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অধযায় ১ 

প্রস্তাবনা 

ভারতবর্ষ সবসময় শিক্ষাকক অতযন্ত গুরুত্ব শদকয়কে । শিক্ষা বযবস্থা যা প্রাচীন ভারকত প্রথম শবকশিত 
হয় তা ববশদক পদ্ধশত শহসাকব পশরশচত। প্রাচীন ভারকত শিক্ষার চূডান্ত লক্ষয- জ্ঞান অথবা শবকের 
বা পরকলাক জীবকনর জনয শনকজর প্রস্তুশত নয়, বরং শনকজর সমূ্পর্ষ জীবকনর উপলশির। গুরুকুল 
পদ্ধশত গুরু এবং োত্রর মকযয একটি বন্ধন বতশর ককরশেল এবং একটি শিক্ষক ককশিক বযবস্থা 
প্রশতশষ্ঠত ককরশেল কযখাকন োত্ররা একটি অনমনীয় িৃঙ্খলার অযীকন ও তার শিক্ষককর শদকক শনশদষষ্ট 

বাযযবাযকতার অযীকন শেল।       

শবকের প্রথম শবেশবদযালয় ৭০০ শিস্টপবূষাকে তকশিলাকত প্রশতশষ্ঠত হয়। নালন্দা শবেশবদযালয় বা 
নালন্দা মহাবীর কযই নাকম কস সমকয় শবেশবদযালয়টি পশরশচত শেল,  প্রশতশষ্ঠত হয় চতুথষ িতােীকত 
এবং তা শবকের প্রথম শবেশবদযালয়গুশলর মকযয অনযতম শেল। এই প্রশতষ্ঠানটি শনকজর স্বর্ষযুকে অথষাৎ 
সপ্তম িতাশেকত, নালন্দা শবেশবদযালকয়র প্রায় ১০,০০০ োত্র এবং ২০০০ শিক্ষক শেল। নালন্দা 
শবেশবদযালকয় কয শবর্য়গুশল পডাকনা হত তা আবৃত শেল শবজ্ঞান, কজযাশতশবষদযা, ঔর্য, এবং 
যুশিশবদযার আচ্ছাদকন। তারা সযকে অশযশবদযায়, দিষকন, সঙ্খায়, কযাে-িাকে, কবকদ এবং কবৌদ্ধ ও 
শবকদিী দিষকনর যমষগ্রকে শনকজকদর প্রকয়াে করত। জাশতেত এবং জাতীয় সীমা োশডকয়, নালন্দা 
শবেশবদযালয় চীন, ইকন্দাকনশিয়া, ককাশরয়া, জাপান, পারসয, তুরস্ক এবং শবকের অনযানয অংি 
কথকক োত্রকদর এবং পশিতকদর আকৃষ্ট করত। ভারতীয় পশিতকদর কযমন চরক ও সুশ্রুতা, 
আযষভট্ট, ভাস্করাচাযষ, চার্কয, পতঞ্জশল এবং বাৎসযায়ন এবং অনযানয অকনককর শবকের জ্ঞাকন 
গুরুত্বপূর্ষ অবদান ববশচত্রযময় কক্ষকত্র তথা েশর্ত, কজযাশতশবষজ্ঞান, পদাথষশবজ্ঞান, রসায়ন, শচশকৎসা 
শবজ্ঞান ও অকোপচার, চারুকলা, যাশন্ত্রক এবং উৎপাদন প্রযুশি, শসশভল ইশঞ্জশনয়াশরং ও 
আশকষ কেকচার, জাহাজ শনমষার্ এবং নযাশভকেিন, কখলাযুলা ইতযাশদকত । স্বাযীনতা সংগ্রাকমর সময় 
কোখকল, রামকমাহন রায়, মদনকমাহন ও োন্ধীজীর মত শবশভন্ন কনতারা ভারকতর জনেকর্র  
উন্নততর শিক্ষার জনয কাজ ককরশেকলন।  
 

শিক্ষার উন্নয়কনর উকেে ভারকতর স্বাযীনতা লাকভর পর কথকক উন্নয়কনর শবর্য়সূশচর সকবষাচ্চ তকল 

রকয়কে। শিক্ষাকক্ষকত্র প্রকবিাশযকার এবং অংিগ্রহর্ এবং উন্নত শিক্ষার মান উন্নত করার জনয, ভারত 
সরকার োরা কবি শকেু কশমিন শনযুি করা হয় নীশত ও কমষসূচী প্রর্য়ন করার জকনয। তাকদর 
মকযয শবশিষ্টভাকব অন্তভুষ ি: শবেশবদযালকয়র শিক্ষা কশমিন (১৯৪৮-৪৯) মাযযশমক শিক্ষা কশমিন 
(১৯৫২-৫৩) শিক্ষা কশমিন (১৯৬৪-৬৬) এবং শিক্ষককর জনয জাতীয় নযািনাল কশমিন - ১ ও 

২ (১৯৮৩-৮৫)।    
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শিক্ষাকক্ষকত্র জাতীয় নীশতর করকজাশলউিন(১৯৬৮)যা শিক্ষা কশমিকনর সুপাশরকির শভশিকত প্রর্শয়ত 
তা শিক্ষা বযবস্থার আমূল পুনেষঠনন প্রকয়াজনীয়তার ওপর গুরুত্বকরাপ ককর সব পযষাকয় তার মান 
বাডাকত, এবং শবজ্ঞান ও প্রযুশির উন্নয়কন উন্নত করকত, বনশতক ও সামাশজক মূলযকবাকযর েকবর্র্া 

করকত ও শিক্ষা ও মানকুর্র জীবকনর মকযয একটি ঘশনষ্ঠ সম্পকষ  েকড তুলকত। করকজাশলউিনটি 
জাতীয় অগ্রেশতকত শিক্ষার ভূশমকা, সাযারর্ নােশরকত্ব ও সংসৃ্কশতর একটি যারনা, এবং জাতীয় 

সংহশত িশিিালী করার জনয কজার কদয়। শিক্ষাকক্ষকত্র জাতীয় নীশতর করকজাশলউিন(১৯৬৮) 

(১৯৯২ সাকল সংকিাশযত)  পশরকল্পনা ককর শিক্ষাকক্ষত্র একটি জাতীয় নীশত যা ইশিত কদয় কয 
একটি শনশদষষ্ট স্তর পযষন্ত সব োত্র, বর্ষ, যমষ, অবস্থান বা শলি শনশবষকিকর্ তুলনামূলক মাকনর শিক্ষা 

উপলশি করকত পারকব। 

১৯৭৬ সাকল ৪২ তম সাংশবযাশনক সংকিাযনীকত একটি কমৌশলক পশরবতষ ন করা হয় যার জকনয শিক্ষা 
হস্তান্তশরত  হয় সমবতী তাশলকা কথকক রাকের তাশলকায়, যার ফকল আমাকদর কদকির যিুরােীয় 
কাঠনাকমার গুরুত্ব অনুযাশবত হয় এবং উভয় ককিীয় ও রাজয সরকার সমান প্রাযানয পায় একটি 

সংকযাজক পদ্ধশতকত শিক্ষােত লক্ষয অজষ ন করকত। শিক্ষার উপর ককান নীশতকক স্বীকার করকত হয় 
আন্ত কক্ষত্রশবকিকর্ এবং আন্তঃমন্ত্রর্ালয় প্রকৃশতর একটি সাশবষক শিক্ষা প্রশিয়ার এবং রাকজযর গুরুত্বপূর্ষ 

ভূশমকার। এই নীশত অতএব, অনযানয জাতীয় পযষাকয় নীশতর পদকক্ষপ স্বীকার ককর  কযমন বিিব যে 

ও শিক্ষার উপর জাতীয় নীশত ২০১৩(ECEE), জাতীয় যুব নীশত (NYP),২০১৪ এবং দক্ষতা ও 

বাশনশজযক উন্নয়কনর জনয জাতীয় নীশত, ২০১৫ এবং অকনক অনযানয রাজযস্তকর নীশত।   

১৯৮৬/৯২ সকন জাতীয় শিক্ষা নীশত েঠনকনর পর কথকক গুরুত্বপূর্ষ পশরবতষ ন ভারকত এবং শবকের 

শবশভন্ন স্থাকন হকয়কে। ভারকতর রাজননশতক, সামাশজক ও অথষননশতক উন্নয়র্ একটি কালশবভাকের মযয 

শদকয় যাকচ্ছ। ভারকত শিক্ষার খাকত একটি প্রযান উন্নয়র্ হকচ্ছ সাবষজনীন প্রাথশমক শিক্ষা অজষ কনর 
জনয সাংশবযাশনক ও আইনেত শভশি প্রশতষ্ঠান। সংশবযান আইন, ২০০২ (৮৮ তম সংকিাযনী) যা 

ভারকতর সংশবযাকন অনুকচ্ছদ ২১-এ কত সশন্নকবশিত করা হকয়কে তা একটি কমৌশলক অশযকার শহকসকব 

েয় কথকক কচৌদ্দ বের বয়কসর সকল শিশুর জনয অনবতশনক ও বাযযতামূলক শিক্ষা কদয়। 
অনবতশনক ও বাযযতামূলক শিশু শিক্ষার অশযকার (RTE)আইন, ২০০৯ যা ভারতীয় সংশবযাকনর 

২১-এর অযীকন অনুবতী আইন প্রশতশনশযত্ব ককর। এই অনুযায়ী একটি স্থাশনয় সু্ককল েয় বের কথকক 
কচৌদ্দ বেকরর  বয়কস প্রশত সন্তাকনর অনবতশনক ও বাযযতামলূক শিক্ষার অশযকার রকয়কে প্রাথশমক 

শিক্ষা কির্ হওয়া পযষন্ত ।  
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গুরুত্বপূর্ষ পশরবতষ ন শিক্ষার খাকত সংঘটিত হকয়কে। শিক্ষার কাযষিম এবং কিখার প্রশিয়া আর 

কের্ীককক্ষ সীমাবদ্ধ কনই এবং, অতএব, শিক্ষার কক্ষত্র আর প্রথােত শিক্ষা বা উচ্চশিক্ষায় সীমাবদ্ধ 

কনই। শিক্ষােত প্রশিয়া শুযুমাত্র কের্ীকক্ষ শভশিক পাঠনযিম কলনকদকনর মযযস্থতায় কনই তাোডাও 
ের্মাযযম, উভয় শপ্রন্ট ও ইকলকট্রশনক, তথয ও কযাোকযাে প্রযশুি, বই এবং পশত্রকা ইতযাশদ োরাও 

চাশলত। শিক্ষাথীকদর আজ অ-প্রাশতষ্ঠাশনক উপাকয়র োরা আকরা আযুশনক জ্ঞাকনর উপলশির সুকযাে 

পাকচ্ছ। 

প্রজকের দ্রুত েশত এবং নতুন জ্ঞান প্রকয়াে, শবকির্ ককর শবজ্ঞান ও প্রযুশি কক্ষকত্রর মকযয এবং 
মানুকর্র বদনশন্দন জীবকনর উপর তার প্রভাব সামকন আকন শিক্ষাথী প্রবতষ কনর গুরুত্ব শবকের দ্রুত 

জ্ঞাকনর পশরবতষ ন সাকথসাকথ। প্রকয়াজন হয় মানুকর্র শ নকজর দক্ষতা উন্নয়র্ সহ জীবন দক্ষতা  যা 
উঠনশত জ্ঞান অথষনীশতর চাশহদা পূরর্ ককর। সমাজ প্রচার ককর শিক্ষাথীকদর োরা জ্ঞান অশযগ্রহর্ 
এবং একটি জীবনবযাপী শভশিকত দক্ষতা তাকদর পশরবতষ ন সাকথ মাশনকয় কনওয়ার সক্ষমতা বৃশদ্ধর 

জনয। সামাশজক কপ্রশক্ষকত শিক্ষার পশরবতষ কনর পািাপাশি ইকুইটি লক্ষয অজষ কনর জনয জাতীয় উকেে 
শিক্ষায় একটি পশরবতষ ন পদ্ধশতর দাশব ককর সব শিক্ষাথীকদর জনয সুকযাে বৃশদ্ধর জনয যা তাকদর 
কিখার অশভজ্ঞতাকক সফলতায় পশরর্ত করকব এবং সকল শিক্ষা প্রশতষ্ঠানগুশলকক চাশহদা তদনুসাকর 
প্রশতশিয়ািীল ককর কতাকল শবশবয শিক্ষাথীকদর কিখার চাশহদা মকতা যা সবার জনয নযায়সিত 

শিক্ষােত ফলাফল শনশিত কর। 

নতুন তথয ও কযাোকযাে প্রযুশির বযবহার, শবকির্ ককর ইন্টারকনে,  েত ককয়ক বেকর নােকীয়ভাকব 

প্রসাশরত হকয়কে। নতুন প্রযুশি রূপান্তর করকে মানুকর্র বাস করা, কাজ করা, এবং কযাোকযাকের 
পদ্ধশত। নতুন প্রযুশি শিক্ষাথীকদর জনয নতুন তথয ও নতুন শবর্য় কিখার জকনয সহকজ 

প্রকবিাশযকাকরর সুকযাে একনকে। স্তাশহ শিক্ষার সকি নতুন প্রযুশির এশককরর্ শিক্ষা খাকত অগ্রাশযকার 
কপকয়কে।          

উন্নয়ন ইশিত কদয় কয শিক্ষা নীশত এবং শবর্য়বস্তু ও শিক্ষা প্রশিয়া, পশরবশতষ ত কাল ও চাশহদার 

সকি শবকশিত হকব। অতীকত অশজষ ত অশভজ্ঞতা মাথায় করকখ লক্ষয, কাঠনাকমা, শবর্য়বস্তু এবং শিক্ষা 
প্রশিয়ার রুপায়কনর প্রকয়াজন। জাতীয় শিক্ষানীশত, ২০১৬ যা ভারকত শিক্ষা পুননষবীকরর্ প্রশিয়া 
োইড করার জনয েঠনন করা হয় তা এই শদকক একটি প্রয়াস প্রশতশনশযত্ব ককর।  

জাতীয় শিক্ষানীশত, ২০১৬ একটি শবোসকযােয শিক্ষা বযবস্থার স্বপ্ন কদকখ যা সবার জনয শনশিত 
করকত সক্ষম মানসম্মত শিক্ষা ও জীবনবযাপী কিখার সুকযাে এবং উৎপাদন ককর এমন োত্রের্ 
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/স্নাতককদর যারা জ্ঞান, দক্ষতা, দশৃষ্টভশি ও মূলযকবায শদকয় সশিত এবং যারা একটি উত্পাদনিীল 
জীবন যাপন করকত, কদকির উন্নয়র্ প্রশিয়ায় অংিগ্রহর্ করকত, দ্রুত পশরবতষ নিীল এর 
প্রকয়াজনীয়তায় সাডা শদকত, জ্ঞানশভশিক সমাকজ এবং দাশয়ত্বিীল নােশরক বতশর করকত সক্ষম এবং 
যারা সম্মান ককর ভারতীয় ঐশতহয, সংসৃ্কশত ও ইশতহাস ববশচত্রয গ্রহর্কযােযতাকক এবং সামাশজক বন্ধন 

ও যমীয় সম্প্রীশত উন্নত করার প্রকয়াজনকক। এই দশৃষ্ট ভারকতর সামাশজক, অথষননশতক, রাজননশতক, ও 

সাংসৃ্কশতক উন্নয়কন শিক্ষা ককিীয় ভূশমকার স্বীকৃশত। মহাত্মা োন্ধী বকলকেন, " বাস্তব অসুশবযা হল, 

মানুকর্র শিক্ষা সশতযই শক তাই শনকয় ককান যারর্া কনই। আমরা একই পদ্ধশতকত শিক্ষার মান 

মূলযায়ন কশর কয শহকসকব আমরা জশমর মূলয মলূযায়ন কশর বা স্টক এক্সকচঞ্জ বাজাকর কিয়াকরর 

দকরর মকতা। আমরা শুযমুাত্র কসই যরকনর শিক্ষা প্রদান করকত চাই যা োত্রকদর কবশি আয় করকত 

সক্ষম করকব। আমরা খুব কমই শচন্তা-ভাবনা কশর শিশক্ষত চশরকত্রর উন্নশত করকত। "জাশতর জনককর 

শচন্তার োরা অনুপ্রাশর্ত হকয় এই নীশত প্রাযানয কদয় শিক্ষার মাযযকম মূলযকবাকযর জ্ঞান, নােশরককদর 

দক্ষতা এবং প্রশতকযাশেতায় প্রদান, ও তাকদর সশিয় জাশতর ভালর জনয। দীঘষকময়াদী অথষননশতক 
প্রবৃশদ্ধ ও জাশতর উন্নয়র্ শনভষ র ককর শিক্ষা বযবস্থার পকর্যর গুর্েত মান এবং একটি শিক্ষা বযবস্থার 
মান ও ইকুইটির শভশিকত যা দীঘষ স্থায়ী উন্নয়র্ এবং উঠনশত জ্ঞান অথষনীশত এবং সমাকজ সাফকলযর 

অজষ কনর ককিশবন্দ ু। এটি শিক্ষাকক স্বীকার ককর আথষ-সামাশজক চলাকফরার জনয সবকচকয় িশিিালী 

হাশতয়ার শহকসকব এবং একটি গুরুত্বপূর্ষ উপকরর্ নযায়সিত মাশত্রত ও মানশবক সমাকজর শনমষাকর্র 

জনয। এো শিক্ষাকক স্বীকার ককর  সমাকজর একটি সুসংহত বাশহনী আর মান প্রদায়ক ভূশমকা 

শহকসকব যা সামাশজক সংকযাে এবং জাতীয় পশরচয়কক এশেকয় শনকয় যাওয়ার জনয। একত কবাঝা যায় 
কয ভাকলা মাকনর শিক্ষা সাহাযয করকব স্থানীয়করকর্র সকি শবোয়নকক এক করার লক্ষযকক। এটি 
সাহাযয করকব ভারকতর সন্তান ও যুবককদর শবে নােশরক হকয় উঠনকত, শকন্তু তাকদর শিকড 

েভীরভাকব ভারতীয় সংসৃ্কশত ও ঐশতকহযর মকযয শনশহত করকখ। 

জাতীয় শিক্ষা নীশত, ২০১৬ আোশম ককয়ক বেকরর ভারকতর শিক্ষার উন্নয়কন একটি কাঠনাকমা প্রদান 

ককর। এটি সরুাহা করকত চাইকে অসমাপ্ত একজন্ডার লক্ষয ও লক্ষযমাত্রার শনযষারর্ যা শবেত জাতীয় 
শিক্ষা, বতষ মান এবং উঠনশত জাতীয় উন্নয়র্ এবং শিক্ষা খাকত সংিান্ত চযাকলকঞ্জর নীশতগুশলকত 

উকেশখত শেল। জাতীয় উন্নয়কন  শিক্ষার মাকনর গুরুত্ব শচনকত কপকর, জাতীয় শিক্ষা নীশত, ২০১৬ 
উকেখকযােযভাকব সকল স্তকর শিক্ষার মান উন্নত করার উপর কজার শদকচ্ছ এবং সমাকজর সব স্তকরর 

জনয শিক্ষােত সুকযাে েকড তুলকে।   
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শ্রী অরশবন্দ এর কথায়, " ভারতীয়কদর দঢৃ় শবোস রাখকত হকব কয ভারতকক উঠনকত হকব এবং মহান 
হকত হকব ও কয সবশকেু ঘকে কেকে এবং যা অসুশবযা, যা শবপরীত ঘকেকে তা আবিযক ভাকব 

সাহাযয করকব লক্ষযর শদকক আরও এশেকয় শনকয় কযকত... ... ... ... কভার িীঘ্রই সমূ্পর্ষ হকব এবং 

সূযষ শদেন্ত কেকড উঠনকব। ভারকতর ভাকেযর সূযষ উঠনকব এবং তার রশি শদকয় সারা ভারত ভরাে 
ককর তুলকব এবং প্লাশবত করকব সারা ভারত, এশিয়া এবং শবেকক” তারপর একশবংি িতককর 

বাশকো ভারকতর অশযকাকর চকল আকস্ত পাকর।  
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অধযায় ২ 

শিক্ষা ক্ষক্ষত্রত্র প্রধান বাধা ও সমসযা 

শিক্ষার ওপর আকের নীশতগুশল স্পষ্ট উকদ্দিয ও লক্ষযগুকলা সামকন করকখে, শকন্তু এর মকযয অকনক শকেুই 

সমূ্পর্ষরূকপ উপলশি করা হয়শন। যশদও ভারত উকেখকযােয অগ্রেশত অজষ ন ককরকে শিক্ষার বৃশদ্ধ এবং 
সবষস্তকর অংিগ্রহকর্, তবুও কদকি শিক্ষার উন্নয়কনর সামশগ্রক েশবটি শমশেত এবং এই কক্ষকত্র অকনক 
উকেে এবং চযাকলঞ্জ আকে কযমন শিক্ষায় অংিগ্রহর্ এবং প্রকবি, শিক্ষার মান প্রদান করা, শিক্ষায় 
সমতা, শসকস্টকম দক্ষতা, িাসন বযবস্থা ও বযবস্থাপনা, েকবর্র্া ও উন্নয়র্, এবং শিক্ষা উন্নয়কন 

আশথষক অিীকার।   

প্রত্রবি এবং অংিিহণ 

সারা শবকের েকবর্র্া কজার কদয় বিিকবর শিক্ষার গুরুকত্ব। তকব, শবদযালকয়র আকের শিক্ষায় 

অংিগ্রহর্ কম থাকক। বিিকবর শিক্ষায় শবসৃ্তত প্রকবি যাকত সব শিশুকদর জনয সমান সুকযাে প্রদান 
করা যায় এবং তাকদর প্রাশতষ্ঠাশনক শিক্ষার জনয ভাল প্রস্তুশতর একটি উচ্চ অগ্রাশযকাকরর কাজ। 

জাশতয়স্তকর ৬-১৩ বয়স বেকরর শিশুকদর সু্ককল না যাওয়ার িতাংি ২০০০ সাল কথকক 

উকেখকযােযভাকব ককম কেকে। তকব সু্ককল না যাওয়া শিশুকদর পরম সংখযা কবি উচ্চ। উচ্চতর প্রাথশমক 
ও মাযযশমক শিক্ষার তুলনায় প্রাথশমক শিক্ষায় তাশলকাভুশিকদর হার  কম কযটি একটি উকেকের 

কারর্ । প্রাথশমক কথকক উর্ধ্ষোমী মাযযশমক স্তকর শিক্ষাথীকদর রূপান্তরটি সুশনশিত করা যাকত 

সাবষজনীন মাযযশমক শিক্ষা অজষ ন করা যায় শকন্তু মাযযশমক কথকক উচ্চ মাযযশমক ও তৃতীয় পযষাকয়র 

শিক্ষা এখনও একটি চযাকলঞ্জ শহকসকব কদখা শদকচ্ছ। 

ভারকত শবকের শেতীয় বৃহিম উচ্চশিক্ষা বযবস্থায় রকয়কে। যশদও ভারতীয় উচ্চশিক্ষাকক সবষজনীন 
একটি পযষাকয় ইশতমকযয প্রকবি করাকনা হকয়কে, তবুও উচ্চশিক্ষার সমূ্পর্ষ নশথভুিকরকর্র অনুপাত কম  

যা ২০১৪-২০১৫ সাকল ২৩.৬ িতাংকি আকে। বতষ মান লক্ষয হল ২০১৭-২০১৮ সাকল ২৫.২ িতাংকি 
বৃশদ্ধ করা এবং ২০২০-২১ সাকল আরও ৩০ িতাংি। শনরক্ষরকদর সংখযা হ্রাস করার কক্ষকত্র 
তুলনামূলকভাকব উন্নশত যীর এবং এটি একটি উকেকের শবর্য় হকয় চকলকে। ভারকত বতষ মাকন শবকের 
বৃহিম শনরক্ষর জনসংখযা রকয়কে তার মকযয ৭ বের এবং অশযককর িংখা ২০১১ িাকল ২৮২৬০০ 
লকক্ষরও কবশি। ভারকত যুব ও বয়স্ককদর শনরক্ষর িঙ্খাও সব কথকক কবশি - যুব সাক্ষরতার হার 
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(১৫-২৪ বের) এবং বয়স্ক শিক্ষার হার (১৫ বের এবং উপকর) ভারকত ২০১১ সাকল ৮৬.১ 

িতাংি এবং ৬৯.৩ িতাংি।  

মাত্রনর শবষয় 

শিক্ষা খারাপ মাকনর জনয অসকন্তার্জনক কিখা একটি বড উকেকের বযাপার। মান সংিান্ত ঘােশত 
কযমন অনুপযিু পাঠনযিম, প্রশিশক্ষত শিক্ষাশবদকদর অভাব, এবং শবদযালকয়র আকে অকাযষকর শিক্ষা 
শিক্ষাকক্ষকত্র একটি শবকির্ শচন্তার বর্য়। শিশুকদর একটি বড অংি যারা প্রাক-শবদযালয় শিক্ষা সম্পন্ন ককর 
তাকদর শবদযালয় স্তকরর জ্ঞানীয় এবং ভার্া সম্পরশকত জ্ঞান থাকক না যখন তারা প্রাথশমক শবদযালয় যাওয়া 

শুরু ককর। কবশিরভাে প্রাক-প্রাথশমক শিক্ষককদর পযষাপ্তরূকপ প্রশিক্ষর্ কদওয়া হয় না। প্রাক-প্রাথশমক 

শবদযালকয়র পাঠনযিম প্রাথশমক শিক্ষা পাঠনযিকমর একটি শনম্নোমী প্রসার।  

সু্কল শিক্ষায় সবকচকয় বড বাাঁযা হল োত্র শিক্ষার অসকন্তার্জনক স্তর।জাতীয় কৃশতত্ব শনরীক্ষা যা 
শত্রশতয়, পঞ্ছম, অষ্টম, দিম কেশনর র শনরীক্ষা ককর, তারা সুপাশরি ককরকে কয োত্রকদর কিখার স্তর 

প্রতযাশিত কিখার মাত্রা অনুযায়ী নয়। প্রাথশমক ও উচ্চতর প্রাথশমক পযষাকয় শনম্নমাকনর শিক্ষা 
মাযযশমক পযষাকয় শিক্ষাথীকদর প্রভাশবত ককর। মাযযশমক পযষাকয় শনম্ন মাকনর শিক্ষা শযকর শযকর েশডকয় 
পকর ককলজ / ইউশনভাশসষটি বেকরর সমকয় যার ফকল, উচ্চশিক্ষা কক্ষকত্র খারাপ ফলাফল কদখা যায়।  

শবশভন্ন কারকর্র জনয সু্কল শিক্ষার মান অসকন্তার্জনক হকয় কেকে। এগুকলার মকযয উকেখকযােয হল:  
বৃহৎ অনুপাকত সু্ককলর অশস্তত্ব যা একটি সু্ককলর শনযষাশরত শনয়ম ও মান অনুযায়ী নয়; োত্র এবং 
শিক্ষককদর অনুপশস্থশত; শিক্ষক কপ্ররর্া এবং প্রশিক্ষকর্র মকযয গুরুতর ফাাঁক যার ফকল শিক্ষককর মান 
এবং কমষক্ষমতা সংিান্ত ঘােশত কদখা কেকে; শিক্ষায় তথয ও কযাোকযাে প্রযুশির বযবহাকর যীর 
উন্নশত; উপ-অনুকূল কশমষবৃন্দ বযবস্থাপনা; পযষকবক্ষর্ এবং কমষক্ষমতা তত্ত্বাবযাকন অপযষাপ্ত মকনাকযাে 

ইতযাশদ। সরকাশর বযবস্থায় ভাল মাকনর শিক্ষা প্রদাকন বযথষতার কারকর্ কবসরকারী শবদযালকয়র সংখযার 
বাডশত হকয়কে, যার মকযয কবশির ভাে জায়োয় প্রকয়াজনীয় অবকাঠনাকমা, কিখার পশরকবি, এবং 

উপযুি শিক্ষক কনই।  

একটি বড সংখযক উচ্চতর শিক্ষা প্রশতষ্ঠাকন কয শিক্ষার মান প্রদান করা হয় কসটি একটি শচন্তার 
শবর্য়। ১৯৯৮ সাকল এযাকিশডকেিন সংস্থা ভারকত প্রশতশষ্ঠত হয় উচ্চশিক্ষার উন্নত মান শনশিত 
করার জনয। নযািনাল অযাকসসকমন্ট ও অযাশিশডকেিন কাউশিল োরা স্বীকৃত ১৪০ টি 
শবেশবদযালকয়র মকযয, শুযুমাত্র ৩২ িতাংি এ কগ্রকড স্বীকৃশত কপকয়কে। নযািনাল অযাকসসকমন্ট ও 
অযাশিশডকেিন কাউশিল োরা স্বীকৃত ২৭৮০ ককলজগুশলর মকযয শুযুমাত্র ৯ িতাংি এ কগ্রকড স্বীকৃশত 
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কপকয়কে। স্বীকৃত প্রশতষ্ঠাকনর মকযয, শবেশবদযালকয়র ৬৮ িতাংি ও ককলকজর ৯১ িতাংি মাঝাশর বা 
মাঝাশরর শনম্ন স্তকর স্বীকৃত নযািনাল অযাকসসকমন্ট ও অযাশিশডকেিন কাউশিল এর োরা শনশদষষ্ট মান 
পরাশমশত অনুযায়ী। কবসরকাশর ককলজ ও শবেশবদযালয় শবপুল বৃশদ্ধ হকয়কে, যার মকযয কবশিরভাে 

উদাসীন মাকনর। উচ্চশিক্ষা সীমাবদ্ধ হকয় আকে সাব-কসক্টকরর সুকযােয অনুর্কদর ঘােশত, খাশল 

অনুর্দ অবস্থান, অকনক কবসরকাশর এবং একটি বৃহৎ অংকির সরকাশর উচ্চতর শিক্ষা প্রশতষ্ঠাকন 
খারাপ পশরকাঠনাকমা, বতষ মাকন শবশচত্র অথষনীশত অনুযায়ী উচ্চশিক্ষার পাঠনযিকমর যীকর উন্নশত এবং 
েকবর্র্া ও উন্নয়কনর জনয অপযষাপ্ত তহশবকলর কারকর্।   

দক্ষতা এবং শনয়ে বযাবস্থা 

ভারত শবকের সবষকশনষ্ঠ কদিগুশলর মকযয অনযতম কযখাকন কমাে জনসংখযার ৫৪ িতাংির কবশি ২৫ 
বের বকয়কসর শনকচ। এই কারকনই আর কবশি ককর কদকির তরুর্কদর শিক্ষা ও প্রশিক্ষকর্র মাযযকম 
কমষ সিস্থাকন যুি করা খুশব জরুশর। তকব প্রাশতষ্ঠাশনক কাশরেশর ও বৃশিমূলক শিক্ষা কপ্রাগ্রাকমর  

বযবস্থা কবি অপযষাপ্ত। বশৃিমূলক কক্ষকত্র দক্ষতার উন্নয়র্ সংকযাজে করা এবং একটি একাকডশমক 
সমানতা আনা বৃশিমূলক শিক্ষাদীক্ষার সাকথ যাকত শিক্ষাথীকদর অনুভূশমক এবং উেম্ব বৃশদ্ধর সুকযাে 

কদওয়া যায়। শকন্তু এটি শুযুমাত্র সম্প্রশত কচষ্টা করা হকয়কে। মযষাদাপরূ্ষ এবং উচ্চ মাকনর বৃশিমলূক 
প্রশিক্ষকর্র সামাশজক গ্রহর্কযােযতা মকনাকযাে শদকয় কদখার প্রকয়াজন। 

শিক্ষা বযবস্থার একটি বৃহৎ সংখযার শনকয়াকের কযােয দক্ষতার অভাব। এই কারকনই উচ্চশিক্ষার প্রশত 
শবোসকযােযতা কবি শকেুো ককম কেকে। কমষসংস্থান শনশিত করকত উচ্চশিক্ষার উপকযাশেতা 

সকন্দহজনক রকয় যায়। অকনক স্নাতক এবং স্নাতককাির শিক্ষাথীরা তাকদর শনজ শনজ কক্ষকত্র কাজ পান 
না। শিক্ষাথীকদর শনয়ে বযাবস্থার বৃশদ্ধর কাজটি উচ্চ অগ্রাশযকার পাওয়া উশচত।  

পাঠযক্রম এবং মূলযায়ন 

একটি িমবযষমান উপলশি হল কয শবদযমান সু্কল এবং উচ্চশিক্ষার পাঠনযিম মকযয ককান গুরুতরও 
সংকযাকের অশস্তত্ব কনই এবং পাঠনযিম কসই সব কক্ষকত্র গুরুত্ব কদয় কযো োত্রাকদর সাহাযয করকব 
দক্ষতা অজষ ন করকত যা শদকয় তারা দ্রুত পশরবতষ কনর শবকে ভাল চাকরী এবং সুন্দর শজবন জাপকনর 
সুজে কপকত পাকর। এই প্রসকি একটি প্রযান বাযা হল শবসৃ্তত সুকযাে প্রাসশিক দক্ষতা অজষ কনর জনয, 
কাজ ও বাশনকজযর জনয প্রকয়াজনীয় দক্ষতা, দক্ষতা এবং প্রশতকযাশেতা যা শিক্ষাথীকদর আকরা সৃশষ্টিীল 
এবং উদ্ভাবনী হকত সম্মশত কদয়, পশরপূর্ষ ভাকব শচন্তা করকত, কাযষকরভাকব কযাোকযাে করকত, 
স্বাযীনভাকব সমসযার সমাযান করকত; এবং জীবন দক্ষতা যা কবশি জনকদর দাশয়ত্বিীল নােশরক হকত 
সক্ষম ককর, এবং সাংসৃ্কশতক ববশচত্রয আশলিন, একসাকথ বসবাস ও শমকলশমকি কাজ করকত কপ্রশরত 
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ককর ইতযাশদ। সু্কল ও ককলজ / শবেশবদযালয় পযষাকয় সামশগ্রক মলূযায়ন চচষ া অসকন্তার্জনক থাকক। 
কবিীর ভাে কক্ষকত্র কিখার কৃশতকত্বর মূলযায়ন করা হয় োকত্রর পরীক্ষামূলক আবৃশি ও শবর্য়বস্তুর 
জ্ঞান বৃশদ্ধর ক্ষমতার উপর। সমূ্পর্ষ মলূযায়ন প্রশিয় পশরবরতন করা উশচত যাকত শিক্ষাথীকদর 
বযাপক মূলযায়ন শনশিত করা যায় কিখার ফলাফল সহ যা শকনা উভয় শিক্ষা এবং শিক্ষা িংিান্ত 
শবর্য় জশরত।  

তথ্য ও ক্ষ াোত্র াে প্র শুি  

তথয ও কযাোকযাে প্রযুশি (ICT)  কক্ষত্র  শবেত দইু দিক যকর দ্রুত অগ্রেশত অজষ ন ককরকে। 
অকনক পরীক্ষা-শনরীক্ষা কদকি সংঘটিত হকয়কে, এবং জ্ঞাকনর একটি বৃহৎ কক্ষত্র সশিত হকয়কে তথয ও 

কযাোকযাে শিক্ষা কক্ষকত্র। শকন্তু, শিক্ষায় আইশসটির সম্ভাবনা সমূ্পর্ষরূকপ অকেশর্ত করা হয় শন। 
শিক্ষায় তথয প্রযশুির বযবহার সীশমত রকয় কেকে এবং আইশসটির বযবহাকরর প্রকচষ্টা ত্বরাশেত করার 

প্রকয়াজন শিক্ষার মান উন্নত করার জনয।  

শিক্ষত্রির উন্নয়ণ ও বযবস্থাপনা 

শিক্ষককর মান এবং কমষক্ষমতা উন্নত করার জনয অবযাহত প্রকচষ্টা সকত্ত্বও শবদযালকয়র শিক্ষককদর 
প্রাথশমক কপিাদারীত্বর প্রস্তশতর জনয প্রশিয়া এবং তা এশেকয় শনকয় যাওয়ার প্রকচষ্টায় এখনও অকনক 
ঘােশত কদখা যায়। শিক্ষকতার পশরকপ্রশক্ষকত প্রশতকযাশেতায় প্রকয়াজনীয় দক্ষতা এবং ববশচত্রয, আথষ-
সামাশজক, সাংসৃ্কশতক ও প্রযুশিেত পশরকবকির মকযয তাকদর দাশয়ত্ব পালন করার ক্ষমতার শিক্ষর্, 

বতষ মান শিক্ষা এবং প্রশিক্ষর্ কমষসূচী অনুজাই অনুপযুি বকল মকন করা হয়। প্রাশতষ্ঠাশনক ক্ষমতা ও 
প্রকয়াজনীয় শিক্ষককর মকযয একটি পাথষকয থাকার দরুন উপযুি শিক্ষককর অভাব কদখা যাকচ্ছ। 
কদকির পূবষ অংকি তীব্র সমসযা হয় কারর্ কসখাকন অপ্রশিশক্ষত শিক্ষককদর একটি শবিাল বযাকলে 

আকে । শিক্ষক প্রশিক্ষকর্র জনয ক্ষমতা খুব সীমাবদ্ধ হকয় পকডকে এই সব রাকজয। েকবর্র্া, 
পরীক্ষা-শনরীক্ষা এবং শিক্ষক-শিক্ষায় প্রবশতষ ত খবু সীশমত। এই ঘােশত শিক্ষককদর কপিােত পশরচকয় 
এবং  কপিা শহকসকব শিক্ষাকতায় একটি শচর একনে। ক্ষমতা, কপ্ররর্া এবং শিক্ষককদর জবাবশদশহতা 
সংিান্ত সমসযার সমাযান িীঘ্রই করা উশচত যাকত শিক্ষার ফলাফল উন্নত করা যায়।  

সমতার সমসযা   

যশদও অগ্রেশত অজষ ন করা সম্ভব হকয়কে প্রাক-প্রাথশমক সু্ককল ভশতষ র বৃশদ্ধ কক্ষকত্র, সুশবযাবশিত 
জনসংখযার শিশুকদর এখনও প্রাক-প্রাথশমক শিক্ষা কক্ষকত্র কসরম উন্নশত ঘকেশন। অথষননশতকভাকব 
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অনগ্রসর গ্রুকপর শিশুকদর প্রাক-প্রাথশমক শিক্ষায় অংিগ্রহকর্র  সুকযাে গ্রহর্ করার সম্ভাবনা আকরা 
কম।  

উকেখকযােয অগ্রেশত সকত্ত্বও, শকেু শকেু রাকজয উচ্চতর প্রাথশমক ও মাযযশমক শিক্ষায় ভশতষ র হার  
জাতীয় েকডর কথকক ভালই নীকচ থাকক। একশদকক কযমন মাযযশমক শিক্ষার চাশহদা বৃশদ্ধ হকয়কে এবং  
মাযযশমক সু্ককলর সংখযাও কবকডকে, অনযশদকক সারা কদকি মাযযশমক শিক্ষা শবস্তাকর অমসৃর্তা রকয় 
কেকে। কযমন আিশলক ববর্ময অবযাহত রকয়কে কতমশন পাথষকয রকয় কেকে সুকযাকের, োত্র-োশত্রকদর 
আথষ-সামাশজক পেভূশম উপর শনভষ র ককর।  যশদও ২০১০ সাল কথকক সু্ককল না যাওয়া শিশুকদর 
(OOSC) সংখযা উকেখকযােযভাকব ককম কেকে, তবুও সু্ককল না যাওয়া শিশুকদর সংখযা ও অনুপাত  

শকেু শকেু রাকজয জাতীয় েকডর তুলনায় অকনক কবিী।  ওওএসশসরা অনুপাকত অকনক কবশি  এস 
শস, এস টি  ও মুসশলম শিশুকদর  জাতীয় েকডর তুলনায়। এ কথকক কবাঝা যায় কয এই শিশুকদর 

বৃহির এবং শনবদ্ধ মকনাকযাে প্রকয়াজন।     

সবষ নশথভুিকরর্ অনুপাকতর(GER) কক্ষকত্র উচ্চশিক্ষায় আিশলক ববর্ময প্রচুর। ২০১১-১২ সাকল 
উচ্চশিক্ষায় শজ ই আর ঝাডখকি ৮.৪ িতাংি কথকক চিীেকড ৫৩ িতাংির মকযয কদখা কেকে। 
একইভাকব, সামাশজক কোষ্ঠীকদর মকযয ববশচত্রতা খবু গুরুত্বপূর্ষ একটি শবর্য়। ২০১৪-১৫ সয়াকল 
উচ্চশিক্ষায় শজ ই আর খুব কম অকের শেল( কেকলকদর কক্ষকত্র ২৪.৫%, কমকয়কদর ২২.৭%, এসশস 
১৮.৫% এবং এসটি ১৩.৩%)। ভারকত উচ্চশিক্ষায় সবকচ বড বাাঁযা হকয় কজতা দারায় তা হল 
সমতা শবকবচনার সকি সম্প্রসারকর্র প্রকয়াজনীয়তা ঐকযবদ্ধ করা। 

কবশির ভাে রাজয অন্তভুষ শিকর ককৌিল সফলভাকব সংহত ককরকে যাকত প্রাথশমক শিক্ষায় সশুবযাবশিত 
জনসংখযারা তাশলকাভুশি করা এবং যকর রাখা যায়। এতসব কচষ্টা সকিও জনসংখযার শনশদষষ্ট শকেু 
শবভাকের শিশুরা কযমন প্রশতবন্ধী, প্রতযন্ত গ্রাকমর শিশু, যাযাবর পশরবাকরর শিশু, অশভবাসী শিশু, 
এবং অনযানয প্রবন / অনগ্রসর দল কথকক আসা শিশুরা শিক্ষা কক্ষকত্রর সমূ্পর্ষ সুকযাে শনকয় উঠনকত 
পাকরশন।নের বাশস দশরদ্র শিশুরা হল আর এক শিশু কোষ্ঠী যাকদর শিক্ষা কক্ষকত্র অংিগ্রহন 
হতািজনক। জনসংখযার কসই সব কেশন কোষ্ঠী যাকদর বসবাস নাোকলর অতযন্ত দকূর এবং প্রতযন্ত 
গ্রাকম তাকদর শিক্ষার সুকযাে সুশনশিত করা হল সাবষজনীন প্রাথশমক ও মাযযশমক শিক্ষা অজষ কনর 

কক্ষকত্রর অনযতম প্রযান অগ্রাশযকার।    

জাতীয় শিক্ষর্ কৃশতত্ব সাকভষ র শনরীক্ষন উকেখকযােয পাথষকয প্রকাি ককর শিক্ষাথীকদর েড কৃশতত্ব মাত্রা 

রাজয ও ককিিাশসত অিকলর মকযয।  তারা এও ইশিত ককর কয িহুকর োত্ররা উকেখকযােযভাকব 
গ্রামীর্ োত্রকদর তুলনায় কমষক্ষমতা ভাকলা; কবসরকারী শবদযালকয়র োত্ররা সরকাশর সু্ককলর োত্রকদর 
কচকয় ভাল ফল ককর; সাযারর্ শবভাে এবং ওশবশস শবভাকের োত্ররা তফশসশল জাশত ও উপজাশতকদর 
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োত্রকদর তুলনায় ভাল ফল ককর।  এই তথযগুশল একটি গুরুতর বাযা সশৃষ্ট ককর 'শিক্ষকর্ সমতা' 
আনার লকক্ষয। সমাকজর ঐশতহাশসকভাকব সুশবযাবশিত এবং অথষননশতকভাকব দবুষল শিশুরা এবং প্রথম 
প্রজকের শিক্ষাথীকদর উকেখকযােযভাকব কম কিখার ফলাফল প্রদিষন ককর।   

প্রশতবন্ধী ও শবকির্ চাশহদা সম্পন্ন শিশুরা অপ্রচশলত সু্কল শিশুকদর একটি উকেখকযােয অংি।  এই 
পশরশস্থশত প্রকাি ককর কয শবদযালকয়র জরুরী প্রকয়াজন হল কসই সব পশরকাঠনাকমার যা প্রশতবন্ধীকদর 

যারা উভয় সামাশজকভাকব এবং শিক্ষােতভাকব অনগ্রসর শিশু কোষ্ঠীর মকযয পকড।   

যশদও শবদযালয় কেকড কদওয়া োত্রকদর হার সব কোষ্ঠী কথককই উকেেজনকভাকব কবকডকে, তকব 
সামাশজক ও অথষননশতকভাকব অনগ্রসর গ্রুকপর, শবকির্ ককর কমকয়কদর মকযয এই হার জাতীয় েকডর 

কথকক কবিী।  এ কথকক কবাঝা যায় কয পদকক্ষপ কনিয়া ককতাো প্রকয়াজন যাকত সামাশজকভাকব ও 
অথষননশতকভাকব অনগ্রসর শিশু সম্প্রদাকয়র োত্ররা শবদযালকয় যায়।    

কবশিরভাে রাজয ও ককিিাশসত অিল অগ্রেশত অজষ ন ককরকে শলি ববর্মযতা দরূ করার কক্ষকত্র, 

শবকির্ভাকব প্রাথশমক ও উচ্চতর প্রাথশমক শিক্ষার পযষাকয়।  তকব অকনক ববর্ময উচ্চ মাযযশমক স্তকর 
রকয় কেকে।  অকনক কমকয়ককই সু্ককল পাঠনাকনা হয় না; এবং অকনকক যারা মাযযশমক শিক্ষা সমূ্পর্ষ 

ককরকে তারাও উচ্চ মাযযশমক পযষাকয় ও ককলকজ তাকদর কলখাপডা কির্ করকত পাকর না।  একবার 
শবদযালকয় ঢুকক কেকল, শবকির্ত মাযযশমক পযষাকয় কবি শকেু বাযা আকস যা একটি বড অংকির 

কমকয়কদর তাকদর শিক্ষা সমূ্পর্ষ করকত কদয়না।  উদ্ভাবনাগুশল যা বতষ মাকন বতশর করা হকচ্ছ তা শলি 
ও সামাশজক ফাাঁক দরূ করকত।  আরও সুশনশদষষ্ট ককৌিকল কাজ করা প্রকয়াজন যাকত কমকয়কদর 

কাযষকর অন্তভুষ শি ও অংিগ্রহর্ সহজতর করা যায় এবং অনযানয শবকির্ শবভাকের শিশুকদরও।  

অকপক্ষাকৃত উচ্চতর ফাাঁক কদখা যায় যুব ও বয়স্ককদর সাক্ষরতা হাকর যা একটি প্রযান বাযা।  
ভারকত নারী ও পুরুকর্র মকযয এক শবিাল শবকভদ এখনও অবযাহত(৮.২%) যুব সাক্ষরতার কক্ষকত্র, 
ও পুরুর্ এবং মশহলা জনকোষ্ঠীর(১৫-২৪ বের বয়কসর) যবু সাক্ষরতার হার ২০১১ সাকল ৯০% 

এবং ৮১.৮% যথািকম।  ভারত এমন একটি কদি কযখাকন এখনও নারী ও পুরুকর্র মকযয এক 
শবিাল শবকভদ(১৯.৫%) বয়স্ক সাক্ষরতার কক্ষকত্র, কযখাকন বয়স্ক সাক্ষরতার হার নারী ও পুরুর্(১৫ 

বেকরর উপর)উভকয়র যথািকম ২০১১ সাকল ৭৮.৮% এবং ৫৯.৩%।  গুরুতর প্রকচষ্টার প্রকয়াজন 
আকে শককিারী এবং নারীকদর সাক্ষরতার মাত্রা বাডাকনার জনয।   
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পদ্ধশতর দক্ষতা 

যশদও শবদযালয় কেকড কদওয়া োত্রকদর হার প্রাথশমক ও মাযযশমক পযষাকয় শিক্ষার কক্ষকত্র ককমকে, 

তবুও শিশুকদর বৃহৎ সংখযককর সু্কল োডা এখনও অবযাহত প্রাথশমক শিক্ষা কির্ করার আকেই।  
২০১৪-১৫ সাকল প্রাথশমক স্তকর োত্র যকর রাখার হার ৮৩.৭ িতাংি শেল এবং আরও শনচু স্তকর 

হার শেল ৬৭.৪ িতাংি।  এ কথকক কবাঝা যায় কয প্রথম কের্ীকত নাম নশথভুি হওয়া প্রশত ১০ টি 
শিশুর মকযয ৪ টি শিশু অষ্টম কের্ী সমাশপ্তর আকে সু্কল কেকড কদয়।  মাযযশমক শিক্ষায় শবদযালয় 
কেকড কদওয়া োত্রকদর হার কবি উচু শবকির্ত সামাশজক ও অথষননশতকভাকব অনগ্রসর শিক্ষাথীকদর  

দকলর জনয। যশদও শবদযালয় কেকড কদওয়া োত্রকদর হার সব কোষ্ঠী কথককই উকেেজনকভাকব কবকডকে, 
তকব সামাশজক ও অথষননশতকভাকব অনগ্রসর গ্রুকপর, শবকির্ ককর কমকয়কদর মকযয এই হার জাতীয় 

েকডর কথকক কবিী।  এ কথকক কবাঝা যায় কয পদকক্ষপ কনিয়া ককতাো প্রকয়াজন যাকত সামাশজকভাকব 
ও অথষননশতকভাকব অনগ্রসর শিশু সম্প্রদাকয়র োত্ররা শবদযালকয় যায়। প্রাথশমক, মাযযশমক ও উচ্চ 
মাযযশমক শিক্ষায় নাম নশথভুি হওয়া োত্রকদর সমূ্পর্ষ শিক্ষা হওয়াো আোশম শদকনর একটি অতযন্ত 

গুরুত্বপূর্ষ লক্ষয।   

িাসনবযবস্থা এবং পশরিালনা 

কবি শকেু েকবর্র্া অনুযাশয় শিক্ষার িাসকন বাযা আসার মূল কারর্ হল শিক্ষককর অনুপশস্থশত,  

শবদযালয় / ককলজ / শবেশবদযালকয়  শবলশম্বত তহশবল পাঠনাকনা এবং প্রিাসশনক ক্ষমতা।  ফলস্বরূপ, 
পশরকল্পনা বাস্তবায়ন কপ্রাগ্রাকমর অগ্রেশত অমসরৃ্ কথকক যায়।  শিক্ষা প্রশতষ্ঠাকনর িাসনবযবস্থা এবং 
পশরচালনা শবকির্ত তৃতীয় শিক্ষা পযষাকয় জটিলতা রকয়কে প্রদানকারীর সংখযাশযকয আশবভষ াব, 

কাযষিম, এবং অথষায়ন প্রশিয়ার মযয শদকয়।  যশদও এো সতয কয শকেু শকেু রাজয প্রদিষন ককরকে 
উৎসাহবযঞ্জক উকদযাে ও নতুনত্ব বযবস্থাপনা, শকন্তু কদকির সামশগ্রক েশবটি শমশেত।  একটি নতুন 
বর্ষন এই কদওয়া কযকত পাকর কয প্রশিয়া ও প্রাশতষ্ঠান কক্ষকত্র িাসনবযবস্থা এবং পশরচালনা জরুশর 

হকয় উকঠনকে।  

শবদযালয় ও উচ্চশিক্ষার উপ-শবভাে  বযবসাশয়ক মানশসকতার হকয় উঠনকে যা স্পষ্ট কবসরকারী শিক্ষা 

প্রশতষ্ঠাকন যাযষ শফ-এর শদকক লক্ষয করকল বঝা যাকব।  শনম্নমাকনর শিক্ষাপ্রশতষ্ঠান যীকরযীকর শবস্তার 
হওয়ায় শিক্ষা বযবস্থার শবোসকযােযতা মানুকর্র কাকে ককম কেকে।   
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েত্রবষণা ও উন্নয়ণ 

ভারকত শবেশবদযালয়গুকলার েকবর্র্া ও উন্নয়কনর উকদযাে দবুষল হকয় কেকে।  শুযুমাত্র একটি সীশমত 
উকদযাকে কনওয়া হকয়কে শবদযমান অনুর্কদর দক্ষতা উন্নত করার জনয; শিক্ষকতা ও েকবর্র্ার মকযয 
বন্ধন েকড কতালার জনয যাকত উভকয়র মকযয কেষ্ঠত্ব উন্নীত করা যায়; আন্তজষ াশতকীকরকর্র প্রচার 
করা যাকত উচ্চতর শিক্ষা প্রশতষ্ঠানগুশলকক উত্সাশহত ও সমথষন করা যায়; এবং অনযানয আন্তজষ াশতক 
প্রশতষ্ঠাকনর সকি অনুর্কদর কথাবাতষ া েকবর্র্ার মান উন্নত করার জনয; েকবর্র্ার জনয শমত্রতা 
করা, এবং েকবর্র্া প্রশতষ্ঠাকনর সকি শবেশবদযালয় শবভাকের এবং শিল্প প্রশতষ্ঠাকনর সংকযাকের জনয 

যাকত জ্ঞান শবকাকির প্রশিয়া ত্বরাশেত হয়।   

বাত্রজত্রের সীমাবদ্ধতা 

শিক্ষার অপযষাপ্ত অথষায়কনর কারকর্ শিক্ষার সুকযাে সম্প্রসারকর্র প্রকচষ্টায় সীমাবদ্ধতা কদখা শদকচ্ছ  

এবং সঠিক মাকনর শিক্ষা পাওয়া যাকচ্ছ না।  কবি শকেু েকবর্র্া অনুযায়ী বাযা আসার মূল কারর্ 

হল শবদযালয় / ককলজ / শবেশবদযালকয়  শবলশম্বত তহশবল পাঠনাকনা। আকেককর শিক্ষা নীশত  শিক্ষার 

উপর নূযনতম বযয় শহকসকব শজশডশপর ৬ িতাংি আদিষ কঘার্র্া ককরকে।  শকন্তু, এই লক্ষয পূরর্ 
হয়শন।  তহশবকল ঘােশত একটি প্রযান বাযযতা হকয়কে শকেু শকেু কপ্রাগ্রাকমর সমূ্পর্ষ বাস্তবায়ন করকত 

যা পশরকশল্পত হকয়শেল শবদযালয়, উচ্চশিক্ষা ও বয়স্ককদর শিক্ষা কদওয়ার জনয এবং শিক্ষার মাকনর 

একটি যুশিসিত স্তর বজায় রাখার জনয।  এোডা িমােত বযথষতা হকয়কে সমকয়াপকযােী কমষসূশচ 
বাস্তবায়ন করকত।    

শবশ্ববযাপী প্রশতশ্রুশত 

শবেবযাপী দীঘষ স্থায়ী উন্নয়র্ লক্ষয ৪(SDG) একজন্ডা ২০৩০-এর মযয শদকয়  আকলাচনা করা হকয়কে 
'অন্তভুষ শিমূলক ও নযায়সিত মাকনর শিক্ষা শনশিত করা এবং সবার জনয জীবনবযাপী কিখার সুকযাে 
উন্নীত করা' –র প্রশিয়া। ইএফএ একজন্ডা যা ২০০০ সাকল  প্রবশতষ ত হকয়শেল তা অসমূ্পর্ষ রকয় 
কেকে শবকির্ ককর যুব ও শনরক্ষর বয়স্ক, শবদযালকয় না যাওয়া শিক্ষাথী,  শিশু যে ও শিক্ষা, 
দক্ষতা উন্নয়র্, এবং  অসকন্তার্জনক মাকনর শিক্ষার কক্ষকত্র। অতএব এনইশপ অকের্র্ করকব অসমাপ্ত 
ইএফএ শবর্য়সূশচ এবং এস শড জী সকি যুি লক্ষযমাত্রা উভশয়.  
 

শিক্ষা খাকত যা বাযার সম্মুখীন হকত হকচ্ছ তার জনয প্রকয়াজন উদ্ভাবনী পো এবং িমােত প্রকচষ্টা 
প্রকবিাশযকার এবং সমতায় সমকঝাতা না ককর সাযারর্ শিক্ষার উন্নয়র্ করার, শবকির্ ককর  শিক্ষার 
মাকনর। একক্ষকত্র প্রযান কাজ হকব ফলদায়ক ককৌিল উদ্ভাবন করা যার োরা ভারতবকর্ষ শিক্ষা 
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প্রসাকরর জনয নানা শবয সমসযার মকাশবলা করা যায় এবং জনসংখযাযশনত সম্ভাবনা বাস্তবাশয়ত 
করা যায়া।   
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অধযায়– ৩ 

অশিষ্ট শবষয়, সামশিি লক্ষয , তথ্া লক্ষয ও উত্রেিয 

অশিষ্ট শবষয়  

জাতীয় শিক্ষানীশত (NEP), 2016 একটি শবোসকযােয ও উচ্চ-করর্ শিক্ষাবযবস্থায় সবার জনয 
মানসম্মত শিক্ষা ও শনশিত জীবনবযাপী কিখারসকুযাে এবং জ্ঞান, দক্ষতা, দশৃষ্টভশি ও মূলযকবাকয 
দরকারী কনতৃত্ব োত্রকদর েকড তুলকত একটি উৎপাদনিীল জীবন, কদকির উন্নয়ন প্রশিয়ায় 
অংিগ্রহকর্র দ্রুত প্রকয়াজনীয় পশরবতষ নিীল শবোয়কন, জ্ঞানশভশিক অথষনীশত ও সমাকজর উপর নজর 
কদয়। 

সামশগ্রক লক্ষয সবার জনয, শিশু, যুবক এবং প্রাপ্তবয়স্ককদর সমান মানসম্মত শিক্ষা ও জীবনবযাপী 
কিখারসুকযাে এবং শনকয়াে এবং কেষ্ঠত্ব প্রশতপাদন করা এবং তা পূর্ষ জাশতর কেৌরকব উন্নীত ককর 

মানবজীবকন তার প্রকয়াজনীয়তা শনশিতকরা।  

 সুস্থায়ী উন্নয়কনর স্বাকথষ এবং শবে নােশরকীকরকর্ সু্কল এবং উচ্চশিক্ষার পািাপাশি বয়স্ক 
শিক্ষা কাযষিকম শিশুকদর, যুব ও ভারকতর সমৃদ্ধ ঐশতকহযর প্রাপ্তবয়স্ককদর, কেৌরবময় অতীত, 
মহান ঐশতহয ও শভন্নযমী সকচতন সংসৃ্কশতর দায় শিক্ষাথীকদর োরা অশযগ্রহর্ উন্নীত 
নােশরকত্ব, িাশন্ত, সশহষু্ণতা, যমষশনরকপক্ষতা, জাতীয়সংহশত, সামাশজক সংকযাে এবং সবযকমষর, 
কসইসাকথ সাবষজনীন মূলযকবায জাোকত এর প্রকয়াজনীয়তা শনশিত করা।  

 প্রথােত শিক্ষায় পাঠনিম সংিান্ত সংস্কাকরর উপকরর্ কিখার পািাপাশি শিক্ষার শবজ্ঞানশভশিক 
পদ্ধশত শনবষাচন এবং তা শিক্ষার সকল স্তকর সকল োত্রকদর সশিয় করার জনয মূলযায়ন, 
শিক্ষককর মাকনর এবং কমষক্ষমতা, এবং প্রাশতষ্ঠাশনক কনতৃত্ব ও প্রযুিশবশিষ্ট শিক্ষাভাবনা যা 
জ্ঞান, দক্ষতা, দশৃষ্টভশি ও মূলযকবায শভশিকএবং তা েঠননমূলক জীবকনর ও কদকির উন্নশতর 
জনয একটি প্রশতকযাশেতামলূক শদক।  

 সমস্ত শিক্ষাথীর দরকারী দক্ষতা যা কাশরেশর ও বৃশিমূলক দক্ষতা, কাজ এবং বাশনশজযক 
কসইসাকথ তা সৃশষ্টিীল ও উদ্ভাবনী সমাকলাচনামূলক শচন্তাভাবনা গুশলকক কিখার মকযয শদকয় 
জীবকন কনকম আসা সমসযাগুশলর কমাকাশবলা করার প্রয়াস সম্ভব হকব।  

লক্ষয ও উত্রেিয 

ভারতীয় শিক্ষাবযবস্থায় শিক্ষারমান, প্রাসশিকতা এবং শবোসকযােযতা বাডাকত সামশগ্রক লক্ষয হল 
শবদযালয় এবং উচ্চশিক্ষায় পূরক কমষক্ষমতা সম্পাদকনর মকযয শদকয় কাশরেশর ও বৃশিমূলক শিক্ষা এবং 
প্রশিক্ষর্ (TVET) সহ প্রাক বিিব অবস্থা কথকক তৃতীয় স্তকরর শিক্ষাবযবস্থায় এবং কসইসাকথ 
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জীবনবযাপী প্রাপ্তকিখার সুকযাে কযখাকন শিক্ষােত সুকযােকক সমাকজর ককাকর্ ককাকর্ সহজলভয ককর 

কতালার মাযযকম তা শনশিত করা।  

দশৃষ্ট এবং শমিন শসশদ্ধ শিক্ষার মূল লক্ষয শনম্নরূপ: 

 সববুশনয়াদী-পূবষবতী 4-5 বের বয়সী শিশুকদর শিক্ষা ও উন্নয়নমূলক প্রস্তুশত প্রাথশমক 
শিক্ষার মসৃর্ পশরবতষ ন জনয প্রকয়াজনীয় সুশবযা বশিত সমাকজর বসবাসকারী োত্র-োত্রীরা বা 
শিশুকদর প্রশত শবকির্ মকনাকযাে শদকয় বিিকবর শিক্ষাবযবস্থার সম্প্রসারর্ শনশিতকরা। 

 •সাবষজনীনপ্রাথশমক ও মাযযশমক শিক্ষা অজষ ন শনশিত করা এবং সব মাযযশমক 
শিক্ষাস্নাতককদর উচ্চমাযযশমক শিক্ষা সুকযাে কদওয়া, সব উচ্চমাযযশমক শিক্ষা স্নাতককদর 
উচ্চশিক্ষার নাোল পাওয়া এবং যাকত কযসব নাম নশথভুি হকয়কে তাকদর সফলভাকব সব 
আিা অজষ কনর সকি তাকদর শিক্ষা সম্পন্ন করার শবর্য়টি শনশিত করা।  

 সবশিক্ষা কপ্রাগ্রাম শিশুকদর এবং শবকির্ চাশহদার সকি প্রকয়াজনীয় সুশবযা 
বশিতসমাকজরবসবাসকারীশবকির্ককরশিশু, শককিার ও তরুর্কদর কথকক োত্রকদর ওপর শবকির্ 
গুরুত্ব শদকয় তরুর্কদর ববশচত্রযময় দকলর নানারকম চাশহদা কমোকনা এবং শবকির্ককর 
প্রশতবন্ধীকদর সকি, প্রকবিকযােয সকমত এবং প্রশতশিয়ািীল বতশর করা হয়, এবং শনশিত 
কযসব নাম নশথভুি োত্রকদর কাকে তাকদর প্রতযাশিত কিখার ফলাফল অজষ ন সশিয়ভাকব 
সমথষন সুশনশিত করা।  

 শিক্ষায় ও শিক্ষাবযবস্থায় সামাশজক, আিশলক এবং শলি ববর্মযদরূীকরর্ এবংশলি-সমতাকরর্ 
ও মশহলা এবং নারীর ক্ষমতায়ন সবষস্থকল উন্নীত করার কাজ সুশনশিত করা। 

 অল্পবয়সী কেকলকমকয়কদর এবং যুবাকদর শদকয় জীবন ও কমষ-এদক্ষতােত উন্নয়ন,কাশরেশর ও 
বৃশিমূলক দক্ষতা বৃশদ্ধ কযখাকন পারিমতার কারকর্ পশরবতষ নিীল শবকের সকি মাশনকয় কনয়ার 
জনয প্রকয়াজন থাকক সরাসশর তা শবসৃ্তত করা। 

 কযসব তরুর্রা (15-24 বের) এবং প্রাপ্তবয়স্করা (15 বের এবং উপকর) যারা 
প্রাশতষ্ঠাশনক শিক্ষাবযবস্থার বাইকর রকয়কে, প্রাশতষ্ঠাশনক অথষনীশত শবভাকের বাইকর কমষরত 
তাকদর দক্ষতা অজষ ন করার সুকযােপ্রদাকনর বযবস্থা করা। 

 উচ্চশিক্ষার সংস্কার, কাশরেশর ও বৃশিমূলক শিক্ষা সহ তৃতীয়স্তকরর শিক্ষার সুকযােপ্রদান যাকত 
সেীর্ষ দল ববর্ময শিক্ষাবজষ কনর মাযযকম নযায়সিত প্রকবিাশযকার শনশিত করকত, এবংশিক্ষা ও 
েকবর্র্ার উন্নশতককল্প নতুনত্ব প্রচার এবং সবউচ্চ শিক্ষা প্রশতষ্ঠান জকুড নতুন নতুন ভাবনা 
শচন্তার শবকাি সশিয় করা আর তাকত উচ্চশিক্ষা বযবস্থার সবশনশদষষ্ট কিখার ফলাফল এবং 
শনকয়াকের কযােয দক্ষতা অজষ ন করকত সহায়তা করা।  
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 শবকির্ ককর শিক্ষার সুকযাে অজষ ন ও কযখাকন শিক্ষর্-শিখর্ প্রশিয়ার মান উন্নয়ন, 
শিক্ষককদর প্রশিক্ষর্,শিক্ষায় তথয ও কযাোকযাে প্রযুশি (আই.শস.টি.) সংযুশি এবং শিক্ষায় 
পশরকল্পনা ও বযবস্থাপনা িশিিালী করার প্রয়াস শনশিত করা।  

 শিক্ষককদর কপিাদারী উন্নয়নসহ নীশতেত উন্নয়ন ও বযবস্থাপনা, কযােয ও উপযুি শিক্ষককদর 
অনুশমত পারিমতা এবং শিক্ষককদর জনয শনযষাশরত কপিাদারী মানউন্নয়ন জ্ঞাকনর শবকাি 
শনশিত করার জনয আদিষ শিক্ষককর যারর্ার সংস্কার শনশিত করা।  

 সব তরুর্কদর মকযয অন্তত পুরুর্ ও নারী উভকয়র90% প্রাপ্তবয়স্কমূলক শিক্ষাবযবস্থার মাযযকম 
সাক্ষরতা এবং সাযারর্ োশর্শতক দক্ষতা অজষ ন শনশিত করা।  

 শিক্ষায় দাশয়ত্ত্বপূর্ষ প্রাশতষ্ঠাশনকীকরর্ করার পশরকল্পনায় প্রশতশিয়ািীল অংিগ্রহর্মূলক বযবস্থা 
শনশিত করা যাকক জাতীয়,উপজাতীয় ও স্থানীয় পযষাকয় পশরকল্পনা এবং শিক্ষাশবভাকে 
পশরকল্পনা ও বযবস্থাপনার প্রাশতষ্ঠাশনক কাঠনাকমা উন্নত করার মকযয শদকয় এবং আকরা অকনক 
শকেু বতশরর সহায়তায় শিক্ষােত অগ্রাশযকার প্রদাকনর পথ সুেম করা।  

 কপিাশভশিকীকরর্ এবং প্রাশতষ্ঠাশনক কনতৃকত্বর সক্ষমতা বৃশদ্ধ, জাতীয়, উপ-জাতীয় ও 
প্রাশতষ্ঠাশনক পযষাকয় শিক্ষাশবভাকে শিক্ষােত অগ্রাশযকার এবং উশিতদাবীর সাকথ শবর্য়গুশলকক 
শমশলকয় কদকখ শিক্ষাবযবস্থার উন্নশতশবযাকনর পথ সুেম করা।  

 বৃশদ্ধ এবং শিক্ষােত উন্নয়ন কমষসূশচর জনয ভাল লক্ষযপূর্ষ অথষ বযবস্থাকরর্ শনশিত করা।  

 

ভশবর্যকত শিক্ষাকমষসচূী একটি জীবনবযাপী এবং শবভাে-শবসৃ্তত কপ্রশক্ষত।এই শিক্ষানীশত শিক্ষাথীকদর 
পেন্দশনভষ র ককর কিখার শবশভন্ন পথ সহজভাকব শবকশিত ও প্রসাশরত করা। প্রাশতষ্ঠাশনক শকংবা 
প্রাশতষ্ঠাশনকহীন কয-ককান শিক্ষাবযবস্থার মাযযকম শিক্ষাথীকদর োরা অশজষ ত কিখার জ্ঞাকনর 
িংসাপ্রদাকনর কাজ তা কযককান মাযযকম প্রাপ্ত কহাক না ককন তা শবকের জনয প্রকয়াজনীয় দক্ষতা সকি 

সম্পশকষ ত তা সুশনশিত করা।  
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অধযায় ৪ 

শিক্ষানীশতর পশরিাঠাত্রমা 

পূকবষাশেশখত শবভাকে, আমরা লক্ষয, চযাকলঞ্জ ও নীশতর উকদ্দিয রূপকরখা অেন ককরশে যা সুেঠিত 

ককমষর মাযযকম উপলশি করা হয়। বতষ মাকন শবপলুসংখযক কাজ শবচারাযীন রকয়কে, এবং ককয়ক 
বেকরর জনয এভাকবই আকে, এবং শকেু শকেু কক্ষকত্র, বহু বের যকর। আমাকদর শিক্ষা লযান্ডকস্ককপর 

অশত প্রকাি আকারকক এবং শবশভন্ন রাকজয জকুড অভযন্তরীর্ সাব ববশচত্রযকক কৃতজ্ঞতা জানাকনা 

প্রকয়াজন। এোডা এর ককান একক সমাযান বা প্রশতকার কনই যা পশরবতষ ন প্রয়াকসর সময় একাশযক 
চযাকলঞ্জ কমাকাকবলা, অন্তভুষ শিকরকর্র সরুাহা করকত পাকর। এই নীশত শনভষ র ককর শিক্ষার গুর্েত 
মান, কদি  ইশতমকযয প্রকবিাশযকার শবস্তার ও অন্তভুষ শিকরকর্র বৃশদ্ধর জনয চলশত প্রকচষ্টার সশুবযার 

প্রতযক্ষীকরর্ করকে ।চাকুরীপ্রাশপ্ত একটি মহান উকেযাকের বযাপার যা কদওয়া হকয়কে দশৃষ্ট আকর্ষকর্র 
কারকর্। শবেবযাপী পশরবতষ ন এবং প্রযুশিেত উন্নয়কনর কদওয়া আকে, শকেু নতুন এলাকায়ও উশিত 

হয় শবশভন্ন উকদ্দকিয ।  

কাকজর জনয একটি পশরকাঠনাকমা বতরী করা হকব কযখাকন বাস্তবায়ন ককৌিকলর শনকদষি করা আকে, 
সরকার ককিীয়, রাজয / ককিিাশসত অিল, এবং স্থানীয় সকল স্তকর, প্রশতটি এলাকা শচশিত 

করার জনয । শনশদষষ্টভাকব রাে এবং স্থানীয় সরকার জাতীয় শিক্ষানীশত, 2016 সকি সামঞ্জসযপরূ্ষ 
ককর তাকদর শনজস্ব ককৌিল ও কমষ পশরকল্পনা প্রর্য়কন উৎসাশহত করকব, 

এই কাকজ েৃহীত প্রশতটি গুরুত্বপূর্ষ তথয পরবতী শবভাকে অনুসরর্ করা হল 

বলাবাহুলয এখাকন সমগ্র শবর্য় আকলাশচত হয়শন এমন সম্ভাবয শবর্য় পকর পশরকল্পনা করা কযকত 

পাকর। 

s. No. সূশচপত্র 

 

৪.১ প্রাি শবদযালয় শিক্ষা 

প্রাক-প্রাথশমক শিক্ষা অতীকত প্রকয়াজনীয় দশৃষ্ট আকর্ষর্ করকত পাকরশন কযকহতু সরকাশর শবদযালকয় 

প্রাক-প্রাথশমক শিক্ষা প্রদান ককর না। ইশন্টকগ্রকেড চাইল্ড কডকভলপকমন্ট সাশভষ কসস (আই শস শড এস) 

কমষসূশচ মশহলা  মন্ত্রর্ালয় ও শিশু উন্নয়ন কমষসূশচ বিিকবর শিক্ষা প্রদান করার উকদ্দকিয করা হয়। 
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এো সবষজন স্বীকৃত কয বিিকবর বেরগুকলা যখন একটি শিশুর মানশসক ও িারীশরক শবকাকির জনয 

খুব গুরুত্বপূর্ষ সময়।  

শনম্নশলশখত উকদযােনীশত কনয়া হকব : 

১. অগ্রাশযকার, ৪ কথকক ৫ বের বয়সী শিশুকদর প্রাক্ প্রাথশমক শিক্ষার জনয একটি কমষসশূচ মশহলা 

মন্ত্রর্ালয় ও শিশু উন্নয়ন সমেকয় বাস্তবাশয়ত হকব।  

২. বতষ মাকন আই শস শড এস এর অযীকন অিনওয়াডী প্রাক-প্রাথশমক শিক্ষার প্রদান করার জনয 

পযষাপ্তরূকপ সশিত নয়। অিনওয়াডীকত প্রাক-প্রাথশমক শিক্ষা আকরা কজারদার করার জনয রাকজযর 

পরামিষ অনুসাকর পাঠনযিম বতরীর পদকক্ষপ গ্রহর্ করা হকব। এক বেকরর মকযয শিক্ষার উপকরর্ 
শবকাি এবং অিনওয়াশড কমীকদর প্রশিক্ষর্ প্রদান। 

৩. রাজয সরকার প্রাক-প্রাথশমক শিক্ষককদর জনয কযাডাররা প্রস্তুত করকব, এবং তাকদর প্রাক এবং 

সাশভষ স চলাকালীন প্রশিক্ষকর্র জনয প্রকয়াজনীয় সুকযাে-সুশবযা বতশর করকব। অিনওয়াশড কথকক প্রাক 
প্রাথশমক শবদযালকয় উিরকর্র পথ ত্রুটিহীন হকব, এবং এটি সমস্ত রাকজয পাঠনাকনা হকব, ও রাকজয 

কসটি  অজষ কনর জনয সমকয়র পশরকাঠনাকমার শনযষারর্ করকব । 

৪.  যথাসমকয়, সব প্রাথশমক শবদযালয় প্রাক-প্রাথশমক শিক্ষাকক পূরর্ ককর কফলকব। শসদ্ধান্ত কনওয়া 
হকব কয সু্কল অিনওয়াডী সু্কল প্রািকন নাশক সু্ককলর কাোকাশে ককাকনা যায়োয় করা হকব। 

৫. যথাযথ শনয়ন্ত্রক এবং পযষকবক্ষর্ শনয়ম ও প্রশিয়া প্রাইকভে প্রাক-প্রাথশমক সু্ককলর জনয শডজাইন 

করা হকব। 

৪.২ শিশু ও শিত্রিার শিত্রিারীত্রদর শিক্ষার অশধিার সুরক্ষা 

শিশু প্রশতরক্ষা, বযশিেত শনরাপিা বশহভূষ ত এবং এটিকত িাশররীক িাশস্তর প্রশতকরায রকয়কে, মানশসক 
এবং িারীশরক হয়রাশনর অনুপশস্থশত, সু্কল কাযষিকমর সময় আঘাকতর শবরুকদ্ধ সতকষ তা, শনরাপদ 

পশরকাঠনাকমা, বনু্ধত্বপূর্ষ ভার্া ও বযবহার,ববর্মযহীনতা, িারীশরক শনযষাতন, দবুষযবহার, ইতযাশদ।একক 
বকল সঠিক পশরকবি  বতরী যা উভয় সংকবদনিীল এবং শিশু অশযকাকরর জনয। শিশু কযককান রকম 
অশযকাকরর জনয সহনিীলতা পদ্ধশতর গ্রহর্ করা হকব। 

শনম্নশলশখত উকদযােনীশত গ্রহর্ করা হকব 
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১. একটি কেমওয়াকষ  এবং শনকদষ শিকা সু্কল শনরাপিা ও শিশুকদর শনরাপিা শনশিত করার জনয উন্নত 

করা হকব ও সু্কল শিক্ষা প্রশতষ্ঠাকনর স্বীকৃশত এবং শনবন্ধকনর জনয কযােযতার িতষ  বতরী হকব। 

২. প্রশতটি প্রযান শিক্ষক এবং শিক্ষককক সংশলিষষ্ট আইন, শবশয, প্রশবযান, ইতযাশদ শবযানসমূহ সম্পককষ  

সকচতন করা হকব। 

৩. বককিাকরর শিক্ষা কমষসূচী এবং জাতীয় জনসংখযা শিক্ষা কমষসূচী পযষায়িকম  সু্ককলর পাঠনযিকমর 

মকযয পযষায়িকম একশত্রত করা হকব । 

৪. বককিাকরর শিক্ষা পূব এবং চাকুশরকালীন প্রশিক্ষর্ কমষসূশচকত অন্তভুষ ি করা হকব । 

৫. শিশুর অশযকার সংিান্ত স্বয়ং-লাশনষং অনলাইন কমষসূশচ োত্র, শিক্ষক এবং অশভভাবককদর 

সুশবযার জনয উন্নত করা হকব । 

৬. সু্কলগুশল প্রশিক্ষর্প্রাপ্ত পরামিষদাতা শনযুি করকব অশভভাবক ও শিক্ষককদর বককিার সমসযার 

পরামিষদান করার জনয । 

৪.৩ শবদযালয় শিক্ষাত্রক্ষত্রত্র ক্ষিখার ফল 

প্রাথশমক শিক্ষায় খারাপ ফলাফল গুরুতর শচন্তার শবর্য় হকত পাকর । েকবর্র্ায় কদখা কেকে কয 
শিশুরা কমৌশলক তাকদর সু্কল কথকক পডা, কলখা এবং পাটীেশর্ত শিখকত পাকর না ।রাজয এর োশয়ত্ব 
শনকয়কে কযমন সংজ্ঞা এবং কিখার ফলাফল পশরমাপ, প্রথম কগ্রকডর কলখা, পডা, কশম্প্রকহনিন এবং 

েশর্তিাে কমষসূশচ। এই সব প্রকচষ্টা সকত্ত্বও খারাপ ফল একটি চযাকলঞ্জ। সতুরাং এো ককিীয় ও রাজয 
সরকাকরর অগ্রাশযকার, শিশুকদর সু্কল  শিক্ষার ফল উন্নত করা যা যা প্রাথশমক শিক্ষার গুর্েত মান 

বৃশদ্ধ করকব।   

শনম্নশলশখত নীশতগুশল গ্রহকর্র উকদযাে কনওয়া হকব : 

১. প্রশতটি রাকজযরই শবদযালয়গুশলকত তার তাশলকাভুশির শনয়মনীশত এবং অপযষাপ্ত েঠননেত শভশির 

সকি শমশলকয় কদকখ পদ্ধশত গ্রহকর্র শসদ্ধান্ত কনকব। যখনই সম্ভব হকব, মানব সম্পকদর সুষু্ঠ বযবহার 

এবং শবদযালকয়র েঠননেত শভশিকাঠনাকমার সম্পদ এর বযবহার, ভাল প্রাশতষ্ঠাশনক রূপায়ন এবং সােয়ী 
পশরচালনার মাযযকম ককানরককম টিকক থাকা শবদযালয়গুশলর বহুশবভােযুি পশরপুষ্ট শবদযালকয় রূপান্তর 
করকত কচষ্টা করা হকব। যখন শবদযালয়গুশলর সংশমের্ ঘেকত থাকক তখন তারা একটি একক শহকসকব 
পশরশচত হয়। আর.টি.ই. আইকনর শবযাকনর বাইকর শেকয় রাকজযর পরামিষিকম সাযারর্ শনয়মাবলী 
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এবং একীভবকনর জনয সাযারর্ শনকদষ শিকা শববশতষ ত হকব। সুদরু ভশবর্যকত একীভবন একজন শিক্ষক 
– একটি কের্ীর আদিষ অজষ ন করকত সক্ষম হকব। 

২. সরকাশর সাহাযযপ্রাপ্ত সংখযালঘ ুপ্রশতষ্ঠান (যমীয় এবং ভার্ােত) কথকক আর.টি.ই. আইকনর 12 
(1) (c) যারায় সম্প্রসাশরত সমসযাগুশলর কথা যা অথষননশতকভাকব দবুষল এমন শবভাকের কথা 
মাথায় করকখ বৃহির জাতীয় অিীকার শহকসকব শবচার করা হকব।  

৩. রাজয সম্প্রসাশরত আর.টি.ই.কক মাযযশমক শিক্ষার উপযুি বয়স পযষন্ত কপৌাঁকে শদকত কচষ্টা করকব।  

৪. শবদযালয় শিক্ষায় সম্ভাবয সুকযােসুশবযােত সবপ্রকার মাত্রা জকুড শদকয় োত্রকদর কক্ষকত্র ফলাফকলর 
নূযনতম মান নাশমকয় শদকয় পাি করাকত হকব।  

৫. ককিীয় শবদযালয় (KVs) এবং জওহর নকবাদয় শবদযালয় (JNVs)-গুশলর সম্প্রসারর্ করা হকব 
এবং কস্তুরবা োন্ধী বাশলকা শবদযালয় (KGBVs) উন্নত এবং শবসৃ্তত করা হকব কযখাকন কযখাকন 
সম্ভব শিক্ষােতভাকব অনগ্রসর রকয়কে মাযযশমক স্তর পযষন্ত কসখাকন কসখাকনও JNV-গুশলর সাফকলযর 

কারর্ আকলাশচত এবং রাজয োরা প্রশতশলশপকৃত করা হকব। 

৬. প্রাশতষ্ঠাশনক শবদযালকয়র কবডা েপকক মুি শবদযালকয়র সুশবযার প্রসারর্ ঘটিকয় শিক্ষায় ঝকর পডা 

এবং েমজীবী শিশুকদর পডাকিানােত শদককক সশিয় ককর তুলকত হকব। 

৭. শিক্ষাথীকদর অকনকসময়ই তাকদর আগ্রকহর ও কমযার বাইকর শেকয় শিক্ষার অগ্রসকর মকনাশনকবি 
করকত হয় কযখাকন তা তাকদর মানশসকভাকব ও শিক্ষােতভাকব অকনকখাশনই কদরী ককর কদয় আর তা 

তাকদর শবকাকি বাযা দান ককর এবং দীঘষোকসর কারর্ হকয় থাকক।  প্রাশতষ্ঠাশনক কমযা অভীক্ষার 
প্রচলকনর আশযককয তাকদর সঠিক আগ্রকহর স্থানগুশলকক খুাঁকজ কবর করা সহজ কাজ হকব। নানা 
অনুসন্ধান ও সহায়তাককি স্থাপন করার মাযযকম সীমাবদ্ধতা কাটিকয় উঠনকত এবং কপিাদারী উপকদষ্টা 
শনকয়ােীকরকর্র মকযয শদকয় যীর শিক্ষাথীকদর, শবকির্ শিক্ষা প্রকয়াজন এমন শিক্ষাথীকদর এবং যারা 
অসমথষ শিক্ষাথী তাকদর খুাঁকজ কবর করকত কচষ্টা করকত হকব এবং বৃশিমূলক দক্ষতা শভশিক ককাকসষর 
প্রচলন এবং মাযযশমক ও উচ্চ মাযযশমক শিক্ষাথীকদর সাহাযযকারী কমষক্ষমতাযিু শিক্ষক শনযুি করা 
হকব যাকত এই শিক্ষার সম্প্রসারর্ আরও সহজ ও স্বাভাশবক হয়। 

 

৪.৫ পাঠযক্রম পনুননবীিরণ এবং পরীক্ষায় সংস্কার 
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স্বামী শবকবকানকন্দর কথা অনুসাকর, "শিক্ষা কসই পশরমার্ তথয নয়, যা আমরা আপনার মশস্তকে প্রদান 
কশর এবং যা কসখাকন অসকন্তার্ সৃশষ্ট ককর, আপনার সারাজীবন যকর অনুপলিই কথকক যায়। আমাকদর 
জীবন-েঠননমূলক, মনুর্য-সৃশষ্টকারী এবং চশরত্রেঠননকারী যারর্ার সমেয় ঘোকনা দরকার। যশদ আপনার 
পাাঁচটি সমশেত যারর্া থাকক এবং কসগুকলাককই শনকজর জীবন এবং চশরত্র শহকসকব গ্রহর্ ককরন, তাহকল 
যারা কোো লাইকব্ররী কণ্ঠস্থ ককরকেন তাকদর কথককও কবশি শিক্ষা অজষ ন করকত পারকবন......শিক্ষা 
তকথযর সমাথষক হকল, লাইকব্ররীগুশল হল শবকের কেষ্ঠ শবজ্ঞ বযশি এবং শবেককার্ হল কেষ্ঠ সন্নযাসী।" 
ইন্টারকনকের আশবভষ াব এবং শনতয সম্প্রসাশরত শডশজোল সংকযাকের কারকর্, আমাকদর লাইকব্ররী যাওয়ার 
প্রকয়াজনীয়তা এবং একটি কবাতাম টিকপই তথয সংগ্রহ প্রশিয়া কথকক স্বামী শবকবকানকন্দর এই উশি 
অকনক কবিী তাত্পযষ বহন ককর। অতএব আমাকদর উশচত তথয শনভষ র শিক্ষাবযবস্থার পশরবকতষ  
জীবনদক্ষতা প্রদায়ক মূলযশভশিক শিক্ষাবযবস্থা গ্রহর্ করা যা মানুর্ বতশর এবং জাশত েঠনকন সাহাযয 
ককর। 

শিক্ষার সমস্ত স্তকরই, শবকির্ত উদীয়মান শিক্ষাকক্ষকত্র পুননষবীকরকর্র প্রকয়াজন। শকেু পাঠনযসচূীর উশচত 
শবোয়কনর প্রভাব এবং উদীয়মান জ্ঞান শনভষ র অথষনীশত এবং সামাশজক চাশহদায় সাডা শদকত; শবশবয 
শিক্ষাথীদকলর শিক্ষার প্রকয়াজন কমোকত; কাকজর পৃশথবী এবং জীবনদক্ষতার শিক্ষার সাকথ সংকযাে স্থাপন 
করকত; কেকসই উন্নয়কনর বযাপাকর সকচতনতা বতশরকত;শিক্ষমূলক পশরকল্পনা যা নমনীয়তা এবং 
স্বতন্ত্রতার পকথ গ্রসর হকচ্ছ তাকত সাডা শদকত সক্ষম শিক্ষাথীককও অন্তভুষ ি করা। পাঠনযসচূীর উশচত 
োত্রকদর ফলাাাফল শিখকত দক্ষতা অজষ ন করার সুকযাে কদওয়া যা শকনা আন্তজষ াশতক উচ্চ-প্রশতপাদক 
শিক্ষাবযবস্থায় োত্রকদর ফলাফল কিখর সাকথ তুলনা কযােয। পাঠনযসূচীর উশচত শিক্ষােত অনুষ্ঠাকনর মান 
এবং ফলাফল শিক্ষার মাযযকম শিক্ষার লক্ষযকক শনযষারন করা এবং এর সাফলয মূলযায়ন/ মশনোর করার 
মতামতসহ পাঠনযসূচী পনুঃসংস্কার এবং উন্নত করা। 

শিক্ষার ফলাফকলর অগ্রেশতর জনয কয প্রকচষ্টাগুশল করা হয়, তার মকযয োত্রোত্রীকদর শিক্ষার মূলযায়ল 
সবষাশযক গুরুত্ত্বপূর্ষ। একোনা েঠননেত এবং সাকমটিভ মূলযায়ন োমষ-এি এবং ইয়ার-একির পরীক্ষা এবং 
দিম ও দাদি কেনীর পরীক্ষার জনয সঠিচ বযবস্থাপনা রকয়কে। যশদও শবদযালয় স্তকর একটি সামশগ্রক 
মূলযায়ন পদ্ধশত অসকন্তার্জনক। কবিীরভাে কক্ষকত্র শিক্ষােত মূলযায়ন বযবস্থা োত্রোত্রীর পশরশমত জ্ঞান 
পুনেষঠনন করার পরীক্ষায় সীশমত কথকক যায়। এই কোো মূলযায়ন বযবস্থাকক োত্রকদর শিক্ষা ও সহ-শিক্ষা 
সংিান্ত শবর্কয় শিক্ষােত ফলাফকলর সবষািীন মূলযায়নকক শনশিত করকত শরভযাম্ড করা প্রকয়াজন। 
সারাবেরবযাপী শিক্ষা ও সহ-শিক্ষা শবর্কয় উন্নশতকক অনুসরর্ করার মত একটি বযবস্থাকক প্রাশতষ্ঠাশনক 
করা প্রকয়াজন। 

  

শনম্নশলশখত নীশত উকদযােগুশল গ্রহর্ করা হকব: 
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১। পাঠনযসূচীর পুনঃসংস্কার করা হকব উদীয়মান আকাঙ্খার সম্মুখীন হকত এবং সামাশজক সমেকয়র 
জাতীয় লক্ষয, যমীয় কসৌহাদষ য এবং জাতীয় সংহশতর সাকথ সামাঞ্জসয রক্ষা করার জনয। পাঠনযসচূী হওয়া 
উশচত ফলাফল শনভষ র এবং একটি িমবযষমান প্রযুশিচাশলত পশরকবকি জীবনদক্ষতা প্রদায়ককর োরা 
োত্রকদর সাশবষক উন্নশতর জনয। সকল োত্রকদরই প্রাথশমক দাশয়ত্ব এবং কতষ বয কিখাকনা উশচত যাকত 
তারা কদকি এবং শবকের দরবাকর দাশয়ত্ববান নােশরক হকয় উঠনকত পাকর। 

২। নযািানল কাউশিল অব এডুককিনাল শরসাচষ  অযাি কট্রশনং (এন শস ই আর টি) শবদযালকয়র শিক্ষার 
গুর্েত মাকনর অবনশতর কারর্গুশল কজকন এবং পাঠনযসূচীর ও শিক্ষাশবজ্ঞাকনর পযষাবৃি নবীকরমর্ করার 
জনয পুনরশভকযাজকনর মকযয শদকয় যাকব পাঠনশিক্ষা কথকক কবাযিশি এবং জানার ইচ্ছায় উত্সাহদাকনর 
শদকক চালনা করার জনয। 

৩। শবজ্ঞান, েশর্ত এবং ইংরাশজর মত শবর্য়গুশলর জনয একটি সাযারর্ জাতীয় পাঠনযসূচী বতশর করকত 
হকব। অনযানয শবর্য়, কযমন সমাজশবজ্ঞান পাঠনযসূচীর একটি অংি সারা কদিবযাপী একই হকব এবং 
বাশকো রাজযানুযায়ী শবকবশচত হকত হকব। 

৪। পিম কের্ী কথকক পাঠনযসূচীকত িমানুসাকর শডশজোল সাক্ষযরতা চালু করা উশচত। যশদও র্ষ্ঠ কের্ী 
কথকক আই শস টি-কক একটি শবর্য় শহসাকব চালু করা উশচত এবং আই শস টি পাঠনযসূচীকক সমস্ত স্তকর 
পুনসষংস্কার করা উশচত এগুশলকক প্রকয়ােমূলক ককর কতালার জনয। 

৫। এটি কদখা কেকে কয, শবজ্ঞাকনর যারর্াগুশল োত্ররা উপপাদন এবং লযাকবর পরীক্ষার মাযযকম ভাকলা 
বুঝকত পাকর। অতএব, শবজ্ঞান শিক্ষার জনয বযবহাশরক দ্রবযাশদ িমেকয় র্ষ্ঠ কের্ী কথকক চালু করকত 
হকব। 

৬। ববর্কমযর মকযয ঐককযর উপর কজার শদকয়, শলি, সমাজ, সংসৃ্কশত এবং প্রাকদশিক ববর্কমযর প্রকািকক 
পাঠনযসূচী এবং এর কাযষ সম্পাদকন সঠিকভাকব উকেখ করা উশচত। সামাশজক ববর্মযকক দরূ করকত 
সামাশজক নযায় শবচার এবং আইশন বযবস্থাককও পাঠনযসূচীর অন্তেষত করকত হকব। পাঠনযসূচী এবং পাঠনযবই 
উন্নয়ন সংস্থাগুশলর এতা শনশিত করা উশচত কয পাঠনযবইগুশল সমতা বজায় রাখকব এবং শলি/ 
অক্ষমতা/ জাশত/ যমষকক্ষকত্র ককান ববর্মযমলূক শবর্য়/ ঘেনা/ উদাহরর্ কদকব না। নােশরককত্বর শিক্ষা, 
িাশন্ত শিক্ষা, চশরত্র েঠনন, আইন এবং সাংশবযাশনক সাক্ষরতা, অথষননশতক সাক্ষরতা, পশরকবকির 
যারর্ক্ষমতা এবং অনযানয মূখয শবর্য়গুশলকক পাঠনযসচূীর অন্তভুষ ি করকত হকব। 

৭। পরীক্ষাগুশলকক এমনভাকব বতশর করা উশচত যাকত তা শুযুমাত্র পাঠনয পুস্তককর শবর্য়কক পুনেষঠনন 
করার পরীক্ষা নয়, বরং বযাপক সকচতনতা, কবাযেমযতা এবং উচ্চমাকনর সমসযা সমাযাকনর দক্ষতার 
পরীক্ষা শনকত পাকর। যারাবাশহক মূলযায়ন, প্রশ্নপত্র প্রস্তুশতর মাপকাঠি, মূলযায়ন পদ্ধশতকত স্বচ্ছতা বজায়   
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রাখা উশচত। নমনীয়তা প্রবতষ ন এবং ইয়ার-এি পরীক্ষার চাপ কমাকত সরকার চাশহদাশভশিক কবাকডষ র 
পরীক্ষা সচূনার পদকক্ষপ কনকব। 

৮। দিম কের্ীর পরীক্ষায় অতযশযক হাকর বযথষতার কারর্ হল েশর্ত, শবজ্ঞান এবং ইংরাজী এই শতনটি 
শবর্কয় খারাপ ফলাফল। এই বযথষতার হার কমাকনার জনয, দিম কের্ীকত শবজ্ঞান, েশর্ত এবং ইংরাজী 
পরীক্ষা দটুি ককর কনওয়া হকব: উচ্চ-স্তকর ক-শবভাে এবং শনম্ন-স্তকর খ-শবভাে। কয সমস্ত োত্রোত্রীরা 
শবজ্ঞান, েশর্ত অথবা ইংরাজী প্রকয়াজন কনই এমন ককান ককাসষ/ কপ্রাগ্রাকম কযাে শদকত চায় অথবা দিম 
কের্ীর পর ককান বৃশিমূলক িাখায় কযাে শদকত চায়, খ-শবভাকের পরীক্ষায় অংিগ্রহর্ করকত পাকর।  

৯। বতষ মাকন ককিীয় ও রাজয শিক্ষা কবাডষ গুশল দিম ও োদি কের্ীর পরীক্ষা পশরচালনা ককর। ককান 
সু্কল কয কবাকডষ র অযীকন রকয়কে, কস সু্ককলর োত্রোত্রীকদর দিম কের্ীর পরীক্ষা কসই কবাকডষ র অযীকন 
কদওয়াই বাযযতামলূক। দিম কের্ীর কবাকডষ র পরীক্ষায় দিম কের্ীর সমূ্পর্ষ পাঠনিমই অন্তভুষ ি থাককব। 

১০। শবশভন্ন কবাকডষ র োরা প্রকদয় শবশভন্ন স্তকরর শিক্ষােত মূলযায়নপত্রগুশলর গুর্েত মান এবং মূকলযর 
মকযয অকনক তফাত রকয়কে। উপরন্তু, অনক শিক্ষাকবাকডষ র পর অশভকযাে আকে কয, কৃশত্রম উপাকয় তারা 
পাকির হার বাডাকনার জনয অনুগ্রহপূবষক নম্বর কদয়। শুযু তাই নয়, এই প্রথা বন্ধ করা উশচত এবং 
এমন একটি ববস্থা গ্রহর্ করা উশচত যাকত সমস্ত কবাকডষ র ও সারা বেকর োত্রোত্রীকদর সাফকলযর মাকনর 
উন্নততর তুলনামূলক যারর্া পাওয়া যায়। িমশবনযাস হল এই বযবস্থার একটি শবকল্প। অনযানয 
শবকল্পগুশল হল, দিম ও োদি কের্ীর কিকর্ একটি সামশগ্রক পরীক্ষা কনওয়ার বযবস্থা করা অথবা 
প্রকতযক কবাকডষ র পরীক্ষার ফলাফলেত মান পাকসষনোইকল প্রকাি করা। োত্রোত্রীকদর সাফকলযর স্তর 
শনকদষ কির সমাযান কখাাঁজার জনয শিক্ষাকক্ষকত্রর শবকির্জ্ঞকদর একটি দকলর উশচত সমস্ত সম্ভাবয 
শবকল্পগুশলককই অযযয়ন করা। 

১১। োত্রোত্রীকদর এক প্রশতষ্ঠান কথকক অনয প্রশতষ্ঠাকন স্থানান্তরকন উৎসাহ শদকত মাইকগ্রিন সাটিষ শফককে, 
সু্কল শলশভং সাটিষ শফকককের পদ্ধশতেত সংস্কার করা হকব। 

 
৪.৬ সবন শিক্ষা এবং শিক্ষাথ্ী সমথ্নন 
এটি প্রমাশর্ত কয, শিক্ষাবযবস্থা নযায়শচন্তা এবং গুর্েত মাকনর ওপর শভশি ককর েঠিত এবং উদীয়মান 
জ্ঞান অথষনীশতকত সাফলয বজায় রাখার প্রযান উপায়। শবকির্ত গ্রামািকল বতষ মান শিক্ষাবযবস্থা, শবকির্ 
গুরুত্ব পাওয়া দরকার এমন এবং সামাশজকভাকব শপশেকয় পডা জাশতর োত্রোত্রীর প্রকয়াজনীয়তা 
পশরকবিকন সবষবাপী শিক্ষার জনয অসম শপকবি সশৃষ্ট ককর না। যশদও সাম্প্রশতককাকল গ্রামািকল শিক্ষার 
োর উেিু হকয়কে, তথাশপ সামাশজক এবং অথষননশতকভাকব দবুষল শকেু োত্ররা শিক্ষাবযবস্থায় অসাকমযর 
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কারকর্ উকেখকযােযভাকব অপূর্ষতার স্বীকার, যা কখকনা কখকনা সামাশজক বা অবস্থােত কারকর্ও ঘকে 
থাকক। 

উপজাশত শিশুকদর শিক্ষার স্তর খুবই গুরুত্বপূর্ষ একটি শবর্য়। শকেু গুরুত্বপূর্ষ বযাপার কযমন সাক্ষরতার 
শনম্নমান, তাশলকাভুশির শনম্নমান, অতযাশযক হাকর সু্কল কেকড কদওয়া, উপজাশত শিশুকদর উচ্চ 
শিশুমৃতুযর হার উকেখ করা উশচত। বশৃির বযাবস্থাপনা সহ, ককি ও রাজয সরকাকরর এই সমস্ত কচষ্টা 
সকত্ত্বও উপজাশত শিক্ষার মান খুবই অসকন্তার্জনক। উপজাশত এলাকায় শিক্ষককদর অনুপশস্থশতই উপজাশত 
শিশুকদর শিক্ষার শনম্নমাকনর অনযতম প্রযান কারর্। ভার্া এবং কযাোকযােও উপজাশত এলাকায় কমষরত 
অ-উপজাতীয় শিক্ষককদর একটি সমসযা।  
কলান অথবা বশৃিমূলক শিক্ষাসংিান্ত কমষসূচীকত অথষ শবশনকয়াে কমযাবী োত্রোত্রকদর পডাকিানা চাশলকয় 
কযকত সাহাযয করকত পারকব। 

শনম্নশলশখত নীশত উকদযােগুশল গ্রহর্ করা হকব: 

১। ববর্কমযর মকযয ঐককযর উপর কজার শদকয়, শলি, সমাজ, সংসৃ্কশত এবং প্রাকদশিক ববর্কমযর প্রকািকক 
পাঠনযসূচী এবং এর কাযষ সম্পাদকন সঠিকভাকব উকেখ করকত হকব। সামাশজক ববর্মযকক দরূ করকত 
সামাশজক নযায় শবচার, একতা এবং আইশন বযবস্থাককও পাঠনযসচূীর অন্তেষত করকত হকব।  

২। প্রাথশমক পযষায় কথককই পাঠনযসূচীকত প্রাক-বৃশিমূলক কাযষকলাপ অন্তভুষ ি করকত হকব শিশুকদর দক্ষতা 
শবকাি এবং েকমর মযষাদার কক্ষকত্র ইশতবাচক মকনাভাব বতশর কার জনয। 

৩। কমযাশবকাি এবং সমতা প্রচাকরর উকদ্দকিয একটি জাতীয় কফকলাশিপ ফাি প্রাথশমকভাকব প্রায় ১০ 
লক্ষ োকত্রর টিউিন শফ, পাঠনযপুস্তক, জীবনযাত্রার বযয়ভার বহকনর জনয বতশর হকব। অথষননশতকভাকব 
দবুষল োত্রকদর জনয এই ফাি কথকক বৃশি পাওয়ার সুশবযা করা হকব। দিম কের্ীর পর জাতীয় স্তকর 
একটি পরীক্ষার মাযযকম সমস্ত শবভাকের কমযাবী োত্রকদর জনয অনয একটি জাতীয় কমযা বৃশি প্রকল্প 
চালু করা হকব।  

৪। শনকদষিনা এবং পরামিষ দাকনর মাযযকম শবশভন্ন আেম এবং শনকেবতী মাযযশমক সু্কল / উচ্চ 
মাযযশমক শবদযালয় / ককিীয় শবদযালয় / নকবাদয় শবদযালয়গুশলর মকযয সমতা এবং সংকযাে স্থাপন করা 
সম্ভব| 

৫। উপজাশত এলাকায় শিক্ষাথীকদর দক্ষতা শবকাকির জনয কবিী গুরুত্ব কদওয়া প্রকয়াজন এবং জাতীয় 
দক্ষতা উন্নয়ন ককপষাকরিন সকি কযৌযভাকব সু্ককল শনয়শমত শনঘষকন্টর পকর দক্ষতা শভশিক ককাকসষর সূচনা 
করকত হকব|  



মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার ২০১৬ র জাতীয় শিক্ষাতনীশতর খসড়া ততশরর জনয শিছু তথ্য 

 

পৃষ্ঠা 29  

 

৬। অশভজ্ঞতাপূবষক বলা যায় কয উপজাশত প্রজাশতর শিশুকদর আিশলক ভার্া বুঝকত এবং শিখকন 
অসুশবযা হয় যা সাযারর্তঃ শিক্ষার মাযযম| এই বাযা অশতিম করার জনয এো শনশিত করা প্রকয়াজন 
কয, কযখাকন প্রকয়াজন কসখাকন বহুভাশর্ক শিক্ষা প্রবতষ ন করা সম্ভব| 

৭। প্রশতবন্ধী শিশুরা যারা বাশডকত এবং সামাশজকভাকব অবকহশলত অথবা উপযুি সুকযাে-সুশবযা ও 
সহায়ক উপকরকর্র অভাব বা অপযষাপ্ততা রকয়কে| কসকক্ষকত্র শবকির্ হস্তকক্ষকপর প্রকয়াজন এবং কোে িহর 
ও গ্রাকম অবশস্থত শবদযালয়গুশলকত এই শিশুকদর শিক্ষােত চাশহদাগুশল পূরর্ করার উকদযাে গ্রহর্ করকত 
হকব| 

৮। প্রশতবন্ধী শিশুকদর জনয চলমান ককিীয়-অনুদানপ্রাপ্ত প্রকল্পগুশল অবযাহত থাককব এবং এর তহশবল 
বৃশদ্ধ করা হকব| রাজয এবং কজলা স্তকর একটি উপযুি প্রশিয়ার শবকাি করকত হকব যাকত শবশভন্ন 
প্রকল্পগুশলর বাস্তবায়কনর কক্ষকত্র সমসযাগুশলর শচশিতকরকর্র সাকথসাকথ প্রশতবন্ধী শিশুকদর চাশহদাগুশল 
সনািকরর্ এবং পূরকর্ সক্ষম হওয়া সম্ভব| 

৯। স্থানীয় স্তকর, শিশু এবং শিশনকাল মকনানবজ্ঞাশনককদর শবর্কয় শবকির্জ্ঞকদর শনকয় একটি অস্থায়ী 
উপসশমশত েঠনন করা হকব কযখাকন কযককান সু্কল বা কজলা শিক্ষা আশযকাশরক ককান শবর্য়কক তৃতীয় 
পকক্ষর পযষাকলাচনা বা উপকদি এর জনয পাঠনাকত পারকব। 

১০। ককিীয় সরকার, পডকত পারার অক্ষমতার কথা মাথায় করকখ, েকবর্র্া ও প্রশিক্ষকর্ শবশনকয়াে 
এবং সম্পদ এর সহজলভযতা বাডাকনার জনয একটি দীঘষকময়াদী পশরকল্পনা উদ্ভাবন করার উকদযাে 
কনকব। 

১১। সামাশজক এবং অথষননশতক ভাকব শপশেকয় পডা শিশুকদর, পডাশুনার গুরুত্বপূর্ষ সমকয় অশতশরি 
পডাকিানার সাহাযয এবং উপকদিমূলক সুশবযা কদওয়া হকব। 

১২। প্রবজনকারী শিশুকদর, প্রবজন এর উৎস বা অন্তঃস্থকল, আবাশসক সু্ককলর মাযযকম সমান সুকযাে 
সুশবযা শদকয় এবং ককানও কভদাকভদ না ককর পডাকিানা চালাকনার সুকযাে কদওয়া হকব। 

১৩। শলি কভদাকভদ এবং শহংসার কক্ষকত্র ককঠনার দশৃষ্টভশি কনওয়া হকব। রাজয গুকলা শবশভন্ন সম্মশতসচূক 
কাকজর মাযযকম উচ্চশিক্ষা কক্ষকত্র মশহলাকদর ভূশমকা, যারর্ক্ষমতা এবং স্বতন্ত্র উপশস্থশত কক উন্নত করার 
কচষ্টা করকব। একক্ষকত্র, শবেশবদযালয়গুশলর প্রিাসশনক উচ্চস্তকর মশহলাকদর শনকয়াে সুশনশিত করার জনয 
অশতশরি প্রয়াস কনওয়া হকব। 

১৪। উচ্চশিক্ষায় অক্ষমতা শবর্য়ক পডাকিানার েকবর্র্া এবং উন্নয়ন এর জনয অথষ বরাদ্দ সুশনশিত 
করা হকব। অক্ষমতার পশরকাঠনাকমা, পডাকিানা সংিান্ত শবর্য় এবং অবদান এর সামাশজক এবং 
েকবর্র্ামলূক শনরীক্ষর্ করার উকদযাে কনওয়া হকব। 
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১৫। আিশলক অসমতার সমাযান এর কক্ষকত্র শবশভন্ন অিল কযমন পাহাশড এলাকা, আশদবাসী এলাকা, 
মরুভূশম এলাকা এবং উপকূল এলাকার জনয শভন্ন শভন্ন নীশত গ্রহর্ করা সম্ভব। শিক্ষাকক্ষকত্র ব্লক ও 
কজলাস্তকর শপশেকয় পডা কের্ী শনযষারকর্র শনর্ষায়কগুশল পযষাকলাচনা করা হকব এবং নতুন শনয়ম পুনশবষনযাস 
করা হকব। শিক্ষােত এবং প্রশিক্ষর্মূলক ববর্ময শনযষারর্ করকত এবং শিক্ষােত, সামাশজক এবং 
অথষননশতকভাকব শপশেকয় পডা অিলগুশলকত হস্তকক্ষপ সহজ করকত, কজলা অনুযায়ী মানশচত্র বতশর করা 
হকব। 

 
৪.৭  সাক্ষরতা ও আজীবন অধযয়ণ 
প্রাপ্ত বয়স্ককদর স্বাক্ষরতা কক প্রথম গুরুত্ব কদওয়া হয় ২রা অকক্টাবর, ১৯৭৮ সাকল যখন নযািনাল 
অযাডাল্ট এডুককিন প্রগ্রাম শুরু করা হয়। কির্ ৪০ বেকর এরকম প্রচুর প্রকল্প শুরু হকয়কে কযমন 
রুরাল ফাংিনাল শলোকরশস প্রগ্রাম, নযািনাল শলোকরশস শমিন, স্বাক্ষর ভারত অশভযান, ইতযাশদ। এইসব 
প্রকচষ্টা সকত্ত্বও ভারকত প্রায় ২৮ ককাটি প্রাপ্তবয়স্ক অশিশক্ষত যা সারা পৃশথবীর প্রাপ্তবয়স্ক এর এক 
তৃতীয়াংি। এই শবপদসকেতপূর্ষ সংখযাো ইশিত শদকচ্ছ প্রাপ্ত বয়স্ক স্বাক্ষরতার ওপর শবকির্ নজর কদওয়া 
দরকার।  

শিয়ামূলক স্বাক্ষরতা হল পডকত, শলখকত এবং সংখযা শচনকত পারার পযষাপ্ত ক্ষমতা যা একজন মানুকর্র 
একো শনশদষষ্ট সম্প্রদাকয়র মকযয থাককত কেকল প্রকয়াজন হয়। শিয়ামূলক স্বাক্ষরতা, শিক্ষার উন্নয়কনর 
অশবকচ্ছদয এবং অপশরহাযষ অংি। সাবষজনীন যুব ও প্রাপ্তবয়স্ক স্বাক্ষরতা, প্রাপ্তবয়স্ককদর শনকয় চলকত 
থাকা পশরকল্পনাগুশলর কমৌশলক উকদ্দিয। 

সমসামশয়ক শবকে, জীবনবযাপী শিক্ষা একো শিশক্ষত সমাকজর মূল শনর্ষায়ক। প্রাথশমক স্বাক্ষরতা 
প্রকল্পগুশলর মাযযকম বতশর করা শিক্ষার পশরকবি এবং তার কথকক পাওয়া উন্নশতর শবশভন্ন পথ সমাকজর 
সবষস্তকরর শিক্ষার চাশহদা পূরকর্র উপায়। জীবনবযাপী শিক্ষা আজকাল মানুকর্র কবাঁকচ থাকার এবং 
জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জনয অতযন্ত জরুরী এবং একইসাকথ জাতীয়, মানশবক, সামাশজক এবং 
অথষননশতক উন্নয়কনর জনযও জরুরী। ভারতকক শবেবযাপী প্রশতকযাশেতায় নামকত হকল এবং উন্নত কদি 
শহকসকব আত্মপ্রকাি করকত হকল, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং একই সাকথ সশুনশদষষ্ট জীবনবযাপী শিক্ষানীশত ও 
প্রককল্প কজার শদকত হকব। 

শবিাল সংখযক অশিশক্ষত, জ্ঞান শভশিক অথষনীশতর উিান, শবেবযাপী প্রশতকযাশেতা, তথযপ্রযুশি শিকল্পর 
বযাপক বৃশদ্ধ এবং প্রকতযক স্বতন্ত্র বযশির িমবদ্ধষ মান আয়ূ এই সবই ইশিত শদকচ্ছ প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষাবযবস্থা 
এ একো বড পশরবতষ ন দরকার। ভারকতর মকতা ববশচত্রযময় এবং জটিল সামাশজক পশরশস্থশতকত 
স্বাক্ষরতার প্রশত শভন্ন শভন্ন দশৃষ্টভশি থাকা প্রকয়াজন। স্বাক্ষরতার প্রশত দশৃষ্টভশিগুশল নমনীয়, শবককিীভূত 
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এবং পশরশস্থশত সাকপক্ষ হকত হকব এবং জীশবকা, শবকনাদন, উন্নয়ন প্রভৃশত কত হস্তকক্ষকপর শদকক নজর 
শদকত হকব। 
 

শনম্নশলশখত নীশতগুশল কনওয়া হকব- 

১। শবদযমান উকদযাে গুশলকক আরও মজবুত করা হকব এবং পাঠনযিমকক পুনেষঠনন করা হকব শবশভন্ন 
যরকনর ককৌিল এর মাযযকম। কসলফ কহল্প গ্রুপস, এন শজ ও, সরকারী সু্কল, ককলজ, শিক্ষাকক্ষত্র, যুব ও 
মশহলা সংেঠনন এর সাহাকযয সাশবষক যুব ও প্রাপ্তবয়স্ক স্বাক্ষরতার পযষাকয় কপৌাঁকোকত হকব। 

২। শবদযমান অনুিাসন কাঠনাকমাগুশল কযমন, সকবষাচ্চ স্তকর নযািনাল শলোকরশস শমিন অথশরটি, রাজয স্তকর 
কস্টে শলোকরশস শমিন অথশরটিস এবং কজলা, ব্লক ও গ্রাম পিাকয়ত স্তকর কলাকশিক্ষা সশমশত এবং শবশভন্ন 
সাহাযযকারী সংস্থান গুশলকক, সাশবষক স্বাক্ষরতার লকক্ষয কপৌাঁকোকত পুনশবষনযাস করা এবং বলিালী করা 
প্রকয়াজন। 

৩। সরকাকরর পক্ষ কথকক সকবষাচ্চ স্তকর শবকির্জ্ঞকদর একটি দল েঠনন করা হকব যা এ ই প্রগ্রাম এর 
পুনশবষনযাস করকত ও িশিিালী করার শদকক নজর কদকব। একই সাকথ এই দল শবজ্ঞানসম্মত উপাকয়, 
প্রাপ্তবয়স্ককদর স্বাক্ষরতা কথকক শিক্ষার ফলাফল, দক্ষতা বৃশদ্ধ, পূবষ শিক্ষা, সাক্ষযদান এর সমতা যা 
আনুষ্ঠাশনক শিক্ষায় কঢাকার পথকক সহজতর ককর, ইতযাশদ শবর্য়গুশলর উন্নশতর শদককও নজর কদকব। 

৪। প্রাপ্তবয়স্ককদর স্বাক্ষরতা প্রককল্প দক্ষতা বৃশদ্ধ, সংখযা স্বাক্ষরতা, আশথষক ও আইন স্বাক্ষরতা প্রভৃশত 
শবর্য়গুশল অন্তভুষ ি করা হকব। 

 
৪.৮ শিক্ষায় দক্ষতা এবং শনত্রয়াত্রের ক্ষ ােযতা 
শনভষ রতার মাপকাঠিকত কযখাকন সারা শবকের যুব জনসংখযা বযাপক হাকর হ্রাস পাকচ্ছ কসখাকন ভারত এই 
মূহুকতষ  শবকের নবীনতম রাে কযখাকন কমাে জনসংখযার ৫৪% এর কবিী ২৫ বেকরর শনকচ। শহকসব ককর 
কদখা কেকে ২০২২ সাকলর মকযয প্রায় ১০৪.৬২ শমশলয়ন নতুন যুব িশিকক কমষকক্ষকত্র দক্ষ ককর তুলকত 
হকব। যশদও, প্রযুশিেত ও বৃশিমূলক শিক্ষার সাহাকযযর জনয প্রাশতষ্ঠাশনক উকদযাে এর অভাব রকয়কে।  

সম্প্রশত আনুষ্ঠাশনকভাকব বৃশিমূলক কক্ষকত্র দক্ষতা বশৃদ্ধকক সংযুি ককর এবং শিক্ষা ও বৃশিমূলক-কক্ষকত্র 
সমতার শবশভন্ন উপায় এর মাযযকম োত্রকদর উেম্ব ও সমতশলক েশতিীলতা বৃশদ্ধর উকদযাে কনওয়া 
হকয়কে। চাকরীর ক্ষমতা বশৃদ্ধর করকত, শিক্ষা ও দক্ষতার শমের্ ঘোকনার প্রকয়াজন যা প্রকতযক স্বতন্ত্র 
বযশির এবং অথষনীশতর উন্নশত ঘোকনার জনয জরুরী। উন্নতমাকনর বশৃিমলূক শিক্ষার, প্রশতপালকনর 
মযষাদা এবং সামাশজক গ্রাহযতার প্রশত নজর কদওয়া দরকার। 
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শনম্নশলশখত নীশত উকদযােগুশল কনওয়া হকব- 

১। সু্কল এবং উচ্চশিক্ষা কক্ষকত্র দক্ষতা বৃশদ্ধর প্রকল্পগুশলকক পুনশবষনযাস করা হকব শুযুমাত্র কমষসংস্থান 
বৃশদ্ধর জনযই নয় বরং োত্রকদর উকদযািা শহকসকব দক্ষ ককর তুলকত। 

 

২। ২০১৫ সাকল কনওয়া জাতীয় দক্ষতা বশৃদ্ধ এবং উকদযািা নীশতর পশরকল্পনা অনুযায়ী দক্ষতা বশৃদ্ধর 
প্রকল্পগুশলকক ২৫% সু্কল এবং উচ্চশিক্ষা স্তকর অন্তভুষ ি করা হকব। 

৩। শবকির্ নজর কদওয়া কজলাগুশলর মাযযশমক (কসককন্ডাশর) সু্ককলর োত্র-োত্রীকদর কাকজর সুকযাে 
উন্নততর করকত দক্ষ, সৃজনিীল সু্কল বতরীর জনয এক শবিদ পশরকল্পনা গ্রহর্ করা হকব। 

৪। মাযযশমক, উচ্চমাযযশমক এবং প্রযুশি শিক্ষায় বতষ মান দক্ষতামূলক কমষসূচীগুশলকক এন এস শকউ এফ 
এর মাযযকম সুসংহত করা হকব এবং মূলযারার শিক্ষাকক বৃহির সামাশজক গ্রহর্কযােযতা বাশডকয় সহজতর 
এবং একই সাকথ েশতিীল করকত হকব। দক্ষতার প্রমার্ পত্র প্রদান এর জনয শবশভন্নরকম ঐশচ্ছক শবর্য় 
কনওয়া ও োডার সুকযাে, বযাে জমা পদ্ধশত, জমা হস্তান্তকরর জনয প্রাশতষ্ঠাশনক সহকযাশেতা, জাতীয় 
বৃশিমূলক মাকনর শভশিকত জাতীয় স্বীকৃশতর জনয দক্ষতা অপষর্, ফলাফকলর শভশিকত মূলযায়ন এই 
সবশকেুর মাযযকম প্রাশতষ্ঠাশনক ককৌিল বতশর করকত হকব। 

৫। পূবষবতী শিক্ষার মূলযায়ন এবং স্বীকৃশতর ককানও ককৌিল কবিী দরূ পযষন্ত শবকশিত হকত পাকরশন। এই 
ববর্ময অশতিম করকত সরকার এক বেকরর মকযয দক্ষতা এবং গুর্াবলীর মূলযায়ন ও প্রিংসাপত্র প্রদান 
করার এবং যাকদর প্রথােত শিক্ষা এবং প্রশিক্ষর্ কনই শকন্তু দক্ষতা অজষ ন ককরকে তাকদর প্রকবি সহজতর 
করকত একটি ককৌিল গ্রহর্ করার প্রয়াস কনকব। 

৬। কসক্টর শস্কল কাউশিল এবং সু্কল ককলজ অথশরটি োরা, োত্র-োত্রীকদর মজশুর শভশিক কাজ অথবা 
শনজস্ব উকদযাে শুরু করকত কযৌথ িংসাপত্র কদওয়া হকব। 
 

৪.৯ শিক্ষায় তথ্য ও ক্ষ াোত্র াে প্র শুির বযবহার 

১৯৮৬/৯২ এর শিক্ষানীশতকত তথয ও কযাোকযাে প্রযুশি (ইনফরকমিন কশমউশনককিন কেককনালশজ)এর 
উদ্ভব একটি উকেখকযােয উন্নশত শেল যা শিক্ষাকক্ষকত্র এক নতুন মাত্রা কযাে ককরশেল। শবশভন্ন উপাকয় 
তথয প্রযুশির বযবহার নতুন নতুন সম্ভাবনার পথ খকুল শদকয়শেল যা শুযুমাত্র কসক্টর এর কক্ষকত্রই নয়, 
কসাজাসুশজ সহকযাশেতা ককরশেল পডাকনার এবং কিখার মাকনান্নয়কনর কক্ষকত্র, শিক্ষার সুকযাে শবসৃ্তত 
করকত, শিক্ষা শবর্য়ক পশরকল্পনা এবং বযবস্থাপনা উন্নত করকত। তথয ও কযাোকযাে প্রযুশি, 
শনরাময়কারী শিক্ষা, শিক্ষক প্রশিক্ষর্, প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা কমষসূচী, দক্ষতামূলক শিক্ষা, উচ্চশিক্ষার ককৌিল, 



মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার ২০১৬ র জাতীয় শিক্ষাতনীশতর খসড়া ততশরর জনয শিছু তথ্য 

 

পৃষ্ঠা 33  

 

পশরচালনা ও বযবস্থাপনা এর কক্ষকত্র নতুন রূপ শদকয়শেল। বতষ মাকন শবশভন্ন রাজযগুশলকত, োত্রোত্রী ও 
সু্কলগুশলর পশরচালন সশমশতগুশলর মান শবচার করার জনয তথয প্রযুশির প্রকয়াে করা হকচ্ছ। এই মূহুকতষ  
এই কক্ষত্রটিকত এই যরকনর প্রচুর উকদযাে, পরীক্ষা শনরীক্ষা করা হকচ্ছ। এই মূহুকতষ  কযো প্রকয়াজন তা হল 
ভারকত তথয প্রযশুির মাযযকম শিক্ষা কক উন্নত করকত শবকির্ সমেয় ককৌিল গ্রহর্ করা। 

শনম্নশলশখত নীশতগুশল কনওয়া হকব- 

১। তথয ও কযাোকযাে প্রযশুিকক শিক্ষার সকল স্তর ও কক্ষকত্র অন্তভুষ ি করার শমশলত প্রয়াস। 

২। পডাকনা ও কিখার মান উন্নত করকত শিক্ষা পাঠনযিকম তথয ও কযাোকযাে প্রযুশির অন্তভুষ শিকরন। 

৩। শিশু সু্ককল ভশতষ  কথকক সু্কল োডা অশে তার সম্পশকষ ত সমস্ত তথয অনলাইকন করকডষ  রাখা 
বাযযতামূলক হকত হকব। 

৪। আই টি শভশিক প্রকয়ােগুশল শিক্ষক ও োত্রকদর উপশস্তশত, শিক্ষক ও সু্কল পশরচালককদর কমষক্ষমতা, 
োত্রকদর এবং পশরচালনার কাজকমষ কযমন করকডষ  রক্ষা এবং শহসাব রক্ষর্াকবক্ষর্ পশরক্ষা শনশরক্ষার জনয 
বযবহার করা হকব। 

৫। ককবল মাত্র আই টি প্রকয়ােগুশল ককিীয় সরকার ও রাজয সরকাকরর োরা প্রাথশমক গুরুত্ত্ব অনুযায়ী 
প্রর্ীত হকব। সু্কল পশরচালনা এবং কমষক্ষমতা বশৃদ্ধকত আই টি শরকপােষ   পদ্ধশত একটি িশিিালী হাশতয়ার 
হকব। 

৬। আই শস টি- কক ককবল মাত্র শবশচ্ছন্ন ভাকব কদখকল হকব না, তার সকি অনযানয পশরকাঠনাকমােত 
সুকযাে ও সশুবযা কযমন উপযুি ঘর, শবোকযােয শবদযুত্ বযবস্থা ও কনেওয়াকষ  থাকা চাই। কযাোকযাে 
বযবস্থা, শবদযালকয়র সুরক্ষা এবং সুকযােসুশবযাগুশলর রক্ষর্াকবক্ষর্ ইতযাশদ শিক্ষােত সুকযােসশুবযাগুশল 
বাডাকত সাহাযয করকব। শবোসকযােয শবদযুত্ বযবস্থা থাককলও শবপশরকত কসৌরিশি বযবহাকরর উপকরও 
কজার শদকত হকব আই শস টি কমষসূচীগুশলর বৃশদ্ধর জনয।  

৭। এম ও ও শস, আই শস টি-র একরকটি প্রকয়াে যা মাযযশমক ও উচ্চশিক্ষা কক্ষকত্র আই শস টি সম্মত 
শিক্ষা বযবস্থা উন্নত করকব, শবকির্ত শিক্ষােত কযােযতা সােয়ী মূকলযর শবশনমকয় কপকত সাহাযয করকব। 

৮। ইশতমকযয উন্নত মকডল সল্পকময়াশদ কাকজর জনয বযবহার করা কযকত পাকর। স্থানীয় চাশহদা পূরকর্র 
জনয পুু্রাতন মকডলগুশলকক উন্নত করা োডাও শবশভন্ন সফ্টওয়ার, কমাবাইল অযাপ্স বযবহার করার জনয 
োত্র ও শিক্ষককদর উত্সাশহত করকত হকব। 
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৪.১০ শিক্ষত্রির মান উন্নয়ণ ও পশরিালনা 
শিক্ষককদর কমষদক্ষতা ও কমষ কপ্ররর্া ও প্রীশত, গুর্মান বৃশদ্ধর জনয অতযন্ত গুরুত্ত্বপূর্ষ। কবি শকেু উকদযাে 
শিক্ষার শবশভন্ন স্তকর শিক্ষক ঘােশত পূরকর্র জনয কনওয়া হকয়কে। এই কক্ষকত্র শকেু শকেু প্রযান সমসযাগুশল 
হল: মযযশিক্ষা বযবস্থার কক্ষকত্র েশর্ত, শবজ্ঞান এবং ভার্া শবর্য়ক শিক্অককদর অভাব, কমষরত 
শিক্ষককদর গুর্েত মান উন্নয়ন ও প্রাথশমক প্রস্তুশতর জনয কয কমষসূচী গ্রহর্ করা হয়, তার মান 
উন্নয়ন, কপিা শহসাকব শিক্ষাদাকনর স্তরকক শবকশিত করা, শিক্ষককদর কপ্ররর্া এবং দায়বদ্ধতার উন্নশত 
সাযন। নানান রকম কমষসূচী শনকত হকব যাকত তাকদর প্রশিক্ষর্ ককলজগুশলর কপিাদাশরত্ব বাকড এবং 
সামশগ্রক ভাকব শিক্ষার মাু্কনর উন্নয়ন ঘকে। 

ককিীয় সরকার ও রাজয সরকারগুশলর নানান উকদযাে কনওয়া সকিও শিক্ষককর অভাব, শিক্ষককদর 
প্রশিক্ষকর্র অভাব, প্রশিক্ষর্ ককলজগুশলর কপিাদাশরকত্বর অভাব, প্রকৃত কের্ীকক্ষ চচষ া, শিক্ষক ও োত্রকদর 
অনুপশস্থশতর অভাব, শিক্ষককদর জবাবশদশহতার অভাব, শবপুল সংখক শবদযালকয় প্রযানশিক্ষক / অযযকক্ষর 
অভাব এই সমসযাগুশলকক বাশডকয় তুকলকে। 
কাযষকরী কনতৃকত্বর অভাকব কনতৃস্থানীয় শিক্ষককদর মকযযও শবিৃঙ্খলা কদখা শদকয়কে এরফকল শিক্ষার  
মানও শনম্নোমী হকচ্ছ । এোকক মকন করকখ শিক্ষার মাকন বৃহির উন্নশত আনার জনয অকনক নীশত 
বযবস্থা গ্রহর্ করকত হকব । 

শনম্নশলশখত নীশত প্রবতষ ন করা হকব: 

১. রাজয সরকাকরর সকি পরামিষিকম শিক্ষক শনকয়াকের জনয একটি স্বচ্ছ ও কমযাশভশিক শনয়ম ও 
শনকদষ শিকা প্রর্য়ন করা হকব । শিক্ষক, অযযক্ষ এবং অনযানয একাকডশমক কযাডারকদর স্বচ্ছ শনকয়াে ও 
কমযাশভশিক শনবষাচকনর জনয রাজয সরকার শনরকপক্ষ শিক্ষক শনকয়াে কশমিন েঠনন করকব । 

২. শিক্ষক শিক্ষা প্রশতষ্ঠানগুশলর সকল িূনযপদ এবং সকল প্রযান শিক্ষক ও অযযক্ষ পদ পূরর্ করা 
হকব । প্রযান শিক্ষক এবং অযযকক্ষর জনয কনতৃত্ব প্রশিক্ষর্ বাযযতামূলক করা হকব । 

৩. শিক্ষককদর নযাযয ও নযায়সিত স্থাপনা এবং স্থানান্তর করার জনয স্বচ্ছ শনয়মনীশত উন্নত করা 
হকব এবং তাকদর স্থানান্তর ও িূনযপদ জনসাযারকনর সামকন প্রদিষন করা হকব । দরূবতী ও কষ্টকর 
স্হাকনর জনয স্থানীয়ভাকব শিক্ষক শনকয়াকের প্রকচষ্টা করা হকব । 

৪. শবর্য়শভশিক এবং রাজযশভশিক শিক্ষককদর প্রকয়াজন মূলযায়ন করার জনয জনিশি পশরকল্পনা 
রাজয সরকার প্রস্তুত করকব এবং একটি শনশদষষ্ট সমকয়র মকযয অ-প্রশিক্ষক শিক্ষককদর প্রশিক্ষর্ কদকব 
। চুশিশভশিক শিক্ষককদর মযয কথকক পযষায়িকম কবকে কবর করা হকব কযােয শিক্ষককদর, মঞ্জশুরপ্রাপ্ত 
পদগুশলকত শনযুশি কদওয়ার জনয । 

৫. শিক্ষককদর অনুপশস্থশত, শিক্ষককদর িূনযপদ এবং শিক্ষককদর দাশয়কত্বর অভাব সংিান্ত শবর্য় 
িশিিালী রাজননশতক ঐকযমতয এবং ইচ্ছার সকি সমাযান করা হকব । প্রাথশমক শবদযালয়গুশলর এবং 
উচ্চতর প্রাথশমক ও মাযযশমক শবদযালয়গুশলর প্রযান শিক্ষক/অযযকক্ষর অনুপশস্থশত এবং শবিৃঙ্খলা 
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কক্ষকত্রর কমাকাকবলার জনয কমাবাইল কফান এবং বাকয়াকমশট্রক শডভাইকসর মত প্রযুশির সহায়তায় 
উপশস্থশতর করকডষ  রাখকত সাহাযয কনওয়া হকব এবং িাশস্ত কদওয়ার ক্ষমতা সু্কল মযাকনজকমন্ট কশমটির 
(SMCs) ওপর নযস্ত করা হকব ।  

৬. শিক্ষককদর কপিােত উন্নয়কনর জনয, প্রভাবিালী কমষসশূচর প্রারশম্ভক প্রস্তুশতর জনয শবকির্ কজার 
কদওয়া হকব । শডকপ্লামা ও স্নাতক শিক্ষক শিক্ষা কযাজনা এবং শিক্ষক প্রশিক্ষর্ প্রশতষ্ঠানগুশলর 
সময়কাল, স্বরূপ, েঠনন, পাঠনযিম ও তাকদর শবদযমান সীমাবদ্ধতাকক শকভাকব অশতিম করা যায় 
কসজনয পযষাকলাচনা করা হকব ।  

৭. শিক্ষক শিক্ষার শবশভন্ন শদক এবং অনুর্দ উন্নয়কনর জনয জাতীয় পযষাকয় একটি শিক্ষক শিক্ষা 
শবেশবদযালয় স্থাপন করা হকব । এনশসইআরটির অযীকন থাকা আিশলক শিক্ষা প্রশতষ্ঠানগুশলর উন্নশত 
করা হকব এবং আিশলক পযষাকয় শিক্ষক শিক্ষা শবেশবদযালকয় রূপান্তশরত করা হকব । 

৮. ডাএেস, শবএড ককলজগুশল ইতযাশদর মত সব শিক্ষক শিক্ষা প্রশতষ্ঠানগুশলকক বাযযতামূলকভাকব 
স্বীকৃত করা হকব। ব্লক শরকসাসষ কসন্টাকরর মাপকাঠিকত মান শনযষারর্ করা হকব । 

৯. শিক্ষক উন্নয়ন কমষসূশচ শিক্ষককদর সহ-বিশক্ষক কাযষিকমর গুরুত্ব শবকির্ ককর জীবন দক্ষতা, 
বনশতক শিক্ষা, িারীশরক শিক্ষা এবং চারু ও কারুশিল্প এবং এগুশলর শুরু শবদযালকয়র শিক্ষর্ কিখার 
প্রশিয়াকত প্রভাবিালীভাকব সাহাযয করকব । 

১০. এর সকি একাশযক শবর্য়েত শনর্ষায়ককর শভশিকত জাতীয় পযষাকয়, রাজয ও কজলা পযষাকয় 
শিক্ষককদর জনয পুরস্কার প্রবতষ ন করা হকব । শবদযালয় পশরচালনা সশমশত পরুস্কাকরর জনয শিক্ষককর 
নাম সুপাশরকি একটি গুরুত্বপূর্ষ ভূশমকা পালন করকব । 

১১. শিক্ষাথীকদর শিক্ষর্ ফলাফকলর জনয, গুর্েত শিক্ষার জনয, শিক্ষককদর ক্ষমতা, কপ্ররর্া এবং 
দাশয়ত্ব বৃশদ্ধর জনয কমষসূশচগুশলর উপকর অগ্রাশযকার কদয়া হকব । 

১২. প্রশত শতন বেকর একবার সব কসবাশনযুি শিক্ষককদর প্রশিক্ষর্/কপিাদারী উন্নয়ন কমষসচূীকত 
অংিগ্রহর্ করা বাযযতামলূক করা হকব । ককিীয় ও রাজয সরকার প্রযশুি উপজীবয োরা শতন 
বেকরর একটি শনশদষষ্ট সমকয়র মকযয সব কসবাশনযিু শিক্ষককদর প্রশিক্ষকর্র জনয পযষাপ্ত বযবস্থা করকব 
।  

১৩. পযষায়িকম সরকাশর ও কবসরকাশর শবদযালয়গুশলর শিক্ষককদর মূলযায়ন বাযযতামলূক করা হকব 
এবং তাকদর ভশবর্যত পদন্নশত এবং ইনশিকমকন্টর সকি এো জশডত থাককব । তাকদর প্রশত ৫ 
(পাাঁচ) বেকর শিক্ষা-সংিান্ত দক্ষতা এবং শবর্য় জ্ঞান আযাশরত মূলযায়ন পরীক্ষাকত বসকত হকব 
এবং উিীর্ষ হকত হকব । 

১৪. প্রশতটি রাকজয এক পথৃক শিক্ষক শিক্ষাশবদকদর কযাডার প্রস্তুত করা হকব । এসশসইআরটি, ডাএে 
এবং অনযানয শিক্ষক শিক্ষা প্রশতষ্ঠানগুশলর বহুসংখযক িূনযপদ  প্রশতষ্ঠানগুকলাকক িশিিালী এবং 
ক্ষমতা বৃশদ্ধ করার জনয পূরর্ করা হকব । 
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৪.১১ শিক্ষাত্রক্ষত্রত্র ভাষা ও সংসৃ্কশত  

এক বহুভার্াভার্ী সমাকজ শিক্ষাকক্ষকত্র ভার্ার গুরুত্ব অনস্বীকাযষ । শত্রভার্া সূত্র (TLF) রাজয 
সরকারগুকলার সকি পরামিষিকম ভারত সরকার োরা প্রর্য়ন এবং ১৯৬৮ সাকল জাতীয় শিক্ষানীশত 
প্রস্তাকব প্রর্ীত হকয়শেল । এো ১৯৮৬/১৯৯২এর নীশত র মাযযকম অবযাহত রকয়কে যশদও অকনক 
রাকজয শত্রভার্া সূত্র (TLF)বাস্তবায়কন শকেু বযশতিম রকয়কে । ভার্া একটি অতযন্ত আকবেপূর্ষ 
শবর্য়, ককান শনকদষিই সবাইকক সন্তুষ্ট করকত পারকব না । সমকয়র পশরবতষ কনর সকি, রাকজযগুশল 
স্থানীয় আকাঙ্খা এবং পেন্দগুশলকত সাডা শদকল োত্রোত্রীকদর মকযয আন্ত-রাজয, আন্ত-আিশলক কসইসকি 
শবেবযাপী েশতিীলতার জনয ভাশর্ক দক্ষতার শবকাি হকব । 

মাতৃভার্ার মাযযকম শিক্ষা কদওয়া হকল োত্রোত্রীরা সবকচকয় কাযষকরভাকব শিখকত পারকব । অপরপকক্ষ, 
ইংকরশজ ভার্া কিখার জনয ও শবদযালকয় শিক্ষার মাযযম ইংকরশজ করার জনয িমবযষমান চাশহদা হকচ্ছ 
।  

শিক্ষার মখুয উকদ্দিয হকচ্ছ ভারকতর সমৃদ্ধ ঐশতহয, কেৌরবময় অতীত, মহান ঐশতহয ও শভন্নযমী 
সংসৃ্কশত সম্বকন্ধ জ্ঞান আহরর্ করা । 

শিক্ষাথীকদর োরা সব স্তকর দায়ীত্ববান নােশরক, িাশন্ত, সশহষু্ণতা, যমষশনরকপক্ষতা, জাতীয় সংহশত, 
সামাশজক সংকযাে এবং সব যকমষর প্রশত পারস্পশরক েদ্ধা, কসইসকি সাবষজশনন মূলযকবায যা ববশেক 
নােশরকত্ব এবং কেকসই শবকািকক বৃশদ্ধ করকত সহায়ক হকব ।  
শনম্নশলশখত নীশত প্রবতষ ন করা হকবঃ 

১. সমস্ত রাজয ও ককিীয় িাশসত অিল যশদ চান, তকব শবদযালয়গুশলকত পিম কের্ী পযষন্ত  
মাতৃভার্ায়, স্থানীয় বা আিশলক ভার্ার মাযযকম শিক্ষা প্রদান করকত পাকরন । 

২. জাতীয় ও আন্তজষ াশতক স্তকর শিক্ষাথীকদর েশতিীলতা ও জ্ঞান উপলশির কক্ষকত্র ইংকরশজর জ্ঞান 
একটি গুরুত্বপূর্ষ ভূশমকা পালন ককর, অতএব বাচ্চাকদর ইংকরশজ পডা এবং কলখাকত দক্ষ করা 
প্রকয়াজন । কসজনয, যশদ প্রাথশমক স্তর পযষন্ত মাতৃভার্া বা স্থানীয় বা আিশলক ভার্া শিক্ষার মাযযম 
হয় তকব শেতীয় ভার্া ইংকরশজ হকত হকব এবং তৃতীয় ভার্া পেন্দ অনযুায়ী(উচ্চ প্রাথশমক ও 
মাযযশমক স্তকর), সাংশবযাশনক শবযান পালন ককর পৃথক রাকজযর এবং স্থানীয় কতৃষ পক্ষরা শস্থর 
করকবন ।  

৩.উচ্চ শিক্ষা প্রশতষ্ঠানগুশল, শবকির্ ককর কাশরেশর ও কপিােত প্রশতষ্ঠান, সব োত্রকদর  ভারকতর 
সমৃদ্ধ ঐশতহয, ভার্া ও সাংসৃ্কশতক ববশচত্রয ও জ্ঞান পরম্পরা সম্পককষ  জানকত সুকযাে প্রদান করকব ।  

৪. সু্কল শিক্ষায় ভারতীয় সংসৃ্কশত, স্থানীয় এবং ঐশতহযেত জ্ঞানকক যকথষ্ট স্থান কদওয়া হকব । সাময 
ও সমতা, সামাশজক নযায়শবচার, ভ্রাতৃত্বকবায, ের্তন্ত্র, দায়ীত্বপূর্ষ স্বাযীনতা এবং স্বাযীনতা, ভ্রাতৃত্ব 
এবং জাতীয় সংহশতর ভাবনা ইতযাশদ মূলযকবাকযর মত নীশতিাে শিক্ষা  সব স্তকর কদওয়া হকব । 
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৫. ভারতীয় ভার্াগুশলর শবকাি ও উন্নয়ন এবং কদকির সাংসৃ্কশতক ঐকযকক সামকন করকখ   
সংসৃ্ককতর উপকর শবকির্ গুরুত্বপ্রদান করার সকি সু্কল এবং শবেশবদযালয় পযষাকয় সংসৃ্কত শিক্ষা 
কদওয়ার জনয সুকযাে-সুশবযা আরও উদারভাকব কদওয়া হকব ।   
৬. শিক্ষাপ্রশতষ্ঠানগুশল োত্রকদর কভতকর নােশরক ভাবনা, িৃঙ্খলা, সময়ানুবশতষ তা, পশরোর-পশরচ্ছন্নতা, 
ভাল আচরর্, বৃদ্ধ, শনপীশডত এবং দবুষলকদর জনয সমকবদনা, নারীকদর প্রশত সম্মান ও সহমশমষতা 
এবং একটি মানবতাবাদী ভাবনা যীকর যীকর প্রকবি করাকনার জনয গুরুত্ব কদকব ।   

 

৪.১২ শবস্তীণন শিক্ষার মাধযত্রম শনজ উন্নশত 

শিক্ষা শিশুর সব যরকনর শবকাি )জ্ঞাকনর সকি িারীশরক , আথষ -সামাশজক ও মানশসক (এর সকি 
সম্পষশকত অতএব, শুযুমাত্র শবদযালয় -সংিান্ত  কৃশতকত্বর পশরবকতষ  অনযানয সব শদকও মূলযায়ন করা 
প্রকয়াজন I শিক্ষার ফলাফল এবং অনযানয সহ-বিশক্ষক কক্ষত্রগুশলর উন্নশতর োরা শিশুকদর সামশগ্রক 
শবকাকির জনয বযাপকভাকব গুরুত্বপ্রদান করা হকচ্ছ I এো সবাই জাকনন কয শুযুমাত্র একটি সুস্থ শিশু 
কাযষকরভাকব শিখকত পাকর এবং ভাল স্বাকস্থযর শিশুই ভালভাকব  শিখাকত পাকর I এো উকেকের 
শবর্য় কয শিশুকদর একটি বড সংখযা অপুশষ্ট এবং রিাল্পতার শিকার হকয়কে যা শবদযাজষ কন সমসযার 
সৃশষ্ট করকে I 

শনম্নশলশখত নীশত উকদযাে গ্রহর্ করা হকব: 

১. শিশুকদর সব যরকনর উন্নশতর জনয িারীশরক শিক্ষা, কযােবযায়াম, কখলাযুলা, এনশসশস, 
এনএসএস, কলা শিক্ষা, শিশু সংসদ, স্থানীয় কলা, শিল্প, বনপুর্য, সাশহতয ও দক্ষতা, এবং অনযানয 
সহ-বিশক্ষক কাযষিম ইতযাশদ সমশেত পাঠনযিকমর অশবকচ্ছদয অংি শহকসকব বদনশন্দন রুটিন একটি 
বতশর করা হকব । শিশুকদর কহাশলশস্টক উন্নয়কন উপরি সমস্ত সশুবযা শবদযালকয় আকে শক কনই তা 
শবদযালয় স্বীকৃশতর সময় প্রাযানয কদওয়া হকব । 

২. সরকার/শবদযালয় পশরচালনা সশমশত শবদযালকয় সহ-বিশক্ষক কাযষকলাকপর জনয তহশবল শনশদষষ্ট 
করকব । 

৩. শিক্ষা শবভাে ও শবদযালকয়র সহকযাকে স্বাস্থয অশযদপ্তর কতৃষ ক স্বাস্থয বযবস্হা পশরচাশলত হকব 
।শবদযালকয় কচক-আকপর জনয একটি সূশচ বতরী করার সকি কসই সময়সচূী অনুসরর্ করা হকচ্ছ শক 
না কস শবর্কয়ও পযষকবক্ষর্ করা হকব।শডশজোল ভারকতর উকদযাকের অংি শহকসকব প্রশতটি শিশুর 
স্বাকস্থযর করকডষ  এবং অবস্থা পযষকবক্ষর্ করার জনয আযাপ বানাকনা হকব । 
৪. শবদযালয় পুশষ্ট কযাজনা মযযাি কভাজন প্রককল্পর (MDMS) মাযযকম বাস্তবাশয়ত হকব যা পুশষ্টপূরর্ 
এবং সামাশজক সমানতাকক উন্নত করকত সহায়ক হকব । মযযাি কভাজন প্রকল্প (MDMS) মাযযশমক 
শবদযালকয়র োত্রোত্রীকদর জনযও করা হকব । শিক্ষকরা রান্নার তদারশক এবং দপুুকরর খাবার 
পশরকবিকনর কাকজর ভার কথকক মুি হকবন । প্রশতশষ্ঠত কোষ্ঠী সংস্হাগুশলকক শবদযালকয়র মযযাি 
কভাজন প্রস্তুত এবং পশরকবিকনর জনয শনকয়াশজত হকত উৎসাশহত করা হকব । 
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৪.১৩ শবদযালত্রয়র মান শনধনারণ এবং শনয়ন্ত্রণ 

শবদযালকয় কোশষ্ট অংিগ্রহর্ ও অশভবাবককর কযােদান, প্রশিয়া এমনশক ফলাফকল উন্নশত আনার জনয 
একটি গুরুত্বপূর্ষ ভূশমকা পালন করকত পাকর । প্রমার্ আকে কয গ্রাকম শবদযালয়গুশলকত শবদযালয় 
পশরচালনাকত স্থানীয় সম্প্রদাকয়র সশিয় অংিগ্রহকর্র ফকল শবদযালয়গুশল প্রভাবিালীভাকব পশরচাশলত 
হকচ্ছ । শবদযালয়গুশল সপুশরচালনার জনয বাযযতামূলক ও কাযষকারী করার জনয উকেখনীয় ভারসাময, 
তথয সহকযাকে শবদযালকয়র অনুযযান, উন্নত প্রদিষন এবং কোশষ্ঠ সংিাযনকক ত্বশরত করার জনয, উন্নত 
পশরচালনার জনয প্রযান শিক্ষক তথা ব্লক স্তকরর শিক্ষা অশযকারীকদর প্রশিক্ষকর্র প্রকয়াজন আকে । 
সমানভাকব শবদযালয় কাযষিম, বিশক্ষক, সহ-বিশক্ষক কক্ষকত্র আসবাবপত্র, শিক্ষক পশরচালনা, শবদযালয় 
কনতৃত্ব, শিক্ষর্ ফলাফল, োত্রোত্রী, শপতামাতা/অশভবাবককদর সন্তুশষ্ট ইতযাশদ শবদযালকয়র মাকনর 
মূলযায়ন এবং প্রতযায়ত পদ্ধশতর আবিযকতা আকে ।পশরবশতষ ত পশরশস্হকত এবং আবিযকস্হকল 
শনরাকরর্ কাকজর জনয উিরদায়ী স্বায়ত্ব যাাঁকচর সকি এক শবদযালয় পশরচালনা মকডকলরও প্রকয়াজন 
আকে । 

শনম্নশলশখত নীশত প্রবতষ ন করা হকবঃ 

১. সারা কদকি শবদযালকয়র মান, শিক্ষককদর কপিােত দক্ষতা, শবদযালকয়র কনতৃত্ব এবং শবদযালয় 
পশরচালনার অনুযযাকনর জনয শবশভন্ন মান ও সংকককতর সকি শনকজর মূলযায়ন ও প্রদিষন মূলযায়ন 
করা হকব । এোডা, এই মানদকি শবদযালয়গুশলর মূলযায়ন, বেীকরর্ এবং স্হান শনরূপন করা হকব 
। 

২. সু্কল কবাকডষ র মানযতার জনয একটি প্রশিয়া শস্হর করা হকব । 

৩. আরটিই আইন এবং কবাকডষ র কাযষকারী ও অনুযযান শনয়মাবলীর কভতকর শবদযালয় পশরচালনা 
সশমশত(SMC)র রূপায়ন সম্পষশকত নীশতেতভাকব কদখা তারতমযকক ককিীয় ও রাজয সরকার 
শমশলতভাকব দরূ করকব । 
৪. শবদযালয় পশরচালনা সশমশতগুশলর(SMC) ত্রুটিকত রাজয সরকার শনবষাচন প্রশিয়া, পুনরাবৃশি, 
কাযষকাল, ভূশমকা এবং দাশয়ত্ব ও তাকদর কাজককমষর শবর্কয় স্পষ্ট শদকশনকদষিনা প্রদান করকব । ঠিক 
সমকয় তারা তাকদর অনুদান গ্রহর্, শবদযালয় উন্নয়ন পশরকল্পনা(SDPs)এর প্রভাবিালী কাজককমষর 
জনয রাজযগুশল প্রকয়াজনীয় SMC প্রশিক্ষকর্র জনয বরাদ্দ বৃশদ্ধ করকব । শজলা স্তকর শবদযালয় উন্নয়ন 
পশরকল্পনা(SDPs)এর বাকজে ও পশরকল্পনা প্রশিয়া একশত্রত করা হকব । 
৫. প্রমার্ আকে কয অযযক্ষ বা প্রযান শিক্ষককর সিালকন শকেু শবদযালয় অনযকদর কচকয় ভাল প্রদিষন 
করকে । কমপকক্ষ ৫ বেকরর শিক্ষর্ অশভজ্ঞতাকক শভশি ককর কমযা ও কযােযতার মাযযকম অযযক্ষ ও 
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প্রযান শিক্ষক শনবষাশচত ককর এক পৃথক কযাডার বতশর করা যাকব এবং অযযক্ষ ও প্রযান শিক্ষককর 
িূনযস্হান শনশদষষ্ট সময় কবাঁকয  পূরর্ করা হকব ।  

৬. শবদযালয় িাসকনর উন্নশতর জনয শবদযালয় পশরচালনা সংজ্ঞার সম্প্রসারর্, কযখাকন বযাপক 
কাযষাবলীর জনয শবদযালকয়র কনতাকদর দাশয়ত্ব এবং ভূশমকা, কনতাকদর দক্ষ কাযষাবলী অযযক্ষ/প্রযান 
শিক্ষককর সসু্থ ও স্বচ্ছ শনবষাচন প্রশিয়া শবদযালকয়র কনতাকদর জনয কপ্ররর্া কাযষিম, বৃশিেত উন্নশত 
ও ভশবর্যত উন্নশতর জনয উপযুি পথ শনকদষি আবিযক । 

৭. অযযক্ষ/প্রযান শিক্ষক শবদযালকয়র বিশক্ষক প্রদিষন ও  শবকাকির জনয দায়ী থাককবন । শিক্ষা 
শবভাে অযযক্ষ/প্রযান শিক্ষককর নূযনতম কময়াদ ঠিক করকব । 

 

৪.১৪ উচ্চশিক্ষায় পশরিালনার  সংস্কার 

সাম্প্রশতক বেরগুকলাকত ভারকতর উচ্চ শিক্ষার প্রসাকরর সকি বহুমুখী কক্ষকত্র এক অভূতপূবষ  অশভজ্ঞতা হকয়কে । 
এসব কক্ষকত্রর অপশরকশল্পত সম্প্রসারর্ বৃশদ্ধ এবং মান বজায় রাখার জনয চযাকলঞ্জ আনা হকয়কে । উচ্চ শিক্ষার কক্ষকত্র 
িাসন ও নীশতশনয়ম পরস্পকরর ওপর শনভষ রিীল । অত:এব, বতষ মাকনর নীশতশনয়মকক উপিাখায় িাসন এবং 
শনয়ন্ত্রক দশৃষ্টককাকর্ প্রাসশিক করার প্রকয়াজন আকে । 
উচ্চশিক্ষার সুিাসনকক কাযষকর ও শনশিত করার জনয শনম্নশলশখত নীশতগুশল গ্রহর্ করা হকব: 

১। প্রশত পাাঁচ বেকর শিক্ষা শবকির্জ্ঞকদর শনকয় একটি শিক্ষা কশমিন েঠনন করা হকব । এই কশমিন 
মানব সম্পদ শবকাি মন্ত্রর্ালয়কক আন্তজষ াশতক পযষাকয় নতুন জ্ঞান কক্ষকত্র/শনয়মানুবশতষ তা/কডাকমইকনর 
পািাপাশি শিক্ষাশবজ্ঞান, পাঠনিম ও মূলযায়ন সংস্কাকরর শচশিতকরকর্ সহায়তা করকব যা, ববশেক 
পশরশস্থশতকত এবং জাতীয় আকাঙ্খার পশরবতষ কনর সাকথ সাকথ তাল শদকত সাহাযয করকব । 

২। উচ্চশিক্ষা প্রশতষ্ঠান গুশলর পশরচালন সশমশত বতশরর জনয শবশভন্ন যরকর্র প্রশতষ্ঠান কযমন শিল্প, 
প্রািশনকদর কথকক প্রশতশনশয শনবষাশচত করকত হকব যাকত পশরোর পশরচ্ছন্ন শনকদষিনা কদওয়া যায়। 

৩। কপাস্ট গ্রযাজকুয়ে, আিার গ্রযাজকুয়ে এবং ডকক্টারাল েকবর্র্ার মকযয পারস্পশরক কদওয়া-কনওয়ার মাযযকম 
একটি এমন বযবস্থা েকড তুলকত হকব যাকত েকবর্র্ামনস্ক হয়। শবেশবদযালয় গুশলকক একক শনয়ম িঙৃ্খলা 
বযবস্থা যুি না হকয় বহুমখূী বযবস্থা যুি হকত হকব। 
৪। সরকারকক পূবষবশতষ  ১৯৬৮ এবং ১৯৮৬/৯২-এর প্রর্ীত নীশতর সুপাশরর্ গুশলর বাস্তবায়ন করকত হকব 
যাকত ভারতীয় এডুককিন সশভষ স েঠিত হকত পাকর। সবষ ভারতীয় কক্ষকত্র ভারতীয় এডুককিন সশভষ স, কযাডার 
শনয়ন্ত্রক এইচ আর শড শহসাকব কাজ করকব। যতক্ষর্ না ভারতীয় এডুককিন সশভষ স েঠিত হকচ্ছ ততশদন ইউ 
শপ এস শস অন্তবষতীকালীন প্রশতষ্ঠান শহসাকব রাজয সকাকরর সকি আকলাচনা ককর শিক্ষামলূক ও প্রিাসশনক 
পকদর শনকয়াে করকব। 
৫। কবসরকাশর সু্কল ও প্রশতষ্ঠান সম্পককষ  এবং সরকাকরর শবরুকদ্ধ জনেকর্র কক্ষাভ শনষ্পশির জনয হাই ককাকেষ র 
অবসরপ্রাপ্ত শবচারপশতর কনতৃকত্ব শিক্ষা ট্রাইবনুাল েঠনন করকত হকব। 
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৬। ের্তকন্ত্রর প্রসার, সুরক্ষা এবং বহুত্ত্ববাদী শচন্তা ভাবনাকক িশিিালী ও উত্সাশহত করার জনয সরকার 
শসকৃশত কদকব এবং ইশতবাচক ভূশমকা পালন করকব। কবশির ভাে যংিাত্বক ও সংহশতনািক শিয়াকলাপ কসই 
সমস্ত োত্রকদর োরাই ঘকে যারা ককাসষ শনযষাশরত কময়াকদর কথককও কবশি শদন থাকক এবং শকেু বশহরােতও 
তাকদর সকি যুি হয়। কাকজই একটি চচষ া অবিযই শুরু করকত হকব যাকত কসই সমস্ত োত্র ও বশহরােতকদর 
কাজ বন্ধ করা যায়। 

৭। সমস্ত এইচ ই এল-গুশলকক সশিয় ককর তুলকত হকব যাকত ককান সাশস্তমলূক বযবস্থা কনওয়ার আকে mens 
ria এবং audi alterem partem- কক অনসুরর্ করকত হকব। 
৮। অনকুমাদন কদওয়ার কক্ষকত্র শনযষাশরত ককলকজর সংখা যা আকে অথষাত্ ১০০টি সংখার মকযয সীমাবদ্ধ 
রাখকত হকব।  
৯। পাবশলক ফাি োরা েঠিত উচ্চশিক্ষা প্রশতষ্ঠাকনর কেষ্ঠত্ব শবকাি করার জনয নমষ-শভশিক তহশবল প্রচশলত 
ইনকসশন্টভ কদওয়া প্রবতষ ন করা হকব। সমস্ত আশথষক ও প্রিাসশনক জবাবশদশহতার জনয স্বায়ি িাসন বযবস্থা 
দঢৃ়তর করকত হকব। 

 
৪.১৫ উচ্চশিক্ষায়  শনয়ম শনধনারণ 
 প্রযার্ প্রযার্ জাতীয় প্রশতষ্ঠান েঠনন করার সময় পৃথক মযাকন্ডে শবশভন্ন সময় স্থাপন করা হয়। সময় ও 
উন্নয়কনর সকি সকি পুরাতন শনয়মাবলীর পযষাকলাচনা করকত হকব এবং সময় উপকযােী ককর তুলকত হকব। 
উচ্চশিক্ষা শনয়ন্ত্রক িাসন সংিান্ত কবি শকেু সমসযা সতকষ  ভাকব কমাকাশবলা করকত হকব কারর্ এো স্বায়ি 
িাসন  ও জবাব শদশহতার মকযয একটি সসু্থ ভারসাময বজায় রাখকত সাহাযয করকব যাকত রাজয সরকার ও 
শবেশবদযালয় তাকদর এখশতয়াকরর মকযযই থাককত পাকর এবং শিক্ষার শনয়ন্ত্রকর্ একটি গুরুত্ত্বপূর্ষ ভূশমকা পালন 
করকত পাকর। শনম্ন শলশখত নীশত গুশল প্রকয়াে করা কযকত পাকর। 
১। স্বাযীন ভাকব জাতীয় উচ্চশিক্ষা কফকলাশিপ কমষসূচী/কাযষিম চাল ুকরকত হকব। 

২। একটি ককিীয় শিক্ষা পশরসংখান সংস্থা (শস ই এস এ) প্রশতশষ্ঠত করা হকব যা ককিীয় তথয সংগ্রহ, 
সংকলন ও একশত্রকরকর্র সংস্থা শহসাকব কাযষকরী হকব এবং ভশবর্যকত যা ভশবর্যোর্ীপূর্ষ শবকলিষর্র্, কলাকবল 
পশরকল্পনা এবং ভশবর্যকত সংকিাযকনর জনয বযবহৃত হকব। এইচ ই আই-এর ভূশম-শচশিতকরকর্র শবশভন্ন 
শবর্কয় কযমন উপশস্থত পশরকাঠনাকমা, নতুন শনমষার্ এবং তার উন্নয়ন সংিান্ত সমাযার্ও শস ই এস এ োরা 
েঠিত হকব। 
৩। রাজয উচ্চশিক্ষা পশরর্কদর উপর অনকুমাশদত অযাকিশডটিং সংস্থাগুশলর সকি আকলাচনা ককর শবেশবদযালয় 
এবং ককলজগুশলর শিক্ষার মান সমকয় সমকয় পযষাকলাচনা করার দায়ীত্ব থাককব। 

৪। প্রশতটি উচ্চশিক্ষা প্রশতষ্ঠান স্বচ্ছতা বজায় রাখার জনয ভশতষ র যাবতীয় তথয, ভশতষ র শফজ , ফযাকাশল্ট 
কপ্রাগ্রাম, পশরক্ষার ফলাফল, কাকজ শনযশুিকরর্, পশরচালন বযবস্থা, অথষ, বযবসা সংিান্ত চুশিকরর্ গুশলর 
বযবস্থাপনা ও শিক্ষা সংিান্ত সহ-শিক্ষা মলূযায়র্পত্র এবং তত্সহ প্রশতষ্ঠাকনর শবর্দ শববরর্ প্রকাি করার জনয 
একটি কডশডকককেড ওকয়বসাইে থাককব। 
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৪.১৬ উচ্চশিক্ষার গুণেত মান 

শবেশবদযালয় ও ককলজগুশল নানান সমসযা কযমন অসম্পরূ্ষ পশরকাঠনাকমা ও সুকযােসশবযা, শবিাল িরূ্যপদ, 
শনম্নমাকনর ফযাকাশল্ট, অচল শিক্ষা পদ্ধশত, েকবর্র্ার মাকনর পতন ইতযাশদ  সমসযার সমু্মখীন হকচ্ছ। 
এোডাও কভৌেশলক, শলি এবং সামাশজক ববর্ময রকয়কে যা শনম্নমাকনর শিক্ষা পদ্ধশতকক প্রমান ককর। গুর্েত 
মান শনশিতকরকর্র জনয প্রশতষ্ঠানগুশলকক এন এ এ শস অথবা এন শব এ োরা স্বীকৃত হওয়া বাযযতামলূক। 

শবেবযাপী অবস্থান শননষকয় কয অল্প সংখক উচ্চশিক্ষা প্রশতষ্ঠান স্থান পায়, এটি একটি উকেকের শবর্য়। 
শবেবযাশপ অবস্থান শননষকয়র জনয প্রশতষ্ঠানগুশলর েকবর্র্া ও শিক্ষােত মান ও দক্ষতা, ফযাকাশল্ট সভযকদর 
পশরশচশত, কমষকতষ াকদর পশরশচশত, সম্পদ প্রাপযতা, আন্তযষাশতক োত্র এবং কাযষিকম অংি গ্রহর্ ইতযাশদর 
উপর শনভষ র ককর। বতষ মাকন এম এইচ আর শড নযািনল ইনশস্টটিউে যষাংাাশকং কেমওয়াকষ  (এন আই আর 
এফ) েঠনন ককরকে যা আমাকদর উচ্চশিক্ষা প্রশতষ্ঠানগুশল কযমন ইশঞ্জশনয়াশরং মযাকনজকমন্ট, ফামষাশস, 
আরশককেকচার, শবেশবদযালয় ও ককলজগুশলর অবস্থান শননষয় করকব। 
শনম্নশলশখত নীশতগুশল কাযষকরী করা হকব - 

১। শবে অবস্থান শননষকয়র জনয একটি শবকির্জ্ঞ সশমশত েঠিত হকব। এটি এন এ এ শস এবং এন এ শব–র 
পুনশনষমষাকর্র কক্ষকত্র নানা যরকনর উন্নত বযবস্থা, শবশভন্ন কদকি যা কাযষকরী আকে কসখান কথকক তাকদর 

অশভজ্ঞতা সংগ্রহ ককর কাযষ পদ্ধশত , পশরশমশত ও মান দি শনযষারর্ করকব। 
২। জনসাযারর্কক ওয়াশকবহাল করার জনয একটি কডশডকককেড ওকয়বসাইকের মাযযকম প্রশতটি প্রশতষ্ঠাকনর 
মলুযায়র্/ অযাশিশডকেিকনর যাবতীয় তথয শবস্তাশরত ভাকব প্রকাি করা হকব। 

 
৪.১৭ উন্মিু ও দরূশিক্ষণ  এবং এমওওশসস 

উেিু ও দরূশিক্ষা (ও.শড.এল) স্বীকৃত এবং েৃহীত হকয়কে উন্নয়নিীল বযবহার, কমষদক্ষতার উন্নয়ন, 
মানবসম্পকদর শবকাি, সুপ্রশিক্ষর্, শনকয়ােকযােযতা এবং জীবনবযাপী শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ষ রীশত শহসাকব। 
ও.শড.এল(ODL)এর অযীকন ৪০ লক্ষ োত্রকদর ভশতষ র মাযযকম ভারকত শিক্ষাবযবস্থার উন্নয়কন এক 
উকেখকযােয অবদান রকয়কে। কসখাকন সরকারী ও কবসরকারী উভয় প্রশতষ্ঠাকনর োরা শবশভন্ন রককমর 
দরূশিক্ষার পাঠনিম প্রদান করা হকচ্ছ। এই পাঠনিম কসই সকল োত্রোত্রীকদরকক উন্নয়কনর শবশভন্ন পো প্রদান 
ককর, যারা তাকদর কাজ োডকত সক্ষম নয় অথবা অনয ককান কারকর্ শনয়শমত িাকস উপশস্থত থাককত 
পারকব ন। বতষ মাকন, আমাকদর কদকি ইশন্দরা োন্ধী নযািনাল ওকপন ইউশনভাশসষটি (আই.শজ.এন.ও.ইউ) োরাই 
উেিু ও দরূশিক্ষা প্রদান করা হকয় থাকক এবং উচ্চ শিক্ষার কক্ষকত্র রাজয উেিু শবেশবদযালয়(কস্টে ওকপন 
ইউশনভাশসষটিজ) ও সু্কল স্তকরর শিক্ষার কক্ষকত্র জাতীয় উেিু শিক্ষা প্রশতষ্ঠান(নযািনাল ইনশস্টটিউে অফ 
ওকপন সু্কশলং) োরা প্রযানত শিক্ষা প্রদান করা হকয় থাকক। যাইকহাক, দরূশিক্ষার মান শনকয় যকথষ্ট মতকভদ 
আকে, যার জনয ও.শড.এল এর যথাযত সংস্কার প্রকয়াজন। 
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বহৃদায়তন উেিু অনলাইন পাঠনিম (এম.ও.ও.শসস), কযগুশল আকে অকনক খরচা সাকপক্ষ শেল, কসই গুকলা 
এখন তুলনামলূকভাকব অকনক কম খরকচ করা সম্ভব হকচ্ছ। উেিু শিক্ষাকক্ষত্র স্থাপকনর উকদ্দকিয, শবশভন্ন 
উচ্চশিক্ষা প্রশতষ্ঠান অথবা শবেশবদযালয়গুশল অনলাইকনর মাযযকম তাকদর শবশভন্ন পাঠনিম গুশল প্রদান ককরকে। 
জ্ঞাকনর িমােত উন্নয়কনর সাকথ সাকথ ভশবর্যকত এম.ও.ও.শসস চাশহদাও উকিাকরাির বশৃদ্ধ পাকব। 
এম.এইচ.আর.শড স্টাশড ওকয়বসৃ অফ অযাকটিভ লারশনং ফর ইয়ং মাইন্ডস (এস.ডাব্লু.ওয়াই.এ.এম)এর 
মাযযকম, যা একটি ওকয়ব কপােষ াল, কসখাকন শবশভন্ন শবর্কয়র উপর বহৃদায়তন উেিু অনলাইন পাঠনিম 
(এম.ও.ও.শসস) চাল ুকরার পশরকল্পনা ককরকে। একক্ষকত্র একটি সংস্থা েকড তুলকত হকব যা এম.ও.ও.শসস-এর 
প্রচার, রক্ষনাকবক্ষন, শনয়ন্ত্রর্ ও তার গুর্েত মান বজায় রাখকত সাহাযয করকব এবং স্বীকৃশত, 
স্থানান্তরীকরর্ এবং সুনাম আহরকর্র জনয একটি যথাকযােয প্রশিয়া বতরী করকত হকব। 

 
শনম্নশলশখত নীশত গ্রহন করা হকব: 

১। একটি স্বিাশসত সংস্থা েকড কতালা হকব, যা তার প্রচার, সমেয়, প্রশবযান এবং ও.শড.এল / 
এম.ও.ও.শসস এর পদ্ধশতর গুর্েত মান রক্ষর্াকবক্ষকর্ সাহাযয করকব। এটি ও.শড.এল / এম.ও.ও.শসস এর 
পদ্ধশতেত উন্নয়ন এবং প্রশবযাকনর জনয শনয়মকাননু, মানদি ও শনকদষিাবলী প্রস্তুত করকব। এটি 
এম.ও.ও.শসস, পুরস্কার এবং শডগ্রীর স্বীকৃশতর মাযযকম স্বীকৃশত, স্থানান্তরীকরর্ এবং সুনাম আহরকর্র জনয 
একটি যথাকযােয বযবস্থা েকড তুলকব। 

২। সকল প্রশতষ্ঠানগুশলকত ও.শড.এল / এম.ও.ও.শসস এর কক্ষকত্র কযসকল পাঠনিমগুশল পডান হকয় থাকক, তা 
জাতীয় ও স্থানীয় চাশহদার উপর শভশি ককর েকড উকঠনকে। এই সম্বকন্ধ ১নং অনকুচ্ছকদ স্বায়িিাশসত সংস্থার 
সংেশতপূর্ষ শনয়ম ও শনযষাশরত মান অনযুায়ী তা শনশদষষ্ট করা হকয়কে, এবং ফলস্বরূপ স্বীকৃশত এবং শডগ্রী 
পুরস্কাকরর কক্ষকত্র সুনাম আহরর্ সহজতর হকব। 

৩। কয সকল শবেশবদযালয়/ প্রশতষ্ঠানগুশল ও.শড.এল / এম.ও.ও.শসস এর পাঠনিমগুশল প্রদান ককর থাকক, 
তাকদর শিক্ষার গুর্েতমাকনর মাপকাঠি ঐ পাঠনিমগুশলর গুর্েতমান, তাকদর যথাযথ প্রচার, নতুনত্বীকরর্, 
পুনশনষমষার্ এবং কাযষিকমর আযুশনকীকরর্, এই সককলর উপর শনভষ রিীল। 

৪। সকল ও.শড.এল প্রশতষ্ঠানগুশল োরা শিক্ষাথীকক যাবতীয় সহায়তা প্রদান করা হকব। কহাশস্টং ককাসষওয়ার, 
শিক্ষাভান্ডার, উেিু শিক্ষার রসদ (ও.ই.আরস), এম.ও.ও.শসস, ২৪X৭ সহায়তা ককি, প্রশিক্ষর্ ও 
উপকদর্ প্রদান পশরকসবা, ওকয়শবনার এর পশরচালনা, আকলাচনাসভা, ওকয়বকাশস্টং, লাইকব্রশরর সুশবযা, 
ভাচুষ য়াল লযাবস, ই-লাশনষং মশডউলস, অনলাইকনর মাযযকম অনষু্ঠান প্রদান, অযাসাইনকমন্টস প্রদান, এবং 
কমষক্ষমতা সম্পককষ  সময়মত তার প্রশতশিয়া প্রদান, অনলাইন পরীক্ষা, ফলাফল কঘার্র্া, কক্ষাভ এর 
প্রশতশবযান প্রদান ইতযাশদ। 

৫। জাতীয় উেিু শিক্ষা প্রশতষ্ঠান (নযািনাল ইনশস্টটিউে অফ ওকপন সু্কশলং-NIOS), দক্ষতা উন্নয়ন ও 
বাশনশজযক মন্ত্রর্ালয়-এর সহকযাশেতায়, শনকজই বশৃিমলূক শিক্ষার জনয বড সম্ভাবয চাশহদার কমাকাকবলায় 
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পুনরায় সংজ্ঞাশয়ত হকব। বযবস্থাপনা, পযষকবক্ষর্ এবং NIOS তত্ত্বাবযায়ককদর শবর্য়গুকলা উপযুিভাকব সুরাহা 
করা হকব। 

 
৪.১৮ উচ্চশিক্ষার আন্তজন াশতিীিরণ 

শবোয়কনর এই যুকে উচ্চশিক্ষার আন্তজষ াশতকীকরর্ অশনবাযষ, এর মাযযকম নতুন জ্ঞাকনর শবকাি হকয় থাকক। 
শিক্ষার আন্তজষ াশতকীকরর্ বলকত কবাঝায় আন্তজষ াশতক স্তকর োত্র, পশিত এবং অযযাপকমিলীর আদান-প্রদান, 
শিক্ষাবযবস্থা ও তার সংসৃ্কশতর আদান-প্রদান, েকবর্র্াোকরর আন্তষজাশতক মাকনর উন্নয়ন, জ্ঞাকনর আদান 
প্রদান ও মানবসম্পদ েঠনন, পাঠনযিম ও তার ফলাফকলর আন্তজষ াশতকীকরর্; প্রকৃতপকক্ষ সমগ্র শিক্ষাবযবস্থার 
আন্তষকদিীয় আদান প্রদান এবং শডশজোল শিক্ষা কক কবাঝান হয়। 

আন্তজষ াশতক স্তকর উচ্চশিক্ষার কক্ষকত্র অকনক সুকযাে সুশবযা কদওয়া হকয় থাকক কযমন, উচ্চশিক্ষা 
প্রশতষ্ঠান(HEIs) এর কক্ষকত্র জাতীয় এবং আন্তজষ াতীয় স্তকর শনকজর পশরচকয়র উন্নয়ন, প্রচুর পশরমাকর্ 
উচ্চশিক্ষা প্রদান, োত্রকদর জনয সহজলভযতা, জ্ঞান আহরকর্র কক্ষকত্র যথাযথ সমথষন, একাশযক শডগ্রী করার 
সুশবযা এবং নতুন শিক্ষাপ্রশতষ্ঠাকনর পশরকবকির ববশচত্রতা এবং শবকাি। 

 
শনম্নশলশখত নীশত গুশল কনওয়া হকব: 
১। িীর্ষ স্থানীয় ২০০টি শবকদিী শবেশবদযালকয়র মকযয শকেু শনবষাশচত শবদযালয়গুশলকক ভারতীয় শবেশবদযালকয়র 
সাকথ সংকযাে স্থাপন ককর তাকদর অশস্তত্বকক প্রশতষ্ঠা করার জনয উৎসাশহত করা হকব। শনয়মকাননু গুশল 
এমনভাকব প্রর্য়ন করকত হকব যাকত, ভারকত অযযয়নরত োত্রোত্রীকক শবকদিী শবেশবদযালয়গুশল তাকদর শনজস্ব 
শডগ্রীগুকলা প্রদান করকত পারকব, এবং কসই শডগ্রীগুকলা শবকদিী শবেশবদযালয়গুশলর মাতৃভূশমকত ববয হকত হকব। 

২। আন্তজষ াশতকীকরর্ কযকহতু একটি উভোমী প্রশিয়া, তাই ভারতীয় শিক্ষা প্রশতষ্ঠানগুশলকক শবকদকি কযাম্পাস 
েকড কতালার অনমুশত কদওয়া হকব। প্রকয়াজকন শবেশবদযালয়গুশলর শনজস্ব শনয়মাগুশলকক নতুন আইন প্রর্য়কনর 
মাযযকম সংকিাযন করা হকব। 

৩। যাকত অশযক পশরমাকর্ ভারতীয় োত্রোত্রীরা শবকদকি এবং শবকদিী শিক্ষাথী ভারকত পডকত আকস, তার 
জনয ভারতীয় উচ্চশিক্ষা প্রশতষ্ঠানগুশলকক তাকদর পাঠনিকমর আন্তজষ াতীশককরকর্ উত্সাশহত করকত হকব। যার 
ফকল শবকের সবকথকক কসরা শিক্ষা প্রশতষ্ঠানগুশলর সাকথ ভারতীয় উচ্চশিক্ষা প্রশতষ্ঠানগুশল সামঞ্জসযপূর্ষ হকয় 
উঠনকত পারকব। কযকহতু অকনক শবকদিী োত্র ভারকতর সংসৃ্কশত ও ভারত সম্পশকষ ত েকবর্র্ার জনয ভারকত 
আকসন, তাই তাকদর চাশহদা পূরকর্র জনয এই অিলগুশল আরও উন্নত করা হকব। 

৪। উচ্চস্তকর শিক্ষার পাঠনযিমগুশলকত শিক্ষাথীকদর যাকত ভার্া সমসযায় পডকত না হয়, তাই উচ্চশিক্ষা 
প্রশতষ্ঠান(HEIs) এর প্রকয়াজকন তাকদর ভার্াশিক্ষা ও কমলবন্ধকনর শিক্ষা অবিয প্রদান করা হকব। 



মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার ২০১৬ র জাতীয় শিক্ষাতনীশতর খসড়া ততশরর জনয শিছু তথ্য 

 

পৃষ্ঠা 44  

 

৫। ভারতীয় উচ্চশিক্ষা প্রশতষ্ঠাকনর শনযমাবলীকত যশদ শবকদিী অযযাপক কযােদাকনর োডপত্র থাকক, তাহকল 
শবকদিী অযযাপককরা উচ্চশিক্ষা প্রশতষ্ঠান(HEIs) কযােদাকন উত্সাহ পাকব। এর সাকথ শবকদিী োত্র বা 
অযযাপককর ভারকত থাকার জনয শভসা বা থাকার শদন সম্প্রসারকর্র কক্ষকত্র করশজকেিন ও শুিপ্রদাকনর কয 
সমসযায় পডকত হয়, তারও কযন সুরাহা করকত হকব। 

৬। আন্তজষ াশতকীকরর্ কক, সরকারী আশথষক সাহাযয প্রদি উচ্চশিক্ষা প্রশতষ্ঠান(HEIs) এর একটি উপাদান 
শহসাকব অন্তভূষ ি করকত হকব। 

৭। সরকার কসই সকন কদকির সাকথ ককথাপকথন শুরু করকব যারা, উচ্চশিক্ষা প্রশতষ্ঠান(HEIs) এর 
অভযয়ন কমষসূচীর অনকুমাদন, স্বীকৃশত ও গুর্েতমান শনকয় ককঠনার ও যুশিযুি পদকক্ষপ কনকব। 
৮। যীকর যীকর কযােযতার বের শভশিক স্বীকৃশত কথকক িমােত সুনাম শভশিক কযােযতার শদকক পদকক্ষপ গ্রহর্ 
করা হকব। 

 
৪.১৯ উচ্চশিক্ষা ও শিক্ষত্রির মান উন্নয়ণ 

উচ্চতর শিক্ষা বযবস্থার দ্রুত েশত সম্প্রসারকর্র সাকথ, শিক্ষা ও শিক্ষককদর মান উন্নয়ন একটি জটিল সমসযা 
হকয় দাাঁশডকয়কে। এশদকক যকথষ্ট মকনাকযাে শদকত হকব কয, কসরা প্রশতভাবান শিক্ষাকতার কপিায় প্রকবকির আকে 
শিক্ষার গুর্েতমান শনযষারকর্র কক্ষকত্র শিশক্ষর ও িমাহত কপিাদারী উন্নয়কনর কথা বলা থাককব। একটি 
শবেশবদযালয় সুষু্ঠ বযবস্থাপনা মলূত উর্ধ্ষতন পশরচালন কমষকতষ াকদর কপিােত দক্ষতা ও বযবস্থাপনােত দক্ষতা 
উপর শনভষ র ককর। বতষ মাকন ভাইস-চযাকিলর, শনবন্ধক এবং অনযানয উর্ধ্ষতন পশরচালন কমীকদর শনকয়াে 

পদ্ধশত যকথষ্ট সমসযা জজষ শরত, যার ফকল উচ্চশিক্ষা প্রশতষ্ঠান(HEIs) এর কাযষকরীতা প্রভাশবত হকচ্ছ বকল 
মকন করা হকচ্ছ। শিক্ষা খাকত এমন একজন কপিাদাকরর প্রকয়াজন যার শবোসকযােযতা ও সঠিক কনতৃত্ব দাকনর 
সাকথ সাকথ জটিল বযবস্থাপনার শবর্কয় কমাকাশবলা করার গুর্াবলীও থাককত হকব। 
শনম্নশলশখত নীশতগুশল কনওয়া হকব: 

১। আন্তজষ াশতকভাকব প্রখযাত শবেশবদযালয় এবং প্রশতষ্ঠানগুশলর শনকয়াে, পকদান্নশত ও তার পদ্ধশতগুশল অযযয়ন 
করার জনয শবকির্জ্ঞকদর একটি শবকির্ োস্ককফাসষ েঠনন করা হকব এবং উচ্চশিক্ষা প্রশতষ্ঠান(HEIs) এর 
কমযা ও শিক্ষােত কেষ্ঠত্ব প্রচার করার বযবস্থা সুপাশরি করা হকব। 
২। তরুর্ প্রশতভা আকৃষ্ট করকত শিক্ষকতা কপিার মকযয একটি জাতীয় প্রচারর্া চাল ুকরা হকব। শিক্ষকতা 
কপিায় তরুর্ প্রশতভাকদর আকৃষ্ট করার জনয এম.শফল ও শপ.এইচ.শড-র মতন েকবর্র্ামলূক কমষজীবকনর 
সূচনা করা হকব এবং তারা একাকডশমক অযাশসসকেন্ট এবং একাকডশমক অযাকসাশসকয়েস শহকসকব মকনানীত হকব। 
৩। নতুন শনযুি অযযাপকককদর জনয ৩-৬ মাকসর প্রারশম্ভক কাযষশববরর্ী অনষু্ঠান চাল ুকরা হকব জাতীয় 
এবং রাজয স্তকরর প্রশিক্ষর্ শিশবর েকড কতালার মাযযকম। উচ্চশিক্ষার প্রশতষ্ঠান (HE) প্রশতষ্ঠানগুশলকত 
সরকারীভাকব শিক্ষককর পকদ শনযুি হবার আকে শিক্ষাকতায় ককান সাটিষ শফককে সংগ্রহ করা- একজন নতুন 
শনযুি অযযাপককর জনয আবিযক। শিক্ষাকতা, নানা েকবর্র্ােত পদ্ধশত (শিপ িাসরুম, ককালাকবাকরটিভ 
লাশনষং, ককস অযাকপ্রাচ) তথয ও কযাোকযাে প্রযুশি বযবহাকরর পাঠনযিকমর েঠনন এবং তার নকিা, শলিকভদ, 
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সামাশজক ববশচত্রয এবং কপিাদারী বনশতকতার প্রশত সংকবদনিীলতা, সকবষািম কাযষাভযাকসর বণ্টন এবং 
পডাশুনার কক্ষকত্র তাকদর উন্নশতর কথা- এইসবগুশল প্রারশম্ভু্ ক কাযষশববরর্ী অনষু্ঠাকনর পকরই তাকদর 
শবেশবদযালকয় প্রশতষ্ঠাকনর সংসৃ্কশত এবং প্রশতষ্ঠাকনর প্রশত তাকদর দাশয়ত্ব ইতযাশদ সম্পককষ  সম্মক যারর্া কদবার 
উকদ্দকিয ৪-৬ সপ্তাকহর একটি কমষসূচীর আকয়াজন করা হকয় থাকক। 

৪। নতুন প্রযুশির আশবভষ াকবর সাকথ সাকথ একজন শিক্ষককর শিক্ষা প্রদাকনর পদ্ধশত, বহুমখুী জ্ঞান এবং 
শিক্ষাথীর আমলূভাকব পশরবতষ ন ঘকেকে। এই পশরবতীত সমকয় োত্র এবং শিক্ষক উভয়ই এই নতুন শিক্ষাপদ্ধশত 
যা শনকজ শনকজ শিক্ষা, বযাবহাশরক শিক্ষা এবং সশম্মশলত শিক্ষা সমেকয় বতরী হকয়কে, এবং তাকত শনকজকদর 
কক মাশনকয় কনওয়ার শিক্ষা কদওয়া হকচ্ছ। এই পদ্ধশতর জনয পরীক্ষা এবং পরীক্ষার মলূযায়কনরও পশরবতষ ন 
করকত হকয়কে। 

৫। শপয়ার শরশভউ এর মাযযকম শিক্ষককদর কাকজর মলূযায়ন করার বযবস্থা করা উশচত, যাকত জনসাযারকর্র 
আশথষক সাহাযয োরা চাশলত শিক্ষাপ্রশতষ্ঠাকনর সঠিক বযবহার হয়। 

৬। উপযুি বযাশির শনবষাচন ও তার কমষসংস্থাকনর একটি সঠিক এবং বযবহাশরক পদ্ধশত বতরী করা, যার 
োরা অনযানয শবভাে কথকক শিক্ষক শনকয়াে এবং ইস্তফা সরলীকরর্ করা হকব এবং শিক্ষক প্রশতস্থাপকন 
কপ্রাত্সাহন শদকত হকব। 

৭। প্রখযাত উচ্চশিক্ষা প্রশতষ্ঠান(HEIs) গুশলকক স্বল্প কময়াদী কনতৃত্বমলূক কমষসূচীর আকয়াজন করা উশচত, 
যা অশভজ্ঞ অযযাপক এবং HEIs এর পশরচালন সংস্থার সদসযকদর  পকদান্নশতর কক্ষকত্র শবকির্ভাকব শবচাযষ। 
এই শবকির্ কনতৃত্বমলূক কমষসূচীকত প্রিাসশনক ও পশরচালন দক্ষতার উন্নয়কনর জনয.- শসদ্ধান্ত গ্রহর্, 
সংকবদনিীলতা, আশথষক প্রশিয়া ও পদ্ধশত, শিক্ষাপ্রশতষ্ঠাকনর অথষননশতক ও মানব সম্পকদর পশরচালনা, েন্দ্ব 
শনরসন, দবুষলতর শবভাকের প্রশত সংকবদনিীলতা ইতযাশদ শবর্য়গুশল সম্বকন্ধ পাঠনিম পডান হকয় থাকক। 

 
৪.২০ েত্রবষণা, উদ্ভাবন এবং নতুন জ্ঞান 

শবেত দিকক শবে েকবর্র্া প্রকািনায় ভারকতর সামশগ্রক অংি বশৃদ্ধ কপকলও, েকবর্র্ার মান উন্নত হয়শন| 
শকেু উত্কর্ষ শবভাে োডা শিক্ষাবযবস্থাকক সাযারর্মাকনর শবকবচনা করা হকয়কে| েকবর্র্ায় ইচ্ছকু োত্ররা 
এবং অযযাপকের্ শবকদকি যাওয়া কবিী পেন্দ ককরন কারর্ তারা এখানকার প্রশতষ্ঠানগুশলকত েকবর্র্ার 
উপযুি পশরকবি খুাঁকজ পান না| েকবর্র্ার ককজর উন্নশতর জনয েকবর্র্া-অনকুূল পশরকবি সৃশষ্ট করা 
প্রকয়াজন| কদকি েকবর্র্া এবং আশবোকরর জনয একটি সমথষ পশরকবি শবকাকির অতযন্ত প্রকয়াজন যা উচ্চশিক্ষা 
সহায়ক প্রিাসশনক এবং শিক্ষােত পশরকবি েঠনকনর মাযযকম করা সম্ভব| একটি উদীয়মান িশি শহকসকব 
ভারকতর উিাকনর কক্ষকত্র,  একটি শিক্ষা সংেঠনকনর জনয শিক্ষার শকেু নতুন শবর্কয়র শবকাি প্রকয়াজন| 
শনম্নশলশখত উকদযােগুশল গ্রহর্ করকত হকব: 
১।  আোমী দিককর মকযয েকবর্র্ার শবকাি এবং সৃজনিীলতাকক উৎসাশহত করার জনয উচ্চশিক্ষা স্তকর 
সরকাশর ও কবসরকাশর উভয় খাকত, কমপকক্ষ ১00টি নতুন ককি/শবভাকের স্থাপনা করা হকব| বযশিেত 
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বযাবসাশয়ক প্রশতষ্ঠান, জনশহনতর্ী প্রশতষ্ঠান এবং েকবর্র্ামলূক কাকজ শনযুি প্রশতষ্ঠানগুশলকক এইরকম ককি 
স্থাপকনর সম্পূর্ষ স্বাযীনতা কদওয়া হকব| 

২।  ‘শিক্ষােত পশরকল্পনা ও প্রিাসশনক জাতীয় শবেশবদযালয়’ (N U E P A) েকবর্র্ার শবর্য়সূশচর 
একটি সুস্পষ্ট যারনা গ্রহন করকব যাকত েকবর্র্ার প্রকৃত শবর্য়গুশল প্রশতফশলত হয়|  
৩। একটি উদীয়মান িশি শহকসকব ভারকতর অবস্থানকক মজবতু এবং শস্থরতা প্রদাকনর জনয উচ্চশিক্ষা স্তকর 
পাঠনযিকমর মকযয শকেু নতুন শবর্কয়র প্রবতষ ন এবং আযুশনক শিক্ষার শবকাি এবং প্রকয়াকের বযপাকর পদকক্ষপ 
গ্রহর্ করা হকব| 

৪।  আোমী পাাঁচ বেকরর মকযয যথািকম উদ্ভাবন, সৃজনিীলতা এবং বাশনশজযক প্রচাকরর শবকাকির জনয 
আরও 100টি শবকািমলূক ককি H E I-এ স্থাপন করা হকব| 

৫।  আন্তজষ াশতক সহকযােীতা এবং কনেওয়াকষ  শবকশিত করা হকব| আন্তঃ-সম্পশকষ ত েকবর্র্া এবং শিক্ষার 

উপর শবকির্ আকলাকপাত সহ আযুশনক শিক্ষা বজায় রাখার জনয মানবসম্পদকক শবকশিত করকত হকব| 

 
৪.২১ শিক্ষা ক্ষক্ষত্রত্র অথ্ন শনয়ে 
ভারতীয় কপ্রক্ষাপকে শিক্ষাকক একটি জনশহনতর্ী কাযষ শহকসকব শবকবচনা করা উশচত এবং এই খাকত বহৃির 
জনসংখযার শবশনকয়াকের প্রকয়াজন রকয়কে| প্রমার্ পাওয়া কেকে কয কযকদকি প্রচন্ডভাকব শিক্ষাবযবস্থার 
কবসরকাশরকরর্ হকয়কে কসখাকন অথষননশতক ও সামাশজক উন্নশত হয়শন এবং ফকল শিক্ষাবযবস্থার মাকন উন্নশতর 
বদকল অবনশত হকয়কে| অনযশদকক, শিক্ষাবযবস্থাকক জনশহনতর্ী কাযষ শহকসকব শবকবচনা করা কদিগুশলর 
সামাশজক উন্নশত হকয়কে| পবূষবতী জাতীয় নীশত এবং ১৯৮৬/৯২ সুপাশরি ককর কয G D P-র ৬% 
শিক্ষার জাতীয় বযকয়র জনয আদিষ| যশদও শিক্ষাখাকত প্রকৃত বযকয়র পশরমার্ যারাবাশহকভাকব এই স্তকরর 
শনকচ শেল এবং সাম্প্রশতককাকল এটি প্রায় ৩.৫% -এর কাোকাশে শেল| এটি প্রমার্ ককর কয আকাশিত 

লকক্ষয কপৌাঁোকনার জনয শিক্ষা খাকত বরাদ্দ বশৃদ্ধর প্রকয়াজন রকয়কে| 
শনম্নশলশখত উকদযােগুশল গ্রহর্ করা হকব : 

১।  সরকাকরর অগ্রাশযকার শহকসকব শিক্ষা খাকত শবশনকয়াে বাশডকয় অন্তত G D P-র 6% করার বহু 
পুরাকর্া লকক্ষয কপৌাঁেকনার জনয পদকক্ষপ শনকত হকব| 
২।  সরকারী উকদযাকের পািাপাশি শিক্ষায় মানবপ্রীশতর জনয বযশিেত শবশনকয়াে এবং ককপষাকরে কসক্টর োরা 
শবশনকয়াে উৎসাশহত করা হকব| শিক্ষায় কবসরকাশর শবশনকয়াকের কক্ষকত্র সরকার শকেু সুশবযা প্রদান করকব 
কযমন, কর োড , পশরকাঠনাকমার মকযয শিক্ষার অন্তভুষ শি ইতযাশদ| সাযারর্তঃ জনেকনর তহশবলকক প্রযান 
কাযষাবলীরূকপ এবং অনযানয কাযষাবলী কবসরকাশর শবশনকয়াকের োরা করা হয়|  শিক্ষা প্রশতষ্ঠাকন কবসরকাশর 
শবশনকয়াে, R & D এবং অনযানয গুর্েতমান শবকািিীল কাযষকলাকপর F D I অথষননশতক উত্সকক 
সচল রাখার একটি গুরুত্বপূর্ষ ককৌিল শহকসকব গ্রহর্ করা হকব|  
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৩। সরকাকরর নতুন প্রশতষ্ঠান স্থাপনা, যাকত প্রচুর শবশনকয়াকের প্রকয়াজন তার পশরবকতষ  শবদযমান 
প্রশতষ্ঠানগুশলকক উন্নত করকত হকব| 

৪।  সরকারী অনদুানপ্রাপ্ত H E I –এর অনযানয উত্স কযমন প্রািন োত্রোত্রীকদর তহশবল, অনগ্রসর 
োত্রোত্রীকদর কক্ষকত্র শফ মকুুকবর পািাপাশি টিউিন শফ বশৃদ্ধ এবং কবসরকাশর শবশনকয়াে ইতযাশদর মাযযকম 
তাকদর আয় বশৃদ্ধর উপায় খুাঁকজ কবর করকত হকব| 
৫।  অথষননশতকভাকব অনগ্রসর শবভাকের বতষ মান শিক্ষা ঋকর্র প্রকল্পকক আরও কাযষকরী করার জনয এই 
প্রকল্পটিকত সদিৃ শবশনয়কের কক্ষকত্র োড, বতষ মান প্রথম অথবা শেতীয় বের কথকক শনম্ন সুকদর হার এবং 
স্থশেকতর সময় বশৃদ্ধ / চিবশৃদ্ধর হাকর স্থশেত ইতযাশদ সহজতর পশরবতষ ন করকত হকব| 

৬।  যথািকম কেষ্ঠত্ব এবং দক্ষতাকক উত্সাশহত করার জনয, উচ্চ শিক্ষা প্রশতষ্ঠানগুশলর কক্ষকত্র কমষক্ষমতাযুি 
তহশবকলর বাস্তবায়ন করকত হকব| 
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    অধযায়-৫ 

বাস্তবায়ন ও প নত্রবক্ষণ 

জাতীয় শিক্ষানীশত, ২০১৬  অকনক নতুন শদক শনকদষি করকব এবং ১৯৬৮, ১৯৮৬/৯২  শিক্ষা নীশতর 
শকেু প্রশতফলন এর মকযয কদখা যাকব। এো কখয়াল করা জরুরী ককি এবং রাজযগুশল একসকি 
উৎসাকহর সকি কাজ করকব যাকত সমবায় উদ্দীষ্ট লক্ষয এবং শিক্ষার আভযন্তরীর্ ভূদকৃিয রূপান্তর 
ঘোকত পাকর কমষিশির প্রকয়াে ককৌিকল পশরবতষ ন একন। 

শিক্ষা খাকত জশডত আকেন একাশযক কস্টককহাল্ডার এবং প্রকতযককর উকেখকযােয অবদান যা প্রিংসনীয় 
লক্ষয অজষ ন করকত সাহাযয করকত পাকর পথ উন্নত করকত, সমতা শনশিত করকত, সব স্তকর শিক্ষার 
মান উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়ন োরা আমাকদর োত্রকদর সশতযই শবে নােশরক হকয় উঠনকত এবং তাকদর 
সকি প্রস্তুত করা উপযুি জ্ঞান, দক্ষতা এবং মকনাভাব একটি েশতিীল সমাকজর চযাকলঞ্জ পূরকর্র জনয । 

এই নীশতর োরা অনুসরর্ করা হকব একটি শবস্তাশরত বাস্তবায়ন ককৌিল, নীশত শনকদষি, যা কাযষকলাকপর 
জনয কাঠনাকমা (FFA ) পূবষবতী অযযাকয় শবিদভাকব বযাখযা করা প্রকতযকটি শদককর  জনয অনুসরর্ করা 
হকব । এো প্রাসশিকভাকব বলা যায় কয, নীশতকত যা স্পষ্টভাকব উচ্চাশরত তা দঢৃ় বা অেল নয়, শকন্তু 
এটি শুযুমাত্র পেন্দসই শদককর একটি অশভকক্ষপ । নমনীয়তা একটি শনশদষষ্ট শডগ্রী বকল আিা করা হকব, 

প্রদি শবশভন্ন  উচ্চাকাঙ্খা এবং স্থানীয় অবস্থায় খাপ খাওয়া অনুসি এবং উঠনশত পশরশস্থশতকত, যার 
বাস্তবায়কন বযথষতা হয় কঠিন বা অসম্ভব । 

কদখাকনার জনয যকথষ্ট প্রমার্ আকে কয সঠিক জায়োয় কাযষকর বাস্তবায়কনর জনয উপস্হাশপত করার 
প্রশিয়ার অভাকবর কারকর্ অতীকতর নীশতর সপুাশরিগুশল অশনরুশপত রকয় কেকে । এমন একটি 
পশরশস্থশত এডাকনার জনয, এটি কাশিত এবং উপযিু যশদ প্রশতটি রাজয এবং ককিিাশসত অিকল 
কাযষকলাকপর জনয কাঠনাকমার(FFA ) প্রচলন সমকালীন যা তার, আিশলক, সামাশজক ও সাংসৃ্কশতক 
চাশহদা কমোকত পাকর।   প্রাশতষ্ঠাশনক বযবস্থায় শনকদষি ককর কদওয়া প্রিাসশনক প্রশিয়াগুশল সূচক 
পশরমাপকযােয লক্ষযমাত্রা এবং অশভকপ্রত গুর্েত ফলাফল অজষ ন সাফকলযর সকি স্বচ্ছ সম্পন্ন কাকযষর 
এো অশনবাযষ ফলস্বরূপ শহকসকব ঘকে । এো সমানভাকব গুরুত্বপূর্ষ ের্তাশন্ত্রক শবককিীকরর্ এবং বৃহির 
জনকোষ্ঠীর অংিগ্রহকর্র কপ্রক্ষাপকে কয কমষক্ষম ককৌিল শনযষারকর্র এই প্রশিয়া তৃর্মূল স্তকরর কথকক 
োাঁকা হকব সকি প্রশতটি কজলা ও ব্লক শনজস্ব একটি FFA  প্রর্য়কনর মাযযকম। 

একইভাকব, এো প্রকয়াজনীয় কয প্রশতটি শিক্ষা প্রশতষ্ঠাকন কাকজর একটি মাইকিা স্তকরর প্রকয়ােেত 
পশরকল্পনা প্রস্তুত করকব । 

আশথষক সম্পদ সবসময়ই একটি চযাকলঞ্জ যা বাযা কদয় দক্ষতা উৎপাদকন । শিক্ষার জনয সহায়তা 
প্রদান করার জাতীয় দাশয়ত্ব সমগ্র সরকাশর কাজককমষ, কবসরকাশর খাকত ও অনযানয সকল অশতশরি 

সরকাশর সংস্হা এবং সমূ্পর্ষ কদকির কাাঁকয শনকত হকব । 
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অতঃপর, শিক্ষা বযবস্থাকক কাযষকরী করকত পথ কদখাকব খরচ কাযষকাশরতা এবং দাশয়কত্বর অনুিীলন । 

শিক্ষা ও অনযানয সংশলিষষ্ট পশরকর্বাগুশল কযমন শিশুর যে, পুশষ্ট, স্বাস্থয, িীডা, সযাশনকেিন ও জল সম্পদ 
ইতযাশদর মকযয সংকযাে ফলাফল অজষ কন শমল শনশিত করার যকথাপযিুভাকব উপাদান হকব যখন 
বাস্তবায়ন কাঠনাকমার খসডা করা  হকব । 

কসখাকন কদখা প্রকয়াজন বৃহির সমেকয়র জনয প্রাসশিক একাশযক সংস্থার এবং কমষচারীকদর শিক্ষা ও অনযানয 
শবভাকের মকযয । অতএব, অতীকত অশভজ্ঞতার জ্ঞান কথকক উপযুি সমেয় প্রশিয়া উন্নত হকব প্রশতটি অপাকরটিং 
িাখার প্রকচষ্টা হকত হকব উপযুি পযষকবক্ষর্ প্রর্ালী ,প্রশিয়া ও পদ্ধশত, উদ্ভাবন করকত যাকত পযষাবৃি মূলযায়ন 

এবং অগ্রেশতর মূলযায়ন কপকত প্রকতযক শনকদষি ফলাফল এবং পশরনাম অজষ কন গ্রহর্ করা কযকত পাকর ।পযষকবক্ষর্ 
উভয় রাজয ও ককিীয় সরকাকরর মাইকিা কথকক মযাকিা স্তকর সিাশলত হকব । এো কযাোকব সক্ষম 
করকত এবং প্রর্ালীবদ্ধ শনয়ম যা অনুমশত কদয় ককাকসষর মযয সংকিাযন  ,বাস্তবায়ন ককৌিকলর পনুঃ 
পরীক্ষা আিাপ্রদ ফলাফকলর জনয । এোডা এোও ককাকনা পদ্ধশতেত ভািন যা অনুভব ককর বযথষতার 
ফলাফকল দশৃষ্ট এবং সকবষাচ্চ কোকলর এই নীশতকত উচ্চাশরত অগ্রাশযকার বকল । 

পরন্তু, আমাকদর কদকির যা আয়তন, আকার এবং শবশভন্নতা; শিক্ষা উপকাঠনাকমা এবং জ্ঞান ও তথয 
শভশিক সমাকজর েশতিীল প্রকৃশত, তা কদখকল বঝা যায় কয শবশভন্ন বাযা উদূ্ভত হকবই, যার 
পযষায়িশমক পযষাকলাচনার অবিযই জরুশর। অতএব, উদীয়মান জাতীয় ও শবেবযাপী প্রবর্তার সাকথ 
তাল শমশলকয় চলার জনয, একটি পিবাশর্ষক পযষায়িশমক নীশত পযষাকলাচনা করকত হকব ।     
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