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খচৰা ৰাষ্ট্ৰীণ শিক্ষা নীশিৰ কশিটি 

অধ্যক্ষ 

কক কস্তুৰীৰাংগন, ভূিপূৰ্ব অধ্যক্ষ, আইএছআৰঅ', কৰ্াংগালুৰ ু

সদসযসকল 

a. ৰ্সুধ্া কািট, ভূিপূৰ্ব উপাচাৰ্ব, এছএনশিটি িশহলা শৰ্শ্বশৰ্দযালণ, িুম্বাই 
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ইউএছএ 
c. ৰাি িাংকৰ কুৰীল, ভূিপূৰ্ব প্ৰশিষ্ঠাপক উপাচাৰ্ব, ৰ্াৰ্া চাথহৰ্ আথম্বদকাৰ সািাশজক শৰ্জ্ঞান 

শৰ্শ্বশৰ্দযালণ, িধ্য প্ৰথদি 
d. টি শভ কাশিিশি, উপাচাৰ্ব, ইশিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীণ জনজািীণ শৰ্শ্বশৰ্দযালণ, অিৰকণ্টক, 

িধ্যপ্ৰথদি 
e. কৃষ্ণ কিাহন শিপাঠী, শনথদবিক – শিক্ষা (িাধ্যশিক), ভূিপূৰ্ব অধ্যক্ষ, হাইসু্কল আৰু 

ইণ্টাৰশিশিথণট পৰীক্ষা কৰ্ািব , উত্তৰ প্ৰথদি 
f. িজহৰ আশছে, প্ৰথেছাৰ, পাশচব ণান আৰু িধ্য এছীণ অধ্যণন ককন্দ্ৰ, ভাষা, সাশহিয আৰু 

সাংসৃ্কশি অধ্যণনৰ শৰ্দযালণ, জৱাহৰলাল কনহৰু শৰ্শ্বশৰ্দযালণ, নিুন শদল্লী 
g. এি কক শ্ৰীধ্ৰ, ভূিপূৰ্ব সদসয সশচৱ, কিবাটক নথলজ কশিছন, ৰ্াাংগালুৰ,ু কিবাটক 

সশচৱ 

h. শ্বাশকলা টি শ্বািছু, শৰ্থিষ কিব ৰ্যৰি শৰ্ষণা (ৰাষ্ট্ৰীণ শিক্ষা নীশি), উচ্চ শিক্ষা শৰ্ভাগ, 
িানৱ সম্পদ উন্নণন িন্ত্ৰালণ, ভাৰি চৰকাৰ, নিুন শদল্লী 

 

খচৰা কশিটিৰ সদসযসকল 

a. িনজলু ভাগবৱ, আৰ কেনিন কেি প্ৰথেছাৰ অৱ কিথেথিটিকছ, শপ্ৰন্পটন ইউশনভাৰশচটি, 
ইউএছএ 

b. কক ৰািচন্দ্ৰন, পৰািিবদািা, ৰাষ্ট্ৰীণ শিশক্ষক কৰ্াজনা আৰু প্ৰিাসন সাংস্থা, নিুন শদল্লী 
c. অনুৰাগ কৰ্হাৰ, শচইঅ’, আশজি কপ্ৰিজী োউথেশ্বন আৰু উপাচাৰ্ব, আশজি কপ্ৰিজী 

শৰ্শ্বশৰ্দযালণ, কৰ্াংগালুৰ ু
d. লীিা চন্দ্ৰন ৱাশিণা, অৱজাভব াৰ শৰচাছব  োউথেশ্বন, িুম্বাই 
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লক্ষয 
ৰাষ্ট্ৰীণ শিক্ষা নীশি 2019-এ এথন এক ভাৰি-ককশন্দ্ৰক শিক্ষা ৰ্যৱস্থাৰ 
সথপান কদশখথছ শৰ্ সকথলাথক উচ্চ িানসম্পন্ন শিক্ষা প্ৰদান কশৰ আিাৰ 
কদিক ধ্াৰিক্ষিভাথৱ এক সাশিযক আৰু সশিণ জ্ঞান সিাজলল ৰূপান্তৰ 

কৰাি অৱদান আগৰ্ঢাৰ্। 
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I. সু্কল শিক্ষা 

a. প্ৰাৰশিক শিিৱৰ শিক্ষা: এই নীশিথণ প্ৰাৰশিক শিিৱ কালৰ গুৰুত্বৰ ওপৰি শৰ্থিষভাথৱ 
কজাৰ শদথছ আৰু উথল্লখনীণভাথৱ ৰ্শধ্বি শৰ্শনথণাগ আৰু নিুন পদথক্ষপসিূহৰ কৰ্াথগশদ 
2025 চনৰ শভিৰি 3-6 ৰ্ছৰৰ সকথলা শিশুৰ ৰ্াথৰ্ িানসম্পন্ন শিিৱৰ ৰ্ত্ন আৰু 
শিক্ষা শনশিি কৰাৰ লক্ষয হািি শলথছ। 

b. ৰ্ুশনণাদী সাক্ষৰিা আৰু সাংখযা-জ্ঞান: 1-5 কেিীি প্ৰাৰশিক ভাষা আৰু গশিিৰ ওপৰি 
শৰ্থিষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ’ৰ্। এই নীশিথণ 2025 চনৰ শভিৰি 5 কেিী আৰু িাৰ 
পৰৱিী পৰ্বাণৰ সকথলা শিক্ষােীৰ দ্বাৰা ৰ্ুশনণাদী সাক্ষৰিা আৰু সাংখযা-জ্ঞান লাভ 
শনশিি কৰাৰ লক্ষয হািি শলথছ। 

c. পাঠ্যিি আৰু শিক্ষাদানৰ পদ্ধশি: এটা 5 + 3 + 3 + 4 শিজাইনৰ আধ্াৰি িশিষ্কৰ 
শৰ্কাি আৰু শিকনৰ নীশিসিূহৰ ওপৰি শনভব ৰ কশৰ সু্কল শিক্ষাৰ ৰ্াথৰ্ এক নিুন 
শৰ্কািিূলকভাথৱ-উপৰ্ুক্ত পাঠ্যিি আৰু শিক্ষাদানৰ পদ্ধশিৰ শৰ্কাি কৰা শহথছ। সু্কলি 
ৰ্ৃশত্তিূলক আৰু শিশক্ষক িাখাসিূহৰ একিীকৰিৰ কৰ্াথগশদ সকথলা শৰ্ষণ, কৰ্থন শৰ্জ্ঞান, 
সািাশজক শৰ্জ্ঞান, কলা, ভাষা, িীডা, গশিিৰ ওপৰি সিান গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ’ৰ্। 

d. সাৰ্বজনীন প্ৰকৱিাশধ্কাৰ: এই নীশিথণ শৰ্শভন্ন পদথক্ষপৰ কৰ্াথগশদ 2030 চনৰ শভিৰি 
সকথলা সু্কল শিক্ষাৰ ৰ্াথৰ্ 100% িুঠ্ পঞ্জীণন অনুপািি উপনীি কহাৱাৰ লক্ষয হািি 
শলথছ। 

e. সািয আৰু সৰ্বৰ্যাপী শিক্ষা: জন্ ৰ্া পটভূশিৰ পশৰশস্থশিৰ ৰ্াথৰ্ ককাথনা শিশুথৱ ৰ্াথি 
শিক্ষা-লাভ আৰু আগুৱাই কৰ্াৱাৰ কক্ষিি ককাকনা সুশৰ্ধ্া লাভ কৰাৰ পৰা ৰ্শিি নহণ, 
কসণা শনশিি কশৰৰ্লল এই নীশিথণ শৰ্শভন্ন সাংঘৰ্দ্ধ পদথক্ষপ হািি শলথছ। এই কক্ষিৰ 
ওপৰি গুৰুত্ব প্ৰদান কশৰৰ্লল শৰ্থিষ শিক্ষা কক্ষিৰ গঠ্ন কৰা হ’ৰ্। 

f. শিক্ষক: শিক্ষকসকলক সুষ্ঠ, শনকা প্ৰশিণাৰ কৰ্াথগশদ শনৰ্ুশক্ত প্ৰদান কৰা হ’ৰ্, পথদান্নশি 
হ’ৰ্ কৰ্াগযিা-আধ্াশৰি, একাশধ্ক-উৎসৰ পৰ্বাণিশিক কাৰ্বদক্ষিা িূলযাাংকন সম্পন্ন কৰা 
হ’ৰ্ আৰু শিক্ষা প্ৰিাসক ৰ্া শিক্ষকৰ প্ৰশিক্ষকলল অগ্ৰগশি লাভ কৰা পে উপলব্ধ শহ 
োশকৰ্। 

g. সু্কল পশৰচালনা: সু্কলসিূহক শকছুিান সু্কল কিথেক্সলল (10-20 খন চৰকাৰী সু্কলৰ 
সিশি) ৰ্যৱশস্থি কৰা হ’ৰ্ – এইথটাথৱই হ’ৰ্ পশৰচালনা আৰু ৰ্যৱস্থাপনৰ সাধ্াৰি একক 
আৰু ইণাি িশক্তিালী কপছাদাৰী শিক্ষকৰ শসথি সকথলা সম্পদ – আধ্াৰিূলক সাংৰচনা, 
শিশক্ষক (কৰ্থন, গ্ৰন্থাগাৰ) আৰু ৰ্যশক্তৰ (কৰ্থন, শচিকলা আৰু সাংগীিৰ শিক্ষক) 
উপলব্ধিা শনশিি কশৰ কিালা হ’ৰ্। 
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h. সু্কলসিূহৰ শনণন্ত্ৰি: স্বােবজশনি সাংঘাি অপসাশৰি কশৰৰ্লল সু্কলসিূহৰ শনণন্ত্ৰি আৰু 
সিালন এক পৃেক সাংস্থাৰ দ্বাৰা সিাধ্া কৰা হ’ৰ্। নীশি শনধ্বাৰি, শনণন্ত্ৰি, সিালন 
আৰু শিশক্ষক শৰ্ষণসিূহৰ ৰ্াথৰ্ স্পি আৰু পৃেক ৰ্যৱস্থা োশকৰ্। 

II. উচ্চ শিক্ষা 

a. নিুন সাংৰচনা: ৰ্ৃহৎ, উপৰ্ুক্ত-সম্পদসহ, সশিণ ৰ্হুশৰ্ষণক প্ৰশিষ্ঠানৰ শসথি উচ্চ শিক্ষাৰ 
ৰ্াথৰ্ এক নিুন স্বপ্ন আৰু সাংৰচনাৰ পশৰকল্পনা কৰা শহথছ। ৰ্িব িানৰ 800 শৰ্শ্বশৰ্দযালণ 
আৰু 40000 িহাশৰ্দযালণক প্ৰাণ 15000 টা উৎকৃি প্ৰশিষ্ঠানলল সাংঘৰ্দ্ধ কৰা হ’ৰ্। 

b. উদাৰ শিক্ষা: শৰ্জ্ঞান, কলা, িানৱীণ অধ্যণন, গশিি আৰু কপছাদাৰী কক্ষিৰ শসথি 
সম্বশিি, সঠিক পশৰচণ শনশিি কশৰৰ্লল স্নািক িৰি এক ৰ্যাপক শভশত্তৰ কলা শিক্ষাৰ 
সূচনা কৰা হ’ৰ্। ইণাি োশকৰ্ সৃজনীিীল আৰু পশৰৱিব নথৰ্াগয পাঠ্যিি সাংৰচনা, 
অধ্যণনৰ সৃশিিীল সিিণ, ৰ্ৃশত্তিূলক শিক্ষাৰ একিীকৰি আৰু একাশধ্ক প্ৰথৱি/প্ৰস্থান 
িৰৰ সুশৰ্ধ্া। 

c. পশৰচালনা: প্ৰশিষ্ঠাশনক পশৰচালনা শিশক্ষক, প্ৰিাসনীণ আৰু শৰ্ত্তীণ স্বাণত্বিাসনৰ ওপৰি 
আধ্াশৰি হ’ৰ্। প্ৰশিথটা উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰশিষ্ঠান এক স্বিন্ত্ৰ পশৰষদৰ দ্বাৰা পশৰচাশলি হ’ৰ্। 

d. শনণন্ত্ৰি: শৰ্ত্তীণ নযাণ আৰু ৰাজহুৱা- আত্মীণিা – িানয গঠ্ন, পুুঁশজ কৰ্াগান, স্বীকৃশি 
শনশিি কশৰৰ্লল শনণন্ত্ৰি িৃদ ুশকন্তু কথঠ্াৰ হ’ৰ্ আৰু স্বােবজশনি সাংঘাি অপসাশৰি 
কশৰৰ্লল শনণন্ত্ৰি স্বিন্ত্ৰ পশৰষদৰ দ্বাৰা পশৰচাশলি হ’ৰ্। 

III. শিক্ষকৰ শিক্ষা 

শিক্ষক শিণাৰ কৰাৰ কাৰ্বসূচীসিূহ কথঠ্াৰ হ’ৰ্ আৰু কসইসিূহক সশিণ, ৰ্হু-শৰ্ষণক উচ্চ 
শিক্ষাৰ প্ৰশিষ্ঠানি সম্পন্ন কৰা হ’ৰ্। ৰ্হু-শৰ্ষণক প্ৰশিষ্ঠানসিূহি প্ৰদান কৰা 4 ৰ্ছৰীণা 
সম্বশিি িৰ-শনশদবি, শৰ্ষণ-শনশদবি শিক্ষাৰ স্নািক পাঠ্যিি হ’ৰ্ এজন শিক্ষক কহাৱাৰ প্ৰধ্ান 
উপাণ। িানহীন আৰু কিবহীন শিক্ষক শিক্ষাৰ প্ৰশিষ্ঠানসিূহ ৰ্ন্ধ কৰা হ’ৰ্। 

IV. কপছাদাৰী শিক্ষা 

সকথলা কপছাদাৰী শিক্ষা উচ্চ শিক্ষা ৰ্যৱস্থাৰ এক অশনৰ্াৰ্ব অাংি শহ পশৰৰ্। স্বাধ্ীন কাশৰকৰী 
শৰ্শ্বশৰ্দযালণ, স্বাস্থয শৰ্জ্ঞান শৰ্শ্বশৰ্দযালণ, আইন আৰু কৃশষ শৰ্শ্বশৰ্দযালণ, ৰ্া এই শৰ্ষণক ৰ্া 
অনয শৰ্ষণক প্ৰশিষ্ঠানসিূহ ৰ্ন্ধ কৰা হ'ৰ্। 

V. ৰ্ৃশত্তিূলক শিক্ষা 
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ই সকথলা শিক্ষাৰ অশনৰ্াৰ্ব অাংি শহ পশৰৰ্ – এই নীশিথণ 2025 চনৰ শভিৰি সকথলা 
শিক্ষােীৰ কথিও 50% শিক্ষােীক ৰ্ৃশত্তিূলক শিক্ষালল প্ৰথৱি প্ৰদান কৰাৰ লক্ষয হািি শলথছ। 

VI. ৰাষ্ট্ৰীণ গথৱষিা নযাস 

সিগ্ৰ কদিথি গথৱষিা আৰু উদ্ভাৱনীিীলিা ৰ্ৃশদ্ধ আৰু শৰ্িাৰ কশৰৰ্লল এক নিুন শনকাণ 
স্থাপন কৰা হ’ৰ্। 

VII. শিক্ষাি প্ৰৰ্ুশক্ত 

এই নীশিথণ কেিীককাঠ্াৰ প্ৰশিণাসিূহৰ উন্নশি, শিক্ষকৰ কপছাদাৰী শৰ্কাি সিেবন, অনগ্ৰসৰ 
কগাটসিূহৰ ৰ্াথৰ্ শিক্ষালাভৰ সুশৰ্ধ্া ৰ্ৃশদ্ধ আৰু শিশক্ষক পশৰকল্পনা, প্ৰিাসন আৰু প্ৰৱন্ধন সু-
প্ৰৱাহী কশৰ িুশলৰ্লল শিক্ষাৰ সকথলা িৰথি প্ৰৰ্ুশক্তৰ সঠিক সাংথৰ্াজনৰ লক্ষয হািি শলথছ। 

VIII. প্ৰাপ্তৰ্ণস্ক শিক্ষা 

এই নীশিৰ কৰ্াথগশদ 2030 চনৰ শভিৰি 100% ৰ্ুৱ আৰু প্ৰাপ্তৰ্ণস্ক সাক্ষৰিাি উপনীি 
কহাৱাৰ লক্ষয হািি কলাৱা শহথছ। 

IX. ভাৰিীণ ভাষাৰ উন্নণন 

এই নীশিথণ সকথলা ভাৰিীণ ভাষাৰ সাংৰক্ষি, শৰ্কাি আৰু সশিণিা শনশিি কশৰৰ্। 

X. শিক্ষাি শৰ্শনথণাগ 

ৰাজহুৱা শিক্ষাক শৰ্িাৰ আৰু সশিণ কশৰ িুশলৰ্লল পৰ্বাপ্ত ৰাজহুৱা শৰ্শনথণাগৰ ৰ্যৱস্থা কৰা 
হ’ৰ্। 

XI. ৰাষ্ট্ৰীণ শিক্ষা আথণাগ 

প্ৰধ্ান িন্ত্ৰীৰ কনিৃত্বি ৰাষ্ট্ৰীণ শিক্ষা আথণাগ ৰ্া কনচথনল ইিুথকশ্বন কশিছন গঠ্ন কৰা হ’ৰ্ 
– ই হ’ৰ্ ভাৰিি শিক্ষাৰ পশৰকল্পনাৰ ৰক্ষক। 
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1. প্ৰাৰশিক শিিৱৰ ৰ্ত্ন আৰু শিক্ষাৰ সৱলীকৰি 

 
উথেিয: 2025 চনৰ শভিৰি 3-6 ৰ্ছৰ ৰ্ণসৰ প্ৰশিথটা শিশুৰ ৰ্াথৰ্ শৰ্নািূলীণা, শনৰাপদ, উচ্চ 
িানসম্পন্ন, শৰ্কািগিভাথৱ সঠিক ৰ্ত্ন আৰু শিক্ষা উপলব্ধ কশৰ কিালা। 

 

এই নীশিথণ প্ৰাৰশিক শিিৱৰ শিক্ষাৰ গুৰুত্ব আৰু এজন ৰ্যশক্তৰ সিগ্ৰ জীৱনি ইণাৰ সুশৰ্ধ্াৰ   
শৰ্দযিানিাৰ ওপৰি কজাৰ শদথছ। 

a. স্থানীণ প্ৰথণাজনীণিা, কভৌথগাশলক অৱস্থান আৰু িজিু সাংৰচনাৰ ওপৰি শভশত্ত কশৰ এক 
ৰ্হুিুখী দশৃিথকাি সাথপথক্ষ প্ৰাৰশিক শিিৱৰ শিক্ষাৰ সা-সুশৰ্ধ্াসিূহ শৰ্থিষ শৰ্িাৰ আৰু 
সৱলীকৰি। 

b. আেব-সািাশজকভাথৱ শৰ্থিষভাথৱ অনগ্ৰসৰ শজলা/কভৌথগাশলক অৱস্থানসিূহৰ ওপৰি শৰ্থিষ 
গুৰুত্ব আৰু অগ্ৰাশধ্কাৰ প্ৰদান কৰা হ’ৰ্। িানদে আৰু েলােলসিূহৰ সঠিক পৰ্বথৰ্ক্ষিৰ 
ৰ্াথৰ্ প্ৰথণাজনীণ প্ৰশিণাসিূহ স্থাপন কৰা হ’ৰ্। 

c. শিক্ষাদািা আৰু শপিৃ-িািৃৰ প্ৰশি লক্ষয ৰাশখ প্ৰাৰশিক শিিৱৰ শিক্ষাৰ ৰ্াথৰ্ এক পাঠ্যিি 
আৰু শিক্ষাদানৰ সাংৰচনাৰ শৰ্কাি কৰা হ'ৰ্। এই সাংৰচনাই 0-3 ৰ্ছৰ ৰ্ণসীণা শিশুৰ 
সঠিক জ্ঞানিূলক উেীপনাৰ ৰ্াথৰ্ শনথদবিনা আৰু 3-8 ৰ্ছৰ ৰ্ণসীণা শিশুৰ ৰ্াথৰ্ শিশক্ষক 
শনথদবিনাসিূহক সািশৰ ল'ৰ্। 

d. প্ৰাৰশিক শিিৱৰ শিক্ষাি শিক্ষােীৰ ৰ্াথৰ্ অনুকুল পশৰথৱি সৃশি আৰু িৰ-শনশদবি প্ৰশিক্ষি, 
শনৰশৰ্শিন্ন কপছাদাৰী উন্নশিৰ ৰ্াথৰ্ সা-সুশৰ্ধ্া প্ৰদানৰ কৰ্াথগশদ উচ্চ-িানসম্পন্ন শিক্ষা-
প্ৰদানকাৰীৰ কপছাদাৰীকৰি আৰু ককশৰণাৰ কিশপঙৰ কাি হািি কলাৱা হ’ৰ্। 

e. প্ৰাৰশিক শিিৱৰ শিক্ষাৰ সকথলা শদি শিক্ষা িন্ত্ৰালণৰ (ৰ্িব িানৰ িানৱ সম্পদ উন্নণন 
িন্ত্ৰালণৰ পুনঃনািাাংকন কৰা হ’ৰ্) অধ্ীনস্থ হ'ৰ্ আৰু প্ৰাৰশিক শিিৱৰ শিক্ষাক সু্কল শিক্ষাৰ 
ৰ্াকী অাংিৰ শসথি কাৰ্বকৰীভাথৱ সাংথৰ্াগ কৰা হ’ৰ্ – 2019 চনৰ শভিৰি শিক্ষা িন্ত্ৰালণ, 
নাৰী আৰু শিশু শৰ্কাি িন্ত্ৰালণ আৰু স্বাস্থয আৰু পশৰণাল কলযাি িন্ত্ৰালণৰ দ্বাৰা এক 
ৰূপান্তৰি আুঁচশন চুডান্ত কশৰ কিালা হ’ৰ্। 

f. অনুৰ্শিব িা শনশিি কশৰৰ্লল সকথলা প্ৰাক-সু্কল শিক্ষাক (চৰকাৰী, ৰ্যশক্তগি আৰু 
জনশহিকৰ) সািশৰ ল’ৰ্ পৰালক এক কাৰ্বক্ষি িানসম্পন্ন শনণন্ত্ৰি ৰ্া স্বীকৃশি-প্ৰদান ৰ্যৱস্থা 
স্থাপন কৰা হ’ৰ্। 
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g. শিশুৰ শিকনৰ প্ৰথণাজনীণিাক সশিণভাথৱ সিেবন জথনাৱাি অশভভাৱকক সক্ষি কশৰ 
িুশলৰ্লল ৰ্ৃহৎ-পশৰসৰৰ প্ৰচাৰ আৰু িেযৰ শৰ্িৃি-পৰ্বাণৰ প্ৰসাৰিৰ কৰ্াথগশদ অাংিীদাৰসকলৰ 
িাজি চাশহদাৰ সৃশি কৰা হ’ৰ্। 

h. 3-6 ৰ্ছৰ ৰ্ণসীণা সকথলা শিশুৰ ৰ্াথৰ্ শৰ্নািূলীণা আৰু ৰ্াধ্যিািূলক িান-সম্পন্ন শিক্ষা 
উপলব্ধ শহ েকাথটা শনশিি কশৰৰ্লল শিক্ষাৰ অশধ্কাৰ আইন 2009 সম্প্ৰসাশৰি কৰা হ’ৰ্। 
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2. সকথলা শিশুৰ ৰ্াথৰ্ ৰ্ুশনণাদী সাক্ষৰিা আৰু সাংখযা-জ্ঞানৰ শনিণিা 

 
উথেিয: 2025 চনৰ শভিৰি 5ি কেিী আৰু িাৰ শপছৰ পৰ্বাণৰ সকথলা শিক্ষােীৰ ৰ্াথৰ্ ৰ্ুশনণাদী 
সাক্ষৰিা আৰু সাংখযা-জ্ঞানৰ শনিণিা প্ৰদান কৰা। 

 

এই নীশিথণ প্ৰাৰশিক ভাষা আৰু গশিিৰ শিক্ষা লাভৰ কক্ষিি শৰ্থিষ অসুশৰ্ধ্াসিূহক শচনাক্ত কশৰথছ 
আৰু ইণাক সথৰ্বাচ্চ অগ্ৰাশধ্কাৰ ৰূথপ গিয কশৰথছ। 

a. পুশি আৰু শিক্ষালাভ শৰ্থিষভাথৱ সাংৰ্ুক্ত। িধ্যহ্ন কভাজন (শিিথি শিল) কাৰ্বসূচীৰ শৰ্িাৰ 
সাধ্ন কৰা হ’ৰ্ – প্ৰাক-প্ৰােশিক আৰু প্ৰােশিক সু্কলৰ শিক্ষােীৰ ৰ্াথৰ্ পুশিকৰ পুৱাৰ আৰু 
িধ্যহ্ন কভাজন উপলব্ধ কশৰ কিালা হ’ৰ্। িানসম্পন্ন আহাৰৰ উপলব্ধিা শনশিি কশৰৰ্লল এই 
কাৰ্বসূচীসিূহৰ ৰ্যণক খাদযৰ িূলয আৰু িুদ্ৰাস্ফীশিৰ শসথি সাংৰ্ুক্ত কশৰ কিালা হ'ৰ্। 

b. এক অশভথৰ্াশজি িূলযাণনৰ িশক্তিালী পদ্ধশি আৰু িান-সম্পন্ন শিক্ষা-সিল উপলব্ধ কশৰ 
কিালাৰ লগথি 1-5ি কেিীি ৰ্ুশনণাদী সাক্ষৰিা আৰু সাংখযা-জ্ঞানৰ কক্ষিি অশধ্ক গুৰুত্ব 
প্ৰদান কৰা হ’ৰ্। ভাষা আৰু গশিিৰ শিক্ষা-সিলৰ এক ৰাষ্ট্ৰীণ সাংগ্ৰহ ৰাষ্ট্ৰীণ শিক্ষক 
কপাথটব লি (National Teachers’ Portal) উপলব্ধ শহ োশকৰ্। 

c. শিক্ষকৰ সহাণক হ’ৰ্ পৰা প্ৰৰ্ুশক্তিূলক আশৱষ্কাৰসিূহক শচনাক্ত কৰা হ’ৰ্ আৰু অধ্যণন আৰু 
শচন্তা-চচব া আদান-প্ৰদানৰ এক সাংসৃ্কশি শনিবািৰ ৰ্াথৰ্ চৰকাৰী আৰু সু্কলৰ গ্ৰন্থাগাৰসিূহ 
সম্প্ৰসাশৰি কৰা হ’ৰ্। 

d. 1ি কেিীৰ সকথলা শিক্ষােীথণ এক শিশনিহীণা সু্কল প্ৰস্তুশি িশিউল সিাপ্ত কশৰৰ্ লাশগৰ্। 

e. ৰ্ুশনণাদী সাক্ষৰিা আৰু সাংখযা-জ্ঞানৰ ওপৰি পুনৰৰ্াৰ অশধ্ক কজাৰ শদৰ্লল শিক্ষকৰ 
শিক্ষাৰ পশৰৱিব ন সাধ্ন কৰা হ’ৰ্। 

f. স্থানীণ সিাজৰ পৰা প্ৰশিক্ষক শচনাক্ত কশৰ এক ৰাষ্ট্ৰীণ টিউটৰ কাৰ্বসূচী (National Tutors 
Programme) আৰু এক প্ৰশিকাৰিূলক শনথদবিনািূলক সহাণ কাৰ্বসূচীৰ (Remedial 
Instructional Aides Programme) সূচনা কৰা হ’ৰ্। 

g. প্ৰশিখন সু্কলৰ িৰথি 30:1-িলক কি শিক্ষক-শিক্ষােীৰ অনুপাি শনশিি কৰা হ’ৰ্। 

h. সিাজকিী আৰু পৰািিবদািাসকথল সকথলা শিশুথৰ স্মৃশিিশক্ত আৰু িানশসক স্বাস্থযৰ সৱলীকৰি 
শনশিি কশৰৰ্, এই নীশিি শস্থৰ কৰা ৰ্ুশনণাদী সাক্ষৰিা আৰু সাংখযা-জ্ঞানৰ শসথি 
সম্পশকব ি লক্ষযসিূহি উপনীি হ’ৰ্ পৰাথটা শনশিি কশৰৰ্লল শপিৃ-িািৃৰ অাংিগ্ৰহি আৰু 
স্থানীণ সিাজ আৰু কস্বিাথসৱকসকলৰ সিাথৰ্ি সিৱ কশৰ কিালা হ’ৰ্। 
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3. সকথলা িৰৰ শিক্ষালল সাৰ্বজনীন প্ৰথৱিাশধ্কাৰ আৰ ুশিক্ষােীৰ প্ৰশিধ্াৰিৰ শনিণিা 

 
উথেিয: 2030 চনৰ শভিৰি 3-8 ৰ্ছৰ ৰ্ণসীণা সকথলা শিশুৰ ৰ্াথৰ্ শৰ্নািূলীণা আৰু 
ৰ্াধ্যিািূলক শিক্ষালল প্ৰথৱি আৰু অাংিগ্ৰহি সমূ্পিব কৰা।  

 

নািভশিব ৰ কক্ষিি লাভ কৰা সেলিাক স্বীকাৰ কশৰ এই নীশিথণ সু্কলি শিক্ষােীক ধ্শৰ ৰখাৰ 
অক্ষিিাৰ কক্ষিি উথদ্বগ প্ৰকাি কশৰথছ। 

a. শৰ্শভন্ন পদথক্ষপৰ কৰ্াথগশদ 2030 চনৰ শভিৰি িাধ্যশিক শৰ্দযালণৰ িাধ্যিি প্ৰাক-সু্কলি 
100% িুঠ্ শনৱন্ধন অনুপাি সুশনশিি কৰা হ’ৰ্। 

b. সকথলা শিক্ষােী, শৰ্থিষলক কিযা শিশুৰ ৰ্াথৰ্ শনৰাপত্তা শনশিি কৰাৰ লগথি িজিু 
সু্কলসিূহি নািভশিব  ৰ্ৃশদ্ধ কশৰ, অনগ্ৰসৰ/শপছপৰা ঠ্াইসিূহি নিুন সা-সুশৰ্ধ্াৰ শৰ্কাি কশৰ 
আৰু পশৰৰ্হন আৰু কহাথিলৰ সা-সুশৰ্ধ্া সৃশিৰ দ্বাৰা শিক্ষালাভৰ কক্ষিি েকা ৰ্াধ্া দৰূ 
কৰা হ’ৰ্। 

c. নািভশিব  কৰা শিশুৰ উপশস্থশি আৰু শিক্ষালাভৰ েলােলৰ ওপৰি দশৃি ৰাশখ, সু্কল-িযাগ 
কৰা আৰু সু্কলি নািভশিব  নকৰা শিশুৰ ওপৰি শিক্ষক, সিাজকিী আৰু পৰািিবদািাসকলৰ 
দ্বাৰা দশৃি ৰাশখ আৰ ুদীঘবশদনৰ ৰ্াথৰ্ সু্কলি নািভশিব  নকৰা শকথিাৰ-শকথিাৰীসকলৰ ৰ্াথৰ্ 
কাৰ্বসূচী হািি কলাৱাৰ দ্বাৰা সকথলা শিশুৰ অাংিগ্ৰহি আৰু শিক্ষালাভ শনশিি কৰা হ’ৰ্। 
িুক্ত আৰু দৰূৱিী সু্কল-শিক্ষা আৰু প্ৰৰ্ুশক্তিূলক কেটেিবসিূহ িশক্তিালী কশৰ িুশল আনুষ্ঠাশনক 
আৰু অনানুষ্ঠাশনক ৰূপি শিক্ষালাভ কৰাৰ একাশধ্ক পে উপলব্ধ কশৰ কিালা হ’ৰ্। 

d. শিক্ষােী স্বাস্থযজশনি কাৰিৰ ৰ্াথৰ্ সু্কলি উপশস্থি োশকৰ্লল সক্ষি নহ’কল কিওুঁথলাথক অশি 
কসানকাথলই সু্কলি কৰ্াগদান কৰাথটা শনশিি কৰাৰ পদথক্ষপসিূহৰ শভিৰি সু্কলি স্বাস্থয 
কিীৰ শনৰ্ুশক্ত, শিক্ষােী, শপিৃ-িািৃ আৰু সিগ্ৰ স্থানীণ সিাজি সজাগিাৰ সৃশি, আৰু 
কিওুঁথলাকক সঠিক স্বাস্থয কসৱাসিূহৰ শসথি সাংথৰ্াগ কশৰ শদণা কাৰ্বক সািশৰ কলাৱা হ’ৰ্। 

e. শনৰাপত্তা (িাশৰৰীক আৰু িানশসক), প্ৰথৱিাশধ্কাৰ আৰু অন্তভুব শক্ত, সু্কলৰ অনা-লাভজনক 
প্ৰকৃশি আৰু শিক্ষালাভৰ েলােলৰ নুনযিি িান শনশিি কশৰ শিক্ষাৰ অশধ্কাৰ আইনৰ 
প্ৰথণাজনীণিা উথল্লখথৰ্াগযভাথৱ কি শৰ্শধ্শনথষধ্ৰ্ুক্ত কশৰ কিালা হ’ৰ্। ই স্থানীণ শৰ্শচি আৰু 
শৰ্কশল্পক িথিলক অনুিশি শদৰ্ আৰু লগথি চৰকাৰী আৰু কৰ্চৰকাৰী প্ৰশিষ্ঠানসিূথহ এখন 
সু্কল স্থাপন কৰাথটা সহজ কশৰ িুশলৰ্। 

f. প্ৰাক-সু্কলৰ পৰা 12িি কেিীশলথক শৰ্নািূলীণা আৰু ৰ্াধ্যিািূলক শিক্ষাৰ উপলব্ধিা শনশিি 
কশৰৰ্লল শিক্ষাৰ অশধ্কাৰ আইন সম্প্ৰসাশৰি কৰা হ’ৰ্। 
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4. সু্কল শিক্ষাৰ ৰ্াথৰ্ নিুন পাঠ্যিি আৰ ুশিক্ষাদানিূলক সাংৰচনা 

 
উথেিয: িুখি কৰাৰ দ্বাৰা শিক্ষালাভ নুনযিি কৰাৰ শৰ্পৰীথি সািশগ্ৰক শৰ্কাি আৰু 
সিাথলাচনািূলক শচন্তা, সৃজনীিীলিা, শৰ্জ্ঞানসন্ি ভাৱধ্াৰা, ভাৱৰ আদান-প্ৰদান, সহথৰ্াশগিা, 
ৰ্হুভাষাৰ্াদ, সিসযা সিাধ্ান, নীশিিাস্ত্ৰ, সািাশজক দাণৰ্দ্ধিা আৰু শিশজথটল সাক্ষৰিাৰ দথৰ 21 
িশিকাৰ ককৌিলসিূহক উৎসাহ প্ৰদান কশৰৰ্লল 2022 চনৰ শভিৰি পাঠ্যিি আৰু শিক্ষাদানৰ 
পদ্ধশিৰ ৰূপান্তৰি সাধ্ন কৰা হ’ৰ্। 
 

শিক্ষােীৰ শৰ্কািৰ শৰ্শভন্ন িৰৰ শৰ্কািজশনি প্ৰথণাজনীণিা আৰু স্বােবৰ প্ৰশি লক্ষয ৰাশখ সু্কল 
শিক্ষাৰ পাঠ্যিি আৰু শিক্ষাদানিূলক সাংৰচনাক উপৰ্ুক্ত আৰু প্ৰাসাংশগক িুশলৰ্লল কসইসিূহৰ 
পুনঃশৰ্নযাস সম্পন্ন কৰা হ’ৰ্। 

a. সু্কল শিক্ষাৰ পাঠ্যিি আৰু শিক্ষাদানিূলক সাংৰচনা আৰু সু্কল শিক্ষাৰ পাঠ্যিি সাংৰচনা 
কসথণথহ 5+3+3+4 শিজাইনৰ দ্বাৰা পশৰচাশলি হ’ৰ্। 

 আধ্াৰিূলক িৰ (3-8 ৰ্ছৰ ৰ্ণস): িশিষ্কৰ দ্ৰুি শৰ্কাি; কখলা-ধ্ুলা আৰু সশিণ 
আশৱষ্কাৰৰ ওপৰি আধ্াশৰি শিক্ষালাভ। 

 প্ৰস্তুশিিূলক িৰ (8-11 ৰ্ছৰ ৰ্ণস): কখলা-ধ্ুলা আৰু আশৱষ্কাৰৰ ওপৰি আধ্াৰ 
শনিবাি; সাংৰচনাৰ্দ্ধ শিক্ষালাভলল ৰূপান্তৰিৰ আৰিশি। 

 িধ্যি িৰ (11-14 ৰ্ছৰ ৰ্ণস): শৰ্ষণৰ ধ্াৰিাসিূহৰ ওপৰি শিক্ষালাভ; ৰ্ণঃসশন্ধ 
কাললল প্ৰথৱিৰ আৰিশি। 

 িাধ্যশিক িৰ (14-18 ৰ্ছৰ ৰ্ণস): জীশৱকা-শনৰ্বাহ আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ ৰ্াথৰ্ প্ৰস্তুশি; 
ৰ্ুৱ প্ৰাপ্তৰ্ণস্ক কাললল প্ৰথৱিৰ আৰিশি। 

b. িাধ্যশিক িৰি চাশৰটা ৰ্ছৰৰ ৰ্হু-শৰ্ষণক অধ্যণন োশকৰ্ আৰু শিক্ষােীৰ পচিৰ প্ৰশি 
লক্ষয ৰাশখ সালসলশনথৰ্াগয শৰ্ষণৰ গভীৰ জ্ঞান, সিাথলাচনাত্মক শচন্তা-ধ্াৰা, জীৱনৰ 
আকাাংখযাৰ প্ৰশি িথনাথৰ্াগৰ ওপৰি শনভব ৰ কশৰ প্ৰস্তুি কৰা হ’ৰ্। 

c. শিক্ষােীৰ সমূ্পিব শৰ্কািৰ ৰ্াথৰ্ সু্কল শিক্ষাৰ সিল আৰু প্ৰশিণাৰ পুনঃশৰ্নযাস শনশিি কৰা 
হ’ৰ্। পাঠ্যিিৰ ভাৰ (load) িূখয ধ্াৰিা আৰু প্ৰথণাজনীণ ধ্াৰিাসিূহলল হ্ৰাস কৰা হ’ৰ্ 
আৰু েলস্বৰূথপ অশধ্ক গভীৰ আৰু অশধ্ক অশভজ্ঞিাপূিব শিক্ষালাভ সিৱ শহ উঠিৰ্। 

d. সকথলা শিক্ষােীথক ভাশষক দক্ষিা, শৰ্জ্ঞাশনক ধ্াৰিা, নািশনকিা আৰু কলাসন্ি দশৃিথকাি, 
ভাৱৰ আদান-প্ৰদান, নীশিিূলক ৰ্ুশক্তপ্ৰথণাগ, শিশজথটল সাক্ষৰিা, ভাৰিীণ জ্ঞানৰ শৰ্কাি 
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আৰু স্থানীণ সিাজ, শনজৰ কদি আৰু সিগ্ৰ শৰ্শ্বই িুখািুশখ কহাৱা গুৰুত্বপূিব সিসযাসিূহৰ 
শৰ্ষথণ জ্ঞান আুঁহৰি কশৰৰ্লল অনুথপ্ৰৰিা প্ৰদান কৰা হ’ৰ্। 

e. এক নিনীণ পাঠ্যিি – পাঠ্যিি, সহ-পাঠ্যিি ৰ্া অশিশৰক্ত-পাঠ্যিি; কলা আৰু 
শৰ্জ্ঞানৰ শৰ্ষণসিূহ; আৰু ‘ৰ্ৃশত্তিূলক’ আৰু ‘শিশক্ষক’ শৰ্ভাগসিূহৰ িাজি ককাথনা শনশদবি 
পােবকয নৰখালক এথন পাঠ্যিথি শিক্ষােীক িাধ্যশিক সু্কলৰ িৰি শৰ্ষণ কক্ষি সাল-সলশন 
কৰাৰ সিাৱনীণিা প্ৰদান কশৰৰ্। 

f. কথিও 5ি কেিী পৰ্বন্ত, আৰু সিৱপৰ কক্ষিি 8ি কেিী পৰ্বন্ত শিক্ষা স্থানীণ 
ভাষা/িািৃভাষাৰ কৰ্াথগশদ প্ৰদান কৰা হ’ৰ্, প্ৰথণাজনৰ্িিঃ এক নিনীণ (শদ্বভাশষক) 
ভাশষক পদথক্ষপ গ্ৰহি কৰা হ’ৰ্। 

g. প্ৰথণাজন আৰু সুশৰ্ধ্া অনুসশৰ স্থানীণ ভাষাি উচ্চ িানৰ পাঠ্যপুশে উপলব্ধ কশৰ কিালা হ’ৰ্ 
আৰু শৰ্থিষভাথৱ সক্ষি শিক্ষােীৰ ৰ্াথৰ্ শিশক্ষক সািগ্ৰী প্ৰস্তুি কশৰ উশলওৱা হ’ৰ্। 

h. সিগ্ৰ কদিি নীশিগিভাথৱ শি-ভাশষক সূি প্ৰথণাগ কৰা হ’ৰ্; ভাষা শিক্ষক সৃশি আৰু 
শনথণাগৰ ৰ্াথৰ্ শৰ্থিষ পদথক্ষপ হািি কলাৱা হ’ৰ্। 

i. 6-8ি কেিীি ৰ্ৃশত্তিূলক ককৌিল আৰু শিল্পৰ এৰ্ছৰীণা জৰীপ পাঠ্যিি গ্ৰহি কৰা সকথলা 
শিক্ষােীৰ ৰ্াথৰ্ ৰ্ৃশত্তিূলক শিক্ষাপ্ৰদান আগিীণালক আৰি কৰা হ’ৰ্। 9-12ি কেিীি 
শিশুসকথল শনজৰ ৰাপ আৰু আগ্ৰহ অনুসশৰ পচি কশৰৰ্ পৰালক অশধ্ক পৰম্পৰাগি শিশক্ষক 
পাঠ্যিিৰ শসথি ৰ্ৃশত্তিূলক শিক্ষাৰ পাঠ্যিিসিূহ গ্ৰহি কশৰৰ্ পাশৰৰ্। 

j. 2020 চনৰ শভিৰি ৰাষ্ট্ৰীণ পাঠ্যিি সাংৰচনা পুনঃআথলাচনা আৰু সাংথিাধ্ন কৰা হ'ৰ্ আৰু 
লগথি কসইখন সকথলা আিশলক ভাষাি উপলব্ধ কশৰ কিালা হ’ৰ্। নিুন পাঠ্যপুশে প্ৰস্তুি 
কৰা হ’ৰ্ আৰু উচ্চ িানৰ অনৰু্াদ সম্পন্ন কৰা হ’ৰ্। 

k. শিক্ষােীৰ শৰ্কািক সিেবন কশৰৰ্ পৰালক িূলযাণনক ৰূপান্তৰ কৰা হ’ৰ্। সকথলা পৰীক্ষাই 
(শৰ্থিষলক পশৰষদৰ পৰীক্ষাসিূহ) সিাথলাচনাত্মক শচন্তাধ্াৰাৰ সক্ষিিাৰ লগথি িূল ধ্াৰিা 
আৰু ককৌিলসিূহৰ পৰীক্ষা কশৰৰ্। 2025 চনৰ শভিৰি িধ্য সু্কল িৰ আৰু িাৰ পৰৱিী 
পৰ্বাণৰ িূলযাণন অনুকুশলি কশম্পউটাৰকৃি পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা সম্পন্ন কৰা হ’ৰ্। 2020/2021 
চনৰ পৰা এক স্বাণত্ব-িাশসি ৰাষ্ট্ৰীণ পৰীক্ষি এথজশন্পথণ (National Testing Agency) 
দক্ষিা পৰীক্ষা আৰু শৰ্শভন্ন শৰ্ষণৰ পৰীক্ষা পশৰচাশলি কশৰৰ্, আৰু কিথন পৰীক্ষা ৰ্ছৰি 
একাশধ্কৰ্াৰ অনুশষ্ঠি কৰা হ’ৰ্। 

l. একক প্ৰশিভা আৰু ৰাপসিূহ শচনাক্ত কৰা হ’ৰ্ আৰু সু্কল আৰু শজলা পৰ্বাণৰ শৰ্ষণ-ককশন্দ্ৰক 
আৰু প্ৰকল্প-আধ্াশৰি ক্লাৱসিূহ, আৱাশসক গ্ৰীষ্মকালীন কাৰ্বসূচী, আৰু অশলশম্পণাি আৰু 
প্ৰশিথৰ্াশগিাৰ কৰ্াথগশদ উৎসাহ কৰ্াথগাৱা হ’ৰ্। 
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5. শিক্ষক – পশৰৱিব নৰ শদকদিবক 

 
উথেিয: সু্কল শিক্ষাৰ সকথলা িৰথি সকথলা শিক্ষােীক আগ্ৰহী, উৎসাহী, উচ্চ-অহব িাসম্পন্ন, 
কপছাদাৰীভাথৱ প্ৰশিশক্ষি আৰু সকথলা শদিৰ পৰা সাজ ুশিক্ষকৰ দ্বাৰা শিক্ষা প্ৰদান শনশিিকৰি। 
 

এই নীশিথণ শিক্ষকসকলক ‘আিাৰ সিাজৰ সকথলািলক গুৰুত্বপূিব সদসয আৰু পশৰৱিব নৰ শদকদিবক’ 
ৰূথপ শৰ্থৰ্চনা কশৰথছ। িানসম্পন্ন শিক্ষা শনশিি কৰাৰ শৰ্থকাথনা প্ৰথচিাৰ সেলিা শনভব ৰ কথৰ 
শিক্ষকসকলৰ গুিিানৰ ওপৰি। 

a. অৱথহশলি, গ্ৰািয ৰ্া জনজািীণ ঠ্াইৰ কিধ্াৱী শিক্ষােীক চাশৰ-ৰ্ছৰীণা সাংহি শৰ্এি 
কাৰ্বসূচীি নািভশিব  কৰাি সক্ষি কশৰ িুশলৰ্লল কিধ্া শভশত্তক ৰ্ৃশত্তৰ সূচনা কৰা হ’ৰ্। 
শকছুিান পশৰশস্থশিি, স্থানীণ অিলি কিওুঁথলাকৰ শনথণাগ শনশিি কৰা হ’ৰ্। এই কক্ষিি 
শৰ্থিষলক িশহলা শিক্ষােীক লক্ষয কশৰ কলাৱা হ’ৰ্। 

b. শিক্ষকৰ শনৰ্ুশক্ত সকথলা সু্কলথি সািশগ্ৰক শিক্ষক শনৰ্ুশক্ত পশৰকল্পনাৰ ওপৰি আধ্াশৰি এক 
সক্ষি প্ৰশিণাৰ কৰ্াথগশদ সম্পন্ন কৰা হ’ৰ্; শৰ্শচি সুশনশিি কশৰ স্থানীণ শিক্ষক আৰু স্থানীণ 
ভাষা সলসলীণালক ক’ৰ্ পৰা সকলক অগ্ৰাশধ্কাৰ প্ৰদান কৰা হ’ৰ্। এই কক্ষিি প্ৰেিথটা 
পদথক্ষপ হ’ৰ্ নিুনলক শিজাইন কৰা শিক্ষক অহব িা পৰীক্ষা, আৰু িাৰশপছি োশকৰ্ এক 
সাক্ষাৎকাৰ আৰু শিক্ষা-প্ৰদানৰ প্ৰদিবন। ৰ্িব িাথন ৰ্হু ৰাজযি কৰাৰ দথৰ শিক্ষকক এখন 
শজলাৰ ৰ্াথৰ্ শনৰ্ুশক্ত প্ৰদান কৰা হ’ৰ্ আৰু এটা সু্কল কিথেক্সি শনথণাগ কৰা হ’ৰ্, আৰু 
কিওুঁথলাকৰ কাৰ্বকালৰ িযাদ শনধ্বাশৰি কহাৱাৰ লগথি এক স্বি প্ৰৰ্ুশক্ত-আধ্াশৰি ৰ্যৱস্থাৰ 
কৰ্াথগশদ নীশি-আধ্াশৰি স্থানান্তৰৰ সুশৰ্ধ্া োশকৰ্। গ্ৰািয অিলসিূহি শিক্ষাদানৰ দাশণত্ব 
হািি ল'ৰ্লল শিক্ষকসকলক উৎসাশহি কৰা হ'ৰ্।  

c. 2022 চনৰ শভিৰি সিগ্ৰ কদিথি ‘অধ্ব-শিক্ষক’ (অহব িাহীন, অশনণিীণা শিক্ষক) শনৰ্ুশক্ত 
ৰ্ন্ধ কৰা হ’ৰ্। 

d. শনৰশৰ্শিন্ন শিক্ষক কপছাগি শৰ্কাি এক নিনীণ আৰু িিুলাৰ পদ্ধশিৰ ওপৰি আধ্াশৰি 
হ’ৰ্ আৰু শিক্ষথক শক শিশকৰ্ শৰ্চাথৰ আৰু ককথনলক শিশকৰ্ শৰ্চাথৰ কসণা শনথজই পচি 
কশৰৰ্। প্ৰাৰশিক শিক্ষকসকলক শিক্ষিৰ দাশণত্ব শদণাৰ কক্ষিি িথনাথৰ্াগ শদণা হ’ৰ্ আৰু 
কিওুঁকলাকৰ শদকদিবনৰ ৰ্াথৰ্ উপৰ্ুক্ত প্ৰশিণাৰ সৃশি কৰা হ'ৰ্। পচি-আধ্াশৰি শৰ্কাি 
সক্ষি কশৰ কিালাৰ লগথি প্ৰশিজন শিক্ষকৰ কপছাদাৰী উন্নশিৰ খশিণান ৰাশখৰ্লল ৰাজযসিূথহ 
এক প্ৰৰ্ুশক্ত-আধ্াশৰি ৰ্যৱস্থাৰ সূচনা কশৰৰ্। পাঠ্যিিৰ ককাথনা ককন্দ্ৰীকৃি শনধ্বাৰি, ককাথনা 
‘ককছথকি-িথিল’ প্ৰশিক্ষি ৰ্া ককাথনা কথঠ্াৰ শনণি কনোশকৰ্। এই কাৰ্বসূচীসিূহি প্ৰশিক্ষি 
প্ৰদান কৰাৰ ৰ্াথৰ্ সিল ৰ্যশক্তসকলক ৰ্ত্নসহকাথৰ শনৰ্বাচন কৰাৰ লগথি কিওুঁথলাকক উশচি 
প্ৰশিক্ষি প্ৰদান কৰা হ’ৰ্ আৰু কিওুঁথলাকৰ কাৰ্বকাল শনধ্বাশৰি হ’ৰ্। 
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e. শিক্ষকৰ কািি সুশৰ্ধ্া প্ৰদান কশৰৰ্লল আকাাংশখি শিক্ষােী-শিক্ষকৰ অনুপািৰ শসথি পৰ্বাপ্ত 
কভৌশিক পশৰকাঠ্াথিা, সা-সুশৰ্ধ্া আৰু শিক্ষালাভৰ সম্পদৰ উপলশব্ধ শনশিি কৰা হ’ৰ্। 
শিক্ষােীৰ শিক্ষালাভ শনশিি কৰাৰ ৰ্াথৰ্ সকথলা শিক্ষকক সকথলা িৰথি সহাণ কশৰৰ্লল 
শনৰ্াৰক কাৰ্বসূচী হািি কলাৱা হ’ৰ্। 

f. সু্কলৰ কিবসিণি সকথলা শিক্ষথক ককাথনা অনা-শিক্ষাদানিূলক কাৰ্বকলাপৰ দাশণত্ব পালনৰ 
(কৰ্থন, দপুৰীণাৰ আহাৰ প্ৰস্তুিকৰি, সু্কলৰ ৰ্াথৰ্ প্ৰথণাজনীণ ৰ্জাৰ-সিাৰ কৰা, ইিযাশদ) 
দ্বাৰা সাংঘটিি হ’ৰ্ পৰা ককাথনা ধ্ৰিৰ ৰ্যাঘািৰ সন্ুখীন কনাথহাৱালক শিক্ষাদান কশৰৰ্লল 
সক্ষি হ'ৰ্ লাশগৰ্। শৰ্পৰীথি, শৰ্না কাৰিি সু্কলি অনুপশস্থি েকা ৰ্া অনুথিাদনহীন ছুটি 
কথটাৱাৰ ৰ্াথৰ্ শিক্ষকসকলক জৰ্াৰ্শদশহ কৰা হ’ৰ্। 

g. সিগ্ৰ সু্কলথি িশক্তিালী শৰ্কািিূলক প্ৰশিণা আৰু সহথৰ্াশগিািূলক সু্কল সাংসৃ্কশি শনিবাি কৰাৰ 
ৰ্াথৰ্ প্ৰশিজন প্ৰধ্ান শিক্ষক আৰ/ুৰ্া সু্কলৰ অধ্যক্ষ দাণৰ্দ্ধ হ'ৰ্। সু্কল পশৰচালনা কশিটিক 
এই কক্ষিি সহাণকৰ কশৰ কিালা হ’ৰ্ আৰু সু্কল শিক্ষাৰ শনথদবিালথণ কিথন এক সাংসৃ্কশিক 
সিেবন কশৰৰ্লল শনজৰ কাৰ্বপ্ৰিালী পুনঃশনধ্বাশৰি কশৰৰ্। 

h. সকথলা শিক্ষােীৰ অন্তভুব শক্ত শনশিি কশৰৰ্লল শিক্ষক আৰু শিক্ষকৰ প্ৰশিক্ষকৰ ৰ্াথৰ্ উচ্চ 
িান-সম্পন্ন সিল ভাৰিীণ ভাষাি প্ৰিণন কৰা কাৰ্বক অগ্ৰাশধ্কাৰ শদণা হ’ৰ্। 

i. িজিু েকা সকথলা শিশক্ষক সিেবন প্ৰশিষ্ঠানক িশক্তিালী কশৰ কিালাৰ ৰ্াথৰ্ প্ৰস্তুি এক 
শৰ্থিষ আুঁচশনথৰ শিশক্ষক সিেবন প্ৰশিষ্ঠানসিূহক পুনৰজু্জীশৱি কৰা কাৰ্বক অগ্ৰাশধ্কাৰ প্ৰদান 
কৰা হ'ৰ্। 

j. এক নুনযিি শিক্ষি অশভজ্ঞিাৰ শপছি সকথলা শিক্ষক শিশক্ষক প্ৰিাসন ৰ্া শিক্ষকৰ শিক্ষাৰ 
কক্ষিি কৰ্াগদান কশৰৰ্লল সক্ষি হ'ৰ্। দীঘবকালীনভাথৱ, সকথলা শিশক্ষক প্ৰিাসনিূলক পদক 
কিথন কিবৰ প্ৰশি আগ্ৰহী অসাধ্াৰি শিক্ষকৰ ৰ্াথৰ্ সাংৰক্ষি কৰা হ’ৰ্। 
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6. কদিৰ প্ৰশিথটা শিশুৰ ৰ্াথৰ্ সািয আৰু সৰ্বৰ্যাপী শিক্ষা 

এই নীশিথণ ভাৰিি সকথলা শিশুৰ ৰ্াথৰ্ এথন এটা শিক্ষা ৰ্যৱস্থাৰ শনিবািৰ লক্ষয হািি শলথছ 
শৰ্থটাৰ েলি ককাথনা শিশুথৱই জন্ ৰ্া পটভূশিিূলক পশৰশস্থশিসিূহৰ ৰ্াকৰ্ শিক্ষালাভ কৰা ৰ্া 
আগুৱাই কৰ্াৱাৰ ককাথনা ধ্ৰিৰ সুশৰ্ধ্াৰ পৰা ৰ্শিি নহণ। 

 
উথেিয: এক সৰ্বৰ্যাপী আৰু সািয শিক্ষা ৰ্যৱস্থাৰ শনশিিকৰি ৰ্াথি সকথলা শিশুথৱ শিক্ষালাভ আৰু 
শ্ৰীৰ্ৃশদ্ধলাভ কশৰৰ্লল সিান পশৰিািৰ সুথৰ্াগ লাভ কথৰ, আৰু ৰ্াথি 2030 চনৰ শভিৰি সকথলা 
শলাংগ আৰু সািাশজক ৰ্গবৰ কক্ষিি অাংিগ্ৰহি আৰু শিক্ষালাভৰ েলােল সিপশৰিাি শহ পথৰ। 
    

a. প্ৰাৰশিক শিিৱ শিক্ষা, আধ্াৰিূলক সাক্ষৰিা আৰু সাংখযা-জ্ঞান, সু্কললল প্ৰথৱিাশধ্কাৰ, 
নািভশিব  আৰু উপশস্থশিৰ শসথি জশডি নীশিিূলক পদথক্ষপসিূহ কক্ষিি কি-প্ৰশিশনশধ্ত্ব লাভ 
কৰা কগাটসিূহৰ শিক্ষােীথণ শৰ্থিষ িথনাথৰ্াগ আৰু সিেবন লাভ কশৰৰ্। 

b. কদিৰ অনগ্ৰসৰ অিলসিূহি শৰ্থিষ শিক্ষা কক্ষি স্থাপন কৰা হ’ৰ্। স্পি সািাশজক শৰ্কাি 
আৰু আেব-সািাশজক সূচকসিূহৰ ওপৰি শভশত্ত কশৰ এথন কক্ষিসিূহ শনিবণ কশৰৰ্লল 
ৰাজযসিূহক উৎসাহ কৰ্াথগাৱা হ’ৰ্ আৰু ৰাজযই ৰ্যণ কৰা প্ৰশিথটা টকাৰ ৰ্াথৰ্ ককন্দ্ৰীণ 
চৰকাথৰ 2:1 অনুপািি আশেবক সহাণ প্ৰদান কশৰৰ্। ইণাৰ িূল উথেিয শহথছ এথন 
কক্ষিসিূথহ কি-প্ৰশিশনশধ্ত্ব লাভ কৰা কগাটসিূহক অন্তভুব ক্ত কশৰ কিালাৰ ৰ্াথৰ্ এই নীশিি 
উথল্লখ কৰা সকথলা শৰ্ষণৰ ওপৰথি সাংঘৰ্দ্ধ শহ কাি কশৰৰ্ আৰু ককন্দ্ৰ আৰু ৰাজযই এথন 
কাৰ্বকলাপসিূহ সুক্ষ্মভাথৱ শনৰীক্ষি কশৰৰ্। 

c. শকছুিান শৰ্থিষ পদথক্ষপ হ’ৰ্ শিক্ষকসকলক অশৰ্ৰিভাথৱ সাংথৰ্দনিীল কশৰ কিওুঁথলাকৰ 
সক্ষিিাৰ শৰ্কাি, শিশক্ষকভাথৱ কি-প্ৰশিশনশধ্ত্ব লাভ কৰা কগাটসিূহৰ পৰা শিক্ষকক শনৰ্ুশক্ত 
প্ৰদান কশৰৰ্লল এক শৰ্কশল্পক পেৰ সৃশি, শিশক্ষকভাথৱ কি-প্ৰশিশনশধ্ত্ব লাভ কৰা কগাটসিূহৰ 
শিক্ষােীথণ অধ্যণন কৰা সু্কলসিূহি শিক্ষােী-শিক্ষকৰ অনুপাি সৰ্বাশধ্ক 25:1-ি প্ৰশিৰ্শন্ধি 
কৰা, হাৰািাশি, ভাৰ্ুশক আৰু শলাংগ-ককশন্দ্ৰক শহাংস্ৰিাৰ কিাকাশিলা আৰু ৰ্জব নিূলক 
কাৰ্বকলাপ নাি কশৰৰ্ পৰালক ৰ্যৱস্থা স্থাপন কশৰ সৰ্বৰ্যাপী সু্কল পশৰথৰ্িৰ সৃশি আৰু 
পাঠ্যিিক সৰ্বৰ্যাপী কশৰৰ্লল প্ৰথণাজনীণ পদথক্ষপ গ্ৰহি। 

d. শিশক্ষক সিলৰ ৰাষ্ট্ৰীণ সিণাগাৰি প্ৰশিজন শিক্ষােীৰ আপ-টু-কিট িেয সাংৰক্ষি কশৰ ৰখা 
হ’ৰ্ আৰু িাটা শৰ্থেষিৰ দাশণত্ব গ্ৰহি কশৰৰ্ ককন্দ্ৰীণ শিশক্ষক পশৰসাংখযা শৰ্ভাথগ। 

e. এই নীশিথণ কি-প্ৰশিশনশধ্ত্ব লাভ কৰা কগাটসিূহৰ শিক্ষােীসকলক ৰ্ৃশত্ত প্ৰদান, কিওুঁথলাকৰ 
ৰ্াথৰ্ শিশক্ষক সম্পদ আৰু সা-সুশৰ্ধ্াৰ শৰ্কািৰ ৰ্াথৰ্ শৰ্থিষভাথৱ সৃি এক ৰাষ্ট্ৰীণ পুুঁশজৰ 
কৰ্াথগশদ শিক্ষােীসকলক আশেবক সহাণৰ সুশৰ্ধ্া প্ৰদান কশৰৰ্, আৰু লগথি শজলা আৰু 
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প্ৰশিষ্ঠানসিূহি অন্তভুব শক্ত আৰু কসইসিহূলল প্ৰথৱিাশধ্কাৰ লাভৰ ৰ্াথৰ্ লশক্ষযি আশেবক সহাণ 
আৰু সিেবন প্ৰদান কশৰৰ্। সিেবন আগৰ্থঢাৱাৰ শৰ্কশল্পক িাধ্যি হ’ৰ্ - ৰাষ্ট্ৰীণ টিউটৰ 
কাৰ্বসূচী আৰু প্ৰশিকাৰিূলক শনথদবিনািূলক সহাণ কাৰ্বসূচীি শনৰ্ুশক্ত, দপুৰীণাৰ আহাৰৰ 
উপশৰও ৰাশিপুৱাৰ আহাৰ প্ৰদান, শৰ্থিষ ইনটািবশ্বীপৰ সুশৰ্ধ্া প্ৰদান। সৰ্বৰ্যাপী শিক্ষাৰ 
কক্ষিি হািি কলাৱা গথৱষিাৰ ৰ্াথৰ্ও আশেবক পুুঁশজ উপলব্ধ কশৰ কিালা হ’ৰ্। 

f. িশহলাৰ অাংিগ্ৰহি আৰু কছাৱালীৰ শিক্ষা শৰ্ষণথটাৰ অধ্ীনি সু্কলৰ শিক্ষক আৰু ছািীসকলৰ 
িাজি েকা শলাংগ অসািযিা, জনজাশি, জাি আৰু ধ্িব-আধ্াশৰি কগাটসিূহৰ শিক্ষা ইিযাশদৰ 
ওপৰি কিবপন্থা হািি কলাৱা হ’ৰ্ ৰ্াথি এই সম্প্ৰদাণসিূহৰ শিশুসিূহৰ ৰ্াথৰ্ শনশদবি কৰা 
সকথলা সা-সুশৰ্ধ্া কিওুঁথলাথক লাভ কৰাকটা শনশিি কশৰৰ্ পৰা ৰ্াণ, আধ্াৰিূলক িৰৰ পৰা 
12ি কেিী পৰ্বন্ত কাষৰীণা সু্কলি অধ্যণনৰ সশুৰ্ধ্া প্ৰদান কশৰ শিশুসকলক িূলসূশিৰ অাংি 
কশৰ কিালাি শনৰশৱশিন্ন গুৰুত্ব প্ৰদানৰ কৰ্াগশদ চহৰৰ দশৰদ্ৰ অিলি ৰ্সৰ্াস কশৰ েকা 
শিক্ষােীসকলৰ সাহাৰ্বৰ ৰ্াথৰ্ চহৰৰ দশৰদ্ৰ পশৰণালসিূহৰ শিশুৰ শিক্ষা, শৰ্থিষ প্ৰথণাজনীণিা 
েকা শিশু আৰু লগথি িধ্যি শলাংগৰ শিশুসকলৰ শিক্ষা শনশিি কৰাই হ’ল এই নীশিৰ আন 
দিৃান্তিূলক পদথক্ষপ। 
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7. সু্কল কিথেক্সসিূহৰ কৰ্াথগশদ সু্কল শিক্ষাৰ প্ৰিাসন 

 
উথেিয: সম্পদৰ আদান-প্ৰদান আৰু সু্কলৰ প্ৰিাসনক অশধ্ক স্থানীণ, প্ৰভাৱিালী আৰু দক্ষ কশৰ 
িুশলৰ্লল সু্কলসিূহক সু্কল কিথেক্সলল কগাটৰ্দ্ধ কৰা হ’ৰ্। 
 

সু্কল কিথেক্সৰ স্থাপথন চৰকাৰী সু্কলসিূহ, শৰ্থিষলক কু্ষদ্ৰ আকৃশিৰ সু্কলসিকূহ ৰ্িব িাথন সন্খুীন কহাৱা 
সম্পদহীনিািূলক ৰ্হু সিসযাৰ সিাধ্ান সিৱ কশৰ কিালাি সহাণ কশৰৰ্। কভৌথগাশলক অৱস্থান 
সলশন কৰাৰ প্ৰথণাজন কনাথহাৱালক একাশধ্ক চৰকাৰী সু্কলক এথকাটা প্ৰশিষ্ঠাশনক আৰু প্ৰিাসশনক 
এককৰ অধ্ীনলল অনা হ'ৰ্ আৰু ই শিক্ষােীৰ ৰ্াথৰ্ প্ৰথৱিাশধ্কাৰি ৰ্াধ্াৰ সৃশি নকৰালক প্ৰভাৱিালী 
প্ৰিাসনীণ একক সৃশি কৰাি সহাণ কশৰৰ্। 

a. জনসাংখযাৰ শৰ্িৰি, সাংথৰ্াগিীলিা আৰু অনয স্থানীণ কাৰকসিূহ শৰ্কৱচনা কশৰ ৰাজয 
চৰকাৰসিূথহ 2023 চনৰ শভিৰি সু্কলসিূহক কিথেক্সলল কগাটৰ্দ্ধ কশৰৰ্। এই 
কগাটৰ্দ্ধকৰিি অশি কি নািভশিব  কহাৱা সু্কলসিূহৰ (কৰ্থন, <20 শিক্ষােী) সিীক্ষা 
আৰু একিীকৰিৰ কাথিা সািশৰ কলাৱা হ’ৰ্। এথকসিণথি, পশৰৰ্হন আৰু ৰ্ািাণিজশনি 
সিসযাসিূহৰ ৰ্াথৰ্ শিক্ষােীৰ প্ৰথৱিাশধ্কাৰ প্ৰভাশৱি কনাথহাৱাথটা শনশিি কৰা হ’ৰ্। ই 
ৰাজয চৰকাৰক িজিু সু্কলসিূহৰ এক িূলযাণন সম্পন্ন কৰাৰ সুশৰ্ধ্া প্ৰদান কশৰৰ্। 

b. সু্কল কিথেথক্স কু্ষদ্ৰ সু্কলসিূহৰ শৰ্শিন্নিা দৰূ কশৰৰ্ আৰু শিশক্ষক আৰু প্ৰিাসশনক শদিি 
সিূহীণালক কাি কশৰৰ্লল আৰু পৰস্পৰক সহথৰ্াশগিা আগৰ্ঢাৰ্লল শিক্ষক আৰু 

অধ্যক্ষসকলৰ এক কগাটৰ সৃশি কশৰৰ্। সু্কল কিথেক্স হ'ৰ্ চৰকাৰী সু্কল ৰ্যৱস্থাৰ 
প্ৰােশিক প্ৰিাসনীণ একক। 

c. এটা সু্কল কিথেক্সি প্ৰাণ 10-20 খন চৰকাৰী সু্কল োশকৰ্ আৰু এইসিূহি এক 
সাংৰ্ুক্ত/সািঞ্জসযপূিব কভৌথগাশলক অিলৰ শভিৰি প্ৰাৰশিক আধ্াৰিূলক িৰৰ পৰা 12ি 
কেিী পৰ্বন্ত শিক্ষা প্ৰদান কৰা হ’ৰ্। িাধ্যশিক শৰ্দযালণৰ অধ্যক্ষ হ’ৰ্ সু্কল কিথেক্সৰ 
িুশখণাল। 

d. প্ৰশিথটা সু্কল কিথেক্স হ’ৰ্ এক অধ্ব-স্বাণত্বিাশসি একক শৰ্ আধ্াৰিূলক িৰৰ পৰা 12ি 
কেিী পৰ্বন্ত শিক্ষা প্ৰদান কশৰৰ্ আৰু ইণাি এখন িাধ্যশিক সু্কলৰ (9-12ি কেিী) 
লগথি কাষৰীণা অিলসিূহি ৰ্ুশনণাদী/প্ৰস্তুশিিূলক আৰু িধ্য সু্কল শিক্ষা প্ৰদান কৰা 
সকথলা চৰকাৰী শৰ্দযালণ অন্তভুব ক্ত শহ োশকৰ্। 

e. সু্কলসিূহক সু্কল কিথেক্সলল কগাটৰ্দ্ধ কৰা কাৰ্বই সকথলা সু্কলৰ িাজি শৰ্ষণ শিক্ষক, 
িীডা, সাংগীি আৰু শচিকলাৰ শিক্ষক, িন্ত্ৰিাদািা, সিাজকিী আশদ সম্পদসিূহৰ 
আদান-প্ৰদান সিৱ কশৰ িুশলৰ্। লগথি ই গথৱষিাগাৰ, গ্ৰন্থাগাৰ, আইশচটি সৰঞ্জাি, 
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ৰ্াদয, কখলৰ সািগ্ৰী, কখলপোৰ ইিযাশদ আশদৰ দথৰ সম্পদসিূহৰ সুসাংগঠিি আদান-
প্ৰদানৰ সুশৰ্ধ্া প্ৰদান কৰাৰ দ্বাৰা ৰাজহুৱা সম্পদ আৰু সুশৰ্ধ্াসিূহৰ সৰ্বাশধ্ক ৰ্যৱহাৰ 
শনশিি কশৰ িুশলৰ্।  

f. এই নীশিৰ লক্ষয হ’ল এক সুিৰভাথৱ সাংথৰ্াগী কভৌথগাশলক কক্ষিি অৱশস্থি প্ৰাৰশিক 
শিশনৰ্ছৰীণা আধ্াৰিূলক শিক্ষা প্ৰদান কৰা সু্কল, ৰ্ৃৃ্শত্তিূলক আৰু প্ৰাপ্তৰ্ণস্ক শিক্ষা প্ৰদান 
কৰা প্ৰশিষ্ঠানসিূহ, শিক্ষকক সিেবন কৰা প্ৰশিষ্ঠানসিূহ আৰু শৰ্থিষ প্ৰথণাজনীণিা েকা 
শিশুসকলক সিেবন কশৰৰ্ পৰা প্ৰশিষ্ঠানসিূহক অন্তভুব ক্ত কশৰ শিশক্ষক সা-সুশৰ্ধ্াৰ এক 
সুসাংগি সিশি সৃশি কৰা, ৰ্াথি পৰস্পথৰ পৰস্পৰৰ কািি সহাণ-সিেবন কশৰৰ্ পাথৰ। 
শজলাখনি অৱশস্থি উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰশিষ্ঠাথনও সহাণ-সিেবন (কৰ্থন, শিক্ষকৰ কপছাদাৰী 
শৰ্কািি সহাণ) আগৰ্ঢাৰ্। 

g. প্ৰশিথটা কিথেক্সৰ ৰ্াথৰ্ এক ৰ্যাপক শিক্ষক শৰ্কািৰ আুঁচশন প্ৰস্তুি কৰা হ’ৰ্ আৰ ু
সাপ্তাশহক সভা, শিক্ষক শিকন ককন্দ্ৰৰ দথৰ পদথক্ষপৰ দ্বাৰা সহকিীৰ পৰা শিক্ষালাভৰ 
কগাটসিূহক সথচিনভাথৱ শৰ্কাি আৰ ুঅৰ্যাহি ৰখা হ’ৰ্। ইণাৰ লগথি, কপছাদাৰী 
শৰ্কাি অৰ্যাহি ৰখাৰ অনয পন্থা, কৰ্থন, আথলাচনাচি, কেিীৰ শভিৰি পৰািিবপ্ৰদান, 
পশৰচণিূলক ভ্ৰিি ইিযাশদৰ সুশৰ্ধ্া প্ৰদান কৰা হ’ৰ্। শজলা শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষি 
প্ৰশিষ্ঠানসিূহ আৰু ব্লক আৰু ক্লািাৰ সম্পদ ককন্দ্ৰসিূহক সািশৰ শিশক্ষক আৰু শিক্ষক 
সিেবন ৰ্যৱস্থাক সু্কল কিথেক্স ৰ্যৱস্থাৰ শসথি সাংথৰশখি কৰা হ’ৰ্। 

h. কিথেক্সথটাি েকা সকথলা সু্কলৰ লগথি কসই কিথেক্সথটাৰ শসথি সাংৰ্ুক্ত অনয 
প্ৰশিষ্ঠানসিূহ, কৰ্থন প্ৰাপ্তৰ্ণস্ক শিক্ষা ককন্দ্ৰ, ক্লািাৰ সম্পদ ককন্দ্ৰ ইিযাশদৰ প্ৰশিশনশধ্ৰ 
দ্বাৰা প্ৰশিথটা সু্কল কিথেক্সৰ ৰ্াথৰ্ এখন সু্কল কিথেক্স পশৰচালনা কশিটি গঠ্ন কৰা 
হ’ৰ্। ৰাজয আৰু ইণাৰ শনকাণসিূহৰ সন্খুি সু্কলৰ প্ৰশিশনশধ্ত্ব কশৰ িিািি ৰ্যশক্ত 
কশৰৰ্লল এই কশিটিসিূহক অশধ্কাৰ প্ৰদান কৰা হ’ৰ্। এই কশিটিথণ শিক্ষকৰ কাৰ্বদক্ষিা 
ৰ্যৱস্থাপনথিা এক ককন্দ্ৰীণ ভূশিকা গ্ৰহি কশৰৰ্। 

i. প্ৰশিখন সু্কথল শনজৰ পশৰকল্পনা প্ৰস্তুি কশৰৰ্, আৰু কসই পশৰকল্পনাসিূহ ৰ্যৱহাৰ কশৰ 
সু্কল কিথেক্সথটাৰ ৰ্াথৰ্ পশৰকল্পনা প্ৰস্তুি কৰা হ’ৰ্; লগথি একন পশৰকল্পনা সু্কল শিক্ষা 
শৰ্ভাগৰ দ্বাৰা অনুথিাশদি হ'ৰ্। সু্কল ৰ্যৱস্থাৰ িত্বাৱধ্ান আৰু ইণাৰ কাৰ্ব-সম্পাদন আৰু 
সৱলীকৰি সক্ষি কশৰ কিালাৰ ৰ্াথৰ্ প্ৰশিখন শজলাথি শজলা শিক্ষা পশৰষদ োশকৰ্। 
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8. সু্কল শিক্ষাৰ শৰ্শধ্শনণি 

 
উথেিয: ভাৰিৰ সু্কল শিক্ষা ৰ্যৱস্থাক এথন প্ৰভাৱিালী শৰ্শধ্শনণি আৰু স্বীকৃশি-প্ৰদান প্ৰশিণাৰ দ্বাৰা 
সৱল কশৰ কিালা হ’ৰ্ শৰ্ সিিা আৰু স্বিিাৰ শনশিশি প্ৰদান কশৰৰ্ আৰু শিক্ষাৰ েলােলসিূহ 
অশৰ্ৰিভাথৱ উন্নিিৰ কশৰ কিালাৰ ৰ্াথৰ্ িানদে আৰু উদ্ভাৱনীিীলিাৰ অনুথপ্ৰৰিা প্ৰদান কশৰৰ্। 
 

শৰ্শধ্শনণি প্ৰশিণাই শিশক্ষক উন্নশিৰ এক চাশলকা িশক্তৰ ভূশিকা গ্ৰহি কশৰ ভাৰিৰ সু্কল শিক্ষা 
ৰ্যৱস্থাক সশিণ কশৰ কিালা উশচি। 

a. স্বােবজশনি সাংঘাি আুঁিথৰাৱাৰ ৰ্াথৰ্ সু্কলৰ শৰ্শধ্শনণি আৰু কাৰ্বপ্ৰশিণা (কসৱািূলক 

ৰ্যৱস্থাসিূহ) পৃেক শনকাণৰ দ্বাৰা সম্পন্ন কৰা হ’ৰ্। নীশি-শনধ্বাৰি, শনণন্ত্ৰি, কাৰ্বকলাপ 
আৰু শিশক্ষক শৰ্ষণসিূহৰ ৰ্াথৰ্ শনশদবি, পৃেক ৰ্যৱস্থা োশকৰ্। 

b. প্ৰশিখন ৰাজযৰ ৰ্াথৰ্ অধ্ব-নযাশণক ক্ষিিাসহ ৰাশজযক সু্কল কৰগুথলটৰী অেশৰটি নািৰ 
এক স্বিন্ত্ৰ ৰাশজযক শৰ্শধ্শনণি শনকাণ স্থাপন কৰা হ’ৰ্, আৰু সিগ্ৰ ৰাজযখনৰ চৰকাৰী 
সু্কল ৰ্যৱস্থাৰ কাৰ্বপ্ৰিালী সু্কল শিক্ষাৰ িাইথৰক্টথৰটৰ দ্বাৰা পশৰচাশলি হ’ৰ্। 

c. শৰ্শধ্শনণি এক সু্কলৰ িান িূলযাণন আৰু স্বীকৃশি প্ৰদান সাংৰচনাৰ দ্বাৰা শনশিবি এক 
ৰ্যৱস্থাৰ ওপৰি আধ্াশৰি হ’ৰ্। এই সাংৰচনাই ককৱল ৰ্ুশনণাদী শস্থশিিাপসিূহক সািশৰ 
ল’ৰ্ আৰু লগথি সু্কল আৰি কৰাৰ ৰ্াথৰ্ লাইথচিক সূশচি কশৰৰ্। স্ব-স্বীকৃিপ্ৰদানৰ 
দাশণত্ব সু্কলসিূথহ শনথজ ৰ্হন কশৰৰ্ ৰ্শদও এক শনৰীক্ষি ৰ্যৱস্থা স্থাপন কৰা হ’ৰ্। এই 
প্ৰশিণা চৰকাৰী আৰু ৰ্যশক্তগি দথুণাটা প্ৰকাৰৰ সু্কলৰ ৰ্াথৰ্ প্ৰথৰ্াজয হ’ৰ্। 

d. শৰ্শধ্শনণিৰ প্ৰথণাগ ৰ্িব িানৰ ইন্পথপক্টৰ-আধ্াশৰি পদ্ধশিৰ দ্বাৰা চাশলি নহ’ৰ্; 
পশৰৱথিব , সু্কল সম্পথকব  সকথলা প্ৰাসাংশগক িেয ৰাজহুৱা িথিইনি উপলব্ধ শহ েকাৰ 
ৰ্াথৰ্ শপিৃ-িািৃ/অশভভাৱকসকল সুঁচা অেবি শনণন্ত্ৰক শহ পশৰৰ্। 

e. িানদে শনধ্বাৰি আৰু ৰাজযি পাঠ্যিি শনিবণৰ দথৰ শিশক্ষক শৰ্ষণসিূহৰ কক্ষিি 
ৰাশজযক শিক্ষা গথৱষিা আৰু প্ৰশিক্ষি পশৰষথদ কনিৃত্ব ল’ৰ্। ৰাজযি সু্কল সিাশপ্তৰ িৰি 
শিক্ষােীৰ দক্ষিাৰ পৰীক্ষাৰ দাশণত্ব িূলযাণন/পৰীক্ষা কৰ্াথিব  গ্ৰহি কশৰৰ্ আৰু এই কৰ্াথিব  
এই উথেিয আগি ৰাশখ সােবক ৰূপি পৰীক্ষা আথণাশজি কশৰৰ্; অৱথিয, পাঠ্যিি 
শনিবণ কৰাি (পাঠ্যপুশেক সািশৰ) কিওুঁথলাকৰ ককাথনা ভূশিকা কনোশকৰ্। 

f. ৰ্যশক্তগি জনকলযািিূলক সু্কলসিূহক উৎসাশহি কৰা হ’ৰ্ আৰু কিথন সু্কলক শৰ্শধ্শনণিৰ 
শনণন্ত্ৰি েকাৰ পৰা িুক্ত কশৰ শদণা হ’ৰ্; এথক সিণথি ৰ্যৱসাশণক উথেিযথৰ সু্কল চলাই 
েকা ৰ্যশক্তগি খেৰ শৰ্দযালণসিূহক ৰ্ন্ধ কৰা হ’ৰ্। 
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g. এথক িানদে, িাপকাঠি আৰু প্ৰশিণা ৰ্যৱহাৰ কশৰ চৰকাৰী আৰু ৰ্যশক্তগি খেৰ 
শৰ্দযালণক শনণন্ত্ৰি কৰা হ’ৰ্ আৰু লগথি ৰ্যশক্তগি জনকলযািিূলক পদথক্ষপসিূহৰ লগথি 
জনকলযািিূলক ৰ্যশক্তগি সু্কলসিূহক উৎসাশহি কৰাথটা সুশনশিি কৰা হ’ৰ্। 

h. ৰাশজযক শিক্ষা গথৱষিা আৰু প্ৰশিক্ষি পশৰষথদ প্ৰশিখন ৰাজযৰ ৰ্াথৰ্ এক সু্কলৰ িানদে 
িূলযাণন আৰু স্বীকৃশি-প্ৰদান সাংৰচনা প্ৰস্তুি কশৰৰ্। ৰাশজযক সু্কল কৰগুথলটৰী অেশৰটিথণ 
এক স্বীকৃশি-প্ৰদান ৰ্যৱস্থাৰ ওপৰি শভশত্ত কশৰ এই সাংৰচনা সু্কলসিূহ শনণন্ত্ৰিৰ ৰ্াথৰ্ 
ৰ্যৱহাৰ কশৰৰ্। 

i. সু্কলসিূহ আৰু সু্কল ৰ্যৱস্থাসিূথহ পাঠ্যিি পচি কৰাৰ কক্ষিি শিশেলিা লাভ কশৰৰ্, 
অৱথিয চণশনি পাঠ্যিি ৰাষ্ট্ৰীণ/ৰাশজযক পাঠ্যিি সাংৰচনা(সিূহ)ৰ শসথি সাংথৰশখি 
হ’ৰ্ লাশগৰ্। 

j. সকথলা শনকাণ আৰু প্ৰশিষ্ঠাথন ৰ্াশষবক আৰু লগথি িধ্য-সিণকালীন (3-5 ৰ্ছৰ) 
পশৰকল্পনা প্ৰস্তুি কশৰৰ্। সাংশেি িীষব-পৰ্বাণৰ প্ৰিাসনীণ শনকাণৰ দ্বাৰা এক ৰ্যৱশস্থি 
সিীক্ষা প্ৰশিণাৰ ৰ্যৱস্থাও আৰি কৰা হ’ৰ্। 

k. ৰাষ্ট্ৰীণ শিশক্ষক গথৱষিা আৰু প্ৰশিক্ষি প্ৰশিষ্ঠানৰ দ্বাৰা শিক্ষােীৰ শিক্ষালাভৰ িৰৰ 
ওপৰি নিুনা-আধ্াশৰি ৰাষ্ট্ৰীণ কৃশিত্ব জৰীপ অৰ্যাহি ৰখা হ’ৰ্। ৰাজযসিূথহও 
কলাকশপণল-আধ্াশৰি ৰাশজযক িূলযাণন জৰীপ সম্পন্ন কৰাথটা জাৰী ৰাশখৰ্ পাথৰ। 

l. শিক্ষাৰ অশধ্কাৰ সু্কল শনণন্ত্ৰি আৰু প্ৰিাসনৰ ৰ্াথৰ্ এক সাংশৰ্শধ্ৰ্দ্ধ চাশলকা-িশক্ত কহাৱা 
ৰ্াথৰ্ ইণাক সিীক্ষা কৰা হ’ৰ্, আৰু এই নীশিক অশধ্ক সক্ষি কশৰ কিালাৰ লগথি 
ইণাক প্ৰথণাগ কৰা কালথৰ পৰা আুঁহৰি কৰা জ্ঞান আৰু িেযৰ ওপৰি শভশত্ত কশৰ 
উন্নি কশৰ কিালাৰ লক্ষযথৰ সঠিক ৰূপি সাংথিাধ্ন কৰা হ’ৰ্। 

 

 

 

 

 

 

 

 



খচৰা ৰাষ্ট্ৰীণ শিক্ষা নীশি 2019 

24 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

উচ্চ শিক্ষা 
   

 

 

 

 

 

 



খচৰা ৰাষ্ট্ৰীণ শিক্ষা নীশি 2019 

25 

 

1. নিুন প্ৰশিষ্ঠাশনক গাুঁঠ্শন 

 
উথেিয: উচ্চ শিক্ষা পদ্ধশিক উন্নি ৰূপ প্ৰদান, কদিজশুৰ শৰ্শ্বিানৰ প্ৰশিষ্ঠানৰ সৃশি - িুঠ্ শনৱন্ধন 
অনুপাি 2035 চনৰ শভিৰি অশি কথিও 50% শল ৰ্ৃশদ্ধ। 
  

উন্নি-সম্পদ, কাৰ্বক্ষি ৰ্হুশৰ্ষণক প্ৰশিষ্ঠানৰ শসকি ৰ্হুলশভশত্তি উচ্চ শিক্ষাৰ ৰ্াথৰ্ এক নিুন 
দশৃিভাংগী আৰু শনিবািৰ পশৰকল্পনা কৰা শহথছ। ৰ্িব িানৰ 800 শৰ্শ্বশৰ্দযালণ আৰু 40,000 
িহাশৰ্দযালণক প্ৰাণ 15000 টা উৎকৃি প্ৰশিষ্ঠানলল সাংঘৰ্দ্ধ কৰা হ’ৰ্। 

a. এই নিুন উচ্চ শিক্ষা গাুঁঠ্শনথণ িশক্তিালী শিশক্ষক সম্প্ৰদাণ প্ৰশিষ্ঠাৰ লগথি লক্ষিীণভাথৱ 
শৰ্িৃি প্ৰসাৰ আৰু ক্ষিিা লাভ কশৰ শিক্ষি আৰু গথৱষিাি শৰ্িাল, সু-সম্পদিালী, সশিণ 
আৰু স্বাণত্বিাশসি ৰ্হুশৰ্ষণক প্ৰশিষ্ঠানৰ সৃশি কশৰৰ্, শভন্ন শৰ্ষণ আৰু কক্ষিৰ শিক্ষি 
আুঁচশনৰ শসকি সকথলা উচ্চ শিক্ষা প্ৰশিষ্ঠান ৰ্হুশৰ্ষণক প্ৰশিষ্ঠানলল পশৰৱিব ন কৰা হ’ৰ্।    

b. শভন্ন গুৰুত্বৰ ওপৰি শভশত্ত কশৰ শিশন প্ৰকাৰৰ উন্নি িানৰ প্ৰশিষ্ঠান স্থাপন কৰা হ’ৰ্ - 

 প্ৰেি প্ৰকাৰ শৰ্ সকথলা শৰ্ষণি শৰ্শ্ব-িানৰ গথৱষিা আৰু উন্নি িানৰ শিক্ষিি 
গুৰুত্ব শদৰ্। 

 শদ্বিীণ প্ৰকাৰ শৰ্ সকথলা শৰ্ষণৰ গথৱষিালল গুৰুত্বপূিব অৱদান শনশিি কশৰ উন্নি 
িানৰ শিক্ষিি গুৰতু্ব শদৰ্। 

 িৃিীণ প্ৰকাৰ শৰ্ প্ৰাক্-স্নািক শিক্ষাৰ কক্ষিি সকথলা শৰ্ষণি উন্নি িানৰ শিক্ষিি 
গুৰুত্ব শদৰ্। 

c. এই পুনঃগাুঁঠ্শন িৃাংখলাৰ্দ্ধভাথৱ আৰু শচন্তািীল ৰূপি কাৰ্বকৰী কৰা হ’ৰ্, একিীকৰি আৰু 
চশলি প্ৰশিষ্ঠানসিূহৰ পুনঃগাুঁঠ্শন নিুনলক শনিবাি কৰা হ’ৰ্। এই নিুন প্ৰশিষ্ঠান শনিবািৰ 
কাি আগৰ্ঢাই শনৰ্লল অশভৰ্ান নালিা আৰু অশভৰ্ান িক্ষিীলা আৰি কৰা হ’ৰ্। শকছু 
অগ্ৰিী প্ৰশিষ্ঠান, উদাৰ কলাৰ ভাৰিীণ প্ৰশিষ্ঠান/ৰ্হুশৰ্ষণক শিক্ষা আৰু গকৱষিাৰ 
শৰ্শ্বশৰ্দযালণক এই অশভৰ্ানসিূহৰ অাংি শহচাথপ স্থাপন কৰা হ’ৰ্। 

d. সকথলা প্ৰশিষ্ঠান হণ শৰ্শ্বশৰ্দযালণ অেৰ্া শিগ্ৰী-প্ৰদানকাৰী স্বাণত্বিাশসি িহাশৰ্দযালণ হ’ৰ্। 

e. এক শনৰথপক্ষ আৰু স্বি পদ্ধশিথৰ ৰাজহুৱা উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ আৰু পুনৰুজ্জীশৱিকৰিৰ 
কক্ষিি পৰ্বাপ্ত ৰাজহুৱা শৰ্শনথণাগ শনশিি কৰা হ’ৰ্।  

f. অনুন্নি কভৌথগাশলক অিলসিূহি উন্নি িানৰ প্ৰশিষ্ঠানৰ স্থাপন কাৰ্বি প্ৰােশিকিা প্ৰদান 
কৰা হ’ৰ্। 
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g. এই নিুন প্ৰশিষ্ঠাশনক গাুঁঠ্শনথণ সকথলা কক্ষিথক সািশৰ ল’ৰ্, ৰ্ৃশত্তিূলক কক্ষিসিূথহা ইণাি 
অন্তভূব ক্ত হ’ৰ্।  
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2. উচ্চ িানৰ উদাৰ শিক্ষাৰ ওপৰি গুৰুত্ব  

 
উথেিয: শনৰ্বাশচি শৰ্ষণ আৰু কক্ষি শৰ্থিষ শৰ্থিষীকৰিৰ শসথি সকথলা ছাি-ছািীৰ সৰ্বাাংগীন 
উন্নণনৰ ৰ্াথৰ্ কভুঁ টি শহচাথপ অশধ্ক সৃজনীিীল আৰু শৰ্িৃি ৰূপৰ উদাৰ শিক্ষাৰ শদিলল অগ্ৰসৰ 
কহাৱা। 

সৃজনীিীল আৰু নিনীণ পাঠ্যিি সাংৰচনাৰ জশৰণথি সৰ্বাাংগীন উন্নণনৰ কভুঁ টি শনিবাি কশৰৰ্লল 
উদাৰ শিক্ষাৰ ওপৰি গুৰুত্ব আথৰাপ কশৰ সকথলা প্ৰাক্-স্নািক কাৰ্বসূচীক প্ৰস্তুি কৰা হ’ৰ্, 
অধ্যণনৰ শৰ্ষণসিূহৰ সৃশিিূলক সিিণ, আৰু সাংহি কাৰ্বসচূী চশল েকা সিণি প্ৰথৱি িো প্ৰস্থানৰ 
ৰ্াট কখালা োশকৰ্, শনৰ্বাশচি শৰ্ষণ আৰু কক্ষিি শৰ্থিষ শৰ্থিষীকৰি প্ৰদান কৰা হ’ৰ্।  

a. শৰ্িৃিভাথৱ ৰ্হু-শৰ্ষণ পশৰচণৰ শসকি উদাৰ শিক্ষা, সাাংশৰ্ধ্াশনক িূলযৰ উন্নণনৰ অশভথপ্ৰি 
হ’ৰ্ উচ্চ শিক্ষাৰ কভুঁ টি। ই গুৰুত্বপূিব জীৱন সক্ষিিা ৰ্ৃশদ্ধ কশৰৰ্, শৰ্শুদ্ধ শৰ্ষণক 
কৰ্াধ্ক্ষিিা আৰু সািাশজক-শনশিক অাংিগ্ৰহিৰ এক নীশি শৰ্কাি কশৰৰ্। প্ৰাক্-স্নািক িৰি 
সকথলা শৰ্ষণৰ জশৰণথি, কাৰ্বসূচী আৰু কক্ষি, কপছাদাৰী আৰু ৰ্ৃশত্তিূলক কক্ষিথকা অন্তভুব ক্ত 
কশৰ এই লক্ষযি উপনীি হ’ৰ্ পৰা ৰ্াৰ্। 

b. ভাৰিীণ ঔথদযাশগক সাংস্থানৰ িান আৰু আশহব ি ককন্দ্ৰই দহখন উদাৰ কলাৰ ভাৰিীণ 
প্ৰশিষ্ঠান/ৰ্হুশৰ্ষণক শিক্ষা আৰু গথৱষিাৰ শৰ্শ্বশৰ্দযালণ প্ৰশিষ্ঠা কশৰৰ্।     

c. সৃজনীিীল আৰু নিনীণ পাঠ্যিি সাংৰচনাই ৰ্িব িান প্ৰচশলি অনিনীণ সীিা ধ্বাংস আৰ ু
জীৱনথজাৰা শিক্ষা লাভৰ সিাৱনীণিা সৃশি কশৰ অধ্যণনৰ শৰ্ষণসিূহৰ সৃশিিূলক সিিণ 
আৰু ছাি-ছািীসকলৰ ৰ্াথৰ্ উপথৰ্াগীশক একাশধ্ক প্ৰথৱি আৰু প্ৰস্থানৰ সুশৰ্ধ্া প্ৰদান কশৰৰ্। 
স্নািক (স্নািথকাত্তৰ আৰু িক্টথৰট) িৰৰ শিক্ষাই শৰ্শুদ্ধ গথৱষিা-আধ্াশৰি শৰ্থিষীকৰিৰ 

সুশৰ্ধ্া প্ৰদান কশৰৰ্।      

d. প্ৰাক্-স্নািক শিগ্ৰী 3 ৰ্া 4 ৰ্ছৰীণা হ’ৰ্। উপৰ্ুক্ত প্ৰিািপিৰ জশৰণথি এই কালথছাৱাি 
প্ৰশিষ্ঠানসিূথহ একাশধ্ক প্ৰস্থানৰ শৰ্কল্প প্ৰদান কশৰৰ্ পাশৰৰ্, এটা শৰ্ষণ ৰ্া কক্ষিি 
(কপছাদাৰী আৰু ৰ্ৃশত্তিূলক পাঠ্যিিক সািশৰ) 2 ৰ্ছৰ অধ্যণনৰ পাছি এিভান্প শিেিা 
অেৰ্া 1 ৰ্ছৰ অধ্যণনৰ পাছি এক চাটিব শেথকট প্ৰদান কশৰৰ্ পাশৰৰ্।    

e. উদাৰ শিক্ষাৰ পূিব পশৰসৰৰ অশভজ্ঞিা লাভ কশৰৰ্লল 4 ৰ্ছৰীণা কাৰ্বসূচীথণ সুশৰ্ধ্া প্ৰদান 
কশৰৰ্। ইণাক শনৰ্বাশচি িুখয আৰু কগৌিৰ উদাৰ কলাৰ স্নািক (Bachelor of Liberal 
Arts) ৰূথপ অশভশহি কৰা হ’ৰ্। 3 ৰ্ছৰীণা কাৰ্বসূচীকণ স্নািক শিগ্ৰীলল আগৰ্ঢাই শনৰ্। 
ৰ্শদ ছাি-ছািীথণ গথৱষিা কিব হািি লণ কিথন্ত দথুণাটা কাৰ্বসূচীথণ ‘সন্ানসহ’ শিগ্ৰীলল 
আগৰ্ঢাই শনৰ্। 
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f. প্ৰাক্-স্নািক শিগ্ৰীৰ ৰ্াথৰ্ ককৱল শনশদবি কপছাদাৰী িাখাৰ (কৰ্থন শিক্ষকৰ শিক্ষা, 
আশভৰ্াশন্ত্ৰক, ঔষধ্, আইন) ৰ্াথৰ্ 4 ৰ্ছৰৰ (অেৰ্া অশধ্ক) সিণসীিা োশকৰ্।  

g. প্ৰশিষ্ঠানসিূথহ শভন্ন আশহব ৰ স্নািথকাত্তৰ পাঠ্যিিসিূহ শনজালক প্ৰস্তুি কশৰৰ্ পৰাৰ সুশৰ্ধ্া 
োশকৰ্। উদাহৰিস্বৰূথপ, 3 ৰ্ছৰীণা প্ৰাক্-স্নািক শিগ্ৰী সমূ্পিব কৰা শিক্ষােীসকলৰ ৰ্াথৰ্ 
দৰু্ছৰীণা কাৰ্বসূচীৰ শদ্বিীণ ৰ্ষবথটা সমূ্পিবৰূথপ গথৱষিা-আধ্াশৰি হ’ৰ্ পাশৰৰ্; 5 ৰ্ছৰীণা 
সাংহি স্নািথকাত্তৰ শিগ্ৰী কাৰ্বসূচীও োশকৰ্ পাথৰ; আৰু সন্ানসহ 4 ৰ্ছৰীণা প্ৰাক্-স্নািক 
শিগ্ৰী সিাপ্ত কৰা ছাি-ছািীৰ ৰ্াকৰ্ 1 ৰ্ছৰীণা স্নািথকাত্তৰ কাৰ্বসূচী োশকৰ্। 

h. শপএইচশি কিবৰ ৰ্াথৰ্ স্নািথকাত্তৰ শিগ্ৰী অেৰ্া 4 ৰ্ছৰীণা সন্ানসহ প্ৰাক্-স্নািক শিগ্ৰীৰ 
প্ৰথণাজন হ’ৰ্। এিশেল শিগ্ৰীৰ কাৰ্বসূচী অন্ত কপথলাৱা হ’ৰ্।  
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3. শিকন-সহাণক পশৰথৱিৰ সৃশি 

 
উথেিয: এক উপথভাগয, পুাংখানুপুাংখ আৰু সাংথৰ্দনিীল পাঠ্যিি, আকষবিীণ আৰু প্ৰভাৱিালী 
শিক্ষাশৰ্জ্ঞান, আৰু শনখুুঁি শিকনলল সিেবন আৰু শিক্ষােীৰ সািশগ্ৰক উন্নণন শনশিিকৰি।       

পাঠ্যিি আৰু শিক্ষাশৰ্জ্ঞাথন ৰ্ুৱ সিাথজ গিিন্ত্ৰৰ সশিণ নাগশৰক আৰু শৰ্থকাথনা কক্ষিথি সেল 
কপছাদাৰী ৰ্যশক্ত ৰূথপ অৱদান আগৰ্ঢাৰ্লল উচ্চ শিক্ষাি িেযৰ িুখস্থশৰ্দযা আৰু ৰ্াশন্ত্ৰক পদ্ধশিসিূহৰ 

অন্ত কপলাৰ্। 

a. সঞ্জীশৱি আৰু পুাংখানুপুাংখ পাঠ্যিি উন্নণনৰ পদ্ধশি ৰাষ্ট্ৰীণ উচ্চ শিক্ষা অহব িা সাংৰচনাৰ 
(National Higher Education Qualifications Framework) দ্বাৰা শনথদব শিি হ’ৰ্, শৰ্ শভন্ন 
কক্ষি আৰু শৰ্ষণি আগৰ্থঢাৱা শিগ্ৰী/শিেিা/চাটিব শেথকটৰ লগি জশডি েলােলৰ ৰূপথৰখা 
দাশঙ ধ্শৰৰ্। শিশক্ষক আৰু কপছাদাৰী/ৰ্ৃশত্তিলূক কক্ষিৰ িাজৰ সিিা আৰু গশিিীলিা 
শনশিি কশৰৰ্লল এই সাংৰচনাক ৰাষ্ট্ৰীণ ককৌিল অহব িা সাংৰচনাৰ (National Skills 
Qualifications Framework) শসথি সাংথৰশখি কৰা হ’ৰ্।  

b. পছি আধ্াশৰি কিশিট পদ্ধশিক (Choice Based Credit System) নিনীণ আৰু নৰ্য 
উদ্ভাৱন শনশিি কৰাৰ ৰ্াথৰ্ সাংথিাধ্ন আৰু উন্নি কৰা হ’ৰ্।  

c. প্ৰভাৱিালী শিক্ষিশৰ্জ্ঞানৰ অনুিীলনৰ দ্বাৰা কপ্ৰৰিাদাণক শিকন অশভজ্ঞিা প্ৰদান কৰা হ’ৰ্;  
ইণাৰ লগথি সিাজৰ লগি জশডি হ’ৰ্লল সকথলা ছাি-ছািীথক অেবৰ্হ সা-সুশৰ্ধ্া প্ৰদান 
কৰা হ’ৰ্। ছাি-ছািীৰ শিশক্ষক শদিৰ িূলযাণনৰ লগথি ৰ্হুলশভশত্তি সক্ষিিা আৰু স্বভাৱ-
চশৰিৰ শদিথিা গুৰুত্ব শদণা হ’ৰ্।  

d. উন্নি েলােলৰ লাভ কশৰৰ্ৰ ৰ্াথৰ্ ছাি-ছািীসকলক শিশক্ষক, অেবলনশিক, আৰু আথৱশগক 
সাহাৰ্ব প্ৰদান কৰা হ’ৰ্।  

e. িুক্ত আৰু দৰূ শিকন (Open and distance learning) সম্প্ৰসাশৰি কৰা হ’ৰ্, ই িুঠ্ 
নািভশিব ৰ অনুপাি 50% শল ৰ্ৃশদ্ধ কৰাি গুৰুত্বপূিব ভুশিকা পালন কশৰৰ্। কেিী 
কাৰ্বসূচীসিূহৰ উন্নি িান শনশিি কশৰৰ্লল অনলাইন শিশজথটল ককাষ, গথৱষিাৰ ৰ্াথৰ্ পুুঁশজ, 
ছাি-ছািীৰ ৰ্াথৰ্ উপলব্ধ কসৱাৰ উন্নণন, ৰ্ৃহৎ িুক্ত অনলাইন পাঠ্যিিসিূহৰ (MOOC) 
কিশিট-শভশত্তৰ িানযিাৰ ৰ্যৱস্থা ইিযাশদ গ্ৰহি কৰা হ’ৰ্। 

f. প্ৰশিষ্ঠাশনক সহথৰ্াশগিা আৰু শিক্ষােী িো শিক্ষকৰ িাজি সজাগিাৰ সৃশি কশৰ শিক্ষাৰ 

আন্তজব াশিকীকৰি সহজিৰ কৰা হ’ৰ্। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীণ শিক্ষাৰ ৰ্াথৰ্ শনৰ্বাশচি ভাৰিীণ 

শৰ্শ্বশৰ্দযালণৰ িাজি এটা আন্তঃশৰ্শ্বশৰ্দযালণৰ ককন্দ্ৰ প্ৰশিষ্ঠা কৰা হ’ৰ্। 
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4. সশিণ, পশৰেিী আৰু সক্ষি শিক্ষক 

 
উথেিয: শিক্ষকক কিবদক্ষ আৰু পশৰেিী কশৰ কিালা, শিক্ষি আৰু গথৱষিাি কেষ্ঠিাৰ ৰ্াথৰ্ সশিণ 
কশৰ কিালা।  
 

উচ্চ শিক্ষা প্ৰশিষ্ঠানৰ কৃিকাৰ্বিাৰ ৰ্াথৰ্ আটাইিলক গুৰুত্বপূিব উপাদান শহথছ কসইশৰ্লাক িানদে আৰু 
শিক্ষকৰ শনৰ্ুশক্ত। এই নীশিথণ পুনৰ শিক্ষকক উচ্চ শিক্ষাৰ অন্তঃভাগি প্ৰথৱি কশৰৰ্লল পে কদখুৱাৰ্।  

a. প্ৰশিথটা প্ৰশিষ্ঠানকি সকথলা কাৰ্বসূচী, শৰ্ষণ আৰু কক্ষিৰ প্ৰথণাজনীণিা শনশিি কশৰৰ্ পৰালক 
পৰ্বাপ্ত শিক্ষক োশকৰ্, এক কািয শিক্ষক-ছািৰ অনুপাি (30:1-ৰ অশধ্ক নহণ) ৰক্ষা 
আৰু শৰ্শচি সুশনশিি কৰা হ’ৰ্।  

b. ৰ্যাপকভাথৱ চশল েকা অস্থাণী, ঠিকাশভশত্তক শনৰ্ুশক্ত িৎক্ষিাি ৰ্ন্ধ কৰা হ’ৰ্।  

c. শিশক্ষক অশভজ্ঞিা, শিক্ষি দক্ষিা আৰু জনকসৱাৰ িানশসকিাৰ ওপৰি শভশত্ত কশৰ শিক্ষক 
শনৰ্ুশক্ত কৰা হ’ৰ্।  

d. শিক্ষকসকলৰ ৰ্াথৰ্ সঠিকভাথৱ পশৰকশল্পি এক স্থাণী শনৰ্ুশক্ত (িযাদ) শনৰীক্ষি পদ্ধশি 
প্ৰৱিব ন কৰা হ’ৰ্ - 2030 চনৰ শভিৰি ই সকথলা প্ৰশিষ্ঠানৰ ৰ্াথৰ্ সমূ্পিবভাথৱ কাৰ্বকৰী 
হ’ৰ্, ৰ্যশক্তগি প্ৰশিষ্ঠানসিূথহা ইণাৰ অন্তভুব ক্ত হ’ৰ্। 

e. শিক্ষকসকলক শিশক্ষক স্বাধ্ীনিাৰ শসকি গথৱষিা আগৰ্ঢাই শনণা আৰু পাঠ্যিিৰ ৰ্াথৰ্ পাঠ্ 
শনৰ্বাচনৰ ক্ষিিা শদণা হ’ৰ্। 

f. সকথলা প্ৰশিষ্ঠাথন শিক্ষকসকলৰ ৰ্াথৰ্ এক অশৰ্ৰি কপছাদাৰী শৰ্কাি পশৰকল্পনা সৃশি কশৰৰ্ 
আৰু ইণাৰ প্ৰথণাগ প্ৰশিণা শনদ্ধব াৰি কশৰৰ্। এই পশৰকল্পনাই অধ্যণন কক্ষি/শৰ্ষণ 
শিক্ষাশৰ্জ্ঞানগি দক্ষিা, গথৱষিা আৰু অনুিীলনলল ৰ্ৰঙশিক সািশৰ ল’ৰ্। 

g. শিক্ষকৰ শনৰ্ুশক্ত আৰু শৰ্কাি, ককশৰণাৰ উন্নশি, ক্ষশিপূৰি ৰ্যৱস্থাপনা ইিযাশদ প্ৰশিথটা 
প্ৰশিষ্ঠানৰ প্ৰশিষ্ঠাশনক উন্নণন পশৰকল্পনাৰ অাংি হ’ৰ্। 
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5. সৱলীকৃি প্ৰিাসন আৰ ুস্বাণত্বিাসন 

 
উথেিয: দক্ষ আৰু শনশিকিাসম্পন্ন কনিৃত্বৰ শসথি স্বাধ্ীন, স্ব-িাশসি উচ্চ শিক্ষা প্ৰশিষ্ঠান।  
 

উচ্চ িানৰ শিক্ষা আৰু গথৱষিাৰ ৰ্াকৰ্ এক কপাষি সাংসৃ্কশিি কৰ্ৌশদ্ধক আথলাডনৰ প্ৰথণাজন - উচ্চ 
শিক্ষা প্ৰশিষ্ঠানসিূহৰ প্ৰিাসথন এই সাংসৃ্কশি শনধ্বাশৰি ককৰ। 

a. সমূ্পিব শিশক্ষক আৰু প্ৰিাসশনক ক্ষিিাৰ শসকি, উচ্চ শিক্ষা প্ৰশিষ্ঠানসিূহ স্বাধ্ীন ৰ্িব ৰ দ্বাৰা 
পশৰচাশলি হ’ৰ্। ৰ্িব ৰ গঠ্ন আৰু শনৰ্ুশক্তি অধ্যক্ষ, উপাচাৰ্ব/শনথদবিথক (িুখয কাৰ্বকৰী) 
চৰকাৰ আৰু আন ৰ্শহঃহিথক্ষপ ৰ্জব ন শনশিি কশৰৰ্ আৰু প্ৰশিষ্ঠানি দাণৰ্দ্ধ উচ্চ-দক্ষ 
ৰ্যশক্তৰ শনথণাগ সিৱ কশৰ িুশলৰ্। 

b. সকথলা উচ্চ শিক্ষা প্ৰশিষ্ঠান স্বাণত্বিাশসি স্ব-পশৰচাশলি সত্বা হ’ৰ্ আৰু ‘স্বীকৃশিকৰি’ৰ 
(affiliation) চশলি শনণি ৰ্ন্ধ হ’ৰ্। ‘স্বীকৃশি িহাশৰ্দযালণসিূহ’ক স্বাণত্বিাশসি শিগ্ৰী 
প্ৰদানকাৰী িহাশৰ্দযালণলল উন্নীি কৰা হ’ৰ্ আৰু ‘িাখা শৰ্শ্বশৰ্দযালণসিূহক’ সঞ্জীশৱি 
ৰ্হুশৰ্ষণক প্ৰশিষ্ঠানলল উন্নীি কৰা হ’ৰ্। 

c. শনণন্ত্ৰক ৰ্যৱস্থাৰ দ্বাৰা ৰ্যশক্তগি আৰু ৰাজহুৱা প্ৰশিষ্ঠানসিূহক সিপৰ্বাণৰ ৰূথপ গিয কৰা 
হ’ৰ্। শিক্ষাৰ ৰ্াশিশজযকীকৰি ৰ্ন্ধ কৰা হ’ৰ্ আৰু জনশহলিষী প্ৰথচিাক উৎসাশহি কৰা 
হ’ৰ্। 

d. স্বাণত্বিাসনক ৰ্যৱস্থাৰ কক্ষিি ইণাৰ সাংসৃ্কশি, সাংৰচনা আৰু প্ৰশিণাি গভীৰললথক সুসাংহি 
কৰা হ’ৰ্। শিক্ষাশৰ্জ্ঞানগি দশৃিভাংগী, শিক্ষােীৰ িূলযাণন আৰু গথৱষিাৰ অন্তভুব শক্তথৰ 
শিক্ষকসকলক শিশক্ষক স্বাধ্ীনিা আৰু পাঠ্যিি শনধ্বাৰিৰ অশধ্কাৰ শদণা হ’ৰ্। 
প্ৰশিষ্ঠানসিূহৰ প্ৰিাসশনক আৰু শিশক্ষক স্বাণত্বিাসন োশকৰ্। ইণাৰ শভিৰি অন্তভুব ক্ত 
স্বাধ্ীনিাসিূহ হ’ৰ্ - নিুন কাৰ্বসূচী আৰি আৰু প্ৰচলন, পাঠ্যিি শনধ্বাৰি, ছািৰ 
ধ্াৰিক্ষিিা শনধ্বাৰি, প্ৰথণাজনীণ সম্পদ শনধ্বাৰি আৰু কসইসিূহৰ অন্তভব াগৰ ৰ্যৱহাৰ উন্নণন, 
পশৰচালনা আৰু কিবচাৰীৰ ৰ্যৱস্থাপনা ইিযাশদ। সকথলা উচ্চ শিক্ষা প্ৰশিষ্ঠান প্ৰকৃিােবি 
স্বাণত্বিাশসি, স্বাধ্ীন আৰু স্ব-পশৰচাশলি সত্বা হ’ৰ্।    
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6. শনণন্ত্ৰি পদ্ধশিৰ ৰূপান্তৰি  

 
উথেিয: উচ্চ শিক্ষাি কেষ্ঠত্ব আৰু জন-আশত্মকিা সিৱ কশৰ িুশলৰ্ৰ ৰ্াথৰ্ প্ৰভাৱিালী, সশিণ আৰু 
সাংথৰ্দনিীল প্ৰশৰ্ধ্ান।  
 

জন-আশত্মকিা, নযাণ, কেষ্ঠত্ব, অেবলনশিক স্থশৱৰিা আৰু সিিাৰ লগথি সু-পশৰচালনাক সুশনশিি 
কশৰৰ্ৰ ৰ্াথৰ্ প্ৰশৰ্ধ্ানসিূহ হ’ৰ্ সাংথৰ্দনিীল আৰু সহজসাধ্য।  

a. গুিিানিূলক শিলী, পুুঁশজ, প্ৰিযাণন আৰু প্ৰশৰ্ধ্ানৰ কাৰ্বযাৱলী পৃেক আৰু স্বাধ্ীন সাংস্থাৰ 
দ্বাৰা পশৰচাশলি হ’ৰ্, ক্ষিিাৰ ককন্দ্ৰীকৰি আৰু স্বােবিূলক সাংঘাি দৰূ কৰা হ’ৰ্।  

b. কপছাদাৰী শিক্ষাক সািশৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ৰ্াথৰ্ ৰাষ্ট্ৰীণ উচ্চ শিক্ষা শনণন্ত্ৰক কিৃব পক্ষ হ’ৰ্ 
একিাি শনণন্ত্ৰক। ৰ্িব িানৰ সকথলা শনণন্ত্ৰক সাংস্থা কপছাদাৰী িানসম্পন্ন শনশিিকৰি সাংস্থালল 
ৰূপান্তৰ হ’ৰ্।  

c. ৰ্িব িানৰ শৰ্শ্বশৰ্দযালণ অনুদান আথণাগ উচ্চ শিক্ষা অনুদান পশৰষদলল ৰূপান্তৰ হ’ৰ্।     

d. উচ্চ শিক্ষাৰ ৰ্াথৰ্ ‘স্নািক গুিাগুি’ অেবাৎ ‘আকাাংশখি শিকনৰ েলােল’ৰ সাংজ্ঞা শনৰূপি 
কশৰৰ্লল সাধ্াৰি শিক্ষা পশৰষদ স্থাপন কৰাৰ লগথি ৰাষ্ট্ৰীণ উচ্চ শিক্ষা অহব িা সাংৰচনাৰ 
শৰ্কাি কৰা হ’ৰ্। 

e. সাধ্াৰি িানদেৰ প্ৰিযাণথন প্ৰশৰ্ধ্ানৰ ৰ্াথৰ্ শভশত্ত গঠ্ন কশৰৰ্। ৰাষ্ট্ৰীণ িূলযাণন আৰু 

প্ৰিযাণন পশৰষথদ প্ৰিযাণন প্ৰশিষ্ঠানসিূহ আৰু প্ৰশিণা িত্বাৱধ্ানৰ এক পশৰকৱিৰ শৰ্কাি 
সাধ্ন কশৰৰ্। 

f. ৰ্যশক্তগি আৰু ৰাজহুৱা উচ্চ শিক্ষা প্ৰশিষ্ঠানৰ এক সাধ্াৰি শনণন্ত্ৰক ৰ্যৱস্থা োশকৰ্। 
ৰ্যশক্তগি জনশহলিষী প্ৰথচিাক উৎসাশহি কৰা হ’ৰ্।   

g. উচ্চ শিক্ষাৰ ৰাশজযক শৰ্ভাগসিূহ নীশি-শনধ্বাৰিৰ িৰি জশডি োশকৰ্; উচ্চ শিক্ষাৰ ৰাশজযক 
পশৰষথদ সহথৰ্াশগিা আৰু উৎকৃি অনুিীলনৰ আদান-প্ৰদানৰ সুশৰ্ধ্া প্ৰদান কশৰৰ্।        
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1. উপৰ্ুক্ত শিক্ষক প্ৰস্তুশি  

 
উথেিয: শিক্ষক শিক্ষা পদ্ধশিক ৰ্হুশৰ্ষণক িহাশৰ্দযালণ আৰু শৰ্শ্বশৰ্দযালণলল স্থানান্তৰ আৰু সকথলা 
শৰ্দযালণ শিক্ষকৰ ৰ্াথৰ্ অশি কথিও চাশৰ ৰ্ছৰীণা সাংহি স্নািক শিগ্ৰী প্ৰৱিব ন কশৰ শৰ্ষণ-ৰ্স্তু, 
শিক্ষাশৰ্জ্ঞান আৰু অনুিীলনৰ কক্ষিি শিক্ষকসকল ৰ্াথৰ্ উন্নি িানৰ প্ৰশিক্ষি শনশিিকৰি।   
 

শিক্ষি শহথছ শনশিকিা আৰ ুকৰ্ৌশদ্ধকিাৰ শদিৰ পৰা এক কিকৰ কপছা। নিুন শিক্ষকসকলক 
উপৰ্ুক্ত প্ৰস্তুশি আৰু কিবৰি শিক্ষকসকলক অশৰ্ৰি কপছাগি উন্নশি িো শিশক্ষক আৰু কপছাগি 
সহথৰ্াশগিাৰ প্ৰথণাজন। 

a. শিক্ষক প্ৰস্তুশিৰ ৰ্াথৰ্ 4 ৰ্ছৰীণা সাংহি শিক্ষাৰ স্নািক কাৰ্বসূচীক এক প্ৰাক্-স্নািক অধ্যণন 
কাৰ্বসূচী ৰূকপ ৰ্হু-শৰ্ষণক প্ৰশিষ্ঠানসিূহি প্ৰৱিব ন কৰা হ’ৰ্, শৰ্ষণগি আৰু শিক্ষক প্ৰস্তুশিৰ 
পাঠ্য দথুণাটাই ইণাৰ শভিৰি অন্তভুব ক্ত হ’ৰ্। ই হ’ৰ্ পৰ্বাণ-শনশদবি আৰু শৰ্ষণ-শনশদবি 
কাৰ্বসূচী, ইণাৰ দ্বাৰা প্ৰাক্-শৰ্দযালণ িৰৰ পৰা িাধ্যশিক (দ্বাদি কেিী) পৰ্বযাণৰ শিক্ষকক 
সকথলা শৰ্ষণৰ ৰ্াথৰ্ প্ৰস্তুি কশৰ কিালা হ’ৰ্; কলা আৰু িীডা িো শৰ্সকথল ৰ্ৃশত্তিূলক 
শিক্ষা অেৰ্া এক শৰ্থিষ শিক্ষাি গুৰুত্ব শদ আথছ কিওুঁথলাথকা ইণাৰ অন্তভুব ক্ত হ’ৰ্। 

b. 4 ৰ্ছৰীণা শিক্ষাৰ স্নািক শিগ্ৰী অনযানয প্ৰাক্-স্নািক শিগ্ৰীৰ সিপৰ্বযাণৰ হ’ৰ্ আৰু 4 
ৰ্ছৰীণা শিক্ষাৰ স্নািক শিক্ষােীথণ স্নািথকাত্তৰ শিগ্ৰীৰ কাৰ্বসূচীি কৰ্াগ শদৰ্ পাশৰৰ্।  

c. ৰ্িব িানৰ দইু-ৰ্ছৰীণা শিক্ষাৰ স্নািক কাৰ্বসূচী 2030 চনলল চশল োশকৰ্। 2030 চনৰ 
শপছি, শৰ্শৰ্লাক প্ৰশিষ্ঠাথন 4 ৰ্ছৰীণা শিক্ষক শিক্ষাৰ কাৰ্বসূচী প্ৰদান কশৰৰ্ ককৱল 
কসইসিূথহথহ 2 ৰ্ছৰীণা কাৰ্বসচূী অৰ্যাহি ৰাশখৰ্ পাশৰৰ্। এই কাৰ্বসূচী স্নািক শিগ্ৰীধ্াৰীৰ 
ৰ্াথৰ্ প্ৰদান কৰা হ’ৰ্।  

d. 2030 চনৰ পাছি ককাথনাধ্ৰিৰ প্ৰাক্-কসৱা শিক্ষক প্ৰস্তুশি কাৰ্বসচূী নাোশকৰ্। 

e. ককৱল ৰ্হু-শৰ্ষণক প্ৰশিষ্ঠানসিূথহকহ শিক্ষক শিক্ষা প্ৰদান কশৰৰ্। উন্নি প্ৰাক্-কসৱা শিক্ষক 
প্ৰস্তুশিৰ কাৰথি শিক্ষা সম্বন্ধীণ দশৃিথকািৰ ৰ্োৰ্ে উপলশব্ধৰ ৰ্াথৰ্ এক সৰ্ল িত্ব-অনুিীলন 
সাংথৰ্াগক সািশৰ শিশক্ষক দশৃিথকাি, শৰ্ষণ আৰু শিক্ষাশৰ্জ্ঞানৰ িাশত্বক উপলশব্ধৰ প্ৰথণাজন – 
ইণাৰ ৰ্াথৰ্ শৰ্দযালণসিূহৰ িাজি কনটৱকব  স্থাপনৰ লগথি শিক্ষাৰ িুখয কক্ষি আৰু সু্কলি 
পাঠ্দান কৰা সকথলা শৰ্ষণৰ ওপৰি দক্ষিা েকা ৰ্যশক্তৰ প্ৰথণাজন। 

f. শনকৃি িানৰ আৰু শনশিণ শিক্ষক শিক্ষা প্ৰশিষ্ঠানসিূহ ৰ্ন্ধ কশৰ শদণা হ’ৰ্। 
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2. কপছাদাৰী শিক্ষাক উচ্চ শিক্ষালল পুনঃসাংথৰ্াগকৰি, কপছাদাৰী শিক্ষা পুনৰজু্জীশৱিকৰি 

 
উথেিয: উচ্চিানৰ কপছাদাৰী সক্ষিিাৰ ওপশৰও ৰ্হুল-আধ্াৰৰ সক্ষিিা আৰু 21 িশিকাৰ 
ককৌিলসিূহ শনশিি, সািাশজক-িানৱ প্ৰসাংগি এক উপলশব্ধ শনশিি, এক িশক্তিালী শনশিক শদি 
শনশিি কশৰ কপছাদাৰীসকলৰ প্ৰস্তুশিৰ প্ৰশি এক সািশগ্ৰক দশৃিভাংগীৰ শনিবাি। 
 

কপছাদাৰীসকলৰ প্ৰস্তুশিি শনশিক আৰু জনস্বােবৰ শিক্ষা, শনণিানুৱিীিাৰ শিক্ষা, প্ৰথণাগথৰ্াগয শিক্ষা 
অন্তভুব ক্ত শহ েকাথটা অশি গুৰুত্বপূিব। এইকটা সিৱ কশৰ িুশলৰ্ৰ ৰ্াথৰ্, কপছাদাৰী শিক্ষা শৰ্থিষভাথৱ 
শৰ্শিন্ন পশৰথৱিি সাংঘটিি হ’ৰ্ কনলাশগৰ্। 

a. কপছাদাৰী শিক্ষা হ’ৰ্ সািশগ্ৰক উচ্চ শিক্ষা পদ্ধশিৰ এক অখে অাংি। স্বাধ্ীন কাশৰকৰী 
শৰ্শ্বশৰ্দযালণ, স্বাস্থয শৰ্জ্ঞান শৰ্শ্বশৰ্দযালণ, আইন আৰু কৃশষ শৰ্শ্বশৰ্দযালণ অেৰ্া এথনধ্ৰিৰ 
ৰ্া আন কক্ষিৰ প্ৰশিষ্ঠানসিূহ ৰ্ন্ধ কশৰ শদণা হ’ৰ্। 2030 চনৰ শভিৰি কপছাদাৰী ৰ্া 
সাধ্াৰি শিক্ষা প্ৰদান কৰা প্ৰশিষ্ঠানসিূহ ৰ্াধ্যিািূলকভাথৱ এই দথুণা ধ্ৰিৰ শিক্ষা প্ৰদানকাৰী 
প্ৰশিষ্ঠানৰ ৰূপি শৰ্কাি লাভ কশৰৰ্ লাশগৰ্।  

b. সম্বন্ধৰ্ুক্ত শৰ্ষণৰ শসকি কৃশষ শিক্ষাক পুনৰুজ্জীশৱি কৰা হ’ৰ্। কদিি েকা কৃশষ 
শৰ্শ্বশৰ্দযালণৰ সাংখযা সকথলা শৰ্শ্বশৰ্দযালণৰ 9% হ’কলও কৃশষ আৰু ইণাৰ সম্বন্ধৰ্ুক্ত শৰ্জ্ঞানি 
নািভশিব ৰ পশৰিাি উচ্চ শিক্ষাি িুঠ্ নািভশিব 1%-শক কি। দক্ষ স্নািক আৰু প্ৰৰ্ুশক্ত-
শৰ্কিষজ্ঞৰ দ্বাৰা কৃশষ উৎপাদন ৰ্ৃশদ্ধ কশৰৰ্লল কৃশষ আৰু ইণাৰ সম্বন্ধৰ্ুক্ত শৰ্ষণৰ 
ধ্াৰিক্ষিিা আৰু গুিাগুি দথুণাটাথৰ শৰ্কাি কশৰৰ্ লাশগৰ্, উদ্ভাৱনীিূলক গথৱষিা আৰু 
ৰ্জাৰ-শভশত্তক প্ৰসাৰিক প্ৰৰ্ুশক্ত আৰু প্ৰথণাগৰ শসথি সাংথৰ্াশজি কশৰৰ্ লাশগৰ্। সাধ্াৰি 
শিক্ষাৰ শসকি সাংহি কাৰ্বসূচীৰ জশৰণথি কৃশষ আৰু পশুশচশকৎসা শৰ্জ্ঞানি কপছাদাৰী কলাক 
প্ৰশিশক্ষি কৰাৰ সক্ষিিা িীেগশিি ৰ্ৃশদ্ধ পাৰ্। ভূশিৰ উৎপাদন ক্ষিিা হ্ৰাস, জলৰ্াণু 
পশৰৱিব ন, আিাৰ ৰ্শদ্ধব ি জনসাংখযাৰ ৰ্াথৰ্ খাদযৰ পৰ্বযাপ্তিা ইিযাশদৰ দথৰ গুৰুত্বপূিব 
শৰ্ষণসিূহ িনি ৰাশখ স্থানীণ জ্ঞান, পৰম্পৰাগি জ্ঞান আৰু নৰ্য প্ৰৰ্ুশক্তসিূহ ৰ্ুশজ কপাৱাৰ 
লগথি ৰ্যৱহাৰ কৰাৰ সক্ষিিা েকা কপছাদাৰী ৰ্যশক্তৰ শৰ্কাি সিৱ কশৰৰ্লল কৃশষ শিক্ষাৰ 

সািশগ্ৰক শিজাইনৰ পশৰৱিব ন সাধ্ন কশৰৰ্ লাশগৰ্। কৃশষ শিক্ষা প্ৰদান কৰা প্ৰশিষ্ঠানসিূথহ 
ৰ্াধ্যিািূলকভাথৱ, প্ৰিযক্ষভাথৱ স্থানীণ সিাজৰ কলাকসকলক লাভৰ্ান কশৰৰ্ লাশগৰ্; প্ৰৰ্ুশক্তৰ 
শৰ্কাি আৰু প্ৰসাৰিক সিেবন আগৰ্থঢাৱাৰ এক পদথক্ষপ হ’ৰ্ পাথৰ কৃশষিূলক প্ৰৰ্ুশক্ত 
উদযানৰ স্থাপন। 

c. আইনী শিক্ষা কাৰ্বসচূীৰ পুনঃগঠ্ন কৰা হ’ৰ্। আইনৰ কপছাদাৰী শিক্ষা সাৰ্বজনীনভাথৱ 
প্ৰশিথৰ্াশগিািূলক হ’ৰ্ লাশগৰ্, নযাণশল ৰ্হুল প্ৰথৱিাশধ্কাৰ আৰু নযাণৰ সিথণাপথৰ্াগী প্ৰদান 
শনশিি কশৰৰ্লল সৰ্বাশধ্ক প্ৰথণাগ আৰু নিুন প্ৰৰ্ুশক্তক আুঁথকাৱাশল ল’ৰ্ লাশগৰ্। এথকসিণথি, 
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ই সািাশজক, অেবলনশিক আৰু ৰাজলনশিক শদিি েকা নযাণৰ সাাংশৰ্ধ্াশনক িূলযথৰ্াধ্সিূহৰ 
শসথি একাত্ম আৰু আথলাশকি হ'ৰ্ লাশগৰ্, আৰু গিিন্ত্ৰ, আইনৰ িাসন আৰু িানৱ 
অশধ্কাৰসিূহৰ উপকৰিৰ কৰ্াথগশদ ৰাষ্ট্ৰীণ পুনঃগঠ্নৰ শদিি আগৰ্াশঢৰ্ লাশগৰ্। আইন 
অধ্যণনৰ পাঠ্যিথি িেয-প্ৰিাি আধ্াশৰিভাথৱ, আইনী শচন্তাধ্াৰাৰ ইশিহাস, নযাণৰ নীশি, 
আইনিাস্ত্ৰৰ চচব াৰ শসথি সািাশজক-সাাংসৃ্কশিক প্ৰসঙ্গ, আৰু অনয সম্পকীণ শৰ্ষণৰ্স্তুসিূহ 
ৰ্োৰ্েভাথৰ্ আৰু পৰ্বাপ্ত ৰূপি প্ৰশিেশলি কৰা উশচি। 

ভশৱষযিৰ উশকল আৰ ুশৰ্চাৰকসকলৰ ৰ্াথৰ্ ৰাশজযক প্ৰশিষ্ঠানসিূথহ প্ৰদান কৰা আইন শিক্ষা 
শদ্বভাষী শিক্ষা কহাৱা উশচি – ইণাৰ এটা ভাষা হ’ৰ্ ইাংৰাজী আৰু আনথটা ভাষা হ’ৰ্ 
আইনী কাৰ্বসূচী চশল েকা ৰাজযখনৰ ভাষা। ই অনুৰ্াদৰ প্ৰথণাজন কহাৱাৰ ৰ্াথৰ্ সাংঘটিি 
কহাৱা আইনী েলােলি শৰ্লম্ব হ্ৰাস কশৰৰ্। 

d. স্বাস্থযথসৱা শিক্ষা এথনদথৰ পুনৰ-গঠ্ন কৰা হ’ৰ্ কৰ্ সিণসীিা, শিশক্ষক কাৰ্বসূচীৰ সাংৰচনা 
আৰু আশহব ও ৰ্যশক্তথণ পালন কৰা ভূশিকাই সিপশৰিািৰ গুৰুত্ব লাভ কথৰ। উদাহৰিস্বৰূথপ, 
প্ৰথিযক স্বাস্থযথসৱা প্ৰশিণা/হিথক্ষপৰ (উদাহৰিস্বৰূথপ-এটা ইশচশজ গ্ৰহি/পঠ্ন) ৰ্াথৰ্ পূিব 
অহব িাসম্পন্ন শচশকৎসকৰ প্ৰথণাজন নাই। সকথলা এিশৰ্শৰ্এছ স্নািক এই ককৌিলসিূহৰ 
অশধ্কাৰী হ’ৰ্ লাশগৰ্- (i) শচশকৎসা ককৌিল (ii) কৰাগশনিবণ/শনদান ককৌিল  (iii) 
অথস্ত্ৰাপচাৰ ককৌিল (iv) জৰুৰীকালীন ককৌিল। প্ৰােশিক শচশকৎসা ককন্দ্ৰ আৰু শচশকৎসালণি 
কাি কশৰৰ্ৰ কাৰথি প্ৰথণাজনীণ ককৌিলৰ ৰ্াথৰ্ সু-স্পি িাপকাঠীৰ দ্বাৰা ছাি-ছািীসকলক 
শনণিীণা শৰ্ৰশিৰ অন্তকৰ অন্তথৰ িূলযাণন কৰা হ’ৰ্। এিশৰ্শৰ্এছ পাঠ্যিিৰ প্ৰেি ৰ্ষব ৰ্া 
প্ৰেি দটুা ৰ্ষব সকথলা শৰ্জ্ঞান স্নািকৰ ৰ্াথৰ্ উলিহিীণাশক প্ৰস্তুি কৰা হ’ৰ্, ইণাৰ পাছি 
কিওুঁথলাথক এিশৰ্শৰ্এছ, শৰ্শিএছ, নাশছব াং ৰ্া অনয শৰ্থিষ শৰ্ষণ ল’ৰ্ পাশৰৰ্। অনয শৰ্ষণৰ 
কৰ্থন নাশছব াং, দন্ত শচশকৎসাৰ স্নািকসকথলও পাশ্বীণ প্ৰথৱিৰ( lateral entry) কৰ্াথগশদ 
এিশৰ্শৰ্এছ পাঠ্যিিলল আশহৰ্ পাশৰৰ্। এক শচশকৎসা শিক্ষা অহব িা সাংৰচনাই এণা আগৰ্ঢাই 
শনণাি সহাণ কশৰৰ্। নাশছব াং শিক্ষাৰ িান উন্নি কৰা হ’ৰ্; নাশছব াং আৰু অনয উপ-
িাখাথৰ্াৰৰ ৰ্াথৰ্ এক ৰাষ্ট্ৰীণ িূলযাণন সাংস্থা প্ৰশিষ্ঠা কৰা হ’ৰ্। শৰ্থহিু আিাৰ সিাথজ 
উপলব্ধ শচশকৎসাথসৱাি ৰ্হুধ্ৰিৰ শনৰ্বাচন প্ৰথণাগ কথৰ, কসথণথহ আিাৰ শচশকৎসাথসৱা 
সুসাংহি কহাৱা উশচি, ইণাৰ অেব হ’ৰ্ - সকথলা এথলাথপযশেক শচশকৎসা কসৱা শিক্ষাৰ 
শিক্ষােীৰ আণুথৰ্বশদক, কৰ্াগ আৰু প্ৰাকৃশিক শচশকৎসা, ণুনানী শচশকৎসা, শসদ্ধ আৰু 
কহাশিঅ’কপশেক(আণুস) ইিযাশদ শৰ্শভন্ন শচশকৎসাৰ প্ৰােশিক জ্ঞান োশকৰ্ লাশগৰ্ আৰু 
কসইদথৰ অনয শচশকৎসকসকলথৰা সকথলা পদ্ধশিৰ শচশকৎসাৰ শৰ্ষথণ প্ৰােশিক জ্ঞান োশকৰ্ 
লাশগৰ্। সকথলা শচশকৎসা কসৱাৰ শিক্ষাি প্ৰশিকৰাধ্ক শচশকৎসা কসৱা আৰু সিদূাণ/সম্প্ৰদাণ 
শচশকৎসা কসৱাি ৰ্থেি গুৰুত্ব আথৰাপ কৰা হ’ৰ্। 

e. কাশৰকৰী শিক্ষাই শৰ্থিষ প্ৰিযাহ্বানৰ সন্খুীন কহাৱাৰ িূলথি হ’ল - এই শৰ্ষণথৰ্াৰ সমূ্পিবৰূথপ 
জ্ঞান-আধ্াশৰিও নহণ, ৰ্া দক্ষিা-আধ্াশৰিও নহণ। িাথৰাপশৰ, িানুহৰ প্ৰশিথটা পদথক্ষপথি 
প্ৰৰ্ুশক্তৰ প্ৰভাৱ ৰ্ৃশদ্ধ কপাৱাৰ েলস্বৰূথপ কাশৰকৰী শিক্ষা আৰু অনয শৰ্ষণৰ িাজি েকা 
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কদৱাল ক্ষণপ্ৰাপ্ত হ’ৰ্লল আৰি কশৰথছ। অনাগি ভশৱষযিি, ককইৰ্াদিকৰ ৰ্াথৰ্ এইসিূহ 
কিবথক্ষিসিূহৰ চাশহদা ককৱল উচ্চ-অহব িাসম্পন্ন ৰ্যশক্তকিই সীিাৰ্দ্ধ নাোথক, ৰ্ৰাং উদ্ভাৱন 
আৰু গথৱষিা চলাই শনৰ্লল উথদযাগ আৰু প্ৰশিষ্ঠানসিূহৰ িাজি শনকট সহথৰ্াশগিাৰ একান্তই 
প্ৰথণাজন হ’ৰ্। ৰ্িব িান আৰু ভশৱষযিৰ প্ৰথণাজন অনুসশৰ কপছাদাৰী ৰ্যশক্ত প্ৰস্তুি কশৰৰ্লল 
অশভৰ্াশন্ত্ৰক আৰু প্ৰৰ্ুশক্তশৰ্দযা কাৰ্বসূচীি সাংথিাধ্ন অনা হ’ৰ্ আৰু আেব-সািাশজক আৰু 
পশৰথৱিিূলক প্ৰসাংগৰ পশৰৱিব নলল লক্ষয ৰাশখ নৰ্য শৰ্জ্ঞান আৰু প্ৰৰ্ুশক্তশৰ্দযাৰ পূিব-ৰ্যৱহাৰি 
সক্ষি হ’ৰ্। শিক্ষােীসকলৰ িাজি কিওুঁথলাকৰ জ্ঞান আৰু ককৌিলসিূহ শভন্ন, সাধ্াৰিথি 
অপশৰশচি, পশৰথৱিি প্ৰথণাগ কৰাৰ সক্ষিিা আৰু কপছাদাৰী স্বভাৱ আৰু নীশিৰ শৰ্কাি 
সাধ্ন কশৰৰ্লল পাঠ্যিি নৱীকৰি কৰা হ'ৰ্। নিুন আৰু নৰ্য-প্ৰচশলি শৰ্ষণসিূহ, কৰ্থন 
কৃশিি ৰ্ুশদ্ধিত্তা, ৰ্ৃহৎ িেয শৰ্থেষি ইিযাশদি ককৌিলগি এক হিথক্ষপ োশকৰ্।  

প্ৰশিষ্ঠানৰ িূলযাণন/কৰাংশকাং প্ৰদানকৰথি উথদযাগৰ শসকি সহথৰ্াশগিা স্থাপন, উথদযাগৰ 
অশভজ্ঞিা েকা কেকাশি, আৰু ৰ্শধ্বি প্ৰশিক্ষিৰ সা-সুশৰ্ধ্া ইিযাশদৰ কক্ষিি অনুপ্ৰাশিি 
কশৰৰ্। 
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1. িানসম্পন্ন শিশক্ষক গথৱষিা দ্ৰুি-শৰ্িাৰ   

 
উথেিয: শৰ্শ্বশৰ্দযালণ আৰু িহাশৰ্দযালণসিূহি গথৱষিাৰ ৰ্ীজথৰাপি আৰু শৰ্কাি সাধ্নি শৰ্থিষ 
গুৰুত্ব আথৰাপ কশৰ সকথলা শিশক্ষক অধ্যণন-কক্ষিথি গথৱষিা আৰু উদ্ভাৱনীিীলিাৰ দ্ৰুি-শৰ্িাৰ 
আৰু সশিণকৰি – প্ৰশিথৰ্াশগিািূলক সহকিী-সিীক্ষািূলক পূুঁশজ-কৰ্াগান, পৰািিব-প্ৰদান আৰু সা-
সুশৰ্ধ্া শনশিিকৰিৰ কৰ্াথগশদ গথৱষিাৰ ৰ্াথৰ্ এক অনুকুল পশৰথৱিৰ সৃশি। 
 

এক ৰ্ৃহৎ আৰু গশিিীল অেবনীশিৰ ৰ্ৃশদ্ধ আৰু ৰ্হনৰ ৰ্াথৰ্ িো সিাজৰ উৎকষব সাধ্ন আৰু এখন 
ৰাষ্ট্ৰই উচ্চ শিখৰি আকৰাহি কৰাি উৎসাশহি কশৰৰ্ৰ ৰ্াথৰ্ গথৱষিা আৰু উদ্ভাৱথনই শহথছ িূল 
পদথক্ষপ। ৰ্িব িান শৰ্শ্বি জলৰ্াণ,ু প্ৰৰ্ুশক্ত, জনসাংখযাৰ গশিশৰ্শধ্ ইিযাশদি কহাৱা দ্ৰুি পশৰৱিব থন এক 
ৰ্শলষ্ঠ গথৱষিা ৰ্যৱস্থাক সকথলািলক অশধ্ক গুৰুত্বপূিব কশৰ িুশলথছ। 

a. এক সাংসদীণ আইনৰ কৰ্াথগশদ ভাৰি চৰকাৰৰ এক স্বিন্ত্ৰ শনকাণ ৰূথপ ৰাষ্ট্ৰীণ গথৱষিা 
নযাস স্থাপন কৰা হ’ৰ্। এই নযাসক ৰ্াশষবক অনুদান ৰূথপ 20000 ককাটি (শজশিশপৰ ~ 
0.1%) আগৰ্থঢাৱা হ'ৰ্। কদিি িানসম্পন্ন গথৱষিাৰ শৰ্কািৰ লথগ লথগ এই অনুদান 
আগন্তুক দিকি পৰ্বাণিথি ৰ্ৃশদ্ধ কশৰ কৰ্াৱা হ'ৰ্। 

b. এই নযাসৰ প্ৰােশিক পশৰসৰি িলি শদণা কািসিূহি অন্তভুব ক্ত হ’ৰ্: 

 এক প্ৰশিথৰ্াশগিািূলক, সিসািশণক পৰ্বাথলাচনাৰ কৰ্াথগশদ সকথলা শিশক্ষক কক্ষিৰ 
সকথলা শৰ্ষণৰ গথৱষিাৰ ৰ্াথৰ্ পুুঁশজৰ কৰ্াগান ধ্ৰা। 

 কদিৰ সকথলা শিশক্ষক প্ৰশিষ্ঠানক গথৱষিা-সক্ষি কশৰ কিালা। 

 চৰকাৰ, গথৱষক, আৰু এক উথদযাগসিূহৰ িাজি এক লাভজনক সাংথৰ্াগ স্থাপন 
কৰা ৰ্াথি গুৰুত্বপূিব ৰাষ্ট্ৰীণ সিসযাসিূহৰ গথৱষিা সুশনশিি হণ আৰু জনসাধ্াৰিৰ 
শহিৰ স্বােবি কিহিীণা গথৱষিাৰ আশৱষ্কাৰসিূহৰ ৰ্ািৱাণন সিৱপৰ হণ। 

 শৰ্থিষ আথলাচনাচি িো পুৰষ্কাৰ প্ৰদানৰ কৰ্াথগশদ উৎকৃি গথৱষিা কাৰ্বক স্বীকৃশি 
শদণা। 

c. এই নযাসক চাশৰটা প্ৰধ্ান ভাগি ভাগ কশৰ আৰি কৰা হ’ৰ্ আৰু কসইথকইটা হ’ল - 
শৰ্জ্ঞান, প্ৰৰ্ুশক্ত, কলা আৰু িানৱীণ অধ্যণন। 
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অশিশৰক্ত িূল গুৰুত্বপূিব শদিসিূহ 
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1. শিক্ষা প্ৰৰ্ুশক্তসিূহ 

 
উথেিয: শিক্ষকৰ প্ৰস্তুশিি সহথৰ্াগ আৰু উৎকষবসাধ্ন, শিক্ষি, শিকন আৰু িূলযাণন প্ৰশিণাৰ 
উন্নশি; ৰ্শিি সিুদাণৰ ৰ্াকৰ্ শিক্ষাৰ উপলব্ধকৰি ৰ্ৃশদ্ধ আৰু শিশক্ষক পশৰকল্পনা, প্ৰিাসন আৰু 
ৰ্যৱস্থাপনাক দক্ষিাপূিব কশৰ কিালাৰ প্ৰশিণাক সিেবন কশৰৰ্লল শিক্ষাৰ প্ৰশিথটা িৰথি প্ৰৰ্ুশক্তৰ 
সঠিক একিীকৰি।   
 

এই নীশিথণ শিক্ষাৰ প্ৰশিথটা িৰথি প্ৰৰ্ুশক্তৰ উপৰ্ুক্ত একিীকৰিৰ লক্ষয হািি শলথছ। এই িৰসিূহ 
হ’ল: i) শিক্ষকিা, শিক্ষা আৰু িূলযাণন পদ্ধশিৰ উৎকষবসাধ্ন, ii) শিক্ষকৰ প্ৰস্তুশিি সহথৰ্াগ আৰু 
কিওুঁথলাকৰ ধ্াৰাৰ্াশহক কপছাদাৰী শৰ্কাি, iii) ৰ্শিি সিুদাণৰ ৰ্াথৰ্ শিক্ষাৰ উপলব্ধকৰি, iv) 
শিশক্ষক পশৰকল্পনা, প্ৰিাসন আৰু ৰ্যৱস্থাপনাক দক্ষিাপূিব কশৰ কিালা। 

a. শিক্ষানুষ্ঠান, ৰাজয িো ককন্দ্ৰীণ চৰকাৰ আৰু অনয অাংিীদাৰৰ কনিৃত্বক কিহিীণা জ্ঞান আৰু 
গথৱষিা িেযৰ লগথি আথলাচনা আৰু চচব াৰ ৰ্াথৰ্ সুথৰ্াগ আগৰ্থঢাৱাৰ কৰ্াথগশদ প্ৰৰ্ুশক্তৰ 
অশধ্স্থাপন, প্ৰথণাগ আৰু ৰ্যৱহাৰৰ ৰ্াথৰ্ ৰাষ্ট্ৰীণ শিশক্ষক প্ৰৰ্ুশক্ত িি (National Educational 
Technology Forum) নাথিথৰ এক স্বিন্ত্ৰ শনকাণ স্থাপন কৰা হ’ৰ্। 

b. শিশজথটল সিণাগাৰ, প্ৰৰ্ুশক্তৰ ৰ্যৱহাৰৰ ৰ্াথৰ্ শিক্ষকৰ প্ৰস্তুশি, গুিগি সহথৰ্াগ আৰু 
গথৱষিাৰ কৰ্াথগশদ শিশক্ষক প্ৰশিণাৰ (কৰ্থন অনুৱাদ, শিক্ষি সহাণ, ধ্াৰাৰ্াশহক কপছাদাৰী 
উন্নশি, অনলাইন পাঠ্যিি ইিযাশদ) শসকি প্ৰৰ্ুশক্তৰ একিীকৰি সৰ্বাশধ্ক েলপ্ৰসু কশৰ কিালা 
হ’ৰ্। গথৱষিা আৰু প্ৰৰ্ুশক্তৰ ৰ্যৱহাৰ সহজসাধ্য কশৰ িুশলৰ্ৰ ৰ্াথৰ্ শিশক্ষক প্ৰৰ্ুশক্তৰ 
সথৰ্বাত্তি ককন্দ্ৰসিূহ (Centres of Excellence in Educational Technology) স্থাপন কৰা 
হ’ৰ্। 

c. শিশক্ষক িাটাৰ ৰাষ্ট্ৰীণ সিণাগাথৰ (National Repository of Educational Data) 
প্ৰশিষ্ঠান, শিক্ষক আৰু শিক্ষােী সম্পকীণ সকথলা িেয শিশজথটল ৰূপি সাংগ্ৰহ কশৰ ৰাশখৰ্।  
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2. ৰ্ৃশত্তিূলক শিক্ষা 
 
উথেিয: শৰ্দযালণ, িহাশৰ্দযালণ আৰু শৰ্শ্বশৰ্দযালণ - এই সকথলা পৰ্বাণৰ শিক্ষানষু্ঠানথি ৰ্ৃশত্তিূলক 
শিক্ষা সিশিি কৰা। 2025 চনৰ শভিৰি অশি কথিও 50% শিক্ষােীৰ িাজি ৰ্ৃশত্তগি শিক্ষাৰ 
ৰ্যৱস্থা কৰা। 
 
এই নীশিথণ 2025 চনৰ শভিৰি ভাৰিৰ জনসাংখযািূলক লাভৰ পূিব সিাৱনীণিা সুশনশিি কশৰৰ্ৰ 
ৰ্াথৰ্ শৰ্দযালণ িো উচ্চ শিক্ষা ৰ্যৱস্থাৰ জশৰণথি অশি কথিও 50% শিক্ষােীৰ িাজি দক্ষিা 
শৰ্কািৰ লক্ষয শনধ্বাৰি কশৰথছ। 

a. আগন্তুক দিকৰ শভিৰি এক পৰ্বাণগি পদ্ধশিথৰ সকথলা শিশক্ষক অনুষ্ঠানি ৰ্ৃশত্তিূলক শিক্ষা 
সিশিি কৰা হ’ৰ্। ককৌিলান্তৰ শৰ্থেষি (Skills gap analysis) আৰু স্থানীণ সুশৰ্ধ্াসিূহৰ 
পৰ্বাথলাচনাৰ ওপৰি শভশত্ত কশৰ ককন্দ্ৰীণ এথলকাসিূহ শনধ্বাৰি কৰা হ’ৰ্, প্ৰৰ্ুশক্তগি আৰু 
ৰ্ৃশত্তিূলক শিক্ষা সাৰ্বজনীন শিক্ষাৰ ৰ্ৃহত্তৰ লক্ষযৰ এক অাংি কশৰ কিালা হ’ৰ্। ৰ্ৃশত্তিূলক 
শিক্ষাৰ ৰাষ্ট্ৰীণ সিশিিকৰি কশিটিথণ এই প্ৰথচিা শনৰীক্ষি কশৰৰ্। 

b. এই সিশিিকৰিৰ ৰ্াথৰ্ এই পৃেক অনুদানৰ জশৰণথি িো শিক্ষানুষ্ঠান, প্ৰৰ্ুশক্ত সাংস্থান আৰু 
উথদযাগসিূহৰ িাজি সহথৰ্াশগিা সৃশিৰ দ্বাৰা এই পশৰৱিব ন সুচল কৰা হ’ৰ্। 

c. প্ৰশিথটা শৰ্ষণ, ৰ্ৃশত্ত অেৰ্া কপছাৰ ৰ্াথৰ্ 'ৰাষ্ট্ৰীণ ককৌিল অহব িা সাংৰচনা’ (National Skills 
Qualifications Framework) িিানুসাশৰ শৰ্িাৰ কৰা হ'ৰ্। িদপুশৰ, ভাৰিীণ িানদেক 
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীণ েশিক সাংস্থাৰ দ্বাৰা শনধ্বাশৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীণ জীশৱকাৰ িানয কেিীৰ্দ্ধকৰিৰ সি 
পৰ্বাণৰ কশৰ কিালা হ'ৰ্। এই সাংৰচনাই অগ্ৰাশধ্কাৰ শিক্ষাৰ স্বীকৃশিৰ (Recognition of 
Prior Learning) ৰ্াথৰ্ এক আধ্াৰ আগৰ্ঢাৰ্। ইণাৰ জশৰণথি আনুষ্ঠাশনক শিক্ষাৰ পৰা 
ৰ্াদ পৰা সকলক সাংৰচনাৰ প্ৰাসাংশগক পৰ্বাণৰ শসথি ৰ্যৱহাশৰক অশভজ্ঞিা সাংথৰখন কশৰ 
পুনৰ সিশিি কৰা হ'ৰ্। লগথি, এই সাংৰচনাই সাধ্াৰি আৰু ৰ্ৃশত্তিূলক শিক্ষাক গশিিীলিা 
প্ৰদান কশৰৰ্। 

d. 2030-35 চনৰ শভিৰি প্ৰাক-স্নািক পৰ্বাণৰ ৰ্ৃশত্তিূলক শিক্ষাি নািভশিব ৰ সক্ষিিা 50%-
শল ৰ্ৃশদ্ধ কৰা হ’ৰ্। উচ্চশিক্ষাৰ প্ৰশিষ্ঠানসিূথহ ৰ্ৃশত্তিূলক শিক্ষা শনজা প্ৰশিষ্ঠানি অেৰ্া 
ককাথনা উথদযাগৰ শসথি কৰ্ৌেভাথৱ আগৰ্ঢাৰ্ পাশৰৰ্। 

e. উচ্চশিক্ষাৰ প্ৰশিষ্ঠানসিূহৰ কৰ্াথগশদও ৰ্ৃশত্তিূলক শিক্ষাৰ িথিল আৰু শিক্ষানৰ্ীিৰ সম্প্ৰৰীক্ষা 
সম্পন্ন কশৰৰ্ পৰা ৰ্াৰ্। উথদযাগসিূহৰ শসথি কৰ্ৌেভাথৱ উচ্চশিক্ষাৰ প্ৰশিষ্ঠানসিূহি অাংকুৰি 
ককন্দ্ৰসিূহ স্থাপন কৰা হ’ৰ্। 

f. ভাৰিৰ্ষবি শৰ্কাি সাশধ্ি কহাৱা ‘কলাকশৰ্দযা’িূলক জ্ঞানসিূহ ৰ্ৃশত্তিূলক শিক্ষাৰ পাঠ্যিিৰ 
শসথি সিশিি কৰাৰ কৰ্াথগশদ সকথলা শিক্ষােীৰ ৰ্াথৰ্ সুলভ কশৰ কিালা হ’ৰ্।  
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3. প্ৰাপ্তৰ্ণস্ক শিক্ষা 

 
উথেিয: 2030 চনৰ শভিৰি ৰ্ুৱক আৰু প্ৰাপ্তৰ্ণস্কৰ সাক্ষৰিাৰ হাৰ 100% কৰা আৰু প্ৰাপ্তৰ্ণস্ক 
আৰু অশৰ্ৰি শিক্ষাৰ কাৰ্বসূচীসিূহ িাৎপৰ্বপূিবভাথৱ শৰ্িাৰ সাধ্ন। 
 

সাক্ষৰিা আৰু প্ৰােশিক শিক্ষাই প্ৰশিজন কলাকথক ৰ্যশক্তগি, সািাশজক, অেবলনশিক আৰু জীৱনথজাৰা 
শিক্ষালাভৰ সুশৰ্ধ্াৰ অাংিীদাৰ কহাৱাৰ ৰ্াথৰ্ উপৰ্ুক্ত কশৰ কিাথল আৰু এইথটা শহথছ প্ৰশিজন 
নাগশৰকথৰ অশধ্কাৰ। অৱথিয, এক অগ্ৰহিীণ অনুপািৰ ৰ্ুৱক আৰু প্ৰাপ্তৰ্ণস্কসকল আশজ পৰ্বন্ত 
শনৰক্ষৰ শহ আথছ। 

a. প্ৰাপ্তৰ্ণস্ক শিক্ষাৰ ৰ্াথৰ্ এক ৰাষ্ট্ৰীণ পৰ্বাণৰ সাংৰচনা পাুঁচটা শৰ্িৃি অিলক শল গঠ্ন কৰা 
হ’ৰ্ – আধ্াৰিূলক সাক্ষৰিা আৰ ুসাংখযাজ্ঞান, গুৰুত্বপূিব জীৱন ককৌিল, ৰ্ৃশত্তিলূক ককৌিল, 
প্ৰােশিক শিক্ষা আৰু অশৰ্ৰি শিক্ষা। এই সাংৰচনাৰ শসথি সাংগশি ৰাশখ পাঠ্যিি আৰু 
শিক্ষি আশহলা, িূলযাণন আৰু স্বীকৃশিপ্ৰদানৰ শনিবাণক শৰ্কাি কৰা হ’ৰ্। 

b. প্ৰাপ্তৰ্ণস্ক শিক্ষা প্ৰদান কশৰৰ্ৰ ৰ্াথৰ্ ৰাষ্ট্ৰীণ প্ৰাপ্তৰ্ণস্ক শিক্ষা প্ৰশিক্ষি অনুষ্ঠানৰ জশৰণথি 
এক আশহব  প্ৰস্তুি কশৰ উশলওৱা হ’ৰ্, ৰ্’ি প্ৰাপ্তৰ্ণস্ক শিক্ষা ককন্দ্ৰৰ ৰ্যৱস্থাপক আৰু 
প্ৰশিক্ষকৰ এক কগাটৰ লগথি এক ৰ্ৃহৎ সাংখযক শিক্ষাদািা এজনৰ-শসথি-এজনলক জশডি শহ 
োশকৰ্। 

c. অাংিগ্ৰহিকাৰীসকলৰ শচনাক্তকৰিৰ ৰ্াথৰ্ শৰ্দযিান পদথক্ষপ আৰু কাৰ্বসূচীসিূহক অশধ্ক 
দক্ষিাপূিব কশৰ কিালা হ’ৰ্, সিুদাণৰ কস্বিাথসৱকসকলক উৎসাশহি কৰা হ’ৰ্, ৰ্াৰ সহাণি 
সিুদাণকটাৰ প্ৰশিজন শিশক্ষি কলাকৰ সহাণি অশি কথিও এজন শনৰক্ষৰ ৰ্যশক্তক পঠ্ন জ্ঞান 
প্ৰদান কৰাথটা ককৌিল ৰূথপ ৰ্যৱহাৰ কৰা হ’ৰ্। শৰ্িৃিভাথৱ জনসথচিনিা কাৰ্বসূচী অনুশষ্ঠি 
কৰা হ’ৰ্। নাৰী সাক্ষৰিাৰ শদিি এক ৰ্শলষ্ঠ পদকক্ষপ আগৰ্থঢাৱা হ'ৰ্। 
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4. ভাৰিীণ ভাষাৰ উন্নণন 

 
উথেিয: সকথলা ভাৰিীণ ভাষাৰ সাংৰক্ষি, শৰ্কাি আৰু সশিণিা শনশিিকৰি 
 

প্ৰশিথটা অিল ৰ্া কক্ষিৰ সাংসৃ্কশি আৰু পৰম্পৰাৰ সঠিক অন্তভুব শক্ত আৰু সাংৰক্ষিৰ লগথি সু্কলৰ 
শিক্ষােীসকলৰ দ্বাৰা কসইসিূহৰ সঠিক উপলশব্ধ ককৱল জনজািীণ ভাষাসিূহক সািশৰ সকথলা 
ভাৰিীণ ভাষাক উপৰ্ুক্ত সন্ান প্ৰদিবন কৰাৰ দ্বাৰাথহ সিৱ কশৰ িুশলৰ্ পাশৰ। কসথণথহ ভাৰিৰ 
শৰ্শচিিণ ভাষা আৰু সাশহিযসিূহৰ উশচি সাংৰক্ষি অিীৱ গুৰুত্বপূিব। 

a. সিগ্ৰ কদিথি ৰ্শলষ্ঠ ভাৰিীণ ভাষা আৰু সাশহিয কাৰ্বসূচী, শিক্ষক আৰু শিক্ষাদািাৰ শনৰ্ুশক্ত, 
ককন্দ্ৰীভূি গথৱষিা আৰু ধ্ৰুপদী ভাষাসিূহৰ প্ৰচাৰিৰ কৰ্াথগশদ ভাষা, সাশহিয, ভাৰিীণ 
ভাষাসিূহি শৰ্জ্ঞাশনক িব্দাৱলীৰ ওপৰি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ’ৰ্। 

b. ধ্ৰুপদী ভাষা আৰু সাশহিযৰ ৰ্াথৰ্ শৰ্দযিান ৰাষ্ট্ৰীণ প্ৰশিষ্ঠানসিূহক সৱল কশৰ কিালা হ’ৰ্। 
পাশল, োচী আৰু প্ৰাকৃিৰ ৰ্াথৰ্ এথকাটা ৰাষ্ট্ৰীণ প্ৰশিষ্ঠান গশঢ কিালা হ’ৰ্। 

c. সিগ্ৰ কদিথি সুসি ৰ্যৱহাৰৰ ৰ্াথৰ্ এক িব্দাৱলীৰ শৰ্কািৰ লক্ষযথৰ স্থাপন কৰা শৰ্জ্ঞাশনক 
আৰু কাশৰকৰী িব্দাৱলী আথণাগৰ লক্ষয নৱীকৰি কৰা হ’ৰ্ আৰু ককৱল কভৌশিক শৰ্জ্ঞাথনই 
নহণ, সকথলা শৰ্ষণ আৰু অধ্যণন কক্ষিি সািশৰ ল’ৰ্ পৰালক শৰ্িাৰ সাধ্ন কৰা হ’ৰ্। 
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1. শিক্ষাৰ ৰূপান্তৰি: ৰাষ্ট্ৰীণ শিক্ষা আথণাগ 

 
উথেিয: এক নিুন ৰাষ্ট্ৰীণ শিক্ষা আথণাগৰ কনিৃত্বি আুঁচশন প্ৰস্তুিকৰিৰ পৰা প্ৰথণাগললথক প্ৰশিথটা 
িৰি সিিা আৰু উৎকষবিা শনশিি কৰাৰ কৰ্াথগশদ ভাৰিৰ শিক্ষা ৰ্যৱস্থাি সহথৰ্াশগিািূলক 
কাৰ্বপ্ৰিালী সিৱ কশৰ কিালা। 
 

ভাৰিীণ শিক্ষা ৰ্যৱস্থাি এথন কপ্ৰৰিাদাণক কনিৃত্বৰ প্ৰথণাজন শৰ্ সথৰ্বাৎকৃি কাৰ্বকৰীকৰি শনশিি 
কশৰ িুশলৰ্। 

a. প্ৰধ্ানিন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষিাি এক িীষব পৰ্বাণৰ শনকাণ ৰূথপ ৰাষ্ট্ৰীণ শিক্ষা আথণাগ গঠ্ন কৰা 
হ’ৰ্। 

b. শদনশিন কাৰ্বৰ শসথি জশডি শকছু প্ৰিযক্ষ দাশণত্বসহ ককন্দ্ৰীণ শিক্ষািন্ত্ৰী এই আথণাগৰ 
উপাধ্যক্ষ ৰূথপ োশকৰ্। 

c. শৰ্শিি শিক্ষাশৱদ, গথৱষক, ককন্দ্ৰীণ িন্ত্ৰী, ৰাজযসিূহৰ িুখযিন্ত্ৰীসকলৰ প্ৰশিশনশধ্ আৰু শৰ্শভন্ন 
কক্ষিৰ শৰ্শিি ৰ্ৃশত্তধ্াৰী কলাকসকলক শল এই আথণাগ গঠিি হ'ৰ্। এই আথণাগৰ সকথলা 
সদসয হ’ৰ্ উচ্চ দক্ষিাসম্পন্ন আৰু শনজ শনজ কক্ষিলল গুৰুত্বপূিব ৰাজহুৱা ৰ্ৰঙশি আগৰ্থঢাৱা 
ৰ্যশক্ত, আৰু লগথি কিওুঁথলাকৰ অহব িা সথিহািীি কহাৱাৰ লগথি স্বিন্ত্ৰ হ'ৰ্। 

d. এই আথণাথগ ভাৰিীণ শিক্ষা ৰ্যৱস্থাৰ িত্বাৱধ্াণকৰ দাশণত্ব পালন কশৰৰ্। ই এক একিীকৃি 
ৰাষ্ট্ৰীণ শিক্ষা ৰ্যৱস্থাৰ লক্ষয প্ৰসাৰৰ সিান্তৰালভাথৱ সািাশজক শৰ্শচিিাক সিৃদ্ধ কশৰৰ্। এই 
আথণাথগ ৰাষ্ট্ৰীণ, ৰাশজযক, আৰু আনুষ্ঠাশনক সকথলা পৰ্বাণৰ সাংশেি কিবকিব া আৰু 
কনিাসকলৰ েলপ্ৰসু আৰু সুসাংহি লক্ষয িো কাৰ্বৰ্যৱস্থা সুচল কশৰ িুশলৰ্। 

e. এই আথণাথগ সিিণ আৰু সহথৰ্াশগিা সুশনশিি কশৰৰ্ৰ ৰ্াথৰ্ প্ৰশিখন ৰাজযৰ শসথি শনকট 
সম্পকব  ৰ্জাই ৰাশখ কাি কশৰৰ্। ৰাজযসিূহৰ শিক্ষাৰ কক্ষিি ‘ৰাশজযক শিক্ষা আথণাগ’ 
নাথিথৰ ৰাশজযক পৰ্বাণৰ িীষব িৰৰ শনকাণ স্থাপন কৰা হ’ৰ্। 
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1. শিক্ষাি শৰ্শনথণাগ 

a. এই নীশি শিশক্ষক শৰ্শনথণাগ ৰ্ৃশদ্ধ কৰাৰ ৰ্াথৰ্ প্ৰশিজ্ঞাৰ্দ্ধ শহথছ শকণথনা এই নীশিথণ শৰ্শ্বাস 
কথৰ কৰ্ শৰ্থহিু শিক্ষাই সিাজৰ সািশগ্ৰক উন্নশিি সহাণ কথৰ, কসথণথহ, সিাজৰ ভশৱষযিৰ 
ৰ্াথৰ্ শৰ্শনথণাগ কৰািলক অশধ্ক ভাল উপাণ নাই। 

b. কসথণথহ এই নীশিৰ অধ্ীনি ককন্দ্ৰীণ চৰকাৰ আৰু ৰাজয চৰকাৰৰ দ্বাৰা 10 ৰ্ছৰ 
সিণকালৰ শভিৰি শিক্ষাি ৰাজহুৱা শৰ্শনথণাগ 20%-শল ৰ্ৃশদ্ধ কৰাৰ লক্ষয শস্থৰ কৰা 
শহথছ। 

c. শিক্ষালাভৰ সম্পদসিূহ, শিক্ষােীৰ শনৰাপত্তা আৰু স্বাস্থয, পুশিজশনি সিেবন, পৰ্বাপ্ত কিবচাৰী, 
শিক্ষকৰ শৰ্কাি আৰু অনগ্ৰসৰ আৰু প্ৰশিশনশধ্ত্বহীন কগাটসিূহৰ ৰ্াথৰ্ সািয উচ্চ িানৰ শিক্ষা 
শনশিি কৰাৰ সকথলা পদথক্ষপৰ প্ৰশি সিেবনৰ দথৰ গুৰুত্বপূিব শৰ্ষণসিূহৰ কক্ষিি আশেবক 
সিেবন প্ৰদান কাৰ্বৰ শসথি আথপাচ কৰা নহ'ৰ্। 

d. এই নীশিথণ শিশক্ষক কক্ষিৰ পুনৰুজ্জীশৱিকৰি, ৰ্যশক্তগি জনকলযািিূলক কাৰ্বকলাপৰ সশিণ 
প্ৰচাৰি আৰু সিেবনৰ ৰ্াথৰ্ আহ্বান জনাইকছ। শৰ্থকাথনা শিশক্ষক প্ৰণাসৰ ৰ্াথৰ্ অনা-
লাভজশনি সকথলা ৰাজহুৱা শৰ্শনথণাগ শৰ্দযিান প্ৰশিষ্ঠানৰ প্ৰথণাজনীণিাৰ প্ৰশি লক্ষয ৰাশখ 
প্ৰৱাশহি কৰা হ'ৰ্। 

e. এৰ্াৰি কৰা ৰ্যণ, শৰ্থিষলক আন্তঃগাুঁঠ্শন আৰু সম্পদসিূহৰ শসথি সম্পশকব ি ৰ্যণৰ উপশৰও 
এই নীশিথণ িলি উথল্লখ কৰা প্ৰধ্ান কক্ষিসিূহ শচনাক্ত কশৰথছ: (i) প্ৰাৰশিক শিিৱৰ 
শিক্ষাৰ শৰ্িাৰ আৰু উন্নশি, (ii) ৰ্ুশনণাদী সাক্ষৰিা আৰু সাংখযা-জ্ঞান শনশিিকৰি, (iii) 
সু্কল কিথেক্সসিূহি পৰ্বাপ্ত আৰু সঠিকৰূপি সম্পদসিূহৰ উপলব্ধকৰি, (iv) খাদয আৰু পুশি 
(ৰাশিপুৱা আৰু দপুৰীণাৰ আহাৰ), (v) শিক্ষকৰ শিক্ষা আৰু শিক্ষকৰ শনৰশৰ্শিন্ন 
কপছাদাৰী শৰ্কাি, (vi) িহাশৰ্দযালণ আৰু শৰ্শ্বশৰ্দযালণৰ উন্নশিকৰি আৰু (vii) গথৱষিা। 

f. প্ৰিাসন আৰু পশৰচালনা শনকাথণ পুুঁশজৰ সুষি, সিথণাপথৰ্াগী আৰু সঠিক প্ৰৱাহ আৰু কসই 
পুুঁশজৰ সঠিক ৰ্যৱহাৰৰ ওপৰি গুৰুত্ব প্ৰদান কশৰৰ্। দাশণত্বৰ স্পি পৃেকীকৰি, 
প্ৰশিষ্ঠানসিূহৰ সৱলীকৰি আৰু স্বাণত্ব-িাসন, কনিৃত্ব ৰ্হন কশৰৰ্লল উপৰ্ুক্ত ৰ্যশক্তৰ শনৰ্ুশক্ত, 
সথৰ্বাৎকৃি িত্বাৱধ্ানৰ দ্বাৰা এইথটা সক্ষি কশৰ কিালা হ’ৰ্। 

g. এই নীশিথণ ৰ্হুথকইটা শদিৰ প্ৰশি লক্ষয ৰাশখ শিক্ষাৰ ৰ্াশিশজযকীকৰিৰ শৰ্ষণথটা আথলাচনা 
কশৰথছ, িাৰ শভিৰি আথছ – ‘পািলীণ শকন্তু কথঠ্াৰ’ শনণন্ত্ৰি পদ্ধশি, চৰকাৰী শিক্ষাি 
পৰ্বাপ্ত শৰ্শনথণাগ, আৰু স্বি ৰাজহুৱা প্ৰকািক সািশৰ সঠিক প্ৰিাসনৰ ৰ্াথৰ্ উপৰ্ুক্ত ৰ্যৱস্থা। 

 

 



খচৰা ৰাষ্ট্ৰীণ শিক্ষা নীশি 2019 

50 

 

2. অগ্ৰগশিৰ পে 

এই নীশিক ইণাৰ উথেিয আৰু অশভপ্ৰাণসহ শিক্ষাৰ শসথি জশডি শহ েকা সকথলা শনকাণৰ িাজি 
পশৰকল্পনা আৰু সহথৰ্াশগিাৰ সাংগশিপূিব পদথক্ষপৰ কৰ্াথগশদ প্ৰথণাগ কৰাকটা শনশিি কৰাৰ ৰ্াথৰ্ 
প্ৰথণাজনীণ সিীক্ষাৰ সিণকাল আৰু এথকাটা পশৰকল্পনাক সািশৰ শৰ্শভন্ন শনকাথণ হািি ল’ৰ্ পৰা 
িূখয পদথক্ষপসিূহৰ আধ্াৰসিূহ এই নীশিি উথল্লখ কৰা শহথছ।  
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িানৱজাশিৰ প্ৰশিথটা ৰ্ুগথিই, জ্ঞাথন সকথলা পূৰ্বৱিী প্ৰজন্ই 
সৃশি কৰা সিশিক প্ৰশিশনশধ্ত্ব কথৰ, শৰ্থটাৰ শসথি ৰ্িব িানৰ 

প্ৰজন্ই শনজস্বশক কৰ্াগ শদথণ। 

 

িশৰ্ণাছ ষ্ট্ৰীপৰ শচহ্নই সূচাইথছ কৰ্ জ্ঞানৰ প্ৰকৃশি শনিয, 
শৰ্কািিীল আৰু জীৱন্ত – আৰু ইণাৰ ককাথনা আৰিশি আৰু 

ককাথনা সিাশপ্ত নাই। 

 

এই নীশিথণ এথন শনৰশৰ্শিন্ন প্ৰশিণাৰ এক অাংি ৰূথপ জ্ঞানৰ 
সৃজন, হিান্তৰি, ৰ্যৱহাৰ আৰ ুলগথি প্ৰচাৰিৰ পশৰকল্পনা 

হািি শলথছ। 

 

 

 


