্ৰি়াসন িযৱস্থ়া আৰু স্ব়ায়ত্বৰ ম়ায়জয়ৰ, উদ্ভ়াৱনী িশি আৰু ি়াশহৰ়া িুশি প্ৰয়য়়াগৰ প্ৰশি
উৎস়াশহি কৰ়াৰ লগয়ি পৰীক্ষি আৰু সকয়ল়ায়ৰ দ্ৃশষ্টয়গ়াচৰ ভহ়াৱ়ানক স্বচ্ছি়া, সংহশি, সমল িযৱহ়াৰৰ উপযুিি়া
িৃশি কশৰ ‘প্ৰ়ায়ি়াজ্জ্বল শকন্তু দ্ৃঢ’ শিক্ষ়া িযৱস্থ়াৰ প্ৰৱিযন;
 অশি উন্নি ম়ানৰ শিক্ষ়া িযৱস্থ়া আৰু ইয়়াৰ শিক়ািৰ ি়ায়ি উচ্চ পযয়ায়ৰ গয়ৱষি়া ক়াযয সম়ায়ন প্ৰয়য়়াজনীয়;
 স্থ়ায়ী গয়ৱষি়া ক়াযযৰ উন্নশি শনয়শমি পুনৰীক্ষি, শিক্ষ়া শিয়িষজ্ঞৰ ি়াৰ়া শনয়শমি ম়ান শনধ্য়াৰিৰ িযৱস্থ়া প্ৰচলন;
 মূল়াধ়্াৰ আৰু ভ়াৰিিষযৰ ঐশিহযযুি আৰু সম্পদ্ি়ালী, বিশচত্ৰপূি,য প্ৰ়াচীন আৰু আধ্ুশনক সংস্কৃশিৰ জ্ঞ়ান পিশি
আৰু পৰম্পৰ়া সংপৃি শিক্ষ়ানীশি;
 শিক্ষ়া হ’ল জনস়াধ়্াৰিৰ ভসৱ়া; ম়ানসম্পন্ন শিক্ষ়া ল়াভ প্ৰশিগৰ়াকী শিশুৰ প্ৰ়াথশমক অশধ্ক়াৰ শহচ়ায়প গিয কৰ়া
উশচি;
 এক িশিি়ালী, জীৱন্ত ৰ়াজহুৱ়া শিক্ষ়া পিশিৰ লগয়ি িযশিগি আৰু সম়াজৰ অংিিহিৰ ি়ায়ি উৎস়াহ প্ৰদ়্ান
আৰু সুশিধ়্া প্ৰদ়্ান কশৰিনল পযয়াপ্ত পশৰম়াি শিশনয়য়়াগকৰি;

নীশিখনৰ ভশৱষযি পশৰকল্পন়া
ৰ়াষ্ট্ৰীয় শিক্ষ়ানীশিখয়ন ভ়াৰিীয় মূল়াধ়্াৰ শিক্ষ়া িযৱস্থ়াৰ আধ়্াৰি সকয়ল়ায়ৰ ি়ায়ি উচ্চম়ানৰ শিক্ষ়া প্ৰদ়্ানৰ ি়াৰ়া
ভশৱষযিৰ ভ়াৰিক দ্ীঘযময়াদ্ী ৰূপি ন়াযযি়ায়ৰ আৰু সম়াজৰ স্পন্দনিীল জ্ঞ়ানৰ জশৰয়য়ি ভপ়ানপিীয়়া পশৰৱিযনৰ
ভপ়াষকি়া কশৰয়ছ শয ভ়াৰিিষযক শিশ্বম়ানৰ জ্ঞ়ানৰ আধ়্াৰ ৰূয়প প্ৰশিষ্ঠ়া কশৰি। আম়াৰ শিক্ষ়ানুষ্ঠ়ানসমূহৰ প়াঠ্যক্ৰম আৰু
শিক্ষি পিশিয়য় শিক্ষ়াথযীসকলৰ ম়াজি এক ভ়াৰিিষযৰ ি়ায়ধ়ায়নয়ৰ ভমৌশলক কিযিয আৰু স়াংশিধ়্াশনক প্ৰমূলযৰ প্ৰশি
গভীৰ অনুভৱ আৰু সন্ম়ানৰ ভ়াৱ জগ়াই িুশলি আৰু পশৰৱিযনিীল সম়াজি শনজৰ কিযিয আৰু দ়্ায়িিি়াৰ প্ৰশি সজ়াগ
কশৰ িুশলি। এই নীশিৰ ভশৱষযি পশৰকল্পন়া ৰূয়প শিক্ষ়াথযীসকলৰ ম়াজি এগৰ়াকী ভ়াৰিীয় ভহ়াৱ়াৰ ি়ায়ি ভগৌৰৱয়ি়াধ্ৰ
সৃশষ্ট কশৰি। ই ভকৱল ভ়াৱন়ায়ি আৱি ভনথ়াশক উৎস়াহ, ভমধ়্া, আচৰি, জ্ঞ়ানৰ শিক়াি, দ্ক্ষি়া, প্ৰমূলয আৰু স্পৃহ়াৰ
সৃশষ্টৰ ি়াৰ়া ম়ানৱ অশধ্ক়াৰৰ প্ৰশি দ়্ায়িিি়া, দ্ীঘযময়াদ্ী শিক়াি আৰু জীৱন আৰু শিশ্ব চৰ়াচৰৰ প্ৰশি শুভশচন্ত়াৰ উয়ন্মষ
ঘি়াই এক শিশ্ব ন়াগশৰকৰ শনময়াি কশৰি।
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ভ়াগ I : শিদ্য়ালয় শিক্ষ়া
এই নীশিয়য় প্ৰচশলি 10+2 পিশিৰ শিক্ষ়া িযৱস্থ়াৰ পশৰৱিযন ঘি়াই নিুন শিক্ষি পিশি আৰু প়াঠ্যক্ৰমক 3ৰ পৰ়া 18
িছৰ িয়সনল স়ামশৰ 5+3+3+4 আশহযি িলি শদ্য়়া ধ্ৰয়ি পুনৰগঠ্ন কশৰয়ছপূিৱয িযী শিদ্য়ায়িশনক সংৰচন়া

নিুন শিক্ষি আৰু প়াঠ্যক্ৰম সংৰচন়া

3
(ভশ্ৰিী 3-5)
(িয়স 8-11

16)

3 িছৰ
(অংগনি়ািী/প্ৰ়াক্
শিদ্য়ালয়/ি়ালভ়াশিক়া)
(িয়স 3-6)

প্ৰ়াৰশিক

2 িছৰ
(ভশ্ৰিী 1-2)
(িয়স 6-8)

প্ৰস্তুশিমূলক

10
(িয়স 6-16)

মধ্য

3
(ভশ্ৰিী 6-8)
(িয়স 11-14)

ম়াধ্যশমক

4
(ভশ্ৰিী 9-12)
(িয়স 14-18)

2
(িয়স 16-18)

িিযম়ায়ন 1ম ভশ্ৰিী 6 িছৰ িয়সৰ পৰ়া আৰি ভহ়াৱ়াৰ ি়ায়ি 3-6 িছৰ িয়সৰ শিশুক 10+2 আশহযয়য় স়ামশৰি পৰ়া
ন়াই। নিুন 5+3+3+4 পিশিি 3 িছৰৰ শিশুয়ক়া “প্ৰ়াৰশিক শিশু পশৰচযয়া আৰু শিক্ষ়া”ৰ িশিি়ালী ভভশিি স়ামশৰ
ভল়াৱ়া বহয়ছ। ইয়়াৰ লক্ষয বহয়ছ ভ়াল স়ামশিক শিকি, শিক়াি আৰু সুচ়াৰু ৰূয়প উন্নশি স়াধ্ন কৰ়া।

1. প্ৰ়াৰশিক শিশু পশৰচযয়া আৰু শিক্ষ়া: শিকিৰ ভভশি
1.1. স়ামশিকভ়ায়ৱ 85% মগজুৰ শিক়াি 6 িছৰ িয়সৰ পূয়িযই স়াধ্ন হয়। ম়ানশসক স্ব়াস্থযৰ শিক়াি আৰু শ্ৰীিৃশিৰ
ি়ায়ি এই সময়য়চ়াৱ়াি উপযুি পশৰচযয়াৰ প্ৰশি শিয়িষ গুৰুত্ব প্ৰদ়্ান কৰ়া প্ৰয়য়়াজন। িিযম়ায়ন শিয়িষনক আথযস়াম়াশজকভ়ায়ৱ শপছপৰ়া সম়াজৰ পৰ়া অহ়া ভক়াশি ভক়াশি শিশুৰ ি়ায়ি ম়ানসম্পন্ন প্ৰ়াৰশিক শিশু পশৰচযয়া আৰু শিক্ষ়া
(ECCE) উপলব্ধ নহয়। শিশুসকলক এয়ন শিক্ষ়া িযৱস্থ়াি অন্তভুযি কশৰিনল আৰু শিক্ষ়া িযৱস্থ়াক উজ্জীশৱি কশৰ
িুশলিনল প্ৰ়াৰশিক শিশু পশৰচযয়া আৰু শিক্ষ়াি উপযুি শিশনয়য়়াগ ঘি়াি ল়াশগি। স়ািযজনীন ম়ানসম্পন্ন প্ৰ়াৰশিক শিশুৰ
শিক়াি, পশৰচযয়া আৰু শিক্ষ়া প্ৰদ়্ানৰ লক্ষযি শযম়ান সিৱ ভস়ানক়ায়ল উপনীি হ’ি ল়াশগি। সকয়ল়া ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীয়ক
স়ামশৰি পৰ়ানক শিক্ষ়া প্ৰদ়্ানৰ লক্ষয 2030 চনৰ শপছনল য়াি ভন়াৱ়াশৰি।
1.2. প্ৰ়াৰশিক শিশু পশৰচযয়া আৰু শিক্ষ়া হ’ি আদ্িযগিভ়ায়ৱ শিশথল, িহুমুখী, িহুস্তৰীয়, ভখল-ভধ্ম়াশল-ভকশন্দ্ৰক,
ক়াযযশভশিক আৰু ন়াযযি়াৰ ভভশিি গশঢ উঠ়্া শিকি পিশি। ইয়়াি আখৰৰ িুলন়া, ভ়াষ়া, সংখয়াজ্ঞ়ান, গিন়া, ৰং,
আকৃশি, অন্তভয়াগি আৰু িশহভয়াগি ভখল়া ভখল, ভখশলয়মশলনক থক়া িস্তু সয়জ়াৱ়া ভখল আৰু যুশিসংগি শচন্তন, সমসয়াসম়াধ়্ান, ছশি অুঁক়া, আৰু অনয়ানয ভ়াচুযয়ৱল কল়া, হস্তকল়া, ন়ািক, পুিল়ান়াচ, সংগীি আৰু গশিিীলি়াৰ দ্য়ৰ
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শিষয়সমূহ সংযুি কৰ়া হ’ি। ইয়়াৰ বসয়ি স়াম়াশজক ভয়াগযি়া, অনুভূশিিীলি়া, ভ়াল আচৰি, ভদ্ৰি়া, মূলযয়ি়াধ্,
িযশিগি আৰু স়াম়াশজক স্বচ্ছি়া, সমূহীয়়া কময, সহয়য়াশগি়া আশদ্ও অন্তভুযি কৰ়া বহয়ছ। প্ৰ়াৰশিক শিশু পশৰচযয়া আৰু
শিক্ষ়াৰ স়ামশিক লক্ষয বহয়ছ ি়াৰীশৰক আৰু অংগ সঞ্চ়ালনৰ ি়ায়ি স্ন়ায়শৱক শিক়াি, ভি়াধ্িশিৰ শিক়াি, স়াম়াশজকআনুভূশিক-প্ৰমূলযৰ শিক়াি, স়াংস্কৃশিক, কল়াত্মক শিক়াি আৰু ভয়াগ়ায়য়াগ আৰু প্ৰ়াৰশিক ভ়াষ়া প্ৰয়য়়াগ, অক্ষৰজ্ঞ়ান
আৰু সংখয়াজ্ঞ়ানৰ শিক়াি স়াধ্ন।
1.3. NCERTৰ ি়াৰ়া দুি়া স্তৰি প্ৰ়াৰশিক শিশু পশৰচযয়া আৰু শিক্ষ়াৰ ি়ায়ি ৰ়াষ্ট্ৰীয় প়াঠ্যক্ৰম আৰু শিক্ষি পিশিৰ
আশহয (NCPFECCE) প্ৰস্তুি কশৰ উশলওৱ়া হ’ি, ভযয়ন, 0-3 িছৰনল এি়া উপ-আশহয আৰু 3-8 িছৰনল আনয়ি়া
উপ-আশহয ওপৰি উয়িখ কৰ়া শনয়দ্যিন়াৰ আধ়্াৰি প্ৰস্তুি কশৰ উশলওৱ়া হ’ি। শিয়িষনক, শিশুৰ পশৰচযয়া আৰু শিক্ষ়াৰ
ি়ায়ি ভ়াৰিিষযৰ শিশভন্ন অঞ্চলি যুগ যুগ ধ্শৰ প্ৰচশলি বহ অহ়া পৰম্পৰ়াগি কল়া, স়াধ্ুকথ়া, পদ্য, ভখল, গীি আৰু
িহুয়ি়া শিষয় ইয়়াি অন্তভুযি কৰ়া হ’ি। এই আশহযয়য় শিক্ষ়ানুষ্ঠ়ানৰ লগয়ি অশভভ়াৱকসকলয়ক়া ি়াি ভদ্খুৱ়াি।
1.4. সমি ভদ্িয়ি উচ্চ ম়ানসম্পন্ন স়ািযজনীন প্ৰ়াৰশিক শিশু পশৰচযয়া আৰু শিক্ষ়াৰ এই িযশিক্ৰমী লক্ষয পযয়ায়ক্ৰয়ম
উপলব্ধ কৰ়া হ’ি। শিয়িষনক আথয-স়াম়াশজক ভক্ষত্ৰি শপছপৰ়া শজল়া আৰু অঞ্চলয়ি়াৰৰ ভক্ষত্ৰি শিয়িষভ়ায়ৱ গুৰুত্ব
প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি। “প্ৰ়াৰশিক শিশু পশৰচযয়া আৰু শিক্ষ়া”ৰ পশৰসৰি স্বিন্ত্ৰভ়ায়ৱ চশল থক়া ভক্ষত্ৰসমূহ, ভযয়ন, (ক)
স্বিন্ত্ৰভ়ায়ৱ চশল থক়া অংগনি়ািী (খ) অংগনি়ািীৰ বসয়ি সংযুি প্ৰ়াথশমক শিদ্য়ালয়সমূহ, (গ) িিযম়ায়ন চশল থক়া
প্ৰ়াথশমক শিদ্য়ালয়সমূহৰ বসয়ি সংযুি 5-6 িছৰনল স়ামৰ়া প্ৰ়াক্-প্ৰ়াথশমক শিদ্য়ালয়/ি়াখ়াসমূহ (ঘ) প্ৰ়াৰশিক শিশু
পশৰচযয়া আৰু শিক্ষ়াৰ শযয়ি়াৰ স্বিন্ত্ৰ প্ৰ়াক্-শিদ্য়ালয় অনুষ্ঠ়ানি কমযী ি়া শিক্ষক শনযুশি শদ্য়়া আয়ছ আৰু প়াঠ্যক্ৰম,
শিক্ষিপ্ৰি়ালী চশল আয়ছ ভসইয়ি়াৰনল ইয়়াক িশিি়ালীভ়ায়ৱ সম্প্ৰস়াশৰি কৰ়া হ’ি।
1.5. প্ৰ়াৰশিক শিশু পশৰচযয়া আৰু শিক্ষ়া স়ািযজনীনভ়ায়ৱ উপলব্ধ আৰু িশিি়ালী কশৰিনল অংগনি়ািী ভকন্দ্ৰসমূহৰ
িযৱস্থ়া উচ্চ ম়ানসম্পন্ন কৰ়া হ’ি, ভখল-ভধ্ম়াশলৰ স়ামিী ভয়াগ়ান ধ্ৰ়া হ’ি, উপযুি প্ৰশিক্ষিপ্ৰ়াপ্ত কমযী ি়া শিক্ষকৰ
শনযুশি শদ্য়়া হ’ি। সকয়ল়া অংগনি়ািী ভকন্দ্ৰয়ি উপযুি শনগযমন িযৱস্থ়া, সুন্দৰ আশহয, শিশু উপয়য়াগী আৰু শিক্ষ়াৰ
উপযুি পশৰয়ৱি থক়া ভ়ালদ্য়ৰ শনময়াি কৰ়া ঘৰ থ়াশকি। অংগনি়ািী ভকন্দ্ৰয়ি়াৰি ভক্ষত্ৰ-ভ্ৰমিৰ িযৱস্থ়া থ়াশকি আৰু
শিশুসকয়ল এই অংগনি়ািীৰ পৰ়া প্ৰ়াথশমক স্তৰনল য়ায়ি সুন্দৰভ়ায়ৱ পশৰক্ৰমি কশৰি প়ায়ৰ ি়াৰ ি়ায়ি ওচৰৰ প্ৰ়াথশমক
শিদ্য়ালয়ৰ শিক্ষক আৰু ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীক স়াক্ষ়াি কৰ়াৰ িযৱস্থ়া থ়াশকি। অংগনি়ািীসমূহ আৰু সংয়য়াশজি শিদ্য়ালয় ি়া
শিদ্য়ালয় ভক্ষত্ৰৰ অনুষ্ঠ়ান প়াৰস্পশৰকভ়ায়ৱ সম্পূিয সংযুি বহ থ়াশকি।
1.6. ভি়া হয় ভয, 5 িছৰ িয়সৰ আগয়ি শিশু এয়ক়াি়াই িহি কৰ়া “প্ৰস্তুশি ভশ্ৰিী” ি়া “ি়ালভ়াশিক়া”(এইয়ি়া প্ৰথম
ভশ্ৰিীৰ পূয়িয) শিক্ষ়াৰ ি়ায়ি প্ৰ়াৰশিক শিশু পশৰচযয়া আৰু শিক্ষ়াৰ ভয়াগযি়া থক়া শিক্ষকৰ প্ৰয়য়়াজন। প্ৰস্তুশি ভশ্ৰিীি শিশুৰ
ভি়াধ্িশিৰ শিক়াি, ক়াযযক়াশৰি়া, আৰু শযয়ক়ায়ন়া ম়ানশসক-ি়াৰীশৰক আৰু প্ৰ়াৰশিক আখৰ জ্ঞ়ান আৰু সংখয়াজ্ঞ়ান
প্ৰদ়্ানৰ ি়ায়ি শিকি ক়াযয ভখল-ভধ্ম়াশল আধ়্াশৰি ভহ়াৱ়া ি়াঞ্চনীয়। মধ্য়াহ্ন-ভভ়াজনৰ িযৱস্থ়াও প্ৰস্তুশি-ভশ্ৰিীৰ পৰ়া
প্ৰ়াথশমক শিদ্য়ালয়নল উন্নীি কৰ়া প্ৰয়য়়াজন। িিযম়ায়ন অংগনি়ািী পিশিি স্ব়াস্থয পৰীক্ষ়া আৰু ি়াৰীশৰক িৃশিৰ ি়ায়ি শয
পযযয়ৱক্ষিৰ িযৱস্থ়া আয়ছ, ি়াক প্ৰ়াথশমক পযয়ায়য়ি়া উপলব্ধ কৰ়া প্ৰয়য়়াজন।
1.7. অংগনি়ািী ভকন্দ্ৰসমূহৰ প্ৰ়াৰশিক শিশু পশৰচযয়া আৰু শিক্ষ়াৰ ি়ায়ি উচ্চ ম়ান সম্পন্ন শিক্ষকৰ প্ৰথময়ি়া ভগ়াি প্ৰস্তুি
কশৰিনল NCERTভয় প্ৰস্তুি কশৰ উশলওৱ়া প়াঠ্যক্ৰম/প়াঠ্যক্ৰম পিশিৰ আধ়্াৰি অংগনি়ািী ভকন্দ্ৰসমূহি িিযম়ানৰ
কমযী িথ়া শিক্ষকসকলক পিশিগিভ়ায়ৱ প্ৰশিক্ষি প্ৰদ়্ান কশৰ উপযুি কশৰ ভি়াল়া হ’ি। উচ্চিৰ ম়াধ্যশমক উিীিয ি়া
ি়ায়ি়াশধ্ক শিক্ষ়াগি অহযি়াসম্পন্ন অংগনি়ািী কমযী িথ়া শিক্ষকক “প্ৰ়াৰশিক শিশু পশৰচযয়া আৰু শিক্ষ়া”ৰ ি়ায়ি 6
মহীয়়া প্ৰশিক্ষি প্ৰদ়্ান কশৰ প্ৰম়াি পত্ৰ শদ্য়়া হ’ি আৰু শযসকল উচ্চিৰ ম়াধ্যশমকিনক িলৰ অহযি়াসম্পন্ন, ভিওুঁয়ল়াকক
প্ৰ়াৰশিক আখৰজ্ঞ়ান, সংখয়াজ্ঞ়ান আৰু অনয়ানয প্ৰয়য়়াজনীয় শদ্িসমূহ স়ামশৰ 1 িছৰীয়়া শিপ্লম়া প়াঠ্ক্ৰমৰ প্ৰশিক্ষি শদ্য়়া
হ’ি। িিযম়ায়ন চশল থক়া ক়াযযসূচীি ভক়ায়ন়া অসুশিধ়্াৰ সৃশষ্ট ভন়ায়হ়াৱ়ানক প্ৰ়াৰশিক শিশু পশৰচযয়া আৰু শিক্ষ়া িযৱস্থ়াৰ
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অহযি়া আহৰি কশৰিনল এই প়াঠ্যক্ৰম DTH ভচয়নল আৰু স্ম়ািযয়ফ়ানৰ জশৰয়য়ি শিশজয়িল/ দ্ূৰসংয়য়াগী প়াঠ্যক্ৰম
পিশিৰ ি়াৰ়া প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি। অংগনি়ািী কমযী িথ়া শিক্ষকৰ প্ৰ়াৰশিক শিশু পশৰচযয়া আৰু শিক্ষ়া পিশিৰ ি়ায়ি প্ৰদ়্ান
কৰ়া প্ৰশিক্ষি শিদ্য়ালয় শিক্ষ়া শিভ়াগৰ অধ্ীনস্থ “ক্ল়াষ্ট়াৰ শৰচ’চয ভকন্দ্ৰ”ৰ ি়াৰ়া পযযয়ৱক্ষি কৰ়া হ’ি আৰু শনয়শমি
পৰীক্ষিৰ ি়ায়ি ম়াহি অন্তিঃ এয়ক়াি়ানক সংয়য়াগী-প়াঠ্দ়্ান অনুশষ্ঠি কৰ়া হ’ি। পৰৱিযী ক়ালি ৰ়াজয চৰক়ায়ৰ
“প্ৰ়াৰশিক শিশু পশৰচযয়া আৰু শিক্ষ়া” িযৱস্থ়াৰ ি়ায়ি শিশভন্ন স্তৰ অনুসশৰ ভপছ়াদ়্াৰী প্ৰশিক্ষি, পযযয়ৱক্ষি-পিশি আৰু
কমযজীৱন শচন়ািকৰি আশদ্ৰ জশৰয়য়ি, ভপছ়াগিভ়ায়ৱ অহযি়াসম্পন্ন শিক্ষক ভগ়ািৰ সৃশষ্ট কশৰি। এই শিক্ষি-ভগ়ািৰ
প্ৰ়াৰশিক ভপছ়াদ়্াৰী প্ৰস্তুশি আৰু শনয়শমি ভপছ়াগি শিক়ািৰ (Continuous Professional Development CPD) ি়ায়ি প্ৰয়য়়াজনীয় স়া-সুশিধ়্াৰ িযৱস্থ়া কশৰি।
1.8. জনয়গ়াষ্ঠী অধ্ুযশষি এয়লক়াি প্ৰ়াৰশিক শিশু পশৰচযয়া আৰু শিক্ষ়া িযৱস্থ়াই আশ্ৰমি়াল়া স্থ়াপন কশৰি আৰু সকয়ল়া
শিকল্প শিক্ষ়া পিশি পযয়ায়ক্ৰয়ম সংয়য়াগ কশৰি। আশ্ৰমি়াল়াি প্ৰ়াৰশিক শিশু পশৰচযয়া আৰু শিক্ষ়া িযৱস্থ়া সংযুি আৰু
ৰূপ়ায়ি কৰ়াৰ প্ৰশক্ৰয়়া ওপৰি উয়িখ কৰ়াৰ বসয়ি সদ্ৃি হ’ি।
1.9. প্ৰ়াক্-প্ৰ়াথশমক শিদ্য়ালয়ৰ পৰ়া প্ৰ়াথশমক শিদ্য়ালয়নল শিক্ষ়া িযৱস্থ়া ক্ৰম়াগিভ়ায়ৱ চল়ায়ি়া শনশিি কশৰিনল আৰু
শিক্ষ়াৰ ভমৌশলক উয়দ্দিযৰ প্ৰশি দ্ৃশষ্ট ৰ়াশখিনল “প্ৰ়াৰশিক শিশু পশৰচযয়া আৰু শিক্ষ়া”ৰ অধ্ীনি থক়া প়াঠ্যক্ৰম আৰু
শিক্ষি-পিশি ম়ানৱ সম্পদ্ উন্নয়ন মন্ত্ৰি়ালয়ৰ বসয়ি প্ৰিযক্ষ সম্পকয থ়াশকি। প্ৰ়াৰশিক শিশু পশৰচযয়া আৰু শিক্ষ়াৰ
পশৰকল্পন়া আৰু প্ৰয়য়়াগ ক়াযয ম়ানৱ সম্পদ্ শিভ়াগ, মশহল়া আৰু শিশু শিক়াি শিভ়াগ (WCD), স্ব়াস্থয আৰু পশৰয়়াল
কলয়াি শিভ়াগ (HFW) আৰু জনজ়াশি পশৰক্ৰম়াৰ মন্ত্ৰ়ালয়সমূহৰ যুিীয়়া সহয়য়াগি সম্প়াদ্ন কৰ়া হ’ি। শনয়মীয়়া
সহ়ায়ৰ ি়ায়ি আৰু “প্ৰ়াৰশিক শিশু পশৰচযয়া আৰু শিক্ষ়া”ক শিদ্য়ালয় শিক্ষ়াৰ বসয়ি সম্পশকযি কশৰিনল এি়া শিয়িষ
যুিীয়়া “ি়াস্ক ফ’চয” গঠ্ন কৰ়া হ’ি।

2. প্ৰ়াথশমক আখৰজ্ঞ়ান আৰু সংখয়াজ্ঞ়ানঃ শিকিৰ এক িৎক়ালীন আৰু পূি়ায ক়াংশক্ষি প্ৰয়য়়াজনীয়ি়া
2.1. পঢ়া আৰু শলখ়াৰ সক্ষমি়া আৰু সংখয়াৰ প্ৰ়াথশমক ক়াযযৰ জ্ঞ়ানৰ ভশৱষযি-স্কুলীয়়া শিক্ষ়া আৰু জীৱনয়জ়াৰ়া শিক্ষ়াৰ
ি়ায়ি পূিয়াক়াংশক্ষি প্ৰয়য়়াজনীয়ি়া আয়ছ। িত্ৰ়াচ, শিশভন্ন চৰক়াৰী আৰু ভিচৰক়াৰী সংস্থ়াৰ শিশভন্ন ভক্ষত্ৰ অধ্যয়নৰ
ফল়াফয়ল িিযম়ান শিকিৰ সমসয়ায়ক প্ৰশিফশলি কয়ৰ: িিযম়ায়ন প্ৰ়াথশমক শিক্ষ়া িযৱস্থ়াি অন্তভুযি আনুম়াশনক 5
ভক়াশিিনকও অশধ্ক িৃহৎ সংখযক ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীয়ৰ প্ৰ়াথশমক আখৰজ্ঞ়ান আৰু সংখয়াজ্ঞ়ান, ভযয়ন, পঢ়া, স়াধ়্াৰি প়াঠ্ িুজ়া,
আৰু ভ়াৰিীয় সংখয়াৰ প্ৰ়াথশমক ভয়াগ-শিয়য়়াগৰ জ্ঞ়ান ন়াই।
2.2. সকয়ল়া শিশুৰ ি়ায়ি সংখয়া আৰু আখৰৰ প্ৰ়াথশমক জ্ঞ়ান প্ৰদ়্ানৰ ি়ায়ি ই এক অশি জৰুৰী ৰ়াষ্ট্ৰীয় শমচন বহ
পশৰয়ছ। ইয়়াৰ শিশভন্ন ভক্ষত্ৰি স্পষ্ট লক্ষযয়ৰ বসয়ি আশি কম শদ্নৰ শভিৰয়ি িযৱস্থ়া িহিৰ প্ৰয়য়়াজন বহ পশৰয়ছ।
(সকয়ল়া ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীয়য়ই 3য় স্তৰনল প্ৰ়াথশমক স়াক্ষৰি়া আৰু সংখয়াজ্ঞ়ানৰ শিক্ষ়া িহি কশৰি)। 2025 চনৰ শভিৰি
সম্পূিয কশৰি পৰ়ানক প্ৰ়াথশমক শিদ্য়ালয়ৰ ি়ায়ি স়ািযজনীনভ়ায়ৱ প্ৰ়াথশমক আখৰ আৰু সংখয়াৰ ধ়্াৰি়া আহৰি কশৰি পৰ়া
ক়াযযক অশি ভিশছ গুৰুত্ব প্ৰদ়্ান কৰ়া বহয়ছ। নীশিখনৰ আনয়ি়াৰ শিষয় ভিশিয়়ায়হ ফলপ্ৰসু হ’ি, ভযশিয়়া আম়াৰ ছ়াত্ৰছ়াত্ৰীসকয়ল পঢ়া, শলখ়া আৰু গিন়াৰ প্ৰ়াথশমক জ্ঞ়ান আয়ত্ব কশৰি প়াশৰি। অি়াশধ্ক়াৰৰ শভশিি ইয়়াৰ ভিষনলনক ম়ানৱ
সম্পদ্ উন্নয়ন মন্ত্ৰ়ালয়ৰ ি়াৰ়া “ৰ়াষ্ট্ৰীয় প্ৰ়াথশমক আখৰ আৰু সংখয়াজ্ঞ়ান শমচন” গঠ্ন কৰ়া হ’ি। এয়কদ্য়ৰ ৰ়াজয/ভকন্দ্ৰীয়
ি়াশসি ৰ়াজযৰ চৰক়ায়ৰ 2025 চনৰ শভিৰি সম্পূিযৰূয়প ক়াযযকৰী কশৰিনল আৰু ইয়়াৰ শিক়াি সুক্ষ্মভ়ায়ৱ পযযয়ৱক্ষি
কশৰি পৰ়ানক, প্ৰ়াথশমক শিদ্য়ালয়ৰ ি়ায়ি স়ািযজনীনভ়ায়ৱ প্ৰয়য়়াগ কশৰ প্ৰ়াৰশিক স়াক্ষৰি়া আৰু সংখয়াজ্ঞ়ান, স্তৰ অনুসশৰ
শনশদ্যষ্ট কৰ়া লক্ষযি উপনীি ভহ়াৱ়ানক অশি ভস়ানক়ায়ল এখন প্ৰ়ায়য়়াশগক পশৰকল্পন়া প্ৰস্তুি কশৰ উশলয়়াি।
2.3. প্ৰথময়ি, অশি ভস়ানক়ায়ল, শিয়িষনক অনিসৰ অঞ্চলসমূহি, শিক্ষকৰ অনুপ়ায়ি সংখয়াশধ্ক ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰী থক়া
অঞ্চলসমূহ ি়া অশধ্ক স়াক্ষৰি়া থক়া অঞ্চলসমূি শিক্ষকৰ খ়ালী বহ থক়া পদ্সমূহ পূৰি কৰ়াৰ িযৱস্থ়া কৰ়া হ’ি। স্থ়ানীয়
শিক্ষকৰ শনযুশি অথি়া স্থ়ানীয় ভ়াষ়াৰ জ্ঞ়ান থক়া শিক্ষকৰ শনযুশিি অশধ্ক গুৰুত্ব প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি। ছ়াত্ৰ-শিক্ষকৰ
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অনুপ়াি 30:1 ভহ়াৱ়ায়ি়া শনশিি কৰ়া হ’ি আৰু আথয-স়াম়াশজকভ়ায়ৱ শপছপৰ়া অঞ্চলসমূহি ই 25:1 হ’ি। প্ৰ়াথশমক
স়াক্ষৰি়া আৰু সংখয়াজ্ঞ়ান ফলপ্ৰসুভ়ায়ৱ প্ৰয়য়়াগ কশৰিনল শিক্ষকসকলৰ শনয়শমি প্ৰ়ায়য়়াশগক শিক়ািৰ ি়ায়ি প্ৰশিক্ষি,
উৎস়াহ আৰু স়াহ়াযয প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি।
2.4. প়াঠ্যক্ৰমৰ শদ্িি, প্ৰ়াৰশিক পযয়ায়ৰ পৰ়া ম়াধ্যশমক শিদ্য়ালয় পযয়ায়নল প্ৰ়াথশমক স়াক্ষৰি়া আৰু সংখয়াজ্ঞ়ান,
শিয়িষনক পঠ্ন, শলখন কথন, প্ৰ়াথশমক শহচ়াপ-শনক়াচ, প্ৰ়াথশমক গশিি আৰু গ়াশিশিক শচন্ত়া আশদ্ শদ্িি প়াঠ্যক্ৰম
প্ৰস্তুি কৰ়াৰ ি়ায়ি শিয়িষ দ্ৃশষ্ট শদ্য়়া হ’ি। প্ৰশিগৰ়াকী ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীয়য় য়ায়ি িযশিগি স্তৰয়ি়া শিক্ষ়া িহি ক়াযয সুকলয়ম
সম্পন্ন কশৰি প়ায়ৰ ি়াৰ ি়ায়ি িশিি়ালী আৰু শনৰশিশচ্ছন্নভ়ায়ৱ ইয়়াৰ গঠ্নগি/িহিয়য়াগযি়া থক়া ভয়াগসূত্ৰ আৰু
শনৰীক্ষিৰ িযৱস্থ়া কৰ়া হ’ি। ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীক উৎস়াহ আৰু ভপ্ৰৰি়া ভয়াগ়ািনল প্ৰশিশদ্য়ন শিয়িষ ক়াল়াংি আৰু প্ৰশি িছয়ৰ
শনয়শমিভ়ায়ৱ শিষয়ৰ বসয়ি সম্পশকযি শিশভন্ন ক়াযযসচূ ীৰ িযৱস্থ়া কৰ়া হ’ি। প্ৰ়াথশমক স়াক্ষৰি়া আৰু সংখয়াজ্ঞ়ানৰ শিক্ষ়া
পিশিি শিয়িষ গুৰুত্ব প্ৰদ়্ানৰ ি়ায়ি শিক্ষকৰ শিক্ষ়া আৰু প্ৰ়াথশমক স্তৰৰ প়াঠ্যক্ৰমৰ আশহয পুনৰ প্ৰস্তুি কৰ়া হ’ি।
2.5. িিযম়ায়ন প্ৰথম ভশ্ৰিীৰ শিক্ষ়া িহিৰ ি়ায়ি ন়ামভশিয কৰ়া ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীক স়ািযজনীনভ়ায়ৱ প্ৰ়াৰশিক শিশু পশৰচযয়া আৰু
শিক্ষ়া িযৱস্থ়াই স়ামশৰ ল’ি ভন়াৱ়াৰ়াৰ ি়ায়ি ভিশছভ়ায়গই প্ৰথম ভকইসপ্ত়াহম়ানৰ শভিৰয়ি শপছ পশৰ ভৰ়াৱ়া ভদ্খ়া য়ায়।
ভসইি়ায়ি, সকয়ল়া ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীয়য় শিদ্য়ালয়নল ভয়াৱ়াৰ প্ৰস্তুশি শনশিি কশৰিনল, 1ম ভশ্ৰিীৰ ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ ক়াৰয়ি
শিশনমহীয়়া মধ্যক়ালীন ভখল-ভধ্ম়াশল আধ়্াশৰি “শিদ্য়ালয় প্ৰস্তুশি ম়াপ়াংক” শনধ্য়াৰি কৰ়া হ’ি। ইয়়াি শিশভন্ন ক়াযয,
আখৰ, ধ্বশন, িব্দ, ৰং, আক়াৰ, আৰু সংখয়া অন্তভুি
য কৰ়া হ’ি আৰু এই িযৱস্থ়াৰ বসয়ি অশভভ়াৱক আৰু আনুস়াংশগক
ভগ়ািৰ সহয়য়াগি NCERT আৰু SCERTভয় এই ম়াপ়াংক প্ৰস্তুি কশৰ উশলয়়াি।
2.6. প্ৰ়াথশমক স়াক্ষৰি়া আৰু সংখয়াজ্ঞ়ানৰ এি়া ৰ়াষ্ট্ৰীয় সমল-ভ়াণ্ড়াৰ প্ৰস্তুি কৰ়া হ’ি আৰু ই শিশজয়িল ইনফ্ৰ়াষ্ট্ৰ়াক্চ়াৰ
এণ্ড ন’ভলজ ভশ্বয়়াশৰং (চমুনক দ্ীক্ষ়া)ি উপলব্ধ কশৰ ভি়াল়া হ’ি। এই সমলয়ি়াৰ শিক্ষকৰ শিকিৰ আশহল়া শহচ়ায়প
িযৱহ়াৰ কশৰিনল আৰু শিক্ষক-ছ়াত্ৰৰ ভ়াশষক ি়াধ়্া আুঁিৰ়ািনল প্ৰযুশিক ভয়াগসূত্ৰৰ দ্য়ৰ িযৱহ়াৰ কৰ়া হ’ি।
2.7. িিযম়ানৰ শিকিৰ সমসয়াৰ ক়াৰয়ি, শিক্ষকসকলৰ সহ়ায়ক ভহ়াৱ়ানক স়ািযজনীন প্ৰ়াৰশিক স়াক্ষৰি়া আৰু
সংখয়াজ্ঞ়ান শিকিৰ সকয়ল়া উপযুি পিশিৰ অনুসধ়ান কৰ়া হ’ি। প্ৰশিগৰ়াকী সমকক্ষ ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ িযশিগি শিকি
অশি ফলপ্ৰসু ভহ়াৱ়া িুশল শিশ্বৰ শিশভন্ন অধ্যয়য়ন প্ৰম়াি কশৰয়ছ। ভসইি়ায়ি, সুৰক্ষ়াৰ শদ্িয়ি়া আগি ৰ়াশখ, প্ৰশিক্ষিপ্ৰ়াপ্ত
শিক্ষকৰ িত্ত্ব়াৱধ়্ানি এয়ন সমিগযীয় ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ ি়ায়ি আনন্দদ়্ায়ক ভহ়াৱ়ানক আৰু স্ব-ইচ্ছ়ায়ৰ ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ ি়াৰ়া কৰ়া
এয়ন শিকি পিশি িহি কৰ়া হ’ি। ইয়়াৰ উপশৰও স্থ়ানীয় সম়াজ িথ়া ইয়়াৰ ি়াশহৰৰ প্ৰশিশক্ষি ভস্বচ্ছ়ায়সৱকক বল
শিস্তৃিভ়ায়ৱ এই শমচন ভল়াৱ়া হ’ি। সম়াজৰ প্ৰশিগৰ়াকী শিশক্ষি ভল়ায়ক এগৰ়াকী ছ়াত্ৰ ি়া ভল়াকক পঠ্ন ক়াযয ভকয়নদ্য়ৰ
কশৰি ল়ায়গ ি়াক শিয়ক়াৱ়াৰ দ়্াশয়ত্ব িহি কশৰি প়ায়ৰ, এয়ন ক়াযযই ভদ্িৰ শিক্ষ়া িযৱস্থ়াৰ অশি দ্ৰুিভ়ায়ৱ পশৰৱিযন
কশৰি। ৰ়াজযসমূয়হ এয়ন সময়গ়াত্ৰীয় শিক্ষি ভগ়াি গঠ্ন কশৰিনল শকছুম়ান আশহয উদ্ভ়াৱন কশৰি প়ায়ৰ আৰু লগয়ি
শিক্ষ়াথযীৰ সহ়ায়ক ভহ়াৱ়ানক প্ৰ়াৰশিক স়াক্ষৰি়া আৰু সংখয়াজ্ঞ়ান শিকিৰ এই ৰ়াষ্ট্ৰিয়াপী আৰি কৰ়া শমচনি অনয
শকছুম়ান ক়াযযিযৱস্থ়া িহি কশৰি প়ায়ৰ।
2.8. সকয়ল়া স্তৰৰ ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ ি়ায়ি উপয়ভ়াগয আৰু অনুয়প্ৰৰি়ামূলক প়াঠ্যপুশথ প্ৰস্তুি (প্ৰয়য়়াজন অনুসশৰ প্ৰযুশিৰ
সহ়ায়ি) কৰ়াৰ লগয়ি উচ্চ ম়ানসম্পন্ন অনুি়াদ্ৰ জশৰয়য়ি সকয়ল়া স্থ়ানীয় ভ়াষ়ায়ি প়াঠ্যপুশথ প্ৰস্তুি কশৰ ভসইয়ি়াৰ
শিদ্য়ালয় আৰু স্থ়ানীয় পুশথভুঁৰ়ালি সহজলভয কৰ়া হ’ি। ভদ্িৰ সকয়ল়া স্থ়ানয়ি শকি়াপ পঢ়াৰ সংস্কৃশি গশঢ িুশলিনল
ৰ়াজহুৱ়া আৰু শিদ্য়ালয়ৰ পুশথভুঁৰ়ালৰ সম্প্ৰস়াৰি ঘয়ি়াৱ়া হ’ি। শিয়িষনক ি়াম়াঞ্চলি শিদ্য়ালয় িশহভুযি সময়সমূহি
িযৱহ়াৰ কশৰি পৰ়ানক শিদ্য়ালয় পুশথুঁভৰ়াল স্থ়াপন কৰ়া হ’ি আৰু শিস্তৃি পুশথ অধ্যয়ন সুচল কশৰিনল আৰু পযয়াপ্ত
সুশিধ়্া প্ৰদ়্ান কশৰিনল পুশথ-ক্ল়ািসমূহক সংয়য়াগ কৰ়া হ’ি। এখন ৰ়াষ্ট্ৰীয় পুশথ উন্নয়ন নীশি প্ৰস্তুি কৰ়া হ’ি আৰু
ভভৌয়গ়াশলক, ভ়াষ়া, স্তৰ আৰু ভক্ষত্ৰ শনশিযয়িয়ষ শকি়াপৰ সহজলভযি়া, গুিগি ম়ান আৰু পঠ্নয়য়াগযি়া শনশিি কৰ়া
হ’ি।
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2.9. শিশুসকল ভযশিয়়ানলয়ক পুশষ্টহীন আৰু প্ৰশিকুল পশৰয়ৱিি থ়াশকি ভিশিয়়ানলয়ক ভিওুঁয়ল়ায়ক উপযুিভ়ায়ৱ পঢ়াশুন়া কশৰি ভন়াৱ়াশৰি। ভসইি়ায়ি শিশুসকলৰ পুশষ্ট আৰু সুস্ব়াস্থযৰ (ম়ানশসক স্ব়াস্থযক স়ামশৰ) ি়ায়ি পুশষ্টকৰ খ়াদ্যৰ িযৱস্থ়া
কৰ়া হ’ি আৰু ইয়়াৰ ি়ায়ি শিদ্য়ালয়ৰ বসয়ি উপযুি প্ৰশিক্ষিপ্ৰ়াপ্ত স়াম়াশজক কমযী, পৰ়ামিযদ়্াি়া আৰু সম়াজৰ অনয
ভল়াকক জশিি কৰ়া হ’ি। ইয়়াৰ উপশৰও শিশভন্ন গয়ৱষি়াি এইয়ি়া স্পষ্টনক প্ৰক়াি প়াইয়ছ ভয, ভি়াধ্িশিয়ৰ অধ্যয়ন
কৰ়াৰ ি়ায়ি পুৱ়াৰ আহ়াৰৰ িযৱস্থ়া শিয়িষভ়ায়ৱ ফলপ্ৰসু আৰু ই শিশুৰ অধ্যয়ন ক়াযযৰ ি়ায়ি অশি গুৰুত্বপূিয। ভসইি়ায়ি
মধ্য়াহ্ন ভভ়াজনৰ লগয়ি স়াধ়্াৰি অথচ পুশষ্টকৰ আহ়াৰ পুৱ়াৰ আহ়াৰ ৰূয়প িযৱস্থ়া কৰ়া হ’ি। য’ি ৰধ়া আহ়াৰৰ িযৱস্থ়া
কশৰি পৰ়া ন়ায়ায়, ি়াি ি়াদ়্াম ি়া গুৰ শমহশল িুিম়াহ অথি়া স্থ়ানীয় ফল-মূল ভয়াগ়ান ধ্ৰ়াৰ িযৱস্থ়া কৰ়া হ’ি।
প্ৰশিগৰ়াকী শিশুয়ৰ শনয়শমি স্ব়াস্থয পৰীক্ষ়া কয়ৰ়াৱ়া হ’ি আৰু সকয়ল়া শিশুয়ৰ শিদ্য়ালয়ি 100% ভিম়াৰ প্ৰশিয়ৰ়াধ্
ক্ষমি়া ৰক্ষ়াৰ শদ্িয়ি়া পযযয়ৱক্ষিৰ ি়ায়ি স্ব়াস্থয-পত্ৰৰ (ভহল্থ ক়াি)য িযৱস্থ়া কৰ়া হ’ি।

3. শিদ্য়ালয় িয়াগৰ ঘিন়া হ্ৰ়াসকৰি আৰু সকয়ল়া পযয়ায়য়ি শিক্ষ়াৰ স়ািযজনীন উপলব্ধকৰি
3.1. শিদ্য়ালয়ি শিশুৰ ন়ামভশিয আৰু উপশস্থশি শনশিিকৰি শিদ্য়ালয় শিক্ষ়াৰ এি়া প্ৰধ়্ান লক্ষয। সিয শিক্ষ়া অশভয়ান
(িিযম়ান সমি শিক্ষ়া) আৰু শিক্ষ়াৰ অশধ্ক়াৰ আইয়ন শিগি শকছু িছৰৰ পৰ়া ভ়াৰিীয় শিক্ষ়া িযৱস্থ়াৰ প্ৰ়াথশমক
শিক্ষ়াখণ্ডি ন়ামভশিযৰ ভক্ষত্ৰি প্ৰ়ায় স়ািযজনীন ৰূপ ল়াভ কৰ়াি এক শিয়িষ ভূশমক়া িহি কশৰশছল। িথ়াশপ শিদ্য়ালয়
পিশিি শিশুসকল শিশক থক়াৰ ভক্ষত্ৰি শকছুম়ান জশিল সমসয়াৰ কথ়া শিশভন্ন িথযি প্ৰক়াি প়াইয়ছ। ষষ্ঠৰ পৰ়া অষ্টম
স্তৰনল স়ামশিক ন়ামভশিযৰ অনুপ়াি (GER) 90.9% ভহ়াৱ়াৰ শিপৰীয়ি, নৱমৰ পৰ়া এক়াদ্ি-ি়াদ্িনল ইয়়াৰ পশৰম়াি
আশছল 79.3% আৰু 56.5%, ইয়়াৰ পৰ়া ভদ্খ়া য়ায় ভয পঞ্চম আৰু শিয়িষনক অষ্টম ভশ্ৰিীৰ পৰ়া িুজন সংখযক ছ়াত্ৰছ়াত্ৰীয়য় শিক্ষ়া িয়াগ কয়ৰ। 1917-18 চনি NSSOৰ ি়াৰ়া সপ্তম ি়াৰৰ ি়ায়ি ঘয়ৰ ঘয়ৰ কৰ়া জৰীপি প্ৰক়াি প়াইয়ছ
ভয, 6ৰ পৰ়া 17 িছৰ িয়সৰ শিদ্য়ালয় িশহভুযি ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ সংখয়া 3.22 ভক়াশি। 2030 চনৰ শভিৰি এই সকয়ল়া
ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীক শিদ্য়ালয়ৰ পশৰয়িিনল ঘূৰ়াই অন়া আৰু শিদ্য়ালয় িয়াগ কৰ়াৰ প্ৰৱিি়া ভৰ়াধ্ কশৰ শিদ্য়ালয়ি 100%
ন়ামভশিযৰ লক্ষয ধ়্াযয কৰ়া বহয়ছ। প্ৰ়াক্-শিদ্য়ালয়ৰ পৰ়া ি়াদ্ি পযয়ায়নল, িৃশিমূখী শিক্ষ়াৰ লগয়ি ম়ানসম্পন্ন স়ামশিক
শিক্ষ়া িযৱস্থ়াৰ জশৰয়য়ি সকয়ল়া ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীয়য় য়ায়ি শিক্ষ়ািহি কশৰি প়ায়ৰ ি়াৰ ি়ায়ি এক সমূহীয়়া ৰ়াষ্ট্ৰীয় প্ৰয়চষ্ট়া িহি
কৰ়া হ’ি।
3.2. শিদ্য়ালয় িয়াগ কৰ়া ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীক ঘূৰ়াই আশনিনল আৰু শিদ্য়ালয় িয়াগৰ প্ৰৱিি়া ভৰ়াধ্ কশৰিনল স়ামশিকভ়ায়ৱ
দুি়া প্ৰয়চষ্ট়া হ়ািি ভল়াৱ়া হ’ি। প্ৰ়াক্-প্ৰ়াথশমক স্তৰৰ পৰ়া ি়াদ্ি ভশ্ৰিীনল সকয়ল়া স্তৰয়ি ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীয়য় য়ায়ি সুৰশক্ষি
আৰু সুসংহি শিক্ষ়া ল়াভ কশৰি প়ায়ৰ ি়াৰ ি়ায়ি ক়াযযকৰী আৰু পযয়াপ্ত স়া-সুশিধ়্াৰ িযৱস্থ়া কৰ়া হ’ি। ইয়়াৰ উপশৰও,
প্ৰশিয়ি়া স্তৰয়ি স্থ়ায়ী প্ৰশিক্ষিপ্ৰ়াপ্ত শিক্ষকৰ শনযুশি প্ৰদ়্ান কৰ়াৰ লগয়ি এইয়ি়া শনশিি কৰ়া হ’ি ভয, স়া-সুশিধ়্াৰ
ভক্ষত্ৰি শিদ্য়ালয়সমূহি ভক়ায়ন়া ধ্ৰিৰ প়াথযকয ন়াথ়ায়ক। চৰক়াৰী শিদ্য়ালয়সমূহৰ শিশ্ব়াসয়য়াগযি়া আৰু শনভযৰয়য়াগযি়া
পুনৰুি়াৰ কৰ়া হ’ি আৰু ইশিময়ধ্য স্থ়াশপি শিদ্য়ালয়সমূহক উন্নীি আৰু সম্প্ৰস়াৰি কৰ়া হ’ি, শয অঞ্চলি এয়ন
শিদ্য়ালয় ন়াই, ভিয়ন স্থ়ানি অশিশৰি ম়ানসম্পন্ন শিদ্য়ালয় স্থ়াপন কৰ়া হ’ি আৰু ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীয়য় য়ায়ি সুচলি়ায়ৰ
ম়ানসম্পন্ন শিক্ষ়া িহি কশৰি প়ায়ৰ ি়াৰ ি়ায়ি সুৰশক্ষি য়াি়ায়ি, ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ আি়াস, শিয়িষনক ছ়াত্ৰী-শনি়াস স্থ়াপন
কৰ়া হ’ি। শিশভন্ন ক়াৰিি শিক্ষ়া িয়াগ কৰ়া আৰু পমুৱ়া শ্ৰশমকৰ ল’ৰ়া-ভছ়াৱ়ালীক শিক্ষ়াৰ সুশিধ়্া শনশিি কশৰিৰ ি়ায়ি
শকছুম়ান শিকল্প আৰু উদ্ভ়াৱনী শিক্ষ়া ভকন্দ্ৰ স়াধ়্াৰি সম়াজৰ বসয়ি সম্পকয ৰক্ষ়ায়থয প্ৰশিষ্ঠ়া কৰ়া হ’ি।
3.3. শিিীয়য়ি, শিদ্য়ালয়সমূহৰ স়ামশিক অংিিহিৰ ি়ায়ি ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ ভয়াগসূত্ৰ স়াৱধ়্ানি়ায়ৰ শিচ়াৰ কৰ়া হ’ি,
এয়কদ্য়ৰ ভিওুঁয়ল়াকৰ শিকি ভয়াগযি়াৰ স্তৰ সুক্ষ্মভ়ায়ৱ শিচ়াৰ কৰ়া হ’ি আৰু এইশখশন কশৰিনল- (ক) ভিওুঁয়ল়ায়ক
শিদ্য়ালয়ি ন়ামভশিয কশৰি ল়াশগি আৰু (খ) শিক্ষ়া িয়াগ কৰ়া আৰু শিক্ষ়ািহিি শপছ পৰ়া ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীয়য় শিদ্য়ালয়নল
পুনৰ ঘূশৰ আশহিনল উপযুি সুয়য়াগ ল়াভ কশৰি ল়াশগি। প্ৰ়াৰশিক স্তৰৰ পৰ়া ি়াদ্ি অথয়াৎ 18 িছৰ িয়সনল ন়াযয আৰু
ম়ানসম্পন্ন শিক্ষ়া দ়্ানৰ ি়ায়ি উপযুি স়া-সুশিধ়্া প্ৰদ়্ান কশৰি ল়াশগি। পৰ়ামিযদ়্াি়া আৰু সম়াজকমযীক শিদ্য়ালয়ৰ বসয়ি
সংযুি কৰ়া হ’ি আৰু শিক্ষয়ক ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰী আৰু অশভভ়াৱকৰ বসয়ি সম্পকয ৰক্ষ়া কশৰ ক়াম কশৰি ল়াশগি আৰু
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শিদ্য়ালয়ি প্ৰশিগৰ়াকী ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ উপশস্থশি আৰু শিকি শনশিি কশৰিনল শিক্ষকসকল সম়াজৰ ম়াজনল য়াি ল়াশগি।
ৰ়াজয আৰু শজল়া পযয়ায়ি ি়াশৰৰীকভ়ায়ৱ ি়াধ়্ািস্ত ভল়াকসকলৰ সৱলীকৰিৰ বসয়ি জশিি স়াম়াশজক অনুষ্ঠ়ান/স়াম়াশজক
নয়ায় আৰু সৱলীকৰি শিভ়াগৰ প্ৰশিশক্ষি আৰু অহযি়াসম্পন্ন সম়াজকমযীসকয়ল এই গুৰুত্বপূিয ক়াযয সম্প়াদ্ন কৰ়াি
সহ়ায় কশৰি পৰ়ানক ৰ়াজয চৰক়াৰ ি়া ভকন্দ্ৰীয় ি়াশসি চৰক়ায়ৰ হ়ািি ভল়াৱ়া শিশভন্ন সৃজনীমূলক িযৱস্থ়াৰ ম়াধ্যয়ময়ৰ
সংযুি কৰ়া হ’ি।
3.4. এি়াৰ যশদ্ স়া-সুশিধ়্াসমূহ আৰু এই অংিিহি শনশিি হয়, ভিশিয়়া ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ ম়ানদ্ণ্ড িজ়াই ৰখ়ায়ি়ায়ৱই মূল
শিষয় হ’ি, য়াৰ ি়ায়ি ভিওুঁয়ল়ায়ক (শিয়িষনক ভছ়াৱ়ালী আৰু আথয-স়াম়াশজকভ়ায়ৱ শপছপৰ়া ভগ়াি) শিদ্য়ালয়ি উপশস্থি
ভহ়াৱ়াৰ আিহ ভনয়হৰুৱ়াি। শযসমূহ অঞ্চলি শিক্ষ়া িয়াগৰ হ়াৰ উচ্চ, ভিয়ন স্থ়ানি স্থ়ানীয় ভ়াষ়া জন়া শিক্ষকসকলক
শিয়িষ সুশিধ়্া প্ৰদ়্ান কশৰ শনযুশি শদ্য়়া পিশিৰ প্ৰয়য়়াজন। এয়কদ্য়ৰ, প়াঠ্যক্ৰমৰ এয়নদ্য়ৰ শিভ়াজন কশৰি ল়ায়গ য়ায়ি
ই অশধ্ক আকষযিীয় আৰু ফলপ্ৰসু হয়।
3.5. সকয়ল়া ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীক শিকিৰ সুশিধ়্া প্ৰদ়্ান কশৰিনল, শিয়িষনক আথয-স়াম়াশজকভ়ায়ৱ শপছপৰ়া ভশ্ৰিীৰ (SEDG)
প্ৰশি শিয়িষ গুৰুত্ব প্ৰদ়্ান কশৰ শিদ্য়ালয় শিক্ষ়াৰ পশৰসৰ িৃশি কৰ়া হ’ি। ইয়়াৰ ি়ায়ি আনুষ্ঠ়াশনক আৰু অন়ানুষ্ঠ়াশনক
উভয় পিশিয়ি শিশভন্ন শিকি প্ৰি়ালী অন্তভুযি কৰ়া হ’ি। শযসকল যুৱয়শ্ৰিীৰ ভল়ায়ক শিদ্য়ালয়ি উপশস্থি থ়াশক
আনুষ্ঠ়াশনক শিক্ষ়া িহি কশৰি পৰ়া ন়াই, ভসইসকলৰ ি়ায়ি ৰ়াষ্ট্ৰীয় মুি শিদ্য়ালয় প্ৰশিষ্ঠ়া কশৰ মুি আৰু দ্ূৰশিক্ষ়া
(ODL) উপলব্ধ কশৰ ভি়াল়া হ’ি। ৰ়াষ্ট্ৰীয় মুি শিদ্য়ালয় (NIOS) অনুষ্ঠ়ায়ন পূিযৰ পৰ়া প্ৰদ়্ান কশৰ অহ়া প়াঠ্যক্ৰমৰ
উপশৰও িলি উয়িখ কৰ়া প়াঠ্যক্ৰমসমূহ প্ৰদ়্ান কশৰি: আনুষ্ঠ়াশনক শিক্ষ়া িযৱস্থ়াৰ 3য়, 4থয আৰু 8ম স্তৰৰ সমপযয়ায়ৰ
ক, খ আৰু গ পযয়ায়ৰ প়াঠ্যক্ৰম; ম়াধ্যশমক শিক্ষ়া প্ৰি়ালীৰ সমপযয়ায়ৰ 10ম আৰু 12ি; িৃশিগি শিক্ষ়াৰ প়াঠ্যক্ৰম
আৰু প্ৰ়াপ্তিয়স্ক শিক্ষ়া আৰু জীৱন-শিক়ািৰ প়াঠ্যক্ৰম। ৰ়াজযসমূয়হ নিুননক প্ৰশিশষ্ঠি অথি়া পূিপ্ৰ
য শিশষ্ঠি ৰ়াশজযক মুি
শিদ্য়ালয়সমূহ (SIOS) সৱলীকৰি সিৱ কশৰ আঞ্চশলক ভ়াষ়াসমূহয়ি়া এই শিক্ষ়া প্ৰদ়্ানৰ িযৱস্থ়া কশৰি।
3.6. স্থ়ানীয় স়াংস্কৃশিক ভভৌয়গ়াশলক আৰু জনসংখয়ামূলক শিশভন্নি়াৰ প্ৰশি গুৰুত্ব প্ৰদ়্ান কশৰ চৰক়াৰী আৰু জনশহনিষী
ভিচৰক়াৰী অনুষ্ঠ়ানক শিদ্য়ালয় প্ৰশিষ্ঠ়াৰ সুশিধ়্া প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি আৰু শিদ্য়ালয়ৰ শিকল্প আশহয প্ৰস্তুি কৰ়াৰ ি়ায়ি
অনুয়ম়াদ্ন শদ্য়়া হ’ি আৰু শিদ্য়ালয়ৰ প্ৰয়য়়াজনীয়ি়াক কম ি়াধ়্াযুি কৰ়া হ’ি। শনয়ৱিিনক িশহপ্ৰযক়ািৰ গুিগি
ম়ানদ্ণ্ডৰ আধ়্াৰি শিকিৰ ফলশ্ৰুশিৰ ওপৰি অশধ্ক গুৰুত্ব প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি। শনয়ৱিৰ নীশি-শনয়দ্যিন়া শনশদ্যষ্ট ভক্ষত্ৰি
সীম়ািি হ’ি, এই শিষয়য় 8 নং অধ্য়ায়ি িয়াখয়া আগিয়ঢ়াৱ়া বহয়ছ।
3.7. শিদ্য়ালয়ি শিক্ষ়া প্ৰদ়্ান কশৰি পৰ়ানক সম়াজৰ ভল়াক আৰু প্ৰ়ািন ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ ভস্বচ্ছ়ামূলকভ়ায়ৱ শিশভন্ন ভক্ষত্ৰি
জশিি কৰ়াৰ প্ৰয়চষ্ট়া কৰ়া হ’ি, ভযয়ন, এজনৰ বসয়ি এজনৰ শিক্ষ়া, স়াক্ষৰি়াৰ শিক্ষ়া, অশিশৰি সহ়ায়ৰ ি়ায়ি ক়াল়াংি,
শিক্ষ়াশিদ্ৰ ি়ায়ি শিক্ষ়াদ়্ানৰ সহ়ায়ি়া ক়াযয আৰু পথ প্ৰদ্িযন ক়াযয, ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ ভশৱষযি জীৱনৰ ি়ায়ি পথ প্ৰদ্িযন ক়াযয
আৰু ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ পশৰচ়ালন়া ইিয়াশদ্। ইয়়াৰ ি়ায়ি উৎস়াহী আৰু উপযুি ভজযষ্ঠ ন়াগশৰকৰ সহ়ায়, প্ৰ়ািন ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰী
আৰু সম়াজৰ িযশিক উপযুিভ়ায়ৱ উশলয়়াই অন়া হ’ি।

4. শিদ্য়ালয়ৰ প়াঠ্যক্ৰম আৰু শিক্ষ়াসুলভি়া: শিক্ষ়াি স়ামশিকি়া, সংলগ্নকৰি, উপয়ভ়াগযি়া আৰু
সংয়য়াগকৰি
শিদ্য়ালয়ৰ প়াঠ্যক্ৰম আৰু শিক্ষি পিশিৰ 5+3+3+4 আশহযি পুনগযঠ্ন
4.1. িহিয়য়াগযি়া আৰু শিক়ািৰ ি়ায়ি উপযুিি়াৰ প্ৰয়য়়াজনি আৰু শিশভন্ন স্তৰৰ শিক্ষ়াথযীৰ শিক়ািৰ প্ৰশি দ্ৃশষ্ট আৰু
িয়সৰ বসয়ি সংগশি ৰ়াশখ প়াঠ্যক্ৰম আৰু শিক্ষি পিশিৰ গঠ্নৰ পশৰসীম়া 3-8, 8-11, 11-14 আৰু 14-18, এই
ধ্ৰয়ি কৰ়া বহয়ছ। ভসইি়ায়ি শিদ্য়ালয় শিক্ষ়াৰ প়াঠ্যক্ৰম আৰু শিক্ষ়া পিশি 5+3+3+4, এই ধ্ৰয়ি শনধ্য়াৰি কৰ়া
বহয়ছ। প্ৰ়াৰশিক স্তৰক সংযুি কশৰ (দুি়া অংিি, ভযয়ন- অংগনি়ািী/প্ৰ়াক্-শিদ্য়ালয়ৰ 3 িছৰ + 1ম আৰু 2য় স্তৰি
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থক়া প্ৰ়াথশমক শিদ্য়ালয়, এই দুয়য়়াি়া স্তয়ৰ 3-8 িছৰ িয়সনল স়ামশৰি। প্ৰস্তুশি স্তৰ (3য়-5ম ভশ্ৰিী 8-11 িছৰ
িয়সনল স়ামশৰি), আৰু ম়াধ্যশমক স্তৰি (9-12 স্তৰক 14ৰ পৰ়া 18 িছৰ িয়সনল দুি়া ভ়াগি ভ়াগ কৰ়া বহয়ছ,
ভযয়ন, প্ৰথময়ি়া 9 আৰু 10ক স়ামশৰ আৰু শিিীয়য়ি়া 11 আৰু 12)।
4.2. প্ৰ়াৰশিক স্তৰি প়াুঁচ িছৰ ধ্ৰ়া বহয়ছ। এই স্তৰৰ শিক্ষ়া শিশথল, িহুস্তৰীয়, ভখল-ভধ্ম়াশল/ক়াযয আধ়্াশৰি আৰু ইয়়াৰ
প়াঠ্যক্ৰম আৰু শিক্ষি প্ৰি়ালী 1.2. উপ-অধ্য়ায়ি উয়িখ কৰ়া ধ্ৰয়ি হ’ি। শভন্ন শিষয়ক শিক্ষ়াৰ বসয়ি ম়াধ্যশমক স্তৰৰ
শিষয় আধ়্াশৰি শিক্ষি পিশি আৰু প়াঠ্যক্ৰমৰ আধ়্াৰি উচ্চ ম়াধ্যশমক শিক্ষ়াই চ়াশৰ িছৰ স়ামশৰ ল’ি। শিক্ষ়াৰ প্ৰস্তুশি
স্তৰ শিশন িছৰীয়়া হ’ি। ই ভখল-ভধ্ম়াশল, আশৱষ্ক়াৰমূলক আৰু ক়াযযমূখী শিক্ষি পিশি আৰু প়াঠ্যক্ৰমৰ বিলী প্ৰ়াৰশিক
স্তৰৰ দ্য়ৰ হ’ি। ইয়়াৰ বসয়ি শকছুম়ান লঘু প়াঠ্ অন্তভুযি কৰ়া হ’ি। ইয়়াৰ লগয়ি শিক্ষি পিশি অশধ্ক আনুষ্ঠ়াশনক
আৰু শিষয়সমূহি অন্তভুযি জ্ঞ়ানৰ িশিি়ালী ভভশি শনময়ািৰ ি়ায়ি পঠ্ন, শলখন, কথন, ি়াৰীশৰক শিক্ষ়া, শচত্ৰকল়া, ভ়াষ়া,
শিজ্ঞ়ান আৰু গশিিৰ দ্য়ৰ শিষয়সমূহ কয়থ়াপকথনৰ ি়াৰ়া চল়াই শনয়়া হ’ি। মধ্য স্তৰৰ শিক্ষ়া শিশন িছৰীয়়া হ’ি। ই
প্ৰ়াৰশিক স্তৰৰ প়াঠ্যক্ৰম আৰু শিক্ষি পিশিৰ দ্য়ৰই হ’ি, শকন্তু শিষয় শিক্ষকৰ শিকি আৰু প্ৰশিয়ি়া শিযয়য়ৰ শিমূিয
ধ়্াৰি়া প্ৰদ়্ানৰ ভক্ষত্ৰি ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীয়য় য়ায়ি শিজ্ঞ়ান, গশিি, কল়া, সম়াজ শিজ্ঞ়ান আৰু ম়ানৱ শিজ্ঞ়ানৰ ধ়্াৰি়া আয়ত্ব
কশৰি প়ায়ৰ ি়াৰ প্ৰশি দ্ৃশষ্ট শদ্য়়া হ’ি। শিষয় শিক্ষক অথি়া শিয়িষ শিষয়ৰ শিপৰীয়ি ইয়়াি প্ৰশিয়ি়া শিষয়য়ৰ
সম্পৰীক্ষ়ামূলক শিকি, শিশভন্ন শিষয়ৰ ম়াজি থক়া সম্পকয আশদ্ৰ শিষয়য় জ্ঞ়ান প্ৰদ়্ানৰ প্ৰশি আিহী কশৰ ভি়াল়াি গুৰুত্ব
প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি। ম়াধ্যশমক স্তৰ চ়াশৰ িছৰীয়়া হ’ি। ইয়়াি শভন্ন শিষয়ৰ অধ্যয়নৰ প্ৰশি গুৰুত্ব প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি আৰু এই
স্তৰি শিষয় স়ায়পক্ষ শিক্ষি পিশি মধ্যস্তৰৰ আশহযি প্ৰস্তুি কৰ়া হ’ি। শকন্তু ইয়়াি শিষয়ৰ অশধ্ক গভীৰনল ভয়াৱ়াৰ
লগয়ি শিয়েষি়াত্মক শচন্ত়া, জীৱনয়ি়াধ্ৰ প্ৰশি আিহ আৰু ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ শিষয় ি়াছশনি অশধ্ক শিশথলি়া ৰখ়া হ’ি।
প্ৰয়য়়াজন স়ায়পয়ক্ষ, শিয়িষ শিয়িষ ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ ি়ায়ি 10 ভশ্ৰিীৰ প়াছি প্ৰচশলি পিশিি আগি়াশঢ ভয়াৱ়াৰ সুশিধ়্া
থ়াশকি আৰু শিয়িষ শিদ্য়ালয়ৰ লগয়ি 11-12 স্তৰি থক়া িৃশিমুখী শিক্ষ়া আৰু অনয়ানয শিক্ষ়া িহি কৰ়া ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীয়য়
পুনৰ এই পিশিি অন্তভুযি হ’ি প়াশৰি।
4.3. ওপৰি উয়িখ কৰ়া স্তৰসমূহ সম্পূিৰূ
য য়প প়াঠ্যক্ৰম আৰু শিক্ষি পিশিৰ আধ়্াৰি ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ ভি়াধ্িশি শিক়ািৰ
ি়ায়ি প্ৰয়য়়াগ কৰ়া হ’ি। ইয়য় প্ৰশিয়ি়া স্তৰয়ৰ শিক্ষি আৰু শিকি প্ৰশক্ৰয়়াক ৰ়াষ্ট্ৰীয় আৰু ৰ়াশজযক স্তৰৰ বসয়ি ভ়াৰস়াময
প্ৰদ়্ান কশৰি, শকন্তু ইয়়াৰ ি়ায়ি িযৱহ়াশৰক স়াধ্নসমূহৰ সম়ান্তৰ়াল পশৰৱিযনৰ প্ৰয়য়়াজন নহ’ি।

শিক্ষ়াথীয ৰ ি়ায়ি স়ামশিক শিক্ষ়া
4.4. সকয়ল়া স্তৰয়ি প়াঠ্যক্ৰম আৰু শিক্ষি পিশিৰ পশৰৱিযন কশৰ এই শিক্ষি পিশিক িহি কৰ়াৰ স়ামশিক আৰু
গুৰুত্বপূিয ক়াৰি হ’ল, ভকয়ননক শিশকি ল়ায়গ ভসইয়ি়া শিক়া, আৰু িিযম়ানৰ শিক্ষ়া িযৱস্থ়াি থক়া মুখস্থশিদ্য়াৰ ি়াৰ়া
শিক্ষ়ািহি পিশিৰ পৰ়া আুঁিৰি থক়া। শিক্ষ়াৰ লক্ষয ভকৱল ভি়াধ্িশিৰ শিক়ািয়িই সীম়ািি নহয়, ইয়়াি চশৰত্ৰৰ গঠ্ন
আৰু 21ি িশিক়াৰ ি়ায়ি স়ামশিক আৰু দ্ক্ষি়াযুি পূিয শিকশিি িযশি গশঢ ভি়াল়াও এই শিক্ষ়া পিশিৰ লক্ষয।
প্ৰকৃিপয়ক্ষ, জ্ঞ়ান হ’ল গভীৰি অৱস্থ়ান কৰ়া সম্পদ্ আৰু শিক্ষ়াই ম়ানুহৰ অভযন্তৰি থক়া এই গুিৰ়াশিক অশভিযি
কয়ৰ। এই জশিল লক্ষযি উপনীি হ’িনল প়াঠ্যক্ৰম আৰু শিক্ষি পিশিৰ সকয়ল়ায়ি়াৰ শদ্ি নিুনক সয়জ়াৱ়া হ’ি আৰু
ইয়়াৰ ত্ৰুশি শিচুযশিয়ি়াৰ আুঁিয়ৰ়াৱ়া হ’ি। প্ৰ়াক শিদ্য়ালয়ৰ পৰ়া উচ্চ শিক্ষ়া পযযন্ত প্ৰশিয়ি়া স্তৰয়ি থক়া শিশভন্ন ভক্ষত্ৰৰ
শিয়িষ দ্ক্ষি়া আৰু প্ৰমূলয শিচ়াশৰ উশলয়়াই ি়াক শিক্ষ়াৰ বসয়ি সংযুি আৰু সম়ায়য়াশজি কৰ়া হ’ি। শিক্ষি আৰু
শিকি পিশিৰ সংয়য়াগৰ জশৰয়য়ি এই দ্ক্ষি়া আৰু প্ৰমূলযসমূহ এক়াত্ম কশৰিনল প়াঠ্যক্ৰম শিশধ্ আৰু আদ়্ান-প্ৰদ়্ানৰ
পিশিৰ শিক়াি ঘয়ি়াৱ়া হ’ি। শিশুৰ প্ৰ়াৰশিক অৱস্থ়া আৰু শিদ্য়ালয় শিক্ষ়াি প্ৰয়য়়াগ কশৰি পৰ়ানক এই দ্ক্ষি়াসমূহ
NCERTভয় শচন়াি কশৰি আৰু আদ়্ান-প্ৰদ়্ান পিশিৰ ি়ায়ি ৰ়াষ্ট্ৰীয় প়াঠ্যক্ৰম শিশধ্ি ইয়়াক অন্তভুযি কশৰি।
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অশি প্ৰয়য়়াজনীয় শিকি আৰু যুশিশনষ্ঠ শচন্ত়াৰ শিক়ািৰ ি়ায়ি প়াঠ্যক্ৰমৰ শিষয় হ্ৰ়াসকৰি
4.5. যুশিশনষ্ঠ শচন্ত়া আৰু অশধ্ক স়ামশিক, শজজ্ঞ়াস়া-যুি, আয়ল়াচন়া আধ়্াশৰি, আৰু শিয়েষি আধ়্াশৰি শিকিৰ
সুশিধ়্া উপলব্ধ কশৰিৰ ি়ায়ি প্ৰশিয়ি়া শিষয়য়ৰ প়াঠ্ৰ পশৰম়াি হ্ৰ়াস কৰ়া অশি প্ৰয়য়়াজন। শনধ্য়াশৰি প়াঠ্সমূয়হ মুখয
ধ়্াৰি়া, িুশি, প্ৰয়য়়াগ ভকৌিল আৰু সমসয়া সম়াধ়্ান কশৰি পৰ়া শদ্িৰ ওপৰি গুৰুত্ব আয়ৰ়াপ কশৰি। শিক্ষি-শিকি ক়াযয
অশধ্ক প়াৰস্প়াশৰক শক্ৰয়়াৰ জশৰয়য়ি হ’ি, প্ৰশ্ন কৰ়া ক়াযযক উৎস়াহ ভয়ায়গ়াৱ়া হ’ি, অশভজ্ঞি়াধ্মযী শিকি পিশি প্ৰয়য়়াগ
কশৰিনল ভশ্ৰিীসমূহি শনয়শমিভ়ায়ৱ অশধ্ক ভধ্ম়াশলপূি,য সৃশষ্টিীল, উদ্ভ়াৱনী ক়াযযৰ জশৰয়য়ি প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি।

অশভজ্ঞি়াসিূি শিকি
4.6. সকয়ল়া স্তৰয়ি অশভজ্ঞি়াসিূি শিকি পিশি িহি কৰ়া হ’ি। ইয়়াৰ বসয়ি হ়ায়ি-ক়ায়ম কৰ়া শিক্ষ়া, কল়া সংয়য়াগী
শিক্ষ়া, ক্ৰীি়া সংয়য়াগী শিক্ষ়া, ম়ানসম্পন্ন শিক্ষ়া পিশিৰ দ্য়ৰ সকয়ল়া শিষয়য়ি িহুিৰ ম়াজি গল্প কথনৰ পিশিয়ৰ
শিক্ষ়াদ়্ান ক়াযয ইয়়াি অন্তভুযি ভহ়াৱ়াৰ লগয়ি শিশভন্ন শিষয়ৰ ম়াজৰ সম্পকয ভদ্খুওৱ়া হ’ি। শিকিৰ ফলশ্ৰুশিৰ বসয়ি
আহৰিৰ প়াথযকয ভন়ায়হ়াৱ়া কশৰিনল ভশ্ৰিীয়ক়াঠ়্াৰ আদ়্ান-প্ৰদ়্ান দ্ক্ষি়া আধ়্াশৰি শিকি আৰু শিক্ষ়ানল সলশন কৰ়া হ’ি।
পৰীক্ষি পিশিক (শিকিৰ ধ্ৰয়ি, শিকিৰ প্ৰশি, শিকিৰ ি়ায়ি) ভশ্ৰিীি প্ৰদ়্ান কৰ়া প্ৰশিয়ি়া শিষয়য়ৰ শিষয় শভশিক
শিকি ফল়াফলৰ উপযুিি়া আৰু িৃংখল়ািিি়াৰ বসয়ি সংযুি কৰ়া হ’ি।
4.7. কল়া-সংয়য়াগ হ’ল একপ্ৰক়াৰ প়াৰস্পশৰক প়াঠ্যক্ৰম পিশি। ইয়়াক শিশভন্ন ধ্ৰয়ি আৰু শভন শভন শিষয়ৰ শিকিৰ
বসয়ি শিশভন্ন ৰূপি প্ৰয়য়়াগ কশৰি প়াশৰ। অশভজ্ঞি়াসিূি শিকিৰ অংি শহচ়ায়প কল়া-সংয়য়াগী শিক্ষ়া ভশ্ৰিীয়ক়াঠ়্াৰ
আদ়্ান-প্ৰদ়্ানি আয়ম়াদ্ শদ্য়়াৰ বসয়িই ভকৱল সম্পশকযি কৰ়া নহয়, িৰঞ্চ ই ভ়াৰিীয় কল়া-সংস্কৃশিৰ শমলনৰ জশৰয়য়ি
ভ়াৰিীয় আদ্িযগি বিশিষ্টযক সংৰক্ষি কশৰি। কল়া-সংয়য়াগী শিক্ষ়া িযৱস্থ়াই শিক্ষ়া আৰু সংস্কৃশিৰ ম়াজি ভয়াগসূত্ৰ
স্থ়াপন কশৰি।
4.8. ক্ৰীি়া-সংহশি হ’ল আন এি়া শভন্ন-প়াঠ্ক্ৰমধ্মযী শিক্ষি পিশি। এই পিশিি শিশভন্ন স্থ়ানীয় ভখল-ভধ্ম়াশল
সংয়য়াগৰ ি়াৰ়া সহয়য়াশগি়া, শনয়জ আগভ়াগ ভল়াৱ়া, শনজৰ িৃংখল়া, লয়গ-ভ়ায়গ ক়াম কৰ়া, দ়্াশয়ত্বয়ি়াধ্, ন়াগশৰকত্বয়ি়াধ্
আশদ্ গুিৰ শিক়াি ঘয়ি। ক্ৰীি়া-সংযুি শিকি ক়াযয ভশ্ৰিীয়ক়াঠ়্াৰ ম়াজনল আশনি প়াশৰ। ই ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ মনি আজীৱন
ি়াৰীশৰকভ়ায়ৱ সক্ষম বহ থক়াৰ ময়ন়াভ়াি ভয়াগ়াই িুশলি আৰু আনুস়াংশগক দ্ক্ষি়াৰ লগয়ি “সক্ষম ভ়াৰি”ৰ
আয়ন্দ়ালনক সফল কশৰ িুশলি। ক্ৰীি়াক শিক্ষ়াৰ বসয়ি সংযুি কৰ়াৰ প্ৰয়য়়াজনীয়ি়া হ’ল, ই ি়াৰীশৰক আৰু ম়ানশসক
সুস্ব়াস্থযৰ লগয়ি ভি়াধ্িশিৰ শিক়ািয়ি়া সহ়ায় কশৰ স়ামশিক শিক্ষ়াৰ ধ়্াৰি়াক সফল কশৰ িুশলি।

প়াঠ্যক্ৰম ি়াছশনৰ শিশথলি়াৰ জশৰয়য়ি ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰী দ়্াশয়ত্বিীলি়া িৃশি
4.9. শনজৰ জীৱনৰ ি়াি শনময়াি আৰু জীৱনৰ পশৰকল্পন়া শনধ্য়াৰি কশৰি পৰ়ানক ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীক সক্ষম কশৰ িুশলিনল
ম়াধ্যশমক শিদ্য়ালয়ৰ পযয়ায়ি, শিয়িষনক ি়াৰীশৰক শিক্ষ়া, কল়া আৰু হস্তকল়া, আৰু িৃশিমুখী দ্ক্ষি়া আহৰি কশৰিনল,
প়াঠ্যক্ৰম ি়াছশনৰ ভক্ষত্ৰি শিশথলি়া প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি। ম়াধ্যশমক শিদ্য়ালয়ৰ শিক্ষ়াি স়ামশিক শিক়াি আৰু শিষয় ি়াছশনৰ
শিস্তৃশিয়য় এি়া নিুন মযয়াদ়্া ল়াভ কশৰি। কল়া, ম়ানৱশিদ্য়া আৰু শিজ্ঞ়ানৰ ম়াজি প়াঠ্যক্ৰম সম্বধীয় শিষয়, প়াঠ্যক্ৰম
িশহভূযি শিষয় আৰু প়াঠ্যক্ৰম সহয়য়াগী শিষয় িুশল ভক়ায়ন়া শিয়িষ শিভ়াজন ন়াথ়াশকি। ভসইদ্য়ৰ িৃশিগি আৰু
শিদ্য়ায়িশনক ি়াখ়া িুশলও ভক়ায়ন়া শিভ়াজন ভনথ়াশকি। শিজ্ঞ়ান, ম়ানৱ শিদ্য়া আৰু গশিিৰ লগয়ি ি়াৰীশৰক শিক্ষ়া, কল়া
আৰু হস্ত-কল়া আৰু িৃশিমুখী দ্ক্ষি়ায়ক়া শিষয় শহচ়ায়প শিদ্য়ালয়ৰ প়াঠ্যক্ৰমি অন্তভুযি কৰ়া হ’ি আৰু ভক়ানয়ি়াৰ
শিষয় ভক়ানয়ি়া স্তৰৰ ি়ায়ি আকষযিীয় আৰু সুৰশক্ষি হ’ি ি়াৰ প্ৰশি লক্ষয ৰখ়া হ’ি।
4.10. শিদ্য়ালয় শিক্ষ়াৰ চ়াশৰওি়া স্তৰৰ প্ৰশিয়ি়ায়ি শিশভন্ন ৰ়াজযি সিৱ ভহ়াৱ়ানক ষ়ান্ম়াশসক পিশিনল পশৰৱিযন কশৰি
ি়া কম সময়ৰ ম়াপ়াংক (Module) পিশি িহি কশৰি প়ায়ৰ ি়া অশধ্ক শিষয়ৰ সুশিধ়্া প্ৰদ়্ান কশৰিনল আৰু শিশথলি়া
প্ৰদ়্ান কশৰিনল এশদ্ন এশৰ এশদ্ন ভিয়ন প়াঠ্যক্ৰমৰ প়াঠ্দ়্ান কশৰি প়ায়ৰ। ৰ়াজযসমূয়হ এই শিশথলি়া শনশিি কশৰিনল
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আৰু কল়া, শিজ্ঞ়ান, ম়ানৱশিদ্য়া, ভ়াষ়া, ক্ৰীি়া, আৰু িৃশিমূখী শিষয়ৰ এই সুশিস্তৃি সুশিধ়্া প্ৰদ়্ানৰ লক্ষযি উপনীি
হ’িনল শিশভন্ন পিশি উদ্ভ়াৱন কশৰি প়ায়ৰ।

িহুভ়াশষকি়া আৰু ভ়াষ়াৰ িশি
4.11. সকয়ল়ায়ৰ অৱগি ভয ল’ৰ়া-ভছ়াৱ়ালীয়য় শনজৰ ঘৰুৱ়া ি়া ম়ািৃভ়াষ়ািয়হ অগি়ানুগশিক ধ়্াৰি়ায়ি়াৰ আয়ত্ব কশৰি
প়ায়ৰ। স্থ়ানীয় সম়াজি ঘৰুৱ়া ভ়াষ়ায়কই ম়ািৃভ়াষ়া শহচ়ায়প কশথি ৰূপি িযৱহ়াৰ হয়, িথ়াশপ িহুভ়াশষক পশৰয়়ালি
পশৰয়়ালৰ অনয সদ্সযই িযৱহ়াৰ কৰ়া ভ়াষ়াও ঘৰুৱ়া ভ়াষ়া শহচ়ায়প প্ৰয়য়়াগ হ’ি প়ায়ৰ, শযয়ি়া ম়ািৃভ়াষ়া ি়া স্থ়ানীয়
ভ়াষ়ািনক পৃথক হ’ি প়ায়ৰ। য’ি সিৱ হয়, কয়মও 5ম স্তৰনল শিক্ষ়াৰ ম়াধ্যম ম়ািৃভ়াষ়া হ’ি ল়ায়গ, শকন্তু 8ম স্তৰ
আৰু ি়াৰ ওপৰনল ঘৰুৱ়া ভ়াষ়া/ম়ািৃভ়াষ়া/স্থ়ানীয় ভ়াষ়া/আঞ্চশলক ভ়াষ়াি শিক্ষ়া প্ৰদ়্ান কৰ়াি অি়াশধ্ক়াৰ শদ্ি ল়ায়গ।
ইয়়াৰ পৰৱিযী স্তৰি সিৱপৰ ঠ়্াইসমূহি ঘৰুৱ়া/স্থ়ানীয় ভ়াষ়াক এি়া শিষয় শহচ়ায়প পয়ঢ়াৱ়াৰ িযৱস্থ়া চশল থ়াশকি ল়ায়গ।
এই শনয়ম িযশিগি আৰু চৰক়াৰী উভয় প্ৰক়াৰৰ শিদ্য়ালয়ৰ ি়ায়ি প্ৰয়য়াজয হ’ি। শিজ্ঞ়ানয়ক ধ্শৰ উচ্চ ম়ানসম্পন্ন
প়াঠ্যপুশথ সকয়ল়া ঘৰুৱ়া ভ়াষ়া/ম়ািৃভ়াষ়াি উপলব্ধ কয়ৰ়াৱ়া হ’ি। শিশুয়ৱ ভক়াৱ়া ভ়াষ়া আৰু শিকিৰ ভ়াষ়াৰ ম়াজি থক়া
সকয়ল়া প়াথযকয ভন়ায়হ়াৱ়া কৰ়ায়ি়া শনশিি কশৰিনল সকয়ল়া প্ৰক়াৰৰ প্ৰয়চষ্ট়া ভস়ানক়ায়লই িহি কৰ়া হ’ি।
ঘৰুৱ়া/ম়ািৃভ়াষ়াি প়াঠ্যপুশথৰ অনুপলব্ধি়াৰ ভক্ষত্ৰি, শযম়ান দ্ূৰ সিৱ, শিক্ষক আৰু ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ ম়াজৰ ভয়াগ়ায়য়াগৰ
ভ়াষ়া ৰূয়প ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ ঘৰুৱ়া ভ়াষ়া িযৱহ়াৰ কশৰি ল়াশগি। শিক্ষকসকলক শিভ়াষী শিক্ষি-শিকি সমল সংয়য়াগ কশৰ
শিভ়াষী পিশি প্ৰয়য়়াগ কৰ়াি উৎস়াহ ভয়ায়গ়াৱ়া হ’ি। সকয়ল়া ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীয়ক সকয়ল়া ভ়াষ়াৰ উচ্চ ম়ানদ্ণ্ডৰ শিক্ষ়া প্ৰদ়্ান
কৰ়া হ’ি। ভ়াষ়া এি়া শিক়ািনল ি়া শিশকিনল ই শিক্ষ়াৰ ম়াধ্যম নহ’ভলও হয়।
4.12. শিশভন্ন গয়ৱষি়া কমযই এইয়ি়া স্পষ্টনক ভদ্খুৱ়াইয়ছ ভয, শিশুয়ৱ 2ৰ পৰ়া 8 িছৰ িয়সৰ শভিৰি ক্ষীপ্ৰি়ায়ৰ ভ়াষ়া
আয়ত্ব কশৰি প়ায়ৰ আৰু িহুভ়াশষকি়াই শিশুসকলৰ ভি়াধ্িশিৰ শিক়ািি শিয়িষভ়ায়ৱ সহ়ায় কয়ৰ। প্ৰ়াৰশিক স্তৰৰ পৰ়া
শিশুসকলক শিশভন্ন ভ়াষ়াৰ বসয়ি পশৰচয় কৰ়াই শদ্য়়া হ’ি (অৱয়িয, ম়ািৃভ়াষ়াি শিয়িষ গুৰুত্ব শদ্য়়া হ’ি)। সকয়ল়া
ভ়াষ়াই উপয়ভ়াগয আৰু কয়থ়াপকথনৰ জশৰয়য়ি শিয়ক়াৱ়া হ’ি আৰু আৰিশি স্তৰি শকছু পশৰম়ায়ি শলখন ক়াযযৰ ি়াৰ়া,
3য় ভশ্ৰিী িথ়া ি়ায়ি়ানক ওপৰৰ স্তৰি ভ়াষ়াৰ দ্ক্ষি়া শিক়ািৰ ি়ায়ি প্ৰ়াৰশিক পঠ্ন আৰু আৰু শলখন ক়াযয ম়ািৃভ়াষ়াি
সম্প়াদ্ন কৰ়া হ’ি। ৰ়াজয আৰু ভকন্দ্ৰীয় চৰক়ায়ৰ সমি ভ়াৰিিষযয়ি আঞ্চশলক ভ়াষ়াৰ ি়ায়ি িুজন সংখযক ভ়াষ়াশিক্ষকৰ িযৱস্থ়া কশৰি আৰু শিয়িষনক, ভ়াৰিীয় সংশিধ়্ানৰ স্বীকৃি অষ্টম অনুসূচীি অন্তভুি
য সকয়ল়া ভ়াষ়াৰ ভক্ষত্ৰি
শিয়িষ িযৱস্থ়া িহি কশৰি। ভ়াৰিীয় ভ়াষ়াৰ অধ্যয়ন প্ৰশক্ৰয়়াক উৎস়াহ ভয়াগ়ািনল, আৰু শত্ৰভ়াশষক সূত্ৰৰ সফল প্ৰয়য়়াগৰ
ি়ায়ি ৰ়াজয, শিয়িষনক শিশভন্ন ভক্ষত্ৰৰ ৰ়াজযসমূয়হ শিক্ষকৰ প়াৰস্পশৰক আদ়্ান-প্ৰদ়্ানৰ ি়ায়ি শিপ়াশক্ষক চুশি সম্প়াদ্ন
কশৰি।
4.13. স়াংশিধ়্াশনক সুশিধ়্া, জনস়াধ়্াৰিৰ আি়া-আক়াংখয়া, অঞ্চল িথ়া ৰ়াষ্ট্ৰীয় অখণ্ডি়া, ৰ়াষ্ট্ৰীয় সংহশি ৰক্ষ়া আশদ্ৰ
ি়ায়ি িহুভ়াশষকি়াৰ শিক়ািৰ প্ৰশি দ্ৃশষ্ট ৰ়াশখ শত্ৰভ়াশষক সুত্ৰৰ প্ৰয়য়়াগ প্ৰশক্ৰয়়া চশল থ়াশকি। িথ়াশপ, শত্ৰভ়াশষক সূত্ৰ
প্ৰয়য়়াগি যয়থষ্ট শিশথলি়া থ়াশকি আৰু ভক়ায়ন়া ৰ়াজযয়ি ভক়ায়ন়া ভ়াষ়া িলপূিযক জ়াশপ শদ্য়়া নহ’ি। এই শিশনি়া ভ়াষ়া শক
হ’ি, ভসইয়ি়া ৰ়াজয, ভক্ষত্ৰ আৰু শনশিিভ়ায়ৱ ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীয়য় শনধ্য়াৰি কশৰি, শকন্তু ইয়়াৰ শভিৰি দুি়া ভ়াৰিীয় ভ়াষ়া হ’ি
ল়াশগি। যশদ্ ভক়ায়ন়া ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীয়য় শিশনি়া ভ়াষ়াৰ ভক়ায়ন়া এি়া ভ়াষ়া সলশন কশৰি শিচ়ায়ৰ ভিয়ন্ত ভিওুঁ 6ম ি়া 7ম ভশ্ৰিীৰ
পৰ়া ইয়়াক িহি কশৰি প়াশৰি, ম়াধ্যশমক স্তৰ সম়াপ্ত কৰ়ানলয়ক ভিওুঁয়ল়ায়ক শিশনি়া ভ়াষ়াৰ (ইয়়ায়ৰ এি়া ভ়াৰিীয় ভ়াষ়া
স়াশহিযৰ পযয়ায়নল) প্ৰ়াথশমক দ্ক্ষি়া আয়ত্ব কশৰি প়াশৰি।
4.14. ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীয়য় য়ায়ি ঘৰুৱ়া ভ়াষ়া/ম়ািৃভ়াষ়া আৰু ইংৰ়াজী ভ়াষ়াি শচন্ত়া কশৰি আৰু ক’ি প়ায়ৰ ি়াৰ ি়ায়ি গশিি
আৰু শিজ্ঞ়ান শিষয়ি উচ্চ ম়ানসম্পন্ন শিভ়াষী প়াঠ্যক্ৰম আৰু শিকি স়ামিী প্ৰস্তুি কৰ়াৰ ি়ায়ি সকয়ল়া ধ্ৰিৰ প্ৰয়চষ্ট়া
হ়ািি ভল়াৱ়া হ’ি।
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4.15. শিশ্বৰ সকয়ল়া উন্নি ভদ্িি শনজ়া ভ়াষ়া, সংস্কৃশি আৰু পৰম্পৰ়াি শিক্ষ়া িহি কৰ়া ক়াযয ক্ষশিক়াৰক ভহ়াৱ়া ন়াই,
িৰঞ্চ ই বিশক্ষক, স়াম়াশজক আৰু প্ৰযুশিগি শদ্িি সহ়ায়ক ভহ়াৱ়ায়হ ভদ্খ়া বগয়ছ। ভ়াৰিীয় ভ়াষ়াসমূহ শিশ্বৰ শভিৰয়ি
অশি সম্পদ্ি়ালী, শিজ্ঞ়ানসন্মি, শুৱল়া, আৰু অশি প্ৰক়ািক্ষম ভ়াষ়া। িহু পুৰশি আৰু আধ্ুশনক স়াশহিয (গদ্য আৰু পদ্য
উভয়), কথ়াছশি, সংগীি আশদ্ৰ শিষয়য় িথয এই ভ়াষ়াসমূহি শলশপিি বহ আয়ছ। ভ়াৰিীয় ৰ়াষ্ট্ৰীয় সংহশি আৰু
স়াংস্কৃশিক শিক়ািৰ ি়ায়ি সকয়ল়া যুৱক-যুৱিীয়য় ৰ়াষ্ট্ৰৰ সম্পদ্ি়ালী আৰু ভ়াশষক ভসৌন্দযয আৰু ভিওুঁয়ল়াকৰ ভ়াষ়াি
শনশহি বহ থক়া স়াশহশিযক সমলয়ি়াৰৰ শিষয়য় সজ়াগ আৰু সয়চিন ভহ়াৱ়া প্ৰয়য়়াজন।
4.16. ভসইি়ায়ি ষষ্ঠৰ পৰ়া অষ্টম ভশ্ৰিীনল প্ৰশিগৰ়াকী ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীয়য় “ভ়াৰিিষযৰ ভ়াষ়া” শিষয়য়
আয়ম়াদ্জনক/ক়াযযশভশিক প্ৰকল্প, ভযয়ন, “এক ভ়াৰি, ভশ্ৰষ্ঠ ভ়াৰি” আশদ্ি ভয়াগদ়্ান কশৰি ল়ায়গ। এই ধ্ৰিৰ
প্ৰকল্প/ক়াযযৰ ি়াৰ়া ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীসকয়ল প্ৰধ়্ান ভ়াৰিীয় ভ়াষ়াসমূহৰ স়াধ়্াৰি ধ্বশনি়াশত্ত্বক বিশিষ্টয আৰু আখৰম়াল়া আৰু
শলশপৰ শিজ্ঞ়ানসন্মি সজ্জ়া, স়াধ়্াৰি িয়াকৰিগি বিশিষ্টয, সংস্কৃি আৰু অনয়ানয ধ্ৰুপদ্ী ভ়াষ়াসমূহৰ পৰ়া িুযৎপন্ন
িব্দ়াৱলী আৰু লগয়ি এই ভ়াষ়াসমূহৰ ম়াজি থক়া উয়িখনীয় এক়াত্মি়াৰ শিষয়য় শিক়াৰ লগয়ি প়াৰস্প়াশৰক প্ৰভ়াৱৰ
শিষয়য়ও জ়াশনি প়াশৰি। লগয়ি ভিওুঁয়ল়ায়ক ভক়ানয়ি়া ভভৌয়গ়াশলক অঞ্চলি ভক়ানয়ি়া ভ়াষ়া িযৱহ়াৰ হয় ভসই সম্পয়কয
জ্ঞ়ান আহৰি কৰ়াৰ লগয়ি জনয়গ়াষ্ঠীয় ভ়াষ়াসমূহৰ বিশিষ্টয আৰু গঠ্ন সম্পয়কয জ়াশনি প়াশৰি। মূল ভ়াৰিীয়
ভ়াষ়ায়ি়াৰি িযৱহ়াৰ ভহ়াৱ়া স়াধ়্াৰি ি়াকয, িব্দগুচ্ছ আৰু ি়াকয আশদ্ৰ শিষয়য়ও ভিওুঁয়ল়ায়ক শিশকি প়াশৰি আৰু
(উপযুি অনুি়াদ্ৰ জশৰয়য়ি) প্ৰশিয়ি়া ভ়াষ়ায়ৰ উন্নি ম়ানসম্পন্ন স়াশহিযৰ শিষয়য় শকছু পশৰম়ায়ি হ’ভলও জ়াশনি প়াশৰি।
এয়ন ধ্ৰিৰ ক়াযযই সংহশিৰ ধ়্াৰি়াৰ গঢ শদ্ি আৰু ভ়াৰিিষযৰ সুন্দৰ স়াংস্কৃশিক ঐশিহয আৰু শিশভন্নি়াৰ ধ়্াৰি়া আশন
শদ্ি। ই ভ়াৰিিষযৰ শিশভন্ন অঞ্চলি িসি়াস কৰ়া ভল়াকৰ ম়াজি ভয়াগসূত্ৰৰ ক়াম কশৰি।
4.17. ভ়াৰিীয় ধ্ৰুপদ্ী ভ়াষ়া আৰু স়াশহিযৰ গুৰুত্ব, প্ৰয়য়়াজনীয়ি়া আৰু ভসৌন্দযযৰ শদ্িয়ি়া উল়াই কশৰি ভন়াৱ়াশৰ।
ভ়াৰিীয় সংশিধ়্ানৰ অষ্টম অনুসূচীি সংস্কৃি ভ়াষ়ায়ি়া এি়া গুৰুত্বপূিয ভ়াষ়া শহচ়ায়প অন্তভুযি বহয়ছ। িীক আৰু ভলশিন
ভ়াষ়াৰ স়াশহিযক এয়কলগ কশৰয়ল কশৰয়ল ভপ়াৱ়া সমলিনকও সংস্কৃি স়াশহিযৰ ভুঁৰ়াল অশধ্ক চহকী। ইয়়াৰ শভিৰি
শিশভন্ন সময়ি শিশভন্ন ধ্মযমিৰ লগয়ি ধ্ময-শনৰয়পক্ষ িথ়া সম়াজৰ শিশভন্ন স্তৰ আৰু শিশভন্ন ভক্ষত্ৰৰ পশণ্ডয়ি ৰচন়া কৰ়া
গশিিি়াস্ত্ৰ, দ্িযন, িয়াকৰি, সংগীি, ৰ়াজনীশি, ঔষধ্, স্থ়াপিয, ধ়্ািুশিদ্য়া, ন়ািক, কশিি়া, ক়াশহনীকথন আৰু িহুয়ি়া
সংস্কৃি স়াশহিযৰ সমল শিদ্যম়ান (ইয়়াক সংস্কৃি জ্ঞ়ান পিশি শহচ়ায়প জন়া য়ায়)। ভসইি়ায়ি শত্ৰভ়াষ়া সূত্ৰ সম্পয়কয প্ৰ়াপ্ত
মি়ামি আৰু ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ মিৰ আধ়্াৰি শিদ্য়ালয় আৰু উচ্চ-শিক্ষ়াৰ সকয়ল়া পযয়ায়য়ি সংস্কৃি ভ়াষ়া প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি।
এই ভ়াষ়ায়ি়া আকষযিীয় আৰু িযৱহ়াশৰক িথ়া সমস়ামশয়ক ক়ালৰ বসয়ি শমল়ানক সংস্কৃি জ্ঞ়ান পিশিৰ ম়ায়জয়ৰ
শিক্ষ়াদ়্ান কৰ়া হ’ি আৰু শিয়িষনক ধ্বশনি়াশত্ত্বক আৰু উচ্চ়াৰি ওপৰি শিয়িষ গুৰুত্ব প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি। প্ৰ়াৰশিক আৰু
মধ্য স্তৰি সংস্কৃি প়াঠ্যপুশথসমূহ সৰল আৰু ম়ানসম্পন্ন ৰূপি প্ৰস্তুি কশৰ সংস্কৃি ভ়াষ়াৰ জশৰয়য়িই ভ়াষ়ায়ি়াৰ শিক্ষ়া
প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি।
4.18. ভ়াৰিিষয অনয ধ্ৰুপদ্ী ভ়াষ়া ভযয়ন, ি়াশমল, ভিলুগু, ক়ান়াি়া, ম়াল়ায়়ালম আৰু ওশিয়়া স়াশহিযয়ি়া চহকী। এই
ধ্ৰুপদ্ী ভ়াষ়াসমূহৰ লগয়ি, প়াশল, প়াচযী আৰু প্ৰ়াকৃি ভ়াষ়াি ৰশচি শিশভন্ন স়াশহশিযক সমল সমৃিি়া, আনন্দ আৰু
প্ৰক়ািৰ ি়ায়ি সংৰক্ষি কৰ়া অশি প্ৰয়য়়াজন। ভ়াৰিিষয এখন সম্পূিয উন্নি ভদ্ি শহচ়ায়প পশৰগশিি হ’িনল পৰৱিযী
প্ৰজন্মই ভ়াৰিিষযৰ এই সুন্দৰ আৰু সুশিি়াল ধ্ৰুপদ্ী স়াশহিযৰ প্ৰশি আকশষযি হ’ি ল়াশগি। সংস্কৃিৰ লগয়ি ি়াশমল,
ভিলুগু, ম়াল়ায়়ালম, ক়ান়াি়া, উশিয়়া, প়াশল, প়াচযী আৰু প্ৰ়াকৃি আশদ্ অনয ধ্ৰুপদ্ী ভ়াষ়া আৰু স়াশহিযৰ সমল
শিদ্য়ালয়ি উপলব্ধ ভহ়াৱ়াৰ লগয়ি এইসমূহ িযৱহ়াশৰক আৰু উদ্ভ়াৱনী পিশিয়ৰ অনল়াইন প়াঠ্যক্ৰম ৰূয়প উপলব্ধ হ’ি
ল়াশগি, আৰু ইয়়াৰ ফলি এই ভ়াষ়াসমূহ জীৱন্ত আৰু সজীৱ বহ থ়াশকি।
4.19. শিশুসকলৰ শিক়ািৰ ি়ায়ি আৰু এই সম্পদ্ি়ালী আৰু কল়াসন্মি ভ়াষ়াসমূহৰ সংৰক্ষিৰ ি়ায়ি কম পয়ক্ষও দুি়া
ধ্ৰুপদ্ী ভ়াষ়া চৰক়াৰী আৰু িযশিগি খণ্ডৰ শিদ্য়ালয়ৰ ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীয়য় শিক়াৰ ি়ায়ি, আৰু লগয়ি এই ভ়াষ়াসমূহৰ স়াশহিয
িযৱহ়াশৰক পিশিয়ৰ প্ৰযুশিৰ সহ়ায়ি 6-12 স্তৰনল অথয়াৎ মধ্যম স্তৰৰ পৰ়া ম়াধ্যশমক আৰু ি়াৰ পৰৱিযী পযয়ায়নল
শিক়াৰ ি়ায়ি শিকল্প িযৱস্থ়া থ়াশকি।
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4.20. ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীসকলৰ শনজ়া আিহি, শিশ্বৰ সংস্কৃশি আৰু শিশভন্ন শদ্িৰ জ্ঞ়ানল়াভৰ ি়ায়ি ম়াধ্যশমক স্তৰি শিশভন্ন
ভ়াৰিীয় ভ়াষ়াৰ লগয়ি, ইংৰ়াজী, ভক়াশৰয়়ান, জ়াপ়ানী, থ়াই, ফৰ়াচী, জ়াময়ান, ভস্পনীয়, পিুযগীজ আৰু ৰুছ ভ়াষ়া শিক়াৰ
উন্নি িযৱস্থ়া থ়াশকি।
4.21. ভ়াষ়া-শিক্ষ়া উদ্ভ়াৱনী আৰু িযৱহ়াশৰক পিশিৰ ি়াৰ়া সম্পন্ন কৰ়া হ’ি। ইয়়াৰ বসয়ি শিশভন্ন স়াংস্কৃশিক শিষয়ৰ,
ভযয়ন কথ়াছশি, শথয়য়ি়াৰ, ক়াশহনীকথন, কশিি়া আৰু সংগীিৰ শিশভন্ন “এপ” প্ৰস্তুি কৰ়া হ’ি আৰু ইয়়াৰ বসয়ি
সম্পশকযি িযৱহ়াশৰক জীৱনৰ অনয়ানয শিষয়ও সংলগ্ন কৰ়া হ’ি। এইদ্য়ৰ ভ়াষ়াৰ শিকি এি়া িযৱহ়াশৰক পিশিয়ৰ
আগিঢ়াই বল ভয়াৱ়া হ’ি।
4.22. ভ়াৰিীয় শচহ্ন-ভ়াষ়াক (ISL) সমি ভ়াৰিয়ি ম়ানযি়া প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি আৰু িশধ্ৰ ভল়াকৰ ি়ায়ি ম়ানসম্পন্ন
প়াঠ্যক্ৰমৰ শিক়াি কৰ়া হ’ি। সিৱস্থলি, স্থ়ানীয় শচহ্ন-ভ়াষ়াক সন্ম়ান সহক়ায়ৰ প়াঠ্যক্ৰমি অন্তভুযি কৰ়া হ’ি।

অশি প্ৰয়য়়াজনীয় শিষয়, দ্ক্ষি়া আৰু ভয়াগযি়াৰ প়াঠ্যক্ৰমৰ অন্তভুশয ি
4.23. িিযম়ানৰ শক্ষপ্ৰ গশিি পশৰৱিযন ভহ়াৱ়া সম়াজৰ ি়ায়ি উিম, সফল, উদ্ভ়াৱনী িশিসম্পন্ন, িহিয়য়াগয আৰু
উৎপ়াদ্নিীল ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰী শনময়ািৰ ি়ায়ি শনশদ্যষ্ট শিষয়, দ্ক্ষি়া আৰু ভয়াগযি়াৰ শভশিি ভিওুঁয়ল়াকক শিষয় ি়াছশনৰ শদ্িয়ি়া
শিশথল কশৰ সুশিধ়্া প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি। ভ়াষ়াজ্ঞ়ানৰ বসয়ি ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীসকলক বিজ্ঞ়াশনক ম়ানশসকি়া, ি়াস্তৱসম্পন্ন শচন্ত়া,
সৃশষ্টিীলি়া, ি়াৰীশৰক শিক্ষ়া, সক্ষমি়া, সুস্থি়া আৰু ক্ৰীি়া, স়ামূশহকি়াৰ ময়ন়াভ়াৱ আৰু দ্লিি কময, সমসয়া সম়াধ়্ান
আৰু যুশিসন্মি শচন্ত়া, িৃশিমূলক সুশিধ়্া আৰু দ্ক্ষি়াৰ শিক়াি, শিশজয়িল স়াক্ষৰি়া, ভক়াশিং আৰু কশম্পউি়াৰমূলক
শচন্ত়া-চচয়া, নীশিশসিি়া আৰু বনশিক শিচ়াৰ জ্ঞ়ান আৰু ম়ানিীয় আৰু স়াংশিধ়্াশনক প্ৰমূলযয়ি়াধ্, শলংগ স্পিযক়ািৰি়া,
ভমৌশলক কিযিয, ন়াগশৰকত্বৰ দ্ক্ষি়া আৰু প্ৰমূলয, িীজ়ািুমুিি়া আৰু স্ব়াস্থয শিশধ্সন্মিি়া, ভ়াৰিিষযৰ সম্বয়ধ জ্ঞ়ান,
পশৰয়ৱি সয়চিনি়া, স়াম্প্ৰশিক ঘিন়াৱলী আৰু স্থ়ানীয় ন়াগশৰয়ক মুখ়ামুশখ ভহ়াৱ়া জশিল শিষয়সমূহ, ৰ়াজয আৰু ৰ়াষ্ট্ৰ
আৰু স়ামশিকভ়ায়ৱ শিশ্বৰ জ্ঞ়ান উপলব্ধ কৰ়া হ’ি।
4.24. সকয়ল়া স্তৰৰ ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ ি়ায়ি শিশভন্ন স্তৰি উপযুি ভহ়াৱ়ানক প্ৰয়য়়াজনীয় স়াম্প্ৰশিক সময়ি প্ৰচশলি শিষয়
ভযয়ন কৃশত্ৰম ভি়াধ্ (Artificial Intelligence), আশহয শচন্তন (Design Thinking) স়ামশিক স্ব়াস্থয, বজশৱক
জীৱন ধ়্াৰি (Organic Living), পশৰয়ৱি সম্বধীয় শিক্ষ়া, শিশ্ব ন়াগশৰকত্ব শিক্ষ়া (Global Citizenship
Education - GCED) আশদ্ শিশভন্ন শদ্িি দ্ক্ষি়া শিক়াি কশৰি পৰ়া শিক্ষ়াৰ ি়ায়ি সুশনশদ্যষ্ট প়াঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুি কশৰ
উশলওৱ়া হ’ি।
4.25. গশিিশিদ্য়া আৰু গ়াশিিীয় শচন্ত়া ভ়াৰিিষযৰ ভশৱষযিৰ ি়ায়ি অশি গুৰুত্বপূিয িুশল শিয়ৱশচি বহয়ছ। কৃশত্ৰম ভি়াধ্,
য়াশন্ত্ৰক শিকি আৰু িথয শিজ্ঞ়ান আশদ্ শিশভন্ন ভক্ষত্ৰ আৰু িৃশিৰ জগিি ভ়াৰিৰ ভশৱষযি আৰু ভ়াৰয়ি িহি
কশৰিলগীয়়া ভনিৃত্বৰ ভক্ষত্ৰি শিয়িষ ভূশমক়া িহি কশৰি। ভসইি়ায়ি গশিিশিদ্য়া আৰু কশম্পউি়াৰমূলক শচন্ত়াক শিক্ষ়াৰ
প্ৰ়াথশমক স্তৰৰ পৰ়া শিদ্য়ালয় শিক্ষ়াৰ সকয়ল়া স্তৰয়ি শিয়িষ গুৰুত্ব প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি আৰু শিশভন্ন উদ্ভ়াৱন-পিশিৰ
বসয়ি সংযুি প্ৰয়হশলক়া-ভখল আশদ্য়য় গশিিমূলক শচন্ত়াক অশধ্ক উপয়ভ়াগয আৰু আকষযিীয় কশৰ িুশলি। ভক়াশিং কৰ়া
ক়াযয মধ্যম স্তৰৰ পৰ়াই সংযুি কৰ়া হ’ি।
4.26. 6মৰ পৰ়া 8ম স্তৰনল সকয়ল়া ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীয়য় হ়ািৰ-ক়ামৰ প়াঠ্যক্ৰম িহি কশৰি। ই িৃশিগি হস্তশিল্প ভযয়ন,
ক়াঠ্ৰ ক়াম, শিদুযৎ শিষয়ৰ কময, ধ়্ািু-কময, ি়াশগছ়া স্থ়াপন, ম়াশিৰ প়াত্ৰ বিয়়াৰ ক়াযয আশদ্ৰ দ্য়ৰ গুৰুত্বপূিয শিষয়ৰ জ্ঞ়ান
আয়ত্ব কৰ়াি সহ়ায়ক হ’ি। এই শিষয়ি স্থ়ানীয় প্ৰয়য়়াজনীয়ি়াৰ শভশিি ৰ়াজযসমূয়হ ি়া স্থ়ানীয় সশমশিয়য় শসি়ান্ত িহি
কশৰি। 6মৰ পৰ়া 8ম স্তৰৰ ি়ায়ি NCERTভয় এক িযৱহ়াৰ-আধ়্াশৰি প়াঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুি কশৰ উশলওৱ়াৰ লগয়ি
NCFSE, 2020-21ৰ আশহয বিয়়াৰ কশৰি। 6মৰ পৰ়া 8ম স্তৰনল সকয়ল়া ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীয়য় 10 শদ্ন শকি়াপ শিহীন
ক়াল়াংিি উপশস্থি থ়াশকি। ইয়়াি ভিওুঁয়ল়ায়ক স্থ়ানীয় িৃশিমূলক শদ্িৰ শিয়িষজ্ঞ-কমযী ভযয়ন, ক়াঠ্শমস্ত্ৰী, ি়াশগছ়া স্থ়াপনি
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শিয়িষভ়ায়ৱ অহযি়াসম্পন্ন ভল়াক, ম়াশিৰ প়াত্ৰ বিয়়াৰ কয়ৰ়াুঁি়া আৰু কল়া-কুিলীৰ বসয়ি ক়াম কশৰি। িধৰ শদ্নসমূহয়ক়া
স়ামশৰ 6মৰ পৰ়া 12ি স্তৰনলয়ক সমধ্মযী িৃশিগি শিক্ষ়াৰ প়াঠ্ক্ৰম ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীসকলক প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি। িৃশিগি
প়াঠ্যক্ৰম অনল়াইন পিশিৰ জশৰয়য়িও প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি। ভগ়ায়িই িছৰয়ি়াি শিশভন্ন শিক়ািমুখী শিক্ষ়া, য’ি কল়া,
ভকৌিলযুি ভখল, ক্ৰীি়া আৰু িৃশিগি ক়াযয সংযুি শকি়াপ-শিহীন শদ্নয়ি়ায়ৰ ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীসকলক উৎস়াহ ভয়াগ়াি। ছ়াত্ৰছ়াত্ৰীসকলৰ অশভজ্ঞি়া িৃশিৰ ি়ায়ি শিদ্য়ালয়ৰ ি়াশহৰৰ শিশভন্ন স্থ়ান, ঐশিহ়াশসক সমল, স়াংস্কৃশিক আৰু পযযিন
স্থ়ানসমূহনল ভ্ৰমিৰ িযৱস্থ়া কৰ়া হ’ি। ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীসকলক স্থ়ানীয় শিল্পী, ভ়াস্কযয শিল্পীৰ বসয়ি সম্পশকযি কশৰ ভি়াল়া হ’ি
আৰু ওচৰৰ গ়াুঁও, ভমৌজ়া, শজল়া, ৰ়াজয স্তৰি থক়া উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানসমূহনল বল ভয়াৱ়া হ’ি।
4.27. “ভ়াৰিীয় জ্ঞ়ান”ৰ বসয়ি প্ৰ়াচীন ভ়াৰিীয় জ্ঞ়ানভ়াণ্ড়াৰ আৰু আধ্ুশনক ভ়াৰিনল ইয়়াৰ অৱদ়্ান আৰু সফলি়া,
প্ৰিয়াহ্ব়ান, আৰু ভ়াৰিিষযৰ ভশৱষযি আি়া-আক়াংখয়াৰ স্পষ্ট ধ়্াৰি়াৰ লগয়ি শিক্ষ়া, স্ব়াস্থয, পশৰয়িি আশদ্ৰ শিক্ষ়া
প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি। উপযুিি়াৰ শভশিি শিদ্য়ালয় প়াঠ্যক্ৰমৰ ম়ায়জয়ৰ এই উপ়াদ়্ানয়ি়াৰ সশঠ্ক ৰূপি সংয়য়াগ কৰ়া হ’ি।
শিয়িষনক জনয়গ়াষ্ঠীয় জ্ঞ়ান, শখলঞ্জীয়়া আৰু পৰম্পৰ়াগি শিকি প্ৰি়ালীক ভ়াৰিীয় জ্ঞ়ান পিশিয়য় স়ামশৰ ল’ি আৰু
ইয়়াি গশিিশিদ্য়া, ভজয়াশিশিযদ্য়া, দ্িযন, ভয়াগ, স্থ়াপিযকল়া, ঔষধ্ সম্পকীয় শিদ্য়া, কৃশষ, অশভয়াশন্ত্ৰক শিদ্য়া,
ভ়াষ়াশিজ্ঞ়ান, স়াশহিয, ক্ৰীি়া, ভখল-ভধ্ম়াশলৰ লগয়ি প্ৰি়াসন, ৰ়াজনীশি, সংৰক্ষি আশদ্ শদ্িয়ি়ায়ৰ়া অন্তভুযি হ’ি।
জনয়গ়াষ্ঠীয় নৃ-শচশকৎস়াশিদ্য়া, িন-পশৰচ়ালন়া, পৰম্পৰ়াগি (বজশৱক) কৃশষ উৎপ়াদ্ন, প্ৰ়াকৃশিক কৃশষ উৎপ়াদ্ন, আশদ্
শিয়িষ প়াঠ্যক্ৰম শহচ়ায়প অন্তভুযি কৰ়া হ’ি। ভ়াৰিীয় জ্ঞ়ান পিশিৰ এক আকষযিীয় প়াঠ্যক্ৰম ম়াধ্যশমক স্তৰি ঐশচ্ছক
শিষয় শহচ়ায়প অন্তভুযি কৰ়া হ’ি। শিশভন্ন প়াঠ্ আৰু শিষয় শিকিৰ ি়ায়ি শিদ্য়ালয়ি স্থ়ানীয় ভখল-ভধ্ম়াশলৰ প্ৰশিয়য়াশগি়া
অনুশষ্ঠি কৰ়া হ’ি। প়াঠ্যক্ৰমৰ উপযুি সময়ি প্ৰ়াচীন আৰু আধ্ুশনক ভ়াৰি, শিজ্ঞ়ান আৰু অনয শিষয়ৰ বসয়ি সম্পকয
থক়া শিশভন্ন িযশিৰ ভপ্ৰৰি়াদ়্ায়ক শদ্ি সম্বশলি িথযশচত্ৰ প্ৰদ্িযন কৰ়া হ’ি। স়াংস্কৃশিক শিশনময় ক়াযযসূচীৰ অধ্ীনি ছ়াত্ৰছ়াত্ৰীসকলক শিশভন্ন ৰ়াজয ভ্ৰমি কশৰিনল উদ্গশি ভয়ায়গ়াৱ়া হ’ি।
4.28. ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীসকলক শকয়ি়াৰ অৱস্থ়ায়ি ‘শক ক়াযয কৰ়ায়ি়া শুি’ ভসই সম্পয়কয শিক্ষ়া প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি আৰু
নয়ায়সংগি শসি়ান্ত িহিৰ ি়ায়ি যুশিসন্মি আশহয প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি। পৰৱিযী ক়ালি, ইয়়াক ঠ্গ-প্ৰৱঞ্চন়া, উৎপীিি,
কুিীলক িৃশি আশদ্ৰ পৰ়া আুঁিৰি থ়াশক, সহনিীলি়া, স়ামযভ়াি, সহমশমযি়া আশদ্ গুিৰ শিক়ািি গুৰুত্ব প্ৰদ়্ান কৰ়া
হ’ি। ইয়়াৰ উপশৰও শিশুসকয়ল য়ায়ি শনজৰ ম়াজি নয়ায়পৰ়ায়িি়াৰ সপয়ক্ষ যুশি প্ৰদ্িযন কশৰি পৰ়া গুিৰ শিক়াি
ঘি়ািনল সক্ষম হয়, ভসয়়া শনশিি কশৰ চ়াশৰশত্ৰক/নয়ায়পৰ়ায়িি়াৰ মূলযয়ি়াধ্ক শনজৰ জীৱনৰ সকয়ল়া শদ্িয়ি প্ৰয়য়়াগ
কশৰিনল উৎস়াশহি কৰ়া হ’ি। এইসমূহ নয়ায়সংগি শিষয়ৰ বসয়ি পৰম্পৰ়াগি ভ়াৰিীয় মূলযয়ি়াধ্ আৰু সকয়ল়া
প্ৰ়াথশমক ম়ানৱীয় আৰু স়াংশিধ়্াশনক প্ৰমূলয (ভযয়ন, ভসৱ়া, অশহংস়া, স্বচ্ছি়া, সিয, শনষ্ক়াম কময, ি়াশন্ত, িয়াগ,
সহনিীলি়া, শিশভন্নি়া, উপযুি আচৰি, শলংগ স্পিযক়ািৰি়া, ভজযষ্ঠজনৰ প্ৰশি সন্ম়ান, শযয়ক়ায়ন়া পশৰয়ৱিৰ পৰ়া অহ়া
সকয়ল়া ম়ানুহৰ প্ৰশি আৰু ভিওুঁয়ল়াকৰ ভয়াগযি়াৰ প্ৰশি সন্ম়ান প্ৰদ্িযন, পশৰয়ৱিৰ প্ৰশি সন্ম়ান প্ৰদ্িযন, সহ়ায়ৰ
ময়ন়াভ়াি, শিনয় গুি, বধ্যয, ক্ষম়া, সহমশমযি়া, স্বয়দ্িয়প্ৰম, গিি়াশন্ত্ৰক দ্ৃশষ্টভংগী, সংহশি, দ়্ায়িিি়া, নয়ায়, স্ব়াধ্ীনি়া,
স়াময আৰু ভ়ািৃত্বয়ি়াধ্ আশদ্) সকয়ল়া ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ ম়াজি শিকশিি হ’ি। ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীসকয়ল ভ়াৰিীয় পৰম্পৰ়াি উপলব্ধ
পঞ্চিন্ত্ৰ, জ়ািক, শহয়ি়াপয়দ্ি আৰু অনয়ানয আকষযিীয় আৰু ভপ্ৰৰি়াদ়্ায়ক ক়াশহনী পঢ়াৰ সুশিধ়্া ল়াভ কশৰি আৰু শিশ্ব
স়াশহিযি এইসমূহ প্ৰভ়াৱ সম্পয়কয শিশকি প়াশৰি। ভ়াৰিীয় সংশিধ়্ানৰ শনিয়াশচি অংি ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীয়য় অধ্যয়ন কৰ়ায়ি়া
আৱিযকীয় ৰূয়প গিয কৰ়া হ’ি। প্ৰশিয়ৰ়াধ্মূলক স্ব়াস্থয, ম়ানশসক স্ব়াস্থয, উিম পুশষ্ট, িযশিগি আৰু ৰ়াজহুৱ়া
পশৰচ্ছন্নি়া, প্ৰ়াকৃশিক দুয়যয়াগৰ সময়ি কশৰিলগীয়়া ক়াম আৰু প্ৰ়াথশমক শচশকৎস়ায়ক স়ামশৰ স্ব়াস্থয সম্পকযীয় স়াধ়্াৰি
শিক্ষ়া আৰু লগয়ি সুৰ়া, ধ্ুঁপ়াি আৰু অনয শনচ়াযুি পদ়্াথইয স্ব়াস্থযৰ ওপৰি ভপল়াি পৰ়া ভনশিি়াচক প্ৰভ়াৱসমূহৰ
শিষয়য় প়াঠ্যক্ৰমি অন্তভুযি কৰ়া হ’ি।
4.29. ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ ি়ায়ি শিক্ষ়াক প্ৰকৃিপয়ক্ষ সমশন্বি, প্ৰ়াসংশগক, উপযুি, আকষযিীয় কশৰ িুশলিনল প্ৰ়াৰশিক পযয়ায়ৰ
পৰ়া সকয়ল়া প়াঠ্যক্ৰম আৰু শিক্ষি প্ৰি়ালীক সংস্কৃশি, পৰম্পৰ়া, ঐশিহয, জনশিশ্ব়াস, ভ়াষ়া, দ্িযন, ভূয়গ়াল, প্ৰ়াচীন আৰু
সমস়ামশয়ক জ্ঞ়ান, স়াম়াশজক আৰু শিজ্ঞ়ানসন্মি প্ৰয়য়়াজনীয়ি়া, শখলঞ্জীয়়া আৰু পৰম্পৰ়াগি শিক্ষি পিশিৰ শদ্িি
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ভ়াৰিীয় আৰু স্থ়ানীয় মূলযয়ি়াধ্ৰ ওপৰি আধ়্াশৰি কশৰ নিুননক সয়জ়াৱ়া হ’ি। শিক্ষিৰ ি়ায়ি শনিয়াশচি গল্প, কল়া,
ভখল, ক্ৰীি়া, উদ়্াহৰি আশদ্ ভ়াৰিীয় আৰু স্থ়ানীয় ভভৌগশলক পশৰয়ৱিৰ ওপৰি আধ়্াশৰি হ’ি আৰু এয়ন শিক্ষ়াই
ধ়্াৰি়া, শিমূি-য ধ়্াৰি়া আৰু সৃজনীিীলি়া শনশিি কশৰি িুশলি।

শিদ্য়ালয় শিক্ষ়াৰ ি়ায়ি ৰ়াষ্ট্ৰীয় প়াঠ্যক্ৰম প্ৰিয়ন আশহয (National Curriculum Framework for
School Education - NCFSE)
4.30. ৰ়াষ্ট্ৰীয় শিক্ষ়ানীশি 2020ৰ আধ়্াৰি প়াঠ্যক্ৰমৰ প্ৰয়য়়াজনীয়ি়াৰ শভশিি ৰ়াজয চৰক়াৰ, মন্ত্ৰী, ভকন্দ্ৰীয় চৰক়াৰৰ
উপযুি শিভ়াগ আৰু অনয়ানয শিয়িষজ্ঞ সশমশি লগয়ি শিশভন্ন আনুস়াংশগক ভক্ষত্ৰৰ ভল়াকৰ বসয়ি কৰ়া আয়ল়াচন়া
অনুসশৰ শিদ্য়ালয়ৰ ি়ায়ি সমযক ৰূপি প্ৰস্তুি কশৰ উশলয়়ািলগীয়়া ৰ়াষ্ট্ৰীয় প়াঠ্যক্ৰম প্ৰিয়ন আশহয 2020-21
(National Curricular Framework for School Education, NCFSE 2020-21)ৰ দ়্াশয়ত্ব
SCERTভয় িহি কশৰি। এই প়াঠ্যক্ৰম সকয়ল়া আঞ্চশলক ভ়াষ়ায়িই উপলব্ধ হ’ি। মূল প়াঠ্যক্ৰমৰ কথ়া মনি ৰ়াশখ
এই NCFSC নশথ প্ৰশি 5-10 িছৰি এয়ক়াি়াৰনক সংয়ি়াধ্ন আৰু উন্নীি কৰ়া হ’ি।

ৰ়াষ্ট্ৰীয় প়াঠ্যক্ৰমৰ বসয়ি স্থ়ানীয় শিষয় আৰু উপ়াদ়্ান
4.31. শিদ্য়ালয় প়াঠ্যক্ৰমি সম়ান্তৰ়ালভ়ায়ৱ শিষয়ৰ হ্ৰ়াস কৰ়া আৰু শিশথলি়া অন়া হ’ি আৰু মুখস্থশিদ্য়াৰ পশৰৱয়িয
গঠ্ন়াত্মক শিক্ষিৰ শদ্িি গুৰুত্ব প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি। অশি প্ৰয়য়়াজনীয় প্ৰধ়্ান শিষয় (আয়ল়াচন়া, শিয়েষি, উদ়্াহৰি আৰু
প্ৰয়য়়াগ) ৰ়াষ্ট্ৰীয় স্তৰৰ প্ৰয়য়়াজনীয়ি়াৰ ওপৰি শভশি কশৰ অন্তভুযি কৰ়া হ’ি, শকন্তু এয়ক সময়য়ি সুক্ষ্ম শিৱৰি িহন কৰ়া
আৰু সহ়ায়ক়াৰী িুশল অনুভৱ কৰ়া প়াঠ্যিস্তু স্থ়ানীয় শিষয় আৰু প্ৰয়য়়াজনীয়ি়াৰ আধ়্াৰি অন্তভুযি কৰ়া হ’ি। য’ি
সিৱ হয়, শিদ্য়ালয় আৰু শিক্ষয়কও ৰ়াষ্ট্ৰীয় আৰু স্থ়ানীয় শিষয় থক়া প়াঠ্যপুশথৰ ম়াজৰ পৰ়া প়াঠ্যপুশথ পচন্দ কশৰি
প়াশৰি, য়ায়ি ভিওুঁয়ল়ায়ক শিক্ষি পিশিৰ গভীৰনল বগ শিকি ক়াযয কশৰি প়ায়ৰ, আৰু শযশিল়াক প়াঠ্যপুশথ ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰী
আৰু সম়াজৰ ি়ায়ি প্ৰয়য়়াজন িুশল অনুভৱ কয়ৰ।
4.32. প়াঠ্যপুশথৰ খৰচ য়ায়ি ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ ি়ায়ি ভি়াজ়া বহ নপয়ৰ ি়াৰ ি়ায়ি প্ৰক়াি/ছপ়া খৰচক ধ্শৰ ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰী আৰু
শিক্ষি প্ৰশক্ৰয়়াৰ ি়ায়ি ইয়়াৰ মূলয নুযনিম শহচ়াপি ধ়্াযয কৰ়া হ’ি। SCERTৰ সহয়য়াগি NCERTভয় উচ্চ
ম়ানসম্পন্ন প়াঠ্যপুশথ প্ৰক়াি কশৰি। শিয়িষজ্ঞৰ সহ়ায়ি উচ্চ ম়ানসম্পন্ন অশিশৰি পুশথ প্ৰিয়ন কশৰিনল চৰক়াৰীজনশহনিষী অনুষ্ঠ়ানসমূহৰ ম়াজি সহয়য়াশগি়াৰ সৃশষ্ট কৰ়া হ’ি আৰু এই প়াঠ্যপুশথসমূহ য়ায়ি নুনযিম খৰচি প্ৰস্তুি
কৰ়া হয় ি়াৰ প্ৰশি দ্ৃশষ্ট ৰখ়া হ’ি। ৰ়াজয চৰক়ায়ৰ ৰ়াজযৰ উপ়াদ়্ান সম্বশলি প্ৰয়য়়াজনীয় প়াঠ্ আৰু শনজ়া প়াঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুি
কশৰ উশলয়়াি (শযম়ানদ্ূৰ সিৱ NCERTৰ আধ়্াৰি)। এই ক়াম কয়ৰ়ায়ি এি়া শদ্ি মনি ৰ়াশখি ল়াশগি ভয
NCERTৰ প়াঠ্যক্ৰম ৰ়াষ্ট্ৰীয়ভ়ায়ৱ িহিয়য়াগয হ’ি। উচ্চ ম়ানসম্পন্ন শিকিৰ ি়ায়ি সকয়ল়া আঞ্চশলক ভ়াষ়ায়ি ভিয়ন
প়াঠ্যপুশথ উপলব্ধ কৰ়াৰ শদ্িি অি়াশধ্ক়াৰ শদ্য়়া হ’ি। সশঠ্ক সময়ি শিদ্য়ালয়ি প়াঠ্যপুশথ উপলব্ধ কশৰিনল সকয়ল়া
ধ্ৰিৰ পদ্য়ক্ষপ িহি কৰ়া হ’ি। ভি়াজ়া ল়াঘৱৰ ি়ায়ি আৰু পশৰয়ৱি সংৰক্ষিৰ ওপৰি দ্ৃশষ্ট ৰ়াশখ সকয়ল়া প়াঠ্যপুশথ
ি়াউনয়ল়াি কশৰি পৰ়ানক সকয়ল়া ৰ়াজয চৰক়াৰ, ভকন্দ্ৰীয় ি়াশসি চৰক়াৰ আৰু NCERTভয় উপলব্ধ কশৰ িুশলি।
4.33. প়াঠ্যকময আৰু শিক্ষি পিশিৰ উপযুি পশৰৱিযনৰ ভয়ায়গশদ্ শিদ্য়ালয়ৰ শকি়াপৰ ভি়াজ়া প়ািল কশৰিনল
NCERT আৰু SCERTভয় িযৱহ়াশৰক পদ্য়ক্ষপ িহি কশৰি।

ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ শিক়ািৰ পৰীক্ষি পিশিৰ পশৰৱিযন
4.34. িিযম়ানৰ শিদ্য়ালয়ৰ পৰীক্ষ়া পিশিি সংখয়াগি আৰু মুখস্থশিদ্য়াৰ ি়াৰ়া প্ৰ়াথশমক পৰীক্ষিক়াযয চল়াৰ পশৰৱয়িয,
শনয়শমি সৃজনমূলক হ’ি। ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ শিক়ািৰ ি়ায়ি ই অশধ্ক ভয়াগযি়াশভশিক ভহ়াৱ়াৰ লগয়ি পৰীক্ষ়াসমূহ উচ্চ পযয়ায়ৰ
দ্ক্ষি়া প্ৰক়ািক, ভযয়ন, শিয়েষি, জশিল শচন্তন আৰু ধ়্াৰি়াগি স্পষ্টি়া থক়া হ’ি ল়াশগি। পৰীক্ষ়া পিশিৰ প্ৰ়াথশমক
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উয়দ্দিয শিকি ভহ়াৱ়া উশচি। ই ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীসকলক শিয়িষভ়ায়ৱ সহ়ায় কশৰি আৰু শনয়শমি পুিৰ়ািৃশিয়ৰ ছ়াত্ৰছ়াত্ৰীসকলৰ শিকি পিশিৰ শিক়ািৰ ঘয়ি়াৱ়া হ’ি। ইয়য় সকয়ল়া স্তৰয়ৰ পৰীক্ষ়া পিশিৰ অন্তশনযশহি আদ্িয হ’ি।
4.35. ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীসকলৰ জশৰয়য়ি অশভভ়াৱকক শদ্য়়া প্ৰগশি-পত্ৰৰ আশহয ৰ়াজয চৰক়াৰ/ভকন্দ্ৰীয় ি়াশসি চৰক়ায়ৰ ৰ়াষ্ট্ৰীয়
পৰীক্ষি ভকন্দ্ৰ (National Assessment Centre - NAC) NCERT আৰু SCERTৰ িত্ব়াৱধ়্ানি
পুনৰপ্ৰস্তুি কশৰি। প্ৰগশি-পত্ৰ স়ামশিক, 360°, শিশিধ্ শিষয়ক স়ামশৰ ভল়াৱ়া হ’ি ল়াশগি, য়ায়ি ই শিস্তৃি প্ৰগশিৰ শদ্ি
প্ৰশিফশলি কৰ়াৰ লগয়ি প্ৰশিগৰ়াকী শিক্ষ়াথযীয়ৰ ভি়াধ়্াত্মক, ক়াযযক্ষমি়াসূচক আৰু ম়ানশসক-ি়াৰীশৰক স্বকীয় বিশিষ্টয
প্ৰক়ািক হ’ি ল়াশগি। শিক্ষকৰ মূলয়াংকনৰ উপশৰও স্ব-মূলয়াংকন, লগৰীয়়া ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ মূলয়াকংন, শিকি, জশিল ভখলৰ
সম়াধ়্ান, গুৰুত্বপূিয ক়াযযি অংিিহি, সমূহীয়়া ক়াম, মযয়াদ়্া আশদ্ প্ৰকল্পশভশিক প্ৰগশিৰ আধ়্াৰি মূলয়াংকন কৰ়া হ’ি।
স়ামশিক প্ৰগশিপত্ৰই শিদ্য়ালয় আৰু ঘৰৰ বসয়ি উয়িখয়য়াগয সংয়য়াগ স্থ়াপন কশৰি আৰু শিক্ষ়া পিশিি অশভভ়াৱকৰ
কমযৰ বসয়ি শিদ্য়ালয়ৰ সম্পকয ঘশিি আৰু ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ স়ামশিক শিক্ষ়াি অশৰহি়া ভয়াগ়াি। এই প্ৰগশি-পত্ৰই শিক্ষক
আৰু অশভভ়াৱকক শিশভন্ন শিষয়য় জ্ঞ়ান শদ্ি আৰু ই ভশ্ৰিীয়ক়াঠ়্াৰ ি়াশহৰি ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীক ভকয়নধ্ৰয়ি সহ়ায় কশৰি ল়ায়গ
ভসই শিষয়য় অৱগি কৰ়াি। কৃশত্ৰম ভি়াধ্ চফ্টয়ৱৰৰ শিক়াি স়াধ্ন কশৰি পৰ়া য়াি। এইয়ি়াৰ ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীয়য় িযৱহ়াৰ কশৰ
শিদ্য়ালয়ি ভিওুঁয়ল়াকৰ শিকিৰ িথয, অশভভ়াৱক, শিক্ষক আৰু ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ ি়ায়ি ভয়াগ়ায়য়াগমূলক প্ৰশ্নসূচীৰ জশৰয়য়ি
শিক়ািৰ গশি শনিযয় কশৰি পৰ়া য়াি। এই ক়াযয ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীসকলৰ ভয়াগযি়া, ভ়ালয়প়াৱ়া শিষয়, ভিওুঁয়ল়ায়ক প্ৰক়াি কৰ়া
শিষয় আশদ্ৰ িথয ভয়াগ়ান ধ্শৰ ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ ভশৱষযি জীৱনৰ লক্ষয শনধ্য়াৰি কশৰি পৰ়া য়াি।
4.36. িিযম়ানৰ ম়াধ্যশমক স্তৰৰ শিক্ষ়া সংসদ্ৰ পৰীক্ষ়া, প্ৰয়ৱি পৰীক্ষ়াই প্ৰশিক্ষি ভকন্দ্ৰ শকছুম়ানৰ সৃশষ্ট কৰ়াৰ ি়াৰ়া
প্ৰকৃি শিক্ষ়াৰ ি়ায়ি মূলযি়ান সময় নষ্ট কশৰ পৰীক্ষ়াৰ প্ৰস্তুশিৰ আৰু প্ৰশিক্ষিৰ ন়ামি ম়াধ্যশমক স্তৰৰ ছ়াত্ৰ ছ়াত্ৰীৰ যয়থষ্ট
ক্ষশি কশৰয়ছ। এয়ন পৰীক্ষ়াই ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীক ভ়াশৱষযিৰ শিক্ষ়া পিশিি অশি গুৰুত্বপূিয িুশল শিয়ৱশচি শিশথলি়াপূিয আৰু
শনয়জ শিষয় ি়াছশন কৰ়াৰ সুশিধ়্াৰ পশৰৱয়িয এি়া শনশদ্যষ্ট আৰু অশি ভঠ্ক গণ্ডীৰ শিষয়ৰ ম়াজি শিক্ষ়া ল়াভ কশৰিনল ি়াধ্য
কয়ৰ।
4.37. 10ম আৰু 12ি স্তৰৰ শিক্ষ়া সংসদ্ৰ পৰীক্ষ়া চশল থ়াশকি। প্ৰশিক্ষি ভশ্ৰিীসমূহ ভন়ায়হ়াৱ়া কশৰিনল শিক্ষ়া
সংসদ্ৰ পৰীক্ষ়া আৰু প্ৰয়ৱি পৰীক্ষ়াৰ পিশি সলশন কৰ়া হ’ি। িিযম়ানৰ মূলয়াংকন পিশিৰ ক্ষশিক়াৰক ফল়াফলসমূহ
দ্ূৰ কশৰিনল শিক্ষ়া-সংসদ্ৰ পৰীক্ষ়ায়ি়াৰৰ আশহয স়ামশিক শিক়ািৰ ি়ায়ি পুনৰপ্ৰস্তুি কৰ়া হ’ি। ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীসকয়ল শনজৰ
পচন্দৰ শভশিি শিশভন্ন শিষয় বল শিক্ষ়া-সংসদ্ৰ পৰীক্ষ়া শদ্ি প়াশৰি। শিক্ষ়া-সংসদ্ৰ পৰীক্ষ়ায়ি়াৰ ‘সহজ’ হ’ি। ইয়়াৰ
অথয হ’ল, ভিওুঁয়ল়ায়ক ম়াহ ম়াহ ধ্শৰ প্ৰশিক্ষি ভল়াৱ়ািনক ভিওুঁয়ল়াকৰ প্ৰ়াথশমক আৰু প্ৰধ়্ান ভয়াগযি়াসমূহ পৰীক্ষ়া কৰ়া
হ’ি। শিদ্য়ালয়ৰ ভশ্ৰিীসমূহি প্ৰ়াথশমক প্ৰয়চষ্ট়া চয়ল়াৱ়া শযয়ক়ায়ন়া ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰী উিীিয হ’ি প়াশৰি আৰু শিক্ষ়া-সংসদ্ৰ
পৰীক্ষ়াি অশিশৰি শিষয়ি ভ়াল ফল ভদ্খুৱ়াি প়াশৰি। শিক্ষ়া-সংসদ্ৰ ‘উচ্চ-স্তৰ’ৰ পৰীক্ষ়া আুঁিয়ৰ়াৱ়া হ’ি। যশদ্
শিচ়ায়ৰ, সকয়ল়া ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীয়য় এি়া িছৰি দুি়া সময়ি পৰীক্ষ়াি অৱিীিয হ’ি প়াশৰি, ি়ায়ৰ এি়া মূল পৰীক্ষ়া ভহ়াৱ়াৰ
শিপৰীয়ি আৰু আনয়ি়া ভিওুঁয়ল়াকৰ শনজ়া উন্নশিৰ ি়ায়ি হ’ি।
4.38. অশধ্ক শিশথলি়া, ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ পচন্দৰ আৰু দুি়া-প্ৰয়চষ্ট়াৰ উিম পিশি আৰি কৰ়াৰ লগয়ি সকয়ল়া শিক্ষ়াসংসদ্ৰ পৰীক্ষ়া পিশিৰ প্ৰ়াথশমক পশৰৱিযন স়াধ্ন কৰ়া হ’ি। প়াঠ্যক্ৰমৰ ভহুঁচ়া আৰু প্ৰশিক্ষি ভকন্দ্ৰৰ প্ৰভ়াৱ হ্ৰ়াস কৰ়াৰ
ি়ায়ি শিক্ষ়া-সংসয়দ্ ভিওুঁয়ল়াকৰ পৰীক্ষ়া পিশিৰ ি়ায়ি উপযুি আশহয প্ৰস্তুি কশৰি। ইয়়াৰ সি়াৱনীয় শকছুম়ান হ’ল:
ি়াশষযক/ষ়ান্ম়াশসক/গুি়াত্মক অংিি ভ়াগ কৰ়া শিক্ষ়া-সংসদ্ৰ পৰীক্ষ়া কম িস্তুশনষ্ঠ কশৰ ম়াধ্যশমক পযয়ায়ি প্ৰথম স্তৰ ভিষ
ভহ়াৱ়াৰ লয়গ লয়গ পৰৱিযী প়াঠ্যক্ৰম আৰি কশৰি প়াশৰ, য়ায়ি ই পৰীক্ষ়াৰ ভহুঁচ়া সম়ায়ন শিিৰি কশৰি আৰু চ়াপ
কয়ম়াৱ়াৰ লগয়ি উচ্চ-স্তৰৰ পৰীক্ষ়াৰ চ়াপ কম়াি; গশিি শিষয়য়ক আৰি কশৰ সকয়ল়া শিষয়ৰ মূলয়াংকন দুি়া স্তৰি
কশৰি প়াশৰ; এি়া স্তৰি স়াধ়্াৰি স্তৰৰ ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীসকলৰ মূলয়াংকন আৰু এি়া উচ্চ স্তৰৰ মূলয়াংকন আৰু শনশদ্যষ্ট শিষয়ৰ
শিক্ষ়া সংসদ্ৰ পৰীক্ষ়া দুি়া অংিি পঞ্জীয়ন কশৰি প়াশৰ- এি়া অংি িহু পচন্দযুি িস্তুশনষ্ঠ প্ৰশ্ন আৰু আনয়ি়া িিযন়াত্মক
প্ৰক়াৰৰ।
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4.39. ওপৰি উয়িখ কৰ়া অনুসশৰ শিক্ষকসকয়ল শিশভন্ন স্তৰ, ভযয়ন, SCERT মূলয়াংকন ভি়ািয, প্ৰস্ত়াশৱি নিুন
ৰ়াষ্ট্ৰীয় মূলয়াংকন ভকন্দ্ৰ আশদ্ৰ বসয়ি আয়ল়াচন়া কশৰ NCFSE 2020-21ৰ বসয়ি সংয়য়াগ কশৰিনল NCERTভয়
নিুন শনয়দ্যি়াৱলী 2022-23 চনৰ শভিৰি প্ৰস্তুি কশৰ উশলয়়াি।
4.40. ভকৱল 10ম আৰু 12ি স্তৰৰ সম়াশপ্তৰ ভক্ষত্ৰয়িই নহয়, ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰী, শিক্ষক, অশভভ়াৱক, অধ্যক্ষ, আৰু সমি
শিদ্য়ালয় িযৱস্থ়াৰ শিক়ািৰ পশৰকল্পন়া আৰু শিক্ষি-শিকিৰ শিক়ািৰ ি়ায়ি শিক্ষ়া পশৰক্ৰম়াৰ প্ৰগশিৰ গশিশিশধ্ৰ
খশিয়়ান ৰ়াশখিনল 3য়, 5ম আৰু 8ম স্তৰৰ সকয়ল়া ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ ি়ায়ি উপযুি কিৃযপক্ষই পৰীক্ষ়া ল’ি প়াশৰি। মুখস্থ
শিদ্য়াৰ পশৰৱয়িয পৰীক্ষ়াসমূহি প্ৰ়াথশমক শিকিৰ ফল়াফল প্ৰধ়্ান ধ়্াৰি়া আৰু জ্ঞ়ানৰ আধ়্াৰি ৰ়াষ্ট্ৰীয় আৰু স্থ়ানীয়
প়াঠ্যক্ৰমৰ শভশিি ি়াস্তৱ জীৱনি প্ৰয়য়়াগ কশৰি পৰ়ানক উচ্চ পযয়ায়ৰ দ্ক্ষি়া আৰু জ্ঞ়ানৰ িযৱহ়াশৰক প্ৰয়য়়াগৰ আধ়্াৰি
মূলয়াকন কৰ়া হ’ি। 3য় স্তৰৰ পৰীক্ষ়া শিয়িষনক প্ৰ়াথশমক স়াক্ষৰি়া, সংখয়াজ্ঞ়ান আৰু আন আন প্ৰ়াথশমক দ্ক্ষি়াৰ
শভশিি ভল়াৱ়া হ’ি। শিদ্য়ালয় পৰীক্ষ়া পিশিৰ ফল়াফল শিদ্য়ালয় শিক্ষ়াৰ শিক়ািৰ ি়ায়ি প্ৰয়য়়াগ কৰ়া হ’ি। ইয়়াৰ বসয়ি
শিদ্য়ালয়ৰ প্ৰশি সম়াজৰ ময়ন়াভ়াৱ, ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ ফলশ্ৰুশি আৰু শনয়শমি পযযয়ৱক্ষি আৰু শিক়াি সংযুি বহ থ়াশকি।
4.41. ম়ানৱ সম্পদ্ শিক়াি মন্ত্ৰ়ালয়ৰ অধ্ীনি এখন ম়ানক-প্ৰশিষ্ঠ়া সশমশি শহচ়ায়প ৰ়াষ্ট্ৰীয় মূলয়াংকন ভকন্দ্ৰ ‘পৰি’
(Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic
Development) প্ৰশিষ্ঠ়া কৰ়া হ’ি। ই ভ়াৰিিষযৰ ৰ়াশজযক শিক়াি জৰীপ (State Achievement Survey SAS) আৰু ৰ়াষ্ট্ৰীয় শিক়াি জৰীপৰ (National Achievement Survey - NAS) অধ্ীনস্থ ভদ্িৰ শিকি
শিক়ািৰ পযযয়িক্ষিৰ ি়ায়ি সকয়ল়া স্বীকৃশিপ্ৰ়াপ্ত স্কুল-ভি়ািযৰ ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ মূলয়াংকন আৰু পৰীক্ষিৰ ভক্ষত্ৰি পৰীক্ষি
পিশিৰ সলশন আৰু 21 িি়াব্দীৰ প্ৰয়য়়াজনীয় দ্ক্ষি়া শিক়াি কশৰিনল নীশিখনি উশিশখি উয়দ্দিয সফল কশৰি।
ভকন্দ্ৰই স্কুলয়ি়ািস
য মূহক নিুন মূলয়াংকন প্ৰি়ালী আৰু ভিহিীয়়া গয়ৱষি়া, স্কুল-ভি়ািযসমূহৰ বসয়ি সহয়য়াশগি়া কশৰিনল
পৰ়ামিয শদ্ি। ইয়়াৰ উপশৰও স্কুল ভি়ািযসমূহৰ ম়াজি উিম অনুিীলনসমূহ ভ়াগ-িিৰ়া কৰ়া, আৰু সকয়ল়া স্কুল ভি়ািযৰ
শিক্ষ়াথযীসকলৰ ম়াজি এক সমস্থ়ানীয় বিশক্ষক ম়ানদ্ণ্ড শনশিি কৰ়াৰ ভক্ষত্ৰি ই এক ম়াধ্যমৰ ক়াম কশৰি।
4.42. শিশ্বশিদ্য়ালয় প্ৰয়ৱি পৰীক্ষ়াৰ আদ্িযও এয়ক হ’ি। ৰ়াষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষি এয়জশঞ্চয়য় উচ্চ পযয়ায়ৰ স়ািযজনীন ভয়াগযি়া
পৰীক্ষ়া প্ৰদ়্ানৰ ি়ায়ি ক়াম কশৰি। ইয়়াৰ লগয়ি শিজ্ঞ়ান, ম়ানৱশিদ্য়া, কল়া, আৰু িৃশিমূলক আশদ্ উনমহিীয়়া
শিষয়য়ি়াৰৰ পৰীক্ষ়া িছৰি কয়মও দুি়াৰনক অনুশষ্ঠি হ’ি। পৰীক্ষ়াসমূহি ধ়্াৰি়াগি ভি়াধ্ আৰু জ্ঞ়ানৰ প্ৰয়য়়াগ কৰ়াৰ
ক্ষমি়াৰ পৰীক্ষ়া কৰ়া হ’ি। ই এই পৰীক্ষ়াসমূহৰ ি়ায়ি প্ৰশিক্ষি ভল়াৱ়া ক়াযযক ভন়ায়হ়াৱ়া কশৰি। পৰীক্ষ়াৰ ি়াৰ়া ছ়াত্ৰছ়াত্ৰীসকয়ল শনজৰ শিষয় ি়াছশন কশৰি প়াশৰি আৰু প্ৰশিখন শিশ্বশিদ্য়ালয়য় প্ৰশিগৰ়াকী ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ িযশিগি শিষয়
পযযয়ৱক্ষি কশৰি আৰু শনজৰ শনজৰ আিহ আৰু ভমধ়্াৰ শভশিি ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীসকলৰ ন়ামভশিয কশৰি। স্ন়ািক আৰু প্ৰ়াক্স্ন়ািক পযয়ায়ৰ প্ৰয়ৱি পৰীক্ষ়া আৰু উচ্চ শিক্ষ়াৰ জলপ়াশন প্ৰদ়্ানৰ ভক্ষত্ৰি ভক্ষত্ৰি NTAই প্ৰধ়্ান, শিয়িষজ্ঞ আৰু
স্বয়ংি়াশসি অনুষ্ঠ়ান শহচ়ায়প ক়াম কশৰি। ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰী, শিশ্বশিদ্য়ালয় আৰু কয়লজৰ ভি়াজ়া উয়িখয়য়াগযভ়ায়ৱ হ্ৰ়াস
কশৰিনল ি ি শিশ্বশিদ্য়ালয়য় শনজ়ানক অনুশষ্ঠি কৰ়া প্ৰয়ৱি পৰীক্ষ়াৰ পশৰৱয়িয পৰীক্ষ়াক উচ্চ ম়ানসম্পন্ন, শিস্তৃি আৰু
শিশথল কশৰ িুশলিনল NTAই ভিশছভ়াগ শিশ্বশিদ্য়ালয়ৰ উনমহিীয়়া প্ৰয়ৱি পৰীক্ষ়া অনুশষ্ঠি কশৰি। ই শিশ্বশিদ্য়ালয়
আৰু কয়লজসমূহৰ ন়ামভশিযৰ পৰীক্ষিৰ ভক্ষত্ৰি উিৰি ঘি়াি।

জন্মগি প্ৰশিভ়াসম্পন্ন/শিয়িষ ভমধ়্াসম্পন্ন শিয়িষ ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ ি়ায়ি সহ়ায়ি়া
4.43. প্ৰশিগৰ়াকী ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীয়ৰ শকছুম়ান অন্তশনযশহি প্ৰশিভ়া থ়ায়ক। এই প্ৰশিভ়া আশৱষ্ক়াৰ কশৰ ইয়়াৰ পশৰচযয়া, উৎস়াহ
প্ৰদ়্ান কৰ়া আৰু শিক়াি স়াধ্ন কৰ়া প্ৰয়য়়াজন। শযসকল ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীয়য় এয়ন আিহ আৰু প্ৰৱিি়া প্ৰক়াি কয়ৰ,
ভিওুঁয়ল়াকক উৎস়াশহি কৰ়া প্ৰয়য়়াজন। এয়ন ভমধ়্াসম্পন্ন ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ স্বীকৃশিৰ ি়ায়ি আৰু ভিওুঁয়ল়াকক উৎস়াশহি
কশৰিনল শিক্ষকৰ শিক্ষ়াি শকছুম়ান পিশি সংয়য়াগ কৰ়া হ’ি। জন্মগি প্ৰশিভ়াসম্পন্ন ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ শিক়ািৰ ি়ায়ি
ল’িলগীয়়া িযৱস্থ়াৰ শনয়দ্যি়াৱলী NCERT আৰু NCTEভয় প্ৰস্তুি কশৰি। B.Ed. প়াঠ্যক্ৰময়ি়া জন্মগি
প্ৰশিভ়াসম্পন্ন ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ ি়ায়ি শিয়িষ প়াঠ্ক্ৰম অন্তভুযি কশৰি প়াশৰ।
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4.44. শিয়িষ প্ৰশিভ়াসম্পন্ন ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীসকলৰ স্বিন্ত্ৰ শিক়াি আৰু ভিওুঁয়ল়াকক উৎস়াশহি কশৰিৰ ি়ায়ি শিক্ষকসকয়ল
অশিশৰি সমলৰ ভয়াগ়ান ধ্শৰি। শিষয়য়কশন্দ্ৰক আৰু প্ৰকল্পশভশিক ক্ল়াৱ, চক্ৰ স্থ়াপনি উৎস়াহ ভয়াগ়াি আৰু শিদ্য়ালয়,
শিদ্য়ালয়-ভগ়াি, শজল়া আৰু ি়ায়ি়ানক িহল পযয়ায়নল আগিঢ়াই শনিনল উৎস়াহ প্ৰদ়্ান কশৰি। উদ়্াহৰিস্বৰূয়প, শিজ্ঞ়ান
চক্ৰ, গশিি চক্ৰ, সংগীি আৰু ন়ািক চক্ৰ, ি়াশকযক চক্ৰ, ক্ৰীি়া চক্ৰ, পশৰয়ৱি সংঘ, স্ব়াস্থয আৰু সুস্ব়াস্থয সংঘ, ভয়াগ
সংঘ ইিয়াশদ্ িহুয়ি়া। আথয-স়াম়াশজকভ়ায়ৱ শপচপৰ়া ভশ্ৰিীৰ ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ লগয়ি শিশভন্ন শিষয়ি শিদ্য়ালয় ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ
ি়ায়ি আি়াসীক িীষ্মক়ালীন শিশৱৰ অনুশষ্ঠি কৰ়া হ’ি। সমি ভদ্িয়ক স়ামশৰ আি়াইিনক ভ়াল ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰী আৰু শিক্ষকক
আকষযি কশৰিৰ ি়ায়ি ইয়়াৰ ি়াছশন প্ৰশক্ৰয়়া সম্পূিযৰূয়প ভমধ়্াৰ শভশিি ভহ়াৱ়া লগয়ি সম্পূিয ৰূয়প নয়ায়সংগি কশৰ
ভি়াল়া হ’ি।
4.45. সমি ভদ্িয়ি শিদ্য়ালয় পযয়ায়ৰ পৰ়া আঞ্চশলক পযয়ায়নল, আঞ্চশলক পযয়ায়নল পৰ়া ৰ়াশজযক পযয়ায়নল আৰু
ৰ়াশজযক পযয়ায়ৰ পৰ়া ৰ়াষ্ট্ৰীয় পযয়ায়নল সুস্থ সহয়য়াশগি়ায়ৰ শিশভন্ন শিষয়ৰ অশলশম্পয়়াি আৰু প্ৰশিয়য়াশগি়াৰ আয়য়়াজন
কৰ়া হ’ি। এই প্ৰশিয়য়াশগি়াসমূহি য়ায়ি সকয়ল়া স্তৰৰ সকয়ল়া ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীয়য় অংিিহি কয়ৰ ি়াৰ প্ৰশি ময়ন়ায়য়াগ শদ্য়়া
হ’ি। িহুল অংিিহি শনশিি কশৰিৰ ি়ায়ি ি়াময অনিসৰ অঞ্চলি আঞ্চশলক ভ়াষ়াি এই প্ৰশিয়য়াশগি়া অনুশষ্ঠি কৰ়াৰ
ি়ায়ি যত্ন কৰ়া হ’ি। ৰ়াজহুৱ়া আৰু িযশিগি শিশ্বশিদ্য়ালয়ৰ লগয়ি আগি়াৰীৰ অনুষ্ঠ়ান ভযয়ন IIT, NIT আশদ্য়ক়া
ৰ়াষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰ়াষ্ট্ৰীয় অশলশম্পয়়ািৰ ভমধ়্া-আধ়্াশৰি ফল়াফলসমূহক িযৱহ়াৰ কৰ়াৰ ি়ায়ি উৎস়াশহি কৰ়া হ’ি আৰু
অনয আনুসংশগক ৰ়াষ্ট্ৰীয় ক়াযযক্ৰমৰ ফল়াফল ন়ামভশিযৰ এি়া চিয শহচ়ায়প শিয়ৱচন়া কশৰি।
4.46. ভযশিয়়া ইণ্ট়াৰয়নি সংয়য়াগ আৰু স্ম়ািযয়ফ়ান প্ৰশিখন শিদ্য়ালয় আৰু/অথি়া ঘৰি উপলব্ধ হ’ি ভিশিয়়া কুইজ
সংযুি অনল়াইন এপ, প্ৰশিয়য়াশগি়া, মূলয়াংকন, প়াঠ্য স়ামিীৰ উন্নীিকৰি কৰ়া আৰু শিশভন্নজনৰ আিহ জয়ন়াৱ়াৰ
ি়ায়ি অনল়াইন সম়াজৰ শিক়াি স়াধ্ন কৰ়া হ’ি আৰু এই সকয়ল়া পদ্য়ক্ষপৰ শিক়াি স়াধ্ন কশৰয়ল অশভভ়াৱক আৰু
শিক্ষয়ক ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ সমূহীয়়া ক়াযয ভ়ালদ্য়ৰ পযযয়ৱক্ষি কশৰি প়াশৰি। অনল়াইন প়াঠ্যক্ৰম আৰু অনল়াইন প়াঠ্যক্ৰমৰ
সমল প্ৰয়য়়াগৰ জশৰয়য়ি শিক্ষি, শিকি পিশিৰ শিক়াি স়াধ্ন কশৰিনল শিদ্য়ালয়সমূহি স্ম়ািয ভশ্ৰিীয়ক়াঠ়্াৰ শিক়াি
স়াধ্ন কৰ়া হ’ি।

5. শিক্ষক
5.1. শিক্ষকসকয়লই ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ ভশৱষযিক গঢ শদ্য়য়, ভসইি়ায়িই ভিওুঁয়ল়াক হ’ল জ়াশিৰ ভ়াশৱষযি। এই মহ়ান ক়াযযৰ
ি়ায়িই আম়াৰ ভদ্িি শিক্ষকসকল সম়াজৰ আি়াইিনক সন্ম়ানীয় িযশি শহচ়ায়প পশৰগশিি বহশছল। আি়াইিনক
অধ্যয়নিীল আৰু ভ়াল িযশিসকয়লই শিক্ষকি়া কশৰশছল। সম়ায়জ শিক্ষক ি়া গুৰু প্ৰদ়্ান কয়ৰ, শয ভিওুঁয়ল়াকৰ জ্ঞ়ান,
দ্ক্ষি়া আৰু মূলযয়ি়াধ্ ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ ম়াজি উিুশৰয়়াই শদ্য়য়। শিক্ষকৰ শিক্ষ়াৰ ম়ানদ্ণ্ড, শনযুশি, চ়াকশৰ, চ়াকশৰৰ অৱস্থ়া
আৰু কিৃযত্ব ভযয়নকুৱ়া হ’ি ল়াশগশছল, িিযম়ান ভিয়নকুৱ়া বহ থক়া ন়াই আৰু এয়কদ্য়ৰ শিক্ষকৰ ম়ান আৰু অনুয়প্ৰৰি়া
শিচৰ়া ধ্ৰয়ি ম়ানসম্পন্ন ভহ়াৱ়া ন়াই। আি়াইিনক ভ়াল আৰু উপযুি িযশিক শিক্ষকি়াৰ িৃশিনল আশনিনল হ’ভল
শিক্ষকি়া িৃশিয়য় উচ্চপযয়ায়ৰ সন্ম়ান আৰু মযয়াদ়্া ৰক্ষ়া কৰ়ায়ি়া প্ৰয়য়়াজন। আম়াৰ জ়াশি আৰু শিশুসকলৰ সুস্থ-সৱল
ভশৱষযি শনশিি কশৰিনল শিক্ষকৰ মনি অনুয়প্ৰৰি়া জয়গ়াৱ়া আৰু কিৃযত্ব প্ৰদ়্ানৰ প্ৰয়য়়াজন।

শিক্ষকৰ শনযুশি আৰু ক়াযিয যৱস্থ়াি অন্তভুশয ি
5.2. সমি ভদ্িয়ি 4 িছৰীয়়া সমশন্বি B.Ed. প়াঠ্যক্ৰম অধ্যয়ন কশৰিনল ভমধ়্াশভশিক জলপ়াশনৰ িযৱস্থ়া কশৰি ল়ায়গ,
য়ায়ি অশি ভমধ়্াসম্পন্ন ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰী, শিয়িষনক ি়াময আৰু শপছপৰ়া অঞ্চলৰ ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীয়য় শিক্ষকি়া িৃশি িহি কশৰিনল
আিহী বহ পয়ৰ। ি়াময অঞ্চলি শিয়িষ ভমধ়্াশভশিক জলপ়াশনৰ িযৱস্থ়া কশৰ B.Ed. প়াঠ্যক্ৰম সম্পূিয ভহ়াৱ়াৰ প়াছি
শনজৰ স্থ়ানীয় অঞ্চলয়ি য়ায়ি িৃশিগি শনযুশিৰ সুশিধ়্া ল়াভ কয়ৰ। এয়ন জলপ়াশনৰ িযৱস্থ়াই স্থ়ানীয় ভল়াকৰ ি়ায়ি
শিয়িষনক মশহল়াসকলৰ ি়ায়ি শনযুশিৰ সুশিধ়্া আশন শদ্ি আৰু স্থ়ানীয় ভ়াষ়া ক’ি পৰ়া ভিয়ন ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীয়য় ভসই অঞ্চলি
এক আদ্িয দ়্াশি ধ্শৰ ভসৱ়া আগিঢ়াি প়াশৰি। ি়াময়াঞ্চলি, শিয়িষনক শয স্থ়ানি ম়ানসম্পন্ন শিক্ষকৰ অভ়াৱ ভসইয়ি়াৰ
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অঞ্চলি শিক্ষকি়া িৃশি িহি কয়ৰ়াৱ়াৰ ি়ায়ি পদ্য়ক্ষপ ভল়াৱ়া হ’ি। শযসকয়ল শিদ্য়ালয়ৰ ওচৰি ি়া ভচৌহদ্ি থ়াশকি
ভিওুঁয়ল়াকৰ ি়ায়ি শিয়িষ ম়ানধ্নৰ িযৱস্থ়া কৰ়া হ’ি ি়া গৃহ-ি়ানচ িৃশি কৰ়া হ’ি।
5.3. ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীয়য় য়ায়ি শিক্ষকসকলক এগৰ়াকী আদ্িয িযশিৰূয়প ল়াভ কয়ৰ ি়াৰ ি়ায়ি শিক্ষকৰ িদ্শলৰ দ্য়ৰ
ক্ষশিক়াৰক িযৱস্থ়া শিলুপ্ত কৰ়া হ’ি। িদ্শলৰ িযৱস্থ়ায়ি়া ৰ়াজয/ভকন্দ্ৰীয় ি়াশসি ৰ়াজযৰ চৰক়ায়ৰ শিয়িষ পশৰশস্থশিি
উপযুিি়াৰ শভশিি এক সুগশঠ্ি ৰূপি শনধ্য়াৰি কশৰি।
5.4. শিষয় আৰু শিক্ষি প্ৰি়ালীৰ আধ়্াৰি উন্নি সমল সংয়য়াগ কশৰ শিক্ষকৰ ভয়াগযি়া পৰীক্ষ়া (TETসমূহ)
িশিি়ালী কৰ়া হ’ি। শিদ্য়ালয় শিক্ষ়াৰ (প্ৰ়াথশমক, প্ৰস্তুশিৰ স্তৰ, ম়াধ্যশমক আৰু উচ্চ ম়াধ্যশমক) আশদ্ সকয়ল়া স্তৰনল
ভিি পিশি শিস্ত়াশৰি কৰ়া হ’ি। শিষয় শিক্ষকৰ ি়ায়ি ভিি অথি়া NTA পৰীক্ষ়া শনশদ্যষ্ট শিষয়ৰ ভয়াগযি়াক শনযুশিৰ
ি়ায়ি িহি কৰ়া হ’ি। শিদ্য়ালয় ি়া শিদ্য়ালয়-ভগ়ািসমূহি শিক্ষক শনযুশিৰ ভক্ষত্ৰি শিকিৰ প্ৰশি আিহ আৰু অনুয়প্ৰৰি়া
পশৰম়াপ কশৰিনল এক ভশ্ৰিীয়ক়াঠ়্াৰ প়াঠ্দ়্ান ি়া স়াক্ষ়াৎক়াৰৰ িযৱস্থ়া কৰ়া হ’ি। এই স়াক্ষ়াৎক়াৰি প্ৰ়াথীয য়য় স্থ়ানীয়
ভ়াষ়াি সহজভ়ায়ৱ প়াঠ্দ়্ান কশৰি প়ায়ৰ ভন ন়াই ি়ায়ৰ়া মূলয়ায়ন কৰ়া হ’ি, য়ায়ি অশি কয়মও শকছু শিক্ষয়ক ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ
বসয়ি ভিওুঁয়ল়াকৰ স্থ়ানীয় ি়া ঘৰুৱ়া ভ়াষ়াি কথ়া-িিৰ়া প়াশিি প়াশৰি। িযশিগি খণ্ডৰ শিদ্য়ালয়সমূহৰ শিক্ষকসকয়ল়া
ভিি উিীিয হ’ি ল়াশগি। ইয়়ায়ি়া ভিওুঁয়ল়ায়ক প়াঠ্দ়্ান/স়াক্ষ়াৎক়াৰ আৰু স্থ়ানীয় ভ়াষ়াৰ দ্ক্ষি়া ভদ্খুৱ়াি ল়াশগি।
5.5. শিশভন্ন শিষয়ি পযয়াপ্ত শিক্ষকৰ িযৱস্থ়া শনশিি কশৰিনল, শিয়িষনক কল়া, ি়াৰীশৰক শিক্ষ়া, িৃশিগি শিক্ষ়া আৰু
ভ়াষ়া শিক্ষ়াৰ ভক্ষত্ৰি শিদ্য়ালয়ি শিক্ষকৰ শনযুশি আৰু আন্তঃশিদ্য়ালয় ি়া শিদ্য়ালয়-ভগ়ািৰ ম়াজি শিক্ষকৰ আদ়্ানপ্ৰদ়্ান ক়াযয ৰ়াজয/ভকন্দ্ৰীয় ি়াশসি ৰ়াজযৰ চৰক়ায়ৰ শিদ্য়ালয়-ভগ়াি ভকয়নধ্ৰয়ি গশঢ ভি়ায়ল ি়াৰ ওপৰি শনভযৰ কশৰি।
5.6. শিদ্য়ালয় ি়া শিদ্য়ালয়-ভগ়ািসমূহক ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ ি়ায়ি সহ়ায়ক আৰু স্থ়ানীয় জ্ঞ়ান আৰু িৃশি সংৰক্ষি কৰ়াি
সহ়ায়ক ভহ়াৱ়াৰ ি়ায়ি শিশভন্ন শিষয়ৰ শিয়িষজ্ঞ, ভযয়ন, পৰম্পৰ়াগি স্থ়ানীয় ভল়াক-কল়া, িৃশিগি শিল্পকময, উয়দ্য়াি়া,
কৃশষকময আৰু আন শযয়ক়ায়ন়া শিষয়, য’ি স্থ়ানীয় পিু ভল়াক উপলব্ধ হয়, ভিয়ন ভল়াকক আমন্ত্ৰি কৰ়াৰ ি়ায়ি উৎস়াহ
প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি।
5.7. পৰৱিযী দুি়া দ্িকৰ শভিৰি শিষয় অনুসশৰ প্ৰযুশিশভশিক শিক্ষক শনযুশিৰ প্ৰশক্ৰয়়া ৰ়াজয চৰক়াৰসমূয়হ িহি
কশৰি। শিক্ষক শনযুশি প্ৰশক্ৰয়়াৰ ওপৰি উয়িখ কৰ়া পদ্য়ক্ষপসমূহ সময়য় সময়য় শনধ্য়াশৰি কৰ়া হ’ি। সকয়ল়ায়ি়াৰ
খ়ালী পদ্ ভয়াগযি়াসম্পন্ন শিক্ষকৰ লগয়ি স্থ়ানীয় শিক্ষকৰ ি়াৰ়া পুৰিৰ িযৱস্থ়া কৰ়া হ’ি। ি়াৰ ি়ায়ি উপযুি ম়ানশনৰ
িযৱস্থ়া কশৰ ভশৱষযি কমযয়ক্ষত্ৰ শনধ্য়াৰিৰ পশৰচ়ালন়া আৰু প্ৰগশিৰ ভক্ষত্ৰি িলি উয়িখ কৰ়া ধ্ৰয়ি িযৱস্থ়া িহি কৰ়া
হ’ি। শিক্ষকৰ শিক্ষ়াৰ প়াঠ্যক্ৰয়ম়া এই খ়ালী পদ্ৰ বসয়ি সংযুি কৰ়া হ’ি।

ভসৱ়াৰ পশৰয়ৱি আৰু সংস্কৃশি
5.8. আম়াৰ ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীসকয়ল শিক্ষ়া-ল়াভ কৰ়ায়ি়া শনশিি কৰ়াৰ ি়ায়ি ভসৱ়াৰ পশৰয়ৱি আৰু শিদ্য়ালয়ৰ সংস্কৃশি ভ়াল
কশৰিনল আৰু শিক্ষকসকয়ল উপযুিভ়ায়ৱ ভিওুঁয়ল়াকৰ দ়্াশয়ত্ব প়ালন কশৰিনল আৰু ভিওুঁয়ল়াক ভয সশক্ৰয়, সহমমযী
আৰু শিক্ষক, ছ়াত্ৰ, অশভভ়াৱক, অধ্যক্ষ আৰু আন আন সহকমযীৰ ি়াৰ়া গশঠ্ি সম়াজৰ এয়ক়া এয়ক়াি়া অংি আৰু
ভিওুঁয়ল়ায়ক ভয এয়ক়াি়া উনমহিীয়়া লক্ষযি আগি়াশঢয়ছ ি়াক শনশিি কৰ়া হ’ি।
5.9. শিদ্য়ালয়ি এি়া সুস্থ আৰু অনুকুল ি়াি়ািৰি সৃশষ্ট কৰ়াই এই শনয়দ্যিন়াৰ প্ৰথম উয়দ্দিয। ি়াৰীশৰকভ়ায়ৱ অক্ষম
ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ লগয়ি শলংগ শনশিযয়িয়ষ সকয়ল়া স্তৰৰ ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰী িথ়া শিক্ষক-শিক্ষশয়ত্ৰীয়য় সুৰশক্ষি, সু-সংগি শিকিশিক্ষিৰ পশৰয়ৱি এি়া ল়াভ কয়ৰ ি়াৰ ি়ায়ি ক়াযযক্ষম প্ৰস়াধ্ন কক্ষ, শনমযল ভখ়াৱ়াপ়ানী, স্বচ্ছ আৰু আকষযিীয় স্থ়ান,
শিদুযৎয়য়াগ়ান, কশম্পউি়াৰ সুঁজশু ল, ইণ্ট়াৰয়নি, পুশথভুঁৰ়াল, সুশিধ়্াজনক আৰু সুৰশক্ষি পশৰয়ৱি শনশিি কৰ়া হ’ি।
সকয়ল়া শিক্ষয়ক য়ায়ি পশৰয়ৱি সুস্থ ৰূপি গশঢ িুশলি প়ায়ৰ ি়াৰ ি়ায়ি সুৰক্ষ়া, স্ব়াস্থয আৰু পশৰয়ৱি সম্পয়কয কমযয়ক্ষত্ৰি
প্ৰশিক্ষিৰ িযৱস্থ়া কৰ়া হ’ি।
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5.10. শিদ্য়ালয় পশৰচ়ালন়া সমল আদ়্ান-প্ৰদ়্ান আৰু সম়াজ গঠ্নৰ ভক্ষত্ৰি প্ৰয়ৱিয়য়াগযি়া হ্ৰ়াস নকৰ়ানক ৰ়াজয ি়া
ভকন্দ্ৰীয় ি়াশসি ৰ়াজযৰ চৰক়ায়ৰ শিদ্য়ালয় ভগ়াি, শিদ্য়ালয়ৰ অৱশস্থশি আশদ্ৰ ওপৰি শনজস্ব আশহয প্ৰস্তুি কশৰি। সশক্ৰয়
শিক্ষক সম়াজ গঢ শদ্িনল শিদ্য়ালয় ভগ়ািৰ এক দ্ীঘলীয়়া পশৰক্ৰম়া হ’ি। শিদ্য়ালয়নল শিয়িষজ্ঞক আমন্ত্ৰি কৰ়া ক়াযযই
শিশভন্ন শিদ্য়ালয়-ভগ়ািৰ ম়াজি স্বয়ংশক্ৰয়ভ়ায়ৱ সম্পকয স্থ়াপন কৰ়াি সহ়ায় কশৰি, এইয়ি়ায়ৱ জ্ঞ়ানৰ শভশিি
শিক্ষকসকলক সশক্ৰয় কশৰ শিষয় অনুসশৰ শিক্ষকসকলক ভিয়লয়গ ভিয়লয়গ অংিিহি কৰ়াি সহ়ায় কশৰি। ইয়়াৰ ফলি
সৰু সৰু শিদ্য়ালয়সমূহৰ শিক্ষকসকয়ল়া অকলিৰীয়়া বহ ন়াথ়াশকি, শনজৰ শনজৰ জ্ঞ়ানৰ ভ়াণ্ড়াৰ শিল়াই শদ্ সকয়ল়া ছ়াত্ৰছ়াত্ৰীয়য় প়াঠ্দ়্ান িহি কৰ়ায়ি়া শনশিি কশৰিনল ভিওুঁয়ল়াক শিদ্য়ালয়-ভগ়ািৰ অংিীদ়্াৰ বহ পৰ়াৰ লগয়ি শিদ্য়ালয়ভগ়ািৰ সকয়ল়া শিক্ষকৰ বসয়ি ক়াম কশৰি প়াশৰি। ক়াযযকৰী শিকি পিশিৰ সৃশষ্ট কৰ়াি সহ়ায় কশৰিনল শিদ্য়ালয়ভগ়ািসমূয়হ পৰ়ামিযদ়্াি়া, প্ৰশিশক্ষি কমযী, ক়াশৰকৰী আৰু ভমৰ়ামিক়াৰী সহকমযীৰ আদ়্ান-প্ৰদ়্ান কশৰি প়াশৰি।
5.11. অশভভ়াৱক আৰু অনয়ানয আনুসংশগক ভক্ষত্ৰৰ ভল়াকৰ বসয়ি সহয়য়াশগি়া কশৰ শিক্ষকসকল শিদ্য়ালয়/শিদ্য়ালয়ভগ়ািৰ পশৰচ়ালন়াৰ ক়াযযৰ লগয়ি শিদ্য়ালয়/শিদ্য়ালয়-ভগ়ািৰ পশৰচ়ালন়া সশমশিৰ এয়ক়াগৰ়াকী সদ্সয শহচ়ায়প সম্পশকযি
হ’ি প়াশৰি।
5.12. শিক্ষকসকয়ল িিযম়ায়ন িহু শিক্ষ়া িশহভূযি ভক্ষত্ৰি সময় খৰচ কশৰিলগীয়়া হয়। ইয়়াক ি়াধ়্া শদ্িৰ ি়ায়ি
শিক্ষকসকলক শিক্ষ়াৰ বসয়ি সম্পকয নথক়া ভক়ায়ন়া ভক্ষত্ৰয়ি খিুৱ়াি ন়াল়াশগি। শিয়িষনক ক’িনল হ’ভল ভিওুঁয়ল়ায়ক
য়ায়ি শিক্ষ়াৰ বসয়ি সম্পূিযভ়ায়ৱ জশিি হ’ি প়ায়ৰ, মধ্য়াহ্ন ভভ়াজনৰ ি়ায়ি স়াম়ানয সময় খৰচ কৰ়াৰ ি়াশহয়ৰ ভক়ায়ন়া
ধ্ৰিৰ প্ৰি়াসশনক ক়াযযি অংিিহি কশৰিলগীয়়া নহয় ি়াৰ িযৱ্স্স্থ়া কৰ়া হ’ি।
5.13. শিদ্য়ালয়ি স়াক়াৰ়াত্মক পশৰয়ৱি ি়াহ়াল থক়ায়ি়া শনশিি হ’ি ল়াশগি। উপযুি শিকি আৰু ইয়়াৰ বসয়ি সম্পকয
থক়া ভক্ষত্ৰৰ ল়াভৰ ি়ায়ি অধ্যক্ষ আৰু শিক্ষকৰ ভূশমক়া শিদ্য়ালয় সংস্কৃশি আৰু শিক়ািৰ ি়ায়ি হ’ি ল়াশগি।
5.14. শিক্ষকসকয়ল য়ায়ি ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰী আৰু ভশ্ৰিীয়ক়াঠ়্াৰ ি়ায়ি উপযুি পিশি শনিযয় কশৰ শিক্ষ়াদ়্ান কশৰি প়ায়ৰ ি়াৰ
ি়ায়ি শিক্ষকসকলক শিক্ষ়া পিশি শঠ্ক কশৰ ল’িনল অশধ্ক স্বিন্ত্ৰি়া শদ্য়়া হ’ি। শযয়ক়ায়ন়া ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ স়ামশিক শিক়ািৰ
ি়ায়ি ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ জশিল স়াম়াশজক আয়ৱশগক শিকিৰ শদ্িৰ ওপৰয়ি়া আয়ল়াকপ়াি কশৰি প়াশৰি। শিক্ষয়ক শিকিৰ
ফলশ্ৰুশিৰ শিক়ািৰ ি়ায়ি নিুন পিশি অৱলম্বন কশৰি প়াশৰি।

শনৰশিশচ্ছন্ন ভপছ়াদ়্াৰী শিক়াি (CPD)
5.15. স্ব-উন্নয়ন, নিুন উদ্ভ়াৱনৰ শিক়াৰ লগয়ি ভিওুঁয়ল়াকৰ ভপছ়াি অিগশি ল়াভৰ ি়ায়ি ি়ায়ি শিক্ষকসকলক
শনৰশিশচ্ছন্ন সুশিধ়্া প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি। এইয়ি়াৰ স্থ়ানীয়, আঞ্চশলক, ৰ়াশজযক, ৰ়াষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰ়াষ্ট্ৰীয় কমযি়াল়া িথ়া
অনল়াইন শিক্ষক শিক়াি ক়াযযসূচী আশদ্ শিশভন্ন ধ্ৰয়ি আগিয় ়াৱ়া হ’ি। শিক্ষকসকয়ল য়ায়ি শনজৰ দ্ৃশষ্টভংগী প্ৰক়াি
আৰু অনুিীলন কশৰি প়ায়ৰ, ি়াৰ ি়ায়ি শিশভন্ন মঞ্চ (শিয়িষনক অনল়াইন মঞ্চ) শনময়াি কৰ়া হ’ি। প্ৰশিজন শিক্ষয়ক
ভিওুঁয়ল়াকৰ ভপছ়াদ়্াৰী শিক়ািৰ ি়ায়ি শনজৰ আিহ অনুসশৰ প্ৰশিিছয়ৰ কয়মও 50 ঘণ্ট়াৰ শনৰশিশচ্ছন্ন ভপছ়াদ়্াৰী
ক়াযযসচূ ীি ভ়াগ ল’ি ল়াশগি। শনৰশিশচ্ছন্ন ভপছ়াদ়্াৰী শিক়ািৰ ক়াযযসূচীয়য় সু-িৃংখশলিভ়ায়ৱ স়াক্ষৰি়া আৰু সংখয়া,
শিকিৰ ফল়াফলৰ গঠ্নমূলক আৰু অশভয়য়াজক মূলয়ায়ন, দ্ক্ষি়া শভশিক শিক্ষি িথ়া অনয়ানয স়ামঞ্জসয থক়া শিক্ষ়া
পিশি, ভযয়ন, পৰীক্ষ়ামূলক শিকি, কল়া, ক্ৰীড়়া িথ়া গল্পকথন আশদ্ সম্পকযীয় ভিহিীয়়া প়াঠ্যক্ৰম আৰু শিক্ষ়ানীশিক
স়ামশৰ ল’ি।
5.16. শিদ্য়ালয়ৰ অধ্যক্ষ আৰু শিদ্য়ালয়ৰ ভচৌহদ্ৰ ভনিৃস্থ়ানীয় িযশিসকলৰ অশিশচ্ছন্নভ়ায়ৱ ভনিৃত্ব আৰু প্ৰি়াসশনক
দ্ক্ষি়া উন্নি কৰ়াৰ ি়ায়ি এয়কধ্ৰিৰ ভনিৃত্ব শিক়ািৰ কমযি়াল়া, অনল়াইন শিক়ািৰ সুয়য়াগ আৰু মঞ্চ ল়াভ কশৰি, য়ায়ি
ভিওুঁয়ল়ায়ক শনজৰ ম়াজি সিযয়শ্ৰষ্ঠ ভকৌিলৰ আদ়্ান–প্ৰদ়্ান কশৰি প়ায়ৰ। এয়ন ভনিৃস্থ়ানীয় িযশিসকয়ল প্ৰশি িছয়ৰ
কয়মও 50 ঘণ্ট়াৰ শনৰশিশচ্ছন্ন ভপছ়াদ়্াৰী ক়াযযসচূ ীি ভ়াগ ল’ি ল়াশগি। এই ক়াযযসূচীয়য় প্ৰশিয়য়াশগি়া-শভশিক শিক্ষ়া আৰু
শিক্ষ়া পশৰকল্পন়াৰ শভশিি শনধ্য়াৰি কৰ়া ভনিৃত্ব আৰু প্ৰি়াসশনক শদ্িৰ উপশৰও শিষয়সূচী আৰু শিক্ষ়ানীশি সম্পকযীয়
শদ্িয়ি়াৰ স়ামশৰ ল’ি।
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জীশৱক়া পশৰচ়ালন়া আৰু অিগশি (CMP)
5.17. শযসকল শিক্ষয়ক অস়াধ়্াৰি ক়াম কশৰ আয়ছ ভিওুঁয়ল়াকক স্বীকৃশি িথ়া পয়দ়্ান্নশি প্ৰদ়্ান কৰ়াৰ লগয়ি দ্ৰমহ়া
িৃশি কৰ়াৰ লগয়ি আৰু ভিওুঁয়ল়াকক উিম ক়াম কৰ়াৰ ি়ায়ি অনুপ্ৰ়াশিি কশৰি ল়ায়গ। ভসয়য়য়হ, শনযুশি িথ়া পয়দ়্ান্নশিৰ
ভক্ষত্ৰি ভমধ়্াক অি়াশধ্ক়াৰ শদ্য়়া হ’ি আৰু সম়ান্তৰ়ালভ়ায়ৱ এক়াশধ্ক স্তৰযুিনক দ্ৰমহ়াৰ গ়াুঁথশনও উন্নি কৰ়া হ’ি, শয
ভশ্ৰষ্ঠ শিক্ষকসকলক স্বীকৃশি প্ৰদ়্ান কশৰি। দ্ক্ষি়াৰ মূলয়ায়নৰ ি়ায়ি এক়াশধ্ক সূচক ৰ়াজয/ভকন্দ্ৰীয় ি়াশসি অঞ্চলৰ
চৰক়াৰয়ি়ায়ৰ শনধ্য়াৰি কশৰি। এইয়ি়াৰ পযয়ায়ল়াচন়া, উপশস্থশি, প্ৰশিশ্ৰুশি, CPDৰ সময়সীম়া, আৰু NPSTৰ 5.20
নং দ্ফ়াি থক়া উয়িখ অনুসশৰ স্কুল আৰু সম়াজৰ প্ৰশি ভসৱ়া আশদ্ৰ শভশিি শনধ্য়াশৰি হ’ি। এই আুঁচশনি, জীশৱক়াৰ
প্ৰসংগি ‘সময়সীম়া’ ি়া ‘ময়াদ্’ (tenure)এ প্ৰয়য়়াজনীয় মূলয়ায়নৰ শপছি স্থ়ায়ী শনযুশি আৰু ‘tenure track’এ
স্থ়ায়ী শনযুশিৰ পূিযৰ পৰীক্ষ়াৰ সময়সীম়াক শনয়দ্যি কশৰয়ছ।
5.18. িদুপশৰ, কময-জীৱনৰ অিগশি (ময়াদ্, পয়দ়্ান্নশি, দ্ৰমহ়া িৃশি আশদ্ শদ্িৰ পৰ়া) একক স্কুলীয়়া স্তৰৰ (অথয়াৎ
প্ৰ়াথশমক, প্ৰ়াক-প্ৰ়াথশমক, মধ্য ি়া ম়াধ্যশমক) শিক্ষকৰ প্ৰশি উপলব্ধ বহ থ়াশকি। লগয়ি কময-জীৱনৰ উন্নশিৰ লগি
সম্পশকযি পদ্য়ক্ষপ আৰিশিৰ স্তৰৰ পৰ়া ভিষনল ন়াথ়াশকি (অৱয়িয এয়ন পদ্য়ক্ষপক অহযি়াৰ ওপৰি শভশি কশৰ
অনুয়ম়াদ্ন জয়ন়াৱ়াও হয়)। শিদ্য়ালয়ৰ প্ৰশিয়ি়া স্তৰয়ি আি়াইিনক অহযি়াসম্পন্ন শিক্ষকৰ প্ৰয়য়়াজন ি়ায়ি এয়ন পদ্য়ক্ষপ
িহি কৰ়া বহয়ছ। উয়িখয়য়াগয ভয শিদ্য়ালয়ৰ ভক়ায়ন়ায়ি়া স্তৰয়ক আন এি়া স্তৰিনক অশধ্ক গুৰুত্বপূিয িুশল শিয়ৱচন়া কৰ়া
নহ’ি।
5.19. ভমধ়্াৰ শভশিি শিক্ষকৰ উলম্ব গশিিীলি়াও স়ািযজনীন হ’ি। ভনিৃত্ব আৰু প্ৰি়াসনীয় দ্ক্ষি়া যুি শিক্ষকক
শিদ্য়ালয়, শিদ্য়ালয়-ভগ়াি, BRC, CRC, BITE, DIET আৰু অনয়ানয চৰক়াৰী শিভ়াগি ভনিৃত্ব প্ৰদ়্ান কশৰি
পৰ়ানক প্ৰশিক্ষি প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি।

শিক্ষকসকলৰ ি়ায়ি ভপছ়াদ়্াৰী ম়ানদ্ণ্ড
5.20. 2022 চনৰ শভিৰি শিক্ষক শিক্ষ়াৰ ৰ়াষ্ট্ৰীয় পশৰষয়দ্ (National Council for Teacher Education NCTE) শিক্ষকৰ ি়ায়ি ৰ়াষ্ট্ৰীয় ভপছ়াদ়্াৰী ম়ানদ্ণ্ড (National Professional Standards for Teachers NPST) প্ৰস্তুি কশৰি, আৰু এই NPST স়াধ়্াৰি শিক্ষ়া পশৰষদ্ (General Education Council - GEC)ৰ
অধ্ীনি আৰু NCERT, SCERT আৰু ভদ্িৰ শিশভন্ন অংিৰ আগি়াৰীৰ শিক্ষক, শিক্ষক প্ৰশিক্ষিৰ প্ৰশিষ্ঠ়ান আৰু
িৃশিগি শিক্ষ়াৰ দ্ক্ষ িযশিৰ সহয়য়াগি এি়া ভপছ়াদ়্াৰী ম়ানদ্ণ্ড শনিয়ায়ক শনক়ায় (Professional Standard
Setting Body - PSSB) শহচ়ায়প গঠ্ন কৰ়া হ’ি। এই ম়ানদ্ণ্ডই শিক্ষ়াৰ শিশভন্ন স্তৰি শিক্ষকৰ ভূশমক়া আৰু এই
স্তৰি প্ৰয়য়়াজন ভহ়াৱ়া অহযি়া আৰু প্ৰশিয়য়াশগি়াক স়ামশৰ ল’ি। প্ৰশিয়ি়া স্তৰৰ ি়ায়ি দ্ক্ষি়াৰ এক ম়ানদ্ণ্ড শনধ্য়াৰি
কশৰি। NPSTএ শনয়য়়াগৰ পূয়িয শিক্ষক প্ৰশিক্ষি ক়াযযয়ৰ়া ৰূপয়ৰখ়া প্ৰস্তুি কশৰি। ইয়়াৰ শপছি NPSTখন সকয়ল়া
ৰ়াজযই িহি কশৰ শিক্ষকৰ কমযজীৱনৰ লগি জশড়ি শিশভন্ন শদ্ি ভযয়ন, ময়াদ্, ভপছ়াদ়্াৰী শিক়াি, দ্ৰমহ়া িৃশি,
পয়দ়্ান্নশি আৰু অনয়ানয স্বীকৃশিৰ ভক্ষত্ৰি প্ৰয়য়়াগ কশৰি প়াশৰি। পয়দ়্ান্নশি আৰু দ্ৰমহ়া িৃশি, ভজযষ্ঠি়া আৰু চ়াকশৰৰ
সময়সীম়াৰ সলশন এয়ন ৰূপয়ৰখ়াৰ শভশিিয়হ প্ৰস্তুি কৰ়া হ’ি। 2030ি সমি প্ৰশক্ৰয়়ায়ি়াৰ সফলি়াৰ শিয়েষিৰ
শভশিি ভপছ়াদ়্াৰী ম়ানদ্ণ্ড পুনৰ অৱয়ল়াকন আৰু পশৰৱিযন কৰ়া হ’ি।

শিয়িষ শিক্ষক/শিক্ষ়াশিদ্
5.21. শিদ্য়ালয় শিক্ষ়াৰ শনশদ্যষ্ট শকছুম়ান শদ্িৰ ি়ায়ি অশিশৰি শিয়িষ শিক্ষকৰ প্ৰয়য়়াজন। এয়ন শিয়িষ প্ৰয়য়়াজনৰ এি়া
উদ়্াহৰি হ’ল শদ্িয়াংগসকলৰ ি়ায়ি মজলীয়়া আৰু ম়াধ্যশমক স্তৰি শিষয় শিক্ষকৰ প্ৰয়য়়াজনীয়ি়া। এয়ন শিক্ষকসকলৰ
শিষয়য়কশন্দ্ৰক আৰু শিষয়ৰ লগি সম্পশকযি অনয শদ্িৰ পযয়াপ্ত জ্ঞ়ান থক়াৰ লগয়ি ভিওুঁয়ল়ায়ক শিক্ষ়াথযীৰ প্ৰয়য়়াজনসমূয়হ়া
িুশজ প়াি ল়ায়গ। ভসয়য়য়হ শিষয় শিক্ষকৰ চ়াকশৰ ক়ালি ি়া চ়াকশৰৰ পূয়িয এই শদ্িয়ি়াৰ ভিওুঁয়ল়াকৰ ি়ায়ি ভগৌি শিয়িষ
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দ্ক্ষি়া ভক্ষত্ৰ শহচ়ায়প শিক়াি স়াধ্ন কৰ়া আৱিযক। ভিওুঁয়ল়াকক এই প্ৰশিক্ষি চ়াকশৰ ক়ালি ি়া চ়াকশৰৰ পূয়িয
চ়াশিযশফয়কি প়াঠ্ক্ৰম শহচ়ায়প আগিয় ়াৱ়া হ’ি। এই প্ৰশিক্ষি পূিযক়ালীন অথি়া অংিক়ালীন শিষয় শহচ়ায়প শিশভন্ন
মহ়াশিদ্য়ালয় ি়া শিশ্বশিদ্য়ালয়ি প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি। NCTE আৰু RCIৰ প়াঠ্যক্ৰমৰ ম়াজি এক িয়াপক সমন্বয় স্থ়াপন
কৰ়া হ’ি, শয শিষয় শিক্ষিৰ লগয়ি ওপৰি উশিশখি সম্পশকযি শদ্িসমূয়হ়া চল়াই শনি প়াশৰি।

শিক্ষকৰ শিক্ষ়াৰ প্ৰশি পদ্য়ক্ষপ
5.22. শযয়হিু শিক্ষকসকলৰ ি়ায়ি উচ্চ স্তৰৰ শিষয় আৰু শিক্ষ়ানীশিি প্ৰশিক্ষিৰ প্ৰয়য়়াজন হ’ি, ভসয়য় 2030ৰ
শভিৰি শিক্ষক প্ৰশিক্ষিক িহু শিষয়যুি মহ়াশিদ্য়ালয় আৰু শিশ্বশিদ্য়ালয়ৰ অধ্ীননল বল ভয়াৱ়া হ’ি। শযয়হিু কয়লজ
আৰু শিশ্বশিদ্য়ালয়য়ি়াৰ িহু শিষয় শিশিষ্ট হ’ি, গশিয়ক ি়াি উন্নি ম়ানৰ B.Ed., M.Ed. আৰু Ph.D. শিিীও
আগিয় ়াৱ়াৰ িযৱস্থ়া কৰ়া হ’ি।
5.23. 2030ৰ শভিৰি শিক্ষকি়াৰ ি়ায়ি নূযিিম অহযি়া হ’ি চ়াশৰ িছৰীয়়া ইশণ্টয়িয়িি B.Ed. শিিী। ইয়়াি িয়াপক
পশৰসৰৰ জ্ঞ়ান আৰু প়াঠ্যক্ৰমৰ উপশৰও স্থ়ানীয় শিদ্য়ালয়য়ি়াৰি শিক্ষকি়াৰ প্ৰশিক্ষয়ি়া প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি। চ়াশৰ িছৰীয়়া
ইশণ্টয়িয়িি B.Ed. প়াঠ্যক্ৰম আগিয় ়াৱ়া বিশক্ষক প্ৰশিষ্ঠ়ানসমূয়হ দুিছৰীয়়া B.Ed. প়াঠ্যক্ৰয়ম়া আগি ়াি। এই
দুিছৰীয়়া প়াঠ্যক্ৰম ভসইসকয়ল িহি কশৰি শয ইশিময়ধ্য ভক়ায়ন়া শিষয়ি স্ন়ািক শিিী ল়াভ কশৰয়ছ। ভসইদ্য়ৰ শযসকয়ল
চ়াশৰ িছৰীয়়া স্ন়ািক প়াঠ্যক্ৰম অথি়া দুিছৰীয়়া স্ন়ািয়ক়ািৰ প়াঠ্যক্ৰম সম্পুিয কশৰ শিষয় শিক্ষক হ’িনল শিচ়ায়ৰ,
ভিওুঁয়ল়াকৰ ি়ায়ি এিছৰীয়়া B.Ed. প়াঠ্যক্ৰম আগিয় ়াৱ়া হ’ি। এই সকয়ল়া B.Ed. প়াঠ্যক্ৰম চ়াশৰ িছৰীয়়া
ইশণ্টয়িয়িি B.Ed. প়াঠ্যক্ৰম আগিয় ়াৱ়া স্বীকৃি প্ৰশিষ্ঠ়ায়নয়হ আগি ়াি প়াশৰি। চ়াশৰ িছৰীয়়া B.Ed. প়াঠ্যক্ৰম
আগিয় ়াৱ়া আৰু দ্ূৰ শিক্ষ়াৰ স্বীকৃশি থক়া প্ৰশিষ্ঠ়ায়ন শভিৰুৱ়া অঞ্চলৰ শিক্ষ়াথযীক দ্ূৰ শিক্ষ়াৰ ম়াধ্যয়ময়ৰ B.Ed.
প়াঠ্যক্ৰমৰ সুশিধ়্া আগি ়াি। লগয়ি শযসকল শিক্ষয়ক শনজৰ অহযি়া িৃশি কশৰি শিচ়ায়ৰ আৰু পশৰচ়ালন়া িথ়া প্ৰশিক্ষিৰ
ভক্ষত্ৰি দ্ক্ষি়া িৃশি কশৰি শিচ়ায়ৰ, ভিওুঁয়ল়ায়ক দ্ূৰ শিক্ষ়াৰ জশৰয়য়ি B.Ed.ৰ সুশিধ়্া িহি কশৰি প়াশৰি।
5.24. সকয়ল়া B.Ed. প়াঠ্যক্ৰময়ি সময়য়়াপয়য়াগী আৰু ভিহিীয়়া ভকৌিলৰ শভশিি প্ৰশিক্ষি প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি। লগয়ি
ভমৌশলক শিক্ষ়াগি অহযি়া, সংখয়ািত্ব, িহু স্তৰৰ শিক্ষি আৰু মূলয়ায়ন, শদ্িয়াংগসকলক শিক্ষ়াদ়্ান, বিশক্ষক প্ৰযুশিৰ
িযৱহ়াৰ আৰু সহয়য়াগমূলক শিকিৰ শদ্িসমূয়হ়া এই প়াঠ্যক্ৰয়ম স়ামশৰ লয়। সকয়ল়া B.Ed. প়াঠ্যক্ৰমি স্থ়ানীয়
শিদ্য়ালয়ি ভশ্ৰিী শিক্ষিৰ প্ৰশিক্ষিৰ িযৱস্থ়া থশকি ল়াশগি। সকয়ল়া B.Ed. প়াঠ্যক্ৰয়ম ভ়াৰিীয় সংশিধ়্ানি উয়িখ থক়া
ভমৌশলক কিযিযৰ (অনুয়চ্ছদ্ 51A) জ্ঞ়ান প্ৰদ়্ান কৰ়াৰ লগয়ি শিক্ষ়াদ়্ান আৰু অনয অনুৰূপ ক়াযযৰ লগি জশড়ি অনয
সংশিধ়্াশনক উয়িখৰ শিষয়য় অৱগি কশৰি। এই প়াঠ্যক্ৰমি প়াশৰয়ৱশিক সমসয়া আৰু িহনক্ষম উন্নয়নৰ কথ়াও সশন্নশৱষ্ট
কৰ়া হ’ি, য়ায়ি পশৰয়ৱি শিক্ষ়া শিদ্য়ালয়ৰ প়াঠ্যক্ৰমৰ এক এৰ়াি-ভন়াৱৰ়া অংি বহ পয়ৰ।
5.25. স্থ়ানীয় কমযৰ়াশজ, জ্ঞ়ান আৰু ভকৌিল, ভযয়ন, স্থ়ানীয় শচত্ৰকল়া, সংগীি, কৃশষ, িযৱস়ায়, ক্ৰীড়়া, ক়াঠ্ৰ ক়াম আৰু
অনয ভিয়নধ্ৰিৰ িৃশিমুখী ক়াম-ক়াজক উদ্গশি ভয়ায়গ়াৱ়াৰ উয়দ্দয়িয যশদ্ ভক়ায়ন়া স্থ়ানীয় ভল়াকৰ প্ৰয়য়়াজন হয়, ভিয়নয়ি
ভিওুঁয়ল়াকক ‘মূখয প্ৰশিক্ষক’ (master instructors) শহচ়ায়প শনযুশি প্ৰদ়্ান কশৰি প়াশৰি। ইয়়াৰ ি়ায়ি কম সময়ৰ
শিক্ষক প্ৰশিক্ষিৰ প়াঠ্যক্ৰম BITE, DIET আশদ্ি উপলব্ধ কশৰ িুশলি ল়াশগি।
5.26. শযসকল শিক্ষয়ক শিয়িষ ভক্ষত্ৰসমুহি প্ৰয়ৱি কশৰি শিচ়ায়ৰ (ভযয়ন, শদ্িয়াংগসকলক শিক্ষ়াদ়্ান, শিদ্য়ালয়ৰ
প্ৰি়াসশনক ভক্ষত্ৰ) ি়া প্ৰ়াথশমক, প্ৰ়াক-প্ৰ়াথশমক, মজলীয়়া অথি়া ম়াধ্যশমক স্তৰৰ ম়াজি এি়াৰ পৰ়া আন এি়ানল য়াি
শিচ়ায়ৰ, ভিওুঁয়ল়াকৰ ি়ায়ি B.Ed.ৰ পৰৱিযী স্তৰি এক কম সময়ৰ চ়াশিযশফয়কি প়াঠ্যক্ৰম আগিয় ়াৱ়া হ’ি। এই
প়াঠ্যক্ৰম শিশভন্ন মহ়াশিদ্য়ালয় আৰু শিশ্বশিদ্য়ালয়ি উপলব্ধ হ’ি।
5.27. লক্ষিীয়ভ়ায়ৱ শিশভন্ন শিষয়ৰ শিক্ষ়াদ়্ান কৰ়াৰ উয়দ্দয়িয আন্তঃৰ়াষ্ট্ৰীয় স্তৰি শিশভন্ন বিশক্ষক নীশিৰ প্ৰচলন আয়ছ।
এই বিশক্ষক নীশিসমূহ NCERTএ অধ্যয়ন, গয়ৱষি়া আৰু সংিহ কশৰি আৰু এই নীশিসমূহৰ ভক়ানশিল়াক ভ়াৰয়ি
িহি কশৰি আৰু ভক়ানশিল়াকৰ পৰ়া শিশকি প়াশৰ ভসই সম্পয়কয শসি়ান্ত িহি কশৰি।
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5.28. 2021ৰ শভিৰি নিুন শিক্ষ়া নীশি 2020ৰ শভশিি NCTEএ NCERTৰ সহয়য়াগি শিক্ষক শিক্ষ়াৰ ি়ায়ি
ৰ়াষ্ট্ৰীয় প়াঠ্ক্ৰম আশহয (National Curriculum Framework for Teacher Education - NCFTE)
গঠ্ন কশৰি। এই ক়াঠ়্ায়ম়া ৰ়াজয চৰক়াৰ, ভকন্দ্ৰীয় চৰক়াৰৰ মন্ত্ৰী/শিভ়াগ আৰু শিশভন্ন দ্ক্ষ িযশিৰ সহয়য়াগি প্ৰস্তুি কৰ়া
হ’ি আৰু পৰৱিযী সময়ি ইয়়াক ভ়াষ়ায়ি়া উপলব্ধ কশৰ ভি়াল়া হ’ি। NCFTE 2021 িৃশিমুখী শিক্ষ়াৰ ভক্ষত্ৰি
শিক্ষক প্ৰশিক্ষিৰ প়াঠ্যক্ৰময়ক়া স়ামশৰ ল’ি। প্ৰশি 5-10 িছৰি NCFTE খন সংয়ি়াধ্ন কৰ়া হ’ি। এই সংয়ি়াশধ্ি
NCFTEখয়নও শিক্ষক প্ৰশিক্ষিৰ প্ৰয়য়়াজনীয় শদ্িয়ি়াৰ স়ামশৰ ল’ি।
5.29. ভিষি, শিক্ষক প্ৰশিক্ষিৰ িযৱস্থ়ায়ি়াি সম্পূিয স্বচ্ছি়া ৰক্ষ়াৰ ি়ায়ি ভদ্িি চশল থক়া শনম্নম়ানৰ একক শিক্ষক
প্ৰশিক্ষিৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানয়ি়াৰৰ শিৰুয়ি কয়ঠ়্াৰ িযৱস্থ়া ভল়াৱ়া হ’ি আৰু প্ৰয়য়়াজন স়ায়পয়ক্ষ এয়ন প্ৰশিষ্ঠ়ান িধও কশৰ শদ্য়়া
হ’ি।

6.

সমি়া আৰু অন্তভুশয িমূলক শিক্ষ়া: সকয়ল়ায়ৰ ি়ায়ি শিক্ষ়া

6.1. স়াম়াশজক নয়ায় আৰু সমি়া অজযনৰ ি়ায়ি শিক্ষ়া বহয়ছ সিযয়শ্ৰষ্ঠ উপ়ায়। নয়ায়সংগি আৰু অন্তভুযশিমূলক শিক্ষ়াযশদ্ও শনজৰ পশৰসীম়াৰ শভিৰি ই এক গুৰুত্বপূিয লক্ষয, িথ়াশপও এখন নয়ায়সংগি আৰু অন্তভুশয িমূলক সম়াজৰ
লক্ষয পূৰি কৰ়ায়ি়া সহজ নহয়, শকয়য়ন়া প্ৰশিজন ন়াগশৰকৰ সম়ায়ন সয়প়ান ভদ্খ়াৰ, উন্নশি কৰ়াৰ আৰু ভদ্িৰ প্ৰশি
অৱদ়্ান আগিয় ়াৱ়াৰ সুয়য়াগ আয়ছ। শিক্ষ়া প্ৰশক্ৰয়়ায়ি়ায়ৱ ভ়াৰিৰ শিশুসকলৰ উপক়াৰ স়াধ্ন কৰ়াৰ লক্ষয িহি কশৰি
ল়ায়গ য়ায়ি ভক়ায়ন়া শিশুয়ৱ শিক্ষ়া ল়াভৰ সুশিধ়্াৰ পৰ়া িশঞ্চি নহয় আৰু জন্মস্থ়ান ি়া জন্ম সম্পকযীয় পিভূশমৰ ি়ায়ি ি়াদ্
পশৰ ন়ায়ায়। এই আুঁচশনি থক়া উয়িখ অনুসশৰ শিদ্য়ালয়ৰ শিক্ষ়া িযৱস্থ়াি শিশুসকলক জশড়ি কয়ৰ়াৱ়াৰ ভক্ষত্ৰি
স়াম়াশজক দ্ূৰত্বই শয ি়াধ়্াৰ সৃশষ্ট কশৰয়ছ, ভসই ি়াধ়্াক দ্ূৰ কৰ়াও এই শিক্ষ়ানীশিৰ এক লক্ষয শহচ়ায়প পশৰগশিি বহ
আশহয়ছ। এই অধ্য়ায়য়ি়া অধ্য়ায় 14ৰ বসয়ি এয়কলয়গ অধ্যয়ন কশৰি পৰ়া য়াি, য’ি উচ্চ শিক্ষ়াৰ সমি়া আৰু
অন্তভুযশিমূলক শিক্ষ়াৰ কথ়া আয়ল়াচন়া কৰ়া বহয়ছ।
6.2. শয সময়ি ভ়াৰিীয় শিক্ষ়া িযৱস্থ়া আৰু চৰক়াৰী আুঁচশনয়য় শিদ্য়ালয়ৰ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিয়ি়া স্তৰি শলংগ আৰু ভশ্ৰিীৰ
শভশিি সম়াজি সৃষ্ট প়াথযকযক দ্ূৰ কশৰিনল ভচষ্ট়া কশৰয়ছ, ভসই সময়ি শিয়িষনক মধ্যশমক স্তৰি আথয-স়াম়াশজক শদ্িি
শপছপৰ়া ভশ্ৰিীৰ ভক্ষত্ৰি এক িয়াপক বিষময এশিয়়াও শিদ্যম়ান। এই ভগ়ািসমূহ ঐশিহ়াশসকভ়ায়ৱ শিক্ষ়াৰ পৰ়া িশঞ্চি বহ
আশহয়ছ। স়াম়াশজক-আশথযকভ়ায়ৱ শপছপৰ়া ভগ়াি (SEDG)ক িহলভ়ায়ৱ শলংগ পশৰচয় (শিয়িষনক মশহল়া আৰু িৃিীয়
শলংগৰ ভল়াক), স়াম়াশজক-স়াংস্কৃশিক পশৰচয় (ভযয়ন অনুসচূ ীি জ়াশি/জনজ়াশি, অনয়ানয শপছপৰ়া ভশ্ৰিী আৰু শপছপৰ়া
ভশ্ৰিী), ভভৌয়গ়াশলক পশৰচয় (ভযয়ন ি়াময, সৰু চহৰ আৰু অনয়ানয শজল়াক প্ৰশিশনশধ্ত্ব কৰ়া অঞ্চল), অক্ষমি়া (শিকিৰ
অক্ষমি়াও ইয়়াি অন্তভুি
য ) আৰু আথয-স়াম়াশজক অৱস্থ়া (ভযয়ন প্ৰব্ৰশজি সম্প্ৰদ়্ায়, শনম্ন আয়ৰ পশৰয়়াল, শিশভন্ন
স্পিযক়ািৰ অঞ্চলৰ শিশু, শিশু সৰিৰ়াহৰ িশল ভহ়াৱ়া শিশুসকল, চহৰ়াঞ্চল ি়া চহৰৰ শপছপৰ়া অঞ্চলৰ ম়াউৰ়া
শিশুসকল) আশদ্ৰ শভশিি ভ়াগ কৰ়া বহয়ছ। িিযম়ান সময়ি স়ামশিকভ়ায়ৱ শিক্ষ়াি অন্তভুি
য ভল়াকৰ সংখয়া ভশ্ৰিী
(Grade) 1ৰ পৰ়া ভশ্ৰিী (Grade) 12বল শনম্নগ়ামী বহয়ছ আৰু এই শনম্নগ়াশমি়াৰ হ়াৰ SEDGৰ শিশুসকলৰ ম়াজি
সিয়াশধ্ক। ি়াৰ শভিৰি ভছ়াৱ়ালীৰ হ়াৰ অশধ্ক আৰু এই হ়াৰ উচ্চ শিক্ষ়াৰ ভক্ষত্ৰয়ি়া লক্ষযিীয়। স়াম়াশজক-স়াংস্কৃশিক
পশৰচয়ৰ শভিৰি SEDGৰ এক চমু আয়ল়াকপ়াি িলি প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ল।
6.2.1. U-DISEৰ 2016-17ৰ িথয অনুসশৰ, প্ৰ়াথশমক স্তৰৰ প্ৰ়ায় 19.6% শিক্ষ়াথযী অনুসূচীি জ়াশিৰ যশদ্ও এই
হ়াৰ উচ্চ ম়াধ্যশমকি 17.3%বল হ্ৰ়াস প়ায়। ন়ামভশিযৰ এই ক্ৰমহ্ৰ়াসম়ান হ়াৰ অনুসূচীি জনজ়াশিৰ ভক্ষত্ৰি অশধ্ক
লক্ষযিীয় (10.6% ৰপৰ়া 6.8%বল)। শিয়িষভ়ায়ৱ সক্ষম শিশুৰ ভক্ষত্ৰি এই হ়াৰ 1.1%ৰ পৰ়া 0.25 িি়াংিনল
ভহ়াৱ়াৰ শিপৰীয়ি ভছ়াৱ়ালী শিক্ষ়াথযীৰ ভক্ষত্ৰি এই হ়াৰ অশধ্ক। উচ্চ শিক্ষ়াি এই হ়াৰ অিয়াশধ্ক।
6.2.2. অনুসূচীি জ়াশিৰ শিক্ষ়াথযীৰ ভক্ষত্ৰি ন়ামভশিযৰ হ়াৰ কম ভহ়াৱ়াৰ অন্তৰ়ালি উচ্চ ম়ানদ্ণ্ডৰ শিদ্য়ালয়ৰ অভ়াৱ,
দ্শৰদ্ৰি়া, স়াম়াশজক নীশি – শনয়ম, ভ়াষ়া আশদ্ ক়াৰয়ক়া শনশহি বহ আয়ছ। এই ক়াৰকসমূহ দ্ূৰ কশৰ অনুসূচীি জ়াশিৰ
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শিক্ষ়াথযীক শিক্ষ়া িযৱস্থ়াি জশড়ি কয়ৰ়াৱ়ায়ি়া মুখয লক্ষয শহচ়ায়প শচশহ্নি বহ আয়ছ। ভসইদ্য়ৰ, স়াম়াশজক আৰু
বিশক্ষকভ়ায়ৱ শপছপৰ়া অনয শপছপৰ়া ভশ্ৰিীৰ (OBC) শিক্ষ়াথযীসকলয়ক়া অশধ্ক গুৰুত্ব প্ৰদ়্ান কশৰি ল়াশগি।
6.2.3. অনুসূচীি জনজ়াশিৰ অন্তগযি জনজ়ািীয় সম্প্ৰদ়্ায় আৰু শিশুসকয়লও শিশভন্ন ঐশিহ়াশসক আৰু ভভৌয়গ়াশলক
ক়াৰিি অসুশিধ়্াৰ সন্মুখীন বহ আশহয়ছ। জনজ়ািীয় সম্প্ৰদ়্ায়ৰ শিশুসকয়ল প্ৰ়ায়য় শিদ্য়ালয়ৰ শিক্ষ়াক জীৱনৰ বসয়ি
অসম্পশকযি িুশল ভ়ায়ৱ। িিযম়ান এয়ন জনজ়ািীয় সম্প্ৰদ়্ায়ৰ শিক্ষ়াথযীৰ অৱস্থ়া ভ়াল কৰ়াৰ ি়ায়ি শিশভন্ন পদ্য়ক্ষপ িহি
কৰ়া বহয়ছ আৰু ভশৱষযয়িও এয়নধ্ৰিৰ শিয়িষ পদ্য়ক্ষপ িহি কৰ়া হ’ি য়ায়ি জনজ়ািীয় সম্প্ৰদ়্ায়ৰ শিশুসকয়ল শিশভন্ন
সুশিধ়্াৰ ল়াভ ল’ি প়ায়ৰ।
6.2.4. শিদ্য়ালয় আৰু উচ্চ শিক্ষ়াি সংখয়ালঘুসকলৰ উপশস্থশি কম। এই শিক্ষ়ানীশিয়য় সংখয়ালঘু সম্প্ৰদ়্ায়ৰ
শিশুসকলৰ ম়াজি (শিয়িষনক শযয়ি়াৰ সম্প্ৰদ়্ায়য় শিক্ষ়াৰ সুশিধ়্া ল়াভ কৰ়া ন়াই) শিক্ষ়াক জনশপ্ৰয় কৰ়াি গুৰুত্ব আয়ৰ়াপ
কশৰয়ছ।
6.2.5. অনয়ানয শিশুসকলৰ দ্য়ৰ শদ্িয়াংগ ি়া শিয়িষ সুশিধ়্া প্ৰয়য়়াজন ভহ়াৱ়া শিশুসকয়লও (SWSN) য়ায়ি শিক্ষ়া ল়াভ
কশৰি প়ায়ৰ ি়াৰ ি়ায়ি পদ্য়ক্ষপ িহি কশৰি ল়াশগি।
6.2.6. িলি উয়িখ কৰ়াৰ দ্য়ৰ স়াম়াশজক ভশ্ৰিীৰ প়াথযকযসমূহ হ্ৰ়াস কৰ়াৰ ভহিু পৃথক ভকৌিল অৱলম্বন কশৰি লশগি।
6.3. ECCEৰ সন্দভযি উয়িখ কৰ়া সমসয়া আৰু আগিয় ়াৱ়া পৰ়ামিয, 1-3 অধ্য়ায়ি আয়ল়াচন়া কৰ়া শিক্ষ়াগি আৰু
স়াংশখযক অহযি়া, ন়ামভশিয আৰু উপশস্থশি সম্বধীয় শদ্িয়ি়াৰ কম প্ৰশিশনশধ্ত্বৰ আৰু শপছপৰ়া ভগ়ািৰ ভক্ষত্ৰয়ি়া প্ৰয়য়াজয।
ভসয়য়য়হ, 1-3 অধ্য়ায়ৰ পদ্য়ক্ষপয়ি়াৰ SEDGৰ ভক্ষত্ৰয়ি়া িহি কৰ়া হ’ি।
6.4. ইয়়াৰ উপশৰও, শিশভন্ন সফল আুঁচশন আৰু পশৰকল্পন়া, ভযয়ন, জলপ়াশনৰ িযৱস্থ়া, সন্ত়ানক শিদ্য়ালয়নল পয়ঠ়্াৱ়াৰ
শিশনময়ি অশভভ়াৱকক চিয স়ায়পক্ষ ধ্ন প্ৰদ়্ান, ভয়াগ়ায়য়াগৰ ি়ায়ি চ়াইয়কলৰ ভয়াগ়ান আশদ্ আয়ছ, শয শিদ্য়ালয়ি
SEDGৰ উপশস্থশিৰ সংখয়া লক্ষিীয়ভ়ায়ৱ িৃশি কশৰয়ছ। এয়ন সফল আুঁচশন আৰু পশৰকল্পন়ায়ি়াৰ সমি ভদ্িয়ি
িশিি়ালী কশৰ িুশলি ল়ায়গ।
6.5. শনশদ্যষ্ট SEDG শকছুম়ানৰ উন্নশিৰ ি়ায়ি শনশদ্যষ্ট শকছুম়ান পদ্য়ক্ষপ আৰু গয়ৱষি়াৰ প্ৰয়য়়াজন। উদ়্াহৰিস্বৰূয়প,
চ়াইয়কলৰ ভয়াগ়ান আৰু শিদ্য়ালয়নল চ়াইয়কল চল়াই আৰু ভখ়াজ ক়াশ ভয়াৱ়া দ্লৰ উপশস্থশিয়য় শিদ্য়ালয়ি এয়ন
শিক্ষ়াথযীৰ, শিয়িষনক ভছ়াৱ়ালীৰ উপশস্থশি িৃশি কৰ়াৰ ভক্ষত্ৰি অশৰহি়া ভয়াগ়াইয়ছ। শকয়য়ন়া এই িযৱস্থ়াই সুৰক্ষ়াৰ শদ্িয়ি়া
অশধ্ক িশিি়ালী কশৰয়ছ আৰু কম দ্ূৰত্বৰ ভক্ষত্ৰয়ি়া ই এক ক়াযযকৰী িযৱস্থ়া শহচ়ায়প পশৰগশিি বহয়ছ। এজনৰ সলশন
এজন শিক্ষক আৰু শিক়াৰু, মুি শিদ্য়ালয়ৰ িযৱস্থ়া, সশঠ্ক আন্তঃগ়াুঁথশন আৰু উপযুি ক়াশৰকৰী িযৱস্থ়াই শিয়িষভ়ায়ৱ
সক্ষম শিক্ষ়াথযীক সহ়ায় কশৰি প়ায়ৰ। প্ৰ়াৰশিক শিশু পশৰচযয়া আৰু শিক্ষ়াৰ (ECCE) সশঠ্ক সুশিধ়্া আগিয় ়াৱ়া
শিদ্য়ালয়সমূহ আশথযকভ়ায়ৱ শপছপৰ়া পশৰয়়ালৰ শিক্ষ়াথযীৰ ি়ায়ি গুৰুত্বপূিয শহচ়ায়প শিয়ৱশচি হয়। ভসইদ্য়ৰ, শিদ্য়ালয়ি
উপশস্থশিৰ হ়াৰ আৰু শিকিৰ ম়ানদ্ণ্ড িৃশিৰ ি়ায়ি শিক্ষ়াথযী, অশভভ়াৱক, শিদ্য়ালয় আৰু শিক্ষকৰ বসয়ি একশত্ৰিভ়ায়ৱ
ক়াম কৰ়া পৰ়ামিযদ়্াি়াৰ িযৱস্থ়ায়ি়া শপছপৰ়া নগৰীয়়া অঞ্চলৰ ি়ায়ি শিয়িষভ়ায়ৱ ফলপ্ৰসূ হয়।
6.6. প্ৰ়াপ্ত িথয অনুসশৰ শকছুম়ান ভভৌয়গ়াশলক অঞ্চলি অশধ্ক পশৰম়ায়ি SEDGৰ ভল়াক ভপ়াৱ়া য়ায়। ভসইদ্য়ৰ,
উচ্চ়াশভল়াসী শজল়া (Aspirational Districts) শহচ়ায়প শচশহ্নি আন এক়াংি ভভৌয়গ়াশলক অঞ্চল আয়ছ, শযয়ি়াৰি
বিশক্ষক উন্নয়নৰ ি়ায়ি শিয়িষ পদ্য়ক্ষপ প্ৰয়য়়াজনীয়। ভসয়য়য়হ, ভদ্িৰ শযয়ি়াৰ অঞ্চলি বিশক্ষকভ়ায়ৱ অনিসৰ SEDGৰ
সংখয়া অশধ্ক, ভসইয়ি়াৰ অঞ্চলক শিয়িষ বিশক্ষক ভক্ষত্ৰ (Special Education Zone - SEZ) শহচ়ায়প ভঘ়াষি়া
কশৰি ল়ায়গ। ইয়়াৰ বিশক্ষক ৰূপয়ি়া পশৰৱিযন কশৰিনল সকয়ল়া আুঁচশন আৰু পদ্য়ক্ষপ সয়িয়াৎকৃষ্ট ৰূপি ৰূপ়ায়ি কৰ়া
হ’ি।
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6.7. লক্ষিীয় ভয, SEDGৰ অয়ধ্যক সংখযয়কই হ’ল মশহল়া। দ্ূভয়াগযিিিঃ, SEDGএ শয পৃথকীকৰি আৰু
অসমি়াৰ সমসয়াৰ সন্মুখীন বহ আয়ছ, ভসয়়া িৃশি প়াই অহ়াৰ মূলয়ি হ’ল এই ভশ্ৰিীৰ মশহল়াই সন্মুখীন বহ অহ়া
সমসয়াসমূহ। এই আুঁচশনয়য় মশহল়াই সম়াজি িহি কৰ়া ভূশমক়াক স্বীকৃশি প্ৰদ়্ান কৰ়াৰ লগয়ি িিযম়ান আৰু ভশৱষযয়ি
উন্নি ম়ানদ্ণ্ডৰ শিক্ষ়া প্ৰদ়্ান কৰ়াৰ লক্ষয আগি বলয়ছ, য়ায়ি SEDGৰ বিশক্ষক স্তৰ িৃশি হয়। এইদ্য়ৰ এই আুঁচশন
অনুসশৰ SEDGৰ শিক্ষ়াৰ ম়ানদ্ণ্ড িৃশিৰ ি়ায়ি শযয়ি়াৰ পদ্য়ক্ষপ িহি কৰ়া হয়, ভসই আি়াইয়ি়ায়ৰ ভছ়াৱ়ালীৰ শিক্ষ়াক
লক্ষয শহচ়ায়প িহি কশৰি ল়াশগি।
6.8. ইয়়াৰ উপশৰও, সকয়ল়া ভছ়াৱ়ালী আৰু িৃিীয় শলংগৰ শিক্ষ়াথযীক সম-পযয়ায়ৰ শিক্ষ়া প্ৰদ়্ান কশৰিনল ভ়াৰি
চৰক়ায়ৰ এি়া ‘শলংগ-অন্তভুযশি পুুঁশজ’ (Gender-Inclusion Fund) গঠ্ন কশৰি। ভছ়াৱ়ালী আৰু িৃিীয় শলংগৰ
শিক্ষ়াথযীৰ ি়ায়ি শিক্ষ়া উপলব্ধ কশৰিনল ভকন্দ্ৰীয় চৰক়ায়ৰ শনধ্য়াৰি কৰ়া অি়াশধ্ক়াৰৰ শভশিি (ভযয়ন, প্ৰস্ৰ়াৱগ়াৰৰ সুশিধ়্া,
চ়াইয়কল, চিযস়ায়পক্ষ ধ্ন আদ়্ায়, আশদ্) এই ধ্নৰ়াশি ৰ়াজয চৰক়াৰৰ ওচৰি উপলব্ধ হ’ি। শিক্ষ়া ল়াভৰ ভক্ষত্ৰি
ভছ়াৱ়ালী আৰু িৃিীয় শলংগৰ শিশুৰ আগি শযয়ি়াৰ স়াম্প্ৰদ়্াশয়ক ি়াধ়্া ভহি়াৰ ৰূয়প পশৰগশিি হয়, ভসইয়ি়াৰ দ্ূৰ
কশৰিনলও ৰ়াজয চৰক়াৰক ধ্ন আদ়্ায় শদ্য়়া হ’ি। এয়কধ্ৰিৰ ‘অন্তভুশয িমূলক ধ্ন’ৰ আুঁচশন SEDGৰ অনয সমসয়াৰ
ভক্ষত্ৰয়ি়া প্ৰয়য়়াগ কৰ়া হ’ি। লগয়ি, এই আুঁচশনয়য় শযয়ক়ায়ন়া শলংগ ি়া -আথয-স়াম়াশজক দ্লৰ শিক্ষ়াৰ ভক্ষত্ৰি (িৃশিমুখী
শিক্ষ়ায়ক ধ্শৰ) ভদ্খ়া শদ্য়়া সমসয়াসমূহ আুঁিৰ কৰ়ায়ৰ়া লক্ষয আগি বলয়ছ।
6.9. শযয়ি়াৰ শিদ্য়ালয়নল শিক্ষ়াথযীসকল দ্ূৰ-দ্ূৰশিৰ পৰ়া আয়হ, শিয়িষনক স়াম়াশজক–স়াংস্কৃশিক শদ্িৰ পৰ়া শপছপৰ়া
অঞ্চলসমূহৰ পৰ়া আয়হ, ভসই শিদ্য়ালয়য়ি়াৰি জৱ়াহৰ নয়ৱ়াদ্য় শিদ্য়ালয়ৰ ম়ানদ্ণ্ডৰ দ্য়ৰ সকয়ল়া শিক্ষ়াথযীৰ ি়ায়ি
শিয়িষনক ভছ়াৱ়ালীৰ ি়ায়ি সুৰশক্ষি আৱ়াস-শনৱ়াসৰ সুশিধ়্া আগিয় ়াৱ়া হ’ি। স়াম়াশজক-স়াংস্কৃশিক শদ্িৰ পৰ়া শপছপৰ়া
অঞ্চলৰ ভছ়াৱ়ালীক অশধ্ক শিক্ষ়াৰ সুশিধ়্া আগি ়ািনল (ি়াদ্ি ভশ্ৰিীনল) কস্তুৰি়া গ়াধী ি়াশলক়া শিদ্য়ালয়ৰ সিলীকৰি
কৰ়া হ’ি। লগয়ি উচ্চ ম়ানদ্ণ্ডৰ বিশক্ষক সুশিধ়্া আগি ়ািনল ভদ্িৰ শিশভন্ন অঞ্চলি (শিয়িষনক উচ্চশভল়াসী শজল়া,
শিয়িষ বিশক্ষক অঞ্চল আৰু অনয়ানয শপছপৰ়া অঞ্চলি) জৱ়াহৰ নয়ৱ়াদ্য় শিদ্য়ালয় আৰু ভকন্দ্ৰীয় শিদ্য়ালয় শনময়াি কৰ়া
হ’ি। ভদ্িৰ শপছপৰ়া অঞ্চলৰ ভকন্দ্ৰীয় শিদ্য়ালয় আৰু অনয প্ৰ়াথশমক শিদ্য়ালয়সমূহি প্ৰ়াক্-বিিৱৰ উপয়য়াগী শিক্ষ়াৰ
ি়ায়ি এি়া এিছৰীয়়া প্ৰ়াক্-শিদ্য়ালয় ি়াখ়া সংয়য়াগ কৰ়া হ’ি।
6.10. প্ৰ়াৰশিক শিশু পশৰচযয়া আৰু শিক্ষ়া (ECCE) আৰু শিদ্য়ালয় িযৱস্থ়ায়ি়াি সম়ানভ়ায়ৱ জশড়ি কৰ়ায়ি়া এই
আুঁচশনৰ আন এি়া গুৰুত্বপূিয লক্ষয। শিয়িষভ়ায়ৱ সক্ষম শিশুয়ৱ প্ৰ়াথশমক স্তৰৰ পৰ়া উচ্চ শিক্ষ়াৰ পযয়ায়নল প্ৰশিয়ি়া স্তৰয়ি
জশড়ি হ’ি প়াশৰি। শিয়িষভ়ায়ৱ সক্ষম ভল়াকৰ অশধ্ক়াৰ আইন (RPWD), 2016ি অন্তভুশয িমূলক শিক্ষ়াৰ শিষয়য়
িয়াখয়া আগি ়াই বকয়ছ ভয অন্তভুযশিমূলক শিক্ষ়া বহয়ছ এয়ন এি়া শিক্ষ়া িযৱস্থ়া য’ি শিয়িষভ়ায়ৱ সক্ষম আৰু অনয়ানয
স়াধ়্াৰি শিশুয়ৱ এয়কলয়গ শিক্ষ়া িহি কশৰি প়ায়ৰ আৰু শিক্ষি আৰু শিকি উভয় প্ৰশক্ৰয়়াক শিয়িষভ়ায়ৱ সক্ষম ভল়াকৰ
প্ৰয়য়়াজন পূৰিৰ ি়ায়ি িহি কশৰি পৰ়া য়ায়। এই শিক্ষ়ানীশিয়য় শিয়িষভ়ায়ৱ সক্ষম ভল়াকৰ অশধ্ক়াৰ আইন, 2016ৰ
সকয়ল়া পৰ়ামিযক ম়াশন বলয়ছ। ৰ়াষ্ট্ৰীয় প়াঠ্যক্ৰমৰ ক়াঠ়্ায়ম়া শনময়ািৰ সময়ি NCERTএ National Institutes of
DEPwDৰ দ্য়ৰ দ্ক্ষ সংস্থ়া ি়া িযশিৰ পৰ়ামিয িহি কশৰি।
6.11. ভিষি, শিদ্য়ালয়/শিদ্য়ালয়-ভগ়ািসমূয়হ শিয়িষভ়ায়ৱ সক্ষম শিক্ষ়াথযীসকলৰ উন্নয়নৰ ি়ায়ি শিয়িষ সুশিধ়্া
আগিয় ়াৱ়াৰ লগয়ি সংশমশশ্ৰি-অক্ষমি়াৰ প্ৰশিক্ষিযুি শিয়িষ প্ৰশিক্ষক শনযুশি, প্ৰয়য়়াজন স়ায়পয়ক্ষ এক়াশধ্ক ি়া
গুৰুিৰ অক্ষমি়া থক়া শিক্ষ়াথযীৰ ি়ায়ি সম্পদ্ ভকন্দ্ৰ স্থ়াপনৰ দ্য়ৰ পদ্য়ক্ষয়প়া িহি কৰ়া হ’ি। শিয়িষভ়ায়ৱ সক্ষম ভল়াকৰ
অশধ্ক়াৰ আইন, 2016ৰ শভশিি শিয়িষভ়ায়ৱ সক্ষম শিক্ষ়াথযীক এি়া ি়াধ়্াহীন পশৰয়ৱি আগিয় ়াৱ়া হ’ি। উয়িখয়য়াগয
ভয শিশভন্ন স্তৰৰ শদ্িয়াংগ ভল়াকৰ প্ৰয়য়়াজয়ন়া পৃথক-পৃথক হয়। শিদ্য়ালয় আৰু শিদ্য়ালয়-ভগ়ািসমূয়হ শিয়িষভ়ায়ৱ সক্ষম
শিক্ষ়াথযীসকলৰ প্ৰয়য়়াজনসমূহ পূৰ কশৰ ভশ্ৰিীি ভিওুঁয়ল়াকৰ উপশস্থশি শনশিি কশৰিনল সম্পূিয সুশিধ়্া আৰু সমথযন
আগি ়াি। লগয়ি, সহ়ায়ক সুঁজুশল আৰু সশঠ্ক প্ৰযুশি শনভযৰ আশহল়া িথ়া পযয়াপ্ত ভ়াষ়াশভশিক শিক্ষি-শিকিৰ সুঁজুশল
(ভযয়ন, ি়ািৰ হৰফি ি়া ভব্ৰইল শলশপি প়াঠ্যপুশথ ছপ়া) শিয়িষভ়ায়ৱ সক্ষম শিক্ষ়াথযীৰ ি়ায়ি উপলব্ধ কয়ৰ়াৱ়া হ’ি, য়ায়ি
29

ৰ়াষ্ট্ৰীয় শিক্ষ়ানীশি 2020
ভিওুঁয়ল়ায়ক শিক্ষকৰ বসয়ি সহয়জ সম্পকয স্থ়াপন কশৰি প়ায়ৰ। এই পৰ়ামিয়াৱলী কল়া, ক্ৰীড়়া আৰু িৃশিমুখী শিক্ষ়াৰ
সকয়ল়া প্ৰশিষ্ঠ়ানয়ি প্ৰয়য়াজয হ’ি। NIOSএ ভ়াৰিীয় স়াংয়কশিক ভ়াষ়া শিক়ািনল আৰু এই ভ়াষ়া িযৱহ়াৰ কশৰ আনক
শিশভন্ন শিষয়ৰ জ্ঞ়ান প্ৰদ়্ান কশৰিনল এি়া উচ্চ ক্ষমি়াসম্পন্ন প্ৰযুশি শনময়াি কশৰি। শিয়িষভ়ায়ৱ সক্ষম শিক্ষ়াথযীৰ সুৰক্ষ়া
আৰু শনৰ়াপি়াৰ ি়ায়ি প্ৰয়য়়াজনীয় সকয়ল়া পদ্য়ক্ষপ িহি কৰ়া হ’ি।
6.12. শিয়িষভ়ায়ৱ সক্ষম ভল়াকৰ অশধ্ক়াৰ আইন, 2016 অনুসশৰ শযসকল শিক্ষ়াথযীৰ শনধ্য়াশৰি অক্ষমি়া আয়ছ,
ভিওুঁয়ল়ায়ক বদ্শনক অথি়া শিয়িষ শিদ্য়ালয়ৰ ম়াজৰ শযয়ক়ায়ন়া এি়া িযৱস্থ়া শনিয়াচন কৰ়াৰ সুশিধ়্া ল়াভ কশৰি। শিয়িষ
শিক্ষক সম্বশলি ভকন্দ্ৰসমূয়হ গুৰুিৰ অথি়া এক়াশধ্ক অক্ষমি়া থক়া শিক্ষ়াথযীৰ পুনিয়াস িথ়া বিশক্ষক প্ৰয়য়়াজনৰ
শদ্িসমূহনল সমথযন আগিয় ়াৱ়াৰ লগয়ি ভিয়ন শিক্ষ়াথযীৰ অশভভ়াৱকক উচ্চ ম়ানৰ গৃহ শিক্ষিৰ দ্ক্ষি়া ল়াভৰ ভক্ষত্ৰি
সহ়ায় কশৰি। গুৰুিৰ ি়া এক়াশধ্ক অক্ষমি়া থক়া শযসকল শিশুয়ৱ শিদ্য়ালয়নল য়াি ভন়াৱ়ায়ৰ, ভিওুঁয়ল়াকৰ ি়ায়ি গৃহ
শিক্ষি পিশিয়ি়াও এি়া শিক্ষ়া িহিৰ পিশি বহ থ়াশকি। গৃহ শিক্ষ়া ল়াভ কৰ়া শিক্ষ়াথযীসকলক অনয পিশিৰ
শিক্ষ়াথযীসকলৰ সম়ায়ন অি়াশধ্ক়াৰ শদ্ি ল়াশগি। সমি়া আৰু ম়ানদ্ণ্ডৰ ম়াপক়াশঠ্ৰ শভশিি গৃহ শিক্ষ়াৰ ক়াযযকুিলি়া
সম্পয়কয এক সমীক্ষ়া চয়ল়াৱ়া হ’ি। শিয়িষভ়ায়ৱ সক্ষম ভল়াকৰ অশধ্ক়াৰ আইন, 2016 আৰু এই সমীক্ষ়াৰ ফল়াফলৰ
শভশিি এখন শনয়দ্যি়াৱলী প্ৰস্তুি কৰ়া হ’ি। এয়ন শিয়িষভ়ায়ৱ সক্ষম শিশুৰ শিক্ষ়াৰ দ়্াশয়ত্ব ৰ়াজযই িহি কশৰি আৰু
শপিৃ-ম়ািৃসকয়ল য়ায়ি শনজৰ সন্ত়ানৰ অধ্যয়নৰ ভক্ষত্ৰি সমথযন আগি ়াি প়ায়ৰ, ি়াৰ ি়ায়ি িয়াপক পশৰসৰি প্ৰযুশি
শনময়াি কৰ়া হ’ি।
6.13. অশধ্ক়াংি ভশ্ৰিীয়ি শিয়িষভ়ায়ৱ সক্ষম শিশু থ়ায়ক, শযসকলক অধ্যয়নৰ ভক্ষত্ৰি শিয়িষ সমথযনৰ প্ৰয়য়়াজন হয়।
গয়ৱষি়াৰ পৰ়া এইয়ি়া িুজ়া বগয়ছ ভয এয়ন সমথযন শযম়ায়নই ভস়ানক়ায়ল আৰি হয়, শসম়ায়নই শিশুয়ি়ায়ৱ জীৱনি
অিগশি ল়াভ কৰ়াৰ সি়াৱন়া থ়ায়ক। শিক্ষয়ক প্ৰ়াৰশিক স্তৰয়ি শিকিৰ এয়ন অক্ষমি়াক শচন়াি কশৰ ভিয়ন শিশুৰ ি়ায়ি
পৃথকভ়ায়ৱ পশৰকল্পন়া কশৰি ল়ায়গ। এয়ন পশৰকল্পন়া আৰু ক়াযযিযৱস্থ়াই সশঠ্ক প্ৰযুশি িথ়া নমনীয় প়াঠ্যক্ৰমৰ
িযৱহ়াৰক অন্তভুযি কয়ৰ শযয়য় শিক্ষ়াথযীক শনজৰ ক্ষমি়া অনুসশৰ আগুৱ়াই ভয়াৱ়াি আৰু মূলয়ায়ন িথ়া প্ৰম়ািপত্ৰ প্ৰদ়্ানৰ
এক উপযুি পশৰয়ৱি সৃশষ্টি সহ়ায় কয়ৰ। ৰ়াষ্ট্ৰীয় মূলয়ায়ন ভকন্দ্ৰ (National Assessment Centre),
PARAKH আশদ্ মূলয়ায়নৰ সংস্থ়ায়ি়ায়ৰ শিয়িষভ়ায়ৱ সক্ষম শিশুসকলৰ সমি়া আৰু সুয়য়াগৰ ি়ায়ি প্ৰ়াথশমক স্তৰৰ
পৰ়া উচ্চ শিক্ষ়াৰ স্তৰনল (প্ৰয়ৱি পৰীক্ষ়ায়ক ধ্শৰ) এয়ন মূলয়ায়নৰ উপযুি শনয়দ্যি়াৱলী প্ৰস্তুি কৰ়াৰ লগয়ি মূলয়ায়নৰ
িযৱস্থ়ায়ি়াক সুকলয়ম পশৰচ়ালন়া কশৰিনল শিশভন্ন সুঁজুশলও শনময়াি কশৰি।
6.14. শিয়িষভ়ায়ৱ সক্ষম শিশুসকলক (শিকিৰ অক্ষমি়া থক়া শিশুয়ক ধ্শৰ) শকদ্য়ৰ শিক়াি ল়াশগি, ভসই সম্পয়কয
সজ়াগি়া আৰু জ্ঞ়ান শিক্ষক প্ৰশিক্ষি প়াঠ্যক্ৰমৰ এি়া গুৰুত্বপূিয অংি হ’ি। শপছপৰ়া ভশ্ৰিীসমূহৰ উন্নশিৰ ি়ায়ি শলংগ
সমি়াৰ শদ্িি ল’িলগীয়়া পদ্য়ক্ষপ সম্পয়কযও এয়ন প়াঠ্যক্ৰমি অন্তভুি
য কৰ়া হ’ি।
6.15. ভিওুঁয়ল়াকৰ পৰম্পৰ়া আৰু শিকল্প বিশক্ষক নীশিৰ ক়াযযক়াশৰি়াৰ ি়ায়ি শিকল্প শিদ্য়ালয় স্থ়াপনৰ িযৱস্থ়াক
উদ্গশি ভয়ায়গ়াৱ়া হ’ি। এয়ক সময়য়ি, উচ্চ শিক্ষ়াি এয়ন শিক্ষ়াৰ অনুপশস্থশিৰ হ়াৰ হ্ৰ়াস কশৰিনল NCFSEৰ পৰ়ামিয
অনুসশৰ ভিওুঁয়ল়াকৰ শিষয় আৰু শিকিৰ শদ্িয়ি়াৰনল সমথযন আগিয় ়াৱ়া হ’ি। অথয়াৎ, এয়ন শিদ্য়ালয়ি শিজ্ঞ়ান, গশিি,
সম়াজ শিজ্ঞ়ান, শহন্দী, ইংৰ়াজী, ৰ়াশজযক ভ়াষ়া ি়া প়াঠ্যক্ৰমি উয়িখ থক়া অনয প্ৰয়য়়াজনীয় শিষয় আৰি কশৰিনল
আশথযক সহ়ায় আগিয় ়াৱ়া হ’ি। এই িযৱস্থ়াই এয়ন শিদ্য়ালয়ি 1-12 ভশ্ৰিীনল অধ্যয়নৰি শিক্ষ়াথযীৰ শিকিৰ
ফলপ্ৰসুি়াৰ ভক্ষত্ৰি গুৰুত্বপূিয ভূশমক়া ল’ি। ইয়়াৰ উপশৰও, এয়ন শিদ্য়ালয়ৰ শিক্ষ়াথযীসকলক ৰ়াজয ি়া অনয শিক্ষ়া
পশৰষদ্ ি়া NTAৰ ি়াৰ়া পশৰচ়াশলি পৰীক্ষ়াি িশহিনল অনুপ্ৰ়াশিি কৰ়া হ’ি আৰু এইদ্য়ৰ ভিওুঁয়ল়াকক উচ্চ শিক্ষ়ায়ি়া
ন়ামভশিযৰ সুয়য়াগ প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি। শিক্ষকসকলৰ শিজ্ঞ়ান, গশিি, ভ়াষ়া আৰু সম়াজ শিজ্ঞ়ান শিক্ষিৰ দ্ক্ষি়া িৃশি কৰ়াৰ
লগয়ি নিুন শিক্ষ়া পশৰকল্পন়াৰ লগয়ি়া পশৰশচি কশৰ ভি়াল়া হ’ি। প্ৰয়য়়াজনীয় শকি়াপ, আয়ল়াচনী আৰু শিক্ষিশিকিৰ সুঁজুশলৰ উপলশব্ধ কশৰ িুশল শিদ্য়ালয়ৰ পুশথভুঁৰ়াল আৰু শিজ্ঞ়ান়াগ়াৰসমূহ সমৃি কৰ়া হ’ি।
6.16. SEDGৰ শভিৰি আৰু ওপৰি উয়িখ কৰ়া আি়াইয়কইি়া শদ্িৰ লগি সংগশি ৰক্ষ়া কশৰ অনুসূচীি জ়াশি
আৰু অনুসূচীি জনজ়াশিৰ শিশুসকয়ল সন্মুখীন বহ অহ়া বিশক্ষক উন্নয়নৰ শিয়ভদ্সমূহ আুঁিৰ কৰ়া হ’ি। শিদ্য়ালয়ি
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অংিিহিক়াৰীৰ সংখয়া িৃশিৰ এক অংি শহচ়ায়প শিয়িষ অঞ্চলয়ি়াৰি ভহ়ায়ষ্টল শনময়াি, সংয়য়াগীকৰিৰ প়াঠ্যক্ৰমৰ
লগয়ি SEDGৰ অন্তগযি ভমধ়্াৱী শিক্ষ়াথযীয়ি়াৰক ম়াধ্যশমক স্তৰৰ পৰৱিযী উচ্চ শিক্ষ়াৰ স্তৰি প্ৰয়ৱিৰ ভক্ষত্ৰি সহ়ায়ক
ভহ়াৱ়ানক িয়াপক হ়াৰি ভৰহ়াই আৰু জলপ়াশনৰ ি়াৰ়া আশথযক সহ়ায় আগিয় ়াৱ়া হ’ি।
6.17. প্ৰশিৰক্ষ়া মন্ত্ৰ়ালয়, ৰ়াজয চৰক়ায়ৰ জনজ়ািীয় অঞ্চলয়ক আশদ্ কশৰ শিদ্য়ালয়সমূহি NCC ি়াখ়া মুকশল কশৰি
প়াশৰি। ই শিক্ষ়াথযীৰ স্ব়াভ়াশৱক দ্ক্ষি়া আৰু শিয়িষ ক্ষমি়াৰ ম়াজি স়ামঞ্জসয সৃশষ্ট কশৰি, য়াৰ ফলি পৰৱিযী সময়ি
ভিওুঁয়ল়াকক প্ৰশিৰক্ষ়া খণ্ডি সফল কমযজীৱনৰ সুয়য়াগ ল়াভ কশৰি প়াশৰি।
6.18. SEDGৰ ি়ায়ি ভঘ়াষি়া কৰ়া সকয়ল়া সুশিধ়্া, আুঁচশন, জলপ়াশনৰ িযৱস্থ়াৰ শিষয়য় এি়া প্ৰশিষ্ঠ়ায়ন, এয়কি়া
ভৱিছ়াইিি উপলব্ধ কশৰি, য়ায়ি সকয়ল়া শিক্ষ়াথযীয়য় এই আুঁচশনয়ি়াৰৰ শিষয়য় গম প়ায় আৰু এয়কি়া িযৱস্থ়াৰ জশৰয়য়ি
সহজ পিশিয়ৰ আয়িদ্ন কশৰি প়ায়ৰ।
6.19. ওপৰি উয়িখ কৰ়া সকয়ল়া আুঁচশন আৰু পশৰকল্পন়াসমূহ SEDGৰ অন্তগযি ভল়াকসকলৰ ভক্ষত্ৰি সমি়া
অজযনৰ ভক্ষত্ৰি প্ৰয়য়়াজনীয় যশদ্ও ভকৱল এইয়কইি়া িযৱস্থ়াই পযয়াপ্ত নহয়। এই ভক্ষত্ৰি শিদ্য়ালয়ৰ সংস্কৃশিনল পশৰৱিযন
অন়ায়ি়াও প্ৰয়য়়াজনীয়। শিদ্য়ালয়ৰ িযৱস্থ়ায়ি়াৰ লগি জশড়ি সকয়ল়া ভল়াক ভযয়ন শিক্ষক, অধ্যক্ষ, প্ৰি়াসশনক শিষয়়া,
পৰ়ামিযদ়্াি়া আৰু শিক্ষ়াথযী সকয়ল়ায়ৱ ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ প্ৰয়য়়াজনৰ প্ৰশি সয়চিন ভহ়াৱ়াৰ লগয়ি অন্তভুযশিকৰি আৰু সমি়া,
সন্ম়ান, মূলযয়ি়াধ্ আৰু সকয়ল়া ভল়াকৰ িযশিগি জীৱনৰ প্ৰশি এক উচ্চ ময়ন়াভ়াৱ িহি কশৰি ল়ায়গ। এয়ন বিশক্ষক
সংস্কৃশিয়য় সকয়ল়া শিক্ষ়াথযীক এয়ক়াজন সৱল ম়ানৱ সম্পদ্ শহচ়ায়প গশ িুশলি, শয ভশৱষযয়ি সম়াজখনক আগুৱ়াই
শনয়়াি গুৰুত্বপূিয ভূশমক়া প়ালন কশৰি। অন্তভুযশিকৰি আৰু সমি়া সকয়ল়া শিক্ষক প্ৰশিক্ষি (আৰু ভনিৃত্ব, প্ৰি়াসশনক
ক়াম–ক়াজ িথ়া শিদ্য়ালয়ৰ অনয পদ্ি)ৰ ভক্ষত্ৰি গুৰুত্বপূিয শহচ়ায়প শিয়ৱশচি হ’ি। শিক্ষ়াথযীসকলক অনুপ্ৰ়াশিি কৰ়াৰ
উয়দ্দয়িয SEDGৰ পৰ়া অশধ্ক সংখযক গুিগি শিক্ষক আৰু দ্ক্ষ প্ৰি়াসনীয় শিষয়়া শনয়য়়াগ কৰ়াৰ িযৱস্থ়া িহি কৰ়া
হ’ি।
6.20. অন্তভুযশিমূলক শিদ্য়ালয় প়াঠ্যক্ৰম গশ ভি়াল়াৰ উয়দ্দয়িয শিক্ষ়াথযীসকলক শিক্ষক, প্ৰশিশক্ষি সম়াজকমযী আৰু
পৰ়ামিযদ়্াি়াৰ ি়াৰ়া প্ৰচলন কৰ়া নিুন শিদ্য়ালয়ৰ সংস্কৃশিৰ লগি পশৰশচি কয়ৰ়াৱ়া হ’ি। শিদ্য়ালয় প়াঠ্যক্ৰয়ম
প্ৰথম়াৱস্থ়াি সকয়ল়া ভল়াকয়ক সন্ম়ান প্ৰদ্িযন কৰ়া, সহমশমযি়া, সহনিীলি়া, ম়ানৱ অশধ্ক়াৰ, শলংগ সমি়া, অশহংস়া,
শিশ্বজনীন ন়াগশৰকি়া, অন্তভুযশি আৰু সমি়াৰ দ্য়ৰ ম়ানৱীয় মূলযয়ি়াধ্সমূহ অন্তভুি
য কশৰি। ইয়়াৰ লগয়ি শিশভন্ন
সংস্কৃশি, ধ্ময, ভ়াষ়া, শলংগ পশৰচয় আশদ্ৰ উন্নয়নৰ জ্ঞ়ান প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি। শযয়ক়ায়ন়া পক্ষপ়াশিত্বমূলক আৰু ভগ়াড়়ামী
জশড়ি শিষয় শিদ্য়ালয়ৰ প়াঠ্যক্ৰমৰ পৰ়া আুঁিৰ কৰ়াৰ লগয়ি সকয়ল়া সম্প্ৰদ়্ায়ৰ লগি জশড়ি প্ৰ়াসংশগক শিষয়ৰ
ওপৰি অশধ্ক গুৰুত্ব আয়ৰ়াপ কৰ়া হ’ি।
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7.1. সিয শিক্ষ়া অশভয়ানৰ অধ্ীনি সমি ভদ্িয়ি প্ৰ়াথশমক শিদ্য়ালয় স্থ়াপনৰ শয প্ৰয়চষ্ট়া, ভসয়়া সমি শিক্ষ়া অশভয়ানৰ
অধ্ীনি চল়াই শনয়়া হ’ি। লগয়ি ৰ়াজয চৰক়ায়ৰ িহি কৰ়া অনয ফলপ্ৰসু পদ্য়ক্ষপয়ি়ায়ৰ প্ৰ়াথশমক শিক্ষ়া আৰু প্ৰ়াথশমক
শিদ্য়ালয়ৰ স়ািযজনীনকৰিৰ ভক্ষত্ৰি গুৰুত্বপূিয ভূশমক়া িহি কৰ়াৰ লগয়ি যয়থষ্ট সংখযক শিদ্য়ালয় স্থ়াপনৰ ি়াি মুকশল
বহয়ছ। 2016-17 চনৰ U-DISEৰ িথয অনুসশৰ ভ়াৰিৰ ৰ়াজহুৱ়া খণ্ডৰ প্ৰ়াথশমক শিদ্য়ালয়ৰ প্ৰ়ায় 28 িি়াংি আৰু
ৰ়াজহুৱ়া উচ্চ প্ৰ়াথশমক শিদ্য়ালয়ৰ 14.8 িি়াংিি 30 জনিনক কম শিক্ষ়াথযী আয়ছ। প্ৰ়াথশমক আৰু উচ্চ প্ৰ়াথশমক
শিদ্য়ালয়ৰ প্ৰশিয়ি়া ভশ্ৰিীি (প্ৰথম-অষ্টম) থক়া শিক্ষ়াথযীৰ গড় সংখয়া প্ৰ়ায় 14 জন। ইয়়ায়ৰ অশধ্ক়াংিি এই সংখয়া
6িনকও কম। মন কশৰিলগীয়়া ভয 2016-17 চনি ম়াত্ৰ এজন শিক্ষক থক়া শিদ্য়ালয়ৰ সংখয়া আশছল 1,08,017
খন। ইয়়াৰ অশধ্ক়াংি শিদ্য়ালয়য়ই (85743 খন) হ’ল প্ৰথম-পঞ্চম ভশ্ৰিীনল থক়া প্ৰ়াথশমক শিদ্য়ালয়।

31

ৰ়াষ্ট্ৰীয় শিক্ষ়ানীশি 2020
7.2. শিক্ষকৰ শনযুশি আৰু ি়াৰীশৰক সম্পদ্ৰ শিধ়্ানৰ ভক্ষত্ৰি এই সৰু আক়াৰৰ শিদ্য়ালয়য়ি়াৰ অথযননশিকভ়ায়ৱ শনম্ন
ম়ানদ্ণ্ডৰ আৰু প্ৰি়াসশনক পশৰচ়ালন়াৰ ভক্ষত্ৰি জশিল হয়। শিক্ষকসকয়ল প্ৰ়ায়য় এয়ক সময়য়ি এক়াশধ্ক ভশ্ৰিী আৰু
শিষয়ি প়াঠ্দ়্ান কয়ৰ। এই ভক্ষত্ৰি ভিওুঁয়ল়ায়ক এয়ন শকছুম়ান শিষয়ি প়াঠ্দ়্ান কয়ৰ, শযয়ি়াৰি ভিওুঁয়ল়াকৰ শিয়িষ জ্ঞ়ান
নথ়ায়ক। উদ়্াহৰিস্বৰূয়প, সংগীি, কল়া আৰু ক্ৰীড়়াৰ দ্য়ৰ শিষয়ৰ কথ়া ক’ি প়াশৰ। এই শিষয়য়ি়াৰৰ ি়ায়ি প্ৰয়য়়াজনীয়
শিজ্ঞ়ান়াগ়াৰ আৰু িন্থ়াগ়াৰ এয়ন শিদ্য়ালয়ি সিয়ি থক়া ভদ্খ়া ন়ায়ায়।
7.3. সৰু শিদ্য়ালয়ৰ এয়ন পৃথকীকৰিৰ এক শিয়য়়াগ়াত্মক প্ৰভ়াৱ শিক্ষ়া আৰু শিক্ষি – শিকিৰ প্ৰশক্ৰয়়াৰ ওপৰয়ি়া
পয়ৰ। শিক্ষক আৰু শিক্ষ়াথযীয়য় ভগ়াি আৰু দ্লি অশধ্ক ক়াযযকৰী ৰূপি ক়াম কয়ৰ। সৰু শিদ্য়ালয়য়ি়ায়ৰ প্ৰি়াসশনক আৰু
পশৰচ়ালন়াৰ ভক্ষত্ৰি এক প্ৰিয়াহ্ব়ানৰ সৃশষ্ট কয়ৰ। ভভৌয়গ়াশলক শিশক্ষপ্তকৰি, প্ৰিয়াহ্ব়ানমূলক পশৰশস্থশি আৰু শিদ্য়ালয়ৰ
িশিযি সংখয়াই সকয়ল়া শিদ্য়ালয়ৰ লগি সম়ায়ন সম্পকয স্থ়াপনৰ ভক্ষত্ৰি কশঠ্ন কশৰ িুশলয়ছ। প্ৰি়াসশনক গ়াুঁথশন িশিযি
শিদ্য়ালয়ৰ সংখয়া িথ়া সমি শিক্ষ়া আুঁচশনৰ লগি সম্পশকযি ভহ়াৱ়া ন়াই।
7.4. যশদ্ও শিদ্য়ালয়ৰ একত্ৰীকৰি সিয়ি আয়ল়াচন়া কৰ়া শদ্িয়ি়াৰৰ শভিৰি এি়া শহচ়ায়প শিয়ৱশচি, িথ়াশপ এই
প্ৰশক্ৰয়়ায়ি়া নয়ায়সম্পন্নভ়ায়ৱ সম্প়াদ্ন কশৰি ল়ায়গ আৰু এয়়া শনশিি কশৰি ল়ায়গ ভয এই ক়াযযৰ পৰ়া ভক়ায়ন়া শিৰূপ
প্ৰভ়াৱ নপয়ৰ। অৱয়িয এয়ন পদ্য়ক্ষপ শকছুসংখযক একত্ৰীকৰিৰ ভক্ষত্ৰিয়হ ভদ্খ়া য়ায় আৰু ই অসংখয সৰু শিদ্য়ালয়ৰ
ভক্ষত্ৰি পশৰলশক্ষি ভহ়াৱ়া স়ামশিক গ়াুঁথশনমূলক সমসয়া আৰু প্ৰিয়াহ্ব়ানসমূহ সম়াধ়্ান কশৰি ভন়াৱ়ায়ৰ।
7.5. শিদ্য়ালয়সমূহৰ একত্ৰীকৰিৰ ভক্ষত্ৰি ভদ্খ়া শদ্য়়া এই সমসয়াসমূহ সম়াধ়্ানৰ ভক্ষত্ৰি ৰ়াজয/ভকন্দ্ৰীয় ি়াশসি
অঞ্চলয়ি়ায়ৰ 2025ৰ শভিৰি নিুন উদ্ভ়াৱনীমূলক পদ্য়ক্ষপ িহি কশৰি। এয়ন পদ্য়ক্ষপৰ মূল লক্ষযসমূহ হ’ল – (ক)
শচত্ৰকল়া, সংগীি, ক্ৰীড়়া, ভ়াষ়া, িৃশিমুখী শিক্ষ়া আশদ্য়ক ধ্শৰ প্ৰশিয়ি়া শিষয় শিক়াি পৰ়া পযয়াপ্ত শিক্ষক আৰু
সম়াজয়সৱী শনযুশি শদ্য়়া; (খ) িন্থ়াগ়াৰ, শিজ্ঞ়ান়াগ়াৰ, কশম্পউি়াৰ ভলি, ভকৌিল শিক়ািৰ ভলি, ভখলপথ়াৰ, ক্ৰীড়়া
স়ামিী আৰু সুশিধ়্া আশদ্ পযয়াপ্ত সুশিধ়্া প্ৰদ়্ান কৰ়া; (গ) ভযৌথ ভপছ়াদ়্াৰী শিক়ািৰ জশৰয়য়ি শিক্ষক, শিক্ষ়াথযী আৰু
শিদ্য়ালয়ৰ পৃথকীকৰি দ্ূৰ কশৰ সম্প্ৰদ়্ায়মূলক ময়ন়াভ়াৱ িৃশিৰ ি়ায়ি ভচষ্ট়া কৰ়া। এই ভক্ষত্ৰি শিক্ষি–শিকিৰ
শিষয়য়কশন্দ্ৰক ক়াযয়াৱলী, কুইজ আৰু িকয প্ৰশিয়য়াশগি়া অনুশষ্ঠি কৰ়া, শচত্ৰকল়া িথ়া শিজ্ঞ়ান, প্ৰদ্িযনী, শিয়িষভ়ায়ৱ
সক্ষম শিক্ষ়াথযীৰ ি়ায়ি শিয়িষ প্ৰদ্িযনীৰ দ্য়ৰ ভযৌথ ক়াযয়াৱলী অনুশষ্ঠি কৰ়া, আশদ্ পদ্য়ক্ষপ িহি কশৰি প়ায়ৰ; (ঘ)
শিদ্য়ালয়ি শিয়িষভ়ায়ৱ সক্ষম শিক্ষ়াথযীক সকয়ল়া প্ৰক়ায়ৰ সমথযন আৰু সহ়ায় কৰ়া; (ি) প্ৰ়াথশমক িথ়া ম়াধ্যশমক স্তৰি
শিদ্য়ালয় িযৱস্থ়ায়ি়াৰ লগি জশড়ি সকয়ল়া ভল়াক, ভযয়ন, অধ্যক্ষ, শিক্ষক আৰু অনয়ানয অংিিহিক়াৰীসকলক এি়া দ্ল
শহচ়ায়প গিয কৰ়া হ’ি, য়ায়ি ই স্ব-ি়াশসি ভগ়াি শহচ়ায়প পশৰগশিি হয়।
7.6. ওপৰৰ লক্ষযসমূহ প্ৰ়াশপ্তৰ ি়ায়ি এি়া উপ়ায় হ’ল এি়া অখণ্ড শিদ্য়ালয়-ভগ়াি স্থ়াপন কৰ়া। এই িযৱস্থ়াৰ জশৰয়য়ি
এখন ম়াধ্যশমক শিদ্য়ালয়ক ইয়়াৰ প়াুঁচৰ পৰ়া দ্হ শকয়ল়াশমি়াৰৰ শভিৰি চুিুৰীয়়া শনম্ন শিদ্য়ালয় আৰু অংগনৱ়াড়ীয়ক ধ্শৰ
সকয়ল়া শিদ্য়ালয় একশত্ৰি কৰ়া হ’ি। এই পৰ়ামিয 1964-66 চনৰ শিক্ষ়া আয়য়়ায়গ আগি ়াইশছল যশদ্ও ইয়়াক
ক়াযযকৰী কৰ়া ভহ়াৱ়া ন়াশছল। এই আয়য়়ায়গ য’ি সুশিধ়্া হয়, ি়াি শিদ্য়ালয়-ভগ়াি স্থ়াপনৰ ওপৰি গুৰুত্ব আয়ৰ়াপ
কশৰশছল। এই শিদ্য়ালয় ভচৌহদ্ি সকয়ল়া প্ৰক়াৰ সম্পদ্ উপলব্ধ কশৰ ভি়াল়াৰ লগয়ি পশৰচ়ালন়া, সহয়য়াশগি়া, ভনিৃত্ব,
প্ৰি়াসনৰ ভক্ষত্ৰি অশধ্ক প্ৰভ়াৱী হ’ি।
7.7. শিদ্য়ালয়-ভগ়াি স্থ়াপন আৰু ইয়়াৰ ভচৌহদ্ি উপলব্ধ সম্পদ্সমূহৰ ভ়াগ-িয়ি়াৱ়াৰ়াৰ ি়াৰ়া শিশভন্ন ল়াভ়াল়াভ ভপ়াৱ়া
য়ায়। শিয়িষভ়ায়ৱ সক্ষম শিক্ষ়াথযীসকলৰ প্ৰশি শিষয়শভশিক ভকন্দ্ৰৰ িথ়া বিশক্ষক/ক্ৰীড়়া/শচত্ৰকল়া/হস্তশিল্প আশদ্ি
অশধ্ক সমথযন আগিয় ়াৱ়া, প্ৰযুশিৰ িযৱহ়াৰৰ জশৰয়য়ি অনল়াইন পিশিয়ৰ শিশভন্ন শিক্ষকৰ অংিিহিৰ ি়াৰ়া শচত্ৰকল়া,
সংগীি, ভ়াষ়া, িৃশিমুখী, ি়াৰীশৰক শিক্ষ়া আৰু অনয়ানয শিষয়ৰ জ্ঞ়ান প্ৰদ়্ান কৰ়া, শিক্ষ়াথযীৰ উন্নিম়ানৰ সমথযন,
ন়ামভশিয, উপশস্থশি আৰু সম়াজয়সৱী আৰু পৰ়ামিযদ়্াি়া িথ়া শিদ্য়ালয় ভচৌহদ্ িত্ত্ব়াৱধ়্ায়ক সশমশিৰ ক়াযযকল়াপৰ
জশৰয়য়ি শিদ্য়ালয়ৰ পশৰচ়ালন়া, পযযয়ৱক্ষি, উদ্ভ়াৱনক এক নিুন ম়াত্ৰ়া প্ৰদ়্ান কশৰি পৰ়া য়ায়। শিক্ষক, ছ়াত্ৰ, কমযী,
অশভভ়াৱক আৰু স্থ়ানীয় ন়াগশৰয়ক শিদ্য়ালয়ৰ িযৱস্থ়ায়ি়াক িশিি়ালী কশৰ িুশলিনল পদ্য়ক্ষপ িহি কশৰি।
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7.8. শিদ্য়ালয়ৰ পশৰচ়ালন়াৰ িযৱস্থ়ায়ি়ায়ক়া উন্নি কশৰ শিদ্য়ালয়-ভগ়ািক অশধ্ক ক়াযযকৰী কশৰ ভি়াল়া হ’ি। প্ৰথময়ি,
শিদ্য়ালয়-ভগ়ািৰ সকয়ল়া দ়্াশয়ত্ব DSEক প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি। ই অধ্য-স্ব়ায়ত্বি়াশসি এক সংস্থ়া শহচ়ায়প ক়াযয সম্প়াদ্ন
কশৰি। শজল়া বিশক্ষক শিষয়়া (DEO) আৰু মণ্ডল বিশক্ষক শিষয়়াই (BEO) িযশিগিভ়ায়ৱ এি়া ভগ়াি শহচ়ায়প সকয়ল়া
ভগ়ািৰ লগি সম্পকয স্থ়াপন কশৰি। ভগ়ািয়ি়ায়ৱ শজল়া বিশক্ষক শিষয়়াই ধ়্াযয কৰ়া শিশভন্ন ক়াম সম্প়াদ্ন কৰ়াৰ লগয়ি
ইয়়াৰ অধ্ীনৰ শিদ্য়ালয়য়ি়াৰৰ লগি সম্পকয ৰক্ষ়া কশৰি। শিক্ষ়ানীশি আৰু প়াঠ্যক্ৰম, ৰ়াষ্ট্ৰীয় প়াঠ্যক্ৰম সংৰচন়া (NCF)
আৰু ৰ়াশজযক প়াঠ্যক্ৰম সংৰচন়া (SCF) লগি সম্পকয ৰক্ষ়া কশৰ শনৰৱশচ্ছন্ন শিক্ষ়া প্ৰদ়্ানৰ ি়ায়ি ি়ায়ি ৰ়াশজযক শিক্ষ়া
শিষয়়াই শিদ্য়ালয়-ভগ়ািসমূহক স্ব়ায়ত্বি়াসন প্ৰদ়্ান কশৰি। ভগ়ািয়ি়া অশধ্ক ক়াযযক্ষম আৰু উদ্ভ়াৱনীমূলক কশৰিনল এই
সংস্থ়াৰ অধ্ীনি শিদ্য়ালয়য়ি়ায়ৰ স়ামথযয ল়াভ কশৰি। এয়কদ্য়ৰ, DSEএ ক়াযযকুিলি়াৰ সকয়ল়া শদ্িৰ উন্নশিৰ জশৰয়য়ি
স়ামশিক লক্ষয প্ৰ়াশপ্তৰ ি়ায়ি ভচষ্ট়া কশৰি।
7.9. হ্ৰস্বময়াদ্ী আৰু দ্ীঘযময়াদ্ী পশৰকল্পন়াৰ ম়ায়জয়ৰ ক়াম কৰ়াৰ সংস্কৃশি এই ভগ়ািয়ি়াৰি গশ ভি়াল়া হ’ি।
শিদ্য়ালয়সমূয়হ ভিওুঁয়ল়াকৰ SMCৰ সহয়য়াগি ভিওুঁয়ল়াকৰ শনজৰ শনজৰ পশৰকল্পন়া িহি কশৰি। এই
পশৰকল্পন়ায়ি়াৰ পৰৱিযী সময়ি শিদ্য়ালয়-ভগ়াি উন্নয়নৰ শভশি শহচ়ায়প পশৰগশিি হ’ি। এই পশৰকল্পন়াি শিদ্য়ালয়ভগ়ািৰ লগি জশড়ি অনয সকয়ল়া শিদ্য়ালয়, ভযয়ন, িৃশিমুখী শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ান আশদ্ৰ পশৰকল্পন়াক স়ামশৰ লয়। এই
পশৰকল্পন়া SCMCৰ সহয়য়াগি সকয়ল়া অধ্যক্ষ আৰু শিক্ষয়ক প্ৰস্তুি কয়ৰ আৰু পৰৱিযী সময়ি ইয়়াক ৰ়াজহুৱ়া কৰ়া
হয়। পশৰকল্পন়াসমূয়হ ম়ানৱ সম্পদ্, শিকিৰ সম্পদ্, বদ্শহক সম্পদ্ আৰু আন্তঃগ়াুঁথশন, উন্নয়নৰ পদ্য়ক্ষপ, আশথযক
সম্পদ্, শিদ্য়ালয়ৰ সংস্কৃশি, শিক্ষক উন্নয়নৰ পশৰকল্পন়া আৰু বিশক্ষক ফল়াফলৰ দ্য়ৰ শদ্িয়ি়াৰ স়ামশৰ লয়।
পশৰকল্পন়াসমূহি শিদ্য়ালয় ভচৌহদ্ৰ শিক্ষক আৰু ছ়াত্ৰৰ উন্নয়নৰ ওপৰি গুৰুত্ব আয়ৰ়াপ কৰ়া বহয়ছ, য়ায়ি সম়াজি
এয়ক়াি়া শিশক্ষি সম্প্ৰদ়্ায়ৰ সৃশষ্ট হয়। DSEভক ধ্শৰ SDP আৰু SCDP শিদ্য়ালয়ৰ সকয়ল়া অংিিহিক়াৰীৰ ম়াজি
সম্পকয স্থ়াপন কৰ়াৰ এক প্ৰ়াথশমক আশহল়া। শিদ্য়ালয়ৰ পশৰচ়ালন়া, নীশি আৰু পশৰকল্পন়াৰ ক়াযযকৰীকৰিৰ ি়ায়ি
SMC আৰু SCMCএ SDP আৰু SCDP িযৱহ়াৰ কশৰি। DSEএ ইয়়াৰ প্ৰ়াসংশগক িযশিৰ ি়াৰ়া প্ৰশিখন
শিদ্য়ালয়ৰ SCDP শনধ্য়াৰি কশৰি। ি়াৰ প়াছি SCDP ক়াযযকৰীকৰিৰ ি়ায়ি হ্ৰস্বময়াদ্ী (1 িছৰ) আৰু দ্ীঘযময়াদ্ী
(3-5 িছৰ) শিশভন্ন সম্পদ্ (ভযয়ন বদ্শহক, ম়ানৱীয়, আশথযক আশদ্) প্ৰদ়্ান কশৰি। ইয়়াৰ উপশৰও ই শিক্ষ়াৰ ফলপ্ৰসুি়াৰ
ি়ায়ি শিদ্য়ালয়-ভগ়ািক অনয সকয়ল়া প্ৰ়াসংশগক সমথযন আগি ়াি। DSE আৰু SCERTএ SDP আৰু SCDP
উন্নয়নৰ ি়ায়ি শিশভন্ন নীশি (ভযয়ন, আশথযক, প্ৰশক্ৰয়়া) আশদ্ শিদ্য়ালয়ৰ বসয়ি ভগ়াই ল’ি। এই নীশিৰ সময়়ানুসশৰ
পশৰৱিযন স়াধ্ন কৰ়া হ’ি।
7.10. শিশভন্ন শিদ্য়ালয়, জনস়াধ়্াৰি আৰু িযশিগি খণ্ডৰ শিদ্য়ালয়ৰ ম়াজি ভয়াগ়াত্মক সহয়য়াশগি়া িৃশিৰ ি়ায়ি সমি
ভদ্িি এখন ৰ়াজহুৱ়া খণ্ডৰ শিদ্য়ালয়ৰ লগি এখন িযশিগি খণ্ডৰ শিদ্য়ালয়ক সংয়য়াগ কৰ়া হ’ি, য়ায়ি সংয়য়াগ কৰ়া
শিদ্য়ালয়য়ি়ায়ৰ পৰস্পয়ৰ পৰস্পৰৰ প্ৰশি সহয়য়াশগি়া আগিয় ়াৱ়াৰ লগয়ি এখয়ন আনখনৰ পৰ়া শিশকি আৰু সম্পদ্
সশন্মশলিভ়ায়ৱ িযৱহ়াৰ কশৰি প়াশৰি। িযশিগি খণ্ডৰ শিদ্য়ালয়ৰ ভশ্ৰষ্ঠ ক়াযযসমূহ িথয়াক়ায়ৰ শলশপৱি কৰ়াৰ লগয়ি
ভসইয়ি়াৰ আনক জয়ন়াৱ়া হ’ি আৰু ৰ়াজহুৱ়া খণ্ডৰ শিদ্য়ালয়ি এইয়ি়াৰ ক়াযযকৰী কৰ়া হ’ি। ভসইদ্য়ৰ ৰ়াজহুৱ়া খণ্ডৰ
ভশ্ৰষ্ঠত্বশখশনও িযশিগি খণ্ডৰ ভক্ষত্ৰি প্ৰয়য়াজয হ’ি।
7.11. সকয়ল়া ৰ়াজযয়ক ‘ি়াল ভৱন’ স্থ়াপন কশৰিনল অথি়া ইশিময়ধ্য স্থ়াশপি ‘ি়াল ভৱন’ৰ উন্নশি স়াধ্ন কশৰিনল
উৎস়াশহি কৰ়া হ’ি, য়ায়ি শিশুসকয়ল সপ্ত়াহয়ি়াি কয়মও এি়াৰ ি়া িয়ি়াশধ্ক ি়াৰ বগ শচত্ৰকল়া/কমযজীৱন/ক্ৰীড়়া
সম্পকযীয় ক়াযযসমূহ কশৰি প়ায়ৰ। এয়ন ি়াল ভৱন শিদ্য়ালয়-ভগ়ািৰ এক অংি শহচ়ায়পও প্ৰশিষ্ঠ়া কশৰি প়াশৰি।
7.12. শিদ্য়ালয় সমি সম্প্ৰদ়্ায়ৰ এক সন্ম়ানৰ শিষয় শহচ়ায়প পশৰগশিি ভহ়াৱ়া উশচি। এি়া বিশক্ষক প্ৰশিষ্ঠ়ান শহচ়ায়প
শিদ্য়ালয়ৰ শয সন্ম়ান ভসয়়া অক্ষুণ্ণ থ়াশকি ল়ায়গ আৰু প্ৰশিষ্ঠ়া শদ্ৱসৰ দ্য়ৰ শিদ্য়ালয়ৰ গুৰুত্বপূিয শদ্নয়ি়াৰ সম়াজৰ বসয়ি
উদ্য়াপন কৰ়াৰ লগয়ি কৃিী প্ৰ়ািন শিক্ষ়াথযীৰ ন়াম ৰ়াজহুৱ়া কশৰ ভিওুঁয়ল়াকক সন্ম়াশনি কশৰি ল়ায়গ। িদুপশৰ,
শিদ্য়ালয়ি অিযৱহৃি বহ ভৰ়াৱ়া আন্তঃগ়াুঁথশনসমূহ স়াম়াশজক, ভিৌশিক আৰু ভস্বচ্ছ়ামূলক ভসৱ়াৰ ি়ায়ি িযৱহ়াৰ কৰ়াৰ
লগয়ি শিদ্য়ালয়ৰ শিক্ষ়াদ়্ানৰ অন্তভুযি ভন়ায়হ়াৱ়া সময়শখশনি এই আন্তঃগ়াুঁথশন স়াম়াশজক ভচিন়া ভকন্দ্ৰ শহচ়ায়প িযৱহ়াৰ
কশৰি প়াশৰি।
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8.

ম়ানদ্ণ্ড শনৰূপি আৰু শিদ্য়ালয় শিক্ষ়াৰ মূলয়ায়ন

8.1. শনৰৱশচ্ছন্নভ়ায়ৱ বিশক্ষক ফল়াফলসমূহ উন্নি কৰ়ায়ি়া শিদ্য়ালয় শিক্ষ়া িযৱস্থ়াৰ এি়া লক্ষয শহচ়ায়প শচশহ্নি। এই
িযৱস্থ়াই ভকশিয়়াও শিদ্য়ালয়, উদ্ভ়াৱনক ি়াধ়্া শদ্ি ভনল়ায়গ; লগয়ি শিক্ষক, অধ্যক্ষ আৰু শিক্ষ়াথযীক শনৰ়াি কশৰি
ভনল়ায়গ। গশিয়ক স়াধ়্াৰিভ়ায়ৱ ক’িনল গ’ভল এই নীশিয়য় শিদ্য়ালয় আৰু ইয়়াৰ শিক্ষকসকলক িশিি়ালী কৰ়াৰ
লগয়ি ভিওুঁয়ল়াকক ভিওুঁয়ল়াকৰ সিযয়শ্ৰষ্ঠ প্ৰদ্িযন আগি ়ািনল অনুপ্ৰ়াশিি কয়ৰ আৰু সমি শিক্ষ়া িযৱস্থ়ায়ি়াৰ স্বচ্ছি়া
িজ়াই ৰ়াশখিনল িথ়া সকয়ল়া আশথযক, বনশিক আৰু বিশক্ষক শদ্ি ৰ়াজহুৱ়া কশৰিনল উৎস়াশহি কয়ৰ।
8.2. িিযম়ান সময়ি, শিদ্য়ালয় শিক্ষ়াৰ পশৰচ়ালন়াৰ িযৱস্থ়ায়ি়াৰ প্ৰ়ায় আি়াইয়ি়াৰ গুৰুত্বপূিয ক়াম ভযয়ন, ৰ়াজহুৱ়া
শিক্ষ়াৰ সকয়ল়া িযৱস্থ়া, শিক্ষ়া প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ পশৰচ়ালন়া আৰু নীশি শনধ্য়াৰি আশদ্ সকয়ল়া এি়া প্ৰশিষ্ঠ়ায়ন শনধ্য়াৰি কশৰ
আয়ছ। ভসইয়ি়া বহয়ছ – শিদ্য়ালয় শিক্ষ়া শিভ়াগ (Department of School Education) আৰু ইয়়াৰ অংগসমূহ।
ইয়়াৰ পশৰিশিি শসি়ান্ত িহিৰ ভক্ষত্ৰি মিশিয়ৰ়াধ্ আৰু ক্ষমি়াৰ অিয়াশধ্ক ভকন্দ্ৰীকৰিৰ দ্য়ৰ সমসয়াৰ সৃশষ্ট বহয়ছ।
ইয়়াৰ পশৰিশিি শিদ্য়ালয় িযৱস্থ়ায়ি়াৰ প্ৰভ়াৱহীন পশৰচ়ালন়া, অনয দ়্াশয়ত্বৰ ওপৰি অশধ্ক গুৰুত্ব আয়ৰ়াপৰ ফলি উচ্চ
ম়ানদ্ণ্ডৰ শিক্ষ়া প্ৰদ়্ানৰ ভক্ষত্ৰি ি়াধ়্া আশদ্ৰ দ্য়ৰ প্ৰশিিধকি়াৰ সন্মুখীন ভহ়াৱ়া পশৰলশক্ষি বহয়ছ।
8.3. িিযম়ানৰ নীশি-শনয়দ্যি়াৱলীয়য় শিক্ষ়াৰ ি়াশিশজযকীকৰি আৰু অশভভ়াৱকক িযশিগি শিদ্য়ালয়ৰ লুণ্ঠনৰ দ্য়ৰ
ঘিন়াক িধ কশৰি পৰ়া ন়াই। এয়ক সময়য়ি ৰ়াজহুৱ়া দ্ৃশষ্টভংগীয়ৰ উজ্জীশৱি িযশিগি খণ্ডৰ শিদ্য়ালয়ক শনৰুৎস়াশহি
কশৰয়ছ। যশদ্ও িযশিগি খণ্ডৰ শিদ্য়ালয় আৰু ৰ়াজহুৱ়া শিদ্য়ালয় লক্ষয এয়ক (গুিগি শিক্ষ়া প্ৰদ়্ান কৰ়া), িথ়াশপ
উভয়য়ৰ ম়াজি যয়থষ্ট প়াথযকয আয়ছ।
8.4. ৰ়াজহুৱ়া শিক্ষ়া িযৱস্থ়ায়ি়া এখন প্ৰশিশ্ৰুশিসম্পন্ন গিি়াশন্ত্ৰক সম়াজৰ আধ়্াৰ আৰু ইয়়াৰ পশৰচ়ালন পিশিৰ
ওপৰয়ি ভদ্ি এখনৰ শিক্ষ়া িযৱস্থ়ায়ি়ায়ৱ িীষযিম স্তৰ ল়াভ কৰ়াৰ শদ্িয়ি়া শনভযৰ কশৰ আয়ছ। এয়ক সময়য়ি,
িযশিগি/ম়ানৱশহনিষী শিদ্য়ালয়সমূহয়ক়া বিশক্ষক ভক্ষত্ৰি এক গুৰুত্বপূিয ভূশমক়া প়ালন কৰ়াৰ ভক্ষত্ৰি উৎস়াশহি কশৰি
ল়াশগি।
8.5. ৰ়াশজযক শিদ্য়ালয়ৰ শিক্ষ়া িযৱস্থ়ায়ি়াৰ সম্পকযি িহি কশৰিলগীয়়া গুৰুত্বপূিয পৰ়ামিযসমূহ এয়নধ্ৰিৰক) ৰ়াশজযক স্তৰৰ শিদ্য়ালয় শিক্ষ়াৰ িীষয শিভ়াগ ‘শিদ্য়ালয় শিক্ষ়াৰ শিভ়াগ’এ ৰ়াজহুৱ়া শিক্ষ়া িযৱস্থ়ায়ি়াৰ
ক্ৰম়াগি উন্নশিৰ ি়ায়ি পশৰকল্পন়া প্ৰস্তুি আৰু পযযয়ৱক্ষি কশৰি। ৰ়াজহুৱ়া খণ্ডৰ শিদ্য়ালয়ৰ উন্নশিৰ ি়ায়ি
আৰু অি়াশধ্ক়াৰ বিষময আুঁিৰ কৰ়াৰ উয়দ্দয়িয ই শিদ্য়ালয়ৰ পশৰসৰ আৰু ক়াযযপ্ৰি়ালীৰ ম়াজি হস্তয়ক্ষপ
নকশৰি।
খ) সমি ৰ়াজযৰ ৰ়াজহুৱ়া শিদ্য়ালয় িযৱস্থ়ায়ি়াৰ দ়্াশয়ত্ব শিদ্য়ালয় শিক্ষ়াৰ সঞ্চ়ালক়ালয়য় (DEO আৰু BEO
অশফচ আশদ্য়ক ধ্শৰ) িহি কশৰি। ই বিশক্ষক ক়াযযপ্ৰি়ালী আৰু পশৰসৰয়কশন্দ্ৰক পশৰকল্পন়াসমূহ ক়াযযকৰী
কৰ়াৰ ভক্ষত্ৰি স্ব়াধ্ীনভ়ায়ৱ ক়াম কশৰি।
গ) শিক্ষ়াৰ উচ্চ ম়ানদ্ণ্ড প্ৰ়াশপ্তৰ ি়ায়ি প্ৰ়াক্-প্ৰ়াথশমক শিদ্য়ালয়য়ক ধ্শৰ িযশিগি, ৰ়াজহুৱ়া আৰু জন-শহনিষী
আশদ্ সকয়ল়া প্ৰক়াৰৰ শিদ্য়ালয়ৰ প্ৰশিয়ি়া স্তৰৰ ি়ায়ি এয়ক়াি়া স্ব-মূলয়ায়নৰ িযৱস্থ়া প্ৰস্তুি কৰ়া হ’ি। সকয়ল়া
শিদ্য়ালয়য় য়ায়ি শনম্নিম ম়ানদ্ণ্ড ৰক্ষ়া কয়ৰ, ি়াক সুশনশিি কশৰিনল ৰ়াজয/ভকন্দ্ৰীয় ি়াশসি অঞ্চলৰ
চৰক়াৰসমূয়হ ‘ৰ়াশজযক শিদ্য়ালয় ম়ান শনৰূপক সংস্থ়া’ (SSSA) স্থ়াপন কশৰি। এই সংস্থ়ায়ি়ায়ৱ শকছুম়ান
ভমৌশলক মূলযম়ানৰ (ভযয়ন, সুৰক্ষ়া, শনৰ়াপি়া, প্ৰ়াথশমক আন্তঃগ়াুঁথশন, শিশভন্ন শিষয়ৰ শিক্ষক, আশথযক শদ্ি,
পশৰচ়ালন়াৰ নীশি আশদ্) শভশিি শনম্নিম ম়ানদ্ণ্ড ধ়্াযয কশৰি আৰু এই ম়ানদ্ণ্ড সকয়ল়া শিদ্য়ালয়য় অনুসৰি
কশৰি ল়াশগি। এই সমি প্ৰশক্ৰয়়াৰ ক়াঠ়্ায়ম়া SCERTএ শিশভন্ন শিদ্য়ালয় আৰু শিক্ষকৰ পৰ়ামিয অনুসশৰ
শনময়াি কশৰি।
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SSSAএ ধ়্াযয কৰ়া অনুসশৰ পশৰচ়ালন়াৰ সকয়ল়া প্ৰ়াথশমক িথয স্বচ্ছি়াৰ ি়ায়ি ৰ়াজহুৱ়াভ়ায়ৱ িদ়্াৰক আৰু
জি়ািশদ্শহ কৰ়া হ’ি। শিদ্য়ালয়ৰ ি়ায়ি ম়ানদ্ণ্ড শনধ্য়াৰিৰ শিশ্বৰ সয়িয়ািম প্ৰয়়াসৰ শভশিি SSSA শিশভন্ন
পশৰসৰ শনধ্য়াৰি কশৰি, য়াৰ জশৰয়য়ি িথয প্ৰক়াি কৰ়াৰ লগয়ি শিদ্য়ালয়য়ি়াৰৰ ম়ান শনধ্য়াৰি কৰ়া হ’ি।
এই িথযসমূহি ভিহিীয়়াশখশন ভয়াগ কশৰ SSSAৰ ি়াৰ়া শনয়শন্ত্ৰি আৰু শিদ্য়ালয়ৰ শনজৰ ভৱিছ়াইিি
ৰ়াজহুৱ়া কৰ়াৰ লগয়ি সকয়ল়া শিদ্য়ালয়য় িথযসমূহ সশঠ্কভ়ায়ৱ প্ৰদ়্ান কশৰি ল়াশগি। অংিীদ়্াৰ ি়া অনয
ভক়ায়ন়ায়ৱ ৰ়াজহুৱ়া িথযৰ শভশিি উত্থ়াপন কৰ়া ভক়ায়ন়া অশভয়য়াগ SSSAএ শনষ্পশি কশৰি ল়াশগি।
য়াদ্ৃশচ্ছকভ়ায়ৱ শনিয়াচন কৰ়া ভক়ায়ন়া শিক্ষ়াথযীৰ পৰ়া সময়য় সময়য় িহি কৰ়া মন্তিয অনল়াইনি উপলব্ধ
কয়ৰ়াৱ়া হ’ি। SSSAৰ সকয়ল়া ক়াযযি স্বচ্ছি়া িজ়াই ৰ়াশখিনল উন্নি প্ৰযুশি িযৱহ়াৰ কশৰি। ই িিযম়ান
শিদ্য়ালয়য়ি়ায়ৰ সন্মুখীন বহ অহ়া শিশভন্ন দ়্াশয়ত্বৰ চ়াপ হ্ৰ়াস কশৰি।
ঘ) বিশক্ষক ম়ানদ্ণ্ড আৰু প়াঠ্যক্ৰময়ক ধ্শৰ ৰ়াজযৰ বিশক্ষক শদ্িসমূহ SCERTএ (NCERTৰ পৰ়ামিয আৰু
সহয়য়াশগি়াি) ভচ়াৱ়া-শচি়া কশৰি। এই ভক্ষত্ৰি SCERTক এি়া সংস্থ়া শহচ়ায়প গশ ভি়াল়া হ’ি।
SCERTএ সকয়ল়া অংিীদ়্াৰৰ সহয়য়াশগি়াি এক শিদ্য়ালয়ৰ ম়ানদ্ণ্ড শনৰূপি আৰু মূলয়ায়নৰ গ়াুঁথশন
(School Quality Assessment and Accreditation Framework, SQAAF) প্ৰস্তুি
কশৰি। SCERTএ CRC, BRC আৰু DIET পুনজ্জযীৱনৰ ি়ায়ি ‘পশৰচ়ালন়াৰ প্ৰশক্ৰয়়াৰ পশৰৱিযন’
িীষযক এক আুঁচশন িহি কশৰি শয অন়াগি 3 িছৰৰ শভিৰি এই প্ৰশিষ্ঠ়ানয়ি়াৰৰ ক্ষমি়া িথ়া কমযসংস্কৃশি
পশৰৱিযন কৰ়াৰ লগয়ি এইসমূহক এয়ক়াি়া সশক্ৰয় প্ৰশিষ্ঠ়ানি পশৰিি কশৰি। ভসইদ্য়ৰ, শিদ্য়ালয় স্তৰি
শিক্ষ়ান্ত স্তৰৰ শিক্ষ়াথযীসকলৰ ম়াজি প্ৰশিয়য়াশগি়ামূলক ময়ন়াভ়াৱ িৃশিৰ দ়্াশয়ত্ব প্ৰশিখন ৰ়াজযৰ মূলয়ায়ন
পশৰষদ্য়ি়াৰক অপযি কৰ়া হ’ি।
8.6. সংস্কৃশি, গ়াুঁথশন আৰু প্ৰশক্ৰয়়াই শিদ্য়ালয়, প্ৰশিষ্ঠ়ান, শিক্ষক, কমযচ়াৰী, সম্প্ৰদ়্ায় আৰু অনয়ানয অংিীদ়্াৰসকলক
িশিি়ালী আৰু পযয়াপ্ত সম্পদ্ প্ৰদ়্ান কৰ়াৰ উপশৰও সহয়য়াশগি়ামূলক পশৰয়ৱি এি়াও গশ ভি়ায়ল। শিক্ষ়া িযৱস্থ়ায়ি়াৰ
প্ৰশিগৰ়াকী অংিীদ়্াৰ আৰু অংিিহিক়াৰীয়য় স্বচ্ছি়া, এক়াত্মি়া আৰু আদ্িয কমযৰ জশৰয়য়ি ভিওুঁয়ল়াকৰ কিযিয
প়ালনৰ ভক্ষত্ৰি দ়্াশয়ত্বিীল বহ থ়াশকি। িযৱস্থ়ায়ি়ায়ৱ প়ালন কৰ়া প্ৰশিয়ি়া ভূশমক়াই শনজৰ দ়্াশয়ত্বসমূহ প়ালন কৰ়াৰ
লগয়ি কয়ঠ়্াৰ মূলয়ায়নৰ সন্মূখীন হ’ি। মূলয়ায়নৰ এই িযৱস্থ়ায়ি়া শনশদ্যষ্ট লক্ষযযুি আৰু উন্নয়নমূলক ভহ়াৱ়াৰ উপশৰও
ইয়়াি দ়্ায়িিি়া শনশিি কৰ়া হ’ি। প্ৰদ্িযনৰ এক সম্পূিয প্ৰশিচ্ছশি ল়াভ কৰ়াৰ ি়ায়ি প্ৰশিশক্ৰয়়া প্ৰদ়্ানৰ এক িযৱস্থ়া
থ়াশকি (আৰু শিক্ষ়াথযীৰ ভকৱল প্ৰ়াপ্ত নম্বৰৰ লগয়ি ই যুি বহ ন়াথ়াশকি)। শিক্ষ়া অজযনৰ ভক্ষত্ৰি শিক্ষ়াথযীৰ ওপৰি
এক়াশধ্ক ক়াৰক আৰু ি়াশহৰ়া প্ৰভ়াৱ আয়ছ ভন ন়াই, ভসই কথ়া এই মূলয়ায়নৰ পৰ়া জ়াশনি পৰ়া য়াি। এই মূলয়ায়নৰ পৰ়া
আৰু এি়া কথ়া প্ৰিীয়ম়ান হয় ভয শিদ্য়ালয়ৰ স্তৰি শিক্ষ়াি একি়াৰ প্ৰয়য়়াজন। শিশুৰ অিগশি, স্বীকৃশি আৰু
িহিয়য়াগযি়া এয়ন মূলয়ায়নৰ শভশিি শনধ্য়াশৰি হ’ি। এই ভক্ষত্ৰি সকয়ল়া জশড়ি প্ৰশক্ৰয়়াই এি়া কথ়া শনশিি কশৰি
ল়াশগি ভয এই উন্নয়নমূলক প্ৰদ্িযন আৰু দ়্ায়িিি়া/িহিয়য়াগযি়াৰ পিশিসমূহ স্বচ্ছভ়ায়ৱ আৰু পিশিগিভ়ায়ৱ সম়াপন
হয়।
8.7. িযশিগি আৰু ৰ়াজহুৱ়া খণ্ডৰ শিদ্য়ালয়সমূহ (একত্ৰীকৃি/অনুদ়্ানৰ ি়াৰ়া পশৰচ়াশলি/ভকন্দ্ৰীয় চৰক়াৰৰ ি়াৰ়া
শনয়শন্ত্ৰি শিদ্য়ালয়সমূহৰ ি়াশহয়ৰ) এয়ক িযৱস্থ়া, নীশি আৰু পিশিৰ শভশিি মূলয়ায়ন কৰ়া হ’ি। লগয়ি অনল়াইন আৰু
অফল়াইন িযৱস্থ়াি ৰ়াজহুৱ়াকৰি আৰু স্বচ্ছি়াৰ ওপৰি গুৰুত্ব আয়ৰ়াপ কৰ়াৰ লগয়ি ৰ়াজহুৱ়া স্ব়াথযি প্ৰশিশষ্ঠি
িযশিগি খণ্ডৰ শিদ্য়ালয়সমূহক শনজৰ দ়্াশয়ত্ব শনয়়াশৰনক প়ালন কশৰ য়ািনল উৎস়াশহি কশৰি। অশভভ়াৱকসকলক
শিউচনৰ িশধ্যি ম়াচুলৰ পৰ়া ৰক্ষ়া কশৰ ৰ়াজহুৱ়া শিক্ষ়াৰ ভশ্ৰষ্ঠত্ব শনশিি কশৰিনল িযশিগি জনশহনিষী প্ৰয়চষ্ট়াসমূহক
উদ্গশি ভয়ায়গ়াৱ়া হ’ি। শিদ্য়ালয় আৰু SSSAৰ ভৱিছ়াইিি িযশিগি আৰু ৰ়াজহুৱ়া উভয় শিদ্য়ালয়ৰ ভশ্ৰিী, ছ়াত্ৰ
আৰু শিক্ষক, শিষয়ৰ সংখয়া আৰু ম়াচুল, স়ামশিক ফল়াফল, NAS আৰু SASৰ দ্য়ৰ প্ৰশিশষ্ঠি মূলয়ায়নৰ ফল়াফল
সম্বধীয় সকয়ল়া িথয ৰ়াজহুৱ়া কৰ়া হ’ি। ভকন্দ্ৰীয় চৰক়াৰৰ ি়াৰ়া পশৰচ়াশলি/শনয়শন্ত্ৰি/অনুশদ্ি শিদ্য়ালয়ৰ ভক্ষত্ৰি
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CBSEএ ম়ানৱ সম্পদ্ উন্নয়ন মন্ত্ৰ়ালয়ৰ সহয়য়াগি গ়াুঁথশন প্ৰস্তুি কশৰি। সকয়ল়া শিক্ষ়া প্ৰশিষ্ঠ়ানয়ক এয়ক পযয়ায়ৰ
শহচ়াপ পৰীক্ষিৰ আওি়ানল অন়া হ’ি আৰু ‘ল়াভ অজযনৰ ক়াৰয়ি প্ৰশিষ্ঠ়া নকৰ়া প্ৰশিষ্ঠ়ান’ শহচ়ায়প গিয কৰ়া হ’ি।
8.8. শিদ্য়ালয় পশৰচ়ালন়া, মূলয়ায়ন আৰু শনয়ন্ত্ৰিৰ শয ম়ানদ্ণ্ড শনৰূপক/পশৰচ়ালন়াৰ গ়াুঁথশন আৰু িযৱস্থ়া ভসয়়া অশধ্ক
ক়াযযক্ষম কশৰ িুশলিনল শিগি দ্িকি আহৰি কৰ়া অশভজ্ঞি়াৰ শভশিি পুনৰীক্ষি কৰ়া হ’ি। এই পুনৰীক্ষি প্ৰশক্ৰয়়াৰ
মুখয লক্ষয হ’ল প্ৰ়াৰশিক িয়সৰ সংহি শিশু কলয়াি আৰু শিক্ষ়া (শিশন িছৰ)ৰ পৰ়া উচ্চিৰ ম়াধ্যশমক স্তৰনল (12ি
ভশ্ৰিীনল) সকয়ল়া শিক্ষ়াথযীৰ (শিয়িষনক শপছপৰ়া অঞ্চলৰ শিক্ষ়াথযী)ৰ স়ািযজনীন, শিন়ামূলীয়়া আৰু ি়াধ্যি়ামূলক শিক্ষ়া
শনশিি কৰ়া। বদ্শহক আৰু আন্তঃগ়াুঁথশনৰ ওপৰি অশধ্ক গুৰুত্বৰ সলশন ি়াস্তৱ ভক্ষত্ৰি প্ৰয়য়়াজনীয় শিষয় ভযয়ন, ভূশম
আৰু ভশ্ৰিীয়ক়াঠ়্াৰ পশৰসৰ, নগৰীয়়া অঞ্চলি ভখলপথ়াৰৰ িযৱস্থ়া আশদ্ শদ্িয়ি়াৰৰ ওপৰি অশধ্ক গুৰুত্ব আয়ৰ়াপ কশৰি
ল়ায়গ। শনৰ়াপি়া, সুৰক্ষ়া আৰু এক সুন্দৰ শিকিৰ পশৰয়ৱিৰ ি়ায়ি স্থ়ানীয় চ়াশহদ়্া আৰু নীশি শনয়মৰ শভশিি এই
প্ৰয়য়়াজনয়ি়াৰ শনৰূপি কৰ়া হ’ি। মূলয়ায়নৰ প্ৰশক্ৰয়়াি বিশক্ষক ফল়াফল আৰু সকয়ল়া আশথযক, বিশক্ষক আৰু ক়াযযকৰী
শিষয়য়ি়াৰৰ স্বচ্ছি়াৰ ওপৰি গুৰুত্ব আয়ৰ়াপ কৰ়া হ’ি। ই পৰৱিযী সময়ি সকয়ল়া শিশুৰ ি়ায়ি শিন়ামূলীয়়া, নয়াযয আৰু
ম়ানদ্ণ্ডসম্পন্ন প্ৰ়াথশমক আৰু ম়াধ্যশমক শিক্ষ়া সম্বধীয় ভ়াৰিৰ িহনক্ষম উন্নয়নৰ লক্ষয-4 (SDG4) অজযন কৰ়াি
সহ়ায় কশৰি।
8.9. ৰ়াজহুৱ়া খণ্ডৰ শিক্ষ়া িযৱস্থ়ায়ি়াৰ লক্ষয হ’ল শিক্ষ়াৰ সয়িয়াচ্চ ম়ানদ্ণ্ড ল়াভ কৰ়া, য়ায়ি ই অশভভ়াৱকসকলৰ ি়ায়ি
সন্ত়ানৰ শিক্ষ়াৰ ভক্ষত্ৰি আি়াইিনক আকষযিীয় শিকল্পি পশৰিি হয়।
8.10. স়ামশিক িযৱস্থ়ায়ি়াি শনয়মীয়়া স্ব়াস্থয পৰীক্ষ়াৰ ি়ায়ি প্ৰস্ত়াশৱি ৰ়াষ্ট্ৰীয় মূলয়ায়ন ভকন্দ্ৰ, PARAKHএ িথয
শিয়েষিি সহ়ায় কশৰি পৰ়া অনয়ানয চৰক়াৰী অংগ, ভযয়ন, NCERTৰ বসয়ি এি়া ৰ়াষ্ট্ৰীয় মূলয়ায়নৰ জৰীপ
(National Achievement Survey - NAS) সম্পন্ন কশৰি। এই মূলয়ায়য়ন চৰক়াৰী আৰু ভি-চৰক়াৰী
শিদ্য়ালয়ৰ শিক্ষ়াথযীসকলক স়ামশৰ ল’ি। ৰ়াজযয়ি়াৰয়ক়া শনজ়া শনজ়া ৰ়াশজযক মূলয়ায়নৰ জৰীপ (SAS) পশৰচ়ালন়া
কশৰিনল উদ্গশি ভয়ায়গ়াৱ়া হ’ি। ইয়়াৰ ফল়াফল শিক্ষ়াৰ শনৰৱশচ্ছন্ন উন্নয়ন িথ়া শিদ্য়ালয়সমূহৰ ি়াৰ়া স়ামশিক আৰু
য়াদ্ৃশচ্ছক ফল়াফলৰ ৰ়াজহুৱ়া প্ৰক়ািৰ ভক্ষত্ৰি িযৱহ়াৰ কৰ়া হ’ি। ৰ়াষ্ট্ৰীয় মূলয়ায়ন ভকন্দ্ৰ, PARAKH প্ৰশিষ্ঠ়া
ভন়ায়হ়াৱ়ানল NCERTএ NASৰ দ়্াশয়ত্ব প়ালন কশৰি।
8.11. ভিষি, শযসকল শিশু আৰু শকয়ি়াৰ শিদ্য়ালয় িযৱস্থ়ায়ি়াি জশড়ি বহয়ছ, ভিওুঁয়ল়াকক আওক়াি কশৰি ভনল়ায়গ;
শকয়য়ন়া সমি শিদ্য়ালয় িযৱস্থ়ায়ি়া ভিওুঁয়ল়াকৰ ি়ায়িই প্ৰস্তুি কৰ়া বহয়ছ। ভিওুঁয়ল়াকৰ (শিয়িষনক ভছ়াৱ়ালীৰ) সুৰক্ষ়া
আৰু অশধ্ক়াৰৰ শদ্িয়ি়াৰ প্ৰশি শিয়িষ গুৰুত্ব আয়ৰ়াপ কশৰি ল়ায়গ আৰু শকয়ি়াৰসকয়ল সন্মুখীন ভহ়াৱ়া শিশভন্ন
প্ৰিয়াহি়ান, ভযয়ন, ড্ৰ়াগছৰ প্ৰশি আসশি, শনযয়ািন, বিষমযৰ দ্য়ৰ সমসয়ায়ি়াৰ স্বছ, সুৰশক্ষি আৰু কুিল ক়াযযপ্ৰি়ালীয়ৰ
শিশু/বকয়ি়াৰৰ অশধ্ক়াৰ আৰু সুৰক্ষ়াৰ শভশিি আুঁিৰ কশৰি ল়ায়গ। এয়ন ক়াযযকৰী, সময়য়়াপয়য়াগী আৰু সিযজনশিশদ্ি
উন্নয়নৰ পদ্য়ক্ষপয়ি়াৰক সিয়াশধ্ক গুৰুত্ব প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি।

ভ়াগ II - উচ্চ শিক্ষ়া
9. উচ্চ ম়ানদ্ণ্ডৰ শিশ্বশিদ্য়ালয় আৰু মহ়াশিদ্য়ালয় : ভ়াৰিৰ উচ্চ শিক্ষ়া িযৱস্থ়ায়ি়াৰ ি়ায়ি এক নিুন আৰু
অশভল়াষী িযৱস্থ়া
9.1. ভ়াৰিৰ সংশিধ়্ানি উয়িখ থক়া শিশভন্ন শদ্ি ভযয়ন, গিি়াশন্ত্ৰক, নয়ায়, স়াম়াশজকভ়ায়ৱ সয়চিন, স়াংস্কৃশিক আৰু
সমি়া, নয়ায় আৰু ভ্ৰ়ািৃত্বয়ি়াধ্ৰ আদ্িযৰ শভশিি ম়ানৱীয় আৰু স়াম়াশজক কলয়াি শনশিি কৰ়াৰ ভক্ষত্ৰি উচ্চ শিক্ষ়াই
এক গুৰুত্বপূিয ভূশমক়া িহি কয়ৰ। উচ্চ শিক্ষ়াই ভদ্িৰ িহনক্ষম জীৱন আৰু অথযননশিক উন্নয়নৰ ভক্ষত্ৰি শিয়িষভ়ায়ৱ
অশৰহি়া ভয়াগ়ায়। শযয়হিু ভ়াৰয়ি জ্ঞ়ান শভশিক অথযনীশি আৰু সম়াজৰ ওপৰি গুৰুত্ব আয়ৰ়াপ কশৰয়ছ, গশিয়ক
অশধ্ক়াংি যুৱক-যুৱিী উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশি আিহী বহয়ছ।
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9.1.1. একশিংি িশিক়াৰ প্ৰয়য়়াজন অনুসশৰ ম়ানদ্ণ্ডসম্পন্ন উচ্চ শিক্ষ়াই উন্নি, গভীৰ, সিয়াংগীন আৰু উদ্ভ়াৱনীমূলক
ম়ানৱ সম্পদ্ গঠ্নৰ ওপৰি গুৰুত্ব আয়ৰ়াপ কয়ৰ। এই শিক্ষ়া িযৱস্থ়াই এক ি়া এক়াশধ্ক িযশিক শিয়িষীকৃি ভক্ষত্ৰ
সম্বয়ধ গভীৰভ়ায়ৱ অধ্যয়ন কৰ়াৰ ভক্ষত্ৰি সক্ষম কশৰ ভি়াল়াৰ লগয়ি ভিওুঁয়ল়াকৰ চশৰত্ৰ, বনশিক আৰু স়াংশিধ়্াশনক
প্ৰমূলয, ভিৌশিক ভকৌিুহল, শিজ্ঞ়ানসুলভ ম়ানশসকি়া, সৃশষ্টিীলি়া, ভসৱ়াৰ ময়ন়াভ়াৱ আৰু শিজ্ঞ়ান, কল়া, সম়াজ শিজ্ঞ়ান,
কল়া, ভ়াষ়া িথ়া ভপছ়াদ়্াৰী, ক়াশৰকৰী আৰু িৃশিমুখী শিষয়ৰ ভক্ষত্ৰি প্ৰচশলি একশিংি িশিক়াৰ শিশভন্ন শদ্ি গঠ্ন কয়ৰ।
এক উন্নি উচ্চ শিক্ষ়াৰ িযৱস্থ়াই িযশিগি অভীষ্ট শসশি আৰু জ্ঞ়ানল়াভ, ৰ়াজহুৱ়া গঠ্নমূলক ক়াযয আৰু সম়াজৰ প্ৰশি
ফলদ়্ায়ক অশৰহি়াক ি়াস্তৱি সিৱ কশৰ ভি়ায়ল। ই শিক্ষ়াথযীৰ যুশিসংগি িথ়া পশৰিৃশপ্তমূলক জীৱন আৰু কমযৰ ভূশমক়া
িথ়া অথযননশিক স্ব়াধ্ীনি়া ি়াস্তৱ়াশয়ি কশৰ ভি়ায়ল।
9.1.2. িযশিৰ সিয়াংগীন শিক়ািৰ ি়ায়ি প্ৰ়াক-প্ৰ়াথশমকৰ পৰ়া উচ্চ শিক্ষ়ানল প্ৰশিয়ি়া স্তৰয়ি শনশদ্যষ্ট শকছুম়ান ভকৌিল
আৰু মূলযয়ি়াধ্ প্ৰদ়্ান কশৰি ল়ায়গ।
9.1.3. স়াম়াশজক স্তৰি উচ্চ শিক্ষ়াই এখন উজ্জীশৱি, স়াম়াশজকভ়ায়ৱ সয়চিন, জ্ঞ়ানযুি আৰু ভকৌিলী ৰ়াষ্ট্ৰ শনময়ািৰ
ভক্ষত্ৰি গুৰুত্ব আয়ৰ়াপ কশৰি ল়ায়গ, শয শনজৰ সমসয়ায়ি়াৰৰ ি়ায়ি সম়াধ়্ান শিচ়াশৰ ল’ি প়ায়ৰ। উচ্চ শিক্ষ়াই জ্ঞ়ানৰ
শিয়ফ়াৰি ঘয়ি়াৱ়াৰ লগয়ি উদ্ভ়াৱনৰ ভভুঁশি শনময়াি কশৰি ল়ায়গ, শয ৰ়াষ্ট্ৰৰ অথযনীশিনল গুৰুত্বপূিয িৰিশি আগি ়ায়।
গশিয়ক উচ্চ শিক্ষ়াৰ মূল লক্ষয হ’ল িযশিৰ কমযসংস্থ়াপনৰ ি়ায়ি িয়াপক সুয়য়াগৰ সৃশষ্ট কৰ়া। ই উজ্জীশৱি,
স়াম়াশজকভ়ায়ৱ সশক্ৰয় িথ়া সহয়য়াগী সম্প্ৰদ়্ায় সৃশষ্টৰ লগয়ি এখন সুখী, সহয়য়াগী, উৎপ়াদ্নক্ষম, উদ্ভ়াৱনীমূলক,
উন্নশিক়ামী আৰু সমৃি ৰ়াষ্ট্ৰৰ শনময়ািি ভূশমক়া িহি কয়ৰ।
9.2. ভ়াৰিৰ উচ্চ শিক্ষ়াৰ িযৱস্থ়ায়ি়ায়ৱ িিযম়ান সন্মুখীন বহ থক়া শকছুম়ান সমসয়া হ’লক) উচ্চ শিক্ষ়াৰ এক খশণ্ডি আৰু শিশক্ষপ্ত িযৱস্থ়াৰ উপশস্থশি;
খ) ভিৌশিক ভকৌিল আৰু শিকিৰ ফল়াফলৰ ওপৰি কম গুৰুত্ব প্ৰদ়্ান;
গ) প্ৰ়াৰশিক স্তৰি শিয়িষীকৰিৰ জশৰয়য়ি শিক্ষ়াথযীৰ অধ্যয়ন পশৰসৰ সীশমি কশৰ শিশভন্ন শিষয়ৰ অনমনীয়
পৃথকীকৰি;
ঘ) কম সংখযক উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ ি়ায়ি স়াম়াশজক-আশথযকভ়ায়ৱ শপছপৰ়া অঞ্চলি শিক্ষ়াৰ সীশমি
উপলব্ধি়া;
ি) সীশমি শিক্ষক আৰু প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ স্ব়ায়ত্ব ি়াসনৰ অভ়াৱ;
চ) শিক্ষক আৰু প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ পশৰচ়ালকসকলৰ ভয়াগযি়াশভশিক কমযজীৱন পশৰচ়ালন়া আৰু পয়দ়্ান্নশিৰ
অনুপশস্থশি;
ছ) অশধ্ক়াংি মহ়াশিদ্য়ালয় আৰু শিশ্বশিদ্য়ালয়ি গয়ৱষি়াৰ ওপৰি কম গুৰুত্ব আয়ৰ়াপ আৰু শিশভন্ন শিষয়ি
স্বীকৃশিপ্ৰ়াপ্ত গয়ৱষি়াৰ অভ়াৱ;
জ) উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানি উপযুি ভনিৃত্ব আৰু পশৰচ়ালন়াৰ অভ়াৱ;
ঝ) অসংখয স্বীকৃিপ্ৰ়াপ্ত শিশ্বশিদ্য়ালয়ি শনম্ন ম়ানৰ স্ন়ািক পযয়ায়ৰ শিক্ষ়া;
9.3. উচ্চ শিক্ষ়াই সন্মুখীন বহ অহ়া শিশভন্ন প্ৰিয়াহ্ব়ানসমূহ আুঁিৰ়াই সমি িযৱস্থ়ায়ি়াক পুনৰুজ্জীশৱি কশৰ উচ্চ ম়ানদ্ণ্ডৰ
শিক্ষ়া আৰু সমি়া স্থ়াপন কশৰিনল এই শিক্ষ়ানীশিয়য় শিশভন্ন পদ্য়ক্ষপ িহি কশৰয়ছ। িিযম়ানৰ শিক্ষ়া িযৱস্থ়ায়ি়াৰ
আয়স়াুঁৱ়াহসমূহ দ্ূৰ কশৰিনল এই নীশিয়য় িলি শদ্য়়া পৰ়ামিযসমূহ আগি ়াইয়ছ:
ক) এয়ন এি়া উচ্চ শিক্ষ়াৰ িযৱস্থ়া প্ৰশিষ্ঠ়া কৰ়া, য’ি এক়াশধ্ক শিশ্বশিদ্য়ালয় আৰু মহ়াশিদ্য়ালয় থ়ায়ক
(প্ৰশিখন শজল়াি ি়া শজল়াৰ আয়ি-প়ায়ি কয়মও এখন)। লগয়ি ভ়াৰিি এয়ন এক়াশধ্ক উচ্চ শিক্ষ়াৰ
প্ৰশিষ্ঠ়ান থ়ায়ক শয স্থ়ানীয় ভ়াষ়াি শিক্ষ়া আগি ়ায়;
খ) শভন্ন শিষয়ৰ স্ন়ািক প়াঠ্যক্ৰম প্ৰচলন কৰ়া;
গ) প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ স্ব়ায়ত্ব ি়াসন প্ৰশিষ্ঠ়া কৰ়া;
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ঘ) শিক্ষ়াথযীৰ অশভজ্ঞি়া অশধ্ক িয়াপক কশৰ িুশলিনল প়াঠ্যক্ৰম, বিশক্ষক নীশি, মূলয়ায়ন আৰু শিক্ষ়াথযীৰ প্ৰশি
সমথযনক এক নিুন ৰূপ প্ৰদ়্ান কৰ়া;
ি) শিক্ষক আৰু প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ স্বচ্ছি়া িথ়া প্ৰশিষ্ঠ়ানমূলক ভনিৃত্বৰ স্থ়ান ভয়াগযি়াৰ জশৰয়য়ি আৰু কমযজীৱনৰ
শিক়াি শিক্ষি, গয়ৱষি়া আৰু ভসৱ়াৰ জশৰয়য়ি শনধ্য়াৰি কৰ়া;
চ) গয়ৱষি়াৰ ম়ানদ্ণ্ড িৃশি আৰু শিশ্বশিদ্য়ালয় িথ়া মহ়াশিদ্য়ালয়য়ি়াৰি গয়ৱষি়াৰ হ়াৰ িৃশি কৰ়াৰ ি়ায়ি ৰ়াষ্ট্ৰীয়
গয়ৱষি়া নয়াস স্থ়াপন কৰ়া;
ছ) উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানসমূহক বিশক্ষক আৰু প্ৰি়াসশনক স্ব়ায়ত্ব ি়াসনযুি উচ্চ অহযি়াসম্পন্ন পশৰষদ্ৰ ি়াৰ়া
পশৰচ়ালন়া কৰ়া;
জ) একক পশৰচ়ালকৰ ি়াৰ়া উচ্চ শিক্ষ়াৰ ি়ায়ি সৰল অথচ কয়ঠ়্াৰ পশৰচ়ালন়াৰ িযৱস্থ়া কৰ়া;
ঝ) ৰ়াজহুৱ়া শিক্ষ়াৰ ি়ায়ি অশধ্ক সুয়য়াগ সৃশষ্ট, শপছপৰ়া/অনিসৰ শিক্ষ়াথযীৰ ি়ায়ি িযশিগি/জনশহনিষী
শিশ্বশিদ্য়ালয়ৰ ি়াৰ়া জলপ়াশনৰ িযৱস্থ়া, অনল়াইন িথ়া দ্ূৰ শিক্ষ়া আৰু সকয়ল়া শিয়িষভ়ায়ৱ সক্ষম
শিক্ষ়াথযীৰ ি়ায়ি আন্তঃগ়াুঁথশন আৰু সুঁজুশল উপলব্ধ কৰ়াৰ দ্য়ৰ পদ্য়ক্ষপৰ জশৰয়য়ি উচ্চ শিক্ষ়া সকয়ল়ায়ৰ
ি়ায়ি উপলব্ধ কশৰ ভি়াল়া আৰু সমি়া সৃশষ্ট কৰ়া।

10.

প্ৰশিষ্ঠ়ানমূলক পুনৰগঠ্ন আৰু সমন্বয়

10.1. এই শিক্ষ়ানীশিৰ মূল লক্ষয হ’ল উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানয়ি়াৰক িৃহৎ শিশভন্ন শিষয়ৰ শিশ্বশিদ্য়ালয়, মহ়াশিদ্য়ালয়
আৰু উচ্চ শিক্ষ়া প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ সমন্বয়ক/জ্ঞ়ানয়কন্দ্ৰনল পযযিশসি কশৰ (ইয়়ায়ৰ প্ৰশিয়ি়ায়ি কয়মও 3000 জন শিক্ষ়াথযী
থ়াশকি) উচ্চ শিক্ষ়া িযৱস্থ়ায়ি়াি িিযম়ায়ন চশল থক়া খশণ্ডি িযৱস্থ়ায়ি়া ভন়ায়হ়াৱ়া কৰ়া। ই ভিৌশিকভ়ায়ৱ সয়চিন আৰু জ্ঞ়ানী
ভল়াক থক়া এখন জ্ঞ়ায়নয়ৰ উজ্জীশৱি সম়াজ প্ৰশিষ্ঠ়া কৰ়াি সহ়ায় কৰ়াৰ লগয়ি শিশভন্ন অপক়াৰী ক়াৰক আুঁিৰ কৰ়াি,
শিক্ষ়াথযীসকলক কল়াত্মক, উদ্ভ়াৱনীমূলক িথ়া শিয়েষিীয় শিষয়য়ি়াৰৰ উপশৰও ক্ৰীড়়া, আন্তঃ শিষয়গি গয়ৱষি়াৰ প্ৰশি
অনুপ্ৰ়াশিি কশৰ আৰু উভয় ম়ানৱীয় আৰু িস্তুগি/ক়াশয়ক সম্পদ্ৰ কুিলি়া িৃশি কশৰ শিক্ষ়াথযীৰ স়ামশিক শিক়ািৰ
ভক্ষত্ৰি এক গুৰুত্বপূিয ভূশমক়া িহি কশৰি।
10.2. উচ্চ শিক্ষ়াৰ গ়াুঁথশনৰ ভক্ষত্ৰি শিশভন্ন শিষয়ৰ ি়ািৰ শিশ্বশিদ্য়ালয় আৰু উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ ভশ্ৰিী স্থ়াপন এই
শিক্ষ়া নীশিৰ এি়া অশি গুৰুত্বপূিয লক্ষয। প্ৰ়াচীন ভ়াৰিৰ আগি়াৰীৰ শিশ্বশিদ্য়ালয়, ভযয়ন, িক্ষিীল়া, ন়ালন্দ়া, িিভী
আৰু শিক্ৰমিীল়াৰ দ্য়ৰ ভদ্ি-শিয়দ্িৰ অসংখয শিক্ষ়াথযীযুি শিক্ষ়া প্ৰশিষ্ঠ়ায়ন িহুমুখী শিশ্বশিদ্য়ালয়য় গয়ৱষি়া আৰু
শিক্ষিৰ ভক্ষত্ৰি আশনি পৰ়া সফলি়ায়ক শনয়দ্যি কয়ৰ। িযশিৰ স়ামশিক আৰু সৃশষ্টিীল দ্ক্ষি়া িৃশিৰ ি়ায়ি ভ়াৰয়ি
িৎক়ালীনভ়ায়ৱ এই প্ৰ়াচীন শিক্ষ়া পৰম্পৰ়াসমূহ ঘূৰ়াই আশনি ল়ায়গ। মন কশৰিলগীয়়া ভয এই শিক্ষ়া িযৱস্থ়াই অনয
ভদ্িয়ি়াৰক বিশক্ষক আৰু আশথযকভ়ায়ৱ িশিি়ালী কশৰ িুশলয়ছ।
10.3. উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ (এখন শিশ্বশিদ্য়ালয় ি়া মহ়াশিদ্য়ালয়) স্থ়াপনৰ ি়ায়ি উচ্চ শিক্ষ়াি এি়া নিুন দ্ৃশষ্টভংগীৰ
প্ৰয়য়়াজন। এখন শিশ্বশিদ্য়ালয়ৰ অথয হ’ল প্ৰ়াক্-স্ন়ািক আৰু স্ন়ািক শিক্ষ়া প্ৰদ়্ান কৰ়া এখন প্ৰশিষ্ঠ়ান, য’ি উচ্চ ম়ানৰ
শিক্ষি, গয়ৱষি়া আৰু সম্প্ৰদ়্ায় জশড়ি বহ থক়া পশৰলশক্ষি হয়। গশিয়ক শিশ্বশিদ্য়ালয়ৰ সংজ্ঞ়াই গয়ৱষি়ামূলক
শিশ্বশিদ্য়ালয় (শয শিক্ষি আৰু গয়ৱষি়াৰ ওপৰি গুৰুত্ব আয়ৰ়াপ কয়ৰ) িথ়া শিক্ষিমূলক শিশ্বশিদ্য়ালয়য়ক (শয শিক্ষিৰ
ওপৰি শিয়িষ গুৰুত্ব আয়ৰ়াপ কয়ৰ যশদ্ও ফলপ্ৰসু গয়ৱষি়া সম্প়াদ্ন কয়ৰ) আশদ্ কশৰ এক িয়াপক পশৰসৰৰ বিশক্ষক
প্ৰশিষ্ঠ়ানক স়ামশৰ লয়। ভসইদ্য়ৰ, এখন স্ব়ায়ত্বি়াশসি শিিী প্ৰদ়্ানক়াৰী মহ়াশিদ্য়ালয়য় (AC) স্ন়ািক শিিী প্ৰদ়্ান কৰ়া
উচ্চ শিক্ষ়াৰ এক শভন্ন শিষয়ৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানক শনয়দ্যি কয়ৰ, য়াৰ মুখয উয়দ্দিয বহয়ছ স্ন়ািক পযয়ায়ৰ শিক্ষ়া প্ৰদ়্ান কৰ়া। এয়ন
শিক্ষ়ানুষ্ঠ়ান স়াধ়্াৰি শিশ্বশিদ্য়ালয়িনক সৰু হয় আৰু ইয়়াৰ পশৰসৰ ভকৱল স্ন়ািক পযয়ায়য়ি সীম়াৱি থ়াশকি ন়াল়ায়গ।
10.4. মহ়াশিদ্য়ালয়সমূহনল স্ব়ায়ত্বি়াসন স্বচ্ছভ়ায়ৱ প্ৰদ়্ান কশৰিনল স্তৰ শভশিক স্ব়ায়ত্বি়াসন প্ৰদ়্ানৰ িযৱস্থ়া এি়া
প্ৰশিষ্ঠ়া কৰ়া হ’ি। মূলয়ায়নৰ প্ৰশিয়ি়া স্তৰি নূযনিম ম়াপক়াশঠ্ ল়াভ কশৰিনল মহ়াশিদ্য়ালয়সমূহক উৎস়াশহি,
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পৰ়ামিযদ়্ান, সমথযন আৰু অশৰহি়া ভয়ায়গ়াৱ়া হ’ি। এক শনশদ্যষ্ট সময়ি মহ়াশিদ্য়ালয়সমূহক শিিী প্ৰদ়্ান কৰ়া এয়ক়াখন
স্ব়ায়ত্বি়াশসি মহ়াশিদ্য়ালয় অথি়া ভক়ায়ন়া শিশ্বশিদ্য়ালয়ৰ গঠ্নক়াৰী মহ়াশিদ্য়ালয় শহচ়ায়প গশ ভি়াল়া হ’ি। শিিীয়য়ি়া
ভক্ষত্ৰি মহ়াশিদ্য়ালয়খন শিশ্বশিদ্য়ালয়খনৰ সম্পূিয অংিীদ়্াৰ হ’ি। শনশদ্যষ্ট মূলয়ায়নৰ শভশিি স্ব়ায়ত্বি়াশসি শিিী প্ৰদ়্ানৰ
মহ়াশিদ্য়ালয়য়ি়াৰ গয়ৱষি়া প্ৰৱি ি়া শিক্ষি প্ৰৱি শিশ্বশিদ্য়ালয়নল পযযিশসি হ’ি প়ায়ৰ।
10.5. এইয়ি়া স্পষ্টভ়ায়ৱ উয়িখ কশৰি ল়ায়গ ভয এই শিশন প্ৰক়াৰৰ পশৰষদ্মূলক প্ৰশিষ্ঠ়ান ভক়ায়ন়া অনমনীয় শিভ়াগ
নহয়; িৰঞ্চ ই বহয়ছ পূিযৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানয়ৰ এক শনৰশিশচ্ছন্ন প্ৰশক্ৰয়়া। উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানয়ি়াৰৰ ভিওুঁয়ল়াকৰ পশৰকল্পন়া,
ক়াযয আৰু প্ৰভ়াৱি়ালীি়াৰ শভশিি এি়া স্তৰৰ পৰ়া আন এি়া স্তৰনল য়াি পৰ়াৰ স্ব়ায়ত্বি়াসন আৰু স্ব়াধ্ীনি়া থ়াশকি।
এয়ন ধ্ৰিৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ আি়াইিনক গুৰুত্বপূিয বিশিষ্টয হ’ল ভিওুঁয়ল়াকৰ লক্ষয আৰু কমযৰ ওপৰি ময়ন়ায়য়াগ। উচ্চ
শিক্ষ়াৰ সকয়ল়া প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ ম়াজি মূলয়ায়নৰ িযৱস্থ়াই পৃথক আৰু প্ৰ়াসংশগক নীশি প্ৰস্তুি কশৰি। অৱয়িয, শিক্ষ়াৰ উচ্চ
ম়ানদ্ণ্ড আৰু উচ্চ শিক্ষ়াৰ ভক্ষত্ৰি শিক্ষি-শিকিৰ লক্ষয এয়ক থ়াশকি।
10.6. শিক্ষি আৰু গয়ৱষি়াৰ লগয়ি, উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানয়ি়াৰৰ অনয়ানয গুৰুত্বপূিয দ়্াশয়ত্বও আয়ছ শযয়ি়াৰ সশঠ্ক
সম্পদ্, পদ্য়ক্ষপ আৰু গ়াুঁথশনৰ জশৰয়য়ি সম্প়াদ্ন কশৰি প়াশৰ। এই দ়্াশয়ত্বয়ি়াৰৰ শভিৰি অনয উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানক
উন্নয়নি সহ়ায় কৰ়া, সম়াজৰ লগি যুি ভহ়াৱ়া আৰু সম়াজ ভসৱ়া কৰ়া, অনুিীলনৰ শিশভন্ন ভক্ষত্ৰনল অৱদ়্ান
আগিয় ়াৱ়া, উচ্চ শিক্ষ়াৰ ি়ায়ি শিক্ষকৰ সিলীকৰি কৰ়া আৰু শিদ্য়ালয় শিক্ষ়ানল সমথযন আগিয় ়াৱ়া আশদ্য়য় প্ৰধ়্ান।
10.7. 2040 চনৰ শভিৰি, সকয়ল়া উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ান শিশভন্ন শিষয়ৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানি পশৰগশিি ভহ়াৱ়াৰ লক্ষয আগি
ভল়াৱ়াৰ লগয়ি হ়াজ়াৰৰ ঘৰি শিক্ষ়াথযীৰ ন়ামভশিয, আন্তঃগ়াুঁথশন আৰু সম্পদ্ৰ পূিয িযৱহ়াৰ আৰু প্ৰশিশ্ৰুশিসম্পন্ন সম়াজ
সৃশষ্টৰ ি়ায়ি ভচষ্ট়া কশৰি। শযয়হিু এই প্ৰশক্ৰয়়ায়ি়াৰ সময় খৰচী হ’ি, গশিয়ক সকয়ল়া উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ায়ন 2030 চনৰ
শভিৰি শভন্ন শিষয়ৰ প্ৰশিষ্ঠ়ান ভহ়াৱ়াৰ লক্ষয িহি কশৰি আৰু ি়াৰশপছি পযয়ায়ক্ৰয়ম শনয়জ শিচৰ়া অনুসশৰ শিক্ষ়াথযীৰ
সংখয়াও িৃশি কশৰি।
10.8. শপছপৰ়া অঞ্চলি উচ্চ শিক্ষ়াৰ অশধ্ক প্ৰচলন কৰ়াৰ উপশৰও সমি়া আৰু অন্তভুশয ি শনশিি কশৰিনল অশধ্ক
সংখযক উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ান স্থ়াপন কৰ়া হ’ি। 2030 চনৰ শভিৰি শজল়াি ি়া শজল়াৰ আয়ি–প়ায়ি কয়মও এখন িৃহৎ
শভন্ন শিষয়ৰ উচ্চ শিক্ষ়া প্ৰশিষ্ঠ়ান শনময়াি কৰ়া হ’ি। স্থ়ানীয়/ভ়াৰিীয় ভ়াষ়া ি়া শিভ়াষ়াি শিক্ষ়া প্ৰদ়্ান কৰ়া ৰ়াজহুৱ়া ি়া
িযশিগি খণ্ডৰ উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ান প্ৰশিষ্ঠ়া কৰ়াৰ ি়ায়ি পদ্য়ক্ষপ িহি কৰ়া হ’ি। এই লক্ষযই উচ্চ শিক্ষ়া আৰু
িৃশিমুখী শিক্ষ়াি ন়ামভশিযৰ সিযমুঠ্ হ়াৰ 2018 চনৰ 26.3%ৰ পৰ়া 2035 চনৰ শভিৰি 50%বল িৃশি কৰ়াি সহ়ায়
কশৰি। এই লক্ষযসমূহি উপনীি হ’িনল নিুন প্ৰশিষ্ঠ়ান প্ৰশিষ্ঠ়া কৰ়াৰ শিপৰীয়ি এক িৃহৎ সংখযক প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ
একত্ৰীকৰি, পশৰসৰ িৃশি িথ়া ইশিপূয়িয প্ৰশিশষ্ঠি প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ ম়ানদ্ণ্ড উন্নশিৰ জশৰয়য়ি সংখয়া িৃশি কৰ়া হ’ি।
10.9. এক়াশধ্ক ভশ্ৰষ্ঠ বিশক্ষক প্ৰশিষ্ঠ়ান প্ৰশিষ্ঠ়াৰ ি়ায়ি উভয় ৰ়াজহুৱ়া আৰু িযশিগি খণ্ডৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ উন্নয়ন স়াধ্ন
কৰ়াৰ প্ৰয়চষ্ট়া চয়ল়াৱ়া হ’ি। ৰ়াজহুৱ়া খণ্ডৰ উচ্চ শিক্ষ়া প্ৰশিষ্ঠ়ানি ৰ়াজহুৱ়া অশৰহি়া ধ়্াযয কৰ়াৰ ি়ায়ি এক স্বচ্ছ আৰু
নয়ায়সংগি িযৱস্থ়া গশ ভি়াল়া হ’ি। এই িযৱস্থ়াই সকয়ল়া ৰ়াজহুৱ়া প্ৰশিষ্ঠ়ানক উন্নয়নৰ এক সম-সুশিধ়্া প্ৰদ়্ান কশৰি
আৰু মূলয়ায়নৰ িযৱস্থ়াৰ শভিৰি ই স্বচ্ছ, পূয়িয ভঘ়াষি়া কৰ়া ৰীশিৰ শভশিি গশ ভি়াল়া হ’ি। শযয়ি়াৰ উচ্চ শিক্ষ়াৰ
প্ৰশিষ্ঠ়ায়ন উচ্চ ম়ানদ্ণ্ডৰ শিক্ষ়া প্ৰদ়্ান কয়ৰ ভসইয়ি়াৰক শিক্ষ়াৰ পশৰসৰ িৃশি কশৰিনল আশথযক স়াহ়াযয আগিয় ়াৱ়া হ’ি।
10.10. প্ৰশিষ্ঠ়ানয়ি়ায়ৰ ভিওুঁয়ল়াকৰ শিক্ষ়াথযীৰ সংখয়া িৃশি, প্ৰ়াশপ্তৰ হ়াৰ িৃশি, GER িৃশি আৰু জীৱনয়জ়াৰ়া শিকিৰ
সুশিধ়্া আগিয় ়াৱ়াৰ ভহিু দ্ূৰ শিক্ষ়া আৰু অনল়াইন শিক্ষ়াৰ শিকল্প আগি ়াি প়াশৰি। সকয়ল়া দ্ূৰ শিক্ষ়া আুঁচশন আৰু
ি়াৰ উপ়াদ়্ানৰ পৰ়া প্ৰ়াপ্ত শিিী ি়া শিপ্লম়ায়ি়াৰ উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ায়ন ভিওুঁয়ল়াকৰ ভচৌহদ্ি পশৰচ়ালন়া কৰ়া শিক্ষ়া
িযৱস্থ়াৰ সমপযয়ায়ৰ হ’ি। মুি আৰু দ্ূৰশিক্ষ়াৰ (ODL) ি়ায়ি স্বীকৃি ভশ্ৰষ্ঠ প্ৰশিষ্ঠ়ানয়ি়াৰক উচ্চ স্তৰৰ অনল়াইন ভশ্ৰিী
অনুশষ্ঠি কশৰিনল উদ্গশি ভয়ায়গ়াৱ়া হ’ি। এয়ন উচ্চ ম়ানদ্ণ্ডৰ প়াঠ্যক্ৰম উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ প়াঠ্যক্ৰমৰ লগি
এয়কলগ কৰ়াৰ লগয়ি এই ভক্ষত্ৰি শমশশ্ৰি ধ্ৰি (blended mode) অনুসৰি কৰ়া হ’ি।
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10.11. উচ্চ ম়ানৰ িহুমুখী িথ়া আন্তঃশিষয়ৰ শিক্ষি, শিকি আৰু গয়ৱষি়া শনশিি কৰ়াৰ ভহিু একক উচ্চ শিক্ষ়াৰ
প্ৰশিষ্ঠ়ানয়ি়াৰ পযয়ায়ক্ৰয়ম প্ৰশিশ্ৰুশিসম্পন্ন শভন্ন শিষয়ৰ প্ৰশিষ্ঠ়ান শহচ়ায়প পশৰগশিি হ’ি ি়া অনয শভন্ন শিষয়ৰ উচ্চ
শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ান ভশ্ৰিীৰ অংি বহ পশৰি। এয়ন একক উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানয়ি়ায়ৰ পযয়ায়ক্ৰয়ম শিশভন্ন শিষয়ৰ শিভ়াগ
স্থ়াপন কশৰি। এই পদ্য়ক্ষয়প িিযম়ান প্ৰচশলি বহ থক়া একক শিশ্বশিদ্য়ালয়য়ি়াৰক িশিি়ালী কশৰ িুশলি। উপযুি
মূলযম়ান প্ৰ়াশপ্তৰ প়াছি, শিক্ষ়া আৰু প্ৰি়াসনৰ ভক্ষত্ৰি উজ্জীশৱি সংস্কৃশি ল়াভৰ ি়ায়ি সকয়ল়া উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানক
শিক্ষ়া আৰু প্ৰি়াসশনক ভক্ষত্ৰি স্ব়ায়ত্বি়াসন প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি। ৰ়াজহুৱ়া প্ৰশিষ্ঠ়ানক স্ব়ায়ত্বি়াসন প্ৰদ়্ান কৰ়াৰ ভক্ষত্ৰি
চৰক়ায়ৰ পযয়াপ্ত অথয আৰু সমথযন আগি ়াি। ৰ়াজহুৱ়া প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ অনুৰূপ উচ্চ ম়ানদ্ণ্ডৰ শিক্ষ়া আগিয় ়াৱ়া িযশিগি
প্ৰশিষ্ঠ়ানয়ি়াৰক প়াযযম়ায়ন উৎস়াশহি কৰ়া হ’ি।
10.12. শিক্ষ়ানীশিি উয়িখ কৰ়া নিুন পশৰচ়ালন়াৰ িযৱস্থ়াই উদ্ভ়াৱনৰ ি়ায়ি সিলীকৰি আৰু স্ব়ায়ত্বি়াসনৰ এক
স়ামশিক সংস্কৃশি, স্ব়ায়ত্বি়াসন প্ৰদ়্ানৰ জশৰয়য়ি স্বীকৃশিপ্ৰ়াপ্ত মহ়াশিদ্য়ালয়য়ি়াৰক এক প্ৰিয়াহি়ানসুলভ প্ৰশক্ৰয়়ায়ৰ
ভপ়াধৰ িছৰৰ শভিৰি পশৰৱিযন কৰ়া আশদ্ শদ্িক স়ামশৰ বলয়ছ। প্ৰশিখন শিশ্বশিদ্য়ালয়য় শনজৰ অধ্ীনি থক়া
মহ়াশিদ্য়ালয়সমূহৰ পথ প্ৰদ্িযকৰ ভূশমক়া প়ালন কশৰি য়ায়ি মহ়াশিদ্য়ালয়য়ি়ায়ৰ শনজৰ স়ামথযযৰ শিক়াি কৰ়াৰ লগয়ি
বিশক্ষক আৰু প়াঠ্যক্ৰম, শিক্ষি িথ়া মূলয়ায়ন, চৰক়াৰী সংস্ক়াৰ, আশথযকভ়ায়ৱ সিলীকৰি আৰু প্ৰি়াসশনক কুিলি়াৰ
শদ্িি নুযনিম ম়াপক়াশঠ্ ল়াভ কশৰি প়ায়ৰ। ভক়ায়ন়া শিশ্বশিদ্য়ালয়ৰ স্বীকৃশিপ্ৰ়াপ্ত সকয়ল়া মহ়াশিদ্য়ালয়য় শনশদ্যষ্ট সময়ৰ
শভিৰি এক বিশক্ষক ভক্ষত্ৰি শনধ্য়াশৰি নুযনিম ম়াপক়াশঠ্ ল়াভ কশৰ শিিী প্ৰদ়্ান কৰ়া এক স্ব়ায়ত্বি়াশসি মহ়াশিদ্য়ালয়
শহচ়ায়প পশৰগশিি হ’ি। উপযুি পশৰচ়ালন়া আৰু চৰক়াৰী সমথযনযুি এই ৰ়াষ্ট্ৰীয় প্ৰয়চষ্ট়াৰ জশৰয়য়ি এই লক্ষযি
উপনীি হ’ি পৰ়া য়াি।
10.13. ভপছ়াদ়্াৰী আৰু িৃশিগি শিক্ষ়ায়ক ধ্শৰ সমি উচ্চ শিক্ষ়াৰ খণ্ডয়ি়া এক সংহি উচ্চ শিক্ষ়াৰ িযৱস্থ়া শহচ়ায়প গশ
ভি়াল়া হ’ি। এই আুঁচশন আৰু পদ্য়ক্ষপ িিযম়ানৰ সকয়ল়া উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ ভক্ষত্ৰি প্ৰয়য়াজয হ’ি। এই
প্ৰশিষ্ঠ়ানসমূহক পযয়ায়ক্ৰয়ম একক সু-সংহি উচ্চ শিক্ষ়াৰ শিক্ষ়ািন্ত্ৰৰ অন্তভুযি কশৰ ভি়াল়া হ’ি।
10.14. সমি শিশ্বয়ি শিশ্বশিদ্য়ালয়ক প্ৰ়াক্-স্ন়ািক, স্ন়ািক আৰু Ph.D. শিিী প্ৰদ়্ান কৰ়া আৰু উচ্চ ম়ানদ্ণ্ডৰ শিক্ষি
আৰু গয়ৱষি়াৰ এক শভন্ন শিষয়ৰ বিশক্ষক প্ৰশিষ্ঠ়ান শহচ়ায়প গিয কৰ়া হয়। িিযম়ান সময়ি ভদ্িি প্ৰচশলি থক়া
শিশ্বশিদ্য়ালয়ৰ শিশভন্ন জুঁশিল িযৱস্থ়া, ভযয়ন, িীমি শিশ্বশিদ্য়ালয়, স্বীকৃশিপ্ৰ়াপ্ত শিশ্বশিদ্য়ালয়, স্বীকৃশিপ্ৰ়াপ্ত ক়াশৰকৰী
শিশ্বশিদ্য়ালয়, একক শিশ্বশিদ্য়ালয় আশদ্ক ভকৱল শনশদ্যষ্ট নীশি আৰু ম়ানদ্ণ্ডৰ শভশিি ‘শিশ্বশিদ্য়ালয়’ শহচ়ায়প স্বীকৃশি
প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি।

11.

এক সংহি আৰু িহুমুখী শিক্ষ়াৰ শদ্িি

11.1. িক্ষিীল়া, ন়ালন্দ়া আশদ্ শিশ্বশিদ্য়ালয়ৰ পৰ়া শভন্ন শিষয়ৰ িয়াপক স়াশহিযৰ শদ্িৰ পৰ়া সংহি আৰু িহুমুখী
শিক্ষ়াৰ ভক্ষত্ৰি ভ়াৰিৰ এক দ্ীঘলীয়়া অশভজ্ঞি়া আয়ছ। প্ৰ়াচীন ভ়াৰিৰ স়াশহশিযক কময, ভযয়ন, ি়ািভট্টৰ ‘ক়াদ্ম্বৰী’ি
সু-শিক্ষ়াক 64 কল়াৰ স়ামশিক জ্ঞ়ান িুশল বকয়ছ। এই 64 কল়াসমূহ ভকৱল সংগীি আৰু সুকুম়াৰ কল়াৰ দ্য়ৰ শিষয়য়ই
নহয়, ইয়়াৰ শভিৰি শিজ্ঞ়ানসন্মি শিষয় ভযয়ন, ৰস়ায়ন শিজ্ঞ়ান আৰু গশিি, ক়াঠ্ৰ ক়াম আৰু িস্ত্ৰ বিয়়াৰৰ দ্য়ৰ
িৃশিমুখী কময, শচশকৎস়া আৰু আশভয়াশন্ত্ৰকৰ দ্য়ৰ ভপছ়াদ়্াৰী ভক্ষত্ৰৰ লগয়ি কয়থ়াপকথন, আয়ল়াচন়া আৰু িকযৰ দ্য়ৰ
স়াধ্ৰি ভকৌিলৰ জ্ঞ়ায়ন়া অন্তভুযি কৰ়া বহয়ছ। গশিি, শিজ্ঞ়ান, িৃশিমুখী শিষয়, ভপছ়াদ়্াৰী শিষয় আৰু স়াধ়্াৰি শিষয়
আশদ্ ম়ানুহৰ সৃশষ্টিীল শদ্িৰ লগি জশড়ি প্ৰশিয়ি়া শিষয়ক ‘কল়া’ৰ শভিৰি অন্তভুি
য কৰ়াৰ শয দ্ৃশষ্টভংগী ভসয়়া
শনশিিভ়ায়ৱ ভ়াৰিীয় পৰম্পৰ়াৰ পৰ়া উদ্ভূি। ‘শিশভন্ন কল়াৰ জ্ঞ়ান’ ি়া ‘সৰলীকৃি কল়া’ৰ দ্ৃশষ্টভংগীক ভ়াৰিীয় শিক্ষ়া
িযৱস্থ়ানল ঘূৰ়াই আশনি ল়াশগি, শযয়হিু ই একশিংি িশিক়াি প্ৰয়য়়াজন ভহ়াৱ়া শিক্ষ়া িযৱস্থ়াৰ অনুৰূপ।
11.2. প্ৰ়াক্-স্ন়ািক পযয়ায়ি কল়াৰ লগি শিজ্ঞ়ান, প্ৰযুশি, আশভয়াশন্ত্ৰক আৰু গশিি (STEM) শিষয়ৰ সংহি
পদ্য়ক্ষয়প শিক্ষ়া ল়াভৰ আনন্দৰ উপশৰও উদ্ভ়াৱন আৰু আশৱষ্ক়াৰ, জুঁশিল আৰু উচ্চ শচন্ত়া, সমসয়া সম়াধ়্ানৰ দ্ক্ষি়া
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িৃশি, দ্লীয় ময়ন়াভ়াৱ, ভয়াগ়ায়য়াগৰ দ্ক্ষি়া, শিশভন্ন শিষয়ৰ শিকিৰ গভীৰি়া, স়াম়াশজক আৰু বনশিক প্ৰমূলযয়ি়াধ্ৰ
শিক়াি আশদ্ শদ্িি শনৰশৱশচ্ছন্নভ়ায়ৱ ভয়াগ়াত্মক ফল়াফল প্ৰদ্িযন কশৰয়ছ। এক সংহি আৰু িহুমুখী পদ্য়ক্ষপৰ জশৰয়য়ি
গয়ৱষি়াৰ ম়ানদ্ণ্ডও উন্নি বহয়ছ।
11.3. এক সংহি আৰু িহুমুখী শিক্ষ়াই ভিৌশিক, ন়ান্দশনক, স়াম়াশজক, বদ্শহক, আয়িশগক আৰু বনশিক আশদ্ৰ শদ্িি
ম়ানুহৰ স়ামথযয শিক়ািৰ লক্ষয আগি বল আগি়ায় । গশিয়ক এয়ন শিক্ষ়াই একশিংি িশিক়াি প্ৰয়য়়াজন ভহ়াৱ়া কল়া,
ভ়াষ়া, শিজ্ঞ়ান, সম়াজ শিজ্ঞ়ান আৰু ভপছ়াদ়্াৰী, প্ৰযুশিগি, িৃশিমুখী, স়াম়াশজক পশৰচ়ালন়া, ভয়াগ়ায়য়াগ, আয়ল়াচন়া িথ়া
িকয আশদ্ স়াধ়্াৰি ভকৌিল, সংহি দ্ক্ষি়া আৰু শনিয়াশচি ভক্ষত্ৰি শিয়িষ দ্ক্ষি়া শিক়ািৰ ভক্ষত্ৰি এজন িযশিক সহ়ায়
কয়ৰ। এয়ন সংহি শিক্ষ়া ভপছ়াদ়্াৰী, প্ৰযুশিগি আৰু িৃশিগি আশদ্ প্ৰশিয়ি়া প্ৰ়াক্-স্ন়ািক স্তৰি দ্ীঘযময়াদ্ীভ়ায়ৱ ক়াযযকৰী
কশৰি ল়ায়গ।
11.4. একশিংি িশিক়াি ভ়াৰিক আগুৱ়াই শনিনল আম়াৰ ভদ্িি প্ৰ়াচীন ক়ালি সুন্দৰভ়ায়ৱ প্ৰচশলি এক সংহি আৰু
িহুমুখী শিক্ষ়া ভ়াৰিৰ শিক্ষ়া িযৱস্থ়াি প্ৰয়য়়াজন। IITৰ দ্য়ৰ আশভয়াশন্ত্ৰক প্ৰশিষ্ঠ়ানি অশধ্ক কল়া আৰু ম়ানৱীয় শিষয়ৰ
অন্তভুযশিৰ জশৰয়য়ি নিুন ৰূপ প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি। কল়াৰ শিক্ষ়াথযীসকয়ল শিজ্ঞ়ানৰ শিষয়য়ি়াৰ শিশকিনল ভচষ্ট়া কৰ়াৰ
লগয়ি অশধ্ক িৃশিমুখী শিক্ষ়া আৰু স়াধ়্াৰি শিক্ষ়া ল়াভৰ শদ্িি অিসৰ হ’ি।
11.5. শিশভন্ন শিষয়ৰ ম়াজি সৃশষ্টিীল সংয়য়াগ স্থ়াপনৰ ি়ায়ি ক়াল্পশনক আৰু নমনীয় প়াঠ্যক্ৰমৰ গ়াুঁথশন প্ৰস্তুি কৰ়াৰ
লগয়ি শিক্ষ়াি প্ৰয়ৱি আৰু প্ৰস্থ়ানৰ এক়াশধ্ক সুয়য়াগ প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি, য়ায়ি িিযম়ান প্ৰচশলি শিক্ষ়াৰ অনমনীয় ৰূপ
আুঁিৰ কশৰ জীৱনয়য়াৰ়া শিক্ষ়াৰ নিুন সুয়য়াগৰ সৃশষ্ট হয়। িৃহৎ িহুমুখী শিশ্বশিদ্য়ালয়ি স্ন়ািক, স্ন়ািয়ক়ািৰ আৰু Ph.D.
প়াঠ্যক্ৰয়ম গয়ৱষি়াৰ সুয়য়াগ প্ৰদ়্ানৰ উপশৰও বিশক্ষক, চৰক়াৰী আৰু ঔয়দ্য়াশগক আশদ্ িহুমুখী ক়াযযৰ ি়ায়ি সুশিধ়্া
প্ৰদ়্ান কশৰি।
11.6. িৃহৎ িহুমুখী শিশ্বশিদ্য়ালয় আৰু মহ়াশিদ্য়ালয়য়ি়ায়ৰ উচ্চম়ানৰ সংহি আৰু িহুমুখী শিক্ষ়াৰ ি়ায়ি পদ্য়ক্ষপ িহি
কশৰি। প়াঠ্যক্ৰমি নমনীয়ি়া আৰু প়াঠ্যক্ৰম শনিয়াচন কৰ়াৰ সুশিধ়্া শিক্ষ়াথযীসকলক অপযি কৰ়াৰ লগয়ি এি়া ি়া অশধ্ক
শিষয়ি দ্ক্ষি়া ল়াভৰ ভক্ষত্ৰি গুৰুত্ব আয়ৰ়াপ কশৰি। এই সমি প্ৰশক্ৰয়়ায়ি়া শিক্ষক আৰু প্ৰশিষ্ঠ়ানক স্ব়ায়ত্বি়াসন প্ৰদ়্ানৰ
জশৰয়য়ি সম্পন্ন কৰ়া হ’ি। ভয়াগ়ায়য়াগ, আয়ল়াচন়া, িকয, গয়ৱষি়া আৰু আন্তঃশিষয় িথ়া অন্তঃশিষয়ৰ অধ্যয়নৰ ওপৰি
এই শিক্ষ়ানীশিয়য় অশধ্ক গুৰুত্ব আয়ৰ়াপ কশৰি।
11.7. উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানসমূহ িশিি়ালী কশৰিনল ভ়াষ়া, স়াশহিয, দ্িযন, ভ়াৰি দ্িযন, শচত্ৰকল়া, নৃিয, অশভনয়,
শিক্ষ়া, গশিি, পশৰসংখয়া, িযৱহ়াশৰক শিজ্ঞ়ান, সম়াজিত্ব, অথযনীশি, ক্ৰীড়়া, অনুি়াদ্ আৰু িয়াখয়া িথ়া িহুমুখী আৰু
উজ্জীশৱি ভ়াৰিীয় শিক্ষ়া িযৱস্থ়া আৰু পশৰয়ৱিৰ ি়ায়ি প্ৰয়য়়াজনীয় অনয ভিয়ন শিষয়ৰ শিভ়াগ মুকশল কৰ়া হ’ি। এয়ন
শিভ়াগ ি়া দ্ূৰ শিক্ষ়াৰ ম়াধ্যয়ময়ৰ এই শিষয়য়ি়াৰি সম্পন্ন কৰ়া স্ন়ািক শিিীৰ শিপৰীয়ি ‘ভক্ৰশিি’ প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি।
11.8. এয়ন সংহি আৰু িহুমুখী শিক্ষ়া িযৱস্থ়া এি়া ল়াভ কশৰিনল সকয়ল়া উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ নমনীয় আৰু
উদ্ভ়াৱনীমূলক প়াঠ্যক্ৰমি ভক্ৰশিি িযৱস্থ়া আৰি কৰ়াৰ লগয়ি সম্প্ৰদ়্ায়ৰ বসয়ি সংয়য়াগ স্থ়াপন আৰু ভসৱ়া প্ৰদ়্ান,
পশৰয়ৱি শিক্ষ়া আৰু প্ৰমূলযয়ি়াধ্ক শিক্ষ়াৰ প্ৰকল্পি অন্তভুযি কশৰি ল়ায়গ। পশৰয়ৱি শিক্ষ়াি জলি়ায়ু পশৰৱিযন, প্ৰদ্ূষি,
আৱজযন়া িযৱস্থ়াপন়া, স্ব়াস্থযশিশধ্, বজৱ বিশচত্ৰ িথ়া বজৱ সম্পদ্ সংৰক্ষি আৰু পশৰচ়ালন়া, অৰিয আৰু িনয জীৱনৰ
সংৰক্ষি, িহনক্ষম উন্নয়ন আৰু িসি়াস আশদ্ শদ্িয়ি়াৰ অন্তভুি
য কশৰি ল়ায়গ। ভসইদ্য়ৰ, প্ৰমূলযয়ি়াধ্ৰ শিক্ষ়াি সিয,
ধ্ময, ি়াশন্ত, ভপ্ৰম, অশহংস়া আশদ্ ম়ানৱীয়, স়াংশিধ়্াশনক আৰু শিশ্বজনীন মূলযয়ি়াধ্, বিজ্ঞ়াশনক ম়ানশসকি়া, ন়াগশৰকৰ
মূলযয়ি়াধ্, জীৱনৰ ভকৌিল, ভসৱ়া ময়ন়াভ়াৱৰ জ্ঞ়ান আৰু স়াম়াশজক আৰু স়াম্প্ৰদ়্াশয়ক ক়াম-ক়াজি অংিিহি আশদ্
গুৰুত্বপূিয অংি শহচ়ায়প শিয়ৱচন়া কৰ়া হ’ি। শযয়হিু িিযম়ান সময়ি ভগ়ায়িই পৃশথৱী ভগ়ালকীয় গ়াুঁৱি পশৰিি বহয়ছ,
গশিয়ক শিক্ষ়াথযীসকয়ল য়ায়ি শিশ্বি প্ৰচশলি শিশভন্ন শদ্িসমূহ িুশজ প়ায় আৰু এখন ি়ান্ত, সুৰশক্ষি, িহনক্ষম, নমনীয়
সম়াজ প্ৰশিষ্ঠ়া কশৰি প়ায়ৰ, ি়াৰ ি়ায়ি শিশ্বজনীন ন়াগশৰকত্বৰ শিক্ষ়া (Global Citizenship Education 41
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GCED) শিক্ষ়াথযীসকলক প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি। ভিষি, সংহি শিক্ষ়াৰ এক অংি শহচ়ায়প, সকয়ল়া উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ
শিক্ষ়াথযীসকলক স্থ়ানীয় উয়দ্য়াগ, িযৱস়ায়, শচত্ৰশিল্প, কুশিৰ শিল্পি দ্ক্ষ িযশি আশদ্ৰ ওচৰি প্ৰশিক্ষি িহিৰ সুয়য়াগ
প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি, য়ায়ি শিক্ষ়াথযীয়য় শিক্ষ়াৰ লগয়ি িযৱহ়াশৰক শদ্িয়ি়াৰ লগয়ি়া জশড়ি বহ থ়াশকি প়ায়ৰ আৰু ভশৱষযয়ি
ভিওুঁয়ল়াকৰ কমযসংস্থ়াপনৰ সি়াৱন়া িৃশি প়ায়।
11.9. স্ন়ািক প়াঠ্যক্ৰমৰ গ়াুঁথশন আৰু সময়সীম়া পযয়ায়ক্ৰয়ম ধ়্াযয কৰ়া হ’ি। প্ৰ়াক্-স্ন়ািকৰ সময়সীম়া 3 ি়া 4 িছৰৰ
হ’ি। ইয়়াি প্ৰয়ৱি আৰু প্ৰস্থ়ানৰ এক়াশধ্ক শিকল্প থ়াশকি আৰু প্ৰশিয়ি়া শিকল্পৰ ভক্ষত্ৰি ইশিময়ধ্য সম়াপ্ত কৰ়া শিক্ষ়াৰ
ি়ায়ি প্ৰম়ািপত্ৰ প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি। ভযয়ন, ভক়ায়ন়া শিষয় ি়া িৃশিমুখী আৰু ভপছ়াদ়্াৰী ভক্ষত্ৰি এিছৰ সম়াপ্ত কশৰয়ল
প্ৰম়ািপত্ৰ, দুিছৰৰ শিক্ষ়াৰ ি়ায়ি শিপ্লম়া অথি়া শিশন িছৰৰ প়াঠ্যক্ৰম সম়াশপ্তৰ ি়ায়ি স্ন়ািক শিিী। চ়াশৰ িছৰীয়়া স্ন়ািক
প়াঠ্যক্ৰমক অশধ্ক অি়াশধ্ক়াৰ প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি শযয়হিু ই শিক্ষ়াথযীক শনিয়াশচি গুৰু আৰু লঘু শিষয়ৰ লগয়ি পূিয পযয়ায়ৰ
সংহি আৰু িহুমুখী শিক্ষ়াৰ অশভজ্ঞি়া প্ৰদ়্ান কশৰি। এি়া এক়ায়িশমক ভিংক অৱ ভক্ৰশিি (Academic Bank of
Credit - ABC) স্থ়াপন কৰ়া হ’ি শয শিশজয়িল পিশিয়ৰ সকয়ল়া শিক্ষ়াথযীয়য় শিশভন্ন উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ পৰ়া
আহৰি কৰ়া ভক্ৰশিিসমূহ সংৰক্ষি কশৰ ৰ়াশখি, য়ায়ি উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ পৰ়া আহৰি কৰ়া ভক্ৰশিিৰ শভশিি
পৰৱিযী সময়ি শিিী প্ৰদ়্ান কশৰি পৰ়া য়ায়। যশদ্য়হ এজন শিক্ষ়াথযীয়য় গুৰু শিষয়ি উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ায়ন ধ়্াযয কৰ়া
অনুসশৰ ভক়ায়ন়া গয়ৱষি়াৰ প্ৰকল্প সম্পন্ন কয়ৰ, ভিয়ন্ত চ়াশৰ িছৰীয়়া স্ন়ািক প়াঠ্যক্ৰমি এি়া গয়ৱষি়া সহ শিিী ল়াভ
কশৰি।
11.10. উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানয়ি়ায়ৰ শিশভন্ন আশহযি স্ন়ািয়ক়ািৰ প়াঠ্যক্ৰম প্ৰদ়্ান কশৰি প়াশৰি- (ক) শযসকল শিক্ষ়াথযীয়য়
শিশন িছৰীয়়া স্ন়ািক প়াঠ্যক্ৰম সম্পূিয কশৰয়ছ, ভিওুঁয়ল়াকৰ ি়ায়ি দুিছৰীয়়া স্ন়ািয়ক়ািৰ প়াঠ্যক্ৰম আগিয় ়াৱ়া হ’ি,
য’ি শিিীয় িছৰয়ি়া গয়ৱষি়া কমযৰ ি়ায়ি উৎসশগযি হ’ি। (খ) শযসকল শিক্ষ়াথযীয়য় গয়ৱষি়াসহ চ়াশৰ িছৰীয়়া স্ন়ািক
প়াঠ্যক্ৰম সম্পূিয কশৰয়ছ, ভিওুঁয়ল়াকৰ ি়ায়ি স্ন়ািয়ক়ািৰ প়াঠ্যক্ৰম এিছৰীয়়া হ’ি। গ) শিক্ষ়াথযীসকলৰ ি়ায়ি 5 িছৰীয়়া
অশিশচ্ছন্ন স্ন়ািক/স্ন়ািয়ক়ািৰ প়াঠ্যক্ৰয়ম়া উপলব্ধ হ’ি। Ph.D. শিিীি ভশিয হ’িনল স্ন়ািয়ক়ািৰ শিিী ি়া গয়ৱষি়াসহ
চ়াশৰ িছৰীয়়া স্ন়ািক প়াঠ্যক্ৰম অহযি়া শহচ়ায়প শিয়ৱশচি হ’ি। M.Phil. প়াঠ্যক্ৰম িধ কৰ়া হ’ি।
11.11. IIT, IIMৰ ম়ানদ্ণ্ডৰ অনুৰূপ সংহি আৰু িহুমুখী শিক্ষ়াৰ ি়ায়ি ৰ়াজহুৱ়া আদ্িয শিশ্বশিদ্য়ালয় স্থ়াপন কৰ়া
হ’ি। ‘িহুমুখী শিক্ষ়া আৰু গয়ৱষি়া শিশ্বশিদ্য়ালয়’ (Multidisciplinary Education and Research
Universities) ন়ামৰ এই আদ্িয উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ মূল লক্ষয হ’ি শিক্ষ়াৰ ভক্ষত্ৰি শিশ্বজনীন ম়ানদ্ণ্ড শনশিি
কৰ়া। এই প্ৰশিষ্ঠ়ানয়ি়ায়ৰ সমি ভ়াৰিি উচ্চ ম়ানৰ িহুমুখী শিক্ষ়াৰ ভভুঁশি প্ৰশিষ্ঠ়া কৰ়াি ভূশমক়া িহি কশৰি।
11.12. িযৱস়ায় আৰিশিৰ সহ়ায়ক ভকন্দ্ৰ, প্ৰযুশি উন্নয়নৰ ভকন্দ্ৰ, গয়ৱষি়াৰ ভকন্দ্ৰ, িয়াপক উয়দ্য়াশগক – বিশক্ষক
ভয়াগ়ায়য়াগ আৰু কল়া আৰু সম়াজ শিজ্ঞ়ানয়ক ধ্শৰ আন্তঃশিষয়মূলক গয়ৱষি়া ভকন্দ্ৰ স্থ়াপনৰ জশৰয়য়ি উচ্চ শিক্ষ়াৰ
প্ৰশিষ্ঠ়ানয়ি়ায়ৰ গয়ৱষি়া আৰু উদ্ভ়াৱনৰ ওপৰি গুৰুত্ব প্ৰদ়্ান কশৰি। মহ়াম়াৰীৰ সময়য়চ়াৱ়াি উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানয়ি়ায়ৰ
সংক্ৰ়ামক ভৰ়াগৰ ভক্ষত্ৰ, মহ়াম়াৰী, ভ়াইৰ়াছ, ভৰ়াগ-শনদ়্ান, ভভকশচন ি়া প্ৰশিয়ষধ্ক প্ৰস্তুি আৰু অনয়ানয প্ৰ়াসংশগক
ভক্ষত্ৰি গয়ৱষি়া পশৰচ়ালন়া কশৰি। উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানয়ি়ায়ৰ শিক্ষ়াথযীৰ ম়াজি উদ্ভ়াৱনয়কশন্দ্ৰক ময়ন়াভ়াৱৰ িৃশিৰ ি়ায়ি
প্ৰযুশি আৰু প্ৰশিয়য়াশগি়াৰ প্ৰস়াৰ কশৰি। ৰ়াষ্ট্ৰীয় গয়ৱষি়া নয়াস (NRF) শিশভন্ন উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ান, গয়ৱষি়াৰ
পৰীক্ষ়াগ়াৰ আৰু অনয়ানয গয়ৱষি়াৰ সংস্থ়াি এয়ন প্ৰশিশ্ৰুশিসম্পন্ন গয়ৱষি়ামূলক ক়াযয আৰু উদ্ভ়াৱনক সমথযন
আগি ়াি।

12.

শিক্ষ়াথীয ৰ ি়ায়ি শিকিৰ অনুকল
ু পশৰয়ৱি আৰু সমথযন

12.1. প্ৰভ়াৱি়ালী শিকিৰ ি়ায়ি উপযুি প়াঠ্যক্ৰম, আকষযিীয় শিক্ষ়ানীশি, ক্ৰম়াগি গঠ্নমূলক মূলয়ায়ন িথ়া শিক্ষ়াথযীৰ
পযয়াপ্ত সমথযনযুি এক শিস্তৃি প়াঠ্যক্ৰমৰ প্ৰয়য়়াজন। প়াঠ্যক্ৰমশি আকষযিীয় আৰু প্ৰ়াসংশগক ভহ়াৱ়াৰ লগয়ি
শনয়শমিভ়ায়ৱ পশৰৱিযন কশৰি ল়াশগি, য়ায়ি ই ভিহিীয়়া জ্ঞ়ানৰ বসয়ি সম্পশকযি বহ থক়াৰ লগয়ি শিকিৰ শনশদ্যষ্ট
লক্ষযি উপনীি হয়। গশিয়ক বিশক্ষক জ্ঞ়ানশখশন সফলভ়ায়ৱ শিক্ষ়াথযীসকলক প্ৰদ়্ান কশৰিনল এখন উচ্চ ম়ানৰ
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শিক্ষ়ানীশিৰ প্ৰয়য়়াজন। শিক্ষ়ানীশিয়কশন্দ্ৰক অনুিীলয়ন শনধ্য়াৰি কৰ়া শিকিৰ অশভজ্ঞি়া শিক্ষ়াথযীক প্ৰদ়্ান কৰ়া হয় আৰু
এইদ্য়ৰ ই ভপ়ানপিীয়়ানক শিকিৰ ফল়াফলক প্ৰভ়াশৱি কয়ৰ। এই ভক্ষত্ৰি শিকি প্ৰশক্ৰয়়াৰ উন্নশি স়াধ্ন কশৰিনল আৰু
জ্ঞ়ানৰ প্ৰয়য়়াগ পৰীক্ষ়া কৰ়াৰ উয়দ্দয়িয শনময়াি কৰ়া শিজ্ঞ়ানসন্মি মূলয়ায়নৰ পিশিসমূহ িযৱহ়াৰ হ’ি ল়ায়গ। সয়িয়াপশৰ,
সুস্থি়া, সুস্ব়াস্থয, ময়ন়া-সম়াশজক সুস্থি়া আৰু সুস্থ বনশিক শভশি আশদ্ শিক্ষ়াথযীৰ দ্ক্ষি়া শিক়ািৰ লগি জশড়ি
কলয়ািক়ামী শদ্িয়ি়াৰ উচ্চম়ানৰ শিক্ষ়াৰ ি়ায়ি গুৰুত্বপূিয।
এইদ্য়ৰ প়াঠ্যক্ৰম, শিক্ষ়ানীশি, ক্ৰম়াগি মূলয়ায়ন আৰু শিক্ষ়াথযীৰ সমথযন ম়ানসম্পন্ন শিক্ষ়াৰ মূল শভশি। প্ৰয়য়়াজনীয়
সম্পদ্ আৰু আন্তঃগ়াুঁথশনৰ উপশৰও শিক্ষ়া িহিৰ পশৰয়ৱি আকষযিীয় আৰু সহ়ায়ক িথ়া সকয়ল়া শিক্ষ়াথযীৰ সফলি়া
শনশিি কশৰিনল ম়ানসম্পন্ন িন্থ়াগ়াৰ, ভশ্ৰিীয়ক়াঠ়্া, পৰীক্ষ়াগ়াৰ, প্ৰযুশি, ক্ৰীড়়া/শিয়ন়াদ্নৰ ভক্ষত্ৰ, শিক্ষ়াথযীৰ আয়ল়াচন়াৰ
ভক্ষত্ৰ আৰু ভভ়াজনৰ ভক্ষত্ৰৰ লগয়ি আন শিশভন্ন পদ্য়ক্ষপ গুৰুত্বপূিয শহচ়ায়প শিয়ৱশচি হ’ি।
12.2. প্ৰথময়ি, সৃজনীিীলি়াক উৎস়াশহি কৰ়াৰ উয়দ্দয়িয, উচ্চ শিক্ষ়াৰ এক িয়াপক পশৰসৰৰ শভিৰি প়াঠ্যক্ৰম,
শিক্ষ়ানীশি আৰু ক্ৰম়াগি মূলয়ায়নৰ ভক্ষত্ৰি প্ৰশিষ্ঠ়ান আৰু শিক্ষকসকলৰ ি়ায়ি স্ব়ায়ত্বি়াসন থ়াশকি। ই শিশভন্ন প্ৰশিষ্ঠ়ান
আৰু প়াঠ্যক্ৰম িথ়া দ্ূৰ শিক্ষ়া (ODL), অনল়াইন আৰু পৰম্পৰ়াগি ভশ্ৰিী পিশিৰ ভক্ষত্ৰি ধ়্াৰ়াি়াশহকি়াক শনশিি
কশৰি। ভসই অনুসশৰ, সকয়ল়া শিক্ষ়াথযীৰ ি়ায়ি আকষযিীয় আৰু শনৰশৱশচ্ছন্ন শিকিৰ শনশিশিৰ ি়ায়ি প়াঠ্যক্ৰম আৰু
শিক্ষ়ানীশি প্ৰশিষ্ঠ়ান িথ়া শিক্ষকসকয়ল ধ়্াযয কশৰি আৰু প্ৰশিখন আুঁচশনৰ পৰৱিযী লক্ষযি উপনীি হ’িনল শনৰশিশচ্ছন্ন
মূলয়ায়ন পিশি িযৱহ়াৰ কৰ়া হ’ি। চুড়়ান্ত প্ৰম়ািপত্ৰযুি মূলয়ায়নয়ক ধ্শৰ মূলয়ায়নৰ সকয়ল়া পিশি HEIএ শনধ্য়াৰি
কশৰি। উদ্ভ়াৱনীমূলক শদ্ি আৰু নমনীয়ি়াৰ ি়ায়ি পচন্দ আধ়্াশৰি ভক্ৰশিি পিশি (Choice Based Credit
System - CBCS) পিশিক িহি কৰ়া হ’ি। HEIএ এশি ম়ানদ্ণ্ড শভশিক ভিশিং িযৱস্থ়া আগি ়াি, শয শিক্ষ়াথযীৰ
সফলি়াক প্ৰশিয়ি়া প়াঠ্যক্ৰমৰ শিকিৰ লক্ষযৰ শভশিি শনধ্য়াৰি কৰ়াৰ লগয়ি সমি িযৱস্থ়ায়ি়া শনখুুঁি আৰু ফল়াফল
অশধ্ক িুলন়ামূলক কশৰ ভি়ায়ল। HEIএ উচ্চ স্তৰৰ পৰীক্ষ়াৰ সলশন শনৰশিশচ্ছন্ন আৰু িয়াপক মূলয়ায়নৰ পিশিক
অি়াশধ্ক়াৰ প্ৰদ়্ান কশৰি ল়ায়গ।
12.3. শিিীয়য়ি, প্ৰশিয়ি়া প্ৰশিষ্ঠ়ায়ন প়াঠ্যক্ৰমৰ উন্নশিৰ পৰ়া ম়ানদ্ণ্ডসম্পন্ন ভশ্ৰিীয়ক়াঠ়্া শনময়ািনলয়ক প্ৰশিয়ি়া বিশক্ষক
পশৰকল্পন়া িয়াপক প্ৰশিষ্ঠ়ানগি উন্নয়নৰ পশৰকল্পন়া (Institutional Development Plan - IDP)ৰ অধ্ীনি
সম্পন্ন কশৰি ল়াশগি। প্ৰশিয়ি়া প্ৰশিষ্ঠ়ায়ন শিক্ষ়াথযীৰ সিয়াংগীন শিক়ািৰ প্ৰশি প্ৰশিশ্ৰুশিিি বহ থক়াৰ লগয়ি ভশ্ৰিীয়ক়াঠ়্াৰ
আনুষ্ঠ়াশনক আৰু অন়ানুষ্ঠ়াশনক এই দুয়য়়াশিধ্ শিক্ষ়াৰ লগি জশড়ি শিক্ষ়াথযীৰ উপশৰও বিশক্ষক আৰু স়াম়াশজক ভগ়ািৰ
অন্তগযি শিশভন্ন শিক্ষ়াথযীক সমথযন কশৰিনল এক আভযন্তৰীি িযৱস্থ়া গশ িুশলি ল়ায়গ। উদ়্াহৰিস্বৰূয়প, সকয়ল়া HEIএ
শিক্ষক ি়া অনয শিয়িষজ্ঞৰ সহয়য়াগি শিক্ষ়াথযীৰ ি়াৰ়া স্থ়াশপি শিশভন্ন শিষয় শনশদ্যষ্ট প্ৰশিষ্ঠ়ান ি়া সংঘক শিিীয় সহ়ায়
আগি ়াি প়াশৰি। এই প্ৰশিষ্ঠ়ান ি়া সংঘসমূহ শিজ্ঞ়ান, গশিি, কশিি়া, ভ়াষ়া, স়াশহিয, িকয, সংগীি, ক্ৰীড়়া আশদ্ৰ প্ৰশি
উৎসশগযি হ’ি ল়াশগি। আয়কৌ, ভযশিয়়া এইয়ি়াৰ শিষয়ি শিক্ষকৰ দ্ক্ষি়াৰ পূিয শিক়ািৰ লগয়ি শিক্ষ়াথযীৰ দ়্ািীসমূয়হ়া
পূিয হয়, ভিশিয়়া এই ক়াযযকল়াপসমূহ প়াঠ্যক্ৰমি অন্তভুযি কশৰি পৰ়া য়াি। এই ভক্ষত্ৰি শিক্ষকসকয়ল ভকৱল শিক্ষক
শহচ়ায়পই নহয়, উপযুি দ্ক্ষি়া আৰু প্ৰশিক্ষিযুি প্ৰশিক্ষক শহচ়ায়পও দ়্াশয়ত্ব প়ালন কশৰি ল়াশগি।
12.4. িৃিীয়য়ি, উচ্চ শিক্ষ়াি আথয-স়াম়াশজকভ়ায়ৱ শপছপৰ়া ভশ্ৰিীৰ শিক্ষ়াথযীৰ বিশক্ষক সফলি়াৰ ি়ায়ি উৎস়াহ আৰু
সমথযন প্ৰয়য়়াজনীয়। গশিয়ক শিশ্বশিদ্য়ালয় আৰু মহ়াশিদ্য়ালয়সমূয়হ উচ্চ ম়ানদ্ণ্ডৰ সমথযন ভকন্দ্ৰ স্থ়াপন কশৰি ল়াশগি।
ইয়়াৰ ি়ায়ি প্ৰয়য়়াজনীয় ধ্ন আৰু সম্পদ্ প্ৰশিষ্ঠ়ানসমূহক প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি। ইয়়াৰ লগয়ি, সকয়ল়া শিক্ষ়াথযীৰ ি়ায়ি
ভপছ়াদ়্াৰী বিশক্ষক আৰু িৃশিগি পৰ়ামিযৰ সুশিধ়্া থক়াৰ লগয়ি শিক্ষ়াথযীৰ বদ্শহক, ম়ানশসক আৰু আয়িশগক
পশৰপক্কি়াৰ ি়ায়ি পৰ়ামিযদ়্াি়া থ়াশকি ল়াশগি।
12.5. চিুথযয়ি, দ্ূৰ শিক্ষ়া আৰু অনল়াইন শিক্ষ়াই ম়ানসম্পন্ন উচ্চ শিক্ষ়া ল়াভৰ ভক্ষত্ৰি এক স্ব়াভ়াশিক পথ প্ৰদ়্ান কয়ৰ।
ইয়়াৰ সি়াৱনীয়ি়াক সম্পূিযভ়ায়ৱ িযৱহ়াৰ কশৰিনল িথ়া ম়ানদ্ণ্ডৰ শিক়ািৰ ি়ায়ি িথযশভশিক প্ৰস়াৰৰ জশৰয়য়ি দ্ূৰ
শিক্ষ়াক নিুন ৰূপ প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি। ম়ানদ্ণ্ডৰ শদ্িৰ পৰ়া দ্ূৰ শিক্ষ়া িযৱস্থ়া আৰু ভশ্ৰিীয়ক়াঠ়্াৰ শিক্ষ়া সম়ান হ’ি। ইয়়াৰ
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পিশিগি শিক়াি, শনয়ন্ত্ৰিৰ িথ়া ODLৰ মূলয়ায়নৰ ি়ায়ি নীশি, ম়ানদ্ণ্ড িথ়া শনয়দ্যি়াৱলী প্ৰস্তুি কৰ়া হ’ি। লগয়ি
ইয়়াৰ ম়ানদ্ণ্ডৰ ি়ায়ি সকয়ল়া HEIএ এক গ়াুঁথশন প্ৰস্তুি কশৰি ল়াশগি।
12.6. ভিষি, ভশ্ৰিীয়ক়াঠ়্াৰ শভিৰি, অনল়াইন, দ্ূৰ শিক্ষ়াৰ পিশি িথ়া শিক্ষ়াথযীৰ সমথযনয়ক ধ্শৰ শিশভন্ন শিষয়ৰ
সকয়ল়া প়াঠ্যক্ৰম আৰু শিক্ষ়ানীশি আন্তঃৰ়াষ্ট্ৰীয় ম়ানদ্ণ্ডৰ হ’ি।

আন্তজয়াশিকীকৰি
12.7. ওপৰি উয়িখ কৰ়া শিশভন্ন পদ্য়ক্ষপয়ি়ায়ৰ ভ়াৰিি অধ্যয়নৰি শিয়দ্িৰ শিক্ষ়াথযীসমূহক সহ়ায় কৰ়াৰ লগয়ি
ভ়াৰিৰ শযসকল শিক্ষ়াথযীয়য় শিয়দ্িনল য়ািনল শিচ়ায়ৰ ি়া শিয়দ্িি অধ্যয়ন কশৰি শিচ়ায়ৰ, শিয়দ্িি ি়া ভ়াৰিি শিশভন্ন
গয়ৱষি়া সম্পন্ন কশৰি শিচ়ায়ৰ, ভিওুঁয়ল়াকক সহ়ায় কশৰি। শিশভন্ন প়াঠ্যক্ৰম, ভযয়ন, ভ়াৰিিত্ব (Indology), ভ়াৰিীয়
ভ়াষ়া, আয়ুস (AYUSH) িযৱস্থ়া, ভয়াগশিদ্য়া, শচত্ৰকল়া, সংগীি, ইশিহ়াস, সংস্কৃশি আৰু আধ্ুশনক ভ়াৰি, শিজ্ঞ়ান,
সম়াজ শিজ্ঞ়ান আৰু আন স়াম়াশজক শিষয়ৰ আন্তজয়াশিক শদ্িৰ পৰ়া প্ৰ়াসংশগক শিষয়, িসি়াসৰ উন্নিম়ানৰ িযৱস্থ়া িথ়া
ভচৌহদ্ি উপলব্ধ শিশভন্ন সুশিধ়্া আশদ্য়য় আন্তজয়াশিক ম়ানদ্ণ্ড প্ৰ়াশপ্তৰ লক্ষযি উপনীি ভহ়াৱ়া, অশধ্ক সংখযক আন্তজয়াশিক
শিক্ষ়াথযীক আকষযি কৰ়া আৰু ‘ঘৰয়ি আন্তজয়াশিকীকৰি’ৰ লক্ষযি উপনীি ভহ়াৱ়াৰ ভক্ষত্ৰি গুৰুত্বপূিয ভূশমক়া প়ালন
কশৰি।
12.8. কম িযয়ৰ শিশনময়ি উচ্চ ম়ানদ্ণ্ডৰ শিক্ষ়া প্ৰদ়্ানৰ জশৰয়য়ি শিশ্বগুৰুৰ ভুশমক়া প়ালন কশৰ ভ়াৰিিষযক অধ্যয়নৰ
গন্তিযস্থ়ান শহচ়ায়প গশ ভি়াল়া হ’ি। শিয়দ্িৰ পৰ়া অহ়া সকয়ল়া শিক্ষ়াথযীক স্ব়াগিম আৰু সমথযন জয়ন়াৱ়াৰ লগি
সম্পশকযি সকয়ল়া শদ্ি ভচ়াৱ়া-শচি়া কৰ়াৰ উয়দ্দয়িয প্ৰশিয়ি়া HEIি এয়ক়াি়া আন্তজয়াশিক শিক্ষ়াথযীৰ ক়াযয়ালয় স্থ়াপন কৰ়া
হ’ি। শিয়দ্িৰ উচ্চ ম়ানদ্ণ্ডৰ বিশক্ষক প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ বসয়ি গয়ৱষি়া/শিক্ষ়াদ়্ান িথ়া শিক্ষক/শিক্ষ়াথযী শিশনময়ৰ ক়াযয সম্পন্ন
কৰ়াৰ লগয়ি ইয়়াৰ লগি সম্পশকযি MOU শিয়দ্িী ভদ্িৰ লগি স্ব়াক্ষৰ কৰ়া হ’ি। ভ়াৰিৰ আগি়াৰীৰ
শিশ্বশিদ্য়ালয়সমূহক শিয়দ্িি ভচৌহদ্ স্থ়াপন কশৰিনল উৎস়াশহি কৰ়া হ’ি আৰু ভসইদ্য়ৰ শিশ্বৰ িীষযৰ 100 খন
শিশ্বশিদ্য়ালয়ৰ অন্তভুি
য প্ৰশিষ্ঠ়ানক ভ়াৰিি ভকন্দ্ৰ স্থ়াপন কশৰিনল আহ্ব়ান কৰ়া হ’ি। এয়ন িযৱস্থ়াৰ ি়ায়ি এি়া সুকীয়়া
আইনী পদ্য়ক্ষপ িহি কৰ়া হ’ি আৰু এয়ন শিশ্বশিদ্য়ালয়ক শনয়ন্ত্ৰি, পশৰচ়ালন়া আৰু ৰীশি-নীশি শনধ্য়াৰিৰ ভক্ষত্ৰি
ভ়াৰিৰ অনয স্ব়ায়ত্বি়াশসি বিশক্ষক প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ অনুৰূপ অশধ্ক়াৰ প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি। ইয়়াৰ উপশৰও, ভ়াৰিৰ প্ৰশিষ্ঠ়ান
আৰু আন্তজয়াশিক প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ ম়াজি গয়ৱষি়া সহয়য়াশগি়া আৰু শিক্ষ়াথযীৰ শিশনময় িযৱস্থ়াক এক শিয়িষ পদ্য়ক্ষপৰ
জশৰয়য়ি উৎস়াশহি কৰ়া হ’ি। শিিী প্ৰদ়্ানৰ ভিশলক়া HEIৰ প্ৰয়য়়াজনীয়ি়া অনুসশৰ শিয়দ্িৰ শিশ্বশিদ্য়ালয়ি আশজযি
ভক্ৰশিিক অনুয়ম়াদ্ন জয়ন়াৱ়া হ’ি।

শিক্ষ়াথীয ৰ ক়ায়ায ৱলী আৰু অংিিহি
12.9. শিক্ষ়াথযীসকল হ’ল শিক্ষ়া িযৱস্থ়ায়ি়াৰ মূল অংিিিক়াৰী। উচ্চ ম়ানদ্ণ্ডৰ শিক্ষি-শিকিৰ প্ৰশক্ৰয়়াৰ ি়ায়ি এশি
উজ্জীশৱি ভচৌহদ্ প্ৰয়য়়াজনীয়। এই ভক্ষত্ৰি ক্ৰীড়়া, সংস্কৃশি/শচত্ৰকল়া, সংঘ, প়াশৰয়ৱশিক সংঘ, কমযমল
ূ ক সংঘ, স়াম়াশজক
ভসৱ়াৰ সংঘ আশদ্ি অংিিহি কশৰিনল শিক্ষ়াথযীসকলক পযয়াপ্ত সুশিধ়্া প্ৰদ়্ান কশৰি ল়ায়গ। প্ৰশিখন বিশক্ষক প্ৰশিষ্ঠ়ানয়ি
ম়ানশসক অি়াশন্ত আৰু আয়ৱগৰ লগি জশড়ি সমসয়ায়ি়াৰ সম়াধ়্ান কৰ়াৰ ি়ায়ি এয়ক়াি়া পৰ়ামিযদ়্ানৰ িযৱস্থ়া থ়াশকি
ল়ায়গ। িদুপশৰ, ি়াময অঞ্চলৰ পৰ়া অহ়া শিক্ষ়াথযীসকলৰ ি়ায়ি ছ়াত্ৰ়াি়াসৰ পযয়াপ্ত সুশিধ়্ায়ক ধ্শৰ শিশভন্ন পিশিগি িযৱস্থ়া
কশৰি ল়ায়গ। প্ৰশিয়ি়া HEIএ সকয়ল়া শিক্ষ়াথযীৰ ি়ায়ি ভিওুঁয়ল়াকৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানি ম়ানদ্ণ্ডসম্পন্ন শচশকৎস়াৰ সুশিধ়্া প্ৰদ়্ান
কৰ়াৰ িযৱস্থ়া কশৰি ল়ায়গ।

শিক্ষ়াথীয সকলৰ প্ৰশি আশথযক সহ়ায়
12.10. শিক্ষ়াথযীসকলৰ প্ৰশি আশথযক সহ়ায় শিশভন্ন উপ়ায়য়য়ৰ আগি ়াি ল়ায়গ। SC, ST, OBC আৰু SEDGৰ
অন্তগযি শিক্ষ়াথীয সকলৰ ভয়াগযি়া িৃশিৰ ি়ায়ি শিশভন্ন পদ্য়ক্ষপ িহি কৰ়া হ’ি। এই ভক্ষত্ৰি ৰ়াষ্ট্ৰীয় িৃশি পয়িযয়ল
44

ৰ়াষ্ট্ৰীয় শিক্ষ়ানীশি 2020
(National Scholarship Portal) শিক্ষ়াথযীয়য় ল়াভ কৰ়া জলপ়াশন িযৱস্থ়ায়ি়াৰ পশৰসৰ িৃশি কৰ়াৰ লগয়ি ক়ামৰ
অিগশিয়ৰ়া খশিয়়ান ল’ি। িযশিগি HEIভি়াৰক ভিওুঁয়ল়াকৰ শিক্ষ়াথযীক অশধ্ক পশৰম়ায়ি শিন়ামূলীয়়া শিক্ষ়া আৰু
জলপ়াশন আগিয় ়াৱ়াৰ ি়ায়ি অনুয়প্ৰৰি়া ভয়ায়গ়াৱ়া হ’ি।

13.

অনুপ্ৰ়াশিি, স়ামথযযি়ান আৰু সক্ষম শিক্ষক

13.1. উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ সফলি়াৰ আি়াইিনক গুৰুত্বপূিয ক়াৰকয়ি়া হ’ল ইয়়াৰ শিক্ষকৰ গুিম়ান আৰু
আয়ত্ম়াৎসগয়া। উচ্চ শিক্ষ়াৰ লক্ষযসমূহি উপনীি হ’িনল শিক্ষকৰ অৱদ়্ানক স্বীক়াৰ কশৰ শিগি িছৰয়ি়াৰি শনয়য়়াগ আৰু
কমযজীৱনৰ অিগশিৰ শিশভন্ন পদ্য়ক্ষপ িহি কৰ়াৰ লগয়ি সম়াজৰ শিশভন্ন দ্লৰ পৰ়া সমৰূপি শিক্ষকৰ শনয়য়়াগৰ
িযৱস্থ়া িহি কৰ়া বহয়ছ। চৰক়াৰী প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ স্থ়ায়ী শিক্ষকৰ ক্ষশিপূৰিৰ স্তয়ৰ়া যয়থষ্ট পশৰম়ায়ি িৃশি কৰ়া বহয়ছ।
শিক্ষকসকলৰ ভপছ়াদ়্াৰীমূলক উন্নয়নৰ ি়ায়ি শিশভন্ন পদ্য়ক্ষপ িহি কৰ়া বহয়ছ। অৱয়িয, বিশক্ষক শদ্িি এয়নয়ি়াৰ
উন্নশিৰ শপছয়ি়া শিক্ষ়াদ়্ান, গয়ৱষি়া আৰু HEIি ভসৱ়াৰ ভক্ষত্ৰি শিক্ষয়ক ল়াভ কশৰিলগীয়়া অনুয়প্ৰৰি়া আি়া কৰ়ািনক
শনম্ন স্তৰি আয়ছ। শিক্ষকৰ অনুয়প্ৰৰি়াহীনি়া দ্ূৰ কশৰিনল শিশভন্ন ক়াৰকৰ ওপৰি গুৰুত্ব আয়ৰ়াপ কশৰি ল়ায়গ। ি়াৰ
শভিৰি সকয়ল়া শিক্ষক সুখী, উদ্যমী বহ থক়াৰ লগয়ি ভিওুঁয়ল়াকক প্ৰশিজয়ন ভিওুঁয়ল়াকৰ ছ়াত্ৰ, প্ৰশিষ্ঠ়ান আৰু কমযৰ
প্ৰশি অনুপ্ৰ়াশিি কশৰি ল়ায়গ। ভিষি, HEIি ভশ্ৰষ্ঠ, অনুপ্ৰ়াশিি আৰু সক্ষম শিক্ষক ল়াভ কশৰিনল এই বিশক্ষক নীশিয়য়
িলি উয়িখ কৰ়া শদ্িয়ি়াৰৰ পৰ়ামিয আগি ়াইয়ছ।
13.2. ভমৌশলক পদ্য়ক্ষপ শহচ়ায়প, সকয়ল়া HEIি ভমৌশলক আন্তঃগ়াুঁথশন আৰু সুশিধ়্া ভযয়ন, ভখ়াৱ়াপ়ানী, পশৰষ্ক়াৰ
ভিৌচ়াগ়াৰ, ভেকয়ি়ািয, অশফচ, বিশক্ষক আশহল়া, িন্থ়াগ়াৰ, পৰীক্ষ়াগ়াৰ আৰু উচ্চম়ানৰ ভশ্ৰিী আৰু ভচৌহদ্ আশদ্ প্ৰদ়্ান
কৰ়া হ’ি। প্ৰশিয়ি়া ভশ্ৰিীয়ক়াঠ়্াি ভিহিীয়়া বিশক্ষক প্ৰযুশি থ়াশকি ল়ায়গ শয শিকিৰ উন্নি অশভজ্ঞি়া প্ৰদ়্ান কয়ৰ।
13.3. শিক্ষিৰ দ্শয়ত্বয়ি়াৰ অিয়াশধ্ক হ’ি ন়াল়ায়গ। লগয়ি শিক্ষ়াথযী-শিক্ষকৰ অনুপ়াি উচ্চ হ’ি ন়াল়ায়গ য়ায়ি শিক্ষিৰ
ক়াযয ময়ন়াি়াহী বহ থক়াৰ লগয়ি শিক্ষ়াথযীসকলৰ লগি কয়থ়াপকথন, গয়ৱষি়া সম্পন্ন আৰু আন শিশ্বশিদ্য়ালয়ৰ ক়ামক়াজৰ ি়ায়িও পযয়াপ্ত সময় থ়ায়ক। শিক্ষকসকল এখন বিশক্ষক প্ৰশিষ্ঠ়ানি শনযুি হ’ি আৰু ভিওুঁয়ল়াকক প্ৰশিষ্ঠ়ানসমূহৰ
ম়াজি স্থ়ান়ান্তৰ কশৰি ন়াল়ায়গ য়ায়ি শিক্ষকসকয়ল ভক়ায়ন়া প্ৰশিষ্ঠ়ান আৰু সম়াজৰ বসয়ি জশড়ি আৰু শনয়য়়াশজি বহ
থক়া িুশল অনুভৱ কশৰি প়ায়ৰ।
13.4. ধ়্াযয কৰ়া গ়াুঁথশনৰ লগি সংগশি ৰ়াশখ শনজৰ প়াঠ্যক্ৰম আৰু শিক্ষ়ানীশি ধ়্াযয কশৰিনল শিক্ষসকলক স্ব়াধ্ীনি়া
প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি। লগয়ি প়াঠ্যক্ৰমৰ শকি়াপ প্ৰস্তুি আৰু শিক্ষি সুঁজুশল ধ়্াযয কৰ়া, প্ৰকল্প প্ৰস্তুি আৰু মূলয়ায়নৰ ক়াম–
ক়ায়জ়া শিক্ষয়ক স্ব়াধ্ীনভ়ায়ৱ কশৰি প়াশৰি। উদ্ভ়াৱনীমূলক গয়ৱষি়া, শিক্ষি আৰু ভসৱ়া সম্পন্ন কশৰিনল শিক্ষকৰ
সৱলীকৰি কশৰি ল়াশগি, শযয়হিু এই ভক্ষত্ৰি ভশ্ৰষ্ঠজয়নই হ’ল সিযয়শ্ৰষ্ঠ অনুয়প্ৰৰক আৰু ভিুঁয়ৱই শিক্ষ়াথযীক
উদ্ভ়াৱনীমূলক ক়ামি শনয়য়়াশজি কশৰি প়াশৰি।
13.5. উপযুি পুৰস্ক়াৰ, পয়দ়্ান্নশি, স্বীকৃশি আৰু প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ ভনিৃত্বৰ দ়্াশয়ত্ব অপযিৰ জশৰয়য়ি ভশ্ৰষ্ঠত্বক অশধ্ক উদ্িশি
জগ়াি ল়ায়গ। অৱয়িয, ভমৌশলক শনয়ম়াৱলী ম়াশন নচল়া শিক্ষকক জি়ািশদ্শহ কৰ়া উশচি।
13.6. স্ব়াশয়ত্বি়াশসি প্ৰশিষ্ঠ়ানসমূহৰ ভক্ষত্ৰি ভশ্ৰষ্ঠত্ব অজযনৰ ভহিু HEIএ শিক্ষক শনযুশিৰ স্ব়াধ্ীন আৰু স্বচ্ছ প্ৰশক্ৰয়়া
আৰু শনয়ম়াৱলী ধ়্াযয কশৰয়ছ। িিযম়ানৰ শনযুশিৰ প্ৰশক্ৰয়়া চশল থ়াশকি আৰু শনযুশিৰ ভক্ষত্ৰি ভশ্ৰষ্ঠত্ব শনশিি কৰ়াৰ ি়ায়ি
উপযুি পৰীক্ষ়াৰ সময়সীম়া স্থ়াপন কৰ়া হ’ি। উচ্চ পযয়ায়ৰ গয়ৱষি়া আৰু অৱদ়্ানক স্বীকৃশি প্ৰদ়্ান কৰ়াৰ ি়ায়ি দ্ৰুি
পয়দ়্ান্নশিৰ িযৱস্থ়া কৰ়া হ’ি। শনশদ্যষ্ট সময়সীম়াৰ উয়দ্দয়িয প্ৰদ্িযন মূলয়ায়নৰ শিশভন্ন স্তৰ ধ়্াযয কৰ়া বহয়ছ। ি়াৰ শভিৰি
শনশদ্যষ্ট পৰীক্ষ়াৰ ক়ালৰ শপছি শনশিি শনযুশি, পয়দ়্ান্নশি, দ্ৰমহ়া িৃশি, স্বীকৃশি আশদ্য়য় প্ৰধ়্ান। ইয়়াৰ উপশৰও শিক্ষ়াথযীৰ
মি, শিক্ষিৰ ক়াযযি উদ্ভ়াৱন, শিক্ষ়ানীশিৰ গুিম়ান আৰু গয়ৱষি়াৰ প্ৰভ়াৱ, ভপছ়াদ়্াৰী শিক়ািৰ ক়াযয়াৱলী আৰু প্ৰশিষ্ঠ়ান
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িথ়া সম়াজনল অনয প্ৰক়াৰৰ ভসৱ়া আশদ্ও প্ৰশিখন HEIএ ধ়্াযয কশৰি ল়ায়গ আৰু ভপ়ানপিীয়়ানক প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ উন্নয়নৰ
পশৰকল্পন়াি (IDP) অন্তভুযি কশৰি ল়ায়গ।
13.7. ভশ্ৰষ্ঠত্ব আৰু উদ্ভ়াৱনীমূলক ক়াযয সম্প়াদ্নি অশৰহি়া ভয়ায়গ়াৱ়া উৎস়াহী আৰু দ্ক্ষ ভনিৃস্থ়ানীয় িযশিৰ উপশস্থশি
িিযম়ান সময়ৰ ি়ায়ি আি়াইিনক গুৰুত্বপূিয শদ্িসমূহৰ অনযিম। দ্ক্ষ আৰু প্ৰভ়াৱি়ালী ভনিৃত্ব এখন প্ৰশিষ্ঠ়ান আৰু
ইয়়াৰ কমযৰি িযশিসকলৰ সফলি়াৰ ি়ায়ি অশি প্ৰয়য়়াজনীয়। উচ্চ বিশক্ষক আৰু ভসৱ়াৰ দ্ক্ষি়া থক়া িথ়া ভনিৃত্ব আৰু
প্ৰি়াসনীয় গুি থক়া শিক্ষকক শচন়াি কশৰ ভনিৃত্বৰ ি়ায়ি প্ৰশিক্ষি প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি। ভনিৃত্বৰ পদ্য়ি়াৰ ভকশিয়়াও খ়ালী
বহ থ়াশকি ন়াল়ায়গ। িৰঞ্চ প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ সু-পশৰচ়ালন়াৰ ি়ায়ি ভনিৃত্বৰ পশৰৱিযনৰ সময়ি এি়া সমপশিি সময়সীম়া
থক়ায়ি়া এি়া নীশি শহচ়ায়প পশৰগশিি হ’ি ল়ায়গ। প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ ভনি়াসকয়ল ভশ্ৰষ্ঠত্বৰ এক ি়াি়াৱৰি সৃশষ্টৰ ওপৰি গুৰুত্ব
প্ৰদ়্ান কয়ৰ, শয ভশ্ৰষ্ঠ আৰু উদ্ভ়াৱনীমূলক শিক্ষি, গয়ৱষি়া, প্ৰশিষ্ঠ়ানমূলক ভসৱ়া আৰু সম়াজৰ লগি সম্পকযৰ ভক্ষত্ৰি
শিক্ষক আৰু সকয়ল়া HEI ভনি়াক অনুপ্ৰ়াশিি কয়ৰ।

14.

উচ্চ শিক্ষ়াৰ সমি়া আৰু অন্তভুশয ি

14.1. এি়া গুিগি উচ্চ শিক্ষ়াৰ িযৱস্থ়াি প্ৰয়ৱি কৰ়ায়ি়ায়ৱ শিশভন্ন সি়াৱন়াৰ ি়াৰ মুকশল কয়ৰ, শয িযশি আৰু সম়াজ
উভয়য়ক অনিসৰি়াৰ পৰ়া মুি কয়ৰ। এই ক়াৰয়িই প্ৰশিগৰ়াকী িযশিৰ ি়ায়ি উন্নি ম়ানৰ উচ্চ শিক্ষ়াৰ িযৱস্থ়া কৰ়া
সয়িয়ািম অি়াশধ্ক়াৰয়ি়াৰৰ শভিৰি এি়া। এই আুঁচশনয়ি়ায়ৰ SEDGৰ ওপৰি শিয়িষ দ্ৃশষ্ট শনয়ক্ষপ কশৰ সকয়ল়া
শিক্ষ়াথযীক উচ্চ ম়ানদ্ণ্ডৰ শিক্ষ়া প্ৰদ়্ান কৰ়াৰ ওপৰি গুৰুত্ব আয়ৰ়াপ কয়ৰ।
14.2. স্কুল আৰু উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানয়ি়াৰৰ পৰ়া SEDGক আুঁিয়ৰ়াৱ়াৰ ক়াৰি সকয়ল়ায়ি এয়ক। ভসয়য়য়হ, উচ্চ
শিক্ষ়াৰ সমি়া আৰু অন্তভুশয ি সকয়ল়া স্কুল আৰু উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানয়ি এয়ক। ইয়়াৰ উপশৰও, িহনক্ষম সংস্ক়াৰৰ
ি়ায়ি সকয়ল়া স্তৰৰ ম়াজি এক শনৰৱশচ্ছন্নি়া থশকি ল়ায়গ। এইদ্য়ৰ, এই আুঁচশনখয়ন সমি়াৰ লক্ষযি উপনীি হ’িনল
আৰু উচ্চ শিক্ষ়াৰ অন্তভুযশিৰ ভক্ষত্ৰি গুৰুত্ব আয়ৰ়াপ কশৰয়ছ।
14.3. িজযনৰ ভক্ষত্ৰি শনশদ্যষ্ট শকছুম়ান শদ্ি আয়ছ, শযয়ি়াৰ উচ্চ শিক্ষ়াৰ ভক্ষত্ৰি অশধ্ক প্ৰগ়া হয়। এইয়ি়াৰ শিয়িষভ়ায়ৱ
উয়িখ কশৰি ল়ায়গ। এই শদ্িয়ি়াৰৰ শভিৰি উচ্চ শিক্ষ়াৰ সুশিধ়্াৰ ভক্ষত্ৰি জ্ঞ়ানৰ অভ়াৱ, উচ্চ শিক্ষ়া িহিৰ ভক্ষত্ৰি
আশথযক সুয়য়াগ, আশথযক সীম়ািিি়া, ন়ামভশিযৰ প্ৰশক্ৰয়়া, ভভৌয়গ়াশলক আৰু ভ়াশষক ি়াধ়্া, অয়নক উচ্চ শিক্ষ়াৰ কমযসচূ ীৰ
দুিযল কমযক্ষমি়াৰ সি়াৱন়া আৰু উপযুি ছ়াত্ৰ সমথযন িযৱস্থ়াৰ অভ়াৱ আশদ্ প্ৰধ়্ান।
14.4. ভসয়য়য়হ, সকয়ল়া চৰক়াৰ আৰু HEIএ উচ্চ শিক্ষ়াৰ ি়ায়ি শিয়িষ শকছুম়ান পদ্য়ক্ষপ িহি কশৰি ল়ায়গ:
14.4.1. চৰক়ায়ৰ িহি কশৰিলগীয়়া পদ্য়ক্ষপসমূহ
(ক) SEDGৰ শিক্ষ়াৰ ি়ায়ি পযয়াপ্ত চৰক়াৰী ধ্নৰ অনুয়ম়াদ্ন
(খ) SEDGৰ উচ্চ GERৰ ি়ায়ি স্পষ্ট লক্ষয ধ়্াযয
(গ) HEIি ন়ামভশিযৰ ি়ায়ি শলংগ সমি়াৰ শনশিশি
(ঘ) অশধ্ক সংখযক SEDG থক়া শনশদ্যষ্ট শজল়া আৰু শিয়িষ বিশক্ষক অঞ্চলয়ি়াৰি HEI স্থ়াপন কশৰ শিক্ষ়া
উপলব্ধ কশৰ ভি়াল়া
(ি) স্থ়ানীয়/ভ়াৰিীয় ভ়াষ়া শিক্ষ়া প্ৰদ়্ানৰ ি়ায়ি উচ্চ ম়ানদ্ণ্ডৰ HEI স্থ়াপন কৰ়া
(চ) িযশিগি আৰু ৰ়াজহুৱ়া HEIৰ উভয়য়ি SEDGসকলক অশধ্ক আশথযক সহ়ায় আৰু জলপ়াশন
আগিয় ়াৱ়া
(ছ) SEDGৰ ম়াজি উচ্চ শিক্ষ়াৰ সুয়য়াগ আৰু জলপ়াশনৰ ভক্ষত্ৰি জনসংয়য়াগ ক়াযযসচূ ী পশৰচ়ালন়া কৰ়া
(জ) অশধ্ক উন্নি অংিিহি আৰু শিকিৰ ি়ায়ি প্ৰযুশিৰ উন্নয়ন আৰু সমথযন কৰ়া
14.4.2. HEIএ িহি কশৰিলগীয়়া পদ্য়ক্ষপসমূহ
46

ৰ়াষ্ট্ৰীয় শিক্ষ়ানীশি 2020
(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
(ি)
(চ)
(ছ)
(জ)

সুয়য়াগ িযয় আৰু ম়াচুলৰ ম়াজি স়ামঞ্জসয স্থ়াপন কৰ়া
আথয-স়াম়াশজকভ়ায়ৱ শপছপৰ়া শিক্ষ়াথযীক অশধ্ক আশথযক সহ়ায় আৰু জলপ়াশন আগিয় ়াৱ়া
উচ্চ শিক্ষ়াৰ সুয়য়াগ আৰু জলপ়াশনৰ ভক্ষত্ৰি জনসংয়য়াগ ক়াযয সম্পন্ন কৰ়া
ন়ামভশিযৰ প্ৰশক্ৰয়়াক অশধ্ক অন্তভুযশিমূলক কৰ়া
প়াঠ্যক্ৰমক অশধ্ক অন্তভুযশিমূলক কৰ়া
উচ্চ শিক্ষ়াৰ ক়াযযসচূ ীয়ি়াৰি শনয়য়়াগৰ সি়াৱন়া িৃশি কৰ়া
ভ়াৰিীয় ভ়াষ়া আৰু শিভ়াশষকি়ায়ৰ শিক়াি পৰ়া অশধ্ক স্ন়ািক পযয়ায়ৰ প়াঠ্যক্ৰম শনময়াি কৰ়া
সকয়ল়া অট্ট়াশলক়া আৰু গৃহ হুইল-ভচয়়াৰৰ সুশিধ়্া থক়ানক আৰু শিয়িষভ়ায়ৱ সক্ষম ভল়াকৰ ি়ায়ি
অনুকল
ু ভহ়াৱ়ানক শনময়াি কৰ়া
(ঝ) সম়াজৰ শপছপৰ়া অঞ্চলৰ পৰ়া অহ়া শিক্ষ়াথযীসকলৰ ি়ায়ি সংয়য়াগকৰিৰ প়াঠ্যক্ৰমৰ িযৱস্থ়া কৰ়া।
(ঞ) ভিয়ন শিক্ষ়াথযীক স়াম়াশজক-আয়িশগক আৰু বিশক্ষক সমথযনৰ লগয়ি পৰ়ামিযদ়্ানৰ িযৱস্থ়া কৰ়া
(ি) শলংগ পশৰচয়ৰ ভক্ষত্ৰি সকয়ল়া শিক্ষক, পৰ়ামিযদ়্াি়া আৰু ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ ভছশনি়াইয়জিযনৰ িযৱস্থ়া কৰ়া
আৰু HEIভক আশদ্ কশৰ প়াঠ্যক্ৰমৰ প্ৰশিয়ি়া শদ্িয়ি অন্তভুযি কৰ়া
(ঠ্) বিষময আৰু অিয়াচ়াৰ শিয়ৰ়াধ্ী আইন কয়ঠ়্াৰভ়ায়ৱ িলৱৎ কৰ়া
(ি) প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ উন্নয়িমূলক আুঁচশন শনময়াি কৰ়া য’ি SEDGৰ িশধ্যি অংিিহি ি়ায়ি শিয়িষ আুঁচশন
অন্তভুযি বহ থ়ায়ক।

15.

শিক্ষক শিক্ষ়া

15.1. শিদ্য়ালয়সমূহৰ বিশক্ষক িযৱস্থ়াপন়া আৰু শিক্ষ়াদ়্ানৰ ি়ায়ি উপযুি ভভুঁশি শনময়ািি শিক্ষক শিক্ষ়াৰ ভূশমক়া
অপশৰহ়াযয। পৰৱিযী প্ৰজন্মক গ শদ্িনল শিক্ষ়াদ়্ানৰ প্ৰস্তুশি অশি গুৰুত্বপূিয শক্ৰয়়া-কল়াপ; গশিয়ক শিক্ষকৰ প্ৰস্তুশিৰ
ি়ায়ি আৱিযক, ভশ্ৰষ্ঠিম শনয়দ্যিক অথি়া গুৰুৰ শনয়দ্যিন়া। িহুশিষয়ক দ্ৃশষ্টভংগী আৰু ভচিন়াৰ শিক়াি, মূলযয়ি়াধ্ আৰু
অন্তদ্ৃযশষ্টয়ৰ গঠ্ন আৰু অনুিীলনৰ শিক়াি স়াধ্ন; ইিয়াশদ্য়ি়াৰৰ সমশষ্টয়য়ই বহয়ছ শিক্ষক প্ৰস্তুশিৰ গুৰুত্বপূিয শদ্ি;
শযসমুহক শনশদ্যষ্ট শনয়দ্যিক ি়া গুৰুৰ িত্ব়াৱধ়্ানি আগিয় ়াৱ়া হয়। শিক্ষক শিক্ষ়াই শিক্ষকসকলক লক্ষিীয়ভ়ায়ৱ ভ়াৰিীয়
নীশি, মূলযয়ি়াধ্, ভ়াষ়া, জ্ঞ়ান, পৰম্পৰ়া আৰু জনজ়ািীয় ভল়াক়াচ়ায়ৰয়ৰ অনুপ্ৰ়াশিি কৰ়াৰ লগয়ি শিক্ষ়া আৰু শিক্ষ়াদ়্ান
পিশিৰ নৱিম অিগশি সম্পয়কয অশভজ্ঞ কশৰ ভি়াল়ায়ি়া অশি প্ৰয়য়়াজনীয়।
15.2. উচ্চিম নয়ায়়ালয়য় গঠ্ন কশৰ শদ্য়়া নয়ায়়াধ্ীি ভজ. এছ. ি়াময়া কশমছনৰ (2012) ময়ি গশৰষ্ঠ সংখযক
স্ব়ায়ত্বি়াশসি (stand alone) শিক্ষক শিক্ষ়া প্ৰশিষ্ঠ়ান (Teacher Education Institute, TEI)ভয় –
10,000ৰ অশধ্ক সংখযক প্ৰশিষ্ঠ়ায়ন গুৰুত্বপূিয আৰু মননিীল শিক্ষক শিক্ষ়া আগিয় ়াৱ়া ন়াই; িৰং ভিওুঁয়ল়ায়ক দ্ৰদ়্ায়ময়ৰ শিিী শিক্ৰী কৰ়াি শনয়য়়াশজি বহয়ছ। শিশভন্ন ধ্ৰিৰ শনয়ন্ত্ৰিক়াৰী িযৱস্থ়াপন়া খণ্ডসমূহক কয়ঠ়্াৰ নীশি প্ৰয়য়়ায়গয়ৰ
পুনগযঠ্ন প্ৰশক্ৰয়়াৰ শনি়ান্তই আৱিযকি়া আশহ পশৰয়ছ; য়ায়ি ভ়াৰিীয় শিক্ষ়া িযৱস্থ়াই অখণ্ডি়া, শিশ্ব়াসয়য়াগযি়া,
প্ৰভ়াৱি়ালীি়া আৰু উচ্চ গুিসম্পন্ন শিশিষ্টি়া ল়াভ কশৰি প়ায়ৰ।
15.3. শিক্ষ়াখণ্ডৰ অখণ্ডি়া আৰু শিশ্ব়াসয়য়াগযি়াৰ ম়ান উন্নি কশৰিৰ ি়ায়ি জনম়ানসি শিক্ষকি়া িৃশিৰ প্ৰশি থক়া পূিযৰ
সন্ম়ান ঘূৰ়াই অন়াৰ প্ৰয়য়়াজন। গশিয়ক, আয়স়াৱ়াহপূিয শিক্ষক-শিক্ষ়া অনুষ্ঠ়ানসমূহক শনয়ন্ত্ৰি কশৰিৰ ি়ায়ি শনয়ন্ত্ৰি িযৱস্থ়া
কিকিীয়়া কৰ়া হ’ি। অৱয়িয শনয়ন্ত্ৰি়াধ্ীন কৰ়াৰ আগয়ি ভিয়ন শিক্ষ়ানুষ্ঠ়ানসমূহক পূিযৰ আুঁয়স়াৱ়াহসমূহ দ্ূৰ কশৰিনল
এিছৰৰ সময়সীম়া ি়াশধ শদ্য়়া হ’ি। 2030 চনৰ পৰ়া ভকৱল বিশক্ষকভ়ায়ৱ সৱল, িহু শদ্ি়াত্মক আৰু অখণ্ড শিক্ষক
শিক্ষ়া িযৱস্থ়াকয়হ ম়ানযি়া প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি।
15.4. শযয়হিু শিক্ষক শিক্ষ়াক উচ্চ গুিসম্পন্ন উপ়াদ়্ান আৰু িযৱস্থ়াপন়াৰ প্ৰয়য়়াজন, গশিয়ক এই সম্পকযীয় সকয়ল়া
ক়াযয-কল়াপ, িহু শিষয়ক অনুষ্ঠ়ানসমূহৰ ভয়ায়গশদ্ প্ৰদ়্ান কশৰি ল়াশগি। ভসয়য়য়হ সকয়ল়া িহু শিষয়ক শিশ্বশিদ্য়ালয় আৰু
মহ়াশিদ্য়ালয়য় শিক্ষ়াৰ শিশভন্ন শদ্িি গয়ৱষি়া কৰ়াৰ লগয়ি শিক্ষ়ািত্ব শিভ়াগ প্ৰশিষ্ঠ়াি গুৰুত্ব আয়ৰ়াপ কশৰি। ি়ায়ৰ়াপশৰ
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B.Ed. প়াঠ্যক্ৰমসমূহ আন আন শিভ়াগসমূহ, ভযয়ন, ময়ন়াশিজ্ঞ়ান, দ্িযন, সম়াজিত্ব, ভ়াৰিীয় ভ়াষ়া, কল়া, সংগীি,
িুৰঞ্জী, স়াশহিয, ি়াৰীশৰক শিক্ষ়া, শিজ্ঞ়ান, গশিি ইিয়াশদ্ শিষয়সমূহৰ সহয়য়াশগি়াি আগি ়াই শনি। ইয়়ায়ৰ়াপশৰ সকয়ল়া
স্ব়ায়ত্ব-ি়াশসি শিক্ষক-শিক্ষ়া অনুষ্ঠ়ান 2030 চনৰ শভিৰি িহু শিষয়ক অনুষ্ঠ়াননল ৰূপ়ান্তৰ কৰ়ায়ি়া ি়াধ্যি়ামূলক হ’ি।
15.5. 2030 চনৰ শভিৰি উচ্চ শিক্ষ়াৰ অনুষ্ঠ়ানসমূয়হ আগিয় ়াৱ়া 4 িছৰীয়়া B.Ed. প়াঠ্যক্ৰম এি়া শি-সন্ম়ানীয়
শিষয়ক শিিী হ’ি, য’ি শিক্ষ়ািত্ব শিভ়াগৰ লগয়ি আন শিষয় ভযয়ন, ভ়াষ়া, িুৰঞ্জী, সংগীি, গশিি, কশম্পউি়াৰ শিজ্ঞ়ান,
ৰস়ায়ন শিজ্ঞ়ান, অথযনীশি, কল়া, ি়াৰীশৰক শিজ্ঞ়ান ইিয়াশদ্য়ি়াৰৰ শযয়ক়ায়ন়া এি়া শিষয় সন্ম়ানীয় শিষয় শহচ়ায়প থ়াশকি।
লগয়ি, আৰু শিশভন্ন শিষয় ভযয়ন, সম়াজিত্ব, িুৰঞ্জী, শিজ্ঞ়ান, ময়ন়াশিজ্ঞ়ান, প্ৰ়াৰশিক শিশুক়ালৰ যত্ন আৰু শিক্ষ়া,
প্ৰ়াথশমক স়াংশখযক জ্ঞ়ান ইিয়াশদ্ শিষয়য়়া অন্তভুি
য কৰ়া হ’ি। শযসকল ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীয়য় ইশিময়ধ্য ভক়ায়ন়া সন্ম়ানীয় শিষয়ি
স্ন়ািক শিিী ল়াভ কশৰয়ছ, ভিওুঁয়ল়াকৰ ি়ায়ি B.Ed. প়াঠ্যক্ৰম দুিছৰীয়়া হ’ি। আনহ়ায়ি, শযসকল ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীয়য় ভক়ায়ন়া
সন্ম়ানীয় শিষয়ি চ়াশৰ িছৰীয়়া পূি-য স্ন়ািক শিিী ল়াভ কশৰয়ছ, ভিওুঁয়ল়াকক এিছৰীয়়া B.Ed. শিিী প্ৰদ়্ানৰ িযৱস্থ়া
কৰ়া হ’ি। এিছৰীয়়া, দুিছৰীয়়া আৰু চ়াশৰ িছৰীয়়া এই ভকউি়া প়াঠ্যক্ৰময়ি ভমধ়্াৱী ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ ি়ায়ি জলপ়াশনৰ
িযৱস্থ়া কৰ়া হ’ি।
15.6. উচ্চ শিক্ষ়ানুষ্ঠ়ানসমূয়হ আগিয় ়াৱ়া শিক্ষক-শিক্ষ়া অনুষ্ঠ়ানসমূয়হ শিক্ষ়াৰ লগি জশড়ি শিয়িষজ্ঞসকলৰ
উপলভযি়া শনশিি কশৰি। প্ৰশিখন উচ্চ শিক্ষ়া প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ চৰক়াৰী আৰু ভিচৰক়াৰী শিদ্য়ালয়ৰ লগি ভয়াগ়ায়য়াগ থ়াশকি,
য়াৰ ি়াৰ়া ভয়াগয শিক্ষকসকয়ল সম়াজ-ভসৱ়া, প্ৰ়াপ্তিয়স্ক শিক্ষ়া আৰু িৃশিমূলক শিক্ষ়াৰ প্ৰচ়াৰ ি়ায়ি ক়াম কশৰি প়াশৰি।
15.7. শিক্ষ়াখণ্ডৰ ম়ানদ্ণ্ড অিুি ৰ়াশখিনল, শিক্ষকি়াৰ প্ৰস্তুশিৰ ি়ায়ি পূি-য ভসৱ়া ি়া পূি-য প্ৰস্তুশিৰ শিশভন্ন ক়াযযকল়াপ
অন্তভুযি কৰ়া হ’ি। লগয়ি ভ়াশষক আৰু স়াংস্কৃশিক পৃথকি়াৰ ওপৰি গুৰুত্ব শদ্ শিক্ষকি়াৰ অহযি়াৰ ি়ায়ি আৱিযকীয়
সম্পৰীক্ষ়া ৰ়াষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষি এয়জশিয়য় (National Testing Agency) সম্পন্ন কশৰি।
15.8. শিক্ষক-শিক্ষ়া অনুষ্ঠ়ানৰ শনয়দ্যিক ি়া শিক্ষকসকলৰ প়াঠ্দ়্ান/অধ্যয়ন ভক্ষত্ৰ/গয়ৱষি়া আশদ্ ভক্ষত্ৰৰ বিশচত্ৰযৰ
ওপৰি গুৰুত্ব আয়ৰ়াপ কৰ়া হ’ি। শযসকল শনয়দ্যিক ি়া শিক্ষক, সম়াজ শিজ্ঞ়ান ভক্ষত্ৰৰ জ্ঞ়ায়নয়ৰ প্ৰশিক্ষিপ্ৰ়াপ্ত; ভিওুঁয়ল়াক
ভপ়ানপিীয়়াভ়ায়ৱ শিদ্য়ালয় শিক্ষ়াৰ ি়ায়ি ভয়াগয প্ৰম়াশিি হ’ি। উদ়্াহৰিস্বৰূয়প, ময়ন়াশিজ্ঞ়ান, শিশু শিক্ষ়া, ভ়াষ়াশিজ্ঞ়ান,
সম়াজিত্ব, দ্িযন আশদ্ৰ লগয়ি শিজ্ঞ়ান শিক্ষ়া, গশিি শিক্ষ়া আশদ্ শিষয়সমূহক প্ৰ়াধ়্ানয শদ্য়়া হ’ি।
15.9. শযয়ক়ায়ন়া শিষয়য়ি Ph.D. প়াঠ্যক্ৰমৰ ি়ায়ি ন়ামভশিয কৰ়া ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীসকয়ল িক্টয়ৰল প্ৰশিক্ষি সময়ক়ালি
ভিওুঁয়ল়াকৰ Ph.D.ৰ শিষয়ৰ বসয়ি সম্পশকযি শিক্ষি/শিক্ষ়া/শিক্ষ়ািত্ব/শলখনৰ ওপৰি ভক্ৰশিি-আধ়্াশৰি প়াঠ্যক্ৰম
সম্পন্ন কৰ়াৰ প্ৰয়য়়াজন হ’ি। শযয়হিু িহু সংখযক গয়ৱষক শিক্ষ়াথযীয়য় শপছৰ পযয়ায়ি ভিওুঁয়ল়াকৰ শনজৰ শিষয়ি শিক্ষক,
জন প্ৰশিশনশধ্/ভয়াগ়ায়য়াগক়াৰী বহ পয়ৰ, ভসয়য় ভিওুঁয়ল়াকক শিক্ষ়াশিজ্ঞ়ানৰ অনুিীলন, প়াঠ্যক্ৰম, শিশ্ব়াসয়য়াগয পৰীক্ষ়া
পিশি ইিয়াশদ্ সম্পয়কয প্ৰয়য়়াজনীয় জ্ঞ়ান প্ৰদ়্ান কৰ়ায়ি়া শনশিি কৰ়া হ’ি। ভিয়ন ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীসকয়ল এক নূযনিম সময়ৰ
প়াঠ্দ়্ানৰ অশভজ্ঞি়া ল়াভ কৰ়ায়ি়া শনশিি কৰ়া হ’ি আৰু এই উয়দ্দয়িয ভদ্িৰ সকয়ল়া শিশ্বশিদ্য়ালয়ৰ Ph.D. ক়াযযসচূ ী
পুনৰ গঠ্ন কৰ়া হ’ি।
15.10. ভসৱ়াি শনয়য়়াশজি মহ়াশিদ্য়ালয় আৰু শিশ্বশিদ্য়ালয়ৰ শিক্ষকৰ িৃশিগি অহযি়া িৃশিৰ ি়ায়ি িযৱস্থ়া কৰ়া হ’ি;
ম়ানদ্ণ্ডসম্পন্ন শিক্ষ়া শনশিি কৰ়াৰ ি়ায়ি শিক্ষি-শিকি প্ৰশক্ৰয়়াসমূহ সমৃি কশৰিনল এইসমূহ িশিি়ালী কৰ়াৰ লগয়ি
শিস্ত়াশৰি কৰ়া হ’ি। শিশভন্ন প্ৰযুশিশিদ্য়াৰ ভক্ষত্ৰ ভযয়ন, SWAYAM/DIKSHA আশদ্ৰ দ্য়ৰ প্ৰযুশি-আধ়্াশৰি
অনল়াইন প্ৰশিক্ষিক গুৰুত্ব শদ্য়়া হ’ি, য়ায়ি কম সময়ৰ শভিৰি অশধ্ক সংখযক শিক্ষকক ম়ানসম্পন্ন প্ৰশিক্ষি প্ৰদ়্ান
কৰ়ায়ি়া সিৱ বহ উয়ঠ্।
15.11. উৎকৃষ্ট ম়ানৰ িয়স্ক আৰু অৱসৰপ্ৰ়াপ্ত শিক্ষকসকলৰ জশৰয়য়ি National Mission for Mentioning
প্ৰশিষ্ঠ়া কৰ়া হ’ি। শযসকয়ল শিক্ষ়ানুষ্ঠ়ানৰ শিক্ষকসকলক হ্ৰস্বময়াদ্ী আৰু দ্ীঘযময়াদ্ী িৃশিগি অহযি়া িৃশিৰ শিক্ষ়া শদ্ি।
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16.

িৃশিগি শিক্ষ়াৰ পুনধ্য়াৰি়া

16.1. ি়াদ্ি পঞ্চি়াশষযক পশৰকল্পন়াি (2012-17) এই কথ়া অনুম়ান কৰ়া বহশছল ভয 19 িছৰৰ পৰ়া 24 িছৰ
িয়সৰ শভিৰি ভ়াৰিৰ খুি নগিয সংখযক কমযিশিয়য়য়হ (5%িনকও কম) আনুষ্ঠ়াশনকভ়ায়ৱ িৃশিগি শিক্ষ়া ল়াভ
কশৰয়ছ। ইয়়াৰ িুলন়াি আয়মশৰক়াি এই হ়াৰ 52%, জ়াময়ানীি 75% আৰু দ্শক্ষি ভক়াশৰয়়াি 96%। এয়নধ্ৰিৰ
িথযই ভ়াৰিিষযি িৃশিগি শিক্ষ়াৰ প্ৰয়য়়াজনীয়ি়াৰ কথ়ায়কই প্ৰম়াি কয়ৰ।
16.2. িহু কম সংখযক ছ়াত্ৰই িৃশিগি শিক্ষ়া ল়াভ কৰ়াৰ মূল ক়াৰি বহয়ছ উচ্চ শিক্ষ়াৰ স্তৰি ইয়়াৰ প্ৰচলনৰ অভ়াৱ।
পূিযয়ি 11-12 ভশ্ৰিীনলয়কয়হ িৃশিগি শিক্ষ়াৰ প্ৰ়াধ়্ানযি়া আশছল, গশিয়ক শপছৰ পযয়ায়ি ভসই শিক্ষ়াথযীসকয়ল িৃশিগি
দ্ক্ষি়া িিয়াই ৰ়াশখি ভন়াৱ়াশৰশছল। ই িৃশিমূলক শিক্ষ়া িহি কৰ়া ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীসকলৰ ি়ায়ি উলম্ব গশিিীলি়া প্ৰদ়্ান কশৰি
পৰ়া ন়াশছল, আৰু 2013 চনি ভনিযয়নল শস্কলছ ভক়াৱ়াশলশফয়কিযন ভফ্ৰমৱকয (NSQF) ভঘ়াষি়া কশৰ ভপ়ানপ্ৰথমি়াৰৰ
ি়ায়ি এই সমসয়ায়ি়া সম়াধ়্ান কশৰিনল পদ্য়ক্ষপ হ়ািি ভল়াৱ়া বহশছল।
16.3. িৃশিগি শিক্ষ়াক মূলসুুঁশিৰ শিক্ষ়া িযৱস্থ়ািনক হীন িুশল ভৱ়া হয় আৰু ভক়াৱ়া হয় ভয িৃশিগি শিক্ষ়া ভসইসকলৰ
ি়ায়িয়হ শযসকয়ল উচ্চ শিক্ষ়াি প্ৰয়য়়াজনীয় ফল়াফল প্ৰদ্িযন কশৰিনল সক্ষম নহয়। গশিয়ক এই ধ়্াৰি়াই ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ
শিক্ষ়াৰ পথ শনিয়াচনি গুৰুত্বপূিয প্ৰভ়াৱ ভপল়ায়। ভসয়য়, এই ম়ানশসকি়া আুঁিৰ়ািৰ ি়ায়ি িৃশিগি শিক্ষ়া খণ্ডি
পুনঃপশৰকল্পন়াৰ প্ৰয়য়়াজন আশহ পশৰয়ছ।
16.4. গশিয়ক এই নিুন নীশিয়য় এয়নধ্ৰিৰ ম়ানশসকি়া আুঁিৰ়াই িৃশিগি শিক্ষ়াক মূলসুুঁশিৰ শিক্ষ়াৰ লগি সংয়য়াশজি
কৰ়াি গুৰুত্ব শদ্য়ছ। এয়ন িযৱস্থ়াই প্ৰশিজন ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীয়ক এয়ক়াি়ানক িৃশিৰ জ্ঞ়ান শদ্ি, শয শ্ৰমৰ প্ৰশি শিক্ষ়াথযীৰ
মূলযয়ি়াধ্ িৃশি কশৰি।
16.5. 2025 চনৰ শভিৰি অশি কয়মও 50% ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীয়য় শিদ্য়ালয় ি়া উচ্চ শিক্ষ়াৰ জশৰয়য়ি িৃশিগি শিক্ষ়া ল়াভ
কশৰি। এয়ন িযৱস্থ়াপন়াই িহনক্ষম উন্নয়নৰ লক্ষয 4.4ৰ বসয়ি সম়ান্তৰ়ালভ়ায়ৱ গশি কশৰি আৰু ভ়াৰিৰ জনস়াংশখযক
শিভ়াজনৰ স়ামথযয সম্পয়কয জ্ঞ়ান শদ্ি। িৃশিগি শিক্ষ়াৰ দ্ক্ষি়া আন শিদ্য়ায়িশনক শদ্িৰ বসয়ি এয়কলয়গ আগি়াশ য়াি।
GER লক্ষযি উপনীি ভহ়াৱ়াৰ লয়গ লয়গ িৃশিগি শিক্ষ়া িহি কৰ়া ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰৰ সংখয়াৰ ওপৰি গুৰুত্ব প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি।
িৃশিগি সক্ষমি়াৰ শিক়াি ‘শিদ্য়ায়িশনক’ ি়া আন সক্ষমি়াসমূহৰ বসয়ি পশৰপুৰক হ’ি। পৰৱিযী দ্িকি িৃশিগি
শিক্ষ়া পযয়ায়ক্ৰয়ম সকয়ল়া ম়াধ্যশমক শিদ্য়ালয়ি প্ৰদ়্ান কৰ়া বিশক্ষক প়াঠ্যক্ৰমৰ বসয়ি সমশন্বি কৰ়া হ’ি। এই লক্ষযয়ৰ,
ম়াধ্যশমক স্কুলসমূয়হ ITI, পশলয়িকশনক, স্থ়ানীয় উয়দ্য়াগ ইিয়াশদ্ৰ বসয়ি সহয়য়াশগি়া স্থ়াপন কশৰি। শিদ্য়ালয়সমূহ ি়া
শিদ্য়ালয়ৰ ভগ়ািসমূহি ভকৌিল ভলি স্থ়াপন ি়া সৃশষ্ট কৰ়া হ’ি আৰু অনয শিদ্য়ালয়য়ও এই সুশিধ়্া িযৱহ়াৰ কশৰি প়াশৰি।
উচ্চ শিক্ষ়াৰ অনুষ্ঠ়ানসমূয়হ শনজ়ানক ি়া শযয়ক়ায়ন়া উয়দ্য়াগ ি়া NGOৰ সহ়ায়ি িৃশিগি শিক্ষ়া আগি ়াি প়াশৰি। 2013
চনি আৰি কৰ়া B.Voc. শিিী ি়াহ়াল থ়াশকি, শকন্তু 4-িছৰীয়়া িহুশিষয়মূলক স্ন়ািক ক়াযযসচূ ীক স়ামশৰ অনয সকয়ল়া
স্ন়ািক শিিী ক়াযযসচূ ীি ন়ামভশিয কৰ়া সকয়ল়া ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ ি়ায়ি িৃশিগি শিক্ষ়াৰ প়াঠ্যক্ৰম উপলব্ধ বহ থ়াশকি।
HEIসমূহক ‘চফ্ট স্কীল’সমূহক স়ামশৰ শিশভন্ন ভকৌিলৰ ভক্ষত্ৰি হস্ৰময়াদ্ী চ়াশিযশফয়কি প়াঠ্যক্ৰম চল়ািনল অনুমশি
প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি। ‘ভল়াক শিদ্য়া’ অথয়াৎ ভ়াৰিি শিকশিি গুৰুত্বপূিয িৃশিগি জ্ঞ়ানসমূহ িৃশিগি শিক্ষ়াৰ প়াঠ্যক্ৰমৰ বসয়ি
সংযুি কশৰ ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ ি়ায়ি উপলব্ধ কশৰ ভি়াল়া হ’ি। ODL ভম়ািৰ ভয়ায়গশদ্ িৃশিগি শিক্ষ়া প্ৰদ়্ানৰ সি়াৱনীয়ি়াৰ
শিষয়য়ও শিচ়াৰ কৰ়া হ’ি।
16.6. পৰৱিযী দ্িকি িৃশিগি শিক্ষ়া পযয়ায়ক্ৰয়ম সকয়ল়া শিদ্য়ালয় আৰু উচ্চ শিক্ষ়া প্ৰশিষ্ঠ়ানি প্ৰদ়্ান কৰ়া বিশক্ষক
প়াঠ্যক্ৰমৰ বসয়ি সমশন্বি কৰ়া হ’ি। ভকৌিলৰ ম়াজি থক়া িযৱধ়্ান শিয়েষি আৰু স্থ়ানীয় সুয়য়াগ-সুশিধ়্াসমূহ শচন়াি
কশৰ িৃশিগি শিক্ষ়াৰ ি়ায়ি মূল ভক্ষত্ৰসমূহ শচন়াি কৰ়া হ’ি। MHRDএ িৃশিগি শিক্ষ়াৰ শিয়িষজ্ঞ আৰু শিশভন্ন
মন্ত্ৰ়ালয়ৰ প্ৰশিশনশধ্ক বল, উয়দ্য়াগসমূহৰ সহয়য়াগি এই প্ৰয়চষ্ট়া হ়ািি ল’িৰ ি়ায়ি ভনচয়নল কশমশি ফৰ শদ্ ইনশিয়গশ্বন
অৱ ভয়কশ্বয়নল ইিুয়কশ্বন (National Committee for the Integration of Vocational Education NCIVE) ন়ায়ময়ৰ এখন কশমশি গঠ্ন কশৰি।
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16.7. এই প্ৰয়চষ্ট়া প্ৰথয়ম হ়ািি ভল়াৱ়া একক প্ৰশিষ্ঠ়ানসমূয়হ ক়াযযক্ষম ময়িল আৰু িযৱহ়াৰ শিচ়াশৰ উশলয়়ািনল
সৃজনীিীলি়াৰ সহ়ায় ল’ি ল়াশগি আৰু ি়াৰশপছি এইসমূহ NCIVEৰ ি়াৰ়া শনধ্য়াশৰি প্ৰশক্ৰয়়াৰ ভয়ায়গশদ্ অনয
প্ৰশিষ্ঠ়ানসমূহৰ বসয়ি ভ়াগ-িিৰ়া কশৰি ল়াশগি। ইয়়াৰ ফলি িৃশিগি শিক্ষ়াৰ শিস্ত়াৰ সিৱ বহ উশঠ্ি। িৃশিগি শিক্ষ়াৰ
শিশভন্ন ময়িল, আৰু শিক্ষ়ানিীচৰ সুশিধ়্াসমূহৰ ওপৰি উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানসমূয়হ অধ্যয়ন কশৰি। উয়দ্য়াগসমূহৰ
সহয়য়াশগি়াি উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানসমূহি ‘ইনকুয়িশ্বন ভকন্দ্ৰ’ স্থ়াপন কৰ়া হ’ি।
16.8. িৃশিগি শিক্ষ়াৰ প্ৰশিয়ি়া শিষয় আৰু িৃশিৰ অশধ্ক শিৱৰিৰ ি়ায়ি ভনচয়নল স্কীল ভক়াৱ়াশলশফয়কশ্বন ভফ্ৰমৱকয
(National Skills Qualifications Framework) সৃশষ্ট কৰ়া হ’ি। ইয়়ায়ৰ়াপশৰ, ভ়াৰিীয় ম়ানদ্ণ্ডক
আন্তঃৰ়াষ্ট্ৰীয় শ্ৰম সংঘৰ (ILO) ি়াৰ়া পশৰচ়াশলি জীশৱক়াৰ আন্তঃৰ়াষ্ট্ৰীয় ম়ানক িগযীকৰিৰ বসয়ি সম্পশকযি কশৰ ভি়াল়া
হ’ি। এই ভফ্ৰমৱয়কয পূি-য শিক্ষ়াৰ স্বীকৃশিৰ ি়ায়ি এক আধ়্াৰ প্ৰদ়্ান কশৰি। ইয়়াৰ ভয়ায়গশদ্, আনুষ্ঠ়াশনক িযৱস্থ়া িয়াগ
কৰ়া ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীসকলক ভিওুঁয়ল়াকৰ িযৱহ়াশৰক অশভজ্ঞি়াৰ ওপৰি শভশি কশৰ ভফ্ৰমৱকযৰ প্ৰ়াসংশগক স্তৰি পুনঃসমশন্বি
কৰ়া হ’ি। ভক্ৰশিি-আধ়্াশৰি ভফ্ৰমৱয়কয ‘স়াধ়্াৰি’ আৰু িৃশিগি শিক্ষ়াৰ ম়াজি অশভগমন সিৱ কশৰ িুশলি।

17. এি়া ৰ়াষ্ট্ৰীয় গয়ৱষি়া নয়াসৰ জশৰয়য়ি সকয়ল়া ভক্ষত্ৰয়ি গুিগি ম়ানৰ শিদ্য়ায়িশনক গয়ৱষি়াৰ ি়ায়ি উৎস়াহ
িৃশি
17.1. স়াম়াশজক উন্নশি, িৃহৎ আৰু প্ৰভ়াৱি়ালী অথযনীশি িিয়াই ৰ়াশখিৰ ি়ায়ি িথ়া জ়ািীয় উন্নশি স়াধ্নৰ ি়ায়ি জ্ঞ়ানৰ
সৃশষ্ট আৰু গয়ৱষি়াৰ ভূশমক়া আয়ছ। শকছুম়ান উন্নি সভযি়া (ভযয়ন, ভ়াৰি, ভমচ’পয়িশময়়া, ইশজপ্ত, িীচ)ৰ পৰ়া িিযম়ান
সময়নলয়ক (ভযয়ন, আয়মশৰক়া যুিৰ়াষ্ট্ৰ, জ়াময়ানী, ইজৰ়াইল আৰু জ়াপ়ান) আশদ্য়য় িশিি়ালী জ্ঞ়ানৰ জশৰয়য়ি ভিৌশিক
আৰু িস্তুগি সম্পদ্ আহৰি কশৰয়ছ আৰু শিজ্ঞ়ান, কল়া, জ্ঞ়ান, সংস্কৃশি আশদ্ ভক্ষত্ৰি ভগ়ালকীয়ভ়ায়ৱ প্ৰভ়াৱ শিস্ত়াৰ
কশৰয়ছ।
17.2. িিযম়ানৰ ভগ়ালকীয় পশৰৱিযনসমূহৰ ভপ্ৰক্ষ়াপিি, ভযয়ন, জলি়ায়ুৰ সঘন পশৰৱিযন, জনস়াংশখযক গ়াুঁথশন আৰু
পশৰচ়ালন়া, বজৱ প্ৰযুশি, প্ৰস়াশৰি শিশজয়িল িজ়াৰ আৰু যন্ত্ৰচ়ালন়াৰ শিক্ষ়া আৰু কৃশত্ৰম ভি়াধ্ আশদ্ৰ ি়ায়ি এই
িশিি়ালী পশৰশস্থশি িন্ত্ৰৰ প্ৰয়য়়াজন আশহ পশৰয়ছ। ভ়াৰিিষযই অন়াগি শদ্নি এই সকয়ল়ায়ি়াৰ শদ্িয়ি ভগ়ালকীয়ভ়ায়ৱ
প্ৰভ়াৱ শিস্ত়াৰ কশৰিৰ ি়ায়ি আৰু জ্ঞ়ানসম্পন্ন সম়াজ শহচ়ায়প প্ৰশিষ্ঠ়া ল়াভ কশৰিনল, গয়ৱষি়া সক্ষমি়া আৰু
ফল়াফলসমূহৰ প্ৰস়াৰ স়াধ্ন কশৰি ল়াশগি। স়াম্প্ৰশিক সময়ি, এখন ৰ়াষ্ট্ৰৰ অথযননশিক, ভিৌশিক, স়াম়াশজক,
পশৰয়িিমূলক আৰু প্ৰযুশিমূলক স্ব়াস্থয আৰু প্ৰগশিৰ ি়ায়ি গয়ৱষি়াৰ প্ৰয়য়়াজনীয়ি়া সকয়ল়ািনক অশধ্ক।
17.3. িৎসয়ত্বও, এই আয়ল়াচন়াত্মক গয়ৱষি়াৰ শিশনয়য়়াগ ভ়াৰিিষযৰ ভক্ষত্ৰি ইয়়াৰ মুঠ্ ঘৰুৱ়া উৎপ়াদ্নৰ 0.69
িি়াংিয়হ। িুলন়াত্মকভ়ায়ৱ, আয়মশৰক়াি ইয়়াৰ হ়াৰ হ’ল 2.8%, ইজৰ়াইলি 4.3% আৰু দ্শক্ষি ভক়াশৰয়়াি 4.2%।
17.4. ভ়াৰিিষযই িিযম়ান সন্মুখীন ভহ়াৱ়া স়াম়াশজক প্ৰিয়াহ্ব়ানসমূহ বহয়ছ সকয়ল়া ন়াগশৰকৰ ি়ায়ি শিশুি ভখ়াৱ়াপ়ানী
ভয়াগ়ান আৰু পশৰচ্ছন্নি়া, গুিগি শিক্ষ়া আৰু স্ব়াস্থয, উন্নি য়াি়ায়ি, পশৰষ্ক়াৰ িি়াহ, িশি, আন্তঃগ়াুঁথশন ইিয়াশদ্ আৰু
ইয়়াৰ ি়ায়ি অিয়াধ্ুশনক শিজ্ঞ়ান আৰু প্ৰযুশিশিদ্য়াৰ উন্নশিৰ উপশৰও আম়াৰ ভদ্িৰ স়াম়াশজক, স়াংস্কৃশিক অৰু
প়াশৰয়ৱশিক শদ্িসমূহক গভীৰ দ্ৃশষ্টয়ৰ শিয়ৱচন়া কৰ়া আৱিযক। এই প্ৰিয়াহ্ব়ানসমূহৰ মুখ়ামুশখ হ’িনল আম়াক প্ৰয়য়়াজন
হ’ি সকয়ল়া ভক্ষত্ৰয়ি উচ্চম়ানৰ িহুশিষয়ক গয়ৱষি়াৰ, আৰু ভসয়়া ি়াশহৰৰ পৰ়া আমদ়্াশন কৰ়াৰ পশৰৱয়িয ভ়াৰিয়ি
সম্পন্ন কশৰি ল়াশগি; শনজৰ ভদ্িি উচ্চম়ানৰ গয়ৱষি়া কশৰিনল সক্ষম ভহ়াৱ়ায়ি়ায়ৱ এখন ভদ্িক ভদ্িৰ ি়াশহৰৰ পৰ়া
প্ৰ়াসংশগক গয়ৱষি়া আমদ়্াশন আৰু িযৱহ়াৰ কশৰিনল সক্ষম কশৰি ভি়ায়ল।
17.5. ি়ায়ৰ়াপশৰ, স়াম়াশজক সমসয়া দ্ূৰ কৰ়াৰ উপশৰও, এখন ভদ্য়ি শনজৰ পশৰচয় শনময়াি কৰ়া, ভদ্িক উন্নশিৰ পথি
আগিঢ়াই শনয়়া, আধ্য়াশত্মক/বিশিক সন্তশষ্ট আৰু সৃজনীিীলি়া আহৰি কৰ়াৰ এক মূখয পথ হ’ল ভসই ভদ্িৰ ইশিহ়াস,
কল়া, ভ়াষ়া আৰু সংস্কৃশি। ভসয়য়, কল়া আৰু নৃিত্ব শিজ্ঞ়ানৰ গয়ৱষি়া, লগয়ি শিজ্ঞ়ান আৰু সম়াজ শিজ্ঞ়ান আশদ্ৰ
ভক্ষত্ৰি নিয উদ্ভ়াৱন এখন ভদ্িৰ ভিৌশিক আৰু আধ্য়াশত্মক উন্নশিৰ ি়ায়ি অিীৱ প্ৰয়য়়াজন।
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17.6. ভ়াৰিৰ শিক্ষ়া অনুষ্ঠ়ানসমূহ, শিয়িষনক ভ়াৰিিষযৰ উচ্চ শিক্ষ়ানুষ্ঠ়ানসমূহৰ গয়ৱষি়া আৰু সৃজনীিীলি়া শিয়িষ
গুৰুত্বপূিয। এি়া কথ়াি ভক়ায়ন়া সয়ন্দহ ন়াই ভয পূিয়য ৰ পৰ়া পৃশথৱীৰ ভশ্ৰষ্ঠিম শযসমূহ উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ায়ন শিকি আৰু
শিক্ষি প্ৰশক্ৰয়়াি সফলি়া ল়াভ কশৰয়ছ, ভসই সকয়ল়ায়ি়াৰয়িই এক িশিি়ালী গয়ৱষি়া সংস্কৃশি আৰু জ্ঞ়ানৰ প্ৰস়াৰ
শিদ্যম়ান। ইয়়ায়ৰ়াপশৰ, শিশ্বৰ সয়িয়াৎকৃষ্ট গয়ৱষি়াসমূহৰ অশধ্ক়াংিই িহুশিষয়ক শিশ্বশিদ্য়ালয়সমূহি সম্পন্ন ভহ়াৱ়া ভদ্খ়া
য়ায়।
17.7. ভ়াৰিিষযৰ গয়ৱষি়াৰ িুৰঞ্জী অধ্যয়ন কশৰয়ল কল়া, শিজ্ঞ়ান, গশিি, সশহিয, ভ়াশষক এই সকয়ল়ায়ি়াৰয়িই
ভ়াৰিীয়সকলৰ দ্খল লক্ষিীয় বহ পয়ৰ। এই পৰম্পৰ়াক অশধ্ক িশিি়ালী ৰূপি গ শদ্ি প়াশৰয়ল একশিংি িশিক়াি
ভ়াৰি এক অনযিম জ্ঞ়ানসম্পন্ন সম়াজ শহচ়ায়প গ বল উশঠ্ি। লগয়ি পৃশথৱীৰ শিশনখন িৃহৎ অথযননশিক িশিৰ এখন
শহচ়ায়প প্ৰশিষ্ঠ়া ল়াভ কশৰি।
17.8. গশিয়ক, এই নীশিয়য় ভ়াৰিিষযি সিয়াংগীনভ়ায়ৱ গয়ৱষি়াৰ পশৰম়ািগি আৰু গুিগি শদ্িৰ উন্নশিি দ্ৃশষ্ট
আয়ৰ়াপ কশৰয়ছ। ি়াৰি়ায়ি শিদ্য়ালয় শিক্ষ়াক বিজ্ঞ়াশনক পিশি আৰু আয়ল়াচন়াত্মক শচন্ত়ায়ৰ আশৱষ্ক়াৰমূলক আৰু
উৎপ়াদ্নমূলক কশৰ িুশলিনল ভচষ্ট়া কৰ়া বহয়ছ। শিদ্য়ালয়সমূহি ভকশৰয়়াৰ ক়াউশঞ্চশলং, উচ্চ শিক্ষ়ানুষ্ঠ়ানসমূহি গয়ৱষি়াৰ
ি়ায়ি উৎস়াহ প্ৰদ়্ান, িহু শিষয়ক উচ্চ শিক্ষ়ানুষ্ঠ়ান আৰু মূলযয়ি়াধ্ৰ শিক্ষ়াৰ প্ৰচ়াৰ, পূিয স্ন়ািক স্তৰি ইণ্ট়ািযশশ্বপ িযৱস্থ়া,
গয়ৱষি়াসমূহৰ পশৰচ়ালন়া আৰু শনয়ন্ত্ৰিমূলক পশৰৱিযনি এই নীশিয়য় গুৰুত্ব আয়ৰ়াপ কশৰয়ছ। ভদ্িি এক গয়ৱষি়াৰ
ময়ন়াভ়াৱ গশঢ িুশলিনল এই সকয়ল়াশিল়াক শদ্িৰ ওপৰি গুৰুত্ব আয়ৰ়াপ কৰ়া এক়ান্তই প্ৰয়য়়াজন।
17.9. এই সকয়ল়ায়ি়াৰ উপ়াদ়্ান সহ়াৱস্থ়ায়নয়ৰ গ শদ্িৰ ি়ায়ি, আৰু ভদ্িৰ ম়ানসম্পন্ন গয়ৱষি়াক শিক়াশিি আৰু
ত্বৰ়াশন্বি কশৰিৰ ি়ায়ি এই নীশিয়য় ৰ়াষ্ট্ৰীয় গয়ৱষি়া নয়াস (NRF) প্ৰশিষ্ঠ়াি গুৰুত্ব আয়ৰ়াপ কশৰয়ছ। NRFৰ মূল লক্ষয
হ’ি ভদ্িৰ শিশ্বশিদ্য়ালয়সমূহি এক গয়ৱষি়াৰ সংস্কৃশি সৃশষ্ট কৰ়া। শিয়িষনক, এক শিশ্ব়াসয়য়াগয আৰু ভমধ়্াসম্পন্ন
গয়ৱষি়া সংস্কৃশি সৃশষ্ট কৰ়া, য়াৱিীয় স়া-সুশিধ়্া প্ৰদ়্ান কৰ়া, ভশ্ৰষ্ঠ ম়ানসম্পন্ন গয়ৱষি়াক স্বীকৃশি প্ৰদ়্ান কৰ়া, ৰ়াশজযক
শিশ্বশিদ্য়ালয়সমূহি পযয়াপ্ত সুশিধ়্া প্ৰদ়্ান কশৰ উৎস়াহী কৰ়া, সকয়ল়া গয়ৱষি়া ভক্ষত্ৰনলয়ক প্ৰয়য়়াজনীয় পুুঁশজৰ ভয়াগ়ান
ধ্ৰ়া, চৰক়াৰী িথ়া ভিচৰক়াৰী উয়দ্য়াগ ি়া সংস্থ়াৰ উন্নশিৰ ি়ায়ি গয়ৱষি়াসমূহ প্ৰয়য়়াগ কৰ়া ইিয়াশদ্ লক্ষয শহচ়ায়প বল
NRF গঠ্ন কৰ়া হ’ি। NRFভয় সকয়ল়া শিষয়য়ি প্ৰশিয়য়াশগি়ামূলকভ়ায়ৱ গয়ৱষি়া অনুদ়্ান প্ৰদ়্ান কশৰি। সফল
গয়ৱষি়াক স্বীকৃশি প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি আৰু চৰক়াৰী প্ৰশিষ্ঠ়ানসমূহ আৰু লগয়ি উয়দ্য়াগ আৰু িযশিগি/জনশহনিষী
প্ৰশিষ্ঠ়ানসমূহৰ বসয়ি শনকি সম্পকয স্থ়াপন কশৰ গয়ৱষি়াৰ ফল়াফলসমূহক প্ৰ়াসংশগক ভক্ষত্ৰসমূহি প্ৰয়য়়াগ কৰ়া হ’ি।
17.10. শিজ্ঞ়ান আৰু প্ৰযুশি শিভ়াগ (DST), আিশৱক িশি শিভ়াগ (DAE), বজৱ-প্ৰযুশি শিভ়াগ (DBT),
ইশণ্ডয়়ান ক়াউশিল অৱ এশিক়ালছ়াৰ শৰচ়াচয (ICAR), ইশণ্ডয়়ান ক়াউশিল অৱ ভমশিয়কল শৰচ়াচয (ICMR), ইশণ্ডয়়ান
ক়াউশিল অৱ শহষ্টশৰয়কল শৰচ়াচয (ICHR), আৰু শিশ্বশিদ্য়ালয় অনুদ়্ান আয়য়়াগ (UGC), আৰু লগয়ি শিশভন্ন
িযশিগি আৰু জনশহনিষী প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ দ্য়ৰ িিযম়ান শযয়ি়াৰ সংস্থ়াই গয়ৱষি়াৰ ি়ায়ি আশথযক অনুদ়্ান আগি ়ায়, ভসই
সকয়ল়া সংস্থ়াই ভিওুঁয়ল়াকৰ প্ৰয়য়়াজনীয়ি়া আৰু গুৰুত্ব অনুসশৰ আশথযক অনুদ়্ান প্ৰদ়্ান কৰ়ায়ি়া জ়াৰী ৰ়াশখি। অৱয়িয,
NRFএ অনয ধ্ন প্ৰদ়্ান কৰ়া এয়জশঞ্চসমূহৰ লগি স়াৱধ়্ায়নয়ৰ সমন্বয় ৰক্ষ়া কশৰি আৰু এয়ন প্ৰয়চষ্ট়াসমূহৰ পুনৰ়ািৃশি
ভৰ়াধ্ কশৰিনল শিজ্ঞ়ান, অশভয়াশন্ত্ৰক আৰু অনয শিদ্য়ায়িশনক শিষয়ি ক়াম কশৰি। NRF চৰক়াৰী ি়ায়ধ়ানৰপৰ়া মুি
থ়াশকি আৰু শিশভন্ন শিষয়ৰ সিযয়শ্ৰষ্ঠ গয়ৱষকসকলৰ ি়াৰ়া গশঠ্ি পশৰৱিযনিীল এক ভি়ািয অৱ গৱিযৰৰ ি়াৰ়া পশৰচ়াশলি
হ’ি।
17.11. NRFৰ প্ৰ়াথশমক ক়াযয-কল়াপসমূহ হ’ল:
(ক) সকয়ল়া শিষয়ৰ, সকয়ল়া প্ৰক়াৰৰ, প্ৰশিয়য়াশগি়ামূলক, আৰু সহকমযী-সমীশক্ষি গয়ৱষি়া প্ৰস্ত়াৱৰ ি়ায়ি
আশথযক অনুদ়্ান প্ৰদ়্ান;
(খ) শযয়ি়াৰ শিক্ষ়া প্ৰশিষ্ঠ়ান শিয়িষনক শিশ্বশিদ্য়ালয়, গয়ৱষি়া ভক্ষত্ৰ ভিয়নই চ়ালুকীয়়া অৱস্থ়াি আয়ছ, ভিয়ন
অনুষ্ঠ়ানি উপযুি শনয়দ্যিন়াৰ জশৰয়য়ি গয়ৱষি়াৰ িীজ ভৰ়াপি, িৃশি আৰু শিক়াি স়াধ্ন;
51

ৰ়াষ্ট্ৰীয় শিক্ষ়ানীশি 2020
(গ) গয়ৱষক আৰু শিয়িষ চৰক়াৰী শিভ়াগ, আৰু লগয়ি উয়দ্য়াগসমূহৰ ম়াজি সংয়য়াগ ৰূয়প ক়াম কৰ়া, য়ায়ি
গয়ৱষকসকল গুৰুত্বপূিয জ়ািীয় শিষয়সমূহৰ গয়ৱষি়াৰ ি়ায়ি সজ়াগ আৰু অনুপ্ৰ়াশিি বহ থ়ায়ক, আৰু
নীশি-শনয়দ্যিকসকলক ভিহিীয়়া গয়ৱষি়াৰ সফলি়াসমূহৰ শিষয়য় শনৰন্তৰ সজ়াগ কশৰ ৰখ়া হয়, আৰু
সফলি়াক নীশি আৰু/ি়া ৰূপ়ায়ি শদ্িি প্ৰয়য়়াগ কশৰি পৰ়া য়ায়; আৰু
(ঘ) ভশ্ৰষ্ঠ গুিসম্পন্ন গয়ৱষি়াক স্বীকৃশি শদ্য়়া আৰু শিক়াি স়াধ্ন কৰ়া

18.

উচ্চ শিক্ষ়া পশৰচ়ালন়া পিশিৰ পশৰৱিযন

18.1. উচ্চ শিক্ষ়াৰ নীশি-শনয়মসমূহ ভকইি়া দ্িক ধ্শৰ এক গধ্ুৰ ভি়াজ়া স্বৰূপ বহ পশৰয়ছ। ইয়়াৰ পশৰৱিযনৰ ি়ায়ি িহু
প্ৰয়চষ্ট়া হ়ািি ভল়াৱ়া বহয়ছ, শকন্তু ইয়়াৰ ফল়াফল এয়কি়ায়ৰ সয়ন্ত়াষজনক নহয়। এই পশৰচ়ালন়া পিশিৰ ক়াশৰকৰী আৰু
অকিৃযত্বিীল প্ৰকৃশিয়য় িয়াপকভ়ায়ৱ প্ৰভ়াশৱি কৰ়া শকছুম়ান প্ৰ়াথশমক সমসয়াৰ সৃশষ্ট কশৰয়ছ। উদ়্াহৰিস্বৰূয়প,
ভকইখনম়ান সশমশিৰ ওপৰি গধ্ুৰ দ়্াশয়ত্ব প্ৰদ়্ান, সশমশিসমূহৰ ম়াজি থক়া সংঘ়াি আৰু দ়্াশয়ত্বিীলি়াৰ অভ়াৱ। উচ্চ
শিক্ষ়াক নিুননক সুসংগশঠ্ি ৰূপি পুনৰুজ্জীশৱি কশৰিনল আৰু ইয়়াৰ শিক়াি স়াধ্নৰ অয়থয এই পিশিক সম্পূিৰূ
য য়প
ভমৰ়ামশি কৰ়া প্ৰয়য়়াজন।
18.2. ওপৰি উয়িখ কৰ়া শদ্িসমূহনল দ্ৃশষ্ট শদ্য়ল ভদ্খ়া য়ায় ভয, পশৰচ়ালন়া পিশিৰ ক়াযয, মূলয়ায়ন, অনুদ়্ান আৰু
শিদ্য়ায়িশনক ম়ান স্পষ্ট হ’ি ল়াশগি। ইয়়াক স্পষ্ট কিৃত্ব
য িীল সশমশিৰ ি়াৰ়া ক়াযযক্ষম কশৰ িুশলি ল়াশগি। পিশিৰ
শভিৰি পৰীক্ষি আৰু সমিুলয অৱস্থ়াৰ সৃশষ্ট কশৰি ল়াশগি আৰু ময়ন়ািৃশিৰ সংঘ়াি হ্ৰ়াস আৰু কিৃযত্বৰ ভকন্দ্ৰীকৰি
ভন়ায়হ়াৱ়া কশৰি ল়াশগি। চ়াশৰি়া আনুষ্ঠ়াশনক গঠ্য়ন চ়াশৰি়া অশি প্ৰয়য়়াজনীয় দ়্াশয়ত্ব স্বিন্ত্ৰভ়ায়ৱ িহি কৰ়াৰ উপশৰও এয়ক
সময়য়ি স়াধ়্াৰি লক্ষযৰ শদ্িি সহয়য়াশগি়াৰ সৃশষ্ট কশৰি ল়াশগি। এই চ়াশৰি়া অনুষ্ঠ়ান চ়াশৰি়া স্বিন্ত্ৰ সম়ান্তৰ়াল সংস্থ়া
ৰূয়প ভ়াৰিীয় উচ্চ শিক্ষ়া কশমচন (Higher Education Commission of India - HECI) ন়ামৰ এি়া
চত্ৰ়াকৃশিৰ সংস্থ়াৰ অধ্ীনস্থ হ’ি।
18.3. ৰ়াষ্ট্ৰীয় উচ্চ শিক্ষ়া পশৰচ়ালন়া পশৰষদ্ (National Higher Education Regulatory Council NHERC) হ’ি প্ৰথময়ি়া সম়ান্তৰ়াল ভ়াৰিীয় উচ্চ শিক্ষ়া কশমচন। ই উচ্চ শিক্ষ়াৰ ভক্ষত্ৰখনি একক পশৰচ়ালন়া পিশি
শহচ়ায়প ক়াম কশৰি আৰু ইয়়াৰ বসয়ি শিক্ষক-শিক্ষ়াৰ িযৱস্থ়া সংযুি বহ থ়াশকি আৰু শচশকৎস়া আৰু আইন শিক্ষ়া ইয়়াৰ
ি়াশহৰি থ়াশকি। ভসইদ্য়ৰ িিযম়ায়ন চশল থক়া প্ৰশিৰূপসমূহ আৰু সম্পকযহীন পশৰচ়ালন়া পিশিসমূহ পৃথক পশৰচ়ালন়া
িযৱস্থ়াৰ ি়াৰ়া ভন়ায়হ়াৱ়া কৰ়া হ’ি। একক পশৰচ়ালন়া পিশিৰ ি়ায়ি িিযম়ায়ন চশল থক়া নীশিসমূহ আৰু পশৰচ়ালন়া
পিশিসমূহ পুনৰীক্ষি আৰু পুনৰগঠ্ন কৰ়াৰ প্ৰয়য়়াজন। লঘু শকন্তু সুদ্ৃঢ পশৰচ়ালন়া পিশি প্ৰয়য়়াগ কশৰিনল NHERC
প্ৰশিষ্ঠ়া কৰ়া হ’ি আৰু ই সুশিধ়্া প্ৰদ়্ান কৰ়া ধ্ৰয়ি অথয়াৎ ভকইি়াম়ান অশি প্ৰয়য়়াজনীয় শিষয়, ভযয়ন, শিিীয় অনুদ়্ান,
উৎকৃষ্ট প্ৰি়াসন আৰু শিি, গ়ািশনক ভক্ষত্ৰ, পিশি, স়া-সুশিধ়্া, শিক্ষক, কমযচ়াৰী, প়াঠ্যক্ৰম আৰু বিশক্ষক ফল়াফল আশদ্
শিষয়ি জনস়াধ়্াৰিৰ শনজস্ব ধ়্াৰি়া সম্পূিয ৰূয়প অনল়াইন আৰু অফল়াইন িযৱস্থ়াি উপলব্ধ হ’ভল ই প্ৰকৃি়াথযি
ক়াযযকৰী ৰূপ ল’ি। এই িথযসমূহ NHERCএ পশৰচ়ালন়া কৰ়া ৰ়াজহুৱ়া ভৱিছ়াইিি প্ৰশিখন উচ্চ শিক্ষ়া প্ৰশিষ্ঠ়ায়ন
উপলব্ধ কশৰি ল়াশগি। এই অনুষ্ঠ়ানসমূহৰ বসয়ি জশিি ভক়ায়ন়া িযশি ি়া প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ শযয়ক়ায়ন়া আপশি আৰু অনয়ানয
শদ্ি ৰ়াজহুৱ়া িয়মইনি প্ৰক়াি কশৰয়ল NHERCএ ভসইসমূহ শনষ্পশি কশৰি ল়াশগি। শনয়শমি শিৰশিৰ ম়ায়জ ম়ায়জ
মূলযি়ান পৰ়ামিযৰ ি়ায়ি শিশক্ষপ্তভ়ায়ৱ শনিয়াচন কৰ়া ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ লগয়ি শিয়িষভ়ায়ৱ সক্ষম ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ মি়ামি প্ৰশিখন
উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ায়ন অনল়াইনি উপলব্ধ কশৰি ল়াশগি।
18.4. প্ৰশিয়ি়া শিধ়্ানৰ প্ৰ়াথশমক পিশি সশক্ৰয় কৰ়াৰ ভক্ষত্ৰি মূলয়াংকন কৰ়া হ’ি। HECIৰ শিিীয়খন সম়ান্তৰ়াল
সশমশি ৰ়াষ্ট্ৰীয় মূলয়াংকন পশৰষদ্ (National Accreditation Council - NAC) ন়ায়ময়ৰ স়ামশিক মূলয়াংকন
সশমশি গশঠ্ি হ’ি। অনুষ্ঠ়ানসমূহৰ মূলয়াংকন জনস়াধ়্াৰিৰ স্ব-অশভমি, ভ়াল প্ৰি়াসন আৰু ফল়াফলৰ আধ়্াৰি কৰ়া
হ’ি আৰু ইয়়াক এয়ক়াখন স্বিন্ত্ৰ মূলয়াংকন সংস্থ়াৰ ি়াৰ়া সম্পন্ন কৰ়া হ’ি আৰু ি়াক ৰ়াষ্ট্ৰীয় মূলয়াংকি পশৰষয়দ্
ভচ়াৱ়াশচি়া কশৰি। ৰ়াষ্ট্ৰীয় মূলয়াংকন পশৰষয়দ্ অনুয়ম়াশদ্ি মূলয়াংকন অনুষ্ঠ়ানক উপযুি সংখযক শিক্ষ়ানুষ্ঠ়ান মূলয়াংকনৰ
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দ়্াশয়ত্ব শদ্ি। চমুনক ক’িনল হ’ভল, এি়া সুস্থ মূলয়াংকন পিশি প্ৰশিষ্ঠ়া কৰ়া হ’ি। ই সকয়ল়া উচ্চ শিক্ষ়া প্ৰশিষ্ঠ়ানক
পযয়ায়ক্ৰয়ম স্ব-প্ৰি়াসন, আৰু স্ব়ায়ত্বি়া প্ৰদ়্ান কশৰ এি়া শিয়িষ স্থ়ানি উপনীি কশৰি। ভসইদ্য়ৰ, অনুষ্ঠ়ানগি শিক়ািৰ
জশৰয়য়ি আগন্তুক 15 িছৰৰ শভিৰি সকয়ল়া উচ্চ শিক্ষ়া প্ৰশিষ্ঠ়ানক উচ্চ ম়ানসম্পন্ন অনুষ্ঠ়াননল উন্নীি কৰ়াৰ লক্ষয
িহি কৰ়া হ’ি আৰু এই অনুষ্ঠ়ানসমূহ শিিী প্ৰদ়্ান কৰ়া অনুষ্ঠ়ান/অনুষ্ঠ়ান-ভগ়াি শহচ়ায়প প্ৰশিষ্ঠ়া কৰ়া হ’ি। ভশৱষযয়ি,
এই মূলয়াংকন ক়াযয শিশ্বৰ পশৰয়প্ৰশক্ষিি বিি পিশি ৰূয়প গঢ শদ্য়়া হ’ি।
18.5. HECIৰ িৃিীয়খন সম়ান্তৰ়াল সশমশি হ’ি উচ্চ শিক্ষ়া অনুদ়্ান সশমশি (Higher Education Grants
Council – HEGC)। এই সশমশিয়য় স্পষ্ট নীশিৰ লগয়ি অনুষ্ঠ়ানসমূয়হ প্ৰস্তুি কৰ়া IDP আৰু নীশিসমূহৰ
প্ৰয়য়়াগৰ আধ়্াৰি উচ্চ শিক্ষ়া প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ ি়ায়ি শিিীয় অনুদ়্ানৰ ভয়াগ়ান ধ্শৰি। উচ্চ শিক্ষ়া প্ৰশিষ্ঠ়ানসমূয়হ ক়াযযকৰী কৰ়া
নিুন গুৰুত্বপূিয ভক্ষত্ৰ আৰু ম়ানসম্পন্ন প়াঠ্যক্ৰমৰ ওপৰি শভশি কশৰ HEGCএ জলপ়াশন আৰু অনুদ়্ান প্ৰদ়্ান কশৰি।
18.6. HECIৰ চিুথয সম়ান্তৰ়াল সশমশিখন হ’ি স়াধ়্াৰি শিক্ষ়া পশৰষদ্ (GEC)। ই উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ
প়াঠ্যক্ৰমৰ শিকি পিশিৰ আি়া কৰ়া ধ্ৰিৰ ফল়াফলৰ আধ়্াৰি প্ৰশিশষ্ঠি হ’ি। ইয়়াক ‘ভিজুয়ৱি এশিশিউিছ’
শহচ়ায়পও জন়া য়াি। GECএ ৰ়াষ্ট্ৰীয় উচ্চ শিক্ষ়া অহযি়া অশধ্কৰি (National Higher Education
Qualification Framework - NHEQF) প্ৰস্তুি কশৰি। িৃশিগি শিক্ষ়াক উচ্চ শিক্ষ়াৰ বসয়ি সংযুি কশৰিনল
ইয়়াক ৰ়াষ্ট্ৰীয় দ্ক্ষি়া অহযি়া অশধ্কৰি (National Skills Qualifications Framework - NSQF)ৰ বসয়ি
সংলগ্ন কৰ়া হ’ি। শিকিৰ ফল়াফলৰ ি়ায়ি উচ্চ শিক্ষ়াৰ অহযি়াক শনিযয় কৰ়া শিিী/শিপ্লম়া/চ়াশিযশফয়কি NHEQFএ
শনধ্য়াশৰি কশৰি। ইয়়াৰ লগয়ি শিশভন্ন শিষয়ৰ সুশিধ়্া প্ৰদ়্ানৰ ম়ান, ভযয়ন, ভক্ৰশিি পশৰৱিযন, সমম়ান শনধ্য়াৰি আশদ্ৰ
ি়ায়ি স়াধ়্াৰি শিক্ষ়া পশৰষদ্ এখন NHEQFৰ জশৰয়য়ি গঠ্ন কৰ়া হ’ি। 21 িশিক়াৰ দ্ক্ষি়া শিক়ািৰ ি়ায়ি স়াধ়্াৰি
শিক্ষ়া পশৰষয়দ্ বিশক্ষক প়াঠ্যক্ৰমৰ শভিৰি ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীয়য় আহৰি কশৰিলগীয়়া শনশদ্যষ্ট দ্ক্ষি়া শনধ্য়াৰি কশৰিনল নীশি
শনধ্য়াৰি কশৰি।
18.7. িৃশিগি পশৰষদ্, ভযয়ন, ভ়াৰিীয় কৃশষ গয়ৱষি়া পশৰষদ্ (Indian Council for Agricultural
Research - ICAR), ভ়াৰিীয় পশুধ্ন পশৰষদ্ (Veterinary Council of India - VCI), শিক্ষক-শিক্ষ়াৰ
ৰ়াষ্ট্ৰীয় পশৰষদ্ (National Council for Teacher Education - NCTE), স্থ়াপিয শিদ্য়া পশৰষদ্
(Council of Architecture - CoA), িৃশিগি শিক্ষ়া আৰু প্ৰশিক্ষিৰ ৰ়াষ্ট্ৰীয় পশৰষদ্ (National Council
for Vocational Education and Training - NCVET) ইিয়াশদ্ পশৰষয়দ্ িৃশিগি ম়ান শনধ্য়াৰি
সশমশিসমূহৰ (Professional Standard Setting Bodies - PSSBs) ক়াম কশৰি। এইসমূয়হ উচ্চ শিক্ষ়াৰ
ভক্ষত্ৰি এি়া গুৰুত্বপূিয ভূশমক়া িহি কশৰি আৰু স়াধ়্াৰি শিক্ষ়া পশৰষদ্ৰ সদ্সয শহচ়ায়প আমশন্ত্ৰি হ’ি। PSSBৰ
পুনৰগঠ্নৰ প়াচি স়াধ়্াৰি শিক্ষ়া পশৰষদ্ৰ সদ্সয শহচ়ায়প এওুঁয়ল়ায়ক প়াঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুি, বিশক্ষক ম়ান আৰু শনজৰ শনজৰ
ভক্ষত্ৰৰ শিক্ষি, গয়ৱষি়া আৰু শিস্ত়াৰৰ ি়ায়ি সংয়য়াজকৰ ক়াম কশৰি। স়াধ়্াৰি শিক্ষ়া পশৰষদ্ৰ সদ্সয শহচ়ায়প উচ্চ শিক্ষ়া
প্ৰশিষ্ঠ়ায়ন শনজস্বভ়ায়ৱ প্ৰস্তুি কশৰ উশলওৱ়া প়াঠ্যক্ৰম সুশনশদ্যষ্ট কশৰ শদ্য়়াি সহ়ায় কশৰি। ভসইদ্য়ৰ PSSBএ শযয়ি়াৰ
ভক্ষত্ৰি ভক়ায়ন়া পশৰচ়ালন়া িযৱ্স্স্থ়া ন়াই, ভিয়ন শনশদ্যষ্ট ভক্ষত্ৰৰ শিক্ষ়া আৰু অনুিীলনৰ ম়ান শনধ্য়াৰি কশৰি। সকয়ল়া উচ্চ
শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ায়ন ভিওুঁয়ল়াকৰ শিক্ষ়াৰ ক়াযযক্ৰম এই শনধ্য়াশৰি ম়ানৰ অন্তভুযি বহয়ছয়ন ন়াই ি়াৰ শসি়ান্ত িহি কশৰি
আৰু প্ৰয়য়়াজন স়ায়পয়ক্ষ, ম়ান শনধ্য়াৰক সশমশি ি়া PSSBএ সহ়ায় কশৰি।
18.8. এই ধ্ৰিৰ গঠ্ন পিশিয়য় শিশভন্ন দ়্াশয়ত্বি থক়া সকলৰ ম়াজৰ সংঘ়াি আুঁিৰ়াি আৰু ভিওুঁয়ল়াকক
প্ৰ়ায়য়়াশগকভ়ায়ৱ পৃথক কশৰ ৰ়াশখি। ভকইি়াম়ান শিষয়ি গুৰুত্ব প্ৰদ়্ান কশৰ উচ্চ শিক্ষ়া িযৱস্থ়াক কিৃত্ব
য িীল কশৰ ভি়াল়াই
ইয়়াৰ লক্ষয। উচ্চ শিক্ষ়া প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ দ়্াশয়ত্ব আৰু কিযিয সহয়য়াশগি়ায়ৰ হস্ত়ান্তৰ কৰ়া হ’ি। ৰ়াজহুৱ়া আৰু িযশিগি উচ্চ
শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়াৰ ভক্ষত্ৰি ভক়ায়ন়া প়াথযকয ন়াথ়াশকি।
18.9. পুনৰ শনময়াি আৰু শিৱিযনৰ ি়ায়ি িিযম়ায়ন চশল থক়া পিশি আৰু গঠ্নৰ পশৰৱিযনৰ প্ৰয়য়়াজন আয়ছ। ভ়াৰিৰ
উচ্চ শিক্ষ়াৰ কশমচনৰ অন্তগযি প্ৰশিয়ি়া সম়ান্তৰ়াল অনুষ্ঠ়ানৰ পৃথকীকৰিৰ অথয বহয়ছ, নিুন পশৰচ়ালন়া পিশিি উপযুি,
অথযপূিয আৰু প্ৰয়য়়াজনীয় একক দ়্াশয়ত্ব প্ৰদ়্ান।
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18.10. সকয়ল়া স্বিন্ত্ৰ সম়ান্তৰ়াল অনুষ্ঠ়ানৰ পশৰচ়ালন়া পিশি, ভযয়ন, মূলয়ায়ন, শিিীয় স়াহ়াযয আৰু বিশক্ষক ম়ান
শনৰূপি আৰু স্ব়ায়ত্বি়াশসি চত্ৰ়াশয়ি সশমশিৰ ক়াযযকল়াপি জনস়াধ়্াৰিৰ স্পষ্ট িয়াখয়া আৰু প্ৰযুশিৰ িয়াপক প্ৰয়য়়াগৰ
ি়াৰ়া িযশিৰ হস্তয়ক্ষপ হ্ৰ়াস কশৰ ক়ামৰ স্পষ্টি়া আৰু স্বচ্ছি়া শনৰূপি কৰ়া হ’ি। প্ৰযুশিৰ প্ৰয়য়়াগৰ ি়াৰ়া িযশিৰশহি
আৰু স্বচ্ছ পশৰচ়ালন়া পিশি ইয়়াৰ অন্তশনযশহি আদ্িয হ’ি। উচ্চ শিক্ষ়াি প্ৰ়াথশমক ম়ান আৰু মূলয ধ্শৰ ৰখ়াৰ ি়ায়ি শিশধ্
িযৱস্থ়া িহি আৰু লক্ষয পুৰিৰ কয়ঠ়্াৰ নীশি আৰু ইয়়াৰ বসয়ি নীশিশসি িথযৰ ভুল িয়াখয়াৰ ওপৰয়ি়া শিশহি িযৱস্থ়া
ভল়াৱ়া হ’ি। ভ়াৰিীয় উচ্চ শিক্ষ়া কশমচয়ন সম়ান্তৰ়াল অনুষ্ঠ়ানসমূহৰ ম়াজৰ সমসয়ায়ি়ায়ৰ়া সম়াধ়্ান কশৰি। ভ়াৰিীয় উচ্চ
শিক্ষ়া কশমচন সংহশি, দ়্াশয়ত্বয়ি়াধ্ আৰু অস়ামশৰক ভসৱ়াৰ ভ়াল গশিশিশধ্ থক়া শিশভন্ন আনুসংশগক ভক্ষত্ৰৰ শিয়িষজ্ঞৰ
ি়াৰ়া গশঠ্ি হ’ি। ভ়াৰিীয় উচ্চ শিক্ষ়া কশমচন উচ্চ িযশিত্বসম্পন্ন সম়াজ সয়চিন আৰু উচ্চ শিক্ষ়াৰ বসয়ি জশিি
িযশিৰ ি়াৰ়া সৰু অথচ স্বিন্ত্ৰ সশমশি হ’ি। নয়ায়সংগি শিধ়্ানৰ বসয়ি ক়াযয সম্প়াদ্নৰ ি়ায়ি ভ়াৰিীয় উচ্চ শিক্ষ়া
কশমচনৰ শিশধ্-িযৱস্থ়া প্ৰস্তুি কশৰ উশলওৱ়া হ’ি।
18.11. উচ্চ শিক্ষ়া প্ৰশিষ্ঠ়ানসমূহক নিুননক গঢ শদ্িনল সহজ পশৰচ়ালন়া পিশিৰ প্ৰয়য়়াজন। দ্ীঘযক়ালৰ স্থ়ায়ীত্বৰ ি়ায়ি
এই অনুষ্ঠ়ানসমূহ সম়াজ ভসৱ়াৰ প্ৰশি সয়চিনি়া সৃশষ্ট আৰু ফলদ়্ায়ক শহচ়ায়প গশঢ ভি়াল়া হ’ি। ভকন্দ্ৰ আৰু ৰ়াজয
চৰক়াৰৰ সহয়য়াগি উচ্চ শিক্ষ়া প্ৰশিষ্ঠ়ানসমূয়হ ভিওুঁয়ল়াকৰ শিস্ত়াৰ ঘয়ি়াৱ়াৰ ভক্ষত্ৰি উয়িখনীয় ভ়াল ফল ভদ্খুৱ়াি আৰু
িৃহৎ সংখযক ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰী আৰু শিক্ষকৰ লগয়ি শিভ়াগ আৰু প়াঠ্যক্ৰমৰ শিস্ত়াৰ ঘি়াি প়াশৰি। উচ্চ ম়ানসম্পন্ন শিক্ষ়াৰ
ি়ায়ি ৰ়াজহুৱ়া অনুষ্ঠ়ানৰ আশহযয়য়ও উচ্চ শিক্ষ়া প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ শিস্ত়াৰি সহ়ায় কশৰি।
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18.12. শিক্ষ়াৰ ি়াশিশজযকীকৰিি শিশভন্ন পিশিৰ ি়াৰ়া পৰীক্ষ়া আৰু ি়াধ়্া প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি। সকয়ল়া শিক্ষ়া প্ৰশিষ্ঠ়ানি
সমপযয়ায়ৰ শহচ়াপ-শনক়াচ হ’ি আৰু মুন়াফ়াৰ ি়ায়ি নহয় িুশল প্ৰক়াি কশৰি ল়াশগি। ৰ়াশহ ভহ়াৱ়া ধ্ন পুনৰ শিক্ষ়াৰ
শিক়ািৰ ি়ায়ি খৰচ কশৰি ল়াশগি। সকয়ল়া শিিীয় ভলনয়দ্ন ৰ়াজহুৱ়া কশৰি ল়াশগি আৰু স়াধ়্াৰি ভল়াকৰ আপশি
শনৰসনৰ িযৱস্থ়া থ়াশকি ল়াশগি। মূলয়ায়ন িযৱস্থ়া প্ৰস্তুি কৰ়া NACএ ি়াধ্যি়ামূলক পৰীক্ষি ক়াযয কশৰি ল়াশগি আৰু
NHERCএ ইয়়াৰ পশৰচ়ালন়া পিশিৰ এি়া প্ৰধ়্ান শদ্ি শহচ়ায়প গিয কশৰি ল়াশগি।
18.13. ৰ়াজহুৱ়া আৰু িযশিগি - সকয়ল়া উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানক পশৰচ়ালন়া পিশিৰ আওি়াৰ শভিৰি ধ্ৰ়া হ’ি।
িযশিগি উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানসমূহ উনমহিীয়়া শনয়দ্যিন়াযুি আইনৰ জশৰয়য়ি গঠ্ন কৰ়া হ’ি। এই উনমহিীয়়া
শনয়দ্যিন়াযুি সকয়ল়া আইনৰ ি়াৰ়া িযশিগি আৰু ৰ়াজহুৱ়া উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানক এয়ক ম়ানসম্পন্ন কশৰ ভি়াল়া হ’ি।
এই উনমহিীয়়া শনয়দ্যিন়াৱলীয়য় ভ়াল প্ৰি়াসন, শিিীয় সন্তুলন আৰু শনৰ়াপদ্ অৱস্থ়া, বিশক্ষক ফল়াফল আৰু িথযৰ
স্বচ্ছি়াক স়ামশৰ ল’ি।
18.14. জনশহিকৰ আৰু সম়াজ সয়চিনি়া থক়া িযশিগি উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ান শিন়ামূলীয়়া শিক্ষ়াৰ জশৰয়য়ি
শিকশিি হ’ি। িযশিগি প্ৰশিষ্ঠ়ানসমূহ অশধ্ক সংকি়াপন্ন নহ’িনল শিশভন্ন প্ৰক়াৰৰ অনুষ্ঠ়ানৰ ম়াচুলৰ উচ্চ সীম়া
শনধ্য়াৰিৰ ি়ায়ি স্বচ্ছ পিশি িহি কৰ়া হ’ি। ই শনশদ্যষ্ট নীশিৰ আধ়্াৰি আৰু িহল প্ৰ়ায়য়়াশগক পশৰচ়ালন়া পিশিৰ শভশিি
িযশিগি খণ্ডৰ উচ্চ শিক্ষ়া প্ৰশিষ্ঠ়ানসমূহৰ প়াঠ্যক্ৰমৰ ি়ায়ি ম়াচুল শনধ্য়াৰিৰ কিৃযত্ব প্ৰদ়্ান কশৰি। িযশিগি খণ্ডৰ উচ্চ
শিক্ষ়া প্ৰশিষ্ঠ়ানসমূহক িৃহৎ সংখযক ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ ি়ায়ি ম়াচুল ভৰহ়াই আৰু জলপ়াশন প্ৰদ়্ানৰ ি়ায়ি উৎস়াশহি কৰ়া হ’ি।
িযশিগি খণ্ডৰ উচ্চ শিক্ষ়া প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ সকয়ল়া ধ্ৰিৰ ম়াচুল আৰু ম়ানশন স্বচ্ছভ়ায়ৱ আৰু সম্পূিযৰূয়প প্ৰক়াি কশৰি
ল়াশগি আৰু শযয়ক়ায়ন়া ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ ন়ামভশিযৰ ি়ায়ি শনয়ম িশহভূযিভ়ায়ৱ ম়াচুল িৃশি কশৰি ভন়াৱ়াশৰি। স়াম়াশজক ি়াধ্যি়াধ্কি়া অনুসশৰ ম়াচুলসমূহ খৰচৰ ি়ািদ্ শনধ্য়াশৰি হ’ি ল়াশগি।

19.

উচ্চ শিক্ষ়া প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ ফলপ্ৰসু প্ৰি়াসন আৰু ভনিৃত্ব

19.1. স়াংস্কৃশিক উৎকৃষ্টি়া আৰু উচ্চ শিক্ষ়াৰ উদ্ভ়াৱনী ক্ষমি়াই হ’ল ফলপ্ৰসু প্ৰি়াসন আৰু ভনিৃত্বৰ ি়াহক।
ভ়াৰিিষযৰ লগয়ি শিশ্বৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানসমূহৰ স্থ়ায়ীত্বৰ প্ৰধ়্ান ক়াৰি বহয়ছ সু-প্ৰি়াসন িযৱস্থ়া আৰু ভনিৃত্বিহনক়াৰীক ভমধ়্াৰ
শভশিি শনযুশিকৰি।
54

ৰ়াষ্ট্ৰীয় শিক্ষ়ানীশি 2020
19.2. 15 িছৰৰ শভিৰি উপযুি পযয়ায়ক্ৰম মূলয়াংকন আৰু পযয়ায়ক্ৰম স্ব়ায়ত্বি়া প্ৰদ়্ানৰ ি়াৰ়া সকয়ল়া উচ্চ শিক্ষ়াৰ
প্ৰশিষ্ঠ়ায়নই উদ্ভ়াৱনী আৰু উৎকৃষ্টি়া আহৰি কশৰি পৰ়া স্বিন্ত্ৰ প্ৰি়াসন িযৱস্থ়া গঢ শদ্ি পৰ়া হ’ি ল়াশগি। সকয়ল়া উচ্চ
শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ায়নই ভনিৃত্ব িহন কশৰি পৰ়া আৰু স়াংস্কৃশিকভ়ায়ৱ উচ্চ ম়ানসম্পন্ন বহ উঠ়্ায়ি়া শনশিি হ’ি ল়াশগি।
উপযুি পযয়াক্ৰশমক মূলয়াংকন িহি কশৰ গশিিীল ভহ়াৱ়াৰ ি়ায়ি অনুষ্ঠ়ানৰ প্ৰশি গভীৰ দ়্ায়িিি়া থক়া উচ্চ অহযি়াসম্পন্ন
িযশিৰ ি়াৰ়া িিয অি গভিযৰছ (BoG) গঠ্ন কৰ়া হ’ি। িিয অি গভিযৰছ সকয়ল়া ি়াশহৰ়া হস্তয়ক্ষপৰ পৰ়া মুি থ়াশকি,
অনুষ্ঠ়ানৰ মুৰব্বীয়ক ধ্শৰ সকয়ল়ায়ক শনযুশি শদ্য়়াৰ লগয়ি প্ৰি়াসন সম্পকযীয় সকয়ল়া শসি়ান্ত িহি কশৰি। পূিযৰ অনয়ানয
শিশধ্ি থক়া পশৰপন্থী শিশধ্ িযৱস্থ়া অশিক্ৰম কশৰ সংশিধ়্ান, ক়াযযকৰিৰ ি়ায়ি শনযুশিৰ আশহয, আৰু শিধ়্ান আৰু িিয অি
গভিযৰছৰ দ়্াশয়ত্ব আৰু কিযিয শনধ্য়াৰি কৰ়া হ’ি। িিযৰ নিুন সদ্সযৰ ি়ায়ি িয়িয শিয়িষজ্ঞ সশমশি গঠ্ন কশৰি আৰু
িয়িয শনয়জই নিুন সদ্সযৰ ি়াছশন কশৰি। সদ্সয ি়াছশনৰ ভক্ষত্ৰি নয়ায়সংগিমূলি়াক গুৰুত্ব প্ৰদ়্ান কশৰি। এইয়ি়া স্পষ্ট
ভয, এই প্ৰশক্ৰয়়া চশল থক়া সময়ি সকয়ল়া উচ্চ শিক্ষ়া প্ৰশিষ্ঠ়ানক উদ্গশন, সহ়ায় আৰু পযযয়ৱক্ষি কৰ়া হ’ি আৰু
2035 চনৰ শভিৰি িিয অৱ গভিযৰছক কিৃত্ব
য প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি।
19.3. িিয অৱ গভিযৰছ সকয়ল়া িথযৰ স্বচ্ছি়াৰ ি়াৰ়া ইয়়াৰ বসয়ি সংলগ্ন ভল়াকৰ ওচৰি দ়্াশয়ত্বিীল আৰু জি়ািশদ্শহ
হ’ি ল়াশগি। ই ৰ়াষ্ট্ৰীয় উচ্চ শিক্ষ়া পশৰচ়ালন়া সংসদ্ৰ জশৰয়য়ি ভ়াৰিীয় উচ্চ শিক্ষ়া কশমচনৰ ি়াৰ়া শনশদ্যষ্ট কৰ়া সকয়ল়া
শনয়দ্যি়াৱলী ম়াশন চশলিনল ি়াধ্য হ’ি।
19.4. অনুষ্ঠ়ানৰ সকয়ল়া মুৰব্বী আৰু ভনিৃত্বি থক়া সকয়ল়া িযশি উচ্চ বিশক্ষক অহযি়াসম্পন্ন আৰু প্ৰি়াসনীয় অহযি়া
থক়া আৰু ভনিৃত্ব ল’ি পৰ়া গুি-সম্পন্ন িথ়া জশিল পশৰশস্থশি চি়াশলি পৰ়া গুিৰ অশধ্ক়াৰী হ’ি ল়াশগি। উচ্চ শিক্ষ়া
প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ সকয়ল়া মুৰব্বীৰ স়াম়াশজক দ়্ায়িিি়াৰ প্ৰমূলয সম্পয়কয সৱল ময়ন়াভ়াৱ, স়ামূহীয়়াভ়ায়ৱ কময কৰ়াৰ প্ৰৱিি়া,
শিশিধ্ি়া, শিশভন্ন প্ৰক়াৰৰ ভল়াকৰ বসয়ি ক়াম কৰ়া আৰু ভয়াগ়াত্মক দ্ৃশষ্টভংগী থ়াশকি ল়াশগি। কয়ঠ়্াৰ, পক্ষপ়ািিূিয,
ভমধ়্াৰ আধ়্াৰি আৰু ভয়াগযি়াৰ আধ়্াৰি িিয অৱ গভিযৰছৰ ি়াৰ়া গশঠ্ি লব্ধপ্ৰশিষ্ঠ শিয়িষজ্ঞ সশমশিৰ (Eminent
Expert Committee - EEC) ি়াৰ়া িিয অৱ গভিযৰছৰ ি়াছশন কৰ়া হ’ি। এি়া সুস্থ ি়াি়াৱৰি শনশিি কৰ়াৰ
ভক্ষত্ৰি ক়াযযক়াল এি়া গুৰুত্বপূিয শিষয়। এয়কদ্য়ৰ অনুষ্ঠ়ানৰ প্ৰশক্ৰয়়া য়ায়ি ভনিৃত্বৰ সলশনয়য় সম়াপ্ত কশৰি ভন়াৱ়ায়ৰ,
আৰু ভ়াল ক়াযযক্ষমি়া িিয়াই ৰ়াশখিনল ভনিৃত্বৰ ক়াযযিযৱস্থ়া পশৰকল্পন়া সহক়ায়ৰ কশৰি ল়াশগি। উৎকৃষ্ট ভনিৃত্ব শিচ়াশৰ
উশলয়়াি ল়াশগি আৰু িীয়ে ি়াক শিকশিি কশৰ িুশলি ল়াশগি, ভিওুঁয়ল়াকক ক়াযযপিশি আৰু ভনিৃত্বৰ স্থ়ান শদ্ি ল়াশগি।
19.5. শিিৰ ভয়াগ়ান ধ্ৰ়া, শিশধ্গি কিৃযত্ব প্ৰদ়্ান আৰু ক্ৰম়ানুস়ায়ৰ স্ব়ায়ত্বি়া শদ্য়়াৰ সময়ি সকয়ল়া উচ্চ শিক্ষ়া
প্ৰশিষ্ঠ়ায়ন ভিওুঁয়ল়াকৰ দ়্ায়িিি়া স্থ়ানীয় সম়াজৰ বসয়ি সম্পকয আৰু শিিীয় ভলনয়দ্নৰ প্ৰম়াি আৰু দ়্ায়িিি়া শনশিি
কশৰি ল়াশগি। সকয়ল়া প্ৰশিষ্ঠ়ায়ন অনুষ্ঠ়ান শিক়ািৰ পশৰকল্পন়া কশৰি ল়াশগি। ইয়়াৰ শভশিি অনুষ্ঠ়ানয়ি়ায়ৱ উপযুি
পদ্য়ক্ষপ শচন়াি কশৰ ভিওুঁয়ল়াকৰ শিক়াি শনশিি কশৰি ল়াশগি আৰু লক্ষযি উপনীি হ’ি ল়াশগি। ই ভিওুঁয়ল়াকৰ
পৰৱিযী শিিীয় অনুদ়্ানৰ আধ়্াৰ হ’ি। ভি়ািযৰ সদ্সয, অনুষ্ঠ়ানৰ মুৰব্বী, শিক্ষক-শিক্ষশয়ত্ৰী, ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰী আৰু কমযচ়াৰীৰ
যুিীয়়া সহয়য়াগি অনুষ্ঠ়ান শিক়ািৰ পশৰকল্পন়া (IDP) কশৰি ল়াশগি।

ভ়াগ III - অনয়ানয গুৰুত্বপূিয ভক্ষত্ৰ
20.

িৃশিমুখী শিক্ষ়া

20.1. িৃশিগি ভল়াকৰ প্ৰস্তুিকৰি নয়ায়সংগি ক়াৰিয়ি শিক্ষ়াৰ বসয়ি সংলগ্ন শিষয়। জনস়াধ়্াৰিৰ প্ৰয়য়়াজন অনুসশৰ
শিক্ষ়া হ’ল এখন ভক্ষত্ৰ আৰু এই শিক্ষ়াি প্ৰ়ায়য়়াশগক শদ্িয়ি়াও সংলগ্ন বহ থ়ায়ক। ইয়়াৰ বসয়ি জশিল আৰু শভন্ন শিষয়ক
শচন্ত়া, পযয়ায়ল়াচন়া, শিিকয, গয়ৱষি়া আৰু উদ্ভ়াৱন জশিি বহ থ়ায়ক। এই লক্ষযি উপনীি হ’িৰ ি়ায়ি এি়া শিয়িষ শিষয়
শহচ়ায়প িৃশিমুখী শিক্ষ়াক ভিয়লয়গ ৰ়াশখি পৰ়া ভনয়ায়।
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20.2. ভসইি়ায়ি িৃশিমুখী শিক্ষ়া স়ামশিকভ়ায়ৱ উচ্চ শিক্ষ়াৰ অন্তগযি শিষয় শহচ়ায়প পশৰগশিি বহয়ছ। অকলিৰীয়়ানক
থক়া কৃশষ শিশ্বশিদ্য়ালয়, আইন শিশ্বশিদ্য়ালয়, স্ব়াস্থযশিজ্ঞ়ান শিশ্বশিদ্য়ালয়, ক়াশৰকৰী শিশ্বশিদ্য়ালয় আৰু অকলিৰীয়়ানক
থক়া অনয ভক্ষত্ৰৰ অনুষ্ঠ়ান-প্ৰশিষ্ঠ়ানসমূহৰ লক্ষয শভন্ন শিষয়ক অনুষ্ঠ়ান ৰূয়প প্ৰশিষ্ঠ়া হ’ি ল়ায়গ। ইয়়াি স়ামশিক আৰু
শভন্ন শিষয়ক শিক্ষ়াদ়্ান হ’ি ল়ায়গ। িৃশিমুখীয়য়ই হওক ি়া স়াধ়্াৰি শিক্ষ়াই হওক, সকয়ল়া শিক্ষ়ানুষ্ঠ়ায়নই
অনুষ্ঠ়ান/অনুষ্ঠ়ান-ভগ়াি শহচ়ায়প প্ৰশিষ্ঠ়া হ’ি। ইয়়াি উভয় ভক্ষত্ৰয়ক স়ামশৰ ভল়াৱ়া হ’ি আৰু 2030 চনৰ শভিৰি
সমশন্বি কৰ়াৰ িযৱস্থ়া িহি কৰ়া হ’ি।
20.3. কৃশষ শিক্ষ়াক ইয়়াৰ সম্পশকযি ভক্ষত্ৰৰ বসয়ি সংযুি কশৰ পুনৰ প্ৰশিষ্ঠ়া কৰ়া হ’ি। যশদ্ও ভদ্িৰ
শিশ্বশিদ্য়ালয়সমূহৰ শভিৰি 9% কৃশষ শিশ্বশিদ্য়ালয়, িথ়াশপ কৃশষ আৰু আনুসংশগক ভক্ষত্ৰি ন়ামভশিযৰ পশৰম়াি হ’ল
মুঠ্ শিশ্বশিদ্য়ালয়ৰ ন়ামভশিযৰ ম়াত্ৰ 1%। দ্ক্ষি়াসম্পন্ন স্ন়ািক আৰু ক়াশৰকৰ, উদ্ভ়াৱনী গয়ৱষি়া আৰু িজ়াৰয়কশন্দ্ৰক
শিস্ত়াৰ প্ৰযুশি আৰু প্ৰয়য়়াগৰ সম্পকয ৰক্ষ়াৰ ি়ায়ি কৃশষৰ উৎপ়াদ্নিীলি়া িৃশি কশৰিনল কৃশষ আৰু আনুসংশগক ভক্ষত্ৰৰ
ম়ান আৰু ধ়্াৰিক্ষমি়া িৃশি কশৰি ল়াশগি। কৃশষ আৰু পশুধ্ন শিজ্ঞ়ানি িৃশিমুখী ভল়াক প্ৰস্তুি কশৰিনল স়াধ়্াৰি শিক্ষ়া
িযৱস্থ়াি সংযুি শিক্ষ়া িযৱস্থ়াৰ জৰুৰী শিক়াি স়াধ্ন কৰ়া হ’ি। স্থ়ানীয় জ্ঞ়ানৰ প্ৰয়য়়াগ, পৰম্পৰ়াগি জ্ঞ়ান আৰু শিকশিি
প্ৰযুশিৰ শিষয়য় িুশজি পৰ়ানক, ভযয়ন, ভূশমৰ উৎপ়াদ্নিীলি়া হ্ৰ়াস, জলি়ায়ু পশৰৱিযন, ক্ৰমিশধ্যি জনসংখয়াৰ ি়ায়ি
খ়াদ্য িসযৰ পযয়াপ্তকৰি আশদ্ৰ শিষয়য় জ্ঞ়ান থক়া িৃশিমুখী ভল়াক প্ৰস্তুি কশৰি ল়াশগি। কৃশষ শিক্ষ়া প্ৰদ়্ান কৰ়া অনুষ্ঠ়ানৰ
পৰ়া স্থ়ানীয় ভল়াক উপকৃি হ’ি ল়াশগি। প্ৰযুশিৰ প্ৰয়য়়াগ আৰু প্ৰস়াৰ, স্থ়ায়ীত্ব থক়া পিশিৰ শিক়ািৰ ি়ায়ি কৃশষ প্ৰযুশি
প়াকয প্ৰশিষ্ঠ়া কৰ়া হ’ি।
20.4. উৎকৃষ্ট অনুিীলন আৰু প্ৰযুশি িহিৰ ি়াৰ়া িহল শভশিি িহিয়য়াগয আৰু সময় শনধ্য়াশৰি নয়ায়ৰ ি়ায়ি আইন
শিক্ষ়া শিশ্বৰ পশৰয়প্ৰশক্ষিি প্ৰশিয়য়াশগি়ামূলক ভহ়াৱ়া প্ৰয়য়়াজন। এয়ক সময়য়ি ই স়াংশিধ়্াশনক প্ৰমূলয, স়াম়াশজক,
অথযননশিক আৰু ৰ়াজননশিক আৰু গিিন্ত্ৰৰ ক়াযযক়াশৰি়াৰ জশৰয়য়ি ৰ়াষ্ট্ৰৰ পুিৰগঠ্ন, আইনী ি়াসন আৰু ম়ানৱ
অশধ্ক়াৰক প্ৰশিফশলি কৰ়া হ’ি ল়ায়গ। আইনৰ প়াঠ্যক্ৰমি সম়াজ-স়াংস্কৃশিক শিষয় িথযশভশিক, আইনৰ ঐশিহ়াশসক
শচন্ত়া, নয়ায়ৰ দ্িযন, আইন শিশধ্ ি়াস্ত্ৰৰ অনুিীলন আৰু অনয়ানয আনুসংশগক শিষয়ৰ প্ৰকৃি আৰু উপযুিভ়ায়ৱ প্ৰশিফলন
ঘশিি ল়ায়গ। ৰ়াজয চৰক়াৰৰ আইন শিক্ষ়া শিভ়াশষক হ’ি ল়ায়গ য়ায়ি ভশৱষযিৰ আইনজ্ঞ আৰু নয়ায়়াধ্ীিসকয়ল ইংৰ়াজী
আৰু ৰ়াশজযক ভ়াষ়া িযৱহ়াৰ কশৰি প়ায়ৰ।
20.5. স্ব়াস্থয শিক্ষ়া পুনৰ শনধ্য়াৰি কশৰি ল়ায়গ য়ায়ি, স্ন়ািকসকয়ল চল়াই শনি পৰ়ানক শিক্ষ়াৰ প়াঠ্যক্ৰমৰ সময়, গঠ্ন
আৰু আশহযৰ বসয়ি শমল থ়ায়ক, য়ায়ি ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীসকয়ল ভ়ালদ্য়ৰ শনধ্য়াশৰি কৰ়া প়াঠ্যক্ৰম শনয়শমি শিৰশিি িহি কশৰি
প়ায়ৰ, আৰু প্ৰ়াথশমক পশৰচযয়া আৰু স্ব়াস্থযয়কন্দ্ৰি ভসৱ়া আগিঢ়াি প়ায়ৰ। স্ব়াস্থয পশৰচযয়াি িহুমুখীি়াৰ ি়ায়ি এয়ল়ায়পশথৰ
ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীসকলয়ক়া আয়ুয়িযদ্, ভয়াগ আৰু প্ৰ়াকৃশিক স্ব়াস্থয শিজ্ঞ়ান, ইউন়ানী, শসি আৰু ভহশমঅ’ভপশথৰ (AYUSH)
প্ৰ়াথশমক জ্ঞ়ান প্ৰদ়্ান কৰ়া প্ৰয়য়়াজন। ি়াকীসমূহ শিষয়ৰ শিক্ষ়ায়ি়া এয়ল়ায়পশথ আৰু অনয শিষয়সমূহৰ শিক্ষ়া প্ৰদ়্ান কৰ়াৰ
প্ৰয়য়়াজনীয়ি়া আয়ছ। সকয়ল়া শিখয়াি স্ব়াস্থয পশৰচযয়া শিক্ষ়াি প্ৰশিয়ষধ্কমূলক স্ব়াস্থয শিজ্ঞ়ান আৰু স়াম়াশজক ঔষধ্ৰ
প্ৰয়য়়াগৰ ওপৰি শিয়িষ গুৰুত্ব প্ৰদ়্ান কৰ়া হয়।
20.6. ভ়াৰিিষযৰ স়ামশিক শিক়ািৰ ি়ায়ি অশি গুৰুত্বপূিয িুশল শিয়ৱশচি ক়াশৰকৰী শিক্ষ়াৰ অশভয়াশন্ত্ৰক, প্ৰযুশিশিদ্য়া,
ভময়নজয়মণ্ট, স্থ়াপিয, নগৰ পশৰকল্পন়া, ফ়াময়াচী, ভহ়ায়িল ভময়নজয়মণ্ট, পশৰচ়াৰক প্ৰযুশি আশদ্ৰ শিিী আৰু শিপ্লম়া
অন্তভুযি কশৰি ল়ায়গ। এইয়ি়া ভকৱল প্ৰকৃি অহযি়াসম্পন্ন ভল়াকৰ প্ৰয়য়়াজনীয়ি়াৰ ি়ায়িই নহয়, এই ভক্ষত্ৰি উদ্ভ়াৱন
আৰু গয়ৱষি়া শনশিি কশৰিনল উয়দ্য়াগ আৰু উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানসমূহৰ ম়াজি সহয়য়াশগি়ায়ৰ়া সৃশষ্ট কশৰি। ইয়়াৰ
উপশৰও ম়ানুহৰ পদ্য়ক্ষপসমূহি প্ৰযুশিৰ প্ৰভ়ায়ৱ ক়াশৰকৰী শিক্ষ়া আৰু অনয শিষয়সমূহৰ ম়াজি িযৱধ়্ান হ্ৰ়াস কশৰি।
ভসইি়ায়ি ক়াশৰকৰী শিক্ষ়া িহুশিষয়ক শিক্ষ়া প্ৰদ়্ানৰ প্ৰশিষ্ঠ়ান আৰু প়াঠ্যক্ৰমৰ অন্তভুযি হ’ি আৰু অনয শিষয়ৰ বসয়ি
ইয়়াক সম্পশকযি কশৰ সুশিধ়্াৰ সৃশষ্ট কৰ়া হ’ি। যুৱক-যুৱিীসকলৰ শনযুশিৰ সি়াৱনীয়ি়া িৃশি কশৰিনল ভ়াৰিিষযই
কৃশত্ৰম ভি়াধ্, শি-শি প্ৰযুশি, শিস্তৃি িথয শিয়েষি আৰু য়াশন্ত্ৰক শিকিৰ লগয়ি শজন অধ্যয়ন, বজৱ-প্ৰযুশি, ভনন’প্ৰযুশি আশদ্ অশি গুৰুত্বপূিয ভক্ষত্ৰয়ি়াৰি িৃশিমুখী ভল়াক বিয়়াৰ কশৰ উশলওৱ়াৰ ি়ায়ি আগভ়াগ ল’ি ল়াশগি।
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21.

প্ৰ়াপ্তিয়স্ক শিক্ষ়া আৰু জীৱনয়জ়াৰ়া শিকি

21.1. প্ৰ়ায়য়়াশগক স়াক্ষৰি়াৰ সুশিধ়্া ল়াভ, শিক্ষ়া িহি আৰু জীৱন ধ়্াৰি হ’ল প্ৰশিগৰ়াকী ন়াগশৰকয়ৰ প্ৰ়াথশমক
অশধ্ক়াৰ। স়াক্ষৰি়া আৰু প্ৰ়াথশমক শিক্ষ়াই িযশিগি, সমূহীয়়া, অথযননশিক আৰু জীৱনয়জ়াৰ়া শিকিৰ দুৱ়াৰ মুকশল কশৰ
শদ্য়য়। ই িযশিৰ িযশিগি আৰু িৃশিগি শিক়াি সিৱ কশৰ ভি়ায়ল। সম়াজ আৰু ৰ়াষ্ট্ৰীয় স্তৰি স়াক্ষৰি়া আৰু প্ৰ়াথশমক
শিক্ষ়াৰ এক িশিি়ালী ভূশমক়া আয়ছ। ই অনয সকয়ল়া প্ৰক়াৰৰ শিক়ািৰ প্ৰয়চষ্ট়াক আগিঢ়াই শনয়য়। সমি শিশ্বৰ পৰ়া
ল়াভ কৰ়া িথযই প্ৰম়াি কয়ৰ ভয, স়াক্ষৰি়াৰ হ়াৰৰ বসয়ি িযশিগি শজশিশপৰ (Gross Domestic Product GDP) ম়াজি শিয়িষভ়ায়ৱ ওিঃয়প্ৰ়াি সম্পকয আয়ছ।
21.2. এয়ক সময়য়ি, সম়াজৰ শনৰক্ষৰ ভল়াকসকয়ল শিশভন্ন ভক্ষত্ৰি যয়থষ্ট অসুশিধ়্া ভভ়াগ কশৰিলগীয়়া হয়, ভযয়ন,
িযৱস়ায়ৰ শিিীয় ভলন-ভদ্ন, িস্তুৰ দ়্ামৰ বসয়ি গুি়াগুি আৰু পশৰম়ািৰ িুলন়া, চ়াকশৰ, ঋি, ভসৱ়া আশদ্ৰ ি়ায়ি
আয়ৱদ্ন পত্ৰ পুৰি, ৰ়াজহুৱ়া জ়াননী আৰু সংি়াদ্ ম়াধ্যমৰ প্ৰিধ, িযৱস়ায়ৰ ভয়াগ়ায়য়াগৰ ি়ায়ি স়াধ়্াৰি আৰু বিদুযশিন
ভমইলৰ িযৱহ়াৰ, জীৱন ধ়্াৰিৰ ম়ান উন্নি কৰ়াৰ ি়ায়ি ইণ্ট়াৰয়নি আৰু অনয়ানয প্ৰযুশিৰ িযৱহ়াৰ, ি়াি-পথৰ সুৰক্ষ়াৰ
শনয়ম প়ালনৰ শনয়দ্যি়াৱলীৰ জ্ঞ়ান, ঔষধ্ আশদ্ শিষয়ৰ জ্ঞ়ান, ল’ৰ়া-ভছ়াৱ়ালীক শিক্ষ়াৰ ভক্ষত্ৰি সহ়ায় কশৰিনল,
ভ়াৰিিষযৰ ন়াগশৰক শহচ়ায়প শনজৰ অশধ্ক়াৰ আৰু কিযিযৰ শিষয়য় সয়চিন হ’িনল, স়াশহিয কমযক উদ্গশন জন়ািনল,
উচ্চ উৎপ়াদ্ক্ষম ভক্ষত্ৰি শনযুশি ল়াভ কশৰিনল, আশদ্ৰ ি়ায়ি স়াক্ষৰি়াৰ প্ৰয়য়়াজন। ইয়়াি উয়িখ কৰ়া ভয়াগযি়াৰ
ি়াশলক়াৰ শদ্িয়ি়াৰি উপনীি হ’িনল প্ৰ়াপ্তিয়স্ক শিক্ষ়াক উদ্ভ়াৱনী দ্ৃশষ্টয়ৰ িহি কৰ়া বহয়ছ।
21.3. ভ়াৰিিষয আৰু শিশ্বৰ শিশভন্ন স্থ়ানি কৰ়া ভক্ষত্ৰ অধ্যয়য়ন এই কথ়া স্পষ্ট কশৰ শদ্য়ছ ভয, ভস্বচ্ছ়ায়সৱী ময়ন়াভ়াি
আৰু সম়াজৰ অংিিহি আৰু সময়িিকৰি হ’ল প্ৰ়াপ্তিয়স্ক শিক্ষ়াৰ সফলি়াৰ প্ৰধ়্ান ক়াৰি। ইয়়াৰ বসয়ি সংযুি বহ
থ়ায়ক ৰ়াজননশিক সশদ্চ্ছ়া, আনুষ্ঠ়াশনক গঠ্ন, উপযুি পশৰকল্পন়া, পযয়াপ্ত শিিীয় স়াহ়াযয আৰু উচ্চ ম়ানসম্পন্ন দ্ক্ষি়া
শনময়ািক়াৰী শিক্ষ়াশিদ্ আৰু ভস্বচ্ছ়ায়সৱীসকল। সফল স়াক্ষৰি়া ক়াযযক্ৰয়ম প্ৰ়াপ্তিয়স্কৰ ম়াজি স়াক্ষৰি়াৰ হ়াৰ িৃশি
ভহ়াৱ়ায়ি়ায়ক নুিুজ়ায়, ই সম়াজৰ সকয়ল়া ল’ৰ়া-ভছ়াৱ়ালীৰ ি়ায়ি শিক্ষ়াৰ ক্ৰমিশধ্যি প্ৰয়য়়াজনীয়ি়াৰ ফল়াফলকয়হ সূচ়ায়,
ভযয়নদ্য়ৰ, স়াম়াশজক পশৰৱিযনি িৃহৎ সম়াজৰ অৱদ়্ান থ়ায়ক। 1988 চনি প্ৰৱিযন কৰ়া ৰ়াষ্ট্ৰীয় স়াক্ষৰি়া শমচন
প্ৰধ়্াননক ম়ানুহৰ ভস্বচ্ছ়ামূলক অংিিহিৰ ওপৰি আধ়্াশৰি আশছল, আৰু ইয়়াৰ ফলি 1991-2011 চননল মশহল়ায়ক
ধ্শৰ স়ামশিক স়াক্ষৰি়াৰ হ়াৰ উয়িখনীয়ভ়ায়ৱ িৃশি বহশছল আৰু লগয়ি সমক়ালীন স়াম়াশজক শিষয়সমূহৰ ওপৰি
মি়ামি আৰু আয়ল়াচন়া-শিয়ল়াচন়াৰ সূচন়া কশৰশছল।
21.4. 100% স়াক্ষৰি়াৰ লক্ষযি উপনীি হ’িনল চৰক়াৰীভ়ায়ৱ প্ৰ়াপ্তিয়স্ক শিক্ষ়াৰ ি়ায়ি িশিি়ালী পদ্য়ক্ষপ িহি
কৰ়া হ’ি, শিয়িষনক সম়াজৰ অংিিহিক উৎস়াশহি কশৰিনল আৰু প্ৰযুশিৰ সুসম সংয়য়াগ ঘি়ািনল প়াযযম়ায়ন
ক্ষীপ্ৰি়ায়ৰ আগিঢ়া হ’ি।
21.5. প্ৰথময়ি, প্ৰ়াপ্তিয়স্ক শিক্ষ়াৰ উন্নি প়াঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুি কৰ়াৰ ি়ায়ি NCERTৰ এখন সহ়ায়ক়াৰী সশমশি গঠ্ন কৰ়া
হ’ি। NCERTৰ িিযম়ানৰ শিয়িষজ্ঞৰ ি়াৰ়া উন্নি ম়ানৰ অক্ষৰজ্ঞ়ান, সংখয়াজ্ঞ়ান, প্ৰ়াথশমক শিক্ষ়া, িৃশিগি দ্ক্ষি়া,
আৰু অনয়ানয শিষয় অন্তভুযি বহ থক়া প়াঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুি কৰ়া হ’ি। প্ৰ়াপ্তিয়স্ক শিক্ষ়াৰ প়াঠ্যক্ৰম প়াুঁচ প্ৰক়াৰৰ হ’ি, আৰু
প্ৰশিয়ি়া প্ৰক়াৰয়ৰ স্পষ্ট ফল়াফল থ়াশকি, ভযয়ন, (ক) প্ৰ়াৰশিক অক্ষৰ আৰু সংখয়াজ্ঞ়ান (খ) জশিল জীৱন দ্ক্ষি়া
(শিিীয় স়াক্ষৰি়া, শিশজয়িল স়াক্ষৰি়া, ি়াশিজয স়াক্ষৰি়া, স্ব়াস্থয পশৰচযয়া আৰু সয়চিনি়া, শিশু পশৰচযয়া আৰু শিক্ষ়া
আৰু পশৰয়়াল কলয়াি ইয়়াি অন্তভুযি হ’ি) (গ) িৃশিমুখী দ্ক্ষি়া শিক়াি (স্থ়ানীয় শনযুশিৰ প্ৰশি দ্ৃশষ্ট ৰ়াশখ) (ঘ)
প্ৰ়াৰশিক শিক্ষ়া (সম়ান্তৰ়ালভ়ায়ৱ প্ৰস্তুশি, ম়াধ্যশমক আৰু উচ্চ ম়াধ্যশমক স্তৰ অন্তভুযি কৰ়া হ’ি) (ি) শনৰশিশচ্ছন্ন শিক্ষ়া
(স়ামশিক প্ৰ়াপ্তিয়স্ক শিক্ষ়াৰ প়াঠ্যক্ৰম, কল়া, শিজ্ঞ়ান, প্ৰযুশি, সংস্কৃশি, ক্ৰীি়া আৰু শিয়ন়াদ্ন লগয়ি স্থ়ানীয় শিক্ষ়াথযীৰ
আিহৰ শিষয়, উদ়্াহৰিস্বৰূয়প, জীৱন-শিক্ষ়াৰ উচ্চম়ানৰ সমল)। এই আশহয প্ৰস্তুি কয়ৰ়ায়ি শিয়িষভ়ায়ৱ মনি ৰখ়া হ’ি
ভয, িহুয়ক্ষত্ৰি শিশুৰ ি়ায়ি প্ৰস্তুি কৰ়া সমলৰ িুলন়াি প্ৰ়াপ্তিয়স্কসকলৰ ি়ায়ি প্ৰস্তুি কৰ়া সমল আৰু পিশি পৃথক
ভহ়াৱ়া প্ৰয়য়়াজন।
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21.6. শিিীয়য়ি, সকয়ল়া প্ৰ়াপ্তিয়স্ক ভল়ায়ক য়ায়ি প্ৰ়াপ্তিয়স্ক শিক্ষ়া আৰু জীৱনয়জ়াৰ়া শিক্ষ়া িহি কশৰি প়ায়ৰ ি়াৰ ি়ায়ি
উপযুি স়া-সুশিধ়্া উপলব্ধ কশৰ ভি়াল়া হ’ি। ভযশিয়়া সিৱ হয়, শিদ্য়ালয়ৰ প়াঠ্দ়্ান সম়াপ্ত ভহ়াৱ়াৰ প়াছি আৰু িধৰ
শদ্নি শিদ্য়ালয় ি়া ৰ়াজহুৱ়া পুশথভুঁৰ়ালি য’ি িথয আৰু প্ৰযুশি িযৱহ়াৰ কৰ়াৰ সুশিধ়্া আয়ছ, ভিয়ন স্থ়ানি আৰু
সম়াজৰ সহয়য়াগ আৰু ক়াযযক়াশৰি়াৰ জশৰয়য়ি এই প়াঠ্যক্ৰম চয়ল়াৱ়াৰ ি়ায়ি পদ্য়ক্ষপ িহি কৰ়া হ’ি। শিদ্য়ালয়, উচ্চ
শিক্ষ়া, প্ৰ়াপ্তিয়স্ক শিক্ষ়া আৰু িৃশিমুখী শিক্ষ়াৰ ি়ায়ি স়া-সুশিধ়্াৰ আদ়্ান-প্ৰদ়্ান আৰু ভস্বচ্ছ়ামূলকভ়ায়ৱ সম়াজৰ ভল়াকৰ
লগয়ি িস্তুগি আৰু ম়ানৱ সমল জশিি কৰ়ায়ি়া আৰু এই প়াুঁচখন ভক্ষত্ৰ সংয়য়াগ কৰ়ায়ি়া জশিল ক়াম। ভসইি়ায়ি
প্ৰ়াপ্তিয়স্ক শিক্ষ়া ভকন্দ্ৰক (Adult Education Centre - AEC) উচ্চ শিক্ষ়া প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ দ্য়ৰ ৰ়াজহুৱ়া অনুষ্ঠ়ানৰ
বসয়ি সংযুি কশৰি প়াশৰ।
21.7. িৃিীয়য়ি, প়াঠ্যক্ৰমৰ আশহযি অন্তভুযি কৰ়া প্ৰ়াপ্তিয়স্ক ভল়াকসকলক এই প়াুঁচি়া শিষয়ি শিক্ষ়া প্ৰদ়্ানৰ ি়ায়ি
প্ৰশিক্ষক/শিক্ষ়াপ্ৰদ়্ানক়াৰীৰ প্ৰয়য়়াজন। এই প্ৰশিক্ষকসকলক ৰ়াষ্ট্ৰীয়, ৰ়াশজযক আৰু শজল়া স্তৰি সমল সহ়ায়ক সংস্থ়া
আৰু প্ৰ়াপ্তিয়স্ক শিক্ষ়া ভকন্দ্ৰৰ লগয়ি ভস্বচ্ছ়ায়সৱী প্ৰশিক্ষকৰ ি়াৰ়া প্ৰশিক্ষি শদ্য়়া হ’ি। প্ৰশিখন উচ্চ শিক্ষ়া প্ৰশিষ্ঠ়ানয়ৰ
শমচন অনুসশৰ স্থ়ানীয় সম়াজৰ বসয়ি অংিিহি কৰ়াৰ, উচ্চ শিক্ষ়া প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ িযশিৰ লগয়ি সম়াজৰ অহযি়াসম্পন্ন
ভল়াকৰ ি়াৰ়া চমু প্ৰশিক্ষি অনুশষ্ঠি কৰ়া হ’ি। এই ক়াযয ভিওুঁয়ল়াকৰ ৰ়াষ্ট্ৰৰ প্ৰশি উয়িখয়য়াগয ভসৱ়া িুশল গিয কৰ়া হ’ি।
প্ৰ়াপ্তিয়স্ক শিক্ষ়াৰ স়াক্ষৰি়া িৃশিৰ ি়ায়ি ভস্বচ্ছ়ায়সৱী ভিচৰক়াৰী অনুষ্ঠ়ানৰ বসয়ি ৰ়াজয চৰক়ায়ৰ এয়কলয়গ ক়াম কশৰি।
21.8. চিুথযয়ি, প্ৰ়াপ্তিয়স্ক শিক্ষ়াি সম়াজৰ ভল়াকক অন্তভুযি কশৰিনল সকয়ল়া ধ্ৰিৰ প্ৰয়চষ্ট়া িহি কৰ়া হ’ি।
সম়াজকমযীসকয়ল শিশভন্ন ঠ়্াই পশৰভ্ৰমি কশৰ ন়ামভশিয ভন়ায়হ়াৱ়া আৰু শিদ্য়ালয় িয়াগ কৰ়া ভল়াকৰ শিক্ষ়াি অংিিহি
শনশিি কশৰিৰ ি়ায়ি অনুয়ৰ়াধ্ কশৰি, ভিওুঁয়ল়াকৰ ভ্ৰমিক়ালি প্ৰ়াপ্তিয়স্ক শিক্ষ়া িযৱস্থ়াি শিক়াৰু ি়া শিক্ষক শহচ়ায়প
অংিিহি কৰ়াৰ ি়ায়ি আিহী অশভভ়াৱক, শকয়ি়াৰ আৰু আন আন িযশিৰ িথয সংিহ কশৰি।
সম়াজকমযী/পৰ়ামিযদ়্াি়াসকয়ল ভিশিয়়া ভসইসকল িযশিক প্ৰ়াপ্তিয়স্ক শিক্ষ়া ভকন্দ্ৰৰ বসয়ি সংয়য়াগ কশৰি। প্ৰ়াপ্তিয়স্ক
শিক্ষ়াৰ সুশিধ়্াৰ শিষয়য় শিজ্ঞ়াপন, ভঘ়াষি়া আৰু ভস্বচ্ছ়ায়সৱী সংস্থ়াৰ শিশভন্ন পদ্য়ক্ষপ আৰু অনয়ানয স্থ়ানীয় সংস্থ়াৰ
জশৰয়য়ি সম়াজৰ ম়াজি শিস্তৃিভ়ায়ৱ প্ৰচ়াৰ কশৰি।
21.9. পঞ্চময়ি, আম়াৰ সম়াজ আৰু শিক্ষ়া প্ৰশিষ্ঠ়ানি শকি়াপ পঢ়াৰ অভয়াস গশঢ ভি়াল়াৰ ি়ায়ি শকি়াপৰ পযয়াপ্ত
উপলব্ধি়া িযৱস্থ়া উন্নীি কৰ়া প্ৰয়য়়াজন। অক্ষমি়া আৰু শিয়িষভ়ায়ৱ সক্ষম ভল়াকৰ লগয়ি সকয়ল়া ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীয়য় য়ায়ি
প্ৰয়য়়াজনীয় শকি়াপ সময়ময়ি প়াি প়ায়ৰ ি়াৰ ি়ায়ি শিদ্য়ালয়, কয়লজ, শিশ্বশিদ্য়ালয় আৰু ৰ়াজহুৱ়া পুশথভুঁৰ়ালসমূহ
িশিি়ালী আৰু আধ্ুশনক কশৰ গশঢ ভি়াল়া হ’ি। ভ়াৰিিষযৰ সকয়ল়া অঞ্চলয়ি, আথয-স়াম়াশজকভ়ায়ৱ শপচপৰ়া, আনশক
দ্ূগযম ি়াময এয়লক়ায়ি়া শকি়াপ য়ায়ি সহজলভয আৰু ক্ৰয়ৰ ি়ায়ি উপলব্ধ হয় ি়াৰ ি়ায়ি ৰ়াজয আৰু ভকন্দ্ৰীয় চৰক়ায়ৰ
উশচি পদ্য়ক্ষপ িহি কশৰি। সকয়ল়া ভ়াৰিীয় ভ়াষ়ায়ি প্ৰক়াি ভহ়াৱ়া শকি়াপয়ি়াৰ য়ায়ি উচ্চ ম়ানসম্পন্ন আৰু আকষযিীয়
হয়, ি়াৰ ি়ায়ি ৰ়াজহুৱ়া আৰু িযশিগি খণ্ডৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানসমূয়হ নীশি িহি কশৰি। পুশথভুঁৰ়ালৰ শকি়াপ অনল়াইন
উপলব্ধকৰি আৰু িয়াপকভ়ায়ৱ িযৱহ়াৰ ভহ়াৱ়া শিশজয়িল পুশথভুঁৰ়ালৰ উন্নীিকৰিৰ ি়ায়ি পদ্য়ক্ষপ িহি কৰ়া হ’ি।
পুশথভুঁৰ়ালসমূহ সজীৱ আৰু ক়াযযক্ষম কশৰ ৰখ়ায়ি়া শনশিি কশৰিনল পুশথভুঁৰ়ালসমূহি পযয়াপ্ত কমযচ়াৰীৰ িযৱস্থ়া কৰ়া
হ’ি আৰু ভিওুঁয়ল়াকৰ ি়ায়ি উপযুি িৃশিগি পথ আৰু শনয়শমি িৃশিগি পয়দ়্ান্নশিৰ িযৱস্থ়া কৰ়া হ’ি। অনয পদ্য়ক্ষপৰ
শভিৰি প্ৰধ়্ান হ’ল - িিযম়ায়ন সশক্ৰয় বহ থক়া পুশথভুঁৰ়ালসমূহৰ উন্নশি স়াধ্ন, ি়াময পুশথভুঁৰ়াল স্থ়াপন আৰু শপচপৰ়া
অঞ্চলি অধ্যয়ন ভক়াঠ়্া শনময়াি, প্ৰশিয়ি়া ভ়াৰিীয় ভ়াষ়ায়ি শিস্তৃিভ়ায়ৱ প়াি পৰ়ানক অধ্যয়নৰ সমল সৃশষ্ট, শিশু
পুশথভুঁৰ়াল আৰু ভ্ৰ়ামযম়ান পুশথভুঁৰ়াল স্থ়াপন, সমি ভ়াৰিয়ি সকয়ল়া শিষয়য়ি স়াম়াশজক পুশথ-সংঘ স্থ়াপন আৰু শিক্ষ়া
প্ৰশিষ্ঠ়ান আৰু পুশথভুঁৰ়ালৰ বসয়ি সহয়য়াশগি়াৰ সৃশষ্ট, ইিয়াশদ্।
21.10. চৰক়াৰী আৰু জনশহনিষী সংগঠ্নৰ জশৰয়য়ি আৰু সম়াজৰ প্ৰশিয়য়াশগি়ামূলক িযৱস্থ়াৰ জশৰয়য়ি প্ৰ়াপ্তিয়স্ক
শিক্ষ়াৰ ি়ায়ি প্ৰযুশি শনভযৰ শিকল্প, ভযয়ন, এপ, অনল়াইন প়াঠ্যক্ৰম/মশিউল, উপিহ শনভযৰ শিশভ ভচয়নল, অনল়াইন
শকি়াপ, িথয আৰু প্ৰযুশি সংযুি পুশথভুঁৰ়াল, আৰু প্ৰ়াপ্তিয়স্ক শিক্ষ়া ভকন্দ্ৰৰ শিক়াি স়াধ্ন কৰ়া হ’ি। শিশভন্ন ভক্ষত্ৰি
ম়ানসম্পন্ন প্ৰ়াপ্তিয়স্ক শিক্ষ়া অনল়াইন ি়া সংশমশশ্ৰি পিশিি কশৰি প়াশৰ।
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22.

ভ়াষ়া, কল়া আৰু সংস্কৃশিৰ শিক়ািমূলক পশৰকল্পন়া

22.1. ভ়াৰিিষয বহয়ছ ভকি়াহ়াজ়াৰ িছৰয়জ়াৰ়া সভযি়াই সৃশষ্ট কৰ়া কল়া, সশহিয, ৰীশি-নীশি, ভ়াষ়া-ভদ়্াৱ়ান, কল়াকৃশি, ঐশিহয ভক্ষত্ৰয়ক ধ্শৰ শিশভন্ন উপ়াদ়্ানৰ শিি়াল খশন। শিশ্বৰ শিশভন্ন প্ৰ়ান্তৰ পৰ়া শনয়িৌ ভক়াশি-ভক়াশি ভল়ায়ক ভ়াৰিৰ
ি়ায়ৰৰহিীয়়া সংস্কৃশিৰ ভস়াৱ়াদ্ ল’িনল ভ়াৰিনল আয়হ আৰু ভ়াৰিি়াসীৰ আশিথয উপয়ভ়াগ কৰ়াৰ লগয়ি ভ়াৰিীয়
কল়া-কৃশিৰ নমুন়া, িস্ত্ৰ সি়াৰ সংিহ কৰ়াৰ উপশৰও ি়াস্ত্ৰীয় সশহিয অধ্যয়ন, ভয়াগ অধ্যয়ন, ভয়াগ জ্ঞ়ান, ধ্য়ান, ভ়াৰিীয়
দ্িযন অধ্যয়ন কয়ৰ। ভ়াৰিৰ ি়ায়ৰৰহিীয়়া উৎসৱ-প়াৱযনি পযযিকসকয়ল অংি লয়, ভ়াৰিীয় শচয়নম়াৰ দ্িযন উপয়ভ়াগ
কশৰ ভ়াৰিীয় সংগীি কল়াৰ ভূয়সী প্ৰিংস়া কৰ়া ভদ্খ়া য়ায়। ভ়াৰিৰ পযযিন শিভ়াগৰ ভে়াগ়ান ‘অিুলয ভ়াৰি’ উপম়াক
ভদ্িখনৰ প্ৰ়াকৃশিক আৰু স়াংস্কৃশিক ভসৌন্দযযই স়াথযক কশৰ িুশলয়ছ। ভ়াৰিৰ অথযনীশি আৰু স্বকীয় পশৰচয়ৰ ি়ায়ি ইয়়াৰ
স়াংস্কৃশিক সম্পদ্ৰ়াশজক সংৰক্ষি আৰু সংিধ্যন কৰ়াৰ ি়ায়ি শিয়িষ পদ্য়ক্ষপ ভল়াৱ়ায়ি়া সময়য়়াশচি প্ৰয়য়়াজন।
22.2. ভ়াৰিীয় কল়া-সংস্কৃশিৰ সংৰক্ষি আৰু সংিধ্যন ভকৱল ভ়াৰিীয় জ়াশিসত্ব়াৰ ি়ায়িই প্ৰয়য়়াজনীয় নহয়, িৰং
িযশিসত্ব়াৰ ি়ায়িও আৱিযকীয়। স়াংস্কৃশিক সয়চিনি়া আৰু অশভিযশিয়য় শিশুৰ মনি আত্ম পশৰচয় আৰু নৃয়গ়াষ্ঠীয়
এক়াত্মি়ায়ি়াধ্ৰ সৃশষ্ট কৰ়াৰ লগয়ি অনয সংস্কৃশি আৰু নৃয়গ়াষ্ঠীয় পশৰচয়ৰ প্ৰশিও সৎভ়াৱন়া আৰু জ্ঞ়ান আহৰিৰ প্ৰশি
সজ়াগি়া সৃশষ্ট কশৰ ম়ানশসক দ্ক্ষি়া শিক়ািি সহ়ায় কয়ৰ। স়াংস্কৃশিক ইশিহ়াস, কল়া, ভ়াষ়া আৰু পৰম্পৰ়াৰ জ্ঞ়ায়ন
শিশুৰ মনি আত্মসন্ম়ানয়ি়াধ্ আৰু স়াংস্কৃশিক আত্মপশৰচয়ৰ সৃশষ্ট কয়ৰ। িযশিসত্ব়া আৰু সমশষ্টসত্ব়াৰ সু-স্ব়াস্থযৰ ি়ায়ি
ভসয়য়য়হ স়াংস্কৃশিক গিসয়চিনি়া আৰু অশভিযশি অশিয়ক প্ৰয়য়়াজনীয় শিষয়য়ক্ষত্ৰ।
22.3. কল়া, সংস্কৃশি সঞ্চৰিৰ গুৰুত্বপূিয ম়াধ্যম। কল়াই স়াংস্কৃশিক পশৰচয়য়য়ৰ সম়াজক সজ়াগ আৰু সয়চিন কশৰ
ভি়াল়াৰ উপশৰও িযশিৰ ভি়াধ্িশি আৰু সৃজনীমূলক দ্ক্ষি়াৰ শিক়াি স়াধ্ন কৰ়াৰ লগয়ি িযশিসুখৰ আধ়্াৰ শহচ়ায়প
ক়াম কয়ৰ। সুখ আৰু সিযকলয়াি, ভি়াধ্িশিৰ শিক়াি আৰু িযশিৰ আত্মপশৰচয়ৰ আধ়্াৰ ভহ়াৱ়াৰ ি়ায়ি সকয়ল়া প্ৰক়াৰৰ
ভ়াৰিীয় কল়া শিশু শিক্ষ়াৰ পৰ়া আৰি কশৰ শিক্ষ়াৰ সকয়ল়া স্তৰয়ি ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ ি়ায়ি আগিয় ়াৱ়া উশচি।
22.4. ভ়াষ়া, কল়া আৰু সংস্কৃশিৰ এৰ়াি ভন়াৱ়াৰ়া উপ়াদ়্ান। শিশ্বখনক ভিয়লগ ভিয়লগ ভ়াষ়াই শনজ়া–শনজ়া দ্ৃশষ্টভংগীয়ৰ
চ়ায়। নৃয়গ়াষ্ঠীয় ভল়াকৰ দ্ৃশষ্টভংগীমূলক উপলশব্ধৰ আধ়্াৰি ভ়াষ়া এি়াৰ গঠ্ন প্ৰশক্ৰয়়া শনভযৰ কয়ৰ। শিয়িষভ়ায়ৱ ক’িনল
হ’ভল এয়ক়াি়া সংস্কৃশিৰ ভল়ায়ক পশৰয়়াল, সম়াজৰ ম়ানযৱৰ ভল়াক, সমনীয়়া ি়া অপশৰশচি ভল়াকৰ লগি ভকয়নদ্য়ৰ ি়া
শক সুৰি ি়ািয়াল়াপ কশৰি ি়াৰ ওপৰি ভ়াষ়াৰ গুৰুত্বপূিয প্ৰভ়াৱ ভদ্খ়া য়ায়। এয়ক ভ়াষ়াভ়াষী ভল়াকৰ ম়াজি এয়ক ধ্ৰিৰ
ভ়াশষক দ্ৃশষ্টভংগী, ঐকি়ান আৰু এক়াত্মি়া পশৰলশক্ষি হয় আৰু ই স়াংস্কৃশিক সংৰক্ষিৰ আশহল়া শহচ়ায়প ক়াম কয়ৰ।
অথয়াৎ সংস্কৃশি ভ়াষ়াৰ ম়াজি আৱি বহ থ়ায়ক। ভ়াষ়াৰ ম়াধ্যময়ি কল়া, স়াশহিয, সংগীি, ন়ািক, শচয়নম়া, আশদ্য়য় প্ৰ়াি
প়াই উয়ঠ্। ভসয়য়য়হ, সংস্কৃশিৰ সংৰক্ষি আৰু সংিধ্যনৰ ি়ায়ি ভ়াশষক আৰু স়াংস্কৃশিক সংিধ্যন শনশিি কৰ়াৰ প্ৰয়য়়াজন
আয়ছ।
22.5. দুভয়াগযজনকভ়ায়ৱ, ভ়াৰিীয় ভ়াষ়াসমূয়হ শয ধ্ৰিৰ গুৰুত্ব আৰু ময়ন়ায়য়াগ প়াি ল়াশগশছল, ভিয়ন গুৰুত্ব
ভন়ায়প়াৱ়াৰ ি়ায়ি ভয়াৱ়া পঞ্চ়ািি়া িছৰি ভদ্য়ি 220 ি়া ভ়াষ়া ভহৰুৱ়ািলগীয়়া বহয়ছ। ইউয়নয়স্ক়ায়ৱ (UNESCO)
িিযম়ান 197 ি়া ভ়াৰিীয় ভ়াষ়া শিলুশপ্তৰ পথি িুশল ভঘ়াষি়া কশৰয়ছ। শলশপশিহীন িহুয়ি়া ভ়াষ়া শিলুশপ্তৰ গৰ়াহি পশৰয়ছ।
এয়ক়াি়া নৃয়গ়াষ্ঠীৰ ভজযষ্ঠ ভল়াকৰ মৃিুযৰ লয়গ লয়গ এয়ক়াি়া ভ়াষ়ায়ৰ়া অৱলুশপ্ত ঘয়ি আৰু ভিয়ন ভক্ষত্ৰি ভসই ভ়াষ়া আৰু
ভ়াশষক সংস্কৃশিৰ সংৰক্ষিৰ ি়ায়ি স়ামূশহক পশৰকল্পন়া ভল়াৱ়া ভদ্খ়া ভনয়ায়।
22.6. িদুপশৰ ভ়াৰিৰ শকছুম়ান ভ়াষ়াই চৰক়াৰীভ়ায়ৱ শিপন্ন ভ়াষ়াৰ ি়াশলক়াভুি ভহ়াৱ়া ন়াই যশদ্ও, শিশভন্ন শদ্িি ভিয়ন
ভ়াষ়াই জশিলি়াৰ মুখ়ামুশখ বহয়ছ। উদ়্াহৰিস্বৰূয়প, ভ়াৰিীয় সংশিধ়্ানৰ অষ্টম সূচীৰ অন্তগযি 22 ি়া ভ়াষ়াৰ ন়াম
উনুশকয়়াি প়াশৰ। ভ়াৰিৰ শিদ্য়ালয় আৰু উচ্চ শিক্ষ়াৰ সকয়ল়া স্তৰয়ি ভ়াৰিীয় ভ়াষ়াৰ শিকি-পঠ্নৰ গুৰুত্ব আয়ছ। এি়া
ভ়াষ়া জীৱন্ত আৰু প্ৰ়াসংশগক বহ থ়াশকিনল, ভসই ভ়াষ়াি শনৰৱশচ্ছন্নভ়ায়ৱ প়াঠ্যপুশঠ্, কমযপুশঠ্, শভশিঅ’, ন়ািক, কশিি়া,
উপনয়াস, আয়ল়াচনী আশদ্ৰ দ্য়ৰ উচ্চম়ানৰ শিকন আৰু মুশদ্ৰি সমল উপলব্ধ হ’ি ল়াশগি। ইয়়ায়ৰ়াপশৰ ভ়াষ়াৰ িব্দ59
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ি়াশলক়া আৰু অশভধ়্ানসমূহক অশিৰিভ়ায়ৱ উন্নীি কশৰি ল়াশগি, য়ায়ি স়াম্প্ৰশিক সমসয়া আৰু ধ়্াৰি়াসমূহ ভসই
ভ়াষ়াসমূহি প্ৰভ়াৱি়ালীভ়ায়ৱ আয়ল়াচন়া কৰ়ায়ি়া সিৱ বহ উশঠ্য়ছ। পৃশথৱীৰ সকয়ল়া প্ৰ়ান্তৰ ভদ্য়িই শনজৰ ভ়াষ়ানল শিশ্বৰ
গুৰুত্বপূিয ভ়াষ়াৰ শলখন সমলয়ি়াৰৰ শনৰশৱশচ্ছন্ন অনুি়াদ্ৰ জশৰয়য়ি শনজৰ িথয ভ়াণ্ড়াৰৰ িৃশি কশৰ আশহয়ছ। এয়ন শিকি
স়ামিী, মুশদ্ৰি স়ামিী আৰু শিশ্বৰ শিশভন্ন ভ়াষ়াৰ পৰ়া গুৰুত্বপূিয স়ামিীসমূহৰ অনুৱ়াদ্ৰ ি়াৰ়া, আৰু অশিৰিভ়ায়ৱ িব্দি়াশলক়া উন্নীি কশৰ শিশ্বৰ শিশভন্ন ভদ্য়ি ইংৰ়াজী, ফৰ়াচী, জ়াময়ান, শহব্ৰু, ভক়াশৰয়়ান আৰু জ়াপ়ানী ভ়াষ়াৰ উন্নশি শনশিি
কশৰ িুশলয়ছ। শকন্তু ভ়াৰিিষযই শনজৰ শনজৰ ভ়াষ়াসমূহক সদ়্া জ়ািি আৰু পশৰপূিয ৰূপি প্ৰৱ়াহম়ান কশৰ ৰখ়াৰ ি়ায়ি
শিকি, ছপ়া সমল আৰু অশভধ়্ান আশদ্ৰ প্ৰস্তুিকৰিৰ শদ্িি যয়থষ্ট শপছ পশৰ আয়ছ।
22.7. ইয়়াৰ উপশৰও শিশভন্ন পদ্য়ক্ষপ ভল়াৱ়াৰ শপছয়ি়া ভ়াৰিি দ্ক্ষি়াসম্পন্ন শিক্ষিৰ যয়থষ্ট অভ়াৱ ভদ্খ়া য়ায়। ভ়াষ়া
শিক্ষি প্ৰি়ালীি িয়ায়কৰশিক িব্দ সি়াৰ িৃশি আৰু শলখন দ্ক্ষি়াৰ সম়ান্তৰ়ালভ়ায়ৱ িযৱহ়াশৰক ি়ািয়াল়াপৰ শিকিয়ি়া
সম়ায়নই গুৰুত্ব আয়ৰ়াপ কৰ়া প্ৰয়য়়াজন। শিকি আৰু ি়ািয়াল়াপি ভ়াষ়াৰ িযৱহ়াৰ সম্প্ৰস়াৰিৰ অশিয়ক প্ৰয়য়়াজন।
22.8. শিদ্য়ালয় স্তৰি শিশুৰ ভ়াষ়া, কল়া আৰু সংস্কৃশিৰ শিক়াি ত্বৰ়াশন্বি কশৰিৰ ি়ায়ি ভল়াৱ়া পদ্য়ক্ষপসমূহ চিুথয
ভ়াগি অন্তভুি
য কৰ়া বহয়ছ, য’ি শিদ্য়ালয়ৰ সকয়ল়া স্তৰয়ি সংগীি, কল়া আৰু হস্তকল়া আশদ্ শিকিৰ ওপৰি গুৰুত্ব
প্ৰদ়্ান কৰ়া বহয়ছ। িহুভ়াশষক জ্ঞ়ানৰ ি়ায়ি শত্ৰ-ভ়াষ়া প্ৰয়য়়াগ, যথ়াসিৱ স্থ়ানীয় আৰু ঘৰুৱ়া ভ়াষ়াি শিক্ষিৰ িযৱস্থ়া,
িযৱহ়াশৰক ভ়াষ়া জ্ঞ়ানৰ ওপৰি অশধ্ক গুৰুত্ব প্ৰদ়্ান, স্থ়ানীয় দ্ক্ষি়াপূিয ভলখক, শিল্পী, কল়া কুিলীক শিক্ষ়া প্ৰদ়্ানৰ
ি়ায়ি শনযুশিৰ িযৱস্থ়া, প্ৰ়াসংশগকি়াপূিয স্থ়ানীয় আৰু জনয়গ়াষ্ঠীয় ভক্ষত্ৰি কল়া, শিজ্ঞ়ান, হস্তকল়া, ভখল়া-ধ্ূল়া
সকয়ল়ায়ি়াৰ ি়াস্তৱসন্মি ৰূপি প়াঠ্যক্ৰমৰ অন্তভুযি কৰ়া হ’ি আৰু ম়াধ্যশমক আৰু উচ্চ শিক্ষ়াৰ ভক্ষত্ৰি ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ
সৃশষ্টিীলি়াৰ শিক়ািৰ প্ৰশি লক্ষয ৰ়াশখ এক নমনীয় প়াঠ্যসূচী প্ৰস্তুি কশৰ ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীয়য় শনজৰ ইচ্ছ়ায়ৰ শনজৰ ি়ায়ি
সন্তুশলি শিষয়িস্তু শনিয়াচন কৰ়াৰ সুশিধ়্া ল়াভ কশৰি।
22.9. উচ্চ শিক্ষ়াৰ উপশৰও অনয়ানয ভক্ষত্ৰয়ি়া আক্ষশৰক লক্ষযয়ি়াৰি উপনীি হ’িৰ ি়ায়ি আন শকছুম়ান আনুসংশগক
পদ্য়ক্ষপ িহি কৰ়া হ’ি। ওপৰি উশিশখি শিশভন্ন শিষয়য়ক্ষত্ৰয়ি়াৰৰ প়াঠ্যসূচীৰ শিক়াি আৰু শিক্ষিৰ ি়ায়ি সুদ্ক্ষ
শিক্ষক আৰু প্ৰশিক্ষক গশ ভি়াল়া হ’ি। িুলন়ামূলক স়াশহিয অধ্যয়ন, সৃজনীমূলক শলখশন, কল়া, সংগীি, দ্িযন আশদ্
শিভ়াগসমূহ ভদ্িজুশৰ িশিি়ালী ৰূপি গশ ভি়াল়া হ’ি আৰু এই সকয়ল়ায়ি়াৰ শিষয়য়ৰ চ়াশৰ িছৰীয়়া B.Ed.
প়াঠ্যক্ৰমৰ বিি শিিী ল়াভ কশৰি পৰ়ানক উপযুি শিভ়াগ গঠ্ন কৰ়া হ’ি। এই শিভ়াগ আৰু ক়াযযসচূ ীয়য় কল়া-সংগীি,
দ্িযন, শলখন আশদ্ শিষয়ৰ উচ্চ প্ৰশিক্ষিপ্ৰ়াপ্ত এচ়াম শিক্ষকৰ সৃশষ্ট কশৰি, শযসকয়ল নিুন শিক্ষ়ানীশিক আগি ়াই শনয়়াি
গুৰুত্বপূিয ভূশমক়া প়ালন কশৰি। ৰ়াষ্ট্ৰীয় গয়ৱষি়া নয়ায়স সকয়ল়ায়ি়াৰ শিষয়য়ৰ গুিগি গয়ৱষি়াৰ ি়ায়ি পুুঁশজৰ ভয়াগ়ান
ধ্শৰি। ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীয়ি়ায়ৰ শিক্ষ়া ল়াভ কৰ়া অঞ্চলৰ স্থ়ানীয় সংগীি, কল়া, ভ়াষ়া আৰু হস্তশিল্পৰ শিক্ষ়া ল়াভৰ ি়ায়ি স্থ়ানীয়
সুদ্ক্ষ কল়া-কুিলী আৰু শিল্পীক স্থ়ানীয় শভশিি প্ৰশিক্ষক শহচ়ায়প মকৰল কৰ়া হ’ি। সকয়ল়া উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ান
আনশক শিদ্য়ালয়সমূহয়ি়া শিল্পীসকলৰ আৱ়াশসক শিকিস্থল স্থ়াপয়নয়ৰ ভদ্ি আৰু অঞ্চলৰ কল়া, সৃজনীিীল অিুল
ঐশ্বযযক ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ ক়াষনল বল ভয়াৱ়াৰ লক্ষয শনধ্য়াৰি কৰ়া বহয়ছ।
22.10. সকয়ল়া ভ়াৰিীয় ভ়াষ়াক িশিি়ালী ৰূপি সদ়্া জ়ািি আৰু প্ৰৱ়াশহি কশৰ ৰ়াশখিৰ ি়ায়ি উচ্চ শিক্ষ়াৰ অশধ্ক
সংখযক অনুষ্ঠ়ান আৰু প়াঠ্যক্ৰমি শিক্ষ়াৰ ম়াধ্যম শহচ়ায়প ম়ািৃভ়াষ়া/স্থ়ানীয় ভ়াষ়াৰ িযৱহ়াৰ কশৰ ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ ন়ামভশিযৰ
হ়াৰ িৃশিৰ পদ্য়ক্ষপ ভল়াৱ়া হ’ি। শিভ়াশষক চ়াশৰ িছৰীয়়া বিি শিিী প়াঠ্যক্ৰয়ম শিজ্ঞ়ান আৰু গশিিৰ দ্য়ৰ শিষয়ৰ
শিক্ষকয়ক়া সমি ভদ্িয়ি শিদ্য়ালয় পযয়ায়য়ি়া শিভ়াশষক ম়াধ্যয়ময়ৰ শিক্ষ়াদ়্ান কশৰি পৰ়ানক উপযুি কশৰ ভি়াল়া হ’ি।
22.11. উচ্চ শিক্ষ়া পযয়ায়ি অনুি়াদ্ আৰু ভ়াষ়ান্তৰ, কল়া আৰু সংিহ়ালয় প্ৰি়াসন, কল়াকৃশি সংৰক্ষি, শচত্ৰনলশখক
মুদ্ৰি কল়া আৰু ভৱি শিজ়াইন আশদ্ শিষয়ৰ উচ্চ ম়ানদ্ণ্ডৰ শিিী আৰু প়াঠ্যসূচী উচ্চ শিক্ষ়াৰ সকয়ল়া পযয়ায়য়ি অন্তভুযি
কৰ়া হ’ি। ভ়াৰিীয় কল়া-সংস্কৃশিৰ সংিধ্যন আৰু সংৰক্ষিৰ ি়ায়ি ভ়াৰিীয় ভ়াষ়াি উচ্চ ম়ানসম্পন্ন সমলৰ শিক়াি স়াধ্ন
কৰ়াৰ লগয়ি কল়াকৃশিসমূহৰ সমুশচি সংৰক্ষি কৰ়াৰ লগয়ি সংিহ়ালয়, পযযিন স্থ়ান আশদ্ৰ সু-পশৰচ়ালন়া কশৰি
পৰ়ানক উচ্চ অহযি়াসম্পন্ন ভল়াক গশ ভি়াল়া হ’ি আৰু ই শিস্ত়াশৰি ৰূপি পযযিন উয়দ্য়াগক িশিি়ালী কশৰ িুশলি।
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22.12. এই শিক্ষ়ানীশিয়য় উপলশব্ধ কশৰয়ছ ভয শিক্ষ়াথযীসকয়ল ভ়াৰিৰ বিশচত্ৰমূলক জ্ঞ়ান অশভজ্ঞি়া ল়াভৰ ি়াৰ়া আহৰি
কশৰি ল়াশগি। এয়ন জ্ঞ়ান আহৰিি ভদ্িৰ শিশভন্ন অঞ্চলনল হ়ািি ভল়াৱ়া জ্ঞ়ান য়াত্ৰ়া আশদ্ৰ দ্য়ৰ সৰল পদ্য়ক্ষয়প সহ়ায়
কশৰি। এয়ন পদ্য়ক্ষয়প ভকৱল ম়াত্ৰ পযযিন ভক্ষত্ৰয়ক ভয িনশকয়়াল কশৰি এয়ন নহয়, শিক্ষ়াথযীসকয়ল ভ়াৰিৰ শিশভন্ন
অঞ্চলৰ সংস্কৃশি, পৰম্পৰ়া আৰু জ্ঞ়ান উপলশব্ধ কৰ়াৰ সুয়য়াগ ল়াভ কশৰি। ‘এক ভ়াৰি ভশ্ৰষ্ঠ ভ়াৰি’ লক্ষযয়ৰ সমি
ভ়াৰিজুশৰ এয়নধ্ৰিৰ 100 ি়া পযযিন ভক্ষত্ৰ শচন়াি কৰ়া হ’ি, শযয়ি়াৰ স্থ়াননল শিক্ষ়ানুষ্ঠ়ানসমূয়হ ভিওুঁয়ল়াকৰ শিক্ষ়াথযী
ভপ্ৰৰি কশৰি আৰু ভসই অঞ্চলয়ি়াৰৰ ইশিহ়াস, বিজ্ঞ়াশনক অৱস্থ়ান, পৰম্পৰ়া, স্থ়ানীয় স়াশহিয আৰু জ্ঞ়ান আহৰয়িয়ৰ
শিক্ষ়াথযীসকয়ল শনজৰ জ্ঞ়ান ভ়াণ্ড়াৰ িৃশি কশৰি প়াশৰি।
22.13. উচ্চ শিক্ষ়া পযয়ায়ি এয়নধ্ৰিৰ ক়াযযসচূ ী আৰু শিিীয়য় কল়া, ভ়াষ়া আৰু ম়ানৱ শিজ্ঞ়ানৰ ভক্ষত্ৰনলও উচ্চ গুিগি
ম়ানৰ শনযুশিৰ সুয়য়াগ সৃশষ্ট কশৰি। ইশিময়ধ্যই সংি়াহ়ালয়, কল়াশিশথক়া আৰু ঐশিহয ভক্ষত্ৰৰ ি ি শিদ্য়ায়িশনক
অনুষ্ঠ়ানৰ সু-পশৰচ়ালন়াৰ ি়ায়ি অহযি়াসম্পন্ন শিক্ষ়াথযীৰ অিীি প্ৰয়য়়াজন আয়ছ। উপযুি অহযি়াসম্পন্ন িযশি শনযুশি
ভহ়াৱ়াৰ শপছি অশধ্ক কল়াকৃশিৰ সংৰক্ষি আৰু উি়াৰ সিৱপৰ হ’ি, লগয়ি অশিশৰিভ়ায়ৱ দ্ৃিযম়ান/ই-সংি়াহ়ালয়,
কল়াশিথীক়া, ঐশিহয ভক্ষত্ৰ স্থ়াপয়ন ভ়াৰিৰ ঐশিহয আৰু পযযিন ভক্ষত্ৰৰ সংৰক্ষিৰ ভক্ষত্ৰি অশধ্ক িৰিশি ভয়াগ়াি।
22.14. শিশভন্ন ভ়াৰিীয় ভ়াষ়া আৰু শিয়দ্িী ভ়াষ়ানল উচ্চ ম়ানসম্পন্ন শিক্ষ়া সমল আৰু আন আন গুৰুত্বপূিয শলশখি
আৰু ভমৌশখক সমলৰ ভ়ািশন আৰু অনুি়াদ্ প্ৰশক্ৰয়়াৰ সম্প্ৰস়াৰি কৰ়া হ’ি। ইয়়াৰ ি়ায়ি এক ভ়াৰিীয় অনুি়াদ্ আৰু
ভদ়্াভ়াষী প্ৰশিষ্ঠ়ান (Indian Institute of Translation and Interpretation - IITI) স্থ়াপন কৰ়া হ’ি। এয়ন
প্ৰশিষ্ঠ়ায়ন ভদ্িনল প্ৰভুি িৰিশি ভয়াগ়াি। লগয়ি শিশভন্ন ভ়াশষক শিয়িষজ্ঞ আৰু শিষয়শভশিক শিয়িষজ্ঞৰ শনযুশিৰ ি়াি
মুকশল কশৰ সকয়ল়া ভ়াৰিীয় ভ়াষ়াৰ শিক়াি স়াধ্ন কশৰি। ভ়াৰিীয় অনুি়াদ্ আৰু ভদ়্াভ়াষী প্ৰশিষ্ঠ়ায়ন অনুি়াদ্ ক়াযযি
প্ৰযুশিগি ভকৌিলৰ সহ়ায় ল’ি। শিশভন্ন স্থ়ানৰ উচ্চ শিক্ষ়াৰ গয়ৱষি়া প্ৰশিষ্ঠ়ানসমূহি IITIভয় সহয়য়াগী শিভ়াগ প্ৰশিষ্ঠ়াৰ
জশৰয়য়ি অহযি়াসম্পন্ন প্ৰশিক্ষকৰ সংখয়া আৰু চ়াশহদ়্া পূৰি কশৰি।
22.15. স়াশহিযৰ ি়াখ়া আৰু শিষয়িস্তুৰ গুৰুত্বপূিয অৱদ়্াননল লক্ষয কশৰ, লগয়ি শিষয়য়ি়াৰ স়াংস্কৃশিক প্ৰমূলয আৰু
শিজ্ঞ়ানশভশিক গুৰুত্বৰ ি়ায়ি সংস্কৃি স়াশহিযক একক ি়াখ়াৰ প়াঠ্ি়াল়া আৰু শিশ্বশিদ্য়ালয়ি আৱি ভনৰ়াশখ মূল সুুঁশিৰ
শিদ্য়ায়িশনক পযয়ায়ি শত্ৰ-ভ়াষ়া সূত্ৰৰ জশৰয়য়ি িশিি়ালী ৰূপি শিক্ষিি শিদ্য়ালয় আৰু উচ্চ শিক্ষ়া পযয়ায়ি গুৰুত্ব
সহক়ায়ৰ আগিয় ়াৱ়া হ’ি। পৃথকভ়ায়ৱ সংস্কৃি স়াশহিযক পয় ়াৱ়াৰ সলশন শিজ্ঞ়ান, গশিি, ভজয়াশিশিযদ্য়া, দ্িযন, ভ়াষ়ািত্ব,
ন়ািয স়াশহিয, ভয়াগশিদ্য়া আশদ্ শিষয়ৰ বসয়ি স়াম্প্ৰশিক আৰু প্ৰ়াসংশগক ৰূপি ময়ন়াি়াহী আৰু ন-বিলীয়ৰ শিয়ক়াৱ়াৰ
শদ্হ়া কৰ়া হ’ি। শিক্ষ়ানীশিৰ ভিহিীয়়া ধ়্াৰ়াৰ লগি সংগশি ৰ়াশখ সংস্কৃি শিশ্বশিদ্য়ালয়সমূহক উচ্চ শিক্ষ়াৰ
আন্তঃশিষয়য়কশন্দ্ৰক অনুষ্ঠ়ান শহচ়ায়প গশ ভি়াল়া হ’ি। ন ন আন্তঃশিষয়য়কশন্দ্ৰক উচ্চ শিক্ষ়াৰ প্ৰশিষ্ঠ়ানৰ সংস্কৃি
শিভ়াগসমূয়হ সংস্কৃি ভ়াষ়া আৰু জ্ঞ়ানয়ক্ষত্ৰনল উয়িখয়য়াগয আন্তঃশিষয়য়কশন্দ্ৰক গয়ৱষি়া আৰু প্ৰশিক্ষি আগি ়াি পৰ়ানক
িশিি়ালী কশৰ প্ৰশিষ্ঠ়া কৰ়া হ’ি। ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীয়য় ইচ্ছ়া কশৰয়ল সংস্কৃিি স়ামশিক উচ্চ শিক্ষ়াৰ আন্তঃশিষয়য়কশন্দ্ৰক
অধ্যয়য়ন়া কশৰি প়াশৰি। যয়থষ্ট সংখযক সংস্কৃি শিক্ষকক শিক্ষ়া আৰু সংস্কৃি শিষয়ৰ চ়াশৰিছৰীয়়া আন্তঃশিষয়য়কশন্দ্ৰক
বিি শিিীৰ প়াঠ্যক্ৰয়ময়ৰ ভপছ়াদ়্াৰী ৰূপি গশ ভি়াল়া হ’ি।
22.16. এশিয়়ানলয়ক শিয়িষ গুৰুত্ব ল়াভ নকৰ়া ভহজ়াৰ ভহজ়াৰ প়াণ্ডুশলশপৰ সংিহ, সংৰক্ষি, অনুি়াদ্ আৰু অধ্যয়নৰ
ি়ায়ি িশিি়ালী উয়দ্য়াগ ভল়াৱ়াৰ ি়ায়ি সকয়ল়া ি়াস্ত্ৰীয় ভ়াষ়াৰ শিশ্বশিদ্য়ালয় আৰু প্ৰশিষ্ঠ়ানসমূহৰ সম্প্ৰস়াৰি ঘয়ি়াৱ়া
হ’ি। সংস্কৃি ভ়াষ়া আৰু সিযভ়াৰিীয় ভ়াষ়া প্ৰশিষ্ঠ়ানসমূহক িশিি়ালী কশৰ ভি়াল়া হ’ি আৰু শিক্ষ়াথযীৰ নিুন নিুন
ভশ্ৰিীসমূহক শিি়াল পশৰম়ািৰ প়াণ্ডুশলশপ আৰু অনয শিষয়সমূহৰ বসয়ি ভসইসমূহৰ সম্পকযৰ শিষয়য় অধ্যয়ন কশৰিনল
পযয়াপ্ত প্ৰশিক্ষি প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি। ি়াস্ত্ৰীয় ভ়াষ়া প্ৰশিষ্ঠ়ানসমূহক স্ব়ায়ত্বি়াশসি ৰূপি শিশ্বশিদ্য়ালয়সমূহৰ বসয়ি চ়াশমল
কৰ়া হ’ি, য়ায়ি শিদ্য়াথযী আৰু অধ্য়াপকসকয়ল যথ়াথয আৰু সমযক ৰূপি আন্তঃশিষয়য়ক্ষশত্ৰক ভ়ায়ৱ প্ৰশিক্ষি ল়াভ কশৰি
প়ায়ৰ। ভ়াষ়া অধ্যয়নি সীম়াৱি থক়া শিশ্বশিদ্য়ালয়সমূহয়ক়া িহুশিষয়য়কশন্দ্ৰক অনুষ্ঠ়াননল ৰূপ়ান্তৰ কৰ়া হ’ি আৰু
প্ৰয়য়়াজন স়ায়পয়ক্ষ শিক্ষ়া আৰু ভ়াষ়াৰ বিি B.Ed. শিিীৰ প্ৰচলয়নয়ৰ শনশদ্যষ্ট ভ়াষ়াৰ এয়ক়াি়াৰ উচ্চ অহযি়াসম্পন্ন শিক্ষক
61

ৰ়াষ্ট্ৰীয় শিক্ষ়ানীশি 2020
গশ ভি়াল়াৰ ি়ায়ি পদ্য়ক্ষপ ভল়াৱ়া হ’ি। ইয়়ায়ৰ়াপশৰ ভ়াষ়া অধ্যয়নৰ নিুন প্ৰশিষ্ঠ়ান স্থ়াপনয়ৰ়া প্ৰস্ত়াৱ ৰখ়া বহয়ছ।
এয়ক়াখন শিশ্বশিদ্য়ালয়ৰ ভচৌহদ্ি প়াশল, প্ৰ়াকৃি আৰু প়াচযী ভ়াষ়াৰ ৰ়াষ্ট্ৰীয় প্ৰশিষ্ঠ়ান স্থ়াপন কৰ়া হ’ি। ভসইদ্য়ৰ, ভ়াৰিীয়
কল়া, কল়া-ইশিহ়াস, প্ৰ়াচযিত্ব অধ্যয়নৰ ি়ায়িও এয়কধ্ৰিৰ প্ৰশিষ্ঠ়ান গশ ভি়াল়া হ’ি। ৰ়াষ্ট্ৰীয় গয়ৱষি়া নয়ায়স
এয়নধ্ৰিৰ শিষয়সমূহৰ উচ্চ ম়ানশিশিষ্ট গয়ৱষি়াৰ ি়ায়ি পুুঁশজৰ ভয়াগ়ান ধ্শৰি।
22.17. ি়াস্ত্ৰীয়, জনয়গ়াষ্ঠীয় আৰু শিলুশপ্তৰ গৰ়াহি পশৰি ধ্ৰ়া ভ়াষ়াসমূহৰ সংৰক্ষি আৰু সংিধ্যনৰ ি়ায়ি নিুন
উদ্যয়ময়ৰ পদ্য়ক্ষপ ভল়াৱ়া হ’ি। প্ৰযুশি আৰু সম্প্ৰদ়্ায়-ভসৱ়াৰ (crowdsourcing) লগয়ি জনস়াধ়্াৰিৰ িয়াপক
অংিিহয়ি এই প্ৰয়়াসসমূহি এক শিয়িষ ভূশমক়া প়ালন কশৰি।
22.18. ভ়াৰিীয় সংশিধ়্ানৰ অষ্টম অনুসচূ ীৰ অন্তগযি ভ়াষ়াসমূহৰ ি়ায়ি প্ৰখয়াি শিয়িষজ্ঞ অধ্য়াপক আৰু স্থ়ানীয় ভ়াশষক
ভল়াকৰ সহয়য়াগি ভিহিীয়়া িত্বৰ আধ়্াৰি পশৰপূিয আৰু সৰল িব্দয়ক়াষ বিয়়াৰ কৰ়াৰ লগয়ি বনশমশিক ৰূপি
ভিহিীয়়া িথযশভশিক অশভধ়্ান প্ৰস্তুি কৰ়াৰ ি়ায়ি (শিশ্বজুশৰ সফলি়া ল়াভ কৰ়া অনুৰূপ প্ৰয়চষ্ট়াৰ সহ়ায় বল) শিক্ষ়া
প্ৰশিষ্ঠ়ান গশ ভি়াল়া হ’ি। শিক্ষ়া প্ৰশিষ্ঠ়ানসমূয়হ প্ৰয়িযকয়ৰ লগি আয়ল়াচন়া ময়ময লগয়ি প্ৰয়য়়াজন স়ায়পয়ক্ষ ৰ়াজহুৱ়া
ভ়ায়ৱ জনগিৰ মি়াময়িয়ৰ এই ধ্ৰিৰ অশভধ়্ানসমূহ প্ৰস্তুি কৰ়াৰ শদ্হ়া কৰ়া হ’ি, য়ায়ি শযম়ান দ্ূৰ সিৱ সিযজন
িযৱহৃি িব্দয়ি়াৰ অন্তভুযি কশৰি পৰ়া য়ায়। এয়নধ্ৰিৰ অশভধ়্ানসমূয়হ শিক্ষ়া, সংি়াদ্য়সৱ়া, স়াশহিয, িিৃি়া আশদ্ৰ
উপশৰও শিস্তৃি ভক্ষত্ৰি পুশথ আৰু ভৱি উভয় প্ৰক়ায়ৰ িহল প্ৰয়য়়াগৰ িযৱস্থ়া কৰ়া হ’ি। অষ্টম অনুসূচীৰ অন্তগযি
ভ়াষ়াসমূহৰ ি়ায়ি এই এক়ায়িশমসমূহ ৰ়াশজযক চৰক়াৰৰ বসয়ি সহয়য়াগ আৰু আয়ল়াচন়াৰ জশৰয়য়ি ভকন্দ্ৰীয় চৰক়ায়ৰ
গঠ্ন কশৰি। িহুল ৰূপি কশথি অনয়ানয ভ়াৰিীয় ভ়াষ়াৰ ি়ায়িও এয়ন এক়ায়িশম ভকন্দ্ৰীয় আৰু ৰ়াজয উভয় চৰক়াৰৰ
পৃষ্ঠয়প়াষকি়াি গশ ভি়াল়া হ’ি।
22.19. সিযভ়াৰিীয় শিলুপ্তপ্ৰ়ায় ভ়াষ়া আৰু আনুসংশগক স্থ়ানীয় কল়া-সংস্কৃশিৰ িথয সম্বশলি সংৰক্ষিৰ ি়ায়ি ভৱি
মঞ্চ/ভপ়ায়িযল/উইশক আশদ্ৰ িযৱস্থ়া কৰ়া হ’ি। এয়নয়ি়াৰ ম়াধ্যয়ময়ৰ দ্ৃিযম়ান িথয, অশভধ়্ান, শ্ৰ়ািয িথযৰ উপশৰও
ভজযষ্ঠয়ল়াকৰ কথ়া-ি়ািয়া, ক়াশহনী িিযন, কশিি়া আিৃশি, পশৰয়ৱিয কল়া, ভল়াক সংগীি, ভল়াকনৃিয আশদ্ িহুয়ি়া উপ়াদ়্ান
সশন্নশৱষ্ট হ’ি। এয়নধ্ৰিৰ ই-মঞ্চ/ভপ়ায়িযল/উইশক আশদ্ি সমি ভদ্িজুশৰ সকয়ল়া ভল়াকয়ক শনজস্ব প্ৰয়়ায়সয়ৰ িৰিশি
ভয়ায়গ়াৱ়াৰ ি়ায়ি আমন্ত্ৰি জয়ন়াৱ়া হ’ি। এয়ন মঞ্চয়ি়াৰ সমৃশিি়ালী কৰ়াৰ ি়ায়ি শিশ্বশিদ্য়ালয় আৰু গয়ৱষি়া
প্ৰশিষ্ঠ়ানসমূয়হ ভদ্িৰ ভল়াকসম়াজৰ লগি সহয়য়াশগি়ামূলক প্ৰয়চষ্ট়ায়ৰ ক়াম কশৰি। এয়ন সংৰক্ষি প্ৰয়চষ্ট়াৰ লগয়ি
ইশিহ়াস, পুৰ়ািত্ব, ভ়াষ়া আশদ্ৰ বসয়ি সম্পশকযি প্ৰকল্পৰ ি়ায়ি আৱিযকীয় আশথযক অনুদ়্ান ৰ়াষ্ট্ৰীয় গয়ৱষি়া নয়ায়স
আগিঢ়াি।
22.20. উচ্চ শিক্ষ়া প্ৰশিষ্ঠ়ানসমূহৰ জশৰয়য়ি স্থ়ানীয় অহযি়াসম্পন্ন শিয়িষজ্ঞৰ বসয়ি সকয়ল়া িয়সৰ ভল়াকক ভ়াৰিীয়
ভ়াষ়া, কল়া–সংস্কৃশি অধ্যয়নৰ ি়ায়ি জলপ়াশনৰ িযৱস্থ়া কৰ়া হ’ি। ভ়াৰিীয় ভ়াষ়াসমূহ শিক্ষি আৰু পঠ্ন ক়াযযি
বনশমশিক ৰূপি িযৱহ়াৰ হ’ভলয়হ ভসইয়ি়াৰৰ শ্ৰীিৃশি সিৱ বহ উশঠ্ি। সকয়ল়া ভ়াষ়াৰ কশিি়া, উপনয়াস, ি়াশত্বক িন্থ,
প়াঠ্যপুশথ, স়াংি়াশদ্কি়া ইিয়াশদ্ৰ উৎকৃষ্ট অৱদ়্ানক পুৰষ্কৃি কৰ়াৰ িযৱস্থ়া কৰ়া হ’ি। শনয়য়়াগৰ ভক্ষত্ৰি ভ়াৰিীয় ভ়াষ়াৰ
জ্ঞ়ানক অহযি়া শহচ়ায়প প্ৰ়াধ়্ানয শদ্য়়া হ’ি।

23.

প্ৰযুশিৰ িযৱহ়াৰ আৰু একত্ৰীকৰি

23.1. স়াম্প্ৰশিক ক়ালৰ গুৰুত্বপূিয ভক্ষত্ৰ মহ়াক়াি শিজ্ঞ়ান আৰু ভয়াগ়ায়য়াগ আৰু প্ৰযুশি ভক্ষত্ৰি ভ়াৰয়ি গুৰুৰ ভূশমক়া
প়ালন কশৰ আয়ছ। শিশজয়িল ভ়াৰি শমচয়ন সমি ভদ্িয়ি শিশজয়িল ভক্ষত্ৰি িশিি়ালী সম়াজ আৰু জ্ঞ়ানপুুঁশজ গশ
ভি়াল়াি সহ়ায় কশৰয়ছ। এই পশৰৱিযনি শিক্ষ়াৰ এক গুৰুত্বপূিয িৰিশি থ়াশকি আৰু প্ৰযুশিয়য় বিশক্ষক শিক়াি আৰু
ি়াৰ ওপৰি প্ৰভ়াৱক ত্বৰ়াশন্বি কশৰি। এয়নদ্য়ৰ সকয়ল়া স্তৰয়ি শিক্ষ়া আৰু প্ৰযুশিৰ সম্পকয পৰস্পৰৰ বসয়ি পশৰপূৰক
হ’ি।
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23.2. প্ৰযুশিগি শিক়ািৰ শিয়ফ়াৰি পশৰপূিয ৰূপি দ্ক্ষ শিক্ষক আৰু উয়দ্য়াগীৰ লগয়ি ছ়াত্ৰ উয়দ্য়াগী গশ ভি়াল়াি
সহ়ায়ক হ’ি। এইয়ি়া শনশিি ভয িিযম়ান শকছু শকছু ভক্ষত্ৰি পশৰলশক্ষি ভহ়াৱ়াৰ দ্য়ৰ শিক্ষ়াৰ ভক্ষত্ৰি প্ৰযুশিয়য় িহুমুখী
প্ৰভ়াৱ ভপল়াি। কৃশত্ৰম িুশিমি়া, ই-শিক্ষ়া, েক-ভচইন, স্ম়ািয ভি়াি,য প্ৰযুশিগি হস্তয়কৌিল, শিদ্য়াথযীৰ শিক়ািৰ লগি খ়াপ
ভখ়াৱ়া শিশভন্ন কশম্পউি়াৰ সুঁজশু ল, অনয়ানয শিদ্য়াথযী অনুকূল ছফিয়ৱৰ আৰু হ়ািযয়ৱৰ, শযয়ি়ায়ৰ ভকৱল ম়াত্ৰ শিকি
প্ৰশক্ৰয়়ায়ৰ পশৰৱিযন স়াধ্ন নকশৰি, িৰং শিস্ত়াশৰি ৰূপি প্ৰযুশিগি আৰু শিক্ষ়া জগিি শিস্ত়াশৰি ৰূপি গয়ৱষি়াৰ
ি়ায়িও িযৱহৃি হ’ি।
23.3. শিক্ষ়াৰ িহুমুখী শদ্িৰ শিক়ািৰ ি়ায়ি প্ৰযুশিৰ সুসংিিকৰি আৰু িযৱহ়াৰ ক়াযযৰ প্ৰশি পৃষ্ঠয়প়াষকি়া আৰু
পদ্য়ক্ষপ িহি কৰ়া হ’ি আৰু িযৱহ়াৰৰ ম়াপক়াশঠ্ বিয়়াৰ কৰ়াৰ আগয়ি প্ৰ়াসংশগকি়াৰ প্ৰশি লক্ষয ৰ়াশখ কয়ঠ়্াৰ আৰু
স্বচ্ছি়ায়ৰ মূলয়ায়ন কৰ়া হ’ি। উচ্চ আৰু ম়াধ্যশমক উভয় স্তৰয়ি শিকি প্ৰশক্ৰয়়াক ত্বৰ়াশন্বি কৰ়াৰ উপশৰও মূলয়ায়ন,
পশৰকল্পন়া আৰু প্ৰি়াসন ইিয়াশদ্ি িযৱহ়াৰ কশৰি পৰ়ানক শচন্ত়াধ়্াৰ়াৰ মুি আদ়্ান–প্ৰদ়্ানৰ ি়ায়ি ৰ়াষ্ট্ৰীয় শিক্ষ়া প্ৰযুশি
মঞ্চ (National Education Technology Forum - NETF) ন়ামৰ স্ব়ায়ত্বি়াশসি প্ৰশিষ্ঠ়ান গঠ্ন কৰ়া হ’ি।
NETFৰ প্ৰধ়্ান লক্ষয হ’ি ৰ়াশজযক আৰু ভকন্দ্ৰীয় শিক্ষ়ানুষ্ঠ়ান, অনয়ানয অংিীদ়্াৰসকলক শিক্ষ়া ভক্ষত্ৰি শনযুশি আৰু
প্ৰযুশিৰ িযৱহ়ায়ৰয়ৰ ভনিৃত্ব প্ৰদ়্ান কশৰ জ্ঞ়ান, গয়ৱষি়াৰ লগয়ি সুয়য়াগৰ ভিহিীয়়া জ্ঞ়ানৰ শিষয়য় আয়ল়াচন়া আৰু
অভয়াসনৰ আদ়্ান–প্ৰদ়্ান কৰ়া। এই সংস্থ়াৰ প্ৰধ়্ান ক়াযয়াৱলীসমূহ হ’ল –
(ক) প্ৰযুশি শনভযৰ হস্তয়ক্ষপৰ ি়ায়ি িথযগি স্ব়াধ্ীন উপয়দ্ি ভকন্দ্ৰীয় আৰু ৰ়াজয চৰক়াৰৰ আনুসংশগক
প্ৰশিষ্ঠ়ানসমূহক প্ৰদ়্ান কৰ়া
খ) শিক্ষ়া প্ৰযুশিি শিচক্ষি আৰু প্ৰশিষ্ঠ়ানয়কশন্দ্ৰক সুশিধ়্া গশ ভি়াল়া
গ) এই ভক্ষত্ৰখনৰ ৰিয়কৌিলগি প্ৰগশিিীল ভক্ষত্ৰসমূহৰ ৰূপয়ৰখ়া বিয়়াৰ কৰ়া আৰু
ঘ) গয়ৱষি়া আৰু ন-উদ্ভ়াৱনৰ নিুন শদ্ি উয়ন্ম়াচন কৰ়া
23.4. সদ়্া পশৰৱিযনীয় শিক্ষ়া প্ৰযুশি ভক্ষত্ৰখনি প্ৰ়াসংশগক বহ থক়াৰ ি়ায়ি NETFএ শিক্ষ়া প্ৰযুশি ভক্ষত্ৰৰ ন-ন
আশৱষ্ক়াৰক আৰু িৃশিধ়্াৰী ভল়াকৰ সহ়ায়ি সশঠ্ক িথযৰ শনৰৱশচ্ছন্ন প্ৰৱ়াহ অিয়াহি ৰ়াশখি আৰু ি়াি়া ি়া িথযৰ
গয়ৱষি়ামূলক পযয়ায়ল়াচন়াৰ ি়ায়ি শিশভন্ন গয়ৱষকৰ সংহশি স্থ়াপন কশৰি। এক জীৱন্ত জ্ঞ়ান প্ৰি়াহ আৰু অভয়াসন
প্ৰশক্ৰয়়াক ত্বৰ়াশন্বি কৰ়াৰ ি়ায়ি এই সংস্থ়াই ৰ়াষ্ট্ৰীয় আয়ল়াচন়া চক্ৰ আৰু সশন্মলনৰ আয়য়়াজন কশৰি, শযয়ি়ায়ৰ ৰ়াষ্ট্ৰীয়,
আন্তঃৰ়াষ্ট্ৰীয় শিক্ষ়া প্ৰযুশিৰ গয়ৱষক, উয়দ্য়াগী আৰু িৃশিধ়্াৰী ভল়াকৰ ি়াৰ়া িথয-সমলৰ শনয়ৱি সুশনশিি কশৰি।
23.5. শিক্ষি–শিকি আৰু মূলয়ায়ন িযৱস্থ়াৰ শিক়াি, শিক্ষকক ভপছ়াদ়্াৰী ৰূয়প গশ ভি়াল়াৰ ি়ায়ি শিক্ষ়াৰ সুয়য়াগ িৃশি
আৰু শিক্ষ়াৰ ভক্ষত্ৰখনৰ পশৰকল্পন়া, শনয়ন্ত্ৰি, প্ৰি়াসনৰ লগি সংলগ্ন শিষয়, ন়ামভশিয, উপশস্থশি আৰু মূলয়ায়ন প্ৰশক্ৰয়়াৰ
শিক়ািৰ ি়ায়ি প্ৰযুশিৰ িযৱহ়াৰ সম্প্ৰস়াশৰি কৰ়া হ’ি।
23.6. শিক্ষ়াৰ সকয়ল়া স্তৰয়ি শিক্ষক আৰু ছ়াত্ৰই হ়ািয়ি প়াি পৰ়ানক, সকয়ল়া ভক্ষত্ৰয়ি িযৱহ়াৰ কশৰি পৰ়ানক, শভন
শভন প্ৰক়াৰৰ শিক্ষ়া সম্পকযীয় ছফিয়ৱৰ উপলব্ধ কৰ়া হ’ি। সকয়ল়া ভ়াষ়ায়ৰ এয়কি়ায়ৰ শপছপৰ়া অঞ্চলয়ি়া ছ়াত্ৰসম়ায়জ
প়াি পৰ়ানক আৰু শদ্িয়াংগসকলৰ সহ়ায়ক ভহ়াৱ়ানক ভ়াৰিৰ সকয়ল়া ভ়াষ়ায়ি এই ছফিয়ৱৰয়ি়াৰ উপলব্ধ কৰ়া হ’ি।
শিকি-শিক্ষিৰ ই-শিষয়িস্তু সকয়ল়া ৰ়াজয আৰু লগয়ি NCERT, CIET, ভকন্দ্ৰীয় ম়াধ্যশমক শিক্ষ়া ভি়ািয
(CBSC), NIOS আৰু অনয়ানয অনুষ্ঠ়ায়ন আঞ্চশলক ভ়াষ়াি প্ৰস্তুি কশৰি আৰু এইসমূহক দ্ীক্ষ়া ই-মঞ্চি আপয়ল়াি
কৰ়া হ’ি। ইয়লক্ট্ৰশনক শিষয়িস্তুসমূয়হ শিক্ষকসকলৰ ভপছ়াদ়্াৰী শিক়ািি এই মঞ্চই সহ়ায় কশৰি। দ্ীক্ষ়া আৰু অনয়ানয
ই-প্ৰযুশিসমূহক িশিি়ালী কৰ়াৰ ি়ায়ি CIETক অশধ্ক িশিি়ালী কশৰ ভি়াল়া হ’ি। শিদ্য়ালয় পযয়ায়ি শিক্ষি-শিকি
ই-আশহল়াসমূহ িযৱহ়াৰ কশৰি পৰ়ানক ভসইসমূহ সকয়ল়া শিক্ষকৰ ি়ায়ি উপলব্ধ কৰ়া হ’ি। উচ্চ শিক্ষ়া আৰু শিদ্য়ালয়
শিক্ষ়াখণ্ডৰ বসয়ি প্ৰযুশি শনভযৰ শিক্ষ়া মঞ্চ দ্ীক্ষ়া/স্বয়ম আশদ্ মঞ্চক সুন্দৰভ়ায়ৱ সংয়য়াগ কৰ়া হ’ি, আৰু
িযৱহ়াৰক়াৰীসকলৰ ি়াৰ়া মূলয়াংকন/সমীক্ষ়া অন্তভুযি বহ থ়াশকি। এয়ন পিশিয়য় িযৱহ়াৰক়াৰীৰ ি়ায়ি উপযুি আৰু
ম়ানসম্পন্ন সমল প্ৰস্তুি কৰ়াি সক্ষম কশৰ িুশলি।
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23.7. শিক্ষ়া িযৱস্থ়াৰ আৱিযকীয় পশৰৱিযনি সহ়ায়ক হ’ি পৰ়ানক ভ়ায়ি়ানমুখী প্ৰযুশিসমূহৰ প্ৰশি শিয়িষ নজৰ শদ্য়়া
হ’ি। ভযশিয়়া 1986/1992 চনি ৰ়াষ্ট্ৰীয় শিক্ষ়ানীশি বিয়়াৰ কৰ়া বহশছল, ভিশিয়়া ইন্ট়াৰয়নিৰ শিৰূপ প্ৰভ়াৱ সম্পয়কয
পূিয়ানুম়ান কৰ়ায়ি়া যয়থষ্ট কশঠ্ন আশছল। আম়াৰ িিযম়ানৰ শিক্ষ়া িযৱস্থ়াই ত্বশৰৎ গশিৰ আৰু শিভ়াজনমুখী পশৰৱিযনৰ
লগি খ়াপ খ়াি ভন়াৱৰ়াৰ ফলি প্ৰগশিিীল প্ৰশিয়য়াশগি়ামূলক শিশ্বৰ লগি িযশিগি আৰু ৰ়াষ্ট্ৰীয় ভক্ষত্ৰি
শিপদ্জনকভ়ায়ৱ অসুশিধ়্াজনক শস্থশিি ৰ়াশখয়ছ। উদ়্াহৰিস্বৰূয়প, িথযগি আৰু ক়াযযকৰী জ্ঞ়ানৰ ভক্ষত্ৰি কশম্পউি়ায়ৰ
ম়ানৱ ক্ষমি়াক অশিক্ৰম কশৰয়ছ। আনহ়ায়ি, আম়াৰ ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ উচ্চস্তৰীয় িুশিমি়াৰ শিক়ািৰ ি়ায়ি শিক্ষ়াৰ সকয়ল়া
স্তৰয়ি ভিওুঁয়ল়াকক ভিয়ন জ্ঞ়ানৰ অিয়াশধ্ক ভি়াজ়া কশ য়়ািনল শদ্য়়া বহয়ছ।
23.8. এই নীশি এয়ন সময়ি বিয়়াৰ কৰ়া বহয়ছ, শযসময়ি শিশিধ্ প্ৰযুশি, ভযয়ন, কৃশত্ৰম িুশিমি়া,
শত্ৰম়াশত্ৰক/সপ্তম়াশত্ৰক ভ়াচুযয়ৱল ি়াস্তৱি়াৰ শিক়াি ঘশিয়ছ। কৃশত্ৰম িুশিমি়াৰ খৰচৰ ম়ান কশম গ’ভল ই ম়ানুহৰ লগি ভফৰ
ম়াশৰি প়াশৰি ি়া ইয়়াৰ সক্ষমি়া ম়ানুহিনকও অশধ্ক হ’ি, আৰু ফলস্বৰূয়প, পূিয়ানুম়ানমূলক ক়াযযৰ ভক্ষত্ৰি শচশকৎসকৰ
দ্য়ৰ ভকৌিলী ভপছ়াদ়্াৰীসকলৰ ি়ায়ি এক গুৰুত্বপূিয সহ়ায়ক বহ পশৰি। কমযয়ক্ষত্ৰি কৃশত্ৰম িুশিমি়াৰ িহুমুখী প্ৰয়য়়াগৰ
সি়াৱন়া স্পষ্ট আৰু ি়াৰি়ায়ি শিক্ষ়া িযৱস্থ়াই ইয়়াৰ প্ৰশি ি়াৎক্ষশিক ইশিি়াচক সুঁহ়াশৰ জয়ন়াৱ়া যুগুি হ’ি। এইয়ক্ষত্ৰি
NEFTএ সি়াৱন়াপূিয ন ন প্ৰযুশিসমূহক শিশিধ্ি়াৰ আধ়্াৰি প্ৰি়ালীৱি কশৰ এই শিয়েষিক ম়ানৱ সম্পদ্ মন্ত্ৰ়ালয়ৰ
ওচৰি শনশদ্যষ্ট সময়সীম়াৰ শভিৰি উপস্থ়াপন কশৰি ল়ায়গ। এই পৰ়ামিযৰ আধ়্াৰি মন্ত্ৰ়ালয়য় িথযসমূহৰ আধ়্াৰি শিক্ষ়া
িযৱস্থ়াৰ চ়াশহদ়্া পূৰি কশৰি পৰ়া প্ৰযুশিসমূহক আনুষ্ঠ়াশনকভ়ায়ৱ শচন়াি কশৰি ল়ায়গ।
23.9. ম়ানৱ সম্পদ্ উন্নয়ন মন্ত্ৰ়ালয়ৰ আনুষ্ঠ়াশনক স্বীকৃশিৰ ওপৰি শভশি কশৰ ৰ়াষ্ট্ৰীয় গয়ৱষি়া নয়ায়স প্ৰযুশিৰ
গয়ৱষি়াৰ সূচন়া আৰু সম্প্ৰস়াৰিৰ ি়ায়ি উয়দ্য়াগ হ়ািি ল’ি। কৃশত্ৰম িুশিমি়াৰ ভক্ষত্ৰি NRFএ শত্ৰ-মুখী দ্ৃশষ্ট আয়ৰ়াপ
কশৰয়ছ: (ক) কৃশত্ৰম িুশিমি়াৰ মূল গয়ৱষি়াৰ শিক়াি, (খ) প্ৰ়ায়য়়াশগক গয়ৱষি়াৰ শিক়াি আৰু শনয়য়়াগ, আৰু, (গ)
স্ব়াস্থয, কৃশষ আৰু জলি়ায়ুৰ পশৰিিযনৰ ি়ায়ি কৃশত্ৰম িুশিমি়াৰ প্ৰয়য়়ায়গয়ৰ আন্তঃৰ়াষ্ট্ৰীয় প্ৰিয়াহ্ব়ানসমূহৰ সন্মুখীন হ’ি
পৰ়ানক আন্তঃৰ়াষ্ট্ৰীয় পযয়ায়ৰ গয়ৱষি়াৰ প্ৰশি উয়দ্য়াগ িহি কৰ়া।
23.10. শিক্ষ়ানুষ্ঠ়ানসমূয়হ প্ৰযুশিৰ শিশিধ্ ভক্ষত্ৰৰ গয়ৱষি়াৰ ক়ামি গুৰুত্বপূিয ভূশমক়া িহি কৰ়াৰ উপশৰও শকছুম়ান
শিয়িষ ভক্ষত্ৰ, ভযয়ন, ভপছ়াদ়্াৰী শিক্ষ়াৰ ন ন শিষয়য়ক্ষত্ৰৰ অনল়াইন প়াঠ্যসূচী আৰু প্ৰ়াৰশিক পযয়ায়ৰ শিকি সমল
বিয়়াৰ কৰ়াৰ ওপৰয়ি়া গুৰুত্ব শদ্ি। প্ৰযুশিয়য় পশৰপক্কি়া ল়াভ কৰ়াৰ শপছি উচ্চ শিক্ষ়া অনুষ্ঠ়ানৰ ভহজ়াৰ ভহজ়াৰ
শিদ্য়াথযীক শিক্ষি আৰু ভকৌিল শিক়ািৰ ক়াযযি শনয়য়়াশজি কৰ়া হ’ি, শযয়ি়ায়ৰ শনয়য়়াগমুখী ভল়াকক প্ৰশিক্ষিৰ লক্ষয কশৰ
ল’ি। শিশিধ্ ভক্ষত্ৰৰ প্ৰযুশিয়য় শকছুম়ান পদ্লুশপ্ত ঘি়াি আৰু ভসয়য়য়হ শনয়য়়াগৰ সুয়য়াগ িৃশি আৰু শনযুশিৰ সমিুলযি়া
ৰক্ষ়াৰ ি়ায়ি ভকৌিলৰ শিক়াি আৰু শিলুশপ্তৰ প্ৰশি গুৰুত্ব শদ্য়়া হ’ি। প্ৰশিষ্ঠ়ানসমূহক স্ব়ায়ত্বি়াসনৰ অশধ্ক়াৰ প্ৰদ়্ান কশৰ
আনুষ্ঠ়াশনক সহয়য়াগী অনুষ্ঠ়ানক প্ৰশিক্ষি শদ্য়়াৰ দ়্াশয়ত্ব শদ্য়়া হ’ি, য়াৰ ফলি প্ৰযুশি ভকৌিলৰ সয়ি উচ্চ শিক্ষ়াৰ
পশৰক়াঠ়্ায়ম়াৰ সংয়য়াজন ঘশিি।
23.11. শকছুম়ান ভকন্দ্ৰীয় শিষয়য়ক্ষত্ৰ, ভযয়ন, ভমশচন শিক্ষ়াৰ লগয়ি আন্তঃশিষয়য়কশন্দ্ৰক ‘AI+X’ আৰু স্ব়াস্থয, কৃশষ
আৰু আইনৰ দ্য়ৰ ভপছ়াদ়্াৰী ভক্ষত্ৰসমূহৰ মূল শিষয়ৰ আৰু স্ন়ািয়ক়ািৰ প়াঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুশিৰ লক্ষয শিশ্বশিদ্য়ালয়সমূয়হ
হ়ািি ল’ি। স্বয়মৰ দ্য়ৰ মঞ্চৰ জশৰয়য়ি ভিওুঁয়ল়ায়ক এয়ন শিষয়সমূহৰ প়াঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুি আৰু প্ৰস়াশৰি কশৰি। উচ্চ
শিক্ষ়ানুষ্ঠ়ানসমূয়হ পৰম্পৰ়াগি স্ন়ািক আৰু িৃশিমুখী শিক্ষ়াৰ বসয়ি অনল়াইন প়াঠ্যক্ৰমৰ সংয়য়াগ কশৰ প্ৰশক্ৰয়়ায়ি়া
খৰিকীয়়া কশৰ িুশলি। কৃশত্ৰম ভি়াধ্ৰ ভক্ষত্ৰখনৰ গুিগি ভয়াগসূত্ৰ আগিঢ়াই শনিনল কম কমযদ্ক্ষি়াৰ শিষয়, ভযয়ন,
িথযৰ ভি়াক়া শলখন, ছশি ভশ্ৰিীভুিকৰি, আৰু প়াঠ্ শলপযন্তৰকৰি আশদ্য়ৰ়া প্ৰশিক্ষি আগিঢ়াি। ভ়াৰিিষযৰ শিশভন্ন
ভ়াষ়াৰ স্ব়াভ়াশৱক প্ৰৱ়াহক ত্বৰ়াশন্বি কৰ়াৰ ি়ায়ি শিদ্য়ালয় পযয়ায়ৰ শিক্ষ়াথযীক সংয়য়াগ কৰ়াৰ ি়ায়ি উয়দ্য়াগ ভল়াৱ়া হ’ি।
23.12. শিশিধ্ প্ৰযুশিৰ শিক়ািৰ ফলি শিদ্য়ায়িশনক আৰু প্ৰচশলি শিক্ষ়াই স়াধ়্াৰি ভল়াকক শিশভন্ন শদ্িৰ পৰ়া সজ়াগ
কশৰ িুশলি আৰু শিশভন্ন শিষয়ৰ ওপৰি মি়ামি আগিঢ়ািনল সকয়ল়া ভল়াকয়ক সক্ষম কশৰ িুশলি। প্ৰযুশিৰ বসয়ি
সংয়য়াশজি শিষয়সমূহৰ প্ৰশি থক়া জনসমথযনৰ ি়ায়ি এয়ন সজ়াগি়াৰ সৃশষ্ট কৰ়া এক়ান্ত প্ৰয়য়়াজন। ৰ়াষ্ট্ৰীয় শিক্ষ়া শনশধ্
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আৰু ম়ানৱ সম্পদ্ উন্নয়ন মন্ত্ৰ়ালয়ৰ ি়াৰ়া শচশহ্নি শিশিধ্ প্ৰযুশিৰ আয়ল়াচন়াি বনশিক আৰু স়াম্প্ৰশিক শিষয়সমূহ
অন্তভুযি কৰ়া হ’ি। প্ৰচশলি শিক্ষ়াৰ ি়ায়ি শনয়দ্যি়াত্মক আৰু আয়ল়াচয শিষয়ৰ ি়াস্তৱসন্মি সমল প্ৰস্তুি কৰ়া হ’ি।
23.13. কৃশত্ৰম ভি়াধ্ৰ প্ৰধ়্ান চ়াশি-ক়াশঠ্ বহয়ছ িথয আৰু িথযৰ উপযুি িযৱহ়াৰ, সুৰক্ষ়াৰ ম়ানদ্ণ্ড, আৰু ইয়়াৰ ভক্ষত্ৰি
আইনগি শদ্ি আৰু ভগ়াপনীয়ি়া ৰক্ষ়াৰ ি়ায়ি সুক্ষ্ম শনৰীক্ষিৰ প্ৰয়য়়াজন। কৃশত্ৰম ভি়াধ্ আধ়্াশৰি প্ৰযুশিৰ শিক়াি আৰু
প্ৰয়য়়াগ আশদ্ সকয়ল়া শদ্িি বনশিক শিষয়ৰ ওপৰি গুৰুত্ব প্ৰদ়্ান কৰ়া অশিয়ক প্ৰয়য়়াজন। সজ়াগি়া সৃশষ্টৰ ি়ায়ি শিক্ষ়াই
এক গুৰুত্বপূিয ভূশমক়া িহি কয়ৰ। আম়াৰ জীৱনধ়্াৰ়াৰ পশৰৱিযন আশনি পৰ়া অনয়ানয প্ৰযুশিয়য় শিক্ষ়াদ়্ান পিশিৰ
অন্তগযি িশিৰ পুনৰনিীকৰি আৰু পশৰষ্কৰি, জল সংৰক্ষি, ক়াযযক্ষম কৃশষপ়াম, জলি়ায়ু সংৰক্ষি আৰু পশৰয়ৱিৰ
অনয়ানয ভক্ষত্ৰি সূচক শহচ়ায়প ক়াম কশৰি। শিক্ষ়াৰ ভক্ষত্ৰি এয়ন শিষয়সমূয়হই অি়াশধ্ক়াৰ ল়াভ কশৰি।

24.

অনল়াইন আৰু শিশজয়িল শিক্ষ়া: প্ৰযুশিৰ ক়াযক
য ৰী প্ৰয়য়়াগৰ শনশিশি

24.1. নিুন পশৰশস্থশি আৰু ি়াস্তৱ প্ৰয়য়়াজনীয়ি়াৰ ি়ায়ি নিুন প্ৰয়চষ্ট়াৰ প্ৰয়য়়াজন। স়াম্প্ৰশিক সময়ৰ মহ়াম়াৰী আৰু
অশিম়াৰক পশৰশস্থশিয়য় ভদ্খুৱ়াই শদ্য়ছ ভয, প্ৰয়য়়াজন স়ায়পয়ক্ষ পৰম্পৰ়াগি আৰু সংিি শিক্ষ়া সিৱ নহ’ভল গুিগি
শিকল্প শিক্ষ়া িযৱস্থ়াৰ ি়ায়ি আশম স়াজু থ়াশকি ল়াশগি। স়াি়ািয জশিলি়া আৰু শিপদ্সংকুলি়াক স্বীক়াৰ কশৰ বলও
ভসয়য়য়হ শিক্ষ়ানীশি 2020এ প্ৰযুশিৰ সুশিধ়্াসমূহক ক়াযযকৰী িযৱস্থ়া শহচ়ায়প শচশহ্নি কশৰয়ছ। অনল়াইন আৰু শিশজয়িল
শিক্ষ়াৰ প্ৰয়য়়াগৰ ভক্ষত্ৰি ল়াভ কশৰি পৰ়া সুশিধ়্াসমূহ শচশহ্নি কৰ়া আৰু ভনশিি়াচক শদ্িসমূহ শিচ়াৰ উশলয়়াই
সুপশৰকশল্পি আৰু যয়থ়াপযুি পৰীক্ষ়ামূলক অধ্যয়নৰ জশৰয়য়ি ি়াক সম়াধ়্ান কৰ়ায়ি়ায়ৱই হ’ল সময়ৰ আহ্ব়ান।
শিশজয়িল মঞ্চ আৰু প্ৰযুশিগি আশহল়াসমূহ সময়ি শনশিিভ়ায়ৱ ফলপ্ৰসু বহ উশঠ্ি আৰু শিক্ষ়াৰ স়াম্প্ৰশিক আৰু
ভশৱষযি প্ৰিয়াহ্ব়ানসমূহ িহি কশৰি পৰ়ানক সম্প্ৰস়াশৰি কশৰ সকয়ল়ায়ৰ ি়ায়ি গুিগি শিক্ষ়াৰ িযৱস্থ়া কৰ়া হ’ি।
24.2. স়ামূশহক প্ৰয়চষ্ট়ায়ৰ শিশজয়িল অস়ামঞ্জসযি়া প্ৰশিয়ৰ়াধ্ কশৰি ভন়াৱ়াশৰয়ল অনল়াইন/শিশজয়িল শিক্ষ়াৰ সুশিধ়্াসমূহ
ক়াযযকৰী কশৰি পৰ়া ন়ায়াি। শিশজয়িল ভ়াৰি শমচন আৰু কশম্পউি়াৰৰ সহজলভযি়া আশদ্ৰ দ্য়ৰ স়ামুশহক উয়দ্য়াগৰ
জশৰয়য়িয়হ ভসয়়া সিৱ বহ উশঠ্ি। অনল়াইন/শিশজয়িল শিক্ষ়াৰ ি়ায়ি প্ৰযুশিৰ িযৱহ়াৰি সমি়া স্থ়াপন কৰ়াৰ ওপৰি
গুৰুত্ব প্ৰদ়্ান কশৰি ল়াশগি।
24.3. উপযুি শিক্ষক গশঢ ভি়াল়াৰ ি়ায়ি শিক্ষকসকলৰ উপযুি প্ৰশিক্ষি আৰু শিক়াি অশি প্ৰয়য়়াজন। এগৰ়াকী
পৰম্পৰ়াগি ভ়াল শিক্ষক স্বিঃফুিযভ়ায়ৱ অনল়াইন ভশ্ৰিীয়ক়াঠ়্ায়ৰ়া ভ়াল শিক্ষকৰূয়প পশৰগশিি হ’ি িুশল ধ্শৰ ল’ি
ভন়াৱ়াশৰ। শিকি পিশিৰ পশৰৱিযনৰ লয়গ লয়গ অনল়াইন মূলয়ায়ন িযৱস্থ়াৰ ওপৰয়ি়া শভন্ন দ্ৃশষ্টয়ক়ািৰ আৱিযক।
অনল়াইন পিশিি আগিঢ়াি পৰ়া প্ৰশ্নৰ প্ৰক়াৰৰ সীম়ািিি়া, ভনিৱকয শনয়ন্ত্ৰি, শিজুলী িশি িয়াহি ভহ়াৱ়া, আৰু
অননশিক উপ়ায় অৱলম্বন, আশদ্ অসুশিধ়্াৰ ম়াজি অনল়াইন পৰীক্ষ়া িযৱস্থ়া অশি প্ৰিয়াহ্ব়ানমূলক। শিশজয়িল পিশিৰ
প়াঠ্যক্ৰমি শকছুম়ান শিয়িষ প়াঠ্যক্ৰম, ভযয়ন, পশৰয়ৱিয কল়া, শিজ্ঞ়ানৰ িযৱহ়াশৰক প়াঠ্যক্ৰম, আশদ্ৰ ভক্ষত্ৰি যয়থষ্ট
সীম়ািিি়া আয়ছ। এই সীম়ািিি়া আংশিকভ়ায়ৱ হ’ভলও নিুন ধ্ৰিৰ উদ্ভ়াৱনী িশিয়ৰ সম়াধ়্ান কশৰি পৰ়া য়াি।
অনল়াইন শিক্ষ়া িযৱস্থ়াৰ বসয়ি, িযৱহ়াশৰক আৰু হ়ায়ি-ক়ায়ম ল়াশগি পৰ়া শিকি পিশি সংযুি ৰূপি প্ৰয়য়়াগ নকশৰয়ল
িযৱস্থ়ায়ি়া শিকি ক়াযযৰ ময়ন়ানিজ্ঞ়াশনক, স়াম়াশজক আৰু প্ৰভ়াৱি়ালী শদ্িয়ি়াৰ প্ৰশি সীম়ািি বহ পশৰি আৰু শিক্ষ়াক
এক দ্ৃিযম়ান িযৱস্থ়ায়ি আৱি কশৰ ৰ়াশখি।
24.4. শিদ্য়ালয় আৰু উচ্চ শিক্ষ়াৰ সকয়ল়া স্তৰয়ি শিশজয়িল আৰু নিয প্ৰযুশিৰ উয়ন্মষিৰ প্ৰশি লক্ষয ৰ়াশখ এই
নীশিয়য় শকছুম়ান প্ৰ়াথশমক উপ়ায় আগিঢ়াইয়ছ:
(ক)

অনল়াইন শিক্ষ়া িযৱস্থ়াৰ পৰীক্ষ়ামল
ূ ক অধ্যয়ন: NETF, CIET, NIOS, IGNOU, IIT, NIT
আশদ্ৰ দ্য়ৰ শিয়িষ প্ৰশিষ্ঠ়ানসমূহক পৰীক্ষ়ামূলক অধ্যয়নৰ সম়ান্তৰ়ালভ়ায়ৱ অনল়াইন শিক্ষ়াৰ সুশিধ়্াজনক
শদ্িসমূহৰ মূলয়ায়নৰ লগয়ি ভনশিি়াচক শদ্িসমূয়হ়া, ভযয়ন, ছ়াত্ৰ-ছ়াত্ৰীৰ শিশজয়িল জগিৰ প্ৰশি অিয়াশধ্ক
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আসশি, বিদুযশিন শিষয়িস্তুক অশধ্ক গুৰুত্ব প্ৰদ়্ান আশদ্ শদ্িৰ ওপৰি অধ্যয়ন কশৰি। এয়ন পৰীক্ষ়ামূলক
অধ্যয়নৰ ফল়াফলসমূহ ৰ়াজহুৱ়া কশৰ সময়য় সময়য় িযৱস্থ়ায়ি়াৰ উিৰি ঘয়ি়াৱ়া হ’ি।
(খ)

শিশজয়িল িুশনয়়াদ্: শিক্ষ়াখণ্ডি মুকশল, আন্তঃক়াযযক্ষমসম্পন্ন, প্ৰগশিিীল, স়াম়াশজক শিশজয়িল িুশনয়়াদ্
শনময়ািি শিশনয়য়়াগ কৰ়াৰ প্ৰয়য়়াজন আয়ছ। শিশজয়িল ভক্ষত্ৰৰ এয়ন িুশনয়়াদ্ী িযৱস্থ়াই ভ়াৰিিষযৰ শিি়ালি়া,
শিশচত্ৰি়া, জশিল আৰু দ্ূৰদ্ৃশষ্ট সম্পন্ন সমসয়া সম়াধ়্ানৰ শদ্ি শনিযয় কশৰি আৰু এখন মঞ্চ শহচ়ায়প ক়াম
কশৰি। সদ়্া পশৰৱিযনিীল প্ৰযুশিৰ ভক্ষত্ৰি প্ৰযুশিশনভযৰ ক়াযযিযৱস্থ়া অপ্ৰচশলি বহ পৰ়াৰ আিংক়া এই
শিশজয়িল িুশনয়়াদ্ী ভক্ষত্ৰই দ্ূৰ কশৰি।

(গ)

অনল়াইন শিক্ষ়া মঞ্চ আৰু আশহল়া: শিক্ষ়াথযীৰ উপযুি িত্ব়াৱধ়্ানৰ ি়ায়ি SWAYAM (স্বয়ম),
DIKSHA (দ্ীক্ষ়া) আশদ্ৰ দ্য়ৰ যয়থ়াপযুি মঞ্চই িযৱহ়াশৰক স়া-সুশিধ়্াযুি উচ্চ ম়ানৰ শিশজয়িল
আশহল়া শিক্ষক সম়ায়জ ল়াভ কশৰি পৰ়ানক সম্প্ৰস়াশৰি কশৰি। িিযম়ানৰ অশিমৰকৰ সময়য়ি প়াৰস্প়াশৰক
আদ়্ান প্ৰদ়্ানৰ বিি সুশিধ়্াযুি দ্ৃিয-শ্ৰ়ািয আশহল়াৰ অশি প্ৰয়য়়াজন বহয়ছ।

(ঘ) শিশজয়িল অসমি়াৰ বসয়ি ভম়াক়াশমল়া: এইয়ি়া সিযজনস্বীকৃি ভয, িিযম়ায়নও জনসংখয়াৰ এক িুজন অংিই
দ্ূৰদ্িযন, ভৰশিঅ’, আঞ্চশলক ভৰশিঅ’ আশদ্ৰ দ্য়ৰ প্ৰচশলি গি-ম়াধ্যমসমূহয়ক ধ্শৰ শিশজয়িল
ম়াধ্যমসমূহৰ পৰ়া িশঞ্চি বহ আয়ছ। ছ়াত্ৰ সম়াজৰ শিশভন্ন প্ৰয়য়়াজনীয়ি়া পুৰি কশৰি পৰ়ানক ভচৌশব্বছ ঘণ্ট়াই
উপলব্ধ ভহ়াৱ়ানক এই ম়াধ্যম প্ৰস্তুি কৰ়া হ’ি। এই ভক্ষত্ৰি সকয়ল়া ভ়াৰিীয় ভ়াষ়াৰ প়াঠ্যক্ৰমৰ ওপৰি
গুৰুত্ব প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি। শযম়ান দ্ূৰ সিৱ শিক্ষ়া পিশিৰ ম়াধ্যম শহচ়ায়প শিশজয়িল সময়ল শিক্ষকশিক্ষ়াথযীক ঢুশক ভপ়াৱ়াৰ িযৱস্থ়া কৰ়া প্ৰয়য়়াজন।
(ি) প়াঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুিকৰি, শিশজয়িল সংিহ়ালয় আৰু শিিৰি: িযৱহ়াৰক়াৰীয়য় গুিগি আৰু উপযুিি়াৰ ম়ান
শনৰূপিৰ িযৱস্থ়া থক়া প়াঠ্যক্ৰম, শিক্ষ়ামূলক ক্ৰীি়া, কৃশত্ৰম উপ়াদ়্ান, সংিশধ্যি ি়াস্তশৱকি়া
(Augmented Reality) আৰু পশৰদ্ৃিযম়ান (Virtual) ি়াস্তশৱকি়া আশদ্ প়াঠ্যক্ৰমৰ এি়া শিশজয়িল
সংিহ়ালয় প্ৰশিষ্ঠ়া কশৰি। স্পষ্ট িযৱহ়াশৰক শনয়দ্যিন়াযুি ভ়াৰিীয় কল়া-সংস্কৃশিক প্ৰশিফশলি কশৰি পৰ়া
শিশজয়িল ভখল-ভধ্ম়াশল, এপ আশদ্ শিদ্য়াথযীৰ উপয়য়াগীনক প্ৰস্তুি কৰ়া হ’ি। শিদ্য়াথযীসকলৰ ি়ায়ি
সহজলভয ভহ়াৱ়ানক ইয়়াক শিক্ষ়াদ়্ান ক়াযযৰ শিশ্ব়াসয়য়াগয সহ়ায়ক শহচ়ায়প প্ৰস্তুি কৰ়া হ’ি।
(চ) শ্ৰ়ািয গয়ৱষি়াগ়াৰ: সকয়ল়া শিক্ষ়াথযীয়য় গুিগি িযৱহ়াশৰক আৰু ক়াযযকৰী শিক্ষ়া িহিৰ অশভজ্ঞি়া সমভ়ায়ৱ
ল়াভ কশৰিনল প্ৰচশলি ই-শিক্ষি মঞ্চ, স্বয়ম, দ্ীক্ষ়া আৰু স্বয়মপ্ৰভ়া আশদ্ অনুষ্ঠ়ানক শ্ৰ়ািয গয়ৱষি়াগ়াৰ
প্ৰশিষ্ঠ়াৰ ি়ায়ি কিৃযত্ব প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি। আথয-স়াম়াশজকভ়ায়ৱ শপছপৰ়া শিক্ষ়াথযীৰ ি়ায়ি পূিযয়ি প্ৰস্তুি কশৰ
উশলওৱ়া প়াঠ্যক্ৰম সংযুি কৰ়া ভিিয়লি আশদ্ৰ দ্য়ৰ উপযুি শিশজয়িল আশহল়া ভয়াগ়ান ধ্ৰ়াৰ শিষয়য়ি়া
শিয়ৱচন়া আৰু শিকশিি কশৰ ভি়াল়া হ’ি।
(ছ) শিক্ষকৰ প্ৰশিক্ষি আৰু উদ্গশনমূলক িুঁি়াঃ অনল়াইন শিক্ষি মঞ্চ আৰু আশহল়া িযৱহ়াৰ কশৰ শিক্ষয়ক উন্নি
ম়ানৰ প়াঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুি কশৰিনল শিক্ষি পিশি সম্পয়কয কয়ঠ়্াৰ প্ৰশিক্ষি িহি কশৰি ল়াশগি। প়াঠ্যক্ৰম
আৰু শিক্ষকৰ প়াৰস্প়াশৰক সশক্ৰয় সম্পকয িিয়াই ৰ়াশখি পৰ়ানক শিক্ষকৰ ভূশমক়াক সুচল কশৰ ভি়াল়াি
গুৰুত্ব প্ৰদ়্ান কৰ়া হ’ি।
(জ) অনল়াইন পৰীক্ষ়া িযৱস্থ়া আৰু মূলয়ায়ন: মূলয়ায়নৰ ম়াপক়াঠ্ী, পযয়ায়ল়াচন়া, পশৰক়াঠ়্ায়ম়া, উপয়য়াশগি়া,
শিভ়াগ, স্বীকৃি নীশি আশদ্ৰ আশহযয়ৰ মূলয়ায়নৰ ভভশি গঠ্নৰ ি়ায়ি ‘পৰি (PARAKH)’ ি়া ৰ়াষ্ট্ৰীয় ম়ান
শনৰূপি ভকন্দ্ৰ, শিদ্য়ালয় ভি়ািয, ৰ়াষ্ট্ৰীয় মূলয়াংকন এয়জশঞ্চ (NTA), আৰু অনয়ানয শিভ়াগৰ দ্য়ৰ উপযুি
শিভ়াগক ইয়়াৰ গঠ্ন প্ৰস্তুি কশৰিনল দ়্াশয়ত্ব অপযি কৰ়া হ’ি। একশিংি িশিক়াৰ শিক্ষ়া-প্ৰযুশিৰ প্ৰশি
লক্ষয ৰ়াশখ মূলয়ায়নৰ নিুন পথ মুকশল কৰ়াৰ ি়ায়ি অধ্যয়ন চয়ল়াৱ়া হ’ি।
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(ঝ) সংশমশশ্ৰি শিকি আশহয: শিশজয়িল শিক্ষ়া আৰু শিকি পিশিৰ শিক়ািক গুৰুত্ব প্ৰদ়্ান কশৰয়লও, ক়াশয়কভয়ৱ
প্ৰদ়্ান কৰ়া শিক্ষ়া-পিশিয়ক়া এয়ক ধ্ৰয়িয়ৰ ি়াহ়াল ৰখ়া হ’ি। শভন শভন শিষয়ৰ প়াঠ্যক্ৰমৰ লগি খ়াপ খ়াি
পৰ়ানক সংশমশশ্ৰি শিকি পিশিৰ আশহয প্ৰয়য়়াগৰ ি়ায়ি উপযুি িযৱস্থ়া িহি কৰ়া হ’ি।
(ঞ) ম়ান শনৰূপি: অনল়াইন আৰু শিশজয়িল ভক্ষত্ৰৰ গয়ৱষি়াৰ সম়ান্তৰ়ালভ়ায়ৱ NETF আৰু অনয়ানয অনুষ্ঠ়ায়ন
শিশজয়িল/অনল়াইন শিকি িথ়া শিক্ষিৰ প়াঠ্যক্ৰম, প্ৰযুশি আৰু শিক্ষি পিশিৰ ম়ান শনৰূপক স্থ়াপন
কশৰি। এয়ন ম়ান শনৰূপয়ক উচ্চ শিক্ষ়ানুষ্ঠ়ান, শিদ্য়ালয়, শিদ্য়ালয়-ভগ়াি, ভি়ািয, ৰ়াজযৰ ই-শিক্ষি িযৱস্থ়াৰ
শনয়দ্যিন়াও প্ৰস্তুি কশৰ উশলয়়াি।

24.5. শিশ্বম়ানৰ দ়্াশয়ত্বিীল ভগ়াি গঠ্ন, শিশজয়িল িুশনয়়াদ্, শিশজয়িল শিক্ষ়াৰ প়াঠ্যক্ৰম আৰু সক্ষমি়া
প্ৰযুশি শিক্ষ়াৰ লক্ষয নহয়, প্ৰযুশি এক আশহল়ায়হ আৰু শিক্ষ়াৰ ভক্ষত্ৰি শস্থৰ কৰ়া লক্ষযি উপনীি হ’িনল শিক্ষ়া ভক্ষত্ৰৰ
বসয়ি জশিি কমযীসকলৰ ম়াজি সক্ষমি়া শিক়াি ঘয়ি়াৱ়াৰ প্ৰয়য়়াজন আয়ছ। উচ্চ শিক্ষ়া আৰু শিদ্য়ালয় পযয়ায়ৰ ইশিক্ষ়াৰ শিশজয়িল ভভশি, প়াঠ্যক্ৰম আৰু দ্ক্ষি়া শিক়ািৰ ি়ায়ি মন্ত্ৰ়ালয় পযয়ায় পযযন্ত সংয়য়াগ স্থ়াপন কশৰিৰ ি়ায়ি এি়া
দ়্াশয়ত্বিীল আৰু শনষ্ঠ়াি়ান ভগ়ািৰ প্ৰয়য়়াজন। প্ৰযুশি ক্ষীপ্ৰ পশৰৱিযনিীল ভহ়াৱ়াৰ ি়ায়ি উচ্চ ম়ানৰ ই-শিক্ষি, সশক্ৰয়
পশৰশস্থশিৰ সৃশষ্ট কশৰিনল শিয়িষজ্ঞৰ প্ৰয়য়়াজন, আৰু এই ক়াযযিযৱস্থ়াক ভ়াৰিীয় ম়ানদ্ণ্ড, বিশচত্ৰ, সমি়া আশদ্ৰ ভক্ষত্ৰি
স়াি়ািয প্ৰিয়াহ্ব়ানসমূহৰ বসয়ি ভম়াক়াশমল়া কশৰিনল উৎস়াহ ভয়ায়গ়াৱ়াৰ উপশৰও প্ৰযুশিৰ পশৰৱিযন অশি আৱিযকীয়।
প্ৰশিয়ি়া িষযয়ি প্ৰযুশিগি আশহল়াসমূহৰ অধ্য-জীৱন সম়াপ্ত বহ পয়ৰ, আৰু ভসইি়ায়ি আশম দ্ৰুি পশৰৱিযনৰ পশৰশস্থশিৰ
বসয়ি ভখ়াজ শমল়াই শিকশিি হ’ি ল়াশগি। এই ভকন্দ্ৰই ভসয়য়য়হ প্ৰি়াসন, শিক্ষ়া, শিক্ষ়া-প্ৰযুশি, শিশজয়িল শিকি পিশি,
মূলয়ায়ন, ই-প্ৰি়াসন আশদ্ ভক্ষত্ৰৰ শিয়িষজ্ঞৰ ি়াৰ়া গশঠ্ি হ’ি ল়াশগি।

ভ়াগ IV – ইয়়াৰ ৰূপ়ায়ি
25.

ভকন্দ্ৰীয় উপয়দ্ষ্ট়া পশৰষদ্ৰ সৱলীকৰি

25.1. নীশিৰ সফল ৰূপ়ায়িৰ ি়ায়ি ৰ়াষ্ট্ৰীয়, ৰ়াশজযক, আনুষ্ঠ়াশনক আৰু িযশিগি পযয়ায়ৰ সন্তুশলি আৰু স়ামূশহক
ক়াযযক্ষমি়া, সহজলভয দ্ক্ষি়া আৰু দ্ূৰদ্ৃশষ্টসম্পন্ন ম়ানশসকি়াৰ আৱিযক। এই ভক্ষত্ৰি নীশিখয়ন ভকন্দ্ৰীয় শিক্ষ়া
উপয়দ্ষ্ট়া পশৰষদ্ক (CABE) িশিি়ালী আৰু সক্ষম কশৰ িুশলি আৰু শিক্ষ়া আৰু স়াংস্কৃশিক শিক়ািৰ শিিদ্
পযয়ায়ল়াচন়া আৰু পৰীক্ষিৰ ি়ায়ি পশৰষদ্ীয় ক়াযযিযৱস্থ়া ভল়াৱ়া হ’ি। ম়ানৱ সম্পদ্ উন্নয়ন মন্ত্ৰ়ালয়ৰ বসয়ি সম্পকয ৰক্ষ়া
কশৰ আৰু ৰ়াজযৰ িীষয সশমশিসমূহৰ সহয়য়াগী ি়াখ়া শহচ়ায়প CABEএ ভদ্িৰ শিক্ষ়ানীশিৰ ভশৱষযি পশৰকল্পন়া,
শিক়ািৰ ধ়্াৰ়া, ক়াযযকৰীকৰি, মূলয়ায়ন আশদ্ৰ দ়্াশয়ত্ব িহি কশৰি। ইশিি লক্ষযি উপনীি হ’ি পৰ়ানক ই শনৰশিশচ্ছন্ন
পুনৰীক্ষিৰ আনুষ্ঠ়াশনক ভভশি স্থ়াপন কশৰি।
25.2. শিক্ষ়া আৰু শিক্ষি পিশিক প্ৰধ়্ান লক্ষয শহচ়ায়প ল’ি পৰ়ানক ম়ানৱ সম্পদ্ মন্ত্ৰ়ালয়ক শিক্ষ়া মন্ত্ৰ়ালয়
(Ministry of Education - MoE) শহচ়ায়প পুনৰ ন়ামকৰি কৰ়া হ’ি।

26.

পুশুঁ জৰ শিশনয়য়়াগ: সকয়ল়ায়ৰ ি়ায়ি গুিগি আৰু সহজলভয শিক্ষ়া

26.1. উচ্চ ভমধ়্াসম্পন্ন নৱ প্ৰজন্মৰ ভশৱষযিৰ শিক্ষ়াৰ ি়ায়ি এই নীশিয়য় শিশনয়য়়াগৰ শনিয়ি়া প্ৰদ়্ান কশৰি।
দুভয়াগযজনকভ়ায়ৱ, 1968 চনৰ নীশিৰ শনয়দ্যিন়া, 1986 চনৰ নীশিয়য় পুনয়ৰ়ায়িখ কৰ়া আৰু ি়াৰ পৰৱিযী পযয়ায়ি
1992 চনি পুনৰীক্ষি কশৰ ধ়্াযয কৰ়া ঘৰুৱ়া উৎপ়াদ্নৰ 6% ধ্ন শিক্ষ়া খণ্ডি খৰচ কৰ়াৰ শনয়দ্যিন়া থক়া স্বয়ত্বও,
িিযম়ায়ন ভ়াৰিৰ ৰ়াজহুৱ়া খণ্ডৰ শিক্ষ়া িযৱস্থ়াি খৰচ কৰ়া ধ্নৰ পশৰম়াি এই পশৰম়ািৰ ক়াষ চ়াশপিনল সক্ষম ভহ়াৱ়া
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ন়াই। িিযম়ান ভ়াৰিিষযই (ভকন্দ্ৰ আৰু ৰ়াজয চৰক়াৰ) ৰ়াজহুৱ়া শিক্ষ়া খণ্ডি কৰ়া িযয়ৰ পশৰম়াি মুঠ্ ঘৰুৱ়া উৎপ়াদ্নৰ
4.43%ৰ শভিৰি আয়ছ (2017-18 চনৰ ি়ায়জিি ধ়্াযয কৰ়া িযয়ৰ উয়িখ অনুসশৰ)। প্ৰশিখন চৰক়ায়ৰ এই
পশৰম়ািৰ ভকৱল 10%ভহ শিক্ষ়া খণ্ডি িযয় কশৰয়ছ (Economic Survey, 2017-18)। অনয়ানয উন্নি আৰু
উন্নয়নিীল ভদ্িৰ িুলন়াি এই পশৰম়াি যয়থষ্ট কম।
26.2. শিক্ষ়াৰ শিক়ািৰ প্ৰশি লক্ষয ৰ়াশখ আৰু ৰ়াষ্ট্ৰ আৰু অথযনীশিৰ বসয়ি সম্পকয ৰক্ষ়া কশৰ এই নীশিয়য় স্পষ্ট
ৰূপয়ৰখ়ায়ৰ ৰ়াজহুৱ়া শিক্ষ়া খণ্ডি ভকন্দ্ৰীয় আৰু ৰ়াশজযক চৰক়াৰসমূহক পুশুঁ জ শিশনয়য়়াগৰ অনুয়ম়াদ্ন শদ্ি। অনশিপলয়ম
ভকন্দ্ৰ আৰু ৰ়াজয চৰক়াৰৰ যুিীয়়া প্ৰয়চষ্ট়ায়ৰ ৰ়াজহুৱ়া শিক্ষ়া খণ্ডি ঘৰুৱ়া উংপ়াদ্নৰ 6% পুশুঁ জ শিশনয়য়়াগৰ িযৱস্থ়া কশৰি
ল়ায়গ। ভ়াৰিিষযৰ অথযনীশি, সম়াজ, সংস্কৃশি, ভমধ়্া আৰু প্ৰযুশিৰ ভক্ষত্ৰি ভশৱষযিৰ শিক়াি আৰু প্ৰগশিৰ ি়ায়ি উচ্চ
ম়ানশিশিষ্ট ৰ়াজহুৱ়া, শনৰয়পক্ষ শিক্ষ়া িযৱস্থ়াি উপনীি ভহ়াৱ়ায়ি়া অশি প্ৰয়য়়াজন।
26.3. শিয়িষনক শিক্ষ়াৰ শকছুম়ান অশি জশিল আৰু গুৰুত্বপূিয উপ়াদ়্ান, ভযয়ন, স়ািযজনীন প্ৰয়ৱি়াশধ্ক়াৰৰ সুশিধ়্া,
শিকি সমল, পশৰপুশষ্টৰ পৃষ্ঠয়প়াষকি়া, শিক্ষ়াথযীৰ সুৰক্ষ়া আৰু স়ামূশহক কলয়াি, শিক্ষ়াক আৰু কমযচ়াৰীৰ পযয়াপ্তি়া,
শিক্ষকৰ শিক়াি আৰু শপছপৰ়া আৰু দুিযল সকয়ল়া ভশ্ৰিীৰ ভল়াকৰ ি়ায়ি উচ্চ ম়ানৰ স়ািযজনীন শিক্ষ়া িযৱস্থ়া আশদ্ৰ ি়ায়ি
পযয়াপ্ত পুশুঁ জৰ ভয়াগ়ান ধ্ৰ়া হ’ি।
26.4. শিক্ষ়া িযৱস্থ়াৰ উৎকষয স়াধ্নৰ ি়ায়ি িৎক়ালীন িযয়ৰ উপশৰও প্ৰ়াথশমক ভভশি আৰু সমল সম্পকযীয় শিষয়ৰ ি়ায়ি
এই নীশিয়য় শকছুম়ান দ্ীঘযময়াদ্ী আৰু সম্প্ৰস়াৰি কশৰি পৰ়া ভক্ষত্ৰ শনশদ্যষ্ট কশৰয়ছ: (ক) স়ািযজনীন প্ৰ়াক্-শিদ্য়ালয় শিক্ষ়া
আৰু শিশু পশৰচযয়া (খ) প্ৰ়াথশমক স়াক্ষৰি়া আৰু সংখয়াজ্ঞ়ানৰ শিক্ষ়া সুশনশিিকৰি (গ) শিদ্য়ালয় ি়া শিদ্য়ালয়-ভগ়ািি
প্ৰয়য়়াজনীয় সমলৰ ভয়াগ়ান (ঘ) পশৰপুশষ্টৰ ি়ায়ি উপযুি খ়াদ্যৰ ভয়াগ়ান (প্ৰ়ািঃ আৰু মধ্য়াহ্ন আহ়াৰৰ িযৱস্থ়া) (ি)
শিক্ষকৰ প্ৰশিক্ষি আৰু শিক্ষকৰ শনৰশিশচ্ছন্ন ভপছ়াদ়্াৰী উন্নশিৰ ি়ায়ি পুশুঁ জ শিশনয়য়়াগ (চ) শিশ্বশিদ্য়ালয়সমূহৰ ক়াযযদ্ক্ষি়া
িৃশি (ছ) গয়ৱষি়া ক়াযযৰ উৎকষয স়াধ্ন আৰু (জ) পযয়াপ্ত পশৰম়ায়ি অনল়াইন আৰু প্ৰযুশিগি শিক্ষ়াপ্ৰি়ালীৰ প্ৰয়য়়াগ।
26.5. শিক্ষ়াি ধ়্াযয কৰ়া ধ্নিনক কম পুশুঁ জ শিশনয়য়়াগ কৰ়াৰ উপশৰও শজল়া অথি়া অনুষ্ঠ়ানয়ি়ায়ৰ সময়ময়ি পুশুঁ জ িযয়
কশৰি ভন়াৱ়াৰ়াৰ ি়ায়ি আি়া কৰ়া লক্ষযি উপনীি ভহ়াৱ়াি ি়াধ়্াৰ সৃশষ্ট বহয়ছ। ভসয়য়য়হ, নীশিৰ পশৰৱিযনৰ জশৰয়য়ি ল়াভ
কৰ়া ি়ায়জিৰ সৎিযৱহ়াৰ কশৰি ল়াশগি। অথযননশিক প্ৰি়াসন আৰু শনয়ন্ত্ৰি শিভ়ায়গ পুশুঁ জৰ সুসম, সময়য়়াশচি, পুশুঁ জ
মুকশলকৰি আৰু যয়থ়াপযুি িযৱহ়াৰৰ প্ৰশি ভচ়াক়া দ্ৃশষ্ট ৰ়াশখি ল়াশগি। পুশুঁ জৰ পশৰম়াি য়ায়ি ি়াশঢ ভনয়ায়, ি়াৰ ি়ায়ি,
পুশুঁ জ আৱন্টনৰ বসয়ি সম্পশকযি প্ৰি়াসনীয় িযৱস্থ়াৰ প্ৰয়য়়াজনীয় সংস্ক়াৰ আৰু ি়াধ়্াহীন প্ৰৱ়াহৰ িযৱস্থ়া শনশিি কৰ়া
প্ৰয়য়়াজন। চৰক়াৰী ধ্নৰ উশচি িযৱহ়াৰ আৰু শনশধ্ৰ ি়ায়ধ়ান প্ৰশিয়ৰ়াধ্ কৰ়াৰ ি়ায়ি GFR, PFMS আৰু সময়ময়ি
পুশুঁ জ আৱণ্টন আশদ্ িযৱস্থ়াৰ জশৰয়য়ি নীশি ৰূপ়ায়ি ভগ়ািসমূহক পুশুঁ জ মুকশল কশৰ শদ্য়়াৰ িযৱস্থ়া কশৰি ল়ায়গ।
ক়াযযকৰীকৰি দ্ক্ষি়াৰ ওপৰি শভশি কশৰ উচ্চ শিক্ষ়া অনুষ্ঠ়ান আৰু ৰ়াজযসমূহক ধ্ন আৱণ্টন শদ্য়়াৰ িযৱস্থ়া কৰ়া হ’ি।
SEDGসমূহৰ ি়ায়ি শনধ্য়াৰি কশৰ শদ্য়়া পুশুঁ জৰ পশৰপূিয িযৱহ়াৰ আৰু সয়িয়াচ্চ িযয়ৰ ি়ায়ি প্ৰয়য়়াজন ভহ়াৱ়া িযৱস্থ়াৰ সৃশষ্ট
কৰ়া হ’ি। প্ৰশিষ্ঠ়ানসমূয়হ শনজস্বভ়ায়ৱ প্ৰস্তুি কশৰ উশলওৱ়া িযয়ৰ স্বচ্ছ খশিয়়ান আৰু ভূশমক়াক পৃথক কশৰ ৰখ়া হ’ি
আৰু স্ব়ায়ত্বি়াসন আৰু কিৃত্ব
য ৰ জশৰয়য়ি নিুন ধ্ৰিৰ শনয়ন্ত্ৰি িযৱস্থ়াৰ প্ৰস্ত়াৱ ৰখ়া বহয়ছ। লগয়ি, প্ৰশিষ্ঠ়ানসমূহৰ
ভনিৃত্বি শিশিষ্ট আৰু শিচক্ষি িযশিৰ শনযুশিয়ৰ মসৃি আৰু স্বচ্ছভ়ায়ৱ, খৰিকীয়়া পুশুঁ জৰ প্ৰৱ়াহ শনশিি কৰ়া হ’ি।
26.6. শিক্ষ়া খণ্ডি িযশিগি আৰু জনকলয়ািমুখী ক়ামক়াজক সশক্ৰয় আৰু ক়াযযকৰী কৰ়াৰ ভপ়াষকি়া কৰ়া হয়। শিক্ষ়া
খণ্ডি অশভজ্ঞি়ালব্ধ ক়াযযক উৎস়াশহি কৰ়াৰ ি়ায়ি, শিয়িষনক জনকলয়ািমুখী শিক্ষ়ামূলক ক়াম-ক়াজৰ বসয়ি জশিি
অনুষ্ঠ়ানসমূহক ৰ়াজহুৱ়া ি়ায়জিৰ ি়াৰ়া পৃষ্ঠয়প়াষকি়া কৰ়া হ’ি।
26.7. শিক্ষ়াৰ ি়াশিশজযকীকৰিৰ ভক্ষত্ৰি ভকইি়াি়াও শদ্িি এই নীশিয়য় ‘লঘু অথচ কয়ঠ়্াৰ’ শনয়ন্ত্ৰিৰ দ্ৃশষ্টয়ক়ায়িয়ৰ
শিক্ষ়ানুষ্ঠ়ানসমূহৰ শিিীয় শহচ়াপ-শনক়াচ, শিক্ষ়া পিশি, প়াঠ্যক্ৰম আৰু শিক্ষ়াৰ ফল়াফলৰ স্বচ্ছি়ায়ৰ ৰ়াজহুৱ়া কৰ়াৰ
িযৱস্থ়া কশৰি। ৰ়াজহুৱ়া আৰু িযশিগি সকয়ল়া প্ৰশিষ্ঠ়ানয়ৰ সুি়াসনৰ িযৱস্থ়া সৃশষ্ট কৰ়া হ’ি। এয়কদ্য়ৰ উপযুি আৰু
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অথযননশিকভ়ায়ৱ শপছপৰ়া ভশ্ৰিীসমূহৰ অসুশিধ়্া ভন়ায়হ়াৱ়ানক শিক্ষ়াৰ উচ্চ পশৰম়ািৰ িযয় ভকয়নদ্য়ৰ ভন়ায়হ়াৱ়া কশৰি প়াশৰ
ভিয়ন িযৱস্থ়াও শিচ়াশৰ উশলওৱ়া হ’ি।

27.

ৰূপ়ায়ি

27.1. শযয়ক়ায়ন়া নীশিৰ ক়াযযক়াশৰি়া ইয়়াৰ ৰূপ়ায়ি প্ৰশক্ৰয়়াৰ ওপৰি শনভযৰ কয়ৰ। নীশিৰ সফল ৰূপ়ায়ি িহুধ়্াশিভি
পদ্য়ক্ষপ আৰু সুসংগি শিশধ্ িযৱস্থ়ায়ৰ পশৰচ়াশলি সশন্মশলি প্ৰয়চষ্ট়াৰ ি়াৰ়ায়হ সিৱ। ভসয়য়য়হ এই শিক্ষ়ানীশিৰ ৰূপ়ায়িৰ
দ়্াশয়ত্ব MHRD, CABE, ভকন্দ্ৰ আৰু ৰ়াজয চৰক়াৰসমূহ, শিক্ষ়া মন্ত্ৰ়ালয়সমূহ, ৰ়াশজযক শিক্ষ়া শিভ়াগ, ভি়ািয, ৰ়াষ্ট্ৰীয়
মূলয়াংকন এয়জশঞ্চ, শিদ্য়ালয় আৰু উচ্চ শিক্ষ়া শনয়ন্ত্ৰক ভগ়াি, NCERT, SCERT, শিদ্য়ালয় আৰু উচ্চ শিক্ষ়াৰ
প্ৰশিষ্ঠ়ানসমূহৰ পশৰকশল্পি পুনৰীক্ষি আৰু সময়য়়াশচি পদ্য়ক্ষপ িহিৰ ি়াৰ়া, সকয়ল়া ভগ়ািৰ সুসংঘিি প্ৰয়চষ্ট়ায়ৰ
ইয়়াক মনৰ গভীৰি ধ়্াৰি কশৰ লক্ষযি আগি়াশঢি ল়াশগি।
27.2. িলি উয়িখ কৰ়া শনয়দ্যিন়াসমূহৰ ি়াৰ়া এই নীশি ৰূপ়ায়ি প্ৰশক্ৰয়়া পশৰচ়াশলি হ’ি। প্ৰথয়ম, নীশিৰ গুঢ়াথয
উপলশব্ধ কশৰ লক্ষয ৰূপ়ায়ি এক জশিল শিষয়। শিিীয়য়ি, নীশি ৰূপ়ায়িি পযয়ায়শভশিক পদ্য়ক্ষপৰ প্ৰয়য়়াজন, ক়াৰি
নীশিখনি ভকইি়াি়াও স্তৰ আয়ছ আৰু এই স্তৰসমূহ প্ৰশিয়ি়া পূিযৱিযী স্তৰৰ ৰূপ়ায়িৰ প়াছিয়হ পৰৱিযী স্তৰৰ ৰূপ়ায়ি
সিৱ হ’ি। িৃিীয়য়ি, নীশিখনৰ সকয়ল়া শদ্িয়ৰ ক্ৰমিি পশৰপূিয ৰূপ়ায়িৰ ি়ায়ি অি়াশধ্ক়াৰৰ শভশিি গুৰুত্ব প্ৰদ়্ান
কশৰি ল়াশগি আৰু আি়াইিনক প্ৰয়য়়াজনীয় গুৰুত্বপূিয ভক্ষত্ৰক প্ৰথয়ম িহি কশৰি ল়াশগি, য়ায়ি ইয়়াৰ এক িশিি়ালী
ভভশি প্ৰশিষ্ঠ়াি সফল হ’ি পৰ়া য়ায়। চিুথযয়ি, স়ািযজনীনি়া সকয়ল়া নীশিয়ৰ প্ৰধ়্ান চ়াশি-ক়াঠ্ী। নীশিখন শযয়হিু
স়ামশিক, ভসয়য়য়হ, এয়ক়াি়া খণ্ডৰ ৰূপ়ায়িৰ সলশন স়ামশিক ৰূপ়ায়িৰ ফলিয়হ আি়া কৰ়া লক্ষযি উপনীি হ’ি পৰ়া
য়াি। পঞ্চময়ি, শিক্ষ়া শযয়হিু এি়া স়ািযজনীন শিষয়, ভসয়য়য়হ, ভকন্দ্ৰ আৰু ৰ়াজযৰ সুপশৰকল্পন়া, উনমহিীয়়া শনৰীক্ষি
আৰু ভযৌথ ৰূপ়ায়িিয়হ ই সফল হ’ি। ষষ্ঠয়ি, নীশিখনৰ সয়ন্ত়াষজনক ক়াযযকৰীকৰিৰ ি়ায়ি সময়়ানুৱিযী ভল়াক, ভভশি
আৰু অথযননশিক সম্পদ্ৰ অশি প্ৰয়য়়াজন। ভিষি, সকয়ল়া প্ৰ়াৰশিক পদ্য়ক্ষপয়ক যয়থ়াপযুিভ়ায়ৱ আগিঢ়াই বল য়াি
পৰ়ানক িহুমুখী আৰু সম়ান্তৰ়াল ৰূপ়ায়ি প্ৰশক্ৰয়়াৰ সিকয পযয়ায়ল়াচন়া আৰু পুনৰীক্ষিৰ প্ৰয়য়়াজন। ইয়়াৰ শভিৰি
শকছুম়ান শিয়িষ ভক্ষত্ৰ, ভযয়ন, প্ৰ়াৰশিক শিশু পশৰচযয়া আৰু শিক্ষ়াৰ পশৰক়াঠ়্ায়ম়া আশদ্ি আগিীয়়া পুশুঁ জ শিশনয়য়়াগৰ
প্ৰয়য়়াজন। ই পৰৱিযী সকয়ল়া পযয়ায় আৰু ক়াযযসূচী ৰূপ়ায়িৰ িশিি়ালী ভভশি স্থ়াপন কশৰি।
27.3. নীশিখনৰ পযয়ায় শিভি আৰু সম্পূিয ৰূপ়ায়িৰ লক্ষযি উপনীি হ’িনল আৰু ওপৰি উয়িখ কৰ়া নীশিৰ
আধ়্াৰি ভকন্দ্ৰীয় আৰু ৰ়াশজযক পযয়ায়ি প্ৰ়াসংশগক মন্ত্ৰ়ালয়ৰ বসয়ি সহয়য়াশগি়া আৰু পযয়ায়ল়াচন়াৰ জশৰয়য়ি
শিষয়শভশিক শিয়িষজ্ঞ সশমশি গঠ্ন কশৰি। MHRD আৰু ৰ়াজয চৰক়াৰসমূয়হ গঠ্ন কশৰ শদ্য়়া সশমশিসমূয়হ নীশিখনৰ
ৰূপ়ায়ি সম্পয়কয লক্ষয আধ়্াশৰি ক়াযযপন্থ়াৰ অিগশিৰ সমীক্ষ়া কশৰি আৰু CABEক এই শিষয়য় প্ৰশিয়ৱদ্ন দ়্াশখল
কশৰি। 2030-40 চনৰ শভিৰি সমি নীশিখন ক়াযযকৰী ৰূপি চশল থ়াশকি আৰু পৰৱিযী পযয়ায়ি আন এক স়ামশিক
সমীক্ষ়া চয়ল়াৱ়া হ’ি।
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প্ৰয়য়়াগ ভহ়াৱ়া সংশক্ষপ্ত িব্দৰূপৰ ি়াশলক়া
ABC
AI
AC
AEC
API
AYUSH
B.Ed.
BEO
BITE
BoA
BoG
BRC
B.Voc
CABE
CBCS
CBSE
CIET
CMP
CoA
CPD
CRC
CWSN
DAE
DBT
DEO
DIET
DIKSHA
DSE
DST
ECCE
EEC
GCED
GDP
GEC
GER
GFR
HECI
HEGC
HEI
ICAR
ICHR
ICMR

Academic Bank of Credit
Artificial Intelligence
Autonomous degree-granting College
Adult Education Centre
Application Programming Interface
Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy
Bachelor of Education
Block Education Officer
Block Institute of Teacher Education
Board of Assessment
Board of Governors
Block Resource Centre
Bachelor of Vocational Education
Central Advisory Board of Education
Choice Based Credit System
Central Board of Secondary Education
Central Institute of Educational Technology
Career Management and Progression
Council of Architecture
Continuous Professional Development
Cluster Resource Centre
Children With Special Needs
Department of Atomic Energy
Department of Biotechnology
District Education Officer
District Institute of Education and Training
Digital Infrastructure for Knowledge Sharing
Directorate of School Education
Department of Science and Technology
Early Childhood Care and Education
Eminent Expert Committee
Global Citizenship Education
Gross Domestic Product
General Education Council
Gross Enrolment Ratio
General Financial Rule
Higher Education Commission of India
Higher Education Grants Council
Higher Education Institutions
Indian Council of Agricultural Research
Indian Council of Historical Research
Indian Council of Medical Research
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ICT
IDP
IGNOU
IIM
IIT
IITI
ISL
ITI
M.Ed.
MBBS
MERU
MHFW
MHRD
MoE
MOOC
MOU
M. Phil
MWCD
NAC
NAS
NCC
NCERT
NCF
NCFSE
NCFTE
NCIVE
NCPFECCE
NCTE
NCVET
NETF
NGO
NHEQF
NHERC
NIOS
NIT
NITI
NPE
NPST
NRF
NSQF
NSSO
NTA
OBC
ODL

Information and Communication Technology
Institutional Development Plan
Indira Gandhi National Open University
Indian Institute of Management
Indian Institute of Technology
Indian Institute of Translation and Interpretation
Indian Sign Language
Industrial Training Institute
Master of Education
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
Multidisciplinary Education and Research Universities
Ministry of Health and Family Welfare
Ministry of Human Resource Development
Ministry of Education
Massive Open Online Course
Memorandum of Understanding
Master of Philosophy
Ministry of Women and Child Development
National Accreditation Council
National Achievement Survey
National Cadet Corps
National Council of Educational Research and Training
National Curriculum Framework
National Curriculum Framework for School Education
National Curriculum Framework for Teacher Education
National Committee for the Integration of Vocational Education
National Curricular and Pedagogical Framework for Early Childhood
Care and Education
National Council for Teacher Education
National Council for Vocational Education and Training
National Educational Technology Forum
Non-Governmental Organization
National Higher Education Qualifications Framework
National Higher Education Regulatory Council
National Institute of Open Schooling
National Institute of Technology
National Institution for Transforming India
National Policy on Education
National Professional Standards for Teachers
National Research Foundation
National Skills Qualifications Framework
National Sample Survey Office
National Testing Agency
Other Backward Classes
Open and Distance Learning
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PARAKH
PCI
PFMS
Ph.D
PSSB
PTR
R&I
RCI
RPWD
SAS
SC
SCDP
SCERT
SCF
SCMC
SDG
SDP
SEDG
SEZ
SIOS
SMC
SQAAF
SSA
SSS
SSSA
ST
STEM
STS
SWAYAM
TEI
TET
U-DISE
UGC
UNESCO
UT
VCI

Performance Assessment, Review and Analysis of Knowledge for
Holistic development
Pharmacy Council of India
Public Financial Management System
Doctor of Philosophy
Professional Standard Setting Body
Pupil Teacher Ratio
Research and Innovation
Rehabilitation Council of India
Rights of Persons with Disabilities
State Achievement Survey
Scheduled Caste(s)
School Complex/Cluster Development Plans
State Council of Educational Research and Training
State Curricular Framework
School Complex Management Committee
Sustainable Development Goal
School Development Plan
Socio-Economically Disadvantaged Group
Special Education Zone
State Institutes of Open Schooling
School Management Committee
School Quality Assessment and Accreditation Framework
Sarva Shiksha Abhiyan
Simple Standard Sanskrit
State School Standards Authority
Scheduled Tribe(s)
Science, Technology, Engineering, and Mathematics
Sanskrit Through Sanskrit
Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds
Teacher Education Institution
Teacher Eligibility Test
Unified District Information System for Education
University Grants Commission
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Union Territory
Veterinary Council of India
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