ପ୍ରସଙ୍ଗ
ପ୍ରସଙ୍ଗ I :

ଫଲକ୍

ଜିଲ୍ଲା

ଯାଜୟ

 ଶିକ୍ଷକଭାନଙ୍କଯ କାମ୍ୟଦକ୍ଷତା ଓ ଦାଣିତ୍ୱୄଫାଧ

 ଶିକ୍ଷକଭାନଙ୍କଯ କାମ୍ୟଦକ୍ଷତା ଓ ଦାଣିତ୍ୱୄଫାଧ
ଫୃ ଦ୍ଧ
ି ାଆଁ କ’ଣ ଦୄକ୍ଷ ନିଅମାଆ ାଯିଫ ?
 ାଠ ଢାଆନଥିଫା ଶିକ୍ଷକଭାନଙ୍କ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ କ’ଣ
କାମ୍ୟନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କଯାମାଆ ାଯିଫ ?
 ଫହିସ୍କାଯ, ସ୍ଥାନାନ୍ତଯ, ଉୄଦଶ, ାଠୟକ୍ରଭ
ଫାହାଯ କାମ୍ୟୄଯ ନିୄଣାଜନ, ନୟ କିଛ ି
 ମଦି ଶାସ୍ତି ଭୂକ ଫହିସ୍କାଯ ଧାମ୍ୟ କଯାମାଏ,

ଗୁଣଫତ୍ତା ାଆଁ
ସଯକାଯୀ

ଫୃ ଦ୍ଧ
ି ାଆଁ କ’ଣ ଦୄକ୍ଷ ନିଅମାଆ ାଯିଫ ?
 ାଠ ଢାଆନଥିଫା ଶିକ୍ଷକଭାନଙ୍କ ଫିଯୁଦ୍ଧୄଯ କ’ଣ

ସଂସ୍କାଯ

କାମ୍ୟନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କଯାମାଆ ାଯିଫ ?
 ଫହିସ୍କାଯ, ସ୍ଥାନାନ୍ତଯ, ଉୄଦଶ, ାଠୟକ୍ରଭ
ଫାହାଯ କାମ୍ୟୄଯ ନିୄଣାଜନ, ନୟ କିଛ ି
 ମଦି ଶାସ୍ତି ଭୂକ ଫହିସ୍କାଯ ଧାମ୍ୟ କଯାମାଏ,
ଅଣ ଏଥିୄଯ ସମ୍ମତ ୄହୄଫ କି ? ମଦି
ନୁ ୄହଁ ୄତୄଫ କାହିଁକି ?


କୄରଜ ଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଯିଚାନା ସଭିତକ
ି ୁ ଫୟଣ



କଯିଫାଯ ଧିକାଯ ଓ ୄସଥିାଆଁ ଉତ୍ତଯଦାଣିତ୍ୱ
ପ୍ରଦାନ କଯାମିଫା ଉଚିତ କି ?



ଅଣ ଏଥିୄଯ ସମ୍ମତ ୄହୄଫ କି ? ମଦି
ନୁ ୄହଁ ୄତୄଫ କାହିଁକି ?
କୄରଜ ଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଯିଚାନା ସଭିତକ
ି ୁ ଫୟଣ
କଯିଫାଯ ଧିକାଯ ଓ ୄସଥିାଆଁ ଉତ୍ତଯଦାଣତ୍ୱ

ପ୍ରଦାନ କଯାମିଫା ଉଚିତ କି ?
ନିଭନପ୍ରଦତ୍ତ ୄକଉଁ ସଂସ୍କାଯ ଗୁଡକ
ି ଯାଜୟଫିଶ୍ୱଫିଦୟାଣୄଯ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଶାସନିକ ଫସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି
କଯିାଯିଫ ?
 ନୁ ଫନ୍ଧନ ଫୟଫସ୍ଥାଯ ସଂୄଶାଧନ
 ଫହୁ -ଂଶୀଦାଯ ଥିଫା ଯିଚାନା ସଭିତ ି
ଗଠନକୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯଣ
 ଫିବିନ୍ନ ଯିଚାନା ସଭିତଯ
ି ବୂଭିକା ନିଦ୍ଧ୍ାଯଣ
 ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଧିକ ୄକୈପଣତ ଜାଯୀ
 ଧିକ ୄଶୈକ୍ଷିକ, ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ଅଥିକ
ସ୍ୱାଧୀନତା
 ସ୍ୱଚ୍ଛ ଛାତ୍ରଫଗ୍ଙ୍କଠାଯୁ ମୄଥାଚିତ ପି ଅଦାଣ
ଓ ୄସଆ ସୄଙ୍ଗ ବାଫଗ୍ରସ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କଯ ପି -



ଛାଡକୁ ଣୄଦଖା କଯିଫା ାଆଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଯ
ସାଭଥ୍ୟ
ନିଭନପ୍ରଦତ୍ତ ୄକଉଁ ସଂସ୍କାଯଗୁଡକ
ି ୄକନ୍ଧୀଣ ଅଥିକ
ନୁ ଦାନୄଯ ଯିଚାିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନୄଯ ଉନ୍ନତ
ପ୍ରଶାସନିକ ଫୟଫସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କଯିଫ

1

ପ୍ରସଙ୍ଗ

ଫଲକ୍

ଜିଲ୍ଲା

ଯାଜୟ
 ଯିଚାନା ସଭିତ ି ଗଠନୄଯ ଯିଫତ୍ତ୍ନ –
ୄମଯି ସ୍ଥାନୀଣ ସଦସୟ, ଶିଳ୍ପ ନୁ ଷ୍ଠାନ ଓ
ନାଗଯିକ ସଭାଜ ଅଦିଯ ସଦସୟତା
 ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଯ ସ୍ୱଣଂଶାସନକୁ ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ାଆଁ
ନିଣନ୍ତ୍ରଣ କାମ୍ୟଯ ୁନଫିନୟାସ
 ପ୍ରୄତୟକ ଂଶୀଦାଯକୁ ସଭାନ ଗୁଯୁତ୍ୱ
ୄଦଉଥିଫା ଏକକ ନିଣନ୍ତ୍ରଣକାଯୀ କତ୍ତ୍ୃକ୍ଷ
 ସ୍ୱଣଂଶାସନଯ ସାଧାଯଣ ଫିଷଣଗୁଡକ
ି ାଆଁ
କୄରଜିଣଭ ଉାଣୄଯ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ

ପ୍ରସଙ୍ଗ II :
ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡକ
ି ଯ
ଭାନ ନିଦ୍ଧ୍ାଯଣ ଓ
ସ୍ୱୀକୃ ତ ି

 ସ୍ୱୀକୃ ତ ି ପ୍ରଦାନ ଫୟଫସ୍ଥାୄଯ କ’ଣ ସଫୁ ଯିଫତ୍ତ୍ନ
କଯିଫାଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଦିଅମାଆ ାଯିଫ :
 ସ୍ୱାଧୀନ ଗୁଣାତ୍ମକ ଅଧାଯଯ ପ୍ରତିଶୁତ ି
 ଏକ ସଭନିିତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାଯ ଗୁଣାଫିଯ ଅଧାଯ
 ଯାଜୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଯିଷଦ ଓ ଯାଜୟ ସ୍ୱୀକୃ ତ ି
ପ୍ରଦାନ ଯିଷଦଯ ବୂଭିକା
 NAAC, NBA, UGC, AFCTE, COA,
DECI, NCTE ଆତୟାଦି ବି ସ୍ୱୀକୃ ତ ି
ପ୍ରଦାନ/ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ସଂସ୍ଥାଯ ଦ୍ଧତିୄଯ
ଯିଫତ୍ତ୍ନ
 ଫିଶ୍ୱ ଭାନ ନିଦ୍ଧ୍ାଯଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଅଭ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା
ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡକ
ି ଯ ସ୍ଥିତ ି ଖଯା ୄହଫାଯ କାଯଣ
କ’ଣ
 ଅଭ ଫିଶ୍ୱଫିଦୟାଣସଫୁ କୁ ଫିଶ୍ୱ ସ୍ତଯୀଣ କଯିଫା
ାଆଁ କ’ଣ ଉାଣ ଫରଭିନ କଯିଫାକୁ ଡିଫ
 ାଠୟକ୍ରଭ ଓ ୄଶୈକ୍ଷିକ ସଂସ୍କାଯ –CBCS,
ୄକ୍ରଡିଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତଯ, ଛାତ୍ର ଓ ଧ୍ୟାକ
ଭାନଙ୍କଯ ାଯସ୍ପଯିକ ସ୍ଥାନାନ୍ତଯ
 ନ୍ତଫିଦୟା ଧ୍ୟଣନ, ଗୄଫଷଣା, ବିନଫ
ଉଦ୍ଭାଫନ ଓଶିଳ୍ପୄଦୟାଗକୁ ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ୄଦଫା
2

ପ୍ରସଙ୍ଗ
ପ୍ରସଙ୍ଗ III :
ନିଣନ୍ତ୍ରଣଯ

ଫଲକ୍

ଜିଲ୍ଲା

ଯାଜୟ
 ନିଣନ୍ତ୍ରଣଯ ଭାନକୁ ଫଢାଆଫାାଆଁ ନିଭନରିଖିତ ନ୍ଥା
ଫରଭିନ କଯିୄହଫ କି ?

ଗୁଣାତ୍ମକ

 ନିଣନ୍ତ୍ରଣକୁ ସହଜସାଧ୍ୟ କଯିଫା

ଭାନଫୃ ଦ୍ଧି

 ଚାହିଦା ଅଧାଯିତ ନୁ ଦାନ ଯିଫୄତ୍ତ୍ ନିଣଭ
ଅଧାଯିତ ଅଥିକ ସହାଣତା ପ୍ରଦାନ
 ଏକ ସୂତ୍ରୀ/ଫାତାଣନ (window clearance)
 ଉତ୍ତଭ ଅବୟନ୍ତଯୀଣ ତଥା ଫହି ନିଣନ୍ତ୍ରଣ
ପ୍ରକ୍ରିଣା
 କିଛ ି କାମ୍ୟକ୍ରଭୄଯ 10+2+3 ଢାଞ୍ଚାୄଯ
ଯିଫତ୍ତ୍ନ ଅଣିଫା ଫା ଏହାଯ ୁନଃଫିନୟାସ
କଯିଫା

ପ୍ରସଙ୍ଗ IV :
ୄକନ୍ଧୀଣ

 ୄକନ୍ଧୀଣ ନୁ ଦାନପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡକ
ି କି କି
ପ୍ରକାଯ ଦିଗଦଶ୍ନ କାମ୍ୟ କଯିାଯିୄଫ ?

ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡକ
ି ଯ

 ୄକନ୍ଧୀଣ ନୁ ଦାନପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (CFI) ସଫୁ ୄସହି

ଗତିନଦ୍ଧ
ି ୍ାଯଣକାଯି

ଞ୍ଚଯ ଶିକ୍ଷା ନୁ ଷ୍ଠାଭାନଙ୍କୁ କିଯି ସହାଣତା

ବୂଭିକା

କଯିାଯିୄଫ ?
 ୄକନ୍ଧୀଣ ନୁ ଦାନପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ(CFI) ନିଜଯ
ନୁ ଭ ଗୁଣଫତ୍ତା ଓ ଶକ୍ତି ଚିହ୍ନଟ କଯିଫା ଉଚିତ୍ କି ?
 ୄଗାଟିଏ ଞ୍ଚଯ ୄରାକଭାନଙ୍କଯ ଜୀଫନଯ ୄେଣ
ଫିକାଶ କଯିଫାାଆଁ ୄକନ୍ଧୀଣ ନୁ ଦାନପ୍ରାପ୍ତ
ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (CFI)ଯ ଶିକ୍ଷାଥ୍ୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ କି କି ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି
କାମ୍ୟକ୍ରଭ କଯିାଯିୄଫ ?
 ଶିକ୍ଷାଗତ ୄନୈୁଣୟଯ ଫିକାଶ ଓ ପ୍ରସାଯ ାଆଁ
ୄକନ୍ଧୀଣ ନୁ ଦାନପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କିଯି ସାହାମୟ
କଯିୄଫ ?
 ୄକନ୍ଧୀଣ ନୁ ଦାନପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ୄସହି ଞ୍ଚଯ
ଫିଦୟାଣ ଶିକ୍ଷାକୁ କିଯି ସାହାମୟ କଯିାଯିୄଫ
ଯାଭଶ୍ ଦି ?
3

ପ୍ରସଙ୍ଗ

ଫଲକ୍

ଜିଲ୍ଲା

ଯାଜୟ

ପ୍ରସଙ୍ଗ V :

 ଭହାଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ଯ ସ୍ୱଣଂଶାସିତ ଫୟଫସ୍ଥା

 ଭହାଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ଯ ସ୍ୱଣଂଶାସିତ ଫୟଫସ୍ଥା
କିଯିବାୄଫ ସପତାଯ ବିଫୃଦ୍ଧି କଯିାଯିଫ ?
 ଗଯିଫ ିରାଭାନଙ୍କୁ ଫିଦୟାଣ ପି ଛାଡ ାଆଁ
ନୟଭାନଙ୍କଯ ପି ଫୃ ଦ୍ଧି ୄହଫା ଫାଞ୍ଛନୀଣ କି ?
 ଫିଦୟାଣ ଯିଚାନା ସଭିତକ
ି ୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ୄନଫାଯ
କ୍ଷଭତା ଦିଅମିଫା ଉଚିତ୍ କି ?
 ବିତ୍ତବ
ି ୂ ଭିଯ ବାଫ ଯାଜୟ ଭହାଫିଦୟାଣଯ
ଗୁଣଫତ୍ତା କୁ ପ୍ରବାଫିତ କଯିଫାୄଯ ଏକ କାଯକ
ୄଟ କି ? ମଦି ହଁ ଏହାଯ ଅଫଶୟକତା କ’ଣ?
 କଭ ଗୁଣଫତ୍ତା ଶିକ୍ଷକଭାୄନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା
ନୁ ଷ୍ଠାନଯ ପାପକୁ ପ୍ରବାଫିତ କଯନ୍ତି କି ?
ଏହାାଆଁ କି କି ସଭାଧାନ ସୂତ୍ର ନିଅମାଆାଯିଫ ?
 ଯାଜୟଯ ଭହାଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ପ୍ରଶାସନିକ ଓ
ଥ୍ୄନୈତକ
ି ସ୍ୱାଧୀନତା ସହିତ ଧିକ ସପବାୄଫ
କାମ୍ୟ କଯିାଯିଫ କି ?
 ଭହାଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଓ ନୂ ତନ
ାଠୟକ୍ରଭ ସୃଷ୍ଟି ାଆଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଅମିଫା ଉଚିତ
କି ?
 ଶିକ୍ଷାଥ୍ୀଭାନଙ୍କଯ ପି ଫୃ ଦ୍ଧି କୄର
ଭହାଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ଧିକ ସ୍ୱାଫରଭିୀ
ୄହାଆାଯିଫ କି ?
 ଯାଜୟଯ ଭହାଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ୄଯ ଥ୍ାଗଭଯ
ଫିବିନ୍ନ ଦିଗଗୁଡକ
ି କ'ଣ ୄହାଆାୄଯ ?
 ଶିକ୍ଷକଭାନଙ୍କ ସଭସୟା ାଆଁ କ’ଣ ସଫୁ ସଭାଧାନ
କଯାମାଆ ାଯିଫ ? ଚୁକ୍ତିବିତ୍ତକ
ି ଶିକ୍ଷକଭାନଙ୍କ
ସ୍ଥାନୄଯ ସ୍ଥାଣୀ ଶିକ୍ଷକ ନିମୁକ୍ତି କଯାମିଫା ଉଚିତ୍
କି ? ଶିକ୍ଷକଭାୄନ ଠିକବାଫୄଯ ଶିକ୍ଷାଦାନ
ପ୍ରଣାୀୄଯ ନିଜକୁ ସାଭିଲ୍ ନକୄର ୄସଭାନଙ୍କୁ
ଫହିଷ୍କାଯ କଯିଫା ଉଚିତ୍ କି ?

 ଭହାଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ଯ ସ୍ୱଣଂଶାସିତ ଫୟଫସ୍ଥା

ଯାଜୟ ସଯକାଯୀ
ଫିଶ୍ୱଫିଦୟାଣ
ଗୁଡକ
ି ଯ
ଉନ୍ନତିକଯଣ

କିଯିବାୄଫ ସପତାଯ ବିଫୃଦ୍ଧି କଯିାଯିଫ ?
 ଗଯିଫ ିରାଭାନଙ୍କୁ ଫିଦୟାଣ ପି ଛାଡ ାଆଁ
ନୟଭାନଙ୍କଯ ପି ଫୃ ଦ୍ଧି ୄହଫା ଫାଞ୍ଛନୀଣ କି ?
 ଫିଦୟାଣ ଯିଚାନା ସଭିତକ
ି ୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ୄନଫାଯ
କ୍ଷଭତା ଦିଅମିଫା ଉଚିତ୍ କି ?
 ବିତ୍ତବ
ି ୂ ଭିଯ ବାଫ ଯାଜୟ ଭହାଫିଦୟାଣଯ
ଗୁଣଫତ୍ତା କୁ ପ୍ରବାଫିତ କଯିଫାୄଯ ଏକ କାଯକ
ୄଟ କି ? ମଦି ହଁ ଏହାଯ ଅଫଶୟକତା କ’ଣ?
 କଭ ଗୁଣଫତ୍ତା ଶିକ୍ଷକଭାୄନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା
ନୁ ଷ୍ଠାନଯ ପାପକୁ ପ୍ରବାଫିତ କଯନ୍ତି କି ?
ଏହାାଆଁ କି କି ସଭାଧାନ ସୂତ୍ର
ନିଅମାଆାଯିଫ ?

କିଯିବାୄଫ ସପତାଯ ବିଫୃଦ୍ଧି କଯିାଯିଫ ?
 ଗଯିଫ ିରାଭାନଙ୍କୁ ଫିଦୟାଣ ପି ଛାଡ ାଆଁ
ନୟଭାନଙ୍କଯ ପି ଫୃ ଦ୍ଧି ୄହଫା ଫାଞ୍ଛନୀଣ କି ?
 ଫିଦୟାଣ ଯିଚାନା ସଭିତକ
ି ୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ୄନଫାଯ
କ୍ଷଭତା ଦିଅମିଫା ଉଚିତ୍ କି ?
 ବିତ୍ତବ
ି ୂ ଭିଯ ବାଫ ଯାଜୟ ଭହାଫିଦୟାଣଯ ଗୁଣଫତ୍ତା
କୁ ପ୍ରବାଫିତ କଯିଫାୄଯ ଏକ କାଯକ ୄଟ କି ?
ମଦି ହଁ ଏହାଯ ଅଫଶୟକତା କ’ଣ
 କଭ ଗୁଣଫତ୍ତା ଶିକ୍ଷକଭାୄନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା
ନୁ ଷ୍ଠାନଯ ପାପ ଉୄଯ ପ୍ରବାଫିତ କଯନ୍ତି କି ?
ଏହାାଆଁ କି କି ସଭାଧାନ ସୂତ୍ର ନିଅମାଆାଯିଫ ?
 ଯାଜୟ ଫିଶ୍ୱଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ଅଥିକ
ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଅମିଫା ଉଚିତ୍ କି ?
 ନୂ ତନ ାଠୟକ୍ରଭ ପ୍ରଚନ ାଆଁ
ଫିଶ୍ୱଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଅମିଫା
ଉଚିତ୍ କି ?
 ଯାଜୟ ଫିଶ୍ୱଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ୄଯ ବିତ୍ତବ
ି ୂ ଭି ଓ
ଧ୍ୟାକଭାନଙ୍କଯ ବାଫ ୄସଗୁଡକ
ି ଯ ଗୁଣାତ୍ମକ
ଭାନ ହ୍ରାସ ାଆଫାଯ କାଯଣ କି ?
 ଯାଜୟ ଫିଶ୍ୱଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ଶିକ୍ଷା ଫୟଫସ୍ଥା ଓ
ାଠୟକ୍ରଭଯ ସଂସ୍କାଯ ଓ ୁନଗ୍ଠନ ାଆଁ ଯାଜୟଯ
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଯିଷଦଯ ଯାଭଶ୍ ୄନଫା ଉଚିତ୍ କି ?
 ଯାଜୟ ଫିଶ୍ୱଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ୄଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ ଓ
ଯୀକ୍ଷା ଫୟଫସ୍ଥାଯ କିଯି ଯିଫତ୍ତ୍ନ ଣାମାଆ
ାଯିଫ ?
 ଯାଜୟ ଫିଶ୍ୱଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ୄସଭାନଙ୍କଯ ଅଥିକ
ଫସ୍ଥାୄଯ କିଯି ଉନ୍ନତି ଅଣି ାଯିୄଫ ?
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ଫଲକ୍

ଜିଲ୍ଲା

ଯାଜୟ

ପ୍ରସଙ୍ଗ VI :

 ୄଯାଜଗାଯ ଫୃ ଦ୍ଧ
ି ାଆଁ କାମ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉୄଯ

 ୄଯାଜଗାଯ ଫୃ ଦ୍ଧ
ି ାଆଁ କାମ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉୄଯ

 ୄଯାଜଗାଯ ଫୃ ଦ୍ଧ
ି ାଆଁ କାମ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉୄଯ
ଅଧାଯିତ ାଠୟକ୍ରଭ, ନିଣଭିତ ାଠୟକ୍ରଭଯ ଏକ
ଂଶ ୄହାଆ ଯହିଫା ଉଚିତ କି ?
 କାମ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସହ ୄମାଡିଫାଯ ନୟ
ସଫୁ ନ୍ଥା କ’ଣ?
 ୄମ ୄକୌଣସି ସ୍ତଯୄଯ ପ୍ରୄଫଶ ଏଫଂ ୄମ ୄକୌଣସି
ୄସଭିଷ୍ଟଯ ୄଶଷୄଯ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଯିଫା ସୁଫଧ
ି ା ଯହିଫା

ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାୄଯ

ଅଧାଯିତ ାଠୟକ୍ରଭ, ନିଣଭିତ ାଠୟକ୍ରଭଯ ଏକ

ଅଧାଯିତ ାଠୟକ୍ରଭ, ନିଣଭିତ ାଠୟକ୍ରଭଯ ଏକ

କାମ୍ୟଦକ୍ଷତା

ଂଶ ୄହାଆ ଯହିଫା ଉଚିତ କି ?

ଂଶ ୄହାଆ ଯହିଫା ଉଚିତ କି ?

ଫିକାଶଯ ସଭନିଣ

 କାମ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସହ ୄମାଡିଫାଯ ନୟ
ସଫୁ ନ୍ଥା କ’ଣ?
 ୄମ ୄକୌଣସି ସଭଣୄଯ ପ୍ରୄଫଶ ଏଫଂ

 କାମ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସହ ୄମାଡିଫାଯ ନୟ
ସଫୁ ନ୍ଥା କ’ଣ?
 ୄମ ୄକୌଣସି ସ୍ତଯୄଯ ପ୍ରୄଫଶ ଏଫଂ ୄମ ୄକୌଣସି

ୄମୄକୌଣସି ୄସଭିଷ୍ଟାର୍ଯ ୄଶଷୄଯ ସାଭଣିକ

ୄସଭିଷ୍ଟଯ ୄଶଷୄଯ ସାଭଣିକ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଯିଫା

ପ୍ରସ୍ଥାନ କଯିଫା ସୁଫଧ
ି ା ଯହିଫା ଉଚିତ କି ?

ସୁଫଧ
ି ା ଯହିଫା ଉଚିତ କି ?
 କାମ୍ୟଦକ୍ଷତାଯ ଫିକାଶ ାଆଁ ଜିଲ୍ଲାଯ ୄକୄତାଟି
ଭହାଫିଦୟାଣକୁ ୄଗାଷ୍ଠୀ ଭହାଫିଦୟାଣୄଯ
ଯିଣତ କଯିୄହଫ କି ? ୄତୄଫ ଏଆ
ଭହାଫିଦୟାଣଭାନଙ୍କଯ ଅଫଶୟକତା ନୁ ସାୄଯ
ବିତ୍ତବ
ି ୂ ଭି ଓ ଶିକ୍ଷାଫିତ୍ ଛନ୍ତି ତ ?
 ବର ସ୍ଥାନଗୁଡକ
ି ୄଯ ଯହିଥିଫା ୄକଉଁ
ଭହାଫିଦୟାଣ ନିଣଭିତ ଛାତ୍ରଭାନଙ୍କ ାଆଁ
କାମ୍ୟଦକ୍ଷତାଭୂକ ାଠୟକ୍ରଭ ଅଯମ୍ଭ କଯିଫାାଆଁ
ୄମାଗୟ ? (ଅଖାଖୄଯ ଥିଫା ଧ୍ୟାକଙ୍କୁ
ଚୁକ୍ତିବିତ୍ତୄି ଯ ନିମୁକ୍ତି ୄଦଫାାଆଁ ସୁଫଧ
ି ା ଯହିଥିଫ)
 ଅଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାୄଯ ୄକଉଁୄକଉଁ କାମ୍ୟଦକ୍ଷତାଭୂକ
ାଠୟକ୍ରଭ ଅଯମ୍ଭ କଯାମାଆାଯିଫ ?

ଉଚିତ କି ?
 କାମ୍ୟଦକ୍ଷତାଯ ଫିକାଶ ାଆଁ ଜିଲ୍ଲାଯ ୄକୄତାଟି
ଭହାଫିଦୟାଣକୁ ୄଗାଷ୍ଠି ଭହାଫିଦୟାଣୄଯ ଯିଣତ
କଯିୄହଫ କି ? ୄତୄଫ ଏଆ
ଭହାଫିଦୟାଣଭାନଙ୍କଯ ଅଫଶୟକତା ନୁ ସାୄଯ
ବିତ୍ତବ
ି ୂ ଭି ଓ ଶିକ୍ଷାଫିତ୍ ଛନ୍ତି ତ ?
 ବର ସ୍ଥାନଗୁଡକ
ି ୄଯ ଯହିଥିଫା ୄକଉଁ ଭହାଫିଦୟାଣ
ନିଣଭିତ ଛାତ୍ରଭାନଙ୍କ ାଆଁ କାମ୍ୟଦକ୍ଷତାଭୂକ
ାଠୟକ୍ରଭ ଅଯମ୍ଭ କଯିଫାାଆଁ ୄମାଗୟ ?
(ଅଖାଖୄଯ ଥିଫା ଧ୍ୟାକଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତିବିତ୍ତୄି ଯ ନିମୁକ୍ତି
ୄଦଫାାଆଁ ସୁଫଧ
ି ା ଯହିଥିଫ)
 ଅଣଙ୍କ ଯାଜୟୄଯ ୄକଉଁୄକଉଁ କାମ୍ୟଦକ୍ଷତାଭୂକ
ାଠୟକ୍ରଭ ଅଯମ୍ଭ କଯାମାଆାଯିଫ ?
 ଫିଶ୍ୱଫିଦୟାଣଭାନଙ୍କୄଯ ଧନ୍ଦାଭୂକ ସ୍ନାତକ
ଉାଧିୄଯ ନୟାନୟ ଫିୄଶଷଜ୍ଞାନ ଫିବାଗ ଯହିଫା
ଉଚିତ୍ କି ?
 ଫିବିନ୍ନ ସ୍ତଯୄଯ ପ୍ରୄଫଶ ଏଫଂ ପ୍ରସ୍ଥାନୄଯ
ପ୍ରାୄଣାଗିକ ସୁଫଧ
ି ାଭାନ କ’ଣ?
 ପ୍ରଚିତ ାଠୟକ୍ରଭ ସହ କାମ୍ୟଦକ୍ଷତା ବିତ୍ତକ
ି
ାଠୟକ୍ରଭଯ ତାୄଭ କିଯି ଯଖାମାଆାଯିଫ ?
 ଫିଶ୍ୱଫିଦୟାଣଭାୄନ ପ୍ରୄତୟକ ାଠୟକ୍ରଭଯ
ୄଯାଜଗାଯ ସୂଚକାଙ୍କୁ ଦଶ୍ାଆଫା ଉଚିତ୍ କି ?
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ପ୍ରସଙ୍ଗ VII :
କମ୍ପ୍ୁୟଟଯ ଦ୍ୱାଯା
ନିଣନ୍ତ୍ରିତ
ାଠୟକ୍ରଭଯ
ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ

ପ୍ରସଙ୍ଗ VIII :
ପ୍ରମୁକ୍ତି ଜ୍ଞାନକୁ
ଉୄମାଗକଯି
ଜ୍ଞାନ ଅହଯଣଯ
ସୁୄମାଗ

ଫଲକ୍

ଜିଲ୍ଲା

ଯାଜୟ
 ନିଜ ଯାଜୟୄଯ ଥିଫା କମ୍ପ୍ୁୟଟଯ ନିଣନ୍ତ୍ରିତ ପ୍ରଚିତ
ାଠୟକ୍ରଭଯ ଭୂରୟାଙ୍କନ କଯନ୍ତି କି ?
 ଅଣଙ୍କ ଯାଜୟୄଯ ଥିଫା ଭହାଫିଦୟାଣ ତଥା
ଫିଶ୍ୱଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ୄଯ NMEICT କିଭିା NKN
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସଂୄମାଗ ଫୟଫସ୍ଥା ଯହିଛ ି କି ?
 ଅଣ କମ୍ପ୍ୁୟଟଯ ନିଣନ୍ତ୍ରିତ MOOC ାଠୟକ୍ରଭ ଯି
ାଠୟକ୍ରଭଯ ଫିସ୍ତାଯ କିଭିା ଫିଷଣଫସ୍ତୁ ସମ୍ମନ୍ଧୀଣ
ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି କମ୍ପ୍ୁୟଟଯ ାଠୟକ୍ରଭଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ୄଦୄଫ କି ?
ମଦି ଅଣ ଏଥିୄଯ ଯାଜି, ୄତୄଫ ୄକଉଁ ୄକଉଁ
ଫିଷଣୄଯ କମ୍ପ୍ୁୟଟଯ ାଠୟକ୍ରଭ ୄହୄର ଯାଜୟଯ
ସଭୄସ୍ତ ଏଥିୄଯ ଉକୃ ତ ୄହୄଫ ?
 କମ୍ପ୍ୁୟଟଯ ଦ୍ୱାଯା ନିଣନ୍ତ୍ରିତ ାଠୟକ୍ରଭଯ ପ୍ରଚନୄଯ
କି କି ସୁଫଧ
ି ା ଯହିଛ ି ଏଫଂ ୄସହି ସୁଫଧ
ି ା ଗୁଡକ
ି ୁ
କିଯି ବାୄଫ ଦୂ ଯ କଯାମାଆାଯିଫ ?
 ଛାତ୍ର ଏଫଂ ଶିକ୍ଷକ TELଯ ଅଫଶୟକତା ତଥା ତାଯ
ଗୁଯୁତ୍ୱକୁ ଫୁ ଝନ୍ତି କି ? ମଦି ଫୁ ଝନ୍ତି ୄତୄଫ କିଯି
ବାୄଫ ୄସଭାୄନ ଏହାକୁ ସଫୁ ଠାଯୁ ବର ବାଫୄଯ
ଉୄମାଗ କଯିାଯିୄଫ ?
 ପ୍ରମୁକ୍ତିଫଦ
ି ୟାଯ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଶିକ୍ଷାଯ ଫିସ୍ତାଯ ାଆଁ
ଅଫଶୟକ ବିତ୍ତବ
ି ୂ ଭି ଛି କି ?
 NPTEL, NMEICT ଯ ଆ-ାଠୟସୂଚୀ କିଭିା ନୟ
ଆ-ାଠୟସୂଚୀ ୄକୌଣସି ନୁ ଷ୍ଠାନ ଫୟଫହାଯ
କଯୁଛନ୍ତି କି ? ମଦି କଯୁଥାଅନ୍ତି ୄତୄଫ ତାହାଯ
ଉକାଯ ତଥା କାଯ ଗୁଡକ
ି କ’ଣ?
 TEL କିଯି ବାଫୄଯ ଭହାଫିଦୟାଣ ତଥା
ଫିଶ୍ୱଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ୁ ଶିକ୍ଷା ଏଫଂ ଗୄଫଷଣାୄଯ
ସାହାମୟ କଯିାଯିଫ, ଦଣାକଯି ତାଯ ଏକ ତାରିକା
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କଯନ୍ତୁ ।
 ମଦିଥାଏ ୄତୄଫ କିଛ ି ଉତ୍କଷ୍ ଦ୍ଧତିଯ ଉଦାହଯଣ
ଦିନ୍ତୁ ।
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ପ୍ରସଙ୍ଗ IX :

 ଅଣଙ୍କ ଫଲକୄଯ କୄରଜ ଛିକି ? ମଦି ନାହିଁ,

 ଅଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାୄଯ କୄରଜ ଛିକି ? ମଦି ନାହିଁ,

 ଅଣଙ୍କ ଯାଜୟୄଯ ୄକୄତାଟି ଡିଗ୍ରୀ କୄରଜ ଛି ?

ଅଞ୍ଚିକ
ସଭାନତା
ଦୂ ଯୀକଯଣ

କାହିଁକି ?
 ୄକଉଁଟଯ
ି ସ୍ଥାନା ୄଫଶୀ ରାବପ୍ରଦ ୄହଫ –

କାହିଁକି ?
 ୄକଉଁଟଯ
ି ସ୍ଥାନା ୄଫଶୀ ରାବପ୍ରଦ ୄହଫ –

କୄରଜ/ରିୄଟକ୍ନିକ୍ କିଭିା ଉବଣଯ

କୄରଜ/ରିୄଟକ୍ନିକ୍ କିଭିା ଉବଣଯ

ଅଫଶୟକତା ?

ଅଫଶୟକତା ?
 ଶିକ୍ଷା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଥିଫା ଅଞ୍ଚିକ ନଗ୍ରସଯତାକୁ

 ୄକଉଁଟଯ
ି ସ୍ଥାନା ୄଫଶୀ ରାବପ୍ରଦ ୄହଫ –
କୄରଜ/ରିୄଟକ୍ନିକ୍ କିଭିା ଉବଣଯ
ଅଫଶୟକତା ?
 ଶିକ୍ଷା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଥିଫା ଅଞ୍ଚିକ ନଗ୍ରସଯତାକୁ
ୄକଭିତ ି ଦୂ ଯ କଯାମାଆାଯିଫ ?

ୄକଭିତ ି ଦୂ ଯ କଯାମାଆାଯିଫ ?

 ଧିକ ସଂଖୟକ କୄରଜ ସ୍ଥାନା କଯି

 ଧିକ ସଂଖୟକ କୄରଜ ସ୍ଥାନା କଯି

 ଯହିଥିଫା କୄରଜଗୁଡକ
ି ୁ କଯି

 ଯହିଥିଫା କୄରଜଗୁଡକ
ି ୁ ସୁଦୃଢ କଯି

 ଧିକ ସଂଖୟକ ରିୄଟକ୍ନିକ୍ ୄଖାରି

 ଧିକ ସଂଖୟକ ରିୄଟକ୍ନିକ୍ ୄଖାରି

 ଯହିଥିଫା ରିୄଟକ୍ନିକ୍ଗୁଡକ
ି ୁ ଭଜଫୁ ତ କଯି

 ଯହିଥିଫା ରିୄଟକ୍ନିକ୍ଗୁଡକ
ି ୁ ଭଜଫୁ ତ କଯି

 ଉନ୍ନତ ଯିଫହନଯ ଫୟଫସ୍ଥା କଯି

 ଉନ୍ନତ ଯିଫହନଯ ଫୟଫସ୍ଥା କଯି
ପ୍ରସଙ୍ଗ X :

 ପ୍ରତିକୂ ଫସ୍ଥାୄଯ ଥିଫା ୄଗାଷ୍ଠୀଯ

 ପ୍ରତିକୂ ଫସ୍ଥାୄଯ ଥିଫା ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ଶିକ୍ଷାଥ୍ୀଭାୄନ

 ପ୍ରତିକୂ ଫସ୍ଥାୄଯ ଥିଫା ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ଶିକ୍ଷାଥ୍ୀଭାୄନ

ରିଙ୍ଗଗତ ଓ

ଶିକ୍ଷାଥ୍ୀଭାୄନ ଉଚ୍ଚତଯ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅକଷିତ ନ

ଉଚ୍ଚତଯ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅକଷିତ ନ ୄହଫାଯ କାଯଣ

ଉଚ୍ଚତଯ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅକଷିତ ନ ୄହଫାଯ କାଯଣ

ସାଭାଜିକ

ୄହଫାଯ କାଯଣ କ’ଣ?

କ’ଣ?

କ’ଣ?

ଫୟଫଧାନଯ
ନିଯାକଯଣ

 କିବି ଦୄକ୍ଷ ୄନୄର ଫିଦୟାଣ ଶିକ୍ଷା ସଭାପ୍ତ  କିବି ଦୄକ୍ଷ ୄନୄର ଫିଦୟାଣ ଶିକ୍ଷା ସଭାପ୍ତ

 କିବି ଦୄକ୍ଷ ୄନୄର ଫିଦୟାଣ ଶିକ୍ଷା ସଭାପ୍ତ

କଯିଥିଫା ଶିକ୍ଷାଥ୍ୀ କୄରଜୄଯ ନାଭ ୄରଖାଆ

କଯିଥିଫା ଶିକ୍ଷାଥ୍ୀ କୄରଜୄଯ ନାଭ ୄରଖାଆ ଶିକ୍ଷା

କଯିଥିଫା ଶିକ୍ଷାଥ୍ୀ କୄରଜୄଯ ନାଭ ୄରଖାଆ ଶିକ୍ଷା

ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପ୍ୂର୍ଣ୍୍ କଯିାଯିୄଫ ?

ସମ୍ପ୍ୂର୍ଣ୍୍ କଯିାଯିୄଫ ?

ସମ୍ପ୍ୂର୍ଣ୍୍ କଯିାଯିୄଫ ?

 ୄକଉଁ ଉାଣୄଯ ଫାିକାଭାନଙ୍କଯ କୄରଜ ଫା
ରିୄଟକ୍ନିକ୍ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ିତ
କଯାମାଆାଯିଫ ?
 ନିୄଭନାକ୍ତ ୄକଉଁ ଫୟଫସ୍ଥା ଫାିକାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାୄଯ
ଉନ୍ନତି ଅଣି ାଯିଫ : ହୄଷ୍ଟର ? ୄଭଧାଫୃ ତ୍ତି ?
ନିଶ୍ଚିତ ସୁଯକ୍ଷା ?

 ୄକଉଁ ଉାଣୄଯ ଫାିକାଭାନଙ୍କଯ କୄରଜ ଫା

 ୄକଉଁ ଉାଣୄଯ ଫାିକାଭାନଙ୍କଯ କୄରଜ ଫା

ରିୄଟକ୍ନିକ୍ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯାମାଆାଯିଫ ?

ରିୄଟକ୍ନିକ୍ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯାମାଆାଯିଫ ?

 ନିୄଭନାକ୍ତ ୄକଉଁ ଫୟଫସ୍ଥା ଫାିକାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାୄଯ ଉନ୍ନତି

 ନିୄଭନାକ୍ତ ୄକଉଁ ଫୟଫସ୍ଥା ଫାିକାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାୄଯ ଉନ୍ନତି

ଅଣି ାଯିଫ : ହୄଷ୍ଟର ? ୄଭଧାଫୃ ତ୍ତି ? ନିଶ୍ଚିତ

ଅଣି ାଯିଫ : ହୄଷ୍ଟର ? ୄଭଧାଫୃ ତ୍ତି ? ନିଶ୍ଚିତ

ସୁଯକ୍ଷା ?

ସୁଯକ୍ଷା ?

 ୄକଉଁ ଫୟଫସ୍ଥା ଦ୍ୱାଯା ସାଭାଜିକ ଫୟଫଧାନ ଦୂ ଯ

 ୄକଉଁ ଫୟଫସ୍ଥା ଦ୍ୱାଯା ସାଭାଜିକ ଫୟଫଧାନ ଦୂ ଯ

କଯାମାଆ ାଯିଫ ?

କଯାମାଆ ାଯିଫ ?

 ହୄଷ୍ଟର

 ହୄଷ୍ଟର

 ୄଭଧାଫୃ ତ୍ତି

 ୄଭଧାଫୃ ତ୍ତି

 କମ୍ପ୍ୁଟଯ ଓ ସଂମୁକକ
ି ଯଣ ଫୟଫସ୍ଥା

 କମ୍ପ୍ୁଟଯ ଓ ସଂମୁକକ
ି ଯଣ ଫୟଫସ୍ଥା
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 ୄକଉଁ ଫୟଫସ୍ଥା ଦ୍ୱାଯା ରିଙ୍ଗଗତ ଫୟଫଧାନ ଦୂ ଯ

 ୄକଉଁ ଫୟଫସ୍ଥା ଦ୍ୱାଯା ରିଙ୍ଗଗତ ଫୟଫଧାନ ଦୂ ଯ

କଯାମାଆାଯିଫ ?

କଯାମାଆାଯିଫ ?

 ହୄଷ୍ଟର

 ହୄଷ୍ଟର

 ଯହଣି ଏଫଂ/କିଭିା ମାତାଣତ ାଆଁ ଅଥିକ

 ଯହଣି ଏଫଂ/କିଭିା ମାତାଣତ ାଆଁ ଅଥିକ

ସହାଣତା

ସହାଣତା

 କମ୍ପ୍ୁୟଟଯ ଓ ସଂମୁକ୍ତିକଯଣ ଫୟଫସ୍ଥା ଦ୍ୱାଯା

 କମ୍ପ୍ୁୟଟଯ ଓ ସଂମୁକ୍ତିକଯଣ ଫୟଫସ୍ଥା ଦ୍ୱାଯା

ଶିକ୍ଷାଯ ଭାନଫୃ ଦ୍ଧକ
ି ଯଣ

ଶିକ୍ଷାଯ ଭାନଫୃ ଦ୍ଧକ
ି ଯଣ

 ଦକ୍ଷତା ତାରିଭ ଫୟଫସ୍ଥା ମାହା ପୄଯ



 ଦକ୍ଷତା ତାରିଭ ଫୟଫସ୍ଥା ମାହା ପୄଯ

ନଭନୀଣ ପ୍ରୄଫଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ

ନଭନୀଣ ପ୍ରୄଫଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ

ୄସଭାୄନ ଶିକ୍ଷା ରାବ ୄଫୄ ୄଯାଜଗାଯ

ୄସଭାୄନ ଶିକ୍ଷା ରାବ ୄଫୄ ୄଯାଜଗାଯ

କଯିାଯିୄଫ

କଯିାଯିୄଫ

ରିଙ୍ଗଗତ ଓ ସାଭାଜିକ ଫୟଫଧାନ ଦୂ ଯୀକଯଣ



ସକାୄଶ ମଦି ନୟ କିଛ ି ଯାଭଶ୍ ଥାଏ, ଦିନ୍ତୁ ।

ସକାୄଶ ମଦି ନୟ କିଛ ି ଯାଭଶ୍ ଥାଏ,
ଦିନ୍ତୁ ।

ରିଙ୍ଗଗତ ଓ ସାଭାଜିକ ଫୟଫଧାନ ଦୂ ଯୀକଯଣ



ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ରିଙ୍ଗଗତ ଓ ସାଭାଜିକ
ୄଫୈଷଭୟଯ ନିଯାକଯଣ ାଆଁ ୄକଉଁ ସକଯାତ୍ମକ
ଦୄକ୍ଷ ନିଅମାଆ ାଯିଫ ?



ସଭସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନୄଯ ପ୍ରତିକାଯଭୂକ
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣକୁ ୄପ୍ରାତ୍ସାହିତ କଯିଫା ଉଚିତ କି ?

ପ୍ରସଙ୍ଗ XI :

 ଶିକ୍ଷାଗ୍ରହଣ କାୄଯ ଫିଦୟାଥ୍ୀଭାୄନ ଅଣଙ୍କ

ସଭାଜ ସହ ଉଚ୍ଚ

ୄଗାଷ୍ଠୀ/ଗ୍ରାଭକୁ କିବି ବାୄଫ ସାହାମୟ

ଶିକ୍ଷାଯ

କଯିାଯିୄଫ ?

ସଂୄମାଗୀକଯଣ

 ଶିକ୍ଷାଗ୍ରହଣ କାୄଯ ଫିଦୟାଥ୍ୀଭାୄନ ଅଣଙ୍କ
ୄଗାଷ୍ଠୀ/ଗ୍ରାଭକୁ କିବି ବାୄଫ ସାହାମୟ

କଯିାଯିୄଫ ?
 ଅଣଙ୍କ ୄଗାଷ୍ଠୀ/ଗ୍ରାଭୄଯ ଜୀଫନଧାଯଣଯ ଭାନ  ଅଣଙ୍କ ୄଗାଷ୍ଠୀ/ଗ୍ରାଭୄଯ ଜୀଫନଧାଯଣଯ ଭାନ
ଉନ୍ନତି ାଆଁ ଫିଦୟାଥ୍ୀଭାୄନ ୄକଉଁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ
ଉନ୍ନତି ାଆଁ ଫିଦୟାଥ୍ୀଭାୄନ ୄକଉଁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ
ସହାଣତା ୄଦଆାଯିୄଫ ? ଉଦାହଯଣ :
ସହାଣତା ୄଦଆାଯିୄଫ ? ଉଦାହଯଣ : ଯିଭ
ଯିଭ ଫୟଫସ୍ଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥୟଯକ୍ଷା, ଯାସ୍ତା ପ୍ରବୃତି ।
ଫୟଫସ୍ଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥୟଯକ୍ଷା, ଯାସ୍ତା ପ୍ରବୃତି ।
 କଭ୍ନମ
ି ୁକ୍ତି ୄଯ ଫିଦୟାଥ୍ୀଭାୄନ କିବି ବାୄଫ
 କଭ୍ନମ
ି ୁକ୍ତି ୄଯ ଫିଦୟାଥ୍ୀଭାୄନ କିବି ବାୄଫ
ସାହାମୟ କଯିାଯିୄଫ ?
ସାହାମୟ କଯିାଯିୄଫ ?

 ଶିକ୍ଷାଗ୍ରହଣ କାୄଯ ଫିଦୟାଥ୍ୀଭାୄନ ଅଣଙ୍କ
ୄଗାଷ୍ଠୀ/ଗ୍ରାଭକୁ କିବି ବାୄଫ ସାହାମୟ
କଯିାଯିୄଫ ?
 ଅଣଙ୍କ ୄଗାଷ୍ଠୀ/ଗ୍ରାଭୄଯ ଜୀଫନଧାଯଣଯ ଭାନ
ଉନ୍ନତି ାଆଁ ଫିଦୟାଥ୍ୀଭାୄନ ୄକଉଁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ
ସହାଣତା ୄଦଆାଯିୄଫ ? ଉଦାହଯଣ : ଯିଭ
ଫୟଫସ୍ଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥୟଯକ୍ଷା, ଯାସ୍ତା ପ୍ରବୃତି ।
 କଭ୍ନମ
ି ୁକ୍ତି ୄଯ ଫିଦୟାଥ୍ୀଭାୄନ କିବି ବାୄଫ
ସାହାମୟ କଯିାଯିୄଫ ?
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 ନିୄଭନାକ୍ତ ୄକଉଁ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଫିଦୟାଥ୍ୀଭାୄନ ୄଗାଷ୍ଠୀ

 ନିୄଭନାକ୍ତ ୄକଉଁ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଫିଦୟାଥ୍ୀଭାୄନ ୄଗାଷ୍ଠୀ

ସହ ଜଡିତ ୄହାଆାଯିୄଫ ?

ସହ ଜଡିତ ୄହାଆାଯିୄଫ ?

 ଏନ୍.ଏସ୍.ଏସ୍.

 ଏନ୍.ଏସ୍.ଏସ୍.
 ଏନ୍.ସି.ସି.
 ସାଭଜିକ କାମ୍ୟ
 ୄଗାଷ୍ଠୀ ସହାଣକ କାମ୍ୟକ୍ରଭ
ଫତ୍ତ୍ଭାନ ଅଣଙ୍କ ଞ୍ଚଯ କୄରଜ ଓ
ଫିଶ୍ୱଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ୄଗାଷ୍ଠୀ ସମ୍ପ୍କିତ କାମ୍ୟକ୍ରଭ
କଯୁଛନ୍ତି କି ? ହଁ/ନା । ମଦି ହଁ, ନିୄଭନାକ୍ତ
ତାରିକାଯୁ ୄକଉଁଟ ି ?
 ୄଗାଷ୍ଠୀଗତ କଭ୍ ମଥା ସଫୁ ଜୀକଯଣ, ସପାଆ,
ଯିଭ, ଯାସ୍ତା
 ୄଖକୁ ଦ
 ବାଷଣ, ଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ପ୍ରବୃତି ଜଯିଅୄଯ
ସୄଚତନତା ସୃଷ୍ଟି
 ସାକ୍ଷଯତା କାମ୍ୟକ୍ରଭ
 ନୟାନୟ
ଫିଶ୍ୱଫିଦୟାଣ ନିଜ ଫିଦୟାଥ୍ୀଙ୍କୁ କିବି ବାୄଫ
ସାଭାଜିକ ଦାଣିତ୍ୱ ସଂକ୍ୄଯ ସୄଚତନ
କଯାଆାଯିଫ ?
ଫତ୍ତ୍ଭାନ ଫିଶ୍ୱଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ୄକଉଁ ୄକଉଁ
ଉାଣୄଯ ୄଗାଷ୍ଠୀ ସହ ଜଡିତ ୄହଉଛନ୍ତି ?
ୁୄନ ଫିଶ୍ୱଫିଦୟାଣଯ ନିଭ୍ ଗ୍ରାଭ ୄମାଜନା ବି
କାମ୍ୟକ୍ରଭକୁ ଅୄଭ ଏକ ନଭୁନା ଯୂୄ ଗ୍ରହଣ
କଯିାଯିଫୁ କି ?

 ଏନ୍.ସି.ସି.
 ସାଭଜିକ କାମ୍ୟ
 ୄଗାଷ୍ଠୀ ସହାଣକ କାମ୍ୟକ୍ରଭ


ଫତ୍ତ୍ଭାନ ଅଣଙ୍କ ଞ୍ଚଯ କୄରଜ ଓ



ଫିଶ୍ୱଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ୄଗାଷ୍ଠୀ ସମ୍ପ୍କିତ କାମ୍ୟକ୍ରଭ
କଯୁଛନ୍ତି କି ? ହଁ/ନା । ମଦି ହଁ, ନିୄଭନାକ୍ତ
ତାରିକାଯୁ ୄକଉଁଟ ି ?
 ୄଗାଷ୍ଠୀଗତ କଭ୍ ମଥା ସଫୁ ଜୀକଯଣ, ସପାଆ,
ଯିଭ, ଯାସ୍ତା
 ୄଖକୁ ଦ
 ବାଷଣ, ଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ପ୍ରବୃତି ଜଯିଅୄଯ
ସୄଚତନତା ସୃଷ୍ଟି
 ସାକ୍ଷଯତା କାମ୍ୟକ୍ରଭ
 ନୟାନୟ






ପ୍ରସଙ୍ଗ XII :
ସୄଫ୍ାତ୍ତଭ ଶିକ୍ଷକ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି

 ସ୍ଥାନୀଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତିବିତ୍ତକ
ି ନିମୁକ୍ତି ୄଦଆ ତାଙ୍କୁ
ାଯଙ୍ଗଭ କଯାମାଉ ।
 ୄକନ୍ଧୀଣ ପ୍ରକ୍ରିଣାୄଯ ନିମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ଉତ୍ତଭ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ
ଫସ୍ଥାିତ କଯାମାଉ ।

 ସ୍ଥାନୀଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତିବିତ୍ତକ
ି ନିମୁକ୍ତି ୄଦଆ ତାଙ୍କୁ
ାଯଙ୍ଗଭ କଯାମାଉ ।

 ୄକନ୍ଧୀଣ ପ୍ରକ୍ରିଣାୄଯ ନିମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ଉତ୍ତଭ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ
ଫସ୍ଥାିତ କଯାମାଉ ।
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 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ାଆଁ ପ୍ରଥୄଭ ସଘନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ୄଯ

 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ାଆଁ ପ୍ରଥୄଭ ସଘନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ୄଯ

ନିଣଭିତ ୁନଃ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣଯ ଫୟଫସ୍ଥା କଯାମାଉ ।

ନିଣଭିତ ୁନଃ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣଯ ଫୟଫସ୍ଥା କଯାମାଉ ।
 ପ୍ରତିବାଫାନ ଫୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରତି ଅକଷିତ
କଯିଫା ାଆଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ।

 ଯିୄେସଯ ଓ ଓଯିଏଣ୍ଟୄସନଯ କାମ୍ୟକ୍ରଭଯ ଉୄେଶୟ
ସପ ୄହଉଛି କି ? ମଦି ନୁ ୄହଁ, ୄତୄଫ ଏଥିୄଯ
ୄକଉଁ ପ୍ରକାଯ ଯିଫତ୍ତ୍ନ ଅଫଶୟକ ?
 ଶିକ୍ଷକତା ଫୃ ତ୍ତୄି ଯ ୄେଷ୍ଠ ପ୍ରତିବାଙ୍କୁ ଧଯି ଯଖିଫା
ାଆଁ ୄକଉଁ ଦ୍ଧତି ଫୟାହତ ବାୄଫ କାମ୍ୟକାଯୀ
କଯାମାଆାୄଯ ?
 ଚାକିଯୀ ସତ୍ତ୍ାଫୀୄଯ ଉମୁକ୍ତ ଯିଫତ୍ତ୍ନ ଦ୍ୱାଯା
ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନଭନୀଣ ଢଙ୍ଗୄଯ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସାଙ୍ଗକୁ
ଗୄଫଷଣା କଯିଫାାଆଁ ସୁୄମାଗ ୄଦଫା ସମ୍ଭଫ କି ?
 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଧିକ ସ୍ୱାଣତ୍ତତା ସହ କାମ୍ୟ କଯିଫା
ସାଙ୍ଗକୁ ଶିକ୍ଷା ସଭିନ୍ଧତ
ି ସମ୍ମିନୀ ପ୍ରବୃତିୄଯ ଂଶ
ଗ୍ରହଣଯ ସୁୄମାଗ ୄଦଫା ାଆଁ ୄକଉଁ ପ୍ରକାଯ
ଯିଫତ୍ତ୍ନ ସୁାଯିଶ କଯିୄଫ ?
ପ୍ରସଙ୍ଗ XIII :

 ସାଫ୍ଜନୀନ ୄଭଧାଫୃ ତ୍ତି ଫୟଫସ୍ଥା ସମ୍ଭଫଯ

 ସାଫ୍ଜନୀନ ୄଭଧାଫୃ ତ୍ତି ଫୟଫସ୍ଥା ସମ୍ଭଫଯ

ଶିକ୍ଷାଥ୍ୀ ସହାଣକ

ୄହଉନଥିଫାଯୁ ସାଫ୍ଜନୀନ କମ୍ ସୁଧ ଫିଶଷ୍ଟ
ି

ୄହଉନଥିଫାଯୁ ସାଫ୍ଜନୀନ କମ୍ ସୁଧ ଫିଶଷ୍ଟ
ି

ଫୟଫସ୍ଥାକୁ

(ନଯଭ) ଋଣ ଫିଦୟାଥ୍ୀଙ୍କ ାଆଁ ଉକାଯୀ ୄହଫ

(ନଯଭ) ଋଣ ଫିଦୟାଥ୍ୀଙ୍କ ାଆଁ ଉକାଯୀ ୄହଫ

ଫୟାହତ ଯଖିଫା

କି ?

କି ?

 5% ସୁଧ ସହାଣତା (ସଫସିଡ)ି ମୄଥଷ୍ଟ ୄହଫ
କି ?

 5% ସୁଧ ସହାଣତା (ସଫସିଡ)ି ମୄଥଷ୍ଟ ୄହଫ କି ?
 ସକଯାତ୍ମକ ୄଭଧାଫୃ ତ୍ତି ଫୟତୀତ ଅଫଶୟକତା ବିତ୍ତକ
ି

 ସକଯାତ୍ମକ ୄଭଧାଫୃ ତ୍ତି ଫୟତୀତ ଅଫଶୟକତା

ୄଭଧାଫୃ ତ୍ତି ଦିଅଗୄର ତାହା ଯିଫାଯାଆଁ ୄକଉଁ

ବିତ୍ତକ
ି ୄଭଧାଫୃ ତ୍ତି ଦିଅଗୄର ତାହା ଯିଫାଯାଆଁ

ଯିଭାଣଯ ୄଯାଜଗାଯ ନୁ ସାୄଯ ୄହଫ ?

ୄକଉଁ ଯିଭାଣଯ ୄଯାଜଗାଯ ନୁ ସାୄଯ ୄହଫ ?

 ଏକ ରକ୍ଷ ଫା ତା’ଠାଯୁ କମ୍ ଟଙ୍କା



ଏକ ରକ୍ଷ ଫା ତା’ଠାଯୁ କମ୍ ଟଙ୍କା

 ଏକ ରକ୍ଷଯୁ ୄଦଢ ରକ୍ଷ ଟଙ୍କା

 ଏକ ରକ୍ଷଯୁ ୄଦଢ ରକ୍ଷ ଟଙ୍କା
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 ୄଦଢ ରକ୍ଷଯୁ ଦୁ ଆ ରକ୍ଷ ଟଙ୍କା

 ୄଦଢ ରକ୍ଷଯୁ ଦୁ ଆ ରକ୍ଷ ଟଙ୍କା

 ଦୁ ଆ ରକ୍ଷଯୁ ୄଢଆ ରକ୍ଷ ଟଙ୍କା

 ଦୁ ଆ ରକ୍ଷଯୁ ୄଢଆ ରକ୍ଷ ଟଙ୍କା

ସଭସ୍ତ ଫିଦୟାଥ୍ୀଙ୍କୁ ୄଭଧାଫୃ ତ୍ତି ୄଦଫା ସମ୍ଭଫ



ୄହଉ ନଥିଫାଯୁ ୄଭଧାଫୀ ଫିଦୟାଥ୍ୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ

ନଥିଫାଯୁ ୄଭଧାଫୀ ଫିଦୟାଥ୍ୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାଯୁ ଫଞ୍ଚିତ

ଶିକ୍ଷାଯୁ ଫଞ୍ଚିତ ନ କଯିଫାାଆଁ ୄମଉଁ ସହାଣତା

ନ କଯିଫାାଆଁ ୄମଉଁ ସହାଣତା ଦିଅ ମିଫ ତାହା

ଦିଅ ମିଫ ତାହା ସଫ୍ନଭ
ି ନ ୄକୄତ ଶତାଂଶ

ସଫ୍ନଭ
ି ନ ୄକୄତ ଶତାଂଶ ୄହଫ ?

ୄହଫ ?

 ସ୍ନାତକ : ସଫ୍ନଭ
ି ନ 60% କିଭିା 65% କିଭିା

 ସ୍ନାତକ : ସଫ୍ନଭ
ି ନ 60% କିଭିା 65% କିଭିା

70% କିଭିା 75%

70% କିଭିା 75%

 ସ୍ନାତୄକାତ୍ତଯ : ସଫ୍ନଭ
ି ନ 50% କିଭିା 55%

 ସ୍ନାତୄକାତ୍ତଯ : ସଫ୍ନଭ
ି ନ 50% କିଭିା 55%

କିଭିା 60% କିଭିା 65%

କିଭିା 60% କିଭିା 65%

 ଅଥିକ ସହାଣତାବିନ୍ନ ନୟ ୄକଉଁ ୄଶୈକ୍ଷିକ

 ଅଥିକ ସହାଣତାବିନ୍ନ ନୟ ୄକଉଁ ୄଶୈକ୍ଷିକ

ସହାଣତା ଫିଦୟାଥ୍ୀଭାନଙ୍କଯ ଅଫଶୟକ ମଥା,

ସହାଣତା ଫିଦୟାଥ୍ୀଭାନଙ୍କଯ ଅଫଶୟକ ମଥା,

ୄଶୈକ୍ଷିକ ଯାଭଶ୍, ଠନ ପ୍ରୄକାଷ୍ଠ ଫୟଫସ୍ଥା,

ୄଶୈକ୍ଷିକ ଯାଭଶ୍, ଠନ ପ୍ରୄକାଷ୍ଠ ଫୟଫସ୍ଥା,
ଭରିିଭିଡଅ
ି ସାଧନ

ସଭସ୍ତ ଫିଦୟାଥ୍ୀଙ୍କୁ ୄଭଧାଫୃ ତ୍ତି ୄଦଫା ସମ୍ଭଫ ୄହଉ

ଭରିିଭିଡଅ
ି ସାଧନ


ପ୍ରଚିତ ଶିକ୍ଷାଥ୍ୀ ଅଥିକ ସହାଣତା ଫୟଫସ୍ଥା ଗୁଡକ
ି
ପ୍ରୄବଦକ (differential) ୄଯାଜଗାଯ
ସ୍ତଯବିତ୍ତକ
ି ୄହଫା ଅଫଶୟକ କି ?



ଋଣ ଜନିତ ସୁଧ ସହାଣତା (ସଫସିଡ)ି ଦଯିଦ୍ରତଭ
ଶିକ୍ଷାଥ୍ୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ାଆଁ ସଭଥ୍ କଯିଛ ି କି ? ମଦି
ନୁ ୄହଁ, ଏଥିାଆଁ କ’ଣ କଯାମିଫା ଦଯକାଯ?



ଭୁକ୍ତ ଫିଶ୍ୱଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ସ୍ଥାନୀଣ ବାୄଫ
ଶିକ୍ଷାଥ୍ୀଙ୍କ ାଆଁ ସହାଣତା ଫୟଫସ୍ଥା କଯିଛନ୍ତି ।
ଏସଫୁ ୄକନ୍ଧୄଯ ସହାଣତାଯ ବିଫୃଦ୍ଧି ାଆଁ
ସ୍ଥାନୀଣ ସଂସ୍ଥାଗୁଡକ
ି କିବି ସାହାମୟ
କଯିାଯିଫ ?
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ପ୍ରସଙ୍ଗ XIV :

ଫଲକ୍

ଜିଲ୍ଲା

ଯାଜୟ

 ବାଷା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସାଂସ୍କୃତକ
ି ସଂହତି କିବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା

 ବାଷା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସାଂସ୍କୃତକ
ି ସଂହତି କିବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା

ବାଷା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ
ସାଂସ୍କୃତକ
ି ସଂହତି

ୄହାଆ ାଯିଫ ?

ୄହାଆ ାଯିଫ ?

 ଫହୁ ସାଭୁଦାଣିକ ସଭାଜୄଯ ବାଷାଯ ବୂଭିକା ଓ

 ଫହୁ ସାଭୁଦାଣିକ ସଭାଜୄଯ ବାଷାଯ ବୂଭିକା ଓ

ଗୁଯୁତ୍ୱ ଫିଷଣୄଯ ଶିକ୍ଷାଥ୍ୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ୄଦଫା ାଆଁ

ଗୁଯୁତ୍ୱ ଫିଷଣୄଯ ଶିକ୍ଷାଥ୍ୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ୄଦଫା ାଆଁ

ାଠୟକ୍ରଭୄଯ କିବି ଯିଫତ୍ତ୍ନ ଅଫଶୟକ ?

ାଠୟକ୍ରଭୄଯ କିବି ଯିଫତ୍ତ୍ନ ଅଫଶୟକ ?
 ଫିଶ୍ୱଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ସାଂସ୍କୃତକ
ି ସଂହତି ଫିଷଣକୁ
ଅଧାଯ ଫା ବିତ୍ତି ାଠୟକ୍ରଭୄଯ ସାଭିର କଯିଫା
ଅଫଶୟକ କି ?
 ଉଚ୍ଚତଯ ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡକ
ି ୄଯ ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତ ି ଓ
ବାଷାକୁ ଯସ୍ପଯ ସହ କିବି ବାୄଫ ସଂମୁକ୍ତ
କଯାମାଆାଯିଫ ?

ପ୍ରସଙ୍ଗ XV :

 ଘୄଯାଆ ୄକ୍ଷତ୍ର ସହ ୄକଉଁ ପ୍ରକାଯ ସହବାଗିତା

 ଘୄଯାଆ ୄକ୍ଷତ୍ର ସହ ୄକଉଁ ପ୍ରକାଯ ସହବାଗିତା ସୃଷ୍ଟି

ଘୄଯାଆ ୄକ୍ଷତ୍ର

ସୃଷ୍ଟି କଯାମାଆାଯିଫ ?

କଯାମାଆାଯିଫ ?

ସହ ଥ୍ୂର୍ଣ୍୍

 ଟ୍ଟାିକା ନିଭ୍ାଣ

 ଟ୍ଟାିକା ନିଭ୍ାଣ

ସହବାଗିତା

 ୄକଫ ପ୍ରୄଣାଗଶାା ଓ ାଠାଗାଯ ନିଭ୍ାଣ

 ୄକଫ ପ୍ରୄଣାଗଶାା ଓ ାଠାଗାଯ ନିଭ୍ାଣ

 ଟ୍ଟାିକାଯ ଯକ୍ଷଣାୄଫକ୍ଷଣ

 ଟ୍ଟାିକାଯ ଯକ୍ଷଣାୄଫକ୍ଷଣ

 କୄରଜଯ ଯକ୍ଷଣାୄଫକ୍ଷଣ

 କୄରଜଯ ଯକ୍ଷଣାୄଫକ୍ଷଣ

 ପ୍ରୄଣାଗଶାାଯ ଯକ୍ଷଣାୄଫକ୍ଷଣ

 ପ୍ରୄଣାଗଶାାଯ ଯକ୍ଷଣାୄଫକ୍ଷଣ

 ହୄଷ୍ଟର

 ହୄଷ୍ଟର

 ତଥୟ ଓ ୄମାଗାୄମାଗ ଫୟଫସ୍ଥା

 ତଥୟ ଓ ୄମାଗାୄମାଗ ଫୟଫସ୍ଥା

 ଭୄନାଯଞ୍ଜନ

 ଭୄନାଯଞ୍ଜନ

 ଯିଫହନ

 ଯିଫହନ



ଅଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାୄଯ କାମ୍ୟକାଯୀ ୄହଉଥିଫା



ଅଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାୄଯ କାମ୍ୟକାଯୀ ୄହଉଥିଫା

ଘୄଯାଆ ୄକ୍ଷତ୍ର ସହବାଗିତାଯ ଫିଶଦ ଫିଫଯଣୀ

ଘୄଯାଆ ୄକ୍ଷତ୍ର ସହବାଗିତାଯ ଫିଶଦ ଫିଫଯଣୀ

ଦିନ୍ତୁ ।

ଦିନ୍ତୁ ।


ଶିକ୍ଷା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସଯକାଯୀ-ଘୄଯାଆ-ସହବାଗିତା
ଫିୄଶଷ ସପ ନ ୄହଫାଯ କାଯଣ କ’ଣ?
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ଫଲକ୍

ଜିଲ୍ଲା

ଯାଜୟ


ଅନୁ ଷଙ୍ଗି କ ୄସଫା ୄମାଗାଆଫା ଫୟତୀତ ଅଉ
ୄକଉଁ ପ୍ରକାୄଯ ଘୄଯାଆ ୄକ୍ଷତ୍ରଯ ବୂଭିକା
ଯହିାୄଯ ?



ଧିକ ପପ୍ରଦ ସଯକାଯୀ-ଘୄଯାଆ-ସହବାଗିତା
ସକାୄଶ “ରାବ ାଆଁ ନୁ ୄହଁ” (ଣରାବକାଯୀ)
ନୀତିୄଯ ଅଣ କିବି ଯିଫତ୍ତ୍ନ ଚାହାନ୍ତି ?



ସଯକାଯୀ ଓ ଘୄଯାଆ ସହବାଗିତା ୄକଫ
ୄଫୈଷଣିକ ଓ କଭ୍ବିତ୍ତକ
ି ଶିକ୍ଷାାଆଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗି କ କିନ୍ତୁ
ସାଧାଯଣ ଶିକ୍ଷାାଆଁ ନୁ ୄହଁ କି ?



ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାୄଯ ସଯକାଯୀ ଓ ଘୄଯାଆ ସହବାଗିତାଯ
ଏବି ୄକୌଣସି ବର ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ ଛିକି ମାହାଯ
ନଯାଫୃ ତ୍ତି କଯାମାଆାଯିଫ ?

ପ୍ରସଙ୍ଗ XVI :

 ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ାଆଁ ଥ୍ ଫଯାଦଯ ବିନଫ ଦିଗଗୁଡକ
ି

ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ାଆଁ

କ’ଣ

ଥ୍ ଫଯାଦ

 ୄକନ୍ଧ ଫୟଣ ଫଯାଦ ଫୃ ଦ୍ଧି
 ଯାଜୟଯ ଫୟଣ ଫଯାଦ ଫୃ ଦ୍ଧି
 କୄ୍ାୄଯଟ୍ ୄସକିଯଯ ଂଶଗ୍ରହଣ
 ଶିକ୍ଷାଥ୍ୀଙ୍କ ପି
 ନୟାନୟ

ପ୍ରସଙ୍ଗ XVII :
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାଯ
ନ୍ତଜ୍ାତୀଣକଯଣ

 ୄଦଶ ଫାହାୄଯ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାଯ ଫିସ୍ତାଯାଆଁ ଅଣଙ୍କ
ଯାଭଶ୍ କ’ଣ?
 ଫିୄଦଶୀ ଶିକ୍ଷା ୄମାଗାଣକାଯୀଙ୍କୁ ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ
 ଫିଶ୍ୱଫିଦୟାଣ ଯିସଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିତ୍ତବ
ି ୂ ଭିଯ ଫିକାଶ
ୄମଯିକି ଶିକ୍ଷାଥ୍ୀ ସାଧନ ୄକନ୍ଧ, ଧ୍ୟାକ ତିଥି
ପ୍ରୄକାଷ୍ଠ, ଅନ୍ତଜ୍ାତିକ ଶିକ୍ଷାଥ୍ୀ ନିଫାସ ଆତୟାଦି
 ଶିକ୍ଷାଥ୍ୀ ଧ୍ୟାକ ଫିନଭ
ି ଣ କାମ୍ୟସୂଚୀ ଏଫଂ
ଗୄଫଷଣାୄଯ ଅନୁ ଷ୍ଠାନିକ ସହୄମାଗିତା
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ପ୍ରସଙ୍ଗ XVIII:
ଶିକ୍ଷାକୁ ,
ୄଯାଜଗାଯସହ
ୄମାଡିଫାାଆଁ
ଶିଳ୍ପୄଦୟାଗ ସହ
ଚୁକ୍ତିଫଦ୍ଧତା

ଫଲକ୍

ଜିଲ୍ଲା

ଯାଜୟ
 ଶିଳ୍ପଜୄଦୟାଗ ସହ ଶିକ୍ଷାଜଗତଯ ସଂୄମାଗ ସାଧନ
ନୂ ତନ ଶିଳ୍ପ ତଥା ଉୄଦୟାଗଗୁଡକ
ି ୁ କିଯି ସାହାମୟ
କୄଯ ?
 ଶିଳ୍ପୄଦୟାଗ କିଯି ବାଫୄଯ ଶିକ୍ଷାଥ୍ୀଭାନଙ୍କୁ କିଯି
ଔୄଦୟାଗିକ ଦକ୍ଷତା ହାସର କଯିଫାୄଯ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ
କୄଯ ?
 ଶିଳ୍ପଜଗତଯ ପ୍ରତିନଧି
ି ଭାୄନ ଭହାଫିଦୟାଣ ତଥା
ଫିଶ୍ୱଫିଦୟାଣଯ ଯିଚାନା ସଭିତୄି ଯ ସାଭିର
ୄହଫା ଉଚିତ କି ?
 ଛାତ୍ରଭାନଙ୍କଯ ୄଯାଜଗାଯ କ୍ଷଭତା ଫଢାଆଫାାଆଁ
ଶିଳ୍ପଜଗତ କିଯି ବାଫୄଯ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରାସଙ୍ଗି କ ାଠୟକ୍ରଭ
ତିଅଯି କଯିଫାୄଯ ସହାଣକ ୄହାଆାଯିଫ ?

ପ୍ରସଙ୍ଗ XIX :
ଗୄଫଷଣା ଓ
ଉଦ୍ଭାଫନ ାଆଁ
ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ

 ଗୄଫଷଣା ଓ ବିନଫ ଜ୍ଞାନଯ ଫିକାଶାଆଁ
ନିଭନପ୍ରଦତ୍ତ ୄକଉଁ ଉାଣଗୁଡକ
ି ୁ ଧିକ ଗୁଯୁତ୍ୱ
ଦିଅମିଫା ଉଚିତ୍ ?
 ପପ୍ରଦ ଗୄଫଷଣା ାଆଁ ଥ୍ ନିୄଣାଜନ
 ଉବଣ ୄଭୌିକ ଫିଜ୍ଞାନ ଓ ସଭାଜଫିଜ୍ଞାନ ାଆଁ
ପ୍ରଚୁଯ ଗୄଫଷଣା ନୁ ଦାନ
 ଉଦ୍ଭାଫନଭୂକ ଗୄଫଷଣା ାଆଁ ୄକନ୍ଧସ୍ଥାନ
ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନିକ ଥ୍ ନୁ ଦାନ
 ୄଫୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପ୍ତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ାଆଁ ଗୄଫଷଣା
 ୄକନ୍ଧ ନୁ ଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡକ
ି ୄଯ
ଗୄଫଷଣା ାକ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା
 ୄଦ୍ୱୈତନିମୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିଣାୄଯ ଗୄଫଷକଭାନଙ୍କୁ

ଧ୍ୟାନା ାଆଁ ଓ ଧ୍ୟାକଭାନଙ୍କୁ ଗୄଫଷଣା
ାଆଁ ସଭଥ୍ କଯିଫା
 ନ୍ତଃଫିଦୟାୄଯ ଗୄଫଷଣା –ପ୍ରଚିତ ଫିଷଣଯ
ଯାଯ ସଂକ୍ଯୁ ନୂ ତନ ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟିାଆଁ
ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡକ
ି ଯ ସାଭୂହକ
ି ୄମାଗଦାନ
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ପ୍ରସଙ୍ଗ XX :
ନୂ ତନ ଜ୍ଞାନ

କିଯିବାୄଫ ଅୄଭ ବାଯତଫଷ୍କୁ ଗୄଫଷଣା ଓ
ଉନ୍ନଣନ ାଆଁ ଫାଞ୍ଛନୀଣ ଗନ୍ତଫୟସ୍ଥ
କଯିାଯିଫା ? ଗୄଫଷଣା ଓ ଉନ୍ନଣନାଆଁ
ୄଫୈୄଦଶିକ ଥ୍ ସହାମୟ ୄମାଗାଡକଯି ାଯିଫା ?
ଉଦ୍ଭାଫନଭୂକ ଫିଶ୍ୱଫିଦୟାଣୄଯ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଯିଫା
ଫିଷଣ ୁନଫିଚାଯ କଯାମାଆାଯିଫ କି ?

 ଅନ୍ତଜ୍ାତିକ ସ୍ତଯୄଯ ଜ୍ଞାନଯ ନୂ ତନ ଯିସଯଗୁଡକ
ି
କ’ଣ?
 ଅଭଯ ଫିଶ୍ୱଫିଦୟାଣ ଫା ୄକନ୍ଧୀଣ ନୁ ଦାନପ୍ରାପ୍ତ
ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡକ
ି ୄଯ ଏ ପ୍ରକାଯ କାମ୍ୟକ୍ରଭ
ଯିଚାନା କଯିଫାାଆଁ ଧ୍ୟାକ ଫା ଗୄଫଷକ
ଛନ୍ତି କି ? ମଦି ନାହାନ୍ତି ୄତୄଫ ୄସଭାନଙ୍କୁ ଏ
ଦିଗୄଯ ଦକ୍ଷତାସମ୍ପ୍ନ୍ନ କଯାମିଫ କିଯି ?
 ବିନଫ ଓ ଉମୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାଣକ ାଠୟକ୍ରଭ
ଚରାଉଥିଫା ଫିୄଦଶୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡକ
ି ସହିତ
ସହଫନ୍ଧନ ାଆଁ କି ପ୍ରକାଯ ଦୄକ୍ଷ ୄନଫା
ପ୍ରୄଣାଜନ ?
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