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ভূশমকা 

এক পক্ষপাতহীন সিাযজর অগ্রগমতর জনয এবং জাতীয উন্নযযনর স্বাযথব, সযববাপমর িানবজীবযনর পমরপূণব মবকাযৈর জনয মৈক্ষা অপমরহাযব। 

সববজন গ্রাহয এই গুণগত মৈক্ষাই ভারতযক মবযশ্বর িরবাযর অথবননমতক বৃমদ্ধর ক্ষক্ষযত্র ক্রিৈই অগ্রগমতর পযথ এবং ক্ষনতৃত্ব প্রিাযনর ক্ষক্ষযত্র 

িামবকাঠি হযয উযঠযছ, শুধুিাত্র অথবননমতক বৃমদ্ধ নয- সািামজক মনরযপক্ষতা এবং সিান অমধকার, শবজ্ঞামনক সাফ্লয, জাতীয সংহমত এবং 

সংসৃ্কমত সংরক্ষণ সববযক্ষযত্রই এই গুণগত মৈক্ষা িামবকাঠি হযয উযঠযছ। উচ্চ গুণিান সিৃদ্ধ সববজনগ্রাহয মৈক্ষাই মবযশ্বর একটি ক্ষিযৈর 

একটি সিাযজর এবং সযববাপমর একজন বযমির প্রমতভা এবং সিাবনা গুমলযক বৃমদ্ধ করযত এবং অগ্রগমতর পযথ এমগযয মনযয ক্ষযযত 

সযববািি ।  পরবতী িৈক ক্ষথযক পৃমথবীযত ভারতই হযব সযববাচ্চ সংখ্যক যুবক সম্প্রিাযভুি ক্ষিৈ এবং আিাযির অবৈযই এই যুবক 

সম্প্রিাযযর ভমবর্যত দৃঢ় করযত উচ্চ গুণিানসিৃদ্ধ মৈক্ষা প্রিান করযত সক্ষি হযত হযব।  

2015 সাযল ভারতবর্ব কতৃব ক ক্ষয ‘সাসযেইযনবল ক্ষেযভলপযিন্ট’ কাযবক্রি গৃহীত হযযমছল তা  (এসমেমজ 4)  মহসাযব 2030 এর লক্ষ 

এবং এই কাযবক্রযি শবমশ্বক মৈক্ষার ক্ষয অগ্রগমত তাই প্রমতফ্মলত হযযযছ, িূলত 2015 এর এই মবর্যসূমি অযিমর্ত করা হযব 2020 - 

2030 এর িযধয । সকযলর পক্ষপাতহীন গুণগত মৈক্ষার অন্তভুব মি মনমিত করা এবং জীবনবযাপী মৈক্ষযণর সুমবধাযত উন্নত করা। একটি 

িহৎ/ উচ্চ লক্ষযিাত্রার প্রযযাজন সিগ্র মৈক্ষা পদ্ধমতর পুনগবঠিত করার জনয এবং এই মৈক্ষাপদ্ধমত ক্ষক সিথবন ও লালন পালন করার জনয, 

যাযত সিস্ত সিাযলািনার ক্ষযাগয জবাব মিযয ‘সাসযেইযনবল ক্ষেযভলপযিন্ট’ এর এই মবর্যসূমি 2030 এর িযধয তার মনমিব ি লক্ষযিাত্রায 

ক্ষপৌৌঁছাযত পাযর।  

জ্ঞাযনর ক্ষপ্রক্ষাপযে বতব িান পৃমথবীর অমত দ্রুত পমরবতব ন ঘেযছ । মবমবধ িিকপ্রি শবজ্ঞামনক ও প্রযুমিগত উন্নমত, বৃহৎ - োো অভুযত্থান, 

ক্ষিমৈন লামনবং, আটিব মফ্মৈযাল ইযন্টমলযজন্স, মবমভন্ন অিক্ষ কাজ পৃমথবীবযাপী যযন্ত্রর দ্বারা অমধগ্রহণ করা হযযযছ। এর পাৈাপামৈ কিব ক্ষক্ষযত্র 

িক্ষ বযমি মবযৈর্তাঃ গমণত, কমম্পউোর সাযযন্স এবং োো সাযযন্স এবং এরই সাযথ মবজ্ঞাযনর নানামবধ ৈাখ্া, সিাজমবজ্ঞান এবং 

মহউিযামনটিজ্  প্রভৃমত ৈাখ্ায িক্ষ ক্ষলাযকযির িামহিা উিযরাির বৃমদ্ধ প্রাপ্ত হযে। প্রাকৃমতক সম্পি হ্রাস, দূর্যণর িাত্রা বৃমদ্ধ, জলবায ু

পমরবতব যনর সাযথ সাযথ পৃমথবীযত ক্ষয বৃহৎ পমরবতব ন ঘেযছ তার সাযথ িামনযয িলার জনয  প্রাকৃমতক ৈমি, খ্ািয, পানীয এবং মনকামৈ 

বযবস্থার পমরবতব ন প্রযযাজন, তার জনয প্রিুর িক্ষ ক্ষলাক িরকার। মবযৈর্ত জীবমবিযা, রসাযন, পিাথবমবিযা, কৃমর্মবিযা, জলবাযু মবজ্ঞান ও 

ক্ষসাৈযাল সাযযন্স বা সিাজমবজ্ঞান এই সিস্ত ক্ষক্ষযত্র প্রিুর িক্ষ বযমিযির মনযযাগ প্রযযাজন। মবমভন্ন ক্ষছাৌঁ যাযি ক্ষরাযগর ক্ষিাকামবলায এবং 

ক্ষরাগ প্রমতযরাধ ক্ষিতা বাড়াযত, টিকাকরণ কিবসূমি গ্রহণ করার জনয ক্ষকালাবযরটিভ গযবর্ণার আযযাজন করযত হযব, যাযত িহািারী ও 

অমতিামর ক্ষরাযগর প্রযকাপ কযি। সিাযজর মবমভন্ন স্তযরর সযিতনতা বাড়াযত মবমভন্ন ৈাখ্া মভমিক মৈখ্ন অবৈয প্রযযাজন। ক্ষযযহতু 

ভারতবর্ব উন্নত ক্ষিযৈ পমরণত হবার পযথ এমগযয যাযে, ক্ষসই সযে পৃমথবীর তৃতীয বৃহিি অথবনীমতর ক্ষিৈ মহযসযব পমরগমণত হযে, ক্ষসই 

কারযণই মহউিযামনটিজ্  ও কলা মবভাযগর িামহিাও উিযরাির বৃমদ্ধ পাযে । 

মবযশ্বর বাস্তুতন্ত্র এবং কিবসংস্থাযনর ক্ষপ্রক্ষাপে অমত দ্রুত পমরবতব যনর সাযথ সাযথ মৈশুযির জানার জগযতও উযেখ্যযাগয পমরবতব ন ঘেযছ, 

ফ্যল তাযির শুধু মৈখ্যলই বা জানযলই হযব না, ক্ষকিন ভাযব জানযব বা মৈখ্যব ক্ষসোও গুরুত্বপূণব, মবর্যবস্তু মনভব র মৈক্ষা বযবস্থা ক্ষথযক 

ক্ষবমরযয মৈক্ষা বযবস্থাযক হযত হযব স্বল্প মবর্যবস্তু মনভব র এবং সযববাপমর পুঙ্খানুপুঙ্খ ও তামকব ক মবযের্ণ কযর, তার সিাধান খু্ৌঁযজ বার করার 

উপর ক্ষজার মিযত হযব। মক কযর সৃমিৈীল ও বহুমবর্যক হযত হযব এবং মকভাযব উপনযাযসর কামহনী পমরবতব যনর িযধয নতুন নতুন 

পেভূমির অবতারণা উপস্থাপন কযর তাযক নতুনভাযব গ্রহণ করা ও পমরবমতব ত পমরমস্থমতর সাযথ খ্াপ খ্াইযয অবতারণা করা মৈখ্যত হযব। 

মৈক্ষা পদ্ধমত অবৈযই ছাত্র ক্ষকমন্দ্রক, গযবর্ণািূলক, পূণবাে, একীকরণ, অযির্ণিূলক এবং আযলািনা ক্ষকমন্দ্রক ও ছাত্র-ছাত্রীযির স্বাযথব মৈক্ষা 

পদ্ধমত ক্ষক অবৈযই নিনীয ও আনন্দিাযক হযত হযব। পাঠযক্রযি মবজ্ঞান ও গমণত ছাড়াও বুমনযামি কলামবিযা, কারুমৈল্প, মহউিযামনটিজ্ , 

ক্ষখ্লাধুলা এবং মফ্েযনস, ভার্া, সামহতয, সংসৃ্কমত এবং িূলযযবাধ ইতযামিযকও অবৈযই ক্ষযাগ করযত হযব, যাযত মৈক্ষাথীযির সববােীণ 

মবকাৈ হযত পাযর, এবং মৈক্ষা বযবস্থার কাযবকরী ও যথাযথ রূপ মৈক্ষাথীযির উপকাযর বযবহৃত হয। মৈক্ষাবযবস্থার যথাযথ রূপাযণই 

মৈক্ষাথীযির যত্নবান, বুমদ্ধিান, িানমবক ও সহানুভূমতৈীল কযর তুলযত পাযর এবং ক্ষসইসযে যথাথবভাযব তাযির একজন ক্ষরাজযগযর িানুর্ 

মহযসযব সিাযজ প্রমতষ্ঠা করযত পাযর, যাযত তারা কিবসংস্থাযনর িামহিা পূরণ করযত পাযর । বতব িান মৈখ্ন ফ্লাফ্যলর ক্ষয পমরমস্থমত এবং 

যা আবৈযক, তার িযধয ক্ষয দূরত্ব, তা দূর করার একিাত্র উপায হযলা- প্রারমিক শৈৈব যত্ন ও মৈক্ষা ক্ষথযক শুরু কযর, উচ্চতর মৈক্ষার 
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িাধযিগুমলযক অমধকিাত্রায সংযৈাধন কযর, তারিযধয উচ্চ গুণিান, নযাযযতা এবং সংহমত বজায রাখ্া । 

2040 এর িযধয ভারতীয মৈক্ষা বযবস্থার লক্ষয সবার ক্ষিযয এমগযয যাওযা। সিাযজর সববস্তযরর িানুর্ তার আমথবক বা সািামজক অবস্থা যাই-

ই ক্ষহাক না ক্ষকন, সবাইযকই এই উচ্চ গুণিান সম্পন্ন মনরযপক্ষ মৈক্ষাবযবস্থার আযযি আনা হযব যাযত ক্ষকউ মপমছযয না থাযক ।  

2020 সাযলর এই জাতীয মৈক্ষানীমত, একমবংৈ ৈতাব্দীর প্রথি মৈক্ষা নীমত এবং এর লক্ষযই হযলা আিাযির ক্ষিযৈর অতযাবৈযকীয 

প্রযযাজনগুযলা পূণব করা। এই নীমত ভারযতর পরম্পরা ও সাংসৃ্কমতক িূলযযবাধ ক্ষক অকু্ষন্ন ক্ষরযখ্ একুৈ ৈতযকর মৈক্ষার জনয 

উচ্চাকাঙ্ক্ষািয লক্ষযিাত্রা, যার িযধয এসমেমজ 4 (SDG 4) ও যুি আযছ ও তারই সাযথ মৈক্ষাবযবস্থার মনযিাবলী ও গভযনবন্স সযিত 

মবর্যবস্তুর পমরিাজব ন ও পুনগবঠন এর প্রস্তাব রাযখ্। জাতীয মৈক্ষানীমত প্রযতযক বযমির িযধয মনমহত সৃমিৈীল রিনাত্মক ক্ষিতা মবকাযৈর 

উপর মবযৈর্ দৃমি বা ক্ষজার ক্ষিয। এই নীমত একটি মবযৈর্ মসদ্ধাযন্তর উপর আধামরত, ক্ষয মৈক্ষার দ্বারা ক্ষকবল বযমির সাক্ষরতার বা সংখ্যা 

জ্ঞাযনর িত ‘বুমনযামি’ ক্ষিতা বৃমদ্ধ করা নয তার সাযথ সাযথ উচ্চতর স্তযরর ক্ষযিন মবর্যবস্তুর মবৈি আযলািনা ও সিসযা সিাধাযনর 

ক্ষিতা মবকাৈ এবং এর সাযথ সাযথ বযমির শনমতক, সািামজক এ ভাবানুভূমতরও যথাযথ মবকাৈ হবার প্রযযাজন ।  

প্রািীন ও সনাতন ভারতবযর্বর ক্ষয সিৃদ্ধৈালী জ্ঞান ও পরম্পরা তারই আযলাযক আযলামকত এই নীমত। জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সযতযর ক্ষয সাধনা তা 

ভারতীয মিন্তাধারা পরম্পরা এবং িৈবযনর সযববাচ্চ িানবীয গুণ বযল িানা হযতা। প্রািীন ভারযত জ্ঞানাজব যনর িূল উযদ্দৈয ক্ষকবলিাত্র 

সাংসামরক জীবন যাপযনর জনয বা মবিযালয পরবতী জীবযন জীমবকা রূযপ পমরগমণত হযতা না, বরং তা িানুযর্র প্রকৃত স্বরূপ ক্ষবাঝা বা 

আত্মিুমির জ্ঞান রূযপই পমরগমণত হযতা। তক্ষৈীলা, নালন্দা, মবক্রিমৈলা ,বেভীর িযতা মবশ্ব মবখ্যাত প্রমতষ্ঠানগুমল প্রািীন ভারযত পৃমথবীর 

মবমভন্ন ক্ষিযৈর মবদ্বান ও মৈক্ষাথীযির কাযছ জ্ঞানাজব যনর ক্ষশ্রষ্ঠ প্রমতষ্ঠান বযল মবযবমিত হযতা এবং এই প্রমতষ্ঠান গুমলর মবমভন্ন ৈাখ্ায 

মৈক্ষালাযভর জনয পৃমথবীর মবমভন্ন প্রান্ত ক্ষথযক আগত মৈক্ষাথীগণ ও মবদ্বানগণ ছুযে আসযতন এবং জ্ঞান অজব ন করযতন। িরক, সুশ্রুত, আযব 

ভট্ট ,বরাহমিমহর, ভাস্করািাযব, িহ্মগুপ্ত, িাণকয, িক্রপামণ িিা, িাধব, পামনমণ, পতঞ্জমল, নাগাজুব ন, ক্ষগৌতি, মপেলা, ৈংকরযিব, শিত্রী, গাগী 

এবং মথরুভাো – এর িযতা অগমণত মবদ্বান এর জন্ম মিযযযছ প্রািীন ভারযতর মৈক্ষা বযবস্থা । যাৌঁ রা তাৌঁ যির অসীি জ্ঞান ভাোর মিযয গমণত, 

ক্ষজযামতমববজ্ঞান, মিমকৎসা মবজ্ঞান, এবং ৈলযমিমকৎসা, পিাথবমবজ্ঞান, কামরগমরমবিযা, গৃহমনিবাণ, জলযান মনিবান এবং মিকমনণবয, ক্ষযাগবযাযাি, 

লমলতকলা, িাবা প্রভৃমত নানা ক্ষক্ষযত্র ভারত বর্ব তথা পৃমথবীর জ্ঞানভাণ্ডাযরর মবমভন্ন ক্ষক্ষযত্র উযেখ্যযাগয অবিান ক্ষরযখ্ ক্ষগযছন। ভারতীয 

সংসৃ্কমত ও িৈবযনর এক সুমবৈাল প্রভাব মবযশ্ব প্রমতমষ্ঠত । ভারতবযর্বর এই উিরামধকার শুধুিাত্র ভমবর্যৎ প্রজযন্মর জনয সুরমক্ষত ও লালন 

পালন কযর রাখ্যত হযব তাই নয, আিাযির মৈক্ষাবযবস্থার দ্বারা এর উপর অনুসন্ধান কযর ও এযক আরও সিৃদ্ধ কযর তুলযত হযব, এবং এর 

নতুন নতুন প্রযযাগ ক্ষকৌৈল মৈখ্যত হযব ।  

মৈক্ষা বযবস্থায বুমনযামি পমরবতব যনর িূল ক্ষকন্দ্র অবৈযই মৈক্ষকযির হযত হযব। এই নতুন মৈক্ষানীমতযত মনমিতরূযপ সব স্তযরর মৈক্ষকযির 

সববামধক সম্মানীয এবং গুরুত্বপূণব সিসয রূযপ সিাযজ পুনাঃপ্রমতমষ্ঠত করযত হযব । কারণ মৈক্ষকরাই জামতর ক্ষিরুিে । এরাই আিাযির 

ভমবর্যৎ প্রজন্মযক সঠিক রূযপ আকার মিযত সক্ষি। ক্ষসই কারযণ মৈক্ষকযির সঠিকভাযব সক্ষি রূযপ গযড় তুলযত হযব, যাযত তাৌঁ রা 

তাযির িামযত্ব সঠিক ভাযব পালন করযত পাযরন । এই মৈক্ষানীমতযত সব স্তযরর মৈক্ষা বযবস্থায ক্ষিযৈর সযববাৎকৃি বযমিযকই মৈক্ষক পযি 

মনযযাগ করযত হযব, এবং ক্ষসই সযে তাযির উপজীমবকা, আত্ম সম্মান, িযবািা এবং বযমি স্বাধীনতা সুমনমিত করযত হযব । পাৈাপামৈ এই 

বযবস্থার গুণগত িানমনযন্ত্রণ এবং িামযত্বযবাযধর ক্ষয ক্ষিৌমলক কাযবপ্রণালী তা স্থামপত করযত হযব ।  

এই নতুন মৈক্ষানীমত সিাযজর সিস্ত মবিযাথীযির জনয, তা ক্ষস ক্ষিযৈর ক্ষযযকাযনা প্রাযন্তর ই ক্ষহাক না ক্ষকন, সবার জনয এই গুণগত 

িানসম্পন্ন মৈক্ষা বযবস্থার প্রবতব ন করযত হযব। এই নীমতযত মবযৈর্ কযর যারা বহু বছর ধযর (ঐমতহামসকভাযব) প্রামন্তক, অনুন্নত, বমিত ও 

কি প্রমতমনমধত্ব ক্ষগাযত্রর িানুর্জন, তাযির উপর মবযৈর্ রূযপ দৃমিপাত করার মবর্যয বলা হযে। মৈক্ষা সবার সিান অমধকাযরর একটি মবরাে 

িাধযি এবং অথবননমতক - সািামজক গমতৈীলতা বজায রাখ্ার, সিানামধকাযরর ও সকযলর অন্তভুব মির সববযশ্রষ্ঠ পন্থা। এই সিস্ত ক্ষগাযত্রর 

সকল মৈশু যাযত পমরমস্থমত- সৃি বাধামবঘ্ন ক্ষক অমতক্রি কযর মৈক্ষা বযবস্থার িযধয প্রযবৈ করযত পাযর এবং মৈক্ষা সংক্রান্ত সিস্ত সুযযাগ 

সুমবধার সদ্বযবহার কযর মৈক্ষাপ্রােযন উৎকৃি ফ্লাফ্ল প্রিৈবন করযত পাযর । এই সিস্ত আযলািয মবর্যবস্তুর সিাযবৈ ভারতবযর্বর সিৃদ্ধ, 

মবমবধতা ও সংসৃ্কমতর প্রমত সম্মান প্রিমৈবত কযর এবং পাৈাপামৈ ক্ষিযৈর স্থানীয ও শবমশ্বক িামহিাগুমলর প্রমত মবযৈর্ দৃমিপাত রাখ্যত হযব। 

ভারতবযর্বর যুবক সম্প্রিায ক্ষক ক্ষিযৈর মবমভন্ন সািামজক, সাংসৃ্কমতক ও প্রযুমিগত আবৈযকতার সাযথ এর অমদ্বতীয কলা, ভার্া এবং 
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জ্ঞাযনর ক্ষয পরম্পরাগত ঐমতহয ও তার ৈমিৈালী িূলযযবাধ সম্পযকব  সমহষু্ণ ও জ্ঞানবান কযর ক্ষতালা যাযত তারা ক্ষিযৈর ক্ষগৌরব, 

আত্মমবশ্বাস, আত্মজ্ঞান, সহযযামগতা এবং সংহমতর বযাপাযর সযিি হন ও ক্ষিৈযক এমগযয মনযয ক্ষযযত উযিযাগী হন ।  

শিগত নীশত  

মবগত মৈক্ষানীমতযত িুখ্যত মৈক্ষার সিান অমধকার ও সকযলর কাযছ ক্ষপৌৌঁছাযনার ক্ষিিা উপর ক্ষজার ক্ষিযা হযযমছল। 1986 সাযলর জাতীয 

মৈক্ষানীমত, যা 1992 সাযল (NPE 1986/92) সংযৈাধন করা হযযমছল, তা এই অসিাপ্ত কাযবযক এই সংযৈামধত নীমত দ্বারা পূণব করার 

যথাসিব ক্ষিিা করা হযযমছল। 1986/92 সাযলর এই মৈক্ষানীমতর একটি খু্বই গুরুত্বপূণব মবকাৈ ঘোযনা হযযমছল 2009 সাযলর ক্ষপৈ হওযা 

একটি আইযন। যা মছল ক্ষিযৈর সিস্ত মৈশুযির জনয বাধযতািূলক মনাঃশুল্ক মৈক্ষা, 2009 এর এই আইযনর দ্বারা মৈশুযির জনয সাববযভৌমিক 

প্রারমিক মৈক্ষা বাধযতািূলক করা হয।  

এই নীশতশত গৃহীত শসদ্ধান্ত সমূহ 

এই মৈক্ষা প্রণযযনর উযদ্দৈয হযে িনুর্যযত্বর মবকাৈ ঘোযনা - যাযত তারা বুমদ্ধিিার সাযথ মিন্তা এবং অনুরূপ কাযব করযত পাযর। যার 

িযধয সিযবিনা ও সহানুভূমত থাকযব। সাহমসকতা ও প্রাযণােলতা, শবজ্ঞামনক িযনাভাব এবং সৃমিৈীল কল্পনাৈমি ও উচ্চিাযনর িূলযযবাধ 

এবং আধার থাকযব। এই মৈক্ষকযির উযদ্দৈয হযব এিন একজন িানুর্ শতমর করা যারা আিাযির সংমবধান দ্বারা পমরকমল্পত মনরযপক্ষ 

সবববযাপী ও সকযলর তযর কাজ কযর সিাযজর জনয মনযবমিতপ্রাণ ও উৎকৃি নাগমরক শতমরযত ক্ষযাগিান করযব।  

একটি ভাযলা মৈক্ষাপ্রমতষ্ঠান ক্ষসোই, ক্ষযখ্াযন প্রযতযক ছাত্রযক যযত্নর সাযথ স্বাগত জানাযনা হয, ক্ষযখ্াযন একটি সুরমক্ষত ও ক্ষপ্ররণািাযক 

মৈক্ষণ বাতাবরণ িজুত আযছ, ক্ষযখ্াযন ক্ষৈখ্ার জনয প্রযতযক ছাত্রযক মবমভন্ন প্রকাযরর সুযযাগ-সুমবধা ক্ষিযা হয, ক্ষযখ্াযন পমরকাঠাযিা ও 

ক্ষৈখ্ার যথাযথ উপকরণ আযছ ও তার উপযুি বযবহার করা হয। এই সিস্ত গুণাবলী প্রাপ্ত করায প্রযতযক মৈক্ষা প্রমতষ্ঠাযনর লক্ষয হওযা 

উমিত। একই সাযথ মবমভন্ন প্রমতষ্ঠাযন মৈক্ষা বযবস্থার মবমভন্ন স্তযরর িযধয অমভন্ন সংহমত ও সিিয থাকা আবৈযক।  

শিক্ষািযিস্থার প্রাথশমক শসদ্ধান্ত গুশল যা একই সশে শিক্ষা পদ্ধশত এিং িযশিগত প্রশতষ্ঠান গুশলর পথ প্রদ্িেন করশি, তা হল 

 প্রযতযক ছাযত্রর মবযৈর্ ক্ষিতা গুযলাযক ক্ষখ্াৌঁ জা, মিমিত করা এবং ক্ষসগুমলযক মবকাযৈর উপর ক্ষজার ক্ষিযা। 

মৈক্ষক এবং অমভভাবযকর এই সিস্ত মবযৈর্ ক্ষিতা গুমলর উপর গুরুত্ব মিযত হযব, যাযত ছাত্ররা পড়াযৈানার সাযথ সাযথ এই সিস্ত 

অ-ক্ষকতামব মবর্যবস্তুযতও পারিৈী হযয মনযজযির সববােীণ মবকাৈ ঘোযত পাযর। 

 িুশনয়াশদ্ সাক্ষরতা ও সংখ্যাতশের উপর সিোশধ্ক গুরুত্ব ক্ষদ্য়া -- যাযত সিস্ত মৈশুই তৃতীয ক্ষশ্রণীর িযধয সাক্ষরতা ও 

সংখ্যাতযের প্রাথমিক ক্ষকৌৈলগুমল রপ্ত কযর ক্ষফ্যল। 

 নমনীয়তা -- যাযত ছাত্ররা মনযজরা মনযজযির ক্ষৈখ্ার রীমতনীমত ও কাযবসূমি সম্পযকব  মসদ্ধান্ত মনযত পাযর, এবং ক্ষসই অনুসাযর 

মনযজযির প্রমতভা ও ইো - অনুরূপ পযথ িলযত পাযর। 

 ক্ষকান সুস্পষ্ট ক্ষভদ্াশভদ্ নয় -- কলা এবং মবজ্ঞাযনর িযধয, পাথবকয এবং পাঠযবমহভূব ত মবর্বস্তুর িযধয, বৃমিিূলক এবং পাঠয ৈাখ্া 

গুমলর িযধয ক্ষকান স্পি ক্ষভিাযভি না থাযক, যাযত মৈক্ষা ক্ষক্ষযত্রর িযধয ক্ষকান রূপ ক্ষমতকর ক্ষছাে-বড় ক্ষভি এবং মবমভন্ন ৈাখ্ার িযধয 

পরস্পর জমনত দূরত্ব সৃমি না হয। 

 এক িহু শিষয়ক এিং সািেশভৌম শিক্ষা -- এক বহু মবর্যক মবযশ্বর জনয সঠিক জ্ঞাযনর একতা এবং সংহমত সুমনমিত করযত মবজ্ঞান, 

সিাজমবজ্ঞান, কলা, মহউিযামনটিজ্  এবং ক্ষখ্লাধুলার িযধয এক বহু মবর্যক এবং সাববযভৌি মৈক্ষার মবকাৈ। 

 িুখ্স্ত মবিযা এবং পরীক্ষার জনয পড়াযৈানার ক্ষিযয ধারণা সংগত অনুধাবযনর উপর ক্ষজার ক্ষিওযা। 

 সৃশষ্টিীল এিং শিিদ্রূশপ শিন্তা ভািনার উপর ক্ষজার -- যাযত তামকব ক, যুমিসেত মসদ্ধান্ত এবং নতুনযত্বর প্রমত উৎসামহত হযত 

পাযর। 

 ননশতকতা, মানশিক এিং সাংশিধ্াশনক মূলযশিাধ্ -- সহানুভূমত, অযনযর প্রমত সম্মান, পমরছন্নতা, মৈিািার, গণতামন্ত্রক িনন, ক্ষসবার 

িানমসকতা, ক্ষিযৈর সম্পমির প্রমত সম্মান, শবজ্ঞামনক মিন্তাভাবনা, সততা, িামযত্বযবাধ, বহুত্ববাি, সিতা এবং নযায। 

 বহুভামর্কতা এবং ক্ষৈখ্া ও ক্ষৈখ্াযনার িাধযযি ভার্ার ক্ষিতা সম্পযকব  উৎসামহত করা। 
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 জীিনশিলী ক্ষযিন -- মনযজযির িযধয ক্ষযাগাযযাগ, সহযযামগতা, িলবদ্ধ কাযব এবং নিনীযতা। 

 ক্ষৈখ্ার জনয মনযমিত গঠনিূলক িূলযাযন এর উপর ক্ষজার মিযত হযব, কারণ বছযরর ক্ষৈযর্র সংমক্ষপ্ত িূলযাযন বতব িান যুযগর ক্ষকামিং 

সংসৃ্কমতযকই উৎসামহত কযর। 

 প্রযুশিশিদ্যার শিসৃ্তত প্রশয়াশগর উপর ক্ষজার – ক্ষৈখ্া ও ক্ষৈখ্াযনার কাযজ ভার্া সংক্রান্ত বযবধান দূর করযত, মিবযাে মৈশুযির 

ক্ষক্ষযত্র মৈক্ষাযক করাযি করযত এবং মৈক্ষাসংক্রান্ত পমরকল্পনাযক তিারমক করার জনয। 

 সিস্ত পাঠযক্রি মৈখ্ন ৈাস্ত্র (ক্ষপোগমগ) এবং নীমতযত স্থানীয পমরযবযৈর মবমবধতার প্রমত সম্মান, কারণ সববিা িযন রাখ্যত হযব ক্ষয 

মৈক্ষা একটি সিবতী মবর্যবস্তু। 

 সমস্ত সঠিক শসদ্ধাশন্ত শভশিপ্রস্তর হল পূর্ে সমানতা এিং অন্তভুে শি -- পাৈাপামৈ মৈক্ষাযক সকযলর সািথবাধীন করযত হযব, এো 

সুমনমিত করযত ক্ষয, সকল ছাত্রবৃন্দ মৈক্ষা প্রণালীর সফ্লতা প্রাপ্ত করযত পাযর। 

 প্রারমিক শৈৈব যত্ন ও মৈক্ষা ক্ষথযক শুরু কযর সু্কল মৈক্ষা ও উচ্চতর মৈক্ষার অথবাৎ সিস্ত স্তযরর পাঠযক্রযির ঐকযতান বজায রাখ্যত 

হযব। 

 শিক্ষক এিং ফ্যাকাশি িৃন্দশদ্র শিখ্ন প্রর্ালীর ক্ষকন্দ্রশিনু্দ মানশত হশি -- এযির মনযযাগ, মনরমবমেন্ন ক্ষপৈািারী মবকাৈ, 

ইমতবািক কাযজর পমরযবৈ এবং িাকমর ক্ষক্ষযত্র পিিযবািা। 

 মৈখ্ন প্রণালীর অখ্েতা স্বেতা (পারিমৈবতা) এবং সংসাধন কুৈলতা, অমেে এবং সববজনীন দৃমিযগািযরর িাধযযি সুমনমিত করযত 

‘হালকা অথি প্রভাবী’ পমরকাঠাযিা মনযািক করার পাৈাপামৈ স্বাযত্বতা, সুৈাসন এবং ৈমিৈালীকরণ এর িাধযযি নতুনত্ব এবং প্রিমলত 

মিন্তা ধারার বাইযরর (out-of-the-box) িতািতযক উৎসামহত করা। 

 উচ্চ গুণিান সিৃদ্ধ মৈক্ষা ও তার মবকাযৈর জনয উৎকৃি গযবর্ণা অমত অবৈয প্রযযাজন। 

 িক্ষ মৈক্ষামবৈারি দ্বারা মনরমবমেন্ন অনুসন্ধান এবং মনযমিত িূলযাযযনর মভমিযত উন্নমতর প্রকৃত সিীক্ষা। 

 ভারযতর গভীরতা এবং গমরিার সাযথ একাত্ম হওযা এবং এর সিৃদ্ধ, নানামবধ প্রািীন এবং আধুমনক সংসৃ্কমত ও জ্ঞান অজব যনর ক্ষয প্রণালী 

ও পরম্পরা তার সাযথ একাত্ম হওযা এবং ক্ষপ্রমরত হওযা। 

 শিক্ষা একটি পািশলক সাশভে স জনশসিামূলক কাজ -- গুনিানসম্পন্ন মৈক্ষা লাভ করা প্রযতযক মৈশুর ক্ষিৌমলক অমধকার। 

 একটি মজিুত প্রার্িন্ত সািেজনীন শিক্ষা িযিস্থায় সেশতপূর্ে শিশনশয়াগ -- পাৈাপামৈ প্রকৃত জনিরিী বযমিগত এবং িলগত/ 

সম্প্রিাযগত ক্ষযাগিান ক্ষক উৎসামহত করা এবং সুমবধা ক্ষিওযা। 

এই নীশতর দৃশষ্টভশে 

এই জাতীয মৈক্ষানীমতর দৃমিভমে হযলা, ভারতীয িূলযযবাধ দ্বারা মবকমৈত এক মৈক্ষাবযবস্থা যা সবাইযক উচ্চতর গুনিান সিৃদ্ধ মৈক্ষা প্রিান 

করযত পাযর এবং ভারতবর্বযক মবযশ্বর িরবাযর জ্ঞাযনর এক িহা ৈমিধর ক্ষিৈ মহযসযব তুযল ধযর। ক্ষযখ্াযন ভারতবযর্বর এই প্রাণবন্ত ও 

নযায সেত জ্ঞান সিাজ পমরবতব যনর এক প্রতযক্ষ সাক্ষী মহযসযব ক্ষযাগিান করযব। এই নীমতযত পাঠযক্রি এবং মৈক্ষণ ৈাস্ত্র এিনভাযব 

পমরকমল্পত হযযযছ, যাযত ছাত্ররা মনযজযির ক্ষিৌমলক িামযত্ব এবং সাংমবধামনক িূলযযবাধগুমলর প্রমত সম্মান, ক্ষিযৈর সাযথ একাত্মতা ও 

পমরবমতব ত মবযশ্বর নাগমরক মহযসযব মনযজযির ভূমিকা এবং িামযত্ব - কতব বযযবাধ সম্পযকব  সযিতন হযত পাযর। এই নীমতর লক্ষযই হযলা -- 

ছাত্রযির িযধয ভারতীয মহযসযব ক্ষগৌরবামিত হওযা, তা শুধুিাত্র মিন্তাধারার ক্ষক্ষযত্র নয, পাৈাপামৈ উদ্দীপনা, প্রমতভা এবং কাযজ ও প্রকাৈ 

পায। তাছাড়া ও জ্ঞান, িক্ষতা, িূলযযবাধ এবং মিন্তা ধারার িযধয এই প্রিাণ থাকা িাই, িানবামধকার এবং জীবনযাপন ও মবযশ্বর কলযাযণর 

জনয প্রমতজ্ঞাবদ্ধ থাকা। যাযত তারা প্রযতযযকই প্রকৃতরূযপ একজন যথাথব মবশ্ব নাগমরক হযয উঠযত পাযর। 
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ভাগ I. শিদ্যালয় শিক্ষা 

এই নীমত মবিযালয মৈক্ষার ক্ষক্ষযত্র বতব িাযন িালু থাকা 10 +2 এই কাঠাযিাটিযক 3-18 বছর পযবন্ত বযযসর বাচ্চাযির 5+3+3+4 এই নতুন 

মৈক্ষা পদ্ধমত ও পাঠযক্রি এর সাযথ পুনগবঠন এর কথা মবযবিনা কযরযছ যা মনযে মিমত্রত করা হযযযছ এবং িতুথব অধযাযয মবস্তামরতভাযব 

আযলািনা করা হযযযছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রথি ক্ষশ্রমণ - ছয বছর বযযস শুরু হওযায 3 ক্ষথযক 6 এই বযযসর মৈশুরা বতব িাযন 10+2 এই কাঠাযিায অন্তভুব ি নয। নতুন 5+3+3+4  

কাঠাযিায মতন বছর বযস ক্ষথযক প্রারমিক শৈৈব যত্ন ও মৈক্ষার একটি ৈি মভতও অন্তভুব ি করা হযযযছ যার লক্ষয আযরা উন্নত সািমগ্রক 

মৈক্ষার মবকাৈ ও সুস্বাস্থয। 

  

1. প্রারশম্ভক নিিি যত্ন ও শিক্ষা : শিক্ষার শভত গঠন  

1.1 85% এর ওপর িমস্তযের ক্রিািয মবকাৈ মৈশুর ছয বছর বযযসর আযগই ঘযে যা িমস্তযের সুস্থ মবকাৈ ও বৃমদ্ধ মনমিত করার জনয 

প্রথিমিযকর বছরগুমলযত িমস্তযের যথাযথ যত্ন ও উদ্দীপনার মবযৈর্ গুরুত্ব মনযিব ৈ কযর। বতব িাযন ক্ষকাটি- ক্ষকাটি অল্প বযস্ক মৈশুযির 

মবযৈর্ত আথবসািামজক ভাযব মপমছযয পড়া মৈশুযির জনয গুনিানসম্পন্ন ইমসমসই সহজলভয নয। ইমসমসইযত মবমনযযাযগর িাধযযি ক্ষছাে 

মৈশুযির এই সুযযাগ ক্ষিযা সিব যা তাযির সারা জীবন ধযর মৈক্ষাবযবস্থায অংৈ মনযত এবং প্রসু্ফটিত হযত সক্ষি করযব। প্রারমিক শৈৈব 

মবকাৈ যত্ন ও মৈক্ষার সাববজব নীন বযন্দাবযস্তর িাধযযি এইভাযব 2030 এর িযধয যত তাড়াতামড় সিব অজব ন করা উমিত যাযত মনমিত 

করা যায ক্ষয প্রথি ক্ষশ্রমণযত ভমতব র সিস্ত মৈক্ষাথীযির জনয প্রস্তুত। 
 

1.2 ইমসমসই আিৈবগতভাযব নিনীয, বহুগুণসম্পন্ন, বহুস্তরীয, ক্ষখ্লাধুলা মভমিক, কাযবকলাপ মভমিক ও অনুসন্ধান মভমিক মৈক্ষা যার 

িযধয রযযযছ বণবিালা, ভার্া, সংখ্যা, গণনা, রং, আকার, বাইযর ও ঘযরর িযধয ক্ষখ্লাধূলা, ধাৌঁ ধা, যুমিপূণব মিন্তাভাবনার সিসযার সিাধান, 

অংক , মিত্রকিব, মভজুযাল আেব , কারুমৈল্প, নােক ও পুতুল নাি, সেীত এবং িলাযফ্রা। এযত সািামজক সক্ষিতা, সংযবিনৈীলতা, ভাযলা 

আিরণ, ক্ষসৌজনযতা, নীমতৈাস্ত্র, বযমিগত ও জনসাধারযণর পমরোর - পমরছন্নতা, িলগত কাজ এবং সহযযামগতা মবকাযৈর ওপর গুরুত্ব 

ক্ষিযা হযযযছ। ৈারীমরক ও অে সিালযনর মবকাৈ, ক্ষিাের ক্ষেযভলপযিন্ট, জ্ঞানীয মবকাৈ, আথব – সংযবিনৈীল - শনমতক মবকাৈ, 

পূিেিতী শিক্ষা কাঠাশমা   নতুন শিক্ষা পদ্ধশত ও পাঠযক্রম এর কাঠাশমা 

 

2 

(16-18 িছর) 

িয়স 

10 

(6-16 িছর)  

4 

(নিম - দ্বাদ্ি ক্ষের্ী)  

(14-18 বছর) 

3 

(ষষ্ঠ – অষ্টম ক্ষের্ী) 

(11 – 14 িছর) 

3 

(তৃতীয় – পঞ্চম ক্ষের্ী) 

(8 – 11 িছর) 

2 িছর 

(প্রথম – শদ্বতীয় ক্ষের্ী) 

(6 – 8 িছর) 
 

3 িছর 

(অেনওয়াড়ী/ শপ্র-সু্কল/ 

িালিাটিকা) 

(3-6 িছর) 

ক্ষসযক
ে

ারী 
ফ্

াউ
যে

ৈনাল
 

মিড
 ল

 
মপ্র

প
াযরেরী 
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সাংসৃ্কমতক মবকাৈ এবং ক্ষযাগাযযাগ ও প্রাথমিক ভার্া সাক্ষরতা এবং সংখ্যার ধারণার মবকাযৈর ক্ষক্ষযত্র সযববাচ্চ ফ্ল পাওযা হল ইমসমসই এর 

সািমগ্রক লক্ষয। 
 

1.3 উপমরউি মনযিব মৈকা ইমসমসই এর ওপর সাম্প্রমতক গযবর্ণা এবং জাতীয ও আন্তজব ামতক স্তযর ক্ষসরা অনুৈীলনগুমলর ওপর মভমি 

কযর, আে বছর বযস পযবন্ত মৈশুযির জনয এনমসইআরটি প্রারমিক শৈৈব যত্ন ও মৈক্ষার উযদ্দযৈয একটি জাতীয পাঠযক্রি ও মৈক্ষািান 

পদ্ধমতর রূপযরখ্া (এনমসমপএফ্ইমসমসই) শতমর করযব, ক্ষযখ্াযন দুটি ভাগ থাকযব। 0 ক্ষথযক 3 বছর বযযসর জনয একটি উপ রূপযরখ্া এবং 

3 ক্ষথযক 8 বছর বযযসর জনয আযরকটি উপ রূপযরখ্া। সহস্রাব্দ ধযর গযড় ওঠা ভারযতর অসংখ্য সিৃদ্ধৈালী স্থানীয ঐমতহয মবযৈর্ত মৈল্প, 

কামহনী, কমবতা, ক্ষখ্লাধুলা, গান ইতযামিযত মবর্যগুমলও যথাযথভাযব অন্তভুব ি করা হযব। মপতা-িাতা ও প্রারমিক শৈৈব যত্ন ও 

মৈক্ষাপ্রমতষ্ঠান উভযযর জনয রূপযরখ্াটি মনযিব মৈকা মহযসযব কাজ করযব। 
 

1.4 িূল উযদ্দৈয হযলা ক্ষিৈজুযড় পযবাযক্রযি উচ্চিাযনর ইমসমসইএর সাববজনীন সহজলভযতা মনমিত করা। মবযৈর্ত আথবসািামজক মিক 

ক্ষথযক মপমছযয পড়া ক্ষজলা ও স্থান গুমলযক মবযৈর্ িযনাযযাগ ও অগ্রামধকার ক্ষিযা হযব। মনেমলমখ্ত প্রারমিক শৈৈব মৈক্ষা প্রমতষ্ঠানগুমলর 

সিমিত একটি প্রসামরত ও ৈমিৈালী বযবস্থার িাধযযি ইমসমসই প্রিান করা হযব- ক) শুধুিাত্র অেনওযামড়, খ্) প্রাথমিক মবিযালযযর সযে 

অবমস্থত অেনওযামড়, গ) প্রাথমিক মবিযালযযর সযে অবমস্থত প্রাক প্রাথমিক মবিযালয, ক্ষযখ্াযন অন্তত পাৌঁ ি ক্ষথযক ছয বছর বযস পযবন্ত 

মৈশুযির মৈক্ষািান করযত পারযব এবং ঘ) শুধুিাত্র প্রাক প্রাথমিক মবিযালয -- এইসব মবিযালযগুমলযত ইমসমসই পাঠযক্রি ও মৈক্ষা পদ্ধমতর 

মবর্যয মবযৈর্ভাযব প্রমৈক্ষণপ্রাপ্ত কিী/ মৈক্ষক মনযযাগ করা হযব।  
 

1.5 ইমসমসই ক্ষক সববসাধারযণর কাযছ ক্ষপৌৌঁযছ ক্ষিবার জনয উচ্চ িাযনর পমরকাঠাযিা, ক্ষখ্লার সরঞ্জাি এবং ভালভাযব প্রমৈক্ষণপ্রাপ্ত কিী/ 

মৈক্ষকযির দ্বারা অেনওযামড় ক্ষকন্দ্রগুমলযক ৈমিৈালী কযর ক্ষতালা হযব। প্রমতটি অেনওযামড়র ভাযলা বাযু িলািল যুি, সু – নকৈাকৃত, 

মৈশুবান্ধব এবং সুমনমিব ি ভবযনর সাযথ একটি সিৃদ্ধ মৈক্ষার পমরযবৈ থাকযব। অেনওযামড় ক্ষকন্দ্র গুমলর মৈশুরা মৈক্ষািূলক ভ্রিণ করযব। 

এই ভ্রিযণর সিযয মৈক্ষাথীরা মবমভন্ন কাযবকলাযপর সাযথও যুি হযব। মৈশুরা স্থানীয প্রাথমিক মবিযালযযর মৈক্ষক ও মৈক্ষাথীযির সাযথ 

ক্ষিখ্া করযব যাযত অেনওযামড় ক্ষকন্দ্র ক্ষথযক প্রাথমিক মবিযালযযর স্তযর রূপান্তর সহজতর হয। অেনওযামড় ক্ষকন্দ্রগুমল মবিযালয পমরসর/ 

ক্লাস্টাযরর সাযথ সমূ্পণব ভাযব জমড়ত থাকযব এবং অেনওযামড় ক্ষকন্দ্রগুমলর মৈশুযির মপতা িাতা ও মৈক্ষকরা ক্ষযিন মবিযালয/ মবিযালয 

পমরসযরর মবমভন্ন অনুষ্ঠাযন আিমন্ত্রত থাকযব ক্ষতিমন মবিযালযযর সবাই অেনওযামড় ক্ষকন্দ্রগুমলর মবমভন্ন অনুষ্ঠাযন ক্ষযাগিান করযব। 
 

1.6 পমরকল্পনা করা হযযযছ ক্ষয প্রমতটি মৈশু পাৌঁ ি বছর বযযসর আযগ মপ্রপাযরেমর ক্লাস বা বালবাটিকা (অথবাৎ প্রথি ক্ষশ্রণীর পূযবব) ক্ষযখ্াযন 

একজন ইমসমসই প্রমৈক্ষণ প্রাপ্ত মৈক্ষক আযছ ক্ষযখ্াযন যাযব। মপ্রপাযরেমর ক্লাযস পড়াযৈানা িূলতাঃ ক্ষখ্লাধুলা মভমিক মৈক্ষার উপর মভমি 

কযর জ্ঞানীয, সংযবিনৈীল এবং সাইযকা ক্ষিাের ক্ষিতা, প্রাথমিক সাক্ষরতা এবং সংখ্যার ধারণার মবকাৈ ক্ষক ক্ষকন্দ্র কযর গযড় ক্ষতালা হযব। 

িধযািযভাজ বা মিে-ক্ষে-মিল কিবসূমি প্রাথমিক মবিযালযযর মপ্রপাযরেমর ক্লাযসও প্রসামরত হযব। অেনওযামড় বযবস্থায মৈশুযির ক্ষয স্বাস্থয 

পরীক্ষা ও বৃমদ্ধ পযবযবক্ষযণর বযবস্থা আযছ তা অেনওযামড় ও প্রাথমিক মবিযালযযর মপ্রপাযরেমর ক্লাযসর মৈক্ষাথীযির জনযও বযবস্থা করা 

হযব।  
 

1.7 অেনওযামড় ক্ষকন্দ্রগুমলযত উচ্চিাযনর ইমসমসই মৈক্ষকযির প্রাথমিক কযাোর শতরীর জনয এনমসইআরটি দ্বারা প্রবমতব ত পাঠযক্রি/ 

মৈক্ষা পদ্ধমতর রূপযরখ্ার সাহাযযয সািঞ্জসযপূণব প্রযিিার িাধযযি বতব িান অেনওযামড় কিী/ মৈক্ষকযির প্রমৈক্ষণ ক্ষিযা হযব। 10 + 2 বা 

তার ক্ষিযয ক্ষবমৈ ক্ষযাগযতাসম্পন্ন অেনওযামড় কিী/ মৈক্ষকযির ছয িাযসর ৈংসাপত্র ক্ষপ্রাগ্রাি এবং কি ক্ষযাগযতাসম্পন্ন মৈক্ষকযির এক 

বছযরর মেযলািা ক্ষপ্রাগ্রাযির বযবস্থা করা হযব ক্ষযখ্াযন প্রারমিক সাক্ষরতা, সংখ্যার ধারণা এবং ইমসমসই এর অনযানয প্রযযাজনীয 

মবর্যগুমলযক অন্তভুব ি করা হযব। এই ক্ষপ্রাগ্রািগুমল মেমজোল/ মেসেযান্স ক্ষিাযে, মেটিএইি িযাযনল গুযলার পাৈাপামৈ স্মােব যফ্াযনর 

িাধযযি করা ক্ষযযত পাযর, যাযত মৈক্ষকরা তাযির বতব িান কাযজ নূযনতি মবঘ্ন না ঘটিযয ইমসমসই এর ক্ষযাগযতা অজব ন করযত পাযর। 

অেনওযামড় কিী/ মৈক্ষকযির প্রমৈক্ষন সু্কল মৈক্ষা মবভাযগর ক্লাস্টার মরযসাসব ক্ষসন্টার দ্বারা পমরিামলত হযব এবং মনরমবমেন্ন িূলযাযন এর 

জনয িাযস অন্তত একটি কন্টাক্ট ক্লাস রাখ্া হযব। িীঘবযিযাযি রাজয সরকার গুমল মনমিব ি পযবাযয ক্ষপৈািার প্রমৈক্ষণ, পরািৈবিান এবং 

কযামরযার িযামপং এর িাধযযি প্রারমিক শৈৈবকালীন যত্ন এবং মৈক্ষার জনয ক্ষপৈািার ভাযব িক্ষ প্রমৈক্ষকযির কযাোর প্রস্তুত করযব। এই 
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প্রমৈক্ষকযির প্রাথমিক ক্ষপৈাগত প্রস্তুমতর জনয এবং তাযির মনরমবমেন্ন ক্ষপৈাগত (মসমপমে) মবকাযৈর জনয প্রযযাজনীয বযবস্থাও গ্রহণ করা 

হযব। 
 

1.8 ইমসমসই পযবাযক্রযি আমিবাসী অধুযমর্ত অিযল আশ্রিৈালা এবং মবকল্প মবিযালযযর সকল ফ্রিযাযে িালু করা হযব। আশ্রিৈালা ও 

মবকল্প মবিযালয গুযলাযত ইমসমসই একীকরণ ও বাস্তবাযন প্রমক্রযা উপযরাি বণবনা অনুযাযী হযব। 
 

1.9 প্রাক প্রাথমিক মবিযালয ক্ষথযক প্রাথমিক মবিযালয পযবন্ত ধারাবামহকতা বজায রাখ্যত এবং যথাযথ যত্ন মনমিত করযত ইমসমসই 

পাঠযক্রি ও পাঠপদ্ধমত পঠন -পাঠযনর িামযত্ব এন এইি আর মে ওপর বতব াযব। প্রারমিক শৈৈবকালীন যত্ন ও মৈক্ষা পাঠযক্রি এর পমরকল্পনা 

ও বাস্তবাযন িমহলা ও মৈশু উন্নযন, স্বাস্থয ও পমরবার কলযাণ এবং উপজামত মবর্যক িন্ত্রণালয ক্ষযৌথভাযব পমরিালনা করযব। প্রারমিক 

শৈৈবকালীন যত্ন ও মৈক্ষা এবং মবিযালয মৈক্ষার সুসংহতকরযনর ধারাবামহক মিক মনযিব ৈনার জনয একটি মবযৈর্ ক্ষযৌথ োস্কযফ্াসব গঠন করা 

হযব।  

 

2.  িুশনয়াশদ্ সাক্ষরতা ও সংখ্যার ধ্ারর্া  : শিক্ষার একটি জরুরী এিং প্রশয়াজনীয়  পূিে িতে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.1 পড়যত ও মলখ্যত পারা এবং সংখ্যা মনযয প্রাথমিক গামণমতক প্রমক্রযা সম্পািন করার ক্ষিতা ভমবর্যযতর সিস্ত মবিযালয মৈক্ষার ও 

আজীবন মৈক্ষার জনয একটি প্রযযাজনীয মভমি ও অপমরহাযব পূববৈতব । তযব মবমভন্ন সরকামর ও ক্ষবসরকামর সাযভব  ইমেত ক্ষিয ক্ষয আিরা 

বতব িাযন একটি মৈক্ষণ সংকযে রযযমছ: প্রাথমিক মবিযালযযর মৈক্ষাথীযির একটি বৃহৎ অংৈ যার সংখ্যা আনুিামনক পাৌঁ ি ক্ষকাটিরও ক্ষবমৈ, 

তারা প্রাথমিক সাক্ষরতা এবং সংখ্যার ধারণা অজব ন করযত পাযরমন অথবাৎ ক্ষিৌমলক পাঠযটি পড়ার ও ক্ষবাঝার ক্ষিতা এবং ভারতীয 

সংখ্যাগুমলর  ক্ষযাগফ্ল ও মবযযাগফ্ল সম্পািন করার ক্ষিতা।  
 

2.2 সিস্ত মৈশুযির জনয ক্ষিৌমলক সাক্ষরতা এবং সংখ্যার ধারণা প্রামপ্ত এইভাযব একটি জরুরী জাতীয মিৈযন পমরণত হযব, যাযত কযর 

স্বল্প ক্ষিযাযি মবমভন্ন পিযক্ষযপর িাধযযি এই লক্ষয অজব ন করা যায (প্রমতটি ছাত্রও তৃতীয ক্ষশ্রমণর িযধয ক্ষিৌমলক সাক্ষরতা ও সংখ্যার ধারণা 

অজব ন করার মবর্যোযকও অন্তভুব ি কযর)। মৈক্ষা বযবস্থার সযববাচ্চ অগ্রামধকার হযব 2025 সাযলর িযধয প্রাথমিক মবিযালযয সাববজনীন 

ক্ষিৌমলক সাক্ষরতা ও সংখ্যার ধারণা অজব ন করা। এই নীমতর বামক অংৈগুযলা ক্ষকবল তখ্নই আিাযির মৈক্ষাথীযির জনয প্রাসমেক হযয 

উঠযব যমি এই একিি প্রাথমিক মৈক্ষার প্রযযাজনীয মবর্যগুমল (অথবাৎ প্রাথমিক পযবাযয পড়া, ক্ষলখ্া ও পাটিগমণত) প্রথযি অজব ন হয। এই 

লযক্ষয িানব সম্পি উন্নযন িন্ত্রক অগ্রামধকার মভমিযত বুমনযামি সাক্ষ্রতা ও সংখ্যার ধারণা সম্পমকব ত একটি জাতীয মিৈন স্থাপন করযব। 

তিানুসাযর সিস্ত রাজয ও ক্ষকন্দ্রৈামসত সরকার তাৎক্ষমণকভাযব সিস্ত প্রাথমিক মবিযালযযর সাববজনীন বুমনযামি সাক্ষরতা এবং সংখ্যার 

ধারণা অজব যনর জনয বাস্তবাযযনর পমরকল্পনা প্রস্তুত করযব, 2025 সাযলর িযধয পযবাযমভমিক লক্ষয এবং উযদ্দৈয মনধবারণ করযব এবং এর 

অগ্রগমত মনমবড় ভাযব অনুসরণ ও পযবযবক্ষণ করযব। 
 

2.3 প্রাথমিক মৈক্ষক এর ৈূনয পিগুযলা একটি মনমিব ি সিযসীিার িযধয যত তাড়াতামড় সিব পূরণ করা হযব মবযৈর্ত মপমছযয পড়া অিল 

গুযলাযত এবং ছাত্র ও মৈক্ষযকর অনুপাত ক্ষযখ্াযন ক্ষবমৈ বা মনরক্ষরতার উচ্চহাযরর এলাকাগুমলযত। স্থানীয মৈক্ষক বা স্থানীয ভার্ার সাযথ 

পমরমিত ক্ষির মনযযাযগর ক্ষক্ষযত্র মবযৈর্ গুরুত্ব ক্ষিযা হযব। প্রমতটি মবিযালয স্তযর ছাত্র-মৈক্ষক অনুপাত 30:1 এর িযধয রাখ্ার মবর্যয 

সুমনমিত করা হযব। আথবসািামজক ভাযব মপমছযয পড়া মৈক্ষাথী অধুযমর্ত অিল গুমলযত মপটিআর 25:1 এর অভীি লযক্ষয রাখ্া হযব। 

বুমনযামি সাক্ষরতা ও সংখ্যার ধারণা ক্ষিযার জনয মৈক্ষকযির ক্রিাগত ক্ষপৈািার মবকাযৈর সাযথ প্রমৈক্ষণ, উৎসাহ ও প্রযযাজনীয সাহাযয 

ক্ষিযা হযব।  
 

2.4 পাঠক্রযির ক্ষক্ষযত্র বুমনযামি সাক্ষরতা ও সংখ্যার ধারণার ওপর আযরা ক্ষবমৈ িযনাযযাগ থাকযব এবং সাধারণভাযব মপ্রপাযরেমর ও মিেল 

স্তযরর (প্রস্তুমতস্তর ও িধযস্তর) সববত্র পড়া, ক্ষলখ্া, বলা, গণনা করা, পাটিগমনত ও গামণমতক মিন্তা ভাবনার উপর মবযৈর্ িযনাযযাগ থাকযব। 

এর সযে মনরমবেন্ন গঠনিূলক/ অমভযযাজন িূলযাযযনর একটি ৈমিৈালী পদ্ধমতযত প্রমতটি মৈক্ষাথীযক স্বতন্ত্র করযণর িাধযযি প্রযতযযকর 

মৈক্ষা সুমনমিত করযত হযব। সারা বছর ধযর িলা মবমভন্ন ইযভন্টগুযলাযত শিমনক মনমিব ি সিয ও ক্ষরাজকার মক্রযা-কলাপ এই মবর্যগুযলাযত 
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সিপবণ করযত হযব। বুমনযামি সাক্ষরতা ও সংখ্যালঘুযির ওপর নতুন কযর ক্ষজার মিযয মৈক্ষক মৈক্ষণ ও প্রারমিক স্তযর পাঠযক্রি এর 

নবমনিবাণ করযত হযব।  
 

2.5 বতব িাযন ইমসমসইযত সাববজনীন প্রযবৈামধকাযরর অভাযব, মৈশুযির একটি বৃহৎ অংৈ ইমতিযধয প্রথি ক্ষশ্রমণযত কযযক সপ্তাযহর িযধয 

মপমছযয পড়যছ। সিস্ত মৈক্ষাথী সু্কল প্রস্তুত মক না তা মনমিত করযত বণবিালা, ধ্বমন, ৈব্দ, রং, আকার, সংখ্যা এবং সিবযসী ও মপতা-

িাতার সহযযামগতায উপর মভমি কযর প্রথি ক্ষশ্রমণর সকল মৈক্ষাথীযির জনয ‘সু্কল প্রস্তুমত িমেউল’ এন মস ই আর টি ও এস মস ই আর টি 

দ্বারা শতমর করা হযব। 
 

2.6 বুমনযামি সাক্ষরতা ও সংখ্যার ধারণার জনয উচ্চিান সম্পন্ন একটি জাতীয ভাোর শতমর করা হযব যা মেমজোল ইনফ্রাস্ট্রাকিার ফ্র 

নযলজ ক্ষৈযামরং (DIKSHA) এ পাওযা যাযব। মৈক্ষকযির সহাযতার জনয প্রযুমির বযবহার করা হযব। মৈক্ষক ও মৈক্ষাথীযির িযধয যমি 

ভার্াগত সিসযা মবিযিান থাযক তা সিাধান করযত সাহাযয করা হযব এবং পরীক্ষািূলকভাযব প্রযুমির প্রযযাযগর পর তা বাস্তবামযত করা 

হযব। 
 

2.7 বতব িান মৈক্ষা সংকযের কারযণ সাববজনীন বুমনযামি সাক্ষরতা এবং সংখ্যার ধারণা অজব যনর লযক্ষয মৈক্ষকযির সহাযতা করার জনয 

সিস্ত কাযবকর পদ্ধমত অনুসন্ধান করা হযব। মবশ্বজুযড় গযবর্ণা কযর ক্ষিখ্া ক্ষগযছ ক্ষয ওযান-েু-ওযান সহপাঠী মৈক্ষণ (মপযার টিউেমরং) 

শুধুিাত্র মৈক্ষাথীযির জনযই নয মৈক্ষকযির জনযও অতযন্ত কাযবকর। সুতরাং প্রমৈমক্ষত মৈক্ষযকর তোবধাযন সুরক্ষার মিকগুমলর যথাযথ 

যত্ন মনযয সহপাঠী মৈক্ষণ (মপযার টিউেমরং) সহমৈক্ষাথীযির জনয স্বতাঃপ্রবৃি ও আনন্দিাযক মক্রযা-কলাপ মহযসযব গ্রহণ করা ক্ষযযত পাযর। 

অমতমরি ভাযব প্রমৈমক্ষত ও ক্ষস্বোযসবীযির - স্থানীয সম্প্রিায ও এর বাইযর উভয পযক্ষরই - এই বৃহৎ আকাযরর মিৈযন অংৈ ক্ষনওযা 

আযরা সহজ করা হযব। একটি সম্প্রিাযযর প্রমতটি মৈমক্ষত সিসয একজন মৈক্ষাথী/ বযমিযক মকভাযব পড়াযত হযব তা ক্ষৈখ্াযনা প্রমতশ্রুমত 

মিযত পাযর, এটি দ্রুত ক্ষিযৈর ক্ষপ্রক্ষাপে পমরবতব ন করযব। রাজযগুমল বুমনযামি সাক্ষরতা ও সংখ্যার গান ক্ষিৈবযাপী এই মিৈনযক আযরা 

ফ্লপ্রসূ করার জনয সহপাঠী মৈক্ষণ মপ্রযার 300 মরংস এর ক্ষস্বোযসবীযির মক্রযা-কলাপ ক্ষক উৎসামহত করার পাৈাপামৈ মৈক্ষাথীযির 

সহাযতা করার জনয আরও উদ্ভাবযন ক্ষপ্রাগ্রাি িালু করার মবর্য মবযবিনা করযত পাযর। 
 

2.8 সকল স্তযরর মৈক্ষাথীযির জনয উপযভাগয অনুযপ্ররণািূলক বই রিনা করযত হযব তার সযে বইগুমল  ভারতীয সকল স্থানীয ভার্াযত 

ভাযলাভাযব অনুবাি করযত হযব এবং প্রযযাজনিযতা প্রযুমি সহাযতা মনযয এবং সু্কযলর স্থানীয পাবমলক লাইযিরীযত যযথি পমরিাযণ 

উপলব্ধ করা হযব। সারাযিযৈ পড়ার সংসৃ্কমত গযড় তুলযত সরকামর মবিযালযযর গ্রন্থাগার গুযলার উযেখ্যযাগয প্রসারণ ঘোযনা হযব। 

মেমজোল গ্রন্থাগার স্থাপন করা হযব। মবযৈর্ত গ্রাযির সু্কল গ্রন্থাগার গুমল স্থাপ্ন করা হযব, যাযত কযর সু্কযলর সিযেুকু ছাড়া অনয সিযয  

জনসম্প্রিায বযবহার করযত পাযর । আযরা বযাপক পড়াযৈানার সুযযাগ সৃমির জনয পুস্তযকর ক্লাব গুমল সাধারণ/ মবিযালযযর গ্রন্থাগার এর 

সযে মিমলত হযয কাজ করযব। একটি জাতীয পুস্তক প্রিার নীমত প্রস্তুত করা হযব এবং সিস্ত স্থান, ভার্া, স্তর ও ধারায পুস্তযকর 

সহজলভযতা, গুণিান এবং পাঠক মনমিত করযত বযাপক উযিযাগ ক্ষনযা হযব।  
 

2.9  মৈশুরা যখ্ন অপুি বা অসুস্থ হযয পযড় তখ্ন ভাযলা কযর ক্ষৈখ্ার আগ্রহ শতমর হয না। তাই স্বাস্থযকর খ্াবাযরর সাযথ সাযথ প্রমৈমক্ষত 

সিাজকিী ও সম্প্রিাযযর অংৈগ্রহযণর িাধযযি মৈশুযির পুমি ও স্বাস্থয (িানমসক স্বাস্থয সহ) এর বযাপাযর মবযৈর্ নজর ক্ষিযা হযব। এছাড়া 

ক্ষবৈ মকছু গযবর্ণা ক্ষথযক জানা ক্ষগযছ ক্ষয সকাযল পুমিকর প্রাতরাৈ এর পযরর মকছু সিযয অযনক মকছু কঠিন মবর্যযর পড়াযৈানা অমধক 

ফ্লপ্রসূ হয। এই গুরুত্বপূণব সিযযর লাভ পাওযার জনয মৈশুযির িধযািযভাজযনর পাৈাপামৈ সাধারণ অথি কিবৈমি প্রিানকারী প্রাতরাৈ 

সরবরাহ করা ক্ষযযত পাযর। ক্ষযসব স্থাযন গরি খ্াবার পাওযা সিব নয ক্ষসখ্াযন সাধারণভাযব পুমিকর খ্াবার ক্ষযিন বািাি/ ক্ষছালা এর সযে 

এবং/ বা স্থানীযভাযব উপলব্ধ ফ্ল ক্ষিওযা ক্ষযযত পাযর। মবিযালযযর সিস্ত মৈক্ষাথী মবিযালয দ্বারা আযযামজত মনযমিত স্বাস্থয পরীক্ষায 

অংৈগ্রহণ করযব এবং এর জনয মৈশুযির কাযেব র বযবস্থা করা হযব। 
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3. ড্রপ আউশের হার কম করা ও সিেস্তশর শিক্ষার সািেজশনক শিস্তার ঘোশনা। 

3.1  সু্কল মৈক্ষা পদ্ধমতর ওকটি প্রাথমিক লক্ষয হল ক্ষয, মৈশুরা যাযত মবিযালযয ভমতব  হয এবং তারা যাযত মনযমিত মবিযালযয যায তা 

সুমনমিত করা। সববমৈক্ষা অমভযান (বতব িাযন সিগ্র মৈক্ষা) এবং মৈক্ষার অমধকার আইযনর িত উযিযাযগর িাধযযি, ভারতবর্ব 

সাম্প্রমতককাযল প্রাথমিক স্তযর প্রায সব মৈশুযির নািই মবিযালযয  নমথভুি করার বযপাযর উযেখ্যযাগয অগ্রগমত অজব ন কযরযছ। তা 

সযেও, পরবতী স্তযর সু্কল বযবস্থায মৈশুযির ধযর রাখ্ার বযপাযর মকছু গুরুতর সিসযার সৃমি হযযযছ। র্ষ্ঠ ক্ষশ্রমণ ক্ষথযক অিি ক্ষশ্রমণ পযবন্ত 

মজইআর 90.9 ৈতাংৈ, ক্ষযখ্াযন 9-10 ক্ষশ্রমণ ও 11-12 ক্ষশ্রমণর জনয মজইআর হল যথাক্রযি িাত্র 79.3% ও 56.3%, 2017-18 বযর্ব 

এনএসএসও এর 75 রাউণ্ড হাউজযহাল্ড সাযভব  অনুসাযর 6 ক্ষথক 17 বছর বযযসর িযধয মবিযালযয না যাওযা বাচ্চাযির সংখ্যা হল 3.22 

ক্ষকাটি। এই বাচ্চাযির পুনরায যত তাড়াতামড় মবিযালযয মফ্মরযয আনা এবং ভমবর্যযত মৈক্ষাথীযির ড্রপআউে ক্ষথযক মবরত রাখ্াযকই 

সযববাচ্চ অগ্রামধকার ক্ষিওযা হযব। এর সাযথ 2030 এর িযধয পূবব প্রাথমিক স্তর ক্ষথযক িাধযমিক স্তর পযবন্ত 100% গ্রস এনযরালযিন্ট ক্ষরমৈও 

এর লক্ষযিাত্রা ধাযব করা হযব। পূবব প্রাথমিক স্তর ক্ষথযক দ্বািৈ ক্ষশ্রমণ পযবন্ত বৃমিিূলক মৈক্ষার সযে সযে ক্ষিযৈর সিস্ত মৈশুযির গুনগত ও 

সাববযভৌমিক মৈক্ষার সুযযাগ কযর ক্ষিওযার জনয একটি মনমিব ি রাষ্ট্রীয প্রযাস ক্ষনওযা হযব। 

3.2  ড্রপআউে  মৈক্ষাথীযির মবিযালযয মফ্মরযয আনযত এবং আরও মৈশুযির ড্রপআউে হওযা ক্ষরাধ করযত সািমগ্রক ভাযব দুটি উযিযাগ 

ক্ষনওযা হযব। প্রথিত- কাযবকর ও পযবাপ্ত পমরকাঠাযিার বযবস্থা করা হযব যাযত প্রাক-প্রাথমিক স্তর ক্ষথযক  দ্বািৈ ক্ষশ্রমণ পযবন্ত সকল স্তযরর 

মৈক্ষাথীরা মনরাপি ও মিিাকর্বক মৈক্ষার সুমবধা পায। প্রযতযক স্তযর মনযমিত প্রমৈমক্ষত মৈক্ষযকর বযবস্থা করার পাৈাপামৈ ক্ষকান মবিযালযয 

যাযত পমরকাঠাযিার অভাব না থাযক তা সুমনমিত করযত হযব। সরকারী মবিযালযয মবশ্বাসযযাগযতা মফ্মরযয আনযত হযব। এর জনয 

মবিযালযগুমলযক আরও উন্নত  ও মবসৃ্তত করযত হযব এবং ক্ষযখ্াযন মবিযালয ক্ষনই, ক্ষসইখ্াযন খু্ব ভাল িানসম্পন্ন মবিযালয স্থাপন করযত 

হযব। মবিযালযয যাওযার জনয মনরাপি ও সববসাধারযণর বযবহারযযাগয পমরবহযনর বযবস্থা করযত হযব অথবা ছাত্রাবাস মবযৈর্ কযর বামলকা 

ছাত্রাবাযসর বযবস্থা করযত হযব যাযত কযর সিস্ত মৈশুরা ভাল মবিযালযয ক্ষযযত পাযর এবং সিুমিত স্তর পযবন্ত মবিযালাযভর সুযযাগ পায। 

নাগমরক সিাযজর সহযযামগতায মবকল্প ও উদ্ধাবনী মৈক্ষাযকন্দ্র করা হযব যাযত প্রবাসী শ্রমিকযির মৈশুযির এবং মবমভন্ন পমরমস্থমতযত সু্কল 

ক্ষছযড় আসা অনযানয মৈশুযির িূলধারার মৈক্ষায মফ্মরযয আনা যায। 

3.3 মদ্বতীযটি হল মৈক্ষাথীযির সতকব তার সাযথ এবং তাযির মৈক্ষার স্তরগুমল পযবযবক্ষণ কযর সু্কযল সববজনীন অংৈগ্রযণর িাধযযি মনমিত 

করা যাযত তারা ক) সু্কযল নমথভুি হয এবং মনযমিত উপমস্থত হয, খ্) ড্রপআউে হযয মফ্যর আসার পর যমি মপমছযয মগযয থাযক তাহযল 

আবার িূলযস্রাযত মফ্যর আসার পযবাপ্ত সুযযাগ পায। বুমনযামি স্তর ক্ষথযক দ্বািৈ ক্ষশ্রণী পযবন্ত মবিযালয মৈক্ষার িাধযযি 18 বছর বযস পযবন্ত 

সবাইযক সিান গুণিাযনর মৈক্ষাপ্রিাযনর জনয উপযুি সুমবধাজনক বযবস্থা স্থাপন করযত হযব। মবিযালয/ মবিযালয পমরসযরর সাযথ যুি 

কাউমন্সলার বা প্রমৈমক্ষত সিাজকিী এবং মৈক্ষকরা মৈক্ষাথী ও তাযির মপতািাতার সাযথ মনরমবমেন্ন ভাযব কাজ করযবন এবং সু্কল 

বযমসযির মবিযালযয যাওযা বা পড়াযৈানা করা মনমিত করার জনয স্থানীয জনসম্প্রিাযযর সযে যথাযথ ক্ষযাগাযযাগ রাখ্যবন। এই গুরুত্বপূণব 

কিবকাণ্ডযক এমগযয মনযয যাওযার জনয সিস্ত রাজয ও ক্ষকন্দ্রৈামসত অিলগুমল মবমভন্ন নাগমরক সিাজ ক্ষথযক প্রমৈমক্ষত ও ক্ষযাগয 

বযমিযির, সািামজক, নযাযমবিার ও ক্ষিতাযন মবভাগ এবং রাজয ও ক্ষজলা স্তযর মিবযাে বযমিযির ক্ষিতাযযনর মবর্যয কিবরত মবমভন্ন 

সরকারী সংস্থা ও বযমিযির মবিযালযযর সাযথ যুি করার িত মবমভন্ন উদ্ভাবনী পদ্ধমত গ্রহণ করযব। 

3.4 একবার পমরকাঠাযিা ও বাচ্চাযির অংৈগ্রহযণর মবর্যটি মনমিত হযয ক্ষগযল, মবিযালযযর সযে মৈক্ষাথীযির যুি রাখ্ার  জনয গুণিান 

সুমনমিত করাই প্রধান উযদ্দৈয হযব, যাযত কযর মৈক্ষাথীরা (মবযৈর্ কযর ছাত্রী ও আথব-সািামজক ভাযব মপমছযয পড়া ক্ষশ্রমণ) মবিযালযয 

যাওযার আকর্বণ হামরযয না ক্ষফ্যল। 

3.5 আথব-সািামজকভাযব বমিত ক্ষশ্রমণগুমলর (এসইমেমজ) উপর মবযৈর্ ক্ষজার মিযয সকল মৈক্ষাথীযির পড়াযৈানার সুমবধার জনয মবিযালয 

মৈক্ষার পমরমধর মবস্তার ঘোযত হযব যাযত কযর প্রথাগত ও অপ্রামতষ্ঠামনক উভযপ্রকার মৈক্ষার মবমভন্ন পযথর সন্ধান ক্ষিওযা যায। ক্ষয 

ভারতীয যুবকরা মবমভন্ন সংস্থায বা মবিযালযয মনযমিত ভাযব পড়াশুনা করযত পারযছ না, তাযির জনয নযাৈনাল ইনমস্টটিউে অফ্ ওযপন 

সু্কমলং (এন আই ও এস) বা রাযজযর মনযজর ওযপন সু্কমলং দ্বারা প্রস্তুত ওযপন এে মেস্টযান্স লামনবং (ওমেএল) কাযবক্রযির সম্প্রসারণ 

ক্ষজারিার করা হযব যাযত কযর এইসব যুবকযির মৈক্ষার আবৈযকতা পূণব করা যায। এনআইওএস এবং রাযজযর িুি মবিযালযগুমল বতব িান 
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কাযবক্রিগুমল ছাড়াও মনেমলমখ্ত কাযবক্রিগুমলর বযবস্থা করযবাঃ- A, B ও C স্তযরর মৈক্ষা যা প্রথাগত সু্কল পদ্ধমতর তৃতীয, পিি ও অিি 

ক্ষশ্রমণর সিতুলয, িাধযমিক মৈক্ষা কাযবক্রি যা িৈি ও দ্বািৈ ক্ষশ্রমণর সিতুলয, বৃমিিূলক মৈক্ষা কাযবক্রি/ পাঠযক্রি; এবং বযস্কযির সাক্ষরতা 

এবং জীবন সৃিমদ্ধকরণ কাযবক্রি। মবিযিান ক্ষস্টে ইনমস্টটিউে অফ্ ওযপন সু্কমলং ক্ষক আরও ৈমিৈালী কযর বা নতুন সংস্থা স্থাপযনর িাধযযি 

উপযরাি কাযবক্রিগুমল আিমলক ভার্ায িালু করার বযাপাযর রাজয সরকারগুমলযক উৎসামহত করা হযব। 

3.6  সংসৃ্কমত, ভূযগাল ও জনসংখ্যার মভমিযত স্থানীয মবমভন্নতাযক উৎসামহত করযত এবং মৈক্ষার মবকল্প িযেলযক অনুযিািন মিযত, 

সরকারী ও ক্ষবসরকারী উভয সংস্থার জনয মবিযালয মনিবান সম্পমকব ত মনযিযক সরল করা হযব। মৈক্ষণ ফ্লাফ্যলর ক্ষক্ষযত্র ইনপুযের ওপর 

কি ক্ষজার মিযয, আউেপুযের ক্ষিতার ওপর মবযৈর্ ক্ষজার ক্ষিওযা হযব। ইনপুে সম্পমকব ত মনযি মকছু মবযৈর্ ক্ষক্ষত্র পযবন্ত সীমিত থাকযব 

এবং এই বযাপাযর অিি অধযাযয আযলািনা করা হযযযছ।  সরকারী জনমহতকর (পাবমলক মফ্লানথ্রমপক) এর িত মবিযালযযর অনযানয মবকল্প 

িযেলগুমলরও পরীক্ষািূলক প্রযযাগ করা হযব। 

3.7 মবিযালযয বাচ্চাযির মৈক্ষার উন্নযযনর জনয প্রািন মৈক্ষাথীযির ও সম্প্রিাযযক ক্ষস্বোযসবী রূযপ কাজ করার জনয উৎসামহত করা 

হযব। এর িযধয মনেমলমখ্ত মজমনসগুমল অন্তভূব ি করা হযবাঃ- মবিযালযয বাচ্চার জনয একজন টিউের, স্বাক্ষরতা মৈক্ষণ ও অনযানয সহাযতার 

জনয অমতমরি ক্ষসৈযনর আযযাজন, মৈক্ষকযির মৈক্ষািাযনর ক্ষক্ষযত্র পথপ্রিৈবন (ক্ষকমরযার গাইযেন্স) ও পরািৈবিান ইতযামি। এই ক্ষক্ষযত্র 

সমক্রয স্বাস্থযকর প্রবীন নাগমরকযির, মবিযালযযর প্রািন মৈক্ষাথীযির এবং স্থানীয সম্প্রিাযযরর সিসযযির যথাযথ ক্ষক্ষযত্র  সাহাযয ক্ষনওযা 

হযব। এই উযদ্দযৈয স্বাক্ষর ক্ষস্বোযসবী, শবজ্ঞামনক / সরকারী/ আধা-সরকারী কিবিারীযির, প্রািনী এবং মৈক্ষামবিযির োোযবস শতমর করা 

হযব। 

 

4. শিশুশদ্র পাঠযক্রম ও শিক্ষর্ পদ্ধশত :  শিক্ষা সািেশভৌম, সমশিত, আনন্দদ্ায়ক ও আকষের্ীয়ও হওয়া 

উশিত।  

নতুন 5+3+3+4 শিজাইশন সু্কল পাঠযক্রম ও শিখ্ন পদ্ধতার পুনগেঠন। 

4.1 মবিযালয মৈক্ষার পাঠযক্রি ও মৈক্ষণ পদ্ধমতর কাঠাযিাটি পুনগবঠিত করা হযব যাযত কযর 3-8, 8-11, 11-14 ও14-18 বছযরর মবমভন্ন 

স্তযর মৈক্ষাথীযির মবকাযৈর আলািা আলািা ওবস্থায কাঠাযিাটি তাযির পছন্দসই, প্রাসমেক ও প্রমতমক্রযাৈীল হয। এই জনয মবিযালয 

মৈক্ষার পাঠযক্রি, মৈক্ষণ পদ্ধমত ও পাঠযক্রযির রূপযরখ্া 5+3+3+4 এই মবনযাস দ্বারা পমরিামলত হযব এবং এই মবনযাসটিযত থাকযব 

ফ্াউযেৈনাল  স্তর (দুটি স্তরাঃ অেনওযামড়/ পূবব-প্রাথমিক সু্কযলর 3 বছর + প্রাথমিক সু্কযলর প্রথি ও মদ্বতীয ক্ষৈমণযত 2 বছর; উভযস্তর 3 

ক্ষথক 8 বছর পযবন্ত), প্রস্তুমতকরণ স্তর (মপ্রপাযরেমর ক্ষস্টজ - ক্ষশ্রমণ 3-5; 8 বছর ক্ষথযক 11 বছর পযবন্ত) , িধযি স্তর (মিেল ক্ষস্টজ-ক্ষশ্রমণ 6-

8, 11 ক্ষথযক 14 বছর পযবন্ত) এবং িাধযমিক স্তর (ক্ষসযকোমর ক্ষস্টজ- ক্ষশ্রমণ 9-12, দুটি স্তযর, 9 ও 10 প্রথি স্তযর এবং 11 ও 12 মদ্বতীয 

স্তযর, 14 ক্ষথযক 18 বছর বযস পযবন্ত)। 

4.2 ফ্াউযেৈনাল স্তরটি পাৌঁ ি বছযরর নিনীয, বহুস্তরীয, ক্ষখ্লাধূলা/ মক্রযাকলাপ মভমিক অধযযন ইমসমসই এর পাঠযক্রি ও মৈক্ষণ পদ্ধমত 

মনযয গঠিত হযব যা অনুযেি 1.2 এ উমেমখ্ত হযযযছ। প্রস্তুমতকরণ স্তর (মপ্রপাযরেমর ক্ষস্টজ) মতনবছযরর হযব ক্ষযখ্াযন ফ্াউযেৈনাল 

স্তযরর ক্ষখ্লাধূলা, অযের্ণ এবং কাযবকলাপ মভমিক মৈক্ষণ এর পদ্ধমতর ও পাঠয প্রণালীর সাযথ সাযথ মকছু সহজ-সরল পাঠযপুস্তক মভমিক 

মৈক্ষণও শুরু করা হযব। পড়া, ক্ষলখ্া, কথা বলা, ৈারীর মৈক্ষা, মৈল্প, ভার্া, মবজ্ঞান এবং গমণত সহ সিস্ত মবর্যয একটি ৈি মভত শতমর 

করার জনয পঠন পদ্ধমত আরও প্রথাগত মকন্তু ইন্টারঅযামক্টভ করা হযব। িধযি স্তরটিও (মিেল ক্ষস্টজ) ও মতনটি মৈক্ষা বর্ব মনযয গঠিত হযব। 

এই স্তযর, প্রস্তুমতকরণ স্তযরর মৈক্ষণ পদ্ধমত ও পাঠপ্রণালীর সাযথ সাযথ মবর্য মবযৈর্জ্ঞ মৈক্ষক দ্বারা প্রযতযক মবর্যযর আরও মবিূতব  ধারণার 

মৈক্ষা ও আযলািনা শুরু হযব। এই কাযবক্রি মবজ্ঞান, গমণত, কলা, সািামজক মবজ্ঞান ও িানমসক মবর্যয হযব। প্রযতযক মবর্যয পরীক্ষািূলক 

পদ্ধমতযত (এক্সযপমরযিন্টাল লামনবং)  মৈক্ষণ এবং মবমভন্ন মবর্য এবং মবযৈর্জ্ঞ মৈক্ষক এযস যাওযা সযেও মবর্যগুমলর িযধয পরস্পর 

সম্পকব  অনুভব করার জনয উৎসামহত করা হযব। িাধযমিক বা ক্ষসযকোরী স্তর বহু-মবর্যক অধযযনযক যুি কযর িারটি মৈক্ষাবর্ব মনযয গঠিত 

হযব। এই স্তরটি িধযি স্তযরর মৈক্ষণ প্রণালীর ওপর মভমি কযর শতমর হযলও, অমধক গভীরতা, অমধক আযলািনাত্মক মিন্তাভাবনা, মবিযাথী 
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দ্বারা মবর্য মনববািযন অমধক নিনীযতা ও জীবন আকাঙ্খার ওপর ক্ষজার ক্ষিওযা হযব। মবযৈর্ কযর িৈি ক্ষশ্রমণর পর ইোনুযাযী বৃমিিূলক বা 

অনয ক্ষকান মবযৈর্জ্ঞতাপ্রাপ্ত মবিযালযয একািৈ-দ্বািৈ ক্ষশ্রমণযত মবকল্প মবর্য পছন্দ করার সুযযাগ থাকযব। 

4.3 উপযরাি বমণবত পযবাযগুমল শুধুিাত্র পাঠযক্রি ও মৈখ্ন পদ্ধমতর জনয এিনভাযব প্রস্তুত করা হযযযছ যাযত বাচ্চাযির জ্ঞানীয মবকাৈ 

(কগমনটিভ ক্ষেভলপযিন্ট) সঠিক ভাযব হয। এো রাষ্ট্রীয ও রাজযস্তযর পাঠযক্রি এবং মৈক্ষণ- মৈখ্ন পদ্ধমত মবকাযৈর জনয পথপ্রিৈবন 

করযব, মকন্তু এর প্রভাব ক্ষভৌমতক পমরকাঠাযিার ওপর পড়যব না। 

শিদ্যাথীশদ্র সমগ্র শিকাি 

4.4 সিস্ত স্তযর পাঠযক্রি ও মৈক্ষণ পদ্ধমতর সংস্কাযরর িূল ক্ষকন্দ্রমবনু্দ হল মৈক্ষা প্রণালীযক িুখ্স্থমবিযা ক্ষথযক স্থানান্তমরত কযর বাস্তমবক 

ক্ষবাধগিযতা এবং মকভাযব জ্ঞান অজব ন করযব, তা ক্ষৈখ্াযনা এর মিযক অগ্রসর হওযা। মৈক্ষার িূল উযদ্দৈয ক্ষকবল জ্ঞানীয মিন্তাভাবনার 

মবকাৈ নয, িমরত্র মনিবাণ ও একজন বযমির সািমগ্রক মবকাযৈর সাযথ সাযথ একুৈ ৈতযকর প্রযযাজনীয িক্ষতা রপ্ত করাযনাও মৈক্ষার 

উযদ্দৈয। বাস্তযব জ্ঞান হল লুমকযয থাকা রত্নভাণ্ডার এবং মৈক্ষা বযমির িযধয থাকা বযমিযত্বর পূণবমবকাযৈ সহাযতা কযর। এই লক্ষয 

অজব যনর জনয পাঠযক্রি ও পঠন পদ্ধমতর সিস্ত মিক পুনমনবিাণ করা হযব। প্রাক মবিযালয ক্ষথযক উচ্চমৈক্ষা পযবন্ত প্রমতটি স্তযরর সিিয ও 

সংযযাজযনর জনয সিস্ত ক্ষোযিইন ক্ষথযক মনমিব ি িক্ষতা ও িূলযযবাধ মিমিত করযত হযব। এই  িক্ষতা ও িূলযযবাধ মৈক্ষণ-মৈখ্ন প্রণালীর 

িাধযযি ছাত্রযির িযধয আত্মস্থ করাযনার জনয পাঠযক্রি রূপযরখ্া ও মৈক্ষার পদ্ধমত শতমর করা হযব।  এন মস ই আর টি এই প্রযযাজনীয 

িক্ষতাগুমলযক মিমিত করযব এবং এই িক্ষতাগুমলযক মক ভাযব ছাত্ররা অজব ন করযব তার পদ্ধমত প্রারমিক শৈৈব ও মবিযালয মৈক্ষার 

জাতীয পাঠযক্রি রূপযরখ্ার অন্তভূব ি করযব। 

অশতপ্রশয়াজনীয় শিক্ষা ও আশলািনাত্মক শিন্তা-ভািনা িাড়াশনার জনয পাঠযক্রশমর শিষয়িস্তুর হ্রাস। 

4.5  প্রযতযক মবর্যযর পাঠযক্রযির মবর্যবস্তু কি কযর বুমনযামি প্রযযাজনীয বস্তুযক ক্ষকমন্দ্রভূত করা হযব যাযত কযর আযলািনাত্মক 

মিন্তাভবনা এবং আরও সািমগ্রক িিব া-মভমিক, অযের্ণ-মভমিক, আযলািনা মভমিক ও মবযের্ণ মভমিক মৈক্ষার ওপরা গুরুত্ব ক্ষিওযা যায। 

বাধযতািূলক ও প্রযযাজনীয মবর্যবস্তুটি দ্বারা িূল ধারণাগুমল, প্রযযাগক্ষিতা ও সিসযা সিাধাযনর ওপর মবযৈর্ ক্ষজার ক্ষিওযা হযব। মৈক্ষািান 

ও মৈক্ষাগ্রহণ আরও ইন্টারঅযামক্টভ উপাযয সম্পািন করা হযব; আরও প্রশ্ন মজজ্ঞাসা করার জনয উৎসামহত করা হযব এবং আরও গভীর ও 

পরীক্ষািূলক মৈক্ষা সুমনমিত করার জনয ক্ষশ্রমণকযক্ষ মনযমিত ভাযব িজািার, সৃজনৈীল, সহযযাগী ও অনুসন্ধান িূলক মক্রযাকলাপ অনুমষ্ঠত 

করযত হযব। 

পরীক্ষা মূলক শিক্ষা 

4.6  সিস্ত স্তযর পরীক্ষািূলক মৈখ্ন গৃহীত হযব, ক্ষযখ্াযন অনয সব মৈখ্ন পদ্ধমতর সাযথ সাযথ, কামহনী মভমিক মৈখ্ন পদ্ধমত,হাযত-কলযি 

মৈক্ষা এবং প্রযতযক মবর্যযর সযে মৈল্প ও কলা সিমিত মৈক্ষা ও ক্ষখ্লাধুলা সিমিত মৈক্ষার ওপর গুরুত্ব ক্ষিওযা হযব।  এই মৈক্ষণ পদ্ধমত 

ক্ষক প্রািাণয মহযসযব গ্রহণ করা হযব এবং মবমভন্ন মবর্যযর িযধয ক্ষয সম্পকব  মবিযিান তা জানার জনয উৎসামহত করা হযব। মৈখ্ন ফ্লাফ্ল 

(লামনবং আউেকাি)অজব যনর ফ্াৌঁ ক গুমল বন্ধ করার জনয ক্ষশ্রমণকযক্ষর পঠন-পাঠযনর িক্ষতা মভমিক মৈখ্ন এবং মৈক্ষার মিযক পমরবমতব ত 

হযব। িূলযাযযনর উপকরণ (ক্ষযিন মৈক্ষার িত িূলযাযন, মৈক্ষার িূলযাযন ও মৈক্ষার জনয িূলযাযন)। একটি মনমিব ি ক্ষশ্রণীর প্রমতটি মবর্যযর 

জনয মনমিব ি মহযসযব মৈখ্ন ফ্লাফ্ল ক্ষিতা এবং অবস্থাযনর সাযথ সামরবদ্ধ হযব। 

4.7 কলা সিিয (আেব  ইমন্টযগ্রৈন) একটি ক্রস- কামরকুলার মৈখ্ন পদ্ধমত যা মৈল্প ও সংসৃ্কমতর মবমভন্ন মিক এবং রূপযক বযবহার কযর মবমভন্ন 

মবর্য ও ধারণাগুযলা ক্ষৈখ্ার মভমি মহযসযব কাজ করযব । পরীক্ষািূলক মৈক্ষার ওপর ক্ষজার ক্ষিওযার অংৈমহযসযব কলা সিমিত মৈক্ষা গুমল 

ক্ষকবল আনন্দিয ক্ষশ্রমণকক্ষ শতমর করার জনয নয, প্রমতটি স্তযর মৈক্ষািান ও মৈক্ষা গ্রহযণর প্রমক্রযা ক্ষত ভারতীয মৈল্প ও সংসৃ্কমতর  

সংহতকরযনর  িাধযযি ভারতীয নীমতৈাস্ত্র ক্ষক আত্মস্থ করার জনযও বযবহৃত  হযব। এই কলা সিিয পদ্ধমত মৈক্ষা ও সংসৃ্কমতর িযধয 

সংযযাগ ক্ষক আযরা দৃঢ় করযব। 

4.8 ক্রীড়া সিিয হল আযরকটি ক্রস কামরকুলার মৈক্ষণ পদ্ধমত যা ক্ষিৈীয ক্ষখ্লাধুলাসহ ৈারীমরক মক্রযাকলাযপর িাধযযি মবমভন্ন িক্ষতা 
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ক্ষযিন সহযযামগতা সঠিক মনযিব ৈনা অনুসরণ িামযত্ব নাগমরকত্ব ইতযামির মবকাযৈ সহাযতা কযর। মৈক্ষাথীযির মফ্েযনস ক্ষথযক আজীবন 

দৃমিযকাণ মহসাযব অবলম্বন করযত এবং মফ্ে ইমেযা আযন্দালযন পমরকমল্পত মফ্েযনস এর স্তর গুমলর সাযথ সম্পমকব ত জীবন িক্ষতা অজব যন 

সহাযতা করার জনয ক্ষশ্রমণকযক্ষর পঠন-পাঠযন ক্রীড়া সিমিত মৈখ্ন পদ্ধমতযত মৈক্ষািান করা হযব। মৈক্ষায ক্রীড়া সিিয করার 

প্রযযাজনীযতা সববজনস্বীকৃত কারণ এটি জ্ঞান ও িক্ষতা বৃমদ্ধর সাযথ সাযথ ৈারীমরক ও িানমসক সুস্থতা বধবযনর িাধযযি সািমগ্রক মবকাৈ 

ঘোয। 

পছন্দসই ক্ষকাসে িয়ন করার ক্ষক্ষশে নমনীয়তার মাধ্যশম শিক্ষাথীশদ্র িশিিালী করা। 

4.9 মবিযাথীযির মবযৈর্ কযর িাধযমিক স্তযর পাঠরত মবিযাথীযির জনয অমধক নিনীয এবং মবর্য মনববািযনর ক্ষক্ষযত্র  মবকল্প -এর বযবস্থা 

রাখ্যত হযব। এরিযধয ৈারীরমৈক্ষা, কলা ও মৈল্প তথা বৃমিিূলক মবর্যও থাকযব যাযত তারা তাযির মনজস্ব পড়াযৈানার মিৈা এবং জীবন 

পমরকল্পনার ছক শতমর করযত পাযর। সািমগ্রক মবকাৈ এবং বছযরর পর বছর  মবসৃ্তত মবমভন্ন মবর্য ও ক্ষকাসব এর িযধয ক্ষথযক  পছন্দিত 

মনববািন করযত পারাই   হযলা িাধযমিক মবিযালয মৈক্ষার নতুন শবমৈিয। ‘পাঠযক্রি’, ‘অমতমরি পাঠযক্রি’ এবং ‘সহ পাঠযক্রি’ - এ ‘কলা’, 

‘িানমবকতা’ ও ‘মবজ্ঞাযনর’ িযধয বা ‘বৃমিিূলক’ ও ‘একাযেমিক মস্ট্রযির’ িযধয ক্ষকান সুদৃঢ় মবভাজন থাকযব না। প্রমতটি স্তযর  

আকর্বণীযতার ওপর মভমি  কযর মবজ্ঞান িানমবকতা ও গমণত এর পাৈাপামৈ ৈারীমরক মৈক্ষা িারু ও কারু মৈল্প এবং বৃমিিূলক িক্ষতার 

সম্পমকব ত মবর্য গুমল সু্কল পাঠযক্রযি অন্তভুব ি করা হযব। 

4.10  মবমভন্ন অিযল যা সিব হযত পাযর তার সাযথ সািঞ্জসয ক্ষরযখ্ মবিযালয মৈক্ষার িারটি স্তযরর প্রযতযকটিযত ক্ষসমিস্টার বা অনয ক্ষকান 

পদ্ধমতর মিযক অগ্রসর হওযার কথা মবযবিনা করা ক্ষযযত পাযর যা সংমক্ষপ্ত িযেল গুমলযক অন্তভুব ি করার অনুিমত ক্ষিয অথবা ক্ষসইসব 

ক্ষযগুমলযত করাযনা ক্ষযযত পাযর যাযত কযর অমধক মবর্যয জানার সুযযাগ পাওযা যায এবং আযরা ক্ষবমৈ নিনীযতা সুমনমিত করা যায। কলা 

মবজ্ঞান িানমবকতা ভার্া ক্ষখ্লাধুলা এবং বৃমিিূলক মবর্যগুমল সহ সিস্ত মবর্যযক অযনক ক্ষবমৈ নিনীয এবং উপযভাগয কযর ক্ষতালার লযক্ষয 

রাজযগুমলযক উদ্ভাবনী পদ্ধমতর মিযক নজর মিযত হযব। 

িহুভাশষকতা ও ভাষার িশি 

4.11 এটি সববজনমবমিত ক্ষয ক্ষছাে বাচ্চারা তাযির ঘযরর ভার্া/ িাতৃভার্ায আযরা দ্রুত ক্ষয ক্ষকাযনা ধারণা ক্ষৈযখ্ এবং উপলমব্ধ কযর। ঘযরর 

ভার্া সাধারণভাযব িাতৃভার্া হয অথবা স্থানীয সম্প্রিায ক্ষয ভার্ায কথা বযল। তযব বহুভামর্ক পমরবারগুমলর পমরবাযরর অনযানয সিসযযির 

দ্বারা গৃহীত একটি ভার্া থাকযত পাযর যা কখ্যনা কখ্যনা িাতৃভার্া / স্থানীয ভার্ার ক্ষিযয আলািা হযত পাযর। ক্ষযখ্াযনই সিব মৈক্ষার 

িাধযি অন্তত পিি ক্ষশ্রমণ পযবন্ত তযব সুমনমিব িভাযব অিি ক্ষশ্রমণ এবং তদুধব পযবন্ত ঘযরর ভার্া/ িাতৃভার্া/ স্থানীয ভার্া / আিমলক ভার্া 

হযব।  পরবতীযত ক্ষযখ্াযনই সিব ভার্া মহযসযব ঘযরর ভার্া/ স্থানীয ভার্া ক্ষৈখ্াযনা অবযাহত থাকযব। এটি সরকামর ও ক্ষবসরকামর উভয 

সু্কল অনুসরণ করযব। মবজ্ঞান সহ সিস্ত মবর্যযর উচ্চ গুণিান এর পাঠযপুস্তক গুমল ঘযরর ভার্া / িাতৃভার্ায উপলব্ধ করা হযব। বাচ্চাযির 

ক্ষিৌমখ্ক ভার্া ও মৈক্ষািাযনর িাধযি মহযসযব ক্ষয ভার্া বযবহৃত হয তাযির িযধয ক্ষকান ফ্াৌঁ ক থাকযল তা দূর করার জনয খু্ব তাড়াতামড় 

সিস্ত প্রযিিা ক্ষনযা হযব। এযক্ষযত্র ঘযরর ভার্া/ িাতৃভার্ায পাঠযপুস্তক এর উপািান উপলব্ধ না থাকযল মৈক্ষক এবং মৈক্ষাথীযির িযধয 

পঠন-পাঠযনর িাধযি মহযসযব যথাসিব ঘযরর ভার্া / িাতৃ ভার্াই বযবহৃত হযব। ক্ষযসব মৈক্ষাথীযির ঘযরর ভার্া / িাতৃভার্া মৈক্ষািাযন 

বযবহৃত ভার্ার ক্ষথযক মভন্ন তাযির ক্ষক্ষযত্র মদ্বভার্ী মৈক্ষণ মৈখ্ন উপকরণ সহ মদ্বভার্া  পদ্ধমত বযবহাযরর জনয মৈক্ষকযির উৎসামহত করা 

হযব। ক্ষকান একটি ভার্াযক ভাযলাভাযব ক্ষৈখ্া বা ক্ষবাঝার জনয ওই ভার্াটিযক মৈক্ষার িাধযি হওযার প্রযযাজন ক্ষনই। 

4.12 গযবর্ণা ক্ষথযক এটি পমরোর ক্ষয দুই ক্ষথযক আে বছর বযযসর িযধয বাচ্চারা খু্ব তাড়াতামড় ভার্া মৈখ্যত পাযর এবং বহুভামর্কতা 

এই বযযসর মবিযাথীযির  জ্ঞাযনর প্রসার ও মবকাযৈ সহাযতা কযর। ফ্াউযেৈনাল স্তর  ক্ষথযকই বাচ্চাযির মবমভন্ন ভার্া ক্ষৈখ্ার সুযযাগ মিযত 

হযব। সিস্ত ভার্া একটি উপযভাগয ইন্টারঅযাকটিভ পদ্ধমতযত ক্ষৈখ্াযনা হযব ক্ষযখ্াযন অযনক ইন্টারঅযাকটিভ কযথাপকথন হযব এবং পাঠ 

শুরুর বছযর পড়া ও পরবতীযত িাতৃভার্ায ক্ষলখ্া ক্ষৈখ্াযনা হযব। তৃতীয ও পরবতী ক্ষশ্রণীগুযলাযত অনয ভার্ায পড়া ও ক্ষলখ্ার ক্ষকৌৈল 

ক্ষৈখ্াযনা হযব। ক্ষিযৈর সিস্ত আিমলক ভার্ায মবযৈর্ত সংমবধাযনর অিি তপমৈমল ক্ষত উযেমখ্ত সিস্ত ভার্ায প্রিুর মৈক্ষক মনযযাযগর 

জনয ক্ষকন্দ্র ও রাজয সরকার প্রযিিা গ্রহণ করযব। রাজযগুমল মবযৈর্ত ভারযতর মবমভন্ন অিযলর রাজযগুমল মনযজর মনযজর রাযজয মত্র ভার্া 
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সূত্র প্রযযাগ এর উযদ্দযৈয এবং এর সাযথ ক্ষিৈবযাপী ভারতীয ভার্ার অধযাযন ক্ষক উৎসামহত করযত প্রিুর সংখ্যায মৈক্ষক মনযুমির জনয 

মনযজযির িযধয মদ্বপামক্ষক িুমি করযত পাযর। মবমবধ ভার্া ক্ষৈখ্াযনা ও ক্ষৈখ্ার জনয এবং ভার্া মৈক্ষাযক জনমপ্রয করযত প্রযুমির বযবহার 

করা হযব। তযব িাতৃভার্ার উপর মবযৈর্ ক্ষজার ক্ষিওযা হযব। 

4.13  সংমবধামনক মবমধ, জনগণ , অিল ও মবমভন্ন সমিমতর আকাঙ্ক্ষা ও ইোযক িাথায ক্ষরযখ্ এবং বহুভার্াবাি ও রাষ্ট্রীয একতা ক্ষক 

প্রসাযরর প্রযযাজনীযতাযক লক্ষ ক্ষরযখ্ মত্র ভার্া সূত্র কাযবকর করা অবযাহত থাকযব। তযব মত্র ভার্া সূযত্র অযনক ক্ষবমৈ নিনীযতা থাকযব এবং 

ক্ষকান রাযজযই ক্ষকান ভার্া িামপযয ক্ষিযা হযব না। বাচ্চাযির ক্ষৈখ্ার মতনটি ভার্া রাজয, অিল এবং অবৈযই মৈক্ষাথীযির মনযজযির দ্বারা 

মনববামিত হযব ক্ষযখ্াযন মতনটির িযধয কিপযক্ষ দুটি ভার্া ভারতীয ভার্া হযব। মবযৈর্ত ক্ষয মৈক্ষাথীরা মতনটির িযধয এক বা একামধক ভার্ার 

পমরবতব ন করযত িায ক্ষসো তারা র্ষ্ঠ সপ্তি ক্ষশ্রণীযত করযত পারযব। মকন্তু এই রকি পমরবতব ন করযত ক্ষগযল মৈক্ষাথীযক মতনটি ভার্ায 

(সামহযতযর স্তযর ভারযতর একটি ভার্া সহ) িাধযমিক স্তর পযবন্ত ক্ষিৌমলক িক্ষতা অজব ন কযর ক্ষিখ্াযত হযব।  

4.14  মবজ্ঞান ও গমণত এর জনয উচ্চিাযনর মদ্বভামর্ক পাঠযপুস্তক এবং মৈক্ষণ মৈখ্ন উপকরণ শতমর করার িধযযি প্রযিিা করা হযব যাযত 

মৈক্ষাথীরা উভয মবর্যয মনযজর ঘযরর ভার্া / িাতৃভার্া ও ইংযরজী দুই ভার্াযতই মিন্তা করযত ও বলযত সক্ষি হয। 

4.15  মবযশ্বর অযনক উন্নত ক্ষিৈগুমল প্রিাণ কযরযছ ক্ষয মনযজর ভার্া সংসৃ্কমত ও ঐমতহয গুমলযত সুমৈমক্ষত হওযা ক্ষকান ক্ষমত নয, 

প্রকৃতপযক্ষ মৈক্ষাগত,  সািামজক এবং প্রযুমিগত অগ্রগমতর পযক্ষ লাভিাযক। ভারযতর ভার্াগুমল পৃমথবীর সবযিযয সিৃদ্ধ, মবজ্ঞানসম্মত, 

সুন্দর ও উৎকৃি ভাব প্রকাযৈ সক্ষি ভার্াগুযলার িযধয রযযযছ ক্ষযগুযলাযত প্রািীন ও আধুমনক সামহযতযর গিয ও কমবতার মবৈাল ভাোর 

রযযযছ। এই ভার্াগুযলাযত ক্ষলখ্া ছাযাছমব, সংগীত ও সামহতয ভারতবযর্বর রাষ্ট্রীয পমরিয ও সম্পি। জাতীয সংহমতকরযণর পাৈাপামৈ 

সাংসৃ্কমতক সিৃমদ্ধর লযক্ষয সিস্ত অল্পবযসী ভারতীযযক তাযির ক্ষিযৈর ভার্াগুমলর মবৈালতা ও সিৃদ্ধ ভাোর এবং এগুমলর সামহযতযর ক্ষয 

ধন সম্পি রযযযছ ক্ষস সম্পযকব  সযিতন হওযা উমিত।  

4.16  সুতরাং ক্ষিযৈর প্রমতটি মৈক্ষাথী এক ভারত ক্ষশ্রষ্ঠ ভারত উযিযাযগর অধীযন র্ষ্ঠ ও সপ্তি ক্ষশ্রণীর িধযবতী সিযযর িযধয  ‘ভারযতর 

ভার্া’ ৈীর্বক একটি িজািার প্রকল্প / মক্রযা-কলাপ এ অংৈ ক্ষনযব। এই প্রকল্প/ মক্রযা-কলাপ এর িাধযযি মৈক্ষাথীরা প্রধান ভারতীয 

ভার্াগুমলর উযেখ্যযাগয ঐকয এর মবর্যয জানযত পারযব, যার ফ্যল প্রিমলত ধ্বমনগত এবং মবজ্ঞানসম্মত ভাযব সাজাযনা বণবিালা ও মলমপ, 

তাযির সাধারন বযাকরণগত কাঠাযিা, সংসৃ্কত ও অনযানয ৈাস্ত্রীয ভার্া ক্ষথযক ৈব্দ ভাোর এর উৎস ও উৎপমি র অনুসন্ধান  ক্ষথযক শুরু 

কযর এই ভার্াগুযলার সিৃদ্ধ অন্তর প্রবাহ এবং পাথবকয বুঝযত পারযব। মৈক্ষাথীরা ভারতবযর্বর মবমভন্ন ক্ষভৌযগামলক অিল গুমল ক্ষকান ভার্ায 

কথা বযল তা জানযব এবং আমিবাসী ভার্া গুমলর প্রকৃমত ও কাঠাযিা অনুধাবন করযব। ভারতবযর্বর িুখ্য ভার্াগুমলর মকছু লাইন বা  

বাকযাংৈ এবং প্রযতযযকর সিৃদ্ধ ও উন্নত সামহযতযর মবর্যয মকছু বলযত পারযব (প্রযযাজনীয অনুবািকযির িাধযযি)। এই জাতীয 

কাা্যবকলাযপর িাধযযি মৈক্ষাথীরা ভারতবযর্বর একতা এবং সুন্দর সাংসৃ্কমতক ঐমতহয ও শবমিত্রয উভযযর উপলমব্ধ পাযব । এর সাযথ তারা 

তাযির সারা জীবন জুযড় ভারতবযর্বর অনযানয স্থাযনর ক্ষলাযকযির সাযথ খু্ব সহযজই ক্ষিলাযিৈা করযত পারযব। এই প্রকল্প/ মক্রযা-কলাপ 

একটি আনন্দিাযক কাযবকলাপ হযব এবং এর সাযথ ক্ষকান ধরযনর িূলযাযন জমড়ত থাকযব না।  

4.17  ভারতবযর্বর ধ্রুপিী ভার্া ও সামহযতযর গুরুত্ব প্রাসমেকতা এবং ক্ষসৌন্দযযবর মবর্যটি উযপক্ষা করা যাযনা। সংসৃ্কত ভারযতর 

সংমবধাযনর অিি তফ্মসযল উমেমখ্ত একটি গুরুত্বপূণব আধুমনক ভার্া হওযা সযেও এর ধ্রুপিী সামহতয এতই মবসৃ্তত ক্ষয সিস্ত লামতন ও 

মগ্রক সামহতয মিযলও সংসৃ্কতর    সিতুলয হযত পারযব না। সংসৃ্কত সামহযতয গমণত, িৈবন, বযাকরণ, সেীত, রাজনীমত, মিমকৎসামবিযা, 

আমকব যেকিার, ধাতু মবজ্ঞান, নােক, কমবতা, কামহনী এবং আযরা অযনক মকছুর (সংসৃ্কত জ্ঞান প্রণালী  নাযি পমরমিত) মবৈাল ভাোর 

রযযযছ। এগুমল সব মবমভন্ন ধযিবর ক্ষলাযকযির সাযথ সাযথ মনমিব ি ধযিব মবশ্বাসী নয এিন িানুর্যির দ্বারাও এবং জীবযনর সিস্ত ক্ষক্ষযত্রর এবং 

মবমভন্ন আথবসািামজক দৃমিভমের ক্ষলাকযির দ্বারা হাজার হাজার বছর ধযর ক্ষলখ্া হযযযছ। সুতরাং সু্কল ও উচ্চ মৈক্ষার সকল স্তযরর সংসৃ্কত 

ক্ষক মত্রভার্ার িুখ্য একটি মবকল্প মহযসযব তুযল ধরা হযব। সংসৃ্কত নযলজ মসযস্টি বযবহাযরর িাধযযি এবং মবযৈর্ত ধ্বমন মবিযা ও সঠিক 

উচ্চারণ এর িাধযযি একটি আকর্বণীয ও পরীক্ষািূলক পঠ্ন পদ্ধমতর পাৈাপামৈ সিসািমযক ও প্রাসমেক এিন উপায ক্ষৈখ্াযনা হযব। 

ফ্াউযেৈন ও িধযি স্তযরর পর সংসৃ্কত ভার্ার িাধযযিই সংসৃ্কত পড়াযত হযব (এি টি এস)। পঠ্ন-পাঠন পদ্ধমতযক আনন্দিাযক বানাযনার 

জনয মবর্যবস্তু গুযলা সংসৃ্কতযত ক্ষলখ্া ক্ষযযত পাযর। 
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4.18  ধ্রুপিী ভার্া ক্ষযিন তামিল, ক্ষতযলগু, কন্নড়, িালাযালাি ও ওমড়যা সহ অনযানয ধ্রুপিী ভার্ার অতযন্ত সিৃদ্ধ সামহতয রযযযছ। 

সামহযতয  এর উন্নমতর জনয  এবং ভমবর্যৎ প্রজন্ম এর  সিৃমদ্ধর জনয এইসব ৈাস্ত্রীয ভার্া ছাড়াও পামল, ফ্ারমস, প্রাকৃত এর িত ভার্াগুমল   

সংরমক্ষত করা ক্ষযযত পাযর। ভারতবর্ব ক্ষযযহতু পুযরাপুমর উন্নত ক্ষিযৈ পমরণত হযব, ভমবর্যৎ প্রজন্ম ভারতবযর্বর মবসৃ্তত ও সুন্দর ধ্রুপিী 

সামহতয অধযযন করযত এবং িানুর্ মহযসযব সিৃদ্ধ হযত িাইযবন। সংসৃ্কত ছাড়াও তামিল, ক্ষতযলগু, কন্নড়, িালাযালাি, ওমড়যা, পামল, 

ফ্ারমস, প্রাকৃত সহ অনযানয ধ্রুপিী ভার্া ও সামহতয এই মবকল্পগুমল ক্ষথযক মৈক্ষাথীযির মবিযালয স্তযর মনযজযির পছন্দিযতা মবর্য মনববািন 

করার সুযযাগ থাকযব। মৈক্ষাথীরা সিবত অনলাইন িমেউল মহযসযব মবমভন্ন পরীক্ষািূলক ও উদ্ভাবনী পদ্ধমতর িাধযযি মৈক্ষাথীরা এগুমল 

পড়ার সুযযাগ পাযব যাযত কযর এটি সুমনমিত করা যায ক্ষয ভার্া ও সামহতয জীমবত ও প্রাণবন্ত ভাযব মবরাজ কযর। সিৃদ্ধ ক্ষিৌমখ্ক ও মলমখ্ত 

সামহতয, সাংসৃ্কমতক ঐমতহয ও জ্ঞান সম্পন্ন সিস্ত ভারতীয ভার্ার জনয একই রকি প্রযিিা করা হযব। 

4.19  ভারতীয মৈশুযির সিৃমদ্ধকরণ এবং এই সিৃদ্ধ ভার্া ও তাযির শৈমল্পক রত্নভাণ্ডার সংরক্ষযণর জনয সরকার বা ক্ষবসরকারী সকল 

মবিযালয এর সিস্ত মৈক্ষাথীযির কাযছ ভারযতর একটি ৈাস্ত্রীয ভার্া এবং এর সাযথ সম্পমকব ত সামহযতযর ক্ষক্ষযত্র কিপযক্ষ দুই বছর ক্ষৈখ্ার 

সুযযাগ থাকযব। এই ভার্া ও সামহতয ক্ষৈখ্ার প্রমক্রযাটিযত প্রযুমি সিমথবত পরীক্ষািূলক ও উদ্ভাবনী পদ্ধমতর প্রযযাগ করা হযব এবং র্ষ্ঠ 

ক্ষশ্রণী ক্ষথযক দ্বািৈ ক্ষশ্রণী পযবন্ত মৈক্ষাথীরা এই সুযযাগ পাযব। 

4.20  মৈক্ষাথীরা ভারতীয ভার্া ও ইংযরমজ ভার্ায উচ্চিাযনর পাঠযক্রি এর সাযথ সাযথ মবমভন্ন মবযিৈী ভার্া ক্ষযিন ক্ষকামরযান, জাপামন, 

থাই, ফ্রান্স, জািবামন, স্পযামনৈ, পতুব মগজ ও রামৈযান ভার্া অধযযন করার সুযযাগ পাযব যাযত কযর তারা মবশ্ব সংসৃ্কমতর মবর্য-এ জানযত 

পাযর এবং মনযজযির ইো -আকাঙ্ক্ষা অনুযাযী পুযরা পৃমথবী জুযড় সহজ ও সাবলীল ভাযব  ভ্রিণ করযত পাযর।  

4.21  সহজ ও িজািার উপায মবমভন্ন অযাপ এর বযবহার সহ উদ্ভাবনী ও পরীক্ষািূলক পদ্ধমতযত ভার্া মৈক্ষার বযবস্থা করা হযব। ভার্ার 

মবমভন্ন সাংসৃ্কমতক মিক ক্ষযিন মফ্ল্ম, মথযযোর, কামহনী, কমবতা ও সংগীত ক্ষক যুি কযর এবং মবমভন্ন প্রাসমেক মবর্য ও বাস্তব জীবযনর 

অমভজ্ঞতা এর সংযযাগ ঘটিযয ভার্া ক্ষৈখ্াযনা হযব। পরীক্ষা িূলক মৈখ্ন পদ্ধমতর িাধযযি ভার্া মৈক্ষা ক্ষিযা হযব। 

4.22  ভারতীয  সাযেমতক ভার্া  (আইএসএল) ক্ষক একটি প্রািাণয রূপ ক্ষিযা হযব এবং বমধর মৈক্ষাথীযির জনয জাতীয ও রাজযস্তযর 

পাঠক্রি শতমর করা হযব। ক্ষযখ্াযনই প্রাসমেক ও সিব হযব স্থানীয সাযেমতক ভার্াযক গুরুত্ব ক্ষিযা হযব এবং তা পড়াযনার বযবস্থা করা 

হযব।  

পাঠযক্রশম  প্রশয়াজনীয়  শিষয়, দ্ক্ষতা ও ক্ষমতার  সমিয়। 

4.23  যমিও  মনযজর পাঠযক্রি  মনববািন করার ক্ষক্ষযত্র  মবিযাথীর কাযছ যযথি নিনীয মবকল্প থাকা উমিত, মকন্তু আজযকর খু্ব দ্রুত বিযল 

যাওযা পৃমথবীযত একটি উন্নত, সফ্ল, অমভনব এবং উৎপািনৈীল িানুর্ হওযার জনয সকল মৈক্ষাথীযির মকছু মনমিব ি মবর্য, িক্ষতা ও 

সক্ষিতা ক্ষৈখ্া উমিত। ভার্া গুমলযত িক্ষতা ছাড়াও এই ক্ষকৌৈল গুমলর িযধয আযছ মবজ্ঞানিনস্ক স্বভাব এবং প্রিাণ মভমিক মিন্তাভাবনা; 

সৃজনৈীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষিতা; নান্দমনকতা ও মৈল্পযবাধ; ক্ষিৌমলক ও মলমখ্ত অমভবযমির প্রকাৈ, স্বাস্থয ও পুমি, ৈারীমরক মৈক্ষা, সক্ষিতা, 

সুস্থতা ও ক্রীড়া, সহযযামগতা ও িলবদ্ধ কাজ, সিসযার সিাধান ও তামকব ক মিন্তা ভাবনা, বৃমিিূলক মবর্যয জানার সুযযাগ ও ক্ষকৌৈল, 

মেমজোল সাক্ষরতা, ক্ষকামেং ও গণনািূলক মিন্তা ভাবনা শনমতকতা ও শনমতক যুমি, িানমবক ও সাংমবধামনক িূলযযবাধ সম্পযকব  জ্ঞান ও 

তার অনুৈীলন, মলে সংযবিনৈীলতা, ক্ষিৌমলক কতব বয, নাগমরক-িক্ষতা ও িূলযযবাধ, ভারতবযর্বর মবর্যয জ্ঞান, জল ও বযবহার ক্ষযাগয 

সম্পযির সংরক্ষণ সহ পমরযবৈ সযিতনতা, স্বেতা, জজ্ঞাল সাফ্াই ও স্বাস্থয মবমধ; এবং সিসািমযক ঘেনা ও স্থানীয সম্প্রিায, রাজয, ক্ষিৈ 

ও মবযশ্বযক ক্ষয গুরুত্বপূণব মবর্যগুযলার সমু্মখ্ীন হযত হযে ক্ষসগুযলা সম্পযকব  সিযক জ্ঞান। 

4.24  সব স্তযরর মৈক্ষাথীযির িযধয এইসব গুরুত্বপূণব  িক্ষতা গুমল মবকাযৈর জনয ইযন্টমলযজন্স, মেজাইন মথংমকং, হমলমস্টক ক্ষহলথ, 

অগবামনক মলমভং, পমরযবৈ মবিযা, মবশ্ব নাগমরকত্ব মৈক্ষা  (মজমসইমে)  ইতযামি সিকালীন মবর্যগুমল প্রাসমেক পযবাযয প্রবতব ন সহ মবমভন্ন 

পাঠযক্রমিক ও মৈক্ষাগত উযিযাগ ক্ষনযা হযব। 
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4.25  এটি স্বীকৃত ক্ষয গমণত ও গামণমতক মিন্তা ধারা ভারযতর ভমবর্যযতর জনয এবং আটিব মফ্মৈযাল ইযন্টমলযজন্স, ক্ষিমৈন লামনবং ও ক্ষেো 

সাযযন্স এর িত অসংখ্য আগত ক্ষক্ষত্রগুযলাযত ক্ষনতৃত্ব ক্ষিযার জনয অতযন্ত গুরুত্বপূণব হযব। সুতরাং গামণমতক মিন্তাভাবনাযক আরও 

উপযভাগয ও আকর্বণীয কযর ক্ষতাযল এিন ধাৌঁ ধা ও ক্ষগিযসর মনযমিত বযবহার সহ মবমভন্ন উদ্ভাবনী পদ্ধমতর িাধযযি বুমনযামি পযবায ক্ষথযক 

শুরু কযর মবিযালয জীবযনর সব বছরগুমলযত গমণত ও গণনার মিন্তা ভাবনার উপর মবযৈর্ ক্ষজার ক্ষিযা হযব। ক্ষকামেং সম্পমকব ত মক্রযাকলাপ 

গুমল মবিযালযযর িধযি স্তযর প্রবতব ন করা হযব। 

4.26  প্রযতযক মবিযাথী র্ষ্ঠ ক্ষশ্রমণ ক্ষথযক অিি ক্ষশ্রণীর িযধয  রাজয ও স্থানীয সম্প্রিায দ্বারা ঠিক কযর ক্ষিওযা এবং স্থানীয িক্ষতার 

প্রযযাজন অনুসাযর একটি আনন্দিাযক ক্ষকাসব গ্রহণ করযব। এই ক্ষকাযসবর িাধযযি মৈক্ষাথীরা মবমভন্ন ক্ষপৈাগত কারুমৈল্প ক্ষযিন ক্ষখ্ািায, 

শবদুযমতক কাজ, ধাতব কাজ, উদ্দযান, িৃৎমৈল্প ইতযামি মবর্যয হাযত-কলযি জ্ঞান ও অমভজ্ঞতা অজব ন করযব। 6-8 ক্ষশ্রণীর অনুৈীলন মভমিক 

একটি পাঠযক্রি এন মস ই আর টি যথাযথভাযব এন মস এফ্ এস এ 2020-21 গযঠযনর সিয প্রস্তুত করযব। র্ষ্ঠ ক্ষথযক অিি ক্ষশ্রণীর িযধয 

পাঠরত অবস্থায সিস্ত মবিযাথী 10 মিযনর সু্কল বযাগ ছাড়া মপমরওযে অংৈ ক্ষনযব ক্ষযখ্াযন তারা স্থানীয বৃমিিূলক মবযৈর্জ্ঞ ক্ষযিন ছুযতার, 

িামল, কুযিার, মৈল্পী প্রভৃমতর সাযথ মিমলত হযব। বৃমিিূলক মবর্যগুমল মৈখ্যত র্ষ্ঠ ক্ষথযক িৈি ক্ষশ্রণী পযবন্ত মৈক্ষাথীযির অনুরূপ 

ইন্টানবমৈযপর বযবস্থা করা ক্ষযযত পাযর। অনলাইন িাধযযি বৃমিিূলক ক্ষকাসবগুমল উপলব্ধ করা হযব। কলা, কুইজ, ক্রীড়া ও বৃমিিূলক 

কারুমৈযল্পর সাযথ জমড়ত মবমভন্ন ধরযনর মক্রযা-কলাপ এর জনয সারা বছরই সু্কল বযাগ ছাড়া মিনগুযলাযত মবযৈর্ গুরুত্ব ক্ষিযা হযব। 

মৈশুযির ঐমতহামসক, সাংসৃ্কমতক, ও পযবেযনর মিক ক্ষথযক গুরুত্বপূণব স্থান/ সৃ্মমতযসৌধ ঘুযর ক্ষিখ্ার স্থানীয মৈল্প ও কামরগরযির সাযথ ক্ষিখ্া 

করার এবং তাযির গ্রাি/ তহৈীল ক্ষজলা /রাযজযর গুরুত্বপূণব মৈল্প প্রমতষ্ঠানগুযলা পমরিৈবন করার সুযযাগ ক্ষিযা হযব। 

4.27  ‘ভারতবযর্বর জ্ঞান’ -এর িযধয প্রািীন ভারতবযর্বর জ্ঞান এবং আধুমনক ভারতবযর্বর ক্ষক্ষযত্র এর আিান সাফ্লয ও িযাযলঞ্জগুযলা 

অন্তভুব ি হযব। মৈক্ষা, স্বাস্থয, পমরযবৈ ইতযামি সম্পমকব ত ভারতবযর্বর ভমবর্যযতর আকাঙ্ক্ষার একটি স্পি ধারণা এর িযধয থাকযব। এই 

উপািানগুযলাযক পুযরা সু্কল পাঠযক্রি জুযড় ক্ষযখ্াযন প্রাসমেক হযব ক্ষসখ্াযনই মবজ্ঞানসম্মতভাযব ও সঠিক  উপাযয ৈামিল করা হযব। 

মবযৈর্ত আমিবাসী জ্ঞান এবং ক্ষিৈীয ঐমতহয গত মৈক্ষার পদ্ধমত সহ ভারতীয জ্ঞাযনর কাঠাযিা গুমল গমণত, ক্ষজযামতমববজ্ঞান, িৈবন, 

আমকব যেকিার, ইমঞ্জমনযামরং, ভার্াতে, সামহতয, ক্ষখ্লাধুলা এই মবর্যগুযলা অন্তভুব ি করা হযব। ৈাসন ৈালীনতা ও সংরক্ষযণর সযেও 

‘ভারতবযর্বর জ্ঞান’ ক্ষক সংহত করযত হযব। আমিবাসীযির মনজস্ব ঔর্মধ প্রথা, বন বযবস্থাপনা, ঐমতহযবাহী (শজব) ফ্সল িার্, প্রাকৃমতক 

িার্াবাি ইতযামির মনমিব ি  ক্ষকাসবগুমল পড়ার বযবস্থা করা হযব। ভারতীয জ্ঞাযনর কাঠাযিা গুমলর উপর একটি আকর্বক ক্ষকাসব মবিযালয এর 

িাধযমিক স্তযরর মৈক্ষাথীরা একটি ঐমেক মবর্য মহযসযব পাঠ করযত পারযব।  িজািার উপাযয ও স্বযিৈী ক্ষখ্লাধুলার িাধযযি মবমভন্ন মবর্য 

ক্ষৈখ্ার জনয মবিযালযয প্রমতযযামগতা অনুমষ্ঠত হযত পাযর। পুযরা মবিযালয- পাঠযক্রি জুযড় যথাযথ স্তযর মবজ্ঞান ও অনযানয ক্ষক্ষযত্রর 

অনুযপ্ররণা জনক বযমিযির উপর মবস্তামরত তথয মিত্র ক্ষিখ্াযনা ক্ষযযত পাযর। সাংসৃ্কমতক মবমনিয কিবসূমির অংৈ মহযসযব মৈক্ষাথীযির মবমভন্ন 

রাজয সফ্র করযত উৎসামহত করা হযব। 

4.28  মৈক্ষাথীযির অল্প বযযসই ‘ঠিক কাজ করা’ - এর গুরুত্ব ক্ষৈখ্াযত হযব এবং শনমতক মসদ্ধান্ত গ্রহযণর জনয একটি ক্ষযৌমিক ধাৌঁ িা বা 

কাঠাযিা গযড় ক্ষতালা হযব। পরবতী বছরগুযলাযত প্রতারণা, মহংসা, ক্ষিৌযববৃমি, যত্রতত্র আবজব না ক্ষফ্লা, সহনৈীলতা/ সািযতা, সহানুভূমত 

ইতযামি প্রমতপািয গুমলর সাযথ এটি সম্প্রসারণ করা হযব যাযত মৈশুযির মনযজযির জীবন পমরিালনার ক্ষক্ষযত্র শনমতক/ শনমতক িূলযযবাধ 

ক্ষক গ্রহণ করযত করার ক্ষক্ষযত্র সক্ষি কযর তুলযত, মবমভন্ন দৃমিযকাণ ক্ষথযক একটি শনমতক সিসযার ওপর যুমি তকব  করযত তার মসদ্ধান্ত 

মনযত এবং প্রমতটি কাযজর শনমতক আিরণ অনুৈীলযনর সক্ষি করযত ক্ষজার  ক্ষিযা হযব। এইরূপ ক্ষিৌমলক শনমতক ক্ষিতনা এর ফ্লস্বরূপ 

মৈক্ষাথীযির িযধয ঐমতহযবাহী ভারতীয িূলযযবাধ এবং সিস্ত ক্ষিৌমলক িানমবক ও সাংমবধামনক িূলযযবাধ (ক্ষযিন ক্ষসবা, অমহংসা, স্বেতা, 

সতয, মনোি -কিব, ৈামন্ত, তযাগ, সমহষু্ণতা, শবমিত্র/ মবমবধতা, বহুত্ববাি, শনমতক আিরন, মলে সংযবিনৈীলতা, প্রবীনযির প্রমত শ্রদ্ধা, সব 

িানুর্ ও তাযির সহজাত ক্ষিতার প্রমত শ্রদ্ধা, পমরযবযৈর প্রমত সম্মান, মৈিািার, শধযব, ক্ষিা, সহানুভূমত, িিত্বযবাধ, ক্ষিৈযপ্রি, গণতামন্ত্রক 

দৃমিভমে, সততা, িামযত্ব, নযযমবিার, স্বাধীনতা, সািযতা ও ভ্রাতৃত্ব) এর মবকাৈ ঘেযব। মৈশুরা পিতন্ত্র, জাতক, মহযতাপযিৈ ও অনযানয 

িজািার গল্পগুমল এবং ভারতীয ঐমতহয পরম্পরার অনুযপ্ররণািূলক কামহনীগুমল ক্ষথযক পড়যত ও মৈখ্যত এবং মবশ্ববযপী  সামহযতযর উপর 

তার প্রভাব সম্পযকব  জানার সুযযাগ পাযব। ভারতীয সংমবধাযনর অংৈগুমলও সিস্ত মৈক্ষাথীযির জনয প্রযযাজনীয  পাঠ মহযসযব মবযবমিত 

হযব। প্রমতযরাধিূলক স্বাস্থয, িানমসক স্বাস্থয, ভাযলা পুমি, বযমিগত ও সাববজনীন স্বাস্থযমবমধ, স্বেতা, দুযযবাগ প্রমতমক্রযা, প্রাথমিক মিমকৎসা 
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ক্ষযিন যুি হযব, ক্ষতিমন িি, তািাক ও অনযানয িািক  পিাথব এর ক্ষমতকারক প্রভাব গুমলর শবজ্ঞামনক বযাখ্যাও পাঠযক্রযি যুি করা হযব। 

4.29  বুমনযামি স্তর ক্ষথযক বামক সিস্ত স্তর পযবন্ত, ভারতীয ও স্থানীয ক্ষপ্রক্ষাপযে দৃঢ়ভাযব প্রমতমষ্ঠত করার জনয পাঠযক্রি ও মৈক্ষণ পদ্ধমতর 

পুনগবঠন করা হযব। এযক্ষযত্র সংসৃ্কমত, ঐমতহয, রীমতনীমত, ভার্া, িৈবন, ভূযগাল, প্রািীন ও সিসািমযক জ্ঞান, সািামজক ও শবজ্ঞামনক 

প্রযযাজনীযতা / িামহিা, ক্ষৈখ্ার স্বযিৈী পারম্পমরক প্রথা  - এগুযলাযকও যথাযথভাযব অন্তভুব ি করা হযব যাযত কযর মৈক্ষা যথাসিব 

মৈক্ষাথীযির জনয প্রাসমেক, আকর্বণীয, ভরসাযযাগয ও কাযবকর হয। গল্প, কলা, ক্ষখ্লাধুলা, উিাহরণ, সিসযা যথাসিব ভারতীয স্থানীয 

ক্ষপ্রক্ষাপযে িযন করা হযব। এইরূপ মৈক্ষা পদ্ধমত গযড় উঠযল ধারণা, মবিূতব তা ও সৃজনৈীলতার যথাযত মবকাৈ সিব হযব। 

শিদ্যালয় শিক্ষার জনয জাতীয় পাঠক্রশমর রূপশরখ্া (এন শস এফ্ এস ই) 

4.30  মবিযালয মৈক্ষার জনয একটি নতুন ও মবসৃ্তত জাতীয পাঠযক্রি রূপযরখ্া এন মস এফ্ এস ই 2020 -21 

জাতীয মৈক্ষানীমত 2020 ও পাঠযক্রি এর জরুরী মিকগুযলার কথা মবযবিনা কযর এবং রাজয সরকার, মবমভন্ন িন্ত্রনালয, প্রাসমেক মবভাগ ও 

ক্ষকন্দ্র সরকার সহ সিস্ত অংৈীিারযির সযে আযলািনার উপর মভমি কযর এন মস ই আর টি মবিযালয মৈক্ষার জনয একটি নতুন ও মবসৃ্তত 

জাতীয পাঠযক্রি রুপযরখ্া এন মস এফ্ এস ই 2020 -21 প্রস্তুত করযব। এটি সিস্ত আিমলক ভার্ায উপলব্ধ করা হযব। পরবতীযত এন মস 

এফ্ এস ই  েকুযিন্টটি প্রমত দুই বছযর একবার পুনিূবলযাযন এবং আপযেে করা হযব। 

স্থানীয় আস্বাদ্ ও শিষয়িস্তু সম্বশলত জাতীয় পাঠযপুস্তক 

4.31  মবিযালয এর পাঠযক্রযির মবর্যবস্তুর হ্রাস ও নিনীযতা বৃমদ্ধ এবং িুখ্স্থমবিযার পমরবযতব  গঠনিূলক পড়াযৈানায ওপর নতুন কযর 

ক্ষজার ক্ষিযা --পাঠযপুস্তক পমরবতব যনর সাযথ সাযথ এই মবর্যগুযলা পমরবতব যনর প্রযযাজন। সিস্ত পাঠযপুস্তযক জাতীয পযবাযয গুরুত্বপূণব 

মহযসযব মবযবমিত প্রযযাজনীয িূল উপািান (আযলািনা, মবযের্ণ, উিাহরণ ও প্রযযাজন সহ) অন্তভুব ি করযত হযব, তযব একই সাযথ 

স্থানীয ক্ষপ্রক্ষাপে এবং প্রযযাজন অনুসাযর ক্ষকানও পছন্দসই সংমক্ষপ্তসার ও পমরপূরক উপািান ও ক্ষযাগ করযত হযব। ক্ষযখ্াযন সিব হযব 

মৈক্ষকযির কাযছ পাঠযপুস্তক এর ক্ষক্ষযত্র মবকল্প এর সুযযাগ থাকযব। মৈক্ষকযির কাযছ এই রূপ পাঠযপুস্তক এর অযনক ক্ষসে থাকযব, যাযত 

প্রযযাজনীয জাতীয ও স্থানীয উপািান থাকযব। এর ফ্যল তারা তাযির মনজস্ব  পঠন শৈলীর উপযুি মৈক্ষণ পদ্ধমত অনুসরণ করযত পারযব 

এবং ছাত্র ও স্থানীয সম্প্রিাযযর প্রযযাজন ক্ষকও পূণব করযত পারযব।  

4.32  মৈক্ষাথীযির ওপর ও মৈক্ষা বযবস্থায পাঠযপুস্তক এর িাযির ক্ষবাঝা প্রৈমিত করার লযক্ষয সিাবয সববমনে উৎপািন খ্রযি জাতীয 

িাযনর পাঠযপুস্তক সরবরাহ করা হযব। এনমসইআরটি এর সাযথ একযযাযগ এস মস আর টি দ্বারা প্রস্তুত উন্নত উচ্চিাযনর পাঠযপুস্তক সািগ্রী 

বযবহার কযর এটি সম্পািন করা ক্ষযযত পাযর। পাঠযপুস্তক এর অমতমরি উপািান গুমলর জনয জনমহতকর অংৈীিামরযত্বর িাধযযি প্রস্তুত 

করযত হযব। মবযৈর্জ্ঞযির এই জাতীয উচ্চিাযনর বই মলখ্যত উৎসামহত করা হযব। রাজযগুমল মনযজরাই তাযির পাঠযক্রি (যাহা যথাসিব 

এনমসইআরটি দ্বারা প্রস্তুত এন মস এফ্ এস ই এর ওপর মভমি কযর শতমর করা ক্ষযযত পাযর)  এবং পাঠযপুস্তক( ক্ষযগুমল যথাসিব এন মস ই 

আর টি এর পাঠযপুস্তক এর উপর মভমি কযর শতমর করা ক্ষযযত পাযর) প্রস্তুত করযত পাযর। এই পাঠযপুস্তক গুমলযত প্রযযাজনানুসাযর স্থানীয 

আস্বাি ও উপকরণ গুমল অন্তভুব ি করা হযব। এটি করার সিয অবৈযই িযন রাখ্া উমিত ক্ষয এন মস ই আর টির দ্বারা প্রস্তুত পাঠযক্রিটি 

জাতীয স্তযর  িানিণ্ড মহযসযব গ্রহণীয হযব। সিস্ত আিমলক ভার্াযতই যাযত এই পাঠযপুস্তকগুযলাও সহযজই পাওযা যায ক্ষস বযাপাযর 

সযববাচ্চ অগ্রামধকার ক্ষিযা হযব। মবিযালযয সিযিযতা পাঠয পুস্তযকর উপলব্ধতা মনমিন্ত করার জনয সববাত্মক প্রযিিা গ্রহণ করা হযব। 

পমরযবৈ সংরক্ষযণর জনয ও বযযভার লঘু করার উযদ্দযৈয সিস্ত রাজয ও ক্ষকন্দ্রৈামসত প্রযিযৈ  এন মস ই আর টি দ্বারা সিস্ত পাঠযপুস্তযক 

োউনযলাে ও মপ্রন্ট করার বযবস্থা গ্রহণ করযত হযব। 

4.33  এনমসইআরটি, এসমসইআরটি,  সু্কল ও মৈক্ষামবিযির মিমলত প্রযিিায পাঠযক্রি ও মৈক্ষণ পদ্ধমতযত উপযুি পমরবতব যনর িাধযযি 

সু্কলবযাগ ও পাঠযপুস্তক এর ভার উযেখ্যযাগয ভাযব হ্রাস করা হযব। 
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শিক্ষাথীশদ্র শিকাশির জনয মূলযায়শনর আমূল পশরিতে ন 

4.34  আিাযির মৈক্ষাবযবস্থায িূলযাযযনর প্রকৃমত িূলত সারসংযক্ষপ গত এবং প্রাথমিকভাযব িুখ্স্থমবিযা বা সৃ্মমতৈমি মভমিক। এই 

অবস্থান ক্ষথযক সযর িূলযাযনযক আযরা মনযমিত ও গঠনিূলক এবং িক্ষতা মভমিক কযর তুলযত হযব। এর সযে িূলযাযন পদ্ধমত আিাযির 

মৈক্ষাথীযির মবকাৈ ও ক্ষৈখ্ার আগ্রহযক উৎসামহত করার সযে সযে মবযের্ণ, যুমিবািী ভাবনা, স্বে ধারণার িত উচ্চতর িক্ষতা গুমলযক 

যথাযথভাযব পরীক্ষা করযব। প্রকৃতভাযব ক্ষৈখ্াই হযব িূলযাযন এর প্রাথমিক উযদ্দৈয। ইহা মৈক্ষক ও মৈক্ষাথী এবং সিগ্র সু্কলমৈক্ষা 

প্রণালীযত সহাযতা করযব। সব মবিযাথীযির ক্ষৈখ্ার ও মবকাযৈর অনুরূপ পমরযবৈ শতমর করযত এবং পঠন-পাঠন পদ্ধমতর ক্রিাগত 

সংযৈাধন করযত িূলযাযন সহাযতা করযব। ইহাই মৈক্ষার সিস্ত স্তযরর  িূলযাযযনর অন্তমনবমহত নীমত হযব। 

4.35 প্রস্তামবত জাতীয িূলযাযন ক্ষকন্দ্র, এন মস ই আর টি ও এস মস ই আর টি এর তোবধাযন রাজয ক্ষকন্দ্রৈামসত অিলগুমল দ্বারা সিস্ত 

মবিযাথীযির সু্কল মভমিক িূলযাযন এর আধাযর শতমর হওযা এবং অমভভাবক ক্ষিওযা প্রগমতপত্র  ক্ষক (প্রযগস মরযপােব ) সমূ্পণবভাযব নতুন রূপ 

ক্ষিযা হযব। প্রগমত পত্রটি একটি সািমগ্র ে, 360 মেগ্রী, ও বহুিামত্রক প্রমতযবিন হযব ক্ষযখ্াযন প্রগমতর সাযথ সাযথ জ্ঞানীয, সংযবিনৈীল ও 

সাইযকা ক্ষিাের এর িত মবভাগগুযলাযত প্রমতটি মৈক্ষাথীর স্বতন্ত্রতার প্রমতফ্লন ঘেযব। এযত স্ব-িূলযাযন, সহপাঠী িূলযাযন, ও অনুসন ধান 

মভমিক মৈক্ষার ক্ষক্ষযত্র কুইজ, প্রকল্প, ক্ষরাল ক্ষল, িলগত কাজ, ক্ষপােব ফ্মলও ইতযামি  অন্তভুব ি থাকযব। সািমগ্রক প্রগমতপত্র বামড় এবং 

মবিযালযযর িযধয একটি গুরুত্বপূণব ক্ষযাগাযযাগ রক্ষা করযব। এর সযে মপতা-িাতা ও মৈক্ষকযির মনযমিত ভাযব আযলািনা সভায মিমলত 

হওযা, বাচ্চার সািমগ্রক মৈক্ষা ও মবকাযৈর ক্ষক্ষযত্র মপতা-িাতার সমক্রয অংৈগ্রহণ মনমিত করযব। প্রগমত পত্র টি ক্ষশ্রমণকযক্ষর মভতযর ও 

বাইযর মৈক্ষাথীযির সহাযতার জনয অমভভাবক ও মৈক্ষকযির িূলযবান তথয সরবরাহ করযব। মৈক্ষাথীযির দ্বারা এআই মভমিক সফ্েওযযার 

এর মবকাৈ ও প্রযযাগ িাতা-মপতা, মৈক্ষাথী ও মৈক্ষকযির জনয ক্ষৈখ্ার ক্ষেো ও ইন্টারঅযাকটিভ প্রশ্নাবলী এর উপর মভমি কযর মৈক্ষাথীর 

সু্কযলর বছরগুমলযত ওর মবকাৈ ট্র্যাক করযত সাহাযয করযব। ইহার দ্বারা মৈক্ষাথীযক তার সািথবয, পছযন্দর ক্ষক্ষত্র এবং একান্ত িযনামনযবৈ 

করার প্রযযাজনীয ক্ষক্ষত্রগুমলর মবর্যয িূলযবান তথয প্রিান করা যাযব। এর ফ্যল অযনকগুমল মবকল্প এর িধয ক্ষথযক মৈক্ষাথীরা তাযির 

পছন্দসই কযামরযার ক্ষবযছ মনযত পারযব।  

4.36  ক্ষবােব  পরীক্ষা ও প্রযবমৈকা পরীক্ষা সহ িাধযমিক মবিযালযযর পরীক্ষার বতব িান প্রকৃমত এবং এর ফ্লস্বরূপ আজযকর ক্ষকামিং সংসৃ্কমত 

মবযৈর্ কযর িাধযমিক মবিযালয স্তযর খু্ব ক্ষবমৈ ক্ষমত করযছ। এর ফ্যল মৈক্ষাথী তার িূলযবান সিয সমতযকাযরর অধযযযনর পমরবযতব  

পরীক্ষার প্রস্তুমত ও অমতমরি প্রমৈক্ষযণর জনয বযয করযছ। এই পরীক্ষাগুযলা মৈক্ষাথীযির পছন্দসই মবর্য ক্ষবযছ ক্ষনযা  ও নিনীযতা যা 

ভমবর্যযতর মৈক্ষা পদ্ধমতর ক্ষক্ষযত্র খু্বই গুরুত্বপূণব হযব তা ক্ষিওযার বিযল একটি একক  প্রবাযহ সংকীণব উপািান মৈখ্যত বাধয করযছ। 

4.37  যমিও িৈি ও দ্বািৈ ক্ষশ্রণীর ক্ষবাযেব র পরীক্ষা িলযব, তযব ক্ষকামিং ক্লাযসর প্রযযাজনীযতা দূর করার জনয বড় ক্ষবােব  ও প্রযবমৈকা 

পরীক্ষার বতব িান পদ্ধমতর সংস্কার করা হযব। বতব িান িূলযাযন বযবস্থার এই ক্ষমতকারক প্রভাবগুযলা দূর কযর সািমগ্রক মবকাৈ ক্ষক উৎসামহত 

করার জনয ক্ষবােব  পরীক্ষার পদ্ধমত নতুন কযর শতমর করা হযব। ক্ষয মবর্যগুযলাযত ক্ষবাযেব র পরীক্ষা ক্ষনযা হয তার িযধয ক্ষথযক মনযজযির 

ইোিত মবর্য মৈক্ষাথীরা পছন্দ করযত পারযব। ক্ষবােব  পরীক্ষাগুযলা ‘সহজ’ করা হযব এই অযথব ক্ষয তারা কযযকিাযসর ক্ষকামিং এবং িুখ্স্থ 

করার পমরবযতব  প্রাথমিকভাযব িূল ক্ষিতা/ িক্ষতা পরীক্ষা করযব। ক্ষয মবিযাথী মবিযালযযর ক্ষশ্রমণকযক্ষ যায এবং মনযজই ক্ষিৌমলক প্রযিিা 

কযর িযলযছ ক্ষস অমতমরি ক্ষকাযনা প্রযাস িালায সংমেি মবর্যয ক্ষবােব  পরীক্ষায ভাযলা ভাযব উিীণব হযত পারযব। ক্ষবােব  পরীক্ষায ‘হাই 

ক্ষস্টক্স’ মিকটিযক সিাপ্ত করার জনয সিস্ত মৈক্ষাথীযির প্রমত মৈক্ষাবযর্ব দুবার ক্ষবােব  পরীক্ষা ক্ষিযার অনুিমত ক্ষিযা হযব, একটি প্রধান পরীক্ষা 

এবং আযরকটি উন্নমতর জনয, যমি ইো হয। 

4.38  মৈক্ষাথীযির পছন্দ, আযরা নিনীযতা, দুটি প্রযিিার সযববািি - এগুমলর অন্তভুব মি ছাড়াও িূলযাযন যা প্রধানত িূল সক্ষিতা  যািাই 

কযর - সিস্ত ক্ষবােব  পরীক্ষার জনয তৎকাল গুরুত্বপূণব সংস্কাযরর রূযপ ক্ষিখ্যত পাওযা উমিত। ক্ষবােব  গুযলা মনযজযির ক্ষবােব  পরীক্ষার জনয 

অনয কাযবকর িযেল শতমর করযত পাযর যাযত কযর ক্ষকামিং সংসৃ্কমত ও পরীক্ষার িাপ কি করা যায।  মকছু সিাবনার িযধয রযযযছ ঃাঃ 

বামর্বক/ র্ান্মামসক/ িযেল মভমিক ক্ষবােব  পরীক্ষার একটি বযবস্থা শতমর করা ক্ষযযত পাযর - ক্ষযখ্াযন খু্ব কি উপািাযন প্রযতযক পরীক্ষা ক্ষনযা 

হযব হযব এবং সু্কযলর সংমেি ক্ষকাসব গ্রহযণর পরপরই ক্ষনযা হয। এর ফ্যল িাধযমিক স্তযর পরীক্ষার িাপ ভাযলাভাযব বন্টন করা যাযব, কি 

িাপ হযব এবং িাধযমিক স্তযর ‘হাই ক্ষস্টক্স’ কি হযব। গমণত ক্ষথযক শুরু কযর এ সিস্ত মবর্য এর সংমেি িূলযাযন দুটি স্তযর করা ক্ষযযত 
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পাযর - একটি প্রিাণ স্তযর এবং আরও একটি উচ্চতর স্তযর। মনমিব ি মকছু মবর্য ক্ষবােব  পরীক্ষা ক্ষক দুটি ভাযগ মবভি করা ক্ষযযত পাযর - 

িামিপল িযযস মবমৈি অমতসংমক্ষপ্ত ধরযনর একটি অংৈ এবং অনযটি বণবনািূলক ধরযনর।  

4.39  উপযরাি সিস্ত মবর্যয এস মস ই আর টি, িূলযাযন ক্ষবােব  (মবমেএ), প্রস্তামবত নতুন জাতীয িূলযাযন ক্ষকন্দ্র এবং অনযানয প্রধান 

অংৈীিারযির সাযথ পরািৈব কযর এনমসআরটি দ্বারা মনযিব মৈকা প্রস্তুত করা হযব যাযত কযর 2022-23 মৈক্ষাবযর্বর িযধয এনমসএফ্ এস ই 

2021 এর অনুরূপ িূলযাযন পদ্ধমত সমূ্পণবরূযপ পমরবতব ন সম্পন্ন করা যায। 

4.40  শুধুিাত্র িৈি ও দ্বািৈ ক্ষশ্রণীর ক্ষৈযর্র মিযকই নয মবিযালযযর সিস্ত বছরগুযলাযত অগ্রগিন এর ধারা ট্র্যাক করার জনয অমভভাবক, 

মৈক্ষক, অধযক্ষ সবার ভাযলার জনয এবং মবিযালয ও মবিযালযযর মৈক্ষকযির পঠন-পাঠন পদ্ধমত সংস্কাযরর উযদ্দৈয সিস্ত মৈক্ষাথীযক 

একটি উপযুি কতৃব পক্ষ দ্বারা পমরিামলত তৃতীয, পিি, ও অিি ক্ষশ্রণীযত মবিযালয পরীক্ষা মিযত হযব। এই পরীক্ষাগুযলা িুখ্স্ত কযর িযন 

রাখ্ার পমরবযতব  প্রাসমেক উচ্চতর ক্রযির ক্ষকৌৈল এবং বাস্তব জীবযনর মবমভন্ন পমরমস্থমতযত জ্ঞাযনর প্রযযাযগর সাযথ সাযথ জাতীয ও স্থানীয 

পাঠক্রযির িূল ধারণা এবং ক্ষিৌমলক মৈখ্ন ফ্লাফ্ল অজব যনর পরীক্ষা করযব। মবযৈর্ত তৃতীয ক্ষশ্রণীর পরীক্ষা ক্ষিৌমলক সাক্ষরতা, সংখ্যার 

জ্ঞান এবং অনযানয বুমনযামি িক্ষতার পরীক্ষা করযব। সু্কযলর পরীক্ষার ফ্লাফ্ল ক্ষকবলিাত্র সু্কলমৈক্ষা প্রণালীর মবকাযৈর কাযজ বযবহৃত হযব। 

মৈক্ষাথীযির পরীক্ষার ফ্লাফ্ল (মৈক্ষাথীযির নাি ছাড়া) জন্সিযক্ষ প্রকামৈত হযব।  সু্কল বযবস্থার ধারাবামহক পযবযবক্ষণ ও উন্নমতসহ 

ক্ষকবলিাত্র মৈক্ষা প্রিাযনর মবকাযৈর কাযজই পরীক্ষার ফ্লাফ্ল বযবহৃত হযব।  

4.41  এি এইি আর মে এর অধীযন িান মনণবযকারী সংস্থা মহযসযব একটি জাতীয িূলযাযন ক্ষকন্দ্র, পরখ্  (পারফ্রিযান্স, অযাযসসযিন্ট, 

মরমভউন এে অযানামলমসস অফ্ নযলজ ফ্র হমলমস্টক ক্ষেভলপযিন্ট) প্রমতষ্ঠা করার প্রস্তাব করা হযযযছ। এই সংস্থাটি িূলযাযযনর ক্ষক্ষযত্র 

মৈক্ষাথীযির জনয মনযি, িানিণ্ড এবং মনযিব মৈকা প্রস্তুত করযব। এর সাযথ ইহা ক্ষস্টে  অযামিভযিন্ট সাযভব  (এস এ এস ) এর পথমনযিব ৈনা 

করযব এবং নযাৈনাল অযমিভযিন্ট সাযভব  (এন এ এস) পমরিালনা করযব। এছাড়া ক্ষিযৈর মৈখ্ন ফ্লাফ্যলর ওপর নজরিামর করা। এই নীমতর 

ক্ষঘামর্ত উযদ্দৈয-এর অনুরূপ একমবংৈ ৈতযকর প্রযযাজনীয িক্ষতা অজব ন করযত িূলযােন পযাোনব পমরবতব ন করার জনয সু্কল 

ক্ষবােব গুযলাযক উৎসামহত ও সাহাযয করাও এই সংস্থাটির উযদ্দৈয হযব। এই ক্ষকন্দ্রটি নতুন িূলযাযন এর ধরন এবং সববযৈর্ গযবর্ণার মবর্য-

এ সু্কল ক্ষবােব যক পরািৈব ক্ষিযব, সু্কল ক্ষবােব  গুমলর িযধয সহযযামগতা বাড়াযনার জনয গুরুত্বপূণব ভূমিকা ক্ষনযব। ভারতবযর্বর িানযতা প্রাপ্ত 

সিস্ত সু্কল ক্ষবােব গুমলর িযধয সযববািি অনুৈীলন গুমল ভাগ কযর ক্ষনওযার এবং ক্ষবােব গুমলর মৈক্ষাথীযির িযধয একাযেমিক িাযনর 

সিতুলযতা মনমিত করার জনয এটি িাধযি হযয িাৌঁ ড়াযব। 

4.42  মবশ্বমবিযালযযর প্রযবৈ পরীক্ষার নীমতগুমল একই রকি হযব। নযাৈনাল ক্ষেমস্টং এযজমন্স (এনটিএ) প্রমতবছর কিপযক্ষ দু'বার মবজ্ঞান, 

িানমবকতা, ভার্া, কলা এবং বৃমিিূলক মবর্যয একটি মবযৈর্ িাযনর সাধারণ মবর্য- পরীক্ষার পাৈাপামৈ একটি উচ্চ িাযনর অযাপটিটিউে 

ক্ষেস্ট এর বযবস্থা করযব। এই পরীক্ষাগুযলা ধারণাগত ক্ষবাঝাপড়া এবং জ্ঞান প্রযযাগ এর িক্ষতা পরীক্ষা করযব এবং এই পরীক্ষাগুযলার জনয 

যাযত ক্ষকামিং এর প্রযযাজন না হয তা লক্ষয রাখ্া হযব। মৈক্ষাথীরা পরীক্ষা ক্ষিওযার জনয পছন্দ িযতা মবর্য মনযত পারযব এবং প্রমতটি 

মবশ্বমবিযালয প্রমতটি মৈক্ষাথীর মবর্যমভমিক স্বতন্ত্র  ক্ষপােব ফ্মলও ক্ষিখ্যত পারযব। বযমিগত পছন্দ ও প্রমতভার এর উপর মভমি কযর 

মৈক্ষাথীরা মবমভন্ন ক্ষকাযসব ভমতব  হযব। উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠান স্নাতক ও স্নাতযকাির স্তযর ভমতব  ও ক্ষফ্যলামৈযপর জনয প্রযবমৈকা পরীক্ষা 

পমরিালনা করার ক্ষক্ষযত্র এনটিএ একটি প্রিূখ্, মবযৈর্জ্ঞ, স্বাযিৈামসত পরীক্ষা সংস্থা মহযসযব কাজ করযব। এনটিএ দ্বারা পমরিামলত এই 

পরীক্ষাগুযলা উচ্চিান, পমরর্র ও নিনীযতা প্রমতটি মবশ্বমবিযালযযর মনজস্ব প্রযবমৈকা পরীক্ষার পমরবযতব  সিস্ত মবশ্বমবিযালযয সাধারণ 

প্রযবমৈকা পরীক্ষা ক্ষক বযবহার করার সুযযাগ ক্ষিযব। এর ফ্যল মৈক্ষাথী, কযলজ, মবশ্বমবিযালয এবং পুযরা মৈক্ষা বযবস্থার উপর ক্ষবাঝা 

অযনকাংযৈ হ্রাস পাযব। এনটিএ এর িূলযাযন বযবহার করার মবর্যটি মবশ্বমবিযালয ও কযলজ গুমলর উপর ক্ষছযড় ক্ষিযা হযব।  

প্রশতভাধ্র ও অতযন্ত ক্ষমধ্ািী শিক্ষাথীশদ্র জনয সহায়তা। 

4.43  প্রমতটি মৈক্ষাথীর িযধয সহজাত প্রমতভা রযযযছ যা অবৈযই খু্ৌঁযজ ক্ষপযত হযব এবং তার লালন-পালন, ক্ষপার্ণ ও মবকাৈ ঘোযত 

হযব। এই প্রমতভা গুমল মবমভন্ন রুমি, স্বভাব, ও সািযথবর আকাযর মনযজযির প্রকাৈ করযত পাযর। ক্ষয মৈক্ষাথীরা একটি মনমিব ি ক্ষক্ষযত্র মবযৈর্ 

আগ্রহ বা রুমি এবং সক্ষিতা ক্ষিখ্ায তাযির অবৈযই সাধারণ মবিযালযযর পাঠযক্রি এর বাইযর ক্ষসই ক্ষক্ষত্রটি আযরা ক্ষবমৈ কযর অধযাযন ও 
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অনুসরণ করযত উৎসামহত করযত হযব। মৈক্ষক মৈক্ষায এই জাতীয মৈক্ষাথীর প্রমতভা ও আগ্রহ স্বীকৃমত ও উৎসাহ ক্ষিযার পদ্ধমত অন্তভুব ি 

করযত হযব। এনমসইআরটি ও এন মস টি ই প্রমতভাধর মৈশুযির মৈক্ষার জনয মনযিব মৈকা শতমর করযব। প্রমতভাধর মৈশুযির মৈক্ষা - এটিযক 

ক্ষস্পৈালাইযজৈন মহযসযব ক্ষনওযার জনয মব এে ক্ষপ্রাগ্রাি গুমল অনুিমত মিযত পাযর। 

4.44  মৈক্ষকরা ক্ষশ্রণীকযক্ষ ক্ষকান একটি মনমিব ি মবর্যয আগ্রহী মৈক্ষাথী বা প্রমতভাধর মৈক্ষাথীযির পমরপূরক ও সিৃদ্ধ উপািান এবং সঠিক 

মিকমনযিব ৈনা মিযয তাযির আযরা উৎসামহত করযব। মবর্য ক্ষকমন্দ্রক ও প্রকল্পমভমিক ক্লাব ও ক্ষগাষ্ঠীগুমলযক সু্কল, সু্কল কিযলক্স, ক্ষজলা ও 

আরও উচ্চতর স্তযর উৎসামহত ও সিথবন করা হযব। উিাহরণস্বরূপ মবজ্ঞান, গমণত, সংগীত, নৃতয, িাবা ক্ষখ্লা, ভার্া, নােক, মবতকব , 

ক্ষখ্লাধুলা, স্বাস্থয, ক্ষযাগবযাযাি, পমরযবৈ মবর্যক ক্লাব বা ক্ষগাষ্ঠী গুমলর কথা বলা ক্ষযযত পাযর। এর পাৈাপামৈ িাধযমিক স্তযরর মৈক্ষাথীযির 

জনয মবমভন্ন মবর্যয উচ্চিাযনর গ্রী্মককালীন জাতীয আবামসক মৈমবযরর িযতা কিবসূমি গুযলাযকও উৎসামহত করযত হযব এবং ক্ষিৈজুযড় 

ক্ষসরা মৈক্ষাথী ও মৈক্ষকযির আকমর্বত করার জনয কযঠার, ক্ষযাগযতামভমিক ও নযযসেত ভমতব  প্রমক্রযার বযবস্থা করযত হযব। এযক্ষযত্র আথব-

সািামজকভাযব বমিত সম্প্রিাযযর মৈক্ষাথী ও মৈক্ষকযিরও অন্তভুব ি করযত হযব। 

4.45  অমলমম্পযাে ও  মবর্য মভমিক মবমভন্ন প্রমতযযামগতা সু্কল ক্ষথযক স্থানীয পযবাযয ও জাতীয পযবাযয সুস্পি সিিয অগ্রগমতর সাযথ 

সারাযিযৈ পমরিামলত হযব, যাযত মনমিত করা যায ক্ষয সিস্ত মৈক্ষাথী ক্ষয স্তযরর জনয ক্ষযাগযতা অজব ন কযরযছ ক্ষসই স্তযর অংৈগ্রহণ করযত 

পারযছ। বযাপক অংৈগ্রহণ মনমিত করার জনয গ্রািীণ অিল ও আিমলক ভার্া গুমলযত এগুমল উপলব্ধ করাযনার ক্ষিিা করা হযব। 

আইআইটি, এন আই টি এর িত মবমৈি সংস্থাসহ সরকামর ও ক্ষবসরকামর মবশ্বমবিযালযগুযলাযক স্নাতক স্তযর ভমতব র িানিযণ্ডর অংৈ মহযসযব 

জাতীয ও আন্তজব ামতক অমলমম্পযাে এবং অনযানয প্রাসমেক জাতীয ক্ষপ্রাগ্রাি গুমলর ক্ষিধামভমিক ফ্লাফ্ল বযবহার করার জনয উৎসামহত 

করা হযব। 

4.46  একবার ইন্টারযনে সংযুি স্মােব যফ্ান বা েযাবযলে গুমল সিস্ত বামড়যত এবং / বা সু্কল উপলব্ধ হযয ক্ষগযল কুইজ, প্রমতযযামগতা, 

িূলযাযন, সিৃদ্ধ, উপকরণ এবং মনযজযির পছন্দ জানাযনার জনয অনলাইন কমিউমনটি এর প্রযযাজনীয অনলাইন অযামলযকৈন গুমল শতমর 

করা হযব এবং পূযববাি সিস্ত উযিযাগযক আরও উন্নত করযত মপতা-িাতা ও মৈক্ষকযির যথাযথ তোবধাযন মৈক্ষাথীরা িলগত ভাযব এই 

অযামলযকৈনগুমল বযবহার করযব। 

 

5. শিক্ষক 

5.1 মৈক্ষকরাই আিাযির মৈশুযির ভমবর্যৎ গঠন কযর এবং তাই আিাযির জামতর ভমবর্যৎ। এই িহৎ ভূমিকার কারযণই ভারতবযর্বর 

মৈক্ষকরা মছযলন সিাযজর সববামধক সম্মামনত সিসয। শুধুিাত্র ক্ষসরা ও মবদ্বান বযমি রায মৈক্ষক হযতন। মবিযাথীযির মনধবামরত জ্ঞান, িক্ষতা 

ও শনমতক িূলযযবাধ প্রিান করার জনয সিাজ গুরু বা মৈক্ষকযির প্রযযাজনীয সিস্ত মকছুর বযবস্থা করযতা। মৈক্ষক - মৈক্ষার গুণিান, 

মনযযাগ, মবস্তার, িাকমরর ৈতব  এবং মৈক্ষকযির ক্ষিতাযন ক্ষযিন হওযা উমিত ক্ষসরকি ক্ষনই। এর ফ্লস্বরূপ মৈক্ষকযির গুণিান এবং 

অনুযপ্ররণা বা উৎসাহ কামঙ্খত িাযন ক্ষপৌৌঁছায না। মৈক্ষকযির প্রমত গভীর শ্রদ্ধা এবং মৈক্ষকতা ক্ষপৈার উচ্চিযবািা ক্ষক পুনরুদ্ধার করযত হযব 

যাযত এই ক্ষপৈায সববযশ্রষ্ঠ বযামিরা প্রযবৈ করার অনুযপ্ররণা পায। আিাযির মৈশু ও আিাযির জামতর সিাবয সযববািি ভমবর্যত মনমিত 

করযত মৈক্ষকযির অনুযপ্ররণা ও ক্ষিতাযন প্রযযাজন। 

শনশয়াগ ও শিনযাস 

5.2  উৎকৃি মবিযাথী - মবযৈর্ কযর গ্রািীণ অিল ক্ষথযক মবিযাথীরা যাযত মৈক্ষকতা ক্ষপৈায প্রযবৈ করযত পাযর তা সুমনমিত করার জনয 

উচ্চ গুণিাযনর িার বছযরর সিমিত মবএে পড়ার জনয সারা ক্ষিযৈ প্রিুর পমরিাযণ ক্ষিধামভমিক বৃমি িালু করা হযব। গ্রািািযল মবযৈর্ 

ক্ষিধামভমিক বযবস্থা িালু করা হযব যা তাযির মবএে মেগ্রী সফ্লভাযব সম্পন্ন করার পযর স্থানীয অিযল অগ্রামধকাযরর মভমিযত 

কিবসংস্থাযনর বযবস্থা করযব। এই ধরযনর বৃমি স্থানীয মৈক্ষাথীযির মবযৈর্ত িমহলা মৈক্ষাথীযির স্থানীয কাযজর সুযযাগ প্রিান করযব, যাযত 

কযর এই মৈক্ষাথীরা স্থানীয অিযলর ক্ষরাল িযেল এবং স্থানীয ভার্ায কথা বলার িত খু্বই িক্ষ মৈক্ষক মহযসযব প্রমতমষ্ঠত হযত পারযব। 

গ্রািািযল, মবযৈর্ত ক্ষয সকল অিযল বতব িাযন উৎকৃি মৈক্ষযকর তীি ঘােমত আযছ ক্ষসই অিলগুমলযত মৈক্ষকতা করার জনয মৈক্ষকযির 
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মবযৈর্ উৎসাহ ক্ষিযা হযব। গ্রািীণ মবিযালযয পাঠিাযনর একটি িূল ক্ষপ্ররণা মহযসযব সু্কল প্রােযনর মনকযে থাকার জনয বামড়র বযবস্থা বা বামড় 

ভাতা বাড়াযনার বযবস্থা করা ক্ষযযত পাযর। 

5.3 মৈক্ষকযির অমতমরি বিমল - এই ক্ষমতকারক বযবস্থাটি বন্ধ করা হযব, যাযত মৈক্ষাথীযির কাযছ ক্ষরাল িযেল ও মৈক্ষািূলক পমরযবযৈর 

ধারাবামহকতা বজায থাযক। রাজয/ ক্ষকন্দ্রৈামসত অিযলর সরকার দ্বারা মনধবামরত পদ্ধমতযত খু্ব মবযৈর্ পমরমস্থমতযত মৈক্ষকযির বিমল করা 

ক্ষযযত পাযর। এছাড়া স্বেতা মনমিত করার জনয বিমলর প্রমক্রযাটি একটি অনলাইন কমম্পউোরাইজে মসযস্টযির িাধযযি পমরিামলত হযব। 

5.4 টিিার এমলমজমবমলটি ক্ষেস্ট (টিইটি) ক্ষক ৈমিৈালী করার জনয মবর্যবস্তু ও মৈক্ষণৈাস্ত্র উভয ক্ষক্ষযত্রই আযরা ভাযলা  পরীক্ষার উপািান 

অন্তভুব ি করযত হযব। সিস্ত পযবাযযর (ফ্াউযেৈনাল, মপ্রপাযরেমর, িধযি ও িাধযমিক) মৈক্ষকযির অন্তভুব ি করার জনয টিইটির মবস্তার 

ঘোযনা হযব। সংমেি মবর্যয উপযুি টিইটি বা এনটিএ ক্ষস্কারও মৈক্ষক মনযযাযগর ক্ষক্ষযত্র গুরুত্ব পাযব। পাঠিাযনর প্রমত আযবগ ও উৎসাযহর 

ক্ষক্ষত্রগুমল মনণবযযর জনয ইন্টারমভউ বা ক্ষশ্রমণকযক্ষ পাঠিাযনর প্রিৈবন  মবিযালযয/ মবিযালয পমরসযর মৈক্ষক মনযযাযগর একটি অমবযেিয 

অে হযব।  স্থানীয ভার্ায মৈক্ষািাযনর ক্ষক্ষযত্র স্বােন্দ ও িক্ষতার িূলযাযনও এই ইন্টারমভউ গুমলযত করা হযব, যাযত প্রমতটি মবিযালযয/ 

মবিযালয পমরসযর অন্তত এিন মকছু মৈক্ষক থাকযবন যারা স্থানীয ভার্ায এবং মৈক্ষাথীযির অনযানয প্রিমলত ঘযরর ভার্াযত মৈক্ষাথীযির 

সাযথ কথা বলযত পারযবন। ক্ষবসরকামর মবিযালযযর মৈক্ষকযিরও অবৈযই একইরকিভাযব টিইটি, একটি ইন্টারমভউ/ ক্ষশ্রমণকযক্ষ পাঠপ্রিৈবন 

ও স্থানীয ভার্ায জ্ঞান এর িত িক্ষতাগুমল অজব ন করযত হযব। 

5.5 প্রমতটি মবর্যয মবযৈর্ কযর কলা, ৈারীমরক মৈক্ষা, বৃমি িূলক মৈক্ষা এবং ভার্ার িযতা মবর্যগুযলাযত পযবাপ্ত সংখ্যক মৈক্ষক মনমিত 

করার জনয মবিযালযয মৈক্ষক মনযযাগ করা ক্ষযযত পাযর। এছাড়া রাজয/ ক্ষকন্দ্রৈামসত অিযলর সরকার কতৃব ক গৃহীত সু্কলগুমলর ক্ষগাষ্ঠীকরণ 

নীমত অথবাৎ মকছু সু্কলযক একটি গ্রুযপ ক্ষরযখ্ মৈক্ষকযির গ্রুযপর মবমভন্ন সু্কযলর িযধয ভাগ কযর ক্ষনযার কথা মবযবিনা করা ক্ষযযত পাযর। 

5.6 মবিযালযয/ মবিযালয পমরসযর ক্ষয মৈক্ষাথীযির সুমবধাযথব এবং স্থানীয জ্ঞান ও িক্ষতা ক্ষক আরও এমগযয মনযয যাওযার জনয, মবমভন্ন মবর্য 

ক্ষযিন ঐমতহযবাহী স্থানীয কলা, বৃমিিূলক মৈল্প, বামণমজযক কৃমর্ বা অনয ক্ষযযকাযনা মবর্যয স্থানীয িক্ষতা রযযযছ, ক্ষসই সিস্ত ক্ষক্ষযত্র স্থানীয 

প্রমতমষ্ঠত বযামি বা মবযৈর্জ্ঞ বযমিযক মবযৈর্ প্রমৈক্ষক মহযসযব রাখ্ার জনয উৎসামহত করা হযব। 

5.7 আগািী দুিৈক ধযর প্রতযামৈত মবর্যমভমিক মৈক্ষযকর ৈূনযপি িূলযাযন করযত একটি প্রযুমিমভমিক মবসৃ্তত মৈক্ষক-প্রযযাজনীয 

পমরকল্পনার পূববাভাস এর কাযব প্রমতটি রাজয দ্বারা আযযামজত হযব। মনযযাগ ও মবস্তার এর বযাপাযর উপযর বমণবত উযদ্দৈযগুমল সিযযর সাযথ 

সাযথ প্রযযাজন অনুসাযর আযরা উন্নীত করা হযব যাযত কযর সিস্ত ৈূনযপযি স্থানীয মৈক্ষকযির সমহত ক্ষযাগয মৈক্ষকযির মনযে বমণবত 

ক্ষকমরযার প্রবন্ধন ও অগ্রগমতর জনয উপযুি উৎসাহ সমহত মনযযাগ করযত হযব। আনুিামনক ৈূনযপযির সযে সািঞ্জসয ক্ষরযখ্ই মৈক্ষক - 

মৈক্ষা কিবসূমি পমরিামলত হযব। 

পশরশষিা, পশরশিি ও সংসৃ্কশত 

5.8 মবিযালযয কাযজর পমরযবৈ ও সংসৃ্কমতর অিূলয পমরবতব যনর প্রাথমিক লক্ষয হযব মৈক্ষকযির ক্ষিতাযক সযববাচ্চ পযবাযয মনযয যাওযা 

যাযত কযর মৈক্ষকযির কাযবকামরতা বৃমদ্ধ পায। এবং মৈক্ষক, মৈক্ষাথী, অমভভাবক, অধযক্ষ ও অনযানয কিবিারীরা একটি যত্নৈীল প্রারমিক 

এবং ইনকু্লমসভ সম্প্রিাযযর অংৈ মহযসযব কাজ করযব এবং আিাযির বাচ্চারা মৈখ্যছ তা মনমিত করার লক্ষয মনযয সবাই মিযল কাজ কযর 

িলযব।  

5.9 মবিযালযয কাজ করার ক্ষক্ষযত্র একটি ৈালীন ও িযনারি পমরযবযৈর খু্বই িরকার। ইহা সুমনমিত করার জনয মবিযালয পযবাপ্ত ও মনরাপি 

পমরকাঠাযিা, ক্ষৈৌিালয, পমরোর পানীয জল, পড়াযৈানার জনয পমরোর ও আকর্বক স্থান, উিযান, কমম্পউোর, ইন্টারযনে, লাইযিমর, 

ক্ষখ্লাধুলার সরঞ্জাি ও মবযনািযনর বযবস্থা সিস্ত সু্কযল থাকযত হযব যাযত কযর সু্কযলর সিস্ত মলযের মৈক্ষাথী ও মিবযাে মৈশুযির সমহত 

সিস্ত মৈক্ষাথী ও মৈক্ষকরা একটি সুরমক্ষত, অন্তভুব মিিূলক (ইনকু্লমসভ) ও কাযবকর মৈক্ষার পমরযবৈ পায এবং তারা তাযির সু্কযল পড়াযনা 

ও ক্ষৈখ্ার জনয অনুযপ্রমরত ও সুমবধাজনক ক্ষবাধ কযর। ক্ষসবা কালীন প্রমৈক্ষযণর ক্ষক্ষযত্র সু্কযলর কিবস্থযল সুরক্ষা, স্বাস্থয ও পমরযবযৈর 

মবর্যগুযলা অন্তভুব ি হযব যাযত কযর সিস্ত মৈক্ষকরা এই অমত প্রযযাজনীয মবর্য গুযলার প্রমত সংযবিনৈীল হয। 
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5.10 কাযবকরী সু্কল প্রৈাসন, সম্পযির যথাযথ বন্টন ও সম্প্রিায ক্ষক সঠিকভাযব গযড় ক্ষতালার জনয রাজয ও ক্ষকন্দ্রৈামসত সরকারগুমল 

মবিযালযযর সহজলভযতা অকু্ষন্ন ক্ষরযখ্ মবমভন্ন উদ্ভাবনী রীমত িালু করযত পাযর। মবিযালয পমরসরগুমল প্রাণবন্ত মৈক্ষক সম্প্রিায গঠযনর 

ক্ষক্ষযত্র গুরুত্বপূণব ভূমিকা গ্রহণ করযত পাযর। মবিযালয পমরসরগুমলযত মৈক্ষক মনযযাযগর ফ্যল মবিযালয পমরসর গুমলর মবমভন্ন মবিযালযযর 

িযধয স্বাভামবকভাযবই মনমবড় সম্পকব  গযড় উঠযব। এটি মৈক্ষকযির মবর্যবস্তু মভমিক মবতরযনর মবর্যটি মনমিত করযব যার ফ্যল আযরা 

প্রাণবন্ত মৈক্ষকজ্ঞাযণর আধার শতমর হযব। খু্ব ক্ষছাে সু্কযলর মৈক্ষযকরা আর মবমেন্ন থাকযবনা, বৃহির মবিযালয পমরসযর সম্প্রিাযযর অংৈ 

হযয উঠযব এবং এযক অপযরর সযে সযববািি অনুষ্ঠান গুমল ভাগ কযর মনযয সিস্ত মৈশুরা মৈখ্যছ মকনা তা মনমিত করার জনয 

সমম্মমলতভাযব কাজ করযব। মৈক্ষকযির ওপযরও সহাযতার জনয মৈক্ষার কাযবকারী পমরযবৈ সৃমি করযত মবিযালয পমরসরগুমল কাউমন্সলর, 

প্রযুমিগত ও রক্ষণাযবক্ষণ কিী ইতযামি মবিযালয গুযলার িযধয ভাগ কযর মনযত পাযর। 

5.11 অমভভাবক এবং অনযানয িূল অংৈীিারযির সহযযামগতায, মৈক্ষকরা মবিযালয পমরিালনা কমিটি/  মবিযালয পমরসর পমরিালনা কমিটির 

সিসয হওযা সহ মবিযালয/ মবিযালয পমরসর পমরিালনায আযরা ক্ষবমৈ কযর যুি হযব।  

5.12 মৈক্ষকযির বতব িাযন পাঠিান বযমতত অনযানয কিবকাযণ্ড অযনক ক্ষবমৈ সিয বযয করযত হয। ইহা বন্ধ করার জনয সরাসমর মৈক্ষার 

সাযথ সম্পমকব ত নয এরূপ কাযজর সযে মৈক্ষকযির এখ্ন ক্ষথযক আর যুি করা হযব না। মবযৈর্ত মৈক্ষকরা, জটিল প্রৈাসমনক কাযজ এবং 

িধযািযভাজ সম্পমকব ত কাযজর জনয যুমিসেত নূযনতি সিযযর ক্ষিযয ক্ষবমৈ জমড়ত থাকযবন না, যাযত তারা পঠন-পাঠন এর িামযত্ব 

গুমলযত পুযরাপুমর িযনামনযবৈ করযত পাযরন। 

5.13 মবিযালযগুমলযত ইমতবািক মৈক্ষার পমরযবৈ মনমিত করযত অধযক্ষ ও মৈক্ষকযির প্রযযাজনীয ভূমিকা গ্রহণ করযত হযব। কাযবকর 

অংৈগ্রহযণর িাধযযি তাযির মবিযালযযর সকল অংৈীিারযির সুমবধার জনয একটি যত্নৈীল ও অন্তভুব মিিূলক সংসৃ্কমতর পমরযবৈ শতমর 

করযত হযব। 

5.14 মৈক্ষকযির পঠন পদ্ধমত সংক্রান্ত মিকগুমল ক্ষবযছ ক্ষনওযার ক্ষক্ষযত্র আযরা স্বাযিৈাসন ক্ষিযা হযব, যাযত তারা তাযির ক্ষশ্রমণকযক্ষ 

মৈক্ষাথীযির জনয ক্ষযভাযব সববামধক কাযবকরী বযল িযন কযর ক্ষসভাযবই মৈক্ষািান করযত  পাযর। মৈক্ষকরা সািামজক মৈক্ষার মিকটিযতও 

িযনামনযবৈ করযবন - ক্ষয ক্ষকান মৈক্ষাথীর সািমগ্রক মবকাযৈর ক্ষক্ষযত্র এটি একটি গুরুত্বপূণব মিক। ক্ষশ্রমণকযক্ষ মৈক্ষার ফ্লাফ্ল ক্ষক উন্নত 

করার ক্ষক্ষযত্র পাঠিাযনর অমভনব পদ্ধমতর জনয মৈক্ষকরা স্বীকৃত হযবন।  

5.15 মৈক্ষকযির মনযজযির উন্নমত এবং তাযির ক্ষপৈায নতুন নতুন উদ্ভাবন ও অগ্রগমত ক্ষৈখ্ার জনয মনরমবেন্ন সুযযাগ ক্ষিযা হযব। এগুমল 

স্থানীয, আিমলক, রাজয এবং জাতীয  কিবৈালায পাৈাপামৈ অনলাইন মৈক্ষক মবকাৈ িমেউযলর িযতা একামধক পদ্ধমতযত ক্ষিযা হযব। 

লযােফ্িব গুমলর (মবযৈর্ত অনলাইন লােফ্িব গুমলর) মবকাৈ ঘোযনা হযব যাযত কযর মৈক্ষকরা মনযজযির ধারণা ও সযববািি অনুৈীলনগুমল 

ভাগ কযর মনযত পাযরন। প্রমতটি মৈক্ষক তাযির মনজস্ব ক্ষপৈািারী মবকাযৈর জনয প্রমতবছর কিপযক্ষ 50 ঘণ্টা মসমপমে কাযবক্রযি অংৈ 

ক্ষনযবন বযল আৈা করা যায। মসমপমের কাযবক্রিগুযলা মবযৈর্ত প্রাথমিক সাক্ষরতা ও সংখ্যার ধারণা, মৈখ্ন ফ্লাফ্যলর গঠনিূলক ও 

অনুকূল িূলযাযন, িক্ষতা মভমিক পড়াযৈানা, এবং এই সংক্রান্ত মৈক্ষণ পদ্ধমত, ক্ষযিন পরীক্ষািূলক ক্ষৈখ্া, কলা সিমিত, ক্রীড়া সিমিত, 

এবং গল্প - মববরণ মভমিক মবমভন্ন পন্থা অন্তভুব ি করা হযব। 

5.16 মবিযালযযর অধযক্ষ ও মবিযালয পমরসযরর প্রিূখ্ ও ক্ষনতৃস্থানীয বযমিযির মলোরমৈপ ও িযাযনজযিন্ট ক্ষকৌৈল মনরমবমেন্ন ভাযব 

মবকমৈত করার জনয অনুরূপ িমেউল মভমিক মলোরমৈপ/ িযাযনজযিযন্টর কিবৈালা আযযাজন করা হযব এবং এর সাযথ অনলাইন 

মবকাযৈর সুযযাগ ও লােফ্িব থাকযব যাযত কযর ক্ষসরা অনুৈীলন গুমল মনযজযির িযধয ভাগ কযর মনযত পাযর। এই জাতীয ক্ষনতৃত্ব স্থানীয 

বযমিরা প্রমতবছর 50 ঘণ্টা বা আযরা ক্ষবমৈ মসমপমে িমেউযলর কাযবক্রযি অংৈ ক্ষনযবন। ক্ষনতৃত্ব ও পমরিালনার মবর্যগুযলার পাৈাপামৈ 

িক্ষতা মভমিক মৈক্ষার ওপর মভমি কযর পাঠযক্রমিক পমরকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবাযযনর উপযর িযনামনযবৈ সহ মবর্যবস্তু ও মৈক্ষণ পদ্ধমতর 

িযতা মবর্যগুমলর কাযবক্রযিও অংৈ ক্ষনযবন বযল আৈা করা যায।  
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ক্ষকশরয়ার পশরিালনা ও অগ্রগশত (শসএমশপ) 

5.17 অসািানয কাজ করযছন এিন মৈক্ষকযির অবৈযই স্বীকৃমত প্রিান এবং পযিান্নমত ক্ষিযার পাৈাপামৈ ক্ষবতন বৃমদ্ধ করা উমিত, যাযত 

সকল মৈক্ষকযক তাযির ক্ষসরা কাজ করার জনয উদু্বদ্ধ করা যায। সুতরাং মৈক্ষকতার প্রমত পযবাযয একামধক স্তর সহ, ক্ষিযাি, পযিান্নমত ও 

ক্ষবতন কাঠাযিার একটি ৈমিৈালী ক্ষযাগযতামভমিক কাঠাযিা শতমর করা হযব, যা অসািানয মৈক্ষকযির উৎসাহ ও স্বীকৃমত ক্ষিযব। 

মৈক্ষকযির কিব িক্ষতার সঠিক িূলযাযযনর জনয রাজয ও ক্ষকন্দ্রৈামসত অিযলর সরকারগুমল দ্বারা একামধক পযারামিোর মবমৈি একটি বযবস্থা 

ক্ষনযা হযব যা সহ কিীযির দ্বারা করা পযবাযলািনা, উপমস্থমত, সিপবণ, মসমপমে -এর  ঘন্টা এবং মবিযালয ও সম্প্রিাযযর জনয করা পমরযর্বা 

আইন 5-20 প্রযেযি ক্ষিওযা এনমপএসটি মভমিক পমরযর্বার ওপর মভমি কযর শতমর করা হযব। এই নীমতযত ক্ষকমরযার প্রসযে, কাযবকালীন 

পারফ্যিবন্স ও অবিাযনর যথাযথ িূলযাযযনর পযর স্থাযী কিবসংস্থাযনর জনয মনমিতকরণযক ক্ষবাঝায ক্ষযখ্াযন 'কাযবকালীন ট্র্াক' স্থাযী হওযার 

পূবব পযবন্ত পরীক্ষাকালীন (মপমরযযের প্রবাহিান) ক্ষিযাি ক্ষক ক্ষবাঝায।  

5.18 এছাড়াও কিবজীবযন বৃমদ্ধ (কাযবকাল, পযিান্নমত, ক্ষবতন বৃমদ্ধ ইতযামির ক্ষক্ষযত্র) মবিযালযযর ক্ষযযকাযনা একটি স্তযরর (ক্ষযিন 

ফ্াউযেৈনাল, মপ্রপাযরেমর, মিমেল, বা ক্ষসযকোমর) িযধয সুমনমিতভাযব মৈক্ষকযির উপলব্ধ করাযনা হযব। প্রাথমিক পযবাযয মৈক্ষক হযয 

পরবতী পযবাযয বা এর মবপরীত হযয যাওযার জনয ক্ষকমরযাযরর অগ্রগমতর সাযথ সম্পমকব ত ক্ষকান অনুিান থাকযবনা (মৈক্ষক যমি ইেুক ও 

ক্ষযাগযতার অমধকারী হয তাহযলই কিবজীবযন এই ধরযনর পিযক্ষযপর অনুিমত ক্ষিযা হযব।) 

5.19 ক্ষিধার মভমিযত মৈক্ষকযির আযরা উচ্চস্তযর অগ্রসর (ভাটিব কযাল িমবমলটি) হওযার সাববজনীন হযব। প্রিমৈবত ক্ষনতৃত্ব ও পমরিালনার 

িক্ষতা সম্পন্ন অসািানয মৈক্ষকযির মবিযালয, মবিযালয পমরসর, মব আর মস, মস আর মস, মব আই টি ই, মে আই ই টি -এর পাৈাপামৈ সংমেি 

সরকামর মবভাগগুযলাযত একাযেমিক ক্ষনতৃযত্বর পি গ্রহযণর জনয প্রমৈক্ষণ ক্ষিযা হযব। 

শিক্ষকশদ্র জনয ক্ষপিাগত মান দ্ন্ড 

5.20 ক্ষজনাযরল এেুযকৈন কাউমন্সল (মজ ই মস) এর তোবধাযন এনমসইআরটি, এস মস ই আর টি, মবমভন্ন স্তর ও মবমভন্ন ক্ষক্ষযত্রর মৈক্ষক, 

মৈক্ষক প্রস্তুমত ও মবকাযৈর মবযৈর্জ্ঞ সংস্থাগুমল, বৃমিিূলক মৈক্ষার মবযৈর্জ্ঞ সংস্থা ও উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠাযনর সাযথ আযলািনা কযর 

নযাৈনাল কাউমন্সল অফ্ টিিার এেুযকৈন (ক্ষযটি প্রযফ্ৈনাল স্টযাোেব  ক্ষসটিং বমে (মপএসএসমব) রূযপ পুনগবঠিত হযে) মৈক্ষকযির জনয 

জাতীয ক্ষপৈািার িানিযণ্ডর একটি সাধারণ মনযিব মৈকা ক্ষসে (এন মপ এস টি) 2022 সাযলর িযধয প্রস্তুত করযব। অমভজ্ঞতা ও জ্ঞাযনর মবমভন্ন 

স্তযর মৈক্ষযকর ভূমিকা ও প্রতযামৈত প্রযযাজনীয িক্ষতাগুমলযকও এই িানিযণ্ডর িযধয অন্তভুব ি করা হযব। এযত প্রমতটি পযবাযযর জনয 

পযবাযক্রমিক মভমিযত করা কিবক্ষিতার িূলযাযযনরও একটি িানিণ্ড অন্তভুব ি হযব। এন মপ এস টি িাকুরী পূবব (মপ্র-সামভব স) মৈক্ষক মৈক্ষা 

কিবসূমির নকৈাও শতমর করযব। এটি তখ্ন রাজযগুমল গ্রহণ করযত পাযর এবং ক্ষসই অনুসাযর ক্ষিযাি, ক্ষপৈাগত মবকাযৈর প্রযিিা, ক্ষবতন 

বৃমদ্ধ, পযিান্নমত এবং অনযানয স্বীকৃমতসহ মৈক্ষকযির কযামরযার িযাযনজযিন্ট এর সিস্ত মিক মনধবারণ করযত পাযর। ক্ষিযাি বা মসমনযামরটির 

উপর মভমি না কযর ক্ষকবলিাত্র এই জাতীয িূলযাযন এর মভমিযতই পযিান্নমত ও ক্ষবতন বৃমদ্ধ ঘেযব।   2030 সাযল এবং এরপযর প্রমত িৈ 

বছযর ক্ষপৈািারী  িান পযবাযলািনা ও সংযৈামধত করা হযব । 

শিশিষ শিক্ষক 

5.21 সু্কল মৈক্ষা মনমিব ি ক্ষক্ষত্রগুমলর জনয অমতমরি মবযৈর্ মৈক্ষকযির অতযন্ত প্রযযাজন। এজাতীয মবযৈর্যজ্ঞর প্রযযাজনীযতার কযযকটি 

উিাহরণ স্বরূপ মবিযালযযর িধযি ও িাধযমিক স্তযর  মিবযাে মৈশুযির জনয মবর্যমভমিক পাঠিান সহ যাযির মবযৈর্ মকছু মৈখ্যত অসুমবধা 

(লামনবং মেযসযবমলটি) হয। এই জাতীয মৈক্ষকযির ক্ষকবলিাত্র মবর্য মৈক্ষার জ্ঞান ও মবর্য সম্পমকব ত মৈক্ষার লক্ষয ক্ষবাঝা-ই যযথি নয, 

মৈশুযির মবযৈর্ প্রযযাজনীযতা ক্ষবাঝার জনয প্রাসমেক িক্ষতাও িরকার। অতএব, মপ্র-সামভব স মৈক্ষক প্রস্তুমতর সিয বা পরবতী সিযয 

মবর্য-মৈক্ষক বা সাধারণ মৈক্ষকযির জনয আনুর্মেক মবর্য মহযসযব এই জাতীয ক্ষক্ষত্রগুযলার মবকাযৈর বযবস্থা করা ক্ষযযত পাযর। এই জনয 

মৈক্ষকযির মপ্র-সামভব স ও ইন সামভব স ক্ষিাযে সমূ্পণব সিয বা আংমৈক কালীন/ মিমশ্রত ক্ষকাসব মহযসযব বহু মবর্যক িহামবিযালয এবং 

মবশ্বমবিযালযয সাটিব মফ্যকে ক্ষকাযসবর বযবস্থা করা হযব। এন মস টি ই ও আর মস আই -এর ক্ষকাসব পাঠক্রযির িযধয আরও বৃহির সিিয 

সাধযনর িাধযযি ক্ষযাগয মবযৈর্ মৈক্ষযকর বযবস্থা করা হযব যাৌঁ রা মবর্যবস্তু মভমিক পাঠিাযনও সক্ষি হযবন। 
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শিক্ষক শিক্ষার দৃশষ্টশকার্ 

5.22 মৈক্ষকযির  মবর্যবস্তুর পাৈাপামৈ মৈক্ষণ পদ্ধমতর ক্ষক্ষযত্রও উচ্চিাযনর প্রমৈক্ষণ প্রযযাজন হযব তা ক্ষিযন মনযয, মৈক্ষক মৈক্ষাযক 

ধীযর ধীযর 2030 সাযলর িযধয বহু মবর্যক  (িামিমেমসমলনামর) কযলজ ও মবশ্বমবিযালয গুযলাযত স্থানান্তমরত করা হযব। ক্ষযযহতু কযলজ ও 

মবশ্বমবিযালয গুমল সকযলই বহু মবর্যক  হযয ওঠার মিযক অগ্রসর হযে, তাযির লক্ষযও থাকযব উৎকৃি মৈক্ষা মবভাগ স্থাপন করা ক্ষযখ্াযন 

মবএে, এি এে ও মৈক্ষায মপএইিমে করার বযবস্থা থাকযব। 

5.23 2030 সাযলর িযধয, মৈক্ষকতায জনয নূযনতি মেগ্রী 4 বছযরর সিমিত মবএে হযব। এই ক্ষকাযসব মবর্যবস্তু ও মৈক্ষণ পদ্ধমত মবস্তামরত 

ভাযব পড়াযনা হযব এবং এই ক্ষকাযসবর পাঠরত ছাত্র ছাত্রীরা মৈক্ষাথী-মৈক্ষক মহযসযব স্থানীয মবিযালযযর বযবহামরক (প্রামক্টকযাল) প্রমৈক্ষযণর 

সযে যুি থাকযব। ক্ষয বহু মবর্য মৈক্ষা সংস্থা গুমল 4 বছযরর সিমিত মবযযর মেগ্রী প্রিান করযব তারাই 2 বছযরর মবএে ক্ষপ্রাগ্রাযির বযবস্থা 

করযব। যারা ইমতিযধয মবযৈর্ ক্ষকান মবর্যয স্নাতক মেমগ্র অজব ন কযরযছন ক্ষকবল িাত্র তাযির জনযই 2 বছযরর মবএে ক্ষকাযসবর বযবস্থা করা 

হযব। এই মব এে কাযবক্রিযক এক বছযরর মবএে কাযবক্রি মহযসযবও যথাযথরূযপ প্রস্তুত করা ক্ষযযত পাযর যা ক্ষকবলিাত্র ওই বযমিরাই 

গ্রহণ করযত পারযব যারা িার বছযরর বহু মবর্যক স্নাতক মেগ্রী বা ক্ষকাযনা মবযৈর্ মবর্যয স্নাতযকাির মেমগ্র অজব ন কযরযছন এবং ওই 

মবযৈর্ মবর্যয মবর্য- মৈক্ষক হযত ইেুক। এজাতীয সব মব এে মেগ্রী ক্ষকাযসবর ক্ষকবল িাত্র িার বছযরর সিমিত মব এে মেগ্রী প্রিানকারী 

িানযতা প্রাপ্ত বহু মবর্যক উচ্চ মৈক্ষা প্রমতষ্ঠান দ্বারাই প্রিান করা ক্ষযযত পাযর। ক্ষয সিস্ত বহু মবর্যক উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠানগুমল িার 

বছযরর সিমিত মবএে মেগ্রী প্রিান করযছ ও ও মে এল এর জনয িানযতা আযছ ক্ষসই সিস্ত মৈক্ষা প্রমতষ্ঠানগুযলা মিমশ্রত বা ও মে এল 

ক্ষিাযে প্রতযন্ত এলাকার মৈক্ষাথী ও ইন-সামভব স মৈক্ষকযির যারা মনযজযির ক্ষযাগযতা বাড়াযত িান তাযির জনযও উচ্চ গুণিান মবমৈি মবএে 

ক্ষকাযসবর বযবস্থা করযত পাযর। এযক্ষযত্রও উপযুি পরািৈব িান ও সুমবনযাস্ত নজরিামরর বযবস্থা থাকযত হযব এবং বযবহামরক প্রমৈক্ষণ ও 

মৈক্ষাথী – মৈক্ষক (সু্টযেন্ট - টিিার) এর িত মবর্যগুমলযকও  সুপমরকমল্পতভাযব অন্তভুব ি করযত হযব। 

5.24 সিস্ত মবএে কিবসূিীর িযধয পঠন – পাঠযনর পরীমক্ষত ও ফ্লপ্রসূ বযল প্রিামণত ক্ষকৌৈলগুমলর পাৈাপামৈ অমত সামম্প্রমতক 

ক্ষকৌৈলগুমলও অন্তভুব ি হযব।   বুমনযামি সাক্ষরতা ও সংখ্যার ধারণা সংক্রান্ত মৈক্ষণ পদ্ধমত, বহুস্তরীয মৈক্ষণ ও িূলযাযন, প্রমতবন্ধী মৈশুযির 

মৈক্ষািান, মবযৈর্ আগ্রহ বা প্রমতভাধারী মৈশুযির পড়াযনা, মৈক্ষা সংক্রান্ত প্রযুমির বযবহাযর এবং মৈক্ষাথীযকমন্দ্রক ও সহযযামগতািূলক 

মৈখ্ন অন্তভুব ি হযব। সিস্ত মবএে কাযবক্রযি স্থানীয মবিযালযয মগযয মৈক্ষািান করার মবর্যটিযক বযবহামরক প্রমৈক্ষণ মহযসযব অন্তভুব ি করা 

হযব। সিস্ত মবএে কাযবক্রি গুমল ক্ষয ক্ষকান মবর্য ক্ষৈখ্াযনার সিয বা ক্ষকানও কাযবকলাপ সম্পািযনর সিয অনানয সাংমবধামনক মবধাযনর 

পাৈাপামৈ ভারতীয সংমবধাযনর ক্ষিৌমলক িামযত্ব গুমলর (অনুযেি 51 A) অনুৈীলযনর ওপর ক্ষজার ক্ষিযব। এটি পমরযবযৈর প্রমত সযিতনতা 

ও পমরযবৈ সংরক্ষণ তথা মবকাৈ এর প্রমত সংযবিনৈীলতাযকও যথাথবরূযপ সিমিত করযব, যাযত কযর পমরযবৈ মৈক্ষা মবিযালয পাঠক্রি 

এর একটি অমবযেিয অে হয। 

5.25 মব আই টি ই, মে আই ই টি অথবা মবিযালয পমরসযর অল্প সিযযর মবযৈর্ মৈক্ষক মৈক্ষা কাযবক্রযির বযবস্থা করা হযব। স্থানীয কলা, 

সংগীত, কৃমর্, বযবসা, ক্ষখ্লাধুলা, কাষ্ঠ মৈল্প ও অনযানয বৃমিিূলক মৈল্পযক উৎসাহ ক্ষিযার জনয স্থানীয প্রখ্যাত বযমিযির মবিযালয পমরসযর 

‘িাস্টার ইনস্ট্রাক্টর’ রূযপ মনযুি করা ক্ষযযত পাযর।  

5.26 ক্ষয সিস্ত মৈক্ষকরা মৈক্ষযণর আযরা মবযৈর্ামযত ক্ষক্ষত্রগুমল ক্ষযিন  মিবযাে মৈশুযির পড়াযৈানা বা মবিযালয বযবস্থায ক্ষনতৃত্ব ও 

পমরিালনার পযি উন্নীত হওযা বা ফ্াউযেৈনাল, মপ্রযপরােমর, মিমেল ও ক্ষসযকোমর এর এক স্তর ক্ষথযক অনয স্তযর উন্নীত হযত িান তাযির 

জনয বহু মবর্যক িহামবিযালয বা মবশ্বমবিযালযযর মবএে এর পর  সংমক্ষপ্ত সিযযর মকছু সাটিব মফ্যকে ক্ষকাযসবর বযবস্থা করা হযব।  

5.27 এটি স্বীকৃত ক্ষয মনমিব ি মবর্যগুমল পড়াযনার জনয আন্তজব ামতক স্তযর ক্ষবৈ কযযকটি মৈক্ষণ পদ্ধমত থাকযত পাযর। মবমভন্ন মবর্যয 

পড়াযনার জনয এনমসইআরটি আন্তজব ামতক স্তযরর মবমভন্ন মৈক্ষাসংক্রান্ত পদ্ধমতর অধযাযন করযব, গযবর্ণা করযব এবং ক্ষসগুমলযক সংকলন 

করযব এবং এই পদ্ধমতগুযলা ক্ষথযক ক্ষযগুমল ভারযত অনুৈীলন ক্ষযাগয মৈক্ষণ পদ্ধমত ক্ষত  সিমিত ও যুি হযত পাযর ক্ষস সম্পযকব  সুপামরৈ 

করযব। 
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5.28 2021 এর িযধয মৈক্ষক মৈক্ষার জনয একটি নতুন এবং মবসৃ্তত জাতীয পাঠযক্রি কাঠাযিা 'এনমস এফ্ টিই 2021' এনমসইআরটি -র 

পরািৈবক্রযি এই জাতীয মৈক্ষানীমত 2020 এর নীমতিালার মভমিযত এন মস টি ই দ্বারা প্রণযন করা হযব। রাজয সরকার, প্রাসমেক িন্ত্রক/ 

ক্ষকন্দ্রীয সরকাযরর মবমভন্ন মবভাগ এবং মবমভন্ন মবযৈর্জ্ঞ সংস্থাগুমল সহ এর সাযথ সংমেি সকল পযক্ষর সযে আযলািনার পযর কাঠাযিাটি 

শতমর করা হযব এবং সিস্ত আিমলক ভার্ায এটি পাওযা যাযব। এনমস এফ্ টিই 2021 -এ বৃমিিূলক মৈক্ষার জনয মৈক্ষক মৈক্ষা পাঠযক্রি 

এর প্রযযাজনীযতার মবর্যটিও গুরুত্ব পাযব। সংযৈামধত এনমসএফ্ এর পমরবতব নগুমল এবং মৈক্ষক মৈক্ষার মনতযনতুন মিকগুযলাযক গুরুত্ব 

ক্ষিযার জনয প্রমত 5 - 10 বছযর একবার এনমস এফ্ টিই -র  সংযৈাধন ও পমরিাজব ন হযব। 

5.29 পমরযৈযর্ মৈক্ষক মৈক্ষা বযবস্থায সততা ও গুণিান মফ্মরযয আনার জনয, ক্ষিযৈ মবিযিান মনেিাযনর মৈক্ষক মৈক্ষা প্রমতষ্ঠানগুমলর 

(টিটিআই)  মবরুযদ্ধ কড়া বযবস্থা ক্ষনওযা হযব, প্রযযাজনযবাযধ বন্ধ কযর ক্ষিওযা হযব। 

 

6. পক্ষপাতহীন ও অন্তভূে শিমূলক শিক্ষাাঃ সকশলর জনয পড়াশুনা 

6.1 সািামজক নযাযমবিার ও সািয অজব যনর জনয একক বৃহিি িাধযি হল মৈক্ষা। অন্তভূব মিিূলক ও পক্ষপাতহীন মৈক্ষা – মৈক্ষা প্রসাযরর 

প্রযযাজযন একটি অতযাবৈযক লক্ষয – পক্ষপাতহীন ও অন্তভূব মিিূলক সিাজ গঠযনর জনযও একটি অমনবাযব পিযক্ষপ  ক্ষযখ্াযন প্রযতযক 

নাগমরযকর স্বপ্ন ক্ষিখ্ার, মবকাৈ ঘোযনার ও রাষ্ট্রমহযত ক্ষযাগিান করার সুযযাগ থাকযব। এই মৈক্ষানীমত এিন লক্ষয মনযয অগ্রসর হযব যাযত 

কযর ভারতবযর্বর ক্ষয ক্ষকান মৈশুর ই ক্ষৈখ্ার ও  এমগযয যাওযার ক্ষক্ষযত্র তার জন্ম বা পামরপামশ্ববক পেভূমি ক্ষযন ক্ষকান রূপ প্রমতবন্ধকতা সৃমি 

না কযর। এই নীমত এই মবর্যটিযক পুনরায প্রমতমষ্ঠত করযব ক্ষয মবিযালয মৈক্ষায প্রযবৈ, অংৈগ্রহণ ও মৈখ্ন ফ্লাফ্যলর  ক্ষক্ষযত্র সািামজক 

বযবধান দূর করা সিস্ত মৈক্ষা সংক্রান্ত উন্নযন কিবসূিীর অনযতি প্রধান লক্ষয। এই অধযাযটি িতুিব ৈ অধযাযযর সাযথ একযত্র পড়া ক্ষযযত পাযর 

ক্ষযখ্াযন উচ্চমৈক্ষায সিতা ও অন্তভূব মির আনুর্ামেক মবর্যগুমল মনযয আযলািনা করা হযযযছ। 

6.2 ভারতীয মৈক্ষা বযবস্থা ও ক্রিািযয গৃহীত সরকারী নীমতগুমল মবিযালয মৈক্ষার সকল স্তযর মলে ও সািামজক মবভাযগর বযবধানগুমল পূরণ 

করার লযক্ষয মনরমবমেন্ন  অগ্রগমত অজব ন কযরযছ, তথামপ অযনকযক্ষযত্রই – মবযৈর্ত িাধযমিক স্তযর মবযৈর্ কযর আথব-সািামজক ভাযব 

বমিত ক্ষশ্রমণগুমল যারা মৈক্ষার ক্ষক্ষযত্র অতীতকাল ক্ষথযকই মপমছযয পড়া ক্ষশ্রমণ মহসাযব উপস্থামপত হযযযছ – বৃহির শবর্িয এখ্নও রযয 

ক্ষগযছ। সািামজক - আমথবক ভাযব বমিত (এস ই মে মজ) ক্ষগাষ্ঠীগুমল মলে পমরিয (মবযৈর্ত িমহলা ও বৃিনলা) সািামজক সাংসৃ্কমতক পমরিয 

(ক্ষযিন- তপমৈলী জামত, উপজামত, ওমবমস ও সংখ্যালঘু), ক্ষভৌযগামলক পমরিয (ক্ষযিন- গ্রাি, ক্ষছাে ৈহর এবং অযাসমপরৈনাল ক্ষজলা ক্ষথযক 

আসা মৈক্ষাথী), মিবযাে (ক্ষৈখ্ার বযপাযর অক্ষিতা সহ) এবং সািামজক – আমথবক মস্থমত (ক্ষযিন- অমভবাসী সম্প্রিায, মনে আয মবমৈি 

পমরবার, অসহায পমরমস্থমতযত থাকা মৈশু, মৈশুপািাযরর মৈকার হওযা মৈশু, ৈহরািযল মৈশুমভকু্ষক সহ অনাথ এবং ৈহুযর  িমরদ্র) এর 

উপর মভমি কযর ক্ষশ্রমণমবনযাস করা ক্ষযযত পাযর। মবিযালযয প্রথি ক্ষশ্রমণ ক্ষথযক  শুরু কযর দ্বািৈ ক্ষশ্রমণ পযবন্ত ভমতব  ক্রিাগত কযি যাযে। এই 

ক্রিহ্রাসিান ভমতব  সািামজক – আমথবক ভাযব মপমছযয পড়া (এস ই মেমজ) সম্প্রিাযযর ক্ষক্ষযত্র অমধক রূযপ ক্ষিখ্া যাযে, মবযৈর্ কযর এই 

এস ই মে মজ -এর িমহলা মবিযাথীযির  ক্ষক্ষযত্র ইহা আরও ক্ষবমৈ স্পিরূযপ মবিযিান। উচ্চতর মৈক্ষায প্রযবযৈর ক্ষক্ষযত্র এস ই মে মজ 

সম্প্রিাযযর মিত্রটি আরও করুণ। সািামজক – সাংসৃ্কমতক পমরিযযর িযধয এস ই মে মজ  -এর পমরমস্থমতর সংমক্ষপ্ত মববরণ মনেমলমখ্ত 

উপমবভাযগ ক্ষিওযা হযযযছ। 

6.2.1 ইউ – মে আইা্ এস আই 2016-17 এর তথয অনুসাযর প্রাথমিক স্তযরর 19.6% মৈক্ষাথী তপমসমল জামতর অন্তগবত, তযব এই 

সংখ্যাটি উচ্চ-িাধযমিক স্তযর 17.3% এ ক্ষনযি এযসযছ। ভমতব র এই হ্রাস পাওযা  তপমসমল জনজামত এর মৈক্ষাথী (10.61% ক্ষথযক 6.8%) 

এবং মিবযাে (1.1% ক্ষথযক 0.25%) ক্ষক্ষযত্র আরও ক্ষবমৈ করুন। এর িযধয প্রযতযক ক্ষশ্রমণর িমহলা মৈক্ষাথীযির ভমতব র সংখ্যার আরও 

অযনক ক্ষবমৈ হ্রাস ক্ষপযযযছ। উচ্চতর মৈক্ষায ভমতব ও অযনক হ্রাস ক্ষপযযযছ। 

6.2.2 গুনিানসম্পন্ন মবিযালযযর অভাব, িামরদ্র, সািামজক রীমতনীমত ও প্রথা এবং ভার্া সহ অনযানয একামধক কারযণর  ফ্যল তপমসলী 

জামতগুমলর িযধয মবিযালযয ভমতব  ও পড়াশুনা িামলযয যাওযার ক্ষক্ষযত্র ক্ষমতকারক প্রভাব ক্ষপযড়যছ। তপমৈলী জামতভুি মৈশুযির 

মবিযালযয ভমতব  হযত পারা, অংৈগ্রহণ এবং মৈখ্ন-ফ্লাফ্যলর এই বাধাগুমল অমতক্রি করা, সরকার এর অনযতি প্রধান লক্ষয  মহসাযব 
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অবযাহত থাকযব। এছাড়াও অনযানয মপমছযয পড়া ক্ষশ্রমণ (ওমবমস) যারা অতীতকাল ক্ষথযক সািামজক ও মৈক্ষাগত মিক ক্ষথযক মপমছযয পড়া 

ক্ষশ্রমণ মহসাযব মিমিত হযয আসযছ তাযির প্রমতও মবযৈর্ িযনাযযাগ মিযত হযব। 

6.2.3 মবমভন্ন ঐমতহামসক ও ক্ষভৌযগামলক কারযণ আমিবাসী সম্প্রিায ও তপমসলী উপজামতর মৈশুরাও অযনক অসুমবধার সমু্মখ্ীন হয। 

উপজামত সম্প্রিাযযর মৈশুরা তাযির সু্কল মৈক্ষাযক প্রাযৈাঃই সাংসৃ্কমতক ও মৈক্ষাগতভাযব তাযির জীবযন, অপ্রাসমেক ও মবযিৈী বযল িযন 

কযর। উপজামত সম্প্রিাযযর মৈশুযির  উন্নযযন একামধক কিবসূিী ক্ষনওযা হযযযছ এবং ভমবর্যযতও তা অবযাহত থাকযব। উপজামত 

সম্প্রিাযযর মৈশুরা যাযত এই কিবসূিী গুমলর সুমবধা গ্রহণ করযত পাযর তা মনমিত  করার জনয মবযৈর্ বযবস্থা মনযত হযব। 

6.2.4 মবিযালয ও উচ্চতর মৈক্ষায সংখ্যালঘুযির প্রমতমনমধত্বও অযপক্ষাকৃত কি। এই নীমত সিস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রিায এবং  মবযৈর্ কযর 

ক্ষসসব সম্প্রিাযযর মৈক্ষাযক্ষযত্র অংৈগ্রহযণর হার খু্বই কি ক্ষসইসব সম্প্রিাযযর মৈশুযির িযধয মৈক্ষার প্রসাযরর জনয হস্তযক্ষযপর গুরুত্ব 

স্বীকার কযর। 

6.2.5 এই নীমত  মবযৈর্ভাযব সক্ষি (মস েব্লু এস এন) বা মিবযাে মৈশুযির অনয ক্ষয ক্ষকান মৈশুযির সিান গুণিানসম্পন্ন মৈক্ষা অজব ন 

করার সুযযাগ প্রিার করার জনয প্রযযাজনীয পমরকাঠাযিা গযড় ক্ষতালার গুরুত্ব ও প্রযযাজনীযতার কথাও বযল। 

6.2.6 সু্কল মৈক্ষায সািামজক শবর্িয হ্রাস করার  মবর্যয দৃমি মনবদ্ধ করার জনয পৃথক ক্ষকৌৈল ক্ষনওযা হযব।  মনেমলমখ্ত উপমবভাযগ এই 

মবর্যটি আযলািনা করা হযযযছ। 

6.3 ইমসমসই, বুমনযামি সাক্ষরত ও সংখ্যার ধারণা এবং মবিযালযয ক্ষপৌৌঁছাযনা, ভমতব  হওযা, উপমস্থমত ইতযামি সম্পমকব ত সিসযা ও সুপামরৈ 

ক্ষযগুমলর মবর্যয প্রথি অধযায ক্ষথযক  তৃতীয অধযায পযবন্ত আযলািনা করা হযযযছ তা কি প্রমতমনমধত্ব মবমৈি ও সুমবধাবমিত ক্ষশ্রমণগুমলর 

জনয মবযৈর্ভাযব প্রাসমেক ও গুরুত্বপূণব। 

6.4 এছাড়াও ছাত্রবৃমি, মনযজযির মৈশুযির মবিযালযয পাঠাযনায উৎসামহত করার জনয মপতা-িাতাযির জনয ৈতব সাযপযক্ষ নগি হস্তান্তর, 

পমরবহযণর জনয সাইযকল সরবরাহ করা ইতযামি মবমভন্ন সফ্ল নীমত ও পমরকল্পনা থাকায অযনক অিযল মৈক্ষা বযবস্থায এসইমেমজর 

অংৈগ্রহণ উযেখ্যযাগয ভাযব বৃমদ্ধ ক্ষপযযযছ। এই সকল নীমত ও পমরকল্পনাগুমল সারা ক্ষিযৈ  আরও ক্ষবমৈ কযর ক্ষজারিার করযত হযব। 

6.5 মনমিব ি এসইমেমজর জনয ক্ষকান বযবস্থা বা পিযক্ষপগুমল মবযৈর্ভাযব কযবকর তা মনধবারযণর জনয গযবর্ণার প্রযযাজন আযছ। 

উিাহরণস্বরূপ, সাইযকল সরবরাহ করা ক্ষিযযযির সু্কল মৈক্ষায অংৈগ্রহণ বৃমদ্ধর ক্ষক্ষযত্র একটি কাযবকরী পদ্ধমত মহসাযব ক্ষিখ্া ক্ষগযছ। এিনমক 

কি দূরযত্ব থাকা ক্ষিযযরাও সাইযকযল সু্কল  যাওযার ক্ষক্ষযত্র সুরমক্ষত ও স্বােন্দয ক্ষবাধ কযর। প্রমতবন্ধী মৈশুযির জনয একজন মৈশুর জনয 

একজন মৈক্ষক, মপযার টিউেমরং, ওযপন সু্কমলং, উপযুি পমরকাঠাযিা এবং যথাথব প্রযুমিগত হস্তযক্ষপ  মবযৈর্ কাযবকর হযত পাযর। 

অথবননমতকভাযব মপমছযয পড়া পমরবার ক্ষথযক আসা মৈশুরা গুণিানসম্পন্ন ইমসমসই প্রিানকারী সু্কলগুমল ক্ষথযক সবযিযয ক্ষবমৈ উপকৃত হয। 

মৈক্ষাথী, মপতািাতা, মবিযালয এবং মৈক্ষকযির সাযথ কাজ কযর তাযির িযধয সিিয ঘটিযয মবিযালযয উপমস্থমত ও মৈখ্ন ফ্লাফ্ল গুমলর 

উন্নত করার ক্ষক্ষযত্র ৈহযরর িমরদ্র  অধুযমর্ত অিযল কাউমন্সলর অথবা প্রমৈমক্ষত সািামজক কিীরা মবযৈর্ভাযব কাযবকর বযল প্রিামনত 

হযযযছ।  

6.6 মবমভন্ন তথয ক্ষথযক জানা যায ক্ষয ক্ষিযৈর মনমিব ি মকছু ক্ষভৌযগামলক অিযল এসইমেমজ এর সংখ্যা উযেখ্যযাগয ভাযব ক্ষবমৈ। এছাড়াও 

এিন মকছু ক্ষভৌযগামলক অবস্থান রযযযছ যা অযাসমপযরৈনাল ক্ষজলা মহসাযব মিমিত হযযযছ। ক্ষসই সিস্ত অিযলর মৈক্ষাগত মবকাযৈর জনয 

মবযৈর্ হস্তযক্ষযপর প্রযযাজন। এইজনয ইহা সুপামরৈ করা হযে  ক্ষয, ক্ষিযৈর মৈক্ষাগতভাযব বমিত এসইমেমজ -র বৃহির জনযগাষ্ঠী মবমৈি 

মকছু এলাকাযক মবযৈর্ মৈক্ষািল (এসইযজও) মহসাযব ক্ষঘার্ণা করা উমিত।  এই অিলগুমলযত সিস্ত পমরকল্পনা এ নীমতগুমল অমতমরি 

সমম্মমলত প্রযিিার  িাধযযি, বাস্তবামযত কযর মৈক্ষাযক্ষযত্র সমতযকাযরর পমরবতব ন আনযত হযব। 

6.7 এো লক্ষযণীয ক্ষয অল্পপ্রমতমনমধত্ব মবমৈি সিস্ত সম্প্রিাযযর অযধবকই  িমহলা। দুভব াগযবৈত, এসইমেমজ রা ক্ষয বজব ন ও শবর্যিযর সমু্মখ্ীন 

হয ক্ষস ক্ষক্ষযত্র অনযযির ক্ষথযক িমহলাযিরই ক্ষবমৈ অসুমবধার সমু্মখ্ীন হযত হয। এই নীমত সিাযজ এবং সািামজক মবনযাযস নারীরা ক্ষয মবযৈর্ 

এবং গুরুত্বপূণব ভূমিকা পালন কযর তার স্বীকৃমত ক্ষিয। তাই, ক্ষকবলিাত্র বতব িান নয ভমবর্যত প্রজযন্মর ক্ষক্ষযত্রও এই এসইমেমজর জনয 

মৈক্ষার স্তর বাড়াযনার সযববািি উপায হল ক্ষিযযযির একটি গুণিানসম্পন্ন মৈক্ষাপ্রিাযনর বযবস্থা করা। এই নীমতটি এইভাযব সুপামরৈ করযছ 
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ক্ষয, এইমেমজ মৈক্ষাথীযির উত্থাযনর জনয নীমত পমরকল্পনাগুমল এই সম্প্রিাযযর ক্ষিযযযির উন্নমতর মিযক লক্ষয ক্ষরযখ্ প্রস্তুত করযত হযব। 

6.8 এছাড়াও, সিস্ত ক্ষিযযযির পাৈাপামৈ বৃিনলা মৈক্ষাথীযির জনয নযাযমনষ্ঠ ও গুণিানসম্পন্ন মৈক্ষা প্রিাযনর উযদ্দযৈয ভারত সরকার 

একটি মলে-অন্তভূব মি তহমবল গঠন করযব। ক্ষকন্দ্রীয সরকার মনধবামরত  অগ্রামধকার বাস্তবাযযনর জনয রাজযগুমলযত প্রযযাজনীয তহমবযলর 

বযবস্থা করা হযব। িমহলা ও বৃিনলা মৈশুযির কাযছ মৈক্ষাযক ক্ষপৌৌঁযছ ক্ষিওযার জনয নূনযতি মকছু সুমবধার বযবস্থা করা (ক্ষযিন- পমরোর-

পমরেন্ন ক্ষৈৌিাগার, সাইযকল, ৈতব সাযপযক্ষ নগি স্থানান্তযরর মবধান) অমত প্রযযাজন। তহমবযলর সাহাযযয এই প্রযযাজনগুমল ক্ষিোযনার 

সাযথ সাযথ রাজযসরকার সম্প্রিায-মভমিক কাযবক্রিযক আরও কাযবকর করার জনয এবং এগুমলযক আরও এমগযয মনযয যাওযার জনয 

প্রযযাজনীয বযবস্থা ক্ষনযব। এবং িমহলা ও বৃিনলা মৈশুরা যাযত স্থানীযস্তযর ক্ষয মনমিব ি বাধাগুমল আযছ তা অমতক্রি কযর মৈক্ষা বযবস্থায 

অংৈগ্রহণ করযত পাযর তা সুমনমিব ি করযত হযব। অনযানয এসইমেমজ -এর জনয সু্কল মৈক্ষায অংৈগ্রহযণর সিসযা সিাধাযনর জনয অনুরূপ 

অন্তভূব মি তহমবল গঠন করা হযব, িূলত এই নীমতটির লক্ষয ক্ষকানও মলে বা অনযানয আথব-সািামজক সুমবধাবমিত ক্ষগাষ্ঠীর মৈশুযির জনয 

মৈক্ষাযক্ষযত্র (বৃমিিূলক মৈক্ষা সহ) অংৈগ্রহযণর মবর্যয ক্ষয ক্ষকানও অবমৈি শবর্িযগুমল দূর করা। 

6.9 ক্ষযখ্াযন মবিযালযয আসযত অযনক পথ অমতক্রি করযত হয ক্ষসই সব স্থাযন জওহর নযবািয মবিযালযযর িত মনাঃশুল্ক ছাত্রাবাস শতমর 

করা হযব। মবযৈর্ কযর ক্ষসইসব মৈশুযির জনয যারা আথব-সািামজক ভাযব মপমছযয পড়া অিলগুমল ক্ষথযক আসযছ। এইসব ছাত্রাবাযস সিস্ত 

মৈশুযির মবযৈর্ কযর ক্ষিযযযির সুরক্ষার জনয উপযুি বযবস্থা গ্রহণ করা হযব। আথব-সািামজকভাযব মপমছযয পড়া ক্ষশ্রমণর ক্ষিযযযির 

গুণিানসম্পন্ন সু্কলগুমলযত (দ্বািৈ ক্ষশ্রমণ পযবন্ত) অংৈগ্রহণ বাড়াযনার জনয কস্তুরবা গান্ধী বামলকা মবিযালযগুমলযক আরও ৈমিৈালী ও 

প্রসামরত করা হযব। সারা ক্ষিযৈ মবযৈর্ত অযাসমপযরৈনাল ক্ষজলা, মবযৈর্ মৈক্ষা অিল ও অনযানয মপমছযয পড়া অিযল উচ্চিাযনর 

মৈক্ষাগত সুযযাগ বাড়াযত অমতমরি জওহর নযভািয মবিযালয এবং ক্ষকন্দ্রীয মবিযালয স্থাপন করা হযব। কিপযক্ষ একবছযরর প্রারমিক 

শৈৈব যত্ন ও মৈক্ষাযক সিমিত কযর ক্ষকন্দ্রীয মবিযালযয এবং ক্ষিযৈর অনযানয প্রাথমিক মবিযালযয মবযৈর্ কযর মপমছযয পড়া অিলগুমলযত 

প্রাক-সু্কল মবভাগযক যুি করা হযব।  

6.10 ইমসমসই এবং মবিযালয বযবস্থাযত মিবযাে মৈশুযির অন্তভূব মি ও সিান অংৈগ্রহণ মনমিতকরণযকও সযববাচ্চ অগ্রামধকার ক্ষিওযা হযব। 

মিবযাে মৈশুরা ফ্াউযেৈনাল স্তর ক্ষথযক উচ্চ-মৈক্ষা পযবন্ত মনযমিতভাযব সু্কল প্রমক্রযাযত পুযরাপুমর অংৈ মনযত সক্ষি হযব। মিবযাে বযমি 

অমধকার আইন – 2016 (আরমপেব্লুমে) সিাযবৈী (ইনকু্লমসভ) মৈক্ষাযক এিন একটি বযবস্থা মহসাযব পমরভামর্ত কযর ক্ষযখ্াযন সাধারণ ও 

মিবযাে সিস্ত মৈশুরা একসাযথ ক্ষৈযখ্ তথা মৈক্ষণ ও মৈখ্ন প্রণালীযক এিনভাযব অনুকুলরূযপ গযড় ক্ষতালা হয যাযত প্রযতযক মৈশুরা 

সিস্ত সাধারণ ও মবযৈর্ প্রযযাজন পূরণ করযত সক্ষি হয। এই নীমতটি আরমপেব্লুমে আইন -2016 এর মবধানগুমলর সাযথ সিস্পূণবরূযপ 

সেমতপূণব এবং সু্কল মৈক্ষার ক্ষক্ষযত্র তার সিস্ত সুপামরৈযক সিথবন কযর। জাতীয পাঠযক্রযির রূপযরখ্া প্রস্তুযতর সিয এনমসইআরটি 

নযাৈনাল ইনমস্টটিউে অফ্ মেইমপেব্লুমের িত মবযৈর্জ্ঞ সংস্থাগুমলর সযে আযলািনা করযব।  

6.11 এই লযক্ষয মিবযাে মৈশুযির সিমিত করার মবর্যোযক িযন ক্ষরযখ্ মবিযালয বা মবিযালয পমরসযরর সংস্থান বৃমদ্ধর দৃমিযকান ক্ষথক 

সুস্পি ও ক্ষকৌৈলী পিযক্ষপ ক্ষনওযা হযব। এর সযে এোও ক্ষিখ্যত হযব যাযত মবিযালয বা মবিযালয পমরসযর মিবযাে মৈশুযির 

প্রযযাজনীযতা সম্পমকব ত প্রমৈক্ষণ প্রাপ্ত মৈক্ষকযির মনযুি করা যায। গুরুতর অথবা একামধক বযপাযর অক্ষি মৈশুযির ক্ষযখ্াযনই প্রযযাজন 

ক্ষসখ্াযনই একটি সংসাধন ক্ষকন্দ্র (মরযসাসব ক্ষসন্টার) স্থাপন করা হযব। আরমপেব্লুমে আইন অনুসাযর মিবযাে মৈশুযির জনয বাধাহীন 

অংৈগ্রহণ সুমনমিত করা হযব। মিবযাে মৈশুযির প্রযযাজন অনুসাযর মবমভন্ন মবিযালয ও  মবিযালয পমরসর সকলপ্রকার মিবযাে মৈশুযির জনয 

যথাতব  বযবস্থা মনযয সহাযতা  প্রিান করযব এবং তাযির সিথবন জানাযব। মিবযাে মৈশুযির প্রযযাজন অনুসাযর তাযির সহাযতা প্রিান করযব 

এবং ক্ষশ্রমণকযক্ষ তাযির সমূ্পণব অংৈগ্রহণ এবং অন্তভূব মি মনমিত করার মবমভন্ন পদ্ধমত ও ক্ষকৌৈল গ্রহণ  কযরব। ক্ষশ্রমণকযক্ষ মৈক্ষক ও অনয 

সহপাঠিযির সাযথ খু্ব সহযজ ক্ষিলাযিৈা করযত পারার জনয মবযৈর্ আবৈযকতা মবমৈি মৈশুযির মকছু সহাযক উপকরণ, উপযুি প্রযুমি 

মভমিক সরঞ্জািগুমলর পাৈাপামৈ ভার্া-উপযুি মৈক্ষা সািগ্রী (ক্ষযিন- বড় মপ্রন্ট, ক্ষিইযলর িত সহজপাঠয পাঠযপুস্তক প্রভৃমত) পযবাপ্ত 

পমরিাযন উপলব্ধ করা হযব। এটি কলা, ক্ষখ্লাধূলা ও বৃমিিূলক মৈক্ষা সহ সিস্ত সু্কল কাযবক্রযির জনয প্রযযাজয হযব। এনআইওএস ভারতীয 

সাযেমতক ভার্া ক্ষৈখ্াযনার জনয এবং ভারতীয সাযেমতক ভার্া বযবহার কযর অনযানয ক্ষিৌমলক মবর্যগুমল ক্ষৈখ্াযনার জনয উচ্চিাযনর  

িমেউল শতমর করযব। মিবযাে মৈশুযির মনরাপিা ও সুরক্ষার জনয পযবাপ্ত িযনাযযাগ ক্ষিওযা হযব।  
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6.12 আর মপ েব্লু মে আইন-2016 অনুসাযর মিবযাে মৈশুরা মনযজযির পছন্দিত সাধারণ মবিযালযয বা মবযৈর্ মবিযালযয পড়যত পারযব। 

মরযসাসব ক্ষসন্টারগুমল মবযৈর্ মৈক্ষকযির দ্বারা গিীর অথবা একামধক মবযৈর্ আবৈযকতা মবমৈি মৈশুযির পুনববাসন ও মৈক্ষা সম্পমকব ত 

প্রযযাজনগুমল পূরযণর জনয বযবস্থা করযব। এই মৈশুরা যাযত তাযির পড়াশুনা ভালভাযব বামড়যতই (ক্ষহাি সু্কমলং) করযত পাযর এবং তাযির 

িক্ষতাগুমল যাযত সঠিক ভাযব মবকমৈত হয তার জনয মপতািাতা অমভভাবকযির প্রযযাজনীয সহাযতা ক্ষিওযা হযব। ক্ষযসিস্ত মিবযাে 

মৈশুরা অমতমরি ৈারীমরক অসুস্থতার কারযণ মবিযালযয ক্ষযযত সক্ষি নয, তারা গৃহমভমিক মৈক্ষাযকও মবকল্প মহসাযব পছন্দ করত পাযর।  

গৃহমভমিক মৈক্ষার আওতাধীন মৈশুযির অবৈযই সাধারণ পদ্ধমতর অনয ক্ষয ক্ষকানও মৈশুর সিান মহসাযব মবযবিনা করযত হযব। সািযতা ও 

সিান সুযযাযগর নীমতটি বযবহার কযর গৃহমভমিক মৈক্ষার িক্ষতা ও কাযবকারীতা মনরীক্ষণ করার জনয একটি বযবস্থা রাখ্া হযব। আরমপেব্লুমে 

আইন 2016 এর সাযথ সািঞ্জসয ক্ষরযখ্ এই মনরীক্ষণ এর উপর মভমি কযর গৃহ মভমিক সু্কল পদ্ধমতর মিক মনযিব ৈনা ও িানগুমলর মবকাৈ 

ঘোযনা হযব। যমিও এটি স্পি ক্ষয সিস্ত মিবযাে মৈশুযির পড়াযৈানার িামযত্ব রাযষ্ট্রর, তথামপ িাতা-মপতা/ ক্ষিখ্াশুনা করা ও যত্ন ক্ষনওযা 

বযমিযির প্রমৈক্ষণ ক্ষথযক শুরু কযর পরবতী স্তযর মৈখ্ন সািগ্রীগুমলর বযাপক প্রিার ও প্রসাযরর জনয প্রযুমি মভমিক সিাধান করা হযব, 

যার ফ্যল িাতা-মপতা/ ক্ষিখ্াশুনা ও যত্ন ক্ষনওযা বযমি মনযজযির মৈশুযির প্রযযাজন অনুসাযর সাহাযয করযত পাযর। 

6.13 অমধকাংৈ ক্ষশ্রমণকযক্ষ মনমিব ি মৈক্ষণ প্রমতবন্ধী মৈশু রযযযছ যাযির অনবরত সাহাযযযর প্রযযাজন। গযবর্ণা ক্ষথযক ইহা স্পি ক্ষয যত 

তাড়াতামড় সিথবন শুরু হয, ততই উন্নমতর সিবনা থাযক। মৈক্ষকযির এ জাতীয মৈখ্ন প্রমতবন্ধীযির তাড়াতামড় মিমিত কযর তাযির 

দুববলতা প্রৈিযণর জনয পমরকল্পনা গ্রহযণর ক্ষক্ষযত্র মবযৈর্ সহাযতা করযত হযব। যথাযথ প্রযুমির বযবহাযরর িাধযযি মৈশুযির তাযির মনজস্ব 

গমতযত কাজ করার সুযযাগ কযর ক্ষিওযা ও সক্ষি করা, প্রযতযক মৈশু যাযত তাযির মনযজযির সক্ষসিতার সুমবধা মনযত পাযর তার জনয 

পাঠযক্রিযক নিনীয কযর ক্ষতালা এবং উপযুি িূলযাযণ ও ৈংসাপযত্রর জনয একটি বাস্তুতন্ত্র গঠন করা – এই সিস্ত মবর্যগুমল মিবযাে 

মৈশুযির জনয ক্ষনওযা- মবযৈর্ পমরকল্পনাগুমলর িযধয অন্তভূব ি থাকযব। বুমনযামি স্তর ক্ষথযক উচ্চতর মৈক্ষা পযবন্ত সকল পযবাযয ক্ষৈখ্ার 

ক্ষক্ষযত্র অসুমবধা (লামনবং মেসএমবমলটিস) রযযযছ এিন মৈশুযির সিান সুযযাগ-সুমবধা মনমিত করার জনয প্রস্তামবত নতুন জাতীয িূলযাযন 

ক্ষকন্দ্র, পরখ্ সহ অনযানয িূলযাযন ও ৈংসাপত্র প্রিানকারী সংস্থাগুমল মনযিব মৈকা প্রস্তুত করযব এবং এই ধরযণর িূলযাযযনর জনয যযথাপযুি 

পদ্ধমতর ও সরঞ্জাযির সুপামরৈ করযব। 

6.14 মনমিব ি মিবযাে মৈশুযির (ক্ষৈখ্ার ক্ষক্ষযত্র অক্ষিতা রযযযছ এিন মৈশুসহ) কীভাযব পড়াযনা যায, এ সম্পযকব  সযিতনতা ও জ্ঞান সিস্ত 

মৈক্ষক মৈক্ষার অমনবাযব অংৈ হওযা উমিত। এর সাযথ মলে মভমিক সংযবিনৈীলতা ও অল্প প্রমতমনমধত্ব মবমৈি সম্প্রিাযযর প্রমত 

সংযবিনৈীলতা মবকমৈত করার িাধযযি তাযির অংৈগ্রহণ বৃমদ্ধ করার মবর্যটিও মৈক্ষক মৈক্ষার ক্ষক্ষযত্র অন্তভূব ি করা হযব।  

6.15 মবমভন্ন মবিযালযযর মবকল্পগুমল তাযির ঐমতহয বা মবকল্প মৈক্ষনপদ্ধমতর িাধযযি সংরক্ষযণর বযপাযর উৎসাহ ক্ষিওযা হযব। এর সাযথ 

সাযথ মবিযালযগুমলযক মনযজযির মবর্য, মৈক্ষণ-ক্ষক্ষত্র ও পাঠযক্রিযক রাষ্ট্রীয  পাঠযিিব ার অনুরূপ সিমিত করার জনয সহাযতা করা হযব 

যাযত উচ্চতর মৈক্ষার ক্ষক্ষযত্র ওই সিস্ত মবিযালযযর মৈক্ষাথীরা ধীযর ধীযর আরও ক্ষবমৈ কযর অংৈগ্রহণ করযত পাযর। মবযৈর্ত এই 

মবিযালযগুমলর পছন্দসই মবর্য মহসাযব মবজ্ঞান , গমণত, সািামজক অধযযন, মহন্দী, রংরাজী, রাজযস্তযরর ভার্াগুমল বা পাঠযক্রযির অনযানয 

প্রাসমেক মবর্যগুমল িালু করার জনয আমথবক সহাযতা প্রিান করা হযব। এটি এই মবিযালযগুমলযত পাঠরত মৈশুযির প্রথি ক্ষথযক দ্বািৈ ক্ষশ্রমণ 

পযবন্ত সংজ্ঞামযত মৈখ্ন ফ্লাফ্লগুমল অজব ন করযত সক্ষি করযব। তদুপমর, এই জাতীয মবিযালযযর মৈক্ষাথীযির এনটিএ দ্বারা রাজয বা 

অনযানয ক্ষবােব  পরীক্ষা এবং িূলযাযযনর জনয উৎসামহত করা হযব এবং এর ফ্যল মৈক্ষাথীরা উচ্চতর মৈক্ষাপ্রমতষ্ঠাযন ভমতব  হযত পারযব। 

মবজ্ঞান, গমণত, ভার্া এবং সািামজক অধযযন মৈক্ষার ক্ষক্ষযত্র মৈক্ষকযির সক্ষিতার মবকাৈ ঘোযনা হযবা। নতুন নতুন মৈক্ষণ পদ্ধমতর 

ওপযরও িযনামনযবৈ করা হযব। গ্রন্থাগারসিূহ  ও লযাবযরেমরগুমলযক ৈমিৈালী করা হযব এবং পযবাপ্ত পাঠয উপকরণ ক্ষযিন বই, জানবাল 

আতযামি এবং অনযানয পঠন-পাঠযনর উপকরণসিূহ সরবরাহ করা হযব। 

6.16 এসইমেমজ এর অন্তগবত এবং উপযর বমণবত নীমতগুমলর মবর্যয তপমসলী জামত ও তপমসলী উপজামতর মৈক্ষার মবকাযৈ শবর্িয হ্রাস 

করার ক্ষক্ষযত্র মবযৈর্ িযনাযযাগ  ক্ষিওযা হযব। সু্কল মৈক্ষায অংৈগ্রহণ বাড়াযনার প্রযিিার অংৈ মহসাযব সিস্ত এসইমেমজ ক্ষথযক প্রমতভাধর 

ও ক্ষিধাবী মৈক্ষাথীযির জনয মনমিব ি মকছু অিযল মবযৈর্ ছাত্রাবাস, মিজ ক্ষকাসব এবং মফ্ িকুব ও বৃমির িাধযযি আমথবক সহাযতা মবযৈর্ কযর 

িাধযমিক স্তযর প্রিান করা হযব যাযত কযর উচ্চতর মৈক্ষাযক্ষযত্র তাযির প্রযবৈ আরও সহজ হযয ওযঠ। 
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6.17 প্রমতরক্ষা িন্ত্রযকর তোবধাযন, রাজয সরকারগুমল উপজামত অধুযমর্ত অিযল অবমস্থত িাধযমিক ও উচ্চ িাধযমিক মবিযালযগুমলযত 

এনমসমস উইং ক্ষখ্ালার  জনয উৎসাহ মিযত পাযর। এর ফ্যল মৈক্ষাথীযির স্বাভামবক প্রমতভা ও অননয ক্ষিতার মবকাৈ ঘেযব এবং তারা 

প্রমতরক্ষা বামহনীযত সফ্ল ক্ষকমরযাযরর জনয উৎসামহত হযব। 

6.18 এসইমেমজ এর মৈক্ষাথীযির জনয উপলব্ধ সিস্ত বৃমি ও অনযানয সুযযাগ-সুমবধা ও মস্কিগুমল একটি এক সংস্থা ও ওযযবসাইে দ্বারা 

সিমিত ও ক্ষঘার্ণা করা হযব। এর ফ্যল সিস্ত মৈক্ষাথী প্রমক্রযাগুমল সম্পযকব  অবমহত হযব এবং তাযির মনযজযির ক্ষযাগযতা অনুযাযী একটি 

সরল ‘ওযান উইযো মসযস্টি’ -এর িাধযযি আযবিন করযত পারযব। 

6.19 উপযরাি সিস্ত নীমত ও বযবস্থাগুমল সিস্ত এসইমেমজ গুমলর সমূ্পণব অন্তভূব মি ও সািযতা অজব যনর জনয খু্বই গুরুত্বপূণব মকন্তু পযবাপ্ত 

নয। যা প্রযযাজন, তা হল সু্কল সংসৃ্কমতযত পমরবতব ন। মৈক্ষক, অধযক্ষ, প্রৈাসক, কাউমন্সলর ও মৈক্ষাথী সহ মবিযালয মৈক্ষা বযবস্থার সাযথ 

যুি সকল অংৈগ্রহণকারীযক   মৈক্ষাথীযির প্রযযাজনীযতা, অন্তভূব মি এ সািযতার ধারণা এবং সিস্ত বযমির সম্মান, িযবািা ও ক্ষগাপনীযতা 

সম্পযকব  সংযবিনৈীল হযত হযব। এই জাতীয মৈক্ষা বযবস্থা মৈক্ষাথীযির বযমি হযয উঠার জনয সযববািি পথ প্রিান করযব, যা পরবতীযত 

এিন একটি সিাজ গঠন করযব ক্ষযখ্াযন সিাজ তার সবযিযয দুববল নাগমরকযির প্রমত িাযবদ্ধ থাকযব। অন্তভূব মি ও সািযতা মৈক্ষক- 

মৈক্ষার িূল মিক হযয উঠযব ( মবিযালযযও সিস্ত ক্ষনতৃত্ব, প্রৈাসমনক ও অনয পযির প্রমৈক্ষযণর ক্ষক্ষযত্রও)। এর সাযথ সকল মৈক্ষাথীযির 

জনয দুিব ান্ত ক্ষরাল িযেল আনার লযক্ষয এসইমেমজ ক্ষথযক আরও উচ্চিাযনর মৈক্ষক এবং ক্ষনতৃবৃযন্দর মনযযাযগর প্রযিিা করা হযব। 

6.20 মৈক্ষক, প্রমৈমক্ষত সিাজকিী ও কাউমন্সলরযির দ্বারা প্রবমতব ত এই নতুন সু্কল সংসৃ্কমতর িাধযযি মৈক্ষাথীযির সংযবিনৈীল করা হযব 

এবং সংমেি পমরবতব নগুমলর িাধযযি একটি অন্তভূব মিিূলক সু্কল পাঠযক্রি িালু করযত হযব। সু্কল প্রমক্রযাটিযত প্রথি ক্ষথযকই িানমবক 

িূলযযবাযধর উপািান ক্ষযিন সকল বযমির প্রমত শ্রদ্ধা, সহানুভূমত, সহনৈীলতা, িানবামধকার, মলে সিতা, অমহংসা, মবশ্ব নাগমরকত্ব, 

অন্তভূব মি ও সািযতা সংযুি হযব। শবমিযত্রর প্রমত সংযবিনৈীলতা ও তার মবকাযৈর জনয এটি মবমভন্ন সংসৃ্কমত, ধিব, ভার্া, মলে, পমরিয 

ইতযামির আরও মবস্তামরত জ্ঞান অন্তভূব ি করযব। পাঠযক্রযির ক্ষয ক্ষকানও পক্ষপাতদুি ও ছকবাৌঁ ধা মবর্যগুমল সরাযনা হযবা এবং সিস্ত 

সম্প্রিাযযর সাযথ সম্পমকব ত ও প্রাসমেক উপািানগুযলা অন্তভূব ি করা হযব। 

 

7. শিদ্যালয় পশরসর/ ক্লাস্টার গুশলর মাধ্যশম দ্ক্ষ সংিাধ্ন ও কাযেকর প্রিাসন। 

7.1  সববমৈক্ষা অমভযান (এস এস এ), যা বতব িাযন সিগ্র মৈক্ষা প্রকযল্পর আওতাধীন, দ্বারা ক্ষিযৈর প্রমতটি িনুর্য বসবাসরত স্থাযন প্রাথমিক 

মবিযালয প্রমতষ্ঠা করা হযযযছ। এছাড়া রাজযগুমলর মবমভন্ন গুরুত্বপূণব প্রযিিা প্রাথমিক মবিযালযয সাববজমনক প্রযবৈামধকার মনমিত করযত 

সহাযতা কযরযছ। এর ফ্যল অযনক ক্ষছাে ক্ষছাে মবিযালযযরও প্রমতষ্ঠা হযযযছ।  ইউ মে আই এস ই 2016-17 এর তথয অনুসাযর, ভারযতর 

প্রায 28% পাবমলক প্রাথমিক মবিযালযয; 14.8% উচ্চ প্রাথমিক মবিযালযয মৈক্ষাথীর সংখ্যা 30 এরও কি। প্রারমিক স্তযরর (প্রাথমিক ও 

উচ্চ প্রাথমিক অথবাৎ প্রথি ক্ষশ্রণী ক্ষথযক অিি ক্ষশ্রণী পযবন্ত) প্রমতটি ক্ষশ্রণীযত মৈক্ষাথীর গড় সংখ্যা হযলা 14, একটি উযেখ্যযাগয অনুপাত 6 

এর মনযি রযযযছ। 2016-17 বযর্ব একিাত্র মৈক্ষক মবমৈি মবিযালযযর সংখ্যা মছল 1,08,017; এই মবিযালযগুমলর অমধকাংৈই হযলা 

প্রাথমিক মবিযালয (85743), ক্ষযখ্াযন প্রথি ক্ষশ্রণী ক্ষথযক পিি ক্ষশ্রমণ পযবন্ত পড়াযনা হয। 

7.2 এই ক্ষছাে সু্কল গুমল ক্ষক ভাযলাভাযব পমরিালনা করার ক্ষক্ষযত্র অযনক জটিলতা সৃমি হযে। মবযৈর্ কযর মৈক্ষক মনযযাগ এবং গুরুত্বপূণব 

ক্ষভৌমতক সংস্থাযনর ক্ষক্ষযত্র খু্বই সিসযার সমু্মখ্ীন হযত হযে। মৈক্ষকরা প্রাযৈই একসাযথ একামধক ক্ষশ্রণী পড়ায এবং একামধক মবর্যয 

ক্ষৈখ্ায, এিনমক ক্ষয মবর্যয মৈক্ষকযির আযগ ক্ষথযক ক্ষকান ধারণা ক্ষনই। সেীত, কলা ও ক্ষখ্লাধুলার িযতা িূল ক্ষক্ষত্রগুমল ক্ষক প্রাযৈই 

পড়াযনা হয না। লযাবযরেমর, ক্রীড়া সরঞ্জাি ও গ্রন্থাগার এর বইযযর িত ক্ষভৌমতক সংস্থানগুমল মবিযালযগুমলযত পাওযা যায না বলযলই িযল। 

7.3 মবমেন্নভাযব থাকা ক্ষছাে সু্কলগুমল মৈক্ষা ও পঠন পাঠযনর প্রমক্রযাযতও ক্ষনমতবািক প্রভাব ক্ষফ্যল। মৈক্ষকরা সম্প্রিাযযর িযধয 

িলগতভাযব সযববািি কাজ কযর এবং মৈক্ষাথীযির ক্ষক্ষযত্রও ক্ষসোই প্রযযাজয। প্রৈাসন ও বযবস্থাপনার জনযও ক্ষছাে সু্কলগুমল সিসযার সৃমি 

কযর। ক্ষভৌযগামলক মবস্তার, মবিযালযয যাওযার সিসযাসঙ্কুল পমরমস্থমত এবং প্রিুর সংখ্যক মবিযালযযর উপমস্থমত সিস্ত মবিযালযযর ক্ষিখ্াযৈানা 
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ও নজরিামর করা অসুমবধাজনক হযয উঠযছ। মবিযালযযর সংখ্যায বৃমদ্ধ ও সিগ্র মৈক্ষা প্রকযল্পর সিিয এর সাযথ প্রৈাসমনক কাঠাযিাযক 

যথাযথভাযব যুি করা যাযমন।  

7.4 যমিও একটি উপায হযলা মবিযালযগুমলর সংযুমিকরণ যা প্রাযৈই আযলামিত হয, মকন্তু এই মসদ্ধান্ত খু্বই মিন্তা ভাবনা কযর 

উপলব্ধতার মিকো সুমনমিত করার পযরই ক্ষনওযা ক্ষযযত পাযর। এই ধরযনর পিযক্ষপ গুমল শুধুিাত্র খু্বই সীমিত ভাযব সাহাযয করযব; 

সঠিক কাঠাযিাগত ও ক্ষবমৈসংখ্যক মবিযালযযর কারযণ ক্ষয সিসযা সৃমি হযযযছ তা সিাধান করযব না। 

7.5 মবিযালয গুমলযক সংযুি বা ক্ষযৌমিকরযণর িাধযযি রাজয ও ক্ষকন্দ্রৈামসত সরকারগুমল 2025 সাযলর িযধয এই সিসযার সিাধান 

করযব। এই হস্তযক্ষযপর উযদ্দৈযটি হযলা প্রমতটি মবিযালযযর ক্ষক্ষযত্র সুমনমিত করযত হযব ক্ষয: ক) মৈল্প, সংগীত, মবজ্ঞান, ক্ষখ্লাধুলা, ভার্া 

ও বৃমিিূলক মবর্যগুযলা সহ সিস্ত মবর্য পড়াযনার জনয পযবাপ্ত সংখ্যক কাউমন্সলর/ প্রমৈমক্ষত সিাজযসবক ও মৈক্ষক (অনয মবিযালযযর 

সাযথ ভাগ কযর বা অনযথায) আযছ; খ্) পযবাপ্ত সংস্থান (অনয মবিযালযযর সাযথ ক্ষযৌথভাযব বা অনযথায) ক্ষযিন একটি গ্রন্থাগার, মবজ্ঞান ও 

কমম্পউোর লযাব, িক্ষতা মভমিক লযাব, ক্ষখ্লার িাঠ, ক্রীড়া সরঞ্জাি এবং ক্ষখ্লার সুমবধা আযছ; গ) ক্ষযৌথ ক্ষপৈািার মবকাৈ কিবসূমি, পঠন-

পাঠযনর মবর্যগুমল ভাগ কযর ক্ষনওযা, ক্ষযৌথভাযব মবর্যবস্তুর মবকাৈ এবং মৈল্প ও মবজ্ঞান প্রিৈবনী, ক্ষখ্লাধুলা, কুযইজ, মবতকব  ও ক্ষিলার িত 

ক্ষযৌথ মক্রযাকলাযপর িাধযযি মৈক্ষক, মৈক্ষাথী ও মবিযালয এর িযধযকার মবমেন্নতা কাটিযয সবাই এক সম্প্রিাযযর অংৈীিার হযয ওঠার 

িানমসকতা গযড় তুযলযছ; ঘ) মিবযাংগ মৈশুযির ক্ষলখ্াপড়ার জনয মবিযালয গুমলর িযধয সহযযামগতা ও সহাযতা মবিযিান এবং ঙ)  

মবিযালযযর প্রৈাসমনক বযবস্থার উন্নমত সাধযনর জনয মকছু মবিযালয মনযয গযড় ওঠা একটি ক্ষগাষ্ঠীর সিস্ত অধযক্ষ, মৈক্ষক ও অনযানয 

অংৈীিাররা ক্ষযযকাযনা ক্ষছাে-খ্াযো মসদ্ধান্ত মনযত পারযব এবং এই মবিযালয ক্ষগাষ্ঠীগুমল অধব- স্বাযিৈামসত ইউমনযের িযবািা পায। 

7.6 উপযরাি ধারণাটি বাস্তবামযত করার জনয সিাবয বযবস্থাটি হল: মবিযালয পমরসর নাযি একটি ক্ষগাষ্ঠীর কাঠাযিা প্রমতষ্ঠা করা, যার িযধয 

একটি িাধযমিক মবিযালয এবং তার আযৈপাযৈর পাৌঁ ি ক্ষথযক িৈ মকযলামিোযরর িযধয অেনওযামড় সহ অনযানয মনেযশ্রমণ মবমৈি 

মবশ্বমবিযালযগুমল থাকযব। যমিও মৈক্ষা কমিৈন (1964-66) এই পরািৈবটি মিযযমছল, মকন্তু তা বাস্তবামযত হযমন। এই নীমতটি মবিযালয 

পমরসর/ ক্লাস্টাযরর ধারণা ক্ষযখ্াযনই সিব ক্ষসখ্াযনই দৃঢ়তার সাযথ সিথবন কযর। মবিযালয পমরসর/ ক্লাস্টাযরর িূল উযদ্দযৈয ক্লাস্টাযরর 

মবিযালযগুমলর ক্ষক্ষযত্র বৃহির সংস্থান িক্ষতা, আযরা ভাযলা  কাযবকমরতা, সিিয, ক্ষনতৃত্ব, প্রৈাসন ও পমরিালনা সুষু্ঠভাযব সম্পন্ন করা।  

7.7 মবিযালয পমরসর/ ক্লাস্টার স্থাপন এবং পমরসযরর মবর্য গুমলর িযধয সম্পি ভাগ কযর ক্ষনওযার ফ্যল আযরা অযনক সুমবধা হযব ক্ষযিন- 

প্রমতবন্ধী মৈশুযির উন্নততর সহাযতা, আযরা ক্ষবমৈ মবর্যযকমন্দ্রক ক্লাস এবং মবিযালয পমরসর জুযড় একাযেমিক/ ক্ষখ্লাধুলা/ কলা/ মৈল্প 

আধামরত কাযবক্রযির প্রযযাজন; আইমসটি সরঞ্জাি বযবহার কযর ভািুব যাল ক্লাস পমরিালনা করা সহ মৈক্ষকযির ভাগ কযর ক্ষনযার িাধযযি 

ক্ষশ্রমণকযক্ষ মৈল্প, সংগীত, ভার্া, বৃমিিূলক মবর্য, ৈারীমরক মৈক্ষা এবং অনযানয মবর্যগুমলর আরও ভাল সংযযাজন, সিাজযসবী ও 

কাউমন্সলরযির সাহাযযয মৈক্ষাথীযির আরও ক্ষবমৈ সহাযতা, তামলকাভুমি ও উপমস্থমতর হার বৃমদ্ধ এবং মবিযালয পমরসর পমরিালন কমিটি 

(ক্ষকবলিাত্র মবিযালয পমরিালন কমিটির জাযগায) এর িাধযযি আরও বমলষ্ঠ ও উন্নত পমরিালন বযবস্থা, িমনেমরং, তিারমক, উদ্ভাবন ও 

স্থানীয অংৈীিারযির দ্বারা আযরা নানা পিযক্ষপ। সু্কল, সু্কল ক্ষনতৃবৃন্দ, মৈক্ষক, মৈক্ষাথী, সহাযক কিী, মপতািাতা এবং স্থানীয নাগমরকযির 

মনযয গঠিত বৃহির এই সম্প্রিাযগুমল একটি সংস্থান-িক্ষ পদ্ধমতযত মবিযালযযর মৈক্ষাবযবস্থাযক ৈমিৈালী করযব। 

7.8 মবিযালয পমরসর/ ক্লাস্টার বযবস্থার ফ্যল মবিযালয প্রৈাসযনর মিকটি উন্নত হযব এবং আরও ক্ষবমৈ িক্ষ হযয উঠযব। প্রথযি, মজ এস ই 

মবিযালয পমরসর/ ক্লাস্টাযরর কতৃব ত্ব গ্রহণ করযব, যা আধা-স্বাযিৈামসত ইউমনে মহযসযব কাজ করযব। ক্ষজলা মৈক্ষা আমধকামরক (মজ ই ও) 

ও ব্লক মৈক্ষা আমধকামরক (মব ই ও) প্রযতযক মবিযালয পমরসর/ ক্লাস্টার ক্ষক একটি ইউমনে মহযসযব মবযবিনা করযব এবং সিস্ত কাজকিব 

সহাযতা করযব। পমরসর মনযজই মজ এস ই দ্বারা অমপবত কাজগুমল সম্পািন করযব এবং সিস্ত মবিযালযগুমলর িযধয সিিয সাধন করযব। 

জাতীয পাঠযক্রযির রূপযরখ্া ও রাজয পাঠযক্রযির রূপযরখ্া ক্ষিযন সিমিত মৈক্ষা প্রিাযনর জনয উদ্ভাবন এবং মৈক্ষণ পদ্ধমত ও পাঠযক্রি 

মনযয পরীক্ষা-মনরীক্ষা িামলযয যাওযার জনয মবিযালয পমরসরগুমলযক মজএসমস দ্বারা যযথি স্বাযিৈাসন ক্ষিওযা হযব। এই সংস্থার অধীযন, 

মবিযালযগুমল ৈমিৈালী হযব, আযরা স্বাধীনতা পাযব এবং পমরসরটিযক আরও উদ্ভাবনী ও প্রমতমক্রযাৈীল করার ক্ষক্ষযত্র অবিান রাখ্যব। 

ইমতিযধয মজ এস ই পমরসর বযবস্থার কাযবকামরতাযক সািমগ্রকভাযব উন্নত করযত প্রযযাজনীয লক্ষযগুযলাযক িযনামনযবৈ করযত সক্ষি 

হযব। 



জাতীয় শিক্ষানীশত - 2020 

32 

7.9 স্বল্পযিযামি ও িীঘবযিযামি উভয ক্ষক্ষযত্রই পমরকল্পনা িামফ্ক কাজ করার সংসৃ্কমত এই জাতীয মবিযালয পমরসর/ ক্লাস্টাযরর িাধযযি 

মবকমৈত হযব। এসএিমস গুমলর সমক্রয অংৈগ্রহযণর িাধযযি মবিযালযগুমল তাযির পমরকল্পনাগুমলর (এস মে মপ) মবকাৈ ঘোযব। এই 

পমরকল্পনাগুমল তখ্ন মবিযালয পমরসর/ ক্লাস্টার মবকাৈ পমরকল্পনা (এস মস মে মপ) শতমরর িূল মভমি মহযসযব কাজ করযব। এস মস মে মপ এর 

িযধয মবিযালয পমরসযর অনযানয প্রমতষ্ঠান ক্ষযিন বৃমিিূলক মৈক্ষা প্রমতষ্ঠাযনর পমরকল্পনাগুমলও যুি করা হযব। মবিযালয পমরসযরর অধযক্ষরা 

ও মৈক্ষকরা এস মস এি মস এর সাহাযযয এই পমরকল্পনাগুমল প্রস্তুত করযব এবং সবব সাধারযণর কাযছ উপলব্ধ হযব। এই পমরকল্পনা গুমলর 

িযধয িানবসম্পি, মৈখ্ন সংস্থান, ক্ষভৌমতক সংস্থান ও পমরকাঠাযিা উন্নযযনর উযিযাগ, আমথবক সংস্থান, মবিযালয সংসৃ্কমত, মৈক্ষক উন্নযন 

পমরকল্পনা এবং মৈক্ষাগত ফ্লাফ্ল অন্তভুব ি থাকযব। এটি প্রাণবন্ত মৈক্ষািূলক সম্প্রিাযযর মবকাযৈর জনয মবিযালয পমরসযর মৈক্ষক ও 

মৈক্ষাথীযির উন্নযযনর প্রযিিা সম্পযকব  মবস্তামরত জানাযব। এসমেমপ ও এনমসমেমপ হল মজএসই সহ মবিযালযযর সকল অংৈীিারযির 

একীকৃত ও সামরবদ্ধ করার প্রাথমিক প্রমক্রযা। এস এি মস ও এস  মস এি মস মবিযালযযর কাযবক্রি ও মিকমনযিব ৈনায তিারমকর জনয এসমেমপ 

ও এসমসমেমপ ক্ষক বযবহার করযব এবং এই পমরকল্পনাগুমল কাযবকর করযত সহাযতা করযব। মজএসই তার আমধকামরকযির িাধযযি, ক্ষযিন 

মবইও, প্রমতটি মবিযালযযর পমরসযরর এস মস মে মপ ক্ষক অনুযিািন ক্ষিযব। স্বল্পযিযািী (1 বছর) এবং িীঘবযিযািী (3-5 বছর) উভয 

এসমসমেমপ গুমল অজব যনর জনয প্রযযাজনীয সংস্থান (আমথবক, িানমবক, ৈারীমরক) সরবরাহ করযব। এটি মৈখ্ন-ফ্লাফ্লগুমল অজব যনর জনয 

মবিযালয পমরসর গুযলাযক অনযানয সিস্ত প্রাসমেক সহাযতা প্রিান করযব। এসমেমপ এবং এস মস মে মপ এর উন্নযযনর জনয মে এস ই ও এন 

মস ই আর টি মনমিব ি মনযিাবলী (ক্ষযিন -আমথবক, কিী, প্রমক্রযা) এবং কাঠাযিা গুমল সিস্ত মবিযালযযর সাযথ ভাগ কযর মনযত পাযর, যা 

পযবাযক্রযি সংযৈামধত হযত থাকযব। 

7.10 সরকামর ও ক্ষবসরকামর মবিযালয গুমলর িযধয সহযযামগতা ও ইমতবািক আিান-প্রিান আযরা বৃমদ্ধর জনয, একটি ক্ষবসরকামর মবিযালযযর 

সাযথ একটি সরকামর মবিযালয ক্ষজাে বদ্ধ হযত পাযর যাযত এই জাতীয যুি মবিযালযগুযলা এযক অপযরর সাযথ ক্ষযাগাযযাগ করযত পাযর, 

এযক অপযরর ক্ষথযক মৈখ্যত পাযর এবং যমি সিব হয সংস্থানগুমলও ভাগ কযর মনযত পাযর। ক্ষযখ্াযনই সিব হযব সরকামর ও ক্ষবসরকামর 

মবিযালয গুমল এযক অপযরর সযববািি অনুৈীলন গুমল নমথভূি করযব এবং মনযজযির িযধয ভাগ কযর ক্ষনযব।  

7.11 মবিযিান 'বালভবনযক' ৈমিৈালী করযত ও নতুন 'বালভবন' প্রমতষ্ঠা করযত প্রমতটি রাজয ক্ষক উৎসামহত করা হযব। মিযনর ক্ষবলায 

মবযৈর্ ক্ষবামেব ং সু্কল মহসাযব, মৈল্প, কযামরযার ও ক্ষখ্লাধুলার সাযথ সম্পমকব ত মক্রযা-কলাযপ অংৈ মনযত সিস্ত বযযসর মৈশুরা সপ্তাযহ একবার 

(ক্ষযিন- সপ্তাহাযন্ত) বা আরও ক্ষবমৈ বার বালভবযন ক্ষযযত পাযর। যমি সিব হয তাহযল এই ধরযনর বাল ভবনগুমল মবিযালয পমরসর/ 

ক্লাস্টাযরর অংৈ মহযসযব সংযুি করা ক্ষযযত পাযর। 

7.12 মবিযালয পুযরা সম্প্রিাযযর জনয উিযাপন ও সম্মাযনর মবর্য হওযা উমিত। একটি প্রমতষ্ঠান মহসাযব মবিযালযযর িযবািা পুনাঃপ্রমতমষ্ঠত 

হওযা উমিত। মবিযালযযর গুরুত্বপূণব মিনগুমল ক্ষযিন মবিযালয প্রমতষ্ঠা মিবস, সম্প্রিাযযক সযে মনযযই উিযামপত হযব। মবিযালযযর প্রািন 

ছাত্র ক্ষির সম্মামনত করযত হযব এবং তাযির নাযির তামলকা প্রকামৈত হযব। তদুপমর, মবিযালযযর পমরকাঠাযিার অবযবহৃত অংৈটি 

সম্প্রিাযযর সািামজক, ইযন্টযলকিুযাল ও ক্ষসবা প্রকযল্পর মক্রযা-কলাযপর জনয বযবহৃত হযত পাযর। পাঠিাযনর মিন বা সিয ছাড়া অনয 

সিযয সািামজক সংহমত প্রিাযরর কাজটিও মবিযালযয করা ক্ষযযত পাযর। মবিযালযটি একটি "সািামজক ক্ষিতনা ক্ষকন্দ্র" মহযসযব বযবহৃত হযত 

পাযর। 

 

8. শিদ্যালয় শিক্ষার জনয মান শনধ্োরর্ ও স্বীকৃশত 

8.1 মবিযালয মৈক্ষা মনযন্ত্রক বযবস্থাতার লক্ষযটি অবৈযই মনযমিত মৈক্ষাগত ফ্লাফ্যলরর উন্নমত করা। এটি অবৈযই মবিযালযগুমলযক 

অমতমরিভাযব সীিাবদ্ধ করযব না, মবিযালযযর উদ্ভাবনী ক্ষিতার মবযরামধতা করযব না, বা মবিযালযযর মৈক্ষক, অধযক্ষ ও মৈক্ষাথীযির 

ক্ষকানভাযবই হতাৈ কযর তুলযব না। সযববাপমর মনযন্ত্রক বযবস্থার লক্ষয হযব মবিযালয ও মৈক্ষকযির আস্থার সাযথ ক্ষিতাযন করা, তাযির 

ক্ষশ্রষ্ঠযত্বর জনয প্রযিিা িামলযয যাওযা এবং তাযির সযববািি উপাযয কাযব সম্পািন করার জনয সক্ষি কযর ক্ষতালা। সিস্ত অথব, পদ্ধমত ও 

মৈক্ষাগত ফ্লাফ্যলর সমূ্পণব স্বেতা ও সববসিযক্ষ প্রকাৈ কযর মসযস্টযির অখ্ণ্ডতা মনমিত করযব। 
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8.2 বতব িাযন মবিযালয মৈক্ষা বযবস্থার পমরিালনা ও মনযন্ত্রযনর সিস্ত প্রধান কাজগুমল- যথা, সববসাধারযণর মৈক্ষার মবধান, মৈক্ষা প্রমতষ্ঠাযনর 

মনযন্ত্রণ এবং নীমত মনধবারণ – একটি একক সংস্থা অথবাৎ মবিযালয মৈক্ষা মবভাগ বা এর ক্ষকান ৈাখ্া পমরিালনা কযর। এটি স্বাযথবর দ্বন্ধ ও 

ক্ষিতার অমতমরি ক্ষকন্দ্রীকরযণর মিযক পমরিামলত কযর। এটি মবিযালয বযবস্থার সুষ্ঠ পমরিালনার পমরপন্থী। মনযিকানুন ও অনযানয মবযর্যর 

ওপর মবিযালযযর মৈক্ষা িফ্তর প্রাযৈই অমধক িযনাযযাগ ক্ষিওযায গুণিানসম্পন্ন মৈক্ষািাযনর মবর্যটি বযাহত হযে।  

8.3 বতব িান মনযািক বযবস্থা ক্ষযখ্াযন একমিযক শুধুিাত্র লাভ করার জনয প্রমতষ্ঠা হওযা ক্ষবসরকারী মবিযালযগুমলর  বামণমজযকীকরণ এবং 

মপতািাতার ওপর হওযা আমথবক ক্ষৈার্নযক মনযন্ত্রণ করযত পাযরমন, অপমরিযক এটি প্রাযৈই  না ক্ষজযনশুযন জনহমহতকর/ সরকারী 

মবিযালযস্বরূপ ক্ষবসরকারী মবিযালযগুমলযক মনরুৎসামহত করযছ। যমিও গুণিানসম্পন্ন মৈক্ষা প্রিান করাই সরকারী ও ক্ষবসরকারী উভয 

প্রকার মবিযালযযর িূল লক্ষয হওযা উমিত, মকন্তু উভয প্রকার মবিযালযযর মনযন্ত্রন পদ্ধমতর িযধয অযনক ক্ষবমৈ অসািঞ্জসযতা রযযযছ। 

8.4 জনমৈক্ষা বযবস্থাটি একটি  প্রাণবন্ত সিাযজর মভমি। জামতর জনয সযববাচ্চ স্তযরর মৈক্ষাগত ফ্লাফ্ল অজব যনর ক্ষক্ষযত্র এটি ক্ষযভাযব 

পমরিামলত হয তা অবৈযই পমরবমতব ত ও সংহত করযত হযব। একই সাযথ ক্ষবযসকারী/ জনমহতকর সু্কল সিূহযকও একটি গুরুত্বপূণব ও 

সিথবক ভূমিকা পালন করযত উৎসামহত ও সক্ষি করযত হযব। 

8.5 রাজয সু্কল মৈক্ষাবযবস্থা, ক্ষসই বযবস্থার িযধয স্বতন্ত্র িামযত্ব এবং তার মনযন্ত্রযণর পদ্ধমত সম্পমকব ত িূল নীমতগুমল মনযে বণবনা কর হলাঃ 

ক) মবিযালয মৈক্ষা মবভাগ, যা রাজয স্তযর মবিযালয মৈক্ষার ৈীর্বস্থানীয সংস্থা, পাবমলক মৈক্ষা বযবস্থার ক্রিাগত উন্নমত, সামববক 

পযবযবক্ষণ এবং নীমত মনধবারযণর  জনয িাযবদ্ধ থাকযব। এটি সরকারী মবিযালযযর উন্নমতর মিযক যথাযথ িযনামনযবৈ মনমিত 

করার জনয এবং স্বাযথবর দ্বন্ধ দূরীকরযণর জনয মবিযালযযর মবমধ-মনযি ও পমরিালনা বা মবিযালযযর মনযন্ত্রযণর সাযথ জমড়ত 

হযব না। 

খ্) সিগ্র রাযজয পাবমলক মবিযালয বযবস্থার জনয মৈক্ষািূলক কাযবক্রি এবং পমরযর্বা সংক্রান্ত মবমধমনযি মবিযালয মৈক্ষা অমধিপ্তর 

(মেইওএবং মবইও এর কাযবালযগুমল সহ) দ্বারা পমরিামলত হযব। এটি মৈক্ষািূলক কাযবক্রি এবং মবমধ-মনযি সম্পমকব ত নীমত 

বাস্তবাযযন স্বাধীন ভাযব কাজ করযব। 

গ) প্রাক-মবিযালয মৈক্ষার সিস্ত পযবাযয ক্ষবসরকারী, পাবমলক ও জনমহতকর সকল ক্ষক্ষযত্র প্রযযাজনীয গুণিান বজায ক্ষরযখ্ 

একটি কাযবকর িাযনর স্ব-মনযন্ত্রণ বা স্বীকৃমত বযবস্থা িালু করা হযব। প্রমতটি রাজয ক্ষস্টে সু্কল স্টযাণ্ডােব  অথমরটি (এস এস এস 

এ) গ্রাযি একটি স্বাধীন সংস্থা গঠর করযব। ক্ষিৌমলক পযারামিোরগুমলর (ক্ষযিন, সুরক্ষা, মনরাপিা, ক্ষিৌমলক পমরকাঠাযিা, 

মবমভন্ন মবর্যবস্তু ও ক্ষশ্রণীগুমলযত মৈক্ষযকর সংখ্যা, আমথবক সততা, সুষ্ঠ প্রৈাসমনক প্রমক্রযা) মভমিযত  ‘এস এস এস এ’ 

নূযনতি িানিণ্ড স্থাপন করযব যা সিস্ত মবিযালয ক্ষিযন িলযব। মবমভন্ন অংৈীিার মবযৈর্ত মৈক্ষক ও মবিযালযযর 

পরািৈবক্রযি এস মস ই আর টি দ্বারা এই পযারামিোরগুমলর কাঠাযিা শতমর করা হযব। এস এস এস এ দ্বারা মনধবামরত সিস্ত 

ক্ষিৌমলক মনযন্ত্রক তথয স্বেতার সযে জনসিযক্ষ প্রকামৈত হযব এবং জনসাধারযণর দ্বারা তিারমক ও িায-িামযত্বর জনয 

বযাপকভাযব বযবহৃত হযব। মবশ্ববযাপী ক্ষসরা অনুৈীলনগুমলর সাযথ মিল ক্ষরযখ্ সু্কলগুমলর িান মনধবারযণর জনয, ক্ষয মিকগুমলর 

কথা মবযবিনা কযর তথযগুমল স্ব-প্রকাৈ করযত হযব এবং প্রকাৈ করার ধাৌঁ িার মবর্যয এস এস এস এ মসদ্ধান্ত ক্ষনযব। এই 

তথযগুমল এস এস এস এ এর পাবমলক ওযযবসাইে এবং মবিযালযযর ওযযবসাইযে আপযলাে করযত হযব এবং সঠিকভাযব 

আপযেে রাখ্যত হযব। পাবমলক ক্ষোযিইযন রাখ্া তযথযর মবর্যয অংৈীিার বা অনযযির কাছ ক্ষথযক আসা ক্ষয ক্ষকানও 

অমভযযাগ বা অসযন্তাযর্র  বযাপাযর এস এস এস এ দ্বারা মনণবয ও মসদ্ধান্ত ক্ষনওযা হযব। এস এস এস এ -এর সিস্ত কাযজ 

িক্ষতা ও স্বেতা মনমিত করযত যথাযথভাযব প্রযুমির বযবহার করা হযব। এর ফ্যল বতব িাযন মবিযালযয মনযন্ত্রক বযবস্থার 

ক্ষয প্রভূত িাপ রযযযছ তা উযেখ্যযাগযভাযব হ্রাস পাযব। 

ঘ) রাযজয মৈক্ষার িান  ও পাঠযক্রি সহ একাযেমিক মবর্যগুমল এস মস ই আর টি -এর (এন মস ই আর টি এর সাযথ মনমবড় 

পরািৈব ও সহযযামগতায), ক্ষনতৃযত্ব পমরিামলত হযব। এর ফ্যল এস মস ই আর টি একটি সংস্থা মহসাযব পুনরায প্রাণবন্ত হযয 

উঠযব। এস মস ই আর টি সিস্ত অংৈীিারযির সাযথ মবৈি পরািযৈবর িাধযযি একটি সু্কল ক্ষকাযামলটি অযাযসসযিন্ট এে 

অযাযক্রযেৈান ক্ষফ্রিওযাকব  (এসমকউ এ এ এফ্) প্রস্তুত করযব। মস আর মস, মব আর মস ও মে আই ই টি এর িত সংস্থাগুমলর 
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পুনজীবযনর জনয এস মস ই আর টি একটি “পমরবতব ন বযবস্থাপনার প্রমক্রযা” পমরিালনা করযব, যা আগািী মতন বছযরর িযধয 

মনমিত রূযপ প্রমতষ্ঠানগুমলর সক্ষিতা ও কাযজর সংসৃ্কমতর পমরবতব যনর িাধযযি তাযিরযক প্রাণবন্ত ও অনযতি ক্ষশ্রষ্ঠ সংস্থায 

পমরণত করযব। এর িযধয, মবিযালয ছাড়ার পযবাযয মৈক্ষাথীযির িক্ষতার ৈংসাপত্র প্রমতটি রাযজযর িূলযাযণ/ পরীক্ষার ক্ষবােব  

দ্বারা পমরিামলত হযব। 

8.6 ক্ষয সংসৃ্কমত, কাঠাযিা ও মসযস্টিগুমল মবিযালয, প্রমতষ্ঠান, মৈক্ষক, কিবকতব া, সম্প্রিায এবং অনযানয অংৈীিারযির সক্ষিতা বৃমদ্ধ কযর 

ও পযবাপ্ত সংস্থান সরবরাহ কযর, ক্ষসগুমল একইসাযথ এযিরযক িাযবদ্ধও কযর তুলযব। মৈক্ষা বযবস্থার প্রমতটি অংৈীিার ও অনযানয 

অংৈগ্রহনকারী উচ্চ িাযগবর সততা, পূণব প্রতুশ্রুমতবদ্ধ এবং অনুকরণ ক্ষযাগয কিব শনমতকতার সাযথ তাযির ভূমিকা সম্পািযনর জনয িাযবদ্ধ 

হযব। এই বযবস্থায প্রযতযক ক্ষক্ষযত্র প্রতযামৈত ভূমিকা স্পিভাযব বযি করা হযব এবং এই প্রতযাৈা পূরযণর ক্ষক্ষযত্র প্রযতযক অংৈীিাযরর কাযব 

সম্পািযনর মবর্যটি কযঠারভাযব িূলযাযণ করা হযব। িাযবদ্ধতা মনমিত করার ক্ষক্ষত্র িূলযাযন বযবস্থাটি উযদ্দৈযিূলক ও উন্নযনিুখ্ী হযব। 

কাযব সম্পািযনর সিস্ত মিকগুযলা মনমিত করার জনয, এটির প্রমতমক্রযা ও িূলযাযযনর একামধক উৎস থাকযব (ক্ষকবল মৈক্ষাথীযিরসরলতার 

সাযথ যুি হযব না, ক্ষযিন মৈক্ষাথীযির প্রাপ্ত নম্বর)। িূলযাযন স্বীকৃমত ক্ষিযব ক্ষয মৈক্ষাথীযির মৈক্ষাগত অজব যনর ফ্লাফ্লগুমলর িযধয 

একামধকহস্তান্তরৈীল বা ক্ষভমরযযবল বা িলরামৈ এবং বমহরাগত প্রভাব রযযযছ। এটি আরও স্বীকৃমত জানাযব ক্ষয, মৈক্ষাযক্ষযত্র, মবযৈর্ত 

মবিযালয স্তযর িলবদ্ধভাযব কাজ করা িরকারঅ সিস্ত বযমির পযিান্নমত, স্বীকৃমত এবং িাযবদ্ধতা এই জাতীয পারফ্রিযান্স িূলযাযন এর 

মভমিযত শতমর হযব। সিস্ত মনযন্ত্রণকারীরা এই মবৈাল কিবক্ষিতা এবং িাযবদ্ধতা বযবস্থাটি তাযির মনযন্ত্রযণর সিযকাযলর িযধয, উচ্চ 

সতততার সাযথ এবং মনযিিামফ্ক উপাযযপমরিামলত হযযযছ তা মনমিত করার জনয িাযবদ্ধ থাকযব। 

8.7 পাবমলক ও ক্ষবসরকারী সু্কলগুমল (ক্ষকন্দ্রীয সরকার কতৃব ক পমরিামলত/ সহাযতা প্রাপ্ত/ মনযমন্ত্রত সু্কলগুমল বাযি) িূলযাযন ও িানযতার 

মবর্যটি সিান িানিণ্ড, ক্ষবিিাকব  ও প্রমক্রযার ওপর মভমি কযর করা হযব এবং অনলাইন ও অফ্লাইযন সববসিযক্ষ প্রকাৈ ও স্বেতার ওপর 

ক্ষজার ক্ষিওযা হযব, যাযত জনমহতকর ও সরকারী মবিযালযগুমলর দ্বারা অনুপ্রামণত ক্ষবসরকারী মবিযালযগুমল উৎসামহত হয এবং তারা ক্ষকান 

বাধার সমু্মখ্ীন না হয। গুণিান সম্পন্ন মৈক্ষার জনয ক্ষবসরকারী মবিযালযগুমলর বৃমদ্ধর ক্ষক্ষযত্র ক্ষস্বোিারী িযনাভাব ক্ষথক মপতা-িাতা ও 

সম্প্রিাযযক রক্ষা করা যাযব। সববসাধারযণর জনয মবিযালয ও এস এস এস এ ওযযবসাইযে  পাবমলক ও ক্ষবসরকারী উভয সু্কযলর ক্ষক্ষযত্রই 

ক্ষশ্রমণক্ষ, মৈক্ষাথী এবং মৈক্ষযকর সংখ্যা, পড়াযন মবর্যসিূহ, ক্ষয ক্ষকানও মফ্ এবং এন এ এস ও এস এস এস – এর িত প্রািাণয িূলযাযযণ 

মৈক্ষাথীযির সািমগ্রক ফ্লাফ্ল অন্তভূব ি থাকযব। ক্ষকন্দ্রীয সরকার কতৃব ক মনযমন্ত্রত/ পমরিামলত/ সহাযতা প্রাপ্ত  মবিযালযগুমলর জনয এি 

এইি আর মে এর পরািযৈব মসমবএস ই একটি কাঠাযিা প্রস্তুত করযব। সিস্ত মৈক্ষা প্রমতষ্ঠান অলাভজনক সংস্থা মহসাযব অমেে ও প্রকাযৈর 

একই িাযনর উপর অমধমষ্ঠত থাকযব। যমি ক্ষকান উদৃ্বি থাযক তাহযল তা পুনরায মৈক্ষা ক্ষক্ষযত্র মনযযাযগর জনয বযবহৃত হযব। 

8.8 মবগত িৈযক প্রাপ্ত মৈক্ষা ও অমভজ্ঞতার মভমিযত উন্নমত সাধযনর জনয স্টযাোেব  ক্ষসটিং/ মনযািক কাঠাযিা এবং সু্কল মনযন্ত্রণ, 

অনুযিািন এবং প্রৈাসযনর মবর্যগুমলযক সাহাযযযর ক্ষক্ষত্রগুমল পযবাযলািনা করা হযব। সিস্ত মৈক্ষাথী, মবযৈর্ত অবযহমলত ও মপমছযয পড়া 

ক্ষশ্রমণর মৈক্ষাথীরা যাযত প্রারমিক শৈৈব যত্ন ও মৈক্ষা (বযস মতন বছর বা তার উযদ্ধব ) ক্ষথযক শুরু কযর উচ্চিাধযমিক স্তর পযবন্ত উচ্চিাযনর 

ও পক্ষপাতহীন মৈক্ষার ক্ষক্ষযত্র অনবতমনক ও বাধযতািূলক প্রযবৈামধকার পায, তা এই পযবাযলািনায  মনমিত করা হযব। ক্ষভৌমতক ও 

পমরকাঠাযিাগত ক্ষক্ষত্রগুমলর ওপর খু্ব ক্ষবমৈ ক্ষজার না মিযয, তৃণিূল স্তযরর বাস্তবতাযক স্বীকার কযর, মবিযালযযর জমি, ঘযরর আযতন, 

নগরািযল ক্ষখ্লার িাঠ ইতযামি ক্ষক্ষত্রগুমলর প্রযযাজনীযতার ওপর ক্ষবমৈ ক্ষজার মিযত হযব। মনরাপি, সুরমক্ষত এবং একটি িযনারি ও 

ফ্লপ্রি মৈক্ষার স্থান মনমিত করার সাযথ সাযথ প্রযযাজনীয স্থানীয িামহিা ও সীিাবদ্ধতার উপর মনভব র কযর মবিযালযগুমল যাযত মনজস্ব 

মসদ্ধান্ত গ্রহণ করযত পাযর ক্ষসইজনয িযাযেেগুমল যযথি নিনীয ও সািিসযপূণব কযর ক্ষতালা হযব। মৈক্ষাগত ফ্লাফ্ল এবং সিস্ত আমথবক, 

একাযেমিক ও পমরিালনা সংক্রান্ত মবর্যগুমলর স্বেতার সযে প্রকামৈত করাযক যযথি গুরুত্ব ক্ষিওযা হযব এবং মবিযালযগুমলর িূলযাযযণর 

ক্ষক্ষযত্র যথাযথভাযব সিমিত করা হযব। এটি সিস্ত মৈশুযির জনয অবাধ, নযাযসেত এবং গুণিানস্পন্ন প্রাথমিক ও িাধযমিক মৈক্ষা 

মনমিতকরযণর সাসযেযনবল ক্ষগাল 4 (এসমেমজ 4) অজব যনর মিযক লক্ষয ক্ষরযখ্ ভারযতর অগ্রগমতযক আরও ত্বরামিত করযব। 

8.9 পাবমলক সু্কল মৈক্ষাবযবস্থার লক্ষযটি হযব উচ্চিাযনর মৈক্ষা প্রিান করা যাযত সববস্তযরর মপতািাতার কাযছ এটি তাযির মৈশুযির মৈক্ষার 

জনয সবযিযয আকর্বণীয মবকল্প হযয ওযঠ। 
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8.10 সািমগ্রক বযবস্থার পযবাযক্রমিক স্বাস্থয পরীক্ষা-মনরীক্ষযণর জনয মৈক্ষাথীর মৈক্ষার স্তযরর একটি নিুনা-মভমিক নযাৈনাল অযামিভযিন্ট 

সাযভব  প্রস্তামবত নতুন জাতীয িূলযােন ক্ষকন্দ্র, পরখ্ দ্বারা করা হযব। এই কিবকাযণ্ড এন মস ই আর টি সহ অনযানয সরকারী সংস্থা িূলযাযণ 

পদ্ধমত ও তথয মবযের্যণর ক্ষক্ষযত্র পরখ্যক সাহাযয করযব। সরকারী ও ক্ষবসরকারী উভয প্রকার সু্কযলর মৈক্ষাথীযির এই িূলযােযন অন্তভূব ি 

করা হযব। রাজযগুমলযক তাযির মনজস্ব আিিশুিারী মভমিক ক্ষস্টে অযামিভযিন্ট সাযভব  (এস এ এস) পমরিালনা করযতও উৎসামহত করা 

হযব। অযামিভযিন্ট সাযভব র ফ্লাফ্ল ক্ষকবলিাত্র উন্নযনিূলক উযদ্দযৈয, মবিযালয দ্বারা মৈক্ষাথীযির সািমগ্রক ফ্লাফ্ল সববসিযক্ষ প্রকাযৈর 

ক্ষক্ষযত্র এবং মবিযালয মৈক্ষা বযবস্থার ধারাবামহক উন্নমতর জনয বযবহার করা হযব। প্রস্তামবত নতুন জাতীয িূলযাযণ ক্ষকন্দ্র, পরখ্ প্রমতষ্ঠা না 

হওযা পযবন্ত এনমসইআরটি এন এ এস -এর কাজ িামলযয ক্ষযযত পাযর। 

8.11 পমরযৈযর্, মবিযালযয ভমতব  হওযা মৈশু ও মকযৈার মকযৈারীযির এো ভুযল ক্ষগযল িলযব না ক্ষয, মবিযালয বযবস্থাটি তাযির জনযই গযড় 

ক্ষতালা হযযযছ। তাযির সুরক্ষা ও অমধকাযরর ক্ষক্ষত্রগুমলযত অবৈযই যত্নবান হযত হযব – মবযৈর্ত ক্ষিযযরা এবং মকযৈার মকযৈারীযির 

মবমভন্ন সিসযা ক্ষযিন- িািক ক্ষসবন ও মবমভন্ন প্রকার ক্ষভিাযভি ও হযরামনর  সম্পমকব ত ঘেনা,  মৈশু বা মকযৈার -মকযৈারীযির অমধকার ও 

সুরক্ষা এর মবরুযদ্ধ ক্ষয ক্ষকান প্রকার লঙ্ঘযনর মবর্যয যথাযথ প্রমক্রযা করার জনয স্পি, মনরাপি ও িক্ষতার সাযথ অগ্রামধকাযরর মভমিযত 

যথাযথ পিযক্ষপ মনযত হযব। কাযবকর, সিযযাপযযাগী ও সকল মৈক্ষাথীর কাযছ সুপমরমিত এিন বযবস্থাগুমলর মবকাৈযক উচ্চ অগ্রামধকার 

ক্ষিওযা হযব। 

ভাগ- II উচ্চতর শিক্ষা 

9. গুর্গত মানসম্পন্ন শিশ্বশিদ্যালয় এিং কশলজ:- ভারতিশষের উচ্চতর শিক্ষা িযিস্থার জনয এক নতুন ও 

ভশিষযৎ ক্ষকান মুখ্ী দৃশষ্টশকার্। 

9.1 উচ্চতর মৈক্ষা িানবজীবন ও পাৈাপামৈ সিাজকলযাযণ এক অমত গুরুত্বপূণব ভূমিকা পালন কযর। আিাযির সংমবধাযন ভারতবর্বযক এক 

গণতামন্ত্রক, নযাযপূণব, সািামজকভাযব সযিতন, সাংস্কামরক এবং এক িানমবক রাষ্ট্র ক্ষযখ্াযন সবার স্বাধীনতা, সিতা, নযায এবং ক্ষসৌভ্রাতৃযত্বর 

বাতাবরণ আযছ, এিন, এক রাষ্ট্ররূযপ মবকমৈত কযর ক্ষতালার পমরকল্পনা করা হযযযছ। এক রাযষ্ট্রর আমথবক উন্নমত এবং উপজীমবকার স্থামযত্ব 

ও মবকাযৈর ক্ষক্ষযত্র উচ্চতর মৈক্ষার ভূমিকা অপমরসীি। ভারতবযর্ব যত ক্ষবমৈ জ্ঞান আধামরত অথববযবস্থা এবং সিাজ বযবস্থার মিযক অগ্রসর 

হযব, তযতা ক্ষবমৈ ভারতীয যুবসিাজ উচ্চতর মৈক্ষা বযবস্থার মিযক আকৃি হযব। 

9.1.1 একমবংৈ ৈতাব্দীর প্রযযাজনীযতা গুমলর মিযক লক্ষ ক্ষরযখ্, গুণগত িানসম্পন্ন উচ্চতর মৈক্ষা বযবস্থার জরুরী উযদ্দৈয  উিি, 

মিন্তাৈীল, বহুিুখ্ী প্রমতভার অমধকারী সৃমিৈীল বযমিগযণর মবকাৈ করযত হযব। এটি একজন বযমিযক এক বা একামধক মবর্যয গভীর ভাযব 

মবযৈর্জ্ঞ কযর তুলযত সক্ষি বানায এবং এর পাৈাপামৈ িমরত্র, শনমতকতা এবং সাংমবধামনক িূলযযবাধ, ক্ষবৌমদ্ধক-মজজ্ঞাসা, মবজ্ঞানিনস্কতা, 

সৃমিৈীলতা, ক্ষসবা ভাব এবং মবজ্ঞান, সিাজমবজ্ঞান, কলা, মহউিযামনটিস্ , ভার্া, পাৈাপামৈ ক্ষপৈািার, প্রযুমিগত এবং বৃমিিূলক 

মবর্যগুমলযক একমবংৈ ৈতাব্দীর মবমভন্ন ক্ষিতা সম্পযকব  সক্ষি ও সযিতন কযর ক্ষতাযল। গুণগত িানসম্পন্ন উচ্চতর মৈক্ষা বযবস্থা দ্বারা 

বযমির মনজস্ব উপলমব্ধ ও জ্ঞান গণ-সাংগঠমণকতা এবং উৎপািযনর িাধযযি সিাযজ ক্ষযাগিান বৃমদ্ধযত সক্ষি হযত হযব। এর ফ্যল ছাত্ররা 

অমধক রূযপ অথববহ এবং সযন্তার্জনক জীবনযাপযনর ও কাযবমনববাহ করযত এবং অথবননমতক মিক ক্ষথযক স্বাধীনভাযব জীবন যাপযন সক্ষি 

হযব।  

9.1.2 প্রযতযক বযমির সববােীন মবকাযৈর জনয এো অতযন্ত গুরুত্বপূণব ক্ষয মৈক্ষা প্রমতটি স্তযরই অথবাৎ মপ্র সু্কল ক্ষথযক উচ্চতর মৈক্ষা পযবন্ত 

সব ক্ষক্ষযত্রই ক্ষকৌৈলগত িক্ষতা এবং িূলযযবাযধর একটি মবযৈর্ লক্ষযিাত্রা ধাযব করা থাকযব। 

9.1.3 সািামজক স্তযর উচ্চতর মৈক্ষার উযদ্দৈয হল রাযষ্ট্রর িানুর্যক উদ্দীমপত, সিাজসযিতন, জ্ঞানবান এবং িক্ষ বানাযনা, যাযত তারা 

মনযজযির প্রকৃত নাগমরক মহযসযব গযড় তুলযত এবং মনজ সিসযাগুমলর ৈমিৈালী সিাধান মনযজরাই ক্ষবর কযর তা কাযজ লাগাযত পাযর। 

উচ্চতর মৈক্ষা ক্ষিযৈর িানুযর্র িযধয জ্ঞানাযির্ণ ক্ষিিা এবং নতুনযত্বর প্রমত আগ্রহ শতমর কযর এবং এর ফ্যল ক্ষিযৈর অথববযবস্থার 

উন্নমতযতও এক গুরুত্বপূণব ভূমিকা পালন কযর। অতএব উচ্চতর মৈক্ষার উযদ্দৈয ক্ষয ক্ষকবলিাত্র বযমির মনজস্ব ক্ষরাজগাযরর পথ সুগি কযর 
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তাই নয, আযরা প্রাণবন্ত, সিাজবদ্ধতা, সম্প্রিাযগত, সিবাযযর সাযথ জুযড় একটি অমধকতর সুখ্ী, সািঞ্জসযপূণব, সাংসৃ্কমতক, উৎপািক, 

অমভনব, প্রগমতৈীল এবং সিৃদ্ধৈালী রাযষ্ট্রর প্রমতমনমধত্ব কযর। 

9.2 বতব িাযন, ভারতবযর্বর উচ্চতর মৈক্ষা বযবস্থার কযযকটি িুখ্য সিসযাগুমলর িযধয মনেমলমখ্ত সিসযাগুযলা অনযতি:- 

a) উচ্চতর মৈক্ষা বযবস্থার ৈৃঙ্খলা গুরুতরভাযব খ্মেত। 

b) কগমনটিভ-মস্কযলর মবকাৈ ও মৈখ্ন ফ্লাফ্যলর উপর স্বল্প ক্ষজার ক্ষিওযা। 

c) মবর্যবস্তুর এক সুদৃঢ় মবভাজন, শুরুযতই মৈক্ষাথীযির মবযৈর্ পড়াযৈানা ও মবভাযগর সংকীণব রাস্তায ক্ষফ্যল ক্ষিওযা। 

d) সীমিত সংস্থান, মবযৈর্ কযর সািামজক ও অথবননমতক মিক ক্ষথযক মপমছযয পড়া অিল গুমল, ক্ষযখ্াযন খু্ব অল্প বা একটিিাত্র 

মবশ্বমবিযালয বা কযলজ আযছ, ক্ষসখ্াযন স্থানীয ভার্ায পড়াযনা হয। 

e) সীমিত সংখ্যক মৈক্ষক এবং প্রমতষ্ঠানগত স্বাযেতা। 

f) ক্ষযাগযতা ক্ষকমন্দ্রক কযামরযার শতমর করযত ক্ষযাগযতি অধযাপক ও ক্ষযাগয প্রামতষ্ঠামনক ক্ষনতৃযত্ব মবকাযৈর জনয প্রযুমিগত 

অপ্রতুলতা। 

g) অমধকাংৈ মবশ্বমবিযালয এবং কযলজগুমলযত গযবর্ণালব্ধ মবর্যযর উপর কি গুরুত্ব ক্ষিযা এবং সিস্ত রকি 

প্রমতযযামগতািূলক সিীক্ষা ও পারিমৈবতার সিীক্ষার অভাব। 

h) উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠানগুমলযত পমরিালনা পদ্ধমত ও ক্ষনতৃযত্বর অভাব। 

i) এক অকৃতকাযব মনযযাগ পদ্ধমত। এবং 

j) প্রিুর পমরিাযণ সংযুি মবশ্বমবিযালয, যার পমরণাি স্বরূপ স্নাতক স্তযর মনেিাযনর মৈক্ষা। 

9.3 এই নীমত উচ্চতর মৈক্ষা বযবস্থায আিূল পমরবতব ন এবং নতুন উিযি সিয করার জনয সিস্ত বাধা-মবপমিযক দূর করার কথা বযল। 

যাযত মৈক্ষাথীযির আৈানুরূপ উচ্চগুণিানসম্পন্ন, সিান সুযযাগ এবং সবার ক্ষযাগিান ক্ষযাগয উচ্চমৈক্ষা ক্ষিযল। সুতরাং আযলািয 

নীমতযত বতব িান উচ্চতর মৈক্ষা বযবস্থায মনেমলমখ্ত পমরবতব ন গুমল করা হযযযছ:- 

a) এিন এক উচ্চতর মৈক্ষা বযবস্থার মিযক অগ্রসর হযত হযব, ক্ষযখ্াযন প্রযতযক ক্ষজলা বা তার কাছাকামছ অিযল কি কযর 

একটি সুবৃহৎ বহুমবর্যক মবশ্বমবিযালয ও কযলজ থাকযব এবং পুযরা ভারতবযর্ব অযনক ক্ষবমৈ সংখ্যক এইিইআই থাকযব 

ক্ষযখ্াযন স্থানীয/ ভারতীয ভার্ায মৈক্ষা প্রিাযনর সুযযাগ থাকযব। 

b) আরও ক্ষবমৈ সংখ্যক বহু মবর্যক স্নাতক মৈক্ষার মিযক অগ্রসর হওযা। 

c) অধযাপক এবং প্রমতষ্ঠান গুমলর স্বাযিৈাসযনর উপর ক্ষজার ক্ষিওযা। 

d) মৈক্ষাথীযির অমভজ্ঞতা বৃমদ্ধ করার জনয পাঠযক্রি, মৈক্ষা - মবজ্ঞান, িূলযাযন এবং ছাত্রযির সহযযামগতার ক্ষক্ষযত্র আিূল 

পমরবতব ন ঘোযনা। 

e) মৈক্ষণ, গযবর্ণা এবং কাযবক্ষিতাযক ক্ষযাগযতা মনযুমিকরণ এবং কযামরযাযরর উন্নমতর িাধযযি ফ্যাকামি এবং প্রমতষ্ঠাযনর 

ক্ষনতৃত্ব প্রিাযনর পমরমস্থমতযক অখ্ণ্ডতার সাযথ পুনাঃমনমিত করা। 

a) সহকিী কতৃব ক সিীক্ষা লব্ধ ক্ষয গযবর্ণা এবং কযলজ ও মবশ্বমবিযালয গুমলযত গযবর্ণার বীজ ক্ষরাপন করার জনয নযাৈনাল 

মরসািব  ফ্াউযেৈন (এনআরএফ্) এর স্থাপন করযত হযব। 

b) অধযযণ মবর্যক এবং প্রৈাসমনক স্বাযিৈাসন সম্পন্ন উচ্চতর ক্ষযাগযতা ক্ষকমন্দ্রক ক্ষবােব  দ্বারা এইি ই আই এর গভযনবন্স। এই 

একক মনযািক বযবস্থায উচ্চতর মৈক্ষার জনয “হালকা অথি প্রভাবী” মনযি-কানুন িালু করযত হযব। 

c) পমরিাযপর এক মবসৃ্তত িাধযি দ্বারা গ্রহণযযাগযতা সিতা ও অনুভূমতর বৃমদ্ধ এবং পাৈাপামৈ উৎকৃি সাববজনীন মৈক্ষার জনয 

প্রযযাজনীয পমরসর, মপমছযয পড়া এবং বমিত ক্ষশ্রণীর ছাত্র ক্ষির জনয ক্ষবসরকারী/ জনিরিী সরকারী মবশ্বমবিযালয কতৃব ক 

পযবাপ্ত ছাত্রবৃমির বযবস্থা। অনলাইন মৈক্ষা এবং ওযপন মেসযেন্স লামনবং (ওমেএল) এবং মিবযাে মৈক্ষাথীযির জনয যথাযথ 

পমরকাঠাযিা ও সিস্ত প্রকার মৈক্ষণ সািগ্রীর উপলব্ধতা ও সহজলভযতা। 
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10. প্রাশতষ্ঠাশনক পুনগেঠন এিং সমিয় সাধ্ন - 

10.1 উচ্চতর মৈক্ষার ক্ষক্ষযত্র এই নীমতর িূল লক্ষযই হযলা মৈক্ষা প্রমতষ্ঠানগুযলাযক বৃহৎ এবং বহুমবর্যক মবশ্বমবিযালয, কযলজ এবং 

এইইআই ক্লাস্টার/ নযলজ হাযব পমরণত কযর উচ্চতর মৈক্ষার খ্মণ্ডত হওযাযক সিাপ্ত করা। ক্ষযখ্াযন মতন হাজাযররও ক্ষবমৈ ছাত্র-ছাত্রী 

পঠন-পাঠন করযব, যা মবদ্বান ও মৈক্ষাথীযির এক প্রাণবন্ত সম্প্রিায গঠন করযত, ক্ষমতকারক একযঘযযমি দূর করযত, মৈক্ষাথীযির সববােীণ, 

িানমসক এবং বহুিুখ্ী (মৈল্পীসুলভ, সৃজনৈীল এবং মবযের্ণিূলক এবং ক্ষখ্লাধুলা) প্রমতভার মবকাযৈ সক্ষি সমক্রয অনুসন্ধান করযব। এবং 

এর ফ্যল উচ্চতর মৈক্ষাযক্ষযত্র িানব এবং সািগ্রী উভযযরই উযেখ্যযাগযভাযব বৃমদ্ধপ্রামপ্ত ঘেযব। 

10.2 উচ্চতর মৈক্ষার পমরকাঠাযিার বযাপাযর এই নীমতর সবযিযয বড় সুপামরৈ হল বৃহৎ এবং ভমবর্যৎ মবশ্বমবিযালযগুমল এবং উচ্চতর 

মৈক্ষা প্রমতষ্ঠানগুমলর ক্লস্টাযরর মবর্য মনযয আযলািনা করা। তক্ষৈীলা, নালন্দা, বেভী এবং মবক্রিমৈলা প্রভৃমত প্রািীন ভারযতর 

মবশ্বমবিযালযগুমল ক্ষযখ্াযন ভারত বর্ব এবং পৃমথবীর মবমভন্ন ক্ষিযৈর হাজার হাজার ছাত্রবৃন্দ প্রাণবন্ত এবং বহু মবর্যক পমরযবযৈ মৈক্ষাপ্রাপ্ত 

করযতন এবং ক্ষয প্রকাযরর বৃহৎ সফ্লতার মনিৈবন রাখ্যতন - তা এইরূপ বৃহৎ এবং বহু মবর্যক গযবর্ণা এবং মৈক্ষণ মবশ্বমবিযালযগুমল 

দ্বারাই সিবপর মছল। বতব িান ভারযতও এইরূপ বহুিুখ্ী প্রমতভার অমধকারী ক্ষযাগয এবং অমভনব মিন্তাধারার ছাত্র-ছাত্রী শতমর করযত 

ভারতবযর্বর এই সুবৃহৎ প্রািীন পরম্পরার মফ্যর আসা অমত আবৈযক। কারণ, ইমতিযধযই বহু ক্ষিৈই শৈমক্ষক এবং আমথবকরূযপ এইভাযব 

মনযজযির পমরণত করযছ। 

10.3 উচ্চতর মৈক্ষার এই দৃমিভমের জনয, মবযৈর্ত এক নতুন মিন্তাধারা/ মবিারধারার প্রযযাজন যাযত এক উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠান 

(এইিইআই) অথবাৎ একটি মবশ্বমবিযালয কযলজ এর সযে জুযড় থাকযব বা সামিল হযব। মবশ্বমবিযালয বলযত এক এিন বহু মবর্যক প্রমতষ্ঠান 

যা, উচ্চস্তযরর পঠন-পাঠযনর জনয উৎকৃি িাযনর মৈক্ষকযশ্রণী, গযবর্ণা এবং সকযলর অংৈগ্রহযণর পাৈাপামৈ স্নাতক এবং স্নাতযকাির 

স্তযর পাঠযক্রি পমরিালনা করযব। ক্ষসই কারযণই যমি মবশ্বমবিযালয অনুিমত প্রিান কযর, তযব একগুে প্রমতষ্ঠান আযছ, যারা মৈক্ষকতা এবং 

গযবর্ণা বা অনুসন্ধান এর উপর সিপমরিাণ ক্ষজার ক্ষিয অথবাৎ গযবর্ণা ক্ষকমন্দ্রক মবশ্বমবিযালয। এিন আযরক মবশ্বমবিযালয ক্ষযখ্াযন গুরুত্বপূণব 

গযবর্ণার পাৈাপামৈ গুনিানসম্পন্ন পঠন-পাঠযনর উপর অমধক গুরুত্ব আযরাপ কযর – অথবাৎ মৈক্ষণ ক্ষকমন্দ্রক মবশ্বমবিযালয। প্রাথমিকভাযব 

একটি স্বাধীন মেগ্রী প্রিানকারী কযলজ (এমস) যা উচ্চতর মৈক্ষার একটি বৃহৎ বহু মবর্যক প্রমতষ্ঠান দ্বারা অনুযিামিত এবং স্নাতক মেমগ্র প্রিান 

কযর এবং যা প্রধানত স্নাতক মৈক্ষাযকমন্দ্রক। যমিও তা শুধুিাত্র স্নাতক স্তযরই সীিাবদ্ধ থাকযব না ও তার িরকারও ক্ষনই। এই কযলজ গুমল 

সাধারণত তথাকমথত মবশ্বমবিযালয গুমলর তুলনায ক্ষছাে হযব। 

10.4 একটি স্বে ৈৃংখ্লাবদ্ধ পদ্ধমত স্থামপত করযত হযব যাযত এই সিস্ত িানযতাপ্রাপ্ত (এমস) কযলজগুমল একটি ৈৃঙ্খলাবদ্ধ ক্ষিকামনজম্  

দ্বারা পমরিামলত হযব। কযলজগুমলযক উৎসামহত করা হযব, সহাযতাপ্রিান করা হযব এবং পুরেৃত করা হযব, যাযত তারা স্বীকৃমতপ্রিাযন 

নূনযতি িানিণ্ডগুমলযক বজায রাখ্যত পাযর। পরবতীকাযল ধীযর ধীযর প্রযতযক কযলজ, মেগ্রী প্রিি কারী স্বৈামসত িহামবিযালযয পমরণত 

হযব, অথবা ক্ষকান মবশ্বমবিযালযযর অে রূযপ পমরগমণত হযব অথবাৎ মবশ্বমবিযালযযর অে মহযসযব তা সমূ্পণবরূযপ ক্ষসই মবশ্বমবিযালযযর অংৈ 

রূযপ মবযবমিত হযব। যমি ক্ষসই কযলজগুমল িায তযব তারা যযথাপযুি স্বীকৃমতর সাযথ একটি স্বাধীন মেগ্রী প্রিানকারী কযলজ অথবা 

গযবর্ণা ক্ষকমন্দ্রক মবশ্বমবিযালযয মবকমৈত হযত পাযর। 

10.5 এো িযন রাখ্া িরকার এই মতন প্রকাযরর ক্ষয প্রমতষ্ঠান তার ক্ষকাযনা সুস্পি, পৃথক ক্ষশ্রণীমবভাগ ক্ষনই বরং এরা এযক অপযরর পমরপূরক 

(কমন্টনাি) এইিইআই -এর মনজস্ব পমরকল্পনা, কাযবকলাপ এবং কাযবকামরতা অনুসাযর এক ক্ষৈণী ক্ষথযক আযরক ক্ষশ্রণীযত যাবার স্বাধীনতা 

এবং স্বাযেতা থাকযব। এই সিস্ত প্রমতষ্ঠাযনর (এইিইআই) একিাত্র এবং িুখ্য ক্ষকন্দ্রমবনু্দ হযব, মনযজযির লক্ষয অথবা কাযজর প্রমত ক্ষজার 

ক্ষিওযা। যাই ক্ষহাক এই সিস্ত প্রকাযরর প্রমতষ্ঠাযনই উচ্চ গুণিান সম্পন্ন মৈক্ষাবযবস্থা িালু থাকযব এবং প্রযতযক প্রকাযরর প্রমতষ্ঠাযনর 

ক্ষক্ষযত্রই এটি সিানভাযব প্রযযাজয।  

10.6  মৈক্ষকতা এবং গযবর্ণা ছাড়াও এইিইআই আযরা অযনক গুরুত্বপূণব িামযত্ব পালন করযব -- অনযানয উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠানযক 

(এইিইআই) ও মবকমৈত এবং প্রমতমষ্ঠত হযত সহযযামগতা, সকযলর সংযুমিকরণ ও ক্ষসবা, কাযবক্রযির মবমবধ ক্ষক্ষযত্রর অবিান, উচ্চতর 
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মৈক্ষা বযবস্থার ফ্যাকামি বৃযন্দর ক্ষযাগযতার মবকাৈ এবং সু্কল মৈক্ষাযতও ও তাযির ক্ষযাগিান। যাযত তারা উপযুি পমরকাঠাযিা, উৎসাহ 

এবং সংযযাজনার সাহাযযয তাযির িামযত্ব উৎকৃি ভাযব পালন করযত পাযর।  

10.7  2040 এর িযধয সিস্ত উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠাযনর (এইিইআই) লক্ষয হযব মনযজযির বহু মবর্যক প্রমতষ্ঠাযন রূপান্তমরত করা এবং 

মনযজযির পমরকাঠাযিা ও পুৌঁমজর সববাযপক্ষা অমধক বযবহার কযর, প্রমতষ্ঠানগুমলযক এক প্রাণবন্ত বহু মবর্যক কমিউমনটি মনিবান করযত হযব, 

যাযত কিপযক্ষ হাজার জন ছাত্র তামলকাভুি হযত পাযর। ক্ষযযহতু এই প্রমক্রযা সিয সাযপক্ষ তাই 2030 এর িযধয সিস্ত এইিইআই 

গুমলযক বহু মবর্যক প্রমতষ্ঠাযন রূপান্তমরত হওযার পমরকল্পনা করযত হযব, তারপর ধীযর ধীযর ছাত্র সংখ্যা বাড়াযনার প্রমক্রযা শুরু কযর তা 

কামঙ্ক্ষত স্তযর মনযয ক্ষযযত হযব।  

10.8 অনুন্নত, বমিত অিযলর ছাত্র ক্ষির সমূ্পণব উপমস্থমত, মনরযপক্ষতা এবং অন্তভুব মির জনয প্রযযাজন অনুসাযর এইিইআই  স্থামপত এবং 

মবকমৈত করযত হযব। যাযত 2030 এর িযধয প্রযতযক ক্ষজলা বা তার কাছাকামছ ৈহযর অন্তত একটি বৃহৎ বহু মবর্যক উচ্চতর মৈক্ষা 

প্রমতষ্ঠান (এইিইআই) থাযক। উৎকৃি গুনিানসম্পন্ন উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠান সববজমনক/ বযমিগত উভযযরই মবকমৈত হবার ক্ষক্ষযত্র 

গুরুত্বপূণব পিযক্ষপ ক্ষনযব, এবং ক্ষসযক্ষযত্র মনযিব ৈ ক্ষিযার িাধযি স্থানীয ভারতীয ভার্াগুমল অথবা মদ্বভামর্ক হযব। এর উযদ্দৈযই হযলা 

বৃমিিূলক মৈক্ষা সহ উচ্চতর মৈক্ষার ক্ষয গড় তামলকাভুিকরণ (মজইআর) 2018 সাযল 26.3 % মছল তাযক 2035 এর িযধয 50 % এ 

মনযয যাওযা। যমিও এই লক্ষয প্রামপ্তর জনয প্রিুর সংখ্যক প্রমতষ্ঠান মবকমৈত হবার প্রযযাজন, সুতরাং এত অমধক িাত্রায প্রমতষ্ঠান মনিবাযণর 

জনয ক্ষয পমরিাণ কযাপামসটি বা সািযথবর প্রযযাজন, তা এইিইআই দ্বারা একত্রীকরণ, গুরুত্বপূণবভাযব মবসৃ্তত এবং অমধক ভাযলা করার 

িাধযযি প্রাপ্ত করযত হযব। 

10.9 এক মবৈাল সংখ্যক উৎকৃি গণ প্রমতষ্ঠাযনর মবকাৈ ঘোযনার পাৈাপামৈ সরকামর এবং ক্ষবসরকামর প্রমতষ্ঠান গুমলর বৃমদ্ধর মিযকও নজর 

রাখ্যত হযব। একটি স্বে ও মনরযপক্ষ বযবস্থাপ্রণালী দ্বারা উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠান (এইিইআই) গড়ার জনয ‘পাবমলক ফ্াে’ গঠন করযত 

হযব এবং তার সাহাযয মনযত হযব। এই বযবস্থা প্রণালী সকল প্রকার গণপ্রমতষ্ঠাযনর বৃমদ্ধ ও উন্নমতযত সিানভাযব সাহাযয করযব। এই স্বীকৃত 

বযবস্থা প্রণালী সিস্ত প্রকার মনযিাবলী, ক্ষযিন স্বেতা এবং পূববযঘামর্ত িানিণ্ড অনুসাযর রমিত হযব। এই নীমতর মনযিানুসাযর ক্ষয উচ্চতর 

মৈক্ষা প্রমতষ্ঠান (এইিইআই) উৎকৃিতা প্রিৈবন করযব, তার বা তাযির উৎসামহত করযব তাযির ক্ষিতা প্রসামরত করা হযব। 

10.10 প্রমতষ্ঠানগুযলাযক ওযপন মেসযেন্স লামনবং এবং অনলাইন ক্ষকাসব িালাযনার জনয সুযযাগ ক্ষিযা হযব এছাড়াও তাযির কাযবপ্রণালী 

গুমল অথবাৎ অধীনস্থ করার ক্ষিতা, গড় তামলকাভুমিকরণ মনযজযির উন্নত ক্ষিৈ মহযসযব তুযল ধরা এবং জীবনবযাপী মৈক্ষা প্রিান করা 

স্বীকৃত হযব। সকল প্রকার িুি দূরমৈক্ষা প্রণালী এবং তাযির ৈাখ্া প্রমতষ্ঠানগুমলর ক্ষথযক প্রাপ্ত মেযলািা অথবা মেমগ্রর িান বা উৎকৃিতা, 

এইিইআই এর পমরসযর সিামলত উচ্চগুনিানসম্পন্ন কাযবপ্রণালী সিতুলয মহযসযব পমরগমণত হযব। এই প্রকার গুণগত িানসম্পন্ন অনলাইন 

ক্ষকাসবগুমলযক এইিইআই এর পাঠযক্রযির সাযথ সিিয সাধন ঘেনা হযব এবং এইরূপ পাঠযক্রি এর মিশ্ররূপযক উপস্থামপত করা হযব।  

10.11 একক ৈাখ্াযুি এইিইআই এর প্রমতষ্ঠানগুযলাযক সিযযর সাযথ সাযথ প্রাণবন্ত, বহু মবর্যক প্রমতষ্ঠান অথবাৎ বহু মবর্যক 

প্রমতষ্ঠানগুমলর ক্লাস্টার অেরূযপ ৈৃঙ্খলাবদ্ধভাযব রূপান্তমরত করা হযব। ক্ষযখ্াযন উৎকৃি গুনিানসম্পন্ন ও বহু মবর্যক অন্তর মবর্যক মৈক্ষা 

এবং গযবর্ণার জনয পারিৈী ও উৎসামহত করা হযব। একক মস্ট্রি সম্পন্ন এইিইআই এর িযধয মবমভন্ন মবর্যজমনত মবভাগগুমল জুযড় এযুক 

িজবুত করা হযব। উপযুি স্বীকৃমতর িাধযযি সকল প্রকার উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠানযক (এইিইআই)  গুমলযক ধীযর ধীযর একাযেমিক ও 

প্রৈাসমনক স্তযর সমূ্পণব স্বাযেতা ক্ষিবার লযক্ষয এমগযয ক্ষযযত হযব। যাযত এক প্রাণবন্ত সংসৃ্কমতর মনিবাণ হয। সাববজনীন প্রমতষ্ঠানগুমলর 

স্বাযেতাযক সরকারী অথববযবস্থার দ্বারা সাহাযয এবং স্থাযীত্ব প্রিান করা হযব। বযমিগত িামলকানাধীন প্রমতষ্ঠান গুমলযকও সকযলর স্বাযথব 

উৎকৃি গুনিানসম্পন্ন ও সিতাপূণব মৈক্ষা বযবস্থার জনয প্রমতজ্ঞাবদ্ধ হযত উৎসামহত করা হযব। 

10.12 এই নীমত দ্বারা পমরকমল্পত নতুন মবমনযযাগ প্রণালী ক্ষগ্রযেে অযোনমি দ্বারা এবং এটি এক প্রকার িযাযলঞ্জ মহযসযব মনযয, সিগ্রভাযব 

এই সংসৃ্কমতর ক্ষিতাযন এবং স্বাযেৈাসযনর ক্ষয প্রথা তাযক এমগযয মনযয ক্ষযযত উৎসামহত করযব। ধীযর ধীযর 15 বছর ধযর এই সিস্ত 

অযামফ্মলযযযেে বা সম্বদ্ধ কযলজ গড়ার ক্ষয প্রণালী তার সিামপ্ত ঘেযব। প্রযতযক অযামফ্মলযযযেে মবশ্বমবিযালয তাযির প্রিি এমফ্মলযযযেে 

কযলজগুমলর পথপ্রিৈবক হযব এবং তার জনয উির িাযী থাকযব। যাযত তারা তাযির ক্ষিতা বৃমদ্ধ করযত সক্ষি হয এবং মৈক্ষাবযবস্থার ক্ষয 
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মনমিব ি িানিে ও অথবাৎ মৈক্ষকতা এবং িূলযাযন, গভযনবন্স পুনগবঠন, অথবননমতক বমলষ্ঠতা, প্রৈাসমনক িক্ষতা অজব ন ও প্রাপ্ত করযত পাযর। 

বতব িাযন মবশ্বমবিযালয ক্ষথযক সিস্ত কযলজ ও এমফ্মলযযযেে বা সম্বদ্ধ অজব ন কযর এবং তারপর অযোনমিক কযলজ অথবাৎ স্বাধীনভাযব 

মেমগ্র প্রিান কারী কযলযজ পমরণত হবার ক্ষয ক্ষবিিাকব  তা একটি মনমিব ি সিযযর িযধয প্রাপ্ত করযত হযব। এই সিস্ত প্রমক্রযা সরকামর 

বযবস্থাপনার সঠিক িাধযযি অথবাৎ সঠিক পরািৈব ও যথাযথ সরকামর সাহাযয ও সিথবন দ্বারা মনমিব ি লযক্ষয ক্ষপৌৌঁছাযব। 

10.13 এই সমূ্পণব উচ্চতর মৈক্ষা বযবস্থার লক্ষয এক সুসংহত উচ্চতর মৈক্ষা প্রণালী গঠন করা, ক্ষযখ্াযন ক্ষপৈািারী এবং বৃমিিূলক দুই’ই 

সামিল হযব। এই নীমত এবং এর দৃমিভমে/ অমভগিন, বতব িাযনর এইিইআই এর সিস্ত মস্ট্রযির ওপর সিানভাযব প্রযযাজয হযব যা উচ্চতর 

মৈক্ষা বযবস্থার ক্ষয প্রণালী তাযত সুসংগত ভাযব মিযৈ যাযব। 

10.14 বৃহৎ অযথব মবশ্বমবিযালয হল - উচ্চতর মৈক্ষার এক বহু মবর্যক প্রমতষ্ঠান, স্নাতক, স্নাতযকাির এবং মপএইিমের িত পঠন-পাঠন 

পমরিালনা কযর এবং উচ্চগুনিানসম্পন্ন মৈক্ষণ এবং গযবর্ণার সাহাযযয মনযুি। বতব িাযন ক্ষিযৈ এইিইআই এর শবজ্ঞামনক পমরভার্াগুযলা 

যথাক্রযি “পমরগমণত মবশ্বমবিযালয”, “সিৃদ্ধ মবশ্বমবিযালয”, “সম্বন্ধ প্রযুমিগত মবশ্বমবিযালয”,  “একাত্মক মবশ্বমবিযালয” প্রভৃমত। 

পরবতীকাযল এই প্রমতষ্ঠানগুমল িানিযণ্ডর মনযিাবলী গুমল ক্ষক যমি পূরণ করযত পাযর, তযবই তাযির শুধুিাত্র “মবশ্বমবিযালয” বযল মিমিত 

করা হযব। 

 

11. সমূ্পর্ে এিং িহু শিষয়ক শিক্ষার অশভমুশখ্ 

11.1 ভারতবযর্ব পমরপূণব বা সমূ্পণব এবং বহু মবর্যক রূযপ মৈক্ষাগ্রহযণর এক প্রািীন ঐমতহয আযছ। তক্ষৈীলা এবং নালন্দা প্রভৃমত 

মবশ্বমবিযালয ক্ষথযক শুরু কযর ভারতবযর্বর সুমবৈাল সামহযতয এিন অযনক মনিৈবন আযছ ক্ষযখ্াযন মবমভন্ন ক্ষক্ষযত্র মভন্ন মভন্ন মবর্য বস্তুর 

ক্ষযাগসূত্র আযছ প্রািীন ভারতীয সামহতয, ক্ষযিন বানভযট্টর ‘কািম্বরী’ ক্ষযখ্াযন ক্ষিৌর্ট্টি রকযির জ্ঞাযনর স্বরূপ ও মববরণ ক্ষিযা হযযযছ এবং 

এই ক্ষিৌর্ট্টি কলার িযধয ক্ষকবলিাত্র সেীত এবং অেণ কলাই ক্ষনই, তার সাযথ সাযথ শবজ্ঞামনক ক্ষক্ষত্র, ক্ষযিন – রসাযনৈাস্ত্র, গমণত এবং 

বৃমিিূলক মৈক্ষার কাজ, ক্ষযিন – ছুৌঁ যতাযরর কাজ এবং জািা কাপড় শতমর করা, মবমভন্ন ক্ষপৈাগত িক্ষতা, ক্ষযিন- ঔর্মধ এবং ইমঞ্জমনযামরং 

এবং এর পাৈাপামৈ সূক্ষ্ম কাজ(সফ ে মস্কলস্ ) ক্ষযিন ক্ষযাগাযযাগবযবস্থা, মবতকব , আযলািনা সভা, প্রভৃমত এর িযধয মবর্যবস্তু রূযপ মবযবমিত 

হযতা। সিস্ত প্রকার সৃজনৈীল কাযবকলাপ যা িানুযর্র পযক্ষ করা সিব এবং তার সাযথ গমণত, মবজ্ঞান, বৃমিিূলক মবর্যসিূহ সিস্ত প্রকার 

ক্ষপৈািারী মবর্যবস্তু এবং সফ ে মস্কল এই সবই কলা মহযসযব মবযবমিত হওযার এই ক্ষয ধারণা ও মিন্তা ভাবনা - তা ভারতীয মিন্তা ভাবনারই 

ফ্সল। বতব িান আধুমনক যুযগ যাযক “মলবাযরল আেব স্ ” বযল িানা হয, তা এই “মবমবধ কলার জ্ঞান” ক্ষকই ক্ষবাঝায। সুতরাং একমবংৈ 

ৈতাব্দীর মৈক্ষাবযবস্থার প্রযযাজনীযতার কথা িাথায ক্ষরযখ্ই আিাযির এই “মলবাযরল আেব স্ ” এর ক্ষয প্রািীন প্রথা তাযক পুনরায মফ্মরযয 

আনযত হযব। 

11.2 মৈক্ষাগত অমভগিন িূলযাযযনর িাধযযি ক্ষবাঝা যায ক্ষয, স্নাতক মৈক্ষার সিযকাযল, ক্ষয মৈক্ষণীয পদ্ধমতগুমল যা এসটিইএি অথবাৎ 

মবজ্ঞান, প্রযুমি মবিযা, কামরগমর মবিযা এবং গমণযতর সাযথ মহউিযামনটিস্  এবং কলা মবভাযগর পঠন-পাঠন ক্ষক একমত্রত করা হয, তযব 

সৃমিৈীলতা এবং নতুনত্ব বৃমদ্ধপ্রাপ্ত হয, এছাড়া আযলািনািূলক মিন্তা-ভাবনা ও উচ্চতর স্তযর মিন্তাভাবনার ক্ষিতা, সিসযা সিাধাযনর 

ক্ষিতা, িলগত কাযজ িক্ষতা, ক্ষযাগাযযাযগর িক্ষতা, পাঠযক্রযির সিস্ত মবর্যয জ্ঞাযনর গভীরতা, কামরকুলাযির মবমভন্ন ক্ষক্ষযত্র িক্ষতা প্রাপ্ত 

করা, সািামজক ও শনমতক িূলযযবাযধর বৃমদ্ধর পাৈাপামৈ সাধারযণর অংৈগ্রহণ ও মৈক্ষা অজব যনর ক্ষয আনন্দ তা প্রাপ্ত করা। এছাড়াও সমূ্পণব 

ও বহু মবর্যক মৈক্ষা বযবস্থার দৃমিযকাণ ক্ষথযকও অনুসন্ধান বা গযবর্ণার কাযজ উন্নমত সাধন করা হযযযছ। 

11.3 একটি সিগ্র ও বহু মবর্যক মৈক্ষা বযবস্থার উযদ্দৈয, িানুযর্র সিস্ত প্রকাযরর সািথবয – ক্ষবৌমদ্ধক, নান্দমনকতা, সািামজকতা, 

ৈারীরবৃিীয অনুভূমত সংক্রান্ত এবং শনমতক িূলযযবাধ গুমলযক একমত্রত কযর তার মবকাৈ ঘোযনা। এইরূপ মৈক্ষাবযবস্থা ক্ষয বযমির সববােীণ 

মবকাৈ, যথা – কলা, মহউিযামনটিস, ভার্ামবজ্ঞান এবং সিাজমবজ্ঞান এবং ক্ষপৈাগত, প্রযুমিগত এবং বৃমিিূলক ক্ষক্ষযত্র সিান গুরুত্বপূণব। যা 

একমবংৈ ৈতাব্দীর উপযযাগী ক্ষয ক্ষিতা অথবাৎ সািামজক কাযবকলাযপ ভামগিারী হওযা, সফ ে মস্কলস অথবাৎ ক্ষযাগাযযাগ বযবস্থা , আযলািনা 

ও মবতকব , যথাযথ ক্ষক্ষযত্র মবযৈর্তা প্রভৃমত ক্ষক্ষযত্র উপযুি সহাযতা প্রিান কযরযব। এই প্রকাযরর সববােীণ মৈক্ষা একটি িীঘব সিয ধযর 

ক্ষপৈাগত প্রযুমিগত ও বৃমিিূলক মবর্যবস্তুর পাৈাপামৈ সিস্ত স্নাতক স্তযরর মৈক্ষা প্রিাযনর িূল লক্ষয হযব। 
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11.4 প্রািীন ভারতবযর্বর ইমতহাযস এক সিগ্র বহু মবর্যক মৈক্ষা বযবস্থার ক্ষয সুন্দর বণবনা করা হযযযছ, বাস্তযব তা বতব িান ৈতাব্দীর মৈক্ষা 

বযবস্থার প্রযযাজন। যাযত আিরা একমবংৈ ৈতাব্দীর এবং িতুথব মৈল্প মবলযবর ক্ষনতৃত্ব প্রিাযন সক্ষি হই। এিনমক ইমঞ্জমনযামরং প্রমতষ্ঠানগুমল,  

ক্ষযিন - আই আই টি, কলা ও মহউিযামনটিস এর মবর্য বস্তু সিূহ আিীকরণ কযর সিগ্র মবর্যক ও বহুমবর্যক মৈক্ষা ক্ষক্ষযত্রর মিযক এমগযয 

যাযব। কলা ও মহউিযামনটিস্  মবভাযগর ছাত্র-ছাত্রীগন ও মবজ্ঞান মৈক্ষাযক মনযজযির লক্ষয মহযসযব িযন করযব এবং প্রযিিা করা হযব ক্ষয 

সিস্ত প্রকার বৃমিিূলক মবর্য এবং বযবহামরক ক্ষকৌৈযলর  (সফ ে মস্কল) সব সু্কল পড়ুযারা সক্ষিতা অজব ন করযবন। 

11.5 কল্পনা িূলক এবং নিনীয পূণব পমরকাঠাযিা মনভব র পাঠযক্রি, সৃজনৈীল সিাহাযরর ক্ষয পমরকাঠাযিা তা পূণব করযত সক্ষি হযব এবং 

এর পাৈাপামৈ প্রযবৈ ও প্রস্থাযনর মবমভন্ন মবকল্প পথও মনণীত হযব। এই ভাযবই বতব িান মৈক্ষা বযবস্থায ক্ষয কযঠার অনুৈাসনজমনত 

সীিাবদ্ধতা, তা সমরযয আজীবন বযাপী মবিযা মৈক্ষার সুযযাগযক উৎসামহত করা হযব। বৃহৎ বহু মবর্যক মবশ্বমবিযালযগুমলযত স্নাতক স্তযরর 

এবং স্নাতযকাির অথবাৎ (িাস্টাসব) এবং (েক্টযরে) মবিযামৈক্ষা, যথাযথ গযবর্ণািূলক মবযৈর্জ্ঞতা প্রিান করা হযব। এর সাযথ একাযেমিক 

সংক্রান্ত ,সরকার এবং মৈল্প প্রমতষ্ঠান সহ একামধক বহু মবর্যক কাযবকলাযপর সুযযাগ প্রিান করা হযব।  

11.6 বৃহৎ এবং বহু মবর্যক মবশ্বমবিযালযগুমল এবং মবমভন্ন কযলজগুমলযক এক উচ্চিানসম্পন্ন সববােীণ এবং বহু মবর্যক মৈক্ষা ক্ষক্ষযত্র 

পমরণত হবার মিযক এমগযয মনযয ক্ষযযত হযব। মবর্যবস্তু বা মবমভন্ন মবর্যযর যথাযথ মবযৈর্ীকরণ পাঠযক্রযির পাৈাপামৈ, ছাত্রযির মবিযা 

মৈক্ষার ক্ষক্ষযত্র নিনীযতা, নতুন প্রকার এবং আকর্বণীয ক্ষকাসব এর মবকল্প থাকযব। পাঠযক্রি মনধবারণ করার জনয ফ্যাকামি বৃযন্দর উন্নমতসাধন 

এবং প্রমতষ্ঠানগত স্বাযেতা দ্বারা উৎসামহত করা হযব। ক্ষপোগমগ অথবাৎ মৈক্ষা ৈাযস্ত্র - ক্ষযাগাযযাগ িাধযি, আযলািনা িক্র, তকব -মবতকব , 

গযবর্ণা এবং ক্রসমেমসমলনামর এবং অন্তর মবর্যক মিন্তা ভাবনা প্রভৃমত মবর্যযর উপর অমধক পমরিাযণ ক্ষজার ক্ষিওযা হযব।  

11.7 ক্ষিযৈর সিস্ত উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠানগুযলাযত ভার্া, সামহতয, সেীত, িৈবন, ভারত মবিযা, কলামবিযা, মৈক্ষা, গমণত, পমরসংখ্যান 

মবিযা, মপওর এবং বযবহামরক মবজ্ঞান, সিাজ ৈাস্ত্র, অথবনীমত, ক্ষখ্লাধুলা, অনুবাি এবং বযাখ্যা এবং অনযানয মবমভন্ন মবর্যযর ক্ষয মবভাগ ও 

ভারতীয মৈক্ষা এবং মৈক্ষার পমরযবৈ কাযক উদ্দীমপত করযত প্রমতষ্ঠা এবং ৈমিৈালী কযর ক্ষতালা হযব। এই সিস্ত মবর্যয পড়ুযাযির 

বযাযিলর মেগ্রী প্রিান করা হযব। যমি এই মবর্যগুমল এইিইআই এর ক্লাযস পঠন-পাঠযনর সুযযাগ না ক্ষপযয তারা এই রকি ক্ষকান প্রমতষ্ঠান 

বা ওমেএল ক্ষিাযে যথাযথভাযব মৈযখ্ থাযক। 

11.8 এইরূপ সববােীণ ও বহু মবর্যক মৈক্ষা বযবস্থার অমভষ্ঠ মসমদ্ধর লযক্ষয সিস্ত প্রকার উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠানগুমলর (এইিইআই) 

পাঠযক্রযির নিনীযতা ও নতুনত্ব আনযত হযব, যাযত এর সাযথ নানা রকি গণযযাগিান এবং ক্ষসবা পমরযবৈ মবিযা এবং িূলযযবাযধর মৈক্ষা 

যুি হযত পাযর। পমরযবৈ মবিযার িযধয মবমভন্ন মবর্য, ক্ষযিন জলবাযু পমরবতব ন, দূর্ণ, বজব য পিাযথবর ক্ষকৌৈলগত বযবস্থাপনা, মনকামৈ বযবস্থা, 

শজব শবমিযত্রর সংরক্ষণ, শজমবক পিাযথবর ক্ষয ভাোর তার প্রবন্ধন, এবং শজব শবমিযত্রর রক্ষণাযবক্ষণ, বন ও বনযপ্রাণী সংরক্ষণ এবং 

ক্রিাগত অগ্রগমত ও তাযির রক্ষণাযবক্ষযণ যুি হযব। িূলযযবাযধর মৈক্ষা বযবস্থা যাযত িানমবকতা ও শনমতকতার সাংমবধামনক অথবাৎ 

সাববযভৌমিক িানমবক িূলযযবাধ, ক্ষযিন – সতয,  সৎ আিরণ (ধিব), ৈামন্ত, ক্ষপ্রি, অমহংসা, মবজ্ঞানিনস্কতা, নাগমরক িূলযযবাধ এবং অবৈযই 

জীবননৈলী অথবাৎ ক্ষসবা ও জনসাধারযণর জনয নানারকি ক্ষসবািূলক কাযবক্রি এই সববােীণ মৈক্ষার অন্তগবত হযব। ক্ষযযহতু বতব িান পৃমথবীযত 

অমত দ্রুততার সাযথ এযক অপযরর িযধয সংযুমিকরণ ঘেযে, তাই মবশ্ব নাগমরক মৈক্ষা (মজমসইমে), সিকালীন মবযশ্ব প্রমত স্পধবার ক্ষয 

প্রমতমক্রযা, পড়ুযাযির ও মবযশ্বর বতব িাযন সিসযাগুমলযক বুঝযত হযব এবং আযরা অযনক ক্ষবমৈ ৈামন্তপূণব, সমহষু্ণ, অন্তভুব মি, সুরমক্ষত এবং 

এক  ক্রিৈমবকমৈত সিাযজর সমক্রয রূপকার হবার জনয মনযজযির ক্ষযাগিান মিযত হযব। পমরযৈযর্ এক সববােীণ মৈক্ষাবযবস্থার অন্তগবত 

সিস্ত এইিইআই এর ছাত্র ক্ষির মনজস্ব প্রমতষ্ঠান অথবা অনযানয উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠাযন ইন্টানবমৈযপর সুযযাগ ক্ষপযত পাযর, এ ছাড়াও 

স্থানীয প্রমতষ্ঠান, বযবসাযী, মৈল্পী, কারুমৈল্পী এযির সাযথই ইন্টানবমৈপ এবং এর পাৈাপামৈ ফ্যাকামি এবং মরসািব ার ক্ষির সাযথ মরিাজব  

ইন্টানবমৈপ এইিইআই এর মনজস্ব প্রমতষ্ঠান মৈখ্যত পাযর, যাযত ছাত্ররা পরবতীকাযল তাযির প্রাপ্ত মৈক্ষাযক বযবহামরকভাযব কাযজ লামগযয 

ক্ষরাজগাযরর পথ মনমিত করযত পাযর। 

11.9 মেগ্রী ক্ষকাযসবর ক্ষয পমরকাঠাযিা এবং সিযসীিা তার পমরবতব ন তিনুসাযর করা হযব। স্নাতক মেগ্রী পড়াযৈানার সিয কাল মতন ক্ষথযক 

িার বছযরর হযব ক্ষযখ্াযন ছাত্রছাত্রীযির কাযছ এই ক্ষকাসব ক্ষথযক ক্ষবমরযয যাওযার মবমভন্ন উপায থাকযব এবং তাযির ক্ষসই অনুরূপ 

সাটিব মফ্যকে ক্ষিযা হযব। যমি ক্ষকউ বৃমিিূলক এবং ক্ষপৈািারী উভয ক্ষক্ষযত্রই মেগ্রী ক্ষকাযসবর এক বছর ক্ষপমরযয যাওযার পর ক্ষবমরযয ক্ষযযত 
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িায তযব তাযক শুধুিাত্র সাটিব মফ্যকে ক্ষিযা হযব। যমি ক্ষকউ দুই বছযরর ক্ষকাসব কযর, তাযক মেযলািা সাটিব মফ্যকে এবং মতন বছযরর ক্ষকাসব 

করার পর বযাযিলর মেগ্রী বা স্নাতক মেগ্রী ক্ষিযা হযব। িার বছযরর মেগ্রী ক্ষকাসব ক্ষযখ্াযন বহু মবর্যক মৈক্ষার িাধযযি পড়াযনা হযযযছ ক্ষযযহতু 

এই পুযরাো পড়ুযাযির ইোনুসাযর পছন্দ করা এবং ক্ষিজর এবং িাইনর সিস্ত মবর্যবস্তুর উপর লক্ষয কযর ও সববামেন অথবা বহু মৈক্ষার 

সুযযাগ কযর ক্ষিয। একটি “একাযেমিক ক্ষক্রমেে বযাে” (এমবমস) স্থামপত করা হযব, ক্ষযখ্াযন পৃথক পৃথক স্বীকৃমতপ্রাপ্ত উচ্চতর মৈক্ষা 

প্রমতষ্ঠান ক্ষথযক প্রাপ্ত ক্ষয ক্ষক্রমেে, তা মেমজোল রূযপ সংকমলত হযব, যাযত এই প্রাপ্ত ক্ষক্রমেযের উপর মভমি কযর, উচ্চতর মৈক্ষা 

প্রমতষ্ঠানগুমলর মেমগ্র প্রিান করযত পাযর। যমি ক্ষকান ছাত্র এইিইআই দ্বারা মনমিব ি পাঠযক্রযি মনযজর মবযৈর্ মবর্য বা মবর্যগুমলযত একটি 

যথাযথ মরসািব  বা গযবর্ণা ক্ষকমন্দ্রক পড়াযৈানাযক সমূ্পণব কযর তযব তাযির িার বছযরর বহুমবর্যক পাঠযক্রি এর সাযথ “গযবর্ণা সমহত” 

মেমগ্রও ক্ষিযা হযব। 

11.10  উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠানগুমলর স্নাতযকাির পাঠযক্রি অথবাৎ িাস্টাসব এর মবমভন্ন ক্ষক্ষযত্রও নিনীযতা ক্ষিখ্াযব –  

a) ক্ষয সিস্ত পড়ুযারা স্নাতক স্তযর মতন বছযরর ক্ষকাসব কযরযছ, তাযির িাস্টাযসব দুই বছযরর ক্ষকাসব করযত হযব, ক্ষযখ্াযন 

মদ্বতীয বর্ব সমূ্পণবরূযপ গযবর্ণা ক্ষকমন্দ্রক হযব। 

b) ক্ষয সিস্ত পড়ুযারা িার বছযরর স্নাতক ক্ষকাসব গযবর্ণার সাযথ সম্পন্ন কযরযছন তাযির এক বছযরর িাস্টাসব করযত হযব। 

c) এছাড়া পাৌঁ ি বছযরর একটি ক্ষকাসব, ক্ষযখ্াযন স্নাতক/ স্নাতযকাির উভয প্রকাযরর পাঠযক্রি থাকযব তা িালু হযত পাযর। 

মপএইিমে মেমগ্রর জনয িাস্টাসব অথবা িার বছযরর গযবর্ণা - স্নাতক ক্ষকাসব - এই দুটির িযধয ক্ষযযকাযনা একটি অবৈযই 

থাকযত হযব। এিমফ্ল পাঠযক্রি সিবত বামতল করা হযব। 

11.11  সববােীণ এবং বহু মবর্যক মৈক্ষা প্রসাযরর জনয আইআইটি, আইআইএি প্রভৃমতর িত “ক্ষিরু” (িামিমেমসমলনামর এেুযকৈন এে 

মরসািব  মবশ্বমবিযালয) নািক সাববজনীন িযেল মবশ্বমবিযালয প্রমতষ্ঠা করা হযব। এই মবশ্বমবিযালযগুমলর িূল উযদ্দৈয হযব গুণগত িানসম্পন্ন 

মৈক্ষা প্রিাযনর সাযথ সাযথ মবযশ্বিাযনর উচ্চতি জ্ঞান অজব ন করা। এরা ক্ষিৈবযাপী বহু মবর্যক মৈক্ষার ক্ষয উচ্চতি গুণিান তা প্রমতমষ্ঠত 

করযব। 

11.12  উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠান, স্টােব আপ, ইনমকউযবৈন ক্ষসন্টার, প্রযুমিমবিযার ক্ষকন্দ্র, ক্ষক্ষত্র মবযৈযর্ গযবর্ণা ক্ষকন্দ্র, মৈল্প, মৈক্ষা – মৈক্ষা 

প্রমতষ্ঠাযনর ক্ষযাগাযযাগ এবং মহউিযামনটিস ও সিাজ মবজ্ঞাযনর গযবর্ণার পাৈাপামৈ আন্ত মবর্যক গযবর্ণা - প্রভৃমত মবমভন্ন প্রমতষ্ঠান স্থাপন 

কযর গযবর্ণা ও নতুনযত্বর প্রমত মবযৈর্ নজর ক্ষিযা হযব। বতব িাযন সংক্রমিত এবং অমত িামর ক্ষরাযগর ক্ষয ভযাবহতার দৃৈয ক্ষিখ্া যাযে, 

তাযত এো গুরুত্বপূণব ক্ষয সিস্ত উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠানগুমলযক সংক্রািক বযামধ, িহািারী মবজ্ঞান, ভাইযরালমজ, োযাগনমস্টক 

ইন্সটু্র্যিযন্টৈন, ভযাকমসযনালমজ এবং অনযানয গুরুত্বপূণব ক্ষক্ষযত্র মবযৈর্ গযবর্ণার জনয এমগযয আসযত উযেখ্যযাগয ভূমিকা পালন করযত 

হযব। পড়ুযাযির িযধয নতুনযত্বর প্রমত আগ্রহ সৃমি করযত এইিইআই হযাে ক্ষহামল্ডং পদ্ধমতর আযযাজন করযত হযব। এন আর এস, উচ্চতর 

মৈক্ষা প্রমতষ্ঠানগুমলর গযবর্ণাগাযর, এবং অনযানয নানা মরসািব  সংগঠনগুমলর অনুসন্ধান ক্ষকযন্দ্র এিন এক প্রাণবন্ত ও নতুনযত্ব ভরপুর 

সংসৃ্কমতর সৃমি করযত সক্ষি করযব এবং তাযক ক্ষযাগয সহাযতা প্রিান কযর কাজ করযত উদু্বদ্ধ করযব। 

 

 

12. শিদ্যা শিক্ষার অনুকূল পশরশিি এিং ছােশদ্র জনয সহায়তা 

12.1 ফ্লপ্রসূভাযব মবিযা মৈক্ষার জনয প্রযযাজন এক মবসৃ্তত দৃমিভমের, যার িযধয থাকযব উপযুি পাঠযক্রি আকর্বণীয মৈক্ষণ পদ্ধমত, 

মনরমবমেন্ন গঠনিূলক িূলযাযন এবং ছাত্রযির পযবাপ্ত পমরিাযণ সহাযতা। পাঠযক্রিযক অবৈযই হযত হযব ক্ষকৌতূহযলাদ্দীপক এবং প্রাসমেক। 

যাযত মকছু মিন অন্তর অন্তর মনযমিতভাযব পংমি মবনযাস করযত হযব, যাযত জ্ঞান আহরযণর ক্ষয মনতয নতুন প্রযযাজনীযতা এবং তা ক্ষথযক 

মৈক্ষণ ফ্লাফ্ল আিরা প্রাপ্ত করযত পামর। উচ্চ গুণিান সম্পন্ন মৈক্ষা ৈাস্ত্র ক্ষপোগমগ ছাত্র ক্ষির কাযছ পাঠযক্রি সািগ্রী রূযপ সফ্লভাযব 

ক্ষপৌৌঁছাযনা জরুমর। মৈক্ষাৈাযস্ত্রর এইসব পদ্ধমত দ্বারা ছাত্রযির ক্ষয ক্ষৈখ্ার অমভজ্ঞতা তা মনধবামরত হয, এবং এর ফ্যল মৈখ্ন ফ্লাফ্যলর উপর 

প্রতযক্ষ প্রভাব পযড়। িূলযাযন পদ্ধমত ক্ষক অবৈযই মবজ্ঞান সম্মত হযত হযব, যাযত মৈখ্ন পদ্ধমত মনরমবমেন্নভাযব উন্নমত করযত পাযর এবং 
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জ্ঞাযনর অধযাবসাযযর প্রযযাগ ও পরীক্ষা হযত পাযর। পমরযৈযর্ এো খু্বই গুরুত্বপূণব ক্ষয মবযৈর্ মকছু গুণ বা ক্ষিতা যা ছাত্রযির জনয অমত 

আবৈযক – মফ্েযনস, সুস্বাস্থয ও িানমসক - সািামজক কলযাণ এবং উচ্চ িাযনর শনমতক িূলযযবাধ - এসযবর মবকমৈত হওযা উচ্চ িাযনর 

মৈক্ষার জনয অতযন্ত গুরুত্বপূণব। অতএব গুণগত মৈক্ষা বযবস্থার প্রসাযরর মভমিপ্রস্তর উপযুি পাঠযক্রি, প্রযযাজনীয মৈক্ষণ ৈাস্ত্র, মনরমবমেন্ন 

িূলযাযন এবং ছাত্রযির সহযযামগতা। এই সিস্ত আবৈযক মবর্য গুমল সুমনমিত করযত উপযুি পমরকাঠাযিা অথবাৎ উৎকৃি গ্রন্থাগার, 

ক্ষশ্রমণকক্ষ, লযাব, প্রযুমিমবিযা ক্ষখ্লাধুলা ও িযনারঞ্জযনর জাযগা, ছাত্রযির মনযজযির িযধয আযলািনার জনয উপযুি জাযগা এবং 

ক্ষভাজনালয ইতযামি বযবস্থার পাৈাপামৈ এোও ক্ষিখ্যত হযব ক্ষয মৈক্ষার পমরযবৈ ক্ষযন একই সযে আকর্বণীয এবং সহাযক হয। যাযত সিস্ত 

ছাত্র ছাত্রীযির সক্ষি ভাযব সফ্ল করা যায। 

12.2 সববপ্রথি উচ্চতর মৈক্ষা বযবস্থায সৃজনৈীলতাযক বৃহির অযথব সুমনমিত করযত প্রমতষ্ঠানগুযলাযক এবং ফ্যাকামি বৃন্দযির পাঠযক্রি, 

মৈক্ষা ৈাস্ত্র (ক্ষপোগমগ) এবং িূলযাযন প্রভৃমত মবর্যয নতুনত্ব আনার স্বাধীনতা মিযত হযব। যাযত সিস্ত প্রমতষ্ঠান, কাযবক্রি ও সিস্ত িুি 

দূরমৈক্ষা (ও মে এল) অনলাইন এবং প্রথাগত ‘ক্ষশ্রমণকক্ষ মৈক্ষা’ সিস্ত প্রমতষ্ঠাযন মৈক্ষাপদ্ধমত সিানভাযব সুমনমিত করযত হযব। সিস্ত 

ছাত্রযির জনয উন্নত, আকর্বনীয এবং ক্ষপ্ররণািাযক ফ্যাকামি দ্বারা ক্ষসই অনুরূপ পাঠযক্রি এবং ক্ষপোগমগ ক্ষক নতুন রূযপ রিনা করযত 

হযব। এই সিস্ত কাযবক্রি ক্ষক মনমিব ি লযক্ষয ক্ষপৌৌঁছাযত হযল মনরমবমেন্ন গঠনিূলক িূলযাযন এর প্রযযাগ করা হযব। সিস্ত প্রকার িূলযাযন 

প্রণালী উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠাযন দ্বারা মনমিব ি করা হযব যাযত সববযৈযর্ প্রিাণ স্বরূপ সাটিব মফ্যকে প্রিান করা হযব। মৈক্ষাবযবস্থায নতুনত্ব 

এবং নিনীযতা আনার জনয মবকল্প অভামরত ক্ষক্রমেে প্রণালী (মসমবমসএস) ক্ষক সংযৈাধন করা হযব। উচ্চতর মৈক্ষা এইিইআই এক িানিণ্ড 

আধামরত ক্ষগ্রমেং প্রণালী মনিবাণ করযব ক্ষযখ্াযন প্রযতযকটি কাযবক্রযির জনয ছাত্রযির ক্ষয অমভজ্ঞতা, বুঝযত পারার ক্ষিতা অথবাৎ মৈক্ষার ক্ষয 

িূল লক্ষয তার ওপর িূলযাযন করা হযব। ক্ষযখ্াযন এই িূলযাযন অমধক ক্ষবমৈ মনরযপক্ষ ও স্বে এবং তুলনািূলক হযব। এইিইআই ও হাই 

ক্ষস্টক পরীক্ষা পদ্ধমতর দ্বারা আযরা অযনক ক্ষবমৈ মনরমবমেন্ন এবং মবসৃ্তত িূলযাযন করযত পারযব। 

12.3 মদ্বতীযতাঃ প্রযতযক প্রমতষ্ঠান তার মনযজর বৃহৎ প্রমতষ্ঠানগত ক্ষেভলপযিন্ট লান (আইমেমপ ) এর ক্ষিাতাযবক শৈমক্ষক ক্ষযাজনা 

গুমলযক অথবাৎ পাঠযক্রি এর উন্নত ক্ষথযক শুরু কযর ক্ষশ্রমণকযক্ষর উৎকৃি িাযনর গুযণর আিান প্রিান ইতযামি মবর্যযর একমত্রত করযত 

হযব, প্রযতযক প্রমতষ্ঠাযন ছাত্রযির সববাযের উন্নমতর জনয প্রমতজ্ঞাবদ্ধ থাকযব, এর জনয এিন একটি ৈমিৈালী ও আন্তমরক পদ্ধমত বানাযত 

হযব, যাযত মবমভন্ন প্রকার ছাত্রিযলর একাযেমিক এবং ভার্ামভমিক উভয ক্ষক্ষযত্রই সহাযতা করযব। এর জনয ক্লাস এর ক্ষভতর ও বাইযর 

পাঠ সংক্রান্ত মিথমিযা ক্ষক সুমনমিত করযত হযব। উিাহরণস্বরূপ বলা যায ক্ষয সিস্ত এইিইআই গুমলযত ফ্যাকামি বৃন্দ এবং অনযানয 

মবযৈর্জ্ঞযির সহাযতায ছাত্রযির দ্বারা মবমভন্ন মবর্য আধামরত ক্লাব ও নানা প্রকার মক্রযা কলাপ ক্ষযিন মবজ্ঞান, গমণত, কমবতা, ভার্ণ, 

সামহতয এবং তকব -মবতকব , সংগীত, ক্ষখ্লাধুলা প্রভৃমতর জনয মনমিব ি ক্লাযবর এবং তাযির মক্রযা-কলাপ এর জনয উপযুি সুযযাগ-সুমবধা এবং 

প্রযযাজনীয অযথবর বযবস্থা করা হযব। সিযযর সাযথ সাযথ যখ্ন এই সিস্ত মবর্যবস্তুর জনয ছাত্র ক্ষির িামহিা এবং িক্ষ ফ্যাকামির উপযুি 

মনযুমি পূরণ হযব, তখ্নই তা পাঠযক্রযি যুি করা হযব। ফ্যাকামি বৃন্দ ক্ষির ক্ষিতা এবং প্রমৈক্ষণ এইরূযপ হওযার িরকার ক্ষয তারা 

ক্ষকবল মৈক্ষকরূযপ নয তার ক্ষিযয অমধক পরািৈবিাতা এবং পথপ্রিৈবক মহযসযব ছাত্রযির সযে সববিা একাত্ম হযত পাযরন। 

12.4 তৃতীযতাঃ সািামজক এবং আমথবক ভাযব মপমছযয পরা অনগ্রসর ছাত্ররা উচ্চতর মৈক্ষা পযবন্ত যাযত সফ্ল ভাযব যাযত ক্ষপৌৌঁছাযত পাযর 

ক্ষসজনয তাযির যযথাপযুি উৎসাহ এবং সহাযতা করযত হযব। এই কারযণ মবমভন্ন মবশ্বমবিযালয এবং কযলজ গুমল উৎকৃি গুনিানসম্পন্ন 

সহাযতা ক্ষকন্দ্র স্থামপত করযত হযব এবং এই কাযবযক সমূ্পণব সফ্লভাযব করযত উপযুি অথব ও যযথাপযুি মৈক্ষণ সািগ্রী সরবরাহ করা 

হযব। সিস্ত ছাত্রযির জনয ক্ষপৈািারী একাযেমিক ও কযামরযার কাউযন্সমলং এর বযবস্থা করা হযব, পাৈাপামৈ ৈারীমরক িানমসক এবং অনুভূমত 

স্তযরর ক্ষয গঠন তার ক্ষিখ্ভাযলর জনয উপযুি পরািৈবিাতা সুমনমিতভাযব মনযযাগ করা হযব। 

12.5 িতুথবত, ওমেএল এবং অনলাইন মৈক্ষা, উৎকৃি গুনিানসম্পন্ন উচ্চতর মৈক্ষার কাযছ ক্ষপৌৌঁছাযনার ক্ষয সহজ-স্বাভামবক রাস্তা, তা সুগি 

কযর। এই সিস্ত সিাবনাগুযলাযক উযদ্দৈযিূলকভাযব বযবহার করার জনয ও মে এল এর সমূ্পণব মবসৃ্তত ঘোযত হযব। প্রািাণয রূযপ ক্ষিিা 

কযর এর িযধয নতুনত্ব আনযত হযব, পাৈাপামৈ এই সম্পমকব ত ক্ষয সব আনুর্ামেক িান আযছ তার পালন সম্বযন্ধ সুমনমিত হযত হযব। ও মে 

এল এর ক্ষয সব ক্ষপ্রাগ্রাি কাযবসূমি আযছ তা উৎকৃিতি গুনিানসম্পন্ন ‘ইন ক্লাস’ কাযবক্রযির সযে সিান হবার বা একই রকি হবার লযক্ষয 
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মস্থর থাকযত হযব। ও মে এল এর পদ্ধমতগত উন্নমত, মনযি-কানুন এবং স্বীকৃমতর জনয নিবস, স্টযাোেব স, গাইেলাইনস শতমর করা হযব। 

পাৈাপামৈ ও মে এল এর গুণগত িাযনর জনয একটি রূপযরখ্া শতমর করা হযে্, যা সিস্ত এইিইআই এর উন্নমতর জনয সুপামরৈ িূলক হযব। 

12.6 পমরযৈযর্ এই সিস্ত কাযবসূমি, ক্ষকাসবগুমলর পাঠযক্রি এবং মবর্যবস্তু, মৈক্ষাৈাস্ত্র (ক্ষপোগমগ) এর সাযথ ‘ইন ক্লাস’ অনলাইযনর ও 

ওমেএল িাধযযি এবং এরই সযে ছাত্রযির সিথবন - সিস্ত প্রকার কাযবসূমির লক্ষয হযব যাযত গুণগতিাযন আিরা মবশ্বিাযনর হযত পামর। 

আন্তজে াশতকীকরর্ 

12.7 উপযরাি বমণবত মবমভন্ন প্রকার উযিযাগগুযলার দ্বারা ভারযত পাঠরত আন্তরাষ্ট্রীয ছাত্রসংখ্যা বৃমদ্ধপ্রাপ্ত হযব এবং এর ফ্যল ভারযত 

বসবাসরত ছাত্ররা মবযিযৈ মগযয গযবর্ণা করযত পারযব, ক্ষক্রমেে ট্র্ান্সফ্ার করযত পারযব এবং পাৈাপামৈ এর মবপরীতোও অথবাৎ মবযিমৈ 

ছাত্ররা ভারযত এযস গযবর্ণা ও ক্ষক্রমেে ট্র্ান্সফ্ার করযত পারযব। মবমভন্ন মবর্যয ক্ষকাসব এবং কাযবসূমি ক্ষযিন ইযোলমজ, ভারতীয ভার্াসিূহ, 

আযুস মিমকৎসা পদ্ধমত, ক্ষযাগবযাযাি, কলামবিযা, সংগীত, ইমতহাস, সংসৃ্কমত এবং আধুমনক ভারত প্রভৃমত - এছাড়া আন্তজব ামতক স্তযর 

প্রাসমেক প্রাপ্ত পাঠযক্রি ক্ষযিন মবজ্ঞান, সািামজক মবজ্ঞান এবং সািামজক ও সিস্ত মবশ্ববযাপী কাযবকলাযপর অথবপূণব সুমবধাপ্রাপ্ত করা যায। এর 

সাযথ উৎকৃি আবামসক সুমবধা এবং কযাম্পাযস ক্ষথযক ক্ষৈখ্ার সুযযাগ প্রভৃমত মবর্যযর মবশ্বিানবতা প্রাপ্ত করার লযক্ষয ক্ষপৌৌঁছাযনার ক্ষিিা করা 

হযব। পাৈাপামৈ মবযিৈী ছাত্রযির আযরা ক্ষবমৈ সংখ্যায আকৃি করার জনয এবং ক্ষিযৈর ক্ষভতর আন্তজব ামতকীকরণ এর ক্ষয লক্ষযিাত্রা তার 

প্রাপ্ত করার জনয উৎসাহ প্রিান করা হযব। 

12.8 ভারতবর্বযক উচ্চতর মৈক্ষা প্রিান করার স্বাযথব “মবশ্ববযাপী পাঠিিব ার গন্তবযস্থযল” রূযপ উন্নত করা হযব, যাযত ভারত বর্ব 

“মবশ্বগুরু”রূযপ মনযজর ভূমিকা পালন করার ক্ষক্ষযত্র এর দ্বারা সহাযতা প্রাপ্ত হয। মবযিৈ ক্ষথযক আগত সিস্ত ছাত্রযির অভযথবনা এবং 

সহাযতা প্রিান করার জনয প্রযতযকটি এইিইআই এর একটি কযর ইন্টারনযাৈনাল সু্টযেন্ট অমফ্স ক্ষখ্ালা হযব যাযত তারা এই সিস্ত মবর্যয 

সঠিক ক্ষিখ্ভাল করযত পাযর, উৎকৃি গুনিানসম্পন্ন মবযিমৈ প্রমতষ্ঠান গুমলর সাযথ গযবর্ণা মৈক্ষকতা সহযযামগতা এবং ফ্যাকামি ছাত্র 

আিান-প্রিাযনর সুমবধা বৃমদ্ধ করা হযব এবং এর পাৈাপামৈ মবযিৈীযির সাযথ অমত প্রাসমেক স্তযর লাভজনক ক্ষিৌ িুমি স্বাক্ষমরত করা হযব। 

উৎকৃি স্তযর প্রিৈবনকারী ভারতীয মবশ্বমবিযালযগুযলাযক ক্ষিযৈর বাইযর কযাম্পাযস স্থামপত করার জনয উৎসামহত করা হযব। ক্ষসইসযে 

মবশ্ববযাপী উৎকৃি মবশ্বমবিযালযগুমলর িযধয ক্ষশ্রষ্ঠ একযৈাটি মবশ্বমবিযালযগুমলযক ভারযত কযাম্পাস ক্ষখ্ালার অনুিমত ক্ষিযা হযব। এই প্রকাযরর 

সুযযাগ-সুমবধা গুমলযক সুমনমিত করযত, এক আইন প্রণযন ক্ষফ্রিওযাকব  গঠন করা হযব, যাযত এই প্রকার মবশ্বমবিযালযগুমলযত ভারতবযর্বর 

অনযানয স্বৈামসত প্রমতষ্ঠান গুযলার তুলনায মনযিকানুন, ৈাসন বযবস্থা এবং িানিযণ্ড মকছুো ছাড় ক্ষিযা হযব। এছাড়াও ভারযতর প্রমতষ্ঠান ও 

মবশ্ব প্রমতষ্ঠানগুযলার িযধয গযবর্ণা সংক্রান্ত এবং ছাত্র সংক্রান্ত ক্ষয আিান-প্রিাযনর ক্ষয িাধযি তাযক মবযৈর্ভাযব উৎসামহত করা হযব। 

ক্ষসইসব মবশ্বমবিযালয ক্ষথযক প্রাপ্ত ক্ষক্রমেযের িানযতা এখ্াযন থাকযব এবং যমি তা ক্ষসই এইিইআই এর প্রযযাজনীযতা অনুসাযর প্রাপ্ত হয 

তযব তাযক মেগ্রী প্রিান কযর স্বীকৃমত ক্ষিযা হযব। 

ছােশদ্র সশক্রয়তা এিং অংিগ্রহর্ 

12.9 মৈক্ষা বযবস্থার িূল মস্থত ধারক বা ক্ষস্টক ক্ষহাল্ডাসব হযলা ছাত্ররা। উৎকৃি গুনিানসম্পন্ন মৈক্ষা - মৈক্ষণ প্রমক্রযার জনয প্রাণবন্ত কযাম্পাস 

লাইফ্ খু্বই গুরুত্বপূণব। এই লযক্ষয ক্ষপৌৌঁছাযত ছাত্রযির জনয ক্ষখ্লাধুলা, সংসৃ্কমত, কলামবিযার ক্লাব, ইযকা ক্লাব, অযামক্টমভটি ক্লাব, সাববজনীন 

ক্ষসবা প্রকল্প প্রভৃমতর বযবস্থা করা হযব এবং ছাত্রযির এই সিস্ত প্রমক্রযায অংৈগ্রহযণর জনয প্রিুর সুযযাগ ক্ষিযা হযব। প্রযতযক প্রমতষ্ঠাযন িাপ 

সািলাযনার জনয এবং অনুভূমতর সািঞ্জসয ঠিক রাখ্যত কাউযন্সমলং এর বযবস্থা করা হযব। এছাড়া গ্রাযির ছাত্র ক্ষির যযথাপযুি সহাযতা 

প্রিান করার জনয মবযৈর্ বযবস্থা করা হযব ক্ষযখ্াযন প্রযযাজনানুসাযর ছাত্রাবাযসর সুমবধাযক বৃমদ্ধপ্রাপ্ত করা হযব। সিস্ত এইিইআই মনযজর 

মনযজর প্রমতষ্ঠাযন সুমিমকৎসার প্রযযাজনীয বযবস্থা সুমনমিত করযব। 

ছােশদ্র জনয অথে সাহাযয 

12.10 ছাত্রযির জনয মবমভন্ন উপাযয অথব সাহাযযযর বযবস্থা করা হযব। এস মস, এস টি, ওমবমস এবং অনযানয মপমছযয পড়া ক্ষশ্রণীর ছাত্রযির 

ক্ষযাগযতাযক উৎসামহত করার ক্ষিিা করা হযব। এযির জনয জাতীয ছাত্র বৃমির বযবস্থা করা হযব এবং ছাত্র প্রগমতর জনয এযক উৎসামহত 
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করযত এবং এযক ট্র্যাক করার জনয জাতীয ছাত্রবৃমির ক্ষয ক্ষপােব াল, তাযক মবসৃ্তত করা হযব। ক্ষবসরকামর এইিমস আই গুমলযত যাযত মবরাে 

সংখ্যায অনবতমনক এবং ছাত্র বৃমির বযবস্থা করা যায তার জনয উৎসামহত করা হযব। 

 

13. প্রাশর্াদ্দীপ্ত, প্রিলভাশি সশক্রয় এিং দ্ক্ষ ফ্যাকাশি। 

13.1 উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠানগুমলর সফ্লতার অনযতি গুরুত্বপূণব উপািান হযলা সফ্ল ফ্যাকামি উৎকৃিতা এবং কিবকুৈলতা। উচ্চতর 

মৈক্ষার ক্ষক্ষযত্র উপযুি লযক্ষয ক্ষপৌৌঁছাযনার জনয ফ্যাকামি বৃযন্দর ক্ষয গুরুত্বপূণব ভূমিকা তা িযন ক্ষরযখ্, এযির মনযযাগ প্রমক্রযায মবগত 

কযযক বছর ধযর মকছু জরুমর পিযক্ষপ ক্ষনযা হযযযছ। এই পিযক্ষপ মনযযাগ এবং কাযবকাযলর সিয কিবযক্ষত্র এমগযয যাওযা 

সুযযাগগুযলাযক সুমনমিত কযর, এবং ফ্যাকামি বৃযন্দর মনযযাগ প্রমক্রযায মবমভন্ন ক্ষগাষ্ঠীর ক্ষথযকও নযাযসেতভাযব প্রমতমনমধত্ব মনমিত করার 

বযবস্থা কযর সাববজনীন প্রমতষ্ঠানগুমলযত স্থাযী ফ্যাকামির বৃযন্দর িামসক ক্ষবতযনর ক্ষয স্তর তার পযবাপ্ত পমরিাণ বৃমদ্ধ করা। ফ্যাকামি বৃযন্দর 

ক্ষপৈাগত উন্নমতর মবমভন্ন সুযযাগগুযলাযক সুমনমিত করযত মবমভন্ন পিযক্ষপ ক্ষনওযা হযব। যাইযহাক ফ্যাকামি বৃযন্দর উন্নমত সাধযন মবমভন্ন 

পিযক্ষপ এবং ক্ষপ্ররণািাযক ফ্যাকামি বৃযন্দর যযথি উপমস্থমত সযেও মবমভন্ন উচ্চতর প্রমতষ্ঠানগুমলর মৈক্ষণ গযবর্ণা এবং ক্ষসবািাযনর ক্ষয 

স্তর বা নিুনা আিরা ক্ষিখ্যত পাই তা আকামঙ্ক্ষত পযবায ক্ষথযক অযনক কি। অতএব ফ্যাকামি বৃন্দযির িযধয যমি ক্ষপ্ররণা এবং উৎসাহ, 

উদ্দীপনার অভাযব ঘযে, তযব তার কারণ অনুসন্ধান কযর তাযক ঠিক করা িরকার, যমি প্রযতযক ফ্যাকামি তার মনযজর ছাত্র-ছাত্রীর প্রমত, 

প্রমতষ্ঠান এবং মনযজর কাযজর প্রমত পুযরা িাত্রায উৎসামহত উদ্দীপনািয থাকযত পাযর। পমরযৈযর্ উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠানগুযলাযত 

উৎকৃি, ক্ষপ্রমরত এবং িক্ষ ফ্যাকামির িামহিা সুমনমিত করযত এই নীমত মনেমলমখ্ত পিযক্ষপগুযলা সুপামরৈ কযর। 

13.2 সববপ্রথযি, প্রাথমিকভাযব সিস্ত উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠানগুযলাযত -পমরোর মবশুদ্ধ পানীয জল, পমরোর ক্ষৈৌিালয, ব্লযাকযবােব , 

অমফ্স, মৈক্ষণ সািগ্রী, গ্রন্থাগার এবং ক্ষশ্রমণকযক্ষ সুন্দর পমরযবৈ এবং মবসৃ্তত পমরসযর প্রভৃমত বস্তুর প্রযযাজনীয প্রাথমিক পমরকাঠাযিা এবং 

সুযযাগ-সুমবধার বযবস্থা করা। প্রযতযক ক্ষশ্রমণকযক্ষ সাম্প্রমতক মৈক্ষাগত প্রযুমিমবিযা ক্ষপৌৌঁছাযনা িরকার যাযত ক্ষসো বযবহার কযর আর ভাযলা 

মৈক্ষণীয অমভজ্ঞতা গযড় ক্ষতালা যায।  

13.3 মৈক্ষযণর িামযযত্বর অমতমরি ক্ষবাঝা যাযত না থাযক, ছাত্র-মৈক্ষক অনুপাত ক্ষযন খু্ব ক্ষবমৈ না হয, যাযত মৈক্ষা প্রমক্রযা এক িযনাগ্রাহী 

প্রমক্রযা মহযসযব কাযবকরী হয, যাযত ছাত্রযির সযে আযলািনা করার, গযবর্ণািূলক কাজ করার এবং অনযানয মবশ্বমবিযালযযর সাযথ 

সম্পমকব ত মবমভন্ন প্রকার কাযবকলাযপর জনয যযথি সিয তারা ক্ষপযত পাযরন। প্রযতযক ফ্যাকামি মনযুমিকরণ স্বত্বন্ত্র প্রমতষ্ঠান করা হযব এবং 

সাধারণত তাযির মবমভন্ন প্রমতষ্ঠাযন স্থানান্তমরত করা হযব না, যাযত তারা একই প্রমতষ্ঠাযন িীঘব সিয ক্ষথযক ক্ষসখ্ানকার ছাত্রযির সযে , 

প্রমতষ্ঠাযনর সযে একাত্ম হযত পাযরন এবং প্রকৃত অযথব সৎ ভাযব কাজ করযত পাযরন।  

13.4 ফ্যাকামি বৃন্দযির পযবাপ্ত স্বাধীনতা ক্ষিওযা হযব, যাযত তারা স্বীকৃত ক্ষফ্রিওযাযকব র িযধযই পাঠযপুস্তক এবং পঠন সািগ্রী, 

অযাসাইনযিন্ট এবং িূলযাযন প্রমক্রযা গুযলা ক্ষক শতমর করার পাৈাপামৈ তারা মনযজযির জনয পাঠযক্রি সম্বন্ধীয এবং ক্ষপোগমগকযাল প্রমক্রযা 

গুমলযকও নতুন ভাযব সৃমি করার স্বাধীনতা ক্ষপযত পাযরন। ফ্যাকামি ক্ষির সৃমিৈীল মৈক্ষকতা, গযবর্ণা এবং তাযির মনযজযির সািথবয 

অনুযাযী উৎকৃি প্রিৈবন করার জনয ও তাযির ক্ষিতা বৃমদ্ধ করা হযব, যাযত তারা সৃমিৈীল কাযজর জনয ছাত্রযির কাযজ ক্ষপ্ররণািাযক ও 

উৎকৃি রূযপ মনযজযির উপস্থামপত করযত পাযরন। 

13.5 উৎকৃি প্রিৈবযনর জনয উপযুি পুরস্কার, পযিান্নমত কাযযবযক্ষযত্রর ক্ষক্ষযত্র পমরমিমত এবং প্রমতষ্ঠানগত ক্ষনতৃযত্বর মিযক অগ্রগমতযক 

অবৈযই প্রৈংসার দৃমিযত ক্ষিখ্া হযব। পাৈাপামৈ ক্ষসইসব ফ্যাকামি বৃন্দযিরও জবাবমিমহ করযত হযব, যারা এই পমরকাঠাযিা মনধবামরত 

িানিণ্ড মহযসযব কাযব করযত অক্ষি বা অসিথব হযবন। 

13.6 স্বৈামসত প্রমতষ্ঠান গুমলর উৎকৃিতার প্রমত ক্ষয লক্ষযিাত্রা, তাযক গুরুত্ব মিযয উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠানগুযলাযত ফ্যাকামি বৃযন্দরর 

মনযুিকরণ প্রমক্রযাটি এবং এর িানিণ্ড সুস্পিভাযব সংজ্ঞামযত, স্বতন্ত্র এবং স্বে হযব। বতব িান মনযুমিকরণ প্রমক্রযার উৎকৃিতাযক 

সুমনমিত করযত ও এযক বজায রাখ্যত একটি ‘ৈতব াবলী প্রাক’ প্রমক্রযার বযবস্থা করা হযব, যথাযথ সিযকাযলর প্রযবৈন প্রমক্রযা যুি করা 

হযব, এবং প্রযবৈন প্রমক্রযার পযরই িাকমর মনমিত করা হযব। এর পাৈাপামৈ পযিান্নমত, ক্ষবতন বৃমদ্ধ প্রভৃমত এবং ছাত্রযির দ্বারা সিীক্ষা, 

মৈক্ষকতা ও মৈক্ষণৈাযস্ত্র (ক্ষপোগমগ) নতুনত্ব আনা, গযবর্ণার প্রভাব এবং উৎকর্বতা, ক্ষপৈািারী কাযবক্রযির অগ্রগমত এবং অনযানয 
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প্রমতষ্ঠাযন কাজ কিব এবং জনযসবািূলক কাজকিব এবং তার প্রভাব সম্পযকব  যথাযথ িূলযাযন করার প্রকৃত িান িণ্ডযক প্রযতযকটি 

এইিইআইএ মবকাৈ করা হযব, এবং ‘আইমেমপ লযান’ অথবাৎ প্রমতষ্ঠামনক অগ্রগমত ক্ষযাজনা দ্বারা তা স্পিভাযব হযব মনমিব ি করা হযব।  

13.7 উৎকর্বতা এবং নতুনত্ব ক্ষক গুরুত্ব মিযয এমগযয মনযয যাবার জনয উৎকৃি এবং স্বতাঃসূ্ফতব  প্রামতষ্ঠামনক ক্ষনতৃযত্বর প্রযযাজন, যা 

আজযকর মিযনর িামহিা ও বযে। একটি প্রমতষ্ঠান এবং তার ফ্যাকামি বৃযন্দর উন্নমত, সফ্লতার জনয উৎকৃি গুণসম্পন্ন প্রামতষ্ঠামনক 

ক্ষনতৃযত্বর প্রযযাজনীযতা অতযন্ত গুরুত্বপূণব। উচ্চতর একাযেমিক এবং ক্ষসবা ৈংসাপত্র প্রিাযনর পাৈাপামৈ ক্ষনতৃত্ব প্রিান, ক্ষকৌৈল ও 

বযবস্থাপনা পমরিালনার িক্ষতা দ্বারা মবমভন্ন ফ্যাকামি বৃন্দযক মিমিত কযর, তাযির প্রামতষ্ঠামনক ক্ষনতৃত্ব প্রিাযনর জনয প্রমৈমক্ষত করা হযব। 

মবমভন্ন পযি আসীন করা হযব। প্রমতষ্ঠানগুমলর ক্ষনতৃত্বপি কখ্যনাই ৈূণয থাকযব না, বরং ক্ষনতৃত্ব পমরবতব যনর সিয ওভারলযামপং এর বযবস্থা 

সিস্ত প্রমতষ্ঠাযনই থাকযত হযব যাযত প্রমতষ্ঠান পমরিালনা িসৃণভাযব হয। প্রমতষ্ঠাযনর ক্ষনতাগণ এিন এক উৎকৃি সংসৃ্কমতর পমরযবযৈর 

মনিবাণ করার ক্ষিিা করযবন ক্ষযখ্াযন, সিস্ত ফ্যাকামি বৃন্দ এবং সিস্ত এইিইআই এর ক্ষনতৃত্বগণ এক উৎকৃি, নতুনত্ব মৈক্ষণ প্রথা, গযবর্ণা, 

প্রামতষ্ঠামনক ক্ষসবা এবং জনসিুিাযযর কাজকিবযকও ক্ষপ্রমরত এবং উৎসামহত করযব। এই সিস্ত ক্ষনতৃত্ববৃন্দ ও ফ্যাকামিগণ অমত িসৃণভাযব 

মৈক্ষকতা, গযবর্ণািূলক কাজ, প্রামতষ্ঠামনক কাজ প্রভৃমত এমগযয মনযয ক্ষযযত সাহাযয করযব। 

 

14. উচ্চতর শিক্ষা ক্ষক্ষশে সমতা এিং অন্তভুে শি 

14.1 গুণিান সম্পন্ন মৈক্ষা ক্ষক্ষযত্র প্রযবৈ, বযমি অথবা সিাযজর সািগ্র িানুযর্র উপর এিন প্রভাব ক্ষফ্যল এবং প্রভূত সিাবনার দ্বার খু্যল 

ক্ষিয, যাযত তারা তাযির সিস্ত প্রমতকূল পমরমস্থমত ক্ষথযক মনযজযির ক্ষবর কযর তুযল ধরযত পাযর। ক্ষসই কারযণ সবার জনয গুনিানসম্পন্ন 

উচ্চতর মৈক্ষা লাযভর সুযযাগ ও বযবস্থা করা আিাযির সযববাচ্চ অগ্রামধকার হওযা উমিত। এই নীমত এসইমেমজ এর উপর মবযৈর্ ক্ষজার মিযয 

সকল ছাযত্রর মনকে গুনিানসম্পন্ন উচ্চমৈক্ষা যাযত ক্ষপৌৌঁছাযত পাযর তা সুমনমিত কযর। 

14.2  োযনামিকস্  এবং মৈক্ষা প্রণালী ক্ষথযক এসমেমজ 4 এর বমহোযরর অযনকগুযলা কারণই মবিযালয মৈক্ষা প্রণালী এবং উচ্চতর মৈক্ষা 

ক্ষক্ষযত্র সিান। ক্ষসই কারযণই সু্কল মৈক্ষা এবং উচ্চতর মৈক্ষা ক্ষক্ষযত্র সিানতা, সিতা এবং অন্তভুব মির ক্ষয সংকল্প ও লক্ষয একই প্রকার 

হওযা িরকার। এবং এর পাৈাপামৈ এই সিস্ত মবর্যয স্থাযী ফ্লাফ্ল সুমনমিত করযত, এর সাযথ যুি সিস্ত স্তযর একটি ধারাবামহকতা 

রাখ্যত হযব। অতএব উচ্চতর মৈক্ষা ক্ষক্ষযত্র সিতা এবং অন্তভুব মির ক্ষয লক্ষযিাত্রা, তা পূরণ করযত হযল, সু্কল মৈক্ষাথী এই সিস্ত গুরুত্বপূণব 

নীমত ও সিাযবযৈর কথা ভাবযত হযব। 

14.3 এই সিস্ত মবর্যযর বমহোযরর মবমভন্ন কারন আযছ, এরা মনযজই মনযজর কারণ এবং প্রভাব িৈবায। কারণ উচ্চতর মৈক্ষায প্রভাব ও 

মৈকড় খু্বই গভীযর। এই সিস্ত মবর্যযক মবযৈর্ত উচ্চতর মৈক্ষা ক্ষক্ষত্র ক্ষথযক দূর করযত হযব এবং এর ফ্যল উচ্চতর মৈক্ষা ক্ষক্ষযত্র ক্ষয 

সুযযাযগর অভাব, উচ্চতর মৈক্ষা গ্রহযণর সিয আমথবক সহাযতার অথবননমতক বাধাসিূহ, ভমতব র প্রমক্রযা, ক্ষভৌযগামলক দূরত্ব এবং ভার্াগত 

বযবধান অযনক ক্ষবমৈ সংখ্যায উচ্চতর মৈক্ষা বযবস্থার কাযবকলাপগুযলা ক্ষক সীমিত সংখ্যায কিবসংস্থাযনর বযবস্থা, এবং ছাত্র-ছাত্রীযির জনয 

যযথাপযুি সহাযতা পদ্ধমত ক্ষিকামনজি এর অভাব – প্রভৃমত এই সিস্ত প্রকার অসুমবধার ফ্যল মৈক্ষাযক্ষযত্র ক্ষয িযাযলযঞ্জর িুযখ্ািুমখ্ হযত 

হয তা যথাযথভাযব উমদ্দি করযত হযব।  

14.4 এই উযদ্দযৈয, সিস্ত সরকার এবং এইিইমসআই দ্বারা উচ্চতর মৈক্ষা ক্ষক্ষযত্র গৃহীত মকছু অমতমরি পিযক্ষপ ক্ষলখ্া হযলা- 

14.4.1 সরকার দ্বারা ক্ষয সিস্ত পিযক্ষপ ক্ষনযাও হযযযছ- 

a) মৈক্ষাযক্ষযত্র এমসমেমজর জনয সরকার দ্বারা উপযুি নীমত মনধবারণ। 

b) এস মস মে এস এর উচ্চতর মজ ই আর এর জনয সুস্পি লক্ষয মনধবারণ করা । 

c) এইিইআই এর ভমতব র ক্ষক্ষযত্র মলে সিতা বৃমদ্ধ করা। 

d) অযামস্পযরৈনাল বা মবকাযৈানু্মখ্ ক্ষজলাগুমলযত উৎকৃি গুনিানসম্পন্ন উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠান স্থাপন করা এবং আরও 

অমধক সংখ্যায এসইমেমজ প্রাপ্ত মবযৈর্ মৈক্ষা প্রমতষ্ঠান শতমর কযর পড়ুযাযির মনকে ক্ষপৌৌঁছাযনার ক্ষিিা করা। 
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e) উৎকৃি গুণিান সম্পন্ন এইিইআই এর স্থাপন এবং অগ্রগমতর ক্ষিিা করা, যাযত ক্ষসখ্াযন স্থানীয/ ভারতীয ভার্াসিূহ অথবা 

আমিবাসী ভার্ার সাহাযযয পড়াযনার বযবস্থা করা হয। 

f) বযমিগত এবং সিমিগত/ সাববজমনক উভয ক্ষক্ষযত্রই উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠাযন এসইমেমজ গুমলযক ক্ষবমৈ িাত্রায আমথবক 

সাহাযয ও ছাত্র বৃমির বযবস্থা করা। 

g) এসমেমজ গুমলর িযধয উচ্চতর মৈক্ষার সুযযাগ সুমবধা এবং ছাত্রবৃমি সম্পমকব ত মবর্য গুমলর প্রসার ও প্রিার করা। 

h) আযরা ভাযলা অংৈীিামর ও মৈখ্ন ফ্লাফ্যলর জনয প্রযুমিমবিযার মনিবাণ ও উৎকর্ব সাধন ঘোযনা। 

 

14.4.2 সিস্ত প্রকার এইিইআই দ্বারা ক্ষনওযা পিযক্ষপ- 

a) উচ্চতর মৈক্ষা প্রামপ্তর ক্ষক্ষযত্র ক্ষয আমথবক খ্রি খ্রিা হয, তা মকছুো লাঘব করা। 

b) আথব-সািামজকভাযব মপমছযয পড়া অনুন্নত ছাত্র-ছাত্রীযির আযরা ক্ষবমৈ কযর আমথবক সহাযতা প্রিান এবং ছাত্র বৃমির বযবস্থা 

করা। 

c) উচ্চতর মৈক্ষা বযবস্থার মবমভন্ন সুযযাগ-সুমবধা ও ছাত্র বৃমি সম্পমকব ত মবর্য গুমল প্রসার ও প্রিার করা। 

d) ভমতব র প্রমক্রযা ক্ষক আযরা ক্ষবমৈ কযর অন্তভুব মি করা। 

e) পাঠযক্রি ক্ষক আযরা ক্ষবমৈ কযর সবববযাপী শতমর করা। 

f) উচ্চতর মৈক্ষার কাযবক্রিযক আযরা ক্ষবৈী ক্ষরাজগারিুখ্ী কযর ক্ষতালা। 

g) ভারতীয ভার্াসিূহ এবংমদ্বভার্ীর উপর মেমগ্র ক্ষকাযসব পড়াযনার প্রমক্রযার অগ্রগমত ঘোযনা। 

h) এো সুমনমিত করযত হযব ক্ষয সিস্ত মবমল্ডং এ’ই হুইল ক্ষিযাযর যাতাযাযতর বযবস্থা এবং মিবযাে ছাত্রযির জনয সুবযন্দাবস্ত 

থাযক। 

i) অনুন্নত, বমিত ক্ষশ্রণীর পড়ুযাযির জনয মিজ ক্ষকাসব এর বযবস্থা করা। 

j) এই সিস্ত মবযৈর্ ক্ষশ্রণীর ছাত্র-ছাত্রীযির জনয উপযুি পরািৈব এবং সহাযতা িূলক কাযবক্রি দ্বারা প্রযযাজনীয সািামজক 

সংযবিনৈীলতা ক্ষকন্দ্রীক এবং একাযেমিক সাহাযয এবং পরািৈব প্রিান করা। 

k) পাঠযক্রি এর পাৈাপামৈ উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠানগুমলর সিস্ত মবর্য, ক্ষযিন ফ্যাকামি, সিসয পরািৈবিাতা এবং পড়ুযাযির 

ক্ষজোর ও ক্ষজোর পমরমিমতর প্রমত সংযবিনৈীলতা ও তার অন্তভুব মি ঘোযনা। 

l) জাতপাযতর পাথবকয ও মবৈৃঙ্খলা সৃমিকারীযির প্রমত কযঠার িযনাভাব এবং এই সংক্রান্ত সিস্ত মনযিাবলী কযঠারভাযব 

িানযত হযব। 

m) এসইমেমজর ক্ষয বমধবত অংৈীিামর তা সুমনমিত করার জনয ক্ষয সিস্ত মবযৈর্ লযান গুযলা ক্ষক যুি কযর, প্রমতষ্ঠানগত 

মবকাৈ ক্ষযাজনা মনিবাণ করযত হযব। এবং যাযত উপযরাি সিস্ত মবর্যগুমল যুি হযব মকন্তু ক্ষসখ্াযন তা সীমিত থাকযব না। 

 

15. শিক্ষক-শিক্ষাাঃ- 

15.1 আিাযির পরবতী প্রজন্মযক সঠিকভাযব আকার মিযত, তাযির গযড় তুলযত িাই সু্কল-মৈক্ষকযির সঠিক ভূমিকা, ক্ষসই কারযণই 

মৈক্ষক-মৈক্ষা খু্বই গুরুত্বপূণব। মৈক্ষকযির প্রস্তুত করাএিন একটি প্রমক্রযা, যার জনয প্রযযাজন বহু মবর্যক দৃমিযকান এবং প্রযযাজনীয 

জ্ঞাযনর পাৈাপামৈ উৎকৃি ক্ষিন্টযরর তোবধাযন সঠিক িমরত্র গঠন এবং িূলযযবাযধর মবকাৈ ঘোযনার সযে সযে তাযির উন্নমত সাধযনরও 
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অভযাস করযত হযব। এর সযে এই মবর্যটিও সুমনমিত করযত হযব ক্ষয, মৈক্ষকগণ মৈক্ষা – ৈাস্ত্র (ক্ষপোগমগ) ও মৈক্ষা মবর্যক ক্ষয 

সাম্প্রমতক তথয ও প্রগমত, ক্ষস বযপাযর ভালভাযব অবগত থাকযবন, এবং পাৈাপামৈ ভারতীয িূলযযবাধ, ভার্াসিূহ, জ্ঞান, ক্ষলাকসংসৃ্কমত 

এবং পরম্পরা ও জনজামত সিূযহর পরম্পরা সম্পযকব ও অবগত থাকযব। 

15.2 সুমপ্রি ক্ষকাযেব র দ্বারা গঠিত, 2012 সাযলর মবিারক ক্ষজ. এস. ভািবা কমিৈন অনুযাযী, টি ই আই -এর ক্ষিযজামরটি স্টযাে অযাযলান, যার 

সংখ্যা প্রায 10,000 এর অমধক তাৌঁ রা এই মৈক্ষক-মৈক্ষা প্রমক্রযাটিযত মবনু্দিাত্র আগ্রহ ক্ষিখ্ান না, বরং ক্ষসই স্থাযন তারা অযথবর মবমনিযয 

মনযজযির মেগ্রী- মবমক্র করাযক ক্ষবমৈ গুরুত্ব ক্ষিন। এই পযবন্ত যা পিযক্ষপ গৃহীত হযযযছ, তা এই কিািার বা অনযায কাযবপদ্ধমতযক ক্ষরাধ 

করযত অসিথব হযযযছ এবং পাৈাপামৈ উৎকর্বতার জনয ক্ষয প্রাথমিক িানিণ্ড ধাযব করা হযযমছল, তাও বলবৎ করাযত অসফ্ল হযযযছ। এর 

ফ্যল এই সিস্ত মবর্যয ক্ষয নতুনত্ব ও উৎকর্বতা ধাযব করা হযযমছল, তার উপযরও ক্ষনমতবািক প্রভাব পযড়। অতএব এই ক্ষসক্টর ও তার 

মনণবাযক পদ্ধমতযত, অমত সত্বর আিূল পমরবতব ন এযন পুনরুদ্ধার করযত হযব যাযত মৈক্ষক-মৈক্ষা পদ্ধমতযত নযায-পরাযণতা, 

মবশ্বাসযযাগযতা, ফ্লপ্রসূতা এবং উৎকর্বতা পুনরায বলবৎ হযত পাযর এবং এই পদ্ধমতর িানও উযচ্চ মবরাজ করযত পাযর। 

15.3 মৈক্ষকতার সাযথ ক্ষয সম্মান ও প্রমতজ্ঞা জুযড় আযছ, তাযক পুনরায বলবৎ করযত প্রযযাজন, নযাযপরাযণতা ও মবশ্বাসযযাগযতার ক্ষয 

উচ্চতা, তাযক উন্নত করা এবং এর দ্বারা একটি যথাযথ মৈক্ষা প্রণালী সুমনমিত করার জনয মনযািক প্রণালী দ্বারা ক্ষসইসব মনে-স্তযরর এবং 

অ-ক্ষকযজা মৈক্ষক-মৈক্ষা প্রমতষ্ঠানগুমল (TEIs) মবরুযদ্ধ মনযি-উলঙ্ঘযনর জনয এক বছযরর সিয সীিা ক্ষিওযা হযব, যমি এর িযধয এরা 

প্রাথমিক শৈমক্ষক িানিযণ্ডর ক্ষয মনযিাবলী, তা পূরণ করযত না পাযর, তযব তাযির মবরুযদ্ধ কঠিন পিযক্ষপ ক্ষনওযা হযব। 2030 সাযলর 

িযধয, শুধুিাত্র শৈমক্ষক ভাযব সুদৃঢ়, বহু-মবর্যক এবং সুসংবদ্ধ মৈক্ষক-মৈক্ষা কাযবক্রি বলবৎ হযব। 

15.4 ক্ষযযহতু, মৈক্ষক-মৈক্ষার জনয বহুমবর্যক ইনপুেস এবং উচ্চতর গুণিানসম্পন্ন মবর্যবস্তু এবং পাৈাপামৈ মৈক্ষা  ৈাযস্ত্রর (ক্ষপোগমগ) 

প্রযযাজন। সুতরাং সিস্ত মৈক্ষক-মৈক্ষা মবর্যক ক্ষপ্রাগ্রািগুমলই বহু-মবর্যী প্রমতষ্ঠান গুমলযতই আযযাজন করা উমিত। এই কারযণ সিস্ত 

সববজনীন মবশ্বমবিযালয ও িহামবিযালযগুমলর লক্ষয হওযা উমিত ক্ষয, মনযজর মনযজর প্রমতষ্ঠাযন উৎকৃি মৈক্ষা মবভাগ স্থাপন করা এবং তার 

মবকাৈ ঘোযনা। ক্ষযখ্াযন মৈক্ষার সাযথ আধুমনক গযবর্ণালব্ধ ফ্লাফ্যলর পাৈাপামৈ সাইযকালমজ, িৈবনৈাস্ত্র, সািামজক, মনউযরাসাযযন্স, 

ভারতীয ভার্াসিূহ, কলামবিযা, সেীত, ইমতহাস, সামহতয, ৈারীরমবিযা, মবজ্ঞান এবং গমণত প্রভৃমতর িত উযেখ্যযাগয মবর্য সম্বমলত 

মবভাযগর সহযযামগতায ভমবর্যযতর মৈক্ষকযির ক্ষযাগয করার জনয মব. এে. -এর পাঠযক্রি সিামলত করযব। 2030 সাযলর িযধয সিস্ত 

একক মৈক্ষক – মৈক্ষা প্রমতষ্ঠান (TEIs) গুমলযক বহু মবর্যক প্রমতষ্ঠাযন পমরবমতব ত করার প্রযযাজন হযব, কারণ, এযিরও পরবতীযত িার 

বছযরর একীকুত/ অখ্মণ্ডত মৈক্ষক শতমরর কাযবক্রিযক সিামলত করযত হযব। 

15.5 2030 সাযলর িযধয বহু-মবর্যক উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠান দ্বার প্রযিয 4 বছযরর ইমন্টযগ্রযেে মব-এে কাযবক্রি সু্কল মৈক্ষকযির 

মৈক্ষকতার নূনযতি মৈক্ষাগত ক্ষযাগযতা বযল িানা হযব। এই 4 বছযরর একীকৃত মব-এে মৈক্ষা এবং এর পাৈাপামৈ অনয একটি মবযৈর্ মবর্য 

ক্ষযিন- ভার্া, ইমতহাস, সেীত, গমণত, কমম্পউোর সাযযন্স, রসাযণমবিযা, অথবৈাস্ত্র, কলামবিযা, ৈারীর মবমিয -প্রভৃমত মবর্যয একটি 

ক্ষহামলমস্টক েুযাল ক্ষিজর স্নাতক মেগ্রী হযব। অতযাধুমনক মৈক্ষা – ৈাস্ত্র (ক্ষপোগমগ) মৈমক্ষত হবার পাৈাপামৈ মৈক্ষক – মৈক্ষার মবর্যবস্তু 

মহসাযব সসিাজ মবিযা, ইমতহাস, মবজ্ঞান, সাইযকালমজ, প্রারমিক শৈৈব যত্ন এবং মৈক্ষা, বুমনযািী সাক্ষরতা এবং সংখ্যাজ্ঞান, ভারতবর্ব 

সম্পমকব ত জ্ঞান এবং এর সাযথ জমড়ত িূলযযবাধ/ ক্ষলাকসংসৃ্কমত, কলা/ পরম্পরা, ঐমতহয এবং আযরা অযনক মকছু এর সাযথ যুি হযব। 4 

বছযরর ইমন্টযগ্রযেে ক্ষকাযসবর পাৈাপামৈ প্রযতযক HEI , ক্ষয ক্ষকাযনা একটি সািামজক মবর্যযর উপর স্নাতক (অনাসব সহ) মেগ্রী পূযববই অজব ন 

কযরযছ, এইরূপ পড়ুযাযির যারা ভমবর্যযত মৈক্ষক হযত িান, তাযির জনয 2 বছযরর মব-এে ক্ষকাযসবরও বযবস্থা করা হযত পাযর। এছাড়াও 

ক্ষয সব ছাত্র-ছাত্রী 4 বছযরর স্নাতক ক্ষকাযসব পড়াযৈানা কযরযছন, তাযির জনযও 1 বছযরর মব. এে. ক্ষকাসব অফ্ার করা ক্ষযযত পাযর। এই 4 

বছর, 2 বছর, 1 বছযরর ই-এে ক্ষকাযসব ছাত্র-ছাত্রীযির আকমর্বত করযতও যাযত উৎকৃি প্রমতভাবান পড়ুযারা এযত ক্ষযাগিান কযরন, তার 

জনয ছাত্রবৃমিরও বযবস্থা করা হযব। 

15.6 ক্ষয সিস্ত  উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠান, মৈক্ষক-মৈক্ষা প্রিান করযছ, তাযির মৈক্ষাও ক্ষসই সম্বন্ধীয মবর্যবস্তুর পাৈাপামৈ মবযৈর্ মবর্যযর 

উপরও মবযৈর্জ্ঞতা সুমনমিত করযব। প্রমতটি উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠাযনর একটি মনজস্ব ক্ষনেওযাকব  অথবাৎ কাযবপন্থা থাকযব, যার সাহাযযয এরা 

সরকারী ও প্রাইযভে সু্কলগুমলর সাযথ মিযল মিযৈ কাজ করযত পাযর, অথবাৎ ক্ষযখ্াযন ভমবর্যৎ মৈক্ষকরা অনযানয মবমবধ প্রকার কাযব, ক্ষযিন- 

জনযসবা, বযস্ক মৈক্ষা ও বৃমিিূলক মৈক্ষা প্রভৃমতযত সহাযতা পূববক অংৈগ্রহণ করযত পাযর। 
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15.7 মৈক্ষক -মৈক্ষার ক্ষক্ষযত্র এক ও অমভন্ন িান বজায রাখ্যত হযল, মপ্র-সামভব স মৈক্ষক শতমরর ক্ষয প্রমক্রযা, তা রাষ্ট্রীয প্রযবমৈকা পরীক্ষা 

এযজন্সী দ্বারা আযযমজত উপযুি মবর্য ও ক্ষযাগযতা – পরীক্ষার িাপকাঠি দ্বারা করা হযব। ক্ষিযৈর ভার্াগত ও সাংসৃ্কমতক ক্ষয মবমবধতা, তার 

প্রমত লক্ষয ক্ষরযখ্ এর উপযুি িান মনধবারণ করা হযব। 

15.8 মৈক্ষা – মবভাযগর ফ্যাকামিবৃযন্দর ক্ষপ্রাফ্াইযল মবমবধতা থাকা খু্বই প্রযযাজন এবং ক্ষসই সযে অমত অবৈযই মৈক্ষকতা/ মফ্ল্ড/ 

গযবর্ণালব্ধ অমভজ্ঞতা প্রভৃমতরও িূলয থাকযব অপমরসীি এবং সববাযগ্র সরাসমর সু্কল মৈক্ষার সাযথ সম্পমকব ত সািামজক মবজ্ঞাযনর ক্ষয সব 

ক্ষক্ষত্র, ক্ষযিন- সাইযকালমজ, মৈশু- মবকাৈ, ভার্াতে, সিাজমবিযা, িৈবণ-ৈাস্ত্র, অথবৈাস্ত্র এবং রাষ্ট্র মবজ্ঞান এর পাৈাপামৈ মবজ্ঞান মৈক্ষা, 

গমণত মৈক্ষা, সািামজক মবজ্ঞান মৈক্ষা ও ভার্া মৈক্ষা প্রভৃমতর িত মবমভন্ন কাযবপ্রনালী সম্বমন্ধত মবর্যবস্তুযত প্রমৈক্ষণপ্রাপ্ত ফ্যাকামিযির 

মৈক্ষক-মৈক্ষা প্রমতষ্ঠাযন যুি হবার জনয আকমর্বত করা হযব, যাযত মৈক্ষকরা বহু-মবর্যক মৈক্ষা পদ্ধমত এবং এবং ধারণািূলক উন্নমতযত 

এর ক্ষয যথাযথতা, তাযক দৃঢ়তা প্রিান করযত পাযর। 

15.9 ক্ষয সিস্ত নতুন মপ.এইি.মে প্রযবৈক, ক্ষস তারা ক্ষয ক্ষকাযনা মবর্যযই মনযযাগ ক্ষহাক না ক্ষকন, তাযির ক্ষথযক এোই আৈা করা হযব ক্ষয, 

তারা তাযির েযক্টারাল প্রমৈক্ষযণর সিয ক্ষয মবর্য তাযির মছল, তারা ক্ষযন ক্ষসই Ph.D., মবর্য সম্পমকব ত মৈখ্ন/ মৈক্ষা/ ক্ষপোগমগ/ মলমখ্ত/ 

আধামরত পাঠযক্রি ক্ষনন। তাযির েক্টযরে প্রমৈক্ষযণর সিযকাযল, এযির ক্ষপোগমগকাল অভযাস, পাঠক্রি মনিবান, প্রতযযী িূলযাযণ প্রণালী, 

ক্ষযাগাযযাগ িাধযি এবং আযরা অযনক ক্ষক্ষযত্রর ক্ষয অমভজ্ঞতা, তা প্রিান করা হযব, কারণ, ভমবর্যযতএইসব মরসািব  স্কলারযির িযযধই ক্ষকউ 

হযযতা তাযির মনজ মনজ ক্ষক্ষযত্র জনপ্রমতমনমধ/ সিালক মহসাযব প্রমতমষ্ঠত হযবন। মপ. এইি. মে. ছাত্রযির মৈক্ষণ সহাযকসািগ্রীর দ্বারা 

মৈক্ষণ অমভজ্ঞতা অজব ন করার িাধযযি ক্ষয বাস্তবসম্মত মৈক্ষকতার প্রমৈক্ষণপ্রামপ্ত ঘেযব, তার নূনযতি সিযও নয ঘন্টা হযব। সারা ক্ষিযৈর 

ক্ষয সিস্ত মবশ্বমবিযালযগুমলযত  Ph. D. কাযবক্রি সিামলত হয, এইসব উযদ্দৈযগুমল ক্ষসখ্াযন পুনাঃপ্রমতমষ্ঠত করা হযব।  

15.10 কযলজ, মবশ্বমবিযালযয িাকমরর উন্নমতর জনয ক্ষয ক্ষপৈাগত প্রমৈক্ষণ, পূববমস্থত প্রামতষ্ঠামনক িাধযি দ্বারা এবং মনরমবমেন্ন উযিযাযগর 

িাধযযি জামর থাকযব। মকন্তু উচ্চতর গুণিান সম্পন্ন মৈক্ষার জনয অতযাবৈযক উৎকৃি টিমিং – লামনবং পদ্ধমতর ক্ষয প্রযযাজনীযতা তা পূরণ 

করার জনয, এযক সৃদৃঢ় এবং বৃহৎভাযব মবস্তার করা হযব। মৈক্ষকযির অনলাইন প্রমৈক্ষযণর জনয স্বযম্ / মিক্ষার িযতা লােফ্িব এর 

বযবহারযক উৎসামহত করা হযব, যাযত উৎকৃি িানসম্পন্ন প্রমৈক্ষণ কাযব, অল্প সিযযর িযধয অমধক সংখ্যক মৈক্ষকযির প্রমৈমক্ষত করযত 

পাযর। 

15.11 পরািৈবিাযনর জনয একটি রাষ্ট্রীয মিৈন প্রমতষ্ঠা করা হযব, ক্ষয সু্কলগুমলযত অমধক সংখ্যায বযস্ক/ অবসরপ্রাপ্ত উৎকৃি ফ্যাকামিযির 

যুি করা হযব, পাৈাপামৈ যাযির ভারতীয ভার্াসিূহ পড়াযনার মবযৈর্ িক্ষতা আযছ এবং যাৌঁ রা িীঘব অথবা কি সিযযর জনয হযলও 

কযলজ বা মবশ্বমবিযালযয পরািৈবিাতা/ ক্ষপৈাগত সহাযতা প্রিান করার ক্ষক্ষযত্র কাযবকরী ভূমিকা পালন কযরযছন। 

 

16. িৃশিমূলক শিক্ষার নিীকল্পীকরর্াঃ- 

16.1 দ্বািৈতি পিবামর্বকী – পমরকল্পনা (2012-2017) অনুযাযী আনুিামনক 19-24 বছর বযস্ক ভারতীয শ্রিজীমবযির িযধয খু্ব অল্প 

সংখ্যকই (5% -এর কি) প্রথাগত বৃমিিূলক মৈক্ষা লাভ করযত পাযর। ক্ষযখ্াযন USA -ক্ষত 52%, জািবামনযত 75% এবং িমক্ষণ 

ক্ষকামরযাযত সববামধক 96%। এই সংখ্যা ভারযতর বৃমিিূলক মৈক্ষাযক্ষত্র প্রসাযরর ক্ষয সীিাযরখ্া, তাযক দৃঢ়তার সযে বৃমদ্ধর প্রযযাজনীযতাযক 

সুস্পি কযর। 

16.2 বৃমিিূলক মৈক্ষার প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কি হওযার একটি প্রধান কারণ হল, অতীযত বৃমিিূলক মৈক্ষা িূলত 11-12 এর ছাত্র 

ছাত্রীযির জনয এবং অিি ক্ষশ্রণীর সু্কলছুে ছাত্র-ছাত্রীযির িযধয ক্ষকন্দ্রীভূত মছল। এছাড়া ক্ষয সব পড়ুযারা বৃমিিূলক মবর্যযর সাযথ 11-12 

পাস কযর, প্রাযৈই তারা তাযির বৃমিিূলক মবর্যবস্তুর ওপর মভমি কযর পরবতী পড়াযৈানা বা এমগযয যাবার ক্ষয পথ, তা সুস্পি রূযপ খু্ৌঁযজ 

পায না বা এমগযয যাবার সুস্পি পথ থাযক না। প্রথাগত উচ্চতর মৈক্ষাযক্ষযত্র ভমতব র ক্ষয িানিণ্ড, তা এিনভাযব পমরকমল্পত ক্ষয বৃমিিূলক 

মৈক্ষাধারী ছাত্রছাত্রীরা পরবতীযত এর সাযথ যুি হযত পাযর না, ফ্লস্বরূপ তারা “িুখ্যধারা” বা ‘অযাকাযেমিক’ মৈক্ষাযক্ষযত্রর ছাত্র ছাত্রীযির 

ক্ষথযক অযনকো মপমছযয থাযক এবং এই মৈক্ষা ক্ষথযক বমিত হয। এর ফ্যল বৃমিিূলক মৈক্ষাযক্ষযত্রর ছাত্র-ছাত্রীযির এমগযয যাবার ক্ষয রাস্তা, 
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তা পুযরাপুমর অবরুদ্ধ হযয যায। এই প্রসযে 2013 সাযল “নযাৈনাল মস্কলস্  ক্ষকাযামলমফ্যকৈান ক্ষফ্রিওযাকব ” (NSQF) -এর মকছু ক্ষঘার্ণার 

িাধযযি এ মবর্যয সযম্বামধত করা হযযযছ। 

16.3 বৃমিিূলক মৈক্ষাযক্ষত্রযক িুখ্যধারার মৈক্ষা ক্ষথযক কি গুরুত্বপূণব মহসাযব গণয করা হয। এবং পাৈাপামৈ এোও িানা হয ক্ষয, যারা 

ক্ষিনমস্ট্রযির পড়াযৈানার সাযথ খ্াপ খ্াইযয মনযত পাযর না, তারাই প্রধানত বৃমিিূলক মৈক্ষা গ্রহণ কযরন। এটি একটি গভীর উপলমব্ধ, যার 

মৈকড় অযনক গভীর, এবং তা পড়ুযাযির মনজস্ব পথ ক্ষবযছ মনযত প্রভামবত কযর। এই মবর্যটি অতযন্ত গুরুত্বপূণব এবং এর ক্ষথযক পমরত্রাণ 

ক্ষপযত হযল, বৃমিিূলক মৈক্ষার সমূ্পণব পুনকব ল্পীকরণ করযত হযব ও পাৈাপামৈ এোও ভাবযত হযব ক্ষয ভমবর্যযত ছাত্রযির মকভাযব এর প্রমত 

আকৃি করা যায ও তাযির এই মৈক্ষা গ্রহণ করার প্রস্তাব ক্ষিওযা যায। 

16.4 এই নীমতর উযদ্দৈযই হল বৃমিিূলক মৈক্ষার সাযথ যুি সািামজক ক্ষশ্রমণমবভাগ দূর করা। এর জনয প্রযযাজন সিস্ত মৈক্ষা প্রমতষ্ঠান, 

ক্ষযিন- সু্কল, কযলজ, মবশ্বমবিযালয, প্রভৃমতর ৈৃঙ্খলাবদ্ধভাযব বৃমিিূলক ৈাখ্া ক্ষক িূলধারার ক্ষয পড়াযৈানা, তার সাযথ যুি করা। এোর শুরু 

অবৈযই প্রারমিক বছযরই করযত হযব এবং ধীযর ধীযর খু্ব িসৃণভাযব উৎকৃি বৃমিিূলক মৈক্ষা উচ্চতর প্রাথমিক, িাধযমিক ক্ষশ্রণী ক্ষথযক 

শুরু কযর উচ্চতর মৈক্ষা পযবন্ত এমগযয মনযয যাযব। এো অবৈযই সুমনমিত করযত হযব ক্ষয প্রযতযক মৈশুই কিপযক্ষ একটি বৃমিিূলক 

মৈক্ষায মৈমক্ষত হযব এবং এর সাযথ অনয গুমলর সযে পমরমিত হযব। এর ফ্যল তারা শ্রযির গুরুত্ব সম্পযকব  মৈখ্যব এবং তার সাযথ ভারতীয 

কলা ও কামরগরী মৈক্ষা এবং অনযানয বৃমিিূলক মৈক্ষা ও তার গুরুত্ব সম্পযকব  অবমহত হযব। 

16.5 2025 সাযলর িযধয, সু্কল এবং উচ্চতর মৈক্ষাযক্ষযত্র কিপযক্ষ 50% পড়ুযাযক বৃমিিূলক মৈক্ষার  আওতায আবৈযকভাযব মনযয 

আসা হযব যার জনয একটি মনমিব ি সিযসীিা ও লক্ষযিাত্রার পাৈাপামৈ একটি সুস্পি কাযবপমরকল্পনার অগ্রগমত ঘোযনা হযব। এটি 

সাসযেযনবল ক্ষেযভলপযিযন্টর লক্ষয সংখ্যা 4.4 এর সাযথ সেমত ক্ষরযখ্ এবং ভারযতর গণতামন্ত্রকতাযক পূণব লাভ প্রাপ্ত করযত সহাযতা 

করযব। মজআইআযরর লক্ষয ক্ষক প্রাপ্ত করার সিয বৃমিিূলক মৈক্ষার সাযথ যুি মৈক্ষাথীযির সংখ্যাযক গুরুত্ব ক্ষিওযা হযব। বৃমিিূলক 

ক্ষিতার মবকাৈ এবং ‘অযাকাযেমিক’ বা অনয ক্ষিতা মবকাৈ এবং অযাকাযেমিক বা অনয ক্ষিতা মবকাৈ একসাযথ করা হযব।  পরবতী 

িৈযকর িযধয ৈৃঙ্খলাবদ্ধভাযব সিস্ত িাধযমিক সু্কলগুমলযত বৃমিিূলক মৈক্ষাযক ক্ষশ্রমণকযক্ষর মবর্য মহসাযব সংযুি করা হযব। এর জনয 

িাধযমিক মবিযালযগুমল আই টি আই, পমলযেকমনক এবং স্থানীয কল-কারখ্ানা- প্রভৃমতর সাযথ সংযযাগ ও সম্পকব  রাখ্যব। সু্কলগুমলযত মস্কল 

- লযাব হযব ও ‘হাব’ শতমর করা হযব ও তার মবকাৈ ঘোযনা হযব, যাযত অনযানয সু্কলগুমলও এই সুযযাযগর সদ্বযবহার করযত পাযর। উচ্চতর 

মৈক্ষা প্রমতষ্ঠান স্বযং  অথবা মবমভন্ন ইোমস্ট্র এবং এনমজও এর সাযথ অংৈীিারীযত বৃমিিূলক মৈক্ষা প্রিান করযব। 2013 সাযল শুরু করা B. 

VOC মেগ্রী আযগর িতই থাকযব, এছাড়া অমতমরি বৃমিিূলক পাঠযক্রি, অনযানয সিস্ত স্নাতক মেগ্রীর পাঠযক্রযির ছাত্রযির জনয এবং 4 

বছযরর বহু-মবর্যক পাঠযক্রযির ছাত্রছাত্রীযির জনযও আযিগত হযব। HEI গুমলযক সফ্ট মস্কলস্  সহ অনযানয মবমভন্ন ক্ষকৌৈলগত িক্ষতার 

জনয সীমিত সিযযর সাটিব মফ্যকে ক্ষকাসব িালু করার অনুিমত ক্ষিওযা হযব। “ক্ষলাক মবিযা” – অথবাৎ ভারযতর মবকমৈত গুরুত্বপূণব বৃমিিূলক 

জ্ঞাযনর সাযথ যুি মবমভন্ন মবর্যগুমলর উপর বৃমিিূলক মৈক্ষার সাহাযযয ছাত্রযির জনয সহজলভয করা হযব। ক্ষযখ্াযন সিব হযব, ক্ষসখ্াযন 

ODL এর িাধযযি বৃমিিূলক মৈক্ষার পাঠযক্রিযক িালু করার ক্ষিিা করা হযব।  

16.6 পরবতী িৈযকর িযধয বৃমিিূলক মৈক্ষা ৈৃঙ্খলাবদ্ধভাযব সিস্ত সু্কল এবং উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠানগুমলযত অংৈগত করা হযব। 

বৃমিিূলক মৈক্ষার ক্ষকন্দ্রমবনু্দ অিল মস্কল গযাপ পযবযবক্ষণ এবং স্থানীয সুযযাযগর  মভমিযত মনণবয করা হযব। িানব সম্পি উন্নযণ িন্ত্রক 

(MHRD) এই মবর্যযর তোবধাযনর জনয মবমভন্ন িন্ত্রযকর ও মবমভন্ন ইোমস্ট্রর সহাযতায বৃমিিূলক মৈক্ষার মবযৈর্জ্ঞ এবং প্রমতমনমধযির 

সাযথ মিমলত হযয একটি জাতীয কমিটি “ইমিযগৈন অফ্ ক্ষভাযকৈনাল এেুযকৈন” (NCIVE) গঠন করযব। 

16.7 সববপ্রথযি এই প্রমক্রযা ক্ষযসব প্রমতষ্ঠান আরি কযরযছ, এো খু্বই গুরুত্বপূণব ক্ষয, তারা নতুনযত্বর দ্বারা এিন এক িযেল ও প্রণালী 

খু্ৌঁযজ বার করযব, ক্ষযো ভমবর্যযত সফ্ল হযব। পাৈাপামৈ এই প্রমক্রযাটি এনমসআইমভই দ্বারা স্থামপত ক্ষিকামনজি এ অনয প্রমতষ্ঠাযনর সাযথ 

যুি হযত পাযর। যাযত বৃমিিূলক মৈক্ষা প্রসামরত ও মবস্তামরত হযত পাযর। বৃমিিূলক মৈক্ষা এবং অযাযপ্রমন্টস মৈক্ষা প্রিানকারী মবমভন্ন 

িযেলগুমলযক উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠান দ্বারা প্রযযাগ ও বযবহার করা হযব। উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠানগুমল ক্ষছাে-বড় মবমভন্ন ইোমস্ট্রর সাযথ 

অংৈীিারীযত ইনমকউযবৈান ক্ষসন্টার স্থামপত করযব। 
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16.8 নযাৈনাল মস্কলস্  ক্ষকাযামলমফ্যকৈান  ক্ষফ্রিওযাকব  (NSQF) দ্বারা প্রযতযক মবর্য বৃমিিূলক/ ক্ষপৈাগত মবস্তামরত ভাযব মনিবান করা হযব।  

এছাড়া ভারতীয িান বা স্টযাোেব যক আন্তজব ামতক শ্রমিক সংগঠন দ্বারা শতমর করা ইন্টারনযাৈনাল স্টযাোেব  ক্লামসমফ্যকৈান অফ্ 

অযকাযপৈান এর িাযনর সাযথ ক্ষজাড়া হযব। এই ক্ষফ্রিওযাকব  পূবববতী মৈক্ষার ক্ষয প্রযযাজনীযতা তার স্বীকৃমত প্রিান কযর। এর দ্বারা, সু্কলছুে 

করা ছাত্ররাও মনযজযির বাস্তব/ বযবহামরক অমভজ্ঞতাযক ক্ষফ্রিওযাকব  সম্পমকব ত প্রাসমেক জাযগায বযবহার কযর পুনরায মনযজযির সংযুি 

করযত পারযব। ক্ষক্রমেে আধামরত ক্ষফ্রিওযাকব  যা ছাত্রযির ‘সাধারণ’ মৈক্ষা ক্ষথযক বৃমিিূলক মৈক্ষা পযবন্ত যাওযার পথ সুগি কযর। 

 

17. নতুন রাষ্ট্রীয় অনুসন্ধান ফ্াউশন্ডিন মাধ্যশমর দ্বারা সমস্ত ক্ষক্ষশে গুর্গত মানসম্পন্ন অযাকাশিশমক 

গশিষর্াশক কযাোলাইশসং িা অনুঘটিত করা- 

17.1 এক বৃহৎ ও প্রাণবন্ত অথববযবস্থাযক মবকমৈত ও বজায রাখ্যত জ্ঞান সৃজন এবং গযবর্ণার গুরুত্বপূণব ভূমিকা আযছ। এর দ্বারা সিাযজর 

উত্থান সিব এবং মনরমবমেন্নভাযব রাষ্ট্রযকও এক বৃহির উচ্চতায মনযয ক্ষযযতও ক্ষপ্ররণা িান কযর। মনাঃসযন্দযহ, ইমতহাযসর সবযিযয 

সিৃদ্ধৈালী সভযতাগুমল ( ক্ষযিন- ভারতবর্ব, ক্ষিযসাপযেমিযা, ইমজপ্ট এবং গ্রীস) ক্ষথযক আধুমনক সভযতা (ক্ষযিন- আযিমরকা যুিরাষ্ট্র, 

জািবামন, ইসরাযযল, িমক্ষণ ক্ষকামরযা এবং জাপান) পযবন্ত এিন সিৃদ্ধ সিাজবযবস্থা মছল এবং আযছ, যারা তাযির বুমদ্ধগত এবং ক্ষভৌত 

সম্পিযক িুখ্যত মনতযনতুন জ্ঞানাজব ন দ্বারা মবখ্যাত এবং বুমনযািী ক্ষযাগিান দ্বারা প্রাপ্ত কযরযছ। ক্ষযিন, ভার্া এবং সংসৃ্কমতর ক্ষক্ষযত্রও 

শুধুিাত্র মনযজযিরই উন্নীত কযরযছ, তা নয, পাৈাপামৈ পৃমথবীবযাপী অনযানয সভযতাযকও উন্নত করযত সহাযক হযযযছ। 

17.2 গযবর্ণা অথবা অনুসন্ধাযনর এক বমলষ্ঠ ইযকামসযস্টি, বতব িাযন পৃমথবীযত দ্রুততার সাযথ ক্ষয পমরবতব ন ঘেযছ, সিবত ক্ষসই কারযণ 

অমধক গুরুত্বপূণব হযয উযঠযছ। উিহরণস্বরূপ বলা যায ক্ষয, জলবায ু পমরবতব ন, জনসংখ্যার প্রগমতৈীলতা এবং বযবস্থাপনা, শজব 

প্রযুমিমবিযা, এক প্রসামরত মেমজোল বাজার এবং যন্ত্রমৈক্ষার বাড়বাড়ন্ত ও কৃমত্রি বুমদ্ধিিার উত্থান প্রভৃমত পমরবতব ন সম্পযকব  বলা হযযযছ। 

যমি ভারতযক এইসব সিস্ত অসি ক্ষক্ষযত্র ক্ষনতৃত্ব প্রিানকারী ক্ষিৈ মহসাযব স্থান অজব ন করযত হয এবং প্রকৃতপযক্ষ ক্ষিযৈর এই মবরাে 

জ্ঞানভাণ্ডারযক পুনরায এক প্রিুখ্ জ্ঞানৈীল সিাযজ পমরবতব ন করযত হযল, আগত কযযক বছর এবং কযযক িৈকগুমলযত, রাযষ্ট্রর সিস্ত 

গুরুত্বপূণব মবর্যগুমলর ক্ষক্ষযত্র গযবর্ণার ক্ষিতা – মবসৃ্তমত ও সিস্ত আউেপুযের প্রসারণ ক্ষিতার বৃমদ্ধ করার প্রযযাজনীযতা আযছ। বতব িাযন 

ক্ষয ক্ষকান রাযষ্ট্রর আমথবক, ক্ষবৌমদ্ধক, সািামজক, পমরযবৈগত এবং প্রযুমিগত উন্নমত, মবকাৈ ও অগ্রগমতর জনয, মবযের্ণাত্মক গযবর্ণার 

গুরুত্ব পূযববর ক্ষথযকও অমধক প্রযযাজনীয হযয পযড়যছ। 

17.3 মবযের্ণাত্মক গযবর্ণা অতযামধক গুরুত্ব হওযা সযত্বও, এই িুহূযতব  ভারযত গযবর্ণার ও নতুনযত্বর মনযবযৈ মবমনযযাগ খু্বই নগণয, 

িাত্র 0.69%, ক্ষযখ্াযন GDP তুলনায যুিরাষ্ট্র আযিমরকা 2.8% এবং িমক্ষণ ক্ষকামরযায 4.2%. 

17.4 বতব িান ভারযতর ক্ষয সািামজক প্রমতবন্ধকতা, তার আশু সিাধান প্রযযাজন। যথা- সিস্ত নাগমরযকর জনয পমরোর পানীয জযলর 

বযবস্থা করা এবং মনকাৈী বযবস্থা, গুণগতিানসম্পন্ন মৈক্ষা এবং স্বাস্থয ক্ষসবা, উৎকৃি পমরবহণ বযবস্থা, মবশুদ্ধ বায ুএবং পমরকাঠাযিা প্রভৃমতর 

সুবযন্দাবস্ত করা। এগুমল কাযবকর করযত উন্নত দৃমিযকান এবং কাযবকরী সিাধান সূযত্রর এবং পাৈাপামৈ ৈীর্ব মবজ্ঞান এবং প্রযুমিমবিযাগতই 

আধামরত হযব না, তার সাযথ সিাজ মবজ্ঞান এবং মহউিযামনটিজ ও মবমভন্ন সািামজক সাংসৃ্কমতক এবং পমরযবৈগত ক্ষয মবস্তার, তার গভীর 

ক্ষবাঝাপড়ার উপর আধামরত হযব। এই সিস্ত প্রমতবন্ধকতার িুযখ্ািুমখ্ হবার জনয এবং সিাধান ক্ষখ্াৌঁ জার জনয প্রযযাজন, উচ্চগুণিান সম্পন্ন 

স্তরীয ইন্টার মেমসমলনারী গযবর্ণা করার মনজস্ব ক্ষিতা। কারণ, মনজস্ব অনুসন্ধান কাযব বা গযবর্ণা করার ক্ষিতা, ক্ষয  ক্ষকান ক্ষিযৈর পযক্ষই 

উিি। কারণ, তা অমত সহযজই অনয ক্ষিযৈর গযবর্ণালব্ধ কাযবযক আযি করযত এবং তার ক্ষথযক মনযজর ক্ষিযৈর প্রমত অনুকূল 

গযবর্ণাযক আিীকরণ করযত সহাযক হয। 

17.5 এছাড়াও, সািামজক সিসযাগুমলর সিাধান ক্ষবর করার সাযথ সাযথও ক্ষয ক্ষকান ক্ষিযৈর পমরমিমত, তার উত্থান, আধযামত্মক/ ক্ষবৌমদ্ধক 

সন্তুমি এবং সৃজনৈীলতার প্রমত ও তার িূলযবান অবিান থাযক। এছাড়া এই সিস্ত মবর্য, ক্ষসই ক্ষিযৈর ইমতহাস, কলা, ভার্া এবং সংসৃ্কমত 

দ্বারাও প্রাপ্ত করা ক্ষযযত পাযর। এই কারযণ, মবজ্ঞান এবং সিাজ মবজ্ঞাযনর ক্ষক্ষযত্র নতুনত্বতার পাৈাপামৈ কলা এবং মহউিযামনটিজ -এর 

মবর্যবস্তু মনভব র গযবর্ণা ও ক্ষয ক্ষকান ক্ষিৈযক উন্নমত ও আযলাকপ্রামপ্তর মিযক গুরুত্ব সহকাযর এমগযয মনযয যায। 
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17.6 ভারযত মৈক্ষাপ্রমতষ্ঠানগুমলযত গযবর্ণা ও নতুনত্ব খু্বই গুরুত্বপূণব, মবযৈর্ কযর যারা উচ্চতর মৈক্ষাযক্ষযত্রর সাযথ জমড়ত আযছন। 

পৃমথবীর ইমতহাস ঘাৌঁ েযল, এোই প্রিামণত হয ক্ষয, ক্ষসই সিস্ত মৈক্ষা প্রমতষ্ঠাযনই উৎকৃি পঠন-পাঠন ও মৈক্ষণ প্রমক্রযার পমরযবৈ শতমর 

হযযযছ, ক্ষযখ্াযন একটি িজবুত গযবর্ণা ও অনুসন্ধাযনর সংসৃ্কমত ও জ্ঞান সৃজযনর উপযুি পমরযবৈ আযছ। পাৈাপামৈ, পৃমথবীবযাপী ক্ষশ্রষ্ঠ 

গযবর্ণাকাযব বহুমবর্যক মবশ্বমবিযালযযই ঘটিত হযযযছ।  

17.7 ভারতবযর্বর গযবর্ণা ও জ্ঞান সৃজযনর এক সুমবসৃ্তত ঐমতহামসক পরম্পরা মবিযিান। মবজ্ঞান, গমণত ক্ষথযক শুরু কযর কলামবিযা, 

সামহতয, ধ্বমন-মবজ্ঞান, ভার্া, মিমকৎসা এবং কৃমর্যক্ষত্র প্রভৃমত সবব স্তযরই এই পরম্পরা মবিযিান। ক্ষসই কারযণই, বতব িাযনর এোই িাবী ক্ষয, 

ভারত ৈীঘ্রামতৈীঘ্র ক্ষসই হৃত ক্ষগৌরব মফ্মরযয আনযত মনযজযির গযবর্ণা ও নতুনত্বতার সাযথ এক ৈমিৈালী ও জ্ঞানী সিাযজর স্থাপন কযর, 

অনযতি বৃহিি ৈমি মহসাযব মনযজযির অথববযবস্থাযক গযড় তুলযত পাযর এবং একমবংৈ ৈতাব্দীযত ভারত যাযত এক ৈমিৈালী ও 

আযলাক প্রাপ্ত সিাজরূপী ক্ষিৈ মহসাযব ও পৃমথবীর অনযতি বৃহিি অথবনীমতর ক্ষিৈ মহসাযব ক্ষনতৃত্ব প্রিাযন সক্ষি হয। 

17.8 অতএব, এই নীমত ভারতবযর্ব গযবর্ণার উৎকর্বতা ও তার িাত্রাযক রূপান্তমরত করযত এক মবসৃ্তত পন্থাযক মবযবমিত কযর। এই 

নীমতযত সু্কল মৈক্ষা ক্ষক্ষযত্র এক সুমনমিত পমরবতব ন যুি করা হযযযছ। ক্ষযিন সু্কল মৈক্ষাযক আযরা অমধক ক্ষখ্লাসুলভ এবং ক্ষৈখ্ার জনয 

অযের্ণ- মভমিক শৈলী, শবজ্ঞামনক পদ্ধমত এবং মবযের্ণাত্মক মিন্তাভাবনার ওপরও অমধক ক্ষজার ক্ষিওযার কথা বলা হযযযছ। ছাত্রযির 

আগ্রহ এবং প্রমতভাযক মিমিত করযত সু্কযল কযামরযার কাউযন্সমলং, মবশ্বমবিযালযগুমলযত গযবর্ণাযক প্রৈংমসত করা এবং এমগযয মনযয 

যাওযা, সিস্ত HEI গুমলযত বহু-মবর্যক এবং ক্ষহামলমস্টক অথবাৎ সববােীণ মৈক্ষার উপর ক্ষজার ক্ষিওযা, স্নাতক পাঠযক্রযি গযবর্ণা ও 

ইন্টানবমৈযপর অন্তভূব মি ঘোযনা, ফ্যাকামি কযামরযার বযবস্থাপনা প্রণালী, যা গযবর্ণার উপর সিুমিত ক্ষজার প্রিান করযব, প্রৈাসমনক এবং 

মনযািক পমরবতব নগুমল, যা নতুনত্ব এবং গযবর্ণার বাতাবরণযক উৎসামহত কযর। এই সিস্ত আযলািয মবর্যগুমল ক্ষিযৈ এক গযবর্ণা বা 

অনুসন্ধান ক্ষকমন্দ্রক িানমসকতা স্থাপন করযত ও তাযক িজবুত করযত অতযন্ত গুরুত্বপূণব। 

17.9 এই সিস্ত মবমভন্ন মবর্যয অমতমক্রযাৈীল পদ্ধমতযত কাযব করার জনয এইনীমত এক রাষ্ট্রীয মরসািব  ফ্াউযেৈান (NRF) এর স্থাপন করার 

প্রস্তাব মবযবমিত কযর, ক্ষযখ্াযন প্রকৃত অযথব উৎকৃি গুণিান সম্পন্ন অনুসন্ধান ও গযবর্ণা ক্ষক মবকমৈত ও উৎসামহত করা হযব। এন আর 

এফ্ -এর সযববাচ্চ লক্ষয হল, আিাযির মবশ্বমবিযালয গুমল দ্বারা অনুসন্ধান ও গযবর্ণার সংসৃ্কমতযক সক্ষি ও িজবুত কযর ক্ষতালা। 

মবযৈর্ভাযব এন আর এফ্ ক্ষযাগযতা-আধামরত এবং মপযর মরভুয দ্বারা আধামরত মরসািব  ফ্ােযক এক মবশ্বাসযযাগযতা প্রিান করযব, যা 

উপযুি উদ্দীপনা ও উৎসাযহর িাধযযি ক্ষিযৈর গযবর্ণার ক্ষয সংসৃ্কমত তার উন্নমতযত সহাযক হযব। রাজয স্তযরর ক্ষয মবশ্বমবিযালযগুমল 

আযছ এবং অনযানয গণ-প্রমতষ্ঠানগুমলযত গযবর্ণার কাযযবর শুরু হওযা ও তার মবকমৈত হবার ক্ষয সিস্ত সিাবনা শতমর হযযযছ এবং যা 

স্থাপন করা হযযযছ, তা বতব িাযন সীমিত NRF প্রমতযযামগতািূলক রূযপ সিস্ত বহু-মবর্যক প্রমতষ্ঠাযন ফ্াে ক্ষিযব। সফ্ল গযবর্ণা বা 

অনুসন্ধান কারীযির স্বীকৃমত প্রিান করা হযব, এবং ক্ষযখ্াযন প্রাসমেক, ক্ষসইসব সরকারী এযজন্সী এবং পাৈাপামৈ বযমিগত, পযরাপকারী 

সংস্থা এবং ইোমস্ট্রগুমলর সাযথও ঘমনষ্ঠ সূত্র ধযর এযক কাযযব পযববমসত করা হযব। 

17.10 এিন মকছু প্রমতষ্ঠান, যারা বতব িাযন মকছু স্তর পযবন্ত মরসািব  ফ্াে প্রিান কযর,  ক্ষযিন- মবজ্ঞান মবভাগ এবং ক্ষেকযনালমজ (DST); 

পরিাণু ৈমি মবভাগ (DAF); শজব প্রযুমিমবিযা মবভাগ (DBT); ভারতীয কৃমর্ গযবর্ণা পমরর্ি (ICAR); ভারতীয মিমকৎসা অনুসন্ধান 

পমরর্ি (ICMR); ভারতীয ইমতহাস গযবর্ণা পমরর্ি (ICHR); এবং মবশ্বমবিযালয অনুিান কমিৈন (UGC)-এর পাৈাপামৈ মবমভন্ন 

বযমিগত এবং ক্ষলাকমহনতর্ী সংগঠনগুমল ক্ষথযকও তাযির অগ্রামধকার ও প্রযযাজনীযতা অনুসাযর পৃথকভাযব ফ্াে মরসািব  বজায থাকযব। 

যাইযহাক NRF যত্নসহকাযর অনযানয ফ্ামেং এযজমন্সর সাযথ সিিয স্থাপন করযব এবং মবজ্ঞান, ইমঞ্জমনযামরং এবং অনযানয অযাকাযেমির 

সাযথ কাজ করযব। এর পাৈাপামৈ, এর সাযথ যুি ক্ষয উযদ্দৈয তা পূরণ করযব, এবং এোই ক্ষিিা করা হযব ক্ষয, িতপাথবকয এবং অনুমলমপর 

কাজ ক্ষযন অযপক্ষাকৃত কি হয। NRF স্বত্বন্ত্রভাযব সরকাযরর ক্ষরাযেটিং ক্ষবােব  দ্বারা ৈামসত হযব, ক্ষযখ্াযন মবমভন্ন ক্ষক্ষযত্রর উৎকৃি 

গযবর্ণাকারী এবং আমবোরক উপমস্থত থাকযবন এবং একমত্রত হযয কাজ করযবন। 

17.11 NRF এর প্রাথমিক কাযবপদ্ধমত মনেরূপাঃ- 

a) সিস্ত প্রকাযরর এবং মবমভন্ন মবর্যযর প্রমতযযামগতািূলক এবং মপযর-মরমভউে সম্মমত ক্ষিওযা মরসািব  প্রস্তাযবর জনয ফ্াে 

প্রিান করা। 
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b) মৈক্ষা প্রমতষ্ঠানগুমলযত মবযৈর্তাঃ মবশ্বমবিযালয এবং কযলজগুমলযত, ক্ষযখ্াযন গযবর্ণা কাযব জাযিান অবস্থায আযছ, এিন 

প্রমতষ্ঠানগুমলযত পরািৈব প্রিাযনর সাহাযযয গযবর্ণা কাযব শুরু করা, বৃমদ্ধ ঘোযনা এবং সুযযাগ-সুমবধা ক্ষিওযা। 

c) গযবর্ণাকারী এবং সরকার সম্পমকব ত ৈাখ্াগুমল, পাৈাপামৈ ইোমস্ট্রগুমলর িযধয সম্পকব  শতমর করা এবং সিিযসাধন করা, 

যাযত গযবর্ণাকারীযির তৎক্ষণাৎ অতযন্ত গুরুত্বপূণব রাষ্ট্রীয অনুসন্ধান মবর্যযর বযপাযর জানাযনা যায এবং যাযত পমলমস 

প্রস্তুতকারীরা সববিা সাম্প্রমতক গযবর্ণার মবর্যয অবগত থাযকন এবং তারা তাযির পমলমসযত তা অন্তভূব ি ও প্রযযাগ 

করযত পাযরন। 

d) উৎকৃি গযবর্ণা-অনুসন্ধান এবং তার প্রগমতযত পমরমিমত প্রিান করা। 

 

18. উচ্চতর শিক্ষাশক্ষশের শনয়ন্ত্রক প্রর্ালীশত আমূল রূপান্তর- 

18.1 িৈযকর পর িৈক ধযর উচ্চতর মৈক্ষাযক্ষযত্র মনযন্ত্রন খু্বই কযঠার মছল, মনযন্ত্রন  করার প্রভূত প্রযিিা সযেও তার প্রভাব অযনকাংযৈ 

সীমিত। যামন্ত্রক ও মিৈাহীন মনযন্ত্রক বযবস্থা বহুসংখ্যক ক্ষিৌমলক সিসযাযক প্রভামবত কযরযছ। ক্ষযিন -মবযৈর্ কযযকটি কযলবযর অতযামধক 

ক্ষিতা ক্ষকন্দ্রীভূত করা, এই সিস্ত জাযগায স্বাযথবর অন্তদ্বব ন্দ্ব এবং পমরণািস্বরূপ িামযত্বযবাযধর অভাব ক্ষিখ্া যায। অতএব উচ্চতর 

মৈক্ষাযক্ষত্রযক পুনরায সমক্রয করযত ও সফ্ল করযত মনযন্ত্রক প্রণালীর আিুল পমরবতব যনর আবৈযকতা আযছ। 

18.2 উপযরাি মবর্যগুমলর সিাধান করযত হযল, উচ্চতর মৈক্ষাযক্ষযত্রর মনযন্ত্রক পদ্ধমতযক এো সুমনমিত করযত হযব, ক্ষয, মনযন্ত্রণ, 

স্বীকৃমত, ফ্াে এবং অযাকাযেমিক স্টাোযেব র ক্ষয লক্ষযিাত্রা তা মনধবামরত করযত হযব স্বাধীন, স্বত্বন্ত্র এবং ৈমিৈালী প্রমতষ্ঠান অথবা 

বযমিবগব দ্বারা সিামলত পদ্ধমতযত। এো মসযস্টযির ক্ষিক অযাে বযাযলন্স শতমরযত স্বাযথবর অন্তদ্বব ন্দ্ব কি করযত, এবং ক্ষিতার 

ক্ষকন্দ্রীকরণযক ধ্বংস করযত খু্বই গুরুত্বপূণব। এো সুমনমিত করযত ক্ষয, িার ধরযণর প্রামতষ্ঠামনক বযবস্থা, যারা এই িার ধরযনর গুরুত্বপূণব 

কাযব স্বাধীনভাযব একইসিযয করার সাযথ সাযথ, লক্ষযপূরণ ও উযদ্দৈযপ্রামপ্তর জনয ঐকযতার সাযথ কাজ করযব। এই িার ধরযণর 

পমরকাঠাযিা একই ছাতার তলায, িারটি স্বত্বন্ত্র ও স্বাধীন ৈীর্ব প্রমতষ্ঠান মহসাযব, HEI অথবাৎ ভারতীয উচ্চতর মৈক্ষা কমিৈযনর বযবস্থাপনায 

স্থামপত হযব। 

18.3 HEI এর  সববপ্রথি স্তি হযব রাষ্ট্রীয  উচ্চতর মৈক্ষা মনযন্ত্রক পমরর্ি (NHERC)। এটি উচ্চতর মৈক্ষা ক্ষক্ষত্র মবভাযগর জনয সাধারণ, 

একক পযযন্টযুি মনযন্ত্রক সংস্থা। যার সাযথ মৈক্ষক-মৈক্ষা এবং মিমকৎসা আইন, মৈক্ষাও অন্তগবত থাকযব। বতব িান সিযযর বহুমবধ মনযন্ত্রক 

এযজমন্সর দ্বারা নকলীকরণ এবং মনযন্ত্রক বযবস্থার মবমেন্নতাযক দূরীভূত করা সিব হযব। এইভাযবই এক ক্ষকন্দ্রীভূত মনযন্ত্রক পদ্ধমত দ্বারা 

বতব িান অযাক্টস নতুন কযর মবযের্ণ ও রি করা আবৈযক এবং উপমস্থত মবমভন্ন মনযন্ত্রক মবভাগ সক্ষিভাযব পুনরায গঠন করা সিব। 

NHERC দ্বারা স্থামপত  “হালকা অথি প্রভাবী” এবং সুমবধাজনক পদ্ধমতযত, মকছু মবর্যযক মনযন্ত্রণ করার জনয স্থামপত করা হযব- 

মবযৈর্ভাযব, আমথবক সততা, সুৈাসন এবং সিস্ত অনলাইন ও অফ্লাইন সম্পমকব ত আমথবক মবর্যযর উদ ঘােন করা, অমেে, পদ্ধমত, 

পমরকাঠাযিা, ফ্যাকামি/ স্টাফ্, ক্ষকাসব এবং মৈখ্ন ফ্লাফ্ল প্রভৃমতযক কাযবকরীভাযব মনযন্ত্রণ করা হযব। এই তথয সিস্ত উচ্চতর মৈক্ষা - 

প্রমতষ্ঠান দ্বারা তাযির ওযযবসাইযে ও সাববজমনক ওযযবসাইে, যা MHRD দ্বারা সিামলত করা হয, ক্ষসই সব জাযগায প্রকামৈত হযব এবং 

সিয িযতা এই সব তথযযক সঠিকভাযব ও যথাথবভাযব সহজলভয করা হযব। জনসাধারযণর উযদ্দযৈয প্রকামৈত তযথযর মভমিযত অংৈীিার 

বা অনযানয বযমি দ্বারা যমি ক্ষকাযনা  অমভযযাগ বা ক্ষক্ষাভ থাযক, তযব তা NHERC দ্বারা ক্ষৈানা হযব এবং তার প্রমতকার করা হযব। 

পাৈাপামৈ একটি মনমিব ি সিযযর বযবধাযন প্রযতযক উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠাযন, ব্যােি পদ্ধমতযত অনলাইন দ্বারা মিবযাে মৈক্ষাথী এবং অনযানয 

মনববামিত মৈক্ষাথীযির িূলযবান মফ্েবযাক ক্ষনওযা হযব। 

18.4 এই প্রকাযরর মনযিকানুনযক সক্ষি করযত প্রাথমিক পদ্ধমতযক স্বীকৃমত ক্ষিওযা হযব। এই কারযণ HEI এর মদ্বতীয গুরুত্বপূণব স্তি হল 

– একটি “ক্ষিো অযামক্রমেটিং বমে” যা “নযাৈনাল অযামক্রমেযযৈান কাউমন্সল” (NAC) নাযি পমরমিত হযব। প্রমতষ্ঠাযনর স্বীকৃমত 

প্রাথমিকভাযব মকছু বুমনযািী মনযি-কানুন, জনগযণর মনজস্ব প্রকাৈ ঘোযনা, িজবুত গভযনবন্স এবং তার ফ্লাফ্যলর মভমিযত হযব। 

পাৈাপামৈ এই সিস্ত প্রমক্রযাটি স্বীকৃমত প্রিানকারী স্বাধীন প্রমতষ্ঠানগুমলর সিুিায দ্বারা সমূ্পণব করা হযব এবং NAC দ্বারা এর কাযবাবলীর 

উপর নজরিারী করা হযব এবং সিামলত করা হযব। এই স্বীকৃমত প্রিাযনর কাযবটি NAC কতৃব ক ক্ষযাগয প্রমতষ্ঠানগুমলযক িানযতা প্রিাযনর 

জনয করা হযব। অথবাৎ অল্প সিযয, ক্ষগ্রযেে স্বীকৃমত প্রিাযনর জনয একটি ৈমিৈালী ও িজবুত প্রণালী স্থাপন করা হযব, যা সিস্ত উচ্চতর 
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মৈক্ষা প্রমতষ্ঠানগুমলর গুণিান, স্বাযেতা ও স্ব-প্রৈাসন দ্বারা সৃি স্বীকৃমতযক প্রাপ্ত করযত এক ৈৃঙ্খলাবদ্ধ ক্ষবিিাকব  শতমর করযব। এর ফ্যল, 

সিস্ত উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠান মনজ মনজ প্রামতষ্ঠামনক মবকাৈ পমরকল্পনা (IDPs) এর দ্বারা আগািী 15 বছযরর িযধয স্বীকৃমতর সযববাচ্চ স্তর 

প্রাপ্ত করার লক্ষয মস্থর করযব এবং এই ভাযবই প্রমতষ্ঠানগুমল এক একটি স্ব-পমরিামলত মেগ্রী প্রিানকারী ক্লস্টার এর িযতা হযত প্রমতজ্ঞাবদ্ধ 

হযব। পরবতী কাযল এই প্রমক্রযা মবশ্বস্তযরর স্বীকৃমতর িাপকাঠিযত এক শদ্বতসোমবমৈি প্রমক্রযায পমরণত হযব। 

18.5 HECI -এর তৃতীয স্তি উচ্চতর মৈক্ষা অনুিান পমরর্ি (HEGC) -এর মনিবান করা হযব। যারা সুস্পি িানিযণ্ডর সাহাযযয উচ্চতর 

মৈক্ষার ফ্ামেং এবং অথবাযযনর মবর্য ক্ষিখ্ভাল করযব, ক্ষযখ্াযন তারা মবমভন্ন প্রমতষ্ঠান দ্বারা গঠিত IDP এবং ক্ষসো তারা কতো বাস্তবামযত 

করযত ক্ষপযরযছ, ক্ষসই পদ্ধমতর ওপযর মনভব র কযর। HEGC -ক্ষক ছাত্রবৃমি বমণ্টত করযত এবং নতুন ক্ষফ্াকাস, অথবাৎ ক্ষকন্দ্র অিল বা 

ক্ষক্ষত্রযক িালু করযতও বহু-মবর্যক ক্ষক্ষযত্র উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠাযনর উৎকৃি কাযবগুমলর প্রিার ও প্রসাযরর জনয অথবভাণ্ডার বা ফ্াে অপবণ 

করা হযব।  

18.6 HRGI এর িতুথব স্তি হযব “সববজনীন মৈক্ষা পমরর্ি” (GEC), যা উচ্চতর মৈক্ষা কাযবক্রযির ক্ষয প্রতযামৈত পমরণাি, তা গঠন 

করযব, যা “স্নাতক শবমৈিযাবলী” নাযি পমরমিত হযব। GEC দ্বারা এক “রাষ্ট্রীয উচ্চতর মৈক্ষা ক্ষযাগযতা ক্ষফ্রিওযাকব ” (NHEQF) গঠন করা 

হযব এবং এটি “নযাৈনাল মস্কলস্  ক্ষকাযামলমফ্যকৈন ক্ষফ্রিওযাকব ” (NSQF) -এর সাযথ সংযুি করা হযব, যাযত উচ্চতর মৈক্ষা ক্ষক্ষযত্র অমত 

সহযজই বৃমিিূলক মৈক্ষাযক অন্তভুব ি করা যায। এইভাযব, মৈখ্ন ফ্লাফ্যলর ক্ষয পমরভার্া তা NHEQF দ্বারা বমণবত করা হযব, উচ্চতর 

মৈক্ষার ক্ষয ক্ষযাগযতা, তা মনণবাযক করা হযব মেগ্রী/ মেযলািা/ সাটিব মফ্যকে প্রিান কযর। এছাড়াও GEC, NHEQF -এর িাধযযি ক্ষক্রমেে 

ট্র্ান্সফ্ার সিানতা প্রভৃমত মবর্যয সিানুরূপ এবং সুমবধাজনক িানিণ্ড মনণবয করযব। GEC ক্ষসই সিস্ত মবযৈর্ িক্ষতার উপর ক্ষজার ক্ষিযব, 

যা ছাত্রযির অযাকাযেমিক কাযবক্রযির সিয একমবংৈ ৈতাব্দীর ক্ষকৌৈল এবং িক্ষতার সাযথ পূণবরূযপ মবকমৈত পড়ুযাযির শতমর করার ক্ষয 

লক্ষয, তা পূরণ করযত পারযব। 

18.7 মবমভন্ন ক্ষপৈািারী পমরর্ি, ক্ষযিন- ভারতীয কৃমর্-গযবর্ণা পমরর্ি (ICAR), ক্ষভযেনামর কাউমন্সল অফ  ইমেযা (VCI), নযাৈনাল 

কাউমন্সল ফ্র টিিার এেুযকৈন ( NCTE), আমকব যেকিার কাউমন্সল (COA), রাষ্ট্রীয বৃমিিূলক মৈক্ষা এবং প্রমৈক্ষণ পমরর্ি (NCVET) -

প্রভৃমতর পুনগবঠন ক্ষপৈািারী িানিযণ্ডর িাপকাঠিযত (PSSBs)মনণবয করা হযব। এরা উচ্চতর মৈক্ষা পদ্ধমতযত এক গুরুত্বপূণব ভূমিকা পালন 

করযব এবং ক্ষসই সাযথ GEC এর সিসয হবার জনয আিন্ত্রণ করা হযব। GEC -এর সিসয মহসাযব তারা মবযৈর্ মকছু পাঠযক্রযির 

ক্ষফ্রিওযাকব  করযত সহাযতা করযত পারযব, ক্ষযগুমল HEI -তাযির মনজস্ব পাঠযক্রযির অন্তগবত করযত পারযব। এই সিস্ত মবর্যগুমল,  

PSSBs -এর সিসয মহসাযব পাঠযক্রি সৃমি, অযাকাযেমিক স্টযাোেব  মনধবারণ করা এবং তাযির ক্ষোযিন/ মেমসমলযনর মবর্যয মৈখ্ন, গযবর্ণা 

এবং প্রসারতার িযধয সিিয সাধন করযব। এই ভাযবই GEC মবযৈর্ ক্ষকান মনযন্ত্রযকর ভূমিকা ছাড়া মৈখ্ন এবং অভযাযসর মবযৈর্ 

ক্ষক্ষত্রগুমলযক প্রতযাৈা অথবা িানিণ্ড মস্থর করযত পারযব। সিস্ত উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠানগুমল এই মসদ্ধান্ত ক্ষনযব ক্ষয, মৈক্ষা সংক্রান্ত বাযবগুমল 

এবং অনযানয মবর্যগুমল এই সিস্ত িানিযণ্ডর মনমরযখ্ ক্ষকিন প্রমতমক্রযা ক্ষিয, এবং যমি প্রযযাজন হয, তযব তারা িানিণ্ড মনধবারক িণ্ডলী 

অথবা PSSB -এর সাহাযয মনযত সক্ষি হয। 

18.8 এই প্রকাযরর মনিবাননৈলী, মবমভন্ন কাজকযিবর িযধয ক্ষয স্বাযথবর অন্তদ্বব ন্দ্ব হয, তার সিামপ্ত ঘটিযয, প্রযতযক কাজ ও তার ভূমিকাযক 

এযক অপযরর ক্ষথযক আলািা করার মসদ্ধান্ত ক্ষক মনমিত কযর। এছাড়া, এর উযদ্দৈয, মকছু মবযৈর্ জরুরী মবর্যযর উপর আযরা গুরুত্ব মিযয, 

উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠানগুমলযক আরও ৈমিৈালী কযর ক্ষতালা। এর সাযথ যুি িামযত্ব এবং জবাবমিমহ HEI এর অনুরূপ বা সহগািী হযব। 

সরকারী এবং ক্ষবসরকারী HEI এর িযধয প্রতযাৈািযতা ক্ষকানরূপ পাথবকয করা হযব না। 

18.9 এই প্রকাযরর পমরবতব যনর জনয প্রযযাজন পমরকাঠাযিাগত এবং প্রামতষ্ঠামনক পুনগবঠন। যাযত তারা মনযজযির িজবুত করযত পাযর 

এবং মবমভন্ন প্রকাযরর ক্রি-মবকাযৈর িযধয মিযত ক্ষযযত পাযর। কাযজর পাথবযকযর িাযন হযব HEE এর প্রযতযক স্তযির এক একটি আলািা 

ভূমিকা আযছ, ক্ষযো প্রযতযক স্তযির ক্ষক্ষযত্রই অবৈযিাবী ভাযব প্রাসমেক, অথবপূণব এবং গুরুত্বপূণব। 

18.10 সমক্রয সিস্ত স্বত্বন্ত্র স্তিগুমলর জনয কাযবকরী মনযি-কানুন (NHERC) স্বীকৃমত (NAC), ফ্ামেং (HEGC) এবং অযাকাযেমিক 

স্টযাোেব  ক্ষসটিং (GEC) ও এক বৃহৎ ও স্বাযত্বৈাসন মবভাগ (HECI) যা স্বে সববজনীন গণনীমত প্রকটিকরণ প্রমক্রযার উপর আধামরত হযব। 

পাৈাপামৈ তাযির কাযজর িক্ষতা, ক্ষযাগযতা ও পারিৈীতাযক সুমনমিত করযত প্রযুমিমবিযার বহুল প্রযযাগ করযত হযব, যা অযথা িানব-
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হস্তযক্ষপ দূর করযত সহাযক হযব। বুমনযািী মসদ্ধান্ত এোই হযব ক্ষয, প্রযুমিমবিযাযক বযবহার করার ফ্যল পমরিযবািুি ও স্বে মনযন্ত্রক 

বযবস্থার প্রবতব ন করা যাযব। কড়া পিযক্ষপ ও কযঠার অনুবমতব তার পালন সুমনমিত করা হযব, গুরুত্বপূনব তযথযর ক্ষকানরূপ মিথযা-রেনা বন্ধ 

করযত কঠিন ৈামস্তর বযবস্থা করা হযব। যাযত উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠানগুমলযত নূনযতি স্টযাোেব  এবং িানিণ্ড অনুরূপভাযব বজায থাযক। 

HECI স্বযং এই িার স্তযির ক্ষয ক্ষকান প্রকার িতাননকয ও বাি-মববািযক দূর করযত হস্তযক্ষপ করযব। HECI এর প্রযতযকটি স্তি স্বত্বন্ত্র ও 

স্বাধীন হযব, ক্ষযখ্াযন সবাই স্বাধীনভাযব ও সতযমনষ্ঠভাযব কাজ করযব। ক্ষসই সব পযির মবযৈর্জ্ঞযির জনযসবাযথব কাজ করার বযাপক 

অমভজ্ঞতা থাকযব। উচ্চতর মৈক্ষাযক্ষযত্র HCEI -একটি কু্ষদ্র, স্বাধীন কযলবযর জন-স্বাযথব কাজ করযব। HEI -এর িযধয কাযব সম্পািন ক্ষহতু 

উপযুি প্রমক্রযার মনিবাণ করা হযব, যাযত ফ্যসালা ও করা হযব। 

18.11 এই মনযন্ত্রক ৈাসন দ্বারা নতুন গুণগতিান সম্পন্ন HEI স্থাপন করা অযপক্ষাকৃত আযরা সহজ হযয যাযব। পাৈাপামৈ এোও সুমনমিত 

করযত হযব ক্ষয, এগুমল িীঘব সিযকালীন জন-ক্ষসবা িূলক কাযজর জনয ক্ষয আমথবক সাহাযয িরকার, তার জনয স্থামপত হযযযছ ক্ষকন্দ্র ও 

রাজয সরকার দ্বারা, ক্ষয সিস্ত উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠানগুমল উৎকৃি প্রিৈবন করযব, তাযির প্রামতষ্ঠামনক মবস্তাযর সাহাযয করা হযব। পাৈাপামৈ, 

একটি বৃহৎ সংখ্যায এরা এযির ছাত্র বৃমদ্ধ, ফ্যাকামি সংখ্যা বৃমদ্ধর সাযথ সাযথ মবমভন্ন মবর্যও তাযির কাযবক্রযিরও প্রসার করযত পারযব। 

উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠান গুণগত িান সম্পন্ন এবং উৎকৃি মৈক্ষার প্রসাযরর জনয ক্ষলাকমহনতর্ী গণ সংস্থাগুমলর অংৈীিারী িযেল শুরু করা 

হযব।  

শিক্ষাশক্ষশের িযিসায়ীকরর্শক িন্ধ করাাঃ- 

18.12 উচ্চতর মৈক্ষাযক্ষযত্রর বামণমজযকীকরণ ক্ষরাধ করযত ক্ষিক অযাে বযাযলযন্সর বহু মবর্যী ক্ষিকামনজি গুরুত্বপূণব ভূমিকা পালন করযব। 

এোই মনযন্ত্রক পদ্ধমতর িুখ্য উযদ্দৈয হযব। মৈক্ষা প্রমতষ্ঠানগুমল ক্ষকান লাভজনক সংস্থা নয বরং প্রযতযকটি মৈক্ষা প্রমতষ্ঠাযন একই প্রকার 

স্টযাোেব  ও অমেে মক্রযা লক্ষয করা হযব। যমি মকছু সারলাস থাযক, তযব মৈক্ষা ক্ষক্ষযত্র পুনরায তাযক সংযযাগ করা হযব। এই সিস্ত আমথবক 

মবর্যযর জনয যথাযথ গণ-উযন্মর্ করা হযব এবং পাৈাপামৈ সাধারণ িানুযর্র এই সংক্রান্ত ক্ষক্ষাভযক প্রৈমিত করার পদ্ধমত িালু করা হযব। 

NAC কতৃব ক স্বীকৃমত প্রিান পদ্ধমতযক উন্নমতসাধযন পাৈাপামৈ মকছু উৎসাহ প্রিানকারী পদ্ধমতও প্রিান করা হযব। এছাড়াও NHERC 

দ্বারা এই মনযন্ত্রক পদ্ধমতযক অনযতি িুখ্য প্রযাস মহসাযব গণয করা হযব।  

18.13 বযমিগত ও সাববজনীন – সিস্ত প্রকার HEI গুমলযক এইসিস্ত মনযন্ত্রক সংস্থার সিকক্ষ ও এর অন্তগবত বযল িানা হযব। মনযন্ত্রক 

পদ্ধমত মৈক্ষাযক্ষযত্র প্রাইযভে জনমহনতর্ী কাযবকলাপযক উৎসামহত করযব। সিস্ত ক্ষলমজসযলটিভ অযাযক্টর জনয কিন রাষ্ট্রীয গাইেলাইন 

থাকযব, যা প্রাইযভে/ ক্ষবসরকামর HEI গঠন করযব। এই সিস্ত নূনযতি গাইেলাইযনর িত মবমভন্ন অযাক্ট প্রাইযভে HEIs স্থাপন করযত 

সক্ষি হযব। পাৈাপামৈ ক্ষবসরকামর এবং সববজনীন উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠানগুমলর সাধারণ িান মনণবযয সক্ষি হযব। এই সিস্ত সাধারণ 

গাইেলাইনগুমল, সুৈাসন, আমথবক স্থামযত্ব এবং সুরক্ষা, মৈক্ষাবযবস্থার ফ্লাফ্ল এবং স্বেতার সাযথ উযন্মািন করযব। 

18.14 জন-মহনতর্ী এবং জনগণযক উজ্জীমবত করার অমভপ্রায রাযখ্ এিন প্রাইযভে HEI গুমলযক একটি প্রগমতৈীল ৈাসযনর িাধযযি 

উৎসামহত করা হযব। মবমভন্ন প্রকাযরর প্রমতষ্ঠাযনর জনয, তাযির স্বীকৃমত প্রিাযনর উপর মভমি কযর, ক্ষবতযনর এক উচ্চসীিা মনধবামরত করার 

জনয, একটি স্বে ও সৎ পদ্ধমত শতমর করা হযব, যাযত স্বতন্ত্র প্রমতষ্ঠানগুমলর উপর এর প্রমতকূল প্রভাব না পযড়। এো HEI গুমলযক ও 

উৎসামহত করযব, তাযির স্বাধীন কাযবক্রিগুমলর জনয মনমিব ি ক্ষবতন ধাযব করযত, তারা তাযির বৃহৎ মনযন্ত্রক সংস্থা দ্বারা আযলামকত হযয 

করযব। প্রাইযভে HEI গুমলযক উৎসামহত করা হযব অমধকতর ছাত্রবৃমি এবং মফ্রমসপ প্রিান করার জনয। প্রাইযভে HEI দ্বারা মনধবামরত 

ক্ষবতন এবং িাজব  উনু্মি হযব, এবং ক্ষকান প্রকাযরর ছাযত্রর ক্ষক্ষযত্রই এই ক্ষবতন ও িাজব  বমধবত করা যাযব না। ক্ষবতন মনধবারযণর এই বযবস্থা 

উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠাযনর মনজস্ব সািামজক িামযত্ব পালযনর সাযথ সাযথ যুমিসেতভাযব আমথবক পুনাঃপ্রামপ্তও করযত হযব।  
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19. উচ্চতর শিক্ষা প্রশতষ্ঠানগুশলর জনয কাযেকরী প্রিাসন এিং ক্ষনতৃত্ব- 

19.1  কাযবকরী প্রৈাসন এবং ক্ষনতৃযত্বর জনযই উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠানগুমল উৎকর্বতা এবং নতুনযত্বর সংসৃ্কমত মনিবান করযত সক্ষি 

কযরযছ। ভারতবর্বসহ মবশ্ববযাপী ক্ষয সিস্ত খ্যাতনািা প্রমতষ্ঠানগুমল আযছ, তাযির অমস্তত্ব ও উৎকৃিতা িূলত িজবুত স্বৈাসন ও 

প্রমতষ্ঠাযনর ক্ষনতৃযত্বর উৎকৃি ক্ষযাগযতা আধামরত মনযুমির ফ্যলই সিব হযযযছ। 

19.2  ক্ষগ্রযেে স্বীকৃমত ও ক্ষগ্রযেে স্বাযিতার এক উপযুি প্রণালীর িাধযযি, 15 বছযরর এক ৈৃঙ্খলাবদ্ধ পদ্ধমতযত, ভারযতর সিস্ত 

উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠানগুমলর লক্ষয নতুনযত্বর প্রবতব ন ও উৎকৃিতার অনুৈীলনরত এক, স্বত্বন্ত্র স্বাধীন, স্বৈামসত প্রমতষ্ঠান হওযা। সযববাচ্চ 

গুণযুি ক্ষনতৃত্ব সুমনমিত করযত এবং প্রামতষ্ঠামনক উৎকর্বতার ক্ষয সংসৃ্কমত, তাযক এমগযয মনযয ক্ষযযত সিস্ত HEI গুমলযত প্রযযাজনীয 

পিযক্ষপ ক্ষনওযা হযব। এই প্রকাযরর পিযক্ষপ মনযত প্রস্তুত প্রমতষ্ঠানগুমল উপযুি স্বীকৃমত পাবার পর, সযববাচ্চ ক্ষযাগযতামবমৈি, সক্ষি, ও 

মনযবমিত এবং পারিৈী বযমিগণ, যাযির িযধয কাজ করার সুস্থ িানমসকতা আযছ, সবাই মিযল “ক্ষবােব  অফ্ গভযনবন্স” (BOG) স্থাপন 

করযব। BOG- এর হাযত, মকছু প্রামতষ্ঠামনক ক্ষিতা, ক্ষযিন- বমহরাগত অৈামন্তিুি প্রমতষ্ঠান, প্রমতষ্ঠাযনর সববিয কতব া মনববািন ক্ষথযক শুরু 

কযর সিস্ত মনযুমিকরণ করা এবং ৈাসন সংক্রান্ত সিস্ত মনণবয ক্ষনবার ক্ষিতা থাকযব। এই প্রকাযরর সুমবসৃ্তত মনযি হযব, যা পূযববর সিস্ত 

অনযানয মনযযির ক্ষয ক্ষকান প্রকার উলঙ্ঘনকারী বযবস্থাপনা পমরবতব ন করযব, যার িযধয BOG -র গঠন, মনযুমি, কাযজর মনযি, এবং BOG 

-র ভূমিকা ও িামযত্ব যুি থাকযব। ক্ষবাযেব র নতুন সিযসযর পমরমিমত ক্ষবােব  দ্বারা মনযুি মবযৈর্জ্ঞ সমিমতর দ্বারা করা হযব এবং পাৈাপামৈ 

ক্ষবাযেব র নতুন সিসয মনযযাগ BOG দ্বারা করা হযব। সিসয মনযযাযগর সিয ক্ষিতার ক্ষখ্যাল রাখ্া হযব। এো মবযবিনা করা হযব, ক্ষয সিস্ত 

HEI গুমলযক উৎসাহ, উদ্দীপনা ও পরািৈব ক্ষিওযা হযব। এর উযদ্দৈয 2035 সাযলর িযধয স্বাযিৈামসত হওযা এক ৈমিৈালী, িজবুত 

BOG গঠন করা।  

19.3 BOG সিস্ত প্রাসমেক ক্ষরকেব গুমলর এক স্বেতার  িযধয মিযয উযন্মািন করযব, ক্ষস্টকযহাল্ডারযির কাযছ, কারণ BOG এযির কাযছ 

প্রমতশ্রুমতবান ও জবাবমিমহ করযত বাধয। জাতীয উচ্চতর মৈক্ষা মনযন্ত্রক পমরর্ি (NHERC) -এর িাধযযি HECI দ্বারা বাধযতািূলক সিস্ত 

মনযন্ত্রক গাইেলাইনগুমল সমূ্পণব করার জনয িাযী থাকযব। 

19.4  প্রমতষ্ঠাযনর সিস্ত ক্ষনতৃত্ববৃন্দ এবং প্রমতষ্ঠামনক মবমভন্ন কতব াবযমিযির মনযযাযগর ক্ষক্ষযত্র সযববাচ্চ ক্ষযাগযতা সম্পন্ন বযমিযির 

অগ্রামধকার ক্ষিওযা হযব, যাযত তারা ক্ষয ক্ষকান জটিল ও প্রমতকূল পমরমস্থমতযক আযযি আনযত সক্ষি হযব। HEI গুমলর ক্ষনতৃত্ববৃযন্দর 

সাংমবধামনক িূলযযবাযধর সাযথ সাযথ এক িজবুত সািামজক অেীকার, টিিওযাযকব  মবশ্বাসী, মবমবধতা, মবমভন্ন ধরযণর িানুযর্র সাযথ কাজ 

করার ক্ষিতা, এবং এক ইমতবািক দৃমিভমে থাকা জরুরী। এক পারিৈী মবযৈর্জ্ঞ কমিটি, (EEC)-এর ক্ষনতৃযত্ব এক কযঠার, মনরযপক্ষ, 

ক্ষযাগযতা-আধামরত এবং কিবিক্ষতা মভমিক প্রমক্রযার িাধযযি হযব, যা BOG দ্বারা গঠিত হযব। এক উপযুি সংসৃ্কমতর মবকাযৈর জনয 

কাযবকাযলর মস্থরতা গুরুত্বপূণব, পাৈাপামৈ ক্ষনতৃযত্বর সফ্লতার জনয পমরকল্পনা করা হযব, যাযত এো সুমনমিত করা যায ক্ষয, ক্ষকাযনা 

প্রমক্রযাযক পমরিামলত করার ভাযলা বযবহার ক্ষযন ক্ষনতৃত্ব বিযলর কারণযকও সিাপ্ত কযর না ক্ষিয। ক্ষনতৃত্ব পমরবতব ন পযবাপ্ত ওভারলযাযপর 

সাযথ করা হযব। এছাড়াও সঠিকভাযব পমরবতব ন সুমনমিত করযতও পি খ্ামল রাখ্া হযবনা। উৎকৃি ক্ষনতৃবৃযন্দর মিমিতকরণ করা হযব এবং 

তাযির উন্নমতসাধন করা হযব। যাযত তারা ক্রিাগত উচ্চপযি আসীন হযত পাযর, তাও ক্ষিখ্া হযব। 

19.5 ৈৃঙ্খলাবদ্ধ পদ্ধমতযত পযবাপ্ত অথব , মবধামনক সক্ষিতা এবং সাযেতা প্রিাযনর পাৈাপামৈ, সিস্ত HEI -এর প্রামতষ্ঠামনক উৎকর্বতা, 

স্থানীয িানুযর্র সাযথ সংযযাগসাধন এবং সযববাচ্চ আমথবক নযাযপরাযণতা এবং িামযত্বযবাযধর প্রমত িাযবদ্ধতা প্রিমৈবত করযব। প্রমতটি 

প্রমতষ্ঠান একটি কাযবকরী প্রামতষ্ঠামনক অগ্রগমতর পমরকল্পনা শতমর করযব, যার উপর মভমি কযর প্রমতষ্ঠানগুমল, তাযির মনজস্ব উযিযাযগর 

উন্নমত ঘোযব, মনজস্ব প্রগমতর িূলযাযন করযব এবং ক্ষসই অনুরূপ মনধবামরত লযক্ষয ক্ষপৌৌঁছাযব। পরবতীকাযল যা পাবমলক ফ্াযের আধার হযত 

পাযর। IDP ক্ষবাযেব র সিসয, প্রামতষ্ঠামনক ক্ষনতৃত্ব, ফ্যাকামি, ছাত্রবৃন্দ এবং স্টাফ্যির সংযুি অংৈীিারীযত শতমর করা হযব। 
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ভাগ III.  অনযানয শিশিষ ক্ষক্ষশে ক্ষজার ক্ষদ্ওয়া 

20. ক্ষপিামূলক শিক্ষাাঃ- 

20.1 ক্ষপৈািারী বযমিযির প্রস্তুত করার ক্ষয মৈক্ষা, ক্ষসই পাঠযক্রযি শনমতকতা এবং সববজনীন ক্ষসবা উযদ্দৈযযক অবৈযিাবী রূযপ সংযযাগ 

করা উমিত, এর পাৈাপামৈ ক্ষসই মবযৈর্ মবর্যযর মৈক্ষাও তার বযবহামরক অভযাযসর, মৈক্ষাও এযত যুি করযত হযব। এছাড়া অনয সিস্ত 

উচ্চতর মৈক্ষাযক্ষযত্রর িত এই ক্ষক্ষযত্রও ক্ষকন্দ্রীয মবর্যবস্তু মহসাযব মবযের্নাত্মক এবং আন্তাঃ মবর্যক মিন্তাভাবনা, আযলািনা, তকব -মবতকব , 

গযবর্ণা এবং নতুনযত্বর প্রমক্রযা প্রভৃমতযক অবৈযই যুি করা হযব। সুতরাং এই লক্ষযপ্রামপ্ত করযত, এোও আবৈযক ভাযব ক্ষিখ্যত হযব ক্ষয, 

ক্ষপৈািারী উন্নমতর সাযথ যুি এই মৈক্ষাযক্ষযত্র অনযানয মৈক্ষাযক্ষত্র ক্ষথযক ক্ষযন পুযরাপুমর মবমেন্ন না হয। 

20.2 এই ভাযবই ক্ষপৈািূলক মৈক্ষা সিগ্র উচ্চতর মৈক্ষা ক্ষক্ষযত্রর এক অমবযেিয অংৈ মহসাযব পমরগমণত হযব। স্টযাে-অযাযলান কৃমর্ 

মবশ্বমবিযালয, আইন সংক্রান্ত মবশ্বমবিযালয, স্বাস্থয মবজ্ঞান মবশ্বমবিযালয, প্রযুমিমবিযা মবশ্বমবিযালয এবং অনযানয ক্ষক্ষযত্রর স্টযাে-অযাযলান 

প্রমতষ্ঠানগুমলর লক্ষয তারা মনযজযিরযক এক একটি বহু-মবর্যক প্রমতষ্ঠানরূযপ পমরণত ও মবকমৈত করযব, যাযত এক সববােীণ ও বহু 

মবর্যক মৈক্ষা বযবস্থার প্রবতব ন করা যায। ক্ষপৈািূলক এবং ক্ষজনাযরল মৈক্ষা প্রিানকারী সিস্ত প্রমতষ্ঠানগুমল 2030 সাযলর িযধয অখ্ণ্ডরূযপ 

এবং অেীভূভাযব উভয প্রকার মৈক্ষা প্রিানকারী প্রমতষ্ঠান এবং প্রমতষ্ঠানসিূহ হযয লক্ষযপ্রামপ্তর উযদ্দযৈয কাযব সম্পািন করযব। 

20.3 কৃমর্ মবর্যক মৈক্ষা ও ক্ষসই সম্পমকব ত মবর্যগুমলযক পুনজীমবত করা হযব। যমিও ক্ষিযৈর সিস্ত মবশ্বমবিযালযগুমলর িযধয 9 ৈতাংৈ 

কৃমর্ ও তৎসংক্রান্ত মবমশ্বিযালয , মকন্তু এই মবমশ্বিযালযগুমলযত ছাত্র এনযরালযিন্ট খু্বই কি, িাত্র 1 ৈতাংৈ। আযরা সুিক্ষ স্নাতক ও 

ক্ষেকমনমৈযান দ্বারা, নতুন নতুন গযবর্ণার সাহাযযয এবং বাজার আধামরত প্রসারতার িাধযযি কৃমর্র উৎপািনা বাড়াযত হযল, এো গুরুত্বপূণব 

ও আবমৈযক ক্ষয, কৃমর্ ও তৎসংক্রান্ত মবর্যযর গুণগতিান এবং ক্ষিতা – উভযই আর ভাযলা রূযপ গযড় তুলযত হযব। ক্ষজনাযরল 

মৈক্ষাযক্ষযত্রর সাযথ সংযুি কাযবক্রযির িাধযযি কৃমর্ ও পশু মিমকৎসা মবজ্ঞাযনর সযে যুি ক্ষপৈািারযির শতমরর প্রমক্রযা আযরা মক্ষপ্রতার 

সাযথ করা হযব। কৃমর্ মৈক্ষার ক্ষয রূপযরখ্া, তা ক্ষপৈািার বযমিযির উন্নমতর জনয এইভাযব পমরবমতব ত ও শতমর করা হযব, যাযত  তারা 

স্থানীয জ্ঞান, পারম্পমরক জ্ঞান এবং উদ্ভূত প্রযুমিমবিযাযক বুঝযত সক্ষি হয এবং তার সঠিক প্রযযাগ করযত পাযর। পাৈাপামৈ মকছু 

গুরুত্বপূণব মবর্য, ক্ষযিন-  িাটির উববরতা ৈমি হ্রাস পাওযা, জলবায ুপমরবতব ন, আিাযির ক্রিৈ বৃমদ্ধপ্রাপ্ত জনসংখ্যার জনয পযবাপ্ত খ্াযিযর 

প্রযযাজনীযতা প্রভৃমত মবর্যয সযিতন হযত হযব। এো গুরুত্বপূণব ক্ষয, কৃমর্ মৈক্ষা প্রিানকারী প্রমতষ্ঠানগুমল ক্ষথযক স্থানীয সম্প্রিাযযর 

িানুর্জন সরাসমর লাভামিত হযব, কৃমর্ প্রযুমিমবিযা পাযকব র স্থাপন করা, যাযত প্রযুমিমবিযা, ইনমকউযবৈন ও এযির প্রসারতা ও িীঘবকালীন 

টিযক থাকার ক্ষয পদ্ধমত, তাযক এমগযয মনযয যাওযা যায।  

20.4 আইমন মৈক্ষা মবশ্ববযাপী প্রমতযযামগতািূলক হওযা উমিত। পাৈাপামৈ সযববাচ্চ বযবহামরক প্রযযাগ আিীকরণ করা, নতুন নতুন 

ক্ষেকযনালমজ গ্রহণ করা যাযত সকযলর জনয মবসৃ্ততভাযব এবং সঠিক সিযয সুমবিার প্রযতযযকর জনয সুমনমিত করা যায। ক্ষসই সাযথ 

সািামজক, অথবননমতক এবং রাজননমতক নযাযযর ক্ষয সাংমবধামনক িূলয, ক্ষসই সম্পযকব  অবগত হওযা এবং ক্ষসই আযলাযক উদ্ভামসত হযয 

এটি শতমর করা উমিত এবং গণতন্ত্র, আইযনর ৈাসন ও িানবামধকাযরর িাধযযি রাষ্ট্র পুনমনবিাযনর মিকমনযিব ৈ করা উমিত। এোও ক্ষিখ্যত 

হযব ক্ষয, আইন সংক্রান্ত ক্ষয পড়াযৈানা তার পাঠযক্রযি সািামজক সাংসৃ্কমতক প্রসযের সাযথ সাক্ষয – আধামরত পদ্ধমতযত, আইনী- বযবস্থার 

ইমতহাস, নযায বযবস্থার নীমতসিূহ, আইনৈাযস্ত্রর বযবহার ও এই সম্পমকব ত অনযানয মবর্যয সঠিক এবং পযবাপ্ত পমরিাযণ প্রমতমনমধত্ব করা 

ক্ষহাক। রাযজযর ক্ষয সিস্ত প্রমতষ্ঠানগুমল আইনমৈক্ষা বযবস্থাপনায আযছ, তাযির উমিত ভমবর্যযতর উমকল এবং মবিারপমত ক্ষির জনয মদ্বভার্ী 

মৈক্ষা পদ্ধমতর বযবস্থা করা, ক্ষযখ্াযন ইংরামজ ভার্ার পাৈাপামৈ ক্ষসই রাযজযর ভার্াও থাকযব, ক্ষযখ্াযন এই প্রমতষ্ঠানগুমল স্থামপত। 

20.5 স্বাস্থয সংক্রান্ত মৈক্ষাবযবস্থারও পুনমববযবিনা করার প্রযযাজন আযছ, যাযত এর কাযবক্রযির সিযসীিা, পমরকাঠাযিা এবং মেসাইন, 

স্নাতকগণ দ্বারা কৃত কাযযবর অনুরূপ হয, প্রাথমিক শুশ্রুর্া এবং ক্ষসযকোরী হসমপোল গুমলযত কাজ করার জনয িুখ্যরূযপ সুিারু ভাযব সু-

সংজ্ঞামযত পযারামিোর বা িাপিযণ্ডর মভমিযত ছাত্রযির মনযমিত সিয-বযবধাযন িূলযাযন করা প্রযযাজন। এো লক্ষযণীয ক্ষয, আিাযির 

ক্ষিযৈর িানুর্ স্বাস্থয মবর্যয বহুত্ববাযির প্রযযাগ কযর, তাই আিাযির স্বাস্থয মৈক্ষা বযবস্থা একীকৃত হবার প্রযযাজন, অথবাৎ অযাযলাপামথ 

মিমকৎসার ছাত্রযির আযযুববি, ক্ষযাগা এবং প্রাকৃমতক মিমকৎসা, ইউনামন, মসদ্ধ এবং ক্ষহামিওপযামথ (আযূর্) মিমকৎসার মবর্যয জানযত হযব 
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এবং মবপরীতক্রযি অন্ন সিস্ত প্রকার মিমকৎসা মবিযার ছাত্রযিরও বামক মবর্যসিূহ সম্বযন্ধ জানযত হযব। সিস্ত প্রকার ক্ষহলথ যকযার মৈক্ষায 

প্রমতযর্ধক স্বাস্থযসুরক্ষা এবং সামববক মিমকৎসার উপর অমধক ক্ষজার ক্ষিওযা হযব। 

20.6 ক্ষেকমনকযাল মৈক্ষাবযবস্থায মেগ্রী এবং মেযলািা কাযবক্রি অন্তভুব ি আযছ, ক্ষযিন- ইমঞ্জমনযামরং, িযাযনজযিন্ট, স্থপমতমবিযা বা 

আমকব যেকিার, োউন লামনং, ফ্াযিবসী, ক্ষহাযেল িযাযনজযিন্ট, কযাোমরং ক্ষেকযনালমজ প্রভৃমত যা ভারতবযর্বর সামববক উন্নমতর জনয 

গুরুত্বপূণব। এই সিস্ত ক্ষসক্টযর শুধুিাত্র সুযযাগয বযমিযিরই প্রযযাজন তা নয, বরং এই সব ক্ষক্ষযত্র নতুনত্ব এবং গযবর্ণার ক্ষয মিযৈল, তা 

সুমনমিত করযত ইোমস্ট্র এবং উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতিানগুমলর িযধয আযরা অমধক ঘমনি সহযযামগতার প্রযযাজন। এছাড়াও িানমবক প্রযাস ও 

উিযযির িাধযযি ক্ষেকযনালমজর প্রভাযব  প্রযুমিমবিযা বা ক্ষেকমনমক মৈক্ষা ও অনযানয মবর্যযর িযধয ক্ষয পাথবকয, তা সিাপ্ত হবার ক্ষয 

সিাবনা, তা মিনযক মিন বৃমদ্ধ প্রাপ্ত হযে। এইভাযব, প্রযুমিমবিযাযকও বহু-মবর্যক মৈক্ষণ প্রমতষ্ঠান ও কাযবক্রযির িযধযও উপস্থামপত করা 

হযব এবং পাৈাপামৈ অনযানয মবর্যয গভীরভাযব যুি হযয আবার নতুন কযর সুযযাগ সুমবধার লক্ষযিাত্রা শতমর করা হযব। ভারতবযর্ব স্বাস্থয, 

পমরযবৈ এবং সুিীঘবকালীন উিি জীবনযাত্রায এর গুরুত্বপূণব প্রাসমেকতার পাৈাপামৈ, যুবকবৃযন্দর কিবসংস্থাযনর সংবন্ধযনর জনয স্নাতক 

মৈক্ষার কাযবক্রযির অংৈ বানাযনা হযব ক্ষসই মবর্যযকও, ক্ষযগুমল ও বতব িাযন অতযামধক গুরুত্বপূণব, ক্ষযিন- মজওমিক স্টামেজ, 

বাযযাযেকযনালমজ, নযাযনাযেকযনালমজ, মনউযরাসাযযন্স, এছাড়াও এর পাৈাপামৈ দ্রুততার সাযথ গুরুত্বপ্রাপ্ত ক্ষয সিস্ত মবর্য, ক্ষযিন- 

আটিব মফ্মসযাল ইমন্টমলযজন্স (AI), 3D ক্ষিকামনং, মবগ োো অযানামলমসস এবং ক্ষিমৈন লামনবং – প্রভৃমত ক্ষক্ষযত্রও ক্ষপৈািারী বযমি শতমরর 

কাযজ অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করযত হযব। 

 

21. িয়স্ক শিক্ষা এিং জীিনিযাপী শিখ্ন- 

21.1 বুমনযািী সাক্ষরতা প্রাপ্ত করা, মৈক্ষা প্রাপ্ত করা এবং জীমবকা অজব যনর জনয অযির্ণ প্রযতযক নাগমরযকর ক্ষিৌমলক অমধকার। সাক্ষরতা 

এবং ক্ষিৌমলক মৈক্ষা ক্ষয ক্ষকাযনা বযমির কাযছ বযমিগত, মৈিািারযুি, আমথবক এবং জীবনবযাপী মৈক্ষার সুযযাগ – সুমবধা ও সযববাপমর এন 

নতুন মিগন্ত উযন্মামিত কযর, বা ক্ষয ক্ষকান বযমির মনজস্ব এবং ক্ষপৈািারী উন্নমতর পযক্ষ সহাযক হয। সিাজ এবং ক্ষিযৈর ক্ষয ক্ষকযনা স্তযরই, 

সাক্ষরতা এবং বুমনযািী মৈক্ষা, এিন এক ৈমি রূযপ কাজ কযর, যা ক্ষিযৈর ও িযৈর উন্নমতর পযক্ষ সহাযক অনযানয প্রযিিাগুমলর 

সফ্লতাযক অযনকগুণ বামড়যয ক্ষিয। মবশ্বস্তযর মবমভন্ন ক্ষিযৈর ক্ষয পমরসংখ্যান, তা এই প্রিৈবন কযর ক্ষয, ক্ষকাযনা ক্ষিযৈর সাক্ষরতার হার 

এবং বযমি প্রমত GDP -র একটি অমত দৃঢ় পারস্পমরক সম্পকব  আযছ। 

21.2 ক্ষসইসযে, ক্ষয ক্ষিযৈ ক্ষকান কমিউমনটির অমৈমক্ষত হবার অসংখ্য ক্ষলাকসান আযছ, ক্ষযখ্াযন নূনযতি আমথবক ক্ষলনযিন না হওযা; 

অযথবর মবমনিযয প্রাপ্ত দ্রযবযর গুণগত ও পমরিাণগত তুলনা না করযত পারা, িাকমরর িরখ্াস্ত করযত, ঋণ মনযত, সামভব স মিযত অসিথব 

হওযা প্রভৃমত। মবমভন্ন পত্র-পমত্রকা জন সাধারযণর উযদ্দযৈয আটিব কল এবং মবজ্ঞমপ্ত বুঝযত না পারা,  বযবসাসংক্রান্ত ক্ষযাগাযযাগ ও 

পমরিালনায প্রিমলত এবং ইযলক্ট্রমনক ক্ষিইল্  বযবহার করযত না পারা, মনযজযির জীবন ও ক্ষপৈাযক উন্নত করযত ইন্টারযনে ও অনযানয 

ক্ষেকযনালমজ বযবহার করযত অসিথব হওযা, রাস্তা, ঔর্ধ প্রভৃমত ক্ষক্ষযত্র প্রিমলত এবং সুরমক্ষত মনযিব ৈাবলী পড়ার অক্ষিতা, সন্তানযির 

তাযির পড়াযৈানারয সাহাযয করযত অপারগ হওযা, ভারযতর নাগমরক মহসাযব মনযজযির ক্ষিৌমলক অমধকার ও িামযত্ব সম্বযন্ধ অবমহত না 

হওযা, সামহতয বুঝযত ও প্রৈংসা করযত না পারা, সাক্ষরতার প্রযযাজন যুি উচ্চতর -উৎপািনৈীল িাধযযি ক্ষরাজগার না করযত পারা 

প্রভৃমত যুি আযছ। এই সিস্ত অথবযবাধক তামলকা, যা এযির কাযছ অপ্রাপ্ত, তা বযস্ক মৈক্ষা বযবস্থার িাধযযি এই সব বযমিযির মনকে 

ক্ষপৌৌঁছাযত পারযব। 

21.3 ভারত এবং মবশ্ববযাপরী সংঘটিত মবসৃ্তত মফ্ল্ড স্টামেজ এবং মবযের্ণ, স্পিরূযপ এো িৈবায ক্ষয, রাজননমতক ইোৈমি, সাংগঠমনক 

পমরকাঠাযিা, সঠিক ক্ষযাজনা, পযবাপ্ত আমথবক সহাযতা এবং ক্ষস্বোযসবক ও মৈক্ষামবিযির উচ্চ ক্ষিতাসম্পন্ন হওযার পাৈাপামৈ ক্ষস্বোযসবী 

জনগযণর অংৈগ্রহণ করা এবং একযজাে হওযা, বযস্ক সাক্ষরতার সফ্ল হবার অনযতি কারণ। সফ্লতাযুি সাক্ষরতার ক্ষয কাযবক্রি, তা 

শুধুিাত্র বযস্ক মৈক্ষার প্রসারতার বৃমদ্ধ কযর, তা নয, বরং সিাযজর সকযলর িযধয বাচ্চাযির মৈক্ষার িামহিাযকও বৃমদ্ধ কযর, এর সাযথ 

সিাযজর ইমতবািক পমরবতব ন ও নযায প্রমতষ্ঠা করযত গুরুত্বপূণব ভূমিকা পালন কযর। 1988 সাযল যখ্ন “জাতীয সাক্ষরতা মিৈন” গঠিত 

হয, িূলত সিাযজর একো বৃহৎ অংযৈর ক্ষস্বোযসবকবৃযন্দর অংৈগ্রহণ এবং সাধারণ িানুযর্র সহাযতার উপযররই তা আধামরত মছল, এর 
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ফ্লশ্রুমতযত 1991-2011 -এর জাতীয সাক্ষরতা মিৈযনর উযেখ্যযাগয উন্নমত হয, এিনমক িমহলাযির িযধযও এর লক্ষযণীয প্রভাব ক্ষিখ্া 

যায। ক্ষসই সযে মবমভন্ন সািামজক মবর্যমভমিক প্রাসমেক িিব া ও কযথাপকথযন সাধারণ িানুর্ও অংৈগ্রহণ করযত শুরু কযরন। 

21.4 বযস্ক মৈক্ষার জনয সরকার কতৃব ক  সুদৃঢ় এবং নতুন নতুন উযিযাগ – মবযৈর্ত, জনসম্প্রিাযযর অংৈগ্রহণ ক্ষক সুগি কযর ক্ষতালা এবং 

প্রযুমিমবিযার িসৃণ ও উপযযাগী একীকরণযক ৈীঘ্রতার সাযথ বহাল করযত হযব, যাযত 100% সাক্ষরতার ক্ষয সবযিযয গুরুত্বপূণব লক্ষয, তা 

ৈীঘ্রামতৈীঘ্র প্রাপ্ত করা যায।  

21.5 প্রথিত, NCERT -র এক নুতন এবং সু-সহাযক কনমস্টেুযযন্ট বমে দ্বারা একটি  উৎকৃি বযস্ক মৈক্ষার পাঠযক্রযির কাঠাযিা শতমর 

করা ও  এমগযয মনযয যাওযা হযব। যাযত সাক্ষরতা, সংখ্যাতত্ব, ক্ষিৌমলক মৈক্ষা, বৃমিিূলক িক্ষতা এবং অনযানয মবর্যযর জনয উৎকৃি 

পাঠযক্রি শতমর করা এন মস ই আর টি এর   মবযর্র্জ্ঞিণ্ডলীরা একই প্রকার এবং সািঞ্জসযপূণব বযস্ক মৈক্ষার পাঠযক্রযির কাঠাযিাও শতরী 

করযত পাযর। বযস্ক মৈক্ষার ক্ষয পাঠযক্রি কাঠাযিা শতমর করা হযব, তাযত কিপযক্ষ পাৌঁ ি প্রকাযরর কাযবক্রি অন্তভুব ি থাকযব, যাযত 

প্রযতযকটি পমরণাি স্পিরূযপ বযি করা হযব। 

a) বুমনযািী সাক্ষরতা এবং সংখ্যাজ্ঞান 

b) গুরুত্বপূণব জীবন ক্ষকৌৈল (যাযত আমথবক সাক্ষরতা, মেমজোল সাক্ষরতা, বামণমজযক িক্ষতা, স্বাস্থয সম্বন্ধীয সযিতনতা, মৈশু 

সুরক্ষা এবং মৈক্ষা ও পমরবার কলযাণ অন্তভুব ি আযছ) 

c) বৃমিিূলক িক্ষতার উন্নমত (স্থানীয কিবসংস্থাযনর প্রামপ্তর মিযক লক্ষয ক্ষিওযা) 

d) ক্ষিৌমলক মৈক্ষা (মপ্রপযাযরেমর, মিেল ও ক্ষসযকোরী স্তযরর সিতুলয) 

e) মনরমবমেন্ন মৈক্ষা (ক্ষযিন- কলামবিযা, মবজ্ঞান,  ক্ষেকযনালমজ, সংসৃ্কমত, ক্ষখ্লাধূলা এবং িযনারঞ্জন প্রভৃমত ছাড়া, স্থানীয 

পড়ুযাযির রুমি এবং লাভিাযক অনয মবর্যগুমল, উিাহরণস্বরূপ বলা যায ক্ষয, জীবন ক্ষকৌৈযলর জনয গুরুত্বপূণব মবর্যয 

আযরা ক্ষবমৈ উন্নত সািগ্রী) প্রভৃমতর উপর বযস্ক মৈক্ষা ক্ষকাসব। এই কাঠাযিা শতমরর সিয এো িযন রাখ্যত হযব ক্ষয, অযনক 

ক্ষক্ষযত্র বযস্কযির জনয, বাচ্চারা ক্ষয সিস্ত সািগ্রী বযবহার কযরযছ, তার পমরবযতব  অনয প্রকাযরর মৈক্ষা-অমধগি পদ্ধমত এবং 

সািগ্রীর আবৈযকতা হযব। 

21.6 মদ্বতীযত, উপযুি পমরকাঠাযিা সুমনমিত করা হযব, যাযত সিস্ত আগ্রহী বযস্কগণ বযস্ক মৈক্ষা এবং আজীবন মৈখ্ন বযবস্থার আওতায 

ক্ষপৌছাযত পাযরন। এই লযক্ষয ক্ষপৌৌঁছাযত, এক গুরুত্বপূণব মসদ্ধান্ত হল, সু্কযলর সিযসীিার পর সু্কল বা সু্কযলর ক্ষয পমরসর তার বযবহার, বযস্ক 

মৈক্ষার পাঠযক্রযির জনয পাবমলক লাইযিমর গুমলর স্থান গ্রহণ, যা যথাসিব আইমসটি দ্বারা সমজ্জত হযব এবং এছাড়াও  অনযানয সামববক 

কাযবক্রি এবং সিৃদ্ধিূলক অনুষ্ঠাযনও এযির অৈগ্রহণ  করযত হযব। সু্কল মৈক্ষা উচ্চতর মৈক্ষা, বযস্ক মৈক্ষা এবং বৃমিিূলক মৈক্ষার জনয 

এবং অনযানয সািুিামযক এবং ক্ষস্বোযসবী কাযবক্রিযক কাযবক্রযির জনয, ক্ষভৌত এবং িানবীয উভয প্রকার িামহিা ও সংস্থান গুমলর িযধয 

মিলমিৈ ঘোযনা অতযন্ত গুরুত্বপূণব। এই কারযণই, উচ্চতর মৈক্ষাপ্রমতষ্ঠান, বৃমিিূলক প্রমৈক্ষণ ক্ষকন্দ্র প্রভৃমতর িত অনযানয পাবমলক 

প্রমতষ্ঠানগুমলর িযধযও বযস্ক মৈক্ষার ক্ষকন্দ্রগুমলযক (AECs)অন্তভুব ি করা হযব।  

21.7 তৃতীযত, বযস্ক মৈক্ষার পাঠযক্রযির ক্ষয কাঠাযিা, তাযত বমণবত পাৌঁ ি প্রকাযরর বযস্ক মৈক্ষার জনয  পমরণত মৈক্ষাথীযির  পাঠযক্রি 

রূপযরখ্া প্রিান করার জনয উপযুি প্রমৈক্ষক/ মৈক্ষামবি ক্ষির প্রযযাজনীযতা আযছ। এই সিস্ত প্রমৈক্ষকযির বযস্ক মৈক্ষাযকযন্দ্রর সিস্ত 

কাযবপ্রণালী, গমতমবমধ মনযন্ত্রণ করা এবং ক্ষনতৃত্ব প্রিাযনর পাৈাপামৈ ক্ষস্বোযসবক প্রমৈক্ষণ এবং অনযানয টিিাসবযির সিিয সাধণ ঘোযনার  

জনয, রাষ্ট্রীয, রাজয ও ক্ষজলা স্তযরর সংসাধন সহাযতািূলক প্রমতষ্ঠান দ্বারা প্রমৈমক্ষত করা হযব। ক্ষযাগযতাসম্বমলত কমিউমনটির সিসযযির 

উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠাযনর ক্ষয মিৈন, ক্ষসখ্াযন স্থানীয কমিটিযক যুি অন্তগবত উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠানগুমল ক্ষথযকও উৎসামহত করা হযব। 

যাযত তারা স্বল্প সিযযর প্রমৈক্ষযণর ক্ষয ক্ষকাসব তাযত অংৈ ক্ষনয এবং ক্ষস্বোযসবক মহসাযবও, অথবা একজন বযস্কমৈক্ষার প্রমৈক্ষক মহসাযব 

এবং এইভাযব ক্ষিযৈর এক গুরুত্বপূণব ক্ষসবািানকারী সিসয মহসাযব তারা পমরমিত এবং সম্মান প্রিান করা হযব। রাজয, সাক্ষরতা এবং বযস্ক 

মৈক্ষার প্রসাযরর ক্ষয অমভযান তাযক উৎসামহত ও আযরা মবসৃ্তত করযত মবমভন্ন NGO গুমল এবং অনযানয সাধারণ িণ্ডলীর ক্ষয সংগঠন, 

তাযির সাযথও একমত্রত হযয কাজ করযব। 

21.8 িতুথবত, বযস্ক মৈক্ষার ক্ষয কাযবক্রি, তাযত সিস্ত সম্প্রিাযযর অন্তগবত িানুর্জন, যাযত অংৈগ্রহণ কযর, তা সুমনমিত করযত 
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যথাসিব প্রযিিা করা হযব। সিাজযসবীগণ/ পরািৈবিাতারা তাযির মনজস্ব কাযজর অিলগুমলযত মগযয নাি নমথভুি না করা ও সু্কল ক্ষছযড় 

ক্ষিওযা ছাত্রযির ক্ষখ্াৌঁ জ কযর, তাযির অংৈগ্রহণ সুমনমিত করযব।  এছাড়াও তারা এইসব ছাত্রযির অমভভাবকযির, মকযৈারযির এবং 

অনযানয ইেুক বযমিযির একমত্রত করযব, বযস্ক মৈক্ষার সুযযাগ – সুমবধা প্রাপ্ত করযত, উভযযক্ষযত্রই মৈক্ষাথী মহসাযবও ও মৈক্ষক 

মহসাযবও। এরপর সিাজযসবী/ পরািৈবিাতাগণ স্থানীয বযস্কমৈক্ষা ক্ষকযন্দ্রর সাযথ এযির সংযুি করযব। মবজ্ঞাপণী প্রিাযরর িাধযযি এবং 

ক্ষঘার্ণা দ্বারা, এছাড়াও NGO ও অনযানয স্থানীয সংস্থা দ্বারা আযযামজত মবমভন্ন কাযবক্রি ও পিযক্ষযপর িাধযযি বযস্ক মৈক্ষার প্রসাযরর জনয 

সিামধক প্রযিিা করা হযব। 

21.9 পিিত, বই পড়ার ক্ষয অভযাস, তা বামড়যয তুলযত এবং পুস্তক সহজলভয করার জনয এবং তা  সঠিকভাযব ক্ষবাঝার জনয মৈক্ষা 

প্রমতষ্ঠান এবং মবমভন্ন কমিউমনটিগুমলযত বই পড়ার অভযাযসর প্রযিিা ও উন্নমত করযত  হযব। এই নীমত এোই সুপামরৈ কযর ক্ষয, সিস্ত 

প্রকার সম্প্রিায এবং মৈক্ষা প্রমতষ্ঠান- মবিযালয, কযলজ, মবশ্বমবিযালয এবং সাধারণ গ্রন্থাগাযর যযথি পমরিাযণ বই এর ক্ষযাগান থাকা 

িরকার, যা মৈক্ষাথীযির সিস্ত প্রকাযরর আগ্রহ এবং িামহিা পূরণ করযত সিথব হযব। এছাড়া মিবযাে মৈক্ষাথী ও মবযৈর্ভাযব সক্ষি 

মৈক্ষাথীযিরও িামহিা পূরযণ সহাযক পুস্তকও ক্ষযন ক্ষসখ্াযন িজুত থাযক। ক্ষকন্দ্র ও রাজয যথাযথ পিযক্ষপ ক্ষনযব, এো সুমনমিত করযত, ক্ষয 

সমূ্পণব ক্ষিযৈর সিস্ত অংযৈর িানুর্- সািামজক ও আমথবকভাযব মপমছযয পড়া িানুযর্র পাৈাপামৈ যারা গ্রািীণ এবং প্রামন্তক অিযল বসবাস 

কযরন, তারাও ক্ষযন বই পড়যত পাযরন এবং এই সিস্ত পুস্তক অমত স্বল্প িাযি তারা ক্রয করযত পাযরন। প্রাইযভে এবং পাবমলক উভয 

প্রকার এযজমন্স/ প্রমতষ্ঠানগুমল এই সিস্ত মবমভন্ন প্রকাযরর গ্রযন্থর গুণগতিান বাড়াযত এবং আকর্বণীয কযর তুলযত মবমভন্ন প্রকাযরর ক্ষকৌৈল 

অবলম্বন করযত সযিি হযব। প্রযযাজনীয পিযক্ষপ গ্রহণ করা হযব যাযত অনলাইযন সিস্ত লাইযিমরর বই, মেমজোল পদ্ধমতযত উপলব্ধ 

হয। মবমভন্ন কমিউমনটি এবং মৈক্ষাপ্রমতষ্ঠানগুমলযত প্রাণবন্ত গ্রন্থাগার শতমর করযত এবং তার সঠিক প্রযযাযগর জনয, উপযুি সংখ্যায 

লাইযিমর কিবিারীর সহজলভযতা এবং তাযির ক্ষকমরযার শতমর করযত ক্ষকমরযার পথমনযিব ৈ করার আবৈযকতা হযব। অনযানয পিযক্ষযপর 

িযধয সিস্ত মক্রযাৈীল গ্রন্থাগার গুমলযক আযরা সিৃদ্ধ কযর তুলযত হযব, গ্রািীণ পাঠাগার স্থামপত করা এবং অনুন্নত অিযল মরমেং রুযির 

বযবস্থা করা, ভারতীয ভার্াগুমলযত পাঠযবস্তুর মবসৃ্তত সহজলভযতা শতমর করা, মৈশুযির জনয পাঠাগার এবং ক্ষিাবাইল লাইযিমর ক্ষখ্ালা, 

এবং ক্ষিৈবযাপী  সিস্ত মবর্যয পুস্তক ক্লাযবর স্থাপন করা এবং মৈক্ষা প্রমতষ্ঠান ও লাইযিমর গুমলর িযধয সহযযামগতা বৃমদ্ধ করা – এই 

সবমকছুই অন্তভুব ি করা হযব।  

21.10 পমরযৈযর্, উপযরাি সিস্ত মবর্যযক িজবুত ও সিৃদ্ধ করযত প্রযুমিমবিযার সাহাযয ক্ষনওযা হযব। সরকারী এবং মফ্লানযথ্রামপক 

পিযক্ষযপর পাৈাপামৈ ক্লাউে ক্ষসামসবং এবং প্রমতযযামগতার িাধযযি বযস্ক মৈক্ষার জনয গুণগতিানসম্পন্ন ক্ষেকযনালমজ আধামরত মবকল্প, 

ক্ষযিন -অযাপ, অনলাইন ক্ষকাযসবস/ িমেউল, সযাযেলাইে ক্ষবসড  টিমভ িযাযনল, অনলাইন গ্রন্থসিগ্র এবং ICT দ্বারা সমজ্জত গ্রন্থালয এবং 

বযস্ক মৈক্ষাযকন্দ্র উন্নত ও মবকমৈত করা হযব। অযনক  ক্ষক্ষযত্র, গুণগত িানসম্পন্ন বযস্ক মৈক্ষা অনলাইন ক্ষিাে বা মিশ্র ক্ষিাযে পমরিামলত 

করা হযবা। 

 

22. ভারতীয় ভাষাসমূহ, কলা এিং সংসৃ্কশতর সংিধ্েনাাঃ- 

22.1 ভারতবর্ব উৎকৃি সংসৃ্কমতর এক সিৃদ্ধ ভাণ্ডার – যা হাজার হাজার বছর ধযর উন্নত ও মবকমৈত হযযযছ এবং তা আিাযির কলামবিযা, 

সামহতযকিব, প্রথা, পরম্পরা, ভার্াগত অমভবযমি, কলাকৃমি, ঐমতহামসক এবং সাংসৃ্কমতক মনিৈবন, স্থান ইতযামি ক্ষক্ষযত্র সুস্পিভাযব 

প্রমতভাত হয। ভারযতর মবমভন্ন অিযল ভ্রিণ, এখ্ানকার অমতমথ সৎকার লাভ করা, ভারতীয হস্তমৈল্প এবং হাযতর শতমর মবমভন্ন বস্ত্র ক্ষকনা, 

ভারযতর প্রািীন সামহতয অধযযণ করা, ক্ষযাগ বযযাি ও ধযান অভযাস করা, ভারতীয িৈবণৈাস্ত্র দ্বারা অণুপ্রামণত হওযা, ভারযতর 

অননযসাধারণ উৎসযব অংৈগ্রহণ করা, ভারযতর শবমিত্রপূণব সংগীত ও কলামবিযা প্রৈংমসত করা এবং ভারতীয মফ্ল্মযিখ্া প্রভৃমত আযরা 

অযনক মবর্য, যার িাধযযি মবশ্ববযাপী ক্ষকাটি ক্ষকাটি িানুর্ প্রমতমিন এই সাংসৃ্কমতক শবভযব সমম্মমলত হয, এর দ্বারা আনন্দপ্রাপ্ত কযর এবং 

লাভবানও হয। এই সাংসৃ্কমতক এবং প্রাকৃমতক সম্পি, যা ভারযতর পযবেন মবভাযগর  ক্ষয ক্ষলাগান-“অতুলয! ভারত” তাযক প্রকৃত অযথব 

সিব কযর। ভারযতর এই প্রাকৃমতক সম্পযির সংরক্ষণ, সংবধবণ এবং প্রসার। ক্ষিযৈর অনযতি প্রধান লক্ষয হওযা উমিত। কারণ, এটি ক্ষিযৈর 

পমরিয বৃমদ্ধর সাযথ সাযথ আমথবক বৃমদ্ধর জনযও অতযন্ত গুরুত্বপূণব। 
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22.2 ভারতীয কলা এবং সংসৃ্কমতর সংবধবন শুধুিাত্র ক্ষিযৈর জনযই নয, বরং বযমির জনযও গুরুত্বপূণব। মৈশুযির মবকাযৈর জনয মনজস্ব ও 

অনযানয সংসৃ্কমতর প্রমত সযিতনতা এবং অমভবযমির গুরুত্ব অমধক বযলই মবযবমিত হয। মৈশুযির মনজস্ব সাংসৃ্কমতক ইমতহাস, কলা, ভার্া 

এবং পারস্পমরক মিন্তা-ভাবনা ও জ্ঞান দ্বারা তাযির িযধয এক ইমতবািক সংসৃ্কমতর এক ৈমিৈালী ও িজবুত জ্ঞান মভমিক মিন্তাধারা গযড় 

ওযঠ এবং এইভাযব এক আত্ম সম্মানযবাধ মবমৈি বযমিযত পমরণত হয। অতএব, সাংসৃ্কমতক সযিতনতা এবং অমভবযমি বযমিগত এবং 

সািামজক িেযলর জনয গুরুত্বপূণব।  

22.3 সাংসৃ্কমতক প্রসাযরর সবযিযয িুখ্য িাধযি কলামবিযা। কলামবিযা- সাংসৃ্কমতক – পমরমিমত, সযিতনতা এবং সিাজযক উন্নমতর পযথ 

এমগযয মনযয যাওযা ছাড়াও বযমির জ্ঞাযনর এবং সৃজনৈীলতার ক্ষয ক্ষিতা তাযকও উন্নত করযত সহাযক হয এবং বযমির মনযজযক খু্মৈ 

রাখ্ার ক্ষয ক্ষিতা, তাযকও বৃমদ্ধ কযর। প্রসন্নতা/ ভাযলা থাকার ইো, জ্ঞানীয উন্নমত এবং সাংসৃ্কমতক পমরিয প্রমতটি বযমির ক্ষক্ষযত্র 

গুরুত্বপূণব।  সুতরাং , এই কারযণ ভারতবযর্বর সিস্ত ধরযণর কলামবিযা, প্রারমিক শৈৈবযত্ন এবং মৈক্ষা ক্ষথযক শুরু কযর , মৈক্ষার সিস্ত 

পযবাযয প্রিান করার ক্ষিিা করা হযব। 

22.4 ভার্া, মনাঃসযন্দযহ কলা এবং সংসৃ্কমতর সাযথ অেুে ভাযব জমড়ত। মবমভন্ন ভার্া, মবমভন্ন ভাযব মবশ্বযক ক্ষিযখ্। অবৈযই ক্ষয ক্ষকাযনা 

ভার্ার পমরকাঠাযিা অথবাৎ ক্ষসই ভার্াটি ক্ষয বযমি বা ক্ষয সিাযজর িানুযর্র দ্বারা কমথত, তাযির িযনাভাব, সিাযজর কাযবকলাপ, 

অমভজ্ঞতাযক মক ভাযব গ্রহণ কযরযছ, তা ক্ষসই ভার্ার পমরকাঠাযিা শতমর কযর। মবযৈর্ত, ক্ষয ক্ষকাযনা সংসৃ্কমতর িানুযর্র অনযযির সাযথ 

কথা বলা, ক্ষযিন- পমরবাযরর সিসযযির সাযথ, মবমৈি বযমিযির সাযথ, সিকক্ষ এবং অপমরমিতযির সাযথ কথা-বাতব ার ক্ষয ভেী বা সুর 

(ক্ষোন) তাযক প্রভামবত কযর। ভেীিা, অমভজ্ঞতাসুলভ উপলমব্ধ, একই ভার্ায কথা বলা বযমিযির কযথাপকথযনর িযধয ক্ষয একাত্মতা – 

এই সিস্তই সংসৃ্কমতর প্রমতমবম্ব এবং িস্তাযবজ। সুতরাং সংসৃ্কমত, আিাযির ভার্াসিূযহর িযধয সিামহত হযয আযছ।  সামহতয, নােক, সেীত, 

মফ্ল্ম প্রভৃমতর িাধযযি কলা মবিযার ক্ষয িিব উপলমব্ধ করা, তা ভার্া মবনা অসিব। অতএব, সংসৃ্কমতর সংরক্ষণ এবং সংবধবযণর জনয, 

আিাযির ক্ষসই সংসৃ্কমতর ভার্াযকও সংসরক্ষণ, প্রসার এবং সংবধবন করযত হযব। 

22.5 দুভব াগযবৈত, ভারযতর ভার্াসিূযহ ক্ষযাগয িযনাযযাগ এবং যযথি যযত্নর অভাব পমরলমক্ষত। মবগত পিাৈ বছর ধযর ক্ষিৈবযাপী 220 

টির ক্ষবমৈ ভার্া লুপ্ত হযয ক্ষগযছ। ইউযনযস্কা ভারযতর 197 টি ভার্াযক লুপ্তপ্রায ভার্ার তকিা মিযয ক্ষঘামর্ত কযরযছ। মবমভন্ন ভার্া, যাযির 

মলমপ ক্ষনই, তারা লুপ্ত হবার ক্ষিারযগাড়ায এযস িাৌঁ মড়যযযছ। মবযৈর্ কযর ক্ষকান জন-জামত বা সম্প্রিাযযর ক্ষসই ভার্া জানা বৃদ্ধ বযমিটির িৃতুয 

হযয যায, সাধারণত ক্ষসই ভার্াটিও তার সাযথ সাযথ সিাপ্ত হযয যায। ক্ষবমৈরভাগ ক্ষক্ষযত্রই এই সিস্ত ভার্াগুমল/ সংসৃ্কমতর ক্ষয অমভবযমি, 

তাযক সংরমক্ষত বা ক্ষরকেব  কযর রাখ্ার জনয ক্ষকান প্রকাযরর পাকাযপাি উপায এখ্নও করা হয মন। 

22.6 এছাড়াও, মকছু ভারতীয ভার্া আযছ, যারা অমফ্মসযামল “লুপ্তপ্রায” এ এর তামলকায না থাকযলও ভারতীয সংমবধাযনর অিি তামলকা 

অনুযাযী 22 টি ভারতীয ভার্া টিযক থাকার জনয মবমভন্ন প্রকার সমু্মখ্ীন হযে। ভারতীয ভার্ায মৈক্ষণ এবং মৈখ্ন পদ্ধমত, সু্কল এবং 

উচ্চতর মৈক্ষার প্রমতটি পযবাযয অন্তভুব ি করযত হযব। সিস্ত ভার্ায যাযত প্রাসমেকতা ও প্রাণবন্ত ভাব যাযত বজায থাযক, ক্ষসই জনয এই 

সিস্ত ভার্াযত উচ্চতর গুণিানসম্পন্ন মৈখ্ন পদ্ধমত এবং মপ্রন্ট সািগ্রীর সুমবসৃ্তত ধারা বজায রাখ্যত হযব – যার িযধয পাঠযপুস্তক, অভযাস 

পুস্তক, মভমেও, নােক, কমবতা, উপনযাস, পত্র-পমত্রকাও অন্তভুব ি হযব। ভার্ার মবমবধ ৈব্দযকার্ এবং ৈব্দভাণ্ডারগুমল সরকারীভাযব 

ক্রিাগত আপযেে করা এবং মবসৃ্ততভাযব প্রিামরত করযত হযব। যাযত সাম্প্রমতক মবর্যগুমল এবং ধারণাগুমল এইসব ভার্ায কাযবকরীভাযব 

আযলািনা করা যায। মবযশ্বর সিস্ত ক্ষিযৈর ভার্া দ্বারা ক্ষযিন- ইংযরমজ, ক্ষফ্রি, জািবান, মহব্রু, ক্ষকামরযান এবং জাপামন ভার্ায এই প্রকার 

মৈখ্নসািগ্রী, মপ্রন্ট সািগ্রী শতমর করা এবং মবযশ্বর অনযানয ভার্ার গুরুত্বপূণব ক্ষিযেমরযালস্ অনুবাি এবং ৈব্দভাণ্ডাযরর ক্রিাগত অধযযণ 

কযরত সক্ষি হওযা িরকার। মকন্তু, মনযজযির সিস্ত ভার্াগুমলযক প্রাণবন্ত এবং প্রাসমেক বানাযনার প্রমক্রযায মপ্রন্ট ক্ষিযেমরযাল মৈখ্ন 

সািগ্রীর, ৈব্দযকার্ শতমরর ক্ষক্ষযত্র বযবহার করার বযপাযর ভারতবর্ব এখ্নও অযনক মপমছযয। 

22.7 এছাড়াও, মবমভন্ন ধরযণর কিবপন্থা কাযবকরী করার পযরও, ক্ষিযৈ িক্ষ ভার্া – মৈক্ষযকর অভাব অতযামধক পমরলমক্ষত। ভার্া – মৈক্ষার 

উন্নমত অবৈযিাবী রূযপ করযত হযব, যাযত ভার্া  অযনক ক্ষবমৈ গযবর্ণািূলক এবং কযথাপকথন ও ইন্টারমক্টভ ক্ষিতার উপর মনভব রৈীল 

হযত পাযর, শুধুিাত্র ভার্ার সামহতয, ৈব্দযকার্ এবং বযকরযণর উপরই মনভব রৈীল না ক্ষথযক। ভার্াযক আবমৈযক রূযপ কযথাপকথন এবং 

মৈক্ষণ – মৈখ্যনর প্রযযাযগর জনয বযবহার করা উমিত।  
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22.8 সু্কযলর বাচ্চাযির ভার্া, কলা এবং সংসৃ্কমতর প্রমত উৎসামহত করযত, এই মবর্যযর উত্থাপন ইমতিযধয িতুথব অধযাযয  করা হযযযছ- 

যাযত মবিযালযযর প্রমতটি স্তযরই সেীত, কলা, এবং হস্তমৈযল্পর উপর মবযৈর্ ক্ষজার ক্ষিওযা হয। বহুভামর্কতাযক উৎসামহত করযত মত্রভার্া 

ফ্িূবলার প্রারমিক বাস্তবাযন, পাৈাপামৈ, যখ্নই সিব হযব, ঘযরাযা ভার্া/ স্থানীয ভার্ার িাধযযি মৈক্ষা প্রিান করা,  অযনক ক্ষবমৈ 

পরীক্ষািূলক ভার্া মৈক্ষা, উৎকৃি স্থানীয মৈল্পী, ক্ষলখ্ক, হস্তমৈল্প মবৈারি এবং অনযানয িক্ষ বযমিযির স্থানীয মবযৈর্জ্ঞ মহসাযব মবযৈর্ 

প্রমৈক্ষক রূযপ মবিযালযয যুি করা, পাঠযক্রযির মহউিযানমনটিজ, মবজ্ঞান, কলা, হস্তমৈল্প এবং ক্ষখ্লাধুলায পারস্পমরক ভারতীয জ্ঞাযনর 

অন্তভুব ি করা, ক্ষযখ্াযন প্রাসমেক পাঠযক্রযি আযরা অধীক নিনীযতা, মবযৈর্ত িাধযমিক সু্কলগুমল এবং উচ্চতর মৈক্ষাযক্ষযত্র, যাযত 

মৈক্ষাথীরা এক আিৈব ভারসািয যুি এক সৃজনৈীল, মৈল্পগুণসম্মত, সাংসৃ্কমতক এবং অযাকাযেমিক পযথর িযন করযত পাযর। 

22.9 উচ্চতর মৈক্ষা এবংতার পরবতী মৈক্ষা পযবাযযর ক্ষক্ষযত্র অযনকগুমল পিযক্ষপ গৃহীত হযযযছ। এবং পরবতীযতও কযযকটি গুরুত্বপূণব 

পিযক্ষপ ক্ষনওযা হযব। প্রথিত, উপমরমেমখ্ত সিস্ত ক্ষকাযসবর উনন্নমত করযত এবং এযির মৈক্ষণ প্রিান করযত, এক উৎকৃি িাযনর 

ফ্যাকামিবৃন্দ এবং মৈক্ষকযির টিি শতমর কযর ও তাযক ও মবকমৈত করযতই হযব। ভারতীয ভার্াসিূহ, তুলনািূলক সামহতয, সৃজনৈীল 

ক্ষলখ্নী, কলামবিযা, সেীত, িৈবণৈাস্ত্র প্রভৃমতযক সিৃদ্ধ ও ৈমিৈালী মবভাগ এবং কাযবক্রি ক্ষিৈবযাপী সববত্র শুরু করা এবং তার উন্নমত 

ঘোযত হযব। পাৈাপামৈ এই সিস্ত মবর্যয শদ্বত মেগ্রীও িার বছযরর ক্ষকাসবসহ মেগ্রী ক্ষকাসব মবকমৈত করা হযব। এই সিস্ত মবভাগ এবং 

কাযবক্রি, মবযৈর্ভাযব উৎকৃি ক্ষযাগযতাসম্পন্ন ভার্া মৈক্ষকযির এক মবরাে সংখ্যক কযাোর -এর উন্নমতও মবকমৈত করযত সাহাযয করযব। 

এছাড়াও কলামবিযা, সেীত, িৈবণৈাস্ত্র এবং শলখ্নী মবর্যক মৈক্ষকযির গঠন করযত ও মবকমৈত করযত সাহাযয করযব। কারণ ক্ষিৈবযাপী 

এই নীমতযক কাযবকরী করযত, এযির প্রযযাজন অবিযিাবী। এই সিস্ত ক্ষক্ষযত্র গযবর্ণাসংক্রান্ত কাযবকলাযপ অতব সাহাযয ক্ষহতু NRF ফ্াে 

প্রিান করযব। অমতমথ ফ্যাকামি মহসাযব স্থানীয উৎকৃি গুণী মৈল্পীযির এবং হস্তমৈল্পমবিযির আিন্ত্রণ করা হযব, যাযত স্থানীয সেীত, কলা, 

ভার্া এবং হাযতর কাজগুমলযক সংবধবণ, মবকাৈ ও করা যায। ছাত্ররা ক্ষয অিযল অধযযণ করযছ, ক্ষসখ্ানকার স্থানীয সসংসৃ্কমত ও জ্ঞান 

সম্পযকব  যাযত অবমহত ও সযিতন হন, তাও সুমনমিত করযতই এই সিস্ত স্থানীয গুণীজনযির মৈক্ষক রূযপ মনযুি করা হযব। প্রমতটি 

উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠান এবং এিনমক সু্কল এবং সু্কযলর কিযলযক্স ইন-ক্ষরমসযেন্স মৈল্পীবৃন্দ থাকযত পাযরন, তার প্রযাস করযত হযব, যাযত 

ছাত্ররা কলা, সৃজনৈীলতা এবং ভারযতর এবং আিমলক সিৃদ্ধ সম্পিযক আযরা ক্ষবমৈ কযর জানযত ও বুঝযত পাযরন ও তাযক উদ্ভামসত 

করযত পাযরন। 

22.10 আযরা অমধক উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠান এবং উচ্চতর মৈক্ষাযক্ষযত্রর ক্ষযর সিস্ত কাযবক্রি, তা িাতৃভার্া / স্থানীয ভার্ার িাধযযি সিস্ত 

মনযিব ৈাবলী ক্ষিওযা হযব, অথবা দ্বইভামর্ক িাধযযিও করা হযব। যাযত সকযলর কাযছ তা ক্ষপৌৌঁছাযত পাযর এবং মজ ই আর ও বৃমদ্ধ হযত 

পাযর। এর পাৈাপামৈ ভারতীয ভার্াসিূযহর সিৃদ্ধতা, উপযযামগতা এবং প্রাণবন্ততা প্রভৃমতযক সংবধবণ ও উৎসামহত করযত হযব। এছাড়া 

প্রাইযভে এইি আই ই গুমলযক উৎসামহত ও উদ্দীমপত করা হযব, যাযত তারা ভারতীয ভার্াগুমলর িাধযযি অথবা মদ্ব-ভার্ীয ভার্ার িাধযযি 

সিস্ত মনযিব ৈাবলী এবং কাযবক্রি সম্পািনা কযর। িার বছযরর মব. এে., দুই প্রকাযরর মেগ্রী কাযবক্রিযকও মদ্বভার্ীয ভার্ার িাধযযি সাহাযয 

করা হযব। যাযত ক্ষিৈবযাপী সিস্ত সু্কলগুমলযত মবজ্ঞান ও গমণত মৈক্ষকরা যাযত মদ্বভার্ীয ভার্ার িাধযযি মৈক্ষকতা করযত পাযর, ক্ষসই জনয 

তাযির উপযুি প্রমৈক্ষযণর িাধযযি িক্ষতা প্রিান করা হযব। 

22.11  উচ্চতর মৈক্ষা প্রণালীর অন্তগবত অনুবাি এবং বযাখ্যা কলা এবং সংগ্রহালয প্রৈাসন, পুরাতে, কলাকৃমত সংরক্ষণ, গ্রামফ্ক মেজাইন, 

এবং ওযযব মেজাইন প্রভৃমতযক উচ্চতর গুণিাণ সম্পন্ন কাযবক্রি এবং মেগ্রীর িাধযযি সৃজন করা হযব। মনজস্ব কলা এবং সংসৃ্কমতর 

সংরমক্ষত করযত ও তাযক উৎসামহত ভারতীয ভার্াসিূহর িযধয উচ্চতর গুণসম্পন্ন সািগ্রী মবকমৈত করযত হযব। কলাকৃমতর রক্ষণাযবক্ষণ 

করা, সংগ্রহালয, ক্ষহমরযেজ এবং পযবেনস্থলগুমলযক কাযবকরীভাযব িালাযনার জনয উচ্চতর ক্ষযাগযতাপ্রাপ্ত বযমিযির মবকাৈ ও মনযুি 

করযত হযব, যাযত এর দ্বারা পযবেন মৈল্প লাভিাযক হযত পাযর। 

22.12 এই নীমত, এোই িযন কযর ক্ষয, ভারযতর সিৃদ্ধ মবমবধতার ক্ষয জ্ঞান তা অবৈযই মৈক্ষাথীযির দ্বারা আত্মস্থ হযত হযব। এর অথব হল 

ক্ষয,  ছাত্রযির কতৃব ক ক্ষিযৈর মবমভন্ন প্রাযন্ত সফ্লভাযব  ভ্রিযণর কাযবকামরতা ক্ষক অন্তভুব ি করযত হযব। এর ফ্যল শুধুিাত্র ক্ষয পযবেন মৈযল্প 

সফ্লতা আসযব,তাই’ই নয, ভারযতর মবমভন্ন অংযৈর মবমবধতা, সংসৃ্কমত, পরম্পরা সম্পযকব ও তারা বুঝযত পারযব এবং জ্ঞান লাভ করযত 

পারযব। “এক ভারত, ক্ষশ্রষ্ঠ ভারত” – এর মিকমনযিব ৈনায  ক্ষিযৈর একৈটি পযবেন স্থলযক মিমিত করা হযব, ক্ষযখ্াযন মবমভন্ন মৈক্ষা প্রমতষ্ঠান 
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তাযির ছাত্রযির পাঠাযব, যাযত তারা ক্ষসইসব অিযলর ইমতহাস, শবজ্ঞামনক অবিান, পরম্পরা, স্বযিৈীয সামহতয এবং জ্ঞান প্রভৃমত সম্পযকব  

অবমহত হযত পাযরন ও ক্ষসই সম্পযকব  অধযযন কযর মনযজযির জ্ঞান বধবণ করযত পাযরন।  

22.13 উচ্চতর মৈক্ষাযক্ষযত্র, কলামবিযা, ভার্া এবং মহউিযামনটিজ – এর মবমভন্ন মবর্যয এই ধরযণর কাযবক্রি শতমরর ফ্যল, কিবসংস্থাযনর 

এক সিৃদ্ধ পমরসযরর সুযযাগ শতমর করযব, ক্ষযখ্াযন তারা এইসব মবর্যযর কাযবকরী  বযবহার করযত পারযব। এখ্নও প্রায হাজাযররও ক্ষবমৈ 

সংখ্যায অযাকাযেমিকাল, সংগ্রহালয, আেব  গযালামরস্ এবং ক্ষহমরযেজ সাইে আযছ, ক্ষযগুমল সুিারুভাযব পমরিালনার জনয উপযুি বযমির 

প্রযযাজন। যখ্ন ক্ষযাগয বযমি দ্বারা ৈূণযপি পূণব হযব, এবং আযরা অমধক কলাকৃমতযক সংগ্রহ করা হযব এবং সংরমক্ষত করা হযব। এছাড়াএ 

সংগ্রহালয – যার িযধয ভািুব যাল মিউমজযাি, ই-মিউমজযাি অন্তগবত, গযালামরস্ এবং ক্ষহমরযেজ স্থল গুমলযকও সংরমক্ষত করা হযব এবং 

ভারযতর পযবেন মৈল্পও সংরমক্ষত ও মবকমৈত হযব। 

22.14 ভারত ৈীঘ্রই অনুবাি এবং বযাখ্যা সম্পমকব ত ক্ষয প্রযিিা, তাযক আরও মবসৃ্তত করযব, যাযত এর দ্বারা সাধারণ িানুর্ মবমভন্ন ভারতীয 

এবং মবযিৈী ভার্ার িযধয ক্ষয উচ্চগুণিান সম্পন্ন মৈখ্ন সািগ্রী ও অনযানয গুরুত্বপূণব মলমখ্ত এবং ক্ষিৌমলক সািগ্রী সহযজ ক্ষপযত পাযর। এই 

কারযণই, এক ইমেযান ইন্সটিটিউে অফ্ ট্র্ান্সযলৈন এে ইন্টারমপ্রযপৈান (আই আই টি আই) স্থামপত করা হযব। এই প্রকাযরর প্রমতষ্ঠান 

ক্ষিযৈর জনয অতযন্ত গুরুত্বপূণব সামভব স প্রিান করার পাৈাপামৈ বহু ভার্ী এবং মবর্যযর মবযৈর্জ্ঞ, এবং অনুবাি ও বযাখ্যা সম্পমকব ত 

মবযৈর্জ্ঞযির ও মনযুি করযব, যাযত সিস্ত ভারতীয ভার্ার প্রিামরত ও প্রসামরত হযত পারযব এবং এযস সংবধবণ করযতও সহাযতা প্রিান 

করযব। আই আই টি আই তাযির অনুবাি ও বযাখ্যা সংক্রান্ত কাজকযিবর প্রসার বাড়াযত ও সুিারুভাযব িালনা করযত প্রযুমিমবিযার মবসৃ্তত 

প্রযযাগ করযব। আই আই টি আই সিযযর সাযথ সাযথ স্বাভামবকভাযবই বৃমদ্ধপ্রাপ্ত হযব এবং যত এর িামহিা বৃমদ্ধ পাযব, প্রমতষ্ঠানযক এইি ই 

আই -এর সাযথ ক্ষিযৈর মবমভন্ন স্থাযন তা স্থামপত করা হযব, যাযত গযবর্ণা মবভাযগর সাযথ সহযযামগতার পথ সুগি হযত পাযর। 

22.15  সংসৃ্কত ভার্ার বহুধামবসৃ্তত এবং অথবপূণব অবিান, শুধুিাত্র সামহযতযর মবমভন্ন মবভাগ ও ঘরানায নয, এর অথবপূণব সাংসৃ্কমতক ঐমতহয 

এবং মবজ্ঞানিনস্ক িযনাভাযবর কারযণ, এযক শুধুিাত্র পাঠৈালা এবং মবশ্বমবিযালযযর িযধয সীিাবদ্ধ না কযর, সু্কযলর পাঠযক্রযির িযধয 

মতনটি প্রধান ভার্ার অনযতি একটি মহসাযব এর অন্তভুব ি করার ভাবনামিন্তা করা হযে, পাৈাপামৈ উচ্চতর মৈক্ষাযক্ষযত্রও এর অন্তভুব মির 

উপর ক্ষজার ক্ষিওযা হযে। সংসৃ্কতযক আলািাভাযব পড়াযনা হযব না, বরং আকর্বণীয ও নতুনত্ব পন্থা অবলম্বন কযর এবং অনযানয 

সিকালীন ও প্রাসমেক মবর্যবস্তু, ক্ষযিন- গমণত, অযাযস্ট্রানমি, িৈবনৈাস্ত্র, মলংগুইমস্টক, নােযৈাস্ত্র, ক্ষযাগা প্রভৃমতর সযেও যুি করা হযব। 

অতএব এই নীমতর অবমৈিাংযৈর সযে সংগমত রাখ্ার জনয সংসৃ্কত মবশ্বমবিযালযগুমলযকও উচ্চতর মৈক্ষার বৃহৎ বহু-মবর্যক প্রমতষ্ঠান হবার 

লযক্ষয অগ্রসর হযত হযব। সংসৃ্কত মবভাগ, যারা সংেৃত এবং ক্ষসই সংক্রান্ত জ্ঞাযনর মৈক্ষণ এবং উৎকৃি অন্তরমবর্যী গযবর্ণার পমরিালনা 

করযব, তাযির নতুনভাযব বহু-মবর্যক উচ্চতর মৈক্ষা পদ্ধমত দ্বারা স্থামপত ও সিৃদ্ধ করা হযব।  যমি ছাত্র কতৃব ক সংসৃ্কত ভার্া মনববামিত হয, 

তযব তা সববােীণ বহু মবর্যক মৈক্ষা বযবস্থার স্বাভামবক অংৈরূযপ মবযবমিত হযব।  মৈক্ষা এবং সংসৃ্কত মবর্যয িার বছযরর বহু মবর্যক মৈক্ষা 

বযস্থার স্বাভামবক অংৈরূযপ মবযবমিত হযব। মৈক্ষা এবং সংসৃ্কত মবর্যয িার বছযরর বহু-মবর্যক মব. এে মেগ্রী কতৃব ক ও েুযাল মেগ্রী দ্বারা 

ক্ষিৈবযাপী অযনক ক্ষবমৈ সংখ্যক সংসৃ্কত মৈক্ষকযির ক্ষপৈাগত মৈক্ষা প্রিান করা হযব।   

22.16 একই ভাযবই, ভারতবর্ব সিস্ত ৈাস্ত্রীয ভার্া এবং সামহযতযর অধযযনরত  সিস্ত প্রমতষ্ঠানগুমল ও মবশ্বমবিযালযগুমলর প্রসার ও সিৃদ্ধ 

করযব।  ক্ষসই সযে ক্ষসই সব হাজার হাজার অবযহমলত, উযপমক্ষত পাণু্ডমলমপর উদ্ধার করা হযব ও তাযক সংগ্রহ কযর, তাযির সংরমক্ষত, 

অনূমিত এবং অধযযণ করার যথাসিব প্রযাস করা হযব। ক্ষিৈবযাপী সংসৃ্কত সিস্ত ৈাস্ত্রীয ভার্ার প্রমতষ্ঠান ও মবভাগগুমল অথবপূণবভাযব 

ৈমিৈামল করা হযব। ছাত্রযির নতুন নতুন বযািগুমলযক যযথাপযুি প্রমৈক্ষণ ক্ষিওযা হযব, মবযৈর্ত বৃহৎ- সংখ্যায ক্ষয পাণু্ডমলমপগুমল ও 

তাযির িযযধর ক্ষয আন্তাঃসম্পকব  তার উপযরও মবযৈর্ভাযব প্রমৈক্ষণ ক্ষিওযা হযব। ৈাস্ত্রীয ভার্া মৈক্ষার প্রমতষ্ঠানগুমলযক তাযির স্বাযিতা 

বজায ক্ষরযখ্, মবশ্বমবিযালযগুমলর সাযথ সংযুি করা হযব। যাযত ফ্যাকামিবৃন্দ ও ছাত্রগণ উভযযই এক বমলষ্ঠ ও যথাযথ বহু-মবর্যক 

কাযবক্রযির অংৈ মহসাযব প্রমৈমক্ষত হযত পাযর। ক্ষয সিস্ত ভার্া-মবশ্বমবিযালয বহু-মবর্যক মবশ্বমবিযালযয পমরণত হযব, ক্ষযখ্াযন প্রাসমেক, 

তারা েুযাল মব. এে. মেগ্রী ও প্রিান করযত পাযর ভার্া এবং মৈক্ষার ক্ষক্ষযত্র। যাযত িক্ষ উৎকৃি ভার্া মৈক্ষক শতমর হযত পাযর। এছাড়া, 

এোও প্রস্তামবত করা হযযযছ ক্ষয ভার্ার জনয একটি পৃথক প্রমতষ্ঠান স্থাপন করা হযব। পামল, পামসবযান এবং প্রাকৃত ভার্ার মবভাগও 

মবশ্বমবিযালযযর পমরসযর স্থাপন করা হযব। একইভাযব ক্ষযসব প্রমতষ্ঠান এবং মবশ্বমবিযালয এ ভারতীয কলামবিযা, কলা-ইমতহাস এবং 
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ভারতমবিযা  বা ইযোলমজ পড়াযনা হযে, ক্ষসখ্াযনও একইপ্রকাযরর পিযক্ষপ ক্ষনওযা হযব। এই সিস্ত ক্ষক্ষযত্র উৎকৃি গযবর্ণায এন আর 

এফ্ কতৃব ক সহযযামগতা প্রিান করা হযব। 

22.17 সিস্ত ৈাস্ত্রীয, আমিবাসী ও লুপ্তপ্রায ভার্ার সাযথ সাযথ সিস্ত ভারতীয ভার্ারও সংরক্ষণ, সিৃমদ্ধ ও সংবধবণ করার ক্ষিিা নতুন 

উৎসাহ ও উদ্দীপণার সাযথ করা হযব। প্রযুমিমবিযা এবং ক্রাউেযসামসবং জনগযণর অংৈগ্রহযণর পাৈাপামৈ, এই সিস্ত প্রযিিাও এক 

গুরুত্বপূণব ভূমিকা পালন করযব। 

22.18 ভারযতর সংমবধাযন অিি সূিীত উযেমখ্ত ক্ষয, প্রযতযক ভার্ার জনয প্রমতষ্ঠান স্থাপন করা হযব, যাযত প্রযতযক ভার্ায ক্ষশ্রষ্ঠ মবদ্বান 

এবং প্রধানরূযপ, ঐ ভার্ায কথা বলা বযমি অন্তভুব ি ি এবং নবীন ধারণাযুি সরল অথি যথাথব ৈব্দযকার্ ও ৈব্দভাণ্ডার শতমর হওযার 

পাৈাপামৈ নতুন অমভধানও মনযমিতভাযব শতমর করা ক্ষযযত পাযর। এই সিস্ত অমভধান শতমর করার জনয মৈক্ষামবৈারিগণ এযক অপযরর 

পরািৈব মনযত পাযরন, মকছু মকছু ক্ষক্ষযত্র তারা জনগযণর িতািতও গ্রহণ করযত পাযরন। যখ্নই সিব হযব, এইসব অমভধানগুমল সাধারণ 

ৈব্দযক আিীকরণ করার প্রযিিা করযব। এই সব অমভধানযক মবসৃ্ততভাযব প্রসামরত করযত হযব, যাযত মৈক্ষা, সাংবামিকতা, ক্ষলখ্নী, 

বিৃতা শতমর প্রভৃমত ক্ষক্ষযত্র এযক বযবহার করা যায। এবং বইযযর পাৈাপামৈ, অনলাইযনও এর সহজলভযতা যাযত থাযক, ক্ষসই ক্ষিিাও 

করযত হযব। সংমবধাযন অিি অনুসূিী অনুযাযী এই সিস্ত ভার্া ক্ষকন্দ্রীয ও রাজয সরকাযরর মিমলত পরািযৈব ও মিমলতভাযব স্থাপন করা 

হযব। এইভাযবই মবসৃ্ততভাযব ভারতীয কথয ভার্ার মৈক্ষা প্রমতষ্ঠান ক্ষকন্দ্র ও রাজয সরকার দ্বারা স্থামপত করা হযব।  

22.19 সিস্ত ভারতীয ভার্া এবং ক্ষসই সম্পমকব ত স্থানীয কলা এবং সংসৃ্কমতর সংরক্ষণ ক্ষহতু ওযযব  লােফ্িব/ ক্ষপােব াল/ উইমকমপমেযা -এর 

িাধযযি লুপ্তপ্রায এবং সিস্ত মলমখ্ত ভার্ার িস্তাযবজীকরণ করা হযব। এই লােফ্িব বা মবযৈর্ জাযগায মভমেযযা, অমভধান, ক্ষরকমেব ং এবং 

আযরা মবমভন্ন মবর্যবস্তু থাকযব, ক্ষযিন- মবদ্বান, মবযৈর্ত বযস্ক বযমি দ্বারা ভার্ামভমিক কযথাপকথন, গল্প বলা, আবৃমি করা এবং 

নােযরূপান্তর করা, ক্ষলাকগীমত গাওযা এবং নৃতয করা ও আযরা মবমবধ বস্তু। ক্ষিৈবযাপী সিস্ত িানুর্যক আিমন্ত্রত করা হযব এই সিস্ত 

কাযবকলাযপ অংৈগ্রহণ করযত, যাযত তারা এই সিস্ত লােফ্িব/ ক্ষপােব াল/ উইমকমপমেযা – ক্ষত মনযজযির প্রাসমেক ও সিািমযক মবর্যবস্তু 

উত্থাপন করযত পাযরন। মবশ্বমবিযালয এবং তাযির মরসািব  টিি এযক অপযরর সাযথ অথবাৎ ক্ষিৈবযাপী সিস্ত কমিউমনটি একসাযথ কাজ 

করযব, যাযত এই সিস্ত লােফ্িবগুমলযক আযরা সিৃদ্ধ করা যায। এই সিস্ত সংরক্ষণ প্রযাস এবং এই সম্পমকব ত সিস্ত মরসািব  ক্ষপ্রাযজক্টস, 

উিাহরণস্বরূপ বলা যায ইমতহাস, পুরাতে, ভার্া মবজ্ঞান প্রভৃমত এন আর এফ্ কতৃব ক ফ্াে সহাযতা করা হযব। 

22.20 স্থানীয িাস্টাসব/ উচ্চতর মৈক্ষা পদ্ধমতর অন্তগবত ভারতীয ভার্াসিূহ, কলা এবং সংসৃ্কমতর অধযযযণর জনয সিস্ত বযযসর বযমির 

জনয ছাত্রবৃমির বযবস্থা করা হযব। ভারতীয ভার্ার সংবধবন এবং প্রসার তখ্নই সিব, যখ্ন তা মনযমিতভাযব িিব া করা হযব, অথবাৎ মৈক্ষণ- 

মৈখ্যনর জনয প্রযযাগ করা হযব। ভারতীয ভার্ায, মবমভন্ন ক্ষশ্রমণযত উৎকৃি কমবতা এবং গযিযর জনয পুরোযরর সূিনা করার িত মকছু 

পিযক্ষপ ক্ষনওযা হযব যাযত সিস্ত ভারতীয ভার্ায প্রাণবন্ত কমবতা, উপনযাস, পাঠযপুস্তক, তথযমভমিক সামহতয পুমস্তকা বা লুৎফ্র পুস্তক, 

সাংবামিকতা এবং অনযানয কাযব সুমনমিত করা যায। ভারতীয ভার্া সিূযহর িক্ষতাযক কিবসংস্থাযনর িানিযণ্ডর িাপকাঠিযত একটি অংৈ 

মহসাযব অন্তভুব ি করা হযব।  

 

23. প্রযুশিশিদ্যার িযিহার এিং একীকরর্াঃ- 

23.1 ভারত, তথয সম্বন্ধীয এবং ক্ষযাগাযযাগ সম্পমকব ত প্রযুমিমবিযা এবং অনযানয অতযাধুমনক ক্ষক্ষযত্র মবশ্বস্তযর ক্ষনতৃত্ব প্রিান করযছ। 

মেমজোল ইমেযা অমভযান  সমূ্পণব ক্ষিৈযক মেমজোমল ৈমিৈালী সিাজ এবং জ্ঞানযকমন্দ্রক অথববযবস্থায রূপান্তমরত করযত সহাযতা করযছ। 

ক্ষযখ্াযন, এই রূপান্তমরত মৈক্ষা একটি গুরুত্বপূণব ভূমিকা পালন করযব, পাৈাপামৈ পদ্ধমত ও তার ফ্লাফ্যলর উন্নমতর ক্ষক্ষযত্র ক্ষেকযনালমজও 

একটি গুরুত্বপূণব ভূমিকা পালন করযব। এইভাযবই সিস্ত স্তযরই প্রযুমিমবিযা এবং মৈক্ষা িযধয মদ্বিুখ্ী সম্পকব  মবিযিান। 

23.2 প্রযুমিমবিযা বযবহারকারী এবং তাযক নখ্িপবযন রাযখ্ এিন মৈক্ষকবৃন্দ ও উযিযািাগণ, ক্ষযখ্াযন ছাত্রযির উিযি মিমলত হযযযছ 

ক্ষসখ্াযন প্রকৃতপযক্ষ, সৃজনৈীলতার পাৈাপামৈ প্রযুমিমবিযার অগ্রগমতর ক্ষয ধারা এখ্ন মবিযিান, তাযত এো সুমনমিতভাযব বলা যায, ক্ষয 

ক্ষেকযনালমজ মবমভন্ন ভাযব মৈক্ষাযক্ষত্রযক প্রভামবত করযব। বতব িান সিযয আিরা তার মকছুো আন্দাজ ও ধারণা করযত পারমছ। নতুন নতুন 
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ক্ষেকযনালমজ ক্ষযিন আটিব মফ্মসযাল ইযন্টমলযজন্স, ক্ষিমৈন লামনবং, ব্লকযিইন, স্মােব  ক্ষবােব স, হযােযহল্ড কমম্পউটিং মেভাইস, ছাত্রযির উন্নমতর 

জনয অযাোপটিভ কমম্পউোর ক্ষেমস্টং এবং অনযানয প্রকাযরর মৈক্ষািূলক সফ্টওযযার ও হােব ওযযার দ্বারা, ছাত্ররা ক্ষৈমণযক্ষর ক্ষভতযর শুধুিাত্র 

মৈক্ষা গ্রহণ করযব, তা নয, মকভাযব তারা ক্ষসগুমল বযবহার করযবও ক্ষকিনভাযব মৈখ্যব তাযক পমরবতব ন হযব। এইভাযবই এই সিস্ত মবমভন্ন 

ক্ষক্ষযত্রর উভযমিযকর অথবাৎ প্রযুমিগত এবং মৈক্ষাগত অগ্রগমতর জনয প্রিুর পমরিাযণ গযবর্র্ণা প্রযযাজন হযব। 

23.3 মৈক্ষার মবমভন্ন মিকগুমলযক আরও উন্নত করা, প্রযুমিমবিযার সিস্ত প্রকাযরর বযবহার ও একীকরণ সিথবন করা হযব এবং আিীকরণ 

করা হযব। মকন্তু এো বহাল হবার আযগ, ক্ষিখ্যত হযব ক্ষয, এর মবর্যবস্তুর প্রাসমেককতা যথাযথভাযব এবং স্বেতার সাযথ িূলযাযন করা 

হযযযছ। মবিযালয মৈক্ষা উচ্চতর মৈক্ষা উভয প্রকাযরর মৈক্ষা পদ্ধমতর ক্ষক্ষযত্র, মৈক্ষণ, িূলযাযণ, লযামনং, প্রসাৈমনক কাজকিব এবং আযরা 

অনযানয মবর্যযর কাজকযিবর সুমবধাযতব  প্রযুমিমবিযার বযবহাযরর ক্ষয ক্ষয মবমভন্ন মিক, ক্ষসই সম্পমকব ত িতািত আিান-প্রিাযনর এক িুি িি 

গঠন করা হযব, যা একটি অযোনিাস বমে দ্বারা গঠিত “িয নযাৈনাল এেুযকৈনাল ক্ষেকযনালমজ ক্ষফ্ারাি” (NETF) গঠন করা হযব। 

NETF এর উযদ্দৈয হযব, ক্ষয ক্ষকাযনা প্রযুমিমবিযার মবর্যযর উপর মসদ্ধান্ত ক্ষনওযার  প্রস্তাবনা করা, তাযক মবস্তার করা ও বযবহার করার পথ 

সুগি করা। NETF এই সিস্ত কাযবকলাপ – মৈক্ষা প্রমতষ্ঠাযনর ক্ষনতৃত্ববৃন্দ ক্ষকন্দ্র ও রাজয সরকার এবং অনযানয ক্ষস্টকযহাল্ডার সাম্প্রমতক 

জ্ঞান ও গযবর্ণার পাৈাপামৈ সববযশ্রষ্ঠ  কাযবপ্রণালী গুমলযক এক অপযরর সাযথ পরািৈব করা সুযযাগ ক্ষিওযা হযব। 

NETF – এর কাযবগুমল মনেরূপাঃ- 

a) প্রযুমিমবিযা আধামরত হস্তযক্ষযপ ক্ষকন্দ্র ও রাজয সরকাযরর এযজমন্সগুমল স্বাধীন ও প্রিান মভমিক পরািৈব সরবরাহ করাঅ 

b) মৈক্ষাগত প্রযুমিমবিযায বুমদ্ধগত এবং প্রামতষ্ঠামনক ক্ষিতার মনিবাণ করা। 

c) এই সিস্ত মবযর্ৈ ক্ষক্ষযত্র ক্ষকৌৈলগত নীমতর অতযন্ত কাযবকরী রূযপ পমরকল্পনা করা। 

d) নতুনত্ব এবং গযবর্ণার ক্ষক্ষযত্র নতুন নতুন মিক গ্রমন্থবদ্ধ করা। 

23.4 মৈক্ষাযক্ষযত্র প্রযুমিমবিযার দ্রুততার সাযথ পমরবমতব ত হওযা ক্ষক্ষত্রগুমল আযগর িতই প্রাসমেক যাযত থাকযত পাযর, ক্ষসইজনয NETF 

মবমভন্ন উৎস ক্ষথযক প্রাপ্ত তযথযর মবশুদ্ধতা যাযত বজায থাযক ও ক্ষসইসযে মনযমিতরূযপ তা প্রাপ্ত হয, তাও ক্ষিখ্যত হযব। ক্ষসইসযে 

মৈক্ষাযক্ষযত্র প্রযুমিমবিযার মবমভন্ন আমবোর ও তার প্রযযাগকারী বযমিরা সমম্মমলত হযব এবং ক্ষসই সিস্ত প্রাপ্ত তথয বা ক্ষেোগুমলযক 

মবযের্ণ করার জনয মরসািব াররা এযির সাযথ মিমলত হযব। জ্ঞান এবং তার বযবহাযরর অথবাৎ এই লযক্ষয আযরা অযনক মনতয নতুন সৃমিযক 

অগ্রগমতযক সহাযতা  প্রিাযনর জনয NETF রাষ্ট্রীয ও আন্তজব ামতক মৈক্ষাগত প্রযুমিমবিযার মরসািব ার এবং উযিযািাগণ এবং প্রযযাগকারী 

বযমিগযণর পরািৈব দ্বারা লাভামিত হবার জনয, আিমলক ও জাতীয সযম্মলন, ওযাকব ৈপ প্রভৃমতর আযযাজন করযব।  

23.5 প্রযুমিমবিযার হস্তযক্ষযপর িূল উযদ্দৈয হল- মৈক্ষকতা মৈখ্ন ও িূলযাযযণর ক্ষয পদ্ধমত তাযক উন্নত করা। মৈক্ষকযির শতমর করযত 

এবং ক্ষপৈাগত উন্নমতযত সহাযতা করা।  মৈক্ষযকর সহজলভযতা বাড়াযনা, শৈমক্ষক পমরকল্পনা,বযবস্থাপন এবং প্রৈাসমনক প্রমক্রযাযক সহজ 

সরল করা, যাযত ভমতব  হবার, উপমস্থত থাকার ও িূা্যলাযণ সম্পমকব ত প্রমক্রযাগুমল সমম্মমলত হযব। 

23.6 উপযরাি সম্ত উযদ্দৈয প্রামপ্তযহতু প্রযতযকটি স্তযরর মৈক্ষক এবং ছাত্রযির জনযই এক উৎকৃি প্রকাযরর মৈক্ষািূলক সফ্টওযযার গঠনন 

করা হযব এবং তাযক মবকমৈত করা হযব। এইপ্রকাযরর সফ্টওযযার মবমভন্ন প্রধান প্রধান ভারতীয ভার্ায সহজলভয হযব এছাড়াও “মিবযাে” 

ছাত্রগণ ও প্রামন্তক ও গ্রািীণ এলাকায বসবাসরত ছাত্রযির কাযছ ও যাযত এই সিস্ত সফ্টওযযার মবৈিভাযব ক্ষপৌৌঁছাযত পাযর, তারও ক্ষিিা 

করা হযব। সব রাজয, NCERT, CIEF, CBSE, NIOS এবং অনযানয সংস্থা ও প্রামতষ্ঠামনক দ্বারা সিস্ত আঝ্িমলক ভার্ায মৈক্ষ মৈখ্ন 

সম্বন্ধীয ই-কনযেন্ট লােফ্িব “িীক্ষা” আপযলাে করা হযব। এই লােফ্িব ই-কযন্টন্ট এর িাধযযি মৈক্ষকযির ক্ষপৈাগত উন্নমতর ক্ষক্ষযত্রও ব 

যবহার করা হযব। িীক্ষার পোৈাপামৈ  অনযানয মৈক্ষািূলক প্রযুমির সম্পমকব ত পিযক্ষপগুমল ও সংবধবণ ও প্রসামরত করযত CIET ক্ষক 

আযরা ৈমিৈালী করা হযব। সবকুলগুমলযত মৈক্ষকযির জনয উপযুি উপকরযণর বযবস্থা করা হযব, যাযত তারা তাযির মৈক্ষকতা – মৈখ্ন 

প্রণালীযত ই-কনযেন্টযক অন্তভুব ি করযত পাযর। িীক্ষা / স্বযি -এর িত প্রযুমিমবিযা ক্ষকমন্দ্রক লােফ্িবগুমলযক সু্কল ও উচ্চতর মৈক্ষাযক্ষযত্র 

সমূ্পণবরূযপ অন্তভুব ি করা হযব, বযবহারকারী দ্বারা সিীক্ষা / ক্ষরটিং প্রভৃমতযকও িানযতা ক্ষিওযা হযব, যাযত কনযেন্ট গঠনকারী একটি 

গুণগতেসিস্পন্ন ও অনুকূল কনযেন্ট শতমর করযত পাযর।  
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23.7 সমূ্পণব মৈক্ষা বযবস্থাযক অমনবাযবরূযপ রূপান্তমরত করার ক্ষয প্রমক্রযা, তাযত দ্রুতগমতযত পমরবতব নৈীল প্রযুমিমবিযার উপর মবযৈর্ 

গুরুত্ব মিযত হযব। যখ্ন 1986/1992 সাযল জাতীয মৈক্ষানীমত শতমর হযযমছল, ক্ষসই সিয ইন্টারযনযের ক্ষয যুগান্তকারী প্রভাব, তার 

অনুিান করাও কঠিন মছল। ফ্লত, বতব িান মৈক্ষাপদ্ধমত এই তীি ও যুগান্তকারী পমরবতব যনর ক্ষিাকামবলা করযত অসিথবতার ফ্যল, আিরা 

ভারতীযরা বযমিগত ও জামতগত ভাযব এই প্রমতযযামগতািূলক পৃমথবীযত ক্রিৈাঃই মপমছযয পড়মছ, যা আিাযির জনয অতযন্ত ক্ষমতকারক। 

উিাহরণস্বরূপ বলা যায, বতব িাযন কমম্পউোর তথযগত ও প্রমক্রযাগত জ্ঞাযনর বযপাযর িানুযর্র ক্ষথযক ক্রিাগত এমগযয যাযে, ক্ষসই সিযও 

আিাযির মৈক্ষা বযবস্থা, উচ্চতর স্তযর িক্ষতার মবকাযৈর স্থাযন, মবিযাথীযির উপর মৈক্ষার সবকটি স্তযর অতযমধক পড়াযৈানার ক্ষবাঝা 

িামপযয যাযে। 

23.8 এই নীমত এিন একো সিযয শতমর করা হযযযছ যখ্ন আটিব মফ্মসযাল  ইযন্টমলযজন্স, 3D/7D ভািুব যাল মরযযমলটি-র িত অমবসংবািী 

মপ্রবতব নৈীল প্রযুমিমবিযার প্রসার ঘেযছ। আটিব মফ্মসযাল ইযন্টমরযজন্স -আধামরত ভমবর্যত বাণী যত কি শুরু করযব, ততই AI িক্ষতা 

সম্পন্ন ক্ষপৈািারযির সযে একই িযি অংৈগ্রহযণর সুযযাগ হামসল করযত পারযব। মকছু ক্ষক্ষযত্র AIঅযনক এমগযয থাকযব, ক্ষযিন- মিমকৎসা 

ক্ষক্ষযত্র AI অথবাৎ কৃমত্রি বৃমদ্ধিিা অযনক ক্ষবমৈ িূলযবান ও গুরুত্বপূণব প্রিামণত হযব। AI- এর পমরবতব ন আনার কাযব করার ক্ষয রূপযরখ্া, তা 

স্পি, যার উপর সের বযবস্থা ও প্রমতমক্রযা ক্ষনবার জনয মৈক্ষা বযবস্থাযকও শতমর থাকযত হযব। NETF -এর অনযতি স্থাযী কাজগুমলর 

অনযতি হল, অতযাবৈযকীয প্রযুমিগুমলযক তাযির সিাবনা এর পমরবতব ন ঘোযনার আনুিামনক সিযসীিার উপর মভমি কযর ক্ষশ্রমণভুি 

করা এবং পযবাযক্রযি এই সিস্ত মবযের্ণগুমল িানব সম্পি উন্নযন িন্ত্রক (MHRD) এর সািযন প্রস্তুত করা। MHRD -অমফ্মসযালভাযব 

ক্ষসই সিস্ত প্রযুমিগুমলযক মিমিত করযব, যাযির উত্থাযনর জনয মৈক্ষা বযবস্থার দ্বারা প্রমতমক্রযা িাবী কযর। 

23.9 িানব সম্পি উন্নযন িন্ত্রক দ্বারা আনুষ্ঠামনকভাযব নতুন পমরবতব নৈীল প্রযুমিমবিযাযক আনুষ্ঠামনকভাযব গ্রহণ করার প্রমতমক্রযা স্বরূপ, 

জাতীয গযবর্ণা ফ্াউযেৈন দ্বারা ক্ষেকযনালমজর মবমভন্ন ক্ষক্ষযত্র গযবর্ণার ক্ষয প্রযিিা তাযক আযরা প্রসামরত করা হযব। আটিব মফ্মসযাল 

ইমন্টমলযজন্স সন্দযভব  NRF মত্র- স্তর মবমৈি মসদ্ধান্ত মনযত পাযর- a) ক্ষকার আটিব মফ্মসযাল  ইযন্টমলযজন্স গযবর্ণাযক এমগযয মনযয যাওযা,  

b) অযামলযকৈান মভমিক গযবর্ণার মবকাৈ এবং প্রযযাগ, এবং c) স্বাস্থয, কৃমর্ এবং জলবায ুসংকযের িত শবমশ্বক সংকযের ক্ষিাকামবলায 

আটিব মফ্মসযাল  ইযন্টমলযজন্স প্রযযাগ কযর আন্তজব ামতক গযবর্ণার প্রযিিাযক শুরু করা। 

23.10 উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠানগুমল শুধুিাত্র পমরবতব ন প্রযুমিমবিযার উপর গযবর্ণার ক্ষক্ষযত্র সমক্রয ভূমিকা পালন করযব, তা নয। 

অতযাধুমনক ক্ষক্ষযত্রও প্রারমিক মনযিব ৈাত্মক সািগ্রী এবং পাঠযক্রি শতমর করার পাৈাপামৈ ক্ষপৈাগত মৈক্ষার িত মবযৈর্ মবযৈর্ ক্ষক্ষযত্র এর 

প্রভার িূলযাযণ করা। প্রযুমিমবিযা যখ্ন একটি পযবাযযর পমরপক্কতা অজব ন কযর ক্ষনযব, উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠানগুমল হাজার হাজার ছাযত্রর 

সাযথ এই প্রকাযর মৈক্ষণ এবং ক্ষকৌৈলগত িক্ষতা মনিবাযনর ক্ষক্ষযত্র এমগযয যাবার জনয এযকবাযর আিৈব পযবাযয থাকযব, ক্ষযখ্াযন 

কিবসংস্থাযনর জনয প্রযযাজনীয প্রমৈক্ষণও অন্তভুব ি থাকযব। এই পমরবতব নৈীল প্রযুমিমবিিযা মকছু প্রকাযরর িাকমরযক মনরথবক কযর ক্ষিযব।, 

ক্ষসই কারযণই নতুন নতুন ক্ষরাজগাযরর , কিবসংস্থাযনর পথ শতমর কযরও তাযক সিল কযর রাখ্যত মস্কমলং ও মে- মস্কমলং এর প্রমত 

প্রভাবৈালী ও গুণিাণ সম্পন্ন দৃমিযকান অতযন্ত গুরুত্বপূণব। প্রমতষ্ঠানগুমলর মস্কলস এবং উচ্চতর মৈক্ষার সাযথ একীকৃত করার িত প্রমৈক্ষণ 

প্রিানরত প্রমতষ্ঠানগুমলও অ-প্রমতষ্ঠানগুমলর অংৈীিারীযক িানযতা ক্ষিবার স্বাধীনতা থাকযব। ক্ষযখ্াযন মস্কল ও উচ্চতর মৈক্ষা সম্বন্ধীয 

রূপযরখ্াযক একসাযথ একীকৃত করা হযব। 

23.11 মবশ্বমবিযালযগুমলর লক্ষয হযব, ক্ষিমৈন লামনবং- এর িত মবমভন্ন ক্ষকার এমরযায, এছাড়াও মবমভন্ন বহুমবর্যক ক্ষক্ষত্র “আটিব মফ্মসযাল  

ইযন্টমলযজন্স” (AI) এবং নানা ক্ষপৈািারী ক্ষক্ষত্র, ক্ষযিন স্বাস্থযযসবা, কৃমর্ এবং আইন প্রভৃমত মবর্যয মপ এইি মে ও স্নাতযকাির কাযবক্রি 

প্রিান করা। এরা “স্বযি” এর িত িি/ লােফ্যৈবর সাহাযযয এই সব ক্ষক্ষযত্রর পাঠযক্রিগুমলযক উন্নত কযর ও তার প্রসার করযত পারযব। 

দ্রুততার সাযথ আিীকরযণর জনয, উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠানগুমল প্রথি ক্ষথযকই স্নাতক পযবাযযর প্রথাগত পড়াযৈানার সাযথ বৃমিিূলক 

পাঠযক্রযির সংমিশ্রণ ঘোযত পাযর। উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠান আটিব মফ্মসযাল  ইযন্টমলযজন্স (AI) ক্ষক সাহাযয প্রিাযনর জনয স্বল্প মবযৈর্জ্ঞতা 

যুি মকছু  ক্ষক্ষত্র, ক্ষযিন- ক্ষেো অযাযনাযেৈন, ইযিজ ক্লযামসমফ্যকৈন এবং মস্পি ট্র্ান্সমক্রপৈন – প্রভৃমতর উপর কামক্ষত প্রমৈক্ষণ ও মিযত 

পাযর। সু্কল পড়ুযাযির ভার্া ক্ষৈখ্াযনার প্রযিিা দ্বারা ভারযতর মবমভন্ন ভার্ার জনয স্বাভামবক ভার্া প্রযসমসং ক্ষকও এমগযয মনযয যাবার ক্ষিিা 

করা হযব। 
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23.12 পমরবতব নৈীল প্রযুমিমবিযার উত্থাযনর সাযথ সাযথ সু্কল মৈক্ষা এবং মনরমবমেন্ন মৈক্ষার দ্বারা এযির অতযামধক ৈমিৈালী প্রভাব 

সম্পযকব  সাধারণ িানুযর্র সযিতনতা বাড়াযত সহাযতা করযব এবং এর পাৈাপামৈ এই সম্পমকব ত মবর্যগুমল সিাধান সূত্র মিমিত করযব। এই 

সিস্ত প্রযুমিমবিযা সম্পমকব ত মবর্যগুমলর উপর এক সাববজমনক িতািত বা জন সাধারযণর দৃমি আকর্বণ করার জনয সযিতনতা অতযন্ত 

গুরুত্বপূণব। মবিযালযগুমলযত পাঠিিব ার ক্ষহতু সাম্প্রমতক মবর্যসিূহ এবং শনমতক মবর্যযর উপর NETF/ MHRD দ্বারা মিমিত অতযন্ত 

প্রভাবৈালী প্রযুমিমবিযার উপর ক্ষয আযলািনা, তাযক অন্তগবত করা হযব। মনরমবমেন্ন এবং আযলািনা সাযপক্ষ সািগ্রী প্রস্তুত করা হযব। 

 23.13 আটিব মফ্মসযাল  ইযন্টমলযজন্স (AI) আধামরত প্রযুমিমবিযার জনয ক্ষেো – এক গুরুত্বপূণব ইন্ধযনর সিান, এবং এো গুরুত্বপূনব ক্ষয, 

এর ক্ষগাপনীযতাবজায রাখ্যত, ক্ষেো হযাযেমলং এর এবং ক্ষেো সংরক্ষণ সম্পমকব ত সুরক্ষা, আইন এবং িান সম্পমকব ত সযিতনতা বৃমদ্ধ করা 

অমত আবৈযক। পাৈাপামৈ আটিব মফ্মসযাল  ইযন্টমলযজন্স (AI) আধামরত প্রযুমিমবিযার প্রযযাগ সম্পমকব ত মবর্যযর সাযথ জমড়ত শনমতক 

প্রসযেও কথা বলা অতযন্ত জরুরী। মৈক্ষা এই সব মবর্যযর উপর সযিতনতা বৃমদ্ধ করযত কাযবকরী ভূমিকা ক্ষনযব। অনযানয পমরবতব নৈীল 

প্রযুমিমবিযা ক্ষযিন- স্বে এবং নবীকরণযযাগয ৈমি, জল সংরক্ষণ, সংবহনীয কৃমর্, পমরযবৈ সংরক্ষণ এবং অনযানয সবুজাযন পিযক্ষপ 

প্রভৃমত যা আিাযির জীবযনর উপর ও ছাত্রযির মৈক্ষা প্রিাযনর পদ্ধমতর উপরও প্রভাব মবস্তাযরর ক্ষিতা রাযখ্, এর উপরও মৈক্ষাযক্ষযত্র 

প্রাথমিকভাযব লক্ষয রাখ্া হযব। 

 

24. অনলাইন এিং শিশজোল শিক্ষাাঃ- প্রযুশিশিদ্যার যথাথে প্রশয়াগ সুশনশিত করা 

24.1 মনতযনতুন পমরমস্থমত এবং বাস্তমবকতার জনয নতুন নতুন পিযক্ষপ প্রযযাজনীয। বতব িান সিযযর সংক্রািক ক্ষরাগ এবং িহািারী, 

অমতিারীর বাড়বাড়ন্তর মিযক লক্ষয ক্ষরযখ্ বলা যায ক্ষয, এো জরুরী ক্ষয, ক্ষয ক্ষকাযনা পমরমস্থত এবং ক্ষয ক্ষকাযনা স্থযল মৈক্ষার প্রথাগত এবং 

বযমিগত ও মবযৈর্ প্রকার পদ্ধমত সিব নয, ক্ষসসব জাযগায গুণগত িানসম্পন্ন মৈক্ষার মবকল্প বযবস্থা শতমর করযত হযব। এই মবর্যয, নতুন 

মৈক্ষানীমত 2020, প্রযুমিমবিযায সিাবয ঝুৌঁ মক ও মবপমিগুমলযক স্বীকার কযর মনযযও এর ক্ষথযক উপজীবয সুমবধাগুমল সম্পযকব ও পমরমিত 

হযত হযব ও তাযক গুরুত্ব মিযত হযব। এো সুমনমিত করযত হযব, ক্ষয অনলাইন/ মেমজোল মৈক্ষার ক্ষমতকর প্রভাবযক কি কযর, আিরা 

মকভাযব এই পদ্ধমত দ্বারা লাভবান হযত পামর, তা আিাযির যত্নপূববক ও যথাযথভাযব শতমর করার জনয অধযযন করযত হযব। ক্ষসই সযে 

সবাইযক গুনিাণসম্পন্ন মৈক্ষা প্রিান সম্বমন্ধত সাম্প্রমতক ও ভমবর্যৎ অমভযযাগগুমলর ক্ষিাকামবলা করার জনয মবিযিান মেমজোল লােফ্িব ও 

মনরন্তর আই মস টি- আধামরত মৈক্ষািূলক পিযক্ষপগুমলযক মনখু্ৌঁতভাযব প্রসামরত করা হযব। 

24.2 যাইযহাক, অনলাইন/ মেমজোল পদ্ধমতর মৈক্ষার লাভ উপজীবয হযত পারযব না, যতক্ষণ না মেমজোল ইমেযা অমভযান এবং সাশ্রযী 

কমম্পউটিং উকরযণর সহজলভযতার িত প্রভৃমতর সযিি প্রযাস দ্বারা মেমজোল পাথবকয সিাপ্ত করা না যায। এো খু্বই জরুমর ক্ষয অনলাইন 

ও মেমজোল মৈক্ষার জনয প্রযুমিমবিযার বযবহার মনরযপক্ষতাযকও পযবাপ্তভাযব সযম্বামধত করযছ। 

24.3 কাযবকরী অনলাইন প্রমৈক্ষক হবার জনয মৈক্ষযকর যযথাপযুি প্রমৈক্ষণ ও অগ্রগমত প্রযযাজন, এো কিামপ ধযর ক্ষনওযা যাযবনা ক্ষয, 

প্রথাগত ক্ষশ্রমণযক্ষর একজন সুিক্ষ মৈক্ষক, অনলাইন ক্ষশ্রমণকযক্ষও িক্ষ ও ভাযলা মৈক্ষক মহসাযব প্রিামণত হযবন। ক্ষপোগমগ বা 

মৈক্ষণৈাযস্ত্র প্রযযাজনীয পমরবতব ন ছাড়াও, অনলাইন িূলযাযযণর জনযও সমূ্পণব আলািা একটি দৃমিযকান িরকার। বৃহিাকার অনলাইন 

পরীক্ষা পমরিালনা করযত অযনক ক্ষবমৈ সিসযার সমু্মখ্ীন হযত হযব, যার িযধয অনলাইন পমরযবযৈ মজজ্ঞামসত প্রযশ্নর প্রকারযভি, সীমিত 

ক্ষনেওযাকব  ও মবদুযৎ সম্পমকব ত সিসযা এবং অননমতক প্রযযাযগর মনবারণ করাও যুি আযছ। মনমিব ি প্রকাযরর ক্ষকাসব/ মবর্যসিূহ- ক্ষযিন, কলা 

প্রিৈবণ করা এবং মবজ্ঞাযনর বযবহামরক প্রযযাগ প্রভৃমতর অনলাইন/ মেমজোল মৈক্ষায সীমিত সুযযাগ, যা নতুন নতুন পন্থা দ্বারা স্বল্প পমরিাযণ 

অমতক্রি করা ক্ষযযত পাযর। এছাড়াও যতক্ষণ পযবন্ত অনলাইন মৈক্ষার সাযথ পরীক্ষািূলক এবং সমক্রযতা মভমিক মৈখ্ন পদ্ধমতর সংমিশ্রণ  

করা না হযে, ততক্ষণ পযবন্ত এটি মৈক্ষার সািামজক, আযবগ সম্বন্ধীয এবং সাইযকাযিাের স্তযর, সীমিত লক্ষযিাত্রা মভমিক িীন আধামরত 

মৈক্ষা পদ্ধমত হযযই থাকযব। 

24.4 মেমজোপল প্রযুমিমবিযার উত্থান এবং সু্কল ক্ষথযক শুরু কযর উচ্চতর মৈক্ষাযক্ষত্র পযবন্ত সিস্ত স্তযরর মৈক্ষণ-মৈখ্যনর জনয 

প্রযুমিমবিযার উিীযিান উপজীযবযর গুরুত্বযক নজযর ক্ষরযখ্- এই নীমত মনেমলমখ্ত গুরুত্বপূণব উযিযাগগুমলর সুপামরৈ কযর- 



জাতীয় শিক্ষানীশত - 2020 

 

67 

a) অনলাইন শিক্ষার জনয পাইলে অধ্যায়ন- অনলাইন মৈক্ষার ক্ষমতর মিকটি কি কযর, তাযক মৈক্ষার সাযথ একীকৃত করার ক্ষয 

লাভিাযক মিকটি তার িূলযাযণ করার জনয এবং এর পাৈাপামৈ ছাত্রযির যন্ত্র বা উপকরযণর প্রমত আসমি, ই-কনযেন্ট এর সবযিযয 

পছন্দসই মবনযাস - প্রভৃমতর িত অধযযন মবর্যক ক্ষক্ষত্র পড়াযৈানা করার জনয ও মবমভন্ন মবর্যয পাইলে অযধযনযক পমরিালনা করার জনয 

NETF, CIET, NIOS, IGNOU, IITs, NITs-প্রভৃমতর িত মবমভন্ন এযজন্সীযক মনধবারণ করা হযব। 

b) শিশজোল ইনফ্রাস্টাকিার- ভারযতর আযতন, মবমবধতা, জটিলতা ও মেভাইস তীক্ষ্ণতার িত প্রভৃমত মবর্যযর সিাধান সূযত্রর জনয 

মৈক্ষাযক্ষযত্র অবামরত, আন্তাঃ, মবকমৈত, পাবমলক মেমজোল পমরকাঠাযিার মনিবাযনর প্রযযাজনীযতা আযছ, যার প্রযযাগ ও বযবহার মবমভন্ন 

লােফ্িব ও পযযন্ট সমলউৈাযনর জনয করা হযব। এর ফ্যল এো সুমনমিত হযব ক্ষয, প্রযুমিমবিযা আধামরত সিাধানসূত্র প্রযুমিমবিযার দ্রুত 

অগ্রগমতর সাযথ সাযথ পুরাযনা না হযয যায। 

c) অনলাইন শিক্ষর্ মঞ্চ এিং সরঞ্জাম- মৈক্ষাথীযির অগ্রগমতযক পযবযবক্ষণ করার জনয মৈক্ষকযির সুগঠিত, সহযজ বযবহারযযাগয সিৃদ্ধ 

সহকারী সরঞ্জাযির একটি ক্ষসে প্রিান করার জনয ‘স্বযি’ ও ‘িীক্ষার’ িযতা উপযুি মবিযিান ই-লামনবং লােফ্যিবর মবস্তার করা হযব। 

বতব িান অমতিারী, এো স্পি কযর মিযযযছ, অনলাইন ক্লাযসর জনয দু-তরফ্া মভমেও ও দু-তরফ্া অমেও ইন্টারযফ্স এর িত 

উপকরণগুমল বতব িানযুযগ অতযন্ত প্রযযাজনীয। 

d) শিষয়িস্তু শনমোর্াঃ, শিশজোল শরশপাশজোরী এিং প্রিারতা- ক্ষকাসব ওযাকব , লামনবং ক্ষগিস্  ও মসিুযলৈান, আগুযিযন্টে মরযযমলটি ও 

ভািুব যাল মরযযমলটি প্রভৃমতযক মনিবাযনর পাৈাপামৈ মবর্যবস্তুর একটি মেমজোল মরযপামজোরী মনিবাণ করা  হযব, ক্ষযখ্াযন কাযবকামরমত ও 

গুণগতিাযনর জনয, বযবহারকারীযির দ্বারা ক্ষরটিং করার জনয একটি সুস্পি গণ-পদ্ধমত থাকযব। ছাত্রযির জনয মিিাকর্বক আধামরত 

মৈখ্যনর জনয যযথাপযুি অযাপ, মবমভন্ন ভার্ায ভারতীয কলা ও সংসৃ্কতর অনুপাত করণযক সুষ্পি মনযিব ৈ দ্বারা পমরিামলত করা প্রভৃমত 

মনিবান করা হযব। ছাত্রযির ই-কনযেন্ট প্রিাযরর জনয এক মবশ্বস্ত বযাক-আপ ক্ষিকামনক স প্রিান করা হযব। 

e) শিশজোল পাথেকয কম করা- এই সিস্ত তথযযক লক্ষয কযর বলা যায ক্ষয, এখ্নও পযবন্ত জনসংখ্যার একটি বড় অংযৈর কাযছ 

মেমজোল প্রযযাগ সীমিত। মবিযিান গণিাধযি, ক্ষযিন- দূরিৈবন, ক্ষরমেও ও কমিউমনটি ক্ষরমেও বযবহার কযর বৃহিাকাযর অনুষ্ঠানসূমির 

ক্ষঘার্ণা ও সম্পিার করা হযব। এই প্রকার মবমভন্ন মৈক্ষািূলক অনুষ্ঠান যাযত ছাত্রযির সিযযর সাযথ সাযথ মবমভন্ন প্রযযাজনযক পূরণ 

করযত পাযর, ক্ষসইজনয মবমভন্ন ভার্ায 24/7 সহজলভয করা হযব। সিস্ত ভারতীয ভার্ায এই মবর্যবস্তুর উপর মবযৈর্ভাযব লক্ষয ক্ষিওযা 

হযব এবং এর উপর যতদূর সিব মবযৈর্ ক্ষজার ক্ষিওযা হযব, যাযত প্রনতক মৈক্ষক ও ছাযত্রর মনকে যতদূর সিব তাযির ক্ষৈখ্ার ভার্ার 

িাধযযি ক্ষপৌৌঁছাযত পাযর। 

f) ভািুব যাল লযাবস্াঃ- ভািুব যাল বানাযনার জনয ‘িীক্ষা, ‘স্বযি’ এবং ‘স্বযিপ্রভা’ -র িযতা মবিযিান ই-লামনবং লােফ্যিবর বযবহার করা হযব, 

যাযত সিস্ত ছাত্রযির গুণগত িানসম্পন্ন বযবহামরক ও প্রযযাগ-আধামরত মৈখ্ন অমভজ্ঞতা প্রাপ্ত হয। SEDG ছাত্রযিরও মৈক্ষকযির পূবব 

ক্ষলাযেে মবমভন্ন উপকরণ, ক্ষযিন েযাবযলযের িত মেমজোল মেভাইস যযথি পমরিাযন সরবরাহ করাও তাযক উন্নত কযর তুলযত হযব। 

g) মৈক্ষকযির জনয প্রমৈক্ষণ ও উৎসাহ প্রিানাঃ- মৈক্ষকযির মৈক্ষাথীযকমন্দ্রক মৈক্ষকতার জনয যথাথব প্রমৈক্ষণ ক্ষিওযা হযব এবং তাযির 

এোও ক্ষৈখ্াযনা হযবা ক্ষয, মকভাযব অনলাইন মৈক্ষার পাণােফ্িব ও মবমভন্ন সরজ্ঞাি বযবহার কযর, উচ্চতর গুণিানসম্পন্ন অনলাইন 

মবর্যক স্রিা হযয উঠযত পাযর। ই-কনযেন্ট এর পাৈাপামৈ ছাত্রযির পরস্পযরর প্রমত সঙযযামগতা ও স্থাপন করযত ও মৈক্ষযির ভূমিকার 

উপর ক্ষজার ক্ষিওযা হযব। 

h) অনলাইন িূলযাযণ ও পরীক্ষাাঃ- উপযুি সংস্থা অথবাৎ প্রস্তামবত জাতীয িূলযাযণ ক্ষকন্দ্র বা “পরখ্”, সু্কলযবােব স, NTA এবং অনযযানয 

মিমিত সংস্থা িূলযাযযনর রূপযরখ্াগুমল মনধবারণ করযব এবং কাযযব পযববমসত করযব। যাযত পারিমৈবতা, ক্ষপােব যফ্ামলও, রুমবক্স, প্রমিত 

িূলযাযণ ও িূলযাযণ মবযের্ণ অন্তভুব ি থাকযব। একমবংৈ ৈতাব্দীর কুৈলতার উপর লক্ষয ক্ষরযখ্ মৈক্ষাযক্ষযত্র প্রযুমিমবিযার প্রযযাগ কযর 

িূলযাযযনর পদ্ধমতর উপর অধযযণ করা হযব। 
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i) মৈখ্যনর মিশ্র িযেলাঃ- মেমজোল মৈক্ষা এবং মৈখ্নযক এমগযয মনযয যাবার পাৈাপামৈ প্রথাগত বযমিগতভাযব িুযখ্ািুমখ্ ক্ষৈখ্ার ক্ষয 

গুরুত্ব, তাযক সমূ্পণবরূযপ স্বীকার করা হযে। ক্ষসই অনুসাযর মবমভন্ন মবর্যয ক্ষৈখ্ার জনয মবমভন্ন মিমশ্রত কাযবকরী িযেল যযথাপযুি 

প্রমতমলমপর জনয মিমিত করা হযব। 

j) িান মননবাযক িান পূণব করাাঃ- ক্ষযযহতু অনলাইন / মেমজোল মৈক্ষাযক্ষযত্র গযবর্ণার উত্থান ঘেযছ, NETF এবং অনযানয উপযুি 

সংস্থাগুমল অনলাইন/ মেমজোল মৈক্ষা মৈখ্যনর জনয মবর্যবস্তু, মৈক্ষাৈাস্ত্র বা ক্ষপোগমগ এবং প্রযুমিমবিযার মনমিব ি িাপকাঠি মনধবারণ 

করযব। এইিানিণ্ড রাজয, ক্ষবােব স, সু্কলস এবং সু্কল পমরসর, উচ্চতর মৈক্ষা প্রমতষ্ঠানগুমল দ্বারা উ-লামনবং এর মনযিব মৈকা শতমর করযত 

সহাযতা করযব। 

24.5 মবশ্বিাযনর মেমজোল পমরকাঠাযিা, মৈক্ষািূলক মেমজোল মবর্যবস্তু এবং ক্ষিতার মনিবান করযত ক্ষবকটি কতব বযমনষ্ঠ ইউমনে শতমর 

করযবাঃ- মৈক্ষায প্রযুমিমবিযা ক্ষকানরূপ গন্তবয নয, বরং এটি একটি যাত্রা এবং পাৈাপামৈ এর মবমভন্ন নীমতগুমল বাস্তবাযণ করার জনয মবমভন্ন 

প্রকাযরর পমরমস্থমত অনুযাময ক্ষখ্যলাযাড়যির সুষ্ঠভাযব শতমর করযত মবযৈর্ ক্ষিতার আবৈযকতা হযব। মবিযালয এবং উচ্চতর মৈক্ষাযক্ষত্র 

উভয জাযগায ই-মৈক্ষার প্রযযাজনীযতার উপর লক্ষয ক্ষরযখ্ িন্ত্রণালযয মেমজোল পমরকাঠাযিা, মেমজোল মবর্যবস্তু ও ক্ষিতা মনিবাযন 

তাযক সুষু্ঠভাযব সম্পন্ন করার উযদ্দযৈয একটি কতব বযমনষ্ঠ ইউমনযের প্রমতষ্ঠা করা হযব, ক্ষযযহতু প্রযুমিমবিযা দ্রুতগমতযত এমগযয যাযে, 

ক্ষসই জনয উচ্চ গুণিানসম্পন্ন ই-লামনবং ক্ষৈখ্াযত বা প্রিান করযত প্রযযাজন মবযৈর্জ্ঞযিরঅ এই কারযণ একটি প্রাণবন্ত ইযকামসযস্টিযক 

এই সিস্ত সিসযার সিাধান কযল্প এমগযয মনযয ক্ষযযত হযব, তাই নয, ভারযতর মবৈালতা,মবমবধতা, মনরযপক্ষতা সাযপযক্ষ ক্ষয সিস্ত 

সিসযাগুমল আযছ, তাযিরও সিাধান খু্ৌঁজযত এবং দ্রুতগমতযত পমরবমতব ত প্রযুমিমবিযাযকও লক্ষয ক্ষরযখ্ এযক এমগযয মনযয ক্ষযযত হযব। 

যার অযধবক জীবন প্রযতযকটি মবগত বছযরর সাযথ সাযথ কি হযয যাযব বা, ক্ষণস্থাযী হযব। অতএব, এই প্রৈাসন, মৈক্ষা, মৈক্ষািূলক 

প্রযুমিমবিযা, মেমজোল ক্ষপোগমগ ও িূলযাযণ ই-গবযনবন্স – প্রভৃমত ক্ষক্ষত্র সম্পমকব ত মবযৈর্জ্ঞগণ সামিল হযবন।  

 

ভাগ IV. প্রকৃত অশথে সম্ভি কশর ক্ষতালা 

25. ক্ষকন্দ্রীয় শিক্ষা উপশদ্ষ্টা পষেদ্শক িশিিালী করা  

25.1 এই নীমতযক সফ্লভাযব বাস্তবামযত করযত রাষ্ট্রীয, রাজয, প্রমতষ্ঠানগত এবং বযমিগত স্তযর এক িীগবকালীন মভসন, মবযৈর্জ্ঞযির 

সহজলভযতা এবং এই সম্পমকব ত বযমিযির দ্বারা সৃদৃঢ় পিযক্ষপ ক্ষনওযা  গুরুত্বপূণব। এই প্রসযে এই নীমত ক্ষকন্দ্রীয মৈক্ষা প্রিাযনর জনয 

সুপামরৈ কযর, যাযত এটি ক্ষকবলিাত্র শৈমক্ষক এবং সাংসৃ্কমতক অগ্রগমতর সাযথ যুি ক্ষথযক মবসৃ্তত পরািৈব ও সিীক্ষার জনয ক্ষকবলাত্র এক 

ক্ষফ্ারাি প্রিান কযর, তাই নয, বরং এর ক্ষথযকও অযনক ক্ষবমৈ বৃহৎ উযদ্দযৈয এরা যুি হয। এক পুনগবঠিত ‘কযাব’ (CABE), িিানব 

সম্পি উন্নযন িন্ত্রক ও রাজয স্তযরর সিসয বযমিবগব ও সংস্থার সাযথ মিমলত হযয ক্ষিযৈর মৈক্ষার ক্ষয মভসন বা রূপযরখ্া, তাযক মনরমবমেন্ন 

ও ক্রিাগতভাযব অগ্রগমতর পযথ এমগযয মনযয ক্ষযযত, স্পিভাযব বযি করযত, িূলযাযণ করযত এবং সংযৈামধত করার জনয িাযী থাকযব। 

এইরূপ আরও ওকটি প্রামতষ্ঠামনকক ক্ষফ্রিওযাকব  বা রূপযরখ্া শতমর করা হযব ও তার ক্রিাগত সিীক্ষা করযত হযব, যা এই মভসন প্রামপ্তযত 

সহাযক হযব। 

25.2 মৈক্ষা এবং মৈখ্ন এর উপর আযরা একবার মনযজযির লক্ষযযক ক্ষকন্দ্রমবনু্দ কযর বলা যায ক্ষয, এটি অনুযিািনযযাগয ক্ষয, িানবসম্পি 

উন্নযন িন্ত্রক টিযক (MHRD) মৈক্ষািন্ত্রক (MoE) রূযপ পুনাঃ নািামেত করা যায। 

 

26. অথোয়ন- সকশলর জনয সািযয়ী মূশলযর ও গুনগতমানসম্পন্ন শিক্ষা- 

26.1 এই নীমত মবযৈর্ভাযব মৈক্ষা খ্াযত মবমনযযাযগর উত্থাযনর জনয অেীকারবদ্ধ, কারণ ক্ষয ক্ষকান সিাযজর ভমবর্যযতর জনয যুবকবৃযন্দর 

উচ্চতর গুণিানসম্পন্ন মৈক্ষা মবমনযযাগই হল সযববািি মবমনযযাগ। মকন্তু দুভব াগয এই ক্ষয, ভারযত মৈক্ষা খ্াযতর বযয খু্বই কি, 6% পযবন্ত তা 

ক্ষপৌৌঁছাযত পাযর মন, যা 1968 সাযলর নীমতযত যার পুনরাবৃমি করা হযযযছ এবং পরবতীযত 1992 সাযলর পুনমববযবমিত নীমতযত পুনববযি 
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করা হযযযছ। বতব িাযন মৈক্ষা খ্াযতর খ্রি সামববক খ্রযির (ক্ষকন্দ্র ও রাজয সরকার দ্বারা) মজমেমপর 4.43% (2017-18 বাযজযের মবযের্ণ 

অনুযাযী) -এর কাছাকামছ এবং সরকারী খ্রযির িাত্র 10% মৈক্ষা খ্াযত খ্রি  করা হয (ইযকানমিক সাযভব  2017-18) এই সংখ্যাগুমল 

পৃমথবীর ক্ষয ক্ষকাযনা উন্নত ও উন্নযনৈীল ক্ষিযৈর ক্ষথযক যযথি কি। 

26.2 মৈক্ষাযক্ষযত্রর উৎকর্বতা ক্ষিযৈর আমথবক বযবস্থার সাযথ যুি সুযযাগ-সুমবধাগুমলর লাভ প্রাপ্ত করযত, এই নীমত ক্ষকন্দ্র ও সিস্ত রাজয 

সরকারগুমল দ্বারা, মৈক্ষা খ্াযত মবমনযযাযগর পমরিাণ পযবাপ্ত পমরিাযণ বৃমদ্ধ করার মবযবিনা করযত সিথবন কযর। ক্ষকন্দ্র ও রাজয সরকার 

ক্ষযৌথভাযব মৈক্ষাযক্ষযত্র সববসাধারযণর মবমনযযাগ বাড়াযনার জনয অমত সের মজমেমপ 6% এ ক্ষপৌৌঁছাবার লযক্ষয কাজ করযত হযব। 

ভারতবযর্বর ভমবর্যৎ আমথবক, সািামজক, সাংসৃ্কমতক, ক্ষবৌমদ্ধক ও প্রযুমিমবিযার উন্নমত ও বৃমদ্ধর জনয জরুরী, ক্ষয উচ্চতর গুণিানসম্পন্ন এবং 

মনরযপক্ষ বা সিতাপূণব সরকারী মৈক্ষাবযবস্থার লযক্ষয ক্ষপৌৌঁছাযত, মৈক্ষাখ্াযত মবমনযযাগ ও বযয অতযন্ত গুরুত্বপূণব। 

26.3 মবযৈর্ত, মৈক্ষার সাযথ যুি মবমভন্ন প্রকাযরর গুরুত্বপূণব উপািান ও সংঘেকগুমলর জনয আমথবক সহাযতা প্রিান করা হযব। ক্ষযিন- 

সকযলর কাযছ মৈক্ষার আযলা ক্ষপৌৌঁছাযনা সুমনিমত করা, ক্ষৈখ্ার মবর্যবস্তু ও সরঞ্জাি, পুমির সাহাযযলাভ, মবিযাথীযির সুরক্ষা ও স্বাস্থয, 

পযবাপ্ত পমরিাযণ মৈক্ষকবৃন্দ এবং কিবিারীগণ, মৈক্ষকযির উন্নমত এবং এর পাৈাপামৈ আথব-সািামজক ভাযব মপমছযয পড়া িানুর্যির জনয 

সিতাপূণব, উচ্চতর গুণিানসম্পন্ন মৈক্ষাপ্রিাযনর লযক্ষয সিস্ত প্রকাযরর সিাবয প্রযিিা করা। 

26.4 প্রধানত, পমরকাঠাযিা এবং মরযসাযসবস সম্বমিত এককালীন খ্রি ছাড়াও, এই নীমত এিন একটি মৈক্ষা প্রণালী প্রমতমষ্ঠত করার লযক্ষয, 

আমথবক সহাযতার মনমরযখ্ কযযকটি গুরুত্বপূণব িীঘবকালীন ক্ষক্ষযত্রর পমরিয করায, যার উপর ক্ষজার ক্ষিওযার িরকার। : a) গুণগতিাণসম্পন্ন 

প্রারমিক শৈৈবযত্ন ও মৈক্ষার সাববযভৌমিক বযবস্থা করা। b) বুমনযািী সাক্ষরতা ও সংখ্যাজ্ঞাযনর ক্ষিতাযক সুমনমিত করা। c) সিস্ত সু্কল, 

কযলজ, কিযলক্স/ পমরসর, ক্লাস্টার – এর জনয পযবাপ্ত উপযুি সরঞ্জাি। d) যথাযথ পুমি ও খ্ািয সরবরাহ করা (জলখ্াবার এবং 

িধযাহ্ণযভাজন)। e) মৈক্ষকযির মৈক্ষা ও মৈক্ষকযির ক্রিাগত ক্ষপৈািারী উন্নমতযত মবমনযযাগ। f) উৎকর্বতা বজায রাখ্যত মবশ্বমবিযালয এবং 

িহামবিযালযগুমলযক পুনগবঠিত করা। g) গযবর্ণার উৎকর্বতা সাধন। h) প্রযুমিমবিযা ও অনলাইন মৈক্ষার মবসৃ্তত প্রযযাগ।  

26.5 মৈক্ষাখ্াযত বযমযত সীমিত পমরিাণ আমথবক সহাযতাও ক্ষজলা/ প্রামতষ্ঠামনক স্তযর সঠিক সিযয বযয করা হয না, ফ্যল ক্ষয কারযণ এই 

ফ্ােগুমল গঠন করা হযযযছ, তার কামঙ্ক্ষত উযদ্দৈযপূণব হযত বাধাপ্রাপ্ত হয। অতএব, প্রযযাজন সুমবধাজনক উপযুি পমরবতব ন দ্বারা 

সহজলভয বাযজযের বযবহাযরর ক্ষক্ষযত্র িক্ষতা বৃমদ্ধ করা। আমথবক প্রৈাসন দ্বারা এবং বযবস্থাপনা, এই বযপাযর লক্ষয রাখ্যব ক্ষয, ফ্াণ্ড 

িসৃণভাযব, সিযযর িযধয এবং পযবাপ্ত পমরিাযন যাযত পাওযা যায এবং সতততার সাযথ তা বযয করা যায। প্রৈাসমনক প্রমক্রযাযক 

সংযৈামধত ও সুবযবমস্থত করা হযব, যাযত এফ্ মব মস মস আই ক্ষিকামনজি (পদ্ধমত)-র কারযণ ক্ষবমৈিাত্রায অবযমযত অথব পযড় না থাযক। 

সরকারী মরযসাযসবর সুিক্ষ বযবহার ও আমথবক তহমবল  এর  পামকব ং ক্ষথযক বাৌঁ িযত GFR, PFMS এবং সামববক সিসযয প্রভৃমত মবমভন্ন 

প্রকাযরর বন্টন প্রমক্রযা বাস্তবামযত কযর এিন এযজমন্সগুমলর জনয িালু করা ক্ষযযত পাযর রাজযস্তযর/ মবমভন্ন উচ্চতর মৈক্ষাপ্রমতষ্ঠানগুমলযত 

প্রিৈবণমভমিক আমথবক সহাযতা ক্ষিকামনজি গঠযনর মবর্যয মিন্তা করা হযব। একইভাযব SEDG -এর জনয মনধবামরত তহমবল সুর্িভাযব 

বন্টনও প্রযযাযগর জনয িক্ষ ক্ষিকামনজি (পদ্ধমত) সুমনমিত করা হযব। প্রস্তামবত নতুন মনযািক সংস্থা, যাযত সুস্পিভাযব কাযজর 

পৃথকীকরযণর ও স্বেতার স্ব-প্রকাৈ , প্রমতষ্ঠামনক স্বাযিতা ও সৈমিকরণ, উৎকৃি ও ক্ষযাগয মবযৈর্জ্ঞযির উচ্চপযি মনযুমিকরণ প্রভৃমত 

আমথবক তহমবযলর িসৃণ, সরল, ৈীঘ্র ও আযরা ক্ষবমৈ স্বেতার সাযথ ক্ষজগান ক্ষিব। 

26.6 এই নীমত মৈক্ষা ক্ষক্ষযত্র ক্ষবসরকারী কাযবকরী কাযবকলাপযক পুনজীমবত করযব ও তাযক সমক্রয ভাযব উৎসামহত করযতা ও সিথবণ 

করযত উৎসামহত কযর। মবযৈর্ভাযব ক্ষবসরকারী বাযজযের সিথবন ছাড়াও অনযানয জাযগাযও  প্রিান করা ক্ষগযছ। ক্ষয ক্ষকাযনা ক্ষবসরকারী 

প্রমতষ্ঠান মনযজযির আমথবক তহমবযলর সাহাযযয মৈক্ষা সংক্রান্ত অমভজ্ঞতা বৃমদ্ধ করার স্বাযথব অথব সাহাযযযর লযক্ষয গুরুত্বপূণব পিযক্ষপ মনযত 

পাযরভ। 

26.7 এই নীমতযত মৈক্ষার বামণমজযকীকরযণর মবর্যয মবমভন্ন গুরুত্বপূণব প্রাসমেক মবর্যয িুখ্পত্র ক্ষপৈ করা হযযযছ,। যাযত “হাল্কা অথি 

প্রভাবী” ‘সরল মকন্তু কযঠার’ এই দৃমিযকান পমরলমক্ষত হযযযছ। যা আমথবক, কাযবপদ্ধমত, ক্ষকাসব এবং ক্ষপ্রাগ্রাি অফ্ামরংস এবং মৈক্ষাগত 

ফ্লাফ্ল প্রভৃমতর পাৈাপামৈ স্ব-প্রকাৈ, সরকারী মৈক্ষাযক্ষযত্রর পযবাপ্ত মবমনযযাগ, সরকারী এবং ক্ষবসরকারী প্রমতষ্ঠানগুমলযত প্রৈাসমনক 

বযপাযর গুরুত্ব আযরাপ করা, একইভাযব ক্ষযাগয মবভাগ বা প্রযযাজনীয ক্ষক্ষত্রগুমলযক বমিত না কযর অনয প্রযিিা দ্বারা বমধবত িূলযযক 

পুনাঃপ্রামপ্ত করার প্রযিিা করযত হযব। 



জাতীয় শিক্ষানীশত - 2020 

70 

 

27. িাস্তিায়ন 

27.1 ক্ষয ক্ষকান নীমতর কাযবকামরতা তার বাস্তবাযযনর উপর মনভব রৈীল। এই রূপ বাস্তবাযযনর  জনয প্রযযাজন প্রিুর কাযবকরী পিযক্ষপ ও 

পমরকল্পনা, যা অযনক ক্ষবমৈ সংখ্যক সিসয ও সংস্থা দ্বারা সািঞ্জসযপূণব ৈৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালী করা হযব। অতএব এই নীমতযক বাস্তবামযত করযত 

অযনক প্রমতষ্ঠান ও সংস্থা, ক্ষযিন-MHRD, CABE, ক্ষকন্দ্র ও রাজয সরকার,মৈক্ষা সম্পমকব ত িন্ত্রক, রাযজযর মৈক্ষা মবভাগ, ক্ষবােব , এন টি 

এ, সু্কল ও উচ্চতর মৈক্ষাযক্ষযত্রর মনযন্ত্রক সংস্থা ও সিসয, NCERT, SCERT,  সু্কল ও উচ্চতর মৈক্ষাপ্রমতষ্ঠাযনর সাযথ মনমিব ি রূপযরখ্া 

এবং পমরকল্পনা কযর পযবাযলািনা করা হযব।  

27.2 বাস্তবাযযনর মনেমলমখ্ত কযযকটি িুখ্যনীমত থাকযব- প্রথিত, বাস্তবাযযনর সারিিবতা এবং এই নীমতর অমভপ্রায, তা সবযিযয 

গুরুত্বপূণব। মদ্বতীযত, এো খু্বই গুরুত্বপূণব, ক্ষয এই নীমতযক বাস্তবামযত করযত ৈৃঙ্খলাবদ্ধ পদ্ধমতযত পিযক্ষপ মনযত হযব, প্রযতযকটি িফ্াই 

অতযন্ত গুরুত্বপূণব কারণ এরা প্রযতযযক পযররটি বাস্তবামযত হযত গুরুত্বপূণব ভূমিকা পালন করযব। তৃতীযত, অগ্রামধকারযক গুরুত্ব মিযয, এই 

নীমত িফ্াগুমল (Point) ক্ষক এিনভাযব ক্ষশ্রমণবদ্ধ করা হযব, ক্ষয সবযিযয গুরুত্বপূণব ও জরুরী কাযবগুমল সববাযগ্র করা হযব। িতুথবত, 

বাস্তবাযযনর বহুবযামপ্ত প্রধান হযব, ক্ষযযহতু এই নীমত পরস্পযরর সযে সম্পমকব ত ও সববােীন, অতএব আংমৈক বা খ্মণ্ডতভাযব বাস্তবামযত না 

হযয সমূ্পণবভাযব বাস্তবাযন প্রযযাজন। পিিত, ক্ষযযহতু মৈক্ষা একটি সিবতী মবর্য, তাই অবৈযিাবী ভাযব ক্ষকন্দ্র ও রাযজযর িযধয সযত্ন 

পমরকল্পনা, সংযুি পযবযবক্ষণ এবং সিেযপূববক বাস্তবাযন প্রযযাজন। র্ষ্ঠত, প্রযযাজনীয দ্রযবযর সিযানুসাযর ক্ষযিন- িানবসম্পি, 

পমরকাঠাযিা এবং আমথবক িামহিা পূরণ করা, রাজয ও ক্ষকন্দ্র উভয স্তযর অতযন্ত গুরুত্বপূণব। পমরযৈযর্ বলা যায ক্ষয, এই নীমতযক বাস্তবামযত 

করযত, ক্ষয সিস্ত মবমভন্ন সিান্তরাল পিযক্ষপ গ্রহণ করা হযযযছ, ক্ষসই সিস্ত পিযক্ষপযক অতযন্ত যত্নসহকাযর মবযের্ণ করযত হযব, তযবই 

এই নীমত মনখু্ৌঁতভাযব বাস্তবামযত হযত পারযব। এর িযধয মকছু এিন মবযৈর্ কাযবপদ্ধমত আযছ (ক্ষযিন- প্রারমিক শৈৈব যত্ন এবং মৈক্ষার 

পমরকাঠাযিা) যা শুধুিাত্র একটি িজবুত মভত গড়যত সাহাযয করযব, তাই নয, ভমবর্যযতর কিবপন্থা ও কাযবপদ্ধমতযক িসৃণভাযব এমগযয 

মনযয ক্ষযযত অপমরহাযব হযব। 

27.3 সংমেি িন্ত্রকগুমলর সিেয দ্বারাও তাযির পরািযৈব ক্ষকন্দ্র ও রাজয উভয স্তযর মনমিব ি মবর্য অনুসাযর বাস্তবাযন মবযৈর্জ্ঞ কমিটির 

গঠন করা হযব, যারা এই নীমতর উযদ্দৈযগুমল ক্রিপযবাযয ও স্পিভাযব প্রামপ্তর ক্ষয লক্ষয, তা উপযরাি মসদ্ধান্ত অনুযাযী এক মবসৃ্তত 

বাস্তবাযন পমরকল্পনা শতমর করযব। িানব সম্পি উন্নযক িন্ত্রক এবং রাজয কতৃব ক শতমর মনমিব ি টিি দ্বারা, এই নীমতর বাস্তবামযত করার ক্ষয 

লক্ষয ধাযব হযযযছ, ক্ষসই অনুসাযর প্রযতযক বছর সিীক্ষা করা হযব এবং কযাব (CABE) এর সাযথ এই মবর্যয আযলািনা করা হযব। 2030-

40 এর িযধয, এই নীমতযক সমূ্পণবরূযপ বাস্তবামযত করা হযব এবং এর পযর আযরা একটি সববােীণ ও মবসৃ্তত সিীক্ষা করা হযব।  
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অযাশিশভশয়িন 

 

এমবমস    অযাকাযেমিক বযাে অফ্ ক্ষক্রমেে 

এআই     আটিব মফ্মসযাল ইনযেমলযজন্স 

এমস    অযোযনািাস মেগ্রী গ্রযামন্টং কযলজ 

এইমস    অযাোি এেুযকৈান ক্ষসন্টার 

এমপআই    অযামলযকৈন ক্ষপ্রাগ্রামিং ইন্টারযফ্স 

এওযাইইউএসএইি   আযযুভব িা, ক্ষযাগা অযাে নযািুযযরাপামথ, উনামন, মসদ্ধা এে ক্ষহামিওপযামথ 

মব এে    বযাযিলর অফ্ এেুযকৈন 

মবউও    ব্লক এেুযকৈন অমফ্সার 

মবআইটিই    ব্লক ইনমস্টটিউে অফ্ টিিার এেুযকৈান 

মবওএ    ক্ষবােব  অফ্ অযাযসসযিন্ট 

মবওমজ    ক্ষবােব  অফ্ গভনবরস্ 

মবআরমস    ব্লক মরযসাসব ক্ষসন্টার 

মব মভওমস    বযাযিলর অফ্ ক্ষভাযকৈনাল এেুযকৈান 

মসএমবই    ক্ষসিাল অযােভাইসমর ক্ষবােব  অফ্ এেুযকৈান 

মসমবমসএস    িযযস ক্ষবসে ক্ষক্রমেে মসযস্টি 

মসমবএসই     ক্ষসিাল ক্ষবােব  অফ্ ক্ষসযকোমর এেুযকৈান 

মসআইইটি    ক্ষসিাল ইনমস্টটিউে অফ্ এেুযকৈনাল ক্ষেকযনালমজ 

মসএিমপ    কযামরযার িযাযনজযিন্ট এে ক্ষপ্রাযগ্রৈান 

মসওএ    কাউমন্সল অফ্ আমকব যেকিার 

মসমপমে    কমন্টমনউযাস ক্ষপ্রাযফ্ৈনাল ক্ষেভলপযিন্ট 

মসআরমস    ক্লস্টার মরযসাসব ক্ষসন্টার 

মসেব্লুএসএন   মিযেন উইথ ক্ষস্পৈাল নীেস্ 

মেএই    মেপােব যিন্ট অফ্ অযােমিক এনামজব  

মেমবটি    মেপােব যিন্ট অফ্ বাযযাযেকযনালমজ 

মেইও    মেমস্ট্রক্ট এেুযকৈান অমফ্সার 

মেআইইটি    মেমস্ট্রক্ট ইনমস্টটিউে অফ্ এেুযকৈন এে ক্ষট্র্মনং 

মেআইযকএসএইিএ   মেমজোল ইনফ্রাস্টাকিার ফ্র নযলজ ক্ষৈযামরং 

মেএসই    মেযরক্টযরে অফ্ সু্কল এেুযকৈান 

মেএসটি    মেপােব যিন্ট অফ্ সাযযন্স এে ক্ষেকযনালমজ 

ইমসমসই    আমলব িাইল্ডহুে ক্ষকযার এে এেুযকৈান 

ইইমস    এমিযনন্ট এক্সপােব  কমিটি 

মজমসইমে    ক্ষলাবাল মসটিযজনমৈপ এেুযকৈান 

মজমেমপ    গ্রস ক্ষোযিমস্টক ক্ষপ্রাোক্ট 

মজইমস    ক্ষজনাযরল এেুযকৈান কাউমন্সল 

মজইআর    গ্রস এনযরালযিন্ট ক্ষরমৈও 

মজএফ্আর    ক্ষজনাযরল মফ্নামন্সযাল রুল 

এইিইমসআই   হাযার এেুযকৈান কমিৈন অফ্ ইমেযা 
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এইিইমজমস   হাযার এেুযকৈান গ্রান্টস্  কাউমন্সল 

এইিইআই    হাযার এেুযকৈান ইমন্টটিউৈন 

আইমসএআর   ইমেযান কাউমন্সল অফ্ এমগ্রকালিারাল মরসািব  

আইমসএইিআর   ইমেযান কাউমন্সল অফ্ মহযস্টামরকাল মরসািব  

আইমসএিআর   ইমেযান কাউমন্সল অফ্ ক্ষিমেকযাল মরসািব  

আইমসটি    ইনফ্যিবৈন এে কমিউমনযকৈন ক্ষেকযনালমজ 

আইমেমপ    ইনমস্টটিউৈনাল ক্ষেভলপযিন্ট লান 

আইমজএনওইউ   ইমন্দরা গান্ধী নযাৈনাল ওযপন ইউমনভামসবটি 

আইআইএি   ইমেযান ইনমস্টটিউে অফ্ িযাযনজযিন্ট 

আইআইটি    ইমেযান ইনমস্টটিউে অফ্ ক্ষেকযনালমজ 

আইআইটিআই   ইমেযান ইনমস্টটিউে অফ্ ট্র্ান্সযলৈন এে ইন্টারমপ্রযেৈান 

আইএসএল   ইমেযান সাইন লযােুযযজ 

আইটিআই    ইোমস্ট্রযাল ক্ষট্র্মনং ইনমস্টটিউে 

এিএে    িাস্টার অফ্ এেুযকৈান 

এিমবমবএস   বযাযিলর অফ্ ক্ষিমেমসন এে বযাযিলর অফ্ সাজব ামর 

এিইআরইউ   িামিমেমসমলনামরএেুযকৈান এে মরসািব  ইউমনভামসবটিস 

এিএইিএফ্েব্লু   মিমনমস্ট্র অফ্ ক্ষহল্ থ এে ফ্যামিমল ওযযলযফ্যার 

এিএইিআরমে   মিমনমস্ট্র অফ্ মহউিযান মরযসাসব ক্ষেভলপযিন্ট 

এিওই    মিমনমস্ট্র অফ্ ক্ষেেুযকৈান 

এিওওমস    িযামসভ ওযপন অনলাইন ক্ষকাসব 

এিওইউ    ক্ষিযিারাোি অফ্ আোরস্টযামেং 

এি মফ্ল    িাস্টার অফ্ মফ্লসমফ্ 

এিেব্লুমসমে   মিমনমস্ট্র অফ্ ওিযান এে িাইল্ড ক্ষেভলপযিন্ট 

এনএমস    নযাৈনাল অযাযক্রমেযেৈন কাউমন্সল 

এনএএস    নযাৈনাল অযামিভযিন্ট সাযভব  

এনমসমস    নযাৈনাল কযাযেে কপবস 

এনমসইআরটি   নযাৈনাল কাউমন্সল অফ্ এেুযকৈনাল মরসািব  এে ক্ষট্র্মনং 

এনমসএফ্    নযাৈনাল কামরকুলাি ক্ষফ্রিওযাকব  

এনমসএফ্এসই   নযাৈনাল কামরকুলাি ক্ষফ্রিওযাকব  ফ্র সু্কল এেুযকৈান 

এনমসএফ্টিই   নযাৈনাল কামরকুলাি ক্ষফ্রিওযাকব  ফ্র টিিার এেুযকৈান 

এনমসআইমভই   নযাৈনাল কমিটি ফ্র িয ইমন্টযগ্রৈান অফ্ ক্ষভাযকৈনাল এেুযকৈান 

এনমসমপএফ্ইমসমসই নযাৈনাল কামরকুলার এে ক্ষপোগমগকযাল ক্ষফ্রিওযাকব  ফ্র আমলব িাইল্ডহুে ক্ষকযার এে 

এেুযকৈান 

এনমসটিই    নযাৈনাল কাউমন্সল ফ্র টিিার এেুযকৈান 

এনমসমভইটি   নযাৈনাল কাউমন্সল ফ্র ক্ষভাযকৈনাল এেুযকৈান এে ক্ষট্র্মনং 

এনইটিএফ্    নযাৈনাল এেুযকৈনাল ক্ষেকযনালমজ ক্ষফ্ারাি 

এনমজও    নন-গভযিবন্টাল অগবানাইযজৈন 

এনএইিইমকউএফ্   নযাৈনাল হাযার এেুযকৈান ক্ষকাযামলমফ্যকৈান স ক্ষফ্রিওযাকব  

এনএইিইআরমস   নযাৈনাল হাযার এেুযকৈান ক্ষরগুযলেমর কাউমন্সল 
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এনআইওএস   নযাৈনাল ইনমস্টটিউে অফ্ ওযপন সু্কমলং 

এনআইটি    নযাৈনাল ইনমস্টটিউে অফ্ ক্ষেকযনালমজ 

এনআইটিআই   নযাৈনাল ইনমস্টটিউে ফ্র ট্র্ান্সফ্মিবং ইমেযা 

এনমপই    নযাৈনাল পমলমস অন এেুযকৈান 

এনমপএনসটি   নযাৈনাল ক্ষপ্রাযফ্ৈনাল স্টযাোেব স ফ্র টিিাসব 

এনআরএফ্   নযাৈনাল মরসািব  ফ্াউযেৈন 

এনএসমকউএফ্   নযাৈনাল মস্কলস ক্ষকাযামলমফ্যকৈানস ক্ষফ্রিওযাকব  

এনএসএসও   নযাৈনাল সযাম্পল সাযভব  অমফ্স 

এনটিএ    নযাৈনাল এমস্টং এযজন্সী 

ওমবমস    আিার বযাকওযােব  ক্লাযসস 

ওমেএল    ওযপন অযাে মেস্টযান্স লামনবং 

মপএআরএযকএইি   পাফ্ব যিবন্স অযাযসসযিন্ট, মরমভউ অযাে অযানামলমসস অফ্ নযলজ ফ্র হমলমস্টক ক্ষেভলপযিন্ট 

মপমসআই    ফ্ািবামস কাউমন্সল অফ্ ইমেযা 

মপএফ্এিএস   পাবমলক মফ্নামন্সযাল িযাযনজযিন্ট মসযস্টি 

মপএইিমে    েক্টর অফ্ মফ্লজমফ্ 

মপএসএসমব   ক্ষপ্রাযফ্ৈনাল স্টযাোেব  ক্ষসটিং বমে 

মপটিআর    মপউমপল টিিার ক্ষরমৈও 

আরঅযােআই   মরসািব  এে ইযনাযভৈন 

আরমসআই    মরহযামবমলযেৈান কাউমন্সল অফ্ ইমেযা 

আরমপেব্লুমে   রাইেস অফ্ পাসবনস উইথ মেসঅযামবমলে 

এসএএস    ক্ষস্টে অযামিভযিন্ট সাযভব  

এস মস    মসমেউল্ড কাস্ট(স) 

এসমসমেমপ    সু্কল কিযলক্স/ ক্লাস্টার ক্ষেভলপযিন্ট লান স 

এসমসইআরটি   ক্ষস্টে কাউমন্সল অফ্ এেুযকৈনাল মরসািব  এে ক্ষট্র্মনং 

এসমসএফ্    ক্ষস্টে কামরকুলার ক্ষফ্রিওযাকব  

এসমসএিমস   সু্কল কিযলক্স িযাযনজযিন্ট কমিটি 

এসমেমজ    সাযস্টযনবল ক্ষেভলপযিন্ট ক্ষগাল 

এসমেমপ    সু্কল ক্ষেভলপযিন্ট লান 

এসইমেমজ    ক্ষসামৈও-ইযকানমিকযামল মেজঅযাভাযন্টজ গ্রুপ 

এসইযজে    ক্ষস্পৈাল এেুযকৈান ক্ষজান 

এসআইওএস   ক্ষস্টে ইনমস্টটিউে অফ্ ওযপন সু্কমলং 

এসএিমস    সু্কল িযাযনজযিন্ট কমিটি 

এসমকউএএএফ্   সু্কল ক্ষকাযামলটি অযাযসসযিন্ট অযাে অযাযক্রমেযযৈন ক্ষফ্রিওযাকব  

এসএসএ    সবব মৈক্ষা অমভযান 

এসএসএস    মসম্পল স্টযাোেব  সান্সমক্রে 

এসএসএসএ   ক্ষস্টে সু্কলস স্টযাোেব স অথমরটি 

এসটি    মৈমেউলে ট্র্াইবস্ 

এসটিইএি    সাযযন্স, ক্ষেকযনালমজ, ইমঞ্জমনযামরং অযাে িযাথাযিটিক্স 

এসটিএস    সযান্সমক্রে থ্রু সযান্সমক্রে 
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এসেব্লুএওযাইএএি   স্টামে ওযযবস অফ্ অযামক্টভ লামনবং ফ্র ইযং অযাসপাইমরং িাইেস 

টিইআই    টিিার এেুযকৈন ইমস্টটিউৈন 

টিইটি    টিিার এমলমজমবমলটি ক্ষেস্ট 

ইউ-মেআইএসই   ইউমনফ্াযযে মেমস্ট্রক্ট ইনফ্যিবৈন মসযস্টি ফ্র এেুযকশ্ন 

ইউমজমস    ইউমনভামসবটি গ্রযান্টস কমিৈন 

ইউএনইএসমসও   ইউনাইযেে ক্ষনৈন স এেুযকৈনাল, সাযযমন্টমফ্ক অযাে কালিারাল অগবানাইযজৈন 

ইউটি    ইউমনযন ক্ষেমরেমর 

মভমসটি    ক্ষভযেমরনামর কাউমন্সল অফ্ ইমেযা 

 

 

***** 

 


