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নহভম্বর- ২০১১

ভুখফন্ধ
ববদ্যা পাঠক্রম  পাঠযূবচ ববক ববহলজ্ঞ কবমটি বনহজহদ্র মহযয
পরস্পর মত বববনম কহর মততহকযর বভবিহত এই প্রস্তাব-পুবস্তকাটি রচনা কহরহছন
। কাজটি মাপ্ত করহত আর অহনহকরই অক্লান্ত শ্রম  অমূয অবদ্ান রহহছ ।
ফহ মমত পাঠক্রম  পাঠযূবচর খড়াটি রকাহরর াহত তু হ দদ্া দগহছ
। কবমটি গণতাবিক পহথ ব দ্হযর মতামতহকই গুরুত্ব বদ্হহছন। বা ত
অপ্রাবঙ্গক হবনা দয, প্রারবিক স্তহর পাল-দফ প্রথার অবানহক দকন্ধ কহর
আমার বনহজরই একটি Note of Dissent এই বববরণীর হঙ্গ যুক্ত হহছ ।
মগ্র বববরণ খড়া পাঠক্রম  পাঠযূবচটি জনাযারহণর প্রবতবক্রার
জনয বলক্ষাদ্প্তহরর Website এ তু হ দদ্া  । আমার মতামহতর হঙ্গ যারা
একমত তাাঁরা তাাঁহদ্র প্রবতবক্রা পাঠাহত পারহবন । আগামী একমা এই
Website টি দখাা থাকহব প্রবতবক্রাগুব গ্রণ করার জনয । তাাঁহদ্র মতামহতর
বভবিহতই আমাহদ্র এই খড়া বববরণীটিহক চূ ড়ান্ত করা হব ।

যনযবাদ্াহন্ত

বন

দববদ্তা ভবন

(অযযাপক ুনন্ন ানযা)

১৮ নভবম্বয ২০১১

বাতি
তফদ্যারয় াঠক্রভ ও াঠযূতচ তফলয়ক
তফভলজ্ঞ কতভটি
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ভভম ার্ম ংক্ষে
(Executive Summary)

নতু ন রকার কাযেভার গ্রণ করার পহরই ২০১১ াহ জুাই মাহ একটি ববদ্যা পাঠক্রম  পাঠযূবচ
ববক ববহলজ্ঞ কবমটি গঠন কহরন

। এই কবমটির উহেলয  ক্ষয বাহব বতনটি বব ববহবচনার জনয

উপস্থাপন করা হহছেঃ
1) জাতী পাঠক্রহমর রূপহরখা ২০০৫ অনুাহর প্রচবত পাঠক্রম  পাঠযূবচ এবং দশ্রবণকহক্ষ পঠন-পাঠন
দকৌল খবতহ দদ্খা ।
2) বাযযতামূক বলক্ষার অবযকার আইন ২০০৯ এর দপ্রক্ষাপহট বতে মান ববদ্যা বযবস্থার পবরবস্থবত বক তা
ববচার করা ।
3) উপহরর দ্ুটি দ্ব ববহবচনা কহর এমন বকছু পদ্হক্ষপ ুপাবরল করা যাহত বলশুরা চাপ মুক্ত হ আনহন্নর
াহথ ববদ্যা বযবস্থা যুক্ত হত পাহর এবং স্মৃবত –বনভে রতা কাটিহ দবায  প্রহাগ

ামহথেয দ্ক্ষ হ

উঠহত পাহর ।
এই উহেহলয বনম্নববখত আটটি দক্ষহে কবমটিহক ুপাবরল করহত বা হহছ –
i)

প্রথম দশ্রবণ দথহক দ্বাদ্ল দশ্রবণ পযেন্ত বতে মান পাঠক্রম, পাঠযূবচ, পাঠযপুস্তক জাতী পাঠক্রম
রূপহরখা ২০০৫ এবং বাযযতামূক বলক্ষার অবযকার আইন ২০০৯ অনুাহর কতখাবন কাযেকরী তা
ম্পহকে ুপাবরল।

ii)

বতে মাহন চাু মূযান  পরীক্ষা পদ্ধবত ম্পহকে ুপাবরল ।

iii) পাঠযপুস্তহকর উপর বনভে রলীতা  অতযাবযক স্মৃবত–বনভে রতা ম্পহকে মতামত  ুপাবরল ।
iv) প্রাইহভট টিউলহনর উপর বনভে রতা ম্পহকে ুপাবরল ।
v)

ববজ্ঞাবনক বলক্ষাপদ্ধবত ববহ ুপাবরল ।

vi) মাযযবমক  উচ্চমাযযবমক পরীক্ষার বতে মান পবরবস্থবত ম্পহকে ুপাবরল ।
vii) বতে মাহন প্রচবত বলক্ষক প্রবলক্ষণ ম্পহকে ুপাবরল ।
viii) ববজ্ঞান বলক্ষার প্রার ম্পহকে ুপাবরল ।
এছাড়া কবমটি নতু ন পাঠক্রম  পাঠযূবচর রূপাণ করহত দয প্রলাবনক পবরবতে ন প্রহাজন তা বনহ
ুপাবরল কহরহছন এই বববরণীহত । গত পঞ্চাল বছর যহর দয মস্ত প্রস্তাব  মীক্ষার ফাফ প্রকাবলত হহছ
তা তাাঁরা খবতহ দদ্হখহছন এবং

বতে মাহন দয মস্ত কমেবনভে র (

Activity- based) দশ্রবণকক্ষ পবরচানার কাজ

আজ ককাতা বা তার আহলপাহল দদ্খা যা তা তাাঁরা দদ্হখ এহহছন ।
এরই বভবিহত উপবরউক্ত ববহ বদ্বতী অযযাহ বকছু ুপাবরল করা হহছ
ুপাবরলগুবহক ভাগ করা হহছ—
1) পাঠক্রহম াববেক দ্ৃবিভবঙ্গ ।
2) বলক্ষা প্রলাহন বকছু পবরবতে হনর জনয ুপাবরল ।
পাঠক্রহম াববেক দ্ৃবিভবঙ্গর অযীহন ১৪টি বববস্তু আনা হহছ—
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। এখাহন দ্ুটি অংহল এই

১. বলশুর মযোদ্া  অবযকার ।
২. ববদ্যাহ বমশ্র ংস্কৃ বত ।
৩. বলক্ষা ববময দ্ূরীকরণ ।
৪. ুস্বাস্থয  পুবির প্রহাজনীতা ।
৫. বাজার অথেনীবত  মানুহর প্রতযালা ।
৬. পবরহবল বলক্ষা ।
৭. পরীক্ষা পদ্ধবত  আটহক না রাখার নীবত ।
৮. বাবড়র কাজ  প্রাইহভট টিউলন ।
৯. বলক্ষা প্রযুবক্তর বযবার ।
১০. বলখন মান  তথাকবথত বপবছহ-পড়া বলশুহদ্র মযা ।
১১. নতু ন বকছু ুপাবরল –
ক) স্বাস্থয  লরীরচচো  কমেমূক  বলল্পকার চচো।
খ) বেভাা ূে

।
।

গ) মকাীন ববূবচর অন্তভুে বক্ত
১২. বলক্ষক প্রবলক্ষণ ।

১৩. ববদ্যা  দশ্রণীকহক্ষ উপযুক্ত পবরহবল বনমোণ  কাযেকরী কৃ তযূবচ বনবোচন ।
১৪. পাঠযূবচ / কৃ তযূবচ  পাঠযপুস্তক ।
অনযবদ্হক নতু ন পাঠক্রম  পাঠযূবচ রূপাণ করহত বলক্ষা প্রলাহন বকছু পবরবতে হনর কথা– ুপাবরল করা হহছ।
 বাযযতামূক বলক্ষা অবযকার আইন ২০০৯ কাযেকর করহত ৩ বছহরর মহযয বলক্ষক বনহাগ পবরকাঠাহমা
বনমোন এবং বলখন িার প্রকাল দল করা।
 চক্রম্পদ্ দকন্ধগুবহক আকাহর দছাট কহর ‘ববদ্যা গুচ্ছ’ গহড় দতাা ।
 Academic Authority বাহব ববদ্যা স্তর দথহক রাজয পযেন্ত ংবিি প্রবতষ্ঠান বনবোচন ।
 School Development Plan গুবর মন্বহ চক্র, ব্লক, দজাস্তহর বলক্ষা পবরকল্পনা বনমোন ।
 প্রযান বলক্ষহকর দ্াবত্ব  ক্ষমতাবৃবদ্ধ অবর ববদ্যা পবরদ্লেহকর গুরুত্ব বাড়াহনা ।
 ৬ বছহর প্রথম দশ্রবণহত ভবতে এবং অন্ততেঃ এক বছহরর জনয প্রাকপ্রাথবমক বলক্ষা বযবস্থা ।
এই বববরনীর দল অংহল বব বভবিক পাঠক্রম  পাঠযূবচর স্পি রূপহরখা দদ্া হহছেঃ
ক) প্রথম  বদ্বতী দশ্রবণর জনয ুংত পাঠক্রম  পাঠযূবচ

।

খ) তৃ তী দথহক পঞ্চম দশ্রবণ পযেন্ত প্রথম, বদ্বতী ভাা, গবণত  পবরহবল পবরবচবত  স্বাস্থযলরীরবলক্ষা  ৃজনমূক কৃ তযাবর পাঠক্রম  পাঠযূবচ ।
গ) ষ্ঠ দশ্রবণ দথহক অিম দশ্রবণ পযেন্ত প্রথম, বদ্বতী, তৃ তী ভাা  গবণত ুংত ববজ্ঞান এবং
ইবতা, ভু হগা  স্বাস্থয-লরীরবলক্ষা  ৃজনমূক কৃ তযাবর পাঠক্রম  পাঠযূবচ ।
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ঘ) নবম  দ্লম দশ্রবণর জনয প্রথম, বদ্বতী, তৃ তী ভাা  গবণত জীবন ববজ্ঞান, দভৌতববজ্ঞান,
ইবতা, ভু হগা  স্বাস্থয, লরীরবলক্ষা  ৃজনমূক কৃ তযাবর পাঠক্রম  পাঠযূবচ ।
এই পযোহ দয মস্ত ববহল ববহল ুপাবরল করা হহছ দগুব 

:

তফভল তফভল ুাতয
1. প্রবতটি বলশুরই যহথি ামথেয আহছ এই তযটির উপর আস্থা দরহখ প্রথম  পঞ্চম দশ্রবণহত বলশুর ামথেয
মানবচে (Competency mapping)বতবর করহত হব । এই মানবচে বনমোহণর প্রহকৌল বতবর করার জনয
রাজয দথহক চক্রস্তর পযেন্ত দ্ বতবর কহর এবযাপাহর বলক্ষক প্রবলক্ষহণর বযবস্থা করহত হব । (১১.১ এবং
১২.১)
2. বলক্ষা ববময দ্ূর করহত ফাফহর মতা (equality of outcome) দক বতার করহত হব। এাকার
বববচেয  বলশুহদ্র ামহথেযর তারতমযহক মাথা দরহখ প্রবতটি ববহই পাঠক্রম  পাঠযূবচহত বলক্ষা 
বলক্ষাথীহদ্র জনয ফাাঁকা অংল ( open space) দরহখ দদ্া হহছ । ঐ অংলটির জনয ংবিি বলক্ষকবলবক্ষকাহদ্র প্রহাজনী পাঠক্রম রচনা করহত হব এবং বলশুহদ্র বলখহন তার ংহযাজন ঘটাহত হব

।

স্থানী দভৌহগাবক পবরহবল, খাদ্যাভযা  উৎহবর বববভন্নতাহক শ্রদ্ধা  মযোদ্া বদ্হ দগুবর অন্তভুে বক্ত
ঘটাহত হব প্রবতবদ্নকার কৃ তয  পাঠযূবচর মহযয। (১.২.১ এবং ১.৩.১)
3. আাদ্াভাহব ‘পবরহবল ববদ্যা ’র নাহম দকাহনা পাঠযপুস্তক চাু না কহর প্রাথবমকস্তহর একটিমাে

‘পবরহবল

পবরচ’ নাহম বব প্রচন করহত হব । এই ববটির মহযযই ববজ্ঞান, ভূ হগা এবং ইবতা ুংত
(Integrated) ভাহব ম্বন্ধযুক্ত থাকহব। প্রথম  বদ্বতী দশ্রবণহত ‘পবরহবল’ দকাহনা আাদ্া বব বাহব
থাকহব না বরং ভাাচচোর অঙ্গ বাহব পবরহবহলর পাঠগুবহক একটিমাে

‘বলখন-িার’ এর মহযযই

ুংত করার ুপাবরল করা হহছ । ি দথহক অিম দশ্রবণ পযেন্ত আাদ্া

‘পবরহবল ববদ্যার’ পবরবহতে

পবরহবল বলক্ষার অঙ্গ বাহব ভূ হগা, ববজ্ঞান এবং ইবতা পাহঠর বযবস্থা করহত হব

। নবম  দ্লম

দশ্রবণহত একইভাহব পবরহবল ববদ্যা আাদ্া দকাহনা পাঠযপুস্তক দদ্ার অথে দনই বহ কবমটি মহন কহরন।
(১.৪.১)
4. বাজার অথেনীবত  তীব্র প্রবতহযাবগতার ফশ্রুবতহত নম্বর দতাার

‘ইাঁদ্র
ু দদ্ৌড়’ দথহক মুক্ত কহর বলশুহদ্র

আনন্ন  ইচ্ছার হঙ্গ যুক্ত করহত এবং তাহদ্র ববদ্যাহ অংলগ্রণ করাহত হব। তাই,তার জনয পাঠক্রম
 পাঠযূবচহত খুটিনাটি তহথযর ভার কবমহ যারণা বতবরর উপর দববল দজার দদ্া হহছ

।বযবক্তগত

াফয বড় কহর না দদ্হখ দ্গত প্রবতহযাবগতা  াফযহক মযোদ্া দদ্ার ুপাবরল করা হহছ

।

অফহদ্র জনয পবরকল্পনামাবফক কাউহন্পবং এর বযবস্থা করার কথা বা হহছ। ফ বলশুহদ্র আর
দববল কহর ামাবজকভাহব অংলগ্রহণ উৎা দদ্ার কথা বা হহছ । প্রবতটি বলশুর মহযযই দয বভন্ন
বভন্ন যরহনর ামথেয আহছ তা মূযান কহর বপবছহ পড়া বলশুহদ্র পাঠক্রম চচোর মহযয যত দববল িব
যুক্ত করার দচিা করহত হব। (১.৫.১, ১.৪.১ এবং ১.৫.৮)
5. পাঠক্রহম মূযহবাহযর বলক্ষা বলশুহক নীর নীবত বলক্ষার পবরবহতে কৃ তযাবর মাযযহম ভা-মন্ন ববচারহবায,
গণতাবিক প্রবক্রার প্রবত শ্রদ্ধাহবায, স্বাযীন বচন্তা ববশ্বা, ংগীত, নাটক, বচোঙ্কন ববতকে , গ্রাম মীক্ষার
মাযযহম নন্ননবলল্প  মাজভাবনার প্রবত আকেণ এবং ববজ্ঞান মনস্কতা, কুংস্কার ববহরাযী মহনাভাব,
বহড়াহদ্র প্রবত শ্রদ্ধাহবায, স্বলৃঙ্খা, অাম্প্রদ্াবক মহনাভাব, নলীতা  লাবন্তবপ্রতা, হবোপবর ব
কাহজ আত্মববশ্বা গহড় দতাার জনয পাঠযক্রহম অজস্র পাঠ  কৃ তযাব পবরকবল্পত ভাহব দদ্ার ুপাবরল
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করা হহছ। বলশুর মূযাহন এই ববটির ববচার কহর ুবনবদ্ে ি ুপাবরল করা হহছ । (১.৬.৪. এবং
১.৬.৫. )
6. আটহক না রাখা এবং পরীক্ষাপদ্ধবত বনহ বনম্নববখত ুপাবরল করা হচ্ছেঃ প্রাথবমক স্তহর পঞ্চম দশ্রবণ পযেন্ত
আটহক না রাখার নীবত গ্রণহযাগয।পঞ্চম দশ্রবণহত এটির প্রহাগ ২০১৩ া দথহক করা দযহত
আগামী বছহরর মহযয প্রবতটি ববদ্যাহক

পাহর তহব

RTE অনুাহর বলক্ষক ছাে অনুপাত, দশ্রবণকক্ষ এবং নতু ন

পাঠযপুস্তক  বলখন ামগ্রী দদ্ার বযবস্থা করহত হব।


উচ্চপ্রাথবমহক আপাতত এই উহদ্যাগ বন্ধ দরহখ ২০১৪ া দথহক যাহপ যাহপ ২০১৬ াহ এই
বযবস্থা কাযেকর করা দযহত পাহর। তহব লতে বাহব প্রবতটি ববদ্যাহ প্রহাজনী বলক্ষক উপযুক্ত
পবরকাঠাহমা এবং পঠন-পাঠন িার দদ্ার বযবস্থা করহত হব । যতবদ্ন না তা িব হচ্ছ,
ততবদ্ন চাু প্রথা ভাঙার প্রহাজন আহছ বহ কবমটি মহন করহছন না।



প্রাথবমহক ঠিকভাহব াববেক  যারাবাবক মূযান ( CCE) প্রচন করা প্রহাজন ঐ বছর
দথহকই।এই যাহপ যাহপ াববেক

 বনরবববচ্ছন্ন মূযান চাু করহত হব অিম দশ্রবণ

পযেন্ত।উচ্চপ্রাথবমক প্রচবত ‘ইউবনট দতস্ত’নামক পরীক্ষা পদ্ধবত বন্ধ রাখাই দশ্র।


তার পবরবহতে প্রবত দশ্রবণহত দ্ুটি পাববেক এবং একটি ামবগ্রক মূযান থাকহব ।শুযু অিম দশ্রবণ
পযেন্ত ন, নবম দশ্রবণহত এই পদ্ধবত চাু করহত হব।



দ্লম দশ্রবণর দলহ মাযযবমক পরীক্ষা রাখা দযহত পাহর।



নবম-দ্লম ববভাবজত পাঠযক্রম হব । নবম দশ্রবণহত াববেক  যারাবাবক মূযান পযোক্রহম
চাু করহত হব।



Grade Point Average পদ্ধবত ঠিকভাহব চাু না করা দগহ পুরহনা নম্বর পদ্ধবতহক বফবরহ
আনা উবচত বহ মহন কহরন কবমটি।



াববেক  বনরবববচ্ছন্ন মূযাহনর জনয প্রবতটি বলশুর জনয Report card বতবর হব এবং বলক্ষকবলবক্ষকা একটি ‘ডাহবর’ রাখহবন বলশুহদ্র অগ্রগবত এবং ঘাটবতর বববরণ নবথবদ্ধ করহত।



দকাহনা মূযাহনর অভীক্ষাপে হুবহু পাঠযপুস্তহকর বভবিহত রবচত হব । দশ্রবণকহক্ষ পরীক্ষাবি্রীক্ষা
কহর দযভাহব পঠন-পাঠন চহব তার হঙ্গ ামঞ্জয দরহখ ঐ অভীক্ষাপে বনবমেত হব।



মুখস্ত কহর পরীক্ষা বার যারা বজে ন করহত হব।



ইংরাবজহত দলানা-বা  কহথাপথহন দজার বদ্হত বা হহছ।



বববভন্ন ববহ

Project Work, স্বাস্থযচচো,ৃজনমূক  দবামূক কমেূবচর জনয ২০% নম্বর

মাযযবমহক যুক্ত হব।


দ্লম দশ্রবণ পযেন্ত তৃ তী ভাার পরীক্ষার জনয স্থানী স্তহর পরীক্ষা মণ্ডী থাকহব, তহব তার
ফাফ ামবগ্রক নম্বহর যুক্ত হব না।



দমযাঅহন্বহণর জনয চতু থে/পঞ্চম দশ্রবণ বা অিম দশ্রবণর পর দকাহনা মীক্ষা ’দ তাহত কবমটির
দকাহনা অমত দনই।

7.

স্বাস্থয  লরীরচচো, ৃজনমূক  কমেমূক পাঠ  বলল্পকার চচোটিহক ি দথহক দ্লম দশ্রবণ পযেন্ত
নতু ন কহর পাঠক্রহম স্থান দদ্া হহছ

। এহক্ষহে বচোঙ্কন  বফল্ম স্টাবড, অবভন,াংবাবদ্কতা,

গ্রামহবা  বববভন্ন বৃবির চচো ম্পহকে যারণা করহত একবদ্হক দযমন
দতমবন Theoritical part
Therotical এবং ৬০ নম্বর

 থাকহব । স্বাস্থয  লরীরচচোর দক্ষে তাই
practical এ যাযে করা হহছ
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‘practical activities’ থাকহব
। এহক্ষহে লতকরা ৪০ নম্বর

। প্রাথবমহক এই ববটি ুংত

(Integrated)র ুপাবরল করা পদ্ধবতহত অনয ববহর হঙ্গ চচো হ পাঠক্রহম ুস্বাস্থয  পুবি ংক্রান্ত
বকছু বযবাবরক বদ্ক যুক্ত করার ুপাবরল করা হহছ

। উচ্চপ্রাথবমক  মাযযবমহক ছােীহদ্র

বেঃবন্ধকাীন লারীবরক অবস্থা  তাহদ্র পুবিহক পাঠক্রহমর চচো স্থান বদ্হত ুপাবরল করা হহছ

।

এজনয বলক্ষকহদ্র প্রবলক্ষহণর বযবস্থার কথা বা আহছ।
8. ি দশ্রবণ দথহক দ্লম দশ্রবণ পযেন্ত ‘বেভাা’ ূে চচোর জনয ুপাবরল করা হহছ। মূতেঃ ংববযান স্বীকৃ ত
প্রচবত ভারতী ভাার চচো বাড়াহত এই পদ্হক্ষহপর ুপাবরল করা হহছ

। নবম-দ্লম দশ্রবণহত তা

আববলযক ’দ দমাট নম্বহর এই ববহর ফাফ যুক্ত না করার ুপাবরল করা হহছ।
9. পাঠক্রমটিহক জীবন্ত  আকেণী কহর তুহত বববভন্ন ববহ নতু ন নতু ন পাঠ আনা হহছ
দশ্রবণহতই পাঠক্রম  পাঠযূবচহত বলশুহদ্র জনয যহথি দখাা পবরর (
স্থানী এবং প্রাবঙ্গক ভাবনা বদ্হ পবরপূরণ করহত হব বলক্ষকহকই

। প্রবতটি

open space) রাখা হহছ যা
। অনযবদ্হক এমন অহনক নতু ন

প্রাবঙ্গক ববভাবনা আনা হহছ যা বলশুহদ্র কাহছ কৃ তযাবর মযযবদ্হ হজই উপস্থাপনা করা যা ।
দযমন বঙ্গতবময  তার মযা, পঞ্চাহবতরাহজর ইবতা 

তার বতে মান পবরবস্থবত, বতে মান বাজার

 তার ুফকুফ, বমবডার ভূ বমকা, বক্রহকহটর ইবতা, বফল্ম স্টাবড , গ্রাম মীক্ষা  গ্রাম ংগঠন
ইতযাবদ্ ।
10.

বলক্ষা প্রবলক্ষণ ম্পহকে বনম্নববখত ুপাবরলগুব করা হহছেঃ


B.Ed, B.P.Ed, P.T.T.I , D.El.Ed দকাহের পাঠক্রহম ামঞ্জয আনার বযবস্থা এবং না পাঠক্রম
অনুাহর ঐ দকােগুবর পাঠযূবচহত পবরবতে ন আনা প্রহাজন বহ কবমটি ুপাবরল কহরহছন ।



দজাস্তহর DIET দক লবক্তলাী কহর এই প্রবলক্ষহণর পুহরা দ্াবত্ব তাহদ্র দছহড় দদ্ার ুপাবরল করা
হহছ ।



প্রবলক্ষহণ ICT  Video conferencing এর বযবস্থা ুবনবিত কহর ববদ্যা চাকাীন প্রবলক্ষহণর
বযবস্থা দনা ।



চক্রম্পদ্ দকন্ধগুবহক ( CLRC) এজনয আর ক্ষমতাবত করা এবং প্রবলক্ষহণ অভযস্ত বলক্ষকহদ্র
এই কমেকাহণ্ডর াহথ যুক্ত করা ।



SCERT দক এই কাহজর জনয Academic Authority বাহব দঘাণা কহর প্রহাজনী বযবস্থা দনা
।

11. দশ্রবণকহক্ষ পঠন-পাঠন পদ্ধবতর পবরবতে হনর জনয বনম্নববখত ুপাবরলগুব করা হহছেঃ


প্রবতটি দশ্রবণ বা দশ্রবণববভাহগর জনয রকারহক একটি কহর উপযুক্ত দশ্রবণকক্ষ এবং একজন কহর
বলক্ষক উচ্চ-প্রাথবমক পযেন্ত ুবনবিত করহত হব রকারহক আগামী ৩ বছহরর মহযযই ।



দ্গত পঠন-পাঠন প্রবক্রা চাু করহত হব অিম দশ্রবণ পযেন্ত আগামী বলক্ষাবে (২০১২)দথহকই।



দ্গত পাঠ-পবরকল্পনা বনমোহণর জনয এবং তা দশ্রবণকহক্ষ ফপ্রূ হচ্ছ বকনা তা দদ্খার জনয
প্রযানবলক্ষক  স্থানী S.I. of school দক দ্াবত্ব বনহত হব। এর জনয প্রযানবলক্ষক  স্থানী S.I. of
schoolদক প্রবলক্ষণ দদ্া প্রহাজন ।



দশ্রবণকক্ষ পবরচানা দক্ষেববহলহ পাঠক্রম  পাঠযূবচ বনমোণ করা  পবরবতে ন করার স্বাযীনতা
থাকহব বলক্ষকহদ্র। ফাফহর দক্ষহে অভীষ্ঠ ক্ষমাো যাযে করা আহছ তা অজে হনর জনয বলক্ষকহদ্র
বনহজর মত পবরকল্পনা বনহত হব।



পঠন-পাঠহন পাঠযপুস্তকহক একমাে বলখনিার নাহম একটি নতু ন পাঠামগ্রী বতবরর ুপাবরল
কহরহছন এই কবমটি ।
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ুংতভাহব প্রাথবমহক একটি এবং উচ্চ-প্রাথবমহক আর একটি পাঠ-ামগ্রী বনমোণ করহত হব
রকারহকই।যা একহঙ্গ চারটি দশ্রবণর ামথেযহক মাথা দরহখ এটি রবচত হব এবং একইহঙ্গ
বপবছহ পড়া  উন্নতমাহনর বলক্ষাথীহদ্র মান অনুাহর কৃ তযাব বনবোচহন এটি াাযয কহর এবং
। এছাড়া

দ্রুত বপবছহ পড়াহদ্র দশ্রবণর স্বাভাববক গবতহত বফবরহ আনহত  াাযয করহব

গ্রন্থাগাহরর জনয উপযুক্ত পুস্তক, অনযানয বলখন ামগ্রীর পযোপ্ত বযবস্থা রকারহক করহত হব ।


দখার ামথেয বনমোহণ অবভনব প্রবক্রা প্রকল্প বতবর কহর দজার বদ্হত হব ।



পাঠ-পবরকল্পনা, বলখন ামগ্রী বনমোণ, অভীক্ষাপে বনমোণ ,
যারাবাবক প্রবলক্ষণ গ্রণ ,

Report Card বতবর, CLRC দক

অবভভাবকহদ্র হঙ্গ ভা, বপবছহ পড়া বলশুহদ্র জনয ববহল প্রহচিা

, স্থানী দভৌহগাবক পবরহবল , প্রাচীন বনদ্লেন বনহ কাজ, বাবড়র কাহজর নমুনা বতবর হবোপবর
পাঠগ্রহণর জনয প্রস্তুবত বাহব বকছু টা ম বলক্ষকহক বয করহতই হব । এই মটু কু বযবাহরর
জনয বলক্ষক প্রবলক্ষহণর বযবস্থা জরুবর বহ কবমটি মহন কহরন ।


ববজ্ঞাহনর পাঠক্রমটি দযহতু অহনকাংহল কৃ তযাব-বনভে র হত চহহছ তাই দ্লম দশ্রবণ পযেন্ত এই
ুংত ( Integrated) বীক্ষণাগার বনমোহনর ুপাবরল করা হহছ

। বীক্ষণাগাহরর বযবার

আববলযক করহত হব ।


এছাড়া ববজ্ঞান বববভন্ন ববহ ‘বলখন-তবব’(learning corner) বতবরর ুপাবরল করা হহছ ।
উচ্চ-প্রাথবমহক দশ্রবণকহক্ষর মহযযই এই ‘বলখন তবব’ বনমোণ করহ ভাহা হব ।



হবোপবর াহত-নাহত কাজ( Activity based learning)  বলখহনর ভাবনা মাথা দরহখ দশ্রবণকক্ষ
পবরচানা করহত হব ।

12. প্রাথবমক স্তহর পাঠযপুস্তহকর ংখযা ২২ দথহক কবমহ ১৪ করার ুপাবরল করা হহছ

। প্রথম দশ্রবণহত ৪

টির পবরবহতে ১ টি, বদ্বতী দশ্রবণহত ৪ টির পবরবহতে ১ টি এবং তৃ তী , চতু থে  পঞ্চম দশ্রবণহত দমাট
১৪ টির পবরবহতে ১২ টি পাঠযপুস্তহকর ুপাবরল করা হহছ । বনম্নববখতভাহব ঐ পাঠয পুস্তকগুবর রচনা
 বনমোহণর কথা বা হহছেঃ


প্রথম  বদ্বতী দশ্রবণহত ভাা বলখহনর হঙ্গ ংহযাগ দরহখ বদ্বতী ভাা  গবণত  পবরহবল
। এই

পবরবচবতর ববগুবহক উপস্থাপন করা দযহত পাহর একটি কহর বলখন িাহরর মযয বদ্হ
িাহর রবীন্ধনাথ ঠাকুর ববরবচত

‘জপাঠ’দক মগ্র পবরকল্পনা ংযুক্ত করার ুপাবরল করা

হহছ ।


তৃ তী , চতু থে  পঞ্চম দশ্রবণর প্রবতটিহত প্রথম ভাা, বদ্বতী ভাা  গবণহতর পৃথক
পাঠযপুস্তক ববজ্ঞান, ভূ হগা  ইবতাহক ুংত কহর একটি

‘পবরহবল পবরবচবত ’ নাহম

পাঠযপুস্তহকর প্রস্তাব করা হহছ ।


পাঠযপুস্তহক খুাঁটিনাটি তহথযর ভার কবমহ বলশুহদ্র যারণা ৃবির উপর দজার দদ্া হহছ,যাহত
স্মৃবত-বনভে রতা কবমহ বলশুরা দবায  প্রহাহগর ামথেয গহড় তুহত পাহর ।



বাস্তব অবভজ্ঞতা  বদ্নবন্নন জীবনহক যুক্ত কহর এই পাঠযপুস্তক রচনা করহত হব

। গবণত 

ব ববহই দয দকাহনা মযার দপ্রক্ষাপট বাহব বদ্নবন্নন জীবহনর অবভজ্ঞতা বযবার কহর
বলশুহক মযার প্রকৃ বত এবং তা মাযাহনর পথ বনহজহকই আববষ্কাহরর ুহযাগ বদ্হত হব
পাঠযপুস্তকগুব হব কমেবনভে র (Activity based)


প্রাথবমহকর মস্ত পাঠযপুস্তক রচনার আহগ একটি বনবদ্ে ি লব্দ ভান্ডার বতবর কহর তহবই এই
ামগ্রীগুব রচনা করা প্রহাজন।

8

। তাই



ষ্ঠ, প্তম  অিম দশ্রবণহত প্রথম ভাা, বদ্বতী ভাা , তৃ তী ভাা  গবণত ছাড়া পবরহবল
ববদ্যার অঙ্গ বাহব ববজ্ঞান, ভূ হগা  ইবতাহর পাঠযপুস্তক রকারহকই করহত হব । অনযবদ্হক
স্বাস্থয  লরীরবলক্ষা ৃজনমূক বলক্ষার জনয দয ববটি এই স্তহর নতু নভাহব প্রচহনর ুপাবরল
করা হহছ, দখাহন ৪০ লতাংল থাকহব Theoretical Part । এই অংহলর জনয পাঠযপুস্তক বনমোণ
করহত হব রকারহক ।



প্রথম দথহক অিম দশ্রবণ পযেন্ত মস্ত পাঠযপুস্তকগুব রচনা  প্রকালনার জনয একটি

State

Textbook Board গঠন করহত হব এবং তার মযয বদ্হ পাঠযপুস্তকগুবর মান বনিণ িব হব
। প্রবতটি ববহর দখকহদ্র হঙ্গ একজন কহর বলশু াববতযক , বচেবলল্পী  মনস্তত্বববদরাখার
ুপাবরল করা হহছ

। পাঠযপুস্তক ছাড়া হযাগী বলখন িার বববভন্ন বলখনামগ্রী তারা

বনমোণ করহবন ।


পাঠযবই গুব হব আকেণী , চারটি রঙ ম্ববত এবং ভাহা কাগহজ ছাপা, প্রবতটি পৃষ্ঠা
বলশুহদ্র জনয অহনকটা অংল ফাাঁকা রাখহত হব। প্রামাণয ছববর বযবার করহত হব ।

13. নতু ন পাঠক্রম  পাঠযূবচহক ফভাহব রূপাণ করহত বনম্নববখত পদ্হক্ষপ দনা দযহত পাহর


২০১৪ াহর মহযযই অিম দশ্রবণ পযেন্ত রকারহক বলক্ষক বনহাগ পবরকাঠাহমা  ববনামূহয মস্ত
পাঠযপুস্তহকর বযবস্থা করহত হব ।



দববলংখযা বলক্ষাথী আহছ এমন প্রাথবমক, মাযযবমক  উচ্চমাযযবমক ববদ্যাহক একাবযক ইউবনহট
দভহঙ পৃথক প্রলাহনর অযীহন আনার বযবস্থা করহত হব

।এর জনয প্রহাজনী অথে াাহযযর

বযবস্থা বেবলক্ষা অবভযান এর পক্ষ দথহক করহত হব ।


School Mapping 

‘দপ্রাহজক্ট দ্ীপঙ্কর ’এর কাজ আগামী ১ বছহরর মহযয মস্ত দজা দল

করহত হব এবং বনবমত ভাহব তা পবরমাজে ন (Update) কহর দযহত হব ।


প্রবত চক্রম্পদ্ দকন্ধ (CLRC) হব দমাটামুটি ৫ টি ববদ্যা বনহ । প্রাথবমক দথহক উচ্চমাযযবমক
পযেন্ত মস্ত ববদ্যাহকই এই দকহন্ধর অযীহন বনহ আহত হব

। প্রবতটি চক্রম্পদ্ দকহন্ধ একটি

। এর দনতৃ হত্ব থাকহবন একজন কহর অবর ববদ্যা

কহর ‘ববদ্যা গুচ্ছ ’ গহড় তুহত হব

পবরদ্লেক(SI/S) । এই ববদ্যা গুহচ্ছ বনযুক্ত করহত হব অন্তত ৫ জন কমেরত বলক্ষকহক যাাঁরা
কহক বছহরর জনয ‘ববহল কাহজর দ্াবত্ব’ বনহ কাজ করহবন । এই কারহণ ামবক ভাহব খাব
পদ্ গুবহত Deputation এ বলক্ষক বনহাগ করহ ংবিি ববদ্যা গুবহত বলক্ষক ছাে অনুপাত
হ্রা পাহবনা । পরীক্ষামূকভাহব প্রথম ২ বছহরর জনয এই কাজ গ্রণ করা দযহত পাহর ।


প্রবতটি ববদ্যাহ বতবর করহত হব School Development Plan (SDP) । স্বল্প  দ্ীঘে দমাদ্ী ক্ষ
ামহন দরহখ এই পবরকল্পনা দথহক গহড় উঠহব চক্রম্পদ্হকহন্ধর বলক্ষা পবরকল্পনা
পবরকল্পনাগুবর একটি অংল বেবলক্ষা

। এই

অবভযান  RTE’র রূপাহণর জনয বনবদ্ে ি হব । বাবকটি

নন-প্ল্যান  প্ল্যান বাহজহটর অন্তভুে ক্ত হব ।


প্রাথবমক , উচ্চপ্রাথবমক , মাযযবমক  উচ্চমাযযবমক ববদ্যাহর প্রযান বলক্ষক-বলবক্ষকাহদ্র ক্ষমতা
 দ্াবত্ব আর বাড়াহত হব। ববদ্যাস্তহর তাাঁহদ্র Academic Head বাহব দঘাণা করহত হব ।
চক্রম্পদ্হকহন্ধ একজন অবর ববদ্যা পবরদ্লেক ( SI/S) , ব্লকস্তহর -পবরদ্লেক এবং দজাস্তহর
একজন দজা পবরদ্লেক(অযাকাহডবমক) দক Academic Authority Head বাহব দঘাণা করহত হব
। দজাস্তহর যুক্ত করহত হব

DIET দক মস্ত ারস্বত কৃ তযাবর মূ ংগঠক বাহব । রাজযস্তহর

SCERT দক Academic Authority বাহব দঘাণা কহর দখাহন যাাঁরা ববদ্যাবলক্ষা অবযকতে া(DSE)
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করহণর

RTE’র রূপাণ , পবরদ্লেন এবং মাহনান্নহনর ববগুব দদ্খভা কহরন তাাঁহদ্র SCERT’র

হঙ্গ যুক্ত করহত হব

।এই রাজযস্তহরর দ্টি পবরকল্পনা বনমোণ, পবরদ্লেন , গহবণা এবং

প্রবলক্ষহণর দ্াবত্ব পান করহবন ।একজন যুগ্ম অবযকতে াহক ঐ কাহজ বনযুক্ত করার ুপাবরল করা
হচ্ছ ।


প্রযান বলক্ষক বনহাহগর লহতে এমন বকছু বযবস্থা রাখা দ্রকার যাহত দয মস্ত বলক্ষহকরা না
পাঠক্রম অনুাহর ববদ্যাস্তহর অথবা দয মস্ত

Resource teacher রা চক্রম্পদ্হকহন্ধ বনরন্তর

গহবণামূক কাজ করহছন , তাাঁরা দববল ুহযাগ দপহত পাহরন ।


অবর ববদ্যা পবরদ্লেক (SI/S) পহদ্র বনহাহগ ববদ্যহ চাকুরীর অবভজ্ঞতা এই যরহনর কাহজর
াফযহক যুক্ত করহত হব ।



দজা ববদ্যা পবরদ্লেক (SIS) পহদ্র উপবরউক্ত কাহজ ফ প্রযান বলক্ষক  বলবক্ষকাহদ্র ংখযা
বাড়াহত হব।



DIET এবং বববভন্ন স্তহর ববদ্যা পবরদ্লেক পদ্গুবহক

Common Cadre System –এ বনহ এহ

বযবস্থাপনার মহযয লবক্ত ঞ্চাবরত হব বহ কবমটি মহন কহরন ।
14. ংববযান  বাযযতামুক বলক্ষার অবযকার আইন ২০০৯ দমহন ৬ বছর ব দথহক প্রাথবমহক প্রথম
দশ্রবণহত ভবতে র ব বস্থর করার ুপাবরল কহরহছন এই কবমটি
বলশুহদ্র জনয প্রাকপ্রাথবমক বলক্ষার বযবস্থা করহত বহহছন

। তাই পালাপাবল ৬ বছহরর নীহচর

। এই বযবস্থাপনা অঙ্গনাবড় দকন্ধ অথবা

বলক্ষা দ্প্তহরর অযীহন হত পাহর বহ কবমটি মহন কহরন ।
15. ২০১২ াহর জানুাবর মা দথহকই ারা রাহজয একটি পাইট প্রকল্প গ্রণ করা জরুবর বহ মহন কহরন
এই কবমটি । এই প্রকল্পটিহত না পাঠক্রম  পাঠযূবচর বকছু অংল বনহ, ববদ্যা গুহচ্ছর মাযযহম দকাহনা
একটি গ্রাম পঞ্চাহহতর অযীহন মস্ত ববদ্যাহ এই ভাবনার রূপাণ করহত হব
প্রবলক্ষণ  হযাগী বলখন িার রচনার উহদ্যাগ বনহত হব

। হঙ্গ হঙ্গ বলক্ষক

। বেবলক্ষা অবভযাহনর অথে াাহযয এই

প্রকল্প দজা অন্ততেঃ একটি চক্রম্পদ্হকহন্ধর অযীহন একটি পঞ্চাহহত করহত হব । এটি ছ মাহর জনয
অনুবষ্ঠত করা দ্রকার । SCERT এবং DIET গুবহক একই ছাতার তা এহন একটি বক্রালী কাযেক্রম
বতবর করহত হব ।
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ূতচত্র
ক্রবমক নং
১.
২.
৩.
৪.
৫.

অযযাহর নাম
ভূ বমকা
দকন ংহলাযহনর প্রহাজন 
পাঠক্রম  পাঠযূবচহত পবরবতে হনর ুপাবরল
খড়া পাঠক্রহমর রূপহরখা
খড়া পাঠযূবচ

11

পৃষ্ঠা নং
১২
১৩
২৩
৬২
১১0

বূ তভকা
বতে মাহন আমাহদ্র রাহজয প্রাথবমক বলক্ষা দয পাঠক্রম  পাঠযূবচ প্রচবত আহছ দটি প্রণীত হবছ
১৯৭৯ াহ লাবন্তবনহকতহনর ববনভবহনর তদ্ানীন্তন অযযক্ষ শ্রী বমাংশুববম মজুমদ্াহরর দনতৃ হত্ব গঠিত রাজয
রকার বনযুক্ত একটি বলক্ষা কবমটির ুপাবরহলর বভবিহত।

এই কবমটির মূ ুপাবরলগুব গ্রণ কহর রাজয রকার

১৯৮০-৮১ বলক্ষাবে দথহক রাহজযর রকাবর  রকার দপাবত প্রাথবমক এবং বনম্ন বুবনাবদ্
বলক্ষাক্রম  পাঠযূবচ পবরবতে ন কহরন।

ববদ্যাগুবহত এই

এই দ্বটিহত পঠন-পাঠন ববক কাজকমে ছাড়া দখাযূা, লরীরচচো,

প্রতযক্ষ অবভজ্ঞতামূক এবং ৃজনাত্মক  উৎপাদ্নাত্মক কাজকহমের উপর দববল গুরুত্ব দদ্ার কথা বা হহছ।
এছাড়া প্রথম ভাা দলখাহনার উপর বোবযক গুরুত্ব আহরাবপত া বদ্বতী ভাার চচোটিহক প্রাথবমক বলক্ষার
বলক্ষাক্রহমর বাইহর রাখা ।

প্রথম দশ্রবণহত বণেপবরচহর প্রবক্রাটিহক আন্তজে াবতক স্তহর গৃীত প্রণাীর হঙ্গ

মবন্বত করার প্রা দদ্খা দগহছ। ফত পাঠযূবচহত ববদ্যাাগরী পদ্ধবত এমনবক রবীন্ধনাহথর ‘জপাঠ’ এর
অন্তভুে বক্ত রদ্ কহর ‘বকল’ নাহম নতু ন পাঠযবই এর প্রচন করা হহছ।
যারাবাবক মূযান প্রচবত । এর পহর

াণ্মাবক  বাবেক পরীক্ষার বদ্হ

অবলয বববভন্ন কবমটি  কবমলহনর ুপাবরল দমহন মূযারাটির বকছু

ংস্কার াযন করা হবছ। দযমন বদ্বতী ভাা বাহব ইংরাবজহক আবার বফবরহ আনা হবছ প্রথম দশ্রবণ
দথহক।

জপাঠহক

আবার পাঠয করা হবছ ‘বকল’ এর পালাপাবল।

গুরুত্ব আহরাপ করার কথা দখা আহছ এ দ্বটিহত।
রূপহরখা বতবর হবছ পবিমবহঙ্গ।
বতবর হবছ।

মূযহবাহযর বলক্ষার উপর যহথি

১৯৫০ াহর পর এই প্রথম একটি পূণোঙ্গ পাঠক্রহমর

শুযু তাই ন, পাঠক্রমটিহক ামহন দরহখ একটি ববস্তৃ ত কৃ তয  পাঠযূবচ

দখাহন স্বাস্থয  লারীরবলক্ষা ববক কাজ, প্রতযক্ষ অবভজ্ঞতামূক, ৃজনলী  উৎপাদ্নাত্মক

কাজ এবং এগুবর বযবাবরক প্রহাহগর বযাপাহর ববস্তার ুপাবরলমূ তু হ যরা হহছ।

জ্ঞান, দবায, প্রহাগ 

দ্ক্ষতার বনবরহখ পঠন-পাঠন বনভে র কাজগুবহক ববহিণ কহর প্রবতটি দশ্রবণর কাময ামথেযহক বনযোরণ করা হহছ
এবং প্রবতটি ববহ প্রাবন্তক ামথেযহক বচবিত করা হহছ।
তার প্রবক্রা  দকৌল ংহক্ষহপ দদ্ার দচিা হহছ।

এর াহথ বলক্ষক/বলবক্ষকাগণ এগুব কীভাহব দলখাহবন
পরবতীকাহ পাঠক্রম ংহলাযহনর মহ(২০০৩)

১৯৯৬ াহ পযাবরহ ইউহনহস্কার উহদ্যাহগ আন্তজে াবতক বলক্ষা হেহন জযাক দডহরর দনতৃ হত্ব গঠিত কবমটি বলক্ষার
দয চারটি স্তি বনহদ্ে ল কহরবছহন তা গুরুত্ব কাহর গৃীত হহছ।

আহাচয দ্বটির বভবিহত মূযানপদ্ধবতহত

এহহছ অহনক পবরবতে ন। চাু হহছ চতু থে দশ্রবণ পযেন্ত আটহক না রাখার বযবস্থা।
দদ্া হহছ।

যারাবাবক মূযানহক ামথেযবভবিক কহর দতাার দচিা হহছ।

বলশুর দ্ুবেতা বচবিত কহর তা ংহলাযহনর ুপাবরল করা হহছ।

ববেঃপরীক্ষা বযবস্থা তুহ
যারাবাবক মূযাহনর মাযযহম

মূযানহক বতনটি পহবে ববভক্ত কহর প্রথম

দ্ুটিহত পাববেক মূযান এবং দলটিহত ামবগ্রক মূযাহনর ুপাবরল করা হহছ।

এছাড়া প্রবতটি পাঠ-একক এর

দলহ এবং পাঠ চাকাীন তাৎক্ষবণক  একক বভবিক মূযাহনর কথা বা হহছ।
তৃ তী দশ্রবণর দলহ বলশুহদ্র মান বনযোরক ববেঃমূযাহনর বযবস্থা হহছ।
ংহলাযনীর বযবস্থা করা হহছ।
পৃথক পৃথক মূযান কহর

ম্প্রবত বদ্বতী এবং

বপবছহ পড়া বলশুহদ্র জনয

স্বাস্থয  লারীরবলক্ষা এবং প্রতযক্ষ অবভজ্ঞতা, ৃজনাত্মক  উৎপাদ্নাত্মক কাহজর

যথাহযাগয নবথ ংরক্ষণ করার কথা বা হহছ। মূ দ্বটিহক ২০০৩ াহ পুনরা

নবীকরণ করা । উচ্চ প্রাথবমক  মাযযবমক স্তহর ২০০৬ াহ ‘নতু ন পাঠক্রম’ নাম বদ্হ মযযবলক্ষা পেহদ্র
পক্ষ দথহক একটি পুবস্তকা প্রকাবলত হবছ । বকন্তু দদ্খা দগহছ টি দকাহনা পাঠক্রহমর রূপহরখা ন, বরং বকছু
পাঠযূবচ। মযযবলক্ষা পেদ্ প্রকাবলত এই ‘নতু ন পাঠক্রম’ পুবস্তকা
তা এখাহন উবিবখত রহহছ।
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বববভন্ন ববহ বক বক বববস্তু পড়াহনা হব

িা ভর আফায ংভাধভনয প্রভয়াজন ক্ষকার্ায় ?
ববগত বেল বছর যহর বলক্ষাক্রহমর এই মূযারাটি প্রাথবমক ববদ্যাগুবহত অনুৃত হ জাতী স্তহর
পবিমবহঙ্গর াফহযর মান আলাবযঞ্জক ন।

গত কহক বছর যহরই বলক্ষা-উন্নন ূচক

Education

Development India (EDI) এর পবরমাহপ পবিমবহঙ্গর স্থান ৩২/৩৩ এ অবস্থান কহরহছ। এ বছর প্রাথবমহকর
দক্ষহে অবলয তা কহম ২৪-এ এহহছ।

এযাবৎ যতগুব বলক্ষা-ববহলজ্ঞ ংস্থা মীক্ষা কহরহছন তাাঁহদ্র প্রবতটিহতই

বলশুর বলক্ষার মান বনহ উহদ্বগ প্রকাল করা হহছ।
বববভন্ন দক্ষহে।

বলক্ষা প্রলাহনর কাযেকাবরতা ভীণভাহবই হ্রা দপহহছ

IIM-ককাতা বলক্ষা প্রলান বনহ দয মীক্ষা করহছ, তার

প্রাথবমক বববরণীহত পবরদ্লেহনর

গুণগত মাহনর অবনন এবং পবরদ্লেকহদ্র শুযু নন- অযাকাহডবমক কাহজ বনযুক্ত রাখার পবরবস্থবতহক মাহাচনা
করা হহছ। পবরকাঠাহমা বনমোহণ অনয রাহজযর তুনা পবিমবঙ্গ অহনক বপবছহ। EDI ranking দথহক তা দবল
স্পি দবাঝা যা।

পাঠক্রহমর মূ ুপাবরলগুব কাযেকর করহত দগহ ববদ্যাস্তহর দযাগয নজরদ্াবর  াাযয
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প্রহাজন তা কাযেকর করহত প্রযান বলক্ষক/বলবক্ষকারা দয অহনকাংহলই অক্ষম তা অহনহকই উহিখ কহরহছন।
উপরন্তু কহকটি বরহপাহটে এ দদ্খা দগহছ দয মূযাহনর পবরবহতে ববদ্যাহ বতনটি পরীক্ষা চাু হ দগহছ। এর
প্রভাহব পঠন-পাঠহন মান ক্ষু ণ্ণ হহছ।
মূযাহনর বযবস্থা করহছন।

বববভন্ন ংস্থার বতবর  ছাপাহনা প্রশ্নপে বকহন এহন বলক্ষক/বলবক্ষকারা

ফহ াববেক  যারাবাবক মূযান আহ কথার কথাই দথহক দগহছ।

দশ্রবণকহক্ষ

বলক্ষক/বলবক্ষকাহদ্র আচরণ, বলশুহদ্র প্রবত তাহদ্র যত্ন, দস্দ, াববেক নলীতার দক্ষহে অহনক প্রশ্ন উঠহছ।
ম্প্রবত বলশুহদ্র মানবক  বদ্বক বনযোতহনর ববরুহদ্ধ মামানয উচ্চ-আদ্াতহক কড়া রা দপল করহত হহছ।
রাজয রকারহক তার জনয ারা রাহজয

াযারণ বনহদ্ে ল দ্ান করহত হহছ।

হহছ তা  ববদ্যাহ বলশুরা দতমন বলখহছ না।

হবোপবর বববভন্ন বরহপাহটে যা স্পি

প্রাইহভট টিউলাহনর প্রহকাপ দবহড় চহহছ।

স্মৃবত-বনভে রতার

বছহটহফাাঁটা কহমবন। বলক্ষাথীহদ্র মুখস্থ করবার প্রবণতা অহনক দবহড় দগহছ। রকার দপাবত ববদ্যাগুব যত দ্ুবে
হহছ ততই ইংরাবজ মাযযম ববদ্যাগুবর প্রভাব দবহড়হছ। প্রাথবমহক ইংরাবজভাার পঠন-পাঠন বন্ধ া
হচতন অবভভাবক-অবভভাববকাহদ্র কাহছ পবিমবহঙ্গর পাঠক্রম অবাস্তব বহ মহন হহছ। ফহ তাাঁরা দবরকাবর
প্রাথবমক ববদ্যা দযখাহন ইংরাবজ ববটি আববলযক দখাহন তাাঁহদ্র বলশুটিহক ভবতে র উৎা দদ্বখহহছ। রাতারাবত
গ্রাম-গহঞ্জ বযাহঙর ছাতার মত দবরকাবর প্রাথবমক ববদ্যা , এমনবক তার ূে যহর অিম দশ্রবণ পযেন্ত উচ্চ
প্রাথবমক ববদ্যা গহড় উঠহত াগ। মাযযবমকস্তহর

CBSE এবং ICSE দবাহডের অনুহমাদ্হনর জনয ল’দ ল’দ

আহবদ্ন বলক্ষা দ্প্তহর জমা পড়হত াগ। অনযবদ্হক পাল-দফ প্রথা উহঠ যাা হচতন অবভভাবকঅবভভাববকারা বলশুর যথাথে পরীক্ষা হচ্ছ বকনা এ বনহ বন্নান হ উঠহন। পঠন-পাঠন ববক কাজগুবহক
গুরুত্ব কম বদ্হ -পাঠক্রবমক ববগুবহত দজার দদ্ার নীবতহক তাাঁরা দখাামহন বনহত পাহরন বন। ফহ
ববদ্যা বযবস্থা এবং বলক্ষকহদ্র বদ্বনক কৃ তযাব ম্পহকে তাাঁহদ্র মহন একটা হন্ন দদ্খা বদ্। ফত

লর 

লরতব এাকার রকার  রকার-দপাবত ববদ্যাগুব দথহক হু হু কহর ছাে-ছােীর ংখযা কমহত াগ।
এখন যা অবস্থা, তাহত এই পবরবস্থবত খুবই করুণ। ারা পবিমবহঙ্গ অন্তত স্রাবযক প্রাথবমক  মাযযবমক
ববদ্যা আহছ যাহদ্র প্রা দকাহনা ছাে-ছােীই দনই। ন দতা নামমাে ংখযা বনহ এই ববদ্যাগুব চহছ।
রকাবর  রকার দপাবত ববদ্যাগুব এই পবরবস্থবতহক জভাহব বনহত পাহর বন। ফহ পাঠক্রম যাই
বুক, আহ দভতহর দভতহর অহনকাংহলই পুরাহনা প্রবক্রা বফহর দগহছন। ফহ -পাঠক্রবমক কাজ আবার
অবহবত হহছ; ইংরাবজ বফহর এহহছ; াববেক  যারাবাবক মূযাহনর নাহম যা চহছ তা আহ বকছু প্রথাগত
পরীক্ষা, পঠন-পাঠন দযমন স্মৃবত-বনভে র বছ তাই দথহক দগহছ। নম্বহরর দপছহন দছাটার বাতাবরণ দমাহট কহম
বন। ফহ প্রাথবমক দথহক উচ্চমাযযবমক পযেন্ত মগ্র বযবস্থাপনাই একটি বদ্লাীন পবরবস্থবতর মহযয বদ্হ চহহছ। অথচ
ববদ্যাগুব তার পুরাহনা মযোদ্া বফহর পা বন। অবভভাবক-অবভভাববকাহদ্র আস্থা ক্রমলই দাপ দপহত শুরু
কহরহছ। ইবতমহযয পবরবস্থবত আর জটি হ উঠহত চহছ কারণ বেবলক্ষার প্রাহর প্রথম প্রজহন্র বহু বলশু
ববদ্যা বযবস্থা ঢু কহত শুরু কহরহছ। আলার কথা তাহদ্র একমাে আশ্রস্থ এই রকাবর  রকার-দপাবত
ববদ্যাগুব। ফহ গ্রাম-গহঞ্জ দযখাহন যহথি ংখযক দবরকাবর ববদ্যা দনই দখাহন বলশুর ংখযা ববহফারহণর
পযোহ চহ দগহছ। ববহলত মাযযবমক  উচ্চ মাযযবমক ববদ্যাগুবহত ভবতে র চাপ দবহড়হছ। ফহ ববদ্যাছু হটর
ংখযা বাড়হত শুরু কহরহছ। অনযবদ্হক বপবছহ-পড়া বলশুহদ্র ংখযা দশ্রবণকহক্ষ াবফহ াবফহ বাড়হছ। তাই
দকাহনা বলশু বপবছহ পড়হ তাহক মমাহন তুহ বনহ যাার দকাহনা াথেক প্রবক্রা দনই।

দব বলশু স্থানী

বাবড়র ভাা প্রহাগ কহর তাহদ্র ববদ্যাহর ভাা পঠন-পাঠন একটি বড় মযা হ উঠহছ।

প্রাথবমহক একটি

দশ্রবণ, একটি পাঠক্রম একই রকহমর মূযান বযবস্থা, ঘন্টা দমহপ বপবরড, বববভন্ন বপবরহড বভন্ন বভন্ন বলক্ষহকর
আগমন-এ মস্তই দশ্রবণর কাজগুবহক বনমতাবিক এবং একহঘহ কহর দফহহছ। বলশুর অবযকার, তার স্বাযীনতা,
রুবচ-ইচ্ছা এবং তদ্নুযাী পাঠক্রহমর ববস্তার এবং কৃ তযূবচহত বববচহেযর দকাহনা ুহযাগ এই বযবস্থা দনই।

ব

বমবহ বযবস্থাপনা খুবই ংকটপূণে হ উহঠহছ। এমুূহতে প্রাথবমহক দয পাঠক্রম আহছ তা এই মস্ত মযা
দমাকাববা মথে ন।
উপরন্তু উচ্চপ্রাথবমক, মাযযবমক এবং উচ্চমাযযবমক স্তহর যা আহছ তা পাঠযববহর তাবকাূবচ। ফহ এই
স্তহর গত কহক দ্লহক দকাহনা ক্ষয  উহেলয ছাড়াই বববভন্ন ভাহব প্রভাববত হ পাঠযূবচ  পাঠযবইহ অহনক
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অপ্রাবঙ্গক পরীক্ষা বনরীক্ষা হহছ এবং অপ্রহাজনী

বলক্ষক প্রবলক্ষণ অনুবষ্ঠত হহছ।

বাস্তহবর হঙ্গ এগুবর দ্ূর

ম্পকে থাকা বলক্ষক/বলবক্ষকারা রকাহরর এই মস্ত উহদ্যাগহক বনতান্তই বযথে প্রহচিা বাহব দদ্খহত শুরু
কহরহছন।

NCERT প্রণীত National Curriculum Framework-2055 এর তত্ত্বহক বলক্ষাভাবনার দ্ৃবিহত না দদ্হখ

বববচ্ছন্ন বকছু প্রস্তাব

এ রাহজয চাু কহর বনহজহদ্র ‘গবতর হঙ্গ পা দমাহনার’ দচিা

প্রদ্লেনবেস্ব হ পহড়হছ।

বনতান্তই অতবজ্ঞাবনক এবং

তাই এহক্ষহে এক ুবচবন্তত পাঠক্রম বনমোহণর প্রহাজন অনুভূত হহছ।

২০০৫ াহ জাতীস্তহর প্রকাবলত হহছ দয

National Curriculum Framework 2005, এই দ্বটি

পূবেতন আর মস্ত NCF এর দচহ আাদ্া এবং দববল জনগ্রায,

ফহ মস্ত রাজযই এই দ্বটিহক প্রামাণয বাহব

ববহবচনা কহর তাহদ্র বলক্ষা পবরকল্পনাহক পবরবতে হনর উহদ্যাগ বনহহছ। এই উহদ্যাহগর প্রথম যাপ হা রাজযস্তহর
অনুরূপ একটি রূপহরখা বনমোণ করা।

রাহজযর ববহলত্ব, জনংখযার বববচেয, ভূ বমরূহপর বভন্নতা, বববভন্ন যহমের 

জাবতর মানুহর াবস্থান এবং হবোপবর দ্ীঘে ইবতা, বলক্ষা বনহ বববভন্ন গহবণা  ক্রান্তদ্লী মামানবহদ্র
বক্রাকহমে ঋদ্ধ পবরহবল এই রাহজযর এক অননয ঐবতয যা অক্ষু ন্ন দরহখ বলক্ষাক্রহমর এবং তার হঙ্গ উপযুক্ত
কৃ তযূবচর অবতারণা প্রহাজন হ পহড়হছ।

ইবতমহযয

NCERT র অনুহপ্ররণা এ রাহজয

2007 াহ একটি

Core group বতবর হবছ। এই দ্টি NCF 2005 এর প্রদ্বলেত বলক্ষাক্রহমর যারণার আহা বতে মান পাঠক্রম,
পাঠযূবচ  পাঠযপুস্তক ববহিণ কহরহছন।

NCF 2005 প্রদ্বলেত ববদ্যা বলক্ষা পাঠক্রম মূ ুপাবরলগুবহক

কাযেকরী দমহন বনহ বববভন্ন কারহণ বাস্তহব রূপাণ করার মযাগুব দদ্বখহহছন (দযমন- এই যরহনর পাঠযপুস্তক
রচনার মযা, দযাগয বলক্ষহকর অভাব, দকাহনা দকাহনা ববহ গুরুত্ব হ্রা ইতযাবদ্), দযগুব বনতান্ত পবরচানাগত।
এই যরহনর মযা দথহক দকাহনা বযবস্থাপনাই দকাহনা বদ্ন পুহরাপুবর মুক্ত হত পাহর না। তবু তাাঁহদ্র ুপাবরল
‚However we have kept our mind open and would like the debate to continue‛ ফহ পাঠক্রহম গুণগত
দকাহনা পবরবতে ন ঘহটবন ২০০৩-এর পর দথহক। প্রাথবমক স্তহর গবণত এবং ইংহরবজ পুস্তহকর বকছু পবরবতে ন হ
উচ্চ প্রাথবমক এবং মাযযবমকস্তহরর ববগুব অপবরববতে ত দথহক দগহছ। তহব তাাঁরা দবরকাবর প্রকালনা ছাপা
পাঠযপুস্তকগুবর ম্পহকে উহিখ কহরহছন, ‚ It is found from experience that many of these books are of
poor quality, full of mistakes including conceptual errors and often inflated with unnecessary contents
added illegally after obtaining approval ‛। এই ববটি বতে মান কবমটি দ্ৃবিহগাচর হহছ। অনযবদ্হক এই
দ্বটিহত দদ্খা দগহছ ‘লাবন্তর জনয বলক্ষা’ ববটিহক স্বাগত জানাহনা হহছ। তাাঁরা ‘Peace lawyer’ এর যারণাটি
বাদ্ বদ্হ অাময-অববচার-বংা-াম্রাজযবাদ্ী যুদ্ধ- ম্প্রদ্াবকতা, বঙ্গ ববময এবং বাজার অথেনীবতর কদ্যেতার
ববরুহদ্ধ একটি যুবক্ত বনভে র মানবকতা গহড় দতাা প্রহাজন বহ মহন কহরহছন।
এছাড়া দখাহন াববেক  যারাবাবক মূযাহনর বযথেতার কথা স্বীকার কহর দনা হহছ। তবু ববকল্প
দকাহনা বযবস্থার কথা উহিখ দনই বরং বযবস্থাপনার ঠিক উন্নবতর কথা ুপাবরল করা হহছ।
হবোপবর, দদ্খা দগহছ

NCF 2005 চাু া হত্ত্ব পবিমবঙ্গ প্রাথবমক  মাযযবমক স্তহরর পাঠক্রম 

পাঠযূবচহত দতমন দকাহনা পবরবতে ন ঘহট বন। অনযবদ্হক পাবরপাবশ্বেক চাহপ পবরহবলববদ্যা, জীবনতলীর মহতা
গুরুত্বপূণে ববগুবহক বববচ্ছন্নভাহব দশ্রবণকহক্ষ পঠনপাঠহনর ববহ পবরণত কহর দফা হহছ। ফহ বলশুহদ্র উপর
পাঠযপুস্তহকর চাপ বহুগুহণ বৃবদ্ধ দপহহছ।

তাই

NCF 2005 দক অবম্বন কহর রাহজযর বলক্ষা-পবরবস্থবত খবতহ

দদ্খা প্রহাজনী হ উহঠহছ।
উপরন্তু বলশুর বলক্ষার অবযকার ংক্রান্ত একটি আইন

Right to free Compulsory Education Act

2009 বতে মাহন অতযন্ত প্রাবঙ্গক হ উহঠহছ। এটি বলশুর দমৌবক অবযকার ংরক্ষহণর উহেহলয াগু হহছ। ফহ
পাঠক্রম পাঠযূবচ এবং পঠন-পাঠন প্রবক্রার মূ অবভমুখটিই বদ্হ দগহছ। আহগ একটি ববদ্যা দযভাহব মাহজ
দবা ববতরণ করত তার মূ ুরটিই মূত পবরববতে ত হহছ : RTE  NCF এর যারাগুব ামহন দরহখ দয দয
পবরবতে ন আহত চহহছ তার একটি ংবক্ষপ্ত রূপহরখা দদ্া ।
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মা আভছ
১. এটি অহনকাংহল বলক্ষকহকবন্ধক, বলক্ষকই মূত

এখন মা ভি চভরভছ
ঠিক

২. এটি এখন পুহরাপুবর বলশুহকবন্ধক হত চহহছ। বলশুর

কহর দনন কতটা পড়াহবন, কীভাহব পড়াহবন, এবং

অবযকার, তার চাবদ্া, ইচ্ছা, ামহথেযর স্তর এবং বনজস্ব

কীভাহব অবভভাবক  মাহজর হঙ্গ ম্পকে রাখহবন।

গবত বটাই এই বযবস্থা মযোদ্া দপহত চহহছ।

২. বলক্ষক-পবরচাবত বযবস্থা া নূযনতম লৃঙ্খা

২. বলশু বলখহছ বকনা তার উপর বভবি কহর একটি

বাাঁযা থাহক পাঠক্রম, পাঠযূবচ এবং পঠন-পাঠন পদ্ধবত। নমনী পাঠক্রম দ্রকার যা দকাহনা বনবদ্ে ি বববযহত
দশ্রবণর ম-ারবণ, মূযানবববয, খাতা দদ্খা,

লৃঙ্খবত ন। ববদ্যাহর প্রহাজন  দখানকার

ঘন্টাবাজা, ঐ মহর মহযযই পড়াহনা দল করা

পবরবস্থবত অনুাহর ববদ্যা কতৃে পক্ষ কতৃে ক বনবমেত এই

ইতযাবদ্। এটি অহনকটা যাবিকভাহব পবরচাবত। বলশু

বযবস্থাপনা। তাই বহক্ষহে থাহক নমনীতা

বলখহছ বকনা এটি দদ্খার দতমন দকাহনা ুহযাগ দনই।

ারবণহত বলশুর জহনয আগায ম-পবরর ( Space)

। ম-

দদ্া থাহক। দয বলশু দযখান দথহক দযমনভাহব শুরু
করহত চা তার বযবস্থা এখাহন থাহক। ফহ বলক্ষহকর
স্বাযীনতা (autonomy) অহনকাংহল স্বীকৃ ত।
৩. পাঠযপুস্তকই বলশুর একমাে ববচরণ দক্ষে। অনয

৩. পাঠযপুস্তকটি অনযানয অহনক বলক্ষণ-বলখন ামগ্রীর

যরহনর ামগ্রীর কথা বা হ মূযান পদ্ধবত দযহতু

মহযয অনযতম। ফহ একমাে পাঠযপুস্তকহক দকন্ধ কহর

পাঠযপুস্তকহকবন্ধক, তাই এর বাইহর যাার দকাহনা

পঠন-পাঠন  না। মূযাহনর দক্ষহে তাই। ফহ

ুহযাগ বলশুর দনই। অবভভাবকরা এর বাইহর দযহত

বলশুর বলখন জগৎ বতবর করাই এই বযবস্থাপনার মূ

উৎা দদ্ন না।

ক্ষয।

৪. মূযান  পাঠযপুস্তকহকবন্ধক। স্মৃবত-বনভে রতা এই

৪. মূযান দশ্রবণকহক্ষর পঠন-পাঠন  অনযানয কৃ তযাব

বযবস্থা অঙ্গাঙ্গী যুক্ত। ববটিহক না বুহঝ শুযু মুখস্থ

অনুাহর অনুবষ্ঠত । পাঠযপুস্তহকর মজাতী কাজ

কহর ভা মাকেস পাা এই বযবস্থা দকাহনা কঠিন

বদ্হ এই মূযানপে বতবর করা দ্রকার। তা ছাড়া

কাজ ন। দ্ুটি একটি পরীক্ষার মাযযহম বলশুর ক্ষমতা

বলশুর ামথেয ববকাহল অগ্রগবত কতটা তা বনরূপহণর

যাচাই । তার াববেক অগ্রগবতর দকাহনা দখাাঁজ পাা

জনয অজস্র কৃ তযাব প্রবতবদ্নই হত পাহর। তার উপর

যা না। বববভবিক উৎকে বড় কথা; বলশুর ামথেয

বভবি কহর তার ‘বরহপাটে কাডে’ বতবর হব। দটি

এবং দ্ক্ষতা বনরূপহণর মূয দগৌণ।

মূযাহনর একটি অংল। না বুহঝ মুখস্থ কহর এহক্ষহে
দকাহনা াভ দনই। কারণ দগুব কাহজ াগাহনার
দকাহনা ুহযাগ মূযাহন দনই। দবাঝা, উপবি করা
এবং প্রহাগ করা এগুব মূযাহনর ববহবচয বব।

৫. প্রাইহভট টিউলবনর মাযযহম পাঠযবইটিহক আর

৫. এখাহন বলশুর দবাঝা  বনহজ দলখার উপর গুরুত্ব

স্বচ্ছভাহব চচো করাহনার ুহযাগ থাহক। প্রাইহভট

আহরাপ করা হহছ। তাই না দলখা বা না দবাঝা

টিউটাররা ‘অনুলীনী করাহত দযহতু বদ্ধস্ত এবং এই

অবস্থা দকাহনা বলশুহক দছহড় দদ্ার ুহযাগ এখাহন

অনুলীনীর উপর বভবি কহরই হুবহু মূযানপে বতবর

দনই। ম-ারবণটিহক তাই অহনক নমনী করা হব।

, ফহ অনুলীনীহক মুখস্থ করার বদ্হক দঝাাঁক যা।

বাবড়র কাজ দদ্া হ তা হব দশ্রবণকহক্ষ চবচেত

অনযবদ্হক প্রাইহভট টিউলবনর উপর বনভে রতা বাহড়।

বববস্তুর মজাতী কাজ, ফহ বলশু বনহজই দ

উপরন্তু পাঠ চাকাীন বলশুর বনহজর দলখার বযপারটি

কাজটি করহত পারহব । প্রাইহভট টিউলহনর প্রহাজনীতা

এখাহন অবহবত থাহক বহ বলশু দশ্রবণকহক্ষ অহনকটা
বনবি দশ্রাতার মতন। অহনক বব না বুহঝই ক্লা
দল হ যা এবং তারা বাবড় আহ ‘বাবড়র কাজ’

বলশু বনহজই খাবরজ কহর দদ্ । মুখস্থ না কহর বববভন্ন
Project work, উদ্ারণ উদ্ভাবন, বববযবনম বনমোণ-এই
জাতী অবভনব কাজ তাহদ্র দদ্ার বযবস্থা করহত
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বনহ। এগুব বাবড়হত কহত পাহর না বহ প্রাইহভট

হব।

টিউটহরর াাযয বনহত ।
৬. ব ববগুবহক এখাহন আাদ্া ভাহব দদ্খা ।

৬. এখাহন প্রাথবমহক এবং অহনকাংহল উচ্চপ্রাথবমহক এই

বলক্ষকরা এক একটি বব বনহ বববচ্ছন্ন দ্বীহপর মহতা

মন্বহর দচিা করহত হব। তাই বলখহনর মহ

বলশুহদ্র হঙ্গ কাজ কহরন। বকন্তু বলশুর বলখন দয

ববহর ক্ষু দ্র দবড়াজাহক টপহক বৃির বলখহনর দক্ষে

মবন্বত বহুযারা বমবশ্রত এক প্রবক্রা তা এখাহন

বনমোহণ াাযয করহব। তাই পাঠযপুস্তহকর ংখযা

অবহবত। ফহ বলশুর দকাহনা ‘

Zone

of

প্রাথবমহক কম করহত হব এবং উচ্চ প্রাথবমহক

development’ গহড় হঠ না, এবং মবন্বত প্রহচিা এই

পবরহবলববদ্যা, জীবনতলীর মহতা পাঠযপুস্তকগুবহক বাদ্

Zone টি টপহক নতু ন

বদ্হ মগ্র পাঠক্রম, পাঠযূবচ, পাঠযপুস্তক এবং পঠন-

Zone এ যাার দকাহনা

তাবগদ্ থাহক না। ফহ বলখন প্রবক্রা খুবই বযাত । পাঠন প্রবক্রার মহযয এই ববগুবহক ংহযাজন করহত
হব।
৭. পাল-দফ প্রথা এই বযবস্থার হঙ্গ মানানই। পাল-

৭. এই প্রবক্রা দযহতু ব বলশুহকই একটি গ্রণহযাগয

দফ প্রথা না থাকহ এই বযবস্থাপনার অহযাগবত

মাহন আনার দচিা প্রথম বদ্ন দথহকই থাকহছ। তাই বলশু

অবলযিাবী। পঠন-পাঠন ামথেযবভবিক না কহর,

যতবদ্ন ববদ্যাহ আহ ততবদ্ন দ তার বনজস্ব স্তর

মূযানপ্রবক্রা ামথেয-বনরূপক না কহর শুযুমাে পাল-

দথহক আর একটু দববল বলহখ দন। ফহ তার মহযয

দফ প্রথা তুহ দদ্া জনমানহ তার ববপরীত

একটি বলখন-ক্ষমতা গহড় হঠ। ামথেয যাচাই এর জনয

প্রবতবক্রা দদ্খা বদ্হহছ।

াববেক  বনরববচ্ছন্ন মূযান অনুবষ্ঠত হ বযবতক্রমী
পবরবস্থবত ছাড়া দকাহনা দক্ষহেই বলশুহক দফ করাহনার
মহতা পবরবস্থবতর উদ্ভব  না। বলশু বনহজ তার
পরবতী দশ্রবণহত উিীণে হত ক্ষম হ উহঠ।

৮. মগ্র বযবস্থা বপবছহ পড়াহদ্র দযমন দকাহনা স্থান

৮. এখাহন ববটিহক ববহবচনা কহরই পাঠক্রম রচনার

দনই। একবার দকউ বপবছহ পড়হ তার জনয

ুহযাগ আহছ। দযহতু বলশুর ামথেয বৃবদ্ধই এই যরহনর

ববদ্যাহর আর বকছু করার থাহকনা। উপরন্তু RTE র

পঠন-পাঠহনর মূ ক্ষয তাই দয দকাহনা স্তহরর বলশুহক

ফহ ‘ব অনুযাী’ দকাে ভবতে র ববটি চাু হ

দশ্রবণ কহক্ষ স্থান বদ্হত multilevel class-room এর যাাঁহচ

ঐ বলশুরা কীভাহব প্রচবত দশ্রবণ পবরচানা অংলগ্রণ

কৃ তযাব বনমোণ করা যা এবং না পাঠক্রম দই

করহত পারহব তা স্পি ন। ব বলশুহক বনহ

নমনীতা আনহতই আগ্রী। অথচ যাহদ্র আপাতভাহব

দতু পাঠক্রম চাাহনার মত অবাস্তব পবরকল্পনার দকাহনা বপবছহ পড়া বা  তাহদ্র দয দবল বকছু ববহ
অথে  না। এ বযাপাহর প্রচবত বলখন বযবস্থা 

উৎকৃ ি ামথেয আহছ তা আববষ্কার করা এবং তাহক

পাঠক্রম দকাহনা বদ্লা দদ্খাহত পাহর না।

অনয অতযাবলযক ববহ বযবার করা এই পাঠক্রহম
জ। ফহ এযরহনর বলশুরা এখাহন স্ববস্তহবায কহর
এবং হজ বলখহত পাহর।

৯. এখাহন প্রলান  পবরদ্লেন বযবস্থা অহনকাংল কঠিন
এবং দ্ৃঢ় না হ মগ্র বযবস্থাপনার অবনমন ঘটহত
পাহর। ববগত কহক দ্লহক এখাহন পবরদ্লেহনর মান
যীহর যীহর দনহম দগহছ। জনগহণর অংলগ্রহণর নাহম
ববকল্প প্রলান বতবর হহছ। দখাহন প্রলাহনর
বনরহপক্ষতা ক্ষু ণ্ণ হহছ। ফহ একবদ্হক দযমন চাু
রকাবর প্রলান দ্ুবে হহছ, অনযবদ্হক দযাগয
প্রলাহনর অভাহব

কাহজর মাহন অবনমন ঘহটহছ।

৯. এখাহন বলক্ষা প্রলান হব দযৌথ দ্াবহত্বর বভবিহত ।
না ভাবনা প্রহতযক কমীহক স্বাযীনভাহব কাজ করার
অবযকার দদ্ার কথা আহছ। বলক্ষহকরা তার দশ্রবণকহক্ষ
দযমন স্বাযীন, অনযবদ্হক প্রযান বলক্ষহকর দ্াবত্ব বৃবদ্ধ
কহর ববদ্যাহর াববেক উন্নহনর পবরকল্পনা এবং
কমেূবচ গ্রহণ উৎাবত করাহত হব। এছাড়া ববদ্যা
পবরদ্লেকহদ্র কাহজ আনহত হব পবরবতে ন। এহক্ষহে
প্রহতযক কমীর স্ব স্ব স্থাহন স্বাযীনতা (
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autonomy)

এখাহন দকবন্ধকতার বদ্হক দববল দঝাাঁক আহছ। উপহরর

স্বীকার কহর দনা হহছ। হবোপবর ববদ্যাগুহচ্ছর

বনহদ্ে ল ছাড়া দকউ দ্াবত্ব বনহত চান না। ফাফ

যারণাটি এই বযবস্থার মহযয ভীণভাহব কাযেকরী হত

(outcome) এর উপর দকাহনা দজার দখাহন থাহক

পারহব। দযৌথ পবরচানা দ্াবত্ব গহড় দতাা এবং

না।

দকবন্ধকতা বজে ন কহর ববহকবন্ধত পবরকল্পনার বভবিটি
গঠিত হত পাহর এই বযবস্থা।

১০ বলক্ষকহদ্র ‘নঞথেক’ দ্ৃবিভবঙ্গ বা হন্নহর দচাহখ

১০. এখাহন বলক্ষকহক মূ অনুহপ্ররক বাহব রাখা

দদ্খা এই বযবস্থার ত্রুটি। বলক্ষহকরা হতা বকছু করহবন হহছ। তার উপর পূণে ববশ্বা  আস্থা স্থাপন করাই
না এই ভ দথহক বাহর বাহর নূযনতম কাজটি ুবনবিত

পাঠক্রহমর নববদ্লা। শুযুমাে একটি ববস্তৃ ত রূপহরখা

করার দজার দদ্া হহছ। ফহ বলক্ষকহদ্র াফয

দদ্া থাকহব এবং পাঠযবই এর হঙ্গ অনযানয ামগ্রীর

দববলরভাগ দক্ষহে নূযনতহমর নীহচ দনহম বগহহছ।

কথা বা থাকহব। বলক্ষক বলশুর ামথেযহক মাথা
দরহখ দশ্রবণর কাহজ এহগাহবন। গবত বাড়াহনা বা বনিণ
করা এবং পাঠযূবচর কম/দববল বতবন বনহজই কহর বনহত
পারহবন। াফহযর চূ ড়ান্ত পবরকল্পনা দযমন একজন
বলক্ষকই বতবর করহবন, দতমবন াফহযর ববহিণ
করহবন বতবন। বলক্ষক বনহজ ঐ বলখন (

Learning)

এর উপর পরবতী পবরকল্পনা দনহবন। এখাহন পবরদ্লেন
হব কীভাহব বলক্ষক তাাঁর পবরকল্পনা কহরহছন এবং তার
উপর বনহজর কাহজর খবতান বনহজই করহবন।

ফহ ববদ্যাহ  দশ্রবণকহক্ষ বলশুর অবযকার ুরক্ষার জনয আর বকছু কৃ তযাব অতযন্ত প্রহাজনী বহ
অনুভূত হচ্ছ। তাই নতু ন পাঠক্রম রচনার উহদ্যাহগর পিাহত এই তো অতধকায আইন ২০০৯ এর ভূ বমকা কম
গুরুত্বপূণে ন। এই আইভনয ২৪ নং ধাযায় বলক্ষহকর কতে বয ম্পহকে বকছু বব স্পি বা

আহছ :

২৪) ক) ববদ্যাহ বনবমত এবং মহ আা,
খ) যারা ২৯-এর উপযারা (২) অনুযাী পাঠক্রম পবরচানা  তা মাপ্ত করা
গ) বনবদ্ে ি মহর মহযয ম্পূণে পাঠক্রম মাপ্ত করা
ঘ) প্রবতটি বলশুর দলখার ক্ষমতার মূযান করা এবং প্রহাজন মহতা আহরা াাযয
করা
ঙ) বাবা মা এবং অবভভাবকহদ্র হঙ্গ বনবমত াক্ষাৎ করা এবং বলশুহদ্র বনবমত
উপবস্থবত, তাহদ্র দলখার ক্ষমতা, তাহদ্র দলখার অগ্রগবত ইতযাবদ্ ববহ অববত
করা এবং
চ) অনযানয কাজ দযগুব কতৃে পক্ষ করহত বহবন দগুব করা।
অনযবদ্হক ২৯ নং ধাযায় পাঠক্রম, পাঠযূবচ  দশ্রবণকহক্ষ বলক্ষহকর করণী বনহ যা বা আহছ তা  :
২৯) ১) ংবিি রকাহরর দনাটি অনুযাী গঠিত বলক্ষা কতৃে পক্ষ প্রাথবমক বলক্ষার পাঠক্রহম মূযান
পদ্ধবত বনবদ্ে ি কহর দদ্হবন।
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২) উপযারা (১) অনুযাী পাঠক্রম  মূযান পদ্ধবত বতবর করার ম বনম্নববখত ববগুব
ববহবচনা করহবন(ক) ংববযাহন উবিবখত মূযহবাহযর হঙ্গ ামঞ্জয রক্ষা।
(খ) বলশুর ঠিক ববকাল
(গ) বলশুর জ্ঞান, ক্ষমতা  দমযার ববকাল
(ঘ) বদ্বক  মানবক ক্ষমতার পবরপূণে ববকাল
(ঙ) কাহজর মহযয বদ্হ দলখা, বলশুহকবন্ধক এবং বলশু বান্ধব পদ্ধবতহত
অনুন্ধান  আববষ্কার করা
(চ) বলশুর মাতৃ ভাা হব যতটা িব বলশুর বলক্ষার মাযযম
(ছ) ভ, আতঙ্ক বা উহদ্বগ দথহক বলশুহক মুক্ত রাখা এবং তাহক মতামত
প্রকাল

করহত াাযয করা

(জ) বলশুর জ্ঞান, দবায  প্রহাগহক কাহজ াগাহত যারাবাবক  াববেক
মূযাহনর প্রচন
উপহরর আটটি অংল

NCF 2005 এর বনযোমাে, দশ্রবণকহক্ষ বলক্ষহকর যা করণী তা

ংহক্ষহপ এই

যারাটিহত উবিবখত হহছ।
অনযবদ্হক

NCERT দক পাঠক্রম  পাঠযূবচ ববহ জাতী স্তহর

Academic Authority বাহব দঘাণা

করা হহছ এবং NCF 2005 দক অবলয-অনুরণহযাগয দ্ব বাহব গ্রণ করা হহছ। ফহ গত কহক বছহর
NCF 2005 এর গ্রণহযাগযতা ারা দদ্হল বেজনীন হ পহড়হছ। তবু বলক্ষা দযহতু দযৌথ তাবকা আহছ এবং
প্রবত রাজযই তার বববচহেয অহনকটাই বববলি; তাই রাহজযর পাঠক্রম  পাঠযূবচ বনমোহণ রাজযস্তহর ববগুব বনহ
বযাপক চচো  মতামত বববনম প্রহাজন।
ফত পবিমবঙ্গ রকার একটি ববজ্ঞবপ্ত (ন; ৮৪৯-এ,ই, (এ) তা; ২০/০৭/২০১১) জাবর কহর
একটি ববহলজ্ঞ কবমটি বতবর কহর বদ্হহছন।

এই কবমটির ামহন বনহদ্ে ল বাহব দদ্া হহছ আট টি

Terms

of Reference (TOR)।
i) উবিবখত কবমটি প্রথম দশ্রবণ দথহক দ্বাদ্ল দশ্রবণ পযেন্ত মস্ত পাঠক্রম, পাঠযূবচ এবং পাঠযবই পযোহাচনা
করহবন এবং রকাহরর কাহছ এমন কতকগুব পবরবতে ন ুপাবরল করহবন যা

NCF 2005 এবং RTE

2009 অনুযাী অতযন্ত প্রহাজনী বহ মহন হচ্ছ।
ii) কবমটি ইবতমহযয প্রচবত ইউবনট দটস্ট বববভন্ন যারাবাবক মূযাহনর যারা পযোহাচনা করহবন এবং
রকাহরর কাহছ এমন এক মূযাননীবত ুপাবরল করহবন যাহত একটি বলক্ষাথী এমনবক যাহদ্র ববহলভাহব
যত্ন প্রহাজন তারা দকাহনা প্রকার মানবক চাপ এবং উহদ্বগ ছাড়াই ঐ মূযাহন অংলগ্রণ করহত পাহর।
iii) কবমটি পরীক্ষা কহর দদ্খহবন কীভাহব বলক্ষাথীহদ্র মহযয প্রচবত পাঠযবই  াক বই এর উপর
বনভে রতা এবং স্মৃবতবেস্বতা কবমহ বলশুর জ্ঞানচচোহক যীহর যীহর

উপযুক্ত দবাহযর জাগা বনহ যাা

যা এবং একজন বলক্ষাথীর মহযয গহড় দতাা যা অনুবন্ধৎা  দকৌতূ হর উপবি।
iv) কবমটি পরীক্ষা কহর দদ্খহবন কীভাহব দশ্রবণকহক্ষর

পঠন-পাঠন পদ্ধবতর পরবতে ন ঘটিহ প্রাইহভট

টিউলহনর উপর বতে মান বনভে রতা কমাহনা যা এবং তার ভীবতপ্রদ্ প্রভাব দথহক বলক্ষাথীহদ্র মুক্ত করা
যা।
v) কবমটি পরীক্ষা কহর দদ্খহবন কীভাহব দশ্রবণকহক্ষ অনুৃত পঠন-পাঠন প্রবক্রা ভারত এবং ববববেহশ্ব
প্রচবত দরা কৃ তযাব এবং আযুবনক ববজ্ঞানবনভে র বলক্ষাপদ্ধবতহক ংযুক্ত করা যা এবং তার জনয এমন
বকছু ুপাবরল করহবন যাহত দ্ৃলয-শ্রাবয বলক্ষণ ামগ্রী বযবাহরর মাযযহম বলক্ষণ প্রণাী
ববজ্ঞানেত হ উহঠ।
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আর

vi) কবমটি মাযযবমক  উচ্চমাযযবমক পরীক্ষার বতে মান বযবস্থা খবতহ দদ্খহবন এবং এমন বকছু ুপাবরল
করহবন যাহত মূযাহনর মান নি না কহর শুযুমাে নম্বর দতাার জনয পাঠযবই মুখস্থ করার প্রবণতা
কমাহনা যা।
vii) কবমটি বলক্ষক-প্রবলক্ষহণর চাু বযবস্থাটি পযোহাচনা করহবন এবং কীভাহব বলক্ষক-বলবক্ষকাগণ পাঠয
ববহর উপর বনভে রতা কাটিহ বববস্তু ম্পহকে দবায বনমোহণর বযাপাহর যত্নলী হবন তার জনয বকছু
পদ্হক্ষপ ুপাবরল করহবন।
viii) এছাড়া কবমটি ববজ্ঞানবলক্ষা ববহ আর

প্রহাজনী বকছু ুপাবরল করহবন যাহত বলক্ষাথীর মহযয

ববজ্ঞাবনক জ্ঞান  ামহথেযর অন্তবনেবত পূণে ববকাল িব ।
উপহরর আটটি উবিবখত বব পযোহাচনা করহই দবাঝা যা দয বতে মান পবিমবঙ্গ রকার
কহকটি বব স্বীকার কহর বনহহছ দয :i) NCF 2005 এবং RTE 2009 এ উবিবখত নতু ন ভাবনার দক্ষেগুব বতে মাহন চাু বলক্ষাক্রহম অঙ্গীভূ ত
দনই।
ii) প্রচবত ইউবনট দটস্ট এবং াববেক  যারাবাবক মূযাহনর মান বনহ প্রশ্ন আহছ।
iii) পাঠযবই  দনাটবই এর উপর বনভে রতা, প্রাইহভট টিউলহনর প্রভাব এবং নম্বর-বেস্ব মাযযবমক 
উচ্চমাযযবমক পরীক্ষার

পবরবতে ন দ্রকার।

iv) দশ্রবণকহক্ষর পঠন-পাঠন প্রবক্রা পবরবতে ন দ্রকার এবং দইহঙ্গ

স্মৃবতবনভে রতাহক দবায  উপবির

জাগা বনহ যাা প্রহাজন।
v) ববজ্ঞান বলক্ষা  বলক্ষক প্রবলক্ষহণর া বনহ দয রকার বচবন্তত তা এই বনহদ্ে লনামা স্পি।
বতে মাহন চাু বলক্ষাক্রম দকন বাস্তব পবরহবহল ফ হচ্ছনা তাই বনহ এখন পযোহাচনা করার ম
এহহছ। তাই দশ্রবণকক্ষ  বলশুর অবস্থার দয বদ্কগুব খবতহ দদ্খার কথা উপহর উবিবখত  তা ছাড়া আর
একটি বব রহহছ তা  কীভাহব এই পাঠক্রমটি বাস্তবহক্ষহে রূপাবত করা হব।

তাই এই ববটি বতে মান

কবমটি ববহবচনার মহযয এহনহছন।
ফহ বতে মান কবমটি ‘বাস্তব রূপাহণর প্রহকৌল বনযোরণ’ 
করহত ২৭ জুাই প্রথম ভা আহ্বান কহরন।

দমাট নটি(৮+১) বব বনহ কাজ

মাননী ববদ্যা বলক্ষামিীর উপবস্থবতহত এই ভা ৩ মাহর মহযয

প্রাথবমক বরহপাটে জমা দদ্বার অঙ্গীকার কহর অভীি কাজ শুরু কহরন।
কবমটি এই পহবে কমেরত বলক্ষক/ বলবক্ষকাহদ্র বনহ

উপদ্হ ববভক্ত হ এই কাজটি শুরু কহরন।

প্রথম পযোহ প্রাথবমকস্তহরর পহর উচ্চপ্রাথবমক  মাযযবমকস্তহর মস্ত ববহক ববহবচনা করা ।

দ্গুব

পবিমবহঙ্গ চাু পাঠক্রম, পাঠযূবচ  পাঠযপুস্তক এর হঙ্গ NCERT রবচত পাঠক্রম এবং পাঠযবই গুবর তুনা 
ববহিণ কহরন। এই হঙ্গ কবমটি ববগত ৫০ বছহর জাতী স্তহর এবং এই রাহজয দয মস্ত বলক্ষা ববক গহবণা,
মীক্ষা হহছ এবং ক্রান্তদ্লী বদ্ধান্ত  কমেূবচ গ্রণ করা হহছ তার নবথগুব যহত্ন দদ্হখহছন। নবথগুব বনহম্ন
উবিবখত  :
(ক) মাযযবমক বলক্ষা কবমলন ১৯৫৪
দচারমযান

: ডেঃ বব বব দদ্

(খ) প্রাথবমক বলক্ষা পাঠযূবচ কবমটি ১৯৭৪
দচারমযান

: অযযাপক বমাংশুববম মজুমদ্ার

(গ) বলক্ষা কবমলন ১৯৯১
দচারমযান

: ডেঃ অহলাক বমে

(ঘ) পববে রকার কবমটি ১৯৯৮
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(ঙ) ববদ্যা বলক্ষা কবমটি ২০০১
ভাপবত

: অযযাপক রঞ্জুহগাপা মুহখাপাযযা

(চ) দকার কবমটি NCF 2005
ভাপবত : অযযাপক রঞ্জুহগাপা মুহখাপাযযা
(ছ) প্রতীচী ট্রাস্ট বরহপাটে-২
(জ)

Low mean & High Variance’s Quality of Primary education in Rural West Bengal – Jyotsna

Jalan with Jharna Panda
(ঝ) Study on Private tuition by SCERT.
(ঞ) Document of SLIP, SLIP+ & ILIP organised by SSA, West Bengal
(ত) Report of SCERT on School Cluster Organisatin, A Project of Education (SCOPE) organised
by Directorate of School education.
(থ) Draft Report on Restructuring of school education system in West Bengal by IIM Kolkata
(দ্) প্রতীচী ট্রাস্ট আহাবজত পবিমবহঙ্গ প্রাথবমক স্তহর পাঠক্রম ংক্রান্ত গণকবমটির পরামলে।
(য) Reach India  ববক্রমলীা আহাবজত গুণমান উন্নণ প্রকহল্পর অযীহন ‘িব’ নামক ংস্থা কতৃে ক বনবমেত
বলখন িার।
(ন) NEEV নাহম ককাতা কমেরত একটি প্রবতষ্ঠাহনর বনবমেত ‘বলখন িার’।
(প) ববক্রমলীা বনবমেত বববভন্ন পুবস্তকা  বববরণ।
(ফ) ‘প্রথম’ আহাবজত

চতু থে দশ্রবণর দলহ তাৎক্ষবণক মূযাহনর ফাফ  বববরণ।

এছাড়া ডেঃ মমের মুহখাপাযযা এবং ডেঃ এ দক জাাউবেহনর াহথ বতে মান কবমটি বববভন্ন বব বনহ
আহাচনা কহরহছন। অিম দশ্রবণ পযেন্ত পালহফ প্রথা থাকহব বক না তা ঠিক করহত বববভন্ন বলক্ষক ংগঠন 
বববলি মানুহদ্র বনহ ববতকে ভার  আহাজন কহরহছন। শুযু তাই ন দ্যগণ দাহরহটা দড স্কু  ঘুহর দদ্হখ
বনহযাগকাবর মবন্বত বলখন প্রবক্রা অনুযাবন কহরহছন। াড়ার উদ্ং গ্রাহম পবরচাবত কৃ তযাব-বনভে র দশ্রবণকক্ষ 
বলক্ষক-প্রবলক্ষণ তাাঁরা দদ্হখন। এছাড়া NEEV  ববক্রমলীা আহাবজত দশ্রবণকহক্ষর অবভজ্ঞতাহক তাাঁহদ্র ুপাবরহল
ববহবচনা কহরহছন । াড়া বেবলক্ষা অবভযান আহাবজত UNICEF এর অথে াাহযয ABL model এ পঠন-পাঠন
পদ্ধবতর হঙ্গ পবরবচত হহছন। হঙ্গ হঙ্গ অহনক প্রাথবমক  মাযযবমক বলক্ষক  বলবক্ষকার হঙ্গ মতামত বববনম
কহর তাাঁরা যা উপবি কহরহছন তাই ুপাবরলপহে উবিবখত হহছ।
নবথগুব দথহক পবিমবহঙ্গ ববগত কহক দ্লক যহর কীভাহব প্রাথবমক বলক্ষা পবরবতে হনর যারা আববতে ত
হহছ তা দবাঝা দগহছ। পালাপাবল আহাচনা দথহক আগামী বদ্হন পাঠক্রহমর যারা দকমন া উবচত তা স্পি
হ উহঠহছ। দই হঙ্গ

NCF 2005 এর ংবিি position paper গুব খবতহ দদ্হখ তাাঁরা মূত বতন প্রকাহরর

পবরবতে হনর ুপাবরল কহরন।
(১) পাঠক্রহম াববেক দ্ৃবিভবঙ্গ;
(২) নতু ন বলক্ষাক্রহমর বাস্তব রূপাহণর প্রহকৌল এবং বলক্ষা প্রলাহন নতু ন ভাবনার জনয প্রস্তাবমূ ;
(৩) নতু ন পাঠক্রম  পাঠযূবচ
ক) প্রথম  বদ্বতী দশ্রবণর পাঠক্রম  পাঠূবচ
খ) প্রথম ভাা তৃ তী দশ্রবণ দথহক দ্লম দশ্রবণ পযেন্ত
গ) বদ্বতী ভাা তৃ তী দশ্রবণ দথহক দ্লম দশ্রবণ পযেন্ত
ঘ) তৃ তী ভাা ষ্ঠ দশ্রবণ দথহক দ্লম দশ্রবণ পযেন্ত
ঙ) গবণত তৃ তী দশ্রবণ দথহক দ্লম দশ্রবণ পযেন্ত
চ) পবরহবল পবরবচবত তৃ তী দশ্রবণ দথহক পঞ্চম দশ্রবণ পযেন্ত
ছ) স্বাস্থযলরীর চচো  ৃজনমূক কাজ তৃ তী দশ্রবণ দথহক দ্লম দশ্রবণ পযেন্ত
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জ) পবরহবল পবরবচবত- ববজ্ঞান ষ্ঠ দশ্রবণ দথহক দ্লম দশ্রবণ পযেন্ত
ঝ) পবরহবল পবরবচবত- ভূ হগা ষ্ঠ দশ্রবণ দথহক দ্লম দশ্রবণ পযেন্ত
ঞ) পবরহবল পবরবচবত- ইবতা ষ্ঠ দশ্রবণ দথহক দ্লম দশ্রবণ পযেন্ত
ত) পবরহবল  জীবনববজ্ঞান নবম  দ্লম দশ্রবণর জনয
থ) পবরহবল  দভৌতববজ্ঞান নবম  দ্লম দশ্রবণর জনয
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ুাতযভূ
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(১) াঠক্রভভ াতফম ক দ্ৃতিবতি :জ্ঞান-দবায-প্রহাগ-দ্ক্ষতার দক্ষহে বলক্ষা থীর দয কাময াম

থেয বতে মান বলক্ষাক্রহম

(প্রাথবমকস্তহর)

উবিবখত হহছ তা গ্রণ কহর অবতবরক্ত দয ববগুবহক নতু ন পাঠক্রহমর অবভমুখ বহহব স্বীকৃ বত বদ্হত হব তা
বনদচ বণেনা করা । অনযবদ্হক উচ্চপ্রাথবমক, মাযযবমক  উচ্চমাযযবমক স্তহর দযহতু দকাহনা পাঠক্রহমর উহিখ দনই
তাই বনম্নববখত ববগুব আযুবনক পাঠক্রহমর নতু ন রূপহরখা বাহব ববহববচত হত পাহর।
১. নয়া তোক্রভভ গৃীি তকছু নিুন দ্ৃতিবতি
১.১ তশুয ভমমাদ্া ও অতধকায : কবমটি

ববদ্যা বযবস্থা বলশুর অবস্থান খবতহ দদ্হখহছন। হঙ্গ হঙ্গ গৃহ

বলশুরা দকমন থাহক তা আহাচনা কহরহছন এবং বাই একমত দয বলশুর অবযকার রক্ষার ববটি এত ববস্তৃ ত
দয তা উপবি করা এবং তাহক পবরবাহর  ববদ্যাহ ঠিকভাহব প্রহাগ করার মহতা যহথি হচতনতা 
প্রবলক্ষণ এখহনা গহড় উহঠবন। বলশুহদ্র এখহনা বড়হদ্র ইচ্ছা, পবরকল্পনা এবং াাহযযর উপর পুহরাপুবর বনভে র কহর
চহত । ফহ বললহব স্বাভাববক ববকাহলর যারা ক্রমলই বযাত। অথচ বলশুর অবযকার এখন ারা ববহশ্ব একটি
বেজন স্বীকৃ ত বব এবং ংবিি আইহনর দ্বারা ুরবক্ষত। তবু ভারহত ঐ আইহনর প্রচন হত এত ববম্ব ।
তাই পাঠক্রহমর নতু ন অবভমুখ বাহব এখন বলশুর অবযকারহকই একমাে উপজীবয বব বাহব গ্রণ করা উবচত
বহ কবমটি মহন কহরন । দযহতু প্রবত পদ্হক্ষহপ ববদ্যাগুবহত এই অবযকার বিত হচ্ছ, তাই পাঠক্রহমর
দ্ৃবিভবঙ্গহত বলশুর অবযকার রক্ষার ববটি বোহগ্র ুবনবিত করার কথা এই কবমটি দভহবহছন । তাাঁরা বনম্নববখত
ুপাবরলগুব কহরহছন :
১.১.১ দশ্রবণকহক্ষ প্রহতযক তশুভক ক্ষমাগয ভ মমাদ্া দ্ান এবং দলখার স্বাহথে তার মহযয আ ত্মববশ্বা জাবগহ দতাা
একান্তভাহব দ্রকার।
১.১.২ বলশুহদ্র মহযয অিব ক্ষমতা রহহছ এবং নতু ন দকাহনা প্রযুবক্ত বা বব গ্রহণ তারা দয দকাহনা বস্কহদ্র
দচহ গবতলী তা বলক্ষক-বলবক্ষকা  বপতামাতাহদ্র স্বীকার করহত হব।
১.১.৩. বলশুহদ্র বনহজর ম্পহকে দয যারণা তা গহড় উহঠ বড়হদ্র কাহছ দথহক শুহন শুহন। তাই প্রথম দথহক তাহদ্র
মহযয আত্মববশ্বা জাগাহনার মহতা কাজ  কথা বযবার করহ ঐ বলশুরা পরবতীকাহ আত্মববশ্বাী নাগবরহক
পবরণত হত পাহর। তাহদ্র তাল কহর দদ্ার অবযকার বড়হদ্র দনই।
১.১.৪ দযহকাহনা বলশু দকাহনা না দকাহনা ববহ উৎকে দদ্খাহত পাহর। দ বযাপাহর তার ামথেয অননয। এই
ভাবনা মাথা দরহখ বলশুহদ্র মহযয মীক্ষা চাবহ তাহদ্র বনজস্ব

াভভর্ম যয ভানতচত্র তনভম াণ করা বলক্ষহকর

কতে হবযর মহযয পহড় বহ কবমটি মহন কহরন। মস্ত কাজ শুরু ার আহগ এই ামথেয মানবচে ( competency
mapping) এর কাজ ংবিি বলক্ষকহক কহর বনহত হব।
১.২ তফদ্যারভয় তভশ্র ংস্কৃ তি : ভারহতর মহতা দদ্হল বববচহেযর বাতাবরণ এত দববল দয এখাহন াংস্কৃ বতক বভন্নতা
থাকা স্বাভাববক। এক প্রহদ্হলর হঙ্গ অনয প্রহদ্হলর বভন্নতা দতা আহছই। এমনবক একটি গ্রাম এবং তার জনহগাষ্ঠী,
তাহদ্র যমে, উৎব, দপালাক, খাদ্যাভযা এবং পাবরবাবরক বলশুান পদ্ধবত বই পাহলর একটি গ্রাহমর দচহ
আাদ্া হত পাহর। এমনবক একই গ্রাহম বভন্ন ংস্কৃ বতযুক্ত জনহগাষ্ঠীরা এক হঙ্গ বনবিহন্ত ববা করহত পাহরন।
এটা াযারণভাহব কখহনা মযা হ দদ্খা দদ্ বন। এই দয ঐহকযর ুর এবং তার লবক্ত-এটা ভারতী গণতহির
একটা দকন্ধী বদ্ক। ারা দদ্হলর মহতা পবিমবঙ্গ একটি বমশ্র জনহগাষ্ঠীর রাজয। বববভন্ন ভাাভাী যমে , জাবত,
ংস্কৃ বতযুক্ত এই রাহজযর ববদ্যাগুব ক্ষু দ্র ামাবজক প্রবতষ্ঠাহনর মহতা।

24

বকন্তু কবমটি ববচার কহর দদ্হখহছন দয, এই বমশ্র ংস্কৃ বতর পবরমণ্ডটি ক্রমাগত অপাবরত হত চহহছ।
অতযবযক বাজার অথেনীবতর দছাাঁা এই রাজযহক গ্রা কহরহছ। ফহ এই ‘বমশ্রতাহক’ লবক্ত বাহব না দদ্হখ
‘ক্ষবতকারক’ একটি বব বাহব দদ্খা শুরু হহছ। এর হঙ্গ যুক্ত হহছ আবথেকভাহব মথে মানুহদ্র দমরুকরণ
প্রবক্রা। যাাঁরা মথে তাাঁহদ্র অহনহকই এই বমশ্র ংস্কৃ বতহক স্বীকার করহত নারাজ । ফহ ইংহরবজ মাযযম ববদ্যা
এবং তথাকবথত ভাহা ববদ্যাহ ভবতে র চাপ ক্রমল বাড়হছ। ববদ্যা কতৃে পহক্ষর মহযয

admission test দনার

প্রবণতা বাড়হছ এবং দই হঙ্গ মাহজ দমরুকরহণর প্রবক্রাটি আর বলকড় গাড়হছ । দবরকাবর ববদ্যাহ
বপতামাতার ইন্টারবভউ দনার প্রচন হহছ। দকাহনা অবভভাবক তাাঁর ন্তানহক গ্রাহমর দকাহনা বাংা মাযযহমর
ববদ্যাহ ভবতে করাহ বতবন প্রবতহবলী, আত্মী পবরজহনর দ্বারা মাহাবচত হত শুরু কহরন।প্রতীচী বলক্ষা
প্রবতহবদ্ন-২ এই যরহনর একটি

case study

তুহ যরহছন (পৃ : ৮২) দযখাহন একজন মা বহখহছন, ‚আবম

আমার বলশুহক উপযুক্ত বলক্ষা দথহক ববঞ্চত করবছ এবং তাহক ‘প্রথম প্রজহন্র পড়ুাহদ্র’ াহথ পড়হত পাঠাবচ্ছ এই
বদ্ধান্তটি তাহদ্র কাহছ প্রা অপরাহযর াবম‛। অনযবদ্হক বাযযতামূক বলক্ষা অবযকার আইন ২০০৯ এর ৩ নং
যারা ৪ নং উপযারা স্পি বা হহছ দয‚ ছ বছর বহর দববল দকাহনা বলশু যবদ্ দকান স্কু হ ভবতে না হ থাহক অথবা ভবতে ার
পর যবদ্ বলক্ষা ম্পূণে না কহর থাকহত পাহর, তাহ তার ব অনুযাী ক্লাহ

দ ভবতে হব।‛ এবং ‚দকাহনা

বলশু যবদ্ তার ব অনুযাী ক্লাহ ভবতে হ থাহক, তাহ অনযানযহদ্র হঙ্গ মানভাহব এহগাবার জনয ববহল
দকাহনা পাঠ বনবদ্ে ি ম ীমার মহযযই াভ করার অবযকার পাহব‛।
ফহ ব অনুযাী ভবতে র বযবস্থা করহত দগহই বলখন-মাহন কমহজাবর বলশুরা বববভন্ন দশ্রবণহত ভবতে
হ দযহতই পাহর। এই পবরবস্থবতহত উপবরউক্ত বমশ্র ংস্কৃ বতর পবরমণ্ড আর জটি হ উঠহত পাহর। এখাহন
প্রশ্ন উঠহত পাহর যবদ্ দকাহনা দশ্রবণকহক্ষ উন্নতমাহনর কহকজন বলশু থাহক, তহব দই দশ্রবণহত বপবছহ-পড়া দ্ুবে
মাহজর বলশুরা ভবতে হ বক ঐ উন্নতমাহনর বলশুরা তযই ক্ষবতগ্রস্ত হব ? এই ংহবদ্নলী ববটি তাই
কবমটিহক ভাববত কহরহছ। মাহজর মহযয দ্ীঘে চচো গ্রবথত মন্বহর বাতাবরণটি দশ্রবণকহক্ষর একহদ্লদ্লী দ্ৃবিভবঙ্গর
কারহণ দভহঙ পড়ুক তা কবমটি চা না। ববদ্যাগুবহক ামাবজক দক্ষে বাহব গহড় দতাা অতএব একটি
গুরুত্বপূণে ক্ষয। এ ববহ কবমটির ুপাবরল বনম্নরূপ :

১.২.১. দশ্রবণকহক্ষ বলশুহদ্র মহযয বভন্নতা এমনবক

আতর্ম ক চ্ছরিায িাযিভযও ক্ষশ্রতণকভেয ম্পদ্। শুযু তাই

ন বলখনস্তহরর বভন্নতা দকাহনা উহদ্বহগর বব ন। বরং এই তারতমযহক দ্থেক অহথে বযবার করহত পারাই
 পাঠক্রহমর মূয উহেলয। দকাহনা পাঠয ববহ বলশুর দ্ুবেতা মাহন এই ন দয বলশুটি মস্তকাহজই দ্ুবে। দদ্খা
দগ নতু নভাহব ভবতে া বলশুটি পাহঠ ভীণ দ্ুবে বকন্তু বাবযক দখাযূা খুবই পটু অথবা ভাহা মাটির
পুতু বতবর করহত পাহর বা ঘুবড় বতবরহত তার মহতা দ্ক্ষ দকউ দনই। হতা দদ্খা যাহব ববদ্যাহ অনুবষ্ঠত ঘুবড়
ড়াহনার প্রবতহযাবগতা দ যহথি বুবদ্ধমিার পবরচ বদ্হহছ। পাঠক্রহম বপবছহ-পড়া বলশুর এই ামথেয প্রকালহক
গুরুত্বপূণে বব বহ মহন করা হচ্ছ। বলশুর অবযকার রক্ষার স্বাহথে তার মহযয ইবতমহযয বঞ্চত ামহথেযর অনুন্ধান
করা এবং তার বভবিহত বলশুটির বযবক্তহত্বর দ্থেক ামহথেযর বদ্কগুব বনহ মানবচে বতবর করা জরুবর। হতা
দদ্খা যাহব পঠন-পাঠহন উন্নত অহনক বলশুর কাহছ দগুব অনুকরণহযাগয। তাই আদ্ানপ্রদ্াহনর মযয বদ্হ এই
গুণাববর ববস্তার  ববকাল এই বমশ্রংস্কৃ বত যুক্ত দশ্রবণকহক্ষ হজই িব হব

। বতে মান কবমটি মহন কহরন

দশ্রবণকহক্ষ এরকম একটি ফপ্রূ পবরমণ্ড বতবর করা পাঠক্রহমর আর একটি উহেলয।
১.৩ তোয় বফলভয দ্ূযীকযণ

: বতে মাহন মাহজ ববময একটি দ্ুরাহরাগয বযাবযর মহতা রূপ বনহহছ। ববময

দ্ূরীকরহণ রকার বববভন্ন কমেূবচ গ্রণ করহছন। বকন্তু বলক্ষাহক্ষহে ববহমযর রূপটি অনযরকম। একই দশ্রবণহত

25

বাক-বাবকাহদ্র মহযয একটি স্থাী ববময আহগ দথহকই রহহছ, তার হঙ্গ যুক্ত হহছ জাবত, ভাা, ংস্কৃ বত,
যমে এবং প্রবতবন্ধকতাজবনত মযার কারহণ উদ্ভূ ত ববহমযর পবরবস্থবত। এই ববহমযর মূ শুযু দশ্রবণকহক্ষ ন, তা
দপ্রাবথত রহহছ বলশুহদ্র এবং বলক্ষক/বলবক্ষকাহদ্র বনহজহদ্র পবরবাহর  মাহজ। ফহ দশ্রবণকক্ষটি প্রচবত বকছু
বদ্ধমূযারণা এবং মানবকতা দ্বারা পবরচাবত া অিব ন। অথচ একথা তয দয ামাবজকহক্ষহে ববময
দ্ূরীকরহণর কাজ দশ্রবণকহক্ষর মহযয এখনই শুরু করা দ্রকার। একবদ্হক বাক-বাবকা ম্ববত একটি দশ্রবণহত
দকাহনা বাবকাহক দরা বলক্ষাথী বাহব দমহন বনহত রহহছ জমাট বাাঁযা মানবক বাযা আবার অনযবদ্হক বাবকারা
াযারণত অঙ্ক  ববজ্ঞাহন ভাহা ন এটি একটি বহু প্রচবত যারণা পবরণত হহছ। আবার দয বাবকা তা
অজে ন করহত পাহর তাহদ্র বনতান্ত বযবতক্রম বাহব দদ্খার মানবকতা রহ দগহছ। অনযবদ্হক, জাবত, যমে 
প্রবতবন্ধকতাজবনত মযার কারহণ উদ্ভূ ত ববহমযর বহুমুখী যারা দশ্রবনকহক্ষ  ববদ্যা পবরচানা দদ্খা যা।
এই মযা বনরহন বেবলক্ষা অবভযান গত কহকবছর যাবৎ একাবযক প্রবলক্ষণ  মাতা-বলক্ষক কবমটির ভা
আহ্বান কহরহছন। এই ব প্রহচিা াববেকভাহব বকছু হচতনতা ববস্তার করহ আহ মূ মযাটি ছুাঁ হত পাহরবন।
বলক্ষকহদ্র প্রবলক্ষহণ বাহরবাহর ঐ যরহণর বলশুহদ্র প্রবত বলক্ষহকর বকরূপ আচরণ হব তা বা হহছ। Equality of
treatment বা equity র কথা বারবার বা হহছ। বকন্তু এহক্ষহে দয ববটি মগ্র ভাবনা ‘দছাঁ ড়া ুহতা’
(missing link) তা  ফাফহর মতা equality of outcome. কবমটি মহন কহরন ‘ফাফহর মতা’ আনহত
পারহই এই ববহমযর বীজ অন্তবে ত হত শুরু করহব।
১.৩.১ তাই কবমটি ুপাবরল কহরহছন দয ববদ্যাহর পাঠক্রহমর রূপহরখা

‘পরাপভরয ভিা’ এর উপর দববল

দজার দদ্হব। বেে ববহমযর বলকাহর পবরণত হ যাা বলশুটিহক ফাফহর ববচাহর পূণে ামথেয অজে হন অবযকার
বদ্হত হব। দটা করহত হ পাঠক্রমটিহক বলশুর বনহজর পবরহবল  পবরবযর আহত্ব বনহ দযহত হব। দয
পবরহবল  বববস্তুগুবহত বলশু স্ববস্ত  আরাম দবায কহর তা বদ্হ শুরু কহর তাহক পবরবযর বাইহরর জগৎ এর
হঙ্গ পবরচ ঘটাহত হব। তাই প্রাথবমহকর পাঠক্রম হব আহরা নমনী যাহত এাকাহভহদ্ এই ববহমযর তারতময
অনুাহর বলক্ষক-বলবক্ষকারা এবং বলশুরা বাই বমহ পাঠক্রহমর বকছু ফাাঁকা রাখা অংলহক (

Open space)

বনহজরাই বনমোণ করহত পাহরন। এই স্বাযীনতা দযমন বলক্ষকহক বদ্হত হব দতমবন বলশুহদ্র জনয রাখহত হব তাহদ্র
ভাাগা  পবরবচত বব। ফত প্রথম  বদ্বতী দশ্রবণহত পঠন-পাঠন হব বব বনরহপক্ষ এবং মবন্বত। মূত
ভাাচচোই হব মূ উহেলয। বকন্তু এই চচোর মাযযহমই বলশু গাবণবতক যারণা, পবরহবহলর যারণা এবং বদ্বতী
ভাার পবরচ দপহ যাহব। বলশুহদ্র কাহজর জনয যহথি ম বদ্হত হব, যাহত তারা বনহজরা যীহর যীহর ঐ
ামহথেয দপৌাঁছাহত পাহর এবং দযহকাহনা এবগহ যাা বলশুর মহতা অহনক ববহই তাহদ্র ামথেযহক দরা বহ
প্রমাণ রাখহত পাহর। কবমটি মহন কহরন এই ফাফহর মতা দক ুবনবিত করা পাঠক্রহমর আর একটি উহেলয।
পাঠযূবচ, কৃ তযাব, পঠন-পাঠন পদ্ধবত এমন হব যাহত ঐ বলশুরা মগ্র বযবস্থাপনাটিহক বনহজহদ্র বহ মহন কহর
এবং তাহদ্র দরা ামহথেযর চচো  প্রহাগ করহত পাহর। ‘এই বলশুটি তফলীী জনজাবতভু ক্ত, তাই র এইটু কু
বলখহই হব’ এমন মহনাভাব প্রদ্লেন বলশুর অবযকার িন বহ কবমটি মহন কহরন। এই মানবকতার অবান
ঘটাহনাই পাঠক্রহমর আর একটি উহেলয।
১.৩.২ বকছু বহু প্রচবত যারণা বলক্ষাহক্ষেহক কুবত করহছ।
দকাহনা মনস্তাবত্ত্বক বা ববজ্ঞাবনক বভবি দনই।

দযমন, ছােীরা ববজ্ঞান  গবণহত কাাঁচা।

এগুবর

তাই এগুবহক দ্ূরীভূ ত করার জনয বলখন পবরকল্পনা  বলক্ষণকাীন

কৃ তযাবর মহযয অবভনবত্ব আনহত হব এবং দগুবহক বাস্তব পবরবস্থবতর হঙ্গ দমাহত হব। বলশুর উপর পূণে
ববশ্বা দরহখ

এই পবরকল্পনা বতবর করহত হব। দয দকাহনা বলশুই দয অহনক বকছু করহত পাহর তার প্রমাণ রাখার

জনয কৃ তযাবগুবহক তাহদ্র মহতা কহর াজাহত হব। পহর তার উপর মূযান  স্বীকৃ বতদ্ান করহত হব বহ
কবমটি মহন কহরন।
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১.৩. (ক) ুস্বাস্থ্য এফং ুতিয প্রভয়াজনীয়িা
ুস্বাস্থয দদ্ল গঠহনর আববলযক পূবেলতে ।আবার ুস্বাহস্থযর বভবি  পুবি

। বলক্ষার

উপবিহত পুবির ভূ বমকা

ববরাট।দ্ুভোগযজনকভাহব এই ংহযাগগুব আমাহদ্র জীবনচচো খুব দববল জাগা পাবন।পুবির অভাহবর একটা বড়
কারণ খাদ্যাভাব, এটা বার জানা। বকন্তু এর

অনযতম কারণ খাদ্যাভযা  অনযানয বযবাবরক বক্রাকমে

[দযমন, দলৌচবববয,াযারণ স্বাস্থযববযান,পবরচ্ছন্নতা ইতযাবদ্]। দ বদ্কটা প্রা অবহবত দথহক যা।এই ফাাঁকটি পূরণ
করবার জনয বলক্ষার ংহযাগটিহক এমনভাহব তুহ যরা িব- যাহত ছােছােীরা এ ম্পবকে ত জ্ঞাহনর অহনকটা
প্রাতযবক বক্রাকহমের মহযয বদ্হই আত্মস্থ করহত পাহর। বকন্তু এই আিীকরণটি আহদ্লমূকভাহব িব ন, বলশু যা
করহব- দটা দ দকন করহব, এই ববজ্ঞাবনক প্রহণাদ্নটি তার মহযয ঞ্চাবরত কহরই তা িব।
উদ্ারণ বাহব ববদ্যাহ দলৌচাগাহরর ভূ বমকা ুবনবিত করা

: এই বদ্নবন্নন বযবাবরক বদ্কটিহক বলশুহদ্র

পাঠ প্রবক্রার াহথ যুক্ত করহত হব; নানাববয ছবব,অনযানয দ্ৃলযমাযযম  অনুলীহনর াাযয বনহ বলশুহদ্র এই
ববজ্ঞাবনক ংহযাগগুব জীবন্তভাহব দয দদ্খাহনা যা,অল্প হ,তার নবজর আমাহদ্র রাহজযর বকছু স্কু হ দদ্খহত
পাা যা। [এর ফ হ্ ুদ্র
ূ প্রারী।

একটি ববদ্যাহ তত্ত্ব  প্রহাহগর ংযুক্ত রূপাহনর ফহ বলশুরাই

বনহজহদ্র পবরবাহর এই বযবারবববযর প্রহাগ ুবনবিত কহরহছ । পাাঁচ বছর যহর এই

প্রবক্রা চবার ফ বাহব

গ্রামটিহত জ বাবত দরাগ অহনক কহম দগহছ বহ জানা দগহছ।] খাবার আহগ  পহর াবান বদ্হ াত
দযাা,খাবার জাগা পবরষ্কার করা, অনযানয লারীবরক পবরচ্ছন্নতা বজা রাখা, ইতযাবদ্ দমাটামুটিভাহব অবহবত
বদ্কগুবহক

চচোর মহযয তুহ আনা আববলযক। পুবি বনহ বলশুহদ্র মহযয যাহপ যাহপ একটা পবরষ্কার যারণা গহড়

দতাা দ্রকার।পুবি কী,দকন, কতটা, কীভাহব ইতযাবদ্ বব গুব চতু থেহশ্রবণ দথহকই শুরু হত পাহর। অবযাবরত
ভাহবই পুবির আহাচনা ভাব বঙ্গ ববহমযর কথা আহব, একটু উচুাঁ যাহপ এই ববটিহক জীবনতলী বলক্ষা
[life style education]-এর হঙ্গ যুক্ত কহর দদ্া দ্রকার ।দমহহদ্র অপুবি দথহকই দয দগাটা মাহজর অপুবি-
তার ফ বাহব অস্বাস্থয-এর জন্ এই ববজ্ঞাবনক প্রমাণ টিহক নানা ভাহব ছােছােীহদ্র ামহন তুহ যরহত হব।
[অহনহকই মহন কহরন দয বাঙ্গাী জনমুদ্াহর গড় উচ্চতা  জন কম াটা একটা জাবতগত[ racial]বযাপার;
এই যারণাটা ম্পূণেত ভু । ববহশ্বর নানা দদ্হলর উদ্ারণ দথহক দদ্খা যা দয দমহহদ্র  বলশুহদ্র পুবি  স্বাস্থয
বনবিত কহর দগাটা ‚জাবতর বামনত্ব‛[ dwarfness of the nation] দ্ূর করা দগহছ।
এই ংহযাগটি যাহত তারা বনহজহদ্র দচাহখ দদ্খহত পাহর দজনয

াঠক্রভভয ভভধয তকছু ফযফাতযক তদ্ক

করহত হব। দযমন জন, উচ্চতা, দরাহগর প্রহকাপ,স্ববাস্থযগত আচরণ [

দযাগ

health behaviour],স্থানী স্বাস্থযুববযার

ভযতা  বযবার ইতযাবদ্, আবার খাদ্য তাবকা, খাদ্যাভযা, পুবির ভযতা, পুবির স্থানী উৎ,ইতযাবদ্ নানা
বব বনহ নবম-দ্লম দশ্রবণ দথহকই তথয ংগ্র, ববহিণ  প্রবতহবদ্ন প্রস্তুত করার কাজ করা যা। এহত স্বাস্থয,
পুবি ইতযাবদ্ ছাড়া বঙ্গ ববহমযর মহতা ামাবজক বযাপার,গবণত  রাবলববজ্ঞাহনর মহতা বব, জীব ববজ্ঞান 
ভূ হগাহর বকছু বদ্ক

ম্বহন্ধ ববহিহণর আকেণ বাড়হব। দই হঙ্গ আর দযটা খুবই দ্রকাবর, দটা  দখার

দ্ক্ষতা, পড়ার প্রবত আগ্র  বচন্তার মন্ব ঘটাহনার । এক কথা, স্বাস্থয  পুবির বদ্কটাহক বলক্ষার াযারন
পাঠক্রম  কৃ তযাবর মহযয ববজ্ঞাবনক ভাহব ংযুক্ত করার কাজটি াহত বনহত হব।এর জনয(ক) বলক্ষক-বলবক্ষকাহদ্র ববহল ভাহব প্রবলবক্ষত করহত হব
(খ)অবভভাবকহদ্র মহযয প্রচাহরর কাজ করহত হব-যা গ্রাম স্বাস্থয  পুবি বমবতর াহথ দযৌথ ভাহব করা দযহত
পাহর।
(গ)এ ংক্রান্ত একটা মযানুহ,প্রবতটি বলক্ষহকর জনয বতরী করহত হব। মযানুা বতবরর কাহজ স্ববাস্থয  পুবি
ববহলজ্ঞহদ্র াাযয দনা যা।
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১.৪. তযভফ তো : বলশুর জীবহনর শুরুহত বলখহনর দ্ুটি বদ্ক (১) ভাা  (২) পবরহবল। একটি বলশু
ববদ্যাহ আার অহনক আহগ দথহকই শুরু কহর পবরহবলহক জানা  দবাঝার কাজ। এই বলখহনর মূ দপ্ররণা 
তার দকৌতূ । দকৌতূ  চবরতাথে করহত করহতই দ বনহজর  আহলপাহলর জগৎহক হজই বচহন বনহত পাহর এবং
ভাা প্রকাল করহত পাহর। বকন্তু ববদ্যাহ ভবতে ার পরই ‚পবরহবল পবরবচবত‛ একটি পাঠয-ববহ পবরণত
হ যাার ফহ, বলশুর স্বাভাববক দলখা বববিত । মহন ভীবতর ঞ্চার , পরীক্ষা  মূযাহনর যাক্কা
জগৎহক জানার াযারণ ইহচ্ছটু কু ঠিকমহতা ববকবলত হত পাহরনা। দকৌতূ হর বনরহনর জনয তার দয স্বতপ্রহনাবদ্ত
দচিা তা অবচহরই বনবোবপত হ স্মৃবতবনভে রতা দপৌাঁহছ যা। ববদ্যা বযবস্থা তাই পবরহবল ম্পহকে প্রচবত
চচোটিহক নতু ন কহর ভাবার ম এহহছ। ম্প্রবত মামানয ুবপ্রম দকাহটের রাহক মানযতা বদ্হ ‘পবরহবলববদ্যা’
নাহম এক নতু ন বব প্রচন । অথচ এমুূহতে যা পবরবস্থবত তাহত মাজ ববদ্যা  ববজ্ঞাহনর মগ্র পাঠক্রম
পযোহাচনা কহর একটি মবন্বত পবরহবল-পবরবচবত পঠন-পাঠহনর প্রবতে ণ করা প্রহাজন।
১.৪.১ তাই কবমটি এ ববহ বনম্নববখত ুপাবরলটি কহরহছন। বলশুহক প্রথম দশ্রবণ দথহক পবরহবল হচতন এবং
পবরহবহলর উপর ংহবদ্নলী কহর দতাার জনয মগ্র পাঠক্রমটি নতু নভাহব দঢহ াজাহত হব। প্রথম  বদ্বতী
দশ্রবণহত পাঠযপুস্তহকর দকাহনা প্রহাজন আহছ বহ কবমটি মহন কহরন না। তৃ তী দশ্রবণ দথহক পাঠযপুস্তক দদ্ার
ুপাবরল করা হচ্ছ।

এই পাঠক্রহম বনহজর আহলপাহলর পবরহবলটিহক যাহত বলশু বাস্তবদ্ৃবিহত, ববজ্ঞাবনক 

ববহিণী দ্ৃবিহত পযেহবক্ষণ কহর ংবিি জ্ঞান বনমোণ করহত পাহর তার জনয বলশুর উপহযাগী পবরহবল পবরবচবতহক
ববজ্ঞান, ভূ হগা এবং ইবতাহ না দভহঙ ভতিি বাভফ তখভনয ফযফস্থ্া করার ুপাবরল করহছ কবমটি। ষ্ঠ দশ্রবণ
দথহক অিম দশ্রবণহত ‘পবরহবল পবরবচবত’ ববটি বতনটি ভাহগ ভাগ হত পাহর তহব মূত পবরহবহলর বববভন্ন
উপাদ্ানহক আর ববহিণাত্মক দ্ৃবিহত দদ্হখ এই ববগুবই বলশুর কাহছ উপস্থাবপত করহত হব। তাই কবমটি মহন
কহরন পবরহবল পবরবচবত-ববজ্ঞান, পবরহবল পবরবচবত-ভূ হগা এবং পবরহবল পবরবচবত-ইবতা নাহম বতনটি বব
অিম দশ্রবণ পযেন্ত থাকহ পবরহবহলর অঙ্গ বাহব ামাবজক  প্রাকৃ বতক পবরহবলহক একহঙ্গ দদ্খা িব হব।
দযমন ইবতাহ ুতাবনযুহগর প্রাথবমক যারণা দদ্া পহরই দ যুহগর ামাবজক  আবথেক পবরহবল, মানুহর
মযা, ভযতার উন্নহন দ মকার মানুহর অবদ্ান, দ মহ জ্ঞান-ববদ্যাচচোর পবরহবল, এ যুহগর হঙ্গ তার
তফাৎ ইতযাবদ্হক দববল পবরমাহণ পাঠযূবচহত বনহ আার প্রহাজনীতা আহছ বহ কবমটি মহন কহরন।
১.৪.২. বলশুর বনহজর পাড়া, গ্রাম, এাকা এবং দজার পবরহবল ম্পহকে ছবড়হ-বছটিহ থাকা বববভন্ন তথয,
বনদ্লেন এবং অবভমতগুব ংগ্র কহর বলক্ষক একটি পাঠক্রম বতবর করহবন। এহক্ষহে বলশুহদ্র াাযয বনহ বতবন
এই প্রবক্রা চাাহবন। এাকা পবরদ্লেন , বাবড় বাবড় মীক্ষা, পুরাহনা বনদ্লেন দদ্খা এবং ংগ্র করা, ছবব দতাা,
এই ববহ গুরুত্ব ববহিণ,

Practical Book বনমোণ ইতযাবদ্র মাযযহম একটি

জীফন্ত াঠক্রভ বিতয করহব এবং

স্থানী পবরহবল বনহ চচো করহব বলশুরা।

১.৫. ফাজায অর্ম নীতি ও ভানুভলয প্রিযাা

: বাজার অথেনীবতর প্রভাব ক্রমল মাহজর াযারণ মানু 

অবভভাবক-অবভভাববকাহদ্র গ্রা কহরহছ। তীব্র প্রবতহযাবগতা, অন্ধ অনুকরণ, আত্মদ্পে, প্রদ্লেনকাবমতার যারা
বলশুহদ্র ববহ বপতামাতার ‘উচ্চাকাঙ্ক্ষা’ বাড়াহচ্ছ; ফহ তার দথহক জন্

বনহচ্ছ বলশুহদ্র মানবক চাপ। এই

আকাঙ্ক্ষা শুযুই উচ্চবলক্ষা ন বরং তার মূ শুরু হচ্ছ প্রাথবমক স্তহর। ফহ ববদ্যা বযবস্থাটিহক বাজার
অথেনীবত বনবিত বযবস্থা পবরণত করার জনয অবভভাবক-অবভভাববকাহদ্র চাপ শুযু লরাঞ্চহই ন এমনবক
লরতব, দছাহটাখাহটা গহঞ্জ অনুভূত হচ্ছ। এই মযাটি কবমটি গভীরভাহব দভহবহছন এবং আহাচনা কহরহছন।
দ্ুটি বব তাাঁহদ্র দ্ৃবি দগাচর হহছ

: (১) এই প্রবতহযাবগতার দনলা যখন মাজ মি তখন তার প্রবতফন

ববদ্যা বযবস্থার মহযয পড়হবই। তার দথহক দকাহনা মুবক্তর পথ আহছ বক ? (২) যবদ্ দকাহনা মুবক্তর পথ
পাা যা, তবু ভববযহত বলশুটি যখন আর কঠিন প্রবতহযাবগতার বাতাবরহণ বনমবিত হব তখন তার মহযয
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তালা জন্ দনা স্বাভাববক। এই তালা কাটিহ ঠার দকৌল তাহক বনহজহকই অজে ন করহত হব। শুযু
আনন্নদ্াক পাঠক্রহমর মহযয ঐ উহদ্বগ  তালা কাটাহনার দকৌল দলখাহনা যাহব বক? কবমটি যহর বনহহছন এই
প্রবতহযাবগতার পবরমণ্ড দযমন তয দতমবন প্রবতহযাবগতার দলহ ফ বযবক্তর মযোদ্া গুরুত্ব  অপবরীম।
এগুবহক অস্বীকার করা যাহব না। বতে মান কবমটি ফহদ্র গুরুত্বহক খাহটা কহর দদ্খহত চা না ।
১.৫.১. তাই কবমটি ববটিহক ববহল গুরুত্ব কাহর দদ্হখহছন। একবদ্হক দযমন
াঠক্রভ ও াঠযূতচ

প্রবতে ন করা একান্তভাহব জরুবর

খুুঁটিনাটি িভর্যয বাযভুক্ত

, দতমবন অনযবদ্হক প্রদ্ি বলক্ষাক্রহম প্রবতহযাবগতার

প্রহাজনীতাহক দছাট কহর দদ্খহছন না কবমটি নবম দশ্রবণ দথহক দ্বাদ্ল দশ্রবণ পযেন্ত বলক্ষাথীরা দয প্রবতহযাবগতার
বাতাবরহণ বগহ পড়ার বা তার পহর জীবহনর প্রবত দক্ষহেই বলক্ষাথীহক বনহজর ঘাটবত বুহঝ বনহ আগামী বদ্হনর
জনয বনহজহক প্রস্তুত করহত হব। তাই প্রবতবদ্নকার কাহজ এবং প্রবত মূযাহনই প্রবতহযাবগতার দমজাজ (mood) টি
যহর রাখা বলক্ষকহদ্র একান্ত কতে বয। দ্গত প্রবতহযাবগতা এবং প্রহতযহকর দরা ফাফ দবর কহর আনার অনুকূ
পবরমণ্ড বতবরর কথা ভাবাটি মাহজ দ্রকাবর বহ মহন কহরহছন কবমটি,

যাহত ব বলশুই বনহজ এবং

দ্গতভাহব দরা কাজটি উপার বদ্হত পাহর। তহব ব প্রবতহযাবগতাই দল হব পারস্পবরক দৌাদ্ে য এবং
হযাবগতার মহযয বদ্হ। আনহন্নর মহযয বদ্হ প্রবতহযাবগতা দল হব।
১.৫.২.

বলশু যাহত তার াফহযর মাো পবরষ্কার বুঝহত পাহর তার বযবস্থা করহত হব। তাহদ্র অাফহযর

কারণ বুঝহত াাযয করহত হব। তহব দদ্খহত হব দকাহনা অাফযই দযন ীনমনযতা না আহন। অাফহযর
হঙ্গ মানবক বা বদ্বক বনযোতহনর কাবমাবপ্ত হত দদ্া চহব না। বলশুহদ্র মস্ত প্রহচিা  উদ্যমহক োন
জাবনহ ভববযহত আর ুন্নরভাহব কাজটি করার উৎা বদ্হত হব।
১.৫.৩.

প্রবতহযাবগতা থাকহ অফতা থাকহবই। বববভন্ন মাো থাকহব। ফহ অফহদ্র মহযয বযথেতাহক

াবমুহখ গ্রণ করার মানবকতা বতবর করহত

কাউভেতরং এয ফযফস্থ্া পাঠক্রহমর মহযয যুক্ত করা প্রহাজন।

দকাহনা একটা প্রবতহযাবগতা অফতাই দয দল কথা ন, তা তার দবাহযর মহযয বমবলহ দদ্ার জনয মস্ত
পাঠযক্রম জুহড় বববভন্ন কাহজর আহাজন করহত হব। উপযুক্ত অবভজ্ঞতা অজে হণর ুহযাগ ৃবি করহত হব।
অনযবদ্হক যারা ফ তাহদ্র আচরণহক প্রবতমুূহতে বাস্তবমুখী, ংযত এবং মাজ হচতন কহর দতাার জনয
বযবস্থা প্রহাজন।
কবমটি মহন কহরন, পাঠক্রহমর চাপ কমাহনার হঙ্গ হঙ্গ বযবক্ত  মাজ জীবহনর জনয প্রহাজনী
বলক্ষাহক এর হঙ্গ যুক্ত করহত হব যাহত াফয অজে হনর হক্ষয বলশুটি আনহন্ন কাজ করহত পাহর। অথচ অফ
হ তা হজই এবড়হ বগহ পরবতী কাহজর জনয প্রস্তুত হত পাহর। বলশুহদ্র বভন্ন বভন্ন ামথেয তাহদ্র বভন্ন
বভন্ন প্রবতহযাবগতা আাদ্া ফ দদ্। এই বদ্কটা প্রবতহযাবগতা ম্পহকে ভাব দ্ৃবিভঙ্গীহক স্বচ্ছ কহর তু হব।
১.৫.৪.

পাঠক্রহম মূযান  পরীক্ষার বযবস্থাহক এই নীবতর বভবিহতই গহড় দতাার বযবস্থা করহত হব বহ

কবমটি মহন কহরন।
১.৬. ভূরযভফাভধয তো এফং াতন্তয তো : মাহজ অাময  ববহমযর বচেটি ুখকর ন। বাজার অথেনীবত,
অম প্রবতহযাবগতা, গুটিকহক মানুহর করাত্ব া মগ্র বযবস্থা, ীমাীন প্রতযালা  তা পূরহণ বযথে যুবমাজ,
বেবযাপী দ্ুনীবতর প্রার, পাবরবাবরক  ামাবজক বঞ্চনা  বংা, াম্প্রদ্াবক অবষ্ণুতা  জাবতগত দরলাহরবল,
জবঙ্গ কাযেকাপ এবং তার নীবতীন প্রশ্রদ্ান, ববজ্ঞানেত ববচারহবাহযর অভাব, রাজতনবতক বদ্চ্ছার অযেঃপতনএ মস্ত বকছু ই দদ্ল  রাজযজুহড় মূযহবায অবক্ষহর বচেটিহক খুবই স্পি কহর তুহহছ। বকছু কা আহগ অববয এই
অবক্ষহরাহযর দচিা করহতন বকছু যমেগুরু। ারা দদ্লজুহড় গণতাবিক যমেবনরহপক্ষ রাজতনবতক বযবস্থা

এবং স্বাযীন

ববচার বযবস্থার প্রচন ার ফহ যমী ম্প্রদ্া  ংবিি যমেহনতাহদ্র কাযেকাবরতা ক্ষীণ হ পহড়হছ।
মূযহবাহযর প্রারণ বনভে র কহর জনগহণর দ্ভাবনা, বদ্চ্ছা  দ্াচাহরর উপর। মানু এখন মূযহবাযহক অন্ধ
ববশ্বাহর উপর বভবিলী না কহর বযবক্ত  মাহজর কযাণ বচন্তার উপর স্থাবপত করহত চাইহছ। ফহ বলক্ষাহক্ষহে
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মূযহবাহযর চচো ঐ অবভমুখটিই দয বক্রালী হব তাই স্বাভাববক। যমোচরণ  যমেববশ্বাহর মযয বদ্হ মূযহবাহযর
চচো যমেবনরহপক্ষ ববদ্যা বলক্ষা বযবস্থাপনা উপযুক্ত ন। দ্রুত ববশ্বান  বাজার অথেনীবতর প্রভাহব মূযাহবাহযর
অবক্ষ মাহজ প্রাল দচাহখ পহড়। অতএব ববদ্যা পাঠক্রহম যমেবনরহপক্ষ, যুবক্তবাদ্ী, নলী এবং লাবন্তকামী এক
দবাহযর চচো বদ্হন বদ্হন প্রাবঙ্গক হ উহঠহছ। বতে মাহন প্রচবত প্রাথবমক পাঠক্রহম এই মূযহবায চচোর কথা
উবিবখত আহছ। বকন্তু দযটির অভাব আহছ তা  পাঠযূবচ, পাঠযপুস্তহক এবং দশ্রবণ পঠন-পাঠহন তার চচোর
দকাহনা ুহযাগ দনই। এখহনা পযেন্ত প্রাথবমহক দয দয ববহ বচন্তা করা হহছ তা , পাঠযপুস্তহক প্রথম ভাা
এমন বকছু পাঠ-একহকর ংহযাজন

যা দ্বত  বপবছহ-পড়া দশ্রবণর মাহজর প্রবত বলশুহদ্র বকছু টা পবরবচবত

ঘটাহত পাহর; ইবতাহ যমেহকবন্ধক ংকীণেতা অবুবপ্তকরণ এবং ববময ৃবি করহত পাহর এমন যারণা  ভাার
প্রহাগ বন্ধ করা ইতযাবদ্ । বকন্তু মূযহবাহযর বলক্ষাটি শুযুমাে পাঠযপুস্তহকর কহকটি পৃষ্ঠা ুপ্ত থাকহই চহব না;
এই যারাবাবক প্রবক্রাটিহক মগ্র পঠন-পাঠন প্রবক্রা  নানান কৃ তযাবর মহযয ংহযাবজত করহত হব। শুযু তাই
ন ববদ্যা বযবস্থাপনার পহথ নানাযরহনর বদ্ধান্ত গ্রহণ এই দবাহযর স্পি ছাপ রাখা প্রহাজন। বলক্ষহকর দ্ৃবিভবঙ্গ
এবং উহদ্যাগই দয এখাহন প্রযান হব তা এই কবমটি মহন কহরন।
NCF-2000 এববহ উহিখ কহরহছ দয, “despite more than half a century of independence, India is
struggling for freedom from various kinds of biases and imbalances..... Education can play a very significant
role in minimising and finally elimination of these differences by providing equality of access to quality
education and opportunity. ” The School Education Committee, West Bengal, 2002 বববরদণ বহখহছন “The
Committee observes that in order to strengthen the sense of unity in diversity our system of school education
must follow the principles of Secularism, Democracy and Socialism in designing value education programmes
in the schools.”
NCF-2005 এই বলক্ষাটিহক ‘লাবন্তর জনয বলক্ষা’ এই অবভযা ভূ বত কহরহছন। বেঃ ক্রম বৃবদ্ধর াহথ াহথ লাবন্তর
জনয তাহদ্র দবায কীভাহব জাগ্রত করা যা তার জনয বববভন্ন কৃ তযাবর উদ্ারণ বদ্হহছন। হঙ্গ হঙ্গ
মানবাবযকার  বযবক্ত অবযকার িহনর ববটিহক গুরুত্ব বদ্হত বহহছন। হবোপবর বলশুর বনহজর মহযয উহদ্বগ,
তালা, অতযযে এবং বনরাপিার অভাবহবাযহক কীভাহব কৃ তযাবর মহযয বদ্হ কাটাহনা যা তার বনহদ্ে ল বদ্হহছন।
উপবরউক্ত নবথ এবং বনহদ্ে লগুব মাথা দরহখ বতে মান কবমটি এই ববটিহত ববহল গুরুত্ব আহরাপ করার
জনয বনম্নববখত ুপাবরলগুব কহরহছন।
১.৬.১. বলশুহদ্র উপর ‘এটি কহরা’ বা ‘টি কহরা না’ র বনহদ্ে লাবব চাবপহ না বদ্হ বলশুর মহযয
বাভরা ফা শুব িা তনফমাচন কযায অতধকায

ক্ষকানটা

তাহদ্রই বদ্হত হব এবং প্রহাজনমত তা বনবোচহন াাযয করহত

হব।
১.৬.২.

বলশুরা যাহত গ ণতিহক জীবহনর অঙ্গ বাহব বুঝহত পাহর

(শুযুমাে প্রলাবনক বযবস্থা বাহব ন),

তার জনয দশ্র বণকহক্ষ গণিাতিক প্রতক্রয়ায প্রচরন করা (দ্ গঠন , দ্হনতা বনবোচন ,বনজস্ব আইন বনমোণ 
অনুলাহনর প্রবত শ্রদ্ধা প্রদ্লেন এবং দববলর ভাগ বলক্ষাথীর মতামতহক দ্হর মত রূহপ মানযতা দ্ান  দযৌথ বদ্ধান্ত
গ্রণ) একান্তভাহব আববলযক বহ কবমটি মহন কহরন।

কবমটি মহন কহরন, একটি অনযতম বযবস্থা বাহব ২০১২

াহর বলক্ষাবে দথহক দশ্রবণকহক্ষ পুরাহনা পদ্ধবতহত বার রীবতর বদ্হ দছাহটা দ্হ বার রীবত প্রহাগ করা দযহত
পাহর।
১.৬.৩. বলশুহক াভাতজক প্রতক্রয়া য় ক্ষখায তযক্ষফ বতবর করহত ঙ্গীবলখন, দ্গত বলখন , হযা বগতামূক
বলখহনর বযবস্থা রাখহত হব। দজনয বলখহনর কাজ হব অহনক চযাহ

ঞ্জযমী যাহত তা মাযান করহত স্বাযীন

বচন্তন,বমশ্র পদ্ধবত,উদ্ভাবনী পদ্ধবতর প্রহাজন হ্ । ামাবজকভাহব দগুবহক বলশু দ্গতভাহব আহাচনা  ববতকে
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কহর,পহর বনজস্ব প্রবক্রা মাযান করহব।এটাই গুণগতমাহনর বলক্ষা। মগ্র বলক্ষাক্রহম এই প্রবক্রাটিহকই দববল গুরুত্ব
বদ্হত হব বহ কবমটি মহন কহরন।
১.৬.৪. দশ্রবণকহক্ষ বলক্ষক-বলবক্ষকাহদ্র বকছু ববহল করণী আহছ তা ববহবচনা কাহর করা জরুবর


দশ্রবণকহক্ষ বলক্ষাথীহক বু র কযায অতধকায বদ্হত হব।



তাহদ্র কল্পনার পবরর বাড়াহত হব।



অপ্রাবঙ্গক হ তাহদ্র ববতহকে র অবযকার বদ্হত হব।



দশ্রবণকহক্ষ অথেব বতচ এর অবযকার তাহদ্র বদ্হত হব।



দশ্রবণকহক্ষর বাইহর বববভন্ন কৃ তযাবর বযবস্থা করহত হব। লারীরবলক্ষা  পযেহবক্ষণ-বনভে র কাজ
এবং বলল্পকার চচো করাহনার ম বলশুহদ্র ইচ্ছা  রুবচহক োন বদ্হ ংবিি মটিহক
তাৎক্ষবণকভাহব পূবেপবরকবল্পত কাময ামহথেযর হঙ্গ যতটা িব ংযুক্ত করহত হব এবং অভীি
হক্ষয দপৌাঁছাহনার দচিা করহত হব।



পবরবস্থবতটি আন্নাজ করা যাহছ না বহ ববরক্ত হ তশুভদ্য ভানতক ফা বদ্তক তনমমািন ক্ষদ্ওয়া চরভফ
না। এই যরহনর বনযোতন লাবস্তহযাগয অপরায বহ ববহববচত হব। বলশুর উপর দয দকাহনা বদ্বক 
মানবক বনযোতন বলশুর বলক্ষা ংক্রান্ত অবযকাহর পবরপন্থী।



অবতবরক্ত বাবড়র কাজ বদ্হ বা জবরমানা দঘাণা কহর বলশুহক লাবস্ত দদ্া একই কারহণ বজে ন করহত
হব।



বাবড়র কাজ না কহর আনহত পারহ বা ভু  করহ তাহক ভ দদ্খাহনা বা লাবস্ত দদ্া চহব না।
অহতু ক



চাপ তাহক পরবতীকাহ অবষ্ণু কহর তু হত পাহর।

বাবযক লৃঙ্খার বনম চাবপহ না বদ্হ
হব।

বলশুহদ্র মহযয স্বলৃঙ্খার

স্বাভনয কানুন বিতযভি তশুভদ্য অংগ্রণ

ুবনবিত

মহনাভাব যীহর যীহর গহড় তু হত
করহত হব। বযযে যহর একটি

বলক্ষকহকই তা করহত হব। বলক্ষহকর অতযহযের মহনাভাব বলশুর মহযয উহদ্বগ ঞ্চার করহত পাহর। তা
তার বযবক্তত্ব ববকাহল বাযা দদ্হব।


রার কাতর তদ্ভয় ‚ X‛ তচহ্ন ফযফায কভয O ফতভয় ক্ষদ্ওয়ায দ্ধতি তযফিমন
কহরহছ তার দ্থেক ববচার করহত হব।

কহর বলশু দযটু কু কাজ

যা পাহরবন তার জনয এমন দকাহনা ববকল্প পাঠ  কৃ তযাবর

অনুন্ধান করহত হব যা বলশুটির মহযয আর একবার আস্থা আনহত াাযয কহর। বলক্ষকহক এটা মহন
রাখহত হব, তাহক দয ববহ মূযান করা হচ্ছ তার দথহক  অহনক দববল বকছু ববহ তার
অাযারণ ামথেয আহছ। তাই তাহক তার বনজস্ব

‘zone of proximal development’ এর আিাযীহন

কাজটি বদ্হ দ বনহজই তা ম্পন্ন করহত পারহব এবং বনহজ বনহজই ঐ আড়িতা কাটিহ উঠহত পারহব।
‚X‛ বদ্হ দকহট বদ্হ বলশুহক ীনমনয কহর দতাা । তা তাহক স্বাভাববক আচরণ করহত বাযা দদ্।
১.৬.৫.

মাপুরুহদ্র জীবহনর গল্প, আত্মচবরত দলানা বা  পাঠ করার মাযযহম বলশুর কাহছ একটি ক্ষয 

আদ্লে স্থাপন জরুবর। স্থানী কৃ তী মানু যাাঁরা বববভন্ন দপলা াফয দপহহছন এবং অবত াযারণ পবরবস্থবত দথহক
বনহজর প্রহচিা উহঠ এহহছন তাাঁহদ্র দডহক এহন বলশুহদ্র গল্প দলানাহত হব, তাাঁহদ্র কাজ দদ্খাহত হব। লাবন্ত 
পবরহবল রক্ষার জনয প্রবতটি ববদ্যাহ বলশুহদ্র ি গড়া দযহত পাহর। Mock Panchayet, নাটক, গান, আবৃবি,
অবভন এবং ছবব-আাঁকা এবং দখাযুাহক বনবমতভাহব স্থান বদ্হত হব । স্থানী দস্বচ্ছাহবী দকাহনা বচবকৎক বা
স্বাস্থযকমীহক দডহক তাহদ্র স্বাস্থযপরীক্ষা করহত হব। দকাহনা গ্রামহক Project work

বাহব গ্রণ কহর ঐ এাকার

মানু, পবরহবল, ুহযাগ-ুববযা, াক্ষরতা এবং জীববকা  অথেনীবত বনহ তথয ংগ্র এবং বববভন্ন গ্রাম উন্নহনর
পবরকল্পনা গ্রণ করহব বলশুরা। এগুবর কৃ ৎহকৌল বলশুরাই আববষ্কার করহব বলক্ষকহদ্র াাযয বনহ। গ্রাহমর মহযয
ঢ়ুহক তারা বববভন্ন াংস্কৃ বতক অনুষ্ঠান, এবং হচতনতা বলববহরর বযবস্থা করহত পাহর।

প্রার্তভভক ভগ্র

তোক্রভভয ঞ্চাবাগই এই ধযভণয কৃিযাতরয ভভধয ংমুক্ত কযভি ভফ। উচ্চপ্রার্তভভক ৪০ িাং এফং
ভাধযতভক স্তভয িা ২০ িাং াভয কৃিযাতরয ভভধয ংমুক্ত কযা প্রভয়াজন ফভর কতভটি ভভন কভযন।
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১.৬.৬. এককথা মূযহবাহযর বলক্ষা গুরুত্বদ্ান একান্ত জরুবর।

পারস্পবরক হযাবগতা, মবমেতা, নলীতা,

লাবন্তবপ্রতা, অাম্প্রদ্াবক মহনাভাব, জাতীতাহবায, অবংার ভাবনা, স্বলৃঙ্খা, গণতাবিক বযবস্থার প্রবত শ্রদ্ধা,
অযযবা, ববজ্ঞানমনস্কতা, কুংস্কারববহরাযী মহনাভাব, বহড়াহদ্র শ্রদ্ধা  মযোদ্া দ্ান, শ্রহমর প্রবত মযোদ্া,
আত্মববশ্বা  পবরচ্ছন্ন পবরহবহলর প্রবত হচতন মহনাভাব ইতযাবদ্ গুণাববর চচো প্রবতবদ্নই করহত হব এবং তা
বলশুহদ্র Report card এ ববপবদ্ধ করহত হব।
১.৭. যীো দ্ধতি ও আটভক যাখায নীতি :

বছহর দ্ুটি পরীক্ষা না ইউবনট দটস্ট, না বক পবেবভবিক মূযান,

অথবা পালহফ প্রথা থাকহব না বক ‘আটহক না রাখা নীবত’, নম্বর না দগ্রড, না বক দ্ুটিহকই এক হঙ্গ, মূযান
বা পরীক্ষার ক্ষয আর মাকেস দতাা নাবক কতটা দলখা হহছ বা কতখাবন আর াাযয বদ্হত হব দটা
জানা? এই ব ববতকে বনহ বতে মান কবমটি খুবই ভাববত। ইবতমহযয তাাঁরা ববগুবহক খুবই আন্তবরকভাহব
ববহিণ কহরহছন। এ যাবৎ দ মস্ত মীক্ষা হহছ বা মতামত প্রকাল দপহহছ তার পূণোঙ্গ আহাচনা হহছ এবং
দদ্খা দগহছ এ ববহ জনমানহ বমশ্র-প্রবতবক্রা রহহছ।

RTE ক্ষি ২৪ নং ধাযায়

বলক্ষহকর দয কাহজর তাবকা

দপল হহছ তার মহযয একটি 
‚২৪)

a) প্রবতটি বলশুর দলখার ক্ষমতা মূযান করা এবং প্রহাজন মত আহরা াাযয করা।‛

এছাড়া ২৯ নং যারার ১ নং উপযারা বা আহছ : ‚ংবিি রকাহরর দনাটি অনুযাী গঠিত বলক্ষা কতৃে পক্ষ
প্রাথবমক বলক্ষার পাঠক্রহম মূযান পদ্ধবত বনবদ্ে ি কহর দদ্হবন।‛ ঐ যারার ২ নং উপযারার (ছ) এবং (জ) এ
বা হহছ‚ছ) বলশুটিহক আতঙ্ক বা উহদ্বগমুক্ত দরহখ স্বাভাববকভাহব তার মতামত প্রকাল করহত াাযয করা,
জ) দকান বব বুহঝ তা কাহজ াগাহনা কতটা ক্ষমতা বলশুর আহছ তা জানহত াববেক  বনরবববছন্ন
মূযান করা।‛
অনযবদ্হক

NCF 2005 াববেক  যারাবাবক মূযাহনর পহক্ষ মত প্রকাল করহছন। এই প্রহঙ্গ এই

দ্বটি ‚আটহক না রাখার‛ নীবতহক অিম দশ্রবণ পযেন্ত চাু করার ুপাবরল কহরহছন। আমাহদ্র রাহজয ১৯৮১
া দথহকই চতু থে দশ্রবণ পযেন্ত আটহক না রাখার প্রবক্রা চাু হহছ। াহথ াহথ াববেক  যারাবাবক মূযান
(CCE)  চাু হহছ এই বছর দথহকই। দ্ীঘে বেল বছহরর কাযোবব বনহ এর আহগ বাহর বাহর ববতকে
উহঠহছ। বববভন্ন বলক্ষক ংগঠন এই বন্ধান্ত বাবত করার দ্াববহত আহন্নান কহরহছন। অথচ গত বেল বছহর এ
ববহ দতমন দকাহনা দ্থেক আহাচনার দক্ষে বতবরই  বন। এ ববগুব বনহ গত পা নহভম্বর, ২০১১
বতে মান কবমটি বববভন্ন বলক্ষক ংগঠনহক বনহ ভা কহরন। পরীক্ষা এবং মূযাহনর যারা দকমন হব এবং দফ
প্রথা এবং আটহক রাখার প্রথা থাকহব বকনা এটাই বছ ববতকে ভার মূ উপজীবয বব। এই ভা দথহক মূত
বতন প্রকাহরর মতামত উহঠ এহহছ। একদ্ বলক্ষক বহহছন- পাল-দফ প্রথা থাকা উবচত ন এবং াববেক 
যারাবাবক মূযান চাাহনা প্রহাজন। তাাঁহদ্র যুবক্ত  এই বযবস্থাটির ফহ বলশুরা দকাহনা পরীক্ষার চাপ ছাড়াই
বযবস্থাপনা যুক্ত হচ্ছ। গত কহক বছহর প্রাথবমহক ভবতে র ার প্রা একহলা লতাংহল দপৌাঁহছ যাার পিাহত এই
নীবতই দববল কাযেকরী হহছ। অনযবদ্হক দফপ্রথা না থাকা দকাহনা বলশুই একটি ক্লাহ বদ্বতী বছহরর জনয
আটহক থাকহছ না। ফহ দয দকাহনা বলশু কাবঙ্ক্ষত মাহন ঠার জনয দয দকাহনা স্তর দথহকই শুরু করহত পারহছ,
দকাহনা চাপ বহ মহন হচ্ছ না। হবোপবর এই মহতর পহক্ষ যাাঁরা তারা মহন কহরন দয পরবতী দশ্রবণহত ঠার
অবযকারহক গুরুত্ব বদ্হ বলশুর প্রবত দযাগয মযোদ্াই দদ্খাহনা হছ।
অনযবদ্হক যাাঁরা এই মহতর ঠিক ববপরীহত তারা পবিমবহঙ্গ বাস্তব পবরবস্থবতর উপর দববল নজর দরহখ
যুবক্ত স্থাপন কহরহছন। ‘আটহক না রাখা, নীবতহক তাাঁরা ‘অবাস্তব আদ্ে লবাদ্’ বহ মহন কহরন। তাাঁহদ্র মহত ববগত
বেল বছহর এই বযবস্থাপনা বলক্ষক  ছাে উভই পঠন-পাঠহন অমহনাহযাগী হ উহঠহছন। পরীক্ষা বযবস্থা না
থাকা যথাহযাগয ফাফ দঘাণা  না। ফহ বলক্ষাথীহদ্র মান এবং হবোপবর ববদ্যাহর মান বনযোরণ
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াযারণ জনাযারহণর আহগাচহর দথহক যা। অনযবদ্হক ইংরাবজ মাযযম ববদ্যাগুব প্রকারান্তহর এই বযবস্থা কড়াভাহব
চাু রাখা হচতন অবভভাবকরা ঐ বযবস্থা প্রবত আকৃ ি হ পহড়হছন। বাংা মাযযহমর ববদ্যাগুব যীহর যীহর
ছাোল্পতা ভু গহত শুরু কহরহছ। দবরকাবর ববদ্যাহ লরাঞ্চ দছহ দগহছ। গ্রামাঞ্চহ ঐ যাো অবযাত আহছ,
ব বমবহ পবিমবহঙ্গ াববেকভাহব বলক্ষার মান দনহম দগহছ।
এই দ্ুই পহক্ষরই যুবক্ত প্রবতযুবক্তহত স্বববহরাবযতা আহছ। যাাঁরা আটহক না রাখার পহক্ষ তাাঁরা ক পাঠরত
বলশুর কামযমাহন দপৌাঁছাহনার জনয উপযুক্ত পদ্ধবতর বদ্লা বদ্হত পাহরনবন। বলক্ষহকর দ্ার উপর মগ্র বযবস্থাটি
দছহড় বদ্হহছন। ফহ বাস্তহব যা ঘহটহছ তা 

‘ভবতে ’ হহছ যত াহর ববদ্যাছু ট এর ংখযা দবহড়হছ দই

াহর। আটহক না রাখার নীবত এবং যারাবাবক,  াববেক মূযান ঠিকভাহব প্রচবত হ প্রথম দশ্রবণর ১০০
ভাগ বলশুই চতু থে দশ্রবণহত অনাাহ উিীণে হত পারত, বকন্তু তা  বন। অনযবদ্হক বলশুর বলখনমান বনহ
অবভভাবকরা বচবন্তত হ পহড়হছন। ফহ তাাঁরা প্রাথবমক স্তহর প্রাইহভট টিউলহনর বযবস্থা কহরহছন। প্রাইহভট
টিউলহনর এমন রমরমা অবস্থা এর আহগ কখন ঘহটবন। প্রতীচী ট্রাস্ট প্রবতহবদ্ন-২ এবং

SCERT-র বববরহণ

প্রাইহভট টিউলহনর ববপু প্রাহরর কথা উবিবখত আহছ।
উহটাবদ্হক দফ করাহনার প্রথা থাকহ কীভাহব বলক্ষার গুণগতমান বাড়হত পাহর দটা খুব স্পিভাহব
ববহরাযী ভাবনার বলক্ষহকরা বহ উঠহত পাহরনবন । যহর বনই যবদ্ প্রথম দশ্রবণহত ভবতে া ১০০ জন বলশুর
মহযয চতু থে দশ্রবণহত ৪০ জন টিহক থাহক এবং চতু থে দশ্রবণর বাবেক পরীক্ষা ৩০ জনই খুব ভাহা ফাফ কহর
তহব াববেক বলশুর ংখযা ববচার কহর মাহনর যাচাইএ ঐ ববদ্যাহর াফয মাে ৩০%। শুযুমাে চতু থে দশ্রণীর
ফাফটি এখাহন ববভ্রাবন্তকর। এছাড়া পবরকাঠাহমার অভাব, বলক্ষহকর অপ্রতু তা, বলক্ষহকর উহদ্যাহগর অভাব এবং
বপতামাতা  মাহজর হচতনতার অভাহবর কারহণ দকন একটি বলশুহক দ্াী করা হব তা এহদ্র যুবক্তহত স্পি
ন। অনযবদ্হক দমৌবক অবযকার বাহব বলশুর অবযকাহরর প্রশ্ন দতা দথহকই যা মগ্র ববহিণটিহত।
তাই ঐ ভা অহনহক মযযপন্থা ববশ্বা দরহখ পবরবস্থবত ববহিণ কহরহছন এবং বনম্নববখত ুপাবরল
কহরহছন:
(ক) যতবদ্ন না ববদ্যাহ উপযুক্ত পবরকাঠাহমা গহড় উঠহছ, ততবদ্ন পালহফ প্রথা ববহাপ করা ঠিক
হব না। এর জনয একটা মীমা বনযোরণ করহত হব।
(খ) পরীক্ষা পদ্ধবত দরহখ

CCE চাু করা যা বকনা দদ্খহত হব।

(গ) বলক্ষকহদ্র প্রবলক্ষণ এবং যথাহযাগয মূযান বযবস্থার প্রচন যাহপ যাহপ করহত

হব।

বতে মান কবমটি ববটি বনহ গভীরভাহব ববহিণ কহরহছন। দদ্হখহছন পূবেতন রকাহরর আমহ যতগুব
বলক্ষা কবমটি  কবমলন বহহছ, তাাঁরা বাই এই াববেক  যারাবাবক মূযান প্রবক্রার মাহাচনা কহরহছন,
অহলাক বমহের Education Commission এর বরহপাহটে ৩.১০ নং যারা বা আহছ “Although it is suggested that
drop-outs have declined significantly under the new arrangements, hard statistics in support of the assertion
are difficult to come by; reality the suspicion lingers, is somewhat less encouraging ” রঞ্জুহগাপা মুহখাপাযযাহযর
School Education Committee বরহপাটে  এ ববহ ববরূপ মাহাচনা কহরহছন। তবু ারা দদ্হল যখন RTE চাু
হ দগহছ এবং ারা দদ্হল অিম দশ্রবণ পযেন্ত পালহফ প্রথা তুহ াববেক  বনরবববচ্ছন্ন মূযাহনর প্রবক্রা চাু
বার বদ্হক, এমনবক দয দকাহনা অনুহমাবদ্ত দবরকাবর ববদ্যাহ এই যারা আববলযকভাহব চাু হত চহহছ তখন
পবিমবঙ্গ এ ববহ দস্রাহতর ববপরীহত াাঁটহব বকনা তা ববহবচনা করহছন বতে মান কবমটি। কবমটির অহনকই মহন
কহরন দয দকাহনা না দকাহনা একম আমাহদ্র এই প্রবক্রা শুরু করহত হব। ১৯৮৬ াহ জাতী বলক্ষা নীবত
গ্রহণর ম দথহক বাহর বাহর ববটি পাোহমহন্ট উপস্থাবপত হহছ। এমনবক বলশুবলক্ষার অবযকার

ববটি

দাকভা বাহর বাহর আহাচনা হহছ । মূযাহনর প্রস্তাববত প্রবক্রা বনহ পবিমবঙ্গ দথহক দতমন দকাহনা
ববহরাবযতা  বন। এমতাবস্থা ববটি শুরু করার জনয এই মটি খুবই উপযুক্ত তা বাই মহন কহরহছন।
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প্রহাজনীতা  বাযযবাযকতা এহক্ষহে দ্ুটি বমহ দগহছ । তবু ারা রাহজয এ মূযান যারা ঠিকভাহব প্রচন
করহত দগহ দয প্রস্তুবত প্রহাজন, তা দয ভীণই অপ্রতু  তা বাই মহন কহরন। তাই রূপাহণর দ্ৃবিভবঙ্গটিহক
মাথা দরহখ বতে মান কবমটি বনহম্ন বকছু ুপাবরল কহরহছন।

এই তফলভয় তদ্ধান্ত ক্ষনওয়ায ভয় ক্ষকাভনা ক্ষকাভনা

ভাননীয় দ্ভযয কাছ ক্ষর্ভক তবন্ন ধযভণয ুাতয এভভছ। মতদ্ও ভগ্র কতভটিয গণিাতিক অতধকায ফজায়
ক্ষযভখ একটি াধাযণ ুাতয গ্রণ কযা ভয়ভছ। িফু উতযউক্ত ভাননীয় দ্যভদ্য ভিাভিভকও ফায ক্ষগাচভয
আনা র। এই কতভটিয ভাননীয় ক্ষচয়াযভযান শ্রী ুনন্দ ানযার এফং অনযিভ দ্য ক্ষমাভগন ক্ষচৌধুতয ভাভয়য
ভিাভি দ্ুটি আরাদ্াবাভফ তযভাভটময ক্ষভল Anexture I & II তাভফ ংমুক্ত র। (ৃষ্ঠা নং ১২১ ও ১২৩)
১.৭.১. প্রাথবমকস্তহর চিুর্ম ক্ষশ্রতণয তযফভিম ঞ্চভ ক্ষশ্রতণ মমন্ত ‘আটভক না যাখায নীতি’ গ্রণ

করা দযহত পাহর;

তহব দ দক্ষহে দকাহনা বলক্ষকই বলখনমাহন দ্ুবে বলশুহক পরবতী দশ্রবণহত তুহ বদ্হত পারহবন না। তাই মূযান
বযবস্থার ংস্কার আনহত হব বনম্নববখতভাহব :
(ক) প্রার্তভভক ফ ক্ষশ্রতণভিই াতফমক ও ধাযাফাতক ভূরযায়নভক ঠিকভাহব বযবার করহত হব। এমনবক পঞ্চম
দশ্রবণহত এই মূযান চাু রাখহত হব। কবমটি মহন কহরন এ মুূহতে প্রাথবমক ববদ্যাগুবহত দয মূযানযারা
বজা আহছ তা CCE প্রবক্রাহক যথাযথ গ্রণ কহর বন এবং প্রথাগত পরীক্ষাপদ্ধবতহক পুহরাপুবর তযাগ কহর বন।
এই আযাখযাাঁচড়া জাতী মূযান প্রবক্রা তযাগ কহর ঠিকভাহবই

CCE প্রচন করহত হব। মাযযবমক ববদ্যাহর

বলক্ষকহদ্র পঞ্চম দশ্রবণহত এই বযবস্থা কাযেকরী করহত ঠিক CCE র প্রকরণ বুহঝ বনহত হব। না পাঠক্রম চাু
হ ২০১৩ া দথহক পঞ্চম দশ্রবণহত এই বযবস্থা চাু করা দযহত পাহর। ইবতমহযয পঞ্চম দশ্রবণহত ১

:৩৫ াহর

দশ্রবণববভাজন, প্রবতটি ববভাজন অনুযাী বলক্ষক, নতু ন পাঠক্রম অনুাহর পাঠযপুস্তক এবং অনুারী ামবগ্রর বযবস্থা
করহবন রকার। প্রবতটি ববদ্যাহক এই ভাহব গহড় দতাার জনয অবর ববদ্যা পবরদ্লেক (S.I. of School) 
স্থানী প্রলানহক দ্রুত বনহদ্ে ল বদ্হত হব এবং প্রহাজনী অথে াাযয করহত হব। অনযবদ্হক পঞ্চম দশ্রবণহত
কমেরত বলক্ষকহদ্র ববস্তৃ ত প্রবলক্ষহণর বযবস্থা করহত হব ২০১২ াহর মহযযই।
(খ) মূযানহক দকন্ধ কহর বহড়াহদ্র/বলক্ষকহদ্র উহদ্বগ অহনক ম বলশুহক ভীত কহর দতাহ।
থাকহ বলশুরা মূযাহন বহত দয ভীণ আগ্রী তা বববভন্ন বরহপাহটে প্রকাবলত হহছ। ম্প্রবত

দকাহনা চাপ না
Centre for

Studies in Social sciences, Calcutta র উহদ্যাহগ একটি মীক্ষা চাাহনা হবছ। তার ফাফ ‘ Low mean
& High variance: Quality of Primary education in Rural West Bengal’ প্রবতহবদ্হন (দবখকা- দজযাৎস্দা
জাান এবং ঝনো পান্ডা) ববযৃত হহছ। এই বরহপাহটে উহিখ আহছ, ‚
anxiety in taking test‛। বহচহ বড় কথা 

No student displayed any fear or

তাাঁরা ঠাৎ এই অভীক্ষাগুব চাবহবছহন দশ্রবণকহক্ষর

অভযন্তহর। ববপরীহত বরং দদ্খা দগহছ হদ্র মহযয উৎা এবং ফাফ জানার আগ্র। RTE অিম দশ্রবণ পযেন্ত এই
বযবস্থা কাযেকরী করহত বনহদ্ে ল বদ্হহছন। ১৬ নং যারা বা হহছ ‚প্রারবিক বলক্ষা দল না া অববয
দকাহনা বলশুহক দফ করাহনা বা ববদ্যা দথহক ববতাবড়ত করা যাহব না‛।

তাই কবমটি মহন কহরন, বনহজর

াফয ম্পহকে যারণা করা এবং অাফহযর মাো  কারণ দজহন বনহজহক শুযহর দনা বলশুর অবযকাহরর মহযয
পহড়।

পরবতী জীবহনর জনয এটা যহথি গুরুত্বপূণে একটি ামথেয। তাই যারাবাবক মূযান থাকহবই, তহব তা

হব চাপীন এবং উহদ্বগলূনয।
করহত হব।

ভূরযায়ভনয আনুষ্ঠাতনকিা ফাদ্ বদ্হ বলশুর জনয একটা স্বাভাববক পবরকল্পনা

দখাহন মূযাহনর তাবরখ এবং ফাফ দঘাণার জনয ববহল বযবস্থা রাখার দকাহনা প্রহাজন আহছ

বহ কবমটি মহন কহরন না।
(গ)

তহব কবমটি মহন কহরন ারাবছহর বলশুর জনয দ্ুটি াতফমক ভূরযায়ন র্াকভফ। আয একটি ভফ াভতগ্রক

ভূরযায়ন, এটি ববদ্যাহর বলক্ষকরা গ্রণ করহবন।

বলক্ষকরাই বলশুহক অহনক ভাভাহব ববচার করহত পারহবন।

াববেক  বনরববচ্ছন্ন মূযাহনর যাাঁহচ পাববেক মূযানগুব হব মূত

ববখত পরীক্ষার মত। তহব মূযানপেগুব

দশ্রবণকহক্ষ পঠন-পাঠহনর ম দয যরহনর মযা বনহ বলশুরা কাজ কহরহছ দ রকম মজাতী মযা মূত
দবায  প্রহাহগর ামথেয বনরূপক অভীক্ষা পদ্ধবতহত উপস্থাবপত করা হব। পাঠযপুস্তক দথহক রাবর মুখস্থ কহর
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তার উির দদ্া যাহব না; অনযবদ্হক বলশু কতটা বুহঝহছ, কীভাহব বুহঝহছ বা কীভাহব প্রহাগ করহত চাইহছ এই
process-based understanding দক মযোদ্া (credit) দদ্ার বযবস্থা থাকহব। ববখত পরীক্ষার পবরহরর মহযযই
product এবং process বনভে র প্রশ্নপে বনমোহণর উহদ্যাগ বনহত হব রকারহক। চক্রম্পদ্ দকন্ধ (CLRC) দক এই
কাজটি ববহলভাহব গ্রণ করহত হব এবং ক্রমাগত এই যরহনর অভীক্ষাপে বনমোহণর চচো চাবহ দযহত হব।
(ঘ) অিম দশ্রবণ পযেন্ত তাই দকাহনা প্রথাগত ববমূেযান থাকহব না।

তহব ভীো ও ক্ষভধা অভিলভণয উভেয

ক্ষকাভনা তফভল উভদ্যাগ দনা হ তা অনুবষ্ঠত করা দকাহনা মযা আহছ বহ

কবমটি মহন কহরন না। এই

যরহনর মীক্ষা ব বলশু বা ববহল বকছু বলশুহক বনহ করা দযহত পাহর। এর ফাফহর হঙ্গ বলক্ষাথীর পালদফহর দকাহনা ম্পকে দনই। তহব মীক্ষা  দমযা অহন্বহণর ফাফ মীক্ষক কতৃে পক্ষ বা ববদ্যা কতৃে পক্ষ
অবভভাবকহদ্র হঙ্গ আহাচনা করহত পাহরন । এই নীবতটিহক ামহন দরহখ পবিমবঙ্গ প্রাথবমক বলক্ষা পেদ্ চতু থে
দশ্রবণর দলহ পুনরা দকাহনা দমযা অহন্বহণর উহদ্যাগ গ্রণ করহত পাহরন। ‘দমযার ববকাল’ টিহক RTE দত দজার
দদ্া হহছ। ২৯ নং যারার ২ এর (গ) উপযারা ‚বলশুর জ্ঞান ক্ষমতা  দমযার ববকাল‛ দক বনযোরণ
করার জনয উপযুক্ত মূযান পদ্ধবত বতবর করার কথা বা হহছ। অতএব ববগত কহক বছহর বলক্ষাহক্ষহে ‘দমযা’
র অবনমনহক কবমটি মথেন করহছন না বরং দমযাম্পন্ন বলশুহদ্র বচবিতকরণ এর প্রবক্রা দমযার প্রবত
বলক্ষাবযবস্থার দ্ৃবি  নজর দকই তু হ যরার বযবস্থা হ কবমটি তাহক স্বাগত জানাহব।

অনয বদ্হক প্রবতটি

গুচ্ছ

ম্পদ্ দকহন্ধর উহদ্যাহগ যবদ্ বছহর অন্তত একবার ববদ্যাটির াববেক মীক্ষা  এবং ঐ মীক্ষা যবদ্ বলশুর
বলখনমান

বনযোরহণর বযবস্থা থাহক তহব ঐ মীক্ষাটি কবমটি স্বাগত জানাহব। ঐ ফাফহর বভবিহত দযাগয

বলশুহদ্র োবনত করার বযবস্থা চক্রম্পদ্হকহন্ধ করা হ তা দমযা ববকাহলর পথ আর ুগম করহব।
(ঙ) প্রবতটি মূযান দলহ একবার কহর অবভভাবকহদ্র হঙ্গ ববঠক করহত হব।
াফয তাই দখাহন আহাচনা করহত হব ।
আশ্বস্ত করহত হব।

বলশুহদ্র যা বকছু

ঘাটবত পূরহণর দ্াবত্ব দয ববদ্যাহর, দ ববহ তাাঁহদ্র

বলশুর প্রবত দকাহনা আচরণ ম্পহকে অবভভাবক/অবভভাববকাহদ্র যবদ্ বকছু বার

থাহক তা আহাচনার মাযযহম এবং মতামত আদ্ানপ্রদ্াহনর মাযযহম দযৌথবদ্ধাহন্ত দপৌাঁছাহত হব।

মহন

রাখহত হব বলশুর বযবক্তহত্বর পবরবতে ন শুযুমাে ববদ্যাহর কৃ তযাব বদ্হ িব ন। অবভভাবকহদ্র
এহক্ষহে একটি বড় ভূ বমকা রহহছ।
(চ) এ ূে যহরই বতে মাহন চাু ‘দগ্রড’ প্রথা থাকহব বকনা তা বনহ আহাচনা । এই আহাচনা
দদ্ল-ববহদ্হল

দযখাহন দগ্রড প্রথা চাু রহহছ দখানকার উদ্ারণ টানা । দলহ বাই একমত ন দয,

দযভাহব দগ্রড  নম্বর

দ্ুটি প্রথাই চাু আহছ তাহত এই বযবস্থাটির উহেলযই বযাত হহছ। অনযবদ্হক

নম্বর পদ্ধবতটি বকছু টা দ্রবীভূ ত হ যাা হচতন অবভভাবকরা বলশুহদ্র ফাফ স্পি বুঝহত পাহরন
না । বলশুহদ্র ফহয তারতময থাকহব। তা স্পিভাহব জানাহনা এখন দ্রকার বহ কবমটি মহন কহরন।
৪০ লতাংহলর নীহচ যারা নম্বর পাহব,তারা দয খুবই দ্ুবে তা বলক্ষক  অবভভাবক-অবভভাববকাহদ্র দজহন
দনা প্রহাজন। ববদ্যাহর উবচত হব ঐ মস্ত বলশুহদ্র প্রহাজনী াাযয কহর অন্তত ৪০ লতাংল
নম্বহরর দববল তুহত পারার মথে কহর দতাা। এ বযবস্থাটি শুযু গড় নম্বহরর বভবিহত করহ চহব না,
প্রবতটি ববহই তার াফহযর বনবরখ হব এটি। তাই কবমটি মহন কহরন নম্বর পদ্ধবত বাদ্ বদ্হ যবদ্
Grade-point Average পদ্ধবত ঠিকভাহব প্রহাগ না করা যা, তহব

100 Point grading



ুযাভনা নম্বয দ্ধতিভকই তপতযভয় আনা উতচি হব।
(ছ) অনযবদ্হক, প্রবতবদ্নই পাঠ 
করহত হব।
তা

কৃ তযাবহক ামহন দরহখ াববেক  যারাবাবক মূযান (

CCE)

ববহলত বলক্ষক/বলবক্ষকাহদ্র বলশুটিহক দবাঝার জনয বনবমত এ যরহনর মূযান প্রহাজন

মহন রাখহত হব। CCE হব প্রবতবদ্হনর কাজ।

কহর পঠন- পাঠন চাকাীনই তা গ্রণ করহত হব।
তার নবথ ংরক্ষণ করহত হব।

CCE র জনয বনযোবরত দকাহনা তাবরখ না উহিখ
দয দয কাহজর বভবিহত এই মূযান গৃীত 

বলক্ষক প্রবতটি বলশুর জনয Report card এর বযবস্থা রাখহবন এবং এই
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নবথটি বলশুর বব জ্ঞান এর দচহ ামহথেযর মান বনণেহ দববল াাযয করহব।
শুরুর আহগ পূবেবতী

পাহঠর অভীি মান

Report Card অনুাহর।

এই কারহণ

বলশুর পহক্ষ অজে ন িব হহছ বকনা তা দদ্হখ বনহত হব

তেক/ততেকা তনভজয একটি ‘ডাভয়তয’

দশ্রবণর চাবচে ারা বছর যহর নবথবদ্ধ হত থাহক।
যতচি ভফনা

দয দকাহনা পাঠ-একক
বনবদ্ে ি রাখহবন যাহত

ভূরযায়ভনয প্রশ্নত্র হুফহু াঠযুস্তভকয তবতিভি

বরং মজাতী মযা  অভীি ামথেযহক মাথা দরহখ রবচত হব। স্থানী

ম্পদ্হকন্ধগুবহক প্রবলক্ষহণর মাযযহম এ বযাপাহর আর মথে কহর তুহত হব যাহত তারা অযীনস্থ
ববদ্যাগুবহত মূযাহনর ঠিক প্রহাগ করহত পাহরন। পাঠ চাকাীন দয মযাগুব বলশু বনহজ
মাযাহনর দচিা কহরহছ এবং

C C E এর মাযযহম দয মযার দমাকাববা কহরহছ, তারই অনুরূপ নতু ন

দকাহনা মযা বদ্হ ঐ মূযানগুব অনুবষ্ঠত করহত হব, যাহত এর মাযযহম বলশু বনহজই কতটা বলখহত
দপহরহছ তার প্রমাণ রাখহত পাহর।
হব তার

তহব একটি বনবদ্ে ি বলক্ষাবহে বলশুর ামবগ্রক াফয বনযোরণ করা

C C E দত অংলগ্রহণর মান, বববভন্ন কৃ তযাবহত অংলগ্রহণর াফয এবং বতনটি বহড়া

মূযাহনর ফাফহর বভবিহত। প্রবতটি বলশুর জনয বরহপাটে কাডেটিহক যত্ন কাহর বনমোণ করহত হব।
প্রবতটি দশ্রবণর জনয একজন কহর দশ্রবণ-বলক্ষক বযবস্থা চাু থাকহব। ঐ বলক্ষহকর দনতৃ হত্ব ঐ দশ্রবণর মস্ত
প্রকার মূযান  কৃ তযাব অনুবষ্ঠত হব এবং তার নবথ রবক্ষত হব।
(জ) দকাহনা ববজ্ঞাহনর দশ্রবণকহক্ষই

পঠন-পাঠহনর ম রাবর মাযান দ্াহনর

বযবস্থা থাকহব না;

বরং পযেহবক্ষণ  দছাহটা দছাহটা কৃ তযাবর মহযয বদ্হ যারণাহক ববষ্ঠ করার কাজ, অনুমান  অহন্বহণর
মাযযহম দছাহটা দছাহটা

মহড 

Project গ্রণ এবং দ্গতভাহব  বনহজ বদ্ধাহন্ত উপনীত ার

প্রবক্রাহক দ্ৃঢভাহব ববৎ করহতই হব।

বলশুর মূযান এই প্রবক্রা অংলগ্রহণর মাহনর উপহর হব।

না বুহঝ ভুখস্থ্ কযায ক্ষকাভনা ুভমাগ প্রার্তভক স্তয ক্ষর্ভকই ফজমন করহত হব বহ কবমটি মহন কহরন।
(ঝ) প্রার্তভভক ভূরযায়ভন ৫০ বাগ ক্ষজায র্াকভফ াতফমক ও ধাযাফাতক ভূরযায়ভনয উয এফং ফাতক ৫০ বাগ
র্াকভফ াতফমক এফং াভতগ্রক তরতখি ভূরযায়ভনয উয । বলশুর পঠন-পাঠন ংক্রান্ত ামহথেযর হঙ্গ হঙ্গ তার
বাইহর বলশু কতটা বনজস্ব ামথেয কাহজ াবগহ দকাহনা মযা মাযাহন মথে হচ্ছ তা ববচার করা হব। দইমত
তার জনয পাঠ-পবরকল্পনা  কাহজর বযবস্থা করহত হব। উদ্ারণ স্বরূপ, বলশুর প্রতু যৎপন্নমবতত্ব-এর ববচার করহত
ঘুবড় ড়াহনার মত দখাহক বযবার করা যা। যবদ্ দদ্খা যা বলশু ঘুবড়টিহক খুব হজই বার দচহ ভাভাহব
ড়াহত পারহছ, অথচ গবণহতর মযা বক্ষপ্রতার হঙ্গ ম্পন্ন করহত পারহছ না তহব বুঝহত হব তার
প্রতু যৎপন্নমবতহত্বর দকাহনা মযা দনই। বরং মযা মাযাহনর আহগ গবণহতর মযাটিহক দখাচ্ছহ বাস্তব মযা
বাহব দদ্বখহ বলশুটিহক মাযান করহত বদ্হত হব। গল্প, মযাবজক এবং মজার মজার গাবণবতক যাাঁযা বদ্হ তাহক
তার মাযান করহত বহত হব। বনখুাঁত মাযাহনর উপর মস্ত দজার না বদ্হ বলশু কীভাহব মাযান করহত
দচহহছ তা গুরুত্ব বদ্হত হব এবং দইমত মূযাহন তার মান যাচাই করহত হব। মান যাচাই এর জনয
মূযানপেগুব এমন ভাহব বতবর করহত হব যাহত বলশু কীভাহব মাযান কর, তার বচন্তন প্রবক্রা, তার যুবক্ত
ববচারহবায মূত তার Process of thinking & reasoning  দযন যরা পহড়। ‘Process এবং output’ উভ
ববই এই পদ্ধবতহত ববচার করহত হব। জ্ঞান-বনমোণ (

Knowledge Construction) প্রবক্রাটি এখাহন খুবই

গুরুত্বপূণে।
(ঞ) মূযাহনর এই রকম যারা পবরবতে ন করা জ কাজ ন। তবু বার ক্ষয ঐ বদ্হক রাখহত হব। কবমটি
মহন কহরন দকাহনা না দকাহনা ম এই প্রবক্রা শুরু করহতই হব। তাই RTE র দপ্রক্ষাপহট এই ববটিহক এখনই
শুরু করা প্রহাজন। এজনয রাজয, দজা এবং চক্র (CLRC) স্তহর তফভলজ্ঞ তেক-ততেকাভদ্য তনভয় দ্র গঠন
করহত হব। প্রবত বনত বববভন্ন ববহ মূযাহন অবভনব দকৌল বনহ গহবণার বযবস্থা করহত হব। ফাফহর
হঙ্গ ংযুক্ত করহত হব দশ্রবণকহক্ষ পঠন-পাঠন দক।
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(ট) RTE কাযেকর করহত যাহদ্র ব অনুাহর ভবতে করা হছ অথচ যারা বলখনমাহন যহথি বপবছহ তাহদ্র
জনয প্রবতবদ্নই দশ্রবণকহক্ষর পঠন-পাঠন দলহ বকছু টা কহর ম বনবদ্ে ি রাখহত হব। এমনবক বছহরর দলহ একমা
বনববড়ভাহব কাজ কহর পুনরা মূযাহনর মাযযহম তাহদ্র আর একবার ামথেয যাচাই করহত হব এবং উপযুক্ত
কহর তাহক পরবতী দশ্রবণহত উিীণে করহত হব। এহক্ষহে ৪০ লতাংল নম্বহরর ীমাটিহক মাথা রাখহত হব।
(ঠ) বদ্বতী ভাা

ইংযাতজয ক্ষানা-ফরা-কভর্ার্ন তফলয়ক াভর্ম য তফকাভক

খুবই দজাহরর হঙ্গ ববহবচনা

করহত ুপাবরল করহছন কবমটি। এহক্ষহে কীভাহব তা করা হব দগুব অনয অযযাহ বণেনা করা আহছ। তহব
মূযাহনর দক্ষহে অন্তত ১০ নম্বর এই কাহজ বযবার করহত ুপাবরল করা হহছ।
১.৭.২

উচ্চপ্রাথবমহক স্তহর বতে মাহন প্রচবত

‘ইউতনট ক্ষটস্ট’ প্রর্া ফন্ধ কযাই উতচি বহ কবমটি মহন কহরন। এই

পরীক্ষাগুবর প্রশ্নপে বনতান্তই জ্ঞানমূক। ফহ দবায বা প্রহাহগর ুহযাগ এখাহন দনই। কুযইহজর মত মুখস্থ কহর
বলশুরা পরীক্ষা বদ্হত বাযয । বলক্ষহকরা ারা বছর শুযুই খাতা দদ্খা বযস্ত থাহকন। পরীক্ষার
প্রাইহভট টিউলহনর উপর আর দঝাক দবহড়হছ বহ কবমটি মহন কহরন। তাই

চাপ বাড়া

প্রাথবমহকর মত উচ্চ প্রাথবমহকর

ব দশ্রবণহত াববেক  যারাবাবক মূযান পদ্ধবত  দ্ুটি পাববেক  একটি াববেক মূযান চাু দাক এটা
কবমটি মহন কহরন। হঙ্গ হঙ্গ

ক্ষগ্রতডং প্রর্ায তফভরা কযা এফং

অিভ ক্ষশ্রতণ মমন্ত আটভক না যাখায ফযফস্থ্া

প্রচবত দাক তা কবমটি চা। বকন্তু ামবগ্রক পবরবস্থবতর ববচাহর এই মুূহতে পাল-দফ প্রথা তুহ দদ্ার পহক্ষ
ন কবমটি বরং দটি ধাভ ধাভ চারু ক্ষাক কতভটি এটি ুাতয করহত চাইহছন । ২০১৩ াহ আলা করা
যা পঞ্চম দশ্রবণর জনয নতু ন পাঠক্রম  পাঠযপুস্তক চাু হব। ইবতমহযয রকারহক প্রবতটি ববদ্যাহর জনয
১:৩৫ এই াহর বলক্ষক বনহাগ, পঞ্চম দশ্রবণর দকলন ববভাজহনর জনয প্রহাজনী দশ্রবণকক্ষ বনমোণ দহর দফহত
হব।

এই দ্ুটি বযবস্থার আহাজন দজাস্তহর গড় বাহবর দপ্রবক্ষহত মাযা করহ চহব না। প্রবতটি ববদ্যাহ

যাহত তা প্রতযক্ষ করা যা তার বযবস্থা করহত হব। অনযবদ্হক প্রবতটি ববদ্যা দথহক অন্তত

৬ জন বলক্ষক-

বলবক্ষকাহক পঞ্চমহশ্রবণর অনুকূহ বনরববচ্ছন্ন মূযান  আটহক না রাখা বযবস্থা চাু করার জনয প্রবলবক্ষত কহর
তু হত হব।

২০১৩ াহ পঞ্চম দশ্রবণহত পাল-দফ প্রথার অবান ঘটিহ াববেক  যারাবাবক মূযাহনর ঠিক

প্রচন শুরু করা দযহত পাহর। এরপর যাহপযাহপ ২০১৬ াহ অিম দশ্রবণহত ঐ বযবস্থা কাযেকর করহত উহদ্যাগ
বনহত হব। রাজয রকারহক প্রহাজহন দকন্ধী রকাহরর কাহছ এমনভাহব আহবদ্ন করহত হব যাহত তাাঁরা এই
বযবস্থাপনাটি ঠিকভাহব রূপাণ করার জনয এ রাজযহক আর ২-৩ বছর বাড়বত ম দদ্ন । ববদ্যা 
দশ্রবণকক্ষ যতবদ্ন না এই বযবস্থার ঠিক রূপাহণ মথে হ উঠহছ তত বদ্নই এই বযবস্থা প্রচহনর পহক্ষ ন এই
কবমটি। পুবেবতী রকাহরর তবড়ঘবড় বদ্ধাহন্তর ফ বার জনা। এটির পুনরাবৃবি দাক তা কবমটি চা না। এই
পযোহ ববখত পরীক্ষাগুবর দমাট নম্বর ামবগ্রক নম্বহরর ৬০% এর দববল হব না। বাবক ৪০% যারাবাবক
মূযান  অনযানয কৃ তযাবহত ংযুক্ত করহত হব।
১.৭.৩.

অিম দশ্রবণ পযেন্ত এই মূযান যারা আমূ পবরবতে ন কাযেকর করহত স্থানী অবর ববদ্যা পবরদ্লেক

(SIS) দদ্র ববহল প্রবলক্ষহণর বযবস্থা করহত হব। প্রবত চক্রম্পদ্ দকন্ধহক বেবলক্ষা অবভযাহনর পক্ষ দথহক পযোপ্ত
াাযয বদ্হ ামথেয  মযোদ্া বৃবদ্ধ করহত হব। প্রবতটি চক্রম্পদ্ দকন্ধহক আতহন আর ক্ষু দ্র কহর দফহত
হব। প্রবতটি দকহন্ধ কহকজন Resource Teacher দক বনযুক্ত কহর তাহদ্র এ বযপাহর যহথি গহবণামূক কাহজ
উৎা বদ্হত হব। কবমটি ববশ্বা কহরন মস্ত এাকাহত এমন অহনক বচন্তালী বলক্ষক আহছন যাাঁরা এই
দকন্ধগুবহত যহথি ম  শ্রম দ্ান করহত পাহরন। তাাঁহদ্র বাছাই  বনহাহগর লতে গুব রকার ঠিক কহর
দদ্হবন। চক্রম্পদ্ দকহন্ধর দ্টি বছহর অন্তত একবার প্রবতটি ববদ্যাহ ঠাৎ াবজর হ মস্ত বলশুহদ্র উপর
পূবে-পবরকবল্পত অভীক্ষাপে প্রহাগ কহর মীক্ষা চাাহত পারহবন এবং হঙ্গ হঙ্গ বববভন্ন কৃ তযাবর বযবস্থা করহত
পারহবন। এই অভীক্ষাপেগুব বববভন্ন মীক্ষা দযভাহব বযবহৃত হ বছ দইভাহব বতবর কহর
পাহর। তার বভবিহত

প্রহাগ করা দযহত

CLRC প্রবতটি দশ্রবণ  ববদ্যা বভবিক একটি বববরণ প্রকাল করহবন। এহত বলক্ষহকর

কাহজর মান  ববদ্যা পবরচানার মান বনযোবরত হব। একই হঙ্গ দকান ববদ্যাহর কী যরহনর প্রবলক্ষণ
প্রহাজন তার একটি রূপহরখা পাা িব হব।
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১.৭.৪. দ্লম দশ্রবণর অন্তভাহগ মাযযবমক পরীক্ষার প্রস্তুবতর জনয দ্ুটি বছহরর পঠন-পাঠন পবরচাবত ,
অনযবদ্হক উচ্চমাযযবমক তাই।

কবমটির দ্যবগে বববভন্ন ছাে/ছােীরা  বলক্ষহকর হঙ্গ ববটি বনহ আহাচনা

কহর দদ্খহছন। দ্লম দশ্রবণর প্রাহন্ত মাযযবমক পেদ্ আহাবজত রাজযবযাপী একই পরীক্ষা একহঙ্গ থাকা বলক্ষাথীহদ্র
মস্ত দঝাাঁক চহ যা মাযযবমক পরীক্ষার বদ্হক। পবিমবহঙ্গর বাবা-মাহরা এই পরীক্ষাটির ববহ ভীণই
ংহবদ্নলী। এই পরীক্ষা প্রাপ্ত নম্বহরর উপর বভবি কহর একাদ্ল দশ্রবণহত ভবতে র বযাপারটি জবড়হ আহছ। ফহ
এই দ্ুটি বছহর বার ক্ষয থাহক কীভাহব নম্বর বাড়াহনা যা তার বদ্হক। মাযযবমহক পরীক্ষাপেগুব দহক্ষহে মস্ত
পবরকল্পনার অবভমুখ হ যা। বতন ঘন্টার ঐ পরীক্ষাপহের মাযযহম একটি বলশুর ভববযৎ বনযোরহণর ববটি
খুব ববজ্ঞানেত বযবস্থা ন। অনযবদ্হক নবম দশ্রবণহক দ্লম দশ্রবণর হঙ্গ ংযুক্ত করার দকাহনা অথে দনই। নবম
মাযযবমক পরীক্ষার হঙ্গ যুক্ত হ নবহমর পাঠক্রম  পাঠযূবচ কহকটি িাবয পরীক্ষাপহে পবরণত হ যা।
একই প্রশ্ন বা পাঠ-একক দক ১/২ বছর অন্তর অন্তর পুনরা পরীক্ষাপহে আনার রীবত মাযযবমক পরীক্ষা প্রব।
ফহ িাবয প্রশ্নাববর উপর পঠন-পাঠন প্রবক্রা দযমন পবরচাবত , দতমবন বববভন্ন দকাহহিন বযাঙ্ক িাবয
প্রশ্নাবব ( Suggestions)বা দটস্ট দপপার প্রকালন চহত থাহক। এখাহন একই মানবকতা কাজ করহছ দয
বলক্ষাথীরা আহগ দথহক চচো না করহ এই পরীক্ষা খারাপ ফ করহব। তাই প্রশ্নপহের যরণ ম্পহকে যথািব
অববত করাহনার একটা

দচিা ক্ষ করা যা। এর ফহ ঐ িাবয প্রশ্ন বনহ ারা বাজার দনহম পহড় অনয এক

ভূ বমকা। অহতু ক অজস্র পুস্তহকর চাপ য করহত  বলক্ষাথীহক। প্রাইহভট টিউলহনর প্রার বাড়হত থাহক। অথচ
নম্বর এর াহথ াহথ ৯ পহন্ট দগ্রড ( 9 point grade) এ বলক্ষাথীহক ববচার করার বযাপারটি স্পি ন। এটি
একটি অথেীন বযবস্থা পবরনত হহছ চাু পবরবস্থবত ববহিণ কহর তাই বতে মান কবমটি বনম্নববখত ুপাবরলগুব
করহছন :
(ক) নবম-দ্লম দশ্রবণহত তফবাতজি াঠক্রভ ও াঠযূতচ থাকাই যুবক্তযুক্ত।
(খ) নফভ ক্ষশ্রতণভি াতফমক ও ধাযাফাতক ভূরযায়ভনয

যারা উচ্চ প্রাথবমহকর মত চাু করা প্রহাজন। প্রশ্নপে

বনমোণটিহক উচ্চ প্রাথবমহকর মত করা দ্রকার। অনুরূপভাহব দ্ুটি পাববেক  একটি ামবগ্রক মূযান নবম
দশ্রবণহত থাকহ দকাহনা মযা দনই।

দ্ভ ক্ষশ্রতণয ক্ষভল ভাধযতভক যীো র্াকভফ। মাযযবমক পরীক্ষার প্রশ্নপহের

যাহপ যাহপ পবরবতে ন ঘটাহত হব ২০১৮ াহর মহযয। পাঠযপুস্তহকর উপর বনভে রলীতা কবমহ যীহর যীহর বলশুর
দবাঝার ক্ষমতা  প্রহাহগর দ্ক্ষতার উপর আস্থা রাখহত হব। না বুহঝ মুখস্থ কহর নম্বর দতাার প্রবক্রাটিহক
বজে ন করহত হব। বনবেযবক্তক প্রশ্নাববর হঙ্গ হঙ্গ বনহজহক প্রকাল করহত পাহর এমন ৫/১০ বাহকযর ববখত
উিরহক দজার বদ্হত হব এই পরীক্ষা। প্রবতটি ববহ নূযনতম ৪০ লতাংল না দপহ দয পরীক্ষা পাল করা যাহব
না তা ুবনবিত কহর জাবনহ বদ্হত হব পঠন-পাঠন চাকাীন। দযহতু প্রবতটি ববহই অন্তত পহক্ষ লতকরা
১৫ নম্বর থাকহব াতানাহত কাজ  প্রতযক্ষ অবভজ্ঞতামূক কমেূবচহত (স্বাস্থয  ক্রীড়া, নান্নবনক কাজ  ২০
লতাংল) তাই দয দকাহনা বনবমত ববদ্যাহ আা বলক্ষাথীর পহক্ষই এই নূযনতম নম্বর দতাা কঠিন হব না বহ
কবমটি মহন কহরন।
(গ) াববেক  যারাবাবক মূযাহনর জনয Project work, ICT র বযবার, Labaratory র বযবাহরর মাযযহম
াহতনাহত কাহজর অবভজ্ঞতা বাড়াহনা, এছাড়া বচোঙ্কন, ঙ্গীত, বথহটার, বফল্ম স্টাবড, ববতকে ভা পবরচানা,
দখাযূা  স্বাস্থযচচোর বযবস্থা এবং কমেবভবিক অবভজ্ঞতার জনয গ্রাম/লহরর দকাহনা অঞ্চ বনবোচন কহর দখাহন
বনববড়ভাহব মীক্ষা  অনু-পবরকল্পনার কাজ করা, Mock পঞ্চাহত, Mock ববযানভা এবং বববভন্ন আপৎকাীন
পবরবস্থবত  লারীবরক বচবকৎার জনয প্রাথবমক যারণা  কৃ তযাব বযবস্থা করা দযহত পাহর। এহক্ষহে এটির নম্বর
মাযযবমহকর Marksheet এ যুক্ত হব। তহব তা মগ্র নম্বহরর ২০ লতাংহলর দববল ন।
(ঘ) নম্বয এফং Grade একভি যাখায ক্ষকাভনা মুতক্ত ক্ষনই, বরং যতবদ্ন না Grade-Point Average বযবস্থা চাু
হচ্ছ ততবদ্ন পুরাহনা নম্বর প্রথা পুনরা চাু করার পহক্ষ ুপাবরল করহছন কবমটি। তহব এহক্ষহে মস্ত বলশুহক
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প্রবতটি ববহ নূযনতম ৪০ লতাংল নম্বর দপহত াাযয করহত হব। এখাহন তৃ তী ভাার নম্বরটি প্রগবতপহে
উবিবখত হব। তহব ব্লকস্তহর ববহলজ্ঞ দ্হর মাযযহম এর মূযান করহত হব।
(ঙ) পরবতীকাহ বববভন্ন লাখা ( Discipline) বনবোচহনর ুববযাহথে কহকটি ঐবচ্ছক ববহর বযবস্থা রাখা
প্রহাজন। দগুবহত প্রাপ্ত নম্বরটিহক একাদ্ল দশ্রবণহত ভবতে দক্ষহে ববহল গুরুহত্বর হঙ্গ দদ্খহত হব বহ কবমটি মহন
কহরন।
(চ) দ্লম দশ্রবণহত একই রকম বযবস্থা থাকহব। শুযু মাযযবমক পরীক্ষার marksheet

এ উপহর ‘গ’ এ উবিবখত

২০% নম্বর এর মহযয প্রাপ্ত নম্বরটি যুক্ত করহত হব। মাযযবমহকর প্রশ্নপে যতটা িব পাঠযপুস্তক-বনরহপক্ষ করহত
হব। বলশুটিহক এমনভাহব পঠন-পাঠহন যুক্ত করহত হব দয তার দলখার ববটি দযন পরীক্ষার মাযযহম যরা
পহড়।
(ছ) নবম  দ্লম দশ্রবণহত আাদ্া কহর পবরহবলববদ্যা পড়াহনার প্রহাজন দনই। কারণ নতু ন পাঠযক্রহম জীবন
ববজ্ঞান, দভৌতববজ্ঞান, ভূ হগা  ইবতা এই চারটি ববহক পবরহবল ববদ্যার আবঙ্গহক ভাবা হহছ। কহকটি
অযযাহ পবরহবলহক বনববড়ভাহব ংযুক্ত করা হহছ।
১.৭.৫. একাদ্ল  দ্বাদ্ল দশ্রবণর পাঠক্রম, পাঠযূবচ  মূযান বযবস্থা বনহ কবমটি এখহনা পযেন্ত গভীরভাহব
মাহনাবনহবল করহত পাহরন বন। ইবতমহযয

COBSE র বনহদ্ে ল মত ববজ্ঞাহনর পাঠযূবচহত অহনক পবরবতে ন আনা

হহছ। চু ড়ান্ত বববরণ দপহলর ম এ ববহ ববস্তৃ ত বববরণ দপল করা যাহব বহ কবমটি মহন কহরন।

১.৮. ফাতিয কাজ ও প্রাইভবট টিউন

: বতে মান কবমটির কাহছ আর একটি বব ববতহকে র ুচনা কহরহছ

তা  ‚বাবড়র কাজ‛। বতে মাহন প্রাথবমহক

Home work (বাবড়র কাজ ) দদ্ার কথা ন। বকন্তু তা চাু

আহছ। উচ্চপ্রাথবমহক এই বযবস্থাটি পুহরাপুবর প্রচবত। বাবড়র কাজ আবার তথাকবথত ‘ভাহা ববদ্যাহর’ অনযতম
বববলহিযর মহযয পহড়। হচতন বপতামাতারা বাবড়র কাজ দদ্াহক বলশুর বলখহনর পহক্ষ উপহযাগী বযবস্থা মহন
কহরন। প্রাথবমক  উচ্চ প্রাথবমকস্তহর এমন অহনক দবরকাবর ববদ্যা গবজহ উহঠহছ দযখাহন দশ্রবণকহক্ষ যা কাজ
করাহনা  তার দচহ অহনকগুণ কঠিন পড়া বাবড়র কাজ বাহব করহত দদ্া । বতে মান কবমটি খবতহ
দদ্হখহছন দয বাবড়র কাহজর মহযয দববলর ভাগটাই স্মৃবতবনভে র। বকদ্ংল অনুলীনীর কাজ। পাঠযবইএ ংহযাবজত
অনুলীনীহক বাবড়হত ম্পুণে করার জনয দদ্া হ থাহক। দববলরভাগ বলশু দশ্রবণকহক্ষ প্রদ্ি পাঠটি ঠিকভাহব
বুঝহত বা প্রহাগ করহত পাহর না বহ তারা বাবড়হত দগুব ঠিকভাহব কহর উঠহত পাহর না। বাবড়র কাজ ভু 
হ বলশুহদ্র মহযয

বদ্বক  মানবক বনযোতহনর ভ দথহক যা। তাই তারা বাবড়র কাহজর মূযাহনর বদ্হন

ববদ্যাহ অনুপবস্থত থাহক। অনযবদ্হক বলশুহদ্র অাতা দদ্হখ বপতা-মাতা প্রাইহভট টিউলহনর বযবস্থা কহরন।
প্রতীচী ট্রাহস্টর বলক্ষা প্রবতহবদ্ন ২-এ ববটিহক

দকন্ধ কহর একটি মৃদ্ধ বববরণ দদ্া আহছ। তাাঁরা দদ্বখহহছন

গত ৬ বছহর ববদ্যাগুবর মত বলশু বলক্ষাহকন্ধগুবহত প্রাইহভট টিউলহনর দঝাাঁক প্রা ৩৮% দবহড়হছ। অথচ
তাাঁরা এটি উহিখ কহরহছন দয যারা প্রাইহভট টিউলবন দন তাহদ্র মহযয অহনক বলশুই নূযনতম ভাা  গবণহতর
দ্ক্ষতা অজে ন করহত পাহর না। এখান

SCERT এর গহবণা একই বচে যরা পহড়হছ। অনযবদ্হক রকাবর

পাঠযপুস্তহকর াহথ াহথ প্রাথবমকস্তহর ‘ছােবন্ধু ’ নাহম বববভন্ন হযাগী বই-এর বযবা রমরবমহ চহছ।
উচ্চপ্রাথবমক  মাযযবমক পাঠযপুস্তহক অনুলীনীর অংল দযখাহন ববলাভাহব ংহযাবজত দটি ‘ভাহা বই’ বাহব
ববহববচত । এগুব বই দলহ বলশুর কাহছ ‘বাবড়র কাজ’ বাহব চাপ ৃবি কহর। ফহ বলশুর অাতার
ূে যহর চহ আহ প্রাইহভট টিউলন। তবু আলার কথা দয গত কহক বছহর ববদ্যাহ বলক্ষহকর দপলা যারা
আহছন তাাঁহদ্র মহযয প্রাইহভট টিউলবন করার প্রবণতা কহমহছ।

RTE দত স্পি বনহদ্ে ল থাকা এই প্রবণতা ত

আর কমহব। বকন্তু অনযবদ্হক মযাটি আর গভীর হ উঠহছ। দযহতু পাঠক্রম  পাঠযূবচর মহযয পবরবতে ন
ঘটিহ প্রাইহভট টিউলহনর প্রহাজনীতা দ্ূর করা যা বন, তাই ঐ লৃনযস্থান পুরণ করহত এবগহ আহছ দবকার
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যুবক-যুবতীরা। তাাঁরা অহনক দক্ষহে

অল্পবলবক্ষত এবং দয দশ্রবণর বলশুহদ্র পড়ান তাহদ্র পড়াহনার দযাগযতা তাাঁহদ্র

দনই। গ্রামাঞ্চহ এই মযাটি খুবই প্রকট হ দ্াাঁড়াহচ্ছ। ফহ দশ্রবণকহক্ষ বলখন যারার ববপরীহত বগহ প্রাইহভট
টিউটার ভু ভাহব দকাহনা বব বলশুহক বলবখহ বদ্হচ্ছন। অনযবদ্হক আর একটা মযা হচ্ছ বলশুর বনহজর বকছু
করা, এমনবক ভু  করার অবযকার খবে হ বগহহছ। প্রাইহভট টিউটাহরর অতবজ্ঞাবনকভাহব বলশুহক বনহ পরীক্ষা
বনরীক্ষা বলশুটিহক পড়াশুনা ভীত এবং বনহজর ম্পহকে ীন মহনাভাবাপন্ন তুহহছ।
বতে মান কবমটি

SCERT এবং প্রতীচীর বলক্ষা প্রবতহবদ্ন ২ এর াহথ একমত এবং এটা মহন কহরন দয

প্রাথবমকস্তহর বাবড়র কাজ দদ্ার দকাহনা অথে  না। কবমটি বনম্নববখত ুপাবরল  :
১.৮.১.

ক্ষশ্রতণকভেয ভভধযই প্রথম  বদ্বতী দশ্রবণর

ঠন-াঠভনয ফযফস্থ্া করহত হব। প্রবতবদ্ন অন্তত

চাযঘন্টা তাহদ্র অথেবভাহব বলখহনর কাহজ বনযুক্ত রাখহত হব।

াঠযফই ক্ষশ্রতণকভেই যতেি র্াকভফ। প্রবতটি

দশ্রবণকক্ষ হব প্রলস্ত এবং দখাহন বলশুহদ্র কাহজর এবং ববহনাদ্হনর উপহযাগী বববভন্ন উপাদ্ান রবক্ষত থাকহব। ছবব
ম্ববত পুস্তক-পুবস্তকা বদ্হ একটি গ্রন্থাগার বানাহনা দযহত পাহর। ২০০ বদ্ন ৪ ঘন্টা যহর পঠন-পাঠন চহ
বছহর একটি বলশু ৮০০ ঘন্টা বলখহনর কাহজ বযাপৃত থাকহব। ফহ এহক্ষহে তার জনয আর অবতবরক্ত পাহঠর
(বাবড়র কাজ) বযবস্থা করা দ্রকার হব না। এই ৪ ঘন্টা বযবাহর যবদ্ ববদ্যাহ দকাহনা ত্রুটি থাহক তার
ববচার করহত হব RTE বনহদ্ে বলত অনুলান অনুযাী।
১.৮.২.

তৃ তী, চতু থে  পঞ্চম দশ্রবণহত প্রবতবদ্ন ৫ ঘন্টা পঠন-পাঠন  অনযানয কৃ তযাবহত বযবার করহত

হব। এই মহর মহযয বলশুর যারাবাবক মূযান দল করহত হব। বলশুর ঘাটবত পূরণ কহর দফহত হব
এই মহ। দযহতু মারবণহত যহথি নমনীতা থাকহব তাই বলক্ষকরা প্রহাজনী ববগুবহত বাড়বত ম
বযবার করহত পারহবন । এখাহন তাই ‘ফাতিয কাজ’ ক্ষদ্ওয়ায ক্ষকাভনা প্রভয়াজন ক্ষনই। তহব দকাহনা দকাহনা বদ্ন
দকাহনা দকাহনা ববহ বলশুর বলখনহক আর ুগঠিত করহত দশ্রবণকহক্ষর যারা অনুাহর মজাতী কাজ বদ্হত
পাহরন। তহব তা কখনই স্মৃবতবনভে র  অবযকতর কঠিন হব না এবং তা ১ ঘন্টার দববল হব না। এহক্ষহে
তফদ্যারয় কিৃমভেয স্পি আভফদ্ন তিাভািায কাভছ প্রচায কযভি ভফ ক্ষম, তশুয িা-ক্ষানায দ্াতয়ত্ব একটি
তফদ্যারভয়য িাই িায তখভনয জভনয তফদ্যারয় ফযফস্থ্ায উয িাুঁভদ্য বযা কভয ক্ষদ্খভি ভফ। তশুয কাজ তশু
তনভজই কযভফ িাই িাভক াাময কযা ফা টিউতনভি াঠাভনা িায ভে েতিকাযক ভফ। এই আভফদ্নটি
তফশ্বাভমাগয কভয ক্ষিারায জনয তফদ্যারভয়য কিমৃ েভক প্রভয়াজনীয়িা ফযফস্থ্া তনভি ভফ।

মা বাবাহদ্র হঙ্গ

বনবমত ংহযাগ রাখা এই বযবস্থার অনযতম।
১.৮.৩.

লষ্ঠ, প্তভ ও অিভ ক্ষশ্রতণয জনয ‘ফাতিয কাজ’ ক্ষমন ২ ঘন্টায ক্ষফত না য় তা দদ্খহত হব। প্রাথবমহকর

মত অনযানয মস্ত বযবস্থা ববদ্যা কতৃে পক্ষহক বনহত হব।

Project বনভে র কাজগুব বাবড়র কাহজর জহনয বদ্হ

বলশু বনহজই তা করহত পারহব। এহক্ষহে Computer Aided Learning (CAL) প্রহাগ কহর ‘বাবড়র কাজ’ দদ্া
হ বলশুরা ববদ্যাহ অবতবরক্ত ম অবতবাবত কহর এই কাজগুব দল করহত পারহব। এছাড়া বববভন্ন
পযেহবক্ষণ, মীক্ষা, ববকল্প বদ্ধান্ত, অবভনব উপা আববষ্কার,

practical book বতবর করা এবং হবোপবর বনজস্ব

মতামত বহখ আনার মত বববভন্ন কাজ করহত দদ্া দযহত পাহর।
১.৮.৪. মাযযবমক  উচ্চ মাযযবমকস্তহর বলক্ষাথীর প্রহাজন অনুাহর বাবড়র কাজ দদ্া দযহত পাহর তহব তা
মুত project based

কাজ হব। Computer aided কৃ তযাবগুবহক এখাহন ুন্নরভাহব বযবার করা দযহত পাহর।

তাছাড়া বলক্ষকহদ্র উচ্চ প্রাথবমহকর মত প্রহাজনী কৃ তযাব বতবর করহত হব । বলক্ষক প্রবলক্ষহণ ‘বাবড়র কাজ’
বতবরর যাবতী কৃ ৎহকৌল দলখাহনা যা। বাবড়র কাহজর নমুনা বতবরহত স্থানী চক্রম্পদ্ (

CLRC) দকন্ধহক

দ্াবত্ব বদ্হত হব। রকার এ ববহ একটি প্রহাজনী পুবস্তকা প্রকাল করহত পাহরন। মূযাহন অবভনবত্ব আনহ
প্রাইহভট টিউলহনর প্রহাজনীতা কমহব বহ বতে মান কবমটি মহন কহরন। প্রথম দশ্রবণ দথহক দ্লম দশ্রবণ পযেন্ত মস্ত
ক্লাহর পাববেক মূযান এবং ামবগ্রক মূযাহন পাঠযপুস্তহকর উপর বনভে র কহর প্রশ্নপে দদ্ার পদ্ধবত বদ্ করহত
হব। দশ্রবণকহক্ষ দযভাহব বলশু চযাহঞ্জ গ্রণ করহত দলহখ দতমবনভাহব অনুরূপ চযাহঞ্জ বদ্হত হব বাবড়র কাহজ এবং
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তার ামথেয গহড় উহঠহছ বকনা দদ্খহত হব। এই চযাহঞ্জগুবর প্রকৃ বত  প্রকরণ প্রবতবাহরই অবভনব কহর বদ্হত
হব।এই কাজটিহত রাজয দথহক দজা  CLRC Level পযেন্ত দ্ গড়া প্রহাজন। Psychometry এবং Psychology
র গহবকহদ্র এই কাহজ যুক্ত কহর মূযাহনর পযাটানেগুবহত যীহর যীহর পবরবতে ন ঘটাহত হব। তহব বলশুহদ্র
ববপহদ্র মহযয দফা এর উহেলয ন। বরং দশ্রবণকহক্ষ পঠন পাঠহনর যারা বদ্াহনা এবং মূযানহক আর দববল
বলশুর ামথেয বনরূপক করাই এর উহেলয। অনযবদ্হক এই অবভনব পযাটাহনের ফহ মূযাহনর আহগ বলশুহদ্র দকাহনা
প্রাক প্রস্তুবতর প্রহাজন হব না। তাই দকাহনা চাপ ছাড়াই আনহন্নর হঙ্গ এই মূযাহন অংলগ্রণ করহত পারহব।
মূযাহন দযহতু বলশুর বচন্তন পদ্ধবত এবং তার যুবক্তপ্রদ্াহনর যারাগুবহক ববচার করা হব তাই

বলশু দয দকাহনা

উিহর তার মহতা কহর নম্বর দপহত পারহব। ফহ ামবগ্রক ফাফ খারাপ হব না এবং বলশুর অাতা
অহনকাংহল দকহট যাহব। প্রাইহভট টিউলহনর আর দতমন দকাহনা প্রহাজন হব না বহ কবমটি মহন কহরন। এই
ভাহব প্রাইহভট টিউলহনর ববরুহদ্ধ নতু ন পাঠক্রম  বলক্ষা বযবস্থাটিহক গহড় দতাা একান্ত প্রহাজন বহ কবমটি মহন
কহরন।
১.৮.৫. অনযবদ্হক প্রাইহভট টিউলহনর দঝাাঁক কমাহত বলশুর মহযয এক বীতরাগ গহড় তুহত হব। বাবড়হত বলশু
যাহত কারুর কাহছই াাযয বনহত না চা এবং াযয না বনহই বনহজর কাজটি কহর দফহত চা তার অনুকূহ
পবরমণ্ড গহড় তুহত হব।
১.৮.৬. বরং ববকল্প বহহব ‚হযাগী বলখন িার‛ দক বলশুর কাহছ গ্রণী কহর তুহত হব। বাবা-মাহক ভা
কহর দবাঝাহত হব প্রাইহভট টিউলহনর পবরবহতে হযাগী ‘বলখন িার’ বকহন বদ্হ বলশুর াভ অহনক দববল হব।
১.৯. তোয় প্রমুতক্তয ফযফায : এ ববহ কবমটি বনম্নববখত ুপাবরলগুব করহত দচহহছন :
১.৯.১. বলক্ষা প্রযুবক্তর বযবার যীহর যীহর বাড়াহত হব।
প্রযুবক্তর বযবার ুবনবিত করহত হব।

আগামী ৩ বছহরর মহযযই মস্ত দশ্রবণহত দ্ৃলয-শ্রাবয

এমনবক প্রাথবমক ববদ্যাহ এ ুহযাগ দপৌাঁহছ বদ্হত হব। এর জনয

বলক্ষক/বলবক্ষকাহদ্র দ্ফা দ্ফা প্রবলক্ষণ বদ্হত হব।

ববদ্যাগুচ্ছস্তহর এক একজন বলক্ষক/বলবক্ষকার মাযযহম অনয

বলক্ষক/বলবক্ষকাহদ্র মহযয এই দ্ক্ষতাটিহক আগামী ৩ বছহরর মহযয ঞ্চাবরত করাহত হব

।

বলক্ষক/বলবক্ষকারা

বলশুহদ্র বলখন মান অনুযাী দযমন বলখন কাজ বতবর করহবন দতমবন বলশুরা এ কাহজ দযাগ বদ্হ তাহদ্র
চাবদ্া অনুাহর বলখন যারাহক পবরচাবত করহত পারহব।
১.৯.২.

মূযান বযবস্থা পবরচানার দক্ষহে এই প্রযুবক্তহক বযবার করা শুরু করহত হব।

পারহছ না বহ বচবিত তাহদ্র দববল কহর এ প্রযুবক্তর বযবার করহত বদ্হত হব।

যারা গবত দমাহত

আবদ্বাী, প্রতযন্ত প্রান্তবাী,

অথেতনবতক ভাহব বপবছহ পড়া বাবকা, তফবলব জাবত-জনজাবত বহগের বলশুহদ্র হঙ্গ দকন্ধ স্তহরর বলশুহদ্র
ববহমযর ভাব দ্ূরীকরহণ এই প্রযুবক্ত যহথি উপহযাগী হব বহ কবমটি মহন কহরন।
১.৯.৩. ‘বাবড়র কাজ’ দদ্ার দক্ষহে দববল কহর এই প্রযুবক্তর বযবার করা যা বকনা দদ্খহত হব। বলশুরা
ববদ্যা শুরু ার এক ঘন্টা আহগ বা দল ার পহর ১/২ ঘন্টা Computer lab এ বাবড়র কাজগুব দল
কহর বাবড় বফরহত পারহব। এই ুহযাহগর বযবস্থা ববদ্যাহই করহত হব।
১.৯.৪. অনযানয রাহজয ইবতমহযয ICT র বযবাহর আর নতু নত্ব এহ দগহছ। দশ্রবণকক্ষগুব যীহর যীহর Computer
–aided হ পড়হছ। বলক্ষক এখাহন নতু ন নতু ন পাঠ বনমোণ কহর বলশুর মান অনুাহর বলশুহক মাযান করহত
বদ্হচ্ছন। ফহ বলশুরা বনহজহদ্র গবত অনুাহর মযা মাযান করহত পারহব এবং আর নতু ন নতু ন চযাহহঞ্জর
বদ্হক এহগাহত পারহব। প্রযুবক্ত বনভে র দশ্রবণকহক্ষ( virtual classroom) র হক্ষ এই দ্ৃবিভবঙ্গ দ্রুত বদ্াহত শুরু
কহরহছ। অনযবদ্হক CLRC দথহক প্রচাবরত বববভন্ন পাঠ ববহলত ইংরাবজ দলানা-বার কাজ video conferencing
এর মাযযহম দশ্রবণকহক্ষ বলশুর কাহছ দপৌহছ দযহত পাহর

(Continue classroom transaction)। এটি হ অহনক

দক্ষহে দযাগয বলক্ষহকর অভাব হজ পবরপূরণ করা যাহব। ইবতমহযযই দবুড় রামকৃ ষ্ণ বমলন ববহবকানন্ন
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ববশ্বববদ্যা ারা রাহজয

‘ববহবক-বদ্লা’ নাহম একটি প্রকহল্প ১৫ টি ববদ্যাহক বনহ এ যরহনর পঠন-পাঠন

চাাহচ্ছন। রকার রামকৃ ষ্ণ বমলহনর হঙ্গ একটি Pilot Programme কহর পহর ঐ বযবস্থাপনাহক তৃ ণমূ স্তহর দপৌাঁহছ
দদ্ার বযবস্থা করহত পাহরন।
১.৯.৫. বলক্ষক প্রবলক্ষহণ এই বযবস্থাপনার প্রহাগ অহনক দববল কাযেকর হব বহ কবমটি মহন কহরন। বলক্ষকহক
বাহর বাহর প্রবলক্ষণস্থহ দডহক না এহন ববদ্যা বহই কীভাহব এই প্রবলক্ষহণর আতা আনা যা তার ভাবনা
মাথা দরহখ কবমটি এই ুপাবরলটি করহছ।
১.৯.৬. এখন দথহক বলক্ষক বনহাহগর পরীক্ষার দক্ষহে ‘কবম্পউটার-াক্ষরতা’ ( Computer Literacy ) আববলযক
বহ দঘাণা করহত হব। আগামী বদ্হন প্রবত দশ্রবণকক্ষহক প্রযুবক্ত বনভে র করার জনয এই ুপাবরল করা হচ্ছ।

১.১০. তখনভান ও ির্াকতর্ি ততছভয় িা তশুভদ্য ভযা ও এ তফলভয় ুাতয :
১.১০.১. বলশুর ব অনুযাী বলখদনর একটা ুবনবদ্ে ি মান থাকা জরুবর। ‘দখার ছহ বলক্ষার’ নাহম অবত জ
কাজ করদত বদ্হ বলখন মান খাহটা করা যাহব না বা

ংহলাযনী পাহঠর নাহম একই কাজ পুনবোর করহত বদ্হ

স্মৃবত বনভে রতা বাবড়হ বা কৃ বেমভাহব করার অভযা বাবড়হ দকান াভ দনই ; বরং বলশুহক অথে পূণভ
ে াহব কাহজ
বযস্ত রাখার প্রবক্রা উদ্ভাবন করহত হব। যতক্ষণ না বলশুটি ঐ নূযনতম মাহন দপৌাঁছাহত পারহছ ততক্ষণ বলক্ষকহক
বববভন্ন পাঠ  কৃ তযাবর মহযয বদ্হ তাহক দই মাহন দপৌাঁহছ দদ্ার দচিা করহত হব।
পরবতী দশ্রবণহত উন্নীত করা যাহব না।

মাহন ঘাটবত দরহখ

অথচ RTE দযহতু দকাহনা বলশুহক অমথে বহ দঘাণা করার ববহরাযী

তাই তাহক মাহন দপৌাঁহছ দদ্ার কাজটিহক দশ্রবণকহক্ষর পঠন-পাঠন প্রবক্রার মহযই যুক্ত করহত হব।

এর জনয

বলক্ষহকর প্রহাজনী প্রবলক্ষণ, বলখন িার, গ্রন্থাগার, যাবহরটবর  মস্ত প্রকার াাহযযর বযবস্থা করহত হব
রকারহক। বলক্ষকতা দপলা বযবন আহবন তাাঁহক দজহনই আহত হব দয এই দপলাগত দকৌল এবং তা কাহজ
াবগহ তাাঁহক াফয াভ করহতই হব। মাযযবমক পাল করহই বাই প্রাথবমক বলক্ষক ার দযাগয এবং স্দাতক
হই মাযযবমক ববদ্যাহ বতবন পড়াহনার দযাগয- এই াযারণ দ্ৃবিভবঙ্গর অবান ঘটাহত হব।

NCTE বনহদ্ে বলকা

অনুযাী বলক্ষক প্রবলক্ষণ আহাজন করহত হব। বলক্ষকহদ্র চাকুবরর লহতে র মহযয ববদ্যা  দশ্রবণকহক্ষ তার
াফযহক গুরুত্ব কাহর উহিখ করহত হব।
১.১০.২. দশ্রবণকক্ষ দযমন বহু দশ্রবণমানযুক্ত [multigraded] হত পাহর , দতমবন বহুস্তরী বলখন মান [multilevel]
যুক্ত হত পাহর।তাই দশ্রবণকক্ষহক বমই বহুস্তরী বলখনমানযুক্ত দশ্রে্ বণকক্ষ (multilevel classroom) যহর বনহ
বলখন পবরকল্পনা করাই দ্রকার। দজনয পাঠযবইহর পালাপাবল একটি ‘ভমাগী তখন ম্ভায’ থাকা একান্ত জরুবর
এবং াঠগুতরভক তর্ভ (Theme) অনুাভয াজাভনা

ভা।এই বথমগুব বববভন্ন স্তহরর মান অনুাহর দখাহন

াজাহনা থাকহব।ফহ দয দকান বলশু বপবছহ পড়হ এই াক  িারটির াাযয বনহ বনহজর ঘাটবত পূরণ কহর
বনবদ্ে ি ম ীমার মহযয

বলখন ম্পূণে করহত পারহব । দজনয বতে মান বলক্ষাক্রহম ‘বপবছহ পড়া’ বহ দকাহনা

বলশুহক বচবিত করার দতমন দকাহনা ুহযাগ দনই।

Multilevel classroom এর যারণাটি ামহন দরহখ ব বলশুর

বনজস্ব গবতহক মযোদ্া বদ্হ দশ্রবণকক্ষ পবরচানার দকৌল বলক্ষকহক আি করহত হব। অনযবদ্হক, দকাহনা
দ্রুতগবতহত বলখদন ক্ষম হ তার জটিতর াম থেয অজে হন দকা দনা বাযা থাকহব না , দকননা
অহনক উন্নততর ামথেযদ্াহন ক্ষম হব।

বলশু

াক িারটি

এই াক িারটি একহঙ্গ একাবযক দশ্রবণর জনয কাযেকরী হত পাহর।

পাঠযপুস্তহকর পালাপাবল এই যরহণর বলখন িার বনমোহণর কাজ রকারহক গ্রণ করহত হব। প্রাথবমকস্তহরর
দশ্রবণগুবর জনয একটি এবং উচ্চ প্রাথবমহকর জনয আর একটি ‘হযাগী বলখন িার’ পাঠযপুস্তহকর হঙ্গ হঙ্গই
বতবর কহর বনহত হব। এগুব বলশুহক তার বনজস্ব গবত ( pace) বাবড়হ বা বজা দরহখ দশ্রবণকহক্ষর াযারণ
গবতহত মবন্বত হত াাযয করহব ( pace-setting material)। এগুব বযবাহর রীবত-দকৌল জাবনহ দদ্ার

42

জনয একটি ‘বলখন-পরামলে পুবস্তকা’( Teachers guide book ) থাকহব। এছাড়া পযোপ্ত প্রবলক্ষহণর বযবস্থা রাখহত
হব।
১.১০.৩. RTE Act, 2009 চাু ার ফহ বলশুর ব অনুযাী দশ্রবণহত ভবতে র ববটি প্রাবঙ্গক হ
উহঠহছ।

ফহ বদ্বতী দশ্রবণহত ববদ্যা-ছু ট বলক্ষাথীহক এ মুূহতে হতা পঞ্চম দশ্রবণহত বা প্তম দশ্রবণহত ভবতে

করার প্রহাজনীতা দদ্খা বদ্হহছ।

বলশুর বলখনমাহন এই তারতমযহক

কবমহ এহন কীভাহব তাহক মূহস্রাহত

বফবরহ দদ্া যা তার জনয পবরকল্পনা শুযু রাজয বা দজাস্তহর করহ চহব না।
মহযয তার বযবস্থা রাখহত হব।

বলক্ষাক্রম

 পাঠযূবচর

কবমটি মহন কহরন দয পুনরা ভবতে া ববদ্যাছু ট বলশুটির ব এবং

বলখন স্তহরর মহযয ২ বা ৩ বছহরর তারতময থাকহ বনযোবরত বযবস্থাপনার মহযযই তার মহনান্নহনর বযবস্থা করহত
হব। তহব তারা প্রথম  বদ্বতী দশ্রবণর ামথেয মাহন অবস্থান করহ তাহদ্র জনয অবতবরক্ত ম পঠন-ক্ষমতা
বৃবযর বযবস্থা করহত হব। অনযহক্ষহে দশ্রবণকহক্ষর পঠন-পাঠন প্রবক্রা  মূযান পদ্ধবতর পবরবতে ন ঘটাহই
বলক্ষাথী বনহজর মত কহর এবগহ দযহত পারহব।
এহক্ষহে দযহতু নতু ন পাঠক্রহম বববস্তু অবযগত করার দচহ তার ামথেয  দ্ক্ষতা বৃবদ্ধর বদ্হক
ববহল দজার দদ্া হহছ এবং মগ্র পাঠ পবরকল্পনাটি ববহল কহকটি বথহমর উপর বভবি কহর গহড় উঠহব,
তাই দশ্রবণর ববভাজন দভহঙ্গ বলখন ামগ্রীগুবহক এমনভাহব ংহযাবজত করহত হব যাহত দখাহন একক দশ্রবণ
(monograde) র বববচ্ছন্ন কৃ তযাব না থাহক।

বরং দশ্রবণটিহক বহুস্তরী গুণমাহনর (multilevel) দশ্রবণকক্ষ বাহব

ববহবচনা কহর দয দকান বলশুর জনয তার বলখনস্তর অনুাহর বলখহনর কাজ শুরু করার বযবস্থা করহত হব।
একটি হযাগী  ুংত (

integrated) বলখন িাহরর মযয বদ্হ বলশু বনজস্ব কৃ তযাব বনবোচন কহর

আনন্নদ্াক ভাহবই যীহর যীহর বনহজর গবতহক বাড়াহত পারহব এবং দশ্রবণর স্বাভাববক গবতহত বফহর দযহত পারহব।
যারা ক্ষমতা ম্পন্ন বলক্ষাথী তাহদ্র গবত যাহত বযাত না  তার জনয দশ্রবণকহক্ষ গ্রন্থাগার, ববকল্প পাঠিার এবং
উন্নততর কৃ তযাবর বযবস্থা দশ্রবণকহক্ষ এবং তার বাইহর আহাজন করহত হব।

এটি একটি ুংত (integrated)

পাঠ পবরকল্পনার অঙ্গ। তাই এটির হঙ্গ মূযানহক এমনভাহব যুক্ত করহত হব যাহত বলশু তার বনজস্ব স্তহরর
কৃ তযাব ুষ্ঠুভাহব ম্পন্ন করহত পাহর এবং তার জনয পুহরাপুবর মযোদ্া

(credit) দপহত পাহর।

বথমহক বববভন্নস্তহর ামথেয অজে হনর বনবরহখ ববহিণ কহর পাঠ পবরকল্পনা করহত হব।

তাই দয দকাহনা

দকবমাে বববস্তুটিহক

স্মৃবতহত যহর রাখা দগৌণ উহেলয, বরং কীভাহব বলক্ষাথীর যারণার ববকাল হহছ তাই মুখয এবং মান বনযোরক।
শুযুমাে প্রথম  বদ্বতী দশ্রবণর মাহন পহড় থাকা বলশুর জনয ‘ববহল বযবস্থা’ গ্রণ কহর তাহদ্র উপযুক্ত পঠনদ্ক্ষতা বৃবদ্ধহত দ্রুত বযবস্থা বনহত হব।
উদ্ারণ বদ্হ দবাঝাহনা দযহত পাহর। যরা যাক বদ্বতী ভাা
পঠন ক্ষমতার মান যাচাই করা হচ্ছ।
যারণা এহহছ বকনা দদ্খা।

CCE অনুষ্ঠানকাহ চতু থে দশ্রবণর বলশুহদ্র

অভীি ক্ষয  বদ্বতী ভাা দকাহনা বস্তুর একবচন  বহুবচহনর

তারহঙ্গ বলশুর কাহছ জানাহত চাা হব দকন দ ঐ বদ্ধাহন্ত এহা।

ভাা তা বহখ জানাহত পারহ তার বখন
একটি ছবব বলশুর কাহছ দদ্া ।

(writing) দ্ক্ষতার পবরমাপ করা যাহব একাহথ।

বদ্বতী
এই অংহল

খাহন বতনটি গাহছর ছবব আাদ্া আাদ্া দখাহপ ( Box) দদ্া আহছ।

প্রথম গাহছ পাাঁচটি আম যহর আহছ দদ্খা যাহচ্ছ। বদ্বতী ছববহত দদ্খা যাহচ্ছ পাাঁচটির মহযয একটি আম পহড় যাহচ্ছ।
তৃ তী ছববহত দদ্খা াহচ্ছ বতনটি আম পহড় যাহচ্ছ।

াহথ একটি াইন উহিখ করা আহছ ‚

falling.‛ বলশুহদ্র বহত হব দকান ছববটি ঐ াইনটির অথেবাক।
ছববটি বনবোচন কর ।

দই হঙ্গ বলশুহক বহত হব দকন দ

যরা যাক দকাহনা ববদ্যাহর দরা একটি ছাে তৃ তী ছবব টিহক ‘ √’ বদ্ এবং বযাখযা

কহর বখ দয ‚In the third picture, it is seen that three mangoes are falling.‛।
ছববহত ‘ √’ বদ্ এবং বখ দয

অনয বলক্ষাথী  তৃ তী

‚Three mangoes are falling‛. অনয বদ্হক আর একজন বলক্ষাথী বদ্বতী

ছববটিহত ‘√’ বদ্ এবং প্রথম ভাা বখ ‘আম পড়হছ’।
অল্প হ পঠহন ক্ষম।

Mangoes are

তৃ তী বলশুটির উির দথহক প্রমাণ হচ্ছ দয বলশুটি

তহব পযেহবক্ষহণ দ্ুবে। বদ্বতী ভাা একবচন  বহুবচহনর আাদ্া আাদ্া

আকারগুব তার দবাযগময ন।

তহব দ বনহজর বচন্তার যারাটি পবরষ্কারভাহব প্রবতফবত করহত দপহরহছ।
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যহর

বনই যবদ্ এই বতনযরহণর বলশু একই দশ্রবণকহক্ষ থাহক তহব যারাবাবক মূযাহন তাহদ্র ামথেয বনরূপণ কীভাহব
হব ? এহক্ষহে তৃ তী বলশুটির গবত এবং বলখনস্তর স্বীকার কহর বনহই মূযান করহত হব।

যবদ্ ‘পড়হত

পারহছ বকনা’ এই পহবে তার নবথ রক্ষা করহত , তহব প্রথম বলশুটি ‘খুব ভাহা’ দযমন পাহব তমবন তৃ তী
বলশুটি ‘দমাটামুটি ভা’ পাহব।
‘অবত াযারণ’ মান পাহব।

অনযবদ্হক বখন ামহথেয প্রথম বলশুটি দযখাহন ‘খুব ভা’, দখাহন তৃ তী বলশুটি

বকন্তু এই মূযানটির পরই বলক্ষকহক ঐ বদ্নই তৃ তী বলশুটির জনয দবল বকছু

বলখন ামগ্রী প্রহাগ করহত হব যার ফহ তার singular & plural এর দবায আহ এবং ছববহত দটির প্রহাগ
করহত পাহর।

অনযবদ্হক, পঠনক্ষমতা বৃবদ্ধর জনয আর দছাট দছাট কাজ বদ্হত হব এবং দইহঙ্গ মহনর ভাব

কীভাহব প্রকাল করা যা তার দকৌল  তাহক চচো করাহত হব।

বপবছহ পড়া বলশুটিহক বনহ যখন এই কাজ

চহব তখন এবগহ যাা ঐ বলশুদ্ুটিহক হযাগী বলখন িাহর বনহাবজত রাখহত হব।

তাহদ্র অবযকতর

চযাহঞ্জযমী পাঠ বদ্হ দ্গতভাহব বা বনহজ বনহজ কাজ করার জনয বনযুক্ত রাখহত হব। প্রহাজহন ছবব আাঁকা, বা
অনয বকছু মহনারঞ্জনকর কৃ তযাবর হঙ্গ তাহদ্র যুক্ত রাখহত পারা যা

।

বলশুর জনয বনবদ্ে ি ামথেয বচবিত

করহত হব এবং দই অনুযাী উপযুক্ত কাজ/অবভজ্ঞতার ববনযা পাঠক্রহম থাকহব। এইভাহব পঠন-পাঠহনর হঙ্গ
বলশুর মূযানহক ুংত (integrated) করহত হব।

এ জনয প্রাথবমহক ম-ারবণ হব খুবই নমনী দশ্রবণ-

বলক্ষহকর বযবস্থা রাখহত হব যাহত বলশুর প্রহাজনমত ঐ একজন বলক্ষকই ামথেয ববকাহলর স্বাহথে যহথি ম বয
করহত পাহরন।

উচ্চ প্রাথবমহক এই মারবণটিহক আর নমনী কহর মূ কহকটি ববহ দববল ম

দদ্ার বযবস্থা করহত হব। প্রহাজহন দজাড়া দজাড়া বপবরড ক্লা করা দযহত পাহর।

একমাে দযহক্ষহে বলশুর মান প্রাথবমক স্তহরর

প্রথম  বদ্বতী দশ্রবণহত অথচ তাহক ষ্ঠ বা প্তম দশ্রবণর

মাহন উন্নীত করহত হব, তাহদ্র জনয ববদ্যাহর ম ীমার বাইহর ‘দতু পাঠক্রহমর’ বযবস্থা করহত হব এবং
দ দক্ষহে ববহল যরহণর বলখন িার এবং বনযুক্ত বলক্ষক/বলবক্ষকাহদ্র উপযুক্ত প্রবলক্ষহণর বযবস্থা করহত হব। এটি
বেবলক্ষা অবভযাহনর উহদ্যাহগ পবরচাবত হত পাহর। তহব বপবছহ পড়া ব বলশুহক বনহ দশ্রবণকহক্ষর বাইহর
আাদ্া পাঠহকন্ধ দখাা (ামবক মহর জনয হ) র বদ্ধান্ত খুব একটা বাস্তবেত ন। না পাঠক্রম 
পাঠযূবচটিহকই তার জনয মথে হ উঠহত হব। এই বলখন ামগ্রী বতবরর জনয একটি
বিতযয প্রস্তাফ অনযে করা আহছ। না হ রকাবর অহথের
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অপচ হব বকন্তু কাহজর কাজ হব না। এযাবৎ

পাঠযপুস্তক ছাড়া যত হযাগী বলখনিার দজাগান দদ্া হহছ ববদ্যাস্তহর তার কতটু কু দয বযবার হহছ তা
বনহ কবমটির কহই হন্ন প্রকাল কহরহছন। বলক্ষকহদ্র হঙ্গ কথা বহ এ হন্নটি আর দ্ৃঢ় হহছ।

১.১১. কভয়কটি নিুন ুাতয
১.১১.১ স্বাস্থ্য ও যীযচচমা, ৃজনভূরক ও কভম ভূরক াঠ ও তল্পকরায চচমা

: বতে মান পাঠক্রহম প্রাথবমহক বলশুর

লরীরচচো  ৃজনমূক বা কমেমূক কৃ তযাবহত উহিখ থাকহ বাস্তহব দদ্খা যা বলশুর ামবগ্রক ববকাহল
গুরুত্বপূণে অঙ্গ বাহব ম ারবণহত আাদ্া বপবরড এর বযবস্থা করা, ঘন্টা দমহপ শুরু া বা দল াএই ব বনহদ্ে হলর লৃঙ্খহ এই মস্ত

চচো ঠিকভাহব  না।

ফহ এগুবহত দগাড়া দথহকই রূপাণস্তহর দ্ুবেতা

দথহক দগহছ। অনযবদ্হক উচ্চ-প্রাথবমক বা মাযযবমকস্তহর প্রবতটি ববদ্যাহ লারীরবলক্ষা  কমেবলক্ষার বলক্ষক-বলবক্ষকা
থাকহ পাঠক্রহম ববগুবর গুরুত্ব ক্রহম হ্রা দপহহছ।

ফহ মাযযবমকস্তহর এই ববগুবহক ববপেরীক্ষার আতা

দথহক বাদ্ দদ্া হবছ; ববদ্যাস্তহর পাঠক্রবমক কাযোবী বাহব আহাজহনর অভাব রহহছ । ফহ এই
মস্ত বব ষ্ঠ দথহক অিম দশ্রবণ পযেন্ত পাঠযক্রহম ংযুক্ত থাকহ তার গুরুত্ব হ্রা দপহত দপহত এমুূহতে বনতান্তই
একটি অবহবত কৃ তযূবচ বাহব টিহক আহছ।

ফত দববলরভাগ ববদ্যাহই এই ব ববহর বলক্ষক-বলবক্ষকাহদ্র

অনযানয ববহর পঠন-পাঠন বনভে র কমেূবচহত অবযক পবরমাহণ বযবার করা হচ্ছ।
ববদ্যা স্তহর ববগুব থাকা এহদ্র কাযেকাবরতা বনহ বযাপক প্রশ্ন উহঠহছ।

44

এক মযোদ্াীনতার আবহ

কবমটি ববটিহক অবত যত্নকাহর ববহবচনা কহর দদ্হখহছন এবং এববহ একমত দয দ্ুটি পাঠয
 কৃ তযূবচহকই পুনরা লবক্তলাী কহর ঠিক মযোদ্াদ্ান প্রহাজন।

এই বদ্ধাহন্তর যুবক্ত বাহব তাাঁরা দভহবহছন দয

দযহতু প্রস্তাববত পাঠক্রম এবং পাঠয  কৃ তযূবচ অহনকাংহল বলশুর আনন্ন-আকেণ  চাবদ্ার উপর বনভে রলী
এবং তা হবোপবর চাপমুক্ত  স্বাযীন-গণতাবিক বাতাবরহণর মহযয পবরচাবত এবং স্ব-বলখহনর নীবতহত ববশ্বাী,
তাই লারীর বলক্ষা  ৃজনলী কৃ তযূবচর গুরুত্ব নতু ন বলক্ষাক্রহম অনস্বীকাযে।

তাই কবমটি মহন কহরন, আগামী

বলক্ষাবে দথহক লারীর বলক্ষা, বলল্পকা চচো, বৃবিমূক বলক্ষা এবং মাজহবামূক বলক্ষার কৃ তযূবচহক দ্লম দশ্রবণ
পযেন্ত প্রাবরত করা প্রহাজন।

এই উহেহলয একটি উপযুক্ত বলক্ষাক্রম  কৃ তযূবচ বনমোণ করা দ্রকার।

মূযহবায  লাবন্তর জনয বলক্ষার বভবিহক বলশুর মহযয আর দ্ৃঢ়ভাহব লবক্তলাী করহত এই দ্ুটি কৃ তযবনভে র ববহর
চচো আর গুরুত্ব কাহর করা দ্রকার বহ এই কবমটি মহন কহরন। বলক্ষাক্রহমর অঙ্গ বহহব প্রবতটি দশ্রবণ
পাশ্ববতী এক একটি এাকা অবযগ্রণ ( adopt) কহর ারা বছর বববভন্ন কমেূবচ গ্রণ করহব। বলশুরা জনমীক্ষা, পবরহবল উন্নন, দরাগ প্রবতহরায ববক পবরকল্পনা, াক্ষরতা এবং মাইহক্রা প্ল্যাবনং এর মত project গ্রণ
করহত পারহব।

এটি বলশুর মহযয জনহবা, পবরহবহলর প্রবত মমত্বহবায, এাকা ম্পহকে যারণা বতবরহত াাযয

করহব। এছাড়া নন্ননবলহল্পর চচো  কমে-মুখী কৃ তযাবগুবহক ববহল গুরুত্ব দদ্া প্রহাজন। বচোঙ্কন একটি অবত
গুরুত্বপূণে কৃ তযাব। এখাহন বলশুর কল্পনা, ভাহাাগা, অবর যাপহনর ববস্তর পবরর আহছ। এই কৃ তযাবটিহত
ভাবাা থাকহ বলশুর কখহনা বনহজহক একা বা বববচ্ছন্ন মহন হব না। তাছাড়া,

দয মটু কুহত বলশু দতমন

বকছু কহর ঠার ম পাহচ্ছ না দমহ এই কৃ তযাবহক পাঠযূবচর অঙ্গীভূ ত কহর বযবার করহ বলশু ববপু
াফয দপহত পারহব। প্রাথবমহক এই কমেূবচটি দয দকাহনা বলক্ষকই প্রবলক্ষহণর পর দশ্রবণকক্ষ পবরচানা বযবার
করহত পারহবন। দহতু উচ্চ প্রাথবমক  মাযযবমহক এই পাঠযূবচটিহক বকছু টা পঠন-পাঠন এবং বকছু টা াহতনাহত
করার জনয বযবার করহত হব। স্বাস্থয  লারীর বলক্ষা  এই ব কৃ তযাবর জনয দয একটি মবন্বত বব
ভাবা হহছ তার মহযযই বচোঙ্কনহক ১০ বা ১৫ লতাংল গুরুত্ব ( weightage) বদ্হ পাঠযূবচ বনমোণ করা হচ্ছ।
বচোঙ্কন  ঙ্গীত, বথহটার বা নাটক, বফল্ম স্টাবড, াংবাবদ্কতা ইতযাবদ্ ববগুবর একটিহক এই অংহল ঐবচ্ছক
বাহব রাখা দযহত পাহর। ববদ্যাহ বনযুক্ত কমেবলক্ষার বলক্ষক বনহজ পারহ ভা, না হ ঐ এাকা
বাবাকারী উপবরউক্ত ববহ কৃ তী যুবক, মানুহক ববদ্যাহ আহ্বান কহর এই ববগুবর চচোহক এবগহ বনহ
দযহত হব। মহন রাখহত হব এই চচোগুব বলশুর মহযয মূযহবায গহড় তুহব। তহব মহন রাখহত হব এখান দকাহনা
দপলাদ্ার মানুহক ববদ্যাহ চাকবর দদ্া এই কমেূবচর ক্ষয ন। তহব School Service Commission দক এই
ববহ উপযুক্ত বলক্ষক বনহাহগর বযবস্থা করহত হব।
এছাড়া

Computer Learning এর মত বব এই পাঠযূবচহত অন্তভুে ক্ত হ বলশুরা অহনকাংহল

অগ্রগবত াভ করহত পারহব।
১.১১.২. তত্রবালা ূত্র এফং িৃিীয় বালায প্রচরন

: ‘বেভাা’ ূে এখন বলক্ষাহক্ষহে গৃীত নীবত।

বেভাার অবস্থান দয দকাহনা মযা ন বরং তা একটি ম্পদ্- তা কবমটি মহন কহরহছন।

দশ্রবণকহক্ষ

বববভন্ন ভাাভাী

বলশু একাহথ পঠন পাঠহনর কাজ ম্পন্ন করহ দয বমশ্র ংস্কৃ বতর বাতাবরণ গহড় হঠ তা ভারতবহের মত এই
যুক্তরাষ্ট্রী লান কাঠাহমা এক উপহযাগী বলখন পবরহবল। ১২ বৎর পযেন্ত বলশু বহু ভাাহক দয হজই আি
করহত পাহর তা গহবণাপ্রূত তয।
ুপাবরল করহছন।

এহক্ষহে তৃ তী ভাা বলখহনর উপর দজার দদ্ার নীবতটিহক কবমটি

বতে মাহন তৃ তী ভাা বলখন একমাে প্তম  অিম দশ্রবণহত রহহছ।

পাঠূবচ, পঠন-পাঠন প্রনাীর ংস্কার প্রহাজন।
এহহছ।

তার উপর পাঠক্রম,

তাই এটিহক আযুবনক বলক্ষাতত্ত্ব অনুাহর পবরববতে ত করার ম

হবোপবর ববন্ন, দনপাব, াাঁতাবর মত প্রহাজনী ভাাগুবহক এাকাহভহদ্ তৃ তী ভাা বাহব গ্রণ

কহর নতু নভাহব পঠন-পাঠন ম্পন্ন করহ বলশুহদ্র এই ভাাগুবহত বাস্তববক বুযৎপবি আহব এবং তারা এই
জ্ঞানটিহক পরবতী জীবহন কাহজ াগাহত পারহব।

অনযবদ্হক কবমটি দদ্হখহছন দয ম্প্রবত ছাে/ছােীরা একাদ্ল 

দ্বাদ্ল দশ্রবণহত ংস্কৃ ত  আরববহক বব বাহব গ্রণ করার জনয দঝাাঁক দদ্খাহচ্ছ।

বতে মান বযবস্থা ঐ

ছাে/ছােীরা এ দ্ুটি বব একমাে প্তম  অিম দশ্রবণহত তৃ তী ভাা বহহব পড়ার ুহযাগ দপহহছ
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ফহ

উচ্চমাযযবমক স্তহর ঐ ববগুবর চচোর মান বববিত ।
দথহক দ্লম দশ্রবণ পযেন্ত পাাঁচ বছর া উবচত।
বার দকৌল আি করার হক্ষয।

ফহ কবমটি মহন কহর তৃ তী ভাার চচো ষ্ঠ দশ্রবণ

এই চচোটি হত হব ভাাবলক্ষার ববজ্ঞান দমহন এবং দলানা,

তৃ তী ভাাটিহক মাযযবমক পরীক্ষার ম পরীক্ষাূবচর অন্তভুে ক্ত না কহর

ববদ্যা কতৃে পক্ষ বনহজ বা অনয দকাহনা ববেঃমূযান দ্হর াাযয বনহ মূযান কহর

আাদ্া লংাপে বদ্হত

পাহরন এবং মাযযবমক পরীক্ষার মূ লংাপহে তা উহিখ করহত পাহরন। একাদ্ল দশ্রবণহত ভবতে র ম এটিহক
গুরুত্ব দদ্া প্রহাজন।

তৃ তী ভাাটিহক দ্লম দশ্রবণ পযেন্ত এবং একাদ্ল-দ্বাদ্ল দশ্রবণহত ঐবচ্ছক বাহব পঠন-

পাঠহনর পহক্ষ কবমটি মহন কহরন দয দনপাব, াাঁতাবর মত ংববযান স্বীকৃ ত ভাা পাাঁচ বছহর আববলযক চচোর
ফহ ংবিি ভাা অহনক বলক্ষাথীর অদ্ূর ভববযহত এই মস্ত ভাা উচ্চতর বলক্ষা অংলগ্রণ করহব। দয
এাকা ববদ্যাটি প্রবতবষ্ঠত দ এাকা াযারণ মানুহর ভাাটি তৃ তী ভাা বাহব পঠিত হ ঐ
জনহগাষ্ঠীর ংস্কৃ বতর প্রবত অনয জনহগাষ্ঠীর এক নলীতা  মবমেতা গহড় উঠহব বহ কবমটি মহন কহরন।
১.১১.৩. ভকারীন তফলয়ূতচয অন্তবুম তক্ত : মকাীন ববূবচহক পাঠয ববহর অন্তভুে ক্ত করা দয জরুবর তা
কবমটি মহন কহরন।

এই কথা ববহবচনা কহর কবমটি ুপাবরল করহছন দয রাষ্ট্রনীবতর প্রাথবমক যারণা,

পঞ্চাহবতরাজ, বঙ্গতবহমযর কুফ, বমবডার ভূ বমকা, বাজার অথেনীবতর পবরবতে হনর প্রাবঙ্গক রূপহরখা, মতার
নীবতহত বববভন্ন আহন্নান এবং বববভন্ন দক্ষহে দযমন অংকন, ংগীত, লরীর চচো, দখা-যূা, ববজ্ঞান প্রযুবক্ত,
রাজনীবত এবং দদ্লহবা অগ্রণী মানুহদ্র জীবন  কমে -এর মহতা ববযুক্ত করা দযহত পাহর।
ংবাদ্পে

বদ্বনক

পাঠ, টিবভ, ইন্টারহনট বা দরবড বযবার কহর ংবাদ্  তথয ংগ্র এবং ছাাছবব বনহ গহবণা

ইতযাবদ্ বনহ আহাচনা াম্প্রবতক মযা এবং তার প্রবতকার বনহ ববতে ক এই দক্ষহে যুক্ত করা যা। এব
ববহ বলশুর যাহত মুক্তমহন তথয ংগ্র করহত পাহর এবং তাহক বলক্ষার অঙ্গহন বববভন্ন উহেহলয বযবার করহত
পাহর তা দদ্খহত হব।
১.১২. তেক প্রতেণ
বলক্ষকহদ্র প্রবলক্ষহণর ববটিহক কবমটি ববহল গুরুত্ব কাহর ববহবচনা কহরহছন।
বরহপাহটে

ইবতমহযয প্রকাবলত বববভন্ন

বাহরবাহর স্বীকার কহর দনা হহছ দয গত দ্ল বছহর প্রাথবমকস্তহর বযাপক প্রবলক্ষণ হ দশ্রবণকহক্ষ

তার প্রবতফন খুব কম। উচ্চ প্রাথবমকস্তহর গত ৪/৫ বছহর এই উহদ্যাগ বৃবদ্ধ দপহ তার দকাহনা প্রভাবই
দশ্রবণকহক্ষ দমহ বন।

চাু প্রবলক্ষহণর া-বককৎ দকমন তা জানার জনয ইবতমহযয কবমটি বববভন্ন স্তহর আহাচনা

কহরহছন। বলক্ষকতার দপলাগত মাহনান্নহনর জনয দ্ু’যরহণর প্রবলক্ষণ চাু আহছ।
ক)

B.Ed, B.PEd এবং P.T.T.I পবরচাবত ১ বা ২ বছহরর দকাে, এগুব মূত প্রাক-চাকুবর

প্রবলক্ষণ, যবদ্ অহনক দক্ষহে বলক্ষক চাকুবর পাার পহর রকাবর অথে বয কহর এই প্রবলক্ষণ বনহ
থাহকন।
খ) বেবলক্ষা অবভযাহনর (SSA) দদ্ৌহত প্রবতবছর ২০ বদ্হনর আববলযক চাকুবরকাীন প্রবলক্ষণ। এছাড়া
Centrally Sponsored Scheme of Teacher Education এর আবথেক আনুকূহয

IASE, CTE ংস্থার

পবরচাবত বলক্ষক প্রবলক্ষণ।
ক) প্রথম যরহণর প্রবলক্ষহণর মান ম্পহকে বাই দয বন্নান তা এই কবমটি স্বীকার কহর বনহহছন।
হবোপবর বববভন্ন ববশ্বববদ্যাহর অযীন এই দকােগুব চহছ।

একটি দথহক অনযটি অহনকাংহল বভন্ন। ব

দথহক উহদ্বহগর বব দয, চাু দকাে  পাঠক্রমটি পবিমবহঙ্গর ববদ্যাগুবর পবরবস্থবত  মযা বুহঝ
বনবমেত  বন। ফহ তা বাস্তব দথহক অহনকাংহল বববছন্ন। বলক্ষক প্রবলক্ষণ কাযেহত প্রশ্নাকাহর বব মুখস্থ
করা এবং দকাহনা প্রকাহর

Certificate পাা হ পহড়হছ। চাকবরর লতে অনুযাী যা বলক্ষকতা

increment বৃবদ্ধর জনয প্রহাজন। আর উহদ্বহগর ববহ দয ববদ্যাহর পাঠক্রম এবং বববচ্ছন্ন ভাহব
বববভন্ন প্রবতষ্ঠাহন আহাবজত চাকবরকাীন প্রবলক্ষহণর দকাহনা মন্ব না থাকার ফহ কাযেত মূযবান ম
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অথে অপচ হচ্ছ। ববদ্যাহ পঠন-পাঠহনর মাহনান্নহন এই জাতী প্রলক্ষহণর দকাহনা ম্পকে প্রবতষ্ঠা করা
যাহচ্ছ না।

এই ব কথা ববহবচনা কহর কবমটি বনম্নববখত ুপাবরলগুব কহরহছন :

১.১২.১. আগামী একবছহরর মহযয ব ববশ্বববদ্যাহর
ববদ্যা পাঠক্রম অনুযাী

B.Ed

B.Ed পাঠক্রহম অবভন্নতা আনহত হব । এবং প্রস্তাববত

পাঠক্রহমর ংস্কার করহত হব।

দজনয উচ্চবলক্ষার হঙ্গ ববদ্যা

বলক্ষাববভাহগর একটি দযৌথ মন্ব কবমটি বতবর কহর এ ববটিহত দ্রুত বযবস্থা বনহত হব। অনযবদ্হক P.T.T.I এর
২ বছহর পাঠক্রমহক না পাঠক্রহমর আবঙ্গহক দ্রুত পবরববতে ত করা প্রহাজন। তার
গঠন কহর আগামী ১ বছহরর মহযয এটির পবরবতে ন

দ্রকার।

জনয দকাহনা ববহলজ্ঞ কবমটি

B.Ed College গুবর কাযেবীর পবরদ্লেন 

মাহনান্নহনর জনয উচ্চবলক্ষা ংহদ্ বলক্ষার প্রবলক্ষণ বব আাদ্া ববভাহগর বযবস্থা করহত হব। জাতী স্তহর
NCTE এর পরামলে অনুযাী বলক্ষক প্রবলক্ষণ পাঠক্রহমর ংস্কার এখনই

শুরু করা প্রহাজন বহ কবমটি মহন

কহরন।
১.১২.২. DIET গুব এমুূহতে বনবি অবস্থা পহড় আহছ।

এগুবহক পুনরা বক্র করার জনয একটি টাস্ক দফাে

বতবর করা প্রহাজন। DIET এর কমী বনহাগ  তার মাহনান্নহনর জনয ববহল উহদ্যাগ বনহত হব। দজাস্তহর
DIET টিহক মুখয ম্পদ্ দকন্ধ বাহব দঘাণা কহর তাহক দ্রুত কাযেকরী করহত হব। অনয রাহজয

DIET এর

কাযেকাবরতা দদ্হখ এহ দইমত এগুবহক দ্রুত পুনেবনমোহণর বযবস্থা করহত হব।
১.১২.৩. মস্ত প্রবলক্ষণ বলক্ষাহ ( Training Institute) তহত্ত্বর চচোর হঙ্গ বাস্তব দশ্রবণকহক্ষ বলশুর হঙ্গ কাজ
করার পবরহবল ংযুক্ত করহত হব, যাহত প্রবলক্ষণ-বলক্ষাথী ১/২ বছহরর মহযয বলশু মনস্তত্ত্ব, পঠন-পাঠহনর
উপহযাগী পবরমণ্ড এবং পাঠ ববহিণ  পাঠ পবরকল্পনা প্রহাগ কহর দকানটি াথেক এবং দকানটি অফ তা
পরীক্ষাবনরীক্ষা কহর বুঝহত পাহরন।
১.১২.৪. দদ্হলর অনয রাহজযর অনুরূপ এ রাহজয SCERT এবং DIET গুবহক মৃদ্ধ করহত হব। SCERT, DIET
এবং PTTI এর মহযয একটি কাযেকারী দযৌথ আদ্ান-প্রদ্ান পবরহবল যাহত গহড় দতাা যা তার বযবস্থা করহত
হব। SCERT এর দজাস্তহর দকন্ধ বাহব DIET গুবহক গণয করহত হব।
১.১২.৫. বলক্ষক প্রবলক্ষণ দকহন্ধর অযীন বববভন্ন ববদ্যাহক ‘ lab school’ গ্রণ কহর ারা বছর যহর যারাবাবক
গহবণা  উন্নহনর কাজ চাাহনা দ্রকার। বলক্ষক প্রবলক্ষণ  ববদ্যাহর পঠন-পাঠন এইভাহব মৃদ্ধ হত পাহর।
১.১২.৬. দজা  চক্রস্তহর স্বল্পকাীন বলক্ষক প্রবলক্ষহণর আহাজন করা এবং দগুব ঠিকপহথ পবরচানার দ্াবত্ব
 এই প্রবলক্ষণ দকন্ধগুবহক বনহত হব।
১.১২.৭. বলক্ষাহক্ষহে ICT বযবার এবং বযাপক Educational Technology দক প্রহাগ করহত বলক্ষাগুবহক ববহল
দ্াবত্ব বনহত হব।
১.১২.৮. দজাস্তহর বলক্ষার মাহনান্নহনর কাহজ ঐ দজার মস্ত স্বীকৃ ত প্রবলক্ষণ বলক্ষাহক বনহ একটি কবমটি
বতবর কহর উন্নন পবরকল্পনা করহত হব।
খ) বেবলক্ষা অবভযাহনর অযীন দয ২০ বদ্হনর প্রবলক্ষণ প্রবত বছর অনুবষ্ঠত হত পাহর তাহক আর
বাস্তবেতভাহব প্রহাগ করহত হব।

এই প্রবলক্ষণ হব বলক্ষকহদ্র চাবদ্ার উপর বভবিলী। বকন্তু এ যাবৎ

বেবলক্ষা এবং অনযানয দকহন্ধ যত প্রবলক্ষণ হহছ তা অনুবষ্ঠত হহছ দকন্ধ রকার দথহক প্রাপ্ত অহথের বযবাহরর
জনয। ফহ বলক্ষকগণ এই প্রবলক্ষণগুবহক বনতান্তই ‘অবলয াবজরা’ বাহব গ্রণ কহরহছন মাে। প্রবলক্ষণ দথহক প্রাপ্ত
বলক্ষাহক দশ্রবণকহক্ষ প্রহাহগর দযমন বাযযবাযকতা বছ না দতমবন প্রহাগ করহত বগহ বযথে হ তার জনয দকাহনা
াাহযযর বযবস্থা বতে মাহন চাু দনই। ফহ এগুব যীহর যীহর বনমতাবিক অনুষ্ঠাহন পবরণত হহছ। এমতাবস্থা
কবমটি এই বযস্থাপনাটির মাহনান্নহনর জনয বনম্নববখত ুপাবরলগুব কহরহছন :
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১.১২.৯. বলক্ষক-বলবক্ষকাগণ যাহত প্রবলক্ষহণর প্রহাজন বনবদ্ে ি করহত পাহরন

তার জনয প্রস্তাববত পাঠক্রম তাাঁহদ্র

অবলযকরণী ববগুবহক যথািব স্পি করা হহছ। প্রবতটি চক্র ম্পদ্ দকন্ধহক ( CLRC) প্রবলক্ষহণর স্থানী
দকন্ধ বাহব দযাগযভাহব গহড় তুহত হব । CLRC গুব স্থানী

B.Ed, P.T.T.I college, DIET এবং দজা

ববদ্যা পবরদ্লেক (academic) এর হঙ্গ দযাগাহযাগ দরহখ এই প্রবলক্ষণগুব পবরচানা করহবন। স্থানী বলক্ষকহদ্র
চাবদ্া মত প্রবতটি CLRC বনহজরা বহ যাহত প্রবলক্ষণ মবডউ বতবর করহত পাহর তার জনয তাাঁহদ্র ক্ষমতা বৃবদ্ধ
করহত হব।
১.১২.১০. ববদ্যা তযাগ কহর যাহত বলক্ষকহদ্র বাহর বাহর প্রবলক্ষণ দকহন্ধ না আহত , তার জনয

ICT র

মাযযহম বলক্ষক প্রবলক্ষহণর বযবস্থা করহত হব। ববদ্যাহর হঙ্গ CLRC গুবর ংহযাগ এইভাহব ঘটিহ বদ্হত পারহ
ক্লা চাকাীন প্রবলক্ষহণর বযবস্থা করা যা। এমনবক দশ্রবণকক্ষগুবহক ঐ একই network এর অযীহন আনা যা।
বদ্বতী ভাা দলানা, বার দ্ক্ষতা বাড়াহনার জনয উপযুক্ত বলক্ষহকর অভাব আহছ। গ্রামাঞ্চহ এই বযবস্থা খুব
করুন। এহক্ষহে এই প্রবক্রা বলক্ষকহদ্র প্রবলক্ষণ দদ্া হ তাহক আর দ্ীঘেস্থাী এবং যারাবাবক করা দযহত
পাহর।
১.১২.১১. প্রবলক্ষণগুবহক একটানা অনুবষ্ঠত না কহর কহকটি phase এ ভাগ কহর বদ্হত হব।

বলক্ষকগণ CLRC

দত বহ প্রবলক্ষণ দনার পবরবহতে দকাহনা না দকাহনা ববদ্যাহ বলশুহদ্র হঙ্গ কাজ করহত করহত এই প্রবলক্ষণগুব
গ্রণ করহবন। মূত মযা বনরহনর হক্ষয বববভন্ন বলশুহগাষ্ঠী বনহ এই কাহজর পবরকল্পনা করহত হব। নতু ন
পাঠযক্রহমর বলক্ষহকর পাঠপবরকল্পনাটি ববহল গুরুত্বপূণে বব।

এটি কাযেকরী করহত বাস্তবেত পাঠ পবরকল্পনা

করা এই প্রবলক্ষহণর অন্তভুে ক্ত হত পাহর। দয ববগুব এবছর দথহক গ্রণ করা দযহত পাহর :


প্রস্তাববত ববদ্যা পাঠক্রম অনুযাী পাঠ পবরকল্পনা



বদ্বতী ভাার জনয দদ্খা-দলানা-বার কাজ



াববেক  যারাবাবক মূযাহনর বাবেক রূপহরখা রচনা



পাববেক মূযাহনর স্থানী মানবনযোরণ এবং ংবিি অভীক্ষা পে বনমোণ



বপবছহ পড়া বলশুহক দশ্রবণকহক্ষর গবতহত বফবরহ বদ্হত ববহল ভাবনা  বযবস্থা গ্রণ



মজাতী পাঠিার বনমোণ, বববভন্ন বলক্ষণ-বলখন পাঠ ামগ্রী রচনা এবং বলশুর প্রগবতর হঙ্গ তাহক
ম্বন্ধ যুক্ত করা



ICT বযবার ংক্রান্ত আহাচনা।



বলক্ষকহদ্র তাৎক্ষবণক াাযয দ্ান ংক্রান্ত বযবস্থাপনা এবং বলক্ষকহদ্র দগ্রযবডং ম্পবকে ত আহাচনা



বলক্ষা অবযকার আইন ২০০৯ এর বববভন্ন যারা  যারা ম্পহকে আহাচনা ।



ভা ববদ্যাহর বববলিয এবং ভা ববদ্যাহর পবরচানার দকৌল। এটি প্রযান বলক্ষক-বলবক্ষকাহদ্র জনয
পবরচানা করা দযহত পাহর।

১.১২.১১. প্রবতটি প্রবলক্ষহণই

Educational Technology র বযবার আববলযক করহত হব। বলক্ষকহদ্র বনহজহদ্র

ববদ্যাহ বা CLRC দত প্রযুবক্তর াাহযয হযাগী পাঠ বনমোণ করহত উৎা বদ্হত হব।
১.১২.১২. প্রহতযক বলক্ষক বলবক্ষকা প্রবলক্ষহণর পহর প্রবলক্ষহণর নীবত  দকৌল দশ্রবণকহক্ষ প্রহাগ করহত হচি হহছ
বকনা এবং তাহদ্র অুববযার প্রবতকাহরর জনয তার জনয বলক্ষা প্রলান দঢহ াজাহত হব এবং একটি কাযেকরী
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বযবস্থা গ্রণ করহত হব। কবমটির ুপাবরল ,

SCERT দক এই রাহজযর Academic Authority বাহব দঘাণা

করা জরুবর। SCERT র মানব ম্পদ্  অনযানয লবক্ত বৃবদ্ধ কহর দজাস্তর পযেন্ত তার কাযেকাবরতা ববযেত করা
প্রহাজন।

এ যাবৎ আমাহদ্র অবভজ্ঞতা ুখকর ন। বলক্ষক প্রবলক্ষণ ববটি খুবই অবহবত। বলক্ষা ববভাহগর

বববভন্ন দ্প্তর, বনহজহদ্র মত কহর খণ্ড খণ্ড প্রবলক্ষহণর বযবস্থা করহছন। রাজযস্তহর এ বযাপাহর বনহজহদ্র মহযয
দযাগাহযাগ  হযাবগতা (convergence) খুবই কম। ফহ এ ববটি একটি মাে প্রবতষ্ঠাহনর াহত দছহড় দদ্া
উবজত। এ দক্ষহে কবমটি মহন কহরন যাাঁরা পাঠযপুস্তক বতবর করহবন, তারাই যবদ্ প্রবলক্ষহণর উহদ্যাহগ অংল দনন
তহব তা অহনক দববল ফপ্রশু হব। একটি রাজযস্তহর দ্ এই কাজটি পবরচানা করহবন যাহত এই কমেূবচহত
বযবত অথে বলশুহদ্র কাহজ াহগ। মূযান ংক্রান্ত বববভন্ন কৃ তযাব  তার হযাবগতা এই দ্ করহত পারহবন,
এহদ্রহক দজা  চকস্তর পযেন্ত মপ্রাবরত করহত হব। এই ববহ ‘রূপাণ ংক্রান্ত পবরকল্পনা’র মহযয অনুপুঙ্খ
আহাচনা আহছ।
১.১৩. তফদ্যারয় ও ক্ষশ্রতণকভে উমুক্ত তযভফ তনভম াণ ও কামমকযী কৃিযূতচ তনফমাচন :RTE Act চাু া এটি যহর দনা হহছ দয দশ্রবণকহক্ষ ১ :৩৫ বলক্ষক-বলক্ষাথী অনুপাত বজা
থাকহব এবং প্রবতটি দশ্রবণর জনয একটি কহর পযোপ্ত পবরহরর দশ্রবণকক্ষ থাকহব। এই পবরবস্থবতহত একটি দশ্রবণকহক্ষ
বদ্নবন্নন কৃ তযাব কীভাহব পবরচাবত হব তার জনয NCF 2005 এবং RTE 2009 (Chapter V, Section 29)
অনুযাী এই ুপাবরলগুব করা  :
১.১৩.১. প্রবতটি দশ্রবণকক্ষ আগামী বছহরর মহযয দ্গত বলখহনর উপহযাগী কহর গহড় তুহত হব। তার জনয
আবাবপহে প্রহাজনী পবরবতে ন ঘটিহ দশ্রবণকক্ষটিহক বলশুহদ্র

কাহজর উপযুক্ত করহত হব।

১.১৩.২. আগামী বলক্ষাবহের শুরু দথহকই অিম দশ্রবণ পযেন্ত প্রবতটি দশ্রবণকক্ষহকই দ্গত পাঠ পবরকল্পনার আতা
বনহ আহত হব।

দ জনয প্রবতটি বলক্ষক বেবযাপী পাঠ-পবরকল্পনা বনমোণ করহবন।

বলশুর বভবিস্তহর বলখহনর

মান বনরূপণ কহর তার পরবতী উন্নহনর জনয ক্ষযমাো বস্থর করহবন এবং পাঠ পবরকল্পনা বলক্ষক বনহজই বতবর
করহবন।

বলখনস্তর অনুাহর বলশুহদ্র কহকটি দ্হ ববভক্ত কহর বনহ বলক্ষক এই পবরকল্পনাটি বনমোণ করহবন

এবং ংবিি প্রযান বলক্ষক  অবর ববদ্যা পবরদ্লেকহক তা জমা দদ্হবন।

আগামী ১ বছহরর মহযয মস্ত অবর

ববদ্যা পবরদ্লেকহক এই পাঠ পবরকল্পনার প্রহকৌল বলহখ বনহত হব এবং প্রবতটি প্রযান বলক্ষকহক এই প্রহকৌলহর
মুখয ম্পন্ন বযবক্ত বাহব বতবর করহত হব।
১.১৩.৩ পাঠ পবরচানার অঙ্গ বাহব বযবহৃত হব অহনক বলখন-বলক্ষণ ামগ্রী, ববদ্যা বা দশ্রবণকহক্ষ বযবাহরর
দযাগয গ্রন্থাগার, স্বল্প মূহযর পরীক্ষা বা গহবণার উপহযাগী ামগ্রী, াক পাহঠর ামগ্রী, ববকল্প  অবভনব
বচন্তার জনয ূে ম্ববত প্রহাজনী পাঠ  কৃ তযাব। ারা বছর যহর এগুব বনমোণ করহত হব মূত বলক্ষকহক।
অবর ববদ্যা পবরদ্লেক করণটি ( CLRC) টিহক এ কাহজর জনয বযাপকভাহব বযবার করহত হব।
অবভযাহনর এবং দকন্ধী রকাহরর অনযানয প্রকহল্পর াতা বনহ এই কাজটি

বলক্ষক ুষ্ঠুভাহব করহবন।

১.১৩.৪ াববেক  যারাবাবক মূযান ববদ্যাহর পঠন-পাঠন চাকাীনই করহত হব।
দকাহনা তাবরখ বনযোরণ করা যাহব না।
বদ্নববপ রাখহবন।

এর জনয আাদ্া

মূযাহনর জনয আহগ দথহক দকাহনা দঘাণা করা যাহব না।

কাহজর  াফহযর খবতান বলক্ষক রাখহবন তার একটি বদ্নববপহত।

বেবলক্ষা

বলশুটির

প্রবতটি বলক্ষক দশ্রবণবপছু একটি কহর

অবর ববদ্যা পবরদ্লেহকর দ্াবত্ব হব এটি দদ্খা এবং এই প্রবক্রাটিহক ক্রমাগত উন্নত কহর

এই নবথর বভবিহত বলক্ষহকর মূযাহনর বযবস্থা করা।
১.১৩.৫ না পাঠক্রম  পাঠযূবচটি হব যহথি নমনী এবং বলশুহকবন্ধক; ফহ মগ্র বযবস্থাপনা বলক্ষাথীর জনয
যহথি ম পবরর (Time space) রাখহত হব যাহত দ ববটিহক বুঝহত, উপবি করহত বনহজর পদ্ধবতহত
প্রহাগ করহত, এবং অবভনব পদ্ধবতহত মাযান খুাঁজহত দচিা করহত পাহর।
বপবরড ববভাজন পদ্ধবতহক অহনক নমনী কহর তুহত হব।

তাই প্রাথবমক ববদ্যাহ ঘন্টা বাবজহ

উচ্চপ্রাথবমক ববদ্যাহ দজাড়া দজাড়া ক্লা

দনার বযবস্থা দযন থাহক। দশ্রবণকহক্ষর ম-ারবণ বতবরহত বলক্ষকহদ্র স্বাযীনতা বদ্হত হব। RTE দত বনহদ্ে বলত
প্রাতযাবক কাহজর মটিহক এমনভাহব পবরচানা করহত হব যাহত বলশুরা ঐ মহর মহযযই অভীি হক্ষয
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দপৌাঁছহত পাহর। মীক্ষা, project বতবর, বাবড় বাবড় ঘুহর তথয ংগ্র, প্রকৃ বত পযেহবক্ষণ, বীক্ষণগাহর কাজ, বববভন্ন
ৃজনমূক  াংস্কৃ বতক কাজ এবং পযোপ্ত দখাযুা তাহদ্র অথেপূণে ভাহব বনহাবজত রাখহত হব। বাযত যারা
বপবছহ পহড়হছ বহ মহন হচ্ছ তাহদ্র জনয গবত দমাহনার কাজটিহক বনবদ্ে ি ম ীমার মহযয ম্পন্ন করহত
হব বলক্ষকহদ্র। উপরন্তু বলক্ষকহদ্র বনহজর প্রস্তুবতর ববটি গুরুত্বপূণে। এর জনয যহথি অবতবরক্ত ম বরাে
রাখহত হব।

অবর ববদ্যা পবরদ্লেক এই বনঘেন্টটি কতটা বলশু-বান্ধব  বলখন-পবরহবহলর অনুকূ হহছ তা

পযোহাচনা করহবন এবং তার বভবিহত ববদ্যাহর অনযানয কৃ তযাব পবরবতে হনর ুপাবরল করহবন। প্রাথবমক
ববদ্যা প্রহাজহন একজন বলক্ষকই ারা বছর যহর একটি দশ্রবণর দ্াবত্ব বনহ কাজ করহত পাহরন।

এটি প্রথম

 বদ্বতী দশ্রবণহত চাু করা আববলযক া প্রহাজন বহ কবমটি মহন কহরন।
১.১৩.৬ দশ্রবণকহক্ষ বলক্ষকহক স্বাযীনভাহব কৃ তযাব পবরচানার অবযকার ( autonomy) বদ্হত হব।

তাই নতু ন

পাঠক্রহম অহনকাংল বলক্ষকহক স্থানী পবরবস্থবত অনুযাী বনজস্ব পাঠযক্রম, পাঠযূবচ, কৃ তযূবচ এবং পাঠযামগ্রী
বতবরর অবযকার দদ্ার ুপাবরল করা হচ্ছ।

দযমন প্রাথবমকস্তহর ‘প্রকৃ বত  পবরহবল’ পযোহ তৃ তী দশ্রবণহত

ংবিি এাকার দভৌহগাবক পবরহবল, ামাবজক অবস্থা এবং এাকার প্রাচীন ইবতা বনমোহণর অবযকার বলক্ষহকর
থাকহব।

বলশুহদ্র হঙ্গ বনহ বলক্ষক এই ববহর পাঠক্রম, পাঠযূবচ  পাঠামগ্রী বতবর করহবন।

অবর

ববদ্যা পবরদ্লেক এহক্ষহে ক্ষয রাখহবন দকমন কহর বলক্ষক এই কাহজ তাাঁর দমযা প্রহাগ করহছন এবং বলশুহদ্র
দক্ষহে অংলগ্রহণর গুণগতমান কতখাবন দবহড়হছ।

এর বভবিহত  তাহদ্র ‘ভা বলক্ষক’ দখাাঁজার কাজ অবর

ববদ্যা পবরদ্লেক করহবন এবং প্রবত বছর ‘বলক্ষক বদ্বহ’ এই মস্ত বলক্ষকহদ্র োবনত করার বযবস্থা করহবন।
১.১৩.৭. পঠন-পাঠন প্রবক্রা পাঠযপুস্তক একমাে উপকরণ ন। এটিহক একটি বলখন-বলক্ষণ ামগ্রী বাহব দদ্খহত
হব।

প্রথম  বদ্বতী দশ্রবণহত বলখন ামগ্রী ববদ্যাহর অভযন্তহর

দশ্রবণহত বলক্ষাথীরা

বলখন িারটি বনহ গৃহ দযহত পারহব না।

দল করার ুপাবরল করা হচ্ছ।

এই দ্ুটি

তৃ তী দশ্রবণ দথহক পঞ্চম পযেন্ত বলশুরা তাহদ্র

পাঠযপুস্তক গৃহ বনহ দযহত পারহব ঠিকই; তহব বলক্ষক ইবতমহযয পাঠযবই এর অনুারী মজাতী ‘বাবড়র কাজ’
বলশুহদ্র জনয বতবর কহর রাখহবন। দগুব বলক্ষাথীরা কাহরা াাযয না বনহ বনহজ বনহজ কহর দদ্খহব এবং পহরর
বদ্ন বলক্ষকহদ্র দদ্খাহব। বাবড়র কাজ কহর আনহই বলশুহক পূণেমযোদ্া বদ্হত হব। দগুব ঠিক না ভু  তা বতবন
কাজগুবর দদ্খার ম বলশুহক বুবঝহ দদ্হবন। লাবস্ত না বদ্হ তাহক আহরা ভাভাহব বনহজ বনহজ বাবড়র কাজ
কহর আনহত বহত হব, দদ্খহত হব বাবড়র কাহজর ভহ দযন বলশুর

ববদ্যাহ আা অবনবমত

হ না

পহড়।
১.১৩.৮. তৃ তী দশ্রবণর পর দথহক বলশুর ‘দখার ামথেয’

(Writing skill) এর উপর দজার বদ্হত হব। তার

জনয ালকা দথহক কঠিন স্তহর ‘মান-মানবচে’ (mind mapping)  বববভন্ন কৃ তযাবর চচো করা প্রহাজন। বলশু
বনহজ দভহব যাহত দকাহনা বকছু প্রকাল করহত পাহর তার উপর দজার  উৎা বদ্হত হব।
১.১৩.৯. পঠন-পাঠন বনভে র কাহজর দচহ স্বাস্থয  লারীর বলক্ষা এবং প্রতযক্ষ অবভজ্ঞতা  ৃজনমূক
উৎপাদ্নাত্মক



কাহজর উপর দববল দজার বদ্হত হব। বলক্ষাথীর মহযয দবল কহকটি মূযহবায বনমোণ  ুস্থ লরীর

ম্পহকে জ্ঞান  স্বাস্থযচচোর পবরর বাড়াহত এই কৃ তযূবচ পান করহত হব।

বলক্ষাথীর উপর মূযহবাহযর নীর

.উপহদ্লাবব চাবপহ না বদ্হ কাহজর মযয বদ্হ ছবব আাঁকা, গান, গল্প, বাবব, ববতে ক, মহবত বববভন্ন প্রবক্রা
এই মূযহবাহযর চচো বলশুহক ারা বছর যহর করাহত হব।

এর জনয অবলযই বনবদ্ে ি ম যাযে করহত হব।

তহব প্রাথবমহক পঠন-পাঠন বনভে র কাহজর হঙ্গ যতটা তাহক ংযুক্ত করা যা ততটাই ভা। প্রথম  বদ্বতী
দশ্রবণহত প্রহাজনী কৃ তযাবর মহযযই মবন্বত হ থাকহব। তাই ম ারবণ বতবরর ম দ বদ্হক নজর রাখহত
হব।

ববদ্যা এর দগ্রবডং করার ম অবর ববদ্যা পবরদ্লেক এই ববটিহক ববহল ভাহব নজর দদ্হবন।

প্রবত বছর ‘ভা ববদ্যা’ বনবোচন কহর পুরস্কৃ ত করার পদ্ধবত চাু করহত হব।
১.১৩.১০. দশ্রবণকহক্ষর বনজস্ব গবত দথহক ববচু যত হ পড়া বলক্ষাথীহদ্র গবতপহথ বফবরহ দদ্ার জনয প্রবতবদ্নই
বলক্ষকহক বনজস্ব পবরকল্পনা রাখহত হব। এ ববহ পূহবে আহাচনা হহছ। এই কাজটি দকান বলক্ষক দকমনভাহব
করহছন তা নজর রাখহবন অবর ববদ্যা পবরদ্লেক এবং তার বভবিহত ‘বলক্ষক োন’ প্রদ্ান করহবন।
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১.১৩.১১. গ্রন্থাগার ববদ্যাহর একটি কাযেকরী অঙ্গ। প্রবতটি ববদ্যাহ একটি ম্পন্ন  কাযেকরী গ্রন্থাগার বনমোণ
করা একান্ত ভাহব প্রহাজন। বলক্ষার অবযকার আইন ২০০৯ এ ংহযাবজত তফলী এ ববদ্যাহর দয মাহনর উহিখ
আহছ তার ৬ নং অংহল গ্রন্থাগাহরর মান বনহ বনহদ্ে ল আহছ : ‚প্রহতযক ববদ্যাহ একটি গ্রন্থাগার থাকহব, দযখাহন
বনবমতভাহব ংরবক্ষত হব বববভন্ন ংবাদ্পে, পবেকা।‛ ব ববহর বই (গহল্পর বই হমত) থাকহব। এটি
আবযবলক একটি বব। রকারহক প্রবতটি ববদ্যাহ উপযুক্ত গ্রন্থাগার বনমোণ করহতই হব। এছাড়া NCF-2005 এ
গ্রন্থাগার এর প্রহাজনীতা বনহ ববহল ুপাবরল করা আহছ। আমাহদ্র রাজয গ্রন্থাগার বনমোহণর উহদ্যাগটি অহনকবদ্ন
আহগ দথহক চাু আহছ। প্রবতটি উচ্চ মাযযবমক ববদ্যাহ গ্রন্থাগার বনমোহণর জনয অথে বরাে করা এবং গ্রন্থাগাবরক
বনহাগ এই রাহজয চাু আহছ। যবদ্ একথা তয দয প্রহাজহনর তুনা এই অথেবরাে খুবই ীবমত। এখহনা পযেন্ত
প্রা ৫০ ভাগ ববদ্যা গ্রন্থাগাবরক রহহছন যবদ্ অহনক দববল ববদ্যাহ গ্রন্থাগার আহছ। পবিমবহঙ্গর এই
ংস্কৃ বতটি নি না কহর বতে মান রকারহক মস্ত ববদ্যাহ(উচ্চ প্রাথবমক, মাযযবমক  উচ্চ মাযযবমক) ববদ্যাহই
গ্রন্থাগাবরক পদ্ ৃবি কহর এই পহদ্ দাক দনার বযবস্থা করহ বলখনমান উন্নত হব বহ কবমটি কহরন। তহব
ববপরীহত একটি তালাজনক বচে কবমটির কাহছ এহহছ। দদ্খা দগহছ দয ববদ্যাহ গ্রন্থাগাবরক বনযুক্ত আহছন
দখাহন গ্রন্থাগাহরর কাজ াযারণত গ্রন্থাগাবরক

কহরন না, বরং তাাঁহক উচ্চ প্রাথবমক স্তহর পঠন-পাঠহনর কাহজ

বনযুক্ত করা । ববদ্যাস্তহর গ্রন্থাগাহরর ববস্তৃ ত কাহজর যারাহক উপবি করহত ববদ্যা কতৃে পক্ষ, প্রযান বলক্ষক,
অনযানয বলক্ষক এবং গ্রন্থাগাবরক বনহজ ক্ষম

বহ কবমটি মহন কহরহছন। গ্রন্থাগাবরক বনহজহক ‘বলক্ষক’ প্রবতপন্ন

করার জনয যতটা আগ্রী; তাাঁর বনহজর কাজটি ুচারুভাহব ম্পন্ন করহত ততটা নন। ফহ বযবস্থাপনাটি
অহনকাংহল পঙ্গু হ দগহছ। শুযু গ্রন্থাগাবরক পদ্ অনুহমাদ্ন করহই হব না; বরং গ্রন্থাগাহরর বযবস্থাহক ুবনবিত
করহত হব মগ্র বলখন প্রবক্রা। তাই :
ক) গ্রন্থাগাবরক পঠন-পাঠহনর বাইহর অবতবরক্ত ম গ্রন্থাগার খুহ দরহখ দশ্রবণবভবিক আহাচনার আহাজন
করহবন । বই-পড়ার ংস্কৃ বত বফবরহ আনহত একটি কমেপবরকল্পনা বতবর করহবন ারা বছহরর জনয।
খ) ঐ মহ বই-দদ্া দনা করহবন। বলশুর বলখনমান ম্পহকে গ্রন্থাগাবরক অববত হবন ংবিি
বলক্ষহকর কাছ দথহক। মূযানগুবর ফাফগুব নজহর দরহখ বলশুর উপযাগী পুস্তক-পুবস্তকা বতবন বনবোচন
কহর রাখহবন।
গ) গ্রন্থাগাবরক বববচে ববহ আহাচনা-ববতকে ভার আহাজন করহবন । স্থানী বববলি মানুহক আহ্বান
কহর বলশুহদ্র হঙ্গ পবরচ ঘটিহ দদ্হবন।
ঘ) প্রবতটি বলশু গ্রন্থাগাহরর জনয একট practical book বযবার করহব। এটিহত ারা বছহর কী কী বই দ
পহড়হছ, তাহত বক জানা দগহছ, ববহল ববহল তথয এবং আকেণী বব ববপবদ্ধ কহর রাখহবন। বপ্র
দখকহদ্র ছবব এবং তাহদ্র জীবনী দখান বখহত পারহব।
ঙ) গ্রন্থাগারটিহক প্রযুবক্ত বনভে র কহর দবল বকছু বই এর বনযোটু কুহক তার মহযয ববযৃত কহর রাখহত পারহবন
গ্রন্থাগাবরক। দকাহনা নতু ন বই উপহযাগী মহন হই দকাহনা দশ্রবণহক দডহক তার

demonostration এর বযবস্থা

করহবন।
চ) প্রবতটি দশ্রবণর প্রবতটি ববহর উপহযাগী পুস্তক-পুবস্তকা বাছাই কহর এক একটি দশ্রবণর জনয মজুত
রাখহবন। প্রহাজহন যান্ড-ট্রবর মাযযহম দশ্রবণপঠহনর ম ঐ পুস্তকগুব ংবিি দশ্রবণহত পাঠিহ দদ্হবন।
বব বলক্ষকহদ্র হঙ্গ গভীরভাহব দযাগাহযাগ বনমোণ গ্রন্থাগাবরহকর কাহজর মহযয পহড়। দয ববদ্যাহ িব
দখাহন দশ্রবণবভবিক বমবন গ্রন্থাগার বতবর করহত পাহরন। দই পবরচাানার জনয বলশুহদ্র দ্ বনমোণ করহত
পাহরন।
ছ) প্রযান বলক্ষকহক ববটি নজর রাখহত হব দযন তাাঁহক াযারণ পঠন-পাঠহনর কাহজ অহতু ক বযবার
না করা । বরং দশ্রবণ পঠহনর ম বতবন বববভন্ন দশ্রবণহত উপবস্থত থাকহত পাহরন এবং বলশুহদ্র কাজ
দদ্হখ উপবি করহত পাহরন দকান বলশুর কী যরহনর বলখন িার প্রহাজন। তার উপর বভবি কহর বতবন
পুস্তক ংগ্রহর বযবস্থা করহত পাহরন।
জ) এটি ফ করহত গ্রন্থাগাবরকহদ্র প্রহাজনী প্রবলক্ষণ এবং তাাঁহদ্র চাকুরীংক্রান্ত দ্ীঘেবদ্হনর মযাগুবহক
রকাহরর ববহবচনা করা উবচত বহ কবমটি মহন কহরন।
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ঝ) দয ববদ্যাহ দকাহনা গ্রন্থাগাবরক দনই দখাহন এই কৃ তযাবহক আর লবক্তলাী কহর তু হত হব। বলক্ষক
মালহদ্র মহযয দথহক কহকজন বলক্ষকহক বনবোচন কহর এই দ্াবত্ব দদ্া দযহত পাহর এবং উপবরউক্ত
কাজগুব ম্পন্ন করা দযহত পাহর। এহক্ষহে একজন প্রযান বলক্ষক এই কাজটি কীভাহব পবরচানা করহছন তার
উপর এই বযবস্থার াফয বনভে র করহছ । ববদ্যাহ দগ্রবডং এ এই কাজটি গুরুত্ব কাহর ববহবচনা করহত
হব।
ঞ) বযবস্থাপনা গ্রন্থাগাহরর আবযবলকতা বনহ বেস্তহর হচতনতা বৃবদ্ধ করা ববহলভাহব প্রহাজন।
ট) প্রাথবমকববদ্যাহ দশ্রবণ বলক্ষক উপহরর কাজগুব দদ্খভা করহব। প্রবতটি প্রাথবমক ববদ্যাহক বলশুর
উপহযাগী অহনক পুস্তক-পুবস্তকা ংগ্র করহত হব। রকার এই ভণ্ডার বাড়াহনার জনয বনবমত অনুদ্ান
দদ্হবন।

১.১৩.১২ মগ্র বযবস্থাটি পবরচানার জনয RTE বনহদ্ে বলত বরাে ম ংক্রান্ত ুপাবরল বনহচর ারবণহত দদ্া
 :
ক্ষশ্রতণ

তোর্ীয কাভজয ভয়

তেভকয প্রস্তুতি ও অনযানয কাভজয জনয ফযাে
ভয়

প্রথম 

বদ্বনক ৪ ঘন্টা (বমড দড বমহর ম

বদ্বতী

বাহদ্) ২০০ কাহজর বদ্ন অথোৎ ২০০

প্তাহ ২০ ঘন্টা দশ্রণী বপছু হবোচ্চ ৪০ জন বলশুর
X

৪ = ৮০০ ঘন্টা

জনয পাঠ-পবরকল্পনা, বলখন ামগ্রী বনমোণ, CCE র
অভীক্ষাপে বনমোণ, Report card রক্ষা এবং CLRC
দত প্রবলক্ষণ গ্রণ, অবভভাবকহদ্র হঙ্গ ভা,
বলশুহদ্র জনয দখাযূা  ৃজনমূক কাহজ ম
দ্ান, বপবছহ পড়া বলশুহদ্র জনয ববহল প্রহচিা।
স্থানী দভৌহগাবক , ামাবজক পবরহবল  প্রাচীন
বনদ্ে লন বনহ পাঠক্রম

পাঠযূবচ বনমোণ, বাবড়র

কাজ দদ্খা ববদ্যা গ্রন্থাগাহরর কাজ ইতযাবদ্।
তৃ তী দথহক

বদ্বনক ৫ ঘন্টা (বমড দড বমহর ম

পঞ্চম

বাহদ্) ২০০ কাহজর বদ্ন অথোৎ ২০০

প্তাহ ১৫ ঘন্টা (দশ্রবণ বপছু হবোচ্চ ৪০ জন বলশুর
X

জনয)এবং উপবরউক্ত কাজ

৫ = ১০০০ ঘন্টা (২০ বদ্ন পাববেক
মূযান বাহদ্)
ষ্ঠ দথহক

বদ্বনক ৫১/২ ঘন্টা (বমড দড বমহর ম

প্তাহ ১২ ঘন্টা এবং উপবরউক্ত কাজ

অিম

বাহদ্) ২০০ কাহজর বদ্ন অথোৎ ২০০

(দশ্রবণ বপছু বববভবিক হবোচ্চ ৩৫ জন বলশুর

X

৫১/২ = ১১০০ ঘন্টা (২০ বদ্ন পাববেক

জনয)

মূযান বাহদ্)
নবম-দ্লম

বদ্বনক ৬ ঘন্টা (বমড দড বমহর ম
বাহদ্) ২০০ কাহজর বদ্ন অথোৎ ২০০

প্তাহ ৮ ঘন্টা এবং উপবরউক্ত কাজ
X

৬ = ১২০০ ঘন্টা (২০ বদ্ন পাববেক

(দশ্রবণ বপছু বববভবিক হবোচ্চ ৩৫ জন বলক্ষাথীর
জনয জনয)

মূযান বাহদ্)
১.১৩.১২. বববস্তু ংক্রান্ত তথযটিহক মবস্তহষ্ক যারণ করহত পারার দচহ দজার বদ্হত হব তথয আরণ  জ্ঞান
বনমোহণর পদ্ধবতর উপর। দকাহনা বলশু এই কাজটি করহত পারহই তার জনয মযোদ্াপূণে মান যাযে করহত হব।
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১.১৩.১৩. পঠনপাঠহনর ম

বকছু করণী বব মহন রাখহত হব।



বলক্ষহকর বক্রতা যাহত বলশুহক বনবি না কহর দদ্ তা দদ্খহত হব।



বলক্ষক মাযাহনর হক্ষয বলশুহদ্র পবরচাবত করহবন। দছাট দছাট মাযান দথহক বড় মাযাহনর
আববষ্কাহরর স্বাদ্ দযন দ্গতভাহব বা একাকী বলশু দপহত পাহর তা বযবস্থা করহবন।



বববস্তুর দকানটি বনহ কাজ করহবন তা বহ না বদ্হ দছাহটা দছাহটা নানা কৃ তযাবর মহযয বদ্হ
বলশুহক অজ্ঞাত ববটি ম্পহকে যারণা  উপবি বতবর করাহত দচিা করহবন। এই ভাহব
জটি হ পড়া ামহথেযর উন্নন ঘটাহত হব।

বববস্তুর যারণা স্পি হ দগহই পাঠযবই এর হঙ্গ

তাহদ্র পবরচ ঘটাহবন এবং কাজগুব বনহজহদ্র করহত বহবন।
বনহজ কাজটি করহত পারহব।

ক্রমল

তারা প্রথহম দ্গতভাহব এবং পহর

মজাতী কাজ ‘বাবড়র কাজ’ বাহব করহত দদ্হবন।

১.১৩.১৪. উপহর উবিবখত দশ্রবণ পবরচানার প্রহকৌলগুব ঠিক ভাহব ম্পন্ন করহত হ বলক্ষক/বলবক্ষকাহদ্র
জনয প্রস্তুবতর ম বদ্হত হব।

ববদ্যাহর বনঘেহন্টর মহযয বলক্ষক/বলবক্ষকাহদ্র প্রস্তুবতর জনয ম বরাে করহত

হব।
১১.১৩.১৫. NCF -2005 ববজ্ঞান চচোর উপহযাগী পবরমণ্ড গহড় দতাার জনয প্রবতটি ববদ্যাহ বীক্ষণাগার
(laboratory) গহড় দতাার জনয ুপাবরল কহরহছন। আমাহদ্র রাহজয উচ্চ মাযযবমক স্কু হ দযখাহন ববজ্ঞান পঠনপাঠহনর বযবস্থা আহছ দখাহন এই বীক্ষণাগাহরর ুববযা রহহছ। বীক্ষণাগার উন্নহনর জনয বাবেক অনুদ্ান কখহনা
কখহনা দদ্া হহছ। বকন্তু উচ্চপ্রাথবমক বা মাযযবমক ববভাহগর বলক্ষথীহদ্র জনয দতমন দকাহনা বযবস্থা দনই। শুযু
তাই ন াযারণ মাযযবমক ববদ্যাগুবহত এই বীক্ষণাগাহরর ুহযাগ দনই। অনযবদ্হক এ রাহজযর বচে আলাবযঞ্জক
ন। এমনবক দয ববদ্যাগুবহত বীক্ষণাগার আহছ দখাহন দ্ুজন কহর বীক্ষণাগার কমী আহছন। বকন্তু দলানা যা
ঐ কমীরা দববলরভাগ দক্ষহে াযারণ চতু থে দশ্রবণর কমী বাহব কাজ কহরন, বীক্ষণাগাহরর কাজ তাাঁহদ্র কাহছ
দগৌণ। এমনবক, ব ুববযা থাকহ বীক্ষণাগার ঠিকমহতা বযবার  না। একাদ্ল-দ্বাদ্ল দশ্রবণর ববজ্ঞান ববভাহগর
বলক্ষাথীরা বাই এই বীক্ষণাগাহরর আহ না; এমনবক ববকল্প বযবস্থা বাহব প্রাইহভট টিউলবনর মত দবরকাবর
lab বতবর হ দগহছ লরাঞ্চহ। দখাহন নাবক অহনক যত্ন বনহ বলশুহক পরীক্ষা বনরীক্ষাগুব করাহনা ।
অনযবদ্হক উচ্চ প্রাথবমক  মাযযবমক পাঠক্রম  পাঠযূবচটিহক এই যরহনর পরীক্ষার ুহযাগ কম, দয যরহনর বব
অন্তভুে ক্ত করা হহছ তাহত lab এর প্রহাজন দনই বহ অহনক বলক্ষক মহন কহরন। বকন্তু এই পাঠক্রহম ববজ্ঞান
ববটি স্মৃবতবনভে র হ দগহছ।
না পাঠক্রহম ববটিহক গুরুত্ব কাহর দদ্খা হহছ। উচ্চ প্রাথবমক  মাযযবমক স্তহর এমন অহনক
বববস্তু ববজ্ঞাহন ংযুক্ত হহছ দযখাহন বীক্ষণাগাহরর বযবস্থা আববলযকভাহব প্রহাজনী । তাই প্রবতটি ববদ্যাহই
একটি একেীভূ ত (composite) বীক্ষণাগার করা প্রহাজন। রকার এ ববহ বনিই উহদ্যাগ দনহবন।
অনযবদ্হক প্রাথবমক স্তহর প্রবতটি দশ্রবণকক্ষহকই এমনভাহব বিত করহত হব দয দখাহন পযোপ্তভাহব
অনযানয তফলভয়য কনমায (corner) বতবর করা যা।

তফজ্ঞান

অবর ববদ্যা পবরদ্লেক ক্ষয রাখহবন বলক্ষক/বলবক্ষকাগণ

কীভাহব এর দবযবার করহছন এবং দশ্রবণকহক্ষর দভতর  বাইহর তা বযবার করহছন।
১.১৩.১৬. উচ্চপ্রাথবমহক (ি, অিম  নবম দশ্রবণহত) একজন বলক্ষকই ুংত ( integrated) ববজ্ঞানটি এক
এক এক দশ্রবণহত পবরহবলণ করহবন। দযহতু একটি পাঠযূবচর মহযযই জীবন ববজ্ঞান, দভৌত ববজ্ঞান  রান
ববদ্যাহক ুংত করা হহছ তাই একজন বলক্ষকই তা করহবন। প্রহাজহন বতবন অনযানয বলক্ষহকর কাছ দথহক
াাযয বনহত পাহরন বার জনয বাস্তবেত পাঠ-পবরকল্পনা করার জনয বা ববটির বক্রহম আর গভীহর
প্রহবহলর জনয। শুযু এহক্ষহে অিম দশ্রবণহত বকছু টা নমনীতা রাখা দযহত পাহর দকাহনা বববস্তুর দক্ষহে। দ
দক্ষহে ববজ্ঞান বলক্ষহকর হঙ্গ দযৌথ পাঠ পবরকল্পনা করহত হব এবং বলক্ষনক্রম যাহত বযত না  তা দদ্খহত
হব।
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১.১৪. াঠযূতচ/কৃ িযূতচ ও াঠযুস্তক
দয দকাহনা পাঠক্রমহক ফভাহব রূপাবরত করার জনয চাই উপযুক্ত পাঠযূবচ, প্রহাজনী কৃ তযাব এবং হবোপবর
পাঠযপুস্তক।

কবমটি বতে মাহন প্রাথবমহক চাু পাঠযূবচ  কৃ তযাব পযোহাচনা কহরহছন; দই হঙ্গ

ICSE র পাঠযূবচর অনুপুঙ্খ ববচার কহরহছন।
হহছ।

অনযবদ্হক উভ দক্ষহেই পাঠযবইগুব বনববড়ভাহব ববহিণ করা

ববস্তর আহাচনার পর পাঠযূবচহত বযাপক রদ্বদ্হর ভাবনা আনা হহছ।

পহর আহাবচত হহছ।

NCERT 

বববভবিক এই ভাবনাগুব

তহব াযারণভাহব পাঠযূবচহত দয পবরবতে ন ুপাবরল করা হহছ তা  :

১.১৪.১. বববস্তুর তথযবভবিক চচোর আবযকয কবমহ পাঠযূবচহক বলশুহদ্র অবভজ্ঞতা  বদ্নবন্নন জীবহনর হঙ্গ
অঙ্গীভূ ত করার দচিা।
১.১৪.২. স্মৃবত-বনভে রতাহক কবমহ দবায  প্রহাহগর ামথেয গহড় দতাা এবং অনুরূপ উপ-একহকর অবতারণা
করা।
১.১৪.৩. জ্ঞান আরহণর দকৌল আি করার জনয বলশুহক বববভন্ন হযাগী পাঠ-িার, বলক্ষামূক প্রযুবক্ত এবং
গ্রন্থাগার  পরীক্ষাগাহরর াাযয বনহত দলখাহনা।
১.১৪.৪ প্রবতটি একক চচোর মহ বাস্তহব ছবড়হ বছটিহ থাকা ংবিি উদ্ারণ  মযাহক পাহঠর মহযয ংযুক্ত
করা এবং তার দথহক াযারণ ূে আববষ্কার করহত াাযয করা।
১.১৪.৫ পাঠযূবচর মহযয পারস্পবরক মন্বহর (integration) ুহযাগ রাখা। প্রথম  বদ্বতী দশ্রবণহত এই মন্বহর
এর পবরমণ্ড একহলা ভাগ রাখা প্রহাজন।

মগ্র পাঠয  কৃ তযূবচহক ‘বব’ এর ীমা খণ্ডীকৃ ত না কহর

বটু কুহকই তার জ্ঞান বনমোহণর দ্ৃবিভবঙ্গ দথহক দদ্খহত হব।

ফহ প্রথম  বদ্বতী দশ্রবণহত শুযুমাে একটি

‘বলখন-িার’ বতবরর ুপাবরল কহরহছ কবমটি। এই বলখন িাহরর হঙ্গ যুক্ত থাকহব রবীন্ধনাথ ঠাকুহরর রবচত
‘জপাঠ’ (প্রথম ভাগ  বদ্বতী ভাগ)।

জপাহঠর প্রবতটি অযযাহর পালাপাবল একবদ্হক দযমন ভাা বলখহনর

উপহযাগী বববভন্ন উপএকক ংহযাজন করহত হব দতমবন তার হঙ্গ বলশুর পবরহবল দবায, বদ্বতী ভাা বলখহনর
উপহযাগী লব্দিার  ংবিি ামথেয এবং গবণহতর ংখযা পবরবচবত গাবণবতক যারণা বনমোহণর কাযোবী একহে
বলশুর বলখনহক াববেক ( holistic) কহর তু হব। তৃ তী দথহক পঞ্চম দশ্রবণ পযেন্ত বলশুহদ্র চারটি পাঠয-পুস্তক
থাকহব- প্রথম ভাা, বদ্বতী ভাা, গবণত  পবরহবল পবরবচবত।

বলশুর াহতনাহত কাজ, বববভন্ন মীক্ষা, project

work, প্রতযক্ষ অবভজ্ঞতামূক  ৃজনমূক উৎপাদ্নাত্মক কাজ এর ববববয কাজ বনববড়ভাহব ংযুক্ত করহত হব।
প্রতযক্ষ অবভজ্ঞতা, বলল্পকা চচো, ৃজনমূক  উৎপাদ্নাত্মক কাজগুবহক বববচ্ছন্ন
বাহব না দদ্হখ দগুবহক পাঠক্রবমক কমেূবচহত ববববতে ত করহত হব।
হঙ্গ ক্রীড়া  লরীরচচোর কৃ তযাবহক ুম্বন্ধ করহত হব।

দকাহনা পাঠক্রবমক বব

এমনবক প্রথমভাা  পবরহবল পবরবচবতর

তার কারণ  বলশুর প্রগবত শুযুমাে পাঠ-বনভে র

জ্ঞানচচোর মহযযই ীমাবদ্ধ রাখহ চহব না বরং তার বববভন্ন ামহথেযর ববকাল ংঘটিত করহত হব বনবদ্ে ি
মীমার মহযযই। এই কারহণই ৃজনমূক, উৎপাদ্নমূক  প্রতযক্ষ অবভজ্ঞতামূক কৃ তযাব  লরীর  স্বাস্থয
চচোহক পাঠক্রবমক বব বাহব দদ্খহত হব। বলশু এগুবহক দকন্ধ কহর তার বদ্নবন্নন অবভজ্ঞতা, ামাবজক বচন্তাভাবনা  রুবচ পছহন্নর ববগুবহক ববখতভাহব দপল করহত পারহব ।

কবমটির ুপাবরল বলখন িারগুব এই

বনবরহখই বনমোণ করহত হব।
১.১৪.৬. প্রচবত পাঠক্রহম প্রথম দথহক পঞ্চম দশ্রবণ পযেন্ত ২২ টি পাঠযপুস্তক রহহছ। কবমটি মহন কহরন দয মন্ব
ববজে ত এই পুস্তকগুব শুযুমাে তহথযর ভাণ্ডার বাহব বযবহৃত  এগুব বলশুর মহযয অহতু ক স্মৃবত-বনভে রতা
বাড়াহচ্ছ তাই তা দথহক বলশুহক মুক্ত করহত হব।

এই কবমটি প্রথম দথহক পঞ্চম দশ্রবণ পযেন্ত মাে ১৪ টি

পাঠযপুস্তক ুপাবরল কহরহছন।
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অবলয ষ্ঠ দথহক অিম দশ্রবণ পযেন্ত পাঠযূবচহত আহরা বববভন্ন ববহ বলশুহক উৎাী করহত হব।
তহব এটা যহর দনা হচ্ছ দয ইবতমহযয বলশু প্রথম  বদ্বতী ভাার প্রাথবমক ামথেয ভাভাহব আি কহরহছ ।
এই দশ্রবণগুবহত দয দয ববহর পাঠযূবচ থাকহত পাহর তা - প্রথম, বদ্বতী  তৃ তী ভাা, গবণত, ‘পবরহবল
পবরবচবত- ববজ্ঞান’, ‘পবরহবল পবরবচবত- ভূ হগা’ এবং পবরহবল পবরবচবত- ইবতা। এছাড়া আববলযক পাঠয 
কৃ তযূবচর অযীহন থাকহব একটি বব। দটি  কমে  ৃজনমূক বলক্ষা, বলল্পকা চচো এবং স্বাস্থয 
লারীরবলক্ষা। এই পাঠয  কৃ তযূবচগুব ংহযাবজত হব বলশুর বাস্তব পবরহবল  মাজ দথহক আহৃত বববস্তু
বনহ। এটি মবন্বত একটি বব বাহব পঠন-পাঠহনর অঙ্গ হব। -পাঠক্রবমক না কহর মূযাহনর হঙ্গ
াববেকভাহব যুক্ত করহত হব দ্লম দশ্রবণ পযেন্ত। এখাহন বলশুরা জ দথহক জটিতর মযার ববহিহণ দযহত
পারহব এবং তার মাযাহনর িাবয দকৌল বনহজই আি করহত পারহব।

বলশুর জনয পযোপ্ত ম রাখহত হব

যাহত দ এই পাঠ  কৃ তযূবচগুব বনহজর গবতহত কহর উঠহত পাহর এবং আত্মীকরণ করহত পাহর।

গবণহতর

দক্ষহে দছাহটা দছাহটা ংখযা বনহ দযাগ, ববহযাগ, গুণ, ভাগহক দকন্ধ কহর তার অনয আর বক্রা-প্রবক্রাহক
বাস্তব মযা বাহব বলশুর কাহছ তুহ যরহত হব।

ঐ বাস্তব মযা মাযাহন বলশুরা বববভন্ন বক্রা-প্রবক্রা

(operation) গুবর প্রহাজনীতার বুঝহত পারহব এবং মযা মাযাহনর

বববভন্ন ূে  বনম বনহজরাই

আববষ্কার করহত পারহব। হঙ্গ হঙ্গ দগুব বযবার কহর মযা বনরন করহব  বদ্ধাহন্ত দপৌাঁছাহনার দচিা করহব।
তাই মস্ত বলখন িারহকই ঐ আবঙ্গহক বতবর করহত হব।

শুযু অনুলীনী পে বদ্হ পুস্তকহক ভবরহ দদ্া

অনুবচত হব।
নবম  দ্লম দশ্রবণহত শুযু ববজ্ঞান ববক পাঠযূবচ বদ্বখবন্ডত হব- প্রকৃ বত ববজ্ঞান 
জীবনববজ্ঞানহক আাদ্াভাহব পাঠযূবচর অন্তভুে ক্ত করার জনয কবমটি ুপাবরল কহরহছ।

নবম  দ্লম দশ্রবণর

পাঠযূবচ উচ্চপ্রাথবমহকর হঙ্গ ুংবদ্ধ হব।

দযহতু মুযান বযবস্থা দ্লমহশ্রবণর দলভাগ পযেন্ত একইভাহব চহব

তাই পঠন-পাঠন দকৌল একইরকম হব।

শুযু বলখন িাহরর বববস্তুগুবহক যাহত ববদ্যাহর বীক্ষণাগার,

গ্রন্থাগার, Computer এবং ববদ্যাহর বাইহর অনুবষ্ঠত কৃ তযাবর হঙ্গ ংযুক্ত করা যা তার বযবস্থা করহত হব।
এগুব বলশুহক অবযকতর জটি ভাাগত ামাবজক  গাবণবতক মযা বনরহন াাযয করহব।
১.১৪.৭. পাঠযপুস্তক বনমোহণর পূহবে বনবদ্ে ি লব্দভাণ্ডার বতবর কহর বনহত হব।
একটি হযাগ  আদ্ান-প্রদ্ান থাহক।

এহক্ষহে বববভন্ন ববহর মহযয দযন

নতু ন লহব্দর পুনেঃ পুনেঃ বযবাহরর মযয বদ্হ তার অথে  প্রহাগহক

আর স্বচ্ছ কহর তুহত হব।
১.১৪.৮. পাঠযপুস্তহকর এককগুবহক যতটা িব অপ্রথাগত বলহরানাহম ভূ বত করহত হব।
শুরু দথহক জ র লব্দ প্রহাগ উবচত হব।

দগুব হব আকেণী।

উপরন্তু বলশুর বাস্তবজীবন দথহক দনা ঘটনা বা মযা বদ্হ

গহল্পর ছহ ববটির গভীহর প্রহবল করহত হব। এক একটি পাঠ-একক বটবৃহক্ষর মহতা বহুযা ববস্তৃ ত জীবন্ত 
াববেক উহেলয বনহ রবচত হব।

কযাপ্সু এর মহতা কহর

বনমতাবিক উদ্ারণ বদ্হ বববচ্ছন্ন তহথযর িাহর

ভারাক্রান্ত করা যাহব না।
১.১৪.৯. পুস্তক রচনা/বববভবিক প্রবতটি দ্হ একজন বচেবলল্পী, একজন বলশুাববতযক থাকহবন আলা করা যা।
অন্তত একজন বলশু মনস্তত্ত্বববদ্ এবং একজন মাজ ববহলজ্ঞহক মগ্র দ্হর হঙ্গ যুক্ত রাখহত হব যাহত তাাঁরা
প্রহাজন মহতা পাঠযপুস্তহকর অংলববহল খবতহ দদ্হখ তাাঁহদ্র মতামত বদ্হত পাহরন।
১.১৪.১০. দযহতু রকার অিম দশ্রবণ পযেন্ত পাঠযপুস্তক ববনামূহয বার জনয রবরা করহবন, তাই দগুব
রকারহকই প্রকাহলর বযবস্থা করহত হব।
ুহযাগ দদ্া দযহত পাহর।

নবম-দ্লম দশ্রবণর জনয দবরকাবর প্রকালনা ববভাগহক ীবমত দক্ষহে

একাদ্ল-দ্বাদ্হলর বইপে আংবলক ভাহব দবরকাবর প্রকালহনর াহত রাখহ ক্ষবত দনই।
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১.১৪.১১ পাঠযপুস্তক হব বলশুহদ্র কাহছ আকেণী, ভাহা কাগহজ ছাপা। বলশুহদ্র মন্তবয বহখ রাখার জনয প্রবতটি
পৃষ্ঠা যহথি ফাাঁকা অংল রাখা প্রহাজন।

প্রামাণয ছবব বযবাহরর উপর দজার বদ্হত হব।

পাঠযপুস্তক দদ্হখ

বলশুরা যাহত চাপ অনুভব না কহর তার বযবস্থা করহত হব।
১.১৪.১২. দলহ বা যা পাঠযপুস্তক দকাহনা দল কথা ন।

বলশুহক বনভে র করহত হব অজস্র হযাগী পাঠ 

কাযোবী উপর। বাস্তব-বনভে র এই মস্ত বলখন কৃ তয  পাঠমহগ্রর াাযয বনহ বলশুরা উপবি, ববহিণ, 
অনুমান করহত পারহব। বলশুহক প্রথহম দ্গতভাহব  পহর বনজস্ব ভবঙ্গহত বদ্ধান্ত গ্রণ করহত াাযয করহব এই
পাঠয িারগুব।

মূযান দইভাহব পবরচাবত হব। তাই পাঠযপুস্তহকর পালাপাবল মজাতী পাঠ  কাজহক

বভবি কহরই বলশুর ামথেয গহড় উঠহব। এই মস্ত ‘হযাগী বলখন িার’ দশ্রবণকহক্ষ মূত দ্গত পাঠ
পবরচানার ম বযবহৃত হব । তাই দশ্রবণকহক্ষ গ্রন্থাগার বনমোণ কহর ঐ িারগুব প্রহাজনমত বযবার করহত
হব। এই িারগুব বনমোহণর দ্াবত্ব রকারহক বনহত হব বহ কবমটি মহন কহরন। প্রাথবমহক একটি এবং উচ্চ
প্রাথবমহক আর একটি মবন্বত হযাগী বলখন িার রচনা করা দযহত পাহর।
১.১৪.১৩ এমনভাহব এই হযাগী বলখন িারটি বনবমেত হব এই হক্ষয যাহত বলখন কাজ চার ম
াবজরা দদ্া বলশুরা দযন বপবছহ না পহড় এবং

বনবমত

দহক্ষহে দকউ বপবছহ পড়হ বলখন িাহরর মহযয তার

গবতহত দফরার অজস্র কাজ  চযাহঞ্জ দযন দদ্া থাহক। বলক্ষক/বলবক্ষকাগণ এটিহক াফহযর হঙ্গ বযবার
করহবন কবমটি তা আলা কহরন।
১.১৪.১৪. প্রবতটি পাঠযবই এর হঙ্গ

বলক্ষকহদ্র জনয একটি গাইডবুক থাকহব। এগুব শুযুমাে বলক্ষক-বলবক্ষকাহদ্র

জনয প্রস্তুত করহবন রকার তহব পাঠযবইটিহক ংযুক্ত কহর এই

guide book টিহক রচনা করহত হব। তাই

বলশুহদ্র জনয রবচত পাঠযবইহত কখহনাই বলক্ষকহদ্র প্রবত বনহদ্ে লাবব ংযুক্ত হব না।
১.১৪.১৫. পাঠযপুস্তক বনমোহণর জনয একটি ‘ State Text Book Board’ বতবর করহত পারহ ভা ।

অহলাক

বমে কবমলহনর ুপাবরহল এই যরহনর উহিখ আহছ। এই দবাডে একহঙ্গ মস্ত পেদ্  ংহদ্র পাঠক্রম 
পাঠযূবচ  পাঠযবই ২/৩ বছহরর মহযযই যাহত পবরববতে ত  তার বযবস্থা করহবন। যারা পাঠযবই রচনা
থাকহবন, তাাঁহদ্র হঙ্গ ববদ্যা পাঠযক্রম বনমোহণর কাহজ যুক্ত উপবমবতগুবর বলক্ষক-বলবক্ষকাহদ্র অবলযই যুক্ত
করহত হব।

এছাড়া ারা পবিমবহঙ্গর ছবড়হ বছটিহ আহছন বহু পবণ্ডত, বচন্তালী  উহদ্যাগী বলক্ষক তাাঁহদ্র এ

রচনার কাহজ যুক্ত করহত হব। পাঠযপুস্তকগুব চূ ড়ান্ত করার আহগ পাইট দটবস্টং (Pilot testing) করা দ্রকার।
রাহজয দভৌহগাবক  জনববনযাগত ববভাজন মাথা দরহখ এবং ববদ্যা বনবোচন কহর এই Testing করাহনা দগহ
ভা হব। একই াহথ পাঠযপুস্তক বনমোহণর পরই একটি পুস্তক মীক্ষক বমবত গঠন কহর তাাঁহদ্র মতামত বনহত
হব। এই বমবতহত এখন যাাঁরা ববহলজ্ঞ কবমটির দ্য আহছন তাাঁহদ্র অন্তভুে ক্ত করা প্রহাজন। এছাড়া এর মহযয
আর অহনক মানয বলক্ষাববদ্, াবযবতযক, বচন্তাববদ্, বলল্পীরা থাকহত পারহবন।
১.১৪.১৬. ামাবজক হযাবগতা গহড় উঠহব বলখহনর ামবগ্রক পবরমণ্ড ,তাই বলক্ষাক্রহম অন্তভুে বক্ত ঘটাহত হব
স্থানী ংস্কৃ বত,বলল্প,কাবরগবর দ্ক্ষতা,ইবতা-ভূ হগা রচনা, মীক্ষা  পযেহবক্ষণ, দরাহগর প্রবণতা  তা দ্ূরীকরহণর
প্রহচিা। এগুব ামবগ্রক বলক্ষাক্রহমর মহযযই

ুংত (integrated)থাকহব। ফহ এজনয পাঠক্রম  পাঠযূবচহত

ম  পবরর দখাা রাখহত হব।
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(২) রূায়ণ কযভি তো প্রাভন তকছু তযফিমভনয ুাতয
২.১. রকারহক আগামী ৩ বছহরর (২০১৪) মহযযই অিম শ্রবণ পযেন্ত এই পাঠক্রম ুচারু ভাহব ম্পন্ন করার
উপযুক্ত পবরহবল  পবরকাঠাহমা বনমোণ করহত হব। প্রহাজনী বলক্ষক (১

:৩৫ – উচ্চপ্রাথবমহক, ১ :৪০-

প্রাথবমহক), দশ্রবণকক্ষ এবং পাঠক্রম অনুযাী নতু ন পাঠযপুস্তক  অনযানয বলখন ামগ্রী দদ্ার বযবস্থা করহত
হব। উপরন্তু নতু ন পাঠক্রহম প্রহাজনী প্রবলক্ষণ দল করহত হব এই মহর মহযয। এই পাঠক্রম যথাথেভাহব
দশ্রবণকহক্ষ প্রহাগ করহত দয মস্ত রকাবর বনহদ্ে ল প্রহাজন হব তা ইবতমহযয ববদ্যা স্তর পযেন্ত পাঠিহ বদ্হত
হব। উপরন্তু দবল বকছু ববদ্যা (মাযযবমক বা উচ্চমাযযবমক ববদ্যা দযখাহন ১৫০০ র দববল বলক্ষাথী ংখযা
এবং প্রাথবমহক দযখাহন ৩০০ র দববল বলক্ষাথী ংখযা) দক দভহঙ দছাট করহত হব। একই কযাম্পাহ পবরকাঠাহমা
গহড় ইউবনট ১ বা ইউবনট ২ এই ভাহব ববদ্যাগুব দভহঙ বদ্হত হব। এক একটি ইউবনট হব স্বতিয ববদ্যা।
প্রযান বলক্ষক  অনযানয বলক্ষকমণ্ডী দখাহন থাকহব। তহব এহক অপহরর মহযয অবলয আদ্ান-প্রদ্ান চহত
পাহর। এই কাজটি আগামী ৩ বছহরর মহযয ম্পন্ন করহত হব।
আগামী বদ্হন বাক-বাবকা ম্ববত দকা-এডু হকলন বযবস্থা

দববল কহর চাু করহত হব। দ্বাদ্ল দশ্রবণ

পযেন্ত দ্রুত মীক্ষা চাবহ প্রহাজহনর অবতবরক্ত বলক্ষক আহছ এমন ববদ্যা দথহক বলক্ষহকর পদ্ তুহ বনহ
প্রহাজন আহছ এমন ববদ্যাহ তা প্রদ্ান করহত হব।
অনযবদ্হক নতু ন ববদ্যা দখাার বযাপাহর দ্রুত

School-mapping প্রবক্রাটিহক কাযেকরী করহত হব।

GIS Mapping  স্থানী স্তহর আহাচনা কহর ববদ্যাহর প্রহাজনীতা, তার জনয প্রহাজনী জবম পাার
িাবনা খবতহ দদ্হখ

RTE অনুাহর নতু ন ববদ্যা বতবর করহত হব। এখন কাযেকবর হ উহঠ বন এমন

ববদ্যাহক স্থানান্তবরত কহর ববদ্যা প্রবতষ্ঠার মহযয একটি নীবত প্রবতষ্ঠা কাময। ‘দপ্রাহজক্ট দ্ীপঙ্কর’ দক মস্ত
দজা কাযেকারী কহর তুহত হব।
২.২. প্রবতটি চক্রম্পদ্ দকন্ধ ( CLRC) স্তহর ‘তফদ্যারয়গুচ্ছ’ গহড় তুহত হব। প্রবতটি চক্রম্পদ্ দকন্ধ দছাট
হ দগহ প্রবতটি দকন্ধ বপছু একটি কহর ‘গুচ্ছম্পদ্ দকন্ধ’ গড়া

বাস্তব েত হ উঠহব। এই গুচ্ছ ম্পদ্

দকন্ধগুব পঠন-পাঠন প্রবক্রা, মূযান পদ্ধবত বাবড়র কাজ- এই বতনটি বব বনহ মূত কাজ করহব। এ
ববহ যাবতী অবভনব ভাবনা, নতু ন কৃ তযাব এবং মূযানপে পবরকল্পনা করাই হব ববদ্যা গুচ্ছগুবর কাজ।
একজন অবর ববদ্যা পবরদ্লেক ( S.I. of Schools) এর অযীহন এই গহবণার কাজ বনববড়ভাহব চহব। এই
কাজ দকমন হচ্ছ তার জনয দজা  রাজয দথহক ববহলজ্ঞ কবমটি গঠন কহর এই ম্পদ্ দকন্ধগুব পবরদ্লেন
করহবন এবং তাহদ্র বরহপাটে করহবন।
২.৩. বলক্ষা প্রলান

স্বংবক্র হব।

বলক্ষকহক তাাঁর ক্ষয  পবরকল্পনা প্রযান বলক্ষহকর কাহছ জমা বদ্হত হব।

ববদ্যাস্তহর প্রযান বলক্ষকহক ‘academic head’ বাহব গহড় দতাার জনয যারাবাবক প্রবলক্ষহণর বযবস্থা করহত
হব।

ববদ্যাহর াববেক মান উন্নহনর জনয প্রযান বলক্ষকহক স্বল্পহমাবদ্  দ্ীঘেহমাবদ্ ক্ষয  একটি বাবেক

পবরকল্পনা (School development plan) রচনা করহত হব এবং

দটি

School Managing Committee এবং

অবর ববদ্যা পবরদ্লেহকর কাহছ জমা বদ্হত হব। School Development plan বনমোহণর ম ববদ্যা পবরচান
বমবত একটি বড় ভূ বমকা থাকহব। এই বমবতর দ্যরা এাকার যাবতী তথয এবং মানুহর মতামত এই
পবরকল্পনার মহযয ংযুক্ত করার দচিা করহবন। এই পবরকল্পনার একটি বড় অঙ্গ  দশ্রবণকহক্ষর পঠন-পাঠন
বযবস্থাপনাহক কীভাহব আর জনমুখী করা যা। দযহতু নতু ন পাঠক্রহম এমন অহনক বব এহহছ দযখাহন ঐ
এাকা ছবড়হ বছটিহ থাকা বহু দ্ক্ষতার দ্বযবার করা যা।
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। তাই পবরচান বমবতর দ্যরা ারা

বদ্বতীত বলক্ষহকর পহক্ষ মস্ত ববহ মান দ্ক্ষতা দদ্খাহনা িব ন

বছহরর জনয স্থানী ম্পদ্ দ্বযবাহরর একটি পবরকল্পনা বতবর করহবন এবং তা বলশুহদ্র জনয বযবার
করহবন। আহ পূবেতন বযবস্থা VEC বা Management Committee র কমেূবচ খুবই ীমাবদ্ধ বছ। ফহ তাাঁরা
অহনকহক্ষহে ভা আহত আগ্র প্রকাল করহতন না। বকন্তু এবার তাহদ্র উন্নহনর প্রহশ্ন ংযুক্ত করহত হব যাহত
উন্নহনর পবরকল্পনা তাাঁরা অংলগ্রণ করহত পাহরন।
এই পবরকল্পনা খবতহ দদ্হখ যাহত ংবিি পবরদ্লেক ববদ্যা পবরদ্লেহনর মাযযহম মাহনান্নহন

াতা

করহত পাহরন দজনয পবরদ্লেকহক মথে কহর তুহত এক যারাবাবক প্রবলক্ষহণর বযবস্থা করহত হব।

‘ববদ্যা

Academic Head । অবর ববদ্যা পবরদ্লেক তাাঁর এাকার জনয

গুচ্ছ’ স্তহর অবর ববদ্যা পবরদ্লেক হবন

ামবগ্রক বলক্ষা পবরকল্পনা কহর ব্লকস্তহর ববদ্যা পবরদ্লেক ( Block) এর কাহছ দটি জমা দদ্হবন।
‘গুচ্ছ’র জনয প্রহাজনী ম্পদ্ ববরা করা,

প্রবতটি

RTE অনুাহর মস্ত অবভহযাহগর বনষ্পবি করা, তাৎক্ষবণক

পবরদ্লেহনর মাযযহম বলক্ষক  ববদ্যাহর মান বনরূপণ করা এবং বলক্ষক- বলবক্ষকাহদ্র যারাবাবক প্রবলক্ষহণর
বযবস্থা করা ইতযাবদ্ কাজগুব -ববদ্যা পবরদ্লেক (Block) পূবেপবরকল্পনা অনুযাী পবরচানা করহবন।
-ববদ্যা পবরদ্লেহকর যথাহযাগয প্রবলক্ষণ দদ্ার বযবস্থা করহত হব।
(অযাকাহডবমক) দক দজা স্তহর

দজা ববদ্যা পবরদ্লেক

Academic Head বাহব দঘাণা করহত হব।

এই পহদ্ এমন একজন

পবরদ্লেকহক বনযুক্ত করহত হব বযবন এই পাঠক্রম  পাঠযূবচর যারা, কাযেকাবরতা

 ববদ্যা কাযোবীর

পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপহরখা ম্পহকে অববত।

DIET দক Academic support দদ্ার পহক্ষ বলবক্তলাী কহর গহড়

তু হত হব। দজা ববদ্যা পবরদ্লেক (অযাকাহডবমক) একবদ্হক
দযাগাহযাগ দরহখ

এজনয

DIET, PTTI, B.Ed College গুবর হঙ্গ

Academic supervision এর বযবস্থা করহবন, অনযবদ্হক প্রবতটি ব্লক দথহক আা বাবেক

পবরকল্পনাগুবহক মবন্বত কহর দজাস্তহর পবরকল্পনা করহবন।

উপরন্তু দজা বলক্ষাংক্রান্ত যতগুব প্রকল্প চহছ

দযমন- বেবলক্ষা অবভযান, Centrally Sponsored Scheme of Teacher Education, মাযযবমক বলক্ষা অবভযান,
RTE অনুাহর াতা  মযা বনরন ইতযাবদ্ কমেূবচর দজা প্রকল্প আবযকাবরক বাহব কাজ করহবন। বলক্ষা
ংক্রান্ত ঐ কাজ করার জনয

WBES Cader ভু ক্ত দকাহনা দযাগয আবযকাবরকহকই এই দ্াবত্ব দদ্া প্রহাজন ।

াযারণ প্রলাহনর দকাহনা আবযকাবরকহক দ্াবত্ব বদ্হ এই কাজ ঠিকভাহব হব বহ কবমটি মহন কহরন না।
বলক্ষাংক্রান্ত মস্ত কাজ (দযমন দজাপবরদ্লেক, প্রাথবমক, মাযযবমক, অযাকাহডবমক  দজা প্রাথবমক
ববদ্যা বলক্ষা ংদ্  মাযযবমক দবাহডের বববভন্ন কমেূবচ) মবন্বত কহর দজাস্তহরই তা ুষ্ঠুভাহব পবরচানার
জনয প্রবতটি দজা একজন কহর উপ-বলক্ষা অবযকতে ার পদ্ নতু নভাহব ৃবি করহত হব।
তাহদ্র পবরকল্পনা দজার জনয ৃি পহদ্ বনযুক্ত উপ-অবযকতে ার কাহছ জমা দদ্হবন।
জনয একটি ামবগ্রক বলক্ষা পবরকল্পনা বতবর করহবন।

মস্ত দজা পবরদ্লেক

ংবিি উপ-অবযকতে া দজার

প্রলাবনক  অযাকাহডবমক উহেলয াযহনর জনয এই

অবফটি দজা স্তহর রাজয অবযকতে ার প্রবতভূ  তার দ্বারা ক্ষমতাবত হ মস্ত মযার বনরন করহত পারহব।
বতবন দজা মাতে া, দজা পবরহদ্র ভাবযপবত, দজার ববযাক এবং মিীগহণর হঙ্গ আহাচনার বভবিহত মস্ত
কমেূবচ গ্রণ করহবন এবং নতু ন পাঠক্রম  পাঠযূবচহক ফ ভাহব রূপাহণর দচিা করহবন।

রাজযস্তহর একজন

যুগ্ম-অবযকতে া দক Academic Head বাহব দঘাণা করহত হব এবং কাজ পবরচানার জনয তাহক
হঙ্গ যুক্ত কহর বদ্হত হব।

বতবন একাযাহর

SCERT র অবতবরক্ত অবযকতে া (

SCERT র

Academic) এবং বববভন্ন

প্রকল্পগুবর রাজয প্রকল্প অবফহ অবতবরক্ত অবযকতে া (Academic) বাহব কাজ করহত পাহরন।

SCERT,

DSE

অবফ এবং রাজয প্রকল্প অবফহক দযাগয মানব ম্পদ্  প্রহাজনী বস্তু ম্পহদ্ মৃদ্ধ কহর তু হত হব।
SCERT,

রাজয প্রকল্প অবফ  DSE অবফ দথহক মহনানীত বলক্ষাববদ  আবযকাবরক 

গঠিত রাজযস্তহর এই দ্টি মগ্র অযাকাহডবমক কাজ পবরচানা করহবন

পবরদ্লেকহদ্র বনহ

যুগ্ম -অবযকতে ার দনতৃ হত্ব।

SCERT দক

রাহজযর Academic authority বাহব দঘাণা করহত হব। এবং এই প্রবতষ্ঠানটিহক প্রহাজনী মানব ম্পদ্ 
অনযানয হযাবগতা দ্ান কহর উপযুক্ত কহর তুহত হব। SCERT প্রবলক্ষণ, গহবণা এবং ববদ্যাহ প্রস্তাববত নতু ন
পাঠক্রহম

ঠিক রূপাণ ংক্রান্ত academic support প্রদ্ান করহবন। অনযবদ্হক DSE এবং দবাডে, বববভন্ন দজা
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দথহক আগত বরহপাটে খবতহ দদ্হখ বলক্ষক  রকারী কমেচারীহদ্র কতে হবয অবহার ববগুব খবতহ দদ্খহবন
এবং দ্রুত পদ্হক্ষপ দনহবন। বেবলক্ষা অবভযান কতৃে পক্ষ academic বাতাবরণ বনমোহণ প্রহাজনী অথে বয করহবন
ববদ্যা স্তর পযেন্ত।
২.৪. একজন অবর ববদ্যা পবরদ্লেহকর কাহজর দক্ষে ২৫ টির দববল ববদ্যা রাখা যাহব না। তাই এগুবহক
দভহঙ দছাট করহত হব। প্রহাজহন এ রাহজয অবর ববদ্যা পবরদ্লেকহদ্র জনয আর ১০০০ পদ্ নতু নভাহব ৃবি
করহত হব। Public Service Commision এ অবর ববদ্যা পবরদ্লেহকর পদ্টির বনহাগ পদ্ধবতহত আর বলক্ষাববক ভাবনা  লতে আনহত হব যাহত ভববযহত এমন আবযকাবরক বনযুক্ত হবন যাাঁরা বলক্ষার না অবভমুখ
ম্পহকে অববত এবং আযুবনক প্রযুবক্তর বযবাহর দ্ক্ষ। অবলয তাহদ্র বলক্ষাগত দযাগযতা স্দাতহকাির এবং প্রাক চাকুবর বলক্ষা প্রবলক্ষণ প্রাপ্ত হত হব।

অনযবদ্হক ৫ বছহরর বলক্ষকতার অবভজ্ঞতাহক আববলযক করহত হব।

বনহাহগর ম এই ৫ বছর কীভাহব বতবন ববদ্যা ংগঠহন বয কহরহছন তা তাাঁর বনহাহগর অনযতম লতে
বাহব ববহবচনা করহত হব।
অনযবদ্হক দজা ববদ্যা পবরদ্লেক বনবোচহন অবভজ্ঞ প্রযান বলক্ষকহদ্র অগ্রাবযকার বদ্হত হব। দয
মস্ত প্রযান বলক্ষক অন্তত ৫ বছর াফহযর হঙ্গ কাজ কহরহছন, তাাঁহদ্র খুাঁহজ বার করার দচিা করহত হব PSC
দক। তাই একাবযক

প্রবক্রা অবম্বন কহর এই বনহাহগর বযবস্থা করহত হব। অন্তত দ্ুটি ভাা বহত পারা,

ববখত কাহজ দ্ক্ষ এবং আযুবনক প্রযুবক্তহত াবী এমন প্রাথী বনবোচন করা দ্রকার । Ph.D র জনয গহবণার
কাহজ াফহযর হঙ্গ উিীণে এবং গত পাাঁচ বছহর াফহযর হঙ্গ ববদ্যাহর া দফরাহত দপহরহছন এমন প্রযান
বলক্ষকহক এই কাহজর জনয বনবোচন করা যা। তার দপলাগত দযাগযতা থাকহব যহথি উন্নত মাহনর।
অনযবদ্হক

DIET এবং ববদ্যা পবরদ্লেক করণগুবর বববভন্ন আববষ্কাবরক বা বলক্ষকতার জনয বনবদ্ে ি

পদ্গুবহক Common Cadre System এর মহযয আনহ প্রহাজনমত পদ্ পূরণ দযমন জ হব দতমবন পদ্গুবহত
academic ভাবনার দছাা াগহব এবং হঙ্গ হঙ্গ প্রহমালন  বদ্বর ুহযাগ বাড়হব।
২.৫. ববদ্যাহর প্রযান বলক্ষক বনহাহগর যারা এ জনয বদ্হ দফহত হব। এহক্ষহে ১০ বছর যহর দকাহনা
ববদ্যাহ ‘াফয’ এর হঙ্গ কাজ কহরহছন এমন দযাগয বলক্ষকহকই এই পহদ্ বনবোচন করহত হব। তা ছাড়া
আযুবনক প্রযুবক্তর জ্ঞান আববলযক করহত হব। গহবণা াফযহক অনযূে দথহক দজহন বনহত হব বতবন দকমন
ামহথেয কাজ করহছন।

এছাড়া দ্ুটি ভাা দ্ক্ষতা এবং হবোপবর পবরচানা ংক্রান্ত ামথেযহক দজার বদ্হত হব

এই বনবোচহন।
২.৬. প্রযান বলক্ষহকর পদ্টিহক একটি উন্নততর

management post বাহব দদ্খহত হব। ববদ্যাস্তহর প্রস্তাববত

পাঠক্রহমর াফহযর জনয প্রযান বলক্ষকহকই মূ দ্াবত্ব বনহত হব। বযথেতার দ্াবত্ব তাই তার উপর বতে াহব।
প্রযান বলক্ষহকর ক্ষমতা  দ্াবত্ব বৃবদ্ধ এ মুূহতে একান্ত জরুবর।

তাই

School Management and Developement

Committee (SMDC) দযমন থাকহব, দতমবন প্রযান বলক্ষকহক াাযয করার জনয বলক্ষকহদ্র বববভন্ন উপবমবত
থাকহব । একটি দযৌথ পবরচান দক্ষহে বতবর করহত হব ববদ্যা স্তহর। প্রযান বলক্ষক হবন ঐ ববহকবন্ধত দযৌথ
দ্াবত্বপ্রাপ্ত পবরচান বযবস্থার মূ কান্ডারী। তহব দকাহনা দক্ষহে ববতকে উত্থাবপত হ প্রযান বলক্ষহকর দ্বারা গৃীত
বদ্ধান্তই চূ ড়ান্ত বদ্ধান্ত বাহব ববহববচত হব। প্রবতটি ববদ্যাহর official কাজগুবহক াববেকভাহব পবরচানার জনয
প্রবত মাযযবমক ববদ্যাহ দযাগয করবণক (আযুবনক প্রযুবক্তহত দ্ক্ষ) বনহাগ করহত হব। প্রযুবক্ত বযবার কহর ঐ
official কাজগুবহক মাযান করহত হব। প্রযান বলক্ষহকর এই দ্াবত্বগুবহক যথািব কবমহ দফহত হব। এমন
বক Mid-day Meal পবরচানার দ্াবহত্ব প্রযান বলক্ষহকর ভূ বমকাহক কীভাহব কবমহ দদ্া যা তার কথা
রকারহক বচন্তা করহত হব। প্রযান বলক্ষক বলশুহদ্র ামথেয অজে হনর পবরহবল রচনা একান্তভাহব মহনাবনহবল
করহবন, প্রহাজনী পরীক্ষা বনরীক্ষা করহবন এবং বববভন্ন স্তহর দযাগাহযাগ দরহখ ববদ্যাটিহক ‘ভা ববদ্যা’ এর
স্তহর তুহ দনার দচিা করহবন।

Academic authority বাহব অনযানয বলক্ষকহদ্র হঙ্গ দশ্রবণকহক্ষ বববভন্ন কাজ

দদ্খা, দবাঝা এবং প্রহাজনী ংহলাযন করার উহদ্যাগ তাাঁহক বনহতই হব। প্রাথবমক ববদ্যাহ দযহতু করবণক দনই
তাই বববভন্ন বরহপাটে বরটাহনের কাজগুব বই চক্রম্পদ্ দকন্ধ দথহক পবরচাবত হব। প্রযান বলক্ষকগণ অনযানয
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বলক্ষকহদ্র ম্পহকে বছহর একটি
পবরদ্লেহকর কাহছ।

Confidential Performance Report (CPR) জমা দদ্হবন অবর ববদ্যা

তার বভবিহত বলক্ষকহদ্র

grading এবং চাকুবর ংক্রান্ত বববভন্ন প্রলাবনক পদ্হক্ষপ দনার

বযবস্থা করা দযহত পাহর।
২.৭. অবর ববদ্যাহর পবরদ্লেক ( SI/S) এর করণটি দযটি চক্রম্পদ্ দকন্ধ ( CLRC) নাহম পবরবচত দটিহক
স্থানী স্তহর মস্ত বলক্ষাগত বক্রাকাহন্ডর মূ কমেস্থ (

Hub) বাহব পবরণত করহত হব। এাকা ২৫ টি

(প্রাথবমক, উচ্চ প্রাথবমক, মাযযবমক  উচ্চ মাযযবমক ববদ্যা ব বমবহ) ববদ্যা বনহ স্থানী স্তহর
পবরকল্পনা, RTE ফপ্রশু করার জনয প্রহাজনী উহদ্যাগ, স্থানী অবভহযাগগুব জনয যথাহযাগ বযবস্থা গ্রণ এবং
হবোপবর মস্ত ববদ্যাহ ম্পহকে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথয ংগ্র এ দকহন্ধ করহত হব। দকাহনা ববদ্যাহ দকাহনা বলক্ষক
দকাহনা বলক্ষাথী দকান ববহ াফয পাহচ্ছ বা অফ হচ্ছ তার পূণোঙ্গ তথয  ববহিণ রবক্ষত হব এই
চক্রম্পদ্ হঙ্গ।
অবর ববদ্যা পবরদ্লেক কীভাহব এ তথয ংগ্র করহবন ? এটি একটি ববস্তৃ ত কমেূবচ তহব বলক্ষার
স্বাহথে তৃ ণমু স্তহর এক রকাবর দ্াবত্বপ্রাপ্ত বনরহপক্ষ দ্ৃবিভবঙ্গর আবযকাবরকহক এ ভার বনহতই হব বহ কবমটি মহন
কহর। একজন অবর ববদ্যা পবরদ্লেহকর অযীহন কমপহক্ষ পাাঁচজন বলক্ষা হযাগী (

Resource persons)

থাকহবন। তাাঁরা অবলযই কমেরত বলক্ষক হবন। তাাঁহদ্র বনবোচন ম্পহকে একটি বনহদ্ে বলকা থাকহব। এই বনহদ্ে বলকা
অনুকরণ কহর অবর ববদ্যা পবরদ্লেক এই ৫ জনহক তাাঁর এাকা দথহক দবহছ দনহবন। এহক্ষহে তাাঁর মতামতই
চু ড়ান্ত। বলক্ষার না দ্ৃবিভবঙ্গর হঙ্গ পবরবচত, বববভন্ন কাহজ দ্ক্ষ, প্রবলক্ষহণ পারদ্লী হবোপবর প্রযুবক্তর বযবাহর দ্ক্ষ
এমন বলক্ষক/বলবক্ষকাহক প্রাথবমক  মাযযবমক ববদ্যা দথহক তুহ বনহ তাাঁহদ্র
বযবার করহত পারহবন। আবযকাবরহকর দনতৃ হত্ব এই

Resource person

Resource person বাহব

ববদ্যাগুবহত গুণগতমান উন্নহনর

যাবতী কাজ ম্পন্ন করহবন। না বলক্ষাক্রহম অভীি ক্ষয পূরহণহচিা চাাহবন এবং ঐ CLRC টির কাযেকাবরতাহক
আর দববল দ্ৃিান্তমূক কহর তু হবন। ঐ বলক্ষা হযাগীহদ্র ২০ বদ্হনর একটা বনববড় প্রবলক্ষণ দজাস্তহর DIET এ
অনুবষ্ঠত হব। দখাহন তাাঁরা াববেক গুণমান পবরচানার

(Total Quality Management-T.Q.M.) যারণা াভ

কহর তা স্থানীস্তহর বযবার করহবন। এ ববহ কীভাহব প্রযান বলক্ষক  াযারণ বলক্ষকহদ্র হযাবগতা করা
যা তার বযবস্থা করহবন। অবর ববদ্যা পবরদ্লেক আর একটি কাজ অবলযই ম্পন্ন করহবন

। তা  বছহর

দ্ু’বার (নূযনতম একবার) RP দদ্র াহথ ঠাৎ কহর প্রবত ববদ্যা পবরদ্লেন করহবন এবং ারাবদ্ন ঐ ববদ্যা
উপবস্থত দথহক পবরকবল্পতভাহব বলক্ষকহদ্র কাজ অনুবষ্ঠত,

CCE র গুণমান বনযোরণ করা, ববদ্যাহর ামবগ্রক

পবরচানা বযবস্থা নজর দদ্া এবং বলশুহদ্র তাৎক্ষবণক মূযান পবরচানা করা। মূযান দথহক প্রাপ্ত ফাফগুব
তাাঁরা CLRC স্তহর রক্ষা করহবন এবং প্রবতটি বলশুর ামথেযবভবিক অগ্রগবতর নবথ

প্রস্তুত করহবন। বলক্ষকহদ্র

কাহজর মান ম্পহকে একটা নবথ বতবর করহবন। প্রযান বলক্ষহকর কাযেকবরতা  কমেকুলতা বনহ তাাঁরা তথয
রক্ষা করহবন। অনযানয প্রাপ্ত নবথর হঙ্গ এই প্রতযক্ষ ফাফহর নবথটি যুক্ত কহর বলশু, বলক্ষক, প্রযান বলক্ষক 
ববদ্যাহর াফয ম্পহকে একটা ামবগ্রক বরহপাটে রচনা করহবন। দকাহনা ববদ্যা বপবছহ পড়হ তাহক াাহযযর
জনয বলক্ষা হযাগীরা ঘনঘন ববদ্যাহ বগহ াাযয করহবন।

অনযবদ্হক অবহার প্রমাণ পাা দগহ প্রথহম

প্রযান বলক্ষক পহর অনযানয বলক্ষহকর ববরুহদ্ধ বববভন্ন প্রলাবনক পদ্হক্ষপ দনার দ্াবত্ব এই
থাকহব। প্রস্তাববত নতু ন পাঠক্রম

CLRC র উপর

 পাঠযূবচ দয দকাহনা বববছন্ন একটি দ্ব ন, এটি দয ামবগ্রক উন্নহনর

দ্ৃবিভবঙ্গ দথহক রবচত হহছ তা বুহঝ প্রহতযক বলক্ষক এবং আবযকাবরকহক বনজ বনজ দ্াবত্বপান করহত হব।
হচতন ববচু যবতর দক্ষহে অবলযই প্রলাবনক পদ্হক্ষপ গ্রহণর বযবস্থা থাকহত হব। এজনয রকারহক বার জনয
service rule টি নতু নভাহব বনমোণ করহত হব।
২.৮. বাযযতামূক বলক্ষার আইন ২০০৯ এ ৬ দথহক ১৪ বছর বলশুহদ্র জনয প্রারবিক বলক্ষার ুপাবরল আহছ।
বকন্তু এরাহজয ৫ বছহরর বলশুহদ্র প্রথম দশ্রবণহত ভবতে র জনয চাু বনহদ্ে ল রহহছ। ফহ বে ভারতী পযাটাহনের হঙ্গ
এরাহজযর বযবস্থাপনা বটা দমহ না। অনযবদ্হক তথয ংগ্র  তথয ববহিহণর ম যহথি মযা পড়হত ।
ববদ্যাছু হটর ংখযা  ববদ্যাহ ভবতে া বলশু ামবগ্রক বচহে দদ্খা যা দবল বকছু গরবম। বমড দড বমহর
পবরংখযান এবং অঙ্গনাবড়  ববদ্যাহর মহযয ছাহের পবরংখযাহন গরবম পাা যাহচ্ছ।
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১৪ বছহরর পবরবহতে

কাযেত ১২+ পযেন্ত বলশুহদ্র পবরংখযান বনহ প্রারবিকস্তহরর মস্ত তথয জমা বদ্হত । এটা াংববযাবনক
বনহদ্ে লহক িন কহর। ফহ কবমটি ববটিহক বনহ গভীরভাহব ববহিণ কহরহছন এবং বনম্নববখত ুপাবরলগুব
কহরহছন:ক) প্রথম দশ্রবণর ভবতে র ব ৬ বছর করহত হব। এহক্ষহে দকাহনা বলক্ষাবহে প্রথম মাহ যবদ্ বলশুর ব ৫
বছর ৯ মা হ থাহক তহব দ ভবতে হত পারহব।
খ) বাযযতামূক বলক্ষা আইন ২০০৯ এর ১১ নং যারা উহিখ আহছ দয ‘৩ বছর বহর পহর প্রারবিক
বলক্ষার জনয বতবর করহত বা ৬ বছর ব অববয ব দছহহমহর প্রথম বললহবর যত্ন আর বলক্ষার জনয
প্রাবঙ্গক রকার প্রাক ববদ্যা বলক্ষা প্রহাজনী বযবস্থা বনহত পাহরন।’ আমাহদ্র রাজয বযবস্থাটি অঙ্গনাবড়
দকন্ধগুব দদ্খাশুহনা কহর। তাই এই ববটি দ্ক্ষতা হঙ্গ ম্পন্ন করহত বনম্নববখত দ্ুটি পদ্হক্ষহপর মহযয দয
দকাহনা একটি বনহত পাহরন:ক) অঙ্গনাবড় বযবস্থাপনা অযীহন ৬ বছর ব অববয প্রাক প্রাথবমক কমেূবচটিহক বনববড়ভাহব করা যাহত এই
অবযকারটি ঠিকভাহব রবক্ষত ।
খ) ৫ বছর বী বলশুহদ্র ববদ্যাহ ১ বছহরর জনয প্রাক প্রাথবমক বযবস্থা ংযুক্ত করা এবং অঙ্গনাবড়
বযবস্থাপনা দথহক তাহদ্র ববযুক্ত করা।
দহক্ষহে ববদ্যা বলক্ষা দ্প্তর বলশুহদ্র জনয প্রহাজনী পাঠক্রম  কৃ তূবচ বতবর করহব এবং এরাহজয যাহত
ববটি ঠিকভাহব চাু  তার বযবস্থা করহব।

২.৯. ২০১২ াহর জানুাবর মা দথহক ারা রাহজয এ যরহণর কহকটি পাইট প্রকল্প গ্রণ কহর গুচ্ছ স্তহর
বলখন মান উন্নহনর একটি রূপহরখা গ্রণ করা প্রহাজন বহ কবমটি মহন কহরন।

আগামী বলক্ষাবহে জানুারী

মা দথহকই ারারাহজয অন্তত ২০ টি চক্রম্পদ্ দকন্ধ বাছাই কহর (প্রবতটি দজা একটি কহর) তাহদ্র অযীহন
একটি বা দ্ুটি কহর পঞ্চাহহত পাইট প্রকল্প শুরু করা যা।
এই প্রকহল্পরর উহেলয  নতু ন পাঠক্রহমর অবভমুখটি ববহবচনা কহর ববদ্যাগুহচ্ছর অবতারণা করা
এবং ববদ্যা বযবস্থা হঙ্গ একটি বাস্তব েত দযাগাহযাগ বতবর করা । অনযবদ্হক স্থানী হযাবগতাহক বযবার
কহর দশ্রবণকহক্ষ পঠন-পাঠহনর পবরহবল আর কাযেকর কহর দতাা। এর হঙ্গ মূযানপে বনমোণ, বাবড়র কাজ
বনহ গহবণা এবং অবভনব প্রবক্রা বপবছহ-পড়া বলশুহক দশ্রবণকহক্ষর মহযযই উপযুক্ত াাযয প্রদ্াহনর মহতা
বববভন্ন কৃ তযাব াহত বনহত পাহর এই গুচ্ছ ম্পদ্ দকন্ধ। রকাবর বনহদ্ে হলর জনয অহপক্ষা না কহর পঠন-পাঠহন
প্রহাজনী পবরবতে ন এহন বযবস্থাটিহক আর ফপ্রু কহর তুহত হব। এখাহন বলক্ষক, বপতা- মাতা, পঞ্চাহত,
প্রযান বলক্ষক এবং অবর ববদ্যা পবরদ্লেক  বলক্ষা াকহদ্র একটি দযৌথ পবরচান বযবস্থা গহড় উঠহব
উন্নহনর পবরমণ্ড। ববদ্যা উন্নন পবরকল্পনা (School Development Plan)  মস্ত প্রহাজনী কৃ তযাব
এখাহন যুক্ত হ পড়হব মস্ত বযবস্থাপনা। অনযবদ্হক নতু ন পাঠক্রম অনুাহর বকছু বকছু অংল পরীক্ষা কহর
দদ্খা দযহত পাহর এটা দদ্খার জনয দয এই দ্ব বতযই বাস্তবেত হহছ বকনা।
এই প্রকল্পটি পবরচানার জনয প্রহাজনী অহথের দযাগান বেবলক্ষা অবভযাহনর কাছ দথহক পাা দযহত
পাহর।
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পাঠক্রহমর যারণা
বলক্ষাথীর বযবক্তিা ববকাহলর জনয বলক্ষাহ দয ক কমেূবচ বনবোচন করা  এবং হচতনভাহব পবরচানা করা
, তাহদ্র মবাই  পাঠযক্রম। পাঠযক্রম, বকন্তু পাঠযববহকবন্ধক জ্ঞাহনর মবি ন। দয দকাহনা যরহনর
অবভজ্ঞতা যা বলক্ষাথীর বযবক্তিা ববকাহল প্রতযক্ষ বা পহরাক্ষ ভাহব াতা কহর। দগুব বই পাঠযক্রহমর
উপাদ্ান। বলক্ষাপ্রবক্রা প্রকৃ তপহক্ষ দ্ুটি পযোহ প্রবক্রার মন্ব, - বযবক্তগত প্রবক্রা ( individual process) 
ামাবজকীকরণ প্রবক্রা (Socialization process)। পাঠযক্রম প্রকৃ তপহক্ষ বলক্ষাহ বা তার বাইহরর পবরহবহল অবজে ত
ক রকম অবভজ্ঞতা এবং বলক্ষক-বলক্ষাথীর বমথবিা অবজে ত অবভজ্ঞতার মন্ববত একক। এটি দকাহনা স্থাী
যারণা ন। প্রকৃ তপহক্ষ বববস্তু (Context), পদ্ধবত (Teaching Method), উহেলয (Objective) এবং মূযান
(Evaluation / Assessment) এই চারটি উপাদ্াহনর বক্রালী মন্বহ গঠিত । পাঠযক্রম

ংক্রান্ত যারণাটি

জাতী বলক্ষা পাঠযক্রম (২০০৫) অনুযাী একটি মন্বী যারণা। বনবোবচত অবভজ্ঞতা গুবর যথাথে মন্ব
াযহনর মহযযই বনবত

আহছ এর াফহযর িাবনা বা কাযেকাবরতা।

পাঠযক্রহমর কাযোবব: (i) পাঠযূবচর যথাহযাগয ক্রম (Appropriate order) বনযোরণ করা।

(ix)

ভববযৎ ামাবজক চাবদ্াহক বেমহক্ষ তুহ যরা।
বলক্ষাথীর বযবক্তগত চাবদ্াগুব পবরতৃ প্ত করা।
জ্ঞাহনর বববভন্ন দক্ষহের মহযয মন্ব াযন করা।
বলক্ষাথীহক মানবকভাহব বক্র কহর দতাা।
বলক্ষাথীহক বদ্বক ভাহব বক্র কহর দতাা।
বববস্তু বলক্ষহণর দকৌল ম্পহকে ুবনবিত দ্ৃবিভবঙ্গ বযক্ত করা।
বলক্ষণী বব মূহ বলক্ষাথীর আগ্র ঞ্চার করা  নতু ন নতু ন চাবদ্া ৃবি
করা।
মূযান দকৌল বনযোরণ করা।

(i)

তফলয় ক্ষকতিক াঠযক্রভ: প্রথাগত পাঠযববগুবর

(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

পাঠযক্রহমর কাঠাহমা:
(ভাা, গবণত, ইবতা, ভূ হগা) পর ববহল গুরুত্ব আহরাপ করা ।
কভম ভকতিক াঠক্রভ: বলক্ষাথীর বযবক্তগত চাবদ্া  আগ্র বনেঃৃত অবববচ্ছন্ন
কমেপ্রবাহর বা বক্রতার পর গুরুত্ব আহরাপ করা ।এই পাঠযক্রহম বদ্বক
কাযোবব, পবরহবল ংক্রান্ত কাযোবব, গঠনমূক কাযোবব, ৃজনমূক
কাযোবব  ামাবজক কাযোবব অন্তভূে ক্ত করা । বনবোবচত কাজগুব
অবলযই বলক্ষাথীর বদ্বক  মানবক ববকাহলর স্তহরর হঙ্গ ামঞ্জযপূণে া
প্রহাজন।
(iii)
অতবজ্ঞিা তবতিক াঠযক্রভ: বদ্বক বা মানবক বা
জ্ঞানমূক  দ্ক্ষতামূক বলক্ষাথীর বববভন্ন প্রকার
(ii)

অবভজ্ঞতার পর দ্াাঁবড়হ এই পাঠযক্রম বনযোরণ করা ।ভাা, াবতয,
ববজ্ঞাহনর হঙ্গ যুবক্ত অবভজ্ঞতার মন্ব  বলক্ষাথীর জ্ঞানমূক অবভজ্ঞতা; দ্লেন, যমে, মাজববদ্যার
হঙ্গ ম্পকে যুক্ত অবভজ্ঞতা  বলক্ষাথীর অনুভূবতমূক অবভজ্ঞতা; কা, স্তবলল্প, ংগীত ইতযাবদ্
কহমের হঙ্গ যুক্ত অবভজ্ঞতা গুব  বলক্ষাথীর কমেমূক অবভজ্ঞতা;
(iv)

অতফতচ্ছন্ন াঠযক্রভ ফা ক্ষকিীয় াঠযক্রভ: এই পাঠযক্রহম প্রথাগত
পাঠযববগুবহক পৃথকভাহব পবরহবলন না কহর, পরস্পহরর হঙ্গ ম্পকে যুক্ত
কহর উপস্থাপন করা । বলক্ষাথীর ববদ্যা-স্তহর বোঙ্গীন ববকাহলর জনয এই
পাঠযক্রহম অবভজ্ঞতা  জ্ঞান্পামগ্রীর মন্ব ঘটাহনা । এই ববহলযমী বলক্ষা
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াতা কহর না। এর প্রযান বববলিয  মন্ব। বববস্তুর ববনযাহর জনয
অনুবহন্ধর নীবত (Principle of Correlation) অনুরণ করা । এহক্ষহে
গতানুগবতক ববমুহর অন্তগেত আপাত পৃথক যারণা গুবর মহযয ংহযাগ
ঘটাহনা । এই পাঠযক্রম যার দক্ষহে বলক্ষাথীর বযবক্তগত চাবদ্া বা তার
স্বতহির কথা ববহবচনা করা ইনা মাহজর চাবদ্া বা প্রহাজনই প্রাযানয
পা। অবববচ্ছন্ন পাঠযক্রহম পাঠযবব মূহক বতনটি প্রযান দশ্রবণর মহযয
পারস্পবরক ম্পহকে আবদ্ধ করা , যথা
 ভানফ ংক্রান্ত অতবজ্ঞিা- এই অবভজ্ঞতামূ একহে মানববক ববজ্ঞান
(Humanities) নাহম পবরবচত। াবতয, কা, দ্লেন ইতযাবদ্ ববহর জ্ঞান
এই লাখা অন্তগেত।
 প্রাকৃ তিক তফতবন্ন ঘটনা ম্পতকমি অতবজ্ঞিা-ববশ্ব প্রকৃ বত (Nature) এই
অবভজ্ঞতামূহর দকন্ধববন্নু,প্রাকৃ বতক ববজ্ঞাহনর বববভন্ন লাখা দযমন
পদ্াথেববদ্যা,রানববদ্যা, উবদ্ভদ্ববদ্যা,প্রাবণববদ্যা ইতযাবদ্ দক্ষেগুব এর অন্তগেত।
 াভাতজক অতবজ্ঞিা- বলক্ষাথীর ামাবজক প্রবতবক্রাগুবহক দকন্ধ কহর
অবববচ্ছন্ন পাঠযক্রহমর এই অংহল ভূ হগা, ইবতা, দপৌরববদ্যা, অথেনীবতর নযা
পাঠযববগুবর মন্ব াযন করা ।

এই পাঠযক্রহম যারণা (Concept) বা জ্ঞাহনর (Knowledge)পুনরাবৃবি ঘটার ুহযাগ থাহক না। ফহ বলক্ষাকহক
একই তথয দশ্রবণহত এক বাহরর দববল উপস্থাপন করার প্রহাজন  না; অনয বদ্হক বলক্ষাথীহদ্র একই বববস্তু,
বভন্ন বভন্ন পাঠযববহর মহযয বারবাহরর অনুলীন করহত  না। অবববচ্ছন্ন পাঠযক্রহম অবভজ্ঞতার মহযয ামঞ্জয
ববযান ঘটিহ বলক্ষাথীর অবভজ্ঞতা ংরক্ষহণর প্রহচিাহক াতা করা  এবং ংরবক্ষত অবভজ্ঞতাগুবর প্রহাগ
ীমাহক ববস্তৃ ত করা । এই পাঠযক্রম মাজ অন্তগেত ক বলশুর বলক্ষার মহযয মতা বজা রাখহত াতা
কহর থাহক। ফহ ক বলক্ষাথীই ামাবজক ংস্কৃ বতর প্রবমান মূ যারার া পবরচানা করা দশ্রবণকহক্ষ
অহপক্ষাকৃ ত

জতর । বলক্ষা মতা আনার প্রহচিার মযয বদ্হ বলক্ষাথীর ববহল গুণাববহক খর্ করা এই

পাঠযক্রহমর উহেলয ন, বরং এই পাঠযক্রম ববহলযমী বলক্ষা গ্রহণর উপযুক্ত দক্ষে প্রস্তুত কহর। এই উহেলয
াযহনর জনয ১৯৮৬ াহর জাতী বলক্ষানীবতহত এ জাতী একই দকন্ধী পাঠযক্রম রচনা করার অঙ্গীকার করা
হহছ।

পাঠযক্রমটির ত্রুটি/ ীমাবদ্ধতা মূ:









মাযযবমক বলক্ষার উহেলযগুব বস্থর করা হ পাঠযক্রহমর উপাদ্ানগুবহক দ ক উহেহলযর হঙ্গ
ম্পকে যুক্ত করার দকাহনারকম প্রা করা  বন।হকাি্ ববাংল দকাি্ উহেলয চবরতাথে করহব,তার দকান
ংহকত পাঠক্রহমর মহযয দনই।ফহ বলক্ষার উহেলয  বববস্তুর মহযয অহনক দক্ষহেই বববচ্ছণ্ণতা দথহক
দগহছ। বলক্ষাথীহক পবরতৃ প্ত করার (অবতবরক্ত বব বনবোচন ছাড়া) দকাহনা বাস্তবেত বযবস্থা গ্রণ
কহরবন।
এই পাঠযক্রহমর ববূবচর হঙ্গ মাহজর অগ্রমুখী চাবদ্ার দকাহনা ম্পকে দনই, বরং বতে মান মাহজর
চাবদ্ার তুনা পিাৎবতী।
বলক্ষাথীর ৃজনক্ষমতা ববকাহলর দকাহনা ুহযাগ দনই।
পাঠযক্রম রচনা ংক্রান্ত মন্বহর নীবতহক গ্রণ করা হ তা শুযুমাো পরীক্ষা পবরচানার জনয হহছ।
পাঠযক্রহমর উপাদ্ানগুবর ববনযাহর দক্ষহে কাঠিনযক্রম ববচার হ মহনাতবজ্ঞাবনক ক্রম মানা  বন। এই
গতানুগবতক দ্ৃবিভবঙ্গ পবরবতে ন করহত এই পাঠযক্রম ক্ষম  বন।
বক্রতার নীবত অনুরণ করা  বন।
লারীর বলক্ষা  কমেবলক্ষা মূ পাঠযক্রহমর একটি পবরবলি অংহল পবরণত হহছ।

64

ুংি াঠক্রভ
প্রর্ভ ও তিিীয় ক্ষশ্রতণয জনয
ক) ৫+  ৬+ বলশুর জনয পাঠক্রম হব বনববড়ভাহব ম্বন্ধযুক্ত। এখাহন বলখহনর মূ অবভমুখ  ভাা দলখা।
বলশুর আহলপাহলর পবরহবলহক দহক্ষহে আযার বা দক্ষে বাহব বযবার করহত হব।

ভাার দ্ক্ষতা দলানা-বা-

দদ্খা-দবাঝা-পড়া-দখার আবঙ্গহক হ এই দ্ুটি দশ্রবণহত তা হব মূত দলানা-বা  পড়ার বলক্ষা। বদ্বতী দশ্রবণর
দলহ প্রবতটি বলশুহকই প্রথম ভাা ৫/৬ টি লব্দ ম্ববত, বাকয অথেপূণেভাহব পড়ার ামথেয অজে হন ক্ষম কহর
তু হত হব। এহক্ষহে দয দয ক্ষযমাে যাযে হত পাহরi) দভহঙ উচ্চারণ না কহর ৪/৫ অক্ষর বববলি দগাটা লব্দ একহঙ্গ উচ্চারণ করহত পারহব।

দহক্ষহে

যুক্তবহণের বযবার  উচ্চারহণ অভযস্ত থাকহব।
ii) ৫/৬ লব্দ বববলি বাকয অথেপূণেভাহব যবতবচি বা ক্ষণস্থাী ববরবত কাহর পড়হত পারহব।

দয দয

দজাড়া লব্দ একহঙ্গ উচারণ করহ পঠন অথেপূণে , তার প্রহকৌলগুব বনহজই বলহখ বনহত পারহব।
iii) ৪/৫ টি বাকয হযাহগ দকাহনা গদ্যাংল একটানা পড়হত পারহব এবং একটি বাহকযর হঙ্গ অনয বাকযটির
ম্পকে  গদ্যাংহল বনবত অথে  মূলব্দগুবহক বচবিত করহত পারহব।
iv) বাকযগুবহক এহাহমহা কহর বদ্হ তা াবজহ অথেপূণে গদ্যাংহল পবরণত করহত পারহব।
v) গদ্যাংহল বযবহৃত লহব্দর ম্পকে লব্দভাণ্ডার বনমোণ করহত পারহব এবং ববপরীতাথেক লব্দ অহনক দক্ষহে
আববষ্কার করহত পারহব।
vi) কাহন লব্দ শুহন পাঠযাংহল ঐ লব্দটি বক্ষপ্রতার হঙ্গ বচবিত করহত পারহব।
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vii) বমবনহট অন্তত ৮০/৯০ টি লব্দ ঠিক উচ্চারহণ পড়হত পারহব।
viii) বাকযাংহলর মহযয বযবহৃত লব্দবন্ধ দথহক বনহজ অনুরূপ অহনক লব্দবন্ধ বনমোণ করহত পারহব।
ix) লহব্দর ধ্ববনগত মতাহক মাথা বনহ অহনক অথেপূণে বা অথেীন লব্দ বতবর করহত পারহব।
x) দছাট দছাট বাকয বখহত পারহব, বাকয বাড়াহত পারহব এবং দ্ুটি বাকয ংযুক্ত করহত পারহব।
xi) বববভন্ন ছড়া, বলশুকববতা মুখস্থে্ কহর তার মহযয দয ছহন্নর মজা এবং অন্তবনেবত র আস্বাদ্ন করহত
দচিা করহব।
খ) একইভাহব প্রথমভাার হঙ্গ হঙ্গ বদ্বতী ভাার লব্দগুবহক চচো করহত হব হঙ্গ হঙ্গ জ জ বনহদ্ে ল ,
উপহদ্ল এবং বক্তবয দলানা  বার চচো রাখহত
 বন।

হব। বদ্বতী ভাাহত তাই দকান আাদ্া পাঠযবই ুপাবরল করা

প্রথম ভাাটির াাযয বনহ বদ্বতী ভাাটিহত লব্দগুব বযবার করা বলখহব। এর জনয পাঠযপুস্তক

বনমোতাগণ প্রথম  বদ্বতী দশ্রবণর জনয আাদ্া আাদ্া লব্দ ভণ্ডার গহড় তা বদ্হ তাাঁহদ্র কৃ তযাব বতবর করহবন।
প্রথম দশ্রবণহত অন্তত ৫০০ লব্দ এবং বদ্বতী দশ্রবণহত অন্তত ১৫০০ লব্দ নতু নভাহব বলশুর হঙ্গ পবরবচবত ঘটাহত
হব। প্রথম দলানা এবং পহর দদ্খা বা পড়ার বভবিহত তা বতবর করহত হব। দদ্খা
গুরুত্ব বদ্হত হব এই দ্ুটি দশ্রবণহত।

–দলানা-বার উপর বোবযক

বকছু বকছু দক্ষহে বলশুর বার ুহযাগ রাখহত হব। ধ্ববনহত ববভাজন 

লহব্দর ধ্ববনর বযবার লব্দ উচ্চারহণর পৃথক পৃথক প্রকৃ বতহক বনহজ বনহজ বুঝহত াাযয করহত হব বলশুহক। তহব
তা হব অহনকাংহল বদ্বভাাযুক্ত।
গ) বদ্বতী ভাার বলক্ষহকর দমাবাই দফানটিহক বদ্বতী ভাা প্রবলক্ষহণর ববহল একটি উপকরণ বাহব বযবার
করার জনয উহদ্যাগ বনহত হব।

পবিমবহঙ্গর গ্রামাঞ্চহ বদ্বতী ভাা দলানা-বার কাজটি ুষ্ঠু ভাহব করহত

পারহব এমন বলক্ষহকর ংখযা খুব কম যহর বনহই কবমটি এই অবভনব প্রকরণটি ুপাবরল করহছন।

বলক্ষহকর

করণী কাজগুবহক দ্ৃলয-শ্রাবয উপকরহণ মৃদ্ধ কহর তা বলক্ষহকর দমাবাই দফাহন ভহর বদ্হত হব,

যাহত বতবন

বাহরবাহর তা বনহজ দদ্খহত অথবা শুনহত পান।

অহনকহক্ষহে ঐ উপকরণটিহক বলক্ষা প্রযুবক্তর াাহযয দশ্রবণকহক্ষ

বযবার করা দযহত পাহর। যাই দাক, বলক্ষকহক খুব অল্প মহর মহযযই পাহঠ ংহযাবজত লব্দ বাকয  কাজগুব
বুহঝ বনহত হব এবং তার উচ্চারণ ঠিকভাহব বলহখ বনহত হব।
বনহত হব।

গুবহক বযবাহরর রীবত এবং প্রহকৌল বুহঝ

হঙ্গ হঙ্গ তাহক বনহজর মহতা কহর দশ্রবণকহক্ষ বযবার করহত হব।

এছাড়া

CLRC স্তহর audio-

visual উপকরণ দরহখ বা মাহঝ মাহঝ Video conferencing র মাযযহম বলক্ষকহদ্র ামথেয বাড়াহনার দচিা করহত
হব।
ঘ) দযহতু পবরহবলহক দকন্ধ কহরই এই দ্ুটি দশ্রবণর পঠন-পাঠন  অনযানয কারযাবী, পবরচাবত হব, তাই
এইববহ কহকটি বথম (theme) দক দকন্ধ কহর ভাা-বলখহনর কাজটি পবরচানা করহ, বলশু শুযু ভাা বলখহব
না, হঙ্গ হঙ্গ পবরহবলটিহক বচনহত পারহব।
ঙ)

গবণহতর ংখযা এবং বচি এবং প্রবক্রা (

তাই পবরহবল পবরবচবত দক দ্ুটি ভাা বলখহনর মহযযই রাখা হহছ।
operation) এর মহযয  একটি ববহল যরহনর ভাা আহছ।

াযারণ ভাা বলখহনর কাহজর হঙ্গ গাবণবতক ভাা-বলখহনর বযবস্থা বমবলহ বদ্হত হব এমনভাহব যাহত বলশু
বুঝহত না পাহর দয তাহক ‘গবণত’ নাহম একটি ববহল বব পড়াহনা চহছ। তাই এই দ্ুটি দশ্রবণহত, গবণত যারণা
ৃবিহত, প্রতযক্ষ বস্তু দথহক আযাবাস্তব এবং তার পহর অবযবাস্তব বা ববমূতে (

abstract) যারণা যাো করহত

গবণতহক বনহ গল্প, মজা, দখা, মযাবজক এবং বনহজহদ্র মহযয কথা বার বযাপক প্রহাগ করহত হব। এটি মূত
ভাারই চচো। তবু বদ্বতী দশ্রবণর দলহ দয ক্ষযমাে পূরণ করহত হব তা  বতন ংখযা অংহকর মাযযহম দযাগ,
ববহযাগ, গুণ  ভাহগর াযারণ গাবণবতক যারণা  তার বক্রা-প্রবক্রা বলক্ষাথী বুহঝ বনহত পাহর।

এছাড়া দছাট-

বড়, ঊাঁচু-বনচু , ম্বা-খাহটা, দববল-কম, বববভন্ন জযাবমবতক পাটোহনর াদ্ৃলয  ববাদ্ৃলয এবং ছববর মাযযহম
মানাহঙ্কর ক্ষমতা বৃবদ্ধ করহত পারহব।
চ) উৎপাদ্ন  প্রতযক্ষ অবভজ্ঞতামূক কৃ তযূবচহক পাঠযববহর হঙ্গ ংযুক্ত করা হহছ এই দ্ুটি দশ্রবণহত। ভাাবলখহনর স্বাহথে এই কাজগুব ুবনবদ্ে ি পাঠ পবরকল্পনার মাযযহমই পবরচানা করহত হব। দযমন, বলক্ষহকর কাহছ বলশু
একটা নদ্ীর বণেনা শুহন বনহজর মহতা কহর তা আাঁকহত দচিা করহব। ছববর গুণমান এখাহন

দমাহট ববহবচয ন,

বরং বলশু কীভাহব বনহজর ামথেয কাহজ াবগহ ঐ বণেনাটির জনয অংকহনর ভাা প্রহাগ করহছ তাই এখাহন
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ববহবচয। বলশুর অংলগ্রণই মূযাহনর মূকথা।

দশ্রবণকহক্ষ এবং দশ্রবণকহক্ষর বাইহর বববভন্ন কাজহক বলশুর ভাা 

গাবণবতক ভাা বলখহনর স্বাহথে বযবার করহত হব এবং দইমত ুবনবদ্ে ি পবরকল্পনা করহত হব।
ছ) স্বাস্থয  লারীর বলক্ষা পূহবের ববটির মহতা যুক্ত হব। গাহনর ছহ লারীর চচো স্বাস্থযনীবতর বনম মাবফক
চচো ইতযাবদ্হক ভাাচচোর হঙ্গ যুক্ত করহত হব এই দ্ুটি দশ্রবণহত। তাই অনযানয মস্ত দখাযুার হঙ্গ ব্রতচারীহক
পাঠক্রহমর হঙ্গ যুক্ত করার প্রস্তাব করা হহছ।
উপরন্তু মূযহবাহযর বলক্ষা, লাবন্তর জনয বলক্ষা, বলশুর মহযয গহড় ঠা বকছু গুণাববর চচো দক ুদ্ঢ়ৃ
করহত ভাাচচোর হঙ্গ হঙ্গ বলল্পকার চচো, ৃজনমূক কাজ  লারীর  স্বাস্থয চচো যুক্ত করহত হব। দদ্ল
ম্পহকে জানা, গান দলানা, স্থানী মবন্নর মবজহদ্র কাববন দলানা, স্থানী ইবতা খুাঁহজ দবর করার
অবভজ্ঞতামূক পাঠ যুক্ত করহত হব।

পাশ্ববতী গ্রাম, জঙ্গ, পাাড় বা

জাল ম্পহকে তার অীম

রয

দবাযহক পবরতৃ প্ত করার জনয  এই কাজগুবহক চচো করার দ্রকার। এহত তাাঁর ভাাচচো ুষ্ঠু  ুন্নরভাহব হত
পাহর।
জ) হবোপবর এই ভাাচচো কহকটি বথম (theme) দক দকন্ধ কহর চহব।

প্রথম দশ্রবণহত ৫/৬ টি এবং বদ্বতী

দশ্রবণহত ৬/৭ টি বথম (theme) ভাবা হহছ। এই বথমগুব ংহযাজহনর ম ‘জ-পাঠ’ দক অনুরূপ ভাবনা
দঢহ াজাহত হব। জ পাহঠর একটি এককহক দকন্ধ কহর এক একটি
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বথম বনমোণ করহত হব।

পাঠক্রম
তফলয় : প্রর্ভ বালা [ফাংরা ও অনযানয বাযিীয় বালা]
মানু ভাহব ভাা বদ্হ। ুতরাং, মানবজাবতর বচন্তার ববকাল বহুাংহল বনভে র কহর তার ভাাদ্ক্ষতার
উপর। একটি বলশুহক যবদ্ প্রাথবমক স্তর দথহক তার প্রথম ভাা দ্ক্ষ কহর দতাা যা তাহ পরবতীকাহর দ
ক্রমল বচন্তার নানা বযাপক এবং জটি দক্ষহে াবীতার হঙ্গ ববচরণ করহত পাহর। নতু ন বলক্ষাক্রহম এই বুবনাবদ্
প্রবক্রার উপর দজার দদ্া হহছ।
াম্প্রবতককাহরNCF 2005 এবং RTE 2009 দ্ুটি বলক্ষা ংক্রান্ত গুরুত্বপূণে নবথ। দই নবথদ্ুটিহত প্রথম ভাা
(তৃ তী/গৃভাা)-র উপর ববহল গুরুত্ব আহরাপ করা হহছ। নতু ন বলক্ষাক্রহমর রূপহরখা বনমোহণর দক্ষহে
বহুাংহল অনুরণ করা হহছ ঐ নবথদ্ুটিহক ।
প্রথম ভাা দলখার দক্ষহে বলক্ষাথীহক যবদ্- (১) অবভজ্ঞতা এবং প্রাতযবক নানা পবরবস্থবতর হঙ্গ ংযুক্ত দরহখ
প্রথম ভাা দলখাহনা যা এবং (২) দই বলখহনর মাযযম যবদ্  াহতকহম কাজ, তাহ দ্রুত এবং বনখুাঁতভাহব
দ ভাা আি করহত পাহর। নতু ন বলক্ষাক্রহম এই দ্ুটি বদ্হক ববহল নজর দদ্া হহছ। নতু ন বলক্ষাক্রহম নতু ন
পদ্ধবতহত ভাা বলখহনর দাপান বতবর করা হহছ বহই বলক্ষহকর ভূ বমকা হ উহঠহছ আহরা জীব। পাঠযপুস্তহকর
তথযভার পবরহবলন, পরীক্ষা-কৃ তযাবর নীর অভযা, বববচেযীন বলখন প্রবক্রার বাইহর এহ বলক্ষক তাাঁর
বলক্ষাথীহক নানা বলখনিাহরর মাযযহম উদভাবনী প্রহকৌলহ ভাাবলক্ষা াতা করহবন। দজনয প্রবতটি দশ্রবণর
একটি আাদ্া ‘বলখন পরামলে পুবস্তকা ’ (

Teachers’

Manual)–এর পবরকল্পনা করা হহছ। পাঠযপুস্তহক

বলক্ষাপদ্ধবত ববক বনহদ্ে লাবব থাকহব না। নতু ন বলক্ষাক্রহম পাঠযপুস্তকগুবহক বণেম, ুখপাঠয এবং আকেণী
কহর দতাা হব যাহত বলক্ষাথীরা দগুব আগ্রকাহর পড়হত উৎাী । প্রবতটি দশ্রবণহতই পাঠযপুস্তহকর
পালাপাবল অজস্র বলখন-িার থাকহব। উপরন্তু, বলক্ষাথীর পাঠদ্ক্ষতা বাড়াবার ঊহেহলয প্রবতটি ববদ্যাহ প্রারবিকপবে দথহকই গ্রন্থাগার গহড় দতাা হব। এই গ্রন্থাগার বযবাহর বলশুহক উৎাী কহর তুহত হব।
প্রবতটি দশ্রবণহতই পাঠক্রম এবং পাঠযপুস্তক এমনভাহব বতবর করা হব দয মানববক মূযহবায, দদ্লাত্মহবায,
অাম্প্রদ্াবক মহনাভাব, বনজস্ব ংস্কৃ বতর প্রবত ভাহাবাা, বববচে ববহ আগ্র, বচন্তার স্বাযীন ববকাল প্রভৃ বত
ুকুমার প্রবৃবিগুব বলশুমহন জাগবরত । বলক্ষার উহেলয তথযবন এবং তথযবববনম ন। দযকথা মাথা দরহখ
বলক্ষাথীহক ক্রমল জ্ঞান এবং বচন্তার জগহত স্বচ্ছহন্ন ববকবলত হত াাযয করা হব।
প্রর্ভ ও তিিীয় ক্ষশ্রতণ
প্রারবিকস্তহর বলশুহক ‘দদ্খা-দলানা-দচনা-দবাঝা’ দথহক ‘বা-দদ্খা-আাঁকা-দখা’ স্তহর বনহ দযহত হব। এই স্তহর
অক্ষর দচনা-কমেকৃতযাব, লারীরচচো এবং ছবব আাঁকা-গান গাা-ছড়া বার আনন্নমতার হঙ্গ অঙ্গাঙ্গী যুক্ত
রাখহত হব। পূণোঙ্গ প্রবক্রাটি একযরহনর চ মন্বহর মাযযহম পাঠদ্ক্ষতা, বখনদ্ক্ষতা এবং যারণা ববকাহলর
অবভমুহখ ম্প্রাবরত হব। উৎপাদ্নলী এবং ৃবিলী কাহজর মযয বদ্হ ক্রমল ভাাবলক্ষকহক গবণত, পবরহবল
পবরবচবত, বদ্বতী-ভাা বলখন প্রভৃ বতর হঙ্গ ংযুক্ত করহত হব। এটি একটি ামন্ববক (

integrated)পাঠক্রম।

পাঠযাংহলর মান মানবচে বনমোহণর মাযযহম নানা বথম বা ভাবমূ -দক বলক্ষাথীর ামহন বনহ আা হব।
দখা বাহুয, এ দ্ুটি দশ্রবণহতই আাদ্া ‘বলখন পরামলে পুবস্তকা ’ থাকহব। এটি শুযুমাে বলক্ষহকর বযবাহরর জনয।
মহন রাখহত হব, পবিমবহঙ্গ বাংাভাা অঞ্চহভহদ্ বববচেয বতে মান। তাহক োন বদ্হ ক্রমল মানয চবহতর
বদ্হক বলক্ষাথীহক অবভমুখী কহর তুহত হব।
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িৃিীয়-চিুর্ম ক্ষশ্রতণ
তৃ তী দশ্রবণ দথহকই বলক্ষাথীর অবন্তম কাবঙ্ক্ষত ামথেযগুবহক গুরুত্ব বদ্হ ারাবছহরর বলখন প্রবক্রাটি পবরচানা
করহত হব। নানা পবরবচত-অপবরবচত লব্দ, যুক্তাক্ষর ংববত বাহকযর শ্রুতববপ অভযা করাহত হব। জ্ঞান 
দবাযমূক প্রহশ্নাির নানা উদভাবনী প্রবক্রা অভযা করাহত হব। এর পালাপাবল স্বাযীন ভাবপ্রকাহলর বববভন্ন দক্ষে
বলক্ষাথীর ামহন খুহ বদ্হত হব। বলশুাবতয পাহঠ বলক্ষাথীহক উৎাবত করহত হব। বলক্ষাথীর তকে লী,
কল্পনাপ্রবণ, বজজ্ঞাু মন গহড় তুহত হব।
তৃ তী এবং চতু থে দশ্রবণর পাঠযাংহল মানয চবত ভাা দখা অগ্রগণয দখকহদ্র ছড়া, গদ্য, কববতা,
প্রবহন্ধর আকেণী িার রাখহত হব। এই দশ্রবণগুব দথহক বনবমত াহতর দখা এবং তার ছবব আাঁকার অভযা
গহড় তুহত হব। বলক্ষাথীর বখন ামথেয এইভাহব বাড়হব।
ঞ্চভ-লষ্ঠ ক্ষশ্রতণ
এই দশ্রবণদ্ুটি দথহক বলক্ষাথীহক ক্রমল াবহতযর প্রবত মহনাহযাগী কহর তুহত হব। পাঠযপুস্তহকর বাইহর একটি
াক পাঠ থাকহব। এইভাহব বলক্ষাথী ক্রমল একটি পুহরা বই পড়ার ামথেয অজে ন করহব। নানা ববহ বনহদ্ে ল ,
ববজ্ঞবপ্ত, প্রাচীরপে ইতযাবদ্ পড়হত পারহব। দদ্াপবেকা এবং াহত দখা পবেকা বানাহত উৎাী হব। যবতবচহির
ুষ্ঠু প্রহাগ, বদ্নববপ রচনা, বববভন্ন করণ ংক্রান্ত বচঠি (official letter)দখার ামথেয অজে ন করহব।
পাঠযপুস্তহক পঞ্চম দশ্রবণ দথহক অন্তত একজন ভারতী ভাার দখক [বাংা বাহদ্] এবং অন্তত একজন
ববশ্বাবহতযর [ভারতী ভাা বাহদ্] দখক অন্তভুে ক্ত হবন। তাাঁহদ্র রচনা বনবোচন এবং অনুবাহদ্র কাজটি
পাঠযপুস্তক বনমোতা বমবত মাযা করহবন। এর ফহ বলক্ষাথীর াবতযহবায একবদ্হক দযমন ববকবলত হব,
অনযবদ্হক বববভন্ন রাজয এবং দদ্হলর ংস্কৃ বত-ইবতা ম্পহকে  দবায প্রাবরত হব। দ ভারতী এবং ববশ্বনাগবরক
হ উঠহব।
প্তভ-অিভ ক্ষশ্রতণ
এই দশ্রবণগুবহত পাঠযপুস্তহকর বাইহর একটি কহর াক পুস্তক থাকহব। প্রথম ভাাচচো তাহক আহরা অহনক
বইপড়া উৎাবত করহত হব। পালাপাবল, স্পি, পবরচ্ছন্ন, দ্রুত স্তাক্ষহর দযহকাহনা ববহ মাহাচনা, স্বাযীন
মতামত এবং কল্পনাঋদ্ধ অনুভূবত প্রকাহল মথে কহর তুহত হব। একবদ্হক ংবাদ্পে, অনযবদ্হক ববশ্বহকা,
অবভযান প্রভৃ বত আকরগ্রন্থ বযবাহরর বনপুণয অজে ন করহত দলখাহত হব।
প্তম-অিম দশ্রবণহত আাদ্া কহর বযাকরণ বই থাকহব না। বযাকরহণর দমৌবক যারণাগুবহক পাঠযাংল ববহিহণর
ম এমনভাহব পবরহবলন করহত হব যাহত বলক্ষাথী বনহজই মূূেগুবহক ন্ধান কহর প্রহাগ করহত পাহর।
পাঠযাংহল গদ্য এবং কববতার পালাপাবল নাটক রাখহত হব। নাটক পড়হত এবং অবভন করহত উৎা বদ্হত হব।
নাটযরূপ দদ্া, গদ্যরূপ দদ্া, স্বাযীন রচনা দখার উৎা বদ্হত হব। বম বলক্ষাথীহক নানা যরহনর
ৃবিলী ভাাচচো উৎা বদ্হত হব।
পাঠযাংহল ভারতী াবতয এবং ববশ্বাবহতযর বনবোবচত অংল থাকহব।
বনবমেবতর প্রাথবমক যারণা দযমন প্রবতলব্দ, ববপরীতাথেক লব্দ, বাকযরীবত প্রভৃ বত বলক্ষাথীহক দলখাহত হব। দগুব
অভযা করাহত হব। বানান প্রহাগ এবং বানান দচতনা ববহল গুরুত্ব বদ্হত হব। দগুব অভযা করাহত হব।
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নফভ-দ্ভ ক্ষশ্রতণ
এই দশ্রবণহত আাদ্া বযাকরণ বই থাকহব। এতবদ্ন দয যারণাগুব বলক্ষাথীহক দলখা-ন্ধান- বনমোহণ বযাপৃত রাখা
হবছ দগুব ক্রমল প্রথাভু ক্ত আকাহর পবরহবলন করা হব।
পাঠযপুস্তক এবং পালাপাবল াক পাঠ থাকহব। পালাপাবল বনবমেবতহত নতু ন কহকটি দক্ষহের উহন্াচন ঘটাহত হব।
অনুবাদ্ তার মহযয প্রথম। প্রথম এবং বদ্বতী দ্ুটি ভাাহতই পারস্পবরক অনুবাদ্চচো (তৃ তী ভাাহক বযবার
করা দযহত পাহর।) বলক্ষাথীর ভাাদ্ক্ষতাহক মজবুত করহব।
এর পালাপাবল বলক্ষাথীহক প্রুফ বরবডং, ম্পাদ্না, মুদ্রণ প্রভৃ বত ববহ প্রবলবক্ষত করা দযহত পাহর।
প্রথম ভাাবলক্ষা এবং বলক্ষণ বেদ্াই দযন আনন্নম, উদভাবনী, কল্পনামৃদ্ধ এবং বনপুণ অবভবযবক্তবনভে র ।
তহথযর বদ্হ দখাহন ভাার বনজস্ব ববকাল এবং চচোর বভবিহকই গুরুত্ব বদ্হত হব।

পাঠক্রম
তফলয় : তিিীয় বালা [ফাংরা ও অনযানয বাযিীয় বালা]
প্রারবিকস্তর দথহক বদ্বতী ভাা বলক্ষার প্রযান উহেলয দই ভাা াবীভাহব কহথাপকথন এবং বখন ামথেয
অজে ন করা। প্রথম ভাার পালাপাবল বদ্বতী ভাাহত বলক্ষাথীহক যহথি পারদ্বলেতা অজে ন করহত হব। নতু ন
বলক্ষাক্রম/ পাঠক্রম বনমোহণর দক্ষহে এই ববটির পর ববহল গুরুত্ব আহরাপ করা হহছ। দ্ুটি ভাা দ্ক্ষতা
বলক্ষাথীর ভাাহবাযহক পারস্পবরক ম্পহকে র বনবরহখ বহুগুণ বাবড়হ তুহব।
নতু ন বলক্ষাক্রহম প্রথম এবং বদ্বতী দশ্রবণহত দ্ুটি ভাাহক ামন্ববক (integrated) পদ্ধবতহত দলখাহনার কথা ভাবা
হহছ। দই ূহে গবণত, পবরহবল পবরবচবত, স্থাবনক ইবতা-ভূ হগাহর প্রঙ্গ ংযুক্ত হহছ। বদ্বতী ভাা বলখন
প্রথম ভাার

পালাপাবল প্রথম দশ্রবণ দথহকই শুরু হব। ‘দদ্খা-দলানা-দচনা-দবাঝা’ দথহক ক্রহম ‘বা-পড়া-আাঁকা-

দখা’ স্তহর বনহ দযহত হব । প্রথম দ্ুটি দশ্রবণহত বণেমাা দচনা, বখন ইতযাবদ্ দযমন চহব, দ্ুটি ভাাহতই
লারীরবলক্ষা, দখাযূা, ৃবিলী কাজকমে বই বনহদ্ে ল অনুযাী মাযা করহত দলখাহত হব।
তৃ তী দথহক পঞ্চম দশ্রবণ পযেন্ত বলখনিার কাহজ াবগহ, বববভন্ন পাঠযাংহলর মান মানবচে বনমোহণর মাযযহম নতু ন
ভাবমূ বা বচন্তনগুবহক অনযানয ববহর হঙ্গ ংযুক্ত দরহখ চাাহত হব। এহকবাহর বুবনাবদ্ স্তর দথহকই
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বলক্ষাথীহক দ্ুটি ভাাহতই ভাবপ্রকাহল মথে কহর তুহত হব। বলক্ষহকরা দযন ভীবতপ্রদ্ তথযভার বববনমহকই
পাহলর একমাে পথ বহ না যহর দন।

বদ্বতী ভাা বলখহনর দক্ষহে কহকটি ববহল অবভমুহখর কথা মাথা রাখা হহছ।
১) বদ্বতী ভাা বলখন প্রারবিক স্তহর বদ্বভাবক পদ্ধবতহত হব। তহব, উচ্চতর দশ্রবণর ক্রমপহথ তাহক
বদ্বতী ভাার হঙ্গ ড়গড় কহর তুহত হব।
২) বা এবং দখা ববহল দজার বদ্হত হব।
৩) বলক্ষাথীর পঠন-দ্ক্ষতা উিহরাির বৃবদ্ধ করহত হব। এজনয বদ্বতী ভাার বইপে গ্রন্থাগাহর রাখহত
হব এবং চতু থে দশ্রবণ দথহক তাহক ঐব বই পড়ার উৎা বদ্হত হব। পঠন-দ্ক্ষতার দক্ষহে প্রবতটি দশ্রবণর
অবন্তহম বনবদ্ে ি

ামথেযীমা বতবর করহত হব।

৪) বদ্বতী ভাা প্রথহম শুহন দবাঝা, তারপর শুহন-বুহঝ দমৌবক প্রহশ্নাির এবং দই ভাা মতামত
প্রদ্াহনর বদ্হক বলক্ষাথীহক বনহ দযহত হব।
৫) বদ্বতী ভাা বলক্ষাথীর লব্দভান্ডার নানা বলখনিার এবং বক্রাহখা বনভে র পদ্ধবতহত গহড় তুহত
হব। বদ্বতী ভাার পাঠযূবচ এবং পাঠযপুস্তক এই ববহল পবরকল্পনা অনুযাী করা আববলযক।
৬) প্রথহম দশ্রবণকহক্ষ, পবরবতীকাহ বাস্তব জীবহন বলক্ষাথীহক বদ্বতী ভাা

বযবার তথা বদ্বতী

ভাা পারদ্লী তুহত হব। তার মূযান  ববহল জরুবর। দয-বলক্ষাথী নূযনতম মাহন দপৌাঁছাহত পারহব না, তার
দক্ষহে ববহল

পদ্হক্ষপ বনহত হব।

৭) বলক্ষাথীহক বদ্বতী ভাার চবতরূহপ অভযস্ত কহর তুহত হব। উচ্চপ্রাথবমক স্তহর বলক্ষাথী দযন স্পি
স্তাক্ষহর দযহকাহনা ববহ তার মতামত প্রকাল

করার ামথেয অজে ন কহর দবদ্হক নজর বদ্হত হব। বাবব বা

কহথাপকথহনর দক্ষহে পঞ্চম-ষ্ঠ দশ্রবণহতই তাহক দমাটামুটি াবী কহর
ববহল দশ্রবণ দথহক বদ্বতী ভাার ক্লাহ

তুহত হব। বলক্ষকরা দকাহনা

বাযযতামূকভাহব দই ভাা বযবাহরর কথা ববহবচনা করহত

পাহরন।
৮) বদ্বতী ভাার গান, কববতা, ছড়া যহথি পবরমাণ অনুলীন করহত হব যাহত ভাার গঠন তথা
বববলিয হজ বলক্ষাথীর রপ্ত ।
পালাপাবল মহন রাখহত হব বদ্বতী ভাা বলখহনর দক্ষহে তৃ তী দথহক অিম দশ্রবণ পযেন্ত বযাকরণ বনভে রতার বদ্হ
স্বাভাববক ভাাবযবার এবং অবভজ্ঞতাবভবিক অনুলীনীহত এমন ভাহব রাখহত হব দয বলক্ষাথী বনহজই দগুবহক
ন্ধান এবং মাযান করহত পাহর। নবম-দ্লম দশ্রবণহত আাদ্াবযাকরণ বই থাকহব দযটি প্রথম ভাার বযাকরণ
বইহর তুনা াল্কা হব। তহব বযাকরহণর প্রথাভু ক্ত যারণা (ংজ্ঞা, নীবত, বনমক্রম, ভাাতববলিয) তাহক ই
দ্ুই দশ্রবণহত অভযস্ত কহর দতাা হব। বদ্বতী ভাাবলক্ষহণর পদ্ধবত আনন্নদ্াক, চাপমুক্ত, বযবাবরক-অবভজ্ঞতা
বনভে র এবং হবোপবর আকেণী কহর তুহত হব। একথা মাথা দরহখই পাঠযপুস্তক বনমোণ করহত হব এবং
পাঠযাংল বনবোচন করহত হব। ভাাচচো এবং অবভজ্ঞতাহক যতদ্ূর িব বদ্বতী ভাার দক্ষহে ংযুক্ত করহত হব।
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বলক্ষাথীহক প্রথম-বদ্বতী ভাার পারস্পবরক অবভযান, মাথে লব্দহকা, আকরগ্রহন্থ অভযস্ত কহর তুহত
হব। নবম-দ্লম দশ্রবণহত বদ্বতী ভাা াবীভাহব মত প্রকাল, ববতহকে অংল দনা এবং ৃবিলী রচনা
পারদ্লী কহর তুহত হব।

Curriculum
Second Language
English
General Objectives:
When a child comes to school for the first time he feelshe is walking into anunknown domain
where his voice and experience will never be heard but he will have to listen to the voice of
the teacher. The period from infancy to adolescence is one of rapid growth and development.
So, “the curriculum must have a holistic approach to learning and development that is able to
see the interconnections and transcend divisions between physical and mental development
and between individual development and interaction with others” [N.C.F. 2005]
Cognition involves the capacity to make sense of the self and the world, through his actions
and language. “Meaningful learning isa generative process of representingand manipulating
concrete things and mental representations, rather than storage and retrieval of information.
Thinking, language [both verbal and sign], and doing things are thus intimately intertwined.”[NCF2005]
Educationists have observed that the child learns through a variety of activities like, through
direct experiences, making and doing things, experimentation, reading, listening,expressing
himself in speech, movement or writing-both individually or with others. He requires
opportunities of all these kinds in the course of his development.
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Learning takes place not only within the class room/school but also outside the school.
Needless to say, learning is enriched when these two realms interact with each other and the
experiences gathered from these domains are integrated. Art and work provide opportunities
for holistic learning that is rich in tacit and aesthetic components. Such experiences are
essential for linguistically known things to be learnt through direct experience and integrated
into life.

CLASSWISE COMPETENCIES AT A GLANCE
BASIC LEVEL [CLASS I & II]
[Language learning in integrated and comprehensive manner]

Sl. Competency

1

Observing and 
identifying



2

Listeningspeaking

Class I

Language
experience







identifying
objects within
the classroom
and outside
observing
pictures
observing and
counting
rhymes,
lullabies
and
songs
teacher’s
instructions
stories/fables
visual art
puzzles
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identifying
common objects of
daily use
identifying contents
of a picture or
diagram
counting objects
identify letters
listen and articulate
rhymes and enact
with gestures
follow instructions
understand
and
respond to queries
tell the contents in
picture

Class II








identifying
common
flowers, season, human
organs,
small and capital letters
[recapitulation]
counting days and
months
integrating health and
hygiene
through
rhymes and pictures
integrationof
mathematics
with
language
listening to stories and
answering questions



phonics





3

Conversation






4

Reading







playing games
 using psycho-motor
activities
and
using structures
articulating
words
fun
in
 learning courtesies
mathematics
art
of  using structures of
`I am/I can see’
questioning
Structures for seeking
permissions [May I...]

English letters
words
sentences
numbers
reading rhymes

6

Writing

Noticing
grammar






reading letters
reading
words
[monosyllabic and
disyllabic words]
reading words and
matching pictures
numbers [1-10]



nouns-material and
common nouns
be- verb [am]
can- verb
present form
use of `may’ in
question
form[`May I go/’]






English letters
words
sentences
numbers






noun,
be-verb,
auxiliary verb
`can’, regular
verb, have/hasverb,
present & past
tense,
Wh-word,
introductory








observing pictures 
and integrating with
words for story
making















5

solve puzzle

picture-word
integration

simple
basic
phonics
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small and capital 
letters

writing numbers
words of 4-6 letters 
words of 3-4 letters









drawing pictures and
discussing on theme
interaction of social
science with art and
language
articulating di-syllabic
and tri-syllabic words
count and tell
use of `this’ and `that’
asking
questions
[`What
is
your
name?/who are you’]
story
recapitulated
through conversation
answering questions of
the teacher
use introductory `it’
and `there’

reading
disyllabic
words
reading numbers [1-20]
reading and matching
words and figures of
English numbers
sentences of 5-6 words
rhymes
disyllabic words
numbers [in words and
figures]
use small and capital
letters
sentences of 3-5 words
use introductory `it’
and `there’
nouns
adjectivesknowing
colour
be- verb[ am/is/are]
past forms[ regular
verbs]
have/has verb
use of `this/that
introductory
`it’


7

Developing
vocabulary





`it’ & `there’
using
`this’/
`that’
common

wordsof daily
use

English words
used in Bengali 
action words



/`there’
English words also
used in Bengali
common English
words
words of courtesy/
wish
situational words
action words [from
rhymes]






names of flowers,
seasons, organs of the
body
words related to nature
days and months
words related to themes

Main Focus Areas in the Primary Level
[Class III –V]

 The focus of language learning should be on developing oral-aural skills rather than
on reading and writing skills as language learning is done first with the ear, then with
the eye.
 The goal for language acquisition for class III-V should on development of language
skills and not on knowledge acquisition.
 Emphasis should be given on phonetic development of the learners.
 Learners should be given good exposure to listening materials through fun-games,
rhymes, story-telling, instructions and even songs as the learners are nor used to
listening to connected English speech.
 Language acquisition is done more proficiently when it is integrated with the skills of
other subjects [like history, geography, mathematics etc.].
 Wide range of activities like visual art, games, fine art, role play, song and dance etc
facilitate the child to acquire the skill of language as enjoys learning with fun. He is
thus liberated from the phobia of learning English.
Class wise Competencies at glance
[Class III-V]
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Sl
.
n
o
1

Language
Competenc
y
Observing
and
Identifying

Class III

Class IV

Class V

experience

 Identifying
Professionals
 Observing map
 Historical
monument
 Hill/river
 Trees, birds
 Mathematical
counting
 philately

*co-relating
L1 and L2 by
identifying
birds, fish,
animals,
insects
*identifying
sounds of
animals and
birds and
mimicking
them

 Persons
of certain
professio
n-s
 Identifyin
g states
and
capitals
 Singular
and plural
numbers

*developing
reasoning skill
through mind
mapping on
science themes
*observing
objects of
nature

 Collecting
pictures of
historical
personalities
and making
calendar
 Observing
historical
monuments
 Identifying
rivers/hills of
the district
and making
models
 Observing
seasonal
flowers and
making
scrap-book
 Colleting
stamps and
identifying
countries

*counting
objects within
the
classroomand
outside
*observing the
clock to know
the time
*observing the
sun to know
the diurnal
time
2

Listening
and

 Rhymes/songs
 Stories

*listening and
reciting
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*Listening to
rhymes

*Listening to poems
and songs gaining

speaking







Quiz
Puzzle
Games
Art and craft
Role play

rhymes
*listening to
stories of
value
education.
Fables and
folk tales.
Fairy tales
*listening to
puzzles,
storiesintegrating
with
Mathematics
*listening and
responding to
quiz questions
and integrating
with other
subjects

developing
health habit

skill of days of
different months

*Listening to
stories with
moral developing
value

*Fictions relating to
history relating to
science integrating
language with other
subjects

*Listening to
puzzle
developing
thinking ability
*Enacting role
play and
developing
conversational
skill
*Interacting in
quiz, developing
oral-aural skill

*Integrating
*engaging into geometry with
language by
games,
making models.
developing
listening to
grammatical
interactions
skill and
vocabulary
*engaging into
art and craft,
developing
skill of
listening
comprehensio
n
*developing
skill of
conversation
using Whwords
andintegrating
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*Involving games
and integrating with
L1
*Developing
vocabulary through
puzzles
*Telling stories and
sharing experience
with others

with
mathematics
3

Reading






Biography
Short story
Poems
Short play

*description of
animals &
birds and
developing the
skill of using
adjectives
*reading &
enjoying fairy
tales, rhymes
*reading
materials on
environment
*reading
materials for
gaining skill to
use
conjugation of
verbs with
subject

4

Writing

route-guide
personal letter
story
descriptive
writing
 response to
questions





*developing
the skill of
sequencing
*writing
meaningful
sentences
*responding to
questions
*writing short
descriptive
paragraph
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*Reading stories
to get exposure
grammatical
items

*Reading stories and
gaining experience
about past actions
*Developing
grammatical skill
through reading

*Stories relating
to environment
making the
learner conscious *Reading poems and
integrating
about it
descriptions with art
*Stories having
dramatic element *Reading
biographies and
giving them
integrating with
exposure to
history
drama

*Descriptive
writing

*Developing skill to
write route guide

*Writing short
paragraph

*Describing eminent
persons

*Response to
question

*Gaining skill to
write letter
* Writing short story

5

Noticing
grammar
and
developing
vocabulary

number
preposition
gender
verbs
adverbs
adjectives
pronouns
tense
synonyms and
antonyms
 orthography
 punctuation










Using Whword question

*Use of present
continuous tense

*Gaining skill to use
linkers in paragraphs

*solve
crossword
puzzle

*Exposure to
gender, pronoun,
regular&
irregular verbs,
preposition,
adverb

*Skill to use
punctuation marks

*noticing
subject &
predicate
*Developing
vocabulary
through
thematic
approach
*integrating
mathematics
with language
by gaining
skill in using
adjective
indicating
size, shape etc
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*Gaining the
skill in spelling
*Developing
synonyms and
antonyms

* Noticing
grammatical items
like gender, number,
possessive pronoun,
adverb preposition,
past tense in writing
story/paragraph

CURRICULUM DESIGN FOR THE UPPER-PRIMARY LEVEL
[Class VI-VIII]

General objectives:
 Developing basic proficiency in language for communicative purposes
 Developing competency in language acquisition
 Developing higher order language skills for meeting the challenges of life
Class wise Competency Analysis

Sl

Competency

Language

Class VI

Class VII

Class VIII

experience
1

 Listening






rhymes
musicals
riddle
story
games
following

listening andcomprehend
*listening

*listening to

-ing stories/

to song

environmental

poems

to gain skill

sounds by
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directions
 listening
/viewing

*listening

in using

audio-visuals and

to problem

simple future

recite

skits

*following

*listening

poems

instructions

to stories to

*Listening to

guess

story and

outcome

comprehend

 following
instructions

*listen and view

to make
models
2

Speaking

Reading

*listen to
directions

 reciting
 story telling
 role-play
 conversation
 quiz
 problem
solving

*Reciting

*Performing

*Role play of

*Telling a

elocution

situations in real

story to peers

*Describing

life

*Guessing the

event

*Telling stories

 narrating
 courteous
expressions

motif of a

*Courteous

to peers

mime

expressions

*Elocution

*Estimating

*Exploring

*Narrating an event

about height

solutions

to peers

*Doing role

*Role play of

*Picture reading

Play of

real situations

*Ability ask

characters
3

skit

 story
 poems
 comic strip
 humorous play
 non-fictional
 authentic
writing

quiz questions

*Developing

*Reading

*Short humorous

Skill to

and under

play/skit

Identify

standing

reading comics

Rhyming

humorous

Short stories and comprehe

Words;

play, poem,

*Reading poems
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*Comprehend

comic strip,,

and enjoying

the theme of

stories

*Reading non

prose/poem

*Gathering

Fictional and

information

gathering

From

information

Biography
Experiencing values
Values from stories
4

Writing

*Use of

Writing

*Writing stories,

Apostrophe

Letters,

Paragraph, poster,

*Paragraph on

Cartoon,

Biography,

family tree

Themes

Paraphrasing,

Summary,

 short dialogue
 preparing
 personal folio
 letter writing
 cartoon making
 biography
 paraphrasing
 story
 summary
 project writing
 composing
rhyme

Story

Story, rhyme,

Autobiography

*Encoding/

Dialogue

Decoding a

project

 paragraph
on themes
 encoding
/decoding a

Family tree
*Making a
Personal folio
*Writing a short
conversation

5

Skill in
Grammar

 punctuation
 comparative
forms of adjectives/

*Use of

*Comparative

*Modals, and

Countable &

Forms,

Auxiliary verbs

adverbs

Uncountable

functions of

relative clause,

 plural noun
 tense
 pronoun

Noun

adverbs,

narration change,

Gender,

plural noun

infinitive, voice

Present & past

present/

change, present/
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Continuous

perfect tense,

past

Tense

Possessive

perfect continuous

Possessive

Pronouns/

tense

Pronoun

Adjectives

Adjective,

Modals,

Future tense
Adverb for communicative
purposes
In writing for
Semantic
Purposes
6

Developing

*identifying

*Developing

*Synonyms,

Vocabulary

Synonyms,

Vocabulary

Antonyms,

Antonyms,

by maze

Homonyms,

Homonyms, and

crossword

Rhyming

Gaining skill in

word-

Words,

using them in

matching

single

meaningful

Word for

situations

Group of
words

83

Prefix and suffix

Curriculum
English
(Class IX & X)
The existing curriculum of English [E.S.L.] points out that the main objectives of the study of
Second Language are as follows:
1. to enable pupils to attain working knowledge of the language from utilitarian
point of view;
2. to develop their capacity to express themselves in the language freely,
correctly and with proper pronunciation in talks or conversation on ordinary
topics;
3. to enable pupils to express their ideas of non-technical nature in simple correct
language;
4. to generate in pupils a love of the language and a desire to cultivate it at
leisure for pleasure and profit.
However, the National Curriculum Framework [N.C.F.] 2005 says that the two main goals of
the second language curriculum areattainment of basic proficiency
development of language into an instrument for abstract and
knowledge acquisition
This clearly points that integrated approach to the teaching of different skills of language
[like listening, speaking, reading, writing etc], including communicative competence, is
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extremely important. As the child grows up he requires higher order skills like negotiating,
decision-making, inter-personal communication skills etc to cope up with the demands and
challenges of everyday life.
This leads us to the framing of curriculum for Upper-Primary and Secondary level. The
rationale is as follows:
Rationale:
The English language course encompasses the experience, study, and appreciation of
language, literature, media and communication. It involves language processes: speaking,
listening, reading, viewing, writing, and other ways of representing. At this level the use of
English language to think, learn and communicate effectively in a wide variety of
communication situation is given central importance.
Aims and Objectives:











to understand the functions of language, in general
to understand the basic features of the English language
to understand the purposes of language as an instrument for social interaction
to develop the listening and speaking skills of the learners in order to help them
interact effectively at different situations
to develop their interest in reading and their ability to interpret a variety of written
text materials
to develop their ability to write for a variety of purposes
to know and use figurative language effectively for language competence
to develop mastery on the use of correct grammatical structures and pronunciations
to acquire sufficient vocabulary and language structure practice
to develop confidence and competence of the learners through the use of a range of
media and computer technologies.

Learning Experiences:
In the course of studying English as Second Language the learners will pass through the
following learning experiences:








practice the language skills developed earlier in the Primary level to enhance their
ability to speak with proper pronunciation, stress and pause, to listen carefully to
understand what others are saying and to respond appropriately
engage in activities and discussions in which they practice language in formal and
informal situations
practice English sounds for pronunciation and intonation
explore the relationship between language and grammar
learn the English language protocols used in greeting, welcoming, expressing
sympathy etc
participate in regular programmes to enhance their ability and interest in reading
reading extensively from varied sources including text materials that are
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Personal [e.g. personal letters of eminent persons, autobiography, diary, etc.]
Transactional [e.g. report, description, biography, information etc.] and
Poetic[e.g. plays skits, short stories, poems, rhymes etc.]





interact with a variety of reading materials which require different kinds and levels of
interpretation
glean information available in mass media and use it in their day to day
communication
write extensively for various purposes such as personal, transactional and poetic
writing
develop the language competence of the learners through exercises such as notetaking, summarizing and paraphrasing to enhance their study skills

Learning Outcome
It is expected that by the end of the school level of learning experiences the learners will be
able to achieve the following goals:
1. Knowledge [acquisition and recall]
 ability to classify
 discriminate between real [or tangible] and make-believe[ or unreal]
 discriminate between fact and opinion
 ability to outline and summarize
2. Comprehension[ understanding ,and interpreting]
 ability to compare and contrast
 identifying main idea
 ability to compare word meaning
3. Application
 estimating
 anticipating probabilities
 inferring
4. Analysis
 judging completeness
 judging relevance of information
 logic of actions
 recognizing fallacies
5. Synthesis
 planning projects
 building hypothesis
 proposing alternatives
6. Evaluation[ review, critically examined conclusions and judgements]
 making decision
 judging accuracy
 identifying values
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াঠক্রভ
িৃ িীয় বালা
লষ্ঠ ক্ষশ্রতণ
ষ্ঠ দশ্রবণ দলহ/ প্রাবন্তক ামথেয

দদ্খা
দলানা
দবাঝা
বা

পড়া

দখা

ৃজনবক্রা

বলল্প
কমেকান্ড



ংবাদ্মাযযহম খবর দলানা। গান, বথহটার, বহনমা দদ্খ। এগুব



অভযা করা। দবাঝা।
প্রাতযবক বযবাযে বববভন্ন ামগ্রী এবং অবভজ্ঞতার ভাান্তর দলানাবা-দবাঝা।



লব্দ-বাকয শুহন তার ছবব আাঁকা।



যীহর যীহর বাকয বা। দছাহটা-দছাহটা কহথাপকথহন অভযস্ত া।



বাকয শুহন প্রথম ভাা মুহখ মুহখ অনুবাদ্ করা।



অক্ষর এবং লব্দ বচনহত পারা। প্রথম ভাার াহপহক্ষ দচনাহচবন।



দছাট বাকয পড়হত পারা।



ঐ ভাার ২০০টি লব্দ পড়হত পারা।



বণেমাা বখহত পারা।



৩০টি লব্দ বখহত পারা।



মান ছাাঁহদ্ ৩০টি লব্দ াহতর দখা অভযা করা।



বনহদ্ে ল অনুযাী বুহঝ ৃবিলী বলল্পকহমে বক্র অংল দনা।



লরীর চচো/ দখাযূা তৃ তী ভাা বনহদ্ে ল পান।
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প্তভ ক্ষশ্রতণ (প্রাতন্তক াভর্ম য)

দদ্খা
দলানা
দবাঝা
বা



তৃ তী ভাা গুরুত্বপূণে ংবাদ্ বহত পারা।



বববভন্ন বথহটার, বহনমা দদ্খা। গান, কববতা দলানা। তার কাববনমূ
বহত পারা।



কাববন দথহক তার বচোণ। ছবব দদ্হখ তার কল্পনা অনুযাী কাববন
বহত পারা।



প্রথম ভাার হঙ্গ পারস্পবরক অনুবাদ্ াবীভাহব বহত পারা।



দছাহটা-দছাহটাকাববন পড়হত পারা। পাঠযবই থাকহব। বই দথহক
পাঠযাংহলর মান-মানবচহের মাযযহম অনযানয বব পড়হত পারা।

পড়া




ংবাদ্পে (দই ভাা থাকহ) পড়হত পারা।
পড়হত পড়হত তৃ তী ভাা বযাকরণ বববলিয খুাঁহজ বনহ বুঝহত
পারা।

দখা

দগুব অভযা করা
ববহলণ,


। প্রথম ভাার াহপহক্ষ বুঝহত হব। ববহলয,

বচন, বক্রা, কা প্রভৃ বত ।

পাঠযাংহলর ারংহক্ষপ বখহত পারা।
ঠিক লহব্দ বা লূনযস্থান পূরণ।



নানা অনুলীনী

মাথেক লব্দতাবকা বনমোণ।
লব্দ/ বাকয দমাহনা।

ৃবিলী
কৃ তযাব



বনবমত াহতর দখা অভযা করা এবং তার ছবব আাঁকা।



বনহদ্ে ল অনুযাী বববভন্ন বলল্পকমে করহত পারা।




বনহদ্ে ল অনুযাী ছবব আাঁকা, াহতর কাজ করা।

দখাযূা তৃ তী ভাার বযবার াবী ভাহব করহত পারা।
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অিভ ক্ষশ্রতণ
অিম দশ্রবণ দলহ/ প্রাবন্তক ামথেয


দদ্খা
দলানা
দবাঝা
বা

দশ্রবণকহক্ষ পারস্পবরক কহথাপকথহন ক্ষম া। বনবমত
অভযাহর মাযযহম বববচে ববহ কথা বা তথা মতামত প্রকাল
করার ামথেয অজে ন।



মুহখ মুহখ প্রথম ভাার হঙ্গ পারস্পবরক অনুবাদ্।



দই ভাা গান, কববতা উপস্থাপন।



নানা উৎব, পাবেণ, ঘটনার বববরণ মুহখ মুহখ দদ্া।



বযাকরহণর জটি বদ্কগুব ক্রমল বুহঝ তার ূে বনমোণ



পাঠাংল পহড় মাহন দবাঝা। পাঠযবই থাকহব।




বনবমত ংবাদ্পে অনুলীনমূক ভাহব পড়া।
নানা অনুলীহনর মাযযহম বাকযরীবত, ভাারীবত, যবতবচি,
বানান ম্পহকে অববত া। প্রথম ভাার হঙ্গ ংহযাগ দরহখ

পড়া

একাজ করহত হব। বযাকরণ বববলিয বনহজ বতবর করা।


দছাহটা দছাহটা প্রহশ্নাির বখন ামথেয।



ভাা বযবার কহর ভাবপ্রকাল। অনুলীনীর মাযযহম বনবমত
অভযা করা।

দখা

বাকয বাড়া

।

রচনা/ মাহাচনা/ বদ্নববপ দখা।
ভাাহকবন্ধক ববখত দখা/ দযমন-বাকযটি
ববপরীত কহরা। বাকযটি দ্থেক/ নঙথেক
কহরা


ংবাদ্পহের প্রবতহবদ্ন দথহক কাববন বনমোণ।
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কাববনর
বচে বনমোণ

ৃবিলী
কৃ তযাব

ইবতাহর




াহতর কাহজ ঐ ভাাভাীহদ্র হঙ্গ একহঙ্গ কাজ করা।

ঐ ভাা নানা দখা বতবর কহর ঐ ভাাহতই মহবত অভযা।

নফভ-দ্ভ ক্ষশ্রতণ
প্রাবন্তক ামথেয
 বনবমত তৃ তী ভাা ংবাদ্/ াক্ষাৎকার/ অনুষ্ঠান/

দদ্খা
দলানা
দবাঝা
বা

প
ড়া

আহাচনা দলানা এবং বা।



ামথেয। দখার যারাভায দদ্বার ামথেয।


কহকজন মনীী ম্পহকে (৫+৫) বহত পারার ামথে।য



গান, কববতা গাইহত-বহত পারার ামথেয ২×(৩+৩) অজে ন।



পাঠযাংল াবী ভাহব পড়হত পারা। প্রথম ভাার হঙ্গ মবন্বত



খা

ৃবিলী
কৃ তযাব

ভাহব মাথেলব্দহকা, অবভযান বযবার করার ামথে।য
ংবাদ্পে, ববজ্ঞবপ্ত, ববজ্ঞাপন, প্রাচীরপে াবীভাহব বুহঝ
পড়হত পারার ামথে।




দ

প্রাতযবক জীবহন তৃ তী ভাার বযবার বনবমত ভাহব করা।
দকাহনা একটি ববহ প্রথম, বদ্বতী, তৃ তী ভাা বহত পারার




তৃ তী ভাার বচঠিপে, বই পহড় ামথেয।

তৃ তী ভাার বযাকরণ বববলিয ম্পহকে প্রাথবমক যারণা।
প্রথম ভাার হঙ্গ পারস্পবরক অনুবাদ্ বখহনর দ্ক্ষতা।
প্রাবনক বচঠিপে, বনহদ্ে লাবব, ববজ্ঞাপন বখহত পারার
দ্ক্ষতা।বযবক্তগত বচঠিপে বখহত পারার দ্ক্ষতা।



রচনা/ অনুহচ্ছদ্ বখহত পারার ামথেয অজে ন।



বনহদ্ে ল অনুযাী বলল্পকহমে অংল বনহত পারার ামথেয।




বনহদ্ে ল অনুযাী ছবব আাঁকা াহতর কাজ করা।

দখাযূা/ লরীরচচো তৃ তীভাার বযবার ামথে।য
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াঠক্রভ
গতণি
ক) গবণত বলক্ষার মূ ক্ষয বলক্ষাথীহক স্বাযীনভাহব বচন্তা করহত ক্ষফত েভ কহর দতাা যাহত দ দকানটা ঠিক
 দকানটা ভু  (বা দকানটা তয  দকানটা বমথযা) দ ববহ যুবক্তপূণে পদ্ধবতহত বচন্তা করহত পাহর ।
খ) তার ফযফহৃি বালায় নানা যরহনর ংখযা, আকার  বচে, তাৎপযেপূণে াংহকবতক বচি এবং এগুহার মহযয
াঁ ুতভাহব বচন্তা করহত পারহব এবং দই বচন্তা ংবক্ষপ্ত
ম্পহকে র মন্ব ঘটাহত হব । এর ফহ বলক্ষাথীরা আহরা বনখ
গাবণবতক ভাা প্রকাল করহত পারহব । এভাহব দছাট দছাট যুবক্তপূণে বচন্তার মাযযহম তারা নতু ন নতু ন বদ্ধাহন্ত
দপৌাঁহছ আনন্ন পাহব  বলখহত আহরা আগ্রী হ উঠহব ।
গ) গবণহতর এই বলক্ষা বলক্ষাথীর অনয ববহর বলক্ষার হঙ্গ এবং বাস্তব জীবহন অবভজ্ঞতার হঙ্গ ামঞ্জযপূণে হত
হব । প্রথম ভাার হঙ্গ হঙ্গ বাস্তব জগৎ ম্পহকে জ্ঞানাহভর জনয দয ব বব দলখা  (প্রকৃ বত ববজ্ঞান,
মাজ ববজ্ঞান ইতযাবদ্) দগুবর হঙ্গ গবণত বলক্ষাামঞ্জযপূণে া দ্রকার । না হ বলশু গবণত বলক্ষার
আকেণ ারাহব। আমাহদ্র এতবদ্হনর গবণত বলক্ষা, ববহলত প্রাথবমক পযোহর বলক্ষা এই ববটা স্পি বন।
াযারণ ভাহব মহন করা হহছ দয প্রাথবমকভাহব বকছু ংখযা এবং দগুহা বনহ পাটিগবণহত দযাগ, ববহাগ, গুণ
 ভাগ- এই চারটি প্রবক্রা অভযস্ত াই প্রাথবমক পযোহ গবণহতর প্রযান ক্ষয। বলক্ষক এই প্রবক্রাগুবহক
যাবিকভাহব বলবখহ দদ্ার দচিা কহরন এবং অনুলীহনর মাযযহম বলশুহক বনভুে  ভাহব কহত াাযয কহরন ।
তার ফহ বলক্ষাথীর স্মৃবতবনভে রতা দবহড় যা। যহর দনা  দয, তার

মুতক্তভফাধ ও তচন্তাতক্ত যফিী ভভয়

ক্ষফভি মাভফ । ফহ অবযকাংল বলক্ষাথীই গবণহতর বভতর বদ্হ যুবক্ত বনমোণ  বচন্তার ববকাল ঘটাহত ক্ষম না।
তারা গবণত ববটিহক ভ দপহত শুরু কহর এবং কাযেকারণ ম্পকে প্রবতষ্ঠার জনয অনুবন্ধৎু মন বতবর করহত
পাহরনা ।
ঘ) বলখন চাকাীন বলশু গবণহত ভু  করহবই এটা যহর বনহত হব । বলশুর দয ভু  করার অবযকার আহছ তা
স্বীকার কহর বনহ গবণত পাঠক্রম  পাঠযূবচ বনমোণ করহত হব । বলশুরা যাহত বনহজরাই বনহজহদ্র গবণহত

ভু 

শুযহর বনহত পাহর তার জনয পাঠযপুস্তহক এবং পঠন-পাঠন প্রবক্রাহত বলশুহদ্র জনয যহথি পবরর(Space) রাখহত
হব। যাহত বলশু িা  ভ না পা তার বযবস্থা বনহত হব । অনযবদ্হক তার বচন্তন প্রবক্রা এবং যুবক্ত
প্রহাহগর প্রবত যাপ ববচার কহর তার ঠিক মূযান করহত হব ।
এই দপ্রক্ষাপহট নতু নভাহব

গতণি াঠক্রভভয রেয ও উভেয বস্থর করহত হব । াযারণভাহব এই রেয ও

উভেয বনম্নরূপ হত পাহরেঃ
 বলশুর মহন যাহত গতণি-বীতি গভি না ওভঠ দ ববহ ববহলভাহব হচি দথহক পাঠক্রম  পাঠযূবচ
বতবর  তার বযবার করহত হব ।
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 বলশুর মাতৃ ভাা (বা প্রথম ভাা)  অনযানয ববহর বলক্ষার হঙ্গ

াভঞ্জযূণমবাভফ গবণত বলক্ষা

শুরু করহত হব । (বলশুর মাতৃ ভাা বলক্ষা দযব ভাা আহবন তা প্রাথবমক স্তহরর গবণহত বযবার না
করাই ভাহা।)
 গবণত বলক্ষা বলশুর স্মৃতিতক্তভক মর্াম্ভফ কভ কাহজ াগাহত হব । ংখযা গণনার প্রথম যাপ দথহক
ফাস্তভফয ভি তভতরভয় এফং নানা তক্রয় তখন দ্ধতিয ভাধযভভ

বলশুর বলখন প্রবক্রাহক যুবক্তপূণে এবং

আনন্নদ্াক করহত হব । বলশু প্রথহম যাহত বুঝহত না পাহর দ দকাহনা একটা বব বলখহছ । এইভাহব
আনন্নপূণে মজাদ্ার কৃ তযাবর মযয বদ্হ দ জানা দথহক অজানা একটা বব জানহত পারহব।
 বলশুরা দ্গতভাহব বনহজহদ্র কাজ কহর প্রদ্ি মযাটি বনহজহদ্র মত কহর বুঝহব, িাবয মাযাহনর পথ
অনুমান করহব এবং দলহ ক্ষযটি আববষ্কার করহত পারহব । এই প্রবক্রা যুবক্ত-ববচারহবায কাহজ াগাহব
এবং মজাতী মযা মাযাহনর বনম বনমোণ করহত পারহব ।
 বলক্ষাথীহদ্র বববভন্ন বু র িাভদ্য ক্ষখায ভর্য স্বাবাতফক অং- গবণত দলখা এববটি ববহলভাহব মহন
রাখহত হব। বলশুহদ্র ভু  দদ্হখ তার বচন্তাপদ্ধবতর ত্রুটি দকাথা তা বুহঝ বনহত হব  দই ত্রুটি
ংহলাযহন াাযয করহত হব । (প্রঙ্গত বা দ্রকার দয, গবণহতর অবত াযারণ ববহ নানা যরহনর
নতু ন পদ্ধবতর কথা আমরা আহগ ভাবববন এমন হত পাহর। তাই বলক্ষাথীর নতু ন বচন্তা ভু  বকনা তা
আহগ বুহঝ বনহত বলক্ষক-বলবক্ষকাহদ্র প্রস্তুত থাকহত হব এবং গবণত বলক্ষক-বলবক্ষকাহদ্র একথা
আন্তবরকভাহব ববশ্বা করহতই হব দয ‘বলক্ষা উভমুখী’)
 বলক্ষাথীরা যাহত বনহজহদ্র মহযয  বলক্ষক-বলবক্ষকাহদ্র হঙ্গ গবণহতর গল্প বা, দলানা  বাববর
মাযযহম প্রাপ্ত যারণা-ংহকত দথহক গাবণবতক জ্ঞান  গাবণবতক মযা বতবর করহত দলহখ- এ ববহ
ববহলভাহব নজর বদ্হত হব।
 বলক্ষাথীর পাঠযবইহ বযবহৃত ংখযা, ছবব, লব্দ, বাকয, বচি —ব বকছু হতই তার বক্র কাহজর উপাদ্ান
বাহব বযবার করহত হব । এর ফহ বলক্ষাথীরা বনহজ বনহজ  দ্গতভাহব অনুন্ধান করহত পারহব ।
এছাড়া এর মাযযহম পুরহনা পদ্ধবতহত অভযস্ত বলক্ষক-বলবক্ষকারা নতু ন পদ্ধবতহত কাজ করার পথ খুাঁহজ
পাহবন ।
 গবণত বলক্ষক-বলবক্ষকাহদ্র বলক্ষাথীর চাবদ্ামত বলখনপদ্ধবত গ্রণ করহত হব । স্থানী  হজ াহতর
কাহছ পাা উপাদ্ান কাহজ াবগহ বলক্ষাথীর গবণত ববক দবাযগঠহন াাযয করহত হব ।
 দয ব ববহ বতয বতয ছাে-ছােীর জীবহনর মযা দগুহাই বাস্তব মযার আহাচনা আহব।
 বতযকাহরর বাস্তব মযা ছাড়া তাহদ্র কাহছ মজার এবং তাহদ্র কল্পনালবক্ত ববকাহল াক মযা
থাকহব । বহাপহযাবগতার ববটা ববহলভাহব দখা দরহখ বববভন্ন পযোহ মযা বনবোচন করহত হব
।

াঠক্রভ কামমকয কযায াধাযণ দ্ধতিয তকছু রূভযখা
 গবণত বইহত যথািব জ ভাা  দছাট দছাট বাকয বযবার করহত হব । বাংা ভাা, ছবব বা
দরখা

এবং গবণহতর ভাা (বচি) বযবার কহর ংবক্ষপ্ত জহবাযয বনহদ্ে ল বদ্হত হব । বইহত বযবহৃত

ছবব দযন জীবনহকবন্ধকতা  গাবণবতক তাৎপযে দ্ুইই স্পি কহর তুহত পাহর তা দদ্খহত হব ।
 অবযকাংল দক্ষহেই গবণহতর পবরভাা এবং তার ংজ্ঞার উপর দজার দদ্া যাহবনা। উদ্ারণ বনহ
আহাচনা , বক্র কাজ করহত করহতই বলশুহক তা বলহখ বনহত হব

। ছাে-ছােীহদ্র মহন বববভন্ন

ববহর যারণাগঠহনর জনয কাযেকরভাহব মানাহঙ্কর চচো করহত হব । অহনক দক্ষহেই না কহ অহঙ্কর
উির বা বা দখার অনুলীনী থাকহব । দকাহনা দক্ষহে ংজ্ঞা বনহ আহাচনা করা দ্রকার হ তা
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বনহত পরবতী মহ উহদ্যাগ বনহত হব । দহক্ষহে অহন্ধর মত মুখস্থ না কহর বলশুরা বনহজরা ঐ
ংজ্ঞাবনমোণ করহত পাহর বকনা তা দদ্খহত হব ।
 বববভন্ন গাবণবতক যারণা  যুবক্ত গঠন করার পহবে দছাট দছাট ংখযা বযবার করহত হব । উদ্ারণ 
অনুলীনীহত দছাট দছাট ংখযা বযবার কহর যারনা  যুবক্তগঠন জ কহর তুহত হব ।
 বলক্ষা ববক মূযাহন াযারণভাহব দছাট দছাট ংখযা বযবার কহর গহড় দতাা গাবণবতক মযাই
থাকহব । (বলক্ষক-বলবক্ষকাহদ্র কাহছ প্রাবঙ্গক বলক্ষণ াবকা থাকহব। ঐ বলক্ষণ াবকাহত বলক্ষাথীর
বইহর ববকছু থাকহব  কীভাহব বক্র কাজ কহর  ছবব বযবার কহর বলক্ষাথীহদ্র াাযয করা যাহব
দ ববহ ংহকত থাকহব। এছাড়া তুনা বকছু টা কঠিন গাবণবতক অনুলীহনর ংহকত থাকহব

।

প্রহাজন দবায করহ তহবই তাাঁরা অগ্রর বলক্ষাথীহদ্র বকছু টা বড় ংখযা বদ্হ বতবর কহর দদ্হবন।)
 বড় বড় ংখযার বলক্ষা মূত ংখযা পবরবচবতর জনযই আহব । ংখযা গঠহনর মূ যুবক্ত বুঝহত পারহ
অবত ামানয াাযয দপহই বলক্ষাথীরা বড় বড় ংখযা বহত  বখহত পারহব । আবার ংখযা গঠহনর
মূ যুবক্ত না বুহঝ মুখস্থ করহত বাযয হ তারা গবণতভীবতর বলকার হব ।
 প্রথম  বদ্বতী দশ্রবণহত আাদ্া গবণহতর পুস্তক থাকহব না । ভাা চচোর হঙ্গ হঙ্গ ঐ গাবণবতক ভাা
 াংহকবতক বচি বযবার বলহখ দনহব বলশুর আহলপাহলর পবরহবল দথহক ।
 বলশুহক বাস্তব মযা দথহক আযাবাস্তব এবং দলহ অবযবাস্তব যারণা বনহ দযহত হব।
 গল্প, মযাবজক, যাাঁযাাঁ চচো বদ্হ বলশুহক আকৃ ি করহত হব ।
 মানাহঙ্করচচো করহত বলশুহক মহন মহন গাবণবতক মযার বচে অঙ্কহন াাযয করহত হব ।
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াঠক্রভ
তযভফ তযতচতি
প্রার্তভক স্তয - পবরহবহলর জড়  জীব উপাদ্াহনর বববচেয বলশুর দচাহখ আাদ্া আাদ্া ভাহব যরা পহড়।কখহনা
কখহনা বলশু তার জীবহনর দবহড় ঠার জনয প্রহাজনী উপাদ্ান গুবহক(দদ্গঠন,খাদ্য, দপাাক,বাস্থান,পবরবার
 ম্পদ্) ঠিকভাহব বচহন বনহত বযথে ।এই উপাদ্ানগুবর উপকরণগুব তার মাজ জীবন গঠহন বযবহৃত
।অথোৎ পবরহবহলর মহযযই একাযাহর বনবত আহছ বলশুর অনুবন্ধৎা, জীবন বজজ্ঞাা আর একবদ্হক দযৌথজীবন
গঠহনর দপ্ররণা। UNESCO এর বরহপাটে অনুাহর বলখহনর চারটি উহেলয বস্থর করা হহছ।যথা-(১)জানহত
দলখা(Learning to Know)(২)কাজ করহত দলখা( Learning to do)(৩)একহঙ্গ বাাঁচার দলখা( Learning to live
together) (৪)মানু হত দলখা( Learning to be)।পবরহবহল পাঠযূচীহত দয পাঠ গুবহক অন্তভুে ক্ত করা হহছ
তার মূ ক্ষযই হা :








বলশুহক বজজ্ঞাু কহর দতাা।
মযাগুবহক বচবিত করহত মথে কহর দতাা।
পবরহবহলর প্রাকৃ বতক বনম,লৃংখাহক বুঝহত পারা।
বববভন্ন প্রাকৃ বতক বস্তুর মহযয গঠনগত ামঞ্জয বচবিত করহত ামথেয গঠন করা।
দকাহনা মযার মাযাহনর একাবযক ববকল্প পথ আগাম অনুমান করহত মথে কহর দতাা।
প্রাকৃ বতক ঘটনাবীর চক্রাকার পবরবতে হনর প্রকৃ বত  কাযেকারণ ম্পকে বুঝহত পারা।
দ্গত ভাহব মযার মাযাহন উহদ্যাগী া।

বলশুর মহযয উপহরাক্ত যারণাগুব জন্ দনহব তার পাবরপাবশ্বেক দভৌগবক পবরহবল পবরবচবতর মাযযহম পুরহনা
বদ্হনর ভযতার ববকাহলর যারার দপ্রবক্ষহত এবং ববজ্ঞাবনক হতযর আহাহক।শুযুমাে ববজ্ঞাবনক তযই প্রবতষ্ঠা
ন।জীবন দথহক ভ  দ্বন্দ দ্ূর করহত,ংস্কারমুক্ত মন গঠন করহত পবরহবহলর ববজ্ঞাবনক তথয  তত্ত্বগুব
তাহক াাযয করহব।াহতনাহত কাজ কহর এবং প্রমাহণর মাযযহম বনহজ উপবি কহর এই হতয দপৌছহত দচিা
করহব বলশু বনহজই।দ্গত বলখণ প্রবক্রা ামাবজক ভাহব এই প্রহচিা আর ফপ্রু হব।

উচ্চ প্রার্তভক স্তয : পবরহবহলর উপাদ্ানগুবর মাজ বনমোহণ ভূ বমকা বনবদ্ে ি ার পর বলশুর অনুবন্ধৎা
বনবদ্ে ি পহথ পবরচাবত ।বলশু পবরবচত অবভজ্ঞতার বপছহন বনবত ববজ্ঞাবনক নীবতগুবহক জানহত হচি
।বনজাহত পরীক্ষা বনরীক্ষা করহত মথে  এবং পবরহবহলর উপাদ্ানগুবর মহযয কাযেকারণ ম্পকে মীক্ষার
মাযযহম তার দচাহখর ামহন উহন্াবচত হত থাহক।বক্রতা  পরীক্ষা-বনরীক্ষাই  ববজ্ঞাবনক যারণা াহভর
মূ বভবি।তাই ববজ্ঞানহক জড় বা জীহবর যমে আাদ্াভাহব আহাচনা করার মত প্রহকাষ্ঠকরণ না কহর ুংত
যারণার জন্ দদ্ার উহেহলয মবন্বত করা হহছ।বলশুহক ‘জানা’ দথহক অজানার বদ্হক বনহ যাার জনয
তারা দচনা জগহতর উপাদ্ানগুবহক(বুজ,উবদ্ভদ্,প্রাবণ,মূ,কান্ড,পাতা ফু ) লনাক্ত কহর তার উৎপাদ্নমূক
িাবনাহক বচবিত করা হহছ।জড় উপাদ্ান গুবর ুংত রুপই দয জীবহনর ূচনা কহর এই তযহক বববভন্ন
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পাহঠর মহযয বদ্হ তুহ যরার প্রহচিা গ্রণ করা হহছ।এহক্ষহে ববজ্ঞাহনর ইবতা,পবরহবল দভহদ্ উৎপাদ্হনর
বববচেয, উৎপাদ্হনর দক্ষে,ইতযাবদ্ ববগুবহক অন্তভুে ক্ত করা হহছ।মকাীন াবতয,রচনা,মানবকীবতে বা
ববপযেহর মহযয দখাাঁজার দচিা করা হহছ এই মন্বী যারণার বভবি ম্পদ্ আরণ,খাদ্য ংহি, জীবহদ্
গণ,দরাগ  দরাগ প্রবতহরায এর হঙ্গ জড় পদ্াহথের রুপ  ক্রহমর পবরবতে ন,জটিতা বৃবদ্ধ,বববভন্ন যহমের
প্রহাহগর ববগুবহক ংযুক্ত করা হহছ।ফহ বলক্ষাথীর মহযয গহড় হঠ মন্বী দচতনা যা ম্পহদ্র নলী
বযবার  ংরক্ষহণর নযা জাতী  আন্তজে াবতক দচতনাহক জাগ্রত কহর।উৎপাদ্ন  নলী উন্নবতর মহযয
আন্তেঃম্পহকে র জন্ এই মন্বী ববজ্ঞান পাঠযূবচর মাযযহম গহড় উঠহব।এই পদ্ধবতহত ববজ্ঞান বলক্ষাথী কখনই
একা একা বলখহব না।দ্গত আহাচনা  কাযেপদ্ধবত,তথয ংগ্র,ববহিণ  ুংতকরণ এবং তার যথাথেতা
বনরুপণ করার মাযযহম এই ববজ্ঞান বলখহনর পথ বনযোবরত হব।

পাঠক্রম
পবরহবল  জীবনববজ্ঞান (নবম  দ্লম দশ্রবণ)
‘পবরহবল  জীবববজ্ঞান’ পাঠক্রহম খাদ্যহক দকন্ধ দরহখ উপহকবন্ধকভাহব বৃির বযাাহযে খাহদ্যর ংহি বযবার 
পবরণবত ম্পবকে ত লারীরবৃিী প্রবক্রাগুবহক উপ-স্থাপন করা হহছ। খাহদ্যর ভাঙহনর ফহ দদ্হ ংহি 
নানা গুরুত্বপূণে মন্বাহকর মাযযহম যারা দকাহনা জীবহদ্হর (ববহলত মানুহর) দকন্ধী মন্বক অক্ষ গঠন
কহর। এই মন্বহকর বক্রা খাদ্য উপাদ্ান দকালী বস্তুহত পবরণত । দকালী উপাদ্াহনর ংহি যখন হবোচ্চ
ীমা দপৌাঁছা তখন দকাল ববভাজহনর প্রহাজন অনুভূত  এবং অবযক দকাল কা বা অহঙ্গ রূপান্তবরত হ
জীবহদ্হর বৃবদ্ধ ঘটা। বৃবদ্ধপ্রাপ্ত জীহবর ববহভদ্ন ঘটাহ জননহকাল উৎপন্ন  এবং এই জনন দকাহলর মাযযহমই
বংলগত বববলহিযর স্থানান্তরণ ঘহট। উৎপন্ন জীব পবরববতে ত পবরহবল মাবনহ চার জনয নানাববয পবরবতে ন ঘটা ।
উৎপন্ন জীব পবরবতে ন যখন তাহক পূবেবতী জীব দথহক পৃথক কহর তখনই ঘহট নতু ন প্রজাবতর উৎপবি। একাবযক
প্রজাবতর মন্বহ ৃবি  জীবতববচেয। জীবজগহতর হঙ্গ পাবরপাবশ্বেক জড় উপাদ্াহনর বমথ

:বক্রা অনুকূ

ববারীবত গহড় উহঠ। আবার মানুহরই অববহবচক কাযোবীর ফহ পবরহবলগত ভারাময নি , জীবতববচেয
যবংহর েুখীন । উপাদ্ানগত ভারাময বববিত হ ক্ষবতকারক  ুহযাগ ন্ধানী অনুজীবরা বক্র  
মানবহদ্হ বববভন্ন দরাহগর ংক্রমণ ঘহট। বকন্তু বতে মান পৃবথবীহত শুযুমাে পবরহবল পবরবতে হনর জনয ংক্রামক
দরাগই ঘটহছ না, ৃবি হচ্ছ মানবক চাপ  তদ্বজবনত নানাপ্রকার জীবনচচোজবনত বযাবয। জীবতববচহেযর ঠিক
বযবাহরর মযয বদ্হই ঘটহত পাহর অথেতনবতক উন্নন, ববস্তৃ ত হত পাহর কাহজর দক্ষে। বতে মান পাঠক্রহম (নবমদ্লম) এই যারণাহক দকন্ধ কহর আববতে ত  এক িাবনাম দক্ষে দযখাহন
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আত্ম উপবদ্ধ, আত্মহচতনতা,

মমবমেতা, কাযেকাবরতা  পারস্পবরক ংহযাগ স্থাপন, ববহিণযমী বচন্তা, ৃজনমূক বচন্তা, মযা দচনা 
মাযাহনর ক্ষমতা প্রভৃ বত জীবনদ্ক্ষতা অজে ন কহর বলক্ষাথী রূপান্তবরত হত পাহর এক মাজ হচতন নাগবরহক। এই
নাগবরকই ‘নলী উন্নবতর’ ববমূতে যারণাহক বন করহব।
পাঠক্রহমর বতে মান

কাযেক্রহম জড়ববজ্ঞাহনর লবক্ত, তরবস্তুর প্রবা, জড় বস্তুর ক্রমান্ববক রূপান্তর

প্রভৃ বত যারণাগুবহক যুক্ত করা হহছ। অণুর ৃবি  তার ক্রমপবরবতে ন, আন্ত :আণববক  অন্ত :আণববক রূপান্তর,
অনুঘটক বক্রা, ংবন্ধন  ববহিণ এর নযা রান জগহতর উপাদ্াহনর প্রহবল ঘহটহছ। পৃবথবীর দভৌহগাবক
অঞ্চগুবর  ভারহতর দভৌহগাবক অঞ্চগুবর বববলিয  প্রবতফবত হহছ। জীবতববচহেযর ববস্তাহর প্রাতগবতাবক
যুহগর পবরহবল বববভন্ন মহ ভূ প্রাকৃ বতক পবরবতে ন কীভাহব পৃবথবীর জীবমণ্ডহর পবরবতে ন ঘটিহহছ তার
আহাচনা ূে বতে মান পাঠূবচহত অন্তভূে ক্ত হহছ। অন্তভূে ক্ত হহছ জনস্বাস্থয, একক জীব দথহক জীবমণ্ডহ রূপান্তহরর
যারণা, আনববক স্তহর জীবহদ্ গঠহনর দমৌবক যারণা।
Learning steps:
অণু দথহক পবরহবল উিরণ (From Molecule to environment )
a)

অণুর ংহি পবরবযেন  পবরবতে ন (Synthesis, Elongation and Transformation of molecule)

b) অণুর দথহক লারীরবৃিী প্রবক্রার ূচনা ( Initiation of Physiological processes by gradual conversion
and re-synthesis of old and new molecule)
c)

লারীরবৃিী প্রবক্রার বনিণ (Control and Co-ordination of Physiological processes)

d) জীবহদ্হর বববলিয মূহর প্রাক পবরবতে ন  নতু ন জীহবর উৎপবি ( Change of characters of organism
and origin of new species)
e) বববভন্ন জীহবর মহযয পারস্পবরক বমহথা

:বক্রা  জীবমণ্ড গঠন (

Mutual Interaction in between

different organism and formation of Biosphere)
f)

জীবমণ্ড, পবরহবহলর ুরক্ষা  নলী উন্নবত (Biosphere, Environmental protection and Sustainable
Development )

বলখন প্রবক্রামূ (Learning Strategies) :
1) Observation, Data collection and Documentation (পযেহবক্ষণ, তথয ংগ্র  তথয ংরক্ষণ)
2) Data Verification, Experimentation (তথযাবদ্র, তযতা যাচাই, তথযাবদ্র দ্বপহক্ষ পরীক্ষা-বনরীক্ষা)
3) Discovery learning (আববষ্কার মূক বলখন)
4) Brain storming (মবস্তষ্ক আহাড়ন মূক আহাচনার ূেপাত ঘটাহনা)
5) Cognitive and Social Construction of knowledge (দবৌবদ্ধক  ামাবজক জ্ঞান বনমোণ)
দশ্রবণকহক্ষ বযবহৃত পদ্ধবতমূ :
1) াহত কহম কাজ করা  মযা বতবর করা
2) একই মযা মাযাহনর জনয একাবযক ববকল্প অনুন্ধান করা (পূবেজ্ঞান বযবার  নতু ন জ্ঞান দখাাঁজা)
[প্রহজক্ট বতবরর বভবিহত]
3) প্রাকৃ বতক ঘটনাবীর মুহখামুবখ া, তথযাবদ্র তযতয ববচার
4) অবজে ত জ্ঞাহনর বলক্ষাথী দভহদ্ নানাববয প্রকাল (দ্গত বলখন)
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নফভ ক্ষশ্রতণ

স্বহভাজী

লবক্তর আবদ্ধকরণ 
রূপান্তর  খাদ্য
অনুর ংহি

পরহভাজী

2

জীবহগাষ্ঠী

খাদ্য গ্রণ, বৃৎ খাদ্য অনুর
ভাঙন, র খাদ্য অনু/

বজব অনু, খাদ্য

পবরহপাক

উপাদ্ান, খাদ্য গুরুত্ব 

উৎপাদ্ন

3

1

অভাবজবনত ক্ষণ

উৎপন্ন খাদ্য -উপাদ্ান
দলাণ  পবরবন

ংহিবত দকালী বস্তুর

পবরবাবত উপাদ্াহনর দকালীর বস্তুহত

বযবার কহর জীবহদ্হর স্থান

রূপান্তর, ভাঙন, লবক্ত উৎপাদ্ন

7

পবরবতে ন

4

5

ংহিবত দকালী বস্তুর ঞ্চ, দকাহলর
গুণগত পবরবতে ন, দকালীববভাজন  ংখযা
বৃবদ্ধ, জীবহদ্হর আকার  আতহনর

লবক্ত উৎপাদ্ন কাহ ক্ষবতকারক

পবরবতে ন, অপবরনত জীব দথহক পবরনত

উপাদ্ান ংহি, দদ্ দথহক

জীব ৃবি

বনিমণ

7
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6

দ্ভ ক্ষশ্রতণ

বববলহিযর অপবরবতে নী /

বববলহিযর ঞ্চারহণর
প্রহাজনীতা

পবরবতে নী ঞ্চারণ

1

পবরনত

2

উৎপন্ন জীহবর মহযয পাথেহকযর

জীব

ৃবি  পবরহবহলর হঙ্গ

3

অবভহযাজন

পবরহবহলর উপাদ্ানগত পবরবতে ন
 দরাহগর ূচনা, দরাগ প্রবতহরায,

নতু ন প্রজাবতর

জীবনচযোর পবরবতে ন, অথেতনবতক

উৎপবি

8

উন্নণ

উৎপন্ন প্রজাবতর বববভন্ন

ম্পহদ্র অবতবযার, অপবযবার,

পবরহবহল ববস্তারণ 

দ্ূণ, দ্ুঘেটনা, ম্পহদ্র ংরক্ষণ,

প্রহাজনী গঠনগত বা

ৃজনলী উন্নণ, ংঘবদ্ধ প্রহচিা
গ্রণ

লারীরবৃিী পবরবতে ন

7

একাবযক নতু ন বববলিয যুক্ত

জড়  জীবজগহতর মহযয

জীহবর ৃবি পবরহবহলর

পারস্পবরক বমহথােঃবক্রা 

ভারাহমযর পবরবতে ন  জীহবর

অনুকূ ববারীবত গঠন

6

4
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ংখযার পবরবতে ন

5

3

াঠক্রভ
তযভফ ও ক্ষবৌিতফজ্ঞান (নফভ ও দ্ভ ক্ষশ্রতণ)
‘পবরহবল  দভৌটববজ্ঞান’ অংহল জড় বস্তু ম্পহকে পবরমানগত চচোর ভূ বমকা বাহব এই পযোহ
পাঠক্রম গহড় দতাা হহছ। এর পরবতী

পযোহর কাজ জড় ববজ্ঞাহনর চচো নানা পরীক্ষা 

বনখুাঁত পযেহবক্ষহণর ফাফহর হঙ্গ গবণহতর মন্বহ পদ্াহথের যমে ববহ তত্ত্ব গহড় নবম দশ্রবণ
পযেন্ত দয ভাহব বলক্ষাথী বলহখহছ তা  াযারণভাহব জড় পদ্াথেগুহা দ দযভাহব দদ্খহত পা
তার বভবিহত। এখকাহন দযব যমে ফু হট উহঠ দগুবই দ গুণগতভাহব দবাঝার দচিা কহর। এই
অবস্থা দথহক তাহক ভববযৎ বলক্ষার পযোহ বনহ যাার দযাগ ূহের দ্ুটি যাপ প্রথমটি
মাযযবমক পযোহ দভৌতববজ্ঞান  পবরহবল বলক্ষা আর বদ্বতীটি উচ্চ মাযযবমক পযোহর
পদ্াথেববদ্যা, রাণববদ্যা ইতযাবদ্ পাঠ  বলখন। তাহদ্র এতহদ্হনর ‘পবরহবল  ববজ্ঞান’ বলক্ষার
জ্ঞান দথহক নতু ন জ্ঞান গঠন করাটাই এখন কার কাজ।
পবরমান গত যারণা উন্নত করার জনয এবার তারা বকছু ববহ পবরমাপ করহব।
ববজ্ঞাহনর খুব াযারণ  জ ূেগুবর উহিখ  দগুব বনহ বকছু গাবণবতক বাব এ
করহত পারহব।
পবরহবহলর বহু ববহর উপবিহত  পবরহবল হচতন জীবনচচো গঠহন পদ্াথে ববজ্ঞাহনর
বববভন্ন ূে  রাহন বববভন্ন যারণা খুব কাহজ াহগ। এ ব ববহ হচতন দথহক এই
পযোহর পাঠযক্রম বতবর করা হহছ। এই পাঠূবচহত আহার যমে, দহন্পর বববলিয, বণোী গবত
ৃবির যারণা, মাববহশ্ব বববভন্ন বস্তুর মহযয পারস্পবরক ম্পকে , বববভন্ন রাবলর যারণা, ঘেহণর
যারণা, গৃীত  ববজে ত তাপ ংক্রান্ত মযা পৃবথবীর চু ম্বকত্ব, লহব্দর প্রবতফহনর প্রহাগ চাপ
ঘাত ম্পহকে যারণা এবং এর বনম্নচাপ, ঝহড়র ম্পকে , দমৌহর পারমানববক গঠন, পযো
ারবণ, রাাবনক বন্ধন, দ্রবণ, জ, মাটি, যহির বযবার, বচরাচবরত  অবচরাচবরত লবক্তর
উৎ, অযাবড-ক্ষার, যাতু  অযাতু , বলল্পগতভাহব গুরুত্ব রাাবনক পদ্াথে, কাবেহণর বববভন্ন
ািাবনাম দযৌগ, বজব পবরমার, বলল্পজাত দ্রবয  দ্ূহণর নযা ববগুব অন্তভূে ক্ত করা
হহছ। এর মাযযহম বতে মান আবাার গবত প্রকৃ বত পবরবতে ন, বলল্পভাবনা, দরাগ বনরামহ 
বনণেহ বববভন্ন দযৌহগর বযবার, পবরহবল দ্ূহণর হঙ্গ দরাহগর ম্পকে , ফ উৎপাদ্ন 
মৃবিকার গুণাগুবণর হঙ্গ বলল্পজাত দ্রহবযর ম্পহকে র উপর আহাকপাত করা হহছ। হবোপবর
বদ্নবন্নন জীবহনর উদ্ারণ দথহক কীভাহব উপহরাক্ত পাঠগুবর যারণাগত বভবি বতবর করা যা
দ ম্পহকে পারস্পবরক ংহযাগ  কাযেকরী ম্পকে স্থাপহনর প্রহচিা গ্রণ করা হহছ। হবোপবর
দভৌতববজ্ঞান পাহঠর জীববকামুখী িাবনার দক্ষেগুব বচবিত করার হচতন প্রা গ্রণ করা
হহছ। বতে মান মহ কণাগহবণা, তরঙ্গ গহবণা, লবক্তর বযবার, িাবনাম দযৌহগর কৃ বেম
ংহিহর নযা ববগুব ম্পহকে  পাঠযূবচর বববভন্ন অংহল আহাকপাত করা হহছ।
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াঠক্রভ
ইতিা
প্রার্তভক তফদ্যারয়
ক] বলশুর ইবতা দবাযহক পবরহবল ভাবনার দ্ৃবিহকাণ দথহক দদ্খা।
খ]প্রতযক্ষ দ্ৃবিহত যা বকছু বলশু দদ্খহছ তার দয একটা অতীত আহছ এই ভাবনাটি ামহন দরহখ বলশুর
পবরবার,আহলপাহলর পবরহবল

এবং ববদ্যাহর অদ্ূর অতীত ম্পহকে যারণা বতবর করা।

গ] অতীহতর দয দকান গল্প  ঐবতাবক কাববনহক বতে মাহনর দ্ৃবিহকাণ দথহক দদ্খার দচিা করা এবং বলশুর
মহযয তু নামূক দ্ৃবিভবঙ্গ জাবগহ দতাা।
ঘ] মাহজ বাযতেঃ দদ্খা যা দয মস্ত অাহমযর বচে,বনরহপক্ষতার পবরহবল বা বববভন্ন যরহনর মানুহর মহযয
পাথেকয,দ ম্পহকে বলশুহক হচতন করা।
ঙ] মবমেতা,বববভন্নতাহক োন জানাহনা,অতীতহক শ্রদ্ধা করা  োন জানাহনা,অতীহতর ঘটনা বা গল্প বনহ
বনহজর ‚ংগ্র পুবস্তকা‛ বনমোণ করা ইতযাবদ্ কৃ তযাবর মাযযহম বলশুহক মূযহবাহযর বলক্ষা দ্ীবক্ষত করা।
চ]প্রবতটি গ্রাম  এাকা দকান না দকান প্রাচীনতার ক্ষণ খুাঁহজ পাা যা বকনা তা আববষ্কার করার বযবস্থা
করা,প্রাচীন মবন্নর, মবজদ্ বা পুরহনা জবমদ্ার বাবড় মানুহর বযবক্তগত ংগ্রহ থাকা পুরহনা মুদ্রা,পুস্তক বা
ছববর নমুনা ংগ্র করা এবং এববহ প্রতযক্ষ অবভজ্ঞতা অজে ন করা।
এখাহন ‚পবরহবল পবরবচবত‛ ববটির মহযয কহকটি বথহম[ theme ] ইবতা ম্পবকে ত ংবক্ষপ্ত বববস্তু দদ্া
আহছ।তহব দহক্ষহে এর পঠন-পাঠনটি হব কৃ তযাব বনভে র। তাই বলশুর উপর বব ব স্তু এবং তহথযর চাপ হব
না। ভূ হগা এবং ববজ্ঞাহনর হঙ্গ ম্বন্ধযুক্ত কহর এগুব দলখার বযবস্থা করহত হব।
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ইতিা উচ্চ-প্রার্তভক ও ভাধযতভক
ক] যুগ  কাহর যারণা ঐবতাবক ঘটনাহক বুঝহত পারা,তার বববলিয এবং বববভন্ন ঘটনার মহযয াদ্ৃলয 
ববাদ্ৃলয বনযোরণ করহত পারা
খ] বববভন্ন যুহগ ভযতার অগ্রগবত কহকটি বথহমর [theme] মাযযহম বুঝহত পারা।পুঙ্খাণুপুঙ্খ তহথযর মহযয না বগহ
এই অগ্রগবতর াববেক

যারণা দজহন দনা।

গ] ঐবতাবকরা দযভাহব ইবতাহক জানহত পাহরন দই পহথই

ংবিি যুহগর ঐবতাবক উপাদ্ানগুবহক ববহিণ

করা এবং যুহগর বববলিয  ামাবজক,অথেতনবতক,াংস্কৃ বতক পবরহবল ম্পহকে মযক উপবি করহত পারা।
ঘ] পবরহবল ববদ্যার দ্ৃবিহকাণ দথহক ইবতাহক জানা।একটি বনবদ্ে ি যুহগর রাজা ার কাববন দয বড় কথা ন
দ তা দবাঝা এবং যুহগর মানুহর ামবগ্রক অবস্থা এবং ামাবজক, অথেতনবতক, রাজতনবতক  াংস্কৃ বতক
পবরহবল বুঝহত পারা  বতে মান পবরহবহলর হঙ্গ

তু নামূক আহাচনা করহত পারা।

ঙ]ভারহতর বববচহের মহযযর ঐহকযর ুরটিহক যরার দচিা করা। দভৌহগাবক পাথেকয,যমে,বণে,জাবত, ভাা এবং
ংস্কৃ বতর পাথেকয থাকা হি

ভারত দয এক

দই দ্ৃবিভবঙ্গ স্পি ভাহব দবাঝা।

চ] রাষ্ট্রনীবতর দ্ৃবিহকাণ দথহক অতীহতর হঙ্গ বতে মাহনর দমবন্ধন ঘটাহনা এবং বতে মান যুহগর রাষ্ট্র পবরচানার
উপহযাগী নীবত  তত্ত্ব মূ, বুঝহত পারা এবং দ্ুটি বযবস্থার মহযয াদ্ৃলয অনুন্ধান করা হবোপবর মকাীন
দপ্রক্ষাপহট এগুবর গুরুত্ব উপবি করহত পারা।
ছ] ভববযহতর দ্ৃবিহকাণ দথহক অতীত  বতে মানহক দদ্খা এবং একটি মাহজর বা পৃবথবীর

স্বপ্ন ভাবনা আনা

যা আগামী বদ্হন তা মস্ত কাহজর মহযযই প্রবতফবত করহত পারা।
ঝ) তহথযর দবাঝা কবমহ, ামবগ্রক রূপহরখা প্রদ্ান কহর, বববভন্ন চযাহঞ্জ মূক কৃ তযাবর মাযযহম ইবতাহক
অনুমান কহর দজহন দনা এবং বতে মান ভববহতর অবঙ্গহক ববহিণ করা।
ঞ] যারাবাবকভাহব যুগ অনুরণ না কহর ববহর গুরুত্ব অনুাহর দদ্ল এবং ববহদ্হলর ইবতাহ কহকটি বথহম
ভাগ করা এবং বলশুর কাহছ উপস্থাপন করা।

াঠক্রভ
বূ ভগার
 N.C.F-2005 এর বনহদ্ে ল  ভাবনা অনুাহর ‘ভারমুক্ত  আনন্নপূণে ’ এবং অথেব বলখন পদ্ধবত প্রহাগ
করার জহনয বলক্ষাথীহদ্র প্রাতযবক  বাস্তব জীবহনর াহথ ম্পকে স্থাবপত কহর প্রাকৃ বতক  আথোমাবজক
বব মূহর জ্ঞানহক ‘জানা’ দথহক ‘অজানার’ স্তহর উহন্বচত করার কথা বা হহছ। এই হক্ষয বতে মান
পাঠক্রহম উচ্চ প্রাথবমক  মাযযবমক স্তহর ভূ হগা ববটিহক ুদ্র
ূ প্রাবরত, ক্রমবযেমান, যুহগাপহযাগী এবং
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মাজববজ্ঞান 

প্রকৃ বত ববজ্ঞাহনর

মাাহর একটি

‘াংহিবক’ বব বাহব গনয কহর এই স্তহরর

ছাে/ছােীহদ্র মানবক  দবৌবদ্ধক স্তহরর মাহনাপহযাগী পাঠক্রম বতরী করার প্রা করা হহছ।

 অতীহত উচ্চ প্রাথবমক,মাযযবমক স্তহর ভূ হগা ববহ দয পা ঠক্রম বছ তাহত দবল বকছু জাগা ববহর
যারাবাবকতার অভাব বছ, দযমন ষ্ঠ দশ্রবণহত দৌরজগত,ূযে এবং পৃবথবীর অনযানয দমৌবক তহথযর
হঙ্গ উপগ্র চাাঁহদ্র কথা বদ্হ ববটি শুরু হহছ । বতে মাহন যারাবাবকতার দক্ষয এই পবরচ্ছহদ্র আহগ

পূবেূে বাহব মা ববহশ্বর ৃবি নতু ন কহর ংহযাজন করা হহছ।

 প্রচবত পাঠযূবচহত বববভন্ন ববহর মহযয আন্তেঃ ম্পকে [ inter-relation]-এর অভাব দকান দকান দক্ষহে

দদ্খা দগহছ । বতে মান পাঠক্রহম মস্ত ববহর মহযয আন্তেঃ ম্পকে স্থাপহনর দচিা করা হহছ, দযমন
পবিমবঙ্গ ভারত  বববভন্ন মাহদ্হলর প্রাকৃ বতক  আথে-ামাবজক পবরহবহলর মহযয মন্ব াযন করার
দচিা হহছ।

 প্রচবত পাঠক্রহম কৃ তযাবর পর ববহল গুরুত্ব দদ্া বছনা । নববনবমেত এই পাঠক্রম নতু ন আবঙ্গহক
ভাবা হহছ। প্রা প্রবতটি ববহই বববভন্ন কৃ তযাব [activity] রাখা হহছ, যাহত পাঠক্রমটি ‘বই কবন্ধক’
না হ

‘কমেহকবন্ধক’ ( Activity based ) হ হঠ । উদ্ারণ স্বরূপ বা যা-দযমন দ্ূ দযোগকববত

জাগার পর মীক্ষা, ববদ্যাহর পাশ্বেবতী গ্রাম/ াহডের আথোমাবজক অবস্থার মীক্ষা ইতযাবদ্।

 প্রচবত পাঠক্রহম ববহর উদ্ারণ গুহা ছাে-ছােীহদ্র কাহছ দকাহনা দকাহনা দক্ষহে অপবরবচবত বছ,
নববনবমেত পাঠক্রহম এই অুববযা দ্ূর কহর, যথািব প্রাঞ্জ ভাা, স্থানী  দদ্লী পবরবচত উদ্ারহণর
মাযযহম ববটি পাঠযপুস্তহক তুহ যরার দচিা করা হব বহ আলা করা হচ্ছ।

 প্রচবত পাঠক্রহমর পাঠযপুস্তহক শুযু ববহর একহঘহবম বছ এটা ন, ছবব প্রা একইরকহমর

আকেনীন বছ । বতে মান নতু ন পাঠক্রহম রবঙন  বচিাকেক ছববর াাহযয পুস্তক বনমোহন দজার

দদ্ার কথা বা হহছ । মানুহর জীবনযা ো  বববভন্ন াংস্কৃ বতক বক্রাকাহপর বচে দকাাহজর
কহর পুস্তহক

মত

রাখার ুপাবরল করা হহছ।

 ‘পবরহবল’ দয ভূ হগাহর অন্তেবনবত গুরুত্বপূণে একটি বব দই দ্ৃবিভবঙ্গ প্রচবত পাঠক্রহম প্রা দদ্খা যা
না। দকবমাে অিম দশ্রণীহত ‘পবরহবহলর যারণা’ এবং নবম দশ্রনীহত ‘পবরহবল দ্ূন ’ অন্তেভুক্ত রহহছ
নতু ন পাঠক্রহম পবরহবল ববহ গুরুত্বকাহর, নতু ন দ্ৃবিভবঙ্গহত দদ্খা হহছ এবং প্রবতটি দশ্রবনহত পবরহবল
ংক্রান্ত বব  অন্তেভুক্ত করা হহছ এবং ববগুবর মহযয াযুজয স্থাপন করা হহছ
। দযমন-পঞ্চম
দশ্রণীহত পবরহবহলর যারণা, ষ্ঠ দশ্রণীহত  প্তম দশ্রবণহত পবরহবল দ্ূন, অিম দশ্রবণহত পবরহবহলর
অবনমন, নবম দলনীহত প্রাকৃ বতক দ্ূহযোগ  তার দমাকাববা

দ্লম দশ্রণীহত বজে য বযবস্থাপনা ইতযাবদ্।

 প্রচবত পাঠক্রহম যুহগাপহযাগী আযুবনক দভৌদগাবক বব  তহথযর উপস্থাপন প্রা অনুপবস্থত । নতু ন এই
পাঠক্রহম নতু ন নতু ন বকছু দভৌ দগাবক যারণা ং দযাজন করা হহছ । দযমন-উপগ্রবচে,

প্রহাজনীতা,

বজে যবযবস্থাপনা ইতযাবদ্। এই নতু ন ববগুব ছাে-ছােীহদ্র আগামীবদ্হন ভূ হগাহর উচ্চবলক্ষা াহভ আগ্রী
কহর তুহব এবং বব বাহব ‘ভূ হগা’ পঠন আহরা আকেনী হ উঠহব।
 নতু ন পাঠক্রম বনমোহণর ভাবনা ছাে-ছােীহদ্র বক্র অংলগ্রণ একটি গুরুত্বপূণে বব। ভূ হগাহর প্রবতটি দশ্রবণর প্রা
প্রহতযক ববহ ছাে-ছােীহদ্র বববভন্ন কাযেকাহপর মহযয অংলগ্রণ বনবদ্ে ি করা হহছ এছাড়া মগ্র পাঠক্রহম 
পাঠূবচহত স্বাযীন বচন্তাভাবনা প্রকাহলর যহথি ুহযাগ রাখা হহছ।
 উচ্চপ্রাথবমক  মাযযবমক স্তহর ভূ হগা ববহ অহনক পাঠযূচী একাবযকবার বববভন্ন দশ্রণীহত পুনরাবৃবির
ফহ, পাঠযূচীর কহবর বৃবদ্ধ হহছ

। দযমন-পৃবথবীর গবত বতে মাহন ষ্ঠ, প্তম  নবম দশ্রণীর

পাঠযূচীহত আহছ । নতু ন পাঠক্রহম যথািব পুনারাবৃবি বাদ্ বদ্হ পাঠয ূচী বতরী করা হহছ এহত
পাঠক্রহম কহবর হ্রা দপহহছ । দযহতু কৃ তযাবর মাযযহম বলখনবক্রা ম্পন্ন হচ্ছ
বনবদ্ে ি ববহ ছাে-ছােীর জ্ঞান ম্পূনে হব আলা করা যা।
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তাই বনবদ্ে ি দশ্রণীহত

 প্রচবত পাঠক্রহম আযুবনক প্রযুবক্তর পর ববহল গুরুত্ব দদ্া বন । বতে মান

পাঠক্রদম নতু ন আবঙ্গ দক

দদ্খা হচ্ছ, দকান দকান পাঠ আযুবনক প্রযুবক্তর াাহযয পড়াহনা খুব প্রহাজন । বলখন পদ্ধবতহত ICT (
Information Communication Technology) এবং CAL ( Computer aided learning ) এর প্রহাহগর পরি
গুরুত্ব দদ্া হহছ। পাঠগুবহক এমনভাহব াজাহনা হচ্ছ যাহত দশ্রবণকহক্ষ CAL এর প্রহাগ বযাপকভাহব হত পাহর।

পাঠক্রম
ংস্কৃতি স্বাস্থ্য াযীয তো (প্রার্তভক, উচ্চপ্রার্তভক ও ভাধযতভক)
[ ঙ্গীত, অবভন, অঙ্কন, জনংহযাগ, দখা

যূা, বযাাম, স্বাস্থয, মাজ কতে বয ইতযাবদ্]

ব পাঠক্রহমর মূকথা  মানয ামথেয অজে ন । ‘মানয’ বহত ভযতার অগ্রগবতর াহপক্ষ দবাঝা । দদ্
মন দচতনার হঙ্গ

মানুহর ববকাল  উন্নহনর বনববড় দযাগ

। কাযে-কারণ ম্বন্ধূহে জড়াহনা । জাতী 

আন্তজে াবতক ক্রহমান্নবতর গাবতযারার হঙ্গ ামঞ্জয দরহখ দদ্-মন-দচতনার ববকাল ঘটাহনা আমাহদ্র প্রযান উহেলয ।
এই হক্ষ বতে মান পাঠক্রমটি বতবর করা হহছ । যাহত ববদ্যাথী বনহজর জীবহনর ুরটি জগহতর তাহর দবাঁহয বনহত
পাহর।
বকন্তু পাঠক্রহমর তত্ত্ব-আদ্লে যখন ববদ্যাথীর আনন্নম জীবহন দবাঝাই করা কব-াাঁবড়র ঝাাঁকা পবরণত

, তখবন মস্ত উহেলয ক্লাবন্তর দস্বদ্ হ ঝহর পহড় । একথা মাথা দরহখ ববগত পাঠক্রহমর দখা দছহড় দববরহ
এহ বতে মান পাঠক্রমটি বনমোন হহছ। যার প্রবতটি ববই ামথেয বনভে র অংলগ্রণ মুক বলখহনর অবভমুখ উন্ুক্ত
করহছ।
বলখহন যত ববই থাকুক না দকন দকাহনাটিই ববদ্যাথীর লরীর াস্থয ংস্কৃ বত আনন্নম ববহনাদ্ন বাদ্
হত পাহর না। এইজনয দ্ুভোগযজনক ভাহব ববগত পাঠক্রহম ববহল গুরুত্ব না দপহ
উন্ুক্ত করা ।
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বতে মান পাঠক্রহম তার দক্ষে

প্রকৃ ত প্রস্তাহব আনন্নম জীবনই বলশুর জীবন

। দখাযূাই তার বভবি । দদ্মহনর ুংবদ্ধ বৃবদ্ধ-ববকাল

ঘহট দখার মাযযহম।আবার ুস্থ জীবন জাপহনর জহনয াস্থযববক ু -অভযা তার দদ্  মহনর হঙ্গ ংবিি।দদ্
 মহনর হঙ্গ তার দচতনার ঐকাবন্তক দযাগ ।এবং একই হঙ্গ তার াংস্কৃ বতক বববচে কমেকাণ্ড ।রবীন্ধনাহথর ভাা
‘মহনর জীবহনর নাম ংস্কৃ বত’।দইজনয একই বৃহন্তর মহযয ংস্কৃ বত স্বাস্থয লরীরবলক্ষা দখাযুহা নাহমর পাপবড় দগাঁহথ
গঠন করা  ম্পূনে ববটি

।পাঠক্রহম প্রতযক্ষ অবভজ্ঞতা  অংলগ্রণমূক কমেকাহণ্ডর মহযয বদ্হ

ঙ্গীত,অবভন,অঙ্কন ইতযাবদ্ াঙ্গীকৃ ত করা ।স্বাযীন ভাহব মহনর আনহন্ন দ বক্রাত্মক এবং ৃজনাত্মক কমেকাণ্ড
গুহা করার দ্ীঘে অবর পাহব ।ুহযাগ থাকহব আত্মবচন্তা দচতনার ববকাহলর ।তার অন্তবনেবত লবক্ত  ামথে এর
দ্ুার খুহ এহ দ্াাঁড়াহত

পারহব ‘ববশ্বহাহকর অঙ্গহন।

ংস্কৃ বত স্বাস্থয লারীর বলক্ষা দখাযুহা-ম্পৃক্ত বব প্রযান রূপহখা বা উহেলয এইভাহব উহিখ
 এই ববক কমেকান্ড দ্ুই যারা ববনযস্তয

করা যা-

।ংস্কৃ বতর দক্ষহে তার মান ৫০ এবং স্বাস্থয লরীর বলক্ষা

দখাযূার মান ৫০।
 প্রথম যারা থাকহছ ঙ্গীত,অবভন,অঙ্কন এবং জনংহযাগ;বদ্বতী দক্ষহে দখা,লরীর চচো,স্বাস্থযচচো এবং
স্মাজকতে বয।
ক) িীি, অতবনয়, অঙ্কন জনংভমাগ

 ভাা-ববজ্ঞান-ইবতা-মাজ-ঐবতহযর হঙ্গ এর দযাগ-বন্ধন ঘটান।
 প্রকৃ বত পবরহবল মানু জীব মাজ াবতয ংস্কৃ বত বলল্প প্রভৃ বত ম্বহন্ধ ববদ্যাবথে দকৌতু হক জীব 
ান-পান করা আগ্রী করা।
 লারীবরক  মানবক ববকালহক তরাবন্বত করা যাহত অনযানয বব বলখহন তার উৎা-উেীপনা
জাগরুক করা।

 াবরহ যাা াংস্কৃ বতক পবরমণ্ড  চচোর মকাীন হ বফবরহ আনাহনা।

 ববদ্যাথীর বযবক্তত্ব ববকাল  দনতৃ ত্বদ্ান এবং ামাবজক দ্াবদ্ধতা  মূযহবায জাগ্রত করা।
 ববদ্যাথীর ৃজন ক্ষমতার উিহরাির বৃবদ্ধ।

 পবরপূণে মানু হ ঠার দক্ষহে এই ববটি ববদ্যাথীর বহচহ দববল াক হ উঠহব ।

 ভববৎ জীবহন কহমের/বৃবির দক্ষহে আর প্রাবরত হ উঠহব।

 দরাগ  তার বনন্তৃন এবং দই ংক্রান্ত ামাবজক দচতনাহবায জাগ্রত করা।
 বনরাপিা  দবার মহনাভাব জাগ্রত করা
 প্রকৃ বত  পবরহবল পবরচ্ছন্ন রাখার উপহযাগ ববদ্যাথীর মহযয বতবর করা।

 অভযা,অনুলীন,অযযাবা-এহবর উপহযাগ ববদ্যাথীর মহযয জাগ্রত করা।
খ) স্বাস্থ্য ও যীয চচমা
পবিমবহঙ্গর মাযযবমক স্কু গুবহত ১৯৭৪ াহ পাঠক্রহমর মহযয স্বাস্থয  লরীর চচোহক অবতবরক্ত পাঠক্রবমক বব বাহব দনা
। পহর এটি  পাঠক্রবমক বব বহহব গ্রায । মাযযবমক পরীক্ষা এই বব প্রাপ্ত নম্বর দমাট নম্বহরর হঙ্গ যুক্ত ত। বকন্তু
১৯৯৫ াহ এটি মাযযবমক পাঠক্রম দথহক বাদ্ পহড়। এখন পযেন্ত এটি  পাঠক্রবমক কৃ তযাব বহহব ষ্ঠ দথহক অিম দশ্রবণ পযেন্ত
চাু হহছ। প্রাথবমহক ১৯৮১ াহর নতু ন পাঠক্রহম এটিহক কমেূবচর হঙ্গ ুংঘত করার দচিা হহছ। বকন্তু মাযযবমক স্তহর এই
ববটি বাদ্ পড়া উচ্চপ্রাথবমক  প্রাথবমক স্তহর এই কৃ তযাবগুবর অযাকাহডবমক গুরুত্ব হ্রা দপহত শুরু কহর।
বতে মান রকার ববটি গুরুত্ব কাহর দদ্হখহছ এবং রকাহরর হঙ্গ একমত হ ববহলজ্ঞ কবমটি দ্লম দশ্রবণ পযেন্ত
প্রচন করার ুপাবরল কহরহছন। তাই এই ববহ পাঠক্রহমর রূপহরখাটি  বনম্নরূপ :


ববটিহক কবমটি  পাঠক্রবমক বহহব না দদ্হখ একটি পাঠক্রবমক বব বহহব দদ্খহত দচহহছন। তাই উচ্চপ্রাথবমক
 মাযযবমক স্তহর এ ববটি পাঠ  চচো গুরুত্ব কাহর করার ুপাবরল কহরহছন। ববটির মহযয ৬০ ভাগ কৃ তযাব
এবং ৪০ ভাগ পঠন-পাঠন ববক কাজ যুক্ত হব। 
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এই ববহর কৃ তযাবগুবর মহযয বদ্হ বলশুর মহযয স্বলৃঙ্খা, বনমানুববতে তা দখহাাড় ুভ মহনাভাব, দৌন্নযেহবায
এবং পারস্পবরক হযাবগতার গুণাববর চচো করা যাহব।
 এই বব বলশুহক বববভন্ন ববপহদ্র ম তাৎক্ষবনক বক্রতার পন্থাগুব দলখাহত পারহব এবং বববভন্ন দরাগ এবং
মামারীর মহ প্রবতহযক বহহব বযবস্থা বনহত াাযয করহব।
 বলশুহক মানবক ভাহব ব অাফয  দ্ুেঃখ জ করহত াাযয করহব।
 বাক/বাবকাহদ্র মহযয জ বন্ধু ত্বপূণে ম্পকে গহড় তু হত াাহযয করহব।
 লারীবরক দ্ক্ষতা এবং ুস্থতা তু হত এই বব াাহযয করহব।
 মাযযবমক পরীক্ষার অতযাবযক চাপ হ্রা কহর বলশুহক তার বনহজর দ্ক্ষতা অনুযাী ামথেয প্রদ্লেহন াাযয করহব।
 পরবতীকাহ যারা ক্রীড়া  দখা-যুহা বনহ উচ্চ বলক্ষা দযহত চা তারা এই বব দথহক অহনকাংল াাযয দপহত
পারহব।
 মাযযবমক স্তহর ববদ্যাছু হটর ার কমাহত এই ববটি অহনকাংহল াাযয করহত পারহব।
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Anexure - I

Note of Dissent
By Sunanda Sanyal
I do not subscribe to the view taken by most other members of the School Expert Committee on the “NoDetention Policy up to Class VIII”. Hence this Note of Dissent!
1.

It has been argued that we have enough resources, yetwe cannot get off to a start in
compulsory schoolingbecause wedo not ensureautomatic promotion to the next higher
class up to Class VIII. On the contrary, I believe weshould wait till Continuous
Comprehensive Evaluation (CCE) looks like succeeding.The CCE is indeed childfriendly. To be sure, the RTE Act tells us that failure can never be blamed on the child.
He/she is capable of at least the minimum level of learning. The teacher concerned may
have failed, the headmaster probably, the school certainly – but the child never ever.
But, as one of our colleagues has said, it is „hugely different‟.

2.

I agree with him. But the teacher, the headmaster and the school as a whole must accept
the new challenge, because responsibility is networked. It does not spare those who will
take steps either. For this the whole school system has to change itsmindset. Naturally,
this takes time.The model of partisanship followed by the previous government has not
worked. We should not allow the nation to conclude that the CCE will never take shape
in this country.The elimination of examinations up to Class VIII is an instance in point.

3.

Nettled by a political opponent, the LF government, having eliminated the term-end
examination up to Class IV,attempted an external examination at the end of Class II.But
the West Bengal Board of Primary Education could not publish its results under the LF
rule. In other words, nobody knew what happened to their answer scripts, that is,how
the children fared.Nor did the teachers concerned get to know how effectively they had
taught. This showshow difficult it is to reconstructthe base of examinations once it has
been ruined.

4.

On top of it, wehave had the experience of suspension of English teaching up to Class V
by the previous government.Nineteen years later, when the past governmenttried to
reintroduce it found the proposition much too difficult.

5.

Why don‟t welearn from the mistakes made by the previous government and put in
place aninfrastructure first for the CCE to work? In our hot haste we are risking the
future of the CCE itself. We know what is going to happen. Some of the private Englishmedium schools, to which the political leaders in general send their children, will carry
on the CCE with admirable results, while Bengali-medium schools in the districts will
suffer.
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6.

I accept in principle that no child should fail in Class I,and far fewer in Class VIII, or in
any class for that matter, having achieved the minimum level of learning. But there are
too many slips between the cup and the lip.I believe we are risking the future of the new
government by basing our recommendation on a very unpopular decision.

7.

I think in an exam-bound society,the formal teaching-learning system should familiarise
the children with examinations, which he/she will have to encounter, anyway. We should
instead let them discover that exams are by no means fearsome.

8.

Therefore, we should use the time,before and after, 2016 by convincing the MPs of an
appropriate amendment to the Act. Mind you,more than 50 per cent children in West
Bengal drop out in Class II. These therefore will drop out without facing any
examination.

9.

Besides, the fear of „failure‟ is based on the suspicion that the RTE won‟t succeed.
Someone has said the „pass-fail‟ is an invitation to suicide. But those who commit suicide
are mental patients, and should be treated as such. Come crop failure, he/she will
commit suicide.

10. But like education, examinations also can be made joyful for those who have studied for
even the minimum level of learning. For one thing, less than 1 per cent children commit
suicide for fear of, or on account of, failure. Besides, some children do enjoy taking an
examination.
11. Look at the range of things that has to be accomplished before I hope the RTE will
succeed in its main aim:
(a)

bring down teacher-pupil ratio to 1:35(which is now anything up to
200)

(b)

set up schools that haveat least one teacher per class

(c)

make elaborate arrangement for teacher training

(d)

design new courses for teacher training with the NCF in mind,which is
„hugely new‟, I repeat, according to a colleague.

How difficult isit to foundmore schools? PadmanidhiDhar,a CPI-M MLA in the 12thVidhanSabha (the
current one is 15th), headed aStanding Committee related to schools, sports etc. He said in his Report,
„Wecannot possibly set up the schools required, for which we can‟t even acquire the land (before many
years pass).‟ The same goes for teacher training, toilets, reservation for SC/ST and so on. #
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Anexure - II

To
The Chairman
Expert Committee for School Committee
West Bengal

Sub: Examination and Pass –Fail issue [class VI-VIII and class IX-X]

Dear Sir
I am sorry; I could not attend the crucial meetings to discuss the above issues.
However, I would like to propose the following in regard to examination and Pass-Fail issue
in schools:
1. Examinations:
(a) Two times yearly examinations, i.e. Half-Yearly and Annual examination should be held in
each class ( like it was practised earlier). Such examinations are essential.
(b) Class teachers may also arrange to take casual weekly or fortnightly tests of regular
progress of students.
It is important that Half-Yearly as well as Annual examinations will help the students to
evaluate their academic standard in the class. Even regular weekly or fortnightly casual tasks
also will help the students to motivate them to rectify their drawbacks.
It is my strong opinion that students should have the courage to sit for examinations. Since
they will have to face numerous examinations and tests in their future lives, We cannot
encourage them to become idle if they want to success in life. They should not consider
examinations a as burden but should think it as an occasion to prove their proficiency and
skill instead.
However, I think that the course of study/syllabus should be trimmed and made
lucid, and unnecessary burden should be removed keeping the essential portions of study
more attractive.(In fact, the syllabus coupled with bad teaching could be a burden, not the
examination.)
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We all know that during the last couple of decades the education system including
class attendance, class disciplines, over all academic activities in schools have come down to
it’s lowest level. At this juncture when the academic situation is quiet chaotic and
disorganised, discontinuation of examination will encourage the prevailing negative trends
i.e. schools. In fact we need to bring back strict disciplines in every sphere of academic
activities including examinations in schools.

So I strongly suggest that school should have regular examinations as I have
mentioned above. I am afraid; liberty of non-examination will on that part of students as
well as the teachers will loosen the discipline of class & quality of education and bring down
the academic standard of school education in West Bengal.

Pass-fail in classes:a) A special format of mark-sheets need to be prepared where there will be no
mention of Pass or Fail but only number or grade obtained by the students.
b) Students who get more than 34% or standard grades will automatically will go to
the next class. The students who get less than that will have to meet the Principal
and class teacher along with his parents/guardian to discuss and to take decision
in regard to students option to stay back or to sit in the next class. In the decision
making students role and important and major.
This process will continue from class VI to VIII only.

From class IX to XII Pass & Fail will be determined by the school authority and
as per the academic standard of students.

There will be no Pass-Fail for students of class-I to class-V. However regular
class tests will be taken by the teachers. Students of class-IV & V may have also
annual examinations.

With best regards,
Sincerely,
Jogen Choudhury ,
Member Expert Committee
109

তফলয় তবতিক
াঠযূতচ
(খিা)
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