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ପ୍ରସଙ୍ଗ I :

 ପ୍ରଥଭଯୁ ଢିଫା, ୄରଖିଫା ଓ ଙ୍କ

 ପ୍ରଥଭଯୁ ଢିଫା, ୄରଖିଫା ଓ ଙ୍କ

 ପ୍ରାଥଭିକ ସ୍ତଯୄଯ ିରାଭାନଙ୍କଯ ଠନ,

 ଅଭଯ ଫିଦୟାଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଭାୄନ

ପ୍ରାଥଭିକ ସ୍ତଯୄଯ

ଶିକ୍ଷାୄଯ ଶିକ୍ଷାଥଥୀଭାୄନ ୄକଉଁ

ଶିକ୍ଷାୄଯ ଶିକ୍ଷାଥଥୀଭାୄନ ୄକଉଁ

ରିଖନ ଓ ଙ୍କଶିକ୍ଷା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫଣସ

ଠନ, ରିଖନ ଓ ଙ୍କଶିକ୍ଷାୄଯ

ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତାକୁ

ସଭସୟାଯ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁ ନ୍ତି ?

ସଭସୟାଯ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁ ନ୍ତି ?

ନୁ ାତୄଯ ଅଶାନୁ ଯୂ ଦକ୍ଷତା ଜଥନ

ଫଣସ ନୁ ାତୄଯ ଅଶାନୁ ଯୂ

ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରତିଫନ୍ଧକଯ କାଯଣଗୁଡକ
ି କ’ଣ

ଦକ୍ଷତା ଜଥନ କଯିାଯୁନାହାନ୍ତି

ୄହାଆାୄଯ ? କାଯଣଗୁଡକ
ି ଯ

କାହିଁକି ? କାଯଣଗୁଡକ
ି ଯ

ୁଂଖାନୁ ୁଂଖ ଫୟାଖୟା କଯନ୍ତୁ।

ୁଂଖାନୁ ୁଂଖ ଫୟାଖୟା କଯନ୍ତୁ ।

ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫା

 ଶିକ୍ଷକଭାୄନ ନିଣଭିତ ସ୍କୁରକୁ ଅସନ୍ତି କି ?

 ଶିକ୍ଷକଭାୄନ ନିଣଭିତ ସ୍କୁରକୁ ଅସନ୍ତି କି ?

 ଠନ, ରିଖନ ଓ ଙ୍କଶିକ୍ଷା ାଆଁ

 ଠନ, ରିଖନ ଓ ଙ୍କଶିକ୍ଷା ାଆଁ

ପ୍ରାଥଭିକ ୄେଣୀୄଯ ଶିକ୍ଷକଭାୄନ

ପ୍ରାଥଭିକ ୄେଣୀୄଯ ଶିକ୍ଷକଭାୄନ ୄକଉଁ

ୄକଉଁ ସଭସୟାଯ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁ ନ୍ତି ?

ସଭସୟାଯ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁ ନ୍ତି ?

 ଏହି ସଭସୟାଯ ସଭାଧାନ ାଆଁ

 ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥଭିକ ଓ ଭାଧ୍ୟଭିକ ସ୍ତଯୄଯ

ସମ୍ଭାଫିତ ଦୄକ୍ଷ କ’ଣ ୄହଫା

ଫିଜ୍ଞାନ ଓ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଯ ସ୍ତଯ କିଯି

ଉଚିତ ?

ୄହଫା ଉଚିତ ?

 ଯୀକ୍ଷା ଉଠାଆୄଦଫା ପୄଯ ଅଭ
ଶିକ୍ଷାଥଥୀଙ୍କ ଉୄଯ କି ପ୍ରବାଫ ଡିଛ ି ?
 ଶିକ୍ଷାଥଥୀଭାନଙ୍କଯ ପ୍ରତୟାଶିତ ଶିକ୍ଷଣ

 ଯୀକ୍ଷା ଉଠାଆୄଦଫା ପୄଯ ଅଭ
ଶିକ୍ଷାଥଥୀଙ୍କ ଉୄଯ କି ପ୍ରବାଫ ଡିଛ ି ?
 ଶିକ୍ଷାଥଥୀଭାନଙ୍କଯ ପ୍ରତୟାଶିତ ଶିକ୍ଷଣ

ଦକ୍ଷତା ସଂକଥୄଯ ିତାଭାତାଙ୍କୁ କିଯି

ଦକ୍ଷତା ସଂକଥୄଯ ିତାଭାତାଙ୍କୁ କିଯି

ଫଗତ କଯାମାଆାଯିଫ ?

ଫଗତ କଯାମାଆାଯିଫ ?

ଶିକ୍ଷାଥଥୀଭାନଙ୍କଯ ାଯଦଶିତା

ଶିକ୍ଷାଥଥୀଭାନଙ୍କଯ ାଯଦଶିତା

ଫଢାଆଫାୄଯ ୄସଭାୄନ କିଯି

ଫଢାଆଫାୄଯ ୄସଭାୄନ କିଯି

ନିୄଣାଜିତ ୄହୄଫ ?

ନିୄଣାଜିତ ୄହୄଫ ?

 ଶିକ୍ଷାଥଥୀଭାନଙ୍କୁ ନିଣଭିତ ସ୍କୁରକୁ

 ଶିକ୍ଷାଥଥୀଭାନଙ୍କୁ ନିଣଭିତ ସ୍କୁରକୁ

ଠାଆଫାାଆଁ

ଠାଆଫାାଆଁ

ିତାଭାତା/ବିବାଫକଭାନଙ୍କୁ କିଯି

ିତାଭାତା/ବିବାଫକଭାନଙ୍କୁ କିଯି

ସୄଚତନ କଯାମାଆାଯିଫ ?

ସୄଚତନ କଯାମାଆାଯିଫ ?
 ଶିକ୍ଷକଭାୄନ ନିଣଭିତ ସ୍କୁରକୁ ଅସନ୍ତି
ତ ? ମଦି ନୁ ୄହଁ, ୄତୄଫ କ’ଣ କଯାମିଫା
ଉଚିତ ?

 ଏହି ପ୍ରତିଫନ୍ଧକ ଦୂ ଯକଯିଫାାଆଁ କ’ଣ

 ଏହି ପ୍ରତିଫନ୍ଧକ ଦୂ ଯକଯିଫାାଆଁ

ଦୄକ୍ଷ ନିଅମାଆାଯିଫ ? ଏ ଦିଗୄଯ

କ’ଣ ଦୄକ୍ଷ ନିଅମାଆାଯିଫ ?

ସକାଯାତ୍ମକବାୄଫ ପପ୍ରଦ ୄହାଆଥିଫା

ଏ ଦିଗୄଯ ସକାଯାତ୍ମକବାୄଫ

କିଛ ି କାମଥୟକ୍ରଭଯ ଉଦାହଯଣ ଦିନ୍ତୁ ।

ପପ୍ରଦ ୄହାଆଥିଫା କିଛ ି

 ଯୀକ୍ଷା ଉଠାଆୄଦଫା ପୄଯ ଅଭ
ଶିକ୍ଷାଥଥୀଙ୍କ ଉୄଯ କି ପ୍ରବାଫ ଡିଛ ି ?
 ଶିକ୍ଷାଥଥୀଭାନଙ୍କଯ ପ୍ରତୟାଶିତ ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା
ସଂକଥୄଯ ିତାଭାତାଙ୍କୁ କିଯି ଫଗତ

କାମଥୟକ୍ରଭଯ ଉଦାହଯଣ ଦିନ୍ତୁ ।
 ଯୀକ୍ଷା ଉଠାଆୄଦଫା ପୄଯ
ଅଭ ଶିକ୍ଷାଥଥୀଙ୍କ ଉୄଯ କି ପ୍ରବାଫ
ଡିଛ ି ?

କଯାମାଆାଯିଫ ? ଶିକ୍ଷାଥଥୀଭାନଙ୍କଯ

 ଶିକ୍ଷାଥଥୀଭାନଙ୍କଯ ପ୍ରତୟାଶିତ ଶିକ୍ଷଣ

ାଯଦଶିତା ଫଢାଆଫାୄଯ ୄସଭାୄନ

ଦକ୍ଷତା ସଂକଥୄଯ ିତାଭାତାଙ୍କୁ

କିଯି ନିୄଣାଜିତ ୄହୄଫ ?

କିଯି ଫଗତ କଯାମାଆାଯିଫ ?

 ଶିକ୍ଷାଥଥୀଭାନଙ୍କୁ ନିଣଭିତ ସ୍କୁରକୁ

ଶିକ୍ଷାଥଥୀଭାନଙ୍କଯ ାଯଦଶିତା

ଠାଆଫାାଆଁ

ଫଢାଆଫାୄଯ ୄସଭାୄନ କିଯି

ିତାଭାତା/ବିବାଫକଭାନଙ୍କୁ କିଯି

ନିୄଣାଜିତ ୄହୄଫ ?

ସୄଚତନ କଯାମାଆାଯିଫ ?
 ଶିକ୍ଷକଭାୄନ ନିଣଭିତ ସ୍କୁରକୁ ଅସନ୍ତି ତ ?

 ଶିକ୍ଷାଥଥୀଭାନଙ୍କୁ ନିଣଭିତ ସ୍କୁରକୁ
ଠାଆଫାାଆଁ

ମଦି ନୁ ୄହଁ, ୄତୄଫ କ’ଣ କଯାମିଫା

ିତାଭାତା/ବିବାଫକଭାନଙ୍କୁ

ଉଚିତ ?

କିଯି ସୄଚତନ
କଯାମାଆାଯିଫ ?
 ଶିକ୍ଷକଭାୄନ ନିଣଭିତ ସ୍କୁରକୁ
ଅସନ୍ତି ତ ? ମଦି ନୁ ୄହଁ, ୄତୄଫ
କ’ଣ କଯାମିଫା ଉଚିତ ?
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ପ୍ରସଙ୍ଗ II :

 ଅଣଙ୍କ ଫଲକୄଯ ୄକୄତାଟି ଭାଧ୍ୟଭିକ

 ଅଣଙ୍କ ଫଲକୄଯ ୄକୄତ ଭାଧ୍ୟଭିକ ଓ

ଭାଧ୍ୟଭିକ ଓ

ଓ ଉଚ୍ଚଭାଧ୍ୟଭିକ ଫିଦୟାଣ ଛି ?

 ଅଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାୄଯ ଭାଧ୍ୟଭିକ ଓ
ଉଚ୍ଚଭାଧ୍ୟଭିକ ସ୍କୁର ସଂଖୟା ମୄଥଷ୍ଟ କି ?
ମଦି ନୁ ୄହଁ ତାୄହୄର ଜିଲ୍ଲାୄଯ ଭାଧ୍ୟଭିକ
ସ୍ତଯ ଶିକ୍ଷା ଫିସ୍ତାଯ ାଆଁ କି କି ଦୄକ୍ଷ
ନିଅମାଆଛି ?
 ଏଆ ଭାଧ୍ୟଭିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ଭାଧ୍ୟଭିକ
ଫିଦୟାଣୄଯ ଯୀକ୍ଷାଗାଯ, ଝିଙ୍କ ାଆଁ

 ଅଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାୄଯ ଭାଧ୍ୟଭିକ ଓ
ଉଚ୍ଚଭାଧ୍ୟଭିକ ସ୍କୁର ସଂଖୟା ମୄଥଷ୍ଟ
କି ? ମଦି ନୁ ୄହଁ ତାୄହୄର
ଜିଲ୍ଲାୄଯ ଭାଧ୍ୟଭିକ ସ୍ତଯ ଶିକ୍ଷା
ଫିସ୍ତାଯ ାଆଁ କି କି ଦୄକ୍ଷ
ନିଅମାଆଛି ?
 ଏଆ ଭାଧ୍ୟଭିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ଭାଧ୍ୟଭିକ

ଯିସ୍ରାଗାଯ ଅଦି ଅଫଶୟକୀଣ ଫୟଫସ୍ଥା
ଛିକି ?
 ସ୍କୁରୄଯ ଫିଜ୍ଞାନ ଯୀକ୍ଷାଗାଯ ଓ କମ୍ପ୍ୁୟଟଯ
ଯୀକ୍ଷାଗାଯ ଗୁଡକ
ି ଯ ଫସ୍ଥା କିଯି ?

ଫିଦୟାଣୄଯ ଯୀକ୍ଷାଗାଯ, ଝିଙ୍କ
ାଆଁ ଯିସ୍ରାଗାଯ ଅଦି
ଅଫଶୟକୀଣ ଫୟଫସ୍ଥା ଛିକି ?
 ସ୍କୁରୄଯ ଫିଜ୍ଞାନ ଯୀକ୍ଷାଗାଯ ଓ

ଏଗୁଡକ
ି ଯ ଉନ୍ନତିକଯଣାଆଁ କ’ଣ
ଦୄକ୍ଷ ନିଅମାଆାଯିଫ ?
 ପ୍ରୄମାଜନୀଣ ସଂଖୟକ ସ୍ଥାଣୀ ଶିକ୍ଷକ ଏଆ
ସ୍କୁରଗୁଡୄି ଯ ଛନ୍ତି ନା ଚୁକ୍ତିବିତ୍ତକ
ି ଶିକ୍ଷକ

କମ୍ପ୍ୁୟଟଯ ଯୀକ୍ଷାଗାଯ ଗୁଡକ
ି ଯ
ଫସ୍ଥା କିଯି ? ଏଗୁଡକ
ି ଯ
ଉନ୍ନତିକଯଣାଆଁ କ’ଣ ଦୄକ୍ଷ
ନିଅମାଆାଯିଫ ?

ଉଚ୍ଚଭାଧ୍ୟଭିକ

 ଏଆ ଭାଧ୍ୟଭିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ଭାଧ୍ୟଭିକ

ଉଚ୍ଚଭାଧ୍ୟଭିକ ସ୍କୁର ଛି ?
 ଏଆ ଭାଧ୍ୟଭିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ଭାଧ୍ୟଭିକ

ଶିକ୍ଷାଯ

ଫିଦୟାଣୄଯ ଯୀକ୍ଷାଗାଯ, ଝିଙ୍କ

ଫିଦୟାଣୄଯ ଯୀକ୍ଷାଗାଯ, ଝିଙ୍କ

ସଂପ୍ରସାଯଣ

ାଆଁ ଯିସ୍ରାଗାଯ ଅଦି ଅଫଶୟକୀଣ

ାଆଁ ଯିସ୍ରାଗାଯ ଅଦି ଅଫଶୟକୀଣ

ଫୟଫସ୍ଥା ଛିକି ?

ଫୟଫସ୍ଥା ଛିକି ?

 ଭାଧ୍ୟଭିକ ଓ ଉଚ୍ଚଭାଧ୍ୟଭିକ

 ସ୍କୁରୄଯ ଫିଜ୍ଞାନ ଯୀକ୍ଷାଗାଯ ଓ

ଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ୄଯ ସଭସ୍ତ ଫିଷଣଯ

କମ୍ପ୍ୁୟଟଯ ଯୀକ୍ଷାଗାଯ ଗୁଡକ
ି ଯ ଫସ୍ଥା

ଶିକ୍ଷକ ଛନ୍ତି କି ?ସଫୁ ଶିକ୍ଷକ ନିଣଭିତ

କିଯି ? ଏଗୁଡକ
ି ଯ ଉନ୍ନତିକଯଣାଆଁ

ଫିଦୟାଣକୁ ଅସନ୍ତି କି ? ମଦି ନୁ ୄହଁ

କ’ଣ ଦୄକ୍ଷ ନିଅମାଆାଯିଫ ?

କ’ଣ କଯାମିଫା ଉଚିତ ?
 ସ୍କୁର ାଠୟକ୍ରଭ ଫିଷଣୄଯ ିରାଭାୄନ

 ପ୍ରୄମାଜନୀଣ ସଂଖୟକ ସ୍ଥାଣୀ ଶିକ୍ଷକ
ଏଆ ସ୍କୁରଗୁଡୄି ଯ ଛନ୍ତି ନା ଚୁକ୍ତିବିତ୍ତକ
ି

ବିବାଫକଭାନଙ୍କୁ କିଯି ସୄଚତନ

ଶିକ୍ଷକ ଛନ୍ତି ? ଗଣିତ, ଫିଜ୍ଞାନ ଓ

କଯାଆୄଫ ?

ଆଂଯାଜୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ଥିତ ି କ’ଣ ?

 ଝିଭାନଙ୍କୁ ଭାଧ୍ୟଭିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ଭାଧ୍ୟଭିକ

 ସଭଗ୍ର ୄଦଶୄଯ ପ୍ରାଥଭିକ ଯଯ

ୄେଣୀୄଯ ଢିଫାାଆଁ ନିଣଭିତ

ଶିକ୍ଷାଫୟଫସ୍ଥାକୁ ୄକଭିତ ି ସାଫଥଜନିକ

ଠାଆଫା ାଆଁ ବିବାଫକଭାନଙ୍କୁ

କଯାମାଆାଯିଫ ମାହା ପୄଯ

କିଯି ପ୍ରୄଯାଚିତ କଯାମିଫ ?

ୄକୌଣସି ିରାକୁ ସ୍କୁର ଶିକ୍ଷା ସଭାପ୍ତ
କଯିଫାଯ ସୁୄମାଗଯୁ ଫଞ୍ଚିତ କଯାମିଫ
ନାହିଁ ?
 ଭାଧ୍ୟଭିକ ଶିକ୍ଷା ଫୟଫସ୍ଥାୄଯ ଅୄଭ
କିଯି ୄବୌୄଗାିକ ଓ ସାଭାଜିକ
ଫିୄବଦତାକୁ ଦୂ ଯ କଯିାଯିଫା ?

ଛନ୍ତି ? ଗଣିତ, ଫିଜ୍ଞାନ ଓ ଆଂଯାଜୀ

ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ଥିତ ି କ’ଣ ?
 ସଭଗ୍ର ୄଦଶୄଯ ପ୍ରାଥଭିକ ଯଯ
ଶିକ୍ଷାଫୟଫସ୍ଥାକୁ ୄକଭିତ ି ସାଫଥଜନିକ
କଯାମାଆାଯିଫ ମାହା ପୄଯ ୄକୌଣସି
ିରାକୁ ସ୍କୁର ଶିକ୍ଷା ସଭାପ୍ତ କଯିଫାଯ
ସୁୄମାଗଯୁ ଫଞ୍ଚିତ କଯାମିଫ ନାହିଁ ?

 ଭାଧ୍ୟଭିକ ଶିକ୍ଷା ଫୟଫସ୍ଥାୄଯ ଅୄଭ କିଯି
ୄବୌୄଗାିକ ଓ ସାଭାଜିକ ଫିୄବଦତାକୁ

ଦୂ ଯ କଯିାଯିଫା ?
 ଭାଧ୍ୟଭିକ ଓ ଉଚ୍ଚଭାଧ୍ୟଭିକ
ଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ୄଯ କମ୍ପ୍ୁୟଟଯ ଛିକି ?
ଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ୄଯ କମ୍ପ୍ୁୟଟଯ ଛିକି ?
ୄସଗୁଡକ
ି ଫୟଫହାଯ କଯୁଛନ୍ତି କି ? ମଦି
ୄସଗୁଡକ
ି ଫୟଫହାଯ କଯୁଛନ୍ତି କି ? ମଦି

 ଭାଧ୍ୟଭିକ ଓ ଉଚ୍ଚଭାଧ୍ୟଭିକ

କିଛ ି ସଭସୟା ଥାଏ ତାହା କି ପ୍ରକାଯ ?

କିଛ ି ସଭସୟା ଥାଏ ତାହା କି ପ୍ରକାଯ ?

 ପ୍ରୄମାଜନୀଣ ସଂଖୟକ ସ୍ଥାଣୀ ଶିକ୍ଷକ
ଏଆ ସ୍କୁରଗୁଡୄି ଯ ଛନ୍ତି ନା
ଚୁକ୍ତିବିତ୍ତକ
ି ଶିକ୍ଷକ ଛନ୍ତି ? ଗଣିତ,
ଫିଜ୍ଞାନ ଓ ଆଂଯାଜୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ଥିତ ି
କ’ଣ ?

 ସଭଗ୍ର ୄଦଶୄଯ ପ୍ରାଥଭିକ ଯଯ
ଶିକ୍ଷାଫୟଫସ୍ଥାକୁ ୄକଭିତ ି ସାଫଥଜନିକ
କଯାମାଆାଯିଫ ମାହା ପୄଯ
ୄକୌଣସି ିରାକୁ ସ୍କୁର ଶିକ୍ଷା ସଭାପ୍ତ
କଯିଫାଯ ସୁୄମାଗଯୁ ଫଞ୍ଚିତ
କଯାମିଫ ନାହିଁ ?
 ଭାଧ୍ୟଭିକ ଶିକ୍ଷା ଫୟଫସ୍ଥାୄଯ ଅୄଭ
କିଯି ୄବୌୄଗାିକ ଓ ସାଭାଜିକ
ଫିୄବଦତାକୁ ଦୂ ଯ କଯିାଯିଫା ?
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ପ୍ରସଙ୍ଗ

ଗ୍ରାଭ

ଫଲକ୍

ଜିଲ୍ଲା

ଯାଜୟ

 ଭାଧ୍ୟଭିକ ଓ ଉଚ୍ଚଭାଧ୍ୟଭିକ

 ଭାଧ୍ୟଭିକ ଓ ଉଚ୍ଚଭାଧ୍ୟଭିକ

 ଭାଧ୍ୟଭିକ ଓ ଉଚ୍ଚଭାଧ୍ୟଭିକ
ଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ୄଯ କମ୍ପ୍ୁୟଟଯ
ଛିକି ? ୄସଗୁଡକ
ି ଫୟଫହାଯ
କଯୁଛନ୍ତି କି ? ମଦି କିଛ ି ସଭସୟା
ଥାଏ ତାହା କି ପ୍ରକାଯ ?
 ଭାଧ୍ୟଭିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସାଫଥଜନୀନ
କଯିଫାାଆଁ ଫିବିନ୍ନ ଅଥିକ
ୁଞ୍ଜିନୄି ଫଶ ଫୟଫସ୍ଥାଗୁଡକ
ି କ’ଣ ?
ଫିଲକ ପ୍ରାଆୄବଟ୍ ାଟଥନଯସିପ୍
(PPP)ଫୟଫସ୍ଥାକୁ କିଯି ଉୄେଶୟ
ସାଧନଯ ଉାଣ ବାଫୄଯ ଗ୍ରହଣ
କଯାମାଆାଯିଫ ? CSR ଟକ
(ଫୄଜଟ୍)କୁ ଏ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ
ଉୄମାଗ କଯାମାଆ ାଯିଫ କି ?
 ସାଫଥଜନୀନ ଭାଧ୍ୟଭିକ ଶିକ୍ଷାକୁ
ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫାାଆଁ ଅଫାସିକ
ଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ଯ ବୂଭିକା କ’ଣ ?
 ଭାଧ୍ୟଭିକ ଓ ଉଚ୍ଚଭାଧ୍ୟଭିକ
ଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ଯ ସଭସ୍ତ ଫିଷଣୄଯ
ଶିକ୍ଷକ ଛନ୍ତି କି ?ସଫୁ ଶିକ୍ଷକ
ନିଣଭିତ ଫିଦୟାଣକୁ ଅସନ୍ତି କି ?
ମଦି ନୁ ୄହଁ, କ’ଣ କଯାମିଫା
ଉଚିତ ?
 ସ୍କୁର ାଠୟକ୍ରଭ ଫିଷଣୄଯ
ିରାଭାୄନ ବିବାଫକଭାନଙ୍କୁ
କିଯି ସୄଚତନ କଯାଆୄଫ ?
 ଝିଭାନଙ୍କୁ ଭାଧ୍ୟଭିକ ଓ ଉଚ୍ଚ
ଭାଧ୍ୟଭିକ ୄେଣୀୄଯ ନିଣଭିତ
ଢିଫାାଆଁ ଠାଆଫାକୁ
ବିବାଫକଭାନଙ୍କୁ କିଯି
ପ୍ରୄଯାଚିତ କଯାମିଫ ?

ଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ଯ ସଭସ୍ତ ଫିଷଣୄଯ

ଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ଯ ସଭସ୍ତ ଫିଷଣୄଯ

ଶିକ୍ଷକ ଛନ୍ତି କି ?ସଫୁ ଶିକ୍ଷକ ନିଣଭିତ

ଶିକ୍ଷକ ଛନ୍ତି କି ?ସଫୁ ଶିକ୍ଷକ ନିଣଭିତ

ଫିଦୟାଣକୁ ଅସନ୍ତି କି ? ମଦି ନୁ ୄହଁ

ଫିଦୟାଣକୁ ଅସନ୍ତି କି ? ମଦି ନୁ ୄହଁ

କ’ଣ କଯାମିଫା ଉଚିତ ?

କ’ଣ କଯାମିଫା ଉଚିତ ?

 ସ୍କୁର ାଠୟକ୍ରଭ ଫିଷଣୄଯ ିରାଭାୄନ

 ସ୍କୁର ାଠୟକ୍ରଭ ଫିଷଣୄଯ ିରାଭାୄନ

ବିବାଫକଭାନଙ୍କୁ କିଯି ସୄଚତନ

ବିବାଫକଭାନଙ୍କୁ କିଯି ସୄଚତନ

କଯାଆୄଫ ?

କଯାଆୄଫ ?

 ଝିଭାନଙ୍କୁ ଭାଧ୍ୟଭିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ଭାଧ୍ୟଭିକ

 ଝିଭାନଙ୍କୁ ଭାଧ୍ୟଭିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ଭାଧ୍ୟଭିକ

ୄେଣୀୄଯ ନିଣଭିତ ଢିଫାାଆଁ

ୄେଣୀୄଯ ନିଣଭିତ ଢିଫାାଆଁ

ଠାଆଫାକୁ ବିବାଫକଭାନଙ୍କୁ କିଯି

ଠାଆଫାକୁ ବିବାଫକଭାନଙ୍କୁ କିଯି

ପ୍ରୄଯାଚିତ କଯାମିଫ ?

ପ୍ରୄଯାଚିତ କଯାମିଫ ?
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ପ୍ରସଙ୍ଗ
ପ୍ରସଙ୍ଗ III :

ଗ୍ରାଭ

ଫଲକ୍
 ଅଣଙ୍କ ଫଲକଯ ସ୍କୁରଗୁଡକ
ି ୄଯ

ଫୃ ତ୍ତଗ
ି ତ ଶିକ୍ଷାଯ

ଧନ୍ଦାଭୂକ ାଠୟକ୍ରଭୄଯ ଦକ୍ଷତାଯ

ସଶକ୍ତିକଯଣ

ଫିକାଶ ାଆଁ କି ପ୍ରକାଯ ସୁଫଧ
ି ା ଯହିଛ ି ?
 ଅଣଙ୍କ ଫଲକୄଯ ୄକଉଁ ପ୍ରକାଯ
ଧନ୍ଦାଭୂକ ାଠୟକ୍ରଭ ଧିକ
ଉୄମାଗୀ ୄହଫ ?
 ଅଣଙ୍କ ଫଲକୄଯ ୄକଉଁ ପ୍ରକାଯ
ୄଦଶୀଣ କା କାଯିଗଯୀ ୄକୌଶ ଓ
ାଯଂଯିକ ଦକ୍ଷତା ଯହିଅସିଛ ି ୄମଉଁ
ଫିଷଣୄଯ ସ୍କୁରୄଯ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
ଦିଅମାଆାଯିଫ ?
 ସ୍କୁରସ୍ତଯୄଯ ଏଯି ଯାଭଶଥ
କାମଥୟକ୍ରଭଯ ଅୄଣାଜନ ୄହଫା ଉଚିତ୍
କି, ୄମଉଁଥିୄଯ ିରାଭାୄନ ନିଜନିଜଯ
କାଯିଗଯୀ ଦକ୍ଷତା ଓ ଅଗ୍ରହ ନୁ ସାୄଯ
ଫୃ ତ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଥାଯଣକଯି ଦକ୍ଷତାଯ ବିଫୃର୍ଦ୍ି
ାଆଁ ସୁୄମାଗାଆୄଫ ? ୄକୌଶ ଫା
ଦକ୍ଷତାଯ ଏକ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
କଯାମାଆାଯିଫ କି ?
 ିରାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ୄଗାଟିଏ ଯୀକ୍ଷା
ଯହିଫା ଉଚିତ କି ?

ଜିଲ୍ଲା

ଯାଜୟ
 ଅଣଙ୍କ ଞ୍ଚୄଯ ଧନ୍ଦାଭୂକ ାଠୟକ୍ରଭ  ଅଣଙ୍କ ଞ୍ଚୄଯ ଧନ୍ଦାଭୂକ
ାଠୟକ୍ରଭ ପ୍ରଚନ ାଆଁ
ପ୍ରଚନ ାଆଁ ିରାଭାୄନ ଦାଫୀ କଯୁଛନ୍ତି
ିରାଭାୄନ ଦାଫି କଯୁଛନ୍ତି କି ?
କି ?
 ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁର ଗୁଡକ
ି ଯ ଧନ୍ଦାଭୂକ
 ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁର ଗୁଡକ
ି ଯ ଧନ୍ଦାଭୂକ ଶିକ୍ଷା ଓ
ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତାଫୃ ର୍ଦ୍ି କାମଥୟକ୍ରଭ ାଆଁ
ଦକ୍ଷତାଫୃ ର୍ଦ୍ି କାମଥୟକ୍ରଭ ାଆଁ କି ପ୍ରକାଯ
କି ପ୍ରକାଯ ସୁଫଧ
ି ା ଯହିଛ ି ?
ସୁଫଧ
ି ା ଯହିଛ ି ?
 ଅଣଙ୍କ ଯାଜୟୄଯ ୄକଉଁ ପ୍ରକାଯ
ଧନ୍ଦାଭୂକ ାଠୟକ୍ରଭ ଧିକ
 ଅଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାୄଯ ୄକଉଁ ପ୍ରକାଯ
ଉୄମାଗୀ ୄହଫ ?
ଧନ୍ଦାଭୂକ ାଠୟକ୍ରଭ ଧିକ ଉୄମାଗୀ
 ଅଣଙ୍କ ଯାଜୟୄଯ ୄକଉଁ ପ୍ରକାଯ
ୄହଫ ?
ୄଦଶୀଣ କା କାଯିଗଯୀ ୄକୌଶ
 ଅଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାୄଯ ୄକଉଁ ପ୍ରକାଯ ୄଦଶୀଣ
ଓ ାଯଂଯିକ ଫୃ ତ୍ତି ଯହିଅସିଛ ି
କା କାଯିଗଯୀ ୄକୌଶ ଓ ାଯଂଯିକ
ୄମଉଁ ଫିଷଣୄଯ ସ୍କୁରୄଯ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
ଦିଅମାଆାଯିଫ ?
ଫୃ ତ୍ତି ଯହିଅସିଛ ି ୄମଉଁ ଫିଷଣୄଯ ସ୍କୁରୄଯ
 ଅଣଙ୍କ ଯାଜୟଯ ଅଥଥନୀତିକ
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଅମାଆାଯିଫ ?
ଅଫଶୟକତା ୂଯଣାଆଁ
 ସ୍କୁରସ୍ତଯୄଯ ଏଯି ଯାଭଶଥ କାମଥୟକ୍ରଭଯ
ୄକଉଁପ୍ରକାଯ ଫୃ ତ୍ତ/ି ଦକ୍ଷତା
ଅୄଣାଜନ ୄହଫା ଉଚିତ୍ କି, ୄମଉଁଥିୄଯ
ପ୍ରୄଣାଜନ ?
ିରାଭାୄନ ନିଜନିଜଯ କାଯିଗଯୀ ଦକ୍ଷତା
 ଅୄଭ କିଯି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡକ
ି ୁ
ଓ ଅଗ୍ରହ ନୁ ସାୄଯ ଫୃ ତ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଥାଯଣକଯି
ଧିକ ଦକ୍ଷତାବିତ୍ତକ
ି ଫୃ ତ୍ତଗ
ି ତ
ପ୍ରଶି
କ୍ଷ
ଣ
ଅୄଣାଜନ
କଯି
ଫା ାଆଁ
ଦକ୍ଷତାଯ ବିଫୃର୍ଦ୍ି ାଆଁ
ନିୄଣାଜିତ କଯିାଯିଫା ?
ସୁୄମାଗାଆୄଫ ? ୄକୌଶ ଫା
 ସ୍କୁରସ୍ତଯୄଯ ଏଯି ଯାଭଶଥ
ଦକ୍ଷତାଯ ଏକ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
କାମଥୟକ୍ରଭଯ ଅୄଣାଜନ ୄହଫା
କଯାମାଆାଯିଫ କି ?
ଉଚିତ୍ କି, ୄମଉଁଥିୄଯ ିରାଭାୄନ
 ିରାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ୄଗାଟିଏ ଯୀକ୍ଷା
ନିଜନିଜଯ କାଯିଗଯୀ ଦକ୍ଷତା ଓ
ଅଗ୍ରହ ନୁ ସାୄଯ ଫୃ ତ୍ତି
ଯହିଫା ଉଚିତ କି ?
ନିର୍ଦ୍ଥାଯଣକଯି ଦକ୍ଷତାଯ ବିଫୃର୍ଦ୍ି
ାଆଁ ସୁୄମାଗାଆୄଫ ? ୄକୌଶ
ଫା ଦକ୍ଷତାଯ ଏକ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
କଯାମାଆାଯିଫ କି ?
 ିରାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ୄଗାଟିଏ ଯୀକ୍ଷା
ଯହିଫା ଉଚିତ କି ?
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 ଅଣ CCE ନୀତିକୁ ସଭଥଥନ

 ଅଣ CCE ନୀତିକୁ ସଭଥଥନ

ଫିଦୟାଣ

କଯୁଛନ୍ତିକି ? ମଦି କଯୁନାହାନ୍ତି, ୄତୄଫ

କଯୁଛନ୍ତିକି ? ମଦି କଯୁନାହାନ୍ତି,

ଯୀକ୍ଷା

କାହିଁକି ?CCE ଯ ଫିକଳ୍ପବାୄଫ ଅଣ

ୄତୄଫ କାହିଁକି ?CCE ଯ

ଫୟଫସ୍ଥାଯ

କ’ଣ କହି ାଯିୄଫ ?

ଫିକଳ୍ପବାୄଫ ଅଣ କ’ଣ କହି

ସଂସ୍କାଯ

 ଯୀକ୍ଷାୄଯ ୄପର ଉଠାଆୄଦଫା ନୀତି
କ’ଣ ଶିକ୍ଷାଥଥୀଭାନଙ୍କଯ ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତାକୁ

ାଯିୄଫ ?
 ଯୀକ୍ଷାୄଯ ୄପର ଉଠାଆୄଦଫା

ବିଫୃର୍ଦ୍ି କଯାଆଛି? ମଦି ନୁ ୄହଁ, କାଯଣ

ନୀତି କ’ଣ ଶିକ୍ଷାଥଥୀଭାନଙ୍କଯ ଶିକ୍ଷଣ

କ’ଣ ଓ ଅଉ ୄକଉଁ ଯିଫତ୍ତଥନ ପ୍ରସ୍ତାଫ

ଦକ୍ଷତାୄଯ ବିଫୃର୍ଦ୍ି ଘଟାଆଛି?

ଦିଅମାଆାଯିଫ ?

ମଦି ନୁ ୄହଁ, କାଯଣ କ’ଣ ଓ ଅଉ

 ୄକଉଁ ବାଫୄଯ ଯୀକ୍ଷା ର୍ଦ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ
କୄର ଶିକ୍ଷାଥଥୀଭାନଙ୍କଯ ଚଭାନ
ଫୟଫସ୍ଥାୄଯ ସାଭଗ୍ରି କ ଅକନ
କଯାମାଆାଯିଫ ?
 ଭାକଥ ଫଦୄଯ ୄଗ୍ରଡ ୄଦଫା ଦ୍ୱାଯା କ’ଣ
ଚା କଭିମାଆଛି ଓ ଧିକ ବର ଅକନ
ାଆଁ ସାହାମୟ କଯୁଛି ?
 ଶିକ୍ଷାଥଥୀଭାନଙ୍କଯ ଉତ୍ତଭ ଭୂରୟାଣନ ାଆଁ

ୄକଉଁ ଯିଫତ୍ତଥନ ପ୍ରସ୍ତାଫ
ଦିଅମାଆାଯିଫ ?
 ୄକଉଁ ବାଫୄଯ ଯୀକ୍ଷା ର୍ଦ୍ତିକୁ
ସୁଦୃଢ କୄର ଶିକ୍ଷାଥଥୀଭାନଙ୍କଯ
ଚଭାନ ଫୟଫସ୍ଥାୄଯ ସାଭଗ୍ରି କ
ଅକନ କଯାମାଆାଯିଫ ?
 ଭାକଥ ଫଦୄଯ ୄଗ୍ରଡ ୄଦଫା ଦ୍ୱାଯା
କ’ଣ ଚା କଭିମାଆଛି ଓ ଧିକ

ଭୂରୟାଣନ ର୍ଦ୍ତିୄଯ ଅଉ କ’ଣ ସଂସ୍କାଯ

ବର ଅକନ ାଆଁ ସାହାମୟ

ାଆଁ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଦିଅମାଆାଯିଫ ?

କଯୁଛି ?
 ଶିକ୍ଷାଥଥୀଭାନଙ୍କଯ ଉତ୍ତଭ ଭୂରୟାଣନ
ାଆଁ ଭୂରୟାଣନ ର୍ଦ୍ତିୄଯ ଅଉ
କ’ଣ ସଂସ୍କାଯ ାଆଁ ପ୍ରସ୍ତାଫ
ଦିଅମାଆାଯିଫ ?
 ସ୍କୁର ଯୀକ୍ଷା ର୍ଦ୍ତି ୄକଫ
ଜ୍ଞାନବିତ୍ତକ
ି ନଯହି ଜ୍ଞାନଯ
ଉୄମାଗ ଓ ସଭସୟାଯ ସଭାଧାନ
ଭୂକ ପ୍ରଶନ ଦିଅମିଫା ଉଚିତ ୄହଫ
କି?
5

ପ୍ରସଙ୍ଗ
ପ୍ରସଙ୍ଗ V :

ଗ୍ରାଭ

ଫଲକ୍

ଜିଲ୍ଲା


ଶିକ୍ଷକ ସୃଷ୍ଟି ାଆଁ
ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣଯ
ୁନଫିନୟାସ











ଯାଜୟ
 ଅଣଙ୍କ ଯାଜୟୄଯ ସଫୁ ସ୍ତଯୄଯ
ଅଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାୄଯ ସଫୁ ସ୍ତଯୄଯ ଶିକ୍ଷକ
ଶିକ୍ଷକ ବାଫ ଦୂ ଯ କଯିଫା ାଆଁ କି
ବାଫ ଦୂ ଯ କଯିଫା ାଆଁ କି ଦୄକ୍ଷ
ଦୄକ୍ଷ ନିଅମାଆଛି ?
ନିଅମାଆଛି ?
 ଭାଧ୍ୟଭିକ ସ୍ତଯୄଯ ଶିକ୍ଷକ ଫିୄଶଷ
ଭାଧ୍ୟଭିକ ସ୍ତଯୄଯ ଫିୄଶଷ କଯି ଗଣିତ,
କଯି ଗଣିତ, ଫିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଷା
ଫିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଷା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖୟା ମୄଥଷ୍ଟ
ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖୟା ମୄଥଷ୍ଟ କି ?
କି ? ଶିକ୍ଷକ ବାଫ ୂଯଣ ାଆଁ କ’ଣ
ଶିକ୍ଷକ ବାଫ ୂଯଣ ାଆଁ କ’ଣ
ଦୄକ୍ଷ ନିଅମାଉଛି ?
ଦୄକ୍ଷ ନିଅମାଉଛି ?
 ନିମୁକ୍ତି ୂଫଥଯୁ ଓ ଚାକିଯୀୄଯ ଥିଫା
ନିମୁକ୍ତି ୂଫଥଯୁ ଏଫଂ ଚାକିଯୀୄଯ ଥିଫା
ଶିକ୍ଷକଭାନଙ୍କ ଫୃ ତ୍ତଗ
ି ତ ଗୁଣାତ୍ମକ
ଶିକ୍ଷକଭାନଙ୍କ ଫୃ ତ୍ତଗ
ି ତ ଗୁଣାତ୍ମକ ଫିକାଶ
ଫିକାଶ ାଆଁ କ’ଣ ଯାଭଶଥ
ାଆଁ କ’ଣ ଯାଭଶଥ ଦିଅମାଆାଯିଫ ?
ଦିଅମାଆାଯିଫ ?
ୄଗାଟିଏ ଭମଥୟାଦାୂର୍ଣ୍ଥ ଫୃ ତ୍ତି ବାଫୄଯ
 ୄଗାଟିଏ ଭମଥୟାଦାୂର୍ଣ୍ଥ ଫୃ ତ୍ତି
ଶିକ୍ଷାଦାନ ଫସ୍ଥାକୁ ଅୄଭ କିଯି
ବାଫୄଯ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଫସ୍ଥାକୁ ଅୄଭ
ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ୄଦଆାଯିଫା ? ଶିକ୍ଷକଭାନଙ୍କଯ
କିଯି ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ୄଦଆାଯିଫା ?
ଶିକ୍ଷକଭାନଙ୍କଯ ୄପ୍ରଯଣା ଓ ଶିକ୍ଷଣ
ୄପ୍ରଯଣା ଓ ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତାକୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ିତ
ଦକ୍ଷତାକୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫା ାଆଁ
କଯିଫା ାଆଁ ୄସଭାନଙ୍କଯ
ୄସଭାନଙ୍କଯ ଦାଣିତ୍ୱୄଫାଧତା ାଆଁ
ଦାଣିତ୍ୱୄଫାଧତା ାଆଁ କ’ଣ କଯିାଯିଫା ?
କ’ଣ କଯିାଯିଫା ?
ଶିକ୍ଷକ-ପ୍ରଶିକ୍ଷକଭାନଙ୍କଯ ଗୁଣାତ୍ମକ ଫିକାଶ
 ଶିକ୍ଷକ-ପ୍ରଶିକ୍ଷକଭାନଙ୍କଯ ଗୁଣାତ୍ମକ
କିଯି ୄହାଆାଯିଫ?
ଫିକାଶ କିଯି ୄହାଆାଯିଫ?
DIET,SCERT ଓ ନୟ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
 DIET,SCERT ଓ ନୟ ଶିକ୍ଷକ
ନୁ ଷ୍ଠାନ ମୄଥଷ୍ଟ ଯିଭାଣୄଯ ଛି କି ?
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନୁ ଷ୍ଠାନ ମୄଥଷ୍ଟ
ଯିଭାଣୄଯ ଛି କି ?
ଶିକ୍ଷକ ଫୃ ତ୍ତୄି ଯ ୄମାଗୄଦଫା ାଆଁ ଅୄଭ
 ଶିକ୍ଷକ ଫୃ ତ୍ତୄି ଯ ୄମାଗୄଦଫା ାଆଁ
ନୁ ସୂଚତ
ି ଜାତି, ଜନଜାତି ଓ ସଂଖୟାରଘୁ
ଅୄଭ ନୁ ସୂଚତ
ି ଜାତି, ଜନଜାତି ଓ
ଫୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କଯିାଯିଫା କି ?
ସଂଖୟାରଘୁ ଫୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ
କଯିାଯିଫା କି ?
 ସଭଗ୍ର ଯାଜୟୄଯ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
ନୁ ଷ୍ଠାନ ଗଡିକଯ ଯିଚାନା ଓ
ସଂୄମାଜନା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ କ’ଣ ସଫୁ
ସଭସୟାଯ ଅହୱାନ ଯହିଛ ି ?
6

ପ୍ରସଙ୍ଗ

ଗ୍ରାଭ

ଫଲକ୍

ଜିଲ୍ଲା

ଯାଜୟ

ପ୍ରସଙ୍ଗ VI :

 ଗ୍ରାଭଗୁଡକ
ି ୄଯ ୄପ୍ରୌଢଶିକ୍ଷା ୄକଉଁ

 ଗ୍ରାଭଗୁଡକ
ି ୄଯ ୄପ୍ରୌଢଶିକ୍ଷା ୄକଉଁ

 ଗ୍ରାଭଗୁଡକ
ି ୄଯ ୄପ୍ରୌଢଶିକ୍ଷା ୄକଉଁ ସ୍ତଯୄଯ

 ଗ୍ରାଭଗୁଡକ
ି ୄଯ ୄପ୍ରୌଢଶିକ୍ଷା ୄକଉଁ

ୄପ୍ରୌଢଶିକ୍ଷା ଓ

ସ୍ତଯୄଯ ଛି ? ନିଯକ୍ଷଯଙ୍କୁ ଫୟଫହାଯିକ

ସ୍ତଯୄଯ ଛି ? ନିଯକ୍ଷଯଙ୍କୁ ଫୟଫହାଯିକ

ଛି ? ନିଯକ୍ଷଯଙ୍କୁ ଫୟଫହାଯିକ ସାକ୍ଷଯ

ଜାତୀଣ ଭୁକ୍ତ

ସାକ୍ଷଯ କଯିଫା ାଆଁ କିଛ ି ଉଦୟଭ

ସାକ୍ଷଯ କଯିଫା ାଆଁ କିଛ ି ଉଦୟଭ

କଯିଫା ାଆଁ କିଛ ି ଉଦୟଭ କଯାମାଆଛି

ଫିଦୟାଣ

କଯାମାଆଛି କି ?

କଯାମାଆଛି କି ?

କି ?

ଭାଧ୍ୟଭୄଯ
ଭହିା,
ନୁ ସୂଚତ
ି ଜାତି,

 ୄପ୍ରୌଢଶିକ୍ଷା କାମଥୟକ୍ରଭଗୁଡକ
ି ୄଯ କି

 ୄପ୍ରୌଢଶିକ୍ଷା କାମଥୟକ୍ରଭଗୁଡକ
ି ୄଯ କି

 ୄପ୍ରୌଢଶିକ୍ଷା କାମଥୟକ୍ରଭ ଗୁଡକ
ି ୄଯ କି

ପ୍ରକାଯ ଯିଫତ୍ତଥନ ପ୍ରୄଣାଜନ ?

ପ୍ରକାଯ ଯିଫତ୍ତଥନ ପ୍ରୄଣାଜନ ?

ପ୍ରକାଯ ଯିଫତ୍ତଥନ ପ୍ରୄଣାଜନ ?

 ଗଁାଯ 15 ଫଷଥଯୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଥ ଫାିକା ଜାତୀଣ

 ଗଁାଯ 15 ଫଷଥଯୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଥ ଫାିକା ଜାତୀଣ

 ଗଁାଯ 15 ଫଷଥଯୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଥ ଫାିକା ଜାତୀଣ

ଜନଜାତି ଓ

ଭୁକ୍ତ ଫିଦୟାଣୄଯ ନାଭ ଞ୍ଜୀକଯଣ

ଭୁକ୍ତ ଫିଦୟାଣୄଯ ନାଭ ଞ୍ଜୀକଯଣ

ଭୁକ୍ତ ଫିଦୟାଣୄଯ ନାଭ ଞ୍ଜୀକଯଣ

ସଂଖୟାରଘୁଙ୍କ

କଯିଛନ୍ତି କି ? ନିଣଭିତ ସ୍କୁର ମିଫାୄଯ

କଯିଛନ୍ତି କି ? ନିଣଭିତ ସ୍କୁର ମିଫାୄଯ

କଯିଛନ୍ତି କି ? ନିଣଭିତ ସ୍କୁର ମିଫାୄଯ

ଉୄଯ ଫିୄଶଷ

ଫାଧା କ’ଣ?

ଫାଧା କ’ଣ?

ଫାଧା କ’ଣ?

ଗୁଯୁତ୍ୱୄଦଆ

 ଭହିା, ନୁ ସୂଚତ
ି ଜାତି, ଜନଜାତି ଓ

 ଭହିା, ନୁ ସୂଚତ
ି ଜାତି, ଜନଜାତି ଓ

ଗ୍ରାଭୀଣ

ସଂଖୟାରଘୁଙ୍କ ସାକ୍ଷଯତା ଫୃ ର୍ଦ୍
ି ାଆଁ କ’ଣ

ସଂଖୟାରଘୁଙ୍କ ସାକ୍ଷଯତା ଫୃ ର୍ଦ୍
ି ାଆଁ କ’ଣ

ସାକ୍ଷଯତାକୁ

ଦୄକ୍ଷ ନିଅମାଆଛି ?

ଦୄକ୍ଷ ନିଅମାଆଛି ?

ତ୍ୱଯାନିୱତ କଯିଫା

 ଏଆ ୄଗାଷ୍ଠୀ ୄପ୍ରୌଢଶିକ୍ଷା ଓ ଭୁକ୍ତ

 ଏଆ ୄଗାଷ୍ଠୀ ୄପ୍ରୌଢଶିକ୍ଷା ଓ ଭୁକ୍ତ

ଫିଦୟାଣ ଫୟଫସ୍ଥାଯ ପାଆଦା ାଉଛନ୍ତି

ଫିଦୟାଣ ଫୟଫସ୍ଥାଯ ପାଆଦା ାଉଛନ୍ତି

କି ?

କି ?

 ସ୍କୁରୄଯ ଶିକ୍ଷାଥଥୀ ଓ ଶିକ୍ଷକଭାନଙ୍କଯ
ନିଣଭିତ ଉସ୍ଥାନ ାଆଁ ଫଲକଯ ଶିକ୍ଷା
ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷଯୁ କିଛ ି ଦୄକ୍ଷ

 ୄପ୍ରୌଢଶିକ୍ଷା କାମଥୟକ୍ରଭଗୁଡକ
ି ଜୀଫିକା ଫା
ନିମୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିଣା ସହିତ ସଂକିତ କି ?
 ନାଯୀ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦକ୍ଷତା ଓ

ନିଅମାଆଛି କି ? ଫଲକଯ ଶିକ୍ଷାଧିକାଯୀ

ଅଥଥନୀତିକ ତଥା ନୟାଣବିତ୍ତକ
ି ସାକ୍ଷଯତା

ଫିଦୟାଣ ଯିଦଶଥନୄଯ ମାଆ

ପ୍ରବୃତି ୄମାଡାମାଆ ାଯିଫ କି ?

ବରବାୄଫ କତ୍ତଥଫୟ କଯିଫାାଆଁ
ଯାଭଶଥ ଦିନ୍ତି କି ?
 ଫଲକ ସ୍କୁରଗୁଡକ
ି ୄଯ ଶିକ୍ଷକ ଛନ୍ତି କି ?
ପ୍ରକୃ ତ ଶିକ୍ଷଣ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନଯ ସୁଫୟଫସ୍ଥା
ାଆଁ କ'ଣ କଯାମାଆଛି ?

ସ୍ତଯୄଯ ଛି ? ନିଯକ୍ଷଯଙ୍କୁ
ଫୟଫହାଯିକ ସାକ୍ଷଯ କଯିଫା ାଆଁ
କିଛ ି ଉଦୟଭ କଯାମାଆଛି କି ?
 ୄପ୍ରୌଢଶିକ୍ଷା କାମଥୟକ୍ରଭ ଗୁଡକ
ି ୄଯ କି
ପ୍ରକାଯ ଯିଫତ୍ତଥନ ପ୍ରୄଣାଜନ ?
 ଗଁାଯ 15 ଫଷଥଯୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଥ ଫାିକା
ଜାତୀଣ ଭୁକ୍ତ ଫିଦୟାଣୄଯ ନାଭ
ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯିଛନ୍ତି କି ? ନିଣଭିତ
ସ୍କୁର ମିଫାୄଯ ଫାଧା କ’ଣ?
 ଭହିା, ନୁ ସୂଚତ
ି ଜାତି, ଜନଜାତି
ଓ ସଂଖୟାରଘୁଙ୍କ ସାକ୍ଷଯତା
ଫୃ ର୍ଦ୍
ି ାଆଁ କ’ଣ ଦୄକ୍ଷ
ନିଅମାଆଛି ?
 ଏଆ ୄଗାଷ୍ଠୀ ୄପ୍ରୌଢଶିକ୍ଷା ଓ ଭୁକ୍ତ
ଫିଦୟାଣ ଫୟଫସ୍ଥାଯ ପାଆଦା
ାଉଛନ୍ତି କି ?
 ସ୍କୁରୄଯ ଶିକ୍ଷାଥଥୀ ଓ ଶିକ୍ଷକଭାନଙ୍କଯ
ନିଣଭିତ ଉସ୍ଥାନକୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ିତ
କଯିଫା ାଆଁ ଯାଜୟ ପ୍ରଶାସନ କି
ଦୄକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କଯିଛ ି ?
 ଶିକ୍ଷାଯ ଉନ୍ନତି ାଆଁ ୄଫସଯକାଯୀ
ସଂସ୍ଥା ଫା ନୟ ୄକୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନ
ସଂସ୍ଥା କିଛ ି ପ୍ରବାଫ ଡିରା ବି
କାମଥୟ କଯିଛନ୍ତି କି ? ଏଫଂ
ୄସଭାନଙ୍କ ପ୍ରବାଫ ୄକୄତଦୂ ଯ ?
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ଗ୍ରାଭ

ଫଲକ୍

ଜିଲ୍ଲା

ଯାଜୟ
 ଏଆଯି କାମଥୟକ୍ରଭକୁ କାମଥୟକାଯୀ
କଯାଆଫାୄଫୄ ପ୍ରଶାସନ କି
ପ୍ରକାଯ ସୁଫଧ
ି ାଯ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁ ଏ ?
 ୄପ୍ରୌଢଶିକ୍ଷା କାମଥୟକ୍ରଭଗୁଡକ
ି
ଜୀଫିକା ଫା ନିମୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିଣା ସହିତ
ସଂକିତ କି ?
 ନାଯୀ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦକ୍ଷତା ଓ
ଅଥଥନୀତିକ ତଥା ନୟାଣବିତ୍ତକ
ି
ସାକ୍ଷଯତା ପ୍ରବୃତି ୄମାଡାମାଆ
ାଯିଫ କି ?

ପ୍ରସଙ୍ଗ VII :
ଫିଦୟାଣ ଓ
ୄପ୍ରୌଢଶିକ୍ଷାୄଯ
ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାଯ
ପ୍ରମୁକ୍ତି ଫୟଫସ୍ଥାଯ
ଉନ୍ନତିକଯଣ

 ଫଲକୄଯ ୄକୄତ ପ୍ରାଥଭିକ ଓ ଭାଧ୍ୟଭିକ
ଫିଦୟାଣ ସୂଚନା ପ୍ରମୁକ୍ତି (ICT)
ଫୟଫହାଯ କଯୁଛନ୍ତି ?
 ୄସଥିୄଯ ୄକଉଁ ପ୍ରକାଯ ସଭସୟାଯ

ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁ ନ୍ତି – କମ୍ପ୍ୁୟଟଯ ଓ
ଅନୁ ଷଙ୍ଗି କ ଫୟଫସ୍ଥାଯ ବାଫ, ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ
ଶିକ୍ଷକଙ୍କଯ ବାଫ, ପ୍ରଶାସନିକ ସଭସୟା,
ଯିଚାନା ଫୟଫସ୍ଥା ଫା ନୟ ୄକୌଣସି
ସଭସୟା ଏସଫୁ କୁ ଦୂ ଯକଯିଫା ାଆଁ କ’ଣ

କଯିଫା ସମ୍ଭଫ?
 ୄମଉଁ ସ୍କୁରୄଯ ICT ସାହାମୟୄଯ
ଶିକ୍ଷାଦାନ ୄହଉଛି ୄସଠାୄଯ

ଶିକ୍ଷାଥଥୀଭାୄନ ବର କଯୁଛନ୍ତି କି ?
ୄେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ୄଫୄ ICT ଫୟଫହାଯ
ାଆଁ ଅଗ୍ରହୀ କି ? ଶିକ୍ଷକଭାୄନ
କମ୍ପ୍ୁୟଟଯ ସାହାମୟୄଯ ଶିକ୍ଷାଦାନ ାଆଁ
ସ୍ୱତଃପ୍ରଫୃ ତ୍ତ ବାୄଫ ଅଗ୍ରହୀ କି ନା
ୄସଥିାଆଁ ପ୍ରତିୄଯାଧ ଫା ୄକୌଣସି

 ଫଲକୄଯ ୄକୄତ ପ୍ରାଥଭିକ ଓ ଭାଧ୍ୟଭିକ
ଫିଦୟାଣ ସୂଚନା ପ୍ରମୁକ୍ତି (ICT) ଫୟଫହାଯ
କଯୁଛନ୍ତି ?
 ୄସଥିୄଯ ୄକଉଁ ପ୍ରକାଯ ସଭସୟାଯ
ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁ ନ୍ତି – କମ୍ପ୍ୁୟଟଯ ଓ
ଅନୁ ଷଙ୍ଗି କ ଫୟଫସ୍ଥାଯ ବାଫ, ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ
ଶିକ୍ଷକଙ୍କଯ ବାଫ, ପ୍ରଶାସନିକ ସଭସୟା,
ଯିଚାନା ଫୟଫସ୍ଥା ଫା ନୟ ୄକୌଣସି
ସଭସୟା ଏସଫୁ କୁ ଦୂ ଯକଯିଫା ାଆଁ କ’ଣ
କଯିଫା ସମ୍ଭଫ?
 ୄମଉଁ ସ୍କୁରୄଯ ICT ସାହାମୟୄଯ
ଶିକ୍ଷାଦାନ ୄହଉଛି ୄସଠାୄଯ
ଶିକ୍ଷାଥଥୀଭାୄନ ବର କଯୁଛନ୍ତି କି ? ୄେଣୀ
ଶିକ୍ଷାଦାନ ୄଫୄ ICT ଫୟଫହାଯ ାଆଁ
ଅଗ୍ରହୀ କି ? ଶିକ୍ଷକଭାୄନ କମ୍ପ୍ୁୟଟଯ
ସାହାମୟୄଯ ଶିକ୍ଷାଦାନ ାଆଁ ସ୍ୱତଃପ୍ରଫୃ ତ୍ତ
ବାୄଫ ଅଗ୍ରହୀ କି ନା ୄସଥିାଆଁ

 ଫଲକୄଯ ୄକୄତ ପ୍ରାଥଭିକ ଓ
ଭାଧ୍ୟଭିକ ଫିଦୟାଣ ସୂଚନା ପ୍ରମୁକ୍ତି
(ICT) ଫୟଫହାଯ କଯୁଛନ୍ତି ?
 ୄସଥିୄଯ ୄକଉଁ ପ୍ରକାଯ ସଭସୟାଯ
ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁ ନ୍ତି – କମ୍ପ୍ୁୟଟଯ ଓ
ଅନୁ ଷଙ୍ଗି କ ଫୟଫସ୍ଥାଯ ବାଫ,
ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଯ ବାଫ,
ପ୍ରଶାସନିକ ସଭସୟା, ଯିଚାନା
ଫୟଫସ୍ଥା ଫା ନୟ ୄକୌଣସି ସଭସୟା
ଏସଫୁ କୁ ଦୂ ଯକଯିଫା ାଆଁ କ’ଣ
କଯିଫା ସମ୍ଭଫ?
 ୄମଉଁ ସ୍କୁରୄଯ ICT ସାହାମୟୄଯ
ଶିକ୍ଷାଦାନ ୄହଉଛି ୄସଠାୄଯ
ଶିକ୍ଷାଥଥୀଭାୄନ ବର କଯୁଛନ୍ତି କି ?
ୄେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ୄଫୄ ICT
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ଗ୍ରାଭ

ଫଲକ୍
ପ୍ରତିଫନ୍ଧକ ଛି କି ? ଫିଦୟାଣୄଯ
ୄେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନୄଯ ICTଫୟଫହାଯଯ
ପ୍ରତିୄଯାଧ ଫା ବଣକୁ ଦୂ ଯ କଯିଫା ାଆଁ
କ’ଣ ପ୍ରତିକାଯ କଯାମାଆ ାଯିଫ ?
 ୄପ୍ରୌଢଶିକ୍ଷାଯ ଗ୍ରଗତି ାଆଁ
ICTଉୄମାଗଯ ଫିବିନ୍ନ ଦିଗଗୁଡକ
ି
କ’ଣ ? ଉୄମାଗଯ ଫିବିନ୍ନ ସଭସୟା
କ’ଣ ଓ ୄସଗୁଡକ
ି ଯ ସଭାଧାନ କିଯି
କଯାମିଫ ?

ଜିଲ୍ଲା

ଯାଜୟ

ପ୍ରତିୄଯାଧ ଯହିଛ ି କି? ଫିଦୟାଣୄଯ

ଫୟଫହାଯ ାଆଁ ଅଗ୍ରହୀ କି ?

ୄେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନୄଯ ICT ଫୟଫହାଯଯ

ଶିକ୍ଷକଭାୄନ କମ୍ପ୍ୁୟଟଯ ସାହାମୟୄଯ

ପ୍ରତିୄଯାଧ ଫା ବଣକୁ ଦୂ ଯ କଯିଫା ାଆଁ
କ’ଣ ପ୍ରତିକାଯ କଯାମାଆ ାଯିଫ ?
 ୄପ୍ରୌଢଶିକ୍ଷାଯ ଗ୍ରଗତି ାଆଁ ICT
ଉୄମାଗଯ ଫିବିନ୍ନ ଦିଗଗୁଡକ
ି କ’ଣ ?
ଉୄମାଗଯ ଫିବିନ୍ନ ସଭସୟା କ’ଣ ଓ
ୄସଗୁଡକ
ି ଯ ସଭାଧାନ କିଯି କଯାମିଫ ?
 ICT ଫୟଫହାଯ ଦ୍ୱାଯା ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା
ବିଫୃର୍ଦ୍ଯ
ି ୄକୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ତଥୟ ଛି
କି ?
 ଫିଦୟାଣ ଶିକ୍ଷା ଗୁଣାତ୍ମକ ଫିକାଶ ଓ

ଶିକ୍ଷାଦାନ ାଆଁ ସ୍ୱତଃପ୍ରଫୃ ତ୍ତ ବାୄଫ
ଅଗ୍ରହୀ କି ନା ୄସଥିାଆଁ
ପ୍ରତିୄଯାଧ ଯହିଛ ି କି ? ଫିଦୟାଣ
ୄେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନୄଯ ICT
ଫୟଫହାଯଯ ପ୍ରତିୄଯାଧ ଫା ବଣକୁ
ଦୂ ଯ କଯିଫା ାଆଁ କ’ଣ ପ୍ରତିକାଯ
କଯାମାଆ ାଯିଫ ?
 ୄପ୍ରୌଢଶିକ୍ଷାଯ ଗ୍ରଗତି ାଆଁ ICT
ଉୄମାଗଯ ଫିବିନ୍ନ ଦିଗଗୁଡକ
ି

ସୄଫଥାତ୍ତଭ ୄନୈୁଣୟ ଜଥନ କଯିଫା ାଆଁ

କ’ଣ ? ଉୄମାଗଯ ଫିବିନ୍ନ

ଅୄଭ କିଯି ପ୍ରମୁକ୍ତି ଫିଦୟାଯ ସପ

ସଭସୟା କ’ଣ ଓ ୄସଗୁଡକ
ି ଯ

ଉୄମାଗକୁ ସଫଥାଧିକ ନୁ କୂ

ସଭାଧାନ କିଯି କଯାମିଫ ?

କଯିାଯିଫା ?
 ଫିଦୟାଣୄଯ ICT ଫୟଫହାଯଯ ଫିବିନ୍ନ
ଦିଗଗୁଡକ
ି କ’ଣ?
 ଫିଦୟାଣୄଯ ICT ଫୟଫହାଯଯ ୄେଷ୍ଠ
ବୟାସ, ବିଜ୍ଞତାଯ ୄେଷ୍ଠ ନଭୂନା କ’ଣ?

 ICT ଫୟଫହାଯ ଦ୍ୱାଯା ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା
ବିଫୃର୍ଦ୍ଯ
ି ୄକୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଷ୍ଟ
ି ତଥୟ
ଛି କି ?
 ଫିଦୟାଣ ଶିକ୍ଷା ଗୁଣାତ୍ମକ ଫିକାଶ ଓ
ସୄଫଥାତ୍ତଭ ୄନୈୁଣୟ ଜଥନ କଯିଫା
ାଆଁ ଅୄଭ କିଯି ପ୍ରମୁକ୍ତି ଫିଦୟାଯ
ସପ ଉୄମାଗକୁ ସଫଥାଧିକ
ନୁ କୂ କଯିାଯିଫା?
 ଫିଦୟାଣୄଯ ICT ଫୟଫହାଯଯ
ଫିବିନ୍ନ ଦିଗଗୁଡକ
ି କ’ଣ?
 ଫିଦୟାଣୄଯ ICT ଫୟଫହାଯଯ
ୄେଷ୍ଠ ବୟାସ, ବିଜ୍ଞତା କ’ଣ?
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ପ୍ରସଙ୍ଗ VIII :
ଶିକ୍ଷାଥଥୀଭାନଙ୍କଯ
ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତାଯ
ବିଫୃର୍ଦ୍ି ାଆଁ
ଫିଦୟାଣ
ଶିକ୍ଷାୄଯ ଫିଜ୍ଞାନ,
ଗଣିତ ଓ ପ୍ରମୁକ୍ତି
ଶିକ୍ଷାଦାନ ାଆଁ
ନୂ ତନଜ୍ଞାନ ଓ
ଶିକ୍ଷାର୍ଦ୍ତି

ଗ୍ରାଭ

ଫଲକ୍

ଜିଲ୍ଲା

ଯାଜୟ
 ଦଶଭ ୄେଣୀ ୄଫାଡଥ ଯୀକ୍ଷାୄଯ
ୄପର ୄହଉଥିଫା 80% ଶିକ୍ଷାଥଥୀ
ଗଣିତ ଓ ଫିଜ୍ଞାନୄଯ ଦୁ ଫଥ
ଶିକ୍ଷାାଆଁ କୃ ତକାମଥୟ
ୄହାଆଥାନ୍ତି । ଉଚ୍ଚଭାଧ୍ୟଭିକ ସ୍ତଯୄଯ
ଫିଜ୍ଞାନୄଯ କଭ ସଂଖୟକ ଶିକ୍ଷାଥଥୀଙ୍କ
ନାଭୄରଖା ଓ ଦୁ ଫଥ ଶିକ୍ଷା ଫୟଫସ୍ଥା
ୄଦଶୄଯ ୄଫୈଜ୍ଞାନିକ ଭାନଫ ସଭୱ
ଫିକାଶୄଯ ପ୍ରତିଫନ୍ଧକ ୄହାଆଛି ।
ଫିଜ୍ଞାନ ଓ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ଧ୍ୟାନ ୄଦଫାଯ ଅଫଶୟକତା ଯହିଛ ି ।
ଅୄଭ କିଯି ଏହିସଫୁ ସଭସୟା
ସଭାଧାନ କଯିାଯିଫା?
 ଧିକ ସୁପ ାଆଫା ାଆଁ
ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣ
ଫୟଫସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ କଯିଫାାଆଁ ୄକଉଁ
ପ୍ରକାଯ କାମଥୟର୍ଦ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଥାଯଣ
କଯାମାଆାଯିଫ ?
 ସ୍କୁର ଶିକ୍ଷାୄଯ ାଠୟକ୍ରଭ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ଓ
ଶିକ୍ଷାଦାନ ର୍ଦ୍ତି ନୂ ତନତା ଓ ଫିଫଧ
ି
ୄକୌଶଯ ଉୄମାଗକୁ କିଯି
ୄପ୍ରାତ୍ସାହିତ କଯାମାଆାଯିଫ ?
 ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତାଯ ବିଫୃର୍ଦ୍ି ନିଭୄନ୍ତ
ପ୍ରମୁକ୍ତି ଫିଦୟାଯ ପ୍ରବାଫଶାୀ
ଉୄମାଗ ାଆଁ ୄକଉଁ ଦୄକ୍ଷ
ୄନଫା ପ୍ରୄଣାଜନ ?
10

ପ୍ରସଙ୍ଗ

ଗ୍ରାଭ

ଫଲକ୍

ଜିଲ୍ଲା

ଯାଜୟ

ପ୍ରସଙ୍ଗ IX :

 ଅଞ୍ଚିକ ଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ଯ ମଥାଥଥ

 ଅଞ୍ଚିକ ଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ଯ ମଥାଥଥ

 ଅଞ୍ଚିକ ଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ଯ ମଥାଥଥ

 ଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ଯ ଗୁଣାତ୍ମକ

ଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ଯ

ଯିଚାନା ାଆଁ ସ୍କୁର ଯିଚାନା

ଯିଚାନା ାଆଁ ସ୍କୁର ଯିଚାନା

ଯିଚାନା ାଆଁ ସ୍କୁର ଯିଚାନା ସଭିତ ି

ଅକନ ଓ ଭାନ ନିର୍ଦ୍ଥାଯଣ

ଅକନ, ଭାନ

ସଭିତ ି ସକ୍ରିଣ କି ?

ସଭିତ ି ସକ୍ରିଣ କି ?

ସକ୍ରିଣ କି ?

ଫିଷଣୄଯ ଅଣଙ୍କଯ ଭତ କ’ଣ?

ନିର୍ଦ୍ଥାଯଣ ଓ

 ଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ୄଯ ୂଫଥଯୁ ଥିଫା

 ଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ୄଯ ୂଫଥଯୁ ଥିଫା

 ଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ୄଯ ୂଫଥଯୁ ଥିଫା କଡାକଡି

 ପ୍ରଚିତ ସ୍କୁର ଯିଚାନା

ଯିଚାନା

କଡାକଡି ନୁ ଧ୍ୟାନ ଫୟଫସ୍ଥା ୁଣି

କଡାକଡି ନୁ ଧ୍ୟାନ ଫୟଫସ୍ଥା ୁଣି

ନୁ ଧ୍ୟାନ ଫୟଫସ୍ଥା ୁଣି ଚାରୁ କଯିଫା ଉଚିତ

ଫୟଫସ୍ଥାୄଯ ୄକଉଁ ପ୍ରକାଯ

ଫୟଫସ୍ଥା

ଚାରୁ କଯିଫା ଉଚିତ ୄହଫକି? ପ୍ରଚିତ

ଚାରୁ କଯିଫା ଉଚିତ ୄହଫକି? ପ୍ରଚିତ

ୄହଫକି? ପ୍ରଚିତ ସ୍କୁର ଯିଚାନା

ଯିଫତ୍ତଥନ ସୁାଯିସ

ସ୍କୁର ଯିଚାନା ଫୟଫସ୍ଥାୄଯ ୄକଉଁ

ସ୍କୁର ଯିଚାନା ଫୟଫସ୍ଥାୄଯ ୄକଉଁ

ଫୟଫସ୍ଥାୄଯ ୄକଉଁ ପ୍ରକାଯ ଯିଫତ୍ତଥନ

କଯାମାଆାଯିଫ?

ପ୍ରକାଯ ଯିଫତ୍ତଥନ ସୁାଯିସ

ପ୍ରକାଯ ଯିଫତ୍ତଥନ ସୁାଯିସ

ସୁାଯିସ କଯାମାଆାଯିଫ ?

କଯାମାଆାଯିଫ ?

କଯାମାଆାଯିଫ ?

 ଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ଯ କାମଥୟୄଶୈୀକୁ

 ଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ଯ କାମଥୟୄଶୈୀକୁ

ଅହୁ ଯି ବରବାୄଫ କିଯି ଦୃ ଷ୍ଟି

ଅହୁ ଯି ବରବାୄଫ କିଯି ଦୃ ଷ୍ଟି

ଦିଅମାଆାଯିଫ ?

ଦିଅମାଆାଯିଫ ?

 ଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ଯ କାମଥୟୄଶୈୀକୁ ଅହୁ ଯି
ବରବାୄଫ କିଯି ଦୃ ଷ୍ଟି ଦିଅମାଆାଯିଫ ?
 ଫିଦୟାଣ ଗୁଡକ
ି ଯ କାମଥୟୄଶୈୀୄଯ
ୄଗାଷ୍ଠୀଗତ ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ୄକୄତଦୂ ଯ ଯହିଫ?

 ଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ଯ କାମଥୟୄଶୈୀୄଯ

 ଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ଯ କାମଥୟୄଶୈୀୄଯ

 ସ୍କୁରଶିକ୍ଷା କି ପ୍ରକାଯ ସଭସୟା ଓ ଅହୱାନଯ

ୄଗାଷ୍ଠୀଗତ ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ୄକୄତଦୂ ଯ

ୄଗାଷ୍ଠୀଗତ ନିଣନ୍ତ୍ରଣ ୄକୄତଦୂ ଯ

ସମ୍ମୁଖୀନ ୄହଉଛି ? ସ୍କୁର ଗୁଡକ
ି ଯ

ଯହିଫ?

ଯହିଫ?

ଗୁଣାତ୍ମକ ଫିକାଶାଆଁ ୄସଆ ଅଧାଯୄଯ

 ଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ଯ କାମଥୟୄଶୈୀକୁ
ଅହୁ ଯି ବରବାୄଫ କିଯି ଦୃ ଷ୍ଟି
ଦିଅମାଆାଯିଫ ?
 ଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ଯ ସପତାଯ
ବିଫୃର୍ଦ୍ି ାଆଁ ଅୄଭ ୄଗାଷ୍ଠୀଗତ
ସଭୱ ଓ େଭଯ ଉୄମାଗ କିଯି
କଯିାଯିଫା ?
 ଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ଯ ଶିକ୍ଷାଗତ ଭାନ

କି ଯାଭଶଥ ଦିଅମାଆାଯିଫ?

ନିର୍ଦ୍ଥାଯଣ ଓ ବିଫୃର୍ଦ୍ି ାଆଁ ପ୍ରଚିତ

ଶିକ୍ଷାଥଥୀଭାନଙ୍କୁ ଫିଦୟାଣ ଶିକ୍ଷାଦାନୄଯ

ବିଜ୍ଞତା କ’ଣ? ଧିକ

ଂଶଗ୍ରହଣ କଯିଫା ଓ ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା

ଉୄଲ୍ଲଖୄମାଗୟ ସପତା

ଫଢାଆଫାୄଯ ୄପଲ୍ ଉଠାଆୄଦଫାକୁ ବର

ାଆଫାାଆଁ ତାହାଯ କିଯି

ଫୟଫସ୍ଥା କୁ ହାମାଆ ାଯିଫକି ? ୄଗାଟିଏ

ଉତ୍ତୄଯାତ୍ତଯ ଉନ୍ନତି

ୄେଣୀୄଯ ଶିକ୍ଷାଥଥୀଭାନଙ୍କୁ ୄପଲ୍

କଯାମାଆାଯିଫ ?

କଯାମିଫା ଉଚିତ କି ?
 ଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି ଯ ଶିକ୍ଷାଗତ ଭାନ
ନିର୍ଦ୍ଥାଯଣ ଓ ବିଫୃର୍ଦ୍ି ାଆଁ ପ୍ରଚିତ
ବିଜ୍ଞତା କ’ଣ? ଧିକ ଉୄଲ୍ଲଖୄମାଗୟ
ସପତା ାଆଫାାଆଁ ତାହାଯ କିଯି
ଉତ୍ତୄଯାତ୍ତଯ ଉନ୍ନତି କଯାମାଆାଯିଫ ?
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ପ୍ରସଙ୍ଗ X :

 ନୁ ସୂଚତ
ି ଜାତି, ଜନଜାତି, ସଂଖୟାରଘୁ

 ନୁ ସୂଚତ
ି ଜାତି, ଜନଜାତି, ସଂଖୟାରଘୁ

 ନୁ ସୂଚତ
ି ଜାତି, ଜନଜାତି, ସଂଖୟାରଘୁ ଓ

 ନୁ ସୂଚତ
ି ଜାତି, ଜନଜାତି,

ସଭାୄଫଶ

ଓ ଫିୄଶଷ ପ୍ରୄଣାଜନ ଥିଫା

ଓ ଫିୄଶଷ ପ୍ରୄଣାଜନ ଥିଫା

ଫିୄଶଷ ପ୍ରୄଣାଜନ ଥିଫା ିରାଭାନଙ୍କଯ

ସଂଖୟାରଘୁ ଓ ଫିୄଶଷ ପ୍ରୄଣାଜନ

ଶିକ୍ଷାଯ ସାଭଥଥୟ-

ିରାଭାନଙ୍କଯ ଶିକ୍ଷାଯ ବିଫୃର୍ଦ୍ି ାଆଁ କି

ିରାଭାନଙ୍କଯ ଶିକ୍ଷାଯ ବିଫୃର୍ଦ୍ି ାଆଁ କି

ଶିକ୍ଷାଯ ବିଫୃର୍ଦ୍ି ାଆଁ କି କାମଥୟନ୍ଥା

ଥିଫା ିରାଭାନଙ୍କଯ ଶିକ୍ଷାଯ

ନୁ ସୂଚତ
ି ଜାତି,

କାମଥୟନ୍ଥା ଫରଭୱନ କଯାମାଉଛି ?

କାମଥୟନ୍ଥା ଫରଭୱନ କଯାମାଉଛି ?

ଫରଭୱନ କଯାମାଉଛି ?

ବିଫୃର୍ଦ୍ି ାଆଁ କି କାମଥୟନ୍ଥା

 ଦୁ ଫଥ ୄେଣୀଯ ିରାଭାନଙ୍କ ସୁଯକ୍ଷା

 ଦୁ ଫଥ ୄେଣୀଯ ିରାଭାନଙ୍କ ସୁଯକ୍ଷା

ଜନଜାତି,

 ଦୁ ଫଥ ୄେଣୀଯ ିରାଭାନଙ୍କ ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ

ସଂଖୟାରଘୁ ଓ

ାଆଁ ୄକଉଁ ପ୍ରକାଯ ଦୄକ୍ଷ

ାଆଁ ୄକଉଁ ପ୍ରକାଯ ଦୄକ୍ଷ

ୄକଉଁ ପ୍ରକାଯ ଦୄକ୍ଷ ନିଅମାଆଛି ?

ଫିୄଶଷ

ନିଅମାଆଛି ? ଅଉ ଧିକ କ’ଣ

ନିଅମାଆଛି ? ଅଉ ଧିକ କ’ଣ

ଅଉ ଧିକ କ’ଣ କଯାମାଆାଯିଫ ?

ପ୍ରୄଣାଜନ ଥିଫା

କଯାମାଆାଯିଫ ?

କଯାମାଆାଯିଫ ?

ିରାଭାନଙ୍କଯ
ଶିକ୍ଷା

 ଫିୄଶଷ ପ୍ରୄଣାଜନଥିଫା ିରାଭାନଙ୍କଯ

 ଫିୄଶଷ ପ୍ରୄଣାଜନଥିଫା ିରାଭାନଙ୍କଯ

ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ ୄକଉଁ ପ୍ରକାଯ ଫିୄଶଷ

ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ ୄକଉଁ ପ୍ରକାଯ ଫିୄଶଷ

ଦୄକ୍ଷ ନିଅମାଆଛି ?

ଦୄକ୍ଷ ନିଅମାଆଛି ?

 ଫିୄଶଷ ପ୍ରୄଣାଜନଥିଫା ିରାଭାନଙ୍କଯ
ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ ୄକଉଁ ପ୍ରକାଯ ଫିୄଶଷ
ଦୄକ୍ଷ ନିଅମାଆଛି ?

ଫରଭୱନ କଯାମାଉଛି ?
 ଦୁ ଫଥ ୄେଣୀଯ ିରାଭାନଙ୍କ ସୁଯକ୍ଷା
ାଆଁ ୄକଉଁ ପ୍ରକାଯ ଦୄକ୍ଷ
ନିଅମାଆଛି ? ଅଉ ଧିକ କ’ଣ
କଯାମାଆାଯିଫ ?
 ଫିୄଶଷ ପ୍ରୄଣାଜନଥିଫା
ିରାଭାନଙ୍କଯ ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ ୄକଉଁ
ପ୍ରକାଯ ଫିୄଶଷ ଦୄକ୍ଷ
ନିଅମାଆଛି ?

ପ୍ରସଙ୍ଗ XI :

 ଫିଦୟାଣୄଯ ଏକଯୁ ଧିକ ବାଷା

 ଫିଦୟାଣୄଯ ଏକଯୁ ଧିକ ବାଷା

 ଫିଦୟାଣୄଯ ଏକଯୁ ଧିକ ବାଷା

 ଫିଦୟାଣୄଯ ଏକଯୁ ଧିକ ବାଷା

ବାଷାଯ ଉନ୍ନତି

ଶିକ୍ଷାୄଦଫାଯ ଅଫଶୟକତା ଛି ୄଫାରି

ଶିକ୍ଷାୄଦଫାଯ ଅଫଶୟକତା ଛି ୄଫାରି

ଶିକ୍ଷାୄଦଫାଯ ଅଫଶୟକତା ଛି ୄଫାରି

ଶିକ୍ଷାୄଦଫାଯ ଅଫଶୟକତା ଛି

ସାଧନ

ଅଣ ନୁ ବଫ କଯନ୍ତି କି ?

ଅଣ ନୁ ବଫ କଯନ୍ତି କି ?

ଅଣ ନୁ ବଫ କଯନ୍ତି କି ?

ୄଫାରି ଅଣ ନୁ ବଫ କଯନ୍ତି କି ?

ଫିଦୟାଣୄଯ ଫିୄଦଶୀ ବାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ

ଫିଦୟାଣୄଯ ଫିୄଦଶୀ ବାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ

ଫିଦୟାଣୄଯ ଫିୄଦଶୀ ବାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ

ଫିଦୟାଣୄଯ ଫିୄଦଶୀ ବାଷା

ଫିଷଣୄଯ ଅଣଙ୍କଯ ଭତ କ’ଣ?

ଫିଷଣୄଯ ଅଣଙ୍କଯ ଭତ କ’ଣ?

ଫିଷଣୄଯ ଅଣଙ୍କଯ ଭତ କ’ଣ?

ଶିକ୍ଷାଦାନ ଫିଷଣୄଯ ଅଣଙ୍କଯ

ଏହାଯ ଉକାଯ ଓ କାଯ କ’ଣ?

ଏହାଯ ଉକାଯ ଓ କାଯ କ’ଣ?

ଏହାଯ ଉକାଯ ଓ କାଯ କ’ଣ?

ଭତ କ’ଣ? ଏହାଯ ଉକାଯ ଓ
କାଯ କ’ଣ?
 ୄଗାଟିଏ ସଭନିୱତ ବାଷାନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
କଯିଫା ପ୍ରୄଣାଜନ ୄଫାରି ଅଣ
ନୁ ବଫ କଯନ୍ତି କି ? ମାହାପୄଯ
ାଯଂାଯିକ ଓ ଅଧୁନକ
ି ଉନ୍ନତ
ବାଷାଯ ସଭନିୱତ ଯୂ ୄଦଖିଫାକୁ
ଭିଫ
ି ।

12

ପ୍ରସଙ୍ଗ

ଗ୍ରାଭ

ଫଲକ୍

ଜିଲ୍ଲା

ଯାଜୟ

ପ୍ରସଙ୍ଗ XII :

 ଫିଦୟାଣୄଯ ୄନୈତକ
ି ଓ ଭୂରୟୄଫାଧ

 ଫିଦୟାଣୄଯ ୄନୈତକ
ି ଓ ଭୂରୟୄଫାଧ

 ଫିଦୟାଣୄଯ ୄନୈତକ
ି ଓ ଭୂରୟୄଫାଧ

 ଫିଦୟାଣୄଯ ୄନୈତକ
ି ଓ
ଭୂରୟୄଫାଧ ଶିକ୍ଷା ଯହିଫା ଉଚିତ
କି ? ଅଭ ଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି କା ଓ
କାଯିଗଯୀ ଶିକ୍ଷା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଅଭଯ
ସଭୃର୍ଦ୍ ଯମ୍ପ୍ଯା ଓ ସଂସ୍କୃତ ି
ଫିଷଣୄଯ ଶିକ୍ଷାଥଥୀଭାନଙ୍କୁ
ୄପ୍ରାତ୍ସାହିତ କଯାଆଫା ଉଚିତ କି ?
ଏହା ଫିଦୟାଣୄଯ କିଯି
ୄହାଆାଯିଫ ?
 ଅଭ ଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି କା ଓ
କାଯିଗଯୀ ଶିକ୍ଷା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଅଭଯ
ସଭୃର୍ଦ୍ ଯମ୍ପ୍ଯା ଓ ସଂସ୍କୃତ ି
ଫିଷଣୄଯ ଶିକ୍ଷାଥଥୀଭାନଙ୍କୁ
ୄପ୍ରାତ୍ସାହିତ କଯାଆଫା ଉଚିତ ନୁ ୄହଁ
କି ? ଏହା ଫିଦୟାଣୄଯ କିଯି
ୄହାଆାଯିଫ ? ଏସଫୁ କାମଥୟକାଯୀ
କଯିଫାଯ ର୍ଦ୍ତି କ’ଣ ୄହଫ ?
 ୄକୄତ ଫିଦୟାଣୄଯ ୄଖ ଡିଅ
ଓ କ୍ରୀଡା ସଭୱନ୍ଧୀଣ ସୁଫଧ
ି ା ଯହିଛ ି ?
ଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି କ୍ରୀଡା କସଯତକୁ
କିବି ୄପ୍ରାତ୍ସାହିତ କଯୁଛନ୍ତି ?
ଏସଫୁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସଭସୟା କ’ଣ ଓ
ୄସଗୁଡକ
ି ଯ ସଭାଧାନ କିଯି
କଯାମାଆାଯିଫ ।
 ଫିଦୟାଣୄଯ ନିଭନପ୍ରଦତ୍ତ କାମଥୟକ୍ରଭ
କଯାମାଏ କି ? ଏଗୁଡକ
ି ୁ ସୁଦୃଢ
କଯିଫା ପ୍ରୄଣାଜନ କି?
o ଜାତୀଣ ସାଭାଜିକ ୄସଫା
(ଏନ୍.ଏସ୍.ଏସ୍.)
o ସଭଯ ଶିକ୍ଷାଥଥୀ ଫାହିନୀ
(ଏନ୍.ସି.ସି.)

ସଭନିୱତ ଶିକ୍ଷା –

ଶିକ୍ଷା ଯହିଫା ଉଚିତ କି ? ଅଭ

ଶିକ୍ଷା ଯହିଫା ଉଚିତ କି ? ଅଭ

ଶିକ୍ଷା ଯହିଫା ଉଚିତ କି ? ଅଭ

ୄନୈତକ
ି ,

ଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି କା ଓ କାଯିଗଯୀ

ଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି କା ଓ କାଯିଗଯୀ

ଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି କା ଓ କାଯିଗଯୀ ଶିକ୍ଷା

ଶାଯୀଯିକ, କା

ଶିକ୍ଷା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଅଭଯ ସଭୃର୍ଦ୍

ଶିକ୍ଷା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଅଭଯ ସଭୃର୍ଦ୍

ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଅଭଯ ସଭୃର୍ଦ୍ ଯମ୍ପ୍ଯା ଓ

ଓ କାଯିଗଯୀ

ଯମ୍ପ୍ଯା ଓ ସଂସ୍କୃତ ି ଫିଷଣୄଯ

ଯମ୍ପ୍ଯା ଓ ସଂସ୍କୃତ ି ଫିଷଣୄଯ

ସଂସ୍କୃତ ି ଫିଷଣୄଯ ଶିକ୍ଷାଥଥୀଭାନଙ୍କୁ

ଏଫଂ ଜୀଫନ

ଶିକ୍ଷାଥଥୀଭାନଙ୍କୁ ୄପ୍ରାତ୍ସାହିତ କଯାଆଫା

ଶିକ୍ଷାଥଥୀଭାନଙ୍କୁ ୄପ୍ରାତ୍ସାହିତ କଯାଆଫା

ୄପ୍ରାତ୍ସାହିତ କଯାଆଫା ଉଚିତ କି ? ଏହା

ୄକୌଶ

ଉଚିତ କି ? ଏହା ଫିଦୟାଣୄଯ କିଯି

ଉଚିତ କି ? ଏହା ଫିଦୟାଣୄଯ କିଯି

ଫିଦୟାଣୄଯ କିଯି ୄହାଆାଯିଫ ?

ୄହାଆାଯିଫ ? ଏସଫୁ କାମଥୟକାଯୀ

ୄହାଆାଯିଫ ? ଏସଫୁ କାମଥୟକାଯୀ

କଯିଫାଯ ର୍ଦ୍ତି କ’ଣ ୄହଫ ?

କଯିଫାଯ ର୍ଦ୍ତି କ’ଣ ୄହଫ ?

 ୄକୄତ ଫିଦୟାଣୄଯ ୄଖ ଡିଅ ଓ

 ୄକୄତ ଫିଦୟାଣୄଯ ୄଖ ଡିଅ ଓ

 ୄକୄତ ଫିଦୟାଣୄଯ ୄଖ ଡିଅ ଓ
କ୍ରୀଡା ସଭୱନ୍ଧୀଣ ସୁଫଧ
ି ା ଯହିଛ ି ?
ଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି କ୍ରୀଡା କସଯତକୁ କିବି

କ୍ରୀଡା ସଭୱନ୍ଧୀଣ ସୁଫଧ
ି ା ଯହିଛ ି ?

କ୍ରୀଡା ସଭୱନ୍ଧୀଣ ସୁଫଧ
ି ା ଯହିଛ ି ?

ୄପ୍ରାତ୍ସାହିତ କଯୁଛନ୍ତି ? ଜିଲ୍ଲାସ୍ତଯୄଯ

ଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି କ୍ରୀଡା କସଯତକୁ

ଫିଦୟାଣଗୁଡକ
ି କ୍ରୀଡା କସଯତକୁ କିବି

କ୍ରୀଡା କାମଥୟକ୍ରଭ ଅୄଣାଜନ କଯାମାଏ

କିବି ୄପ୍ରାତ୍ସାହିତ କଯୁଛନ୍ତି ?

ୄପ୍ରାତ୍ସାହିତ କଯୁଛନ୍ତି ? ଫଲକସ୍ତଯୄଯ

କି ?

ଫିଦୟାଣୄଯ କ୍ରୀଡା କାମଥୟକ୍ରଭ

କ୍ରୀଡା କାମଥୟକ୍ରଭ ଅୄଣାଜନ କଯାମାଏ

ଅୄଣାଜନ କଯାମାଏ କି ?

କି ?

 ଫିଦୟାଣୄଯ ନିଭନପ୍ରଦତ୍ତ କାମଥୟକ୍ରଭ
କଯାମାଏ କି ? ଏଗୁଡକ
ି ୁ ସୁଦୃଢ କଯିଫା
ପ୍ରୄଣାଜନ କି?
o

ଜାତୀଣ ସାଭାଜିକ ୄସଫା
(ଏନ୍.ଏସ୍.ଏସ୍.)

o

ସଭଯ ଶିକ୍ଷାଥଥୀ ଫାହିନୀ (ଏନ୍.ସି.ସି.)

o

ସାଭାଜିକ କାମଥୟ

o

ୄଗାଷ୍ଠୀ ସଭନିୱତ କାମଥୟକ୍ରଭ

 ଅଣଙ୍କ ଞ୍ଚୄଯ ଥିଫା ସ୍କୁରଗୁଡକ
ି
ୄଗାଷ୍ଠୀ ସଭନିୱତ କାମଥୟକ୍ରଭ ନୁ ଷ୍ଠିତ
କଯିଥାନ୍ତି କି?
ହଁ/ନା, ମଦି ହଁ ୄତୄଫ ନିଭନୄଯ
ଦଶଥାମାଆଥିଫା ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକଉଁ ଗୁଡକ
ି
o

ଫନୀକଯଣ, ଯିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଫଜଥୟଫସ୍ତୁ
ନିଷ୍କାସନ, ଯାସ୍ତାଘାଟ ଆତୟାଦି ।
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ପ୍ରସଙ୍ଗ

ଗ୍ରାଭ

ଫଲକ୍

ଜିଲ୍ଲା

ଯାଜୟ

o

କ୍ରୀଡା ଓ କସଯତ

o

ଫକ୍ତୃତା ଓ ଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ

ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସୄଚତନତା ସୃଷ୍ଟି ।

ପ୍ରସଙ୍ଗ XIII :
ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ
ଉୄଯ
ଗୁଯୁତ୍ୱାୄଯା

 ଅଣଙ୍କ ଗଁାୄଯ ଥିଫା ସ୍କୁରୄଯ ଭଧ୍ୟାହ୍ନ  ଅଣଙ୍କ ଗଁାୄଯ ଥିଫା ସ୍କୁରୄଯ ଭଧ୍ୟାହ୍ନ
ୄବାଜନ କାମଥୟକ୍ରଭ ିରାଭାନଙ୍କୁ
ୄବାଜନ କାମଥୟକ୍ରଭ ିରାଭାନଙ୍କୁ
ସାହାମୟ କଯୁଛି ୄଫାରି ଅଣ
ସାହାମୟ କଯୁଛି ୄଫାରି ଅଣ ବାଫୁ ଛନ୍ତି
ବାଫୁ ଛନ୍ତି କି ?
କି ? ଏହାଯ କିଯି ଉନ୍ନତି ସାଧନ
 ଭଧ୍ୟାହ୍ନ ୄବାଜନ କାମଥୟକ୍ରଭକୁ
କଯାମାଆ ାଯିଫ ?
କାମଥୟକ୍ଷଭ କଯାଆଫାୄଯ
ଯିଚାନାଗତ ସଭସୟା ଛିକ?ି
 ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥୟଯ ଉନ୍ନତି ାଆଁ ନୟ
ଏହାଯ ଉନ୍ନତି ାଆଁ ଅଣଙ୍କଯ
ଦୄକ୍ଷ କ’ଣ ନିଅମାଆ ାଯିଫ,
ଯାଭଶଥ କ’ଣ?
ୄମଯିକି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଯୀକ୍ଷା ଓ ନୟାନୟ !
 ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥୟଯ ଉନ୍ନତି ାଆଁ ନୟ
ଦୄକ୍ଷ କ’ଣ ନିଅମାଆ ାଯିଫ,
ୄମଯିକି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଯୀକ୍ଷା ଓ ନୟାନୟ !
 ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରାଭୄଯ ଙ୍ଗନଫାଡି ଓ
ଫିଦୟାଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଙ୍ଗତି ଛିକ,ି ମାହା
ପୄଯ ସଫୁ ିରା ଛ’ଫଷଥ ଫଣସୄଯ
ସ୍କୁରକୁ ଅସିୄଫ ?

o

ସାକ୍ଷଯତା ବିମାନ

o

ନୟାନୟ

 ଅଣଙ୍କ ଗଁାୄଯ ଥିଫା ସ୍କୁରୄଯ ଭଧ୍ୟାହ୍ନ

o ସାଭାଜିକ କାମଥୟ
o ୄଗାଷ୍ଠୀ ସଭନିୱତ କାମଥୟକ୍ରଭ
 ଅଣଙ୍କ ଞ୍ଚୄଯ ଥିଫା
ସ୍କୁରଗୁଡକ
ି ୄଗାଷ୍ଠୀ ସଭନିୱତ
କାମଥୟକ୍ରଭ ନୁ ଷ୍ଠିତ କଯିଥାନ୍ତି କି?
ହଁ/ନା, ମଦି ହଁ ୄତୄଫ
ନିଭନୄଯ ଦଶଥାମାଆଥିଫା ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକଉଁ
ଗୁଡକ
ି
o ଫନୀକଯଣ, ଯିଚ୍ଛନ୍ନତା,
ଫଜଥୟଫସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ, ଯାସ୍ତାଘାଟ
ଆତୟାଦି ।
o କ୍ରୀଡା ଓ କସଯତ
o ଫକ୍ତୃତା ଓ ଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସୄଚତନତା ସୃଷ୍ଟି ।
o ସାକ୍ଷଯତା ବିମାନ
o ନୟାନୟ
 ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଉୄଯ ଧିକ ଦୃ ଷ୍ଟି

ୄବାଜନ କାମଥୟକ୍ରଭ ିରାଭାନଙ୍କୁ ସାହାମୟ

ଗୁଯୁତ୍ୱ ୄଦଫାାଆଁ କ’ଣ ଦୄକ୍ଷ

କଯୁଛି ୄଫାରି ଅଣ ବାଫୁ ଛନ୍ତି କି ?

ନିଅମାଆ ାଯିଫ ? ଏହି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ

ଏହାଯ କିଯି ଉନ୍ନତି ସାଧନ କଯାମାଆ

ଯାଜୟଯ ୄକୌଣସି ବିଜ୍ଞତା ଛିକି

ାଯିଫ ?

ମାହା ଜାତୀଣ ସ୍ତଯୄଯ ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ

 ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥୟଯ ଉନ୍ନତି ାଆଁ ନୟ ଦୄକ୍ଷ

ବାୄଫ ଗ୍ରହଣ କଯାମାଆ ାଯିଫ ।

କ’ଣ ନିଅମାଆ ାଯିଫ, ୄମଯିକି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ
ଯୀକ୍ଷା ଓ ନୟାନୟ !
 ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରାଭୄଯ ଙ୍ଗନଫାଡି ଓ
ଫିଦୟାଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଙ୍ଗତି ଛିକ,ି ମାହା
ପୄଯ ସଫୁ ିରା ଛ’ଫଷଥ ଫଣସୄଯ
ସ୍କୁରକୁ ଅସିୄଫ ?
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