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অধ্যায়-1 

প্ৰস্তাৱনা 

ভাৰবত সদাবয়ই কিক্ষাৰ ওপৰত অকিক গুৰুত্ব প্ৰদান ককৰ আকহবছ। প্ৰাচীন ভাৰতত প্ৰৰ্থবম কবকাি 

লাভ কৰা কিক্ষা পদ্ধকতক কবকদক পদ্ধকত বকুল জনা  ায়। ইহবলাক বা পৰবলাক জীৱনৰ প্ৰস্তুকতৰ 

বাবব জ্ঞান অজথ ন কৰাবটা প্ৰাচীন ভাৰতৰ কিক্ষাৰ চূ়িান্ত লক্ষয নাকছল, বৰঞ্চ ইয়াৰ লক্ষয আকছল 

সমূ্পণথ স্ব-উপলকি। গুৰুকুল পদ্ধকতবয় গুৰ ুআৰু কিষযৰ মাজত সকৃি ককৰকছল এক বাবধানৰ আৰ ু

ই এবন এক কিক্ষকবককিক পদ্ধকতৰ প্ৰচলন ককৰকছল  ’ত ছাত্ৰই কঠিন কনয়মৰ মাজত 

ৰ্থাককবলগীয়া কহাৱাৰ লগবত কনজৰ কিক্ষকৰ প্ৰকত কনকদথি কতথ বয পালন ককৰবলগীয়া কহকছল।   

তক্ষিীলাত খ্ৰীিপূবথ সপ্তম িকতকাত কবশ্বৰ প্ৰৰ্থমখন কবশ্বকবদযালয় স্থাপন কৰা কহকছল। খ্ৰীিপূবথ 

চতুৰ্থথ িকতকাত স্থাকপত নালন্দা কবশ্বকবদযালয় বা নালন্দা মহাবীৰ (কসইসময়ত এই নাবমবৰ জনা 

কগকছল) আকছল কবশ্বৰ মহান কবশ্বকবদযালয়সমূহৰ কভতৰত এখন। খ্ৰীিাব্দ সপ্তম িকতকাত নালন্দা 

কবশ্বকবদযালয়ৰ কসাণালী কদনৰ সময়ত ইয়াত প্ৰায় 10,000 কিক্ষাৰ্থী আৰ ু 2000 জন কিক্ষক 

আকছল। নালন্দা কবশ্বকবদযালয়ত কিক্ষাদান কৰা কবষয়সমূবহ কবজ্ঞান, কজযাকতথ কবজ্ঞান, কচককৎসা 

কবজ্ঞান আৰ ু  ুকক্তিাস্ত্ৰবক আকদ ককৰ কিক্ষাৰ কবকভন্ন কক্ষত্ৰক সাঙুকৰ কলকছল আৰু কসই কবষয়ৰ 

জ্ঞানক অকিকবদযা, দিথন, সাংখয, ক াগ-িাস্ত্ৰ, কবদ আৰু কবৌদ্ধিমথ আৰ ুকববদিী দিথনৰ িাস্ত্ৰসমূহৰ 

কক্ষত্ৰত প্ৰবয়াগ কৰা কহকছল। নালন্দা কবশ্বকবদযালবয় জাকত বা সম্প্ৰদায়গত আৰু কভৌগকলক সীমা 

অকতক্ৰকম চীন, ইবন্দাবনকচয়া, ককাকৰয়া, জাপান, পাৰসয, তুকী আৰ ুকবশ্বৰ অনয ঠ্াইৰ পৰা ছাত্ৰ 

তৰ্থা কিক্ষকক আকষথণ ককৰবলল সক্ষম কহকছল।  

চৰক আৰু সুশ্ৰুত, আ থভট্ট, ভাস্কৰাচা থ, চাণকয, পতঞ্জকল, বাৎসায়ন আৰ ুআন অসংখয ভাৰতীয় 
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পকণ্ডবত গকণত, পদাৰ্থথকবদযা, ৰসায়নকবদযা, কচককৎসাকবদযা আৰ ুকিল কচককৎসা, চাৰ ুকলা,  াকন্ত্ৰক 

আৰু উৎপাদন প্ৰ ুকক্ত, কচকভল অকভ াকন্ত্ৰককবদযা আৰু স্থাপতযকবদযা, জাহাজ কনমথাণ আৰ ু কদক-

কনণথয়, ক্ৰী়িা আৰু কখল-কিমাকলৰ দবৰ কবকভন্ন কক্ষত্ৰত কবশ্বৰ জ্ঞান ভাণ্ডাৰলল কলখত ল’বলগীয়া 

অৱদান আগবঢাই কৰ্থ কগবছ। স্বািীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত কগাখবল, ৰাম কমাহন ৰয়, পকণ্ডত মদন 

কমাহন মালবয আৰ ুগাধীজীৰ দবৰ বহু কনতাই ভাৰতীয় কলাকৰ বাবব উন্নত কিক্ষা উপলি ককৰ 

কতালাৰ কদিত কাম ককৰ কগকছল। 

স্বািীনতা লাভৰ সময়বৰ পৰা কিক্ষাৰ কক্ষত্ৰত উন্নকতবয় ভাৰতৰ কবকািৰ পকৰকল্পনাৰ িীষথ স্তৰত 

স্থান লাভ ককৰ আকহবছ। কিক্ষাত সবথসািাৰণৰ ক াগদান উন্নত ককৰবলল আৰু কিক্ষাৰ মানদণ্ডৰ 

কবকাি সািন কৰাৰ বাবব নীকত আৰ ু কা থসূচী কনণথয় ককৰবলল সমবয় সমবয় ভাৰত চৰকাবৰ 

ককইবাটাও আবয়াগ গঠ্ন ককৰকছল। কসইসমূহৰ কভতৰত উবেখব াগয হ’ল: কবশ্বকবদযালয় কিক্ষা 

আবয়াগ (1948-49), মািযকমক কিক্ষা আবয়াগ (1952-53), কিক্ষা আবয়াগ (1964-66), 

আৰু কিক্ষকৰ বাবব ৰাষ্ট্ৰীয় আবয়াগ I & II (1983-85)। 

কিক্ষা বযৱস্থাৰ চৰম পুনঃগঠ্নৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান ককৰ কিক্ষাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নীকতৰ প্ৰস্তাৱ (1968) 

কিক্ষাৰ সকবলা স্তৰবত মানদণ্ড উন্নত ককৰবলল, কবজ্ঞান আৰু প্ৰ ুকক্তৰ কবকাি ককৰবলল, কনকতক 

আৰু সামাকজক মলূযববািৰ উৎকষথ সািন ককৰবলল, জনসািাৰণৰ জীৱন আৰু কিক্ষাৰ মাজত এক 

কনকট সম্পকথ ৰ সৃকি ককৰবলল কিক্ষা আবয়াগৰ পৰামিথৰ কভকত্তত কনিথাৰণ কৰা কহকছল। এই প্ৰস্তাবৱ 

ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নকত, সমবগাত্ৰীয় নাগকৰকত্ব আৰু সংসৃ্ককতৰ ভাৱনা, আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঐকয আৰ ুসংহকতৰ 

কক্ষত্ৰত কিক্ষাৰ গুৰুত্বক প্ৰকতফকলত ককৰকছল। কিক্ষাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নীকত 1986-এ (1992 চনত 

সংবিাকিত) এবন এটা ৰাষ্ট্ৰীয় কিক্ষা পদ্ধকতৰ পকৰকল্পনা ককৰকছল ক বটাৰ অিীনত “এক কনকদথি 

প থায়ললবক, জাকত, বণথ, অৱস্থান আৰু কলংগ কনকবথবিবষ তুলনামলূকভাবৱ এবক মানৰ কিক্ষা লাভ 
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ককৰবলল সক্ষম হ’ব”। 

1972 চনৰ 42 তম সংকবিান সংবিািবন কিক্ষাক ৰাজযৰ তাকলকাৰ পৰা সমকাকলন তাকলকালল 

স্থানান্তৰ ককৰ এক কমৌকলক পকৰৱতথ নৰ সচূনা কৰাৰ লগবত কিকক্ষক লক্ষযৰ পকৰসৰ বৃকদ্ধৰ বাবব 

আমাৰ কদিৰ  কু্তৰাজযীয় গঠ্নক বাহাল ৰাকখ কহতাকিকাৰী কহচাবপ ককিীয় আৰ ু ৰাকজযক 

চৰকাৰক সমান গুৰুত্ব প্ৰদান ককৰকছল। কিক্ষা সম্পকীয় ক বকাবনা নীকতবয়ই সমূ্পণথ কিক্ষা প্ৰকক্ৰয়াৰ 

আন্তঃকবভাগ আৰু আন্তঃমন্ত্ৰালয় চকৰত্ৰক স্বীকৃকত প্ৰদান ককৰব লাকগব আৰু লগবত ৰাজযসমূবহ 

গুৰুত্বপণূথ ভূকমকা পালন ককৰব লাকগব। এই নীকতবয় আন ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰৰ নীকত, ক বন 2013 চনত 

আৰম্ভ কৰা কনচবনল পকলকচ অন আকলথ চাইল্ডহুড ককয়াৰ এণ্ড ইডুবকশ্বন (ECCE), ৰাষ্ট্ৰীয়  ুৱ 

নীকত (NYP), 2014 আৰু ককৌিল কবকাি আৰ ুএণ্টাৰবপ্ৰকনঅ’ৰকশ্বপ, 2015 আৰু আন বহুবতা 

ৰাকজযক স্তৰৰ নীকতবয় পালন ককৰবলগীয়া ভূকমকাৰ ওপৰত কববিষভাবৱ গুৰতু্ব আবৰাপ ককৰবছ। 

ৰাষ্ট্ৰীয় কিক্ষা নীকত, 1986/92, কনিথাৰণ কৰাৰ সময়ৰ পৰা ভাৰত আৰু সমগ্ৰ কবশ্ব বহু 

পকৰৱতথ নৰ মাবজকদ আগবাকঢ কগবছ। ভাৰতৰ ৰাজলনকতক, সামাকজক আৰু অৰ্থথলনকতক কবকাি এবন 

এক সময়ৰ মাবজকদ আগুৱাই কগবছ,  ’ত এক িকক্তিালী আৰু সুদৰূপ্ৰসাৰী কিক্ষা বযৱস্থাৰ অতীব 

প্ৰবয়াজন। ভাৰতত কিক্ষা খণ্ড সম্বধীয় এক কলখত ল’বলগীয়া পদবক্ষপ হ’ল সাবথজনীন প্ৰাৰ্থকমক 

কিক্ষা কনকিত ককৰবৰ বাবব সাংকবিাকনক আৰ ু আইনী বযৱস্থাৰ প্ৰচলন। ভাৰতীয় সংকবিানৰ 

অনুবেদ 21-A-ত সংব াগ কৰা সংকবিান (ছয়ািী তম সংবিািন) আইন, 2002-এ ছয় বছৰ 

বয়সৰ পৰা কচৌি বছৰ বয়সললবক সকবলা কিশুৰ বাবব কবনামূলীয়া আৰু বািযতামলূক কিক্ষা এক 

কমৌকলক অকিকাৰ ৰূবপ প্ৰকতষ্ঠা কৰাৰ লক্ষয কস্থৰ ককৰবছ আৰ ু ইয়াক ৰাজযই আইনৰ জকৰয়বত 

কনিথাৰণ ককৰব। ভাৰতীয় সংকবিানৰ অনুবেদ 21-A-ৰ অিীনত পকৰককল্পত কিশুৰ কবনামূলীয়া 

আৰু বািযতামূলক কিক্ষাৰ অকিকাৰ (RTE) আইন, 2009 হ’ল এক গুৰতু্বপূণথ আইন আৰু ই 
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ছয় বছৰৰ পৰা কচৌি বছৰ প থন্ত বয়সৰ কিশুক এক কনকটৱতী কবদযালয়ত বকুনয়াদী কিক্ষা 

সমূ্পণথ নকৰা প থন্ত কবনামলূীয়া আৰু বািযতামলূক কিক্ষাৰ অকিকাৰ প্ৰদান ককৰবছ। 

কিক্ষা খণ্ডত বহু গুৰুত্বপূণথ পকৰৱতথ ন সাকিত কহবছ। কিকক্ষক কা থকলাপ আৰ ু কিক্ষা-গ্ৰহণ প্ৰকক্ৰয়া 

আকজ ককৱল কেণীবকাঠ্াৰ কভতৰবত আৱদ্ধ কহ ৰ্থকা নাই আৰু ফলস্বৰূবপ কিক্ষা কবষয়বটা ককৱল 

আনুষ্ঠাকনক কবদযালয় কিক্ষা আৰ ু উচ্চ কিক্ষাৰ কভতৰবত সীমাবদ্ধ নহয়। ককৱল কেণীবকাঠ্া-

আিাকৰত পাঠ্যক্ৰমৰ আদান-প্ৰদানৰ দ্বাৰাই কিকক্ষক প্ৰকক্ৰয়া চাকলত নহয়, কবদযুকতন আৰু মদু্ৰণ 

দবুয়াকবি কমকডয়া, তৰ্থয আৰু প্ৰচাৰ প্ৰ কুক্ত, গ্ৰন্থ আৰু গবৱষণা পকত্ৰকা আকদবয়ও ইয়াত গুৰুত্বপূণথ 

ভূকমকা পালন কবৰ। আকজৰ কিক্ষাৰ্থীবয় অনানুষ্ঠাকনক মািযমৰ ক াবগকদ অকিক সাম্প্ৰকতক জ্ঞান 

আহৰণ কৰাৰ সুকবিা লাভ কবৰ। 

নবয জ্ঞানৰ ৰুত ত সৃজন আৰু প্ৰবয়াগ, কববিষলক কবজ্ঞান আৰ ুপ্ৰ ুকক্তৰ কক্ষত্ৰত, আৰু জনসািাৰণৰ 

কদনকন্দন জীৱনত ইয়াৰ প্ৰভাবৱ ৰুত তভাবৱ পকৰৱকতথ ত জ্ঞান কবশ্বৰ লগত কিক্ষাৰ্থীসকলক পকৰচয় 

ককৰ কদয়াৰ প্ৰবয়াজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব বৃকদ্ধ ককৰ তুকলবছ। কিহতীয়ালক কবকাি লাভ কৰা জ্ঞান 

অৰ্থথনীকত আৰু সমাজৰ চাকহদা পৰূণ ককৰব পৰালক জীৱন সম্পকীয় ককৌিলসমূহক সামকৰ বযকক্ত 

ককৌিলৰ কবকািৰ প্ৰবয়াজনীয়তাৰ বাবব কিকাৰুক কতওঁবলাকৰ সমগ্ৰ জীৱনৰ বাবব সদা-পকৰৱকতথ ত 

ককৌিলৰ প্ৰবয়াজনীয়তাৰ লগত কফৰ মাকৰব পৰালক জ্ঞান আহৰণ ককৰবলল অনুপ্ৰাকণত কৰাবটা 

অতযন্ত দৰকাৰী কহ পকৰবছ। সমতা আৰ ু বযাপকতাৰ লক্ষযত উপনীত হ’ব পৰালক কিক্ষাৰ 

পকৰৱতথ নিীল সামাকজক প্ৰাসংকগকতা আৰু লগবত ৰাষ্ট্ৰীয় আিংকা কনৰাময়ৰ বাবব সকবলা কিক্ষাৰ্থী 

কিক্ষালাভৰ অকভজ্ঞতাত সফল হ’ব পৰালক সা-সুকবিা বৃকদ্ধ ককৰবলল আৰু সকবলাবৰ বাবব 

সমতাসম্পন্ন কিকক্ষক ফলাফল কনকিত ককৰব পৰালক কবকভন্ন কিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰবয়াজনৰ প্ৰকত কিকক্ষক 

প্ৰকতষ্ঠানসমূহক সবচতন ককৰ কতালাৰ বাবব কিক্ষাৰ প্ৰকত এক পকৰৱকতথ ত দকৃিপাতৰ আৱিযক। 
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ক াৱা ককছুবছৰ িকৰ নবয তৰ্থয আৰ ু প্ৰচাৰ প্ৰ ুকক্ত, কববিষলক ইণ্টাৰবনবট ৰুত ত প্ৰসাৰ লাভ 

ককৰবছ। নবয প্ৰ ুকক্তবয় মানুহৰ জীৱন িাৰণ, কাম-কাজ আৰু ভাৱপ্ৰকািৰ প্ৰকক্ৰয়াৰ পকৰৱতথ ন 

সািন ককৰবছ। এই নবয প্ৰ ুকক্তবয় নতুন তৰ্থযপাকত আৰ ু কিক্ষণ সমল সহজবত উপলি ককৰ 

কতালাৰ লগবত কিক্ষাৰ্থীৰ বাবব নবয কিক্ষালাভৰ সম্ভাৱনা বৃৃ্কদ্ধ ককৰ তুকলবছ। কিকক্ষক পদ্ধকতত এই 

নবয প্ৰ ুকক্তৰ বযৱহাৰ এই সময়ত কিক্ষা খণ্ডৰ বাবব এক অকত প্ৰবয়াজনীয় পদবক্ষপ কহ পকৰবছ।   

উপৰত উবেখ কৰা তৰ্থযসমূবহ এটা কৰ্থা কনকিত কবৰ ক  পকৰৱকতথ ত সময় আৰ ুপ্ৰবয়াজনীয়তাৰ 

ওপৰত কনভথ ৰ ককৰ কিক্ষা নীকত আৰ ুসমল আৰ ুকিক্ষাৰ প্ৰকক্ৰয়াত কবৱতথ নৰ প্ৰবয়াজন। অতীতৰ 

অকভজ্ঞতাৰ কভকত্তত আৰু কিশু,  ুৱক আৰু প্ৰাপ্তবয়স্কৰ পকৰৱকতথ ত কিকক্ষক প্ৰবয়াজনীয়তাক সামকৰ 

স্থানীয়, ৰাষ্ট্ৰীয়, কক্ষত্ৰীয় আৰু কবশ্বজনীন বাস্তকৱকতা আৰ ুপকৰৱতথ নৰ গকতিীলতাৰ লগবত ৰাষ্ট্ৰীয় 

কবকািৰ লক্ষয আৰ ুসামাকজক প্ৰবয়াজনীয়তাৰ কক্ষত্ৰত ৰ্থকা িংকা আৰ ুগুৰতু্বৰ প্ৰকত লক্ষয ৰাকখ 

কিক্ষাৰ লক্ষয, গঠ্ন, সমল আৰ ুপ্ৰকক্ৰয়াৰ নবীকৰণ অকতিয় প্ৰবয়াজনীয় কহ পকৰবছ। 2016 চনত 

ভাৰতত কিক্ষাৰ নবীকৰণ প্ৰকক্ৰয়াত আগভাগ কলাৱাৰ উবেিয প্ৰস্তুত ককৰ উকলওৱা ৰাষ্ট্ৰীয় কিক্ষা 

নীকত হ’ল এই লক্ষযৰ কদিত এটা সুদঢৃ পদবক্ষপ। 

ৰাষ্ট্ৰীয় কিক্ষা নীকত, 2016-এ এবন এক কনভথ ৰব াগয কিক্ষা বযৱস্থাৰ পকৰকল্পনা ককৰবছ ক  সংহত 

মানদণ্ডসম্পন্ন কিক্ষা কনকিত ককৰ সকবলাবৰ বাবব জীৱনবজাৰা কিক্ষালাভৰ সুকবিা সকৃি কৰাৰ 

লগবত এটা অৰ্থথবহ জীৱন িাৰণ, কদিৰ কবকািৰ প্ৰকক্ৰয়াত অংিগ্ৰহণ, সদা-পকৰৱকতথ ত, সদা-

কবশ্বায়কনত, জ্ঞান-আিাকৰত সমাজৰ প্ৰবয়াজনীতা পূৰণ তৰ্থা ভাৰতৰ ঐকতহয, সংসৃ্ককত আৰ ু

ইকতহাসৰ কবকচত্ৰক আঁবকাৱাকল কলাৱাৰ ভাৰতীয় পৰম্পৰাক সন্মান আৰ ু সামাকজক সদ্ভাৱ আৰ ু

িমীয় সম্প্ৰীকত প্ৰসাৰৰ বাবব সামৰ্থথবান দায়বদ্ধ নাগকৰক প্ৰস্তুত ককৰ তুকলবলল জ্ঞান, ককৌিল, 

মানকসকতা আৰ ু মলূযববািসম্পন্ন কিক্ষাৰ্থী/স্নাতক সৃকি কৰাত সক্ষম। এই পকৰকল্পনাই ভাৰতৰ 
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সামাকজক, ৰাজলনকতক আৰু সাংসৃ্ককতক কবকািত কিক্ষাৰ মলূ ভূকমকাক প্ৰকতফকলত ককৰবছ। মহাত্মা 

গাধীবয় কককছল, “প্ৰকৃত সমসযাবটা হ’ল- আচল কিক্ষা সম্পবকথ  মানুহৰ ককাবনা িাৰণাই নাই। 

আকম মাটি বা িক-একবচঞ্জ বজাৰত কশ্বয়াৰৰ মূলয ক দবৰ কনিথাৰণ কবৰা, কসই এবকদবৰই কিক্ষাৰ 

মূলযও কনিথাৰণ কবৰা। আকম কিক্ষাৰ্থীক ককৱল এবন কিক্ষাবহ প্ৰদান ককৰব কখাবজা ক  কতওঁবলাকক 

অকিক উপাজথ ন কৰাত সামৰ্থথবান ককৰ কতাবল। আকম কিক্ষালাভ কৰাজনৰ চকৰত্ৰৰ কবকাি সািন 

কৰাৰ বাবব এবকবাবৰই কচিা নকবৰা।” জাকতৰ কপতাৰ ভাৱিাৰাৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাকণত কহ, এই 

নীকতবয় নাগকৰকক ককৌিল আৰু সমৰ্থথতা প্ৰদান ককৰ ৰাষ্ট্ৰৰ কলযাণৰ কক্ষত্ৰত অৱদান আগবঢাবলল 

প্ৰবয়াজনীয় মূলযববািৰ কবকািত কিক্ষাৰ ভূকমকাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আবৰাপ ককৰবছ। কিক্ষা বযৱস্থাই 

সৃকি কৰা বযকক্তসকলৰ মানদণ্ডৰ ওপৰত ক  কদিৰ দীৰ্থকালীন অৰ্থথলনকতক প্ৰগকত আৰ ু কবকাি 

কনভথ ৰ কৰাবটাবক িকৰ মানদণ্ড আৰ ুসমতাৰ ওপৰত কভকত্ত ককৰ কনমথাণ কৰা এটা কিক্ষা বযৱস্থা 

িাৰণক্ষম কবকাি আৰু সাম্প্ৰকতক জ্ঞান অৰ্থথনীকত আৰ ু সমাজৰ বাবব অকত প্ৰবয়াজনীয়, কসই 

কৰ্থাও উবেখ ককৰবছ। ই কিক্ষাক আৰ্থথ-সামাকজক গকতিীলতাৰ বাবব সবাবতালক ক্ষমতািালী সঁজকুল 

আৰু এক নযায়সংগত মানৱীয় সমাজ কনমথাণৰ এক মূল আিাৰকিলা কহচাবপ কচকিত ককৰবছ। ই 

লগবত কিক্ষাক সমাজত এক সুসংহত িকক্ত কহচাবপ স্বীকৃকত কদয়াৰ লগবত সামাকজক সংসকক্ত আৰ ু

ৰাষ্ট্ৰীয় পকৰচয় কনমথাণৰ বাবব প্ৰবয়াজনীয় মূলযববািৰ প্ৰসাৰণত ইয়াৰ ভূকমকাত গুৰুত্ব প্ৰদান 

ককৰবছ। এই পকৰকল্পনা তৰ্থা কচন্তা-চচথ াই এই কৰ্থাও বুজায় ক  উচ্চ মানৰ কিক্ষাই ভাৰতৰ কিশু 

আৰু  ৱুকৰ কচন্তািাৰা ভাৰতীয় সংসৃ্ককত আৰু পৰম্পৰাৰ লগত  কু্ত ককৰ কতালাৰ লগবত কবশ্ব 

নাগকৰকত পকৰণত কহাৱাৰ কক্ষত্ৰত সক্ষম ককৰ তুকল কবশ্বায়নক স্থানীয়কৰণৰ লগত সং কু্ত ককৰ 

কতালাত সহায় ককৰব। 

ৰাষ্ট্ৰীয় কিক্ষা নীকত, 2016-এ অনাগত ককছু বছৰৰ বাবব ভাৰতত কিক্ষা কবকািৰ এটা আিাৰ 
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প্ৰদান ককৰবলল সক্ষম হ’ব। ই কিক্ষাৰ পূবথৱতী নীকতসমূহত কনিথাকৰত লক্ষয আৰ ুউবেিয সম্পকীয় 

আৰু লগবত সদয-প্ৰচকলত ৰাষ্ট্ৰীয় কবকাি আৰ ুকিক্ষা খণ্ড-সম্পকীয় প্ৰতযাহ্বান, এই দবুয়াটা অসমাপ্ত 

কা থক্ৰমক সমাপ্ত কৰাত গুৰুত্ব আবৰাপ ককৰবছ। ৰাষ্ট্ৰীয় কবকািৰ কক্ষত্ৰত মানদণ্ডসম্পন্ন কিক্ষাৰ 

প্ৰবয়াজনীয়তা স্বীকাৰ ককৰ NEP 2016-এ সকবলা স্তৰবত কিক্ষাৰ মানদণ্ড উবেখব াগযভাবৱ বকৃদ্ধ 

আৰু সমাজৰ সকবলা অংিলল কিকক্ষক সা-সুকবিা উপলকি ককৰ কতালাৰ কক্ষত্ৰত অভূতপূবথ গুৰুত্ব 

প্ৰদান ককৰবছ। 

শ্ৰী অৰকবন্দৰ ভাষাবৰই, “ভাৰত উন্নকতৰ পৰ্থত অগ্ৰসৰ কহ এক মহান কদিত পকৰণত হ’ব বকুল 

আৰু ৰ্টিত কহাৱা সকবলাকবলাক ৰ্টনা, প্ৰকতবটা সমসযা, প্ৰকতবটা কবপ থয় ইয়াৰ সহায়ক কহ উঠিব 

বুকল ভাৰতীয়সকলৰ দঢৃ কবশ্বাস ৰ্থকা উকচত. … … . কদাকবমাকাকল কসানকাবলই সমূ্পণথ হ’ব আৰ ু

কদগন্তত স ূথৰ উদয় হ’ব। ভাৰতৰ ভাগযৰ সৰূু  উদয় হ’ব আৰ ু সমগ্ৰ ভাৰত আবলাবকবৰ 

উজলাই তুকলব, ভাৰত, একছয়া আৰু কবশ্বক প্লাকবত ককৰ তুকলব।” কতবনবক্ষত্ৰত 21 িকতকাৰ বাকী 

ৰ্থকা সময়কখকন ভাৰতৰ সময় কহ পকৰব পাবৰ। 
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অধ্যায়-2 

শিক্ষা খণ্ডৰ মূল প্ৰিযাহ্বানসমূহ 

কিক্ষাৰ পূবথৱতী নীকতসমবূহ স্পি লক্ষয আৰু উবেিয আগবঢাই আকহবছ, ক  কক নহওকঁ 

কসইকবলাকৰ কবকছভাগবকই সমূ্পণথৰূবপ ৰপূাকয়ত কৰা কহাৱা নাই।  কদও ভাৰতবষথৰ কিক্ষা বযৱস্থাই 

সকবলা স্তৰ বা কদিবত গুণগত মানদণ্ড প্ৰাকপ্ত আৰু অংিগ্ৰহণৰ কক্ষত্ৰত গুৰুত্বপূণথ অগ্ৰগকত লাভ 

ককৰবছ তৰ্থাকপ ইয়াৰ সামকগ্ৰক ছকৱখন একতয়াও িসূৰ৷ ইয়াৰ অন্তৰালত জক়িত কহ আবছ ককছু 

অন্তঃহীন িংকা আৰু প্ৰতযাহ্বান৷ ইয়াৰ কভতৰত অনযতম হ’ল - গুণগত কিক্ষাৰ প্ৰচলন, কিকক্ষক 

নযায়, প্ৰণালীজকনত দক্ষতা, কনয়ন্ত্ৰণ আৰ ু ৱযৱস্থাপনা, গবৱষণা আৰ ু উন্নয়ন, কিকক্ষক উন্নয়নৰ 

বাবব অৰ্থথলনকতক চুকক্ত ইতযাকদ৷ 

প্ৰবৱি আৰু অংিগ্ৰহণ 

কবশ্বৰ কবকভন্ন গবৱষণাই প্ৰাক-কিশু কালৰ কিক্ষাৰ গুৰুতৰ কদিবটাৰ প্ৰকত আঙুকলয়াই  কদও প্ৰাক-

কবদযালয় কিক্ষাত অংিগ্ৰহণৰ কদিবটা গুৰুত্বহীন কহবয়ই ৰ্থাকক  ায়৷ প্ৰাক-কিশু কালৰ কিক্ষা প্ৰাকপ্ত 

বৃকদ্ধ ককৰবৰ বাবব সকবলা ল’ৰা-কছাৱালীবক সমান সা-সুকবিা প্ৰদান ককৰ আনষু্ঠাকনক সু্কলৰ 

প থযায়লল অকিক উন্নত ৰপূত প্ৰস্তুত ককৰ উকলয়াই অনাবটা এটা গুৰুত্বপূণথ দাকয়ত্ব৷ 

2000 চনৰ পৰা 6-ৰ পৰা 13 বছৰ বয়সৰ সু্কল বকহথ ঃভূত ল’ৰা-কছাৱালীৰ িতকৰা হাৰৰ 

প্ৰকত লক্ষযণীয়ভাবৱ মবনাব াগ আতৰাই অনা কহবছ৷ ককন্তু সু্কল বকহথ ঃভূত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰকৃত সংখযা 

সদাই ঊিথগামীবয়ই কহ আবছ৷ আবপকক্ষকভাবৱ প্ৰাৰ্থকমক কিক্ষাৰ পঞ্জীয়নতলক উচ্চ-প্ৰাৰ্থকমক আৰ ু

মািযকমক কিক্ষাৰ পঞ্জীয়ন কম কহাৱাবটা এটা িংকাৰ কবষয়৷ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীবয় প্ৰাৰ্থকমকৰ পৰা 

কবশ্বজনীন মািযকমক কিক্ষালল, মািযকমকৰ পৰা উচ্চ কিক্ষালল কৰা এই কতকন খলপীয়া ঊিথগামী 
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 াত্ৰাত কনজবক খাপ কখাৱাই কলাৱাত কনকিতভাবৱ প্ৰতযাহ্বানৰ সন্মখূীন কহ আকহবছ৷ 

উচ্চ-কিক্ষা পদ্ধকতত ভাৰতবষথৰ স্থান পৃৃ্কৰ্থৱীৰ কভতৰত কদ্বতীয়৷ ভাৰতবষথৰ উচ্চ-কিক্ষা বযৱস্থাই 

ইকতমবিয উচ্চ-কিক্ষা বিথনৰ কদিত এটা স্তৰত উপনীত কহবছ  কদও উচ্চ-কিক্ষাৰ মুঠ্ পঞ্জীয়নৰ 

(Gross Enrolment Ratio - GER) হাৰ একতয়াও কনম্নমানৰ৷ 2014-15 চনত ইয়াৰ িতকৰা 

হাৰ আকছল 23.6 িতাংি৷ বতথ মাবন 2017-18 চনৰ কভতৰত GER 25.2 িতাংিলল আৰ ু

ভকৱষযবত 2020-21 চনৰ কভতৰত 30 িতাংি প থন্ত বৃকদ্ধৰ বাবব লক্ষয কনিথাৰণ কৰা কহবছ৷ 

আবপকক্ষকভাবৱ সাক্ষৰহীনতাৰ হাৰ হ্ৰাসকৰণৰ কক্ষত্ৰত কলবহমীয়া গকত অবযাহত ৰ্থকাবটা এক 

লক্ষণীয় কদি৷ কবশ্বৰ কভতৰত ভাৰতবষথবতই অসাক্ষৰ কলাকৰ জনসংখযা বৃহৎ৷ 2011 চনৰ তৰ্থয 

অনুসকৰ 7 বছৰ আৰ ুইয়াৰ ঊিথৰ কলাকৰ কভতৰত অসাক্ষৰ কলাকৰ জনসংখযা 282.6 কমকলয়ন৷ 

 ুৱ আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক কিক্ষাৰ কক্ষত্ৰত ভাৰতবষথবতই কবশ্বৰ কভতৰত সবথাকিক পদবক্ষপ গ্ৰহণ কৰা 

কহবছ৷ 2011 চনৰ তৰ্থয অনুসকৰ  ুৱ সাক্ষৰতাৰ (15-24 বছৰ বয়সৰ) হাৰ 86.1 িতাংি 

আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক সাক্ষৰতাৰ (15 বছৰ আৰু তাবতাকিক) হাৰ আকছল 69.3 িতাংি৷ 

গুণগি সমসযাৱলী 

কনম্ন গুণসম্পন্ন কিক্ষাৰ ফলত কদখা কদয়া অসন্তুকিমুলক কিক্ষণ এক মন ককৰবলগীয়া কবষয়৷ 

অনুপ ুক্ত পাঠ্যক্ৰম, প্ৰকিক্ষণপ্ৰাপ্ত কিক্ষকৰ অভাৱ আৰু প্ৰভাৱহীন কিক্ষণকবজ্ঞান আকদ গুণগত 

কবষয়-সম্বধীয় অভাৱ সদাবয়ই প্ৰাক-কবদযালয় কিক্ষাৰ বাবব প্ৰতযাহ্বান কহ আকহবছ৷ প্ৰাক-কবদযালয় 

কিক্ষা সাং কৰা ককছুসংখযক কববিষ গুণসম্পন্ন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবব প্ৰাৰ্থকমক কবদযালয়ত ককাবনািৰণৰ 

প্ৰস্তুকত, সজাগতা আকদ কদখা না ায়, আৰু ভাষাৰ কদিবটাৰ প্ৰকতও আওকাণ কৰা হয়৷ কবকছভাগ 

প্ৰাক-প্ৰাৰ্থকমক কিক্ষকবকই উপ ুক্তভাবৱ প্ৰকিক্ষণ কদয়া নহয়৷ বহুবক্ষত্ৰত প্ৰাৰ্থকমক কিক্ষাৰ 
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পাঠ্যক্ৰমবকই তলৰ প্ৰাক-প্ৰাৰ্থকমক প থযায়ত বযৱহাৰ ককৰ ৰ্থকা পকৰলকক্ষত হয়৷ 

সু্কলৰ কিক্ষাই সন্মখুীন কহাৱা আটাইতলক ডাঙৰ প্ৰতযাহ্বানবটা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কিক্ষণত কদখা কদয়া 

অসন্তুকিমূলক স্তৰৰ লগত জক়িত৷ কনচবনল একছভবমণ্ট ছাবভথ ৰ (NAS) তৰ্থয আৰু পৰামিথ 

অনুসকৰ তৃতীয়, চতুৰ্থথ, পঞ্চম, অিম আৰ ুদিম কেণীৰ কববিষ ককছু সংখযক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কিকনৰ 

স্তৰক আিা কৰা িৰবণ মাপ ককৰব কনাৱাকৰ৷ প্ৰাৰ্থকমক আৰু উচ্চ প্ৰাৰ্থকমক স্তৰত লাভ কৰা 

কনম্ন মানৰ কিক্ষবণ মািযকমক স্তৰত কবৰূপ প্ৰভাৱ কপলায়৷ মািযকমক স্তৰৰ কনম্নমানৰ কিক্ষণ 

মহাকবদযালয়, কবশ্বকবদযালয় প থযায়লল কবয়কপ উচ্চ-কিক্ষা খণ্ডবতা কনম্ন কিক্ষণৰ প্ৰভাৱ অবযাহত 

ৰ্থাবক৷ 

কবদযালয় কিক্ষাৰ অসন্তুকিমূলক গুণৰ প্ৰকত বহুবতা উপাদাবন বৰঙকণ আগবঢাইবছ৷ ইয়াৰ কভতৰত 

ককছুমান এবনিৰণৰ – এবন বৃহৎ সংখযক সু্কল আবছ ক  কবদযালয়ৰ বাবব কনিথাৰণ কৰা নীকত 

আৰু মান ৰক্ষা ককৰ নচবল, ছাত্ৰ আৰু কিক্ষকৰ অকনয়মীয়া উপকস্থকত, কিক্ষকক কনজস্ব আদিথত 

কতকষ্ঠ ৰাকখব পৰা বযৱস্থা আৰু প্ৰকিক্ষণৰ অভাৱ আৰু ইয়াৰ পকৰণাম স্বৰূবপ কদখা কদয়া কিক্ষকৰ 

গুণ আৰু প্ৰদিথনৰ অভাৱ, কিক্ষাখণ্ডত তৰ্থয আৰু ক াগাব াগ প্ৰ ুকক্তৰ বযৱহাৰৰ কলবহমীয়া গকত, 

বযকক্তগত ৰকুচৰ বযৱস্থাপনা, কাম-কাজ দিথনৰ বাবব কনৰীক্ষক-প থববক্ষকৰ মবনাব াগৰ অভাৱ 

ইতযাকদ৷ সদ্গণুসম্পন্ন কিক্ষা কবতৰণত চৰকাৰী পদ্ধকত কবফল কহাৱাৰ অনযতম এক কাৰণ হ’ল-

বযকক্তগত খণ্ডৰ কবদযালয়সমূহ ক ববাৰৰ কবকছভাগবতই আন্তঃগাঁৰ্থকন, কিকক্ষক পকৰববি আৰু উপ কু্ত 

কিক্ষকৰ অভাৱ নাৰ্থাবক৷ 

বৃহৎ সংখযক উচ্চ-কিক্ষাৰ কিকক্ষক প্ৰকতষ্ঠাবন আগববঢাৱা কিক্ষাৰ গুণাৱলী সম্পকীয় কদিবটা 

কববিষভাবৱ মন ককৰবলগীয়া কবষয়৷ ভাৰতবষথত 1994 চনত উচ্চ-কিক্ষাৰ গুণাৱলী কনৰপূণ ককৰ 

মানদণ্ড উন্নত ককৰবৰ বাবব মূলযায়নৰ সংস্থা গঠ্ন কৰা কহকছল৷ একতয়াললবক ৰাষ্ট্ৰীয় মূলযায়ন 
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আৰু প্ৰতযায়ন পকৰষবদ ((NAAC) 140 খন কবশ্বকবদযালয়ৰ মূলযায়ন ককৰবছ৷ 

মাত্ৰ 32 িতাংিইবহ A কগ্ৰড পাবলল সক্ষম কহবছ৷ NAAC-ৰ দ্বাৰা মূলযাকয়ত কহাৱা 2780 খন 

মহাকবদযালয়ৰ কভতৰত মাত্ৰ 9 িতাংিই A কগ্ৰড লাভ কবৰ৷ NAAC-ৰ দ্বাৰা মূলযাকয়ত কহাৱা 

প্ৰকতষ্ঠানসমূহৰ কভতৰত 68 িতাংি কবশ্বকবদযালয় আৰু 91 িতাংি মহাকবদযালয়ক গুণগত মানক 

গ়ি কহচাপত বা তাবতাতলক তলত ৰখা হ’ল৷ বতথ মাবন কাঠ্ফুলাৰ দবৰ বাকঢ অহা বযকক্তগত 

খণ্ডৰ মহাকবদযালয়, কবশ্বকবদযালয়সমূহৰ বহুতবৰ গুণগত সম্পকীয় ককাবনািৰণৰ কনকদথি গুৰুত্ব বা 

লক্ষয নাই৷ উচ্চ-কিক্ষাৰ উপ-খণ্ডসমূহ খালী পদবীববাৰ পূণথ কনাবহাৱাৰ বাবব গুণসম্পন্ন বযকক্তৰ 

অভাৱত ভুক্তভুগী; বযকক্তগত কনম্ন আন্তঃগাঁৰ্থকনৰ লবগ লবগ সাবথজনীন উচ্চ-কিক্ষা প্ৰকতষ্ঠানৰ 

লক্ষণীয় অনুপাত; পকৰবতথ নিীল অৰ্থথনীকতবয় দাবী কৰা ককৌিলসমূহৰ লগত খাপ খাব পৰালক 

উচ্চ-কিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰমত নৱীকৰণৰ কলবহমীয়া গকত; আৰু গবৱষণা আৰু উন্নয়নৰ বাবব উপ কু্ত 

পুঁকজৰ অভাৱ৷ 

কিৌিল আৰ ুশনবয়াগব াগযিা 

মুঠ্ জনসংখযাৰ 58 িতাংিতলক অকিক 25 বছৰৰ তলৰ কলাবক বাস কৰা ভাৰতবষথ পৃকৰ্থৱীৰ 

ককনষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ কভতৰত অনযতম৷ ই কদিখনৰ  ুৱিকক্তক ককৌিল অৰু জ্ঞানৰ সহায়ত কিক্ষা 

আৰু প্ৰকিক্ষণৰ দ্বাৰা কমথিকক্তত প্ৰবৱি কবৰাৱাৰ প্ৰবয়াজনীয়তা কনবদথি কবৰ৷ ক  কক নহওকঁ 

কাকৰকৰী আৰ ুবৃকত্তমূলক কিক্ষাৰ সহায়ক হ’ব পৰালক প্ৰকতষ্ঠানসমূহৰ বযৱস্থাপনা একতয়াও প থাপ্ত 

নহয়৷ আনুষ্ঠাকনকভাবৱ বৃকত্তমূখী কক্ষত্ৰখনত উন্নয়নৰ ককৌিল অন্তথভুক্ত ককৰ আৰু এক কবদযায়তকনক 

সমতালল বৃকত্তমূখী চচথ াক আগবঢাই উলম্ব আৰু সৰললৰকখক পবৰ্থবৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আগবঢাই 

কনয়াৰ প্ৰয়াস নতুনলকবহ গঢ কল উঠিবছ৷ উচ্চ মানৰ বৃকত্তমখূী প্ৰকিক্ষণৰ বাবব একতয়াও প্ৰবয়াজন 
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আবছ উন্নত গুণ আৰু সামাকজক স্বীকৃকতৰ৷  

কিক্ষা বযৱস্থাই উৎপন্ন কৰা বৃহৎ অংি এটাৰ কক্ষত্ৰত কনবয়াজয ককৌিলৰ অভাৱ পকৰলকক্ষত হয়৷ 

ইয়াৰ ফলত উচ্চ-কিক্ষা পদ্ধকতৰ প্ৰকত ৰ্থকা আস্থা ককম আকহবছ৷ উচ্চ-কিক্ষাৰ উপব াকগতাই 

কনবয়াগৰ কক্ষত্ৰখনত আস্থা জন্মাব পৰাবটা একতয়াও এক বৃহৎ প্ৰশ্ন৷ স্নাতক আৰু স্নাতবকাত্তৰ 

কডগ্ৰীিাৰী বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীবয় কতওঁবলাকৰ কনজ-কনজ কক্ষত্ৰত সংস্থাপন লাভ নকবৰ৷ কিক্ষা বযৱস্থাই 

উৎপন্ন কৰা কনবনুৱাৰ সংস্থাপন বকৃদ্ধ অকতিয় প্ৰবয়াজনীয়৷  

পাঠ্যক্ৰম আৰু মলূযায়ন 

উচ্চ-কিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰম আৰু প্ৰচকলত সু্কলৰ মাজত ৰ্থকা গুৰতুৰ ফাঁট এটা লাবহ লাবহ বৃকদ্ধ কহাৱা 

পকৰলকক্ষত কহবছ৷ উন্নত জীৱনিাৰণৰ বাবব ক্ৰমবদ্ধথ মান পকৰবতথ নিীল কবশ্বৰ লগত খাপ কখাৱাই 

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ৰুকচমুলক কা যৰ দক্ষতা আহৰণ আৰু উন্নয়নৰ বাবব পাঠ্যক্ৰম সাল-সলকনৰ 

প্ৰবয়াজনীয়তা আকহ পকৰবছ৷  

এই প্ৰসংগত ৰ্থকা মূখয প্ৰতযাহ্বান হ’ল কমথ আৰ ুএণ্টাৰবপ্ৰকনঅ’ৰকশ্বপৰ বাবব দৰকাৰী ককৌিলক 

সামকৰ প্ৰবয়াজনীয় ককৌিল আহৰণৰ বাবব সুব াগ-সুকবিাৰ কবস্তাৰ; কিক্ষাৰ্থীক অকিক সৃকিিীল আৰ ু

উদ্ভাৱনীিকক্তসম্পন্ন হ’বলল, পুংখানুপুংখভাবৱ কচন্তা ককৰবলল, উকচতভাবৱ ভাৱ-প্ৰকাি ককৰবলল, 

স্বািীনভাবৱ সমসযাৰ সমািান কবচাকৰবলল সক্ষম ককৰ তুকলব পৰা ককৌিল আৰু দক্ষতাসমূহ; 

সাংসৃ্ককতক কবকচত্ৰক আবকাৱাকল ল’বলল কনজবক দায়বদ্ধ নাগকৰকৰ ৰপূত গকঢ কতালাৰ লগবত 

জীৱন আৰু কমথক কসৌহাদথ যজনকভাবৱ গ্ৰহণ ককৰবলল প্ৰবয়াজনীয় জীৱনৰ ককৌিলসমূহ। সু্কল আৰ ু

মহাকবদযালয়/কবশ্বকবদযালয়ৰ প থায়ত মলূযাংকনৰ অভযাসসমূহ একতয়াও অসবন্তাষজনক কহবয় আবছ। 

অকিক কক্ষত্ৰবত, কিকন লাভা-লাভৰ মূলযাংকন মুখস্তৰ দ্বাৰা কিক্ষা অজথ ন ককৰ তাৰ পনুঃপ্ৰকাি 
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ককৰব পৰা সক্ষমতাৰ ওপৰবত কনভথ ৰিীল কহ আবছ। কিক্ষা আৰ ু সহ-কবদযামাগথৰ লগত জক়িত 

কিকন ফলাফলক সামকৰ কিক্ষাৰ্থীৰ সামকগ্ৰক মলূযাংকন সম্ভৱ ককৰ তুকলবৰ বাবব সমগ্ৰ মূলযায়ন 

পদ্ধকতৰ আমূল পকৰৱতথ নৰ প্ৰবয়াজনীয়তা আবছ। 

িথ্য আৰু প্ৰচাৰ প্ৰ শুি (ICT) 

ক াৱা ককইটামান দিক িকৰ তৰ্থয আৰু প্ৰচাৰ প্ৰ ুকক্ত খুব খৰ গকতত আগবাকঢবছ৷ সমগ্ৰ কদিবত 

বহু পৰীক্ষা-কনৰীক্ষা সম্পন্ন কৰাৰ লগবত কিক্ষা খণ্ডত তৰ্থয আৰু প্ৰচাৰ প্ৰ ুকক্ত বযৱহাৰৰ বাবব 

এক বুজন পকৰমাণৰ জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ অজথ ন কৰা হ’ল৷ তৰ্থাকপ তৰ্থয আৰু প্ৰচাৰ প্ৰ ুকক্ত কিক্ষাৰ 

সম্ভাৱনীয় সকবলা গুণ একতয়াললবক সমূ্পণথৰূবপ বযৱহাৰ কহাৱা নাই৷ তৰ্থয আৰু প্ৰচাৰ প্ৰ ুকক্ত 

কিক্ষাৰ বযৱহাৰ একতয়াও সীকমত কহবয়ই আবছ আৰু উচ্চ গুণসম্পন্ন ICT কিক্ষাৰ বাবব একতয়াও 

প্ৰবয়াজন খৰতকীয়া লক্ষযৰ৷ আকৰ্থথক কদিত লাভাকিত কনাবহাৱা কলাকসকলৰ ল’ৰা-কছাৱালীবয় 

প্ৰাক-কবদযালয় কিক্ষা লাভ কৰাৰ সুব াগ কম৷ 

শিক্ষি উন্নয়ন আৰু বযৱস্থাপনা 

কিক্ষকৰ গুণ আৰু দক্ষতা উন্নীতকৰণৰ বাবব িাৰাবাকহক লক্ষয ৰ্থকা স্ববত্তও প্ৰাৰকম্ভক বৃকত্তমূলক 

প্ৰস্তুকতৰ বযৱস্থা আৰু চকল ৰ্থকা বৃকত্তমূলক উন্নয়নৰ কক্ষত্ৰত কবদযালয় কিক্ষকসমূহ একতয়াও বহুবতা 

গুণগত অভাৱৰ পৰা মকু্ত নহয়৷ কিক্ষকসকলৰ ওপৰত নযস্ত কৰা নতুন দাকয়ত্ব আৰু ভুকমকা 

পালনৰ বাবব জৰুৰী ক্ষমতাৰ দ্বাৰা তাক সু-সকিত কৰা তৰ্থা কবকবিতা ুক্ত সামাকজক, 

অৰ্থথলনকতক, সংসৃ্ককতক আৰু প্ৰ ুকক্তগত পকৰববিত কনজৰ দাকয়ত্ব বহন কৰাত, তাক সাৰ্থথক কৰাৰ 

দকৃিবৰ বতথ মান কিক্ষক কিক্ষা আৰু প্ৰকিক্ষণ কা থক্ৰমববাৰ প থাপ্ত নহয়৷ সংস্থানৰ ক্ষমতা আৰ ু

কিক্ষকৰ আৱিযকীয় সংখযাৰ মাজত সংগকত নৰ্থকাৰ বাবব কিক্ষকৰ অভাৱ পকৰলকক্ষত হয়৷ এই 
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সমসযাবটা কদিৰ পৱূ ভাগত কবকছ গভীৰ,  ’ত বহু সংখযক অলপণত প্ৰকিক্ষণহীন কিক্ষক কদখা 

কপাৱা য়ায়। এই ৰাজযববাৰৰ কিক্ষক প্ৰকিক্ষণৰ সামৰ্থথও সীকমত৷ কিক্ষক কিক্ষাত গবৱষণা, 

অনুসধান, উদ্ভাৱনী িকক্ত ইতযাকদৰ একতয়াও অভাৱ৷ এই অভাবৱ কিক্ষকৰ বৃকত্তগত কচনাকক তৰ্থা 

আকৰ্থথক কদিত কিক্ষকতাৰ বৃকত্তবটাৰ ক্ষকত সািন ককৰবছ৷ কিক্ষণৰ পকৰণামৰ আবসাঁৱাহসমূহ দৰূ 

ককৰবলল কিক্ষকৰ ক্ষমতা, অকভবপ্ৰৰণা, কা থযাৱলী আকদৰ স’কত জক়িত কবষয়সমূহৰ প্ৰকত 

তাৎক্ষকণক মবনাব াগ কদয়াৰ প্ৰবয়াজন আবছ৷ 

সমিা সম্পিীয় শবষয় 

 কদও সু্কল-পূবথ কিক্ষাত নামভকত্তথৰ কক্ষত্ৰত  বৰ্থি অগ্ৰগকত লাভ কৰাবটা সম্ভৱপৰ কহ উঠিবছ 

তৰ্থাকপ সুকবিাৰ পৰা বকঞ্চত বহু কলাকৰ ল’ৰা-কছাৱালী একতয়াও কবদযালৰ-পূবথ কিক্ষাৰ পৰা 

বকিত৷ আকৰ্থথকভাবৱ অনগ্ৰসৰ কেণীৰ কিশুবৱ প্ৰাক-প্ৰাৰ্থকমক কিক্ষাত অংিগ্ৰহণ কৰাৰ কম সকুবিা 

লাভ কৰা সম্ভাৱনা ৰ্থাবক। 

উবেখব াগয প্ৰগকতৰ পাছবতা ককছুমান ৰাজযৰ উচ্চ-প্ৰাৰ্থকমক আৰু মািযকমক কিক্ষাত পঞ্জীয়নৰ গ়ি 

ৰাষ্ট্ৰীয় গ়িৰ তুলনাত  বৰ্থি কম৷  কদও মািযকমক কিক্ষাৰ আৱিযকতা বকৃদ্ধ আৰু মািযকমক 

কিক্ষাৰ সু্কলৰ সংখযা বকৃদ্ধ কহ আবছ তৰ্থাকপ মািযকমক কিক্ষাৰ প্ৰচাৰত কবষমতা একতয়াও 

কবৰাজমান৷ কক্ষত্ৰীয় অসমানতাৰ লবগ-লবগ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সামাকজক-অৰ্থথলনকতক পৃিভুকমৰ আিাৰত 

কিক্ষা প্ৰাকপ্তৰ পাৰ্থথকয কবদযমান৷ 

 কদও 2000 চনৰ পৰা সু্কল-বকহথ ভুত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী (OOSC)ৰ সংখযা উবেখব াগযভাবৱ কম কহাৱা 

কদখা কগবছ তৰ্থাকপ ককছমান ৰাজযত সু্কল-বকহথ ভুত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখযা বা অনুপাত ৰাষ্ট্ৰৰ গ়িৰ 

তুলনাত বহু কবকছ৷ OOSC-ৰ অনুপাত অনুসূচীত জাকত, অনুসূচীত জনজাকতৰ আৰু মুছলমান 
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ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গ়িৰ তুলনাত অকিক৷ ই এইবটাবৱই কনবদথি কবৰ ক  এই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ 

ওপৰত কববিষ মবনাব াগ প্ৰদান কৰাৰ আৱিযকতা আবছ৷ 

উচ্চ-কিক্ষাত মুঠ্ পঞ্জীয়ন অনুপাতত (Gross Enrolment Ratio, GER) কক্ষত্ৰীয় অসমতা 

অকিক৷ 2011-12 বষথৰ সময়ত উচ্চ-কিক্ষাৰ GER আকছল ঝাৰখণ্ডৰ 8.4 িতাংি আৰু 

চণ্ডীগ়িৰ 53 িতাংিৰ মাজত৷ এবকদবৰ সামাকজক কগাটসমূহৰ কভন্নতাসমবূহা এক কবববচনাৰ 

কবষয়৷ উচ্চ কিক্ষাত GER-ৰ অনুপাত একতয়াও কনম্নমানৰ৷ 2014-15 বষথত ইয়াৰ অনুপাত  

23.6 িতাংি (ল’ৰাৰ 24.5%, কছাৱালীৰ 22.7%, অনুসূচীত জাকতৰ 18.5% আৰু অনুসূচীত 

জনজাকতৰ 13.5%) আকছল৷ ভাৰতবষথৰ উচ্চ-কিক্ষা খণ্ডই সন্মখূীন কহাৱা প্ৰতযাহ্বানসমূহৰ 

কভতৰত এক প্ৰতযাহ্বান হ’ল- সামযতাৰ কবচাৰ কবববচনাৰ স’কত কবস্তৰ প্ৰবয়াজনীয়তাৰ সমিয়৷ 

বহু ৰাজযই প্ৰাৰ্থকমক কিক্ষাৰ লাভ বকঞ্চত জনসংখযাৰ পঞ্জীয়ন আৰু কনয়ন্ত্ৰণ সুকবিাজনক ককৰবৰ 

বাবব সমাববিী কা থনীকত সফলতাবৰ পূণথ ককৰবছ৷ এই প্ৰয়াসৰ পাছবতা ককছুমান জনসংখযা কগাটৰ 

ল’ৰা-কছাৱালী ক বন- কববিষ ভাবৱ সক্ষম, কভতৰৱুা অঞ্চলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, অৰ্ৰী কলাকৰ ল’ৰা-

কছাৱালী, প্ৰৱাসী ল’ৰা-কছাৱালী আৰু অনযানয অসুৰকক্ষত/লাভ বকঞ্চত কগাটৰ ল’ৰা-কছাৱালীবয় 

কিক্ষাৰ সুকবিাসমূহ সমূ্পণথৰূবপ লাভ কৰাৰ পৰা বকঞ্চত কহ আবছ৷ নগৰৰ দখুীয়া ল’ৰা-কছাৱালীবয় 

এবন এটা অনয কগাট গঠ্ন কবৰ কিক্ষা-কক্ষত্ৰত  াৰ অংিগ্ৰহণ একতয়াও কনম্নমানৰ৷ জনসংখযাৰ 

সকবলাতলক অভাৱগ্ৰস্থ কলাকসকলৰ বাবব কিক্ষাৰ সুলভতা সুকনকিত কৰা, সকবলাবৰ বাবব 

প্ৰাৰকম্ভক আৰু মািযকমক কিক্ষা প্ৰাপ্ত কৰাৰ প্ৰয়াস হ’ল মুখয প্ৰাৰ্থকমকতাসমূহৰ কভতৰত এটা৷ 

ৰাষ্ট্ৰীয় কিকন ফলাফল চাবভথ  (National Learning Achievement Survey)এ ৰাজয আৰু ককিীয় 

িাকসত অঞ্চলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ গ়ি প্ৰাকপ্তৰ মাজত ৰ্থকা উবেখব াগয পাৰ্থথকয দাকঙ ককৰবছ৷ 

কতওঁবলাবক এইবটাও বযক্ত ককৰবছ ক  চহৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীবয় গাঁৱৰ তুলনাত অকিক ভাল ফল 
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কদখুৱাবলল সক্ষম কহবছ; চৰকাৰী খণ্ডৰ কবদযালয়তলক সাহা থহীন বযকক্তগত কবদযালবয় ককছু ভাল 

ফল কদখুৱাইবছ; ST, SC ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ তুলনাত সািাৰণ (কজবনবৰল) আৰ ুOBC ছাত্ৰ-ছাত্ৰীবয় 

ককছু ভাল ফল কদখৱুাবলল সক্ষম কহবছ; ‘কিক্ষণ সমতা’ৰ লক্ষযৰ প্ৰকত এই তৰ্থযই এক বৃহৎ 

প্ৰতযাহ্বানৰ সৃকি ককৰবছ৷ ঐকতহাকসকভাবৱ সমাজৰ কপছপৰা কেণী আৰু অৰ্থথলনকতকভাবৱ দবুথল 

কগাটসমূহৰ লগবত প্ৰৰ্থম প্ৰজন্মৰ কিক্ষাৰ্থীবয় দবুথল কিকক্ষক ফলাফল প্ৰদিথন ককৰবছ। 

কবদযালয় বকহথ ভুত কিশুৰ মূঠ্ সংখযাৰ এক বুজন সংখযক কিশুবৱই হ’ল কববিষভাবৱ সক্ষম আৰ ু

কববিষ সকুবিাৰ প্ৰবয়াজন কহাৱা কিশু। এই পকৰবববি সামাকজক আৰ ু কিকক্ষকভাবৱ কপছপৰা 

কববিষভাবৱ সক্ষম কিশুৰ প্ৰতযাহ্বানমূলক প্ৰবয়াজনৰ সন্মখুীন হ’বৰ বাবব সু্কলসমূহক সক্ষম ককৰ 

কতালাৰ প্ৰবয়াজনীয়তাবক সচূাইবছ। 

 কদও সকবলা বগথৰ কিক্ষাৰ্থীৰ কক্ষত্ৰবত সু্কল-তযাগৰ হাৰ এটা উবদ্বগজনক কবষয়, সু্কল-তযাগৰ হাৰ 

আকৰ্থথকভাবৱ অনগ্ৰসৰ কেণীৰ মাজত, কববিষলক এই কেণীসমূহৰ পৰা অহা কণযা কিশুৰ কক্ষত্ৰত 

ৰাষ্ট্ৰীয় গ়িতলক অকিক কহবয় আবছ। সামাকজক আৰু আকৰ্থথকভাবৱ অনগ্ৰসৰ সম্প্ৰদায়সমূহৰ পৰা 

অহা কিশুক সু্কলত িকৰ ৰখাৰ বযৱস্থা উন্নত ককৰ তুকলবলল উপ ুক্ত পন্থা হাতত কলাৱাৰ 

প্ৰবয়াজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা দৰকাৰ। 

কববিষলক প্ৰাৰ্থকমক আৰু উচ্চ প্ৰাৰ্থকমক স্তৰৰ কিক্ষাৰ অংিগ্ৰহণত কলংগ কভকত্তক কবষময দৰূ কক্ষত্ৰত 

অকিকাংি ৰাজয আৰু ককিীয় িাকসত অঞ্চলসমূবহ আদৰণীয় সফলতা লাভ ককৰবছ। ক  কক 

নহওক, উচ্চ মািযকমক প থায়ত এবন কবষময একতয়াও অটুত আবছ। অকিকাংি কণযাবক সু্কললল 

কপ্ৰৰণ কৰা নহয়; আৰু মািযকমক কিক্ষা সমূ্পণথ কৰাসকবলও উচ্চতৰ মািযকমক আৰু মহাকবদযালয় 

প থায়ত ভকতথ  কহ কিক্ষালাভ জাৰী ৰাকখবলল সক্ষম কহাৱা নাই। সু্কলত ৰ্থকাৰ সময়ত, কববিষলক 

মািযকমক স্তৰত, কণযা কিশু এবন ককছুমান সমসযাৰ সন্মখুীন হয়, ক কবলাবক এক বুজন সংখযক 
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কণযা কিশুক সু্কলত উপকস্থত ৰ্থকাৰ পৰা বাৰণ কবৰ। কলংগ আৰু সামাকজক বগথৰ মাজৰ এই 

প্ৰবভদ আঁতৰাবলল হাতত কলাৱা কা থসমূহৰ গকত ত্বকৰত কৰাৰ লগবত সু্কলীয়া কিক্ষাত কণযাকিশু 

আৰু সমাজৰ কপছপৰা বগথৰ কিশুৰ অংিগ্ৰহণ কনকিত কৰাৰ বাবব উপ কু্ত উপায় গ্ৰহণ কৰা 

উকচত। 

 ুৱ আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক কিক্ষাত ৰ্থকা উচ্চ কলংগকভকত্তক বযৱিান এক মূখয প্ৰতযাহ্বানৰ ৰপূত কৰ্থয় 

কদবছ। ভাৰতৰ  ুৱ সাক্ষৰতাৰ কক্ষত্ৰত ৰ্থকা কলংগ কভকত্তক বযৱিান অকিক (8.2 িতাংি)। 

নাৰী আৰু পুৰুষৰ কক্ষত্ৰত (15-24 বছৰৰ কভতৰত) 2011 চনৰ  ুৱ সাক্ষৰতাৰ হাৰ আকছল 

ক্ৰমািবয় 90 িতাংি আৰু 81.8 িতাংি। ইয়াৰ উপকৰও, প্ৰাপ্তবয়স্ক কিক্ষাত ভাৰতৰ 

কলংগকভকত্তক বযৱিান  বৰ্থি কবকছ (19.5 িতাংি)। নাৰী আৰু পুৰষুৰ কক্ষত্ৰত (15 বছৰৰ 

অকিক) 2011 চনৰ এই হাৰ আকছল ক্ৰমািবয় 78.8 িতাংি আৰ ু59.3 িতাংি। এটা কৰ্থা 

স্পি ক  কণযা আৰু নাৰীৰ সাক্ষৰতাৰ হাৰ বকৃদ্ধ ককৰবলল গুৰুত্বপূণথ পদবক্ষপ গ্ৰহণ কৰা উকচত। 

বযৱস্থাজশনি দক্ষিা 

কিক্ষাৰ বুকনয়াদী আৰ ু মািযকমক স্তৰত সু্কল-তযাগৰ হাৰ কনম্নগামী হবলও এক বৃহৎ সংখযক 

কিক্ষাৰ্থীবয় বুকনয়াদী কিক্ষা সমাপ্ত কৰাৰ আগবতই সু্কল তযাগ কৰাবটা অবযাহত আবছ। 2014-15 

চনত, প্ৰাৰ্থকমক স্তৰত কিক্ষাৰ্থী িকৰ ৰাকখব পৰা ক্ষমতাৰ হাৰ আকছল 83.7 আৰু বুকনয়াদী স্তৰত 

ই আকছল 67.4। ইয়াৰ দ্বাৰা এটা কৰ্থাই প্ৰমাণ হয় ক  কগ্ৰড I-ত নামভকতথ  কৰা 10 টাৰ 

কভতৰ প্ৰায় চাকৰটা কিশুবৱই কগ্ৰড III সমূ্পণথ কৰাৰ আগবত সু্কল তযাগ কবৰ। মািযকমক স্তৰত 

সু্কল-তযাগৰ হাৰ একতয়াও উচ্চ কহবয়ই আবছ, কববিষলক আকৰ্থথকভাবৱ অনগ্ৰসৰ কেণীৰ কক্ষত্ৰত। 

 কদও এই কক্ষত্ৰত সকবলা বগথৰ কিক্ষাৰ্থীৰ সু্কল-তযাগৰ হাৰ এক কচন্তাজনক কবষয়, তৰ্থাকপও 
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সামাকজক আৰু আকৰ্থথকভাবৱ অনগ্ৰসৰ কেণী, কববিষলক এই কেণীৰ কণযা কিশুৰ কক্ষত্ৰত, এই সু্কল-

তযাগৰ হাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গ়িতলক  বৰ্থি অকিক। ই এটা কৰ্থাবৰ প্ৰমাণ কবৰ ক  সু্কলত সামাকজক আৰু 

আকৰ্থথকভাবৱ অনগ্ৰসৰ কেণীৰ কিক্ষাৰ্থী িকৰ ৰাকখব পৰা ক্ষমতাৰ উন্নকত সািনৰ বাবব উপ ুক্ত 

পদবক্ষপ গ্ৰহণ কৰা দৰকাৰ। নাম-ভকতথ  কৰা সকবলা কিক্ষাৰ্থীৰ বাবব বুকনয়াদী, মািযকমক আৰ ু

উচ্চ মািযকমক কিক্ষা কনকিত কৰাবটা এক অকত জৰুৰী কাম ৰূবপ পকৰগকণত কহবছ। 

প্ৰিাসন আৰ ুপশৰচালনা 

ককইবাটাও অিযয়বন এটা কৰ্থা কদখুৱাইবছ ক  কিক্ষকৰ অভাৱ, সু্কল/মহাকবদযালয়/কবশ্বকবদযালয়ৰ 

বাবব কবলকম্বত পুকঁজ মুককল আৰু কনম্ন স্তৰৰ প্ৰিাসনীয় দক্ষতাই কিক্ষাৰ বযৱস্থাপনাৰ সমসযাক 

অকিক গম্ভীৰ ককৰ তুকলবছ। কা থকৰী কা থসূচীৰ পকৰকল্পনা আৰু ৰূপায়নৰ লগত সম্পককথ ত 

বযৱস্থাজকনত সীমাবদ্ধতা একতয়াও এটা কচন্তাৰ কবষবয়ই কহ আবছ। ফলত পকৰককল্পত কা থসূচীৰ 

ৰূপায়নৰ অগ্ৰগকত একতয়াও অসমান কহবয়ই আবছ। প্ৰদানকাৰী আৰ ুকা থক্ৰমৰ কভন্নতা, অনুদানৰ 

কবকবিতাৰ বাবব কিক্ষা বযৱস্থা আৰু প্ৰকতষ্ঠানৰ প্ৰিাসন আৰু পকৰচালনা, কববিষলক তৃতীয় কিক্ষাৰ 

স্তৰত, জটিল কহ পকৰবছ। এটা কৰ্থা সচঁা ক  ককছুমান ৰাজযই উবেখব াগয পদবক্ষপ আৰ ু

সৃজনীিীল পকৰচালনাৰ দাকয়ত্ব ল’বলল সক্ষম কহবছ  কদও কদিৰ সামকগ্ৰক কচত্ৰখন একতয়াও কমকেত 

বুকলবয়ই ক’ব পাকৰ। বযৱস্থা আৰ ু আনুষ্ঠাকনক প থায়ত প্ৰিাসন আৰু পকৰচালনা নীকতৰ এটা 

কনভথ ৰব াগয অিযয়নৰ প্ৰবয়াজনীয়তা কদনক কদবন অকিক কহ পকৰবছ। 

সু্কল আৰু উচ্চ কিক্ষাৰ উপ-কক্ষত্ৰসমূহত বযকক্তগতকৰণৰ মাত্ৰা অতযাকিক আৰ ু বযকক্তগত 

প্ৰকতষ্ঠাসমূবহ আদায় কৰা মাছুলৰ পকৰমাবণই এই কৰ্থাৰ প্ৰমাণ দাকঙ িবৰ। কিক্ষা বযৱস্থাৰ 

কবশ্বাসব াগযতা নাি কৰাৰ কক্ষত্ৰত কনম্ন-মানসম্পন্ন কিক্ষা প্ৰকতষ্ঠানসমূহৰ ৰুত ত বৃকদ্ধবয় কববিষ 
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অকহৰণা আগবঢাইবছ। 

গবৱষণা আৰ ুশবিাি 

ভাৰতৰ কবশ্বকবদযালয়সমূহত গবৱষণা আৰু কবকািৰ পদবক্ষপসমূহ একতয়াও দবুথল কহবয়ই আবছ। 

ইকতমবিয কমথৰত কিক্ষকৰ ককৌিল বকৃদ্ধ; কিক্ষণ আৰু গবৱষণাৰ দবুয়া কক্ষত্ৰবত উৎকষথতাৰ বকৃদ্ধ; 

উচ্চ কিক্ষাৰ প্ৰকতষ্ঠানসমূহক উদগকণ আৰু সমৰ্থথন প্ৰদান ককৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়কৰণৰ প্ৰসাৰ আৰ ু

কসইকবলাকৰ কিক্ষকক কবশ্বৰ আন প্ৰকতষ্ঠানৰ লগত সহব াকগতাৰ দ্বাৰা গবৱষণাৰ মান বৃকদ্ধ 

ককৰবলল অনুবপ্ৰৰণা; গবৱষণাৰ বাবব সহব াকগতাৰ সৃকি; জ্ঞান কবকািৰ প্ৰকক্ৰয়া ত্বকৰত ককৰবলল 

গবৱষণা প্ৰকতষ্ঠান আৰ ুউবদযাগৰ কসবত কবশ্বকবদযালয়ৰ কবভাগসমূহ সংব াগ কৰাৰ বাবব এই প থন্ত 

সীকমত পদবক্ষপবহ হাতত কলাৱা কহবছ। 

বাবজটজশনি সীমাবদ্ধিা 

কিক্ষাৰ বাবব প থাপ্ত কনাবহাৱা পুকঁজ আবণ্টবন কিক্ষাক সকবলাবৰ বাবব মুক্ত ককৰ কতালাৰ লগবত 

ইয়াৰ মান বিথনৰ কচিা কবৰূপ প্ৰভাৱ কপলাইবছ। ককইবাটাও অিযয়নl এটা কৰ্থা উবেখ কৰা কহবছ 

ক  সু্কল/মহাকবদযালয়/কবশ্বকবদযালয়ৰ বাবব কবলকম্বত পুঁকজ মুককলবয় কিক্ষা প্ৰিাসনৰ প্ৰতযাহ্বানসমূহ 

দগুুবণ বৃকদ্ধ ককৰ তুকলবছ। পূবথৰ কিক্ষা নীকতসমূবহ GDP-ৰ নুনযতম 6 িতাংি কিক্ষা খণ্ডৰ বাবব 

আবণ্টন কদবলল পৰামিথ প্ৰদান ককৰকছল। ককন্তু এই লক্ষযত কককতয়াও উপনীত হ’ব পৰা নগ’ল। 

পুঁকজৰ উপলিতাৰ কক্ষত্ৰত ৰ্থকা সমসযাসমূহ সু্কল, উচ্চ আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক কিক্ষাৰ প্ৰসাৰ আৰু কিক্ষাত 

এক  ুকক্তসংগত মানদণ্ড বতথ াই ৰখাৰ বাবব দৰকাৰী ককছুমান কা থসচূী ৰপূায়ন কৰাৰ পৰ্থত 

কহঙাৰ কহ পকৰবছ। সময়মবত কা থসূচী ৰূপায়ন কৰাৰ কক্ষত্ৰত দখুলগা িৰবণ কবফল কহাৱাৰ ফলত 

প্ৰদাকনত সম্পদবৰা উকচত বযৱহাৰ সম্ভৱ কহ উঠ্া নাই।  
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শবশ্বজনীন প্ৰশিশ্ৰুশি 

এবজণ্ডা 2030-ত অন্তভুথ ক্ত কবশ্ব িাৰণক্ষম কবকাি লক্ষয 4 (SDG 4)এ ‘সকবলাবৰ বাবব 

সবথবযাপী আৰু না থ মানসম্পন্ন কিক্ষা কনকিত আৰু জীৱনবজাৰা কিক্ষণ সুকবিা প্ৰদান’ ককৰব 

কবচাকৰবছ। 2000 চনত আৰম্ভ কৰা EFA এবজণ্ডা একতয়াও অসমূ্পণথ কহ আবছ আৰু ই কববিষলক 

 ুৱক আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক সাক্ষৰতা, সু্কল বযৱস্থাৰ বাকহৰত ৰ্থকা কিশু, প্ৰাক কিিৱ  ত্ন আৰু কিক্ষা, 

ককৌিল কবকািৰ বাবব অপকৰসীম সুকবিাৰ অভাৱ, কিক্ষাৰ অসবন্তাষজনক মানদণ্ড আৰু কিক্ষাৰ্থীৰ 

কিকন প থায় আকদৰ লগত সম্পককথ ত। কসইবাবব, NEP-এ অসমাপ্ত EFA এবজণ্ডা আৰু SDG4-ৰ 

লগত সম্বকধত লক্ষয প্ৰাকপ্তৰ বাবব কচিা ককৰব। 

কিক্ষা খণ্ডই সন্মখুীন কহাৱা প্ৰতযাহ্বানসমূহৰ কনমূথলৰ বাবব সামকগ্ৰকভাবৱ কিক্ষা কবকাি আৰু মানদণ্ড 

বজাই ৰখা কনকিত ককৰবলল আৰ ুপ্ৰবৱি আৰু না থতাৰ কক্ষত্ৰত ককাবনা আবপাচ নকৰাৰ বাবব 

সৃকিিীল পদবক্ষপ আৰু কনৰাবনবপৰা কচিাৰ প্ৰবয়াজন। ভাৰতত কিক্ষাৰ কবকাি সািন আৰু কদিৰ 

‘জনতাকত্বক লাভা-লাভ’ৰ সমূ্পণথ সুব াগ লাভ ককৰবলল কভন্ন প্ৰকাৰৰ প্ৰতযাহ্বানসমূহৰ সমািান 

কনণথয়ৰ বাবব সফল ককৌিলৰ প্ৰবয়াগত কববিষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা উকচত। 
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অধ্যায়-3 

পশৰিল্পনা, শমছন, লক্ষয আৰু উবেিয 

পশৰিল্পনা 

ৰাষ্ট্ৰীয় কিক্ষা নীকত (NEP), 2016-এ এটা কা থক্ষম জীৱন  াপন ককৰবলল, কদিৰ কবকাি 

প্ৰকক্ৰয়াত অংি গ্ৰহণ ককৰবলল, ৰুত ত পকৰৱকতথ ত, সদা-কবশ্বাকয়ত, জ্ঞান-আিাকৰত অৰ্থথনীকত আৰ ু

সামাকজক প্ৰবয়াজনীয়তাৰ প্ৰকত সঁহাকৰ জনাবলল দৰকাৰী জ্ঞান, ককৌিল, মবনাভাৱ আৰ ু

মূলযববাবিবৰ স-ুসকিত কিক্ষাৰ্থী/স্নাতক সৃকি কৰাৰ লগবত সকবলাবৰ বাবব সবথবযাপী মানসম্পন্ন 

কিক্ষা আৰু জীৱনবজাৰা কিক্ষালাভৰ সকুবিা প্ৰদান ককৰব পৰা এটা কবশ্বাসব াগয আৰ ু উচ্চ-

দক্ষতাসম্পন্ন কিক্ষা বযৱস্থাৰ কল্পনা ককৰবছ। 

শমছন 

 কিশু,  ুৱক আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক – এই সকবলাবৰ বাবব না থ, সবথবযাপী আৰু মানসম্পন্ন কিক্ষা 

আৰু জীৱনবজাৰা কিক্ষালাভৰ সকুবিা কনকিত কৰা – আৰু কনৰবপক্ষতা আৰু উৎকষথতাৰ 

কসবত কদিৰ মানৱসম্পদৰ সমূ্পণথ সম্ভাৱনাৰ উপলকিক প্ৰচাৰ কৰা; 

 সু্কল আৰু উচ্চ কিক্ষাৰ লগবত প্ৰাপ্তবয়স্ক কিক্ষা কা থসূচীসমূবহ কিশু,  ুৱক আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক 

কলাকৰ মাজত ভাৰতৰ সমৃদ্ধ ঐকতহয, কগৌৰৱময় অতীত, মহান পৰম্পৰা আৰু নানািমী 

সংসৃ্ককত সম্পবকথ  সবচতনতাৰ সৃকি কৰা, আৰু সকবলা স্তৰবৰ কিক্ষাৰ্থীৰ দ্বাৰা এবন 

মূলযববািসম্পন্ন কিক্ষালাভ সম্ভৱ ককৰ কতালা ক  কবশ্ব নাগকৰক সৃকি আৰু িাৰণক্ষম 

কবকািত সহায়ক হ’ব পৰালক দায়বদ্ধ নাগকৰক, িাকন্ত, সকহষু্ণতা, িমথকনৰবপক্ষতা, ৰাষ্ট্ৰীয় 

সংহকত, সামাকজক সংসকক্ত, সকবলা িমথৰ প্ৰকত পাৰস্পকৰক সন্মান আৰু লগবত সাবথজনীন 
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মূলযববািৰ কনকিত প্ৰদান ককৰব পাবৰ; 

 পাঠ্যক্ৰম, কিক্ষণ সামগ্ৰী, কবদযায়তকনক প্ৰকক্ৰয়া, কিক্ষালাভৰ মূলযায়ন, কিক্ষকৰ মানদণ্ড 

আৰু দক্ষতাৰ কসবত সম্পককথ ত সংস্কাৰ, আৰু কিক্ষাৰ সকবলা স্তৰৰ সকবলা কিক্ষাৰ্থীবয় এটা 

ফলদায়ক জীৱন  াপন কৰা, কদিৰ কবকািৰ প্ৰকক্ৰয়াত অংিগ্ৰহণ কৰা আৰু সাম্প্ৰকতক 

কবশ্বজনীন প্ৰতযাহ্বানসমূহৰ মুখামুকখ কহাৱা সম্ভৱ ককৰ তুকলব পৰা কিক্ষালাভৰ কনকদথি 

ফলসমূহ (জ্ঞান, ককৌিল, মবনাভাৱ আৰু মূলযববাি) প্ৰাপ্ত ককৰবলল সক্ষম ককৰ কতালাৰ 

বাবব আনুষ্ঠাকনক কনতৃত্ব আৰু বযৱস্থাপনৰ কসবত সম্পককথ ত সংস্কাৰৰ ওপৰত উপ কু্ত 

গুৰুত্বৰ কসবত মানসম্পন্ন কিক্ষাৰ প্ৰসাৰ; 

 কাম আৰু এণ্টাৰবপ্ৰকনঅ’ৰকশ্বপৰ বাবব কাকৰকৰী আৰু বৃকত্তগত ককৌিলক সামকৰ সকবলা 

প্ৰবয়াজনীয় ককৌিল কিক্ষাৰ্থীবয় লাভ ককৰব পৰাৰ বযৱস্থা কৰাৰ লগবত মুখস্ত কবদযাৰ 

অৱসান ৰ্টাই ককৌিল আৰু দক্ষতাৰ কবকাি সািন ককৰ কিক্ষাৰ্থীক অকিক সৃকিিীল আৰ ু

উদ্ভাৱনিীল হ’বলল,  ুকক্তসহকাবৰ কচন্তা ককৰবলল, সফলভাবৱ ভাৱৰ আদান-প্ৰদান 

ককৰবলল, স্বািীনভাবৱ সমসযাৰ সমািান ককৰবলল আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় কবকািলল অৱদান 

আগবঢাবলল সক্ষম ককৰ কতালা; 

লক্ষয আৰ ুউবেিয 

সামকগ্ৰক লক্ষয হ’ল কিক্ষাৰ মান আৰু প্ৰবয়াজনীয়তা আৰু ভাৰতৰ কিক্ষা বযৱস্থাৰ কবশ্বাসব াগযতা 

বৃকদ্ধ কৰা, সু্কল আৰু উচ্চ কিক্ষা বযৱস্থাৰ পৰা অহাসকলৰ কনবয়াগব াগযতা বৃকদ্ধ কৰা, কাকৰকৰী 

আৰু বৃকত্তগত কিক্ষা আৰু প্ৰকিক্ষণক (TVET) সামকৰ আগতীয়া বালয কিক্ষাৰ পৰা তৃতীয় 

প থায়ৰ কিক্ষাললবক সকবলাবত না থ প্ৰবৱিাকিকাৰৰ লগবত জীৱনবজাৰা কিক্ষালাভৰ সকুবিা, আৰু 

কিকক্ষক সকুবিাসমূহ সমাজৰ সকবলা স্তৰৰ বাবব উপলি ককৰ কতালাবতা কনকিত কৰা, 
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পকৰকল্পনা আৰু কমছন সফল ককৰ তুকলবৰ বাবব কিক্ষাৰ মূল উবেিযসমূহ হ’ল তলত কদয়া 

িৰণৰ: 

 আগতীয়া বালয কিক্ষা কসৱাৰ কবস্তাৰ সািন কৰা  াবত সামাকজকভাবৱ অনগ্ৰসৰ কেণীৰ 

কিশুৰ প্ৰকত কববিষ মবনাব াগ প্ৰদান ককৰ প্ৰাক-কবদযালয় বয়সীয়া 4-5 বছৰৰ সকবলা 

কিশুবৱ প্ৰাৰ্থকমক কিক্ষা প থায়লল মসৃণভাবৱ আগুৱাবৰ বাবব প্ৰবয়াজনীয় কিক্ষা আৰু কবকাি 

লাভ ককৰব পাবৰ; 

 সাবথজনীন বকুনয়াদী আৰু মািযকমক কিক্ষা উপলি কৰাৰ লগবত মািযকমক কিক্ষা সমাপ্ত 

কৰা সকবলা স্নাতকৰ বাবব উচ্চতৰ মািযকমক কিক্ষালল প্ৰবৱি সম্ভৱ ককৰ কতালা আৰ ু

সকবলা উচ্চতৰ মািযকমক স্নাতকৰ বাবব উচ্চ কিক্ষা লাভৰ না থ অকিকাৰ সম্ভৱপৰ ককৰ 

তুকল নাম ভকতথ  কৰা সকবলা কিক্ষাৰ্থীক কতওঁবলাকৰ প্ৰতযাকিত কিকক্ষক ফলাফলৰ কসবত 

সফলভাবৱ কিক্ষা সমূ্পণথ ককৰবলল সহায় আগববঢাৱা; 

 সামাকজকভাবৱ অনগ্ৰসৰ কেণীৰ কিশুৰ প্ৰকত, কববিষলক কবকভন্ন িৰণৰ কবকলতাত কভাগা 

কিশু, নাবালক আৰু  ুৱকৰ কববিষ প্ৰবয়াজনীয়তাৰ ওপৰত কববিষ মবনাব াগ প্ৰদান ককৰ 

সকবলা কিক্ষা কা থসচূী সলুভ, সবথবযাপী আৰু কিশু আৰু  ুৱকৰ কবকভন্ন কগাটৰ প্ৰবয়াজন 

অনুসকৰ সংববদনিীল ককৰ কতালাবতা কনকিত কৰাৰ লগবত নামভকতথ  কৰা সকবলা 

কিক্ষাৰ্থীক কতওঁবলাকৰ প্ৰতযাকিত কিকক্ষক ফলাফলৰ কসবত সফলভাবৱ কিক্ষা সমূ্পণথ ককৰবলল 

সহায় আগববঢাৱা; 

 কিক্ষাত ৰ্থকা সামাকজক, কক্ষত্ৰীয় আৰ ু কলংগ কবষময নাি কৰাবটা কনকিত কৰাৰ লগবত 

সমগ্ৰ কিক্ষা বযৱস্থাত কলংগৰ সমানাকিকাৰ আৰু কছাৱালী আৰু নাৰীৰ সবলীকৰণত 

অগ্ৰাকিকাৰ প্ৰদান কৰা; 
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 ককৌিল কবকািৰ বাবব সুব াগ-সুকবিাৰ কবস্তাৰ আৰ ু ুৱক আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক কলাকৰ দ্বাৰা 

কনজবক কনবয়াগব াগয, কাম আৰু এণ্টাৰবপ্ৰকনঅ’ৰকশ্বপ আৰু সদা-পকৰৱকতথ ত কমথৰ জগতৰ 

লগত  কু্ত ককৰ কতালাৰ বাবব প্ৰবয়াজনীয় কাকৰকৰী আৰ ু বৃকত্তগত ককৌিলৰ আহৰণৰ 

বাবব দৰকাৰী ককৌিল আৰু সক্ষমতাৰ কবকাি কনকিত ককৰ কতালা; 

 আনুষ্ঠাকনক কিক্ষা বযৱস্থাৰ বাকহৰত ৰ্থকা  ুৱক (15-24 বছৰ) আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক (15 

বছৰ বা তাবতাকিক) কলাকক সামকৰ অৰ্থথনীকতৰ অনানুষ্ঠাকনক কক্ষত্ৰত কাম ককৰ ৰ্থকা 

সকবলাবক কনবয়াগব াগয হ’বৰ বাবব ককৌিল আহৰণৰ সুকবিা প্ৰদান কনকিত ককৰ কতালা; 

 কাকৰকৰী আৰু কপচাদাৰী কিক্ষাক সামকৰ তৃতীয় প থায়ৰ কিক্ষালল সবথবযাপী প্ৰবৱি কনকিত 

ককৰবলল উচ্চ কিক্ষা বযৱস্থাৰ সংস্কাৰসািন, উচ্চ কিক্ষা বযৱস্থাৰ কক্ষত্ৰত কবকভন্ন কগাটৰ 

অসমতা সংবকাচন, আৰু নামভকতথ  কৰা সকবলা কিক্ষাৰ্থীক কতওঁবলাকৰ প্ৰতযাকিত কিকক্ষক 

ফলাফল লাভৰ লগবত কনবয়াগব াগয ককৌিলৰ কবকাি সািন ককৰবলল কিক্ষাদান আৰ ু

গবৱষণা উন্নত ককৰ সকবলা উচ্চ কিক্ষাৰ প্ৰকতষ্ঠানত নবয জ্ঞানৰ সৃজন সম্ভৱ ককৰ 

কতালা; 

 কিক্ষকৰ প্ৰকিক্ষণ আৰু কিকক্ষক পকৰকল্পনা আৰু বযৱস্থাপনৰ সবল কৰাৰ বাবব কিক্ষাত 

তৰ্থয আৰু প্ৰচাৰ প্ৰ ুকক্তৰ (ICT) সংব াজন কনকিতকৰণ, কববিষলক কিক্ষালল প্ৰবৱি উন্নত 

কৰা, কিক্ষণ-কিকন প্ৰকক্ৰয়াৰ মান বৃকদ্ধ কৰাৰ বাবব;  

 কিক্ষকৰ বাবব কনিথাকৰত সামৰ্থথ আৰু কপচাদাৰী মানৰ অকিকাৰী ক াগযতাসম্পন্ন আৰু সক্ষম 

কিক্ষকৰ প থাপ্ত উপলিতা কনকিত ককৰবলল কিক্ষকৰ ক্ৰমাগত কপচাদাৰী উন্নকতক সামকৰ 

কিক্ষকৰ কবকাি আৰ ুবযৱস্থাপনৰ পদ্ধকতৰ সংস্কাৰসািন কনকিত কৰা; 

 সকবলা  ুৱক আৰু পৰুুষ-মকহলাক সামকৰ অকত কবমও 90% প্ৰাপ্তবয়স্কই প্ৰাপ্তবয়স্ক কিক্ষা 

কা থসূচীৰ দ্বাৰা কনিথাকৰত স্তৰৰ সাক্ষৰতা আৰু সংখযা-সম্বধীয় ককৌিল প্ৰাপ্ত কৰাবটা 
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কনকিত ককৰ কতালা; 

 কিকক্ষক পকৰকল্পনা আৰু প্ৰিাসন আৰ ুবযৱস্থাপনৰ এক সংববদনিীল, অংিগ্ৰহণমূলক আৰ ু

দায়বদ্ধ প্ৰণালী আনষু্ঠাকনকভাবৱ স্থাপন কৰা আৰু কিক্ষা খণ্ডৰ পকৰকল্পনা আৰ ু

বযৱস্থাপনাৰ বাবব ৰাষ্ট্ৰীয়, উপ-ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু স্থানীয় স্তৰত ৰ্থকা কিকক্ষক পকৰকল্পনা আৰ ু

বযৱস্থাপনা অনুিীলন পকৰগাঁৰ্থকনসমূহ উন্নত ককৰ কতালাবটা কনকিত ককৰ কতালাৰ লগবত 

সাম্প্ৰকতক কিকক্ষক অগ্ৰাকিকাৰ আৰু সদা-সম্প্ৰসাকৰত কিক্ষা খণ্ডৰ প্ৰবয়াজনীয়তাসমূহ পূৰণৰ 

বাবব সংববদনিীল ককৰ কতালা; 

 প্ৰকতষ্ঠাকনক কনতৃত্বৰ কপচাদাৰীকৰণ আৰু উন্নকত সািনৰ লগবত সাম্প্ৰকতক কিকক্ষক 

অগ্ৰাকিকাৰ আৰ ুসদা-সম্প্ৰসাকৰত কিক্ষা খণ্ডৰ প্ৰবয়াজনীয়তাসমূহ পূৰণ ককৰবলল ৰাষ্ট্ৰীয়, 

উপ-ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু প্ৰকতষ্ঠাকনক স্তৰত কিক্ষা কক্ষত্ৰৰ কনতৃত্বৰ সবলীকৰণ কনকিত ককৰ 

কতালা; 

 কিকক্ষক কবকাি কা থসূচীসমূহৰ বাবব বকিথত আৰু উকচত-লক্ষয ুক্ত অৰ্থথ-ক াগান কনকিত 

কৰা। 

ভকৱষযতৰ কিক্ষা কা থক্ৰমৰ কদক জীৱনবজাৰা আৰ ুসামকগ্ৰক পকৰবপক্ষাবৰ কনণথয় কৰা কহবছ। এই 

নীকতবয় কমথৰ জগতখনৰ লগত সম্পককথ ত হ’ব পৰালক কিকাৰৰু পচন্দ আৰু সম্ভাৱনীয়তাৰ ওপৰত 

কনভথ ৰ ককৰ কিক্ষালাভৰ কবকভন্ন পৰ্থত কতওঁবলাকৰ সহায়ক হ’ব পৰালক কিক্ষাৰ সুব াগ প্ৰসাকৰত 

ককৰ কতালাৰ পকৰকল্পনা ককৰবছ। লগবত মুক্ত আৰু দৰূৱতী কিক্ষালাভৰ প্ৰকক্ৰয়াক সামকৰ 

আনুষ্ঠাকনক আৰু অনানুষ্ঠাকনক কিক্ষালাভৰ কা থকবকিৰ ক াবগকদ কিকাৰুবৱ লাভ কৰা কিকক্ষক 

ফলাফলৰ স্বীকৃকত প্ৰদান আৰু প্ৰামাণীকৰণবৰা কনিয়তা প্ৰদান ককৰবছ। 
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অধ্যায়-৪ 

নীশি সংৰচনা 

উকেকখত খণ্ডসমূহত আকম ভকৱষযত পকৰকল্পনা, সাম্ভাবয প্ৰতযাহ্বান আৰু নীকত তৰ্থা উবেিযৰ 

ৰূপবৰখা এটা দাকঙ িকৰবছা আৰু সুকনকদথি প্ৰবয়াগৰ দ্বাৰা ইয়াক ভালদবৰ অনিুাৱন ককৰব পৰা 

 াব। ইয়াৰ কভতৰৰ ভাবলকখকন কা থ আৰম্ভ কহবছ আৰু ই বহুবছৰ িকৰ চলাৰ উপকৰও ককছু 

কক্ষত্ৰত ককইবা দিক িকৰ চকল ৰ্থাককব। আমাৰ কিক্ষাবযৱস্থাৰ কবসৃ্তকত আৰু ৰাজযবভবদ ৰ্থকা 

ইয়াৰ আভযন্তৰীণ কবকিবযৱস্থাৰ কবকভন্নতাক আকম স্বীকাৰ ককৰবই লাকগব। ইয়াৰ উপকৰও এই 

বযৱস্থাৰ কদককনণথয়কাৰী পকৰৱতথ ন ককৰবলল ইয়াৰ মাজত ৰ্থকা বহুিাকবভক্ত প্ৰতযাহ্বান গ্ৰহণ কৰা, 

তাক অন্তভুথ ক্ত কৰা আৰু উৎকষথ সািনৰ বাবব এটা কনকদথি উপায় বা সমািান কপাৱা না ায়। 

কদিখনত এই কিক্ষাবযৱস্থাৰ প্ৰসাৰ তৰ্থা কবকভন্ন কদি অন্তভুথ ক্ত কৰাৰ বাবব ক  প্ৰবচিা চকল আবছ 

তাৰ লাভালাভৰ কনদিথন ইকতমবিয কপাৱাৰ দবৰ এই নীকতৰ কবশ্বাসব াগযতাও কিক্ষাৰ মানদণ্ডৰ 

ওপৰত কনভথ ৰ ককৰব। বৃকত্তমুখীতা এটা অকত গুৰুত্বপূণথ কদি আৰু কিক্ষাবযৱস্থাক বৃকত্তমুখী কৰাত 

কববিষভাবৱ গুৰুত্ব কদয়া কহবছ। কবশ্ববযাপী ৰ্টা পকৰৱতথ ন আৰু প্ৰ ুকক্তগত কবকািৰ ওপৰত দকৃি 

ৰাকখ তৰ্থা কবকভন্ন লক্ষয অনুিাৱনৰ অবৰ্থথ ককছুমান নতুন কক্ষত্ৰ অন্তভুথ ক্ত কৰাৰ প্ৰবচিা কৰা 

কহবছ। 

ককিীয়, ৰাকজযক, ককিীয় িাকসত অঞ্চল তৰ্থা স্থানীয়-সকবলা চৰকাৰী স্তৰৰ প্ৰকতখন সকুনকদথি 

কক্ষত্ৰবত প্ৰবয়াগ ককৰব পৰা কবকি প্ৰস্তুত কৰা হ'ব। ৰাষ্ট্ৰীয় কিক্ষা নীকত 2016-ৰ কসবত সংগকত 

ৰাকখ, কববিষলক ৰাকজযক আৰু স্থানীয় চৰকাৰী বযৱস্থাক কনজৰ কনজৰ কবকি-বযৱস্থা আৰ ু

প্ৰাবয়াকগক নীকত কনিথাৰণৰ বাবব উৎসাকহত কৰা হ'ব। 

মুখয কক্ষত্ৰ আৰু গ্ৰহণ ককৰবলগীয়া কা থপ্ৰণালীসমূহ তলৰ কছদসমূহত উবেখ কৰা হ'ল। এইবটা 
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উবেখ কৰাৰ প্ৰবয়াজন নাই ক , এইববাৰ কবৱৰণিমী নহয় আৰু সাম্ভাবয অনযানয কা থপ্ৰণালী 

সম্পবকথ  পৰৱতী সময়ত কবববচনা কৰা হ'ব।      

িাখা নং    শবষয় 

4.1    প্ৰাি-শবদযালয় শিক্ষা 

পূবথবত প্ৰাক-কবদযালয় কিক্ষাই কববিষ গুৰুত্ব লাভ কৰা নাকছল আৰু লগবত চৰকাৰী 

কবদযালয়ত প্ৰাক-কবদযালয় কিক্ষা প্ৰদানৰ বযৱস্থাও নাকছল। স্ত্ৰী আৰু কিশু কবকাি 

মন্ত্ৰালয়ৰ অন্তগথত সংহত কিশু কবকাি কসৱা (Integrated Child Development 

Services)ৰ কা থক্ৰমৰ মাবজবৰ কিশু কিক্ষা প্ৰদানৰ প্ৰয়াস কৰা কহকছল। এইবটা 

সাবথজনগ্ৰাহয ক , প্ৰাৰকম্ভক কালবচাৱাবত কিশুৰ মানকসক আৰ ু িাৰীকৰক কবকািৰ 

মাত্ৰা অকিক হয় আৰ ুকসইবাবব এই সময়বচাৱা অকত গুৰুত্বপূণথ।  

ইয়াৰ বাবব তলত উবেখ কৰা নীকতসমূহ কবববচনা কৰা কহবছ:  

1. স্ত্ৰী আৰু কিশু কবকাি মন্ত্ৰালয়ৰ সহব াগত 4-ৰ পৰা 5 বছৰ বয়সৰ 

কিশুসকলৰ বাবব প্ৰাক্ কবদযালয় কিক্ষাৰ কা থক্ৰম কা থকৰী কৰাত অগ্ৰাকিকাৰ 

কদয়া হ’ব। 

2. বতথ মাবন কদখা কগবছ ক , সংহত কিশু কবকাি কসৱাৰ অন্তগথত অংগনবাদী প্ৰাক্ 

কবদযালয় কিক্ষাৰ বাবব উপ ুক্ত নহয়। অংগনবাদীত অন্তভুথ ক্ত প্ৰাক-কবদযালয় 

কিক্ষা বযাৱস্থাক িকক্তিালী ককৰবলল ৰাজযসমূহৰ কসবত ককছুমান কা থবযৱস্থা 

হাতত কলাৱা হ'ব। 

3. ৰাজয চৰকাবৰ প্ৰাক্ প্ৰাৰ্থকমক কিক্ষক কগাট কতয়াৰ ককৰব আৰু কতওঁবলাকৰ 

বাবব প্ৰবয়াজনীয় সুকবিা আৰু কন ুকক্ত-পূবথ তৰ্থা চাককৰৰ অন্তবথতীকালীন 
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প্ৰকিক্ষণৰ বযৱস্থা ককৰব। অংগনবাদীৰ পৰা প্ৰাৰ্থকমক স্তৰলল স্থানান্তৰ ক্ৰমাগত 

তৰ্থা অকবকেন্ন হ'ব আৰু ইয়াক সফল ককৰ কতালাৰ সময়সীমা কনিথাৰণৰ 

দাকয়ত্ব প্ৰকতখন ৰাজয ওপৰত একৰ কদয়া হ'ব। 

4.  ৰ্থা সময়ত সকবলাববাৰ প্ৰাৰ্থকমক কবদযালবয় প্ৰাক্ প্ৰাৰ্থকমক কিক্ষাবকা সামকৰ 

ল'ব। ইয়াৰ বাবব সকবলাববাৰ অংগনবাদীবক হয় কবদযালয়ৰ লগত চাকমল কৰা 

হ'ব নহয়  ৰ্থাসািয কবদযালয়ৰ ওচৰ চপাই অনা হ'ব। 

5. বযকক্তগত খণ্ডৰ প্ৰাক্ কবদযালয়ৰ বাবব উপ ুক্ত পকৰচালনা আৰু প থবৱক্ষণ নীকত 

আৰু পদ্ধকত কনিথাৰণ কৰা হ’ব। 

4.2      শিশু আৰু কিবিাৰ শিক্ষাৰ অশধ্িাৰৰ ৰক্ষণাবৱক্ষণ 

কিশুৰ অকিকাৰৰ কনৰাপত্তা, কিশুৰ বযকক্তগত সুৰক্ষাৰ উপকৰও সামূকহক িাকস্তৰ পৰা 

কনবৃকত্ত, মানকসক আৰ ুিাৰীকৰক আকতি য, সু্কলত ৰ্থকাৰ সময়ত পাব পৰা আৰ্াত, 

সুৰকক্ষত আন্তঃগাঁৰ্থকন, কিশু উপব াগী ভাষা তৰ্থা আচৰণ আৰু কা থবযৱস্থা, 

কিশুসকলৰ মাজত কবভাজনৰ সৃকি, িাৰীকৰকভাবৱ অপদস্থকৰণ, কতৰষ্কাৰ, উৎপী়িণ 

আকদৰ পৰা দৰূত ৰখাৰ গুৰুত্বপূণথ কদবিা জক়িত কহ ৰ্থাবক। ইয়াৰ অৰ্থথ হ’ল উপ ুক্ত 

পকৰবৱি সৃকি কৰা ক বটা কিশু অকিকাৰৰ কক্ষত্ৰত স্পিথকাতৰ আৰ ুগ্ৰহণব াগয। 

ইয়াৰ বাবব কনম্নকলকখত নীকতসমূহ কবববচনা কৰা কহবছ: 

1. কবদযালয়ত কিশুৰ সুৰক্ষা আৰু ৰক্ষণাবৱক্ষণ ককছুমান কবকি আৰু কনবদথিনাৰ 

দ্বাৰা কনকিত ককৰব লাকগব আৰু কবদযালয়ৰ পঞ্জীয়ন আৰু স্বীকৃকত প্ৰদানৰ 

কক্ষত্ৰত ইয়াক ক াগযতা পকৰমাপকৰ অংি স্বৰূবপ গ্ৰহণ ককৰব লাকগব। 

2. কিক্ষকৰ কিক্ষণ প্ৰকক্ৰয়া, প্ৰকিক্ষণ কা থ আৰু কৰবৰেচচাৰ কা থক্ৰমৰ জকৰয়বত 

কিশুৰ অকিকাৰৰ কসবত সং ুক্ত কবকি, কনয়ম, অকিকনয়ম আকদৰ কবষবয় 
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প্ৰকতগৰাকী অিযক্ষ তৰ্থা কিক্ষবকই অৱগত হ’ব লাকগব। 

3. ককবিাৰ কিক্ষাৰ কা থক্ৰম আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় জনসংখযা কিক্ষাক প থায়ক্ৰবম সং কু্ত 

ৰূপত পাঠ্যক্ৰমত অন্তভুথ ক্ত কৰা হ’ব।  

4. মািযকমক কিক্ষকসকলক কন ুকক্তৰ পূববথ আৰু চাকৰীৰ অন্তৱথতীকালীন প্ৰকিক্ষণত 

ককবিাৰ কিক্ষাক অন্তভুথ ক্ত কৰা হ’ব।  

5. ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, কিক্ষক আৰু অকভভাৱকৰ কহতাবৰ্থথ কিশুৰ অকিকাৰৰ কবষবয় স্ব-

কিকন অনলাইন কা থক্ৰমৰ বযৱস্থা কৰা হ’ব।  

6. উঠি অহা ককবিাৰ-ককবিাৰীৰ বয়ঃসকধ কালৰ সমসযাসমূহৰ সমািানৰ বাবব 

কগাপবন উপবদি কদবলল কবদযালয়সমূহত প্ৰকিক্ষণপ্ৰাপ্ত পৰামিথদাতা কন কুক্ত কদয়া 

হ’ব।  

4.3           শিক্ষাি শিিনৰ ফলাফল 

প্ৰাৰ্থকমক কিক্ষাত কনম্নমানৰ ফলাফল এক গুৰতুৰ কবষয় কহ পকৰবছ। অিযয়নৰ পৰা 

কদখা কগবছ ক , ছাত্ৰ-ছাত্ৰীবয় কবদযালয়ৰ এই প থায়ত পঢা, কলখা আৰু গণনাৰ 

প্ৰাৰ্থকমক জ্ঞানকখকনও আয়ত্ব ককৰবলল অপাৰগ হয়। এই কক্ষত্ৰত ৰাজযসমূবহ পদবক্ষপ 

গ্ৰহণ ককৰবছ। উদাহৰণস্বৰূবপ কিকন প্ৰকক্ৰয়াৰ ফলাফল কনণথয় আৰু প্ৰৰ্থম প থায়ৰ 

পঠ্ন, কলখন, িাৰণািকক্ত পৰীক্ষণ আৰু অংকৰ কা থক্ৰম আকদৰ উত্তৰণ ৰ্বটাৱা। 

তত্ৰাচ, এইসমূহ প্ৰবচিাৰ অন্তবতা কনম্নমানৰ ফলাফল এক প্ৰতযাহ্বান ৰূবপ কদখা কদবছ। 

কসইবাবব, কিকনৰ ফলাফলৰ উন্নকতৰ কক্ষত্ৰত ককিীয় আৰু ৰাজয চৰকাবৰ 

অগ্ৰাকিকাৰ কদবল প্ৰাৰ্থকমক কিক্ষাৰ মান উন্নত হ’ব। 

ইয়াৰ বাবব কনম্নকলকখত নীকতসমূহ কবববচনা কৰা কহবছ: 

1. RTE অকিকনয়মত কনকদথি ককৰ কদয়া আন্তঃগাঁৰ্থকনৰ মানৰ লগবত কিকনৰ 
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ফলাফলৰ মানৰ উন্নকত ৰ্বটাৱা হ'ব আৰু ইয়াক বযকক্তগত আৰু চৰকাৰী 

উভয় প্ৰকাৰৰ কবদযালয়ৰ কক্ষত্ৰত সমানভাবৱ প্ৰবয়াগ কৰা হ’ব। 

2. RTE অকিকনয়মৰ দ্বাৰা কনবদথ কিত মানদণ্ডৰ আিাৰত, ৰাজযসমূবহ স্থানীয় 

পকৰকস্থকতৰ প্ৰকত দকৃি ৰাকখ কনজালক আন্তঃগাঁৰ্থকনৰ পকৰকল্পনা আৰু আকহথ  

প্ৰস্তুত কৰাত নমনীয়তা অৱলম্বন কৰা হ’ব। প্ৰবয়াজন সাবপবক্ষ, কববিষ 

কেণীৰ অতযাকিক ক্ষকতগ্ৰস্ত আৰু প্ৰব্ৰকজত, আৰ ুকনম্নমানৰ পকৰবৱিত বসবাস 

কৰা কিশুসকলৰ বাবব কিকক্ষক কা থত ব্ৰতী কবকল্প কবদযালয়ৰ বাবব RTE 

অকিকনয়মৰ সংবিািন ৰ্টাই হবলও স্থানীয় পকৰকস্থকতৰ আিাৰত স্থানীয় মান 

কনিথাৰণৰ কবকাি ৰ্বটাৱা হ’ব।  

3. ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কিকক্ষক দক্ষতাৰ ওপৰত গুৰুতৰ প্ৰভাৱ কপবলাৱা আৰ ুবতথ মাবন 

চকল ৰ্থকা পৰীক্ষাকবহীন বযৱস্থাৰ সংবিািন ৰ্বটাৱা হ’ব। পৰীক্ষাকবহীন 

কিক্ষানীকত পঞ্চম কেণীবতই সীমাবদ্ধ ৰখা হ’ব আৰু এই পদ্ধকত উচ্চ-প্ৰাৰ্থকমক 

স্তৰত প্ৰবয়াগ কৰা হ’ব। প্ৰকতকাৰমলূক পাঠ্দানৰ বাবব কবদযালয় কনয়কন্ত্ৰত 

CCE-ৰ আিাৰত কিক্ষা আহৰণত দবুথল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কচনাক্ত কৰা 

হ’ব। 

4. কিক্ষাৰ মান উন্নত ককৰবলল ফলদায়ক পদবক্ষপ গ্ৰহণ কৰা হ’ব, কববিষ 

কিকক্ষক সাহা থৰ জকৰয়বত কিশুসকলক সহায় কৰাৰ অবৰ্থথ কা থপ্ৰণালী প্ৰস্তুত 

কৰা হ’ব আৰু ইণ্টাৰবনট-সমলবক িকৰ জ্ঞান-কবজ্ঞানৰ কবকভন্ন সমল লাভ 

ককৰব পৰাৰ বযৱস্থা কৰা হ’ব।  

4.4           সু্কলীয়া শিক্ষা 

সাবথজনীন প্ৰাৰ্থকমক কিক্ষা বাস্তৱত পকৰণত হ’বলল িকৰবছ আৰু ইয়াৰ লবগ লবগ 
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মািযকমক কিক্ষাৰ সম্প্ৰসাৰবনা অকনবা থ। স্থান কনকবথবিবষ কনকদথি মানসম্পন্ন মািযকমক 

কিক্ষাবযৱস্থা আৰু সকবলা উপ ুক্ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীবক স্থান কদব পৰালক অনুষ্ঠান পকৰচাকলত 

কহাৱা প্ৰবয়াজন। মািযকমক প থায়ত িকৰ ৰখা আৰু স্থানান্তৰৰ পকৰমাণৰ উন্নকত 

ৰ্বটাৱা কা থ এটা প্ৰতযাহ্বান। বতথ মানৰ পৰীক্ষা বযৱস্থাও কবকভন্ন বযাকি আৰ ুনকল 

কা থৰ দ্বাৰা প্ৰদকূষত।  কদও ককছুমান ৰাজযত পৰীক্ষা বযৱস্থাক কনকা আৰ ু স্বে 

ককৰবলল অবহাপুৰুষাৰ্থথ কৰা কহবছ, তৰ্থাকপ সামকগ্ৰক বযৱস্থাৰ বযাপক সংবিািনৰ 

প্ৰবয়াজন আবছ। 

ইয়াৰ বাবব কনম্নকলকখত নীকতসমূহ কবববচনা কৰা কহবছ: 

1. প্ৰকতখন ৰাজযই অনুপ ুক্ত আন্তঃগাঁৰ্থকন আৰু কম নামভকতথ কৰণ কহাৱা 

কবদযালয়সমূহ কবচাকৰ উকলওৱাৰ বাবব কবসৃ্তত অিযয়ন চলাব। সবথাকিক কলাক 

কনবয়াকজত হ’ব পৰালক, কভৌকতক আৰু আন্তঃগাঁৰ্থকনগত সমল, ভাল কিকক্ষক 

ফলাফল আৰু ফলদায়কভাবৱ বযয় পকৰচালনা ককৰব পৰালক অক্ষম 

কবদযালয়ববাৰক  ’কতই প্ৰবয়াজন হয় তাবতই সং কু্ত কবদযালয়লল পকৰৱতথ ন 

ককৰব লাবগ। কবদযালয়ববাৰক এবনদবৰ চাকমল কৰাৰ পাছত এবকটা স্থানবত 

সংস্থাকপত ককৰব লাবগ। ৰাজযসমূহৰ কসবত কৰা আবলাচনাৰ আিাৰত RTE 

অকিকনয়ম উলংৰ্া নকৰালক এই চাকমলকৰণ আৰু সৱলীকৰণৰ বাবব 

উলমহতীয়া কনবদথিনা প্ৰস্তুত হ’ব লাবগ। এই সৱলীকৰণ প্ৰকক্ৰয়াৰ দ্বাৰা অদৰূ 

ভকৱষযবত এক কেণী-এক কিক্ষক মানদণ্ডলল উন্নীত হ’ব।  

2. অৰ্থথলনকতকভাবৱ দবুথল কেণীৰ প্ৰকত বৃহৎ ৰাষ্ট্ৰীয় দাকয়ত্বববািৰ দাকয়ত্ব পালন 

কৰাৰ বাবব RTE অকিকনয়মৰ পকৰবকিথত অনুবেদ 12 (1) (c) চৰকাৰী 



মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়, ভাৰত চৰকাৰ             খচৰা NEP 2016-ৰ বাবব ককছু ইনপুট 

পৃষ্ঠা 78-ৰ 34 
 

সাহা যপ্ৰাপ্ত সংখযালৰ্ুৰ অনুষ্ঠানসমূহলল (িমীয় আৰু ভাকষক) সম্প্ৰসাকৰত 

কৰাৰ কবষবয় কবচাৰ-কবববচনা কৰা হ’ব। 

3. ৰাজযই RTE অকিকনয়মত মািযকমক স্তৰৰ কিক্ষা বযৱস্থাক সামকৰব পৰালক 

এটা উপ ুক্ত বয়সলল সম্প্ৰসাৰণৰ প্ৰবচিা গ্ৰহণ ককৰব। 

4. ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সুকবিা আৰু ফলাফলৰ বাবব সু্কলীয়া কিক্ষাৰ সকবলাববাৰ স্তৰবত 

নূনযতম মান কনিথাৰণ কৰা হ’ব। 

5. ককিীয় কবদযালয়, জৱাহৰ নববাদয় কবদযালয় আৰ ু কস্তুৰবা গাধী বাকলকা 

কবদযালয়ৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু কবকাি ৰ্বটাৱা হ’ব আৰু সম্ভৱবক্ষত্ৰত 

কিকক্ষকভাবৱ অনগ্ৰসৰ অঞ্চলত মািযকমক প থায়লল ইয়াৰ সম্প্ৰসাৰণ ৰ্বটাৱা 

হ’ব। জৱাহৰ নববাদয় কবদযালয়ৰ সফলতাৰ কাৰণসমূহ অিযয়ন কৰা হ’ব 

আৰু ৰাজযৰ দ্বাৰা তাক পণুৰ প্ৰকতষ্ঠা কৰা হ’ব। 

6. পূণথকালীন আনুষ্ঠাকনক কবদযালয়ৰ অকবহবন সু্কল তযাগ অৰ্থবা কমথৰত ল’ৰা-

কছাৱালীবয় কিক্ষা গ্ৰহণ ককৰব পৰালক মকু্ত কবদযালয়ৰ সুকবিা সম্প্ৰসাৰণ কৰা 

হ’ব। 

7. কবকছভাগ কক্ষত্ৰবত কদখা  ায় ক , ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকবল কতওঁবলাকৰ কমিা আৰ ু

ৰুকচ অনুসকৰ কিকক্ষক কক্ষত্ৰ বাছকনত কদাদলূযমান অৱস্থাত পবৰ। ইয়াৰ 

ফলত, অসফলতা, অনীহা আৰু চাপৰ দ্বাৰা প্ৰভাকৱত কহ কতওঁবলাবক কনজৰ 

প্ৰকৃত সম্ভাৱনীয়তা অনিুাৱন কৰাত কবফল হয়। কতওঁবলাকৰ প্ৰকৃত 

সম্ভাৱনীয়তা আৰু ৰুকচৰ কক্ষত্ৰ কবচাকৰ উকলওৱাৰ বাবব আৰ ু এই কক্ষত্ৰত 

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সহায় কৰাৰ অবৰ্থথ কবকভন্ন স্তৰত কিকক্ষক দক্ষতা পৰীক্ষণৰ 

বযৱস্থা কৰা হ’ব। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সীমাবদ্ধতাক অকতক্ৰম ককৰবলল আৰু 
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কববিষ প্ৰবয়াজনীয়তা, কিক্ষা আহৰণত মন্থৰ গকতৰ অসফল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক 

উপ ুক্ত কক্ষত্ৰ বাছকনত সহায় ককৰবলল বৃকত্তিাৰী উপবদিাৰ দ্বাৰা গঠিত 

সহায়ক-কক্ষত্ৰ প্ৰকতষ্ঠা কৰা হ’ব। ইয়াৰ উপকৰও দক্ষতা-প্ৰিান কাকৰকৰী 

কিক্ষাৰ কা থক্ৰবমা ইয়াৰ কসবত সং ুক্ত কৰা হ’ব আৰু মািযকমক আৰু উচ্চ-

মািযকমকৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কনবয়াগৰ সকুবিাবৰ্থথ পৰ্থ-প্ৰদিথকৰ বযৱস্থা কৰা হ’ব। 

4.5          পাঠ্যক্ৰম নবীিৰণ আৰু পৰীক্ষা বযৱস্থাৰ সংবিাধ্ন 

স্বামী কববৱকানন্দৰ মবত- “কিক্ষা তৰ্থয সমগ্ৰ নহয়,  াক আমাৰ সমগ্ৰ জীৱনত 

অনুিাৱন নকৰালক আকম মগজতু িাৰণ কবৰা আৰু কবিৃংখলভাবৱ বযৱহাৰ কবৰা। 

আমাৰ এবন এটা জীৱন আবছ,  ’ত কনমথাণ, মানৱ সৃকি, চকৰত্ৰ গঠ্ন, িাৰণাৰ 

আত্মীকৰণ জক়িত কহ ৰ্থাবক। আপুকন  কদ পাচঁটা িাৰণা আত্মীকৰণ ককৰবছ আৰ ু

আবপানাৰ জীৱন আৰ ু চকৰত্ৰক কতয়াৰ ককৰবছ, কতবন্ত আপকুন সমস্ত পকুৰ্থভঁৰাল 

আত্মস্থ কৰা এগৰাকী বযকক্ততলক অকিক কিকক্ষত।  কদ কিক্ষা আৰ ুতৰ্থয এবক হয়, 

কতবন্ত গ্ৰন্থাগাকৰবকই হ’ব কবশ্বৰ আতাইতলক জ্ঞানী বযকক্ত আৰু কবশ্ববকাষই হ’ব 

আটাইতলক মহান ঋকষ।” কববৱকানন্দৰ এই বাণী ইণ্টাৰবনটৰ আকবভথ াৱতলকও অকিক 

গুৰুত্বপূণথ। আনকক প্ৰ ুকক্তৰ সংব াগৰ সম্প্ৰসাৰণ ফলত আকম গ্ৰন্থাগাৰলল ক াৱাবৰা 

প্ৰবয়াজন কনাবহাৱা কহবছ আৰু এটা বুটাম টিকপবয়ই সকবলাববাৰ তৰ্থয লাভ ককৰবলল 

সক্ষম কহবছা। কসইবাবব বতথ মাবন জীৱন-বীক্ষা সং কু্ত ককৰবলল মানৱ সম্পদ আৰ ু

জাকত কনমথাণৰ অবৰ্থথ তৰ্থযকভকত্তক কিক্ষাৰ পৰা প্ৰমলূযকভকত্তক কিক্ষালল উত্তৰণ ৰ্বটাৱাৰ 

প্ৰবয়াজন কহবছ। 

নতুনলক উত্থান ৰ্টা কিকন কক্ষত্ৰসমূহৰ ওপৰত কববিষ গুৰুত্ব প্ৰদান ককৰ কিক্ষাৰ 
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সকবলা স্তৰৰ পাঠ্যক্ৰম নবীকৰণ কৰাৰ প্ৰবয়াজনীয়তা আকহ পকৰবছ। ককছুমান 

গুৰুত্বপূণথ পাঠ্ক্ৰমত কবশ্বায়নৰ প্ৰভাৱ সম্পবকথ  কিক্ষাৰ্থীসকলৰ মতামত অন্তভুথ ক্ত কৰা 

আৰু সন্মখুত কদখা কদয়া জ্ঞানকভকত্তক অৰ্থথনীকত আৰু সমাজৰ প্ৰবয়াজনীয়তাও আকহ 

পকৰবছ। ই কবকভন্ন কগাটৰ কিক্ষাৰ্থীৰ কিকক্ষক প্ৰবয়াজনীয়তা পুৰণ ককৰব, জীৱন-

বীক্ষাৰ কসবত কিক্ষাক সংব াগ ককৰব আৰ ু কমথৰ পৃকৰ্থৱী, উৎপাদনিীলতাৰ কসবত 

সম্পককথ ত অকবকেন্ন কবকাি আকদৰ কক্ষত্ৰত নমনীয় আৰু বযকক্তগত কবষয়লল প থবকসত 

হ’ব। উচ্চ প থায়ৰ আন্তজথ াকতক কবদযায়তকনক পদ্ধকতত কববিষ সফলতাৰ বাবব এই 

পাঠ্যক্ৰবম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকললল কববিষ সুকবিা আকন কদব। এই পাঠ্যক্ৰবম কিক্ষা বযৱস্থাৰ 

কা থককৰতাৰ মান কনণথয় কৰাৰ লগবত কিক্ষাৰ লক্ষয অনুিাৱনৰ দ্বাৰা কিকনৰ 

সফলতা কনণথয় কৰা প্ৰবয়াজন আৰু পাঠ্যক্ৰমৰ পৰীক্ষণ, প থবৱক্ষণৰ সহায়ত ইয়াৰ 

পুনৰীক্ষণ আৰু কবকাি সািন ককৰব পৰা  াব। 

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কিকনৰ কবকাি সািনৰ কক্ষত্ৰত এটা কৰ্থা ক’ব পাকৰ ক  কিকনৰ 

ফলাফলৰ ওপৰত অকিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা উকচত। পদ্ধকতগতভাবৱ দিম আৰ ু

একাদি কেণীৰ বছবৰকীয়া আৰু কালাংি পৰীক্ষাত িাৰাবাকহকভাবৱ প্ৰতযয়জনক আৰ ু

সামকগ্ৰক মূলযাংকন কৰা কহবছ। তৰ্থাকপ সু্কলীয়া স্তৰত সামকগ্ৰক মলূযাংকন 

সবন্তাষজনক কহ উঠ্া নাই। কবকছভাগ কক্ষত্ৰবত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কবষয় সম্বধীয় জ্ঞানৰ 

সম্পৰীক্ষা ককৰবলল মূলযাংকন পদ্ধকত অকত সীকমত। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কবসৃ্তত 

মূলযাংকন কনকিতকৰণৰ বাবব সমগ্ৰ পদ্ধকতবক শুিবৰাৱাৰ প্ৰবয়াজন। ইয়াৰ লগবত 

কবদযামাগথ আৰ ু সহ-কবদযামাগথ কক্ষত্ৰসমূবহা জক়িত কহ ৰ্থাবক। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ 

কবদযামাগথ আৰ ু সহ-কবদযামাগথৰ মলূযাংকন পদ্ধকতৰ বছবৰকীয়া ক্ৰম ৰক্ষা ককৰবলল 

ইয়াক আনুষ্ঠাকনকতা প্ৰদান কৰা উকচত। 
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ইয়াৰ বাবব কনম্নকলকখত নীকতসমূহ কবববচনা কৰা কহবছ: 

1. সামাকজক কমলাপ্ৰীকত, িমীয় কসৌহাদথ য আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংহকতৰ ক্ৰমবকিথত 

আকাংখযাৰ বাবব পাঠ্যক্ৰমৰ সংবিািন ৰ্বটাৱা আৱিযক। পাঠ্যক্ৰম ফলাফল 

কনভথ ৰ কহাৱা উকচত আৰ ু প্ৰ ুকক্তৰ দ্বাৰা পকৰচাকলত পকৰবৱিত কবশ্ব তৰ্থা 

কদিৰ বাবব ই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সামকগ্ৰক উন্নকতৰ লক্ষয কহাৱা প্ৰবয়াজন। 

2. কনিযবনল কাউকঞ্চল অব কৰচাচথ  এণ্ড কেইকনং (NCERT)-এ কনম্নগামী মানৰ 

সু্কলৰ কিক্ষাৰ কবকভন্ন কদি পুণৰীক্ষণৰ বযৱস্থা গ্ৰহণ ককৰব আৰু কনকদথি 

সময়ৰ অন্তবৰ অন্তবৰ পাঠ্যক্ৰমৰ নবীকৰণ কৰাৰ লগবত মুখস্থকবদযাৰ দ্বাৰা 

গ্ৰহণ কৰা কিক্ষাক প্ৰজ্ঞাত্মক আৰু ককৌতুহল উেীপক কিক্ষাপ্ৰণালীলল প থৱকসত 

ককৰব। 

3. কবজ্ঞান, অংক আৰু ইংৰাজী কবষয়ৰ উলমহতীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত 

কৰা হ’ব। সমাজকবজ্ঞানৰ দবৰ বাকী কবষয়ববাৰৰ বাবব পাঠ্যক্ৰমৰ এটা 

অংি কদিৰ সকবলা অংিবক সামকৰ উলমহতীয়া ৰূপত আৰু বাকীববাৰ 

ৰাজযকভকত্তক প্ৰস্তুত কৰা হ’ব। 

4. পঞ্চম কেণীৰ পৰা পাঠ্যক্ৰমত ক্ৰম অনুসাবৰ কডকজবটল সাক্ষৰতা অন্তভুথ ক্ত 

কৰা হ’ব। তৰ্থাকপ ICT-ক এটা কবষয়ৰূবপ পঞ্চম কেণীৰ পৰা কদব পৰা 

 াব। ICT-ৰ পাঠ্যক্ৰম প্ৰাবয়াকগক ককৰ তুকলবলল সকবলা স্তৰবত ইয়াৰ 

সংবিািন ৰ্বটাৱা হ’ব। 

5. এইবটা সবথজনগ্ৰাহয ক , কবজ্ঞান কিক্ষা প্ৰদিথন তৰ্থা গবৱষণাগাৰত কৰা 

পৰীক্ষা-কনৰীক্ষাৰ দ্বাৰাবহ ভালদবৰ বুজা  ায়। কসইবাবব কবজ্ঞান কবষয়ৰ 

বাবব হাবত কাবম ককৰব পৰালক ষষ্ঠ কেণীৰ পৰাই অন্তভুথ ক্ত কৰা হ’ব। 
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6. কলংগ, সমাজ, সংসৃ্ককত আৰু আঞ্চকলক কবষমযৰ কদিববাৰত কবকচত্ৰৰ মাজত 

ঐকযৰ িাৰণাৰ ওপৰত গুৰুত্ব কদয়া হ’ব। সামাকজক কবষময কৰাি ককৰবলল 

পাঠ্যক্ৰমত সামাকজক নযায়, আইনী বযৱস্থা আকদ কবষয়ববাৰ অন্তভুথ ক্ত কৰা 

হ’ব। পাঠ্যক্ৰম আৰু পাঠ্যপুকৰ্থ প্ৰণয়ন সংস্থাসমূহৰ দ্বাৰা এইবটা কনকিত কৰা 

হ’ব  াবত, পাঠ্যপকুৰ্থবয় সহব াকগতা বকৃদ্ধ কবৰ আৰ ুইয়াত কলংগ, অক্ষমতা, 

জাকত, িমথ আকদ কক্ষত্ৰত ককাবনা প্ৰকাৰৰ কবভাজনমুখী কদি, ৰ্টনা, 

উদাহৰণ সকন্নকৱি নহয়। সুনাগকৰক কহাৱাৰ কিক্ষা, িাকন্তৰ কিক্ষা, পকৰবৱিৰ 

গ্ৰহণব াগযতা আৰু সকবলাববাৰ কবষয়বক্ষত্ৰৰ জকৰয়বত অনযানয উলমহতীয়া 

মুখয কবষয়ৰ উন্নকত সািন ককৰব পৰা কদিববাৰ সকন্নকৱি কৰা হ’ব।   

7. কবসৃ্ততৰূপত সবচতনতা সৃকি, কবাি আৰু িাৰণা সৃকি আৰু উচ্চপ থায়ৰ সমসযা 

সমািানৰ দক্ষতা আৰু ককৱল পাঠ্যপকুৰ্থ প্ৰণয়ন দক্ষতাৰ মাজবত সীমাবদ্ধ 

নৰখালক পৰীক্ষা পদ্ধকতৰ আকহথ  প্ৰস্তুত কৰা হ’ব। িাৰাবাকহক মূলযায়ন, 

মানসম্পন্ন প্ৰশ্নকাকত প্ৰস্তুতকৰণ, স্বে পৰীক্ষণ নীকত আকদ ককছুমান পদবক্ষপ 

এই কদিত গ্ৰহণ কৰা হ’ব। নমনীয়তা আৰু বছবৰকীয়া পৰীক্ষাৰ কহঁচা 

কমাবলল চৰকাবৰ দাবী অনুসকৰ কবাডথ  পৰীক্ষা পদ্ধকতৰ প্ৰৱতথ নৰ কৰ্থা 

কববৱচনা ককৰবছ। 

8. দিম কেণীৰ পৰীক্ষাত আটাইতলক কবকছ অকৃতকা থ কহাৱা কতকনটা কবষয়, 

ক বন- গকণত, কবজ্ঞান আৰু ইংৰাজীৰ কনম্নমানৰ ফলাফল কহতু কনিথাৰণ 

কৰা হ’ব। এই কতকনটা কবষয়ত অকৃতকা থতাৰ পকৰমাণ কমাবলল 

কবষয়বকইটাক A স্তৰ - উচ্চ আৰু B স্তৰ - কনম্ন এই দটুা স্তৰত ভাগ 

কৰা হ’ব। ক সকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীবয় দিম কেণীৰ পাচত কাকৰকৰী কিক্ষাত 
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অন্তভুথ ক্ত হ’ব কবচাবৰ কতওবঁলাবক খ স্তৰৰ পৰীক্ষাত অৱতীণথ হ’ব পাকৰব।  

9. বতথ মাবন ককিীয় আৰু ৰাকজযক কিক্ষা কবাবডথ  নৱম আৰু দিম কেণীৰ বাবব 

কবাডথ ৰ পৰীক্ষা অনকুষ্ঠত ককৰ আকহবছ। কবাডথ ৰ অন্তভুথ ক্ত কবদযালয়সমূহৰ দিম 

কেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকবল কবাবডথ  অনুকষ্ঠত কৰা পৰীক্ষাত বহাবটা বািযতামূলক। 

দিম কেণীৰ কবাডথ  পৰীক্ষাত এই কেণীৰ সমূ্পণথ পাঠ্ক্ৰম অন্তভুথ ক্ত হ’ব।  

10. কবকভন্ন স্তৰৰ কিক্ষা বযৱস্থাত কবকভন্ন কবাবডথ  প্ৰদান কৰা প্ৰমানপত্ৰববাৰৰ 

মানৰ  বৰ্থি পাৰ্থথকয কদখা  ায়। ইয়াৰ উপকৰও, কগ্ৰচ নম্বৰৰ কদয়া কা থক 

কবিতা প্ৰদান ককৰ কৃকত্ৰমভাবৱ উত্তীণথৰ হাৰ বৃকদ্ধ ককৰবলল কচিা কৰা বকুল 

কবকভন্ন অকভব াগ উত্থাকপত কহবছ। এই পদ্ধকতৰ কবলুকপ্ত ৰ্বটাৱা প্ৰবয়াজন, 

ককন্তু প্ৰকতখন কবাডথ  তৰ্থা প্ৰকতবটা পৰীক্ষাৰ কক্ষত্ৰবত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ 

তুলনামূলক িাৰণাৰ উন্নকতৰ বাবব এই পদ্ধকতৰ উন্নকত সািন ককৰব 

লাকগব। মাপকাঠী কনণথয় ইয়াৰ এটা কবকল্প। ককিীয় পৰীক্ষা পদ্ধকতত 

ককছুমান কবকল্প দিম আৰু দ্বাদি কেণীৰ অন্তত প্ৰবয়াগ কৰা কহবছ অৰ্থবা 

প্ৰকতখন কবাডথ ৰ দ্বাৰা িতাংি কভকত্তত নম্বৰ প্ৰকাবিা এটা কবকল্প হ’ব পাবৰ। 

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কৃতকা থতাৰ মান কনিথাৰণ ককৰ ইয়াৰ সমািানৰ উপায় কনণথয় 

ককৰ কিক্ষা কববিষজ্ঞৰ দ্বাৰা সকবলাববাৰ কবকল্পৰ কবষবয় অিযয়ন কৰা হ’ব। 

11. পদ্ধকতগত সংবিািন গ্ৰহণ কৰা হ’ব, ক বন- ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকবল  াবত ক বকাবনা 

অনুষ্ঠানত সহবজ প্ৰবৱি ককৰব পাবৰ তাৰ বাবব পকৰক্ৰমণ প্ৰমাণপত্ৰ, 

কবদযালয় এৰাৰ প্ৰমাণপত্ৰ আকদ বযৱস্থাৰ কববলাপ সািন কৰা হ’ব।  

4.6           সমাববিী শিক্ষা আৰু শবদযাথ্ীলল সমথ্থন 

এইবটা এটা প্ৰকতকষ্ঠত সতয ক , কিক্ষা বযৱস্থা প্ৰিানত গুণ আৰু সমদকিথতাৰ ওপৰত 
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প্ৰকতকষ্ঠত। বতথ মাবন উত্থান ৰ্টা জ্ঞানৰ অৰ্থথকাৰী কদিত সামকগ্ৰক সফলতা ইয়াৰ 

ককিকবন্দ।ু বতথ মানৰ কিক্ষা বযৱস্থাই প্ৰিানলক গ্ৰামযাঞ্চলত কবকভন্নতাৰ পকৰবৱি সৃকি 

কৰা নাই। সামাকজকভাবৱ অনুন্নত সমাজত কিশুৰ কিকক্ষক প্ৰবয়াজনীয়তা কক্ষত্ৰত 

সমাববিী কিক্ষাৰ গুৰুত্ব আবছ। সাম্প্ৰকতক দিকত  কদও গ্ৰামযাঞ্চলত কিক্ষা লাভৰ 

বযৱস্থাৰ উন্নকত ৰ্টিবছ তৰ্থাকপ কিক্ষাগ্ৰহণৰ সুকবিাৰ কবষমযৰ বাবব সামাকজক আৰু 

অৰ্থথলনকতকভাবৱ দবুথল কেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীবয় দবূভথ াগৰ সন্মখুীন হ’বলগীয়া কহবছ। ই 

প্ৰাবয়ই সামাকজক আৰু পকৰকস্থকতগত কাৰণৰ বাবব কহবছ।  

জনবগাষ্ঠীয় ল’ৰা-কছাৱালীৰ কিক্ষাৰ কক্ষত্ৰত ই এটা গভীৰভাবৱ ল’বলগীয়া কবষয়। 

কববিষভাবৱ গুৰুত্বপূণথ কবষয়সমূহ, ক বন সাক্ষৰতাৰ কনম্ন হাৰ, নামভকত্তথকৰণৰ কনম্ন 

হাৰ, সু্কল তযাগৰ মাত্ৰাকিকয, অতযাকিক হাৰত ৰ্টা জনবগাষ্ঠীয় কিশুৰ মতুৃয আকদ 

উবেখব াগয। ৰাজয আৰ ুককিীয় চৰকাৰৰ বকৃত্তপ্ৰদান বযৱস্থাবক িকৰ সকবলা প্ৰবচিাৰ 

কবপৰীবত ৰাকজযক জনবগাষ্ঠীয় কিক্ষাৰ মান সবন্তাষজনক নহয়। এইববাৰ অঞ্চলত 

জনবগাষ্ঠীয় ল’ৰা-কছাৱালীৰ কিক্ষাৰ বাবব কিক্ষকৰ অভাবৱই ইয়াৰ প্ৰিান কাৰণ। 

জনবগাষ্ঠীয় অঞ্চলত কাম কৰা অজনবগাষ্ঠীয় কিক্ষকৰ ভাষা আৰু ভাৱ-কবকনমবয়া 

এক সমসযাৰূবপ কৰ্থয় কদবছ। 

কমিাবী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কিকন জাৰী ৰকখবলল অৰ্থথলনকতক কদিত কনকিকত প্ৰদানৰ 

বাবব বৃকত্ত অৰ্থবা ঋণপ্ৰদানৰ বযৱস্থা ককৰব লাবগ। 

ইয়াৰ বাবব কনম্নকলকখত নীকতসমূহ কবববচনা কৰা কহবছ: 

1. কলংগ, সমাজ, সাংসৃ্ককতক আৰু আঞ্চকলক কবষমযৰ কদিববাৰ পাঠ্যক্ৰম আৰ ু

ইয়াৰ অংিববাৰত কবকচত্ৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদানৰ দ্বাৰা উপ ুক্তভাবৱ প্ৰকাি 

কৰা হ’ব। সামাকজক নযায় আৰু সমাব াজন আৰু আইনী বযৱস্থা আকদ 
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কবষয়ববাৰ সামাকজক কবষময কৰািৰ অবৰ্থথ পাঠ্যক্ৰমত সামকৰ কলাৱা হ’ব। 

2. ল’ৰা-কছাৱালীৰ মাজত েমৰ ম থাদা সম্পবকথ  িাৰণা প্ৰদান কৰা আৰু দক্ষতা 

বৃকদ্ধৰ কক্ষত্ৰত ক াগাত্মক দকৃিভংগী সৃকিৰ বাবব প্ৰাক-কাকৰকৰী কভকত্তক কা থ 

পাঠ্যক্ৰমত অন্তভুথ ক্ত কৰা হ’ব।  

3. সমদকিথতা বৃকদ্ধ আৰু বুকদ্ধ-বৃকত্তক উৎসাকহত কৰাৰ উবেবিয, কববিষলক দহ 

লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সামকৰ কলাৱালক কিক্ষা মাচুল, কিক্ষা সামগ্ৰী আৰু কদনকন্দন 

খৰচৰ বাবব ৰাষ্ট্ৰীয় বৃকত্ত পুঁকজ গঠ্ন কৰা হ’ব। এই পুঁকজ অৰ্থথলনকতকভাবৱ 

অনগ্ৰসৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবব বযৱহাৰ কৰা হ’ব। সকবলা কবষয়ৰ কক্ষত্ৰবত 

দিম কেণী উত্তীণথ কহাৱা ৰাষ্ট্ৰীয় প থায়ৰ পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা বাছকন ককৰ 

উকলওৱা সকবলা কমিাবী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবব কববলবগ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় কমিাবৃকত্তৰ 

আঁচকন হাতত কলাৱা হ’ব।  

4. সহব াকগতা বৃকদ্ধ আৰু সংব াগ ৰক্ষাৰ বাবব আেম িালা আৰু সমীপৱতী 

মািযকমক কবদযালয়, উচ্চ মািযকমক কবদযালয়, ককিীয় কবদযালয়, নববাদয় 

কবদযালয় আকদৰ মাজত পৃষ্ঠবপাষকতা আৰু উপবদিৰ আদান-প্ৰদান কৰাৰ 

বযৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব। 

5. জনবগাষ্ঠীয় এবলকাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ দক্ষতা বৃকদ্ধত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা 

আৱিযক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় দক্ষতা কবকাি কনগমৰ সহব াকগতাত সু্কলৰ কনয়কমত 

সময়ৰ বাকহৰত অকিক কা থদক্ষতা কভকত্তক পাঠ্যক্ৰমৰ সুকবিা প্ৰদানৰ 

পদবক্ষপ গ্ৰহণ কৰা হ’ব।  

6. অকভজ্ঞতাৰ দ্বাৰা এইবটা কদখা কগবছ ক , জনবগাষ্ঠীয় কিশুসকবল সািাৰণবত 

কিক্ষাৰ মািযম কহচাবপ বযৱহাৰ কহাৱা আঞ্চকলক ভাষাত কিককবলল আৰ ু
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বুকজবলল কি পায়। এই সমসযাৰ পৰা পকৰত্ৰান লাভৰ উবেবিয  বতই 

প্ৰবয়াজন হয় তাবতই বহুভাকষক কিক্ষাবযৱস্থা প্ৰৱতথ নৰ পদবক্ষপ কলাৱা হ’ব। 

7. সামাকজকভাবৱ অৱবহকলত কববিষভাবৱ সক্ষম আৰু কিক্ষাগ্ৰহণত অক্ষম, 

ৰ্ৰুৱাভাবৱ পাবলগীয়া সহায়ৰ পৰা বকঞ্চত, উপ ুক্ত সা-সুকবিাৰ পৰা বকঞ্চত 

আৰু কববিষ সকুবিা নৰ্থকা সৰু নগৰ তৰ্থা গ্ৰামযাঞ্চলৰ কবদযালয়ৰ ক সকল 

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীবয় কবকভন্ন সমসযাৰ মখুামুকখ কহবছ, কতওঁবলাকৰ কিকক্ষক 

প্ৰবয়াজনীয়তাৰ বাবব কববিষ বযৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব। 

8. কববিষভাবৱ সক্ষম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবব বতথ মাবন কা থক্ষম কহ ৰ্থকা ককিীয় 

আঁচকনসমূহ চকল ৰ্থাককব আৰু ইয়াৰ পকৰসৰ আৰু অনুদান বৃকদ্ধ কৰা হ’ব। 

কববিষভাবৱ সক্ষম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবব চকল ৰ্থকা কবকভন্ন আঁচকনৰ সীমাবদ্ধতা 

আৰু ত্ৰুটি কচনাক্ত ককৰবলল ৰাকজযক আৰু কজলা স্তৰত ককছুমান কা থপ্ৰণালী 

প্ৰস্তুত কৰা হ’ব।  

9. স্থানীয় স্তৰত কিশু আৰু কচককৎসা মবনাকবজ্ঞানীক কল এবকা এবকাখন 

অংিকালীন উপসকমকত গঠ্ন কৰা হ’ব,  াবত ক বকাবনা সু্কল তৰ্থা কজলা 

কিক্ষা কবষয়াই তৃতীয় পক্ষৰ প্ৰকতকবিানৰ বাবব কপ্ৰৰণ ককৰব পাবৰ। এই 

উপসকমকতবয়, কববিষভাবৱ সক্ষম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ স্পিথকাতৰ কদি পকৰচালনা 

ককৰবলল উপ ুক্ত কিক্ষক-প্ৰকিক্ষণৰ পৰামিথ কদব পাবৰ। 

10. ককিীয় চৰকাবৰ কিক্ষাগ্ৰহণৰ কক্ষত্ৰত ৰ্থকা অক্ষমতাৰ সমািানৰ বাবব সমসযা 

কনিথাৰণ, গবৱষণা কা থত িন কবকনবয়াগ ককৰবলল আৰু প্ৰবয়াজনীয় সমল 

উপলি কৰাৰ বাবব দীৰ্থমযাদী পকৰকল্পনা গ্ৰহণ কৰাৰ কক্ষত্ৰত আগভাগ 

কলাৱা প্ৰবয়াজন। 
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11. সামাকজক আৰ ুঅৰ্থথলনকতকভাবৱ অসুকবিাজনক পকৰকস্থকতত ৰ্থকা কিশুসকলৰ 

কিক্ষাগ্ৰহণৰ সমসযা দৰূ ককৰবলল অকতকৰক্ত কিক্ষণবযৱস্থা আৰু উপবদিমূলক 

সুকবিা প্ৰদান কৰা হ’ব। 

12. কবকভন্ন ঠ্াইৰ পৰা অহা কিশুসকলৰ কিক্ষাৰ বাবব কতওঁবলাকৰ কনজৰ স্থানত 

আবাকসক সু্কলৰ সুকবিা অৰ্থবা বা আন ককাবনা উপ ুক্ত উপাবয়বৰ সমান 

সুকবিা আৰ ুকববভদহীন বযৱস্থাপনা উপলি কৰাৰ বাবব গ্ৰহণ কৰা হ’ব। 

13. কলংগলবষময, অকতি য ককাবনা পকৰকস্থকতবত সহয নকৰাৰ বযৱস্থা গ্ৰহণ কৰা 

হ’ব। কবকভন্ন ক াগাত্মক পদবক্ষপৰ দ্বাৰা নাৰীসমাজ আগুৱাই অহাৰ বাবব 

উৎসাকহত তৰ্থা কতওঁবলাকৰ ক্ষমতা বকৃদ্ধ ককৰ উচ্চকিক্ষা বযৱস্থাত সামকৰ 

কলাৱা হ’ব। ইয়াৰ বাবব কবশ্বকবদযালয়ৰ প্ৰিাসনত মকহলাৰ কন কুক্ত বযৱস্থা 

কনকিত কৰা হ’ব।   

14. উচ্চ কিক্ষাত অক্ষমতাৰ কাৰণ অিযয়ন ককৰবলল R&D বাবব কববিষ পুঁকজ 

ৰ্থাককব। পকৰগাৰঁ্থকন, কবদযায়তকনক প্ৰবৱিাকিকাৰ আৰু প্ৰদিথনৰ বাবব 

অক্ষমতা প্ৰবৱিৰ সামাকজক আৰু গবৱষণা গণনা হাতত কলাৱা হ’ব।   

15. আঞ্চকলক সন্তুলনহীনতা, কবকভন্ন অঞ্চল, ক বন পাহাৰীয়া অঞ্চল, জনবগাষ্ঠীয় 

কক্ষত্ৰ, উপকূলীয় অঞ্চলৰ বাবব কববলগ কববলগ আঁচকন হাতত কলাৱা হ’ব। 

ব্লক আৰু কজলা স্তৰৰ কিকক্ষক অনগ্ৰসৰতা কনৰুপণৰ বাবব কনিথাকৰত নীকত 

পুনৰীক্ষণ কৰাৰ লগবত নতুন মান কনিথাৰণ কৰা হ’ব। কিক্ষাগত দক্ষতাৰ 

পাৰ্থথকয কনণথয় ককৰবলল আৰু সামাকজকভাবৱ, অৰ্থথলনকতকভাবৱ অনগ্ৰসৰ 

অংিববাৰৰ লগবত কিকক্ষকভাবৱ অনগ্ৰসৰ অঞ্চলৰ বাবব কববিষ সকুবিা 

প্ৰদানৰ অবৰ্থথ কজলাকভকত্তক কমপ প্ৰস্তুত কৰা হ’ব।   
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4.7      সাক্ষৰিা আৰু জীৱনবজাৰা শিক্ষা 

ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰাপ্তবয়স্ক সাক্ষৰতা কমছনৰ প্ৰকতষ্ঠাকালৰ পৰা অৰ্থথাৎ 1978 চনৰ 2 

অবটাৱৰত প্ৰৰ্থম বাৰৰ বাবব প্ৰাপ্তবয়স্ক সাক্ষৰতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব কদয়া কহকছল। 

কবগত 40 বছৰত বহুবতা কা থক্ৰম আৰম্ভ কৰা কহকছল, ক বন - গ্ৰাময কনকি 

সাক্ষৰতা আঁচকন, ৰাষ্ট্ৰীয় সাক্ষৰতা কমছন, স্বাক্ষৰ ভাৰত অকভ ান আকদ। এই সমগ্ৰ 

প্ৰবচিাৰ কবপৰীবত 280 কমকলয়ন প্ৰাপ্তবয়স্ক কনৰক্ষৰ কলাক, ক বটা কবশ্বৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক 

কনৰক্ষৰ কলাকৰ কভতৰত এক তৃতীয়াংি। এই বৃহৎ সংখযাই কবষয়বটাৰ প্ৰকত কববিষ 

গুৰুত্ব কদয়াৰ কৰ্থাবকই কসাৱঁৰাই কদবয়। 

বযকক্তকববিবষ বসবাস কৰা সমাজত কদনকন্দন কা থৰ বাবব প্ৰবয়াজন কহাৱা কিক্ষাৰ 

কভতৰত পঠ্ন, কলখন আৰু গণনা কা থৰ মাজবতই প্ৰাবয়াকগক সাক্ষৰতাৰ অৰ্থথ কপাৱা 

 ায়। প্ৰাবয়াকগক সাক্ষৰতা কিক্ষাৰ কবকািৰ এটা অন্তকনথকহত উপাদান। সাবথজনীন  ুৱ 

আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক কিক্ষা হ’ল প্ৰাপ্তবয়স্ক কিক্ষা বযৱস্থাৰ কক্ষত্ৰত অকবকেন্ন আৰু প্ৰাৰ্থকমক 

লক্ষয আৰু ই সমবয় সমবয় গুৰুত্ব লাভ ককৰ আকহবছ। 

সমসামকয়ক কবশ্বত জীৱনবজাৰা কিক্ষা মাবন সাক্ষৰ সমাজবক বুজায়। সমাজৰ সকবলা 

অংিবৰ কিকনৰ প্ৰবয়াজনীয়তাৰ বাবব কবকভন্ন পকৰবৱি সৃকি ককৰবলল প্ৰাৰ্থকমক 

সাক্ষৰতা কা থক্ৰবম বাটকটীয়া ৰূবপ পকৰগকণত হয়। মানুহৰ জীৱনৰ গুণ বা লক্ষণৰ 

কবকাি সািন ককৰবলল আৰু জীৱন িাৰণৰ বাবব জীৱনবজাৰা কিক্ষাৰ অকত 

প্ৰবয়াজন। এবকদবৰ ৰাষ্ট্ৰীয়, মানৱীয়, সামাকজক আৰু অৰ্থথলনকতক কবকািৰ বাববও 

ইয়াৰ প্ৰবয়াজনীয়তা আবছ।  কদ ভাৰতবষথই কবশ্বৰ কসবত কফৰ মাকৰব বা এখন 

উন্নত ৰাষ্ট্ৰৰূবপ পকৰগকণত হ’ব লাবগ, কতবন্ত স্পি আঁচকনৰ দ্বাৰা কনিথাকৰত 

জীৱনবজাৰা কিক্ষা নীকত আৰু কা থক্ৰমৰ সহায়ত মানৱ সম্পদৰ কবকাি সম্ভৱ ককৰ 
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তুকলবই লাকগব।  

বৃহৎ সংখযক অকিকক্ষত কলাক, অৰ্থথকাৰী জ্ঞানৰ উত্থান, কবশ্বায়নৰ প্ৰতযাহ্বান 

ক াগাব াগ আৰু তৰ্থয প্ৰ ুকক্তৰ ক্ষীপ্ৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰ ুজীৱন কালৰ বৃকদ্ধবয় প্ৰাপ্তবয়স্ক 

কিক্ষা বযৱস্থাৰ বৃহৎ পকৰৱতথ ন সাকিবছ। ভাৰতবষথৰ কবকচত্ৰ আৰু জটিল সমাজ 

জীৱনৰ বাবব কবকভন্ন সাক্ষৰতা পদ্ধকত প্ৰবয়াগ ককৰব লাকগব। জীৱন িাৰণৰ প্ৰণালী, 

প্ৰবমাদ বযৱস্থা, মিযৱতী অৱস্থা আকদৰ ওপৰত দকৃি ৰাকখ সাক্ষৰতাৰ কা থপ্ৰণালী 

নমনীয়, কববকিীকৃত আৰ ুকবষয়কভকত্তক হ’ব লাকগব।         

ইয়াৰ বাবব কনম্নকলকখত নীকত সূচনা গ্ৰহণ কৰা কহবছ- 

1. সাবথজনীন  ুৱ আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক সাক্ষৰতাৰ বাবব স্বকনবয়াজন কগাট, কস্বোবসৱী 

সংগঠ্ন, চৰকাৰ, কবদযালয়, কবলজ, কিক্ষা প্ৰকতষ্ঠান,  ুৱ আৰু মকহলা 

সংগঠ্ন আকদৰ উলমহতীয়া প্ৰবচিাৰ সহব াগত পাঠ্যক্ৰমত কভন্নমুখী কবষয় 

অন্তভুথ ক্ত ককৰ বতথ মাবন চকল ৰ্থকা বযৱস্থাৰ উন্নকত সািন কৰা হ’ব। 

2. ৰাষ্ট্ৰীয় সাক্ষৰতা কমছনক সববথাচ্চ কতৃ্তথপক্ষ কহচাবপ কল, ৰাকজযক সকমকতৰ 

ৰাকজযক প থায়ত, কলাক কিক্ষা সকমকতক কজলা আৰ ুব্লক প থায়ত আৰ ুগাওঁ 

পঞ্চায়তক সহায়কাৰী সকমকতৰূবপ কল সাবথজনীন সাক্ষৰতাৰ উন্নকত সািন 

ককৰব লাবগ। এই লক্ষয পুৰণৰ বাবব ৰাজযসমূবহ কজলাকভকত্তক কা থবযৱস্থা 

হাতত ল’ব। 

3. প্ৰাপ্তবয়স্ক কিক্ষাক নতুন ৰূপত গঢ কদবলল আৰ ুিকক্তিালী ককৰবলল চৰকাবৰ 

কববিষজ্ঞৰ দ্বাৰা এবকাখন সববথাচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সকমকত গঠ্ন ককৰ কদব আৰ ু

প্ৰাপ্তবয়স্ক কিক্ষাৰ ফলাফলৰ মূলযায়ন, দক্ষতাৰ কবকাি, পূবথকিক্ষা আৰ ু

প্ৰমানপত্ৰৰ সমৰূপতা আকদৰ বাবব ককছুমান কবজ্ঞানসন্মত নীকত কনিথাৰণ 
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ককৰব। প্ৰাপ্তবয়স্ক কিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবব অনুদানৰ বযৱস্থা ককৰবলল আৰ ু

বৃকত্তগত কবকাি সািন ককৰবলল NLMA অনুদান আবয়াগৰ সহব াগী হ’ব।  

4. প্ৰাপ্তবয়স্ক কিক্ষাবযৱস্থাত দক্ষতা কবকাি, কডকজবটল কবত্ত আৰ ু আইনী 

সাক্ষৰতাবকা কবষয় কহচাবপ অন্তভুথ ক্ত কৰা হ’ব।    

4.8       শিক্ষা আৰু শনবয়াজনৰ কিৌিল 

ক সময়ত উন্নত কবশ্বত  ুৱ জনসংখযা ক্ষীপ্ৰ গকতবৰ সংকুকচত কহ অকিক হাৰত 

কনভথ ৰিীল কহ পকৰবছ, কতবন কক্ষত্ৰত ভাৰতবষথ কবশ্বৰ কভতৰবত  ুৱ ৰাষ্ট্ৰ কহচাবপ 

পকৰগকণত কহবছ,  ’ত ইয়াৰ মুঠ্ জনসংখযাৰ 54 িতাংিতলকও অকিক 25 বছৰ 

বয়সৰ কম। এইবটা আিা কৰা কহবছ ক  2022 চনৰ কভতৰত 104.62 কমকলয়ন 

নতুন মুবখ কমথবক্ষত্ৰত প্ৰবৱি ককৰব। ককন্তু, কাকৰকৰী আৰ ুবৃকত্তমখুী কিক্ষাৰ বাবব 

প্ৰবয়াজনীয় আনুষ্ঠাকনক সা-সুকবিা একতয়াও দখুলগা অৱস্থাবতই আবছ। 

বৃকত্তমুখী কিক্ষাৰ দক্ষতা আৰু বকৃত্তমুখী কিক্ষাৰ কসবত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ উলম্ব আৰ ু

আনুভূকমক  কবদযায়তকনক পকৰক্ৰমণক সং কু্ত কৰাৰ পূবথপ্ৰবচিাৰ পদবক্ষপ অলপবত 

গ্ৰহণ কৰা কহবছ। কন ুকক্তৰ বৃকদ্ধ, কিক্ষাৰ সং ুক্তকৰণ আৰু দক্ষতা হ’ল বযকক্তগত 

আৰু অৰ্থথলনকতক কবকািৰ বাবব অকত প্ৰবয়াজনীয়। উচ্চ মানসম্পন্ন বৃকত্তমখুী কিক্ষাৰ 

ম থাদা বকৃদ্ধ আৰু সামাকজক গ্ৰহণব াগযতা প্ৰকত কববিষ দকৃি কদয়া প্ৰবয়াজন।  

ইয়াৰ বাবব কনম্নকলকখত নীকত সূচনা গ্ৰহণ কৰা কহবছ- 

1. ককৱল কন ুকক্তৰ প্ৰবয়াজনবতই নহয়, কিল্প-উবদযাগ প্ৰকতষ্ঠাৰ বাবব প্ৰবয়াজনীয় 

দক্ষতা বৃকদ্ধৰ বাববও সু্কল অৰ্থবা উচ্চ কিক্ষা পদ্ধকতত দক্ষতা বৃকদ্ধৰ 

কা থক্ৰম পুনৰ কববৱচনা কৰা প্ৰবয়াজন।  

2. ৰাষ্ট্ৰীয় দক্ষতা কবকাি আৰু উবদযাগ নীকত, 2015 অনুসকৰ 25 িতাংি সু্কল 
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আৰু উচ্চ কিক্ষাৰ অনুষ্ঠানত দক্ষতা বকৃদ্ধৰ কা থক্ৰম অন্তভুথ ক্ত কৰা হ’ব।  

3. মািযকমক কবদযালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবব কন ুকক্তৰ সুকবিা বৃকদ্ধ ককৰবলল 

বৃকত্তমুখী সু্কল প্ৰকতষ্ঠাৰ কবসৃ্তত পকৰকল্পনা প্ৰস্তুত কৰা হ’ব। 

4. মািযকমক, উচ্চ আৰ ু কাকৰকৰী কিক্ষাত ৰ্থকা বতথ মানৰ দক্ষতাকভকত্তক 

কা থক্ৰম NSQF-ৰ কসবত সং ুক্ত কৰা হ’ব। বহল সামাকজক গ্ৰহণব াগযতা 

তৰ্থা উলম্ব আৰ ু আনভূুকমক পকৰক্ৰমণৰ বাবব ইয়াৰ লগত মূলসূকঁতৰ 

কিক্ষাবযৱস্থাও সং কু্ত কহ ৰ্থাককব। 

5. মূলযাংকন আৰু পূবথকিক্ষাৰ স্বীকৃকত বযৱস্থাৰ উন্নকত সািন কৰা হ’ব। এই 

বযৱিান আঁতৰাবলল এবছৰৰ কভতৰত চৰকাবৰ ককাবনা এটা প্ৰকক্ৰয়াবৰ কতবন 

দক্ষতাৰ মলূযাংকন আৰু প্ৰমাণকসদ্ধ ককৰব আৰু আনুষ্ঠাকনক কিক্ষা 

নৰ্থকাসকলক কতবন কিক্ষা আৰু প্ৰকিক্ষণ বযৱস্থাত প্ৰবৱিৰ সকুবিা কদব, 

লগবত প্ৰমাণপত্ৰহীন অৰ্থচ দক্ষতাসম্পন্ন কলাকবকা গ্ৰহণ কৰা হ’ব।  

6. ভাত্তা কভকত্তক কন ুকক্ত অৰ্থবা কনজস্ব প্ৰকতষ্ঠান স্থাপনত সহায় ককৰবলল খণ্ড 

দক্ষতা সংসদ আৰু সু্কল, কবলজ কতৃ্তথপক্ষৰ  ুটীয়া প্ৰমাণপত্ৰৰ বযৱস্থা কৰাৰ 

প্ৰবয়াজন হ’ব।   

4.9           শিক্ষাি ICT-ৰ বযৱহাৰ  

1986-92-ৰ পূবথসুৰী কিক্ষানীকতৰ এটি গুৰুত্বপূণথ উত্তৰণ কহবছ তৰ্থয আৰ ুপ্ৰ ুকক্তৰ 

প্ৰবয়াগ আৰু ই কিক্ষাৰ কক্ষত্ৰখনলল এক নতুন গকত ককঢয়াই আকনবছ। এই কদিবটা 

সুপকৰচালনা কৰাৰ বাবব সহায়ক কহাৱাৰ উপকৰও কবকভন্ন কদিলল ই সম্ভাৱনীয়তা 

ককঢয়াই আকনবছ, ক বন কিক্ষণ প্ৰকিক্ষণ প্ৰণালীৰ গুণগত মান বকৃদ্ধ, কিক্ষাৰ সুব াগ 

বৃকদ্ধ, কিক্ষাবক্ষত্ৰখনৰ সুপকৰচালনাৰ সুব াগ বকৃদ্ধ ইতযাকদ। তৰ্থয প্ৰ ুকক্তবয় কৰকমকডবয়ল 
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কিক্ষা, কিক্ষক প্ৰকিক্ষণ প্ৰাপ্তবয়স্ক কিক্ষাবযৱস্থা, দক্ষতা কবকাি কিক্ষা, উচ্চ কিক্ষাৰ 

কিকন পদ্ধকতৰূবপ কাম ককৰব পাবৰ। কবকভন্ন ৰাজযত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, কবদযালয় আৰ ু

কবদযালয় পকৰচালনাৰ মান কনৰীক্ষণৰ বাবব তৰ্থয প্ৰ ুকক্তৰ কবকভন্ন বযৱহাকৰক 

আকহলাৰ সহায় কল ৰ্থকা কহবছ। এবন িৰণৰ নতুন প্ৰয়াস আৰু সম্পৰীক্ষা এই 

কক্ষত্ৰখনত ককৰ ৰ্থকা কহবছ। কিক্ষা কক্ষত্ৰখনৰ অকত প্ৰবয়াজনীয় কৰ্থাবটা কহবছ এক 

সু-সংবদ্ধ ৰণবকৌিল প্ৰস্তুত কৰা ক বয় ভাৰতৰ কিক্ষা কক্ষত্ৰখনত তৰ্থয-প্ৰ ুকক্ত 

বযৱহাৰৰ পকৰসৰ বৃকদ্ধ ককৰব পাবৰ।  

এই কক্ষত্ৰত তলত কদয়া নীকতসমূহ গ্ৰহণ কৰা হ’ব: 

1. কিক্ষাৰ সকবলা স্তৰ আৰু প থায়ত তৰ্থয-প্ৰ ুকক্তক অকববেদয অংগ ককৰ 

কতালাৰ প্ৰয়াস কৰা কহবছ। 

2. কিকন আৰু কিক্ষণ প্ৰণালী উিীকৱত কৰাৰ বাবব তৰ্থয-প্ৰ ুকক্তগত পাঠ্যক্ৰমক 

কিক্ষক প্ৰকিক্ষণ কা থসূচীৰ অপকৰহা থ উপাদান ককৰব কখাজা কহবছ।  

3. ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নামভকতথ ৰ সময়ৰ পৰা কবদযালয় এৰা কালললবক সমস্ত খটিয়ান 

অনলাইন পদ্ধকতবৰ সংৰকক্ষত কৰাবটা বািযতামলূক কৰা হ’ব।  

4. কিক্ষক আৰু ছাত্ৰৰ উপকস্থকত, কৃকতত্ব, কিক্ষক আৰু কবদযালয় প্ৰিাসনৰ 

মূলযায়ন, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰ ুকবদযালয় প্ৰিাসনৰ তৰ্থয সংৰক্ষণ আৰু নকৰ্থ-বৃত্তান্ত 

পকৰচালনা আকদৰ দবৰ কা থববাৰৰ সম্পাদনত তৰ্থয-প্ৰ ুকক্তগত আকহলা প্ৰবয়াগ 

কৰা হ’ব।  

5. কবদযালয় পকৰচালনাত তৰ্থয-প্ৰ ুকক্তৰ বহুল প্ৰবয়াগৰ কা থসূচী ৰূপায়নৰ বাবব 

ৰাজয চৰকাবৰ অগ্ৰাকিকাৰ প্ৰদান ককৰবছ। তৰ্থয-প্ৰ কুক্তগত কা থকবৱৰণী পদ্ধকত 

কবদযালয় সুপকৰচানাৰ সফলতাৰ এক ফলপ্ৰসু আকহলা হ’ব। 
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6. তৰ্থয-প্ৰ ুকক্তৰ অনযানয ককছুমান আনসুংকগক বযৱস্থাপনাগত কবষয়, ক বন, 

প থাপ্ত কেণীবকাঠ্া, কবদযুতিকক্ত, কনটৱকথ  সংব াগবযৱস্থা, কবদযালয়ৰ প্ৰাংগনৰ 

কনৰাপত্তা বযৱস্থাৰ তত্ত্বাৱিান ইতযাকদ কবষয় এৰাই চকলব কনাৱাকৰ। কিক্ষাৰ 

সুব াগ আৰু সা-সুকবিা বকৃদ্ধৰ বাবব গ্ৰহণ কৰা কা থসূচীৰ অন্তগথত আনুসংকগক 

উপাদানসমূহ উপলি কৰাত গুৰুত্ব কদয়া হ’ব।  

7. প থাপ্ত কবদযুত সৰৱৰাহৰ বাবব কিক্ষানুষ্ঠানত কসৌৰিকক্তৰ বযৱহাৰক তৰ্থয-

প্ৰ ুকক্তৰ কবস্তাৰণ কা থসচূীৰ অকববেদয অংগ কৰা কহবছ।  

8. MOOK কহবছ তৰ্থয প্ৰ কুক্তৰ এবন একবি বযৱহাকৰক আকহলা ক  মািযকমক আৰ ু

উচ্চ কিক্ষাৰ কক্ষত্ৰখনত ইয়াক ত্বৰাকিত ককৰব পাবৰ। কববিষলক বযয়সািয 

ৰূপত গুণগত কিক্ষাৰ আহৰণকা থ সহজসািয ককৰব পাবৰ। 

9. ইকতমবিয কবককিত আকহথ সমূবহ হ্ৰস্বমযাদী ৰপূত কাম ককৰব পাবৰ। ইকতমবিয 

বযৱহৃত আকহথ , বযৱহাকৰক আকহলাৰ উপকৰও স্থানীয় প্ৰবয়াজন পুৰণ ককৰব 

পৰালক কববিষ আকহথ  বা বযৱহাকৰক আকহলাৰ কবকাি সািন কৰা হ’ব। 

স্থানীয় প্ৰবয়াজন পৰুাব পৰালক উপলি মুক্ত চফ্টবৱৰৰ আিাৰত কিক্ষক আৰ ু

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দ্বাৰা কবকভন্ন প্ৰকাৰৰ চফ্টবৱৰ, ম’বাইল এপৰ কবকািৰ বাবব 

উৎসাকহত কৰা হ’ব।  

4.10      শিক্ষিৰ শবিাি আৰু পশৰচালনা  

কিক্ষকৰ অহথ তা আৰু একাত্মতা, কিক্ষাৰ গুণগত মান বৃকদ্ধৰ বাবব অকত প্ৰবয়াজনীয় 

কবদযালয়ৰ কবকভন্ন স্তৰৰ কিক্ষকৰ অভাৱ দৰূ ককৰবলল কবকভন্ন পদবক্ষপ কলাৱা হ’ব। 

এই কক্ষত্ৰখনৰ ককছুমান প্ৰিান প্ৰতযাহ্বান কহবছ মািযকমক কবদযালয় প থায়ৰ গকণত 

কবজ্ঞান আৰ ু ভাষাতত্ত্বৰ কিক্ষকৰ অভাৱ। কসৱাৰত কিক্ষকৰ প্ৰাৰকম্ভক আৰ ু
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কনৰকৱকেন্ন কপচাগত গুণমান বৃকদ্ধ, কিক্ষকৰ কপচাগত ম থাদা বকৃদ্ধ, কিক্ষণ প্ৰকক্ৰয়াৰ 

ফলাফল কনকিত কৰাৰ বাবব কিক্ষকৰ একাত্মতা আৰু দায়বদ্ধতা বকৃদ্ধ, কিক্ষক 

প্ৰকিক্ষণ প্ৰকতষ্ঠান আৰু কিক্ষকৰ গুণগত মান বৃকদ্ধ আকদ, ককিীয় আৰু ৰাজয 

চৰকাৰৰ অকবৰত প্ৰবচিাৰ কপচবতা প্ৰাৰ্থকমক আৰ ু মািযকমক স্তৰৰ কিক্ষকৰ খালী 

পদৰ সমসযা, অল্পকিকক্ষত কিক্ষকৰ সমসযা, কিক্ষক প্ৰকিক্ষণ প্ৰকতষ্ঠানৰ কপচাদাৰীত্বৰ 

অভাৱ, কিক্ষকৰ অনীহা, আৰু দায়বদ্ধতাৰ অভাৱ আকদ কবষয়ববাৰৰ ওপৰত চকু 

কদয়াৰ প্ৰবয়াজন কহবছ। এক বুজন সংখযক চৰকাৰী কবদযালয়ত পূণথকালীন প্ৰিান 

কিক্ষক, অিযক্ষ নাই। কনতৃত্বৰ দবুথলতাই কিক্ষক সমাজৰ মাজত কবিৃংখলাৰ জন্ম কদ 

স্থকবৰতাৰ সৃকি কবৰ। কিক্ষাৰ গুণগত মানৰ কবকাি সািন কৰাৰ কবসৃ্তত লক্ষযবৰ 

এলাকন পদবক্ষপ হাতত কলাৱা হ’ব।  

এই কক্ষত্ৰত তলত কদয়া নীকতসমূহ গ্ৰহণ কৰা হ’ব: 

1. ৰাজয চৰকাৰৰ লগত আবলাচনা মবমথ এক স্বে আৰু অহথ তাকভকত্তক মাপকাঠী 

আৰু কনবদথিনাবৰ কিক্ষক কন ুকক্ত প্ৰকক্ৰয়া কতয়াৰ কৰা হ’ব। কিক্ষক, প্ৰিান 

কিক্ষক আৰু কতৃ্তথপক্ষ কনবথাচন বযৱস্থাক উদ্বদু্ধ কৰাৰ বাবব ৰাজয চৰকাবৰ 

স্বায়ত্ব কিক্ষক কন কুক্ত পকৰষদ গঠ্ন ককৰব ।  

2. কিক্ষক প্ৰকিক্ষণ প্ৰকতষ্ঠান আৰু প্ৰিান কিক্ষক, অিযক্ষৰ খালী পদসমূহ পুৰণ 

কৰা হ’ব।  

3. কিক্ষক কন ুকক্ত প্ৰকক্ৰয়া সমভাৱাপন্ন, সঠিক আৰ ু স্বে কৰাৰ বাবব খালী 

পদসমূহ ভতীকৰণ আৰু স্থানান্তৰৰ কবষয় সম্পকীয় সকবলা তৰ্থয ৰাজহুৱা 

কৰা হ’ব। দৰূকণবটীয়া আৰু দগুথম এবলকাত স্থানীয়ভাবৱ কিক্ষক কন কুক্ত 

কদয়া হ’ব।  
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4. এটা কনকদথি সময়ৰ কভতৰত কবষয়কভকত্তক আৰু ৰাজযকভকত্তক প্ৰবয়াজনীয় 

কিক্ষকৰ সংখযা আৰু অ-প্ৰকিকক্ষত কিক্ষকৰ প্ৰকিক্ষণৰ কবষয় সামকৰ এক 

পকৰকল্পনা  ুগুবতাৱা হ’ব। ঠিকাকভকত্তক কিক্ষকসকলক প থায়ক্ৰবম স্থায়ী পদত 

কন ুকক্ত কদয়া হ’ব।  

5. কিক্ষকৰ অনুপকস্থকত, খালীপদ আৰু দায়বদ্ধতাৰ কবষয়বটা দঢৃ ৰাজলনকতক 

সকদো আৰু সমিয়তাবৰ কমাকাকমলা কৰা হ’ব। প্ৰাৰ্থকমক কবদযালয়ৰ কক্ষত্ৰত 

িাকস্তপ্ৰদানৰ ক্ষমতা সু্কল পকৰচালনা সকমকতৰ ওপৰত নযস্ত ৰ্থাককব আৰু উচ্চ 

প্ৰাৰ্থকমক আৰু মািযকমক সু্কলৰ প্ৰিান কিক্ষক, অিযক্ষই কবিৃংখলা আৰু 

অনুপকস্থকতৰ কমাকাকমলা ককৰব পৰালক বায়বমকত্ৰক  ন্ত্ৰ, ম’বাইল কফান 

সুকবিা প্ৰদান কৰা হ’ব।  

6. কা থসূচীৰ ফলপ্ৰসতূা বৃকদ্ধৰ বাবব কিক্ষকৰ প্ৰাৰকম্ভক প্ৰস্তুকত আৰ ুকনৰকবকেন্ন 

কপচাদাৰী উত্তৰণৰ ওপৰত কববিষ গুৰুত্ব কদয়া হ’ব।  

7. কিক্ষক প্ৰকিক্ষণ আৰু সামৰ্থথ কবকািৰ সকবলা কদি সামকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প থায়ত 

কিক্ষক কিক্ষণ কবশ্বকবদযালয় প্ৰকতষ্ঠা কৰা হ’ব। NCERT-ৰ অিীনত 

আঞ্চকলক কিক্ষাবকিসমূহ কবককিত কৰাৰ লগবত কসইববাৰক আঞ্চকলক কিক্ষক 

কিক্ষণ কবশ্বকবদযালয়লল উন্নীত কৰা হ’ব।  

8. কিক্ষণ কিক্ষা প্ৰকতষ্ঠান, ক বন DIET, B.Ed. মহাকবদযালয় আকদৰ মলূযায়ন 

বািযতামূলক কৰা হ’ব। 

9. কিক্ষবক সহ-কবদযামাগথৰ কা থকলাপসমূহ, কববিষলক জীৱন ককৌিল, কনকতক 

কিক্ষা, িাকৰৰীক কিক্ষা, আৰু কলা আৰ ু কিল্পৰ গুৰুত্বক বকুজ পাবলল আৰ ু

সু্কলৰ কিক্ষণ-কিকন প্ৰকক্ৰয়াত কসইকবলাকক সং কু্ত ককৰবলল কিক্ষক কবকাি 
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কা থসূচীত এইসমূহ অন্তভুথ ক্ত কৰা হ’ব। 

10. ৰাষ্ট্ৰীয় প থায়ৰ কিক্ষক পৰুষ্কাৰৰ লগবত বস্তুকনষ্ঠ অনুমাপবকবৰ ৰাকজযক আৰ ু

কজলা স্তৰবতা কিক্ষকৰ পৰুষ্কাৰৰ সচূনা কৰা হ’ব। পুৰষ্কাৰৰ বাবব কিক্ষকৰ 

নাম অনুবমাদন কৰাত SMCসমূবহ গুৰুত্বপূণথ ভূকমকা পালন ককৰব। 

11. মানসম্পন্ন কিক্ষা প্ৰদান আৰু কিক্ষাৰ্থীৰ কিকন ফলাফল উন্নত ককৰবলল 

কিক্ষকৰ সক্ষমতা, অনুবপ্ৰৰণা আৰু দায়বদ্ধতা বকৃদ্ধ কৰাৰ বাবব হাতত 

কলাৱা কা থসূচীক অগ্ৰাকিকাৰ কদয়া হ’ব।  

12. প্ৰকত কতকন বছৰত এবাৰ প্ৰকিক্ষণ/কপচাদাৰী কবকাি কা থসূচীত ক াগদান 

কৰাবটা কা থৰত সকবলা কিক্ষকৰ বাবব বািযতামূলক কৰা হ’ব। ককি আৰ ু

ৰাজয চৰকাৰসমূবহ কা থৰত সকবলা কিক্ষকক প্ৰ ুকক্তৰ সফল বযৱহাৰৰ দ্বাৰা 

কতকনবছৰৰ কভতৰত প্ৰকিক্ষণ প্ৰদান ককৰবলল প্ৰবয়াজনীয় বযৱস্থা হাতত 

ল’ব।  

13. চৰকাৰী আৰু বযকক্তগত সু্কলৰ কিক্ষকৰ প থাবৃত্ত মলূযাংকন বািযতামলূক ককৰ 

কতালাৰ লগবত আৰু ইয়াক কতওঁবলাকৰ ভকৱষযতৰ পবদান্নকত, বৃকদ্ধ মকুক্তৰ 

লগত সং ুক্ত ককৰ কতালা হ’ব। প্ৰকত 5 বছৰত কতওঁবলাবক এক মূলযাংকনত 

অৱতীণথ কহ তাত উত্তীণথ হ’ব লাকগব আৰু এই মূলযাংকবন কতওঁবলাকৰ 

কবদযায়তকনক ককৌিল আৰ ুকবষয় জ্ঞান পৰীক্ষা ককৰব। 

14. প্ৰকতখন ৰাজযবত কিক্ষক প্ৰকিক্ষকৰ বাবব এটা পৃৰ্থক ককডাৰৰ সূচনা কৰা 

হ’ব। SCERT, DIET আৰু অনয কিক্ষক কিক্ষাৰ প্ৰকতষ্ঠানসমূহক িকক্তিালী 

আৰু সামৰ্থথবান ককৰ কতালাৰ লগবত কসইকবলাকত ৰ্থকা বৃহৎ সংখযক 

পদসমূহ ভকতথ  কৰা হ’ব। 
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4.11      শিক্ষাি ভাষা আৰু সংসৃ্কশি 

এখন বহুভাকষক সমাবজ কিক্ষাত ভাষাৰ ভূকমকাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কবৰ। 

কতকনটা ভাষাৰ সূত্ৰ (Three Language Formula - TLF) ভাৰত চৰকাবৰ ৰাজয 

চৰকাৰসমূহৰ লগত আবলাচনা মবমথ কতয়াৰ ককৰ উকলয়াইকছল আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় কিক্ষা 

নীকত 1968-ত ইয়াৰ সূচনা কৰা কহকছল। 1986/1992 চনৰ নীকতৰ দ্বাৰা কবকভন্ন 

ৰাজযত TLF-ৰ ৰূপায়নত ককছু পকৰৱতথ ন সাকিত হ’কলও ইয়াক চলাই কনয়া কহকছল। 

ভাষা ক বহতু এক অকত সংববদিীল কবষয়, কসবয়বহ ককাবনা পৰামিথই সকবলাবক সুখী 

ককৰব কনাৱাবৰ। সময় বাগকৰ ক াৱাৰ লবগ লবগ, ৰাজযসমূবহ স্থানীয় আকাংখযা আৰ ু

চয়নৰ প্ৰকত গুৰুত্ব প্ৰদান ককৰবলল আৰম্ভ ককৰবল  াবত কিক্ষাৰ্থীবয় আন্তঃৰাকজযক, 

আন্তঃবক্ষত্ৰীয় আৰু লগবত কবশ্বজনীন সা-সুকবিাৰ বাবব ভাষা ককৌিলৰ কবকাি সািন 

কবৰ। 

কনজৰ মাতৃভাষাত কিক্ষাদান ককৰবল কিক্ষাৰ্থীবয় অকিক জ্ঞান আহৰণ ককৰব পাবৰ। 

অনযহাবত, ইংৰাজী ভাষাৰ কিক্ষা আৰু ইংৰাজী মািযমৰ কিক্ষানষু্ঠানৰ চাকহদা কদনক 

কদবন অকিক বকৃদ্ধ কপাৱা কদখা কগবছ। কিক্ষাৰ লক্ষয হ’ল কিক্ষাৰ্থীৰ মাজত 

ভাৰতবষথৰ সমৃদ্ধ ঐকতহয, কগৌৰৱময় অতীত, মহান পৰম্পৰা আৰু নানািমী সংসৃ্ককত 

সম্পবকথ  সবচতনতাৰ সৃকি কৰা। ই লগবত সকবলা স্তৰবৰ কিক্ষাৰ্থীৰ দ্বাৰা এবন 

মূলযববািসম্পন্ন কিক্ষালাভ সম্ভৱ ককৰ কতাবল ক  কবশ্ব নাগকৰক সকৃি আৰু িাৰণক্ষম 

কবকািত সহায়ক হ’ব পৰালক দায়বদ্ধ নাগকৰক, িাকন্ত, সকহষু্ণতা, িমথকনৰবপক্ষতা, 

ৰাষ্ট্ৰীয় সংহকত, সামাকজক সংসকক্ত, সকবলা িমথৰ প্ৰকত পাৰস্পকৰক সন্মান আৰ ু

লগবত সাবথজনীন মূলযববািৰ কনকিকত প্ৰদান ককৰব পাবৰ। 

ইয়াৰ বাবব কনম্নকলকখত নীকতসমূহ কবববচনা কৰা কহবছ: 
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1. সকবলা ৰাজয, ককিীয় িাকসত অঞ্চবল  কদ ইো কবৰ, কতবন্ত পঞ্চম কেণী 

প থন্ত মাতৃভাষা, স্থানীয় বা আঞ্চকলক ভাষাক মািযম কহচাবপ কল কিক্ষা প্ৰদান 

ককৰব। 

2. ইংৰাজী ভাষাৰ জ্ঞাবন ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প থায়ত কিক্ষাৰ্থীৰ 

গকতিীলতাত এক গুৰুত্বপণূথ ভূকমকা গ্ৰহণ কৰাৰ লগবত কবশ্বজনীন জ্ঞানৰ 

জগতখনলল প্ৰবৱি প্ৰদান কবৰ। কসবয়বহ, ইংৰাজী পঢা আৰু কলখাৰ কক্ষত্ৰত 

কিশুক দক্ষ ককৰ কতালাবতা দৰকাৰী। কসইবাবব  কদ প্ৰাৰ্থকমক প থায়ললবক 

কিক্ষাৰ মািযম মাতৃভাষা বা স্থানীয় ভাষা হয়, কতবন্ত কদ্বতীয় ভাষা ইংৰাজী 

হ’ব আৰু তৃতীয় ভাষাৰ পচন্দ (উচ্চ প্ৰাৰ্থকমক আৰু মািযকমক স্তৰত), 

সাংকবিাকনক সুকবিা অনসুকৰ, ৰাজয আৰু স্থানীয় প্ৰিাসনৰ ওপৰত কনভথ ৰ 

ককৰব। 

3. উচ্চ কিক্ষাৰ প্ৰকতষ্ঠানসমূহ, কববিষলক কাকৰকৰী আৰু কপচাদাৰী প্ৰকতষ্ঠানসমূবহ 

সকবলা কিক্ষাৰ্থীক ভাৰতৰ সমৃদ্ধ ঐকতহয, ভাকষক কবকবিতা আৰ ুসাংসৃ্ককতক 

কবকচত্ৰ আৰ ুজ্ঞান বযৱস্থাৰ কবষবয় জাকনবলল সুব াগ কদব। 

4. সু্কলীয়া কিক্ষাত ভাৰতৰ সংসৃ্ককত, স্থানীয় আৰু পৰম্পৰাগত জ্ঞানক  ৰ্থাব াগয 

স্থান প্ৰদান কৰা হ’ব। সমানতা আৰু সমতাৰ মলূযববাি, সামাকজক নযায়, 

সমিকমথতা, গণতন্ত্ৰ, দায়বদ্ধতাসম্পন্ন স্বতন্ত্ৰতা আৰু স্বািীনতা, সমিকমথতাৰ 

মবনাভাৱ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঐকয সৃকি সম্ভৱ ককৰ তুকলবলল সকবলা স্তৰবত কনকতক 

কিক্ষা সংব াগ কৰা হ’ব। 

5. ভাৰতীয় ভাষাৰ উন্নকত আৰু কবকািত সংসৃ্কতৰ কববিষ গুৰুত্ব ৰ্থকাৰ লগবত 

কদিৰ সাংসৃ্ককতক একতালল ইয়াৰ অৱদানৰ কদিবটা মনত ৰাকখ অকিক উদাৰ 
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পন্থাবৰ সু্কল আৰ ু কবশ্বকবদযালয় প থায়ত সংসৃ্কতৰ কিক্ষাৰ বাবব সা-সুকবিা 

প্ৰদান কৰা হ’ব। 

6. কিক্ষা প্ৰকতষ্ঠানসমূবহ কিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত নাগকৰকতাৰ ভাৱনা, 

কনয়মানৱুকতথ তা, সময়ানুৱকতথ তা, পকৰেন্নতা, ভাল বযৱহাৰ, কজযষ্ঠজন আৰ ু

দবুথল আৰু অনগ্ৰসৰ কেণীৰ প্ৰকত সহানুভূকত আৰু দয়া, নাৰীৰ প্ৰকত সন্মান 

আৰু লগবত আন মানৱীয় কদিৰ কবকাি সািন কৰাৰ কচিা ককৰব।  

4.12      সবথাংগীন শিক্ষাৰ ক াবগশদ স্ব-শবিাি 

কিক্ষা কিশুৰ সবথাংগীন কবকািৰ (জ্ঞান-সম্বধীয়ৰ লগবত িাকৰৰীক, সামাকজক-

মানকসক) লগত জক়িত কহ আবছ আৰু কসইবাবব ককৱল কবদযায়তকনক সফলতাবকই 

গুৰুত্ব প্ৰদান নককৰ অনয সকবলা কদিক ভালদবৰ চাকৰ-জাকৰ কচাৱা উকচত। কিকনৰ 

ফলাফল আৰ ু অনয সহ-কবদযামাগথৰ কক্ষত্ৰসমূহ উন্নত ককৰব কতালাৰ দ্বাৰা এই 

বযৱস্থাই কিশুৰ সবথাংগীন কবকাি সািনৰ বাবব কবসৃ্তত লক্ষয কস্থৰ ককৰবছ। এটা কৰ্থা 

বহুলভাবৱ প্ৰচকলত ক  ককৱল স্বাস্থযবান কিশুবৱ সাৰ্থথকতাবৰ কিককব পাবৰ আৰু ভাল 

স্বাস্থযই কিকন প্ৰকক্ৰয়াত প্ৰভাৱ কপলায়। এইবটা এটা কচন্তাৰ কবষয় ক  বৃহৎ সংখযক 

কিশু অপুকষ্ঠ আৰু একনকময়াৰ কচকাৰ হয় ক  কিকন সমসযাৰ সৃকি কবৰ।  

ইয়াৰ বাবব কনম্নকলকখত নীকতসমূহ কবববচনা কৰা কহবছ: 

1. কিশুৰ সবথাংগীন কবকািৰ বাবব সু্কলৰ পাঠ্যক্ৰম আৰু কদনকন্দন কা থসচূীত 

িাকৰৰীক কিক্ষা, ক াগ, কখলা-িূলা আৰু ক্ৰী়িা, NCC, NSS, কলা কিক্ষা, 

বাল সংসদৰ লগবত স্থানীয় কলা, কিল্প, সাকহতয আৰু ককৌিল, আৰ ু লগবত 

অনয সহ-কবদযামাগথৰ কা থকলাপসমূহক অকববেদয অংগ ককৰ কতালা হ’ব। 

সু্কলৰ স্বীকৃকতৰ বাবব এইসমূহৰ সা-সুকবিা এক পূবথ-চতথ  হ’ব। 
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2. সু্কলৰ সকবলা সহ-কবদযামাগথমূলক কা থকলাপৰ বাবব চৰকাৰ/পকৰচালনা 

সকমকতবয় পুঁকজ মুককল ককৰব। 

3. সািাৰণবত স্বাস্থয কবভাগৰ দ্বাৰা পকৰচাকলত সু্কল স্বাস্থযৰ উপাদানবটাৰ ৰূপায়নত 

কিক্ষা কবভাগ আৰু সু্কবল সহব াগ ককৰব। সু্কবল পৰীক্ষণৰ বাবব এক তৰ্থয-নকৰ্থ 

প্ৰস্তুত কৰাৰ লগবত সময়সূচী মাকন চলাবতা কনকিত ককৰ তুকলব। কডকজবটল 

ভাৰতৰ অংি কহচাবপ প্ৰকতবটা কিশুবৰ স্বাস্থযৰ কৰকডথ  আৰু কস্থকত কেক আৰ ু

কনৰীক্ষণ ককৰবলল এপছ কতয়াৰ কৰা হ’ব। 

4. চকলত কমড-কড কমল স্কীম (MDMS)-ৰ ক াবগকদ ৰূপাকয়ত সু্কল পুকি 

কা থসূচীবয় পুকি প্ৰদান আৰু সামাকজক নযায়ৰ প্ৰসাৰত সহায় ককৰ আকহবছ। 

মািযকমক কবদযালয়ৰ কিক্ষাৰ্থীসকলৰ সামকৰ ল’ব পৰালক এই MDM কা থসূচী 

সম্প্ৰসাকৰত কৰা হ’ব। কিক্ষকসকলক কমড-কড কমল ৰধা-বঢা আৰু কবতৰণ 

কনৰীক্ষণৰ দাকয়ত্ব কদ অসুকবিাৰ সৃকি কৰা নহ’ব। এক ককিীয় পাকৰ্ৰত 

ৰাকধ সু্কলসমূহত কবতৰণ কৰাৰ বাবব ককাবনা কবশ্বাসব াগয সামকূহক প্ৰকতষ্ঠানৰ 

কসৱা লাভ ককৰবলল অনুপ্ৰাকণত কৰা হ’ব। 

4.13      সু্কল মূলযায়ন আৰু প্ৰিাসন 

সু্কলৰ কক্ষত্ৰত সামাকজক সহব াগ আৰু অকভভাৱকীয় সংকলকপ্তবয় ইনপটু, প্ৰকক্ৰয়া আৰু 

আনকক ফলাফলৰ কক্ষত্ৰত গুৰুত্বপূণথ ভূকমকা পালন ককৰব পাবৰ। এবন বহু উদাহৰণ 

আবছ ক  গ্ৰাময কবদযালবয় কতকতয়াবহ প্ৰভাৱিালী ৰপূত কাম কবৰ ক কতয়া স্থানীয় 

সমাজ সকক্ৰয় হয় আৰ ু সু্কলৰ কা থপ্ৰণালীত অংিগ্ৰহণ কবৰ। সু্কলত অকিক দক্ষ 

প্ৰিাসনীয় গাঁৰ্থকন, লক্ষয-কনণথয় আৰু প্ৰতযয় জবন্মাৱাৰ মাজত এক সমতা, উত্তম 

পকৰচালনা অভযাসৰ বাবব প্ৰিান কিক্ষকৰ লগবত কজলা আৰ ু খণ্ড প থায়ৰ কিক্ষা 
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কবষয়াসকলৰ প্ৰকিক্ষণ, সু্কলৰ দক্ষতাক অকিক সুক্ষ্মভাবৱ কনৰীক্ষণ আৰ ু সহায়ৰ 

প্ৰকিক্ষণ, সু্কলৰ দক্ষতাক উন্নত ককৰবলল সামকূহক সম্পদসমূহৰ উকচত বযৱহাৰ আৰ ু

কচিাৰ অভাৱ অনভুৱ কৰা কহবছ। এবকদবৰ, কিক্ষা আৰু সহ-কবদযামাগথৰ কক্ষত্ৰ, 

পকৰগাঁৰ্থকন, কিক্ষক বযৱস্থাপন, সু্কলৰ কনতৃত্ব, কিক্ষালাভৰ ফলাফল আৰু ছাত্ৰ আৰু 

কতওঁবলাকৰ কপতৃ-মাতৃ/অকভভাৱকৰ সন্তুকিবক িকৰ সু্কলৰ কা থপদ্ধকতৰ সকবলা কদিক 

সামকৰ এক সু্কলৰ মান মূলযায়ন পদ্ধকত কতয়াৰ ককৰ উকলওৱাৰ প্ৰবয়াজন অনুভৱ 

ককৰ অহা কহবছ। পকৰৱতথ নিীল পকৰকস্থকতৰ মূখামকুখ কহাৱাৰ বাবব সু্কল বযৱস্থাক 

সক্ষম ককৰ তুকলবলল, আৰু লগবত প্ৰবয়াজনত শুিৰকণ কা প্ৰণালীৰ সূত্ৰপাত ৰ্টাবলল 

 ৰ্থাব াগয দায়বদ্ধতাৰ কসবত স্বতন্ত্ৰতাৰ  ৰ্থাব াগয কৰেচমৱকথ ৰ ওপৰত আিাকৰত সু্কল 

পকৰচালনাৰ এটা মবডল অকতিয় প্ৰবয়াজনীয়। 

তলত কদয়া নীকতগত পদবক্ষপসমূহ গ্ৰহণ কৰা হ’ব: 

1. সু্কলৰ মান, কিক্ষকৰ কপচাদাৰী সক্ষমতা, সু্কলৰ কনতৃত্ব আৰু সু্কলৰ 

পকৰচালনাৰ লগবত স্ব-পৰীক্ষণ আৰু দক্ষতা মলূযাংকনৰ বাবব কবকভন্ন মাপাংক 

আৰু সূচকৰ কসবত সু্কলৰ মানদণ্ডৰ কৰেচমৱকথ  সমগ্ৰ কদিজকুৰ বযৱহাৰ কৰা 

হ’ব। তাৰকপছত এই কৰেচমৱকথ ৰ কভকত্তত সু্কল মূলযায়ন ককৰ কগ্ৰড প্ৰদান ককৰ 

স্থান কনৰূপণ কৰা হ’ব। 

2. সু্কল সকমকতসমূহৰ মানয পৰীক্ষণৰ বাবব এটা তন্ত্ৰৰ সূত্ৰপাত ৰ্বটাৱা হ’ব। 

3. RTE আইনৰ কভতৰত ৰ্থাকক সু্কল পকৰচালনা সকমকত (SMC)-ৰ ৰূপায়নৰ 

বাবব ককিীয় আৰু ৰাকজযক চৰকাৰসমূবহ নীকতগত কৰেচমৱকথ ৰ কভন্নতা দৰূ 

ককৰবলল কচিা কৰাৰ লগবত ৰূপায়ন আৰু কনৰীক্ষণ কনবদথিনাৱলী প্ৰদান 

ককৰব। 
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4. SMCসমূহৰ সীমাবদ্ধতাৰ বাবব ৰাকজযক চৰকাৰসমূবহ কনবথাচন প্ৰকক্ৰয়া, 

সৰ্নতা, কা থকাল, ভূকমকা আৰু দায়বদ্ধতা আৰু কসকবলাকৰ কা থপন্থা সম্পবকথ  

স্পি কনবদথিনা প্ৰদান ককৰব। ৰাজযই SMCসমূহৰ বাবব আবণ্টন বৃকদ্ধ কৰাৰ 

প্ৰয়াস কৰাৰ লগবত সু্কল কবকাি আঁচকন (SDP)  াবত সফলভাবৱ ৰপূাকয়ত 

হয়, আৰু তাৰবাবব সু্কবল  াবত অনুদান সময়মবত লাভ কবৰ তাৰ প্ৰকত লক্ষয 

ৰাকখব। SDPসমূহক কজলা প থায়ত বাবজট প্ৰস্তুত আৰু পকৰকল্পনাৰ লগত 

সং ুক্ত ককৰ কতালা হ’ব। 

5. উদাহৰণৰ দ্বাৰা এটা কৰ্থা প্ৰমাণ ককৰব পাকৰ ক  ককছুমান সু্কবল 

অনযকবলাকতলক ভাল প্ৰদিথন ককৰবলল সক্ষম কহাৱাৰ মূলবত হ’ল অিযক্ষ বা 

প্ৰিান কিক্ষকৰ ক াগয কনতৃত্ব। ক াগযতা আৰু বকুদ্ধমত্তাৰ ওপৰত কনভথ ৰ ককৰ 

অকত কবমও 5 বছৰৰ কিক্ষণ অকভজ্ঞতা ৰ্থকা অনয কিক্ষকসকলৰ মাজৰ পৰা 

অিযক্ষ আৰু প্ৰিান কিক্ষকৰ এটা পৃৰ্থক ককডাৰ সৃকি কৰা হ’ব আৰু প্ৰিান 

কিক্ষক আৰু অিযক্ষৰ খালী ৰ্থকা পদসমূহ সময়ানুসকৰ পূৰ কৰা হ’ব। 

6. উন্নীত সু্কল প্ৰিাসনৰ বাবব সু্কলৰ কনতৃত্বৰ সংজ্ঞা অকিক সামকগ্ৰক ৰূপলল 

প্ৰসাকৰত কৰা দৰকাৰ। এই সংজ্ঞাই এজন সু্কল কিক্ষকৰ ভূকমকা আৰ ু

দায়বদ্ধতা কনণথয়, সু্কল কনতৃত্বৰ দক্ষতা কৰেচমৱকথ ৰ বণথনা, অিযক্ষ/প্ৰিান 

কিক্ষকৰ চয়নৰ বাবব িকক্তিালী আৰু স্বে প্ৰকক্ৰয়াৰ আৰম্ভকণ আৰ ু সু্কল 

কনতৃত্বৰ বাবব সূচনা কা থসূচী, কককৰয়াৰ উন্নকতৰ বাবব উকচতভাবৱ কনিথাকৰত 

পৰ্থৰ কসবত কনৰকবকেন্ন কপচাদাৰী কবকািৰ সুব াগক সামকৰ লয়। 

7. সু্কলৰ কবদযায়তকনক দক্ষতা আৰু ইয়াৰ উন্নকতৰ বাবব অিযক্ষ/প্ৰিান কিক্ষক 

দায়বদ্ধ হ’ব। কিক্ষা কবভাবগ অিযক্ষ/প্ৰিান কিক্ষকৰ নুনযতম কসৱা-কাল 
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কনিথাৰণ ককৰব। 

4.14      উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰিাসনীয় সংস্কাৰ 

ক াৱা ককইবছৰমানত ভাৰতৰ উচ্চ কিক্ষা খণ্ডই অভূতপূবথ কবস্তাৰ লাভ কৰাৰ 

লগবত কবকচত্ৰপূণথ কহ পকৰবছ। এই খণ্ডৰ অপকৰককল্পত কবস্তাবৰ মানদণ্ড বৃকদ্ধ আৰ ু

বাহাল ৰখাৰ কক্ষত্ৰত প্ৰতযাহ্বানৰ সকৃি ককৰবছ। উচ্চ কিক্ষাত প্ৰিাসন আৰু প্ৰকবিানৰ 

কবষয় দটুা হ’ল পৰস্পৰ-সংব াগী। কসবয়বহ, উপ-খণ্ডত প্ৰিাসন আৰু প্ৰকবিান 

সম্পকীয় ক বকাবনা িাৰণাৰ বাবব ইকতমবিয বাহাল ৰ্থকা সংকবকিবদ্ধ কস্থকত প্ৰাসংকগক 

ককৰ কতালা দৰকাৰ। 

উচ্চ কিক্ষাত প্ৰভাৱিালী প্ৰিাসন কনকিত ককৰবলল তলত কদয়া নীকতগত পদবক্ষপসমূহ 

গ্ৰহণ কৰা হ’ব: 

1. নতুন জ্ঞান কক্ষত্ৰ/কবষয়/কা থবক্ষত্ৰৰ লগবত কবশ্ব স্তৰত কিক্ষা, পাঠ্যক্ৰম আৰ ু

মূলযায়ন সম্পকীয় সংস্কাৰ কচনাক্ত কৰাত মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ক 

সহায় ককৰবলল প্ৰকত পাঁচ বছবৰ কবদযায়তকনক কববিষজ্ঞবৰ এক কিক্ষা আবয়াগ 

গঠ্ন কৰা হ’ব। এই আবয়াবগ কবশ্ব স্তৰত সংৰ্টিত কহাৱা পকৰৱতথ ন আৰ ু

ৰাষ্ট্ৰীয় আকাংখযাৰ প্ৰকত গুৰুত্ব সহকাবৰ লক্ষয ৰাকখব। 

2. উচ্চ কিক্ষাৰ পকৰচালনা সকমকতসমূহৰ গঠ্ন আৰ ু চয়নৰ বাবব কনকদথি আৰ ু

স্বে কনবদথিনাৱলী মাকন চকল কসইকবলাকক একাকিক-কহতাকিকাৰীসম্পন্ন ককৰ 

কতালা হ’ব। কসইকবলাকত উবদযাগ আৰু প্ৰাক্তন ছাত্ৰসমূহৰ প্ৰকতকনকিত্ব ৰ্থাককব। 

3. স্নাতক, স্নাতবকাত্তৰ আৰ ু ডটবৰল অিযয়ন সং ুক্ত ককৰ এক কবশ্বকবদযালয় 

প্ৰণালী কতয়াৰ কৰাৰ কদিত আগবঢা হ’ব। ইয়াৰ ফলত কিক্ষবক স্নাতক আৰ ু

স্নাতবকাত্তৰ, এই দবুয়াটা স্তৰবত সাল-সলকন ককৰ কিক্ষাদান ককৰব পাকৰব আৰ ু
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ফলস্বৰূবপ কিক্ষণ আৰ ু গবৱষণাৰ মাজত সহব াকগতা বৃকদ্ধ পাব। 

কবশ্বকবদযালয়সমূহৰ প্ৰকৃকত একক-কবষয় কনকদথি নলহ একাকিক-কবষয় ুক্ত হ’ব। 

4. ৰাষ্ট্ৰই 1968 আৰু 1986/92 চনৰ নীকতৰ অনুবমাদন অনুসকৰ এক ভাৰতীয় 

কিক্ষা কসৱা (IES), ক বটা ইয়াবতা উবেখ কৰা কহবছ, ৰূপায়নৰ বাবব 

 বৰ্থাপ ুক্ত কচিা চলাব। IES এটা ভাৰতীয় কসৱা হ’ব আৰু HRD-এ ইয়াৰ 

ককডাৰ কনয়ন্ত্ৰকৰ ভূকমকা পালন ককৰব। IES আৰম্ভ কনাবহাৱা প থন্ত, 

ৰাজযসমূহৰ সমৰ্থথনত কবকভন্ন ৰাজযৰ কিক্ষা খণ্ডত ৰ্থকা কবদযায়তকনক আৰু 

প্ৰিাসনীয় পদসমূহত UPSC-ৰ দ্বাৰা এককালীন কববিষ কন ুকক্তৰ অন্তৱতী 

পদবক্ষপ গ্ৰহণ কৰা হ’ব। 

5. চৰকাৰী আৰু লগবত বযকক্তগত সু্কল/প্ৰকতষ্ঠান কবপবক্ষ কমাকদথমা কনষ্পকত্ত আৰু 

ৰাজহুৱা অকভব াগৰ সমািানৰ বাবব ককি আৰ ু ৰাজযসমূহত পৃৰ্থক কিক্ষা 

নযায়পীঠ্ গঠ্ন কৰা হ’ব। উচ্চ নযায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত নযায়িীবি এই 

নযায়পীঠ্সমূহৰ কনতৃত্ব ল’ব। কগাচৰৰ ৰুত ত কনষ্পকত্তৰ বাবব সংকক্ষপ্ত প্ৰকক্ৰয়া 

গ্ৰহণ ককৰবলল এই নযায়পীঠ্সমূহৰ ক্ষমতা ৰ্থাককব। 

6. গণতন্ত্ৰৰ স্বাৰ্থথ কবস্তাৰ ককৰ কতালা আৰু গণতাকন্ত্ৰক বযৱস্থা, প্ৰিাসন, প্ৰকক্ৰয়াৰ 

লগবত কবতকথ , আবলাচনা আৰু কচন্তাৰ কবকচত্ৰক িকক্তিালী ককৰ কতালাত ছাত্ৰ 

সংগঠ্নসমূবহ পালন কৰা িনাত্মক ভূকমকাক চৰকাবৰ িলাগ কলবছ আৰ ু

তাৰবাবব উৎসাকহত ককৰ  াব। ক  কক নহওক, এটা কৰ্থা লক্ষয কৰা কহবছ 

ক  এবকাটা প্ৰকতষ্ঠানৰ কচৌহদৰ অকিক সংখযক ঐকযনািক কা থকলাপ আৰু 

কববৰািসমূহ বকহৰাগত আৰু এবন ছাত্ৰই কনতৃত্ব লয় ক  নামভকতথ  কৰা 

পাঠ্যক্ৰমৰ বাবব িা থ কৰা সময়তলক বহু কবকছ বছৰ ছাত্ৰ কহচাবপ নামভকতথ  
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কহ ৰ্থাবক। বকহৰাগত আৰ ুছাত্ৰজীৱন সমাপ্ত কৰাসকলক ছাত্ৰাবাসত বাস কৰা 

আৰু প্ৰকতষ্ঠানৰ সা-সুকবিাৰ অপবযৱহাৰ কৰাৰ পৰা বাৰণ কৰাৰ লগবত 

ছাত্ৰ-ৰাজনীকতত সকক্ৰয় ভূকমকা পালন কৰা আৰ ু কবদযায়তকনক কা থকলাপত 

বািা সকৃি কৰাৰ পৰা দৰূত ৰাকখবলল এক অিযয়ন হাতত কলাৱা হ’ব। 

7. সকবলা HEI-এ এক কা থক্ষম অকভব াগ কনৰায়ম বযৱস্থাৰ সচূনা ককৰব আৰ ু

ককাবনা ছাত্ৰ, কিক্ষক আৰ ুপ্ৰকতষ্ঠানৰ কবৰুবদ্ধ দণ্ডাত্মক কগাচৰ তৰাৰ আগবত 

কনসকগথক নযায় পন্থা গ্ৰহণ ককৰব  ’ত অপৰািীৰ মবনাকস্থকত আৰু কদ্বতীয় 

পক্ষৰ বক্তবয শুনাবটা গুৰতু্বপূণথ। 

8. বতথ মাবন চকল ৰ্থকা অকিভূক্তকৰণ পদ্ধকত জাৰী ৰখা হ’ব, ককন্তু অকিভূক্ত 

মহাকবদযালয়ৰ সংখযা সবথাকিক 100-ত সীমাবদ্ধ কৰা হ’ব। কনজৰ অিীনত 

100 খনতলক অকিক মহাকবদযালয় ৰ্থকা কবশ্বকবদযালয়সমূহক প্ৰবয়াজন অনুসকৰ 

পুনঃগঠ্ন কৰা হ’ব। 

9. ৰাজহুৱা মঞ্জৰুীপ্ৰাপ্ত উচ্চ কিক্ষাৰ প্ৰকতষ্ঠানৰ উৎকষথতা বকৃদ্ধ ককৰব পৰা 

কা থকলাপৰ বাবব উৎসাহজনক অনুদানৰ লগবত মান-আিাকৰত মঞ্জৰুীৰ 

সূত্ৰপাত ৰ্বটাৱা হ’ব। ৰাজহুৱা অনুদান লাভ কৰা সকবলা প্ৰকতষ্ঠাবন আকৰ্থথক 

আৰু প্ৰিাসনীয় দায়বদ্ধতাৰ কসবত স্বতন্ত্ৰতা কনকিত ককৰবলল কনকদথি লক্ষযকবন্দ ু

আৰু সময়সীমাৰ কসবত পকৰবপক্ষা আঁচকন প্ৰস্তুত ককৰব। 

4.15      উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰশবধ্ান 

কিক্ষাবযৱস্থাত ৰ্থকা প্ৰিান ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰকতষ্ঠানসমূহ কসকবলাকৰ স্থাপনৰ সময় অনুসকৰ 

গাইগূটীয়া লক্ষয আৰু উবেিযৰ কসবত কবকভন্ন সময়ত স্থাপন কৰা কহকছল। সময় 

বাগকৰ ক াৱাৰ লবগ লবগ আৰু উচ্চ কিক্ষা খণ্ডত কহাৱা নবয কবকািৰ বাবব উচ্চ 
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কিক্ষা খণ্ডৰ ভকৱষযতৰ প্ৰবয়াজনীয়তাক মনত ৰাকখ কনয়ন্ত্ৰণ বযৱস্থা সমীক্ষা কৰাৰ 

লগবত অকিক প্ৰাসংকগক ককৰ কতালাৰ প্ৰবয়াজন আকহ পকৰবছ। উচ্চ কিক্ষাৰ কনয়ন্ত্ৰণ 

বযৱস্থাৰ লগত সম্পককথ ত বহুবতা প্ৰতযাহ্বানক সাৱিাবনবৰ সমািান কদিত কল ক াৱাৰ 

প্ৰবয়াজন আবছ। স্বতন্ত্ৰতা আৰু দায়বদ্ধতাৰ মাজত সুস্থ সমতা সকৃি কৰাৰ 

প্ৰবয়াজনীয়তা আবছ। ৰাজয চৰকাৰ আৰ ু কবশ্বকবদযালয়সমূবহও কনজৰ অকিবক্ষত্ৰৰ 

কভতৰত ৰ্থকা উচ্চ কিক্ষাৰ প্ৰকতষ্ঠানসমূহক কদক-দিথন কৰাৰ কক্ষত্ৰত এক গুৰুত্বপূণথ 

ভূকমকা গ্ৰহণ ককৰব পাবৰ। 

তলত কদয়া নীকতগত পদবক্ষপসমূহ গ্ৰহণ কৰা হ’ব: 

1. ৰাষ্ট্ৰীয় উচ্চ কিক্ষা বৃকত্ত কা থসচূীৰ পকৰচালনা ককৰবলল এটা স্বতন্ত্ৰ বযৱস্থা 

স্থাপন কৰা হ’ব। 

2. উচ্চ মানৰ পাকৰসাংকখযক কববিষজ্ঞতা আৰু প্ৰৱধন তৰ্থয পদ্ধকতবৰ কসবত 

ককিীয় ডাটা সংগ্ৰহ, সংকলন আৰু একত্ৰীকৰণ এবজকি ৰূবপ এটা ককিীয় 

কিকক্ষক পকৰসংখযা এবজকি (Central Educational Statistics Agency - 

CESA) স্থাপন কৰা হ’ব ক বটাক পদ্ধকতগত কববেষণ, কলাকবল পকৰকল্পনা 

আৰু ভকৱষযতৰ গকত শুদ্ধকৰণত বযৱহাৰ ককৰব পৰা  াব। লগবত CESA-এ 

উপলি পকৰগাঁৰ্থকন, নতুন কনমথাণ আৰু উন্নীতকৰণ আকদৰ দবৰ কবকভন্ন 

মাপদণ্ডৰ ওপৰত কভকত্ত ককৰ HEIসমূহৰ কজঅ’-কটকগঙৰ সমািান কবকাি 

ককৰব। 

3. উচ্চ কিক্ষাৰ ৰাকজযক পকৰষদসমূহক অনুবমাদনপ্ৰাপ্ত মানযতাপ্ৰদান এবজকিসমূহৰ 

লগত পৰামিথ ককৰ কবশ্বকবদযালয় আৰু মহাকবদযালয়সমূহ কবদযায়তকনক মানদণ্ড 

এক কনকদথি সময়ৰ অন্তবৰ অন্তবৰ কনৰীক্ষণ কৰাৰ লক্ষয িা থ কৰা হ’ব। 
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4. অকিক স্বেতাৰ বাবব নামভকতথ , মাছুল, কিক্ষক, কা থসূচী, পৰীক্ষাৰ ফলাফল, 

কনবয়াগ, প্ৰিাসন, কবত্ত, বযৱসাকয়ক বুজা-বুকজ, বযৱস্থাপন সম্পবকথ  মানয তৰ্থযৰ 

কৰ্াষণা কনকিত কৰাৰ লগবত কবদযায়তকনক আৰু সহব াগমূলক গবৱষণা 

কা থকলাপৰ এক প্ৰকতববদন আৰু কসই প্ৰকতষ্ঠানৰ লগত সম্বধীয় অনয 

প্ৰাসংকগক তৰ্থয প্ৰদিথন ককৰবলল প্ৰকতবটা উচ্চ কিক্ষাৰ প্ৰকতষ্ঠানবৰ এবকাটা 

কনজস্ব কবৱছাইট ৰ্থাককব। 

4.16      উচ্চ শিক্ষাি মানদণ্ড শনশিিিৰণ 

কবশ্বকবদযালয় আৰু মহাকবদযালয়সমূবহ অনুপ ুক্ত পকৰগাঁৰ্থকন আৰু সা-সুকবিা, বৃহৎ 

সংখযক খালী পদ, কনম্নমানৰ কিক্ষক, অপ্ৰচকলত কিক্ষণ পদ্ধকত, কনম্নগামী গবৱষণা 

মান ইতযাকদবক সামকৰ বহু সমসযাৰ সন্মখুীন কহবছ। লগবত এই খণ্ডত বযাপক 

কভৌগকলক, কলংগ আৰ ুসামাকজক অসমতা লক্ষয ককৰব পাকৰ। এই সমসযাসমহূ হ’ল 

কনম্নমানৰ উচ্চ কিক্ষাবৰা প্ৰকতফলন। মান কনকিতকৰণৰ অংি কহচাবপ, প্ৰকতষ্ঠানসমূবহ 

একতয়া NAAC বা NBA-ৰ দ্বাৰা স্বীকৃকত লাভ কৰাবটা বািযতামলূক কহ পকৰবছ। 

কবশ্বকবদযালয়ৰ কবশ্ব কৰংককঙত মাত্ৰ ককইটামান উচ্চ কিক্ষাৰ প্ৰকতষ্ঠাবনবহ স্থান লাভ 

ককৰবলল সক্ষম কহাৱাবটা এটা কচন্তাৰ কবষয়। কবশ্বকবদযালয়ৰ কবশ্ব কৰংককং গবৱষণা 

আৰু কিক্ষণৰ কক্ষত্ৰত আনুষ্ঠাকনক প্ৰদিথন, কিক্ষকসকলৰ প্ৰকত সন্মান, কমথচাৰীৰ 

মাজত সন্মান, সম্পদৰ উপলিতা, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কিক্ষাৰ্থী আৰ ুকা থকলাপৰ আদান-

প্ৰদানৰ মূলযাংকনৰ ওপৰত আিাকৰত। কিহতীয়ালক, মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰালবয় 

অকভ াকন্ত্ৰক, কমবনজবমণ্ট, ফামথাচী, স্থাপতযকবদযা, কবশ্বকবদযালয় আৰ ু মহাকবদযালয়ক 

সামকৰ আমাৰ উচ্চ কিক্ষাৰ প্ৰকতষ্ঠানসমূহক কৰংককং প্ৰদান ককৰবৰ বাবব কনচবনল 

ইিটিউট কৰংককং কৰেচমৱকথ  (NIRF) স্থাপন আৰম্ভ ককৰবছ। 
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তলত কদয়া নীকতগত পদবক্ষপসমূহ গ্ৰহণ কৰা হ’ব: 

1. আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰৰ মান কনিয়তাকৰণ বযৱস্থাৰ অিযয়নৰ বাবব এক কববিষজ্ঞ 

সকমকতৰ গঠ্ন কৰা হ’ব। ই উত্তম দক্ষতাসম্পন্ন পদ্ধকত বযৱহাৰ কৰা 

কদিসমূবহ সববথাত্তম কা থসচূীৰ দ্বাৰা লাভ কৰা অকভজ্ঞতাৰ সুবযৱহাৰ ককৰব 

আৰু NAAC আৰু NAB পুনঃগঠ্নৰ লবগ লবগ প্ৰণালী, কস্থকতমাপ আৰ ু

অনুমাপকৰ পুনৰ কবচাৰ কৰাৰ পৰামিথ প্ৰদান ককৰব। 

2. এই কববিষ কৱবছাইট ক াবগকদ প্ৰকতবটা প্ৰকতষ্ঠানৰ মলূযাংকন/প্ৰতযায়ন সািাৰণ 

জনতাৰ বাবব উপলি কৰা হ’ব  াবত কিক্ষাৰ্থী আৰ ুঅনয কহতাকিকাৰীসকলক 

জ্ঞাত চয়ন প্ৰকক্ৰয়াৰ বাবব সক্ষম ককৰ তুকলব পৰা  ায়।  

4.17         মুি আৰু দৰূৱিী শিক্ষণ ও MOOC 

মুক্ত আৰ ু দৰূৱতী কিক্ষা (ODL) বকিথত প্ৰবৱিাকিকাৰ, ককৌিল কবকাি, ক্ষমতা 

কনমথাণ, প্ৰকিক্ষণ, কনবয়াগব াগযতা, আৰু জীৱন-কজাৱা কিক্ষা লাভ কৰাৰ এক 

গুৰুত্বপূণথ প্ৰণালী কহচাবপ স্বীকৃত আৰু গৃহীত। ই ODL-ৰ অিীনত প্ৰায় 40 লাখ 

কিক্ষাৰ্থী নামভকতথ কৰণৰ জকৰয়বত ভাৰতত কিক্ষাৰ প্ৰসাৰত কলখত ল’বলগীয়া 

অৱদান আগবঢাইবছ। ৰাজহুৱা আৰু বযকক্তগত এই দইুিৰণৰ প্ৰকতষ্ঠাবন নানা প্ৰকাৰৰ 

দৰূৱতী কিক্ষা প্ৰদান ককৰ আবছ। এই প্ৰকতষ্ঠানসমূবহ এবন কিক্ষাৰ্থীসকলক উপ ুক্ত 

উপায় প্ৰদান কবৰ ক সকবল কনজৰ চাককৰ বা অনয কাৰণৰ বাবব কেণীত 

কনয়মীয়ালক উপকস্থত ৰ্থাককব কনাৱাবৰ। বতথ মান ভাৰতত উচ্চ কিক্ষাৰ কক্ষত্ৰত মূলতঃ 

ইকন্দৰা গাধী ৰাষ্ট্ৰীয় মকু্ত কবশ্বকবদযালয় আৰু ৰাকজযক মকু্ত কবশ্বকবদযালয়সমূহৰ 

কবপৰীবত ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত কবদযালয় সংস্থাই (NIOS) কবদযালয় কিক্ষাৰ কক্ষত্ৰত মুক্ত 

আৰু দৰূৱতী কিক্ষা প্ৰদান ককৰ আবছ। ক  কক নহওক, দৰূৱতী কিক্ষাৰ মানদণ্ডত 
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বহু ককছু সমসযা আবছ,  াৰ বাবব ODL পদ্ধকতৰ সংস্কাৰ সািনৰ কনতান্তই 

প্ৰবয়াজন। 

বৃহৎ সংখযক মুক্ত অনলাইন পাঠ্যক্ৰমসমূবহ (MOOC) তুলনামূলকভাবৱ কম খৰচবত 

আিুকনক পাঠ্যক্ৰমসমূহলল এক মুক্ত প্ৰবৱিাকিকাৰ প্ৰদান কবৰ। কবকভন্ন উচ্চ কিক্ষা 

প্ৰকতষ্ঠান/কবশ্বকবদযালয়সমূবহ মুক্ত কিক্ষণ আিাৰ প্ৰস্তুত ককৰ কনজৰ পাঠ্যক্ৰমসমূহ 

অনলাইন উপলি ককৰবলল আৰম্ভ ককৰবছ। কিক্ষাৰ্থীৰ আকাংখযা আৰ ু জ্ঞানৰ 

কনৰকবকেন্ন নবীকৰণৰ বাবব MOOC-ৰ চাকহদা ভকৱষযবত বৃকদ্ধ কপাৱাৰ সম্ভাৱনা 

আবছ। MHRD-এ এক কৱব পবটথ ল- িাকড কৱবছ অফ একটিভ-লাকনথং ফৰ ইয়ং 

এচপায়াকৰং মাইণ্ড (SWAYAM) আৰম্ভ কৰাৰ আচঁকন হাতত কলবছ,  ’ত কবকভন্ন 

কবষয়ৰ ওপৰত বৃহৎ সংখযক মুক্ত অনলাইন পাঠ্যক্ৰমসমূহ (MOOC) উপলি হ’ব। 

MOOCসমূহৰ প্ৰচাৰ, সমিয়-সািন, কনয়ন্ত্ৰণ আৰু মান বতথ াই ৰখাৰ লগবত 

স্বীকৃকতপ্ৰদান আৰ ু সংগৃহীত কক্ৰকডটৰ স্থানান্তৰণৰ বাবব এক পদ্ধকতৰ কবকাি 

ককৰবলল এটা প্ৰকতষ্ঠানৰ সৃকি কৰাৰ প্ৰবয়াজনীয়তা অনুভৱ কহ আকহবছ। 

তলত কদয়া নীকতগত পদবক্ষপসমূহ গ্ৰহণ কৰা হ’ব: 

1. ODL/MOOCসমূহৰ লগত জক়িত প্ৰকক্ৰয়াৰ প্ৰচাৰ, ইকবলাকৰ সমিয়-সািন, 

কনয়ন্ত্ৰণ আৰু মান বতথ াই ৰখাৰ বাবব এটা স্বতন্ত্ৰ সংস্থা স্থাপন কৰা হ’ব। ই 

পদ্ধকতগত কবকাি আৰ ু ODL/ MOOC-ৰ কনয়ন্ত্ৰণৰ বাবব নীকত-কনয়ম, 

মানদণ্ড আৰু কনবদথিনাসচূী প্ৰস্তুত ককৰব। ইয়াবৰাপকৰ এই সংস্থাই MOOC-ৰ 

ক াবগকদ লাভ কৰা কক্ৰকডটৰ সংগ্ৰহ আৰু স্থানান্তৰৰ লগবত কডগ্ৰী প্ৰদান আৰ ু

স্বীকৃকতপ্ৰদানৰ বাবব এটা প্ৰকক্ৰয়াৰ কবকাি সািন ককৰব। 

2. ODL/ MOOC ম’ডত পাঠ্যক্ৰম আৰু কা থসূচী প্ৰদান কৰা সকবলা প্ৰকতষ্ঠাবন 
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দফা-1-ত উকেকখত স্বতন্ত্ৰ সংস্থাই কনণথয় ককৰ উকলওৱা নীকত-কনয়ম, মানদণ্ড 

অনুসকৰ স্থানীয় প্ৰবয়াজনীয়তাৰ ওপৰত কনভথ ৰ ককৰ কা থসূচীৰ কবকাি আৰ ু

কসইকবলাকৰ মানদণ্ড কনকিত ককৰ কতালাৰ লগবত স্বীকৃকত আৰু কডগ্ৰী প্ৰদানৰ 

বাবব কক্ৰকডটৰ সংগ্ৰহ সম্ভৱ ককৰ তুকলব। 

3. ODL/MOOCসমূহৰ মানদণ্ড কনকিতকৰণ, প্ৰচাৰ, সৃজনীিীলতা, পনুঃগঠ্ন 

আৰু কসকবলাকৰ পাঠ্যক্ৰম আৰু কা থসূচীসমূহৰ আিুকনকীকৰণৰ বাবব 

ODL/MOOC প্ৰদান কৰা সকবলা কবশ্বকবদযালয়/প্ৰকতষ্ঠানৰ মানযতা পৰীক্ষা 

ককৰবলল এটা মানযতা কনিথাৰণ পদ্ধকতৰ সচূনা কৰা হ’ব।  

4. সকবলা ODL প্ৰকতষ্ঠাবন কিক্ষাৰ্থী সহায় কসৱাৰ সচূনা ককৰব আৰু ইয়াত 

পাঠ্যক্ৰমৰ উবন্মাচন, সংগ্ৰহণ, মুক্ত কিকক্ষক সম্পদসমূহ (OER), MOOC, 

24x7 সহায় কসৱা, টিউটকৰং আৰ ু কাউকিকলং কসৱা, কৱকবনাৰৰ বযৱস্থা, 

আবলাচনা ফ’ৰাম, কৱবকাকিং, গ্ৰন্থাগাৰৰ সকুবিা, ভাচুথ বৱল পৰীক্ষাগাৰ, ই-

কিক্ষণ মকডউল, অনলাইন কা থসূচীৰ কবতৰণ, ৰ্ৰৱুা কাম আৰু কা থদক্ষতা 

সম্পবকথ  সময়ানুসকৰ মতামত প্ৰদান, অনলাইন পৰীক্ষা, ফলাফল কৰ্াষণা, 

অকভব াগৰ প্ৰকতকবিানক সামকৰ কলাৱা হ’ব। 

5. বৃকত্তগত কিক্ষাৰ সম্ভাৱনীয় চাকহদা পূৰণ ককৰবৰ বাবব ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত কিক্ষা 

সংস্থাই (NIOS) ককৌিল কবকাি আৰু এণ্টাৰবপ্ৰকনঅ’ৰকশ্বপ মন্ত্ৰালয়ৰ লগত 

লগ লাকগ কনজবক পুনৰ সংজ্ঞাবদ্ধ ককৰ তুকলব। NIOS-ৰ বযৱস্থাপনা, 

কনৰীক্ষণ আৰু কচাৱা-কচতাৰ কসবত সম্বধীয় কবষয়সমূহ উকচতভাবৱ প থাবলাচনা 

কৰা হ’ব। 

4.18      শিক্ষাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়িৰণ 
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কবশ্বায়নৰ  ুগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ, কনতয-নতুন জ্ঞানৰ সৃকি আৰু প্ৰবয়াগ হ’ল উচ্চ 

কিক্ষাৰ এক এৰাব কনাৱাৰা অংগ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়কৰবণ কিক্ষাৰ্থী, গবৱষক আৰু 

কিক্ষকৰ তৎপৰতা; কবদযায়তকনক পদ্ধকত আৰু সংসৃ্ককতৰ ৰপ্তাকন/আমদাকন; গবৱষণা 

সহব াকগতা; জ্ঞানৰ হস্তান্তৰ আৰু সক্ষমতা কনমথাণ; পাঠ্যক্ৰম আৰ ুকিকক্ষক ফলাফলৰ 

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ; সীমান্ত-অকতক্ৰকম কা থসূচীৰ কবতৰণ; আৰু ভাচুথ বৱল তৎপৰতা 

আৰু কডকজবটল কিক্ষাক সামকৰ লয়। 

উচ্চ কিক্ষাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়কৰবণ অবনক সুকবিা প্ৰদান কবৰ। কসইকবলাকৰ কভতৰত 

হ’ল HEI-সমূহৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দিৃযমানতা আৰু পকৰবলখ বৃকদ্ধ, উচ্চ 

কিক্ষাৰ উপলিতা বৃকদ্ধ, কিক্ষাৰ্থীৰ বাবব বকিথত প্ৰবৱিাকিকাৰ, জ্ঞান অৰ্থথনীকতৰ বাবব 

সমৰ্থথন, ডুবৱল কডগ্ৰীৰ কবকাি, নতুন কবদযায়তকনক পকৰববৱিৰ কবকচত্ৰ সািন আৰ ু

সৃকি। 

তলত কদয়া নীকতগত পদবক্ষপসমূহ গ্ৰহণ কৰা হ’ব: 

1. কবশ্বৰ িীষথৰ 200 খন কবশ্বকবদযালয়ৰ কভতৰত কনবথাকচত কববদিী 

কবশ্বকবদযালয়সমূহক ভাৰতীয় কবশ্বকবদযালয়সমূহৰ কসবত একবজাঁট কহ ভাৰতত 

কতওঁবলাকৰ উপকস্থকত কনকিত ককৰবলল অনুপ্ৰাকণত কৰা হ’ব। প্ৰবয়াজন হ’কল 

এক আইন প্ৰণয়নৰ বাববও পদবক্ষপ গ্ৰহণ কৰা হ’ব। প্ৰবয়াজনীয় 

নীকত/কনয়মাৱলী প্ৰস্তুত কৰা হ’ব  াবত কববদিী কবশ্বকবদযালয়সমূবহ ভাৰতত 

কিক্ষা লাভ কৰা ভাৰতীয় কিক্ষাৰ্থীসকলক কডগ্ৰী প্ৰদান কৰাবটা সম্ভৱপৰ কহ 

উবঠ্ আৰু এই কডগ্ৰীসমূহ কসই কবশ্বকবদযালয়সমূহৰ কনজা ৰাষ্ট্ৰসমূহবতা মানয 

ৰূবপ গণয কৰা হয়। 

2. ক বহতু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ এটা কদ্ব-মুখী প্ৰবচিা, কসবয়বহ প্ৰবয়াজন হ’কল উপ ুক্ত 
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আইন প্ৰণয়ন ককৰ বা ইকতমবিয ৰ্থকা আইন/সংকবকিৰ সংবিািন ৰ্টাই 

ভাৰতীয় প্ৰকতষ্ঠানসমূহবকা কববদিত কিক্ষণ কচৌহদ প্ৰকতষ্ঠা ককৰবলল অনুমকত 

প্ৰদান কৰা হ’ব। 

3. কববদিত ভাৰতীয় কিক্ষাৰ্থীসকলৰ গ্ৰহণব াগযতা বৃকদ্ধ ককৰবলল আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় 

কিক্ষাৰ্থীক আকষথণ ককৰবলল ভাৰতীয় HEIসমূহক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰৰ লগত 

কফৰ মাকৰ পাঠ্যক্ৰমৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ ককৰবলল উৎসাকহত কৰা হ’ব  াবত 

কসইসমূহ কবশ্বৰ িীষথ স্তৰৰ প্ৰকতষ্ঠানসমূহৰ সমপ থায়ৰ কহ উবঠ্। ক বহতু 

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কিক্ষাৰ্থীসমূহ সাংসৃ্ককতক আৰু ভাৰত সম্পকীয় অিযয়নৰ বাবববহ 

ভাৰতলল আবহ, কসবয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰবয়াজনীয়তা পূৰণ ককৰব 

পৰালক এই কক্ষত্ৰসমূহৰ কবকাি সািন কৰা হ’ব। 

4. HEIসমবূহ ভাষা অসমূ্পণথতা আৰ/ুবা পাঠ্যক্ৰমৰ উচ্চ মানৰ বাবব হ’ব পৰা 

সমসযা দৰূ ককৰবলল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কিক্ষাৰ্থীৰ বাবব ভাষা আৰু সংব াগী 

পাঠ্যক্ৰম প্ৰদান ককৰব। 

5. ভাৰতীয় HEIসমূহত কববদিী কিক্ষকক ক াগদান কৰাৰ বাবব উৎসাকহত 

ককৰবলল ভাৰতীয় প্ৰকতষ্ঠানসমূহত কববদিী কিক্ষকৰ ক াগদান সম্পকীয় নীকত-

কনয়মসমূহ সমীক্ষা কৰা হ’ব। কববদিী কিক্ষাৰ্থী/কিক্ষবক মুখামুকখ কহাৱা কভছা, 

পঞ্জীয়ন/বাস কৰাৰ সময় বৃকদ্ধ আৰু কৰ সম্পকীয় নীকত-কনয়মসমূহৰ লগত 

 ুক্ত উবদ্বগ আৰু সমসযা উপ ুক্ত ৰূপত সমািান কৰা হ’ব। 

6. চৰকাৰী মঞ্জৰুীপ্ৰাপ্ত HEIসমূবহ অকতকৰক্ত অকৰ্থথক সমল লাভ কৰাৰ কক্ষত্ৰত 

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়কৰণক এক উপাদান ৰূবপ অন্তভুথ ক্ত কৰা হ’ব।  

7. চৰকাবৰ এবন ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ কসবত আবলাচনা-কববলাচনা আৰম্ভ ককৰব ক  HEI 
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আৰু অিযয়নৰ কা থসচূীৰ অনুবমাদন/স্বীকৃকত-প্ৰদান/মূলযাংকন আৰু মান 

কনকিতকৰণৰ বাবব এক পুংখানুপংখ, সবল আৰ ুপ্ৰতযয়ব াগয পদ্ধকতৰ বযৱহাৰ 

ককৰ আকহবছ। কতবন ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ লগত লগ লাকগ এটা কগাট গঠ্ন ককৰবলল 

প্ৰয়াস কৰা হ’ব ক  এই কগাটৰ সদসয ৰাষ্ট্ৰৰ উচ্চ কিক্ষা প্ৰকতষ্ঠানসমূবহ প্ৰদান 

কৰা অহথ তাসমূহক স্বীকৃকত প্ৰদান ককৰব।  

8. ক্ৰমািবয় বষথ-আিাকৰত স্বীকৃকতৰ পৰা কক্ৰকডট-আিাকৰত স্বীকৃকতলল পকৰৱতথ ন 

ককৰবৰ বাবব পদবক্ষপ গ্ৰহণ কৰা হ’ব।   

4.19      উচ্চ শিক্ষাৰ লগি জশ়িি শিক্ষিৰ শবিাি 

উচ্চ কিক্ষা বযৱস্থাৰ ৰুত ত কবস্তাৰৰ লগত কফৰ মাকৰবলল কিক্ষণ আৰ ু কিক্ষকৰ 

মানদণ্ড বকৃদ্ধ কৰাবটা অকত গুৰুত্বপূণথ কহ পকৰবছ। মানসম্পন্ন কিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ কক্ষত্ৰত 

সববথাৎকৃি প্ৰকতভাৰ কিক্ষণ কপচাত ক াগদান, কিক্ষণ আৰম্ভ কৰাৰ আগবত 

প্ৰবয়াজনীয় প্ৰাৰকম্ভক প্ৰস্তুকত, কনৰকবকেন্ন কপচাদাৰী কবকাি কনকিত ককৰবলল অকিক 

গুৰুত্ব আবৰাপ কৰা উকচত। এখন কবশ্বকবদযালয়ৰ দক্ষ বযৱস্থাপন কজযষ্ঠ প্ৰৱধন 

কমথচাৰীসকলৰ কপচাদাৰী দক্ষতাৰ ওপৰত কনভথ ৰ কবৰ। উপাচা থ, পঞ্জীয়ক আৰ ু

অনয কজযষ্ঠ প্ৰৱধন কমথচাৰীসকলক কন কুক্ত প্ৰদানৰ বতথ মানৰ বযৱস্থা নানা 

সমসযা কু্ত আৰু ই HEIসমূহৰ মসৃণ কা থ-সম্পাদনৰ ওপৰত প্ৰভাবৱ কপবলাৱা কদখা 

কগবছ। জটিল বযৱস্থাপনা-সম্পকীয় সমসযাসমূহ সমািানৰ বাবব কিক্ষা খণ্ডত 

মানসম্পন্ন কনতৃত্বৰ লগবত কবশ্বাসনীয় কপচাদাৰী বযকক্তৰ অকত প্ৰবয়াজন। 

তলত কদয়া নীকতগত পদবক্ষপসমূহ গ্ৰহণ কৰা হ’ব: 

1. আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত প্ৰখযাত কবশ্বকবদযালয় আৰু প্ৰকতষ্ঠানসমূহৰ কন ুকক্ত, পবদান্নকত 

আৰু িাৰণ প্ৰকক্ৰয়াৰ অিযয়নৰ বাবব কববিষজ্ঞৰ এটা টাস্ক কফাচথ  গঠ্ন কৰা 



মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়, ভাৰত চৰকাৰ             খচৰা NEP 2016-ৰ বাবব ককছু ইনপুট 

পৃষ্ঠা 78-ৰ 70 
 

হ’ব আৰু তাৰ লবগ লবগ HEIসমূহত বুকদ্ধগত আৰু কবদযায়তকনক উৎকষথতা 

কনকিত ককৰবলল পৰামিথ গ্ৰহণ কৰা হ’ব। 

2. কিক্ষণ কপচাৰ প্ৰকত  ুৱ প্ৰকতভাক আকৃি ককৰবৰ বাবব ৰাষ্ট্ৰীয় প থায়ত এক 

অকভ ান আৰম্ভ কৰা হ’ব। কিক্ষণ কপচালল  ুৱ প্ৰকতভাক আকৃি ককৰবৰ 

বাবব M.Phil আৰু Ph.D গবৱষকৰ দবৰ গবৱষণা কিক্ষাৰ্থীৰ কপিাগত উন্নকত 

কনকিত কৰা হ’ব আৰু কতওঁবলাকক কবদযায়তকনক সহায়ক বা কবদযায়তকনক 

সহব াগী ৰূবপ মবনানীত কৰা হ’ব। 

3. নতুনলক কন কুক্তপ্ৰাপ্ত কিক্ষকৰ বাবব 3-6 মহীয়া সূচনা কা থসচূীৰ অনুকষ্ঠত 

ককৰবৰ বাবব ৰাষ্ট্ৰীয় আৰ ুৰাকজযক প্ৰকিক্ষণ একাবডমী স্থাপন কৰা হ’ব। HE 

প্ৰকতষ্ঠানত আনুষ্ঠাকনকভাবৱ কিক্ষণৰ দাকয়ত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ আগবত নতুনলক 

কন ুকক্তপ্ৰাপ্ত কিক্ষকসকবল কিক্ষণৰ এখন চাটিথ কফবকট লাভ কৰাবটা বািযতামূলক 

হ’ব। সূচনা কা থসচূীত কিক্ষণ আৰ ু গবৱষণা পদ্ধকতসমূহ (কিপ কেণীবকাঠ্া, 

সহব াগাত্মক অিযয়ন, ককাবনা ৰ্টনাৰ সম্বধীয় দকৃিবকাণ), ICT-ৰ বযৱহাৰ, 

পাঠ্যক্ৰমৰ গঠ্ন আৰু কনিথাৰণ, কলংগ আৰু সামাকজক কবকচত্ৰ সম্পকীয় 

সংববদিীলতা, কপচাদাৰী কনকতকতা, সববথাৎকৃি অভযাসৰ আদান-প্ৰদান, 

কতওঁবলাকৰ অিযয়ন কক্ষত্ৰৰ সাম্প্ৰকতক গকত-কবকি সম্পকীয় জ্ঞানৰ নবীকৰণ 

ইতযাকদ অন্তভুথ ক্ত কহ ৰ্থাককব। এই সূচনা কা থসূচীৰ কপছত প্ৰকতষ্ঠানৰ সংসৃ্ককতৰ 

লগত পকৰকচত হ’বলল আৰু কনজৰ ভূকমকা আৰু দায়ৱদ্ধতাৰ কবষবয় সবচতন 

হ’বলল কতওঁবলাকৰ কবশ্বকবদযালয়ত 4-6 সপ্তাহ কজাৰা এটা কদক-দিথন কা থসূচী 

অনুকষ্ঠত কৰা হ’ব।   

4. প্ৰ ুকক্তগত কবকাি, জ্ঞানৰ নবয-নতুন পকৰকি আৰু কিক্ষাৰ্থীৰ পকৰৱকতথ ত 
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পকৰচয়ৰ বাবব এজন কিক্ষকৰ পকৰচয়বতা এক অসািাৰণ পকৰৱতথ ন সংৰ্টিত 

কহবছ। এই পকৰৱকতথ ত প্ৰসংগত, স্ব-অিযয়ন, বযৱহাকৰক আৰু সহব াগাত্মক 

অিযয়নৰ লগত কিক্ষাৰ এক সংকমকেত ম’কডল গ্ৰহণ কনকিত ককৰ তুকলবলল 

কিক্ষক আৰু কিক্ষাৰ্থীৰ ভূকমকাক পুনঃসংজ্ঞাবদ্ধ কৰা হ’ব। লগবত মূলযায়ন 

আৰু পৰীক্ষা বযৱস্থাবতা সংস্কাৰ সািনৰ প্ৰবয়াজন হ’ব। 

5. কিক্ষকৰ কবদযায়তকনক দক্ষতা মূলযায়ন ককৰবলল সহকমীৰ সমীক্ষাবৰ কসবত 

এটা বযৱস্থাৰ সূচনা কৰা হ’ব  াবত ৰাজহুৱা পুঁকজ লাভ কৰা প্ৰকতষ্ঠানসমূহৰ 

কবদযায়তকনক দায়বদ্ধতা কনকিত ককৰব পাকৰ। 

6. পাকশ্বথক প্ৰবৱি আৰু প্ৰস্থানৰ অনুমকত প্ৰদান আৰ ু অকতকৰক্ত কিক্ষক কহচাবপ 

কাম ককৰবলল কববিষ অস্থায়ী কন ুকক্ত/কডপুবটচনত উৎসাকহত কৰাৰ দ্বাৰা 

উবদযাগ আৰু চৰকাৰৰ দবৰ অনয কক্ষত্ৰৰ কববিষজ্ঞৰ কিক্ষাদানৰ জগতত 

(আৰু ইয়াৰ কবপৰীত কদিবতা) ক াগদান সম্ভৱ ককৰ তুকলবলল উপ ুক্ত চয়ন 

আৰু কন ুকক্ত নীকতবৰ কসবত এক  ৰ্থা ৰ্থ পদ্ধকতৰ সৃকি কৰা হ’ব। 

7. HEIসমূহৰ কজযষ্ঠ কিক্ষক আৰু প্ৰিাসনৰ লগত জক়িত কমথচাৰীৰ বাবব কম-

কদনীয়া কা থসচূী প্ৰদান ককৰবলল খযাকতসম্পন্ন HEIসমূহক কনতৃত্ব কবকাি ককি 

স্থাপন ককৰবলল উৎসাকহত কৰা হ’ব। উচ্চ স্তৰীয় পকৰচালন পদৰ বাবব 

কনবথাচনত এয়া বািযতামূলক ককৰ কতালা হ’ব। প্ৰিাসনীয় আৰ ুপকৰচালনাৰ 

ককৌিলৰ কবকাি সম্ভৱ ককৰ তুকলবৰ বাবব এই কনতৃত্ব কা থসূচীবয় কসদ্ধান্ত গ্ৰহণ 

মকডউল, সংববদনিীলতা মকডউল, কবত্তীয় প্ৰকক্ৰয়া আৰু প্ৰণালী, কবদযায়তকনক, 

কবত্তীয় আৰ ুমানৱসম্পদৰ পকৰচালনা, মতকববৰাি সমািান, দবুথল কেণীৰ প্ৰকত 

সংববদনিীলতা ইতযাকদক সামকৰ ল’ব।    
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4.20      গবৱষণা, সৃশিিীলিা আৰু নবয জ্ঞান 

কবশ্বত গবৱষণা পকত্ৰকাৰ প্ৰকািৰ কক্ষত্ৰত ক াৱাবটা দিকত ভাৰতৰ প্ৰকতকনকিত্ব 

সামকগ্ৰকভাবৱ বৃকদ্ধ পাবলও, গবৱষণাৰ মানদণ্ড একতয়াও গুৰুত্বপণূথ স্তৰত উপনীত 

হ’বলল সক্ষম কহাৱা নাই। ককছু কক্ষত্ৰত কেষ্ঠত্ব বাদ কদ বাকী প্ৰণালীবটা একতয়াও 

মিযম অৱস্থাবতই আবছ বকুল ক’ব পাকৰ। আমাৰ প্ৰকতষ্ঠানসমূহত গবৱষণাৰ পকৰবৱি 

সহায়ক অনুভৱ নকৰাৰ বাববই গবৱষণা ককৰব কখাজা কিক্ষাৰ্থী আৰু কিক্ষবক 

কববদিলল ক াৱাত অগ্ৰাকিকাৰ কদবয়। উচ্চ মানসম্পন্ন গবৱষণাক অনপু্ৰাকণত ককৰবলল 

কদিত উপ কু্ত পকৰববিৰ সৃকি কৰা দৰকাৰ। উচ্চ কিক্ষাৰ সহায়ক হ’ব পৰালক এক 

প্ৰিাসনীয় আৰু কবদযায়তকনক পকৰবৱি সকৃি কৰাৰ দ্বাৰা কদিত গবৱষণা আৰু 

সৃকিিীলতাৰ বাবব এক সক্ষম পকৰবৱিৰ সূচনা কৰা প্ৰবয়াজন। এক নম্ৰ িকক্ত 

কহচাবপ ভাৰতক কবকাি ককৰ তুকলবলল জ্ঞান সমাজৰ বাবব প্ৰবয়াজনীয় কিক্ষাৰ নতুন 

কিতানৰ সৃকিক অগ্ৰাকিকাৰ কদয়াৰ প্ৰবয়াজন আবছ। 

তলত কদয়া নীকতগত পদবক্ষপসমূহ গ্ৰহণ কৰা হ’ব: 

1. অনাগত দিকবটাত, উচ্চ কিক্ষাৰ কক্ষত্ৰখনত গবৱষণাৰ উৎকষথতা বকৃদ্ধ আৰ ু

সৃকিিীলতাক অনপু্ৰাকণত ককৰবলল ৰাজহুৱা আৰ ু বযকক্তগত দবুয়াটা খণ্ডবত 

কবমও 100 টা নতুন উৎকষথতা ককি/কবভাগ স্থাপন কৰা হ’ব। বযকক্তগত 

নযাস, সমাজবসৱী আৰ ু প্ৰকতষ্ঠানক এবন উৎকষথতা ককি স্থাপন ককৰবলল 

স্বািীনতা প্ৰদান কৰা হ’ব। 

2. প্ৰকৃত সমসযাসমূহৰ আবলাচনা সম্ভৱ ককৰ তুকলবৰ বাবব ৰাষ্ট্ৰীয় কিকক্ষক 

পকৰকল্পনা আৰু প্ৰিাসন কবশ্বকবদযালয় (NUEPA)-ৰ গবৱষণা কা থক্ৰমৰ এক 

স্পি পুনঃকদিকনণথয়ৰ পদবক্ষপ হাতত কলাৱা হ’ব। 
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3. এক নম্ৰ িকক্ত কহচাবপ ভাৰতৰ স্থান আকিক সুদঢৃ ককৰ তুকলবলল নবয জ্ঞানৰ 

কবকাি আৰ ুপ্ৰবয়াগ আৰ ুউচ্চ কিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰমত কসইকবলাক অন্তভুথ ক্ত কৰাৰ 

বাবব উপ ুক্ত পদবক্ষপ হাতত কলাৱা হ’ব। 

4. সৃকিিীলতা, সৃজনীিকক্ত আৰু এণ্টাৰবপ্ৰকনঅ’ৰকশ্বপক অনুপ্ৰাকণত ককৰবলল, অহা 

5 বছৰৰ কভতৰত HEIসমূহত আৰু 100 টা উদ্ভাৱন ককি মুককল কৰা 

হ’ব। 

5. আন্তঃকবষয়ক গবৱষণা আৰু অিযয়নক কববিষ গুৰতু্ব কদ নবয জ্ঞানৰ প্ৰসাৰ 

কনকিত ককৰবলল মানৱ সম্পদৰ কবকািৰ বাবব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহব াকগতা আৰু 

কনটৱকথ ক আদৰকণ জবনাৱা হ’ব।  

4.21      শিক্ষাি শবত্তীয় অনুদান 

ভাৰতৰ কক্ষত্ৰত কিক্ষাক ৰাজহুৱা সম্পদ কহচাবপ গণয কৰা উকচত আৰু এই খণ্ডত 

অকিক ৰাজহুৱা কবকনবয়াগৰ প্ৰবয়াজন আবছ। ক সমহূ কদিত কিক্ষা বযৱস্থাক অকিক 

পকৰমাবণ বযকক্তগতকৰণ কৰা কহবছ, কসই কদিসমূহ অৰ্থথলনকতক আৰ ু সামাকজকভাবৱ 

উন্নত কহ উঠিবলল সক্ষম নলহ লাভৰ পকৰৱবতথ  কলাকচানৰবহ সন্মখুীন কহবছ বুকল 

প্ৰমাণ ককৰবলল বহু উদাহৰণ আবছ। আনহাবত, কিক্ষাক ৰাজহুৱা সম্পদ কহচাবপ গণয 

কৰা কদিসমূবহ বজাই ৰাকখব পৰা অকিক সামাকজক কলযাণৰ দ্বাৰা লাভাকিত 

কহাৱাত সক্ষম কহবছ। 1968 আৰু 1986/92 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নীকতবয় কিক্ষাত ৰাষ্ট্ৰীয় 

বযয় GDP-ৰ 6% কহাৱা উকচত বুকল উবেখ ককৰকছল। ক  কক নহওক, কিক্ষাত 

প্ৰকৃত বযয়ৰ পকৰমাণ কককতয়াও এই প থায়ত উপনীত হ’বলল সক্ষম কহাৱা নাই আৰু 

ক াৱা ককইবছৰমানত এই বযয় 3.5%-ৰ ওচবৰ-পাজবৰ আবছ। এই তৰ্থযই 

আকাংকখত লক্ষযত উপনীত হ’বলল কিক্ষা খণ্ডৰ বাবব আকৰ্থথক বণ্টন বৃকদ্ধ কৰাৰ 
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প্ৰবয়াজনীয়তাবক সচূাইবছ।       

তলত কদয়া নীকতগত পদবক্ষপসমূহ গ্ৰহণ কৰা হ’ব: 

1. চৰকাবৰ দীৰ্থকদন িকৰ অপূণথ কহ ৰ্থকা, কিক্ষা খণ্ডত কবকনবয়াগৰ পকৰমাণ বৃকদ্ধ 

ককৰ GDP-ৰ কবমও 6%-ত উপনীত কহাৱাত প্ৰাৰ্থকমকতা প্ৰদান ককৰ 

উপ ুক্ত পদবক্ষপ গ্ৰহণ ককৰব। 

2. চৰকাৰৰ এই প্ৰবচিাক সমৰ্থথন ককৰ সমাজবসৱা আৰু কপথ’কৰট খণ্ডৰ 

দায়বদ্ধতাৰ জকৰয়বত বযকক্তগত প্ৰদানকাৰীবয় কিক্ষা খণ্ডত কৰা কবকনবয়াগক 

উৎসাকহত কৰা হ’ব। কিক্ষা খণ্ডত বযকক্তগত কবকনবয়াগক লাভদায়ক ককৰ 

তুকলবৰ বাবব চৰকাবৰ কৰ কৰহাই আৰু কিক্ষাক পকৰগাঁৰ্থকনৰ সংজ্ঞাৰ কভতৰত 

অন্তভুথ ক্ত কৰাৰ দবৰ পদবক্ষপ গ্ৰহণ ককৰব। মূলতঃ প্ৰিান কা থকলাপসমূহৰ 

বাবব ৰাজহুৱা অনুদান অবযাহত ৰখা হ’ব আৰু তাৰ কবপৰীবত অনয কাম-

কাজ বযকক্তগত অনুদান ক াবগকদ সম্পন্ন হ’ব পাবৰ। অৰ্থথলনকতক সম্পদসমূহক 

সংগঠিত কৰাৰ এক গুৰতু্বপূণথ ককৌিল কহচাবপ কিক্ষা প্ৰকতষ্ঠানসমূহত R&D 

আৰু অনয মানৰ উন্নীতকৰণ কা থকলাপৰ বাবব বযকক্তগত অনুদান আৰু FDI-

ক আকষথণ কৰা কচিা কৰা হ’ব।   

3. ক বহতু নতুন প্ৰকতষ্ঠান স্থাপনৰ বাবব বৃহৎ পকৰমাণৰ আকৰ্থথক পুকঁজৰ প্ৰবয়াজন, 

কসবয় নতুন প্ৰকতষ্ঠান স্থাপন কৰাৰ সলকন ইকতমবিয কা থক্ষম কহ ৰ্থকা 

প্ৰকতষ্ঠানৰ িাৰণক্ষমতা বৃকদ্ধৰ কচিা কৰা হ’ব। 

4. চৰকাৰৰ পৰা কবত্তীয় অনুদান লাভ কৰা HEIসমূবহ কনজৰ আয় বৃকদ্ধ 

ককৰবলল অনয পন্থা ক বন, প্ৰাক্তন কিক্ষাৰ্থীৰ বৰঙকণ, বৃকত্তদানৰ দবৰ অনুদান, 

অনগ্ৰসৰ কেণীৰ মাছুল কৰহাই কদ বাকীসকলৰ টিউচন মাছুলৰ বকৃদ্ধ আৰু 
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বযকক্তগত কবকনবয়াগৰ দবৰ পন্থা গ্ৰহণ কৰা উকচত। 

5. আকৰ্থথকভাবৱ অনগ্ৰসৰ কেণীৰ বাবব ৰ্থকা বতথ মানৰ কিকক্ষক ঋণৰ আঁচকন 

অকিক কা থকৰী কৰাৰ লক্ষযবৰ এই আঁচকনক সপাকিথ কৰ বাবব কৰহাই, কনম্ন 

সুতৰ হাৰ, বতথ মানৰ এবছৰৰ ঋণ-স্থকগত সময়ৰ পকৰৱবতথ  দবুছৰ/চকলত 

ঋণ-স্থকগত সম্ভৱ ককৰ তুকলবলল সংবিাকিত কৰা হ’ব। 

6. উৎকষথতা আৰু দক্ষতা বৃকদ্ধৰ বাবব অনুপ্ৰাকণত ককৰবলল, উচ্চ কিক্ষাৰ 

প্ৰকতষ্ঠানসমূহত দক্ষতা-আিাকৰত অনুদানৰ বযৱস্থা লাগু কৰা হ’ব। 
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অধ্যায়-5 

ৰূপায়ণ আৰু সমািৰণ 

ৰাষ্ট্ৰীয় কিক্ষা নীকত, 2016-এ বহু নতুন কদি আৰু পদবক্ষপৰ উবেখ ককৰবছ আৰ ুইয়াক 1968, 

1986/92 চনৰ কিক্ষা নীকতসমূহৰ ক্ৰমাগতৰূবপ গ্ৰহণ কৰা উকচত। এটা কৰ্থা মনত ৰখাবটা 

একান্ত প্ৰবয়াজনীয় ক  অকভবপ্ৰত লক্ষয আৰ ুকা থকৰী ককৰবলগীয়া ককৌিলসমহূক কিকক্ষক দিৃযপটৰ 

পকৰৱতথ ন সািন ককৰব পৰা বাস্তকৱকতালল ৰূপান্তকৰত ককৰ তুকলবলল ককি আৰ ু ৰাজযসমূবহ 

সহব াকগতামলূক  কু্তৰাজযৰ মবনাভাবৱবৰ এবকলবগ কাম কৰাৰ দৰকাৰ হ’ব। 

কিক্ষা খণ্ডৰ লগত একাকিক কহতাকিকাৰী জক়িত কহ ৰ্থকাৰ লগবত কতওঁবলাকৰ প্ৰবতযকবৰ গুৰুত্বপূণথ 

অৱদান আবছ ক  সকবলা স্তৰত কিক্ষাৰ মান বৃকদ্ধ ককৰ কিক্ষাক সলুভ, সবথবযাপী ককৰ কতালাৰ 

দবৰ প্ৰিংসনীয় লক্ষযত উপনীত কৰাৰ প্ৰকক্ৰয়াত সহায়ক হ’ব পাবৰ। তাবৰাপকৰ এই 

কহতাকিকাৰীসকলৰ অৱদাবন আমাৰ কিক্ষাৰ্থীসকলক সৱল ককৰ তুকল সঁচা কবশ্ব-নাগকৰক কহাৱাত 

সহায় কৰাৰ উপকৰও এখন কনতয-গকতিীল জ্ঞান সমাজৰ প্ৰতযাহ্বানসমূহৰ মখুামুকখ হ’ব পৰালক 

 ৰ্থাব াগয জ্ঞান, ককৌিল আৰু মবনাভাবৱবৰ সকিত ককৰ তুকলব পাবৰ। 

কপছৰ প থায়ত এক কবসৃ্তত ৰপূায়ণ ককৌিল প্ৰস্তুত কৰা হ’ব ক  পূবথৰ অিযায়ত বণথনা কৰা 

প্ৰকতবটা কদকৰ বাবব কা থযৰ পকৰকল্পনা (Framework For Action - FFA) কনণথয় ককৰব। এটা 

কৰ্থা উবেখ কৰাবটা প্ৰাসংকগক হ’ব ক  এই নীকতত ক কবলাক কবষয় উবেখ কৰা কহবছ কসয়া 

কবঠ্াৰ বা অপকৰৱতথ নীয় নহয়, এইসমূহ হ’ল অকভবপ্ৰত কদিৰ এক অকভবক্ষপবহ মাবৰ্থা। আিা-

আকাংখযা আৰু স্থানীয় অৱস্থাৰ কবকবিতাৰ লগবত প্ৰাসংকগকতা আৰ ুসাম্প্ৰকতক পকৰকস্থকতৰ বাবব 

কহতকৰ কহাৱালক এক কনকদথি মাত্ৰাৰ পকৰৱতথ ন আিা কৰা কহবছ। কসইকবলাকৰ ওপৰত  ৰ্থাব াগয 
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গুৰুত্ব আবৰাপ নককৰবল ৰপূায়ণ কঠিন বা অসািযজনক কহ পকৰব পাবৰ।  

সাৰ্থথক ৰূপায়নৰ বাবব ককাবনা উপ ুক্ত পদ্ধকত বযৱহাৰ নকৰাৰ বাববই ক  পূবথৱতী নীকতৰ 

অনুবমাদনসমূহ কা থকৰী নহ’ল কসয়া কদখুৱাবলল  বৰ্থি প্ৰমাণ আবছ। এবন পকৰকস্থকতক পকৰহাৰ 

ককৰ চকলবলল প্ৰকতখন ৰাজয আৰ ু ককিীয় িাকসত অঞ্চবল কনজৰ কক্ষত্ৰীয়, সামাকজক আৰ ু

সাংসৃ্ককতক প্ৰবয়াজনীয়তাৰ লগত খাপ খুৱালক এবকাটা কা থয পকৰকল্পনা (FFA) প্ৰস্তুত কৰাবটা 

কাময আৰ ু বৰ্থাব াগয হ’ব। ইয়াৰ ফলস্বৰূবপ পকৰমাপব াগয লক্ষয আৰু অকভি গুণগত ফলাফল 

লাভ কৰাৰ বাবব আনুষ্ঠাকনক বযৱস্থাপনা, স্পি কা থদক্ষতা সচূকসহ প্ৰিাসনীয় প্ৰকক্ৰয়া কনিথাৰণ 

কৰাবটা সহজ কহ পকৰব। 

গণতাকন্ত্ৰক কববকিীকৰণ আৰু বৃহত্তৰ সামাকজক অংিগ্ৰহণত এইবটাও সমাবন গুৰুত্বপণূথ ক  কা থকৰী 

কৰাৰ ককৌিল কনিথাৰণৰ এই প্ৰকক্ৰয়াত প্ৰবতযক কজলা, খণ্ডই কনজৰ FFA প্ৰস্তুত ককৰ কতালাৰ 

দ্বাৰা তৃণমলূ স্তৰ প থন্ত কবয়কপ পকৰব। 

এবকদবৰ, প্ৰকতবটা কিকক্ষক প্ৰকতষ্ঠাবন কা থৰ এক সুক্ষ্ম-স্তৰীয় কা থকৰী আচঁকন প্ৰস্তুত ককৰ 

উকলওৱাবটা প্ৰবয়াজনীয় হ’ব। 

অৰ্থথলনকতক সমবল সদায় পকৰককল্পত ফলাফল লাভৰ কক্ষত্ৰত এক প্ৰতযহ্বানৰ সৃকি ককৰ আকহবছ আৰ ু

কসইবাবব সমগ্ৰ চৰকাৰী বযৱস্থা, বযকক্তগত খণ্ড আৰু অনয সকবলা অনা চৰকাৰী এবজকসস আৰ ু

সামকগ্ৰকভাবৱ সমগ্ৰ কদবি কিক্ষাৰ বাবব প্ৰবয়াজনীয় সম্পদ, সহায় আগববঢাৱাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দায়বদ্ধতাৰ 

দাকয়ত্ব গ্ৰহণ ককৰব। ফলস্বৰূবপ, বযয় কনয়ন্ত্ৰণ আৰু দাকয়ত্ব গ্ৰহণৰ সংসৃ্ককতবয় কিক্ষা বযৱস্থাৰ 

কামকাজক আগুৱাই কনব। 
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ৰূপায়ন কা থসচূীৰ ৰপূবৰখা কতয়াৰ কবৰাবত কিক্ষা আৰ ু কিশুৰ  ত্ন, পুকি, স্বাস্থয, কখলা-িূলা, 

পকৰেন্নতা আৰ ুজলসম্পদৰ দবৰ অনয কসৱাসমূহৰ মাজত প্ৰবয়াজনীয় ক াগসূত্ৰ স্থাপন কৰা হ’ব 

 াবত ফলাফলত সামযতা বকতথ  ৰ্থাবক। একাকিক প্ৰাসংকগক এবজকি আৰ ু কা থবাহী বযকক্তসকলৰ 

মাজত আৰ ুলগবত কিক্ষা আৰু অনয কবভাগসমূহৰ মাজবতা অকিক সমিয়-সািনৰ প্ৰবয়াজন আবছ। 

তদনুসাবৰ,  ৰ্থাব াগয সমিয়-সািন কা থসচূী প্ৰস্তুত ককৰ উকলওৱা হ’ব। 

অতীতৰ অকভজ্ঞতাৰ পৰা কিক্ষা লাভ ককৰ  ৰ্থাব াগয কনৰীক্ষণ পদ্ধকত, তন্ত্ৰ আৰ ু বযৱস্থাৰ 

পকৰকল্পনা কৰাৰ বাবব প্ৰকতবটা কা থকৰী িাখাই প্ৰয়াস কৰাৰ দৰকাৰ হ’ব  াবত কা থকৰী 

ককৰবলগীয়া প্ৰকতবটা কবষয়ৰ ফলাফল প্ৰাপ্ত কৰাৰ কক্ষত্ৰত লাভ কৰা সফলতাৰ প থাবতৃ্ত পৰীক্ষণ 

আৰু মূলযায়ন হাতত ল’ব পাকৰ। কনৰীক্ষণ ৰাজয আৰু ককিীয় চৰকাৰৰ কক্ষত্ৰত সুক্ষ্মৰ পৰা বৃহৎ 

প থায়লল সমািা কৰা হ’ব। ই এবন এটা সক্ষম আৰ ু পদ্ধকতগত প্ৰকক্ৰয়া প্ৰদান ককৰব, ক  

সববথাৎকৃি ফলাফলৰ বাবব ৰূপায়ন ককৌিলৰ সংবিািন, পুনঃপৰীক্ষা সম্ভৱ ককৰ তুকলব। লগবত ই 

এই নীকতত উকেকখত পকৰকল্পনাৰ ৰূপায়ণ আৰু লক্ষয প্ৰাকপ্তক কবফল ককৰ কপলাব পৰা পদ্ধকতগত 

কখকলবমকলক কৰাি ককৰব। 

আমাৰ কদিৰ আকাৰ, কবকচত্ৰ আৰু আয়তন, সৃকি হ’বলগীয়া কিকক্ষক উপ-পকৰগাৰঁ্থকন, জ্ঞান আৰ ু

তৰ্থয আিাকৰত সমাজৰ গকতিীল প্ৰকৃকতলল লক্ষয ৰাকখ এটা কৰ্থা ক’ব পাকৰ ক  প্ৰতযাহ্বান ককৱল 

ওপৰত উকেকখতসমূহবত সীকমত নাৰ্থাবক, বৰঞ্চ ক্ৰমাগতভাবৱ ভূমুকক মাকৰবয়ই ৰ্থাককব আৰ ুইয়াৰ 

সুচাৰ ু সমািানৰ বাবব প থাবৃত্ত সমীক্ষাৰ দৰকাৰ হ’ব। গকতবক, এই অনাগত ৰাষ্ট্ৰীয় আৰ ু

কবশ্বজনীন প্ৰৱণতাসমূহৰ কসবত সমতা বজাই ৰাকখবলল এই নীকতৰ এক পাচঁ-বছৰীয়া সমীক্ষা 

সম্পন্ন কৰা হ’ব। 


