
প্রঙ্গ গ্রাম অঞ্চ জো রােয 
প্রঙ্গ -I প্রাথমমক 
মলক্ষাক্ষক্ষক্ষে মলক্ষণ 
ফাফ 
মিমিতকরণ 

 মবদ্যাক্ষ মলক্ষাথীরা পঠি, মখি 
ও গমণত মলক্ষাক্ষক্ষক্ষে মক মক 
মযার মু্মখীণ ? 

 মলক্ষক-মলমক্ষকারা মিমমত 
মবদ্যাক্ষ উপমিত থাক্ষকি মক? 

 প্রাথমমক মলক্ষাথীক্ষদ্র পঠি, মখি 
ও ংখযা ম্বন্ধী দ্ক্ষতা ও 
মলক্ষাদ্াক্ষি মলক্ষক-মলমক্ষকারা মক 
মক মযার ন্খুীণ ি? 

 এইব মযা দ্রূীকরিণর েিয 
মক মক পদ্ক্ষক্ষপ জিওা দ্রকার? 

 পরীক্ষা পদ্ধমতর মবক্ষাপাধি 
মলক্ষাথীক্ষদ্র কাযয ম্পাদ্ি 
দ্ক্ষতাক্ষক মক ভাক্ষব প্রভামবত 
কক্ষরক্ষে? 

 মপতা মাতাক্ষদ্র মকভাক্ষব প্রতযামলত 
মলক্ষণ ফাফ ম্পক্ষকয  অবমত 
করা জযক্ষত পাক্ষর?মলক্ষাথীক্ষদ্র 
কাযয ম্পাদ্ি দ্ক্ষতা উন্নমতর 
মিমমত্ত তাক্ষদ্র মকভাক্ষব মিক্ষামেত 
করা জযক্ষত পাক্ষর? 

 মলক্ষাথীক্ষদ্র মিমমত মবদ্যাক্ষ 
পাঠাক্ষিার েিয মপতামাতাক্ষদ্র 
মকভাক্ষব ক্ষেতি করা জযক্ষত 
পাক্ষর? 

 মবদ্যাক্ষ মলক্ষাথীরা পঠি, 
মখি ও গমণত মলক্ষাক্ষক্ষক্ষে মক 
মক মযার ন্খুীণ ? 

 প্রাথমমক মলক্ষাথীক্ষদ্র পঠি, 
মখি ও ংখযা ম্বন্ধী দ্ক্ষতা 
ও মলক্ষাদ্াক্ষি মলক্ষক-মলমক্ষকারা 
মক মক মযার ন্খুীণ ি? 

 এইব মযা দ্রূীকরক্ষণর েিয 
মক মক পদ্ক্ষক্ষপ জিওা 
দ্রকার? 

 উচ্চ প্রাথমমক এবং মাধযমমক 
মবদ্যাগুমক্ষত মবজ্ঞাি ও গমণত 
মলক্ষাদ্াক্ষির মাি জকাি পযযাক্ষ 
আক্ষে? 

 পরীক্ষা পদ্ধমতর মবক্ষাপাধি 
মলক্ষাথীক্ষদ্র কাযয ম্পাদ্ি 
দ্ক্ষতাক্ষক মক ভাক্ষব প্রভামবত 
কক্ষরক্ষে? 

 মপতা মাতাক্ষদ্র মকভাক্ষব 
প্রতযামলত মলক্ষণ ফাফ 
ম্পক্ষকয  অবমত করা জযক্ষত 
পাক্ষর? মলক্ষাথীক্ষদ্র কাযয 
ম্পাদ্ি দ্ক্ষতা উন্নমতর মিমমত্ত 
তাক্ষদ্র মকভাক্ষব মিক্ষামেত করা 
জযক্ষত পাক্ষর? 

 মলক্ষাথীক্ষদ্র মিমমত মবদ্যাক্ষ 
পাঠাক্ষিার েিয মপতামাতাক্ষদ্র 
মকভাক্ষব ক্ষেতি  করা জযক্ষত 
পাক্ষর? 

 মলক্ষক-মলমক্ষকারা মিমমতভাক্ষব 
মবদ্যাক্ষর  কাক্ষযয জযাগদ্াি 

 প্রাথমমক মলক্ষাথীক্ষদ্র ব 
অিযুাী পঠি, মখি ও ংখযা 
ম্বন্ধী দ্ক্ষতা অেয ক্ষি 
বাধাৃমির ম্ভাবয কারণগুম 
মক মক?কারণগুম মবসৃ্ততভাক্ষব 
মীক্ষা কক্ষরা 

 এই অুমবধা দ্রূীকরক্ষণর েিয 
মক মক ম্ভাবয পদ্ক্ষক্ষপ জিওা 
জযক্ষত পাক্ষর? এই ম্বক্ষন্ধ মকেু 
উদ্ারণ এবং উত্তম িমিুা 
জযগুম ভাক্ষা ফ প্রদ্লযি 
কক্ষরক্ষে, উক্ষেখ করুি। 

 পরীক্ষা পদ্ধমতর মবক্ষাপাধি 
মলক্ষাথীক্ষদ্র কাযয ম্পাদ্ি 
দ্ক্ষতাক্ষক মক ভাক্ষব প্রভামবত 
কক্ষরক্ষে? 

 মপতা মাতাক্ষদ্র মকভাক্ষব 
প্রতযামলত মলক্ষণ ফাফ 
ম্পক্ষকয  অবমত করা জযক্ষত 
পাক্ষর? মলক্ষাথীক্ষদ্র কাযয 
ম্পাদ্ি দ্ক্ষতা উন্নমতর মিমমত্ত 
তাক্ষদ্রক্ষক মকভাক্ষব মিক্ষামেত 
করা জযক্ষত পাক্ষর? 

 মলক্ষাথীক্ষদ্র মিমমত মবদ্যাক্ষ 
পাঠাক্ষিার েিয মপতামাতাক্ষদ্র 
মকভাক্ষব ক্ষেতি  করা জযক্ষত 
পাক্ষর? 

 মলক্ষক-মলমক্ষকারা মিমমতভাক্ষব 
মবদ্যাক্ষর  কাক্ষযয জযাগদ্াি 
কক্ষরি মক? যমদ্ িা কক্ষরি 

 মবদ্যাক্ষর মলক্ষাথীক্ষদ্র ব 
অিযুাী পঠি, মখি ও ংখযা 
ম্বন্ধী দ্ক্ষতা অেয ি করক্ষত 
পাক্ষর িা জকি? কারণ গুম 
মবসৃ্ততভাক্ষব মীক্ষা কক্ষরা 

 এই অুমবধা দ্রূীকরক্ষণর েিয 
মক মক ম্ভাবয পদ্ক্ষক্ষপ জিওা 
জযক্ষত পাক্ষর? এই ম্বক্ষন্ধ মকেু 
উদ্ারণ এবং উত্তম িমিুা 
জযগুম ভাক্ষা ফ প্রদ্লযি 
কক্ষরক্ষে, উক্ষেখ করুি। 

 পরীক্ষা পদ্ধমতর মবক্ষাপাধি 
মলক্ষাথীক্ষদ্র কাযয ম্পাদ্ি 
দ্ক্ষতাক্ষক মক ভাক্ষব প্রভামবত 
কক্ষরক্ষে? 

 মপতা মাতাক্ষদ্র মকভাক্ষব 
প্রতযামলত মলক্ষণ ফাফ 
ম্পক্ষকয  অবমত করা জযক্ষত 
পাক্ষর? মলক্ষাথীক্ষদ্র কাযয 
ম্পাদ্ি দ্ক্ষতা উন্নমতর মিমমত্ত 
তাক্ষদ্রক্ষক মকভাক্ষব মিক্ষামেত 
করা জযক্ষত পাক্ষর? 

 মলক্ষাথীক্ষদ্র মিমমত মবদ্যাক্ষ 
পাঠাক্ষিার েিয মপতামাতাক্ষদ্র 
মকভাক্ষব ক্ষেতি  করা জযক্ষত 
পাক্ষর? 

 মলক্ষক-মলমক্ষকারা মিমমতভাক্ষব 
মবদ্যাক্ষর  কাক্ষযয জযাগদ্াি 
কক্ষরি মক? যমদ্ িা কক্ষরি 
তাক্ষ মক করা উমেত? 



কক্ষরি মক? যমদ্ িা কক্ষরি 
তাক্ষ মক করা উমেত? 

তাক্ষ মক করা উমেত? 

প্রঙ্গ -II মাধযমমক 
ও উচ্চমাধযমমক 
মলক্ষা উপমিকরণ 

 আপিাক্ষদ্র অঞ্চক্ষ কতগুম 
মাধযমমক ও উচ্চমাধযমমক 
মবদ্যা আক্ষে?  

 মাধযমমক ও উচ্চ মাধযমমক 
মবদ্যাগুমক্ষত মবমভন্ন বযবিা, 
জযমি পরীক্ষাগার, জমক্ষক্ষদ্র েিয 
জলৌোগার ইতযামদ্ আক্ষে মক? 

 মাধযমমক ও উচ্চমাধযমমক 
মবদ্যাগুমক্ষত যক্ষথি ংখযা 
মবমভমত্তক মলক্ষক আক্ষেি মক? 
মস্ত মলক্ষক মিমমতভাক্ষব 
মবদ্যাক্ষ আক্ষি মক? যমদ্ িা 
আক্ষি, তাক্ষ মক পদ্ক্ষক্ষপ 
জিওা উমেত? 

 মকভাক্ষব মপতামাতাক্ষদ্র মবদ্যা 
পাঠযক্রম মবক্ষ ক্ষেতি করা 
জযক্ষত পাক্ষর?  

 মপতামাতাক্ষদ্র কিযান্তািক্ষক 
মাধযমমক ও উচ্চ মাধযমমক 
মবদ্যাক্ষ পাঠাক্ষিার েিয মকভাক্ষব 
প্রবতয ি করা জযক্ষত পাক্ষর? 

 আপিাক্ষদ্র অঞ্চক্ষ কতগুম 
মাধযমমক ও উচ্চমাধযমমক 
মবদ্যা আক্ষে?  

 মাধযমমক ও উচ্চ মাধযমমক 
মবদ্যাগুমক্ষত মবমভন্ন বযবিা, 
জযমি পরীক্ষাগার, জমক্ষক্ষদ্র 
েিয জলৌোগার ইতযামদ্ আক্ষে 
মক? 

 মবজ্ঞাি পরীক্ষাগার ও 
কমম্পউটার যাবগুম মবদ্যাক্ষ 
মক অবিা আক্ষে? জগুমর 
উন্নমতাধক্ষির েিয মক পদ্ক্ষক্ষপ 
জিওা জযক্ষত পাক্ষর? 

 জই মবদ্যাগুমক্ষত প্রক্ষােি 
অিযুাী মিমমত মলক্ষক আক্ষেি 
িা, েুমিবদ্ধ মলক্ষক আক্ষেি? 
অঙ্ক, মবজ্ঞাি ও ইংরােী 
মবগুমক্ষত মলক্ষক্ষকর অবিা 
মকরকম? 

 মকভাক্ষব প্রাথমমক মলক্ষার 
পরবতী পযযাক্ষ মলক্ষাথীক্ষদ্র 
ংখযা বাড়াক্ষিা যাক্ষব যাক্ষত কক্ষর 
ারা জদ্ক্ষল জকাক্ষিা মলক্ষাথী 
মবদ্যা মলক্ষা ম্পূণয করার 
েিয বমঞ্চত িা । 

 মাধযমমক মলক্ষাক্ষক্ষক্ষে জভৌক্ষগামক 
ও ামামেক ববমযগুমক্ষক 
মকভাক্ষব ন্খুীণ করা জযক্ষত 
পাক্ষর?  

 যক্ষথি ংখযা মাধযমমক ও 
উচ্চমাধযমমক মবদ্যা আক্ষে 
মক? যমদ্ জিই তাক্ষ 
জোস্তক্ষর এইব মবদ্যা 
প্রাক্ষরর জক্ষক্ষে মক মক বযবিা 
জিওা ক্ষে? 

 মাধযমমক ও উচ্চ মাধযমমক 
মবদ্যাগুমক্ষত মবমভন্ন বযবিা, 
জযমি পরীক্ষাগার, জমক্ষক্ষদ্র 
েিয জলৌোগার ইতযামদ্ আক্ষে 
মক? 

 মবজ্ঞাি পরীক্ষাগার ও 
কমম্পউটার যাবগুম মবদ্যাক্ষ 
মক অবিা আক্ষে? জগুমর 
উন্নমতাধক্ষির েিয মক পদ্ক্ষক্ষপ 
জিওা জযক্ষত পাক্ষর? 

 এব মবদ্যাগুমক্ষত প্রক্ষােি 
অিযুাী মিমমত মলক্ষক 
আক্ষেি িা েুমিবদ্ধ মলক্ষক 
মদ্ক্ষ কাে োাক্ষিা ক্ষে? 
অঙ্ক, মবজ্ঞাি ও ইংক্ষরেী 
মবগুমক্ষত মলক্ষক্ষকর অবিা 
মকরকম?  

 মকভাক্ষব প্রাথমমক মলক্ষার 
পরবতী পযযাক্ষ মলক্ষাথীক্ষদ্র 
ংখযা বাড়াক্ষিা যাক্ষব যাক্ষত 
কক্ষর ারা জদ্ক্ষল জকাক্ষিা 
মলক্ষাথী মবদ্যা মলক্ষা ম্পূণয 
করার েিয বমঞ্চত িা । 

 যক্ষথি ংখযা মাধযমমক ও 
উচ্চ মাধযমমক মবদ্যা আক্ষে 
মক? যমদ্ জিই তাক্ষ 
রােযস্তক্ষর এইব মবদ্যা 
প্রাক্ষরর জক্ষক্ষে মক বযবিা 
জিওা ক্ষে? 

 মাধযমমক ও উচ্চ মাধযমমক 
মবদ্যাগুমক্ষত মবমভন্ন বযবিা, 
জযমি পরীক্ষাগার, জমক্ষক্ষদ্র 
েিয জলৌোগার ইতযামদ্ আক্ষে 
মক? 

 মবজ্ঞাি পরীক্ষাগার ও 
কমম্পউটার যাবগুম মবদ্যাক্ষ 
মক অবিা আক্ষে? জগুমর 
উন্নমতাধক্ষির েিয মক পদ্ক্ষক্ষপ 
জিওা জযক্ষত পাক্ষর? 

 এব মবদ্যাগুমক্ষত প্রক্ষােি 
অিযুাী মিমমত মলক্ষক 
আক্ষেি িা েুমিবদ্ধ মলক্ষক 
মদ্ক্ষ কাে োাক্ষিা ক্ষে? 
অঙ্ক, মবজ্ঞাি ও ইংক্ষরেী 
মবগুমক্ষত মলক্ষক্ষকর অবিা 
মকরকম?  

 মকভাক্ষব প্রাথমমক মলক্ষার 
পরবতী পযযাক্ষ মলক্ষাথীক্ষদ্র 
ংখযা বাড়াক্ষিা যাক্ষব যাক্ষত 
কক্ষর ারা জদ্ক্ষল জকাক্ষিা 
মলক্ষাথী মবদ্যা মলক্ষা ম্পূণয 
করার েিয বমঞ্চত িা । 



 মাধযমমক ও উচ্চামাধযমমক 
মবদ্যাগুমক্ষত কমম্পউটার আক্ষে 
মক এবং জগুম বযবার করা 
 মক? মক মক মযা এক্ষক্ষক্ষে 
আক্ষে? 

 এই মাধযমমক ও উচ্চ মাধযমমক 
মবদ্যাগুমক্ষত যক্ষথি 
মবমভমত্তক মলক্ষক আক্ষেি 
মক? তারা মিমমত মবদ্যাক্ষ 
আক্ষি মক? যমদ্িা, তাক্ষ মক 
করা জযক্ষত পাক্ষর? 

 মপতামাতাক্ষদ্র মবদ্যা পাঠযক্রম 
ম্পক্ষকয  মকভাক্ষব ক্ষেতি করা 
জযক্ষত পাক্ষর? 

 মপতামাতাক্ষদ্র তাক্ষদ্র 
কিযান্তািক্ষক মাধযমমক ও 
উচ্চমাধযমমক মবদ্যাক্ষ পাঠাক্ষিার 
েিয মকভাক্ষব জবাঝাক্ষিা জযক্ষত 
পাক্ষর? 

 মাধযমমক মলক্ষাক্ষক্ষক্ষে জভৌক্ষগামক 
ও ামামেক ববমযগুমক্ষক 
মকভাক্ষব ন্খুীণ করা জযক্ষত 
পাক্ষর? 

 মাধযমমক ও উচ্চামাধযমমক 
মবদ্যাগুমক্ষত কমম্পউটার 
আক্ষে মক এবং জগুম বযবার 
করা  মক? মক মক মযা 
এক্ষক্ষক্ষে আক্ষে? 

 এই মাধযমমক ও উচ্চ মাধযমমক 
মবদ্যাগুমক্ষত যক্ষথি 
মবমভমত্তক মলক্ষক আক্ষেি 
মক? তারা মিমমত মবদ্যাক্ষ 
আক্ষি মক? যমদ্িা, তাক্ষ মক 
করা জযক্ষত পাক্ষর? 

 মপতামাতাক্ষদ্র মবদ্যা 
পাঠযক্রম ম্পক্ষকয  মকভাক্ষব 
ক্ষেতি করা জযক্ষত পাক্ষর? 

 মপতামাতাক্ষদ্র তাক্ষদ্র 
কিযান্তািক্ষক মাধযমমক ও 
উচ্চমাধযমমক মবদ্যাক্ষ 
পাঠাক্ষিার েিয মকভাক্ষব 
জবাঝাক্ষিা জযক্ষত পাক্ষর? 

 মাধযমমক মলক্ষাক্ষক্ষক্ষে জভৌক্ষগামক 
ও ামামেক ববমযগুমক্ষক 
মকভাক্ষব ন্খুীণ করা জযক্ষত 
পাক্ষর? 

 মাধযমমক ও উচ্চামাধযমমক 
মবদ্যাগুমক্ষত কমম্পউটার 
আক্ষে মক এবং জগুম বযবার 
করা  মক? মক মক মযা 
এক্ষক্ষক্ষে আক্ষে? 

 াবযেিীি মাধযমমক মলক্ষা 
অথয জযাগাক্ষিার েিয মক মক 
বযবিা বা কাঠাক্ষমা রক্ষক্ষে? 
মকভাক্ষব জবরকারী-রকারী 
ভামগদ্ারী বযবিাক্ষক বাড়াক্ষিা 
যাক্ষব? ম এ আর বাক্ষেট মক 
এই উক্ষেলয পূরক্ষণর েিয 
বযবার করা যাক্ষব? 

 াবযেিীি মাধযমমক মলক্ষা 
আবামক মবদ্যাগুমর ভূমমকা 
মক? 

 এই মাধযমমক ও উচ্চ মাধযমমক 
মবদ্যাগুমক্ষত যক্ষথি 
মবমভমত্তক মলক্ষক আক্ষেি 
মক? তারা মিমমত মবদ্যাক্ষ 
আক্ষি মক? যমদ্িা, তাক্ষ মক 
করা জযক্ষত পাক্ষর? 

 মপতামাতাক্ষদ্র মবদ্যা 
পাঠযক্রম ম্পক্ষকয  মকভাক্ষব 
ক্ষেতি করা জযক্ষত পাক্ষর? 

 মপতামাতাক্ষদ্র তাাঁক্ষদ্র 
কিযান্তািক্ষক মাধযমমক ও 
উচ্চমাধযমমক মবদ্যাক্ষ মিমমত 



পাঠাক্ষিার েিয মকভাক্ষব 
জবাঝাক্ষিা জযক্ষত পাক্ষর? 

প্রঙ্গ -III বমৃত্তমূক 
মলক্ষার দ্ঢ়ৃীকরণ 

  অঞ্চক্ষর মবদ্যাগুমক্ষত 
বমৃত্তমূক মলক্ষা ও কমযকুলতা 
বমৃদ্ধ কাযযক্রক্ষমর েিয মক মক 
ুমবধা রক্ষক্ষে? 

 আপিাক্ষদ্র অঞ্চক্ষর মলক্ষাথীক্ষদ্র 
েিয মক প্রকার বমৃত্তমূক মলক্ষা 
কাযযক্রম দ্রকারী? 

 আপিাক্ষদ্র অঞ্চক্ষ মিেস্ব বা 
জদ্লী মক মক কা ও স্তমলল্প 
রক্ষক্ষে, জযগুম মবদ্যাক্ষ  
প্রমলক্ষণ জদ্ওা যা। 

 মবদ্যাস্তক্ষর মলক্ষাথীক্ষদ্র জয 
মলল্প বা স্তকময প্রভৃমতর প্রমত 
প্রবণতা রক্ষক্ষে, জব জেিার 
ও তৎম্বন্ধী দ্ক্ষতা বমৃদ্ধর 
েিয জকাক্ষিারকম পরামলয জদ্ওা 
দ্রকার মক? প্রক্ষতযক মলক্ষাথীর 
েিয মাগযদ্লী ি    প্রস্তুত করা 
যাক্ষব মক? যমদ্ করা যা জকাি 
পযযাক্ষ করা যাক্ষব? 

 মলক্ষাথীক্ষদ্র জঝাাঁক বা ক্ষে 
মলমখবার ক্ষমতা ও প্রবণতা 
পরীক্ষা করা দ্রকার মক? 

 কমযকুলতা বা দ্ক্ষতামভমত্তক 
এবং বমৃত্তমূক পাঠযক্রক্ষমর েিয 
এই অঞ্চক্ষর মলক্ষাথীক্ষদ্র মক্ষধয 
োমদ্া রক্ষক্ষে মক? 

 অঞ্চক্ষর মবদ্যাগুমক্ষত 
বমৃত্তমূক পাঠযক্রম ও 
কমযকুলতা বমৃদ্ধ কাযযক্রক্ষমর 
েিয মক মক প্রকার ুমবধা 
উপি? 

 আপিাক্ষদ্র জোর মলক্ষাথীক্ষদ্র 
েিয মক প্রকার বমৃত্তমূক 
পাঠযক্রম জবলী েরুরী? 

 আপিাক্ষদ্র জো মক মক 
প্রকার জদ্লী কাকাযয ও 
স্তমলল্প এবং পারম্পমরক 
দ্ক্ষতামভমত্তক কাযয উপি 
? 

 মবদ্যাস্তক্ষর মলক্ষাথীক্ষদ্র জয 
মলল্প বা স্তকময প্রভৃমতর প্রমত 
প্রবণতা রক্ষক্ষে, জব জেিার 
ও তৎম্বন্ধী দ্ক্ষতা বমৃদ্ধর 
েিয জকাক্ষিারকম পরামলয 
জদ্ওা দ্রকার মক? প্রক্ষতযক 
মলক্ষাথীর েিয মাগযদ্লী িক্লা 
প্রস্তুত করা যাক্ষব মক? যমদ্ 
করা যা জকাি পযযাক্ষ করা 
যাক্ষব? 

 মলক্ষাথীক্ষদ্র জঝাাঁক বা ক্ষে 
মলমখবার ক্ষমতা ও প্রবণতা 
পরীক্ষা করা দ্রকার মক? 

 কমযকুলতা বা দ্ক্ষতামভমত্তক 
এবং বমৃত্তমূক পাঠযক্রক্ষমর েিয 
এই অঞ্চক্ষর মলক্ষাথীক্ষদ্র মক্ষধয 
োমদ্া রক্ষক্ষে মক? 

 অঞ্চক্ষর মবদ্যাগুমক্ষত 
বমৃত্তমূক পাঠযক্রম ও 
কমযকুলতা বমৃদ্ধ কাযযক্রক্ষমর 
েিয মক মক প্রকার ুমবধা 
উপি? 

 মক প্রকার বমৃত্তমূক পাঠযক্রম 
আপিাক্ষদ্র রাক্ষেযর মলক্ষাথীক্ষদ্র 
েিয উপক্ষযাগী? 

 আপিাক্ষদ্র রাক্ষেযর মবমভন্ন 
জো মক মক প্রকার জদ্লী 
কাকাযয ও স্তমলল্প এবং 
পারম্পমরক দ্ক্ষতা মভমত্তক কাযয 
উপমি? 

 দ্ক্ষতামভমত্তক প্রমলক্ষক্ষণর েিয 
মকভাক্ষব মলল্পংিাক্ষক মিক্ষামেত 
করা যাক্ষব? 

 আপিাক্ষদ্র রাক্ষেয অথযনিমতক 
োমদ্াক্ষক পূরণ করার েিয 
মকভাক্ষব মলল্পংিাক্ষক মিক্ষামেত 
করা যাক্ষব? 

 মবদ্যাস্তক্ষর মলক্ষাথীক্ষদ্র জয 
মলল্প বা স্তকময প্রভৃমতর প্রমত 
প্রবণতা রক্ষক্ষে, জব জেিার 
ও তৎম্বন্ধী দ্ক্ষতা বমৃদ্ধর 
েিয জকাক্ষিারকম পরামলয 
জদ্ওা দ্রকার মক? প্রক্ষতযক 



মলক্ষাথীর েিয মাগযদ্লী িক্লা 
প্রস্তুত করা যাক্ষব মক? যমদ্ 
করা যা জকাি পযযাক্ষ করা 
যাক্ষব? 

 মলক্ষাথীক্ষদ্র জঝাাঁক বা ক্ষে 
মলমখবার ক্ষমতা ও প্রবণতা 
পরীক্ষা করা দ্রকার মক? 

প্রঙ্গ -IV মবদ্যা 
পরীক্ষা প্রথার 
ংস্কার 

   আপমি মিরবেন্ন ও ামমগ্রক 
মূযাি মথযি কক্ষরি মক? 
যমদ্ িা তক্ষব জকি কক্ষরি িা?  
বরং এর মবকল্প মাক্ষব 
আপিার পরামলয জদ্ি। 

 মলক্ষাথীক্ষদ্র পরীক্ষার মাধযক্ষম 
আটক্ষক িা রাখা বা জফ িা 
করাক্ষিা িীমত মলক্ষাথীক্ষদ্র 
মলক্ষণ ফাফক্ষ উন্নমত 
ঘটিক্ষক্ষে মক? যমদ্ িা তক্ষব 
কারণগুম মক মক এবং মক মক 
প্রকার পমরবতয ি আিা উমেত? 

 পরীক্ষা পদ্ধমতক্ষক মকভাক্ষব ুদ্ঢ়ৃ 
করা জযক্ষত পাক্ষর যার ফক্ষ 
মলক্ষাথীক্ষদ্র ামমগ্রক উন্নমতর 
মিরবেন্ন মূযাণ করা ম্ভব? 

 িম্বক্ষরর পমরবক্ষতয জগ্রড বা 
বগীকরণ প্রথা মক্ষির উপর 
োপ কমমক্ষক্ষে মক এবং 
অমধকতর ভাক্ষা মূযাক্ষি 
াাযয কক্ষরক্ষে মক? 

 আপিার মক্ষত মক মক ংস্কার 
মলক্ষাথীক্ষদ্র অমধকতর 
ভাক্ষাভাক্ষব মূযাি করক্ষত 

 আপমি মিরবেন্ন ও ামমগ্রক 
মূযাি মথযি কক্ষরি মক? 
যমদ্ িা তক্ষব জকি কক্ষরি িা?  
এবং এর মবকল্প মাক্ষব 
আপিার পরামলয জদ্ি। 

 মলক্ষাথীক্ষদ্র পরীক্ষার মাধযক্ষম 
আটক্ষক িা রাখা বা জফ িা 
করাক্ষিা িীমত মলক্ষাথীক্ষদ্র 
মলক্ষণ ফাফক্ষ উন্নমত 
ঘটিক্ষক্ষে মক? যমদ্ িা তক্ষব 
কারণগুম মক মক এবং মক মক 
প্রকার পমরবতয ি আিা উমেত? 

 পরীক্ষা পদ্ধমতক্ষক মকভাক্ষব ুদ্ঢ়ৃ 
করা জযক্ষত পাক্ষর যার ফক্ষ 
মলক্ষাথীক্ষদ্র ামমগ্রক উন্নমতর 
মিরবেন্ন মূযাণ করা ম্ভব? 

 িম্বক্ষরর পমরবক্ষতয জগ্রড বা 
বগীকরি প্রথা মক্ষির উপর 
োপ কমমক্ষক্ষে মক এবং 
অমধকতর ভাক্ষা মূযাক্ষি 
াাযয কক্ষরক্ষে মক? 

 আপিার মক্ষত মক মক ংস্কার 
মলক্ষাথীক্ষদ্র অমধকতর 
ভাক্ষাভাক্ষব মূযাি করক্ষত 



াাযয করক্ষব? াাযয করক্ষব? 
 মবদ্যা পরীক্ষা পদ্ধমত মক 

একবার মাে জকব জ্ঞাক্ষির 
মূূ্যাি বাদ্ মদ্ক্ষ জ্ঞাক্ষির 
প্রক্ষাগাত্মক ও মযা 
মাধািমূক প্রক্ষের ওপর জোর 
জদ্ওা উমেত? 

প্রঙ্গ -V গুিাত্মক 
মলক্ষক প্রস্তুমতর 
েিয মলক্ষক মলক্ষার 
পৃিমবযিযা 

   জোর বযস্তক্ষর মলক্ষক অভাব 
মবটি জমাকামবার েিয মক 
মক পদ্ক্ষক্ষপ জিওা ক্ষক্ষে? 

 মাধযমমক মবদ্যাগুমক্ষত পযযাপ্ত 
ংখযক মলক্ষক মবক্ষলত অঙ্ক, 
মবজ্ঞাি ও ভাা মকূ্ষ আক্ষেি 
মক এবং যমদ্ অভাব থাক্ষক 
তক্ষব তা জমটাক্ষিার েিয মক 
কাযযক্রম গ্রণ করা ক্ষে? 

 প্রাক মলক্ষক মলক্ষা মাি 
উন্নমতর েিয এবং জবাকাীি 
মলক্ষকক্ষদ্র বমৃত্তগত উন্নমতর 
েিয আপিারা মক পরামলয 
জদ্ক্ষবি? 

 মলক্ষকতাবমৃত্তর মযযাদ্াবমৃদ্ধ, 
মলক্ষকক্ষদ্র বমৃত্তর প্রমত আগ্র 
এবং মলক্ষণ ফাফক্ষর পূণয 
দ্ামত্ব গ্রণ ইতযামদ্ মকভাক্ষব 
আক্ষরা বমৃদ্ধ করা জযক্ষত পাক্ষর? 

 মলক্ষক প্রমলক্ষক্ষকর মাি মকভাক্ষব 
উন্নততর করা যাক্ষব? 

 জোস্তক্ষর  যক্ষথি ংখযক 
জোমলক্ষা ও প্রমলক্ষণ অিষু্ঠাি 
(DIET), রােয মলক্ষা গক্ষবণা 
ও প্রমলক্ষণ পমরদ্ (SCERT) 

 রাক্ষেযর বযস্তক্ষর মলক্ষক অভাব 
মবটি জমাকামবার েিয মক 
মক পদ্ক্ষক্ষপ জিওা ক্ষক্ষে? 

 মাধযমমক মবদ্যাগুমক্ষত পযযাপ্ত 
ংখযক মলক্ষক মবক্ষলত অঙ্ক, 
মবজ্ঞাি ও ভাা মকূ্ষ আক্ষেি 
মক এবং যমদ্ অভাব থাক্ষক 
তক্ষব তা জমটাক্ষিার েিয মক 
কাযযক্রম গ্রণ করা ক্ষে? 

 প্রাক মলক্ষক মলক্ষা মাি 
উন্নমতর েিয এবং জবাকাীি 
মলক্ষকক্ষদ্র বমৃত্তগত উন্নমতর 
েিয আপিারা মক পরামলয 
জদ্ক্ষবি? 

 মলক্ষকতাবমৃত্তর মযযাদ্াবমৃদ্ধ, 
মলক্ষকক্ষদ্র বমৃত্তর প্রমত আগ্র 
এবং মলক্ষণ ফাফক্ষর পূণয 
দ্ামত্ব গ্রণ ইতযামদ্ মকভাক্ষব 
আক্ষরা বমৃদ্ধ করা জযক্ষত পাক্ষর? 

 মলক্ষক প্রমলক্ষক্ষকর মাি মকভাক্ষব 
উন্নততর করা যাক্ষব? 

 জোস্তক্ষর  যক্ষথি ংখযক 
জোমলক্ষা ও প্রমলক্ষণ অিষু্ঠাি 
(DIET), রােয মলক্ষা গক্ষবণা 
ও প্রমলক্ষণ পমরদ্ (SCERT) 



এবং অিয মলক্ষক প্রমলক্ষণ 
প্রমতষ্ঠাি মূ আক্ষে মক? 

 আমরা মক েিোমত, উপোমত 
ও ংখযাঘ ুম্প্রদ্াভুি 
বযমিক্ষদ্র মলক্ষকবমৃত্ত গ্রক্ষণ 
উৎামত করক্ষত পামর? 

এবং অিয মলক্ষক প্রমলক্ষণ 
প্রমতষ্ঠাি মূ আক্ষে মক? 

 আমরা মক েিোমত, উপোমত 
ও ংখযাঘ ুম্প্রদ্াভুি 
বযমিক্ষদ্র মলক্ষকবমৃত্ত গ্রক্ষণ 
উৎামত করক্ষত পামর? 

 রােযবযাপী মলক্ষক মলক্ষা  
প্রমতষ্ঠািগুমর  মক্ষধয মন্ব ও 
পমরোিার েিয মক মক 
আহ্বাি রক্ষক্ষে? 

প্রঙ্গ -VI জপ্রৌঢ় 
মলক্ষা এবং োতী 
মিু মবশ্বমবদ্যা 
বযবিার মাধযক্ষম 
গ্রাক্ষমর স্বাক্ষরতা 
বমৃদ্ধ, মবক্ষল 
প্রাধািয, স্ত্রী োমত, 
অিুূমেত োমত, 
অিুূমেত েিোমত 
এবং 
অল্পংখযকক্ষদ্র। 

 গ্রাক্ষম জপ্রৌঢ় স্বাক্ষরতা জকাি 
পযযাক্ষ? মিরক্ষরক্ষদ্র স্বাক্ষমরত 
করবার েিয জকাি আিষু্ঠামিক 
প্রক্ষেিা করা ক্ষক্ষে মক? 

 জপ্রৌঢ় স্বাক্ষরতা কাযযক্রক্ষমর েিয 
মক মক পমরবতয ি আবলযক? 

 ১৫ বেক্ষরর উক্ষদ্ধয কিযা 
ন্তাক্ষিরা মক গ্রাক্ষম NIOS এর 
অন্তযভুি? আিষু্ঠামিক মবদ্যাক্ষ 
পড়ার েিয মক মক বাধা 
রক্ষক্ষে? 

 অঞ্চক্ষ জপ্রৌঢ় স্বাক্ষরতা জকাি 
পযযাক্ষ? মিরক্ষরক্ষদ্র স্বাক্ষমরত 
করবার েিয জকাি আিষু্ঠামিক 
প্রক্ষেিা করা ক্ষক্ষে মক? 

 জপ্রৌঢ় স্বাক্ষরতা কাযযক্রক্ষমর েিয 
মক মক পমরবতয ি আবলযক? 

 ১৫ বেক্ষরর উক্ষদ্ধয কিযা ন্তাক্ষিরা 
মক গ্রাক্ষম NIOS এর অন্তযভুি? 
আিষু্ঠামিক মবদ্যাক্ষ পড়ার 
েিয মক মক বাধা রক্ষক্ষে?  

 স্ত্রী োমত, অিুূমেত োমত, 
অিুূমেত েিোমত এবং 
অল্পংখযকক্ষদ্র স্বাক্ষরতার স্তরক্ষক 
বমৃদ্ধ করার েিয মক বযবিা 
জিওা ক্ষক্ষে? 

 োতী মিু মবশ্বমবদ্যা 
বযবিার মাধযক্ষম এই বক্ষগযর 
জাক্ষকরা জপ্রৌঢ় স্বাক্ষরতা 
কাযযক্রক্ষমর ুমবধা পাক্ষে মক? 

 অঞ্চ পযযাক্ষর মলক্ষা লাি 
বযবিার মাধযক্ষম মলক্ষাথী এবং 
মলক্ষকক্ষদ্র মবদ্যাক্ষ মিমমত 

 জো জপ্রৌঢ় স্বাক্ষরতা জকাি 
পযযাক্ষ? মিরক্ষরক্ষদ্র স্বাক্ষমরত 
করবার েিয জকাি আিষু্ঠামিক 
প্রক্ষেিা করা ক্ষক্ষে মক? 

 জপ্রৌঢ় স্বাক্ষরতা কাযযক্রক্ষমর েিয 
মক মক পমরবতয ি আবলযক? 

 ১৫ বেক্ষরর উক্ষদ্ধয কিযা 
ন্তাক্ষিরা মক গ্রাক্ষম NIOS এর 
অন্তযভুি? আিষু্ঠামিক মবদ্যাক্ষ 
পড়ার েিয মক মক বাধা 
রক্ষক্ষে?  

 স্ত্রী োমত, অিুূমেত োমত, 
অিুূমেত েিোমত এবং 
অল্পংখযকক্ষদ্র স্বাক্ষরতার 
স্তরক্ষক বমৃদ্ধ করার েিয মক 
বযবিা জিওা ক্ষক্ষে? 

 োতী মিু মবশ্বমবদ্যা 
বযবিার মাধযক্ষম এই বক্ষগযর 
জাক্ষকরা জপ্রৌঢ় স্বাক্ষরতা 
কাযযক্রক্ষমর ুমবধা পাক্ষে মক? 

 জপ্রৌঢ় মলক্ষণ কাযযক্রম মক 
েীমবকা অেয ি/বমৃত্তমিক্ষাক্ষগর 

 রাক্ষেয জপ্রৌঢ় স্বাক্ষরতা জকাি 
পযযাক্ষ? মিরক্ষরক্ষদ্র স্বাক্ষমরত 
করবার েিয জকাি আিষু্ঠামিক 
প্রক্ষেিা করা ক্ষক্ষে মক? 

 জপ্রৌঢ় স্বাক্ষরতা কাযযক্রক্ষমর েিয 
মক মক পমরবতয ি আবলযক? 

 ১৫ বেক্ষরর উক্ষদ্ধয কিযা 
ন্তাক্ষিরা মক গ্রাক্ষম NIOS এর 
অন্তযভুি? আিষু্ঠামিক মবদ্যাক্ষ 
পড়ার েিয মক মক বাধা 
রক্ষক্ষে?  

 স্ত্রী োমত, অিুূমেত োমত, 
অিুূমেত েিোমত এবং 
অল্পংখযকক্ষদ্র স্বাক্ষরতার 
স্তরক্ষক বমৃদ্ধ করার েিয মক 
বযবিা জিওা ক্ষক্ষে? 

 োতী মিু মবশ্বমবদ্যা 
বযভিার মাধযক্ষম এই বক্ষগযর 
জাক্ষকরা জপ্রৌঢ় স্বাক্ষরতা 
কাযযক্রক্ষমর ুমবধা পাক্ষে মক? 

 মবদ্যাক্ষ মলক্ষাথী এবং 
মলক্ষকক্ষদ্র মিমমত উপমিমতর 



উপমিমত মিমিত করবার েিয 
জকাি পদ্ক্ষক্ষপ জিওা ক্ষক্ষে 
মক? অঞ্চক্ষ মলক্ষা অমধকারীগি 
মবদ্যা পমরদ্লযি কক্ষরি মক? 

 অঞ্চ স্তক্ষরর মবদ্যাক্ষ 
মলক্ষক্ষকর ংখযা মক যক্ষথি? 
উপযুি মলক্ষা ও মলক্ষক্ষির েিয 
মক মিমিত করা ক্ষক্ষে? 

ক্ষঙ্গ যুি? 
 জমক্ষক্ষদ্র মলক্ষা মক মক মবক্ষল 

দ্ক্ষতা এবং অথযনিমতক ও 
আইিগত জ্ঞাি মকভাক্ষব ংযুি 
করা যা? 

েিয রােয প্রলাি দ্বারা মক 
পদ্ক্ষক্ষপ মিমিত করা ক্ষক্ষে? 
বযাখযা করুি। 

 NGO অথবা আরও অিয স্বত্বন্ত্র 
প্রমতষ্ঠাি মক পদ্ক্ষক্ষপ মিক্ষক্ষে 
মলক্ষার উন্নমতর েিয এবং 
আে অবমধ তার প্রভাব 
কতখামি? 

 প্রলািক্ষক মক মক প্রমতদ্বমন্ধতার 
মু্মখীণ ক্ষত ক্ষক্ষে মিধযামরত 
উক্ষেলযগুম জক কাক্ষযয পমরণত 
করার েক্ষিয? 

 জপ্রৌঢ় মলক্ষণ কাযযক্রম মক 
েীমবকা অেয ি/বমৃত্তমিক্ষাক্ষগর 
ক্ষঙ্গ যুি? 

 জমক্ষক্ষদ্র মলক্ষা মক মক মবক্ষল 
দ্ক্ষতা এবং অথযনিমতক ও 
আইিগত জ্ঞাি মকভাক্ষব ংযুি 
করা যা? 

প্রঙ্গ -VII 
মবদ্যাক্ষ এবং 
জপ্রৌঢ়মলক্ষা প্রারণ 
ও মাক্ষযােি 
প্রযুমিমবদ্যা বযবিার 
উন্নমতকরি। 

  অঞ্চস্তক্ষর কত প্রাথমমক এবং 
মাধযমমক মবদ্যা ICT কাক্ষযয 
পমরণত করা ক্ষক্ষে? 

 তারা মক মক মযার মু্মখীণ 
ক্ষক্ষেেঃ কমম্পউটার 
পমরকাঠাক্ষমার অভাব, প্রমলমক্ষত 
মলক্ষক্ষকর অভাব, প্রলামিক 
মযা, রক্ষিবযবিা অথবা 
অিযমকেু? মযা দ্রূীকরক্ষির 
েিয মক প্রকার মাধাি 
ম্ভবপর? 
 

 জোস্তক্ষর কত প্রাথমমক এবং 
মাধযমমক মবদ্যা ICT কাক্ষযয 
পমরণত করা ক্ষক্ষে? 

 তারা মক মক মযার মু্মখীণ 
ক্ষে মবদ্যাক্ষ ICT কাক্ষযয 
পমরণত করার েিযেঃ 
কমম্পউটার পমরকাঠাক্ষমার 
অভাব, প্রমলমক্ষত মলক্ষক্ষকর 
অভাব, প্রলামিক মযা, 
রক্ষিবযবিা অথবা অিযমকেু? 
মযা দ্রূীকরক্ষির েিয মক 
প্রকার মাধাি ম্ভবপর? 

 কত প্রাথমমক এবং মাধযমমক 
মবদ্যাক্ষ ICT কাক্ষযয পমরণত 
করা ক্ষক্ষে? 

 তারা মক মক মযার মু্মখীণ 
ক্ষে মবদ্যাক্ষ ICT কাক্ষযয 
পমরণত করার েিযেঃ 
কমম্পউটার পমরকাঠাক্ষমার 
অভাব, প্রমলমক্ষত মলক্ষক্ষকর 
অভাব, প্রলামিক মযা, 
রক্ষিবযবিা অথবা অিযমকেু? 
মযা দ্রূীকরক্ষির েিয মক 
প্রকার মাধাি ম্ভবপর? 



 জয মবদ্যাক্ষ ICT র াাক্ষযয 
মলক্ষাদ্াি করা , জখাক্ষি 
মলক্ষাথীরা মক ভাক্ষা ফ 
প্রদ্লযি করক্ষে? জেণীকক্ষক্ষর 
মলক্ষাদ্াক্ষির ম ICT বযবাক্ষর 
মলক্ষথীরা মক উৎাী? 
মলক্ষক্ষকরা কমম্পউটাক্ষরর মাধযক্ষম 
মলক্ষাদ্াক্ষির আগ্র প্রকাল 
কক্ষরি, িা তার মবক্ষরাধ 
কক্ষরি? মবদ্যাক্ষ মলক্ষাদ্াি ও 
মলক্ষক্ষণর ম ICT র বযবার 
করাক্ষত বাধা বা ভ জক দ্রূ 
করবার েিয মক প্রকার 
মাধাক্ষির মেন্তা করা জযক্ষত 
পাক্ষর? 

 জপ্রৌঢ় মলক্ষাক্ষক মবস্তাক্ষরর েিয 
ICT মকভাক্ষব মবমভন্নরূক্ষপ 
বযবার করা জযক্ষত পাক্ষর? 
কাক্ষযয পমরণত করার মযাগুম 
মক এবং মক ভাক্ষব তার 
মাধাি করা যাক্ষব? 

 জয মবদ্যাক্ষ ICT র াাক্ষযয 
মলক্ষাদ্াি করা , জখাক্ষি 
মলক্ষাথীরা মক ভাক্ষা ফ 
প্রদ্লযি করক্ষে? জেণীকক্ষক্ষর 
মলক্ষাদ্াক্ষির ম ICT 
বযবাক্ষর মলক্ষথীরা মক 
উৎাী? মলক্ষক্ষকরা 
কমম্পউটাক্ষরর মাধযক্ষম 
মলক্ষাদ্াক্ষির আগ্র প্রকাল 
কক্ষরি, িা তার মবক্ষরাধ 
কক্ষরি? মবদ্যাক্ষ মলকবাদ্াি 
ও মলক্ষক্ষির ম ICT র 
বযবার করাক্ষত বাধা বা ভ 
জক দ্রূ করবার েিয মক 
প্রকার মাধাক্ষির মেন্তা করা 
জযক্ষত পাক্ষর? 

 জপ্রৌঢ় মলক্ষাক্ষক মবস্তাক্ষরর েিয 
ICT মকভাক্ষব মবমভন্নরূক্ষপ 
বযবার করা জযক্ষত পাক্ষর? 
কাক্ষযয পমরণত করার 
মযাগুম মক এবং মক ভাক্ষব 
তার মাধাি করা যাক্ষব? 

 ICT বযবাক্ষরর ফক্ষ মলখি 
ফাফক্ষর উন্নমত ক্ষক্ষে, এ 
ম্পক্ষকয  জকাক্ষিা তথয আক্ষে 
মক? 

 মবদ্যাক্ষ মলক্ষার গুিাত্মক 
মদ্ক ও দ্ক্ষতার েিয 
প্রযুমিমবদ্যাক্ষক মকভাক্ষব পূণযরূক্ষপ 
বযবার করা জযক্ষত পাক্ষর? 

 মক মক উপাক্ষ মবদ্যাক্ষ ICT 
কাক্ষযয পমরণত করা ক্ষে? 

 জয মবদ্যাক্ষ ICT র াাক্ষযয 
মলক্ষাদ্াি করা , জখাক্ষি 
মলক্ষাথীরা মক ভাক্ষা ফ 
প্রদ্লযি করক্ষে? জেণীকক্ষক্ষর 
মলক্ষাদ্াক্ষির ম ICT 
বযবাক্ষর মলক্ষথীরা মক 
উৎাী? মলক্ষক্ষকরা 
কমম্পউটাক্ষরর মাধযক্ষম 
মলক্ষাদ্াক্ষির আগ্র প্রকাল 
কক্ষরি, িা তার মবক্ষরাধ 
কক্ষরি? মবদ্যাক্ষ মলকবাদ্াি 
ও মলক্ষক্ষির ম ICT র 
বযবার করাক্ষত বাধা বা ভ 
জক দ্রূ করবার েিয মক 
প্রকার মাধাক্ষির মেন্তা করা 
জযক্ষত পাক্ষর? 

 জপ্রৌঢ় মলক্ষাক্ষক মবস্তাক্ষরর েিয 
ICT মকভাক্ষব মবমভন্নরূক্ষপ 
বযবার করা জযক্ষত পাক্ষর? 
কাক্ষযয পমরণত করার 
মযাগুম মক এবং মক ভাক্ষব 
তার মাধাি করা যাক্ষব? 

 ICT বযবাক্ষরর ফক্ষ মলক্ষি 
ফাফক্ষর উন্নমত ক্ষক্ষে, এ 
ম্পক্ষকয  জকাক্ষিা তথয আক্ষে 
মক? 

 মবদ্যাক্ষ মলক্ষার গুণাত্মক 
মদ্ক ও দ্ক্ষতার েিয 
প্রযুমিমবদ্যাক্ষক মকভাক্ষব পূণযরূক্ষপ 
বযবার করা জযক্ষত পাক্ষর? 

 মক মক উপাক্ষ মবদ্যাক্ষ ICT 
কাক্ষযয পমরণত করা ক্ষে? 



 মবদ্যাক্ষ ICT বযবাক্ষরর 
বক্ষেক্ষ ভাক্ষা উপাগুম 
উক্ষেখ করুি।  

 মবদ্যাক্ষ ICT বযবাক্ষরর 
বক্ষেক্ষ ভাক্ষা উপাগুম 
উক্ষেখ করুি। 

প্রঙ্গ -VIII 
মলক্ষাথীক্ষদ্র মলক্ষণ 
ফাফ উন্নমতর 
েিয মবদ্যা 
মলক্ষাবযবিা 
মবজ্ঞাি, গমণত ও 
প্রযুমিমবদ্যা মলক্ষক্ষি 
িতূি জ্ঞাি ও 
মলক্ষণ পদ্ধমত। 

    দ্লম জেণী জবাডয  পরীক্ষা 
মলক্ষাথীক্ষদ্র মক্ষধয ৮০ ভাগ 
মলক্ষাথী অকৃতকাযয ওার 
েিয দ্বুয মবজ্ঞাি ও গমণত 
মলক্ষা দ্াী। জদ্ক্ষল মবজ্ঞাি 
মক্ষিাভাব ম্পন্ন মািবম্ব 
প্রস্তুমতর েিয উচ্চমাধযমমক 
স্তক্ষর কম োেোেী ভমতয ও 
খারাপ মাক্ষির মলক্ষা বাধক। 
মবজ্ঞাি  ও গমণত মলক্ষার 
প্রমত মবক্ষল দ্মৃি জদ্ওা 
দ্রকার। এই মযা মকভাক্ষব 
জমাকামবা করা যাক্ষব? 

 অমধকতর উত্তম মলক্ষণ 
ফাফক্ষর েক্ষিয মলক্ষা মলক্ষণ 
পদ্ধমতক্ষক দ্ঢ়ৃ করক্ষত আপমি 
মক বাস্তব পরামলয জদ্ক্ষবি? 

 পাঠযক্রম ও মলক্ষণপদ্ধমত 
মবক্ষ মবদ্যাক্ষ মক মক  
িতূি মেন্তাভাবিা ও মবমভন্ন 
পদ্ধমত বযবাক্ষর জপ্রাৎামত 
করা যা? 

 প্রযুমিমবদ্যাক্ষক ফপ্রদ্ভাক্ষব 
বযবার কক্ষর মলক্ষার মাি 
উন্নমতর েিয মক মক মিমদ্যি 
পদ্ক্ষক্ষপ জিওা দ্রকার? 
 
 



প্রঙ্গ -IX 
মবদ্যাক্ষর 
উৎকযমাি, 
মবদ্যা মূযাি 
ও মবদ্যা 
পমরোিা পদ্ধমত 

 িািী মবদ্যাগুমক্ষক 
ঠিকভাক্ষব োাক্ষিার েিয 
পমরোিা মমমত মক মক্র? 

 কক্ষঠার মবদ্যা পমরদ্লযি প্রথা 
মক মফমরক্ষ আিা দ্রকার? 
বতয মাি মবদ্যা পমরোিা 
পদ্ধমতক্ষত মক প্রকার পমরবতয ক্ষির 
েিয আপমি অিকু্ষমাদ্ি কক্ষরি? 

 মবদ্যা কাযযক্ষমতার ঠিক 
মীক্ষা/মদ্কদ্লযি মক কক্ষর 
ম্ভব? 

 মবদ্যাক্ষর কাযযক্রক্ষমর ওপক্ষর 
জগাষ্ঠীমিন্ত্রণ মক পমরমাক্ষি থাকা 
উমেৎ? 

 িািী মবদ্যাগুমক্ষক 
ঠিকভাক্ষব োাক্ষিার েিয 
পমরোিা মমমত মক মক্র? 

 কক্ষঠার মবদ্যা পমরদ্লযি প্রথা 
মক মফমরক্ষ আিা দ্রকার? 

 বতয মাি মবদ্যা পমরোিা 
পদ্ধমতক্ষত মক প্রকার পমরবতয ক্ষির 
েিয আপমি অিকু্ষমাদ্ি কক্ষরি? 

 মবদ্যা কাযযক্ষমতার ঠিক 
মীক্ষা/ মদ্কদ্লযি মক কক্ষর 
ম্ভব? 

 মবদ্যাক্ষর কাযযক্রক্ষমর ওপক্ষর 
জগাষ্ঠীমিন্ত্রণ মক পমরমাক্ষি 
থাকা উমেৎ? 

 িািী মবদ্যাগুমক্ষক 
ঠিকভাক্ষব োাক্ষিার েিয 
পমরোিা মমমত মক মক্র? 

 কক্ষঠার মবদ্যা পমরদ্লযি প্রথা 
মক মফমরক্ষ আিা দ্রকার? 

 বতয মাি মবদ্যা পমরোিা 
পদ্ধমতক্ষত মক প্রকার 
পমরবতয ক্ষির েিয আপমি 
অিকু্ষমাদ্ি কক্ষরি? 

 মবদ্যা কাযযক্ষমতার ঠিক 
মীক্ষা/ মদ্কদ্লযি মক কক্ষর 
ম্ভব? 

 মবদ্যাক্ষর কাযযক্রক্ষমর ওপক্ষর 
জগাষ্ঠীমিন্ত্রণ মক পমরমাক্ষি 
থাকা উমেৎ? 

 মবদ্যা মলক্ষা মক মক 
আহ্বাক্ষির মু্মখীণ ক্ষত  
এবং মবদ্যা মলক্ষার মাি 
উন্নমতর েিয মক মক পরামলয 
জদ্ক্ষবি? মবদ্যাক্ষ অংলগ্রণ 
ও মলক্ষাাক্ষভর েিয জেণীক্ষত 
আটক্ষক িা জরক্ষখ পা 
করাক্ষিার বযবিা মক ভাক্ষা 
িীমত? মলক্ষাথীক্ষদ্র জফ 
করাক্ষিার িীমত মক বো 
রাখা উমেৎ? 

 মবদ্যাক্ষর মাি বো রাখা 
ও উন্নমতর েিয বতয মাি 
অমভজ্ঞতাগুম মক মক? ভাক্ষা 
ফ জপক্ষত জগুম মকভাক্ষব 
উন্নত করা যা? 
 

 মবদ্যাক্ষর মাি মূযাি ও 
স্বীকৃমতপ্রদ্াি প্রথা ম্পক্ষকয  
আপিার মতামত মক? 

 প্রেমত মবদ্যা পমরোিা 
প্রথা মক মক পমরবতয ি 
আবলযক? 

 মবদ্যাক্ষ কাযযক্ষমতার উন্নমতর 
েিয জগাষ্ঠীম্ব ও 
প্রক্ষেিামূক্ষক মকভাক্ষব 
জপ্রাৎাি জদ্ওা জযক্ষত 
পাক্ষর? 

 মবদ্যক্ষর মাি বো রাখা 
ও উন্নমতর েিয বতয মাি 
অমভজ্ঞতাগুম মক মক? ভাক্ষা 
ফ জপক্ষত জগুম মকভাক্ষব 
উন্নত করা যা? 



প্রঙ্গ -X 
অন্তমিযক্ষবলী মলক্ষা 
দ্ঢ়ৃীকরণ- 
েিোমত, েি 
উপোমত, ংখযাঘ ু
ও স্বত্বন্ত্র আবলযকতা 
থাকা মলক্ষাথী 

 েিোমত, উপোমত, ংখযাঘ ু
ও স্বত্বন্ত্র আবলযকতা থাকা 
মলক্ষাথীক্ষদ্র মলক্ষার মাি উন্নমতর 
েিয মক মক পদ্ক্ষক্ষপ জিওা 
ক্ষক্ষে? 

 দ্বুয জেণীভুি মলক্ষাথীক্ষদ্র 
মলক্ষাবযবিা টিমকক্ষ রাখার 
েিয মক মক মবক্ষল কাযযক্রম  
গ্রণ করা ক্ষক্ষে? আর অমধক 
মক মক কাযযক্রম জিওা যা? 

 স্বত্বন্ত্র আবলযকতা থাকা 
মলক্ষাথীক্ষদ্র মলক্ষাবযবিা টিমকক্ষ 
রাখা মিমিত করার েিয মক 
মক মবক্ষল কাযযক্রম জিওা 
ক্ষক্ষে? 

 েিোমত, উপোমত, ংখযাঘ ু
ও স্বত্বন্ত্র আবলযকতা থাকা 
মলক্ষাথীক্ষদ্র মলক্ষার মাি 
উন্নমতর েিয মক মক পদ্ক্ষক্ষপ 
জিওা ক্ষক্ষে? 

 দ্বুয জেণীভুি মলক্ষাথীক্ষদ্র 
মলক্ষাবযবিা টিমকক্ষ রাখার 
েিয মক মক মবক্ষল কাযযক্রম  
গ্রণ করা ক্ষক্ষে? আর 
অমধক মক মক কাযযক্রম জিওা 
যা? 

 স্বত্বন্ত্র আবলযকতা থাকা 
মলক্ষাথীক্ষদ্র মলক্ষাবযবিা 
টিমকক্ষ রাখা মিমিত করার 
েিয মক মক মবক্ষল কাযযক্রম 
জিওা ক্ষক্ষে? 

 েিোমত, উপোমত, ংখযাঘ ু
ও স্বত্বন্ত্র আবলযকতা থাকা 
মলক্ষাথীক্ষদ্র মলক্ষার মাি 
বমৃদ্ধর েিয জোস্তক্ষর লাি 
বযবিা অঞ্চস্তক্ষরর জেক্ষ মক 
মক অমধক পদ্ক্ষক্ষপ মিক্ষক্ষে? 

 দ্বুয জেণীভুি মলক্ষাথীক্ষদ্র 
মলক্ষাবযবিা টিমকক্ষ রাখার 
েিয মক মক মবক্ষল কাযযক্রম  
গ্রণ করা ক্ষক্ষে? আর 
অমধক মক মক কাযযক্রম 
জিওা যা? 

 স্বত্বন্ত্র আবলযকতা থাকা 
মলক্ষাথীক্ষদ্র মলক্ষাবযবিা 
টিমকক্ষ রাখা মিমিত করার 
েিয মক মক মবক্ষল কাযযক্রম 
জিওা ক্ষক্ষে? 

 েিোমত, উপোমত, ংখযাঘু 
ও স্বত্বন্ত্র আবলযকতা থাকা 
মলক্ষাথীক্ষদ্র মলক্ষার মাি 
বমৃদ্ধর েিয জোস্তক্ষর লাি 
বযবিা অঞ্চস্তক্ষরর জেক্ষ মক 
মক অমধক পদ্ক্ষক্ষপ মিক্ষক্ষে? 

 দ্বুয জেণীভুি মলক্ষাথীক্ষদ্র 
মলক্ষাবযবিা টিমকক্ষ রাখার 
েিয মক মক মবক্ষল কাযযক্রম  
গ্রণ করা ক্ষক্ষে? আর 
অমধক মক মক কাযযক্রম 
জিওা যা? 

 স্বত্বন্ত্র আবলযকতা থাকা 
মলক্ষাথীক্ষদ্র মলক্ষাবযবিা 
টিমকক্ষ রাখা মিমিত করার 
েিয মক মক মবক্ষল কাযযক্রম 
জিওা ক্ষক্ষে? 

প্রঙ্গ -XI ভাার 
উন্নমতাধি 

 আপমি মক্ষি কক্ষরি মক, 
মবদ্যাস্তক্ষর একটি ভাা 
অক্ষপক্ষা এক্ষকর অমধক ভাা 
মলক্ষার প্রক্ষােি আক্ষে? যমদ্ 
তাই  তক্ষব জকাি ভাা? 
মবদ্যাক্ষ মবক্ষদ্লী ভাা মলক্ষা 
ম্পক্ষকয  আপিার মতামত মক? 
এবং এর ুমবধা ও অুমবধাগুম 
মক মক? 

 আপমি মক্ষি কক্ষরি মক, 
মবদ্যাস্তক্ষর একটি ভাা 
অক্ষপক্ষা এক্ষকর অমধক ভাা 
মলক্ষার প্রক্ষােি আক্ষে? যমদ্ 
তাই  তক্ষব জকাি ভাা?  
মবদ্যাক্ষ মবক্ষদ্লী ভাা মলক্ষা 
ম্পক্ষকয  আপিার মতামত মক? 
এবং এর ুমবধা ও 
অুমবধাগুম মক মক? 

 আপমি মক্ষি কক্ষরি মক, 
মবদ্যাস্তক্ষর একটি ভাা 
অক্ষপক্ষা এক্ষকর অমধক ভাা 
মলক্ষার প্রক্ষােি আক্ষে? যমদ্ 
তাই  তক্ষব জকাি ভাা?  
মবদ্যাক্ষ মবক্ষদ্লী ভাা মলক্ষা 
ম্পক্ষকয  আপিার মতামত 
মক? এবং এর ুমবধা ও 
অুমবধাগুম মক মক? 

 আপমি মক্ষি কক্ষরি মক, 
মবদ্যাস্তক্ষর একটি ভাা 
অক্ষপক্ষা এক্ষকর অমধক ভাা 
মলক্ষার প্রক্ষােি আক্ষে? যমদ্ 
তাই  তক্ষব জকাি ভাা?  
মবদ্যাক্ষ মবক্ষদ্লী ভাা মলক্ষা 
ম্পক্ষকয  আপিার মতামত 
মক? এবং এর ুমবধা ও 
অুমবধাগুম মক মক? 

 আপমি মক মক্ষি কক্ষরি জয 
পরম্পরাগত ও আধমুিক 
ভাার মন্বক্ষর েিয একটি 
বযাপক ভাািীমত প্রস্তুমতর 
আবলযকতা রক্ষক্ষে? 



প্রঙ্গ -XII বযাপক 
মলক্ষা- িীমতক্ষবাধ, 
লারীমরক মলক্ষা, 
কা ও ভাস্কযয, 
েীবি 

 িীমতমলক্ষা ও ুি মূযক্ষবাধ মক 
মবদ্যাক্ষ মলক্ষা জদ্ওা উমেৎ? 
আমাক্ষদ্র মবদ্যাগুম মক মলল্প 
ও কাকাযয মলক্ষাদ্াি করা 
উমেৎ এবং মলক্ষাথীক্ষদ্র আমাক্ষদ্র 
বহুমূয ংসৃ্কমত ও পরম্পরা 
মবক্ষ ংক্ষবদ্িলী করা 
উমেৎ? মক কক্ষর মবদ্যাক্ষ তা 
করা ম্ভব ক্ষব? মক মক বাস্তব 
মযা ক্ষত পাক্ষর? 

 কতগুম মবদ্যাক্ষ জখার মাঠ 
এবং অিয ক্রীড়ার ুমবধা 
রক্ষক্ষে? মবদ্যাগুম ক্রীড়াক্ষক 
মক কক্ষর জপ্রাৎাি জদ্? 
মবদ্যাক্ষ মক ক্রীড়া কাযযক্রম 
ংঘটিত ? 

 িীমতমলক্ষা ও ুি মূযক্ষবাধ মক 
মবদ্যাক্ষ মলক্ষা জদ্ওা উমেৎ? 
আমাক্ষদ্র মবদ্যাগুম মক মলল্প 
ও কাকাযয মলক্ষাদ্ািকরা 
উমেৎ এবং মলক্ষাথীক্ষদ্র 
আমাক্ষদ্র বহুমূয ংসৃ্কমত ও 
পরম্পরা মবক্ষ ংক্ষবদ্িলী 
করা উমেৎ? মক কক্ষর 
মবদ্যাক্ষ তা করা ম্ভব ক্ষব? 
মক মক বাস্তব মযা ক্ষত 
পাক্ষর? 

 কতগুম মবদ্যাক্ষ জখার মাঠ 
এবং অিয ক্রীড়ার ুমবধা 
রক্ষক্ষে? মবদ্যাগুম ক্রীড়াক্ষক 
মক কক্ষর জপ্রাৎা জদ্? 
মবদ্যাক্ষ মক অঞ্চ স্তক্ষরর 
ক্রীড়া কাযযক্রম ংঘটিত ? 

 িীমতমলক্ষা ও ুি মূযক্ষবাধ 
মক মবদ্যাক্ষ মলক্ষা জদ্ওা 
উমেৎ? আমাক্ষদ্র মবদ্যাগুম 
মক মলল্প ও কাকাযয 
মলক্ষাদ্ািকরা উমেৎ এবং 
মলক্ষাথীক্ষদ্র আমাক্ষদ্র বহুমূয 
ংসৃ্কমত ও পরম্পরা মবক্ষ 
ংক্ষবদ্িলী করা উমেৎ? মক 
কক্ষর মবদ্যাক্ষ তা করা ম্ভব 
ক্ষব? মক মক বাস্তব মযা 
ক্ষত পাক্ষর? 

 কতগুম মবদ্যাক্ষ জখার মাঠ 
এবং অিয ক্রীড়ার ুমবধা 
রক্ষক্ষে? মবদ্যাগুম ক্রীড়াক্ষক 
মক কক্ষর জপ্রাৎা জদ্? 
মবদ্যাক্ষ মক জো স্তক্ষরর 
ক্রীড়া কাযযক্রম ংঘটিত ? 

 মিক্ষনাি কাযযক্রমগুম মবদ্যাক্ষ 
অভযা করা  মক? 
এগুক্ষাক্ষক ুদ্ঢ়ৃ করার 
প্রক্ষােি আক্ষে মক? মতামত 
জদ্ি 
 এি এ এ 
 এি ম ম 
 ামামেক কাযযক্রম 
 জগাষ্ঠীর েিয কাযযক্রম 

 আপিার অঞ্চক্ষর মবদ্যাগুম 

জগাষ্ঠীমভমত্তক কাযযক্রম কক্ষর 
মক? যাাঁ/িা- যমদ্ যাাঁ, 
জকািগুক্ষা কক্ষর- 
 বেুীকরি, পমরেন্নতা, 

রাস্তাঘাক্ষটর কাে 

 িীমতমলক্ষা ও ুি মূযক্ষবাধ 
মক মবদ্যাক্ষ মলক্ষা জদ্ওা 
উমেৎ? আমাক্ষদ্র মবদ্যাগুম 
মক মলল্প ও কাকাযয 
মলক্ষাদ্ািকরা উমেৎ এবং 
মলক্ষাথীক্ষদ্র আমাক্ষদ্র বহুমূয 
ংসৃ্কমত ও পরম্পরা মবক্ষ 
ংক্ষবদ্িলী করা উমেৎ? মক 
কক্ষর মবদ্যাক্ষ তা করা ম্ভব 
ক্ষব? মক মক বাস্তব মযা 
ক্ষত পাক্ষর? 

 আমাক্ষদ্র মবদ্যাগুম মক 
মলল্প ও কাকাযয মলক্ষাদ্াি 
করা এবং আমাক্ষদ্র মদৃ্ধ 
পরম্পরার প্রমত মলক্ষাথীক্ষদ্র 
ংক্ষবদ্িলী করা উমেৎ ি 
মক? মবদ্যাক্ষ মক কক্ষর করা 
ম্ভব ক্ষব? বাস্তব মযাগুম 
মক মক? 

 কতগুম মবদ্যাক্ষ জখার মাঠ 
এবং অিযািয জখার ুমবধা 
রক্ষক্ষে? মবদ্যাগুম ক্রীড়াক্ষক 
মক কক্ষর জপ্রাৎা জদ্? 
ক্রীড়া জপ্রাৎাক্ষ বাধাগুম মক 
মক এর ম্ভাবয মাধািগুম 
মক মক? 

 মিক্ষনাি কাযযক্রমগুম মবদ্যাক্ষ 
অভযা করা  মক? 
এগুক্ষাক্ষক ুদ্ঢ়ৃ করার 
প্রক্ষােি আক্ষে মক? মতামত 
জদ্ি 
 এি এ এ 



 জখাধূা 
 বিৃতা ও পথিাটক্ষকর 

মাধযক্ষম ক্ষেতিতা অমভযাি 
 স্বাক্ষরতা কাযযক্রম 
 অিযমকেু 

 এ ম ম 
 ামামেক কাযযক্রম 
 জগাষ্ঠীর েিয কাযযক্রম 

 আপিার অঞ্চক্ষর মবদ্যাগুম 

জগাষ্ঠীমভমত্তক কাযযক্রম কক্ষর 
মক?যাাঁ/িা- যমদ্ যা, 
জকািগুক্ষা কক্ষর- 
 বেুীকরি, পমরেন্নতা, 

রাস্তাঘাক্ষটর কাে 
 জখাধূা 
 বিৃতা ও পথিাটক্ষকর 

মাধযক্ষম ক্ষেতিতা অমভযাি 
 স্বাক্ষরতা কাযযক্রম 
 অিযমকেু 

প্রঙ্গ -XIII মলশু 
স্বািয ম্পমকয ত 
মবক্ষ আাকপাত 

 আপমি মক্ষি কক্ষরি মক মধযাহ্ন 
জভােি জযােিা আপিাক্ষদ্র গ্রাক্ষম 
মলশুক্ষদ্র উপকাক্ষর আক্ষে? 

 মধযাহ্নক্ষভােি জযােিা রূপাক্ষণ 
জকাক্ষিা বাস্তব মযা আক্ষে মক? 
এক্ষক উন্নত করার েক্ষিয 
আপিার পরামলয মক? 

 মলশুক্ষদ্র স্বাক্ষিযর উন্নমতর েিয 
আর মক পদ্ক্ষক্ষপ জিওা জযক্ষত 
পাক্ষর- জযমি স্বািয পরীক্ষা এবং 
অিয জকাক্ষিা? 

 অঙ্গিবাড়ী ও আপিাক্ষদ্র গ্রাক্ষমর 
মবদ্যাক্ষর মক্ষধয জযাগেূ আক্ষে 
মক? যাক্ষত কক্ষর মলশুরা ে’বের 
বক্ষ মবদ্যাক্ষ জযাগদ্াি কক্ষর? 

 আপমি মক মক্ষি কক্ষরি 
মধযাহ্নক্ষভােি জযােিা মলশুক্ষদ্র 
উপকাক্ষর আক্ষে? এই জযােিা  
মক কক্ষর উন্নত করা যা? 

 মলশুক্ষদ্র স্বাক্ষিযর উন্নমতর েিয 
আর মক পদ্ক্ষক্ষপ জিওা জযক্ষত 
পাক্ষর- জযমি স্বািয পরীক্ষা 
এবং অিয জকাক্ষিা? 

 আপমি মক মক্ষি কক্ষরি 
মধযাহ্নক্ষভােি জযােিা মলশুক্ষদ্র 
উপকাক্ষর আক্ষে? এই জযােিা  
মক কক্ষর উন্নত করা যা? 

 মলশুক্ষদ্র স্বাক্ষিযর উন্নমতর েিয 
আর মক পদ্ক্ষক্ষপ জিওা 
জযক্ষত পাক্ষর- জযমি স্বািয 
পরীক্ষা এবং অিয জকাক্ষিা? 

 অঙ্গিবাড়ী ও আপিাক্ষদ্র 
জোর মবদ্যাক্ষর মক্ষধয 
জযাগূে আক্ষে মক? যমদ্ ি 
তাক্ষ এক্ষক উন্নত করার 
েিয মক প্রস্তাব মিমিত 
করক্ষেি? 

 মলশুক্ষদ্র স্বািয মবক্ষ 
অমধকভাক্ষব আক্ষাকপাত করার 
েিয আর মক মক পদ্ক্ষক্ষপ 
জিওার প্রক্ষােি? 
রােযস্তক্ষর এমি জকাক্ষিা 
অমভজ্ঞতা বা উদ্ারণ আক্ষে 
মক, যা োতী স্তক্ষর অমবক 
অিকুরণ করা ও বমদ্ধয ত করা 
জযক্ষত পাক্ষর? 

 


