িশ ণাথ েদর জন

মিডউল-১: সূচনা িবষয়াবিল
(Introductory subject matters)
এ মিডউেল অিজতব পশাগত যাগ তা


মাধ িমক পযােয়র িশ া
িব ািরত

িত ােনর ভিবষ ৎ

পেরখা সং া

ান

ধানেদর ৩৫ িদন ব াপী

,উ শ ও

দশন



িচং কায়ািল

ইম ভেম -২ ( িকউআই-২) ইন সেক াির এডুেকশন



িশ েণর সােথ পশাগত উ য়েনর স



িশ ণ ও পশাগত উ য়েন

অিধেবশন ১.১: িশ ণ কােসর ল

িশ ন কােসর ল
ক

সং া

ধান িশ েকর ভূ িমকা বণনা করার স মতা

দশন।

ক ব াখ া করার স মতা

ও উে শ এবং িব ািরত

ান

দশন

দশন

পেরখা

(Aims, Objectives and detail framework of the training course)
১.১.১ অিজতব পশাগত যাগ তা


মাধ িমক পযােয়র িশ া
স



কত

ান
ান

ধানেদর ৩৫ িদন ব াপী

িশ ন কােসর ল

, উে শ

িত ােনর ভিবষ ৎ

ধানেদর ৩৫ িদন ব াপী

িশ ন কােসর িব ািরত

িত ােনর ভিবষ ৎ

ধানেদর ৩৫ িদন ব াপী

িশ ন কােসর ল

িত ােনর ভিবষ ৎ

ধানেদর ৩৫ িদন ব াপী

িশ ন কােসর িব ািরত

দশন

মাধ িমক পযােয়র িশ া
সং া

িত ােনর ভিবষ ৎ

পেরখা

দশন

১.১.২ িশখনফল
অিধেবশন শেষ আপিন

মাধ িমক পযােয়র িশ া

ও উে শ

বলেত পারেবন


মাধ িমক পযােয়র িশ া
বণনা করেত পারেবন।

1

পেরখা

িশ ণাথ েদর জন

১.১.৩ িবষয়ব
িশ ণ ও িশ েণর মেধ পাথক
িশ েণ একজন িশ েকর সাব িনক
িবষয়ব

েচ া থােক িশ া েম উে িখত িবষয়ব র ধারণা

কােজ লািগেয় বা ব সমস া সমাধােন দ

সবা করার মত দৃি ভংগী গেড় তালা।
িশ েণ একজন

িশ ক তার

পশার দায় দািয়

দন

িশ েণর মূল কাজ হে

িশ ণাথ েদর উপর অিপত

স কভােব স

তারপর িতিন নযর

করা এবং সবেশেষ তার অিজত

াদন করার জন

িশ ণাথ র

পশা সং া

িশ াথ র

করা। তারপর

ান ও দ তা

সই

ারা মানুেষর

ােনর িবকাশসাধন।

পশাগত দায় দািয়

পালেন উপযু

মানিসকতা তির ও

েয়াজনীয় দ তা উ য়েনর উপর

বশী নযর িদেয় থােকন।

ান হালনাগাদ করার উপর। অথাৎ

িশ েণর মূল কাজ হে

িশ ণাথ র পশাগত দ তা তির অথবা উ য়ন।
ান

িতিনয়ত পিরবতনশীল।

জন িশ কেক দ

যুি ও পিরবতনশীল। িশ াথ র যুেগাপেযাগী

করা দরকার। এ কারেন িশ কেদরেক

ান ও দ তা িবকােশ সহায়তা

দােনর

িশ ণ কােস বার বার আনা হয়।

মাধ িমক পযােয়র িশ া িত ােনর ভিবষ ৎ ধানেদর ৩৫ িদন ব াপী িশ ন কােসর ল
ধান িশ ক পেদ যাগদােনর পূেবই একজন িশ কেক

েয়াজনীয়

ান,তথ ,উপযু তা,দ তা এবং মানস

বণতা িদেয়

ত করা
মাধ িমক পযােয়র িশ া িত ােনর ভিবষ ৎ ধানেদর ৩৫ িদন ব াপী িশ ন কােসর উে শ
এ কাস র

ধান উে শ দু :

(ক) দািয়

হেণর পূেবই

ধান িশ কেক কাযকরভােব দািয়

পালেনর জন

(খ) মাধ িমক িবদ ালেয়র সািবক সুপিরচালনা িনি ত কের উ

ত কের দওয়া।

পযােয়র িশ ার মােন উ য়ন সাধন করা।

মাধ িমক পযােয়র িশ া িত ােনর ভিবষ ৎ ধানেদর ৩৫ িদন ব াপী িশ ন কােসর িব ািরত

পেরখা

সূিচ প
ম.

অ.

.

.

১.

িবষয়ব র িশেরানাম
( Title of Topic )

মিডউল-১ : সূচনা িবষয়াবিল

1.1

সূচনা অিধেবশন : িশ ণ কােসর ল

ও উে শ এবং

িশ ণ কােসর িব ািরত

পেরখা

1.2
1.3
1.4
২.

িচং কায়ািল

ইম ভেম

সেক ারী এডু েকশন

েজ -২ : পিরিচিত

িশ ণ ও পশাগত উ য়ন
মাধ িমক িশ ক যাগ তার আদশমান পিরিচিত

মিডউল-২ : বাংলােদেশর মাধ িমক িশ া ব ব া

2.1

মাধ িমক

েরর িশ া ব ব া : ল

উে শ ও কাঠােমা

2

পৃ া নং

িশ ণাথ েদর জন

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.

জাতীয় িশ ানীিত-২০১০ : মাধ িমক িশ া
মাধ িমক িশ া

িত ান : সামািজক

িশখন সমাজ সৃি েত
বাংলা ভাষায়

সংগঠন

ধান িশ েকর ভূ িমকা

িমত শ াবিলর ব বহার ও

বানান রীিত

বয়ঃ সি কােলর চািহদা ও তা পূরেনর উপায়

মিডউল-৩ : মাধ িমক িশ ায় সমতা (Equality) ও ন ায তা ((Equity) এবং একীভূতকরণ
(Inclusion)
3.1 মাধ িমক িশ া ের

3.2

মাধ িমক

ন ায তা, সমতা ও একীভূ ত িশ ার ধারণা

ের একীভূ ত িশ ায়, ন ায তা ও সমতা িনি তকরণ : চ ােল সমূহ ও উ রেণর

উপায়

3.3
3.4

একীভূ ত িশখন বা ব পিরেবশ সৃি েত
একীভূ ত িশ া সং া

ধান িশ ক

জাতীয় ও আ জািতক ঘাষণা ও নীিতমালা এবং বাংলােদশ সরকােরর

গৃহীত পদে প

3.5
4.

বয়

িশ া

মিডউল-৪ : জাতীয় িশ া ম ২০১২ : উ য়ন ও বা বায়ন

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
5.

মাধ িমক িশ া ের জ ার সমতা ও
িশ া েমর ধারণা, পিরসর ও
িশ া ম ১৯৯৫ পিরমাজেনর যৗি কতা
জাতীয় িশ া ম ২০১২ উ য়ন

ি য়া

জাতীয় িশ া ম ২০১২ এর বিশ , িবষয় কাঠােমা ও পরী ার ন র
িশখন- শখােনা প িত ও কৗশল স

েক জাতীয় িশ া ম ২০১২ এর িনেদশনা

জাতীয় িশ া ম ২০১২ বা বায়েন বাৎসিরক কম পিরক না
জাতীয় িশ া ম ২০১২ বা বায়েন িবষয় িশ েকর করণীয়
আেবগীয় বুি ম া : ধারণা, উপাদান ও িবকাশ প িত
মাধ িমক পযােয় জীবন দ তািভি ক িশ া : ধারণা, পটভূ িম ও যৗি কতা
জীবন দ তািভি ক িশ ার িশখন- শখােনা কৗশল
সহিশ া িমক কাযাবিলর ধারণা, উে শ ও ল

মিডউল-৫ : িশ াথ মূল ায়ন

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

িশ াথ মূল ায়েনর

েয়াজনীয়তা ও

ধারাবািহক মূল ায়েনর

কারেভদ

, কাসওয়াক এবং ন র ব ন

কাসওয়াক মূল ায়ন কৗশল ও রকড সংর ণ
আেবগীয়

ে র িশখনফল মূল ায়ন কৗশল ও রকড সংর ণ

িশখন উে েশ র ডােমইনসমূহ (Domains ) : সৃজনশীল
সামিয়ক পরী ার কৃ িতে র
সৃজনশীল

ণয়ন ও ব বহার

(Creative Questions : CQ) প িত : দ তািভি ক ব িনবাচনী

সৃজনশীল
সৃজনশীল

িতেবদন

ণয়ন

প িত : দ তািভি ক ব িনবাচনী

ণয়ন কৗশল অনুশীলনী

( CQ) প িত : দ তািভি ক সৃজনশীল

সৃজনশীল
পাঠ পিরক না

প িত : দ তািভি ক

সৃজনশীল

ণয়ন কৗশল অনুশীলনী

ণয়ন কৗশল

3
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5.12
5.13
6.

িশ া ম বা বায়েন পরীিব ণ, ত াবধান ও পরামশ

মিডউল-৬ : মানব স

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
7.

ণীত পাঠ পিরক না উপ াপন (অনুশীলন)
দ/কম ব ব াপনা ও উ য়ন

কম উ য়ন :

ধরণ ও পিরক না

কম উ য়ন : ি য়া ও
িশ ণ সশেনর
কম

িশ ণ (In House)

পেরখা

ণয়ন ও কাযকরেণর

ষণা : চািহদা িচি তকরণ ও উ ু করণ কাযাবলী

কম ত াবধান : পিরবী ণ, পযেব ণ, মূল ায়ন ও পরামশ/কাউি িলং
কম মূল ায়ন: েয়াজনীয়তা, প িত ও কাযকািরতা
পশাগত উ য়েন কম সহায়ক গেবষণা
সমস া িচি তকরণ ও গেবষণা

7.3

াবনা

ণয়ন

িশখন দ তা উ য়ন : মাইে া িচং
মাইে া িচং অনুশীলন
কম েদর আ -ব ি ক স

ক উ য়ন: িত ান

ধােনর দািয়

ও কতব

ধম য় মূল েবাধ ও পশাগত নিতকতা
কম ব ব াপনা ও উ য়ন : িতব কতা ও

িতকার - উ ু

আেলাচনা

িতফলনমূলক অনুশীলন

মিডউল-৭ : িশ া িত ান উ য়েন

7.1
7.2

প িত

িশ া

িত ােনর নতৃ

িত ান পিরচালনার

িত ান ধানেদর নতৃ , দায়ব তা ও জবাবিদিহতা

: ধারণা, ধরণ ও বিশ

ও কৗশল

সবলতা, দুবলতা, সীমাব তা, সুেযাগ-সুিবধা এবং ঝু িকসমূহ সনা করণ

(SWOT analysis)
িত ান পিরচালনায় সবলতা, দুবলতা ও সীমাব তা ও ঝুিক িচি তকরণ এবং উে ারেণর
উপায় অনুস ান : অনুশীলন দলিভি ক কাজ

7.4
7.5
7.6
7.7

িশ া

িত ােনর উ য়েন গণস

আ :িশ া
িশ া

িত ান ও সহায়ক সং ার (উ য়নসহেযাগী) সােথ যাগােযাগ

িত ান উ য়েন স

8.

িশ া

িত ান

কম িনবাচন

ৃ করণ, স

ণয়ন

িত ান পিরচালনা ও ব ব াপনার অপিরহায ও আইনগত িবিধিবধান
িত া, ীকৃিত ও নবায়ন সং া

নীিতমালা

ি য়া ও িশ ক-কমচারী িনেয়াগিবিধ

িশ ক কমচারীেদর জন শৃ লা ও আিপল িবষয়ক িবিধমালা
আিথক িবিধিবধান ও

য়-িব য় নীিতমালা

িশ ক কমচারীেদর উপি িত ও ছু

িবষয়ক িবিধমালা

িশ ক কমচারীেদর চা রী ও আচরণ িবষয়ক িবিধমালা
ম ােনিজং কিম
িশ া

দ আহরণ এবং

ণয়ন

মাধ িমক িবদ ালেয়র বািষক উ য়ন পিরকর না

মিডউল-৮ : িশ া

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

দ (Resource) িচি তকরণ, আহরণ ও ব বহার

দলিভি ক কায ম : িত ান উ য়েন সহায়ক সং া স
ব বহােরর কম পিরক না

7.8

ৃ তা : উপায় ও প িত

সং া

িবিধমালা

িত ােনর জনবল কাঠােমা ও বতনভাতা িবষয়ক নীিতমালা

4

িশ ণাথ েদর জন

8.9
8.10
8.11
8.12

িশ ক কমচারীেদর কল াণ
িশ া

া

এবংঅবসর সুিবধািদ

হণ

দান

ি য়া

িত ােনর দিলল, রকড ও নিথ সংর ণ

াইেভট

উশিন এবং শাি

বসরকারী িশ া

িবষয়ক পিরপ

িত ান িশ ক কমচারীর এমিপওভু ি

এবং িবষয় ও িবভাগ খালার

িনয়মাবলী

8.13
8.14
8.15
8.16

মাধ িমক িশ া

িত ান পিরদশন প িত ও সরকারী অনুদান

মাধ িমক িবদ ালেয় অভ রীণ ও বিহ:পরী া

াি র শতাবলী

িনয়মাবলী ব ব াপনা

বািষক গাপানীয় অনুেবদন িশখন ও ব বহার
মাধ িমক িশ া: শাসিনক কাঠােমা এবং িবিভ

দ র, িবভাগ ও

িত ানসমূেহর মেধ

আ :সংেযাগ (Administrative Structure and Linkage)

8.17
9.

বসরকাির মাধ িমক িবদ ালেয়র িশ

ও শাখা খালার িবিধ িবধান

মিডউল-৯ : মাধ িমক িশ া িত ান ব ব াপনা

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
9.17
9.18
9.19
9.20

ব ব াপনা: ধারণা এবং মূলনীিত
মাধ িমক িবদ ালেয় ব ব াপনা কাঠােমা ও
কৗশলগত পিরক না: ধারণা, বিশ

ও

িত ােনর বািষক কমপিরক না

ণয়ন

িবদ ালেয়র িশখন

ে

িবিভ

কাযাবিল

েয়াগ (Action Plan)

পিরবতন ও উ াবনী ব ব াপনা

িতফলনমূলক অনুশীলেন িশ কেদর সি য়করণ ও বা বায়ন
িবদ ালেয়র আিথক ব ব াপনা: ধারণা ও বােজট
আিথক তহিবেলর উৎস, িহসাব সংর ণ প িত ও জবাবিদিহতা
িবদ ালয় তহিবেলর কাযকর ব বহার ও বােজট

ণয়ন

িশ াথ উপি িত, ঝের পড়া রাধ ও িনরাপ া ব ব াপনা (ইভ
িশ া

িত ােন কৃ িতিভি ক ব ব াপনা (িপিবএম) : ধারণা, কৃ িত

মাধ িমক িবদ ালেয় ভৗত স
িবদ ালেয়

া

িজং সহ অন ান )
িনেদশক ও প িতর ব বহার

দ ব ব াপনা

সবা ব ব পনা

দুেযাগ ব ব াপনা : দুেযাগপূব, দুেযাকালীন ও দুেযাগপরবত ব ব াপনা
ব ব াপনা (Conflict Management)
মাধ িমক িশ া
িশ া

িত ােনর

িত ান কতৃ
িণক

অপণ

সংগঠন ও সময় ব ব াপনা

we`¨vj‡qi e¨e¯’vcbv Kvh©µg ZË¡veavb, gwbUwis I ‡gbUwis Kv‡R cÖavb wkÿ‡Ki f~wgKv
অন সর িশ াথ েদর সমস া িনরসেন পরামশ ও িনেদশনা
িশ া

িত ােন কৃ িতিভি ক ব ব াপনা পিরবী ণ ও মূল ায়ন

ি য়া এবং

িত ািনক

মূল ায়ন কৗশল

9.21
9.22
9.23

কৃ িতিভি ক ব ব াপনায়

িত ািনক পিরবী ণ ও

কৃ িতিভি ক ব ব াপনায়

ািত ািনক

মাধ িমক িশ া

িত ােনর আইিস

-মুল ায়ন িবষয়ক অনুশীলনী

-মূল ায়ন িববরণ
উপকরণ ও

5

ণয়ন

াগােরর সু

ব ব াপনায়

ধান

-

িশ ণাথ েদর জন

িশ েকর করণীয়

9.24
10.

মাধ িমক িশ া

মিডউল-১০ :

10.1
10.2
10.3

িত ােনর িব ানগার র ণােব ণ ও ব ব াপনায়

ু ল ব ব াপনায় তথ ও যাগােযাগ যুি

িশ ায় আইিস
মাি িমিডয়া

ব বহােরর

ে

িত ান

ধােনর ভূ িমকা

াশ ম ও সৃজনশীল িশ াপ িতেত এর ভূ িমকা

MS Word এর ব বহার
(িশ াথ েদর ফলাফল, নােমর তািলকা, অিফিসয়াল িচ

লখা, তথ রাখা, ছা -ছা ীেদর

তথ াবলী, পরী ার ফলাফল ও িহসাব িনকাশ জমা করা, িনিদ
তির করা, ছিব যু

10.4
10.5

MS Word এ অ

করা ইত ািদ।)

যাগােযােগর জন ইেমইেলর ব বহার
খালা)

যাগােযােগর জন ইেমইেলর ব বহার
(ইেমইল আদান

10.7

ওেয়ব

দান, ফাইল সংযু করন, ফাইল ডাউনেলাড করা)

াউজ কের তথ খুঁজা

(Google ব বহার কের িনিদ

10.8

ফা াের সভ করা, টিবল

ব বহার কের বাংলা টাইিপং অনুশীলন চলমান

(ইেমইল একাউ

10.6

ধান িশ েকর করণীয়

ািত ািনক এবং
ও উ

তথ খুঁজা, তথ ডাউনেলাড করা)।

শাসিনক কােজর উে েশ িবিভ

ওেয়বসাইেটর (িশ া ম ণালয়, মাধ িমক

িশ া অিধদ র, িশ া বাড, জলা িশ া অিফস, ব ানেবইস এবং অন ান

েয়াজনীয়

ওেয়বসাইট) ব বহার।

10.9
10.10

ািত ািনক এবং

শাসিনক কােজর উে েশ িবিভ

িশ ক বাতায়ন অনুশীলন
(সদস হওয়া, গ লখা, কেম

10.11
10.12

ওেয়বসাইেটর ব বহার (চলমান)।

মাি িমিডয়া

করা)

াশ ম মিনটিরং-এ ড াশেবােডর ব বহার

নটওয়ািকং ও শয়ািরং এর জন সামািজক মাধ েমর ব বহার ( ফসবুক, মাি িমিডয়া
াশ ম ফইসবুক

প)

10.13
11. 10.14
12. 10.15
13. 10.16
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অিধেবশন ১.২:

িচং কায়ািল

ইম ভেম -২ ( িকউআই-২) ইন সেক াির এডু েকশন

েজ -২ : পিরিচিত

( Teaching Quality Improvement(TQI-2) in Secondary Education Project: Introduction)
১.২.১ অিজতব পশাগত যাগ তা
িচং কায়ািল



সম ক

ইম ভেম -২ ( িকউআই-২) ইন সেক াির এডুেকশন

ান ও ধারণা



কে র কায ম সং া



িকউআই-২ এর

কে র ল

ও উে শ সং া

দশন
ধারণা

কেহা ার

দশন
েপর ধারণা

দশন

১.২.২ িশখনফল
এ অিধেবশন শেষ আপিন

কে র ল



কে র

ও উে শ

িশ ণ ও িবেশষ কায ম বণনা করেত পারেবন।

কেহা ার ও টােগট



বলেত পারেবন।

প উে খ করেত পারেবন।

১.১.৩ িবষয়ব
কে র পটভুিম
মানব স

দ উ য়ন, সামািজক পিরবতন এবং

চািহদা মটােত এবং

েয়াজনীয় মানবস

মান উ য়েনর মহৎ উে শ

িনেয় এিশয়ান

(CIDA) এবং সরকােরর আিথক সহায়তায়
শীষক

ক

দেশর অথৈনিতক উ য়েনর অন তম পূবশত িশ া। সরকার িশ ার

দ সৃি েত ব াপক সং ারমূলক কমসূিচ
ডেভলপেম
িচং

িশ ণ কায ম

ড) পযােয়র ২,০১,০০০ জন

জলা িশ া অিফসার, সহকাির
িশ ণ

ব াংক (ADB), কানািডয়ান আম জািতক সাহায

সং া

ইম ভেম

ইন

সেক াির এডু েকশন ( িকউআই- সপ)

সবেমাট ৫৪৩১৫.০৬ ল

জারদারকরেণর মাধ েম

পিরবতন আনা হয়। িশ ার কাি ত মান অজেন
(৯ম-১০ম

ণগত

কায়ািল

এি ল ২০০৫ থেক জুন ২০১২ পযম

কে র সাহােয

হণ কেরেছ। মাধ িমক িশ ার

ক

িণকে

পাঠদান

বশ সাফল

িণ িশ ক, ১৬,০৩৫ জন

টাকা ব েয় বাস বায়ন করা হয়। এই
ি য়ার প িত এবং

দশন কের। এ

কৗশলগত

কে র মাধ েম মাধ িমক

ধান িশ ক, ১২০০ জন িশ া

শাসক

যমন-

জলা িশ াঅিফসার, উপেজলা মাধ িমক িশ াঅিফসার, উপেজলা িরেসাস অিফসার এবং

সহকাির

দশকগণেক

দান করা হয়। এছাড়া ৪,৬০০ জন মা ার

বেদিশক

িশ ণ এবং ৫৪,০০০ জন

ইনার

তির, ৫৪৩

জন িশ কেক

ু ল ব ব াপনা কিম র এসএমিস সদস েক একীভূ ত িশ া িবষয়ক

িশ ণ এবং

সৃজনশীল উ াবনী তহিবল (IDF) কায েমর আিথক সহায়তাসহ নানামুখী কায ম পিরচালনা কেরেছ।

িকউআই

কে র অন তম সাফল

হেলা

ািত ািনক ও সাংগঠিনক সং ােরর অন তম উেদ াগ িহেসেব National Teacher
িত া এবং অনলাইেন আেবদেনর মাধ েম িশ কতার

পশায়

দৃশ মান সাফল - জাতীয় িশ ক িশ া কাউি ল (NTEC)

িত া

Registration and Certification Authority (NTRCA)
আ হীেদর িনব ন
যার ল
িনিদ

িশ কেদর

দান করা।

কে র আরও এক

ণগত মান উ য়ন, সরবরাহ ও পিরবী ণ।

মান িনধারণও এ সং ার অন তম

জাতীয় িশ ানীিত- ২০১০ বা বায়ন

িশ েণর

ণগত মান িনি তকরেণর জন এক

উে শ ।

ি য়ায় সরকার কতৃ ক িবিভ

TQI-SEP এর ধারাবািহকতায় িহেসেব (TQI-II-SEP)

ক

যা ০৪

7

ধরেনর
সে

ক

হণ ও বা বায়ন অব াহত রেয়েছ;

র ২০১২ তািরেখ

শাসিনক অনুেমাদন, ০২

িশ ণাথ েদর জন

অে াবর ২০১২ তািরেখ ঋণচু ি
কে র

ময়াদকাল

জুলাই

া র এবং সবেশষ ০২ নেভ র তািরেখ ঋণচু ি
২০১২

১২শ)িশ া িত ানসমূহ TQI-II
৮২% এিশয়ান ডেভলপেম
TQI-II

ক

থেক

জুন

কে র অম ভূ ।

ব াংক (ADB)

সকল

্

মাধ িমক

হেয়েছ এবং এ
স েরর

(৬ -

মাট বরাে র ১৮% বাংলােদশ সরকার (GoB) এবং

এর অথায়েন পিরচািলত ফা ।
ণগত মান বৃি র জন

িনধারেণ কাজ করেছ। এ উে শ সমূেহর মেধ অন তম হে - জাতীয় িশ ক িশ া কাউি ল

(NTEC) বাস বায়েন ফল সূ ও কাযকর পদে প
Prior Learning (RPL) এর কাঠােমা
আইিস

কে র জন

বাংলােদেশর

TQI-SEP এর ধারাবািহকতায় পিরবিতত অব া ও চািহদার িনিরেখ িশ ার

িকছু নতু ন উে শ ও ল

একেসস টু

পয ।

২০১৭

কাযকর

ইনফরেমশন (এটু আই)

হণ করা, িশ েকর

যাগ তার মানদ

ণয়ন ও বাস বায়ন ইত ািদ। এছাড়া, মাননীয়

িনধারণ, Recognition of

ধানম ীর কাযালেয়র আওতাধীন

া াম এবংিশ াম ণালেয়র আওতাধীন মাউিশ অিধদ র কতৃ ক বাস বায়নাধীন

কে র সহেযািগতায় িডিজটাল বাংলােদশ িবিনমােণ সহেযাগী ভূ িমকা পালন করা।

কে র মূল ল
জাতীয় িশ ানীিত-২০১০ এর আেলােক
চা রীকালীন ও চা রীপূব

দেশর মাধ িমক স েরর িশ া

িশ ণ জারদারকরণ, পশাগত দ তা বৃি

িশ ক-িশ ণ, িশ াদান প িতর

িত ানসমূেহর

ািত ািনক উ য়ন, িশ কেদর

এবং একীভূ ত িশ ায় সহায়তা

দােনর মাধ েম

ণগত মান উ য়ন এবং িনেয়াগসহ, পযেব ণ পরীিব ণ (Supervision Monitoring)

কায ম সু ু ও জারদারকরণ।
কে র উে শ সমূহ
 মনস
িশ ক তিরর লে
সরকােরর উেদ াগ ও পদে পসমূহ জারদারকরণ
 (Strengthening the governments initiative to establish teacher standards)

ধান িশ ক এবং িশ কগেণর যাগ তা িনধারণ পূবক সকল িশ েকর িনব ন িনি তকরণ এবং িনব ন
ি য়া উ য়ন ও



সার ঘটােনা

(Enhancing teacher registration linked to teacher and head teacher competencies to ensure that all teachers
meet the registration requirements)
িশ ক িশ ণ কায ম সমূেহর ণগত মান িনি তকরেণর লে
উপযু
িশ ণ দানকারী িত ানসমূহ,
িব িবদ ালয়সমূহ ও আই



কা

ািনসমূেহর সােথ অংশীদাির

াপন করা। (Establishing partnership

arrangements between the eligible training providers, universities and IT companies to ensure that all
teacher training programs contribute to meet standarbs)
মাঠ এবং ক ীয় পযােয় কমরত সরকাির কমকতার সুপািরশ/মম েব র িভি েত িশ কগেণর পারফরেম
পযেব ণ যন তারা

ধান িশ ক িহেসেব দািয়

পালন করেত পাের



(Monitoring teacher performance to anchor at the head teacher level and complemented by field and central
level government staff)
কে র িবিভ অংশ/উপাদান
কে র চার



ধান অংশ/উপাদান রেয়েছ-



িশ েকর দ তা উ য়ন, ািত ািনক এবং সাংগঠিনক




(Strengthening Teacher Development and Institutional and Organization Capacity)
িশ ক- িশ ণ কায ম এবং ডিলভারী প িত স সািরত করা




(Expanding Teacher Training Programs and Delivery System)
একীভূ ত িশ ায় সহায়তা দান (Targeting Support for Inclusive Education)



দ

ক

ব ব াপনা (Quality Project Management)
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মতা জারদারকরণ

িশ ণাথ েদর জন

ক

উপাদানসমূেহর িব ািরত বণনা
১। িশ েকর দ তা উ য়ন, িত ান এবং সাংগঠিনক
এই উপাদােনর আওতায় ৪

উপ-উপাদান (Sub-component) রেয়েছ-

ািত ািনক এবং পিলিস কাঠােমা

(ক)

মতা জারদারকরণ

জারদারকরণ (Strengthening Institutional and Policy

Framework)
ক

TQI-SEP

কতৃ ক

বসরকাির িশ া

িত ােনর মানস ত িশ ক িনেয়াগ লে

িত া করা হেয়েছ। TQI-II কতৃ ক জাতীয় িশ ানীিত-২০১০ অনুযায়ী

NTRCA
সমূেহ মানস

িশ ক িনেয়াগ এবং িশ াদান প িতর আধুনীিককরণ ও

িনব েনর উে েশ

বসরকাির িশ া

িত ান

ণগত মান িনি তকরেণর লে

National Teacher Education Council (NTEC) গঠন করা হেব। NTEC এর সভাপিত হেবন মাননীয়
িশ াম ী এবং সদস -সিচব স ািনত মহাপিরচালক, মাধ িমক ও উ
মাধ িমক

স েরর

িশ া

কাির লাম/ম ানুয়াল

ও

িশ েকর

িত ান

(খ) িশ েকর

সং া

কি

েটি

িনধারণ, কি

ণয়ন, িশ েকর Recognition Criteria িনধারণ, িবিভ

কায ম ইত ািদ NTEC এর গাইেডে
িশ ক, িশ া

িশ ণ

িশ া অিধদ র, বাংলােদশ ঢাকা।
েটি িভি ক

িত ােনর মেধ

বাস বািয়ত হেব। এছাড়া TQI-II

ক

িশ ণ

পাটনারিশপ

কতৃ ক সরকাির/ বসরকাির

ধানগেণর Career Path িরিভউ ও ডেভলপ করা হেব।

ণগতমান উ য়ন ও মিনটিরং এর উে েশ

মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ েরর ক াপািস

জারদারকরণ (Strengthening DSHE Capacity to Develop, Supply and Monitor Teacher Quality)
Secondary Teacher Informaion System (STIS) এর সাহােয
তথ সং হ, সংর ণ, িবে ষণসহ িফডব াক
কমরত সংিশ

দােনর লে

কমকতােদর দেশ ও িবেদেশ

(গ) িশ েকর

িত ান স

মাউিশ অিধদ র ও এর আওতাধীন

কালীন

িশ ণ

িকত

িত ানসমূেহ

দান করেব TQI-II ক ।

িণকায ম মিনটিরং বৃি করণ (Enhanced Teacher Classroom Performence Monitoring)

মিনটিরং কায ম সংঘটেনর লে

৩

ের

(১) মাধ িমক ও উ

িশ া অিধদ েরর

মাউিশ অিধদ েরর

িশ ণ শাখা িশ েকর

িশ ণ শাখার ভূ িমকা

া াম বা বায়ন করা হেব-

িশ ণ শাখার ক াপািস

এ উে েশ NTEC, NTRCA এবং অন ান
এ লে

িশ ক, িশ াথ এ

জারদার করণ

িশ ণ কায ম বাস বায়েন
ক সমূেহর সােথ

পূণ ভূ িমকা পালন কের থােক।

িশ ণ শাখার যাগােযাগ বৃি

করা

েয়াজন।

ও কাযপিরিধ পুণিবেবচনা, শি শালীকরেণর জন TQI-II কতৃ ক

দান করা হেব। ফেল মাঠ পযােয় িবিভ

িশ ণ কায ম বাস বায়ন ও মিনটিরং সু ু ভােব স

িশ ণ

ািদত হেত

পাের।
(২) জলা ও উপেজলা িশ া কমকতা কাযালেয়র ক াপািস
জলা ও উপেজলা িশ া অিফেসর ডাটা এি
MPO তথ

তথ সমূহ আপেডট করার জন TQI-II

(৩) ধান িশ ক/মা াসা সুপার/অধ
িবিভ

অপােরটর ও সংি

অম ভু করণ ও আপেডট কের থােক।

িশ ণ সং া

উে েশ তাঁেদর নতৃ ে র

কমকতা/কমচারীগণ বসরকাির িশ কেদর

ততার সােথ স কভােব িশ ক, িশ া
িশ ণ

গেণর নতৃ ে র

সরকাির, বসরকাির মাধ িমক স েরর (৬ -১২শ

িশ ক, কমচারী/কমকতা, সেবাপির

জারদারকরণ
িত ান ও

দান করেব।

মতা জারদারকরণ
ড) িশ া

িত ানসমূেহর

িত ান

ধানগেণর

িত ান সু ু ভােব ও স কভােব পিরচালনা, মনটিরং এবং মিনটিরং এর

ণাবিল বৃি করেণর লে

TQI-II কতৃ ক িবিভ
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ময়ািদ

িশ ণ

দান করা হেব।

িশ ণাথ েদর জন

য সকল

িত ান িবেশষ িকছু Criteria িভি েত

বেল িবেবিচত হেব স সকল

Cluster Centre School (CCS) িহেসেব তির করা হেব এবং এ রকম িকছু
িবেদশ

িত ানেক TQI-II এর

িত ান

ধানেদর জন রেয়েছ

িশ েণর ব ব া।

(ঘ) ব ি / িত ােনর সােথ

িত ােনর

কে র অংশীদাির

াপেন সহায়তা

দান (Facilitate Partnership

Arrangement)
অ

কে র িডিপিপ অনুযায়ী

বশ িকছু Partnership Arrangement এর Provision রেয়েছ। এর মেধ

উেল খেযাগ (১) চা রী-পূব
অংশীদাির

িশ ণ কায েমর জন

মাধ িমক িশ ক

িশ ণ

িত ােনর সােথ িব িবদ ালেয়র

াপন

(২) ই-লািনং সাম ী এর জন
(৩)

যাগ

যাগ IT কা

ািন এবং Education Expert এর সােথ পাটনারিশপ

ান ও দ তা বৃি র জন Twinning arrangement/ যৗথ ব ব া/আেয়াজন

(৪) Innovation & Development (IDF) Fund এর সাহােয উ াবনী কায মেক বাস বায়েন সহায়তা করার
উে েশ সরকাির ও বসরকাির

িত ােনর মেধ পাটনারিশপ

িশ ক- িশ ণ কায ম এবং ডিলভারী প িত স

সািরত করা

(ক) চা রীকালীন িশ ণ কায মেক আধুনীিককরণ
আম জািতক ও আ িলক িশ ার মানদে
পশাগত

িশ ণসমূহ কি

েটি

দেশর মাধ িমক িশ েকর

ণগত মােনা য়েন িব.এড সহ অন ান

বজড করা হেব।

(খ) িসিপিড পিলিস ও কায ম
মাধ িমক স েরর (৬ -১২শ

ড) িশ কেদর িবষয়িভি ক ও আইিস -িডিজটাল কে

পশাগত দ তা উ য়েনর লে

TQI-II

ক

CPD

হেব মাট ৬০,০০০ িশ কেক এবং CPD for ICT

িশ ণ

দান করেব। িবষয়িভি ক CPD

ণয়ন িবষয়ক
িশ ণ দয়া

িশ ণ দয়া হেব মাট ৬০,০০০ িশ কেক।

(গ) চা রীকালীন িশ ক িশ ণ জারদারকরণ
য সকল িশ েকর িব.এড
ব ািপ STC
(ঘ) আইিস

িশ ণ

িশ ণ নাই বা

িশ ণ

হেণর সুেযাগ/ যাগ তা নাই তােদরেক ৩ (িতন) মাস

দান করা হেব। িশ কেদর জন Recognition of Prior Learning এর ব ব া করা হেব।

িভি ক িশ ণ-িশখন ব ব া

মাধ িমক স ের (৬ -১২শ

ড পযম ) সকল িশ াথ র জন

আইিস

হেব। এেত কের িশ াথ পােঠ মেনােযাগী, আ হী ও উৎসাহী হেব এবং
কেম যােব এবং পােশর হারও বৃি

িভি ক আকষণীয় িশখন পিরেবশ
িত ােন িশ াথ র

পােব।

(ঙ) িশ ণ দাতা িত ােনর

মতা জারদারকরণ

িবিভ

িশ ণ Provider

যমন- TTC, HSTTI, BMTTI, NAEM ইত ািদ

িবিভ

লিজি ক সােপাট ও

একীভূত িশ ায় সহায়তা

দর

প আউট হার

িশ ণ

দােনর মাধ েম তােদর Capacity বৃি

দান (Targeted Support for Inclusive Education)
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িত ােনর ও কমকতােদর

ক রা হেব।

িশ ণাথ েদর জন

সারােদেশ একীভূ ত িশ া বা বায়েন অ
হে 






ক

হণ কেরেছ। এর মেধ

িশ ণ

উেল খ েযাগ

হণ

িতব ী, Ethnic Community, Slow-Learner ইত ািদ সকেলর জন

িশখণ বা ব পিরেবশ

তিরর

দান

Gender সেচতনতা সৃি
িত িশ া

িত ােন এসএমিস/িজিব সদস িহেসেব মিহলা িশ ক/অিভভাবক বৃি



Disadvantaged অ েলর মিহলা িশ েকর জন

িত বছর ৩০০ (িতনশত) বৃি



একীভূ ত িশ া, জ ার সেচতনতা সৃি র লে

িবিভ

পা ার, িলফেলট ইত ািদ
দ

বশ িকছু পদে প

উপেজলা/ জলায় Gender Parity দূরীকরণ
িত িশ েণ ৩০% মিহলা িশ ক উপি িত িনি তকরণ
িত ােন ভিতর
ে মেয় িশ র অ ািধকার দােন কায ম
জন



ক

ণয়ন ও

এডেভােকিস ক াে

দান

ইন, িভিডও িচ

দশনী,

চার

ব ব াপনা (Quality Project Management)
িডিপিপর আেলােক িশ া ম ণালেয়র আওতাধীন ১
Implementation Committee) আেছ- এ সকল কিম
িদেয় সহেযািগতা কের থােক।

ক

PSC (Project Steering Committee) ও ১
ক

ব ব াপনা ও বাস বায়েন

মিনটিরং এর জন রেয়েছ ১

Framework)। মাউিশ অিধদ র তথা

িকউআই-২

সুিনিদ

PIC (Project

েয়াজনীয় িস াম

DMF (Design & Monitoring

কে র অথায়েন BANBEIS এর সাহােয Teachers Bi-

ennial Census, Secondary Teacher Information Collection এবং Report ণয়ন ইত ািদ কাজ চলেছ।
িকউআই-২ এর উেল খ েযাগ

িশ ণসমূহ (মাধ িমক স র: ৬ -১২শ



১৪/০৫ িদনব ািপ CPD for ICT-Digital Content Development



িবষয়িভি ক (০৮

ড)
িশ ণ (৬০,০০০)

িবষয়- বাংলা, ইংেরিজ, গিণত, জীবিবদ া, পদাথিবদ া, রসায়ন, িহসাবিব ান, বাংলােদশ ও িব

পিরচয়) ০৩/০৬ িদনব ািপ ToT (২৩০০)


িবষয়িভি ক (০৮ িবষয়- বাংলা, ইংেরিজ, গিণত, জীবিবদ া, পদাথিবদ া, রসায়ন, িহসাবিব ান, বাংলােদশ ও িব
পিরচয়) ১৪ িদনব ািপ CPD

িশ ণ (৬০,০০০)



ধান িশ ক/সুপার/অধ

এর ২১/৩৫/০৬ িদনব ািপ



০৩ িদনব ািপ SMC/GB



০৬ িদনব ািপ DEO/ADEO/USEO ক াপািস



১০ িদনব ািপ DSHE Personnel ক াপািস



০৩ মাসব ািপ STC

িশ ণ (২২,০০০)

িশ ণ (২৫,০০০) সদস
ডেভলপেম

িবি ং

িশ ণ (১০,০০০)
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িশ ণ (৯০০)

িশ ণ (৬০০)

িশ ণাথ েদর জন

কে র িবেশষ কায ম


৫১



২৭



সরকাির িশ ক



িবিভ



া ার স ার

ুল

িত া
িত া (৫১

e-Learning Centre

িশ ণ কেলেজ ৩

কেহা ার

া ার স ার

ু েলর মেধ )

Centre of Excellence

িত ােন ল াপটপ, কি

িত া (ইংেরিজ, গিণত, িব ান িবষেয়)

উটার, মাি িমিডয়া, ফেটাকিপ মিশন, ফািণচার ইত ািদ

জলা িশ া অিফসার, মাউিশ অিধদ র ও িশ া ম ণালেয়র জন



িশ ক



িশ কেদর পশাগত দ তা িবষেয় Recognition of Prior Learning িনধারণ



একীভূ ত ও জ ার িবষেয় Advocacy Campaign




Research & Studies
IDF এর মাধ েম িবিভ

কে র

িশ েণর জন

িশ ণ কি

েটি

মাট ৭০

িনধারণ

উ াবনী কায মেক উৎসািহত ও সহায়তা

কেহা ার
(ক) িশ া ম ণালয়
(খ) মাধ িমক ও উ

িশ া অিধদ র

(ঘ) জাতীয় িশ া ম ও ট টবুক বাড (এনিস িব)
(ঙ) জাতীয় িব িবদ ালয়
(চ) উ ু

িব িবদ ালয়

(ছ) সরকাির/ বসরকাির িশ ক
(জ) উ

মাধ িমক িশ ক

িশ ণ কেলজ

িশ ণ ইনি

(ঝ) বাংলােদশ মা াসা িশ ক

উট

িশ ণ ইনি

উট

(ঞ) আই ই আর, ঢাকা িব িবদ ালয়
(ট) িশ

ম ণালেয়র আওতাধীন সকল

কে র টােগট
(ক)

ক

প

িণ িশ ক (৬ -১২শ

ড)

(খ) ধান িশ ক/মা াসা সুপার/অধ
(গ)

চার এডু েকটর (

িস, এইচএস

আই, িবএম

আই,নােয়ম)

(ঘ) আ িলক উপ-পিরচালক
(ঙ) জলা/সহকাির জলা িশ া অিফসার
(চ) উপেজলা/সহকাির উপেজলা িশ া অিফসার
(ছ) মাউিশ অিধদ েরর কমকতা
(জ) বসরকাির িশ া

িত ােনর এসএমিস/িজিব সভাপিত/সদস

(ঝ) িশ াথ (৬ -১২শ

ড)

কে র িশ ণ ভনু সমূহ


জাতীয় িশ া ব ব াপনা একােডিম (নােয়ম)



সরকাির/ বসরকাির িশ ক



উ



বাংলােদশ মা াসা িশ ক

মাধ িমক িশ ক

িশ ণ কেলজ

িশ ণ ইনি
িশ ণ ইনি

উট
উট
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দান

গািড়

দান

দান

িশ ণাথ েদর জন

আই ই আর, ঢাকা িব িবদ ালয়



কে র ৩



কে র



সমেঝাতা

ORC

া ার স ার

ু ল (৫১ )

ারক চু ি



ব ানেবইজ এর সােথ সমেঝাতা

ারক সই



ঢাকা িব িবদ ালেয়র িশ া ও গেবষণা ইনি



এটু আই



ইংিলশ ইন এ াকশেনর সােথ সমেঝাতা



ি

া ােমর সােথ সমেঝাতা

উট এর সােথ সমেঝাতা

ারক সই

শ কাউি ল এর সােথ সমেঝাতা

ারক সই
ারক সই

বাংলােদেশ শতকরা ৯৮ ভাগ মাধ িমক স েরর িশ া

িত ান তথা িবদ ালয়/মা াসা

পিরচািলত হয়। বসরকাির মাধ িমক িবদ ালয়/মা াসার িশ ক িনেয়াগ থেক
ু ল ব ব াপনা কিম

(এসএমিস) অত

্

বসরকাির ব ব াপনায়

কের উ য়ন িবষয়ক অেনক কােজই

পূণ ভূ িমকা পালন কের থােক। এে ে , কে র উে শ , কাযাবিল স েক

যথাযথ ধারণা অজন করা এসএমিস’র সদস েদর জন
২এর ‘সামািজক সেচতনতা’ িশ েণর এক

ারক সই

িবষয়ব

খুবই

েয়াজন।

কে র সংি

িহেসেব ম ানুয়ােল সংেযািজত হ’ল।
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িববরণী

িকউআই উপাংশ

িশ ণাথ েদর জন

অিধেবশন ১.৩: িশ ণ ও পশাগত উ য়ন
(Training and Professional Development)
১.৩.১ অিজতব পশাগত যাগ তা


িশ েণর

প ব াখ া করার স মতা



িশ েণর উে শ শনা



িশ েণর সােথ পশাগত উ য়েনর স



িশ ণ ও পশাগত উ য়েন

দশন

করার স মতা

দশন

ক ব াখ া করার স মতা

দশন

ধান িশ েকর ভূ িমকা বণনা করার স মতা

দশন।

১.৩.২ িশখনফল
অিধেবশন শেষ আপিন

িশ ণ কী বলেত পারেবন



িশ েণর উে শ উে খ করেত পারেবন



িশ েণর সােথ পশাগত উ য়েনর স



িশ ণ ও পশাগত উ য়েন

ক ব াখ া করেত পারেবন

ধান িশ েকর ভূ িমকা বণনা করেত পারেবন।

১.৩.৩ িবষয়ব
িশ ণ কী?
সু ু ভােব কায স াদেনর জন
দ তা অজেনর জন য কায
িবিভ
ে দ তা উ য়েনর
ইিতবাচক পিরবতেন িশ ণ
অত
পূণ।

সুিনিদ
কান দ তা অজেনর ি য়াই হেলা িশ ণ। অন ভােব বলা যায় পশাগত
ম পিরচালনা করা হয় সটাই িশ ণ।
জন িশ েণর ব ব া করা হয়। দ তা ছাড়াও ােনর পিরিধ বাড়ােত এবং দৃি ভ ীর
েয়াজন। অন ান
ে র ন ায় িশ ার িবিভ
ে র অভাব পূরেণর জন
িশ ণ

িশ েণর উে শ
িশ েনর মূল উে শ েলা হেলা নতু ন ধারণা, ান নতু ন কলােকৗশল আয় করা এবং তার স ক
রাখা
 নতু ন িনেয়াগ া েদর পশাগত ান ও দ তা বৃি

পশাগত মান উ য়ন।
িশ েনর সােথ পশাগত উ য়েনর স
পশাগত মান উ য়নই হেলা

িশ েনর

েয়ােগর মাধ েম কমে ে

কাযকর ভূ িমকা

ক
ধান উে শ ।

িশ ন ছাড়া কােজর দ তা বৃি

ও িবিভ

কলা

কৗশল

অজন স ব নয়।
িশ াে ে

িশখন- শখােনা কাজ সহ িশ ার সু ু

সহায়েকর ভূ িমকা পালন কের থােকন। এর জন

পিরেবশ সৃি

করা হেলা িশ েকর মূল দািয় ।

েয়াজন িশ েকর যথাযথ
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িশ েণ িশ ক

িশ ণ। একজন ভােলা িশ ক হেত হেল

িশ ণাথ েদর জন

এবং কাযকরভােব িশখন- শখােনা কাযাবিল পিরচালনার জন তােক অবশ ই হেত হেব মধা স
কােজর আ হী িশ ক। িতিন একাধাের ব ব াপক এবং পিরচালক। এজন িশ েকর
বলা যায়

িশ েনর সােথ একজন িশ েকর মান উ য়ন অেতা তভােব স

ান অজন, নতু ন কলােকৗশল আয় করণ ও তা

য়েগর উে েশ

, অ গিতর অনুস ান

েয়াজন যথাযথ

িশ ণ। কােজই

কযু ।

িশ কেদরেক িবিভ

িশ েণর মাধ েম

পশাগত

উ য়ন করা হয়।
িশখন

শখােনা কাজসহ িশ ার সু ু পিরেবশ সৃি

িশ াথ তার

করা হল িশ েকর মূল দািয় । এক

ান, দ তা ও মূল েবাধ অজেনর সুেযাগ পায়। আর এ সুেযাগ সৃি েত িশ ক সহায়েকর ভূ িমকা পালন

কেরন। এর জন

েয়াজন িশ েকর যথাযথ

আপনা আপিন সৃি

হয় না। তার জন

িশ ণ। িশ ার জন

েয়াজন মধা স

িশ ক, ব ব াপক এবং পিরক ক। এেদর পশাগত উ য়েনর জন
িশ ণ ও পশাগত উ য়েন

িশ ণ থােক। িশ েকর

পশাগত

েয়াজন।কারণ পৃিথবীেত

িতিনয়তই

িশ কেদর জানা একা

য িশখন বা ব পিরেবশ

িশ ণ

েয়াজন তা কখনই

া , অ গিতর অনুস ােন কাজ করেত আ হী

েয়াজন

িশ ণ।

ধান িশ েকর ভূিমকা

একজন িশ ক সুিনপুন ভােব তার িশখন

বব া

সু ু পিরেবেশর মাধ েম

ােন িড ী থাকেলও তার
ােনর পিরিধ

েয়াজন। এর জন

হণ করেত হেব। িশ েণর

শখােনা কায ম চালােত পারেবন যিদ িবষয়

েয়াজন

পশায়

েবেশর পর চা রীকালীন সমেয়ও

বেড় চেলেছ। িশ ার
িশ ণ। িশ কেদর

ােনর পাশাপািশ

ে

পশাগত
িশ েণর

নতু ন নতু ন উ াবন হে । যা

িশ েণর ব ব া করেত

ধান িশ কেকই

িত তার ইিতবাচক মেনাভাব ছাড়া িশ কেদর পশাগত উ য়ন কখনই স ব নয়।
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1.4 gva¨wgK wkÿK †hvM¨Zvi cÖwgZ gvb cwiwPZ
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মিডউল ২: বাংলােদেশর মাধ িমক িশ া ব ব া
(Secondary Education System of Bangladesh)
এ মিডউেল অিজতব পশাগত যাগ তা


মাধ িমক



মাধ িমক িশ ার ল

ও উে শ , কাঠােমা সং া ২০১০ সােলর িশ ানীিতেত সংেযািজত মাধ িমক িশ াসং ােরর

উে খেযাগ িবষয় স

েক ধারণা




েরর িশ া ব ব া: ল

মাধ িমক িশ া

, উে শ ও কাঠােমা সং া

দশন।

দশন।

িত ান য এক ধরেনর সামািজক

িশখন সমাজ সৃি েত

ধারণা

সংগঠন স স

ধান িশ েকর ভূ িমকা সং া

ান ও ধারণা
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িকত ধারণা
দশন।

দশন।

িশ ণাথ েদর জন

অিধেবশন ২.১: মাধ িমক েরর িশ া ব ব া: ল

, উে শ ও কাঠােমা

(Education system of secondary level :aim ,goal and structure)
২ অিজতব পশাগত যাগ তা ১.১.


মাধ িমক

েরর িশ া ব ব া স



মাধ িমক িশ ার ল



২০১০ সােলর িশ ানীিত



২০১০ সােলর

িকত

ও উে শ স

ান

িকত

ান

ািবত মাধ িমক

িশ ানীিতর অ ভু

দশন
দশন

েরর িশ া ব ব ার কাঠােমা বণনা করার স মতা

মাধ িমক িশ া সং ার সং া

ান

দশন

দশন

িশখনফল ২.১
এ অিধেবশন শেষ আপিন

মাধ িমক

েরর িশ া ব ব া এবং মাধ িমক িশ ার ল



মাধ িমক

েরর িশ া ব ব ার কাঠােমা বণনা করেত পারেবন;



২০১০ সােলর িশ ানীিতেত পিরবিতত মাধ িমক িশ ার ল



২০১০ সােলর িশ ানীিতেত

ািবত মাধ িমক

ও উে শ সমূহ িববৃত করেত পারেবন;
ও উে শ বলেত পারেবন;

েরর িশ া ব ব ার কাঠােমা বণনা করেত পারেবন;

২.১ িবষয়ব ৩.
মাধ িমক েরর িশ ার, ল
সম

, উে শ ও কাঠােমা

িশ া কাঠােমােত মাধ িমক িশ া

সাধারণত: ১১ থেক ১৭ বৎসর পয
থেক দশম

িণ পয

র এক

জীবনেক গেড়

বাঝােনা হয়। তেব ২০১০ সােলর িশ ানীিতেত মাধ িমক

তালার সুেযাগ পায়।
া

র পার হওয়ার পর িশ াথ

কান িশ াথ

াথিমক

ের

নই। এ

রেক ভিবষ ৎ জীবেনর বীজ বপেনর

াথিমক

দশ গঠেনর সকল

ে র জন

র বলেত সাধারণত: ষ

র বলেত দশম

তারা িবিভ

ধরেনর দ তা, স

িনেজর ইি ত িবষয়

িশ ায়।

কারেণ তােদর িশ া চািলেয়
েরর িশ াই অেনক

দু

াদশ

বেছ িনেয়

াথিমক িশ ার কান মূল
িদক থেক

িশ ণ

অেনক িশ াথ র জন ই এ

া

কম

সৃি

পূণ।
হওয়ার কথা

িশ া জীবেনর শষ পযায়। কারণ

যেত পাের না। এ পযােয়র িশ া

শেষ তারা কমজীবেন

েবশ

াি ক িশ া।

পযােয়র িশ ার জন

িনভর কের মূলত: মাধ িমক িশ ার সাথকতা ও
মাধ িমক িশ ার ল

দ ও

র

িতভাবান ও যাগ িশ াথ েদর জন উ

িতভার িবকাশ ঘ েয় িবেশষ

িণ

েরর পের িশ ার পিরিধ অিতমা ায় সং িচত হেয় আেস; অিত অ

কের। মাধ িমক িশ া অিধকাংশ িশ াথ র জন
মাধ িমক

িণ থেক

র।

েরর িশ ার পর মাধ িমক িশ া হেত বি ত হেল

র বলা হেয় কারণ িশ ার এ

িবিভ

সংখ ক িশ াথ ই যেত পাের উ

তােদর

িশ ার

তির কের।

ার খুেল দয়। তােদর সু

দেশর সব গঠনমূলক উ য়ন

ণগত উৎকেষর উপর।

ও উে শ

িশ ানীিতর মূল উে শ মানবতার িবকাশ এবং জনমুখী উ য়ন ও
নীিতবান, িনেজর এবং অন ান ধেমর

িত

নাগিরক গেড় তালা। মাধ িমক িশ ার ল

ক.

িশ া কাঠােমার ি তীয়

িশ া চচার অভােব িনর রতায় পযবিসত হয়। সুতরাং মাধ িমক িশ া

মাধ িমক িবদ ালয় েলা থেক। মাধ িমক

2.

ান অিধকার কের আেছ। এ

মাধ িমক িশ ার সময়কাল ধরা হয়। মাধ িমক

বাঝােনা হেয়েছ । িশ ার মাধ িমক

িণ পয

1.

িবেশষ

াথিমক িশ া ের

া

াশীল,

গিতেত নতৃ দােনর উপেযাগী মননশীল, যুি বাদী,

সং ারমু , পরমসিহ ু অসা

ও উে শ েলা হেলা-

মৗিলক িশ ােক স

সািরত ও সুসংহত করা।
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দািয়ক, দশে িমক এবং কম শল

িশ ণাথ েদর জন

খ. িশ াথ র অম িনিহত মধা ও স াবনার পিরপূণ িবকােশ সাহায করা।
গ.

সু-সমি ত ও কল াণধম জীবন যাপেনর জন সেচতন, কতব েবােধ উ ু

সৎ ও

গিতশীল জীবন দৃি

স

ব ি ে র িবকাশ সাধন করা।
ঘ.

দেশর অথৈনিতক অ গিতর

ঙ.

মধা স

য়ােস

েয়াজনীয় কতব িন া ও কম শল জনশি

িশ াথ েদরেক তােদর মধা ও

বণতা অনুযায়ী উ

সরবরাহ করা।

িশ ার উপেযাগী কের গেড় তালা।

চিলত মাধ িমক িশ ার কাঠােমা
চিলত মাধ িমক িশ া ের িতন

ধারা রেয়েছ, যমন- সাধারণ মাদরাসা ও কািরগির িশ া।

ইংেরজী মাধ েমর িশ া ব ব াও রেয়েছ।

চিলত ধারায় মাধ িমক িশ ােক ৩

চিলত িশ াধারা সােথ

ের ভাগ করা রেয়েছ। এ েলা হেলা-

১. িনমণ মাধ িমক িশ া
২. মাধ িমক িশ া
৩. উ

মাধ িমক িশ া

আনু ািনক মাধ িমক িশ া হেলা ৭ বৎসেরর (৩+২+২)।

থম িতন বৎসেরর িশ া অথাৎ ষ

হেলা িন

মাধ িমক িশ া। পরবত দুই বৎসেরর িশ া হেলা মাধ িমক িশ া। নবম ও দশম

িশ া র

গ ত। সবেশষ দুই বৎসরেক বলা হয় উ

মাধ িমক িশ া র। একাদশ ও

থেক অ ম
িণ িনেয়

াদশ

িণ এ

িণ

মাধ িমক

েরর অ ভু

। িনেচর ছক েত মাধ িমক িশ ার স রেক উপ াপন করা হেলা।
ছক ১: মাধ িমক িশ ার র
িশ ার র

িণ

িনমণ মাধ িমক

৬

মাধ িমক
উ
মাধ িমক

ের িতন

মাধ িমক

মানিবক, (২) িব ান ও (৩) বািণজ

থেক অ ম

৩ বৎসর

নবম থেক দশম

২ বৎসর

একাদশ থেক

িভ ধারার িবষয় থােক। নবম

িবষেয় িবভ

িশ ানীিত ২০১০ অনুযায়ী িশ া কাঠােমার নবম থেক
অনুযায়ী উ

িন

াদশ

িণ পয

িশ ার িবিভ

ধারায় যােব, নয়েতা অিজত বৃি মূলক িশ ার
বিণত মাধ িমক িশ ার

প:



কমজগেত অংশ হেণর জন , িবেশষ কের দেশর অথৈনিতক
মানস

াম, িসেলট এবং

মাধ িমক িশ া র িহেসব িবেবিচত হেব। এই

িশ াথ র অ িনিহত মধা ও স াবনার পিরপূণ িবকােশ সাহায করা।



ে , এক

পযােয়র

েয়াজনীয় দ তা স

েপ িশ াথ েক তির করা।
িশ াদান কের

িশ াথ েদর মেধ মানস

াথিমক

ের

া

মৗিলক

উ িশ ার িভত শ

অধীেন

ও উে শ



বি

িম া, চ

ুল

েবশ কের।

িভি েত বা আেরা বৃি মূলক িশ ার মাধ েম জীিবকাজেনর পেথ যােব। িশ ানীিত ২০১০-এ
উে শ ও ল

শেষ মাধ িমক

মাধ িমক ও মাধ িমক িশ া বােডর (BISE)

মাধ িমক িশ া ের

িশ ানীিত ২০১০ অনুযায়ী পিরবিতত মাধ িমক িশ ার ল

হেয় যায়, যমন- (১)

েরর

িশ া বাড রেয়েছ, যমন- ঢাকা, রাজশাহী, যেশার,

বিরশাল। মাধ িমক স েরর িশ ার পর িশ াথ রা উ

শেষ িশ াথ রা সামথ

২ বৎসর

িণর িশ াথ রা মাধ িমক

সা িফেকট (Secondary School Certificate) পরী ায় বেস। উ

েরর িশ া

াদশ

িণ থেক িশ াথ রা িবিভ

িবষয়ক িশ া। দশম

এই পরী া অনুি ত হয়। বাংলােদেশ ৭

সময়কাল

করা।
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ান স

সািরত ও সুসংহত করা। এর ফেল

িশ ণাথ েদর জন

িবিভ



মেধ

রকেমর মাধ িমক িশ া
বষম দূর করার লে

িত ান ও িবিভ

আথ-সামািজক, নৃতাি ক ও অন ান িপিছেয় পড়া

েচ া চালােনা। িপিছেয় পড়া অ ল েলার জেন ও যতিদন

গা ীর

েয়াজন িবেশষ

পদে েপর মাধ েম িশ ার অ গিত সমথন করা।
িনধািরত িবষেয় সকল ধারায় অিভ



িশ ানীিত ২০১০ অনুযায়ী

ণয়ন এবং বা বায়ন করা।

ািবত মাধ িমক েরর িশ া ব ব ার কাঠােমা

বাংলােদেশর িশ া ব ব া উ য়ন কে
াধীনতা পরবত

িশ া ম ও পাঠ সূিচ

াধীনতা পূববত

থম িশ া কিমশন হেলা

এবং পরবত সমেয় িবিভ

িশ া কিমশন গ ত হেয়েছ।

দরত-ই-খুদা কিমশন। সব েরর জনগেণর িশ াস

ফল িত িহেসেব এই কিমশন জাতীয় িশ া ব ব া পূণিবন ােসর লে

সুিচি ত সুপািরশ

েক সেচতনতার

ণয়ন কেরন এবং ৩০ শ ম,

১৯৭৪ সােল তা িরেপাট আকাের সরকােরর িনকট পশ কেরন। যুেগর পিরবতেনর সােথ সােথ িশ ার উ য়েনর লে
িবিভ

কিম

গঠন হয় এবং কিম র সুপািরেশর িভি েত িশ া

পিরবতেনর সবেশষ সংেযাজন হেলা ২০১০ সােল

ে

নীত িশ ানীিত। এ নীিতেত িশ ার

নতু ন ধ ান ধারনা। এর মেধ উে খেযাগ সংেযাজন হেলা মাধ িমক
িশ ানীিতেত
১ম

িণ থেক ৮ম

সকারেণ
যাগসূ

াথিমক িশ ােক

িত

িণ পয

নতু ন নতু ন িচ াধারা যু
িবিভ

হয়। এ প

ের সংেযাজত হেয়েছ

েরর িশ া কাঠােমার পিরবতন। ২০১০ সােলর

চিলত পাঁচ বছেরর পিরবেত করা হেয়েছ আট বছর। অথাৎ এই িশ ানীিত অনুযায়ী
হেব

াথিমক িশ া । নবম

িবদ ালেয় সংেযাজন করা হেব একাদশ ও

বজায় রাখা ও মাধ িমক

িণ থেক
াদশ

াদশ

িণ পয

িণ। কারণ নবম

েরর িশ ায় সমতা আনার লে

হেব মাধ িমক িশ া। আর
থেক দশম

একই িশ ায়তেন এই চার

ব ব া থাকা বা নীয়। ২০১০-এর িশ ানীিতর সুপািরশকৃ ত নতু ন কাঠােমা

িণ িশ া েমর
িণর িশ াদােনর

িনেচর ছেক দওয়া হেলা।

ছক ২: ২০১০ সােলর িশ ানীিতর সুপািরশকৃ ত াথিমক ও মাধ িমক িশ ার র
িশ ার র

িণ

াথিমক

১ম থেক ৮ম

২ বৎসর

মাধ িমক পরী া
১১শ থেক ১২শ
উ

িণ

৮ বৎসর

নবম থেক দশম

মাধ িমক

দশম

সময়কাল

২ বৎসর

মাধ িমক পরী া

শেষ জাতীয় িভি েত পাবিলক পরী া অনুি ত হেব এবং এই পরী া নাম হেব মাধ িমক পরী া।

িণর শেষ আেরা এক

পাবিলক পরী া অনুি ত হেব, যার নাম হেব উ

২.১.৪ সহায়ক পাঠ
১. জাতীয় িশ ানীিত ২০১০, িশ া ম ণালয়।
অিধেবশন ২.২:জাতীয় িশ ানীিত-২০১০: মাধ িমক িশ া
(National Education Policy- 2010: Secondary Education)
২.২.১ অিজতব পশাগত যাগ তা
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মাধ িমক পরী া।

াদশ

িশ ণাথ েদর জন



২০১০ সােলর িশ ানীিত অনুসাের িশ ার ল



জাতীয় িশ ানীিত-২০১০-এ বিণত মাধ িমক িশ ার ল

ও উে শ স



২০১০ সােলর িশ ানীিতেত অ ভু

েক ধারণা

ও উে শ স

মাধ িমক িশ া সং ােরর উে খেযাগ

িশ া ম, পাঠ সূিচ ও পাঠ পু ক, অবকাঠােমা, িশ ক িনেয়াগ, িশ ক
অন ান িবষয় স

িকত ধারণা

দশন।
িকত ধারণা

িবষয়সমূহ: যমন, িশ ার মাধ েম,

িশ ণ, মূল ায়ন, পিরদশন ও পিরবী ণ এবং

দশন।

২০১০ সােলর িশ ানীিতেত বিণত িশ কেদর মযাদা, অিধকার ও দািয় স



দশন।

িকত সম ক

ান ও ধারণা

দশন।

২.২.২ িশখন ফল
অিধেবশন শেষ আপিন

জাতীয় িশ ানীিত-২০১০-এ বিণত িশ ার

ল

ও উে শ েলা বণনা করেত পারেবন;



জাতীয় িশ ানীিত-২০১০-এ বিণত মাধ িমক িশ ার সুিনিদ



২০১০ সােলর িশ ানীিতেত অ ভু



২০১০ সােলর িশ ানীিতেত বিণত মাধ িমক িশ া

ল

ও উে শ েলা বলেত পারেবন;

মাধ িমক িশ া সং ােরর উে খেযাগ িবষয়সমূহ উে খ করেত পারেবন;
েরর িশ েকর মযাদা, অিধকার ও দািয়

স

েক বলেত

পারেবন।
২.২.৩: িবষয়ব
জাতীয় িশ ানীিত-২০১০-এ বিণত িশ ার সাধারণ ল
জাতীয় িশ ানীিত-২০১০
হেয়েছ। জািতসংঘ িশ

ণয়েন গণ জাত ী বাংলােদেশর সংিবধােন িবধৃত সংি
অিধকার কনেভনশন, যখােন

তািগদ রেয়েছ, স ও িবেবচনায়
গিতেত

েত ক সদস

িনেদশনাসমূহ

নওয়া হেয়েছ। িশ ানীিতর মূল উে শ মানবতার িবকাশ এবং জনমুখী উ য়ন ও

দািয়ক, দশে িমক এবং কম শল নাগিরক গেড়

পিরবতনশীল িবে র সে

তাল িমিলেয় চলার বিশ

িত

াশীল,

সং ারমু ,

তালা। পাশাপািশ িশ ার মাধ েমই জািতেক

ত

ও দ তা অজন করেত হেব। এই িশ ানীিতসংিবধােনর িনেদশনা

দেশ গণমুখী, সুলভ, সবজনীন, সুপিরকি ত, িব ানমন

তালার িভি

িবেবচনায় রাখা

দেশ সকল িশ র িশ ার অিধকার িনি ত করার

নতৃ দােনর উপেযাগী মননশীল, যুি বাদী, নীিতবান, িনেজর এবং অন ান ধেমর

পরমসিহ ু , অসা
অনুযায়ী

ও উে শ

এবং মানস

িশ াদােন স ম িশ া ব ব া গেড়

ও রণেকৗশল িহেসেব কাজ করেব।

জাতীয় িশ ানীিত-২০১০-এ বিণত মাধ িমক িশ ার নীিতগত তািগদ
1.

িশ ার সব ের সাংিবধািনক িন য়তার
র ার

2.

বি

িতফলন ঘটােনা এবং বাংলােদেশর

ও জাতীয় জীবেন নিতক, মানিবক, সাং ৃ িতক, িব ানিভি ক ও সামািজক মূল েবাধ

মুি যুে র
তােদর

ও অখ তা

িত িশ াথ েদর সেচতন করা।

মনেন, কেম ও ব বহািরক জীবেন উ ীপনা সৃি
3.

াধীনতা, সাবেভৗম

সুনাগিরেকর

ণাবলীর

িশ াথ েদর

করা।

চতনায় িশ াথ েদর অনু ািণত কের

চিরে

িত াকে

তালা ও তােদর িচ া- চতনায়

( যমন- ন ায়েবাধ, অসা

দশা েবাধ, জাতীয়তােবাধ এবং

দািয়ক- চতনােবাধ, কতব েবাধ, মানবািধকার

সেচতনতা, মু বুি র চচা, শৃ লা, সৎজীবনযাপেনর মানিসকতা, সৗহাদ , অধ বসায় ইত ািদ) িবকাশ ঘটােনা।
4.
5.

জাতীয় ইিতহাস, ঐিতহ ও সং ৃ িতর ধারা িবকিশত কের
দশজ আবহ ও উপাদান স
জীবন-ঘিন

জ

পর রায় স ালেনর ব ব া করা।

ৃ তার মাধ েম িশ ােক িশ াথ র িচ া- চতনা ও সৃজনশীলতার উ ীবন এবং তার

ান িবকােশ সহায়তা করা।
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6.

দেশর অথৈনিতক ও সামািজক অ গিত সাধেনর জন
তালা, িশ াথ েদরেক ব ািনক দৃি ভি
িবকােশ সহায়তা

7.

স

বি

জািত, ধম, গা

িনিবেশেষ আথ-সামািজক

বষম হীন সমাজ সৃি
সকেলর জন

েয়াগমুখী ও উৎপাদন সহায়ক কের
নতৃ ে র

ণীবলীর

দান করা।
িণ- বষম ও নারী-পু ষ বষম দূর করা, অসা

সৗহাদ ও মানুেষ মানুেষ সহমিমতােবাধ গেড় তালা
8.

িশ ােক সৃজনধম ,

িহেসেব গেড় তালা এবং তােদর মেধ

করার লে

মধা ও

মানবািধকােরর

বণতা অনুযায়ী

িত

দািয়কতা, িব - াতৃ ,

াশীল কের তালা।

ািনক, সামািজক ও অথৈনিতক অব ান িনিবেশেষ

িশ া লােভর সমান সুেযাগ-সুিবধা অবািরত করা। িশ ােক মুনাফা অজেনর লে

পণ

িহেসেব

ব বহার না করা।
9.

গণতাি ক

চতনােবাধ িবকােশর জন

ইিতবাচক দৃি ভি
10. মুখ

িরক মতাদেশর

িবদ ার পিরবেত িবকিশত িচ া-শি , ক না-শি

িন

ও

এবং অনুসি ৎসু মনেনর অিধকারী হেয় িশ াথ রা যােত

ািম ক যাগ তা অজন করেত পাের তা িনি ত করা।

11. িব পিরম েল িবিভ
দ তা সৃি

িত সহনশীল হওয়া এবং জীবনমুখী ব

িবকােশ সহায়তা করা।

িত ের মানস

ে

সফল অংশ হণ িনি ত করার লে

িশ ার িবিভ

পযােয় ও িবষেয় উ মােনর

করা।

ানিভি ক তথ

12.

পার

যুি

িনভর (িডিজটাল) বাংলােদশ গড়ার লে

িব ান ও ইংেরিজ) িশ ােক যথাযথ
13. িশ ােক ব াপকিভি ক করার লে
াশীল ও আ হী কের

তথ

যুি

(ICT) এবং সংি

অন ান (গিণত,

দান করা।
াথিমক ও মাধ িমক িশ ার উপর

তালা এবং িশ ার

জার

দওয়া,

েমর

িত িশ াথ েদরেক

র িনিবেশেষ আ -কমসং ােন িনেয়ািজত হওয়ার জন

বৃি মূলক

িশ ায় দ তা অজেন সমথ করা।
14. সকল িশ াথ র মেধ সম- মৗিলক িচ া চতনা গেড় তালা এবং জািতর জন সম-নাগিরক িভি
ধারার িশ ার

াথিমক িবদ ালেয় কেয়ক

মৗিলক িবষেয় এক ও অিভ

বাধ তামূলকভােব অনুসরণ। একই উে েশ মাধ িমক

েরও একইভােব কেয়ক

সৃি র লে

সব

িশ া ম, পাঠ সূিচ ও পাঠ বই
মৗিলক িবষেয় পাঠদান।

১৫. াথিমক ও মাধ িমক পযােয় িশ র/িশ াথ র সু্র া ও যথাযথ িবকােশর অনু ল আন ময় ও
সৃজনশীল পিরেবশ গেড় তালা এবং স
১৬.

াথিমক ও মাধ িমক

অব াহত রাখা।

ের িশ াথ েদর িনজ িনজ ধম ও নিতক িশ ার মাধ েম উ ত চির

গঠেন সহায়তা করা।
১৭. িশ ার

েত ক

সাম স পূণ)
নবতর

ের যথাযথ মান িনি ত করা এবং পূববত

ান ও দ তার িভত দৃঢ় কের পরবত েরর সােথ সম য় করা। এ েলা স

ান ও দ তা অজেন িশ াথ েদর সমথ করা। এই লে

বৃি মূলক িশ ার

ে

১৮. িশ াথ েদর মেধ
জনশি

সৃি

১৯. সবে ে

ের অিজত (িশ ার িবিভ
িশ া

লে

ও উে েশ র সে

সারেণ সহায়তা করা এবং

ি য়ায়, িবেশষ কের

াথিমক, মাধ িমক ও

যথাযথ অবদান রাখার জন জনগণেক উৎসািহত করা।
জলবায়ু পিরবতনসহ

াকৃ িতক ও সামািজক পিরেবশ-সেচতনতা এবং এত সং া

করা।
মান স

উ িশ া িনি ত করা এবং িশ াথ েদর গেবষণায় উৎসাহী করা এবং মৗিলক

গেবষণার সােথ সােথ দেশর জন
২০. উ িশ ার

ে

েয়াজনীয় গেবষণার উপযু

িশ া চচা এবং িশ া-সংি

েত ক

সকল কায ম যােত সু ু ভােব পিরচািলত হেত পাের

ের িশ াদােনর উপকরণ িহেসেব তথ ও যাগােযাগ

যুি র ব বহার বৃি

২২. পথিশ সহ আথ-সমািজকভােব বি ত সকল ছেলেমেয়েক িশ ার আওতায় িনেয় আসা।
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ান-িব ােনর

পিরেবশ গেড় তালা।

যথাযথ আবহ ও পািরপাি কতা িনি ত করা।
২১. িশ ার

িবষেয় দ

করা।

স লে

িশ ণাথ েদর জন

২৩. দেশর আিদবাসীসহ সকল
২৪. সব ধরেনর

জািতস ার সং ৃ িত ও ভাষার িবকাশ ঘটােনা।
ু

িতব ীর িশ ার অিধকার িনি ত করা।

২৫. দেশর জনেগা ীেক িনর রতার অিভশাপ থেক মু
২৬. িশ াে ে

করা।

তু লনামূলকভােব িপিছেয় পড়া এলাকা েলােত িশ া উ য়েন িবেশষ ব ব া

২৭. বাংলা ভাষা

ও ভালভােব িশ া দওয়া িনি ত করা।

২৮. িশ াথ েদর শারীিরক মানিসক িবকােশর পিরেবশ গেড় তালার লে
শরীর চচার

হণ করা।

সকল িশ া িত ােন মাঠ,

ীড়া, খলাধুলা ও

েয়াজনীয় ব ব া করা।

২৯. িশ াথ েদর

া

সেচতনতা বৃি র লে

৩০. মাদক জাতীয় নশা

েব র িবপদ স

িবিভ

বব া

হণ করা।

েক িশ াথ েদর সতক ও সেচতন করা।

িশ ানীিত ২০১০ অনুযায়ী মাধ িমক িশ া র এবং এর উে শ ও ল
িশ ানীিত ২০১০ অনুযায়ী িশ া কাঠােমার নবম থেক
এই

েরর িশ া

শেষ িশ াথ রা সামথ অনুযায়ী উ

াদশ

িণ পয

িশ ার িবিভ

মাধ িমক িশ া র িহেসেব

িবেবিচত হেব।

ধারায় যােব, নয়েতা অিজত বৃি মূলক িশ ার

িভি েত বা আেরা বৃি মূলক িশ ার মাধ েম জীিবকাজেনর পেথ যােব। িশ ানীিত ২০১০- এউে িখতমাধ িমক িশ ার
উে শ ও ল

িন

প:



িশ াথ র অ িনিহত মধা ও স াবনার পিরপূণ িবকােশ সাহায করা।



কমজগেত অংশ হেণর জন , িবেশষ কের
বি



ে , এক

পযােয়র

েয়াজনীয় দ তা স

েপিশ াথ েক তির করা।

মানস

িশ াদান কের

িশ াথ েদর মেধ মানস


দেশর অথৈনিতক

াথিমক

ের

া

মৗিলক

উ িশ ার িভত শ

ান স

সািরত ও সুসংহত করা। এর ফেল

করা।

িবিভ

রকেমর মাধ িমক িশ া

িত ান ও িবিভ

মেধ

বষম

েচ া চালােনা। িপিছেয় পড়া অ ল েলার জন ও যতিদন

দূর করার লে

আথ-সামািজক, নৃতাি ক ও অন ান িপিছেয় পড়া গা ীর
েয়াজন িবেশষ

পদে েপরর মাধ েম িশ ার অ গিত সমথন করা।


িনধািরত িবষেয় সকল ধারায় অিভ

িশ া ম ও পাঠ সূিচ

ণয়ন এবং বা বায়ন করা।

মাধ িমক িশ া সং ােরর উে খেযাগ িবষয়সমূহ
িশ
এই
িশ
িশ

ার মাধ ম
পযােয় িশ ার মাধ ম হেব মূলত বাংলা। তেব িশ া িত ােনর সামথ অনুযায়ী িনিদ
া দওয়া যােব। িবেদশীেদর জন সহজ বাংলা িশ া দয়ার ব ব া থাকেব।
া ম, পাঠ সূিচ ও পাঠ পু ক

1.

মাধ িমক িশ া ের িতন
কেয়ক

শাখায় িবভ

ইংেরিজ, বাংলােদশ
থাকেব।
ধারা সংি
2.

ধারা সংি

ধারা থাকেব, যমন- সাধারণ, মাদরাসা ও কািরগির িশ াধারা এবং

থাকেব। সব ধারােতই জন-সমতািভি
ািডজ, সাধারণ গিণত ও তথ

েত ক ধারায় এ সকল িবষেয় অিভ
আবিশ ক ও ঐি ক িবিভ
সমূেহর

পাঠ সূিচ ইংেরিজ মাধ েমও

ে

যুি
পে

সৃি র লে
িশ ায় অিভ

কেয়ক

েত ক ধারা

মৗিলক িবষেয়, যথা- বাংলা,

িশ া ম ও পাঠ সূিচ বাধ তামূলক

পরী ার ব ব া করা হেব। অবশ

েত ক ধারায়

সই

িবষয় থাকেব।

েত ক ধারার িশ ায় উৎকষ অজেনর

েয়াজনিভি ক িবন াস এবং সই অনুসাের

িশ া ম তির করা হেব।
3.

িশ া ম ও পাঠ সূিচ
িশ া ম ও পাঠ সূিচ

ণয়েনর জন
ণয়েনর দািয়

এক

িবেশষ

কিম

পালন করেব।
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গঠন করা হেব। উ

কিম

সকল ধারার জন

িশ ণাথ েদর জন

মাধ িমক

4.

ের মাদরাসা ও বৃি মূলক িশ ার িবেশষ িবষয়সমূহ ব তীত সকল ধারার জন অিভ

সাধারণ িবেশষ িবষয়সমূেহর

েয়াজনীয় পাঠ পু ক

ণয়েনর দািয়

িশ া ম এবং

পালন করেব জাতীয় িশ া ম ও পাঠ পু ক

বাড। মাদরাসা ও বৃি মূলক িশ ার িবেশষ িবষয়সমূেহর পাঠ সূিচ ও পাঠ পু ক

ণয়েনর দািয়

পালন করেব

যথা েম বাংলােদশ মাদরাসা িশ া বাড ও বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড।

িশ ার অবকাঠােমা এবং িশ ক ও

াফ

বতমান িবদ ালয় েলােত একাদশ ও

াদশ

িণ খালার ব ব া করা হেব। এই লে
হেব। উ

িবদ ালয় েলােত উ তর

িণ সংেযাজন করা হেব এবং উ
িবদ ালয় েলােত

িণক

িণসমূেহ পাঠদােনর জন

ও িবিভ
ইংেরিজসহ

মাধ িমক কেলজ েলােত নবম ও দশম
আসবাবপ

ও িশ া-সর াম বৃি

েয়াজনীয় অন ান

করা

িবষয়িভি ক িশ ক

িনেয়াগ করা হেব।পদে প িলর বাস বায়েন অেথর জাগােনার িদেক িবেশষ নজর দওয়া হেব।
সু ু

1.

পাঠদােনর জন

উপকরেণর

িশ া

াপ তা িনি ত করা হেব।

সু ু ভােব পিরচালনার জন
িব ান িশ াদানকারী

2.

িত ােনর সািবক অবকাঠােমার উ য়ন সাধন করা হেব এবং
খলাধুলার সর াম ও সমৃ

াগািরক পদ সৃি

েত ক িবদ ালেয়

েয়াজনীয় িশ া

াগােরর ব ব া করা হেব।

াগার

কের এই পেদ িনেয়াগ দওয়া হেব।

েয়াজনীয় সর াম ও য পািত-সংবিলত িব ানাগার থাকেত হেব এবং এর

যথাযথ র ণােব ণ ও ব বহার িনি ত করেত হেব।
সুেযাগবি ত িশ াথ ও অন সর অ ল
িবিভ

কারেণ সং িচত সুেযাগ া

িশ া

িত ান এবং অ েলর মেধ

উপযু

বব া

বষম দূর করার লে

াথিমক িশ ার

রকেমর

স ািবত পদে পসমূেহর অনু প

ও যুি র উ য়ন
ও

যুি র উ য়েনর সে

অিধক স

িকত সামািজক িব ান ও ব বসায় িশ া শাখার িবষয়সমূহ

( যমন- অথনীিত, িহসাবিব ান ও ব বসায় িশ া), কািরগির িশ া, তথ যুি
ে

ে

এবং িবিভ

হণ করা হেব।

অথৈনিতক কমকা
অথৈনিতক কমকা

িশ াথ েদর জন অ সর িশ াথ েদর অনু প সম-সুেযাগ সৃি

িবদ ালয় েলােক অ ািধকার িভি েত

কি

উটার এবং িব ােনর িবিভ

ত সরকাির সহায়তা ( যমন- িশ েকর

য পািত ও সর াম ইত ািদ) দােনর ব ব া করা হেব।
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িবষেয়র

বতন-ভাতা, িব ান িশ ার

িশ ণাথ েদর জন

িশ ক-িশ াথ অনুপাত
িশ াথ অনুপাত পযায় েম ২০১৮ সােলর মেধ ১:৩০-এ উ ীত করা হেব।
িশ ক-িনেয়াগ ও িশ ক- িশ ণ
সরকাির কমকিমশেনর অনু প

1.

পরী ার মাধ েম িবিভ
যথাযথ কতৃ প

ধারার জন

িবিভ

িত বছর যথাযথ িলিখত ও মৗিখক

েয়াজনীয় সংখ ক িবষয়িভি ক িশ কিনবাচন করেব এবং তাঁেদর মধ

থেক

িত ােন িশ ক িনেয়াগ করেব (িব ািরত অধ ায়- ২৭)।

সকল িবষেয়র িশ কেদর

2.

ািবত বসরকাির িশ ক িনবাচন কিমশন

িশ েণর ব ব া করা হেব।

করেত হেব। নতু ন িনেয়াগ া

িশ ণিবহীন িশ কগণেক অনিতিবলে

িশ ণ

হণ

িশ কেদর জন কােজ যাগদােনর আেগ মৗিলক িশ কতা- িশ ণ দওয়ার ব ব া

করা হেব। শূন পদ পূরেণর সমেয়

িশ ণ া

াথ েদর অ ািধকার দওয়া হেব।

িশ াথ -মূল ায়ন
দশম

িণ

শেষ জাতীয় িভি েত পাবিলক পরী া অনুি ত হেব। এই পরী ার নাম হেব মাধ িমক পরী া এবং এই

পরী ার ফলাফেলর িভি েত

াদশ

অনুি ত হেব, এর নাম হেব উ
িডং প িতেত। উ

িণ পয

বৃি

দান করা হেব।

াদশ

িণর শেষ আেরা এক

পাবিলক পরী া

মাধ িমক পরী া। উভয়পরী াহেব সৃজনশীল প িতেত এবং পরী ার মূল ায়ন হেব

মাধ িমক পরী ার ফলাফেলর িভি েত উ

িশ ার জন

বৃি

দান করা হেব। (িব ািরত

অধ ায়- ২১)।
পিরদশন ও পিরবী ণ
িশ া

িত ান

শাসিনকভােব িনয়িমত ও কাযকর পিরদশন ও পিরবী েণর ব ব া করা হেব।

অন ান
1.

সকল ক ােডট কেলজ মৗিলক িবষয়সমূেহ অিভ

িশ া ম অনুসরণ এবং সাধারণ ধারায় পাবিলক পরী ায় অংশ

হণ করেব।
2.

‘ও’ লেভল এবং ‘এ’ লেভল িশ া ব ব ার পাঠ

ম, পরী া ও মূল ায়ন যেহতু এক

‘ও’ এবং ‘এ’ লেভলেক িবেশষ ব ব া িহেসেব গণ
পিরচািলত হেব। তেব উভয়
করেত হেব। এ দু’

ে

করা হেব। সরকাির অনুেমাদন সােপে

সাধারণ ধারার সমপযােয়র বাংলা এবং বাংলােদশ

পাঠ সূিচর অ ভু ি

সােপে

িবেদশী ধারায় হয় সেহতু
এই িশ া ব ব া

ািডজ পাঠ সূিচর অ ভু

‘ও’ লেভল উ ীণেক এস.এস.িস এবং ‘এ’ লেভল উ ীণেক

এইচ.এস.িস-র সমমান িহেসেব িবেবচনা করা হেব।
3.

সং ৃ ত ও পািল িবষেয়
ধারার জন অিভ

চিলত আদ , মদ ও উপািধ কাস

িবষয় বাংলা, ইংেরিজ, বাংলােদশ

আবিশ ক িবষয় সং ৃ ত ও পািল িশ ােক অম ভু
4.

েয়াজনীয় সং ারসহ অব াহত থাকেব। এে ে

ািডজ, সাধারণ গিণত ও তথ
কের এক

আধুিনক িশ া কাস

সব

যুি র সােথ ধারা সংি
চলন করা হেব।

িব িবদ ালয় ম ুরী কিমশেনর সুপািরেশর আেলােক সনাতন প িতর সং ৃ ত ও পািল িশ ার সা িফেকট/উপািধর
সমতািবধান করা হেব।

িশ কেদর মযাদা, অিধকার ও দািয়
বা বতা ও িদক িনেদশনা
াথিমক

র

থেক সেবা

র পয

িশ কতায় আ হী এবং স কভােব দািয়

সব

িশ কেদর যথাযথ মযাদার িবষয়

পালেন উ ু

করার লে
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সকল

পূণ।

মধাবী িশ াথ েদরেক

েরর িশ কেদর মযাদার িবষয় গভীরভােব

িশ ণাথ েদর জন

িবেবচনাপূবক পুনিবন াস করা হেব যােত তারা যথাযথ মযাদা ও সুেযাগ-সুিবধা
অিধকােরর সে
কমকা- স

তােদর দািয়ে র সাম স

পেত পােরন। একই সােথ িশ কেদর

থাকেত হেব। িশ কেদরেক দািয় শীলতার সে

াদন করেত হেব। িশ ার পিরেবশ ও মান যােত উ ত হয় সিদেক সংি

পাঠদানসহ তােদর িবিভ

সকেলর যথাযথ ভূ িমকা রাখেত

হেব।
কৗশল
1. সামািজক বা বতা সামেন রেখ সকল স েরর ও ধারার িশ কেদর মযাদা ও সুেযাগ-সুিবধা এবং দায়-দািয়ে র
িবষয় গভীরভােব িবেবচনা কের তা পুনিবন ােসর লে
পদে প হণ করা হেব। এ িবষয় র দু’ িবেশষ িদক
রেয়েছ:
িশ কেদর মযাদা ও সুেযাগ-সুিবধা
িশ কেদর সামািজক মযাদা

ধুমা

সুিবন স

বাক গাথার মেধ সীমাব

রেখ

কৃ ত অেথ তাঁেদর সামািজক মযাদা

দওয়া না হ’ ল িশ াকর মােনা য়ন করা স ব নয়। সামািজক মযাদা বৃি র জন িশ কেদর আ
িশ াে ে

এক একজন সফল অবদানকারী িহসােব গেড়

হেব, িশ াখাতেক শি শালী করার জন
সুিবধা বৃি র লে

া

তালা জ রী। এজন িশ কেদর

বেদিশক বৃি

ও

দশ-িবেদেশ

িশ েণর সুেযাগ িশ কেদর

সকল স েরর িশ কেদর জন পৃথক বতন কাঠােমা

ত ায়ী, কমদক

ও

িশ ণ দওয়া

দওয়া হেব। আিথক

নয়ন করা হেব।

িশ কেদর দায়-দািয়
াথিমক

র থেক িব িবদ ালয় পয

সকল

েরর িশ কেদর যথাযথ

িশ ণ দ তা, মযাদা ও দায়ব তা িনি তকরণ

জ ির। তােদর দ তা ও দায়ব তা মূল ায়েনর অব াহত ব ব া থাকেব।িশ ার সকল
অথাৎ মযাদা ও
িতিনিধ
2.

সংবিলত উ

মতা স

িশ ার সকল পযােয় িশ কেদর পেদা িতর
সব ের পেদা িতর
ও গেবষণা এবং গৃহীত
িশ াে ে

সংি

ে ই বষম রাখা হেব না। সমেযাগ তা স
ে

িবষেয়

সকল মহেলর

ে

মিহলােদর িবেশষ

অ ািধকার দওয়া হেব।
জ তা এবং িশ ার সকল পযােয় তােদর িশ কতার মান

সজন িশ কতার মান িনণয় করার প িত িনধারণ করা হেব। গৃহীত
ে

দু’

গঠন করা হেব।

াথিমক ও মাধ িমক িশ ায় িনেয়ােগর

িবেবচনায় আনা হেব।

4.

কিম

যথাযথ ব ব া সুপািরশ করার লে

মিহলা িশ কেদর চা রীেত িনেয়াগসহ কােনা
কের

3.

বতনভাতাসহ সুেযাগ-সুিবধার জন

েরর জন উপযু

িবেবচনায় আনা হেব। িব িবদ ালয় েলােত

িশ ণও িশ ার

চিলত িনয়ম অনুসাের উ তমােনর

কাশনা

িশ ণ িবেবচনায় নওয়া অব াহত থাকেব।

ও সমােজ িবেশষ অবদান, মৗিলক রচনা ও

কাশনার জন

িশ কেদর স ািনত ও উৎসািহত করা

হেব।
5.

মধা, দ তা ও অিভ তার িভি েত িনবািচত িশ কেদর িশ া

শাসেনর িবিভ

ের পদায়ন করা হেব এবং

তাঁেদর পেদা িতর সুেযাগ থাকেব।
6.

িশ ক সংগঠন েলার উিচত িশ কেদর

নিতক আচরণ িবিধমালা

িকনা তা িনি ত করা। এ ব াপাের সরকারও এক
7.

দািয়

8.

পশাগত আচরণিবিধ ল েনর দােয় অিভযু
িনধারণ করা হেব এবং িবিধস তভােব

9.

উেদ াগী ভূ িমকা পালন করেব।

পালনকােল পরী ার নকল ও অসদুপায় অবল ন ব

দু ৃ িতকারীেদর হামলার মুেখামুিখ হেত না হয় স লে

ণয়ন করা এবং এ নীিতমালা অনুসৃত হে
করেত িগেয় িশ কগণেক যােত

তােদর িনরাপ ার যথাযথ ব ব া

িশ কেদর

ে

েযাজ

স াসী ও

হণ করা হেব।

শািস মূলক পদে পসমূহ সু

ভােব

েয়াগ করা হেব।

াথিমক িবদ ালেয়র িশ কেদরেক ছু র সময় ব তীত িশ া সং া
হেব না।

26

কােজর বাইের অন ান কােজ স
ৃ

করা

িশ ণাথ েদর জন

10. সরকাির, বসরকারী িশ া

িত ােনর িশ কেদর অন ান েদর মেতা অিজত ছু র ব ব া থাকেব।

11. িশ াকথ েদর মেন সু মার বৃি র অনুশীলেন উৎসাহ ও উ ীপনা সৃি , তােদর মেধ
ও অেন র ধেমর
িহেসেব গেড়
সহকাের
অ ভু

িত

াশীলতা এবং অধ বসােয়র অভ াস গঠন,

তালা িশ কেদর

িণকে

হেব। এজন

সং ারমু , দশে িমক ও কম শল নাগিরক

ধান কতব । িশ াথ েদর ভিবষ ত িবিনমােণর

পাঠদান করেবন। অন ান িশ া স
িশ কবৃে র িনিদ

ত িনেয় িশ কবৃ

িত ােন অব ান করা বা নীয়। িনে র সময়সূিচ

াদন করেত হেব-

২.২.৪ সহায়ক পাঠ

১. জাতীয় িশ ানীিত ২০১০,িশ াম ণালয়।
সময় িবন াস
িশ ার

িণ

র
া -

া - াথিমক

াথিমক

পাঠদান

িশ াথ

অনুশীলনী

অন ান

মাট কায

পিরচালনা

তির

কাজ

ঘ া

ও সংেশাধন

২৪

১২

৬

৩

৩

৩৬

১৮

৬

৮

৪

৪০

২৪

৬

৬

৪

৪০

২৪

৬

৬

৪

িণ
থম থেক

াথিমক

সা ািহক

প ম
ষ

থেক

অ ম
মাধ িমক

নবম থেক

মেনােযাগ

িকত কােজ িনেজেদরেক িনেয়ািজত করা তাঁেদর দািয়ে র

সময় পয িশ া

অনুসাের তাঁেদরেক িবদ ালেয় অব ান কের কাযস

মশীলতা, সহনশীলতা, ধয , িনজ

াদশ
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অিধেবশন ২.৩: মাধ িমক িশ া

িত ান: সামািজক সংগঠন

(Secondary Education Institute: Social organization)
২.৩.১ অিজতব পশাগত যাগ তা


সমাজ মন তা ও গণতাি ক মানিসকতা



সমাজ সং ারমূলক দ তা



সাংগাঠিনক সামথ এবং নতৃ ে র স মতা



গণমানুেষর িবিভ

দশন।

দশন।
দশন।

সমস া সমাধােনর উপায় উ াবেনর স মতা

দশন।

২.৩.২ িশখন ফল
এ অিধেবশন শেষ আপিন

সামািজক



িশ ার সােথ সমােজর স

িত ান এবং িশ া

িত ােনর সং া বলেত পারেবন



িশ ার সােথ িবদ ালেয়র স



িবদ ালয় ও সমােজর পার িরক িনভরশীলতা িবষয় র উদাহরণ িদেত পারেবন



িবদ ালেয় সামািজক অংশীদািরে র ধারণা িদেত পারেবন



িবদ ালেয় সামািজক অংশীদািরে র



িবদ ালেয় সামািজক অংশীদািরে র সুফল ব াখ া করেত পারেবন।

ক কী প, উে খ করেত পারেবন
ক কী প, বলেত পারেবন

ি য়া বণনা করেত পারেবন

২.৩ .৩ িবষয়ব
মাধ িমক িবদ ালয় ও সমােজর পার

িরক িনভরশীলতা (Mutual Dependence of School & Society)

মানুষ সমাজব

হেয়

জীব। সমাজ িবি

বা এলাকার মানুষ সমাজ

থেক

যমন পায়, তমিন সমাজেক িদেয়ও থােক। এই

সমােজর আ :ব ি ক সুদঢ়ৃ ব ন সৃ
সহেজই স

াদন করেত পাের।

কান মানুষ বা কান পিরবােরর জীবন-যাপন খুবই দুিবসহ। কান অ ল

য

হয় এবং মানুষ ঐক ব
কান ধরেনর

িশ া শ

শাস ধাতু

কান কল ানকর কাজ
মােন।

বতমান ও ভিবষ ত সমৃি র

িবপুল শি

িনেয়

কান অ েলর বা

ত াশায় িনিদ

থেক এেসেছ। শাস অথ শাসন িনেদশ, আ া, িনয় ণ, িতর ার, শাি দান

হয় তাই িবদ ালয় বা িশ া
ণ থাকা

দােনর মাধ েম এক

লে

কম সমি ই হেলা সামািজক সংগঠন।

মানুষেক সুশৃ ল করার জন এ েলা যথাযথভােব
সকল

য

ও

িত লতা ঐ িবপুল শি র কােছ হার

এলাকার মানুেষর জীবন-যাপন সহজ ও সাবলীল করার জন
পৗঁছােনার অ ীকারব

হেয়

াি

িত ান। িবদ ালেয়

েযাজ । য

হণ কায ম পিরচািলত

ধু য বইেয়র পাঠ শখােনা হয়, তা নয়। সমােজ বসবােসর জন

েয়াজন তা িশ াথ গণ িবদ ালয় থেক

এসএমিস, সাধারণ জনগণ সম েয় এক

িত ােন িশ াদান ও িশ া

ইত ািদ। সমাজব

অজন কের। িবদ ালেয়র িশ াথ , িশ ক, কমচারী, অিভভাবক,

সংগঠন ছাড়া আর িকছু ই নয়। এরা সকেল কান িনিদ

সমােজর মানুষ। সু াচীনকাল

থেকই নানা আদেলর িবদ ালয় েলা সমাজ িবিনমােন

িশ া িশ াথ র তথা মানব

জািতর সািবক কল াণ ও িবকােশর লে

ব ি ক তথা সামািজক ম লােথ। িবদ ালয় ও সমােজর স

য

স

এলাকা বা অ েলর

পূণ ভূ িমকা

রেখ আসেছ।

ািদত হয়। এই সািবক কল াণ ও িবকাশ

ক, িবদ ালয় ও সমােজর পার িরক দায়ব তা, িবদ ালয় ও
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সমােজর পার িরক িনভরশীলতা স
সমােজর

িত

মানুেষর মেধ

েক ধারণা অজেনর জন

জা ত করা

েয়াজন।িনে

‘‘িবদ ালয় এক

সামািজক সংগঠন’’- এই উপলি

িবদ ালয় ও সমােজর পার িরক িনভরশীলতার িকছু

উদাহরণ তু েল ধরা হেলাক)
খ)
গ)

ঘ)
ঙ)
চ)
ছ)

জ)
ঝ)
ঞ)
ট)

ঠ)

ড)
য

মাধ িমক িবদ ালয় সমােজর মানুেষর ারা িতি ত িবধায় িবদ ালয় সামািজক িত ান বা
সংগঠন।
একক ব ি অথবা সংেঘর অথায়েন সমােজর কল ােণ িতি ত িবদ ালয় ও সামািজক িত ান।
মুনাফা অজেনর লে
একক ব ি
অথবা সংঘ কতৃ ক িতি ত িবদ ালয় ও সামািজক িত ান। কারণ,
িবদ ালয় পিরচালনায় সমাজ সংি তা অপিরহায। একাকী ঐ ব ি
বা সংঘ িবদ ালয় পিরচালনা করেত
পােরনা। িশ াথ , িশ ক, কমচারী, অিভভাবক যেহতু সমােজর মানুষ সুতরাং িবদ ালয় এক
সামািজক
িত ান।
িবদ ালয় িনেজই এক সমাজ। সই িনিরেখ িবদ ালয় সামািজক িত ান।
িশ াথ েদর সামািজিককরেণর েয়াজনীয় দয়বৃি ক ও বুি বৃি ক ণ-সহমিমতা, সহেযািগতা, পরমতসিহ ু তা,
আ ীকরণ, সম য়, সি লন,
িনরসেণর কৗশল ইত ািদ চচা ও র করার িশ া িবদ ালয় িদেয় থােক।
িবদ ালয় রাে র িশ ানীিত সং ৃ িত ও ঐিতহ অনুসরেণ িবিধ মাতােবক িশ া কায ম পিরচালনা কের।
রা এক বড় সমাজ। সুতরাং িবদ ালয় রা ীয় দািয় পালন কের।
ত
ও পেরা ভােব িত িবদ ালেয় রা ীয় পৃ েপাষকতা যু হেয় থােক। রা ীয় িবিধ-িবধান অনুসরণ
না কের কান িবদ ালয় পিরচালনা করা যায় না। ফেল িশ াথ গণ রা ীয় িবিধ-িবধােনর
িত
ােবাধ
অজন কের সুনাগিরক হেয় গেড় ওেঠ।
ান-িব ান, যুি র উ য়েনর সে সে সমােজর িববতন-পিরবতন ঘটেছ। িবদ ালয় পিরবিতত িশ া েমর
পাঠ অনুশীলন কিরেয় িশ াথ গণেক সমােজর তথা দেশর স েদ পা িরত কের।
িবদ ালয় নতু ন ােনর আেলােক িশ াথ েদর মেধ নতু ন চতনা ও িব ােসর উ ব ঘটায়। এর ভােব পুরেনা
ধ ান-ধারণা, সং ার, অ -িব াস দূরীভূ ত হেয় সমােজর আধুিনকায়ন ঘেট।
িবদ ালয় আইিস -এর মাধ েম িশ াথ েদর মেধ আ জািতকতােবােধর উে ষ ঘটাে । এেত িশ াথ গণ িনেজেদর
াবাল সমােজর সদস িহসােব গণ কের এবং িব
াতৃ েবােধ উ ু হেয়
িবদ ালেয় সহিশ া িমক অেনক কায ম পিরচািলত হেয় থােক। এসেবর মাধ েম িশ াথ গণ মানিবকতা,
সবাপরায়নতা, গণতাি ক মানিসকতা, ধম য় উদারতা, দেশর িত আনুগত ও অ ীকারব তা ইত ািদ ণ
অজন কের সমাজ তথা দেশর যাগ নাগিরক হেয় গেড় ওেঠ।
িবিভ
াকৃ িতক দুেযাগ, মহামারী, জীবন-স দ-পিরেবশ িব ংসী িবপযেয় দুগত মানুেষর জন
াণসাম ী ও
িচিকৎসা সবা দােনর লে
িবদ ালেয়র িশ াথ -িশ ক-কমচারী সি িলতভােব উপ ত এলাকায় উ ারকােয
ঝাঁিপেয় পেড়।
িবদ ালয় কখেনা কখেনা বয়
িশ া ও গণিশ া কায ম পিরচািলত কের থােক। এেত সমাজ িশ ার
আেলােক আেলািকত হয়।
িত ােনর কমকাে র গিত কৃ িত এমন স িত ান সামািজক িত ানই বেট।

িবদ ালেয় সামািজক অংশীদাির
এক

িবদ ালয় সমােজর কল ােণই িনেবিদত। সুতরাং এর উ য়েন সামািজক অংশীদািরে র

িবেশষভােব অনুভূত হেয় থােক। য সব কারেণ সামািজক অংশায়ন
িবধান, সংগৃহীত স

েদর সেবা ম ব বহার, উ ত সবা

ধারা বজায় রাখা। সামািজক অংশায়ন
সকল

কার

কৃত পে

াথ সং েণ র া-কবচ িহেসেব কাজ

েয়াজন তা হেলা স

েয়াজনীয়তা িবিভ
দ সং হ, স

কারেণ

েদর িনরাপ া

দান এবং উ য়ন কায েমর সু ু বা বায়ন ও তার অব াহত
িত ােনর

কের এবং

িনি ত কের।
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িত সংিশ

সকেলর মািলকানােবাধ সৃি

কের তার

িত ােনর উ য়নমূলক কােজ তাঁেদর সি য় অংশ হণ

িশ ণাথ েদর জন

সামািজক অংশীদািরে র

ি য়া

িশ া

িত ােনর উ য়েন সামািজক অংশীদািরে র

কাজ

িত ান

ধােনর পে

ধান তাঁেদর শরণাপ
করা যায়। য

হেল

Z¡ অন ীকায। িক

েনাদনা ও উ ু করেণর মাধ েম সমােজর বৃ বান

ি য়ার মাধ েম সমাজ তথা জনগণেক স

ণয়ন। এ পিরক না

উ য়নমূলক কােজ জনগণেক স

বশ ক সাধ । সকল সমােজই িবেবকবান ও কল াণকামী িকছু মানুষ থােকন।
ৃ

করা

ৃ

করার
িত ান

িণেক িবদ ালেয়র উ য়েন সহেযাগী

যায় তা হে

িবদ ালয় পযােয় উ য়ন পিরক না

ণয়ন ও বা বায়ন িকভােব করেত হয় তা িনেচ বণনা করা হেলা।

ক)

উে শ িনধারণ
এক িশ া িত ােনর উ য়েনর লে
তার পিরচালন পিরষেদর সকল সদস , িশ ক ম লীর বা তাঁেদর
িতিনিধ, অিভভাবক িতিনিধ, িত ােনর ক াচেম
এিরয়ার িতিনিধবগ, ছা
িতিনিধ, কমচারী িতিনিধ
ইত ািদ ব ি বগ সি িলতভােব িত ােনর বািষক উ য়েনর উে শ িনধারণ করেবন।
খ)
উ য়ন কমসূচী ণয়ন
উ য়ন সংি
ব ি বগ একই সমেয় একে বেস সি িলতভােব িনধািরত ল সমূহ অজেনর জন
েয়াজনীয়
কাজ িচি ত কের, তােদর অ ািধকার িনণয়পূবক া স দ ও সমেয়র
ি েত বা বায়নেযাগ এক বািষক
উ য়ন কমসূচী ণয়ন করেবন।
গ)
উ য়ন কমসূচী বা বায়েন ভূিমকা িনধারণ
ণীত উ য়ন কমসূচীর কান
ক বা
কারা িকভােব কা
সমেয়র মেধ বা বায়ন করেবন তা
আেলাচনার মাধ েম িনধারণ করা। এর ফেল পুেরা উ য়ন কমসূচী বা বায়েন সংি
সকেলরই কম বশী
অংগীকার ও দায়ব তা িনি ত হয়।
ঘ)
বা বায়েনর অ গিত পযােলাচনা ও পরবত পদে প হণ
উ য়ন কমসূচী ণয়ন ও বা বায়েন সকেলর ভূ িমকা িনধারেণর পর ব ত িশ া িত ােনর উ য়ন কমসূচী
বা বায়ন
হেয় যায়। িক বা বায়ন কাজ সু ু ভােব সময়মত এিগেয় যাে
িকনা, বা বায়েনর কান
সমস া দখা িদেয়েছ িক না ইত ািদ সামিয়ক িভি েত অথাৎ মািসক, ি মািসক বা মািসক িভি েত সকেল
একি ত হেয় পযােলাচনার মাধ েম িচি ত কের তা সমাধানকে পরবত কায ম হণ করেত হেব। মাট
কথা সকেল িমেল উ য়ন কমসূচী পযােলাচনা করেল সমস া িচি ত করণ ও তার সমাধান বর করা সহজ
হয় এবং ফেল কমসূচী িনধািরত সমেয়র মেধ বা বায়ন স ব হয়।
ঙ)
গণতাি ক প ায় িস া
হণ
িশ া িত ােনর উ য়েন সামািজক অংশায়ন ি েয়ায় য সকল কায েমর কথা আেলাচনা করা হেয়েছ তার
েত ক
ে িস া
হেণ গণতাি ক প া অবল ন অত
পূণ। িস া
হেণ যিদ সকল সদেস র মতামত
িবেবচনায় না এেন ধুমা এক বা একািধক ভাবশালী সদেস র
মতামত চািপেয় দওয়া হয় তাহেল অবেহিলত
সদস গণ উ য়ন কমসূচীেত তােদর
ও ভূ িমকা
স ে আ া হািরেয় ফলেবন এবং মশ তাঁরা িত ান থেক
দূের সের যােবন। সুতরাং
ভােবই িশ া িত ােনর উ য়েনর জন কম-পিরক না ণয়ন ও বা বায়েন ছাট-বড়
িনিবেশেষ সকেলরই মতামত িবেবচনায় এেন গণতাি ক প ায় িস া
হণ খুবই
পূণ।
সামািজক অংশায়েনর সুফল (Advantage of Social Participation)
িশ া

িত ােনর উ য়েন সামািজক অংশায়েনর মাধ েম িনে া



িশ া



ঐক ও সংহিতর মাধ েম



িত ােনর সােথ সংি

িত ােনর স

দ সং হ বৃি

সুফল পাওয়া যায়:

ব ি র/ গাি র মযাদােবাধ বৃি
িত ােনর শি

বৃি

পায়;

পায় এবং উ য়নমূলক কাজ

পায়;



সমস া সমাধান সহজ হয়;



উ য়নমূলক কােজর তদারকী ও বা বায়েন দািয় শীলতা বৃি
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পায়।

ত বা বািয়ত হয়;

িশ ণাথ েদর জন

২.৩.৪ উপসংহার
িবদ ালয় সামািজক

িত ান বা সংগঠন- এই

াবনা র িবপে

স এলকার সকল মানুষই ঐ িবদ ালেয়র সে
িদনমজুর

সও হয়েতা

কান না কানভােব স

কান একিদন ঐ িবদ ালেয়র মােঠ মা

িদনমজুরও িবদ ালয় র সে
দয়ার মত শি

কান যুি ই

স

কযু

হেলা।

িকত।

ভরাট কােজ

কেব না। য এলাকায়

িবদ ালয় আেছ

স এলাকার য গরীব দুঃখী িনঃস ান
ম

িদেয় মূল

িনেয়েছ। সুতরাং ঐ

াথাে ষী চ া কারীরাও সমােজ আেছ। তােদর অ ভ তৎপরতা

েখ

যন সমােজ িবদ মান থােক।

২.৩.৫ সহায়ক পাঠ
1.

ু ল আেরা কীভােব ভােলা করা যায়: জাতীয় িশ া ব ব াপনা একােডমী (নােয়ম), িশ া ম ণালয়, ধানমি ,
ঢাকা-১২০৫।

2.

কেলজ আেরা কীভােব ভােলা করা যায়: জাতীয় িশ া ব ব াপনা একােডমী (নােয়ম), িশ া ম ণালয়, ধানমি ,
ঢাকা-১২০৫।

3.

উ
ও উ

মাধ িমক পযােয়র

িত ান

ধানগেণর িশ া

িশ া অিধদ র, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।
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শাসন ও ব ব াপনা িবষয়ক

িশ ণ ম ানুেয়ল, মাধ িমক

িশ ণাথ েদর জন

অিধেবশন ২.৪ : িশখন সমাজ সৃি েত ধান িশ েকর ভূ িমকা
(Role of Head Teacher in building Learning society)
২.৪.১ অিজতব পশাগত যাগ
 িশ া সংি
ব ি েদর

নতৃ
দয়ার স মতা
 িশখন- শখােনা পিরেবশ
২.৪.২ িশখনফল

তা
অিধকতর িশ ানুরাগী করার দ তা
দশন
সমৃ করার স মতা দশন।

দশন

এ অিধেবশন শেষ আপিন
িশখন সমাজ কী ব াখ া করেত পারেবন
 িশখন সমাজ কােদরেক িনেয় গ ত হয় বলেত পারেবন

িশখন সমােজর
উে খ করেত পারেবন

িশখন সমাজ গঠেন কী কী িবষেয়
দয়া উিচত ব াখ া করেত পারেবন

িশখন সমাজ গঠেন ধান িশ েকর ভূ িমকা কী বলেত পারেবন।
২.৪.৩

িবষয়ব

িশখন সমােজর ধারণা ও যােদর িনেয় গ ত
মানুষ পর

েরর সে

ভাব িবিনময় ও মত িবিনময় কের অেনক িকছু

িশ ণদােন িনেয়ািজত একদল মানুেষর

ে

এই

ি য়া

শেখ।

কাযকরভােব ভূ িমকা রােখ। এখােন

িশ ণ

হেণ এবং

িশ ক- িশ ণাথ এবং

িশ ণাথ - িশ ণাথ interaction-এর মাধ েম উভয় দেলরই teaching-learning যুগপৎভােব ঘেট। একদল মানুষ যখন
সি য়ভােব িনেয়ািজত থেক কান সাধারণ মুল েবাধ ও িব াস িবিনমেয়র মাধ েম এেক অেন র িনকট থেক িশ া
কের বা িশ াদান কের তখন এক

িশখন সমাজ

িতি ত হয়। এ

পডােগাগীক বা িশ ণেকৗশলগত নকশা। আমােদর দেশ এর খুব
েয়াগ

হণ

অেপ াকৃত উ ত ধারণার এক কার

চলন নই। ১৯৮০-র দশেকর

ারে

যু রাে

এর

হয়।
সামািজক মেনািব ানী ম াকিমলান ও

সিভচ (১৯৮৬) বেলন, ৪

মূখ

উপাদান িশখন সমােজর ধারণােক

িনণ ত কের- ১. সদস পদ; ২. ভাব; ৩. ব ি ক চািহদার পূরণ এবং ৪. যৗথ ঘটনা ও আেবিগক সংযুি । সুতরাং িশখন
সমােজর সদস েদর সমাজ বা দেলর

িত আনুগত

যাগােব; সদস রা ইিতবাচক ি য়া করেব, কান
িজ াসা ও তেথ র চািহদার মাধ েম

(সদস

পদ) থাকেব যা কােজর ও পর রেক সাহােয র তাড়না

িতি য়ামূলক আচরণ নয় ( ভাব); িশখন সমােজ িনজ

েত ক সদস

সুিনিদ

ঘাটিত িমটােত সেচ

মত

কাশ,

থাকেব (চািহদা পূরণ) এবং িনিদ

ইসু েত সংঘ ত িবষেয় আেবিগক অিভ তা েলা িবিনময় করেব (আেবিগক সংযু )।
িশখন সমােজর
িপটার সঙ (িফ থ িডিসিপ ন, ১৯৯০) বেলন- ‘‘িশখন-সংগঠন’’ িত ােনর দ তা ও সৃজনশীলতার বৃি
উ ততর িশখন পিরেবশেক িনি ত কের। এখােন
কাি ত ফল লােভর
উ ু

হয় ও

চ ায়

িত ােনর সকল সদস িনয়িমতভােব তােদর যাগ তার

তী থােক, িনত নতু ন

পায় এবং কীভােব িশখন স

িশ ািবদেদর কােছ ‘‘িশখন সমাজ’’ িশেরানােম গণ
িবেশষ

িদেয়েছন।

ধান িশ ক অন

সার ঘ েয়

সারণশীল িচ া- চতনা লািলত হয়, সামি ক চািহদা বা আকা া
হেব তা অিবরাম উ ািবত হয়। সঙ- এর ‘‘িশখন সংগঠনই’’
হেয়েছ। িবদ ালেয় সংি

সহেযািগতাপূণ অিবরাম কােজর মাধ েম িশখনসমােজর কাযকািরতা
এে ে

ঘ েয়

নানা পযােয়র ব ি বগ সি িলতভােব

দশন কেরন। ি িফন (১৯৯৪) অনুস ান কাজ েক

িশ ককেদর িনেয় অনুস ান কােজর মাধ েম িশখনসমাজ গঠেন
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িবেশষ ভূ িমকা রাখেবন। এই অনুস ান নানা কার দুবলতা অপেনাদন করেব, িবতেকর মাধ েম
িচি ত করেব, অেন র জন
িশ কবৃ

ও

কাজ করার এবং পার িরক কােজর

ধান িশ কেক িবেশষ

প িহসােব ধারণা িবিনমেয়র

কান

ীকৃ িতদােনর মানিসকতা
ে

সংঘব

করেব এবং

পূণ তা

যাগােব। সেবাপির
কৃ তপে

এক

বৃহৎ

িশ াথ সমাজ গঠন করেব।
িশখন সমাজ

িত ায় িবেবচ িবষয়সমূহ

নানা ধরেনর উপাদান আেছ যা কন, কাথায় এবং িকভােব সংি
সমাধােনর ও সৃজনশীল কােজর এক

ভূ িমকা, উ ত যাগােযাগ কাঠােমা, িবদ ালেয়র
মানিবক
বিশ

অিতির

িতিদন িশখেনর, িস া

েদর মেধ

ায় শাসন এবং িশ েকর

পার

িরক

নকট , আ িনভরশীল িশ ণ

মতায়ন। অধ

িনবাচেন সংি

যাগ তা লুইস ও

ু জ (১৯৯৫) ব ি র িফডব াক

ান ও দ তা,

অিধকতর সামািজিককরণ

ি য়া

ইিতবাচক দৃি ভ ী, িশ া হেণর
িভশন ও উে শ

হেণর ও উ য়েনর লে

িত ান ধান ও অন ান

কাজ করার সিদ ােক

িত িশ াথ র উ

িশখন সমাজ সৃি েত

অনুস ান ও

েকর চচা;

িত িশ েকর

উ য়েনর সং ৃ িত;

হেণ অংশীদািরে র সং ৃ িত; িশ কবৃে র মেধ

ভােব িলিখত থাকা দরকার।

সহকম সুলভ

ু ল াফ, িপতামাতা-অিভভাবক ও কিমউিন
েয়াজন।

শাসক ও সংি

িত া হওয়া স ব নয়। িশখন সমাজ

িত ব ু ভাবাপ

েয়ােগর সুেযাগ সৃি

ি য়ায় অংশ

উধতন কতৃ পে র সহেযািগতামুলক ব বহার এবং

িশখন সমােজ ধারণার িবস ার লাভ করা

িত ােন িশখন সমােজর

‘‘িশ ক ও অন ান েদর

ধান

ােবাধ, িব াস,

ধান িশ েকর ভূিমকা

িত ান ধােনর ভূ িমকা সু
কান িশ া

িরক

আ হ ও মেনািনেবশ; অনুস ান ও িনরিবি

িনধারেণ ব াপক অংশীদাির ; িস াম

সকলেক িনেয় এক

পার

েয়াজন। বেয়ড (১৯৯২) উে খ কেরেছন- ু িলং, িশ াথ ও পিরবতেনর

আচরেণর ব াপক চচা; িশ াথ -িশ ক- শাসক ইিতবাচক স
সদস বৃ

েদর যথাযথ

উপাদান হেত পাের।

িহসােব িবেবচনা কেরেছন। এছাড়াও িবদ ালয় ও বিহরা েন সহকম েদর মেধ

যথাযথ ও কাযকরী

হেণর, সমস া

ইউিনট িহেসেব িশখন সমাজেক বিশ মি ত কের।

ভৗত শতসমূহ হেলা সা াৎ ও আেলাচনা করার সময়, সংি
ভূ িমকা থাকা এক

ব ি বগেক

সহকম সুলভ যথাযথ স

ক’’ িবেশষ

িতি ত করার জন

িত ান ধােনর

েয়াজন। সহকম েদর নানমুখী যাগ তার

কের িবদ ালেয়র কায মেক গিতশীল করা যায়। িশ ক -কমচারীেদর িস া

হণ ব তীত তােদর পশাগত উ য়েন গিতশীলতার সুেযাগ

কতৃ পূণ আচরণ সহকম েদর বিচ ময় দৃি ভি
বাধা। িবদ ালয় উ য়েনর জন

সকেলর চচা ও আ -িনেবদন ব তীত

দান স ব নয়।

িত ান ধােনর অিতমা ায়

ও ধারণা িবকােশর পেথ অ রায় যা কাযকরী িবদ ালয়

িত ান ধান, িশ ক ও িশ াথ সকেলই সমি তভােব

সমস া থেক উ রেণর পথ খুঁজেব। ‘‘িশ ক িশ াদান করেব, িশ াথ িশ া হণ করেব

হণ

িত ায় বড়

কের অনুস ান করেব ও
শাসক

শাসন ও ব ব াপনায়

িনেয়ািজত থাকেব’’- এই সনাতনী ধারণার পিরবতন আবশ ক। ‘‘ কউ কারও চেয় বশী জােন’’- এই ধারণার পিরবেত,
‘‘সকেলরই অংশ হণ আবশ ক’’ এই ধারণা
সকেলই এক

দল িহসােব একেযােগ

নতৃ ে র মেধ

িতি ত করেত হেব। ‘‘এক

পশাগত দািয়

এই িব াস জা ত করেত হেব।

ভাল ও উ ত িবদ ালয়

পালেনর সােথ সােথ িনেজেকও সমৃ
ি ন (১৯৯৩)- িবদ ালয় পুনগঠেন

িত ার জন সংি

করেছ’’-

িত ান ধােনর

ধান িশ েকর

বিশ েক

সং ািয়ত কেরেছন ‘‘অংশীদাির পূণ কতৃ ে র আ িরকতা, সহকম েদর কােজ সহেযািগতার দ তা এবং আিধপত বিজত
অংশ হেণর
থাকেবন।

যাগ তা’’ িহেসেব। ‘‘িশ ককগণিশ াথ র চািহদা পূরেণ সমথ ’’-

ধান িশ ক এই িব াস

ধান িশ ক িবদ ালেয়র অভ রীণ িশখন পিরেবশ িনয় ণ ও উ য়েন

সমাজ (অিভভাবক, কিমউিন ) ও উধতন িনয় ণকারী কতৃ প
েয়াজনীয় ও যথাযথ সম য়সাধন কের

াপেন সেচ

যমন ভূ িমকা রােখন, পািরপাি ক

তথা িশ া ব ব ার বৃহ র পিরম েলর সােথ িবদ ালেয়র

িত ােনর নানািবধ উ য়েন কাযকরী ভূ িমকা রাখেত পােরন।

িশ ণ-িশখন কায েমর কাযকরী বা বায়ন ও উ য়েনর

কৃ তপে

ােথ এই ি মূখী উেদ াগেক জা ত করার মাধ েমই তরী হয়
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িশখন সমাজ।

ধান িশ ই এর ক িব ুেত অব ান কের সুিশ া অজেনর পথেক সুগম করেত পােরন। সুতনাং

িশ কেকই আেগ জানেত হেব,
২.৪.৪
িচ া

উপসংহার
যখােন ব ী

বরণ কের থােক সখােন সৃজনশীল হওয়ার

বেলেছন ভু ল করার ভীিত থেক মু
চচা করেবনা।
২.৪.৫

ধান

ত হেত হেব এবং অ গামী হেত হেব এই িশখন সমাজ সৃি র জন ।

িত ান ধান মু

য়াস অবােধ চলেত পােরনা। একজন মািকন লখক

হেত পারেল মানুষ সৃজনশীল হেত পাের। িশখন সমাজ কান চািপেয় দয়া িচ ার

িচ ার পিরেবশ সৃি

করেবন এবং িশখন সমাজেক সৃজনশীল হেত

েণািদত করেবন।

সহায়ক পাঠ

১। বাংলােদেশর মাধ িমক িবদ ালেয়র

ধান িশ কগেণর ি -সািভস

িশ ণ ম ানুেয়ল (পরী ামূলক সং রণ) পৃ া নং-৫৯

2.5 : evsjv fvlvq cÖwgZ kãvewji e¨envi I ï× evbvb ixwZ
অিধেবশন-২.৬: বয়:সি কােলর চািহদা ও তা পূরেণর উপায়
(Needs of puberty period and ways of fulfilling these needs)
২.৬.১: অিজতব পশাগত যাগ তা


বয়ঃসি কাল ও বয়ঃসি কােলর বিশ



বয়ঃসি কােলর শারীিরক ও মানিসক পিরবতন স



বয়ঃসি কােলর চািহদা সং া



বয়ঃসি কােলর চািহদা পূরেণর উপায় স

ান

সং া

ধারণা
িকত

দশন।
ান

দশন ।

দশন ।
িকত ধারণা

দশন ।

২.৬.২ িশখন ফল
অিধেবশন শেষ আপিন

বয়ঃসি কাল ও বয়ঃসি কােলর বিশ

স

েক বণনা করেত পারেবন;



বয়ঃসি কােলর শারীিরক ও মানিসক পিরবতন সমুহ ব াখ া করেত পােরন;



বয়ঃসি কােলর চািহদা েলা বণনা করেত পারেবন; এবং



বয়ঃসি কােলর চািহদা পূরেণর উপায়

বলেত পারেবন।

২.৬.৩ িবষয়ব
বয়ঃসি কাল (Puberty)
জীবন িবকােশর

িত

পযােয়ই রেয়েছ

- বিশ

িবকােশর ধারণা। এসব বিশ

মা েয় ব ি ক ও সামািজক

চািহদার িভি েত পিরবিতত ও পিরবিধত হেয় থােক। শশব ও বাল কাল পিরেয় জীবন- সােরর য পযােয়
ছেলেমেয়রা যৗন- মতা অজন কের বা যৗবেনর দার াে
হয়। এ সময় দিহক বৃি র সােথ সােথ মানিসক
পয

পৗঁছায় সই পযায় েক বয়ঃসি

মতারও বৃি

ও পিরবতন ঘেট। সাধারণত ১২ থেক ১৯ বৎসর

সময়েক বয়ঃসি কাল ধরা হয়। ইংেরিজ ‘িপউবা ’ (Puberty) শ

উ ূ ত যার অথ হেলা

‘ পৗ ষ

ল া ন শ ‘িপটবাটাস’ (Pubertas) থেক

অজেনর বয়স’ (Age of manhood) অথবা বয়ঃ াি ।

(Puberty) স রেকই অেনেক কেশার বেল িবেবচনা কেরেছন। মানুেষর জীবেনর এক
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বয়ঃসি কাল। এই সময় থেকই ছেলেমেয়েদর মেধ শারীিরক ও মানিসক পিরবতন ঘেট। আকি ক এই পিরবতেন
তারা িকছু টা িব া ও হেয় পেড় এবং অেনক সময় এসব পিরবতেনর সােথ খাপ-খাওয়ােনােত তােদর জন ক কর হেয়
পেড়।
বয়ঃসি কােলর বিশ সমূহ
িবকাশমূলক িকছু ল

ণীয় বিশে র জন বয়ঃসি কাল জীবেনর এক

অনন পযায়। কারণ এ সময় এমন কতক েলা

িবেশষ শারীিরক পিরবতন হয়, যা জীবন িবকােশর অন পযােয় দখা যায় না। এসব পিরবতেনর ফেল বয়ঃসি কােল
যসব বিশ
1.

পিরলি ত হয় স েলা হল:

বয়ঃসি

কালেক শশেবর

করা পযম

শষ এবং

ছেলেমেয়েক বয়ঃ া

যৗবেনর সূচনা িহেসেব িবেবচনা করা হয়।
িকেশার-িকেশারীও বলা হয়।

যৗন-পিরপ তা

যৗন-পিরপ তা অজন না
অজন করার পরই তারা

ত ণ (Adolescent) নােম পিরিচত হয়।
2.

বয়ঃসি কাল

ায়ী। সাধারণত: ছেলেদর তু লনায় মেয়রা আেগ পিরপ তা অজন কের। তেব এর ব িত মও

দখা যায়।
3.

বয়ঃ াি কাল খুব সংি

হেলও এ সমেয়র পিরবতনেক িতন

ক. বয়ঃ াি র পূবাব া: এ সময় গৗণ যৗন বিশ
দাঁিড়, গাঁফ ওঠা

র

পযােয় িবভ

করা হয়। যমন-

েলা পিরলি ত হেত থােক, যমন- ছেলেদর মুেখ

কের।

খ. বয়ঃ াি র মধ বত পযায়: এ সমেয় যৗন-পিরপ তার ল ণ েলা পিরলি ত হয়, যমন- মেয়েদর
ঋতু াব এবং ছেলেদর যৗনা

থেক রাি কালীন

গ. বয়ঃ াি র শষ পযায়: ত ণ বয়েসর
বিশ
4.

বয়ঃসি কােল
দিহক বৃি

রস িনঃরসণ।

থম এক বা দুই বছর এ পযােয়র অম ভু । গৗণ যৗন

েলার িবকাশ এ সময় শষ হয়।
ত শারীিরক পিরবধন ও পিরবতন হেয় থােক। জীবন

সােরর য দু

এবং পিরবতন সংগ ত হয় বয়ঃসি কাল তার মেধ অন তম। এ

িবকাশেক ‘‘বয়ঃসি কালীন

সমেয় সবেচেয় বশী

সমেয়র দেহর

ত বৃি ’’ (Puberty growth spurt) বা ‘‘ত ণ বয়েসর

ত বৃি

ও

ত বৃি ও’’

(Adolescent growth spurt) বলা হয়।
5.

িব প মেনাভাব পাষেণর কারেণ বয়ঃ াি েক অেনক সময় নিতবাচক পযায় বা ‘‘Negative phase’’ িহেসেব
আখ ািয়ত করা হয়। তেব এ ধরেনর নিতবাচক মেনাভাব ও আচরণ যৗন- মতা অজেনর সােথ সােথ কেম
যায়।

6.

পাঁচ ছ’বছর থেক ঊিনশ বছর বয়েসর য কান সময় বয়ঃ াি র পিরবতন

হেত পাের। মেয়রা গেড়

তর বছর বয়েস এবং ছেলরা গেড় তার এক বছর পের যৗন-পিরপ তা অজন
সবার

ে

এক

িনিদ

সমেয় স

7.

এ সময় ছেল ও মেয় উভয়ই িবিভ

8.

বুি

9.

তােদর মােঝ ব ু

কের। তেব এই পিরপ তা

হয় না। কােরা আেগ হয় আবার কােরা পের হয়।
ধরেনর ব ি গত ও সামািজক সমস ার স ুখীন হয়।

পিরণমতা ও িচ া শি র দৃঢ়তা আেস এবং িবমূত িচ ায় িবকাশ ঘেট।
ও দল গঠেনর

বণতা পিরলি ত হয়। এ সময় সহানুভূিত ও সহেযািগতার অনুভূিত

বল

হয়।
10. তারা সামান েত িবমষ ও মমাহত হয় এবং সামান েতই অিভমান কের।
অিভমানী হয়।
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বয়ঃসি র শািররীক দিহক পিরবতন সমূহ
ছেলেমেয়েদর মােঝ বয়ঃসি কােল সাধারণত: চার ধরেনর পিরবতন দখা যায়। এ সমেয়র দিহক পিরবতন েলা হেলা:
ক.

দিহক আকৃ িতর পিরবতন হয়। দিহক আকৃিতর পিরবতন বলেত উ তা ও ওজেনর বৃি েক বুিঝেয় থােক।
মেয়েদর তু লনায় ছেলেদর বয়ঃ াি র সময়সীমা দীঘািয়ত হওয়ায় একই বয়েসর ছেলরা মেয়েদর চেয় বশী ল া
হয়। ষাল বছর বয়েস ওজন বৃি

সবেচেয় বিশ হয় এবং তারপর ওজন বৃি র মা া কেম আেস। মেয়েদর চেয়

দু’এক বছর দরীেত ছেলেদর ওজন বৃি
খ. বয়ঃসি কােলর আেরক
গ.

র

হয়।

দিহক পিরবতন হেলা িবিভ

অ - ত ে র আনুপািতক বৃি ।

াথিমক যৗন বিশ সমূেহর পিরবতন, যমন- যৗন অ

ত ে র আকৃ িতর পিরবতন ও কম

ঘ. এ সময় গৗণ যৗন বিশ সমূেহর উ ব হয়, যমন- িবিভ
গাঁফ, দািড়ও এ সময় গজায়, মেয়েদর
যৗন বিশে র িবকাশ স

গাপন

ােন লাম গজায়। িবেশষ কের

ক নরম হয়, রং বদলায় এবং এ সময় মুেখর উপর

ূণ হেল গলার

ককশ হয় এবং পের ধীের ধীের তা সুিম

েরর পিরবতন হয়। িবেশষ কের ছেলেদর
হয়। মেয়েদর

মতার বৃি

েনর আকৃ িতেত

ে

ঘেট।
ছেলেদর

ণ দখা যায়। ধান
েত গলার

র

পিরবতেনর দখা যায়। এ বিশে র

কারেণই ছেল এবং মেয়েদর পৃথকভােব চনা যায় এবং িকেশার-িকেশারীরা পর র পর েরর

িত আকৃ

হয়।

বয়ঃসি র মানিসক পিরবতন সমূহ
বয়ঃসি

াি র মাধ েম য শারীিরক পিরবতন হয় তা ছেলেমেয়েদর দিহক ও মানিসক

কের। বয়ঃসি কােলর
সৃি

ি য়ার উপর

ভাব িবস ার

ত দিহক পিরবতেনর ফেল ছেলেমেয়েদর মেন অ িতভতা, অপযা তা, িনরাপ াহীনতা ইত ািদর

হয়। এ সময় ছেলেমেয়র মেনাভাব ও আচরেণর পিরবতন

ি র কায ণালীর পিরবতেনর জেন হেলও সামািজক

অেনক কারণও এর পছেন থােক। িনেচ তার িকছু উেল খ করা হেলা:
1.

এসময়

ছেলেমেয়েদর মােঝ একাকীে র ই া পিরলি ত হয়। সমেয় িবেশষ কের

মােঝ লাজুকতা

দখা যায় এবং কােরা সােথ ভােবর আদান- দান, স ীেদর সােথ িমেলিমেশ

করেত তারা অিনহা
2.

খলাধুলা,

যৗন পিরবতেনর ফেল তােদর
কান কাজ, খলাধুলা

কাশ কের। এমনিক বািড়েতও তারা সবার মােঝ থাকেত চায় না।

ু েলর কাজ ও িবিভ

সামািজক কমকা- তােদর মােঝ ছাটেবলার মত আনে র স ার করেত পাের না।

এসব কাযকলাপ তােদর কােছ একেঘঁেয় মেন হয়।
3.

এ বয়েসর

ছেলেমেয়েদর আচরণ িবশৃ লাময় ও অসাম স পূণ মেন হয়।

দেহর

ত পিরবতেনর জেন তারা এ

ধরেনর আচরণ কের থােক। দিহক বৃি র গিত কেম এেল তােদর আচরণও সাম স পূণ হেয় ওেঠ।
4.

বয়ঃ াি র এ পযােয়

ছেলেমেয়রা সব িকছু েত

িত ি তার মেনাভাব পাষণ কের। সাধারণত: কােনা কােজ এেক

অন েক সহেযািগতা করেত চায় না এবং কােরা সােথ একমত পাষণ করেত চায় না।
5.

তােদর মােঝ িবিভ

ধরেনর আেবেগর আিধক

দখা যায়। উদাহরণ

এবং সামান কারেণই কঁ েদ ফলা ইত ািদ এ সমেয়র
6.

আ

াভািবক

প, ভাব বণতা, অিভমান, রােগ ফেট পড়া

িতি য়া।

ত েয়র অভাব দখা যায় এবং ফেল িনেজেদর ব থতা সহেজ

ীকার কের িনেত পাের না। মূলত দু’

কারেণ

তারা এ ধরেনর আচরণ কের থােক, যমন- (i) সহনশীলতার অভাব এবং (ii) স ী ও বড়েদর কাছ থেক সবসময়
কােজর সমােলাচনা শানা। ফেল এ সময় অেনক ছেল- মেয়রা হীনমন তায় ভােগ।
বয়ঃসি কােলর চািহদাসমূহ
বয়ঃসি কােল ছেলেমেয়েদর শারীিরক ও মানিসক পিরবতেনর সােথ সােথ তােদর মােঝ নতু ন নতু ন চািহদার সৃি

হয়।

যসব চািহদা িকেশার িকেশারীেদর মােঝ পিরলি ত হয় স েলা হেলা:
1.

আ

কােশর চািহদা: বয়ঃসি কােল ছেলেমেয়েদর মেধ িনেজেক

কােশর চািহদা

বল

থােক। তারা খলাধুলা, নাচ, গান ও অন ান সাং ৃ িতক কাযকলােপর মাধ েম বড়েদর কােছ তােদর পারদিশতা

কাশ
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করেত পছ

কের। িনেজেদর

কাশ করার জন অেনক সময় তারা অেনক ক ন কাজ করেতও ি ধােবাধ কের

না।
2.

াধীনতার চািহদা: আ িব াসী ও আ িনভরশীল হেয় উঠার কারেণ এসমেয়
করেত পছ

কের। তােদর কােজর

আকা া সহজাত
3.

অেন র হ ে প তারা সহ

ক

স ধরেনর

ছেলেমেয়েদর মেধ
ীকৃ িত না

ীকৃিতর চািহদা পিরলি ত হয়। এরা

াধীনতার

য ধরেনর

িতকর

ীকৃিত

ভাব িবস ার কের।

প িব প আ ধারণা পাষণকারী ছেলেমেয়রা সু ু আচরণ না

কের অসামািজক আচরেণর মাধ েম িনেজেদর িব প মেনাভাব
4.

করেত পাের না। এ বয়েসর

পেল তা তােদর আ ধারণার উপর

তােদর মােঝ িব প আ ধারণার উ ব হয়। ফল
সৃি

াধীনভােব কাজ

বৃি র ফল।

ীকৃ িতর চািহদা: এ বয়েসর
কামনা কের

ে

ছেলেমেয়রা

কাশ কের এবং তােদর মেধ

হীনমন তা

বােধর

হয়।

সামািজক চািহদা: এ স ের মানিসক ও আেবিগক িবকােশর ফেল তােদর মেধ বাইেরর জগত অথাৎ সমাজ ও
পৃিথবী স

েক িবিভ

ধরেনর অনুভূিত ও কৗতূহল দখা যায়। তােদর এই চািহদােক সামািজক চািহদা বলা হয়।

খলার সাথী, সমবয়সীেদর সােথ িমেল দল গঠন এবং িবিভ

সামািজক সংগঠেনর সােথ স

হেয় তারা এ
ৃ

চািহদা পূরণ করার চ া কের।
5.

ােনর চািহদা: এ বয়েসর বুি , িচ া ও িবচার িবেশ ষণ করার
জানার আ হ সৃি

হয় এবং িবিভ

চািহদার কারেণ তােদর মােঝ

মতার িবকাশ ঘেট। তােদর মােঝ জগৎেক

তােদর মনেক কৗতূ হলী কের তােল। জানার ই া
ও

কৗতূ হেলর ই া

দখা যায়। এ চািহদা

বল থােক।

ােনর

পূরেণর উপর িনভর কের তােদর

ান, দ তা ও মূল েবােধর যথাযথ িবকাশ।
6.

দুঃসাহিসক অিভযােনর চািহদা: এ সমেয়র এক
পশী শি ,

ােনর চািহদা ও

বিশ পূণ চািহদা হেলা দুঃসাহিসক অিভযােনর চািহদা। অদম

কৗতূ হেলর কারেণ তারা অেনক দুঃসাহসী কাজ কের িনেজেক জািহর করেত চায়।

কৗতূহল ও আকা ােক চিরতাথ করার জন তােদর মােঝ দুঃসািহক অিভযােনর চািহদা সৃি
7.

িনরাপ ার চািহদা: এ বয়েসর ছেলেমেয়রা িনেজেদর অব ান, দািয় , কতব ও কাজ স
তাছাড়া

বয় েদর

িনরাপ াহীনতার সৃি
8.

অনুশাসন, সামািজক

ত াশা

এবং

সহবয়সীেদর

ারা

হয়।
েক

ত াখােনর

ীধাহীনতায় ভােগ।
ভয়

তােদর

মােঝ

কের। এসব পিরি িতর সােথ খাপ খাওয়ােনার জন তারা িনরাপ া খাঁেজ।

নীিতেবােধর চািহদা: এ সময় ছেলেমেয়রা ভাল-ম , উিচত-অনুিচত ও দািয় েবাধ স
মােঝ নীিতেবাধ জা ত হয়। িনেজেদর অপকেমর জন

েক সেচতন হয়। তােদর

তারা দুঃখ অনুভব কের এবং িনেজর কৃতকেমর স ক

ব াখ া িবে ষণ চায়।
9.

যৗন চািহদা:
আকষণ সৃি

যৗন িবকােশর ফেল তােদর মেধ

হয় এবং পর

র পর েরর

যৗন চািহদা পিরলি ত হয়। িবপরীত িলে র

িত আকৃ

হয়।

পিরপ তা অজন করেত স ম না হেল ছেলেমেয়েদর জেন তা

াভািবক বয়েস এবং

িত ব াপক

াভািবক সমেয়র মেধ

যৗন

র তর মানিসক িবপযেয়র কারণ হয়। এর কারণ

হেলা দরীেত যৗন মতা অজন করার কারেণ সমবয়সীেদর কােছ উেপি ত হওয়া।
10. জীবনাদেশর চািহদা: তােদর মােঝ জীবনাদেশর চািহদা সৃি

হয়। জীবন স

েক নানা

তােদর মেন জােগ।

আ িবকােশর সােথ সােথ তারা জীবন দশন িনেয় িচম া কের এবং সু র জীবন িবকােশর দশন খুঁজেত থােক।
11. পশা ও বৃি র চািহদা: এ পযােয় ছেলেমেয়রা িনেজেদর ভিবষ ৎ িনেয় িচম া করেত স ম হয়। ভিবষ ৎ পশা
বা বৃি

িনবাচন কের

াধীনভােব উপাজন ম হেয় সমােজ

িতি ত হওয়ার জন তারা

পশা বা বৃি র চািহদা

অনুভব কের এবং স ক পশা িনবাচেনর জন পরামশ খাঁেজ।
12. নতৃ ে র চািহদা: দল গঠন ও িবিভ
পিরলি ত হয়।

সামািজক কমকাে

নতৃ দােনর মাধ েম তারা িনেজেক

অংশ হেণর ফেল তােদর মােঝ

কােশর মাধ েম তৃ ি

হণেযাগ কের তালার চ া কের।
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বয়ঃসি

কােলর চািহদা পুরেণর উপায়

বয়ঃসি কাল বা

ারি ক কেশারকালেক িবিভ

নােম আখ ািয়ত করা হয়, যমন- নিতবাচক পযায়, সংকটময় কাল বা

ঝড়ঝ ার কাল। বয়ঃসি কােলর শারীিরক পিরবতন স
খাওয়ােত তােদর িবিভ

েক পূব ান না থাকার কারেণ এসব পিরবতেনর সােথ খাপ

ধরেনর সমস ার স ুখীন হেত হয়, যা থেক পরবত েত িবিভ

ধরেনর মানিসক সমস ার

উ ব হয়। িকেশার-িকেশারীেদর এসব িবকাশমূলক সমস ার সমাধান ও চািহদা পূরেণর জন বাবা-মা ও িশ কগণ
িবেশষ ভূ িমকা পালন করেত পােরন, যমনক. উপযু্

িশ া দওয়া।তােদর

খ. কাজ ও দািয়
ীকৃিত

িত সহানুভূিতশীল হওয়া ও িনরাপ ােবােধর সৃি

অপেণর মাধ েম তােদর নতৃ ে র

করা।

ণাবিলেক উৎসািহত করা। িকেশার-িকেশারীরা তােদর কােজর

ত াশা কের। তাই িশ কেদর উিচত হেব তােদর

িত

ভােলা কােজর

ীকৃিত দয়া এবং তােদর মােঝ

নতৃ েবােধর উ ব ঘটােনা।
গ. তােদর ভােলা কােজর
ঘ. সু
স

ীকৃ িত ও পুর ার

যৗন িশ ার ব ব া করা। িশ া েম

দান করা।
া

সং াম

িবষয় অম ভু ি র মাধ েম বয়ঃসি কােলর পিরবতন

েক িশ াথ েদর অবিহত করা যেত পাের।

ঙ.

নিতক িশ া দওয়া এবং িশ াথ েদর সমােজর

চ.

বৃি মূলক িশ া ও িনেদশনা

ত াশা ও বয়সানুযায়ী আচরণ করেত উৎসািহত করা।

দান যােত কের তারা তােদর স ক বৃি

বা পশােক িনবাচন করার

ে

কান

সমস ার স ুখীন না হয়।
ছ. িবিভ

সাং ৃ িতক, অনু ােনর মাধ েম তােদর মােঝ সু র জীবনাদশ

জ. এ সময় িকেশার-িকেশারীরা বিশর সময় একা থাকেত পছ

িত া করা।

কের। এে ে

িশ কগণ তােদর িবিভ

দলীয় কােজ

িনেয়ািজত রাখেত পােরন। এেত কের িশ াথ েদর মােঝ সহেযািগতামূলক মেনাভােবর িবকাশ ঘটেব। এছাড়া দলীয়
কাজ বা িবদ ালেয়র িবিভ

ধরেনর কায েম অংশ হণ করােনার মাধ েম তােদর নিতবাচক আচরণ ও আেবগেক

িনয় ক করা স ব হেব।
বয়ঃসি

বা িকেশারকাল জীবেনর এক

সমস ামূলক বা সংকটময় পযায়। এ সময় িবিভ

ধরেনর চািহদায় উ ব হয়।

তাছাড়া শারীিরক ও মানিসক পিরবতেনর সােথ খাপখাওয়ােনা এ বয়েসর ছেলেমেয়েদর জন িকছু টা ক কর হেয় পেড়।
কারণ িনিদ
সমেয়রও

বয়েসর সমাজ

ত ািশত উপযু

আচরণ করা তােদর জন খুবই ক ন এবং এসব আচরণ িশখেত

েয়াজন। সকারেণ এবয়েসর ছেলেমেয়েদর বয়সানুেযাগী আচরণ করার

ে

পিরবােরর সদস ও িশ কেদর

উিচত সাহােয র হাত বািড়েয় দয়া এবং তােদর চািহদা েলা পূরেণ যথাস ব চ া করা। আর এ ধরেনর সাহায ও
সহেযািগতাই পাের এ বয়েসর ছেলেমেয়েদর জীবনেক সফল কের তু লেত।

সহায়ক পাঠ
১। বানু, সুলতানা (২০১৩): িবকাশ মেনািব ান (১ম খ-), বাংলা একােডমী, ঢাকা।
২। .Mcgraw Hill ,Child growth and development :(1978) .B.E ,Hurlock
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মিডউল-৩: মাধ িমক িশ ায় সমতা (Equality) ও ন ায তা (Equity) এবং একীভূতকরণ
(Inclusion)
(Equality, Equity and Inclusion in Secondary Education)
এ মিডউেল অিজতব পশাগত যাগ তা


ন ায তা, সমতা ও একীভূ ত িশ ার ধারণা



ন ায তা ও সমতার মেধ পাথক িনণয় করার স মতা



একীভূ ত িশ ার চ ােল



একীভূ ত িশ ার চ ােল সমূহ উ রেণর উপায় উ াবন করার স মতা

দশন



একীভূ ত িশখন বা ব পিরেবশ সৃি র উপায় উ াবন করার স মতা

দশন



একীভূ ত িশ া বা বায়েন আ জািতক ঘাষণা ও নীিতমালা

শনা

দশন

করার স মতা

দশন

দশন

স ে

অবিহত হওয়া এবং বা বায়েন

দশন


জ ার সমতা র ােথ িশ েকর করণীয় শনা

করার স মতা
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অিধেবশন ৩.১: gva¨wgK wkÿv ¯Í‡i ন ায তা, সমতা ও একীভূত িশ ার ধারণা
(Concepts of Equity, Equality and Inclusive Education in Secondary Level)
৩.১.১ অিজতব পশাগত যাগ তা


ন ায তা, সমতা ও একীভূ ত িশ ার ধারণা



ন ায তা ও সমতার মেধ পাথক িনণয় করার স মতা



একীভূ ত িশ ার িভি

স

ক ত ধারণা

দশন
দশন

৩.১.২ িশখনফল
অিধেবশন শেষ আপিন 

ন ায তা ও সমতা বলেত কী বাঝায় তা বলেত পারেবন



ন ায তা ও সমতার মেধ পাথক িন পণ করেত পারেবন



একীভূ ত িশ ার ধারণা ব াখ া করেত পারেবন।
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৩.১.৩ িবষয়ব
মাধ িমক িশ ায় িশ ার ফল সূতা িশ েকর ওপর অেনক বিশ িনভর কের। িশ কেদর মেধ অেনেক এখনও িবদ ালেয়
এবং
ণীকে
িবিভ সমেয় মেয় ও ছেল িশ াথ েদর সােথ িবিভ ধরেণর নিতবাচক আচরণ কের থােকন। এ
সকল নিতবাচক আচরেণর মাধ েম তারা জ ার বষম সৃি কের থােকন। যার ফেল অেনক িশ াথ মাধ িমক
িশ া র শষ না কেরই ঝের পেড়। কােজই িশ াথ েদর মাধ িমক িশ া র সমা এবং মানস ত িশ া অজেন
সহায়তার
ে এ েরর িশ কেদর ন ায তা, সমতা ও একীভূ ত িশ ার ধারণা থাকা েয়াজন।
ন ায তা (Equity): য ি য়ায় সমােজ নারী পু ষ, ছেল- মেয়, ধম-বণ- গা িনিবেশেষ তােদর চািহদা অনুযায়ী
অিধকার এবং িবিভ সুেযাগ সুিবধার
ে িনরেপ তা এবং সমতা বজায় থােক সটাই ন ায তা। ন ায তার মাধ েম
উ য়েনর সুফল সকল
ণী ও পশার মানুষ, িবেশষ কের সমােজর সুিবধা বি তেদর অংশীদাির িনি ত করা হয়।
সমােজ সকল
ে ন ায তা বা সাম িত ার মাধ েম জ ার বষম দূর করা স ব।
সমতা (Equality): সমােজ নারী পু ষ, ছেল- মেয়, ধম-বণ, ভাষাগত পাথক ইত ািদ রেয়েছ। সমােজর এ সকল
মানুষ পিরবাের, সমােজ, অন ান
ে ও িবদ ালেয় তােদর চািহদা অনুসাের িবিভ ধরেনর ভূ িমকা পালন ও কাজ কম
কের থােকন। পিরবাের, সমােজ ও িবদ ালেয়র য কান কােজ যখন নারী-পু ষ, ছেল ও মেয়েদর অংশ হেণ সমঅব ান িনি ত করা হয় তখন সটােক বলা হয় সমতা র া করা হেয়েছ।
একীভূ ত িশ া (Inclusive Education ): যখন সমােজর সব িশ ই িবদ ালয়, িশ ােক বা য কান িশ া িত ােন
একসােথ লখাপড়া করার সুেযাগ পায় স অব ােক একীভূ ত িশ া বলা হয়। একীভূ ত িশ া িনি ত করেত হেল িশ া
িত ােন এমন এক িশখন বা ব পিরেবশ গেড় তু লেত হেব য পিরেবেশ সকল ধরেনর িশ েদর অংশ হণ িনি ত
হয়। একীভূ ত িশ ায় াভািবক িশ সহ িবেশষ চািহদা স
িশ , দির পিরবােরর িশ , সাং ৃ িতক িদক থেক িভ তা
ও আিদবাসী িশ , পথ বা কমজীবী িশ , িবিভ সংখ ালঘু পশাজীিব
ণীর িশ েদর সব ধরেনর চািহদা মটােনা স ব
হয়। একীভূ ত িশ ায় সকল িশ যােত িবদ ালেয়র সকল কায েম সহজভােব অংশ িনেত পাের সটা িনি ত করা
হয়। িবদ ালেয়র ভতর ও বাইেরর য সকল িতব কতা িশখনেক বাধা
কের একীভূ ত িশ ায় স েলােক িচি ত
কের দূর করার চ া করা হয়।
ন ায তা ও সমতার মেধ পাথক
িবদ ালেয়র িশ ায় ন ায তার
ে
ণীকে র েত ক িশ র সবল িদক েলা িবেবচনায় রেখ তােদর িবিভ চািহদােক
াধান দয়া হয়। িশ ক িকভােব িল , সং ৃ িত, ভাষা, আথ-সামািজক অব া ইত ািদ িভ তার
ি েত িত িশ র
িশখন চািহদা পূরেণ সহায়তা করেবন তা ন ায তার
ে দখা হয়।
আর যখন সমতার কথা বলা হয়, তখন আমরা বুিঝ ছেল ও মেয়েদর মেধ পার িরক
া এবং সম অিধকার,
সাধারণ অেথ সমতা নারী ও পু েষর মেধ পিরপূণ মানবািধকার িনি ত কের। এছাড়াও সমােজর িত
ে
সমতা, সামািজক, অথৈনিতক, রাজৈনিতক, সাং ৃ িতক এবং উ য়েন নারী পু েষর অংশ হেণ সম অব ান িনি ত কের|
এক
িবদ ালেয় সমতা িনি ত হয় যখন িশখন শকােনা কাজসহ িবদ ালেয়র িত
কােজ িশ েদর সম অংশ হণ
থােক।
৩.১.৪ সহায়ক পাঠ
1.
একীভূ ত
িণকে
িশ েদর চািহদা উপলি ও এর িত সাড়া: এক
িশ ক সহািয়কা, UNESCO, Dhaka,
Bangladesh.
2.
Dakar Framework for Action (2000).
3.
Salamanca Declaration (1994), World Conference on Special Needs Education/ Education Watch Needs
Report, 2003/4
4.
Quality with Equity, The Primary Education Agenda; Campaign for Popular Education in Bangladesh.
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অিধেবশন ৩.২: gva¨wgK ¯Í‡i একীভূত িশ ায় ন ায তা ও সমতা িনি তকরণ: চ ােল সমূহ ও
উ রেণর উপায়
(Ensure Equity and Equality in Inclusive Education in Secondary Level: Challenges and strategies to overcome)
৩.২.১ অিজতব পশাগত যাগ তা


একীভূ ত িশ ার উে শ

সং া



একীভূ ত িশ ার চ ােল



একীভূ ত িশ ার চ ােল সমূহ উ রেণর উপায় উ াবন করার স মতা



একীভূ ত িশ ায় ন ায তা ও সমতা িনি তকরেণর

শনা

ধারণা

দশন

করার স মতা

দশন
দশন

কৗশল বণনা করার স মতা

দশন।

৩.২.২ িশখনফল
অিধেবশন শেষ আপিন 

একীভূ ত িশ ার উে শ শনা

করেত পারেবন



একীভূ ত িশ ার চ ােল সমূহ বণনা করেত পারেবন



একীভূ ত িশ ার চ ােল সমূহ উ রেণর উে খ করেত পারেবন



একীভূ ত িশ ার ন ায তা ও সমতা কীভােব িনি ত করা যায় ব াখ া করেত পারেবন।
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৩.২.৩ িবষয়ব
একীভূ ত িশ ার উে শ
িশ াে ে

ণীকে

িশ েদর মেধ িভ তা দখা যায।

পািরবািরক পিরেবশ থেক আর

েত ক িশ ই এেক অপেরর থেক িভ । এসব িভ তা তােদর

কের তােদর িশখেনর ধরণ এবং সামথ র মেধ

হেলা এসব িভ তােক িবেবচনায় রেখ সকল িশ র জন িশখন বা ব পিরেবশ সৃি

দখা যায়। একীভূ ত িশ ার উে শ
করা। একীভূ ত িশ া ব ব া এমন

হেব

যখােন সকল যাগ িশ াথ র জন িশখন সুেযাগ থাকেব।



িবদ ালেয়র সকল কমকাে

িশ াথ েদর সবার অংশ হণ িনি ত হেব।



িবদ ালয় বিহভূ ত সকল িশ েক িবদ ালেয় আনা হেব।

একীভূ ত িশ ার চ ােল সমূহ
একজন িশ

িবদ ালেয় যেত পারেব বা যেত চাইেব িকনা তা অেনকটাই িনভর কের িশ র বিশ , তার পািরপাি ক

ও পািরবািরক বতমান অব া, সামািজক ও িবদ ালেয়র িশখন পিরেবেশর ওপর। একীভূ ত িশ ার চ ােল

সমূেহর

ে

সািবকভােব সাধারণত য সকল িবষয় েলােক িবেবচনা করা হয় স েলা হেলা-

গৃহহীনতা, অসু তা এবং
য

ু ধা, সিহংসতার ভয়, িতবি তা বা িবেশষ িশখন চািহদা, পািরবািরক পিরেবশ, দাির তা, অপযা

ও পিরচযা, সমােজর পিরেবশ, সাং ৃ িতক পাথক এবং িপতৃ পু েষর পশা, নিতবাচক মেনাভাব, িবদ ালেয়র পিরেবশ

ইত ািদ।
শহের অেনক িশ েদর

দখা যায় যারা িভ া কের বা সাহায চায়, এরা পথ িশ

িবদ ালয় থেক ঝের পড়েত পাের। হেত পাের স িশ
পিরবার, সমাজ বা িবদ ালেয়র সােথ

কান স

নােম পিরিচত। একজন পথ িশ

িমক িকংবা আ য়হীন, পিরবারহীন কান িশ , এসব িশ েদর

ক থােক না। অবশ সব পথ িশ ই পিরবার িবহীন নয়। এসব পথ

িশ েদর অেনেকই হয়েতা িদেন কাজ কের, রােত পিরবােরর সােথ থােক। এেদর পিরবার িশ ার মূল
একারেণ তারা িবদ ালেয় যায় না। আবার এমন িশ

আেছ পিরবােরর সােথ তােদর কান যাগসূ

বােঝ না।

থােক না। িবিভ

ভােব তারা শািররীক বা যৗন িনপীড়েনর িশকার হয়। িবদ ালেয় যাওয়ার কান সুেযাগই তােদর ঘেট না।
দাির তার কারেণ স ক খােদ র অভােব অেনক িশ ই অপুি েত

ভােগ ফেল তারা অসু তায়

ভােগ এবং িবদ ালেয়

অনুপি ত থােক।
আমােদর

দেশ িবদ ালেয় যাওয়া আসার পেথ িবেশষত

সময় অেশাভন আচরেণর স ুখীন হয়। অন িদেক

মেয়রা নানা ঝুঁ িকর মেধ থােক।

ায়ই তারা যাওয়া আসার

ছেলরা িবদ ালেয় শািররীক শাি র স ুখীন হয়। ফেল তােদরেক

িবদ ালেয়র িশ ার ত াগ করেত হয়।
অেনক সময়

দখা যায় িবেশষ চািহদা স

িশ রা িবদ ালেয় িশ কেদর

ফেল তারা িবদ ালেয় যাওয়ার ব াপাের িন ৎসািহত হয়। এছাড়াও পািরবািরক
ব ািধর কারেণ বষম সৃি
মেনাভাব, িশ াব য় ( ত

হয়। সমােজ ও িবদ ালেয় িল

, অপাযা

য

ও পিরচযা দুরােরাগ

বষম , সাং ৃ িতক িভ তা, িপতৃ পু েষর

ও পেরা ) এ েলাও একীভূ ত িশ ার
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নিতবাচক দৃি ভঙ ীর িশকার হয়। যার

ে

চ ােল

িহেসেব কাজ কের।
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সািবকভােব বলা যায় একীভূ ত িশ ার

ি য়া স

েক িশ কেদর ও অিভভাবকেদর

মা-বাবা এবং িশ কেদর একীভূ ত িশখন বা ব পিরেবশ কী

স স

েয়াজনীয়

ােনর অভাব, অথাৎ

েক ধারনার অভাব রেয়েছ। িবদ ালেয়র অব ান,

িবদ ালেয় পানীয় জেলর অভাব, ছেল- মেয়েদর জন পৃথক টয়েলেটর অ তু লতা বা অভাব এবং সকল িশ ই য িশখেত
পাের, এ ধরেনর ধারণা অেনক িশ ক এবং মা বাবার মেধ
আেলাচনা করা হেলা এ েলা একীভূ ত িশ ার

ে

নই যা একীভূ ত িশ ার

ে

েয়াজন। এত ন য েলা

অ রায়। তাহেল আমরা বলেত পাির একীভূ ত িশ ার

ধান

বাধাসমূহ হেলা

নিতবাচক দৃি ভ ী



েয়াজনীয়

ােনর অভাব



িশ াথ েদরেক পাথক করেত না পারা (এক িশ াথ েক অন জন থেক িভ ভােব না দখা)



অত ািধক

পূণ িশখন প িত




ত াশা

সু

নীিতমালার অভাব

একীভূ ত িশ ার চ ােল সমূহ উ রেণর উপায়
একীভূ ত িশ ার চ ােল সমূহ থেক উ রেণর জন িবদ ালয় ব ব াপনা থেক
সবই

জ ার অথবা

ছেল ও

মেয়েদর িল

িভি ক সকল চািহদােক সে াধন করেত হেব। এক

িবদ ালেয়র িশ ন প িত (Teaching Methodology)

থেক আর

কের িশখন

শখােনা কাযাবিলসহ িশ ার সািবক ব ব াপনা সবই িশখন বা ব এবং
অিভভাবকেদর মেধ

একীভূ ত িশ ার সেচতনতা সৃি

পািনয় জেলর ব ব া করেত হেব। িবিভ

াপট

ছেল- মেয়েদর জন

থেক আসা িশ াথ েদর মেধ

েয়াজন অনুযায়ী িবদ ালেয় িবেশষ ব ব া

এসব ছাড়াও িশ কেদর জন একীভূ ত িশ ার উপর

শখােনা উপকরণ,

একীভূ ত িশ ার
ণীকে

িশখন

জ ার সংেবদনশীল হেত হেব। িশ ক এবং

করেত হেব। িবদ ালেয়

িশ াথ েদর চািহদা অনুযায়ী আসন ব ব া ও অন ান
িশ েদর জন

কের এর নীিতমালা এবং কমেকৗশল

বষম সৃি

পৃথক টয়েলট ও

করা যােব না। সকল

সুেযাগ সুিবধা িনি ত করেত হেব। িবেশষ চািহদা স
হণ করেত হেব ( যমন শািররীক

িতব ীেদর জন র া

)।

িশ েণর ব ব া করেত হেব।

৩.২.৪ সহায়ক পাঠ
5.
6.
7.
8.

একীভূ ত

িণকে

িশ েদর চািহদা উপলি

ও এর

িত সাড়া: এক

িশ ক সহািয়কা, UNESCO, Dhaka,

Bangladesh.
Dakar Framework for Action (2000).
Salamanca Declaration (1994), World Conference on Special Needs Education/ Education Watch Needs
Report, 2003/4
Quality with Equity, The Primary Education Agenda; Campaign for Popular Education in Bangladesh.
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অিধেবশন ৩.৩: একীভূ ত িশখন বা ব পিরেবশ সৃি েত ধান িশ ক
(Role of Head Teacher for Developing Inclusive Learning-Friendly Environment)
৩.৩.১ অিজতব পশাগত যাগ তা


একীভূ ত িশখন বা ব পিরেবশ সং া

ধারণা

দশন



একীভূ ত িশখন বা ব পিরেবেশর বিশ



একীভূ ত িশখন বা ব পিরেবশ সৃি র উপায় উ াবন করার স মতা

উে খ করার স মতা

দশন
দশন।

৩.৩.২ িশখনফল
অিধেবশন শেষ আপিন

একীভূ ত িশখন বা ব পিরেবশ কী বলেত পারেবন



একীভূ ত িশখন বা ব পিরেবেশর বিশ



একীভূ ত িশখন বা ব পিরেবশ সৃি েত

উে খ করেত পারেবন
ধান িশ েকর ভূ িমকা বণনা করেত পারেবন।

৩.৩.৩ িবষয়ব
িশখন বা ব পিরেবশ এর বিশ
িশখন বা ব পিরেবশ হেলা এমন এক
এক

পিরেবশ

িবদ ালয়েক িশখন বা ব পিরেবশ হেত হেল

যখােন িশ রা এক
থেমই হেত হেব িশ

সু র ও িনরাপদ পিরেবেশ িশখেত পাের।
বা ব।

িশ রা কীভােব কাযকর ও আন ঘন উপােয সি য় অংশ হেণর মাধ েম িশখেব
কথা। িশখন বা ব পিরেবেশ িশ রা মানস তভােব িশ া

সটাই িশখন বা ব পিরেবেশর মূল

হেণর সােথ সােথ তােদর িবিভ

বুি বৃি র িবকাশ ঘেট।

একীভূ ত িশখন বা ব পিরেবেশর বিশ
একীভূ ত িশখন বা ব

ণীক

হেব ব ু সুলভ এবং উ । িশ ক সকল িশ র িশখেন সহায়েকর ভূ িমকা পালন কেরন।

িশ ক সকল িশ াথ েক সবসময় উৎসািহত কেরন এবং সাহায কেরন।
িশখন বা ব পিরেবেশ িশ ক িবিভ

াপট থেক আগত িবিভ

সাহায কারী িহেসেব কাজ কেরন। িশ ক আেগ
চািহদা স

িশ াথ েদগর

েয়াজন অনুযায়ী

িশখন বা ব পিরেবশ সৃি েত

একীভূ ত িশখন বা ব পিরেবশ সৃি েত
একীভূ ত িশখন

ণী কায ম পিরচালনা করেবন ও তােদর সহায়তা করেবন। একীভূ ত
িত ল

রাখা হয়। তােদর অংিশদারী

িনি ত করা হয়।

ধান িশ েকর ভূ িমকা
ধান িশ েকর ভূ িমকা অেনক বিশ।

শখােনা কায ম পিরচালনায়

ধান িশ ক তার মধা ও দ তা িদেয়

ণী িশ কেদরেক নানা পরামশ ও সহায়তা িদেত পােরন। এছাড়াও

একীভূ ত িশখন বা ব পিরেবেশর ওপর িশ কেদর জন
িশখেনর মূল ক িব ুেত

িশ াথ েদর একজন অিভভাবক ও

থেকই পিরক না কেরন কীভােব িশ াথ েদর িভ তা এবং িবেশষ

িশখন বা ব পিরেবেশ সকল িশ াথ র চািহদা পূরেণর
ণীকে

মতা স

িশ েণর ব ব া করেত পােরন। িশ ক যােত িশ াথ েক

াপন কেরন এবং িশখেন তােদর সি য় অংশ হেণ উৎসািহত কেরন স িবষেয় সেচ

ব াপাের সেচতন থােকন এবং সহায়তা কেরন।
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পিরেবশ বা ব একীভূ ত িশ া সৃি র লে

ধান িশ ক তার িবদ ালেয়

য সকল পদে প

হণ করেত পােরন

স েলা হল 

একীভূ ত িশ া কায েমর সু ু পিরচালনার জন একীভূ ত িশ ার বিশ
িহেসেব সকল িশ কেক িবষয় র



িবদ ালয় েক স

ণ
ূ ভােব পিরেবশ বা ব একীভূ ত িশ া

একীভূ ত িশ ােক

াধান

ণয়েনর জন

দওয়ার জন িশখন- শখােনা কায েমর মেধ

একীভূ ত িশ া চচার জন ইিতবাচক পিরবতন আনয়েন সামািজক চািহদার



সকল িশ াথ েদর



িতব কতামূলক

য সকল বাধা

যন িশ করা তােদর উ াবনীমূলক
িত ইিতবাচক সাড়া

দান।

েয়াজন বা চািহদা মটােনার জন সুেযাগ-সুিবধা রাখা, যমন: মেয়েদর জন পৃথক টয়েলট
িতব ীেদর ওঠা-বসা করার ব ব া রাখাসহ পৃথক টয়েলেটর ব ব া করা।

আন -দায়ক, া কর ও পির ার পির
য সকল ছেল- মেয়েদর িশ ার িবেশষ
করার জন এবং তােদরেক সহায়তা
করার জন সহায়তা

ধান

দান করা।





েক িবদ ালেয়র

করা।

প িতর ব বহার করেত পােরন স িবষেয় নমনীয়তা

থাকা, শািররীকভােব

স

বাঝােনা।

রেয়েছ য সকল বাধা অিত ম করার চ


ও

পিরেবশ রাখা।
েয়াজন বা চািহদা রেয়েছ তােদর চািহদা বা

েয়াজন েলােক শনা

দান করার জন িশ ক, কমচারী, মাতা-িপতা এবং িশ েদর একসে

কাজ

দান করা।

৩.৩.৪ সহায়ক পাঠ
9.
10.
11.
12.

একীভূ ত

িণকে

িশ েদর চািহদা উপলি

ও এর

িত সাড়া: এক

িশ ক সহািয়কা, UNESCO, Dhaka,

Bangladesh.
Dakar Framework for Action (2000).
Salamanca Declaration (1994), World Conference on Special Needs Education/ Education Watch Needs
Report, 2003/4
Quality with Equity, The Primary Education Agenda; Campaign for Popular Education in Bangladesh.
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অিধেবশন ৩.৪: একীভূ ত িশ া সং া

জাতীয় ও আ জািতক ঘাষণা ও নীিতমালা

এবং বাংলােদশ সরকােরর গৃহীত

পদে প
(National and International Decleration and Principles regarding Inclussive Education and Steps taken by
Bangladesh Government)

৩.৪.১ অিজতব পশাগত যাগ তা


একীভূ ত িশ ার মূল িভি

স ে

অবিহত হওয়া ও বা বায়েন স মতা



একীভূ ত িশ া বা বায়েন আ জািতক ঘাষণা ও নীিতমালা স ে

দশন

অবিহত হওয়া এবং বা বায়েন স মতা

দশন


একীভূ ত িশ া বা বায়েন বাংলােদশ সরকােরর গৃহীত পদে প স ে

অবিহত হওয়া এবং বা বায়েন স মতা

দশন


একীভূ ত িশ া বা বায়েন িনজ িনজ

িত ােন স ক পদে প

হেণ স মতা

দশন।

৩.৪.২ িশখনফল


অিধেবশন শেষ আপিন-



একীভূ ত িশ ার মূল িভি



একীভূ ত িশ া সং া

িবিভ

উে খেযাগ আ জািতক ঘাষণা ও নীিতমালার নাম বলেত



একীভূ ত িশ া সং া

িবিভ

উে খেযাগ জাতীয় ঘাষণা ও নীিতমালার নাম বলেত



একীভূ ত িশ া সং া

স ে

বলেত পারেবন
পারেবন

পারেবন

বাংলােদশ সরকােরর গৃহীত পদে পসমূহ বণনা করেত পারেবন।

৩.৪.৩ িবষয়ব
একীভূ ত িশ া
একীভূ ত িশ া হেলা সকল িশ াথ র জন একই প িতর সাবজনীন বষম হীন িশ া ব ব া।
িশ াথ র িবেশষ চািহদা ও স াবনার িভি েত িশখন ও
িশ া ব ব ার মান উ ীত কের। একীভূ ত িশ া
িতব ীসহ

াি ক িশ

ােবাধ যা এক
১) িবদ ালেয়

ও সাধারণ িশ

ান অজেনর

িতব কতা দূর করার

এই ব ব ায়

েত ক

পাশাপািশ সামি ক

েত ক িশ র িশ ায় সাম তা ও অিধকার িনি ত কের। ফেল

একসােথ অধ য়ন কের। এেত পর েরর স

েকর িভি

হয়

ান ও

বষম হীন ও একীভূ ত সমাজ ব ব া িবিনমােণর মূল শি । একীভূ ত িশ ার মূখ উে শ দু -

বিচ পূণ সকল ধরেনর িশ াথ র অ ভু ি

২) িশ ােক সকল িশ র উপেযাগী কের

িনি তকরেণ িবদ ালয়েক উপেযাগী করা। এবং

তালা যােত সকল ধরেনর িশ াথ র িশখন চািহদা পূরেণর মাধ েম

িশখন

িনি ত করা যায়।
একীভূ ত িশ ার ধারণা িবকােশ মূল িভি

িহসােব যা কাজ করেছ তা হেলা -িশ া অজন সব মানুেষর অিধকার যা

১৯৪৯ সােলর জািতসংেঘর মানবািধকার সনেদ ঘাষণা করা হেয়েছ। Everyone has the right to education. Education
shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory.” –The
Universal Declaration of Human Rights-1948, Article 26. একীভূ ত িশ ার অ িনহীত িবষয় হেলা সমােজ সকল িশ
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মূল বান এবং সকেলর অসুিবধার

েক িচি ত কের কাযকর সহায়তা করা

দান করা হেল সকেলই িকছু না িকছু

িশখেত পারেব।

একীভূ ত িশ া সং া আ জািতক ঘাষণা ও নীিতমালা
একীভূ ত িশ ার িবকাশ ও িবস ার লােভর িপছেন িবিভ
না কােনাভােব

িতবি ), িবিভ

সংঘটন, আ জািতক িবিভ
অবদান রেয়েছ। িনে

দেশর আইন

িতেরাধ সং া

িতবি েদর অিধকার সং া

2)
3) িশ

েণতাগণ, জাতীয় ও আ জািতক পযােয়র কমরত িবিভ

মানবািধকার

কেয়ক

র

পূণ

পূণ আ জািতক সে লন উে খ করা হেলা।

ইউেনে া কনেভনশন (১৯৬০ ধারা ১,৩ এবং ৪)
িব

কমসূচী (১৯৮২ পাট -২ )

অিধকার জািতসংঘ সে লন (১৯৮৯ ধারা ২,১২,২৩, ২৮ এবং ২৯)

4) সবার জন িশ া সং া
5)

ক হা ার ( যােদর স ান কােনা

সং ার যৗথ উেদ াগ এবং আ জািতক পযােয় গৃহীত ঘাষণা ও নীিতমালাসমূহ

একীভূ ত িশ া সং া

1) িশ ায় বষম

দল যমন- াথিমক

িব

ঘাষণা (ইউেনে া, ১৯৯০)

িতব ীেদর িশ ায় সুেযােগর সমতা সং া

িমত নীিতমালা

( ১৯৯৩ িবিধ ৬)

6) ইউেনে ার সালামাংকা িববৃিত ও কাযিনেদশক সে লন (১৯৯৪ ধারা ২ ও ৩ কমসূচী কাঠােমা এর ধারা
৩,৪,৬,৭,১০ এবং ১৮)
7) িব
8)

িশ া ফারােমর

িতবি েদর অিধকার সং া

িতবি েদর অিধকার সং া

9) সহ া

ল

মা া (এমিডিজ

ডাকার সে লন (২০০০)

কনেভনশন ( ২০০৬ ধারা ৬)
২০১৫)
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একীভূ ত িশ া বা বায়েন বাংলােদশ সরকােরর গৃহীত নীিতমালা ও পদে পসমূহ
বাংলােদশ সরকার উপিরি িখত কনেভনশন-এ
িত িতব । আমােদর সংিবধােনর

া রকাির দশ িহসােব সকল িশ র িশ ার অিধকার িনি তকরেণ

ধারা ৭,২৮(৩),২৮(৪) সকেলর িশ ার অিধকােরর িন য়তা

বাংলােদশ সরকার আ জািতক নীিতমালা বা বায়েনর লে
1) বাধ তামূলক

বশ িকছু আইন

দান কেরেছ। এছাড়া

ণয়ন কেরেছ। যমন-

াধিমক িশ া আইন- ১৯৯০(ধারা -৩)

িতব ী িবষয়ক জাতীয় নীিতমালা -িডেস র ১৯৯৫

2)

3) িশ

অিধকার নীিতমালা -১৯৯৫

4) বাংলােদশ

িতব ী কল াণ আইন-২০০১

5) জাতীয় িশ ানীিত -২০১০
6) িশ

অিধকার আইন-২০১৩

৩.৪.৪ উপসংহার
একীভূ ত হেলা এমন এক

কৗশলগত

ি য়া যা িশ ার

িত

েরর ( াক- াথিমক,

াথিমক, মাধ িমক, উ

সকল িশ াথ েক সফলতার সােথ মানস ত িশ া অজেন সহায়তা কের। একীভূ ত িশখেনর এক
বব া

বতন করা যা সকল

যাগ িশ াথ র জন উ ু

িশ া)

অথ হেলা এমন িশ া

থাকেব এবং সকল িশ াথ র িবদ ালেয়র সকল কমকাে

অংশ হণ ও িশখন িনি ত করেব। সকল িশ াথ র শারীিরক, মানিসক, সামািজক, আেবগ-অনুভূিত, িব াস, ধম, ভাষা বা
অন

কান িবিভ তা থাকা সে ও একই িবদ ালেয় আসেত বাধা

চািহদাস
জািত

িশ াথ , অ জম আ া

িশ াথ ,

ার িশ াথ এবং সুিবধাবি ত িবিভ

দয়া যােব না। একই িবদ ালেয় যােত িবেশষ

মজীিব িশ াথ , যাযাবর স

ু

পিরবােরর িশ াথ রা যােত িশ া অজন করেত পাের, তার ব ব া করেত

হেব। িশ ক িশ াথ র ‘িবিভ তা’ িবষয় েক সমস া মেন না কের যন এেক এক
এই লে

দােয়র িশ াথ , উপজাতীয় বা
চ ােল

িহেসেব

হণ করেত পােরন

একীভূ ত িশ া কাজ কের।

একীভূ ত িশ ার িবকাশ ও িবস ার লােভর িপছেন িবিভ
না কােনাভােব

িতবি ), িবিভ

সংঘটন, আ জািতক িবিভ

দেশর আইন

সং ার

অবদান রেয়েছ। আমােদর সংিবধানও

দল যমন- াথিমক

ক হা ার ( যােদর স ান

েণতাগণ, জাতীয় ও আ জািতক পযােয়র কমরত িবিভ

যৗথ উেদ াগ এবং আ জািতক পযােয় গৃহীত

এছাড়া বাংলােদশ সরকার আ জািতক নীিতমালা বাস বায়েনর লে
সাধারণ িবদ ালেয় সকল িশ র িশ ার অিধকার িনি ত কেরেছ।
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ঘাষণা ও নীিতমালাসমূহ

{ধারা ৭,২৮(৩),২৮(৪)} সকেলর িশ ার অিধকােরর িন য়তা
জাতীয় পযােয় বশ িকছু আইন

কােনা
পূণ

দান কেরেছ।
ণয়ন কেরেছ যা

িশ ণাথ েদর জন

৩.৪.৫ সহায়ক পাঠ
1.

GAPH বাংলােদশ কতৃ ক সরবরাহকৃত

িশ ণ ম ানুেয়ল

2.

একীভূ ত িশ ার ধারণা ও বা বায়ন িনেদিশকা-জাতীয়

3.

Inclusive Education: Where There are Few Resources by Sue Stubbs, September, 2008
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অিধেবশন ৩.৫: মাধ িমক িশ া ের জ ার সমতা ও বয়

িশ া

(Gender Equality in Secondary level and Adult Education)
৩.৫.১ অিজতব পশাগত যাগ তা


জ ার সমতার

ব াখ া করার স মতা



জ ার সমতা র ােথ িশ েকর করণীয় শনা



বয়

িশ ার উে শ শনা



বয়

িশ া বিশ

করার স মতা

উে খ করার স মতা

দশন
করার স মতা

দশন

দশন
দশন।

৩.৫.২ িশখনফল
অিধেবশন শেষ আপিন

জ ার কী উে খ করেত পারেবন



জ ার সমতা বলেত কী বাঝায় তা বলেত পারেবন



জ ার সমতা র ােথ িশ েকর করণীয় কী ব াখ া করেত পারেবন



বয়

িশ া কী বলেত পারেবন



বয়

িশ ার বিশ সমূহ উে খ করেত পারেবন।
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৩.৫.৩ িবষয়ব
জ ােরর ধারণা
জ ার শ র পাশাপািশ আরও এক শ
চিলত আেছ। সটা হল িল । িল ও জ ােরর মেধ এক সুিনিদ
পাথক রেয়েছ।
িল হল নারী পু েষর মেধ য শারীিরক ও জিবক পাথক । িল
ার সৃি যা পিরবতন করা যায় না। নারী
পু েষর এই শারীিরক পাথেক র পাশাপািশ তােদর পাষাক, চলন-বলন, মযাদা, অিধকার, সমােজ তােদর ভূ িমকা এবং
তােদর িত সমােজর দৃি ভ ীর পাথক ল
করা যায় যা জ ার নােম পিরিচত। জ ার হে
সামািজকভােব
িনধািরত নারী পু েষর স ক, সমাজ কতৃ ক আেরািপত নারী পু েষর ভূ িমকা যা পিরবতনীয়।
বয় িশ া এবং এর বিশ
বয় েদর জন

য িশ ার ব ব া করা হয় তাই বয়

মেধ পাথক রেয়েছ। বয় েদর জন

িশ া নােম পিরিচত। িশ েদর িশ া

য িশ ার ব ব া করা হয় তা সাধারণত উপানু ািনক িশ ার মাধ েম পিরচািলত

হয়। িশ েদর িশ া নানা ধরেণর িনয়ম কানুেনর মধ িদেয় পিরচািলত হয়। িক
কান ধরাবাধা িনয়মকানুেনর মধ

িদেয় পিরচািলত হয় না।

য

কান

বয় েদর িশ া এর িবপরীত। এটা

ােন এ িশ ার ব ব া করা

বয় েদর িশখন চািহদা অনুযায়ী এ িশ ার ব ব া করা হেয় থােক। আমােদর দেশ বয়
ধরেনর

থেক বয় েদর িশ ার

মিহলােদর জন

যেত পাের।
সলাই, িবিভ

র িশে র কাজ শখার ব ব া করা হয়। পু ষেদর জন মাছ চাষ, হাঁসমুরগীর চাষ, ওেয়ি ং, িবিভ

রং এর

কােজর িশ ার ব ব া আেছ।
বয় েদর জন
অনুযায়ী

য িশ ার ব ব া করা হয় তা অত

হণ করেত পাের। তারা তােদর িনজ

তাহেল আমরা বলেত পাির িশ েদর িশ া
বয়

িশ ার

নমনীয়, সা িফেকট

চািহদােক

াধান িদেয় িশ া

যমন িবদ ালয় িভি ক বা

ক ীক নয়, িনেজেদর সময় ও সুিবধা
হণ কের।

িত ান িভি ক, বয়

তমন

নয়।

ধান বিশ সমূহ হল-



বয়



অেন র সাহায ছাড়া িনেজই আ হ সহকাের িশখেত চ া কেরন।



তারা যা িশখেত চান সটার সােথ তােদর শখার আ েহর একটা িনিবড় স



বয়



িশ া

িশ ায় যারা অংশ হণ কেরন তারা িনেজেদর

েয়াজনেক

াধান

দন।
ক রেয়েছ।

িশ া িবষয় ক ীক নয়।

শখার

ষণা (Motivation) তােদর ভতর থেক আেস।



বয়

িশ া নমনীয়



চািহদািভি ক



পরী া এবং সা িফেকটমুখী নয়।



এ িশ ার সুিনয়ি ত িক

য কান

িত ান, দল কতৃ ক পিরচািলত হেত পাের।

৩.৫.৪ সহায়ক পাঠ
13.
14.
15.
16.

একীভূ ত

িণকে

িশ েদর চািহদা উপলি

ও এর

িত সাড়া: এক

িশ ক সহািয়কা, UNESCO, Dhaka,

Bangladesh.
Dakar Framework for Action (2000).
Salamanca Declaration (1994), World Conference on Special Needs Education/ Education Watch Needs
Report, 2003/4
Quality with Equity, The Primary Education Agenda; Campaign for Popular Education in Bangladesh.
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মিডউল-৪: জাতীয় িশ া ম ২০১২: উ য়ন ও বা বায়ন
(National Curriculum 2012: Formulation and Implementation)
এই মিডউেল


িশ ণাথ েদর অিজতব পশাগত যাগ তা

জাতীয় িশ া ম ২০১২ এর উে শ
েয়াজনীয় িশে াপকরণ সং া

পাঠদান,িশখনফল ,িবষয়ব

,িবষয় ,প িত, মূল ায়ন প িত

ধারণা দশন



জাতীয় িশ া ম ২০১২ এর

বিশ ,িবষয় কাঠােমা ও ন র ব েনর ধারণা দশন



জাতীয় িশ া ম ২০১২ এর উ য়ন



িশখন- শখােনা প িত ও কৗশল স



জীবন দ তািভি ক িশ ার ধান

ি য়া স

ক ত ধারণা

দশন

েক জাতীয় িশ া ম ২০১২ এর িনেদশনা স

ধান বিশ

স

কত
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ান ও ধারণা

দশন

কত

ান

দশন

এবং
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অিধেবশন ৪১.: িশ া েমর ধারণা ,পিরসর ও
(extent and significance ,Concept of curriculum)
৪.১.১ অিজতব পশাগত যাগ তা


জাতীয়

িশ া ম ২০১২ এর আেলােক িশ া েমর উে শ পাঠদান ও মূল ায়ন ,িশখনফল ,িবষয়ব

িশে াপকরণ সং া


ান প িত এবং

জাতীয় িশ া ম ২০১২ এর িবষয়ব
করার

স মতা

েয়াজনীয়
স

ান ও িনিবড় ধারণা নমনীয়ভােব

িণকে

ব বহার

দশণ

িশ া েমর সােথ পাঠ সূিচর পাথক করার স মতা



িনিদ

পাঠ সূিচর সকল িবষয়ব র উপর



িনিদ

িশ া েমর আওতাভু
ে

দশণ

েক ব াপক



সকল

,িবষয় ,

দশণ

ধারণা দশণ

য সকল িবষয় ও ধারণা িশ াথ র িনকট জ ল বেল

ত ািশত িশখনফল অজেনর জন

েয়াজনীয় কলােকৗশল স

েক

সম ক

তীয়মান হয় স ,

ান দশণ ।

৪.১.২ িশখনফল
এই অিধেবশন শেষ আপিন

িশ া ম ও পাঠ সূিচর ধারণা বণনা করেত পারেবন



িশ া ম ও পাঠ সূিচর পাথক িনণয় করেত পারেবন



িশ া েমর পিরসর ব



িশ া েমর

করেত পারেবন

ব াখ া করেত পারেবন।

৪.১.৩ িবষয়ব
িশ া ম হে

-িশ া ব ব ােক উে শ মুখী ,বা বিভি ক গিতশীল কের পুনগঠন ,কমিভি ক ,সমেয়াপেযাগী , ও িনমাণ

করার এক

িবেশষ

ব তীত

পেরখা বা কাঠােমা। িশ া ও িশ া ব ব ার সকল কমকাে র ক িব ু হল িশ া ম। িশ া ম

িশ ার কাজ সু ু ভােব পিরচালনা করা িকংবা িশ াদান ও িশ া হণ কায ম ধারাবািহক ও স কভােব

চালনা করা স ব নয়। িশ াথ র সািবক িবকােশর লে
কীভােব শখােত হ ,হেব ব এবং কা
মূল ায়ন করেত হেব িশ া ম হল তারই
িশ া েমর অ ভু

পাঠ

িবষয়ািদর

কা

কা উে শ বা বায়েন কখনকী ও কতটু

শখােত ,

কা িবষয় হােত কলেম িশখেব, শখােত িক িক উপকরণ লাগেব, িকভােব িশখন
পেরখা।
কা

কা

অংশ

কা

কা

ণীেত পড়ােনা হেব তার িনধািরত তািলকা

পাঠ সূিচ। পাঠ সূিচ িশ া েমর অংশিবেশষ। অেনক েলা পাঠ সূিচিশ ,পাঠদান প িত ,মুল ায়ন প িত , ণ িশখন সাম ী ওিশ ার উে শ িনেয় িশ া ম গ ত। পাঠ সূিচর গ ী
িণর জন িনধািরত এক

িবষেয় িক িক িবষয়ব

ধু িশ ণীয় িবষয়ব সমূেহর মেধ

শখােত হেব তার এক
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তািলকা হে

সীমাব । অথাৎ এক
পাঠ সূিচ।
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িশ া ম ও পাঠ সূিচর পাথক
িশ া ম

পাঠ সূিচ

িশ া ম হল িশ া ব ব ার সািবক কাঠােমা
িশ াথ র সািবক িবকােশর লে

কখনকী ও কতটু

কীভােব শখােত , শখােত হেবহেব এবং কা
হােত কলেম িশখেব,

পাঠ সূিচ হল এর অংশিবেশষ

কা

,

িশ া েমর অ ভু

িবষয়

শখােত িক িক উপকরণ লাগেব,

কা

ণীেত

পাঠ িবষয়ািদর কা
পড়ােনা

হেব

তার

কা অংশ কা

িনধািরত

তািলকাই

পাঠ সূিচ।

কীভােব িশখন মূল ায়ন করেত হেব িশ া ম হল তারই
পেরখা।
অেনক েলা
িশ ণ
গ ত।

পাঠ সূিচ ,পাঠদান

প িত ,মুল ায়ন

িশখন সাম ী ও-িশ ার উে শ

প িত ,

পাঠ সূিচর

গ ী

িনেয় িশ া ম

সীমাব ।

এক

ধু

িশ ণীয়

িনিদ

িবষয়ব সমূেহর তািলকা হে

55

িবষয়ব সমূেহর
িণর

পাঠ সূিচ।

িনিদ

মেধ
িবষেয়র
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িশ া েমর পিরসর
িশ া েমর ল

, উে শ িশ ,পাঠ সূিচ ,িশখনফল ,উে শ ,িবষয়ব

, ণিশ ,িশখন সাম ী- া ম পিরিচিত ও িব রণ ,িশ ক

িশ ণ ,িশখন, শখােনা কলােকৗশল- িশ াথ র িবদ ালেয় অব ান কালিশ , েকর
িবদ ালয়

শাসন ও ,িবদ ালেয়র ভৗত সুিবধািদব ব াপনািশ , ার

যাগ তা ও

িত , দিনক কাযভার ,

পিরেবশনীিত এবং সেবাপির পরী-রা ীয় রীিত , া ,

িশ া েমর পিরসর ।

পিরমাপ ও মূল ায়ন প িতইত ািদ হে
িশ া েমর

িশ া ম িন িলিখত কােজর জন িবেশষ











য য িবষয়ব
সমাজ ও ব ি র

িশ াথ র বয়স

ান ব ি

ও সমােজর বিশ বিশ

েয়াজন অনুসাের িবষয়ব

সকল িশ াথ র

হণ

মতা অনুসাের িবষয়ব

েয়াজন তা অ ািধকারিভি ক বাছাই কের।

র ব ন ও িবন াস কের।
িনধারণ কের।

হণ ও ধারণ , মতা অনুসাের কােজর মা া

বাছাইকৃত িবষয়ব

ক কের।

সহজ থেক ক ন িকংবা সরল থেক জ লএ নীিত অনুসাের িবন াস ক - র।

িশ াথ র সামথ অনুযায়ী কমমুখী ও বৃি মূলক িবষয়ািদর চয়ন ও িবন াস কের।
িবষয়ব
ণীকে

ক িনণয়সম য় সাধন ও ধারাবািহকতা র , া কের ।

র পার িরক স
িশ াদােনর

ণগত মান উ ত করার জন িশ ক

িবদ ালেয়র িভতের ও বাইের িবিভ
সু স



বা

পূণঃ

িশ ণ জারদার কের।

কার কমতৎপরতার মাধ েম িশ াথ র সেবাতমুখী অিভ তা

দােনর পথ

কের।

মানব সমােজর যাবতীয়

িতব কতা

িতেরাধ করাসমাধ সমস ার ,◌ান করা এবং মানব কল াণ বধন কের।

৪.১.৪ উপসংহার
িশ া ব ব ােক উে শ মুখী ,বা বিভি ক গিতশীল কের পুনগঠন ও িনমাণ ,কমিভি ক ,সমেয়াপেযাগী ,করার
পেরখা বা
কাঠােমা হে িশ া ম। িশ াথ র সািবক িবকােশর লে িবিভ উে শ বা বায়েন কখন কী ও কতটু
শখােত
হেবকীভােব শখােত হ , ব এবং কা কা িবষয় হােত কলেম িশখেব, শখােত িক িক উপকরণ লাগেব, কীভােব িশখন
মুল ায়ন করেত হেব িশ া ম হল তারই পেরখা।
িশ া েমর অ ভু
পাঠ িবষয়ািদর কা কা অংশ কা কা
িণেত পড়ােনা হেব তার িনধািরত পাঠ সূিচ। অথাৎ
এক
িণর এক িবষেয় িক িক িবষয়ব
শখােত হেব তার এক তািলকা হে পাঠ সূিচ।
িশ া েমর ল , উে শ িশ ,পাঠ সূিচ ,িশখনফল ,উে শ ,িবষয়ব , ণিশ ,িশখন সাম ী- া ম পিরিচিত ও িব রণ ,িশ ক
িশ ণ ,িশখন, শখােনা কলােকৗশল- িশ াথ র িবদ ালেয় অব ান কালিশ , েকর
যাগ তা ও
িত , দিনক কাযভার ,
িশ ,িবদ ালয় শাসন ও ব ব াপনা ,িবদ ালেয়র ভৗত সুিবধািদ ার পিরেবশনীিত এবং সেবাপির পরী-রা ীয় রীিত , া ,
ও মূল ায়ন পিরমাপ প িত এসব িকছু ই িশ া েমর উপাদান। িশ া ম ব তীত

িশ ার কাজ সু ু ভােব পিরচালনা করা

িকংবা িশ াদান ও িশ া হণ কায ম ধারাবািহক ও স কভােব চালনা করা স ব নয়।
৪.১.৫ সহায়ক পাঠ

1|

ধান িশ কেদর চা রীপূব

িশ েণর জন

ণীত তথ প , TQI-II, িশ া ম নালয়, ঢাকা।

২।

জাতীয় িশ া ম ২০১২, জাতীয় িশ া ম ও পাঠ পু ক বাড, ঢাকা।
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অিধেবশন ৪.২: িশ া ম ১৯৯৫ এর পিরমাজেনর যৗি কতা
(Justification of Curriculum- 1995 Revision)
৪.২.১ অিজতব পশাগত যাগ তা
িশ া েমর ধারাবিহক পিরমাজেনর


িশ া ম পিরবতেনর



পিরবিতত িশ া ম ব বহার করার পে

েয়াজনীয়তা স

াপেটর সােথ স

েক যথাযথ

িকত িবষয়সমূহ স
যুি

েক ধারণা

দশেনর স মতা

৪.২.২ িশখনফল
অিধেবশন শেষ আপিন

িশ া ম ১৯৯৫ পিরমাজেনর



িশ া ম ১৯৯৫ পিরবতেনর যৗ কতা ব াখ া করেত পারেব



িশ া ম ২০১২ এর

েয়াজনীয়তা বণনা করেত পারেব

েয়াজনীয়তা স

েক উপলি

৪.২.৩ িবষয়ব
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ান

করেত পারেব।

দশন।

দশন
দশন
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িশ া ম ১৯৯৫ এর পিরমাজেনর যৗি কতা
িশ া ম এক

চলমান

ি য়া। এ

ি য়ায় ধারাবািহক পিরবী েণর মাধ েম চলমান িশ া েমর সবলতা-দুবলতা ও

উপেযািগতা িনণয় করা হয়। সমেয়র সােথ সমােজর পিরবতন ঘটেছ, তাছাড়া
হে , এসেবর ফেল িশখন চািহদাও পিরবিতত হে । এ জন
যুেগাপেযাগী রাখা আবশ ক। আবার এমন সময় আেস যখন
স ব হয় না, তখন নতুন িশ া ম
মাধ িমক

েয়াজনীয়

ান-িব ান ও

যুি র

ত পিরবতন

পিরমাজন ও নবায়েনর মাধ েম িশ া ম

পুরােনা িশ া ম পিরমাজন কের সমেয়র চািহদা পূরণ

ণয়ন করেত হয়।

েরর বতমান িশ া ম ১৯৯৫ সােল

ণীত। মাধ িমক

েরর

চিলত িশ া েমর উপর ‘মাধ িমক েরর

িশ া ম মূল ায়ন ও চািহদা িন পণ’ শীষক পিরচািলত গেবষণার ফলাফেল িশ া েমর অেনক দুবলতা, অস িত ও
সমস া িচি ত হেয়েছ। এ িশ া ম অিতমা ায় ত

ও তথ সংবিলত যা িশ াথ েক মুখ

করেত উৎসািহত কের।

চিলত িশ া েম অনুস ান, সমস া সমাধােনর যাগ তা অজন, হােত-কলেম কাজ কের শখার সুেযাগ, সৃজনশীল ও
উ াবনী

মতা িবকােশর সুেযাগ সীিমত। িশ াথ েদর নিতক ও মানিবক

েয়াজনীয় িবষয় এবং িবষয়ব
জনন

যমন- তথ ও

া , ালািন িনরাপ া ইত ািদও

ইংেরিজ িশখন- শখােনার

ে

িতফলন খুবই সীিমত। তাছাড়া মাতৃ ভাষা বাংলা এবং আ জািতক ভাষা

পায়িন। িশ াথ েদরেক কমমুখী করার

জাতীয় িশ ানীিত ২০১০ বাংলােদেশর িশ াে ে
উ য়েনর জন

এক

সে াষজনক নয়।

পূণ পদে প হে

িশ ানীিত
পক

বা বায়ন। জাতীয় িশ ানীিত

অনুসাের িশ াব ব ার

২০২১ এর ল

হে

যেথাপযু

জনশি

সৃি

বতন এবং এর জন

িডিজটাল বাংলােদশ গঠন এবং

দেশ পিরণত করা। িডিজটাল বাংলােদশ গড়া এবং মধ ম আেয়র

িশ ার মাধ েম

দান করা হেলও

িশ া েমর

মাইল ফলক। জাতীয় িশ ানীিত ২০১০ অনুসাের িশ ার মাধ েম

েয়াজন স অনুসাের িশ া েমর উ য়ন। বাংলােদেশর
দশেক মধ ম আেয়র

ে

েয়াজন িশ া েমর উ য়ন এবং এর যথাযথ

২০১০ এর বা বায়েনর সবািধক

উপায় হে

যুি , জলবায়ুর পিরবতন ও করণীয়, বয়ঃসি কাল ও

শানা, বলা, পড়া, লখা-এসব দ তা িশখেনর জন িশ া েম

বা বায়েন এ েলা যথাযথ

যুেগাপেযাগী জনশি

যাগােযাগ

ণাবিলর িবকােশর সুেযাগও কম।

দেশ পিরণত করার

করা। আর িশ ার মাধ েম তা করার জন

ধান

েয়াজন উপেযাগী

িশ া ম।
একিবংশ শতা ীর িশ ার জন গ ত আ জািতক িশ া কিমশন িরেপাট ‘Learning: The Treasure Within’ এ মাধ িমক
িশ ােক জীবেন

েবশ ার ‘gateway to life’ িহসােব িচি ত হেয়েছ। এর অথ কমজীবেন

মাধ িমক িশ ার মাধ েম অজন। এ
স

সমূহ হে - জানার জন

শখা। এসব

যাগ তা অজেনর জন

শখা, কাজ করার জন

িতেবদেন িশ ার চার

শখা, িমেলিমেশ থাকার জন

বা বায়েনর মাধ েম একিবংশ শতা ীর উপেযাগী জনশি

েবেশর
স

েয়াজনীয়

িচি ত করা হেয়েছ।

শখা এবং িবকিশত হওয়ার জন

সৃি র জন

েয়াজন স অনুসাের িশ া ম

উ য়ন।
জাতীয় িশ ানীিত ২০১০ এ মাধ িমক িশ ার

ে

িন িলিখত ল

ও উে শ িনধারণ করা হেয়েছ-



িশ াথ র অ িনিহত মধা ও স াবনার পিরপূণ িবকােশ সাহায করা।



কমজগেত অংশ হেণর জন , িবেশষ কের দেশর অথৈনিতক
দ তাস



বি

পযােয়র

েয়াজনীয়

েপ িশ াথ েক তির করা।

মানস ত িশ াদান কের

াথিমক

ের

া

মৗিলক

িশ াথ েদর মেধ মানস ত উ িশ ার িভত শ


ে , এক

িনধািরত িবষেয় সকল ধারায় অিভ

ান স

সািরত ও সুসংহত করা। এর মাধ েম

করা।

িশ া ম ও পাঠ সূিচ

58

যাগ তা

ণয়ন এবং বা বায়ন করা।
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িশ ানীিত ২০১০ এ দেশর িশ ার ল

ও উে শ এবং মাধ িমক িশ ার িবষেয় য সকল িনেদশনা দয়া হেয়েছ, তা

বা বায়েনর জন

িশ া ম ১৯৯৫ এর পিরমাজন অিনবায হেয় পেড়েছ। তাই সরকার ও জাতীয় িশ া ম ও

পাঠ পু ক বাড

েয়াজনীয় পিরমাজেনর মাধ েম জাতীয় িশ া ম ২০১২

িশখন

নয়ন কেরেছ। এর মাধ েম মাধ িমক

শখােনা প িতেত যুগা কারী পিরবতন আসেব, যার মাধ েম একিবংশ

শতেকর চ ােল

মাকােবলায়

জে র িশ াথ েদর যাগ কের গেড় তালা স বপর হেব।
৪.২.৪ সহায়ক

ও তথ পুি

১। জাতীয় িশ া ম ও পাঠ পু ক বাড (এনিস িব) রিচত মাধ িমক
২।

ণীর িবষয়িভি ক িশ া ম।

ু ল কী কের ভােলা করা যায়, জাতীয় িশ া ব ব াপনা একােডিম (নােয়ম)।

৩। www.nctb.gov.bd
৪। www.moedu.gov.bd
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অিধেবশন ৪.৩: জাতীয় িশ া ম-২০১২ উ য়ন

ি য়া

(Developmental process of National Curriculum-2012)
৪.৩.১ অিজতব পশাগত যাগ তা


িশ া ম স

িকত

াথিমক ধারণা

দশন



িশ া ম উ য়ন



এনিস িব অনুসৃত িশ া ম উ য়ন মেডল

ি য়ার সােথ সংি

কাজসমূহ স

েক ধারণা

দশন

ব াখ া করার স মতা

দশন।

৪.৩.২ িশখনফল
অিধেবশন শেষ আপিন

িশ া ম উ য়ন

ি য়ার

েয়াজনীয়



িশ া ম উ য়ন



িশ া ম উ য়েন এনিস িব মেডল

াথিমক তথ বণনা করেত পারেব

ি য়ার ধাপসমূহ উে খ করেত পারেব
ব াখ া করেত পারেব।

৪.৩.৩ িবষয়ব
ব ি র আচরেণর মধ িদেয় তার
, মূল েবাধ ও দৃি ভি র
উ য়ন এক

ান,দ তা,মূল েবাধ ও দৃি ভি র

য কাংিখত পিরবতন ঘেট

ধারাবািহক

ি য়া। এই

ি য়ায়

কাশ ঘেট। িবিভ

উপােয় মানুেষর

স ই িশ া। িশ ার সংিবধান হে
থেমই িশ া েমর ল

ান, দ তা

িশ া ম। এই িশ া ম

িনধারণ করা হয়। িশ া েমর ল

িনধারেণ িন িলিখত িবষয়সমূহ িবেবচনা করা হয়:


রা ীয় দশন



জাতীয় িশ ানীিত ২০১০



সামিজক মূল েবাধ



আথ সামািজক ও রা ীয় চািহদা
মবিধ ু



ােনর চািহদা



ভিবষ ত কমসং ানগত উপেযািগতা



জাতীয় ও আম জািতকভােব
যুি



যুি গত চািহদা

পিরবতেনর ধারা



মানব স

দ উ য়ন



উ য়ন কমকা

সমকালীন জীবেনর চািহদা,
িশ া ম

ীকৃত

মবধমান

পিরমাজন িকংবা উ য়ন

ােনর ব মূখী
জ রী

হেয়

সারএবং আথ-সামািজক পিরবতেনর সােথ স িত িবধােনর জন
পেড়। এ

বাড(এনিস িব) ভু িমকা পালন কের থােক। ২০১১ সােল

থম

নবায়ন করা হেয়েছ। এই িশ া েমর িভি েত এনিস িব

থম

২০১৩ সােল তা িশ াথ েদর কােছ পৗঁেছ দয়ার কায ম স
জাতীয় িশ ানীিত ২০১০ এর ল

স

ণী

থেক প ম

থেক প ম

থেক দশম

জাতীয় িশ া ম
ণী পয

ণী পয

ও পাঠ পু ক

িশ া ম পিরমাজন ও

পাঠ বই নবায়ন কের এবং

কের।

ও উে শ সমূহ পুরেণর জন মাধ িমক

দয়ায় এনিস িব মাধ িমক িশ া েরর ষ
এই কাজ

আবশ কতা পুরেণ

েরর িশ া ম পিরবতেনর আবশ কতা দখা

ণীর িশ া ম পিরমাজন ও উ য়েনর কায ম

হণ কের।

এনিস িব বৃ াকার মেডল (cyclical model) অনুসরণ কের পযায়েকি ক ধােপ িশ া ম উ য়েনর কায ম

কের। এনিস িব অনুসৃত (Cyclical model) মেডল

িন
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চািহদা যাচাই
Need Assessment

ল

মূল ায়ন

Determination
of
Aims and objectives

Evaluation

িশখন

িশ া ম িব রণ ও
বা বায়ন

ও উে শ িনধারণ

, িবষয়কাঠােমা ও

িবষয়িভি ক িবষয়ব
িশখন শখােনা কাযাবলী

িনধারণ

ও িশ া উপকরণ
িনবাচন

িন িলিখত ধাপসমূহ ধারাবািহকভােব অিত েমর মাধ েম এনিস িব িশ া ম উ য়ন স









৪.৩.৪ সহায়ক

চিলত িশ া ম মূল ায়ন ও চািহদা িন পণ সমী া কায ম পিরচালনা, িতেবদন তির এবং
জাতীয় কমশালায় উপ াপন
রা ীয় দশন, পিরবিতত িব পিরি িত, সমকালীন জীবেনর চািহদা এবং জাতীয় িশ ানীিত ২০১০
এর িনেদশনার আেলােক িশ ার ল
ও উে শ এবং
ণীিভি ক িবষয় কাঠােমা, সময় ও ন র
ব ন
ষ
থেক াদশ
ণীর িবষয়িভি ক িশ া ম উ য়ন কিম গঠন এবং আনু ািনক অিধেবশন ও
এক আবািসক কমশালার মাধ েম িশ া ম
াবনা চূ রা করণ
েফশনাল কিম , টকিনক াল ও ভ ং কিম
গঠন এবং িশ া ম
াবনা পযােলাচনা ও
পিরমাজন
ষ
থেক াদশ
ণীর িবষয়িভি ক িশ া ম মাঠ পযােয়র কমশালায় উপ াপন, মতামত হণ
এবং এর আেলােক পিরেশাধন
িবষয়িভি ক িশ া ম
াবনা জাতীয় িশ া ম সম য় কিম র (এসিসিসিস) সভায় উপ াপন ও
অনুেমাদন
িশ া ম িব রেণ কমশালার আেয়াজন, িশ ণ ম ানুয় াল তির ও িশ ক িশ কগণেক িশ ণ
দান
ও তথ পুি

১। জাতীয় িশ া ম ও পাঠ পু ক বাড (এনিস িব) রিচত মাধ িমক
২।

করেছ।

ণীর িবষয়িভি ক িশ া ম।

ু ল কী কের ভােলা করা যায়, জাতীয় িশ া ব ব াপনা একােডিম (নােয়ম)।

৩। www.nctb.gov.bd
৪। www.moedu.gov.bd
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অিধেবশন ৪.৪: জাতীয় িশ া ম ২০১২ এর বিশ , িবষয় কাঠােমা ও পরী ার ন র
(Characteristics, Subject framework and Examination number of National Curriculum-2012)

৪ ১.৪.অিজতব পশাগত যাগ তা


জাতীয় িশ া ম ২০১২ এর বিশ

স

কত

যথাযথ



জাতীয় িশ া ম ২০১২ এর িবষয় কাঠােমা ব াখ া করার



পিরবিতত িশ া েম পরী ার ন র ব েনর িবষয়

ান

দশন

েয়াজনীয় যাগ তা

ব াখ া করার দ তা

দশন
দশন।

৪ ২.৪.িশখনফল
অিধেবশন শেষ আপিন

জাতীয় িশ া ম ২০১২ এর বিশ

বলেত পারেবন



জাতীয় িশ া ম ২০১২ এর িবষয় কাঠােমা



পিরবিতত িশ া েম পরী ার ন র ব েনর িবষয়

ব াখ া

করেত পারেবন
বাঝােত পারেবন।

৪ ৩.৪.িবষয়ব
জাতীয় িশ ানীিত ২০১০ এর িনেদশনা, জাতীয় ও আ জািতক পিরবিতত পিরি িত এবং সমকালীন জীবেনর চািহদা
পুরেণ িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার লে
িশ া েমর

থেক
1.

থেক

াদশ

ণীর িশ া ম নবায়ন, পিরমাজন ও উ য়ন করা হয়। এ

ধান বিশ সমূহ িনমণ প :

িশ ার সাধারণ ল
ষ

ষ

াদশ

িশখন

ও উে শ িনধারণ- জাতীয় ও বিশক পিরি িত এবং সমকালিন জীবেনর চািহদা িবেবচনা কেও
ণীর ল

ও সাধারণ উে শ িনধারণ করা হয়।

সমূেহর ভারসাম পূণ সম য় সাধন - বুি বৃ ীয়, আেবগীয় ও মেনােপিশজ

ও দ তার এক

ভারসাম পূণ সম য় সাধন করা
2.

িশ া ম উপ াপনার িবেশষ ছাঁচ ব বহার -

িত

িবষেয়র িশ া েমর উপাদানসমূহ এক

িবেশষ মি

এ সি ত কের উপ াপন করা
3.

সকল ধারার জন একই কার িবষয় - সাধারণ, মা াসা ও ইংেরজী মাধ েম বাংলা, ইংেরজী, তথ ও যাগােযাগ
যুি

আবশ ক িবষয় িহেসেব িনধারণ করা হয়

4.

ধারািভি ক আবিশ ক ও ঐি ক িবষেয়র

5.

ধারাবািহক িবষেয়র চলন

6.

িশ া ম উল
াদশ

চলন

ও আনুভূিমকভােব সাম স পূণ -

ণীর িশ ার সাধারণ উে শ াবলীর কান

িবেবচনা কের িবষয়িভি ক উে শ ও

িত

িবষেয়র উে েশ র সােথ সাম স

িক মা ায় কান িবষেয় অিজত হেব

াি ক িশখনফল িবন
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রেখ ষ

থেক

তা সু ু ভােব িবচার

িশ ণাথ েদর জন

7.

িশ ক ও িশ াথ র পার

িরক অংশ হণমূলক িশখন- শখােনা প িত - কান িনিদ

মাধ েম কাংিখত িশখনফল অজেন িশ ক ও িশ াথ েদর পার

িবষয়ব

িরক অংশ হণমূলক প িত

পাঠদােনর

হেণর সুপািরশ

করা হেয়েছ
ান ও দ তার বা ব

8.

িদেয়
9.

েয়াগ-

িত িবষেয়র িনয়ম, িবিধ, সু , ধারণা ও দ তা বা ব পিরি িত/ ঘটনা/দৃ া

ণীেত আেলাচনা এবং অনুশীলেনর সুপািরশ করা হেয়েছ।

ত ীয় ও ব বহািরক কায েমর সম য়- ব বহািরক কায ম রেয়েছ এমন িবষয়সমূেহর ব বহািরক কায ম
সংি

ত ীয়

াস চলাকালীন সংগ ত হেব যােত ত ীয় ও ব বহািরক কায েমর মেধ সম য় স ব হয়।

10. জীবনব পী িশ ানীিতর
কমে ে

িতফলন- িশ া ম এমনভােব

ান অজেনর জন

ণীত হেয়েছ

যন িশ াথ রা বা ব জীবেন ও

সবসময় আ হী হয়। বাস ব জীবেনর িবিভ

ে

িনেজর

ান-বুি েক

পিরি িত উপেযাগী কের ব বহার করেত এই িশ া ম িশ াথ েক সহায়তা করেব।
11. িবষয়িভি ক িশ া েমর কাঠােমা - িত
িশ া ম অংেশ িবভাজন কের িবন
গ ত। উপাদানসমূহ হে



িবষেয়র িশ া ম

করা হেয়েছ। িশ া েমর এই

:

ভু িমকা
রিভি ক িশ ার উে শ



িবষয়িভি ক উে শ



াি ক িশখনফল



িশখন শখােনা কাযাবলী



মূল ায়ন িনেদশনা



সময় এবং ন র ব ন

ধান অংশ (Generic part) এবং িবষয়িভি ক

63

ধান অংশােনক েলা উপাদােনর সম েয়

িশ ণাথ েদর জন

িবষয় কাঠােমা ও ন র ব ন
ষ

থেক অ ম

ণীর িবষয় কাঠােমা ও পরী ার ন র ব ন

সকল ধারার আবিশ ক িবষয়

পরী ার ন র

(সাধারণ িশ া, মা াসা িশ া ও ইংেরিজ িশ া ধারা)
১

বাংলা

১৫০

২

ইংেরিজ

১৫০

৩

গিণত

১০০

৪

বাংলােদশ ও িব

৫

িব ান

৬

তথ ও যাগােযাগ

পিরচয়

১০০
১০০

যুি

৫০
মাট

৭

৬৫০

সাধারণ িশ া ধারার আবিশ ক িবষয়
ধম ও নিতক িশ া:

১০০

ইসলাম ও নিতক িশ া/ িহ ুধম ও নিতক িশ া/ বৗ ধম ও
নিতক িশ া/ ি

ধম ও নিতক িশ া

৮

শারিরক িশ া ও

া

৫০

৯

কম ও জীবনমূখী িশ া

৫০

১০

চার

৫০

ও কার কলা
মাট

১১

সাধারণ ধারায় ঐি ক িবষয় ( য কান এক
ু

নৃ - গা ির ভাষা ও সং ৃ িত/কৃ িষ িশ া/গাহ

২৫০

নয়া যােব)
অথনিত/

১০০

আরিব/সং ৃ ত/পািল/সংগীত/নৃত /নাট কলা
সবেমাট
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নবমদশম-

ণীর িবষয় কাঠােমা ও পরী ার ন র ব ন

১

বাংলা

২০০

২

ইংেরিজ

২০০

৩

গিণত

১০০

৪

ধম ও নিতক িশ া:

১০০

ইসলাম ও নিতক িশ া/ িহ ুধম ও নিতক িশ া/ বৗ ধম ও
নিতক িশ া/ ি
৫

ধম ও নিতক িশ া

তথ ও যাগােযাগ

৬

যুি

৫০

কিরয়ার িশ া

৭

শারীিরক িশ া, া

৫০
িব ান

ও খলাধূলা

১০০
মাট

৮০০

িব ান, মানিবক ও ব বসায় িশ ার ০৪

িনধািরত িবষয়

৪০০

িব ান, মানিবক ও ব বসায় িশ ার ০১

ঐি ক িবষয়

১০০
সবেমাট

িব ান, মানিবক ও ব বসায় িশ া শাখা হেত য কান এক

১৩০০

শাখা িনবাচন কের িনবািচত শাখার আবিশ ক

িবষয়সমূহ িনেত হেব।

৪.৪ ৪.সহায়ক

ও তথ পুি

১। জাতীয় িশ া ম ও পাঠ পু ক বাড (এনিস িব) রিচত মাধ িমক
২।

ণীর িবষয়িভি ক িশ া ম।

ু ল কী কের ভােলা করা যায়, জাতীয় িশ া ব ব াপনা একােডিম (নােয়ম)।

৩। www.nctb.gov.bd
৪। www.moedu.gov.bd
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অিধেবশন৫.৪ -: িশখন- শখােনা প িত ও কৗশল স

েক জাতীয় িশ া ম এর ২০১২-িনেদশনা

(Instruction given in the National Curriculum 2012 regarding teaching-Learning methods and strategies)
৪ ১.৫.অিজতব পশাগত যাগ তা


জাতীয় িশ া ম ২০১২- এ িশখন শখােনা প িত ও কৗশল সং া



জাতীয় িশ া ম ২০১২- এ িনেদিশত িবিভ
দ তার সােথ িশ াথ েদরেক পাঠ সংি



প িত ও কৗশল

িচ া ও কােজ অ ভূ

িনেদশনা স
িণকে

কত

দশণ



দশন

িবিভ

ে র মাধ েম িকভােব উ

ধরেণর

ভােব এবং

দশণ
যখােন িশ ক িনয়িমতভােব

িশ াথ েদর জাড়ায় ও দল িভি ক িশ ণিশখন কােয িনেয়ািজত কের তােদর িশখেনর
পাল ন স মতা

দশণ-

ব বহােরর মাধ েম সু

করার স মতা

িণেত িশ েকর নমনীয়তা ও িশ ণ প িত ব বহােরর স মতা

ান

ে

েরর িশখেন উৎসািহত করেত হয় তা বুঝেত

সহায়ক ভূ িমকা -

পারা এবং উ ু

িশ ণিশ াথ িমেথাি য়ার ব ব া -িশ াথ ও িশ াথ -িশখন কাযাবিল আেয়াজেনর মাধ েম িনয়িমতভােব িশ ককরার স মতা

দশণ।

৪ ২.৫.িশখনফল
এই অিধেবশন শেষ আপিন -

1|

জাতীয় িশ া ম ২০১২ এ িনেদিশত িবিভ
দ তার সােথ িশ াথ েদরেক পাঠ সংি

2|

িশখণ- শখােনা প িত ও কৗশল স

3|

িশ ক কি ক ও িশ াথ

4|

িবষয়ব

ণীর আকার ও

প িত ও কৗশল

িচ া ও কােজ অ ভূ

িণকে

ব বহােরর মাধ েম সু

ভােব এবং

করেত পারেবন

েক জাতীয় িশ া ম২০১২- এর িনেদশনা িক তা বলেত পারেবন

কি ক িবিভ

প িত ও কৗশেলর বণনা করেত পারেবন

িণর ভৗত পিরেবশ অনুযায়ী , কা

কা

ে

কা

কা

প িত ও কৗশল

েয়াগ করা স ব তা বলেত পারেবন।

৪িবষয়ব ৩.৫.
পাঠদান প িত ও কৗশল
িশ ক

য উপােয়

িশ াথ েদরেক

ােনর জগেতর সােথ িশ াথ েদর

সি য় রাখেত হয়।িশ ক িবষয়ব

িণর আকার ও

কৗশেলর সাহােয িশ াথ েদরেক পােঠ সি য়ভােব অ ভু
িবষয়ব

যাগােযাগ কিরেয়

দন তাই পাঠদান প িত। িশখেনর জন

ভৗত সুিবধািদর উপর িভি

কের িবিভ

কের ধারনা গঠন পাঠদান প িত ও ◌ সহেযািগতা কেরন।

িণর আকার ও ভৗত সুিবধািদর আেলােক পাঠদান প িত ও কৗশল যিদ যথাযথ হয় তাহেল িবষয়ব র

ধারণা গঠেন িশ াথ েদর সহজ হয়।
পােঠর য প িতেত

,

িণর সকল িশ াথ অংশ হেনর সুেযাগলাভ কের তােক অংশ হনমূলক প িত বেল।
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িশ ক কি ক ও িশ াথ কি ক পােঠর নমুনা
মেন ক নিশ ক উি দ , িব ােনর পাতার
কার পাতার বিশ

কারেভদ পড়ােবন। িশ ক ব ৃ তার মাধ েম বােড ছিব এেক

উে খ পূবক পড়ােবন। তারপর ২

িবিভ

ে র মা৪/ধ েম পাঠ যাচাই কের পাঠ শষ করেবন। এটা

িশ ক কি ক পােঠর নমুনা।
আর িশ ক যিদ পূেবর িদন িশ াথ েদরেক বেল দন আগামী িদন উি দ িব ােনর পাতার
বািড়
িবিভ
এবং

থেক িবিভ

কার পাতা সং হ

কার পাতা পা ার কাগেজ
িশ ক এসমেয়

িণকে

কের আনেব। িনধািরত

চেটপ িদেয় লািগেয়

দেলর ভু ল -

ােস যিদ িশ ক িশ াথ েদরেক
পাতার িনেচ বিশ

ঘুের ঘুের তােদর কােজর তদারকী

কের উপ াপন করেত বেলন তাহেল এ পাঠ
িমেল সকল

িত

হেব িশ াথ

কারেভদ পড়াব। তামরা

কেরন ও কাজ

কি ক। উপ াপন শেষ

ছাট দেল বিসেয়

িলেখ চাট তির করেত বেলন
শেষ সকল দেলর চাট
িশ ক ও

দশন

িশ ণাথ সকেল

সংেশাধন কের দেবন।

িশ ক কি ক ও িশ াথ কি ক প িত িশখন শখােনা প িত ও কৗশলয পাঠদান প িতেত িশ েকর ভূ িমকা মুখ

এবং িশ াথ েদর ভূ িমকা

গৗণ

স প িত েলা িশ ক

যমন- ব ৃ তা (Lecture), আেলাচনা(Discussion)প ােনল আেলাচনা,(Panel Discussion) ,

দশন (Demonstration) ইত ািদ।

এ প িতেত িশ ক প ত িবষয়ব র উপেযািগতা অনুসাের পাঠদান কৗশল িনেজই িনধারণ
িতিন িবষয়ব

তার ধারণামেত িশ াথ র িনকট সািবকভােব

কি ক প িত।

কের থােকন যােত কের

পৗেছ িদেত পােরন। িশ াথ

িশ েকর

উপ ািপত

ধারণামেত জবাব দয়ার চ া কের।
য প িতেত িশ াথ েদর ভূ িমকা মুখ িশ েক ,র ভূ িমকা গৗণ য প িত েলা িশ াথ েকি ক প িত।

যমন –পরী ণ

)Experimentation) ,পরী াগার (Laboratory)দলীয় কাজ , Group Work) জাড়ায় কাজ ,(Pair Work)সতীথ িশ ণ , (Peer
tutoring)স-এ পাট িজগ , (Expat Jigsaw) িফস) বাল-Fish Bowl) বািলং - া ,(Snow Balling) মাথা খাটােনা ,(Brain
Storming(,ডাক বা

(Post Box),ভূ িমকািভনয় (Role Playing) ইত ািদ।

িনেজরাই গভীর িচ া ও মতিবিনমেয়র মাধ েম প ত িবষয়ব র
ে

এ প িতেত িশ াথ বৃ

িশ েকর সহায়তায়

কৃ ত ধারণা িনেজর মেধ আ

কের। িশ াথ এ

Constructivist তে র ধারণা অনুসাের িনেজর পূব ােনর সােথ নতু ন িবষয়ব র

সি য়ভােব ব

িন

উ র

ােনর সংেযাগ ঘ েয়

দােন তৎপর থােক।

িশখণ শখােনা কায ম পিরচালনায় কিতপয় প িত ও কৗশলিশ াথ র িশখন অেনকাংেশ িনভর কের িশ ক কতৃ ক পিরচািলত প িত ও
বণতা এবং পােঠর বিশে র িভি েত প িত ও
যথাযথভােব

কৗশল িনবাচন করা

কৗশেলর উপর। িশ াথ েদর

েয়াজন। প িত ও

েয়াগ করা হেল িশ াথ সহেজ িশখেত পাের। এখােন কেয়ক

মতা ও

কৗশল স ক হেল এবং

প িত ও কৗশেলর সংি

পিরচয় দওয়া

হেলা:
-উ র প িত (Question-Answer Method)
উ র এক

ব ল

চিলত ও কাযকর প িত। এ প িতর স ক

সহেযািগতা করা যায়। িবিভ

উে েশ

করা হেয় থােক। শখার জন

কান িবেশষ কেমর উপেযািগতা
যাচাই করার জন

:ইত ািদ বশ কেয়ক

েয়ােগর মাধ েম- িশ াথ েক সি য়

ধরন রেয়েছ। যমন ,
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করার রীিত
 সম
িণেক উে শ কের
করা। থেম কান িশ াথ েক িনিদ কের তােক
করা হেল
িণর অন
িশ াথ রা িনি য় থােকঅমেনােযাগী হেত পাের। সবাইেক , সি য় রাখার জন সম
িণেক
করেত হয়।
 িচ া কের উ র ক করার জন িকছু টা সময় দওয়া।
 উ র দােন শৃ লা বজায় রাখা। পারগ িশ াথ রা হাত উঠােব। সবার একসােথ উ র দওয়ার অভ াস ত াগ
করােত হেব।
 িশ াথ েক িনিদ কের উ র িদেত বলা। একই িশ াথ েক বার বার উ র দওয়ার সুেযাগ না িদেয় পযায় েম
সবাইেক সুেযাগ দওয়া। েয়াজেন উ র দােন ইি ত িদেয় সহায়তা করা। উ র স ক না হেল অন ( ু )
িশ াথ েক উ র িদেত বলা।
 স ক উ র পুনরাবৃি করা।
 এরপর পূেব হাত উঠায়িন এমন অপারগ িশ াথ েক একই ে র উ র িদেত বলা।

েয়াজেন অনুস ানী
)probing question করা। এক
ে র উ র থেক য (
জােগ তােক অনুস ানী
বলা হয়।
ে র ধরণ

ে র ভাষা হেব সহজ ও
িণ উপেযাগী।

হেব িশ াথ র িচ া উ ীপক ও
রণা সৃি কারী। ’কারণ কী‘ ,’িকভােব‘ ,’ কন‘, ‘ব াখ া করিবে ষণ ‘ ,’
ইত ািদ ারা
করা হেল ’তু লনা কর‘ ,’করিচ া কের উ র বর করেত হয়।

যসব ে র উ র ,’ কাথায়‘ ,’ ক‘,’কী‘ এমন
না করাই ভাল। ৃিত িনভর
যমন ’না‘ বা ’হ াঁ‘
’কােক বেল‘ বা ’কয় ‘ ইত ািদ
যতটা স ব পিরহার করা।
 পযায় েম এমনভােব
করা যন
সমূেহর উ র থেক িবষয়ব
স েক
ধারণা লাভ করা যায়।
েয়াজেন ে া েরর মােঝ মােঝ আেলাচনা করা।
অনুস ানমূলক
অনুস ানমূলক
)probing questionঅথাৎ এক
ে র উ র থেক উ ূ ত
েয়াজন। যমন
মূল : ু েল িশ াথ েদর গড় উপি িত কত ?
উ র : সাধারণ সমেয় ৮৫ ,%িবেশষ সমেয় ৫০%
: িবেশষ সমেয় কম কন?
উ র : ধান রাপণ ও ধান কাটার মৗসুেম ছেলেমেয়েদর অেনেক কৃ িষকােজ
অিভভাবকেক সহায়তা কের তাই

(ন কের িবষেয়র পূণতা আনা

ু েল আেস না।।

িশ েকর করনীয়
 স ক উ েরর জন িশ াথ েক উৎসাহ দান
 ভু ল উ েরর জন িনেদশনা ও িশখেত অনুে রণা দওয়া
 স ক উ েরর স
টেন আেলাচনার মাধ েম ধারণা লােভ সহায়তা করা
 িশ াথ েক শড়ব করেত সুেযাগ দওয়াউৎসািহত করা এবং িশ াথ র ে র উ র দওয়া ,
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দলগত সহেযািগতামূলক িশখন প িত
দলগত সহেযািগতামূলক প িত এক

সফল িশখন প িত। এ প িতেত একই বয়ঃ েমর বা একই পযােয়র িশ থ রা

পর র িমথি য়ার মাধ েম িশ া লাভ কের। এে ে

িশ েকর ভূ িমকা পেরা

িক

পূণ। দলগত কােজর মাধ েম

িত
িশ াথ র

ধু

ান-দ তাই বৃি

পায় নামানিবক

ণাবিলর সােথ সােথ বশ িকছু , িবকাশ ঘেট। কথা শানার ও কথা

বলার শৃ লা অনুসরণ, নতৃ ,পরমত সিহ ু তা , সমেঝাতা ইত ািদ

ণাবিলর িবকাশ ঘেট।

দল গঠন
িবিভ ভােব দল গঠন করা যায়। সমিম
দল ইত ািদ। অেনক

ে

িম

সামেথ র ,সামেথ র িশ াথ েদর দল- িশ াথ েদর দল ,িবষয়িভি ক দল ,

সামেথ অ লিভি ক দেলর সুিবধা অন েদর চেয় িকছু টা বিশ।

িত িবষেয়র জন নতু ন কের দল গঠন করেত গেল অেনক সময় লােগ। তাই
ননদল গঠ (ন করেবন।
পিরসর বৃি

েত ক দেলর এক

থম িপিরয়েড)

াস

েয়াজেন এক মাস অ র অ র নতু ন কের দল গঠনকরেবন। এেত িশ াথ েদর িমথি য়ার

পায়। একই

িনেয়ািজত করেবন।

িণিশ ক িযিন

িত পােঠর জন বা

িণর িবিভ

িত

িবষেয়র িশ কগণ

দেলর আকার ৬

িণিশ ক কতৃ ক গ ত দল েলােকই দলগত কােজ

থেক ৮ জন হেল ভালজেনর ব ১০তেব

, ◌িশ হওয়া বা নীয় নয়।

কের নাম থাকেল সুিবধা হয়। ফলনদী বা রং ,পািখ ,ফু ল , এর নােম দেলর নাম রাখা যায়।

দলগত কােজর আসন িবন াস
দলগত কােজর আসন িবন াস এমন হেব যােত দেলর সকল িশ াথ মুেখামুিখ বসেত পাের।
িণকে র আকার বড় হেল
এবং পযা আসবাবপ থাকেল িত দল গাল , টিবেলর চারপাে বসেব। এ প আসবাবপ না থাকেল পাকা মেঝেত
মাদুেরও গাল হেয় বসেত পাের। নতু বা থম বে র িশ াথ রা ঘুের ি তীয় বে র মুেখামুিখ বসেব, এভােব তৃ তীয় ব
ঘুের চতু থ বে র মুেখামুিখ। এে ে
িত দেলর িশ াথ েদরেক পর পর দুহেব। িশ ক দলগত কাজ
বে বসেত ’
বুিঝেয় দওয়ার সােথ সােথই দলব ভােব বেস দলগত কাজ ্ করেত হেব। আসবাবপ টানাটািন কের সময় ন করা
যােব না।
দলগত কাজ করার ি য়া


দেল ভাগ হওয়ার আেগই সমেবত

ােস িশ ক



িশ ক দেলর একজনেক এক



দলেনতার দািয়



িশ াথ রা দেল ভাগ হেয় বসেব। দেলর

কের দলগত কাজ বুিঝেয় িদেবন।

কােজর জন দলেনতা মেনানয়ন িদেবন। পযায় েম দেলর

িদেবন।

একজন কথা বলার
অযথা দীঘ বা

স

েত েক িবষয়

সময় অন রা মন িদেয়

িনেয় িচ া করেব। তারপর আেলাচনা

নেব। কথার মােঝ

দেলর



আেলাচনার মাধ েম ত যুি



কােরা কথা অপছ



খ ন করা যােব রাগ করা বা অেশাভন আচরণ করা যােব না। ,

কউ কথা বলেব না। তেব আেলাচনা

েত েক আেলাচনায় অংশ হণ করেব।
উপ াপন ও যুি

খ ন করেব। ,তথ ,

হেল বা মনঃপুত না হেল ধয ধের

নেত হেবপের যুি

িদেয় ,

জার কের অন েদর উপর িনেজর মতামত চািপেয় দওয়ার চ া করা যােব না।



আেলাচনার ফলাফল দেলর িস া



পরবত েত সমেবত
অন দেলর



করেব।

বিহভূ ত হেল দলেনতা ভ ভােব িনয় ণ করেব।





েত কেক

িহসােব িলখেত হেব এবং সবাইেক মেন িনেত হেব।

ােস িশ েকর িনেদশানুসাের ঐ আেলাচনার দলেনতা দেলর

থাকেল দেলর পে

িতেবদন উপ াপন করেব।

য কান একজন উ র িদেব।

দলগত কাজ চলার সময় কান মতাৈনক বা সমস া দখা িদেল দলেনতা হাত তু েল িশ েকর িনেদশনা চাইেব।
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দলগত কােজর ধরন
দলগত কাজ

ধানত অনুস ানমূলক বা সমস ািভি ক হেব। দলগত কােজর িবষয় িচ া উ ীপকসৃজনশীল ও

িব ষণধম হেব। সাধারণ ত তথ বা

ানমূলক জানার িবষয় , দলগত আেলাচনার িবষয় হয় না। তােত

,

অনুস ান

বা িচ া উ ীপক িকছু থােক না।
দলগত কােজর কেয়ক
বাংলােদশ . িবিভ

উদাহরণ

জািতর পািখ

খ ােমর িনর র মানুষেক
গপরী েণর মাধ েম িবিভ

া

মাগত িবলু

হওয়ার কারণ ও তােদর র ার উপায় অনুস ান।

সেচতন করার
কার মা র বিশ

ে

িশ াথ েদর করণীয় িনধারণ। .

িচি তকরণ। .

ঘবাংলােদেশর িশ েদর অ .িধকার র ায় সরকারসমাজ ও অিভভাবেকর করণীয় িনধারণ। ,
ঙএক

অনুে েদর সারমম উদঘাটন। .

দলগত কােজর িবষয় িহেসেব ক নয়
কঅনুপাতসহ বায়ুর উপাদানসমূেহর নাম .
খ কৃ িতর বণনা-বাংলােদেশর ভূ .
গজনসংখ া ও মাথািপছু আয় ,সাক দশসমূেহর রাজধানী .
ঘপরমাণুর গঠন . বণনা
ঙতথ অিধকার আইন বণনা .
দলগত কােজর মাধ েম িশখন দুবলতার অবসান
িশ াথ েদর কউ কউ িবিভ কারেণ িনধািরত িশখনফল অজন করেত পাের না। ধারাবািহক মূল ায়েনর মাধ েম িশখন
দুবলতাস
িশ াথ েদর িচি ত কের তােদর জন িবেশষ দলগত কােজর ব ব া করা যায়। এ
ে একই
িণর
একজন িশখনফল অজনকারী চৗকস িশ াথ েক দলেনতা িহসােব দেলর অন েদরেক িশখন সহেযািগতা করার দািয় দওয়া
হয়। িশ ক দলেনতােক পূেবই েয়াজনীয় িনেদশনা িদেয় দন। সমপযােয়র িশ াথ
ারা অন িশ াথ েদরেক িশখন
সহেযািগতা দওয়ােক ‘Peer Learningবলা হয়। ’
দলগত কাজ চলাকালীন িশ েকর করনীয়
দলগত কাজ চলাকালীন িশ ক ঘুের ঘুের

েত ক দেলর কাজ পযেব ণ করেবন। যখােন যখন

সহায়তা িদেবন। পরবত েত দলগত কাজ উপ াপেনর সময় ভু ল াি

বা অস

েয়াজন িনেদশনা ও

ূণতা থাকেল- ধিরেয় িদেবন।

দশণ প িত (Demonstration Method)
দশন প িতর মূলকথা হেলা
উপ াপেন

দিখেয় এ

েক ধারণা লােভিশ াথ েদরেক সহায়তা করা।

পায়। এ প িতেত পােঠর িবষয় সংি

বা ব ব

-উ েরর মাধ েম ধারণা লােভ সহায়তা করা হয়। যমন-আেলাচনা বা

অংশ েলার স

েক ধারণা অজেন সহায়তা করা;

পাতলা সালিফউিরক এিসড িমিশেয় হাইে ােজন
সরাসির দখােনা স ব হয় না। সে ে
স

স

েক ধারণা লােভর জন

ঘূণন

দিখেয়

কান িকছু

ধু বণনা বা আেলাচনায় সীমাব না থেক তা দখােনা হেল ধারণা লাভ সহজ হয় এবং এেত িশ াথ েদর

আ হ ও উৎসাহ বৃি
এক

কান িকছু

িণকে

হণ ঘটার িবষয়

িণকে

বা

ত

ভােব

ি য়া

দিখেয় বণনা ,

জবা ফু েলর অংশ েলা দিখেয় ফু েলর

িশ াথ েদর সামেন য পািত সংেযাজন কের দ ার সােথ

ত কের

দখােনা ইত ািদ। অেনক

ে

বা ব ব

অধবা েবর সাহােয ধারণা লােভ সহায়তা করা যায়। যমনচ

বা ঘটনা
বা সূয হণ -

িসিড বা িডিভিডর মাধ েম মাি িমিডয়ায় পৃিথবী ও চাঁেদর িনজ িনজ ক পেথ
পির ার করা যায়।

েজ র বা মাি িমিডয়া না থাকেল চােটর মাধ েম
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দখােনা
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যায়। রাল

প িতেতও শখােনা যায়।

- িবেশেষ িশ াথ েদরেক

দিখেয় িশ া লােভ সহায়তা করা যায়। যমন- ভূ িম েয়র কারণ েলা
িনেয় িবিভ

ত

ভােব

দখােনা যায়। স ব হেল ঐিতহািসক

ােন

িনদশন দিখেয় ও বণনা কের ধারণা লােভ সহায়তা করা যায়। যমন িম ার কাটবািড় শালবন িবহাের -

পিরদশেন িনেয় তৎকালীন বৗ সভ তা স

েক জানেত সাহায করা।

দশন প িতেত িশ াথ েদর অনুসি ৎসা বৃি
হয়।

িণকে র বাইের িনেয় বা ব ঘটনা
ত

দশন প িতেত ল

পায়। সহেজ স ক ধারণা লাভ করেত পাের। িশখন অেপ াকৃ ত দীঘ ায়ী

রাখেত হেব যন সব িশ াথ

দখেত পায়।

অনুস ানমূলক কােজর ধরণ
অনুস ানমূলক কাজ মূলত কমেকি ক প িত। িডউইর সি য়তা তে র িভি েত পিরচািলত এ প িতেত িশ াথ রা
এককভােব বা দলগতভােব িনেজেদর

েচ ায় িনয়মতাি ক প িতেত িশ া লাভ কের থােক। এ প িতেত িশ াথ রােকান

িবষয় বা ঘটনা বা সমস ার কারণ, িতি য়া ইত ািদ উদঘাটন কের। নিথপ
সা াৎকার

পযােলাচনা ,ফলাফল , পিরদশন ,পযেব ণ ,

হণ নানাভােব অনুস ান কাজ পিরচালনা করা যায়। উদাহরণ-



যুবসমােজর আকাশ সং ৃ িতর

িত

বণতা বৃি র কারণ ও ফলাফল



িশ



খাদ উৎপাদেন অিতমা ায় রাসায়িনক কীটনাশক

অ েল বায়ু দূষেণর কারণ ও ফলাফল
ব ব বহােরর

িতি য়া

অনুস ানমুলক কােজর ি য়া
েত ক

অনুস ােনর জন এক

িবষয় বা সমস া িনবাচন করেত হয়। এ প িতেত যাবতীয় কায ম

ধানত পাঁচ

পযােয় পিরচািলত হয়। পযায় েলা হে কউে শ িনধারণ/সমস া.
খপিরক না

ণয়ন .

গতথ সং হ .
ঘতথ িবেশ ষণ .
ঙ িতেবদন
সব

ণয়ন .

থেম কায েমর সমস া িচি ত করা বা উে শ

পিরক না

িনধারণ করেত হয়। ি তীয় পযােয় সম

ণয়ন করেত হয়। উে শ অজেনর জন কী কী করেত হেব কান

সবই পিরক নায় থােক। তথ সং হ অনুস ানমূলক কােজর এক
তথ সং হ করেত হেব। চতু থ পযােয় তথ
অনুস ানমূলক কােজর উপর এক

িতেবদন

৪ ৪.৫.িশ ণ শখােনা প িত ও কৗশল- স
িশখন
এমন

িবে ষণ ও ফলাফল

িকভােব কী িদেয় কখন করেত , হেবএ র।

াইমাির বা সেক াির

উৎস হেত

ণয়ন করেত হেব। সবেশষ িশ াথী স

ূণ

ণয়ন করেব।
েক জাতীয় িশ া ম এর িনেদশনা ২০১২-

শখােনা প িত ও- কৗশল অেনক ধরেনর। এর কেয়ক

শখােনা

পূণ

কায েমর জন

িশ কেকি ক এবং কেয়ক

িশ াথ েকি ক। িশখন-

ি য়ায় িশ াথ র সি য় অংশ হণ িশ ালােভ সহায়ক। সব প িতরই কমেবিশ সুিবধা ও অসুিবধা আেছ।

কান প িত বা

উপেযাগী। িশ েকর িবিভ

কৗশল নই

য

সকল িশ াথ র জন

সমভােব উপেযাগী বা সব ধরেনর িবষয়ব র জন

প িত ও কৗশেলর উপর দ তা এবং
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েয়ােগর উপর িনভর কের িশ াথ র িশখন সাফল । এমন কান বাধ বাধকতা
িশ কেক এক

নই

প িতর উপর িনভর করেত হেব। পাঠেক ফল সূ করার জন িশ ক

য এক

পাঠ পিরচালনায়

পিরি িত অনুসাের একািধক

প িত ও কৗশেলর সংিম েণ িনেজর মেতা কের পাঠ পিরচালনা করেত পােরন। পােঠর সাফল িনভর কের িশ েকর
িবচ ণতা এবং িবষয় ান ও িশখন প িতর যথাযথ

েয়ােগর উপর। এজন বলা হয় িশ কই সেবাৎকৃ

িশ াথ েকি ক িশখন শখােনা প িত ব িবধ। এখােন- মা

কেয়ক

তেব িশ েকর অিধক সংখ ক প িত ও
উপেযািগতা

েয়াগ করেত পােরন।

প িত।

িশ াথ সি য় প িত সংে েপ উপ াপন করা হেলা।

কৗশেলর উপর দ তা থাকা

েয়াজন। তাহেল িতিন

য

ে

য প িত

েয়াজেন একািধক প িতর সংিম েণ িনেজর মেতা কের পাঠ পিরচালনা করেত

পােরন। পাঠ পিরচালনার সময় িশ ক যিদ বুঝেত পােরন য

েয়াগকৃত প িত িশ াথ রেদর িশখেন ফল সূ হে

তখন িতিন প িত পিরবতন করেত পােরন। তাই িশ কেদর ব

প িতর উপর দ তা থাকা আবশ ক।

না

৪.৫.৫ উপসংহার
য পাঠদান প িতেত িশ েকর ভূ িমকা মুখ

এবং িশ াথ েদর ভূ িমকা

গৗণ

স প িত েলা িশ ক

যমনব ৃ তা - (Lecture), আেলাচনা(Discussion)প ােনল আেলাচনা,(Panel Discussion) ,

কি ক প িত।

দশন (Demonstration)

ইত ািদ। এ প িতেত িশ ক প ত িবষয়ব র উপেযািগতা অনুসাের পাঠদান

কৗশল িনেজই িনধারণ

যােত কের িতিন িবষয়ব

পৗেছ িদেত পােরন। িশ াথ

িশ েকর

য প িতেত িশ াথ েদর ভূ িমকা মুখ , িশ েকর ভূ িমকা গৗণ য প িত েলা িশ াথ েকি ক প িত। যমন

পরী ণ–

তার ধারণামেত িশ াথ র িনকট সািবকভােব

কের থােকন

উপ ািপত ধারণামেত জবাব দয়ার চ া কের।
)Experimentation)পরী াগার , (Laboratory)দলীয় কাজ , Group Work) জাড়ায় কাজ ,(Pair Work)সতীথ িশ ণ , (Peer
tutoring)স-এ পাট িজগ , (Expat Jigsaw) িফস) বাল-Fish Bowl ,( া - বািলং)Snow Balling ,(মাথা খাটােনা )Brain
Storming(,ডাক বা

(Post Box),ভূ িমকািভনয় (Role Playing) ইত ািদ।

িনেজরাই গভীর িচ া ও মতিবিনমেয়র মাধ েম প ত িবষয়ব র
ে

এ প িতেত িশ াথ বৃ

িশ েকর সহায়তায়

কৃ ত ধারণা িনেজর মেধ আ

কের। িশ াথ এ

Constructivist তে র ধারণা অনুসাের িনেজর পূব ােনর সােথ নতু ন িবষয়ব র

সি য়ভােব ব

িন

উ র

দােন তৎপর থােক।

িশ াথ র িশখন অেনকাংেশ িনভর কের িশ ক কতৃ ক পিরচািলত প িত ও
বণতা এবং পােঠর বিশে র িভি েত প িত ও
যথাযথভােব

ােনর সংেযাগ ঘ েয়

কৗশল িনবাচন করা

কৗশেলর উপর। িশ াথ েদর

েয়াজন। প িত ও

কৗশল স ক হেল এবং

েয়াগ করা হেল িশ াথ সহেজ িশখেত পাের।

৪ ৬.৫.সহায়ক পাঠ
১।

ধান িশ কেদর চা রীপূব

শ েণর জন

ণীত তথ পু ক , িকউআই ,২-মাধ িমক ও উ

িশ া

অিধদ র, িশ া ম নালয় ঢাকা। ,
২। জাতীয় িশ া ম ,(২০১২)এন িস

িবঢাকা। ,

৩। আবিশ কীয় িশ ণ দ তা ঢাকা। ,নীলে ত , ভাতী লাইে ির , শখ আমজাদ হােসন .ড ৪। মাধ িমক িশ ক

িশ ণ ,(িবএড)আবিশ কীয় িশ ণ দ তা মাধ িমক ও উ

অিধদ র ঢাকা। ,িশ া ম ণালয় ,
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অিধেবশন ৪.৬ : জাতীয় িশ া ম ২০১২ বা বায়েন বািষক কম পিরক না
(Annual work plan to Implement National Curriculum 2012)

৪.৬.১ অিজতব পশাগত যাগ তা


জাতীয় িশ া ম ২০১২ এর বা বায়ন স

েক

যথাযথ



জাতীয় িশ া ম ২০১২ এর বা বায়ন পিরক না স



িশ া ম ২০১২ এর বা বায়েন বািষক পিরক না

ান

েক ব াখ া

দশন
দােনর

ণয়েন স মতা

েয়াজনীয় স মতা

দশন

দশন।

৪.৬.২ িশখনফল
অিধেবশন শেষ আপিন

জাতীয় িশ া ম ২০১২ এর বা বায়ন স

েক

বণনা করেত পারেবন



জাতীয় িশ া ম ২০১২ এর বা বায়েন বািষক কাঠােমা স



জাতীয় িশ া ম ২০১২ বা বায়েন বািষক পিরক না

েক ব াখ া

দান করেত পারেবন

ণয়ন ও বা বায়ন করেত পারেবন।

৪.৬.৩ িবষয়ব
যেথািচত পূবপিরক না
িশ া ম

২০১২

ণয়ন এবং এর সু ু বা বায়েনর উপর িনভর কের যেকােনা কায েমর সফলতা। জাতীয়

এর সফল

সু ু ভােব পালেনর জন

বা বায়েনর লে

বািষক পিরক না

সফল বাস বায়েনর জন িনমণিলিখত িবষয়সমূহ স







িত

িশ া

িত ান পযােয় এনিস িব

নয়ন করা দরকার। িশ া
েক

িত ান ও

ণীত িনেদশনাসমূহ

িশ কবৃ েক িশ া েমর

দান করেত হেব:

িশখনফল - িত িবষেয়র িত অধ ােয়র িশখনফল এনিস িব দ িনেদশনা অনুযায়ী বা বায়ন করার জন
পিরক না হণ করেত হেব।
িশখনফল বা বায়েনর ফেল িশ াথ েদর কাংিখত
ান ও দ তার ের
উ ীতকরণ অিধকতর িনি ত হয়।
িবষয়ব
- িত
িবষেয়র িবষয়ব সমূহেক এনিস িব িনেদশনা অনুযায়ী িনধািরত সময় ঘ া অনুসাের
িবভ কের বািষক পিরক না ণয়ন করেত হেব।
ণীকে র িশখনবা ব পিরেবশ- ণীকে র পিরেবশ ধারাবািহকভােব অিধকতর িশ াথ বা ব কের তালার
লে
বািষক পিরক না ণয়ন করেত হেব। মাি িমিডয়া সশন, দুবল িশ াথ েদর জন িবেশষ মেনােযাগ,
ণীকে
পযা আেলা-বাতাস, অংশ হণমূলক প িতেত িশ াদােনর অবকাঠােমাগত সুিবধা তির এসব িবষয়
বািষক পিরক নায় অ ভূ
করেত হেব।
পাঠ সহায়ক উপকরেণর িন য়তা - পাঠসহায়ক উপকরণ
ণীকে
িশ াদানেক সহজতর ও অথবহ কের
তােল।
িশখন- শখােনা িনেদশনা- িশখন শখােনা প িতর িবষেয় এনিস িব ণীত িনেদশনায় িন িলিখত
প িতসমূহেক াধান দয়া হেয়েছ:
খ) আেলাচনা
গ) দলগত আেলাচনা
ঘ) মাথা খাটােনা
ঙ) ভূ িমকািভনয়
চ) দশন
ছ) দিনক পি কা/ম াগািজন/ সহায়ক বইেয়র ব বহার
জ) পিরদশন
ক)
উ র
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ঝ) িসমুেলশন
ঞ) িবতক
মূল ায়ন িনেদশনা- মূল ায়ন িবষেয় এনিস িব
ণীত িনেদশনায় আনু ািনক ও অনানু ািনক দু
মূল ায়েনর উপরই
আেরাপ করা হেয়েছ।ে ণীর কাজ, বাড়ীর কাজ, মৗিখক
, ইজ, অনুস
কাজ, পযেব ণ ভৃ িত উপােয় িশ াথ র মূল ায়ন করা হেব। এই কাজ িল ধারাবািহক মূল ায়ন পেবর
হেব। পাশাপািশ িশ াথ রা বছের দুইবার সামিয়ক ও বািষক পরী ায় অংশ হণ করেব। ধারাবািহক
ও পরী া সমূেহর রকড এনিস িব নীত গাইডলাইন অনুসাের সংর ণ করেত হেব।
িশ া ম বা বায়েন বািষক পিরক না ছক
িবষয় :

ণী
পিরেবশ

ণী :

পাঠ

িশখন- শখােনা

ধারাবািহক

পরী া

সহিশ া

পিরক নার

প িত

মূল ায়ন

কায ম

কায ম

ব বহার

মাস

জানুয়ারীমাচ
এি ল- জুন
জুলাই সে

র

অে াবরিডেস র

৪.৬.৪ সহায়ক

ও তথ পুি

১। জাতীয় িশ া ম ও পাঠ পু ক বাড (এনিস িব) রিচত মাধ িমক
২।

ণীর িবষয়িভি ক িশ া ম।

ু ল কী কের ভােলা করা যায়, জাতীয় িশ া ব ব াপনা একােডিম (নােয়ম)।
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অিধেবশন ৪.৭: জাতীয় িশ া ম -২০১২ বা বায়েন িবষয় িশ েকর KiYxq
(Teachers’ responsibility about implementing National Curriculum 2012)
৪ ১.৭.অিজতব পশাগত যাগ তা


িনজ িবষেয়র সবেশষ অ গিত ও িবকাশমান ধারণার সম েয় িনেজেক হালনাগাদ (update) করার

স মতা

দশণ



মাধ িমক

েরর নব

স

ান ও দ তা

িকত

বিতত জাতীয় িশ া ম ২০১২ এ

উে িখত িশ ণ-িশখন কলােকৗশেলর

বা বায়ন

দশণ

জাতীয় িশ া ম ২০১২ এ িনেদিশত িশখন মতবাদ অনুযায়ী

িণিশ েনর ব ব া করার সামথতা

৪.৭.২ িশখনফল
এই অিধেবশন শেষ আপিন

িশ াথ র িশখন িনি ত করার িবষেয় জাতীয় িশ া েমর িনেদশনা েলা বণনা করেত পারেবন



িপঁয়ােজর মানিসক উ য়ন ত



িশখেনর গঠনবাদ ত

মাতােবক

ব াখ া করেত পারেবন
িণ িশ েন িশ েকর করণীয় বলেত পারেবন
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৪.৭.৩ িবষয়ব
জাতীয় িশ া েম িশ াথ র িশখন িনি ত করার িবষেয় কেয়ক
িশখন- শখােনা
সি য়তা।

ি য়ায় িশ াথ র সি য়তা খুবই

কথা

পূণ। সি য়তার দু’

মানিসক সি য়তা অথাৎ িশ ণীয় িবষেয় িশ াথ র িচ ন

মানিসক সি য়তা ও

ি য়া উ ী

করা। এমন সমস া,

দিহক

শড়ব বা

কাজ দওয়া যার সমাধান
িচ া কের বর করেত হয়। দিহক সি য়তা হেলা হােত-কলেম কাজ কের শখা। িশ া লাভ
রাখা গেল কম

সমেয় ও সহেজ িশখন স ব।

মানুষ এক ধরেনর কােজ দীঘ সমেয় মেনােযাগ িদেত পাের না। িশ েদর
চেয় কম।

িবিভ

গেবষণায় দখা গেছ, ১২ থেক

তাও আবার িনভর কের কাজ

ে

মেনােযাগ

১৬ বছর বয়সী িশ েদর

ে

দওয়ার ব াি

এ ব াি

কতটা আকষণীয় এবং আন দায়ক। অতএব

আেলাচনা, দলগত কাজ, গ , লখা, অংকন, িবতক, অিভনয়, হােত-কলেম কাজ,
রেখ

ি য়ায় িশ াথ েক সি য়

বয় েদর

৮ থেক ১০ িমিনট,

িণ কায ম হেব

বিচ পূণ।

ে া র, দশন ইত ািদ পােঠর সােথ স িত

েয়াগ করা হেল িশ াথ র মেনােযাগ ধের রাখা স ব।

েত ক ব ি ই

ত

(every individual is a unique)। িশ াথ েদর

িশ াথ তার িনেজর মেতা কের িনজ গিতেত

শেখ। তাই ব ি

উপেযাগী উপােয় সহেযািগতা দওয়া হেল িশ াথ র পে
িশ ােক বলা হয় ‘ব ক
অিভ তা,

কের নতু ন

তা

বিশ িবেবচনার দািব রােখ।

াতে র কথা িবেবচনায়

েত ক

রেখ যথাস ব িশ াথ র

িশ ালাভ সহজ হয়।

ি য়া’। ব েকর উপর ব ক

ান, দ তার উপর িভি

ে

াপন কের িবরাট ইমারত তির করা হয়। একইভােব জানা

ান, দ তা ও মূল েবাধ অজেন সহেজ সহায়তা দওয়া যায়। তাই

িশ াথ র জীবন থেক উপমা,
উদাহরণ িদেয় এবং পূব ল

ান, দ তার সােথ সংেযাগ

াপন কের নতু ন

ান, দ তা অজেন সহায়তা করা হেল

িশ া লাভ সহজ হয়।
িশ াথ রা যা িশখেব তা বুেঝ িশখেব।

কান িবষয় স

েক সু

ধারণা লাভ করেব। না বুেঝ মুখ

িশ া নয়। এেত িশখেনর স ালন হয় না। বুেঝ িশখেল বা কান সমস া সমাধােনর যুি
অনু প সমস ার সমাধান িনেজই করেত পাের। তাই মুখে র চেয় বুঝার উপর
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একিদেক যমন িশখন
িশ া অজেনর
যন

িশ াথ

ে

ায়ী হয়, অন িদেক িশখন স ালেনর সুেযাগ সৃি
িশ াথ র

হয়।

িত িশ েকর সহানুভূিতপূণ আচরণ খুবই

পূণ। িশ ক-িশ াথ র স

ক এমন হেব

ধু লখাপড়া িবষয়ক সমস া নয়, তার য কান ব ি গত, পািরবািরক সমস া িবনা সংেকােচ িশ েকর

সােথ আেলাচনা কের। িশ ক সমস া সমাধােন পরামশ িদেবন এবং সাধ মত সহায়তা করেবন। িশ ক-িশ াথ র মােঝ
কােনা দয়াল থাকেব না। স

ক হেব

েহর-

ার এবং খুবই ঘিন

ও আ িরক।

িশ েকর িব াস থাকেত হেব য, তাঁর সকল িশ াথ ই শখার সামথ স
পাথক

থাকেত পাের, তেব উপযু

নিতবাচক মেনাভাব থাকেল ঐ
িত িশ েকর উ

পিরেবশ ও সহেযািগতা

িশ ক

কান ধরেনর

কার শারীিরক বা মানিসক শাি

পেল সবাই

শেখ।

কান িশ াথ র

থেক িশ াথ র উপকৃ ত হওয়ার স াবনা খুবই কম। তাই

ধারণা থাকা বা নীয়।

‘গাধা’, ‘অপদাথ’ ইত ািদ

নড়ব। সবার শখার উপায় ও গিতর মেধ

কান িশ াথ েক কখনও ‘মাথায়

িত িশ েকর
িত

িশ াথ র

গাবর’, ‘ তােক িদেয় িকছু ই হেব না’,

নিতবাচক বা িনর ৎসাহমূলক কথা বলা যােব না।

অম রায় এবং রা ীয় আইেন শািস েযাগ অপরাধ।

বত ব বহার বা
উৎসাহ

কান

দান করা হেল

িশ াথ র শখার আ হ অেনকটাই বেড় যায়।

জ া িপঁয়ােজ দ

ান িবকাশ মতবাদ (Theory of Cognitive Development of Piaget)

ান িবকাশ বলেত িচ ন,জানা, ত

ণ, মেন রাখা, িচনেত পারা, িবমূতকরণ, সামাণ ীকরণ এইসব মানিসক

ঁ ােজ িশ র
ি য়ার িবকাশেক বুঝায়। িপয়

ান িবকাশেক চার

ের ভাগ কেরেছন। িন

মতা, শি

ও

র েলা বণনা করা হেলাঃ-

১. ইি য় পশীজ র ০-২ বছর
এই েরও িশ র মানিসক িবকাশ হয়। এ সময় িশ র মানিসক
তে র সম েয়র মাধ েম। তাই জে র পর ল

মতা বােড় শরীর স ালন, সংেবদন,িনয় ন ও অ -

করা যায় িশ র অসংগিতপূণ হাত পা ছু ড়া। কৃতপে

স ালেনর মাধ েম পিরেবেশর সােথ পিরিচত হয় নতু ন নতু ন

িশ র এ প

িতি য়া বা সাড়া িদেত শেখ। এভােব িশ র

িচ াশি র িবকাশ ঘেট।

২. াক কাযকির র ২-৭ বছর
এই রেক আবার ২ভােগ ভাগ করা যায়ঃ-

ক. াক িচ া সংগঠনী র (২-৪ বছর)
এ সময় িশ র ক না শি
ব াি

ও পিরেবশ স

ও অনুকরন

মতা বােড়। তেব এরা তখন আ েকি ক থােক। খেলধুলা

েক ধারনা জ ােত থােক।
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খ. ত

অনুভূিত র (৪-৭ বছর)

এ সমেয় িশ র পিরেবশ স

। ক না স ালেনর কারন খাজার চ া কের। তেব স ত

েক আনুমািনক ধারনা জে

কারন িদেত পাের না। এ সমেয় সংর েনর ধারনা আেসনা।

৩. মূত কাযকরী র (৭-১১ বছর)
এ সময় ব র আকার স
িবিভ ধরেনর ব

েক ধারনা আেস। এ সময় স ব র আকার অনুযায়ী সাজােত পাের। এ সময়

িণকরণ ধারনা আেস।

ণী অনুযায়ী আলাদা করেত পাের। এ সময় সংর েনর ধারনা আেস। যমন ১ কিজ কাদামা

গাল এবং পের

ল া কের িদেল উভয় েত য সমান কাদা আেছ তা এ সময় বলেত পাের।
উভয়িবধ িচ ন

মতা আেস। যমন-চওড়া ও খাট ােসর সমপিরমান পািন স

ল া ােস ঢেল রাখেল স বলেত পাের উভয় ােস

পািন সমান।
৪. িবমূত কাযকরী র (১১-১৬ বছর)
এ সমেয় িশ

িবমূত িচ া করেত শেখ। ব র ধরণ ও িবষয়ব র মেধ পাথক িনেদশ করেত শেখ।এ সময় আনুমািনক ধারনা বা

িস া গঠেন সমথ হয়। অনুমান যাচাই কের দখার
কান বয়েসর িশ
স

েক

কতটু

িশ েকর সু

মতা আেস।এ সমেয়র অনুমান যুি িভি ক।

ধারণ করেত পাের বা কান বয়েস কী কী ধরেনর িবমূত ধারণা লাভ করেত স ম স
ধারণা থাকা অত াবশ ক।

গঠনবাদ (Constructivist Theory)
িশ াথ িকভােব শেখ এ স
লা ন শ

েক িশ া মেনািব ানীেদর অব াহত

Constrvere থেক Construct শ

র উৎপি

েচ ার ফেল উ ূ ত সবাধুিনক ত

যার অথ িবন াস করা বা গঠন

হে

গঠনবাদ।

দওয়া। তাই এ তে র

মূলকথা হেলা ধারণা গঠনই িশখন।
িত মুহূেত ইি য়
ি য়া ঘেট।

াহ তথ

ারা আমােদর িচ েনর মেধ

য িনয়িমত গঠন এবং পিরবতন হে

তার মাধ েমই িশখন

েত ক িশ াথ িনেজর অিভ তা এবং পািরপািশবকতা অনুধ ান কের িনেজর মেতা এককভােব নতু ন

ান ও ধারণা গঠন কের।
বি

নতু ন িকছু র স ুখীন হেল

এভােবই ব ি
কের

নতু ন ধারণা বা

দয়। িশখেনর

ানিবকােশর

ে

সমাধান িবিভ ভােব

ে

স এটােক তার পূবল

ান ও অিভ তার আেলােক যাচাই কের

ান অজন কের। যাচাইেয় নতু ন িবষয়েক অবাম র মেন হেল এটােক

Jerome Bruner

পিরেবশ ও ভাষা িবকােশর উপর

পিরেবেশর ভূ িমকা বিশ এবং

ানিবকােশর িবিভ

দয়। এটা িনভর কের িশ র পূব অিভ তা ও

বিশ

ের িশ

াধান

হণ কের।
স বািতল

িদেয়েছন। তাঁর মেত

ােনর আওতাভু

িবিভ

সমস ার

ােনর উপর। David Jonassen মেন কেরন

গঠনবােদ িশ েকর ভূ িমকা হেব নতু ন ধারণা গঠেন িশ াথ েক সহায়তা করা।

ধু ত

ও তথ সরবরাহ করা নয়।

িশ ক সমস া-সমাধান বা অনুস ােনর িনেদশনা িদেবন, িশ াথ রা যােত িনেজরাই অনুিমত ধারণা তির ও পরী া কের
িস াম

িনেত পাের এবং দলগত িশখন পিরেবেশ অন েদরেক তা জানােত পাের। এ

িশ াথ রা িকভােব উপকৃত হে

ি য়ায়

ান লােভর

মাধ েম

তা উদঘাটন করেত িশ ক িশ াথ েদর উৎসািহত কেরন। Jonassen আরও মেন কেরন
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য, িশ াথ রা িনেজরা িনেজেদরেক
েম অিভ

কের এবং তােদর ব ব ত প িত কৗশেলর যথাথতা যাচাই কের িনেজরাই

িশ াথ েত পিরণত হয়, িকভােব িশখেত হয় (How to learn) তা তারা আয়

েম

কের ফেল। এভােব তারা

জীবন-ব াপী িশ াথ েত (Life-long learners) পিরণত হয়। গঠনবাদিভি েত িশ া েমর িবন াস হেব শিঙখল (spiral)।
এ ব ব ায় িশ াথ
দৃি ভি


অিজত ধারণা,

ান ও দৃি ভি র উপর িভি

অজন করেব। David Jonassen এর মতানুসাের গঠনবাদী
গ ত (Constructed): িশ াথ রা তােদর পূব

কের
িণকে

মাগতভােব নতু ন নতু ন ধারণা,

ান ও

িশখন হেব-

ান, ধারণা ও অিভ তার সােথ নতু ন

ান ও অিভ তার

সম য় কের অনুধ ােনর মাধ েম িনেজর মােঝ নতুন ধারণা গঠন করেব।


সি য় (Active) : িশ াথ রা িনেজরাই িনেজেদর ধারণা সৃি

করেব। িশ ক তােদরেক

িদেবন এবং িশ াথ েদরেক পরী া করেত, উপকরণািদ ব বহার করেত,
কের িদেবন। িশ াথ েদরেক িনেজেদর


ল

করেত ও

েয়াজনীয় িনেদশনা
েচ া চালােত সুেযাগ

ও কমপ া িনধারেণ সহায়তা িদেবন।

অনুধ ানমূলক (Reflective): িশ ক িশ াথ েদরেক তােদর িনজ িনজ িশখন

ি য়ার উপর

করার এবং

অনুধ ান করার সুেযাগ তির করেবন। এ কাজ িশ াথ রা এককভােব বা দলগতভােব করেত পাের। িশ ক
িশ াথ েদর জন এমন সব কাজ িদেবন যােত িশ াথ রা িনেজেদর কােজর পযােলাচনা কের মূল ায়ন করেত
পাের।


সহেযািগতামুলক (Collaborative): গঠনবাদী
থেক

িণ কায ম হেব সহেযািগতামূলক। িশ াথ রা দেলর

েত েক িশখেব এবং এেক অন েক িশখেত সহেযািগতা করেব। যখন িশ াথ রা সমেবতভােব িশখন

ি য়া পযােলাচনা ও অনুধ ান কের তখন তারা এেক অন


িশ াথ রা অনুস ানমূলক প িতর মাধ েম

পাওয়ার জন িবিভনড়ব প িত ও কৗশল


থেক ফল সূ

হণ করার সুেযাগ পায়।

অনুস ান বা সমস ািভি ক (Inquiry or Problem-Based): গঠনবােদর মূলকথা হে
ে

েত েকর

সমস ার সমাধান। এ

কের, কান িকছু র স ান কের এবং সমাধান বা উ র

েয়াগ কের।

িবকাশমান (Evolving): িশ াথ রা তােদর পযােলাচনা ও অনুধ ােনর মাধ েম পূেব অিজত কান

ানেক অসত

ও অস

েচ া চািলেয়

ূণ মেন করেত পাের।

যােব এবং নতু ন

তারা অনুস ােনর মাধ েম নতু ন িস াে

ান ও অিভ তািভি েত পূবল

গঠন যা িনভর কের িশ াথ র পূবল
চাখ, কান,

সে ে

ক ইত ািদ ইি য় েলা

ধারণা,

িস া

পৗঁছােব।

পুনসং ার করেব।

ান, অিভ তা ও পািরপাি ক অব ার

উপর। সম তাবাদ অনুযায়ী

ারা আমরা য তথ েলা পাই স েলােক আমরা মেন মেন পূণা

গঠনবােদর মেত আমরা এসব ইি য় াহ তথ েলা িদেয়

েত ক

ত

এক

অজন কির। এভােব অিজত অিভ তা এক র উপর এক

সািজেয় িশখন স

মানিসক িচ

প দই, আর

তিরর মাধ েম অিভ তা

কির।

৪.৭.৪ উপসংহার
িশ া েমর সু ু বা বায়েনর মাধ েম িশ াথ র িশখন িনি তকরণ অথাৎ িশখনফল অজন
িনভরশীল।
সু ু

সবেচেয়

পূণ

েয়াগ এবং ি তীয়

ভূ িমকা অত ম

্

িণিশ েকর সি য় সহেযািগতা ও যেথাপযু
িশ াথ র িশখন িনি তকরেণর

িশ েকর

য, অেনক ক ন ও জ ল কাজ যা করার জন অেনক

েয়ােগ সহেজ ও কম সমেয় স কভােব স

েযাজ । িশ ক পূব

ে
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ে ই িশ েকর

চেয় উ ম আর িকছু

ম ও সময়

নই।

েয়াজন তা যেথািচত

নড়ব করা স ব। িশ াথ র িশখেনর

িত িনেয় কম পির েম এবং অেপ াকৃ ত কম সমেয় যেথািচত প িত ও

িশ াথ র িশখনফল অজন িনি ত করেত পােরন।

িবষেয়র উপর

িশখন- শখােনা প িত ও কৗশেলর

মানস ত পাঠ পু ক ও অন ান িশে াপকরেণর স ক ব বহার। উভয়

পূণ। এক কথায়

এখােন িবেশষভােব উে খ
প িত ও কৗশল

হে

হে

ধানত দু’

ে ও এ িনয়ম
কৗশল

েয়ােগ
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৪.৭.৫ সহায়ক পাঠ
১।

জাতীয় িশ া ম (২০১২), জাতীয় িশ া ম ও টক

বুক বাড, ঢাকা

২। আবিশ কীয় িশ ন দ তা – ড. শখ আমজাদ হােসন, ভাতী লাইে ির ঢাকা। ,নীলে ত ,
৩। িশ ার মন াি ক িভি

ও িশ ায় িনেদশনা- মাঃ গালাম র ানী খান, িদ ব ল ি

পাটু য়াটু িল লন,ঢাকা -১১০০
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অিধেবশন ৪.৮: আেবগীয় বুি ম া : ধারণা, উপাদান ও িবকাশ প িত
(Emotional Intelligence : understanding concept, components and developmental process)
৪. ৮. ১ অিজতব পশাগত যাগ তা


সকল িশ াথ ও

শাসিনক ও িশ ণ সং া




সহকম র সােথ ব ু ভাবাপ , আ িরক, সহনশীল এবং সহেযািগতামূলক আচরন

সকল িশ াথ র
মানিসকতা
িত



অিপত দািয়

পালেন দৃঢ় ও পিরপ

ান অজেন অণুে রনা

মানিসকতা

দশণ

দশণ

দান ও তােদর িশখন কায েম সহেযািগতায়

িত িতব

দশণ

ােশর জন িনয়িমত

উপ াপেন উ তর

িত ও সংগ ত হওয়া,

িণকে

আ

ত য়ী, একা

এবং আচরণ

ও

ব ব

ারক (Ideal) দশেনর স মতা।

৪. ৮. ২ িশখনফল
এই অিধেবশন শেষ আপিন

আেবগীয় বুি ম ার সং া বলেত পারেবন



আেবগীয় বুি ম ার উপাদান েলার নাম বলেত পারেবন



আেবগীয় বুি স ার িবকাশ প িত বণনা করেত পারেবন



বি

জীবেন আেবগীয় বুি ম ার

ব াখ া করেত পারেবন।

৪. ৮. ৩ িবষয়ব
আেবগীয় বুি ম া (Emotional Intelligence)
আেবগীয় বুি ম া ব ি র এক ধরেনর সামথ অথবা ধারণা শি

বা দ তা যার সাহােয

য কান িকছু সনা

করেত পাের, পিরচালনা করেত পাের, মূল ায়ন করেত পাের এবং িনেজর বা অেন র বা দেলর আেবগেক িনয় ণ করেত
সমথ হয়।
কান

কান গেবষেকর মেত ব ি র আেবগীয় বুি ম া

আবার কােরা কােরা মেত এ

মানুেষর জ গত

শখা যায় এবং

শখার মাধ েম এেক শি শালী করা যায়।

বিশ । ১৯৯০ সােলর আগ পয

ময়ার িছেলন আেবগীয় বুি ম ার উপর নতৃ ানীয় গেবষক। তােদর ব ল আেলািচত
এেক সং ািয়ত করার

চ া করেছন এভােব য, এটা হে

সামািজক বুি স ার এক

তার িনেজর অথবা অেন র অনুভূিত এবং আেবেগ উপেদশ
কাজেক পিরচালনা করেত পােরন।
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িপটার স ােলােভ এবং জন িড.
ব

আেবগীয় বুি ম ায় তারা

অংশ যার

ারা একজন ব ি

ারা িনয় ণ করেত পােরন অথবা অেন র িচ া এবং

িশ ণাথ েদর জন

আেবগীয় বুি ম ার উপাদান
িনেচর িতন

মেডল অনুযায়ী আেবগীয় বুি ম ার উপাদান বণনা কর যায় :

(১) Ability EIমেডল :স ােলােভ এবং ময়ার আেবগীয় বুি ম ার মেধ চার
করার এক

মেডেলর কথা

াব কেরন। এ চার

কােরর উপাদান বা ফ া র সনা

উপাদান বা ফ া র হে

করার স মতা, (২) আেবগেক ব বহার করার স মতা, (৩) আেবগেক

বাঝার

(১) আেবগেক ইি য়

ারা উপলি

মতা, (৪) আেবগেক পিরচালনা

মতা।
গালম ান এ মেডেলর

(2) Mixed Models of EI:ডািনেফল

ব া। তার মেতও আেবগীয় বুি ম ার উপাদান

চার । যথা : (১) আ -সেচতনা (Self consciousness), (২) আ -ব ব াপনা (Self management), (৩) সামািজক
সেচতনতা (ability to

sense, understand & react to others), (৪) িনকট স

ক য় ব ব াপনা (ability to

inspire, influence, and develop others)।
(3) The Trait EI model :
হে

ডস এবং তার সহকম এ মেডেলর

ব া। তােদর মেত মানবীয় মননশীল

মতাই

আেবগীয় বুি ম ার উপাদান।

আেবগীয় বুি স ার িবকাশ প িত



আেবগীয় বুি ম া বাল কাল থেকই িবকিশত হেত
কের। আেবগীয় বুি ম ার িবকােশর জন
আেবগীয় বুি ম ার িবকাশেক




িশ া এবং
বি

কের কেশাের এবং উ র কেশাের এটা

অনালী

ত িবকাশ লাভ

ি র কাযকািরতা িবেশষভােব দায়ী। িশ া এবং

িশ ণ

রাি ত কের।

িশ ণ আেবগীয় বুি ম ােক পিরবতন কের সমাজ কাি ত পেথ পিরচািলত করেত পাের।

জীবেন আেবগীয় বুি ম ার

ভাব অত

র

পূণ। িশ কাল থেকই িশ র সু ু আেবগীয় বুি ম া িবকােশ

য বান হওয়া দরকার। এ িবকাশ সু ু , সু র ও কাযকর করার জন আেবেগর পিরচালনা ও িনয় ণ অভ াস গেড়
তালা দরকার। আেবেগর িনয় ণ ছাড়া ব ি
যথাযথভােব পিরচালনা করেল িশ

জীবেনর পিরপূণ িবকাশ হয় না। িশ র আেবগীয়

বয়েসর সােথ আেবগীয় বুি ম ার পিরণিত লাভ কের। িশ

জীবনেক
আ িনয় ণ

িশখেব। তার আচরেণ স িত থাকেব। িশ ার মাধ েম যেহতু িশ র আেবগীক বুি ম ার পিরবতন আনা যায়, তাই
এ ব াপাের িশ েকর ভূ িমকা অেনক বিশ।



িশ েকরকতব

েত ক িশ াথ েক তার

মতা-অ মতা স ে

অবিহত এবং পিরবিতত সামািজক অব ার সােথ

স িত িবধান কের চলেত সহায়তা করা। রাগ, ভয়, শাক-দুঃেখ িশ

যখন আ

থােক তখন স

এেযাগ করেত পাের না। শখার মত মানিসক অব া তার থােক না। তাই জার কের কান িকছু
নয়। িশ

তার আেবগেক কীভােব িনয় ণ করেত পাের তা িশ েক

িবকিশত হয়।
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কান িকছু েত
শখােনা উিচত

শখােত পারেল তার আেবগীয় বুি ম া

িশ ণাথ েদর জন

আেবগীয় বুি ম ার
আেবগীয় বুি ম া ারা মানুষ িনেজেক সবার মােঝ পিরিচত কের তু লেত পাের। অেনক বড় মােপর মানুষ িহেসেব
িনেজেক িতি ত করেত পাের। অেনক বড় বড় অবদান রাখেত পাের।
আেবগ মানুেষর িতও করেত আবার উপকারও কের। যার িভতর আেবগীয় বুি ম া রেয়েছ। িতিন আেবগেক িনয় ণ
কের িনেজর বা অেন র উপকার করেত পােরন। আেবগেক িশ ার কােজ লাগােত পারেল ভাল ফথাফল করা যায়।
কমে ে অেনক বিশ অবদান রাখা যায়।
৪. ৮. ৪ উপসংহার
আেবগীয় বুি ম া ব ি র এক ধরেনর সামথ অথবা ধারণা শি বা দ তা যার সাহােয য কান িকছু সনা
করেত পাের, পিরচালনা করেত পাের, মূল ায়ন করেত পাের এবং িনেজর বা অেন র বা দেলর আেবগেক িনয় ণ করেত
সমথ হয়।
স ােলােভ এবং ময়ার আেবগীয় বুি ম ার চার উপাদান বা ফ া েরর কথা বেলেছন- (১) আেবগেক ইি য় ারা
উপলি করার স মতা, (২) আেবগেক ব বহার করার স মতা, (৩) আেবগেক বাঝার মতা, (৪) আেবগেক পিরচালনা
করার
মতা।
ডািনেফল গালম ােনর মেত আেবগীয় বুি ম ার চার
উপাদান- (১) আ -সেচতনা (Self consciousness), (২) আ ব ব াপনা (Self management), (৩) সামািজক সেচতনতা (ability to sense, understand & react to others), (৪) িনকট
স

ক য় ব ব াপনা (ability to inspire, influence, and develop others)।
ডস এবং তার সহকম র

আেবগীয় বুি ম া বাল কাল

মেত মানবীয় মননশীল
থেকই িবকিশত হেত

মতাই হে

আেবগীয় বুি ম ার উপাদান।

কের কেশাের এবং উ র

কেশাের এটা

ত িবকাশ

লাভ

কের। আেবগীয় বুি ম ার িবকােশর জন অনালী

ি র কাযকািরতা িবেশষভােব দায়ী। িশ া এবং

বুি ম ার িবকাশেক

িশ ণ আেবগীয় বুি ম ােক পিরবতন কের সমাজ কাি ত পেথ

রাি ত কের। িশ া এবং

িশ ণ আেবগীয়

পিরচািলত করেত পাের।
আেবগীয় বুি ম া
িনেজেক

ারা মানুষ িনেজেক সবার মােঝ পিরিচত কের তু লেত পাের। অেনক বড় মােপর মানুষ িহেসেব

িতি ত করেত পাের। অেনক বড় বড় অবদান রাখেত পাের।

৪. ৮. ৫ সহায়ক পাঠ
(1) Emotional Intelligence - Daniel Goleman
(২) Emotional Intelligence, An Article written by Peter Salovey and John Mayer Published in the journal
named Imagination, Cognition and Personality.
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িশ ণাথ েদর জন

অিধেবশন ৪.৯ মাধ িমক পযােয় জীবন দ তািভি ক িশ া : ধারণা, পটভূিম ও যৗি কতা
( Life skills based education at secondary level: concept, background and rationale)
৪.৯.১ অিজতব পশাগত যাগ তা


িশ াথ েদর অসংগিতপূণ আচরণ িনয় ণ কের পিরক না মািফক

িণর কাযাবিল পিরচালনা কারার স মতা

দশণ


িশ াথ েদর

িণেত ধের রাখার উপেযাগী িবিভ মূখী সুিনিদ

যাগ তা ও কলােকৗশল ব বহার করার স মতা

দশণ


িশ াথ েদর

িণ কায েম অংশ হেণ উৎসািহত করার স মতা

িণকায েম পার ািরক মতামত আদান



ব বহােরর

ে

পযা

কৗশল ও উপায়

দােনর

ে

দশণ

িশ াথ েদর ব ি গত অিভ তা, ধারণা ও সামথ

েয়াগ করার স মতা

দশণ।

৪.৯.২ িশখনফল
এই অিধেবশণ শেষ আপিন

দ তা কী তা বলেত পারেবন



জীবন দ তািভি ক িশ া কী তা ব াখ া করেত পারেবন



িব



জীবন দ তা িশ াথ েক কান কান

া

সং া কতৃ ক সং ািয়ত ১০

জীবন দ তা উে খ করেত পারেবন
ে

স মতা দয় তা বণনা করেত পারেবন।
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৪.৯.৩ িবষয়ব
দ তা কী?
ানেক আ

কের এেক দ তায় পিরণত করেত হয়। জীবেনর বা ব

ে

ােনর

ােয়ািগকতা িনি ত করা

অজেনর অন তম উে শ । জীবেনর নানা সমস া সমাধােন এবং এর অ গািমতা িনি ত করার লে

ান

ান

েয়ােগর এ

সামথ ই দ তা।
জীবন দ তা
জীবেনর পথ ব ু র। বাধা-িবপি ,

িত ল ও

বরী অব া এবং পিরেবশ আমােদর

এিড়েয় নয়, বরং এ েলার স ুিখন হেয়, ধয ও সাহেসর সে
মাকােবলা করার জন , জীবন যুে

চলার পেথর িনত স ী। এ েলা

এ েলার মাকােবলা কের এিগেয় যাওয়ােতই সফলতা। এ

সফলকাম হওয়ার জন

য শি , উপকরণ ও অ

েয়াজন, স েলা হে

জীবন

দ তা।
জীবন দ তা ও জীিবকা অজেনর জন
উেদ াগ

েয়াজনীয় দ তা এক নয়। বৃি মূলক ও কািরগরী দ তা, ব ব াপনা দ তা,

হেণর দ তা ইত ািদ সরাসির জীিবকা অজেনর সােথ স

িকত। এ েলা হল জীিবকা অজেনর জন

েয়াজনীয়

দ তা ।
জীবন দ তা হে

মেনাসামািজক দ তা। এ েলা সরাসির জীিবকা অজেন সহায়তা কের না, িক

অজনসহ জীবেনর অন ান সকল
জীবন দ তার ধারণা
উপেরা
িব

া

েয়াজেন সফলকাম হওয়ার িনয়ামক িহেসেব কাজ কের।

সু াে র সােথও স

সব ধরেনর সু া

এ দ তা েলা জীিবকা

িকত। এ

ে

া

শ

ি মাি ক- শারীিরক, মানিসক ও সামািজক।

িনি ত করা জীবন দ তািভি ক িশ ার অন তম ল

।

সং া (WHO)-র মেত ‘‘Life Skills are abilities for adaptive and positive behavior that enable individuals

to deal effectively with the demands and challenges of everyday life’’
জীবন দ তার আবশ কতা
বতমােন যারা িকেশার-িকেশারী, তারা এমন িকছু সমস ার স ুিখন হয় তােদর পূবসুিরেদর
হয়িন। বয়:সি কােলর

ছেলেমেয়েদর জন সারা িব জুেড় এ সমস া ও চ ােল

মাদকাসি , যৗনেরাগ ও এচআইিভ/এইডস এর িবপদজনক িব ার, িশ

ম, িশ

িনপীড়ন, সিহংসতা ও স াস, বাল িববাহ ও যৗতু েকর িশকার হওয়া, তী
পৃিথবীেক ভাল কের

দখা ও

য েলার মধ িদেয়

যেত

েলা একইরকম। এ েলার মেধ রেয়েছ
পাচার,

শারীিরক, মানিসক ও

যৗন

সামািজক বষম ও ব না। দুরবীন চােখ

চনার আেগই এসব জীবয ণার সােথ তােদর অেনেকরই হয়েতা পিরচয় ঘেট। এসব

সমস া ও িবপদ মাকােবলা করার

ে

তােদর সহায়তাকারী কউ নই। জীবন ধারেণর রসদ জাগােত মা-বাবা ব ,

একক পিরবার কাঠােমায় িনকট আ ীয়রা দূেরর মানুষ, ব ু সতীথরাও তােদর মতই িবপ । জীবেনর এ সংকট ও
চ ােল

উ রেণ বয়:সি কােলর িকেশার িকেশারীেদর তাই শি মান কের

শখােনা জ রী, যােত িনেজেদর দািয়

তালা এবং

েয়াজনীয়

কৗশল ও দ তা

তারা িনেজরাই িনেত পাের। আর এখােনই জীবন দ তার আবশ কতা।

জীবন দ তার স মতা
জীবন

হে

িকছু মেনাসামািজক দ তা যা

ছেলেমেয়েদরেক তােদর

দনি ন জীবেনর উপেরা

সমস া ও চ ােল

মাকািবলায় সমথ কের, সকল পিরি িতেত মািনেয় িনেত ও ইিতবাচক আচরেণ স ম কের। িনরাপদ ও সু
যাপেনর জন

েয়জানীয় দ তার

জাগান

দয় ও

িকেশার-িকেশারী িনেজর, দেশর ও দেশর উ য়েন

াণময় জীবন যাপেন উ ু

কের। জীবন দ তায়

েণািদতভােব অবদান রাখারও স মতা অজন কের।
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সমৃ

জীবন
এসব

িশ ণাথ েদর জন

WHO কতৃ ক সনা কৃত ও সং ািয়ত ১০
িব

া

সং া ১০

জীবন দ তা

জীবন দ তা শনা

ও সং ািয়ত কেরেছ। এ েলা হেচছ :

জীবন দ তা

িশ াথ রা অজন করেব

আ সেচতনতা

িনেজর সবলতা, দুবলতা,

ণাবলী ও

সমূহ, অিধকার, দািয়

আ মযাদা, মূল েবাধ, সামথ, মানিসকতা ইত ািদ িবষেয় সু
ণাবলী উ য়ন ও
সহমিমতা

িভ

সমূহ দূরীকরেণ সেচতনা।

শারীিরক ও মানিসক অব ায় আেছ, এমন ব ি র অব া ও চািহদা যথাযথ

ভােব বাঝা, তার কথা শানা এবং তার
আ ঃব ি ক দ তা:
দৃঢ়

ত য়মূলক

ত াখান

দ তা,

অেন র সােথ স
দ তা,

ও কতব ,

ধারণা সৃি র সামথ ,

ক

িত সমঅনুভূিত

দশেন স মতা।

াপন ও বজায় রাখার সামথ। স

ক

ছদ করেত হেল

গঠনমূ লকভােব তা করার স মতা

আলাপ

আেলাচনার দ তা
ি

ক াল িচ ন দ তা

সৃজনশীল িচ ন দ তা

ভাব, তথ ও পিরি িত ব
য

িন ভােব িবেশ ষণ ও ব াখ া করার দ তা।

কান পিরি িত বা িবষেয় িনজ

মতামত

দােনর সামথ

ও নতু ন ধারণা

সৃি র সামথ
িস া

হণ দ তা

যথাযথভােব

য কান পিরি িত অনুধাবেনর দ তা, িবষয় সংিশ

তথ িভি ক িস াম

হেণর স মতা

সমস া সমাধান দ তা

সহজ এবং গঠনমূলকভােব সমস া সমাধােনর সামথ

আেবগ সামলােনার দ তা

মানিসক অব ােক যুি

চাপ মাকােবলার দ তা

মানিসক চােপর উৎস শনা

যাগােযাগ দ তা

িনেজেক স ক ভােব

তথ সং হ ও

িদেয় িবচার কের সহজ সমাধােনর পাঁছােনার সামথ
করার দ তা এবং চােপর তী তা

াস করার

মতা

কাশ ( মৗিখক ও শারীরীক ভাষার মাধ েম এবং িলিখত

ভােব) করার সামথ ; অেন র কথা মেনােযাগ িদেয় শানার দ তা।

জীবন দ তািভি ক িশ া
য িবেশষ িশ ণ-িশখন প িতর সাহােয জীবন দ তা অজন ও আয়
এ

এক

করা যায়

স

জীবন দ তািভি ক

িশ া।

িবেশষ িশখন অিভ তা এবং িশ ণ-িশখন approach।

জীবন দ তািভি ক িশ ার িকছু বিশ

রেয়েছ। এ বিশ

েলা থেক জীবন দ তািভি ক িশ ার িবষেয়

পাওয়া যায়।
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ধারণা

িশ ণাথ েদর জন

জীবন দ তািভি ক িশ ার বিশ সমূহ



জীবন

দ তািভি ক

িশ ার

িশ ণ-িশখন

ি যা

িশ াথ েকি ক, িমথি য়ামূলক

এবং

অংশ হণমূলক

হওয়া

আবিশ ক।




জীবন দ তািভি ক িশ া অিধকারিভি ক ( যমন: িশ
জীবন

দ তািভি ক

িশ া

বা বায়েনর

জন

অিধকার, মানবািধকার, জ ার) এবং
অন তম

পূবশত

হে

িশ ক/সহায়তাকাির/িপয়ার এডু েকটর যারা িনেজরা জীবন দ তা আ

বয়েসাপেযাগী।

যেথাপযু

িশি ত

ও

েণািদত

কেরেছন এবং তা িনজ জীবেন অনুশীলন

কেরন।



জীবন দ তািভি ক িশ ার সফল বা বায়ন িকেশার বা ব
স



া েসবা ও সামািজক

সবার

াপ তার সােথ

িকত

জীবন দ তািভি ক িশ া ব ব ার মেধ ই িশ াথ র বতমান ও ভিবষ েতর জন

েয়াজনীয় দ তাসমূহ আয়

ও

অনুশীলন করার উপায় সি েবিশত থােক।



িশ াথ রা যােত জীবন দ তা অনুশীলন করেত পাের, সজন পিরবার ও এলাকাবাসীর সমথন ও সহেযািগতা
িনি ত করার ব ব াও জীবন দ তািভি ক িশ া কাঠােমায় অ ভু



জীবন দ তািভি ক িশ া িশ াথ র অজেনর মেধ

াি

থােক।

ান, জীবন দ তা মানিসকতা/দৃি ভি র ভারসাম

িনি ত

কের।

জীবন দ তািভি ক িশ ার পটভূ িম



িবগত শতাি র আিশর দশেক পৃিথবীর নানা
আকাের ছিড়েয় পেড়। িবেশ ষণ কের

দেশ িবেশষত আি কার

দখা যায়

বশ িকছু

দেশ এচআইিভ/ এইডস ব পক

য, এচআইিভ সং মেণর এ ব াপক িব ােরর কারণ

িবষেয় মানুেষর অ তা এবং মানুেষর িবেশষ িকছু আচরণ। যিদ মানুষ এসব আচরণ
এচআইিভ সং মণ ঘটেব না। িক
স

উ

আচরণসমূেহর অিধকাংশই মানুেষর

থেক িবরত থােক, তাহেল

বৃি , দৃি ভি

ৃ । তাই আ িনয় ণ, আেবগ িনয় ণ, চাপ মাকােবলা, স ক ও তথ িভি ক িস া

া িবিধ

ও মানিসকতার সােথ

হণ-এসব িবষেয় দ তা ও

দ তার অনুশীলেনর মাধ েম মানুষ এসব আচরণ থেক িবরত থাকেত পাের।



িব

া

সং া এ দ তা েলা শনা

হণ কের।



ও সং ািয়ত কের এইচআইিভ/এইডস

েম অন ান সং ামক ও যৗনেরাগ

সংগৃহীত তেথ

দখা যায় য বযঃসি কােলর

িতেরােধও এসব দ তার উপেযািগতা

স েলা

েয়ােগর ব ব া

মািণত হয়।

ছেলেমেয়রা ঐ বয়েসর আেবগ, কৗতু হল, রাম ি য়তা এসব কারেণ

এইচআইিভ সং মেণর অিধকতর ঝুঁ িকর মেধ রেয়েছ। এ সং মেণর ঝুঁ িক
িবপদ ও চ ােল

িতেরােধ

থেক এবং জীবেনর অন ান সমস া,

যা বতমােনর িকেশার িকেশারীরা মুেখামুখীহে , স েলা মাকােবলায় এসব দ তার ব বহার

র

হয়। এ সমস া েলা মেনাসামািজক বেল তা উ রেণ জীবন দ তার মেতা মেনাসামািজক দ তাই উপযু । তাই
দেশ

দেশ িকেশার তর ণেদর জীবেনর

শখােনার ব ব া

হণ

র

দনি ন সমস া ও চ ােল

হয়। আনু ািনক ও উপানু ািনক উভয়

করা হয়।
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মাকােবলা ও সমাধােন জীবন দ তা
ে

জীবন দ তািভি ক িশ া অ ভু
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জীবন দ তািভি ক িশ ার েয়াজনীয়তা


বয়ঃসি কােলর

ছেলেমেয় তথা িকেশার িকেশারীরা বতমােনর সমস াকীণ জ ল সমেয় অেনকটাই িদশাহারা।

কীভােব জীবেনর পথ চলেব, স িবষেয় তােদর

েয়াজন

িদকিনেদশনা ও মেনাবল। ব ু র হাত ধের আেস

মাদকাসি র মরণ ছাবল, পিরিচতজনর িনপীড়ন, পাচার আর তী

বষেম র মধ িদেয় হেয় ওেঠন অেচনা ও

ভয়ংকর, বাল িববাহ আর যৗতু েকর যাঁতাকেল তােদর জীবন হেয় ওেঠ িবপয । সু র সু
এসকল

িত লতা, বিরতা ও চ ােল

দ তাসমূহ

সই আ শি র

মাকােবলার জন

তােদর

জাগান িদেয় তােদর আ িব াস গেড়

জীবন গড়ার পেথ

আ শি র উে াধন
দয়, সকল

েয়াজন। জীবন

িত লতা জয় কের সকল

অব ায় খাপ খাওয়ােত ও ইিতবাচক আচরেণ স ম কের তােল।



আমােদর সংিবধােন সমােজর অ গািমতা িনি ত করার

ােথ িশ ােক সমাজ চািহদার সােথ স

িকত

করার

িবধান রেয়েছ। মাধ িমক পযােয়র িবদ মান িশ া মেক অিধকতর দ তািভি ক করার জন সমােজর সংি
সকল মহেলর দীঘিদেনর এক

চািহদা রেয়েছ। এ চািহদা পূরেণর জন

সরকােরর িবিভ

িশ া

কে র

মাধ েম ব ব া নওয়া হেয়েছ। অন ান দ তার সােথ জীবন দ তাও এর অ ভু ।


‘‘Dakar Framework for Action 2000’’এর ৬
সংখ া



লে র মেধ ২ েত (৩ ও ৬নং লে ) সকল িশ র সা রতা,

ান এর পাশাপািশ জীবন দ তা বা Life skillsঅজন

উ

মওয়ােক

া রকারী

িবষয়

বাধ তামূলক।

নববই এর দশেকর মধ সময় থেকই আমােদর

নববই এর দশেকর

র েতই পৃিথবীর

জীবন দ তার ব বহার

িতেবিশ ভারত, পািকস ান, নপাল, মায়ানমার,

দেশ

দেশ িব

া

হয়। আমােদর

িতেবিশ

দশ

বাংলােদেশও নববই এর দশেকর মধ
কমসূিচ পিরচািলত হয় িকছু
বিহভূ ত

করা হেয়েছ।

সময়

লংকা তােদর

কেরেছ।

সং া কতৃ ক শনা কৃত ও সং ািয়ত
যমন: নপাল, পািক ান, মায়ানমার,

নববই দশেকর মধ সমেয়ই মাধ িমক িশ ায় জীবন দ তা অ ভু



অ ভু

দশ িহেসেব বাংলােদেশর জন সকল িশ র জীবন দ তা অজন িনি ত করার

আনু ািনক মাধ িমক িশ ায় জীবন দ তািভি ক িশ া অ ভু



িনি ত করার িবষয়

১০

লংকােতও

হয়।

থেক জীবন দ তািভি ক িশ া কমসূিচ

হয়। তেব এ

বসরকাির সং ার (NGO) িশ া কায েমর আওতায়, উপানু ািনক িশ ায়,

ছেলেমেয়েদর জন । সরকােরর উপানু ািনক িশ া বু েরার (Bureau of Non Formal

BNEE) অধীেন শহরা েলর কমজীিব িশ েদর জন

মৗিলক িশ া

কে র

ুল

Education :

আওতায় জীবন দ তািভি ক িশ া

কমসূিচ পিরচািলত হেয়েছ।



দেশ ও আ জািতক অ েন িবরাজমান অব ার

ি েত ২০০৪ সােলর মাচ মােস জাতীয় িশ া ম ও

পাঠ পু ক বাড (এিস িব) এর উেদ ােগ এবং ইউিনেসফ বাংলােদশ এর সহায়তায় ‘‘সু

জীবেনর জন

জীবন

দ তা’’ শীষক জাতীয় কমিশিবর অনুি ত হয়। কমিশিবেরর আনু ািনক মাধ িমক িশ ায় জীবন দ তািভি ক
িশ া অ ভু ি র সুপািরশ গৃহীত হয় এবং দেশর িকেশার-িকেশারীেদর স মস াসমূহ িচি ত হয়। এ কমিশিবেরর
মাধ েম ‘‘মাধ িমক (ষ -দশম

িণ) িশ ায় জীবন দ তািভি ক িশ া অ ভু করণ’’ শীষক উেদ াগ গৃহীত হয়।

88

িশ ণাথ েদর জন

২০০৫-২০০৬ সােল উেদ াগ বাস বায়েনর জন



িতমূলক কাজ

দ তািভি ক িশ ার চািহদা িন পণ, LSBEওয়ািকং
িশ া ম ণয়ন স

িশ া ম কাঠােমার িভি েত জীবন দ তািভি ক িশ ার (LSBE) িশ া ম,

িবষয়ব , পাঠ সামি , িশ ক িনেদিশকা ও িশ ক
হয়। িবষয়ব
া

র জন ৪

িশ ণ ম ানুয়াল স িলত LSBE খসড়া প ােকজ

ধান িবষয় িচি ত করা হয়। এ চার

িশ া ও এইচআইিভ/এইডস, (iii) মাদক ব এবং (iv) বয়:সি

২০০৮ সােল িশ া ম ণালয় িকছু পিরমাজন সােপে



প (WG) গঠন ও জীবন দ তািভি ক িশ ার

হয়।

২০০৬-২০০৭ সময়কােল উ



এরপর প ােকজ
পিরব া

যমন- িশ া ম পযােলাচনা, জীবন

দেশর ২৫

হল : (i) ব ি গত িনরাপ া, (ii) ব ি গত

ও

প ােকজ

জনন

া ।

মাধ িমক িশ ায় অম ভু ি র অনুেমাদন দয়।

ু েল পাইল ং করা হয় এবং পরবিতেত এক

করা হয়। কমিশিবেরর সুপািরশমালার আেলােক এ

মাধ িমক িশ ার িশ া ম ও পাঠ পুস েক অম ভু

ণীত

জাতীয় কমিশিবেরর মাধ েম

পিরমাজন করা হয়। এ িশ া ম ও পাঠসাম ী

করার জন

ি য়াধীন আেছ।

৪.৯.৪ উপসংহার
জীবন দ তা হে

মেনাসামািজক দ তা। এ েলা সরাসির জীিবকাঅজেন সহায়তা কের না, িক

জীিবকাঅজনসহ জীবেনর অন ান সকল
জীবেনর পথ ব ু র। বাধা-িবপি ,

েয়াজেন সফলকাম হওয়ার িনয়ামক িহেসেব কাজ কের।

িত ল ও

বরী অব া এবং পিরেবশ আমােদর

এিড়েয় নয়, বরং এ েলার স ুিখন হেয়, ধয ও সাহেসর সে
মাকােবলা করার জন , জীবন যুে

এ দ তা েলা

সফলকাম হওয়ার জন

চলার পেথর িনত স ী। এ েলা

এ েলার মাকােবলা কের এিগেয় যাওয়ােতই সফলতা। এ
য শি , উপকরণ ও অ

েয়াজন, স েলা হে

জীবন

দ তা।
জীবন দ তা ও জীিবকা অজেনর জন
উেদ াগ

েয়াজনীয় দ তা এক নয়। বৃি মূলক ও কািরগরী দ তা, ব ব াপনা দ তা,

হেণর দ তা ইত ািদ সরাসির জীিবকা অজেনর সােথ স

িকত। এ েলা হল জীিবকা অজেনর জন

েয়াজনীয়

দ তা ।
বতমােন যারা িকেশার-িকেশারী, তারা এমন িকছু সমস ার স ুিখন হয়
হয়িন। বয়:সি কােলর

ছেলেমেয়েদর জন সারা িব জুেড় এ সমস া ও চ ােল

মাদকাসি , যৗনেরাগ ও এচআইিভ/এইডস এর িবপদজনক িব ার, িশ
িনপীড়ন, সিহংসতা ও স াস, বাল িববাহ ও যৗতু েকর িশকার হওয়া, তী
িবপদ

যা তােদর পূবসুিরেদর

মাকােবলা করার

ে

তােদর সহায়তাকারী

কউ

ম, িশ

মাকােবলা করেত

েলা একইরকম। এ েলার মেধ রেয়েছ
পাচার,

শারীিরক, মানিসক ও

যৗন

সামািজক বষম ও ব না। এসব সমস া ও

নই। জীবন ধারেণর রসদ

জাগােত মা-বাবা ব , একক

পিরবার কাঠােমায় িনকট আ ীয়রা দূেরর মানুষ, ব ু সতীথরাও তােদর মতই িবপ । জীবেনর এ সংকট ও চ ােল
উ রেণ বয়:সি কােলর িকেশার িকেশারীেদর তাই শি মান কের
জ রী, যােত িনেজেদর দািয়

তালা এবং

েয়াজনীয়

কৗশল ও দ তা

তারা িনেজরাই িনেত পাের। একারেনই জীবন দ তািভি ক িশ া অত

৪.৯.৫ সহায়ক পাঠঃ Skills for Head teacher : UNESCO, WB, WHO.
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অিধেবশন ৪১০.:জীবন দ তািভি ক িশ ার িশখন শখােনা কৗশল(Teaching-learning strategies in life skills based education)
৪.১০.১ অিজতব পশাগত যাগ তা
জীবনদ তািভি কিশ ার ধান



ধান বিশ স

ান

দশণ

জীবনদ তািভি কিশ ার িশ ণ-িশখন প িত ব বহােরর স মতা
মূল

অথবা িবনামূেল

পিরচালনা করার স মতা


কত

পাঠ পিরক ণা

েতর

তকৃ ত উপকরণ ব বহােরর মধ

দশণ
িদেয় অংশ হণমূলক িশ ণিশখন প িত -

দশণ
ান ও দ তা

দশণ।

৪.১০.২ িশখনফল
এই অিধেবশন শেষ আপিন

জীবন দ তািভি ক িশ ার ধান



জীবন দ তা অজেনর ধাপ েলাবণনা করেত পারেবন



জীবন দ তািভি ক িশ ার িশখন শখােনা কৗশল-ব াখ া করেত পারেবন



মূল অথবা িবনামূেল

ধানৈবিশ

েলা বলেত পারেবন

তকৃ ত উপকরণ ব বহােরর মাধ েম অংশ হণমূলক িশ ণিশখন প িত পিরচালনা-

করেত পারেবন।
৪.১০.৩ িবষয়ব
িশ ণীয় িবষেয়র

কৃ িত বিশ াবিল এবং পিরসেরর ,িভি েত িশখন : িশখােনা কৗশল িনধারণ করা

গিণত এবং সািহত দু

িশ ণীয়িবষয়। এ দু র

কৃ িত এবং বিশ

েয়াজন।

এক নয়। গিণত িশ ণিশখেনর জন

যমন-

য কৗশল -

সািহেত র জন তা নাও হেত পাের। ,যথাযথ
জীবন দ তািভি কিশ া জীবেনর সমস ািবপদ ও য ণা ম , ◌াকােবলা করার জন

েয়াজনীয় মেনাসামািজক দ তাসমূহ

অজেনর উপরই ফাকাস কের। তাই এ িশ ার িশখন শখােনা কৗশল দ তা িশখন ও অজেনর সােথ স
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জীবন দ তািভি ক িশ ার বিশ
২০০৫ সােলর

সে

ের জাতীয় িশ া ম ও পাঠ পু ক

বাড এবং ইউিনেসফ বাংলােদেশ এর উেদ ােগ ঢাকায় জীবন

দ তািভি ক িশ া িবষয়ক দি ণ এশীয় ফারাম অনুি ত হয়। ফারােম জীবন দ তািভি কিশ া সবস ত সং া ও
বিশে র মেধ রেয়েছ :


জীবন দ তািভি ক িশ া িশ াথ র অজেনর মেধ

ানজীবন দ , তামানিসকতা এবং দৃ

, ভি র ভারসাম

িনি ত কের।


এ

অিধকারিভি ক জ ার

বণ এবং বয়েসাপেযাগী। (মানবািধকার ,িশ



জীবন দ তািভি কিশ ার িশ ণহওয়া

অিধকার , যমন)

িমথি য়ামূলক এবং অংশ হণমূলক ,িশখন

ি য়া িশ াথ

কি ক-

আবিশ ক।


জীবনদ , তািভি কিশ াবা বায়েনর জন অন তম পূবশত হে

যেথাপযু

সহায়তাকািরিপয়ার এডু েকটর যারা িনেজরা জীবন দ/ তা আ

িশি ত ও

েণািদত িশ ক

কেরেছন এবং তা িনজ জীবেন

অনুশীলন কেরন।


জীবন দ তািভি কিশ ারসফল বা বায়ন িকেশারবা ব
স





সবা ও সামািজক

সবার

াপ তার সােথ

িকত।

জীবন

দ তািভি কিশ ায়

দ তাসমূহ আয়


া

িশ ণিশখন

কােলই

িশ- াথ র

বতমান

ও

ভিবষ েতর

জন

েয়াজনীয়

ও অনুশীলন করার ব ব া সি েবিশত থােক।

িশ াথ রা যােত জীবন দ তা যথাযথভােব আয়
এলাকাবািসর সমথন ও সহায়তা

াি

জীবন দ তািভি কিশ াে িণক

এবং

সজন ,অনুশীলন ও

েয়াগ করেত পাের ,পিরবার ও

িনি ত করার ব ব া এ িশ াকাঠােমায় অম ভু

থােক।

িণকে র বাইের আনু ািনক এবং ,অনানু ািনক িশ ায় সমভােব

বা বায়ন করা যায়।


দ তা হে

কান কাজ স ক এবং মানস তভােব করেত পারার সামথ । দ তা িশখেনর মেনােপািশজ

ে র সােথ স


স

িকত।

ািদত কােজর মান ও পিরমাণ

ারা দ তার

মাণ পাওয়া যায় ও দ তা পিরমাপ করা যায়।

জীবন দ তািভি ক িশ ার ধাপ
কান িবষেয় জীবন দ তা িশ ণ িশখেনর জন -িনেচর ধাপ সমূহ অনুসরণ করা যায় :


সংিশ

িবষেয় পযা



অিজত

ান



উ



সংগৃহীত সাম ীর সাহােয
স

activityস

ানঅজন।

েয়ােগর জন নমুনা
াদেনর জন

বা activity

ত করা।

েয়াজনীয় সাম ীউপকরণ

ত বা সং হ করা। ,

সহায়তাকারীর )facilitator/trainer/teachersিনেদশনায় পিরকি ত কাজ

াদন করা।



একই দ তা অজেনর জন এক জাতীয় কাজ বারবার অনুশীলন করা।



জীবেনর বা বে ে কম/

ে

অিজত দ তা অনুশীলন করা।
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জীবন দ তা িশ ার িশখন

শখােনা কৗশল -

এ িশ ার উে শ অজেনর জন িশ ণিশখন কায েম দ- তা িশ ণিশখন ও তার অনুশীলনই
িনেচর প িত সমুহ অনুশীলন করা
আ

েয়াজন-

করণ : অজন করার পর আ

পড়েব। আ
েণািদত করা
েয়াগ: য
েয়ােগর জন

াধান পায়।- এ জন

করার

আেস। িশ াথ রা আ

না করেল দ তা িশ া অথহীন হেয়

করার জন পুন যন তা অভ ােস বা আচরেণ পিরণত হয়। িশ াথ েদর এ ,অনুশীলন
েয়াজন যন তারা
কান িশ ার
েয়াজন

ে

েণািতভােব জীবন দ তা
এর চূ ড়া

পাের যিদ িশ ক

আেলাচনা

উপেরর আেলাচনা

েয়াগ কের।

পযায় হল অিজত

ান ও দ তার

েয়াগ বা আচরিণক পিরবতন।

দু

ধানত দু- কেকি ক ও িশ াথ

কৗশল এ -ব ব ত হয়।

কি কিশ , ক

কি ক প িতেত

ে া র কৗশলও িশ কেকি ক প িতেত পযবিসত হেত

কারী এবং িশ াথ রা উ রদাতার ভূ িমকা পালন কের। যখন িশ ক ও িশ াথ উভয়ই

এবং উ রদাতা হন ধুমা

ে

েণাদনা মূল ায়ন ও ,Support।

আমরা জািন িশখনিশ : রকম’ শখােনা প িত
ব ৃ তা ও সংি

েয়াজন :পুন:

তখনই

ে া র এক

থেক এ

কারী

িশ , াথ েকি ক কৗশল িহেসেব িবেবিচত হেত পাের।

য জীবন দ তািভি ক িশ ার িশখন শখােনা প িত আবিশ ক- ভােবই িশ াথ

কি ক হেব। িশ াথ র সি য় অংশ হণ িনি ত কের দ তাসমূহ অজন করা িনি ত করেত হেব। িশ ক মূলত
সহায়তাকারীর ভূ িমকা পালন করেবন।
িশ াথ েকি কপ িত পিরচালনার জন য সকল কৗশল অবল ন করা হয়তার সব েলাই জীবন দ , তািভি ক
িশ ারিশখন শখােনা কায েম ব বহার করা হয়।িশ াথ কি ক প িতেত য সকল কৗশল ব ব ত হয় স েলা হল
ন ,জদলীয় কা , জাড়ায় কাজ ,একক কাজ : িমং ,
িশ , কস ািড ,অনুস ান ,অিভনয় ,িবতক ,গ বলা , পা ব ,মােকট প েস উপ াপন ামূলক খলামত ও অিভ তা ,
) তু ষারবল ,সমস া সমাধান , ডানাট ,িবিনময়Snowball ,(মাছবা )Fishbowl ,(ওয়াকশপএ পাট িজগ ,-স ইত ািদ।
সব েলাই জীবন দ তািভি কিশ ার িশখন শখােনা কৗশল িহেসেব ব বহার করেত হেব। তেব সি য় অংশ হণ িনি ত করেত এবং তােদর দ তা েলা আ
করােনার লে
জাড়ায় কাজ ও কাজ উপ াপন ,দলীয় কাজ ও উপ াপন ,

সটাই হাক - জাড়ায় বা দলীয় কাজ ,একক ।এ েলার

াধান থাকা

েয়াজন , কস ািড ,ভূ িমকািভনয় ,গ

বলা ,িবতক

িশ ,না কন াথ র ারা কাজ উপ াপেনর উপর জার িদেত হেব। যন েত েকই এককভােব যাগােযাগ ও আ ব :ি ক
দ তা অজন কের। একইভােবভূ িমকািভনয়
ে অত ,
্ পূণ। কারণ ভূ িমকািভনেয়র মাধ েম িশ াথ রা িনেজ
িবষয় অনুভব কেরঅন েদর সামেন িবষয় উপ াপেনর কৗশল আয় কের এবং এ তােদর মেন দীঘ ায়ী ছাপ ,
ফেল। ভূ িমকািভনেয়র মাধ েম সৃজনশীল চি◌ ন দ তা ত াখ ান করার দ , তাদৃঢ় ত য়মূলক দ , তাআেলাচনা ও ,
ভািবত করার দ তাসমূহ সহেজ অিজত হয়।
৪.১০.৪ উপসংহার
জীবন দ তািভি কিশ া জীবেনর সমস ািবপদ ও য ণা মাকােবলা করার জন
েয়াজনীয় মেনাসামািজক দ , তাসমূহ
অজেনর উপরই ফাকাস কের। তাই এ িশ ার িশখন শখােনা কৗশল দ তা িশখন ও অজেনর সােথ স িকত।
সি য় অংশ হণ িনি ত করেত এবং তােদর দ তা েলা আ
করােনার লে
জীবন দ তািভি ক িশ ায়
জাড়ায়
কাজ ও কাজ উপ াপন কস ,ভূ িমকািভনয় ,গ বলা ,িবতক ,দলীয় কাজ ও উপ াপন , ািডএ েলার াধান থাকা ,
িশ , সটাই হাক না কন - জাড়ায় বা দলীয় কাজ , েয়াজন। একক াথ র ারা কাজ উপ াপেনর উপর জার িদেত
হেব। যন েত েকই এককভােব যাগােযাগ ও আ ব ি ক দ: তা অজন কের।
৪.১০.৫ সহায়ক পাঠ
১. Skills for Head teacher: UNIESCO, WB, WHO.
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অিধেবশন- ৪.১১: সহিশ া িমক কাযাবিলর ধারণা, ল

ও উে শ

(Understanding of co-curricular activities, goals and objectives)
৪.১১.১ অিজতব পশাগত যাগ তা


সহিশ া িমক কাযাবিলর ধারণা, ল

ও উে শ স



িবদ ালেয় িবিভ



সহিশ া িমক কাযাবিলর বা বায়ন



িবদ ালেয় সহিশ া িমক কায ম বা বায়েনর কলা কৗশল স

ধরেণর সহিশ া িমক কায ম

েক সম ক

ান

দশন

বতন করার স মতা

িতব কতা এবং উ রেণর উপায় স
েক সম ক

দশন।
েক ধারণা
ান

দশন

দশন

৪.১১.২ িশখনফল
অিধেবশন শেষ আপিন

সহিশ া িমক কাযাবিলর ধারণা ব াখ া করেত পারেবন।



সহিশ া িমক কাযাবিলর



িবদ ালেয় িবিভ



সহিশ া িমক কাযাবিলর বা বায়ন

ল

ও উে শ ব াখ া করেত পারেবন।

ধরেণর সহিশ া িমক কাযাবিল

বতন করেত পারেবন।

িতব কতা এবং উ রেণর উপায়সমূহ বণনা করেত পারেবন।

৪.১১.৩ িবষয়ব
সহিশ া িমক কাযাবিলর ধারণা
িশ া ম িশ াথ র

শখা ও

শখােনার এক

অিভ

কায ম হেলও আমরা আনু ািনক িদক েক িশ া িমক এবং

অনানু ািনক ও উপানু ািনক কাযাবিলেকই সহিশ া িমক কাযাবিল িহেসেব িচি ত কির। কােজই সহপাঠ িমক
কাযাবিল বাস বায়ন মূলত িশ া ম বাস বায়ন
িত ােন সহিশ া িমক কায েমর উপর তমন
পযােয় িবেশষভােব
অস

ি য়ারই এক
র

অংশ। বতমােন ল

করা যাে , অিধকাংশ িশ া

দান করা হয় না। সহিশ া িমক কাযাবিল যিদ

ান না পায় তেব িশ াথ র িশ া হণ স

ূণ হয় না এবং িশ ার ল

ও উে শ

ািত ািনক
অজনও

ূণ থেক যায়।

িশ া ম

হল

িশ া িমক

এবং সহিশ া িমক

কােজর সামি ক

পিরক না।

ি ক

দাশিনক

’’Grammatic for the mind, gymnastic for the body and music for the soul" -তাঁর এই উি
িশ াথ েদর ব ি ে র পূণ িবকােশ মননশীলতার পাশাপািশ শরীরচচা এবং স ীত চচার
িশ া িমক কাযাবিলর পাশাপািশ সহপাঠ িমক কায ম

হণ করা

েয়াজন হয়

অিধকাির হেত পাের। িশ া েমর উে শ েক সফল বাস বায়েনর জন
পুঁিথগত িবষেয়র বাইের িশ া ও

ানাজেনর

প েটা

বেলেছন,

থেক বাঝা যায় য
েয়াজন রেয়েছ। এজন

যন িশ াথ সুঅভ াস ও সু াে র

এ ধরেণর িশ া ম সহায়ক কায ম তথা

ি য়াসমূহেক সহিশ া িমক কায ম বলা যায়।

সহিশ া িমক কায েম (Co-curricular activities) িশ াথ রা

খলাধুলা, কিবতা আবৃি , উপি ত ব ৃ তা, িবতক, স ীত

চচা, িশ া সফর ও পিরদশন, জাতীয় িদবস উদযাপন, ধম য় অনু ান, িব ান মলা, িবিভ
াউটস, গালসগাইড এবং পিরেবশ সংর েণর কায মসহ িবিভ

কমকাে

অিলি য়াড, িবএনিসিস, বেয়জ

অংশ হণ কের। সহিশ া িমক কায ম

িশ াথ র ব ি ক আচরণ ও সামািজক মূল েবাধ িবকােশ সহায়তা কের। সহিশ া িমক কায ম িবদ ালেয় িশ াথ র
উপি িতর হার বৃি েত সহায়তা কের।
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সহিশ া িমক কাযাবিলর ল

ও উে শ

িশ া মেনািব ানীেদর মেত, সহিশ া িমক কাযাবিলর অনুশীলন ছাড়া িশ ার পিরপূণ িবকাশ স ব হয় না। সহিশ া
কায ম

কবল মা

িশ াথ েদর

দিহক িবকােশ (Physical development) সহায়তা কের তাই নয়, তােদর মানিসক

(Mental), বৗি ক (Intellectual) এবং সামািজক (Social) নিতক ও আধ াি ক চতনার িবকােশও সহায়তা কের।
িবদ ালেয় িশ ার উ য়েন সহিশ া িমক কাযাবিলর কেয়ক

ল

ও

উে শ তু েল ধরা হেলা-



সহিশ া িমক কাযাবিলর মাধ েম ব ি স ার িবকাশ হয়।



এর মাধ েম িশ াথ র জীবনেক ীক িশ া স



িশ াথ র সু



িশ াথ র নতৃ



চািরি ক



পির



পিরেবশ ও



িশ ক িশ াথ র সহেযািগতার মেনাভাব আেরা বিশ সৃদঢ়ৃ করা যায়।



জীবনেকি ক িশ ার িবকােশর সােথ সামািজক মুল েবােধর িবকাশ ঘেট।



িশ া জীবেনই িশ াথ র মােঝ দািয়

হয়।

িতভার িবকাশ ঘেট।
এবং সামািজক

ণাবিলর িবকাশ ঘেট।

ণাবিল এবং শৃ লা বাধ জে ।

তার অনুশীলন হয় এবং ভিবষ ৎ জীবেনর
া

এর মাধ েম িশ া েমর

িত ঘেট।

সেচতনতা জে ।

সেচতনতা গেড় তালা যায়।

ানমূলক (Cognative) িবকােশর পাশাপািশ মেনােপশীজ (Psychomotor) দ তা এবং দৃি ভি

ও

মূল েবােধর (Affective) িবকােশ কাযকর ভূ িমকা পালন কের।
িবদ ালেয় িবিভ

ধরেণর সহিশ া িমক কাযাবিল

বতন:

১. পাঠ ম পিরপূরক: সরাসির পুস ক িনভর নয় িক
পাঠ ম সহায়ক কাযাবিল যমন- িশ া সফর, িশ

তাি ক িশ ার

ােয়ািগক বা ব বহািরক িবষেয় অ ভূ

কারখানা, যাদুঘর পিরদশন, রিডও টিলিভশেনর িশ া মূলক

অনু ান দখ বা শানা, কান িবষেয় অনুস ান মূলক জিরপকাজ স

াদন ইত ািদ কায মেক পাঠ

ামান

েমর পিরপূরক

িহেসেব গণ করা যায়।
২.শারীিরক িবকাশ সং া : এই
ও িবকােশ ভূ িমকা রােখ
ব ায়াম,
অংশ
৩.

স

ণী ভূ

সহপাঠ িমক কায েমর য িবষয়সমূহ একজন িশ াথ র শারীিরক সু তা

েলা হেলা- িবিভ

ধরেণর

খলাধূলা, শরীর চচা, সাঁতার, িজমন ািসয়াম অথবা

ীড়ােকৗশল এছাড়া ফু টবল,হিক,বাে ট,ি েকট, আমতঃ িত ান, আমতঃেজলা অথবা

জাতীয় পযােয়

মু া েন

িতেযািগতায়

হণ।
ান ও বুি বৃি ক উ য়ন সং া : যসব সহপাঠ িমক কায ম একজন িশ াথ েক সৃজনশীল হেত সাহায কের

এবং
বািষকী

ান ও বুি বৃি ক উ য়ন ঘটায়
কাশ, বুেল ন

বাড, িবতক

স িল এই
াব গঠণ ও

ণীর ।

যমন- লখােলিখ, দওয়াল পি কা, মািসক িনউজেলটার,

িতেযািগতার আেয়াজন, িব ান মলা, বইেমলা, রচনা

িতেযািগতা

ইত ািদ।
৪. সং ৃ িত ও িবেনাদন মূলক: এই

ণীর কাযাবলী হেলা -সািহত সভা, িবতক সভা, সিমনার বা আেলাচনা ইত ািদ গ

বলা, রিচত গ -কিবতা-ছড়া আবৃি , ধারাবািহক গ

বলা, িনধািরত ব ৃ তা, িবতক পিরচালনা, িবিচ ানু ান, জাতীয় িদবস,

অিভভাবক িদবস, বৃ েরাপন, বাগান করা, ডাক েকট সং হ, ছিবেতালা ,গান, নাচ, হাস

কৗতু ক, িশ া িত ান ও

ণীক

সাজােনা, িচ অ ন, মেডল তরী ইত ািদ।
৫. সমাজ সবা মূলক কায ম: য সমস

কােজ অংশ

এর অম ভূ । যমন- সমাজ কল ান সিমিত, দির
কার ইত ািদর মাধ েম জনেসবামূলক কােজর অংশ

হণ করেল িশ াথ েদর সমাজ সেচতনতা বৃি

পায় স েলাই

িশ াথ েদর ঋনদান, াউট, গালস গাইড, রড স, ন াশনাল ক ােডট
হণ,

ায় র দান, কাদান কমসূচীেত অংশ হণ ইত ািদ।
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৬. বৃি

মূলক কায ম: িশ া

ব াপাের সহায়তা

করেত পাের যমন- কি

শাক-সবিজ, ফু ল-ফল চাষ, হস
৭. পৗর

িত ান কতৃ ক পিরচািলত িকছু িকছু কায ম িশ াথ েদর ভিবষ ৎ বৃি
উটার

িশ ণ, হাঁস মুরগী পালন, গবািদ প

িনবাচেনর

পালন ও বােয়া গ াস প া ,

িশ , মৎস খামার ইত ািদ।

িশ ণ মূলক কাযাবিল: ছা

সংসদ, িবিভ

মাহিফল, ধম য় আেলাচনা আজান ও করাত

কিম , উপকিম

গঠন। ধম য় অনু ানািদ

যমন - িমলাদ

িতেযািগতা, ধম য় িদবসািদ উদযাপন, পূজা-পাবণ ইত ািদ।

সহিশ া িমক কাযাবিলর বা বায়ন িতব কতা এবং উ রেণর উপায়সমূহ
বা বায়েনর

িতব কতা : সব িশ া

কাযাবিল বা বায়েনর

ে

িত ােনর সুেযাগ-সুিবধা এক রকম নয়, তেব সাধারনভােব সহিশ া িমক

িনমণিলিখত

িতব কতা েলা উেল খ করা যায় :

ক. ভৗত সুিবধার অপযা তা, খ. িশ কেদর অনীহা গ. সময়-সম েয়র অভাব, ঘ.
সং ৃ িতর পিরপ ী কান কায ম

হণ) ঙ. ছা -রাজনীিতর অ ভ

িত ল পিরেবশ ( ানীয় ঐিতহ ও

ভাব, চ. অেথর অপযা তা।

িতব কতা উ রেণর উপায়
(ক) ভৗত সুিবধার অভাব দূর করেত িবিভ
এক

িশ া

িত ােনর

স

িত ােনর মেধ স

দ িবিনময় করা স ব। যমন- কান এলাকায় কান

খলার মাঠ, িজমন ািসয়াম, সাঁতােরর জন পু র , সুইিমং পুল, পার িরক সহেযািগতার

মাধ েম ব বহার করেত পােরন।
(খ) িশ ক কমচািরেদর
(গ) সমেয়র

েনাদনা

দান আিথক বা অনািথক উভয়ই হেত পাের।

তা কা েয় উঠা যায় ছু র িদনেক আংিশক কােজ লািগেয়। সি িলত

ােশর ব ব া কেরও সময় বর

কের নওয়া যায়।
(ঘ) এসএমিসর সহেযািগতায় িশ া
ভাব

িতেরাধ করা

েয়াজন।

িত ােনর অভ ম িরণ ব াপাের বাইেরর রাজনীিতর

দেশর অেনক সুনাম অজনকারী িশ া

ভাব বা ছা

রাজনীিতর

িত ান এ ব াপাের দৃঢ় অব ান িনেয় সফল

হেয়েছন।
(ঙ) তহিবল সং েহর জন
হস িশ

সুেভিনর

কাশ, পা ার িডজাইন, ম ারাথন

মলা ইত ািদর ব ব া করা যায়।

া ন ছা

দৗড়, ফ াশান

শা, ন াট ানু ান, িচ

সিমিত গঠন কের, সমােজ সু িতি ত

দশনী,

া ন ছা েদর কাছ

থেকও অনুদান সং হ করা যায়।
(চ) িশ াথ েদর অংশ হণ িনি ত করেত িশ াথ েদর মূল ায়েনর জন
করা

ার কাড,

শংসা প

বা সা িফেকেটর ব ব া

েয়াজন।

৪.১১.৪ উপসংহার
িশ া

িত ােনর িনজ

সহেযািগতা ও

িকছু

কৗশল ও প িত অবল ন কের,

িত ােনর িনজ

উেদ ােগ, িশ ক- কমচািরেদর

িত ান পিরচালনা কিম র সমথেন সহিশ া িমক কাযাবিল পিরচালনা ও বা বায়ন করা স ব।

িবষয়িভি ক পাঠদান যেথ

নয়, িশ ণ-িশখন

ি য়ায় সহিশ া িমক কাযাবিলর অ ভু ি

তথা

দেশর

সহিশ া িমক কাযাবিল বাস বায়ন িনি তকরেণর সুিচিম ত ব ব াই পাের একজন িশ াথ েক পূণা
িহেসেব গেড় তু লেত। এর মাধ েম িশ া েমর
দ তা এবং দৃি ভি

ধু

িশ ানীিতেত
আদশ নাগিরক

ানমূলক (Cognative) িবকােশর পাশাপািশ মেনােপশীজ (Psychomotor)

ও মূল েবােধর (Affective) িবকােশ কাযকর ভূ িমকা পালন কের।
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৪.১১.৫ সহায়ক পাঠ
১।

ু ল আেরা ভােলা কীভােব করা যায়- জাতীয় িশ া ব ব াপনা একােডিম (নােয়ম), ঢাকা।

২। িশ া

শাসন ও ব ব াপনা িরেসাস বুক- মাধ িমক ও উ

৩। িশ া

শাসন ও ব ব াপনা- এমএইচ আলী

৪। িশ া

িত ান

ধানেদর

িশ া অিধদ র, িশ া ম ণালয়

িশ ণ ম ানুেয়ল- এফএসএসএিপ

৫। ব ব পনার নীিতমালা- ড. মাঃ আলতাফ হােসন ও মাহা দ হািনফ
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মিডউল-৫: িশ াথ মূল ায়ন
(Learners’ Evaluation)
এ মিডউেল অিজতব পশাগত যাগ তা



অভী া, পিরমাপ, মান যাচাই, মূল ায়ন ও পরী া িবষেয় সু

ান এবং মূল ায়েনর

অনুধাবন কের মূল ায়েনর

কারেভদ অনুযায়ী িশ াথ মূল ায়েন যথাযথ পদে প

ধারাবািহক মূল ায়েনর

, কাসওয়াক ও ন র ব ন িবষেয় সু

েয়াজনীয়তা

হেণর স মতা

দশন

ান এবং ধারাবািহক মূল ায়েনর

অনুধাবেন কের যথাযথ কায ম পিরচালনার মাধ েম িশ াথ র সািবক িবকােশ সহায়তা করার
স মতা

দশন

কাসওয়াক মূল ায়ন স



িকত সু

ান, যথাযথভােব কাসওয়াক মূল ায়ন কৗশল

ছক অনুযায়ী কাসওয়াক রকড সংর ণ করার স মতা


আেবগীয়

ে র িশখনফল মূল ায়ন স

িশখনফল মূল ায়ন কৗশল
স মতা

িকত সু

েয়াগ এবং িনধািরত

দশন

ান, িত ােন যথাযথভােব আেবগীয়

েয়াগ এবং িনধািরত ছক অনুযায়ী আেবগীয়

ে র

ে র রকড সংর ণ করার

দশন

অিধেবশন ৫.১ িশ াথ মূল ায়েনর

েয়াজনীয়তা ও

কারেভদ

(Learner Evaluation: Necessity and Types)
৫.১.১ অিজতব পশাগত যাগ তা


অভী া, পিরমাপ, মান যাচাই, মূল ায়ন ও পরী া িবষেয় সু



মূল ায়েনর

কারেভদ অনুযায়ী িশ াথ মূল ায়েন



মূল ায়েনর

েয়াজনীয়তা অনুধাবন কের যথাযথ পদে প

ান

দশন

েয়াজনীয় পদে প

হেণর স মতা

দশনা

হেণর স মতা দশন

৫.১.২ িশখনফল
অিধেবশন শেষ আপিন

অভী া, পিরমাপ, মান যাচাই, মূল ায়ন ও পরী া এর ধারণা ব াখ া করেত পারেবন



মূল ায়েনর

কারেভদ বণনা করেত পারেবন



মূল ায়েনর

েয়াজনীয়তা ব াখ া করেত পারেবন

৫.১.৩ িবষয়ব
অভী া, পিরমাপ, মান যাচাই, মূল ায়ন ও পরী া এর ধারণা
িশখন

শখােনা

ি য়ার এক

পূণ িদক হে

মূল ায়ন। িশ াথ র মূল ায়ন হল িশ া েমর উে েশ র িভি েত

িশ াথ র অ গিত; সফলতা ও ব থতা যাচাই করা। মূল ায়েনর মাধ েম িশ ার উে শ িশ াথ রা কতটু
তা িনণয় করা হয়। মূল ায়ন বলেত

ধু িশ াথ র

ান বা িবষয়ব র মূল ায়নেকই বুঝায় না, বরং

দ তা ও দৃি ভি র মূল ায়নেকও বুঝায়। তাই বলা যায় িশ াথ র মূল ায়ন
মূল ায়েনর

সহ মূল ায়েনর সােথ স

কযু

অভী া (Test): ইংেরিজ Test শে র বাংলা
কাজ। অভী ার

ারা িশ াথ র কৃিত

িবষয়াবিল িনে
িতশ

েয়াজনীয়তাও

যাচাই করা হয়। িবখ াত িশ ািবদ ম ারী এ

মেত, “The Test is the set of question.” সুতারাং বলা যায় ‘‘পরী া
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এ

িশ াথ র

অপিরসীম। িশ াথ র

আেলাচনা করা হেলা:

অভী া। অভী া হেলা পিরকি ত উপােয়

ব ব ত হয় তােক অভী া বেল।’’

অজন কেরেছ

হেণর জন

য

ণলা
প

ণীত এক

এবং জয়িস ই.িলন এর
বা উপকরণ বা কৗশল

বা

িশ ণাথ েদর জন

পিরমাপ (Measurement): পিরমাপ (Measurement) শ
পিরমাপ বলেত িশ াথ র কান অিজত

র অথ হল কান িকছু র পিরমাণ িনণয় করা। িশ ায়

ান বা কান িবেশষ দ তা বা কান সি য় িবেশষ িদক র পিরমাপ

বাঝায়। অথাৎ পরী ার ফলাফলেক সংখ ায়

কাশ করার

ি য়াই হল পিরমাপ।

মানযাচাই (Assessment): পরী া বা পযেব েণর মাধ েম িশ াথ র অিজত
করাই হেলা মানযাচাই। িবিভ

ধরেণর মূল ায়ন

ান, দ তা ও দৃি ভি র পিরমান িনধারণ

কৗশল বা ধারাবািহক মূল ায়েনর মাধ েম িশ াথ র িশখন অ গিত

িন পণ করােক মানযাচাই বলা হয়। মানযাচাই হল িশ া েমর উে েশ ও িভি েত িশ াথ র অ গিত, সফলতা ও
ব থতাযাচাই করা।
মূল ায়ন(Evaluation): মুল ায়ন শ
ান দ তার পিরমাণগত
মূল ায়ন।

বিশ

র অিভধািনক অথ হল
ও

িশ াথ র িশখন উে শ কতটু

ণগত

প

তু লনামূলক িবচার কের মূল

ি য়ােক িশ াে ে

অিজত

িন পণ করাই িশ ায়

করেত পেরেছ তা িন পেণর জন িশ াথ স

হেণর

পরী া: (Examination): িশ াথ র অিজত
পরী ায়

বিশে র মেধ

আয়

তেথ র িভি েত িবচার-িবে ষণ কের িস া

কান িকছু র উপর মূল আেরাপ করা। িশ াথ

েক তথ সং হ, া

মূল ায়ন বাঝায়।

ান-দ তা পিরমাপ ও মূল ায়েনর সািবক কায মেক পরী া বেল।

বা অভী া, উ রপ , উ রপ

পিরমাপ, ন রপ , ফলাফল

তির, সনদপ

িবতরণ ইত ািদ কায ম

বা বািয়ত হয়।
মূল ায়েনর
করা।

কারেভদ : সাধারণ অেথ িশ াথ র মূল ায়ন হেলা িশ া কায ম

অথাৎ িশ া েম উে িখত পূব িনধািরত িশখনফল িশ াথ

কতটা অজন কেরেছ তা িন পণই িশ াথ র

মূল ায়ন। যিদও মুল ায়ন কথা র িবস ৃিত অেনক ব াপক। আমরা িবিভ
থািক। মূল ায়েনর সময় ও ধরন িবেবচনায় িশ াথ র মূল ায়ন

থেক িশ াথ র অজেনর মা া িনণয়

সমেয় নানাভােব িশ াথ র মূল ায়ন কের

ধানত দুই ধারার। যথা-

(ক) ধারাবিহক মূল ায়ন এবং (খ) সামি ক মূল ায়ন
ধারাবিহক বা গঠনমূলক মূল ায়ন: িশখন শখােনা কায ম চলাকালীন িশ াথ র মূল ায়ন হে
চূ ড়া

মূল ায়েনর পূব পয

িশ াথ র

ধারাবািহক মূল ায়ন চলেত থােক। িবেশষ কান সূচক িনধারণপূবক সারা বছর ধের যখন

মূল ায়ন করা হয় তখন তােক ধারাবািহক মূল ায়ন বলা হয়। অথাৎ িশখন- শখােনা কায ম চলাকালীন

িশ াথ র মূল ায়ন হে
সহায়তা

ধারাবািহক মূল ায়ন।

ধারাবািহক মূল ায়ন। এই মূল ায়েনর মাধ েম িশ াথ র সবলতা ও দুবলতা িচি ত কের িশখন

দােনর মাধ েম তােদরেক চূ ড়া

বলা হয়। ধারাবািহক

মূল ায়েনর জন উপযু

মূল ায়নেক িশখেনর জন

কের গঠন করা হয় বেল এক গঠনকালীন মূল ায়নও

মূল ায়ন বা Assessment for learning বলা হয়। ধারাবািহক

মূল ায়েনর মাধ েম িশ াথ র িচ ন দ তা, মৗিখক উপ াপন, নতৃ ে র িবকাশ, ব ি

আচরণ, মূল েবাধ, দািয় বশীলতা,

সহমিমতা ও সহেযািগতা ইত ািদর িবকাশ ঘেট।
সামি ক মূল ায়ন: বছেরর কান এক

ািম ক পেব িশ াথ েদর সািবক অিজত

ান- দ তা পিরমােপর জন

য

মূল ায়ন করা হয় তােক সামি ক মূল ায়ন বলা হয়। অথাৎ কােনা সামিয়ক বা কােসর ময়াদ শেষ য মূল ায়ন
করা হয় তােক সামি ক মূল ায়ন বেল। সামি ক মূল ায়নেক িশখেনর মূল ায়ন বা Assessment of learning বলা হয়।
এই মূল ায়েন সনদপ

দান করা হয়। এখােন কান ফলাবতেনর সুেযাগ থােক না।
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মূল ায়েনর

েয়াজনীয়তা
হীন, যুি পূণ ও সু ু িশ ামূলক িস াম



িশ া



হেণ মূল ায়ন

েয়াজনীয়।

থেক িশ াথ র কী লাভ হেব বা িশ া ব ব া থেক সমাজ, জািত ও দশ কী পােচছ তা মূল ায়েনর

ফলাফল থেকই জানা স ব।
িশ াথ েক মূল ায়েনর মাধ েম িশ ক িশ াদান প িত ও িশ ার িবষয়ব



ফলাফেলর িভি েত িশ ক তার িশ ার িবষয়ব


মূল ায়ন িশ া ম উ য়েন সহায়তা কের।



মূল ায়ন িশ ণীয় িবষয়ব ,

িণ িশখন-িশ ণ

েক মূল ায়ন কেরন। মূল ায়েনর

ও িশ াদান প িতর উৎকষ সাধন করেত পােরন।
ি য়া ও অভী া প িতেক িশ ার উে েশ র সােথ স

কযু

কের এবং িশ ামূলক সমস া সমূেহর িব ানস ত সমাধােন সহায়তা কের।


উ ম মূল ায়ন প িত িশ ার ল



িশ ািবদ, শাসক, িশ ক, িশ াথ ও অিভভাবকগেণর সবাই িশ ার ল
সুতরাং এটাই

াভািবক

েক ব াখ া ও সু

য, িশ ার ল

কতটু

করেণ সহায়তা কের।
অজেনর জন কেঠার পির ম কেরন।

অিজত হেলা তা তারা জানেত চাইেবন। আর মূল ায়েনর

মাধ েম তা জানা স ব।
৫.১.৪ উপসংহার
িশখন

শখােনা

ি য়ার এক

পূণ িদক হে

মূল ায়ন। িশ াথ র মূল ায়ন হল িশ া েমর উে েশ র িভি েত

িশ াথ র অ গিত; সফলতা ও ব থতা যাচাই করা। মূল ায়েনর মাধ েম িশ ার উে শ

িশ াথ রা

কতটু

অজন

কেরেছ তা িনণয় করা হয়।
অভী া হেলা পিরকি ত উপােয়
পিরমাপ। িবিভ

ধরেণর মূল ায়ন

মানযাচাই বলা হয়। িশ াথ
কের মূল

ণীত এক

বা কাজ। িশ াথ র অিজত

ান দ তার সংখ াগত

কাশই হল

কৗশল বা ধারাবািহক মূল ায়েনর মাধ েম িশ াথ র িশখন অ গিত িন পণ করােক

অিজত

ান দ তার পিরমাণগত বিশ

িন পণ করাই িশ ায় মূল ায়ন। িশ াথ র অিজত

ও

ণগত বিশে র মেধ তু লনামূলক িবচার

ান-দ তা পিরমাপ ও মূল ায়েনর সািবক কায মেক

পরী া বেল।
মূল ায়েনর সময় ও ধরণ িবেবচনায় িশ াথ র মূল ায়ন

ধানত দুই ধারার। যথা- (ক) ধারাবিহক মূল ায়ন এবং (খ)

সামি ক মূল ায়ন। িশখন- শখােনা কায ম চলাকালীন িশ াথ র মূল ায়ন হে

ধারাবািহক মূল ায়ন। এ মূল ায়নেক

িশখেনর জন মূল ায়ন বা Assessment for learning বলা হয়। কােনা সামিয়ক বা কােসর ময়াদ শেষ য মূল ায়ন
করা হয় তােক সামি ক মূল ায়ন বেল। সামি ক মূল ায়নেক িশখেনর মূল ায়ন বা Assessment of learning বলা হয়।
হীন, যুি পূণ ও সু ু িশ ামূলক িস াম
িশ ার িবষয়ব

হেণ মূল ায়ন

েয়াজন। মূল ায়েনর ফলাফেলর িভি েত িশ ক তার

ও িশ াদান প িতর উৎকষ সাধন করেত পােরন। মূল ায়ন িশ া ম উ য়েন সহায়তা কের।

মূল ায়েনর মাধ েম িশ ার ল

কতটু

অিজত হেলা তা জানা স ব।

৫.১.৫ সহায়ক পাঠ
১। জাতীয় িশ া ম ২০১২, জাতীয় িশ া ম ও পাঠ পু ক বাড, ঢাকা।
২। জাতীয় িশ া ম ২০১২ িব রেণর িশ ক
৩।

িশ ণ ম ানুয়াল, জাতীয় িশ া ম ও পাঠ পু ক বাড, ঢাকা।

ু ল আেরা ভােলা কীভােব করা যায়, জাতীয় িশ া ব ব াপনা একােডিম (নােয়ম), ঢাকা।

৪। িশ া

শাসন ও ব ব াপনা িরেসাস বুক, মাধ িমক ও উ
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অিধেবশন ৫.২ ধারাবািহক মূল ায়েনর

, কাসওয়াক এবং ন র ব ন

(Significant of Continuous Assessment: Course work and weight age distribution)
৫.২.১ অিজতব পশাগত যাগ তা


ধারাবািহক মূল ায়ন স



ধারাবািহক মূল ায়েনর

েক সু

ান

েলা িচি ত কের স কভােব িশখন- শখােনা কায ম পিরচালনা এবং

িশ াথ মূল ায়ন করার স মতা



দশন

দশন



ধারাবািহক মূল ায়েন কাসওয়াক বা বায়েন

েয়াজনীয় পদে প



করার

দশন



ধারাবািহক মূল ায়েনর

েয়াজনীয় পদে প

হেণর স মতা

হণ এবং যথাযথভােব ন র ব ন

অনুধাবেন কের িশ াথ র সািবক িবকােশ সহায়তা করার স মতা

দশন

৫.২.২ িশখনফল


অিধেবশন শেষ



ধারাবািহক মূল ায়েনর ধারণা ব াখ া করেত পারেবন



ধারাবািহক মূল ায়েনর

েলা বণনা করেত পারেবন

কাসওয়াক এবং ন র ব ন ব াখ া করেত পারেবন




িশ ণাথ গণ-

ধারাবািহক মূল ায়েনর

ব াখ া করেত পারেবন

৫.২.৩ িবষয়ব
ধারাবািহক মূল ায়েনর ধারণা ও
মূল ায়ন শ

িশ াে ে

আর কান কান

ে

আচরেণর অন ান

ব ব ত এক

ব ল পিরিচত শ । িশ াে ে

অ গিত বা উ য়ন

পিরবতন স

িশ াথ র কতটু

িশখন অ গিত হেয়েছ এবং

েয়াজন তা ধারাবািহক মূল ায়েনর মাধ েম জানা যায়। এছাড়া িশ াথ র

েক জানেতও মূল ায়েনর

েয়াজন হয। মূল ায়েনর ল

দু । এক

অ গিতর ধারাবািহক বা গাঠিনক মূল ায়ন (Formative Evaluation) যােক Assessment for
অন

হল িশখন

শেষ িশ াথ র কৃ িত

মূল ায়ন অথাৎ চূ ড়া

হল িশখন

Learning বলা হয়।

বা সামি ক মূল ায়ন (Summative Evaluation) যােক

Assessment of Learning বলা হয়।

ধারাবািহক মূল ায়ন/গাঠিনক মূল ায়ন হল িশ েকর বিণত উে শ
পিরচািলত য সব কাজ িশ াথ স
আেবিগক ও মেনােপশীজ
িকনা তা িনিদ

অজেনর জন

িবষয় িভি ক/সংি

াদন কের তােক বাঝায়। এ প িতেত িশ াথ র মননশীল

ে র পাশাপািশ তার

ে র মূল যাচাই স ব হেব। এছাড়া একজন িশ াথ সব েলা িশখন উে শ অজন করেছ

সময়ব াপী যাচাই করা হয়।

িশ াথ র িচ ন দ তা, মৗিখক উপ াপন

নতৃ ে র িবকাশ, ব ি , আচরণ

মূল েবাধ দািয় বশীলতা সহমিমতা, সহেযািগতা ইত ািদ উ য়েন ধারাবািহক মূল ায়েনর
িশখেনর সাহায করার লে

িশ ক কতৃ ক

তােক তার অ গিত স

অপিরসীম। এেত িশ াথ েক

েক অবিহত করা যায়।

ধারাবািহক মূল ায়েনর
িশ াথ র সািবক িবকাশ এবং িশ াথ র িশখন
হেয়েছ। িশ া

ি য়ােক ফল সূ করার লে

েমর উে েশ র সােথ সংগিত রেখ িশ া েম বিণত িতন

মূল ায়ন কায ম পিরচািলত হয়। এ েলা হে

ধারাবািহক মূল ায়নর ব ব া
ে র দ তা অজেনর

বুি বৃ ীয়, মেনােপিশজ এবং আেবগীয়। ৬

ধারাবািহক মূল ায়ন কায ম চলেব। ধারাবাহক মূল ায়েনর
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লে

থেক ১০ম

করা

ধারাবাহক
িণ পয

হে - বুি বৃ ীয়; (খ) মেনােপিশজ; (গ) আেবগীয়।

িশ ণাথ েদর জন

বুি বৃ ীয়

ানমূলক

:

যু ।তাই এেক বাধগম

বা

ান িবষয়ক

বুি বৃি ক সামথ িবকােশর সােথ স িকত।’’ এই
: আেবিগক

ে র অ ভু
ে

িশ াথ র

ে র উে শ সমূহ হে

স েলা

ােনর

ান ও সৃজনশীল

: ি য়ামূলক

দ তােক তােদর িবষয়ব

পিশজ ি য়া বা কেমর অম ভু
করা যায়। এই

ে

মতার

েক বেলেছন ‘‘আেবিগক

ে

মতা িবকিশত

তির হয়।

কের স েলা ি য়ামূলক

এবং যার জন

ণ িবচারকরণ

ণ িবচার ও খাপ খাইেয় নওয়ার

ে র উে শ েলা িকছু কাজ করার সােথ স

িহসােব অম ভু

স

সনা করণ এবং

িবকিশত হয়।

দৃি ভি , মূল েবাধ, আ হ ও যথাযথ

ও মূল েবােধর পিরবতন এবং যথাযথ

হয়। ফেল িশ াথ র বাধগম তা, মূল েবাধ ও দৃি ভি
মেনােপিশজ

ি য়ার সােথ
ানমূলক

রণ, চনা বা

িতভা

পিরবতন। Bloom তার Taxonomy of Educational Objective বইেয় আেবিগক
িশ াথ েদর আ হ, দৃি ভি

এবং বৃি বৃি ক

ও বলা হয়। Bloom তার Taxonomy of Educational Objective পু েক

স েক বেলেছন- ‘‘ য সব িশখন উে শ মননশীল

আেবগীয়

িচ েনর সােথ স কযু

দিহক ও মটর

ে র অম ভু ।’’ িশ াথ েদর য সব আচরণ

ায়ুেপিশজ সম য়

িশ াথ র কােজর যাগ তা বা দ তা দৃি ভি

কযু । ‘‘ য সব উে শ

েয়াজন তােদরেক ি য়ামূলক

ে

অম ভু

তির হয়।

কাসওয়াক
ধাবরাবািহক মূল ায়েন িতন
বািড়েত পাঠ স

কাসওয়ােকর মাধ েম একজন িশ াথ েক যাচাই করা যায়। িশ াথ

িকত স সব কাজ স

অ গিত িন পণ করা হয়।

ষ -নবম

িতিদন

াদন কের তােক কাসওয়াক বাঝায়। এর মাধ েম িশ াথ র
ণীর ধারাবািহক মূল ায়েনর জন িশ াথ র

িণ বা

িতিদেনর িশখন

কাসওয়ােকর ৩

িচি ত

করা হেয়েছ যমন :
১।

িণর কাজ

২। বািড়র কাজ ও অনুস ানমূলক কাজ
৩।

িণ অভী া

কাসওয়াক এর ন র ব ন:
িমক নং

কাসওয়াক এর নাম

১
২

ন র (পূেবর)

ন র (সংেশািধত)

১০

৫

৫

৫

৫

১০

২০

২০

িণর কাজ
বািড়র কাজ ও অনুস ানমূলক কাজ

৩

িণ অভী া
মাট ন র

৫.২.৪ উপসংহার
িশ াে ে

িশ াথ র কতটু

িশখন অ গিত হেয়েছ এবং আর কান কান

ধারাবািহক মূল ায়েনর মাধ েম জানা যায়। িশ াথ র আচরেণর পিরবতন স

ে

অ গিত বা উ য়ন

েক জানেতও মূল ায়ন

ধারাবািহক মূল ায়ন হল িশ েকর বিণত উে শ অজেনর জন িবষয় িভি ক/সংিশ
কাজ িশ াথ স

াদন কের তােক বাঝায়। িশ াথ র মননশীল
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েয়াজন তা
েয়াজন।

িশ ক কতৃ ক পিরচািলত য সব

ে র পাশাপািশ তার আেবিগক ও মেনােপশীজ

ে র

িশ ণাথ েদর জন

মূল

যাচাই স ব হেব।

িশ াথ র িচ ন দ তা,

মৗিখক উপ াপন,

নতৃ ে র িবকাশ, ব ি , আচরণ মূল েবাধ

দািয় বশীলতা সহমিমতা, সহেযািগতা ইত ািদ উ য়েন ধারাবািহক মূল ায়েনর
িশ া েমর উে েশ র সােথ সংগিত
পিরচািলত হয়। এ েলা হে

রেখ িশ া েম বিণত িতন

র

অপিরসীম।

ে র দ তা অজেনর লে

বুি বৃ ীয়, মেনােপিশজ এবং আেবগীয়। ধারাবাহক মূল ায়েনর

মূল ায়ন কায ম
হে - বুি বৃ ীয়; (খ)

মেনােপিশজ; (গ) আেবগীয়।
ানমূলক

বা

ান িবষয়ক

ও বলা হয়। এই
আেবিগক
ে

ে

িচম েনর সােথ স কযু

িশ াথ র

ে র উে শ সমূহ হে

িশ াথ েদর আ হ, দৃি ভি

ান ও সৃজনশীল

এবং বৃি বৃি ক

ি য়ার সােথ যু । এেক বাধগম

িতভা িবকিশত হয়।

দৃি ভি , মূল েবাধ, আ হ ও যথাযথ

ণ িবচারকরণ

ও মূল েবােধর পিরবতন এবং যথাযথ

মতার পিরবতন। আেবিগক

ণ িবচার ও খাপ খাইেয়

নওয়ার

মতা

িবকিশত হয়।
ি য়ামূলক
অ ভু

ে র উে শ েলা িকছু কাজ করার সােথ স

এবং যার জন

ায়ুেপিশজ সম য়

িশ াথ র কােজর যাগ তা বা দ তা দৃি ভি
কাসওয়াক বলেত িশ াথ
মাধ েম িশ াথ র

িতিদন

েয়াজন তােদরেক ি য়ামূলক

ে

অম ভু

করা যায়। এই

িণ বা বািড়েত পাঠ স

িকত

সসব কাজ স

িণ অভী া। কাসওয়ােকর ন র ব ন:

াদন কের তােক
হে -

বাঝায়। এর

িণর কাজ, বািড়র কাজ

িণর কাজ-৫, বািড়র কাজ ও অনুস ানমূলক

িণ অভী া-১০।

৫.২.৫ সহায়ক পাঠ
১। জাতীয় িশ া ম ২০১২, জাতীয় িশ া ম ও পাঠ পু ক বাড, ঢাকা।
২। জাতীয় িশ া ম ২০১২ িব রেণর িশ ক
৩।

িশ ণ ম ানুয়াল, জাতীয় িশ া ম ও পাঠ পু ক বাড, ঢাকা।

ু ল আেরা ভােলা কীভােব করা যায়, জাতীয় িশ া ব ব াপনা একােডিম (নােয়ম), ঢাকা।

৪। িশ া

ে

তির হয়।

িতিদেনর িশখন অ গিত িন পণ করা হয়। কাসওয়ােকর ৩

ও অনুস ানমূলক কাজ এবং
কাজ-৫ এবং

কযু । িশ াথ েদর য সব আচরণ পিশজ ি য়া বা কেমর

শাসন ও ব ব াপনা িরেসাস বুক, মাধ িমক ও উ
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িশ া অিধদ র, িশ া ম ণালয়।

িশ ণাথ েদর জন

অিধেবশন ৫.৩ কাসওয়াক মূল ায়ন কৗশল ও রকড সংর ণ
(Course work evaluation techniques and record presentation)
5.3.1

অিজতব পশাগত যাগ তা


কাসওয়াক মূল ায়ন স



িত ােন যথাযথভােব কাসওয়াক মূল ায়ন কৗশল



5.3.2

িকত সু

ান

দশন
েয়ােগর দ তা

িনধািরত ছক অনুযায়ী কাসওয়াক রকড সংর ণ করার স মতা

দশন
দশন

িশখনফল

অিধেবশন শেষ আপিন

কাসওয়াক মূল ায়ন এর ধারণা ব াখ া করেত পারেবন



কাসওয়াক মূল ায়ন কৗশল ব াখ া করেত পারেবন



িনধািরত ছক অনুযায়ী কাসওয়াক রকড সংর ণ করেত পারেবন

৫.৩.৩ িবষয়ব
কাসওয়াক মূল ায়েনর ধারণা
িশ া েম উে িখত পূব িনধািরত িশখনফল িশ াথ কতটা অজন কেরেছ তা িন পণই িশ াথ র মূল ায়ন।

ধানত

দুই ধরেণর মূল ায়ন করা হেয় থােক (ক) গঠনকালীন বা ধারাবািহক মূল ায়ন এবং (খ) সামি ক মূল ায়ন।
ধারাবািহক মূল ায়েনর মাধ েম িশ াথ র দুবলতা িচি ত কের িনেদশনা দওয়া যায় এবং
হণ করা যায়। বাংলােদেশ ৬
িত
স
(ক)

থেক ১০ম

িণ পয িন িলিখত দুই

ে

েয়াজেন িনরাময়মূলক ব ব া

ধারাবািহক মূল ায়ন কায ম

িবষেয় ধারাবািহক মূল ায়েনর জন বরা কৃত ন র ২০%। ধারাবািহক মূল ায়ন িতন
ািদত হেব। যথািণর কাজ (খ) বািড়র কাজ ও অনুস ানমূলক কাজ (গ)
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িণ অভী া

চলেব।

কাসওয়াক এর মাধ েম

িশ ণাথ েদর জন

কাসওয়াক এর ন র ব ন:
িমক নং

কাসওয়াক এর নাম

১

ন র (পূেবর)

ন র (সংেশািধত)

১০

৫

৫

৫

৫

১০

২০

২০

িণর কাজ

২

বািড়র কাজ ও অনুস ানমূলক কাজ

৩

িণ অভী া
মাট ন র

কাসওয়াক মূল ায়ন কৗশল
ধারাবািহক মূল ায়েনর মাধ েম িশ াথ র দুবলতা িচি ত কের িনেদশনা
বব া

হণ করা যায়। বাংলােদেশ ৬

থেক ১০ম

িণ পয

চলেব। িবষয় িশ ক িবষয়িভি ক বুি বৃ ীয় ও মেনােপিশজ
এর মাধ েম ধারাবািহক মূল ায়ন করা হয়। িনেমণ িতন

দওয়া যায় এবং

িন িলিখত দুই

ে

েয়াজেন িনরাময়মূলক

ধারাবািহক মূল ায়ন কায ম

ে র ধারাবািহক মূল ায়ন করেবন। িতন

কাসওয়াক

কাসওয়াক মূল ায়ন কৗশল দওয়া হেলা-

িণর কাজ
িশখন- শখােনা কায ম চলাকালীন িশ াথ
শানা, পড়া, িলখা, আাঁকা, িচ ন ইত ািদ।
দলগতভােব স

কতৃ ক স

ািদত যাবতীয় কাজ

িণ কে র িকছু কাজ িশ াথ এককভােব, িকছু কাজ

করেত পাের। অনু পভােব ব বহািরক কাজ িবেশষ ধরেনর

ব বহােরর কৗশল আয়ে

িণর কাজ িহসােব িবেবিচত।
জাড়ায়, িকছু

যমন
কাজ

িণর কাজ। ফেল উপকরণ ও য পািত

আেস এবং কাজ করার সময় সতকতা অবল ন করার অভ াস গেড় ওেঠ।

বািড়র কাজ


িশ াথ

বািড়েত িশ া ম িভি ক

এককভােব স


ল

য কাজ েলা স

করেব। িশ ক িনি ত হেবন য, িশ াথ একাই কাজ

রাখেত হেব বািড়র কাজ যন িশ াথ েক মুখ

যন িশ াথ র িচ ন দ তা িবকাশ এবং সৃজনশীলতা



িণকে
িত

কের তাই বািড়র কাজ। বািড়র কাজ িশ াথ

অিজত ধারণাসমূহ িচ া ও কােজ

স

কেরেছ।

করায় উৎসািহত না কের। বািড়র কাজ এমন হেত হেব
কােশর সুেযাগ থােক।

েয়াগ করার সুেযাগ যন বািড়র কােজ থােক।

িবষেয়র বািড়র কাজ েলা এমন হেব যা িশ াথ ২০-২৫ িমিনেটর মেধ স

াদন করেত পাের।

অনুস ানমূলক কাজ
অনুস ানমূলক কােজর মাধ েম িশ াথ র সমস া সমাধান দ তা এবং িচ ন দ তার িবকাশ ঘেট। অনুস ানমূলক
কােজর জন কেয়ক ঘ া থেক কেয়ক িদেনর

েয়াজন হেত পাের। িশ ক িবষয়

িনধারণ কের দেবন।

িণ অভী া
িত

অধ ায়

শেষ

অভী াকর উ রপ
ঐসব িবষেয় দু’

িণ অভী া
িশ াথ েক

নওয়া হেব। তেব অিধক ন র া

দখাবার পর

ব বহািরক ও এক

অভী ার ন র

ফরত িনেয় সংর ণ করা হেব।

িণ

যসব িবষেয় ব বহািরক কাজ আেছ

িলিখত অভী র রকড সংর ণ করা হেব।
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রকড রাখা হেব।
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কাসওয়াক রকড সংর ণ ছক
িণ: ষ

থেক দশম

িবষয়: (বাংলা ও ইংেরিজ)
থম সামিয়ক

রাল

িশ া

ন র

থর

িণর কাজ

ি তীয় সামিয়ক

বিড়র

িণ

কাজ

অভী া

মা

গ

ট

ড়

িণর

বিড়র

কাজ

মা

িণ

কাজ

অভী া

ট

ড়

গড়
ন

৬০

২০

৫

শানা বলা

৫

িলিখত

৫

িলিখত

৫

পড়া
িলিখত

৫

বলা

৫

িলিখত
িলিখত

১০

১০

১০

১০

৫

৩

১০

১০

শানা বলা

১

িলিখত

ড়া

িলিখত

প

২

িলিখত

লা

িলিখত

শা
না

িলিখত

ব

শানা

মাট

নাম

গ

৫ ৫

৫

৫

৫ ৬

র

২০

২০

০

১
িনেদশনা (ষ

থেক দশম

িণর জন )

িণর কাজ

িত সামিয়েক

শানা, বলা এবং পড়া যাচাই করার জন ৩

শিণর কােজর

রকড সংর ণ

করেত হেব।
বািড়র কাজ

িত সামিয়েক ৩

বািড়র কােজর রকড সংর ণ করেত হেব।

িণ অভী া

িত সামিয়েক ২

িলিখত অভী া এবং ১

শানা/বলা অভী ার র কড সংর ণ করেত হেব।

(িলিখত এবং শানা ও বলা)
িত

িবষেয়র জন আলাদা ছক ব বহার করেত হেব।

১০০ ন েরর িবষেয়র জন
৬০ ন েরর

া

িত সামিয়েক ৬০ ন ের

মাট ন রেক ৬

া

মাট ন রেক ৩ িদেয় ভাগ কের এবং ৫০ ন েরর িবষেয়র

ারা ভাগ কের সামিয়ক গড় িনণন করা যােব। দুই সামিয়েকর গড় ন েরর যাগফলেক ২ িদেয়

ভাগ কের গড় িনণয় করেত হেব।
৫.৩.৪ উপসংহার
ধারাবািহক মূল ায়েনর মাধ েম িশ াথ র দুবলতা িচি ত কের িনেদশনা দওয়া যায় এবং
হণ করা যায়। ৬

থেক ১০ম

িণ পয

িনমণিলিখত দুই

ে

েয়াজেন িনরাময়মূলক ব ব া

ধারাবািহক মূল ায়ন কায ম চলেব।

িত

িবষেয় ধারাবািহক মূল ায়েনর জন বরা কৃত ন র ২০%।
ধারাবািহক মূল ায়েনর মাধ েম িশ াথ র দুবলতা িচি ত কের িনেদশনা দওয়া যায় এবং
হণ করা যায়। ৬
মূল ায়ন করেবন। িতন

থেক ১০ম

িত সামিয়েক

েয়াজেন িনরাময়মূলক ব ব া

িণ পয িবষয় িশ ক িবষয়িভি ক বুি বৃ ীয় ও মেনােপিশজ

কাসওয়াক এর মাধ েম ধারাবািহক মূল ায়ন করা হয়।
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ে র ধারাবািহক
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িশখন- শখােনা কায ম চলাকালীন িশ াথ

কতৃ ক স

ািদত যাবতীয় কাজ

শানা, পড়া, িলখা, আাঁকা, িচ ন ইত ািদ। ব বহািরক কাজ িবেশষ ধরেনর
ব বহােরর কৗশল আয়ে

স

যমন

আেস।

িশ াথ বািড়েত িশ া ম িভি ক য কাজ েলা স
একাই কাজ

িণর কাজ িহসােব িবেবিচত।

িণর কাজ। ফেল উপকরণ ও য পািত

কের তাই বািড়র কাজ। িশ ক িনি ত হেবন য, িশ াথ

কেরেছ। বািড়র কাজ এমন হেত হেব যন িশ াথ র িচ ন দ তা িবকাশ এবং সৃজনশীলতা

কােশর সুেযাগ থােক।

বািড়র কাজ এমন হেব যন িশ াথ ২০-২৫ িমিনেটর মেধ স

াদন করেত পাের।

অনুস ানমূলক কােজর মাধ েম িশ াথ র সমস া সমাধান দ তা এবং িচ ন দ তার িবকাশ ঘেট। অনুস ানমূলক
কােজর জন কেয়ক ঘ া থেক কেয়ক িদেনর
িত

অধ ায়

শেষ

িণ অভী া

অভী ার উ রপ

িশ াথ েক

ঐসব িবষেয় দু’

ব বহািরক ও এক

েয়াজন হেত পাের। িশ ক িবষয়

নওয়া হেব। তেব অিধক ন র া

দখাবার পর

িনধারণ কের দেবন।

অভী ার ন র

ফরত িনেয় সংর ণ করা হেব।

রকড রাখা হেব।

যসব িবষেয় ব বহািরক কাজ আেছ

িলিখত অভী ার রকড সংর ণ করা হেব। িনধািরত ছেক কাসওয়াক

সংর ণ করা হয়।
৫.৩.৫ সহায়ক পাঠ
১। জাতীয় িশ া ম ২০১২- জাতীয় িশ া ম ও পাঠ পু ক বাড, ঢাকা।
২। জাতীয় িশ া ম ২০১২ িব রেণর িশ ক
৩।

িশ ণ ম ানুয়াল- জাতীয় িশ া ম ও পাঠ পু ক বাড, ঢাকা।

ু ল আেরা ভােলা কীভােব করা যায়- জাতীয় িশ া ব ব াপনা একােডিম (নােয়ম), ঢাকা।

৪। িশ া

শাসন ও ব ব াপনা িরেসাস বুক- মাধ িমক ও উ
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িশ া অিধদ র, িশ া ম ণালয়।

রকড
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অিধেবশন ৫.৪ : আেবগীয়

ে র িশখনফল মূল ায়ন কৗশল ও রকড সংর ণ

(Techniques of evaluating learning outcomes for emotional aspects and record keeping)
৫.৪.১ অিজতব পশাগত যাগ তা


আেবগীয়

ে র িশখনফল মূল ায়ন স



িত ােন যথাযথভােব আেবগীয়



িনধািরত ছক অনুযায়ী আেবগীয়

িকত সু

ান

দশন

ে র িশখনফল মূল ায়ন কৗশল

েয়ােগর দ তা

ে র রকড সংর ণ করার স মতা

দশন

দশন

৫.৪.২ িশখনফল
অিধেবশন শেষ আপিন

আেবগীয়

ে র িশখনফল মূল ায়েনর ধারণা ব াখ া করেত পারেবন



আেবগীয়

ে র িশখনফল মূল ায়ন কৗশল ব াখ া করেত পারেবন



িনধািরত ছক অনুযা◌ীয় আেবগীয়

ে র িশখনফল মূল ায়ন রকড সংর ণ করেত পারেবন।

৫.৪.৩ িবষয়ব
আেবগীয়

ে র িশখনফল মূল ায়েনর ধারণা

িশ া েম িশ াথ র ব ি ক উ য়েনর উপর

র

তােক ভােলা মানুষও হেত হেব। ভােলা মানুেষর
জানেত হেল তার আচরণ, মূল েবাধ/দৃি ভি

আেরাপ করা হেয়েছ। একজন িশ াথ

ধু মধাবী হেলই হেব না

ণাবিল অজন করেত হেব। একজন িশ াথ ভােলা মানুষ িকনা তা

ও সহিশ া িমক কায ম মূল ায়ন করেত হেব। ধারাবািহক মূল ায়েনর

মাধ েম িশ াথ র ব ি ক আচরণ ও সামািজক মূল েবাধ মূল ায়ন করা হেব। িবদ ালেয় িশ াথ েদর আচরণ ও সামািজক
মূল েবাধ কােনা এক
পাশাপািশ

ঘটনা বা ইসু িদেয় তাৎ িণকভােব মূল ায়ন করা যায় না। িবদ ালেয় িশ াথ

িতিনয়ত ব

কমকাে

অংশ হণ কের। এ েলা হেলা

দিনক সমােবশ, খলাধুলা ও

কায ম, িশ া সফর ও পিরদশন, জাতীয় িদবস উদযাপন, ধম য় অনু ান, িব ান

আেবগীয়

েক এক

ে র িশখনফল মূল ায়েনর আওতায় আনা হেয়েছ। এ

ে

িনভরেযাগ
যসব

ীড়া, সাং ৃ িতক

মলা, গিণত অিলি

াউটস, গালসগাইড, িবএনিসিস এবং পিরেবশ সংর েণর কায ম ইত ািদ। িশ াথ েদর িবিভ
দীঘ পযেব েণর মাধ েম তােদর আচরণ ও মূল েবাধ স

িণর কােজর
য়াড, বেয়জ

কমকাে র মধ

িদেয়

মূল ায়েন আসা যায়। িশ া েম

ণাবিল ও মূল েবাধ পিরমােপর আওতায়

আনা হেয়েছ স েলা হল- িনয়মানুবিততা, দশে ম, নতৃ , সততা, শৃ লা, সহেযািগতা, সি য় অংশ হণ, সিহ ু তা, সেচতনা ও
সময়ানুবিততা।

িণ িশ ক অন ান িশ েকর সােথ পরামশ কের আেবগীয়

ে র মূল ায়ন করেবন ও রকড সংর ণ

করেবন।
আেবগীয়

ে র িশখনফল মূল ায়ন কৗশল

িশ াথ র আেবগীয়

ে র মূল যাচাই একজন িশ াথ র

সাড়া

দয়, সাড়াদান বা

বি

চিরে র বিশ

ল

ও উে শ

িতি য়া

িণ কে র ঘটনা বা কাযাবলী িকভােব

কােশ িশ াথ র অ িনিহত

হণ কের, িকভােব

কীয় মূল েবাধ, িব াস ও দৃি ভি র

িতফলন এবং

ইত ািদ িন পেণ বা পিরমােপ সমথ। িশ াথ র আচরিনক উে েশ র কী পিরবতন হেলা, িশ ার

কতটা বাস বায়ন হেলা, িশ াথ র পােঠর কতটা অ গিত হেলা ইত ািদ যাচাই করার জন

ধারাবািহকভােব িবিভ

িনেদশক ব বহার কের িশ াথ েদর মূল ায়েনর ব ব া করা হয়। িশ াথ র আেবগীয়

মূল ায়েনর জন দুই ভােগ ভাগ কের মানদ- িনধারণ করা হেয়েছ। যথা(ক) আচরণ ও মূল েবাধ (খ) সহিশ া িমক কাযাবলী
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আচরণ ও মূল েবাধ
িশ াথ র আচরণ ও মূল েবাধ িবকােশ িবদ ালয়র ভূ িমকা অপিরসীম। িবদ ালেয় িশ াথ
িতিনয়ত ব
অিজত

কমকাে

অংশ হণ কের। এ সব কায েমর মাধ েম িশ াথ

হেয়েছ তা ধারাবািহক পযেব েণর মাধ েম পিরমাপ করা হয়।

িফডব াক

দান কেরন।

ণাবিল ও মূল েবাধ কতটু

ত ািশত মােনর মূল েবাধ অজেনর জন িশ ক

িণ িশ ক কতৃ ক িশ াথ র আচরণ ও মূল েবাধ

রকড সংর ণ করেত হয়।

বিণত

িণর কােজর পাশাপািশ

িত সামিয়েক একবার মূল ায়ন কের

িত সামিয়েক িশ াথ র ব ি ক আচরণ ও মূল েবােধর

রকড সংর ণ িনধািরত ছক

অনুসাের করেত হেব।
িশ াথ র ব ি ক আচরণ ও মূল েবাধ মূল ায়েনর মানদ
মানদ
িশ াথ কদািচৎ

ত ািশত আচরণ ও মূল েবাধ

িশ াথ মােঝ মােঝ
িশ াথ সবদা

ন র
দশন কের

ত ািশত আচরণ ও মূল েবাধ

ত ািশত আচরণ ও মূল েবাধ

১

দশন কের

২

দশন কের

৩

সহিশ া িমক কায ম
সহিশ া িমক কায েম িশ াথ রা
উদযাপন, ধম য় অনু ান, িব ান
সংর েণর কায মসহ িবিভ

খলাধুলা ও

ীড়া, সাং ৃ িতক কায ম, িশ া সফর ও পিরদশন, জাতীয় িদবস

মলা, গিণত অিলি

কমকাে

য়াড, বেয়জ

াউটস, গালসগাইড, িবএনিসিস এবং পিরেবশ

অংশ হণ করেব। সহিশ া িমক কায ম িশ াথ র ব ি ক আচরণ ও

মূল েবাধ িবকােশ সহায়তা কের। সহিশ া িমক কায ম িশ াথ র িবদ ালেয় উপি িতর হার বৃি েত সহায়তা কের।
সহিশ া িমক কায ম পিরচালনার জন
িশ াথ র চূ ড়া
আেবগীয়

দািয়

া

িশ ক িশ াথ র অংশ হণ

িতেবদেন (িবদ ালেয় িশ াথ র কৃ িতে র

িতেবদন) অ ভূ

রিজ াের সংর ণ করেবন এবং

করেবন।

ে র িবেবচ কাজ

সৃজনশীলতা; উেদ াগ; অধ বসায়; কােজ িনরাপ া; মানিসক সততা; উপি িত; অংশ হণ; িবেবচনা বা সেচতনতা; গভীর
মেনােযাগ; ইত ািদ।
মূল ায়েনর রকড সংর ণ
িশ ক সারা বছর িবদ ালেয় সংগ ত িবিভ

কায েমর মাধ েম িবদ ালেয় িশ াথ র আচরণ ও সামািজক মূল েবাধ

পযেব ণ করেবন এবং মূল ায়ন করেবন। এর জন
মানদে র উপর িভি

কান ন র বরা

নই।

কের িশ াথ েক মূল ায়ন করেবন এবং মতামত িদেবন।
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িত সামিয়ক

শেষ িশ ক সুিনিদ

িশ ণাথ েদর জন

িশ াথ র আচরণ ও মূল েবােধর (আেবগীয় িশখনফল) ধারাবািহক রকড সংর ণ ছক
থম সামিয়ক পরী া

া

ম

ন র
রাল
ন র

িশ াথ র

িনয়মানুবিততা

দশে ম

সততা

নতৃ

শৃ লা

সহেযািগতা

সি য়

নাম

সিহ ু তা

সেচতনতা

সময়ানুবিততা

অংশ হণ

১
২
৩

ি তীয় সামিয়ক পরী া

া
ন র

রাল

িশ াথ র

ন র

নাম

িনয়মানুবিততা

দশে ম

সততা

নতৃ

শৃ লা

সহেযািগতা

সি য়

সিহ ু তা

সেচতনতা

সময়ানুবিততা

অংশ হণ

১
২
৩
িনেদশনা: আচরণ ও মূল েবােধর ধারাবািহক মূল ায়েন একজন িশ াথ
উ ম) বা ২ (ভােলা) বা ১ (অ গিত
৩০ এবং সবিন

১০

ন েরর সীমার জন

েয়াজন) পেত পাের। ১০

িত

আচরণ ও মূল েবােধর জন একজন িশ াথ সেবা

পেত পাের। িশ াথ র আচরণ ও মূল ায়েনর চার

িনধািরত

আচরণ ও মূল েবােধর জন ৩ (অিত
েরর পৃথক

দান করা হেব। িনেচ

ড দওয়া হল :

ন েরর সীমা

ধারাবািহক মূল ায়েনর

২৬-৩০

অিত উ ম

২১-২৫

উ ম

১৬-২০

ভােলা

১০-১৫

অ গিত

িশ াথ র আচরণ ও মূল েবােধর ভােলা িদক েলা এবং কান কান
িশ াথ র কৃিতে র চূ ড়া

ড

ে

ড

েয়াজন

অ গিত

েয়াজন তা উে খ পূবক িবদ ালেয়

িতেবদেন ম ব করেত হেব।

৫.৪.৪ উপসংহার
িশ া েম িশ াথ র ব ি ক উ য়েনর উপর
করেত হেব। একজন িশ াথ

আেরাপ করা হেয়েছ। িশ াথ েক ভােলা মানুেষর

ভােলা মানুষ িকনা তা জানেত হেল তার আচরণ, মূল েবাধ/দৃি ভি

কায ম মূল ায়ন করেত হেব। িশ া েম আেবগীয়

ও সহিশ া িমক

ে র িশখনফল মূল ায়েনর আওতায় আনা হেয়েছ। এ
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ণাবিল অজন
ে

যসব

মম

িশ ণাথ েদর জন

ণাবিল ও মূল েবাধ পিরমােপর আওতায় আনা হেয়েছ

স েলা হল- িনয়মানুবিততা, দশে ম, নতৃ , সততা, শৃ লা,

সহেযািগতা, সি য় অংশ হণ, সিহ ু তা, সেচতনা ও সময়ানুবিততা।
িশ াথ র অ িনিহত

কীয় মূল েবাধ, িব াস ও দৃি ভি র কী পিরবতন হেলা, িশ ার ল

ও উে শ কতটা বা বায়ন

হেলা, িশ াথ র পােঠর কতটা অ গিত হেলা ইত ািদ যাচাই করার জন ধারাবািহকভােব িবিভ

িনেদশক ব বহার কের

িশ াথ েদর মূল ায়েনর ব ব া করা হয়। িশ াথ র আেবগীয়

মানদ িনধারণ

ে র মূল ায়েনর জন

দুই

করা

হেয়েছ। যথা- আচরণ ও মূল েবাধ এবং সহিশ া িমক কাযাবলী।
িবদ ালেয় িশ াথ
িশ াথ

বিণত

িণর কােজর পাশাপািশ

িতিনয়ত ব

ণাবিল ও মূল েবাধ কতটু

কমকাে

অংশ হণ কের। এ সব কায েমর মাধ েম

অিজত হেয়েছ তা ধারাবািহক পযেব েণর মাধ েম পিরমাপ করা হয়।

িণ িশ ক িশ াথ র আচরণ ও মূল েবাধ

িত সামিয়েক একবার মূল ায়ন কের

রকড সংর ণ করেবন।

সামিয়েক িশ াথ র ব ি ক আচরণ ও মূল েবােধর রকড সংর ণ িনধািরত ছক অনুসাের করেত হেব।
আেবগীয়

ে র িবেবচ কাজ- সৃজনশীলতা; উেদ াগ; অধ বসায়; কােজ িনরাপ া; মানিসক সততা; উপি িত; অংশ হণ;

িবেবচনা বা সেচতনতা; গভীর মেনােযাগ; ইত ািদ।
িশ ক িবদ ালেয় সংগ ত িবিভ
মানদে র উপর িভি

কায েমর মাধ েম িশ াথ র আচরণ ও সামািজক মূল েবাধ পযেব ণ কের সুিনিদ

কের মূল ায়ন করেবন।

িত সামিয়ক শেষ িশ ক মতামত িদেবন। এজন

নই। িশ াথ র আচরণ ও মূল েবােধর ভােলা িদক েলা এবং কান কান
িবদ ালেয় িশ াথ র কৃ িতে র চূ ড়া

ে

অ গিত

কান ন র বরা

েয়াজন তা উে খ পূবক

িতেবদেন ম ব করেত হেব।

৫.৪.৫ সহায়ক পাঠ
১। জাতীয় িশ া ম ২০১২, জাতীয় িশ া ম ও পাঠ পু ক বাড, ঢাকা।
২। জাতীয় িশ া ম ২০১২ িব রেণর িশ ক
৩।

িশ ণ ম ানুয়াল, জাতীয় িশ া ম ও পাঠ পু ক বাড, ঢাকা।

ু ল আেরা ভােলা কীভােব করা যায়, জাতীয় িশ া ব ব াপনা একােডিম (নােয়ম), ঢাকা।

৪। িশ া

শাসন ও ব ব াপনা িরেসাস বুক, মাধ িমক ও উ
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িশ ণাথ র জন
Awa‡ekb 5.5
wkLb D‡Ï‡k¨i †Wv‡gBb: m„Rbkxj cÖkœ
(Domains of Learning Objectives: Creative Question)

5.5.1 AwR©Ze¨ ‡ckvMZ †hvM¨Zv





wkLb D‡Ï‡k¨i †Wv‡gBb m¤ú‡K© my¯úó aviYv
wkLb D‡Ï‡k¨i †Wv‡gBbmg~‡ni DcwefvM m¤ú‡K© Ávb
RvZxq wk¶vµg 2012-G D‡jøwLZ wewfbœ †Wv‡gB‡bi wkLbdj m¤úwK©Z my¯úó aviYv
wkLb D‡Ï‡ki †Wv‡gBb Abymv‡i `¶Zvi ¯ÍiwfwËK m„Rbkxj cÖkœ cÖYqb|

5.5.2 wkLbdj
Awa‡ekb †k‡l cÖwk¶Yv_©xMY
 wkLb D‡Ï‡k¨i †Wv‡gBbmg~‡ni bvg D‡jøL Ki‡Z cvi‡eb|
 wewfbœ †Wv‡gB‡bi wkLbdj m¤úwK©Z my¯úó aviYv e¨³ Ki‡Z cvi‡eb|
 wewfbœ †Wv‡gB‡bi DcwefvM Abymv‡i m„Rbkxj cÖkœ cÖYq†bi †hŠw³KZv we‡kølY Ki‡Z cvi‡eb|

5.5.3 welqe¯‘
wk¶vi j¶¨
‡Kv‡bv Kv‡R AMÖmi nevi Rb¨ hvi g‡a¨ wk¶vi mvaviY Mš—e¨ ev AwfcÖvq e¨vcKfv‡e weZ…Z _v‡K Ges hvi gva¨‡g `xN©‡gqv`x dj jvf nq, Zv‡K
wk¶vi j¶¨ e‡j|
wkLbD‡Ïk¨
wkL‡bi D‡Ïk¨ n‡jv, wk¶v_x©i m¤fve¨ K…wZ‡Z¡i †mB we›`y ev j¶¨¯’j hv wk¶v_x© wk¶vi j¶¨ Awfgy‡L cwiPvwjZ †Kvb c~Yv©½ wk¶ve¨e¯’vi
mgvwßc‡e© AR©b Ki‡Z m¶g n‡e|

we`¨vjq
Kg©m~wP
wk¶vi j¶¨
wkLb D‡Ïk¨

D‡Ïk¨ j‡¶¨i GKwU Awe‡”Q`¨ Ask| j¶¨ n‡jv e¨vcK Avi D‡Ïk¨ n‡jv mywbw`©ó| j¶¨ †_‡K D‡Ïk¨ Rb¥jvf K‡i| wk¶K we`¨vjq Kvh©µg
cwiKíbv I ev¯Íevq‡bi †ejvq me mgq D‡Ïk¨‡K g‡b iv‡Lb|

wkLb D‡Ï‡k¨i †Wv‡gBb
wkLb n‡jv wk¶v_x©i g‡a¨ cÖZ¨vwkK ev evwÃZ cwieZ©b| wk¶v_x©i AvPi‡Yi G cwieZ©b NU‡Z cv‡i wZbwU †¶‡Î, h_v: Ávb (Knowledge), `¶Zv
(Skill) I `„wófw½ (Attitude)| †eÄvwgb eøyg (Benjamin Bloom) Ges Zvui mn‡hvMxiv wkL‡bi AvPiYMZ D‡Ï‡k¨i Dci cÖPzi M‡elYv
K‡i‡Qb|
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eøyg Zvui ‘Taxonomy of Educational Objectives’ MÖ‡š’ wkL‡bi D‡Ïk¨¸‡jv‡K wZbwU †Wv‡gB‡b fvM K‡i‡Qb, h_v:
1| ÁvbMZ †¶Î (Cognitive
Cognitive Domain);
Domain
2| Av‡ewMK †¶Î (Affective
Affective Domain);
Domain
3| g‡bv‡cwkR †¶Î (Psychomotor
Psychomotor Domain)|
Domain

†eÄvwgb eøyg

ÁvbMZ †¶Î
ÁvbMZ †¶Î ev Ávb welqK †¶Î wPšÍ‡bi mv‡_ m¤úK©hy³ Ges eyw×wfwËK cÖwµqvi mv‡_ hy³| ZvB G‡K eyw×Mg¨ †¶ÎI ejv nq| eøyg Zvui
‘Taxonomy of Educational Objectives, Handbook 1: Cognitive Domain’
Domain’G
G e‡j‡Qb, Ò‡h me wkLb D‡Ïk¨ ÁvbMZ †¶‡Îi
(recognition)) Ges eyw×wfwËK mvg_©¨ I `¶Zvi weKvk‡K Zv‡`i welq wn‡m‡e
AšÍf³
©y †m¸‡jv Áv‡bi ¯§iY (recall) ev †Pbv ev mbv³KiY
mbv
AšÍf³
©y K‡i|Ó
ÁvbMZ ‡¶‡Îi D‡Ïk¨¸‡jv‡K eøyg QqwU ¯Í‡i fvM K‡i‡Qb| Gi GKwU n‡jv Ávb
Ávb-Gi AšÍf©y³, evwK cvuPwU n‡jv eyw×wfwËK mvg_©¨ I `¶Zvi
AšÍf³
©y | G¸‡jv n‡jv:

g~j¨vqb
ms‡klY
g~j¨vqb
we‡klY
ms‡kl
Ávb

we‡kl
Áv‡bi AšÍf³
©y i‡q‡Q mywbw`©ó ev mve©Rbxb
†Kvb wKQzi ¯§iY, c×wZ ev cÖwµqv, c¨vUvb©, KvVv‡gvi
cÖ‡qvM
Gi ¯§iY ev g‡b Kiv| mnRfv‡ecÖej‡Z
†M‡j
ejv hvq, Ávb ej‡Z c~‡e© †kLv †Kvb we‡kl Z_¨
‡qvM
AwfÁZv ¯§iY Kivi gvbwmK ¶gZv‡K †evSvq| GwU eyw×e„wËK †¶‡Îi me©cÖ_g ¯Íi|

Abyaveb

GB Ávb n‡Z cv‡i -Abyaveb

Ávb
Ávb ‡Kvb NUbv, cwifvlv ev c` m¤úwK©Z Ávb
 ‡Kvb wKQzi avivevwnKZv, †kªwYKiY, †Kvb ˆewkó¨, c×wZ BZ¨vw` m¤úwK©Z Ávb
 ZË¡ I KvVv‡gvi bxwZ I mvaviYxKiY m¤úwK©Z Ávb|
Ávbg~jK †¶‡Îi wkLb D‡Ïk¨:
1| Pz¤^K Kv‡K e‡j ej‡Z cvi‡e|
2| †PŠ¤^Kxq c`v_© mbv³ Ki‡Z cvi‡e|
3| (a + b)2Gi m~Î ej‡Z cvi‡e|
Abyaveb
Abyaveb n‡jv †Kvb welqq mwVKfv‡e Dcjwäi ¶gZv| GwU †gav ev ax kw³i
kw
me©wbgœ ¯Íi| G‡Z AšÍf©y³ _v‡K Abyev`, mse¨vL¨vb ev Zvrch©c~Y©
e¨vL¨v|
Abyaveb †¶‡Îi wkLb D‡Ïk¨:
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1| cjvkxi hy‡× beve evwnbxi civR‡qi KviY `k©v‡Z cvi‡e|
2| gvbwPÎ n‡Z DcvË †bvUey‡K Zz‡j wb‡Z cvi‡e|
3| (a + b)3= a3+ 3a2b + 3ab2+ b3m~ÎwU e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
4| †h‡Kvb wbw`©ó Bs‡iwR Aby‡”Q‡`i e½vbyev` Ki‡Z cvi‡e|
cÖ‡qvM
‡Kvb aviYvi weg~Z©iƒ‡ci wbw`©ó I g~Z© Ae¯’vq e¨envi ev AwR©Z Ávb‡K ev¯Íe †¶‡Î e¨envi Kiv n‡jv cÖ‡qvM|
cÖ‡qvM †¶‡Îi wkLb D‡Ïk¨:
1| ms‡hvM †mU I Dc‡m‡Ui aviYv †fbwP‡Î †`Lv‡Z cvi‡e|
2| (a + b)3Gi m~Î e¨envi K‡i(2m + 3n)3Gi gvb wbY©q Ki‡Z cvi‡e|
3| wbDU‡bi MwZm~Î cÖ‡qvM K‡i i‡K‡Ui MwZ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
4| A¨v‡fvMv‡Wªvi m~Î cÖ‡qvM K‡i ‡Kvb GKwU M¨v‡mi AvYweK fi wbY©q Ki‡Z cvi‡e|
we‡kølY
‡Kvb GKK e¯‘‡K Zvi wewfbœ As‡k fvM Kivi ¶gZv‡K we‡kølY e‡j| Gi AšÍf³
©y i‡q‡Q Dcv`vb we‡kølY, m¤úK© we‡kølY, cÖvwZôvwbK bxwZ
we‡kølY|
we‡kølY †¶‡Îi wkLb D‡Ïk¨:
1| cjvkxi hy‡× beve evwnbxi civR‡qi KviY we‡kølY Ki‡Z cvi‡e|
2| mvgvwRKxKi‡Yi wewfbœ Dcv`vb we‡kølY Ki‡Z cvi‡e|
3| †mvwWqv‡gi B‡jKUªb web¨vm we‡kølY K‡i ch©vq mviYx‡Z Gi Ae¯’vb e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
4| BD‡ivwcqvb †`k¸‡jv‡Z BD‡iv gy`ªvi cÖfve we‡kølY Ki‡Z cvi‡e|
ms‡kølY
we‡køl‡Yi wecixZ cÖwµqv n‡jv ms‡kølY| GLv‡b †Kvb e¯‘i c„_K c„_K Ask‡K GKwÎZ K‡i GKwU mg‡MÖ iƒcvšÍi Kiv nq| A_©vr Dcv`vb ev
Ask‡K GKwÎZ K‡i c~Y©v½ aviYv ˆZwi Kiv n‡jv ms‡kølY|
ms‡kølY †¶‡Îi wkLb D‡Ïk¨:
1| gvbwP‡Îi wewfbœ Ask †`qv _vK‡j Zv †Rvov jvwM‡q gvbwPÎ ˆZwi Ki‡Z cvi‡e|
2| hyw³ w`‡q cÖgvY Ki‡Z cvi‡e †hŠ_ cwievi DËg wQj wKbv|
3| AvenvIqvi wewfbœ Z_¨ †_‡K GKwU AvenvIqv gvbwPÎ ˆZwi Ki‡Z cvi‡e|
g~j¨vqb
‡Kvb wbw`©ó Kv‡Ri Rb¨ e¨eüZ mvgMÖx ev ×wZi wePviKiY Ávb g~j¨vq‡bi AšÍf³
©y |
g~j¨vqb †¶‡Îi wkLb D‡Ïk¨:
1| AvenvIqvi Dcv‡Ëi wfwË‡Z †bqv wm×v‡šÍi ch©vßZv wePvi Ki‡Z cvi‡e|
2| `yBwU iPbvi g‡a¨ m½wZ Av‡Q wKbv wePvi Ki‡Z cvi‡e|
3| iPbvg~jK cÖkœ I ˆbe©¨w³K cÖ‡kœi g‡a¨ †KvbwU DËg Zv wePvi Ki‡Z cvi‡e|
Av‡ewMK †¶Î
Av‡ewMK †¶Î wk¶v_x©i Av‡eM ev Abyf~wZi mv‡_ m¤úK©h³
y | Gi D‡Ïk¨mg~n, `„wófw½, g~j¨‡eva, AvMÖn I h‡_vwPZ ¸Y wePviKiY ¶gZvi cwieZ©b
wb‡q KvR K‡i ev G‡`i welqe¯‘ wn‡m‡e AšÍf³
©y K‡i| wkL‡bi mv‡_ mv‡_ gvby‡li `„wófw½ ev g‡bvfve, Zvi Av‡eM, Abyf~wZ, cÖksmv Kivi ¶gZv
Ges h_vh_ ¸Y wePviKi‡Yi ¶gZvi cwieZ©b N‡U| AwaKvsk †¶‡ÎB G‡`i DrKl© mvwaZ nq|
µv‡mvj, eøyg I gvwiqv Zv‡`i ÔTaxonomy of Educational Objectives, Handbook II: The Affective Domain’ MÖ‡š’ e‡jb,
ÒAv‡ewMK †¶Î AvMÖn, `„wófw½ I g~j¨‡ev‡ai cwieZ©b Ges h_vh_ ¸YwePvi Kivi I Lvc LvB‡q †bqvi ¶gZvi weKvk m¤úwK©Z D‡Ïk¨mg~n‡K
AšÍf³
©y K‡i|Ó
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Av‡ewMK †¶Î‡K PviwU Dcwefv‡M fvM Kiv nq, G¸‡jv n‡jv:

msMVb
g~j¨wePvi Kiv
mvov cÖ`vb
MÖnY Kiv

MÖnY Kiv
wk¶v_x©iv ‡Kvb †Kvb NUbv ev DÏxc‡Ki cÖwZ ms‡ebkxj, †Kvb Av‡eM m¤ú‡K© wk¶v_x©‡`i m‡PZbZv Ges wbe©vwPZ Av‡eM MÖn‡Y Zv‡`i AvMÖn G
Dcwefv‡Mi AšÍf³
©y |
G Dcwefv‡Mi wkLb D‡Ïk¨:
1| wk¶_x©iv wk¶‡Ki K_v g‡bv‡hvM w`‡q ïb‡e|
2| `jxq Kv‡Ri mgq wk¶v_x©iv `jxq m`m¨‡`i K_v g‡bv‡hvM w`‡q ïb‡e|
mvov cÖ`vb
GwU mvaviYfv‡e MÖnY Kivi †P‡q GK avc Dc‡i Ges GwU Øviv mwµqfv‡e g‡bvwb‡ek Kiv eySvq| MÖnY Kiv, B”Qv ev mvov cÖ`k©b K‡i mš‘wó cÖKvk
Kiv G Dcwefv‡Mi AšÍf³
©y |
mvov cÖ`vb-Gi wkLb D‡Ïk¨:
1| wk¶v_x©iv wk¶‡Ki cÖ‡kœi DËi cÖ`vb Ki‡e|
2| wk¶v_x©iv mwVK DËi cÖ`v‡b Z…wß jvf Ki‡e|
3| wk¶v_x©iv AvMÖn mnKv‡i wb‡Ri gZvgZ e¨³ Ki‡e|
g~j¨wePvi Kiv
‡Kvb g~j¨‡eva‡K MÖnY, Zvi cÖwZ we‡kl Uvb BZ¨vw` Gi AšÍf³
©y |
g~j¨wePvi Kiv-Gi wkLb D‡Ïk¨:
1| wk¶v_x©iv gyw³hy‡×i †PZbvi g~j¨ mbv³ Ki‡e|
2| wk¶v_x©iv A‡b¨i gZvg‡Zi cÖwZ kª×v cÖ`k©b‡K mg_©b Ki‡e|
msMVb
‡Kvb †Kvb †¶‡Î GKvwaK g~j¨‡eva cªvmw½K nq| G‡¶‡Î GB g~j¨‡eva‡K msMwVZ K‡i wKfv‡e avivewnK Kiv hvq Ges G‡`i cvi¯úwiK m¤úK© Kx
K‡i wbY©q Kiv hvq Zv GB Dcwefv‡Mi AšÍf³
©y |
msMV‡bi wkLb D‡Ïk¨:
1| GKRb RbwcÖq †bZvi wewfbœ ˆewkó¨ wbiƒcY Ki‡Z cvi‡e|
2| wk¶v_x© Zvi AvPiY‡K we`¨vj‡qi wbqgvejxi mv‡_ m¤úK©hy³ Ki‡Z cvi‡e|
eøy‡gi wkl¨MY Av‡ewMK †Wv‡gB‡bi cÂg GKwU Dcwefv‡Mi K_v e‡jb hvi gva¨‡g g~j¨‡eva wk¶v_x©i AvPi‡Y
AvPi‡Y ev Zvi ¯^fv‡ei Ask n‡q hvq|
g‡bv‡cwkR †¶Î
³
mvaviYfv‡e ejv nq
g‡bv‡cwkR †¶‡Îi D‡Ïk¨ AR©‡bi Rb¨ gb I †cwk GKmv‡_ KvR K‡i| GwU nv‡Z Kj‡g KvR Kivi mv‡_ m¤úK©h³|G‡K
y |
`¶Zv|
Ò†hme D‡Ïk¨ ˆ`wnK I †gvUi (motor) ev mœvqy `¶Zv‡K Zv‡`i welqe¯‘ wn‡m‡e AšÍf³
©y K‡i, †m¸‡jv
¸‡jv g‡bv‡cwkR †¶‡Îi AšÍf³
©y |Ó
wk¶v_x©i †hme AvPiY‡cwkR wµqv evK‡g©i AšÍf³
©y Ges hvi Rb¨ mœvqy‡cwkR mgš^q cÖ‡qvRb Zv‡`i‡K g‡bv‡cwkR †¶‡Îi AšÍf³
©y Kiv hvq|
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g‡bv‡cwkR †¶‡Îi DcwefvM¸‡jv n‡jv:

¯^fvexfeb
mgš^qmvab

mwVKZv

wbcyYZvi mv‡_
cwiPvjb
AbyKiY

AbyKiY
‡Kvb wµqv ev m¤úvw`Z Kv‡Ri bKjKiY|
wbcyYZvi mv‡_ cwiPvjb
‡Kvb wµqv ev KvR‡K mywbcyYfv‡e cwiPvjb, c„_KxKiY I Dchy³ wµqv ev KvR‡K wbe©vPb|
mwVKZv
‡Kvb KvR cybiærcv`‡b ev cybivq m¤úv`‡b mwVKZv, wbf©yjZv I h_v_©Zv Gi AšÍf©y³|
mgš^qmvab
wewfbœ KvR‡K GKÎ ev ms‡hvRb K‡i G†`i g‡a¨ mgš^q mvab, avivevwnKZv I †mŠnv`©¨ Avbq‡bi `¶Zv Gi AšÍf©y³|
¯^fvexfeb
GwU n‡jv b~¨bZg gvbwmK kw³ e¨‡q †Kvb KvR m¤úv`‡bi wbcyYZv ev KzkjZvi m‡e©v”P ¯Íi AR©b Kiv| GwU ¯^qswµq ev ¯^vfvweKfv‡e nq †h
†h,
Ae‡PZbfv‡eB KvRwU n‡q hvq A_©vr `¶ZvwU ¯^fv‡ei Ask n‡q hvq|
g‡bv‡cwkR †¶‡Îi wkLb D‡Ïk¨:
1| wk¶v_x©iv wcivwg‡Wi g‡Wj ˆZwi Ki‡Z cvi‡e|
2| (a + b)2Gi m~‡Îi g‡Wj ˆZwi Ki‡Z cvi‡e|
3| cÖ¯Íi hy‡Mi hš¿cvwZi wPÎ AvuK‡Z cvi‡e|
4| †gvNj mvgªv‡R¨i e¨vwß gvbwP‡Î Gu‡K
‡K †`Lv‡Z cvi‡e|
5| bZzb cÖ¯Íi hyM I cyivZb cÖ¯Íi hy‡Mi hš¿cvwZi bgybv ˆZwi Ki‡Z cvi‡e|

5.5.4 mnvqK cvV
1|Gronlund
Gronlund N E (1990), Measurement and Evaluation in Teaching, McMillan Publishers Co. Inc., New York.
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2|Patel R N (1989), Educational Evaluation: Theory and Practice, Himalaya Publishers House, Bombay, India.
3|Aggarwal J C (2000), Essentials of Examination System, Evaluation, Tests and Measurement, Vikash Publishing
house Pvt Ltd, New Delhi, India.
4|W. kvnRvnvb Zcb (2004), wk¶vq cwigvc I g~j¨vqb, †g‡Uªv cvewj‡KkÝ, XvKv|
5|Xvjx, ¯^cb Kzgvi (1999), wk¶vq cwigvc I g~j¨vqb, cÖfvZx jvB‡eªwi, XvKv|
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অিধেবশন ৫.৬: সামিয়ক পরী ার কৃ িতে র

িতেবদন ণয়ন ও ব বহার

(Preparation and Use of Performance Report of Terminal Examination)
৫.৬.১ অিজতব পশাগত যাগ তা


মাধ িমক



নতু ন

েরর নতু ন িশ া েম

বিণত সামিয়ক পরী ার ধরন স

িশ া েমর আেলােক িশ াথ েদর কৃিত

িতেবদন

ক ত ধারণা

ত করার স মতা

দশন
দশন

৫.৬.২ িশখনফল
এ অিধেবশন শেষ আপিন

নতু ন িশ া েম সামিয়ক পরী ার বিশ



সামিয়ক পরী ার ন র ব ন উে খ করেত পারেবন



সামিয়ক পরী ার কৃ িতে র

িতেবদন

ব াখ া করেত পারেবন
ণয়ন ও ব বহার করেত পারেবন।

৫.৬.৩ িবষয়ব
িবদ ালয় িভি ক পরী ার ধরন ও বিশ
সাধারণ অেথ িশ াথ র কৃ ি

মূল ায়ন হেলা িশ া কায ম

িশ া েম উে িখত পূব িনধািরত

থেক িশ াথ র অজেনর মা া িনণয় করা। অথাৎ

ান, দ তা ও মূল েবাধ িনভর িশখনফল িশ াথ রা কতটা অজন কেরেছ তা

িন পণই িশ াথ র মূল ায়ন। আমরা িবিভ

সমেয় নানাভােব িবিভ

মূল ায়েনর সময় ও ধরন িবেবচনায় িশ াথ র মূল ায়ন

পরী ার মাধ েম িশ াথ র মূল ায়ন কের থািক।

ধানত দুই ধারার: (ক) গঠনকালীন বা ধারাবািহক মূল ায়ন

এবং (খ) সামি ক মূল ায়ন। আমরা পাঠ চলাকালীন বা িনিদ

পাঠ াংশ থেক িশ াথ র অজন মূল ায়ন কের থািক। এ

মূল ায়ন ধারাবািহক বা গঠনকালীন মূল ায়ন। আবার আমরা িনিদ

সময়

শেষ বা কায ম

শেষ সামিয়ক পরী া,

বািষক পরী া, এসএসিস পরী া ইত ািদ পরী ার মাধ েম মূল ায়ন কের থািক। এ ধরেনর মূল ায়ন হল সামি ক
মূল ায়ন।
ধারাবািহক ও সামি ক উভয় ধারার মূল ায়েনরই

েয়াজন আেছ। তেব ধারাবািহক মূল ায়েনর

অেনক

বিশ।

কারণ

ধারাবািহক মূল ায়েনর মাধ েম িশ াথ র িচি ত িশখন দুবলতা তাৎ িণক িনেদশনা

দােনর

ারা িনরাময়মূলক

ব ব া নওয়া যায়।


িশ াথ র হােত-কলেম ব বহািরক কাজ করার

ি য়া পযেব েণর মাধ েম মূল ায়ন কের িনেদশনা

দওয়া

যায়।


িশ াথ র িবেশষ িকছু দ তা, যমন- শানা, বলা, পড়া ইত ািদ কম সমেয়, কম খরেচ ও সহেজ পিরমাপ কের
ধােপ ধােপ িনেদশনা

দওয়া ও িনরাময়মূলক ব ব া

নওয়া যায়। সামি ক মূল ায়েনর মাধ েম অেনক

ে

এসব বিশে র মূল ায়ন করা স ব হয় না।


িশ াথ র আেবগীয় িদকসমূহ িবেশষ কের ব ি ক ও সামািজক আচরণ এবং মূল েবাধ
মাধ েম মূল ায়ন কের িনেদশনা দওয়া যায়।
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এ মূল ায়েনর মাধ েম িশ ক তাঁর ব ব ত িশখন শখােনা প িত ও কৗশেলর যথাথতা ও ফল সূতা িনধারণ
কের বা দুবলতা িচি ত কের

েয়াজনীয় পিরবতন আনেত পােরন।

জাতীয় িশ া ম ২০১২ এর িনেদশনা অনুসাের িবদ ালেয়র িশ াবষ ছয় মাসব াপী দু’
িত ছয় মােস এক সামিয়ক িহসােব
শেষ ধারাবািহক মূল ায়েন
া

ন েরর সম েয়

া

িত িশ া বছের দু’

ন রেক একি ত কের দু’

িত িশ াথ র পরবত উ তর

সামিয়েক ভাগ করা হেব।

সামািয়ক পরী া অনুি ত হেব।
সামিয়েক পরী ায়

া

িত সামিয়ক পরী া

ন র এবং ধারাবািহক মূল ায়েন

িণ বা কায েম উ ীত করার িবষয় িবেবচনা করা হেব।

সামিয়ক পরী ার ন র ব ন
িশ া বেষর

েত িবষয় িশ ক

ধান িশ েকর সােথ পরামশ কের িশ া েম

জন ব ন করেবন। িবদ ালেয়র কাযিদবেসর পিরমােণর উপর িভি

দ

অধ ায়সমূহেক দু’

সামিয়েকর

কের অধ ায়সমূহেক সামিয়েক ব ন করেত হেব।

থম সামিয়েক মূল ায়নকৃ ত অধ ায়সমূহেক ি তীয় সামিয়েক মূল ায়েনর জন ব বহার করা যােব না। তেব অ ম ও
দশম

িণর পাবিলক পরী ার (JSC, SSC) জন এই িনেদশনা

েযাজ নয়। িবষয় িশ ক স অনুসাের পাঠ কায ম

পিরচালনা করেবন। সামিয়ক শেষ অনুে য় পরী া িশ া েম িবষয় এবং পে র জন বরা কৃ ত পূণ ন ের হেব।

ধারাবািহক মূল ায়ন
বাংলােদেশ ৬

থেক ১০ম

িণ পয

িন িলিখত দুই

১. িবষয়িভি ক বুি বৃ ীয় ও মেনােপিশজ
২. আেবগীয়

ধারাবািহক মূল ায়ন কায ম পিরচািলত হেব।

ে র ধারাবািহক মূল ায়ন

ে র ধারাবািহক মূল ায়ন

িবষয়িভি ক বুি বৃ ীয় ও মেনােপিশজ


ে

ে র ধারাবািহক মূল ায়ন

িবষয় িশ ক িবষয়িভি ক বুি বৃ ীয় ও মেনােপিশজ

ে র ধারাবািহক মূল ায়ন করেবন



িত

িবষেয় ধারাবািহক মূল ায়েনর জন বরা কৃত ন র ২০%



িত

িবষেয় ধারাবািহক মূল ায়েনর

ও ন র ব ন :
ন র

িণর কাজ

(ক)

১০

(খ) বািড়র কাজ ও অনুস ানমূলক কাজ
িণ অভী া

(গ)

০৫ .

মাট

িত িবষয় িশ ক কতৃক

িবষেয়

০৫

২০

িত িশ াথ েক ২০% ন েরর িভি েত ধারাবািহক মূল ায়ন কের িনধািরত ছেক

মূল ায়ন রকড সংর ণ করা হেব।
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িণর কাজ
িশখন- শখােনা কায ম চলাকালীন িশ াথ কতৃ ক স



িবষয়েভেদ

ািদত যাবতীয় কাজ

িণর কােজর ধরেন তারতম থাকেত পাের। অিধকাংশ

িণর কাজ িহসােব িবেবিচত।

ে ই

ে র উ র

বলা বা লখা,

আঁকা (িচ /ছিব, সারিণ, মানিচ , লখিচ ), আেলাচনা ও িবতেক অংশ হণ, চির - অিভনয়, ব বহািরক কাজ-এ
ধরেনর সব িকছু ই

িণর কাজ। বাংলা ও ইংেরিজ িবষেয়

শানা, বলা, পড়া, লখা ইত ািদ

িণর কাজ

িহসােব িবেবিচত হেব।
িত



িবষেয়র জন

িত সামিয়েক িতন

িণর কােজর মূল ায়ন

রকড সংর ণ করা হেব।

যসব

িবষেয় ব বহািরক কাজ আেছ ( যমন- িব ান, পদাথিব ান, রসায়ন, জীবিব ান, কৃ িষিশ া, গাহ , শারীিরক
িশ া, কম ও জীবনমুখী িশ া ইত ািদ) ঐসব িবষেয় এক

ব বহািরক কাজ ও দু’

িণর কােজর

রকড রাখা হেব।
িবষয় িশ ক কতৃ ক িনয়িমতভােব



িত দুই মােস একবার কের

েত ক িশ াথ েক িনমড়বিলিখত মানদ-িভি ক মূল ায়ন করা হেব এবং

িত সামিয়েক (ছয় মােস) ৩ বার মূল ায়ন রকড সংর ণ করা হেব।

বািড়র কাজ


িশ াথ

বািড়েত িশ া মিভি ক

এককভােব স

য কাজ েলা স

করেব। িশ ক িনি ত হেবন

কের তাই বািড়র কাজ। বািড়র কাজ িশ াথ

য িশ াথ একাই কাজ

স

কেরেছ। বািড়র কােজর

মাধ েম িশ াথ র িচ ন দ তা এবং ব ি ক আচরণ ও মূল েবাধ মূল ায়ন করা হেব। বািড়র কাজ মূল ায়ন
কের িশ ক িশ াথ েদরেক

েয়াজনীয় িশখন সহায়তা িদেবন। িশ াμ মর িশখনফেলর চািহদার উপর িভি

কের িশ ক বািড়র কাজ িদেবন।


ল

রাখেত হেব বািড়র কাজ যন িশ াথ েক মুখ

করায় উৎসািহত না কের। বািড়র কাজ এমন হেত

হেব যন িশ াথ র িচ ন দ তা িবকাশ এবং সৃজনশীলতা


িণকে

অিজত ধারণাসমূহ িচ া ও কােজ

যন িশ াথ েক সৃজনশীল
শখােনা কায ম কলােম


িত

ে
দ

কােশর সুেযাগ থােক।

েয়াগ করার সুেযাগ

িতেত সাহায কের

সিদেক

যন বািড়র কােজ থােক। বািড়র
িদেত হেব। িশ া ম ম াি ে

িণেত অেনক েলা বািড়র কাজ িদেবন। তেব

িণেত িব ান, বাংলােদশ ও িব পিরচয়, তথ ও
িশ া িবষেয়

িত সামিয়েক দু’

িণর অন ান

িবষেয়র জন

যাগােযাগ

৩

িত সামিয়েক দু’
ন র

া

কান ন েরর বািড়র কাজ িদেত পােরন। তেব এেত
রকড সংর ণ করেত হেব।

রকড সংর েণর জন

ষ

রকড সংর ণ করা হেব। ষ

বািড়র কােজর মূল ায়ন ও

রকড সংর েণর জন সেবা

াদন করেত পাের। িশ ক
থেক অ ম

যুি , কম ও জীবনমুখী িশ া এবং ক ািরয়ার

বািড়র কােজর মূল ায়ন ও

িণেত ঐি ক িবষয় ছাড়া সকল িবষেয়
করা হেব।

িশখন

বািড়র কাজ নমুনা িহসােব অনুসরণ করা যেত পাের।

িবষেয়র বািড়র কাজ েলা এমন হেব যা িশ াথ ২০-২৫ িমিনেটর মেধ স

িত সামিয়েক

কাজ

থেক অ ম

রকড সংর ণ করা হেব। নবম ও দশম
বািড়র কােজর মূল ায়ন ও

রকড সংর ণ

বািড়র কাজ েলােক িবেবচনা করেত হেব। িশ ক
া

ন রেক ৫ এর মেধ

া

ন ের

য

পাম র কের

পাম েরর পর ভ াংশ ন র হেল ভ াংশ ন র িহসােব সংর ণ করেত হেব।

অনুস ানমূলক কাজ
অনুস ানমূলক কােজর মাধ েম িশ াথ র সমস া সমাধান দ তা এবং িচ ন দ তা যাচাই করা হেব।
কােজর জন কেয়ক ঘ া

থেক কেয়ক িদেনর

ধাপ অনুসরণ কের অনুস ানমূলক কাজ স
পিরক না

ণয়ন ও তথ

েয়াজন হেত পাের। িশ ক িবষয়
করেত হেব। ষ

সং েহর পযেব ণ টু লস /িসিডউল /
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থেক অ ম
মালা

িনধারণ কের
িণ পয

ণয়ন িশ ক কের

অনুস ানমূলক
দেবন। িনধািরত

সমস া িচি ত করা,
িদেবন। তথ

সং হ
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অনুস ান কােজর এক
পিরবার,

মৗিলক

বিশ

যা িশ াথ

িতেবশী এবং িনকট এলাকায় সীমাব

রাখেত হেব। তথ সং েহ িশ াথ

িনেজরা স

রাখেত হেব। তথ

করেব। তথ

সং হ

করেত হেব িশ ক তা বুিঝেয় িদেবন।
রচনা করেত হেব।

াইমাির ও

ণয়ন এবং ফলাফেলর

িতেবদেন স

নড়ব কােজর

অনুস ানমূলক কাজ িশ াথ রা দলগতভােব স
মতামত

দান এবং িরেপাট

ও দশম

িণেত িশ াথ রা

ণয়ন

সেক াির উৎস হেত তথ

র সম

ি য়া িকভােব স

সং হ করা যােব। িশ াথ

তথ

উপর মতামত িদেব। সম

কায েমর উপর এক

বণনা থাকেব।

ণয়েনর িনেদশনা িশ ক িদেবন।

িতেবদন

নড়ব করেব। তেব তথ

িশ াথ এককভােব স

িবে ষণ, ফলাফল

ণয়ন, ফলাফেলর উপর

া

ন রেক ৫ এর মেধ

করেব। িশ ক
া

ন ের

পা েরর পর ভ াংশ ন র হেল ভ াংশ ন র িহসােব সংর ণ করেত হেব।
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করেব। এ কােজর মূল ায়ন হেব একক মূল ায়ন। নবম

িশ েকর নূ নতম সাহায িনেয় অনুস ানমূলক কাজ স

ন েরর জন অনুস ানমূলক কাজ িদেত পােরন। তেব এেত
সংর ণ করেত হেব।

িবেবচনায়

যন িব তকর অব ায় না পেড় িশ ক তা িনি ত করেবন। িব ান িবষয়সমূেহর

জন তথ সং হ গেবষণাগাের পরী েণর মাধ েম হেত পাের। অনুস ানমূলক কাজ
িবে ষেণর মাধ েম ফলাফল

যতদূর স ব িশ াথ র

সং েহ িশ াথ র িনরাপ ার িবষয়

য

কান

পা র কের রকড

িশ ণাথ েদর জন

িণ অভী া
িত

অধ ায়

শেষ

িণ অভী া

অভী ার উ রপ

িশ াথ েক

ঐসব িবষেয় দু’

ব বহািরক ও এক

অভী ার

নওয়া হেব। তেব অিধক ন র া

দখাবার পর

িপিরয়েড

ফরত িনেয় সংর ণ করা হেব।

িলিখত অভী ার

নওয়া হেব। িনধািরত এক

অন ান িপিরয়েডর

িত

রকড রাখা হেব।

িণ অভী া

াস িপিরয়েডর অিতির

াভািবক কাজকম যথারীিত চলেব।
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িণেত স
সময়

সময়

িণ

যসব িবষেয় ব বহািরক কাজ আেছ

রকড সংর ণ করা হেব। অন ান িবষেয় িতন

রকড রাখা হেব। ব বহািরক কােজর মূল ায়েনর মানদ-

িণ অভী া িলিখত বা ব বহািরক হেব।

অভী ার ন র

িলিখত

ািদত ব বহািরক কােজর অনু প হেব।

নওয়া হেব। িবষেয়র জন িনধািরত

নওয়া যােব না।

িণ অভী ার িদন

াস
িণর

িশ ণাথ েদর জন

সামিয়ক পরী ার কৃ িতে র িতেবদন ণয়ন
এক

িবদ ালেয়র স ম

িণর িশ াথ েদর এক

কৃিত

িতেবদন ছক

িবদ ালেয়র নাম: মিনং বল উ

িবদ ালয়

কানা: ৪৬, মা া বািড়, কাওলার, ঢাকা
িবষয়

পূণ

পাশ

ন র

ন র

থম সামিয়ক পরী া
া
িণ
অভী া

ি তীয় সামিয়ক পরী া

সামি ক মূল ায়ন

ন র
চূ ড়া

থম+ি তীয় সামিয়ক
মাট
ন র

িণ
অভী া

চূ ড়া

মাট

মাট

ন র

ন র

িণ
িণেত

িশ েকর ম ব

অব ান
বাংলা

১৫০

থম সামিয়ক
পরী া

ইংেরিজ

১৫০

গিণত

১০০

বাংলােদশ ও

১০০

িব পিরচয়
িব ান

১০০

তথ ও যাগােযাগ

৫০

ধম

১০০

ও নিতক

িশ া
শারীিরক িশ া ও

৫০

ি তীয়

া

সামিয়ক
পরী া

কম ও জীবনমুখী

৫০

িশ া
চা

ও কার কলা

৫০

ু

নৃেগা ীর ভাষা

১০০

ও সং ৃ িত কৃ িষ
িশ া/ গাহ িব ান
মাট ন র

১০০০

মাট কমিদবস
উপি ত কমিদবস
অিভভাবেকর
া র
ধান িশ েকর
া র
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িশ াথ র কৃিত

িতেবদন ণয়েনর লে

সমূহ



অজন

িতেবদেনর উে শ হে



িশ া ব ব া উ ত করাই অজন



িশ কেদর কাজ ভাল কের স



িশ ক ও িশ াথ েদর কায-পির মার সে
উ ত করার

য়ােসই এ

িশ াথ েদর িশ া অজন সহজতর করা।
িতেবদেনর মূল লে

।

াদন করবার উে েশ ই এ ব ব া অনুসৃত হয়।

িতেবদন

যসব িবষয় জিড়ত, স েলা পযেব ণ ও অনুস ান কের

কাশ করা হয়।

ণীেত িশখন- শখােনা কায েম িবেশষ কের িশ াথ েদর পরী া েম মান িনণেয় সাহায



অজন

ব ি গত ও সমি গতভােব িশ ক ও িশ াথ েদর সে



িশ াদানরত িশ াকেদর সহেযািগতায়
নতৃ

করাই এ

কবলমা



কান

আলাপ-আেলাচনা, ব ি গত িশ ায়

কার পিরক না

রণাদান,

ণয়ন ও পিরদশন ইত ািদ কােজ

িতেবদেনর উে শ ।

ণীেত িশখন- শখেনর উ িত নয়, সামি ক িশ ার উ িত িবধানই এর মূল ল

িশ কেদর পশাগত উ িত িবধান করাও িশ াথ কৃিত



করাই

িতেবদেনর উে শ ।

িতেবদন

ণয়েনর অন তম ল

।

৫.৬.৪ উপসংহার
িশ া অজেনর
যন িশ াথ

ে
ধু

িশ াথ র

িত িশ েকর সহানুভূিতপূণ আচরণ খুবই

লখাপড়া িবষয়ক সমস া নয়, তার

র

পূণ। িশ ক-িশ াথ র স

ক এমন হেব

য কান ব ি গত, পািরবািরক সমস া িবনা সংেকােচ িশ েকর

সােথ আেলাচনা কের। িশ ক সমস া সমাধােন পরামশ িদেবন এবং সাধ মত সহায়তা করেবন। িশ ক-িশ াথ র মােঝ
কােনা দয়াল থাকেব না। স

ক হেব সণহ-

ার এবং খুবই ঘিন

ও আম িরক।

৫ ৫..৬.সহায়ক পাঠ
১। মােলক, মিরয়ম,ফখর ল ও িরয়াদ (২০১৪), ‘িশ ািব ান ও বাংলােদেশ িশ া’ বাংলােদশ িব িবদ ালয়
ম র
ু ী কিমশন, ঢাকা।
২। মাধ িমক িশ া ম ২০১২, জাতীয় িশ া ম ও পাঠ পু ক বাড (এনিস িব), ঢাকা
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অিধেবশন ৫.৭:সৃজনশীল

(CQ) প িত: দ তািভি ক ব িনবাচনী

(Methods of making creative questions (CQ): Competency based Multiple Choice Questions)
৫.৭.১ অিজতব পশাগত যাগ তা


সৃজনশীল

প িত স



ব িনবাচনী



ব িনবাচনী



সৃজনশীল

েক সু

, এর বিশ

ধারণা দশন

ও

িণিবভাগ স

ে র গঠন কাঠােমা স

িকত

ান

েক সম ক ধারণা

প িতেত িশ াথ েদর কৃ িত

দশন

দশন

যাচাইেয় িবিভ

কার ব িনবাচনী অভী া

ণয়েনর দ তা

দশন।
৫.৭.২ িশখনফল
অিধেবশন শেষ আপিন

সৃজনশীল

প িত কী ব াখ া করেত পারেবন।



ব িনবাচনী



নব ি ক অভী া িহেসেব ব িনবাচনী



ব িনবাচনী



সৃজনশীল



িবিভ

কার ব িনবাচনী



িবিভ

কার ব িনবাচনী

কী বলেত পারেবন।
ে র বিশ

বণনা করেত পারেবন।

গঠেনর নীিত িববৃত করেত পারেবন।
প িতেত ব ব ত ব িনবাচনী
ে র বিশ

ে র

কারেভদ উে খ করেত পারেবন।

বণনা করেত পারেবন।

ণয়ন করেত পারেবন।

৫.৭.৩ িবষয়ব
ব িনবাচনী
য ধরেনর

ে

িশ াথ েদর এক

তািলকা থেক স ক উ র

সমস া ও তার স াব

উ র

িনবাচন কের, তােদর ব িনবাচনী

দান করা হয় এবং িশ াথ রা স াব

উ েরর

বেল।

Multiple choices are a form of assessment in which respondents are asked to select the best possible answer out of
the choices from a list.
ব িনবাচনী

িশ ামূলক অভী ায় ব ব ত ব ল জনি য় এক

ব িনবাচনী অভী া

ণয়ন কেরন িক

মূল ায়ন

কৗশল। যিদও E L Thorndike সব থম

Frederick J Kelleyই মূল ায়েনর জন

বৃহ র পিরসের এই

কৗশলট

থম

ব বহার কেরন। ১৯১৫ সােল Kansas State Normal School (বতমােন Emporia State University) এর Training School
এর পিরচালক থাকা অব ায় িতিন কানসাস নীরব পঠন অভী া
কেরন।

থম িব যুে

(Kansas Silent Reading Test) ণয়ন ও পিরচালনা

সামিরক বািহনীেত িনেয়ােগ বুি ম া পিরমােপর জন ব ব ত

িছল আিম আলফা ট ।
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ব িনবাচনী

ে র বিশ

১। ব িনবাচনী

ে র দু’

িবক

বা distracter বা িবচলক ।

উ র

২। িবক
উ র

অংশ - এক

উ র ে র মেধ

এক

হেলা মূল

বা সমস া বা stem। এেক উ ীপক বলা হয়। অন

স ক উ র থােক যােক বলা হয় key। িশ াথ িবক

উ র

হেলা

থেক স ক

বেছ নয়।

৩। স াব উ র েলার মেধ স ক উ র

জানা না থাকেল উ র

িশ াথ েক িবচিলত কের তােল। তাই িবক

উ র ে র নাম distracter ।
৪। এ ধরেনর অভী ার মূল অংশ
৫। এেত িবক

উ র ৪/৫

ত

বা

বা অ

ূণ বােক র আকাের

ণয়ন করেত হয়।

থােক।

উদাহরণ
তােপর একক কী?
(ক) ক ালির
(খ) ওয়াট
(গ) জুল
(ঘ) কলিভন
ব িনবাচনী

গঠেনর নীিত

১।

ে র মূল অংশ

২।

ে র মূল অংেশ স ক উ র িনবাচেনর জন

৩।

ে র মূল অংশ

৪। িবক

উ র ে

৫। উ র ে
৬।

বা উ ীপক অস

ূণ বােক র মেতা উপ াপন না কের

অ াসি ক উপাদানমু
কবল এক

ে র আকাের উপ াপন করাই উ ম।

েয়াজনীয় সকল তথ সহজ ভাষায় ও সংি

আকাের থাকেব।

হেব।

স ক বা সেবা ম উ র থাকেব।

উ র েলা হেব সংি

এবং উ ের কান শে র পুনরাবৃি

ে র মূল অংেশর কান শে র সে

না হওয়াই ভাল।

স ক উ ের ব ব ত শে র িমল না থাকাই বা নীয়। এেত উ েরর ইি ত

পাওয়া যায়।
৭।

েয়াজেন িবক

উ রসমূহ

ে র অস

ূণ বাক েক অথপূণ কের তু লেব।

৮। স াব উ র েলার দঘ সমান হেত হেব।
৯। মূল

এবং স াব

১০। িবক

উ রসমূহ পরী াথ েদর

িশ াথ েদর কমপে
১১। িবক
১২।

েত ক

উ েরর মেধ ব াকরণগত সাম স থাকেত হেব।

৫% িশ াথ েদর পছ

উ রসমূহ সংখ াবাচক হেল

ে

নিতবাচক শ

১৩। িবক

ারা িনবািচত হওয়ার স াবনা থাকেত হেব ।

িত

িবক

মানুযায়ী তািলকাভু

হেব।

পিরহার করেত হেব।

উ র েলার মেধ ‘উপেরর

কান ই নয়’, ‘উপেরর সব েলা’ এ ধরেনর উ র ব বহার করা

উ র েলা যতটা স ব সমধম করা এবং

িত

ে

এেদর অব ান িভ

ব িনবাচনী ে র কারেভদ
ব িনবাচনী
িতন কােরর হেত পাের, যথা:
১. সাধারণ ব িনবাচনী
(Simple MCQ);
২. ব পদী সমাি সূচক ব িনবাচনী
(Multiple Completion MCQ);
৩. অিভ

মাট

করার স াবনা থাকেত হেব।

স ব িবরত থাকেত হেব।
১৪। িবক

উ র

তথ িভি ক ব িনবাচনী

(Situation Set MCQ) ।
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সাধারণ ব িনবাচনী
সাধারণ ব িনবাচনী
ধরেনর

ব ল

চিলত এক

অভী া কৗশল।

ে র মাধ েম িশ াথ েদর িচম ন দ তার

আকাের অথবা অস
অংশ অস

ূণ বাক িদেয়

ূণ বাক ব বহােরর পিরবেত

যার মেধ এক

এ ধরেনর

ে

উ ীপক/িনেদশনা একই সােথ থােক।এ

ান ও অনুধাবন স র যাচাই করা যায়। ব িনবাচনী

হেত পাের।এে ে

অথবা অস

ূণ বাক উ ীপেকর কাজ কের। এর মূল

ে র আকাের হওয়া বা নীয়। এ ধরেনর

থােক স ক উ র।

উদাহরণ
১। ‘কবর' কিবতায় দাদু স

া বলায় কাথায় ছু েট যেতন?

(ক) উজান তলীল গাঁ
(খ)

র বািড়র বােট

(গ) শাপলার হােট
(ঘ) পুঁিতর মালা িকনেত।
২। এক

পিরবািহর রাধ 20 ওহম হেল এর দুই

াে র িবভব পাথক কত হেব?

(ক) 40 ভা
(খ) 30 ভা
(গ) 20 ভা
(ঘ) 10 ভা

৩। মািকন যু রাে র আইন সভার নাম কী ?
(ক) িতিনিধ পিরষদ
(খ) সাধারণ পিরষদ
(গ) পালােম
(ঘ) কংে স
৪। বািণিজ ক ব াংকসমূহ কীভােব তােদর তারল বজায় রােখ?
(ক) ব াংেকর ভে

নগদ অথ জমা রেখ

(খ) িবিনময় মাধ ম সৃি

কের

(গ) ক ীয় ব াংেকর সােথ চু ি
(ঘ) উ

সুেদর পিরবেত

কের

সুেদ ঋণদান কের।
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ব পদী সমাি সূচক ব িনবাচনী
ব পদী সমাি সূচক ব িনবাচনী ে র
এ ধরেনর

ে

তথ /িববৃিত/ধারণা উ ীপক িহেসেব িবেবিচত হয়।

ধরেনর

ব বহার করা যায়।

এ ধরেনর

ে র

এই িতন

েত এক

এ ধরেনর
অসমা

িবক

ৃিতিনভর নয় এমন

তির করার জন

এ

েশরণ উ ীপেক নতু ন পিরি িত থােক।

বাক থােক এবং এর পর পরই িনেচ িতন

তথ /িববৃিত/ধারণার এক /দু’ /িতন

করা হয়। এই চার
বিচ

ে র মাধ েম িশ াথ েদর অনুধাবন, েয়াগ ও উ তর দ তা যাচাই করা স ব।

তথ /িববৃিত/ধারণা দওয়া হয়।

স ক হেত পাের। এ তথ সমূহেক সািজেয় চার

উ র থেক িশ াথ েক এক

িবক

বাছাই করেত হয়। এ ধরেনর ব িনবাচনী

উ র তির
ব বহাের

ে

আনা যায়।

ব পদী সমাি সূচক ব িনবাচনী

ে

িনেদশনা

স াবনা থাকেল, িশ াথ েদর আকৃ

িভ ভােব থােক। কান

করেত পাের এমন চার

িবক

ে র উ ের একািধক ধারণার সম য় হওয়ার
উ র না পাওয়া

ানমূলক ডােমইেনর অনুধাবন, েয়াগ ও উ তর দ তা যাচাইেয়র জন এ ধরেনর
এ ধরেনর

গেল এবং িশখন উে েশ র
করা হয়। তেব এক

পে

ে র সংখ া ২০% এর বিশ হওয়া বা নীয় নয়।

উদাহরণ
১। রবী নাথ ঠা েরর ‘নবদ
i. নারীর িচ াজগৎ খুবই
ii.নারীর চািহদা অত
iii. ীর

িত

িনেচর কান

িতর

মালাপ’ কিবতা উ ৃ ত কের বগম রােকয়া সাখাওয়াত হােসন বাঝােত চেয়েছন

ু
সীিমত

ামীর ভােলাবাসা
স ক?

(ক) i
(খ) ii
(গ) i ও iii
(ঘ) ii ও iii
২। C5H10O কান ধরেনর যৗেগর আণিবক সংেকত?
i. কাবিনল
ii. অ ালেকাহল
iii.ইথার
িনেচর কান

স ক?

(ক) i
(খ) i ও ii
(গ) ii ও iii
(ঘ) i, ii ও iii
৩। আধুিনক রাে র উে শ হে i. জনগেণর সামি ক কল াণ সাধন
ii. আধ াি ক ও সাং ৃ িতক উ য়ন
iii. শাষণমু
িনেচর কান

ও

িণহীন সমাজ

িত া

স ক ?
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(ক) i
(খ) ii
(গ) i ও iii
(ঘ) ii ও iii

অিভ তথ িভি ক ব িনবাচিন
অিভ

তথ িভি ক ব িনবাচিন

তার পাঠ পুস েকর
পিরি িতেত যুি
এ ধরেনর

ান

িশ াথ র সামেন এক

েয়াগ করেত পাের বা পাঠ পুস েকর

দশন, িস াম

ে

এক

করা যায়।

নতু ন পিরি িত উপ াপন কের

য পিরি িতেত িশ াথ

ান ব বহার কের নতু ন পিরি িত িবে ষণ, নতু ন

হণ এবং মূল ায়ন করেত পাের।

উ ীপক/দৃশ ক /সূচনা ব ব িদেয়
েলা হেব পর েরর সােথ স

হেব। এে ে

িকত। উ ীপক

একই উ ীপক/তথ /দৃশ ক

কান সংি

থেক কেয়ক

অনুে দ, মানিচ , সারিণ,

াফ,

ডায়া াম, লখিচ , ছিব ইত ািদ হেত পাের।
িশখন উে েশ র

ানমূলক ডােমইেনর

েয়াগ এবং উ তর দ তা স েরর

ণয়েনর জন অিভ

তেথ র ব বহার

করা হয়।
উদাহরণ
িনেচর কিবতাংশ পড় এবং ১ ও ২ ন র

ে র উ র দাও:

আপদ আেছ, জািন আঘাত আেছ,
তাই জেন তা বে
১। উ ীপেকর সে

পরান নােচ।

তামার প ত ‘আঠােরা বছর বয়স’’ কিবতার িমল আেছ -

(ক) ছে
(খ) ভােব
(গ) ভাষায়
(ঘ) পেক
২। উ

িমল সবেচেয় বিশ

কাশ পেয়েছ কান চরেণ?

(ক) এ বয়েস কউ মাথা নায়াবার নয়
(খ) এ বয়স বাu◌ঁেচ দােযােগ আর ঝেড়
(গ) এ বয়স জেনা ভী , কাপু ষ নয়
(ঘ) আঠােরা বছর বয়েসর নই ভয়।
উদাহরণ
িনেচর অনুে দ
িম.

পেড় ১ ও ২ ন র

ে র উ র দাও :

কসন ‘ক’ রাে র নাগিরক। স রা ীয় সহায়তায় িশ া লাভ কের। িশ া জীবন

কারখানায় কাজ পায়। এক বছর কাজ

১।

িমকেদর অিধকার

‘ক’ রাে র

সমাজতাি ক

খ.

ধনতাি ক

িমকেদর

িশ -

াপ । মািলক আেরা বেলন, এ

দান ছাড়াও নাগিরকেদর মৗিলক চািহদা পূরণ িনি ত কের থােক।

কৃিত কী প ?

ক.

ানীয় এক

শেষ কারখানার মািলক তােক বতন ছাড়াও িকছু অথ দয়। স এর কারণ

জানেত চাইেল মািলক জানায়, এ অথ মুনাফার অংশ রা ীয় নীিত অনুসাের তা
দেশর সরকার

শেষ স
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২।

গ.

রাজতাি ক

ঘ.

কল াণমূলক

িম.

কসেনর দেশর সােথ বাংলােদেশর সাদৃশ মূলক

i.

অথৈনিতক সাম

ii.

মানবস

iii.

সামািজক িনরাপ া

িনেচর কান
ক.

i

খ.

i ও ii

গ.

i ও iii

ঘ.

i, ii ও iii

ব িনবাচনী

দ উ য়ন
স ক?

ে র সুিবধা

১। ব িনবাচনী
২। িবক

ে র মাধ েম

ােনর িবিভ

র পিরমাপ করা যায়।

উ েরর সংখ া বিশ থাকায় অনুমােন উ র দােনর

৩। এ ধরেনর
৪। অন ান
৫। অনুমােন

হে -

ে র

ধু ভু ল উ র িচি ত করেলই চেল না, স ক উ র

নব ি ক অভী ার অসুিবধা েলা এ জাতীয়
া

ন র

বণতা কেম যায়।

ি -সূ

ে র

ারা দূর করা যায়।

ব বহােরর মাধ েম সংেশাধন করা যায়।
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ব িনবাচনী

ে র অসুিবধা

১। এ জাতীয় অভী ায়

ে র উ র

ৃিত

থেক উ ার করেত না পারেলও

ধু সনা

করার কারেণ ন র পাওয়া

যায়।
২। এর সাহােয

কবল বুি

সং া

আচরণ পিরমাপ করা যায়, দৃি ভ ী বা দ তামূলক আচরণ পিরমাপ করা যায়

না।
৩। সমস া সমাধােনর দ তা বা বতার পিরবেত
৪। এর সাহােয
সনা

ভাষার দ তা, িবষয়ব

ধু কাগজ কলম ব বহােরর মাধ েম পিরমাপ করা হয়।

সুসংব ভােব উপ াপন করার

মতা অন ান

নব ি ক অভী ার মত

করা যায় না।

৫। অেনক সময় সমধম িবক

উ র সং হ করা অসুিবধাজনক।

৫.৭.৪ উপসংহার
িশ াথ র কৃিত

বা পারদিশতা মূল ায়েন ব ব ত অভী াসমূহ য সব সময়

না। তেব পযেব ণমূলক
িশ ামূলক পিরমােপ িবিভ
জনি য় মূল ায়ন

থেক অভী ােক মু

হীন হয় তা িনি ত কের বলা যায়

রাখার উপায় হেলা নব ি ক অভী া

ণয়ন ও তা

েয়াগ করা।

রকম নব ি ক অভী া ব বহার করা হেলও ব িনবাচনী অভী া িব ব াপী এক

কৗশল। এ

অেনক িব ৃ ত পিরসের িবষয়ব

র

ান পিরমাপ করেত সহায়তা কের।

অভী া নব ি ক হেলই তা পরী কেভেদ পিরবিতত হয় না অথাৎ পিরমাপ

ব ল

কান এক

হয় িনভরেযাগ ।

৫.৭.৫ সহায়ক পাঠ
১। J C Agarwal (2008), Essential of Examination System: Evaluation, Tests and Measurement, Vikash Publishing
House, New Delhi, India.
২। ঢালী, পন

মার (২০০৭), িশ ায় পিরমাপ ও মূল ায়ন, ভাতী লাইে ির, নীলে ত, ঢাকা।

৩। ড. শাহজাহান তপন (২০০৭), িশ ায় পিরমাপ ও মূল ায়ন, মে া পাবিলেকশ , নীলে ত, ঢাকা।
৪।

িশ ণ ম ানুয়াল (২০১০), সৃজনশীল

প

ণয়ন, মডােরশন ও উ রপ

মূল ায়ন িবষয়ক িশ ক

িশ ণ,

এসইএসিডিপ, মাউিশ।

অিধেবশন ৫.8

: সৃজনশীল

প িত: দ তািভি ক ব িনবাচনী

(MCQ)

ণয়ন কৗশল অনুশীলন

(Creative Questioning Methods: Practice on Competency based Multiple Choice Questions
Preparation Techniques)

৫.৭.১ অিজতব পশাগত যাগ তা


সৃজনশীল

প িতেত ব ব ত িবিভ

কার ব িনবাচনী অভী া

৫.৭.২ িশখনফল
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অিধেবশন শেষ

িশ ণাথ গণ



সাধারণ ব িনবাচনী

ণয়ন করেত পারেবন



ব পদী সমাি সূচক ব িনবাচনী



ব পদী সমাি সূচক ব িনবাচনী



অিভ

তথ িভি ক ব িনবাচনী



অিভ

তথ িভি ক ব িনবাচনী

কী ব াখ া করেত পারেবন।
ণয়ন করেত পারেবন।
ে র বিশ

বণনা করেত পারেবন।

ণয়ন করেত পারেবন।

৫.৭.৩ িবষয়ব
সাধারণ ব িনবাচনী
১। রবী নাথ ঠা েরর ‘ দনাপাওনা’ কান
(ক) ছাটগ
(গ) ব

িণর সািহত কম?

(খ) উপন াস
(ঘ) নাটক

২। বাংলােদেশর রা ীয়

শাসিনক কাঠােমার ক িব ু কান ?

(ক) জাতীয় সংসদ
(গ) অিধদ র

(খ) বাংলােদশ সিচবালয়
(ঘ) মমী পিরষদ

৩। কান িব ানী তজি য়তা আিব ার কেরন?
(ক) িপেয়ের ির
(গ) বকেরল

(খ) থমসন
(ঘ) র েজন

৪। কােষর শি ঘর কান ?
(ক) মাইেটাকিন য়া
(গ) সে ােসাম
৫।

(খ)

ােরা া
(ঘ) িনউি য়াস

A সেটর অ গত মৗিলক সংখ া েলার সট কান ?

(ক) {1,2,5,10}
(গ) {3,5,7,9}

(খ) {2,4,6,8}
(ঘ) {2,3,5,7}

ব পদী সমাি সূচক ব িনবাচনী
১। মৃতু েক কিব ‘শ াম সমান’ বেল কী বাঝােত চেয়েছন?
i.

মৃতু েক আবাহন

ii.

জীবেনর

iii.

মৃতু

িনেচর কান

িত আসি

থেক পলায়ন
স ক?

(ক)

i

(খ) ii

(গ)

i ও ii

(ঘ) ii ও iii

২। মধ যুেগ বাংলার সুলতানী ও মুঘল সমােজ সাদৃশ ল
i.
ii.
iii.

ানীয় সং ৃ িতর

করা যায়

বতেন

মুসিলম সমাজ কাঠােমা

াপেন

পাষাক পির দ পিরবতন আনয়েন
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িনেচর কান

স ক?

(ক)

i

(খ) i ও ii

(গ)

ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

৩।

ীপ অ েল তাপমা ার তমন একটা পিরবতন হয় না, কারণ,
ীেপর িনকেট জলভােগর পিরমাণ বিশ

i.
ii.
iii.

মা

ত তাপ শাষণ ও বজন কের

পািনর উ

িনেচর কান
(ক)

i ও ii

(গ)

ii ও iii

৪। স ােনর িল
i.
ii.
iii.

আেপি ক তাপ রেয়েছ

স ক?
(খ) i ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

িনধারেণ মােয়র কান ভূ িমকা নই, কারণ,
জাইেগাট গঠেনর সময় বাবার
কৃ িতগতভােব স ােনর িল

াণুেত

স ক?

(ক)

i ও ii

(খ) i ও iii

(গ)

ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

সমীকরেণর মূল য়
i.

অসমান

ii.

অমূলদ

iii.

পূণসংখ া

িনেচর কান

ীণ

ােমােজাম থােক

িনধারেণ বাবাই ভূ িমকা রােখন

মােয়র জননেকাষ একই ধরেনর গ ােমট উৎপ

িনেচর কান

৫।

ধু

স ক?

(ক)

i ও ii

(খ) i ও iii

(গ)

ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii
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অিভ তথ িভি ক ব িনবাচনী
িনেচর উ ীপক
গালা িলর শ

পেড় ১ ও ২ ন র

শানার পর আেশপােশর লাকজন ঘরবািড় ফেল য যখােন পাের পালােত

মাঠ পািড় দওয়ার আেগই সামেনর
১। উ ীপক

ে র উ র িদন:

াম সাফ হেয় যায়।

তামার প ত কান রচনার সােথ সাদৃশ পূণ?

(ক) বন মানুষ

(খ) বাস ব ু

(গ) একা েরর িদন িল

(ঘ) দুই মুসািফর

২। উ ীপেকর ভাব

তামার প ত সাদৃশ পূণ রচনার কান বাক

i.

হলেতা সব খািল, িবরান

ii.

িপছেন হাত বাধা, িলেত মরা লাশ

iii.

মিড় খেয় পেড় আেছ র া

িনেচর কান

েত

িতফিলত হেয়েছ?

মানুষ

স ক?

(ক)

i

(খ) ii

(গ)

iii

(ঘ) ii ও iii

িনেচর উ ীপক

কের।খান সনারা

পেড় ৩ ও ৪ ন র

ে র উ র িদন।

আিমন সােহব জনগেণর ভােট িনবািচত হেয়েছন। িতিন এলাকার আয় ব বহার কের রা াঘাট িনমাণ, নল প

াপনসহ

নানা উ য়নমূলক কাজ কের যােচছন। এ ছাড়াও কােনা সমস ার উ ব হেল িতিন এলাকার লাকজনেদর সােথ িনেয়
তা সমাধােনর চ া কেরন।
৩। আিমন সােহব কান পযােয়র শাসনব ব ার

িতিনিধ?

(ক) ানীয়

(খ) জলা

(গ) িবভাগীয়

(ঘ) জাতীয়
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৪। আিমন সােহেবর কাজকেমর ফেল
i.

সরকােরর কােজর চাপ কেম যায়

ii.

গণত

া বৃি

পায়

নতৃ ে র িবকাশ ঘেট

iii.

িনেচর কান

স ক?

(ক)

i

(খ) i ও ii

(গ)

ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

িনেচর উ ীপক

পেড় ৫ ও ৬ ন র

ে র উ র িদন।

তু ষার একজন িশি ত বকার যুবক। িতিন এক
এলাকা এক

িশ ণ ক

থেক মৎস চােষর উপর

িশ ণ িনেয় িনেজর

খামার দন। কেঠার পির ম ও সততার মধ িদেয় িতিন সফলতা অজন কেরন।বতমােন িতিন িবেদেশও

মৎস র ানী করেছন এবং তার এই খামার পিরচালনার কােজ আরও ১০-১২ জন কম তােক সাহায করেছ।

৫। তু ষােরর কাজ

কী ধরেনর?

(ক) আ কমসং ান

(খ) অংশীদার ব বসায়

(গ) ইেভট িল: কা

ািন

(ঘ) সমবায় সংগঠন

৬। তু ষােরর মৎস খামার

জাতীয় অথনীিতেত সহায়তা করেছ

i.

কমসং ােনর সৃি র মাধ েম

ii.

র ানী আয় বৃি

iii.

পুি র চািহদা পূরণ কের

িনেচর কান

কের

স ক?

(ক)

i ও ii

(খ) i ও iii

(গ)

ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

৫.৭.৪ সহায়ক পাঠ
১।

িশ ণ ম ানুয়াল, বাংলা, এসইএসিডিপ, ২০১২

২।

িশ ণ ম ানুয়াল, পৗরনীিত, অথনিত ও ইিতহাস, এসইএসিডিপ, ২০১২
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৩।

িশ ণ ম ানুয়াল, পদাথিব ান ও জীবিব ান, এসইএসিডিপ, ২০১২

৪।

িশ ণ ম ানুয়াল, িহসাবিব ান, ব বসায় উেদ াগ ও বািনিজ ক ভূ েগাল, এসইএসিডিপ, ২০১২

৫।

িশ ণ ম ানুয়াল, গিণত ও উ তর গিণত, এসইএসিডিপ, ২০১৩
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অিধেবশন ৫.৯: সৃজনশীল
প িত: দ তািভি ক সৃজনশীল
(Creative Questioning Methods: Competency based Creative Questions)
৫.৯.১ অিজতব পশাগত যাগ তা


সৃজনশীল

েশর গঠন কাঠােমা স



সৃজনশীল

ে র উ ীপক



উ ীপেকর িভি েত সৃজনশীল



সৃজনশীল

ে র

েক সম ক ধারণা

ণয়েনর দ তা

সনা

ে র িবিভ

অংশ

ণয়েনর দ তা

করণ ও দূরীকরেণর দ তা অজন

৫.৯.২ িশখনফল
অিধেবশন শেষ আপিন সৃজনশীল ে র গঠন কাঠােমা বণনা করেত পারেবন।
 সৃজনশীল ে র উ ীপক ণয়ন করেত পারেবন।
 সৃজনশীল
ণযেনর িনয়মাবলী ব াখ া করেত পারেবন।
 সৃজনশীল
ণয়ন করেত পারেবন।

ণয়নকৃ ত সৃজনশীল ে র নমুনা উ র িলখেত পারেবন।
 সৃজনশীল ে র
সনা কের তা
মু করেত পারেবন।
৫.৯.৩ িবষয়ব
সৃজনশীল ে র গঠন কাঠােমা
সৃজনশীল
ঘ।

ধুমা

ে র

েত এক

গিণত িবষেয় থােক িতন

িচ ন দ তার িবিভ
এ ধরেনর

নতু ন পিরি িতযু

ে র

উ ীপক থােক। এই উ ীপকেক িঘের থােক চার

ক, খ ও গ।। এ

েলা কা েন র

ক, খ, গ, ও

মানুসাের সাজােনা থােক, য েলা

র যাচাই করেত পাের।
থম অংশ

ানমূলক ডােমইেনর

ান বা

অথাৎ ক অংশ

ান

েরর যা সহজ ও িনতা ই

ৃিতিনভর। এ

িশখন উে েশ র

রণ করার দ তােক পিরমাপ করেত সহায়তা কের। এ অংেশর জন বরা কৃত ন র

১।
সৃজনশীল

ে র ি তীয় অংশ বা খ অংশ হেলা িশখন উে েশ র

মাধ েম িবষয়ব

(content) অনুধাবন করার

জানেত চাওয়া হয় না। িশ াথ েক তার িনজ

ানমূলক

ডােমইেনর অনুধাবন

েরর

মতা যাচাই করা হয়। এ অংেশ পাঠ বইেয় বিণত িবষয়ব
অনুধাবন

মতার মাধ েম িবষয়ব

স

, যার
র িববরণ

েক ব াখ া বা বণনা িদেত

বলা হয়। এই ি তীয় অংেশর জন বরা কৃত ন র ২।
এ্ ধরেনর
িশ াথ র
বিণত

ে র তৃ তীয় অংশ বা গ অংশ হেলা িশখন উে েশ র

ানমূলক

ডােমইেনর

েয়াগ দ তােক পিরমাপ করা যায়। িশ াথ পাঠ পু েক বিণত িবষয়ব

নতু ন পিরি িতেত

েয়াগ করেত পারেব। এ অংেশর জন বরা কৃত ন র ৩।
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চতু থ অংশ বা ঘ অংশ

হেলা উ তর দ তা যাচাইেয়র

িবে ষণ, সংে ষণ ও মূল ায়ন

েরর

সংে ষণ করার দ তা, িস া

। অথাৎ এ

িশখন উে েশ র

। এর মাধ েম িশ াথ র িবচার করার

ানমূলক

মতা, িবে ষণ করার দ তা বা

হেণর দ তাইত ািদ যাচাই করা হয়। পাঠ পু েক বিণত িবষয়ব

ঘটনা, কান তথ নতু ন পিরি িতেত ব বহার কের িশ াথ িবচার-িবে ষণ, িস া
এ অংেশর জন বরা কৃ ত ন র ৪। এক

সৃজনশীল

ডােমইেনর

স

িকত

কান

হণ ও মূল ায়ন করেত স ম হেব।

ে র ক, খ, গ ও ঘ অংেশর জন

মাট ন র হেলা ১ + ২ + ৩

+ ৪ = ১০।
িশ া েম বিণত িশখন উে েশ র িতন
এক

নতু ন পিরি িতযু

উ ীপেকর আেলােক

েয়াজন। সৃজনশীল

ে র ৪

অংশ অথাৎ ক, খ, গ ও ঘ অংশ এই

গ ও ঘ

ে র উ র উ ীপক না পেড় অথাৎ উ ীপেকর নতু ন পিরি িত িবেবচনায় না

ে

এক

সৃজনশীল

মানুসাের সাজােনা থােক।

ে

উ ীপক সংি

থম অংশ

৩

অংশ অথাৎ ক, খ ও গ অংশ থােক।

যথা েম ২, ৪ ও ৪। গিণত িবষেয়র সৃজনশীল

ে র

অংেশর জন

থম অংশ বা ক অংশ সহজ

িশ াথ েক খুব বিশ িচ া করেত হেব না। এই অংশ র উ র িদেত যন িশ াথ র ১
লােগ সিদেক নজর িদেত হেব। এই অংেশর উ র
এর উ েরর ২

িতন

বা ক অংশ হেলা সহজ মােনর, ি তীয় অংশ বা খ অংশ হেলা

মধ ম মােনর এবং তৃ তীয় অংশ বা গ অংশ হেলা ক ন মােনর। এই িতন

দােন িশ াথী উ ীপেকর

বরা কৃ ত ন র হেলা

েরর।এই অংেশর উ র
থেক ৩ িমিনেটর

দােন

বিশ না

িত সরাসির িনভরশীল নাও হেত পাের।

ধাপ থাকেব।

ি তীয় অংেশর কা েন র

র হেলা মধ ম মােনর।

হেত হেব। এর উ েরর ৪

ধাপ থাকেব। এই

সিদেক ল

এেন

দওয়া স ব না।

গিণেত িবষেয়র
কা েন র

উ ীপক একা

ে

ণয়ন করা অপিরহায। মেন রাখেত হেব য, িশ াথ উ ীপক না পেড়ও ক ও খ অংেশর উ র

িদেত পাের। িক
িশ াথ র পে

ডােমইেনর িশখনফলঅিজত হেয়েছ িকনা তা যাচাই করার জন সৃজনশীল

এই অংেশর উ র

ে র উ র

দােন িশ াথ েক উ ীপেকর

যন িশ াথ রা ৬

িত িনভরশীল

থেক ৮ িমিনেটর মেধ িদেত পাের

রাখেত হেব।

তৃ তীয় অংশ বা গ অংশ হেলা তু লনামূরকভােব ক ন

েরর। এই অংশ র উ রদােনও িশ াথ েদর সরাসির উ ীপেকর

িত িনভরশীল হেত হেব।এর উ র যন িশ াথ রা ৯ থেক ১১ িমিনেটর মেধ িদেত পাের।
সৃজনশীল

ণযেনর িনয়মাবলী



িশ া েম উে িখত িবষয়ব

র িশখনফল অনুযায়ী



উ ীপক হেত হেব মৗিলক, আকষণীয় ও সংি



িশ া ম, পাঠ সূিচ ও িবষয়ব

ণয়ন করেত হেব।

যা িশ াথ েক িচ ার খারাক জাগােব।

র আেলােক নতু ন পিরি িতযু

উ ীপক

ণয়ন করেত হেব। উ ীপক

পাঠ পু ক থেক সরাসির নয়া যােব না।


উ ীপেক বিণত িবষয়ব

র আেলােক চার

অংেশর

ণয়ন করেত হেব।



এমনভােব উ ীপক



উ ীপক িবেবচনায় না রেখ ক ও খ অংেশর উ র দওয়া গেলও গ ও ঘ অংেশর উ র দওয়া স ব হেব

ণয়ন করেত হেব যন উ ীপেকর িভতেরই কান

না।
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সৃজনশীল



সৃজনশীল



সৃজনশীল

ে র

িত

অংশ যন িশ াথ র দ তা পিরমােপ সমথ হয়।

ণয়েন সতক থাকেত হেব যন িবিভ
ে র িবিভ

অংেশর

অংেশর পূণ বা আংিশক উ ের ন র

ে র উ ের
দান িনেদিশকা

[সূ : িশ ণ ম ানুয়াল, সৃজনশীল
ণয়ন, পিরেশাধন ও উ রপ
এসইএসিডিপ, ২০১২]
সৃজনশীল ে র নমুনা উ েরর েয়াজনীয়তা
সৃজনশীল
ন র

েক

মু করেণ নমুনা উ র

পরী াথ র
ন র

ে র িবিভ
দ

উ র

মূল ায়ন িবষয়ক িশ ক

েয়াজনীয়তা রেয়েছ। তাই

অংেশর দ তা র উে খ কের পােশর কলােম

ত ািশত দ তা

দান করেত হেত পাের। পরী াথ

ন র পেত পাের। িক
দ

উ র
মু

িক

েরর না হেয় িন তর দ তা

েণতােক স াব নমুনা উ র ও

ে র িবিভ

ণয়নকােল নমুনা উ র লখা

েণতার নমুনা উ র ও পরী াথ র

লখা উ র

ণয়নকারীেক
ব

উ েরর বাইেরও

কান স ক উ র থাকেত পাের যা িতিন ভােবনিন িক

পরী াথ েদর
এভােব

উ রপ

কান অংেশর উ র না িদেল
পাওয়া গেল

িনেত হেব এ

কতটু

থেক ধারণা িনেয়

মাগত অনুশীলেনর মধ িদেয়

ণয়নকারী

বাঝা

পিরমাজেন িনেদশনা িদেয় থােক।

শলী, তার শ চয়ন, বাক িবন াস, উপ াপন ভ ী আলদা হেব। আবার

উ র থেক িস া
দ

দান িনেদিশকায় আংিশক

একই হেব এমনটা নয়। উ র

রচনা

দ

েরর হেল ন র

অংেশর উ ের পুনরাবৃি

পরী াথ র িনজ
পরী াথ র

দােন িনেদশনা দেব। নমুনা

ত ািশত উ েরর নমুনা িদেত হেব।

পরী াথ েক কান ভ াংশ ন র দবার সুেযাগ নই। পরী াথ

নয়।

িশ ণ,

ে র ক অংেশ ১ ন র, খ অংেশ ২ বা ১ ন র, গ অংেশ ৩ বা ২ বা ১

হণেযাগ না হেল শূন পােব। সৃজনশীল

যায়,

না ঘেট।

ক কের িদেত হেব।

দান িনেদিশকা তির কের িদেত হেব, যা পরী কেক িনভু ল ও িনভরেযাগ ন র

উ ের এক

বা

ণয়েনর

যন পুনরাবৃি

পরী াথ রা

দােনর

ে

েণতার রিচত

ভেবেছ। তাই পরী কেক

স ক এবং পরী াথ দ তার কান

ের অব ান করেছ।

ণয়নকারীগণ নমুনা উ ের সংেযাজন, িবেয়াজন করেত পােরন।
মু

সৃজনশীল

ণয়ন করেত পােরন।

৫.৯.৫ সহায়ক পাঠ
১।

িশ ণ ম ানুয়াল, বাংলা, এসইএসিডিপ, ২০১২

২।

িশ ণ ম ানুয়াল, পৗরনীিত, অথনিত ও ইিতহাস, এসইএসিডিপ, ২০১২

৩। িশ ণ ম ানুয়াল, পদাথিব ান ও জীবিব ান, এসইএসিডিপ, ২০১২
৪।

িশ ণ ম ানুয়াল, িহসাবিব ান, ব বসায় উেদ াগ ও বািনিজ ক ভূ েগাল, এসইএসিডিপ, ২০১২

৫।

িশ ণ ম ানুয়াল, গিণত ও উ তর গিণত, এসইএসিডিপ, ২০১৩
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অিধেবশন ৫.১০: সৃজনশীল
প িত: দ তািভি ক সৃজনশীল
ণয়ন কৗশল অনুশীলন
(Creative Questioning Methods: Practice on Competency based Creative Question Preparation Techniques)
৫.১০.১ অিজতব পশাগত যাগ তা
সৃজনশীল



ণয়েনর দ তা

৫.১০.২ িশখনফল
অিধেবশন শেষ আপিন সৃজনশীল ে র জন নতুন পিরি িতযু
 সৃজনশীল
ণয়ন করেত পারেবন।

উ ীপক

ণয়ন করেত পারেবন।

৫.১০.৩ িবষয়ব
সৃজনশীল
িবষয়: বাংলা
১। একজেনর পে
য বি
তাই

িণ: নবম
সবিবদ া িবশারদ হওয়া অস ব। সজন

য িবদ ায় পারদিশতা লাভ কের তার সবটু

এেকক জন
ান মিস ে

এেকক িবষেয় পারদিশতা লাভ কের। আবার
ধারণ করাও একজেনর পে

েয়াজন এমন কান উপায় উ াবেনর, যার বেদৗলেত দরকার অনুযায়ী সমস

করা যায়। সই থেক

েয়াজন দখা দয়

ক. কীেসর মেধ সমুে র শ
খ. ‘জীিবত ও মৃত ব ি র
গ. উ ীপেক বিণত
ঘ. ‘মানব

িবষেয় একটা মাটামু

ান লাভ

ান সংর েণর।

শানা যায়?

১

দয় পাশাপািশ এক পাড়ায় বাস কিরেতেছ’ - কথা

ান সংর েণর কারণ

দেয়র বন ােক বঁেধ রাখার

স ব হয় না।

বুিঝেয় বল।

‘লাইে ির’ বে র আেলােক তু েল ধর।
েয়াজনীয় িদক ই যন উ ীপক ও লাইে ির

২
৩

বে র মূল

৪

ব ব ’ - িবে ষণ কর।
২।

িদেনর আেলাক রখা িমলােয়ছ দূের
নেম আেস স

া ধীের ধরণীর পুের।

িতিমর ফেলেছ ছায়া,
িঘের আেস কাল মায়া,
াম র-কানন িগির পিল

বাটমাঠ

একাকার হেয় আেস আকাশ িবরাট।
ক. কার কােছ সব মানুষ খাতক?

১
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খ. ‘জােনা িক সই গােনর আিম চাতক?’ - এ কথা
গ. উ ীপেক ফু েট ওঠা িদক র সােথ ‘এক
ঘ. উ ীপক

িবষয়: পদাথিব ান

কােশ কতটু

সফল? যুি সহ

২

তু েল ধর।

৩

মাণ কর।

৪

িণ: ৯ম

৩। র ার বাসায় 500 VA এর এক
ফ ান ও 100Wএর এক
কি

কািফ’ কিবতার সাদৃশ পূণ িদক

কািফ’ কিবতার মূলভাব

‘এক

িদেয় কিব কী বুিঝেয়েছন?

কি

IPS আেছ। বাসায় 60Wএর চার

উটার আেছ। লাডেশিডং-এর সময় সেবা

এবং 100Wএর িতন
মতার দু

বা

বা , এক

40Wএর চার
ফ ান ও এক

উটার চেল।

ক. বদু িতক বতনী কােক বেল?

১

খ. বতনীেত িফউজ ব বহােরর কারণ ব াখ া কর।

২

গ. লাডেশিডং-এর সময়

িত ঘ ায় কত জুল িবদু ৎ খরচ হেব?

৩

ঘ. লাডেশিডং-এর সময় র ার বাসার সব েলা বদু িতক য পািত ব বহার করা যােব িকনা মতামত
দাও।

৪

৪। দুজন পাঠেকর দৃি
পাঠক

স

েক িনে া

চাখ সেবা

তথ

য দূরে

দয়া হেলা:
বই পড়েত পাের

ব ব ত চশমার লে র ফাকাস দূর

ক

-37.5 cm

খ

ক.

50 cm

দশেনর িনকটতম দূর

খ. এক চাখ ব

কােক বেল?

১

কের সূঁেচ সুেতা গাঁথা অসুিবধাজনক কন ব াখ া কর।

গ. ‘ক’ পাঠেকর ব ব ত চশমার লে র
ঘ. ‘খ’ পাঠেকর জন কী ধরেনর ল

মতা িনণয় কর।

৪

িবষয়: জীবিব ান

িণ: নবম

৫। িসনিথয়ােদর জীবিব ােনর ব বহািরক

িহেসেব এর িবিভ

৩

ব বহার করা যুি স ত আেলাক রি র ি য়া রখা অ ন

কের ব াখ া কর।

াণী র বিশ

২

ােস িশ ক অণুবী ণ যে র সাহােয িশ াথ েদর অ ািমবা দখান এবং

ব াখ া কেরন। একই সােথ িশ ক গেবষণাগােরর বাতেল রি ত গালকৃিম দিখেয় অম :পরজীিব
িদক ব াখ া কেরন। িকছু িদন পর িসনিথয়া ল

চাচেতা ভাই র পট ফালা, কাঁিশ ও খাবাের অ িচ হে ।
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ক.

ণপদ কী?

১

খ. অ ািমবার জন িস দশা
গ. িসনিথয়ার ভাইেয়র
ঘ. উ ীপেকর

থম

া
াণী

েয়াজন কন ব াখ া কর।

২

সমস ার কারণ ব াখ া কর।
ি তীয়

৩

াণী র তু লনায় কান িবষেয়

য়ংস

ূণ বেল তু িম মেন কর

যুি সহকাের িলখ।

৪

৫.১০.৪ সহায়ক পাঠ
১।

িশ ণ ম ানুয়াল, বাংলা, এসইএসিডিপ, ২০১২

২।

িশ ণ ম ানুয়াল, পৗরনীিত, অথনীিত ও ইিতহাস, এসইএসিডিপ, ২০১২

৩। িশ ণ ম ানুয়াল, পদাথিব ান ও জীবিব ান, এসইএসিডিপ, ২০১২
৪।

িশ ণ ম ানুয়াল, িহসাবিব ান, ব বসায় উেদ াগ ও বািনিজ ক ভূ েগাল, এসইএসিডিপ, ২০১২

৫।

িশ ণ ম ানুয়াল, গিণত ও উ তর গিণত, এসইএসিডিপ, ২০১৩
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অিধেবশন ৫.১১:পাঠ পিরক না

ণয়ন কৗশল
(Lesson Plan Preparation)

৫.১১.১ অিজতব পশাগত যাগ তা


পাঠ পিরক না

ণয়েনর স মতা



পাঠ পিরক না

ণয়েন িবেবচ িবষয় িলর সম ক ধারণা



আধুিনক পাঠ-পিরক না

ণয়েনর

দশন
দ তা

দশন

দশন

৫.১১.২ িশখনফল
অিধেবশন শেষ আপিন-








পাঠ পিরক না কী তা বলেত পারেবন
আচরিণক উে শ

লখার কৗশল িল উে খ করেত পারেবন

পাঠ পিরক নায় আচরিণক উে শ লখার জন ব ব ত ি য়া পদ স
পাঠ পিরক না

েক বলেত পারেবন

ণয়েন িবেবচ িবষয় িল উে খ করেত পারেবন

আধুিনক পাঠ পিরক নার ধাপসমূহ বলেত পারেবন
নমুনা পাঠ পিরক না ছক আকাের

দশণ করেত পারেবন।

৫.১১.৩ িবষয়ব
পাঠ পিরক না
িণিশ ন-িশখন

ক কাযকর, আন দায়ক ও ফল সু করার জন

মানিসক মতা, বয়স,

িচ , আ হইত ািদিবচারকের উপযু

স ক ব বহােরর মাধ েম পাঠদােনর পূেব

য পিরক না

প িত ও

কৗশল

িণেত িশ াথ
েয়াগ কের

সংখ া, িশ াথ রপূব ান,
ােশর সময় ও উপকরেণর

ণয়ন কেরন তাই পাঠ পিরক না।পাঠ পিরক না কত িল

আচরিনক উে েশ র আেলােক রচনা করা হয়।পাঠ পিরক নায়
Where), কন( Why)

িশ ক

এবং কীভােব( How) িশ ণ-িশখন স

ক(Who) , কী( What) , কখন( When), কাথায় (
করেবন তার যাবতীয় িনেদশনা দয়া থােক।

আচরিণক উে শ েলখার কৗশল
কানএক

পাঠ শেষ িশ াথ েদর আচরেণর কী কী পিরবতন হেব অথাৎ িশ াথ রা কী

করেব স স

েক পূব িনধািরত সু

ও সুিনিদৃ

িববৃিত বা বাক হল আচরিণক উে শ ।

আচরিণক উে শ হেব SMART


S= Specific (সুিনিদ )



M=Measurable (পিরমাপেযাগ )



A= Attainable (িনিদ



R= Realistic (বা বস ত)

ান, দ তা ও দৃি ভি

সমেয়র মেধ অজণেযাগ )
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T= Time- bound (িনিদ

সমেয়র মেধ স

াদনেযাগ

আচরিণক উে শ লখার জন িকছু ব ব ত ি য়াপদ(Action Verb):


বণনা করা





বলা



ভাগ করা



মূল ায়ন করা



েয়াগ করা

িববৃিত করা



লখা




িচি ত করা



গঠন করা



নামকরণ করা



পযেব ণ করা



পিরমাপ করা



সনা



যাগ করা



িনেদশ দয়া



অ ন করা



অংশ হণ করা



িবে ষণ করা



অনুবাদ করা



পাথক করা



িস াম



সারসংে প করা



মতামত দয়া



ব াখ া করা



িন পন করা



িমল করা



সাজােনা



িনেদশ করা



িনবাচন করা



তু লনা করা,

পাঠ পিরক না

িশ া ম স



িশ াথ েদর স



িবষেয়র উে শ স



আধুিনক প িত ও কৗশল স



করা

হণ করা

ণয়েন িবেবচ িবষয়সমূহ





িণ িবভাগ করা

েক ধারণা
েক ধারণা
েক ধারণা
েক ধারণা

সি ক উপকরণ ও এর ব বহার কৗশল স
বরা কৃত সময় স

েক ধারণা

েক ধারণা

পাঠ পিরক নার নমুনা ছক
পিরিচিত

িশ ক পিরিচিত

পাঠ ও িশ াথ পিরিচিত

আচরিণক উে শ
১.
২.
৩.
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সাপান
সময়

িবষয়ব

িশ েকর কাজ

িশ াথ র কাজ

উপকরণ

িশ েকর কাজ

িশ াথ র কাজ

উপকরণ

িশ াথ র কাজ

উপকরণ

েভ া িবিনময়

িত

ণী িবন াস ( েয়াজেন)
বািড়র কাজ আদায়( েয়াজেন)
পূব ান যাচাই
পাঠ ঘাষনা

সময়

িবষয়ব

ও প িত/ কৗশল

উপ াপন

আধুিনক প িত ও কৗশেলর মাধ েম পাঠ উপ াপন

সময়

িবষয়ব

ও প িত/ কৗশল

িশ েকর কাজ

েয়াগ

মূল ায়ন
পুনরােলাচনা
বািড়র কাজ

দান
সমাি

ঘাষনা
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অিধেবশন ৫.১২: ণীত পাঠ পিরক না উপ াপন (অনুশীলন)
(Presentation of prepared lesson plan)

৫.১২.১ অিজতব পশাগত যাগ তা


এক

আদশপাঠ পিরক না অনুসাের

াস পিরচালনা করার স মতা



অংশ হণমূলক প িতেত পাঠ পিরচালনা করার স মতা



িবষয়ব গত

দশন

দশন

ান ও দ তার সােথ অবশ ই পাওয়ার পেয়

েজে শেনর স মতা

দশন

৫.১২.২ িশখনফল
এ অিধেবশন শেষ আপিন-

1|

এক

আদশপাঠ পিরক না অনুসাের

(এখােন উদাহরণ িহেসেব নবম-দশম
উপ াপন দখােনা হেয়েছ।

াস পিরচালনা করেত পারেবন
িণর জীবিব ান িবষেয়র “সােলাকসংে ষণ” িবষেয়র উপর পাঠ পিরক না

িশ ক ই া করেল তার িবষয় থেক এরকম পাঠ পিরক না তির কের উপ াপন

করেত পারেবন।) এই পােঠর িশখনফল িল হেলা:
অিধেবশন শেষ আপিন

সােলাকসংে ষণ কী তা বলেত পারেবন



সােলাকসংে ষেণর সাধারন সমীকরন িলখেত পারেবন



সােলাকসংে ষেণর

কৃত সংঘঠন ল উে খ করেত পারেবন



সােলাকসংে ষেণ

ােরািফেলর

েয়াজনীয়তা পরী া কের দখােত পারেবন।

৫.১২.৩ িবষয়ব
সােলাকসংে ষণ
য জব রাসায়িনক
ও

ি য়ায় সবুজ উি দ মা

ােরািফেলর উপি িতেত শকরা জাতীয় খাদ

থেক পািন এবং বায়ুম ল থেক কাবনডাইঅ াইড

হন কের আেলা

তির কের এবং উপজাত িহসােব অি েজন িনগত কের তােক

সােলাকসংে ষণ বেল।
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CO2

O2

6CO2+12 H20

ỜŊξ
ŝŬŌŝĠ
΄ьŝŬŋŝŦĻŌ

C6H12O6+6O2+ 6H2O

H2O

ļ ŝụņ ŬŌ΄ĦŬŶ
΄ĵ ſ
ĉ ŬŌŝ

ōĠξŋŝ
΄ьŝŬŋŝŦĻŌ
ġŝ΅ ﺑį Ŧŋŋ
ħ ةĉ ŬŌŝĠ
ōŦщ РŖķ ĠŬŋ

ĸŝŦķ
ọŬŌŝŋņ Ŧĵ Ŭſ ņŝр
ŖŬį ΄ōŝŦŎį Ŗſ

িচে

ĢŝŬĦŋ Ŧļ ŦŅהּ
ĉ ĀŬō ħņŝ į
ġŝﺑ

Ġŝļ ķξ Ĭ ŝĊĈѓ ŝĊĬ

ĉ Ŭſ ŝŦĬ ķ
Ю
ļ Ŭķ ķŧŌļ Į ξ

ĸЬŋ גּŦĵ Ŭſ ĸŝį ŝſ
бŬļō ĠŬŋ

সােলাক সংে ষেণর পূনাংগ ি য়া দখােনা হেয়েছ
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সােলাকসংে ষেণর সাধারণ সমীকরণ

আেলা
কাবনডাইঅ াইড + পািন

শকরা ( েকাজ)
েকাজ + পািন+

অি েজন
ােরািফল

সােলাকসংে ষেণর কৃত সংঘঠন ল
সােলাকসংে ষেণর

কৃ ত সংঘটন ল হে

পাতার মেসািফল

সু । এ ছাড়াও উি েদর য সম

অংেগ

ােরািফল

রেয়েছ সখােনও সােলাকসংে ষণ হেয় থােক।

সােলাকসংে ষেণ

ােরািফেলর েয়াজনীয়তা পরী ণ

পরী নেণর জন ব ব ত ঊপকরণঃ
ম ািনহট পাতা, এলেকাহল, ি িরট ল ামপ,, তপায়া, তারজািল, আেয়ািডন
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ম ািনহট গাছ
কােজর ধারাঃ
ম ািনহট পাতার সবুজ অংশ িল িচি ত ক ন। পাতা
এবার পাতা

বীকার

থেক তু েল

পযেব ণ ক ন, কান অংশ

পি িডেস

রেখ আেয়ািডন

বণ

ঢেল িদন এবং

িকছু ণ

ক ন।

ঢেক রাখুন। তারপর

কােলা রঙ ধারণ কেরেছ?

পাতার য অংশ কােলা রঙ ধারণ করেব
রঙ ধারণ কের। পাতার য অংেশ
ােরািফল

থেম বীকােরর পািনেত, তারপর এলেকাহেল িস

সখােনই শকরা আেছ কারণ আেয়ািডন শকরার সােথ িবি য়া কের কােলা

ােরািফল িছেলা স অংশ

েয়াজন।
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অিধেবশন ৫.১৩: িশ া ম বা বায়েন পিরবী ণ,ত াবধান ও পরামশ
(Monitoring, Supervision and Mentoring to Implement Curriculum)

৫.১৩.১ অিজতব পশাগত যাগ তা


পিরবী ণ,ত াবধান ও পরামশ ( মনটিরং) এর ধারণা

দশন



িশ ায় একােডিমক ত াবধান ও মনটিরং এর

সং া



পিরবী ণ,ত াবধান ও পরামশ ( মনটিরং)

ি য়ার

ধারণা

েয়াজনীয় কৗশল

দশন
েয়ােগর স মতা

দশন

৫.১৩.২ িশখনফল
অিধেবশন শেষ

আপিন-



পিরবী ণ,ত াবধান ও পরামশ ( মনটিরং) কী তা বলেত পারেবন



পিরবী ণ,ত াবধান ও পরামশ ( মনটিরং) -এর উে শ



পিরবী ণ,ত াবধান ও পরামশ ( মনটিরং) এর গিত



পিরবী ণ,ত াবধান ও পরামশ ( মনটিরং) এর ধাপসমূহ উে খ করেত পারেবন



পিরবী ণ,ত াবধান ও পরামশ ( মনটিরং) এর



পিরবী ণ,ত াবধান ও পরামশ ( মনটিরং) এর ফলাফল উে খ করেত পারেবন ।

বণনা করেত পারেবন
কৃ িত বণনা করেত পারেবন

ি য়া বণনা করেত পারেবন

5.1৩.3 িবষয়ব
পিরবী ণ
িশ া ম বা বায়ন কায ম চলাকালীন

কান িবেশষ

পাঠ পিরক না, পাঠদান কলােকৗশল, িশ াথ েদর িনয় ন
ব ব াপনা িবষয়ক যাবতীয় কমকা
িশখেন সহায়তা

বি

ারা একােডিমক কমসূিচ

কৗশল, পাঠ মুল ায়ন, ফলাবতন

যথাযথভােব চলেছ িকনা তা দখা এবং

দান সহ

য়জনীয় পরামশ

দান ও যথাসমেয় িশ াসূিচ বা বায়ন করার কায মেক পিরবী ন বেল।
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ণয়ন, িশ কেদর

িত,

ধান িশ েকর

দান কের িশ াথ েদর

িশ ণাথ েদর জন

ত াবধান
িশ া

িত ােনর

ি েত একােডিমক ত াবধান হেলা কান উে শ /কাজ বা বায়েনর লে

উে শ /কােজর িবিভ

পযােয় যথাযথ ফলাবতেনর মাধ েম উ

কাজ

যথাযথভােব স

কাজ চলাকালীন সমেয়
াদন করার

েচ ােক

একােডিমক ত াবধান বেল।
একােডিমক ত াবধান ৩ ধরেণর হেত পাের:
১) িনয়ম সংি

: কতৃ পে র নীিতমালা, কােজর মান, নিতকতা,চু ি

অধীন েদর

২) গঠন সংি

ইত ািদ

ক রাখার জন িশ ক বা

িত নজর রাখা এবং যথাযথভােব কাজ আদায় কের নয়া।

: ত াবধায়েকর অিধন

এবং িশ াদান কাযে ে

তা

ব ি /িশ ক কাজ কের নতুন অিভ তা ও যাগ তা অজন করেব

েয়াগ কের িনেজর দ তা ও যাগ তা বাড়ােব।

৩) সংেশাধনী মূলক : ত াবধায়ক িশ ক কম েদর কাজ পযেব ণ করেবন, দুবল জায়গা িল িচি ত কের
কারণ িল শনা

করেবন এবং সংেশাধনমূলক উপেদশ ,কমপ িত

েয়াগ ইত ািদর মাধ েম অিধন েদর

উ ীিবত কের সংেশাধন করেবন। এ প িত িল ধারাবািহকভােব চলেত থাকেব।

মনটিরং:

ান, অিভ তা,

া ইত ািদেত সমৃ

একজন ব ি

তার অব ােন থেক যখন অন ব ি র পশাগত বা

কমদ তার

র উ য়েন ব ু সুলভ মেনাভাব িনেয় সহেযািগতার হাত বািড়েয় দয় তখন তােক মনটিরং বেল।

িবদ ালেয়র

িণিশ ক এই প িতেত

কাজ স

িণর ভােলা িশ াথ েক ম র বািনেয় একদল িশ াথ েক তার মাধ েম দলগত

াদন সহ িশখন- শখােনা নানা কমকা

তার নতৃে

করােত পােরন।

পিরবী ণ, ত াবধান ও মনটিরং-এর উে শ


িশ া

িত ােন িশখন- শখােনা কায ম পযেব ণ ও মূল ায়ন করা



িশ ক /কম েদর দুবল িদকসমূহ িচি ত কের এর যথাযথ কারণ সনা

করা এবং উ য়েনর পথ

বাতিলেয় দওয়া


িশ কেদর পশাগত উ য়েনর জন ইিতবাচক মানিসকতা গঠন করা



িশ াদান প িতর উ য়ন সাধেনর জন িশ কগণেক িবেশষ



িশ াদান সং া



িশ েকর শখােনার কৃ িত



সমেবত



িশ েকর দ তা পিরমােপর জন উপযু

পযােয় সহায়তা দয়া

কৗশলসমূহ উ য়েন সহায়তা করা
যাচাই করেত সাহায করা

েচ ায় (িশ কম লী ও এস এম িস সদস বৃ ) িশ েকর পশাগত মান উ য়েন সাহায করা
কৗশল উ াবন করা
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িশ ণাথ েদর জন



দূবল িশ াথ েক সহপা েক

ারা তার দূবলতা শনা

কের আন দায়ক পিরেবেশ িশখেন সহায়তা

করা।

পিরবী ণ ও ত াবধােনর গিত

কৃিত

েয়াজন মািফক




অংশ হণমূলক



চলমান
িত ােনর উে শ ও কায মতার সােথ সংগিতপূণ




পিরবী ক ও ত াবধানকারী হেবন গাইড,উপেদ া এবং ব ু



এ



ি মুখী

ি য়া িহসােব কাজ করেব অথাৎ এর মাধ েম িশ ক ও পিরবী ক/ত াবধায়েকর মেধ

িমথি য়ার সুেযাগ সৃি

করেব

এ

ি য়া এবং এর সাফেল র জন পযা

এক

ধারাবািহক

সময়

েয়াজন।

পিরবী ণ ও ত াবধােনর ধাপ
1) পিরিচত হওয়া
কী পিরেবেশ পযেব ণ করা হেব তা জািনেয় দয়া
2) পযেব ণপূব কনফাের
পযেব ণপূব আেলাচনায় িন িলিখত িবষয়সমূহ স

3)

েক একমত হওয়া



কী পযেব ণ করা হেব



কী ধরেণর তথ সং হ করা হেব



কীভােব তথ সং হ করা হেব



পযেব ণ চলাকােল অনুসৃত িনয়মনীিত



পিরবী ক/ ত াবধায়কেক জানেত হেব িবষয় ও িশ া

িণক

পযেব ণ



িশ ক ও িশ াথ র পযেব ণ



পূব িনধািরত

4) কনফােরে র জন



হেণর উে শ ও পাঠ পিরক না

িণক

েয়াজনীয় তথ সং হ
িত

পযেব েণর সময় তথ িবে ষণ

পযেব ণ পরবিত কনফােরে

আেলাচনার জন িবেশষ িবেশষ পেয়

5) পযেব ণ পরবত কনফাের


পযেব ণ ও িচ া চতনার অংশ হণ



স াব উ িত স ে

আেলাচনা
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িনবাচন

িশ ণাথ েদর জন



পরবিত ত াবধােনর জন ল

িনবাচন



ল

ণয়ন

অজেনর জন পিরক না

পিরবী ণ, ত াবধান ও ম িরং ি য়া


উে শ িনধারণ ও সু

ভােব িববৃত করা



পিরবী ণ/ত াবধােনর



অংশ হণমূলক আেলাচনার মাধ েম সূচেকর উ য়ন সাধন করা



পিরবী ন/ত াবধান,মূল ায়ন এবং রকিডং এর সর ামািদর উ য়ন সাধন করা



কী পযেব ণ করা হেব তা সংি



পিরবী ক/ ত াবধায়ক এবং ত াবধােনর অধীন

েয়াজন এমন

সমূহ িচি ত করা

ব ি েদর সু

ধারণা

দান করা

ব ি েদর মেধ সভার মাধ েম

িতিনয়ত ফলাবতন

করা


িনেজর



িশ াদােনর আদশ কৗশল অনুসরণ করা

ান ও অিভ তা অেন র সােথ িবিনময় করা



পার

িরক িনভশীলতা ও িব

তার স

ক

াপন করা

পিরবী ণ, ত াবধান ও মনটিরং এর ফলাফল
পিরবী ণ, ত াবধান ও মনটিরং যথাযথভােব করা হেল িনেচর ফলাফল েলা আশা করা যায়:


িশ াদান প িতর

ণগত মান উ য়ন



জবাবিদিহতা



িশ কেদর পশাগত দ তার উ য়ন



িশ াথ , পিরবী ক/ত াবাধায়ক এবং ত াবধােনর অধীন েদর মেধ পার



সামি ক িশ া ব ব ার মান উ য়ন



িশ কগেণর কায ম মূল ায়ন এবং কৃ িতে র



িনরাপদ ব ু সুলভ পিরেবশ সৃি

িত া

ীকৃ িত দান

ইত ািদ
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িরক িনিবড় স

ক

িত া

দান

িশ নাথ র জন

gwWDj-6.
gvbe m¤ú`/Kgx© e¨e¯’vcbv I Dbœqb
6.1
Kg©x Dbœqb: ¸iæZ¡, aviYv I cwiKíbv
AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv:
 gvbe m¤ú` Dbœq‡bi wewfbœ cwiKíbvi `ÿ cwiKíK nIqvi †hvM¨Zv|
 M„nxZ cwiKíbv ev¯Íevq‡bi Dcvq D™¢ve‡bi mvg_©¨|
 gvbe m¤ú` Dbœq‡bi ¸iæZ¡ Abyaveb Kivi mvg_©¨|
2.
K)
L)
M)
N)

wkLbdj (Learning outcome)
Kg©x Dbœqb Kx eyS‡Z cvi‡eb|
Kg©x Dbœq‡bi ¸iæZ¡ eyS‡Z cvi‡eb|
Kg©x Dbœq‡bi Rb¨ cwiKíbv cÖYqb Ki‡Z cvi‡eb|
Kg©x‡`i performance ch©‡eÿ‡Yi Avek¨KZv Dcjwä Ki‡Z cvi‡eb|

3.

f~wgKv (Introduction)

wewfbœ e¨w³ GKB iKg wkÿv ev wWwMÖ wb‡q wewfbœ iKg cÖwZôv‡b Avjv`v iK‡gi KvR K‡ib| †hgb mgvR Kg© wel‡q
gv÷vm© wWwMÖ wb‡q †KD e¨vs‡K, †KD wkÿKZvq, †KB WvK wefv‡M, †KD cÖkvmb K¨vWv‡i, †KD cywjk K¨vWv‡i PvKzix K‡ib|
Dc‡i ewY©Z mK‡ji †ÿ‡ÎB Kv‡Ri aiY wfbœ| GKB wkÿv wb‡q wfbœ wfbœ ai‡Yi KvR Kiv wKfv‡e m¤¢e| Avi †h wel‡q Zviv
†kl wWwMÖ wb‡q‡Qb Zv‡Z wkÿKZvi Rb¨ cy‡ivcywi bv n‡jI wKQzUv mnvqK| Kv‡R †hvM w`‡q †KDB Zuviv wKQz w`b ‡Zgb KvR
Ki‡Z cv‡ib bv| Zuviv Ab¨ mnKg©x‡`i KvR Kivi c×wZ, †KŠkj wKQz w`b a‡i ch©‡eÿY K‡ib Ges KvR Kivi wKQzUv mÿgZv
AR©b K‡ib| Ggb ch©v‡qi mgÿZv w`‡q cÖwZôvb‡K h_vh_ †mev †`qv hvq bv& mKj wb‡qvMKZ©v Zuvi cÖwZôv‡bi Kg©x‡`i †_‡K
GKUv Kvw•LZ gv‡bi †mev †c‡Z Pvb| ‡mB j‡ÿ¨ wZwb Kg©xi `ÿZv evwo‡q AwaKZi †me Av`vq Kivi Dcvq D™¢veb K‡ib|
weivRgvb cwiw¯’wZi wbwi‡L Pvwn`v, m¤ú` I mgq ¯^íZvi ev¯ÍeZv‡K we‡ePbvq †i‡L wb‡qvMKZ©v Kg©x‡`i h_vh_ `ÿZv, AbyK~j
`„wóf½x I h‡_ó Ávb AR©‡bi e¨e¯’v K‡ib| myZivs Kg©x Dbœqb n‡jv Kg©xi K‡g©i ¸YMZ I cwigvbMZ gvb e„w×|
4.

welqe¯‘ (Subject matter)

4.1

Kg©x Dbœq‡bi aviYv
Kg©x Dbœqb ej‡Z †evSvq Kg©xi me©v½xY weKvk| Gi AšÍf³
©~ n‡Z cv‡i:
 cÖ‡qvRbxq `ÿZv I Ávb AR©‡bi gva¨‡g Kg©x‡`i wba©vwiZ Kv‡Ri Rb¨ cÖ¯‘Z Kiv|
 Kg©x‡`i Zuv‡`i wbR wbR Kg©‡ÿÎ m¤ú‡K© mv¤úªwZK a¨vY-aviYv I D™¢vweZ †KŠkj m¤ú‡K© AeMZ K‡i AwaKZi
Kvh©Kifv‡e Kg©m¤úv`‡b mÿg K‡i †Zvjv|
 fwel¨‡Z AwaKZi `vwqZ¡c~Y© Kv‡Ri fvi MÖn‡Y mÿg K‡i †Zvjv|
Avevi h_vh_ `ÿZv _vKv m‡Ë¡I KLbI KLbI Kg©xiv h_vh_ †mev w`‡Z cv‡ibv †cÖlYv bv _vKvi Kvi‡Y ev
Aeg~j¨vwqZ nevi Kvi‡Y| myZivs Kg©xi KvR‡K c~Y© MwZkxj Kivi Rb¨ †cÖlYv I g~j¨vqb Zvrch©c~Y© f~wgKv iv‡L| Kg©x‡`i KvR
ch©‡eÿ‡Yi e¨e¯’vI ivL‡Z nq| Zv bv n‡j Kg©x‡`i g~j¨vqb Kiv hvq bv|
4.2
Kg©x Dbœq‡bi ¸iæZ¡
Kg©x Dbœqb Kg©x e¨e¯’vcbvi GKwU ¸iæZ¡c~Y© A½| GKwU cÖwZôv‡b bvbv iK‡gi Kg©x _v‡K| G‡`i Dci wfbœ wfbœ ai‡bi
`vwqZ¡ Awc©Z _v‡K| †ÿÎ we‡k‡l GB `vwqZ¡¸‡jvi GKwUi m‡½ Avi GKwU m¤úK©h³
y | A_©vr GK ‡kÖwYi `vwqZ¡ m¤úv`‡bi ci
Avi GK †kÖwYi Dci `vwqZ¡ c‡o| cÖ_g †kÖwYi `vwqZ¡ cvj‡bi MwZ hw` `ÿZvi Afv‡e gš’i nq Zvn‡j cieZ©x mKj †kÖwYi
`vwqZ¡ cvjb gš’i MwZ‡Z Pj‡Z _v‡K| GBfv‡e H cÖwZôv‡bi Drcv`b Kvh©μ‡gi MwZ n«vmcÖvß nq| †m Kvi‡Y Kg©x Dbœqb‡K
weÁ e¨e¯’vcKMY mwe‡kl ¸iæZ¡ w`‡q _v‡Kb|
4.3

Kg©x Dbœq‡bi Rb¨ cwiKíbv cÖYqb
cwiKíbv n‡”Q eZ©gvb Ae¯’v ev Ae¯’vb †_‡K Kvw•LZ Ae¯’vq ev Ae¯’v‡b †cuŠQevi Rb¨ cÖ‡qvRbxq Kvh©vejx m¤úv`‡bi
j‡ÿ¨ c~ev© ‡ýB M„nxZe¨ wm×všÍmg~‡ni mymgwš^Z web¨vm| GB wm×všÍ wb‡Pi cÖkœmg~‡ni h_vhZ DËi|
 wK Ki‡Z n‡e?
 wKfv‡e Ki‡Z n‡e?
 KLb Ki‡Z n‡e?
1

িশ নাথ র জন

 Kvi Øviv Ki‡Z n‡e?
 ‡Kv_vq Ki‡Z n‡e? BZ¨vw`
wkÿv cÖwZôv‡bi †ÿ‡Î Kg©x Dbœqb cwiKíbv wb¤œewY©Z welqmg~n m¤úwK©Z nIqv evÃbxq|
K)

L)

M)

N)

Kg©x Ges cÖwkÿ‡Yi aiY wPwýZKiY
Kg©x Dbœq‡bi Rb¨ ‡Kvb& †Kvb& wkÿ‡Ki wK wK cÖwkÿY cÖ‡qvRb Zv w¯’i Ki‡Z n‡e| G‡K ÔcÖwkÿY Pvwn`v wbiƒcYÕ ejv
P‡j|
cÖwkÿ‡Yi e¨e¯’v MÖnY
cÖwkÿ‡Yi aiY w¯’i Kiv, cÖwkÿY cÖwZôvbmg~‡ni mv‡_ †hvMv‡hvM ¯’vcb, cÖwkÿYv_©x wkÿ‡Ki ¯’‡j A¯’vqx/LÛKvjxb
wkÿK wb‡qv‡Mi e¨e¯’v MÖnY, cÖwkÿYv_©x wkÿK/wkwÿKv‡`i cÖwkÿY MÖnYv‡_© cÖwZôvb Z¨v‡Mi e¨e¯’ Kiv BZ¨vw`|
cÖwkÿ‡Yi mgq wba©viY
G welqwU Aek¨ me©vs‡k cÖavb wkÿ‡Ki Dci wbf©i K‡i bv| cÖwkÿY cÖwZôvb Ges DaŸ©Zb KZ©„c‡ÿiI f~wgKv G‡ÿ‡Î
¸iæZ¡c~Y©| Z‡e cÖwZôvb Ges wkÿv_©x‡`i Pvwn`v, cÖwZôv‡bi Peak period, BZ¨vw` we‡ePbv K‡i Kg©x Dbœqb Kg©m~Px
MÖnY Kiv cÖ‡qvRb|
cÖwkÿY cÖwZôvb evQvB
Kg©x Dbœqb ev wkÿK cÖwkÿ‡Yi e¨e¯’v MÖn‡Yi Rb¨ ¸iæZ¡c~Y© welq n‡”Q cÖwkÿY cÖwZôvb evQvB Kiv| cÖwZôv‡bi
wkÿK‡`i wkÿvMZ †hvM¨Zv Ges cÖwZôv‡bi cÖ‡qvR‡bi wfwË‡Z M„nxZe¨ cÖwkÿYmg~n cÖ`vbKvix cÖwZôv‡bi ZvwjKv,
Kg©m~Px Ges mgqm~Px m¤ú‡K© cÖwZôvbcÖavb AewnZ n‡eb| cÖwZôvbcÖavb KZ…©K wkÿK‡`i‡K cÖwkÿ‡Y †cÖi‡Yi Rb¨
DaŸ©Zb KZ…©c‡ÿi AbygwZ MÖnY Ges cÖwkÿ‡Yi Rb¨ cÖ‡qvRbxq Znwej cÖ`v‡bi Rb¨ Av‡e`b Kiv A_ev Znwe‡ji
e¨e¯’v Kiv GB ch©v‡qi me©‡kl KvR|

4.4

cÖwkwÿZ wkÿK‡`i performance ch©‡eÿY
ïaygvÎ cÖwkÿY ev Orientation Kg©x Dbœqb wbwðZ K‡i bv| cÖvß cÖwkÿY mdjZvi mv‡_ Kg©‡ÿ‡Î cÖ‡qv‡Mi welqwU
wbwðZKiY Kg©©x Dbœqb cÖwμqv‡K m¤ú~Y©Zv `vb K‡i| Kg©x Dbœq‡b M„nxZ c`‡ÿcmg~‡ni h_v_©Zv Ges mvdj¨ hvPvB Gi j‡ÿ¨
cÖwkÿY cÖvß wkÿK‡`i AvPiY Ges wkÿY cÖwμqv mZK©Zvi mv‡_ ch©‡eÿY Kiv cÖ‡qvRb| cÖwkÿYmg~‡ni h_v_©Zv hvPvB Kivi
Rb¨ cÖ_‡gB cÖ‡qvRb wkÿ‡Ki m¤úvw`Z Kg©g~j¨vq‡bi GKwU KvVv‡gv ev QK cÖYqb Kiv| GB Q‡Ki wfwË‡Z wkÿ‡Ki cÖwkÿYc~e©
Ges cÖwkÿ‡YvËi AvPiY, Kvh©mvab cÖwμqv Ges wkÿY c×wZ Zzjbv K‡i cÖwkÿ‡Yi h_v_©Zv hvPvB Kiv| D³ QKwU cÖYq‡bi
Rb¨ wKQz Av`k© gvb Ges m~PK e¨envi Ki‡Z n‡e| wkÿK‡`i wkÿY c×wZ‡Z cwieZ©b ev Dbœqb hvPvB‡qi Rb¨ wkÿv_©x‡`i
wkÿvMZ AR©b g~j¨vqb Kiv cÖ‡qvRb| GRb¨ g~j¨vq‡bi †ÿÎmg~n wPwýZ Ki‡Z n‡e (‡hgb: wkÿv_©x‡`i welqwfwËK Ávb, cVb
`ÿZv, eyw×gËv BZ¨vw`)| wkÿv_©xM‡Yi wkÿK g~j¨vq‡bi welqwU‡KI MY¨ Kiv hvq| GKRb cÖwkÿYcÖvß wkÿK nq‡Zv h‡_ó
`ÿZv AR©b K‡i‡Qb| wkÿv_©x‡`i performance-I c~‡e©i Zzjbvq fvj| ZviciI K_v _‡K- wkÿK eZ©gv‡b c~‡e©i PvB‡Z
†ewk Avb›`gq Ges mnR‡eva¨ cvV`vb K‡ib wKbv| GB cÖ‡kœi Reve QvÎ‡`i KvQ †_‡KB Avm‡e| The student is the best
judge of the teacher’s performances in the class| Aek¨ wkÿv_©x KZ…©K wkÿK g~j¨vq‡bi cÖPjb GLbI
cwiKwíZfv‡e Avgv‡`i †`‡k Pvjy nqwb|

4.5

Dcmsnvi (Conclusion)
G cv‡V ¯‹z‡j Kg©x Dbœq‡bi †ek wKQz c×wZ m¤ú‡K© Av‡jvKcvZ Kiv n‡q‡Q| ¯‹zj cÖavb G cv‡V ewY©Z c×wZ Aej¤^b
K‡i Kg©x Dbœq‡bi e¨e¯’v MÖnY Ki‡Z cv‡ib| kvixwiK I gvbwmKfv‡e my¯’ GKRb Kg©xi Dbœq‡bi Rb¨ hZ e¨e¯’vB †bqv †nvKbv
†Kb Zuvi hw` Av‡Z¥vbœq‡b AvMÖn bv _v‡K Z‡e mKj e¨e¯’vB e¨_© n‡e| †m Rb¨ Kg©xi cÖwZôv‡bi cÖwZ fvjevmv _vK‡Z n‡e| †`k
I RvwZ MV‡b Zuvi †h f~wgKv †mwU Kg ¸iæZ¡c~Y© bq- GB wek¦vm Zuvi g‡a¨ _vK‡j wZwb Av‡Z¥vbœq‡b AvMÖnx n‡eb Ges †`k †cÖ‡g
DØy× n‡q wZwb †mev `v‡b Zuvi m‡e©v”P cÖqvm cÖ‡qvM Ki‡eb|
MÖš’cÄx (Bibliography)
1.
D”P gva¨wgK ch©v‡qi cÖwZôvbcÖavbM‡Yi wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv welq cÖwkÿY wi‡mvm© eyK, cÖKvkK gvDwk, wkÿv
feb, XvKv|
2.
¯‹zj Av‡iv fv‡jv Kxfv‡e Kiv hvq, cÖKvkK: bv‡qg, XvKv|
3.
K‡jR Av‡iv fv‡jv Kxfv‡e Kiv hvq, cÖKvkK: bv‡qg, XvKv|
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6.2
1.

2.
K)
L)
M)
N)
O)
P)

Kg©x Dbœqb: cÖwμqv I cÖwkÿY (In house)
AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv


Kg©xi Avek¨Kxq cÖwkÿ‡Yi aiY wbiƒc‡bi `ÿZv|




Av‡Z¥vcjwäg~jK Ges AvZ¥-Abykxjbg~jK cÖwkÿ‡Y Kg©x‡`i DØy×Ki‡Yi mvg_©¨|
ch©‡eÿY-mvg_©¨ Kvh©Ki Ges DbœxZ Ki‡Yi `ÿZv|
wkLb dj (Learning outcomes)
wkÿv Kx ej‡Z cvi‡eb|
cÖwkÿY Kx eyS‡Z cvi‡eb|
wkÿv I cÖwkÿ‡Yi cv_©K¨ eyS‡Z cvi‡eb|
Kg©x Dbœq‡bi cÖwμqv m¤^‡Ü Rvb‡Z cvi‡eb|
cÖwkÿ‡Yi AR©b Kx, eyS‡Z cvi‡eb|
cÖwkÿY‡K djcÖm~ Kivi Dcvq m¤^‡Ü Rvb‡Z cvi‡eb|

3.

f~wgKv (Introduction)
gvby‡li Kg©m¤úv`bvi cwigvYMZ I ¸YMZ gvÎv h_vh_ e„w×i Rb¨ wkÿvi m‡½ cÖwkÿYI cÖ‡qvRb| Kg©x Dbœq‡bi Rb¨
cÖwkÿY Acwinvh©| wkÿv-Kvh©μg n‡jv ÁvbgyLx Avi cÖwkÿY Kvh©μg n‡jv Kg©gyLx| wkÿvq Ávb AwR©Z nq Avi cÖwkÿY Ávb
cÖ‡qv‡Mi †KŠkj AR©b Kivq| wkÿv gvbyl‡K wPšÍb`ÿZv I D™¢vebx kw³ †`q Avi cÖwkÿY †`q Kg©`ÿZv| wkÿv hw` weÁvb nq
Z‡e cÖwkÿY n‡e cÖhyw³| wkÿv wenxb cÖwkwÿZ gvbyl Avi cÖwkÿY wenxb wkwÿZ gvbyl Df‡qiB Kg©m¤úv`‡bi gvÎv Kg nq|
wkÿv gvbyl‡K Av‡jvwKZ, cwikxwjZ, mf¨ K‡i Avi cÖwkÿY K‡i kvwbZ `ÿZvm¤úbœ K‡g©v`¨gx| Avw`g Kv‡j eb¨ gvby‡li Rb¨
cwiKwíZ †Kvb wkÿv wQjbv| Z‡e cÖK…wZi m†½ Lvc LvB‡q Pjvi Rb¨ Zv‡`i mnRvZ cÖwkÿY wQj| cï-cvwL‡KI gvbyl cÖwkÿY
w`‡q KvR Kiv‡Z cv‡i| wkÿvi Bs‡iwR cÖwZkã n‡jv Education| †KD e‡jb MÖxK kã Educere †_‡K, †KD e‡jb
Educatum †_‡K, †KD e‡jb Educare †_‡K Education kãwU G‡m‡Q| Educere A_©: To bring up- jvjb Kiv, To
nurish- cwiPh©v Kiv| Educatum A_©: To direct-wb‡`©k Kiv, To teach-†kLv‡bv| Educare A_©: To lead outwb®‹vkb Kiv, To draw out-wfZi †_‡K †ei Kiv| evsjv kã wkÿv G‡m‡Q ÔkvmÕ avZz †_‡K| Gi A_© kvmb, wbqš¿Y, wb‡`©k|
myZivs wkÿv ev Education GKB A_© enb K‡i|
¯’vb, Kvj, cvÎ †f‡` cÖwkÿ‡Yi msÁv wewfbœfv‡e G‡m‡Q| K‡qKwU msÁv D×…Z Kiv n‡jv:
Training is an organized procedure for increasing knowledge, skill and attitude of a people for a
specific objective which in general results in the positive change of behaviour and attitude.
cÖL¨vZ wkÿvwe` Dale S. Beach cÖwkÿY m¤ú‡K© e‡jb, “The organized procedure by which people learn
knowledge, skills and attitude for achieving a definite purpose”.
cÖL¨vZ wkÿvwe` I M‡elK Edwin B. Flippo e‡jb “Training is the act of increasing the knowledge, skills
and attitudes of an employee of an organization for doing a particular job.”
cÖL¨vZ wkÿvwe` KK Ahuja KZ©„K wjwLZ Management and Organization eB‡Z Av‡Q, “Training is a
systematic development of knowledge, skills, attitudes and behaviour required for an employee in
order to perform a given job.”
1989 mv‡j cÖL¨vZ M‡elK I e¨e¯’vcK mv‡U©v cÖwkÿY m¤ú‡K© e‡jb, “Training is a process of developing
competencies of human resources that finally enable the individual to be more ingenious to achieve
the organizational goals.”
mvjvg Avãym Zuvi `xN© AwfÁZv jä Ávb †_‡K cÖwkÿY m¤ú‡K© e‡jb, “Training is a process of developing
knowledge, competency, attitudes, ethics and professional values of an individual of an institution
for achieving the goals for the better performance of the institution.” cÖwkÿ‡Yi eû msÁv wewfbœ wkÿvwe`
wewfbœfv‡e w`‡q‡Qb Ges Gi wewfbœ e¨vL¨vI i‡q‡Q| AbvMZ w`‡b nq †Zv cÖwkÿ‡Yi msÁv weÁvb I cÖhyw³i Aweivg mg„w×i
m‡½ bvbvfv‡e cwiewZ©Z n‡e|
3.
3.1

welqe¯‘ (Subject mather)
Kg©x Dbœq‡bi cÖwμqv
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Kg©x Dbœqb nj m~Pviæfv‡e Kg©m¤úv`‡bi j‡ÿ¨ Kg©xi me©v½xb weKvk mvab| Kg©x Dbœq‡bi gva¨‡g Kg©x KZ…©K ïaygvÎ
Kg©m¤úv`‡bi `ÿZv Ges †hvM¨Zv AR©bB †evSvq bv, `ÿZv Ges †hvM¨Zvi mv‡_ fwel¨‡Zi KwVbZi Ges e¨vcKZi
Kg©m¤úv`‡bi Ges `vwqZ¡fvi MÖn‡Yi mÿgZv AR©b‡KI †evSvq| Kg©x Dbœqb cÖwμqvi AšÍf©~³ n‡Z cv‡i:



wewfbœ †gqv`x cÖwkÿY
wewfbœ gvbem¤ú` Dbœqb Kg©m~Px

cÖwkÿYmg~n mvaviYZ Kg©xi eZ©gvb `vwhZ¡ m~Pviæfv‡e Ges Kg©mg~n `ÿZvi mv‡_ m¤úv`‡bi c×wZ I †KŠkj wkÿv
†`q, Avi Dbœqb Kg©m~Pxmg~n Kg©x‡K fwel¨Z `vwqZ¡ cvj‡bi mÿgZv †hvMvq| m¤ú` Ges mgq¯^íZvi welq we‡ePbvq †i‡L
Avgiv Kg©x Dbœq‡bi Rb¨ cÖavbZ wewfbœ †gqv`x Ges wewfbœ ai‡Yi cÖwkÿY m¤ú‡K© Av‡jvPbv Kie|
Ggb n‡Z cv‡i †h Avcbvi cÖwZôv‡b wkÿ‡Ki mKj c` c~iY Kiv m¤¢e nqwb A_ev wkÿK QvÎ AbycvZ h_vh_ bq
A_ev DfqB| Ggb Ae¯’vq Avcwb †Kvb wkÿK‡K cÖwkÿY MÖnYv‡_© cÖwZôvb Z¨v‡Mi AbygwZ w`‡Z wØavwš^Z| G‡ÿ‡Î Avcwb
Kg©Kvjxb cÖwkÿY (On-job training) Gi e¨e¯’v Ki‡Z cv‡ib| Avevi, wkÿK msL¨v cÖ‡qvRbvbyM n‡j, Ab¨ †KvbiKg
Amyweav ev mgm¨v bv _vK‡j Avcwb GK ev GKvwaK wkÿK‡K cÖwkÿY MÖnYv‡_© cÖwZôvb Z¨v‡Mi e¨e¯’v K‡i w`‡Z cv‡ib|
†m‡ÿ‡Î Kg©xiv Kg©g³
y cÖwkÿY (Off-training) MÖnY Ki‡eb|
3.2

Kg©Kvjxb cÖwkÿY (On-job training/In house training)
Kg©iZ _vKvKvjxb Ae¯’vq †h cÖwkÿY MÖnY Kiv nq Zv‡K e‡j Kg©Kvjxb cÖwkÿY| Kg©xiv wbR¯^ Kg© cwi‡e‡kB cÖwkÿY
cÖvß nb| A_©vr cÖwkÿY MÖn‡Yi Rb¨ Kg©x‡K Kg©¯’‡ji evB‡i †h‡Z n‡ebv| cÖwZôv‡bi wfZ‡i †_‡KB Av‡Z¥vcjwä Ges AvZ¥Abykxj‡bi gva¨‡g Kg©xMY cÖwkwÿZ n‡eb| †m Kvi‡Y G ai‡bi cÖwkÿY‡K In house cÖwkÿYI ejv nq| GwU n‡”Q Ôwb‡R K‡i
†kLvÕ c×wZ| GB c×wZi g‡a¨ i‡q‡Q Kg© μgveZ©b, †KvwPs/Kg© wb‡`©kbv, †R¨ô Kg©xi Aax‡b mnKvix A_ev wkÿvbwem wnmv‡e
Kg©iZ _vK, wewfbœ KwgwUi m`m¨ wn‡m‡e KvR Kiv BZ¨vw`| Kg©Kvjxb cÖwkÿY c×wZ AbykxjbwfwËK Ges ¯^wkL‡bi mnvqK|
GB c×wZ‡Z ZË¡veavqK, †R¨ô Kg©x, `ÿ Kg©x A_ev cÖwkwÿZ Kg©xiv cÖwkÿK wnmv‡e KvR K‡ib|
3.3

Kg©gy³ cÖwkÿY (Off-job training)
Kg© ¯’‡ji evB‡i GB ai‡Yi cÖwkÿY cÖ`vb Kiv nq| †kÖYxK‡ÿ cvV`vb ev e³…Zv cÖ`vb, m‡¤§jb, Kg©wkwei,
f~wgKvwfbq, †mwgbvi, Pjw”PÎ Ges †Uwjwfkb cÖ`k©bx, †Km óvwW, Av‡jvPbv BZ¨vw` GB ai‡Yi cÖwkÿY c×wZi AšÍf³
©~ | Kgx©iv
cÖwkÿY MÖnYKv‡j hv‡Z Kv‡Ri Pvc †_‡K gy³ _vK‡Z cv‡ib, †m Rb¨ Kg© cwi‡e‡ki evB‡i GB ai‡Yi cÖwkÿ‡Yi e¨e¯’v †bIqv
nq| GB c×wZ‡Z †kLvi Dci †ewk ¸iæZ¡ †`Iqv nq| wewfbœ cÖwkÿY cÖwZôv‡b we‡klÁ‡`i Øviv GB cÖwkÿY cÖ`vb Kiv nq|
3.4

cÖwkÿ‡Yi AR©b (Earning of Training)
wewfbœ cÖwZôv‡b Kg©iZ Kg©xMYI H cÖwZôv‡bi gvbe m¤ú`| GB gvbe m¤ú‡`i m‡e©vËg e¨envi wbwðZ Kivi Rb¨
cÖ‡qvRb †ckvMZ `ÿZv e„w×| ZvB cÖwkÿ‡Yi mywbw`©ó jÿ¨ I AR©b c~e© †_‡K wba©viY Kiv nq| wb‡P K‡qKwU cÖavb cÖavb AR©b
D‡jøL Kiv n‡jv:
 `ÿ I Kvh©Ki †bZ…Z¡ ˆZwi nq|
 ‡ckvMZ g~j¨v‡eva m„wó nq|
 ‡`k‡cÖg RvMÖZ nq|
 ‡ckvMZ `ÿZv e„w× cvq|
 SuywK Kwg‡q Avbv hvq|
 m¤ú‡`i myôz e¨envi wbwðZ Kiv hvq|
 Kg©xi AvZ¥wek¦vm e„w× cvq|
 Kg©xi D™¢vebx ÿgZv e„w× cvq|
 `ÿ kÖg kw³ ˆZwi nq|
 weKí †bZ„Z¡ ˆZwi nq|
 AšÍ:Kg©x m¤ú‡K©i Dbœqb N‡U|
 ‡hvMv‡hvM `ÿZv e„w× cvq|
 Kg©x‡`i g‡a¨ Ø›Ø wbimb mnRZi nq|
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`jxq Kv‡Ri MwZkxjZv e„w× cvq|
mgq m‡PZbZv e„w× cvq|
Kg©x msMV‡bi cÖwZ `vwqZ¡kxj I cÖwZkÖwZe× nq|

3.6

cÖwkÿY‡K djcÖm~ Kivi Dcvq (Effective application of the earning of the training)
cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g Kg©x‡`i Dbœqb NUv‡jB n‡ebv, hw` bv cÖwkÿ‡Yi AR©b Kg©xMY K‡g© cÖ‡qvM bv K‡i| GB e¨vcv‡i
cÖwZôvcÖavb‡K mRvM `„wó ivL‡Z n‡e| cÖwZôvbcÖavb G‡ÿ‡Î GKRb Co-trainer Gi f~wgKv cvjb Ki‡eb| Kg©x‡`i cÖwkÿ‡Yi
AR©b djcÖm~ Kivi Rb¨ Zuvi KiYxq n‡Z cv‡i:





3.5

cÖwkÿ‡Yi cÖwZ wkÿ‡Ki AvMÖn m„wó Ges cÖwkÿY MÖn‡Y cÖ‡Yvw`Z Kiv|
wkÿ‡Ki Rb¨ cÖwkÿ‡Yi my‡hvM m„wó Kiv|
cÖwkÿ‡Yi AR©b‡K Kv‡R cÖh³
y Kivi Rb¨ wkÿK‡`i DrmvwnZ Kivi wewfbœ c`‡ÿc MÖnY Kiv|
cÖwkÿ‡Yi AR©b‡K cÖ‡qv‡Mvc‡hvMx Kivi j‡ÿ¨ wkÿv DcKiY cvVmvgwMÖ BZ¨vw` mieiv‡ni e¨e¯’v Kiv Ges Dchy³
cwi‡ek m„wó Kiv|
Dcmsnvi (Conclusion)

Kg©x Dbœq‡b cÖwkÿ‡Yi ¸iæZ¡ e‡j †kl Kiv hv‡ebv| cwiKwíZ cÖwkÿY QvovI Kg©xMY AvZ¥cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g `ÿ n‡q
IV‡Z cv‡i| GRb¨ Kg©x‡`i h‡_vchy³ †cÖlYv w`‡Z n‡e| cÖwZôv‡bi cÖwZ fvjevmv, `vqe×Zv Kg©x‡K Av‡Z¥vbœq‡b cÖe„Ë K‡i|
Kg©x‡K GB wek¦vm RvMÖZ Ki‡Z n‡e †h hZ mvgvb¨ †mevB w`K bv †Kb ZvI †`k‡K GwM‡q †bqvi Rb¨ ¸iæZ¡c~Y„ Ges †mI †`k
Movi KvwiMi|
mnvqK cvV:
1. ¯‹zj Av‡iv Kxfv‡e fv‡jv Kiv hvq: RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wgx (bv‡qg), wkÿv gš¿Yvjq, avbgwÛ, XvKv-1205|
2. K‡jR Av‡iv Kxfv‡e fv‡jv Kiv hvq: RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wgx (bv‡qg), wkÿv gš¿Yvjq, avbgwÛ, XvKv-1205|
3. D”P gva¨wgK ch©v‡qi cÖwZôvbcÖavbM‡Yi wkÿvcÖkvmb I e¨e¯’vcbv welqK cÖwkÿY g¨vby‡qj, gva¨wgK I D”P wkÿv
Awa`ßi, wkÿv gš¿Yvjq, XvKv|
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অিধেবশন ৬.৩: িশ ণ সশেনর

পেরখা

ণয়ন ও কাযকরেণর প িত

(Development of the structure of training session and its implementing strategies)

৬.৩.১ এই অিধেবশেন িশ ণাথ েদর অিজতব পশাগত যাগ তা




িশ ণ সশেনর পেরখা ণয়নস ক ত ান ও দ তা দশণ
িশ ণ সশন পিরচালনার েয়াজনীয় উপকরণ তির ও সং হ করার স মতা দশণ
অংশ হণমূলক িশ ণ িশখন প িত- েয়ােগ িশ ণ সশন পিরচালনা করার স মতা দশণ



িনধািরত

িশ ন সশেনর পেরখা অনুযায়ী বা বায়েনর স মতা

দশণ।

৬.৩.২ িশখনফল
এই অিধেবশন শেষ আপিন



িশ ণ সশেনর পিরকি ত পেরখা ণয়ন করেত পারেবন
িনধািরত িশ ণ সশন পিরচালনার েয়াজনীয় উপকরণ তির ও সং হ করেত পারেবন
অংশ হণমূলক িশ ণ িশখন প িত- েয়ােগ িশ ণ সশন পিরচালনা করেত পারেবন



িনধািরত

িশ ন সশেনর পেরখা অনুযায়ী

িশ ণ সশন বা বায়ন করেত পারেবন।

৬.৩.৩ িবষয়ব
য কান কােজ সফলতা অজন করেত হেল সবাে
ও তার এক

পেরখা

ণয়ন আবশ ক।

জন পূবপিরক না ও এর এক

পেরখা

কায স

াদেনর জন যথাযথ পূবপিরক না

িশ েণর মত এক

জ ল কাজ যথাযথভােব স

ণয়ন ব তীত এ সং া

ণয়ন
াদেনর

কায ম পিরচালনা করা স ব

নয়।
িশ ণ সশেনর

পেরখা ণয়েনর িভি

িশ ণ সশন কতক েলা অনন
সশেনর কাযকািরতা স

বিশে র

অিধকারী। এসব বিশে র

েক ধারণা অজন স ব হয়। িনে

িত দৃি পাত করেল

এর অপিরহায

বিশ

হেলা১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.

িশ
িশ
িশ
িশ
িশ
িত
িশ
িশ

ণ কায েম িশ ক ও িশ ণাথ সকেলই সি য় ভােব অংশ হন করেব
ণাথ েদর িশখনেক যথাথ ওকাযকর করেব
েণ উপযু প িত ও কৗশল অনুসরণ স ব হেব
ক ও িশ ণাথ উভেয় কমতৎপর থাকেব
েণর ধারাবািহকতা বজায় থাকেব
ধাপ ও কােজর জন বরা কৃত সময় যথাযথভােব ব বহার করেত হেব
ণকােল েয়াজনীয়
করন কৗশেলর েয়াগ থাকেব
েণর সফলতা িশ ণ শেষ মূল ায়ন করেত হেব।
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পিরকি ত িশ ণ সশেনর

পেরখা

ণয়ন ও এর বা বায়েন িবেবচ িদক

িশ ণ সশেনর পেরখা ণয়েনর
ে িনেচর িদক েলা িবেবচনায় রাখেত হয়ঃ
১. িশ েণর িবষয়ব িনবাচন
২. িশ েণর িশখনফল িনধারণ
৩. িশ েণর িবষয়ব েক িবিভ পেব িবন াস
৪. িবষয়ব র সােথ স িত রেখ িশ েণর জন বরা কৃত সময় িবভাজন। অথাৎ কান অংেশর বা
পেবর জন কতটু সময় েয়াজন তা িনধারণ
৫. িবষয়ব র সােথ সাম স রেখ উপকরণ িনবাচন
৬. িত ধােপর জন িনবািচত প িত ও কৗশল অনুসরণ
৭. িত
িশ ণ ধােপ িশ ণাথ েদর সি য় অংশ হন িনি ত করার জন েয়াজনীয় কম িনবাচন
৮. িশ ণাথ েদর মূল ায়ন কৗশল িনধারণ।
৬.৩.৪ উপসংহার
িশ ণ সশন

পেরখা

ণয়ন ও এর বা বায়েনর জন

িশ ণ িদেত হেব, অংশ হনকারী কারা,
কীভােব

িশ কেক ভাবেত হেব – িক িবষেয়র উপর

িশ েণর উে শ কী,

িশ ণ িদেত হেব, িক িক উপকরণ লাগেব, কীভােব অিজত

িশ েণর জন বরা কৃত সময় কত,
ােনর মূল ায়ন করেত হেব।

৬.৩.৫ সহায়ক পাঠ
১.

িণ পাঠদােনর আধুিনক প িত ও

কৗশল এবং

লাইে ির, নীলে ত, ঢাকা।
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Kg© Awa‡ekb 6.4-Kg©x †cÖlYv: Pvwn`v wPwýZKiY I DØy×KiY Kvh©vewj
(Staff Motivation: Needs Identification and motivational activities)
6.4.1 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv
 Kg©x †cÖlYvi cÖ‡qvRbxqZv Dcjw×c~e©K wbR wbR cÖwZôv‡b Zv cÖ‡qv‡Mi mÿgZv cÖ`k©b|
 Kg©x‡`i Pvwn`v wPwýZ Ki‡Y I DØy×Ki‡Y m¤ú„³Zv cÖ`k©b|
 Kg©x‡`i‡K DØy× Ki‡Yi Dcvq I Kvh©vejx msMV‡b mÿgZv cÖ`k©b|
6.4.2 wkLbdj
G Awa‡ekb †k‡l Avcwb1. Kg©x †cÖlYv ej‡Z Kx †evSvq Zv ej‡Z cvi‡eb|
2. Kxfv‡e Kg©x‡`i Pvwn`v wPwýZ Kiv nq Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
3. Kg©x‡`i‡K DØy×KiY Kvh©vejx D‡jøL Ki‡Z cvi‡eb|
6.4.3 welqe¯‘
Kg©x †cÖlYvi aviYv
Bs‡iwR ‘Motivation’ k‡ãi evsjv cÖwZkã n‡”Q †cÖlYv hvi Aci A_© cÖ‡Yv`bv| GwU j¨vwUb kã ‘Mover’ †_‡K G‡m‡Q hvi
A_© ‘To mover’ A_©vr Pvjbv Kiv, MwZkxj Kiv| M J Gannon-Gi g‡Z †cÖlYvi g~j A_© GKRb e¨w³i cÖ‡qvRb, AvKv•Lv
Ges aviYvmg~n hv Zv‡K GKwU we‡kl fw½‡Z KvR Ki‡Z Drmvn †`q| †Wmjv‡ii g‡Z AwaKvsk g‡bvweÁvbx g‡b K‡ib †h
Kg©xi †cÖlYv Zuv‡`i gvbwmK Pvc †_‡K Drcbœ nq †hLv‡b GK ev GKvwaK ¸iæZ¡c~Y© Pvwn`v Am¤ú~Y© _vKvi d‡j Amš‘wó R‡b¥|
g‡bvweÁvbxMY †cÖlYvi wZbwU Dcv`vb D‡jøL K‡i‡Qb| †cÖlYvi Dcv`vb¸‡jv n‡jv: cÖ‡qvRb (Needs), Zvobv (Drive), jÿ¨
(Goals)|
Kg©xi mvg_©¨ _vK‡jB Kg©‡ÿ‡Î `ÿZvi cwiPq bvI w`‡Z cv‡ib hw` bv Zuvi g‡a¨ KvR Kivi B”Qv RvMÖZ Kiv bv nq| ZvB ejv
hvq, Kg©x‡`i Kvh©`ÿZv Zuv‡`i mvg_©¨ I †cÖlYvi mgwš^Z iƒc| Av‡gwiKvi Kv‡bw±Kv‡Ui B‡qj wek¦we`¨vj‡qi Aa¨vcK Victor
H. Vroom (1964) G welqwU‡K wb‡¤œv³ m~‡Îi gva¨‡g e¨vL¨v K‡ib:
Kvh©`ÿZv (Efficiency) = mvg_©¨ (Ability)  †cÖlYv (Motivation)
Kg©x‡`i Pvwn`v wPwýZ KiY
cÖwZwU cÖwZôv‡bi Kg©x‡`i †Kvb bv †Kvb Pvwn`v ev Afve‡eva _vK‡eB| G ai‡Yi Pvwn`v `yB ai‡Yi n‡Z cv‡i: (1) Avw_©K, (2)
Abvw_©K| cÖwZôv‡b wKQz KvR _v‡K hv †Kvb mgq GKKfv‡e Avevi †Kvb KvR K‡qKRb wg‡j ev mK‡j GK‡Î m¤úbœ Ki‡Z nq|
cÖwZôv‡bi Kv‡Ri aiY, eZ©gvb I ZvrÿwbK cÖ‡qvRbI Kvh© m¤úv`‡b Pvwn`vi we‡eP¨ welq n‡Z cv‡i| cÖwZôv‡bi Kg©xM‡Yi
†hvM¨Zv I mvg_©¨ GK bq| d‡j, Kg©x‡`i Pvwn`vI wfbœ wfbœ nIqv ¯^vfvweK| e¨e¯’vcbvi Ab¨Zg D‡Ïk¨ n‡jv cÖwZôv‡bi
Kg©xM‡Yi Pvwn`v Abyaveb K‡i Zuv‡`i‡K Dchy³ †cÖlYv `v‡bi gva¨‡g me©vwaK KvR Av`vq K‡i †bIqv| G welqwU wbf©i K‡i
Kg©x‡`i AvPiY, Pvwn`v, mš‘wó-Amš‘wó I †cÖlYv `v‡bi †KŠk‡ji Dci| wewfbœ g‡bvweÁvbx †cÖlYvi Pvwn`v Abyave‡bi Rb¨ †ek
wfbœ wfbœ Z‡Z¡i AeZviYv K‡i‡Qb D‡jøL K‡i‡Qb| wb‡¤œ PviwU ¸iæZ¡c~Y© ZË¡ D‡jøL Kiv n‡jvt
1.
gvm‡jvi Pvwn`v †mvcvb ZË¡ (Need hierarchy theory of Maslow)
2.
nvR©ev‡M©i wØ-Dcv`vb ZË¡ (Two factor theory of Herzberg)
3. †cÖlYvi cÖZ¨vkv ZË¡ (Expectation theory of Motivation)
4.
†gK‡K¬‡jÛ-Gi Pvwn`v ZË¡ (McClelland's theory of needs)
wb‡¤œ ZË¡¸‡jvi mswÿß weeiY †`qv n‡jv:
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1. gvm‡jvi Pvwn`v †mvcvb ZË¡ (Need hierarchy theory of Maslow)
Kg©x‡`i Afve ev Pvwn`v¸‡jv‡K gvm‡jv cuvPfv‡M fvM K‡i‡Qb| Gi
g‡a¨ ˆRweK cÖ‡qvRb, I wbivcËvi cÖ‡qvRb‡K wZwb wb¤œ †kÖwYi

D”P

cÖ‡qvRb ev †gŠwjK cÖ‡qvRb Ges mvgvwRK cÖ‡qvRb, AvZœZ„wßi

†kÖw

cÖ‡qvRb I AvZœcÖwZôvi cÖ‡qvRb‡K D”P †kÖwYi cÖ‡qvRb wnmv‡e D‡jøL

Yi

K‡i‡Qb| wb¤œ †kÖwYi cÖ‡qvRb¸‡jv A_© Øviv c~iY Kiv m¤¢e n‡jI D”P

cÖ‡q

†kÖwYi cÖ‡qvRb ev Pvwn`v c~i‡Y Avw_©K ms‡køl Kg ev †gv‡UB †bB|
wcivwgW wP‡Îi gva¨‡g Pvwn`vμg D‡jøL Kiv n‡jvt

5.
AvZœcÖwZôvi
cÖ‡qvRb
4. AvZœZ„wßi
cÖ‡qvRb

wb¤œ

3. mvgvwRK cÖ‡qvRb

†kÖw

2. wbivcËvi cÖ‡qvRb

Yi
cÖ‡q

1. ˆRweK cÖ‡qvRb

2. nvR©ev‡M©i wØ-Dcv`vb ZË¡ (Two factor theory of Herzberg)
†d«WvwiK nvR©evM© gvby‡li Kg© mš‘wó I Amš‘wói m‡½ RwoZ Dcv`vb¸‡jv‡K `yB fv‡M fvM K‡i‡Qb| G ¸‡jv n‡”Q: (1)
AšÍwb©wnZ ev †cÖlYvg~jK Dcv`vb (Intrinsic factor or Motivational factor) Ges (2) evwn¨K ev ¯^v¯’¨MZ Dcv`vb
(Extrinsic factor or Hygiene factor)| wb‡¤œ Dcv`vb¸‡jv D‡jøL Kiv n‡jvt

1.
2.
3.
4.
5.
6.

†cÖlYvg~jK Dcv`vb (Motivational
factor) (mš‘wó `vqK)
mvdj¨
¯^xK…wZ
DbœwZ
Kv‡Ri ˆewkó¨
mg„w× mgvavb
`vwqZ¡

1.
2.
3.
4.
5.

iÿYv‡eÿYg~jK Dcv`vb (Hygiene Factors)
(weavqK Amš‘wó)
cÖwZôv‡bi bxwZ I cÖkvmb
6. †eZb
KvwiMwi ZË¡veavb
7. wbivcËv
ZË¡veav‡bi mv‡_ AvšÍte¨w³K m¤úK©
8. Kvh© cwi‡ek
Kg©x‡`i m‡½ AvšÍte¨w³K m¤úK©
9. gh©v`v
Aaxb¯’‡`i m‡½ AvšÍte¨w³K m¤úK©
10. e¨w³MZ Rxeb

nvR©evM©-Gi g‡Z, cÖvwZôvwbK cwi‡e‡k †e`bv `vqK A‡bK nvBwRb d¨v±i _v‡K hv av‡c av‡c e„w× †c‡Z ev G ¸wji Aemvb
NU‡Z cv‡i| Avevi, G RvZxq d¨v±i PμvKv‡i AveZ©bkxj n‡Z cv‡i| nvBwRb d¨v±‡ii eÂbvi Kvi‡Y Kg©xi Kv‡R Amš‘wó
Av‡m|
3. †cÖlYvi cÖZ¨vkv ZË¡ (Expectation theory of Motivation)
Av‡gwiKvi Kv‡bw±Kv‡Ui B‡qj wek¦we`¨vj‡qi ÔAa¨vcK wf±i GBP åægÕ 1964 mv‡j cÖZ¨vkv ZË¡ cÖeZ©b K‡ib| Zuvi g‡Z,
cÖwZôv‡bi Kg©xMY †Kvb KvR m¤úv`‡bi Av‡M D³ KvR †k‡l Kx cyi®‹vi †c‡Z cv‡ib Zv we‡ePbv K‡ib| KvR †k‡l Kg©x jÿ¨
AR©‡b mÿg n‡j †m Kv‡Ri cÖwZ Zuvi Pvwn`v †e‡o hvq| wZwb wZbwU aviYvi gva¨‡g †cÖlYvi cÖZ¨vkv ZË¡wU e¨vL¨v K‡ib| GMy‡jv
n‡”Q AvKl©Y (Valence), cÖZvkv (Expectancy), kw³ (Force) hv GKwU m~‡Îi gva¨‡g cÖKvk Kiv nq:
kw³ (Force) = AvKl©Y (Valence)  cÖZvkv (Expectancy)
4. †gK‡K¬‡jÛ-Gi Pvwn`v ZË¡ (McClelland's theory of needs)
David Clarence McClelland -Gi ZË¡wU Îqx Pvwn`v ZË¡ (Three Needs Theory) bv‡gI cwiwPZ| Pvwn`v wZbwU n‡”Q
K„wZ‡Z¡i Pvwn`v (Need for achievement), m¤^ÜxKi‡Yi/mw¤§j‡bi Pvwn`v (Need for Affiliation), KZ©„‡Z¡i Pvwn`v
(Need for Power)| Zuvi g‡Z, 86% Kg©xi G wZb Pvwn`vi GKwU, ev GK‡Î `yÕwU A_ev wZbwU we`¨gvb _v‡K| M‡elYvq
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†`Lv hvq †h, cÖwZôv‡bi D”P c`avixM‡bi g‡a¨ KZ©„‡Z¡i Pvwn`v I ga¨g mvwii c`avixM‡bi g‡a¨ m¤^ÜxKi‡Yi Pvwn`v †ewk †`Lv
hvq|
Dc‡iv³ ZË¡¸‡jvi aviYv †_‡K gZvgZ RixccÎ (Opinionaire) ˆZwi K‡i cÖwZôv‡bi Kg©x‡`i Pvwn`vi welq I Gi
wd«‡Kv‡qwÝ (Frequency-KZRb †Kvb Pvwn`v Pvq) †_‡K Pvwn`vi gvÎv wbiæcY Kiv hvq| Pvwn`vi gvÎv we‡ePbv K‡i Pvwn`vi
AMÖvwaKvim~wP ˆZwi Ki‡Z n‡e| GKB mv‡_ g‡b ivL‡Z n‡e †h, cÖwZôv‡bi Kg©x‡`i ¯Íi we‡ePbvqI Pvwn`v wfbœ fbœ n‡e| wb‡¤œ
GKwU bgybv Pvwn`vm~wP †`Iqv n‡jv:
bgybv Pvwn`vm~wP RixccÎ
bvg: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... c`ex: ... ... ... ... ... ... ...
wkÿvMZ †hvM¨Zv:  ¯œvZ‡KvËi  ¯œvZK  Ab¨vb¨ ... ... ...
†ckvMZ †hvM¨Zv:  weGW
 GgGW  Ab¨vb¨ ... ... ...
AÎ cÖwZôv‡b PvKzixi AwfÁZv: ... ... ... eQi
†gvU PvKzixi AwfÁZv: ... ... ... eQi
we‡kl wb‡`©kbv:
1. wb‡Pi welq¸wj Avcwb †Kvb gvÎvq cQ›` / AcQ›` K‡ib Zv wUK wPý () w`‡q †iwUs w`b|
2. D‡jøwLZ welq¸wj e¨ZxZ Av‡iv †Kvb welq Avcbvi Rb¨ cÖ‡hvR¨ n‡j Lvwj¯’v‡b ci ci †hvM Kiæb|
3. Avcbvi Rb¨ cÖ‡hvR¨ bq Ggb welq¸wji μ‡g μm wPý () w`b|
4. G Qvov AwZwi³ e¨vL¨vi cÖ‡qvR‡b ev Av‡iv e³‡e¨i Rb¨ gZvgZc‡Îi †k‡l Lvwj¯’v‡b wjLyb|
μg.
welqe¯‘
1
D”PZi †eZb
 Lye cQ›`
2
hvZvqv‡Zi e¨e¯’v
 Lye cQ›`
3
Avevmb myweav
 Lye cQ›`
4
Drme †evbvm
 Lye cQ›`
5
exgv myweav
 Lye cQ›`
6
c‡`vbœwZi my‡hvM
 Lye cQ›`
7
wm×všÍ MÖn‡Y AskMÖn‡Yi my‡hvM
 Lye cQ›`
8
cÖwkÿ‡Yi myweav
 Lye cQ›`
9
†hvM¨Zv ev Kv‡Ri ¯^xK…wZ
 Lye cQ›`
10
 Lye cQ›`
11
 Lye cQ›`
D‡jøwLZ Pvwn`vi welq †_‡K 3 (wZb) wU AMÖvwaKvi Pvwn`v wjLyb:

†iwUs (wUK wPý  w`b)
 †gvUvgywU cQ›`  cQ›` bq
 †gvUvgywU cQ›`  cQ›` bq
 †gvUvgywU cQ›`  cQ›` bq
 †gvUvgywU cQ›`  cQ›` bq
 †gvUvgywU cQ›`  cQ›` bq
 †gvUvgywU cQ›`  cQ›` bq
 †gvUvgywU cQ›`  cQ›` bq
 †gvUvgywU cQ›`  cQ›` bq
 †gvUvgywU cQ›`  cQ›` bq
 †gvUvgywU cQ›`  cQ›` bq
 †gvUvgywU cQ›`  cQ›` bq

1. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3. ... ... ... ... ... ... ... ...
AwZwi³ e³e¨ / gšÍe¨

Pvwn`vm~wP Rixcc‡Î cÖvß Z_¨ I DcvË we‡kølY K‡i Kg©x‡`i Pvwn`vi welq I Gi wd«‡Kv‡qwÝ (Frequency) †_‡K Pvwn`vi
gvÎv I AMÖvwaKvi wbiæcY Kiv hvq| Kg©x‡`i Pvwn`v P‚ovšÍ Ki‡Y cÖwZôv‡bi mvg_©¨, AvIZv, AvBb I wewai eva¨evaKZvmn
m¤¢ve¨ mKj welq we‡ePbv Kiv `iKvi|
Kg©x‡`i DØy× KiY Kvh©vewj (Motivational activities for employees)
cÖwZwU cÖwZôv‡bi Kg©x‡`i †Kvb bv †Kvb Afve _vK‡eB| †cÖlYv e¨ZxZ e¨e¯’vcbvi c‡ÿ myôzfv‡e KvR Av`vq Kiv m¤¢e bq| G
Rb¨ Kg©x‡`i K‡g© DØy× Ki‡Y †cÖlYv `vb Kiv Riæix| Kg©x‡`i DØy× KiY Kvh©vejx wba©vi‡Yi c~‡e© †Kvb& ai‡Yi DÏxcK e¨envi
Kvh©Kix n‡e Zv wm×všÍ †bIqv cÖ‡qvRb|
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B F Skinner -Gi g‡Z †Kvb Kg© m¤úv`b Zvi djvd‡ji Dci wbf©ikxj †hwU‡K eje„w×¦g~jK DÏxcK wn‡m‡e D‡jøL K‡i‡Qb |
dj fvj n‡j Kg©x D³ KvR ev H RvZxq KvR cyYivq Ki‡Z AvMÖnx nq| B F Skinner wZb ai‡Yi eje„w×¦g~jK DÏxcK D‡jøL
K‡i‡Qb: (1) abvZœK eje„w×¦g~jK DÏxcK; (2) FbvZœK eje„w×¦g~jK DÏxcK; I (3) kvw¯Í|
GZØe¨ZxZ, Douglas McGregor 1960 mv‡j gvby‡li cÖK…wZ, AvPvi-AvPiY I †cÖlYvi m¤úK© we‡ePbvq X I Y ZË¡ bv‡g
`yÕwU ¸iæZ¡c~Y© ZË¡ D™¢veb K‡ib| X Z‡Ë¡i AbywgZ aviYv g‡Z gvbyl cÖK…wZMZfv‡e Ajm I KvR AcQ›` K‡i| ZvB, Zv‡K
kvw¯Íi fq †`wL‡q KvR Av`vq Kiv `iKvi| Ab¨w`‡K, Y ZË¡ g‡Z gvbyl KvR AcQ›` K‡i bv ees ¯^xK…wZ, AvZœDbœq‡bi Pvwn`v
c~i‡Yi Rb¨ wb‡R †_‡KB KvR K‡i|
Avevi, Ibrahim Tirimba Ondabu Zuvi M‡elYvq Key Motivators at the Tirimba Grouping Theory bv‡g wZb
ai‡Yi †cÖlYv D‡jøL K‡i‡Qb:
HIGH CLASS MOTIVATORS
Reputation
Recognition
Appreciation
Achievement
Respect from others
Worth
Capability
Position
Status

MIDDLE CLASS MOTIVATORS
Good wages
Job Security
Physical security
Pension for the old
Life insurance cover
Love
Affection
Friendship
Interaction
Need to admire and be admired

LOW CLASS MOTIVATORS
Food
Shelter
Clothing
Rest
Air
Water
Sleep
Sexual satisfaction

Kg©x‡`i DØy× Ki‡Y Avw_©K ev Abvw_©K Dfq ai‡Yi DÏxcK hyMcr e¨envi K‡i DØy× Kiv hvq| Avw_©K DÏxcK¸‡jv n‡”Q
D”PZi †eZb cÖ`vb, wewfbœ fvZv cÖ`vb, Avevmb myweav, hvZvqv‡Zi e¨e¯’v, Drme †evbvm, exgv myweav, wPwKrmv ev Ab¨ †Kvb
†mev A_ev Kj¨vYg~jK myweav BZ¨vw`| AwaKš‘, Abvw_©K DÏxcK¸‡jv n‡jv c‡`vbœwZi myweav, PvKzixi wbivcËv, wm×všÍ MÖn‡Y
AskMÖn‡Yi my‡hvM, †ckvMZ Dbœqb, Kv‡Ri m¦vaxbZv, cÖwkÿ‡Yi myweav, †hvM¨Zv ev Kv‡Ri ¯^xK…wZ, DËg Kg© cwi‡ek, mvs¯‹…wZK
ev m„wókxj Kg©Kv‡Ð AskMÖnY I Drmvn cÖ`vb, Kg© ˆewPÎKiY, civgk©g~jK e¨e¯’vcbv, mngwg©Zv BZ¨vw`| wKš‘ AwaKvsk
we`¨vj‡qi c‡ÿ Kg©x‡`i K‡g© DØy× Ki‡Y Avw_©K DÏxcK¸‡jv e¨envi Kivi mvg_©¨ †bB ev †Kvb †Kvb †ÿ‡Î e¨e¯’vcbvi Abxnv
jÿ¨ Kiv hvq| Avevi KwZcq DØy× KiY cÖwμqvi DÏxc‡Ki e¨envi we`¨vj‡qi AvIZvi evB‡i|
cÖwZôv‡bi cÖwZ mswkøó Kg©xi AvbyMZ¨, fv‡jvevmv, Kv‡R AvšÍwiKZv, A½xKvi (Commitment), BZ¨vw` welq we‡ePbv K‡i
DØy× KiY cÖwμqv wbe©vPb I Pvwn`v c~i‡Yi welqwU wb®úwË Ki‡Z n‡e| GQvov, †Kvb cÖwμqvq Kg©xMY c~i¯‹„Z n‡Z cv‡ib Zv
Kg©xi Rvbvi AwaKvi Av‡Q Ges Zv Kg©x‡K Av‡Mfv‡M Rvbv‡j fvj dj I KvR Avkv Kiv hvq|
6.4.4 Dcmsnvi
cÖwZôv‡bi Kg©x‡`i †cÖlYv cÖ`v‡bi gva¨‡g DØy× K‡i wewfbœ Kvh©vejx msMVb Ki‡Z cÖwZôvb‡K †KŠkjx n‡Z nq| G †ÿ‡Î Zuv‡K
Kg©x‡`i Pvwn`v wPwýZ K‡i Z`byhvqx e¨e¯’v MÖnY Kiv GKwU ¸iæZ¡c~Y© welq|
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6.4.5 mnvqK cvV:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

wUwKDAvB (2012). evsjv‡`‡ki gva¨wgK we`¨vj‡qi cÖavb wkÿKM‡bi wcÖ-mvwf©m cÖwkÿY g¨vbyqvj 2012. wUwPs
†KvqvwjwU B¤úªæf‡g›U Bb †m‡KÛvwi GWz‡Kkb cÖKí, gva¨wgK I D”P wkÿv Awa`ßi, wkÿv gš¿Yvjq, MYcÖRvZš¿x
evsjv‡`k miKvi|
†gvnv¤§` Lv‡jKz¾vgvb, (2014). e¨e¯’vcbvi †gŠj welq. XvKv: w` hgybv cvewjkvm©|
W. Gg AvZvDi ingvb, cÖ‡dmi g~Ë©vRv Avjx, †gv. Beªvnxg †nv‡mb I †gv. Rûiæj Bmjvg k¨vgj. (2013). gvbe
m¤ú` e¨e¯’vcbv. XvKv: Kgvm© cvewj‡KkÝ|
Robbins, S., David, D., Coulter, M., & Woods, M. (2014). Management: the Essentials.
NSW: Pearsons Australia Group Pty Ltd.
Halachmi, A., & Krogt, T. v. (2010). Motivating employees: The role of the managers. In S.
E. Condrey, Handbook of Human Resource Management in Government (3rd ed., pp. 519554). CA: Jossey-Bass.
Ondabu, I. T. (2014, January ). A theory of human motivation: The tirimba grouping theory
of motivation. SOP Transactions on Economic Research, 1(1), 16-21.
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Kg© Awa‡ekb 6.5t Kg©x ZZ¡veavb: cixweÿY, ch©‡eÿY I civgk©/ KvD‡Ýwjs
(Staff Supervision: Monitoring, Observation and Advising/Counseling)
6.5.1 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv
 Kg©x ZZ¡veav‡bi cÖ‡qvRbxqZv Dcjw×c~e©K wbR wbR cÖwZôv‡b Kg©x ZZ¡veav‡b mÿgZv cÖ`k©b|
 Kg©x‡`i cixweÿY I ch©‡eÿ‡Y mÿgZv cÖ`k©b|
 Kg©x‡`i civgk© `vb ev KvD‡Ýwjs Ki‡Y m¤ú„³Zv cÖ`k©b|
6.5.2 wkLbdj
G Awa‡ekb †k‡l Avcwb1. Kg©x ZZ¡veavb Kx Zv ej‡Z cvi‡eb|
2. Kg©x‡`i Kxfv‡e cixweÿY I ch©‡eÿY Ki‡Z nq Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
3. Kg©x‡`i Kxfv‡e civgk© `vb ev KvD‡Ýwjs Ki‡Z nq Zv D‡jøL Ki‡Z cvi‡eb|
6.5.3 welqe¯‘
Kg©x ZZ¡veavb
Bs‡iwR ‘Supervision’ k‡ãi evsjv cÖwZkã n‡”Q ZZ¡veavb| G m¤úwK©Z K‡qKwU msMv †_‡K wkÿv cÖwZôv‡b Kg©x ZZ¡veavb
welqwU eySvi †Póv Kiv hvq|
Eregie and Ogiamen (2007) Gi g‡Z ‘supervision’ as the systematic application of principles of
supervision in solving educational problems in order to get to a sustainable level of achievement.
Bernard and Goodyear (2008) ZZ¡veavb m¤ú‡K© e‡jb “supervision is an intervention that is provided by
a senior member of a profession to a junior member or members of that same profession. This
relationship is evaluative, extend over time, and has the simultaneous purposes of enhancing the
professional functioning of the junior member(s), monitoring the quality of professional services
offered to the clients she, he, or they see(s), and serving as a gatekeeper of those who are to enter
the particular profession”.
Kalule and Bouchamma (2013) e‡jb †h wkÿv_©x‡`i wkLb, wkÿK‡`i wkLb-‡kLv‡bv Kvh©μg Dbœqb, Zuv‡`i
eje„w×KiY, mÿgZvi Dbœqb, †ckvMZ Abykxjb I Áv‡bi ea©b Ges †hvM¨Zvi Dbœq‡bi Rb¨ ZZ¡veavb AZ¨vek¨K|
wkÿv cÖwZôv‡b Kg©x ZZ¡veavb ej‡Z wkÿK I Kg©Pvix‡`i ZZ¡veavb‡K †evSv‡bv n‡”Q| Kg©x ZZ¡veav‡bi Ab¨Zg D‡Ïk¨ n‡”Q
Kg©x I cªwZôv‡bi Kvw•LZ gv‡b Dbœqb| Z‡e, wkÿK-Kg©Pvix‡`i Av`k© gvÎvq DbœxZ K‡i evavnxbfv‡e wbqg I cÖweavb Abyhvqx
Zuv‡`i †ckvMZ `vwqZ¡ cvj‡b cwi‡ek m„wó KivB n‡”Q ZZ¡veav‡bi cÖv_wgK D‡Ïk¨|
Universal Basic Education (UBE) †cªvMÖvg g¨vbyq¨vj 2002 (cited in Chike-Okoli, 2006)-G Kg©x ZZ¡veav‡bi
D‡Ïk¨ wb‡¤œ&³fv‡e ewY©Z n‡q‡Qt
 wkÿK‡`i KZ©e¨ Kg© m¤úv`b wbwðZ KiY|
 byZb wkÿK‡`i‡K PvKzixKvjxb cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g Zuv‡`i †ckvMZ Kg© m¤úv`‡b mÿg K‡i †Zvjv|
 wkÿK‡`i‡K †ckvMZ Z_¨vejx cÖ`vb|
 wkÿv DcKiY m¤ú‡K© wkÿK‡`i‡K wb‡`©kbv cÖ`vb|
 cÖ‡qvRbvbyhvqx wkÿK‡`i‡K mnvqZv cÖ`vb|
 mnKg©x‡`i gv‡S DbœZ ˆbwZK g~j¨‡eva msiÿY|
 †ckvMZ `ÿZv Dbœqb|
 wkÿ‡Ki we‡kl †hvM¨Zv, mvg_©¨, ¸Yvejx BZ¨vw` cÖKv‡ki my‡hvM `vb|
Avevi bb-wUwPs ÷vd‡`i ZZ¡veav‡bi gva¨‡g Zuv‡`i Kv‡Ri `ÿZv e„w× K‡i cÖwZôv‡bi Dbœq‡b mvwe©K my‡hvM m„w÷ Kiv hvq|
Kg©x ZZ¡veav‡bi wewea †ÿÎ¸‡jvi g‡a¨ i‡q‡Qt †kÖwY cvVbv, †ckvMZ Dbœqb, GKK ev mvgw÷K wewea mgm¨v mgvav‡bi DËg
Dcvq AbymÜvb, ØÜ wbimb BZ¨vw`|
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Kg©x ZZ¡veav‡bi K‡qKwU g~jbxwZ n‡”Qt
 D‡Ïk¨ wfwËKZvi g~jbxwZ
 cwiKíbv Abyhvqx ZZ¡veavb cwiPvjbvi g~jbxwZ
 ˆewPÎgq Dcv‡q ZZ¡veavb Kvh©μg cwiPvjbvi g~jbxwZ
 ZZ¡veavb cwiPvjbvq Øvw›ØK m¤cK© we`¨gvbZvi g~jbxwZ
 ZZ¡veavb cwiPvjbvq †KvW Ad KÛv± AbymiY Kivi g~jbxwZ
 welqe¯‘ m¤ú‡K© wkÿK-Kg©PvixMY mg¨K IqvwKenvj _vKvi g~jbxwZ
 MVbg~jK mgv‡jvPbvi my‡hv‡Mi g~jbxwZ
 Drmvn cÖ`v‡bi my‡hv‡Mi g~jbxwZ
 MYZvwš¿KZvi my‡hv‡Mi g~jbxwZ
 †bUIqvwK©s-Gi my‡hv‡Mi g~jbxwZ
 e¯‘wbôZvi g~jbxwZ
 wePÿbZvi g~jbxwZ
ZZ¡veavb wewfbœ ai‡Yi n‡q _v‡K| †hgb:

1. wkÿv msμvšÍ ZZ¡veavb (Instructional Supervision)
2. cÖkvmwbK ZZ¡veavb (Administrative Supervision)
Avevi wb‡¤œv³ K‡qK cÖKv‡ii ZZ¡veavbI jÿ¨ Kiv hvq:
1. c~Y©Kvjxb ZZ¡veavb (Full Supervision)
2. Riæix ZZ¡veavb (Emergency Supervision)
3. bgybv I Rixc cwi`k©bg~jK ZZ¡veavb (Sample and Survey Visit)
4. wK¬wbK¨vj ZZ¡veavb (Clinical Supervision)
5. ˆ`bw›`b ev wbZ¨Kg© ZZ¡veavb (Routine supervision)
6. AbymÜvbg~jK ZZ¡veavb (Investigative Supervision)
7. we‡kl cwi`k©bg~jK ZZ¡veavb (Special Visit)
8. g~j¨vqbg~jK ZZ¡veavb (Assessment Visit)
9. AbyeZ©bg~jK ev d‡jvAvc ZZ¡veavb (Follow-up Visit)
ZZ¡veavbKvix‡K wewfbœgyLx ¸Yvejxi AwaKvix n‡Z nq| Gi g‡a¨ Kg©x m¤ú‡K© aviYvMZ, AvšÍ: I AšÍ e¨w³K †hvMv‡hvM `ÿZv,
wbqš¿‡Yi `ÿZv, cÖwZôv‡bi HwZn¨, ms®‹…wZ I cÖPwjZ †jvKvPvi m¤ú‡K© mg¨K AwewnwZ Ab¨Zg| GQvov Zuv‡K DbœZ ˆbwZK
gvbm¤úbœ cÖkvmK, mngg©x, `›Ø e¨e¯’vcbvq cvi`k©x n‡Z nq|
G Qvov g‡b ivL‡Z n‡e †h, Kg©x ZZ¡veavb GKwU mn‡hvwMZvg~jK I `jMZ welq| Gi gva¨‡g e¨w³MZ I cÖvwZôvwbK Pvwn`v
wgUv‡bv hvq †hb Zv cÖkvmb‡K wewfbœfv‡e DcK…Z Ki‡Z cv‡i| G Rb¨ cÖvwZôvb‡K ¯^í I `xN© †gqvw` cwiKíbv MÖnY Ki‡Z
n‡e| Z‡e, Kvh©Ki dj jv‡fi Rb¨ cÖwZôv‡bi wfZi I evBi †_‡K hyMcr ZZ¡veav‡bi e¨e¯’v _vKv `iKvi|
cixweÿY I ch©‡eÿY
The American Heritage dictionary Gi g‡Z cixweÿY (Monitoring) n‡”Q Keeping watch over Ges
mywbw`©ófv‡e to scrutinize or check systematically with a view to collecting certain specified categories
of data. wkÿv e¨e¯’vcbvq Dfq A_©B MÖnYxq Ges Gi mv‡_ †iKW© msMÖn, msiÿY, wi‡cvU© ˆZwi I wm×všÍ MÖn‡Yi welqwUI
RwoZ| †ÿÎ we‡k‡l, cixweÿY wm×všÍ MÖn‡Yi cvkvcvwk wdWe¨vK cÖ`vb I †Kvb wel‡qi Dbœq‡bI f‚wgKv iv‡L|
UNICEF Gi g‡Z: Monitoring is the periodic oversight of the implementation of an activity which
seeks to establish the extent to which input deliveries, work schedules, other required actions and
targeted outputs are proceeding according to plan, so that timely action can be taken to correct
deficiencies detected. "Monitoring" is also useful for the systematic checking on a condition or set
of conditions, such as following the situation of women and children.
cixweÿ‡Yi †ÿ‡Î c~e© cwiKíbv Abyhvqx Kvh© m¤úv`‡bi ev AMÖmiZvi MwZwewa m¤ú‡K© Z_¨vejx wbqwgZfv‡e msMÖn I msiÿY
ev †iKW© Kiv nq| Gi gva¨‡g cÖZ¨vwkZ I cÖK„Z m¤úvw`Z Kv‡Ri weeiY ch©v‡jvPbvi gva¨‡g Kvh©Kix cwiKíbv ms‡kvab Kiv
nq| †Kvb wbw`©÷ Kv‡Ri AMÖMwZ cwigv‡ci Rb¨ cixweÿY AwZ Riæix|
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Kx cwiexÿY Kiv n‡e, Kxfv‡e cwiexÿY Kiv n‡e, †K-KLb-Kxfv‡e cwiexÿY Ki‡eb, cwiexÿYKvjxb Kx wi‡mv‡m©m `iKvi I
Kx wi‡mv‡m©m Av‡Q, cwiexÿY cwiPvjbvq civgk© I cwkÿ‡Yi cÖ‡qvRbxqZv, cwiexÿY cwiPvjbvi Rb¨ G¨vKkb cwiKíbv,
cwiexÿ‡Yi Dcvqt wdì wfwRU,
wkÿK‡`i †kÖwY Kvh©μg, we`¨vj‡qi cÖkvmwbK `vwqZ¡ cvjb, wkÿv_©x g~j¨vqb, mncvVμwgK Kvh©vejx msMVb, KwgDwbwUi mv‡_
wg_w®Œqv,
cixweÿ‡Yi KwZcq ˆKwkó¨t
 gwbUwis GKwU ch©vqμwgK cÖwμqv|
 wbqwgZ e¨eav‡b cixweÿY cwiPvwjZ n‡e|
 ¯úóZv cixweÿ‡Yi Ab¨Zg ˆewkó¨|
 cixweÿ‡Y †iKW© msMÖn, msiÿY I wi‡cvU© ˆZwi Ab¨Zg Abyl½
 cixweÿY †k‡l wdWe¨vK cÖ`vb Kiv nq|
 cwiexÿ‡Yi Rb¨ cÖ‡UvKj wmwWDj ˆZwi Kiv hvq|

civgk© `vb ev KvD‡Ýwjs
The British Association for Counselling (BAC), (eZ©gv‡b BACP) me©cÖ_g 1986 mv‡j cÖ‡dkbvj KvD‡Ýwjs m¤ú‡K©
wb‡Pi msÁvwU cÖ`vb K‡it
Counselling is the skilled and principled use of relationship to facilitate self- knowledge, emotional
acceptance and growth and the optimal development of personal resources. The overall aim is to
provide an opportunity to work towards living more satisfyingly and resourcefully. Counselling
relationships will vary according to need but may be concerned with developmental issues,
addressing and resolving specific problems, making decisions, coping with crisis, developing
personal insights and knowledge, working through feelings of inner conflict or improving
relationships with others
1993 mv‡j Feltharn and Dryden Zuv‡`i Specialized Dictionary of Counselling G Avi GKwU msÁvwU cÖ`vb
K‡ibt
Counselling is a principled relationship characterised by the application of one or more
psychological theories and a recognised set of communication skills, modified by experience,
intuition and other interpersonal factors, to clients’ intimate concerns, problems or aspirations. Its
predominant ethos is one of facilitation rather than of advice-giving or coercion. It may be of very
brief or long duration, take place in an organisational or private practice setting and may or may
not overlap with practical, medical and other matters of personal welfare.
KvD‡Ýwjs ev civgk© `vb m¤ú‡K© weªwUk †nj&_ mvwf©m-Gi g‡Z: Counselling is a type of talking therapy that
allows a person to talk about their problems and feelings in a confidential and dependable
environment. A counsellor is trained to listen with empathy (by putting themselves in your shoes).
They can help you deal with any negative thoughts and feelings you have.
KvD‡Ýwjs-Gi cÖKvi‡f`:
Edinburgh Voluntary Sector Counselling Services Forum cÖ`Ë KvD‡Ýwjs-Gi cÖKvi‡f`t
 Psychodynamic counselling
 Client-centred or person-centred counselling
 Transpersonal counselling
 Transactional analysis counselling
 Existential counselling
 Personal construct counselling
 Gestalt counselling
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Cognitive-behavioural counselling
Brief Solution Focussed Therapy
Interpersonal Therapy (IPT)
Psychosynthesis
Core Process (Karuna Institute)
Integrative

KvD‡Ýji-Gi ¸Yvejx
 †hvMv‡hvM `ÿZv
 mwμq †kÖvZv
 ¯úóZv
 DËg cÖwZdjbKvix
 Kvh©Ki cÖkœKZ©v
 †icU© (Rapport)
 mngwg©Zv
 `ÿ e¨vL¨vKviK
 K…wÎgZv eR©b
 m‡PZbZv
 VvÛv †gRvR
 mswÿß cÖwZwμqv cÖ`k©b
KvD‡Ýji-Gi cÖKvi‡f`
 cÖwkwÿZ KvD‡Ýji
 wK¬wbK¨vj mvB‡KvjwR÷
 mvB‡Kv‡_ivwc÷
 g‡bv‡ivM we‡klÁ
KvD‡Ýwjs-Gi Dcvq
 gy‡LvgywL
 `jxqfv‡e
 †dvbvjvc
 B‡gBj
 we‡klvwqZ Kw¤úDUvi †cÖvMÖvg
6.5.4 Dcmsnvi
cÖ‡Z¨K cÖwZôv‡b Kg©x ZZ¡veavb GKwU ¸iæZ¡c~Y© welq| Kg©x‡`i‡K h_vh_fv‡e cixweÿY I ch©‡eÿ‡Yi gva¨‡g KvD‡Ýwjs ev
civgk© `v‡bi gva¨‡g Zuv‡`i e¨w³K Kj¨vY †hgb m¤¢e †Zgwb cÖvwZôvwbK DbœqbI cÖZ¨vkv Kiv hvq|
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6.5.5 mnvqK cvV:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

†gvnv¤§` Lv‡jKz¾vgvb, (2014). e¨e¯’vcbvi †gŠj welq. XvKv: w` hgybv cvewjkvm©|
W. Gg AvZvDi ingvb, cÖ‡dmi g~Ë©vRv Avjx, †gv. Beªvnxg †nv‡mb I †gv. Rûiæj Bmjvg k¨vgj. (2013). gvbe m¤ú`
e¨e¯’vcbv. XvKv: Kgvm© cvewj‡KkÝ|
Adu, E. O., Akinloye, G. M., & Olaoye, O. F. (2014). Internal and external school supervision:
Issues, challenges and wayforward. International Journal of Science Education, 7(2), 269-278.
Borich, G. D. (2008). Observation skills for effective teaching. New Jersy: Pearson Education,
Inc.
Padolina, M. A., & Sanchez, C. A. (2002). Counselling and psychotheraphy:Theories,
techniques, and applications. Manila: Rex Book Store.
Robbins, S., David, D., Coulter, M., & Woods, M. (2014). Management: the Essentials. NSW:
Pearsons Australia Group Pty Ltd.
Gladding, S.T. ( 2004). Counseling: A Comprehensive Profession (5th edition). Upper Saddle
River, NJ: Merrill/Prentice Hall. P 6-7.
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Kg© Awa‡ekb 6.6 Kg©x g~j¨vqb : cÖ‡qvRbxqZv, c×wZ I Kvh©KvwiZv
(Staff Evaluation: Necessity, Methods and Effectiveness)
6.6.1 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv
 wewfbœ c×wZ I Dcvq Aej¤^‡b Kg©x g~j¨vq‡b mÿgZv cÖ`k©b|
 Kvh©Kifv‡e Kg©x g~j¨vq‡b mÿgZv cÖ`k©b|
6.6.2 wkLbdj
G Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_x©MY1. Kg©x g~j¨vqb Kx Zv ej‡Z cvi‡eb|
2. Kg©x g~j¨vq‡bi cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
3. Kg©x g~j¨vq‡bi c×wZ I Dcvq D‡jøL Ki‡Z cvi‡eb|
4. Kg©x g~j¨vq‡bi Kvh©KvwiZv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
6.6.3 welqe¯‘
Kg©x g~j¨vqb Kx?
cÖwZôv‡b wb‡qvwRZ Kg©xi Av‡cwÿK g~j¨ ev Zvi Ae`vb wbiƒc‡bi cÖwμqv‡K Kg©x g~j¨vqb e‡j| Ab¨ K_vq, Kgx© KZ„©K m¤úvw`Z
Kv‡Ri fvj-g›`, mdjZv-e¨_©Zv, djcÖm~Zv, Kv‡Ri gvb, Kv‡Ri cwigvY BZ¨vw` wePvi c~e©K Zvi m¤ú‡K© gšÍe¨ Kiv‡K †evSvq|
Kg©x g~j¨vqb g~L¨ D‡Ïk¨ n‡jv cÖvwZôvwbK `ÿZv AR©b Kiv| G cÖwμqvq AvbyôvwbKfv‡e GKRb Kg©xi Dci Awc©Z `vwqZ¡ I
KZ©e¨ wKiƒ‡c m¤úbœ K‡i‡Q Zv wbY©q Kiv hvq| Kg©x g~j¨vq‡bi msÁv wb‡P cÖ`Ë n‡jv|
Dale S. Beach-Gi g‡Z Ò‡h ixwZe× c×wZ‡Z Kg©x‡`i g~j¨vqb I m¤¢vebvgq Dbœq‡bi †ÿÎ¸‡jv wbiƒwcZ nq Zv‡K Kg©x
g~j¨vqb e‡j|Ó
Spriegal-Gi g‡Z ÒGKwU KvR myôzfv‡e m¤úbœ Kivi Rb¨ Kg©xi †h Ae`vb i‡q‡Q Zv g~j¨vqb Kivi cÖwμqv‡K Kg© m¤úv`b
g~j¨vqb e‡j|Ó
Kg©x g~j¨vq‡bi cÖ‡qvRbxqZv:
Kg©x g~j¨vq‡b Kg©xi wbw`©ó ¸Yvewj I †hvM¨Zvi cwigvc Kiv nq| ZvQvov Kg©x‡K w`K wb‡`©kbv cÖ`vb I e¨w³K Dbœq‡bi Rb¨I
Kg©x g~j¨vqb Kiv nq| G Qvov Kg©x g~j¨vq‡b K) cÖvwZôvwbK Kv‡h©i DrKl©Zv e„w× cvq|
L) Kg©x‡`i g‡a¨ DbœZ cÖwZ‡hvwMZvi cwi‡ek m„wó nq|
M) Kg©x‡`i g‡a¨ AvšÍt‡hvMv‡hvM I m¤úK© Dbœqb N‡U|
N) e¨w³K ¸Yvewj e„w× cvq|
O) ¯^RbcÖxwZ n«vm cvq|
P) `ÿZv I ˆbcyY¨ e„w× cvq|
Q) e¨w³K `~e©jZv wPwýZ nq|
R) †`vlÎæwU mbv³ Kiv hvq|
S) cyi¯‹vi cÖ`vb ev ms‡kva‡bi my‡hvM m„wó nq|
T) c‡`vbœwZi Rb¨ wm×všÍ †bIqv hvq|
wkÿK g~j¨vq‡bi †ÿÎ t
GKRb wkÿ‡Ki g~j KvR wkÿY ev wkÿv`vb| myZivs wkÿv`v‡b Zvui `ÿZv I cvigv½Zv g~j¨vq‡bi g~j †ÿÎ| GQvov gvbyl
wn‡m‡e wZwb KZUv fvj ev g›`, Kg©KZ©v wn‡m‡e KZUv mr, bxwZevb, `ÿ ev A`ÿ BZ¨vw` wkÿK g~j¨vq‡bi †ÿÎ n‡Z cv‡i|
GKRb wkÿ‡Ki ˆ`bw›`b Kv‡Ri cÖavb Ask †kªYx wkÿY I wkÿv_x© g~j¨vqb| G Kvi‡Y wkÿ‡Ki wkÿY `ÿZv, †kªwYKÿ wfwËK
cvi½ugZv, wkÿv_x© g~j¨vqb `ÿZv, cÖkœ Kivi `ÿZv G mKj welq wkÿK g~j¨vq‡bi AšÍ©f‚³ Kiv `iKvi| ZvQvov wkÿKZv
†h‡nZz GKwU †ckv ZvB †ckvRxex wn‡m‡e †ckvi cÖwZ Zvui cÖwZkÖæwZe×ZvI g~j¨vq‡bi welq wn‡m‡e AšÍf³
©y | myZivs wkÿK
g~j¨vq‡bi †ÿÎ wZbwU| h_vt
(K) wkÿY `ÿZv
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(L) †kªwYKÿ e¨e¯’vcbv `ÿZv
(M) †ckvi cÖwZ cÖwZkÖæwZe×Zv|
Kg©x g~j¨vq‡bi c×wZ:
Kg©x g~j¨vq‡bi me©Rbxb †Kvb c×wZ †bB| Z‡e, wb‡Pi c×wZ¸wj g~j¨vq‡b e¨eüZ n‡q Avm‡Q|
1. nu¨v-bv †¯‹j c×wZ: †Kvb Kvh© m¤úv`‡bi Rb¨ Kg©xi g‡a¨ wbw`©ó ¸Yvewj Av‡Q wKbv Zv hvPvB Rb¨ nu¨v-bv †¯‹j c×wZ
e¨eüZ nq|
2. ‰jwLK g~j¨vqb †¯‹j c×wZ: G c×wZ‡Z Kg©xi m¤úvw`Z Kvh©‡K wba©vwiZ ˆewkó¨ h_v- Kv‡h©i ¸Yv¸Y, cwigvY, D‡`¨vM,
wbf©ikxjZv, Kv‡Ri AwfÁZv BZ¨vw`i Dci c‡q›U cÖ`vb K‡i g~j¨vqb Kiv nq|
3. muvovwk g~j¨vqb †¯‹j c×wZ: Kg©x †h Kv‡Ri mv‡_ m¤ú„³ †m Kv‡Ri `ÿZv msμvšÍ weeiYxi Dci gšÍe¨ Ki‡Z w`‡q G
g~j¨vqb Kiv nq|
4. †PKwj÷ c×wZ: Kg©xi Avek¨Kxq ¸Yvejxi ZvwjKv ˆZwi K‡i mswkøó ¸Yvejxi wecix‡Z + ev  wPý w`‡Z ejv nq|
5. RywU ZjbvKiY c×wZ: cÖ‡Z¨K Kg©x‡K Ab¨ Kg©xi Ae`v‡bi mv‡_ Zzjbv Kiv nq|
6. cvi¯úwiK g~j¨vqb c×wZ: Kg©xMY G‡K Aci‡K †Mvcb e¨vjU ev Ab¨ c×wZ‡Z g~j¨vqb K‡ib|
7. GKK ˆewkó¨ wfwËK g~j¨vqb: Kg©xi mKj MyY GK‡Î we‡ePbv bv K‡i wbw`©ó GKwU wel‡qi MyY ev ˆewkó¨ g~j¨vqb Kiv
nq|
8. msKUgq NUbv c×wZ: Z`viKKvix Kg©xi K…ZKvh©Zv ev wedjZvi Rb¨ NUbv ev AvPiY ch©‡eÿY K‡i Kg©xi `ÿZv
wba©viY Kiv nq|
Kg©x g~j¨vq‡bi Kvh©KvwiZv e„w×i Dcvq:
Kg©x g~j¨vqb GKwU RwUj cÖwμqv| KviY G cÖwμqvq Kg©xi gvbexq ¸Yvejx I `ÿZvi wePvi Kiv nq hv g~j¨vqb Kiv A‡bK mgq
`yiƒn KvR| ZeyI g~j¨vqb Kvh©KvwiZv iÿvi Rb¨ wb‡¤œv³ welq we‡ePbv Kiv `iKvi:
K) g~j¨vqb cÖwμqv Ggb mnR‡eva¨ n‡e †h Zv mK‡ji Kv‡Q †evaMg¨ n‡e|
L) g~j¨vqb Kvh©μg †K›`ªxqfv‡e cwiPvwjZ n‡Z n‡e| bZzev Zv cÖkœ ev m‡›`‡ni D‡ØK Ki‡e|
M) g~j¨vq‡bi cÖvß welqvejx Kxfv‡e mvnvh¨ Ki‡Q Zv AbymiY (Followup) Kiv `iKvi|
N) Kv‡Ri ˆewk‡ó¨i wfwË‡Z Dchy³ g~j¨vqb ‡KŠkj wbe©vPb Ki‡Z n‡e|
O) g~j¨vq‡bi d‡j wPwýZ `ye©jZvi †ÿÎ¸‡jv cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g Dbœqb Kiv `iKvi| Gi d‡j e¨w³ I cÖwZôvb Df‡qi
Dbœqb m¤¢e|
P) Kg©x g~j¨vqbKvixi cÖwkÿY cÖ‡qvRb|
Q) g~j¨vqb c×wZ Kg©xmn mK‡ji wbKU MÖnY‡hvM¨ n‡Z n‡e|
R) g~j¨vqb c×wZ mn‡hvwMZvg~j nIqv Avek¨K| Kg©x I e¨e¯’vi g‡a¨ mn‡hvwMZvg~j g‡bvfve _vK‡j g~j¨vqb djcÖmy n‡e|
miKvwi wkÿv cÖwZôv‡b wkÿK g~j¨vq‡bi we`¨gvb e¨e¯’v t
evsjv‡`‡ki miKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi Kg©KZ©v Kg©Pvix g~j¨vq‡bi Rb¨ miKvi wba©vwiZ I mieivnK…Z evwl©K †Mvcbxq Aby‡e`b
Q‡K G g~j¨vqb m¤úbœ Ki‡Z nq| G‡Z eQ‡i (Rvbyqvwi-wW‡m¤^i) GKevi G g~j¨vqb Kiv nq| 1g †kªwY I 2q †kªwYi Kg©KZ©v
Ges 3q/4_© †kªwYi Kg©Pvixi Rb¨ wfbœ wfbœ QK e¨envi Kiv nq|
wkÿK Ges 3q I 4_© †kªwYi Kg©Pvix‡K cÖavb wkÿK g~j¨vqb K‡ib Ges Zvi cieZx© D”PZi av‡ci Kg©KZ©v cÖwZ ¯^vÿi K‡ib;
cÖavb wkÿK‡K g~j¨vqb K‡ib AvÂwjK DccwiPvjK|

†emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡b wkÿK g~j¨vqb t
†Kvb mymse× c×wZ‡Z †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi Kg©KZ©v-Kg©Pvix g~j¨vq‡bi †iIqvR GL‡bv †bB| Z‡e, wKQz msL¨K e¨wZμgx
cÖwZôvb/ †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡b wkÿK g~j¨vq‡bi Rb¨ AvbyôvwbK e¨e¯’v Av‡Q|
Kgx© g~j¨vqb djvdj e¨envi c×wZ t
h_vh_fv‡e Kgx© g~j¨vqb K‡i g~j¨vqb djvdj m‡šÍvlRbK bv n‡j g~j¨vqbKvix mswkøó Kgx©‡K Zuvi Kv‡Ri gvb Dbœqb Kivi
my‡hvM †`b| g~j¨vqb h_vmg‡q m¤úv`b K‡i h_vh_ KZ©„c‡ÿi Kv‡Q cÖ‡qvRbxq Kvh©v‡_© †cÖiY Kiv nq| G †ÿ‡Î g~j¨vqb djvdj
e¨envi c~e©K fvj Kgx©‡`i cyi¯‹…Z, `ye©j Kgx©‡`i ms‡kvab Ges Amr Kgx©‡`i weiæ‡× e¨e¯’v †bIqv cª‡qvRb|
wkÿK g~j¨vq‡bi myweav t
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1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|

cvV`vb Kvh©Ki I djcÖmy nq|
wkÿ‡Ki `ÿZv I Ávb e„w× cvq|
wkÿv_x©‡`i gvb m¤§Z cvV`vb wbwðZ Kiv hvq|
wkÿK wkÿv_x© m¤ú‡K©vbœqb N‡U|
wkÿvi gv‡bvbœqb m¤¢e nq|
wkÿ‡Ki Revew`wnZv e„w× cvq|
wkÿv cÖwZôv‡b myôz e¨e¯’vcbv wbwðZ Kiv m¤¢e nq|

6.6.4 Dcmsnvi
cÖ‡Z¨K cÖwZôv‡b Kg©x g~j¨vqb GKwU ¸iæZ¡c~Y© welq| Kg©x‡`i‡K h_vh_fv‡e g~j¨vq‡bi gva¨‡g Zuv‡`i e¨w³K Dbœqb †hgb m¤¢e
†Zgwb cÖvwZôvwbK DbœqbI cÖZ¨vkv Kiv hvq|
6.6.5 mnvqK cvV:

1. wUwKDAvB (2012). evsjv‡`‡ki gva¨wgK we`¨vj‡qi cÖavb wkÿKM‡bi wcÖ-mvwf©m cÖwkÿY g¨vbyqvj 2012. wUwPs †KvqvwjwU
B¤úªæf‡g›U Bb †m‡KÛvwi GWz‡Kkb cÖKí, gva¨wgK I D”P wkÿv Awa`ßi, wkÿv gš¿Yvjq, MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi|

2. cÖ‡dmi W. †gv. AvjvDwÏb I Gg. wmwÏKzi ingvb. (2011). D”P gva¨wgK e¨emvq bxwZ I cÖ‡qvM. XvKv: cv‡Äix
cvewj‡KkÝ wj|
3. †gvnv¤§` Lv‡jKz¾vgvb, (2014). e¨e¯’vcbvi †gŠj welq. XvKv: w` hgybv cvewjkvm©|
4. W. Gg AvZvDi ingvb, cÖ‡dmi g~Ë©vRv Avjx, †gv. Beªvnxg †nv‡mb I †gv. Rûiæj Bmjvg k¨vgj. (2013). gvbe m¤ú`
e¨e¯’vcbv. XvKv: Kgvm© cvewj‡KkÝ|
5. Robbins, S., David, D., Coulter, M., & Woods, M. (2014). Management: the Essentials. NSW:
Pearsons Australia Group Pty Ltd.

Kg© Awa‡ekb 6.7t †ckvMZ Dbœq‡b Kg© mnvqK M‡elYv
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(Action Research on professional development)
6.7.1 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv
 cÖwZôv‡b Kg© mnvqK M‡elYv cwiPvjbvi †ÿÎ wPwýZ Ki‡Y mÿgZv cÖ`k©b|
 Dchy³ cÖKv‡ii Kg© mnvqK M‡elYv wbe©vPb K‡i M‡elYv cwiPvjbv Ki‡Z mÿgZv cÖ`k©b|
 D‡Ïk¨wfwËK Kg© mnvqK M‡elYv cwiPvjbvi mÿgZv cÖ`k©b|
6.7.2 wkLbdj
G Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_x©MY1. Kg© mnvqK M‡elYv Kx Zv ej‡Z cvi‡eb|
2. Kg© mnvqK M‡elYvi ˆewkó¨ D‡jøL Ki‡Z cvi‡eb|
3. Kg©mnvqK M‡elYvi D‡Ïk¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
4. Kg© mnvqK M‡elYvi cÖKvi‡f` D‡jøL Ki‡Z cvi‡eb|
5. cÖwZôv‡b Kg© mnvqK M‡elYv cwiPvjbvi †ÿÎ wPwýZ Ki‡Z cvi‡eb|
6.7.3 welqe¯‘
Kg©mnvqK M‡elYv
Av‡gwiKvi MIT-Gi Aa¨vcK Kurt Lewin 1946 mv‡j Zuvi “Action Research and Minority Problems,” bvgK
wbe‡Ü Kg©mnvqK M‡elYvi welqwU AeZviYv K‡ib| wZwb Kg©mnvqK M‡elYv m¤ú‡K© e‡jb:
“Action research is a comparative research on the conditions and effects of various forms of social
action and research leading to social action that uses a spiral of steps, each of which is composed
of a circle of planning, action, and fact-finding about the result of the action.”
Green Wood and Levin (1998) I Kemmis (1994) e‡jb †h mgv‡R wewfbœ †ckvq wb‡qvwRZ e¨w³ ev e¨w³eM© Zuvi
wbR K‡g©i Dbœq‡b Kg©mnvqK M‡elYvq m¤ú„³ n‡Z cv‡ib| †hgb b„-weÁvbx, mgvR weÁvbx, cwiKíbvwe`, cÖ‡KŠkjx Ges
Ab¨vb¨ e¨w³eM© G Kvh©μ‡g AskMÖnY Ki‡Z cv‡ib|
The North Central Regional Educational Laboratory Kg©mnvqK M‡elYvi msÁvq ejv nq: Action research is
an inquiry or research in the context of focused efforts to improve the quality of an organization
and its performance. It typically is designed and conducted by practitioners who analyze the data
to improve their own practice. Action research can be done by individuals or by teams of
colleagues. The team approach is called collaborative inquiry (NCRL, 2008, para. 1).
Kemmis & McTaggart (1988)-Gi g‡Z: Action research is a form of collective self-reflective inquiry
undertaken by participants in social situations in order to improve the rationality and justice of
their own social or educational practices, as well as their understanding of those practices and the
situations in which the practices are carried out.
Elliot (1991)-Gi g‡Z: Action research is the study of a social situation with a view to improving the
quality of action within it.
Mills (2000, p. 6)-Gi g‡Z: Action Research is a systemic inquiry conducted by teacher researchers,
principals, school counselors, and other stakeholders in the teaching/learning environment, to
gather information about the ways that their particular schools operate, how they teach, and how
well their students learn.
Dc‡iv³ msMv¸‡jv we‡kølY Ki‡j †`Lv hvq †ckvRxwe ¯^ ¯^ Kg©‡ÿ‡Î wbR wbR Kg©cwi‡ek I AvZœ Dbœq‡bi Rb¨ Kg©mnvqK
M‡elYv cwiPvjbv K‡ib|

Kg©mnvqK M‡elYvi D‡jøL‡hvM¨ ‰ewkó¨:
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Kg©mnvqK M‡elYvi †ek wKQz D‡jøL‡hvM¨ ˆewkó¨ jÿ¨ Kiv hvq|
1. †Kvb cÖwZôv‡b ev †kÖwY‡Z †Kvb AcÖZ¨vwkZ Kx NUbv N‡U‡Q hv wkLb cwiw¯’wZ‡K evavMÖ¯’ Ki‡Q, Zv †Kb NU‡Q Ges Kxfv‡e
Gi mgvavb Kiv hvq Zv Rvbvi Rb¨ Kg©mnvqK M‡elYv cwiPvwjZ nq|
2. cÖvKwUkbvi (wkÿK-wkÿvcÖkvmK-Ab¨vb¨) wb‡R Kg©mnvqK M‡elYv cwiPvjbv K‡ib|
3. Kg©mnvqK M‡elYv cwiw¯’wZ wbf©i I †cÖÿvcU †Kw›`ªK|
4. Kg©mnvqK M‡elYv AskMÖnY †Kw›`ªK| M‡elYv cwiPvjbv, ev¯Íveqb ev cÖ‡qv‡M cÖZ¨ÿ ev c‡ivÿfv‡e wkÿK-wkÿv_©x GgbwK
AwffveK mK‡jB m¤ú„³ n‡Z cv‡ib|
5. Kg©mnvqK M‡elYv mn‡hvwMZvg~jK|
6. Kg©mnvqK M‡elYv bgbxq cÖK„wZi| cÖ‡qvR‡b Gi ev¯Íevqb cÖwμqv cwieZ©b Kiv hvq|
7. Kg©mnvqK M‡elYvi gva¨‡g we`¨gvb cwiw¯’wZi Dbœqb mvabB Gi jÿ¨|
8. Kg©mnvqK M‡elYv eû c×wZi mgš^‡q cwiPvwjZ nq|
9. Kg©mnvqK M‡elYv e„Ëxq (Cyclic), mij cÖK…wZi bq| GKwU Pμ †k‡l Avi GKwU Pμ cwiPvwjZ nq|
10. Kg©mnvqK M‡elYv mwc©j (Spiral) cÖK…wZi|
Kg©mnvqK M‡elYvi D‡Ïk¨:
Kg©mnvqK M‡elYv cwiPvjbvi KwZcq D‡Ïk¨ wb‡¤œ wee„Z n‡jv:
1. †ckvMZ Abykxjb Dbœqb|
2. Kg©¯’‡j D™¢zZ mgm¨v mgvavbK‡í Ges †ckvMZ PP©v ev we`¨gvb Kg© cwiw¯’wZi Dbœqb|
3. mywbw`©ó Kvh©μg ev †ckvMZ PP©vi we`¨gvb Ae¯’vq cwieZ©b G‡b Gi Dbœqb NUv‡bv Kg©mnvqK M‡elYvi KvR| ZvB †kÖwY
wkÿK, we`¨vjq cÖkvmbmn †h †Kvb †ckv`vi ev cÖvKwUkbvi Gi DbœZ Abykxj‡bi Rb¨ Kg©mnvqK M‡elYv AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y©|
4. Kg©mnvqK M‡elYvq wb‡qvwRZ wkÿK, cÖkvmK-Gi g‡b AvZ¥mgv‡jvPbvi g‡bvfve M‡o D‡V weavq Zuviv wbR †ckvi Dbœqb
NUv‡Z m‡Pó _v‡Kb|
5. Kg©mnvqK M‡elYvq RwoZ wkÿK, Zvi wb‡Ri †ckvMZ f~wgKv, wkÿv_©xi wkLb gvb Ges †kÖwYKÿ Kvh©vewji gvb Dbœq‡b
¸iæZ¡c~Y© Ae`vb ivL‡Z cv‡ib|
6. G ai‡Yi M‡elYv wkÿK Zuvi Kg©¯’‡j m¤úbœ Ki‡Z cv‡ib weavq wZwb wbR¯^ mgq I cwiKíbv Abyhvqx M‡elYv KvR
cwiPvjbv Ki‡Z cv‡ib|
7. Kg©mnvqK M‡elYv wkÿv_©x‡`i‡KI Kvh©Ki Ges gvbm¤§Z wkL‡b mn‡hvwMZv K‡i|
8. M‡elK wb‡RB wb‡Ri mgm¨v wb‡q M‡elYv K‡ib| ewnivMZ †Kvb M‡elK Øviv cwiKwíZ Ges Av‡ivwcZ Kg© m¤úv`b Kiv
nq bv| ewnivMZ M‡elK mnvq‡Ki f~wgKv cvjb K‡ib, †Kvb wKQz Pvwc‡q †`b bv| d‡j M‡el‡Ki c‡ÿ NUbv eySv Ges Gi
Dbœqb ev mgvavb mnR nq|
G Qvov, AvZœïw×, AvZœ Dbœqb, AvZœ kÖ×v/ fw³, AvZœ cÖwZdjb, AvZœ m‡PZbZv e„w×, †ckvMZ Áv‡bi e„w× BZ¨vw`i Rb¨I
Kg©mnvqK M‡elYv cwiPvjbv Kiv nq|
Dch©³
y welq we‡ePbv Ki‡j †`Lv hvq, †kÖwY wkÿ‡Ki cvkvcvwk cÖwZôvb cÖav‡biI Kg©mnvqK M‡elYvq `ÿZv AR©b Ges Gi
PP©v Kiv Lye Riæwi| cÖwZôv‡bb gvb Dbœqb I Kvh©Ki †kÖwY wkL‡bi Rb¨ Kg©mnvqK M‡elYv cÖwZôvb cÖav‡bi I wkÿK‡K hyMcr
myweav `vb Ki‡e|
Kg©mnvqK M‡elYvi cÖKvi‡f`:
Ferannce (2000) Pvi cÖKv‡ii Kg©mnvqK M‡elYvi D‡jøL K‡i‡Qb| wb‡¤œi Q‡K Zv Dc¯’vcb Kiv n‡jvt
Individual
Collaborative
School-wide
District-wide
Teacher research
Action research
Action research
Action research
Focus
Single classroom
Single classroom
School issue,
District issue
issue
or several
problem, or area
Organizational
classrooms with
of collective
structures
common issue
interest
Possible Coach/mentor
Substitute
School
District
support
Access to
teachers Release
commitment
commitment
needed
Technology
time Close link
Leadership
Facilitator
Assistance with
with
Communication
Recorder
data organization administrators
External partners
Communication
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Potential
impact

Side
effects

and analysis
Curriculum
Instruction
Assessment

External partners
Allocation of
resources
Professional
development
activities
Organizational
structures
Policy
Practice informed Improved
Improved
by data
collegiality
collegiality,
information not
Formation of
collaboration, and
always shared
partnerships
communication
Team building
Disagreements on
process
Shared vision
Adapted from Eileen Ferrance (2000, p. 12); Brown University USA
Curriculum
Instruction
Assessment Policy

Potential to
impact school
restructuring and
change Policy
Parent
involvement
Evaluation of
programs
Improved
collegiality,
collaboration, and
communication
Team building
Disagreements on
process

Rory O’Brien (1998) Zuvi GK wb‡e‡Ü wZb cÖKv‡ii Kg©mnvqK M‡elYvi D‡jøL K‡i‡Qbt
1. Traditional Action Research 2. Contextural Action Research 3. Radical Action Research
Kg©mnvqK M‡elYvi mgm¨v ev welqe¯‘:
wkÿv mswkøó †kÖwY wkÿY-wkLb c×wZ, wkÿvμg e¨e¯’vcbv, wkÿK-wkÿv_©x m¤úK©, g~j¨vqb Kvh©vewj BZ¨vw` wel‡qi wewfbœ w`K
wb‡q Kg©mnvqK M‡elYv cwiPvjbv Kiv †h‡Z cv‡i| evsjv‡`‡ki cÖwZôvwbK ch©v‡q wkÿK ev M‡elK †h mKj wel‡q Kg©mnvqK
M‡elYv cwiPvjbv Ki‡Z cv‡ib Zvi K‡qKwU D‡jøL Kiv n‡jv|
 MZvbyMwZK wkÿY-wkLb c×wZi cwieZ©b
 MZvbyMwZK g~j¨vqb c×wZi cwieZ©b
 †kÖwY Kv‡h© wkÿv_©x‡`i mwμq AskMÖnY
 †kÖwY‡Z wkÿY-wkLb Kvh© PjvKvjxb wkÿv_©x KZ…©K cÖkœKiY cÖwμqv
 wkÿv_©xi †cÖlYv m„wó Kiv
 wkÿv_©xi mgqgZ Ges wbqwgZ Dcw¯’wZ wbwðZKiY
 wkÿ‡Ki †ckvMZ Dbœqb
 avivevwnK g~j¨vqb (wmG)
 wkÿK-wkÿv_©x wg_w¯Œqvi gvb Dbœqb
 cÖkvmwbK `ÿZv e„w×KiY
 GKxf~Z wkÿY ev¯Íevqb
 wkÿv_©x‡`i cv‡V Ag‡bv‡hvwMZv
 †kÖwY‡Z †ec‡ivqv ¯^fv‡ei wkÿv_©x‡`i Abwf‡cÖZ AvPiY
 †kÖwY‡Z k„•Ljv eRvq ivLv
 †kÖwY g~j¨vq‡bi KvR mwVKfv‡e m¤úbœ Ki‡Z AcviMZv `~ixKiY
 evwoi KvR wVKfv‡e m¤úbœ Ki‡Z mnvqZv Kiv
we.`ªt Kg© mnvqK M‡elYv (gva¨wgK wkÿK cÖwkÿY (we.GW) g¨vbyqvj, gwWDj 1 I 3) †_‡K D‡jøwLZ|

Glanz (2009, p. 3) wb‡¤œi †ÿÎ¸wji K_v D‡jøL K‡i‡Qbt
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Instructional practices
 Parent involvement
 Transportation concerns
 Student/Teacher health and wellness
 Curriculum
 Behavioral issues
 Community/Business partnerships
 Professional Learning Communities
 Evaluation/Performance issues
 Building Morale/Relationships
 Professional development 


School Planning
 Assessment
 Technology
 School nutrition
 School schedules
 Mentoring
 School programs such as Bilingual, ESL,
Gifted/Talented, Title One, Advanced
Placement, Running Start, etc.



6.7.4 Dcmsnvi
cÖ‡Z¨K cÖwZôv‡b Kg© mnvqK M‡elYv cwiPvjbv GKwU ¸iæZ¡c~Y© welq| wkÿK-Kg©Pvix‡`i e¨w³K Dbœq‡bi cvkvcvwk cÖvwZôvwbK
cwi‡ek Dbœq‡bi Rb¨ Kg© mnvqK M‡elYv cwiPvjbv Kiv GKvšÍ Avek¨K|
6.7.5 mnvqK cvV:

1. wUwKDAvB (2012). evsjv‡`‡ki gva¨wgK we`¨vj‡qi cÖavb wkÿKM‡bi wcÖ-mvwf©m cÖwkÿY g¨vbyqvj 2012. wUwPs †KvqvwjwU
B¤úªæf‡g›U Bb †m‡KÛvwi GWz‡Kkb cÖKí, gva¨wgK I D”P wkÿv Awa`ßi, wkÿv gš¿Yvjq, MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi|

2. wUwKDAvB (2008). Kg© mnvqK M‡elYv (gva¨wgK wkÿK cÖwkÿY (we.GW) g¨vbyqvj, gwWDj 1 I 3). wUwPs †KvqvwjwU
B¤úªæf‡g›U Bb †m‡KÛvwi GWz‡Kkb cÖKí, gva¨wgK I D”P wkÿv Awa`ßi, wkÿv gš¿Yvjq, MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi|

3. Ariola, M. M. (2006). Principles and methods of research. Manila: Rex Book Store.
4. Baumfield, V., Hall, E., & Wall, K. (2008). Action research in the classroom. Los Angeles:
SAGE.

5. Bubb, S., & Peter, E. (2007). Leading and Managing Continuing Professional Development.
London: Paul Chapman Publishing.

6. Burton, N., Brundrett, M., & Jones, M. (2008). Doing your education research project. Los
Angeles: SAGE.

7. McNiff, J., & Whitehead, J. (2005). Action research for teachers: A practice guide. London:
David Fulton Publishers Ltd.

8. Sevilla, C. G., Ochave, J. A., Punsalan, T. G., Regala, B. P., & Uriarte, G. G. (2001). Research
Methods. Manila: Rex Book Store.

Kg© Awa‡ekb 6.8t mgm¨v wPwýZKiY I M‡elYv cÖ¯Íve cÖYqb
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(Problems identification and research proposal preparation)
6.8.1 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv
 cÖwZôv‡b Kg© mnvqK M‡elYv cwiPvjbvq KwZcq g‡Wj e¨env‡i mÿgZv cÖ`k©b|
 Kg© mnvqK M‡elYv cwiPvjbvq DcKiY ˆZwi Ki‡Z mÿgZv cÖ`k©b|
 Kg© mnvqK M‡elYv cwiPvjbvq Z_¨ I DcvË msMÖ‡n mÿgZv cÖ`k©b|
 Kg© mnvqK M‡elYv cwiPvjbvq Kvh©Kix cwiKíbv cÖYqb Ki‡Z mÿgZv cÖ`k©b|
 M‡elYv cÖ¯Íve ˆZwi‡Z mÿgZv cÖ`k©b|
6.8.2 wkLbdj
G Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_x©MY1. Kg© mnvqK M‡elYvi KwZcq g‡Wj D‡jøL Ki‡Z cvi‡eb|
2. Kg© mnvqK M‡elYvi mgm¨v wPwýZ Ki‡Z cvi‡eb|
3. Kg© mnvqK M‡elYv cwiPvjbvq DcKiY ˆZwi Ki‡Z cvi‡eb|
4. Kg© mnvqK M‡elYv cwiPvjbvq Z_¨ I Dcv‡Ëi e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
5. Kg© mnvqK M‡elYv cwiPvjbvq Kvh©Kix cwiKíbv cÖYqb Ki‡Z cvi‡eb|
6. cÖwZôv‡b Kg© mnvqK M‡elYv cwiPvjbvi Rb¨ M‡elYv cÖ¯Íve ˆZwi Ki‡Z cvi‡eb|
6.8.3 welqe¯‘
Kg© mnvqK M‡elYvi KwZcq g‡Wj
Kg© mnvqK M‡elYv cwiPvjbvi Rb¨ wewfbœ g‡Wj i‡q‡Q| wb‡¤œ KwZcq g‡Wj D‡jøL Kiv n‡jv|
Kvb Ges wKMwj-Gi g‡Wj (1997)
cwiKíbv ch©vq
avc 1: mgm¨v eyS‡Z m‡Pó nIqv
avc 2: mgm¨vi msÁv cÖ`vb
avc 3: mgm¨v mgvav‡bi j‡ÿ¨ cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc cwiKíbv Kiv ev wPwýZ Kiv
cwiKí Kvh©KiKiY ch©vq
avc 4: cwiKwíZ c`‡ÿc ev¯Í‡e cÖ‡qvM Ges djvdj ch©‡eÿY
cÖwZdjb ¯Íi
avc 5: ev¯Íevqb ch©v‡q jä djvdj g~j¨vqb
avc 6: M‡elYv cÖKí m¤ú‡K© cÖwZdjb

GjwiLUvi, †cvk I †kv‡gL Gi g‡Wj (1993)
Avi¤¢KiY Ges cwiw¯’wZ m¤ú‡K© my®úó aviYv jvf
avc 1: M‡elYv Rvb©vj wjLb
avc 2: M‡elYvi ïiæ Kivi Bmy¨ ev welq wbiƒcb Kiv
avc 3: Bmy¨ ev welq m¤ú‡K© ¯úó aviYv AR©b
avc 4: DcvË msMÖnKiY
avc 5: DcvË we‡kølY
Kvh©‡KŠkj ˆZwi
avc 6: mgm¨v mgvav‡bi Rb¨ Kvh©‡KŠkj cwiKíbv Kiv; D³ cwiKíbv ev¯Í‡e cÖ‡qvM Kiv|
we‡kølY Ges ZË¡ MVb
avc 7: we‡kølYjä dj m¤ú‡K© wm×všÍ MÖnY I Ávb cÖwZôv; Ac‡ii mv‡_ cÖwZwôZ Ávb wewbgq Kiv|

KvU© wjDBb Gi Kg©mnvqK M‡elYv c×wZi avcmg~n:
KvU© wjDBb Kg©mnvqK M‡elYv‡K GKvwaK P‡μi avivevwnKZv wn‡m‡e eY©bv K‡i‡Qb| cÖwZwU Pμ PviwU avc wb‡q MwVZ| †hgb,
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1.
2.
3.
4.

cwiKíbvKiY
Kvh©KiKiY
ch©‡eÿY Ges
cÖwZdjb

cwiKíbv:
Kg©mnvqK M‡elYvi cÖ_g avc n‡”Q cwiKíbv cÖYqb| mgm¨vwU Kx, †Kb GB mgm¨v, †Kb GB M‡elYv, Kxfv‡e GB mgm¨vi
mgvavb Kiv hvq, Kxfv‡e Z_¨ msMÖn I we‡kølY Kiv hvq, Kxfv‡e M‡elYvi dj Dc¯’vcb Kiv hvq, BZ¨vw` welq we‡ePbv Kiv
nq| M‡elK M‡elYvi cÖ‡qvR‡b M‡elYvi †h †Kvb av‡c ev ¯Í‡i M‡elYv cwiKíbvi cwieZ©b, cwiea©b ev cwigvR©b Ki‡Z
cv‡ib|
Kvh© m¤úv`b:
Kg©mnvqK M‡elYvi wØZxq avcwU n‡”Q cwiKíbv ev¯Íevq‡bi avc| G av‡c M‡elK Zuvi cwiKíbvbyhvqx ev¯Í‡e M‡elYv Kvh© ïiæ
K‡ib| M‡elK KvR ïiæi c~‡e© AskMÖnYKvix‡`i (†hgb, wkÿv_©x) welqwU AeMZ Ki‡eb, cwiKwíZ bZzb K‡g©i cÖK…wZ m¤ú‡K©
m¤¢ve¨ my®úó aviYv e¨³ Ki‡eb| g‡b ivL‡Z n‡e †h AskMÖnYKvix‡`i †evaMg¨Zv Ges BwZevPK `„wófw½ cwiKwíZ bZzb K‡g©i
myôz ev¯Íevq‡bi Rb¨ LyeB ¸iæZ¡c~Y© (†nvm‡b Aviv †eMg, 2006)|
ch©‡eÿY:
GB av‡c M‡elK bZzb Kg© ev¯Íevqb cÖwμqv, Gi cÖfve ZË¡veavb I ch©‡eÿY K‡ib| GwU cÖK…Zc‡ÿ Z_¨ msMÖ‡ni avc| M‡elK
G ch©v‡q Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ mgm¨v Abyhvqx wewfbœ †KŠkj ev c×wZ (h_v: wdì †bvU, mvÿvrKvi, wkÿv_©x Wvqix BZ¨vw`) cÖ‡qvM
K‡ib| ch©‡eÿYKv‡j M‡elK cÖ‡qvRbxq Z_¨ msMÖn I †iKW© ev wjwce× K‡ib|
cÖwZdjb
M‡elYvi G c‡e© M‡elK cÖ_g ch©vq †_‡K †kl ch©vq ch©šÍ msNwUZ I msNwUZe¨ m¤ú~Y© Kvh©vewj cybtch©v‡jvPbv I g~j¨vqb
K‡ib| G‡ÿ‡Î M‡elK cÖwZwU ch©vq m¤ú‡K© wbR‡K cÖwZdjbg~jK cÖkœ K‡ib| bgybv cÖwZdjbg~jK cÖkœt
 Avwg wK wVK mgm¨v wbe©vPb K‡iwQ?
 mgm¨v mgvav‡bi cwiKíbv wVK Av‡Q wK?
 cwiKíbv wVKfv‡e ev¯ÍevwqZ K‡Z cviwQ?
 wVK c×wZ cÖ‡qvM K‡iwQ wK?
 cÖvß Z_¨ †_‡K Avwg Kx eyS‡Z cviwQ?
 mgm¨v‡K eySvi Rb¨ h‡_ó cwigvY Z_¨ ev DcvË msMÖn n‡q‡Q wK?
 msM„nxZ Z_¨ ev DcvË wbf©i‡hvM¨ I h_v_© wK? BZ¨vw` (‡nvm‡b Aviv †eMg, 2006)|
we.`ªt Kg© mnvqK M‡elYv (gva¨wgK wkÿK cÖwkÿY (we.GW) g¨vbyqvj, gwWDj 1 I 3) †_‡K M„nxZ|
Mills (2000) Kg© mnvqK M‡elYv cwiPvbvi Rb¨ PviwU av‡ci D‡jøL K‡i‡Qb:
1. Identifying an area of focus,
2. Collecting data,
3. Analyzing and interpreting the data, and
4. Developing an action plan)|
cieZ©x‡Z Brighton and Moon (2007) Av‡iv avc AšÍf³
©y K‡ibt
1. Identifying the area of focus
2. Writing the action plan to guide the inquiry process
3. Collect data to address the identified question
4. Organize the data
5. Analyze and interpret the data
6. Share the findings
M‡elK wbR we‡ePbvq Dchy³ g‡Wj wbe©vRb K‡i M‡elYv cwiPvjbv Ki‡eb|
Kg© mnvqK M‡elYvi mgm¨v wPwýZ KiY:
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Kg© mnvqK M‡elYv cwiPvjbvi Rb¨ wbe©vwPZ †ÿÎ †_‡K mnKg©x, ïfvbya¨vqx, cÖkvmb ev mswkøóRb‡`i mv‡_ civgk© K‡i mgm¨vi
ZvwjKv ˆZwi Kiv nq| cieZ©x‡Z AMÖvwaKvi wfwË‡Z mgm¨v wbe©vPb Kiv nq|
M‡elYv Z_¨ I DcvË:
M‡elYv Z‡_¨i cÖKvi‡f`:
cÖv_wgK Z_¨: †h Z_¨ cÖZ¨ÿfv‡e ev M‡elK mivmwi wb‡R ch©‡eÿY ev mvÿvrKv‡ii gva¨‡g msMÖn K‡ib|
gva¨wgK Z_¨: M‡elK cÖKvwkZ †Kvb cÖwZ‡e`b, Rvb©vj, ZË¡ ev Ab¨ †Kvb Drm BZ¨vw` †_‡K msMÖn K‡ib|
Kg©mnvqK M‡elK Dfq ai‡Yi Z_¨B e¨envi Ki‡eb| Z‡e G M‡elYvq cÖv_wgK Z‡_¨i cÖvavb¨ LyeB ¸iæZ¡c~Y©|
mvswL¨K Z_¨: cÖK…wZi w`K †_‡K †h Z_¨ mvswL¨K A_ev Z‡_¨i mvswL¨K cwigvc i‡q‡Q| Ab¨ K_vq †h Z_¨ msL¨vi gva¨‡g
†evaMg¨ Kiv nq| †hgb, Avq-e¨q, †kÖwY‡Z wkÿv_©xi Dcw¯’wZi nvi, wkÿv_©xi cixÿvq cÖvß †¯‹vi, wkÿv_©xi eqm, fwZ©K…Z
wkÿv_©xi msL¨v, we`¨vj‡qi msL¨v B`¨vw`|
¸YMZ Z_¨: †h Z_¨ fvlvMZ eY©bvi gva¨‡g cÖKvk Ki‡Z nq ZvÕB ¸YMZ Z_¨| msL¨vq cÖKvk‡hvM¨ bq Ggb †Kvb ˆewkó¨‡K
eY©bv K‡i GB Z_¨| †hgb- fvj ev mdj wkÿv_©x, m„Rbkxj, †cÖlYv, DbœZ mgvR BZ¨vw`|
†Kvb wbw`©ó M‡elYv wel‡qi Rb¨ cÖ‡qvRbxq Z‡_¨i m¤¢ve¨ Drm mg~n:
K) welq ev mgm¨vi mv‡_ cÖZ¨ÿ ev c‡ivÿfv‡e mswkøó e¨w³
 wkÿK, wkÿv_©x, AwffveK,
 cÖavb wkÿK, M‡elK, wkÿv we‡klÁ, cÖkvmK, KwgDwbwUi m`m¨
L) welq mswkøó Kvh©vewj
 †kÖwY wkÿY-wkLb Kvh©vewj
 wkÿv_©xi †kÖwY KvR
 wkÿK-wkÿv_©x, wkÿv_©x-wkÿv_©x wg_w¯Œqv
M) WKz‡g›U ev KvMRcÎ
 wkÿvμg, cvV¨cy¯ÍK
 hvPvB c×wZ ev †KŠkj, cÖkœcÎ, DËicÎ
 eB, cÖwZ‡e`b, eY©bv
 wgwUs wgwbDU, wm×všÍ
N) †fŠZ Ae¯’v ev cwi‡ek
 we`¨vjq, †kÖwYKÿ, AvmevecÎ, †Ljvi gvV
Z_¨ msMÖ‡ni c×wZ/‡KŠkj:
M‡elYvi Rb¨ cÖ‡qvRbxq Z_¨ msMÖ‡ni wewfbœ c×wZ ev †KŠkj i‡q‡Q| M‡elK Zvi cÖ‡qvRb Abyhvqx GKwU ev GKvwaK c×wZ
e¨envi K‡i _v‡Kb| Kg©mnvqK M‡elK Zvi M‡elbvi Rb¨ GKvwaK †KŠkj mgwš^Z K‡i cÖ‡qvM K‡ib|
Kg©mnvqK M‡elYvq †h mKj Z_¨ msMÖn c×wZ e¨eüZ n‡Z cv‡i Zv‡K wZbwU cÖavb fv‡M fvM Kiv hvq| cÖwZwU fvM GKvwaK
c×wZi GK GKwU `‡ji cÖwZwbwaZ¡ K‡i (mviYx K)|
mviYx K: Kg©mnvqK M‡elYvi Z_¨ msMÖn c×wZ:
KvMR-Kjg c×wZ
RxešÍ c×wZ
cÖhyw³ wbf©i c×wZ
ch©‡eÿY, e¨w³MZ wdì †bvU
mgvRwgwZ
w¯’i K¨‡giv (¯øvBW/‡Uc)
wkÿv_©x Wv‡qix
mvÿvrKvi
AwWI †Uc †iKW©vi (mvÿvrKvi)
cÖkœgvjv
Av‡jvPbv
wfwWI †Uc
GQvov †dvKvm MÖæc Av‡jvPbv, gZvgZ cÎ, †PK wj÷, †iwUs †¯‹j BZ¨w` cÖ‡qvR‡b e¨eüZ n‡Z cv‡i| Z_¨ msMÖn †KŠkj
wba©vi‡Yi mgq †h cÖkœwU wb®úwË Kiv cÖ‡qvRb Zv n‡jv Òwbw`©ó wel‡q Kg©mnv‡qK M‡elYvi Z_¨ msMÖ‡ni Rb¨ †Kvb †KŠkj¸‡jv
cÖ‡qvM‡hvM¨ Ges †Kb?
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†kªwYKÿ Kvh©vewj wb‡q hLb †Kvb Kg©mnvqK M‡elYv cwiPvwjZ nq ZLb M‡elK cÖavbZt ch©‡eÿY †KŠkj, wkÿv_©x Wv‡qix,
mvÿvrKvi, †dvKvm MÖæc Av‡jvPbv BZ¨vw` e¨envi K‡ib|
Mills (2000) DcvË we‡køl‡Yi Rb¨ wb‡Pi †KŠkj¸‡jv D‡jøL K‡i‡Qbt
1. Identify themes
2. Code surveys, interviews, and questionnaires
3. Ask the 5 W’s and the one H (who, what, where, when, why, and how)
4. Conduct an organizational review
5. Develop a concept map
6. Analyze antecedents and consequences
7. Display findings
8. State what is missing
cwiKíbv cÖYqb
wbe©vwPZ g‡Wj Abyhvqx M‡elYv cwiKíbv cÖYxZ nq| †hgb: KvU© wjDBb-Gi g‡Wj Abyhvqx bgybv cwiKíbvt
avc
ev¯ÍevqbKvj (ZvwiL)
w`em
gšÍe¨
1. cwiKíbvKiY
K. mgm¨v wPwýZKiY
L. .. .. .. ..
M. .. .. .. ..
2. Kvh©KiKiY
K. DcKiY ˆZwi
L. .. .. .. ..
M. .. .. .. ..
N. .. .. .. ..
3. ch©‡eÿY
K. Z_¨ msMÖn
L. .. .. .. ..
4. cÖwZdjb
K. Z_¨ we‡kølY
L. cybtch©v‡jvPbv
M. g~j¨vqb
N. .. .. .. ..
M‡elYv cÖ¯Íve
wbe©vwPZ g‡Wj Abyhvqx M‡elYv cwiKíbv cÖYq‡Yi ci mswkøó g‡Wj AbymiY K‡i M‡elYv cÖ¯Íve ˆZwi Kiv nq| wb‡¤œ GKwU
bgybv avc †`Lv‡bv n‡jvt
1| mgm¨v wbe©vPbt mgm¨v wbe©vPb ev mgm¨v wPwýZ KiY Kiv n‡”Q M‡elYv Kv‡Ri cÖ_g avc| ev¯Íe mgm¨vi Av‡jv‡K †Kvb
mgm¨v wPwýZ Ki‡Z nq|
2| D‡Ïk¨ wba©viYt mgm¨v wbe©vPb Kivi ci D‡Ïk¨ wba©viY Ki‡Z nq| G KvR ïiæ Kivi c~‡e© KvRwU †Kb Kiv n‡e? Ges
Kv‡Ri djvdj †_‡K wK Rvbv hv‡e? Zv wbe©vPb KivB n‡”Q D‡×k¨ wba©viY| D‡Ïk¨ GK ev GKvwaK n‡Z cv‡i| mgm¨vi
cÖK…wZi Dci GwU wbf©i K‡i|
3| AbywgZ wm×všÍ MÖnYt AbywgZ wm×vgÍ n‡jv mgm¨v mgvavb wel‡q Abygvbwbf©i aviYv ev wm×všÍ| GwUI M‡elYv ïiæi c~‡e©
wba©viY Ki‡Z nq Ges G aviYv cÖgvY Kivi j‡¶¨ cieZ©x Kvh©μg cwiPvwjZ nq|
4| cwiKíbv cÖYqbt AbymÜvbg~jK Kv‡Ri D‡Ïk¨ wba©vi‡Yi cieZ©x avc n‡”Q GKwU mywbw`©ó cwiKíbv cÖYqb Kiv| cwiKíbvq
Z_¨ msMÖn Kivi c×wZ (cwi¶Y, ch©‡e¶Y, mv¶vrKvi MÖnY ev cÖKvwkZ `wjjcÎ Kxfv‡e ch©v‡jvPbv Kiv n‡e Zvi eY©bv
†hgb- Z_¨ msMÖn wKsev mv¶vrKvi MÖn‡Yi Rb¨ cÖkœgvjv BZ¨vw`) _vK‡e| GKBmv‡_ Z_¨ msMÖ‡ni cwiwa A_©vr †Kv_vq,
KZR‡bi mv¶vrKvi wb‡Z n‡e wKs¤^v †Kvb †Kvb `wjjcÎ cix¶Y Ki‡Z n‡e BZ¨vw`I _vK‡e| GQvov, KvRwU m¤cbœ Ki‡Z
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KZ mg‡qi cÖ‡qvRb, Kx Kx DcKiY e¨envi Kiv n‡e, KvR †k‡l cÖwZ‡e`bwU Kxfv‡e iPbv Kiv n‡e BZ¨vw` welqI G‡Z
AšÍf³
©y _vK‡e||
5| Instruments/Tools ˆZwit AbymÜv‡bi D‡Ï‡k¨i mv‡_ mvgÄm¨ †i‡L Z_¨ I DcvË msMÖ‡ni Rb¨ cÖkœgvjv, †PKwj÷,
ch©‡e¶Y wmwWDj BZ¨vw` ˆZwi Ki‡Z nq| G ai‡Yi Instruments/ Tools Ggbfv‡e ˆZwi Ki‡Z nq hv‡Z cÖ‡qvRbxq
Z_¨ ev` bv c‡o AcÖ‡qvRbxq Z_¨ msM„nxZ bv nq mK‡ji wbKU mn‡R †evaMg¨ nq|
6| Z_¨ I DcvË msMÖnt mvaviYZt cÖkœgvjvi wfwË‡Z Z_¨ I DcvË eY©bv Kiv nq| ch©‡e¶‡Yi gva¨‡gI Z_¨ I DcvË msMÖn
Kiv †h‡Z cv‡i| Z_¨ I DcvË msMÖ‡ni †¶‡Î wk¶v_©xi eqm, †kªwY I wbivcËvi welqwU mZ©KZvi mv‡_ we‡ePbvq wb‡Z
n‡e|
7| Z_¨ I DcvË †kªwYe×KiYt ˆewkó, cÖKvi‡f` Ges Pvwn`v Abymv‡i msM„nxZ Z_¨ I DcvË †kªwYe× Ki‡Z nq| A_©vr msM„nxZ
Z_¨vejx cÖ‡qvRb Abyhvqx MYmsL¨v mviwY, MÖvd Ges Pv‡U© mvRv‡Z n‡e|
8| Z_¨ I DcvË we‡kølY Ges djvdj cÖ¯‘Zt AbymÜv‡bi D‡Ï‡k¨i Av‡jv‡K cÖvß Z‡_¨i (†kªwYe×K…Z) Dci gšÍe¨B n‡”Q
we‡kølY| Mo, kZKiv nvi, Zzjbv BZ¨vw`i mvnv‡h¨ gšÍe¨ Ki‡Z nq| cÖvß Z_¨ we‡kølY K‡i djvdj cÖ¯‘Z Ki‡Z nq|
9| mycvwik cÖYqbt Z_¨ we‡kølY Kivi ci cÖvß djvd‡ji wfwË‡Z welq I D‡Ï‡k¨i Av‡jv‡K mycvwik cÖYqb Ki‡Z nq|
mycvwik ev¯Íevq‡bi gva¨‡g wPwýZ mgm¨vi mgvavb Ki‡Z nq|
10| cÖwZ‡e`b cÖYqbt AbymÜvbg~jK Kv‡R msMwVZ mKj Kvh©μ‡gi Av‡jv‡K GKwU wjwLZ cÖwZ‡e`b ˆZwi Ki‡Z nq|
cÖwZ‡e`‡bi ïi‡ZB AbymÜvbg~jK Kv‡Ri wk‡ivbvg, Kv‡R AskMÖnYKvixi bvg, ZË¡veavbKvixi bvg (hw` _v‡K) D‡jøL
Ki‡Z nq| cvkcvwk f‚wgKv, D‡Ïk¨, c×wZ, Z_¨ I DcvË we‡kølY, djvdj I mycvwikgvjv web¨¯ÍÍ K‡i cÖwZ‡e`b ˆZwi
Ki‡Z nq|

6.7.4 Dcmsnvi
vkÿv cÖwZôv‡b Kg© mnvqK M‡elYv cwiPvjbvq ÔM‡elYv cÖ¯ÍveÕ cÖYqb K‡i Dchy³ Dcv‡q Kg©mnvqK M‡elYv cwiPvjbv Ki‡j
KvRwU myôzfv‡e m¤úbœ Kiv hvq| bZyev c×wZMZ ÎæwUi Kvi‡Y M‡elYv cwiPvjbv evavMÖ¯’ n‡Z cv‡i|
6.7.5 mnvqK cvV:
1. wUwKDAvB (2012). evsjv‡`‡ki gva¨wgK we`¨vj‡qi cÖavb wkÿKM‡bi wcÖ-mvwf©m cÖwkÿY g¨vbyqvj 2012. wUwPs †KvqvwjwU
B¤úªæf‡g›U Bb †m‡KÛvwi GWz‡Kkb cÖKí, gva¨wgK I D”P wkÿv Awa`ßi, wkÿv gš¿Yvjq, MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi|
2. wUwKDAvB (2008). Kg© mnvqK M‡elYv (gva¨wgK wkÿK cÖwkÿY (we.GW) g¨vbyqvj, gwWDj 1 I 3). wUwPs †KvqvwjwU
B¤úªæf‡g›U Bb †m‡KÛvwi GWz‡Kkb cÖKí, gva¨wgK I D”P wkÿv Awa`ßi, wkÿv gš¿Yvjq, MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi|
3. GbwmwUwe (2012). wkÿvµg we¯ÍiY g¨vbyqvj. RvZxq wkÿvμg I cvV¨cy¯ÍK †evW©, XvKv, wkÿv gš¿Yvjq, MYcÖRvZš¿x
evsjv‡`k miKvi|
4. Ariola, M. M. (2006). Principles and methods of research. Manila: Rex Book Store.
5. Baumfield, V., Hall, E., & Wall, K. (2008). Action research in the classroom. Los Angeles:
SAGE.
6. Bubb, S., & Peter, E. (2007). Leading and Managing Continuing Professional Development.
London: Paul Chapman Publishing.
7. Burton, N., Brundrett, M., & Jones, M. (2008). Doing your education research project. Los
Angeles: SAGE.
8. McNiff, J., & Whitehead, J. (2005). Action research for teachers: A practice guide. London:
David Fulton Publishers Ltd.
9. Sevilla, C. G., Ochave, J. A., Punsalan, T. G., Regala, B. P., & Uriarte, G. G. (2001). Research
Methods. Manila: Rex Book Store.
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Awa‡ekb 6.9
6.9.1

wkLb `¶Zv Dbœqb: gvB‡μvwUwPs ( Learning Skills Development: Microteaching)

AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv





gvB‡μvwUwPs Gi HwZnvwmK cUf~wg eY©bv Ki‡Z cviv
gvB‡μvwUwPs Gi gva¨‡g wk¶Y `¶Zv Avq‡Ëi †KŠkj Rvbv
gvB‡μvwUwPs Gi ch©vq¸‡jv ej‡Z cviv




gvB‡μvwUwPs Gi myweav I Amyweav Rvbv
gvB‡μvwUwPs Gi ¸i“Z¡ eY©bv Ki‡Z cviv

6.9.2

wkLbdj

Awa‡ekb †k‡l cÖwk¶Yv_©xiv 



gvB‡μvwUwPs wK Zv ej‡Z cvi‡eb
gvB‡μvwUwPs Gi HwZnvwmK cUf~wg eY©bv Ki‡Z cvi‡eb
wk¶Y `¶Zv Dbœq‡b gvB‡μvwUwPs Gi †KŠkj eY©bv Ki‡Z cvi‡eb




gvB‡μvwUwPs Gi ch©vq¸‡jv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb
gvB‡μvwUwPs Gi myweav I Amyweav ej‡Z cvi‡eb



gvB‡μvwUwPs ¸i“Z¡ eY©bv Ki‡Z cvi‡eb

6.9.3 welqe¯‘
gvB‡μvwUwPs
gvB‡μvwUwPs ev Abywk¶Y n‡”Q `¶Zv wfwËK GK ai‡bi cÖwk¶Y †KŠkj| Micro kãwU G‡m‡Q MÖxK kã Mikros †_‡K Gi
A_© nj Lye †QvU Ges Teaching A_© wk¶v`vb| cv‡Vi ¶z`ªZg ev †gŠwjK welq wb‡q PP©v Kiv ev Practice KivB n‡”Q
Micro-Teaching|
wk¶‡Yi me¸‡jv †KŠkj GKev‡i AvqË bv K‡i Abykxj‡bi gva¨‡g gvÎ GKwU K‡i †KŠkj GKev‡i AvqË Ki‡Z nq| mgMÖ
wk¶Y e¨e¯’v‡K ¶z`ª ¶z`ª As‡k wef³ K‡i cÖ‡Z¨KwU‡K c„_K c„_K fv‡e Abykxjb KivB gvB‡μvwUwPs| myZivs gvB‡μvwUwPs Ggb
GK ai‡bi wbqwš¿Z e¨e¯’v hvi gva¨‡g wbw`©ó wk¶Y `¶Zv evievi Abykxjb K‡i AvqË Ki‡Z nq|
MC Knight Gi g‡Z, gvB‡μvwUwPs n‡”Q Ggb GK wk¶Y †KŠkj hvi gva¨‡g evi evi Abykxj‡bi Øviv bZzb wk¶Y-`¶Zv
AvqË Ges cyivZb `¶Zv‡K DbœZZi Kiv nq|
(Allen and Eve. 68), A system of controlled practice that makes it possible to concentrated on
teaching behaviour and to practice teaching under controlled conditions.
AviI ejv n‡q‡Q It is a dramatic teachnique. Micro-teaching is concentrate on a specific teaching
technique.
gvB‡μvwUwPs AvaywbK wk¶v weÁv‡bi GKUv D‡jøL‡hvM¨ Avwe®‹vi| wk¶v`vb we‡kl K‡i cÖwk¶YiZ fvex wk¶K‡`i †kªYx
wk¶v`vb ev¯—e cÖwk¶Y †`qvi Rb¨ G †KŠkj GKUv mvdj¨RbK Dcvq|
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ÔcÖ‡Póv I fyjÕ GB c×wZi Aej¤^‡b GKwU GKwU K‡i D‡Ïk¨ ev¯—evq‡bi wk¶v †`IqvB nj gvB‡μvwUwPs Gi cÖavb KvR|
AvPiYev`x g‡bvweÁvbxiv †hgb AvPiY‡K †f‡½ †f‡½ Zvi ¶z`ªZg Ask¸‡jv a‡i mgMÖ AviPY we‡klY K‡ib †Zgwb wk¶v`vb
cÖwμqv‡KI AvPiYev`x `„wó‡KvY †_‡K mgMÖ cvV`vb‡K †f‡½ †f‡½ we‡klY K‡i wk¶v †`IqvB nj gvB‡μvwUwPs|
John-Brook and Spelman (1973) e‡jb The name micro-teaching was adopted for this type of
teaching practice for student teachers because the technique involves a scalingdown of as many
elements as possible in each practice lesson.

HwZnvwmK cUf~wg
Av‡gwiKvi ÷¨vb‡dvW© wek¦we`¨vj‡q lv‡Ui `k‡Ki cÖ_g w`‡K gvB‡μvwUwPs ïi“ nq| (Allen and Ryan, 1969)| †m mgq G
cÖwμqv‡K †gvUvgywU `ywU ¯—‡i fvM Kiv nZ|
Plan – Teach – Observe
Re plan – Re teach – Re observe.
A_©vr wk¶K cvV`v‡bi Rb¨ wel‡qi †Kvb GKwU Ask †e‡Q wb‡q Zvi Rb¨ cÖ‡qvRbxq cvVUxKv cÖYqb K‡i †m Abyhvqx †kªYx‡Z
cvV`vb Ki‡eb| Zvi cvV`vb †Uwjwfkb K¨v‡givq †iKW© K‡i †mB wk¶K‡K †`Lv‡bv n‡e| wZb ch©v‡q wk¶‡Ki Kg©ZrciZv
we‡klY K‡i Avevi GB ZwbwU ¯—‡ii cybive„wË Kiv nq| G †¶‡Î wk¶v`v‡bi GK GKwU †gŠwjK `¶Zvi Dci ¸i“Z¡ Av‡ivc
Kiv nq| †hgb cvV`vb Avi¤¢ GeO m¤úv`b, mv_©K cÖkœKiY, Reinforcing wk¶v_©x‡`i Ask MÖnY|
eªvD‡bi we‡klY c×wZ: gvB‡μvwUwPs g~j¨vqb c×wZ cix¶v Ges wePvi K‡i (Brown, 1975) AviI we‡klYag©x Ges
ˆbe©¨w³K GKwU c×wZ D™¢veb K‡ib| GB c×wZi bvgKiY Kiv n‡q‡Q Brown’s Interaction System (BIAS)
eªvDb Zvi we‡kgVlY c×wZ‡Z QvÎ wk¶‡Ki cvi¯úwiK cÖwZwμqvMywj‡K mvZwU ZrciZvq fvM K‡ib|
TL – Teacher’s Lecture (wk¶‡Ki e³…Zv)
TQ – Teacher’s Questions (wk¶‡Ki cÖkœ)
TR – Teacher’s Responds (wk¶‡Ki cÖZzËi)
PR – Pupil Respond (Qv‡Îi cÖwZwμqv)
PV – Pupil Volunteers (wk¶v_©xi †¯^”QvK…Z KvR)
S – Silence (bxieZv)
X – Unclassifiable (AwbwðZ)
†kªYx‡Z cvV`vb PjvKv‡j GB wμqv-cÖwμqv¸wj KZevi nq Zv hw` c„_K c„_K fv‡e ¸‡Y †i‡L cwigvYMZfv‡e we‡klY Kiv
hvq Zvn‡j K¬vm PjvKjxb mg‡q GKUv Kv‡Ri ¯úó wPÎ cvIqv hv‡e|
gvB‡μvwUwPs GKwU M‡elYv wfwËK cÖwμqv hvi gva¨‡g mvaviY †kªYxK‡¶ wk¶v`v‡bi RwUjZv I Î“wUmg~n AwZ mnR I mij
fv‡e we‡klY Kiv †h‡Z cv‡i|
ó¨vb‡dvW© wek¦we`¨vj‡qi ZvwjKvfy³ 14U wbgœiƒc:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

DÏxcbvi ZviZg¨ (Stimulus Variation of a lesson)
cvV cÖ¯‘wZ (Introducing a lesson)
m~² D‡Ïk¨ cÖ‡Yvw`Z cÖkœ (Probing question)
eje„w× (Reinforcement)
cÖkœKi‡Y `ª“ZZv (Fluency in questioning)
D”P gv‡bi cÖ‡kœi e¨envi ()
wewfbœgyLx cÖkœ (Divergent question)
mgvwßKiY c×wZ (Closure)
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(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

wk¶‡Ki bxieZv I fvlvnxb Bw½Z (Teachers silence and non-verbal cues)
g‡bv‡hvMx AvPi‡Yi ¯^xK…wZ (Recognizing attending behaviour)
wek`KiY I D`vniY e¨envi (Illustrating and use of examples)
e³…Zv †`qvi fw½ (Lecturing)
cwiKwíZ c~Yi“w³ (Planned repitation)
ms‡hv‡Mi m¤ú~Y©Zvmvab (Complements of communication)

Gici K¨vwj‡dvwb©qvi dvi I‡qó jvB‡eªix‡Z AviI PviwU `¶Zvmn †gvU 18wU `¶Zv ZvwjKvfy³ Kiv nq| †m¸wj nj(15)
(16)
(17)
(18)

kªeY `k©b DcKiY e¨envi (Using Audio visual aids)
†kªYxK‡¶ wk¶‡Ki cÖvYeš—Zv (Teacher liveliness in the classroom)
`jMZ Av‡jvPbvi Drmvne¨ÄK Bw½Z (Prompting group discussion)
wk¶‡Ki e¨vL¨v (Teacher’s explanation)

wk¶Y `¶Zv Avq‡Ë¦i †KŠkj
wb‡gœ K‡qKwU `¶Zv Avq‡Ëi †KŠkj eY©bv Kiv n‡jv1) cÖkœ Kivi †KŠkj: mvaviY gyL¯— ai‡bi cÖkœ `ª“ZZvi mv‡_ Kiv hvq| wKš‘ KwVb cÖkœ Ki‡Z n‡j cÖ_‡g GKUz weiwZ w`‡q
ax‡i ax‡i ¯úó ¯^‡i cÖkœwU K‡i wk¶v_©x‡`i wPš—v Kivi my‡hvM w`‡Z n‡e| me wk¶v_©x‡`i w`‡K wRÁvmy `„wó‡Z ZvwK‡q cÖkœ
Dc¯’vcb Ki‡Z n‡e| cÖ‡kœi fvlv n‡e mnR
2) cvV †NvlYv Kivi †KŠkj: †kªYx K‡¶ Xy‡KB wk¶K cvV †NvlYv Ki‡eb bv| cÖ_‡g Drmvn mÂv‡ii †Póv Ki‡eb, Zvici Rvbv
†_‡K ARvbv Áv‡bi m~Î a‡i cvV †NvlYv Ki‡eb|
3) DcKiY e¨env‡ii †KŠkj: wk¶K DcKiY¸‡jv †Uwe‡ji Dci †i‡L †`‡eb bv| DcKiY¸‡jv †Uwe‡ji Wªqv‡i A_ev GKUz
Avov‡j †i‡L †`‡eb| wk¶‡Yi mgq hLb †hwU cÖ‡qvRb nq †mwU cÖ`k©b Ki‡eb, KvR †kl n‡j Wªqv‡i †i‡L †`‡eb| GKwU
K¬v‡m A‡nZzK A‡bK¸‡jv DcKiY cÖ`k©b Kiv hv‡ebv| cv‡Vi mv‡_ m¤úK©nxb DcKiY cÖ`k©‡bi cÖ‡qvRb †bB|
4) mwVK DËi`vZv‡K Drmvn `v‡bi †KŠkj: mwVK DËi cÖ`vbKvix‡K Drmvwn Ki‡Z n‡e| fyj DËi cÖ`vbKvix‡K DrmvwnZ bv
K‡i mnR fw½‡Z mwVK DËiwU Rvwb‡q w`b| Zvici Zv‡K GKwU mnR cÖkœ Ki“b| Gevi DËi mwVK n‡j Zv‡K `yÕGKwU
K_v e‡j DrmvwnZ Ki“b| DËi fyj n‡j ev DËi w`‡Z bv cvi‡j KL‡bv wbi“rmvwnZ Ki‡eb bv|
5) †evW© e¨env‡ii †KŠkj: cvV`v‡bi mgq e¨vK‡evW© ev †nvqvBU †ev‡W© wjL‡jB †evW© e¨envi nq bv| †evW© e¨env‡iiI wbqg
Av‡Q †hgb †ev‡W© wjL‡Z n‡e eo K‡i hv‡Z †k‡l †e‡Âi wk¶v_©x ch©š— Zv †`L‡Z cvq| †ev‡W© †jLvi mgq wk¶K‡K GK
mvBW n‡q `uvwo‡q wjL‡Z n‡e| cÖwZwU kã †jLvi mv‡_ mv‡_ myD”P K‡É Zv ej‡Z n‡e|
6) DÏxc‡Ki ZviZg¨ (Stimulus variation): cvV`v‡bi mgq DÏxc‡Ki ZviZg¨ NwU‡q wk¶v_©x‡`i g‡bv‡hvM ev `„wó
AvKl©Y Kiv hvq| †hgb KÉ¯^‡ii DVv bvgv| GKUv kã ev jvBb †Rvi w`‡q ejv, †ev‡W© †h‡q GKUv kã ev jvB‡bi bx‡P
AvÛvi jvBb K‡i DÏxc‡Ki ZviZg¨ NUv‡bv hvq| Z‡e One technique can not be isolated from other. GKUv
`¶Zv ev †KŠkj †_‡K Avjv`v Kiv hvq bv|
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gvB‡μvwUwPs Gi 5wU ch©vq
(1) 5 †_‡K 10 R‡bi †QvU GKwU `‡ji mvg‡b cÖwk¶Yv_©x wk¶K cv‡Vi GKwU LÛvsk Dc¯’vcb Ki‡eb| GLv‡b GKRb m½x
wk¶v_©x f~wgKv Awfb‡qi gva¨‡g KvR Ki‡eb| 5 †_‡K 6 wgwbU mgqKv‡ji g‡a¨ cÖwk¶Yv_©x ïay GKwU ev `ywU we‡kl `¶Zv
mv_©Kfv‡e e¨envi K‡i AvqË Ki‡Z m‡Pó n‡eb|
(2) wk¶‡Ki Kvh©vejx g~j¨vq‡bi Rb¨ Video †Uc e¨envi Kiv nq| cvV`v‡bi ci K‡¶ wM‡q wk¶K I wk¶v_©x Zv ch©‡e¶Y
Ki‡eb Ges cvV`vb †KŠkjMZfv‡e KZUzKz mv_©K n‡q‡Q Zv ch©v‡jvPbv K‡ib
(3) G c‡e© c~e© cv‡Vi Av‡jvPbv ev Feed back Gi Av‡jv‡K wk¶K Zvi cvV cybM©Vb K‡ib| G ch©vq‡K re-plan session
ejv nq|
(4) G ce© cyb:cvV ev re-teach session| mvaviY: wfbœ Av‡iK `j wk¶v_©xi mvg‡b wk¶K cybM©wVZ cvVB cwo‡q _v‡Kb| G
c‡e©I ch©‡e¶K _v‡Kb Ges Video K¨v‡giv e¨envi Kiv †h‡Z cv‡i|
(5) GLv‡b cv‡Vi Teach Gi Zzjbvq cybc©vV ev re-teach KZLvwb mv_©K n‡q‡Q Zv cybiv‡jvwPZ nq|
gvB‡μvwUwPs Gi myweav
1) Abywk¶Y GKwU ¯^wk¶Y †KŠkj| cÖwk¶Yv_©x cvV`v‡bi †¶‡Î wb‡Ri †`vl Î“wU m¤ú‡K© mgv‡jvPbvi m¤§yLxb nq| VCR Gi
gva¨‡g Zv ch©‡e¶Y Ki‡Z cv‡i| c‡i G c×wZ‡Z AvZ¥ Abykxj‡bi gva¨‡g †`vl Î“wU ms‡kvab I cwigvR©‡bi my‡hvM cvq
2) †kªYxK‡¶ GKwU ev `ywU †KŠkj‡K Aej¤^b K‡i wk¶‡Ki cvV`vb Kvh©vejx AvewZ©Z nq e‡j wk¶‡Ki wb‡Ri Kvh©vejx I
AvPi‡Yi DbœwZmvab mnR, cwi”Qbœ I †evaMg¨ n‡q D‡V|
3) gvB‡μvwUwPs-G AvZ¥Abykxjb AvZ¥cÖZ¨q MV‡bi mnvqK f~wgKv cvjb K‡i _v‡K|
gvB‡μvwUwPs Gi Amyweav
1) Micro-teaching AvcvZZ: GKwU e¨qeûj cvV`vb †KŠkj| Avgv‡`i †`‡k G †KŠk‡ji e¨vcK e¨envi mnR mva¨ bq|
2) Avbylw½K hš¿cvwZ cwiPvjbv I i¶Yv‡e¶‡Yi Rb¨ `¶Zv m¤úbœ AwZwi³ †jv‡Ki cÖ‡qvRb|
gvB‡μvwUwPs Gi ¸iyZ¡
gvB‡μvwUwPs cÖwμqvq wk¶KZvi `¶Zv e„w×‡Z hw`I Avbylw½K hš¿cvwZ (†hgb Video camera, VCR) Gi cÖ‡qvRb Ges
A‡bK †ewk mgq cÖ‡qvRb nq Z_vwc mdj wk¶v`v‡bi Rb¨ I mdj wk¶K ˆZixi Rb¨ G `¶Zv AZ¨š— mnvqK| KviY
Micro-teaching cÖwμqvq evi evi Abykxj‡bi gva¨‡g GKRb bZzb wk¶K wk¶v`v‡bi mKj †KŠkj AvqË K‡i n‡Z cv‡ib
GKRb mv_©K wk¶K|

mnvqK cvV:
1. S.K. Kochhar (1992), Methods and Techniques of Teaching, New Delhi: Sterling Publishers
Private Limited.
2. evsjv‡`k Db¥y³ wek¦we`¨vjq (2010) D”P wk¶v e¨e¯’vcbv, evsjv‡`k Db¥y³ wek¦we`¨vjq
3. wk¶v gš¿Yvjq (2004) wk¶v cÖwZôvb cÖavb‡`i cÖwk¶Y g¨vbyqvj, wd‡gj †m‡KÛvix ¯‹zj GwmmU¨vÝ cÖ‡R±: wØZxq ch©vq
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Awa‡ekb 6.10

gvB‡μvwUwPs Abykxjb (Microteaching practice)

6.10.1 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv




AbycvV cwiKíbv cÖYqb Ki‡Z cviv
cÖwk¶Yv_©x wk¶K KZ…©K AbycvV Dc¯’vcb
Dc¯’vwcZ cvV`v‡bi mv_©KZv we‡klY Kiv



we‡kl‡Yi c‡i cybcvV Dc¯’vcb

6.10.2 wkLbdj
Awa‡ekb †k‡l cÖwk¶Yv_©xiv 




AbycvV cwiKíbv cÖYqb Ki‡Z cvi‡eb
cÖwk¶Yv_©xiv AbycvV Dc¯’vcb Ki‡Z cvi‡eb
cÖwk¶Yv_©xiv Dc¯’vwcZ cvV`v‡bi mv_©KZv we‡kølY Ki‡Z cvi‡eb
cybcvV Dc¯’vc‡bi gva¨‡g wk¶Y c×wZ Dbœq‡b m‡Pó n‡eb|

6.10.3 Abycv‡Ui bgybv
wk¶K:
welq: MwYZ (R¨vwgwZ)

†Kvb& †KŠkj cÖ`wk©Z n‡e
wk¶v_©x‡`i c~e©Ávb

†kªYx : PZz_©
ZvwiL:
mgq:
:

cvV m~Pbvi †KŠkj
:
AvqZ‡¶‡Îi †¶Îdj wbY©q Kiv|

1| cÖZ¨¶ D‡Ïk¨: wk¶v_©xMY‡K mvgvš—wi‡Ki †¶Îdj wbY©q wk¶v`vb|
(K)

m~Pbv: †Kvb f~wg, †Uwej ev cyKz‡ii DcwifvM KZUzKz RvqMv Ry‡o Av‡Q Zv Rvbvi Rb¨ Avgv‡`i †Kvb& ai‡bi cwigvY
Rvbv cÖ‡qvRb?
- - - †Zvgiv G ai‡bi cwigvY c~‡e© wbY©q K‡iQ wK?
- - - GKwU AvqZ‡¶‡Îi †¶Îdj wKfv‡e wbY©q Kiv nq?
- - - GKwU mvgvš—wiK wKiƒc †¶Î Zv wPÎ Gu‡K †`LvZ cvi wK?
- - - Avgiv AvR GKwU mvgvš—wi‡Ki †¶Îdj wbY©q Ki‡Z wkLe|

(L)

K‡qKwU mvgvš—wi‡Ki wPÎ j¶¨ Ki:
(K)
(L)
(M)

(N)

Gme mvgš—wi‡Ki †¶Îdj wKfv‡e wbY©q Kiv hvq, †Zvgiv KvMR †_‡K K‡qKwU mvgš—wi‡Ki wPÎ Gu‡K †K‡U wb‡q
†Póv Ki| (wk¶K KvUv mvgwš—wiK mieivn Ki‡Z cv‡ib)
wk¶v_©xiv Avwe®‹vi Ki‡e †h GKwU mvgš—wiK‡K mn‡RB AvqZwP‡Î iƒcvš—i Kiv hvq|
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†m †¶‡Î mvgš—wi‡Ki †¶Îdj n‡e: ˆ`N©¨ × D”PZv
(M)

†Zvgiv ˆ`N©¨ I D”PZv †`Iqv Av‡Q Giƒc K‡qKwU mvgš—wi‡Ki †¶Îdj wbY©q Ki:
(1) ˆ`N©¨ 3 †m. wg., D”PZv 2 †m. wg.
(2) ˆ`N©¨ 4 dzU, D”PZv 2 dzU
(3) ˆ`N©¨ 5 wgUvi, D”PZv 1 wgUvi

(N)

wk‡¶vcKiY: PK, PK‡evW©, iw½b PK, d¬¨v‡bj †evW©, nvW©‡ev‡W©i KvUv AvqZ I mvgš—wi‡Ki wPÎ, m¨vÛ †ccvi, KuvwP,
KvMR BZ¨vw`|

cvVwU mgvß n‡j wk¶K wb‡Ri AvZ¥mgv‡jvPbv wjwce× Ki‡eb, AZ:ci wZwb wfwWI‡Z aviYK…Z cvVwU †`L‡eb Ges cybivq
cvVwU m¤ú‡K© Zuvi wb‡Ri aviYv wjwce× Ki‡eb|
AZ:ci cvVwU m¤ú‡K© Ab¨vb¨ wePviKMY ivq †`‡eb| AwfÁ wk¶K A_ev we‡klÁMY cvV m¤ú‡K© ivq w`‡q _v‡Kb| GKwU
†PKwj‡ó cÖ‡Z¨KwU Dc‡KŠkj m¤ú‡K© we‡klÁMY cuvP c‡q‡›Ui †¯‹‡j Zuv‡`i gZvgZ w`‡q _v‡Kb| bx‡P cvV m~Pbv g~j¨vqb Kivi
†PK wj÷-K g~j¨vqb wb‡`©wkKv
K) cvV m~Pbv Kivi †KŠkj
wk¶‡Ki bvg: ..........................................

ZvwiL: ...................................
cÖ_g Abykxjbx / wØZxq Abykxjbx

1|
2|
3|
4|
5|

wk¶v_©xi c~e©Ávb, AwfÁZv Ges AvM †ni e¨envi KZUv Kiv n‡q‡Q?
bZzb cvVK‡K wKfv‡e wk¶v_©xi c~e©Ávb I AwfÁZvi m‡½ mymgwš^Z K‡i
Dc¯’vcb Kiv n‡q‡Q|
wk¶‡Ki e³e¨ cÖvmw½K Ges my¯úó wQj
mvgwMÖK fv‡e cv‡Vi m~Pbv wKiƒc wQj?
Ab¨ †Kvb we‡kl †KŠkj (hw` _v‡K)|

Kg
1
1

2
2

3
3

4
4

†ekx
5
5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

wePvi‡Ki gšÍe¨:
wb‡`©kbv:
†kªYx cv‡Vi mgq Dcw¯’Z we‡klÁMY ev AwfÁ wk¶KMY Dc‡iv³ †PKwj÷ e¨envi K‡i wk¶‡Ki cvV`vb g~j¨vqb Ki‡eb Ges
cvV †k‡l we‡klÁe„›` cvV m¤ú‡K© Av‡jvPbv Ki‡eb Ges †PKwj‡÷ Zvi cÖ`Ë b¤^‡ii †hŠw³KZv e¨vL¨v Ki‡eb| AZ:ci
wk¶K‡K Zuvi cvV cwiKíbvwU‡K AviI DbœZ Kivi Rb¨ wKQz wb‡`©k cÖ`vb Ki‡eb|
wk¶K Zuvi wb‡Ri mgv‡jvPbv Ges wePviKM‡Yi mgv‡jvPbvi †cÖw¶‡Z cybivq cvVwU bZzb K‡i cwiKíbv Ki‡eb Ges cvV`vb
Ki‡eb| Gfv‡e cvV cwiKíbv-cvV`vb-cv‡Vi g~j¨vqb-cybivq cvV cwiKíbv BZ¨vw` Kvh©μ‡gi cybive„wË NU‡e, hZ¶Y bv wk¶K
cvV`v‡bi gyL¨ †KŠkjwU AvqË Ki‡Z cvi‡eb| ms‡¶‡c GB nj Abywk¶‡Yi gva¨‡g e¨envwiK cvV`v‡bi †KŠkj AvqË Kivi
c×wZ|
mnvqK cvV:
wk¶v gš¿Yvjq (2004) wk¶v cÖwZôvb cÖavb‡`i cÖwk¶Y g¨vbyqvj, wd‡gj †m‡KÛvix ¯‹zj GwmmU¨vÝ cÖ‡R±: wØZxq ch©vq
36

িশ নাথ র জন

6.11 Kg©x‡`i AvšÍe¨w³K m¤ú‡K©vbœqb: cÖwZôvb cÖav‡bi `vwqZ¡ I KZ©e¨|
AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv:
Rxeb `ÿZv wfwËK bx‡Pi K‡qKwU †hvM¨Zv hv †ckvMZ `vwqZ¡ cvj‡b LyeB mnvqK n‡Z cv‡i|
 AvšÍ: e¨w³K `ÿZv
 mngwg©Zv
 ‡hvMv‡hvM `ÿZv
 mgm¨v mgvav‡bi `ÿZv
2.
K)
L)
M)
N)

wkLbdj
AvšÍe¨w³K m¤úK© Kx, KzS‡Z cvi‡eb|
AvšÍe¨w³ m¤ú‡K©vbœq‡bi ‡KŠkj m¤ú‡K© Rvb‡Z cvi‡eb|
AvšÍe¨w³K m¤úK© kxZj n‡j Kx mgm¨v, eyS‡Z cvi‡eb|
Dò AvšÍe¨w³K m¤ú‡K©i myweav¸‡jv Rvb‡Z cvi‡eb|

3.

f~wgKv
cÖwZôv‡bi mKj Kg©Kv‡Ûi †K‡›`ª _v‡Kb cÖwZôvb cÖavb| cÖwZôv‡bi wbweo mvwbœ‡a¨ †_‡K Mfxi Ges Zxÿè ch©‡eÿ‡Yi
`vwqZ¡ cÖwZôvb cÖavb Qvov Ab¨ †KD cvjb K‡ib bv| wewfbœ `vwqZ¡cÖvß wkÿK-Kg©Pvix, wkÿv_©x, we`¨vjq wbqš¿YKvix e¨w³eM©,
AwffveK, mgv‡Ri mvaviY gvby‡li bvbv ai‡Yi mnvqZvq Ges ‡mevq cÖwZôv‡bi Kg©hÁ Pjgvb ivL‡Z nq cÖwZôvb cÖavb‡K|
†m Kvi‡Y AvšÍe¨w³K m¤ú‡K©vbœq‡bi bvbv †KŠk‡j Kzkjx n‡Z nq Zuv‡K| Zv bv n‡j cÖwZôv‡bi wfZ‡i evB‡i wewfbœ iKg Ø›Ø
mgš^qnxbZv, †hvMv‡hvM wew”QbœZv, cÖwZwnsmvcivqbZv, Amn‡hvwMZvi gvbwmKZv, AMYZvwš¿KZv we`¨vj‡qi cwi‡ek‡K KzjwlZ
Ki‡Z cv‡i| d‡j Kvh© m¤úv`‡b cÖwZôvb cÖavb cÖwZK~jZvi m¤§yLxb n‡Z cv‡ib| ZvB Zuv‡K AvšÍe¨w³K m¤ú‡Kv©bœq‡bi `vwqZ¡wU
AZ¨šÍ wePÿYZvi mv‡_ cvjb Ki‡Z nq|
4.
3.1

welqe¯‘
we`¨vj‡qi AvšÍ:e¨w³eM© Ges cÖavb wkÿ‡Ki `ÿZv
wkÿv cÖwZôv‡b AvšÍ:e¨w³ ej‡Z 5 ai‡bi e¨w³eM©‡K †evSvq- 1) mvaviY RbMY, 2) AwffveK, 3) wkÿv_©x, 4)
wkÿK-Kg©Pvix, 5) we`¨vjq wbqš¿YKvix e¨w³eM©| cÖwZôvb cÖavb GB 5 †kÖwYi e¨w³e‡M©i mv‡_ †Kvb bv †Kvbfv‡e m¤úwK©Z| 5
‡kÖwYB Avevi ci¯úi m¤úK©hy³ Ges cÖwZwU †kÖwbB Avevi AšÍ:m¤úK©h³
y |
m‡¼v‡Pi wenejZv wb‡RiB Acgvb,
msK‡Ui Kíbv‡Z †nv‡qvbv w¤ªqgvY,
gy³Ki fq, Avcb gv‡S kw³ ai wb‡R‡i Ki Rq|
`ye©‡j‡i iÿv Ki, `yR©‡b‡i nv‡bv
wb‡R‡i `xb, wb:mnvq †hb Kfz bv Rv‡bv|
gy³ Ki fq, wb‡Ri Ôc‡i fi Kwi‡Z bv †i‡Lv mskq|
ag© h‡e k•L i‡e Kwi‡e Avnevb,
bxie n‡q b¤ª n‡q Rxeb KwiI cY,
gy³ Ki fq, `yiƒn Kv‡R wb‡R‡i w`‡qv KwVb cwiPq|
wek¦Kwe iex›`ªbv_ VvKz‡ii Dc‡ii jvB¸‡ivi cÖwZwU †hb kw³i wbS©i| cÖwZôvb cÖavb Dc‡ii jvB¸‡jv ¯§iY Ki‡j AvZ¥kw³AvZ¥wek¦v‡m ejxqvb n‡eb|
cÖwZôvb cÖavb †Kvbiƒc ms‡KvP bv †i‡L †Lvjv‡gjvfv‡e mK‡ji m‡½ Avjvc-Av‡jvPbv Ki‡eb| wb‡Ri kw³i Dci wek¦vm †i‡L
KLbI wZwb Kzm‡gi gZ †Kvgj KLbI cvlv‡Yi gZ KwVb n‡eb| †Kvb AevwÃZ Ave`v‡i `„pZvi mv‡_ ÔbvÕ ej‡eb| ˆah©¨ I
mvnm wb‡q cÖwZK~j cwiw¯’wZ †gvKv‡ejv Ki‡eb| D‡ËwRZ bv n‡q eyw×`xß K_vq Ges hyw³i cÖ‡qv‡M Ab¨‡`i ¯^g‡Z Avb‡eb|
wb‡Ri gZ Ab¨‡`i Dci Pvwc‡q bv w`‡q MÖnY‡hvM¨ n‡j mngZ †cvlY Ki‡eb| e„nËi †Mvôxi Rb¨ Kj¨vYKi †Kvb wm×všÍ MÖn‡Y
wZwb AUj _vK‡eb| Av‡cvlKvgxZv cwinvi K‡i bxwZ-‰bwZKZv eRvq †i‡L wZwb wewfbœ †Mvôx I e¨w³i m‡½ m¤ú‡Kv©bœq‡b eªZx
n‡eb| wewfbœ †Mvôx ev e¨w³i g‡a¨ Ø›Ø _vK‡j Zv wbim‡bi j‡ÿ¨ mKj‡K wb‡q GK‡Î e‡m Avjvc-Av‡jvPbvi gva¨‡g Kvh©Ki
†KŠk‡j Avï c`‡ÿc †b‡eb †hb mvcI g‡i jvwVI bv fv‡½|
3.2

we`¨vjq I AwffveK m¤ú‡K©vbœq‡b cÖwZôvbcÖavb
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we`¨vjq n‡jv wkÿK, Kg©Pvix I wkÿv_©x‡`i mgš^‡q MwVZ GKwU mvgvwRK msMVb| Avi AwffveK n‡jv wkÿv_©x‡`i
wcZv-gvZv ev AvBbvbyM cÖwZcvjK| wkÿvq wkÿv_©xi wkÿv MÖn‡Y gv-evev ev AwffveK Zvrch©c~Y© iv‡L| †mRb¨ Awffve‡Ki
m‡½ we`¨vj‡qi m¤úK© AZ¨šÍ Nwbô n‡e| wb‡¤œ G m¤ú‡K©i aiY I m¤ú‡K©vbœq‡bi cÖwμqv DwjøwLZ n‡jv|
K)
cÖwZôvb cÖavb bevMZ Qv‡Îi fwZ©i mgq Awffve‡Ki m‡½ mvÿvr ev Av‡jvPbv Kivi wbqg ivL‡Z cv‡ib| ¯‹zj m¤úKx©q
weeiYxcÎ AwffveK Aek¨B cvV Ki‡eb Ges ¯‹z‡ji wbqgbxwZ‡Z Zuvi mg_©b _vK‡jB wZwb QvÎ‡K †mB ¯‹z‡j fwZ©
Kiv‡eb, Ab¨_vq bq|
L)
¯‹zj m¤ú‡K© †h †Kv‡bv Z_¨ AwffveK mivmwi cÖwZôvb cÖav‡bi KvQ †_‡K Rvb‡eb, Z…Zxq e¨w³i gvidZ bq| GRb¨
cÖwZôvbcÖavb cÖwZw`b Zuvi m‡½ AwffveK‡`i mvÿvZ`v‡bi Rb¨ GKwU we‡kl mgq wba©viY Ki‡eb|
M)
wkÿv_©xi AvPvi-AvPiY ¯‹z‡ji ev mgv‡Ri wbqg-bxwZi cwicš’x n‡j cÖwZôvb cÖavb †kÖwY wkÿK‡K Qv‡Îi M„ncwi‡ek
Rvb‡Z cvVv‡Z cv‡ib Ges Awffve‡Ki mnvqZvq Qv‡Îi AvPvi-AvPi‡Y evwÃZ cwieZ©b mvab Ki‡Z cv‡ib|
N)
gva¨wgK ¯Í‡ii wkÿve¨e¯’v wkÿv_©xi Rxeb cÖ¯‘wZi ¸iæZ¡c~Y© ch©vq| cÖwZwU Qv‡Îi †gav cÖeYZv I MÖnY ÿgZv hvPvB
K‡i Zv‡`i gvbweK, weÁvb, K…wl, evwYR¨ BZ¨vw` kvLvq evQvB Kivi mgq cÖwZôvbcÖavb, AwffveK Ges Qv‡Îi wgwjZ
Ges c„_K ˆeVKvbyôv‡bi Av‡qvRb Ki‡Z cv‡ib| RbmsL¨v‡K Rbkw³‡Z cwiYZ Kievi D‡`¨vM MÖn‡Y GB Av‡qvRb
GKvšÍ Acwinvh©|
O)
cÖwZôvbcÖavb Zuvi cÖwZôv‡b Av‡qvwRZ wewfbœ Abyôv‡b AwffveK I mswkøó RbmvaviY‡K Avgš¿Y Rvbv‡eb| Zuv‡`i m‡½
wkÿKe„›` we`¨vj‡qi myweav Amyweav m¤ú‡K© Av‡jvPbv K‡i we`¨vj‡qi Dbœq‡bi Rb¨ civgk© PvB‡eb| G D‡Ï‡k¨
wkÿK AwffveK mwgwZ MVb Kiv †h‡Z cv‡i| ZvQvov eQ‡i K‡qKevi we`¨vj‡q AwffveK w`em, gv-evev w`em
D`hvcb Kiv hvq|
P)
we`¨vj‡q wewfbœ wel‡q gZvgZ †`Iqvi Rb¨ AwffveK †_‡K Ávbx-¸Yx †jvK‡`i †W‡K Avbv hvq| cÖwZôvbcÖavb Zuv‡`i
m‡½ wkÿv_©x I wkÿK‡`i gZ wewbg‡qi e¨e¯’v K‡i mgvR I we`¨vj‡qi m¤úK© Nwbô Ki‡Z cv‡ib|
Q)
cÖwZôvbcÖavb, wkÿv_©x I wkÿKe„›` mgš^‡q wewfbœ mgvR †mevg~jK mwgwZ †hgb- eq¯‹ wkÿv mwgwZ, mvwnZ¨ I
mvs¯‹…wZK mwgwZ MVb Ki‡Z cv‡ib| wewfbœ mvgvwRK I ag©xq Abyôvb D`hvc‡bi Rb¨I Giƒc mwgwZ MVb Kiv hvq| G
mKj mwgwZi Kv‡R AwffveK I we`¨vjq GjvKvi RbmvaviY AskMÖnY Ki‡Z cv‡ib| cvi¯úwiK mn‡hvwMZvi wfwË‡Z
Zviv mwgwZi KvR Pvjv‡Z cv‡ib| G‡Z AvšÍe¨w³ m¤úK© `„pZi nq|
R)
cÖwZôvb cÖavb eQ‡i K‡qKevi QvÎ-QvÎx‡`i cÖMwZcÎ (Progress report) Awffve‡Ki wbKU cvVv‡Z cv‡ib| H
cÖMwZc‡Î wkÿv_©x‡`i cv‡VvbœwZi weeiY QvovI wkÿv_©x‡`i AvPiY, ¯^v¯’¨ cÖf„wZ w`‡Ki weeiY _vK‡e| Gi gva¨‡g
Awffve‡Ki m‡½ we`¨vj‡qi m¤úK© wbweo n‡e Ges †mB mv‡_ Zuv‡`i †Q‡j‡g‡q‡`i cv‡Vvbœq‡b Zuviv AvMÖnx n‡eb|
S)
mv¤úªwZKKv‡j we`¨vjq‡K Kgy¨wbwU jvwb©s †m›Uvi ev mgvR wkÿv †K›`ª wn‡m‡e e¨envi Kivi cwiKíbv MÖnY Kiv n‡q
_v‡K| G cwiKíbvi Aax‡b cÖwZôvbcÖavb mgv‡Ri †jvK‡`i mKv‡j, weKv‡j I iv‡Z we`¨vjq‡K †Kvb wkíwkÿv †K›`ª,
†Ljvayjvi ¯’vb wKsev Av‡jvPbv I mfvi †ÿÎ wn‡m‡e e¨envi Ki‡Z w`‡Z cv‡ib| cÖwZôvbcÖavb Gfv‡e GjvKvi hyeK,
eq¯‹ gwnjv I wewfbœ †ckvi Awffve‡Ki we`¨vj‡qi m‡½ Nwbô m¤úK© M‡o †Zvjvi †ÿÎ ˆZwi Ki‡Z cv‡ib|
T)
we`¨vjq cwiPvjbv KwgwU‡Z K‡qKRb AwffveK I wkÿK cÖwZwbwa m`m¨ wn‡m‡e KvR K‡ib| G KwgwU‡K
cÖwZôvbcÖavb QvÎ, wkÿK Awffve‡Ki m‡½ †hvMm~Î ¯’vc‡b AMÖYx f~wgKv cvj‡b DØy× Ki‡Z cv‡ib|
U)
evwl©K cixÿvi †k‡l ev RvZxq Abyôvb Dcj‡ÿ †Kvb †Kvb we`¨vjq cÖ`k©bxi e¨e¯’v K‡i _v‡K| G cÖ`k©bx‡Z
wkÿv_©x‡`i AvuKv Qwe, gvbwPÎ, nv‡Z ˆZwi bvbv cÖKvi g‡Wj, PvU©, †cv÷vi BZ¨vw` _v‡K| AwffveK I RbmvaviY G
ai‡bi cÖ`k©bx‡K Dc‡fvM K‡ib| cÖwZôvbcÖavb Zuv‡`i Avgš¿Y Rvbv‡j Zuviv m¤§vwbZ‡eva K‡ib| Gfv‡e we`¨vj‡qi
m‡½ Zuv‡`i †hvMm~Î ¯’vwcZ nq Ges we`¨vj‡qi Dbœq‡b mgv‡Ri †jv‡Kiv AvMÖnx nq|
4.3

wkÿK-wkÿv_©x m¤úK©
¯’vb-Kvj cwi‡e‡k GKRb cÖwZôvbcÖavb wkÿK I wkÿv_©x m¤úK© h_vh_ Kivi Rb¨ c`‡ÿc ‡bqvi Rb¨ wb¤œiƒ‡c DØy×
Ki‡Z cv‡ib:
K)
wkÿK n‡eb wkÿv_©xi eÜzi g‡Zv| AK…wÎg AšÍi½Zv eÜz‡Z¡i cÖ_g kZ©| ‡m Rb¨ wkÿK wkÿv_©xi m‡½ gZ wewbgq K‡i
Nwbô n‡q wkÿv_©x‡K ch©‡eÿY Ki‡eb| ZLbB wZwb Zvi myKzgvi wPËg~‡j Aby‡cÖiYv Ges AvMÖ‡ni im wmÂb Ki‡Z
cvi‡eb Ges wkÿv_©xi e„wË-cÖe„wË‡K wbMwoZ K‡i Kvh©Ki, mv_©K iƒc w`‡Z cvi‡eb|
L)
wkÿK n‡eb wkÿv_©xi Dc‡`óv| wkÿv_©xi mvg_©¨, †gav, AvKv•Lv I Pvwn`vbyhvqx wZwb Zv‡K Ávb-AwfÁZv AR©‡b
mvnvh¨ K‡i, Rxeb‡K mycÖwZwôZ Ki‡Z cÖ‡qvRbxq Dc‡`k-wb‡`©k †`‡eb| wkÿv_©xi mnRvZ Ges AwR©Z ¸Yvejxi
wbcyY-cÖ‡qvM †hb Zuv‡K mv_©K gvbyl K‡i Zzj‡Z AvZ¥cÖZ¨q `vb K‡i|
M)
wkÿK n‡eb Rxeb`k©b I j‡ÿ¨i mnvqK| wkÿv`k©b I Rxeb`k©b, wkÿvi jÿ¨ I Rxe‡bi jÿ¨ GK I Awfbœ| GRb¨
wkÿv cÖwμqvi g~j Dcv`vb wkÿv_©x I wkÿ‡Ki cvi¯úwiK m¤úK© we‡kl ¸iæZ¡c~Y©| AvaywbK RxebwfwËK wkÿvcÖwμqvi
jÿ¨ n‡jv wkÿv_©xi Rxe‡bi Avkv-AvKv•Lvi m‡½ Av_©mvgvwRK Pvwn`vi m½wZc~Y© mvgÄm¨ weavb| wkÿKB cv‡ib Zuvi
wcÖq QvÎ-QvÎxi †gŠj j‡ÿ¨i ev¯Íe cÖwZdjb NUv‡Z|
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N)

O)

wkÿK n‡eb c_ wb‡`©kK| wkÿ‡Ki `vwqZ¡ cÖPyi, wKš‘ Gi A_© GB bq †h, wZwb †Kvb KZ…©Z¡ ev ÿgZvi AwaKvix|
GLv‡b D‡jøL‡hvM¨ †h AvaywbK gb¯ÍvwË¡K wkÿvc×wZ‡Z A‡bK mgq ÔwkÿKÕ kã cÖ‡qvM bv K‡i Ôwb‡`©kKÕ kã e¨envi
Kiv nq| wkÿK AvR ev¯Íe RM‡Zi AwfÁZv‡K Avovj K‡i iv‡Lb bv| wkÿv_©x hv‡Z mwμqfv‡e wb‡RB AwfÁZv MÖnY
Ki‡Z cv‡i ‡mw`‡K Zuvi mRvM `„wó w`‡Z nq|
wkÿK n‡eb wkÿv MÖnY Kv‡R wkÿv_©xi mnvqK eÜz| mgxn K‡i wkÿK‡K `~‡i †i‡L wkÿv_©x AvR wkÿv MÖnY K‡i bv|
wkÿK AvR Zuvi D”Pvmb cwiZ¨vM K‡i wkÿv_©xi Rxe‡bB wb‡Ri mv_©KZv †Luv‡Rb| ‡kÖYxK‡ÿ, †Ljvi gv‡V,
mfvmwgwZ‡Z, wkÿv_©x‡`i mg‡eZ Kg© cÖ‡Póvq, Avb›`-Drm‡e me©Î wZwb wkÿv_©xi mn‡hvMx| wZwb wb‡RI Zv‡`i m‡½
wkÿv MÖnY K‡ib| wkÿK-wkÿv_©x GK ALÛ wkÿv-cÖwμqvq RwoZ|

4.4

we`¨vjq wbqš¿YKvix Kg©KZ©v I we`¨vj‡qi wkÿK Kg©Pvix m¤úK©
Avgv‡`i †`‡k we`¨vjq wbqš¿YKvix miKvwi Kg©KZ©v I we`¨vj‡qi wkÿK-Kg©Pvix‡`i g‡a¨ cÖavbZ DaŸ©Zb Aa¯Íb
m¤úK© weivR K‡i| we`¨vj‡qi wkÿK Kg©PvixM‡Yi g‡a¨ we`¨vjq ewn:¯’ Kg©KZ©v wel‡q GKwU fxwZ weivR K‡i| `ÿ, Kg©Kykjx,
Ávbx, e¨w³Z¡evb cÖavb wkÿ‡Ki h_v_© f~wgKv _vK‡j GgbwU nevi bq| cÖwZôvbcÖav‡bi miKvwi wewaweavb m¤ú‡K© AÁZv _vK‡j
DaŸ©Zb KZ©„cÿ cvwÛZ¡ Rvwni K‡i cÖfve we¯Ívi Kivi my‡hvM ‡bq| `ÿ cÖwZôvbcÖavb miKvwi wewaweavb †gvZv‡eK we`¨vj‡q
cwiPvjbv K‡i DaŸ©Zb Kg©KZ©v‡`i mš‘wó weavb K‡ib Ges Zuv‡`i m‡½ GK cÖKvi m‡šÍvlRbK m¤úK© eRvq ivLvi †Póv K‡ib|
Gfv‡e we`¨vjq wbqš¿YKvix miKvwi Kg©KZ©v I we`¨vjq wkÿK Kg©Pvixi g‡a¨ mn‡hvwMZvg~jK I mngwg©Zvg~jK m¤úK© m„wó Kiv
hvq| mgm¨v ev Ab¨ †Kvb wec`-Avc‡` miKvwi Kg©KZ©vMY Zv‡`i‡K civgk© †`‡eb, ZË¡veavb Ki‡eb Ges miKvwi wbqg-Kvbyb
m¤ú‡K© AewnZ Ki‡eb| cÖ‡qvR‡b Zuviv we`¨vj‡qi KvRKg© myôz I my›`ifv‡e m¤úbœ Kivi Rb¨ cÖwkÿ‡Yi e¨e¯’v Ki‡eb| mgq
mgq miKvi KZ©„K RvixK…Z weÁwß, wewa I wbqg-Kvbyb miKvi we`¨vjq‡K mieivn Ki‡eb| we`¨vj‡qi wkÿK Kg©PvixMY Zv
msMÖn Ki‡eb, †g‡b Pj‡eb Ges msiÿY Ki‡eb|
4.5

wkÿK I AwffveK m¤úK©
M„n I mgv‡Ri mwÜ¯’‡j `uvwo‡q cvi¯úwiK ¯^v_© I Pvwn`vi AbyK~j ‡hvMm~Î ¯’vc‡bi e¨vcv‡i wkÿv cÖwZôv‡bi `vwqZ¡,
KZ©e¨ Ges f~wgKv †h †Kv‡bv cÖwZôv‡bi `vwqZ¡ I f~wgKvi †P‡q e¨vcKZi I RwUjZi| wkÿK I AwffveK DfqB AwffveK
wn‡m‡e MY¨| G †ÿ‡Î wkÿK I Awffve‡Ki g‡a¨ GKUv wbweo m¤úK© _vKv `iKvi| cÖwZôvbcÖavb GB j‡ÿ¨ mKj
†kÖwYwkÿK‡K Awffve‡Ki m‡½ †hvMv‡hvM iÿv Kivi `vwqZ¡ w`‡Z cv‡ib| wkÿv_©xiv we‡kl GKwU eq‡m AvbyôvwbK wkÿv jv‡fi
Rb¨ we`¨vj‡q Av‡m Ges wkÿv`v‡bi mgqm~wP †gvZv‡eK wba©vwiZ mgqUzKz m‡½ _v‡K| G‡Kev‡i ˆkk‡e Zviv ¯‹z‡ji wbw`©ó
mgqmxgv Qvov Aewkó mg‡q Ges bvbv ai‡bi QzwU‡Z AwffveK I AvZ¥xq cwiRb‡`i m‡½ _v‡K| ˆkke †_‡KB wkÿv_©x‡`i
†`n-g‡bi bvbv cwieZ©b, iæwP †gRvR, †gav-cÖeYZv BZ¨vw`i m‡½ wkÿK Nwbô I cÖZ¨ÿfv‡e cwiwPZ| wkÿv_©xi `yej
© Zv,
AÿgZvi K_vI wZwb Rv‡bb| myZivs wkïi wkÿv Rxe‡bi cÖ¯‘wZc‡e© †Zv e‡UB, cieZ©x ¯Íi¸wj‡ZI wkÿ‡Ki mhZœ I mZK©
`„wó‡Z wkÿv_©xi †h †Kv‡bv ai‡bi axi ev `ªæZ cwieZ©b aiv c‡o| G Kvi‡YB wkÿK wkÿv_©xi cig AvZ¥xq, †mB m~‡Î wkÿv_©xi
gv, evev A_ev AwffveKI wkÿ‡Ki AvZ¥xq| wkÿ‡Ki GB †evawU wkÿK-AwffveK m¤ú‡Kv©bœq‡b mnvqZv Ki‡e|
4.6

wkÿK-wkÿK m¤úK©
we`¨vj‡qi mdjZvi AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y© wbqvgK n‡”Q we`¨vj‡qi wkÿK-wkÿK m¤úK©| wkÿK‡`i g‡a¨ †mŠnv`©¨ I
mn‡hvwMZvi Afve _vK‡j Zvi cÖfve Awbevh©fv‡eB we`¨vj‡qi mKj Kvh©μg I wkÿv_©x‡`i Dci G‡m c‡o| wkÿY-wkLb
cÖwμqv G‡Z gvivZ¥Kfv‡e e¨vnZ nq| we`¨vj‡qi Kvh©KvwiZv webó nq| ZvB wkÿK-wkÿK m¤úK© †mŠnv`©¨c~Y© Kivi Rb¨ me©`vB
cÖwZôvbcÖavb‡K m‡Pó _vK‡Z n‡e| wkÿK-wkÿK m¤ú‡K©i g‡a¨ cÖavb wkÿ‡Ki mv‡_ Ab¨vb¨ wkÿK‡`i m¤úK©I AšÍf³
y© |
wkÿK‡`i g‡a¨ eÜzZ¡ I mn‡hvwMZvg~jK m¤úK© ¯’vcb I Zv eRvq ivLvi Rb¨ cÖavb wkÿK‡K mywPwšÍZfv‡e bvbvwea †cÖlYv I
mnvqZvg~jK e¨e¯’v MÖnY Ki‡Z n‡e|
4.7

Dcmsnvi (Conclusion)
wkÿv_©xi Rxeb-cÖ¯‘wZi mvgwMÖK KvRKg© Awffve‡Ki bxwZ I Av`‡k©i m‡½ mymvgÄm¨c~Y© wK-bv, mgvR I iv‡óªi Pvwn`v
Abyhvqx we`¨vj‡qi Kg©cš’v Pj‡Q wK-bv, Zv h_vh_fv‡e ch©‡eÿY K‡i e¨e¯’v †bqvi `vwqZ¡ cÖwZôvbcÖav‡bi| Zuvi †bZ…‡Z¡ GKwU
we`¨vjq DbœwZi D”P wkL‡i Av‡ivnb Ki‡Z cv‡i Avevi AebwZi AZj MnŸ‡i nvwi‡q ‡h‡Z cv‡i| cvi¯úwiK kÖ×v, wek¦vm Ges
†mŠnv`©¨ eRvq †i‡L Pjv GKvšÍ cÖ‡qvRb| we`¨vj‡q Avšte¨w³K m¤úK© AZ¨šÍ gayi I b¨vqm½Z n‡Z n‡e| b¨vq msMZ I
mn‡hvwMZvg~jK m¤úK© _vK‡j we`¨vj‡q wkÿY-wkLb cwi‡ek we`¨gvb _vK‡e| Zv‡Z wkÿv_©x wkÿv MÖnY Ki‡Z cvi‡e Ges
we`¨vj‡qi cÖkvmwbK Kvh©μg myôzfv‡e cwiPvwjZ n‡e| cÖwZôvb cÖav‡bi mwμq e¨e¯’v MÖnY e¨wZ‡i‡K AvšÍ:e¨w³K m¤ú‡K©vbœqb
m¤¢e bq|
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Awa‡ekb 6.12

ag©xq g~j¨‡eva I †ckvMZ ˆbwZKZv( Religious Values and Professional ethics)

6.12.1 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv




ag©xq g~j¨‡eva e¨vLv Ki‡Z cviv
a‡g©i Zvrch© Dcjwä Kiv
wkL‡b a‡g©i cÖfve Rvbv




†ckvMZ ˆbwZKZv eY©bv Ki‡Z cviv
†ckvq ˆbwZKZvi cÖfve Rvbv

6.12.2 wkLbdj






ag©xq g~j¨‡eva Kx Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb
†ckvq a‡g©i Zvrch© Dcjwä Ki‡Z cvi‡eb
wkL‡b a‡g©i cÖfve eY©bv Ki‡Z cvi‡eb
†ckvMZ ˆbwZKZv eY©bv Ki‡Z cvi‡eb
Kg©‡¶‡Î ev †ckvq ˆbwZKZvi cÖfve e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb

6.12.3 welqe¯‘
ag©xq g~j¨‡eva (Religious value)
gvby‡li AvPiY A‡bKvs‡k Zvi ag©wek¦vm Øviv wba©vwiZ nq| †Kvb e¯‘‡K me©kw³gvb ev Hk¦wiK kw³i m‡½ m¤úK©h³
y K‡i gnvb
wn‡m‡e we‡ePbv Kiv hvq, ZLbB Zv‡K ejv nq ag©xq AwfÁZv (Religious experience) ev Ava¨vwZ¥K AwfÁZv (Spiritual
experience)| G RvZxq AwfÁZv A‡bK e¨vcK Ges msKxY©Zv gy³| Gfv‡e e¯‘RM‡Z AR©b Kivi ¶gZv e¨w³i PvwiwÎK
Dcv`vb wn‡m‡e we‡ewPZ nq|
†ckvq a‡g©i Zvrch© (Importance of Rligion)
gvbe Rxe‡b a‡g©i Zvrch© AZ¨šÍ e¨vcK| GwU e¨w³‡K Bn‡jŠwKK gyw³ I ci‡jŠwKK kvwšÍi c_ †`Lvq| a‡g©i KwZcq Zvrch©
wb‡P D‡jøL Kiv nj hv a‡g©i ˆewkó¨fy³:






ag© e¨w³‡K k„•LwjZ Rxe‡b avweZ K‡i;
ag© e¨w³‡K wbqwš¿Z AvPi‡Yi Abykxjb Kivq;
ag© RxevZ¥vi mv‡_ cigvZ¥vi m¤úK© ¯’vcb K‡i;
ag© e¨w³‡K cweÎ Rxeb hvc‡b DØy× K‡i;
Rxeb n‡Z ag©‡K ev` w`‡j _v‡K ïay ee©iZv;
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Rxe‡bi Rb¨ ag© wKš‘ a‡g©i Rb¨ Rxeb bq;
ag© e¨w³‡K Kj¨vYKi Rxe‡bi c_ †`Lvq;
a‡g©i A‡bK c‡i ivRbxwZi D™¢e ZvB ejv nq ag© n‡Z ivRbxwZ, wKš‘ ivRbxwZ n‡Z ag© bq;
Aa‡g©i Møvwb mKj gvb‡ei Rb¨ Aïf;
ag© gvbyl‡K mgZ¡c~Y© g~j¨‡ev‡a D¾xweZ K‡i;
ag©xq †PZbv e¨w³ gvbe‡K mr-b¨vq Ges Av`k© Rxeb hvc‡bi Rb¨ DØy× K‡i;
mwZ¨Kv‡ii ag© wek¦vm mve©Rbxb Kj¨vYKi|

wkL‡b a‡g©i cÖfve (Role of Religion in Learning)
wk¶v_©xi wkL‡b a‡g©i cÖfve Acwimxg| ag©‡K ev` w`‡q Rxeb bq| Rxeb n‡Z ag©‡K ev` w`‡j _v‡K ïay ee©iZv| ag©wenxb
Rxeb cïi mgZzj¨| ag© e¨w³‡K k„•LwjZ K‡i, cweÎ Rxeb hvc‡b DØy× K‡i| RxevZ¥vi mv‡_ cigvZ¥vi m¤úK© ¯’vcb K‡i|
Kv‡RB ag©‡K ev` w`‡q wk¶v ev wkLb bq| eis ag©‡K w`‡qB e¨w³i wk¶v I wkLb| wb‡P wk¶v_©xi wkL‡b a‡g©i cÖfv‡ei KwZcq
w`K D‡jøL Kiv nj ag© wk¶v_©xi wkL‡bi w`K wb‡`©kbv †`q;
 ag© wk¶Yxq welqe¯‘ wbe©vPb K‡i;
 ag© wkL‡bi g~j¨‡eva D¾xweZ K‡i;
 ag©xq †PZbvq wkLb mn‡hvwMZv †Rvo`vi Kiv hvq;
 ag©xq Abyf~wZ wk¶v_©xi mwVK weKv‡k mnvqZv K‡i;
 ag©xq †PZbvq mnwk¶vμwgK Kvh©vewji ev¯Íevqb nq;
 ag©xq †PZbvq wk¶v_©xi wkLb wek¦vm cÖwZ¯’vwcZ Kiv hvq;
 ag©xq `k©b e¨w³i gv‡S Pig ˆbwZKZvi cÖfve †d‡j;
 ag©xq Abyf~wZ cÖvwZôvwbK wk¶v‡K †Rvi`vi K‡i;
 ag©xq Abyf~wZ e¨w³i cweÎ wek¦v‡m DØy× K‡i;
 ag©xq wk¶v wk¶v_©x‡`i cweÎ Rxe‡bi Abykxjb Kivq;
 Ávb, weÁvb, wk¶v, mf¨Zv I `k©b‡K ag© w`‡q g~j¨vqb Kiv hvq|
myZivs ag©‡K ev` w`‡q wk¶v_©xi wkLb PP©v Kiv †gv‡UB mgxPxb bq| ag© Ges ag©xq `k©b w`‡qB wk¶v_©xi wkLb ïi“ Kiv DwPr|
Avi G †¶‡Î wk¶K AwffveK Ges wk¶v KZ…©c¶‡K Aek¨B h_v_© f~wgKv I mwVK `vwqZ¡ cvjb K‡i GwM‡q †h‡Z n‡e| wk¶K
n‡eb ag©xq `k©‡bi g~Z© e¨w³Z¡| Zv‡K AbymiY AbyKiY K‡i †h‡nZz mywk¶v Ges mwVK Ávb PP©vi Kvh© m¤úbœ nq †m‡nZz Zv‡KB
ag©xq †PZbvq Ávb PP©v K‡i wk¶v_©xi AvMvgx w`‡bi fwel¨Z| RvwZi KY©avi| RvwZi cwiPvjK| Kv‡RB ag©xq †PZbvq Zv‡`i‡K
mybvMwiKiƒ‡c M‡o Zyj‡Z n‡e|
‡ckvMZ ˆbwZKZv
Rxe‡bi c‡_ e¨w³‡K Zvi Kg©cš’v ¯^vaxbfv‡e wbe©vPb Ki‡Z nq| †h‡Kvb cwiw¯’wZ‡Z wK Kiv DwPZ, wK Kiv DwPZ bq †m wel‡q
cÖ‡Z¨K‡K wm×vš— MÖnY Ki‡Z nq| e¨w³i G wm×vš— MÖn‡Yi Dci Zvi Rxe‡bi mvdj¨ ev Amvdj¨ wbf©i K‡i| ZvQvov G
wm×v‡šZi h_v_©Zv e¨w³ Rxe‡bi g~j¨gvb wba©viY K‡i| G fvj-g›`, DwPZ-AbywPZ wePv‡ii Rb¨ †h g~j¨‡eva, Zv‡K ejv nq
ˆbwZK g~j¨‡eva (Moral value)| G ˆbwZK g~j¨‡eva RvMÖZ n‡j, e¨w³ Rxebe¨vcx Zvi wewfbœ Kg©‡¶‡ÎI AvPiYMZ mvgÄm¨
ivL‡Z m¶g nq| e¨w³i fvj-gv›` ev DwPZ-AbywPZ †eva Rxeb AwfÁZv e„w×i m‡½ m‡½ Zvi g‡a¨ Av‡m| e¨w³i AwfÁZvi
†¶Î hZ we¯—…Z nq, G g~j¨‡eva¸‡jv ZZ †K›`ªvwqZ nq Ges ¯’vwqZ¡ jvf K‡i|
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‡ckvq ˆbwZKZvi cÖfve
gvby‡li ˆ`bw›`b e¨w³MZ, mvgvwRK Ges `vßwiK Kvh© m¤úv`‡b bxwZ‡eva ¸iyZ¡c~Y© f~wgKv cvjb K‡i| bxwZ‡eva mwμq _vK‡j
e¨w³ `vwqZ¡ cvj‡b mgqwbô, gvbe Kj¨vY, mZZv, mywePvi, DbœZ gv‡bi ‡mev cÖ`v‡b eªZ nq| Kg© m¤úv`‡b bxwZ‡eva mwμq bv
_vK‡j cÖvcK b¨vh¨ cvIbv I AwaKvi n‡Z ewÂZ nq Ges mgv‡R AwePvi, AbvPvi, †kvlY I eÂbvi ivRZ¡ Kv‡qg nq|
Avm‡j ÔbxwZÕi †gŠj wfwË mve©‡fŠgZ¡, KZ…©Z¡, ¶gZv I wk¶v| ZvB mvaviYZ bxwZ mve©‡fŠg kw³ KZ…©K wba©vwiZ AvBb ev wbqg
Kvbyb| A‡bK wbqg Kvbyb I AvPiY cwievi I mgvR ev †MvÎ KZ…©K cÖewZ©Z| Avevi A‡bK AvBb ivóª Ges Avjøvn KZ…©K
cÖewZ©Z| hviv Avjøvni mve©‡fŠg‡Z¡ Avš—wiKfv‡e wek¦vmx Zviv bxwZ ev AvBb Kvbyb †g‡b Pjv‡K BnKvj I ciKv‡ji kvwš—i c~e©
kZ© e‡j g‡b K‡ib| whwb KvR Kivi mgq g‡b K‡ib †h Zvi mKj KvR GK Amxg I A`„k¨ kw³ Ae‡jvKb K‡i †iKW© Ki‡Q,
wZwb AvBb Kvbyb ewnf©yZfv‡e Ab¨vq I †e-AvBbx KvR n‡Z ¯^vfvweKfv‡e weiZ _v‡Kb| †h mgv‡R ivóªxq bxwZ, AvBb-wewa,
ag©xq Abykvmb I g~j¨‡eva jswNZ n‡q‡Q †mLv‡b ˆbwZK I mvgvwRK wek„sLjv †`Lv w`‡q‡Q Ges gvbevwaKvi I A_©‰bwZK
AMÖMwZ e¨vnZ n‡q‡Q|
AvBb I bxwZgvjv mwVKfv‡e AbymiY bv Kivi Kvi‡Y Amvay I `yb©xwZevR †jvK‡`i †h `yó Pμ m„w÷ nq Zvi †eovRvj n‡Z
cÖwZôvb‡K gy³ Kiv KwVb n‡q c‡o| mgv‡Ri A‡bK cÖwZôv‡bi cÖvwZôvwbK `ye©jZv I Ae¨e¯’vi g~‡j i‡q‡Q bxwZnxbZv I Amvay
P‡μi Kvj nvZ|
‰bwZK g‡bvej e¨w³ m‡e©vËg cyuwR I kw³kvjx nvwZqvi| wk¶vi gva¨‡g AwR©Z †PZbv Ges ˆbwZK ej e¨w³‡K AvZ¥-wek¦vmx,
mvnmx f~wgKv I msKU †gvKvwejv Ki‡Z Drmvn †hvMvq| G kw³ e¨w³‡K Abvwej kvwšZ I ¯^w¯Z †`q| Ab¨w`‡K AvBb I bxwZ
f½Kvix Ges ˆbwZK öwjZ e¨w³ gvbwmK fv‡e `ye©j weavq `„pwP‡Ë mvnwmKZvi m‡½ mgm¨v I Ab¨vq †gvKv‡ejv Ki‡Z cv‡i bv|
KviY ˆbwZK öjb Ges Aciva‡eva Zv‡K `ye©j K‡i †`q| GKRb e¨w³ Avš—wiKfv‡e mªóvi weavb, iv‡óªi AvBb Ges mvgvwRK
MÖnY‡hvM¨ ixwZbxwZ AbymiY K‡i mwμq _vK‡j G †`‡ki Av_©-mvgvwRK Dbœqb Z¡ivwš^Z Kiv m¤¢e|

mnvqK cvV:
 †gv: Ave`ym mvgv`, KvwiKzjvg ÷vwWR, XvKv: cÖfvZx jvB‡eªwi,Rvbyqvwi, 2015
 ‡gvnv¤§` gywReyi ingvb, gva¨wgK wkÿv,wkïi μgweKvkI KvwiKzjvg, XvKv: cÖfvZx jvB‡eªwi, 2009


Eow Boon Hin, Moral Education, Higher Education Series,Pearson Education Malaysia Sdn.
BHD, Laser Press, Petaling Jaya, 2002
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Awa‡ekb 6.13

Kg©x e¨e¯’vcbv I Dbœqb: cÖwZeÜKZv I cÖwZKvi- Db¥y³
Av‡jvPbv( Staff Management and Development:
Impediments and remedy- Open discussion)

6.13.1 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv


Kg©x e¨e¯’vcbv eY©bv Ki‡Z cviv





Kg©x e¨e¯’vcbvi gva¨‡g Dbœqb Kvh©μg kbv³ Kiv
Kg©x e¨e¯’vcbv I Dbœq‡b cÖwZeÜKZv Rvbv
Kg©x e¨e¯’vcbv I Dbœq‡bi cÖwZeÜKZvmg~n cÖwZKvi Kiv

6.13.2 wkLbdj





Kg©x e¨e¯’vcbv wK Zv eY©bv Ki‡Z cvi‡eb
Kg©x e¨e¯’vcbvi gva¨‡g Dbœqb Kvh©μg kvb³ Ki‡Z cvi‡eb
Kg©x e¨e¯’vcbv I Dbœq‡b m¤¢ve¨ cÖwZeÜKZvmg~n wPwýZ Ki‡Z cvi‡eb
Kg©x e¨e¯’vcbv I Dbœq‡bi cÖwZeÜKZvmg~n cÖwZKv‡ii Dcvq eY©bv Ki‡Z cvi‡eb

6.13.3 welqe¯‘
Kg©x e¨e¯’vcbv
Kg©Pvixiv GKwU cÖwZôv‡bi Rxeb m~Î| KviY Kg©Pvix e¨ZxZ D³ cÖwZôv‡b hZ AvaywbK DcKi‡Yi mgv‡ek NUzK bv †Kb
†mB¸‡jv me APj n‡q c‡o _vK‡e| Kg©Pvix‡`i gywôe× nvZ cÖwZôv‡bi PjgvbZv eRvq iv‡L| myZivs Zv‡`i wbhyw³, wbe©vPb,
cÖwk¶Y, Kv‡h©i cwi‡ek msi¶Y, †eZb I gRyix cÖ`vb, gvbwmK †cÖlYv cÖ`vb, myweav m„wó cÖf„wZ †`Lvïbvi Rb¨ GKwU e¨e¯’v
_vKv cÖ‡qvRb| †h cÖwμqvi gva¨‡g Gme e¨e¯’vw` m¤úbœ Kiv nq Zv‡K Kg©x e¨e¯’vcbv e‡j|
Kg©x e¨e¯’vcbv e¨emvq-evwYR¨, wkí, miKvwi, †emiKvwi, ag©xq mKj cÖwZôv‡bB AZ¨š— ¸iyZ¡c~Y© f~wgKv cvjb K‡i _v‡K| †h
mKj cÖwZôv‡b gvbyl wb‡qvwRZ i‡q‡Q Kg©x e¨e¯’vcbvi †¶ÎI Z_vq we¯Z…Z| Kg©x e¨e¯’vcbv DwjøwLZ cÖwZôv‡b wb‡qvwRZ
e¨w³e‡M©i mwnZ IZ‡cÖvZfv‡e RwoZ| wewfbœ cÖwZôvb I e¨w³ Kg©x e¨e¯’vcbvi msÁv cÖ`vb K‡i‡Qb|
British Institute of Personnel Management-Gi †`Iqv msÁvbymv‡i ÒKg©Pvix e¨e¯’vcbv n‡jv e¨e¯’vcbvi H Ask hv
cÖwZôv‡b Kg©iZ e¨w³ I Zv‡`i cvi¯úwiK m¤ú‡K©i mwnZ RwoZ|Ó
George R.Terry-Gi msÁv w`‡Z wM‡q e‡jb †h, Kg©x e¨e¯’vcbv GKwU m‡šZvlRbK I cwiZ…ß Kg©x `j MVb Ges
i¶Yv‡e¶‡Yi mwnZ mswkøó|
E.F.L. Brech e‡jb, ÒKg©x e¨e¯’vcbv mvgwMÖK e¨e¯’vcbvi GKwU Ask hv cÖavbZ cÖwZôv‡bi gvbweK †¶Îmg~‡ni mv‡_
Mfxifv‡e m¤úwK©Z|Ó
Dale Yoder Gi g‡Z, Kg©x e¨e¯’vcbv n‡jv Kg©x‡`i Kvh© Ges wb‡qvM m¤ú‡K©i †bZ…Z¡ I wb‡`©kbv `v‡bi e¨e¯’v we‡kl|
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Kg©x e¨e¯’vcbvi gva¨‡g Dbœqb
we`¨vjq GKwU mvgvwRK cÖwZôvb| mgv‡Ri Dbœq‡b mvgvwRK gvbyl¸‡jvB G cÖwZôvb gvbe mgv‡Ri cÖwZôv K‡i _v‡K| we`¨vjq
bvgK mvgvwRK cÖwZôv‡b mgv‡RiB Av`k©, AwfÁ, gy³ ms¯‹…wZgbv wk¶KMY wk¶KZvi `vwqZ¡ MÖnY K‡i _v‡Kb| Zuv‡`i
cÖvwZôvwbK cwiPvjbvq we`¨vj‡q kªgRxwei `vwqZ¡ MÖnY K‡i Ab¨vb¨ Kg©KZ©v-Kg©Pvixe„›`| we`¨vj‡qi cÖkvmwbK e¨e¯’vcbvq
cÖ‡qvRb †`Lv †`q Kg©KZ©v Kg©Pvix‡`i h_v_© Kg©e¨e¯’vcbv cÖwμqvi| G‡¶‡Î GKwU Av`k© we`¨vjq wb‡gœv³ cÖwKqvq Zvi myôz Kg©x
e¨e¯’vcbvi gva¨‡g Dbœqb Kvh©μg m¤úv`b K‡i _v‡K:


we`¨vjq cwiPvjbvi Rb¨ Aek¨B Dchy³ wk¶vMZ †hvM¨Zv m¤úbœ wk¶K wb‡qvM ‡`Iqv Ges cvkvcvwk Kg©Zrci Kg©Pvix
wb‡qvM w`‡q we`¨vj‡q wk¶v cÖkvmwbK e¨e¯’vcbv Kvh©μg‡K cÖMwZkxj Ki‡Z n‡e| we`¨vj‡q Kg©x e¨e¯’vcbvq G welqwU
¸iyZ¡ w`‡q we‡ePbv Ki‡Z n‡e|



we`¨vj‡qi Kg©x e¨e¯’vcbvi †¶‡Î welqMZ `¶ AwfÁ wk¶K‡K Zvi welq wk¶K wn‡m‡e `vwqZ¡ w`‡q AvaywbK a¨vb aviYvi
Ávb PP©vi myhvM w`‡Z n‡e| Ab¨w`‡K mnwk¶K Kg©Pvix‡`i‡K wbR¯^ Kg© cwimi eywS‡q w`‡q mvg¨Zvi wfwË‡Z MYZvwš¿K
`„wófw½i cwiP‡q wk¶v cÖkvmwbK Kv‡h© MwZkxjZv Avb‡Z n‡e|



we`¨vj‡q wk¶vi gvb Dbœq‡bi ZvwM‡` mgq Ave‡Z© †hvM¨Zg wk¶K Kg©Pvixi Kg©Kvwjb cÖwk¶b MÖnY Kivi my‡hvM w`‡q Kg©x
e¨e¯’vcbvi myk„•LjZv Avbqb Kiv hvq| G‡Z K‡i we`¨vj‡q Ávb PP©vi bZzb‡Z¡i AveZ©b N‡U|



we`¨vj‡q †h †Kvb wk¶K Kg©Pvix Ges Kg©KZ©vi fvj Kv‡Ri cÖksmv K‡i Dchy³ cwikªwgK wKsev c‡`vbœwZi e¨e¯’v K‡i
Zvi Kv‡h©i †cÖiYv m„wó Ki‡Z n‡e| G‡Z K‡i Zviv wbR¯^ `vwqZ¡ m‡PZb n‡qB KvR Ki‡eb|



we`¨vj‡q Kg©x e¨e¯’vcbvi Ab¨Zg cÖavb kZ© n‡jv mKj wk¶K Kg©Pvix‡K Kv‡Ri Revew`wnZvmn ¯^vaxbev‡e KvR Kivi
myhvM w`‡q Kvh© †cÖiYv m„wó Ki‡Z n‡e| G‡Z K‡i Zviv wbR¯^ `vwqZ¡ m‡PZb n‡qB KvR Ki‡eb|



we`¨vj‡qi mKj wk¶K Kg©Pvixi ¯^v¯’¨MZ Ae¯’v Ges cvwicvwk¦©K w`K we‡ePbv K‡i QzwUmn Ab¨vb¨ my‡hvM myweav w`‡Z n‡e|
we`¨vj‡qi Kvh© cwim‡i cÖ‡qvRbxq wbivcËv weavb KivI cÖwZôv‡bi `vwqZ¡f³
y |



we`¨vj‡qi Kg©x e¨e¯’vcbvi g‡a¨ Ab¨Zg n‡jv Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡`i g‡a¨ †mŠnv`©c~Y© cwi‡ek m„wó K‡i cvi¯úwiK Aby‡ivM
Ges Aby‡cÖiYvMZ Ae¯’vi g‡a¨ KvR Kivi cwi‡ek cÖ`vb Kiv|



mg‡qi KvR mg‡q mgvc‡bi Rb¨ cÖ‡Z¨K Kg©KZ©v I Kg©Pvixi gv‡S `vwqZ¡bvf~wZ m„wó Ki‡Z n‡e| GRb¨B we`¨vj‡q
Kg©xe¨e¯’vcbvi mgq cÖ‡Z¨‡Ki Kg©cwimi wPwýZ K‡i †`hv n‡q _v‡K|



cÖwZôv‡b Kg©x e¨e¯’vcbvi †¶‡Î KvR Ges `vwqZ¡ w`‡q Zvi mv‡_ mv‡_ mgq e¨e¯’vcbv K‡iI Kvh© mdjZv Avbv hvq| G‡Z
K‡i mwVK Kv‡R mwVK Kg©xi wb‡qvM m¤úbœ nq Ges mgq g‡Zv KvR m¤úbœ Kiv hvq|



cÖwZôv‡b Kg©x e¨e¯’vcbvi Avi GKwU ¸iyZ¡c~Y© w`K nj cwiex¶Y Ges ZË¡veavb G‡Z K‡i Kg©x‡`i Kv‡R Ae‡njv Kivi
my‡hvM Kg _v‡K Ges mwVK mg‡q KvR m¤úbœ Ki‡Y Zrci nIqv hvq|
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Kg©x e¨e¯’vcbv I Dbœq‡b cÖwZeÜKZv
cÖwZôvb ev cÖkvm‡b Kg©x e¨e¯’v I Dbœqb n‡jv Aweivg cÖwμqv hv ¯^xq cÖvwZôvwbK ¯^v‡_© μgvMZfv‡e hw` †Kvb cÖwZeÜKZv Qvov
Pj‡Z _v‡K| d‡j bZzb‡Z¡i AveZ©b n‡e I cÖwZôv‡bi `ªyZ Kvh© Dbœqb NU‡e| GLv‡b Kg©x e¨e¯’vcbv I Dbœq‡b m¤¢ve¨
cÖwZeÜKZv¸‡jv Av‡jvPbv Kiv n‡jv:












KLb, †Kv_vq Ges wK ai‡bi wk¶K Kg©Pvix cÖ‡qvRb Zv wba©viY I †m †gvZv‡eK wbe©vPb bv Kiv|
†h e¨w³ †h Kv‡Ri hvM¨ Zv‡K H Kv‡R wb‡qvM bv Kiv|
wba©vwiZ wel‡q ¯^í‡gqv`x ev `xN©‡gqv`x cÖwk¶‡Yi bv e¨e¯’v Kiv|
we`¨vj‡q wk¶KZv Kivi Rb¨ DËg Kvh© cwi‡ek m„wó bv Kiv|
we`¨vj‡qi Af¨š—ixY I ewnt¯’ wewfbœ wec`ÕAvc` I SuywK n‡Z wk¶K Kg©Pvix‡`i wbivcËv cÖ`vb bv Kiv|
wk¶K Kg©Pvix‡`i †hvM¨Zv Abyhvqx c‡`vbœwZ cÖ`vb bv Kiv I cÖ‡qvRb‡ev‡a e`jx I c`Pz¨wZi e¨e¯’v bv Kiv|
wk¶v cÖwZôv‡bi D‡Ïk¨, bxwZ I cwiKíbv Abyhvqx Kvh© m¤úv`b n‡”Q wKbv Zv we‡kølY I g~j¨vqb bv Kiv|
wk¶v cÖwZôv‡b Kvh©iZ Ae¯’vq †Kvb ¶wZi m¤§yLxb n‡j Zvi Rb¨ wk¶K Kg©Pvix‡`i ¶wZc~i‡Yi e¨e¯’v bv Kiv|
ü`¨Zvc~Y© Kg©x e¨e¯’vcbv m¤úK© m„wót wk¶K Kg©Pvix‡`i mv‡_ Avš—wiKZvc~Y© I mn‡hvwMZvg~jK m¤úK© m„wó bv Kiv|
we`¨vjq cÖkvmwbK e¨e¯’vq wk¶K Kg©Pvixi cÖ‡qvRbxq mn‡hvwMZv Ges AskMÖn‡Yi my‡hvM bv _vKv|
Dchy³ wk¶K Dchy³ mg‡q Dchy³ KvR bv Kiv |

cÖwZeÜKZv cÖwZKv‡ii Dcvq
wk¶v cÖkvmb I e¨e¯’vcbvi †¶‡Î cÖwZeÜKZv cÖwZKv‡ii Dcvq wb‡¤œ eY©bv Kiv n‡jv:


Kg©xe¨e¯’vcbvq AmOL¨ Kg©x‡`i g‡a¨ †hvM¨Z‡gi wbe©vPb Kiv Acwinvh©| G‡¶‡Î cÖkvmwbK e¨e¯’vcbvi Rb¨ wewfbœ k~b¨c‡`
Dchy³ Kg©xi wb‡qvM w`‡q Kv‡h©i MwZkxjZv Avb‡Z n‡e| cÖ‡qvR‡b Kg©x wbe©vP‡bi †¶‡Î cÖwZ‡hvwMZvg~jK cix¶vi e¨e¯’v
Kiv †h‡Z cv‡i|



Kg©xe¨e¯’vcbvi g‡a¨ Dchy³ ˆ`wnK, GKv‡WwgK Ges cÖkvmwbK †hvM¨Zv m¤úbœ e¨w³i wb‡qvM †`qv AZ¨vek¨K| cÖkvmwbK
Pvwn`v †gvZv‡eK Dchy³ Kg©x wbe©vPb K‡i Dchy³ ¯’v‡b `vwqZ¡ †`qv|



m`¨ wb‡qvM cÖvß Kg©x KLbB cÖkvm‡bi Rb¨ G‡mU n‡q `uvovq bv| Zv‡`i `¶Zv e„w×i Rb¨ Kg©Kvjxb cÖwk¶Y`vb Acwinvh©
n‡q c‡o| G‡¶‡Î cÖ‡qvR‡bi ZvwM‡` RvZxq Ges AvšÍR©vwZK gv‡bi †`kx we‡`kx cÖwk¶Y cÖvwßi e¨e¯’vI Kiv †h‡Z cv‡i|



Kg©x‡`i wb‡qvM`v‡bi ci Zv‡K Aek¨B †hvM¨Zv Abyhvqx KvR Kivi Rb¨ `vwqZ¡ w`‡Z n‡e| KviY e¨w³‡K mwVK `vwqZ¡
eywS‡q w`‡j †m ¯^Z:ù‚Z©fv‡e KvR Ki‡Z cv‡i|



Kg©xe¨e¯’vcbvi Ab¨Zg `vwqZ¡c~Y© Kvh© n‡jv mKj kªwgK, Kg©Pvix‡K Kvh©`vwqZ¡ Abymv‡i m¤§vbx cÖ`vb Kiv| KviY m¤§vbxi
mv‡_ KvR Kivi †cÖlYv RwoZ i‡q‡Q| m¤§vbx bv _vK‡j gvbyl KvR K‡i bv|



†h †Kvb KvR Kivi Rb¨ Kvh© mgqm~wP wPwýZ K‡i †`qv Acwinvh©| Zvn‡j kªwgK Kg©PvixMY mg‡qi KvR mg‡q m¤úv`b
K‡i cÖkvmwbK e¨e¯’vcbvq `ªyZ cÖMwZkxjZv Avb‡Z cv‡ib|
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KvR Kivi Rb¨ GKwU my›`i myk„•Lj cwi‡ek Acwinvh©| cwi‡ek bv †c‡j gvbyl KvR K‡i ¯^”Q›` †eva K‡ib bv| Kv‡RB
Kg©x e¨e¯’vcbvi †¶‡Î kªwgK Kg©Pvixi Kg© cwi‡ek I ¯^v¯’¨MZ Ae¯’v I we‡ePbvq Avb‡Z n‡e|



Kg©x e¨e¯’vcK‡`i Aek¨B g‡b ivL‡Z n‡e Kg©xi †mev †c‡Z n‡j Zv‡`i‡K cÖvwZôvwbK my‡hvM myweav w`‡Z n‡e| Kv‡RB
Kg©x‡`i wb‡R‡`i Rxe‡bi cvwicvwk¦©K my‡hvM myweav we‡ePbv K‡i Kg©xe¨e¯’vcbv Kiv Acwinvh©|



Kg©x e¨e¯’vcbvi AvIZvq kªwgK Kg©Pvix I Kg©KZv©i cvi¯úwiK m¤úK© wKiƒc n‡e BZ¨vw` welqvewj Av‡jvPbvi AeKvk
_vK‡Z n‡e| KviY cvi¯úwiK †mŠnv`©c~Y© cwi‡ek bv _vK‡j KLbB KvR K‡i Avb›` cvIqv hvq bv Ges Kv‡h©i MwZ mÂvwiZ
nq bv|

Dcmsnvi: cÖvwZôvwbK Kg©xe¨e¯’vcbv‡K cÖwZôv‡bi Kvh© nvwm‡ji g~L¨ nvwZqvi wn‡me we‡ePbv Kiv nq| Av`k© kªwgK Kg©Pvix
e¨e¯’vcbvq GKw`‡K †hgb kªwgK‡`i my‡hvM myweavi mylg eÈb nq Ab¨w`‡K †Zgwbfv‡e Zv‡`i m‡e©vËg Kg©‡cÖiYv‡K Kv‡R
jvwM‡q cÖvwZôvwbK Drcv`b wKsev g~L¨ D‡Ïk¨ nvwmj Kiv hvq| cvkvcvwk e¨e¯’vcK Ges kªwgK Kg©Pvix‡`i gv‡S eRvq _v‡K
†mŠnv`©c~Y© cwi‡ek|

mnvqK cvV
1. ‡gvnv¤§` gywReyi ingvb, wkÿv cÖkvmb, XvKv: cÖfvZx jvB‡eªwi, 2009
2. ‡gv: wkejx Avj dviæK, wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv, XvKv: ¯§„wZ cÖKvkbx jvB‡eªwi, 2010
3. ‡gv:†gv‡bvqvi†nv‡mb, wkÿv cÖkvmb, XvKv-PÆMvg: Kvgiæj eyK nvDm, RyjvB 2009
4. RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wgx, wkÿv gšÍYvjq, ¯‹zj Av‡iv fv‡jv Kx fv‡e Kiv hvq, wW‡m¤^I 2007
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Kg© Awa‡ekb 6.14t cÖwZdjbg~jK Abykxjb
(Reflective practice by trainees)
6.14.1 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv
 wewfbœ g‡Wj e¨envi K‡i cÖwZdjbg~jK Abykxj‡bi mÿgZv cÖ`k©b|
 cÖwZdjbg~jK Abykxj‡bi †ÿÎmg~n wPwýZ Ki‡Y mÿgZv cÖ`k©b|
6.14.2 wkLbdj
G Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_x©MY1. cÖwZdjbg~jK Abykxjb Kx Zv ej‡Z cvi‡eb|
2. cÖwZdjbg~jK Abykxj‡bi ˆewkó¨ D‡jøL Ki‡Z cvi‡eb|
3. cÖwZdjbg~jK Abykxj‡bi g‡Wj e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
4. cÖwZdjbg~jK Abykxj‡bi cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
5. cÖwZdjbg~jK Abykxj‡bi †ÿÎ¸‡jv wPwýZ Ki‡Z cvi‡eb|
6.14.3 welqe¯‘
cÖwZdjbg~jK Abykxjb Kx
cÖwZdjb Bs‡iwR "reflection"-Gi cÖwZkã| GwU j¨vwUb kã reflectere †_‡K G‡m‡Q hvi A_© "to bend back."
Donald SchÖn cÖwZdjbg~jK Abykxjb ev Reflective Practice -Gi aviYvwU 1987 mv‡j †Kvb wbw`©ó wel‡q KviI `ÿZv
AR©‡bi cÖwμqv wn‡m‡e cÖ_g AvbyôvwbKfv‡e e¨envi K‡ib| †Wvbvì kb cÖ`Ë msÁv Abyhvqxt Reflective Practice
involves thoughtfully considering one’s own experiences in applying knowledge to practice while
being coached by professionals in the discipline (SchÖn, 1996).
SchÖn cÖwZdjb Abykxjb‡K †Kvb wel‡q bexb wkÿv_©x I mdj wkÿK‡`i ga¨Kvi Abykxjb Kv‡Ri ZzjbvKviK wn‡m‡e
cÖwZwôZ Ki‡Z †P‡q‡Qb| wZwb e‡j‡Qb †h, cÖwZdjb Abykxjb ej‡Z GKRb cÖwkÿ‡Ki mnvqZvq KviI Áv‡bi cÖ‡qv‡M
wPšÍvcÖm~Z AwfÁZv‡K eySvq|
SchÖn-Gi GB aviYv cªmv‡ii ci Gi Dci wfwË K‡i A‡bK we`¨vjq, gnvwe`¨vjq Ges wkÿv wefvM wkÿK‡`i wkÿv I
†ckvMZ `ÿZv Dbœqb msμvšÍ wewfbœ Kvh©μ‡gi iƒc‡iLv cÖYqb ïiæ K‡i| †Kvb †Kvb M‡elK g‡b K‡ib †h, SchÖn Gi aviYv
John Dewey-Gi `k©‡bi mv‡_ mw¤§wjZfv‡e cÖwZdjb AwfÁZv‡K AviI ev¯Íe wfwË‡Z `uvo Kwi‡q‡Qb|
John Dewey (1933, p. 9) Gi g‡Z, “Reflection is a cognitive process – the active, persistent and
careful consideration of any belief or supposed form of knowledge in the light of the grounds, that
support it and the further conclusions to which it tends.”
Dewey (1933) cÖwZdjbg~jK Abykxj‡bi wZbwU we‡kl welq D‡jøL K‡i‡Qb| G¸‡jv n‡”Q: †Lvjv gb (Openmindedness), me©všÍKi‡Y MÖnY (Whole-heartedness) I `vwqZ¡kxjZv (Responsibility)| †Lvjv gb ej‡Z †Kvb
mgm¨vi mgvav‡b c~e© aviYv I wPšÍv †_‡K †ei n‡q bZyb bZyb I wfbœ wfbœ Dcvq †LuvRv Ges mwμq †kÖvZv wn‡m‡e A‡b¨i e³e¨
we‡ePbvi Rb¨ MÖnY Kiv| GQvov, †Kvb wel‡qi wewfbœ w`K LwZ‡q †`L‡Z Drmvn, AvMÖn I wPšÍv-fvebv K‡i Dchy³ mgvavb
me©všÍKi‡Y MÖnY I ev¯ÍevqbI cÖwZdjbg~jK Abykxj‡bi GKwU Ab¨Zg we‡eP¨| AwaKš‘, `vwqZ¡kxjZv‡K wZwb ˆbwZK I
eyw×e„wËK Kv‡Ri djvdj wn‡m‡e wPwýZ K‡i ) cÖwZdjbg~jK Abykxj‡bi GwU‡K e¨env‡ii Dci ¸iæZ¡ Av‡ivc K‡i‡Qb|
Boud, Keogh and Walker (1985, p. 19) Gi g‡Z, “Reflection is an important human activity in which
people recapture their experience, think about it, mull it over and evaluate it. It is this working with
experience that is important in learning. The capacity to reflect is developed to different stages in
different people and it may be this ability which characterizes those who learn effectively from
experience.
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cÖwZdjbg~jK Abykxj‡bi ˆewkó¨t
John Dewey (1933) cÖwZdjb‡K cuvPwU ch©v‡q wef³ K‡i‡Qbt civgk© (Suggestion), mgm¨v (Problem), AbywgZ
wm×všÍ (Hypothesis), hyw³ ¯’vcb (Reasoning) I cixÿY (Testing). Zuvi g‡Z, G ch©vq¸wj m¤úv`‡b wbw`©ó μg AbymiY
Kivi cÖ‡qvRb †bB; †h †KvbwU †h †Kvb mgq NU‡Z cv‡i|
John Dewey (1933, p. 12) Zuvi weL¨vZ How we Think eB‡q cÖwZdj‡bi KwZcq ¸iæZ¡c~Y© ˆewkó¨ D‡jøL K‡i‡Qb|
Zuvi g‡Z, “Reflective thinking, in distinction from other operations to which we apply the name of
thought, involves (1) a state of doubt, hesitation, perplexity, mental difficulty, in which thinking
originates, and (2) an act of searching, hunting, inquiring, to find material that will resolve the
doubt, settle and dispose of the perplexity.
cÖwZdjb n‡”Q †¯^”Qvg~jK I D‡Ïk¨ cÖ‡bvw`Z| †ckvRxwe †¯^”Qv cÖ‡bvw`Z n‡q wbw`©ó †Kvb D‡Ï‡k¨ Zuvi †ckvi Dbœq‡bi j‡ÿ¨
eûg~Lx wPšÍ‡bi gva¨‡g Zv m¤úv`b K‡ib| Mendeva-Gi ms½vbyhvqxt Reflection is a multi sourced, honest and
systematic analysis of an educational event.
SchÖn (1983) `yB ai‡Yi cÖwZdjb Abykxj‡bi D‡jøL K‡i‡Qb;
1. K‡g©i Dci cÖwZdjb (Reflection on action)
2. K‡g© cÖwZdjb (Reflection in action)
1| K‡g©i Dci cÖwZdjb (Reflection on action): K‡g©i Dci cÖwZdjb ej‡Z †Kvb we‡kl c×wZ I †KŠk‡ji Dci wbf©i
K‡i †Kvb KvR Kivi ci Zv m~²fv‡e we‡kølY mv‡c‡ÿ ch©‡eÿY Ges Zvi Kvh©KvwiZv ev `ye©jZv m¤ú‡K© wb‡Ri g‡b cÖwZdjb
NUv‡bv ev wdWe¨vK cÖ`vb Kiv‡K eySvq| GwU wWDB-Gi Notion of reflection-Gi Abyiæc| G m¤ú‡K© Russel and
Munby e‡jbt Reflection-in action is understood through ‘Phrases like thinking on your feet, keeping
your wits about you, and learning by doing [and] suggest not only that we can think about doing
but tat we can think about doing something while doing it. G cÖm‡½ SchÖn (1983, p 54) e‡jb “Some
of the most interesting examples of this process occur in the midst of a performance.”
†Kvb wkÿY-wkLb cÖwμqvi wPwýZ mdjZv I e¨_©Zvi KviY AbymÜvb I we‡kølY K‡i cieZ©x cwiKíbv MÖnY Kiv nq Ges
wkÿY-wkL‡bi DË‡ivËi Dbœqb I DrKl© mva‡bi †Póv Kiv nq| K‡g©i Dci cÖwZdjb NwU‡q AbykxjbKvix Zvi wbR¯^ `ÿZv
m¤ú‡K© m‡PZb nb Ges wb‡Ri mej Ges `ye©j w`K¸‡jv kbv³ K‡i Zv `~ixKi‡Yi e¨e¯’v MÖnY Ki‡Z mÿg nb|
2| K‡g© cÖwZdjb (Reflection in action): wkÿY-wkLb msμvšÍ †h †Kvb ZË¡xq ev Z_¨MZ Ávb ev AwR©Z aviYv‡K Kg©‡ÿ‡Î
ev¯ÍevwqZ Kivi cÖ‡Póv‡K K‡g© cÖwZdjb ejv nq| A_©vr cÖwZdjbg~jK AbykxjbKvix Zvi †ckvMZ `ÿZv e„w×i Rb¨ †h mKj
Ávb ev wkLb jvf K‡i‡Q Zv‡K ev¯Íe cwiw¯’wZ‡Z wkÿY-wkLb Kv‡h© cÖ‡qvM Kivi †Póv Kivi cÖwμqvB nj K‡g© cÖwZdjb|
K‡g©i Dci cÖwZdjb Ges K‡g© cÖwZdjb `ywU ch©vqB avivevwnK I wbiew”Qbœfv‡e cÖwZdjbg~jK Abykxj‡b e¨eüZ nq Ges GwU
G‡K Ac‡ii cwic~iK wn‡m‡e KvR K‡i _v‡K|
Dfq cÖKvi cÖwZdjbB n‡”Q cÖwZdjbg~jK Abykxj‡bi ‡K›`ªwe›`y|
wcUvm© (1991) cÖwZdjb Abykxjb‡K wb‡¤œv³fv‡e e¨vL¨v K‡ib| ms‡ÿ‡c GwU DATA bv‡g AwfwnZ|
GLv‡b D=description, A=Analysis, T=theorize, A=act.
1. eY©bv: cÖwkÿYKv‡h© †h `ÿZvi DrKl© mvab Ki‡Z Pvb †m msμvšÍ wel‡qi ev `ÿZvi eY©bv cÖ`vb| GLv‡b wkÿK †Kb Zvi
`ÿZvi Dbœqb NUv‡Z Pvb ev cwieZ©b Avb‡Z Pvb Zvi e¨vL¨v Kiv nq|
2. we‡kølY: cÖwkÿYv_©x wkÿK wkÿ‡Y †Kb `ÿZvg~jK ÎæwU nq Zvi AšÍwb©wnZ KviY wPwýZ K‡ib I Zv we‡kølY Ki‡Z m‡Pó
nb|
3. gZev` MVb: wkÿK Zvi kbv³K…Z ÎæwU wbim‡bi Rb¨ wewfbœfv‡e cÖvß ev wbR¯^ wPšÍb †_‡K D™¢vweZ Dcvq Abyhvqx c×wZ
AbymiY K‡ib Ges †m D™¢vweZ Dcvq mvdj¨RbKfv‡e Kvh©Kix n‡e e‡j a‡i †bqv nq Ges †mUvB Kvw•ÿZ wkÿY `ÿZv e‡j
a‡i †bqv nq|
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4. Kvh© m¤úv`b: G ch©v‡q wkÿK Zvi D™¢vweZ ev cÖvß bZzb wkÿY `ÿZv Kv‡R jvMvb Ges DrKl© mva‡bi †Póv K‡ib| G
ch©v‡q c~e© Abym„Z c×wZ Ges mg_©b‡hvM¨ ZË¡ ev c×wZi g‡a¨ weivRgvb NvUwZ ev ÎæwUmg~n Kwg‡q Avbv nq| evievi cÖ‡qvM,
we‡kølY I cÖwZdj‡bi gva¨‡g GUv wbwðZ Kiv hvq|
cÖwZdjb Abykxjb c×wZ I Kjv‡KŠkj:
wkÿZvi c~‡e© Ges wkÿKZvKvjxb Dfq ch©‡q cÖwZdjbg~jK Abykxjb‡K †ckvMZ gv‡bvbœq‡b I `ÿZv e„w×i Kv‡R e¨envi Kiv
n‡q _v‡K| `ÿZvi DrKl© mva‡bi Rb¨ cÖwZdjbg~jK Abykx‡bi wewfbœ cÖKvi c×wZ I Kjv‡KŠkj cÖ‡qvM Kiv nq| wb‡¤œ G¸‡jv
Av‡jvPbv Kiv n‡jv1. wbqwgZ wkLb mvgwqKx Aa¨qb
2. ¯^g~j¨hvPvBKiY
3. cÖwZdj‡bi Rb¨ wbqwgZ Wv‡qwi wjLb I AbymiY
4. ‡cvU©‡dvwjI ˆZwiKiY
5. A‡jvPbv
6. msjvc/gZ wewbgq
7. we‡klÁ/wkÿK cÖwkÿK/ZË¡ve`vqK wkÿK KZ…©K wb‡`©kbv
8. mZx_© wkÿY ch©‡eÿY
9. mZx_© wkLb AwfÁZv wewbgq
10. Kg©mnvqK M‡elYv AbymiY
1| Av‡jvPbv : †kÖwYK‡ÿ GK`j mZx_© wkÿK, mn‡hvMx wkÿK Ges cwi`k©‡Ki m‡½ gy³ Av‡jvPbvi gva¨‡g GKRb bexb
wkÿK Zvi cÖ¯‘wZg~jK Kv‡Ri DbœZ aviYv MVb Ki‡Z cv‡ib| D‡Ïk¨g~jK I welqwfwËK Av‡jvPbvi gva¨‡g wkÿK Zvi
g‡bvfv‡ei BwZevPK cwieZ©b mvab Ges D”P ch©v‡qi wPšÍb ÿgZv AR©b Ki‡Z mÿg nb| GB Av‡jvPbvi GKwU gvb`Û
Abymi‡Yi K_v D‡jøL Kiv n‡q‡Q hv e¨w³i †ckvMZ Dbœqb I weKv‡ki mnvqK n‡q _v‡K|
 Av‡jvPbvq AskMÖnYKvix mK‡jiB †h †Kvb gZvgZ cÖ`v‡b gy³ I †Lvjv‡gjv n‡Z cv‡i|
 A‡b¨i cÖ`Ë gZvgZ‡K mv`‡i MÖn‡Yi gvbwmKZv I B”Qv _vK‡Z n‡e|
 Dcw¯’Z mKj gZvgZ wePvi we‡ePbv I hyw³i gva¨‡g MÖnY Ki‡Z n‡e| G †ÿ‡Î Av‡jvPbvi wewfbœ w`K m~² we‡køl‡Yi
gva¨‡g wkÿ‡Ki †ckvMZ gvb I `ÿZv e„w×i Rb¨ mnvqK welq¸‡jv m¤ú‡K© Dcmsnvi ev P~ovšÍ wm×v‡šÍ †cuŠQv‡Z n‡e|
wkÿY-wkLb msμvšÍ aviYv I PP©vi cwieZ©b mvab I Dbœqb wbwðZ Ki‡Z Av‡jvPbvi Dcmsnvi ev mvigg©KiY welqwU
AZ¨šÍ ¸iæZ¡cY~ ©|
2| msjvc/mvÿvrKvi: mgxÿv `j ev †ckvMZ Dbœq‡bi Rb¨ ÷vwW MÖæ‡ci gva¨‡g wkÿK wn‡m‡e Zvi `vwqZ¡, KZ©e¨ Ges wkÿY
PP©v msμvšÍ wPšÍv-fvebv, AbymÜvbx I we‡klÁ e¨w³e‡M©i mv‡_ wbqwgZ Av‡jvPbv Pvwj‡q wkÿY msμvšÍ †h †Kvb wel‡q Zv‡`i
g‡bvfve ˆZwi Ges wPšÍvi cwic°Zv Avbq‡b h‡_ó mnvqKf~wgKv cvjb K‡i| Gi d‡j †kÖYx wkÿ‡Yi wewfbœ NUbv I c×wZi
weKí Dcvq Aej¤^‡bi my‡hvM m„wó K‡i hv wkÿK‡`i KvR I wkÿv_©xi wkLbd‡ji mgš^q mvab K‡i _v‡K|
3| we‡klÁ/wkÿK cÖwkÿK KZ…©K wb‡`©kbv: wkÿK cÖwkÿKMY Kvh©Ki wb‡`©kbvi gva¨‡g cÖwkÿYv_©x wkÿ‡Ki cvV`vb Abykxjb
Kv‡h©i g‡bvbœqb ev ¸YMZgvb wbwðZ Ki‡Z cv‡ib| G Rb¨ Zviv cÖwkÿYv_©x‡`i e¨w³MZ BwZnvm ch©v‡jvPbv, Zv‡`i ˆ`bw›`b
msjvc ch©‡eÿY Ges †QvU I eo `‡j Av‡jvPbvi my‡hvM m„wói gva¨‡g wkÿY PP©v m¤ú‡K© cÖkœ K‡i cÖwkÿYv_©x‡`i †cÖlYv ‰Zwi
K‡ib Ges PP©vi DË‡ivËi Dbœqb NUv‡Z cv‡ib|
4| mZx_© wkÿY ch©‡eÿY: †KUj I wgjvim (1996) Zv‡`i ch©‡eÿY I we‡køl‡Yi gva¨‡g cÖgvY K‡ib †h, mZx_© cÖwZdjb
`‡ji e¨envi cÖwkÿYv_©x wkÿK‡`i †ckvMZ `ÿZvi weKv‡k we‡klfv‡e mnvqZv I ‡cÖlYv w`‡q _v‡K| cÖwkÿYv_©x wkÿKMY
Zv‡`i mZx_©‡`i Øviv K¬vm ch©‡eÿY Kiv‡Z ev wb‡R‡`i K¬vm mZx_© wkÿK KZ…©K cwi`wk©Z n‡Z weeªZ †eva K‡ib bv Ges
†ewkifvM †ÿ‡Î Zviv GUv‡Z ¯^v”Q›`¨‡eva K‡ib| ZvQvov ZvrÿwYK mnvqZv cvIqvi †ÿ‡ÎI mZx_© wkÿK A‡bK †ewk
wbf©i‡hvM¨| mZx_© wkÿK‡`i †Pv‡L wb‡Ri ÎæwU ev `yej
© Zv¸‡jv‡K MÖnY Kivi †ÿ‡Î Zviv Av‡jvPbv I hyw³ cÖ`v‡b ¯^ZtùzZ©Zv
†eva K‡i| d‡j †ckvMZ Dbœq‡bi Rb¨ mn‡hvwMZvc~Y© I AskMÖnYg~jK Abykxjb Zv‡`i wkÿKZv †ckvq Dbœq‡bi mvgwMÖK
mnvqZv cÖ`vb K‡i _v‡K|
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5| mZx_© wkLb AwfÁZv: PvKzwiiZ cÖwkÿYA_©x‡`i Rb¨ cÖwZdjbg~jK Abykxj‡bi Avi GKwU iƒc n‡”Q mZx_© wkÿY
ch©‡eÿY| mZx_© wkÿ‡Ki mv‡_ wb‡Ri cvV msμvšÍ `ye©jZv¸‡jv cwikxj‡bi Rb¨ ev wb‡Ri †ckvMZ Dbœq‡bi j‡ÿ¨ we‡kl †Kvb
`ÿZv AR©‡bi Rb¨ mZx_© wkÿ‡Ki mv‡_ e‡m Av‡jvPbvi gva¨‡g GKwU cwiKíbv K‡i Ges mZx‡_©i K¬vm cwiPvjbv †`‡LI
cÖwkÿYv_©x wkÿK Zvi gv‡bvbœqb Ki‡Z cv‡ib| GwU GKwU mw¤§wjZ I mn‡hvwMZvg~jK cÖwμqvi Av`k© ev gvb`Û MVb K‡i hv
Zv‡`i wkÿKZv †ckv‡K AvRxeb mnvqZv w`‡q _v‡K| G c×wZ‡K UZat (1998) AvZ¥ÿgZv e„w× wn‡m‡e eY©bv K‡i‡Qb|
cÖwZdjbg~jK Abykxj‡bi KwZcq g‡Wjt
cÖwZdjbg~jK Abykxj‡bi Rb¨ wewfbœ g‡Wj i‡q‡Q| wb‡¤œ KwZcq g‡Wj D‡jøL Kiv n‡jv|
Gibbs-Gi g‡Wj
Graham Gibbs (1988) cÖwZdjbg~jK Abykxj‡bi Rb¨ GKwU P‡μi gva¨‡g G g‡WjwU eY©bv K‡i‡Qbt
1. eY©bv
2. Abyf~wZ
3. g~j¨vqb
4. we‡kølY
5. Dcmsnvi (mvaviY I mywbw`©ó)
6. Kg©cwiKíbv|
Dc‡iv³ P‡μi e¨vL¨v:
1. eY©bv: GLv‡b wkÿY AwfÁZvi weeiY ev eY©bv _v‡K| cÖwkÿYv_©x wkÿKMY Zuv‡`i ˆ`bw›`b Abykxjbx cvV`vb †_‡K
cvV`v‡bi we‡kl cÖwZdjb we¯ÍvwiZfv‡e Wv‡qwi‡Z wj‡L iv‡Lb|
2. Abyf~wZ: cvV`v‡bi ci cÖwkÿYv_©xi wkÿY m¤úwK©Z Abyf~wZ †Kgb †mUv e¨³ Kiv nq|
3. g~j¨vqb: †Kb cvV`vb wkÿY-wkLb †KŠk‡j e¨Z¨q N‡UwQj? weKí c×wZ wnmv‡e wkÿK Avi Kx c_/Dcvq Aej¤^b Ki‡Z
cvi‡Zb, G‡Z Kx Kx myweav ev dj cvIqv ‡hZ Ges Kx Kx Amyweav n‡Z cvi‡Zv †mUv †`Lv nq|
4. we‡kølY: wkÿY-wkLb mswkøó Kx Kx AwfÁZv AwR©Z nj †mUv ch©v‡jvPbv K‡i ‡`Lv nq|
5. Dcmsnvi: we‡kølY I g~j¨vq‡bi ci Kx Kx c`‡ÿc cieZ©x‡Z †bqv hv‡e †mB wm×v‡šÍ DcbxZ n‡Z nq|
6. Kg©-cwiKíbv: cÖwkÿYv_©x wkÿK ev †kÖYx wkÿK wbR¯^ wm×všÍ Abyhvqx/ev mZx_©‡`i mv‡_ wb‡q GKwU cwiKíbv MÖnY Ki‡eb
Ges †m Abyhvqx KvR Ki‡eb|
Rolfe's-Gi g‡Wj
bvwm©s-Gi Aa¨vcK Gary Rolfe 2001 mv‡j G g‡WjwU cÖ`vb K‡ib| wZwb g~jZ 1970 mv‡j Terry Borton cÖYxZ
Developmental Model-Gi Dci wfwË K‡i G g‡WjwUi AeZviYv K‡ib| wZwb wZbwU cÖ‡kœi AeZviYvi gva¨‡g g‡WjwUi
weeiY Dc¯’vcb K‡ib| cÖkœ wZbwU n‡”Qt
1. What?
2. So what?
3. Now what?
cÖwZdjbg~jK Abykxj‡bi ¸iæZ¡t
cÖwZdjbg~jK Abykxj‡bi ¸iæZ¡ cÖwZdjbg~jK Abykxj‡bi ¸iæZ¡ m¤ú‡K© David Sawyer e‡jb, "Service action does
not automatically become service attitude. The depth of reflection determines the, quality of the
attitude, and the quality of the action."
Donald SchÖn (1983) Zuvi eûj cwVZ eB The Reflective Practitioner: How Professionals Think in ActionG †ckvRxwe‡`i‡K Zuv‡`i KvRKg© m¤ú‡K© wPšÍ‡bi civgk© †`b| G cÖm‡½ wZwb wPšÍ‡bi KwZcq ag© ev ˆewk‡ó¨i D‡jøL K‡ib:
1. There are actions, recognitions, and judgements, which we know how to carry out
spontaneously; we do not have to think about them prior to or during their performance.
2. We are often unaware of having to learn to do these things; we simply find ourselves doing
them.
3. In some cases, we were once aware of the understandings which were subsequently
internalized in our feeling for the stuff of action. In other cases, we may never have been aware
50

িশ নাথ র জন

of them. In both cases, however, we are usually unable to describe the knowing which our
action reveals.
(Schon 1984, P. 54)
cÖwZdjb Abykxjb †KŠkj Kvh©Ki wkÿv wn‡m‡e `xN©mgq a‡i ¯^xK…Z GKwU †KŠkj| cÖwkÿYKvjxb mg‡q cÖwkÿYv_©x‡`i Rb¨ GB
†KŠkj Aej¤^b AwZ cÖ‡qvRbxq|
1. †h me KvR Kiv n‡q †M‡Q †m ¸‡jv‡K wd‡i †`Lv Ges †mLvb †_‡K cÖK…Z wkÿYxqAsk Lyu‡R †eiv Kiv hv‡Z fwel¨‡Z
AwfÁZv wn‡m‡e Kv‡R jvMv‡bv hvq|
2. cÖwkÿK wn‡m‡e hv †kLv n‡q‡Q Zv wK GKRb ¯^v_©K cÖwkÿK nIqvi Rb¨ h‡_ó mnvqK?
3. GB welqwU wPšÍv Ki‡Z n‡j †`L‡Z n‡e Kxfv‡e wkÿv_©x‡`i g‡a¨ Z_¨ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
4. ‡kÖYxK‡ÿ Zv‡`i mv‡_ Kx iK AvPiY Kiv n‡q‡Q|
5. Facilitator (mnvqZvKvix) wn‡m‡e Kv‡Ri mgq mn‡hvwMZv KZUzKz A_©c~Y© wQ‡jv BZ¨vw` welq¸‡jv †ckvMZ `ÿZv
Dbœq‡bi Rb¨ we‡kl cÖ‡qvRb|
cÖwZdjb e¨ZxZ †ckvMZ Dbœqb Le Kg N‡U _v‡K| hw`I cÖwZdjb Abykxj‡bi cÖ‡qvM cÖK…Z c‡ÿ wkÿvg~jK `„wófw½i wfwË‡Z
weKwkZ n‡qwQj Z_vwc Could and Taylor (1996) Gi g‡Z e¨e¯’vcbv Dbœqbg~jK mgm¨v mgvav‡bi Rb¨I cÖwZdjb
(c×wZ) A¨v‡cÖvP Gi ¸iæZ¡ Acwimxg| GgbwK wkÿv_©xiv †h Ae¯’v‡b wb‡R‡`i‡K †`‡L †m Ae¯’v‡b †_‡K Zviv Zv‡`i wμqv
cÖwZwμqvi Dci hLb cÖwZdjb NUv‡bv ïiæ Ki‡e, †m¸‡jv AvmvaviY A_ev cybive„wË n‡q‡Q wKbv Zvi we‡kølYI Ki‡e| GB
cÖwZdjb I we‡køl‡Yi cÖwμqv kbv³Ki‡Yi mgq g‡bv‡hv‡Mi we‡kl ¸iæZ¡ i‡q‡Q| G †_‡K cÖvß AwfÁZv wkÿv_©x‡`i Rxe‡bi
I K¨vwiqv‡ii Ab¨vb¨ †ÿ‡ÎI cÖmvwiZ Kiv hvq|
AvZ¥g~j¨vq‡bi Rb¨ cÖwZdjb Abykxjb Dbœqb:
cÖwkÿYv_©xiv Zv‡`i cvV`v‡bi Gi djcÖm~ g~j¨vq‡bi Rb¨ myk„sLj c×wZ I †KŠkj ˆZwi Ki‡Z wkL‡eb| mvaviYfv‡e wkÿv_©xiv
hw` Zv‡`i Kvw•ÿZ wkLb dj AwR©Z n‡Z †`‡Lb Z‡e g‡b K‡ib ‡h GKwU mv_©K K¬vk m¤úvw`Z n‡q‡Q| Zviv g~j¨vq‡bi Dci
wfwË K‡i cÖ‡qvRb †ev‡a wb‡R‡K Dbœq‡bi wPšÍv K‡ib Ges GUv ¯^vfvweK cÖwμqvq P‡j|
Z‡e AvZ¥g~j¨vq‡bi welqwU mgKÿ mncvVx‡`i ms‡M m¤úK©h³
y | ¯^vaxbfv‡e wkLb I ch©v‡jvPbvi Db¨ Dcvq †ei Kiv
AvZ¥g~j¨vq‡bi mv‡_ mswkøó| cÖwkÿYv_©x wkÿK mncvVx‡K Zvi wbR¯^ cvV`vb `ÿZvi wfwË‡Z mnvqZvi j‡ÿ¨ g~j¨vqb Ki‡eb|
cÖwZdjb Abykxjb GKwU ZvwË¡K aviYv wn‡m‡e hvÎv ïiæ K‡i cvV`vb Abykxjb I cwiYwZ cvq|
wkÿKMY AšÍÁ©vbe‡j †hme c×wZ I †KŠkj e¨envi K‡i _v‡Kb cÖwZdjb Abykxjb Zvi GKUv ZvwË¡K wfwË wbg©vY K‡i _v‡K|
GB cÖwμqv wkÿK‡`i g‡a¨ †ckv`vwi‡Z¡i †eva RvwM‡q Zzj‡Z mvnvh¨ K‡i| wkLb Wvqix I G m¤úwK©Z KvMRcÎ wkÿK‡`i
Kvh©Kwi cÖwZdjb Abykxj‡b wb‡qvwRZ n‡Z mvnvh¨ Ki‡Z cv‡i|
cÖwZdjbg~jK Abykxj‡bi †ÿÎmg~n
 career exploration
 social change/justice
 civic responsibility
 leadership development
 intellectual pursuit
 spiritual fulfillment
 professional development
 political consciousness
6.14.4 Dcmsnvi
vkÿv cÖwZôv‡b Kg© mnvqK M‡elYv cwiPvjbvq ÔM‡elYv cÖ¯ÍveÕ cÖYqb K‡i Dchy³ Dcv‡q Kg©mnvqK M‡elYv cwiPvjbv Ki‡j
KvRwU myôzfv‡e m¤úbœ Kiv hvq| bZyev c×wZMZ ÎæwUi Kvi‡Y M‡elYv cwiPvjbv evavMÖ¯’ n‡Z cv‡i|
6.14.5 mnvqK cvV:
mnvqK cvV:

1. wUwKDAvB (2008). wkLb g~j¨hvPvB I cÖwZdjb Abykxjb (gva¨wgK wkÿK cÖwkÿY (we.GW) g¨vbyqvj, gwWDj 4 I 5).
wUwPs †KvqvwjwU B¤úªæf‡g›U Bb †m‡KÛvwi GWz‡Kkb cÖKí, gva¨wgK I D”P wkÿv Awa`ßi, wkÿv gš¿Yvjq, MYcÖRvZš¿x
evsjv‡`k miKvi|
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2. Bengtsson, J. (1995). What is reflection? On reflection in the teaching profession and teacher
education. In P. E. Kansanen, Discussion on Some Educational Issues VI. Research Report 145
(pp. 23-34). Department of Teacher Education, University of Helsinki.
3. Loughran, J. (2005). Developing reflective practice: Learning about teaching and learning
through modelling. London: Taylor & Francis e-Library.
4. Loughran, J. J. (January/February 2002). Effective reflective practice: In search of meaning in
learning about teaching. Journal of Teacher Education, 53(1), 33-43.
5. Sellars, M. (2014). Reflective practice for teachers. California: SAGE Publications Inc.
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gwWDj-7 : wkÿv cÖwZôvb Dbœq‡b cÖwZôvb cÖavb‡`i †bZ…Z¡, `vqe×Zv I Reve w`wnZv
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৭ ১,িশ া

িত ােনর নতৃ

&Characteristics

:ধারণা ,ধরণ বিশ ,ও কৗশল

,Conecpt

Classification

:Leadership

in

Educational

Institution

)

(Technique

অিজতব পশাগত যাগ তা





িশ া িত ােনর নতৃে র উে শ মূল ায়ন প িত এবং
পাঠদান ও,িশখনফল ,িবষয়ব ,িবষয় ,
েয়াজনীয় িশে াপকরণ সং া
ান
িশ ক নতৃ ে র িবষয়ব স েক ব াপক ান ও িনিবড় ধারণা নমনীয়ভােব িত ােন েয়াগ
করার স মতা
সুিনিদ
ে নতৃ
ত য় র উপর সম ক ান অজন ও নতৃ
দােন স মতা তির।
িশ া িত ােনর নতৃ ে র য সকল িবষয় ও ধারণা িশ াথ র িনকট জ ল বেল তীয়মান
হয় স সকল
ে
ত ািশত িশখনফল অজেনর জন
য় , ◌াজনীয় কলা কৗশল স েক
সম ক ান।

িশখনফল
অিধেবশন শেষ





িশ নাথ রা-

িশ া িত ােনর
সাধারণ নতৃ ও
িশ া িত ােনর
িশ া িত ােনর

নতৃ ে র ধারণা বণনা করেত পারেব
িশ া িত ােনর নতৃ ে র পাথক িননয় করেত পারেব
নতৃ ে র ধরণ ও বিশ ব
করেত পারেব
নতৃ ে র কৗশল িনণয় করেত পারেব।

িবষয়ব
৭.১.১ (ক) নতৃ ে র ধারণাঃ
িশ া

িত ােন

নতৃ

দান িস া

হণ ,ও পিরক না মািফক সামি ক িশ া ম বা বায়ন এক

জ ল

ি য়া। শারীিরক মানিষক সু তা ও ব ি গত

কের সফতার িদেক এিগেয় নবার
িস া

হেণ স মতা পথ ,কতৃ প

িশ ক সহ অংশীজেনর
যথাযথ

দািয়

উপলি ও

িত

দান

পালনই হেলা নতৃ ।

,ব ব াপনা িনেদশনা ত াবধায়কপিরচালনা সহ ব িবধ

,কােজ পার ম ব ি

মূল ায়েনর

নাবলীর আেলােক অনন িদক িনেদশনা

স মতা ,মশ

মানসই হেবন সফল নতা। িশ া
দােনর

অিভভাবক পরা

শাসিনক এবং ,সাংিবধািমকিবিধর আেলােক পথ চলেত িশ া

িত ােন িশ াথ

,িনয় েন

পারদিশতা

,

িত ােনর নতৃ েক ইিতবাচক ভূ িমকায়

এিগেয় িনেয় যায়। ভ তািবনয় এর সােথ সততার উপি িত নতৃ েক পিরপূণতায় যু

কের। ,ন তা ,

িত ােনর নতৃ ে র পাথক রেয়েছ।সাধারণত দল গা ী বা সংেঘর নতৃে র সােথ িশ া
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৭.১.১ (খ) নতৃ ে র ধরণ :িশ া

িত ােনর নতৃ

ও আইন স ত)Rational Legal )
ান ও

া,

নতৃ

দােনর ধরেণ

দানকারী িহেসেব মূল ায়ন করেত হেব। কখন গণতাি ক,

শাসিনক সং ারক ইিতবাচক পিরচেয় আ

নতৃ েক অসংখ ভােগ ভাগ করা

ধানত েযৗি ক

উপলি র বেল বিলয়ান হেত হেব।

যেত পাের। আমরা কেয়ক

অন তম

করণ বা ধরণ উপ াপন

করিছ।
১। ই জািলক নতৃ )Supernatural Leadership)
২। কম শল নতৃ

Activational)Leadership)

৩। গণতাি ক নতৃ

Democratice)Leadership)

৪। আমলাতাি ক নতৃ
৫।

শাসিনক নতৃ

Bureaucrative)Leadership)
Administrative)Leadership)

৬। ব ািনক নতৃ

Seientist)Leadership)

৭।

িকত নতৃ

া

ও

ান স

৮। সং ারক নতৃ
৯। এিলট নতৃ
১০।

)Intelectual Leadership)

)Reformative Leadership)

)Elite Leadership)

রতাি ক নতৃ

৭.১.১(গ) নতৃ ে র বিশ

)Autocratic Leadership)

:

আজেকর িবে র সােথ তাল িমিলেয় িশ ক

নতৃ ে র জন

অবশ ই অনন

করেত হেব। কািরগির দ তা (Technical skill), মানিবক স
Development), আইিস
িশ ায় পারদশীতা,

স

জ ার ও একীভূ ত িশ ািশ া

বা বতার িনিরেখ আইন িবিধও সেরজিমন তদ
ে

বিশ

অজন

ক উ য়ন (Human Relation

িকত িবষয়সমুহ, তাি ক ও দা িরক িবষয়ািদ, জীবন দ তািভি ক

ধান িহেসেব ইিতবাচক মেনাভােবর সােথ সংি

এ

িকছু

নতৃ ে র কিতপয় উে খেযাগ

বিশ

,তথ

অিধকার আইন ,অ জম , জি বাদ ,

করেত হেব। িশ া

িত ান

সহ কৗশল িনধারনপূবক িস া

তুেল ধরা হেলা।

* সৎ, িবনয়ী,অিতিথপরায়ন ও
াভাজন
* আদশবান, আকষণীয় ব ি
স
, সংযমী এবং মতাবান
*
যুি বািদ, অধ াবসয়ী ও কেঠার পিরম িম
* ানী, উেদ াগী এবং উ ু করেণর অিধকাির
*
জবাবিদিহতা ও অথৈনিতক
তার উদাহরণ হেবন নতা
*
উৎসাহদাতা এবং নীিতর িত
াশীল ব ি
*
সুিশ ক, সামািজক ও সাংিবধািনকভােব মা া ান স
বি
* হণ যাগ তা (সবািধক ব ি র কােছ)
* কতব পরায়ন ও ধািমক
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িত ান
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* শারীিরক মানিসকভােব সু ও ইিতবাচক মেনাভাব স
* দশ
ম ও পশার িত অনুর
* অন ান েদর গঠনমূলক মতামত ও পরামশ

৭.১.১(ঘ)
িশ া

িত ান

িত ান

হেণর মানিসকতা ।

ধান িহেসেব গৃিহত কৗশল :

ধান বা বতার িনিরেখ আইন িবিধ ও সেবজিমন তদ সহ কৗশল িনধারণপূবক িস া

হণ করেবন। তেব অিনবাযভােব িকছু

হণীয় ও িকছু বজন য় িবষেয়র িদেক দৃি

হনীয় িদকসমূহ
১। সৎ
২।

বজনীয় িদকসমূহ

ান/সততা

ান/

িদেত হেব ।

১। িহংসা/িবে ষ

া

২। অহংকার

৩। ধয /সিহ ু তা

৩। িহনমন তা

৪। ভ তা

৪। অকল াণকর কায ম

এছাড়া আধুিনক িবে

যুি র সােথ সম য় ঘ েয় িনে া

িবষয় েলােক কৗশল িহেসেব

হণ

করা যেত পাের।
ক

)ল

িনধারণ ( ময়ািদ।(দীঘ ময়ািদ /

খউ ত যাগােযাগ ব ব া তিরকরণ। (
গ) সুিনিদ

ব ব াপনা

তকরণ।

ঘ) পশাগত দ তার উ য়ন ঘটােনা ।
ঙ) িশ া ম ও মূল ায়েন
আেরাপ ।
চ িশ কেদর মূল ায়ন (ও নিতকতার সােথ সমথন।
ছ সৃজনশীলতা (ও সৃি শীলতায় উ ু করণ।
সেবাপির িশ া

িত ােনর

িহেসেব

ধান কৗশল িহেসেব িনে র ধাপ েলা অনুসরণ করেত পােরন -

িত ান

থমধাপ
ি তীয়ধাপ
তৃতীয়ধাপ
চতুথধাপ
প মধাপ
ষ ধাপ
স মধাপ

কান উ ূ ত সমস া

মাকােবলায় িস া

সমস া িচি তকরণ :
সমস া সমাধােন সংি
তথ :সং হ
সংগৃিহত তথ াবিল যথাযথ িবে ষণ :
স াব সমাধান বাছাইকরণ :
উ ম সমাধান িনবাচন :
িনবািচত সমাধান বা বায়ন :
বা বািয়ত সমাধােনর কাযকািরতা িন পন :
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ে ও নতৃ দানকাির
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নতৃ ে র
কমকাে

কৗশল িনধারেন িবিভ

িত ােনর

িনেয়ািজত থাকেত হয়। যা সুচা েপ স

থাকেল কৗশল

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

উপােয় িশ া

হেণ সুিবধা হয়। যথা

করার জন

িত ান

িনে া

ধানেক ব মূিখ

িবষেয় যথাযথ ধারণা

-

ব ব াপনা দ তা
কতৃ পে র িনরেপ তা
িস া
হেনর স মতা
পথ িনেদশনা
ত াবধােন দ তা
পিরচালনার দ তা
অিভভাবেকর দািয় পালন
কািরগির দ তা
মানিবক যাগােযােগর দ তা
আইিস দ তা
চা ির িবিধমালায় পযা
ান এবং অিভ তা
জীবন দ তা, জ ার সমতা ও একীভূ ত িশ ায় দ
ইিতবাচক মেনাভাব স

৭.১.২ সাধারণ নতৃ

ও িশ া

িত ান নতৃ ে র পাথক

সাধারণ নতৃ
কান সংঘ,
বা বায়েনর
নতৃ

িশ া

গা ী, দল সুিনিদ
জন

িনবািচত

ল

বি

উে শ
ারা

পিরচািলত হয়

কখনও

সুিনিদ

কান

কান

আবার

অনুেরাধ

ে

িত ােনর নতৃ

জাতীয় িশ ানীিতর আেলােক

য বা বায়েনর জন

কখনও

পিরেবশ স

ণ
ূ

িবিধ

ণীত িশ া ম

সরকাির িবিধ ও পিরপে র

আেলােক য নতৃ

পিরি িতর আেলােক িস া সমূহ গৃিহত হয়

বি

নতা তথা

পিরচািলত হেয় থােক
িবিধর

আেলােকই

িস া সমূহ

গৃিহত হয়

আেবগ অনুভূিত ও ব ি গত আেবগ, অনুভূিত দলীয় ও ব ি

ভাব মু

ভাব ফলেত পাের

দল বা সংেঘর

াথ

িতফিলত হয়

সামি কভােব জাতীয়
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৭.১.৩

িশ া

িত ােনর নতৃ ে র মূল ায়ন

িবদ ালয়, মহািবদ ালয় িকংবা িব িবদ ালয় সামািজক
িত ান েলার

ধানবৃ

নতৃ দান কের থােক।

িত ান যা জাতীয়

নতা ও

ত য় যা গতানুগিতক ধারায় বশ পুরাতন ও বেট।
িত ােনর সামি ক

িচ । অবশ

নতা ও নতৃ

নতৃ

ত ান

াথ সংর ণ কের। আর এ

ব ল আেলািকত ও ব ল ব ব ত

ধােনর নতৃ ে র

সংগঠক তৎপরতা সংি

িবষয়।

আজেকর িদেন নতৃ েক ভীিতমু

ভাব িহেসেব িবেবচনা না করেল ল

ষণার স ার ঘটেব না। সততই

নতৃ

গঠেন
স

, চৗকষ , িণ কমদ

জন

েনাদনা

নতা তার

শলতায় িনভর কের

অজেনও তৎপরতা

নতার কম তৎপর রাখেবন। মানিবক

চৗকষ ও সু মার আচরেণর মাধ েম ল

েল

ণাবিল
পŠছােনার

দান করেত পােরন।

িশ া

িত ােন ল

নতা। িনেয়াগ

া

হেব। যিদ এ

অজেনও িশ া ম

বা আনু ািনক

বায়েন

িত ান

নতা বেলও তার মেধ

থােক তাহেল ইতবাচক মেনাভাব িনেয়

ধান আনু ািনক বা িনেয়াগ

নতৃ দােনর

ৃহা ও

িত ানেক মানস

া

ণাবিল থাকেত

কের গেড়

তালা

স াবপর।
অিধেবশন সারসংে প :
এক

অনন পিরক না বা বায়েন

আনু ািনক বা িনেয়াগ
নতার

ও

া

নতাই হে ন

নতার ভূ িমকা অন ীকায। িশ া
ত ান

িত ােনর

বশ তাৎপযময়। িদক িনেদশনািস া

িকংবা

নতৃ

পশা িন

,দেলর কাযকর সদস

অধ াবসায়ী পিরপ

দােন

নতৃ ে র সং ায়নণ বিশ

িকংবা কৗশল িনধারণ িবষয় েলা

আসেল এ িশ ক

িমক আদশ নাগিরক দয়ালু ,ও ব ু সুলভপির ার

নতৃ

ধান। িশ া ম বা বায়েন, সংগঠিনক তৎপরতায়

েয়াজনীয়তা অন ীকায। তাই িশ া

ষণা সৃি র জন ই এ

িত ােন

,সময়িন

হেণর

,দুরদুি

ধর ,
স

নতােক হেত হেব ,স মতাএকজন
,

শাসকদ ,সহজত সাি

ভাল উপেদ া ,সদালািপ ,পির

,িশ া ,ও একীভূ ত িশ ার অ পিথক ,সুজনশীল ,

পিরপা

কােজ

,
দশ

েযাগ ,
েণািদতও

াতথ অিধকার ,জি বাদ ,

অ গািম পিথক। আইন সহ জীবন দ তা িভি ক িশ ার

এমনতর নতৃ

কৗশেলর কারেণ দেলর অ গত ব ি বগ এক

বজায় রেখ সাংগাঠিনক ল

ম এ পিরণত হয়। সংহিত-ও দৃঢ়তা

অজেন তৎপর থােকন। একজন িশ ক নতৃ ে র আসেন অিধি ত িজিন

তার িবেশষেযাগতা সহমিমতা ,কমদ তা ,ও উ মােনর যাগােযাগ দ তায় কমদ তায় কাযকর নতা
িহেসেব পদািধকার বেল আিবভূ ত হেয় ইিতবাচক মেনাভাব তরীেত
করেত পােরন।
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সহায়ক পাঠঃ

1|
2|

আলম (২০০৬) অলীউল .ড ,িশ ার সমাজিব ান
ঢাকা কিবর পাবিলেকশনস। :
রহমান, মুহামাদ হািববুর (১৯৮৬) সমাজমেনািব ােনর ভূ িমকা
ঢাকা বাংলা : একােডিম।

3| Robins, Stephen P.(1985) The Admenistrative Process New Delli : Pentice
Hall of Indian Private Limited.
Griffin. Ricky W. (2006) Management. Boston: Houghton Miffin Company.
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Awa‡ekb 7.2 cÖwZôvb cwiPvjbvq mejZv, `ye©jZv, mxgve×Zv, my‡hvM-myweav Ges SuywKmg~n (SWOT analysis)

AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv



SWOT analysis m¤ú‡K © aviYv
cÖwZôv‡bi mejZv, `ye©jZv, my‡hvM-myweav I SuywKmg~n wPwýZKivi mÿgZv



cÖwZôv‡bi jÿ¨ AR©‡b SWOT analysis Gi cÖ‡qvRbxqZv m¤ú‡K© mg¨K Ávb

wkLbdj:
Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_©xiv



SWOT analysis m¤ú‡K© e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb;
cÖwZôv‡bi mejZv, `~ej
© Zv, mbv³ Ki‡Z cvi‡eb;
cÖwZôv‡bi my‡hvM-myweav I SuywKmg~n wPwýZ Ki‡Z cvi‡eb;



SWOT analysis-Gi cÖ‡qvRbxqZv wbiƒcb Ki‡Z cvi‡eb|

welqe¯‘:
7.2.1 SWOT analysis-Gi aviYv:
PviwU k‡ãi Av`¨ÿi wb‡q MwVZ Bs‡iwR SWOT-Gi Dcv`vb¸‡jv nj-kw³ (Strengths), `ye©jZv (Weakness ), my‡hvMmyweav (Opportunities) I SzuwK (Threats) hv mswÿß Ki‡j `uvovq SWOT|
A_v©r SWOT we‡kølY GKwU mnR Z‡e kw³kvjx †KŠkj hv w`‡q GKwU cÖwZôv‡bi kw³ ev mejZv, `yej
© Zv, my‡hvM Ges
SuywKmg~n eySv hvq| d‡j cÖwZôv‡bi mwVK Ae¯’vb m¤ú‡K© aviYv cvIqv hvq|

Af¨šÍixY
Dcv`vb
evwn¨K
Dcv`vb

mvnvh¨Kvix jÿ¨ AR©‡b

ÿwZKi jÿ¨ AR©‡b

S

W

Strength

Weakness

O

T

Opportunities

Threats

SWOT we‡køl‡Yi gva¨‡g cÖwZôv‡bi mejZv Ges m¤¢vebvmg~n mbv³ K‡i G¸‡jvi gva¨‡g `ye©jZv I SzuwKmg~n‡K AviI wKfv‡e
euvav w`‡q j‡ÿ¨ †cuŠQv‡bv hvq †m m¤ú‡K© aviYv cvIqv hvq| GLv‡b Strength Ges Weakness cÖwZôv‡bi Af¨šÍixY Dcv`vb
Ges Opportunities I Threats cÖwZôv‡bi evwn¨K Dcv`vb|
Strength ev kw³ Ggb GKwU Af¨šÍixY Dcv`vb hv cÖwZôv‡bi jÿ¨ AR©‡b BwZevPK cÖfve †d‡j|
Weakness ev `yej
© Zv Ggb GKwU Af¨šÍixY Dcv`vb hv cÖwZôv‡bi jÿ¨ AR©‡b †bwZevPK cÖfve †d‡j|
Opportunities ev my‡hvM Ggb GKwU evwn¨K Dcv`vb hv cÖwZôv‡bi jÿ¨ AR©‡b BwZevPK cÖfve †d‡j|
Threats ev SuywK Ggb GKwU evwn¨K Dcv`vb hv cÖwZôv‡bi jÿ¨ AR©‡b †bwZevPK cÖfve †d‡j|

60

িশ নাথ র জন

7.2.1.1 †KŠkj mbv³KiY:
cÖwZôv‡bi Dbœq‡b BwZevPK cÖfve †d‡j Strength (mejZv) I Opportunities (my‡hvM)|
Strengths (mejZvmg~n): Strengths ev mejZvmg~n ej‡Z cÖvwZôvwbK Kg©Kv‡Ûi mv‡_ m¤ú`mg~‡ni m¤úK©‡K eySv‡bv
n‡q‡Q| m¤ú`mg~n n‡jvK. ch©vß wkÿv_©x
L. †hvM¨, †gavex, cÖwZkÖæwZkxj I cÖwkÿYcÖvß `ÿ wkÿKgÛjx
M. Kvh©Ki we`¨vjq e¨e¯’vcbv KwgwU
N. ivRbxwZgy³ K¨v¤úvm
O. wbivc` cvwbi mye¨e¯’v
P. myôy mnwkÿvμwgK Kvh©vewj e¨e¯’vcbv
Q. g‡bvig cwi‡ek I †fŠZ AeKvVv‡gv
R. cvewjK cixÿvi djvdj
S. wbqgvbyewZ©Zv
T. bKjgy³ cixÿv †K›`ª
U. cÖwZôvb cÖavbmn wkÿKM‡Yi Revew`wnZv
V. AwW‡U ¯^”QZv
W. wkÿv_x©‡`i Lesson Feedback system I †gvwU‡fkb †cÖvMÖvg Pvjy
7.2.1.2 Opportunities (my‡hvM):
my‡hvM ej‡Z cÖwZôv‡bi evwn¨K cwi‡ekMZ BwZevPK Dcv`v‡bi Dcw¯’Z| Dcv`vb¸‡jv n‡jvK. myweavRbK Ae¯’vb
L. fvj †hvMv‡hvM e¨e¯’v
M. abvX¨ e¨w³‡`i Avw_©K Aby`vb
N. wewkó e¨w³e‡M©i cÖwZôv‡bi cÖwZ BwZevPK `„wó
O. QvÎ-wkÿK AbycvZ
P. evwn‡ii †Kvjvnj gy³ (evwYwR¨K †`vKvb, †i÷z‡i›U, kã `~lY) cwi‡ek
Q. PTAGes wkÿK‡`i mfvq Dcw¯’Z I mn‡hvwMZv Kiv|
cÖwZôv‡bi Dbœq‡b †bwZevPK cÖfve †d‡j `ye©jZv I SzuwKmg~n|
7.2.1.3 Weakness (`yej
© Zv):
Weakness ev `yej
© Zv n‡”Q †bwZevPK Af¨šÍixY cwi‡ekMZ Dcv`vbmg~n| my‡hvM I `ye©jZvmg~n‡K cÖwZôv‡bi AbyK~‡j
e¨env‡ii Dci cÖwZôv‡bi mdjZv wbf©i K‡i| Af¨šÍixY `yej
© Zv¸‡jv n‡”QK. wkÿK‡`i cÖwkÿ‡Yi Afve
L. wbivc` cvbxq Rj I ¯^v¯’¨m¤§Z Iqvkiæg Ges cq:wb®‹vlY e¨e¯’v Am‡šÍvlRbK
M. wbivc` †Ljvi gv‡Vi Afve
N. Af¨šÍixY wbivcËv Z_v mxgvbv cÖvPxi bv _vKv
O. evwn¨K ivR‰bwZK n¯Í‡ÿc
P. QvÎ-QvÎxi gvwmK Mo Abycw¯’wZ
Q. kixiPPv© wkÿ‡Ki Afve
R. mwVK †iKW© msiÿ‡Yi Ae¨e¯’vcbv
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T. cÖ‡qvRbxq wkÿv DcKiY I mvR-miÄvgvw`i AcÖZzjZv
U.†g‡q‡`i Rb¨ Avjv`v Kgbiæg bv _vKv
V. wkÿKM‡Yi †KvwPs †m›Uv‡ii mv‡_ RwoZ
7.2.1.4 Threats (SuywK):
GUv Ggb GKwU evwn¨K Dcv`vb hv cÖwZôv‡bi Dbœq‡b †bwZevPK cÖfve †d‡j|
K. ¯’vbxq Rb‡Mvôxi `wi`ªZv
L. wkÿvi Afve
M. evj¨ weevn
N. Bf wUwRs
O. ivR‰bwZK cÖfve
P. eLv‡U‡`i DrcvZ
Q. cÖwZôvb cÖav‡bi mv‡_ GB, ¯’vbxq cÖkvmb Ges wkÿK‡`i mv‡_ ¯œvqy `~iZ¡
R. cÖwZôvb cÖavb ev wkÿK‡`i ˆbwZK öjb
S. e¨emv cÖwZôvb wn‡m‡e mbv³ I cÖfvekvjx‡`i nv‡Z ew›`|

Awa‡ek‡bi mvims‡ÿc:
SWOT analysis ej‡Z eySvq Strength (mejZv), Weakness (`ye©jZv), Opportunities (m¤¢vebv) Ges
Threats (ûgwK/SuywK)| SWOT we‡køl‡Yi gva¨‡g cÖwZôv‡bi mejZv Ges m¤¢vebvmg~n mbv³ K‡i G¸‡jv‡K AviI wKfv‡e
evav w`‡q j‡ÿ¨ †cuŠQv‡bv hvq †m m¤ú‡K© aviYv cvIqv hvq| GLv‡b Strength Ges Weakness cÖwZôv‡bi Af¨šÍixY Dcv`vb
Ges Opportunities I Threats cÖwZôv‡bi evwn¨K Dcv`vb| kw³ Ggb GKwU Af¨šÍixY Dcv`vb hv cÖwZôv‡bi Dbœq‡b
BwZevPK cÖfve †d‡j| `ye©jZv Ggb GKwU Af¨šÍixY Dcv`vb hv cÖwZôv‡bi Dbœq‡b †bwZevPK cÖfve †d‡j| my‡hvM Ggb GKwU
Af¨šÍixY Dcv`vb hv cÖwZôv‡bi Dbœq‡b BwZevPK cÖfve †d‡j| SuywK Ggb GKwU Af¨šÍixY Dcv`vb hv cÖwZôv‡bi Dbœq‡b
†bwZevPK cÖfve †d‡j| cÖavbZ: cÖwZôv‡bi mejZv ˆZwi K‡i, my‡hvM¸‡jv‡K Kv‡R jvwM‡q, my‡hvM AvqZ¡ K‡i, SuywKmg~n‡K
kw³ w`‡q cÖwZnZ K‡i cÖwZôv‡bi `ye©jZv Ges SuywKmg~n‡K cÖkwgZ Kiv hvq|
mnvqK cvV:
1| K‡jR wKfv‡e AviI fv‡jv Kiv hvq, RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wwg (bv‡qg) KZ…©K cÖKvwkZ;
2| ¯‹zj wKfv‡e AviI fv‡jv Kiv hvq, RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wwg (bv‡qg) KZ…©K cÖKvwkZ;
3| Awdm e¨e¯’vcbv (msMVb mnvwqKv)- †gv: bwRei ingvb wgqv, wUGgGmGm wcÖw›Us †cÖm, †MvKzj, e¸ov|
4| gva¨wgK ¯Í‡ii wkÿv cÖwZôv‡bi mnKvix cÖavb wkÿK‡`i GKv‡WwgK mycviwfkb I g¨v‡bR‡g›U welqK cÖwkÿY
g¨vbyqvj, GdGmGmGwc: 2q ch©vq;
5| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv, Gg. GBP. Avjx, cÖfvZx jvB‡eªwi GÛ cvewj‡KkÝ, XvKv, cÖKvkKvj: RyjvB, 2003 wLª:
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Awa‡ekb 7.3: cÖwZôvb cwiPvjbvq mejZv, `ye©jZv, mxgve×Zv, my‡hvM-myweav Ges SuywK wPwýZKiY Ges DËi‡Yi Dcvq
AbymÜvb: Abykxjb `jwfwËK KvR
AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv
 cÖwZôv‡bi mejZv, `ye©jZv, mxgve×Zv I SuywK mbv³ Kivi mÿgZv;
 cÖwZôv‡bi j‡ÿ¨ †cuvQv‡Z `ye©jZv, SuywK †_‡K DËi‡Yi Dcvq m¤ú‡K© mg¨K Ávb;
 kw³ Ges my‡hvM Kv‡R jvwM‡q `ye©jZv I SuywK m¤ú‡K© `~i Kivi †KŠkj m¤ú‡K© Rvbv|
wkLbdj:
G Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_©xMY



SWOT we‡køl‡Yi aviYv e¨³ Ki‡Z cvi‡eb;
cÖwZôv‡bi mejZv, `yej
© Zv, mxgve×Zv I Suwy K mbv³ Ki‡Z cvi‡eb;
`ye©jZv, SuywKmg~n †_‡K DËi‡Yi Dcvq ej‡Z cvi‡eb;

 SWOT we‡køl‡Yi -Gi cÖ‡qvRbxqZv wbiƒcb Ki‡Z cvi‡eb|
welqe¯‘
7.3.1 SWOT analysis
SWOT analysis ej‡Z eySvq Strength (kw³), Weakness (`ye©jZv), Opportunities (my‡hvM) Ges Threats
(SuywK)| A_v©r SWOT we‡kølY GKwU mnR Z‡e kw³kvjx †KŠkj hv w`‡q GKwU cÖwZôv‡bi kw³ ev mejZv, `ye©jZv, my‡hvM Ges
SuywKmg~n eySv hvq| d‡j cÖwZôv‡bi mwVK Ae¯’vb m¤ú‡K© aviYv cvIqv hvq|

SWOT we‡køl‡Yi gva¨‡g cÖwZôv‡bi mejZv Ges m¤¢vebvmg~n mbv³ K‡i G¸‡jvi gva¨‡g `ye©jZv I SyuwKmg~n‡K AviI wKfv‡e
euvav w`‡q j‡ÿ¨ †cuŠQv‡bv hvq †m m¤ú‡K© aviYv cvIqv hvq| GLv‡b Strength Ges Weakness cÖwZôv‡bi Af¨šÍixY Dcv`vb
Ges Opportunities I Threats cÖwZôv‡bi evwn¨K Dcv`vb|
Strength: Strength ev kw³ Ggb GKwU Af¨šÍixY Dcv`vb hv cÖwZôv‡bi jÿ¨ AR©‡b BwZevPK cÖfve †d‡j|
Weakness: Weakness ev `ye©jZv Ggb GKwU Af¨šÍixY Dcv`vb hv cÖwZôv‡bi jÿ¨ AR©‡b †bwZevPK cÖfve †d‡j|
Opportunities: Opportunities ev my‡hvM Ggb GKwU evwn¨K Dcv`vb hv cÖwZôv‡bi jÿ¨ AR©‡b BwZevPK cÖfve †d‡j|
Threats: Threats ev SuywK Ggb GKwU evwn¨K Dcv`vb hv cÖwZôv‡bi jÿ¨ AR©‡b †bwZevPK cÖfve †d‡j|
SWOT we‡køl‡Yi KvVv‡gv cÖwμqv:

cwi‡ekMZ Dcv`vb

Af¨šÍixY cwi‡ekMZ Dcv`vb (Internal Environment) evwn¨K cwi‡ekMZ Dcv`vb (External Environment)

~n
`ye©jmvg_¨©
Zv ev kw³ I my`y‡ehvM-my
weavevwn¨K cwi‡ekMZ my‡qvM ISzuwfxwZmg~
K ‡ni
SWOT we‡kølYkw³mg
GKwU cÖwZôv‡bi
Af¨šÍixY m¤ú` Ges
©jZv Ges
(Strength)
(Weakness )
(Opportunities)
(Threats)
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g~j¨vqb †KŠkj ev ÷¨v‡RwW wba©vi‡Y mnvqZv K‡i| SWOT we‡kølY n‡”Q GKwU cÖwZôv‡bi cÖwZ‡hvwMZvg~jK cwiw¯’wZi we‡kølY
hv cÖvwZôvwbK kw³ I `ye©jZv Ges cwi‡ekMZ my‡hvM I SuywKmg~n wbiƒc‡bi m‡½ mg„³ GKwU c×wZ we‡kl| G‡Z GKwU
cÖwZôv‡bi Af¨šÍixY I evwn¨K Ae¯’v cwi‡ekMZ my‡hvM I SuywKmg~~‡ni mvgÄm¨ weav‡bi cÖqvm †bqv nq|
cÖwZôv‡bi Af¨šÍixY kw³ I `~e©jZvmg~n‡K wPwýZ K‡i Gi evwn¨K cwi‡ekMZ my‡hvM Kv‡R jvwM‡q I SuywKmg~n‡K euvav w`‡q
cÖwZôvb hv‡Z †KŠkjMZ Ae¯’vb wba©vi‡Yi my‡hvM wb‡Z cv‡i Zvi wePvi we‡kølY SWOT Øviv Kiv n‡q _v‡K|
7.3.1.1 †KŠkj mbv³KiY:
cÖwZôv‡bi Dbœq‡b BwZevPK cÖfve †d‡j Strength (mejZv) I Opportunities (my‡hvM)|
Strengths (mejZvmg~n): Strengths ev mejZvmg~n ej‡Z cÖvwZôvwbK Kg©Kv‡Ûi mv‡_ m¤ú`mg~‡ni m¤úK©‡K eySv‡bv
n‡q‡Q| m¤ú`mg~n n‡jvK. ch©vß wkÿv_©x
L. †hvM¨, †gavex, cÖwZkÖæwZkxj I cÖwkÿYcÖvß `ÿ wkÿKgÛjx
M. Kvh©Ki we`¨vjq e¨e¯’vcbv KwgwU
N. ivRbxwZgy³ K¨v¤úvm
O. wbivc` cvwbi mye¨e¯’v
P. myôy mnwkÿvμwgK Kvh©vewj e¨e¯’vcbv
Q. g‡bvig cwi‡ek I †fŠZ AeKvVv‡gv
R. cvewjK cixÿvi djvdj
S. wbqgvbyewZ©Zv
T. bKjgy³ cixÿv †K›`ª
U. cÖwZôvb cÖavbmn wkÿKM‡Yi Revew`wnZv
V. AwW‡U ¯^”QZv
W. wkÿv_x©‡`i Lesson Feedback system I †gvwU‡fkb †cÖvMÖvg Pvjy
7.3.1.2 Opportunities (my‡hvM):
my‡hvM ej‡Z cÖwZôv‡bi evwn¨K cwi‡ekMZ BwZevPK Dcv`v‡bi Dcw¯’Z| Dcv`vb¸‡jv n‡jvK. myweavRbK Ae¯’vb
L. fvj †hvMv‡hvM e¨e¯’v
M. abvX¨ e¨w³‡`i Avw_©K Aby`vb
N. wewkó e¨w³e‡M©i cÖwZôv‡bi cÖwZ BwZevPK `„wó
O. QvÎ-wkÿK AbycvZ
P. evwn‡ii †Kvjvnj gy³ (evwYwR¨K †`vKvb, †i÷z‡i›U, kã `~lY) cwi‡ek
Q. PTAGes wkÿK‡`i mfvq Dcw¯’Z I mn‡hvwMZv Kiv|
cÖwZôv‡bi Dbœq‡b †bwZevPK cÖfve †d‡j `ye©jZv I SzuwKmg~n|
7.3.1.3 Weakness (`ye©jZv):
Weakness ev `yej
© Zv n‡”Q †bwZevPK Af¨šÍixY cwi‡ekMZ Dcv`vbmg~n| my‡hvM I `ye©jZvmg~n‡K cÖwZôv‡bi AbyK~‡j
e¨env‡ii Dci cÖwZôv‡bi mdjZv wbf©i K‡i| Af¨šÍixY `yej
© Zv¸‡jv n‡”QK. wkÿK‡`i cÖwkÿ‡Yi Afve
L. wbivc` cvbxq Rj I ¯^v¯’¨m¤§Z Iqvkiæg Ges cq:wb®‹vlY e¨e¯’v Am‡šÍvlRbK
M. wbivc` †Ljvi gv‡Vi Afve
N. Af¨šÍixY wbivcËv Z_v mxgvbv cÖvPxi bv _vKv
O. evwn¨K ivR‰bwZK n¯Í‡ÿc
P. QvÎ-QvÎxi gvwmK Mo Abycw¯’wZ
Q. kixiPPv© wkÿ‡Ki Afve
R. mwVK †iKW© msiÿ‡Yi Ae¨e¯’vcbv
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T. cÖ‡qvRbxq wkÿv DcKiY I mvR-miÄvgvw`i AcÖZzjZv
U.†g‡q‡`i Rb¨ Avjv`v Kgbiæg bv _vKv
V. wkÿKM‡Yi †KvwPs †m›Uv‡ii mv‡_ RwoZ
7.3.1.4 Threats (SuywK):
GUv Ggb GKwU evwn¨K Dcv`vb hv cÖwZôv‡bi Dbœq‡b †bwZevPK cÖfve †d‡j|
K. ¯’vbxq Rb‡Mvôxi `wi`ªZv
L. wkÿvi Afve
M. evj¨ weevn
N. Bf wUwRs
O. ivR‰bwZK cÖfve
P. eLv‡U‡`i DrcvZ
Q. cÖwZôvb cÖav‡bi mv‡_ GB, ¯’vbxq cÖkvmb Ges wkÿK‡`i mv‡_ ¯œvqy `~iZ¡
R. cÖwZôvb cÖavb ev wkÿK‡`i ˆbwZK öjb
S. e¨emv cÖwZôvb wn‡m‡e mbv³ I cÖfvekvjx‡`i nv‡Z ew›`|
7.3.2 cÖwZôvb cwiPvjbvq mejZv, `ye©jZv, mxgve×Zv, my‡hvM-myweav Ges SuywK DËi‡Yi Dcvq AbymÜvb:
K) `xN©‡gqv`x hy‡Mvc‡hvMx I Kvh©Kix cÖwkÿY cwiKíbv cÖYqb Ges mwVKfv‡e cÖ‡qvM K‡i wkÿK‡`i cvV`v‡bi ÿgZv
AwaKZi DbœZ Kiv m¤¢e|
L) ¯’vbxq cÖkvmb IRbM‡Yi cÖZ¨ÿ mnvqZvi gva¨‡g cÖ‡qvRbxq wbivc` cvwb, ¯^v¯’¨m¤§Z Iqvkiæg Ges cq:wb®‹vlY
e¨e¯’v m‡šÍvlRbK ch©v‡q DbœxZ Kiv m¤¢e|
M) wbR¯^ †Ljvi gv‡Vi e¨i¯’v wbwðZ¯v’KiY QvovI LÛKvjxb I Pzw³wfwËK gv‡Vi e¨e¯’v K‡i ¯’vbxq cÖkvmb I
RbM‡Yi cÖZ¨ÿ AskMÖn‡Yi gva¨‡g G Aem¯’vi DbœwZ m¤¢e|
N) wbivcËv m¤úwK©Z m‡PZbZv e„w× K‡i ¯’vbxq Rbn‡Yi cÖZ¨ÿ AskMÖnY Ges cÖkvm‡bi mnvqZvq wbivcËv cÖvPxi
¯’vc‡bi gva¨‡g G Ae¯’vi DËiY m¤¢e|
O) GB Ges ¯‹zj KZ…©c‡ÿi wbivcËv eRvq †i‡L cwiPvjbv Kiv Ges AwffveK‡`i †ewk †ewk wewfbœ Abyôv‡b
AskMÖn‡Yi gva¨‡g Kiv m¤¢e|
P) QvÎ-QvÎx‡`i m‡PZbZv e„w× I my›`i fwelZ Movi gvbwmK †PZbv e„w×I gva¨‡g Ae¯’vi DbœwZ Kiv m¤¢e|
Q) G Ae¯’vi DbœwZ weËkvjx‡`i AwaK AskMÖnY Ges †`wk-we‡`wk NGO †`i mwWVK I Kvh©Kix mnvqZvq G Ae¯’vi
DËiY m¤¢e|
R) ¯’vbxqfv‡e eq¯‹ wkÿv, mvÜ¨KvjxY wkÿv Kvh©μg cwiPvjiv Kiv I wkÿvi mydj m¤úwK©Z m‡PZbZv e„w× K‡i
G Ae¯’vi DbœwZ Kiv m¤¢e|
S) evj¨weev‡ni Kzdj m¤ú‡K© m‡PZbZv e„w× Ges ¯’vbxqcÖkvm‡bi bnvqZvq evj¨ weevn †iva Kiv m¤¢e|
T) wewfbœ ivR‰bwZK `j, NGO-Gi gva¨‡g Bf wUwRs-Gi Kzdj m¤ú‡K© m‡PZbZv e„w× K‡i mgvR †_‡K A‡bKvs‡k Bf wUwRs
wbg©~j Kiv hvq| ¯’vbxq cÖkvm‡bi gwbUwiqs Gi gvÎv e„w× K‡i Ges ZiæY I hye mgvR‡K Rb¨ †Ljvayjvmn Ab¨vb¨ mvgvwRK
wewfbœ AvKl©Yxq Abyôv‡bi Av‡qvRb K‡i Zv‡`i Ajm mgq¸‡jv Kvh©Kix mwVK e¨env‡ii gva¨‡g G Ae¯’vi DËiY m¤¢e|
g~jZ: cÖwZôv‡bi mejZv ˆZwi K‡i (Building Strength), cÖwZôv‡bi `ye©jZv Kgv‡bvi Rb¨ my‡hvM¸‡jv‡K Kv‡R
jvwM‡q (Minimizing Weakness), †hme my‡hvM cÖwZôv‡bi Rb¨ DcKvi K‡i †m¸‡jv Luy‡R †ei K‡i a‡i †i‡L (Seizing
Opportunities) Ges ûgwK/SuywKmg~n‡K kw³ w`‡q evav w`‡q ev cÖwZnZ K‡i (Counteracting Threats) cÖwZôv‡bi jÿ
AR©‡b SWOT analysis AR©‡b mnvqZv K‡i|
Awa‡ek‡bi mvims‡ÿc:
SWOT analysis ej‡Z eySvq Strength (mejZv), Weakness (`ye©jZv), Opportunities (m¤¢vebv) Ges
Threats (ûgwK/SuywK)| SWOT we‡køl‡Yi gva¨‡g cÖwZôv‡bi mejZv Ges m¤¢vebvmg~n mbv³ K‡i G¸‡jv‡K AviI wKfv‡e
evav w`‡q j‡ÿ¨ †cuŠQv‡bv hvq †m m¤ú‡K© aviYv cvIqv hvq| GLv‡b Strength Ges Weakness cÖwZôv‡bi Af¨šÍixY Dcv`vb
Ges Opportunities I Threats cÖwZôv‡bi evwn¨K Dcv`vb| kw³ Ggb GKwU Af¨šÍixY Dcv`vb hv cÖwZôv‡bi Dbœq‡b
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BwZevPK cÖfve †d‡j| `ye©jZv Ggb GKwU Af¨šÍixY Dcv`vb hv cÖwZôv‡bi Dbœq‡b †bwZevPK cÖfve †d‡j| my‡hvM Ggb GKwU
Af¨šÍixY Dcv`vb hv cÖwZôv‡bi Dbœq‡b BwZevPK cÖfve †d‡j| SuywK Ggb GKwU Af¨šÍixY Dcv`vb hv cÖwZôv‡bi Dbœq‡b
†bwZevPK cÖfve †d‡j| cÖwZôv‡bi Af¨šÍixY kw³ I `~ej
© Zvmg~n‡K wPwýZ K‡i Gi evwn¨K cwi‡ekMZ my‡hvM Kv‡R jvwM‡q I
SuywKmg~n‡K euvav w`‡q cÖwZôvb hv‡Z †KŠkjMZ Ae¯’vb wba©vi‡Yi my‡hvM wb‡Z cv‡i Zvi wePvi we‡kølY SWOT Øviv Kiv n‡q
_v‡K|
mnvqK cvV:
1| K‡jR wKfv‡e AviI fv‡jv Kiv hvq, RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wwg (bv‡qg) KZ…©K cÖKvwkZ;
2| ¯‹zj wKfv‡e AviI fv‡jv Kiv hvq, RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wwg (bv‡qg) KZ…©K cÖKvwkZ;
3| Awdm e¨e¯’vcbv (msMVb mnvwqKv)- †gv: bwRei ingvb wgqv, wUGgGmGm wcÖw›Us †cÖm, †MvKzj, e¸ov|
4| gva¨wgK ¯Í‡ii wkÿv cÖwZôv‡bi mnKvix cÖavb wkÿK‡`i GKv‡WwgK mycviwfkb I g¨v‡bR‡g›U welqK cÖwkÿY
g¨vbyqvj, GdGmGmGwc: 2q ch©vq;
5| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv, Gg. GBP. Avjx, cÖfvZx jvB‡eªwi GÛ cvewj‡KkÝ, XvKv, cÖKvkKvj: RyjvB, 2003 wLª:
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Awa‡ekb 7.4: wkÿv cÖwZôvb Dbœq‡b MYm¤ú„³Zv: Dcvq I c×wZ
AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv
1| wkÿv cÖwZôvb Dbœq‡b MYm¤ú„³Zv aviYv I cÖ‡qvRbxqZv msμvšÍ Ávb;
2| wkÿv cÖwZôvb Dbœq‡b MYm¤ú„³Zvi †ÿÎmg~n wPwýZ Kivi mÿgZv;
3| wkÿv cÖwZôvb Dbœq‡b MYm¤ú„³Zvi Dcvq I c×wZ m¤úIK© mg¨K Ávb|
wkLbdj:
Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_©xMY1| wkÿv cÖwZôvb Dbœq‡b MYm¤ú„³Zv aviYvwU e¨³ Ki‡Z cvi‡eb;
2| wkÿv cÖwZôvb Dbœq‡b MYm¤ú„³Zvi cÖ‡qvRbxqZv wbiƒcb Ki‡Z cvi‡eb;
3| wkÿv cÖwZôvb Dbœq‡b MYm¤ú„³Zvi †ÿÎmg~n wPwýZ Ki‡Z cvi‡eb;
4| wkÿv cÖwZôvb Dbœq‡b MYm¤ú„³Zvi Dcvq I c×wZ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
welqe¯‘:
7.4.1 MYm¤ú„³Zvi aviYv:
wkÿv cÖwZôvb Dbœqb I MYm¤ú„³Zv IZ‡cÖvZfv‡e RwoZ| cÖwZôv‡bi Dbœq‡b GjvKvi RbMY, AwffveKe„›`, wkÿKMY,
e¨e¯’vcbv KwgwUi m`m¨e„›` I ¯’vbxq KZ©„c‡ÿi mv‡_ †hvMv‡hvMB MYm¤ú„³Zv| cÖwZôv‡bi ¯^v‡_©B GjvKvi RbM‡Yi mv‡_
†hvMv‡hvM iÿv Ki‡Z nq| wkÿv cÖwZôvb Dbœq‡b †h †Kvb mvgvwRK, mvs¯‹…wZK msMV‡bi m‡½ MYm¤ú„³Zv iÿv Kiv cÖvwZôvwbK
¯^v‡_© GKvšÍ Acwinvh©| wkÿv cÖwZôvb mvgvwRKfv‡eB cÖwZwôZ nq Ges mvgvwRKfv‡eB cvwjZ nq| Kv‡RB mvgvwRK cÖwZôvb
Z_v msMVb wn‡m‡e we`¨vjq‡K wU‡K _vKvi ZvwM‡` Ges Gi DË‡ivËi Dbœq‡bi ¯^v‡_© MYm¤ú„³Zv iÿv Ki‡Z nq| G‡ÿ‡Î
mvgvwRK cÖwZôvb wn‡m‡e we`¨vjq Z_v Gi KZ©„cÿ‡K wewfbœ Kg©m~wPwbf©i Kvh©μg m¤úbœ Kivi cÖ‡qvRb nq|
7.4.2 MYm¤ú„³Zvi cÖ‡qvRbxqZv:
cÖwZôv‡bi m¤ú` msMÖn, m¤ú‡`i wbivcËv weavb, msM„nxZ m¤ú‡`i m‡e©vËg e¨envi, DbœZ †mev cÖ`vb Ges Dbœqb Kvh©μg
myôzfv‡e ev¯Íevqb I Zvi Ae¨vnZ aviv eRvq ivL‡Z n‡j MYm¤ú„³Zvi ¸iæZ¡ Acwimxg| Avi G †hvMv‡hvM iÿvi me‡P‡q eo
f~wgKv cvjb K‡ib cÖwZôvb cÖavb| wkÿv cÖwZôv‡bi †fŠZ, Avw_©K, cwi‡ekMZ Ae¯’vi Dbœqb mva‡bi Rb¨ MYm¤ú„³Zvi
cÖ‡qvRbxqZv Acwinvh©|GQvovI MYm¤ú„³Zvi gva¨‡g wb‡¤œv³ welq¸‡jvi Dbœqb Kiv m¤¢eK) †fŠZ AeKvVv‡gv Dbœqb I Znwej MVb;
L) QvÎ-wkÿK mym¤úK© ¯’vcb;
M) Avw_©K Aby`vb cÖ`vb;
N) AvZ¥Kg©ms¯’vb m„wó;
O) cÖwZôv‡bi m¤ú` msMÖn I msiÿY;
P) wkÿvi Dc‡hvMx cwi‡ek m„wó I wbivcËv weavb;
Q) cÖvK„wZK `y‡h©vM †gvKvwejv I
R) Mwie I †gavex QvÎ‡`i e„wË|
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7.4.3 MYm¤ú„³Zv iÿv Kivi Dcvqmg~n:
mgv‡Ri cÖ‡qvR‡bB mgv‡R wkÿv cÖwZôv‡bi D‡b¥l| ZvB mgvR I we`¨vjq cvi¯úwiK m¤úK©h³
y | †m‡nZz we`¨vjq I mgv‡Ri
NwbôZv‡K Av‡iv †Rvi`vi Kivi Rb¨ me©v‡MÖ GwM‡q Avm‡Z n‡e mgv‡Ri wkwÿZ e¨w³e‡M©i | G‡ÿ‡Î wkÿ‡Ki f~wgKv n‡e gyL¨|
KviY wkÿK mgv‡RiB cÖwZ”Qwe Ges Awe‡”Q`¨ Ask| wb‡¤œ wkÿv cÖwZôvb Dbœq‡b MYm¤ú„³Zv iÿv Kivi Dcvqmg~n D‡jøL Kiv
n‡jv:
1. wkÿK-AwffveK mwgwZ MVb:
G c×wZ‡Z wkÿv cÖwZôv‡bi Aa¨qbiZ wkÿv_©x‡`i AwffveKM‡Yi mv‡_ cÖwZôvb I mgv‡Ri m¤úK©‡K Av‡iv Nwbô Kiv
hvq| cÖvwZôvwbKfv‡e wewfbœ ai‡bi Drme I Abyôv‡b AwffveK I mswkøó RbmvaviY‡K `vIqvZ Rvbv‡j Zuv‡`i m‡½
cÖavb wkÿKmn Ab¨vb¨ wkÿKe„›` wkÿv cÖwZôv‡bi myweavÑAmyweav m¤ú‡K© Av‡jvPbv I we`¨vj‡qi Dbœq‡bi Rb¨
civgk© cÖ`vb Ki‡e| G D‡Ï‡k¨ wkÿK- AwffveK mwgwZ PTA (Parent-Teachers Association) MVb Kiv
DwPZ| ZvQvov eQ‡i K‡qKevi we`¨vj‡q AwffveK w`em, gvÑevev w`em D`hvcb Kiv hvq| cÖwZôv‡bi wewfbœ
Abyôv‡bI gvÑevev I AwffveK Ges mgv‡Ri bvbv ¯Í‡ii †jvKRb‡K Avgš¿Y Rvbv‡bv hvq|
2. mn-wkÿvμwgK Kvh©vewji gva¨‡g:
cÖwZôv‡bi wewfbœ mnwkÿvμwgK Kvh©vewj m¤úv`‡bi Rb¨ ¯’vbxq MY¨gvb¨ e¨w³eM©, AwffveK gnj I we`¨vbyivMx
e¨w³‡`i‡K mswkøó K‡i cÖwZôvb I mgv‡Ri m¤úK© Av‡iv Nwbô Kiv hvq| †hgb: μxovbyôvb, mvs¯‹…wZK Abyôvb
BZ¨vw`|
3. cÖ`k©bx‡Z AskMÖnY :
evwl©K cixÿvi †k‡l ev RvZxq Abyôvb Dcj‡ÿ cÖwZôv‡b cÖ`k©bxi Av‡qvRb Ki‡Z n‡e| RvZxq ev we‡kl w`em
Dcj‡ÿ G cÖ`k©bx‡Z wkÿv_x©‡`i AuvKv Qwe, gvbwPÎ, nv‡Z ˆZwi bvbv cÖKvi g‡Wj, PvU©, †cv÷vi BZ¨vw` ˆZwii gva¨‡g
cyi¯‹vi `v‡bi e¨e¯’v Kiv †h‡Z cv‡i| AwffveK I RbmvaviY G ai‡bi cÖ`k©bx‡Z Avmvi Rb¨ AvMÖn cÖKvk K‡i
_v‡Kb| Gi gva¨‡g mgv‡Ri m‡½ cÖwZôv‡bi †hvMm~Î ¯’vwcZ nq Ges cÖwZôv‡bi Dbœq‡b mgv‡Ri †jvKRb AwaKZi
AvMÖnkxj nq|
4. RbKj¨vYg~jK Kv‡R Ask wb‡q:
wewfbœ mgm¨v `~ixKi‡Y Ges RbKj¨vYg~jK Kv‡R Ask wb‡q cÖwZôvb‡K mgv‡Ri mv‡_ Av‡iv fv‡jvfv‡e mswkøó Kiv
hvq| †hgb- wewfbœ w`em Dcj‡ÿ mswkøó cÖwZôv‡bi mv‡_ †hvMv‡hvM mv‡c‡ÿ i³`vb Kg©m~wP, Pÿz wkwei, wPwKrmv
wkwei, we`¨vjq fe‡bi cÖv‡šÍ wPwKrmvjq Ly‡j, mvgvwRK ebvq‡b cÖwZôv‡bi wkÿv_©x‡`i AskMÖn‡Yi gva¨‡g|
5. cÖavb wkÿK-AwffveK mvÿvrKvi :
cÖwZôv‡bi cÖavb wkÿK, AwffveK, cÖwZwbwa I Rbmvavi‡Yi m‡½ mvÿvrKv‡ii Rb¨ cÖZ¨n cÖwZôv‡b GKwU mgq
wba©vwiZ Kiv †h‡Z cv‡i| G‡Z cÖwZôvb I ¯’vbxq Rb‡Mvôxi mv‡_ m¤ú‡K©i NwbôZv Av‡iv cÖMvp nq|
6. mgvR †mevg~jK mwgwZ MVb K‡i: :
cÖwZôv‡b wkÿv_x© I wkÿKe„›` mgv‡Ri wbiÿi Rb‡Mvôxi ¯^vÿiZv Kg©m~wP‡Z AskMÖn‡Yi wbwg‡Ë wewfbœ mgvR‡mevg~jK
mwgwZ †hgb-eq¯‹ wkÿv mwgwZ, bvBU ¯‹zj, mvwnZ¨ I mvs¯‹…wZK mwgwZ, Kw¤úDUvi cÖwkÿY BZ¨vw` Kvh©μg Pvjy K‡i
cÖwZôv‡bi mv‡_ mgv‡Ri NwbôZv Av‡iv `„pZi Kiv hvq| wewfbœ mvgvwRK I agx©q Abyôvb D`hvc‡bi Rb¨I Giƒc
mwgwZ MVb Kiv hvq| G mKj mwgwZi Kv‡R AwffveK I cÖwZôvb GjvKvi RbmvaviY AskMÖnY Ki‡Z cv‡ib|
cvi¯úwiK mn‡hvwMZvi wfwË‡Z Zviv mwgwZi KvR Pvjv‡Z cv‡ib|
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7. †mwgbvi-wm‡¤úvwRqv‡gi Av‡qvRb K‡i:
cÖwZôv‡b wewfbœ wkÿYxq welq ev RvZxq I AvšÍR©vwZK w`e‡mi ¸iæZ¡ I Zvrch© Zz‡j a‡i wewfbœ †mwgbvi wm‡¤úvwRqv‡gi Av‡qvRb K‡i cÖwZôv‡bi mv‡_ mgv‡Ri m¤úK© Nwbô Kiv hvq| G †ÿ‡Î cÖwZôv‡bi `ÿ, AwfÁ I
Kg©Zrci wkÿ‡Ki M‡elYvg~jK cÖkvmb Ges Kvh©μg eRvq _vKv Acwinvh©|
8. Kg©gyLx wkÿvi ev¯Íevqb:
cÖwZôvb PË¡‡i Kg©gyLx wkÿvi cÖPjb K‡i QvÎ-wkÿ‡Ki mv‡_ Awffve‡Ki ms‡hvM e„w× K‡i mvgvwRK m¤úªxwZ e„w× Kiv
hvq| †hgb- KzwUi wk‡íi ev¯Íevqb, we`¨vjq cyKzi mgwš^Z grm¨ Pvl PvjyKiY BZ¨vw`i gva¨‡g mgvR‡K cÖwZôv‡bi
mv‡_ m¤ú„³ Kiv hvq|
9. mgvR wkÿv †K‡›`ª mswkøóZv :
cÖwZôvb‡K Kgy¨wbwU jvwb©s †m›Uvi ev mgvR wkÿv †K›`ª wn‡m‡e e¨envi Kivi cwiKíbv AwZ AvaywbK| G cwiKíbvi
Aax‡b we`¨vj‡q QvÎÑQvÎx‡`i †jLvcov Qvov mgv‡Ri †jv‡Kiv mKv‡j, weKv‡j I iv‡Z cÖwZôvb‡K †Kvb wkíwkÿv
†K›`ª, †Ljvayjvi ¯’vb wKsev Av‡jvPbv I mfvi †ÿ‡Î wn‡m‡e e¨envi Ki‡Z cvi‡eb| Gfv‡e cÖwZôvb GjvKvi hyeK,
eq¯‹ gwnjv I wewfbœ †ckvi AwffveKiv cÖwZôv‡bi m‡½ Nwbô †hvMm~Î iÿv Ki‡Z
cv‡ib|
10. weÁvb †gjvi Av‡qvRb K‡i:
cÖwZôv‡b cÖwZeQi wkÿv_x©‡`i m„Rbkxj Kg©Kv‡Ûi cÖ`k©bx w`‡q weÁvb †gjvi Av‡qvRb K‡i mgv‡Ri mv‡_ Gi ms‡hvM
e„w× Kiv hvq| G‡Z K‡i QvÎ-QvÎx‡`i weÁvb wel‡q †KŠZznj I Ávb¯ú„nv e„w×i mv‡_ mv‡_ cÖwZôvb I mgv‡Ri m¤úK©
Av‡iv MfxiZi nq|
11. RvZxq w`em D`hvcb K‡i:
RvZxq w`e‡mi Av‡jvPbv I wewPÎvbyôv‡bi gva¨‡g mgv‡Ri mv‡_ wkÿv cÖwZôv‡bi m¤úK© Av‡iv Nwbô Kiv hvq| GQvov
we`¨vjq w`em D`hvcb I g‡bvÁ mvs¯‹…wZK Abyôvb K‡i mgv‡Ri mv‡_ Gi ms‡hvM e„w× Kiv hvq| Ab¨w`‡K
AvšÍ©RvwZK w`e‡mi Kg©m~wP w`‡q Gi mv‡_ mgvR m¤ú„³Zv Av‡iv wbweo Kiv hvq|
12. m‡¤§j‡b e³…Zv cÖ`v‡b Avgš¿Y :
wek¦ wkÿK w`em, wek¦ wkÿv w`em Dcj‡ÿ wkÿv cÖwZôv‡b wewfbœ wel‡q gZvgZ †`Iqvi Rb¨ AwffveK †_‡K
ÁvbxÑ¸Yx †jvK‡`i †W‡K Avbv hvq| ZvQvov iRZ RqšÍx, wmjfvi Rywewj, †Mv‡ìb Rywewj cÖf…wZ D`hvcb Abyôv‡b
e³…Zv cÖ`v‡bi Avgš¿Y Rvbv‡bvi cvkvcvwk Zuv‡`i m‡½ wkÿv_x© I wkÿK‡`i gZ wewbg‡qi gva¨‡g mgvR I wkÿv
cÖwZôv‡bi m¤úK© Nwbô n‡Z cv‡i|
13. cÖMwZ cÎ mieivn :
cÖwZôvb eQ‡i K‡qKevi QvÎÑQvÎx‡`i cÖMwZ cÎ Awffve‡Ki wbKU cvVv‡Z cv‡i| H cÖMwZ c‡Î wkÿv_x©
‡`i cv‡VvbœwZi weeiY QvovI wkÿv_x©‡`i AvPiY, ¯^v¯’¨ cÖfw… Z w`‡Ki weeiY _vK‡e| Gi gva¨‡g
Awffve‡Ki m‡½ cÖwZôv‡bi m¤úK© wbweo n‡e|
14. wkÿv cÖwZôvb cwiPvjbv KwgwUi m`m¨ :
G KwgwU‡Z K‡qKRb AwffveK I wkÿK cÖwZwbwa m`m¨ wn‡m‡e KvR K‡ib| G KwgwU QvÎ, wkÿK I
Awffve‡Ki m‡½ †hvMm~Î ¯’vc‡b AMÖYx f~wgKv cvjb Ki‡Z cv‡i|
cwi‡k‡l ejv hvq, wkÿv cÖwZôvb I mgvR ci¯úi Awe‡”Q`¨ Ask| cÖwZôv‡bi Dbœq‡b †hgb mgv‡Ri cÖ‡qvRb †Zgwb mgv‡Ri
Dbœq‡b wkÿv cÖwZôv‡bi cÖ‡qvRbxqZv Ab¯^xKvh©| Z‡e Gi mKj ‡ÿ‡Î m‡PZb gvbe mgv‡Ri f~wgKv gyL¨|
Awa‡ek‡bi mvims‡ÿc:
wkÿv cÖwZôvb Dbœqb I MYm¤ú„³Zv IZ‡cÖvZfv‡e RwoZ| cÖwZôv‡bi Dbœq‡b GjvKvi RbMY, AwffveKe„›`, wkÿKMY,
e¨e¯’vcbv KwgwUi m`m¨e„›` I ¯’vbxq KZ©„c‡ÿi †hvMv‡hvMB MYm¤ú„³Zv| cÖwZôv‡bi m¤ú` msMÖn, m¤ú‡`i wbivcËv weavb,
msM„nxZ m¤ú‡`i m‡eŸv©”P e¨envi, DbœZ †mev cÖ`vb Ges Dbœqb Kvh©μg myôzfv‡e ev¯Íevqb I Zvi Ae¨vnZ aviv eRvq ivL‡Z
n‡j MYm¤ú„³Zvi ¸iæZ¡ Acwimxg| MYm¤ú„³Zv iÿv Kivi Rb¨ ZvB cÖwZôvb cÖavb‡K wewfbœ †KŠkj Aej¤^b Ki‡Z nq|
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†hgb- wkÿK-AwffveK mwgwZ MVb, mnwkÿvμwgK Kvhv©ewji gva¨‡g, cÖ`k©bx‡Z AskMÖnY, Kj¨vYg~jK Kv‡R AskMÖnY, cÖavb
wkÿK-AwffveK mvÿvrKvi, †mwgbvi, wm‡¤úvwRqv‡gi Av‡qvRb, weÁvb †gjv, RvZxq w`em D`hvcb BZ¨vw`|
mnvqK cvV:
1| K‡jR wKfv‡e AviI fv‡jv Kiv hvq, RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wwg (bv‡qg) KZ…©K cÖKvwkZ;
2| ¯‹zj wKfv‡e AviI fv‡jv Kiv hvq, RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wwg (bv‡qg) KZ…©K cÖKvwkZ;
3| †emiKvwi wkÿv e¨e¯’vcbvi nvjPvj-Aa¨vcK wgRvbyi ingvb Gg Avi, wbnvj cvewj‡KkÝ, XvKv, cÖKvkKvj: †g, 2007 wLª:
4| gva¨wgK ¯Í‡ii wkÿv cÖwZôv‡bi mnKvix cÖavb wkÿK‡`i GKv‡WwgK mycviwfkb I g¨v‡bR‡g›U welqK cÖwkÿY
g¨vbyqvj, GdGmGmGwc: 2q ch©vq;
5| gva¨wgK wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv, Aa¨ÿ †gv: mvBdzj Bmjvg, wgZv †UªWvm©, cÖKvkKvj: RyjvB, 2004 wLª:
6| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv , †gv: wgRvbyi ingvb, mvgv` cvewj‡KkÝ GÛ wimvP©, XvKv, cÖKvkKvj: Ryb, 1999 wLª:
7| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv, †gv: wkejx Avj dviæK, ¯§„wZ cÖKvkbx, XvKv, cÖKvkKvj: RyjvB, 2003 wLª:|
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Awa‡ekb 7.5: AvšÍ:wkÿv cÖwZôvb I mnvqK ms¯’v (Dbœqb mn‡hvMx)-Gi mv‡_ †hvMv‡hvM
AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv

mgq: 90 wgwbU

1| cÖwZôv‡bi mvgwMÖK Kg©Kv‡Û AvšÍ:wkÿv cÖwZôvb I mnvqK ms¯’v¸‡jvi ZvwjKv msμvšÍ Ávb;
3| Kvh©Ki cÖwZôvb ˆZwi‡Z mnvqK ms¯’v¸‡jvi f~wgKv e¨vL¨v Ki‡Z cvivi mÿgZv;
4| wkÿv cÖwZôv‡bi mv‡_ mnvqK ms¯’v¸‡jvi cvi¯úwiK m¤úK© wbY©q Ki‡Z cviv|
wkLbdj:
GAwa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_©xMY1| cÖwZôv‡bi mvgwMÖK Kg©Kv‡Û mnvqK ms¯’v¸‡jvi ZvwjKv ˆZwi Ki‡Z cvi‡eb;
2| Kvh©Ki cÖwZôvb ˆZwi‡Z mnvqK ms¯’v¸‡jvi f~wgKv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb;
3| cÖwZôv‡bi mv‡_ mnvqK ms¯’v¸‡jvi cvi¯úwiK m¤úK© eY©bv Ki‡Z cvi‡eb|
welqe¯‘:
7.5.1 AvšÍ:wkÿv cÖwZôvb I mnvqK ms¯’v
wkÿv cÖwZôvb GKwU mvgvwRK msMVb| mgvR cwieZ©‡b wkÿv cÖwZôv‡bi †hgb f~wgKv i‡q‡Q †Zgwb wkÿv cÖwZôv‡bi myôz
cwiPvjbvq i‡q‡Q mgv‡Ri Abb¨ Ae`vb| wkÿv cÖwZôvb mgv‡Ri Ab¨vb¨ wkÿv cÖwZôvb ev ms¯’v †_‡K wew”Qbœ n‡q GKKfv‡e
KvR Ki‡Z cv‡i bv| mswkøó mKj cÖwZôv‡bi mv‡_ Kvh©Ki †hvMv‡hvM ¯’vc‡bi gva¨‡gB GKwU cÖwZôv‡bi mvwe©K Dbœqb m¤¢e| myôz
I mdj †hvMv‡hvM e¨e¯’vcbv cÖwZôv‡bi Awfó jÿ¨ AR©‡bi †ÿ‡Î cÖwZwU e¨e¯’vc‡Ki ˆ`bw›`b KvR¸‡jvi g‡a¨ GKwU Ab¨Zg
KvR| e¨e¯’vcbvi †ÿ‡Î †hvMv‡hv‡Mi f~wgKv ZvB AZxe ¸iæZ¡c~Y©| e¨e¯’vc‡Ki Dci b¨¯Í `vwqZ¡ I KZ©e¨ cvj‡b Z_v cÖwZôv‡b
wb‡qvwRZ e¨w³ Ges `jmg~‡ni mnvqZvq wba©vwiZ Kvhv©ewj m¤úv`‡bi gva¨‡g msMV‡bi Awfó jÿ¨ AR©‡bi †ÿ‡Î †hvMv‡hvM
¯’vcb Ges iÿYv‡eÿY Acwinvh©¨| wkÿv cÖwZôvb Dbœq‡b wewfbœ ms¯’v m¤ú„³ i‡q‡Q †hgb TTC, HSTTI, NAPE, NAEM,
BANBEIS, NCTB, wkÿv cÖkvmwbK Awdm, `ßi, cwi`ßi, Awa`ßi Ges wkÿv gš¿Yvjq| wkÿv cÖwZôv‡bi Dbœq‡b Av‡iv
i‡q‡Q wewfbœ wkÿv Dbœqb cÖKí, wkÿv †evW© Ges weGgwUwUAvB|
†h mKj ms¯’vi m‡½ ¯‹zj ev gv`ivmvi m¤ú„³Zv Av‡Q Zv wb‡¤œ †`Lvb njÑ
wkÿK-cÖwkÿY
gnvwe`¨vjq

wkÿv gš¿Yvjq

gva¨wgK I D”P wkÿv Awa`ßi
gvDwk AvÂwjK Kvh©vjq

Db¥y³ wek¦we`¨vjq
cwi`k©b I wbixÿv
Awa`ßi
evsjv‡`k wkÿv Z_¨
cwimsL¨vb ey¨‡iv

‡Rjv wkÿv Awdm
Dc‡Rjv wkÿv Awdm

gva¨wgK
¯‹zj

KvwiMwi wkÿv Awa`ßi
KvwiMwi wkÿv †evW©

RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv
GKv‡Wwg (bv‡qg)

wkÿv cÖ‡KŠkj Awa`ßi

D”P gva¨wgK wkÿK cÖwkÿY Bbw÷wUDU
(GBP Gm wUwU AvB)

gva¨wgK wkÿv
welqK wewfbœ
Dbœqb cÖKí

RvZxq wkÿvμg
I cvV¨cy¯ÍK †evW©

gva¨wgK I D”P gva¨wgK
wkÿv †evW©

m~Î : cUf~wg, bv‡qg cÖKvkbv, 1995
wewfbœ ms¯’vi mv‡_ wkÿv cÖwZôv‡bi
m¤úK© wbf©i K‡i ms¯’vmg~‡ni Kvh©vewj I
Zv‡`i cÖK…wZi Dci| wb‡P mnvqK
ms¯’vmg~‡ni Kvh©vewj eY©bv Kiv njÑ
7.5.1.1 wkÿv gš¿Yvjq
†`‡ki mvwe©K wk¶v e¨e¯’vi m‡e©v”P ch©v‡q KZ©„Z¡ I †bZ…Z¡ `vbKvjx cÖwZôvb wkÿv gš¿Yvjq| wk¶v gš¿Yvj‡qi cÖavb
wbe©vnx n‡jb wk¶vgšx¿| wk¶v gšx¿ GKRb ivR‰bwZK e¨w³Z¡| Aciw`‡K wk¶v mwPe n‡jb cÖkvmwbK K¨vWv‡ii m‡e©v”P ch©v‡qi
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GKRb miKvix Kg©KZ©v| Zuv‡K mnvqZv K‡ib wk¶v mwPe| Gi wbe©vnx cÖavb n‡jb mwPe| GQvovI wk¶v gš¿Yvj‡q i‡q‡Qb
GKRb AwZwi³ mwPe, wZbRb hyM¥mwPe, Qq Rb Dc-mwPe, †lvj Rb mnKvix mwPe Ges Ab¨vb¨ Kg©Pvixe„›`| wk¶v gš¿Yvj‡qi
m‡½ mswkøó i‡q‡Q GKwU cwiKíbv †Kvl| GB cwiKíbv †Kv‡li `vwq‡Z¡ Av‡Qb GKRb cÖavb, `yÕRb Dc-cÖavb Ges `yÕRb
mnKvix cÖavb| †`‡ki wkÿv e¨e¯’vi g~jbxwZ wba©viYx n‡Z Avi¤¢ K‡i Gi ev¯Íevqb I Dbœqb wkÿv gš¿Yvj‡qi cÖavb KvR|
ZvQvov Gi Awab¯’ Awa`ßi, cwi`ßi n‡Z ïiæ K‡i cÖ‡Z¨KwU `ß‡ii mgš^q mvab I e¨q eivÏ Kiv wkÿv gš¿Yvj‡qi
AvIZvfz³| Gi A½ I mn‡hvMx cÖwZôv‡bi g‡a¨ i‡q‡QÑgvDwk, bv‡qg, e¨vb‡eBR, wkÿv †evW©, GbwmwUwe, gv`ivmv †evW©,
weGgwUwUAvB BZ¨vw`|

7.5.1.1.1 `vwqZ¡ Ges Kvh©vewj
†`‡ki mvwe©K wk¶v e¨e¯’vi bxwZ wba©viK wn‡m‡e wk¶v gš¿Yvj‡qi Ae¯’vb| †`‡ki mvwe©K wk¶vi Rb¨ wk¶vbxwZ cÖYqb Kiv,
wewa, cÖwewa cÖYqb, K¨vWvifz³ Kg©KZ©v‡`i wb‡qvM, e`wj I c‡`vbœwZ Ges Aemi MÖn‡Yi P‚ovšÍ AbygwZ, wk¶v mswkøó Kg©KZ©v I
Kg©Pvix‡`i †eZb-fvZvi †¯‹j wba©viY, †ckvMZ Dbœq‡bi j‡¶¨ wk¶K Ges wewfbœ Kg©KZ©v‡`i Rb¨ †`‡k I we‡`‡k cÖwk¶‡Yi
e¨e¯’v Kiv, D”P wk¶vi †¶‡Î e„wË cÖ`v‡bi e¨e¯’v MÖnY, Dbœqb cÖKímg~‡ni Aby‡gv`b I ev¯Íevq‡bi c`‡¶c MÖnY, RvZxq
wk¶vi ev‡RU cÖYqb wk¶v gš¿Yvj‡qi KvR| wk¶vi m‡½ m¤úwK©Z wewfbœ AvšÍ:gš¿Yvjq msμvšÍ welqvewji wb®úwË Ges
†`Lv‡kvbv KivI wk¶v gš¿Yvj‡qi Ab¨Zg `vwqZ¡|
gš¿Yvj‡qi mv‡_ mivmwi gva¨wgK we`¨vjq ev gv`ivmvmg~‡ni †Zgb †Kvb m¤úK© ev †hvMv‡hvM †bB ej‡jB P‡j| Z‡e gš¿Yvjq
KZ©„K cÖYxZ I †cÖwiZ hveZxq bxwZgvjv, wewa wb‡la gva¨wgK we`¨vjq ev gv`ivmvmg~n‡K †g‡b Pj‡Z nq|
7.5.1.1.2 gva¨wgK I D”P wkÿv (gvDwk) Awa`ßi
gvDwk wkÿv gš¿Yvj‡qi Awab¯’ GKwU Awa`ßi| wkÿv gš¿Yvj‡qi AwaKvsk KvRB gvDwki gva¨‡g mgMÖ evsjv‡`‡ki
wkÿv cÖwZôvbmg~‡n cwiPvwjZ nq| gvDwki wbev©nx cÖavb n‡jb gnvcwiPvjK| gva¨wgK I D”P wkÿv Awa`ßi evsjv‡`‡ki
gva¨wgK wkÿv cÖkvm‡b g~j wbqvgKiƒ‡c KvR K‡i| †`‡ki wkÿv e¨e¯’vi mvwe©K cwiKíbv MÖn‡Yi `vwqZ¡ wkÿv gš¿Yvj‡qi Ges
gva¨wgK ev `vwLj ch©v‡qi wkÿv msμvšÍ wewfbœ cwiKíbv ev¯Íevq‡bi `vwqZ¡ gvDwki| gnvcwiPvj‡Ki Aax‡b GB Awa`ß‡ii
PviwU cÖavb kvLv i‡q‡Q| †hgb- (1 K‡jR I cÖkvmb (2) gva¨wgK wkÿv (3) cÖwkÿY (4) cwiKíbv I Dbœqb| cÖwZwU wefv‡Mi
`vwq‡Z¡ GKRb K‡i cwiPvjK KZ©e¨iZ i‡q‡Qb| GQvov †emiKvwi gva¨wgK we`¨vjq ev gv`ivmvi Avw_©K gÄywii e¨e¯’v Kiv
Ges wkÿK I Kg©Pvix‡`i †eZb Aby`vb cÖ`vb Kiv GB Awa`ß‡ii KvR|
wb‡¤œ ms‡¶‡c gva¨wgK I D”Pwk¶v Awa`ß‡ii `vwqZ¡ Ges Kvh©vewj Av‡jvPbv Kiv nj:
1. gva¨wgK I D”P gva¨wgK wk¶v msμvšÍÍ miKvwi bxwZi ev¯Íevqb;
2. wk¶v msμvšÍÍ bxwZ cÖYq‡bi e¨vcv‡i wk¶v gš¿Yvjq‡K mnvqZv Kiv;
3. wk¶v cÖwZôvb¸wji GKv‡WwgK Kvh©vewji e¨e¯’vcbv I Z`viwK;
4. †emiKvwi wk¶v cÖwZôv‡b miKvwi wb‡`©k ev¯Íevq‡bi cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnY;
5. mvaviY I gv`ivmv wk¶vi gv‡bvbœq‡b e¨e¯’v MÖnY;
6. †`‡k Ges we‡`‡k ¯‹zj/ gv`ivmv I K‡jR wk¶K‡`i cÖwk¶‡Yi e¨e¯’v Kiv;
7. miKv‡ii wewfbœ wefv‡Mi m‡½ †hvMv‡hvM i¶v Kiv;
8. wk¶v cÖwZôvb¸wji mKj KvRK‡g©i mgš^q mvab Kiv;
9. †emiKvwi wk¶v cÖwZôv‡bi wk¶K/Kg©Pvix‡`i †eZb Lv‡Z miKvwi Aby`vb cÖ`vb;
10. bZzb †emiKvwi wk¶v cÖwZôvb‡K miKvwi Aby`vb cÖ`v‡bi e¨e¯’v|
7.5.1.1.2.1 wkÿv cÖ‡KŠkj Awa`ßi
wkÿv gš¿Yvj‡qi GKwU AsM cÖwZôvb ev ms¯’v| wkÿ gš¿Yvj‡qi AvIZvaxb mKj cÖKvi c~Z© KvR m¤úv`b I wewfbœ
febmg~‡ni iÿYv‡eÿY G Awa`ß‡ii KvR| G Awa`ßiÑ
 wkÿv wefv‡Mi miKvwi I †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi (gv`ivmvmn) hveZxq AeKvVv‡gv wbg©vY I †givg‡Zi `vwqZ¡ cvjb
K‡i|
 cÖ‡qvRbxq AvmevecÎ mieivn K‡i|
7.5.1.1.2.2 cwi`k©b I wbixÿY Awa`ßi (DIA)
Diroctorate of Inspection and Audit
G Awa`ßi evsjv‡`‡ki wkÿv e¨e¯’vi ¸YMZ gv‡bvbœq‡b cwi`k©b I wbixÿY Awa`ßi ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv cvjb K‡i| G Awa`ßi
wb¤œewY©Z Kvh© m¤úv`b K‡iÑ
 mKj †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi †ÿ‡Î miKvi KZ©„K cÖ`Ë †eZb eve` Aby`v‡bi wnmve wbixÿY I cwi`k©‡bi KvR|
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†emiKvwi wkÿv cÖwZôvbmg~n wkÿv †evW© KZ©„K Awafz³/¯^xK…wZ cvevi †hvM¨ wKbv †m m¤ú‡K© gZvgZ cÖ`vb Kiv|
¯‹z‡ji GKv‡WwgK cwi`k©b m¤úbœ Kiv|

7.5.1.1.2.3 gva¨wgK I D”P wkÿv Awa`ß‡ii AvÂwjK Kvh©vjq
gva¨wgK I D”Pwk¶v Awa`ß‡ii Aax‡b bqwU AvÂwjK cwi`ßi Av‡Q| AvÂwjK cwi`ßi¸wj XvKv, gqgbwmsn, PÆMÖvg, Kzwgjøv,
ivRkvnx, iscyi, Lyjbv, wm‡jU Ges ewikv‡j Aew¯’Z| ¯‹zj ev gv`ivmvi GKv‡WwgK mycviwfkbB GB mKj Kg©KZ©v‡`i KvR|
7.5.1.1.2.3.1 †Rjv wkÿv Awdm
†Rjv wkÿv Awdm Zvi Awd‡mi Kvh©vejx gnvcwiPvjK gva¨wgK I D”P wkÿv Awa`ßi I AvÂwjK wkÿv Awd‡mi Av‡`k
ZvrÿwYK we`¨vjq ev gv`ivmv‡K AewnZ K‡i|
 gva¨wgK wkÿv cÖwZôvb cwi`k©b;
 Avw_©K Aby`v‡bi welqvw` cixÿv K‡i †`Lv;
 AvÂwjK Kvh©vj‡qi DcÑcwiPvj‡Ki wb‡`©k gZ †h me gva¨wgK/mggvb wkÿv cÖwZôvb ¯^xK…wZ I
Awafzw³i Rb¨ Av‡e`b K‡i Zv cwi`k©b;
 Rywbqi e„wË/‡RwWwm I GmGmwm ev `vwLj cixÿv KwgwUi m`m¨ wn‡m‡e `vwqZ¡ cvjb Kiv;
 gva¨wgK we`¨vj‡qi Dbœqbg~jK Kg©m~wPi ev¯Íevqb I ZË¡veavb Kiv;
 †Rjv ch©v‡q ¸”Q cÖwkÿ‡Yi e¨e¯’v Kiv|
7.5.1.1.2.3.1.1 Dc‡Rjv wkÿv Awdm
c~‡e© gva¨wgK wkÿv Kvh©μg e¨e¯’vcbvi Rb¨ _vbv ch©v‡qi †Kvb wkÿv Kg©KZ©v wQj bv| eZ©gv‡b QvÎx Dce„wË Kvh©μ‡gi
AvIZvq 460 wU Dc‡Rjvi g‡a¨ 450 wU Dc‡Rjvq GKRb K‡i Dc‡Rjv wkÿv Kg©KZ©v i‡q‡Qb| Dc‡Rjv wkÿv
Awd‡mi mv‡_ gva¨wgK we`¨vjq ev gv`ivmvi m¤úK© QvÎx Dce„wËi mv‡_ mswkøó| eZ©gvb Dc‡Rjv wkÿv Kg©KZ©vMY
we`¨vjq/mggvb wkÿvÑwkLb c×wZ msμvšÍ Kvh©μ‡gi mv‡_ m¤ú„³|
7.5.1.1.2.4 weÁvb Dbœqb †K›`ª
gva¨wgK weÁvb wkÿv cÖK‡íi GB cÖwZôvb cÖ‡Z¨KwU miKvwi wUPvm© †Uªwbs K‡jR K¨v¤úv‡m Aew¯’Z| G cÖwZôv‡bi cÖavb D‡Ïk¨
n‡”Q we`¨vj‡q weÁvb wkÿK‡`i welqwfwËK Kg©Kvjxb ¯^í‡gqv`x cÖwkÿY cÖ`vb| eZ©gv‡b Aek¨ ïay weÁvb wel‡q
cÖwkÿY mxgve× †bB| Ab¨vb¨ wel‡qi wkÿK‡`iI welqwfwËK cÖwkÿY †`Iqv nq| †h‡nZ gva¨wgK we`¨vj‡qi
wkÿK‡`i welqwfwËK cÖwkÿY cÖ`vb Kiv nq †m‡nZz gva¨wgK we`¨vjqmg~‡ni G cÖwZôvb¸wji m‡½ m¤ú„³Zv i‡q‡Q|

7.5.1.1.2.5 KvwiMwi wkÿv Awa`ßi
wKQz msL¨K †emiKvwi gva¨wgK we`¨vjq ev gv`ivmvq Gm Gm wm †fv‡Kkbvj wefvM †Lvjv n‡q‡Q| D³ wefv‡Mi
Aby‡gv`b I hveZxq cÖkvmwbK Kvh©vw` G Awa`ßi K‡i _v‡K| G Kvi‡Y D³ ¯‹zj ev gv`ivmv¸‡jvi mv‡_ G Awa`ß‡ii
m¤úK© i‡q‡Q|
7.5.1.1.2.5.1 evsjv‡`k KvwiMwi wkÿv †evW©
1) †emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡q Gm Gm wm †fv‡Kkbvj Gi wkÿvμg I cvV¨m~wP cÖYqb, eB cÖKvk, cixÿv MÖnY I
dj cÖKvk|
2) †ewmK †UªW wel‡qi cvV¨m~wP cÖYqb I cÖkœ cÖYqb, cixÿv MÖnY Ges mswkøó gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿv †ev‡W©
b¤^i †cÖiY|
3) †ewmK †Uª‡Wi wkÿv_x©‡`i‡K mswkøó †Uª‡Wi mvwU©wd‡KU cÖ`vb|
7.5.1.1.3 RvZxq wkÿvμg I cvV¨cy¯ÍK †evW© (Gb wm wU we)
wkÿv e¨e¯’vcbvi GKwU we‡kl ¸iæZ¡c~Y© w`K nj wkÿv e¨e¯’vcbv| Avi wkÿvμg e¨e¯’vcbvi `vwqZ¡ †h ms¯’v cvjb K‡i
†mwU n‡jv-National curriculum & Textbook Book (NCTB) | RvZxq wkÿvμg I cvV¨cy¯ÍK †ev‡W©i m‡½ gva¨wgK
¯‹z‡ji m¤úK© †ev‡W©i Kvh©vewji gva¨‡g cÖwZwôZ nq| †ev‡W©i Kvh©vewj wb¤œiƒc :
 gva¨wgK we`¨vj‡qi wkÿvμg I cvV¨m~wP cixÿv I ms‡kva‡bi mycvwik Kiv;
 wewfbœ †kÖwYi wkÿvμg I cvV¨m~wP cÖYqb;
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wkÿvμg I cvV¨m~wPi Av‡jv‡K cvV¨cy¯Í‡Ki cvÐzwjwc cÖYqb;
cvV¨cy¯ÍK cÖKvk, weZiY I weμ‡qi e¨e¯’vKiY;
wkÿK wb‡`©wkKv cÖYqb;
wkÿK cÖwkÿ‡Yi e¨e¯’vKiY;
gÄywiI Aby`vb cÖ`v‡bi gva¨‡g ˆeÁvwbK, mvwnwZ¨K I mvs¯‹…wZK Kvh©vewj DrmvwnKiY;webvg~‡j¨ `wi`ª I †hvM¨ wkÿv_x©‡`i g‡a¨ cvV¨cy¯ÍK `vb Kiv|

7.5.1.1.4 RvZxq wkÿK wbeÜxKiY I cÖZqb KZ©…cÿ (GbwUAviwmG)
gva¨wgK ev `vwLj ch©v‡q †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡b mnKvix wkÿK I †emiKvwi K‡jR ev gv`ivmv cÖfvlK c‡` wb‡qv‡Mi
AZ¨vek¨Kxq KvR n‡”Q wbeÜb cvk| Avi G welqwU wbqš¿Y K‡i RvZxq wkÿK wbeÜxKiY I cÖZqb KZ©…cÿ(National
Teacher Registration and Certification Authority-NTRCA) |
KZ©„c‡ÿi Kvh©vewj:






†emiKvwi wkÿv cÖwZôvbmg~‡n wkÿK Pvwn`v wbiƒcY;
wkÿKZv †ckvi wb‡qvM cÖ`v‡bi †hvM¨Zv wba©viY;
RvZxqfv‡e wkÿK gvb wbqš¿YI †hvM¨Zv wbiƒc‡bi cÖ‡qvRbxq Kvh©μg MÖnY;
wkÿKZv †ckvi Dbœqb I ¸YMZ gvb e„w×i Rb¨ miKvi‡K civgk© `vb;
†emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi wkÿK wbe©vP‡bi myweav‡_© wewa Øviv wba©vwiZ c×wZ‡Z cixÿvq DËxY©
wkÿK‡`i ZvwjKv cÖYqb, wbeÜb I cÖZ¨qb|

7.5.1.1.5 RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wwg (bv‡qg)
bv‡qg wkÿv gš¿Yvj‡qi GKwU mshy³ cÖwZôvb| wkÿv cwiKíbv, cÖkvmb I e¨e¯’vcbv wel‡q cÖwkÿY cÖ`vb, M‡elYv KvR
cwiPvjbvi j‡ÿ¨ I gva¨wgK we`¨vj‡qi wkÿK‡`i welqwfwËK Kg©Kvjxb cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g wkÿvi gvb Dbœq‡bi j‡ÿ¨ 1959
m‡b G cÖwZôvbwUi Rb¥ nq| eZ©gv‡b gva¨wgK I K‡jR ch©v‡qi cÖwZôvb cÖavb‡`i e¨e¯’vcbv cÖwkÿY cÖ`vb I wKQz †ÿ‡Î
wkÿK‡`i welqwfwËK cÖwkÿY cÖ`vb Kiv nq| 1991 †_‡K e¨vcK AvKv‡i gva¨wgK we`¨vj‡qi cÖavb wkÿK/mycvi I mnKvix
cÖavb/mn-mycviMY‡K wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv wel‡q cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡”Q| welqwfwËK Ges wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv
wel‡q cÖwkÿ‡Yi Rb¨ gva¨wgK we`¨vjq ev `vwLj gv`ivmvi m‡½ cÖwZôvbwUi wbweo m¤úK© i‡q‡Q|
7.5.1.1.5.1 evsjv‡`k wkÿv Z_¨ I cwimsL¨vb ey¨‡iv (e¨vb‡eBm)
RvZxq ch©v‡q wkÿv welqK e¨vcKwfwËK Z_¨ I cwimsL¨vb msMÖn, msiÿY, msKjb I weZi‡Yi j‡ÿ¨ evsjv‡`k
wkÿv Z_¨ I cwimsL¨vb ey¨‡iv ev BANBEIS (Bangladesh Bureau of Educational Information & Statistics)
1977 mv‡j wkÿv gš¿Yvj‡qi GKwU mshy³ wefvM wn‡m‡e cÖwZwôZ nq|
gva¨wgK we`¨vjq msμvšÍ wb‡¤œi Kvh©vw` m¤úbœ K‡i _v‡K :
1. gva¨wgK we`¨vjq ev gv`ivmvmg~‡ni ZvwjKv, cvV`vb Ae¯’v, wkÿvμg I cvV¨m~wP msμvšÍ Z_¨vw` cÖYqb I msiÿY|
2. gva¨wgK we`¨vjq ev gv`ivmvmg~‡ni wkÿK, wkÿv_x©, †fŠZ AeKvVv‡gv I my‡hvM msμvšÍ Z_¨ msMÖn Ges
Kw¤úDUv‡ii gva¨‡g msiÿY|
7.5.1.1.6 evsjv‡`k Db¥y³ wek¦we`¨vjq (evDwe)
evDweÕi AvbyôvwbK wkÿvi g‡a¨ Db¥y³ ¯‹zj Ab¨Zg| Db¥y³ ¯‹z‡ji gva¨‡g Aóg †kÖwY cvk †h †Kvb eq‡mi wkÿv_x©i
Rb¨ GmGmwm †cÖvMÖvg Pvjy i‡q‡Q| wewfbœ Kvi‡Y hviv wkÿv MÖnY Ki‡Z cv‡iwb Ges PvKzwi, e¨emv ev msmvi Rxe‡b
cÖ‡ek Ki‡Z eva¨ n‡q‡Q A_ev hv‡`i wkÿv MÖn‡Yi AvKv•ÿv i‡q‡Q, Zv‡`i R‡b¨ `~iwkÿY c×wZ‡Z Pvjy n‡q‡Q
GmGmwm †cÖvMÖvg| evDweÕi GmGmwm †cÖvMÖv‡gi Rb¨ gva¨wgK we`¨vjq¸‡jvi m‡½ G cÖwZôv‡bi m¤ú„³Zv i‡q‡Q|
cwi‡k‡l ejv hvq, cÖwZôv‡bi cÖkvmwbK Kvh©μg myôzfv‡e cwiPvjbv Ki‡Z †M‡j cÖwZôvb cÖavb‡K Aek¨B wkÿv
cÖwZôv‡bi mv‡_ m¤ú„³ Ab¨vb¨ ms¯’vi MVb I Kvh©vewj m¤ú‡K© aviYv jvf Ki‡Z nq| wkÿv cÖwZôv‡bi cÖkvmwbK I
GKv‡WwgK Kvh©μg‡K MwZkxj Ki‡Z n‡j DwjøwLZ ms¯’vmg~‡ni mv‡_ †hvMv‡hvM ivLvi welqwUI ¸iæZ¡c~Y©|
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Awa‡ek‡bi mvims‡ÿc:
wkÿv cÖwZôvb GKwU mvgvwRK msMVb| mgvR cwieZ©‡b wkÿv cÖwZôv‡bi †hgb f~wgKv i‡q‡Q †Zgwb wkÿv cÖwZôv‡bi myôz
cwiPvjbvq i‡q‡Q mgv‡Ri Abb¨ Ae`vb| wkÿv cÖwZôvb mgv‡Ri Ab¨vb¨ wkÿv cÖwZôvb ev ms¯’v †_‡K wew”Qbœ n‡q GKKfv‡e
KvR Ki‡Z cv‡i bv| mswkøó mKj cÖwZôv‡bi mv‡_ Kvh©Ki †hvMv‡hvM ¯’vc‡bi gva¨‡gB GKwU cÖwZôv‡bi mvwe©K Dbœqb m¤¢e|
wkÿv cÖwZôvb Dbœq‡b wewfbœ ms¯’v m¤ú„³ i‡q‡Q †hgb TTC, HSTTI, NAPE, NAEM, BANBEIS, NCTB, wkÿv cÖkvmwbK
Awdm, `ßi, cwi`ßi, Awa`ßi Ges wkÿv gš¿Yvjq| wkÿv cÖwZôv‡bi Dbœq‡b Av‡iv i‡q‡Q wewfbœ wkÿv Dbœqb cÖKí, wkÿv
†evW© Ges weGgwUwUAvB| wkÿv gš¿Yvj‡qi mv‡_ wkÿv cÖwZôv‡bi mivmwi †Kv‡bv †hvMv‡hvM ‡bB ej‡jB P‡j| Z‡e gš¿Yvjq
KZ©„K cÖYxZ I †cÖwiZ hveZxq bxwZgvjv I wewa-wb‡la cÖwZôvb‡K †g‡b Pj‡Z nq| †hgb-cÖwZôv‡bi gÄywii Rb¨ wb¤§Zg
kZ©vewj, †kªwYKÿ, AvmevecÎ, †fŠZ myweavw`i cÖK…wZ, wkÿvμg I cvV¨cy¯ÍK cÖYq‡bi bxwZgvjv, †`‡k-we‡`‡k wkÿ‡Ki
cÖwkÿ‡Yi e¨e¯’v Kiv, †jvKe‡ji cÖK…Z msL¨v wba©viY, A_©vqb e¨e¯’v BZ¨vw`| gva¨wgK I D”P wkÿv Awa`ßi (gvDwk)
gš¿Yvj‡qi Aaxb¯’ GKwU Awa`ßi| G Awa`ßi wefvMxq m`‡i Aew¯’Z Gi AvÂwjK Awdm †Rjv m`‡i †Rjv wkÿv Awdm Ges
Dc‡Rjv m`‡i Aew¯’Z Dc‡Rjv cÖ‡R± Awd‡mi gva¨‡g mKj cÖKvi wkÿv cÖwZôvbmg~n‡K wbqš¿Y K‡i| miKvwi gva¨wgK
we`¨vj‡q wkÿK wb‡qvM †_‡K ïiæ K‡i †eZb, fvZv, c‡`vbœwZ, kvw¯Í, AemiKvjxb †cbkb BZ¨vw` KvR G Awa`ßi m¤úv`b
K‡i; GQvov †emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi Avw_©K gÄywii e¨e¯’v Kiv Ges wkÿK I Kg©Pvix‡`i †eZb Aby`vb cÖ`vb Kiv GB
Awa`ß‡ii KvR|
GQvov Ab¨vb¨ Dbœqb ms¯’v¸‡jv wewfbœfv‡e wkÿv cÖwZôv‡bi mv‡_ †hvMv‡hvM iv‡L Ges wewfbœfv‡e cÖwZôv‡bi Dbœq‡b Kvh©μg
cwiPvjbv K‡i|
mnvqK cvV:
1| ¯‹zj wKfv‡e AviI fv‡jv Kiv hvq, RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wwg (bv‡qg) KZ…©K cÖKvwkZ;
2| gva¨wgK ¯Í‡ii cÖwZôvb cÖavb‡`i GKv‡WwgK mycviwfkb I g¨v‡bR‡g›U welqK g¨vbyqvj, FSSAP: 2q ch©vq;
3| K‡jR Aa¨ÿ I Dcva¨ÿ‡`i Rb¨ wkÿv e¨e¯’vcbv welqK D”PZi cÖwkÿY †Kvm©-Ôm¤ú ~iK g¨vbyqvjÕ, weqvg, XvKv;
4| gva¨wgK wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv, Aa¨ÿ †gv: mvBdzj Bmjvg, wgZv †UªWvm©, cÖKvkKvj: RyjvB, 2004 wLª:
5| Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ e¨e¯’vcbv g¨vby‡qj, ¯^v¯’¨ Awa`ßi, gnvLvjx, XvKv;
6| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv, Gg. GBP. Avjx, cÖfvZx jvB‡eªwi GÛ cvewj‡KkÝ, XvKv, cÖKvkKvj: RyjvB, 2003 wLª:|

Awa‡ekb 7.6: wkÿv cÖwZôv‡bi Dbœq‡b m¤ú` (Resourse) wPwýZKiY, AvniY I e¨envi
AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv:
 wkÿv cÖwZôv‡bi Dbœq‡b cÖ‡qvRbxq m¤ú‡`i Drmmg~n wPwýZKiY Ges m¤ú‡`i h_vh_ msiÿY m¤ú‡K© mg¨K Ávb;
 cÖwZôv‡bi Dbœq‡b m¤ú` e„w×I †KŠkj I Dcvq wbY©q Ki‡Z cviv;
 m¤ú` msiÿ‡Yi wewagvjv, wewfbœ Znwej I wnmve eB m¤ú‡K© Ávbjvf|
wkLbdj:
Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_©xMY wkÿv cÖwZôv‡bi Rb¨ cÖ‡qvRbxq m¤ú‡`i Drmmg~n wPwýZ Ki‡Z cvi‡eb;
 m¤ú‡`i h_vh_ msiÿY m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvi‡eb;
 m¤ú` e„w×i †KŠkj I Dcvq e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb;
 m¤ú` msiÿ‡Yi wewfbœ Znwej I wnmve eB-Gi bvg ej‡Z cvi‡e|
welqe¯‘:
7.6 : wkÿv cÖwZôvb Dbœq‡b m¤ú`
wkÿv msμvšÍ †h †Kvb cwiKíbv, Kg©m~wP A_ev cÖKí ev¯Íevq‡bi †ÿ‡Î cÖ‡qvRbxq m¤ú‡`i cÖ‡qvRb| Avi †h †Kvb cÖwZôvb
cwiPvjbvq †hgb cÖ‡qvRb `ÿ Rbkw³ †Zgwb cÖ‡qvRb ch©vß m¤ú`| cÖwZôvb cwiPvjbvq wewfbœ cÖKvi m¤ú‡`i g‡a¨ A_© m¤ú`
Ab¨Zg| GKwU cwiKwíZ myôy, ¯^”Q Ges Revew`wnZvg~jK e¨e¯’vcbvi gva¨‡g cÖvß m¤ú‡`i m‡e©vËg e¨envi †h cÖwZôvb wbwðZ
Ki‡Z cv‡i †m cÖwZôvbB nq AwaKZi Kvh©Ki| miKvwi we`¨vjq cwiPvjbvi †ÿ‡Î miKvi hveZxq e¨q wbe©vn K‡i| wKš‘
†emiKvwi wkÿv cÖwZôvb cwiPvjbvi Rb¨ miKvi AvswkK LiP enb K‡i Ges Ab¨vb¨ e¨q wbe©v‡ni Rb¨ cÖwZôvb‡K wbR¯^ Av‡qi
Dci wbf©i Ki‡Z nq| ZvB cÖwZôvb cÖav‡bi `vwqZ¡ n‡e m¤ú` msMÖ‡ni Kjv‡KŠkj Rvbv, msM„nxZ m¤ú‡`i msiÿY I h_vh_
e¨env‡i hZœevb nIqv Ges m¤ú` e„w×‡Z wb‡R‡K cvi`k©x K‡i †Zvjv|
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7.6.1 cÖwZôv‡bi wewfbœ cÖKvi m¤ú`
†h †Kvb cÖwZôv‡bi mvgwMÖK Kvh©μg myôzfv‡e cwiPvjbvi Rb¨ Pvi ai‡bi m¤ú` Acwinvh©K) gvbe m¤ú`: cÖwZôv‡b Kg©iZ wkÿK-Kg©Pvix|
L) †fŠZ m¤ú`: `vjvb-†KvVv, AvmevecÎ, miÄvgvw`, †Ljvi gvV, cyKzi I Ab¨vb¨ gwbnvix `ªe¨ BZ¨vw`|
†fŠZ m¤ú`:
`vjvb‡KvVv,
AvmevecÎ
I Ab¨vb¨

gvbem¤ú`:
cÖwZôv‡b Kg©iZ
wkÿK-Kg©Pvix|

cÖvwZôvwbK
m¤ú`

mgq: mgqgZ
KvR †kl Kiv

A_© m¤ú`: bM`
UvKv, e¨vs‡K Rgv
UvKv, `ªæZ bM`
UvKvq iæcvšÍi‡hvM¨
m¤ú`|

M) A_© m¤ú`: bM` UvKv, e¨vs‡K Rgv UvKv, `ªæZ bM` UvKvq iæcvšÍi‡hvM¨ m¤ú`|
N) mgq: mgqgZ KvR †kl Kiv
G¸‡jvi myôz cwiPvjbv I e¨e¯’vcbvi Dci GKwU cÖwZôv‡bi mvwe©K e¨e¯’vcbv wbf©ikxj| Z‡e me¸‡jv Dcv`v‡bi myôz
e¨envi cÖavbZ A_© m¤ú‡`i ch©vßZvi Dci wbf©ikxj| A_© m¤ú` msMÖ‡ni Rb¨ cÖwZôvb cÖavb‡K AZ¨šÍ cvi`kx© I `ÿ n‡Z
nq| cÖwZôvb cÖavb‡K g‡b ivL‡Z n‡e-Zuvi GKvi c‡ÿ m¤ú` msMÖn Kiv AZ¨šÍ `yiƒn e¨vcvi| ZvB G Kv‡R Zuv‡K Zuvi mKj
mnKg©x, wkÿv_©x, Mfwb©s ewW Ges GjvKvevmxi m¤ú„³Zv wbwðZ Ki‡Z n‡e| GgbwK cÖ‡qvRb‡ev‡a ¯’vbxq cÖkvmb, wewfbœ `vZv
ms¯’v, GbwRI BZ¨vw` ms¯’vi mv‡_ m¤úK© ¯’vcb Ki‡Z nq|
7.6.2 cÖwZôv‡bi wewfbœ iKg m¤ú`/Znwe‡ji Drm
wZb cÖKvi Drm †_‡K cÖwZôvb m¤ú` msMÖn K‡i _v‡KK) †emiKvwi Drm t †emiKvwi Drm ej‡Z we`¨vj‡qi wbR¯^ Av‡qi Drm‡K eySvq| G †ÿ‡Î we`¨vj‡qi wbR¯^ weavb
Abymv‡i wkÿv_x© I AwffveK‡`i wbKU †_‡K Ges Ab¨vb¨ Drm †_‡K Avq K‡i| †hgb- wkÿv_©x‡`i †eZb I
†KvwPs wd, fwZ© I †iwR‡÷ªkb wd, ¯’vei m¤úwË wjR ev e¨envi K‡i DØ„Ë A_© wewb‡qvM K‡i wewfbœ ai‡bi Abyôvb
K‡i|
L) miKvwi Drm : eZ©gv‡b miKvi †emiKvwi gva¨wgK we`¨vjq I `vwLj gv`ªvmv Ges Aby`vbfz³ KvwiMwi ¯‹zj,
gv`ªvmvi wkÿK Kg©Pvix‡`i †eZ‡bi 100% mieivn Ki‡Q| miKvwi Aby`vb¸‡jvi g‡a¨ wkÿK Kg©Pvix‡`i †eZbfvZvw`, AveZ©K gÄywi, Dbœqb gÄywi miÄvgvw` μ‡q eivÏ, weÁvbvMvi wbg©v‡Y eivÏ, wkÿK cÖwkÿY, cvV¨cy¯ÍK
mieivn BZ¨vw` D‡jøL‡hvM¨|
M) Ab¨vb¨ Drm : e¨w³ ev cÖwZôv‡bi kZ©nxb `vb, ¯^vqZ¡kvwmZ cÖwZôv‡bi `vb, †`wk-we‡`wk `vZv ms¯’v I msMVb
wewfbœ mgq cÖwZôvb¸‡jv‡K bM` A_© I m¤ú` mieiv‡ni gva¨‡g mn‡hvwMZv K‡i|
cÖwZôvb Znwe‡ji Drmmg~n g~jZ: A_© msMÖn I Znwej m¤úªmvi‡Yi KvR Ki‡Z nq| wKš‘ G KvRwU †ek Kómva¨ I
kÖgmv‡cÿ| GRb¨ cÖwZôvb cÖav‡bi `~i`wk©Zv, †gav, AvMÖn I `ÿZv _vKv cÖ‡qvRb| cwiKwíZ D‡`¨vM MÖnY K‡i
cÖwZôvb cÖavb hw` Znwej m¤úªmvi‡Yi cÖ‡Póv Pvjvb Z‡e Zuvi †Póv mv_©K n‡e| GRb¨ Zuv‡K mnKgx©, ¯’vbxq cÖkvmb,
GgbwK cÖ‡qvR‡b `vZv ms¯’vi mn‡hvwMZv †bqvi cÖ‡qvRb n‡Z cv‡i| Znwej msMÖ‡ni Rb¨ cÖv_wgK I g~L¨ KvR n‡jv
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GjvKvevmx‡K cÖwZôvb Znwe‡ji cÖ‡qvRbxqZv Dcjwä Kiv‡bv| G Kv‡R mdjZv jv‡fi Rb¨ cÖwZôvb cÖavb‡K cÖavb
f~wgKvq AeZxY© n‡Z nq| Znwej msMÖ‡ni Rb¨ KiYxq welq¸‡jv n‡jv1. A‡_©i e¨envwiK †ÿÎmg~n wPwýZKiY (LvZmg~n wPwnýZKiY);
2. †ÿÎmg~n‡K AMÖvwaKvi wfwË‡Z mvRv‡bv ;
3. mnKgx©‡`i mv‡_ gZ wewbgq;
4. e¨e¯’vcbv KwgwU‡Z Av‡jvPbvi Rb¨ LvZmg~n wPwýZKiY;
5. AwffveK I ¯’vbxq GjvKvevmxi mv‡_ gZ wewbgq;
6. huv‡`i wbKU †_‡K A_© msMÖn Kiv n‡e Zuv‡`i A_© msMÖ‡ni ¸iæZ¡ cÖ‡qvRbxqZv Dcjwä Kiv‡bv|
7.6.2.1 cÖwZôvb Znwej msMÖn I m¤úªmviY
cÖwZôvb Znwej mgcÖmvi‡Yi Rb¨ cÖavb KvR n‡jv Znwe‡ji mwVK e¨envi m¤ú‡K© mK‡ji gv‡S wek¦¯’Zv Avbqb Kiv| G‡Z
AwZ mn‡RB Znwej msMÖ‡ni KvRwU mnR n‡q hvq| wb‡¤œv³ †KŠkj MÖnY Ki‡j cÖwZôvb Znwej msMÖn
I m¤úªmvi‡Yi KvRwU mnR n‡q hvq1. wkÿv_x© msL¨v e„w× Kiv: cÖwZôv‡bi wkÿv_©x msL¨v e„w× Ki‡j ¯^vfvweKfv‡eB Li‡Pi cwigvb e„w× cv‡e|
hyw³msMZfv‡e Li‡Pi cÖ‡qvRbxqZv Ab¨‡`i wbKU mn‡RB Abym„Z n‡e| G‡Z e¨e¯’vcbv KwgwU Znwej
m¤úªmvi‡Yi ¸iæZ¡ Dcjwä Ki‡e|
2. cÖwZôv‡bi wbR¯^ m¤úwËi mØ¨envi wbwðZ Kiv: cÖwZôv‡bi wbR¯^ m¤úwË ej‡Z eySvq cÖwZôvb feb, Rwg, e¨emv
cÖwZôvb, Lvgvi, AvmevecÎ, AwW‡Uvwiqvg BZ¨vw`| G mKj m¤úwË h_vh_fv‡e e¨env‡ii gva¨‡g Znwej m¤úªmviY
Kiv hvq|
3. cyiv‡bv Avmevec‡Îi h_vh_ e¨envi: cyiv‡bv AvmevecÎ e¨env‡ivc‡hvMx n‡j G¸‡jvi mwVK iÿYv‡eÿ‡Yi
gva¨‡g cÖwZôv‡bi ¯^vfvweK Kvh©μg AÿzYœ _v‡K| cÖvwZôvwbK mybvg ÿyYœ n‡Z cv‡i Ggb AvmevecÎvw`
e¨envi †_‡K weiZ _vK‡Z n‡e|
4. wbqwgZ †eZb Av`v‡qi e¨e¯’v Kiv: cÖwZôv‡bi wkÿv_©x‡`i †_‡K wbqwgZ †eZb Av`vq n‡j Znwe‡ji NvUwZ K‡g
Av‡m Ges wkÿ_©x I AwffveK‡`I g‡a¨ †PZbv‡eva RvMÖZ nq|
5. weËkvjx e¨w³e‡M©i mv‡_ mym¤úK© ¯’vcb Kiv: weËkvjx e¨w³e‡M©i mv‡_ cÖwZôvb cÖavb Z_v cÖwZôv‡bi e¨e¯’vcbv
KwgwUi mym¤úK© _vKv evÂbxq| G‡Z cÖ‡qvRbxq gyn~‡Z© cÖwZôvb Znwe‡ji Rb¨ A_© msMÖn Kiv †h‡Z cv‡i|
6. cyiv‡bv eB-LvZv I AvmevecÎvw` weμq Kiv: cÖwZôv‡bi cyiv‡bv eB-LvZv I Ae¨eüZ AvmevecÎvw` Rgv bv †i‡L
wewμ K‡i jä A_© cÖwZôvb Znwe‡j Rgv ivLv hvq, hv Znwej‡K m¤úªmvwiZ K‡i|
7. K¨vw›Ub ¯’vcb Kiv: GKwU K¨vw›Ub ¯’vcb Ki‡j Zv ‡_‡K cÖvß jf¨vsk cÖwZôv‡bi Znwej m¤úªmvi‡Y mn‡hvwMZv K‡i|
8. cÖwZôv‡bi ¯’vqx m¤ú` m„wó Kiv: cÖwZôvb‡K MwZkxj I DbœZ Ki‡Z n‡j Aek¨B cÖwZôv‡bi wbR¯^ ¯’vqx m¤ú‡`i
cwigvY evov‡Z n‡e| cÖwZôv‡bi wbR¯^ ¯’vqx m¤ú‡`i cwigvY e„w× bv Ki‡j Znwej m¤úªmvi‡Yi Øvi msKzwPZ n‡q
c‡o|
9. grm¨ Lvgvi M‡o †Zvjv: grm¨ Lvgvi GKwU jvfRbK LvZ wn‡m‡e we‡ewPZ| ZvB cÖwZôv‡bi cyKzi, Rjgnj ev Rjvkq
_vK‡j A_ev †Kvb cyKzi ev Rjvkq BRviv wb‡q cÖwZôv‡bi Znwej m¤úªmvi‡Yi D‡`¨vM MÖnY Kiv hvq|
10. nuvm-gyiwMi Lvgvi ¯’vcb Kiv: nuvm-gyiwMi Lvgvi cÖwZôvi gva¨‡g cÖwZôv‡bi Znwej m¤úªmviY Kiv †h‡Z cv‡i| Z‡e
Gi Rb¨ cÖwkwÿZ `ÿ †jvK wb‡qv‡Mi cÖ‡qvRb nq|
11. dj I mewR evMv‡bi e¨e¯’v _vKv: cÖwZôv‡bi AvwObvq ev Avkcv‡ki GjvKvq dj I mewR evMvb Kivi gva¨‡g
Znwe‡ji A_© msMÖn Kiv hvq|
12. QzwUi w`‡b cÖwZôv‡bi njiæg ev AwW‡Uvwiqvg fvov †`qvi e¨e¯’v Kiv: QzwUi w`‡b cÖwZôv‡bi njiæg ev AwW‡Uvwiqvg
Ab¨ †Kvb ms¯’vi Kv‡R e¨env‡ii Rb¨ fvov cÖ`v‡bi gva¨‡g cÖwZôv‡bi Znwej e„w× Kivi e¨e¯’v Kiv hvq|
13. DbœZ gv‡bi cov‡jLv I djvdj Øviv wkÿv_©xi msL¨v e„w× Kiv: wkÿK‡`i AvšÍwiK cÖ‡óvi gva¨‡g DbœZ gv‡bi
cov‡jLv I djvdj Øviv wkÿv_©x/AwffveK‡`i AvKl©Y I AvMÖn m„wó K‡i wkÿv_©xi msL¨v e„w× Kiv hvq| d‡j
cÖwZôv‡bi Znwe‡ji A_© msMÖn e„w× Kiv hvq|
14. AZ¨vek¨K bv n‡j †KvbμgB e¨vs‡K Mw”QZ UvKv D‡Ëvjb bv Kiv: Riæwi bv n‡j †KvbμgB e¨vs‡K Mw”QZ UvKv
D‡Ëvjb bv K‡i Avbylvw½K e¨‡qi †ÿ‡Î wgZe¨wqZv bxwZ AbymiY Ki‡Z n‡e| d‡j mwÂZ A‡_©i cwigvY e„w× Kiv
m¤¢e nq|
15. wewfbœ Abyôv‡bi Av‡qvRb Kiv: mvs¯‹…wZK Abyôvb, cÖ`k©bx, bvU¨vbyôvb, P¨vwiwU †kv BZ¨vw` Abyôvb Av‡qvRb K‡i
Abyôvb †_‡K cÖvß jvf cÖwZôvb Znwe‡j msiÿY Kiv hvq| Gi gva¨‡g cÖwZôvb Znwe‡ji A_© msMÖn e„w× Kiv hvq|
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7.6.2.2 cÖwZôv‡bi wewfbœ iKg Znwej
1) msiwÿZ Znwej (Reservd Gund)
3) feb wbg©vY Znwej (Building Fund)
5) μxov I cyi¯‹vi Znwej (Sports & Prize Fund)
7) fwel¨Z Znwej (Provident Fund)
9) weÁvbvMvi Znwej (Laboratory Fund)
11) cixÿv Znwej(Examinationl Fund)

2) mvaviY Znwej (General Fund)
4) †eZb-fvZvi Znwej (Salary Allowance Fund)
6) jvB‡eªwi Znwej (Library Fund)
8) MÖvPzBwU Znwej(Gratuiaty Fund)
10) e„wË-Dce„wË Znwej(Stipend Fund)
12) mnwkÿvμwgK Kvh©vewj (Co-curricular Activities

13) Kj¨vY Znwej(Benovolent Fund)

14) Ab¨vb¨/ wewea Znwej(Others)

Fund)

7.6.2.3 cÖwZôv‡bi Znwej msiÿY
wewfbœ Kv‡R Znwej e¨envi Ki‡j Zvi cÖgvY ¯^iƒc wewfbœ ewn msiÿY Ki‡Z nq Ges wba©vwiZ c×wZ AbymiY Ki‡Z
nq| †hgbÑ
1) iwm‡`i gva¨‡g mKj Avq Ges fvDPv‡ii gva¨‡g e¨q Ki‡Z n‡e|
2) wkÿv cÖwZôvb wewa I wnmve iÿY bxwZgvjv Abymv‡i AvqÑe¨‡qi wnmve ivL‡Z n‡e (Kjvgbvi K¨vkeyK, cÖvwß I
cÖ`vb wnmve, DØ„Ë cÎ, †eZb wnmve, μq I weμq wnmve)|
3) ˆ`bw›`b Avq cÖwZw`b LvZIqvix e¨vs‡K Rgv w`‡Z n‡e|
4) e¨vsK weeiYx I bM`vb eB wgjv‡Z n‡e| ÷K †iwR÷ªvi _vK‡e|
5) erm‡ii †k‡l cÖwZôv‡bi Avq e¨q I mKj m¤ú‡`i wnmve mvaviY mfvq Dc¯’vcb Ki‡Z n‡e Ges cieZx©
erm‡ii ev‡RU cÖYqb Ki‡Z n‡e|
6) wbqwgZ Af¨šÍixY AwWU I evwn¨K AwW‡Ui KvR m¤úbœ Ki‡Z n‡e|
7.6.2.4 Znwej msiÿ‡Yi `wjj
cÖvß A‡_©i mwVK msiÿY cÖ‡qvRb| ZvB A_© cÖvwßi ci Zv e¨vsK wnmv‡e Rgv w`‡Z n‡e| Avq-e¨q msμvšÍ mKj
Kv‡R Avw_©K wewa wb‡la †g‡b Pjv AZ¨vek¨K| A_© cÖvwßi ci Gi †iKW© ivLv AZ¨šÍ cÖ‡qvRb| e¯‘Z †iKW© msiÿ‡Yi gva¨‡gB
Znwej msiÿ‡Yi KvRwU m¤úbœ Kiv nq| cÖwZôvb Znwe‡ji myôy e¨e¯’vcbv Ges †iKW© msiÿ‡Yi cÖ‡qvR‡b wb‡¤œv³ `wjjmg~n
AZ¨vek¨K:
(1) iwm` eB
2) iwm` eB ÷K †iwR÷vi
3) K¨vk eyK
4) Kjvgbvi K¨vk eyK
5) ˆ`wbK †eZb Av`vq ewn
6) e¨q fvDPvi
7) μq ewn I weμq ewn
8) fvÐvi ZvwjKv
9) wkÿK Kg©Pvix †eZb ewn (miKvwi I wbR¯^)
10) e¨vsK UvKv Rgvi iwm`
11) cÖvwß I cÖ`vb wnmve
12) AvqÑe¨q wnmve
13) e¨v‡jÝ wmU ev DØ„ËcÎ|
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Awa‡ek‡bi mvims‡ÿc:
cÖwZôv‡bi m¤ú` ej‡Z Avgiv Pvi ai‡bi m¤ú‡`i bvg D‡jøL Ki‡Z cvwi| †hgb- gvbe m¤ú`, e¯‘ m¤ú`, mgq m¤ú` I A_©
m¤ú`| wkÿv cÖwZôv‡bi Znwej mvaviYZ: wZb cÖKvi Drm †_‡K msMÖn Kiv nq| †emiKvwi Drm, miKvwi Drm Ges Ab¨vb¨
Drm| †emiKvwi Drm wbR¯^ Av‡qi Drm| †hgb-QvÎ †eZb I †KvwPs wd, fwZ©, Puv`v, AwffvK‡`i `vb BZ¨vw`| miKvwi Drm
†_‡K eZ©gv‡b wkÿv cÖwZôv‡bi wkÿK-Kg©Pvix‡`I †eZ‡bi 100% w`‡”Q| GQvov Avbylvw½K e¨q, feb wbgv©Y, weÁvbvMvi wbgv©Y
BZ¨vw`i Rb¨ eiv×| Ab¨vb¨ Drm-Gi g‡a¨ e¨w³ ev cÖwZôv‡bi kZ©nxb `vb, †`wk, we‡`wk `vZv msms¯’vi `vb BZ¨vw`|

mnvqK cvV:
1| K‡jR wKfv‡e AviI fv‡jv Kiv hvq, RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wwg (bv‡qg) KZ…©K cÖKvwkZ;
2| ¯‹zj wKfv‡e AviI fv‡jv Kiv hvq, RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wwg (bv‡qg) KZ…©K cÖKvwkZ;
3| gva¨wgK ¯Í‡ii wkÿv cÖwZôvb cÖavb‡`i GKv‡WwgK mycviwfkb I g¨v‡bR‡g›U welqK cÖwkÿY g¨vbyqvj,
GdGmGmGwc: 2q ch©vq
4| gva¨wgK ¯Í‡ii wkÿv cÖwZôv‡bi mnKvix cÖavb wkÿK‡`i GKv‡WwgK mycviwfkb I g¨v‡bR‡g›U welqK cÖwkÿY
g¨vbyqvj, GdGmGmGwc: 2q ch©vq;
5| gva¨wgK wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv, Aa¨ÿ †gv: mvBdzj Bmjvg, wgZv †UªWvm©, cÖKvkKvj: RyjvB, 2004 wLª:
6| wkÿv cÖkvmb , †gvnv¤§` gywReyi ingvb, cÖfvZx jvB‡eªwi, XvKv, cÖKvkKvj: †g, 2012 wLª:
7| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv, Gg. GBP. Avjx, cÖfvZx jvB‡eªwi GÛ cvewj‡KkÝ, XvKv, cÖKvkKvj: RyjvB, 2003 wLª:|
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Awa‡ekb 7.7: `jwfwËK Kvh©μg: cÖwZôvb Dbœq‡b mnvqK ms¯’v m¤ú„³KiY, m¤ú` AvniY Ges e¨env‡ii Kg©cwiKíbv cÖYqb
AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv:
 wkÿv cÖwZôv‡bi Dbœq‡b mnvqK ms¯’vi bvg, mnvqK ms¯’v m¤ú„³KiY cÖwμqv msμvšÍ Ávbjvf;
 m¤ú` Avni‡Yi Dcvq m¤ú‡K© mg¨K aviYvjvf;
 cÖvwZôv‡bi Dbœq‡b m¤ú` e¨env‡ii cwiKíbv cÖYq‡b mÿgZv |
wkLbdj:
Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_©xMY wkÿv cÖwZôv‡bi Dbœq‡b mnvqK ms¯’vi bvg ej‡Z cvi‡eb;
 mnvqK ms¯’v m¤ú„³KiY cÖwμqv eY©bv Ki‡Z cvi‡eb;
 m¤ú` Avni‡Yi Dcvq e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb;
 cÖvwZôvwbK Dbœq‡b m¤ú` e¨env‡ii cwiKíbv Ki‡Z cvi‡eb|
welqe¯‘:
7.7.1 cÖwZôvb Dbœq‡b mnvqK ms¯’vmg~n:
†h mKj miKvwi ms¯’vi m‡½ ¯‹zj ev gv`ivmvi m¤ú„³Zv Av‡Q Zv wb‡¤œ †`Lvb njÑ
 wkÿv gš¿Yvjq
 gva¨wgK I D”P wkÿv Awa`ßi
wkÿv gš¿Yvjq

gva¨wgK I D”P wkÿv Awa`ßi

wkÿK-cÖwkÿY
gnvwe`¨vjq

gvDwk AvÂwjK Kvh©vjq

Db¥y³ wek¦we`¨vjq

‡Rjv wkÿv Awdm

cwi`k©b I wbixÿv Awa`ßi

Dc‡Rjv wkÿv Awdm

gva¨wgK
¯‹zj

evsjv‡`k wkÿv Z_¨
cwimsL¨vb ey¨‡iv

KvwiMwi wkÿv Awa`ßi
KvwiMwi wkÿv †evW©

RvZxq wkÿv
e¨e¯’vcbv
GKv‡Wwg (bv‡qg)

D”P gva¨wgK wkÿK cÖwkÿY Bbw÷wUDU
(GBP Gm wUwU AvB)

wkÿv cÖ‡KŠkj Awa`ßi

gva¨wgK wkÿv
welqK wewfbœ
Dbœqb cÖKí

RvZxq wkÿvμg
I cvV¨cy¯ÍK †evW©

m~Î t cUf~wg, bv‡qg cÖKvkbv, 1995








gvDwk AvÂwjK Kvhv©jq
†Rjv wkÿv Awdm
Dc‡Rjv wkÿv Awdm
KvwiMwi wkÿv Awa`ßi
KvwiMwi wkÿv †evW©
wkÿK cÖwkÿY gnvwe`¨vjq (wUwUwm)
Db¥y³ wek¦we`¨vjq (evDwe)
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7.7.2

cwi`k©b I wbixÿv Awa`ßi (wWAvBG)
wkÿv cÖ‡KŠkj Awa`ßi
RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wwg (bv‡qg)
evsjv‡`k gv`ivmv wkÿv †evW© (BMEB)
RvZxq wkÿvμg I cvV¨cy¯ÍK †evW© (GbwmwUwe)
gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿv †evW©
D”P gva¨wgK wkÿK cÖwkÿY Bbw÷wUDU (GBPGmwUwUAvB)
evsjv‡`k gv`ivmv wkÿK cÖwkÿY Bbw÷wUDU (weGgwUwUAvB)

cÖwZôvb Dbœq‡b ‡emiKvwi mnvqK ms¯’vmg~n
 †emiKvwi chv©‡qi cÖwZôvb Dbœq‡b mnvqK ms¯’vmg~n n‡jv




SMC/MMC/GB
PTA (Parent Teachers’ Association)
¯’vbxq wewfbœ mvgvwRK msMVb
¯’vbxq mgvR wn‰Zlx msMVb



¯’vbxq NGO (eª¨vK, cÖwkKv, BD‡md, PIACT)



UNICEF, UNESCO mn wewfbœ AvšÍR©vwZK ms¯’v|

7.7.3 cÖwZôvb Dbœq‡b m¤ú` AvniY
evsjv‡`‡ki AwaKvsk gva¨wgK we`¨vjq ev mggvb cÖwZôv‡biB Av‡qi ¯’vqx †Kvb Drm †bB| A_P cÖwZwbqZB cÖwZôv‡bi
wbev©n e¨q †e‡oB P‡j‡Q| cÖwZôv‡bi Avq e„w×i mdjZv e¨e¯’vcbv cwil‡`i AvMÖn I cÖ‡Póvi Dci wbf©ikxj| we‡kl K‡i
cÖwZôvb cÖavb G e¨vcv‡i AMÖYx f~wgKv cvjb Ki‡Z cv‡ib| ejv nq- `As the Headmaster, so the school’. QvÎ-wkÿK,
AwffveK I mgv‡Ri mswkøó mK‡jiB G cÖ‡Póvq kixK nIqv cÖ‡qvRb| G†ÿ‡Î mswkøó cÖavb wkÿK ev gv`ivmv mycvi I
e¨e¯’vcbv cwil` wb‡¤œv³ Dcvqmg~n Aej¤^b Ki‡Z cv‡ib7.7.3.1 wkÿv cÖwZôv‡bi Av‡qi Drmmg~n :
 wkÿv_©xi wdmg~n: wkÿv_©x‡`i KvQ †L‡K wbqwgZ †eZb Av`vq wkÿv cÖwZôv‡bi Ab¨Zg Av‡qi Drm| GRb¨ QvÎwkÿK, AwffveK m¤ú‡K©i DbœwZ K‡iI mydj cvIqv †h‡Z cv‡i|
 AwffveK cÖ`Ë †Wv‡bkb: abvX¨ AwffveK‡`i wewfbœ RvZxq w`emg~‡n Avgš¿Y Rvwb‡q ev m¤§vbbv w`‡q Zuv‡`i‡K
†Wv‡bkb †`qvi Rb¨ DrmvwnZ Kiv hvq|




we`¨vbyivMx e¨w³i Aby`vb: we`¨vbyivMx e¨w³i wbt¯^v_© Aby`vb wkÿv cÖwZôv‡bi Avq e„w×‡Z mnvqZv K‡i|
RbcÖwZwbwa I mgvR‡meK‡`i Aby`vb: RbcÖwZwbwa I mgvR‡meK‡`i Aby`vb wkÿv cÖwZôv‡bi Avq e„w×‡Z mnvqZv
K‡i|
wbR¯^ m¤ú` e¨env‡ii Avq: cÖwZôv‡bi wbR¯^ m¤ú‡`i e¨envi wbwðZ K‡i Avq evov‡bv hvq| cyKzi, evMvb, gvV
BZ¨vw`‡Z gvQ, dmj I bvbv iKg kvK-mewRi Pvl K‡i Ab¨Zg Av‡qi Drm wn‡m‡e wPwýZ Kiv hvq| wbR¯^
gv‡K©U/†`vKvb _vK‡jI Avq e„w×‡Z mnvqZv K‡i|



wewfbœ NGO I AvšÍR©vwZK `vZvms¯’vi Aby`vb: wewfbœ NGO I AvšÍR©vwZK `vZvms¯’vi Aby`vbcÖvwßi gva¨‡gI
cÖwZôv‡bi Avq e„w× Kiv m¤¢e|



cÖwZôv‡bi A‡Kv‡Rv wRwblcÎvw` wewμ: cÖwZôv‡bi A‡Kv‡Rv wRwblcÎmg~n †hgb-cyi‡bv AvmevecÎ, cwiZ¨³ wewfbœ
m¤ú` , cyi‡bv LvZv wewμ K‡iI cÖvß A_© Ab¨Zg Av‡qi Drm|
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7.7.4 cÖwZôvb Dbœq‡b mnvqK ms¯’v m¤ú„³KiY, AvniY I Kg©cwiKíbv cÖYqb
Kg©cwiKíbv cÖYqb (m¤ú` AvniY I e¨envi):
D‡Ïk¨: cÖwZôv‡bi m¤ú` e„w× I e¨enviKiY
DcKiY: wjd‡jU, eªæwkqvi, bxwZcÎ I wewacÎ, †iwR÷ªvi eB, A‡_©i wnmve eB
Rbej: KwgwU MVb/Dc-KwgwUKiY
`vwqZ¡vewj: Kg©m~wP mbv³KiY (Dbœqb Kvh©vewj, jvB‡eªwi, gvV, †kÖwYKÿ, Awdm)
mgqmxgv: wba©wiZ gvm/eQi
cwiexÿY: mgq AšÍi gwbUwis
ZË¡veavb: wbev©wPZ e¨w³i ZËv¡eavb
djveZ©b: ÎæwU-wePz¨wZi MVbg~jK mgv‡jvPbv
g~j¨vqb: me©‡kl Ae¯’v Ae‡jvKb
Awa‡ekb mvims‡ÿc:
wkÿv cÖwZôvb mvgvwRK m¤ú`| G m¤ú‡`i mg„×Ki‡Y iv÷ªxq c„ô‡cvlKZv i‡q‡Q| wkÿv cÖwZôvb mgv‡RB cÖwZwôZ nq Ges
mgvRB msiÿY K‡i| wkÿv cÖwZôv‡bi Dbœq‡b wewfbœ cÖKvi ms¯’v m¤ú„³ i‡q‡Q| †hgb : TTC, HSTTI, NAPE, NAEM,
BANBEIS, wkÿv cÖkvmwbK Awdm, `ßi, cwi`ßi, Awa`ßi Ges gš¿Yvjq| wkÿv cÖwZôv‡bi Dbœq‡b Av‡iv i‡q‡Q wewfbœ wkÿv
Dbœqb cÖKí, wkÿv †evW©, NCTB Ges BMTTI| wkÿv cÖwZôv‡bi mvwe©K Dbœq‡b m¤ú„³ i‡q‡Q ¯’vbxqfv‡e SMC ( School
Manazing Committee), MMC ( Madrasa Manazing Committee), GB (Governing Body), PTA (Parent
Teachers’ Association) Ges ¯’vbxq miKvi KvVv‡gv (BDwbqb cwil` I †Rjv cwil`), ¯’vbxq mgvR wn‰Zlx msMVb, ¯’vbxq
NGO (eª¨vK, cÖwkKv, BD‡md, PIACT) mn wewfbœ AvšÍR©vwZK ms¯’v (‡hgb-UNESCO,UNICEF| GQvovI wewfbœ abvX¨ e¨w³
wKsev `vZv ms¯’vi Aby`v‡b wkÿv cªwZôv‡bi A_©‰bwZK Dbœqb mvwaZ nq| wkÿv_©xi wdmg~n, AwffveK cÖ`Ë †Wv‡bkb,
we`¨vbyivMx e¨w³i Aby`vb, RbcÖwZwbwa I mgvR‡meK‡`i Aby`vb, cÖwZôv‡bi A‡Kv‡Rv wRwblcÎvw` wewμ, wewfbœ NGO I
AvšÍR©vwZK `vZvms¯’vi Aby`vbmn cÖf…wZ D‡`¨vM †bqv n‡j wkÿv cÖwZôv‡bi Avq A‡bKvs‡k e„w× cvq| cÖwZôvb Dbœq‡b
Kg©cwiKíbv cÖYqbK‡í D‡Ïk¨,DcKiY, Rbej, `vwqZ¡vewj, mgqmxgv, cwiexÿY, ZË¡veavb, djveZ©b, g~j¨vqb cÖf…wZ av‡c
av‡c Kvh„μg cwiPvjbv Ki‡Z nq|
mnvqK cvV:
1| K‡jR wKfv‡e AviI fv‡jv Kiv hvq, RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wwg (bv‡qg) KZ…©K cÖKvwkZ;
2| ¯‹zj wKfv‡e AviI fv‡jv Kiv hvq, RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wwg (bv‡qg) KZ…©K cÖKvwkZ;
3| †emiKvwi wkÿv e¨e¯’vcbvi nvjPvj-Aa¨vcK wgRvbyi ingvb Gg Avi, wbnvj cvewj‡KkÝ, XvKv, cÖKvkKvj: †g, 2007 wLª:
4| gva¨wgK ¯Í‡ii wkÿv cÖwZôv‡bi mnKvix cÖavb wkÿK‡`i GKv‡WwgK mycviwfkb I g¨v‡bR‡g›U welqK cÖwkÿY
g¨vbyqvj, GdGmGmGwc: 2q ch©vq;
5| gva¨wgK wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv, Aa¨ÿ †gv: mvBdzj Bmjvg, wgZv †UªWvm©, cÖKvkKvj: RyjvB, 2004 wLª:
6| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv , †gv: wgRvbyi ingvb, mvgv` cvewj‡KkÝ GÛ wimvP©, XvKv, cÖKvkKvj: Ryb, 1999 wLª:
7| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv, †gv: wkejx Avj dviæK, ¯§„wZ cÖKvkbx, XvKv, cÖKvkKvj: RyjvB, 2003 wLª|
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Awa‡ekb 7.8 gva¨wgK we`¨vj‡qi evwl©K Dbœqb cwiKíbv cÖYqb
(Formative of Annual Development Planning in Secondary School)
AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv
 gva¨wgK we`¨vj‡qi evwl©K Dbœqb cwiKíbvi aviYv, D‡Ïk¨, cÖYq‡bi avcmg~n I ev¯Íevq‡bi myweavmg~n msμvšÍ Ávb|
 evwl©K Dbœqb cwiKíbv cÖYq‡bi mÿgZv AR©b|
 gva¨wgK we`¨vj‡qi evwl©K Dbœqb cwiKíbv ev¯Íevq‡bi mgm¨v wbim‡b mÿgZv AR©b|
 gva¨wgK we`¨vj‡qi Rb¨ Dbœqb cwiKíbvi ¸iæZ¡ Abyave‡b mÿgZv AR©b Kiv|
wkLbdj
Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿbv_©xiv evwl©K Dbœqb cwiKíbvi aviYv eY©bv Ki‡Z cvi‡e|
 evwl©K Dbœqb cwiKíbvi D‡Ïk¨ I cÖYq‡bi avcmg~n wPwýZ Ki‡Z cvi‡e|
 evwl©K Dbœqb cwiKíbv ev¯Íevq‡bi myweavmg~n e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
 evwl©K Dbœqb cwiKíbv ev¯Íevq‡bi Amyweavmg~n wPwýZ Ki‡Z cvi‡e|
 cÖwZôv‡bi evwl©K Dbœqb cwiKíbv cÖYq‡bi `ÿZv AR©b Ki‡Z cvi‡e|
welqe¯Íy
7.2.1 evwl©K Dbœqb cwiKíbvi aviYv
†Kvb cÖwZôv‡bi mvwe©K cwiKíbv ev¯Íevq‡bi nvwZqvi I c×wZ n‡”Q Dbœqb cwiKíbv| Drcv`b I e¨emv cÖwZôv‡b †hgb jÿ¨
I D‡Ïk¨ _v‡K †Zgwb wkÿv cÖwZôv‡biI GKwU jÿ¨ Ges †mB jÿ¨ wfw³K mvwe©K mvaviY cwiKíbv _v‡K| GB jÿ¨ AR©‡bi
Rb¨ Ges cwiKíbv ev¯Íevq‡bi Rb¨ wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ M„wnZe¨ Ges m¤úvw`Ze¨ Kvh©vejxi mywPwšÍZ Ges mycwiKwíZ
Abym~Px‡K Dbœqb cwiKíbv ejv nq| wkÿv cÖwZôv‡bi evwl©K Dbœqb cwiKíbv mvaviYZt GK eQi †gqv`x n‡q _v‡K Ges wkÿv
eQ‡ii wnmv‡e eQi wPwýZ Kiv nq| myZivs wkÿv cÖwZôv‡bi evwl©K Dbœqb cwiKíbv n‡”Q GK eQ‡i m¤úvw`Ze¨ I M„wnZe¨ mKj
ai‡bi KvR mwbœ‡ewkZ _v‡K|
7.2.2 evwl©K Dbœqb cwiKíbv cÖY‡qi D‡Ïk¨
 m¤ú‡`i cÖ‡qvR‡bi cwigvY mwVKfv‡e wbiƒcb Kiv|
 cÖvß Ges cÖvße¨ m¤ú`, †hgb- Rbej, gvbem¤ú`, e¯‘ m¤ú`, A_© m¤ú` Ges mg‡qi m‡e©vËg e¨envi wbwðZ Kiv|
 mKj Kv‡R GKwU Kvw•LZ MwZ mÂvi Kiv|
 AcÖ‡qvRbxq KvR wPwýZ Kiv Ges ev` †`Iqvi gva¨‡g m¤ú‡`i mvkªq Kiv|
 me©vwaK ¸iæZ¡c~Y© ev g~j (Critical) KvR/KvRmg~n wPwýZ Kiv|
 cÖwZôv‡bi mKj‡K mgqm~Px †g‡b Pj‡Z eva¨ Kiv|
 DØ„Ë m¤ú` AwaK ¸iæZ¡c~Y© Kv‡R e¨q Kiv|
 cÖwZôv‡bi cÖ‡Z¨K‡K Zvi KiYxq I `vwqZ¡ m¤ú©‡K m‡PZb I AewnZ Kiv|
 cÖwZôv‡bi jÿ¨ AR©b Kiv Ges AMÖMvwgZv wbwðZ Kiv
7.2.3 evwl©K Dbœqb cwiKíbv cÖYq‡bi avcmg~n
GKwU wkÿv cÖwZôv‡bi evwl©K Dbœqb cwiKíbv cÖYq‡bi avcmg~n wb‡gœ D‡jøL Kiv n‡jv









AvMvgx GK eQ‡i m¤úvw`Ze¨ Kv‡Ri D‡Ïk¨ I jÿ¨ wba©viY|
jÿ¨ AR©‡bi Rb¨ m¤úvw`Ze¨ Kg©mg~n wPwýZ KiY|
Kg©mg~n wewfbœ `‡j wefvRb|
GK`jf~³ Kg©mg~‡ni cÖvwaKvi wbY©q|
`jf~³ KvR¸‡jvi Abyμg wba©viY Ges cÖavb ¯^vaxb KvR/KvRmg~n wPwýZ KiY|
cÖwZwU Kv‡Ri ïiæ I †k‡li ZvwiL Ges Kg© m¤úv`‡bi Rb¨ cÖ‡qvRbxq mgq wbiƒcb|
cÖwZwU Kv‡Ri Rb¨ cÖ‡qvRbxq A‡_©i cwigvY wba©viY|
cÖwZwU Kv‡Ri `vwqZ¡ cÖ`v‡bi Rb¨ Kg©x wbe©vPb|
cÖwZwU Kv‡Ri cÖZ¨vwkZ djvdj wbY©q|
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7.2.4 evwl©K Dbœqb cwiKíbv cÖYqb I ev¯Íevq‡bi myweav mg~n t
gva¨wgK we`¨vj‡qi evwl©K Dbœqb cwiKíbv cÖwZôvb cÖav‡bi Rb¨ cÖwZôv‡bi mvwe©K e¨e¯’vcbv we‡klZ Kg©x e¨e¯’vcbvi I Kg©x
wbqš¿‡Yi GKwU AwZ Kvh©Ki Instrument I c×wZ| Dbœqb cwiKíbv †_‡K ‡h mKj myweav cvIqv hvq Zv wb‡gœ eY©bv Kiv
n‡jv1.

wkÿK, wkÿv_x©, Kg©Pvix, Gm.Gm.wm/Mfwb©sewW, cÖwZôvb cÖavb mK‡jB AvMvgx wkÿveQ‡i m¤úv`b‡hvM¨ mKj KvR
m¤ú©‡K AewnZ _v‡Kb|

2.

cÖwZôvb cÖavb g‡nv`‡qi m¤ú„³Zv i‡q‡Q Ggb mKj KvR I Zvi mgq, ZvwiL m¤ú©‡K cÖwZôvb cÖavb wb‡Ri I Zuvi
Kvh©vj‡qi mK‡ji Rvbv _v‡K| d‡j cÖwZôvb ewnf~©Z Riæix KvR m¤úv`b Kiv mnR nq|

3.

QvÎ fwË©, cixÿv, mncvV¨μwgK Kvh©vejxi mgqKvj wkÿK I wkÿv_x©i Rvbv _v‡K e‡j mswkøó mK‡j cÖ‡qvRbxq cÖ¯‘wZ
wb‡Z cv‡ib| G‡Z mKj GKv‡WwgK Kv‡Ri djvdj fv‡jv nq|

4.

cÖ‡qvRbxq A‡_©i cwigvY Rvbv _vKvq c~e©v‡ýB Znwej msMÖ‡ni e¨e¯’v MÖnY Kiv hvq| d‡j Kg© m¤úv`‡b †Kvb weNœ N‡U
bv|

5.

wkÿK Kg©Pvix‡`i Kg©fvi e›U‡b mgZv AvYqb m¤¢e nq|

6.

m¤ú‡`i m‡e©vËg e¨envi wbwðZ Kiv hvq|

7.

cÖwZôv‡bi jÿ¨ AwR©Z nq Ges AMÖMvwgZv wbwðZ Kiv m¤¢e nq|

7.2.5 gva¨wgK we`¨vj‡qi evwl©K Dbœqb cwiKíbvi bgybv QK

μt
bs

1|

AvB‡Ug

cÖkvmwbK
cwiKíbv

¯^cœcyix gva¨wgK we`¨vjq, ivRkvnx
evwl©K Dbœqb cwiKíbv, 2015
Kv‡Ri eY©bv
KvR
KvR
cÖ‡qvRbxq
ïiæi
†k‡li
A‡_©i
ZvwiL
ZvwiL
cwigvY
1.1 mvaviY cÖkvmb
0.........................
0.........................
0.........................
0.........................
1.2 Avw_©K cÖkvmb
..........................
..........................
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`vwqZ¡ cÖvwß
e¨w³/KwgwU

cÖZ¨vwqZ
djvdj
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..........................
2|

GKv‡WwgK
cwiKíbv

2.1 wkÿvμwgK
0.........................
0.........................
2.2 mnwkÿvμwgK
0........................
0........................
0........................
0........................

3|

Dbœqbg~jK
cwiKíbv

3. †fŠZ Dbœqb
0.........................
0........................
0.......................
3.2 Kg©x Dbœqb
0.......................
0......................
3.3 cwi‡ek Dbœqb
0.......................
0.......................
0.......................

4|

wewea
cwiKíbv

4.1.....................
0.......................
0.......................
0.......................
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Awa‡ekb mvi ms‡ÿc
†Kvb cÖwZôv‡bi mvwe©K cwiKíbv ev¯Íevq‡bi nvwZqvi I c×wZ n‡”Q Dbœqb cwiKíbv| Drcv`b I e¨emv cÖwZôv‡b †hgb jÿ¨
I D‡Ïk¨ _v‡K †Zgwb wkÿv cÖwZôv‡biI GKwU jÿ¨ Ges †mB jÿ¨ wfw³K mvwe©K mvaviY cwiKíbv _v‡K| GB jÿ¨ AR©‡bi
Rb¨ Ges cwiKíbv ev¯Íevq‡bi Rb¨ wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ M„wnZe¨ Ges m¤úvw`Ze¨ Kvh©vejxi mywPwšÍZ Ges mycwiKwíZ
Abym~Px‡K Dbœqb cwiKíbv ejv nq| wkÿv cÖwZôv‡bi evwl©K Dbœqb cwiKíbv mvaviYZt GK eQi †gqv`x n‡q _v‡K Ges wkÿv
eQ‡ii wnmv‡e eQi wPwýZ Kiv nq| myZivs wkÿv cÖwZôv‡bi evwl©K Dbœqb cwiKíbv n‡”Q GK eQ‡i m¤úvw`Ze¨ I M„wnZe¨ mKj
ai‡bi KvR mwbœ‡ewkZ _v‡K|
evwl©K Dbœqb cwiKíbv cÖY‡qi D‡Ïk¨ n‡”Q- m¤ú‡`i cÖ‡qvR‡bi cwigvY mwVKfv‡e wbiƒcb Kiv| cÖvß Ges cÖvße¨ m¤ú`,
†hgb- Rbej, gvbem¤ú`, e¯‘ m¤ú`, A_© m¤ú` Ges mg‡qi m‡e©vËg e¨envi wbwðZ Kiv| mKj Kv‡R GKwU Kvw•LZ MwZ
mÂvi Kiv| AcÖ‡qvRbxq KvR wPwýZ Kiv Ges ev` †`Iqvi gva¨‡g m¤ú‡`i mvkªq Kiv| me©vwaK ¸iæZ¡c~Y© ev g~j (Critical)
KvR/KvRmg~n wPwýZ Kiv| cÖwZôv‡bi mKj‡K mgqm~Px †g‡b Pj‡Z eva¨ Kiv| DØ„Ë m¤ú` AwaK ¸iæZ¡c~Y© Kv‡R e¨q Kiv|
wkÿv cÖwZôv‡bi evwl©K Dbœqb cwiKíbv cÖYq‡bi avcmg~n wb‡gœ D‡jøL Kiv n‡jv-AvMvgx GK eQ‡i m¤úvw`Ze¨ Kv‡Ri D‡Ïk¨ I
jÿ¨ wba©viY| jÿ¨ AR©‡bi Rb¨ m¤úvw`Ze¨ Kg©mg~n wPwýZ KiY| Kg©mg~n wewfbœ `‡j wefvRb| GK`jf~³ Kg©mg~‡ni cÖvwaKvi
wbY©q| `jf~³ KvR¸‡jvi Abyμg wba©viY Ges cÖavb ¯^vaxb KvR/KvRmg~n wPwýZ KiY| cÖwZwU Kv‡Ri ïiæ I †k‡li ZvwiL Ges
Kg© m¤úv`‡bi Rb¨ cÖ‡qvRbxq mgq wbiƒcb| cÖwZwU Kv‡Ri Rb¨ cÖ‡qvRbxq A‡_©i cwigvY wba©viY| cÖwZwU Kv‡Ri `vwqZ¡
cÖ`v‡bi Rb¨ Kg©x wbe©vPb| cÖwZwU Kv‡Ri cÖZ¨vwkZ djvdj wbY©q|
mnvqK cvV
1. wkÿv weÁvb I evsjv‡`‡k wkÿv-gv‡jK, gwiqg, dLiæj I wiqv`, evsjv‡`k wek¦we`¨vjq gÄyix Kwgkb, AvMviMvuI, XvKv1207|
2. wkÿv cÖwZôvb cÖavb‡`i cÖwkÿY g¨vby‡qj, GdGmGmGwc, XvKv|
3. ¯‹zj Av‡iv fv‡jv wKfv‡e Kiv hvq, bv‡qg, XvKv|
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gwWDj-8

: wkÿv cÖwZôvb cwiPvjbv I e¨e¯’vcbvi Awcnvh© I AvBbMZ wewa-weavb
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Awa‡ekb 8.1
gva¨wgK wkÿv cÖwZôvb cÖwZôv, ¯^xK…wZ I bevqb msμvšÍ bxwZgvjv
(Policies and rules for establishing, obtaining opening permission recognition and renewal of
recognition of secondary education institutions)
8.1.1




AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv:

gva¨wgK wkÿv cÖwZôvb cÖwZôvi Rb¨ wba©vwiZ bxwZgvjvi Av‡jv‡K KiYxq wPwýZ Kivi mÿgZv cÖ`k©b
gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡bi GKv‡WwgK ¯^xK…wZi kZ©mg~n cÖwZcvj‡bi my¯úó aviYv cÖ`k©b
gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡bi GKv‡WwgK ¯^xK…wZ bevq‡bi cÖ‡qvRbxqZv Abyfe Ki‡Z cviv Ges ¯^xK…wZ bevq‡bi kZ©mg~n c~iY
K‡i ¯^xK…wZ bevqb Kivi mÿgZv cÖ`k©b

8.1.2 wkLbdj:
Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_©xMY gva¨wgK wkÿv cÖwZôvb ¯’vc‡bi bxwZgvjv eY©bv Ki‡Z cvi‡eb
 gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡bi GKv‡WwgK ¯^xK…wZi kZ©mg~n eY©bv Ki‡Z cvi‡eb
 gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡bi ¯^xK…wZ bevq‡bi cÖ‡qvRbxqZv I kZ©mg~n e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb

8.1.3 welqe¯‘
wkÿv cÖwZôvb ¯’vc‡bi bxwZgvjv:
wkÿvi μgea©gvb Pvwn`vi †cÖwÿ‡Z wkÿv cÖwZôvb cÖwZôv Acwinvh©| AcwiKwíZfv‡e cÖwZôvb ¯’vc‡bi d‡j miKv‡ii Avw_©K
e¨e¯’vi Dci GK wekvj Pvc m„wó nq| ZvB cÖwZôvb ¯’vcb, GKv‡WwgK ¯^xK…wZ I bevq‡bi †ÿ‡Î miKvi hvPvB evQvB K‡i
AbygwZ cÖ`vb K‡i _v‡K| gva¨wgK wkÿv cÖwZôvb ¯’vcb, GKv‡WwgK ¯^xK…wZ I bevq‡bi Rb¨ mywbw`©ó bxwZgvjv i‡q‡Q| gva¨wgK
¯Í‡i cÖwZôvb ¯’vc‡b cÖv_wgK ch©v‡q cvV`v‡bi AbygwZ cÖ`vb Kiv nq| cvV`vb AbygwZ wb‡q mdjfv‡e wkÿv Kvh©μg cwiPvjbvi
ci GKv‡WwgK ¯^xK…wZ cÖ`vb Kiv n‡q _v‡K| gva¨wgK ch©v‡q wkÿv cÖwZôv‡bi ¯^xK…wZ cÖ`vbB nj G bxwZgvjvi D‡Ïk¨| eZ©gv‡b
bZzb cÖwZôvb ¯’vc‡bi Rb¨ †`‡ki wewfbœ wkÿv †evW© †_‡K gva¨wgK ch©v‡q wkÿv cÖwZôv‡bi cvV`v‡bi AbygwZ Ges ¯^xK…wZ MÖnY
Ki‡Z nq|
miKvi †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb ¯’vc‡bi †ÿ‡Î wewfbœ mg‡q †hme bxwZgvjv/kZ© cÖYqb/Rvix K‡i‡Qb †mme bxwZgvjv wb‡¤œ
D‡jøL Kiv n‡jv :
K) GKwU †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb ¯’vc‡bi c~‡e© D‡`¨v³vMY‡K cÖ_‡gB 150 UvKvi ÷¨v‡¤ú kZ©c~iY Kivi Aw½Kvibvgv Ges
Ab¨vb¨ Avbylw½K KvMRcÎmn wkÿv †evW© eivei A‡e`b Ki‡Z n‡e|
L) wkÿv †evW© Av‡e`b cÖwßi Pvi gvm mg‡qi g‡a¨ cÖ¯ÍvweZ ¯’vb m‡iRwg‡b cwi`k©b K‡i Ges Avbylw½K KvMRcÎ ch©v‡jvPbv
K‡i cÖwZôvb Pvjy Kivi cÖv_wgK AbygwZ cÖ`vb A_ev cÖZ¨vL¨vb msμvšÍ wm×všÍ D‡`¨v³vMY‡K wjwLZfv‡e AewnZ Ki‡eb|
cÖv_wgK AbygwZ e¨wZ‡i‡K †Kvb cÖwZôvb Pvjy Kiv hv‡e bv|
M) AbygwZcÖvß wkÿv cÖwZôvb‡K cÖ_g ch©v‡q wZb erm‡ii Rb¨ cvV`v‡bi AbygwZ cÖ`vb Kiv n‡e| cÖv_wgK AbygwZ †Kvbfv‡eB
¯^xK…wZ e‡j MY¨ n‡e bv| wkÿv cÖwZôvb ¯’vcb Z_v cvV`v‡bi Rb¨ Ab¨ Avek¨Kxq kZ© wb‡¤œv‡jøwLZ Q‡K †`Iqv n‡jv:
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μ.
bs
01
02

03

wkÿv cÖwZôvb ¯’vcb/cvV`vb AbygwZi Rb¨ bxwZgvjv
c~iYxq/cÖ‡qvRbxq kZ©
Avek¨Kxq kZ©
wb¤§ gva¨wgK we`¨vjq
gva¨wgK/`vwLj gv`ªmv
(6ô-8g)
(6ô-10g)
cÖwZôvb †_‡K
†cŠi I wkí GjvKvq 1 wK.wg. †cŠi I wkí GjvKvq 1 wK.wg.
cÖwZôv‡bi b~¨bZg `~iZ¡ gd¯^j GjvKvq 3 wK.wg.
gd¯^j GjvKvq 4 wK.wg.
cÖwZôvb GjvKvi
8,000/- (AvU nvRvi)
10,000/- (`k nvRvi)
b~¨bZg RbmsL¨v
KvwiMwi (Dc‡Rjvq)
†fv‡Kkbvj- 6wU
b~¨bZg wkÿv_x© msL¨v
K) mnwkÿv I ïay
evjK cÖwZôv‡b

200 Rb (kni GjvKv),
150 Rb (gd¯^j GjvKv)

L) ïay evwjKv‡`i
cÖwZôv‡b

180 Rb (kni GjvKv),
120 Rb (gd¯^j GjvKv)

M) D”P gva¨wgK
we`¨vjq mnwkÿv I ïay
evjK (6ô-12k)
N) ïay evwjKv
(6ô-12k)
KvwiMwi
04.

wbR¯^ Rwgi cwigvY

05.

we`¨vjq feb

06.

wkÿK/Kg©Pvix msL¨v

07. jvB‡eªix
08. Znwej
09.
10.

e¨w³i bv‡g bvgKiY
cvV¨μg

11.

mn-cvV¨μwgK Kvh©μg

12.

wkÿv cÖwZôv‡bi
e¨e¯’vcbv
†iwR‡óªkb wdm
(cÖv_wgK AbygwZ)
gv`ªvmv

13.

300 Rb (kni),
200 Rb (gd¯^j)
gv`ªvmv- 300 Rb, (kni)
250 Rb, (gd¯^j)
200 Rb (kni GjvKv),
100 Rb (gd¯^j GjvKv)
gv`ªvmv- 250 Rb, (kni)
200 Rb, (gd¯^j)

gnvwe`¨vjq/ Avwjg gv`ªvmv
(11k-12k)
†cŠi I wkí GjvKvq 2 wK.wg.
gd¯^j GjvKvq 6 wK.wg.
75,000/- (cuPvËi nvRvi)
GBPGmwm( weGg) -2wU
m`i Dc‡Rjvq Av‡iv-2wU
200 Rb (kni GjvKv)
150 Rb (gd¯^j GjvKv)
gv`ªvmv- 400 Rb, (kni)
300 Rb, (gd¯^j)
150 Rb (kni GjvKv),
120 Rb (gd¯^j GjvKv)
gv`ªvmv- 300 Rb, (kni)
250 Rb, (gd¯^j)
450 Rb (kni GjvKv)
320 Rb (gd¯^j GjvKv)

320 Rb (kni GjvKv)
200 Rb (gd¯^j GjvKv)
gva¨wgK †fv‡Kkbvj
D”P gva¨wgK weGg
(9g-10g) cÖwZ‡Uª‡W 30Rb
(9g-10g) cÖwZ‡Uª‡W 30Rb
0.20 GKi (†g‡Uªv GjvKv)
0.25 GKi (†g‡Uªv GjvKv)
0.50 GKi (†g‡Uªv GjvKv)
0.30 GKi (†cŠi GjvKv)
0.50 GKi (†cŠi GjvKv)
0.75 GKi (†cŠi GjvKv)
0.50 GKi (gd¯^j GjvKv)
0.75 GKi (gd¯^j GjvKv)
1.00 GKi (gd¯^j GjvKv)
QvÎ cÖwZ 1 eM© wgt,
QvÎ cÖwZ 1 eM© wgt,
QvÎ cÖwZ 1 eM© wgt,
b~¨bZg 1000 eM© wgt
b~¨bZg cÖ‡qvRb Abyhvqx
b~¨bZg cÖ‡qvRb Abyhvqx cvKv/
cvKv/AvavcvKv/wUb‡mW feb cvKv/ AvavcvKv/Ub‡mW feb AvavcvKv/Ub‡mW feb
Aby‡gvw`Z óvwds c¨vUvb©
Aby‡gvw`Z óvwds c¨vUvb©
Aby‡gvw`Z óvwds c¨vUvb©
Abyhvqx †hvM¨Zvm¤úbœ
Abyhvqx †hvM¨Zvm¤úbœ
Abyhvqx †hvM¨Zvm¤úbœ
1000 eB
2000 eB
2000 eB
msiwÿZ t 30,000/msiwÿZ t 50,000/msiwÿZ t 1,00,000/mvaviYt 30,000/mvaviYt 30,000/mvaviYt 50,000/10,00,000/- (`k jÿ) UvKv 10,00,000/- (`k jÿ) UvKv 15,00,000/-(c‡bi jÿ) UvKv
RvZxq wkÿvμg I cvV¨cy¯ÍK RvZxq wkÿvμg I cvV¨cy¯ÍK RvZxq wkÿvμg I cvV¨cy¯ÍK
†evW© Aby‡gvw`Z cvV¨μg|
†evW© Aby‡gvw`Z cvVμg|
†evW© Aby‡gvw`Z cvVμg|
evwl©K μxov, †Ljvayjv, mvwnZ¨ evwl©K μxov, †Ljvayjv, mvwnZ¨ evwl©K μxov, †Ljvayjv, mvwnZ¨
I ms¯‹…wZ, e„ÿ †ivcb,
I ms¯‹…wZ, e„ÿ †ivcb,
I ms¯‹…wZ, e„ÿ †ivcb,
¯‹vDwUs/Mvj©m MvBW, cwi®‹vi ¯‹vDwUs/Mvj©m MvBW, cwi®‹vi ¯‹vDwUs/Mvj©m MvBW, cwi®‹vi
cwi”QbœZv BZ¨vw` Kvh©μg
cwi”QbœZv BZ¨vw` Kvh©μg
cwi”QbœZv BZ¨vw` Kvh©μg
cÖwewagvjv Abyhvqx e¨e¯’vcbv cÖwewagvjv Abyhvqx e¨e¯’vcbv cÖwewagvjv Abyhvqx e¨e¯’vcbv
KwgwU _vK‡Z n‡e|
KwgwU _vK‡Z n‡e|
KwgwU _vK‡Z n‡e|
3,000/- (wZb nvRvi)
4,000/- (Pvi nvRvi)
7,000/- (mvZ nvRvi)
(3 eQ‡ii Rb¨)
(3 eQ‡ii Rb¨)
(3 eQ‡ii Rb¨)
3,000/- (3 eQ‡ii Rb¨)
5000/- (3 eQ‡ii Rb¨)
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cvV`vb AbygwZi †ÿ‡Î AviI †hme kZ© cÖwZcvjb Ki‡Z nq Zvi K‡qKwU wb‡¤œ †`Iqv n‡jv:
1| cÖwZôvb ¯’vcb msμvšÍ †iRy‡jkb Gi Kwc
2| Rwgi LvRbv-LvwiR
3| Rwgi ALÛZv mb`
4| cwi`k©b cÖwZ‡e`b
5| †gŠRv g¨vc
6| wkÿK wb‡qvM msμvšÍ KvMRcÎ
7| wbe©vnx KwgwU weeiYx (mK‡ji bvgmn)
cvV`vb AbygwZ cÖZ¨vnvi:
AbygwZ cÖvß †Kvb wkÿv cÖwZôvb AbygwZ cÖvwßi wkÿvel© n‡Z 3 (wZb) erm‡ii g‡a¨ ¯^xK…wZi Rb¨ cÖ‡qvRbxq kZ©mg~n c~i‡Y e¨_©
nB‡j D³ cÖwZôv‡bi AbygwZ evwZj ewjqv MY¨ nB‡e| G mKj evwZjK…Z wkÿv cÖwZôv‡bi QvÎ/QvÎx‡`i‡K we‡kl cÖvB‡fU
cixÿv_x© wn‡m‡e cixÿvq AskMÖn‡Yi AbygwZ †`Iqv †h‡Z cv‡i|
GKv‡WwgK ¯^xK…wZ cÖ`vb:
cvV`v‡bi AbygwZ cÖvß nIqvi ci wbw`©ó †gqv` Kvj KZ©„c‡ÿi ch©‡eÿ‡Y †_‡K cÖZ¨vwkZ gvb AR©b K‡i ¯^xK…wZi Rb¨ Av‡e`b
Ki‡Z nq| Av‡e`‡bi mgq miKvi ev †evW© KZ©„K wba©vwiZ nv‡i ¯^xK„wZ wd Rgv cÖ`vb Ki‡Z nq| Av‡e`‡bi †cÖwÿ‡Z wkÿv
†ev‡W©i `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v m‡iRwg‡b cwi`k©b K‡i Ges Avbylw½K KvMRcÎ ch©v‡jvPbv K‡i ¯^xK…wZi bxwZgvjv h_vh_fv‡e
cÖwZcvwjZ n‡q‡Q g‡g© wbðZ n‡q wkÿv cÖwZôvbwU‡K ¯^xK„wZ cÖ`v‡bi mycvwik K‡i _v‡K| cieZ©x‡Z mycvwi‡ki †cÖwÿ‡Z Pvwn`v
Abyhvqx A_ev miKv‡ii/†evW© KZ©„c‡ÿi wm×všÍ Abyhvqx ¯^xK…wZ cÖ`vb Kiv n‡q _v‡K| cvV`v‡bi AbygwZi kZ©mg~n ¯^xK…wZi
†ÿ‡Î envj _vK‡e|
GKv‡WwgK ¯^xK…wZ bevqb:
AwaKvsk wkÿv cÖwZôvb‡KB A¯’vqx ev †gqv`x GKv‡WwgK ¯^xK…wZ cÖ`vb Kiv n‡q _v‡K| ¯^xK…wZ Qvov GKwU wkÿv cÖwZôvb
†Kvbfv‡eB wkÿv Kvh©μg cwiPvjbv Ki‡Z cv‡i bv| GKv‡WwgK ¯^xK…wZ bevq‡bi cÖ‡qvRbxqZv Acwinvh©| wkÿv cÖwZôv‡bi
¯^xK…wZ bevq‡bi e¨e¯’v _vKvq cÖwZôvb KZ©„cÿ wkÿv Kvh©μg fvjfv‡e cwiPvwjZ K‡i _v‡K| GKv‡WwgK Kvh©μg fvjfv‡e
cwiPvwjZ nIqvi Kvi‡Y cixÿvi djvdj fvj nq| Rwgi KvMRcÎ nvjbvMv` Kiv n‡q _v‡K| jvB‡eªwi‡Z eB-cy¯ÍK μq Kiv
nq| cÖ‡qvRbxq AvmevecÎ msMÖn Kiv nq| wkÿK‡`i †ckvMZ `ÿZv e„w×i Rb¨ cÖwkÿ‡Yi e¨e¯’v MÖnY Kiv nq| wbqwgZ
cÖwZôvb cwiPvjbv KwgwU (GmGgwm/wRwe/GgGgwm) MVb Kiv nq| wbqg gvwdK cÖwZôv‡bi mvaviY I ¯’vqx Znwej MVb Kiv
nq| cÖwZôv‡bi Kvg¨ wkÿv_©xi msL¨v I Dcw¯’wZ wbðZ Kiv nq| mvwe©Kfv‡e ejv hvq GKv‡WwgK ¯^xK…wZ bevqb wkÿv cÖwZôv‡bi
gvb Dbœq‡b mnvqK f~wgKv cvjb K‡i _v‡K|
GKv‡WwgK ¯^xK…wZ bevq‡bi Rb¨ KwZcq wb‡`©kbv:
(K) ¯^xK…wZ cÖvß wkÿv cÖwZôvb Av‡ivwcZ kZ©vejx c~iY bv Ki‡j †m cÖwZôv‡bi ¯^xK…wZ bevqb Kiv n‡e bv|
(L) Av‡ivwcZ mKj kZ© c~iYKvix ¯^xK…wZ cÖvß wkÿv cÖwZôv‡bi ¯^xK…wZi †gqv` Ab~aŸ© 3 (wZb) ermi e„w× Kiv hv‡e| we‡kl
†ÿ‡Î wkÿv cÖwZôv‡bi mwVK m‡šÍvlRbK Ae¯’vi we‡ePbvq ¯^xK…wZi †gqv` GK m‡½ m‡e©v”P 5 (cvuP) erm‡ii Rb¨ bevqb Kiv
†h‡Z cv‡i|
(M) wkÿv cÖwZôv‡bi Avq-e¨‡qi wn‡m‡e cÖwZ ermi miKvi KZ…©K wb‡qvwRZ AwWUi Øviv AwWU Kiv‡Z n‡e Ges ¯^xK…wZ bevq‡b
AwWU wi‡cvU© we‡ePbvq Avbv hv‡e|
(N) h_vmg‡q ¯^xK…wZ bevq‡bi j‡ÿ¨ cÖ‡qvRbxq e¨e¯’vw` m¤úbœ bv Ki‡j/cici `yB ev‡ii AwaK GW&nK KwgwU MV‡bi `„óvšÍ
_vK‡j/‡ev‡W©i wbqg-bxwZ I wb‡`©kbvewj jsNb Ki‡j/cixÿv_x© †cÖiY ev cixÿv cwiPvjbvq Am`vPi‡Yi cÖgvY cvIqv †M‡j
mswkøó wkÿv cÖwZôv‡bi ¯^xK…wZ cÖZ¨vnvi Kiv hv‡e|
O) ¸iæZi Awbq‡gi Kvi‡Y wkÿv cÖwZôv‡bi cÖavb/mKj wkÿ‡Ki weiæ‡× kvw¯Íg~jK e¨e¯’v wn‡m‡e mswkøó †evW© KZ…©cÿ Zv‡`i
miKvwi †eZb/Aby`vb e‡Üi mycvwik Ki‡j mswkøó KZ…©cÿ mycvwik †gvZv‡eK e¨e¯’v MÖnY Ki‡eb |
(P) ¯’vqx ¯^xK…wZcÖvß wkÿv cÖwZôv‡bi mvwe©K Ae¯’v m‡šÍvlRbK bv n‡j ¯’vqx ¯^xK…wZ iwnZ K‡i †gqv`x ¯^xK…wZ cÖ`vb Kiv hv‡e|
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¯^xK…wZ bevq‡bi kZ©mg~‡ni mv‡_ AviI †hme kZ© AbymiYxq Zvi K‡qKwU wb‡¯œ †`Iqv n‡jv:
(1) wkÿv cÖwZôvb‡i bvg, Ae¯’vb I aiY
(2) cvewjK cixÿvi 3 erm‡ii djvdj
(3) †evW© KZ©„K wba©vwiZ nv‡i ¯^xK„wZ bevqb wd
(4) Aby‡gvw`Z KwgwUi weeiYx
(5) †kÖwYwfwËK QvÎ msL¨v
(6) wkÿK I Kg©Pvixi weeiYx
(7) ‰eÁvwbK hš¿cvwZi weeiYx
(8) mvaviY I ¯’vqx AvgvbZ e¨vsK mb`
(9) cvVvMv‡ii eB‡qi msL¨vi mb`
(10) †kl bevq‡bi ZvwiL I †gqv`
(11) Rwgi cwigvb I nvj bvMv` LvRbv cÖ`v‡bi iwk`
(12) †kÖwYK‡ÿi msL¨v I AvmevecÎ; BZ¨vw`
8.1.4 Dcmsnvi:
wkÿvi μgea©gvb Pvwn`vi †cÖwÿ‡Z wkÿv cÖwZôvb cÖwZôv Acwinvh©| cÖwZôvb ¯’vcb, GKv‡WwgK ¯^xK…wZ I bevq‡bi †ÿ‡Î miKvi
hvPvB evQvB K‡i AbygwZ cÖ`vb K‡i _v‡K| GKwU †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb ¯’vc‡bi c~‡e© D‡`¨v³vMY‡K cÖ_‡gB 150 UvKvi
÷¨v‡¤ú kZ©c~iY Kivi Aw½Kvibvgv, wbav©wiZ bxwZgvjv Avewk¨Kfv‡e cÖwZcvjb K‡i Ab¨vb¨ Avbylw½K KvMRcÎmn wkÿv †evW©
eivei A‡e`b Ki‡Z nq| gva¨wgK ¯Í‡i cÖwZôvb ¯’vc‡b cÖv_wgK ch©v‡q wZb erm‡ii Rb¨ cvV`v‡bi AbygwZ cÖ`vb Kiv hv‡e|
cvV`v‡bi AbygwZ cÖvß nIqvi ci wbw`©ó †gqv` Kvj KZ©„c‡ÿi ch©‡eÿ‡Y †_‡K cÖZ¨vwkZ gvb AR©b K‡i ¯^xK…wZi Rb¨ Av‡e`b
Ki‡Z nq| ¯^xK…wZi bxwZgvjv h_vh_fv‡e cÖwZcvwjZ n‡q‡Q g‡g© wbðZ n‡q wkÿv cÖwZôvbwU‡K ¯^xK„wZ cÖ`v‡bi Rb¨ cwi`k©Kvix
mycvwik K‡i _v‡K| cieZ©x‡Z mycvwi‡ki †cÖwÿ‡Z ¯^xK…wZ cÖ`vb Kiv n‡q _v‡K|
8.1.5 mnvqK cvV:
1| ¯‹zj Av‡iv fv‡jv Kxfv‡e Kiv hvq- RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wwg (bv‡qg), XvKv|
2| †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb MvBW- wQwÏKzi ingvb wgqv, wbD Iqvwm© eyK Ki‡cv‡ikb, XvKv|
3| †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb Gi wkÿK I Kg©Pvix‡`i †eZb fvZvw`i miKvwi Ask cÖ`vb Ges Rbej KvVv‡gv m¤úwK©Z
wb‡`©wkKv (gvP© 2013 ch©šÍ ms‡kvwaZ)- wkÿv gš¿Yvjq|
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Awa‡ekb 8.2
Kg©x wbev©Pb cÖwμqv I wkÿK-Kg©Pvix wb‡qvMwewa
(Staff selection process and teacher-employee (staff) recruitment rules)
8.2.1 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv:




Kg©x wbev©Pb I Pvwn`v wbiƒc‡Yi cÖ‡qvRbxqZv wel‡q my¯úó aviYv cÖ`k©b
wkÿK-Kg©Pvix wb‡qvMwewai kZv©ejx welqK mg¨K Ávb cÖ`k©b
wkÿK-Kg©Pvix wb‡qvM cÖwμqvi avcmg~n AbymiY K‡i wb‡qvM cÖwμqv m¤úv`b Kivi ÿgZv cÖ`k©b

8.2.2 wkLbdj:
Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_©xMY Kg©x wbev©Pb I Pvwn`v wbiƒc‡Yi cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb
 wkÿK-Kg©Pvix wb‡qvMwewai ¸iæZ¡c~Y© kZv©ejx eY©bv Ki‡Z cvi‡eb
 wkÿK-Kg©Pvix wbev©Pb I wb‡qvM cÖwμqvi avc e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb

8.2.3 welqe¯‘
Kg©x wbev©Pb I Pvwn`v wbiƒc‡Yi cÖ‡qvRbxqZv:
wkÿK I Kg©Pvwi wb‡qvM cÖwμqvi wbqgvejx mwVKfv‡e †g‡b Kg©x wbe©vP‡bi c`‡ÿc †bqv cÖ‡qvRb| wb‡qvM cÖwμqvi mv‡_ mswkøó
mK‡jiB G wbqg bxwZ m¤ú‡K© cy‡ivcywi AewnZ nIqv Ges †hvM¨ e¨w³ wbe©vPb mywbwðZ Kivi Kjv‡KŠkj AvqË Kiv AZ¨šÍ
Riæix| †mRb¨ wkÿK I Kg©Pvwi wbe©vP‡bi †ÿ†Î RvwiK…Z me©‡kl wewa weavb cÖwZôv‡b msiÿY Kiv cÖwZôvb cÖav‡bi `vwqZ¡|
Kg©x wbev©Pb A_©vr wkÿK-Kg©Pvix wbe©vPb Ges wb‡qvM cÖ`vb msμvšÍ hveZxq KvR g¨v‡bwRs KwgwUi m`m¨ mwPe wnmv‡e cÖwZôvb
K‡i _v‡Kb| ZvB cÖwZwU cÖwZôvb cÖavb Kg©x (wkÿK-Kg©Pvix) wbev©Pb I Pvwn`v wbiƒc‡Yi Rb¨ cÖ‡qvRbxq Kvh©μg MÖnY K‡i
_v‡Kb|
(K) Kg©x (wkÿK-Kg©Pvix) wbev©Pb: †Kvb cÖwZôv‡b K‡g© wb‡qvwRZ e¨vw³eM©‡K H cÖwZôvb‡i Kg©x e‡j| A_©vr wkÿv cÖwZôv‡bi
cÖavb wkÿK/mycvi, wkÿK I Kg©Pvix mKj‡KB †evSvq| cÖwZôv‡bi Kvw•LZ jÿ¨ I D‡Ïk¨ ev¯Íevq‡bi Rb¨ wba©vwiZ wb‡qvM
wewagvjv h_vh_fv‡e AbymiY K‡i Ges wewfbœ avc ev cÖwμqvi gva¨‡g †hvM¨, `ÿ I AwfÁZvm¤úbœ Rbej evQvB K‡i cÖwZôv‡b
wb‡qvwRZ Kiv‡K Kg©x wbev©Pb e‡j|
(L) Kg©x (wkÿK-Kg©Pvix) Pvwn`v wbiƒcY:
GKwU wkÿv cÖwZôv‡bi Kvh©μg myôzfv‡e ev¯Íevqb Kivi Rb¨ cÖvc¨Zv Abyhvqx Rbej _vKv cÖ‡qvRb| A_©vr cÖ‡qvRbxq msL¨K
Kg©xi (wkÿK-Kg©Pvix) cÖ‡qvRb| wkÿK c` k~b¨ nIqv, bZzb c` m„wó Kiv, bZzb welq †Lvjv BZ¨vw` Kvi‡Y Kg©x Pvwn`v
wbiƒc‡Yi cÖ‡qvRb nq| wb‡¤œ Pvwn`v wbiƒc‡Yi cÖ‡qvRbxqZvi K‡qKwU D‡jøL Kiv n‡jv:
1| cÖwZôvb ¯’vcb Kv‡j cÖvc¨Zv Abyhvqx wkÿK-Kg©Pvix wb‡qv‡Mi Rb¨
2| cÖwZôv‡bi Aby‡gvw`Z welq Abyhvqx wkÿK wb‡qv‡Mi Rb¨
3| wkÿv_©xi msL¨v Abyhvqx wkÿK wb‡qv‡Mi Rb¨
4| bZzb welq/kvLv/wkd&U †Lvjvi Rb¨
5| Aby‡gvw`Z c` Abyhvqx Kg©Pvix wb‡qv‡Mi Rb¨
6| wkÿ‡Ki †Kvb c` k~b¨ n‡j
7| wkÿK-Kg©Pvix `xN© †gqvw` QzwU‡Z _vK‡j
8| wkÿK-Kg©Pvix mvgwqKfv‡e K‡g©i Abyc‡hvMx n‡j
9| gvgjv msμvšÍ Kvi‡Y wkÿK-Kg©Pvix cÖwZôv‡b mvgwqK Abycw¯’Z _vK‡j
10| miKvi KZ©„K bZyb bxwZgvjv Rvix Kiv n‡j
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wkÿK-Kg©Pvix wb‡qvMwewai ¸iæZ¡c~Y© kZ©vejx:
miKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi (¯‹zj, K‡jR I gv`ªvmv) Rb¨ cÖ_g †kÖwYi c‡` evsjv‡`k wmwfj mvwf©m (wewmGm) wb‡qvM wewagvjv
1981 Abyhvqx Ges Ab¨vb¨ wkÿK Kg©Pvix c‡` gva¨wgK I D”P wkÿv Awa`ß‡ii Kg©KZ©v I Kg©Pvix wb‡qvM wewagvjv 1991
Abyhvqx wkÿK-Kg©Pvix wb‡qvM Kiv n‡q _v‡K| †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi Rb¨ wkÿv gš¿Yvjq KZ©©„K wewfbœ mg‡q RvixK…Z
wb‡`©kbvejx †g‡b wkÿK Kg©Pvix wb‡qvM Kiv n‡q _v‡K| RvixK…Z wb‡`©kbvejxi g‡a¨ D‡jøL‡hvM¨ n‡jv- †emiKvwi wkÿK‡`i
PvKwii kZ©vejx 1979, †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb Gi wkÿK I Kg©Pvix‡`i †eZb fvZvw`i miKvwi Ask cÖ`vb Ges Rbej
KvVv‡gv m¤úwK©Z wb‡`©wkKv (gvP© 2013 ch©šÍ ms‡kvwaZ) Ges †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb Gi Kg©Pvix‡`i PvKwi wewagvjv 2012|
wb‡¤œ wkÿK-Kg©Pvix wb‡qvMwewai ¸iæZ¡c~Y© K‡qKwU kZ© D‡jøL Kiv n‡jv:
1| wb‡qvMKvix KZ©©„cÿ
2| wkÿK-Kg©Pvixi c`
3| wkÿvbwekKvj
4| wb‡qvM c×wZ
5| †eZb-fvZvw`
6| c‡`vbœw` c×wZ
7| wkÿvMZ †hvM¨Zv-AwfÁZv
8| Aemi MÖnY
9| B¯Ídv I c`Z¨vM
10| fwel¨ Znwej
11| †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi Rb¨ gwnjv †KvUv; BZ¨vw`|
wkÿK-Kg©Pvix wbev©Pb I wb‡qvM cÖwμqvi avc:
wkÿv cÖwZôv‡b wkÿK-Kg©Pvix wbev©Pb I wb‡qv‡Mi Rb¨ wba©vwiZ wb‡qvMwewai Av‡jv‡K KZ¸‡jv mywbw`©ó avc AwZμg K‡i
wb‡qvM cÖ`vb Kiv n‡q _v‡K| wb‡¤œ †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi wkÿK-Kg©Pvix wbev©Pb I wb‡qvM cÖwμqvi K‡qKwU avc D‡jøL Kiv
n‡jv:
1| cÖwZôvb cÖavb KZ©„K wkÿK-Kg©Pvix Pvwn`v wbiƒcY
2| GmGgwm/GgGgwm/wRwe KZ©„K wewa †gvZv‡eK wb‡qv‡Mi wm×všÍ MÖnY
3| †Rjv wkÿv Awdmv‡ii Aby‡gv`b
4| RvZxq I ¯’vbxq cwÎKvq weÁvcb
5| Av‡e`bcÎ evQvB I wb‡qvM †evW© MVb
6| wWwR g‡nv`‡qi cÖwZwbwai mv‡_ Av‡jvPbv K‡i wb‡qvM cixÿvi ZvwiL wba©viY
7| cÖv_©x‡`i g‡a¨ B›UviwfD KvW© weZiY
8| wjwLZ cixÿv MÖnY, wjwLZ DËicÎ g~j¨vqb I †gŠwLK cixÿv MÖnY
9| cixÿvi wfwË‡Z dj †NvlYv
10| KwgwU KZ©„K wb‡qvM Aby‡gv`b I wb‡qvMcÎ cÖ`vb
13| cÖv_©xi †hvM`vb MÖnY I Aby‡gv`b
8.2.4 Dcmsnvi:
wkÿK I Kg©Pvwi wb‡qvM cÖwμqvi wbqgvejx mwVKfv‡e †g‡b Kg©x wbe©vP‡bi c`‡ÿc †bqv cÖ‡qvRb| Kg©x wbev©Pb A_©vr wkÿKKg©Pvix wbe©vPb Ges wb‡qvM cÖ`vb msμvšÍ hveZxq KvR cÖwZôvb cÖavb K‡i _v‡Kb| wZwbB wkÿK-Kg©Pvix wbev©Pb I Pvwn`v
wbiƒc‡Yi Rb¨ cÖ‡qvRbxq Kvh©μg MÖnY K‡i _v‡Kb| wkÿK c` k~b¨ nIqv, bZzb c` m„wó Kiv, bZzb welq †Lvjv BZ¨vw` Kvi‡Y
Kg©x Pvwn`v wbiƒc‡Yi cÖ‡qvRb nq|
miKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi (¯‹zj, K‡jR I gv`ªvmv) Rb¨ cÖ_g †kÖwYi c‡` evsjv‡`k wmwfj mvwf©m (wewmGm) wb‡qvM wewagvjv
1981 Abyhvqx Ges Ab¨vb¨ wkÿK Kg©Pvix c‡` gva¨wgK I D”P wkÿv Awa`ß‡ii Kg©KZ©v I Kg©Pvix wb‡qvM wewagvjv 1991
Abyhvqx wkÿK-Kg©Pvix wb‡qvM Kiv n‡q _v‡K| †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi Rb¨ wkÿv gš¿Yvjq KZ©©„K wewfbœ mg‡q RvixK…Z
wb‡`©kbvejx †g‡b wkÿK Kg©Pvix wb‡qvM Kiv n‡q _v‡K| wb‡¤œ K‡qKwU D‡jøL Kiv n‡jv:
1| wb‡qvMKvix KZ©©„cÿ; 2| wkÿK-Kg©Pvixi c‡`i bvg; 3| wkÿvbwekKvj;4| wb‡qvM c×wZ;
5| †eZb-fvZvw`; 6| c‡`vbœw` c×wZ; 7| wkÿvMZ †hvM¨Zv-AwfÁZv; 8| Aemi MÖnY; BZ¨vw`|
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wkÿv cÖwZôv‡b wkÿK-Kg©Pvix wbev©Pb I wb‡qv‡Mi Rb¨ wba©vwiZ wb‡qvMwewai Av‡jv‡K KZ¸‡jv mywbw`©ó avc AwZμg K‡i
wb‡qvM cÖ`vb Kiv n‡q _v‡K| wkÿK-Kg©Pvix wbev©Pb I wb‡qvM cÖwμqvi D‡jøL‡hvM¨ avc n‡jv:
1| GmGgwm KZ©„K wewa †gvZv‡eK wb‡qv‡Mi wm×všÍ MÖnY; 2| †Rjv wkÿv Awdmv‡ii Aby‡gv`b;
3| RvZxq I ¯’vbxq cwÎKvq weÁvcb; 4| Av‡e`bcÎ evQvB I wb‡qvM †evW© MVb; 5| cixÿvi ZvwiL wba©viY
6| cÖv_©x‡`i g‡a¨ B›UviwfD KvW© weZiY; 7|cixÿv MÖnY I dj †NvlYv; 8| wb‡qvMcÎ cÖ`vb; Ges
9| cÖv_©xi †hvM`vb MÖnY I Aby‡gv`b; BZ¨vw`|

8.2.5 mnvqK cvV:
1| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv wi‡mvm© eyK- gva¨wgK I D”P wkÿv Awa`ßi, wkÿv gš¿Yvjq
2| ¯‹zj Av‡iv fv‡jv Kxfv‡e Kiv hvq- RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wwg (bv‡qg), XvKv|
3|†emiKvwi wkÿv cÖwZôvb Gi wkÿK I Kg©Pvix‡`i †eZb fvZvw`i miKvwi Ask cÖ`vb Ges Rbej KvVv‡gv m¤úwK©Z wb‡`©wkKv
(gvP© 2013 ch©šÍ ms‡kvwaZ)- wkÿv gš¿Yvjq|
4| Kg©KZ©v I Kg©Pvix (gva¨wgK I D”P wkÿv Awa`ßi) wb‡qvM wewagvjv 1991- wkÿv gš¿Yvjq
5| †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb Gi Kg©Pvix‡`i PvKwi wewagvjv 2012- wkÿv gš¿Yvjq
6|†emiKvwi wkÿv cÖwZôvb MvBW- wQwÏKzi ingvb wgqv, wbD Iqvwm© eyK Ki‡cv‡ikb, XvKv|
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Awa‡ekb 8.3 wkÿK-Kg©Pvix‡`i Rb¨ k„•Ljv I Avcxj wewagvjv
AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv :
 myk„•Ljfv‡e wkÿv cÖwZôvb cwiPvjbvi `ÿZv AR©b
 wbqg k„•Ljvi cÖwZ kÖ×v‡eva I `vqe×Zv RvMÖZ
 we`¨vjq cwiPvjbvi mwVK c`‡ÿc MÖnb
wkLbdj:
 k„•Ljv I Avcx‡ji mv‡_ m¤úwK©Z cÖZ¨qmg~n (†hgb- Awfhy³, KZ©c
„ ÿ, wkÿK - Kg©Pvix, kvw¯Í, Am`vPib) e¨vL¨v
Ki‡Z cvi‡eb|
 `‡Ûi wfwË Ges cÖKvi‡f` we‡kølb Ki‡Z cvi‡eb|
 Awfhy³ wkÿK Kg©Pvixi Z`šÍ cÖwμqv eY©bv Ki‡Z cvi‡eb |
‡emiKvwi wkÿK Kg„Pvix‡`i Rb¨ c„_K k„•Ljv I Avcxj wewagvjv bv _vKvq miKvwi Kg©Pvix (k„•Ljv I Avcxj) wewagvjv 1985
Zv‡`i †ÿ‡Î cÖ‡hvR¨ n‡e|
(K) Awfhy³: †h wkÿK-Kg©Pvixi weiæ‡× †Kvb Kvh©μg MÖnb Kiv n‡q‡Q D³ wkÿK-Kg©Pvix
(L) KZ©„cÿ: KZ…©cÿ A_© wb‡qvMKvix KZ©„cÿ A_ev miKvi KZ…©K mgq mgq RvixK…Z mvavib ev we‡kl wb‡`©kbv mv‡c‡ÿ GB
wewagvjvi Aaxb KZ…©c‡ÿi ÿgZv MÖn‡bi Rb¨ ZrKZ…©K wba©vwiZ †Kvb Kg©KZ©v Ges KZ©„‡Z¡i μgavivq wb‡qvMKvix KZ©„c‡ÿi
DaŸ©Zb †Kvb Kg©KZ©v KZ…©cÿ wn‡m‡e Mb¨ n‡e|
(M) wkÿK- Kg©Pvix : wkÿK-Kg©Pvix ej‡Z †Kvb we`¨vjq wbhy³ †Kvb e¨w³ hvi PvKzix we`¨vj‡q b¨¯Í i‡q‡Q|
(N) Am`vPib:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AwbqwgZfv‡e we`¨j‡q Dcw¯’wZ
webvbygwZ‡Z Kg©¯’‡j Abycw¯’Z
QzwU Aby‡gvw`Z ewa©Z Kib
wkÿK ev QvÎ‡K A‰bwZK cÖ‡ivPbv
cÖwZôv‡b wek„•Ljv m„wó
DaŸ©Zb KZ…©c‡ÿi AvBb m½Z Av‡`k Agvb¨
cÖwZôv‡bi ¯^v‡_©i cwic¯’x Kg©Kv‡Û wjß|

`‡Ûi wfwË: KZ©„c‡ÿi g‡Z †h †ÿ‡Î wkÿK Kg©Pvix
(K) wb‡¤œv³ †h †Kvb Kvi‡b A`ÿ nb A_ev `ÿZv nvivb Ges GB `ÿZv c~b: AR©‡bi †Kvb m¤¢vebv bv _v‡K
1. kvixwiK ev gbwmK Amvg‡_©i Kvi‡b
2. Am`vPi‡Yi `v‡q †`vlx nb
3. `ybxwZ civqb n‡j
4. bvkKZvg~jK Kg©Kv‡Û wjß n‡j

`Û :
PvKwi wewa Agvb¨ Kvi‡j `vwqZ¡ cvj‡b ‰kw_j¨ cÖ`k©b Ki‡j A‡hvM¨Zv wKsev `ybxwZi Kvi‡b cÖwZôv‡bi ¯^v‡_©i cwic¯’x †Kvb
wKQz Ki‡j `Û cÖ`vb Kiv hv‡e|
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`Û mg~n:
`yB cÖKvi `Û Av‡ivc Kiv †h‡Z cv‡i h_v- (K) jNy `Û (L) ¸iæ `Û
(K) jNy `Û mg~n :
1. wZi¯‹vi
2. wbav©wiZ mgq ch©šÍ Bbwμ‡g›U eÜ
3. KZ©e¨ Ae‡njvi Kvi‡b cÖwZôv‡bi Avw_©K ÿwZi UvKv Av`vq
(L) ¸iæ `Û mg~n:
1. PvKwi n‡Z Acmvib
2. PvKwi n‡Z eiLv¯Í
wb‡qvMKvix KZ©„ÿ †h †Kvb kvw¯Í w`‡Z cv‡ib Z‡e PvKwi †_‡K Acmvib wKsev eiLv‡¯Íi †ÿ‡Î †ev‡W©i Aby‡gv`b cÖ‡qvRb n‡e
Ges G cÖ¯Íve †ev‡W©i Avcxj I mvwjkx KwgwU KZ©„K cixwÿZ n‡Z n‡e|
mvgwqKfv‡e eiLv¯Í:
Z`‡šÍi ¯^v‡_© wb‡qvMKvix KZ©„cÿ †h †Kvb wkÿK ev Kg©Pvix‡K mvgwqKfv‡e eiLv¯Í Ki‡Z cv‡eb| mvgwqK eiLv¯ÍKvjxb mg‡q
wZwb †Lvi‡cvlfvZv (Subsistance Grant) cveb Z`‡šÍ wZwb wb‡`©vl cÖgvwbZ n‡j mvgwqK eiLv¯ÍKvjxb mgq c~Y© Kg©Kvj
wnmv‡e we‡ewPZ n‡e Ges mvgwqK eiLv¯ÍKvjxb mg‡qi †eZb fvZv cÖvc¨ n‡eb|
PvKwi n‡Z Acmvib ev eiLv¯Í :
‡Kvb wkÿK Kg©Pvix PvKwi n‡Z Acmvib ev eiLv¯Í n‡j wZwb Aemi myweav cv‡eb bv| ‡¯^”Qvq Aemi A_ev kvixwiK Amvg‡_©¨i
Kvi‡b Aemi MÖnb Ki‡j wZwb Aemi myweav cÖvc¨ n‡eb|
Z`šÍ cÖwμqv:
‡Kvb wkÿK ev Kg©Pvixi weiæ‡× Awf‡hvM `v‡qi Kivi GK mßv‡ni g‡a¨ K…Z Aci‡ai Rb¨ †Kb Zuv‡K kvw¯Í cÖ`vb Kiv n‡e bv,
Zvi Kvib `k©v‡Z ejv n‡e| Awfhy‡³i Reve cvIqvi ci 3 m`‡m¨i GKwU Z`šÍ KwgwU MVb Ki‡Z n‡e| Z`šÍ KwgwU‡Z
Awfhy‡³i wb¤œ c`gh©v`v m¤úbœ †evb e¨w³‡K AšÍf³
~© Kiv hv‡e bv |
Z`šÍ KwgwU Awf‡hv‡Mi Z`šÍ Ki‡eb Ges wb‡qvMKvix KZ©„c‡ÿi wbKU gZvgZmn cÖwZ‡e`b †ck Ki‡eb | wb‡qvMKvix KZ©„cÿ
†mB cÖwZ‡e`‡bi Dci †hiæc msMZ g‡b Ki‡eb †miæc Av‡`k cÖ`vb Ki‡eb|
mvims‡ÿc
k„•Ljv I Avcxj wewagvjv m¤úwK©Z c~Y©v½ avibv _vKv GKRb `ÿ cÖkvm‡Ki Ab¨Zg ¸Yvejx| wkÿK-Kg©Pvix k„•Ljv cÖwZôv‡bi
¸bMZgvb wbwðZ Ki‡bi c~ek
© Z©|
mnvqK MÖš’cÄx:
1. †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi cÖkvmb I e¨e¯’vcbv - W. dRjyi ingvb- Kvgiæj nK nvDm, evsjv evRvi XvKv|
2. PvKwii weavbvejx - †gvnv¤§` wd‡ivR wgqv, †ivÏyi cÖKvkbx, bxj‡ÿZ, XvKv|
Awa‡ekb 8.4 Avw_©K wewaweavb I μq-weμq bxwZgvjv
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AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv





Avw_©K wewaweavb msμvšÍ Ávb
we`¨vj‡qi Avw_©K k„sLjv iÿv I mg„w× AR©b †KŠkj cÖ‡qvM Kiv
cÖwZôv‡bi gvjvgvj μq msμvšÍ wbqg Kvbyb
weμq Gi bxwZgvjv msμvšÍ Ávb

wkLbdj
Awa‡ekb †k‡l cÖwk¶Yv_©xiv 









wnmve Kx Zv ej‡Z cvi‡e|
wnmve msiÿ‡Yi cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
we`¨vj‡qi Av‡qi Drm I e¨‡qi LvZmg~n wPwýZ Ki‡Z cvi‡eb|
GKwU wkÿv cÖwZôv‡b wnmve msiÿY ‡iKW©mg~n wPwýZ Ki‡Z cvi‡eb|
we`¨vj‡qi Avw_©K k„sLjv iÿv I mg„w× AR©b Kivi †KŠkj D‡jøL Ki‡Z cvi‡eb|
GKwU wkÿv cÖwZôv‡b Znwej mg~n wPwýZ Ki‡Z cvi‡eb|
GKwU wkÿv cÖwZôv‡b wnmve msiÿY ‡iKW©mg~n wPwýZ Ki‡Z cvi‡eb|
miKvwi I ‡emiKvwi cÖwZôv‡bi gvjvgvj μq msμvšÍ wbqg Kvbyb ej‡Z cvi‡eb|
miKvwi I ‡emiKvwi cÖwZôv‡bi A¯’vei m¤úwË/gvjvgvj/AvmevecÎ/hš¿cvwZ/hvbevnb weμq Gi bxwZgvjv ej‡Z cvi‡e

welqe¯‘ :
cÖwZôv‡bi mvgwMÖK e¨e¯’vcbvq A_© e¨e¯’vcbvi ¸iyZ¡ Acwimxg| Avq e¨‡qi wnmve iÿY I wbixÿ‡Yi gva¨‡g A_© e¨e¯’vcbvi
cÖavb Kvh©wU m¤cvw`Z nq| G Kvi‡Y cÖwZôvb cÖavb‡`i Rb¨ wnmve iÿY I wbixÿv c×wZ I †KŠkj m¤c‡K© Ávb AR©b
Acwinvh©| msweav‡bi 132 aviv Abymv‡i evsjv‡`‡ki gnv-wnmve wbixÿK I wbqšÎK KZ©„K cÖRvZ‡šÎi mKj wnmve wbqwšÎZ
nq|mKj miKvwi I ‡emiKvwi cÖwZôv‡bi Rb¨ μq I weμq c×wZ AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y© welq| miKvwi Znwe‡ji gva¨‡g ‡Kvb
cY¨ μq I msMÖn Kvh©μ‡g ¯^”QZv I Revew`wnZv cÖwZôv, μq Kvh©μg cwiPvjbvq AbyK~j cwi‡ek mw„ó, μq Kv‡h© AskMÖn‡Y
B”QzK mKj e¨w³i cÖwZ mgAvPiY wbwðZ Kivi Rb¨ μq I weμq msμvšÍ weavbvejx m¤ú‡K© Rvbv mKj cÖwZôv‡bi Rb¨
Avek¨K| μq msμvšÍ wel‡q cÖkvm‡b MwZkxjZv Avbvqb I `ÿZv e„w×i j‡ÿ¨ miKvi GZØviv The Public procurement
Act 2006 Rvix K‡i‡Q|GB ABb Dbœqb I Abybœqb Dfq Lv‡Zi μ‡qi †ÿ‡GB cÖ‡hvR¨ n‡e|

wnmve wK? wnmve weÁv‡bi bxwZgvjv Abymv‡i GKwU wbw`©ó mgqv‡šÍ hLb mgRvZxq †jb‡`b¸‡jv GKwU we‡kl wk‡ivbv‡gi Aax‡b
wjwce× K‡i ZvwjKv cÖ¯‘Z Kiv nq Ges mswÿß Kiv nq ZLb Zv‡K wnmve (Account) ejv nq|
we`¨vjq e¨e¯’vcbvq wnmve msiÿ‡Yi ¸iyZ¡t we`¨vjq GKwU cÖwZôvb| †h †Kvb cÖwZôv‡bi g‡Zv we`¨vjq cwiPvjbvq Avw_©K
ms‡kølY AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y©| we`¨vjq cwiPvjbvq wecyj e¨q wbe©vn AZ¨vek¨K| GRb¨ we`¨vj‡qi Avq-e¨q we`¨vjq cwiPvjbvi
Awe‡”Q`¨ wbqvgK| †h †Kvb e¨e¯’vq Avq e¨‡qi wba©vwiZ wbqg bxwZ Ges Z`byhvqx wnmve msiÿY cÖ‡qvRb| we`¨vj‡qi wnmve
msiÿY cÖavb wkÿ‡Ki Revew`wnZv wbwðZ K‡i| Kv‡Ri mPQZv wbwðZ K‡i|
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we`¨vj‡qi wnmve msiÿ‡Yi cÖ‡qvRbxqZv(1)
cÖ‡Z¨KwU Avjv`v Avjv`v Lv‡Zi Avq e¨q Rvbv hvq|
(2)
†gvU †`bv I cvIbvi cwigvY Rvbv hvq|
(3)
e¨q wbqšÎY Kiv hvq|
(4)
wewb‡qvM wm×všZ MÖnY mnR I mwVK nq |
(5)
wbw`©ó mgqv‡šZ †gvU Avq e¨q wbiƒcY Kiv hvq|
(6)
†gvU mcwË I `v‡qi cwigvY Rvbv hvq I Zv Zzjbv Kiv hvq|
(7)
ewn: AwWU Kiv‡bvi †ÿ‡Î Sv‡gjv _v‡K bv|
(8)
Avw_©K k„sLjv eRvq _v‡K Ges we`¨vj‡qi Dbœqb Z¡ivwš^Z nq|

we`¨vj‡qi wewfbœ iKg Znwej
GKwU †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb wb¤§wjwLZ Znwej msiÿY Ki‡Z cv‡i t
(1) msiwÿZ Znwej, (2) mvaviY Znwej, (3) feb wbg©vY Znwej, (4) †eZb fvZv Znwej, (5) μxov I cyi¯‹vi Znwej, (6)
jvB‡eªix Znwej, (7) fwel¨ Znwej, (8) MÖvPz¨BwU Znwej, (9) weÁvbvMvi Znwej, (10) e„wË I Dce„wË Znwej, (11) cixÿv
Znwej, (12) we‡kl Riyix Znwej, (13) †ewb‡fv‡j›U Znwej(14) wewea Znwej|
we`¨vj‡qi wewfbœ iKg Znwe‡ji Drm t GKwU we`¨vj‡qi wZb cÖKvi Drm †_‡K Znwej msMÖn Ki‡Z cv‡i|
(K) †emiKvwi Drm (cÖwZôv‡bi wbR¯^ Drm) t †hgb QvÎ †eZb, Puv`v I e¨w³ we‡k‡li `vb, †`vKvb fvov, K…wl Rwg, evRvi I
NvU BRviv BZ¨vw`|
(L)
(M)

miKvwi Drm/LvZ t †hgb- wkÿK Kg©Pvix‡`i †eZb, `vjvb †KvVv I weÁvbvMvi wbg©vY, eB cy¯ZK μq, ˆeÁvwbK
miÄvgvw` μq eve` cÖvß A_©|
Ab¨vb¨ Drm/LvZ (wewfbœ ms¯’v I msMV‡bi `vb) t †hgb- _vbv I wRjv cwil‡`i `vb, RvZxq I AvšZR©vwZK ms¯’vi
`vb|

we`¨vj‡qi Avw_©K k„sLjv iÿv I mg„w× AR©b †KŠkj
Avw_©K Awbq‡gi Kvi‡Y cÖwZôv‡bi A‡bK ÿwZ n‡q _v‡K| GgbwK cÖwZôvb cÖav‡bi PvKwiPz¨wZ NU‡Z cv‡i| ZvB cÖwZôv‡bi
Avw_©K k„sLjv iÿv Kiv AZ¨šZ Riæix | wb‡¤§ Avw_©K k„sLjv iÿvi Dcvq¸‡jv D‡jøL Kiv nj|
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

bZzb Kg©¯’‡j †hvM`v‡bi †ÿ‡Î h_vh_fv‡e `vwqZ¡ ey‡S wb‡Z Ges w`‡Z n‡e|
mKj Av‡qi Drm Ges e¨‡qi LvZ m¤c‡K© AeMZ n‡Z n‡e|
ev‡RU cÖYqb Kiv Ges ev‡RU Abymv‡i e¨q Ki‡Z n‡e|
GK Lv‡Zi UvKv Ab¨ Lv‡Z e¨q bv Kiv| cÖ‡qvR‡b g¨v‡bwRs KwgwUi Aby‡gv`b mv‡cÿ e¨q Ki‡Z n‡e|
†Kvb Lv‡Z eiv‡Ïi AwZwi³ e¨q bv Kiv |
†Kvb Lv‡Z eivÏ bv _vK‡j †m Lv‡Z e¨q bv Kiv|
wewa †gvZv‡eK †jb‡`b Kiv|
ˆea ÿgZv I ÿgZv mxgvi g‡a¨ e¨q Kiv|
LvZIqvix mKj Znwe‡ji A_© e¨vs‡K Rgv _vK‡e|
wewaewnfz©Zfv‡e bM` A_© nv‡Z ivLv hv‡e bv|
erm‡ii †k‡l cÖwZôv‡bi Avq e¨q I mKj m¤c‡`i wnmve mvaviY mfvq Dc¯’vcb Ki‡Z n‡e|
Af¨šÍixY wbixÿv wb‡qv‡Mi gva¨‡g wbqwgZ Af¨šÍixY AwWU I evwn¨K AwW‡Ui KvR m¤cbœ Ki‡Z n‡e|
wewfbœ Drm †_‡K cÖvß Avq h_vmg‡q wnmvefz³ Ki‡Z n‡e|
iwk` Qvov †Kvb Avq Ges fvDPvi Qvov e¨q Kiv hv‡e bv|
cÖwZw`‡bi Avq w`‡bi †k‡l wnmve iÿ‡Ki KvQ †_‡K ey‡S wb‡Z n‡e Ges mgq gZ e¨vs‡K Rgv w`‡Z n‡e|
m‡e©vcwi cÖwZôv‡bi Avw_©K ¯PQZv wbwðZ Ki‡Z n‡e|
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GKwU wkÿv cÖwZôv‡b wnmve msiÿY ‡iKW©mg~n
K. K¨vk eyK/bM`vb ewn t †h wnmve ewn‡Z bM` †jb‡`¸‡jv wnmve weÁv‡bi bxwZgvjv Abymv‡i †WweU Ges †μwWU cv‡k¦© ZvwiL
Abymv‡i avivevwnKfv‡e wjwce× K‡i mswÿß Kiv nq Ges Dfq w`‡Ki cv_©K¨ ev DØ„Ë wbY©q Kiv nq Zv‡K K¨vk eyK e‡j|
L. Kjvgbvi K¨vk ewn t bgybv Abyhvqx wba©vwiZ Q‡K Ô Kjvgbvi Õ (LvZIqvix) K¨vk ewn msiÿY Ki‡Z n‡e| cÖwZôv‡bi ˆ`bw›`b
wewfbœ Lv‡Zi Avq e¨‡qi wnmve avivevwnKfv‡e G ewn‡Z wba©vwiZ Kjv‡g wjwce× Ki‡Z n‡e| G Kjvgbvi K¨vk ewn‡Z
†WweU w`‡K mKj cÖKvi bM` Avq e‡m Ges mKj cÖKvi bM` e¨q †μwWU cv‡k e‡m| †WweU I †μwWU cv‡k A‡bK¸‡jv
UvKvi Kjvg _v‡K| †hgb t †eZb, gRyix, my`, Avc¨vqb, weÁvcb, Qvcv I gwbnvix, KvMR Kjg BZ¨vw`| cÖ‡Z¨K Lv‡Zi
Avq e¨q mswkøó wn‡m‡ei N‡i emv‡Z nq Ges Dfq w`‡K †hvM K‡i DØ„Ë †ei Ki‡Z nq|
K¨vk ey‡Ki myweav t
(1)
†h †Kvb mgq we`¨vj‡qi A‡_©i cwigvY Rvbv hvq|
(2)
wewfbœ Lv‡Z bM` Avq e¨‡qi cwigvY Rvbv hvq|
(3)
Znwe‡ji myôz e¨envi wbwðZ Kiv hvq|
(4)
wewfbœ mg‡qi bM` Avq-e¨‡qi Zzjbv Kiv hvq|
(5)
nv‡Z bM` I e¨vs‡K Rgvi cwigvY Rvbv hvq|
cÖvwß I cÖ`vb wnmve t GKwU wkÿv cÖwZôv‡bi †Kvb wbw`©ó mg‡qi wewfbœ cÖKvi bM` A_© Av`vb-cÖ`vb msμvšZ †jb‡`bmg~n
†kªYxe× K‡i †h wnmve cÖ¯‘Z Kiv nq Zv‡K cÖvwß I cÖ`vb wnmve e‡j| G‡ÿ‡Î mKj cÖvwß †WweU cv‡k Ges mKj cÖ`vb †μwWU
cv‡k emv‡Z nq|
Avq-e¨q wnmve (Income & Expenditure Account) t GKwU wkÿv cÖwZôv‡bi cÖ‡Z¨K wnmve eQ‡ii †k‡l Avq e¨‡qi
DØ„Ë ev NvUwZ wbY©‡qi Rb¨ hveZxq gybvdv RvZxq Avq e¨q `dvmZ’n wb‡q †h wnmve cÖ¯‘Z Kiv nq Zv‡K Avq e¨q wnmve e‡j|
G wn‡m‡e †WweU cv‡k mKj e¨qmg~n Ges †μwWU cv‡k mKj Avqmg~n e‡m| eQi †k‡l Avq e¨‡qi cv_©K¨ †ei Ki‡Z nq| G
cv_©K¨ ev DØ„Ë cÖwZôv‡bi bxU Avq ev bxU NvUwZ cÖKvk K‡i| hw` Avq †ewk nq Z‡e Zv‡K Ôe¨‡qi AwZwi³ AvqÕ (Excess of
Income over Expenditure)ejv nq| Avevi hw` e¨q †ewk nq Z‡e Zv‡K ÔAv‡qi AwZwi³ e¨qÕ (Excess of
Expenditure over Income) ejv nq|
wnmve wbKvk mgZv cÎ (Balance Sheet) t wkÿv cÖwZôv‡bi mKj m¤cwË Wvb cv‡k Ges mKj `vqmg~n evg cv‡k wjwce×
K‡i †h ZvwjKv cÖ¯‘Z Kiv nq ZvB wnmve wbKvk mgZv cÎ| Ae¨emvqx cÖwZôv‡bi wnmve wewa Abymv‡i Giƒc m¤cwË I `v‡qi
wnmve ˆZwi Ki‡Z n‡e| G c‡Îi Dfq w`‡Ki UvKvi cwigvY mgvb nq| A_©vr †Kvb cÖwZôv‡bi m¤cwË Avq I e¨‡qi cwigvY
me©`v mgvb _v‡K|
mvewmwWqvix Ab¨vb¨ wnmve t cÖ‡Z¨KwU mvewmwWqvix Znwej (h_v fwel¨ Znwej, μxov Znwej, wUwdb Znwej, `wi`ª Znwej,
jvB‡eªix Znwej BZ¨vw`) Gi Rb¨ Avjv`v Avjv`v †iwRóvi ˆZwi Ki‡Z n‡e Ges D³ †iwRóv‡i cÖwZwU †jb‡`‡bi D‡jøL _vK‡Z
n‡e| Z‡e fwel¨ Znwej e¨ZxZ Ab¨vb¨ mvewmwWqvix Znwe‡ji Rb¨ c„_K e¨vsK wnmve †Lvjvi cÖ‡qvRb †bB| mgz`q bM` A_©
GKB e¨vsK wn‡m‡e Rgv ivLv †h‡Z cv‡i|
K) e¨vsK wnmve ewn t cÖ‡Z¨K gvm ‡k‡l mswkøó e¨vsK n‡Z e¨vsK †óU‡g›U/cvkewn G‡b K¨vk ewn Ges †PK ewn †iwRóvi Gi
mv‡_ wgjv‡Z n‡e Ges †Kvb cÖKvi Mowgj †`Lv w`‡j Zv mswkøó e¨vs‡Ki mv‡_ †hvMv‡hvM K‡i cÖ‡qvRbxq ms‡kvab Kiv‡Z
n‡e| cÖ‡qvRb‡ev‡a mshy³ K¨vk ewni bgybv cÖ`wk©Z c×wZ AbymiY K‡i mgš^q wnmve cÖ`vb Ki‡Z n‡e| Avjv`vfv‡e GKwU
e¨vsK wnmve ewn msiÿY Ki‡Z n‡e| G ewn‡Z msiwÿZ Znwej, mvaviY Znwej I Kg©Pvix‡`i fwel¨ Znwej BZ¨vw`
wnmve¸‡jv cixÿv I mgš^q Ki‡Z n‡e|
L) wewa †gvZv‡eK μq-weμq I wnmve msiÿY t cÖwZvvôv‡bi hveZxq μ‡qi KvR μq KwgwU/†UÛvi KwgwU MVb K‡i Zvi gva¨‡g
μq Ki‡Z n‡e| g¨v‡bwRs KwgwUi GKRb m`m¨ Ges cÖwZôvb cÖavbmn wZb m`m¨ wewkó †UÛvi KwgwU MVb Ki‡Z n‡e|
†Kvb GKK LiP 500 UvKv ev Z‡ZvwaK n‡j †UÛvi AvnŸv‡bi gva¨‡g cª‡qvRbxq mvgMÖx μq Ki‡Z n‡e| μq Z‚j¨
50,000/- ev Zvi Kg n‡j ¯’vbxq `icÎ AvnŸv‡bi gva¨‡g μq Ki‡Z n‡e Ges 50,000/- UvKvi AwaK †Kvb GKK mvgMÖx
μq Ki‡Z n‡j ˆ`wbK cwÎKvq `icÎ AvnŸvb K‡i me©wbgœ `i`vZvi †_‡K μq Ki‡Z n‡e|
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M) μq wnmve t bM` I av‡i mKj iKg μ‡qi Rb¨ μq ewn msiÿY Ki‡Z n‡e|
N) weμq wnmve t †QvU LvU wRwbm Qvov Ab¨ mKj wRwbm ¯’vbxq weÁwß ev cwÎKvi gvidZ wbjvg weÁwßi gva¨‡g weμq Ki‡Z
n‡e| bM` Ges av‡i mKj iKg weμ‡qi ewn msiÿY Ki‡Z nq|
O) ÷K †iwRóvi t Avmeve cÎ, ˆeÁvwbK miÄvgvw` Ges Ab¨vb¨ wRwbmc‡Îi Rb¨ Avjv`v Avjv`v ÷K †iwRóvi QK Abyhvqx
ˆZwi Ki‡Z n‡e| jvB‡eªixi Rb¨ Dchy³ QK Abyhvqx c„_K óK †iwRóvi e¨envi Ki‡Z n‡e|
P. wkÿK Kg©Pvixi †eZb cÖ`vb ewn t wkÿK Kg©Pvixi †eZb (miKvwi Ges we`¨vjq KZ©„K cÖ`Ë) cÖ`v‡bi Rb¨ Avjv`v wnmve ewn
_vK‡e| gvmv‡šZ cÖwZwU wkÿK/Kg©Pvix †iwfwbD ó¨v‡¤ci Dci mwn K‡i †eZb MÖnY Ki‡eb|
Q. QvÎ e„wË cÖ`vb ewn t G ewn‡Z QvÎ/QvÎx‡`i e„wË D‡Ëvjb Ges cÖ`v‡bi c~Y© weeiY _vK‡e| mswkøó QvÎ/QvÎx‡`i mB wb‡q
e„wËi UvKv cÖ`vb Ki‡Z n‡e| QvÎ e„wËi UvKv h_v kxNª e›Ub Ki‡Z n‡e| wewj ewn‡Z mvK©yjvi bs I ZvwiL, nvi I mgq
D‡jøL _vK‡Z n‡e|
R) QvÎ †eZb Av`vq ewn t G †iwRóªv‡i ZvwiL Ges †kªYx Abyhvqx ˆ`bw›`b QvÎ †eZb, fwZ© wdm Ges Ab¨vb¨ Av`vqK…Z wdm
iwm` Abyhvqx D‡jøL Ki‡Z n‡e|
S) Ab¨vb¨ ewn t we`¨vj‡qi Avq e¨q msμvšZ Z_¨vw` ¯PQ Ges Revew`wngyjK Kivi Rb¨ cÖavb wkÿK Ges wnmve iÿY wefvM
†PK iwk`ewn, iwk`ewn †iwRóvi, ¯’vqx m¤c‡`i †iwRóvi †PK ewn †iwRóvi (mgq t 05 wgt)ˆ`bw›`b †UvKLvZv BZ¨vw`
e¨envi Ki‡Z cv‡ib| wbR wbR myweav Abymv‡i cÖavb wkÿKMY G ai‡Yi †iwRóªvi cÖ¯‘Z I Kvh©Ki Ki‡Z cv‡ib|
μq c×wZ
mKj miKvwi cÖwZôv‡b cª‡qvRbxq gvjvgvj μq msMÖn I weμ‡qi e¨vcv‡i GqKvB bxwZgvjv AbymiY Kiv nq| mKj miKvwi
cÖwZôvb Zv‡`i cª‡qvRbxq †÷kbvix I Ab¨vb¨ gvjvgvj evsjv‡`vk digm I cÖKvkbx Awdm, †ZRMvuI, XvKv †_‡K msMÖn
K‡i|hw` †Kvb mgq evsjv‡`vk digm I cÖKvkbx Awdm gvjvgvj cÖ`v‡b AcviM n‡q ZLb mswkøó miKvwi Awdm wbqš¿‡Ki
Aby‡gvwZ mv‡c‡ÿ miKvwi μq bxwZ
BZ¨vw` Qvov hš¿cvwZ, hvbevnb I AvmevecÎ BZ¨vw` `yBfv‡e μq I msMÖn Kiv n‡q _v‡K-(1) †UÛv‡ii gva¨‡g (2) bM` UvKvi
gva¨‡g|
gvjvgvj μq I msMÖn msμvšÍ cwiexÿY I g~j¨vqb Ges me ai‡Yi civgk© I mvnvh¨ Ki‡e †m›Uªvj cÖwKDi‡g›U †UKwbK¨vj
BDwbU (wmwcwUBD), ‡ki-B-evsjv bMi, XvKv| mKj miKvwi, Avav-miKvwi I ¯^vqËkvwmZ cÖwZôvb gvjvgvj μ‡q Ki‡Z wb‡¤œv³
c×wZ AbymiY Ki‡Z nq|
1. μ‡qi B‡W›U `vwLj
2. μ‡qi wm×všÍ MÖnY
3. `icÎ Avnevb
4. `icÎ cÖwμqvKiY
5. Pzw³cÎ cÖYqb I Kvhv©‡`k cÖ`vb
6. mieivnK„Z gvjvgvj cwi`k©b I MÖnY
7. ÷K †iwRóvi AšÍfz©³KiY
8. wej MªnY I wnmve wefw‡M `vwLjKiY
μq wewa
6 RyjvB 2006 Zvwi‡L Public procurement Act cÖewZ©Z nq| GB G±vbyhvqx μq I weμq msμvšÍ weavbvejx mK
cÖwZôvbB †g‡b Pj‡Q|GB AvB‡b 9 wU Aa¨vq I 73 wU wewa Av‡Q|
`ic‡Îi cÖKvi †f` I c×wZ
gvjvgvj μ‡qi e¨vcv‡i `icG Aek¨B AvnŸvb Ki‡Z n‡e|`icG ‡`‡ki Af¨šÍ‡ii cÖwZvvôv‡bi wbKUK †_‡K AvnŸvb Kivn‡q
_v‡K|‡`‡ki evwn‡ii cÖwZvvôv‡bi wbKUK †_‡KI `icG AvnŸvb Kiv †h‡Z cv‡i|Z‡e kZ© _v‡K †h, gvjvgvj †`‡k me©ivn
Ki‡Z n‡e Ges evsjv‡`‡ki gy`ªvq g~j¨ cwi‡kva Kiv n‡e|‡`‡ki evwn‡ii `icG AvnŸv‡bi Rb¨ chv©cÍ mgq w`‡Z n‡e|

100

িশ নাথ র জন

Db¥y³ `icÎ
wfbœiæc eY©bvi †ÿÎ e¨wZZ cÖwZôvb cY¨ I mswkøó Kvh© I ‡fŠZ †mev msMÖ‡ni ‡ÿ‡Î MÖnY‡hvM¨ c×wZ wnmv‡e Db¥y³ `icÎ
c×wZ e¨envi Ki‡e| cY¨, Kvh© I †mevi mKj `icÎ †`‡ki eûj cÖPvwiZ b~b¨Zg GKwU evsjv fvlvq I GKwU Bs‡iRx fvlvq
cÖKvwkZ ‰`wbK cwÎKvq cÖKvk Ki‡Z n‡e Ges cY¨, Kvh© I †mevi cwigvY 1 †KvwU UvKv ev Z`~aŸ© n‡j wmwcwUBwD I‡qe mvBU
cÖKvk Ki‡Z n‡e|28 Kvh©w`e‡mi g‡a¨ `ic‡Îi KvMR cÎ Rgv w`‡Z n‡e|3% Av‡b©÷ gvwb, c‡Y¨i ‡ÿ‡Î-10% Kvh© I
†mevi ‡ÿ‡Î-10%-15% cvidi‡gÝ wmwKDwiwU gvwb Rgv w`‡Z n‡e|
mxwgZ `icÎ [Limited Tender: Public procurement Act 2006 wewa-32(1K)]
cY¨ ‡fŠZ I †mevi g~j¨ 5 jÿ UvKv Ges Kv‡Ri ‡ÿ‡Î 10 jÿ UvKv g‡a¨ mxgve× _vK‡j mxwgZ `ic‡Îi gva¨‡g gvjvgvj μq
Kiv hvq| c~ev©‡ý ZvwjKvf~³ Kiv cÖwZvvôvbm~nB ïay GB `ic‡Î Ask MÖnY Ki‡Z cv‡i e‡j G‡K mxwgZ `icÎ e‡j| erm‡ii
ïiæ‡ZB †Kvb miKvwi/ e‡miKvwi cÖwZôvb Zv‡`i cÖ‡qvRbxq gvgjvgvj mieiv‡ni wbwg‡Ë †hvM¨Zv m¤úbœ me©ivnKvix ev
gvjvgvj cÖ¯‘ZKviMY‡K ZvwjKvf~³ Kivi Rb¨ msev`c‡Î `iLv¯Í AvnŸv‡bi gva¨‡g †hvM¨ me©ivnKvix ev gvjvgvj cÖ¯‘ZKviK
cÖwZvvôvb‡K ZvwjKvf~³ Kiv nq[Limited Tender: Public procurement Act 2006 wewa-32(1K)]| ZvwjKvf~³
cÖwZvvôvb †`kx I we‡`kx Dfq ¯’vb †_‡K wbev©Pb Kiv †h‡Z cv‡i| c‡Y¨i ‡ÿ‡Î 14 w`b, †mev I wbgv©‡bi ‡ÿ‡Î 21 w`‡bi
g‡a¨ KvMRcÎRgv w`‡Z n‡e| 3% Av‡b©÷ gvwb `ic‡Îi mv‡_ Rgv w`‡Z n‡e|
mivmwi msMÖn t [Limited Tender: Public procurement Act 2006 wewa-32(1L)]
KvwiMwi Kvi‡Y cY¨, Kvh© I †mev †KejgvÎ GKRb `i`vZv KZ…©K mieivn ev cÖ`vb †hvM¨ n‡j Ges `wi`ª we‡gvP‡bi jÿ¨f~³
cÖKímg~n †hLv‡b cÖKí `wjj ¯’vbxq gn‡ji m‡½ mivmwi Pzw³ m¤úv`‡bi weavb i‡q‡QÑ
K) ‡Kvb `ªe GKKfv‡e †Kvb cÖwZôvb ˆZwi Ki‡j mivmwi `ic‡Îi gva¨‡g Zv μq Kiv |
L) ‡Kvb we‡`kx gv‡ji Avg`vwbKviK hw` GKgvÎ cwi‡ekK nb Ges D³ welq cÖ¯‘ZKviK cÖwZôv‡bi mvwU©wd‡KU †`Lv‡Z
cv‡ib Z‡e ‡mLvb †_‡K mivmwi gvj μq Kiv †h‡Z cv‡i| Z‡e GKvwaK Aby‡gvw`Z Avg`vwbKviK/cwi‡ekK _vK‡j
gvjvgvj μ‡qi mg‡q cÖ‡Z¨‡Ki wbKU †_‡K `icÎ msMÖn Ki‡Z n‡e|
M) miKvwi gvwjKvbvaxb ev miKvi wbqwš¿ZZ cÖwZôvb n‡Z mivmwi gvjvgvj msMÖn Kiv hv‡e| Z‡e GKB wRwb‡mi Rb¨
GKvwaK cÖwZôvb _vK‡j cÖ‡Z¨‡Ki wbKU †_‡K `icÎ msMÖn Ki‡Z n‡e|
N) AcÖZ¨vwkZ Riæix †mev I wbqwgZ fv‡e cÖvße¨ gvbm¤úbœ ¯^í g~j¨gv‡bi cY¨ μ‡q bM` A_© mivmwi msMÖn c×wZ
cÖ‡qvM Kiv hvq| c‡Y¨i †ÿ‡Î cwigvY 15,000/- UvKvi Kg Ges AcÖZ¨vwkZ Riæix †mev15,000/- UvKvi Kg
{cÖwewa-18(2)}
`yB avc wewkó `icÎ t
hLb †Kvb cÖwZôvb `yB avc wewkó `icÎ c×wZ AbymiY K‡i ‡m †ÿ‡Î1g: GKwU aviYv wfwËK bKkvi iæc‡iLv, Kvh©m¤úv`‡bi weeiY I KvwiMix cÖ¯Íve g~j¨ D‡jøLnxb AvnŸvb
Ki‡e|
2q: `i`vZvi cÖmw½K e¨e¯’vcbvMZ I KvwiMix `ÿZv AR©b Ki‡j Avw_©K cª¯vÍ e AvnŸvb Ki‡e|`i`vZv
GKB mv‡_ KvwiMix I Avw_©K cª¯Íve w`‡Z cv‡i| KvwiMix cª¯Íve Av‡M †Lvjv n‡e, KvwiMix cª¯Íve
MÖnb †hvM¨ n‡j KvwiMix cª¯Íve Lyj‡e|Ab¨_vq Avw_©K I KvwiMix cª¯Íve `i`vZv‡K †dir w`‡e|
weÁwcZ g~j¨ t [Public procurement Act 2003 32(1N)]
†Kvb cÖwZôvb Riæix g‡b Ki‡j c‡Y¨i Pvwn`vi gvb, cwigvb kZ©vejx I mieiv‡ni mgq I Ab¨vb¨ we‡kl Pvwn`v m¤ú©‡K cwi¯‹vi
wee„wZ K‡i Abyiæc msL¨K `i`vZv‡`i weÁvwcZ g~j¨ cÖ`v‡bi Aby‡iva Rvbv‡e, hv Kgc‡ÿ 03(wZbwU ) n‡e| whwb me© wb¤œ
g~j¨vwqZ e¨‡q `i D‡jøL Ki‡eb Zvi AbyK~‡j μq Av‡`k cÖ`vb Kiv n‡e|
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`ic‡Îi wewfbœ AvbywôwbKZv t
`ic‡Îi gva¨‡g gvjvgvj μq m‡gq wb¤œwjwLZ AvbywôwbKZvmg~n cvjb Ki‡Z n‡e Ñ
(K) `ic‡Îi weÁwß cÖ`vb K‡i Zv cÖPv‡ii e¨e¯’v Ki‡Z n‡e,
(L) `icÎ wmwWDj ˆZwi‡Z wb‡¤œi welq¸wj mwbœ‡ewkZ Kiv
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

kZ©vejx
`ic‡Îi ms‡M `vwLj‡hvM¨ `wjj cÎvw`
`ic‡Îi g~j¨ wba©viY
`ic‡Îi ms‡M wbivcËv RvgvbZ (Av‡b©÷ gvwb)
Kvh© m¤úv`b RvgvbZ
gvjvgvj †¯úwmwd‡kb
Mieivn‡hvM¨ gvjvgv‡ji cwigvb
M¨vivw›U cÖ`vb

`ic‡Îi wewfbœ kZ©vejx t
`icÎ AvnŸv‡bi mgq wb¤œwjwLZ kZ©vejx `ic‡Î D‡jøL Ki‡Z n‡e
1. cÖ‡Z¨K `ici‡Îi ms‡M wba©vwiZ Mv‡i wbivcËv RvgvbZ (Av‡b©÷ gvwb) Rgv w`‡Z n‡e|
2. ‡Kvb KvMRc‡Îi Avfv‡e me© wb¤œ `icÎ MÖnb Ziv m¤¢e bv n‡j D³ `icÎ `vZvi mv‡_ †hvMv‡hvM K‡i `ic‡Zi ÎæwU
wVK K‡i wb‡Z n‡e|g‡b ivL‡Z n‡e †h, mev©‡cÿvq Kg e¨q miKv‡ii cÖ‡qvRbxq `ªe¨ mvgMÖx μqKiv g~L¨ D‡Ïk¨|G
†ÿ‡Î †Kvb Avwa©K ÿwZ mvab Kiv n‡j mswkøó KZ…©cÿB `vqx _vK‡e|
3. `ici‡Îi Giæc kZ© _vK‡Z n‡e †h, KZ…©cÿ B”Qv Ki‡j †h-‡Kvb `icÎ MÖnY ev evwZj Kivi ÿgZv msiÿY Ki‡eb|
4. Pzw³‡Z KvR mgvavb ev DcKiY mieiv‡ni mgqmxgv D‡jøL Ki‡Z n‡e, D³ mgqmxgv h_vh_ n‡Z n‡e| KviY
mgqmxgv Kg †`qvi d‡j hw` `i †ekx nevi m¤¢ebv _v‡K, Zvn‡j mgqmxgv e„w×Ki‡Z †Kvb evav †bB|
5. mgqmxgv e„w×KiY-cÖvK„wZK `y‡h©vM ev †`‡k †Kvb Riæix Ae¯’vq wba©vwiZ mgqmxgvi g‡a¨ KvR ev DcKiY mieivn
Kiv m¤¢e bv n‡j KZ…©cÿ mgqmxgv e„w× Ki‡Z cv‡ib|wKš‘ hw` wZwb Dc‡iv³ KviY QvovB wba©vwiZ mgqmxgvi g‡a¨
mieivn Ki‡Z e¨_© nb Zvn‡j wb¤œwjwLZ GK ev GKvwaK e¨e¯’v Aej¤^b Kiv †h‡Z cv‡iK. Pzw³ evwZj K‡i wVKv`v‡ii Li‡P cybivq `iciÎ AvnŸvb K‡i Aewkó KvR Kwi‡q wb‡Z n‡e|
L. Rvgvb‡Zi Av_© Ki‡Z ev‡Rqvß K‡i wVKv`vi‡K `yó m~Pxf~³ Ki‡Z n‡e|
M. mieiv‡ni wba©vwiZ ZvwiL cvi n‡h †M‡j (10 w`‡bi †ekx bq) cÖwZw`‡bi Rb¨ ÿwZc~iY
wnmv‡e Pzw³i †gvU Av‡_©i 10% fvZv nv‡i wVKv`vi‡K cwi‡kva Ki‡Z n‡e (kZ©vejx dig-2908) A_ev Zvi wbZU
n‡Z KZ©b K‡i ivLvi Rb¨ m¤§Z _vK‡Z n‡e| Z‡e Zv g~‡j¨i kZKviv 10 fv‡Mi †ekx n‡e bv|
6. †Kvb ‡ÿ‡Î †Kej gvÎ GKwU `icÎ cÖvß n‡j ev GKwUI cÖvß bv n‡j cybivq weÁwßi gva¨‡g `icÎ AvnŸvb Ki‡Z
n‡e|
7. M„wnZ `icÎ `vZvi mv‡_ h_vm¤¢e ó¤úhy³ KvM‡R Pzw³cÎ m¤úv`b Ki‡Z n‡e|

weμq e¨e¯’v
miKvwi Awd‡m KLbI ¯’vei A_ev A¯’vei m¤úwË/gvjvgvj/AvmevecÎ/hš¿cvwZ/hvbevnb BZ¨vw` weμq Kivi cÖ‡hvRb †`Lv
†`q| G mKj gvjvgvj weμ‡qi †ÿ‡Î mv_viYZt `yÕwU c×vZ Aej¤¢b Kiv nq1) wbjvg weμq
2) `icÎ AvnŸvb gva¨‡g weμq
weμq cÖwμqv
1) AvbygvwbK g~j¨mn weμ†hvM¨ gvjvgv‡ji ZvwjKv cÖ¯‘Z Kiv|
2) hš¿cvwZ/hvbevnb weμ‡qi c~‡e© G¸‡jv‡h A‡KR n‡q‡Q Ges e¨env‡ii m¤ú~Y© AbyDchy³ G m¤ú‡K© miKvwi hvbevb
Bb‡¯úkb Awdm †_‡K Kb‡Wg mvwU©vd‡KU msMÖn Ki‡Z n‡e|
3) gvjvgvj weμ‡qi Rb¨ KZ…©c‡ÿi KvQ †_‡K AvbygwZ wb‡Z n‡e|
4) wbjvg weμq A_ev `icÎ AvnŸvb gva¨‡g weμ‡qi Rb¨ weÁwß cÖ`vb| wbjv‡g weμ‡qi ZvwiL I mgq D‡jøL _vK‡Z
n‡e Ges `ic‡Îi gva¨‡g weμ‡qi ‡ÿ‡Î weÁwß‡Z `icÎ `vwLj I †Lvjvi ZvwiL D‡jøL Ki‡Z n‡e|
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5) `ic‡Îi gva¨‡g weμ‡qi weÁwß cÖ`v‡bi ci weμq†hvM¨ gvjvgvj †μZvMb‡K m‡iRwg‡b †`Lvi my‡hvM cÖ`vb Ki‡Z
n‡e|
6) `ic‡Îi gva¨‡g weμ‡qi ‡ÿ‡Î `icÎ `i`vZvi m¤§y‡L (hw` †Kn Dcw¯’Z _v‡K) `icÎ †Lvjvi e¨e¯’v Ki‡Z n‡e|
GKwU Zzjbvg~jK weeiY ˆZwi K‡i m‡ev©”P `icÎ `vZvi wbKU gvjvgvj weμ‡qi e¨e¯’v Ki‡Z n‡e|
7) wbjv‡gi ‡ÿ‡Î m‡ev©”P weWv‡ii wbKU †_‡K ZvrÿwYKfv‡e m¤ú~Y© A_ev AswkK UvKv MÖnY Ges wbw`©ó mg‡qi g‡a¨
evKx UvKv cÖ`v‡bi AswMKvibvgv MÖnY| m¤ú~Y© UvKv cÖvwßi ci weμq†hvM¨ gvjvgvj/m¤ú` n¯ÍvšÍi Ges cÖvwß ¯^xKvi cÎ
MÖnY|
8) weμ‡qi A_© Awej‡¤^ miKvwi †KvlvMv‡i Rgv Kiv|

Awa‡ekb †_‡K AR©b: we`¨vjq cÖav‡bi cÖavb `ywU KvR nj- GKv‡WwgK ZË¡veavb I mwVKfv‡e wnmve msiÿY | `ywU `vwq‡Z¡i
†KvbwUi ¸iæZ¡ Kg bq| cÖkvmwbK `vwq‡Z¡i Ab¨Zg nj we`¨vj‡qi Avw_©K k„sLjv iÿv Kiv| GRb¨ Zv‡K miKvi KZ©„K wba©vwiZ
dvB†bbwmqvj iyj Abymv‡i mKj Avq e¨q m¤úbœ Ki‡Z nq| †h‡nZz GKwU wbw`©ó mg‡qi ci miKvi cÖwZôvb¸‡jv‡K AwWU
K‡ib| ZvB myôzfv‡e AwWU Kvh© m¤úbœ Kivi Rb¨ we`¨vjq cÖavb GKwU Af¨šÍixY AwWU KwgwU MVb K‡i mviv ermi a‡i Avq
e¨‡qi wnmve AwWU Ki‡eb| ZvQvov ev‡RU Abymv‡i ˆeafv‡e miKvwi wbq‡gi g‡a¨ †_‡K mKj e¨q Ki‡j Avw_©K k„sLjv iÿv
Kiv hv‡e|
mKj miKvwi I ‡emiKvwi cÖwZôv‡bi Rb¨ μq I weμq KwZcq mywbw`©ó wbqgKvbyb Øiv wbqwš¿Z|d‡j cÖwZôv‡bi A_© AcPq
†iva nq †Zgwb Kg©KZv©/Kg©Pvix‡`i cY¨ μq I msMÖn Kvh©μ‡g ¯^”QZv I Revew`wnZv wbwðZ nq|

miKvi bvbv mgq cÖ‡qvR‡bi wbix‡ÿ cÖÁvcb Rvwi K‡ib, wb‡`©wkKv cÖ`vb K‡ib
Ges cÖÁvcb I wb‡`©wkKv ms‡kvab K‡ib myZivs meggq nvjbvMv` Z‡_¨i †LvuR
ivLv AZ¨vek¨K |
mnvqK MÖš’vewj:
1|
¯‹zj Av‡iv fvj Kx fv‡e Kiv hvq, cÖwkÿY g¨vby‡qj, RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wgx (bv‡qg), avbgÛx, XvKv|
2|
wgqv wQwÏKzi ingvb, 1998| †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb MvBW, wbD Iqvmx© eyK K‡c©v‡ikb, 14 e½e›`y GwfwbD, XvKv|
3|
Av‡iwdb †gvt kvgmyj, 2003| wkÿv cÖwZôvb wewa, 64, AvwRR MvBW mycvi gv‡K©U, kvnevM, XvKv|
6|
ingvb, dRjyi (2015). †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi cÖkvmb I e¨e¯’vcbv (cwigvwR©Z I ewa©Z
ms¯‹iY). XvKv, PÆMÖvg : Kvgiæj eyK nvDm|
ingvb, dRjyi (2015). †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi cÖkvmb I e¨e¯’vcbv (cwigvwR©Z I ewa©Z
ms¯‹iY). XvKv, PÆMÖvg : Kvgiæj eyK nvDm|
5| †nv‡mb †gvt g‡bvqvi, †emiKvwi we`¨vjq e¨e¯’vcbv, Avng` cvewjwks nvDm, 66 c¨vix`vm †ivW, evsjvevRvi, XvKv|
6| dviyK Gg Gg Avj, †Rbv‡ij dvBb¨vwÝqvj iyj&m, cvqiv cÖKvkbx XvKv, 1994
4|
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Awa‡ekb 8.5 wkÿK Kg©Pvix‡`i wbqwgZ Dcw¯’wZ I QzwU wewagvjv
8.5.1 AwR©Ze¨ ‡ckvMZ †hvM¨Zv
 wkÿK- Kg©Pvix‡`i Dcw¯’wZ I QzwU wewai cÖ‡qvwMK `ÿZv AR©b I we`¨vj‡qi ¸bMZ gvb AR©b

8.5.2 wkLbdj:
G Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_x©Mb
 wkÿK Kg©Pvix‡`i wbqwgZ Dcw¯’wZ I QzwU wewagvjv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
 wkÿK Kg©Pvixi webvbygwZ‡Z we`¨vj‡q Abycw¯’wZi Kvi‡b Kx ai‡bi kvw¯Í nq Zv eY©bv Ki‡Z cvi‡eb|
 webvbygwZ‡Z we`¨vjq Z¨v‡Mi Rb¨ Kx `Û cÖ‡hvR¨ Zv eY©bv Ki‡Z cvi‡eb|
 wej‡¤^ we`¨vjq Dcw¯’wZi †ÿ‡Î Kx `Û cÖ‡hvR¨ Zv mbv³ Ki‡Z cvi‡eb|
 Aciv‡ai cybive„wËi Rb¨ Kx kvw¯Í cÖvc¨ Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
 †Kvb †ÿ‡Î Kx ai‡bi Ges KZw`b QzwU cÖvc¨ Zv we‡kølb Ki‡Z cvi‡eb|
8.5.3 welqe¯‘:
‡h †Kvb cÖwZôv‡b Kg©iZ Kg©KZ©v I Kg©PvixMY‡K mywbwÏ©ó wbqgbxwZ, wewa, AvBb-Kvbyb Kg©Kvjxb mg‡q †g‡b Pj‡Z nq|
miKvwi ev †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡b Kg©iZ wkÿK Kg©PvixM‡Yi KvQ †_‡KI Abyiæc AvPiY cÖZ¨vwkZ| Kg©‡ÿ‡Î wbqwgZ
Dcw¯’wZ GKwU cÖZ¨vwkZ AvPiY Aciw`‡K PvKzix I QzwU cvi¯úvwiKfv‡e AZ¨šÍ m¤úwK©Z `ywU cÖZ¨q| we`¨vj‡q Abby‡gvw`Z
Dcw¯’wZ, webvbygwZ‡Z we`¨vjq Z¨vM ev wej‡¤^ we`¨vj‡q Dcw¯’wZ KL‡bvB wkÿK Kg©Pvix‡`i KvQ ‡_‡K Kvw•LZ bq Ges Zv
kvw¯Í‡hvM¨ AcivaI e‡U|
‡emiKvwi wkÿK- Kg©Pvix‡`i c„_K †Kvb wbqwgZ Dcw¯’wZ I QzwU wewagvjv bv _vKvq miKvwi wkÿK- Kg©Pvix‡`i †ÿ‡Î
cÖ‡qvM‡hvM¨ wbqwgZ Dcw¯’wZ I QzwU wewagvjv †emiKvwi wkÿK-Kg©Pvix‡`i †ÿ‡Î I cÖ‡hvR¨ n‡e|
wbqwgZ Dcw¯’wZ :
1. webvbygwZ‡Z we`¨vj‡q Abycw¯’wZi Rb¨ `Û: ‡Kvb wkÿK-Kg©Pvix Zuvi DaŸ©Zb KZ©„c‡ÿi c~e©vbygwZ e¨wZ‡i‡K QzwU‡Z ev
wbR K‡g© Abycw¯’Z _vK‡j KZ…©cÿ cÖwZw`‡bi Abycw¯’wZi Rb¨ D³ wkÿK ev Kg©Pvixi GK w`‡bi g~j †eZb KZ©b
Ki‡eb|
2. webvbygwZ‡Z we`¨vjq Z¨v‡Mi Rb¨ `Û: †Kvb wkÿK-Kg©Pvix we`¨vjq PjvKvjxb mg‡q Zuvi DaŸ©Zb KZ…©c‡ÿi c~e©vbygwZ
e¨wZ‡i‡K we`¨vjq Z¨vM Ki‡j KZ©„cÿ Giæc cÖwZ‡ÿ‡Î GK w`‡bi g~j †eZb KZ©b Ki‡eb|
3. wej‡¤^ Dcw¯’wZi Rb¨ `Û: †Kvb wkÿ-Kg©Pvix we`¨vj‡q wej‡¤^ nvwRi n‡j KZ©„cÿ cÖwZ `yB w`‡bi wej¤^ Dcw¯’wZi Rb¨
GK w`‡bi g~j †eZb KZ©b Ki‡eb|
4. Aciv‡ai cyYive„wËi Rb¨ `Û: †Kvb wkÿK-Kg©Pvix wÎk w`‡bi wfZ‡i webvbygwZ‡Z we`¨jq Abycw¯’wZ ev webvbygwZ‡Z
we`¨vjq Z¨vM ev we`¨vj‡q wej¤^ Dcw¯’Z RwbZ Aciva GKvwaKevi Ki‡j KZ©„cÿ Av‡iv 7 w`‡bi g~j †eZb KZ©b
Ki‡Z cvi‡eb|
5. Av‡e`bcÎ †ck: webvbygwZ‡Z we`¨vjq Abycw¯’wZ ev webvbygwZ‡Z we`¨vjq Z¨vM ev wej‡¤^ we`¨vjq Dcw¯’wZ ev
Aciva c~bive„wËi Kvi‡b †eZb KZ©‡bi Av‡`k cÖ`vb Kiv n‡j, AvUPwjøk N›Uvi g‡a¨ mswkøó wkÿK-Kg©Pvix Av‡`k
ms‡kva‡bi Rb¨ Av‡e`b Ki‡Z cv‡ib Ges G‡ÿ‡Î KZ©„cÿ †hiæc h_vh_ e‡j we‡ePbv Ki‡eb kybvbx MÖnbv‡šÍ Av‡`k
ms‡kvab, evwZj ev envj ivL‡Z cv‡eb|

104

িশ নাথ র জন

QzwU wewa
QzwU m¤úK©xq wbqgvejx The Prescrived Leave Rules 1959 I Fundamental Rules I Bangladesh Service
Rules Ges mg‡q miKvi KZ©„K RvixK…Z Av‡`k Øviv wbqwš¿Z|
`vwqZ¡ cvj‡bi gva¨‡g QzwU AR©b Ki‡Z nq| QzwU AwaKvi wnmv‡e `vex Kiv hvq bv| KZ©„cÿ QzwU gÄyi A_ev gÄyyiK…Z QzwU evwZj
Ki‡Z cv‡eb|
1. ˆbwgwËK QzwU :
(K) cwÄKv e‡l© GKRb wkÿK ev Kg©Pvix m‡e©v”P 20 w`b ˆbwgwËK QzwU cÖ`vb Kiv hv‡e| cve©Z¨ †Rjvq Kg©iZ wkÿK- Kg©Pvix
GKm‡½ 20 w`b QzwU †fvM Ki‡Z cv‡eb|
(L) GKm‡½ 10 w`‡bi †ekx ˆbwgwËK QzwU cÖ`vb Kiv hv‡e bv | cve©Z¨ †Rjvq Kg©iZ wkÿK-Kg©Pvix GKm‡½ 20 w`b QzwU †fvM
Ki‡Z cv‡eb|
(M) †Kvb wkÿK-Kg©Pvix Av‡e`b Rvbv‡j m‡e©v”P 3 w`‡bi ˆbwgwËK QzwU GK ev GKvwaKevi mvßvwnK QzwU A_ev Ab¨ †Kvb
miKvwi QzwUi c~‡e© ev c‡i mshy³ Kivi AbygwZ †`qv †h‡Z cv‡i|
(N) ˆbwgwËK QzwUi Dfqw`‡K miKvwi QzwUi mv‡_ mshy³ Kiv hv‡e bv|
2. gvZ„Z¡RwbZ QzwU:
(K) GKRb wkwÿKv ev Kg©Pvix gvZ…Z¡RwbZ QzwU 6 gvm †fvM Ki‡Z cv‡eb|
(L) GKRb wkwÿKv ev Kg©Pvix mgMÖ PvKwiKvjxb mg‡q cÖmywZ QzwU `yB ev‡ii AwaK cÖvc¨ n‡eb bv|
3. msMwb‡iva QzwU:
‡Kvb wkÿK ev Kg©Pvix cwiev‡ii ev Zvui evoxi †Kvb evwm›`vi msμvgK †iv‡Mi Ki‡b GB ai‡bi QzwU cÖ`vb Kiv nq| GB cÖKvi
QzwU †gwWK¨vj mvwU©wd‡KU wfwË‡Z me©vwaK 21 w`b Ges we‡kl Ae¯’vq 3 w`b ch©šÍ gÄyi Kiv hvq|
4. wPwKrmv QywU: †iwRóvW© Wv³v‡ii mb‡`i wfwË‡Z GK m‡½ 7 w`b G QzwU †fvM Kiv hvq| Z‡e we‡kl †ÿ‡Î KZ©„cÿ c~Y© †eZb
GKgvm Ges Aa©‡eZ‡b wZb gvm cvIbv mv‡c‡ÿ wPwKrmv QzwU gÄyi Ki‡Z cv‡ib|
5. wkÿv QzwU: GKRb wkÿK b~¨bZg weivwZnxbfv‡e wZb ermi wkÿKZv Ki‡j Zvui †ckvMZ †hvM¨Zv e„w×i m¤¢vebv _vK‡j
we`¨vjq e¨e¯’vcbv KwgwU D”P wkÿv jv‡fi Rb¨ wkÿv QzwU gÄyi Ki‡Z cv‡eb, Z‡e kZ© _v‡K ‡hK. GKRb wkÿ‡Ki me©‡gvU PvKzixKv‡j Giæc QzwUi †gqv` Pvi eQ‡ii †ekx n‡e bv|
L. wkÿv QzwUKvjxb mg‡q GKRb wkÿK c~Y© Mo‡eZ‡b †eZb cÖvc¨ n‡eb|
M. mswkøó wkÿK‡K G g‡g© wjwLZfv‡e GKwU Pyw³‡Z Ave× n‡Z n‡e †h wZwb D”Pwkÿv jv‡fi ci mswkøó we`¨vj‡q b~¨bZg AvU
ermi PvKzix Ki‡eb Ab¨_vq wkÿv QzwU‡Z _vKvKv‡j †eZb wn‡m‡e MÖnY Kiv mgy`q A_© †diZ w`‡eb|
6. Amvavib QzwU : GKRb wkÿK Zvui mgMÖ PvKzixKv‡j AbwaK GK ermi Amvavib QzwU †c‡Z cv‡ib| we`¨vjq e¨e¯’vcbv KwgwU
G QzwU gÄyi Kvix KZ…©cÿ| Amvavib QzwUi Rb¨ wZwb ‡KvbcÖKvi †eZb cv‡eb bv Ges Giæc Amvavib QzwU †fvM Ki‡j Zvi
PvKzixi †RvôZv wba©vi‡b Zv MYbv Kiv n‡e bv|

GQvovI cÖvc¨Zv wewnb QzwU, mvaviY QzwU, wbe©vnx Av‡`‡k miKvwi QzwU, AÿgZv RwbZ we‡kl QzwU, eva¨Zv g~jK QzwU, webv‡eZ‡b
QzwU i‡q‡Q|
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mvims‡ÿc:
GKRb cÖavb wkÿ‡Ki wbqwgZ Dcw¯’wZ I QywUwewa m¤ú‡K© c~Yv©½ avibv _vKv AZ¨vek¨K| cÖKRb wkÿK ev Kg©Pvixi
webvbygwZ‡Z we`¨vj‡q Abycw¯’wZ, webvbygwZ‡Z we`¨vjq Z¨vM, wej‡¤^ Dcw¯’wZ Ges Aciv‡ai c~Yve„wË Ki‡j Kx ai‡bi wewam¤§Z
c`‡ÿc MÖnb we`¨vjq myôz cwiPvjbvi ¯^v‡_© Riæix Zv Rvbv cÖ‡qvRb| Aciw`‡K PvKwi Ges QzwU cvi¯úwiKfv‡e AZ¨šÍ
m¤úwK©Z| QzwU wewai Ávb wkÿK-Kg©Pvixi mv‡_ ü`Z¨vc~Y© m¤úK© Ges `ÿ e¨e¯’vcbvi Rb¨ AZxe Riæix|

MÖš’cÄx:
1. PvKwii weavbvejx (2014)-‡gvnv¤§` wd‡ivR wgqv, ‡ivÏyi cÖKvkbx, bxj‡ÿZ, XvKv| c„ôv:65-66,142-166
2. †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi cÖkvm‡bi cÖkvmb I e¨e¯’vcbv (2009)- W. dRjyi ingvb, Kvgiæj eyK nvDm, evsjvevRi,
XvKv| c„ôv: 187
3. ¯‹zj Av‡iv fv‡jv Kx fv‡e Kiv hvq (2007)-RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wwg (bv‡qg),avbgwÛ, XvKv| c„ôv:409-420

Lvb †gvt gvBbyj nK
cÖwkÿY we‡klÁ
bv‡qg, XvKv|

Awa‡ekb 8.7
g¨v‡bwRs KwgwU msμvšÍ wewagvjv
Rules and Regulation Regarding Governing Body/Managing Committee regulations

8.7.1 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv



‡emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi g¨v‡bwRs KwgwU MV‡b f~wgKv ivLv
†emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi g¨v‡bwRs KwgwUi m`m¨ mwP‡ei `vwqZ¡ cvjb

8.7.2 wkLbdj
Awa‡ekb †k‡l cÖwk¶Yv_©xiv




†emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi g¨v‡bwRs KwgwUi MVb c×wZ ej‡Z cvi‡eb|
†emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi g¨v‡bwRs KwgwUi m`m¨ wbe©vPb c×wZ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
†emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi g¨v‡bwRs KwgwUi mfv cwiPvjbv K‡i †`Lv‡Z cvi‡eb|
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8.7.3 Awa‡ekb Dc¯’vcb †KŠkj I avcmg~n

avc

welqe¯‘

†gvU mgq 90 wgwbU

c×wZ/†KŠkj

DcKiY

mgq

1

g¨v‡bwRs KwgwUi MVb gv_v LvUv‡bv, GKK KvR, hyMj †cv÷vi †ccvi, ‡nvqvBU †evW©,
KvR, `jMZ KvR, gZwewbgq gvK©vi †cb,
c×wZ
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i, j¨vcUc

25 wgwbU

2

g¨v‡bwRs KwgwUi wbe©vPb `jxq KvR, Av‡jvPbv
cÖwμqv

†cv÷vi †ccvi, gvK©vi, w¯øc
KvM‡R

20 wgwbU

3

g¨v‡bwRs KwgwUi mfv `jMZ KvR,
gZwewbgq
cwiPvjbv

f~wgKvwfbq, KvMR,
Kjg,
†iwRóvªi
LvZv,‡Uwej I ‡Pqvi

35 wgwbU

4

g~j¨vqb

cÖ‡kœvËi/KvR

5

wdWe¨vK

gy³
y ch©v‡jvPbv I djveZ©b

†evW© I gvK©vi

5 wgwbU
5 wgwbU

8.7.4 Dc¯’vcb Kvh©μg
avc - 1: g¨v‡bwRs KwgwUi MVb c×wZ

25 wgwbU

 †kªwY-K‡ÿ cÖ‡ek K‡i wb‡Ri cwiPq w`b Ges Ab¨ mK‡ji Kzkjvw` Rvbyb|
 cÖwkÿYv_x©‡`i ‡PvL eÜ K‡i GK wgwbU Zv‡`i gva¨wgK we`¨vj‡qi feb, gvV, cyKzi Ges bvbvwea ¯’vcbv wb‡q wPšÍv Ki‡Z
ejyb |
 cÖwkÿYv_x©‡`i wbR wbR we`¨vj‡qi b·v AKu‡Z ejyb Ges †ev‡W© GKwU we`¨vj‡qi b·v AKuyb|
 AswKZ b·vi †Kvb ¯’v‡b bZzb feb wbgv©Y Kiv hvq Zv PZzf©yR G‡Ku wPwýZ Ki‡Z ejyb |
 †Rvovq gZwewbg‡qi gva¨‡g feb wbgv©Y cªwμqv wjL‡Z ejyb Ges feb wbgv‡©Y P~ovšÍ wm×všÍ wbevi gvwjK †K Zv D‡jøL
Ki‡Z ejyb |
 2/3 †Rvov‡K Dc¯’vcb Kivi my‡hvM w`‡q Ab¨‡`i gZvgZ wbb|
 Awa‡ek‡bi wk‡ivbvg †NvlYv Kiæb GesÒ g¨v‡bwRs KwgwU msμvšÍ wewagvjvÓ welqwU †ev‡W© wjLyb|
 cÖwkÿYv_x©‡`i‡K 9 wU MÖæ‡c wef³ Kiæb |
 ‡kÖwY Kvh©μ‡gi c~‡e© c„_K c„_K w¯øc KvM‡R g¨v‡bwRs KwgwUi GK GK wU c‡`i bvg wj‡L fuvR K‡i ivLyb| cÖwZwU MÖæc‡K
GKwU K‡i w¯øc KvMR w`b (jUvwi gva¨‡gI KvRwU Kiv †h‡Z cv‡i)|
 w¯øc KvMR D‡jøwLZ c‡`i wicix‡Z c‡`i msL¨v, Kx fv‡e wbe©vwPZ nb Ges ‡fvUvi Kviv †cv÷v‡i wjL†Z ejyb|
 wjLv †k‡l cÖwZwU `j‡K Ab¨vb¨ cÖwkÿYv_x©‡`i mvg‡b Zv‡`i KvR Dc¯’vcb Ki‡Z ejyb|†Kvb MÖæ‡ci MÖæcIqvK© Dc¯’vcb
†k‡l Ab¨vb¨ MÖæ‡ci m`m¨‡`i gZvgZ/gšÍe¨ Avnevb Kiæb| †Kvb ÎæwU _vK‡j ms‡kvab Kiæb|
 Dc¯’vwcZ †cv÷vimg~n cvkvcvwk Szjv‡Z/‡`Iqv‡j jvMv‡Z ejyb|
 cÖwkÿYv_x©‡`i Dc¯’vcb †k‡l wb‡¤œi QK wU ‡cvóvi/cÖ‡R±‡ii gva¨‡g †`Lvb Ges g¨v‡bwRs KwgwUi wewfbœ c‡`i m`m¨‡`i
‰ewk‡ó¨i Zzjbvg~jK Av‡jvPbvi Rb¨ cÖwkÿYv_x©‡`i Avnevb Kiæb|

KwgwUi MVb KvVv‡gv wb¤œiƒc
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c`

msL¨v

mfvcwZ/†Pqvig¨vb

1 Rb

m`m¨
mwPe/m¤cv`K/†m‡μUvix

1 Rb

wkÿK cÖwZwbwa (m`m¨)

2 Rb

msiwÿZ gwnjv wkÿK
(m`m¨)

1 Rb

AwffveK cÖwZwbwa (m`m¨)

4 Rb

msKiwÿZ gwnjv AwffveK
cÖwZwbwa (m`m¨)
cÖwZôvZv m`m¨-

1 Rb

`vZv m`m¨-

1 Rb

†Kv-AÞ m`m¨

1 Rb

1 Rb

Kx fv‡e

†fvUvi

wcÖRvBwWs Awdmv‡ii mfvcwZ‡Ë g¨v‡bwRs KwgwUi
cÖ_g mfvq
cÖ_g mfvq Dcw¯’Z KwgwUi wbev©wPZ m`m¨M‡Yi
Dcw¯’Z wbe©vwPZ
msL¨vMwi‡ôi mg_©‡b KwgwUi m`m¨M‡Yi ga¨ n‡Z
m`m¨
A_ev ¯’vbxq we‡`¨vrmvnx MY¨gvb¨ e¨w³‡`i ga¨
†_‡K †h †Kvb e¨w³ g¨v‡bwRs KwgwUi mfvcwZ
wn‡m‡e wbe©vwPZ n‡eb|
c`vwaKvi e‡j we`¨vj‡qi cÖavb wkÿK/cÖavb wkwÿKv
wbR wbR we`¨vj‡qi m`m¨ mwPe n‡eb|
we`¨vj‡qi wkÿKe„›` †_‡K 2 Rb wkÿK/wkwÿKv
wkÿK gÛjx KZ…©K †fv‡U wbe©vwPZ n‡eb|
we`¨vj‡qi gwnjv wkÿKe„›` †_‡K 1 Rb gwnjv
wkÿK gwnjv wkÿK gÛjx KZ…©K †fv‡U wbe©vwPZ
n‡eb|
AwffveKM‡Yi ga¨ †_‡K 4 Rb m`m¨ AwffveK‡`i
Øviv †fv‡U wbe©vwPZ n‡eb|
gwnjv AwffveKM‡Yi ga¨ †_‡K 1 Rb m`m¨
AwffveK‡`i Øviv †fv‡U wbe©vwPZ n‡eb|
cÖwZôvZvM‡Yi ga¨ †_‡K GKRb m`m¨
cÖwZôvZvM‡Yi †fv‡U wbe©vwPZ n‡eb|
`vZvM‡Yi ga¨ †_‡K GKRb `vZvM‡Yi †fv‡U
wbe©vwPZ n‡eb|
wcÖRvBwWs Awdmv‡ii mfvcwZ‡Ë g¨v‡bwRs KwgwUi
cÖ_g mfvq Dcw¯’Z m`m¨M‡Yi msL¨vMwi‡ôi mg_©‡b
¯’vbxq 1 Rb we‡`¨vrmvnx e¨w³‡K †Kv-AÞ Kiv n‡e|

avc - 2: g¨v‡bwRs KwgwUi wbe©vPb cÖwμqv

wkÿK
gwnjv wkÿK

AwffveK
gwnjv AwffveK
cÖwZôvZv
`vZv
cÖ_g mfvq
Dcw¯’Z wbe©vwPZ
m`m¨

20 wgwbU

 AskMÖnYKvix‡`i‡K 10 wU `‡j fvM Kiæb| cÖwZ `‡j GKRb `j‡bZv _vK‡e|
 cÖwZwU `j wb‡R‡`i g‡a¨ Av‡jvPbvi gva¨‡g g¨v‡bwRs KwgwUi wbe©vPb m¤ú©‡K c„_K c„_K w¯øc KvM‡R 8 wgwbU mg‡qi g‡a¨
GKwU K‡i hZwU m¤¢e cÖkœ wjL‡e|
 mKj `‡ji `j‡bZv wbR wbR `‡ji cÖkœ wb‡q GKmv‡_ em‡eb|cÖkœmg~n †_‡K 10wU cÖkœ wbe©vPb K‡i cÖ‡Z¨K `j‡bZv‡K
GKwU K‡i cÖkœ wb‡Z ejyb (`‡ji msL¨vbyhvqx cÖkœ cvIqv bv ‡M‡j `ywU `j GKB cÖkœ wb‡Z cv‡i) |GB mgq evKx m`m¨‡`i
‰Zwi K…Z cÖ‡kœi DËi wb‡q Av‡jvPbv Ki‡Z ejyb|
 cÖwZwU `j‡K gZwewbg‡qi gva¨‡g cÖ‡kœi DËi †cv÷v‡i wjL†Z ejyb|
 cÖwZwU `j‡K Zv‡`i gZvgZmg~n Dc¯’vcb Ki‡Z ejyb|Ab¨‡`i gy³ Av‡jvPbvi my‡hvM w`b|
 cÖ‡qvR‡b Avcwb gy³ Av‡jvPbvq Askwbb †hb cÖwkÿYv_x©iv fzj c‡_ bv hvq|
avc - 3: g¨v‡bwRs KwgwUi mfv cwiPvjbv

35 wgwbU

 cÖwkÿYv_x©‡`i ga¨ †_‡K 5 Rb‡K wbev©Pb Kiæb (m¤¢e n‡j c~‡e©B wbev©wPZ 5 Rb‡K Awfb‡qi welqwU Rvwb‡q †`Iqv †h‡Z
cv‡i)|
gva¨wgK we`¨vjq g¨v‡bwRs KwgwUi mfv- 5 Rb cÖwkÿYv_©x f~wgKvwfb‡qi gva¨‡g we`¨vjq g¨v‡bwRs KwgwUi g~jZex mfv K‡i
‡`Lv‡eb|
gva¨wgK we`¨vjq g¨v‡bwRs KwgwUi 11 Rb m`¨‡mi g‡a¨ 5 Rb m`m¨ Dcw¯’Z _vK‡eb| Av‡jvP¨m~wP‡Z wkÿK wb‡qv‡Mi
welq e¨wZZ b~b¨Zg `ywU welq _vK‡e|mfv Ai¤¢ nIqvi c~‡e© cÖavb wkÿK A‡a©K m`m¨ bv _vKv m‡Ë¡I ‡Kvivg c~Y© nIqvi
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welqwU e¨vL¨v Ki‡eb|c~e© mfvi Kvh©weeiYx Aby‡gvw`Z n‡e| Av†jvP¨m~wP‡Z wkÿK wb‡qv‡Mi welqwU bv _vKv m‡Ë¡I
Av†jvP¨m~wPi wewea ch©vq †Kvb m`m¨ Av‡jvPbv Ki‡Z PvB‡j mfvcwZi Aby‡iv‡a cÖavb wkÿK wbq‡Mi welqwU ‡Kb Av‡jvPbv
Kiv hv‡e bv Zv e¨vL¨v Ki‡eb| mfvi m`m¨iv bvbv Avw½‡K cÖkœ K‡i wm×šÍ MÖnY cÖvwμqvG Kvh©Ki f~wgKv ivL‡eb|
 cÖwkÿYv_x©iv Avwfbq †_‡K Zv‡`i wRÁvm¨ †bvU ‡Kvi‡eb| Awfbq †k‡l Avwfbq AskMÖnY Kvixiv c¨v‡bj Av‡jvPK wnmv‡e
Ab¨vb¨ cÖwkÿYv_x©‡`i cÖ‡kœi DËi w`‡eb|
 Avwfbq I c¨v‡bj Av‡jvPbvq †Kvb ÎæwU _vK‡j Zv ms‡kvab Kiæb|

avc - 4: g~j¨vqb

5 wgwbU

†mkbwU g~j¨vq‡bi Rb¨ cÖwk¶Yv_©x‡`i D‡Ï‡k¨ wb‡Pi cÖkœ¸‡jv Kiæb ( cÖ‡qvR‡b Ab¨vb¨ cÖvmswMK cÖkœ Kiv †h‡Z cv‡i):



wcÖRvBwWs Awdmv‡ii KvR Kx?
A‡a©K m`m¨ bv _vKv m‡Ë¡I ‡Kvivg c~Y© nq KLb?

avc -5: wdWe¨vK

5 wgwbU

Awa‡ekb †kl nIqvi †kl 5wgwb‡U Awa‡ekbwU ch©v‡jvPbv Kiæb| Awa‡ek‡b †Kvb `y‡e©va¨Zv ev Av‡jvP¨ welq¸‡jv wb‡q KviI
†Kvb wØgZ _vK‡j Zv ïbyb Ges DËi w`b| †h wkLbdj¸‡jv AwR©Z nq bvB ev AvswkK AwR©Z n‡q‡Q, †m¸‡jvi mv‡_ m¤ú„³
welq¸‡jv cyY:Dc¯’vcb Kiæb| (G‡ÿ‡Î cwiw¯’wZ Abyhvqx e¨e¯’v wbb, cÖ‡qvR‡b cviM cÖwkÿYv_x©‡`i mvnvh¨ w`b|)
Dc¯’vcbvwU‡Z †Kvb MyiæZ¡c~Y© welq ms‡hvR‡bi cÖ‡qvRb Av‡Q wKbv A_ev †Kvb welq AcÖ‡qvRbxq wKbv Zv wR‡Ám Kiæb,
hyw³¸‡jv ïbyb| Ab¨‡`i gZvgZ hvPvB Kiæb|
mKj‡K ab¨ev` Rvwb‡q Awa‡ek‡bi mgvwß †NvlYv Kiæb|

8.7.5 mnvqK cvV

1|
2|
3|

¯‹zj Av‡iv fvj Kx fv‡e Kiv hvq, cÖwkÿY g¨vby‡qj, RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wgx (bv‡qg), avbgÛx, XvKv|c„.118119
wgqv wQwÏKzi ingvb, 2013| †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb MvBW(me©‡kl ms‡kvabxmn), wbD Iqvmx© eyK K‡c©v‡ikb, 14
e½e›`y GwfwbD, XvKv|c„.52-72
ingvb, dRjyi (2015). †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi cÖkvmb I e¨e¯’vcbv (cwigvwR©Z I ewa©Z
ms¯‹iY). XvKv, PÆMÖvg : Kvgiæj eyK nvDm|c„.110-126

4|

cÖÁvcb, 8/6/2009 wLª÷vã| gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿv ‡evW©,XvKv

5|

cÖÁvcb (cÖwewagvjv 2009 ms‡kvab cÖms‡M), 1/1/2013 wLª÷vã| gva¨wgK I D”P gva¨wgK
wkÿv ‡evW©,ivRkvnx
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Awa‡ekb 8.7
g¨v‡bwRs KwgwU msμvšÍ wewagvjv
Rules and Regulation Regarding Governing Body/Managing Committee regulations
8.7.1 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv



‡emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi g¨v‡bwRs KwgwU MV‡b f~wgKv ivLv
†emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi g¨v‡bwRs KwgwUi m`m¨ mwP‡ei `vwqZ¡ cvjb

8.7.2 wkLbdj
Awa‡ekb †k‡l Avcwb




†emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi g¨v‡bwRs KwgwUi MVb c×wZ ej‡Z cvi‡eb|
†emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi g¨v‡bwRs KwgwUi m`m¨ wbe©vPb c×wZ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
†emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi g¨v‡bwRs KwgwUi mfv cwiPvjbv K‡i †`Lv‡Z cvi‡eb|

8.7.3 welqe¯‘
g¨v‡bwRs KwgwU
we`¨vjq I ¯’vbxq mgv‡Ri g‡a¨ †mZz eÜb iwPZ nq we`¨vjq g¨v‡bwRs KwgwUi gva¨‡g| we`¨vj‡qi mvwe©K cwiPvjbv I
e¨e¯’vcbvi `vwqZ¡ g~jZt G KwgwUi nv‡Z b¨¯Z| we`¨vj‡qi wkÿvi gvb wbwðZKi‡Y g¨v‡bwRs KwgwU ¸iyyZ¡c~Y© f‚wgKv cvjb
Ki‡Z cv‡i|†emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi g¨v‡bwRs KwgwUmg~n 1977 mv‡ji(AvswkK ms‡kvwaZ) †i¸‡jkv‡bi aviv Abyhvqx
MVb Kiv nq|
KwgwUi MVb KvVv‡gv
c`

msL¨v

mfvcwZ/†Pqvig¨vb

1 Rb

m`m¨
mwPe/m¤cv`K/†m‡μUvix

1 Rb

wkÿK cÖwZwbwa (m`m¨)

2 Rb

msiwÿZ gwnjv wkÿK
(m`m¨)

1 Rb

AwffveK cÖwZwbwa (m`m¨)

4 Rb

Kx fv‡e

†fvUvi

wcÖRvBwWs Awdmv‡ii mfvcwZ‡Ë g¨v‡bwRs KwgwUi
cÖ_g mfvq
cÖ_g mfvq Dcw¯’Z KwgwUi wbev©wPZ m`m¨M‡Yi
Dcw¯’Z wbe©vwPZ
msL¨vMwi‡ôi mg_©‡b KwgwUi m`m¨M‡Yi ga¨ n‡Z
m`m¨
A_ev ¯’vbxq we‡`¨vrmvnx MY¨gvb¨ e¨w³‡`i ga¨
†_‡K †h †Kvb e¨w³ g¨v‡bwRs KwgwUi mfvcwZ
wn‡m‡e wbe©vwPZ n‡eb|
c`vwaKvi e‡j we`¨vj‡qi cÖavb wkÿK/cÖavb wkwÿKv
wbR wbR we`¨vj‡qi m`m¨ mwPe n‡eb|
we`¨vj‡qi wkÿKe„›` †_‡K 2 Rb wkÿK/wkwÿKv
wkÿK
wkÿK gÛjx KZ…©K †fv‡U wbe©vwPZ n‡eb|
we`¨vj‡qi gwnjv wkÿKe„›` †_‡K 1 Rb gwnjv
gwnjv wkÿK
wkÿK gwnjv wkÿK gÛjx KZ…©K †fv‡U wbe©vwPZ
n‡eb|
AwffveKM‡Yi ga¨ †_‡K 4 Rb m`m¨ AwffveK‡`i AwffveK
Øviv †fv‡U wbe©vwPZ n‡eb|
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c`

msL¨v

msKiwÿZ gwnjv AwffveK
cÖwZwbwa (m`m¨)
cÖwZôvZv m`m¨-

1 Rb

`vZv m`m¨-

1 Rb

†Kv-AÞ m`m¨

1 Rb

1 Rb

Kx fv‡e

†fvUvi

gwnjv AwffveKM‡Yi ga¨ †_‡K 1 Rb m`m¨
AwffveK‡`i Øviv †fv‡U wbe©vwPZ n‡eb|
cÖwZôvZvM‡Yi ga¨ †_‡K GKRb m`m¨
cÖwZôvZvM‡Yi †fv‡U wbe©vwPZ n‡eb|
`vZvM‡Yi ga¨ †_‡K GKRb `vZvM‡Yi †fv‡U
wbe©vwPZ n‡eb|
wcÖRvBwWs Awdmv‡ii mfvcwZ‡Ë g¨v‡bwRs KwgwUi
cÖ_g mfvq Dcw¯’Z m`m¨M‡Yi msL¨vMwi‡ôi mg_©‡b
¯’vbxq 1 Rb we‡`¨vrmvnx e¨w³‡K †Kv-AÞ Kiv n‡e|

gwnjv AwffveK
cÖwZôvZv
`vZv
cÖ_g mfvq
Dcw¯’Z wbe©vwPZ
m`m¨

†emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi g¨v‡bwRs KwgwUi wbe©vPb cÖwμqv
g¨v‡bwRs KwgwU 2 eQ‡ii Rb¨ MwVZ nq| wb‡¤§ g¨v‡bwRs KwgwUi wbe©vPb cÖwμqv Av‡jvPbv Kiv nj t
(K)

wcÖRvBwWs Awdmvi wb‡qvM
Dc‡Rjvq Aew¯’Z we`¨vj‡qi Rb¨ Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi Ges gnvbMi GjvKvq †Rjv cÖkvmK , g¨v‡bwRs KwgwUi
†Kvb m`m¨ ev mswkøó †emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi P~ovšÍ †fvUvi ZvwjKvq AšÍf³
z© †Kvb e¨w³ e¨wZZ, †Kvb cÖ_g
†kÖwYi miKvwi Kg©KZ©v‡K wcÖRvBwWs Awdmvi wbqM Ki‡eb|

(L)

†fvUvi ZvwjKv ˆZwi Kiv
we`¨vj‡q Aa¨vqbiZ QvÎ/QvÎx‡`i AwffveKMY †fvUvi n‡eb| cÖavb wkÿK gva¨wgK we`¨vjq g¨v‡bwRs KwgwUi †gqv`
DËx©‡Yi AšÍZt Avwk w`b c~‡e© G †fvUvi wjó ˆZwi Ki‡eb|

mKj †kÖwYi
m`m¨ c‡`i
Rb¨ c„_K
c„_K Lmov
†fvUvi
ZvwjKv ‰Zwi

Lmov †fvUvi
ZvwjKv
g¨v‡bwRs
KwgwU KZ„©K
Aby‡gv`b

wkÿv_x©‡`i
ïbv‡bv I
†bvwUk †ev‡W©
Uv½v‡bv

Aby‡gv`‡bi
ciewZ©
Kvh©w`em
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ZvwjKv
msμvšÍ wjwLZ
AvcwË MÖnY

AvcwË
wb®úwËZc~e©K
P‚ovšÍ †fvUvi
ZvwjKv
g¨v‡bwRs
KwgwU KZ„©K
Aby‡gv`b

cvuP Kvh© w`em

wZb Kvh©
w`e‡mi g‡a¨

P‚ovšÍ †fvUvi
ZvwjKv
wkÿv_x©‡`i
ïbv‡bv I
†bvwUk †ev‡W©
Uv½v‡bv

Aby‡gv`‡bi
ciewZ©
Kvh©w`em
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gva¨wgK we`¨vjq g¨v‡bwRs KwgwUi †gqv` DËx©‡Yi AšÍZt wÎk w`b c~‡e© DËivwaKvix g¨v‡bwRs KwgwUi m`m¨ wbev©Pb m¤úbœ
Ki‡Z n‡e|

(M)

cÖv_x© g‡bvbqb
we`¨vj‡qi wba©vwiZ di‡g GKRb cÖ¯ZveKvix I GKRb mg_©bKvixi gva¨‡g wcÖRvBwWs Awdmvi KZ©©„K wba©vwiZ ¯’v‡b I
mg‡q g¨v‡bwRs KwgwUi wewfbœ c‡`i Rb¨ cÖv_x©MY gyLeÜ Lv‡g wmjMvjv K‡i g‡bvbqbcÎ Rgv †`‡eb| g‡bvbqb cÎ
wcÖRvBwWs Awdmvi evQvB Ki‡eb| GKRb cÖv_x© n‡j wcÖRvBwWs Awdmvi Zuv‡K wbe©vwPZ †NvlYv Ki‡eb| GKvwaK cÖv_x©
n‡j wba©vwiZ w`‡b †fvU`vb AbywôZ n‡e|

(N)

wbe©vPb Abyôvb t wcÖRvBwWs Awdmvi w`‡b †fvU MÖnY Ki‡eb| †Mvcb e¨vj‡Ui gva¨‡g †fvU cÖ`vb †k‡l †fvU MYbvi
gva¨‡g ZvrÿwYK djvdj †NvlYv Ki‡Z n‡e| wcÖRvBwWs Awdmv‡ii mfvcwZ‡Ë g¨v‡bwRs KwgwUi cÖ_g mfvq Dcw¯’Z
KwgwUi wbev©wPZ m`m¨M‡Yi msL¨vMwi‡ôi mg_©‡b KwgwUi m`m¨M‡Yi ga¨ n‡Z A_ev ¯’vbxq we‡`¨vrmvnx MY¨gvb¨
e¨w³‡`i ga¨ †_‡K †h †Kvb e¨w³ g¨v‡bwRs KwgwUi mfvcwZ wn‡m‡e wbe©vwPZ n‡eb| mfvq Dcw¯’Z m`m¨M‡Yi
msL¨vMwi‡ôi mg_©‡b ¯’vbxq 1 Rb we‡`¨vrmvnx e¨w³‡KI †Kv-AÞ Kiv n‡e|
cÖ_g mfv Abyôv‡bi w`b n‡Z g¨v‡bwRs KwgwUi Kvh©Kvj 2 ermi ch©šZ ejer _vK‡e|
‡Kvivg t †gvU m`m¨ msL¨vi A‡a©K m`‡m¨i Dcw¯’wZ‡Z mfvi ‡Kvivg MwVZ n‡e| g~jZex mfvq ‡Kvivg cª‡qvRb n‡e
bv|

g¨v‡bwRs KwgwUi `vwqZ¡ I KZ©e¨
†emiKvwi gva¨wgK we`¨vjq myôzfv‡e cwiPvjbvi †ÿ‡Î g¨v‡bwRs KwgwU ¸iæZ¡c~Y© f‚wgKv cvjb K‡ib| we`¨vj‡qi mdjZv, e¨_©Zv
wbf©i K‡i G KwgwUi Dci| GK K_vq †emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi mvgwMÖK Dbœqb I e¨e¯’vcbvi g~j PvweKvwV nj g¨v‡bwRs
KwgwU|1977 mv‡j RvwiK…Z g¨v‡bwRs KwgwU wewagvjvi 18 b¤^i avivq g¨v‡bwRs KwgwU‡K wbæwjwLZ ÿgZv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

we`¨vj‡qi Rb¨ Znwej msMÖn I e¨e¯’vcbv|
wkÿK wb‡qvM, mvgwqK eiLv¯Z, eiLv¯Z I AcmviY|
ˆbwgwËK QywU ev‡` Ab¨vb¨ QywU gÄyi|
QywUi w`‡bi ZvwjKv Aby‡gv`b|
evwl©K ev‡RU I Dbœqb cÖKímn Dbœqb ev‡RU Aby‡gv`b|
Ab¨vb¨ wel‡q wm×všZ `vb †h¸wj KwgwUi mvg‡b Avbv n‡q‡Q|
wkÿK KvDwÝ‡ji mycvwi‡ki wfwË‡Z QvÎ‡`i webv †eZ‡b Aa¨qb gÄyi|
QvÎ‡`i Rb¨ ¯’vb msKzjvb Ges wkÿK‡`i evm¯’v‡bi e¨e¯’v Kiv|
Rwg, feb, †Ljvi gvV, eB, jvB‡eªix j¨ve‡iUix, ˆeÁvwbK hšZcvwZ I Ab¨vb¨ wk‡ÿvcKi‡Yi Av‡qvRb Kiv|
wiRvf© dvÛ, †Rbv‡ij dvÛ, wewìs dvÛ, †Ljva~jvi dvÛ, jvB‡eªix dvÛ, cyi¯‹vi dvÛ, cÖwf‡WÛ dvÛ, cixÿv dvÛ,
MÖvPz¨BwU dvÛ, †e‡bf‡j›U dvÛ Ges Ab¨vb¨ cÖ‡qvRbxq dvÛ msMÖn I iÿYv‡eÿY|
we`¨vj‡qi m¤cwËi KvózwWqvb ev msiÿY|
we`¨vj‡qi m‡šZvlRbK Kvh©μg wbwðZKiY|
¯‹zj feb I Ab¨vb¨ m¤cwËi h_vh_ iÿYv‡eÿY|
wkÿK/Kg©Pvixi †eZb fvZv gv‡mi cÖ_g mßv‡n cÖ`v‡bi e¨e¯’vKiY|
we`¨vj‡qi cyivZb AvmevecÎ evwZj/weμq I bZzb AvmevecÎ μ‡qi e¨e¯’vKiY|
wcÖ-‡mmb m‡¤§j‡bi e¨e¯’v Kiv hv‡Z MZ eQ‡ii Kg©g~j¨vqb I AvMvgx erm‡ii Kg©cwiKíbv wb‡q Av‡jvPbv Kiv hvq|
we`¨vj‡qi Dbœq‡b mwVK wm×všZ MÖnY I mvwe©K Dbœqb Kg©KvÛ cwiPvjbvKiY|
†evW© KZ©„K wewfbœ wel‡q RvwiK…Z wb‡`©kbv AbymiY Kiv|
we`¨vj‡q ¯^v¯’¨ m¤§Z cwi‡ek wbwðZ Kivi e¨vcv‡i cwiPvjbv cwil‡`i me©`vB m‡PZb Kiv|
wkÿ‡Ki †ckvMZ `ÿZv e„w×i Rb¨ cÖ‡qvRbxq cÖwkÿ‡Yi e¨e¯’v Kiv|
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†emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi g¨v‡bwRs KwgwUi ¸iæZ¡ I cÖ‡qvRbxqZv
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

(6)
(7)

we`¨vj‡qi cwiPvjK t †emiKvwi gva¨wgK we`¨vjqmg~n cwiPvjbvi †ÿ‡Î g¨v‡bwRs KwgwU we‡kl f‚wgKv cvjb K‡i
_v‡K| g~jZt g¨v‡bwRs KwgwU we`¨vjq‡K cwiPvjbv Kivi `vwqZ¡fvi MÖnY K‡i _v‡K|
we`¨vj‡qi e¨e¯’vcK t †emiKvwi gva¨wgK we`¨vjqmg~n g¨v‡bwRs KwgwUi e¨e¯’vcbvq Pvjy i‡q‡Q| we`¨vj‡qi wkÿK,
Kg©Pvix‡`i Kg©Pz¨wZ/PvKzwiPz¨wZ n‡Z cv‡i| wKš‘ g¨v‡bwRs KwgwUi PvKzwiPz¨wZi KviY N‡U bv| d‡j e¨e¯’vcbvi `vwqZ¡
cvj‡b `„p f‚wgKv iv‡L|
we`¨vj‡qi AwffveK t we`¨vjq cwiPvjbvq hveZxq welqvewj Z`viwK Kiv g¨v‡bwRs KwgwUi `vwqZ¡| we`¨vjq feb,
AvmevecÎ, DcKiY, eB-cy¯ZK, wkÿK-Kg©Pvixi †eZb-fvZv, QywU BZ¨vw` cÖf…wZ KvR g¨v‡bwRs KwgwU m¤cbœ K‡i
_v‡K|
we`¨vj‡qi civgk©`vZv t we`¨vj‡qi hveZxq mgm¨vi mgvav‡b cÖavb wkÿKmn Ab¨vb¨ wkÿK gÛjx‡K civgk© w`‡q
_v‡K| ZvQvov Avf¨šZixY weev` wggvsmv K‡i _v‡K|
mgvR I we`¨vj‡qi g‡a¨ ms‡hvM ¯’vcbKvix t g¨v‡bwRs KwgwU ¯’vbxq, wewfbœ mvgvwRK cÖwZôv‡bi mv‡_ ms‡hvM ¯’vc‡b
KvR K‡i _v‡K| KviY we`¨vjq I mgvR ci¯ci RwoZ| we`¨vjq mgv‡Ri ÿz`ª ms¯‹iY| d‡j Df‡qi g‡a¨ ms‡hvM
†mZz wn‡m‡e g¨v‡bwRs KwgwU KvR K‡i _v‡K|
cÖkvmwbK Kvh© cwiPvjbvKvix t g¨v‡bwRs KwgwU ¯’vbxqfv‡e we`¨vj‡qi hveZxq cÖkvmwbK Kvh© m¤cv`b K‡i _v‡K|
miKvwi bxwZ ev¯Zevq‡b G KwgwU we‡kl f‚wgKv cvjb K‡i _v‡K|
gvb DbœqbKvix t †emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi g¨v‡bwRs KwgwU †jLv covi gvb Dbœq‡b we‡kl f‚wgKv iv‡L|
wkÿK‡`i mnvqZvq we`¨vj‡qi cvV¨μg ev¯Zevq‡b wgwjZ cÖ‡Póv Pvjvq|

miKvi bvbv mgq cÖ‡qvR‡bi wbix‡ÿ cÖÁvcb Rvwi K‡ib, wb‡`©wkKv cÖ`vb K‡ib
Ges cÖÁvcb I wb‡`©wkKv ms‡kvab K‡ib myZivs meggq nvjbvMv` Z‡_¨i †LvuR
ivLv AZ¨vek¨K |
(8)

we`¨vj‡qi mvwe©K ZË¡veavqK t ¯’vbxqfv‡e we`¨vj‡qi ZË¡veavb K‡i g¨v‡bwRs KwgwU| ev‡RU cÖYqb, Kv‡Ri Aby‡gv`b,
MÖš’vMvi Ges j¨ve‡iUixmn we`¨vj‡qi DcKiYvw`i e¨e¯’v Kiv Ges G mK‡ji ZË¡veavb Kiv g¨v‡bwRs KwgwUi `vwqZ¡|
8.7.4 mnvqK cvV

1|
2|
3|

¯‹zj Av‡iv fvj Kx fv‡e Kiv hvq, cÖwkÿY g¨vby‡qj, RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wgx (bv‡qg), avbgÛx, XvKv|c„.118119
wgqv wQwÏKzi ingvb, 2013| †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb MvBW(me©‡kl ms‡kvabxmn), wbD Iqvmx© eyK K‡c©v‡ikb, 14
e½e›`y GwfwbD, XvKv|c„.52-72
ingvb, dRjyi (2015). †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi cÖkvmb I e¨e¯’vcbv (cwigvwR©Z I ewa©Z
ms¯‹iY). XvKv, PÆMÖvg : Kvgiæj eyK nvDm|c„.110-126

4|

cÖÁvcb, 8/6/2009 wLª÷vã| gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿv ‡evW©,XvKv

5|

cÖÁvcb (cÖwewagvjv 2009 ms‡kvab cÖms‡M), 1/1/2013 wLª÷vã| gva¨wgK I D”P gva¨wgK
wkÿv ‡evW©,ivRkvnx
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Comment [S1]: †emiKvwi gva¨wgK we`¨vjq I
D”P gva¨wgK we`¨vj‡qig¨v‡bwRs KwgwU/MfwY©s ewW †bU
†a‡K wb‡q mshy³ Kiv †h‡Z cv‡i|

cwiwkô
†emiKvwi gva¨wgK we`¨vjq I D”P gva¨wgK we`¨vj‡qig¨v‡bwRs KwgwU/MfwY©s ewW
1| mswÿß wk‡ivbvg, cÖ‡qvM I cÖeZ©b : (1) GB cÖweavbgvjv gva¨wgK I D”Pgva¨wgK wkÿv †evW©, XvKv(gva¨wgK I D”Pgva¨wgK
¯Í‡ii †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi MfwY©sewW I g¨v‡bwRs KwgwU)
cÖweavbgvjv, 2009 bv‡g AwfwnZ nB‡e|
(2) GB cÖweavbgvjv gva¨wgK I D”Pgva¨wgK wkÿv †evW©, XvKv-Gi Awa‡ÿÎfz³ GjvKvq Aew¯’Z
gva¨wgK I D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii mKj †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi †ÿ‡Î cÖ‡hvR¨ nB‡e|
(3) Bnv Awej‡¤^ Kvh©Ki nB‡e|
2| msÁv : welq ev cÖm‡½i cwicš’x †Kvb wKQz bv _vwK‡j, GB cÖweavbgvjvq(K) AwffveK : A_© †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡b Aa¨qbiZ(A) †Kvb wkÿv_x©i wcZv A_ev gvZv;
*(Av) †Kvb wkÿv_x©i wcZv I gvZv †Kn RxweZ bv _vwK‡j, ÒAvBbMZ AwffveKÓ;
(B) †Kvb bvix wkÿv_x© weevwnZv nB‡j Zuvnvi ¯^vgx, whwb GKB wkÿv cÖwZôv‡bi wkÿv_x© b‡nb|
(L) D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb : A_© GKv`k I Øv`k †kªwY‡Z cvV`v‡bi Rb¨ †evW©
nB‡Z cÖv_wgK AbygwZcÖvß ev ¯^xK…wZcÖvß †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb, Dnv †h bv‡gB AwfwnZ
nDK bv †Kb;
(M) MfwY©sewW : A_© GB cÖweavbgvjv Abymv‡i D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb
cwiPvjbvi wbwgË cÖweavb 4 Gi Aaxb MwVZ MfwY©sewW;
(N) Zdwmj : A_© GB cÖweavbgvjvi Zdwmj;
(O) Znwej : A_© gva¨wgK ev D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi Znwej;
(P) `vZv : A_© GBiƒc †Kvb e¨w³, whwb(A) XvKv gnvbMi GjvKvq Aew¯’Z gva¨wgK ev D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi
we`¨gvb MfwY©sewWi ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi †gqv` DËx‡Y©i AšÍZt 180 w`b c~‡e© D³ wkÿv
cÖwZôv‡bi AbyK~‡j bM` A_ev †P‡Ki gva¨‡g GKKvjxb 2,00,000.00 (`yB jÿ) UvKv `vb
Kwiqv‡Qb; Ges
(Av) XvKv gnvbMi e¨ZxZ Ab¨ GjvKvq Aew¯’Z gva¨wgK ev D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi
wkÿv cÖwZôv‡bi we`¨gvb MfwY©sewWi ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi †gqv` DËx‡Y©i AšÍZt 180 w`b
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c~‡e© D³ wkÿv cÖwZôv‡bi AbyK~‡j bM` A_ev †P‡Ki gva¨‡g GKKvjxb 20,000.00 (wek nvRvi)
UvKv `vb Kwiqv‡Qb;
e¨vL¨v :
*(1) GB cÖweavbgvjv ejer nBevi Ae¨ewnZ c~‡e© we`¨gvb gva¨wgK ev D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii
†emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi MfwY©sewW ev g¨v‡bwRs KwgwU msμvšÍ †Kvb cÖweavbgvjv Abyhvqx whwb ev
huvnviv gva¨wgK ev D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb wkÿv cÖwZôv‡bi AvRxeb `vZv wQ‡jb, wZwb ev ZuvnvivI
GB cÖweavbgvjvi D‡Ïk¨ c~iYK‡í mswkøó Ò†emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi AvRxeb `vZvÓ wnmv‡e MY¨
nB‡eb;
(2) GB cÖweavbgvjv ejer nBevi ci †Kvb e¨w³ †Kvb gnvbMi GjvKvq Aew¯’Z gva¨wgK ev
D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡b GKKvjxb bM` A_ev †P‡Ki gva¨‡g
6,00,000.00 (Qq jÿ) UvKv Ges gnvbMi e¨ZxZ Ab¨ GjvKvq Aew¯’Z †Kvb †emiKvwi wkÿv
cÖwZôv‡b 2,00,000.00 (`yB jÿ) UvKv `vb Kwi‡j wZwb AvRxeb `vZv wnmv‡e cwiMwYZ nB‡eb|
(Q) cÖwZôvZv : A_© gva¨wgK ev D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb cÖwZôvKvix †Kvb e¨w³
ev e¨w³eM©, whwb ev huvnviv mswkøó wkÿv cÖwZôvb cÖwZôvi wbwg‡Ë Ab~¨b 10 (`k) jÿ UvKv bM‡` ev
†P‡Ki gva¨‡g wKsev mgg~‡j¨i ¯’vei m¤úwË mswkøó wkÿv cÖwZôv‡bi AbyK~‡j `vb Kwiqv‡Qb, Z‡e
GB cÖweavbgvjv ejer nBevi Ae¨ewnZ c~‡e© we`¨gvb gva¨wgK ev D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †emiKvwi
wkÿv cÖwZôv‡bi MfwY©sewW ev g¨v‡bwRs KwgwU msμvšÍ †Kvb cÖweavbgvjv Abyhvqx †Kvb e¨w³ ev
e¨w³eM© †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi cÖwZôvZv _vwK‡j D³ e¨w³ ev e¨w³eM© GB cÖweavbgvjvi
D‡Ïk¨ c~iYK‡í, mswkøó †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi cÖwZôvZv wnmv‡e MY¨ nB‡eb;
(R) dig : A_© Zdwmj- 1 Gi †Kvb dig;
(S) gva¨wgK ¯Í‡ii †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb : A_© lô nB‡Z `kg †kÖwYi †h †Kvb †kÖwY ch©šÍ
cvV`v‡bi Rb¨ †evW© nB‡Z cÖv_wgK AbygwZcÖvß ev ¯^xK…wZcÖvß †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb, Dnv
†h bv‡gB AwfwnZ nDK bv †Kb;
(T) †evW© : A_© gva¨wgK I D”Pgva¨wgK wkÿv †evW©, XvKv;
(U) g¨v‡bwRs KwgwU : A_© GB cÖweavbgvjv Abymv‡i gva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb
cwiPvjbvi wbwgË cÖweavb 7 Gi Aaxb MwVZ g¨v‡bwRs KwgwU;
*(V) wkÿK : A_© gva¨wgK ev D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi c~Y©Kvjxb
wkÿv`v‡bi Rb¨ wb‡qvMcÖvß †Kvb e¨w³ Ges cÖ`k©K, BÝUªv±i I kixiPP©v wkÿKI Bnvi AšÍf~©³
nB‡eb;ÒcÖš’vMvwiK, mnKvwi MÖš’vMvwiK Ges Awdm e¨e¯’vcbvi Rb¨ ev LÐKvjxb wkÿv`v‡bi Rb¨
wbhy³ †Kvb e¨w³ wkÿK wn‡m‡e MY¨ nB‡eb bvÓ;
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(W) wkÿv_x© : A_© gva¨wgK ev D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡b Aa¨qbiZ †Kvb
QvÎ ev QvÎx;
(X) wkÿv cÖwZôvb cÖavb : A_© gva¨wgK ev D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi
cÖavb wnmv‡e `vwqZ¡cÖvß †Kvb wkÿK, wZwb †h c`ex‡ZB AwfwnZ nDb bv †Kb;
(Y) m`m¨ : A_© gva¨wgK ev D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi MfwY©sewW ev,
†ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi †Kvb m`m¨;
*(Z) mfvcwZ : A_© gva¨wgK ev D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi MfwY©sewW ev,
†ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi mfvcwZ;
*Ò(_) mvaviY wkÿK ej‡Z cÖavb wkÿK/mnKvwi cÖavb wkÿK/Aa¨ÿ/Bcva¨ÿ e¨wZZ Acivci
wkÿKMY‡K †evSvB‡e|Ó
3| MfwY©sewW I g¨v‡bwRs KwgwU: (1) cÖweavb 48, 49, 50 I 51 Gi Aaxb †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb
e¨ZxZ(K) D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii cÖ‡Z¨K †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi e¨e¯’vcbv I cwiPvjbvi `vwqZ¡ GB
cÖweavbgvjv Abymv‡i MwVZ MfwY©sewWi Dci b¨¯Í _vwK‡e;
(L) gva¨wgK ¯Í‡ii cÖ‡Z¨K †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi e¨e¯’vcbv I cwiPvjbvi `vwqZ¡ GB
cÖweavbgvjv Abymv‡i MwVZ g¨v‡bwRs KwgwUi Dci b¨¯Í _vwK‡e;
(2) GB cÖweav‡b hvnv wKQzB _vKzK bv †Kb, †Kvb cÖK‡íi Aaxb bZzb ¯’vwcZ gva¨wgK ev
D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi †ÿ‡Î, cÖKí PjvKvjxb mg‡qi Rb¨ mswkøó
cÖKí `wj‡j DwjøwLZ KZ…©c‡ÿi wbKU Dnvi e¨e¯’cbv I cwiPvjbvi `vwqZ¡ b¨¯Í _vwK‡e :
*Z‡e kZ© _v‡K †h, GBiƒc †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi cwiPvjbv KwgwU‡Z, Dnv †h bv‡gB AwfwnZ
nDK bv †Kb, wkÿv cÖ‡KŠkj Awa`ß‡ii cÖavb cÖ‡KŠkjx ÒA_ev Zuvi g‡bvbxZ GKRb cÖ‡KŠkjx
m`m¨ wnmv‡e AšÍf³©~ _vwK‡eb, huvnvi c`gh©v`v mnKvwi cÖ‡KŠkjxi wb‡¤oe nB‡e bvÓ, m`m¨ wnmv‡e
AšÍf³
~© _vwK‡eb|
4| MfwY©sewWi MVb : (1) wb¤oeewY©Z m`m¨ mgš^‡q MfwY©sewW MwVZ nB‡e, h_v :

cÖwZôv‡bi

g¨v‡bwRs KwgwU

‡gqv` Kvj

GW-nK KwgwU

‡gqv` Kvj

cÖKvi
D”P

mfvcwZ

1

gva¨wgK

m`m¨-mwPe

1

¯Í‡ii

we‡`¨vrmvnx m`m¨

1

02 (`yB)
eQi
(1g mfv

MfvcwZ

1

06 (Qq) gvm

m`m¨-mwPe

1

(†evW© KZ©„K

‡Rjv wk¶v Awdmvi KZ©„K
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†emiKvwi

AwffveK m`m¨

4

Abyôv‡bi

g‡bvbxZ wk¶K cÖwZwbwa

wkÿv

`vZv m`m¨

1 ZvwiL nB‡Z

‡Rjvi †¶‡Î †Rjv cÖkvmb, Dc-

ZvwiL nB‡Z

cÖwZôvb

cÖwZôvZv m`m¨

1 cieZx© 02

‡Rjvi †¶‡Î Dc‡Rjv wbe©vnx

06 gvm|)

msiw¶Z gwnjv wkÿK m`m

1

Kg©KZ©v KZ©„K g‡bvbxZ

(`yB) eQi)

msiw¶Z gwnjv AwffveK m`m¨ 1
wk¶K cÖwZwbwa

1

AwffveK cÖwZwbwa

2

1
‡gvU =4

‡gvU= 13

(K) cÖweavb 5 Gi Aaxb g‡bvbxZ GKRb mfvcwZ;
(L) mKj wkÿ‡Ki ga¨ nB‡Z Zuvnv‡`i †fv‡U wbe©vwPZ `yBRb mvaviY wkÿK m`m¨ :
*Z‡e kZ© _v‡K †h, D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡b cÖv_wgK I gva¨wgK ¯Íi
mshy³ _vwK‡j, D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii wkÿKM‡Yi ga¨ nB‡Z Zuvnv‡`i †fv‡U GKRb, gva¨wgK ¯Í‡ii
wkÿKM‡Yi ga¨ nB‡Z Zuvnv‡`i †fv‡U GKRb Ges cÖv_wgK ¯Í‡ii wkÿKM‡Yi ga¨ nB‡Z Zuvnv‡`i
†fv‡U GKRb wkÿK m`m¨ wbe©vwPZ nB‡eb: †mB †ÿ‡Î †gvU wbe©vwPZ mvaviY wkÿK m`m¨ `yB
R‡bi cwie‡Z© wZb Rb nB‡e|
Av‡iv kZ© _v‡K †h, `dv (M) Gi weavb †Kvb gwnjv wkÿK‡K mvaviY wkÿK m`m¨ c‡` cÖwZØw›ØZv
Kiv nB‡Z wbe„Z Kwi‡e bv;
(M) gwnjv wkÿKM‡Yi ga¨ nB‡Z Zuvnv‡`i †fv‡U wbe©vwPZ GKRb msiwÿZ gwnjv wkÿK m`m¨ :
*Z‡e kZ© _v‡K †h, D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡b Ògva¨wgK/cÖv_wgK I
gva¨wgK ¯Íi mshy³ _vwK‡j, mKj ¯Í‡ii gwnjv wkÿKM‡Yi ga¨ nB‡Z cyiæl gwnjv wbwe©‡k‡l mKj
¯Í‡ii mKj wkÿ‡Ki †fv‡U ....Ó msiwÿZ gwnjv wkÿK m`m¨ wbe©vwPZ nB‡eb;
(N) GKv`k †kªwY‡Z Aa¨qbiZ wkÿv_x©‡`i AwffveKM‡Yi ga¨ nB‡Z GKv`k I Øv`k †kÖwYi
wkÿv_x©‡`i AwffveKM‡Yi †fv‡U wbe©vwPZ PviRb mvaviY AwffveK m`m¨:
*Z‡e kZ© _v‡K †h, D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡b cÖv_wgK I gva¨wgK ¯Íi
mshy³ _vwK‡j, D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii GKv`k †kÖwYi wkÿv_x©‡`i AwffveKM‡Yi ga¨ nB‡Z GKv`k I
Øv`k †kÖwYi wkÿv_x©‡`i AwffveKM‡Yi †fv‡U `yBRb, gva¨wgK ¯Í‡ii beg †kÖwY ch©šÍ wkÿv_x©‡`i
AwffveKM‡Yi ga¨ nB‡Z gva¨wgK ¯Í‡ii mKj wkÿv_x©‡`i AwffveKM‡Yi †fv‡U `yB Rb Ges 1g
- 4_© †kÖwYi wkÿv_x©‡`i AwffveKM‡Yi ga¨ nB‡Z 1g - 5g †kªwYi wkÿv_x©‡`i AwffveKM‡Yi
†fv‡U GKRb mvaviY AwffveK m`m¨ wbe©vwPZ nB‡eb: †mB †ÿ‡Î †gvU wbe©vwPZ mvaviY AwffveK
m`m¨ PviR‡bi cwie‡Z© cuvPRb nB‡e|Ó
Av‡iv kZ© _v‡K †h, `dv (O) Gi weavb cÖweavb 18 Dc-cÖweavb (2) Gi weavb mv‡c‡ÿ, †Kvb
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gwnjv AwffveK‡K mvaviY AwffveK m`m¨ c‡` wbe©vP‡b cÖwZØw›ØZv Kiv nB‡Z wbe„Z Kwi‡e bv;
(O) GKv`k †kÖwYi wkÿv_x©‡`i gwnjv AwffveKM‡Yi †fv‡U wbe©vwPZ GKRb msiwÿZ gwnjv
AwffveK m`m¨ :
*Z‡e kZ© _v‡K †h, D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡b gva¨wgK/gva¨wgK I
cÖv_wgK ¯Íi mshy³ _vwK‡j D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii 11k, gva¨wgK ¯Í‡ii 6ô - 9g Ges cÖv_wgK ¯Í‡ii
1g - 4_© †kÖwYi wkÿv_x©‡`i gwnjv AwffveKM‡Yi ga¨ nB‡Z cyiæl gwnjv wbwe©‡k‡l mKj ¯Í‡ii
mKj Awffve‡Ki †fv‡U GKRb msiwÿZ gwnjv AwffveK m`m¨ wbe©vwPZ nB‡eb|Ó
(P) mswkøó wkÿv cÖwZôv‡bi cÖwZôvZv, whwb GKRb cÖwZôvZv m`m¨ nB‡eb, Z‡e GKvwaK cÖwZôvZv
_vwK‡j Zuvnv‡`i ga¨ nB‡Z Zuvnv‡`i Øviv wbe©vwPZ GKRb m`m¨;
(Q) `vZvM‡Yi ga¨ nB‡Z Zuvnv‡`i Øviv wbe©vwPZ GKRb m`m¨;
(R) wkÿv cÖwZôvb cÖavb, whwb Dnvi m`m¨ mwPeI nB‡eb;
(S) GKRb †Kv-AÞ m`m¨ whwb ¯’vbxq GKRb we‡`¨vrmvnx e¨w³ Ges MfwY©sewWi cÖg mfvq
Dcw¯’Z m`m¨M‡Yi msL¨vMwi‡ôi mg_©‡b hvnv‡K †Kv-AÞ Kiv nBqv‡Q|
(2) †Kvb wkÿK wKsev wkÿK †kÖwYi m`m¨ MfwY©sewWi mswkøó cÖwZôv‡bi mfvcwZ c‡` g‡bvbxZ
nB‡eb bv|
(3) †Kvb †kÖwYi m`m¨ c‡` hw` cÖv_x© cvIqv bv hvq Zvnv nB‡j, D³ †kªwYi m`m¨ c` k~b¨ _vwK‡e
Ges GBiƒc m`m¨ e¨wZ‡i‡KB Ab¨vb¨ m`m¨ mgš^‡q MfwY©sewW MwVZ nB‡e|
5| MfwY©sewWi mfvcwZ g‡bvbqb : (1) †Kvb ¯’vbxq wbe©vwPZ msm` m`m¨ Zvnvi wbe©vPbx GjvKvq
Aew¯’Z †evW© KZ…©K ¯^xK…wZcÖvß Ggb msL¨K D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi
MfwY©sewWi mfvcwZi `vwqZ¡ MÖnY Kwi‡Z cvwi‡eb †hb D³ GjvKvq Aew¯’Z, GB cÖweavbgvjvi
AvIZvfz³ b‡n GBiƒc Ab¨vb¨ †emiKvwi wkÿv cÖwZôvbmn, Zvnvi GBiƒc `vwqZ¡ MÖnYK…Z wkÿv
cÖwZôv‡bi msL¨v Pvi Gi AwaK bv nq|
(2) Dc-cÖweavb (1) Gi Aaxb mfvcwZi `vwqZ¡ MÖn‡Yi Rb¨ ¯’vbxq wbe©vwPZ msm` m`m¨, Zuvnvi
wbe©vPbx GjvKvq Aew¯’Z †h mKj D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi `vwqZ¡ MÖnY Kwi‡Z
B”QzK Zuvnvi D‡jøLmn, wjwLZfv‡e GB cÖweavbgvjvi Aaxb †ev‡W©i †Pqvig¨v‡bi wbKU Zuvnvi
AwfcÖvq cÎ mswkøó †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb ev cÖwZôvbmg~‡ni mfvcwZ wnmv‡e Zvnvi g‡bvbqbiƒ‡c
MY¨ nB‡e|
*(3) Dc-cÖweavb (2) Gi Aaxb D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb e¨ZxZ Ab¨vb¨
D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †emiKvwi D”Pgva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡bi MfwY©sewWi mfvcwZ g‡bvbq‡bi j‡ÿ
cÖwZôvb cÖavb, ¯’vbxq wbe©vwPZ msm` m`m¨ I wkÿvbyivMx e¨w³M‡Yi mwnZ Av‡jvPbvμ‡g, msiwÿZ
Avm‡bi RvZxq msm` m`m¨, ¯’vbxq RbcÖwZwbwa, ÒmiKvwi/Avav miKvwi/¯^vqZ¡kvwmZ cÖwZôv‡b
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Kg©iZ ev AemicÖvß cÖg/wØZxq †kÖwYi Kg©KZ©vÓ, ¯’vbxq wkÿvbyivMx e¨w³ ev ¯’vbxq L¨vwZgvb
mgvR‡meKM‡Yi ga¨ nB‡Z wZbRb e¨w³i bvg I Rxeb-e„ËvšÍ †ev‡W©i wbKU †cÖiY Kwi‡eb Ges
†ev‡W©i †Pqvig¨vb D³iƒc cÖ¯ÍvweZ e¨w³M‡Yi ga¨ nB‡Z Zvnvi we‡ePbvgZ GKRb‡K mfvcwZ
g‡bvbxZ Kwi‡eb :
Z‡e kZ© _v‡K †h, GB Dc-cÖweav‡bi Aaxb †Kvb Kg©KZ©v ev e¨w³‡K `yBwUi AwaK D”Pgva¨wgK
¯Í‡ii †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi mfvcwZ c‡` g‡bvbqb cÖ`vb Kiv hvB‡e bv|
(4) Dc-cÖweavb (3) Gi Aaxb cÖ¯ÍvweZ e¨w³M‡Yi bv‡gi ZvwjKvμg †Kvb μ‡gB Zuvnv‡`i
g‡bvbqb †ÿ‡Î AMÖvwaKviμg wnmv‡e MY¨ nB‡e bv|
*(5) ÒmfvcwZi c` †Kvb Kvi‡Y k~b¨ nB‡j cÖweavb 5(1), 5(2), 5(3) I 5(4) Gi weavb g‡Z
c` k~b¨ nBevi AbwaK mvZ w`‡bi g‡a¨ cybivq mfvcwZ g‡bvbxZ nB‡eb|Ó
6| we‡kl †ÿ‡Î MfwY©sewWi mfvcwZi g‡bvbqb : GB cÖweavbgvjvq hvnv wKQzB _vKzK bv †Kb(K) msm` fvwOqv †M‡j ev †Kvb Kvi‡Y †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡b mfvcwZ wnmv‡e `vwqZ¡
cvjbiZ †Kvb msm` m`‡m¨i m`m¨ c` k~b¨ nB‡j D³iƒc msm` fvwOqv hvBevi ev, †ÿÎgZ,
msm` m`‡m¨i m`m¨c` k~b¨ nBevi m‡½ m‡½ mswkøó †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi mfvcwZ c‡`
Zuvnvi `vwq‡Z¡i Aemvb NwU‡e Ges mswkøó †Rjvi †Rjv cÖkvmK ev Z`KZ…©K g‡bvbxZ †Kvb Kg©KZ©v
MfwY©sewWi Aewkó †gqv‡` mfvcwZi `vwqZ¡ cvjb Kwi‡eb;
(L) †Kvb we‡kl cwiw¯’‡Z miKvi(A) gnvbMi e¨ZxZ Ab¨vb¨ GjvKvi †ÿ‡Î, mswkøó †Rjvi †Rjv cÖkvmK, AwZwi³ †Rjv cÖkvmK, ev
mswkøó Dc‡Rjvi Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi‡K; Ges
(Av) gnvbMi GjvKvi †ÿ‡Î, mswkøó wefv‡Mi wefvMxq Kwgkbvi, mswkøó †Rjvi †Rjv cÖkvmK,
AwZwi³ †Rjv cÖkvmK, ev †h †Kvb cÖg †kÖwYi miKvwi Kg©KZ©v‡K,
D³ GjvKvi †Kvb D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi mfvcwZ g‡bvbqb w`‡Z cvwi‡e
Ges miKvi KZ…©K GBiƒc g‡bvbqb †`Iqv nB‡j †evW© KZ…©K g‡bvbxZ mfvcwZi, hw` _v‡K,
`vwq‡Z¡i Aemvb NwU‡e|
7| g¨v‡bwRs KwgwU MVb : (1) wb¤oeewY©Z m`m¨ mgš^‡q g¨v‡bwRs KwgwU MwVZ nB‡e, h_v
cÖwZôv‡bi

g¨v‡bwRs KwgwU

‡gqv` Kvj

GW-nK KwgwU

‡gqv` Kvj

cÖKvi
D”P

mfvcwZ

1

gva¨wgK

m`m¨-mwPe

1

¯Í‡ii

we‡`¨vrmvnx m`m¨

1

†emiKvwi

AwffveK m`m¨

4

02 (`yB)
eQi
(1g mfv

MfvcwZ

1

06 (Qq) gvm

m`m¨-mwPe

1

(†evW© KZ©„K

‡Rjv wk¶v Awdmvi KZ©„K
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g‡bvbxZ wk¶K cÖwZwbwa
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wkÿv

`vZv m`m¨

1 ZvwiL nB‡Z

‡Rjvi †¶‡Î †Rjv cÖkvmb, Dc-

ZvwiL nB‡Z

cÖwZôvb

cÖwZôvZv m`m¨

1 cieZx© 02

‡Rjvi †¶‡Î Dc‡Rjv wbe©vnx

06 gvm|)

msiw¶Z gwnjv wkÿK m`m

1

Kg©KZ©v KZ©„K g‡bvbxZ

(`yB) eQi)

msiw¶Z gwnjv AwffveK m`m¨ 1
wk¶K cÖwZwbwa

AwffveK cÖwZwbwa

2

1
‡gvU =4

‡gvU= 13

(K) cÖweavb 8 Abymv‡i wbe©vwPZ GKRb mfvcwZ;
(L) mKj wkÿ‡Ki ga¨ nB‡Z Zvnv‡`i †fv‡U wbe©vwPZ `yBRb mvaviY wkÿK m`m¨ :
*Z‡e kZ© _v‡K †h, gva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡b cÖv_wgK ¯Íi mshy³ _vwK‡j
gva¨wgK ¯Í‡ii wkÿKM‡Yi ga¨ nB‡Z Zuvnv‡`i †fv‡U GKRb Ges cÖv_wgK ¯Í‡ii wkÿKM‡Yi ga¨
nB‡Z Zuvnv‡`i †fv‡U GKRb mvaviY wkÿK m`m¨ wbe©vwPZ nB‡eb; ÒZvQvov, gva¨wgK ¯Í‡i KvwiMwi
kvLv mshy³ _vwK‡j wkÿK cÖwZwbwa wbe©vP‡bi †ÿ‡Î KvwiMwi kvLvi wkÿKMY gva¨wgK ¯Í‡ii wkÿK
wnmv‡e we‡ewPZ nB‡eb|Ó
Av‡iv kZ© _v‡K †h, `dv (M) Gi weavb †Kvb gwnjv wkÿK‡K mvaviY wkÿK m`m¨ c‡` cÖwZØw›ØZv
Kiv nB‡Z wbe„Z Kwi‡e bv;
(M) gwnjv wkÿKM‡Yi ga¨ nB‡Z Zuvnv‡`i †fv‡U wbe©vwPZ GKRb msiwÿZ gwnjv wkÿK m`m¨ :
Z‡e kZ© _v‡K †h, gva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡b cÖv_wgK ¯Íi mshy³ _vwK‡j Dfq
¯Í‡ii gwnjv wkÿKM‡Yi ga¨ nB‡Z Zuvnv‡`i †fv‡U msiwÿZ gwnjv wkÿK m`m¨ wbe©vwPZ nB‡eb;
(N) beg †kÖwY ch©šÍ wkÿv_x©‡`i AwffveKM‡Yi †fv‡U wbe©vwPZ PviRb mvaviY AwffveK m`m¨;
*Z‡e kZ© _v‡K †h, gva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡b gva¨wgK ¯Íi mshy³ _vwK‡j,
gva¨wgK ¯Í‡ii beg †kÖwY ch©šÍ wkÿv_x©‡`i AwffveKM‡Yi ga¨ nB‡Z gva¨wgK ¯Í‡ii mKj
AwffveKM‡Yi †fv‡U `yBRb Ges cÖv_wgK ¯Í‡ii PZz© †kÖwY ch©šÍ wkÿv_x©‡`i AwffveKM‡Yi ga¨
nB‡Z cÖv_wgK ¯Í‡ii mKj AwffveKM‡Yi †fv‡U `yBRb AwffveK m`m¨ wbe©vwPZ nB‡eb :
ÒZvQvov, gva¨wgK ¯Í‡i KvwiMwi kvLv mshy³ _vwK‡j AwffveK cÖwZwbwa wbe©vP‡bi †ÿ‡Î KvwiMwi
kvLvi wkÿv_x©‡`i AwffveKMY gva¨wgK ¯Í‡ii AwffveK wnmv‡e MY¨ nB‡eb|Ó
Av‡iv kZ© _v‡K †h, `dv (O) Gi weavb cÖweavb 18 Gi Dc-cÖweavb (2) Gi weavb mv‡c‡ÿ, †Kvb
gwnjv AwffveK‡K mvaviY AwffveK m`m¨ c‡` wbe©vP‡b cÖwZØw›ØZv Kiv nB‡Z wbe„Z Kwi‡e bv;
(O) beg †kÖwY ch©šÍ wkÿv_x©‡`i gwnjv AwffveKM‡Yi †fv‡U wbe©vwPZ GKRb msiwÿZ gwnjv
AwffveK m`m¨ :
Z‡e kZ© _v‡K †h, gva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡b cªv_wgK ¯Íi mshy³ _vwK‡j,
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gva¨wgK ¯Í‡ii beg †kÖwY ch©šÍ wkÿv_x©‡`i Ges cÖv_wgK ¯Í‡ii PZz© †kÖwY ch©šÍ wkÿv_x©‡`i
AwffveKM‡Yi ga¨ nB‡Z gva¨wgK I cÖv_wgK ¯Í‡ii mKj AwffveKM‡Yi †fv‡U msiwÿZ gwnjv
AwffveK m`m¨ wbe©vwPZ nB‡eb;
(P) mswkøó wkÿv cÖwZôv‡bi cÖwZôvZv, whwb GKRb cÖwZôvZv m`m¨ nB‡eb, Z‡e GKvwaK cÖwZôvZv
_vwK‡j Zuvnv‡`i ga¨ nB‡Z Zuvnv‡`i Øviv wbe©vwPZ GKRb m`m¨;
(Q) `vZvM‡Yi ga¨ nB‡Z Zuvnv‡`i Øviv wbe©vwPZ GKRb m`m¨;
(R) wkÿv cÖwZôvb cÖavb, whwb Dnvi m`m¨ mwPeI nB‡eb;
*(S) GKRb †Kv-AÞ m`m¨ whwb ¯’vbxq GRb we‡`¨vrmvnx e¨w³ Òg¨v‡bwRs KwgwU †evW© KZ…K
©
Aby‡gvw`Z nBevi wÎk w`‡bi g‡a¨ AvûZ cÖg mfvqÓ Dcw¯’Z m`m¨M‡Yi msL¨vMwi‡ôi mg_©‡b
hvnv‡K †Kv-AÞ Kiv nBqv‡Q|
(2) †Kvb wkÿK wKsev wkÿK †kÖwYi m`m¨ g¨v‡bwRs KwgwUi mfvcwZ c‡` wbe©vwPZ nB‡eb bv|
(3) †Kvb †kÖwYi m`m¨ c‡` hw` cÖv_x© cvIqv bv hvq Zvnv nB‡j, D³ †kÖwYi m`m¨ c` k~b¨ _vwK‡e
Ges GBiƒc m`m¨ e¨wZ‡i‡KB Ab¨vb¨ m`m¨ mgš^‡q g¨v‡bwRs KwgwU MwVZ nB‡e|
8| *g¨v‡bwRs KwgwUi mfvcwZ wbe©vPb : (1) gva¨wgK ¯Í‡ii cÖ‡Z¨K †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi Ab¨vb¨
m`m¨ wbe©vPb m¤úboe nBevi AbwaK mvZ w`‡bi g‡a¨ cÖwZôvb cÖavb D³ cÖwZôv‡bi g¨v‡bwRs KwgwUi
mfvcwZ wbe©vP‡bi D‡Ï‡k¨ g¨v‡bwRs KwgwUi D³iƒc wbe©vwPZ m`m¨M‡Yi GKwU mfv AvnŸvb Kwi‡eb
ÒGes D³ mfvq wbe©vwPZ m`m¨M‡Yi b~¨bZg `yB-Z…Zxqvs‡ki Dcw¯’wZ wbwðZ Kwi‡eb|Ó
*(2) Dc-cÖweavb (1) Gi Aaxb AvûZ mfvq ÒwcÖRvBwWs Awdmvi, whwb wbe©vP‡bi `vwqZ¡cÖvß wQ‡jb,
mfvcwZZ¡ Kwi‡eb|Ó
*(3) D³ mfvq Dcw¯’Z Òwbe©vwPZÓ m`m¨M‡Yi msL¨vMwi‡ôi mg_©‡b KwgwUi m`m¨M‡Yi ga¨ nB‡Z
A_ev ¯’vbxq wkÿvbyivMx e¨w³, L¨vwZgvb mgvR‡meK, RbcÖwZwbwa ev AemicÖvß cÖg †kÖwYi miKvwi
Kg©KZ©vM‡Yi ga¨ nB‡Z g¨v‡bwRs KwgwUi GKRb mfvcwZ wbe©vwPZ nB‡eb;
Z‡e kZ© _v‡K †h, †Kvb e¨w³ `yBwUi AwaK wkÿv cÖwZôv‡bi g¨v‡bwRs KwgwUi mfvcwZ wbe©vwPZ
nB‡Z cvwi‡eb bv :
Av‡iv kZ© _v‡K †h, GB cÖweavbgvjvi wfboeiƒc weavb m‡Ë¡I, †Kvb we‡kl cwiw¯’wZ‡Z miKvi(A) gnvbMi e¨ZxZ Ab¨vb¨ GjvKvi †ÿ‡Î, mswkøó †Rjvi †Rjv cªkvmK, AwZwi³ †Rjv cÖkvmK ev
mswkøó Dc‡Rjvi Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi‡K, Ges
(Av) gnvbMi GjvKvi †ÿ‡Î, †Rjv cªkvmK, AwZwi³ †Rjv cÖkvmK ev †Kvb cÖg †kÖwYi miKvwi
Kg©KZ©v‡K,
D³ GjvKvi †Kvb gva¨wgK ¯Í‡ii †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi mfvcwZ g‡bvbqb w`‡Z cvwi‡e Ges
miKvi KZ…©K GBiƒc g‡bvbqb †`Iqv nB‡j †evW© KZ…©K g‡bvbxZ mfvcwZ, hw` _v‡K, `vwq‡Z¡i
121

িশ নাথ র জন

Aemvb NwU‡e|
*(4) Òg¨v‡bwRs KwgwUi mfvcwZ wbe©vP‡b GKvwaK cÖv_x© mgvb msL¨K †fvU cvB‡j jUvwii gva¨‡g
mfvcwZ wbe©vPb Kwi‡Z nB‡e|Ó
*(5) ÒmfvcwZi c` †Kvb Kvi‡Y k~b¨ nB‡j, c` k~b¨ nIqvi AbwaK mvZ w`‡bi g‡a¨ bZzb
mfvcwZ wbe©vP‡bi D‡Ï‡k¨ mfv AvnŸvb Kwi‡Z nB‡e| D³ mfvq b~¨bZg `yB-Z…Zxqvsk m`‡m¨i
Dcw¯’wZ‡Z cÖweavb- 8(2), 8(3) I 8(4) AbymiYc~e©K mfvcwZ wbe©vwPZ nB‡eb|Ó
9| MfwY©sewW I g¨v‡bwRs KwgwUi †gqv` : cÖweavb 38 Gi weavb Abymv‡i c~‡e© evwZj Kiv bv nB‡j
MfwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi †gqv` nB‡e Dnvi cªg mfv Abyôv‡bi ZvwiL nB‡Z
cieZx© `yB ermi :
Z‡e kZ© _v‡K †h, †Kvb MfwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi †gqv` DËxY© nIqv m‡Ë¡I Dnvi
DËivwaKvi MfwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi cªg mfv AbywôZ bv nIqv ch©šÍ D³ cªg
MfwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU Dnvi `vwqZ¡ cvjb Ae¨vnZ ivwL‡e|
10| m`m¨ wbe©vP‡b †fvUvwaKvi : cÖweavb 4 I 7 Gi Aaxb †h mKj m`m¨ c‡` wbe©vP‡bi weavb
iwnqv‡Q †m mKj c‡` GKRb †fvUv‡ii wb¤oeiƒc †fvUvwaKvi _vwK‡e, h_v(K) †Kvb †kÖwYi †h msL¨K m`m¨ c‡` wbe©vPb AbywôZ nB‡e †m †kÖwYi cÖ‡Z¨K †fvUv‡ii mgmsL¨K
†fvU cÖ`v‡bi AwaKvi _vwK‡e :
(L) GKRb cÖwZôvZv AvRxeb †fvUvi nB‡eb;
Z‡e kZ© _v‡K †h, †Kvb cÖwZôvZvi g„Zz¨‡Z Zuvnvi †Kvb DËivwaKv‡ii †fvUvwaKvi ev cªwZôvZv
†kÖwYi m`m¨ nBevi AwaKvi _vwK‡e bv;
Av‡iv kZ© _v‡K †h, GB cÖweavbgvjv ejer nBevi Ae¨ewnZ c~‡e© †Kvb cÖwZôvZv KZ…©K gva¨wgK I
D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb‡K Rwg ev m¤ú` `vb msμvšÍ †iwRw÷ªK…Z `wj‡j
wfboeiƒc †Kvb kZ© _vwK‡j D³ kZ© Kvh©Ki _vwK‡e;
(M) AvRxeb `vZv m`m¨ e¨ZxZ GKRb `vZv m`‡m¨i †fvUvwaKvi †Kej wZwb †h †gqv‡` A_© ev
m¤ú` `vb Kwiqv‡Qb †m †gqv‡`i Rb¨ ejer _vwK‡e Ges GKRb AvRxeb `vZv m`‡m¨i AvRxeb
†fvUvwaKvi _vwK‡e :
Z‡e kZ© _v‡K †h, †Kvb AvRxeb `vZv m`‡m¨i g„Zz¨‡Z Zuvnvi †Kvb DËivwaKv‡ii †fvUvwaKvi wKsev
DËivwaKvi m~‡Î `vZv †kÖwYi m`m¨ nBevi AwaKvi _vwK‡e bv :
Av‡iv kZ© _v‡K †h, GB cÖweavbgvjv ejer nBevi Ae¨ewnZ c~‡e© †Kvb `vZv KZ…©K gva¨wgK ev
D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb‡K cÖ‡qvRbxq Rwg ev m¤ú` `vb msμvšÍ
†iwRw÷ªK…Z `wj‡j wfboeiƒc †Kvb kZ© _vwK‡j D³ kZ© Kvh©Ki _vwK‡e;
(N) GKvwaK wkÿv_x©i GKRb AwffveK _vwK‡j wZwb AwffveK †kÖwY‡Z †Kej GKRb †fvUvi
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wnmv‡e MY¨ nB‡eb|
11| m`m¨ nBevi ev _vwKevi †ÿ‡Î A‡hvM¨Zv : †Kvb e¨w³ MfwY©sewWi ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi
m`m¨ nB‡Z ev m`m¨ wnmv‡e _vwK‡Z cvwi‡eb bv, hw` wZwb(K) evsjv‡`‡ki bvMwiK bv nb;
(L) evsjv‡`‡ki bvMwiKZ¡ nvivb wKsev †Kvb we‡`kx bvMwiKZ¡ MÖnY K‡ib;
(M) mswkøó wkÿv cÖwZôv‡bi ¯^v_© we‡ivax ev Bnvi mybvg bó nq GBiƒc †Kvb Kg©Kv‡Û AskMÖnY
K‡ib A_ev †Kvbfv‡e Dnv‡Z mnvqZv cÖ`vb K‡ib;
(N) †Kvb †dŠR`vix Aciv‡ai Dchy³ Av`vjZ KZ…©K `wÛZ nBqv _v‡Kb;
(O) MfwY©sewWi ev g¨v‡bwRs KwgwUi m`m¨ nIqv m‡Ë¡I wjwLZfv‡e AewnZKiY e¨ZxZ ci ci
wZbwU mfvq †hvM`vb Kwi‡Z e¨_© nb;
(P) mswkøó wkÿv cÖwZôv‡bi wkÿK e¨ZxZ Ab¨ †Kvb Kg©Pvix nb A_ev m`m¨ wbe©vwPZ nBevi ci
D³ wkÿv cÖwZôv‡b Kg©Pvix wbhy³ nb;
(Q) AcÖK…wZ¯’ nb; A_ev
(R) iv‡óªi aŸsmvZ¥K †Kvb Kv‡R AskMÖnY K‡ib ev mnvqZv K‡ib|
12| †fvUvi ZvwjKv cÖYqb I cÖKvk : (1) MfwY©s ewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi †gqv` DËx‡Y©i
AšÍZt Avwk w`b c~‡e© cÖwZôvb cªavb mKj †kÖwYi m`m¨ c‡`i Rb¨ c„K c„K Lmov †fvUvi ZvwjKv
cÖYqb Kwiqv we`¨gvb MfwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi Aby‡gv`‡bi Rb¨ Dnvi mfvq
Dc¯’vcb Kwi‡eb|
(2) cÖweavb 10 Gi `dv (N) Gi weavb mv‡c‡ÿ, Dc-cÖweavb (1) G DwjøwLZ MfwY©sewW ev,
†ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi mfv Abyôv‡bi Zvwi‡L mswkøó †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡b Aa¨qbiZ mKj
wkÿv_x©i AwffveKMY‡K †fvUvi ZvwjKvq AšÍf³
z© Kwi‡Z nB‡e|
(3) MfwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU KZ…©K Lmov †fvUvi ZvwjKv Aby‡gv`‡bi cieZx©
Kvh©w`e‡m cÖwZôvb cÖavb D³ Lmov †fvUvi ZvwjKv cÖ‡Z¨K †kÖwYK‡ÿ wkÿv_x©MY‡K cvV Kwiqv
ïbvBevi e¨e¯’v Kwi‡eb Ges mK‡ji AeMwZi Rb¨ Dnvi GKwU Kwc mswkøó †emiKvwi wkÿv
cÖwZôv‡bi †bvwUk †ev‡W© Uv½vBqv w`‡eb Ges †kÖwYK‡ÿ GBiƒc cvV Kwiqv ïbv‡bv Ges †bvwUk †ev‡W©
Uv½vBqv Lmov †fvUvi ZvwjKv cÖKvk ewjqv Mb¨ nB‡e|
(4) Dc-cÖweavb (3) Gi Aaxb cÖKvwkZ Lmov †fvUvi ZvwjKv m¤ú‡K© KvnviI †Kvb AvcwË _vwK‡j
Dnv ms‡kvab ev cwigvR©‡bi Rb¨ cieZx© cuvP Kvh© w`e‡mi g‡a¨ cÖwZôvb cÖav‡bi wbKU wjwLZfv‡e
AvcwË Rvbv‡bv hvB‡e Ges AvcwË `vwLjKvix `vex Kwi‡j, cÖwZôvb cÖavb GBiƒc AvcwË Av‡e`‡bi
wjwLZ cÖvwß ¯^xKvi Kwi‡eb|
(5) AvcwË Av‡e`b cÖvwßi mgqmxgv DËxY© nBevi cieZx© wZb Kvh©w`e‡mi g‡a¨ MfwY©sewW ev,
123

িশ নাথ র জন

†ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU Dnvi mfvq mKj AvcwË wb®úwËc~e©K †fvUvi ZvwjKv P~ovšÍ Kwiqv
Aby‡gv`b Kwi‡e Ges GBiƒc Aby‡gvw`Z †fvUvi ZvwjKv P~ovšÍ †fvUvi iƒ‡c cwiMwYZ nB‡e|
(6) Dc-cÖweavb (5) Abyhvqx †fvUvi ZvwjKv P~ovšÍ nBevi cieZx© wZb Kvh©w`e‡m cÖwZôvb cÖavb
Dnv Dc-cÖweavb (1) Gi Abyiƒc mKj †kÖwYK‡ÿ wkÿv_x©MY‡K cwoqv ïbvBevi e¨e¯’v Kwi‡eb Ges
mK‡ji AeMwZi Rb¨ D³ P~ovšÍ †fvUvi ZvwjKvi GKwc Kwc mswkøó †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi
†bvwUk †ev‡W© Uv½vBqv cÖKvk Kwi‡eb I Z_vi AšÍZt wZbw`b Dnv msiÿ‡Yi e¨e¯’v Kwi‡eb|
(7) dig- 1 G cÖ‡qvRbxq Awf‡hvRb mnKv‡i Lmov I P~ovšÍ †fvUvi ZvwjKv cÖYxZ nB‡e Ges Dfq
†fvUvi ZvwjKvi mKj Kwc cÖwZôvb cÖavb KZ…©K ¯^vÿwiZ nB‡e|
13| †fvUvi ZvwjKv mieivn : (1) MfwY©sewW ev †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU KZ…©K wba©vwiZ g~‡j¨ †h
†Kvb e¨w³ †fvUvi ZvwjKv μq Kwi‡Z cvwi‡eb|
(2) GBiƒc †fvUvi ZvwjKv weμqjä A_© mswkøó †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi Znwe‡j Rgv nB‡e|
14| wbe©vPb Abyôv‡bi mgq : †Kvb MfwY©sewW ev †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi †gqv` DËx‡Y©i AšÍZt
wÎkw`b c~‡e© Dnvi DËivwaKvix MfwY©sewW ev †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU MV‡bi D‡Ï‡k¨ m`m¨
wbe©vPb m¤úboe Kwi‡Z nB‡e|
15| *wcÖRvBwWs Awdmvi wb‡qvM : (1) cÖweavb 14 Gi Aaxb wbe©vPb Abyôv‡bi D‡Ï‡k¨ wbe©vP‡bi
Zdwmj †NvlYvi c~‡e© GKRb wcÖRvBwWs Awdmvi wb‡qv‡Mi Rb¨ cÖwZôvb cÖavb, MfwY©sewWi †ÿ‡Î,
wkÿv cÖwZôvbwU †h †Rjvq Aew¯’Z †mB †Rjvi †Rjv cÖkvmK‡K Ges g¨v‡bwRs KwgwUi †ÿ‡Î, wkÿv
cÖwZôvbwU †h Dc‡Rjvq Aew¯’Z †mB Dc‡Rjvi Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi‡K wjwLZfv‡e Aby‡iva
RvbvB‡eb| ÒZ‡e gnvbMi GjvKvq g¨v‡bwRs KwgwU MV‡bi †ÿ‡ÎI †Rjv cÖkvmK‡K wjwLZfv‡e
Aby‡iva RvbvB‡Z nB‡e|Ó
(2) †Rjv cÖkvmK ev †ÿÎgZ, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi AbwaK mvZ w`‡bi g‡a¨ mswkøó MfwY©sewW
ev †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi †Kvb m`m¨ ev mswkøó †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi P~ovšÍ †fvUvi
ZvwjKvq AšÍf³
y© †Kvb e¨w³ e¨ZxZ, †Kvb cÖg †kÖwYi miKvwi Kg©KZ©v‡K wcÖRvBwWs Awdmvi
wb‡qvM Kwi‡eb|
16| wbe©vP‡bi Zdwmj †NvlYv : (1) wcÖRvBwWs Awdmvi MfwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi
m`m¨ wbe©vP‡bi Rb¨ wb¤oeiƒc mgq wba©viY Kwiqv wbe©vP‡bi Zdwmj †NvlYv Kwi‡eb, h_v :
(K) g‡bvbqbcÎ Rgv †`Iqvb Rb¨ wZbwU Kvh©w`em;
(L) g‡bvbqbcÎ Rgv`v‡bi †kl w`b nB‡Z cieZx© wZb w`‡bi g‡a¨ g‡bvbqbcÎ evQvB‡qi Rb¨
GKwU w`b;
(M) g‡bvbqbcÎ evQvB‡qi cieZx© wZb w`‡bi g‡a¨ g‡bvbqbcÎ cÖZ¨vnv‡ii Rb¨ GKwU w`b; Ges
(N) wbe©vPb Abyôv‡bi Rb¨ g‡bvbqbcÎ cÖZ¨vnv‡ii w`b nB‡Z AšÍZt `k w`b c‡ii GKwU w`b|
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(2) mKj †kÖwYi m`m¨ c‡` wbe©vPb GK‡hv‡M Ges GKB mg‡q AbywôZ nB‡e|
17| g‡bvbqbcÎ AvnŸvb, BZ¨vw` : (1) cÖweavb 16 Gi Aaxb wbe©vP‡bi Zdwmj †NvlYvi m‡½ m‡½
g‡bvbqbcÎ Rgv`v‡bi ¯’vb I mgq D‡jøLc~e©K wcÖRvBwWs Awdmvi mKj †kÖwYi m`m¨ c‡`
g‡bvbqbcÎ AvnŸvb RvbvBqv ¯^xq Awd‡m GKwU weÁwß cÖKvk Kwi‡eb Ges Dnvi `yBwU Abywjwc
cÖwZôvb cÖav‡bi wbKU cvVvB‡eb|
(2) cÖwZôvb cÖavb Dc-cÖweavb (1) Gi Aaxb weÁwßwU cÖvwßi m‡½ m‡½ mKj †kÖwYK‡ÿ wkÿv_x©‡`i
D‡Ï‡k¨ Dnv cvV Kwiqv ïbvB‡eb Ges weÁwßi GKwU Abywjwc mswkøó wkÿv cÖwZôv‡bi bw_‡Z
msiÿY Kwi‡eb|
18| g‡bvbqbcÎ, BZ¨vw` : (1) †Kvb †kÖwYi †h †Kvb †fvUvi †mB †kÖwYi m`m¨ c‡` wbe©vP‡bi Rb¨ D³
†kªwYi m`m¨ nBevi †hvM¨ GKRb cÖv_x©i bvg cÖ¯Íve A_ev mg_©b Kwi‡Z cvwi‡eb :
Z‡e kZ© _v‡K †h, †Kvb †kªwYi †fvUvi msL¨v wZbR‡bi Kg nB‡j †mB †ÿ‡Î †Kvb cÖ¯ÍveK I
mg_©K cÖ‡qvRb nB‡e bv|
(2) †Kvb e¨w³ GKm‡½ `yBwU m`m¨ c‡` cÖwZØw›ØZv Kwi‡Z cvwi‡eb bv|
(3) †Kvb wkÿK, †Kvb wkÿv_x©i AwffveK nB‡jI, wZwb AwffveK †kÖwYi m`m¨ c‡` cÖwZØw›ØZv
Kwi‡Z cvwi‡eb bv|
(4) mKj g‡bvbqb dig- 2 G `vwLj Kwi‡Z nB‡e|
19| evQvB : (1) wcÖRvBwWs Awdmvi wba©vwiZ ZvwiL I mg‡q cÖwZØw›Ø cÖv_x©MY A_ev Zuvnv‡`i
cÖwZwbwaM‡Yi Dcw¯’wZ‡Z, hw` Zuvnviv _v‡Kb, mKj g‡bvbqbcÎ evQvB Kwi‡eb|
(2) g‡bvbqbcÎmg~n evQvBKv‡j †Kvb g‡bvbqbcÎ m¤ú‡K© †Kvbiƒc AvcwË DÌvwcZ nB‡j
wcÖRvBwWs Awdmvi Dnv we‡ePbv Kwi‡eb|
(3) †Kvb Zz”Q Kvi‡Y wcÖRvBwWs Awdmvi †Kvb g‡bvbqbcÎ evwZj Kwi‡eb bv Ges wZwb Zz”Q ÎæwU
ms‡kva‡bi Rb¨ ZvrÿwYKfv‡e cÖv_x©‡K my‡hvM w`‡eb|
(4) wcÖRvBwWs Awdmvi cÖwZwU g‡bvbqbc‡Î Dnv MÖnY ev evwZj wel‡q Zuvnvi wm×všÍ wjwce×
Kwi‡eb Ges †Kvb g‡bvbqbcÎ evwZj Kiv nB‡j wZwb Dnvi KviYI ms‡ÿ‡c wjwce× Kwi‡eb|
20| g‡bvbqbcÎ evwZ‡ji weiæ‡× Avcxj : (1) †Kvb cÖv_x© g‡bvbqbcÎ wcÖRvBwWs Awdmvi KZ…©K
cÖweavb 19 Gi Dc-cÖweavb (4) Gi Aaxb evwZj Kiv nB‡j cieZx© `yB w`‡bi g‡a¨ MfwY©sewWi
†Kvb m`m¨ c`cÖv_x©i †ÿ‡Î †Rjv cÖkvm‡Ki wbKU wKsev Z`KZ…©K GZ`y‡Ï‡k¨ ÿgZvcÖvß †Kvb
AwZwi³ †Rjv cÖkvm‡Ki wbKU Ges g¨v‡bwRs KwgwUi †Kvb m`m¨ c`cÖv_x©i †ÿ‡Î mswkøó Dc‡Rjv
wbe©vnx Awdmv‡ii wbKU msÿzä cÖv_x© Avcxj Kwi‡Z cvwi‡eb|
(2) Dc-cÖweavb (1) Gi Aaxb Avcxj `v‡q‡ii cieZx© `yB w`‡bi g‡a¨ Avcxj KZ…©cÿ
cÖ‡qvRb‡ev‡a, cÖv_x©‡K ïbvbx Kwiqv ev mswÿß Z`‡šÍi gva¨‡g Dnv wb®úwË Kwi‡eb Ges GB‡ÿ‡Î
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Avcxj KZ…©c‡ÿi wm×všÍ P~ovšÍ ewjqv we‡ewPZ nB‡e|
21| ˆea cÖv_x©M‡Yi ZvwjKv cÖKvk : wcÖRvBwWs Awdmvi g‡bvbqbcÎ evQvB m¤úboe Kwievi ci, A_ev
†Kvb cÖv_x©i g‡bvbqbcÎ evwZ‡ji †ÿ‡Î Avcxj `v‡qi nB‡j D³ wel‡q Avcxj KZ…©c‡ÿi wm×všÍ
cvBevi ci, dig- 3 G mwboe‡ek Kwiqv ˆea cÖv_x©M‡Yi ZvwjKv Zuvnvi Awdm Ges cÖwZôvb cÖav‡bi
gva¨‡g mswkøó †emiKvwi wkÿv cªwZôv‡bi †bvwUk †ev‡W© Uv½vBqv cÖKv‡ki e¨e¯’v Kwi‡eb|
22| cÖv_x©Zv cÖZ¨vnvi : cÖweavb 21 Gi Aaxb cÖKvwkZ ZvwjKvq †h mKj cÖv_x©i bvg AšÍf³
z© iwnqv‡Q
Zuvnv‡`i †h †Kn ¯^xq ¯^vÿ‡i wcÖRvBwWs Awdmv‡ii wbKU cÖv_x©Zv cÖZ¨vnv‡ii Rb¨ wba©vwiZ mg‡qi
g‡a¨ wjwLZ †bvwUk cÖ`vb Kwiqv Zuvnvi cÖv_x©Zv cÖZ¨vnvi Kwi‡Z cvwi‡eb|
23| wbe©vPb : (1) hw` †Kvb †kÖwYi m`m¨ c‡` D³ †kÖwYi m`m¨ c‡`i mgmsL¨K ev Z`‡cÿv Kg
msL¨K ˆea cÖv_x© _v‡Kb Zvnv nB‡j wcÖRvBwWs Awdmvi D³ cÖv_x©‡K ev cÖv_x©MY‡K webv cÖwZØw›ØZvq
wbe©vwPZ †NvlYv Kwi‡eb|
(2) hw` †Kvb †kÖwYi m`m¨ c‡` D³ †kÖwYi m`m¨ c‡`i AwaK msL¨K ˆea cÖv_x© _v‡Kb Zvnv nB‡j
†mB †kÖwY ev †kÖwYmg~‡ni m`m¨ c‡` wbe©vPb AbywôZ nB‡e|
(3) †h †ÿ‡Î Dc-cÖweavb (2) Gi Aaxb wbe©vPb Abyôvb Avek¨K nq †m †ÿ‡Î †Mvcb †fv‡Ui
gva¨‡g GB cÖweavbgvjvq wba©vwiZ c×wZ‡Z wbe©vPb AbywôZ nB‡e|
(4) wba©vwiZ Zvwi‡L mKvj `k NwUKv nB‡Z Acivý Pvi NwUKv ch©šÍ mswkøó †emiKvwi wkÿv
cÖwZôvb A½‡b †fvU MÖnY Kwi‡Z nB‡e|
24| †fvU MÖnY c×wZ : (1) †fvU MÖn‡Yi Rb¨ wba©vwiZ Zvwi‡L †fvU MÖnYKv‡j wcÖRvBwWs Awdmvi
Dcw¯’Z cÖ‡Z¨K †fvUv‡ii cwiwPwZ wbwðZ nBqv Zuvnv‡K dig- 4 Abymv‡i gyw`ªZ GKwU e¨vjU †ccvi
cÖ`vb Kwi‡eb|
(2) cª‡Z¨K e¨vjU †ccv‡ii gywocÎ μwgK b¤^ihy³ nB‡e wKš‘ †fvUvi‡K cÖ`Ë As‡k †Kvb b¤^i
_vwK‡e bv|
(3) †fvU MÖn‡Yi Rb¨ wcÖRvBwWs Awdmv‡ii mb¥y‡L GKwU Lvwj e¨vjU ev· ¯’vcb Kwi‡Z nB‡e Ges
†fvU MÖnY Avi‡¤¢i AšÍZt c‡bi wgwbU c~‡e© Dcw¯’Z cÖv_x©MY ev Zuvnv‡`i cÖwZwbwai mb¥y‡L GB e¨vjU
ev·wU wcÖRvBwWs Awdmvi KZ…©K wmjMvjvhy³ Kwi‡Z nB‡e|
(4) †Kvb †fvUvi‡K e¨vjU †ccvi cÖ`v‡bi c~‡e©(K) †fvUvi ZvwjKvq Zuvnvi bv‡gi wecix‡Z GKwU wUK ( ) wPý w`‡Z nB‡e;
(L) e¨vjU †ccv‡ii wcQ‡bi c„ôvq mswkøó †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi wmj‡gvni cÖ`vb Kwiqv
wcÖRvBwWs Awdmvi KZ…©K ¯^vÿwiZ nB‡Z nB‡e; Ges
(M) e¨vjU †ccv‡ii gywo‡Z †fvUvi Zuvnvi ¯^vÿi ev wUcmwn cÖ`vb Kwi‡eb|
(5) e¨vjU †ccvi cÖvwßi ci †fvUvi126
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(K) †fvU`v‡bi Rb¨ wba©vwiZ ¯’v‡b hvB‡eb;
(L) hvnv‡K ev, †ÿÎgZ, hvnvw`M‡K wZwb †fvU w`‡Z Pv‡nb e¨vjU †ccv‡i Zuvnvi ev Zuvnv‡`i bv‡gi
cv‡k¦© wba©vwiZ N‡i μm ( ) wPý cÖ`vb Kwi‡eb; Ges
(M) †fvU`vb †k‡l e¨vjU †ccviwU fuvR Kwiqv Avwbqv wcÖRvBwWs Awdmv‡ii m¤§y‡L iwÿZ e¨vjU
ev‡· †dwj‡eb|
25| †fvU MYbv : (1) †fvU MÖnY mgvwßi Ae¨ewnZ ci(K) wcÖRvBwWs Awdmvi Dcw¯’Z cÖv_x© ev Zuvnv‡`i cÖwZwbwaM‡Yi Dcw¯’wZ‡Z e¨vjU ev·wU ev ev·¸wj
Lywj‡eb Ges Dnv nB‡Z e¨vjU †ccvi¸wj evwni Kwi‡eb;
(L) †Kvb e¨vjU †ccvi evwZj‡hvM¨ nB‡j wcÖRvBwWs Awdmvi Dnv Avj`v Kwi‡eb;
(M) wcÖRvBwWs Awdmvi cÖ‡Z¨K †kÖwYi cÖ‡Z¨K cÖv_x©i AbyK~‡j cÖ`Ë ˆea †fvU MYbv Kwi‡eb Ges
dig- 5 G djvdj msKjb Kwiqv GKwU weeiYx cÖ¯‘Z Kwi‡eb|
(2) †Kvb e¨vjU †ccvi evwZj‡hvM¨ nB‡e hw` Dnv‡Z(K) mswkøó wkÿv cÖwZôv‡bi wmj‡gvni I wcÖRvBwWs Awdmv‡ii ¯^vÿi bv _v‡K; A_ev
(L) †Kvb μm ( ) wPý bv _v‡K wKsev Ggbfv‡e _v‡K hvnv‡Z wbY©q Kiv hvq bv †h †fvUvi Kvnv‡K
†fvU w`qv‡Qb; A_ev
(M) GKRb cÖv_x©i bv‡gi wecix‡Z GKvwaK μm ( ) wPý _v‡K; A_ev
(N) μm ( ) wPý e¨ZxZ Ab¨ †Kvb wPý cÖ`vb Kiv nq|
(3) wcÖRvBwWs Awdmvi evwZj e¨vjU †ccvi¸wj, hw` _v‡K, Avjv`v c¨v‡K‡U wmjMvjv Kwiqv
c¨v‡K‡Ui Dci ÒevwZj e¨vjU †ccviÓ wjwLqv ivwL‡eb Ges Abyiƒcfv‡e ˆea e¨vjU †ccvi¸wj
GKwU Avjv`v c¨v‡K‡U wmjMvjv Kwiqv c¨v‡K‡Ui Dci Òˆea e¨vjU †ccviÓ wjwLqv Dnv wmjMvjv
Kwi‡eb|
26| djvdj weeiYx cÖKvk : (1) †fvU MYbv mgvwßi m‡½ m‡½ wcÖRvBwWs Awdmvi cÖ‡Z¨K †kªwYi
m`m¨c` msL¨vi wfwË‡Z whwb ev hvnviv m‡e©v”P †fvU cvBqv‡Qb Zuvnv‡K ev Zuvnvw`M‡K mswkøó †kÖwYi
m`m¨c‡` wbe©vwPZ †NvlYv Kwi‡eb Ges †Kvb cÖv_x© `vex Kwi‡j dig- 5 G GKwU Kwc Zuvnv‡K cÖ`vb
Kwi‡eb|
(2) hw` †Kvb †kÖwYi m`m¨ c‡` GKvwaK cÖv_x© mgvb †fvU cÖvß nb, Zvnv nB‡j †mB †ÿ‡Î
ZvrÿwYK jUvixi gva¨‡g wm×všÍ MÖnY Kwi‡Z nB‡e|
(3) wbe©vPb PjvKvjxb DÌvwcZ wbe©vPb mswkøó mKj wel‡q, hw` _v‡K, wb®úwËi c~Y© ÿgZv
wcÖRvBwWs Awdmv‡ii _vwK‡e Ges GB †ÿ‡Î Zuvnvi wm×všÍ P~ovšÍ ewjqv MY¨ nB‡e|
27| wbe©vPbx KvMRcÎ c¨v‡KUKiY, msiÿY, BZ¨vw` : (1) wbe©vP‡bi djvdj cÖKv‡ki ci wbe©vPb
mswkøó mKj KvMRcÎ, e¨vjU †ccv‡ii c¨v‡KUmg~n, Ae¨eüZ e¨vjU †ccvimg~n GKwU eo
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c¨v‡K‡U wmjMvjv Kwiqv wcÖRvBwWs Awdmvi cÖwZôvb cÖav‡bi wbKU n¯ÍvšÍi Kwi‡eb|
(2) Dc-cÖweavb (1) Abymv‡i cÖvß mKj KvMRcÎ, c¨v‡KU BZ¨vw` cÖwZôvb cÖavb ¯^xq †ndvR‡Z
cieZx© `yB ermi msiÿY Kwi‡eb|
28| cÖPviYv msμvšÍ weavb : (1) MfwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi †Kvb m`m¨ c` wbe©vPbx
cÖPviYvq †Kvbiƒc wgwQj, Rbmfv, AwffveK mfv, †kvfvhvÎv, jvDW-w¯úKvi, †cv÷vi, evBmvB‡
Kj ev †gvUi mvB‡Kj wKsev Mvwoeni e¨envi Kiv hvB‡e bv|
(2) wbe©vPbx cÖPviYvq †Kej 51/2 81/2 BwÂ mv`v-Kv‡jv wjd‡jU cÖKvk e¨ZxZ Ab¨ †Kvb Lv‡Z A_©
e¨q Kiv hvB‡e bv Ges †Kvb wbe©vPbx K¨v¤ú ¯’vcb Kiv hvB‡e bv|
29| †evW©‡K AewnZKiY, cÖÁvcb Rvwi, BZ¨vw` : (1) cÖwZôvb cÖavb MfwY©sewWi m`m¨ wbe©vPb m¤úboe
nBevi AbwaK wZb w`‡bi g‡a¨ MfwY©sewWi mfvcwZ c‡`i Rb¨ cÖweavb 5 Abymv‡i ¯’vbxq wbe©vwPZ
msm` m`‡m¨i AwfcÖvqcÎ ev, †ÿÎgZ, wZbRb e¨w³i bvg I Rxeb-e„ËvšÍmn MfwY©sewWi wbe©vPb
m`m¨M‡Yi c~Y© bvg I wVKvbv wee„Z Kwiqv wcÖRvBwWs Awdmvi KZ…©K cÖKvwkZ djvd‡ji GKwU
Kwcmn MfwY©sewW Aby‡gv`b cÖ¯Íve †ev‡W© †cÖiY Kwi‡eb|
(2) Dc-cÖweavb (1) Gi Aaxb cÖ¯Íve cÖvwßi ci †evW© cÖweavb 5(1) I 5(2) Gi Aaxb ¯’vbxq
wbe©vwPZ msm` m`‡m¨i AwfcÖvq Abymv‡i Ges †ÿÎgZ, cÖweavb 5(3) Abymv‡i mfvcwZ
g‡bvbqbc~e©K MfwY©sewW Aby‡gv`b Kwiqv cÖÁvcb AvKv‡i Rvwi Kwi‡e|
(3) g¨v‡bwRs KwgwUi m`m¨ I mfvcwZ wbe©vPb m¤úboe nBevi AbwaK wZb w`‡bi g‡a¨ cÖwZôvb
cÖavb wbe©vwPZ e¨w³M‡Yi c~Y© bv I wVKvbv Ges m`m¨ wbe©vP‡b wcÖRvBwWs Awdmvi KZ…©K cÖKvwkZ
djvdj weeiYxi GKwU Kwc I mfvcwZ wbe©vP‡bi Rb¨ AbywôZ mfvi Kvh©weeiYxi mZ¨vwqZ
Abywjwcmn KwgwU Aby‡gv`‡bi Rb¨ †ev‡W© †cÖiY Kwi‡eb Ges †evW© KwgwU Aby‡gv`bc~e©K Dnv
cÖÁvcb AvKv‡i Rvwi Kwi‡e|
30| c`Z¨vM : (1) †Kvb m`m¨ MfwY©sewWi ev g¨v‡bwRs KwgwUi mfvcwZ‡K wjwLZ I ¯^xq ¯^vÿihy³
cÎ‡hv‡M †h †Kvb mgq ¯^xq c` Z¨vM Kwi‡Z cvwi‡eb|
(2) mfvcwZ †ev‡W©i †Pqvig¨v‡bi wbKU wjwLZ I ¯^xq ¯^vÿihy³ cÎ‡hv‡M †h †Kvb mgq ¯^xq c`
Z¨vM Kwi‡Z cvwi‡eb|
(3) GB cÖweav‡bi Aaxb cÖ`Ë †Kvb c`Z¨vMcÎ mfvcwZi wbKU wKsev †ev‡W©i wbKU †cŠuQvBevi
m‡½ m‡½ Kvh©Ki nB‡e|
31| AvKw¯§K c` k~b¨Zv : (1) c`Z¨vM, e`wj, g„Zz¨eiY ev Ab¨ †Kvb Kvi‡Y †Kvb m`m¨ c~b¨ nB‡j
†h †kÖwYi m`m¨ c` k~b¨ nBqv‡Q cÖweavb 26 Abymv‡i cÖKvwkZ djvdj weeiYx‡Z †mB †kÖwYi †h
m`m¨ cieZx© AwaK msL¨K †fvU cvBqvwQ‡jb wZwb D³ k~b¨ c‡` m`m¨ wbe©vwPZ nBqv‡Qb ewjqv
MY¨ nB‡eb :
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Z‡e kZ© _v‡K †h, D³iƒ‡c k~b¨ c`wU c~iY Kiv m¤¢e bv nB‡j GKB †kÖwYi †fvUviM‡Yi g‡a¨
nB‡Z †Kv-AÞ Kiv hvB‡e|
(2) Dc-cÖweavb (1) Gi Aaxb wbe©vwPZ ev †Kv-AÞK…Z †Kvb m`m¨ Zuvnvi ev Zuvnv‡`i c~e©m~ixi
†gqv‡`i Aewkó †gqv`Kvj ch©šÍ D³ c‡` envj _vwK‡eb|
(3) GB cÖweav‡bi Aaxb †Kvb c` c~iY Kiv nB‡j cÖwZôvb cªavb m‡½ m‡½ cÖweavb 29 Abymi‡Y
Dnv †evW©‡K AewnZ Kwi‡eb Ges †evW© D³ c‡` wbe©vwPZ ev †Kv-A‡ÞW m`m¨ wel‡q cÖÁvcb Rvwi
Kwi‡e|
32| cÖv_x©Zv I m`m¨c` evwZj : cÖweavb 11 Abymv‡i †Kvb e¨w³ MfwY©sewWi ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs
KwgwUi m`m¨ c‡` envj _vwKevi †hvM¨Zv nvivB‡j, wKsev cÖweavb 28 Gi weavb jsNb Kwi‡j GB
cÖweavbgvjvq hvnv wKQzB _vKzK bv †Kb, †evW©, D³ e¨w³‡K AvZ¥cÿ mg_©‡bi my‡hvM cÖ`vb Kwiqv,
Zuvnvi m`m¨c` evwZ‡ji KviY hyw³hy³ cÖZxqgvb nB‡j, Zuvnvi cÖv_x©Zv evwZj Kwiqv w`‡Z cvwi‡e
ev wbe©vwPZ nB‡jI m`m¨ c‡` Zuvnvi wbe©vPb evwZj Kwiqv D³ c‡` cybtwbe©vP‡bi Av‡`k w`‡Z
cvwi‡e|
33| mvaviY mfv AvnŸvb : (1) †evW© KZ…©K cÖweavb 29 Gi Aaxb cÖÁvcb Rvixi cieZx© wÎk w`‡bi
g‡a¨ MfwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi cÖg mfv Abyôvb Kwi‡Z nB‡e|
(2) MfwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU Dnvi KZ©e¨ I `vwqZ¡ h_vh_fv‡e m¤úv`‡bi cÖ‡qvR‡b
hZevi cÖ‡qvRb ZZevi mfvq wgwjZ nB‡e :
Z‡e kZ© _v‡K †h, cÖwZ cwÄKve‡l©i cÖwZ wZb gv‡m MfwY©sewW ev g¨v‡bwRs KwgwUi b~¨bZg GKwU
mfv Abyôvb Kwi‡Z nB‡e|
(3) MfwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi mfvcwZi mwnZ civgk©μ‡g mswkøó m`m¨ mwPe
mswkøó mfvi ZvwiL, mgq I Av‡jvP¨m~wP wba©viYc~e©K mfv AvnŸvb Kwi‡eb|
(4) mfv Abyôv‡bi AšÍZt mvZ w`b c~‡e© mfvi weÁwß Rvwi Kwi‡Z nB‡e|
(5) mfv Abyôv‡bi Rb¨ cÖ`Ë weÁwß‡Z mywbw`©ó Av‡jvP¨m~wP D‡jøL _vwK‡e Ges DwjøwLZ Av‡jvP¨m~wP
Abyhvqx mfv AbywôZ nB‡e|
(6) Dc-cÖweav‡b (5) G hvnv wKQzB _vKzK bv †Kb, Av‡jvP¨m~wP ewnf~©Z †Kvb wel‡q Av‡jvPbv I
wm×všÍ MÖn‡Yi †ÿ‡Î Dcw¯’Z m`m¨M‡Yi `yB-Z…Zxqvsk m`‡m¨i m¤§wZi cÖ‡qvRb nB‡e :
Z‡e kZ© _v‡K †h, wkÿK ev Kg©Pvix wb‡qvM ev Zuvnv‡`i AcmviY ev eiLv¯ÍKiY ev †Kvb wkÿv_x©‡K
~© bv _vwK‡j Dnv D³ mfvq Av‡jvPbv Kiv I †mB
ewn®‹vi msμvšÍ †Kvb Av‡jvP¨m~wP weÁwß‡Z AšÍf³
m¤ú‡K© †Kvb wm×všÍ MÖnY Kiv hvB‡e bv|
34| we‡kl mfv : (1) cÖweavb 33 Gi weavb m‡Ë¡I MfvwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU, Riæwi I
we‡kl cÖ‡qvR‡b, †h †Kvb mgq we‡kl mfv Abyôvb Kwi‡Z cvwi‡e|
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(2) Ab~¨b PweŸk N›Uvi †bvwU‡k we‡kl mfv Avnevb Kiv hvB‡e Ges †Kvb we‡kl mfvq GKwUi
AwaK Av‡jvP¨m~wP _vwK‡e bv|
35| mfv cwiPvjbv c×wZ : (1) mKj mfv mswkøó †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡b AbywôZ nB‡e|
(2) MfvwY©sewWi ev. †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi mfvcwZ mKj mfvq mfvcwZ¡Z Kwi‡eb Ges Zuvnvi
Abycw¯’wZ‡Z mswkøó m`m¨-mwPe I wkÿK m`m¨MY e¨ZxZ Dcw¯’Z Ab¨ m`m¨M‡Yi ga¨ nB‡Z
Dcw¯’Z m`m¨M‡Yi msL¨vMwi‡ôi mg_©‡b †Kvb m`‡m¨i mfvcwZ¡‡Z¡ mfv AbywôZ nB‡e|
(3) †gvU m`m¨ msL¨vi A‡a©K m`m¨‡`i Dcw¯’wZ‡Z mfvi †Kvivg MwVZ nB‡e, Z‡e A‡a©K msL¨v
MYbvq †Kvb fMoevsk †`Lv w`‡j cieZ©x c~Y© msL¨v †Kviv‡gi Rb¨ we‡ePbvq Avwb‡Z nB‡e|
(4) hw` †Kvb mfvq †Kvivg c~Y© bv nq Zvnv nB‡j mfv cieZ©x Kvh©w`em ch©šÍ g~jZex _vwK‡e Ges
D³ Kvh©w`e‡m c~e© w`‡bi wba©vwiZ ¯’vb I mg‡q D³ g~jZex mfv AbywôZ nB‡e|
(5) g~jZex mfvq †Kvivg cÖ‡qvRb nB‡e bv Ges Dcw¯’Z m`m¨M‡Yi Øviv mfvi Kvh© cwiPvjbv Kiv
hvB‡e|
(6) mfvq Dcw¯’Z m`m¨M‡Yi msL¨vMwiô m`m¨M‡Yi m¤§wZ‡Z wm×všÍ M„nxZ nB‡e Ges †fv‡Ui
mgZvi †ÿ‡Î mfvq mfvcwZZ¡Kvix e¨w³i wØZxq ev wbY©qK †fvU _vwK‡e|
36| wm×všÍ MÖnY msμvšÍ AbymiYxq weavb : (1) MfvwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU GB
cÖweavbgvjv wKsev †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb msμvšÍ mgq mgq miKvi KZ©„K cÖ`Ë †Kvb Av‡`k,
wm×všÍ Ges †evW© KZ©„K RvwiK…Z †Kvb Av‡`‡ki mwnZ msMwZc~Y© b‡n GBiƒc †Kvb wm×všÍ MÖnY
Kwi‡e bv|
(2) GB cÖweavbgvjvi mwnZ msMwZc~Y© b‡n GBiƒc †Kvb wm×všÍ M„nxZ nB‡j, D³iƒc M„nxZ mKj
wm×všÍ evwZj I AKvh©Ki ewjqv MY¨ nB‡e Ges D³iƒc wm×všÍ MÖn‡Yi Rb¨ MfvwY©sewW ev †ÿÎgZ,
g¨v‡bwRs KwgwUi m`m¨MY GKK I †hŠ_fv‡e `vqx nB‡eb|
37| mfvi Kvh©weeiYx : (1) cÖwZ mfvi Kvh©weeiYx GKwU Kvh©weeiYx ewn‡Z wjwLZ I msiwÿZ Ges
MfvwY©sewWi ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi mfvcwZ I m`m¨-mwPe KZ©„K ¯^vÿwiZ nB‡e|
(2) cÖwZwU mfvi Kvh©weeiYx cieZ©x mfvq cwVZ I Aby‡gvw`Z nB‡e|
38| MfvwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU evwZjKiY, BZ¨vw` : (1) Dc-cÖvweavb (2) G DwjøwLZ
kZ© mv‡c‡ÿ, cÖweavb 36 Gi jsNb, †evW© ev miKvi KZ©„K RvixK…Z wb‡`©kbv Agvb¨KiY, A`ÿZv,
Avw_©K Awbqg, Ae¨e¯’vcbv ev Abyiƒc Ab¨‡Kvb Kvi‡Y †evW© †h †Kvb mgq MfvwY©sewW ev, †ÿÎgZ,
g¨v‡bwRs KwgwU fvw½qv w`‡Z ev cÖweavb 5 (3) Gi Aax‡b g‡bvbxZ Dnvi mfvcwZ ev †h †Kvb
m`‡m¨i m`m¨c` evwZj Kwi‡Z cvwi‡e|
(2) Dc-cÖweavb (1) Abyhvqx GKwU MfvwY©ewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU fvw½qv †`Iqv ev
mfvcwZ ev m`‡m¨i m`m¨c` evwZ‡ji c~‡e© †evW© MfvwY©sewW ev, †ÿZgZ, g¨v‡bwRs KwgwU †Kb
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fvw½qv †`Iqv nB‡e bv ev mswkøó c` evwjZ Kiv nB‡e bv, GB g‡g© KviY `k©vBevi Rb¨ wb‡`©k
cÖ`vb Kwi‡e Ges D³iƒc wb‡`©k cÖvwßi AbwaK wÎk w`‡bi g‡a¨ mswkøó MfvwY©sewW ev, †ÿÎgZ,
g¨v‡bwRs KwgwU ev cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î e¨vw³MZ KviY `k©vB‡Z nB‡e|
(3) †evW© ¯^cÖ‡Yvw`Z nBqv ev miKv‡ii wb‡`©‡k MfvwY©sewW ev, †ÿZgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi †h †Kvb
Kvh© wel‡q AbymÜvb Kwi‡Z wKsev †Kvb Awf‡hv‡Mi wel‡q Z`šÍ Kwi‡Z cvwi‡e Ges mswkøó
†iKW©cÎ Zje Kwi‡Z cvwi‡e|
39| GWnK KwgwU : (1) gva¨wgK ev D”P gva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb wba©vwiZ
mg‡qi g‡a¨ MfvwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU c~YM©V‡b e¨_© nB‡j ev Dnv mwVK fv‡e MwVZ
bv nB‡j ev evwZj nB‡j ev fvw½qv †`Iqv nB‡j AbwaK 6(Qq) gv‡mi Rb¨ wb‡¤oe ewY©Z m`m¨
mgš^‡q GWnK KwgwU MwVZ nB‡e,h_v;
(K) mfvcwZ- †evW© KZ©„K g‡bvbxZ;
(L) m`m¨ mwPe- mswkøó wkÿv cÖwZôv‡bi cÖavb;
(M) m`m¨
(A) †Rjv wkÿv Awdmvi KZ©„K g‡bvbxZ mswkøó wkÿv cÖwZôv‡bi wkÿK‡`i ga¨ nB‡Z GKRb
wkÿK;
(Av) †Rjv m`‡ii †ÿ‡Î †Rjv cÖkvmK Ges Dc‡Rjvi †ÿ‡Z Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi KZ©„K
g‡bvbxZ GKRb AwffveK|
(2) GWnK KwgwU MfvwY©sewWi ev g¨v‡bwRs KwgwUi mKj ÿgZv cÖ‡qvM Ges mKj `vwqZ¡ cvjb
Kwi‡e|
(3) GWnK KwgwU MV‡bi 6 (Qq) gv‡mi g‡a¨ GB cÖweavbgvjvi weavb Abymv‡i mswkøó wkÿv
cÖwZôv‡bi MfvwY©sewW ev g¨v‡bwRs KwgwU MV‡bi KvR AMªvwaKvi wfwË‡Z m¤úboe Kwi‡Z nB‡e|
(4) wZbRb m`‡m¨i Dcw¯’wZ‡Z GWnK KwgwU mfvi †Kvivg MwVZ nB‡e|
(5) GWnK KwgwU MV‡bi wel‡q †ev‡W©i Aby‡gv`b MÖnY Kwi‡Z nB‡e|
(6) †evW© KZ©„K GWnK KwgwU Aby‡gv`‡bi ZvwiL nB‡Z Dnvi †gqv` MYbv Kiv nB‡e|
(7) GWnK KwgwU Aby‡gvw`Z nBevi Qq gv‡mi g‡a¨ MfvwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU MV‡b
e¨_© nB‡j †gqv` †k‡l D³ GWnK KwgwU wejyß nBqv hvB‡e|
40| AšÍeZ©xKvjxb e¨e¯’v : (1) †h mKj gva¨wgK I D”P gva¨wgK ¯Í‡ii †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi
MfvwY©sewW ev g¨v‡bwRs KwgwUi †gqv` GB cÖweavbgvjv Rvwii Zvwi‡Li c~‡e© DËxY© nBqv‡Q ev
†ev‡W©i Aby‡gv`‡bi A‡cÿvq iwnqv‡Q A_ev †gqv` DËx‡Y©i Kvi‡Y cÖweavb 53 Gi Aaxb iwnZ
†i¸‡jkbm& Gi Aaxb MfvwYsewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU MV‡bi Kvh©μg M„nxZ nBqv‡Q wKš‘
†ev‡W©i Aby‡gv`‡bi Rb¨ †cÖiY Kiv nq bvB, †m mKj †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi MfvwY©sewW ev
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†ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU MVb msμvšÍ M„nxZ Kvh©μg †hLv‡b †h ch©v‡q iwnqv‡Q †m ch©v‡q Dnv
evwZj ewjqv MY¨ nB‡e|
(2) gva¨wgK ev D”P gva¨wgK ¯Í‡ii D³ wkÿv cÖwZôv‡bi e¨e¯’vcbv I cwiPvjbvi Rb¨ cÖweavb 39
Gi Aaxb GWnK KwgwU MwVZ nB‡e Ges D³ KwgwU MwVZ nBevi ci h_vkxNª GB cÖweavbgvjvi
Aaxb MfvwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU MVb Kwi‡Z nB‡e|
41| MfvwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi ÿgZv I `vwqZ¡ : (1) MfvwY©sewW ev, †ÿÎgZ,
g¨v‡bwRs KwgwU mswkøó wkÿv cÖwZôvb cwiPvjbv Avw_©K I cÖkvmwbK e¨e¯’v Z`viKxKiY, †jLvcovi
gvb wbwðZ KiYv‡_© Kvh©Ki c`‡ÿc MÖnY, k„•Ljv eRvq ivLv Ges iÿYv‡eÿY msμvšÍ Kv‡Ri
`vwqZ¡ cvjb Kwi‡e|
(2) MfvwY©sewWi ev, †ÿÎgZ g¨v‡bwRs KwgwUi wb¤oeiƒc ÿgZv _vwK‡e, h_v;
(K) cwiPvjbv:
(1) wbqwgZ KwgwUi mfv Abyôvb;
(2) wkÿv cÖwZôv‡bi Rb¨ m¤ú` msMÖn, m¤ú` e¨e¯’vcbv I Znwej MVb;
(3) mvgwMÖKfv‡e wkÿv cÖwZôvb myôzfv‡e cwiPvjbv;
(L) Avw_©K I cÖkvmwbK Kvh©vw` :
(1) wkÿv cÖwZôv‡bi Rb¨ msM„nxZ m¤ú` I Znwe‡ji h_vh_ e¨envi wbwðZKiY Ges wbqš¿Y;
(2) miKv‡ii wb‡`©kbv mv‡c‡ÿ, wkÿv_x©M‡Yi wbKU nB‡Z Av`vq‡hvM¨ †eZb I wd‡mi nvi
wbav©iY;
(3) `wi`ª I †gavex wkÿv_©x‡`i m¤ú~Y© ev AvswkK †eZb gIKzd I Avw_©K myweavw` cÖ`vb;
(4) wba©vwiZ cš’vq cÖwZôv‡bi wkÿK-Kg©Pvix wb‡qvM I c‡`vboewZv`vb;
(5) wkÿv cÖwZôv‡bi ev‡RU I wnmve weeiYx Aby‡gv`b;
(6) evwl©K cÖvwZ‡e`b I AwWU wi‡cvU© cÖKv‡ki e¨e¯’vKiY;
(7) AwWU AvcwË wb®úwËKiY;
(8) †Kvb e¨w³ ev ms¯’v KZ©„K DBjK…Z A_ev `vbK…Z A_ev n¯ÍvšÍwiZ ¯’vei ev A¯’vei m¤ú` ev
m¤úwË MÖnb, wewb‡qvM I cwiPvjbvKiY;
(9) DØ„Ë A‡_©i wewb‡qvM;
(10) wkÿK-Kg©PvixM‡Yi †eZb-fvZvw` cÖ`vb;
(11) wkÿK-KgPvixM‡Yi Aby‡gvw`Z †Kvb AwMÖg I MÖvPzBwU gÄyixKiY;
(12) PvKzixi kZ©vejx Abymi‡Y wkÿK-Kg©PvixMY‡K cÖvc¨ QzwU gÄyi;
(13) miKvwi wb‡`©kbvi Av‡jv‡K ˆbwgwËK QzwU e¨wZZ QzwUi ZvwjKv Aby‡gv`b;
(14) hš¿cvwZ, hvbevnb, AvmevecÎ ev Ab¨ †Kvb `ªe¨ ev miÄvgvw` APj ev Ae¨envi‡hvM¨ †NvlYv
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I cÖPwjZ wewa-weavb †gvZv‡eK weμ‡qi e¨e¯’vKiY;
(M) †jLvcovi gvb I mncvV¨μwgK Kvh©μg wbwðZKiY :
(1) wkÿvi mvwe©K gv‡bvboeq‡b Kvh©Ki c`‡ÿc MÖnY I gvb wbwðZKiY;
(2) AvaywbK jvB‡eªwi ¯’vcb I Dnvi mg„×KiY;
(3) hš¿cvwZ, eBcÎ I Ab¨vb¨ wkÿv DcKiY msMÖn;
(4) wkÿv½‡b wbqwgZ †Ljvayjv, we‡bv`b I mvs¯‹…wZK welqvw` PP©vi e¨e¯’v Kiv;
(5) evwl©K μxov I mvs¯‹…wZK cÖwZ‡hvwMZvi e¨e¯’vKiY;
(N) k„•Ljvg~jK Kvh©vw` :
(1) wkÿK-Kg©Pvixi k„•Ljv weavb;
(2) wkÿK-Kg©PvixM‡Yi PvKzixi kZ©vejx Abymi‡Y wefvMxq e¨e¯’v MÖnY I `Û Aby‡gv`b, Z‡e
AcmviY ev eiLv‡¯Íi wel‡q †ev‡W©i c~e©vby‡gv`b MÖnY e¨ZxZ D³iƒc †Kvb `Û Av‡ivc Kiv hvB‡e
bv;
(O) Dboeqb I iÿYv‡eÿY :
(1) wkÿv cÖwZôv‡bi AeKvVv‡gv wbg©vY I Dboeqb Ges Dnv iÿYv‡eÿY;
(2) wkÿv cÖwZôv‡bi Dboeq‡bi Rb¨ we‡kl cÖKí MÖnY;
(P) wewea :
(1) †evW© Ges miKvi KZ©„K RvixK…Z mKj Av‡`k-wb‡`©k cvjb;
(2) †evW© Ges miKvi KZ©„K mgq mgq Awc©Z Ab¨vb¨ `vwqZ¡ cvjb;
42| GKv‡WwgK wel‡q GLwZqvi : gva¨wgK I D”P gva¨wgK ¯Í‡ii †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi
GKv‡WwgK wel‡q wkÿv cÖwZôvb cÖavb I wkÿKM‡Yi GLwZqvi _vwK‡e|
43| Dc-KwgwU MVb : (1) MfvwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU MwVZ nBevi cieZ©x GK gv‡mi
g‡a¨ wZbRb m`m¨ mgš^‡q GKwU A_© Dc-KwgwU MVb Kwi‡Z nB‡e|
(2) A_© Dc KwgwU cÖwZ gv‡m Kgc‡ÿ GKevi mfvq wgwjZ nB‡e Ges mswkøó wkÿv cÖwZôv‡bi
Avq-e¨‡qi wnmve cixÿv- wbixÿv Kwi‡e I Mfvwb©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi cieZ©x mfvq
Dnvi cÖwZ‡e`b †ck Kwi‡e|
(3) Mfwb©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU Dnvi `vwqZ¡ I KZ©e¨ cvj‡b mnvqZv Kwievi Rb¨
Ab¨vb¨ GK ev GKvwaK Dc-KwgwUI MVb Kwi‡Z cvwi‡e|
44| ev‡RU I evwl©K cÖvwZ‡e`b : (1) cÖwZ ermi 31 gvP© ev Zrc~‡e© cieZ©x A_© erm‡ii Rb¨
†emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi ev‡RU mfv AbywôZ nB‡e|
(2) MfvwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi m`m¨-mwPe ev‡RU mfvq we‡ePbv I Aby‡gv`‡bi
Rb¨ weMZ A_© erm‡ii Avw_©K wel‡q GKwU cÖwZ‡e`b, wkÿv cÖwZôv‡bi evwl©K ev‡RU Ges
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cÖ‡qvRb‡ev‡a, m¤ú~iK ev‡RU †ck Kwi‡eb|
(3) MfvwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU ch©v‡jvPbv‡šÍ Dc¯’vwcZ ev‡RU Aby‡gv`b A_ev
†Kvbiƒc ms‡kvab cÖ‡qvRb nB‡j D³iƒc ms‡kvabx ev‡RUwU Aby‡gv`b Kwi‡e|
45| e¨vsK wnmve I Dnv cwiPvjbv : (1) MfvwYs ewW ev, †ÿ‡ÎgZ,g¨v‡bwRs KwgwU mswkøó †emiKvwi
wkÿv cÖwZôv‡bi bv‡g Dnvi Znwe‡ji Rb¨ wbKUeZx© †Kvb Zdwmj e¨vs‡K GKwU wnmve Lywj‡e|
(2) MfwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi mfvcwZ Ges m`m¨ mwP‡ei †hŠ_ ¯^vÿ‡i D³ wnmve
cwiPvwjZ nB‡e|
(3) mswkøó wkÿv cÖwZôv‡bi Znwe‡ji mKj Avq D³ wnmv‡e Rgv Kwi‡Z nB‡e Ges Dc-cÖweavb
(5) Gi weavb mv‡c‡ÿ, mKj `vq μmW †P‡Ki gva¨‡g cwi‡kva Kwi‡Z nB‡e|
(4) †Kvbμ‡gB bM` Av`vqK…Z A_© e¨vs‡K Rgv bv Kwiqv bM‡` e¨q Kiv hvB‡e bv|
(5) mswkøó wkÿv cÖwôv‡bi ˆ`bw›`b e¨q wbe©v‡ni Rb¨ KZ©„c‡ÿi Aby‡gv`bμ‡g AbwaK 5,000/(cuvP nvRvi) UvKv bM` D‡Ëvjb Kwiqv nv‡Z ivLv hvB‡e|
46| m`m¨-mwPe ev wkÿv cÖwZôvb cÖav‡bi `vwqZ¡ I ÿgZv : (1) GB cÖweavbgvjvq DwjøwLZ ÿgZv
QvovI gva¨wgK I D”P gva¨wgK ¯Í‡ii †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi cÖavb MfvwY©sewW ev †ÿZgZ,
g¨v‡bwRs KwgwUi m`m¨-mwPe wnmv‡e cÖwZôv‡bi Znwej I m¤úwËi `wjjcÎ Ges Ab¨vb¨ †iKW©cÎ
msiÿY Kwi‡eb|
(2) wkÿv cÖwZôvb cÖavb Lmov ev‡RU, QzwUi ZvwjKv, webv †eZ‡b cwoevi Dc‡hvMx wkÿv_x©M‡Yi
ZvwjKv cÖ¯‘Z Kwi‡eb Ges GB mKj welq MfvwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi mfvq
Aby‡gv`‡bi Rb¨ †ck Kwi‡eb|
(3) wkÿv cÖwZôvb cÖavb wkÿK-Kg©Pvix wb‡qvM I c‡`vboewZ msμvšÍ cÖ¯Íve Ges Dboeqb cwiKíbv
MfvwY©sewW ev, †ÿZgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi mfvq †ck Kwi‡eb|
(4) wkÿv cÖwZôvb cÖavb mKj wkÿK I Kg©Pvixi ˆbwgwËK QzwU gÄyi Kwi‡e cvwi‡eb|
(5) wkÿv cÖwZôvb cÖavb wkÿv_©xM‡Yi ZË¡veavqK, D”PZi †kªwY‡Z cÖ‡gvkb, cixÿvi Rb¨ wkÿv_©x
wbe©vPb, mgq ZvwjKv ˆZix I cÖwZôv‡bi Ab¨vb¨ wel‡q cÖwZôv‡bi wkÿv cÖavb nB‡eb Ges Ab¨vb¨
wkÿKM‡Yi mwnZ civgk©μ‡g wZwb ewY©Z welqmgy‡n cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnY Kwi‡eb|
(6) GB cÖweavbgvjvi Aaxb `vwqZ¡ cvj‡b Ae‡njv wKsev e¨_©Zv wkÿv cÖwZôvb cÖav‡bi Am`vPiY
ewjqv MY¨ nB‡e Ges Zvnvi Rb¨ cÖ‡hvR¨ k„•Ljv msμvšÍ cÖweav‡bi AvIZvq kvw¯Í‡hvM¨ nB‡e Ges
Z¾b¨ Zuvnvi †eZb-fvZv eve` miKvwi Aby`vb cÖ`vb ¯’wMZ wKsev evwZj Kiv hvB‡e|
47| wbixÿv : (1) MfvwYs ewW ev, †ÿ‡ÎgZ,g¨v‡bwRs KwgwU KZ©„K wb‡qvMK…Z GK ev GKvwaK wbixÿK
cÖwZ ermi cÖwZôv‡bi wnmve wbixÿv Kwi‡eb; c~e© erm‡ii wnmve wbixÿv Kwiqv wbixÿK MfvwYs ewW
ev, †ÿ‡ÎgZ,g¨v‡bwRs KwgwUi wbKU wbixÿv cÖwZ‡e`b `vwLjc~e©K †ev‡W©i wbKU Dnvi Kwc †cÖiY
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Kwi‡eb|
(2) wbixÿv wd cÖwZôv‡bi wbR¯^ Znwej nB‡Z wbe©vn Kwi‡Z nB‡e|
(3) MfvwYs ewW ev, †ÿ‡ÎgZ,g¨v‡bwRs KwgwUi mfvq wbixÿv cÖwZ‡e`b jBqv Av‡jvPbv Kwi‡Z
nB‡e Ges cÖ‡qvRbxq †ÿ‡Î, cÖwZKvig~jK e¨e¯’v MÖnY Kwi‡Z nB‡e|
48| wbe©vnx KwgwU : (1) GB cÖweavbgvjvq hvnv wKQzB _vKzK bv †Kb, †Kvb b~Zb wkÿv cÖwZôvb ¯’vc‡bi
mgq cvV`v‡bi cÖv_wgK AbygwZi Rb¨ Av‡e`bKv‡j GKwU wbe©vnx MV‡bi cÖ¯Íve Kwi‡Z nB‡e Ges
GB KwgwU wb¤oeiƒ‡c MwVZ nB‡e, h_v :
(K) mfvcwZ- cÖwZôvbwUi cÖwZôvZv ev GKvwaK cÖwZôvZv _vwK‡j Zuvnv‡`i ga¨ nB‡Z Zuvnv‡`i
g‡bvbxZ GKRb cÖZôvZv;
(L) m`m¨- (A) †Kvb `vZv _vwK‡j D³ `vZv wKsev GKvwaK `vZv _vwK‡j Zuvnv‡`i ga¨ nB‡Z
Zuvnv‡`i Øviv g‡bvbxZ GKRb `vZv m`m¨;
(Av) †Rjv cÖkvmK KZ©„K g‡bvbxZ 2Rb m`m¨;
(B) wkÿK wb‡qvM bv nIqv ch©šÍ m`m¨M‡Yi ga¨ nB‡Z mfvcwZ KZ…©K g‡bvwbZ †Kvb m`m¨ wbe©vnx
KwgwUi mwP‡ei `vwqZ¡ cvjb Kwi‡eb Ges wkÿK wb‡qvM m¤úboe nBevi ci cÖwZôvb cÖavb m`m¨mwPe nB‡eb;
(2) b~Zb ¯’vwcZ gva¨wgK I D”P gva¨wgK ¯Í‡ii †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi cvV`v‡bi
AbygwZ`vbKv‡j †evW© cÖ¯ÍvweZ wbe©vnx KwgwU Aby‡gv`b Kwi‡e|
(3) wbe©vnx KwgwUi mfvcwZ wbe©vnx KwgwUi mKj mfvq mfvcwZZ¡ Kwi‡eb|
(4) GB cÖweav‡bi Aax‡b MwVZ wbe©vnx KwgwUi †gqv` nB‡e Dnvi cÖg mfvi ZvwiL nB‡Z cieZx©
wZb ermi Ges ¯^xK…wZjv‡fi c~e© ch©šÍ cieZ©x cÖwZ wZb erm‡ii Rb¨, mswkøó wkÿv †ev‡W©i
c~e©vby‡gv`bμ‡g, wbe©vnx KwgwU c~bM©wVZ nB‡e;
Z‡e kZ© _v‡K †h, cvV`v‡bi cÖv_wgK AbygwZcÖvß †Kvb gva¨wgK I D”P gva¨wgK ¯Í‡ii †emiKvwi
wkÿv cÖwZôvb ¯^xK…wZjvf Kwievi ciI we`¨gvb wbe©vnx KwgwUi †gqv` Aewkó _vwK‡j D³iƒc
Aewkó †gqv` ch©šÍ we`¨gvb wbe©vnx KwgwU cÖwZôvbwU cwiPvjbv I e¨e¯’vcbvi `vwqZ¡ cvjb Kwi‡e
Ges wbe©vnx KwgwUi †gqv` DËxY© nBevi m‡½ m‡½ mswkøó gva¨wgK I D”P gva¨wgK ¯Í‡ii †emiKvwi
wkÿv cÖwZôvb cwiPvjbv I e¨e¯’vcvbvi `vwqZ¡, †ÿÎgZ, cÖweavb 4 I 7 Gi Aaxb MwVZ MfvwYs
ewW ev, †ÿÎgZ,g¨v‡bwRs KwgwUi Dci b¨¯Í nB‡e|
(5) GB cÖweavbgvjvi Aaxb MwVZ MfvwYs ewW ev, †ÿ‡ÎgZ,g¨v‡bwRs KwgwUi †h mKj `vwqZ¡ I
ÿgZv _vwK‡e GB cÖweav‡bi Aax‡b MwVZ wbe©vnx KwgwUiI Abyiƒc `vwqZ¡ I ÿgZv _vwK‡e|
49| ms¯’v cwiPvwjZ wkÿv cÖwZôv‡bi MfwY©sewW ev g¨v‡bwRs KwgwU : (1) Uªv÷, wgkbvix, wkÿvmgvR,
†mbvwbevm, †cŠimfv, wmwU K‡c©v‡ikb, †ijI‡q, wek¦we`¨vjq, †evW© ev GBiƒc Ab¨ †Kvb ms¯’v ev
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cÖwZôvb KZ©„K cÖwZwôZ I cwiPvwjZ wkÿv cÖwZôvb cwiPvjbvi Rb¨ wb‡¤oev³iƒ‡c MfwY©sewW ev,
†ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU MVb Kiv hvB‡Z cv‡i, h_v :
(K) mfvcwZ : ms¯’vi cÖavb ev Z`KZ…©K g‡bvbxZ e¨w³;
(L) m`m¨ mwPe : wkÿv cÖwZôv‡bi cÖavb (c`vwaKvi e‡j);
(M) m`m¨(A) wkÿK-wkwÿKv‡`i ga¨ nB‡Z Zuv‡`i †fv‡U wbe©vwPZ wKsev Zuvnv‡`i g‡a¨ mg‡SvZvi gva¨‡g
ms¯’v cÖavb KZ…©K g‡bvbxZ `yBRb m`m¨;
(Av) wkÿv_x©‡`i AwffveKM‡Yi ga¨ nB‡Z mfvcwZ KZ…©K g‡bvbxZ wZbRb m`m¨ hvnv‡`i g‡a¨
AšÍZt GKRb gwnjv nB‡eb|
(2) ms¯’v cÖavb KZ…©K Dc-cÖweavb (1) Gi `dv (M) Gi Dc-`dv (A) Gi Aaxb wbe©vPb A_ev
mg‡SvZvi wm×všÍ M„nxZ nB‡e|
50| we‡kl ai‡bi MfwY©sewW ev g¨v‡bwRs KwgwU : (1) cÖweavb 4, 7 I 49 G hvnv wKQzB _vKzK bv
†Kb, we‡kl cwiw¯’wZ‡Z, †evW© Ges miKv‡ii c~e©vby‡gv`bμ‡g, gva¨wgK I D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb
†emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi Rb¨ we‡kl ai‡bi MfwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU MVb Kiv
hvB‡e|
* (2) ÒDc-weavb (1) Gi Aax‡b MwVZ MfwY©sewW ev †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU‡Z mfvcwZ, m`m¨
mwPe wnmv‡e cÖwZôvb cÖavb, `yBRb wkÿK m`m¨ Ges wZbRb AwffveK m`m¨ _vwK‡eb|Ó
51| KwZcq †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi e¨e¯’vcbv I cwiPvjbv msμvšÍ we‡kl weavb : GB
cÖweavbgvjvi Ab¨vb¨ weav‡b hvnv wKQzB _vKzK bv †Kb, Zdwmj- 2 G ZvwjKvfz³ we‡kl ai‡bi
gva¨wgK I D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi e¨e¯’vcbv I cwiPvjbvi `vwqZ¡ wkÿv
gš¿Yvjq KZ…©K MwVZ cwiPvjbv KwgwUi, Dnv †h bv‡gB AwfwnZ nDK bv †Kb, Dci b¨¯Í _vwK‡e|
52| cÖwZôvZv I `vZvM‡Yi bvg cÖ`k©b : gva¨wgK I D”Pgva¨wgK wkÿv †evW©, XvKv Gi Awa‡ÿÎfz³
GjvKvaxb gva¨wgK I D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi cÖwZôvZv Ges `vZvi bvg
`yBwU c„K †ev‡W© ¯úó I `„k¨gvbfv‡e wjwce× Kwiqv mswkøó wkÿv cÖwZôvb cÖav‡bi Awdm K‡ÿ
¯’vqxfv‡e cÖ`k©b Kwi‡Z nB‡e|
53| iwnZKiY I †ndvRZKiY : (1) Board of Intermediate and Secondary Education,
Dhaka (Constitution, Powers and Duties of Governing Bodies of NonGovernment Intermediate College) Regulations, 1977 Ges Board of
Intermediate and Secondary Education, Dhaka (Managing Committee of the
Recognised Non-Government Secondary Schools) Regulations, 1977 GZ`Øviv
iwnZ Kiv nBj|
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(2) D³iƒc iwnZKiY m‡Ë¡I, gva¨wgK I D”Pgva¨wgK wkÿv †evW©, XvKv Gi Awa‡ÿÎfz³ GjvKvq
Aew¯’Z gva¨wgK I D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †emiKvwi wkÿv cÖwZôvbmg~‡ni we`¨gvb MfwY©sewW ev,
†ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU GB cÖweavbgvjvi Aaxb MwVZ nBqv‡Q ewjqv MY¨ nB‡e Ges Dnv‡`i
†gqv‡`i AewkóKvj A_ev cÖweavb 9 Abymv‡i wba©vwiZ †gqv`, GB `yB Gi g‡a¨ hvnv Av‡M Avwm‡e
†m †gqv` ch©šÍ, `vwqZ¡ cvjb Kwiqv hvB‡e|
(3) GB cÖweavbgvjv Kvh©Ki nBevi ci ¯’vbxq wbe©vwPZ msm` m`m¨, cÖweavb 5(1) I 5(2) Gi
weavb Abymi‡Y, Zuvnvi wbe©vPbx GjvKvq Aew¯’Z D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv
cÖwZôv‡bi mfvcwZi `vwqZ¡ MÖnY Kwi‡Z cvwi‡eb Ges D³iƒ‡c `vwqZ¡ MÖn‡Yi m‡½ m‡½ mswkøó wkÿv
cÖwZôv‡bi we`¨gvb MfwY©sewWi `vwqZ¡ cvjbiZ mfvcwZi `vwq‡Z¡i Aemvb NwU‡e|
54| Amyweav `~ixKiY : GB cÖweavbgvjvq MfwY©sewW ev g¨v‡bwRs KwgwU msμvšÍ †Kvb weav‡bi wel‡q
A¯úóZv A_ev cÖ‡qv‡Mi †ÿ‡Î †Kvb Amyweav †`Lv w`‡j welqwU miKv‡ii †MvPixfz³ Kwi‡Z nB‡e
Ges GB‡ÿ‡Î miKv‡ii wm×všÍB P~ovšÍ ewjqv MY¨ nB‡e|

n¨vÛ AvDU 2
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Awa‡ekb 8.8 wkÿv cÖwZôv‡bi Rbej KvVv‡gv I ‡eZbfvZv welqK bxwZgvjv
AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv
†emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi Rbej KvVv‡gv Abyhvqx Rbej wVK ivLv
†emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi ‡eZbfvZv welqK bxwZgvjv msμvšÍ Ávb




wkLbdj
Awa‡ekb †k‡l cÖwk¶Yv_©xiv †eZb fvZvw`i miKvwi Ask cÖ`vbKvix KZ…©cÿ †K ej‡Z cvi‡eb|
‡eZb fvZvw`i miKvwi Ask cÖvwßi Avek¨Kxq kZ©vejx wjL‡Z cvi‡eb|
†emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi eZ©gvb Rbej KvVv‡gv wPwýZ Ki‡Z cvi‡eb|
‡eZb fvZvw`i miKvwi Ask cÖvwßi Rb¨ Kvg¨ wkÿv_x© msL¨v wjL‡Z cvi‡eb|
wkÿK I Kg©Pvix‡`i wb‡qvMi Rb¨ b~b¨Zg wkÿvMZ †hvM¨Zv, AwfÁZv Ges †eZb‡¯‹j wba©viY Ki‡Z cvi‡eb|
†eZb fvZvw`i miKvwi Ask QvoKiY c×wZ wjL‡Z cvi‡eb|








wkLb †kLv‡bv cÖwμqvi QK
avc

welqe¯‘

1

 cvV m~Pbv
 †eZb
fvZvw`i
miKvwi
Ask
cÖ`vbKvix KZ…©cÿ
‡eZb fvZvw`i miKvwi
Ask cÖvwßi Avek¨Kxq
kZ©vejx

2

3

4

†emiKvwi
cÖwZôv‡bi
KvVv‡gv

c×wZ/†KŠkj

DcKiY

mgq

†eªBb ÷wg©s, †Rvovq Av‡jvPbv †evW© I gvK©vi
I cªkœ DËi

5 wgwbU

`jxq KvR, `jxq Av‡jvPbv I fxc KvW©, †evW© wcb,
gv_v LvUv‡bv ,GKK KvR, Kw¤cDUvi, gvwëwgwWqv
cvIqvi c‡q›U †cÖ‡R‡›Ukb
cÖ‡R±i/ Ifvi‡nW cÖ‡R±i,
UªvÝcv‡iÝx mxU|

20 wgwbU

wkÿv `jxq KvR, Av‡jvPbv
Rbej

 ‡eZb
fvZvw`i `jxq KvR,
miKvwi Ask cÖvwßi Av‡jvPbv
Rb¨ Kvg¨ wkÿv_x©
msL¨v
 †eZb
fvZvw`i
miKvwi Ask QvoKiY
c×wZ

†cv÷vi †ccvi, gvK©vi

Dc¯’vcb

I †cv÷vi
†ccvi,
gvK©vi,
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i, j¨vcUc
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5

wkÿK I Kg©Pvix‡`i `jxq KvR,
wb‡qvMi Rb¨ b~b¨Zg Av‡jvPbv
wkÿvMZ
†hvM¨Zv,
AwfÁZv
Ges
†eZb‡¯‹j

Dc¯’vcb

I c`ex mg~‡ni bv‡gi ZvwjKv,
fxc KvW©, †evW© wcb, gvK©vi,
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i, j¨vcUc

20

5

g~j¨vqb

cÖ‡kœvËi/KvR

†evW© I gvK©vi

5 wgwbU

6

Awa‡ekb ch©v‡jvPbv

Av‡jvPbv I djveZ©b

†evW© I gvK©vi

5 wgwbU

‡eZb fvZvw`i miKvwi Ask cÖvwßi Avek¨Kxq kZ©vejx t
†eZb-fvZvw`Õi miKvwi Ask cÖvwßi Rb¨ †`‡ki Af¨šZ‡i Aew¯’Z †emiKvwi we`¨vjqmg~‡ni wkÿK I Kg©Pvix‡`i wb‡¤§vIæ
Avek¨Kqx kZ©vejx c~iY Ki‡Z n‡e (1)

¯^xK…wZ t we`¨vjq‡K Aek¨B mswkøó gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿv †evW© ev Dchy³ KZ…©cÿ KZ…©K
¯^xK…wZcÖvß
n‡Z n‡e|
(2)
wb‡qvM, †hvM¨Zv Ges Rbej KvVv‡gv t G bxwZgvjvi 7 bs Aby‡”Q‡`i eY©bv g‡Z †emiKvwi we`¨vjqmg~‡n Kg©iZ
wkÿK I Kg©Pvix‡K Aek¨B wkÿv gšÎYvj‡qi wba©vwiZ Rbej KvVv‡gv, †hvM¨Zv Ges mswkøó KZ…©c‡ÿi wb‡qvM wewa I
c×wZ †gvZv‡eK wb‡qvMcÖvß n‡Z n‡e|
(3)
QvÎ-QvÎx msL¨v t we`¨vjq Aek¨B mswkøó KZ…©cÿ cÖYxZ †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb ¯^xK…wZ cÖwewagvjv / bxwZgvjv
Abyhvqx b~b¨Zg msL¨K wkÿv_x© _vK‡Z n‡e|
(4)
cvV¨μg I mncvVμwgK Kvh©μg t we`¨vj‡q mswkøó KZ…©cÿ cÖYxZ †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb ¯^xK…wZcÖwewagvjv/
bxwZgvjv Gi eY©bv †gvZv‡eK cvV¨μg I mncvVμwgK Kvh©μg Pvjy _vK‡Z n‡e|
(5)
wnmve msiÿY I Avq e¨q wbixÿv t we`¨vj‡q miKvi ev miKvi KZ…©K wba©vwiZ †Kvb KZ…©c‡ÿi cÖ`Ë
wb‡`©kvbyhvqx
wnmve msiÿY I Avq-e¨q wbixÿv e¨e¯’v Pvjy _vK‡Z n‡e|
(6)
cixÿvi djvdj t G bxwZgvjvi Aby‡”Q` 6 Gi eY©bv g‡Z †eZb fvZvw`i miKvwi As‡ki Rb¨ Av‡e`bKvix
we`¨vjq‡K mswkøó gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿv †evW© ev Dchy³ KZ…©cÿ KZ…©K cwiPvwjZ cvewjK cixÿvq Ges †kÖwY
cixÿvq cv‡ki wba©vwiZ fvM AR©b Ki‡Z n‡e|
(7)
e¨e¯’vcbv KwgwU t we`¨vj‡q Aek¨B †emiKvwi we`¨vjq mg~‡ni e¨e¯’vcbv KwgwU m¤cwK©Z mswkøó gva¨wgK I D”P
gva¨wgK wkÿv †ev‡W©i cÖwewagvjv ev Dchy³ KZ…©c‡ÿi wb‡`©kbv Abyhvqx e¨e¯’vcbv KwgwU _vK‡Z n‡e|
(8)
mg‡q mg‡q miKvi cÖ`Ë Ab¨vb¨ wb‡`©kbv _vK‡j mswkøó we`¨vjq‡K Zv cvjb Ki‡Z n‡e|
cixÿvi djvdj
(1)
†eZb-fvZvw`i miKvwi Ask cÖvwßi Rb¨ Av‡e`bKvix we`¨vjqmg~n‡K wb‡¤§v³fv‡e mswkøó gva¨wgK I D”P gva¨wgK
wkÿv †ev‡W©i AvIZvaxb cvewjK cixÿvq I cÖwZôv‡bi evwl©K cixÿvq b~¨bZg djvdj AR©b Ki‡Z n‡e t
cixÿvi aiY

1
1| GBP. Gm. wm
2| Gm. Gm. wm
3| wb¤œ gva¨wgK †kÖwYmg~n

cvewjK cixÿvi djvdj
evwl©K cixÿv cv‡ki b~¨bZg
nvi
DËxY©
wkÿv_x©i cv‡ki b~¨bZg kZKiv
b~¨bZg
nvi
msL¨v
2
3
4
10
30%
70%
15
30%
80%
80%
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(2)

†Kvb †emiKvwi we`¨¨jq †eZb-fvZvw`i miKvwi Ask cÖvwßi ci 5 erm‡ii g‡a¨ mswkøó gva¨wgK I
D”P gva¨wgK
wkÿv †evW© KZ…©K cwiPvwjZ cvewjK cixÿvq †ev‡W©i evrmwiK cv‡ki nv‡ii 50% fvM djvdj AR©b Ges
ZrcieZx©‡Z Zv msiÿY Ki‡Z n‡e|

‡eZb fvZvw`i miKvwi Ask cÖvwßi Rb¨ Kvg¨ wkÿv_x© msL¨v (cwiwkó-ÔLÕ) t

we`¨vjq

AÂj

mnwkÿv I ïay evjK cÖwZôv‡bi Rb¨

ïay evwjK cÖwZôv‡bi Rb¨

wb¤œ gva¨wgK

kni

200 Rb

180 Rb

(6ô-8g)

gd¯^j

150 Rb

120 Rb

gva¨wgK

kni

300 Rb

200 Rb

(6ô-10g)

gd¯^j

200 Rb

100 Rb

D”P gva¨wgK

kni

450 Rb

320 Rb

(300+150*)

(200+120*)

200 Rb

200 Rb

(300+120*)

(100+100*)

(6ô-12k)
gd¯^j

* D”P gva¨wgK cÖwZôvbmg~‡n (6ô-12k) GKv`k †kÖYx‡Z b~b¨Zg wkÿv_x©|

Rbej KvVv‡gv t
(1)
MÖæc

‡emiKvwi we`¨vjqmg~‡ni mKj wkÿK I Kg©Pvix‡`i Aek¨B wb‡¤œv³ Rbej KvVv‡gv Abyhvqx wb‡qvwRZ n‡Z n‡e t
c`ex

1
2
D”P gva¨wgK ch©vq
1| cÖkvmwbK
Aa¨ÿ/cÖavb wkÿK
Avewk¨K welq
2| evsjv
cÖfvlK / mnKvix Aa¨vcK
3| Bs‡iwR
cÖfvlK / mnKvix Aa¨vcK
Hw”QK welq
4| cÖwZ welq
cÖfvlK / mnKvix Aa¨vcK
gva¨gK I wb¤œ gva¨wgK ch©vq
1| cÖkvmwbK
cÖavb wkÿK
2|
mn-cÖavb wkÿK
3|MwYZ I mvaviY mnKvix wkÿK
weÁvb
(MwYZ I mvaviY weÁvb
4| mgvR weÁvb
mnKvix wkÿK

cÖwZôvbwfwËK c`msL¨v
D”P gva¨wgK
gva¨wgK
we`¨vjq
we`¨vjq
3
4
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wbgœ gva¨wgK
we`¨vjq
5

1

-

-

1
1

-

-

1

-

-

1
1

1
1
1

1
1
1

3

3

1
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5| weÁvb (weÁvb
wefvM Pvjy _vK‡j)
6| we‡kl
7|
8|
9| Kw¤úDUvi wkÿv
_vK‡j cÖ‡hvR¨
10| e¨envwiK welq
11|
12| Z…Zxq †kÖwYi
Kg©Pvix
13|
14| PZz_© †kÖwYi
Kg©Pvix
15| †Kej evwjKv
we`¨vj‡qi Rb¨

mnKvix wkÿK (weÁvb)

D”P gva¨wgK
we`¨vjq
1

mnKvix wkÿK
(K…wl weÁvb)
mnKvix wkÿK (ag©)
mnKvix wkÿK (kixi PP©v)
mnKvix wkÿK
(Kw¤úDUvi)
cÖ`k©b
mnKvix MÖš’vMvwiK/
K¨vUvjMvi
Awdm mnKvix Kvg-wnmve
mnKvix
wb¤œgvb mnKvix
Gg. Gj. Gm. Gm
(MvW©/gvjx/Svo~`vi)
Avqv

gva¨wgK
we`¨vjq
1

wbgœ gva¨wgK
we`¨vjq
-

1

1

-

1
1
1

1
1
1

1
1
-

1
1

1

1

1

-

-

2
4

1
2

1
1

1

1

1

(2)

hw` †Kvb wkÿv cÖwZôvb Dc‡iv³ Rbe‡ji AwZwi³ wkÿK I Kg©Pvix Kg©iZ ivL‡Z Pvq Z‡e wba©vwiZ
AwZwi³ wkÿK-Kg©Pvix‡`i †eZb fvZvw`i 100% mswkøó cÖwZôvb‡K enb Ki‡Z n‡e|

Rbe‡ji

(3)

†emiKvwi we`¨vjqmg~‡ni mKj wkÿK I Kg©Pvix‡K Aek¨B Dchy³ KZ…©cÿ KZ…©K Aby‡gvw`Z wb‡qvM I PvKwi wewa
Abyhvqx wb‡qvwRZ Ges wba©vwiZ wkÿvMZ †hvM¨Zv I AwfÁZvm¤•bœ n‡Z n‡e|

wkÿK I Kg©Pvix‡`i †eZb wba©viY t
(1)

†emiKvwi wkÿv cÖwZôvb Gi wkÿK I Kg©Pvix‡`i c`exIqvix wkÿvMZ †hvM¨Zv, AwfÁZv I †eZbμg G bxwZgvjvi
cwiwkó ÔKÕ Abyhvqx wba©vwiZ n‡e|

(2)

wkÿK I Kg©Pvix‡`i AwfÁZv Zv‡`i †eZb-fvZvw`i miKvwi Ask cÖwßi Rb¨ Gg.wc.I f‚w³i ZvwiL
Kiv n‡e|

(3)

eZ©gv‡b wb‡qvwRZ Ges †eZb-fvZvw`i miKvwi Ask cÖvß †Kvb wkÿK/Kg©Pvix D‡jøwLZ c‡`i wecix‡Z †hvM¨Zv m¤úbœ
bv n‡j eZ©gv‡b bxwZgvjvq D‡jøwLZ †eZb †¯‹j cÖvc¨ n‡eb bv| Zv‡`i G Av‡`k Rvwii 5 (cvuP) eQ‡ii g‡a¨ mswkøó
c‡`i Rb¨ wba©vwiZ †hvM¨Zv AR©b Ki‡Z n‡e|

n‡Z

MYbv

†eZb fvZvw`i miKvwi Ask QvoKiY c×wZ t
(1)

†eZb fvZvw`i miKvwi Ask cÖvwßi Rb¨ wba©vwiZ di‡g mswkøó KvMRcÎ I Z_¨vw`mn gnvcwiPvjK,
D”P wkÿv Awa`ßi Gi gva¨‡g miKv‡ii wbKU Av‡e`b Rvbv‡Z n‡e|

(2)

gva¨wgK I D”P wkÿv Awa`ßi Av‡e`bcÎ mswkøó wewa-weavb I wbqgvejxi Av‡jv‡K cixÿv‡šZ wkÿv gšÎYvj‡qi
wbKU wba©vwiZ weeiYx‡Z gšZe¨ mycvwikmn †cÖiY Ki‡e|

(3)

wkÿK I Kg©PvixMY wkÿv gšÎYvjq KZ…©K wba©vwiZ nv‡i †eZb-fvZvw`i miKvwi Ask cv‡eb|
142
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(4)

wkÿv gšÎYvj‡qi c‡ÿ gva¨wgK I D”P wkÿv Awa`ßi wkÿK I Kg©Pvix‡`i †eZb fvZvw`i miKvwi Ask
Ki‡e Ges we`¨vjq KZ…©cÿ Zv MÖnY I weZiY Ki‡e|

(5)

†eZb fvZvw`i miKvwi Ask e›U‡bi Awbq‡gi Rb¨ we`¨vj‡qi e¨e¯’vcbv KwgwU I cÖwZôvb cÖavb `vqx
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miKvi bvbv mgq cÖ‡qvR‡bi wbix‡ÿ cÖÁvcb Rvwi K‡ib, wb‡`©wkKv cÖ`vb K‡ib
Ges cÖÁvcb I wb‡`©wkKv ms‡kvab K‡ib myZivs meggq nvjbvMv` Z‡_¨i †LvuR
ivLv AZ¨vek¨K |

mnvqK MÖš’vewj:
1| Avjg, †gvnv¤§` kvnt †emiKvwi we`¨vjq e¨e¯’vcbv, 34 b_©eªæK nj †ivW, evsjvevRvi, XvKv n‡Z †gvnv¤§` wbRvg DwÏb
KZ…©K cÖKvwkZ, 2003
2| †nv‡mb, †gvt g‡bvqvi t †emiKvwi we`¨vjq e¨e¯’vcbv, 66 c¨vix`vm †ivW, evsjvevRvi, XvKv n‡Z Avng` cvewjwks nvDm
KZ…©K cÖKvwkZ, 2006
3| evwl©K cÖwZ‡e`b (2005-06), wkÿv gšÎYvjq, 2006
4| wgqv †gvt Ave`yj Kv‡`i, 2002| Ava~wbK cÖkvmb e¨e¯’vcbv, 4/11, ûgvqyb †ivW, we-eøK, †gvnv¤§`cyi, XvKv|
5| wgqv wQwÏKzi ingvb, 1998| †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb MvBW, wbD Iqvmx© eyK K‡c©v‡ikb, 14 e½eäz GwfwbD, XvKv|
6| ingvb, dRjyi (2015). †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi cÖkvmb I e¨e¯’vcbv (cwigvwR©Z I ewa©Z
ms¯‹iY). XvKv, PÆMÖvg : Kvgiæj eyK nvDm|
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Awa‡ekb 8.9

wkÿK Kg©Pvix‡`i Kj¨vY Uªv÷ Ges Aemi myweavw` MÖnb cÖ`vb cÖwμqv

Teachers-employees welfare trust and retirement benefits claim/disbursement process

8.9.1 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv
Uªv‡÷i Znwej †_‡K wkÿK I Kg©Pvwi‡`i Avw_©K myweav cÖvwßi †ÿ‡Î cÖ‡qvRbxq mn‡hvwMZv cÖ`‡bi mÿgZv
†emiKvwi wkÿv cÖwZôvb wkÿK I Kg©Pvwi Aemi myweav cÖvwßi †ÿ‡Î cÖ‡qvRbxq mn‡hvwMZv cÖ`‡bi mÿgZv




8.9.2 wkLbdj : GB Awa‡ekb †k‡l Avcwb





wkÿK I Kg©Pvwi Kj¨vY Uªv÷ †_‡K Avw_©K myweav cÖvwßi cÖwμqv Ges cÖavb wkÿ‡Ki f~wgKv ej‡Z cvi‡eb|
Aemi myweav cÖvwß msμvšÍ cÖavb cÖavb wewamg~n ej‡Z cvi‡eb|
Aemi myweav cvevi Rb¨ †Kvb †ÿ‡Î †Kvb dig c~iY Ki‡eb Zv wPwýZ K‡i c~iY Ki‡Z cvi‡eb|
mvgÄm¨c~Y© avcvbyhvqx cÖ‡`q Avw_©K myweav wn‡me K‡i †ei Ki‡Z cvi‡eb|

8.9.3 welqe¯‘

f~wgKv
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb wkÿK I Kg©Pvwi Kj¨vY Uªv÷ cÖwewagvjv-1999 Gi
gva¨‡g wkÿK I Kg©Pvwi‡`i Rb¨ Avw_©K myweav cÖvwßi e¨e¯’v K‡i‡Qb Ges cÖwewagvjv-2005 Abyhvqx
†emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi wkÿK I Kg©Pvwie„›` Aemi Avw_©K myweav cv‡”Qb| D³ cÖwewagvjvØq m¤ú‡K©
cÖavb wkÿ‡Ki mg¨K Ávb Zv‡K wbR wkÿv cÖwZôv‡bi wkÿK I Kg©Pvwi‡`i Avw_©K myweav I Aemi Avw_©K
myweav cÖvwßi cvevi †ÿ‡Îv `vwqZ¡kxj f~wgKv cvj‡b mnvqZv Ki‡e|MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi KZ…©K
cÖYqbK…Z †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb wkÿK I Kg©Pvwi Kj¨vY Uªv÷ cÖwewagvjv -1999 Gi gva¨‡g †emiKvwi
gva¨wgK we`¨vjq wkÿK I Kg©Pvwie„›` Avw_©K myweav †c‡q Avm‡Qb| G AvB‡bi cÖwewagvjvq cÖavbZ 3wU welq
MyiæZ¡ †c‡q‡Q| cÖ_gZ, Uªv÷ cwiPvjbvi Rb¨ †evW© MVb, †evW©-mwP‡ei Kvh©vewj, †ev‡W©i mfv Ges m`m¨M‡Yi
m¤§vbx I hvZvqvZ fvZv I Znwej e¨e¯’v msμvšÍ wewagvjv; wØZxqZ, Puv`v Av`vq I Rgv`vb c×wZ msμvšÍ
wewagvjv I cÖ‡`q Avw_©K myweavmg~n msμvšÍ wewagvjv Ges Z…ZxqZ, wkÿK I Kg©Pvwie„›` †Kvb †Kvb †ÿ‡Î
Avw_©K myweav jv‡fi Rb¨ †Kvb ai‡bi di‡g Av‡e`b Ki‡eb Zvi bxwZgvjv| cÖweavbgvjvi †klvs‡k Ôdig-KÕ,
Ôdig-LÕ I Ôdig-MÕ bv‡g wZbwU wfbœ di‡gi di‡gU mswkó n‡q‡Q|

Uªv÷ cwiPvjbvKvix †ev‡W©i Rbej KvVv‡gv
 ‡Pqvig¨vb
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 fvBm †Pqvig¨vb
 m`m¨ mwPe
 K‡qKRb m`m¨

Avw_©K myweav cÖvwß msμvšÍ wewaweavb
- cÖwewagvjv `ªóe¨

Uªv‡÷i Kg©Kv‡Û cÖavb wkÿ‡Ki f~wgKv
 D³ wkÿv cÖwZôv‡b Kg©iZ wkÿK I Kg©Pvwi‡`i PvKwi msμvšÍ Z_¨ Uªv‡÷i mwP‡ei Kv‡Q Z_v †ev‡W©i
Kv‡Q ZrKZ©„K Zv‡K Ges wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ ‡cÖiY Kiv|
 Uªv‡÷i Znwej †_‡K wkÿK I Kg©Pvwi‡`i Avw_©K myweav cÖvwßi †ÿ‡Î cÖ‡qvRbxq mn‡hvwMZv cÖ`vb Kiv|

‡emiKvwi wkÿv cÖwZôvb wkÿK I Aemi myweav AvBb, 2002 (2002 mv‡ji 27 bs AvB‡bi) Gi aviv 15-‡Z
cÖ`Ë ÿgZve‡j †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb wkÿK I Kg©Pvwi Aemi myweav †evW© cwiPvjbv cwil` miKv‡ii
c~e©vby‡gv`bμ‡g †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb wkÿK I Kg©Pvwi Aemi myweav cÖwewagvjv- 2005 cÖYqb K‡i| G
cÖwewagvjv Abymv‡i †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb Z_v †emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi mKj wkÿK I Kg©Pvwi‡`i KvQ
†_‡K Av`vqK…Z Puv`v, cwil‡`i wm×všÍ Abymv‡i Znwe‡j cÖ`Ë gÄyix, Znwe‡ji A_© wewb‡qvM †_‡K AwR©Z Avq
Ges Ab¨vb¨ m~Î †_‡K cÖvß A_© mgš^‡q Aemi myweav Znwej MVb Kiv n‡q‡Q| Znwe‡ji e¨e¯’vcbv, msiÿY,
wewb‡qvM I cwiPvjbvi `vwqZ¡ b¨¯Í n‡q‡Q †evW© cwiPvjbv cwil‡`i Ici| cwil` Zvi Kvh©vewj myôzfv‡e
m¤úv`‡bi Rb¨ Zvi GK ev GKvwaK m`m¨ mgš^‡q cÖ‡qvRbxq msL¨K KwgwU MVb Ges Giƒc KwgwUi `vwqZ¡ I
Kg©c×wZ wba©viY Ki‡Z cvi‡e| cÖwewagvjv Abyhvqx, Znwe‡ji Avq I e¨‡qi wnmve †ev‡W©i Af¨šÍixY wbixÿv
wefvM KZ…©K wbixwÿZ n‡e|

wkÿK I Kg©Pvwi‡`i Rb¨ G cÖwewagvjvi ¸iæZ¡c~Y© Ask nj Zv‡`i‡K cÖ‡`q Aemi myweavavw` msμvšÍwewagvjv|
†Kvb e¨wZμg Qvov GKRb wkÿK ev Kg©Pvwii Kvh©Ki PvKwiKvj cÖwewagvjvq D‡jøwLZ 16wU av‡ci g‡a¨ †hwUi
mv‡_ m½wZc~Y© nq wZwb †mB avc Abyhvqx ewY©Z GKKvjxb Avw_©K Aemi myweav cv‡eb Zv GZ`msμvšÍ weavb G
cÖwewagvjvq hy³ n‡q‡Q| GQvov we`¨vjq GgwcIfyw³i Av‡M ev c‡i †Kvb Ae¯’vq wkÿK ev Kg©Pvwi KZ mgq
Kvh©Ki PvKzwi Ki‡j, g„Zz¨ NU‡j, PvKwi †_‡K c` Z¨vM Ki‡j BZ¨vw` wewfbœ †ÿ‡Î Zviv †Kvb Avw_©K Aemi
myweav cv‡eb Zvi weavb G‡Z ewY©Z n‡q‡Q| †Kvb Ae¯’vq wK ai‡bi di‡g Avw_©K Aemi myweavi Rb¨ Av‡e`b
Ki‡Z n‡e Zvi wZbwU c„_K di‡gUI G cÖwewagvjvi mv‡_ cÖ`Ë n‡q‡Q|
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‡emiKvwi wkÿv cÖwZôvb wkÿK I Kg©Pvwi Aemi myweav cÖwewagvjv- 2005 Abyhvqx wkÿK I Kg©Pvwi‡`i
Aemi Avw_©K myweav cvevi †ÿ‡Î cÖavb wkÿ‡Ki KiYxqt
 G cÖwewagvjvi D‡Ïk¨ c~iYK‡í cÖavb wkÿK GKwU mvwf©m ey‡K mKj wkÿK I Kg©Pvwii PvKwi
msμvšÍ hveZxq Z_¨ msiÿY Ki‡eb|
 cwil‡`i wjwLZ Aby‡ivaμ‡g wZwb †Kvb wkÿK ev Kg©Pvwii PvKwi msμvšÍ Z_¨vw` mieivn Ki‡eb|
 cÖweavb g‡Z, wkÿK ev Kg©Pvwii Aemi Avw_©K myweav cÖvwßi Av‡e`b Zvi gva¨‡g mswkøó DaŸ©Zb
KZ…©cÿ eivei †cuŠQv‡Z mwμq f~wgKv cvjb Ki‡eb|
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Kvh©Ki PvKwiKvj Ges cÖvß Aemi Avw_©K myweav

μwgK bs

Kvh©Ki PvKwiKvj

cÖvß Avw_©K myweav

(1)

`k eQi ev Z`yaŸ© wKš‘ GMvi eQ‡ii Kg

10 gv‡mi g~j †eZ‡bi mg cwigvY A_©

(2)

GMvi eQi ev Z`yaŸ© wKš‘ evi eQ‡ii Kg

13 gv‡mi g~j †eZ‡bi mg cwigvY A_©

(3)

evi eQi ev Z`yaŸ© wKš‘ ‡Zi eQ‡ii Kg

16 gv‡mi g~j †eZ‡bi mg cwigvY A_©

(4)

‡Zi eQi ev Z`yaŸ© wKš‘ ‡PŠÏ eQ‡ii Kg

19 gv‡mi g~j †eZ‡bi mg cwigvY A_©

(5)

‡PŠÏ eQi ev Z`yaŸ© wKš‘ c‡bi eQ‡ii Kg

22 gv‡mi g~j †eZ‡bi mg cwigvY A_©

(6)

c‡bi eQi ev Z`yaŸ© wKš‘ ‡lvj eQ‡ii Kg

25 gv‡mi g~j †eZ‡bi mg cwigvY A_©

(7)

‡lvj eQi ev Z`yaŸ© wKš‘ m‡Zi eQ‡ii Kg

29 gv‡mi g~j †eZ‡bi mg cwigvY A_©

(8)

m‡Zi eQi ev Z`yaŸ© wKš‘ AvVvi eQ‡ii Kg

33 gv‡mi g~j †eZ‡bi mg cwigvY A_©

(9)

AvVvi eQi ev Z`yaŸ© wKš‘ Ewbk eQ‡ii Kg

37 gv‡mi g~j †eZ‡bi mg cwigvY A_©

(10)

Ewbk eQi ev Z`yaŸ© wKš‘ wek eQ‡ii Kg

82 gv‡mi g~j †eZ‡bi mg cwigvY A_©

(11)

wek eQi ev Z`yaŸ© wKš‘ GKzk eQ‡ii Kg

47 gv‡mi g~j †eZ‡bi mg cwigvY A_©

(12)

GKzk eQi ev Z`yaŸ© wKš‘ evBk eQ‡ii Kg

52 gv‡mi g~j †eZ‡bi mg cwigvY A_©

(13)

evBk eQi ev Z`yaŸ© wKš‘ ‡ZBk eQ‡ii Kg

57 gv‡mi g~j †eZ‡bi mg cwigvY A_©

(14)

‡ZBk eQi ev Z`yaŸ© wKš‘ PweŸk eQ‡ii Kg

63 gv‡mi g~j †eZ‡bi mg cwigvY A_©

(15)

PweŸk eQi ev Z`yaŸ© wKš‘ cuwPk eQ‡ii Kg

69 gv‡mi g~j †eZ‡bi mg cwigvY A_©

(16)

cuwPk eQi ev Z`yaŸ© PvKwii Rb¨ m‡e©v”P

75 gv‡mi g~j †eZ‡bi mg cwigvY A_©
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miKvi bvbv mgq cÖ‡qvR‡bi wbix‡ÿ cÖÁvcb Rvwi K‡ib, wb‡`©wkKv cÖ`vb K‡ib
Ges cÖÁvcb I wb‡`©wkKv ms‡kvab K‡ib myZivs meggq nvjbvMv` Z‡_¨i †LvuR
ivLv AZ¨vek¨K |

8.9.4 mnvqK cvV
1|
2|
3|

¯‹zj Av‡iv fvj Kx fv‡e Kiv hvq, cÖwkÿY g¨vby‡qj, RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wgx (bv‡qg), avbgÛx, XvKv|c„.491502
wgqv wQwÏKzi ingvb, 2013| †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb MvBW(me©‡kl ms‡kvabxmn), wbD Iqvmx© eyK K‡c©v‡ikb, 14
e½e›`y GwfwbD, XvKv|c„.27-31
ingvb, dRjyi (2015). †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi cÖkvmb I e¨e¯’vcbv (cwigvwR©Z I ewa©Z
ms¯‹iY). XvKv, PÆMÖvg : Kvgiæj eyK nvDm|c„.148-170
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8.10: wkÿv cÖwZôv‡bi `wjj, †iKW© I bw_ msiÿY

AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv





`wjjcÎ msiÿY I e¨envi Kiv
`wjjcÎ †kÖwY KiY Kiv
bw_ wPwýZ KiY ‡KvW ˆZwi Kiv
Kw¤úDUv‡i `wjjcÎ msiÿY Kiv

wkLbdj
Awa‡ekb †k‡l cÖwk¶Yv_©xiv 






`wjjcÎ †kÖwY Ki‡bi myweav ‡ei Ki‡Z cvi‡eb|
`wjjc‡Gi ZvwjKv cÖ¯‘Z Ki‡Z cvi‡eb|
`wjjcÎ †kÖwY KiY Ki‡Z cvi‡eb|
bw_ wPwýZ Kivi Rb¨ ‡KvW ‰Zwi Ki‡Z cvi‡eb|
`wjjcÎ msiÿY Kivi †KŠkj D‡jøL Ki‡Z cvi‡eb|
Kw¤úDUv‡i `wjjcÎ msiÿY Kivi Dcvq †`Lv‡Z cvi‡eb|

welqemÍy
8.10.1: f~wgKv
we`¨vj‡q wkÿKZvi cvkvcvwk GKRb cÖavb wkÿK ev cÖwZôvb cÖavb we`¨vj‡qi e¨e¯’vcbv I cÖkvmwbK Kvh©vewji KY©avi wn‡m‡e
`vwqZ¡ cvjb K‡ib| G `vwqZ¡ cvj‡bi Ask wn‡m‡e Zv‡K bvbvwea bw_cÎ mh‡Zœ Ges myôzfv‡e msiÿY Ges cÖ‡qvR‡b e¨envi
Ki‡Z nq| we`¨vjq ¯’vcb, wbeÜb I AbygwZ cÖvwß Ges P~ovšÍ ¯^xK…wZ AR©b msμvšÍ bw_cÎ QvovI we`¨vj‡qi cÖkvmwbK,
wkÿvμwgK, Avw_©K, mnwkÿμwgK, wkÿvi MyYMZ gvb Dbœq‡b cÖwkÿY Kvh©μg (Kg©x Dbœqb), †fŠZ AeKvVv‡gv Dbœqb BZ¨vw`
mswkøó hveZxq bw_cÎ myôzfv‡e msiÿY I e¨envi Kiv cÖavb wkÿ‡Ki cÖkvmwbK `ÿZvi cwiPvqK| GQvov we`¨vjq‡K myk„sLj,
wbqgve× I myPviæiƒ‡c cwiPvjbvi Rb¨ wZwb bvbv mg‡q wkÿv gš¿Yvjq, gva¨wgK I D”P wkÿv Awa`ßi, cwi`k©b I wbixÿv
Awa`ßi, gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿv‡evW©, AvÂwjK I ¯’vbxq gva¨wgK wkÿv Kvh©vjq, bUªvgm BZ¨vw` †_‡K †h mg¯Í
cÖwewagvjv, cÖÁvcb, weÁwß, cÎ Ges Avbylw½K bw_cÎ †c‡q _v‡Kb †mMy‡jvi myôz e¨e¯’vcbv I msiÿYI Zvi `vwqZ¡|
we`¨vj‡qi evwl©K Kg© cwiKíbv cÖYqb I Zvi ev¯Íevqb msμvšÍ bw_cÎI Zv‡K h_vh_fv‡e msiÿY Ki‡Z nq|Kv‡RB we`¨vj‡q
wewfbœ bw_cÎ myôzfv‡e msiÿYI e¨env‡ii cÖavb wkÿ‡Ki Kvh©Ki f~wgKv cvjb Kivi mÿgZv Acwinvh©|
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8.10.2: cÖavb wkÿ‡Ki msiÿ‡Y we`¨vj‡qi wewfbœ bw_c‡Îi aiY

D‡jøL‡hvM¨ cÖkvmwbK bw_cÎ


we`¨vjq ¯’vcb, †iwR‡÷ªkb, AbygwZ I ¯^xK…wZ jvf msμvšÍ miKvwi wewaweavb I Zvi kZ©c~iYg~jK hveZxq bw_cÎ|



wcIb eB



‡Wmc¨vP †iwR÷ªvi



‡cv‡÷R, ÷¨v¤ú †iwR÷ªvi



MvW© dvBj



÷K †iwR÷ªvi



‡÷kbvwi †iwR÷ªvi



mvwf©m eyK



wjf (leave) †iwR÷ªvi



wiUvqvi‡g›U †iwR÷ªvi



hvbevnb jM eB †iwR÷ªvi



cwi`k©b eB, BZ¨vw`|
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D‡jøL‡hvM¨ GKv‡WwgK bw_cÎ


fwZ© †iwR÷ªvi



wkÿK nvwRiv eB



QvÎ/QvÎx nvwRiv eB



mfvi Kvh©weeiYx †iwR÷ªvi



cixÿvi djvdj †iwR÷ªvi



cv‡VvbœwZ wi‡cvU© †iwR÷ªvi



wU-wm †iwR÷ªvi



cvV cwiKíbvi ZvwjKv †iwR÷ªvi



cvV UxKv msiÿY †iwR÷ªvi



webvg~‡j¨ cy¯ÍK weZib †iwR÷ªvi



wkÿv Dce„wË †iwR÷ªvi, BZ¨vw`

D‡jøL‡hvM¨ Avw_©K †jb‡`‡bi bw_cÎ


K¨vk eB



KbwUb‡R›U †iwR÷ªvi



wej †iwR÷ªvi



‡PK eB †iwR÷ªvi



e¨vsK Pvjvb †iwR÷ªvi



wcwiIwWK¨vj wi‡cvU© I wiUvb© †iwR÷ªvi



eªWkxU wicøvB †iwR÷ªvi



wewfbœ m~‡Îi Avq-e¨q I wnmve msiÿY †iwR÷ªvi

D‡jøL‡hvM¨ Avw_©K †jb‡`‡bi †iwR÷ªvi


Avbylvw½K Li‡Pi Avq I e¨q wnmve iÿY †iwR÷ªvi



Dbœqb I †givgZ Kv‡Ri wnmve-wbKvk msiÿY †iwR÷ªvi



fwZ© I cixÿv Lv‡Zi wnmve wbKvk I Abyiƒc Ab¨vb¨ Lv‡Zi wnmve wbKvk msiÿY †iwR÷ªvi, BZ¨vw`|

GQvovI Av‡Q


cvVvMvi, M‡elYvMvi msμvšÍ †iwR÷ªvi
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mn wkÿvμwgK ev we‡bv`b msμvšÍ †iwR÷ªvi



wkÿvi gv‡†bBœq‡b cÖwkÿY msμvšÍ †iwR÷ªvi, BZ¨vw`|

8.10.3: msiÿ‡Yi Dcvq
`yÕfv‡e Kiv †h‡Z cv‡i:
-

miKvwi bw_cÎvw` msμvšÍ wfbœ wfbœ dvBj ˆZwi K‡i; Ges

-

miKvwi bvw_ mswkøó we`¨vjq KZ…©K ˆZwiK…Z/ev¯ÍevqbK…Z Kvh©μ‡gi c„_K c„_K dvBj ˆZwi K‡i|

-

cÖ‡Z¨K dvB‡ji †KvW b¤^i I wk‡ivbvg cÖ`vbc~e©K dvBj †Kwe‡b‡Ui c„_K c„_K Wªqv‡i msiÿY K‡i|

-

Abywjwc ˆZwi K‡i ev WvDb‡jvWK…Z bw_mg~n wfbœ dvB‡j Kw¤úDUv‡i msiÿY Kiv, BZ¨vw`|

8.10.4: msiwÿZ bw_i e¨envi
-

miKvwi wewaweavb †gvZv‡eK h_vmg‡q, h_v Dcv‡q|

-

‡ÿÎg‡Z, GmGgwmÕi Aby‡gv`bμ‡g, BZ¨vw`|

8.10.5: Z_¨cÎ
cÖwZôvb cÖavb Gi cÖavb cÖavb `vwqZ¡
1. evwl©K Kg© cwiKíbv cÖYqb I ev¯Íevqb
2. cÖkvmwbK Kvh©vewj
mvaviY cÖkvmb t
K. g¨v‡bwRs KwgwU MVb
L. wkÿK/Kg©Pvix evQvB I wb‡qvM
M. wewfbœ Kg© m¤úv`‡bi Rb¨ KwgwU MVb
N. QvÎ/QvÎx fwZ©i bxwZ cÖYqb
O. QvÎ/QvÎx fwZ© m¤úv`bK‡í weÁwß cÖ`vb
P. cixÿv msμvšÍ bxwZ cÖYqb
Q. cixÿvi djvdj cÖKvk
R. GKv‡WwgK K¨v‡jÛvi cÖKvk
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S. g¨v‡bwRs KwgwUi mfv Abyôv‡bi ZvwiL avh©KiY
T. wewfbœ KwgwUi Kvh©μ‡gi mgš^q mva‡bi Rb¨ gvwmK mfvi ZvwiL wba©viY
U. cÖwZôv‡bi Dbœq‡bi Rb¨ MY Askvq‡bi Rb¨ Kvh©μg MÖnY
V. AwffveK I wkÿK mgš^‡q wkÿvi ¸YMZ gvb DbœqbK‡í mfvi ZvwiL avh©KiY
mn wkÿvμwgK Kvh©vejx
K. evwl©K cyi¯‹vi weZiYx Abyôvb
L. evwl©K μxovbyôvb
M. evwl©K wkÿv mßvn D`&hvcb
N. weZ©K Abyôvb
O. ¯‹vDU, Mvj© Bb-¯‹vDU/Mvj©m MvBW
P. RvZxq w`emmg~n D`hvcb
Q. evwl©K wgjv` gvnwdj Abyôvb
R. ¯^i¯^Zx c~Rv Abyôvb
S. evwl©K eb‡fvRb
T. wkÿv I KwgwUi m`m¨e„›`‡`i mgš^‡q evwl©K †fvR
U. e„ÿ‡ivcY Drme
V. cwi”QbœZv Awfhvb
W. i³`vb Kg©m~wP
X. ¯^vÿiZv Kg©m~wP
b.wkÿv mdi
Avw_©K cÖkvmb:
K. cÖwZôv‡bi ev‡RU cÖYqb
L. Znwej msMÖn Kvh©μg
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M. `ªe¨ mvgMÖx μq, msMÖn
N. Aa© †eZb, c~Y© †eZb, Aa¨vq‡bi Rb¨ wkÿv_©x wbe©vPb
O. Af¨šÍixY AwWU KwgwU MVb I m¤úv`b
P. `wi`ª Znwej MVb
Q. Rwgi LvRbv cÖ`vb
c. ‡`qvj cwÎKv cÖKvk
d. evwl©K g¨vMvwRb cÖKvk
e. AwffveK mfv
f. weÁvb †gjv Abyôvb
g. Gm.Gm.wm cixÿv_©x‡`i we`vq Abyôvb
h. Gm.Gm.wm DËxY© I Rywbqi e„wË cÖvß‡`i msea©bv Abyôvb
4. wkÿv MyYMZ gvb Dbœq‡b cÖwkÿY Kvh©μg
(Kg©x Dbœqb)
K. cÖavb wkÿK/wkÿK‡`i cÖwkÿ‡Y †cÖiY
L. wkÿK‡`i Af¨šÍixY cÖwkÿ‡Yi e¨e¯’v MÖnY
3. GKv‡WwgK Kvh©vewj (wkÿvμwgK Kvh©vewj)
K. K¬vk iæwUb cÖYqb
L. cvV cwiKíbv cÖYqb I cÖ`vb
M. K¬vk cwiPvjbv
N. wUD‡Uvwiqvj K¬vk I cixÿv Abyôvb
O. we‡kl †KvwP© K¬vk cwiPvjbv
‡fŠZ AeKvVv‡gv Dbœqb
K. Kÿ/feb wbg©vY

161

িশ নাথ র জন

L. Kÿ/feb †givgZ I ms¯‹vi
M. †Ljvi gvV/cyKzi ms¯‹vi
N. evMvb Dbœqb I ms¯‹vi
(D‡jøwLZ ZvwjKv †_‡KI bw_cÎ ˆZwii aviYv cvIqv hvq)

8.10.6: bw_ mg~n mn‡R wPwýZ Kivi Rb¨ †KvW e¨env‡ii bgybv QK:

bw_i cÖavb fvM

bw_i Dc fvM

bw_i Dc fv‡Mi Dc fvM

‡KvW

bw_i aiY

‡KvW

bw_i bvg

‡KvW

kvLv bw_i bvg

1

cÖkvmwbK bw_cÎ

01

we`¨vjq ¯’vcb

02

AbygwZ I ¯^xK…wZ

03

wb‡qvM

01

cÖavb wkÿK

02

wkÿK

03

Awdm mnKvix

2

GKv‡WwgK bw_cÎ

...

...

04

g¨v‡bwRs KwgwU

...

...........

01

‡bvwUk

02

cvV cwiKíbvi

03

cy¯ÍK weZiY

....

.....
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1. 1.03.01 ev 1/03/01 Øviv Kx eySq?
-GwU GKwU cÖkvmwbK bw_ hv cÖavb wkÿ‡Ki wb‡qvM msμvšÍ|
2. Awdm mnKvix wb‡qvM msμvšÍ bw_i †KvW †Kgb n‡e?
-1/03/03 ev 1.03.01 ev 1-03-01
3. ‡KvW wnmv‡e Avi wK,wK wPý e¨envi Kiv hvq?
-eY©, eY©-msL¨vi wgkªY, bw_i bv‡gi cÖ_g K‡qKwU eY© BZ¨vw`|

8.10.7: Kw¤úDUvi †h mKj cÖK…wZi Z_¨ /WKz‡gbvU ivLv hvq









WvDb‡jvW K…Z `wjj
¯‹¨vb Kiv WKz‡gbvU
bvbv ai‡bi w¯’i wPÎ
bvbv ai‡bi wfwWI
bvbv ai‡bi kã
bvbv ai‡bi wnmve
bvbv ai‡bi ‡kÖwY Dc‡hvMx K‡›U›U
gvB‡μvwUwPs WKz‡g›U
B-‡gBj
BZ¨vw`

8.10.8: Kw¤úDUvi wbivc` Z_¨ /WKz‡g›U msiÿY-







Kw¤úDUv‡ii Z_¨ mg~‡ni Kwc Ab¨Î msiÿY Kiv (nvW© wW·, †cb WªvBf, K¬vDW BZ¨vw`)
Kw¤úDUvi, nvW© wW·, †cb WªvBf BZ¨vw` fvBivm gy³ ivLv
Z_¨ / WKz‡g›U- Gi nvW© Kwc ivLv
cvmIqvW w`‡q Z_¨ /WKz‡g›U msiÿY Kiv
wcwWGd d‡g©‡U WKz‡g›U msiÿY Kiv

miKvi bvbv mgq cÖ‡qvR‡bi wbix‡ÿ cÖÁvcb Rvwi K‡ib, wb‡`©wkKv cÖ`vb K‡ib
Ges cÖÁvcb I wb‡`©wkKv ms‡kvab K‡ib myZivs meggq nvjbvMv` Z‡_¨i †LvuR
ivLv AZ¨vek¨K |
mnvqK MÖš’vewj
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Awa‡ekb 8.15
evwl©K †Mvcbxq Aby‡e`b wjLb I e¨envi
(Writing and using annual confidential reports)
8.16 .1 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv:




†Mvcbxq Aby‡e`b Gi cÖ‡qvRbxqZv, cÖKvi‡f` Ges G msμvšÍ Z¨_vw`mn †Wvwmqvi wel‡q aviYv cÖ`k©b
†Mvcbxq Aby‡e`b Gi Kfvi c„ôvmn wewfbœ As‡k D‡jøwLZ welqe¯‘i ¸iæZ¡ Abyaveb Kivi mÿgZv cÖ`k©b
†Mvcbxq Aby‡e`b dig c~iY, wjLbmn Aby¯^vÿi I cÖwZ¯^vÿi msμvšÍ wbqgvejx Ges mswkøó‡`i KiYxq AbymiY K‡i
†Mvcbxq Aby‡e`b e¨env‡ii `ÿZv cÖ`k©b

8.16.2 wkLbdj:
Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_©xMY †Mvcbxq Aby‡e`b I †Wvwmqvi Gi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
 †Mvcbxq Aby‡e`b Gi cÖ‡qvRbxqZv, cÖKvi‡f` Ges G msμvšÍ Z¨_vw` eY©bv Ki‡Z cvi‡eb|
 †Mvcbxq Aby‡e`b Gi wewfbœ As‡k D‡jøwLZ welqe¯‘i eY©bv Ki‡Z cvi‡eb|
 †Mvcbxq Aby‡e`b dig c~iY, wjLbmn Aby¯^vÿi I cÖwZ¯^vÿi msμvšÍ wbqgvejx Ges mswkøó‡`i KiYxq AbymiY K‡i
†Mvcbxq Aby‡e`b e¨envi Ki‡Z cvi‡eb|

164

িশ নাথ র জন

8.16.3 welqe¯‘
†Mvcbxq Aby‡e`b:
†Kvb Kg©¯’‡j GKB Bs‡iwR cwÄKv erm‡i GKRb Aby‡e`bKvix KZ©„c‡ÿi Aax‡b GKRb Aby‡e`bvaxb Kg©KZ©vi Kg©Kvjxb
mg‡qi mvwe©K Kg©g~j¨vq‡bi bvgB †Mvcbxq Aby‡e`b| mvaviYZ miKvi KZ©„K wbav©wiZ di‡g GKRb Aby‡e`bvaxb Kg©KZ©v Zuvi
e¨vw³MZ Z_¨vw` wjwce× K‡i Aby‡gvw`Z ¯^v¯’¨ Kg©KZ©vi cÖwZ‡e`bmn cwÄKvel© †k‡l Aby‡e`bKvix KZ©„c‡ÿi wbKU `vwLj K‡i
_v‡Kb Ges D³ di‡g Aby‡e`bKvix I cÖwZ¯^vÿiKvix KZ©©cÿ Aby‡e`bvaxb Kg©KZ©vi weMZ GK erm‡ii Kg©g~j¨vqbc~e©K
h_vμ‡g Aby¯^vÿi I cÖwZ¯^vÿi K‡i _v‡Kb|
†Wvwmqvi:
†Wvwmqvi n‡”Q Ggb GKwU bw_ ev †dvìvi hv‡Z GKRb Kg©KZ©vi PvKwi weeiYx, mKj †Mvcbxq Aby‡e`b †hgb- evwl©K,
AvswkK I we‡kl †Mvcbxq Aby‡e`b _v‡K| ZvQvov G‡Z cÖ`Ë civgk© I weiƒc gšÍe¨ msμvšÍ Av‡`‡ki Kwc msiÿY Kiv nq|
†Mvcbxq Aby‡e`b Gi cÖKvi‡f`: †Mvcbxq Aby‡e`b wZb cÖKvi| h_vK. evwl©K †Mvcbxq Aby‡e`b:
GKRb Aby‡e`bvaxb Kg©KZ©v GK Kg©¯’‡j GK Bs‡iwR cwÄKv erm‡i GKRb Aby‡e`bKvix KZ„©c‡ÿi Aaxb GK cwÄKv ermi
Kg©m¤úv`‡bi ci ermi †k‡l †h †Mvcbxq Aby‡e`b dig `yB cÖ¯’ Aby‡gvw`Z ¯^v¯’¨ Kg©KZ©vi gva¨‡g ¯^v¯’¨ cixÿv‡šÍ c~iYc~e©K
Aby‡e`bKvix KZ„©c‡ÿi gva¨‡g wjLbmn Aby¯^vÿi Ges cÖwZ¯^vÿiKvix KZ©c‡ÿi gva¨‡g cÖwZ¯^vÿi Kiv‡q †Wvwmqvi
†ndvRZKvix KZ©c‡ÿi wbKU `vwLj K‡i _v‡Kb Zv‡K evwl©K †Mvcbxq Aby‡e`b e‡j|
L. AvswkK †Mvcbxq Aby‡e`b:
wbR Kg©¯’j cwieZ©b ev Aby‡e`bKvix cwieZ©‡bi Kvi‡Y GKRb Aby‡e`bvaxb Kg©KZ©v GK Kg©¯’‡j GK cwÄKv erm‡i GKRb
Aby‡e`bKvix KZ„©c‡ÿi Aaxb b~¨bZg 3 (wZb) gvm Kg©m¤úv`‡bi ci †h †Mvcbxq Aby‡e`b `vwLj Ki‡e Zv‡K AvswkK †Mvcbxq
Aby‡e`b ejv n‡e| wKš‘ Aby‡e`bKvix KZ„©c‡ÿi Aaxb Aby‡e`bvaxb Kg©KZ©vi Kg©Kvj b~¨bZg 3 (wZb) gvm c~Y© bv n‡j
†Mvcbxq Aby‡e`b `vwLj Kiv hv‡e bv|
M. we‡kl †Mvcbxq Aby‡e`b:
miKvi cÖ‡qvR‡b †Kvb Kg©KZ©vi c‡`vbœwZ/c`vqb BZ¨vw` we‡ePbvi †ÿ‡Î erm‡ii †h †Kvb mgq GKRb Kg©KZ©v‡K we‡kl
†Mvcbxq Aby‡e`b `vwLj Kivi Av‡`k cÖ`vb Ki‡Z cv‡i| G‡ÿ‡ÎI GKRb Aby‡e`bvaxb Kg©KZ©v GK Kg©¯’‡j GK cwÄKv
erm‡i GKRb Aby‡e`bKvix KZ„©c‡ÿi Aaxb b~¨bZg 3 (wZb) gvm Kg©iZ _vK‡Z n‡e| mvaviYfv‡e wkÿvQzwU, we‡kl fvicÖvß
Kg©KZ©v, wj‡q‡b _vKv †Kvb Kg©KZ©vi c‡`vbœwZi †ÿ‡Î we‡kl †Mvcbxq Aby‡e`b `vwLj Kivi cÖ‡qvRb nq|
†Mvcbxq Aby‡e`b Gi cÖ‡qvRbxqZv:
GKRb Kg©KZ©vi Kv‡Ri cwigvb, MyYMZgvb, `ÿZv, mZZv, wbôv BZ¨vw` welq Z_v Kvh©m¤úv`b I e¨w³MZ ˆewkó¨ m¤ú‡K©
mwVK Z_¨ mieivn KivB †Mvcbxq Aby‡e`‡bi jÿ¨| Bnv mswkøó Kg©KZ©vi †Wvwmqv‡ii GKwU Awe‡”Q`¨ Ask| †Mvcbxq Aby‡e`b
GKRb Kg©KZ©vi PvKwi ¯’vqxKiY, wm‡jKkb †MÖW cÖ`vb, UvBg‡¯‹j cÖ`vb, c`vqb, c‡`vbœwZ, †cÖlY, cÖwkÿY cyi¯‹vi I wZi¯‹vi
cÖ`v‡bi †ÿ‡Î Acwinvh©| †Mvcbxq Aby‡e`b Gi cÖK…Z D‡Ïk¨ wb¤œiƒc:
1| wb‡`©kbvi †mvcvb/cÖkvmwbK wbqš¿Y wbwðZKiY;
2| Kg©KZ©vi Revew`wnZv wbwðZKiY;
3| Kvh©m¤úv`‡b DbœwZmvab wbwðZKiY;
4| Kg©KZ©vi Kg©m¤úv`‡bi μgtc~wÄf~Z †iKW© cÖ¯ÍyZKi‡Y wbqvgK wnmv‡e e¨envi;
5| m‡e©vcwi Kg©KZ©vi Kg©Rxeb cwiKíbvq mnvqK AbyNUK wnmv‡e e¨envi|
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†Mvcbxq Aby‡e`b mswkøó KZ„©cÿ:
K) Aby‡e`bvaxb Kg©KZ©v ej‡Z hvi Aby‡e`b wjLv n‡”Q Zv‡K eySv‡e|
L) Aby‡e`bKvix KZ„©cÿ ej‡Z Aby‡e`bvaxb Kg©KZ©vi mivmwi wbqš¿YKvix D×©Zb KZ©„cÿ‡K eySv‡e whwb Aby‡e`b wjLbmn
Aby¯^vÿi Ki‡eb|
M) cÖwZ¯^vÿiKvix KZ©©„cÿ ej‡Z Aby‡e`bKvix KZ„©c‡ÿi mivmwi wbqš¿YKvix D×©Zb KZ©„cÿ‡K eySv‡e whwb Aby‡e`bKvix
KZ„©c‡ÿi †Mvcbxq Aby‡e`b Aby¯^vÿimn wjL‡eb Ges Aby‡e`bvaxb Kg©KZ©vi †Mvcbxq Aby‡e`b cÖwZ¯^vÿi Ki‡eb|
N) †Wvwmqvi †ndvRZKvix KZ©„cÿ ej‡Z eySvB‡e(1) RbcÖkvmb gš¿Yvj‡qi †ÿ‡Î wmAvi AwakvLv
(2) Ab¨vb¨ gš¿Yvjq/wefv‡Mi †ÿ‡Î mswkøó gš¿Yvjq/wefvM Gi cÖkvmb AbywffvM ev mwPe KZ…©K wbav©wiZ AbywefvM; Ges
(3) Awa`ßi/`ß‡ii †ÿ‡Î mswkøó Awa`ßi/`ßi Gi cÖkvmb kvLv ev Awa`ßi/`ßi cÖavb KZ…©K wbav©wiZ †Kvb kvLv|
†Mvcbxq Aby‡e`b `vwLj, Aby¯^vÿi I cÖwZ¯^vÿ‡ii mgqm~wP:
K) Aby‡e`bvaxb Kg©KZ©v †Mvcbxq Aby‡e`b di‡g Zvui Rb¨ wbav©wiZ 1g I 2q Ask c~iY I ¯^vÿi K‡i Aby‡gvw`Z ¯^v¯’¨
Kg©KZ©vi gva¨‡g ¯^v¯’¨ cixÿv‡šÍ cÖwZ ermi 31‡k Rvbyqvwii g‡a¨ c~e©eZ©x erm‡ii †Mvcbxq Aby‡e`b dig AMÖMvgx cÎmn
Aby‡e`bKvix KZ©„c‡ÿi wbKU `vwLj Ki‡Z n‡e|
L) Aby‡e`bKvix KZ„©cÿ Zvui Rb¨ wbav©wiZ 3q †_‡K 6ô Ask h_vh_fv‡e Aby¯^vÿi, c~iY I ¯^vÿi K‡i 28‡k †deªæqvwii g‡a¨
wmjMvjvK…Z Lv‡g Ô†MvcbxqÕ kãwU wj‡L AMÖMvgx cÎmn cÖwZ¯^vÿiKvix KZ©„c‡ÿi wbKU †cÖiY Ki‡Z n‡e|
M) cÖwZ¯^vÿiKvix KZ©©cÿ Zvui Rb¨ wbav©wiZ 7g Ask h_vh_fv‡e c~iY I ¯^vÿi K‡i 31‡k gv‡P©i g‡a¨ wmjMvjvK…Z Lv‡g
Ô†MvcbxqÕ kãwU wj‡L AMÖMvgx cÎmn †Wvwmqvi †ndvRZKvix KZ©„c‡ÿi wbKU †cÖiY Ki‡Z n‡e|
†Mvcbxq Aby‡e`b Gi wewfbœ As‡ki eY©bv:
†Mvcbxq Aby‡e`b digwU 08 (AvU) wU As‡k wef³| †Mvcbxq Aby‡e`‡bi wewfbœ As‡ki eY©bv Ges Dnv h_vh_fv‡e c~iY I
`vwL‡ji †ÿ‡Î Aby‡e`bvaxb Kg©KZ©v, Aby‡e`bKvix KZ©„cÿ I cÖwZ¯^vÿiKvix KZ©„c‡ÿi KiYxq wb‡¤œi Q‡K D‡jøL Kiv n‡jv:
†Mvcbxq Aby‡e`b
welqe¯‘
c~iYKvix Kg©KZ©v/KZ©„cÿ
di‡gi Ask
Kfvi c„ôv
†Mvcbxq Aby‡e`‡bi mgqKvj, Kg©KZ©vi bvg, c`we,
Aby‡e`bvaxb Kg©KZ©v
PvKwi/K¨vWvi/c`, cwiwPwZ b¤^i
1g Ask
¯^v¯’¨ cixÿv cÖwZ‡e`b
Aby‡gvw`Z ¯^v¯’¨ Kg©KZ©v
2q Ask
Aby‡e`bvaxb Kg©KZ©vi Rxeb e„ËvšÍ
Aby‡e`bvaxb Kg©KZ©v
3q Ask
Aby‡e`bvaxb Kg©KZ©vi e¨w³MZ ‰ewkó¨
Aby‡e`bKvix KZ©„cÿ
4_© Ask
Aby‡e`bvaxb Kg©KZ©vi Kvh©m¤úv`b msμvšÍ Z_¨vw`
Aby‡e`bKvix KZ©„cÿ
5g Ask
†jLwPÎ (†Mvcbxq Aby‡e`‡bi 3q I 4_© As‡k wea„Z nq bvB Ggb
Aby‡e`bKvix KZ©„cÿ
¸iæZ¡c~Y© Z_¨vw`
6ô Ask
Aby‡e`bvaxb Kg©KZ©vi we‡kl cÖeYZv, †hvM¨Zv, mZZv I mybvg,
Aby‡e`bKvix KZ©„cÿ
PvKwiKvjxb cÖwkÿY, c‡`vbœwZ, c`vqb msμvšÍ Z_¨/mycvwik
7g Ask
Aby‡e`bvaxb Kg©KZ©v m¤ú‡K© Aby‡e`bKvix Kg©KZ©vi g~j¨vqb
cÖwZ¯^vÿiKvix KZ©„cÿ
welqK gZvgZ cÖ`vb Ges Aby‡e`bvaxb Kg©KZ©v m¤ú‡K© mvwe©K I
P~ovšÍ g~j¨vqb
8g Ask
gš¿Yvjq/wefvM/`ßi KZ©„K c~iYxq
mswkøó cÖkvmwbK
gš¿Yvjq/wefvM/`ßi Gi mswkøó
`vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v
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†Mvcbxq Aby‡e`b dig c~iY, wjLbmn Aby¯^vÿi I cÖwZ¯^vÿi msμvšÍ wbqgvejx Ges mswkøó‡`i KiYxq:
1| †Mvcbxq Aby‡e`b dig c~iY I wjLb-mswkøó cÖ‡Z¨K Kg©KZ©v‡K ¯úófv‡e bvg, c`we, cwiwPwZ b¤^i I w`b, gvm, eQi
D‡jøLmn ZvwiL wjL‡Z n‡e Ges Avewk¨Kfv‡e wmj e¨envi Ki‡Z n‡e (wmj bv _vK‡j bvg, c`we, cwiwPwZ b¤^i nv‡Z wj‡L
w`‡Z n‡e);
2| †Mvcbxq Aby‡e`b dig c~iY I wjL‡b †Kvb cÖKvi Ifvi ivBwUs/ KvUvKvwU/ †gvQvgywQ/ d¬zBW e¨envi Kiv hv‡e bv| we‡kl
cÖ‡qvR‡b mswkøó AskUzKz GKUv‡b †K‡U Aby¯^vÿimn bZzb K‡i wjL‡Z n‡e;
3| Aby‡e`bKvix/ cÖwZ¯^vÿiKvix Dfq Kg©KZ©v‡K cÖ`Ë b¤^i As‡K †jLvi cvkvcvwk Avewk¨Kfv‡e K_vq †jLv wbwðZ Ki‡Z
n‡e;
4| Aby‡e`bvaxb Kg©KZ©v †Mvcbxq Aby‡e`b dig Gi 14bs μwg‡K Aby‡e`bKvix Kg©KZ©vi Aax‡b cÖK…Z Kg©Kvj w`b, gvm,
eQ‡ii ZvwiLmn mwVKfv‡e D‡jøL Ki‡eb Ges Aby‡e`bKvix Kg©KZ©v welqwU wbwðZ n‡q Aby¯^vÿi Ki‡eb;
5| Aby‡e`bvaxb Kg©KZ©v ¯^v¯’¨ cixÿvmn cÖwZeQi 31 Rvbyqvwii g‡a¨ †Mvcbxq Aby‡e`b di‡gi mswkøó Ask h_vh_fv‡e c~iY
K‡i Aby‡e`bKvix Kg©KZ©vi wbKU `vwLj Ki‡eb| †h †Kvb fv‡eB †nvK Am¤ú~Y© †Mvcbxq Aby‡e`b evwZj e‡j Mb¨ n‡e;
6| Aby‡e`bKvix Kg©KZ©v cÖwZeQi Avewk¨Kfv‡e 28 †deªæqvwii g‡a¨ `vwLjK…Z †Mvcbxq Aby‡e`b dig hvPvBc~e©K wbwðZ n‡q
h_vh_fv‡e Aby¯^vÿi K‡i cÖwZ¯^vÿiKvix Kg©KZ©vi wbKU wmjMvjv Lv‡g †MvcbxqZv wbwðZ K‡i †cÖiY Ki‡eb;
7| cÖwZ¯^vÿiKvix Kg©KZ©v cÖvß †Mvcbxq Aby‡e`b dig hvPvBc~e©K wbwðZ n‡q h_vh_fv‡e cÖwZ¯^vÿi †k‡l wmjMvjv ev
†MvcbxqZv wbwðZ K‡i Avewk¨Kfv‡e 31 gv‡P©i g‡a¨ †Wvwmqvi †ndvRZKvix KZ©„c‡ÿi wbKU †cÖiY wbwðZ Ki‡eb;
8| wba©vwiZ mg‡qi 1(GK) eQi AwZevwnZ n‡q hvIqvi ci †Kvb Kg©KZ©vi †Mvcbxq Aby‡e`b †Wvwmqvi †ndvRZKvix KZ©„c‡ÿi
wbKU †cÖiY Kiv n‡j Zv †Kvb cÖKvi KviY `k©v‡bv e¨wZ‡i‡K mivmwi evwZj wn‡m‡e MY¨ n‡e| Z‡e G †ÿ‡Î Aby‡e`bvaxb
Kg©KZ©v h_vmg‡q †Mvcbxq Aby‡e`b `vwLj K‡i _vK‡j Ges Zuvi †Kvb ÎæwU bv _vK‡j Zuv‡K †Kvbfv‡eB ÿwZMÖ¯’ Kiv hv‡e bv;
9| Aby‡e`bKvix Kg©KZ©vi cÖ`Ë b¤^i n«vm-e„w×i †ÿ‡Î cÖwZ¯^vÿiKvix Kg©KZ©v 7g As‡k gšÍe¨ Kjv‡g b¤^i n«vm-e„w×i ¯^c‡ÿ
†hŠw³K KviY Aek¨B wjwce× Ki‡eb;
10| Aby‡e`bKvix Kg©KZ©v m¤ú‡K© weiƒc gšÍe¨ cÖ`v‡bi c~‡e© Zuv‡K Aek¨B ch©vß mgq w`‡q wjwLZfv‡e mZK© K‡i ms‡kva‡bi
my‡hvM w`‡Z n‡e| weiƒc gšÍ‡e¨i ¯^c‡ÿ †hŠw³KZv D‡jøL Ki‡Z n‡e Ges weiƒc gšÍe¨ cÖ`v‡bi c~‡e© Avewk¨Kfv‡e h_vh_
cÖwμqv AbymiY Ki‡Z n‡e;
11| †Kvb Aby‡e`bvaxb Kg©KZ©v‡K g~j¨vq‡bi †ÿ‡Î †Mvcbxq Aby‡e`b di‡gi 4_© c„ôvi 3q I 4_© As‡k †Kvb μwg‡Ki
(g~j¨vq‡bi wel‡qi) wecix‡Z gvb 1(GK) Gi N‡i cÖ`vb Kiv n‡j Zv weiƒc wn‡m‡e MY¨ n‡e| †gvU cvß b¤^i 40 ev Z`wbgœ
A_©vr gyj¨vqb PjwZ gv‡bi wb‡gœ n‡j Zv weiƒc wn‡m‡e MY¨ n‡e| Z‡e G mKj †ÿ‡Î KviY I cÖ‡qvRbxq Z_¨ cÖgvY mshy³/
wjwce× Ki‡Z n‡e;
12| †Kvb Kg©¯’‡j/ †Kvb Aby‡e`bKvix Kg©KZ©vi Aax‡b Kg©Kvj 03(wZb) gvm bv n‡j †Mvcbxq Aby‡e`b cÖ‡hvR¨ n‡e bv| Z‡e
GKB cwÄKv erm‡i †Kvb Kg©¯’‡j GKvwaK Aby‡e`bKvix KZ©„c‡ÿi wbqš¿‡Y Kg©iZ _vKvi †ÿ‡Î †Kvb Aby‡e`bKvixi wbqš¿‡YB
Kg©Kvj 3 gvm bv n‡j Ges cÖwZ¯^vÿiKvix Kg©KZ©vi wbqš¿‡Y 3(wZb) gvm n‡j (h‡_vchy³ cÖgvYmn) Avewk¨Kfv‡e
cÖwZ¯^vÿiKvix Kg©KZ©vi wbKU †Mvcbxq Aby‡e`b `vwLj Ki‡Z n‡e| D³ †ÿ‡Î cÖwZ¯^vÿiKvix KZ©„cÿB Aby‡e`bvaxb Kg©KZ©vi
†Mvcbxq Aby‡e`b Aby¯^vÿi Ki‡eb| G †ÿ‡Î cÖwZ¯^vÿi cÖ‡qvRb n‡e bv;
13| †Kvb Aby‡e`bKvix Kg©KZ©v g„Zz¨eiY Ki‡j/ KvivMv‡i _vK‡j/ mvgwqK eiLv¯Í n‡j/ c`Z¨vM Ki‡j/ AcmvwiZ n‡j/ `xN©
mg‡qi Rb¨ (wZb gv‡mi †ekx mgq) we‡`‡k Ae¯’vb Ki‡j cÖwZ¯^vÿiKvix Kg©KZ©vB Aby‡e`bvaxb Kg©KZ©vi †Mvcbxq Aby‡e`‡bi
7g As‡k gšÍe¨ Kjv‡g welqwU D‡jøLc~e©K Aby¯^vÿi I cÖwZ¯^vÿic~eK
© †Wvwmqvi †ndvRZKvix KZ©„c‡ÿi wbKU †cÖiY Ki‡eb;
14| GKBfv‡e †Kvb cÖwZ¯^vÿiKvix Kg©KZ©v g„Zz¨eiY Ki‡j/ KvivMv‡i _vK‡j/ mvgwqK eiLv¯Í n‡j/ c`Z¨vM Ki‡j/ AcmvwiZ
n‡j/ `xN© mg‡qi Rb¨ we‡`‡k Ae¯’vb Ki‡j Aby¯^vÿiKvix Kg©KZ©vB Aby‡e`bvaxb Kg©KZ©vi †Mvcbxq Aby‡e`b Aby¯^vÿi K‡i
cÖwZ¯^vÿi QvovB 7g As‡k gšÍe¨ Kjv‡g welqwU D‡jøLc~e©K †Wvwmqvi †nvdvRZKvix KZ©„c‡ÿi wbKU †cÖiY Ki‡eb;
15| mvaviYfv‡e Aby‡e`bvaxb Kg©KZ©vi KvR whwb mivmwi ZË¡veavb K‡ib wZwbB n‡eb Aby‡e`bKvix KZ©„cÿ/ Kg©KZ©v|
Aby‡e`bKvix Kg©KZ©vi KvR whwb mivmwi ZË¡veavb K‡ib wZwbB n‡eb Aby‡e`bvaxb Kg©KZ©vi cÖwZ¯^vÿiKvix KZ©„cÿ/ Kg©KZ©v;
16| PRL †fvMiZ Kg©KZ©v PRL †fvMKvjxb mg‡q Aby‡e`bvaxb Kg©KZ©vi †Mvcbxq Aby‡e`b Aby¯^vÿi/ cÖwZ¯^vÿi Ki‡Z
cvi‡eb;
17| †Mvcbxq Aby‡e`b di‡gi 5g As‡k Aby‡e`bKvix Kg©KZ©v I 7g As‡ki (K) †Z cÖwZ¯^vÿiKvix Kg©KZ©v Aby‡e`bvaxb
Kg©KZ©v m¤ú‡K© gšÍe¨ Ki‡Z cvi‡eb| Z‡e Avek¨K bq| †Kvbμ‡gB Qwe, MÖvd BZ¨vw` AvuKv hv‡e bv| cÖwZ¯^vÿiKvix Kg©KZ©vi
Aby‡e`bKvix Kg©KZ©v m¤ú‡K© gšÍe¨ Kivi my‡hvM †bB|
18| PRL G hvIqv ch©šÍ †Mvcbxq Aby‡e`b `vwLj Kiv eva¨Zvg~jK|
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19| †Mvcbxq Aby‡e`b †Wvwmqvi †ndvRZKvix KZ©„c‡ÿi wbKU †cÖi‡Yi mgq d‡ivqvwW©s mshy³ K‡i mswkøó Awd‡mi mxjMvjvmn
A_©vr †MvcbxqZv iÿv K‡i wcqbey‡K Gw›Uª w`‡q h_vmg‡q †cÖiY Ki‡Z n‡e|
8.16.4 Dcmsnvi:
†Kvb Kg©¯’‡j GKB Bs‡iwR cwÄKv erm‡i GKRb Aby‡e`bKvix KZ©„c‡ÿi Aax‡b GKRb Aby‡e`bvaxb Kg©KZ©vi Kg©Kvjxb
mg‡qi mvwe©K Kg©g~j¨q‡bi bvgB †Mvcbxq Aby‡e`b|
†Wvwmqvi n‡”Q Ggb GKwU bw_ ev †dvìvi hv‡Z GKRb Kg©KZ©vi PvKwi weeiYx, mKj †Mvcbxq Aby‡e`b _v‡K| ZvQvov G‡Z
cÖ`Ë civgk© I weiƒc gšÍe¨ msμvšÍ Av‡`‡ki Kwc msiÿY Kiv nq|
†Mvcbxq Aby‡e`‡bi jÿ¨ n‡”Q GKRb Kg©KZ©vi Kv‡Ri cwigvb, MyYMZgvb, `ÿZv, mZZv, wbôv BZ¨vw` welq m¤ú‡K© mwVK
Z_¨ mieivn Kiv| †Mvcbxq Aby‡e`b GKRb Kg©KZ©vi PvKwi ¯’vqxKiY, wm‡jKkb †MÖW cÖ`vb, UvBg‡¯‹j cÖ`vb, c`vqb,
c‡`vbœwZ, †cÖlY, cÖwkÿY, cyi¯‹vi I wZi¯‹vi cÖ`v‡bi †ÿ‡Î Acwinvh©|
8.8.5 mnvqK cvV:
1| †Mvcbxq Aby‡e`b dig c~iY, Aby¯^vÿimn wjLb, cÖwZ¯^vÿi I msiÿY msμvšÍ Abykvmbgvjv(RbcÖkvmb gš¿Yvjq Gi ¯§viK bs 05.102.22.01.00.001.2012-58 ZvwiL: 23/9/2012)
2| †Mvcbxq Aby‡e`b dig c~iY, Aby¯^vÿimn wjLb, cÖwZ¯^vÿi I msiÿY msμvšÍ Abykvmbgvjv(RbcÖkvmb gš¿Yvjq Gi ¯§viK bs 05.102.22.01.00.001.2012-84 ZvwiL: 24/12/2012)
3| †Mvcbxq Aby‡e`b `vwLj/Aby¯^vÿi/cÖwZ¯^vÿiKi‡Yi †ÿ‡Î AbymiYxq wb‡`©kbv(RbcÖkvmb gš¿Yvjq Gi ¯§viK bs 05.0000.102.22.001.13-20 ZvwiL: 06/05/2013)
4| 2014 mv‡ji evwl©K †Mvcbxq Aby‡e`‡b ¯^v¯’¨ cixÿv m¤úv`b msμvšÍ cÎ(RbcÖkvmb gš¿Yvjq Gi ¯§viK bs 05.102.016.00.01.002.2006-55 ZvwiL: 26/10/2014)
5| †Mvcbxq Aby‡e`b dig c~iY, Aby¯^vÿimn wjLb I cÖwZ¯^vÿi msμvšÍ weÁwß(gvDwk Awa`ßi Gi ¯§viK bs IGg-72wm-1/2012 ZvwiL: 01/01/2015)
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gva¨wgK chv©‡qi wkÿv cÖwZôv‡bi fwel¨Z cÖavb‡`i cÖwkÿY
(Training of Aspiring Heads of the Secondary Education Institutions)

gwWDj 9
gva¨wgK wkÿv cÖwZôvb e¨e¯’vcbv
cÖwk¶Yv_©x‡`i Rb¨

1

gwWDj: 9 gva¨wgK wkÿv cÖwZôvb e¨e¯’vcbv
gwWD‡j AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv:
 gva¨wgK wkÿv cÖwZôvb e¨e¯’vcbvi g~jbxwZ, KvVv‡gv, Kvh©vewj, †KŠkjMZ cwiKíbv I cÖwZôv‡bi
evwl©K Kg©cwiKíbv msμšÍ aviYv cÖ`k©b
 gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡bi mvwe©K Avw_©K e¨e¯’vcbv, Znwej msMÖn I ev‡RU cÖYqb wel‡q Rvbv I
wbweofv‡e cÖwZôv‡b cÖ‡qv‡M mÿgZv cÖ`k©b
 gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡bi †fŠZm¤ú`, ¯^v¯’¨‡mev, gva¨wgK wk¶v cÖwZôvb e¨e¯’vcbvq KZ©…Z¡ Ac©Y,
mnwkÿvμwgK Kvh©vewj, `y‡hv©M, Ø›Ø, †kÖwYKÿ I mgq e¨e¯’vcbvi ¸iæZ¡ Abyaveb K‡i cÖ‡qvRbxq
e¨e¯’v MÖn‡Yi mÿgZv cÖ`k©b
 gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡bi GKv‡WwgK ZË¡veavb, wcweGg ev¯Íevqb, cÖvwZôvwbK ¯^-g~j¨vqb cÖwμqvq
cÖavb wkÿ‡Ki †gbUwis G h_vh_ f~wgKv cÖ`k©b
 gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡b AvBwmwU DcKiY, MÖš’vMvi I weÁvbvMvi e¨e¯’vcbv Ges wbivcËv e¨e¯’vcbvq
cÖavb wkÿ‡Ki KiYxq Dcjwä K‡i cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖn‡Yi mÿgZv cÖ`k©b
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gwWDj 9
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Awa‡ek‡bi
µwgK bs
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Awa‡ekb 9.1 e¨e¯’vcbvi aviYv I g~jbxwZ
Awa‡ekb 9.2: gva¨wgK we`¨vj‡q e¨e¯’vcbv KvVv‡gv I Kvh©vejx
9.3 †KŠkjMZ cwiKíbv: aviYv, ˆewkó¨ I cÖ‡qvM
Awa‡ekb 9.4: cÖwZôv‡bi evwl©K Kg©cwiKíbv cÖYqb
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c„ôv bs

Awa‡ekb 9.1 e¨e¯’vcbvi aviYv I g~jbxwZ
(Concept and principles of Managment )

9.1. 1 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv
 e¨e¯’vcbv m¤ú‡K© my¯úó aviYv AR©b
 cÖkvmb I e¨e¯nvcbvi g‡a¨ cv_©K¨ wPwýZ Ki‡Z mÿg nIqv
 e¨e¯nvcbv wewfbœ bxwZ m¤ú‡K© my¯úó aviYv jvf

9.1.2 wkLbdj
1.
2.
3.
4.
5.

e¨e¯nvcbvi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb;
e¨e¯nvcbvi KvR¸‡jv wPwýZ Ki‡Z cvi‡eb;
e¨e¯nvcbvi †gŠj Dcv`vb¸‡jv wPwšÍZ Ki‡Z cvi‡eb;
cÖkvmb I e¨e¯nvcbvi g‡a¨ cv_©K¨ Ki‡Z cvi‡eb;
e¨e¯nvcbvi bxwZ¸‡jv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb;

9.1.3 welqe¯‘
9.1.3.1 e¨e¯nvcbvi aviYv I cwiwPwZ
e¨e¯nvcbv n‡”Q A‡b¨i Øviv Kvh© m¤cv`‡bi Kjv we‡kl| cÖwZôv‡bi D‡Ïk¨ cy‡ivcywi AR©‡bi Rb¨ gvbe
m¤c‡`i (Aaxb¯Í‡Yi) Kg©¶gZv c~Y© e¨envi (hv‡Z Zviv Awc©Z `vwqZ¡ duvwK ev Zuvi ¶gZv AcPq bv
K‡i) K‡i Ges Aaxb¯ÍMY `vwqZ¡ cvj‡b †h mg¯’ e¯ÍMZ m¤c`, ‡fŠZ m¤c`, A_© m¤c`, Z_¨ m¤c`
e¨envi K‡i Zvi c~Y© e¨envi wbwð‡Zi Rb¨ e¨e¯nvcK‡K cÖavbZt cwiKíb, msMwVZKiY, †bZ„Z¡`vb
(wb‡`©kbv, †bZ„Z¡, ‡hvMv‡hvM I †cÖlYv) Ges wbqš¿Y bvgK PviwU †gŠwjK KvR Ki‡Z nq| G KvR¸‡jv‡K
GK K_vq e¨e¯nvcbv e‡j| myZivs ejv hvq, †Kvb cÖwZôv‡bi j¶¨ wba©viY Ges Zv AR©‡bi Rb¨
cÖ‡qvRbxq m¤c‡`i (gvbe m¤c`, †fŠZ m¤c`, A_© m¤c` I Z_¨ m¤c`) c~Y© e¨enviK‡í †h mg¯Í KvR
(cwiKíb, msMwVZKiY, †bZ„Z¡`vb Ges wbqš¿Y) Ki‡Z nq, †m KvR¸‡jv‡K GK K_vq e¨e¯nvcbv e‡j|
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9.1.3.2 e¨e¯nvcbvi Kvh©vejx
e¨e¯nvcbv ev e¨e¯nvc‡Ki †gŠwjK KvR PviwU| h_v: cwiKíb, msMwVZKiY, †bZ„Z`¡ vb I wbqš¿Y|
K. cwiKíb (Planning)
cÖwZôv‡bi j¶¨ wba©viY KiZt H j¶¨ AR©‡bi Rb¨ wK Ki‡Z n‡e, wKfv‡e Ki‡Z n‡e, †K Ki‡e,
KLb Ki‡Z n‡e, †Kv_vq Ki‡Z n‡e BZ¨vw` wel‡q AwMªg wm×všÍ Mªn‡Yi cÖwμqv‡K cwiKíb e‡j|
cwiKí‡bi P~ovšÍ dj nj cwiKíbv ev Plan. GKwU cÖwZôvb ev e¨e¯nvcbvi Ab¨vb¨ Kv‡Ri g~jwfwË
nj cwiKíbv|
L. msMwVZKiY (Organizing)
msMwVZKiY n‡”Q Kgx©ms¯nvb I mgb¦qmvab| cwiKíbv ev¯Íevq‡bi Rb¨ wK wK KvR Ki‡Z n‡e I
wK wK DcKiY cÖ‡qvRb n‡e Zv mbv³KiY, KvR I DcKiYmg~n‡K mg‰ewkó¨ Abyhvqx wewfbœ wefv‡M
wefw³KiY, wewfbœ wefv‡M Dchy³ Kgx© wb‡qvM, Kgx©‡`i g‡a¨ `vwqZ¡ I KZ„©Z¡ Ac©Y Ges Zv‡`i g‡a¨
cvi¯úwiK m¤cK© wba©viY Kivi cÖwμqvq n‡‡”Q msMwVZKiY|
M. †bZ…Z¡`vb (Leading)
‡bZ…Z¡ ej‡Z D‡Ïk¨ AR©b‡K mvg‡b †i‡L KvR m¤úv`‡b Kgx©‡`i DrmvwnZ Kivi ¸Y I †KŠkj‡K
†evSvq| msMV‡bi DrcwË n‡j D‡Ïk¨ AR©‡bi Rb¨ †bZ„Z`¡ v‡bi cÖ‡qvRb nq| wb‡`©kbv, †hvMv‡hvM I
†cÖlYv `vb‡K GK K_vq †bZ„Z¡`vb e‡j |
N. wbqš¿Y (Controlling)
cwiKíbv Abyhvqx Kvh© m¤úvw`Z n‡”Q wKbv Zv Z`viwK Kiv, ÎæwU-wePy¨wZ wbY©q Kiv Ges cÖ‡qvR‡b
ms‡kvabg~jK e¨e¯’v MÖnY Kivi mvwe©K cÖwμqv‡K wbqš¿Y ejv nq| GKwU wbw`©ó mgq ci ci G KvRwU
Ki‡Z nq wbqš¿‡Yi gva¨‡g cÖwZôv‡bi cwiKíbv ev¯Íevqb mnRZi nq|

9.1.2.3 e¨e¯nvcbvi bxwZ
cÖwZôvb myôyfv‡e cwiPvjbvi Rb¨ AvaywbK e¨e¯nvcbvi RbK †nbix †dqj e¨e¯nvcKMY‡K 14wU Av`k©
AbymiY Kivi K_v e‡j‡Qb| wZwb e‡j‡Qb,‘Av`k© n‡jv Av‡jvK¯Í‡¤¢i (Light House) b¨vq hv
bvweKMY‡K c_ †`Lvq| Gi Afve meB †hb AÜKviv”Qbœ I wek„•Ljvc~Y©|’ Av`k© MwY‡Zi m~‡Îi gZ|
14wU Av`k©¸‡jv n‡jv:
1. kÖg wefvRb/Kvh© wefvM (Division of Labour);
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2. KZ„©Z¡ I `vwqZ¡ (Authority & Responsibility);
3. k„•Ljv (Discipline);
4. Av‡`‡k HK¨ (Unity of Command);
5. wb‡`©kbvi HK¨ (Unity of Direction);
6. e¨w³m¦v_© mvaviY m¦v‡_©i Aaxb (Subordination of Individual Interest to Common
Interest);

7. cvwikÖwgK (Remuneration);
8. ‡K›`ªxqKiY I we‡K›`ªxKiY (Centralization & Decentralization);

9. ‡Rvov gB wkKj (Scalar Chain);
10. web¨vm (Order);
11. mvg¨Zv (Equity);
12. PvKzixi ¯nvwqZ¡ (Stability of Tenure);
13. D‡`¨vM (Intiative);
14. GKZvB ej (Unity is Strength)

9.1.2.4 e¨e¯’vcbv I cÖkvm‡bi g‡a¨ cv_©K¨
‘cÖkvmb’ I ‘e¨e¯nvcbv’ (Administration vs. Management) kã `ywUi g‡a¨ cv_©K¨ wbY©q Kiv `yiƒn
KvR| ev¯Í‡e GKRb cÖkvmK †h KvR K‡i _v‡Kb †mB GKB KvR GKRb e¨e¯nvcKI K‡i _v‡Kb| wKš‘
wKQy e¨e¯nvcbvwe` ZvwË¡¡Kfv‡e Df‡qi g‡a¨ cv_©K¨ wbY©‡qi †Póv K‡i‡Qb| cv_©K¨¸‡jv n‡jvt
1. ¯Íi: e¨e¯nvcbvi D”P¯Í‡i cÖkvm‡bi Ae¯nvb Ges ga¨g I wb¤œ¯Í‡i e¨e¯nvcbvi Ae¯nvb;
2. D‡Ïk¨: cÖkvmb cÖwZôv‡bi D‡Ïk¨ wba©viY K‡i c¶všÍ‡i e¨e¯nvcbv D‡Ïk¨ ev¯Íivq‡bi †Póv
K‡i;
3. cwiKíbv cÖYqb: cÖkvmb cwiKíbv I bxwZ wba©viY K‡i Ab¨ w`‡K e¨e¯nvcbv cÖYxZ cwiKíbv
ev¯Íevq‡b m‡Pó nq;
4. Kv‡h©i cÖK…wZ: cÖkvmb kvwiixK kÖ‡gi †P‡q gvbwmK kÖg (wPšÍvg~jK KvR) †ewk K‡i _v‡K c¶všÍ‡i
e¨e¯nvcbvq kvwiixK I gvbwmK Dfq kÖ‡gi cÖ‡qvRb nq|
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Awa‡ek‡bi mvi ms‡ÿc
G we‡k¦i w`‡K Mfxifv‡e j¶ Ki‡j Abyaveb Kiv hvq †h m„wóKZ©v GK †KŠk‡ji gva¨‡g mg¯— m„wó‡K
myôyfv‡e cwiPvjbv Ki‡Qb e‡jB me wKQy wbqg ev k„•Ljvi g‡a¨ Pj‡Q| e¨w³ Rxeb, cwievi, mgvR, ivóª,
RvwZmsN, ¯Kzj, K‡jR, Awdm-Av`vjZ, e¨emvq cÖwZôvb BZ¨vw` wbw`©ó wbqg Kvbyb ev k„•Ljvi g‡a¨
cwiPvjbvi Rb¨ †h †KŠk‡ji cÖ‡qvRb nq, Zv‡K e¨e¯nvcbv e‡j| †hLv‡b `je×fv‡e †Kvb D‡Ïk¨
AR©‡bi Rb¨ KvR Kiv nq, †mLv‡bB G e¨e¯nvcbv †KŠkj AZ¨vek¨Kxq n‡q †`Lv †`q| KviY, `je×
n‡jB †mLv‡b wek„•Ljv nIqvi †ekx m¤¢vebv _v‡K| MZ kZvãxi cÂv‡ki `kK †_‡K e¨e¯nvcbv bvgK
c„_K Ávb fvÛv‡ii DrcwË n‡q‡Q| G Ávb wk¶v cÖwZôv‡bi cÖav‡bi Rvbv _vK‡j wZwb cÖwZôvb‡K
myôyfv‡e cwiPvjbv K‡i cÖwZôv‡bi D‡Ïk¨ AR©b KiZt cÖwZôvb‡K k„sLjvc~Y© Ki‡Z cvi‡eb| we`¨vjq
GKwU mycÖvPxb cÖwZôvb| G cÖwZôvb cwiPvjbvq gvbe m¤c`, †fŠZ m¤c`, A_© m¤c` Ges Z_¨
m¤c‡`i cÖ‡qvRb nq| G m¤c`mg~‡ni c~Y© e¨envi wbwð‡Zi Rb¨ cÖwZôvb cÖavb‡K †h †KŠkj iß Ki‡Z
nq †mwU‡K e¨e¯nvcbv e‡j| cwiKíb, msMwVZ KiY, †bZ„Z¡`vb Ges wbqš¿Y- G ‡gŠwjK PviwU KvR‡K
GK K_vq e¨e¯nvcbv e‡j| G KvR¸‡jv Rvbv _vK‡j we`¨vj‡qi mv‡_ mswkó myweav‡fvMxM‡Yi g‡a¨I
fvimvg¨ i¶v Kiv hvq|
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Awa‡ekb 9.2: gva¨wgK we`¨vj‡q e¨e¯’vcbv KvVv‡gv I Kvh©vejx (Management
structure and functions of secondary school and madrasahs)

9.2.1 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv
 gva¨wgK we`¨vj‡qi e¨e¯’vcbv KvVv‡gv m¤ú‡K© my¯úó aviYv cÖ`k©b
 gva¨wgK we`¨vjq e¨e¯’vcbv KvVv‡gv‡Z m¤ú„³‡`i mv‡_ KvR Kivi mÿgZv cÖ`k©b
 gva¨wgK we`¨vj‡qi e¨e¯’vcbvi Kvh©vejx m¤úv`‡b `ÿZv cÖ`k©b

9.2.2 wkLbdj
অিধেবশন শেষ আপিন
1| gva¨wgK we`¨vj‡qi e¨e¯’vcbv KvVv‡gv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
2| gva¨wgK we`¨vj‡qi e¨e¯’vcbvi Kvh©vejx eY©bv Ki‡Z cvi‡eb|

welqe¯‘
9.2.2: (K) gva¨wgK we`¨vj‡qi e¨e¯’vcbv KvVv‡gv
we`¨vjq GKwU mvgvwRK cÖwZôvb| ZvB we`¨vjq myôz cwiPvjbvi †ÿ‡Î mgv‡Ri me©¯Í‡ii gvby‡li mw¤§wjZ
cÖqvm Ae¨vnZ _v‡K| we`¨vj‡qi cÖkvmwbK e¨e¯’v Kvh©Ki I Pvjy ivLvi Rb¨ GKwU kw³kvjx msMVb
cÖwZôv Kiv nq hvi bvg GmGgwm| e¨e¯’vcbv KwgwU cÖwZôvb e¨e¯’vcbvi cÖavb wbqvgK| cÖavb wkÿK G
KwgwUi m`m¨ mwPe| Ab¨w`‡K wkÿKe„›` cÖwZôvb e¨e¯’vcbvi g~j PvwjKv kw³| GKwU cÖwZôv‡bi
e¨e¯’vcbv KwgwU, cÖwZôvb cÖavb, mnKvix cÖavb, wkÿK I Kg©Pvixe„›` wb‡q weivRgvb KvVv‡gv hv
cÖwZôv‡bi mvwe©K Kvh©μg ev¯Íevq‡b wb‡qvwRZ Av‡Q Zv‡K we`¨vjq e¨e¯’vcbv KvVv‡gv e‡j AwfwnZ Kiv
hvq|
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9.2.2: (L) gva¨wgK we`¨vj‡qi e¨e¯’vcbv KvVv‡gvi ÔQKÕ

e¨e¯’vcbv KwgwU
cÖavb wkÿK
mnKvix cÖavb wkÿK

mnKvix wkÿK
(wewfbœ KwgwU/Dc-KwgwU)

Kg©Pvixe„›`

9.2.3: gva¨wgK we`¨vj‡qi e¨e¯’vcbvi Kvh©vewj
RvZxq Ges cÖvwZôvwbK ch©v‡q mg‡eZ Kg© cÖ‡Póv ev¯Íevq‡b cwiKíbv, wb‡`©kbv, mgš^q mvab, wbqš¿b,
g~j¨vqb I †bZ…Z¡`v‡bi gva¨‡g wkÿvi cÖK…Z jÿ¨ I D‡Ïk¨ AR©‡bi Rb¨ we`¨vj‡qi Kvhv©ewj m¤úvw`Z
n‡q _v‡K|
we`¨vjq ev¯ÍewfwËK †h me Kvh©vewj m¤úvw`Z nq Zv wb¤œiƒc:
K) myôz †kÖwY Kvh©μg;
L) wkÿK-wkÿv_©x Dcw¯’wZ wbwðZ KiY;
M) mnwkÿvμwgK Kvh©vewj;
N) MÖš’vMvi,weÁvbvMvi I Kw¤úDUvi j¨ve e¨e¯’vcbv;
O) wcweGg I wmG (avivevwnK g~j¨vqb);
P) ev‡RU I evwl©K Kg©cwiKíbv ev¯Íevqb;
Q) Avw_©K e¨e¯’vcbv; R) cwi®‹vi-cwi”QbœZv; S) cvwbq Rj I cqtwb®‹vkb;
T) ¯^v¯’¨ e¨e¯’vcbv;
U) †fŠZ AeKvVv‡gv e¨e¯’vcbv;
V) RvZxq w`em I mfv e¨e¯’vcbv;
W) wbivcËv I k„sLjv;

9.3 Awa‡ekb mvi ms‡ÿc
we`¨vj‡qi cÖkvmwbK e¨e¯’v Kvh©Ki I Pvjy ivLvi Rb¨ GKwU kw³kvjx msMVb cÖwZôv Kiv nq hvi bvg
GmGgwm| cÖavb wkÿK G KwgwUi m`m¨ mwPe| Ab¨w`‡K wkÿKe„›` cÖwZôvb e¨e¯’vcbvi g~j PvwjKv
kw³| GKwU cÖwZôv‡bi e¨e¯’vcbv KwgwU, cÖwZôvb cÖavb, mnKvix cÖavb, wkÿK I Kg©Pvixe„›` wb‡q
weivRgvb KvVv‡gv hv cÖwZôv‡bi mvwe©K Kvh©μg ev¯Íevq‡b wb‡qvwRZ Av‡Q Zv‡K we`¨vjq e¨e¯’vcbv
KvVv‡gv e‡j AwfwnZ Kiv hvq|
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we`¨vjq e¨e¯’vcbv KvVv‡gv wb¤œiƒc:
e¨e¯’vcbv KwgwU
cÖavb wkÿK
mnKvix cÖavb wkÿK

mnKvix wkÿK
(wewfbœ KwgwU/Dc-KwgwU)

Kg©Pvixe„›`

we`¨vj‡qi ˆ`bw›`b Kvhv©ewj m¤úv`b Kiv we`¨vjq cÖav‡bi Ab¨Zg `vwqZ¡| mvaviYfv‡e we`¨vj‡q ˆ`bw›`b
†h me Kvhv©ewj m¤úv`b Kiv nq Zv wb¤œiƒc:
K) myôz †kÖwY Kvh©μg;
L) wkÿK-wkÿv_©x Dcw¯’wZ wbwðZ KiY;
M) mnwkÿvμwgK Kvh©vewj;
N) MÖš’vMvi,weÁvbvMvi I Kw¤úDUvi j¨ve e¨e¯’vcbv;
O) wcweGg I wmG (avivevwnK g~j¨vqb);
P) ev‡RU I evwl©K Kg©cwiKíbv ev¯Íevqb;
Q) Avw_©K e¨e¯’vcbv; R) cwi®‹vi-cwi”QbœZv;
S) cvwbq Rj I cqtwb®‹vkb;
T) ¯^v¯’¨ e¨e¯’vcbv;
U) †fŠZ AeKvVv‡gv e¨e¯’vcbv;
V) RvZxq w`em I mfv e¨e¯’vcbv;
W) wbivcËv I k„sLjv;

9.4 mnvqK cvV
1| ¯‹zj Av‡iv fv‡jv Kxfv‡e Kiv hvq- bv‡qg
2| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv- GgGBP Avjx
3| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv wi‡mvm© eyK- gvDwk, wkÿv gš¿Yvjq
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Awa‡ekb 9.3 †KŠkjMZ cwiKíbv, avibv, ‰ewkó¨ avc, cÖYqb I cÖ‡qvM
Strategic Planning: Concept, Stage and Application
AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv :
‡KŠkjMZ cwiKíbv m¤ú‡K© c~Yv©½ avibv AR©b
we`¨vj‡qi †KŠkjMZ cwiKíbv cÖYq‡b `ÿZv AR©b
we`¨vj‡qi Dbœq‡b D™¢ebx cwiKíbv cÖYqb
wkLbdj:
G Awa‡ekb †k‡l Avcbviv
1.‡KŠkjMZ cwiKíbvi avibv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
2. †KŠkjMZ cwiKíbvi ˆewkómg~n mbv³ Ki‡Z cvi‡eb|
3. †KŠkjMZ cwiKíbv cÖYq‡bi avcmg~n we‡kølb Ki‡Z cvi‡eb|
4. †KŠkjMZ cwiKíbv cÖbqb I cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡eb|

‡KŠkjMZ cwiKíbv:
‡KŠkjMZ cwiKíbv n‡”Q †hLv‡b mywbwÏó D‡Ïk¨ I jÿ¨ AR©‡bi Rb¨ my`yicÖmvix `xN© †gqv`x
Kg©cwiKíbv |
G cwiKíbvq mywbwÏ©ó KwZcq avc i‡q‡Q Ges G avcmg~n cvi¯úwiKfv‡e Nwbôfv‡e m¤úwK©Z | G
cwiKíbv cÖYqb cÖwμhvi avc mg~‡ni cwiwa μgvš^‡q e¨vcK †_‡K ÿz`ªZi nq Ges Kg©cwiKíbvi gva¨‡g
Zv `„wóMÖvn¨ nq|
‡KŠkjMZ cwiKíbvi ˆewkó¨:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

cwiKíbvi DbœZZi iæc
mywbwÏó wKQz avc
mywbwÏó wKQz †KŠkj Aej¤^b
Pvwn`v wfwËK
mywbwÏó jÿ¨ AR©b
AMÖvwaKvi wfwË‡Z m¤ú` eiv×
‡mevMÖwnZv †Kw›`ªK Kvh©μg
mKj Kg©Pvix- Kg©KZ©vi AskMÖnb
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9. djvdj †Kw›`ªK

‡KŠkjMZ cwiKíbv cÖbq‡bi †ÿ‡Î we‡eP¨ welqmg~n:
1.
2.
3.
4.

cÖwZôvbwUi eZ©gvb Ae¯’vb ‡Kv_vq?
cÖwZôvbwU GKwU wbwÏ©ó †gqv` †k‡l †Kv_vq Ae¯’vb Ki‡Z Pvq ?
cÖwZôvbwU Kvw•LZ j‡ÿ¨ Kxfv‡e †cuŠQv‡e ?
wKfv‡e cÖwZôvbwUi AMÖMwZ cigvc Kiv hv‡e?

‡KŠkjMZ cwiKíbvi avcmg~n:
1. wfkb: wfkb n‡”Q AR©b‡hvM¨ ¯^cœ| eZ©gvb Ae¯’vb Ges Kvw•LZ Ae¯’v‡bi gv‡S †h M¨vc (Gap)
i‡q‡Q Zv c~iY Kiv| GKwU cÖwZôv‡b 10/15 eQi c‡i †Kvb Ae¯’v‡b †h‡Z Pvq Zvi GKwU m¤¢ve¨
iæc‡iLv|
2. wgkb: cÖwZôvbwUi Aw¯Í‡Z¡i Kvib| cÖwZôv‡bi Kg©KZ©v-Kg©PvixMY mywea‡fvMx‡`i Rb¨ Kx KvR
K‡i Ges Kxfv‡e Av‡iv DbœZZi Dcv‡q †mev †`qv hvq †m j‡ÿ¨ GKwU wee„wZ|
wgkb †jLvi mgq 3wU welq AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~b|©
K. Kviv jÿ¨f~³ myweav†fvMx ev AskxRb ?
L. wK ai‡bi cY¨ ev †mev †mevMÖnxZv‡`i †`Iqv n‡”Q?
M. cY¨ ev †mevi wK Ggb ˆewkó¨ i‡q‡Q †h †mevMÖwnZviv Zv cQ›` K‡i|
D‡Ïk¨ : ‡mevi gv‡bi Dbœqb
jÿ¨ : D‡Ïk¨‡K AR©‡bi Rb¨ mywbwÏ©ó (Objectives) c×wZ ev †KŠkj
j‡ÿ¨i Abb¨ ‰ewkó¨
K. mywbwÏó
L. cwigvc‡hvM¨
M. AR©b‡hvM¨
N. mswkøó
O. mgqve×
‡KŠkj: wbw`©ó AR©‡bi c×wZ ev Uzj
Kg©cwiKíbv : jÿ¨ AR©‡bi Rb¨ mwe¯Íi eY©bv|
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D`vniY: GKwU gva¨wgK we`¨vj‡qi †KŠkjMZ cwiKíbvi
iƒcKí (Vision): 2021 mv‡ji g‡a¨ ˆewk¦K bvMwi‡Ki ˆewkó¨m¤úbœ wkÿv_x© ˆZix Kiv
wgkb (Mission): wkÿv_©x‡`i gvbm¤úbœ wkÿv `vb Kiv
D‡Ïk¨ : `ÿ wkÿK wb‡qv‡Mi gva¨‡g Kvh©Ki †kÖwY cvV`vb wbwðZ Kiv|
jÿ¨: 2015-16 mv‡j 05(cuvP) Rb wkÿK‡Ki cÖwkÿ‡bi gva¨‡g `ÿ K‡i M‡o †Zvjv|
1. GmGgwm Ges wkÿK‡`i mv‡_ gZwewbgq|
2. bv‡qg Ges GBP Gm wUwU AvB G cÖwkÿY myweav cÖvwßi j‡ÿ¨ Av‡e`b ‡cÖib|
Kg©cwiKíbv: jÿ¨ AR©‡bi Rb¨ mwe¯Íi eY©bv|
1. 2015 mv‡ji RyjvB gv‡mi cÖ_g mßv‡n mfv Kiv
2. cÖwkÿ‡Y AskMÖn‡Y AvMÖnx wkÿK wPwýZ Kiv
3. bv‡qg Ges GBP Gm wUwU AvB ‡Z wkÿK †cÖiÖY
‡KŠkjMZ cÂevwl©K Dbœqb cwiKíbv :
‡Kvb we`¨vj‡qi †KŠkjMZ cÂevwl©K Dbœqb cwiKíbv cÖYqb Ki‡Z n‡j we`¨vj‡qi mej I `ye©j w`K
Ges evB‡ii myweav Ges ûgwK mg~n we‡ePbvq Avb‡Z n‡e|
evsjv‡`‡ki RvZxq jÿ¨ gvÎv AR©‡bi Rb¨ cÖwZôv‡bi jÿ¨ gvÎv wba©vib Ki‡Z n‡e| mKj we`¨vj‡qi
jÿ¨gvÎv GK iKg bv nIqvq ¯^vfvweK| KviY cÖ‡Z¨KwU we`¨vj‡qi aiY cÖK…wZ. mej w`K, `ye©j w`K
evB‡ii myweav Ges ûgwK GK n‡e bv|
cÖwZeQi jÿ¨ AR©‡bi Rb¨ ev¯Íe m¤§Z c`‡ÿc MÖnb Ki‡Z n‡e|

wb‡¤œ GKwU gva¨wgK we`¨vj‡qi cÂevwl©K Dbœqb cwiKíbv cÖYq‡bi D`vnib †`qv n‡jv:
μwgK bs

we‡eP¨ w`K
1g
eQi

cÖwZôv‡bi jÿ¨ gvÎv
2q eQi 3q
4_©
eQi
eQi

1. ‡kÖwY K‡ÿ Mo wkÿv_©xi
msL¨v
2. wkÿv_x©i Dcw¯’wZi nvi

RvZxq jÿ¨ gvÎv
5g
eQi
40 Rb
wkLb w`e‡mi
90%
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3. wkÿv_©xi S‡i covi nvi

5%

4. wkÿv_©xi cyYive„wËi nvi
5. mnwkÿv Kvh©μ‡gi msL¨v
6. wkÿv cÖwZôv‡bi we‡kl
Kvh©vμ‡g AwffveK‡`i
Avgš¿b Rvbv‡bv

5%
15wU
cÖwZ Uv‡g© GK evi

we‡eP¨ w`K -2 G wkÿv_©xi Dcw¯’wZi nvi wkLb w`e‡mi 90% D‡jøL i‡q‡Q| hw` †Kvb we`¨vj‡qi
wkÿv_x©i Mo Dcw¯’wZi nvi 60% nq Z‡e 1g eQ‡i 70% 2q eQ‡i 75% 3q eQ‡i 80% 4_© eQ‡i
85% Ges 5g eQ‡i 90% wbav©ib Kiv †h‡Z cv‡i|
we`¨vj‡qi jÿ¨gvÎv wba©vi‡b ev¯Íe cwiw¯’wZ we‡ePbvq Avb‡Z n‡e| KvíwbK jÿ¨gvÎv wba©vib †_‡K weiZ
_vKv evÂbxq|
mnvqK Mš’cÄx
cÖwkÿY g¨vbyqvj(2015), †m‡KÛvwi GWz‡Kkb †m±i Bb‡f÷‡g›U ‡cÖvMÖvg, RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv
GKv‡Wwg (bv‡qg), XvKv
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Awa‡ekb 9.4: cÖwZôv‡bi evwl©K Kg©cwiKíbv cÖYqb (Annual Work Plan)
AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv:
 evwl©K Kg©cwiKíbv cÖYq‡bi †KŠkj AvqZ¡KiY
 wbR wbR cÖwZôv‡bi evwl©K Kg©cwiKíbv cÖYq‡b mÿg nIqv|
wkLbdj:
G Awa‡ekb †k‡l Avcbviv
 evwl©K Kg©cwiKíbv m¤ú‡K© aviYv w`‡Z cvi‡eb|
 evwl©K Kg©cwiKíbvi D‡Ïk¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
 evwl©K Kg©cwiKíbvi avc mg~n wPwýZ Ki‡Z cvi‡eb|
 wbR cÖwZôv‡bi evwl©K Kg©cwiKíbvi cÖYqb Ki‡Z m¶g n‡eb|
welqe¯‘
9.4.1 Kg©cwiKíbv
‡Kvb cÖwZôv‡bi cwiKíbv‡K ev¯Íe iƒc †`evi Rb¨ e¨eüZ nvwZqvi n‡”Q Kg©cwiKíbv| wbw`©ó mgq I
wba©vwiZ ev‡R‡Ui AvIZvq cÖwZôv‡bi c~e©wba©vwiZ j¶¨ AR©‡bi Rb¨ KiYxqmg~n KLb, Kvi Øviv, †Kvb
cš’vq, wK cwigvY m¤úv`b Kiv n‡e Zvi mywPwšÍZ AbyμwgK ZvwjKv‡K ejv nq Kg©cwiKíbv| wk¶v
cÖwZôv‡bi Kg©cwiKíbv mvaviYZ GK ermi †gqv`x n‡q _v‡K A_©vr GK wk¶v erm‡ii Rb¨ wPwýZ Kiv
nq|

9.4.2 Kg©cwiKíbv cÖYq‡bi D‡Ïk¨
Kg©cwiKíbv cÖYq‡bi D‡Ïk¨mg~n

fwel¨‡Zi KiYxqmg~n my®úófv‡e wPwýZKiY

Kg©fvi e›U‡b mgZv Avbqb

cÖ‡qvRbxq m¤ú‡`i cwigvY wbiƒcY

‡fŠZ myweavw`, hš¿cvwZ, miÄvg, wk¶v DcKi‡Yi Kvg¨ e¨envi wbwðZKiY
wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ mKj Kvh© mym¤úv`b wbwðZKiY


cÖwZôv‡bi mye¨e¯’vcbv wbwðZ K‡i wk¶v_©x‡`i cÖ‡qvRbxq `¶Zv AR©b wbwðZKiY I
mvwe©Kfv‡e wk¶vi g‡bvbœqb|

9.4.3 Kg©cwiKíbv cÖYq‡bi avcmg~n
1.cÖwZôv‡bi j¶¨ wba©viY
2.KiYxq KvRmg~n wPwýZKiY
3.KvRmg~n‡K wewfbœ `‡j wefvRb
4.`jf~³ KvR¸‡jvi AMÖvwaKvi/Abyμg wba©viY
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5.cÖwZwU KvR ïiæ I †kl Kivi ZvwiL wba©viY
6.cÖwZwU Kv‡Ri `vwqZ¡ †`evi Rb¨ Kg©x wbe©vPb
7.cÖwZwU Kv‡Ri Rb¨ cÖ‡qvRbxq A‡_©i cwigvY wbiƒcY
8.cÖwZwU Kv‡Ri cÖZ¨vwkZ djvdj wbY©q

9.4.4 evwl©K Kg©cwiKíbv cÖYq‡bi bgyYv QK
μwgK AvB‡Ug
bs

Kv‡Ri eY©bv

1.

mvaviY cÖkvmb

cÖkvmwbK

KvR KvR
ïiæi †k‡li
ZvwiL ZvwiL

1. cÖwZôv‡bi mvsMVwbK KvVv‡gv
w¯’iKiY
2. mvsMVwbK KvVv‡gv‡Z Kg©x ms¯’vb
3. wk¶K Kg©Pvwi evQvB I wb‡qvM
4. Mfwb©s ewWi KwgwU MVb/wbe©vPb
5. wewfbœ Kg© m¤úv`‡bi Rb¨ KwgwU
MVb
6. K‡j‡Ri wewfbœ †kªwY‡Z QvÎ fwZ©i
bxwZ cÖYqb
7. QvÎ fwZ© m¤úv`b
K) weÁwß cÖ`vb
8. wk¶v_©x g~j¨vq‡bi bxwZ cÖYqb
9. wk¶v_©x g~j¨v‡bi e¨e¯’v cÖwZôv I
cix¶v Abyôvb
K) Af¨šÍixY g~j¨vqb/cix¶v Abyôvb
L) ewntg~j¨vqY/ewntcix¶v Abyôvb
10. Af¨šÍixY cix¶vi djvdj
cÖKvk
K) cÖ_g ce© cix¶vi djvdj
L) wØZxq ce© cix¶vi djvdj
M) Z…Zxq ce© cix¶vi djvdj
11. GKv‡WwgK K¨v‡jÛvi cÖKvk I
QvÎQvÎx‡`i gv‡S weZiY
12. cÖwZôv‡bi evwl©K Kg©cwiKíbv
cÖYqb
13. Mfvwb©s ewWi mfv Avnevb
K) cÖ_g mfv
L) wØZxq mfv
M) Z…Zxq mfv
N) PZz_© mfv
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cÖ‡qvRbxq `vwqZ¡cÖvß
A‡_©i
e¨w³,
cwigvY
e¨w³eM©

cÖZ¨vwkZ
m¤¢ve¨
djvdj

μwgK AvB‡Ug
bs

Kv‡Ri eY©bv

KvR KvR
ïiæi †k‡li
ZvwiL ZvwiL

14. wewfbœ KwgwUi mfv Abyôvb
15. cÖwZôvwbK Dbœq‡b MY Askvq‡bi
Kvh©μg MÖnY

Avw_©K cÖkvmb
1. cÖwZôv‡bi ev‡RU cÖYqb
2. cÖwZôv‡bi Rb¨ Znwej msMÖn
Kvh©μg
3. cÖwZôv‡bi Rb¨ `ªe¨ mvgMÖx μq I
msMÖn
K) †ókbvwi `ªe¨vw`
L) eBcÎ
M) hš¿cvwZ wk¶v miÄvg
N) AvmevecÎ
O) wbg©vY© mvgMÖx
P) μxov miÄvg
4. e„wË, Aa©‡eZb I c~Y©‡eZ‡b
Aa¨vq‡bi myweav gÄy‡ii Rb¨ wk¶v_©x
wbe©vPb
5. Af¨š—ixY AwWU KwgwU MVb
6. `wi`ª Znwej MVb
7. Rwgi LvRbv cÖ`vb (hw` Rwg
_v‡K) mÂqcÎ μq, m¤ú` msi¶Y
8. Af¨š—ixY AwWU m¤úv`b
9. cÖwZôv‡bi AwWU m¤úv`b
2.

GÖKv‡WwgK

wk¶vµwgK Kvh©vewj
1. K¬vm iæwUb cÖYqb
2. cvV cwiKíbv cÖYqb I cÖ`vb
3. wk¶‡Ki wbKU Rgv`vb
4. K¬vm Abyôvb
5. wUD‡Uvwiqvj K¬vm I cix¶v
Abyôvb

mnwk¶vµwgK Kvh©vewj
1. mvs¯‹…wZK Abyôvb
2. evwl©K mvs¯‹…wZK Abyôvb
3. wewPÎv Abyôvb cwiPvjbv
4. weZK© Abyôvb
5. weZK© cÖwZ‡hvwMZv Abyôvb
6. μxov Abyôvb
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cÖ‡qvRbxq `vwqZ¡cÖvß
A‡_©i
e¨w³,
cwigvY
e¨w³eM©

cÖZ¨vwkZ
m¤¢ve¨
djvdj

μwgK AvB‡Ug
bs

3.

Dbœqbg~jK

4.

wewea

Kv‡Ri eY©bv

KvR KvR
ïiæi †k‡li
ZvwiL ZvwiL

7.evwl©K μxov cÖwZ‡hvwMZv Abyôvb
8. RvZwq w`emmg~n D`hvcb
9. evwl©K wgjv` gvnwdj Abyôvb
10.m^i¯^Zx c~Rv Abyóvb
11. evwl©K eb‡fvRb
12. wk¶K‡`i evwl©K †fvM
13. e„¶‡ivcb DrmK
14. cwi”QbœZv Awfhvb
15. i³`vb Kg©m~wP
16. ¯^v¶iZv Kg©m~wP
17. wk¶v mdi
18. ‡`qvj cwÎKv cÖKvk
19. evwl©K g¨vMvwRb cÖKvk
20. evwl©K iPbv cÖwZ‡hvwMZv
21. AwffveK mfv
22. cyi¯‹vi weZiYx Abyôvb
23. weÁvb †gjv Abyôvb
(wk¶v_©x‡`i cÖ¯‘ZK…Z `ª‡e¨i)
24. RvZxq wk¶v mßvn cvjb
25. Gm Gm wm/`vwLj cix¶v_©x‡`i
we`vq Abyôvb
26. Gm Gm wm/`vwLj cix¶vq DËxY©
I RvZxq e„wË cÖvß‡`i m¤^a©bv Abyôvb
Kg©x Dbœqb
1. cÖwZôvY cÖavb/wk¶K‡`i cÖwk¶‡Y
†cÖiY
2. wk¶K‡`i Af¨š—ixY cÖwk¶‡Yi
e¨e¯’v MÖnY
‡fŠZ AeKvVv‡gv Dbœqb
1. K¶/feb wbg©vY
2. K¶/feb ‡givgZ I msi¶Y
3. †Ljvi gvV/cyKzi ms¯‹vi
4. evMvb ˆZwi I ms¯‹vi
..................
..................
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cÖ‡qvRbxq `vwqZ¡cÖvß
A‡_©i
e¨w³,
cwigvY
e¨w³eM©

cÖZ¨vwkZ
m¤¢ve¨
djvdj

Awa‡ekb mvims‡ÿc:
evwl©K Kg©cwiKíbv cÖYqb Ki‡j GKwU cÖwZôvb myôz, my›`i I k„•LjvgvwdK cwiPvjbv Kiv mnR nq|
G‡¶‡Î eQi ïiæi 3 gvm Av‡MB Kg©cwiKíbv Kivi wPšÍv fvebv Kiv cÖ‡qvRb| Kg©cwiKíbvq mswkøó
mK‡ji AskMÖnY wbwðZ Ki‡Z mKj‡K DrmvwnZ Kiv `iKvi| cÖYxZ Kg©cwiKíbv cÖwZôvb cÖav‡bi K‡¶
Ges wk¶K iæ‡g nvW©‡evW© KvM‡R eo A¶‡i wj‡L Uvbv‡bv cÖ‡qvRb| Kg©cwiKíbv Ggb †KŠk‡j cÖYxZ
n‡e †hb Gi mwVK ev¯Íevqb Kiv m¤¢e nq|
mnvqK cvV:
 ¯‹zj Av‡iv fv‡jv Kxfv‡e Kiv hvq- bv‡qg
 wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv- GgGBP Avjx
 wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv wi‡mvm© eyK- gvDwk, wkÿv gš¿Yvjq
 wkÿv cÖwZôvb cÖavb‡`i cÖwkÿY g¨vby‡qj- GdGmGmGwc

Awa‡ekb 9.6: cÖwZdjbg~jK Abykxj‡b wkÿK‡`i mwµqKiY I ev¯Íevqb

(Reflection Practice , Involvement and implementation to the teachers)
9.6.1 AwR©Ze¨ ‡ckvMZ ‡hvM¨Zv





cÖwZdjb Abykxjb Kx I Gi cÖKvi‡f` msK&ªvšÍ Ávb
cÖwZdjb Abykxj‡b ˆewkó¨mg~n D‡jøL Kivi mÿgZv AR©b
cÖwZdjb Abykxj‡bi Kvh©aviv Av‡jvPbv Kivi †hvM¨Zv AR©b
wkÿK‡`i †ckvMZ gv‡bvbœ‡q cÖwZdjb Abykxjb Kxfv‡e mvnvh¨ K‡i †m m¤ú©‡K mg¨K
Ávb AR©b

9.6.2 G Awa‡ekb †k‡l Avcbviv-

cÖwZdjb Abykxjb Kx I Gi cÖKvi‡f` ej‡Z cvi‡e
cÖwZdjb Abykxj‡b ˆewkó¨mg~n D‡jøL Ki‡Z cvi‡e
cÖwZdjb Abykxj‡bi Kvh©aviv Av‡jvPbv Ki‡Z cvi‡e
wkÿK‡`i †ckvMZ gv‡bvbœ‡q GwU Kxfv‡e mvnvh¨ K‡i Zv eY©bv Ki‡Z cvi‡e
 wkÿ‡`i Kxfv‡e mwμqKiY Kiv‡bv hvq Zvi iæc‡iLv wPwýZ Ki‡Z cvi‡e
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9.6.3 welqe¯‘ :
9.6.3.1 cÖwZdjb Abykxj‡bi aviYv
wkÿvi g~j D‡Ïk¨ Ávb, `ÿZv I g~j¨‡eva AR©b Ges AwR©Z wkÿvi gva¨‡g Kg©Rxe‡b †hvM¨ f~wgKv
cvjb| wkÿvi cÖwZwU kvLvq cÖwZwbqZ †hvM n‡”Q bZzb bZzb aviYv, Z_¨ I wm×všÍ| mgv‡Ri cwieZ©bkxj
Pvwn`vi mv‡_ msMwZ †i‡L wb‡R‡`i ˆZwi Ki‡Z nq| Avi G Kv‡Ri Rb¨ PvB Abykxjb| GKRb wkÿK
Zvi †ckvMZ `ÿZv e„w×i Rb¨ †h mKj KvR Ki‡Z cv‡ib Zvi Ab¨Zg n‡”Q cÖwZdjbg~jK Abykxjb|
G c×wZ‡Z GKRb wkÿK‡K Zvi wkLb-‡kLv‡bv c×wZ‡Z DbœwZ NUv‡bvi Rb¨ Aa¨q‡bi cvkvcvwk Ab¨
mdj wkÿK‡`i Kg©c×wZ wbweofv‡e ch©‡eÿY Ki‡Z nq| AvZ¥ g~j¨vqb ev djveZ©‡bi †cÖwÿ‡Z ‡h
Abykxj‡bi gva¨‡g GKRb wkÿK mviv Rxebe¨vcx cÖ‡Póvi gva¨‡g wb‡Ri A_ev A‡b¨i wkÿKZv †ckvi
`ÿZv ev †hvM¨Zv¸wj wb‡Ri g‡a¨ cÖwZdwjZ K‡i fvj Ges `ÿ wkÿK wn‡m‡e M‡o DV‡Z cv‡ib Zv‡K
cÖwZdjb Abykxjb ejv nq| GwU GKwU mviv Rxeb e¨vcx cÖwμqv| Gi gva¨‡g GKRb wkÿK Zuvi †ckvi
mv‡_ mswkøó `ÿZv I †hvM¨Zv¸wj AvqZ¡ Kivi †Póv Pvwj‡q hvq|wkÿK cÖwZwbqZ Zvui `~e©j w`Kmg~n
cwinvi K‡i wb‡R‡K †hvM¨ Ki‡Z Pvq Ges cvkvcvwk A‡b¨i ev wb‡Ri mej w`K¸wj wb‡Ri g‡a¨ AvqZ¡
K‡i wb‡R‡K AviI cwiPvjxZ K‡ib|
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cÖwZdjb Abykxjb 2 ai‡Yi n‡q _v‡K:
1.Kv‡Ri g‡a¨ cÖwZdjb ( Reflective in action):wkÿK hLb †Kvb KvR K‡i ZLb GKBmv‡_ Kv‡Ri
¸‡YvMZ gv‡bi e¨vcv‡i m‡PZb _v‡K|
2.Kv‡Ri Dci cÖwZdjb (Reflective on active): cvV`vb †kl nevi ci †kl nevi ci wkÿK hLb
K¬v‡m NUv mgm¨v wb‡q fv‡eb Ges cÖ‡qvR‡b mnKg©x‡`i KvQ †_‡K cÖvß djveZ©‡bi Av‡jv‡K cvV`vb
cÖwμqvi ¸YMZ gvb Dbœq‡bi KvR Pvwj‡q hvb ZvB Kv‡Ri Dci cÖwZdjb |

9.6.3.2 cÖwZdjb Abykxj‡b ˆewkó¨










cÖwZdjb Abykxjb GK ai‡Yi wPšÍb I wPšÍvi dmj Kv‡R cwiYZKiY
GwU g~jZ wkL‡bi GKUv gva¨g
GB cÖwμqvq mwVK PP©vi gva¨‡g ¯’vqx wkLb nq Ges `ÿZv ˆZwi nq
Gi Rb¨ cÖwZwbqZ PP©v GKwU ¸iæZ¡c~Y© welq
cÖwZdjb Abykxjb n‡jv wb‡Ri wPšÍv fvebv I K‡g©m¤ú‡K© myMwVZ, mgv‡jvPbvg~jK I we‡kølYag©x
wPšÍb
GB Abykxj‡bi mwVK PP©vi Rb¨ eÜzZ¡c~Y© AbyK~j cwi‡ek cÖ‡qvRb
GwUi Rb¨ Kv‡Ri LywU-bvwU welq m~ÿ `„wó‡KvY †_‡K ch©‡eÿY , mbv³KiY I wePvi-we‡kølY
cÖ‡qvRb
GwU AvZ¥mg‡jvPbvg~jK I AvZ¥ïw×g~jK GKwU cÖ‡Pó|
GwU Abykxj‡bi gva¨‡g e¨w³ bZzb bZzb P¨v‡jÄ †gvKv‡ejvq mnvqZv K‡i|

9.6.3.3 cÖwZdjb Abykxj‡bi Kvh©aviv:
 wbqwgZ I avivevwnK wb‡Ri wkÿv`vb Kvh©μ‡gi mej I `ye©j w`Kmg~n GKwU Wv‡qwi‡Z wjwce×
Ki‡Z n‡e
 c~e© cv‡Vi `ye©j w`K¸wj cwinvi K‡i ciw`b cybivq cvV †`qv
 c~e© cv‡Vi mej w`K¸wj g‡b †i‡L cv‡Vi g‡a¨ †m¸wj Avevi dzwU‡q †Zvjv
 Kg©‡ÿ‡Î GKRb `ÿ I mv_©K wkÿK‡K ch©‡eÿY K‡i Zvi cvV †_‡K msM„nxZ mej w`K¸wj
AvqZ¡ Kiv cÖwZdjb I Abykxjb GKwU avivevwnK AwewÓQbœ cÖwμqv
 GB cÖ‡Pó mviv Rxe‡bi cÖ‡Póv
 cÖwZdjb Abykxj‡bi gva¨‡g wb‡Ri I Ac‡ii wkÿKZvi †ckvi mej w`K¸wj wb‡Ri g‡a¨
dzwU‡q‡Zvjv hvq|

9.6.3.4 wkÿK‡`i †ckvMZ gv‡bvbœ‡q cÖwZdjb Abykxjb‡hfv‡e mvnvh¨ K‡i:
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Av`k© wkÿ‡Ki ¸Yvejx AR©‡bi Rb¨
wkÿK wn‡m‡e wb‡Ri †ckvMZ `ÿZv AR©‡bi Rb¨
Gi gva¨‡g e¨w³K Dbœqb m¤¢e nq
cvV`vb cÖwμqvi mej I `ye©j w`Kmg~n wPwýZc~e©K e¨e¯Õv MÖnY Kivi my‡hvM m„wó nq
cv‡V wbqwgZfv‡e I wbqggvwdKfv‡e cÖ¯ÔwZ MÖn‡Yi my‡hvM m„wó nq
wbqwgZ Aa¨q‡bi Af¨vm M‡o D‡V
mdjfv‡e cvV`vb Kiv m¤¢e nq
wewfbœ bZzb P¨v‡jÄ ‡gvKv‡ejvq mnvqZv K‡i
GwUi gva¨‡g wkÿ‡Ki AvZ¥ mgv‡jvPbv I AvZ¥myw× nq
bZzb wKQz MÖnY Kivi gvbwmKZv m„wó nq

9.6.3.5 wkÿK‡`i Kxfv‡e mwµqKi‡Yi iæc‡iLv
 wkÿK‡`i‡K wbR †ckvi cÖwZ kª×vkxj n‡Z Ges cweÎ `vwqZ¡ h_vh_fv‡e cvj‡bi Rb¨ AbycÖvYxZ
Kiv
 we`¨vjq¸wj‡Z ÔcÖwZdjb AbykxjbÕ Wvqixi cÖeZ©b Ges Zv wkÿK‡`i wbqwgZ e¨env‡i Drmvn
cÖ`vb
 wkÿK‡`i Ab¨ †Kvb `ÿ wkÿM‡Yi cvV ch©‡eÿ‡Yi my‡hvM m„wô Kiv
 ‡cÖlYvi m„wó Kiv
 cÖwkÿ‡Yi e¨e¯’v Kiv
 gwbUwis Kiv
 ‡ckvi Revew`nxZv wbwðZ Kiv
 cyi¯
y ‹…Z/m¤§vwbZ Kiv
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Awa‡ekb 9.7: we`¨vj‡qi Avw_©K e¨e¯’vcbv: aviYv I ev‡RU
(Financial management in school: Conceptualization and budgeting)

9.7.1 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv
 gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡bi Avw_©K e¨e¯’vcbv wel‡q my¯úó aviYv jvf
 we`¨vj‡qi ev‡RU cÖYq‡Yi bxwZgvjv Abymi‡Y mÿgZv
9.7.2 wkLbdj
G Awa‡ekb †k‡l Avcbviv
 we`¨vj‡qi Avw_©K e¨e¯’vcbvi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
 ev‡R‡Ui aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
 ev‡R‡Ui cÖKvi‡f` eY©bv Ki‡Z cvi‡eb|
 we`¨vj‡qi ev‡RU cÖYq‡Yi bxwZgvjv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
welqe¯‘
9.7.3: we`¨vj‡qi Avw_©K e¨e¯’vcbvi aviYv
cÖwZwU cÖwZôvbB cÖ‡qvRbxq Avw_©K ms¯’vb K‡i KvswLZ jÿ¨ AR©b K‡i _v‡K| cÖwZôv‡bi Znwej msMÖn
Kiv, msiÿY Kiv, Af¨šÍixY AwW‡Ui gva¨‡g wnmv‡ei ï×Zv wbiƒcY Kiv I Ab¨vb¨ A_©msμvšÍ Kvh©vewj
m¤úv`b Kiv Avw_©K e¨e¯’vcbvi AvIZvf~³| wkÿv cÖwZôv‡bi jÿ¨ AR‡©bi R‡b¨I cÖ‡qvRbxq A_©ms¯’vb
cÖ‡qvRb| wkÿv cÖwZôv‡bi Avq, e¨q, ev‡RU cÖYqb, BZ¨vw` Kvh©vw` m¤úv`b Kiv n‡q _v‡K|GKRb cÖavb
wkÿK‡K cÖwZôv‡bi myôy e¨e¯’vcbvi Rb¨ Avw_©K wel‡q hveZxq Kvh©vewj m¤úv`‡b mg¨K `ÿZv _vKv Ges
¯^”QZv I Revew`wnZv wbwðZ Kivi cÖPwjZ wbqgbxwZ Abymv‡i †iKW©mg~n cÖ¯‘Z I msiÿY wel‡q `ÿZv
_vKv cÖ‡qvRb|
9.7.3: K) Avw_©K e¨e¯’vcbv: Avw_©K wewa-weavb AbymiY K‡i hveZxq Avq I Znwej msMÖn Kiv,
wgZe¨wqZvi mv‡_ hveZxq e¨q Kiv, h_vh_fv‡e wnmve msiÿY Kiv, ev‡RU cÖYqb Kiv, Ab¨vb¨ Avw_©K
Kvh©vejx m¤úv`b Kiv, AwWU I AwWU wb®úwË Kiv, m‡ev©cwi cÖwZôv‡bi Avw_©K k„sLjv iÿv Kiv‡K Avw_©K
e¨e¯’vcbv e‡j|
9.7.3: L) Av‡qi LvZ: miKvwi †eZ‡bi Ask, fwZ© wdm, wUDkb wdm, Ab¨vb¨ wdm, Rwg †_‡K Avq,
evMvb †_‡K Avq, e¨vs‡Ki my`, Aby`vb cÖvwß, cyivZb wRwbmcÎ wewμ, Ab¨vb¨ Avq|
9.7.3: M) e¨‡qi LvZ: †eZb-fvZvw` cwi‡kva, g‡bvnvwi `ªe¨vw` μq, wewfbœ wej cwi‡kva, f~wg Dbœqb,
†givgZ, cixÿv cwiPvjbv, mnwkÿvμwgK Kvh©μg, AvmevecÎ ‰Zwi, wewea miÄvg μq|
9.7.3: N) Avw_©K Kvh©vejx: wewam¤§Zfv‡e Avq Kiv, wewam¤§Zfv‡e I wgZe¨wqZvi mv‡_ e¨q Kiv, ev‡RU
cÖYqb Kiv, wej-fvDPvi I wnmve msiÿY Kiv, AwWU I AwWU wb®úwË Kiv BZ¨vw`|
9.7.4: K) ev‡R‡Ui aviYv: MYcÖRvZš¿x evsjv‡`‡ki msweav‡bi 87 Aby‡”Q` Abyhvqx cÖ‡Z¨K A_©
erm‡ii Rb¨ miKv‡ii AbywgZ Avq I e¨q m¤^wjZ GKwU wee„wZ msm‡` Dc¯’vcb Ki‡Z nq| hv evwl©K
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Avw_©K wee„wZ bv‡g AwfwnZ| evsjv‡`‡ki msweav‡bi 80 †_‡K 90 Aby‡”Q‡` cÖ`Ë ÿgZvi wfwË‡Z RvZxq
msm‡` ev‡RU cvk nq| Avgv‡`i †`‡k 1jv RyjvB †_‡K 30 †k Ryb‡K Avw_©K eQi wn‡m‡e MY¨ Kiv nq|
†`‡ki mKj miKvwi †emiKvwi cÖwZôvb‡K GB Avw_©K eQ‡ii wfwË‡Z ¯^ ¯^ cÖwZôv‡bi evwl©K ev‡RU cÖYqb
Ki‡Z nq|
we`¨vj‡qi A_© e¨e¯’vcbvi cÖavb KvVv‡gv n‡jv ev‡RU|
 অথ ব েয়র পূব পিরক নােক বােজট বেল।
 ev‡RU n‡jv miKv‡ii Avw_©K Kvh©vejx m¤úwK©Z cwiKíbv| GKwU wbw`©ó mg‡qi c~e© AbywgZ Avq I
e¨‡qi wnmveB n‡jv ev‡RU|
 GKwU wbw`©ó jÿ¨ AR©‡bi Rb¨ wbiæwcZ mgq †gqv‡` c~e©wba©vwiZ Kg©‡KŠkj Abymi‡Y Kvh© m¤úv`‡bi
Rb¨ GKwU Avw_©K I msL¨vwfwËK weeiY‡K ev‡RU ejv nq|
 GKwU wbw`©ó mg‡qi Avq I e¨‡qi AvbygvwbK wnmve‡KB ev‡RU e‡j|
 msweav‡b ev‡RU‡K Ò evwl©K Avw_©K wee„wZÓ bv‡g D‡jøL Kiv n‡q‡Q|
 GKwU wbw`©ó mg‡qi I wbw`©ó Kv‡Ri m¤¢ve¨ Avq I e¨‡qi weeiY‡K ev‡RU e‡j|
9.7.4: L) ev‡R‡Ui cÖKvi‡f`: ev‡RU cÖavbZ `yB cÖKvi h_v- (1) ivR¯^ ev Abybœqb ev‡RU (2) Dbœqb
ev‡RU (3) mylg ev‡RU (4) DØ„Ë ev‡RU (5) NvUwZ ev‡RU
1. ivR¯^ ev‡RU: miKvwi Kvh©μg myôzfv‡e cwiPvjbvi Rb¨ cÖvwZôvwbK Lv‡Z †h Avq I e¨‡qi Avw_©K
cwiKíbv Kiv nq Zv‡K ivR¯^ ev Abybœqb ev‡RU ejv nq| miKv‡ii Av‡qi Drm n‡jv- AvqKi, f¨vU,
AveMvix ïé, f~wg Dbœqb Ki, wewea wd, ißvbx ïé I bvbvwea Ki| wkÿv cÖwZôv‡bi Av‡qi Drm n‡jvQvÎ-QvÎx fwZ© wd, gvwmK †eZb, Rwigvbv I Ab¨vb¨ wd, cÖvß miKvwi †eZb, AveZ©K gÄyix BZ¨vw`| ivR¯^
ev‡R‡U e¨‡qi LvZ n‡jv Kg©KZ©v-Kg©Pvix‡`i †eZb I fvZv, cvwb-we`¨yr I WvK LiP, †ókbvix μq
†givgZ I Avbylw½K e¨q|
2. Dbœqb ev‡RU: cÖvwZôvwbK e¨q e¨ZxZ wewfbœ ai‡Yi Dbœq‡bi Rb¨ †h Avw_©K e¨‡qi cwiKíbv Kiv nq
Zv‡K Dbœqb ev‡RU ejv nq| miKv‡ii Dbœqb ev‡R‡U †h mKj cÖKí AšÍf³
~© _v‡K ,Zv iv‡óªi m‡e©v”P
Aw_©K wbe©vnx ms¯’v ÔGK‡bKÕ KZ…©K Aby‡gvw`Z nq| we`¨vj‡qi †ÿ‡Î Avjv`vfv‡e Dbœqb ev‡RU Kivi
my‡hvM bv _vK‡jI Dbœqbg~jK Kg©Kv‡Ûi e¨q mKj cÖvwß I cwi‡kv‡ai mv‡_ GK‡Î †`Lv‡bv †h‡Z cv‡i|
উ য়ন বােজটেক মূলধনী বােজটও বলা হয়। রাজ বােজেটর উ ৃ এবং দেশর অভ রীণ ও
িবেদশ থেক ঋণ হণ কের উ য়ন বা মূলধনী বােজেটর অেথর সং ান করা হয়। 3. DØ„Ë ev‡RU: †gvU Avq A‡cÿv e¨q Kg _vK‡j ev‡RU‡K ÔDØ„Ë ev‡RUÕ e‡j|
4. NvUwZ ev‡RU: †gvU Avq A‡cÿv e¨q †ekx n‡j NvUwZ ev‡RU e‡j|
5. mylg ev‡RU: Avq e¨য় mgvb n‡j mylg ev‡RU e‡j|
9.7.4: we`¨vj‡qi ev‡RU cÖYq‡bi bxwZgvjv:
QvÎQvÎx‡`i Pvwn`v, Avq I e¨‡qimsMwZ weavb, QvÎQvÎx‡`i Dci AwaK e¨‡qi Pvc cwinvi, ev‡RU ¯^v_©
mswkøó mKj c‡ÿi mv‡_ Av‡jvPbv, Dchy³ KZ…©cÿ KZ…©K Aby‡gv`b wb‡q ev‡RU cÖYqb Kiv nq| hv
wb¤œiƒc:
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1. ev‡R‡U AšÍf©~w³ welq w¯’i Kiv
2. Pvwn`v wbiƒcY I Dbœqb Kg©m~wP w¯’i Kiv
3. A_© eiv‡Ïi ch©vßZv wbwðZ Kiv
4. Pvwn`v I eiv‡Ïi g‡a¨ mvgÄm¨Zv
5. Avq I e¨‡qi b~Zb LvZ wPwýZ Kiv
6. Avq I e¨‡qi m½wZ weavb Kiv
7. DØ„Ë A_© h_vh_ Znwe‡j n¯ÍvšÍi Kiv
8. NvUwZ c~i‡Yi Rb¨ A‡_©i Drm wPwýZ Kiv
9. K¨v‡jÛvi/A_© ermi Abyhvqx ev‡RU cÖYqb Kiv
Awa‡ekb mvi ms‡ÿc:
mvgvwRK cÖwZôvb wn‡m‡e wkÿv cÖwZôv‡b A_© wewb‡qv‡Mi D‡Ïk¨ n‡”Q mvgvwRK Kj¨vY| wkÿv cÖwZôv‡bi
wewb‡qv‡Mi aiY, Av‡qi Drm, ev‡RU cÖYqb, BZ¨vw` †ÿ‡Î ¯^Zš¿ ˆewkó¨m¤^wjZ c×wZ i‡q‡Q| GKRb
cÖwZôvb cÖav‡bi wkÿv Lv‡Z Av‡qi Drm m¤ú‡K© aviYv jvf Kiv, e¨‡qi LvZ m¤ú‡K© Rvbv, wewam¤§Zfv‡e
A_©e¨q Kiv, cÖwZôv‡bi Znwej msMÖn Kiv Ges msiÿY Kiv, Af¨šÍixY AwW‡Ui gva¨‡g wnmv‡ei ï×Zv
wbiƒcY K‡i cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnY Kiv, A_© msμvšÍ Kvh©vewj m¤úv`b Kiv Avw_©K e¨e¯’vcbvi
AvIZvf~³| GKRb cÖavb wkÿK‡K cÖwZôv‡bi myôy e¨e¯’vcbvi Rb¨ Avw_©K wel‡q hveZxq Kvh©vewj
m¤úv`‡b mg¨K `ÿZv _vKv cÖ‡qvRb|
Avw_©K wewa-weavb AbymiY K‡i hveZxq Avq I Znwej msMÖn Kiv, wgZe¨wqZvi mv‡_ hveZxq e¨q Kiv,
h_vh_fv‡e wnmve msiÿY Kiv, ev‡RU cÖYqb Kiv, Ab¨vb¨ Avw_©K Kvh©vejx m¤úv`b Kiv, AwWU I AwWU
wb®úwË Kiv, m‡ev©cwi cÖwZôv‡bi Avw_©K k„sLjv iÿv Kiv‡K Avw_©K e¨e¯’vcbv e‡j|
miKvwi †eZ‡bi Ask, fwZ© wdm, wUDkb wdm, Ab¨vb¨ wdm, Rwg †_‡K Avq, evMvb †_‡K Avq, e¨vs‡Ki
my`, Aby`vb cÖvwß, cyivZb wRwbmcÎ wewμ, Ab¨vb¨ Av‡qi gva¨‡g cÖwZôv‡b Avq nq| Avevi †eZb-fvZvw`
cwi‡kva, g‡bvnvwi `ªe¨vw` μq, wewfbœ wej cwi‡kva, f~wg Dbœqb, †givgZ, cixÿv cwiPvjbv,
mnwkÿvμwgK Kvh©μg, AvmevecÎ ‰Zwi, wewea miÄvg μq Gi gva¨‡g cÖwZôv‡bi e¨q nq| ZvQvov
AviI wKQz Avw_©K Kvh©vewj m¤úvw`Z nq| †hgb- wewam¤§Zfv‡e Avq Kiv, wewam¤§Zfv‡e I wgZe¨wqZvi
mv‡_ e¨q Kiv, ev‡RU cÖYqb Kiv, wej-fvDPvi I wnmve msiÿY Kiv, AwWU I AwWU wb®úwË Kiv BZ¨vw`
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`‡ki msweav‡bi 87 Aby‡”Q` Abyhvqx cÖ‡Z¨K A_© erm‡ii Rb¨ miKv‡ii AbywgZ Avq
I e¨q m¤^wjZ GKwU wee„wZ msm‡` Dc¯’vcb Ki‡Z nq| hv evwl©K Avw_©K wee„wZ bv‡g AwfwnZ|
ev‡RU n‡jv miKv‡ii Avw_©K Kvh©vejx m¤úwK©Z cwiKíbv| GKwU wbw`©ó mg‡qi c~e© AbywgZ Avq I e¨‡qi
wnmveB n‡jv ev‡RU| GKwU wbw`©ó jÿ¨ AR©‡bi Rb¨ wbiæwcZ mgq †gqv‡` c~e©wba©vwiZ Kg©‡KŠkj
Abymi‡Y Kvh© m¤úv`‡bi Rb¨ GKwU Avw_©K I msL¨vwfwËK weeiY‡K Kv‡RU ejv nq| GKwU wbw`©ó mg‡qi
Avq I e¨‡qi AvbygvwbK wnmve‡KB ev‡RU e‡j|
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wewfbœ cÖKvi ev‡RU †`Lv hvq †hgb- Abybœqb ev ivR¯^ ev‡RU; Dbœqb ev‡RU ; mymg ev‡RU; DØ„Ë ev‡RU;
NvUwZ ev‡RU; ms‡kvwaZ ev‡RU; m¤ú~iK ev‡RU; cÖv°wjZ ev‡RU ; g~jabx ev‡RU |
ev‡RU cÖYq‡b wKQz bxwZgvjv AbymiY Ki‡Z nq| h_v- ev‡R‡U AšÍf©~w³ welq w¯’i Kiv, Pvwn`v wbiƒcY I
Dbœqb Kg©m~wP w¯’i Kiv, A_© eiv‡Ïi ch©vßZv wbwðZ Kiv, Pvwn`v I eiv‡Ïi g‡a¨ mvgÄm¨Zv, Avq I
e¨‡qi b~Zb LvZ wPwýZ Kiv, Avq I e¨‡qi m½wZ weavb Kiv, DØ„Ë A_© h_vh_ Znwe‡j n¯ÍvšÍi Kiv,
NvUwZ c~i‡Yi Rb¨ A‡_©i Drm wPwýZ Kiv, K¨v‡jÛvi/A_© ermi Abyhvqx ev‡RU cÖYqb Kiv|
mnvqK cvV:
1| ¯‹zj Av‡iv fv‡jv Kxfv‡e Kiv hvq- bv‡qg
2| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv- GgGBP Avjx
3| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv wi‡mvm© eyK- gvDwk, wkÿv gš¿Yvj
4| wkÿv cÖwZôvb cÖavb‡`i cÖwkÿY g¨vby‡qj- GdGmGmGwc
5| wkÿv cÖwZôvb wewa- Gg mvgmyj Av‡iwdb
6| †Rbv‡ij dvBb¨vwÝqvj iæjm, Gg Gg Avj dviæK

Awa‡ekb 9.8: Avw_©K Znwe‡ji Drm, wnmve iÿY c×wZ I Revew`wnZv
(Sources of financial funds, accounts keeping processes and
accountability):
AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv:
 we`¨vj‡qi Avw_©K Znwe‡ji Drm¸‡jv wPwýZ K‡i Znwej msMÖn Kivi mÿgZv
 wnmve msiÿ‡Y e¨eüZ †iKW© ewnmg~n h_vh_ e¨envi Ges wnmve msiÿ‡Yi bxwZgvjv AbymiY K‡i
`ÿZvi mv‡_ we`¨vj‡qi wnmve msiÿY Ki‡Z cviv
 wnmve msiÿ‡Y ¯^”QZv I Revew`wnZv wbwðZ K‡i we`¨vj‡qi Avw_©K k„sLjv iÿv Kivi mÿgZv
wkLbdj:
G Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_©xMY we`¨vj‡qi Avw_©K Znwe‡ji Drm¸‡jv wPwýZ Ki‡Z cvi‡eb|
 wnmve msiÿ‡Y e¨eüZ †iKW© ewnmg~‡ni e¨envi eY©bv Ki‡Z cvi‡eb|
 wnmve msiÿ‡Yi bxwZgvjv/c×wZ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
 wnmve msiÿ‡Y ¯^”QZv I Revew`wnZv wbwðZKi‡Y Dcvq D‡jøL Ki‡Z cvi‡eb|
welqe¯‘:
9.8.2 we`¨vj‡qi Avw_©K Znwe‡ji Drm:
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GKwU wkÿv cÖwZôvb‡K myôzfv‡e I `ÿZvi mv‡_ cwiPvjbvi Rb¨ cÖ‡qvRb ch©vß A_© I m¤ú`| we`¨vj‡qi
wewfbœ Av‡qi Drm †_‡K Avq K‡i Znwej MVb Ki‡Z nq| ZvB Znwe‡ji Drmmg~n n‡”QÑ
(K) †emiKvwi Drm (L) miKvwi Drm (M) Ab¨vb¨ Drm
9.8.2 (K) †emiKvwi Drm:
†emiKvwi Drm ej‡Z we`¨vj‡qi wbR¯^ Av‡qi Drm‡K eySvq| G‡ÿ‡Î cÖPwjZ wewa weavb I we`¨vj‡qi
wbR¯^ wewa weavb Abymv‡i wewfbœ Drm †_‡K Znwej msMÖn Kiv nq| †hgbÑ
(1) QvÎ †eZb (2) fwZ© I †iwR‡÷ªkb wd (3) wbR¯^ Rwg, cyKzi, †jK BZ¨vw` †_‡K Avq (4) wewb‡hvM
†_‡K Avq (5) †`vKvbNi fvov †_‡K Avq (6) †gjv I mvs¯‹…wZK Abyôvb (7) wiRvf© dvÛ †_‡K Avq (8)
AwffveK‡`i `vb (9) ¯’vbxq e¨w³‡`i `vb I Puv`v (10) mvgvwRK cÖwZôvb, GbwRI †_‡K cÖvß A_©|
9.8.2 (L) miKvwi Drm :
†emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi GgwcI fz³ wkÿK I Kg©Pvix‡`i g~j †eZ‡bi 100 fvM miKvwi †KvlvMvi
†_‡K cÖ`vb Kiv nq| ZvQvov Ab¨vb¨ fvZvmg~n AvswkK miKvwi †KvlvMvi †_‡K cÖ`vb Kiv nq| Avi
miKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi wkÿK Kg©Pvixi †eZb fvZv miKvwi †KvlvMvi †_‡K †`qv nq| †emiKvwi
we`¨vj‡q miKvwi Aby`vb mg~n wb¤œiƒc:
1. wkÿK I Kg©Pvix‡`i †eZb I fvZvw`
2. AveZ©K gÄyix
3. Avbymw½K e¨q, cy¯ÍK μq
4. Dbœqb gÄyix, feb wbg©vY I †givgZ
5. weÁvbvMvi wbg©vY I ˆeÁvwbK hš¿cvwZ μq
6. AvmevecÎ I miÄvgvw` μq
7. QvÎx Dce„wËi gva¨‡g †eZb fZ©ywK|
9.8.2 (L) Ab¨vb¨ Drm:
wewfbœ ms¯’v I msMVb wewfbœ mgq we`¨vjq¸‡jv‡K bM` A_© I m¤ú` mieivn K‡i _v‡K|
†hgbÑ
1. †Rjv cwil‡`i `vb
2. _vbv I BDwbqb cwil‡`i `vb
3. μxov cwil‡`i †Ljva~jvi mvgMÖx
4. ¯^vqËkvwmZ cÖwZôv‡bi `vb
5. RvZxq I AvšÍR©vwZK `vb
6. wewfbœ e¨w³ I ms¯’v †_‡K FY MÖnY|
9.8.3: wnmve msiÿ‡Y e¨eüZ †iKW© ewn:
wkÿv cÖwZôvb GKwU Ae¨emvqx Z_v Agybvdv‡fvMx cÖwZôvb| G cÖwZôvb mvaviYZ gybvdv Kivi Rb¨ cY¨
`ªe¨ μq weμq K‡i bv| Z‡e KLbI KLbI wbqwgZ / AwbqwgZ fv‡e bM` UvKvi †jb‡`b K‡i _v‡K|
Avw_©K eQi ïiæi Av‡MB we`¨vj‡qi m¤¢ve¨ Avq e¨‡qi cÖv°jb mn ev‡RU ˆZix Ki‡Z nq Ges h_vh_
KZ©„c‡ÿi Øviv Aby‡gv`b Kiv‡Z nq| GB ev‡R‡Ui Av‡jv‡K `yZidv `vwLjv c×wZ AbymiY K‡i GKwU
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†gŠwjK wnmve ewn Z_v bM`vb ewn (Cash book) msiÿY Ki‡Z nq Ges G Qvov wewfbœ LvZIqvix Avq
e¨q we‡køl‡Yi Rb¨ †kÖwY web¨¯Í LwZqvb wnmve (Classified Ledger Account) ˆZix Ki‡Z nq|
eQiv‡šÍ wewfbœ LwZqvb wnmv‡ei †Ri¸‡jv wb‡q PzovšÍ wnmve ev Avw_©K weeiYx ˆZix Ki‡Z nq| GB PzovšÍ
wnmve wZbwU As‡k _v‡K| h_v1| cÖvwß I cÖ`vb wnmve: eQ‡ii cÖviw¤¢K bM` Znwej w`‡q ïiæ K‡i hveZxq bM` cÖvwß †WweU w`‡K Ges
bM` cÖ`vb mg~n †μwWU w`‡K wj‡L mgcbx bM` Znwej wbY©q KivB Gi D‡Ïk¨|
2| Avq e¨q wnmve: GKwU wbw`©ó mg‡qi mKj gybvdv RvZxq Avq‡K †μwWU w`‡K Ges mKj gybvdv RvZxq
e¨q‡K †WweU w`‡K wjL‡Z nq| Gi `ycv‡ki cv_©K¨B n‡”Q e¨qvwZwi³ Avq A_ev AvqvwZwi³ e¨q| G
wnmv‡ei D‡Ïk¨B n‡”Q GUv †ei Kiv|
3| DØ„Ë cÎ: cÖPwjZ wbq‡g DØ„Ëc‡Îi Wvbw`‡K m¤úwËmg~n Ges evgw`‡K `vq I g~jab Znwej †`Lv‡bv
nq| GB DØ„ËcÎ ˆZixi D‡Ïk¨ n‡”Q GKwU wbw`©ó mgq ci we`¨vj‡qi m¤úwË I `vq mgqn Rvbv hvq|
9.8.4: wnmve msiÿ‡Yi bxwZgvjv/c×wZ:
we`¨vj‡q hveZxq Avq-e¨‡qi wnmve h_vh_fv‡e msiÿY Ki‡Z nq| G Rb¨ Avq I e¨q Kivi mywbw`©ó
bxwZgvjv AbymiY Ki‡Z nq| miKvwi we`¨vj‡qi †ÿ‡Î miKvwi bxwZgvjv Ges †emiKvwi we`¨vj‡qi
†ÿ‡Î miKvwi I cÖwZôv‡bi wbR¯^ bxwZgvjv †g‡b Pj‡Z nq| wnmve msiÿ‡Yi Rb¨ wewfbœ LvZIqvwi
wnmve ivL‡Z nq| †hgb cÖwZwU Av‡qi Rb¨ LvZIqvwi c„_K c„_K wnmve ivL‡Z nq| †Zgwb cÖwZwU e¨‡qi
R‡b¨I c„_K c„_K wnmve ivL‡Z nq| wnmve msiÿ‡Yi Rb¨ wewea †iwR÷vi e¨envi Kivi cÖ‡qvRb nq|
cÖwZwU Avq I e¨‡qi Aby‡gv` Kiv‡Z nq| A_© msμvšÍ miKvwi I cÖZôv‡bi wbqg †g‡b Avq-e¨q Kiv
h_vh_ wnmve msiÿY Kiv Ges wbqwgZ AwWU Kiv‡bv cÖwZôvb cÖav‡bi Ab¨Zg `vwqZ¡|
9.8.5: wnmve msiÿ‡Y ¯^”QZv I Revew`wnZv:
cÖkvm‡b Revew`wnZv GKwU Acwinvh© welq| cÖ‡Z¨K‡KB Zvi Kv‡Ri Rb¨ Kv‡iv bv Kv‡iv Kv‡Q Revew`wn
Ki‡Z nq| cÖkvm‡b mvaviYZ c` †mvcvb _v‡K| †K Kvi wbKU Revew`wn Ki‡eb Zv mywbw`©ó Kiv _v‡K|
GwU GKwU wbqš¿Y e¨e¯’v| cÖ‡Z¨‡KB hLb Zvi wbR¯^ `vwqZ¡‡eva m¤ú‡K© m‡PZb nq ZLb Zv‡K wbqš¿Y
Kiv cÖ‡qvRb nq bv| wKš‘ Ggb A‡b‡KB Av‡Qb whwb `vwqZ¡‡eva m¤ú‡K© m‡PZb bv, whwb my‡hvM †c‡j
Kv‡R duvwK †`‡eb / `vwqZ¡ Gwo‡q hv‡eb| A‡b¨i Kv‡R n¯Í‡ÿc Ki‡eb A_ev AbwaKvi PP©v Ki‡eb|
Zv‡K Aek¨B wbqš¿Y Kivi cÖ‡qvRb Av‡Q| Revew`wnZvi gva¨‡g GB wbqš¿Y e¨e¯’v‡K Kvh©Ki Kiv nq|
evsjv‡`‡k wkÿv cÖwZôv‡bi ¯^”QZv I Revew`wnZvi cÖwZôvi Dcvqmg~n:
1. ¯^RbcÖxwZ cwinvi K‡i wkÿv cÖwZôv‡b mr, †hvM¨ I `ÿ †jvK‡`i wb‡qvM w`‡Z n‡e|
2. wkÿv cÖwZôv‡b AvB‡bi kvmb cÖwZôv Ki‡Z n‡e|
3. wkÿv cÖwZôv‡bi Dci ivR‰bwZK Pvc eÜ K‡i ¯^vaxbfv‡e KvR Kivi ms¯‹…wZ ˆZix Ki‡Z n‡e|
4. AwkwÿZ I `ybx©wZevR †jvK‡`i g¨v‡bwRs KwgwU m`m¨ Kiv|
5. AwfÁ I mr wkÿK‡`i wkÿv cÖkvm‡bi wewfbœ c‡` wb‡qvM w`‡Z n‡e|
6. we`¨vj‡q Af¨šÍixY wbixÿv KwgwU MVb Ges GB KwgwUi Kvh©KvwiZv Z`viwK Kiv|
7. Nyl‡Lvi, `ybx©wZevR Ges Amr e¨w³‡`i AvB‡bi AvIZvq Avbv Ges kvw¯Í wbwðZ Kiv|
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8. hviv AvBb †g‡b Pj‡eb I h_vh_ `vwqZ¡ cvj‡bi gva¨‡g ¯^”QZv I Revew`wnZv wbwðZ Ki‡eb
Zv‡`i cÖ‡bv`bv cyi¯‹vi cÖ`vb|
mnvqK cvV:
1| ¯‹zj Av‡iv fv‡jv Kxfv‡e Kiv hvq- bv‡qg
2| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv- GgGBP Avjx
3| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv wi‡mvm© eyK- gvDwk, wkÿv gš¿Yvj
5| †Rbv‡ij dvBb¨vwÝqvj iæjm, Gg Gg Avj dviæK
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Awa‡ekb 9.9
we`¨vjq Znwe‡ji Kvh©Ki e¨envi I ev‡RU cÖYqb:
(Effective uses of school fund and budget Preparation)
9.9.1 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv:
 wbR we`¨vj‡q Znwe‡ji Kvh©Ki e¨envi Kivi mÿgZv cÖ`k©b
 Avq-e¨‡qi LvZ wPwýZ K‡i ev‡RU cÖYq‡b mÿgZv cÖ`k©b
9.9.2 wkLbdj:
Awa‡ekb †k‡l Avcbviv
 we`¨vjq Znwe‡ji Kvh©Kix e¨env‡ii Dcvq e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
 we`¨vjq Znwej e„w×i Rb¨ M„nxZ c`‡ÿcmg~n eY©bv Ki‡Z cvi‡eb|
 ev‡RU cÖYq‡bi avcmg~n wPwýZ Ki‡Z cvi‡eb|
 ev‡R‡Ui Avq I e¨‡qi LvZ wPwýZ K‡i we`¨vj‡qi ev‡RU cÖYqb Ki‡Z cvi‡eb|

9.9.3 welqe¯‘
cÖwZôvb‡K myôzfv‡e cwiPvibvi Rb¨ cÖ‡qvRb ch©vß A_© ev Znwe‡ji| cÖwZwU we`¨vj‡qi A‡bK¸‡jv ¯^xK…Z
Znwej i‡q‡Q| †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb cwiPvjbvi Rb¨ miKvi AvswkK e¨q wbe©vn K‡i| Ab¨w`‡K
cÖwZôvb‡K wbR¯^ Avq Z_v Znwej MVb Ki‡Z nq| msMÖwnZ Znwejmg~n cwiPvjbvi Rb¨ mywbw`©ó Avw_©K
wewaweavb I wbqgKvbyb i‡q‡Q| cÖwZôvb cÖavb‡K Avw_©K wbqgvejx m¤ú‡K© h_vh_ Ávb AR©b Ki‡Z nq|
¯^”QZv I Revew`wnZv wbwðZ Kivi cÖPwjZ wbqgbxwZ Abymv‡i †iKW©mg~n cÖ¯‘Z I msiÿY Ki‡Z n‡e|
we`¨vjq¸‡jvi cwiPvjbvq miKvwi Avw_©K mnvqZvi cvkvcvwk Ab¨vb¨ cš’vq we`¨vjq cwiPvjbvi Rb¨
Znwej msMÖn Kiv nq| we`¨vj‡qi †h me Znwej e¨envi nq †m¸‡jv n‡”Q1) msiwÿZ Znwej
2) mvaviY Znwej
3) feb wbg©vY I ms¯‹vi Znwej
4) †eZbfvZv Znwej
5) μxov I cyi¯‹vi Znwej
6) AvmevecÎ Znwej
7) fwel¨ Znwej
8) MÖvPzBwU Znwej
9) cixÿv Znwej
10) e„wË Dce„wË Znwej
11) `wi`ª QvÎ Kj¨vY Znwej
11) we‡kl Riæix Znwej
12) wewea Znwej
13) weÁvbvMvi Znwej
30

14) jvB‡eªix Znwej
15) †ewb‡fv‡j›U Znwej BZ¨vw`|
we`¨vjq Znwe‡ji Kvh©Kix e¨env‡ii Dcvq:
cÖwZôvb cÖavb wn‡m‡e cÖavb wkÿK GB mKj Znwej wPwýZKiY, Znwej msMÖn, msiÿY Ges Znwej
h_vh_ e¨env‡i cÖavb f~wgKv cvjb K‡ib| cÖavb wkÿK‡K Znwej e¨envi m¤úwK©Z miKvwi wbqgKvbyb I
wewa Rvbv Riæix| cÖavb wkÿK wb¤œwjwLZ Dcv‡q we`¨vjq Znwej Kvh©Kifv‡e e¨envi Ki‡Z cv‡ib|
 cÖvwaKvi wfwË‡Z e¨q Kiv|
 wgZe¨wqZvi mv‡_ e¨q Kiv
 wewam¤§Z Dcv‡q e¨q Kiv
 AwfÁZv m¤úbœ e¨w³‡`i Øviv Kvh©m¤úv`b Kiv|
 h_vh_ KZ©„c‡ÿi AbygwZ †bIqv
 h_v mg‡q Kvh© m¤úv`b Kiv
 miKvwi wbqgKvbyb †g‡b e¨q Kiv
 LvZ Abyhvqx e¨q Kiv
 cÖwZôv‡bi ¯^v_© iÿv Kiv
 AcÖ‡qvRbxq e¨q †iva Kiv
we`¨vjq Znwej e„w×i Rb¨ M„wnZ c`‡ÿc
eZ©gv‡b †emiKvwi wkÿK-Kg©Pvix‡`i †eZ‡bi kZfvM miKvi cwi‡kva Ki‡Qb| we`¨vjq KZ…©cÿ, ¯‹zj
e¨e¯’vcbv KwgwU, ¯’vbxq ms¯’vmg~n Ges `vZv I wkÿvbyivMxiv GB Znwejmg~n MV‡b Ae`vb ivL‡Qb|
cÖwZôvb cÖavb wn‡m‡e cÖavb wkÿK GB mKj Znwej wPwýZKiY, Znwej msMÖn, msiÿY I Znwej e„w×‡Z
g~j wbqvgK kw³ wn‡m‡e KvR K‡ib| we`¨vj‡qi Znwej e„w×i Rb¨ cÖavb wkÿ‡Ki KiYxq D‡jøL Kiv
n‡jv:










wkÿv_©x‡`i wbKU †_‡K h_vh_fv‡e wUDkb wd Av`vq Kiv
we`¨vj‡qi wewfbœ Znwej msMV‡bi Rb¨ wkÿv_©x‡`i wbKU †_‡K h_vh_fv‡e Pvu`v MÖnY Kiv
miKvwi wewfbœ ms¯’v †_‡K Aby`vb MÖnY Kiv
wewfbœ GbwRI Ges †emiKvwi cÖwZôvb †_‡K Aby`vb MÖnY Kiv
GjvKvi abvX¨ e¨w³M‡Yi wbKU †_‡K `vb MÖnY Kiv
we`¨vj‡qi Rwg †_‡K Avq Kiv
we`¨vj‡qi cyKzi †_‡K Avq Kiv
we`¨vj‡qi †`vKvb †_‡K Avq Kiv
we`¨vj‡qi cÖv³b wkÿv_©x‡`i wbKU †_‡K `vb MÖnY Kiv

ev‡RU cÖYq‡bi avc
we`¨vj‡qi A_© e¨e¯’vcbvi cÖavb KvVv‡gv n‡jv ev‡RU| cÖwZôvb cÖavb wbw`©ó KwgwUi gva¨‡g cÖwZôv‡bi
wewfbœ kvLvq Kg©iZi‡`i KvQ †_‡K cieZ©x A_©erm‡ii e¨q cwiKíbv msMÖn I hvPvB Ki‡eb| KwgwU
Av‡jvwPZ A_©eQ‡ii m¤¢ve¨ Avqmg~‡ni mv‡_ e¨‡qi mvgÄm¨ weav‡bi Rb¨ cÖvß wiKzBwRkbmg~n n«vme„w×
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Ki‡eb Ges Lmov ev‡RU cÖYqb Ki‡eb| cwi‡k‡l D³ ev‡R‡Ui Lmov wkÿK‡`i mvg‡b Dc¯’vcb K‡i
Zv‡`i g~j¨evb gZvg‡Zi wfwË‡Z ms‡kvab I cwigvR©b Ki‡eb| cwigvwR©Z ev‡RUwU we`¨vjq cwiPvjbv
KwgwUi mfvq Dc¯’vcb K‡i Zv‡`i gZvg‡Zi wfwË‡Z PzovšÍ Ki‡eb| wb‡¤œ ev‡RU cÖYq‡bi avc †`Iqv
n‡jv:
1| ev‡RU cÖYqb KwgwU MVb Kiv
2| cÖwZôv‡bi g~j jÿ¨ wba©viY Kiv
3| Avq-e¨‡qi LvZ wPwýZ Kiv
4| LvZIqvix A_© cÖvwßi Abygvb Kiv
5| Lmov ev‡RU cÖYqb Kiv
6| Lmov ev‡RU Aby‡gv`b Kiv
7| P‚ovšÍ ev‡RU cÖYqb I Dc¯’vcb Kiv
8| ev‡RU Aby‡gv`b Kiv
9| ev‡RU ev¯Íevqb Kiv
we`¨vj‡qi ev‡RU cÖYqb:
cÖwZôv‡bi Znwej msMÖn Kiv A_©vr hveZxq Av‡qi Drm wPwýZ Avq Kiv Ges hveZxq e¨‡qi LvZ wPwýZ
K‡i h_vh_ e¨q Kiv cÖavb wkÿ‡K Ab¨Zg KvR| cÖwZôv‡bi myôy e¨e¯’vcbvi Rb¨ Avw_©K wel‡q hveZxq
Kvh©vewj m¤úv`‡b cÖavb wkÿ‡Ki mg¨K `ÿZv _vKv cÖ‡qvRb| we`¨vj‡qi A_© e¨e¯’vcbvi cÖavb KvVv‡gv
n‡jv ev‡RU| ev‡RU cÖYq‡bi g~j `vwqZ¡I cÖavb wkÿ‡Ki Dci eZ©vq| wb‡¤œ ev‡RU cÖYq‡bi QK †`Iqv
n‡jv|
bgybv QK

µg.
01
02
03
04
05
06
07

cÖwZôv‡bi bvg: ........................... , wVKvbv..................................... ,
mgqKvj: . . . . . .
†_‡K . . . .. . . .
µg.
weeiY (Avq) UvKv (Avq)
weeiY (e¨q) UvKv (e¨q)
00.00 01
00.00
weMZ DØ„Ë
wkÿK †eZb
00.00 02
00.00
fwZ© wd
Drme fvZv
00.00 03
evwo fvov
00.00
QvÎ †eZb
00.00 04
wbgv©Y/†givgZ
00.00
miKvwi †eZb
Aby`vb
00.00 05
μq
00.00
00.00 06
cixÿv
00.00
m¤úwËi Avq
00.00 07
Ab¨vb¨
00.00
Ab¨vb¨ Drm
†gvU Avq
00.00
†gvU Avq
00.00

9.9.4 Dcmsnvi
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cÖwZwU we`¨vj‡qi A‡bK¸‡jv ¯^xK…Z Znwej i‡q‡Q| †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb cwiPvjbvi Rb¨ miKvi
AvswkK e¨q wbe©vn K‡i| msMÖwnZ Znwejmg~n cwiPvjbvi Rb¨ mywbw`©ó Avw_©K wewaweavb I wbqgKvbyb
i‡q‡Q| cÖwZôvb cÖavb‡K Avw_©K wbqgvejx m¤ú‡K© h_vh_ Ávb AR©b Ki‡Z n‡e| ¯^”QZv I Revew`wnZv
wbwðZ Kivi cÖPwjZ wbqgbxwZ Abymv‡i †iKW©mg~n cÖ¯‘Z I msiÿY Ki‡Z n‡e|
we`¨vjq¸‡jvi cwiPvjbvq miKvwi Avw_©K mnvqZvi cvkvcvwk Ab¨vb¨ cš’vq we`¨vjq cwiPvjbvi Rb¨
Znwej msMÖn Kiv nq| cÖwZôvb cÖavb wn‡m‡e cÖavb wkÿK GB mKj Znwej wPwýZKiY, Znwej msMÖn,
msiÿY Ges Znwej h_vh_ e¨env‡i cÖavb f~wgKv cvjb K‡ib| cÖavb wkÿK‡K Znwej e¨env‡ii miKvwi
wbqgKvbyb I wewa Rvbv Riæix|
we`¨vjq KZ…c
© ÿ, ¯‹zj e¨e¯’vcbv KwgwU, ¯’vbxq ms¯’vmg~n Ges `vZv I wkÿvbyivMxiv GB Znwejmg~n MV‡b
Ae`vb ivL‡Qb| cÖavb wkÿK we`¨vj‡qi Znwej e„w×i Rb¨ wewfbœ cš’v Aej¤^b K‡i _v‡Kb|
we`¨vj‡qi A_© e¨e¯’vcbvi cÖavb KvVv‡gv n‡jv ev‡RU| cÖavb wkÿK cieZ©x A_© erm‡ii Avq-e¨q
cwiKíbv Ki‡eb| KwgwU MVb K‡i Lmov ev‡RU ˆZix K‡i wkÿK‡`i mvg‡b Dc¯’vcb K‡i Zv‡`i
g~j¨evb gZvg‡Zi wfwË‡Z ms‡kvab I cwigvR©b Ki‡eb| cwigvwR©Z ev‡RUwU we`¨vjq cwiPvjbv KwgwUi
mfvq Dc¯’vcb K‡i Zv‡`i gZvg‡Zi wfwË‡Z PzovšÍ Ki‡eb|
9.9.5 mnvqK cvV:
1| ¯‹zj Av‡iv fv‡jv Kxfv‡e Kiv hvq- RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wwg (bv‡qg), XvKv|
2| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv wi‡mvm© eyK- gva¨wgK I D”P wkÿv Awa`ßi, wkÿv gš¿Yvjq
3| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv- Gg GBP Avjx
4| †Rbv‡ij dvBb¨vwÝqvj iæjm- Gg Gg Avj dviæK
5| wkÿv cÖwZôvb cÖavb‡`i cÖwkÿY g¨vby‡qj- GdGmGmGwc
Awa‡ekb 9.10: wkÿv_x© Dcw¯’wZ, S‡i cov †iva I wbivcËv e¨e¯v’cbv ( Bf wUwRsmn Ab¨vb¨)
AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv
 wkÿv_x© Dcw¯’wZ wbwðZKi‡Y mwVK c`‡ÿc MÖn‡Y mÿg nIqv|
 we`¨vjq n‡Z wkÿv_x© S‡i covi wewea KviY m¤ú‡K© AewnZ Ges S‡i cov †iv‡a Kvh©Ki
c`‡ÿc MÖn‡Y D‡`¨vMx nIqv|
 wkÿv_x© Dcw¯’wZ wbwðZKi‡Y Bf wUwRsmn Ab¨vb¨ wbivcËv e¨e¯’cbv †Rvi`viKi‡Y mwVK
c`‡ÿc MÖn‡Y mÿg nIqv|
wkLbdj
Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_x©iv wkÿv_x© Dcw¯’wZ ej‡Z Kx †evSvq Zv ej‡Z cvi‡eb||
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 S‡i cov ej‡Z Kx †evSvq Ges wkÿv_x© S‡i covi wewea KviY m¤ú‡K© ej‡Z cvi‡eb|
 wkÿv_x© S‡i covi †iv‡a Kvh©Ki c`‡ÿcmg~‡ni bvg D‡jøL Ki‡Z cvi‡eb|
 Bf wUwRs Kx ej‡Z cvi‡eb|
 wkÿv_x©i wkÿv cÖwZôv‡b Dcw¯’wZ wbwðZKi‡Y K‡qKwU e¨e¯’vi bvg D‡jøL Ki‡Z cvi‡eb|
welqe¯‘
wkÿv_©x Dcw¯’wZ
wkÿv cÖwZôvb wkÿv_x©i Rb¨ A`„k¨ wkÿvμg | wkÿv_x©i GKv‡WwgK I mvgvwRK Dbœq‡bi mv‡_ we`¨vj‡q
wbqwgZ Dcw¯’wZ mivmwi m¤úwK©Z| wkÿv_x©i Dcw¯’wZ ej‡Z we`¨vj‡qi GKv‡WwgK K¨v‡jÛvi Abyhvwq
cÖwZ Kg©w`e‡m wkÿvcÖwZôv‡b wkÿv_x©i wbqwgZ Dcw¯’wZ‡K eySv‡bv n‡q _v‡K| wbqwgZ Dcw¯’wZ
covïbvq AMÖMwZi cvkvcvwk wkÿK I mncvwVM‡Yi ms¯úk© wkÿv_x©i mvgvwRK I ˆbwZK g~j¨‡eva Ges
`vqe×Zv,gvbwmK weKvk, wbqg k„•Ljv m¤ú‡K© Rvbv I †g‡b Pjv cÖf…wZ ¸Yvejx weKv‡ki Rb¨ GKvšÍ
cÖ‡qvRb| ‡`Lv hvq †hme wkÿv_x© wkÿvcÖwZô‡b AwbqwgZ Ges wkÿKM‡Yi ms‡M ‡hvMv‡hvM iv‡L bv
Zv‡`i Zzjbvq †hme wkÿv_x© wkÿvcÖwZô‡b wbqwgZ Ges wkÿKM‡Yi ms‡M wbKU m¤úK© iÿv K‡i Zv‡`i
GKv‡WwgK AR©b A‡bK fv‡jv|
S‡i cov
mvaviY mvwU©wd‡KU/wWMÖx AR©‡bi c~‡e© wkÿv cÖwZôvb cwiZ¨vM Kiv ev †ei n‡q hvIqv‡K S‡i cov ejv
nq|Avgv‡`i †`‡k gva¨wgK ch©v‡q ‡gvU fwZ©i nvi 50.94%( †eBb‡eBR 2012) †hLv‡b †g‡q wkÿv_x©i
nvi 56.63% Ges †Q‡j wkÿv_x©i nvi 45.70%| gva¨wgK ch©v‡qi wkÿv_x© hv‡`i eqm 11 n‡Z 15
eQi, Zv‡`i cÖvq 49.06% cÖv_wgK we`¨vj‡qi cov †kl Kivi ci gva¨wgK we`¨vj‡q fwZ©B nq bv|
A_©vr 49.06% wkÿv_x© cÖv_wgK †_‡K gva¨wgK ch©v‡q hvIqvi c‡_B S‡i c‡o| | Avevi fwZ©K…Z gvÎ
50.94% wkÿv_x© bvbv Kvi‡Y gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡b wbqwgZ hvq bv ev covïbv †kl nIqvi c~‡e©B wkÿv
cÖwZôvb n‡Z S‡i c‡o| gva¨wgK ch©v‡q S‡i covi nvi ‡Q‡j I †g‡q Df‡qi 46.70%, Gi 40.44%
†Q‡j Ges 51.83%†g‡q|A_©vr S‡i covi nvi †Q‡j‡`i Zzjbvq †g‡q‡`i †ewk|
wkÿv_x©i S‡i covi wcQ‡b cvwievwiK,mvgvwRK,Avw_©K , agx©q BZ¨vw` bvbv KviY wμqvkxj| †hgb `vwi`ª
 cvwievwiK Pvwn`v/cÖ‡qvR‡b weKí Av‡qi ms¯’vb
 Lvivc djvdj
 gvbwmK Aemv`/ gvbwmK AmyL
 Lvivc cwi‡ek /wbivb›`gq covïbvi cwi‡ek
 PvKzwii mv‡_ mvgÄm¨nxb covïbv
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¯^vaxbZvi Afve
evj¨weevn
`ye©j ¯^v¯’¨ I Acywó
†cÖlYvi Afve
Awffve‡Ki Am‡PZbZv/ Awffve‡Ki g„Zz¨
A`ÿ wkÿK
cÖvK…wZK `~‡h©vM ev Ab¨vb¨ Kvi‡Y GK RvqMv n‡Z Ab¨ RvqMvq Mgb ev wbw`©÷ †Kv‡bv _vKvi
RvqMv bv _vKv
`~iZ¡ I mnR †hvMv‡hvM e¨e¯’vi Afve
wkÿK AcÖZzjZv I wkÿK Abycw¯’wZ
`vwi`ª I ‡g‡q‡`i †ÿ‡Î wbivcËvi Kvi‡Y cÖvB‡fU wUDU‡ii Kv‡Q covi my‡hvM Kg d‡j cixÿvq
AK…ZKvh©Zv

wkÿv_x© S‡i cov gva¨wgK ¯Í‡i wkÿvi cwigvYMZ I ¸YMZ gvb AR©‡bi c‡ÿ GKwU wekvj evav|
gva¨wvgK ch©v‡qi GKRb wkÿv_x© Kg©ÿg RbmsL¨vi (15-49) AšÍM©Z| wkÿv cÖwZôvb n‡Z †ei n‡q
hvIqv GB‡h wekvj Rb‡Mvôx Giv A`ÿ ev Aa©`ÿ n‡q kªgevRv‡i cÖ‡ek K‡i hv gvbe m¤ú‡`i wekvj
AcPq| GB Rb‡Mvwô‡K hw` wkÿv I cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g Rbm¤ú‡` cwiYZ Kiv †hZ Zvn‡j Avgv‡`i
†`k nqZev 2021 mv‡ji c~‡e©B ga¨g Av‡qi †`‡k cwiYZ nZ| GKwU mgxÿvq †`Lv hvq, Avgv‡`i
†h cwigvY Rb‡Mvôx we‡`‡k Kg©iZ i‡q‡Q ,Zv‡`i‡K hw` ïaygvÎ cÖevmx †`‡ki fvlvMZ Áv‡bi
cÖwkÿY †`Iqv ‡hZ Zvn‡jI Zviv eZ©gv‡bi Zzjbvq cÖvq wØ¸Y Avq Ki‡Z mÿg n‡Zv| eZ©gv‡b
evsjv‡`‡k RbmsL¨vi A‡a©‡Ki †ewk Kg©ÿg Rb‡Mvôxi AšÍM©Z| BwZnv‡m †`Lv hvq, c„w_exi A‡bK
†`k RbmsL¨vi GB AbycvZ‡K mwVK cwiKíbvi gva¨‡g Rbkw³‡Z cwiYZ K‡i †`‡ki Dbœq‡b Kv‡R
jvwM‡q Afvebxq `ªæZ AMÖMwZ AR©b K‡i‡Q|
Bf wUwRs
ZiæY , hyeK ev ‡Kv‡bv cyiæl KZ…©K wK‡kvwi, ZiæYx, hyeZx ev †Kv‡bv gwnjv‡K cÖKvk¨ †jvKvj‡q A_ev
Kg©¯’‡j †hŠb nqivwbg~jK †Kv‡bv evK¨ ev Dw³, Bw½Z ev Bkviv,A½fw½ ev kvixwiK ¯úk© hv H wK‡kvwi ,
ZiæYx ev gwnjvi kvixwiK ev gvbwmK wbh©vZb ev Aegvbbvi KviY nq Zv‡K BfwUwRs e‡j|BfwUwRs GKwU
mvgvwRK e¨wa| cÖwZwbqZ cwÎKvq Avgiv †`L‡Z cvB BfwUwRs Gi Kvi‡Y A‡bK †g‡q wkÿv_x© covïbv
†Q‡o w`‡”Q| AwffveKMY we`¨vj‡q †h‡Z w`‡”Qb bv|Avevi GgbI n‡q‡Q †h †g‡q‡`i weiæ‡× Gai‡bi
AvPi‡Yi cÖwZev` ev evav w`‡q wM‡q KL‡bv mncvwV, AwffveK ev mgv‡Ri `vwqZ¡kxj e¨w³ kvixwiK
wbh©vZb, ûgKx GgbwK cÖvYbv‡ki gZ NUbvi ¯^xKvi n‡q‡Qb| AwfeveKMY wbiæcvq n‡q KY¨v mšÍv‡bi
†jLvcov eÜ K‡i w`‡Z eva¨ n‡q‡Qb| mgvR weÁvbx I g‡bvweÁvbx M‡Yi g‡Z †ewkifvM Bf wUwRs‡qi
KviY nZvkv, `vwi`ª, wcZvgvZv ev cwiev‡ii wbKU m`m¨‡`i Ae‡njv, wkÿ‡Ki weiæc AvPiY, cvwievwiK
wkÿvi Afve Ges ˆbwZKZv I g~j¨‡ev‡ai Aeÿq BZ¨vw`|
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wkÿvcÖwZôv‡b wkÿv_x© Dcw¯’wZ e„w×, S‡i cov‡iva Ges BfwUwRsmn Ab¨vb¨ KviY we‡klZ: wkÿv_x©i
wbivcËvi cÖwZ ûgKx cÖwZ‡ivaK‡í miKvi †ek wKQz c`‡ÿc MÖnY K‡i‡Q|
K) wkÿvbxwZ 2010-G miKvi †hmKj c`‡ÿc †bIqvi K_v †NvlYv Kiv n‡q‡Q Zv n‡jv1. `wi`ª †Q‡j‡g‡q‡`i Rb¨ Dce„wË m¤úÖmviY Kiv n‡e|
2. ¯‹z‡ji cwi‡ek AvKl©Yxq I Avb›`gq K‡i †Zvjv n‡e| GB j‡¶¨ wkÿv_x©‡`i Rb¨ †Ljvayjvi mye¨e¯’v, mvs¯‹…wZK
Kg©KvÛ, wk¶v_x©‡`i cÖwZ wk¶K‡`i AvMªn, ggZ¡‡eva I mnvbyf~wZkxj AvPiY Ges cwi”Qbœ †fŠZ cwi‡ekmn
D‡jøL‡hvM¨ DcKi‡Yi Dbœqb NUv‡bv n‡e| †Q‡j-†g‡q wkÿv_x©‡`i Rb¨ gvbm¤úb c_„K Uq‡j‡Ui e¨e¯’v Kiv n‡e|
kvixwiK kvw¯Í m¤ú~Y©iƒ‡c wejyß Kiv n‡e|
3. wcwQ‡q cov GjvKvmn MÖvgxY mKj we`¨vj‡q `ycy‡i Lvevi e¨e¯’v ch©vqμ‡g Pvjy Kiv n‡e|
4. cvnvwo GjvKvq Ges `~ieZx© I cÖZ¨šÍ AÂ‡ji †Q‡j‡g‡q‡`i Rb¨ we`¨vj‡q †nv‡÷‡ji e¨e¯’v Kivi w`‡K
bRi †`Iqv n‡e|
5.†g‡q wkky‡`i g‡a¨ S‡i covi cÖeYZv Zyjbvg~jKfv‡e AwaK nIqvq Zviv hv‡Z S‡i bv c‡o †mw`‡K we‡kl
bRi †`Iqv n‡e| †g‡q wk¶v_x©iv †hb we`¨vj‡q †Kv‡bvfv‡e DZ¨³ bv nq Zv wbwðZ Kiv n‡e|
6. eZ©gv‡b cÂg †kÖYx †kl Kivi Av‡M cÖvq A‡a©K Ges hviv cieZx© ch©v‡q hvq Zv‡`i cÖvq 40 kZvsk `kg
†kÖYx †kl Kivi Av‡M S‡i c‡o| S‡i cov `ªæZ Kwg‡q Avbv Riæwi| 2018 mv‡ji g‡a¨ mKj wk¶v_x© †hb
Aóg †kÖYx †kl K‡i †mB j‡¶¨ Dchy©³ c`‡¶c¸‡jvmn Ab¨vb¨ cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v `ªæZ MªnY Kiv n‡e|
7. wkÿv cÖwZôv‡bi Rb¨ cÖYxZ †hŠb wbcxob I wbh©vZb †iva msμvšÍ wewaweavb K‡Vvifv‡e AbymiY Kiv n‡e|

L) wkÿvcÖwZôv‡b kvixwiK kvw¯Í m¤úwK©Z wb‡lavÁv msµvšÍ cwicÎ Rvwi (wkÿv gš¿Yvjq ZvwiL 09/08/2010)
D³ cwic‡Î wkÿv cÖwZôv‡b kvixwiK kvw¯Í m¤úyY© wbwl× Kiv n‡q‡Q| kvixwiK kvw¯Í Am`vPiY wn‡m‡e MY¨
n‡e Ges GKB mv‡_ kvixwiK kvw¯Í cÖ`vbKvixi weiæ‡× evsjv‡`k `Ûwewa 1960, 1974 mv‡ji wkï AwaKvi
AvBb Ges †ÿÎg‡Z wefvMxq e¨e¯’v MÖn‡Yi K_v ejv n‡q‡Q|GB cwicÎ wkÿv_x© S‡i cov †iv‡a mnvqZv
cÖ`vb Ki‡e|
M) BfwUwRs cÖwZ‡iv‡a mycÖxg †Kv‡U©i nvB‡KvU© wWwfk‡bi wb‡`©kbvgv
47wU Right Based Organization Gi mgš^‡q MwVZ ÒmvgvwRK cÖwZ‡iva KwgwUÓ †hŠb nqivwb e‡Ü
AvBbMZ k~b¨Zv c~i‡Yi j‡ÿ¨ gnvgvb¨ mycÖxg †KvU©-Gi nvB‡KvU© wefv‡M GKwU ixU wcwUkb (5916/08)
`v‡qi K‡i| hvi †cÖwÿ‡Z nvB‡KvU© wWwfkb msweav‡bi 111 bs avivi Av‡jv‡K wewfbœ‡ÿ‡Î †hŠb nqivwb e‡Ü
wb‡¤œv³ wb‡`©kbv cÖ`vb K‡i‡Q|
1. cwiwa:GB MvBW jvBbwU evsjv‡`‡ki mKj miKvwi / †emiKvwi cÖwZôv‡b (Kg©‡ÿ‡Î) Ges wkÿv
cÖwZôv‡bi Rb¨ cÖ‡hvR¨ n‡e|
jÿ¨ I D‡Ïk¨
2. K) ‡hŠb nqivwb wel‡q Rbm‡PZbZv ˆZwi Kiv|
L) ‡hŠb nqivwb g~jK Aciv‡ai djvdj wel‡q m‡PZbZv ˆZwi Kiv|
M) ‡hŠb nqivwb kvw¯Í‡hvM¨ Aciva wnmv‡e Mb¨ Kiv|
3.cÖwZôvb cªavb/ KZ…©c‡ÿi `vwqZ¡ msweav‡bi Av‡jv‡K GKwU Kvh©Kix cÖvwZôvwbK KvVv‡gv ˆZwii gva¨‡g ¯^ ¯^
cÖwZôv‡b †hŠb nqivwb eÜ Kiv Ges AvBbMZ e¨e¯’v MÖn‡Yi †ÿ‡Î Kvh©Ki e¨e¯’v †bIqv|
4. ‡hŠb nqivwbi wel‡q cÖwZ‡ivag~jK e¨e¯’v MÖnY Kiv|
5. ‡hŠb nqivwbi weiæ‡× k„•Ljvg~jK e¨e¯’v †bIqv|
6. Awf‡hvMKvixi AwaKvi msiÿY Kiv|
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7. mKj cÖwZôv‡b GKwU Kg‡cøB›U KwgwU MVb Kiv|
8. wbw`©ó mg‡qi g‡a¨ Z`šÍ Kvh© m¤úbœ Kiv|
9. Acivax‡K kvw¯Í cÖ`v‡bi welqwU wbwðZ Kiv|
N) GQvov miKvi wkÿv_x© Dcw¯’wZ e„w× I S‡i cov †iv‡a Dce„wË cÖK‡íi Aax‡b e„wË cÖ`vb , `ycy‡i Lvevi cÖ`vb,
we`¨vj‡qi mgqm~wP cwieZ©b Ges webvg~‡j¨ cvV¨cy¯ÍK weZiYmn bvbv Kg©m~wP ev¯Íevqb Ki‡Q|

Awa‡ekb mvims‡ÿc
wkÿv cÖwZôvb wkÿv_x©i Rb¨ A`„k¨ wkÿvμg | wkÿv_x©i GKv‡WwgK I mvgvwRK Dbœq‡bi mv‡_ we`¨vj‡q
wbqwgZ Dcw¯’wZ mivmwi m¤úwK©Z| wkÿv_x©i Dcw¯’wZ ej‡Z we`¨vj‡qi GKv‡WwgK K¨v‡jÛvi Abyhvwq
cÖwZ Kg©w`e‡m wkÿvcÖwZôv‡b wkÿv_x©i wbqwgZ Dcw¯’wZ‡K eySv‡bv n‡q _v‡K| wbqwgZ Dcw¯’wZ
covïbvq AMÖMwZi cvkvcvwk wkÿK I mncvwVM‡Yi ms¯úk© wkÿv_x©i mvgvwRK I ˆbwZK g~j¨‡eva Ges
`vqe×Zv,gvbwmK weKvk, wbqg k„•Ljv m¤ú‡K© Rvbv I †g‡b Pjv cÖf…wZ ¸Yvejx weKv‡ki Rb¨ GKvšÍ
cÖ‡qvRb|
mvaviY mvwU©wd‡KU/wWMÖx AR©‡bi c~‡e© wkÿv cÖwZôvb cwiZ¨vM Kiv ev †ei n‡q hvIqv‡K S‡i cov ejv
nq|Avgv‡`i †`‡k gva¨wgK ch©v‡q ‡gvU fwZ©i nvi 50.94%( †eBb‡eBR 2012) †hLv‡b †g‡q wkÿv_x©i
nvi 56.63% Ges †Q‡j wkÿv_x©i nvi 45.70%| gva¨wgK ch©v‡qi wkÿv_x© hv‡`i eqm 11 n‡Z 15 eQi,
Zv‡`i cÖvq 49.06% cÖv_wgK we`¨vj‡qi cov †kl Kivi ci gva¨wgK we`¨vj‡q fwZ©B nq bv| A_©vr
49.06% wkÿv_x© cÖv_wgK †_‡K gva¨wgK ch©v‡q hvIqvi c‡_B S‡i c‡o| | Avevi fwZ©K…Z gvÎ 50.94%
wkÿv_x© bvbv Kvi‡Y gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡b wbqwgZ hvq bv ev covïbv †kl nIqvi c~‡e©B wkÿv cÖwZôvb
n‡Z S‡i c‡o| gva¨wgK ch©v‡q S‡i covi nvi ‡Q‡j I †g‡q Df‡qi 46.70%, Gi 40.44% †Q‡j Ges
51.83%†g‡q|A_©vr S‡i covi nvi †Q‡j‡`i Zzjbvq †g‡q‡`i †ewk|
ZiæY , hyeK ev ‡Kv‡bv cyiæl KZ…K
© wK‡kvwi, ZiæYx, hyeZx ev †Kv‡bv gwnjv‡K cÖKvk¨ †jvKvj‡q A_ev Kg©¯’‡j
†hŠb nqivwbg~jK †Kv‡bv evK¨ ev Dw³, Bw½Z ev Bkviv,A½fw½ ev kvixwiK ¯úk© hv H wK‡kvwi , ZiæYx ev
gwnjvi kvixwiK ev gvbwmK wbh©vZb ev Aegvbbvi KviY nq Zv‡K BfwUwRs e‡j|BfwUwRs GKwU mvgvwRK e¨wa|
cÖwZwbqZ cwÎKvq Avgiv †`L‡Z cvB BfwUwRs Gi Kvi‡Y A‡bK †g‡q wkÿv_x© covïbv †Q‡o w`‡”Q|
AwffveKMY we`¨vj‡q †h‡Z w`‡”Qb bv|Avevi GgbI n‡q‡Q †h †g‡q‡`i weiæ‡× Gai‡bi AvPi‡Yi cÖwZev` ev
evav w`‡q wM‡q KL‡bv mncvwV, AwffveK ev mgv‡Ri `vwqZ¡kxj e¨w³ kvixwiK wbh©vZb, ûgKx GgbwK
cÖvYbv‡ki NUbv N‡U‡Q| AwfeveKMY eva¨ n‡q KY¨v mšÍv‡bi †jLvcov eÜ K‡i w`‡Z eva¨ n‡q‡Qb| wkÿv
cÖwZôv‡b wkÿv_x©i S‡i cov †iva, BfwUwRsmn Ab¨vb¨ wbivcËv e¨e¯’v wbwðZ K‡i wkÿv_x©i Dcw¯’wZ e„w×I
Rb¨ wkÿv bxwZ-2010, wkÿv_x© we‡klZ: †g‡q wkÿv_x© wbivcËv wbwðZKi‡Y nvB‡Kv‡U©i wb‡`©kbvi Av‡jv‡K
miKvi wewfbœ c`‡ÿc MÖnY Ki‡Q | miKv‡ii cvkvcvwk †emiKvwi wewfbœ Dbœqb ms¯’v, AwffveK, mgv‡Ri
mKj ¯Í‡ii Rbmvavi‡Yi m‡PZbZv I mwμq mn‡hvwMZvi gva¨‡g wkÿv cÖwZôvb n‡Z S‡i covmn Ab¨vb¨
mgm¨v `~i K‡i Ávb wbf©i mgvR wewbg©vY Kiv m¤¢e n‡e|
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Awa‡ekb 9.11: we`¨vjq K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv c×wZ (GmwcweGg): aviYv, K…wZZ¡ I
cØwZi e¨envi (Performance Based School Management (SPBM))

9.11.1 AwR©Ze¨ †hvM¨Zv





we`¨vjq K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv c×wZ (GmwcweGg) m¤ú‡K© wkÿv_©x†`i Ávb AR©b I cÖ`k©b |
GmwcweGg Gi D‡Ïk¨ ev¯Íevq‡b †KŠkj AvqZ¡KiY I e¨e¯’v MÖnb|
GmwcweGg Gi 7wU wb‡`©kK I 45wU Dc-wb‡`©kK m¤ú‡K© Ávb AR©b I cÖ`k©b |
cÖwZôvwbK ¯^-g~j¨vqb (Institutional Self-Assessment Summary (ISAS) cØwZ
ev¯Íevq‡b D‡`¨vM MÖnb|

9.11.2 wkLbdj
G Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_x©MY1. K…wZwfwËK e¨e¯’vcbvi mÁv ej‡Z cvi‡eb;
2. K…wZwfwËK e¨e¯’vcbvi ¸iæË¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb;
3. K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv cØwZ Dc¯’vcb Ki‡Z cvi‡eb;
4. K…wZwfwËK e¨e¯’vcbvi 7wU wb‡`©kK I 45wU Dc-wb‡`©k‡Ki eY©bv Ki‡Z cvi‡eb;
5. ms‡¶‡c cÖwZôvwbK ¯^-g~j¨vqb (Institutional Self-Assessment Summary (ISAS) Kx ej‡Z
cvi‡eb|

9.11.3 welqe¯‘
K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv nj - †Kvb cÖwZôv‡bi `¶Zv e„w×i GKwU Pjgvb, AvaywbK I mdj cÖwμqv|
School Performance Based Management (SPBM) is a continuous process requiring
clear achievement in terms of input, process, output and outcome of the
organization. It specially emphasizes on the periodical feedback and analysis of the
output in alignment with the mission statement of the institution. K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv
cÖ‡qv‡Mi gva¨‡g GKwU cÖwZôv‡bi ¯^í I `xN© †gqv`x j¶¨ AR©b Kiv m¤¢e nq| K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv
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c×wZ cÖ‡qv‡Mi †¶‡Î cÖ_‡g cÖwZôv‡bi j¶¨ wba©viY Kiv nq| G j‡¶¨ †cŠuQvi Rb¨ †h mKj Kvh©vejx
m¤úv`b Kiv cÖ‡qvRb Zv wPwýZ K‡i ch©vqμ‡g mwVKfv‡e ev¯Zevqb Kiv †M‡jB cÖwZôv‡bi j¶¨ AwR©Z
nq| wbw`©ó mgq ci ev¯ZevwqZ Kv‡Ri gvb, cwigvY BZ¨vw` ch©v‡jvPbv K‡i cybivq j¶ wbav©iY, Kvh©μg
wPwýZKiY I ev¯Íevqb Kivi Pjgvb cÖwμqvB nj K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv| K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv nj Ggb
GKwU AvaywbK e¨e¯’vcbv c×wZ hv cÖ‡qvM K‡i †h †Kvb cÖwZôvb Zvi j‡¶ †cuŠQv‡Z cv‡i| K…wZwfwËK
e¨e¯’vcbv GKwU mdj e¨e¯’vcbv c×wZ weavq evsjv‡`‡ki gva¨wgK wk¶vi gv‡bvbœq‡b G c×wZ cÖ‡qvM
Kivi D‡`¨vM †bqv n‡q‡Q|
G K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv c×wZ hLb †Kvb we`¨vj‡qi gvb Dbœq‡bi Rb¨ cÖ‡qvM Kiv nq ZLb Zv‡K
we`¨vjq K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv c×wZ ejv nq| wk¶v gš¿Yvjq KZ…©K M„wnZ wm×všÍ Abyhvqx evsjv‡`‡ki
gva¨wgK ch©v‡qi (lô - Øv`k) mKj miKvwi I †emiKvwi ¯‹zj K‡jR I gv`ªvmv, †h¸‡jv †eZb fvZvi
Ask wnmv‡e miKvwi A_© MÖnY K‡i _v‡K, †m mKj cÖwZôv‡b K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv c×wZ ev¯Íevq‡bi KvR
ïiæ n‡q‡Q|
K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv c×wZ cÖ‡qv‡Mi Rb¨ cÖwZôv‡bi `xN© †gqv`x j¶ wba©viY Ki‡Z nq| D³ j‡¶
†cuŠQvi Rb¨ wK wK Kvh© m¤úv`b Kiv cÖ‡qvRb †m mKj Kvh©vejx wPwýZ K‡i ch©vqμ‡g Zv ev¯Zvqb Kiv
nq| wbav©wiZ j¶¨-gvÎvi wfwË‡Z wbqwgZ cÖwZ‡e`b cÖYq‡bi gva¨‡gB we`¨vjq K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv
c×wZ ev¯Zevqb I cwiex¶Y Kiv hvq| G cÖwZ‡e`b wk¶v Z_¨ e¨e¯’vcbv c×wZi mv‡_ mshy³ Kiv n‡e|
Dc‡Rjv GKv‡WwgK mycvi fvBRvi/mnKvix cwi`©kK we`¨vjqmg~n‡K we`¨vjq K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv c×wZ
ev¯Zevq‡b Ges cÖ‡qvRbxq †iKwW©s I wi‡cvwU©s myôfv‡e m¤úbœ Kivi Rb¨ mnvqZv Ki‡e|
`xN© †gqv‡` †Kvb wk¶v cÖwZôv‡bi K…wZ wba©vi‡Y †mB cÖwZôvb †_‡K DËxY© QvÎ QvÎx‡`i D”P wk¶vq fwZ©i
†¶‡Î mdjZv, wbw`©ó wk¶vi ¯Íi m¤úbœ Kivi ci Zv‡`i `¶Zv I †hvM¨Zv Abyhvqx PvKzwi cÖvwß BZ¨vw`
Øviv cwigvc Kiv hvq| eZ©gv‡b cÖPwjZ wbqgvbyhvqx GKwU gva¨wgK/D”P gva¨wgK ch©v‡qi cÖwZôv‡bi
K…wZZ¡ Gm.Gm.wm. wKsev GBP. Gm.wm. cix¶vq cv‡ki nvi ev cÖvß †MÖW A_ev ¯‹z‡j fwZ©K…Z QvÎ‡`i KZ
Ask Gm.Gm.wm. wKsev GBP. Gm.wm. cix¶vq Ask MÖnY K‡i Zv w`‡q cwigvc Kiv hvq|
wcweGg-Gi aviYv I D‡Ïk¨
wcweGg Gi g~j j¶¨ n‡”Q wk¶v_©x‡`i djvdj Dbœq‡bi gva¨‡g cÖwZôv‡bi K…wZZ¡ e„w×‡Z mnvqZv Kiv|
kvw¯Íg~jK c×wZi cwie‡Z© MVbg~jK c×wZi cÖeZ©b Kiv| mwVKfv‡e cwiPvwjZ I D‡Ïk¨ AR©b Kiv
cÖwZôvb¸‡jv Zuv‡`i †hvM¨Zvi Rb¨ ¯^xK…Z I g~j¨vqxZ| †gŠwjKfv‡e AKvh©Ki cÖwZôvb¸‡jvI wPwýZ Kiv
n‡e Ges by¨bZg RvZxq wcweGg gvb AR©‡bi Rb¨ Gme cÖwZôv‡bi we`¨gvb Ae¯’v I K…wZ‡Z¡i Dbœq‡bi
j‡¶¨ h_vh_ ms‡kvabg~jK c`‡¶c MÖnY Kiv n‡e |
evsjv‡`‡k wcweGg t AZxZ I eZ©gvb
 2000 t ‡m‡KÛvix GWy‡Kkb †m±i BgcÖyf‡g›U cÖ‡R± (†mwmc) we`¨vjq K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv
c×wZi (GmwcweGgGm) cÖPj‡bi j‡ÿ¨ hvÎv ïiæ K‡i|
 2001-2005 t evsjv‡`‡ki gva¨wgK we`¨vj‡qi Rb¨ GKwU wcweGg g‡Wj D™¢ve‡bi j‡ÿ¨ 40wU
we`¨vj‡q †eBm jvBb mv‡f©, cÖwZwU ¯‹y‡j wZb ev Z‡ZvwaK evi IqvK©kc; †÷K‡nvìvi‡`i
gZvg‡Zi wfwË‡Z wcweGg-wfwËK Kg©cwiKíbv cÖYqb I Zvi ev¯Íevqb; Dc‡Rjv/ †Rjv/ AÂj/
I RvZxq ch©v‡q cÖvq `yB kZvwaK IqvK©kc-‡mwgbvi m¤úbœ Kiv nq| AZtci, Gi gva¨‡g
wcweGg c×wZ m¤úwK©Z wb‡`©kbvg~jK g¨vby‡qj cÖ¯‘Z, cÖwk¶Y I cvBjU wfwË‡Z Gi cix¶Y ïiæ
nq|
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 2005 mv‡ji RyjvB gv‡m miKvi 9,005 (AvbygvwbK 50%) wU gva¨wgK we`¨vjq we`¨vjq
GmwcweGg c×wZi cÖeZ©‡bi j‡¶¨ GKwU cwicÎ Rvwi K‡i|
2008:‡m‡KÛvix GWy‡Kkb †m±i †Wfjc‡g›U cÖ‡R± (GmBGmwWwc), GmwcweGgGm ch©v‡jvPbv t digmg~n c~i‡b cÖavb wk¶K I wk¶K‡`i AvšÍwiKZvi Afve|
 KwZcq Dc-wb‡`©k‡Ki g‡a¨ mvgÄm¨nxbZv I cybive„wË|
 GmwcweGgGm Ges GmweGi D‡Ïk¨ I Kvh©μ‡gi g‡a¨ A®úóZv|
 Gi D‡Ïk¨ Ges cÖvß Z‡_¨i P~ovšZ e¨env‡ii †¶‡Î Ø¨_©KZv |
 cÖwZ‡e`b ˆZixi †ÿ‡Î gvDwk I wk¶v gš¿Yvj‡qi bxwZ wba©viK‡`i wbKU n‡Z †Zgb †Kvb civgk©
(wdWe¨vK) bv cvIqv |
 cÖvß djvd‡ji wfwË‡Z †Kvb wm×všZ ev c`‡¶c MÖnY bv Kiv|
 DcvË msMÖ‡ni c×wZ h‡_ô gvbm¤úbœ bv nIqv|
2009 t †deªyqvixi Kg©kvjv GmwcweGgGm-Gi bvg cwieZ©b K‡i wcweGg Kiv nq| ev¯Zevq‡bi c×wZ
mymsMwVZ Kiv nq| GKB eQi ev¯Ze AwfÁZv I 2008 Gi ch©v‡jvPbvi mycvwi‡ki Av‡jv‡K wcweGg
c×wZ I g¨vby‡qj mg~n cwigvR©b Kiv nq| cwigvwR©Z wcweGg c×wZ‡Z we`¨vjq mg~‡ni gvb hvPvB Ges
μ‡gvbœwZ cwigv‡ci wbwg‡Ë ms‡¶‡c cÖvwZôvwbK ¯^-g~j¨vqb (ISAS) †KŠkj AšZfz³
© Kiv n‡q‡Q|
2010: gva¨wgK ch©v‡q gv`ªvmvmg~‡n wcweGg cÖPj‡bi wm×všÍ MÖnb Ges gva¨wgK wkÿv cÖkvm‡bi
Kg©KZ©v‡`i wcweGg welqK cÖwkÿY cÖ`vb|
2011t gva¨wgK I DPP wk¶v Awa`ß‡ii m¥viK bs gvDwk/cwi/ wcGgwKDGBD/ GmwcweGgGm/
305/07/2284 ZvwiLt 22/03/2011 Gi gva¨‡g we`¨vjq mg~n‡K wcweGg Gi AvIZvq AvBGmGGm
dig cyiY Kivi wb‡`©k †`qv n‡q‡Q| 35 g‡Wj gv`ªvmvi Rb¨ cÖwZôvb cÖavb I wkÿKM‡bi Rb¨ wcweGg
wel‡q cÖwkÿb cÖ`vb| 10 A‡±vei me©cÖ_g RvZxq wfwË‡Z cÖvß wcweGg Gi Lmov djvdj †mwgbv‡ii
gva¨‡g cÖKvk Kiv nq|
K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv (wcweGg) c×wZi ev¯Zevqb wb‡`©kbv
 6-8, 6-10, 6-12, 11-12 †kÖYx mg~ni mgš^‡qi †h †Kvb we`¨vjq I gv`ªvmvq GwU cÖ‡hvR¨ Ges
cÖ‡qvM eva¨Zvg~jK|
 K…wZZ¡ e„w×i R‡b¨ mKj gva¨wgK wk¶v cÖwZôv‡b GmwcweGg cÖeZ©b Kiv n‡q‡Q|
 cÖwZôv‡bi wewfbœ Kvh©μ‡gi AMÖMwZ mva‡b Ges ¯^ ¯^ mgm¨v mgvav‡b wcweGg cÖwZôvbmgyn‡K mnvqZv
Ki‡e| cÖwZôvb cÖavb, wk¶Ke„›`, e¨e¯’vcbv KwgwU I AwffveK‡`i wcweGg ev¯Zevq‡bi `vwqZ¡
wb‡Z n‡e|
 AvÂwjK Dc-cwiPvjK Ges †Rjv wk¶v Awd‡mi †bZ…‡Z¡ ADEO, USEO, RO, UAS, AI Ges
AUSEO MY wcweGg ev¯Zevq‡b ¯’vbxq cÖwZôvb mg~n‡K mnvqZv †`‡eb|
 7wU wb‡`©kK I 45wU Dc-wb‡`©k‡Ki gva¨‡g cÖwZôv‡bi K…wZZ¡ cwigvc Kiv nq | Dcwb‡`©kKmgyn
Zvr¶wYKfv‡e ch©‡e¶Y I cwigvc‡hvM¨|
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 cÖwZôvbmg~n †KŠkjMZ cÂevwl©K Dbœqb cwiKíbv cÖYqb K‡i Ges cÖwZ eQi 15 Rvbyqvixi g‡a¨
wcweGg DcvË Z_v ISAS (AvBGmGGm) cyib K‡i mswkøó KZ…©c‡¶i wbKU n¯ZvšZi Ki‡eb|
 31 AvM‡ói g‡a¨ wcGgwKDGBD RvZxqfv‡e cÖwZ cÖwZôv‡bi wcweGg cÖwZ‡e`b I mycvwikgvjv ˆZwi
Ki‡e Ges 30 †m‡Þ¤^‡ii g‡a¨ cÖwZôvbmg~n Zv‡`i cÖwZ‡e`b Kwc cv‡e| †h cÖwZôvb b~¨bZg RvZxq
AMÖMwZ AR©b Ki‡e Zviv ¯^xK…wZ Ae¨vnZ ivLvi mb`cÎ cv‡e|
 †h mKj cÖwZôvb cÖZ¨vwkZ AMÖMwZ AR©b Ki‡e Zv‡`i cyi¯‹…Z Kivi Rb¨ DÏxcbvg~jK Kg©myPx MÖnY
Kiv n‡e|
 †h mKj cÖwZôvb cÖZ¨vwkZ AMÖMwZ cyi‡Y e¨_© n‡e Zv‡`i‡K cwiKíbv cÖYqb K‡i Dbœqb cwiKíbv
ev¯Zevq‡bi Rb¨ 1 eQi mgq †`qv n‡e| G mgq wk¶v gšÎYvjq Zvi ms¯’vmÎƒ‡ni gva¨‡g H
mg¯Z cÖwZôv‡bi `vwqZ¡ AR©‡b me©vZ¥K mnvqZv cÖ`vb Ki‡e| Avkv Kiv hvq Gi g‡a¨ cÖwZôvbmg~n
K…wZZ¡ AR©‡b m¶g n‡e| G‡ZI hw` we`¨vjqmg~n e¨_© nq Z‡e AKvh©Ki cÖwZôvb wnmv‡e ¯^xK…wZ I
GgwcI evwZ‡ji cÖkœ Avm‡e|
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K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv (wcweGg) c×wZ wKfv‡e KvR K‡i
cÖPwjZ eQ‡ii 3wU cix¶v, GmGmwm, GBPGmwm, Avwjg I `vwLj cix¶vq K…ZKvh©Zvi nvi I AwR©Z
†MÖ‡W AvbycvwZK nvi, Af¨šZixY cix¶v mg~n, fwZ© I cix¶vq AskMÖn‡Yi AbycvZ, Gi gva¨‡g
cwigvcK…Z K…wZZ¡ e„w×i Rb¨ wcweGg cš’v nj cÖwZôvb mg~‡ni K…wZZ¡ Dbœq‡bi avivevwnK cÖwμqvq GKwU
gvBjdjK| G gvBjdjKB K…wZZ¡ wb‡`©kK| GKwU mgq c‡i G K…wZZ¡ wb‡`©kK¸‡jvi cwieZ©b we‡ePbv
K‡i, wk¶v cÖwZôv‡bi K…wZZ¡ e„w× ev n«v‡mi cwigvc Kiv nq| wcweGg c×wZi Rb¨ 7wU RvZxq wb‡`©kK
Ges 45wU Dc-wb‡`©kK wba©viY Kiv n‡q‡Q| K…wZZ¡ wb‡`©kKmg~n (1) cÖavb wk¶‡Ki †bZ…Z¡ (Leadership of the Headteachers) t we`¨vj‡qi K…wZZ¡ e„w×i Rb¨
cÖavb wk¶‡Ki kw³kvjx I Kvh©Ki f‚wgKv GKvšÍ cÖ‡qvRb| KviY cÖavb wk¶‡Ki †bZ…‡Z¡B we`¨vj‡qi
mKj Kvh©vejx msMwVZ n‡q _v‡K| ZvB mKj Kv‡R Zv‡K AMÖYx I g~L¨ f‚wgKv cvjb Ki‡Z nq|
†hgb - we`¨vj‡qi evwl©K Dbœqb cwiKíbv cÖYqb I ev¯Zevqb, we`¨vj†q Pjgvb Kvh©vejxi wbqwgZ
Z`viKx BZ¨vw`|
(2) we`¨vj‡qi e¨e¯’vcbv KwgwUi `¶Zv (Performance of School Management Committe)
t `¶ I Kvh©Ki e¨e¯’vcbv KwgwU †Kvb we`¨vj‡qi Dbœq†bi g~j PvwjKvkw³| we`¨vj‡qi †h †Kvb
Kg©Kv‡Û Zvu‡`i BwZevPK f‚wgKv `ªyZ Kv‡Ri mdjZv G‡b †`q| †hgb t- we`¨vj‡qi Dbœq‡bi Rb¨
wbqwgZ mfv Kiv, we`¨vj‡qi Dbœq‡b ¸iyZ¡c~Y© welqmg~n mgvavb Kiv, cÖ‡qvRbxq †kÖYxK¶
AvmevecÎ I wk¶v DcKi‡Yi ‡hvMvb †`qv BZ¨vw`|
(3) wk¶KM‡Yi †ckv`vwiZ¡ I D×z×KiY (Professionalism and Motivation of Teachers) t
†kÖYxK‡¶ cvV`v‡bi g~j kw³ n‡jv we`¨vj‡qi wk¶KgÛjx| Zvu‡`i †ckv`vi g‡bvfve I cvV`v‡bi
`¶Zvi mv‡_ we`¨vj‡qi djvdj RwoZ| ZvB wk¶KMY hZ †ckv`vi n‡eb we`¨vj‡qi djvdj ZZ
fvj n‡e| †hgbt- wbqwgZ wk¶v_x©i g~j¨vqb, djveZ©b (Feedback) wbqwgZ I mgqgZ we`¨vjq I
†kÖYxK‡¶ Dcw¯’Z _vKv, cvV cwiKíbv cÖYqb I ev¯Zevqb, BZ¨vw`|
(4) wk¶v_x©‡`i Dcw¯’wZ, S‡i cov I we`¨vj‡qi cvV m¤úbœ Kiv (Student Attendence,
Dropout and Completion) t QvÎ-QvÎx‡`i wbqwgZ Dcw¯’wZ, Zv‡`i AwaK cv‡V g‡bv‡hvMx
K‡i fvj djvd‡j mnvqZv K‡i| wbqwgZ Dcw¯’wZ e„w×i gva¨‡g QvÎ-QvÎx‡`i S‡i cov n«vm Kiv|
†hgb - fwZ©K…Z mKj QvÎ QvÎx‡`i wbqwgZ we`¨vj‡q Dcw¯’Z wbwðZ Kiv|
(5) QvÎ-QvÎx‡`i K…wZZ¡ (Studens' Performance) t QvÎ-QvÎx‡`i D”PZi †kÖYx‡Z fwZ©i
†hvM¨Zvmn Gm.Gm.wm. ev GBP. Gm.wm. †Z fvj djvdj Kiv Ges D‡jøwLZ¯Í‡ii Dc‡hvMx Ávb I
`¶Zv AR©b KivB g~j j¶¨| wKš‘ gva¨wgK I D”P gva¨wgK cix¶vq AK…ZKvh© wk¶v_x©iv D”P wk¶v,
PvKzix A_ev Kg© ms¯’v‡bi Rb¨ cÖ‡qvRbxq Ávb I `¶Zv AR©b QvovB we`¨vjq Z¨vM K‡i| †hgb t
Gm.Gm.wm. ev GBP. Gm.wm. cv‡mi nvi e„w× Kiv, Gm.Gm.wm. ev GBP. Gm.wm. †Z cÖvß †MÖW
Dbœqb|
(6) mnwk¶v µwgK Kg©m~wP (Co-curricular Program) t mnwk¶v Kvh©μg QvÎ-QvÎx‡`i g‡a¨
BwZevPK `„wófw½ I g~j¨‡eva m„wó‡Z we‡kl f‚wgKv iv‡L| mnwk¶v Kvh©μ‡g †h mKj QvÎQvÎx Ask
MÖnY K‡i Zviv we`¨vj‡q wbqwgZ Dcw¯’Z _v‡K Ges Zv‡`i S‡o cov n«vm cvq| ZvB cÖwZôv‡b
mnwk¶v Kvh©μg cÖPwjZ ivLv Avek¨K| †hgbt- evsjv I Bs‡iRx weZ©K cÖwZ‡hvMxZv, ms¯‹…wZ
Kg©KvÛ, e‡qR I Mvjm© MvBW, wk¶v mdi BZ¨vw`|
(7) AwffveK wk¶K m¤úK© (Gardian/Teacher Relationship) t we`¨vjq I wk¶K-M‡Yi
mv‡_ AwffveK‡`i wbqwgZ †hvMv‡hvM _vKvi Kvi‡Y QvÎQvÎx‡`i djvd‡j BwZevPK cÖfve c‡o| KviY
G‡Z K‡i AwffveKMY Zvu‡`i mšÍv‡bi wewfbœ Z_¨ mn‡R cvb Ges cÖ‡qvRbxq c`‡¶c MÖn‡Y AvMÖnx nb|
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†hgb t- we`¨vj‡qi evwl©K Dbœqb cwiKíbv m¤ú‡K© AwffveKMY‡K AewnZ Kiv ev ev¯Íevq‡b
AwffveK‡`i mn‡hvwMZv PvIqv|
K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv (wcweGg) c×wZ wKfv‡e cÖ‡qvM Kiv nq :
evsjv‡`‡ki wk¶v e¨e¯’vq K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv c×wZi Rb¨ cÖYxZ wcweGg DcKiYmgyn
1. gva¨wgK we`¨vjq Ges `vwLj I Avwjg gv`ªvmvi K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv ev¯Íevq‡bi bxwZ I c×wZ
2. g¨vbyqvj - K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv c×wZ
3. K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv c×wZ - ‡KŠkjMZ cÂevwl©K Dbœqb cwiKíbv
4. cÖwZôvb cÖav‡bi †iwR÷vi- K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv c×wZ
5. wkÿ‡Ki Wv‡qix- K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv c×wZ|
Ógva¨wgK we`¨vjq Ges `vwLj I Avwjg gv`ªvmvi K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv ev¯Íevq‡bi bxwZ I c×wZ‡ZÓ
wcweGg ev¯Íevqb m¤úwK©Z bxwZ I c×wZ mg~n ewb©Z Av‡Q| G‡Z- wcweGg Gi D‡Ïk¨ I Afxó djvdj,
K…wZwfwËK e¨e¯’vcbvi wb‡`k©K I gvb`Û, ev¯Zevqb †KŠkj (wcweGg ev¯Zevq‡bi Rb¨ evrmwiK
wmwWDj), ms‡¶‡c cÖvwZôvwbK ¯^-g~j¨vqb (AvBGmGGm), we`¨vjq Ges gv`ªvmv mg~‡ni f~wgKv, cwjwm
gwbUwis GÛ †KvqvwjwU Gï‡iÝ BDwbU (wcGgwKDGBD) Gi fywgKv, Z_¨ weZiY I DcvË msMÖn, bv‡qg
KZ©„K M„nxZ cÖwk¶Y Kvh©μg, AvBGmGGm Uzj, AvBGmGGm e¨envi K‡i cªwZVv‡bi K…wZwfwËK
e¨e¯’vcbvi †iwUs †¯Œvi, Weighted Score wbY©‡qi wfwË, Weighting factor, Rwi‡ci djvdj Ges
ISAS Weighted Score wnmve Kivi D`vniY †`qv n‡q‡Q|
K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv c×wZ - ‡KŠkjMZ cÂevwl©K Dbœqb cwiKíbvq m¤§wZc‡Îi E‡jøL Av‡Q| ZvQvov
G‡Z 7wU wb‡`©k‡Ki cÖwZwUi wecix‡Z evsjv‡`‡ki RvZxq jÿ¨gvÎv, H wb‡`©k‡Ki cÖwZwU Dcwb‡©`k‡Ki
wecix‡Z 5 eQ‡ii Rb¨ cÖwZôv‡bi jÿ¨gvÎv Ges wbav©wiZ jÿ¨gvÎv †`qv Av‡Q|
cÖwZôvb cÖav‡bi †iwR÷vi- K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv c×wZ †Z 24wU mvibxi gva¨‡g Zvi hveZxq Kvh©μg
cwiPvjbvi e¨e¯’v i‡q‡Q|
wkÿ‡Ki Wv‡qix- K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv c×wZ‡Z 3wU Aa¨v‡qi gva¨‡g wkÿ‡Ki mvßvwnK cvV
cwiKíbvmn hveZxq Kvh©μ‡gi weeiY I †iKW© msiÿ‡Yi e¨e¯’v i‡q‡Q|

ms‡¶‡c cÖwZôvwbK ¯^-g~j¨vqb (Institutional Self-Assessment Summary (ISAS).
cÖwZôvb t..............................................
Dc‡Rjv t............................
g~j¨vqbKvixi bvg t.................................................
ZvwiL t.............................
1
2

wb‡`©kvewj (Instructions):
45wU Dc-wb‡`©k‡Ki cÖ‡Z¨KwU co–b|
cÖwZôv‡bi Rb¨ ewY©Z kZ©vejxi DËiwU wbe©vPb Kiyb|
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3

Dc-wb‡`©k‡Ki Wvb cv‡k D‡jøwLZ e‡· AwaKZi mwVK DË‡ii b¤^iwU (1 n‡Z 5) wjLyb|
1
wkLb †kLv‡bv cwi‡ek (Teaching / Learning Environment).
1.1
†kªYxK¶ I weÁvbvMv‡ii b~¨bZg ¯’vb njt
1
cÖ‡Z¨K wk‡Þ wk¶v_x© cÖwZ 0.1 eM© wgUv‡ii †P‡q Kg RvqMv|
2
cÖ‡Z¨K wk‡Þ wk¶v_x© cÖwZ 0.1 †_‡K 0.24eM© wgUvi RvqMv|
3
cÖ‡Z¨K wk‡Þ wk¶v_x© cÖwZ 0.25 †_‡K 0.34eM© wgUvi RvqMv|
4
cÖ‡Z¨K wk‡Þ wk¶v_x© cÖwZ 0.35†_‡K 0.49eM© wgUvi RvqMv|
5
cÖ‡Z¨K wk‡Þ wk¶v_x© cÖwZ 0.5 eM© wgUvi ev wKQy †ewk RvqMv|
ISAS dig Abyhvqx Wv‡b e‡· mswkøó Dcwb‡`©k‡Ki wecix‡Z †¯‹vi (Base Score) cÖ`vb Ki‡eb| wb†¤§v³ m~Î †gvZv‡eK
Weight Score wbY©q Kiv nq|

Weight Score = ISAS Base Score X Weighting factor
cÖwZwU Dcwb‡`©k‡Ki †¶‡Î GKwU 5 c‡q›U wjKvU© †¯‹j e¨envi K‡i Rwic K‡I Weighting factor wbY©q Kiv nh|
wb‡¤§v³ m~Î e¨envi K‡i cÖwZwU Weight Score Gi kZKiv gvb wbY©q Kiv nq

Weighted Score
X 100 = % Score
m‡e©vPP Weighted Score

cÖwZwU Dcwb‡`©kK Gi mvnv‡h¨ wb‡`©kK Ges 7wU wb‡`©k‡Ki gva¨‡g cÖwZôv‡bi kZKiv †¯‹vi wbY©q K‡i wb‡¤§v³
†¯‹v‡ii wfwË‡Z cÖwZôv‡bi †kÖYx wefvM Kiv nq|
cÖvwZôvwbK †kÖYx wefvM
eY©bv
K¨vUvMix
Lye fv‡jv
fvj
ga¨g ch©vq
`ye©j
AK…ZKvh©

Score
n‡Z
90Ô0%
80Ô0%
70Ô0%
50Ô0%
20Ô0%

ch©šÍ
100%
89.9%
79.9%
69.9%
49.9%

A
B
C
D

E

ms‡¶‡c cÖwZôvwbK ¯^-g~j¨vqb (Institutional Self-Assessment Summary (ISAS)
cÖwZôvb t..............................................
g~j¨vqbKvixi bvg t.................................................

Dc‡Rjv t............................
ZvwiLt..................

wb‡`©kvewj (Instructions):
1
2
3

45wU Dc-wb‡`©k‡Ki cÖ‡Z¨KwU co–b|
cÖwZôv‡bi Rb¨ ewY©Z kZ©vejxi DËiwU wbe©vPb Kiyb|
Dc-wb‡`©k‡Ki Wvb cv‡k D‡jøwLZ e‡· AwaKZi mwVK DË‡ii b¤^iwU (1 n‡Z 5) wjLyb|
1
1
.
1

wkLb †kLv‡bv cwi‡ek (Teaching / Learning Environment).
†kªYxK¶ I weÁvbvMv‡ii b~¨bZg ¯’vb njt

1 cÖ‡Z¨K wk‡Þ wk¶v_x© cÖwZ 0.1 eM© wgUv‡ii †P‡q Kg RvqMv|
2 cÖ‡Z¨K wk‡Þ wk¶v_x© cÖwZ 0.1 †_‡K 0.24eM© wgUvi RvqMv|
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3 cÖ‡Z¨K wk‡Þ wk¶v_x© cÖwZ 0.25 †_‡K 0.34eM© wgUvi RvqMv|
4 cÖ‡Z¨K wk‡Þ wk¶v_x© cÖwZ 0.35†_‡K 0.49eM© wgUvi RvqMv|
5 cÖ‡Z¨K wk‡Þ wk¶v_x© cÖwZ 0.5 eM© wgUvi ev wKQy †ewk RvqMv|
1
.
2

cÖ‡Z¨K wk‡Þ †kªYxK¶ cÖwZ Mo wk¶v_x© msL¨v: (The average number of students per
classroom per shift is:)
1
2
3
4
5

1
.
3

71Rb ev Zvi †P‡q †ewk|
61 †_‡K 70 R‡bi g‡a¨|
51 †_‡K 60 R‡bi g‡a¨|
41 †_‡K 50 R‡bi g‡a¨|
40 Rb A_ev Zvi †P‡q Kg|
weï× Lvevi cvwb : (Water suitable for drinking:)

1
2
3
4
5
1
.
4

cÖwZôv‡b weï× Lvevi cvwbi e¨e¯’v bvB|
cÖwZôv‡b cvwbi e¨e¯’v Av‡Q wKš‘ Lvevi †hvM¨ bq|
Kgc‡¶ 50 kZvsk wk¶Y w`e‡m weï× cvwbi e¨e¯’v _v‡K|
cÖwZôv‡b weï× Lvevi cvwb Av‡Q wKš‘ wbivc` I gvb m¤§Z wKbv Zv cix¶v Kiv nq bvB|
wk¶v_x© Ges ÷vd‡`i LvIqv I Uq‡jU e¨env‡ii h‡_ó cvwb Av‡Q|
cÖwZôv‡b †Pqvi, †Uwej/†W¯‹, A_ev †eÂ (Desks, chairs, benches or tables at the
institution are):

1
2
3
4
5
1
.
5

†kªYxK‡¶i Pvwn`v gZ ch©vß †bB d‡j wKQy wk¶v_x© `vwo‡q _v‡K Ges †g‡S‡Z e‡m|
Pvwn`vi †P‡q Ach©vß _vKvq wk¶v_x©iv G‡K Ac‡ii Lye KvQvKvwQ n‡q e‡m|
ch©vß Av‡Q Z‡e A‡bK¸‡jvi Ae¯’v Lvivc Ges e¨env‡ii Abyc‡hvMx|
ch©vß Av‡Q Z‡e Zvi Ae¯’v Lvivc Ges myweavRbKfv‡e emv I K‡g©vc‡hvMx bq|
h‡_ó Av‡Q Ges cÖ‡Z¨K wk¶v_x© em‡Z cv‡i I h_vh_fv‡e KvR Ki‡Z cv‡i|
cÖwZôv‡b cvVvMv‡ii my‡hvM myweavi Ae¯’v (The
institution are):

1
2
3
4
5
1
.
6

condition of library facilities at the

cvVvMvi wn‡m‡e †Kvb iyg ev eB msi¶‡Yi myweav bvB|
wKQy eB †Kwe‡b‡U ivLv Av‡Q wKš‘ Zv wk¶v_x©‡`i e¨env‡ii Rb¨ bq|
‡Kwe‡b‡U wKQy eB Av‡Q Zv wk¶v_©x‡`i e¨env‡ii Rb¨ bq|
ch©vß eB Av‡Q wKš‘ Zv ïay wk¶K‡`i e¨env‡ii Rb¨|
c„_K MÖš’vMvi Ges eB ivLvi Rb¨ ch©vß Avjwgiv Av‡Q Zv mK‡j e¨envi Ki‡Z cv‡i|
cÖwZôvb cÖav‡bi AwdmK¶ Ges myiw¶Z †iKW©iyg (Head Teacher office and secure storage
for Institution record is):

1 cÖwZôv‡b RvqMvi mgm¨vi Kvi‡Y cÖ‡qvRb Abymv‡i bvB|
2
3
4
5

cÖwZôvb cÖ‡qvRb g‡b K‡iwb e‡j bvB|
cÖwZôvb cÖav‡bi iy‡g dvBjmg~n ‡Lvjv †kj‡d& ¯‘c K‡i ivLv n‡q‡Q|
Zvjve× Ges wbivc` ¯’v‡b †iKW©cÎmg~n msi¶Y Kiv n‡q‡Q|
¸iyZ¡c~Y© Z_¨-cÖgvbvw` (WKz‡g›Um) wbivc` ivLvi Rb¨ †Kwe‡bU e¨envi Kiv n‡q‡Q|
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1
.
7

wk¶KMY g‡bv‡hvMmn (Av‡Z¥vr¯^M©K…Zfv‡e) KvR Kivi gZ ¯’vb (A dedicated work area for
teachers is):
1
2
3
4

cÖwZôv‡b ¯’vbvfv‡ei Kvi‡Y ch©vß †bB|
cÖwZôv‡b cÖ‡qvRbxq iyg Av‡Q wKš‘ wk¶K‡`i Kv‡Ri wbw`©ó †Kvb wgjbvqZb †bB|
cÖ‡qvRbxq iyg Av‡Q wKš‘ wk¶K‡`i e¨envi Dc‡hvMx bq|
wk¶K‡`i Kv‡Ri Dchy³ iyg Av‡Q hv K`vwPZ e¨envi nq|

5 wk¶K‡`i Kv‡Ri Dchy³ iyg Av‡Q, A‡bK wk¶K Zv e¨envi K‡ib|
1
.
8

cÖwZôv‡b †kŠPvMvi (Toilets at the institution areas):
1 QvÎ wk¶K I Kg©Pvix‡`i Rb¨ bvB|
2
3
4
5

2
.
0
2
.
1

Av‡Q Z‡e Ggb Lvivc Ae¯’vq †h †KD Zv e¨envi K‡i bv|
Av‡Q wKš‘ gv‡S g‡a¨ †f‡½ hvq A_ev KvR K‡i bv|
QvÎ wk¶K I Kg©Pvix‡`i msL¨vi Zzjbvq Ach©vß|
QvÎ wk¶K I Kg©Pvix‡`i Rb¨ h‡_ó|
cÖavb wk¶‡Ki †bZ…Z¡ (Head Teachers Leadership):

cÖavb wk¶‡Ki `xN©‡gqv`x †KŠkjMZ cwiKíbv Ges Kg© cwiKíbv (The Head Teacher has a long
–term strategic plan and an annual work plan):
1 cÖavb wk¶‡Ki `xN©‡gqv`x †KŠkjMZ cwiKíbv I evwl©K Kg© cwiKíbv †bB|
2 cÖavb wk¶‡Ki cwiKíbv _v‡K wKš‘ wZwb GB wel‡q we`¨vjq e¨e¯’vcbv KwgwU, wk¶Ke„›` I AwffveK‡`i
mv‡_ Av‡jvPbv K‡ib bv ev Zv‡`i‡K ‡`Lvb bv|
3 cÖwZôvb cÖavb A‡hŠw³K `xN©‡gqv`x cwiKíbv cÖYqb K‡ib, hv ev¯Zevqb Kiv †gv‡UB m¤¢e bq|
4 cÖwZôv‡bi Rb¨ cÖavb wk¶‡Ki `xN©‡gqv`x †KŠkjMZ cwiKíbv _v‡K bv wKš‘ wZwb wk¶K‡`i evwl©K
cwiKíbv m¤ú‡K© AewnZ K‡ib|
5 we`¨vjq e¨e¯’vcbv KwgwU, wk¶K I AwffveK‡`i mn‡hvwMZvq cÖwZôv‡bi `xN©‡gqv`x Dbœq‡bi j‡¶¨
cÖwZôvb cÖavb GKwU my®úó †KŠkj cÖYqb K‡ib|

2
.
2

cÖavb wk¶‡Ki welqwfwËK wk¶K‡`i mv‡_ A_ev welq wk¶K‡`i mfv K‡i _v‡Kb (The Head
Teacher meets with subject teachers or groups of subject teachers):
1 G eQi welq wk¶‡`i mv‡_ mfv Kiv nqwb|
2 welq wk¶K‡`i mv‡_ mfv Kiv nq hLb †Kvb mgm¨vi D™¢e nq Ges cÖavb wk¶K wel‡qi wk¶K‡`i cÖwZ
k„•Ljv Av‡ivc K‡ib|
3 welq wk¶K‡`i m¤úbœK…Z Kv‡R b~¨bZg AvMÖn ev Drmvn cÖKvk K‡i cÖavb wk¶K eQ‡i `yÕevi mfv K‡i
_v‡Kb|
4 cÖwZgv‡m GK ev GKvwaK mfv Kiv nq wKš‘ G‡Z mvgvb¨B cwieZ©b j¶¨ Kiv hvq|
5 wk¶K‡`i K…Z Kv‡Ri cÖwZ h_vh_ AvMÖn †`wL‡q wbqwgZ mfv AbywôZ nq| G me mfv wk¶K‡`i
D‡Ëvi‡Ëvi DbœwZi Rb¨ DØxß K‡i _v‡K|

2

cÖavb wk¶K mKj wk¶K‡`i wb‡q mfvi Av‡qvRb I Zv cwiPvjbv K‡ib
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.
3
1
2
3
4
5
2
.
4

MZ 12gv‡m †Kvb wk¶K mfv nqwb|
wk¶v eQ‡ii ïiy‡Z cÖwZ eQi GKwU K‡i mfv nq|
hLbB cÖavb wk¶K g‡b K‡ib †Kvb ¸iyZ¡c~Y© welq Dc¯’vcbvi cÖ‡qvRb i‡q‡Q|
eQ‡i `yÕwU mfv nq wKš‘ mvgvb¨ Z_¨wfwËK Av‡jvPbv nq|
eQ‡i Kgc‡¶ wZbwU mfv AbywôZ nq|
welq wfwËK wk¶K‡`i mfv (Subject based Stuff meeting.):

1 welq-m¤úwK©Z Av‡jvPbvi Rb¨ †Kvb mfv AbywôZ nq bv|
2 eQ‡i GKwU welqwfwËK Av‡jvPbv mfv AbywôZ n‡q‡Q|
3 wk¶K‡`i welqwfwËK mfv AbywôZ n‡q‡Q wKš‘ Zv‡Z mvgvb¨ Av‡jvPbv n‡q‡Q Ges djcÖmy †Kvb cwieZ©b
nqwb|
4 wk¶‡Ki welqwfwËK mfv my‡hvM gZ K‡qKwU welq MÖy‡ci Dci AbywôZ n‡q‡Q; wKš‘ A‡bK wel‡qi Dci
AbywôZ nqwb|
5 wk¶v e‡l©i cÖwZ Uv‡g© wk¶K‡`i wbqwgZ mfv AbywôZ nq Ges Zv‡Z bZzb aviYv AšZfy³
© Kiv nq, wk¶Y
†hvM¨Zvi Dbœqb I wk¶v_x©‡`i welqwfwËK K…wZZ¡ g~j¨vq‡bi †KŠkjMZ aviYv hy‡Mvc‡hvMx Kiv nq|
2
.
5

cÖavb wk¶K †kªYx wk¶K‡`i PvKzwiKvjxb cÖwk¶Y MÖn‡b f~wgKv iv‡Lb (The Head teacher role
facilitating in-service Training for staff):
1 †kªYx wk¶K‡`i cÖwk¶‡Yi ¸iyZ¡ Av‡Q e‡j we‡ePbv Kiv nq bv Ges †Kvb cÖwk¶Y AbywôZ nq bvB|
2 MZ eQi cÖwk¶‡Yi Rb¨ †Kvb cÖv_x© wbe©vPb Kiv nqwb d‡j cÖwZôv‡bi Kv‡iv PvKzwiKvjxb cÖwk¶‡Y
AskMÖnY Kiv nqwb|
3 cÖvq kZKiv 10%fvM wk¶‡Ki PvKzwiKvjxb cÖwk¶‡Yi e¨e¯’v Kiv m¤¢e n‡qwQj|
4 mn‡hvwMZvi g‡bvfve m¤úbœ wKš‘ wk¶K‡`i Pvwn`vi mv‡_ m¤úwK©Z we‡ePbv Kiv hvq Giƒc PvKzwiKvjxb
Aí-msL¨K A_ev †Kvb cÖwk¶‡Yi Av‡qvRb Kiv nqwb|
5 cÖwZôv‡bi A‡a©‡Ki †ewk wk¶‡Ki PvKzwiKvjxb cÖwk¶‡Y wb‡qvwRZ Kiv m¤¢e n‡q‡Q|

2
.
6

evwl©K †Mvcbxq cÖwZ‡e`b m¤úbœKib (Completion of annual confidential report is):
1
2
3
4

cÖavb wk¶K ‰Zwi K‡ib bv|
cÖavb wk¶K ˆZwi K‡ib wKš‘ g~j¨vqbK…Z wk¶K‡`i Zv AewnZ K‡ib bv|
g~j¨vqbK…Z wk¶K‡`i mv‡_ KLbI KLbI Av‡jvPbv K‡i cÖwZ‡e`b ˆZwi K‡ib|
g~j¨vqbK„Z wk¶K‡`i mv‡_ Av‡jvPbv K‡iB cÖwZ‡e`b ˆZwi K‡ib; wKš‘ mswkøó wk¶K‡`i g~j¨vq‡bi
djvdj cÖ`k©b K‡ib bv|
5 wk¶K‡`i K…wZwfwËK g~j¨vq‡bi Ask wn‡m‡e cÖwZ‡e`b ˆZwi nq; cÖwZ‡e`‡bi Kwc ¯^v¶i K‡i mswkøó
wk¶K‡`i Abywjwc †`b|
2
.
7

†ckvMZ Dbœqb‡K cÖavb wk¶K we‡ePbv K‡ib (The Head Teacher considers professional
development as):
1
2
3
4
5

2

mgq I A‡_©i AcPq wn‡m‡e|
cÖwZôvb †_‡K `y‡i _vKvi my‡hvM Ges Avb‡›` mgq KvUv‡bv‡K|
wk¶v gš¿Yvjq Ges gvDwk KZ…©K Av‡`k cÖvß cÖ‡qvRbxq KvR wn‡m‡e|
Ac‡ii Rb¨ jvfRbK KvR wn‡m‡e wKš‘ KL‡bv wb‡Ri DbœwZ wn‡m‡e bq|
Pjgvb wk¶v-cÖhyw³i cwieZ©‡bi ¸iyZ¡ wn‡m‡e|
cÖwZôv‡bi mvwe©K Ae¯’v m¤ú‡K©i cÖavb wk¶‡Ki m‡PZbZv (The Head Teacher’s awareness of
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.
8

conditions around the institution is):
1 cÖavb wk¶K cwiw¯’wZ ch©‡e¶Y K‡ib bv eis wZwb mvaviYZt Awd‡mB Ae¯’vb K‡ib|
2 cÖK…Zc‡¶ wZwb mxwgZvKv‡i Ae¯’v ch©‡e¶Y K‡ib Ges weiyc Ae¯’vi ms‡kvabg~jK †Kvb Kvh©Ki e¨e¯’v
MÖnY K‡ib bv|
3 cÖ‡qvRb‡ev‡a wZwb wKQy iyg I cÖwZôvb cÖv½Y cwi`k©b K‡ib wKš‘ †kªYxK‡¶ hvb bv Ges GB ch©‡e¶‡Yi
wfwË‡Z †Kvb c`‡¶c MÖnY K‡ib bv|
4 AšZZt mßv‡n wZwb GKevi †`‡Lb, mvßvwnK ch©‡e¶‡Yi ci weiyc cwi‡ek‡K Avq‡Z¡ Avbvi Rb¨
ms‡kvabg~jK c`‡¶c MÖnY K‡ib Ges Giƒc c`‡¶‡c Ae¯’vi DbœwZ N‡U|
5 cÖwZôv‡bi cwi`„k¨gvb cwiw¯’wZ‡Z wk¶K, QvÎ I Ab¨vb¨‡`i mv‡_ gZ wewbgq Ki‡Z †`Lv hvq; wZwb
cÖwZôv‡bi my‡hvM myweavi h_vh_fv‡e cÖ‡qvM wbwðZ K‡ib Ges Ae¯’vi DbœwZi Rb¨ ms‡kvabg~jK e¨e¯’v
MÖnY K‡ib|

2
.
9

wk¶Y mgMÖx I wkLb mnvqK Ab¨vb¨ DcKiYvw` (Instructional materials and teaching aids
are):
1
2
3
4
5

cÖavb wk¶K wk¶Y-wkLb c×wZ‡Z G¸wj‡K Av‡`Š jvfRbK g‡b K‡ib bv|
G¸‡jv cÖwZôv‡b mnRjf¨ bq|
G¸‡jv cÖwZôv‡b mnRjf¨ wKš‘ wk¶KMY G¸‡jv e¨envi K‡ib bv|
ïaygvÎ cÖ‡qvR‡bi mgq welq wk¶K KZ…©K e¨env‡ii Rb¨ G¸‡jv cvIqv hvq|
cÖ‡qvR‡b welq wk¶K KZ…©K e¨env‡ii Rb¨ me mgq cvIqv hvq Ges cÖ‡qvRb Abymv‡i e¨envi Kiv nq|
‡Kvb wk¶K hLb ˆ`e NUbvi Kvi‡b nVvr Abycw¯’Z _v‡Kb ZLb cÖavb wk¶K (When there are
teacher absences or unexpected incidents the Head Teacher.):

1
2
3
4
5

mgm¨v mgvav‡b †Kvb weKí e¨e¯’v MÖnY K‡ib bv|
Giƒc m¼Uvcbœ Ae¯’v weiw³i mv‡_ Gwo‡q P‡j|
Ab¨ KvD‡K mgm¨vwU mgvavb Ki‡Z Av‡`k K‡ib|
A‡b¨i mn‡hvwMZv Qvov mgm¨v mgvav‡bi D‡`¨vM †bb|
mgq Dc‡hvMx I ev¯Ze c`‡¶c MÖn‡b ‡bZ…Z¡ †`b Ges †kªYxK‡¶i b~¨bZg mgm¨vi gva¨‡g mgvavb
K‡ib|

2
.
1
0

2
.
1
1

‡kªYx K‡¶ eQ‡i hZ w`b K¬vm AbywôZ nq (Number of days par year in which classes were
held):
1
2
3
4
5

2
.
1
2

150w`‡bi Kg
AvbygvwbK 150 †_‡K 159 w`b
160 †_‡K 169 w`b
170†_‡K 179 w`b
180 w`b ev Z`yaŸ©
GKRb wk¶‡Ki Rb¨ cÖwZ mßv‡n M‡o KqwU K¬vm †bIqvi mgqmywP †`Iqv _v‡K (The average
number of periods per week each teacher was scheduled to teach was):

1
2
3
4

15wUi Kg ev 30wUi †ewk
16 †_‡K 18wU
19 †_‡K 22wU
23 †_‡K 26wU
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5 27 †_‡K 29wU
3
.
0
3
.
1

e¨e¯’vcbv KwgwUi Kvh©KvwiZv (Management committee(MMC) Effectiveness):

cÖwZôv‡bi cwiKíbvq e¨e¯’vcbv KwgwUi m¤ú„³Zv (The MC meetings and involvement in
institution plans):
1 eQ‡i Kgc‡¶ GKwU mfv AbywôZ nq wKš‘ `xN© ‡gqv`x Kg© †KŠkj I evwl©K cwiKíbvi welq †Kvb
Av‡jvPbv nq bv|
2 `yB ev wZbwU mfv AbywôZ nq wKš‘ cÖwZôv‡bi Kvh©Kvix e¨e¯’vcbvi Rb¨ mvgvb¨B Av‡jvPbv nq|
3 wcweGg c×wZ m¤ú‡K© m‡PZb _v‡K, wKš‘ wcweGg ev¯Zevqb Kivi †Kvb cwiKíbv I D‡`¨vM MÖnY Kiv
nq bv|
4 cwiKíbv cÖYqb I ev¯ZevqY cÖavb wk¶‡Ki Dci mxgve× ivLv nq|
5 wcweGg c×wZ cÖwZôv‡b Pvjy Kiv Ges cÖvwZôvwbK e¨e¯’vcbvi Dbœq‡b cÖavb wk¶K‡K mnvqZv Kiv nq|

3
.
2

m¤ú` e›U‡b Ges ev‡R‡Ui Dci e¨e¯’vcbv KwgwUi mfv : (MC meetings on budget and
resource allocations)
1 GK eQ‡ii g‡a¨ e¨e¯’vcbv KwgwUi †Kvb mfv AbywôZ nqwb|
2 e¨e¯’vcbv KwgwUi mfv AbywôZ n‡q‡Q wKš‘ Zv‡Z Aí msL¨K m`m¨ gvÎ Avgwš¿Z n‡q‡Q|
3 e¨e¯’vcbv KwgwUi mfv AbywôZ n‡q‡Q wKš‘ mfvi wm×vš— †Mvcbxq, ZvB ïay cÖavb wk¶K Ges K‡qK Rb
wbe©vwPZ m`m¨ ev‡RU Z_¨ AeMZ nb|
4 e¨e¯’vcbv KwgwUi mKj m`m¨‡K Avgš¿b Rvwb‡q mfv AbywôZ nq Ges cÖavb wm×všZmg~n wk¶K‡`i
AewnZ Kiv nq|
5 cÖwZôv‡bi Rb¨ cÖ‡qvRbxq welq hv cÖavb wk¶K AMÖMY¨ e‡j we‡ePbv K‡ib †m¸‡jvi Dci Av‡jvPbv
AbywôZ nq| e¨e¯’vcbv KwgwUi m`m¨MY Zv we‡ePbv K‡ib Ges ev‡R‡Ui Dci †mfv‡e wm×všZ †bb

3
.
3

wk¶v_©x‡`i K…wZ‡Z¡i Dci mfv (Meetings regarding student performance were):
1 AbywôZ nqwb|
2 mfv wba©vwiZ wQj wKš‘ A‡a©‡Ki Kg e¨e¯’vcbv KwgwU / AvBGgwm / GgGgwm Gi m`m¨ Dcw¯’Z n‡qwQj|
3 eQ‡i GKevi AbywôZ n‡q‡Q †mLv‡b e¨e¯’vcbv KwgwUi 60% fvM m`m¨ Dcw¯’Z wQ‡jb Ges wk¶v_x©‡`i
K…wZ‡Z¡i e¨vcv‡i mvgvb¨B Av‡jvPbv n‡q‡Q|
4 wk¶v_x©i K…wZ‡Z¡i Dci mfv AbywôZ nq wKš‘ Aí wKQy wm×všZ MÖnY Kiv nq Ges mfvi wm×všZ †_‡K
†Kvb cwieZ©b Av‡m bvB
5 wk¶v_x©i K…wZ¯Z‡ii Dci Av‡jvPbv Ki‡Z e¨e¯’vcbv KwgwUi 80% fv‡Mi AwaK m`m¨ wb‡q eQ‡i
Kgc‡¶ GKevi mfv AbywôZ nq|

4
.
0
4
.
1

wk¶‡Ki †ckv`vwiZ¡ (Teacher professionalism).

mgqvbyewZ©Zv I Dcw¯’wZ (Punctuality and attendance):
1 25% fvM wk¶K mßv‡n AšZZ: GKw`b Abycw¯’Z _v‡Kb A_ev †`wi‡Z we`¨vj‡q †cŠQvb|
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2
3
4
5
4
.
2

cÖwZ K¬v‡mi Rb¨ cvV cwiKíbv cÖYqb (Lesson plan preparation for each class taught):
1
2
3
4
5

4
.
3

25% Gi Kg wk¶K hy‡Mvc‡hvMx wjwLZ cvVcwiKíbv wb‡q †kªYxK‡¶ hvb|
25% †_‡K 49% wk¶‡Ki hy‡Mvc‡hvMx wjwLZ cvV-cwiKíbv i‡q‡Q|
50% †_‡K 74% wk¶‡Ki hy‡Mvc‡hvMx wjwLZ cvV-cwiKíbv i‡q‡Q|
75% †_‡K 89% wk¶‡Ki hy‡Mvc‡hvMx wjwLZ cvV-cwiKíbv i‡q‡Q|
90% wk¶‡Ki hy‡Mvc‡hvMx wjwLZ cvV-cwiKíbv i‡q‡Q|
¯’vbxq wk¶v DcKiY (Local teaching aids are):

1
2
3
4
5
4
.
4

mnRjf¨ bq Ges e¨enviI Kiv nq bv|
myweavRbK g‡b Kiv nq bv Ges wk¶Y †kLv‡bv Kv‡R e¨envi Kiv nq bv|
mnRjf¨ wKš‘ wk¶KMY Zv e¨envi K‡ib bv|
mnRjf¨ wKš‘ wk¶KMY gv‡S-g‡a¨ e¨envi K‡ib|
mnRjf¨ Ges wewfbœ welq wk¶Y mn‡hvwMZvq Zv e¨envi Kiv nq|
wbgœ K…wZZ¡ m¤úbœ wk¶v_©x (Low performing students are):

1
2
3
4
5

4
.
5

†kªYxi g~j avivi mv‡_ we‡ePbv Kiv nq bv weavq wk¶‡Ki AwZwi³ `„wó A_ev mnvqZvi evwn‡i _v‡K|
wk¶KMY `ye©j wk¶v_x©‡`i Ab¨ wk¶v_©x‡`i Zzjbvq wfbœZi wn‡m‡e wPwýZ K‡ib bv|
wk¶KMY wPwýZ K‡ib wKš‘ cwiKíbv MÖnY A_ev ms‡kvabg~jK c`‡¶c MÖnb K‡ib bv|
wk¶KMY AewnZ _v‡Kb I cwiKíbv cÖYqb K‡ib Z‡e Zv cÖ‡qvM K‡ib bv|
wk¶KMY AewnZ _v‡Kb Ges wk¶v_©x‡`i Ae¯’v ev A‡hvM¨Zv cwinv‡i I Dbœq‡b AwZwi³ mnvqZv cÖ`vb
K‡ib|
wk¶K‡`i Dcw¯’wZ Ges ÷vd mfvq AskMÖnY (Teacher attendance and participation in
staff meetings is):

1
2
3
4
5
4
.
6

wk¶KMY mgvqwbô wKš‘ 40% wk¶K gv‡m 3w`b Abycw¯’Z _v‡Kb|
A‡a©‡Ki †ewk msL¨K wk¶K mgvqwbô wKš‘ wbqwgZfv‡e gv‡m 2w`b Abycw¯’Z _v‡Kb|
90% fv‡Mi †ewk wk¶K mgvqwbô wKš‘ mgq mgq Abycw¯’Z _v‡Kb|
mKj wk¶K mgqgZ we`¨vj‡q †cŠQvb Ges cÖwZw`b wbqwgZ cvV`vb K‡ib hw` bv †Kvb Riyix ev Ab¨
†Kvb Ae¯’vi Kvi‡Y †`wi‡Z †cŠQ‡Z ev Abycw¯’Z _vK‡Z nq|

25% Gi Kg wk¶K †hvM`vb K‡ib|
AvbygvwbK 50% wk¶K †hvM`vb K‡ib|
AvbygvwbK 75% wk¶K †hvM`vb K‡ib wKš‘‘ AwaKvsk wk¶K g‡bv‡hvM cÖ`vb K‡ib bv |
AvbygvwbK 75% wk¶K †hvM`vb K‡ib wKš‘‘ A‡bKB mfv †kl nIqvi c~‡e© ¯’vb Z¨vM K‡ib|
mKj wk¶K mve©¶wYKfv‡e mfvq Dcw¯’Z _v‡Kb|
Dcw¯’wZ Ges welqwfwËK mfvq AskMÖnb (Attendance and participation in subject
meeting):

1 25% Gi Kg wk¶K wbw`©ó welq wfwËK mfvq AskMÖnY K‡ib|
2 AvbygvwbK 50% wk¶K wbw`©ó welq wfwËK mfvq AskMÖnY K‡ib|
3 AvbygvwbK 75% wk¶K wbw`©ó welq wfwËK mfvq AskMÖnY K‡ib wKš‘ Zv‡`i AwaKvskB Dc¯’vwcZ
wel‡qi cÖwZ g‡bv‡hvMx nq bv Ges mfvi welq e¯‘i cÖwZ AvMÖnx nq bv|
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4 AvbygvwbK 75% wk¶K wbw`©ó welq wfwËK mfvq AskMÖnY K‡ib wKš‘ Zv‡`i A‡b‡KB mfv †kl nIqvi
c~‡e©B mfv¯’j Z¨vM K‡i|
5 80% wk¶K mfvq †hvM`vb K‡ib Ges Ae¯’vb K‡i Av‡jvPbvq AskMÖnb K‡ib|
4
.
7

wk¶K‡`i PvKzwiKvjxb cÖwk¶Y (In-service teacher training is):
1 wk¶K‡`i Rb¨ PvKzwiKvjxb cÖwk¶‡Yi Av‡qvRb Kiv nq bv A_ev †`qv nq bv|
2 wk¶K‡`i Rb¨ PvKzwiKvjxb cÖwk¶‡Yi e¨e¯’v Av‡Q wKš‘ cÖavb wk¶K Ab¨vb¨ wk¶K‡`i †cÖi‡Yi e¨e¯’v
K‡ib bv|
3 wk¶K‡`i Rb¨ PvKzwiKvjxb cÖwk¶‡Yi e¨e¯’v Av‡Q wKš‘ 25% wk¶K ‡hvM`vb K‡ib|
4 wk¶K‡`i Rb¨ PvKzwiKvjxb cÖwk¶‡Yi e¨e¯’v Av‡Q wKš‘ 50% wk¶K ‡hvM`vb K‡ib|
5 cÖwk¶Y ‡`qv nq Ges AwaKvsk wk¶K eQ‡i Aš—Z: 4w`b cÖwk¶‡Y AskMÖnY K‡ib|

4
.
8

gvbm¤§Z wk¶‡Yi Ask wn‡m‡e wk¶v_©x‡`i Z_¨ msi¶Y (Keeping record of students,
classroom management issues and teaching was):
1
2
3
4
5

5
.
0
5
.
1

wk¶v_x© K…wZZ¡ (Students Performance):

eQ‡i wk¶v_©xi Mo Dcw¯’Z Gfv‡e eY©bv Kiv hvq (On average during the year, student
attendance could be described as):
1
2
3
4
5

5
.
2

50% Gi †ewk wk¶v_x© cÖwZ gv‡m 10 wk¶v w`e‡mi †ewk Abycw¯’Z _v‡K|
30% Gi †ewk wk¶v_x© cÖwZ gv‡m 7 wk¶v w`e‡mi †ewk Abycw¯’Z _v‡K|
AvbygvwbK 60% wk¶v_x© cÖwZ gv‡m 5 wk¶v w`e‡mi Kg mgq Abycw¯’Z _v‡K|
AvbygvwbK 75% wk¶v_x© cÖwZ gv‡m 4 wk¶v w`e‡mi Kg mgq Abycw¯’Z _v‡K|
AvbygvwbK 80% A_ev Zvi †ewk wk¶v_x© cÖwZ gv‡m 2 wk¶v w`e‡mi Kg mgq Abycw¯’Z _v‡K|
eQ‡i hZ msL¨K wk¶v_x© K¬v‡k Av‡m bv (The number of students that stopped attending
classes during the year was):

1
2
3
4
5
5
.
3

50% Gi †ewk wk¶K Zv cvjb K‡ib bv|
AvbygvwbK 25% wk¶K h_vh_fv‡e `vwqZ¡ cvjb K‡ib|
AwaKvsk wk¶K ïaygvÎ wk¶v_x© Dcw¯’wZ msi¶Y K‡ib|
AvbygvwbK 75% wk¶K h_vh_fv‡e `vwqZ¡ cvjb K‡ib|
mKj wk¶K wk¶v_x©i Dcw¯’wZ, g~j¨vqb djvdj Ges Ab¨vb¨ Z_¨ †hgb, wk¶v_x© msL¨v, †kªYx K‡¶i
Ae¯’v Ges wk¶Y welq msi¶Y K‡ib|

MZ eQ‡ii Zzjbvq 20% †ewk wk¶v_x©|
MZ eQ‡ii Zzjbvq 10% †ewk wk¶v_x©|
MZ eQ‡ii mgvb msL¨K wk¶v_x©|
MZ eQ‡ii Zzjbvq 10% Kg wk¶v_x©|
MZ eQ‡ii Zzjbvq 20% Kg wk¶v_x©|
GKB †kªYx‡Z cybive„Ë wk¶v_x©i msL¨v (The number of students that repeated the same
subjects was):

1 MZ eQ‡ii Zzjbvq 20% †ewk wk¶v_x©|
2 MZ eQ‡ii Zzjbvq 10% †ewk wk¶v_x©|
3 MZ eQ‡ii mgvb msL¨K wk¶v_x©|
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4 MZ eQ‡ii Zzjbvq 10% Kg wk¶v_x©|
5 MZ eQ‡ii Zzjbvq 20% Kg wk¶v_x©|
5
.
4
1
2
3
4
5

evoxi KvR I cÖKí KvR mgvß K‡i‡Q, Ges eQi e¨vcx µgvMZ DbœwZ mvab Ki‡Q Giƒc wk¶v_©x msL¨v
(The number of students that completed assignments and projects and made
continuous progress throughout the year was):
40% Gi Kg wk¶v_x©|
40% †_‡K 59% wk¶v_©x|
60% †_‡K 69% wk¶v_©x|
70% †_‡K 79% fvM wk¶v_©x|
80% ev AwaK wk¶v_©x|

1
2
3
4
5

Gm.Gm.wm. cix¶vq AskMÖn‡Y †hvM¨ `kg †kªbx‡Z Aa¨qb Ki‡Q Ggb wk¶v_x© msL¨v (The number of
students enrolled in grade 10 that were eligible to sit the S.S.C. examinations
was):
40% Gi Kg wk¶v_x©|
40% †_‡K 59% wk¶v_x©|
60% †_‡K 69% wk¶v_x©|
70% †_‡K 79% wk¶v_x©|
80% ev AwaK wk¶v_x©|

5
.
5

5
.
6

Gm.Gm.wm. cix¶vi djvdj GmweG Gi gZ A_ev Zvi †P‡q fvj K‡i‡Q Ggb wk¶v_x© (The results
of S.S.C. examinations were similar to or better than the SBA scores for):
1
2
3
4
5

40% Gi Kg wk¶v_x©|
40% †_‡K 59% wk¶v_x©|
60% †_‡K 69% wk¶v_x©|
70% †_‡K 79% wk¶v_x©|
80% ev AwaK wk¶v_x©|

1
2
3
4
5

GBP.Gm.wm. cix¶vi AskMÖn‡bi †hvM¨ 12k †kªwb‡Z Aa¨qbiZ Giƒc wk¶v_©x msL¨v (The number of
students enrolled in grade 12 that were eligible to sit the H.S.C. examinations
was):
40% Gi Kg wk¶v_x©|
40% †_‡K 59% wk¶v_x©|
60% †_‡K 69% wk¶v_x©|
70% †_‡K 79% wk¶v_x©|
80% ev AwaK wk¶v_x©|

1
2
3
4
5

GBP.Gm.wm. cix¶vi djvd‡j GmweG Gi gZ A_ev Zvi †P‡q fvj K‡i‡Q Ggb wk¶v_x© msL¨v (Result
(scores) of H.S.C. examinations were similar to or better than the SBA scores
for):
40% Gi Kg wk¶v_x©|
40% †_‡K 59% wk¶v_x©|
60% †_‡K 69% wk¶v_x©|
70% †_‡K 79% wk¶v_x©|
80% ev AwaK wk¶v_x©|

5
.
7

5
.
8
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6
.
0
6
.
1

mn-wk¶vµwgK Kg©m~Px (Co-curricular Programs):
mn-wk¶vµwgK Kg©m~Px cwiKíbv (Planning of co-curricular activities is):
1
2
3
4

cÖavb wk¶K ev Ab¨ †Kvb wk¶K MÖnY K‡ib bv|
cÖwZôvb Av‡qvRb K‡i bv Z‡e wk¶v_x©‡`i Aby‡iva MÖnY Kiv nq|
GKRb ev `yÕRb wk¶‡Ki Dci wbf©i K‡i hviv G KvRwU wb‡R‡`i wcÖq welq wn‡m‡e K‡i|
cÖwZeQi mvgvb¨ cwieZ©b K‡i GKB cwiKíbv MÖnY Kiv nq Ges wk¶K wk¶v_x©i KvQ †_‡K bZzb wKQy
ms‡hvRb Kiv nq bv|
5 wk¶Ke„›`, wk¶v_x©, AwffveK Ges e¨e¯’vcbv KwgwUi mn‡hvwMZvq cÖwZôvb cÖavb KZ…©K Av‡qvRb Kiv
nq|
6
.
2

mn-wk¶vµwgK Kvh©µg ev¯Zevqb (Implementing co-curricular activities is)
1
2
3
4
5

6
.
3

mn-wk¶vµwgK Kvh©µ‡g AskMÖnYKvix wk¶v_x© nvi (Participation rates of students in cocurricular activitices):
1
2
3
4
5

7
.
0
7
.
1

ev¯Zevqb Kiv nq bv, KviY wk¶v cÖwZôv‡b mn-wk¶vμwgK Kvh©μ‡gi †Kvb mvsMVwbK wfwË †bB|
cÖavb wk¶K ev Ab¨vb¨ wk¶K ev‡` Ab¨ †jv‡Kiv K‡i _v‡Kb|
cÖwZwU Kg©m~wP GK GKRb wk¶K KZ…©K Kiv nq, †hLv‡b wk¶v_x©‡K wb‡`©k †`qv nq wK Ki‡Z n‡e|
Ab¨vb¨ Drm †_‡K mnvqZv wb‡q GKRb ev `yÕRb wk¶K K‡i _v‡Kb|
cÖavb wk¶K, AwffveK, e¨e¯’vcbv KwgwUi cÖ‡qvRbxq mn‡hvwMZv wb‡q wk¶K‡`i mgš^‡q MwVZ KwgwU
K‡i _v‡Kb|

LyeB Kg, cÖwZeQi AskMÖnYKvix wk¶v_©xi 10% Gi Kg wk¶v_x©|
LyeB Kg, cÖwZeQi AskMÖnYKvix wk¶v_©xi 25% Gi Kg wk¶v_©x|
`ye©j, cÖwZeQi AskMÖnYKvix wk¶v_©xi 40% Gi Kg wk¶v_x© AskMÖnY K‡i|
MÖnY‡hvM¨, cÖwZeQi AskMÖnYKvix wk¶v_©xi 60% Gi Kg wk¶v_x©|
LyeB fvj, cÖwZeQi AvbygvwbK 75% Gi AwaK msL¨K wk¶v_x©|
wk¶K / AwffveK m¤úK© (Guardian /Teacher Relations ):

cÖwZôvb I AwffveK‡`i g‡a¨ †hvMv‡hvM (Communications between Institution and
guardians):
1 PjwZ eQi Kiv nqwb|
2 †bvwUk †ev‡W© †bvwUk Uvbv‡bvi gva¨‡g Kiv nq|
3 AwbqwgZfv‡e Ges AwffveKMY hw` we`¨vjq ev gv`ªvmv cwi`k©b K‡ib|
4 AwffveKMY Av‡mb hw` cÖavb wk¶K ev wk¶KMY AvbyôvwbK I wjwLZ Avgš¿b Rvbvb|
5 AvbyôvwbKfv‡e eQ‡i AšZZt wZbevi AwffveK‡`i mv‡_ †hvMv‡hvM K‡i gZvgZ †bIqv nq|
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7
.
2

wk¶v_x©‡`i AMÖMwZ welq Av‡jvPbv Ki‡Z mfvq Dcw¯’wZi Rb¨ AwffveK‡`i Avgš¿b (Invitation to
guardians to attend meetings t discuss student progress):
1 mfvq Dcw¯’Z _vKvi Rb¨ AwffveK‡`i †Kvb Avgš¿b cÎ †cÖiY Kiv nq bvB|
2 †Kvb wk¶v_x©i mgm¨v †`Lv w`‡j ïaygvÎ †mB AwffveK‡K Avmvi Rb¨ Avgš¿b Rvbv‡bv nq|
3 †Kvb Avgš¿bcÎ †cÖiY Kiv nq bv wKš‘ wk¶K `ye©j wk¶v_x©i wel‡q mswkøó Awffve‡Ki mv‡_ mv¶vZ
K‡ib|
4 eQ‡i GKevi Avgš¿YcÎ †cÖiY Kiv nq|
5 cÖwZ Uvg© mgvwßi ci AwffveK‡`i Avgš¿YcÎ †cÖiY Kiv nq|

7
.
3

cÖwZôvb Ges mgv‡Ri wewfbœ ‡kªYxi Rbmvavi‡bi g‡a¨ †hvMv‡hvM (Communications between
Institution and community groups):
1 we`¨gvb †bB, KviY cÖavb wk¶K Ges wk¶Ke„›` ¯’vbxq mvgvwRK ‡Mvwôi mv‡_ †hvMv‡hvM iv‡Lb bv|
2 we`¨vjq/gv`ªvmv Kvh©Kwifv‡e cwiPvjbvi Rb¨ GwU cÖ‡qvRbxq g‡b Kiv nq bv|
3 hw` †Kvb mvgvwRK †Mvwôi cÖwZwbwa cÖavb wk¶‡Ki mv‡_ mv¶vr K‡ib|
4 eQ‡i GKevi nq, hLb ¯’vbxq Rb cÖwZwbwa‡`i we`¨vj‡q †Kvb Abyôv‡b Avgš¿Y Rvbv‡bv nq|
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5 mfv ev cwi`k©‡bi gva¨‡g cÖavb wk¶K, Ab¨vb¨ wk¶K I mgv‡Ri cÖwZwbwa‡`i mv‡_ wbqwgZ †hvM‡hvM
nq|

Dcmsnvi (Conclusion)
cÖv_wgK ch©v‡q we`¨vj‡qi mKj e¨w³/e¨w³eM©‡K we`¨vjq K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv cØwZ m¤ú‡K© my¯úó
avibv †`qv hvq| Z‡e ev¯Z‡e SPBMS Gi mKj wb‡`©kK Abyhvqx Kvh© wPwýZ K‡i Zv ev¯Zevqb Kiv
†Zgb mnR n‡e bv| ZvB ch©vqμ‡g SPBMS Gi wewfbœ Kvh© wPwýZKiY I ev¯Zevqb †h †Kvb wk¶v
cÖwZôv‡bi K…wZ (Performanee) e„w× cv‡e|

9.11.4 Abykxjbx (Exercise)
(1) Kw…ZwfwËK e¨e¯’vcbv wK ?
(2) ¯‹zj Kw…ZwfwËK e¨e¯’vcbv c×wZ ev¯Zevq‡bi Rb¨ wK wK wb‡`k©K e¨eüZ nq Zv wjLyb|
(3) SPBMS c×wZ ev¯Zevq‡b wK wK avc AbymiY Kiv nq ? evsjv‡`‡ki Av_©-mvgvwRK Ae¯’vi
†cÖ¶vc‡U Zv KZUzKz hyw³hy³ ?

9.11.5 mnvqK cvV (Bibliography)
(1) Manual for School Performance Based Management SystemEducation Seeter Improvement Project (SESIP), Dhaka

Secondary

(2) The Performance- Based Management- Handbook volume one.
(3) Techniques and Tools for Implementing the Govt. Performance and Result Act
of 1993. http: // WWW. orgn. govt/pbm.

55

Awa‡ekb 9.12: gva¨wgK we`¨vj‡q †fŠZ m¤ú` e¨e¯’vcbv
Physical Resources Management in Secondary Education Institutions
9.12.1 AwR©Ze¨ †hvM¨Zv
 gva¨wgK we`¨vj‡q †fŠZ m¤ú` e¨e¯’vcbv m¤ú‡K© wkÿv_©x†`i cÖ‡qvRbxq Ávb AR©b I cÖ`k©b
 m¤ú‡`i myôz e¨envi m¤c‡K© AvaywbK I ˆeÁvwbK †KŠkj AvqZ¡KiY I D‡Ï¨vM MÖnb|
 m¤ú` e¨e¯’vcbvi cÖwZeÜKZvmg~n wPwýZKiY Ges DËi‡Yi †KŠkj¸wj AvqZ¡KiY I cÖ`k©b
 m¤ú` e¨e¯’vcbvi gva¨‡g djcÖmyfv‡e Kg© m¤cv`‡bi ‡hvM¨Zv AR©b I cÖ`k©b |
9.12.2 wkLbdj
G Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_x©MY m¤ú` e¨e¯’vcbv Kx ej‡Z cvi‡eb;
 m¤ú` e¨e¯’vcbvi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb;
 m¤ú‡`i myôz e¨envi m¤c‡K© AvaywbK I ˆeÁvwbK e¨vL¨v w`‡Z cvi‡eb;
 m¤ú` e¨e¯’vcbvi cÖwZeÜKZvmg~n wPwýZKiY Ges DËi‡Yi †KŠkj¸wj ej‡Z cvi‡eb;
 gva¨wgK we`¨vj‡qi †fŠZ m¤ú` e¨e¯’vcbv msμvšÍ Kvh©vejx myôzfv‡e m¤úv`b Ki‡Z cvi‡eb;
 m¤ú` e¨e¯’vcbvi gva¨‡g djcÖmyfv‡e Kg© m¤cv`‡bi ‡KŠkj¸wj ej‡Z cvi‡eb|
9.12.3 welqe¯‘ (Subject Matters)
e¨e¯’vcbv `jMZ KvR ev group work Gi mv‡_ m¤úwK©Z| `jMZ j¶¨ ev D‡Ïk¨ AR©‡bi Rb¨
we`¨gvb m¤ú‡`i m‡e©v”P e¨envi wbwðZ Kivi †KŠkj ev cÖwμqv‡K e¨e¯’vcbv ejv nq| †h †Kvb cÖwZôvb
ev msMV‡bi wbw`©ó D‡Ïk¨ _v‡K Ges GB D‡Ïk¨vejx AR©‡bi Rb¨ cÖ‡qvRb nq e¨e¯’vcbv| wk¶v cÖwZôvb
GKwU mvgvwRK msMVb| Gi mywbw`©ó I mywba©vwiZ j¶¨ i‡q‡Q| j¶¨ AR©‡bi Rb¨ ¯‹z‡ji Kvh©‡K wbw`©ó
j¶¨vwfg~Lx Ki‡Z nq Gi Rb¨ ¯‹zj e¨e¯’vcbv msμvšÍ Kvh©vejx m¤úv`b Kiv cÖ‡qvRb|
†h †Kvb msMVb ev cÖwZôv‡b e¨e¯’vcbv cÖwμqvq cÖavb 6wU KvR m¤úv`b Ki‡ZB nq| wk¶v‡¶‡Î wk¶v
cÖwZôvb n‡”Q wk¶ve¨e¯’vi g~j BDwbU| ¯‹z‡j myôz I `¶ e¨e¯’vcbv wbwðZ Kiv m¤¢e n‡j m¤ú~Y© wk¶v
e¨e¯’vB myk„•Lj nq I mdjZv jvf K‡i| ¯‹zj e¨e¯’vcbv msμvšÍ Kvh©vejx m¤ú‡K© fv‡jvfv‡e eyS‡Z n‡j
e¨e¯’vcbvi KvR¸‡jv m¤ú‡K© mg¨K aviYv _vKv `iKvi| gvbe m¤ú`, A_©m¤ú`, mgq m¤ú` Ges †fŠZ
m¤ú‡`i (wk¶v DcKiY, ˆeÁvwbK hš¿cvwZ, jvB‡eªix BZ¨vw`) Dbœqb I msi¶Y e¨e¯’v m‡e©vËgfv‡e
wbwðZ Kiv|
9.12.4 we`¨vjq e¨e¯’vcbvi we‡kl w`K
GKwU ¯‹z‡ji e¨e¯’vcbv‡K †gvU 5wU cÖavb †¶‡Î wefvRb Kiv hvq †hgb(K) †fŠZ AeKvVv‡gv (Physical structure or Infrastructure)
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¯‹z‡ji mKj feb, †kªYxK¶, MÖš’vMvi, M‡elYvMvi, †Ljvi gvV, evMvb, cyKzi, mxgvbv †`Iqvj BZ¨vw` ‡fŠZ
m¤ú‡`i AšÍ©f³
z | GB mKj Kv‡Ri Pvwn`v wbiƒcY, cÖ‡qvR‡b bZzb feb / K¶ wbg©v‡Yi e¨e¯’v MÖnY,
we`¨gvb KvVv‡gv ms¯‹vi I †givgZ †fŠZ AeKvVv‡gv e¨e¯’vcbvi Ask| we`¨gvb AeKvVv‡gv i¶Yv‡e¶Y
†fŠZ AeKvVv‡gv e¨e¯’vcbvi wbqwgZ KvR| Gi g‡a¨ ¯‹zj febmg~n I A½‡bi cwi¯‹vi cwi”QbœZvI
AšÍfy©³| ¯‹zj febmg~n Ges ¯‹zj K¨v¤úv‡mi wbivcËv i¶v I wbwðZ Kiv †fŠZ AeKvVv‡gv e¨e¯’vcbvi
¸iæZ¡c~Y© Ask| GKwU we`¨vj‡qi †fŠZ AeKvVv‡gv †hgb- cÖavb wkÿKmn Ab¨vbœ wkÿKM‡bi emvi ¯’vb,
Awdm Kÿ, wkÿv_x©‡`i emvi Rb¨ Kgb iæg, ch©vß †kÖYxKÿ, jvB‡eªix, j¨ve‡iUix, bvgvR Ni, cÖv_wgK
wPwKrmv †K›`ª I Uq‡jU, BZ¨vw`|
†h †Kvb wk¶v e¨e¯’vi g~L¨ Dcv`vb n‡jv wk¶v_©x, hv‡`i‡K †K›`ª K‡i wk¶vi aviv Awc©Z n‡q _v‡K| Avi
†h ¯’v‡b mvaviYZ mg‡eZ wk¶v_©x‡`i‡K DcKiYmn c×wZMZfv‡e wk¶v †`qv n‡q _v‡K Zv‡K †kªYxK¶
e‡j| we`¨vj‡qi mvgwMÖK Kvh©vejxB †kªYxK¶ Ges Zv wk¶v_©x‡`i wb‡q AvewZ©Z n‡q _v‡K| Kv‡RB
we`¨vj‡qi mvwe©K †kªYx e¨e¯’vcbv Ges wkÿb-wkLb cwi‡ekB wk¶v_©x‡`i kvixwiK-gvbwmK weKv‡k g~L¨
f~wgKv cvjb K‡i _v‡K| e¯‘Zt †kªYx e¨e¯’vcbvB n‡”Q we`¨vjq msMVb I e¨e¯’vcbvi †K›`ªwe›`y hv †fŠZ
m¤ú` e¨e¯’vcbviB Ask| ZvQvov MÖš’vMvi n‡Z n‡e cwicvwU I cÖ‡qvRbxq msLK eB mg„Ø| M‡elYvMvi
n†Z n‡e DcKiY mg„Ø Ges ch©vß Av‡jvevZvm m¤úbœ| †Ljvi gvV, evMvb, cyKzi, mxgvbv †`Iqvj BZ¨vw`
hZUzKz _vKzK bv †Kb Zv n‡Z n‡e †KvKvwiKzjvg AR©‡bi Rb¨ mnvqK|
(L) Awdm e¨e¯’vcbv (Office Management)
we`¨vj‡qi ‡fŠZ m¤ú‡`i AvIZvfz³ Awdm e¨e¯’vcbvi KvR¸‡jv n‡”Q t
- †iKW© I dvBj msi¶Y
- mswkøó wewfbœ ms¯’vi mv‡_ †hvMv‡hvM
- mfv e¨e¯’vcbv I mfvi †iKW© msi¶Y|
- ¯‹zj welqK WvUv‡eR ˆZix I msi¶Y|
- ¯‹z‡ji wnmve welqK †iKW© msi¶Y|
GKwU gva¨wgK ¯‹z‡ji †iKW© I bw_i g‡a¨ AšÍfz©³ welq¸‡jv n‡”Q t
- ¯‹zj cÖwZôv Ges ¯‹z‡ji Rwg I m¤úwË welqK `wjjcÎ|
- ¯‹zj g¨v‡bwRs KwgwUi wbe©vPb I mfv msμvšÍ †iKW© / KvMRcÎ|
- ¯‹z‡ji Avq-e¨q I wbix¶v msμvšÍ bw_|
- wk¶K‡`i e¨w³MZ bw_|
- Kg©Pvix msμvšÍ bw_|
- QvÎfwZ©, cix¶vi djvdj, QvÎ nvwRiv msμvšÍ bw_ I †iKW©
- wewfbœ ms¯’v/cÖwZwbwa (wRjv wk¶v Awdmvi, AwffveK mwgwZ, DaŸ©Zb KZ©„c¶, AwffveK mwgwZ,
¯’vbxq cÖkvmb, wk¶K cwil` BZ¨vw`) mv‡_ ¯‹z‡ji mfv msμvšÍ bw_|
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- ¯‹zj msμvšÍ wewfbœ cwimsL¨v‡bi †iKW©|
¯‹z‡ji myôz e¨e¯’vcbvi Rb¨ Dc‡iv³ †¶Îmg~‡n bw_ †Lvjv, bw_‡ZB Kvh©m¤úv`b Ges GZ`msμvšÍ †iKW©
msi¶Y cÖ‡qvRb|
(M) Kg©x e¨e¯’vcbv (Staff Management)
¯‹z‡ji Kg©x ej‡Z wk¶K Kg©Pvix Dfq‡K eySvq| †¶Îwe‡k‡l ¯‹z‡ji QvÎivI ¯‹zj e¨e¯’vcbvq Ask †bq|
¯‹z‡j Kg©x e¨e¯’vcbvi AšÍf³
z© KvR¸‡jv n‡”Q t
- wk¶K Pvwn`v wbiƒcY
- wk¶K wb‡qv‡Mi e¨e¯’v MÖnY
- wk¶K wb‡qvM I wk¶‡Ki c`vqb,
- wk¶K Dbœqb (cÖwk¶Y I Iwi‡q‡›Uk‡bi gva¨‡g)
- wk¶K e`jx, c‡`vbœwZ, cÖ‡qvR‡b c`vebwZ
- wk¶K g~j¨vqb
- Kg©x †cÖlYv|
Kg©x‡`i `vwqZ¡ e›U‡b mgZv i¶v Kg©x e¨e¯’vcbvi ¸iæZ¡c~Y© w`K| Kg©x e¨e¯’vcbvi mdjZv AR©‡bi †¶‡Î
me©vwaK ¸iæZ¡c~Y© gva¨g n‡”Q †cÖlYv| cÖavb wk¶K I ¯‹zj e¨e¯’vcK‡K wk¶K †cÖlYvi welqwU eyS‡Z n‡e
I Gi †KŠkj¸‡jv AvqZ¡ Ki‡Z n‡e| cÖ‡Yvw`Z I D”P †cÖlYvhy³ wk¶Kiv ¯‹z‡ji me‡P‡q eo m¤ú`| Kg©x
e¨e¯’vcbvi †¶‡Î †cÖlYvi h_vh_ e¨envi Bw¯úZ dj e‡q Avb‡Z cv‡i|
(N) A_© e¨e¯’vcbv (Finance Management)
¯‹z‡j Av‡qi Drm wba©viY I e¨‡qi LvZmg~n w¯’iKiY A_© e¨e¯’vcbvi cÖavb KvR| A_© Avq I e¨‡qi
h_vh_ wnmve msi¶Y I Avq-e¨‡qi wbix¶v, KvR m¤úv`b Kiv A_© e¨e¯’vcbvi cÖavb Ask| ¯‹z‡ji Rb¨
evrmwiK μq-weμq, ev‡RU ˆZix, wewfbœ `vq cwi‡kva G¸‡jvI ¯‹z‡ji A_© e¨e¯’vcbvi AšÍf³
z© | n¯ÍMZ
Av‡qi wewa †gvZv‡eK m‡e©vËg e¨e¯’v wbwðZ Kiv Ges Znwe‡ji wbivcËv wbwðZ KivI A_© e¨e¯’vi Ask|
(O) wk¶vµg e¨e¯’vcbv (Curriculum Management)
wk¶vμg e¨e¯’vcbv †h †Kvb wk¶v cÖwZôv‡bi e¨e¯’vcbvi †K›`ªwe›`y| cÖK…Zc‡¶ GKwU ¯‹z‡ji Ab¨ mKj
†¶‡Îi e¨e¯’vcbvB wk¶vμg e¨e¯’vcbv‡K †K›`ª K‡iB AvewZ©Z nq| wk¶vμg e¨e¯’vcbvi wZbwU ch©vq
i‡q‡Q t
(1) RvZxq ch©v‡q cÖYxZ wk¶vμgwUi wfwË‡Z ¯‹z‡ji D‡Ïk¨ wba©viY K‡i| GB ch©v‡q ¯‹z‡ji eªZ cvjb I
j¶¨ AR©‡bi Rb¨ RvZxq wk¶vμgwU‡K ¯‹zj †cÖw¶‡Z Awf‡hvRb Kiv cÖ‡qvRb|
(2) wØZxq ch©vqwU n‡”Q wk¶vμgwU‡K ev¯Íevq‡bi Rb¨ wk¶K‡`i g‡a¨ wefvRb K‡i †`Iqv| GLv‡b
wk¶vμg ev¯Íevq‡bi Rb¨ wk¶‡Kiv gyL¨ f~wgKv cvjb K‡ib Ges ¯‹z‡ji D‡Ïk¨ AR©‡bi Rb¨ wbR mvg©_¨
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I `vwqZ¡ Abymv‡i wk¶vμg / cvV¨m~Px ev¯Íevqb K‡ib| G †¶‡Î K¬vm iywUb, cvV cwiKíbv, cvV wUKv
BZ¨vw`i gva¨‡g wk¶K‡`i Øviv wk¶vμg ev¯ÍevwqZ nq|
(3) Z…Zxq ch©v‡q wk¶vμg cÖK…Z ev¯Íevq‡bi ch©vq hv †kªYxK‡¶ wk¶v_©x‡`i g‡a¨ wk¶vμg wea„Z
wba©vwiZ Ávb, `¶Zv I `„wóf½x mÂvwiZ Kivi gva¨‡g m¤úbœ nq| wk¶vμg e¨e¯’vcbv msμvšÍ
KvR¸‡jv‡K wbgœewY©Zfv‡e Dc¯’vcb Kiv hvq t
wk¶vμg msMÖn
wk¶vμ‡gi D‡Ïk¨mg~n wPwýZKiY
D‡Ïk¨mg~n ¯‹zj cwi‡e‡ki mv‡_ Awf‡hvRb c~e©K P~ovšÍKiY|
wk¶vμg / cvV¨μ‡gi `vwqZ¡ wk¶K‡`i g‡a¨ e›Ub|
K¬vm iæwUb cÖYqbc~e©K wk¶vμg ev¯Íevq‡bi e¨e¯’vMÖnY| K¬vm iæwUb Abymv‡i myôzfv‡e Kg©m¤úv`b|
K¬vmiæwUb mncvV¨μwgK Kvh©vejx h_vh_fv‡e mwbœ‡ewkZ Kiv I Zv ev¯Íevqb|
†kªYxK‡¶ cVb cvVb ZË¡veavb I cwiex¶Y (h_vh_fv‡e cvV cwiKíbv cÖYqb, K¬vm Abyôv‡bi
wel‡q mZK© _vKv)
wk¶v_©x g~j¨vq‡bi e¨e¯’vMÖnY|
g~j¨vq‡bi djveZ©b cÖ`vb|
we`¨vj‡qi †fŠZ m¤ú` e¨e¯’cbv (Management of Physical Resources)
†h †Kvb wk¶v e¨e¯’vi g~L¨ Dcv`vb n‡jv wk¶v_©x, hv‡`i‡K †K›`ª K‡i wk¶v aviv Awc©Z n‡q _v‡K| Avi
†h ¯’v‡b mvaviYZ mg‡eZ wk¶v_©x‡`i‡K DcKiYmn c×wZMZfv‡e wk¶v †`qv n‡q _v‡K Zv‡K †kªYxK¶
e‡j| we`¨vj‡qi mvwe©K †kªYx e¨e¯’vcbvB wk¶v_©x‡`i kvixwiK-gvbwmK weKv‡k g~L¨ f~wgKv cvjb K‡i
_v‡K| e¯‘Zt †kªYx e¨e¯’vcbvB n‡”Q we`¨vjq ‡fŠZ m¤ú` msMVb I e¨e¯’vcbvi †K›`ªwe›`y|
†kªYx e¨e¯’vcbv i¶vi Dcvq / †KŠkj t
1.
wk¶v_©x‡`i eqm, †gav I †hvM¨Zv Abyhvqx mywbw`©ó Ges Dchy³ †kªYx‡Z fwZ© Ki‡Z n‡e|
2.
wk¶K‡K wba©vwiZ †kªYx‡Z c~Y© cÖ¯‘wZ wb‡q g‡bvweÁvb m¤§Z c×wZ‡Z AZ¨šÍ AvKl©Yxq I djcÖm~
cvV`vb Ki‡Z n‡e|
3.
wk¶v_©x‡`i eqm, D”PZv, kvixwiK `ye©jZv, `„wónxbZv Ges Kv‡b Kg †kvbv BZ¨vw` welq we‡ePbv
K‡i Zv‡`i emvi e¨e¯’v Kiv|
4.
wk¶v`vb cÖwμqvq Kv‡Ri avivevwnKZv I Kvh©KvwiZv eRvq ivLvi Rb¨ wk¶v_©x‡`i wbqwgZ nvwRiv
wVK ivLv|
5.
wk¶‡Ki cvV`vb cÖwμqv mRxe, Avb›``vqK, mvejxj I m„Rbkxj n‡Z n‡e Ges mKj wk¶v_©x‡`i
cÖwZ g‡bv‡hvM w`‡Z n‡e|
6.
†kªYxi k„•Ljv eRvq ivLvi wbwg‡Ë wk¶v_©x‡`i ga¨ n‡Z †bZv wbe©vPb Kiv|
7.
wk¶v_©x‡`i g‡bv‡hvM AvKl©‡Yi Rb¨ mviv †kªYx‡Z cvqPvix Kiv|
8.
cÖ‡qvRb‡ev‡` wek„•Ljv m„wóKvix wk¶v_©x‡`i‡K K‡Vvi P¶zkvm‡bi gva¨‡g kvw¯Í cÖ`vb ev Avmb
¯’vbvšÍi Kiv|
59

we`¨vj‡qi GKwU Av`k© †kªYx K‡¶i ˆewkó¨ejx t
†kªYxK‡¶i g‡bvig cwi‡ek wk¶v_©x‡`i weKv‡ki Rb¨ ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv cvjb K‡i _v‡K| Kv‡RB GKwU
†kªYxK‡¶i gv‡S wk¶v`v‡bi hveZxq Kvh©μg Aek¨B AvKl©Yxq cwi‡ek wbwðZ K‡i _v‡K| wb‡gœ GKwU
Av`k© †kªYxK‡¶i ˆewkó¨mg~n Zy‡j aiv n‡jv|
1.
we`¨vj‡qi K¶wU Aek¨B Av‡jvevZvm hy³ Ges Db¥y³ n‡Z n‡e|
2.
GKwU †kªYxK¶ m‡e©v”P 40-60 Rb wk¶v_©x em‡Z cv‡i Ggb cwiwgZ RvqMv _vK‡Z n‡e|
3.
†kªYxK‡¶ GKwU †Pqvi, †Uwej, †evW©, PK, Wv÷vi _vK‡Z n‡e|
4.
†kªYxK¶ eM©vKvi bv n‡q AvqZKvi n‡Z n‡e|
5.
†kªYxK‡¶i †`qvj, †gS, Qv`, cwi®‹vi cwi”Qbœ n‡Z n‡e|
6.
†kªYxK‡¶i cvwU©kb Aek¨B gReyZ n‡Z n‡e hv‡Z GK K‡¶i kã Ab¨ K‡¶ cÖ‡ek Ki‡Z bv
cv‡i|
7.
†kªYxK‡¶i Avmb web¨vm Av‡jvi wecixZgyLx n‡Z n‡e|
8.
weÁvbm¤§Z Dcv‡q †kªYxK‡¶ wk¶v_©x‡`i‡K Kg©e¨¯Í ivLv Av`k© †kªYxi we‡kl ˆewkó¨|
9.
cvV`vb PjvKv‡j Ag‡bv‡hvMx wk¶v_©x‡`i Rb¨ ch©‡e¶Y Ges wek„•Ljv m„wóKvix Rb¨ P¶zkvm‡bi
e¨e¯’v _vKv Av`k© †kªYxi K‡ÿi GKwU we‡kl w`K|
†kªYxKÿ e¨e¯’vi wbcybZv I djcÖmyZv t
we`¨vj‡q DbœZ cvV¨`v‡bi Rb¨ we`¨vjq msMVb I †kªYx e¨e¯’vcbvi f~wgKv AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y©| KviY
we`¨vjq KvVv‡gvi me‡P‡q g~j¨evb Dcv`vb n‡jv wk¶v_©x Ges †h¯’v‡b Zv‡`i wk¶v`vb KvR msMwVZ n‡q
_v‡K Zv n‡jv †kªYxK¶| A_©vr †kªYxK‡¶i my›`i cwi‡e‡ki DciB we`¨vj‡qi mvgMÖxK cwi‡ek eûjvs‡k
wbf©i K‡i| myZivs we`¨vj‡qi cÖavb Ávb PP©vi †K›`ª wn‡m‡e †kªYx e¨e¯’vi cÖ‡qvRbxqZv Acwinvh©| wb‡gœ
GKwU Av`k© we`¨vjq my›`i †kªYx e¨e¯’vcbvi ¸iæ‡Z¡i K‡qKwU w`K Zz‡j aiv n‡jv1.
my›`i †kªYx e¨e¯’vcbvi gva¨‡g we`¨vj‡qi g‡bvweÁvb m¤§Z cvV`vb m¤¢e n‡q _v‡K|
2.
Av`k© †kªYx e¨e¯’vcbvi gva¨‡g mKj wk¶v_©x‡`i‡K mwμq ivLv hvq| G‡Z K‡i mKj wk¶v_©x‡`i
cÖwZ bRi †`qv hvq Ges Zv‡`i‡K cv‡Vi g‡bv‡hvMx K‡i †Zvjv hvq| wk¶v_©x‡`i‡K Av‡iv †ekx
†KŠZznjx K‡i †Zvjv hvq|
3.
my›`i †kªYx e¨e¯’vcbvi gva¨‡g †kªYxi Ag‡bv‡hvMx Ges `yócÖK…wZi wk¶v_x©‡`i‡K Ávb PP©vi w`‡K
avweZ Kiv hvq|
4.
†kªYxK‡¶i cwi‡ek‡K wPËvKl©K K‡i †Zvjv hvq|
5.
my›`i †kªYxe¨e¯’vi gva¨‡g †kªYxK‡¶i mKj wk¶v_©xi Aemv` MÖ¯’Zv `~i Kiv hvq|
6.
Av`k© †kªYx e¨e¯’vi gva¨‡g †kªYxi Ag‡bv‡hvMx Ges `yócÖK…wZi wk¶v_©x‡`i‡K Ávb PP©vi w`‡K
avweZ Kiv hvq| Gi gva¨‡g †kªYxK‡¶i mKj wk¶v_©x‡`i evwl©K djvdj fvj Kiv hvq|
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7.

my›`i †kªYx e¨e¯’vcbvi gva¨‡g my›`i Ávb `vb m‡e©vcwi mvwe©Kfv‡e we`¨vj‡qi mvwe©K djvdj fvj
Kiv hvq|

wk¶‡Ki e¨w³Z¡ Ges †hvM¨ZvB n‡”Q †kªYx K‡¶i k„•Ljv weav‡bi me‡P‡q Kvh©Kix wbqvgK| G‡¶‡Î
wk¶‡Ki `vwqZ¡ KZ©e¨ AZ¨šÍ e¨vcK| Zv‡K GKw`‡K me mgq Zrci mnvbyf~wZkxj Ges Dchy³ ¸bvejxi
AwaKvix n‡Z n‡e| wk¶K‡K Aek¨B wk¶v_©x‡`i cÖwZ AvšÍwiK n‡Z n‡e Zv‡K nvwm Lywk gb wb‡q Dchy³
†kªYx e¨e¯’vcbvi gva¨‡g ch©vqμ‡g Ávb `vb K‡i †h‡Z n‡e| G‡Z wk¶v MÖnY n‡e Avb›`Nb Ges A_©en|
ZvQvov we`¨vj‡qi jvB‡eªix e¨e¯’vcbv, †Ljvi gvV, Uq‡jU, evMvb ˆZix, BZ¨vw`i myôz e¨e¯’vcbv wkLbwkÿY cwi‡ek‡K wbwðZ K‡i|

9.12.5 Dcmsnvi (Conclusion)
we`¨vj‡qi †fŠZ m¤ú` e¨e¯’vcbv msμvšÍ Kvh©vejx m¤ú‡K© e¨e¯’vcKM‡Yi mg¨K Ávb _vKv cÖ‡qvRb|
Kvh©vejx ÁvZ _vK‡j Kv‡Ri Abyμg Rvbv _v‡K, Kv‡Ri cwigvY I msL¨v Rvbv _v‡K| d‡j Kvh© m¤úv`b
mnR I k„•Ljvc~Y© nq, hv myôz e¨e¯’vcbvi Rb¨ GKvšÍ cÖ‡qvRb|
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(1) ¯‹zj Av‡iv fv‡jv Kx fv‡e Kiv hvq, cÖavb wkÿK‡`i cÖwkÿY g¨vbyqvj, 1995, bv‡qg
cÖKvkbv, XvKv|
(2) gva¨wgK wkÿv, wkÿvμg I wkïi μgweKvk, wUwPs †KvqvwjwU BgcÖæf‡g›U Bb †m‡KÛvwi
GWz‡Kkb cÖ‡R±, gvDwk, wkÿv gš¿Yvjq, XvKv|
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Awa‡ekb 9.13: we`¨vj‡q ¯^v¯’¨ †mev e¨e¯’vcbv
(Health management in secondary educational institutions)
9.13.1 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv
 gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡b ¯^v¯’¨ †mev e¨e¯’vcbv wel‡q mg¨K Ávb cÖ`k©b
 ¯^ ¯^ cÖwZôv‡b ¯^v¯’¨ †mev wel‡q Pvwn`v wbiƒc‡Y mÿgZv cÖ`k©b
 ¯^v¯’¨ †mev e¨e¯’vcbvq `ye©j w`Kmg~n wPwýZ K‡i cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc MÖn‡Y mÿgZv cÖ`k©b
9.13.2 wkLbdj:
G Awa‡ekb †k‡l Avcbviv
 gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡b ¯^v¯’¨ †mev e¨e¯’vcbvi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
 gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡b cvV¨cy¯‡Í K AšÍf©~³ ¯^v¯’¨ msμvšÍ welqe¯‘mg~n D‡jøL Ki‡Z cvi‡eb|
 gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡b ¯^v¯’¨‡mev e¨e¯’vcbvi `ye©j w`Kmg~n wPwýZ Ki‡Z cvi‡eb|
 ¯^v¯’¨‡mev e¨e¯’vcbvi Dbœq‡b M„wnZ c`‡ÿc e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
welqe¯‘
9.13.3: ¯^v¯’¨ †mev e¨e¯’vcbvi aviYv:
cÖwZwU we`¨vj‡q Aa¨qbiZ wkÿv_©xi my¯^v‡¯’¨i mv‡_ wkLb-‡kLv‡bv Kvh©μ‡gi m¤úK© i‡q‡Q| wkÿv_©xi
kixi-gb Lvivc _vK‡j wkLb Kvh©μg e¨vnZ nq| ZvB wkÿv_©xi ¯^v‡¯’¨i K_v we‡ePbvq †i‡L cÖwZwU
we`¨vj‡qB wkÿv_©x‡`i Rb¨ Dchy³ ¯^v¯’¨ †mev Kvh©μ‡gi e¨e¯’v Kiv n‡q _v‡K| ¯^v¯’¨evÜe Av‡jv-evZvm
mg„× Kÿ, cwi”Qbœ †kŠPvMvi, weï× cvbxq Rj, `~lYgy³ we`¨vjq Avw½bv, giYe¨vwa I msμvgK †ivM
m¤ú‡K© m‡PZbZvi welqvw` ¯^v¯’¨ †mev e¨e¯’vcbvi AvIZvf~³| DËg ¯^v¯’¨ †mev e¨e¯’vcbvi Rb¨ wkÿKwkÿv_©xi mw¤§wjZ cÖqvm Avek¨K|
9.13.4: cvV¨cy¯Í‡K AšÍf³
©~ ¯^v¯’¨ msµvšÍ welqe¯‘:
RvZxq wkÿvbxwZ 2010 Gi Av‡jv‡K wkÿvμg 2012 cÖYxZ n‡q‡Q| G‡Z wkÿv_©xi my¯’ †`n I mRxe gb
GB Rxeb `k©‡bi Dci wfwË K‡i wkÿv_©x‡`i Rb¨ kvixwiK wkÿv I ¯^v¯’¨ welqwU AšÍf³
~© Kiv n‡q‡Q|
wkÿvμ‡gi D‡Ïk¨ ev¯Íevq‡bi Rb¨ cÖwZwU †kÖwYi Dc‡hvMx K‡i kvixwiK wkÿv I ¯^v¯’¨ wel‡q cvV¨ cy¯ÍK
iwPZ n‡q‡Q|
9.13.5: ¯^v¯’¨‡mev e¨e¯’vcbvi `ye©j w`K:
wkÿvμ‡g ¯^v¯’¨ wel‡q my¯úó wb‡`k©bv Av‡Q hv‡Z wkÿv_©xiv my¯’¨ †`n I †Ljvayjv PP©vi wfZi w`‡q Kg©ÿg
mybvMwiK wnmv‡e wb‡R‡K M‡o Zzj‡Z cv‡i| ZvQvov ¯^v¯’¨ †mev e¨e¯’vcbv wel‡q miKv‡ii h_vh_ wb‡`©kbv
_vKv m‡Ë¡I we`¨vj‡q ¯^v¯’¨ †mev e¨e¯’vcbvq h‡_ó `ye©j w`K cwijwÿZ nq| wb‡¤œ K‡qKwU D‡jøL Kiv
n‡jv:
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1| ch©vß Av‡jv evZv‡mi Afve
2| Acwi”Qbœ †kŠPvMvi
3| weï× cvwbq R‡ji Afve
4| Z`viwKi Afve
5| wkÿK-wkÿv_©xi ¯^v¯’¨ wel‡q Am‡PZbZv
6| msμwgZ I Avmw³RwbZ †ivM m¤ú‡K© D`vmxbZv
7| ¯^v¯’¨ wewa h_vh_ cÖwZcvjb bv Kiv
9.13.6: ¯^v¯’¨‡mev e¨e¯’vcbvi Dbœq‡b M„wnZ c`‡ÿc
we`¨vj‡qi ¯^v¯’¨ †mev e¨e¯’vcbvi KvRwU cÖavb wkÿK, wkÿK-Kg©Pvix, wkÿv_©x I GmGgwmi mvwe©K
mn‡hvwMZvq m¤úvw`Z n‡q _v‡K| ¯^v¯’¨ †mev e¨e¯’vcbvi Dbœq‡bi Rb¨ wb¤œwjwLZ c`‡ÿc MÖnY Kiv †h‡Z
cv‡i:
1| wkÿK-wkÿv_©xi ¯^v¯’¨ wel‡q m‡PZbZv RvMÖZ KiY
2| ¯^v¯’¨ wewa h_vh_ cÖwZcvj‡b m‡Pó Kiv
3| cÖwZôv‡b ch©vß Av‡jv evZv‡mi e¨e¯’v Kiv
4| wkÿK-wkÿv_©xi Rb¨ ch©vß cwi”Qbœ †kŠPvMvi ‰Zix Kiv
5| weï× cvwbq R‡ji e¨e¯’v Kiv
6| cÖwZôvb cÖav‡bi wbqwgZ Z`viwK
7| msμwgZ I Avmw³RwbZ †ivM m¤ú‡K© mZK©xKiY

mnvqK cvV:
1| weÁvb wkÿY- W. †kL AvgRv` †nv‡mb
2| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv- GgGBP Avjx
3| wkÿv weÁvb wi‡mvm© eyK- gvDwk, wkÿv gš¿Yvjq
4| ÒGBPAvBwf/GBWm cÖwZ‡iv‡a hyemgvRÓ -c`‡ÿc gvbweK Dbœqb †K›`ª

63

Awa‡ekb 9.14: `y‡h©vM e¨e¯’vcbv (Disaster Management)
(`y‡h©vMc~e©, `y‡h©vMKvjxb I `y‡h©vMcieZx© e¨e¯’vcbv)
9.14.1 AwR©Ze¨ †hvM¨Zv





`y‡h©vM m¤ú‡K© wkÿv_©x†`i cÖ‡qvRbxq Ávb AR©b I cÖ`k©b |
wewfbœ ai‡bi `y‡h©vM †gvKv‡ejvq cÖ‡qvRbxq †KŠkj AvqZ¡KiY I e¨e¯’v MÖnb|
`y‡h©vMc~e©, `y‡h©vMKvjxb I `y‡h©vMcieZx© mg‡q `y‡h©vM e¨e¯’vcbvi‡ÿ‡Î cÖ‡qvRbxq D‡`¨vM MÖnb|
miKvi KZ…©K M„nxZ RvZxq ch©v‡q `y‡hv©M e¨e¯’vcbv welqK c`‡¶c¸wj m¤ú‡K© Ávb AR©b |

9.14.2 wkLbdj
G Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_x©MY `y‡h©vM Kx ej‡Z cvi‡eb|
 cÖvK…wZK I gvbem„ó `y‡hv©‡Mi g‡a¨ cv_©K¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
 `y‡h©vM e¨e¯’vcbvi avcmg~n eY©bv Ki‡Z cvi‡eb|
 `y‡h©vMc~e©, `y‡h©vMKvjxb I `y‡h©vMcieZx© e¨e¯’vcbv m¤ú‡K© ej‡Z cvi‡eb|
miKvi KZ…©K M„nxZ `y‡hv©M e¨e¯’vcbv welqK c`‡¶c¸wj eb©bv Ki‡Z cvi‡eb|


9.14.3 welqe¯‘
`y‡h©vM e¨e¯’vcbv aviYvcÖvK…wZK Ae¯’vi †h †Kvb AbvKvw•¶Z cwieZ©b hv m~ôz cwi‡ek I gvby‡li Av_©mvgvwRK Ae¯’vi AebwZ NUvq
ZvnvB `y‡h©vM bv‡g AwfwnZ| GB `y‡h©vM cÖvK…wZK Kvi‡b ev gvby‡li AmveavbZvemZ Kg©Kv‡Ûi djkÖywZ‡Z msNwUZ
n‡q _v‡K| †fŠMwjKfv‡e evsjv‡`k e‡½vcmvMixq AÂ‡ji GKwU eØxc ivóª| K…wlcÖavb †`k wn‡m‡e G‡`‡ki gvbyl
bvbvfv‡e cÖK…wZi Dci wbf©ikxj wKš‘ †fŠ‡MvwjK Ae¯’vbMZ Kvi‡bB Avengvb Kvj a‡i cÖwZ eQi G‡`‡k †Kv‡bv
bv †Kvb cÖvK„wZK `y‡hv©M AvNvZ nv‡b, †K‡o †bq AMwbZ Rx‡ei cÖvY, aŸsm K‡i ‡fŠZ AeKvVv‡gv I Ab¨vb¨
m¤ú`| Gfv‡e wbqwgZ I AbvKvw•LZ cÖvK„wZK `y‡hv©M Avgv‡`i Dbœq‡bi c‡_ evav n‡q `vuovq | evsjv‡`‡ki
gvbyl NywY©So, R‡jv”Qvm, eb¨v, Abve„wó, AwZe„wó, f~~wgK¤úb BZ¨vw` cÖvK…wZK `y‡h©v‡Mi wbZ¨ mw½ | G‡`‡k bZzb
bZzb `y‡h©vM gvby‡li mvg‡b fqsKi iƒc wb‡q †`Lv w`‡”Q †hgb - ˆkZ¨cÖevn, AZ¨vwaK Zvc, mgZj AÂ‡j jeYv³
cvwbi AbycÖ‡ek, giyKiY, g„wËKvi De©iZv n«vm, b`x fv½b BZ¨vw` D‡jøL‡hvM¨|

`y‡h©vM e¨e¯’vcbvi ¸iæZ¡
`y‡h©vM GKwU Pig NUbv ev cwiw¯’wZ hv gvbyl I Zvi cvwicvwk©¦KZv‡K wech©¯ `viæbfv‡e cÖfvweZ K‡i|
Pjgvb mgvR I RxeP‡μi MwZ‡K Mfxifv‡e e¨vnZ K‡i, m¤ú` webó K‡i, cwi‡e‡ki ¶wZmvab K‡i| `y‡h©vM‡K
mvavibZ 4 wU fv‡M fvM Kiv hvq : h_v (1) f~ZvwËK `y‡h©vM (f‚wgK¤ú, AMœyrcvZ, f~wgaŸm, b`x fv½b, Av‡m©wb‡Ki
AvwaK¨, BZ¨vw`)| (2) AvenvIqv m¤úwK©Z `y‡h©vM (N~wb©So/U‡b©‡Wv, R‡jv”Qvm, eb¨v, Abve„wó, AwZe„wó,
ˆkZ¨cÖevn, BZ¨vw`) (3) cwi‡ekMZ `y‡h©vM (cwi‡ek `ylY, AiY¨ DRvo, giæKiY, dm‡ji †¶‡Z †cvKvi AvμgY,
Zvc`vn, gnvgvix, BZ¨vw` )| (4) K…wÎg ev gvbem„ó `y‡h©vM (hy×, RbmsL¨v we‡õviY, cÖhyw³MZ `yN©Ubv, AwMœKvÛ,
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d‡ió dvqvi,
BZ¨vw`)|

K…wËg `ywf©¶, ivR‰bwZK Aw¯’iZv/ `vsMv, hvbevnb `yN©Ubv, eb¨v cÖwZi¶v evua Ae¨e¯’vcbv,

`y‡h©vM e¨e¯’vcbvi wewfbœ ch©vqmg~n
`y‡h©vM Ggb GKwU Pig NUbv ev cwiw¯’wZ hv gvbyl I Zvi cvwicvwk©¦K Ae¯’v‡K ¶wZMÖ¯Z K‡i Ges ¯^vfvweK Rxeb
aviv‡K wech©¯Z K‡i | `y‡h©v†M AvμvšÍ gvby‡li c‡¶ GKKfv‡e Zv †gvKv‡ejv Kiv Kómva¨ ev †¶Î we‡k‡l
Am¤¢e n‡q c‡o | wKš‘ mvgwMÖK cÖ‡Póv I m‡PZbZv e„w×i gva¨‡g `y‡h©v‡Mi fqvenZv Kwg‡q Avbv m¤¢e|
cÖvK…wZK `y‡© hvM cÖwZ‡iva Kivi g‡Zv cÖhyw³ GLb ch©šÍ Avwe¯‹…Z bv n‡jI `y‡© hvM †gvKv‡ejvi gva¨‡g fqvenZv
wKQzUv Kwg‡q Avbv hvq| wKQz cÖ¯‘wZ g~jK e¨e¯’v MÖnY Ki‡j Aek¨B `y‡h©v‡M cÖvYnvwb †iva I m¤ú‡`i ¶wZ Kgv‡bv
m¤¢e| ‡mB Rb¨ cÖ‡qvRb Z„Yg~j ch©v‡qi gvbyl‡K `y‡h©vM m¤ú‡K© m‡PZb Kiv|

`y‡h©vMc~e©, `y‡h©vMKvjxb I `y‡h©vMcieZ©x cÖwµqv
`y‡h©v†M AvμvšÍ gvby‡li c‡¶ GKKfv‡e Zv †gvKv‡ejv Kiv †¶Îwe‡k‡l Am¤¢e | wKš‘ mvgwMÖK cÖ‡Póv I
m‡PZbZv e„w×i gva¨‡g `y‡h©v‡Mi fqvenZv Kwg‡q Avbv m¤¢e| cÖvK…wZK `y©‡hvM cÖwZ‡iva Kivi g‡Zv cÖhyw³ GLb
ch©šÍ Avwe¯‹…Z bv n‡jI `y©‡hvM †gvKv‡ejvi gva¨‡g fqvenZv wKQzUv Kwg‡q Avbv hvq| d‡j `y‡h©v‡M cÖvYnvwb †iva
Ges m¤ú‡`i ¶q¶wZ Kgv‡bvi †¶‡Î `y‡h©vM we‡klÁMY Ges fz³‡fvMx gvbyl †h c`‡¶c¸‡jvi Dci me‡P‡q
†ekx ¸iæZ¡¡ w`‡”Qb, Zv n‡”Q `y‡h©vM m¤ú‡K© m‡PZbZv m„wó | wKQz c¯‘wZg~jK e¨e¯’v MÖnY Ki‡j Aek¨B `y‡h©v‡M
cÖvYnvwb †iva I m¤ú‡`i ¶wZ Kgv‡bv m¤¢e| †mBj¶¨ wb‡qB miKvix I †emiKvix ch©v‡q wewfbœ Kvh©μg
B‡Zvg‡a¨B ïiæ n‡q‡Q|

cÖvK`y‡h©vM ch©vq cÖ¯‘wZg~jK e¨e¯’v
eb¨v wbqš¿b evau I N~wY©So Avkªq †K›`ªmg~‡ni i¶bv‡e¶Y mZKx©KiY e¨e¯’vi msi¶Y I kw³kvjxKiY,
‡m¡”Qv‡meK evwnbx MVb I cÖwk¶Y, SywKc~Y© GjvKv¸wji Rb¨ gvbwPÎ ˆZix, Kw›U‡RwÝ gvwë wWwmwcøbvix G‡cÖvP,
`yMZ
© ‡`i DØv‡ii e¨e¯’v, hvbevnb I miÄv‡gi Av‡qvRb, Lv`¨ I Ab¨vb¨ ÎvbmvgMªx, Riæix IlacÎ I cvwb
weïØKiY ewo BZ¨vw` ÎvYmvgMÖxi AvMvg msMÖn I gRy‡`i e¨e¯’v| `y‡h©vM †gvKv‡ejvi Rb¨ Avc`Kvjxb
Kg©cwiKíbv _vKv Avek¨K| †hgb- `y‡h©vM cÖ¯‘wZ Kg© cwiKíbv I Avc`Kvjxb Kg©cwiKíbv|

eb¨v wbqš¿Y I eb¨vKvjxb mg‡q M„nxZe¨ cwiKíbv
cvwb Dbœqb †evW©, AvenvIqv wefvM, †hŠ_ b`x Kwgkb KZ…©K e„wói cwigvb I cvwbi D”PZv gvcv, e„wói m¤¢vebv
welqK Z_¨ cÖ`vb Ges eb¨vi cye©vfvm m¤ú‡K© ‰`wbK ey‡jwUb cÖKv‡ki e¨e¯’v Kiv n‡q‡Q|

eb¨vc~e© cÖ‡qvRbxq cÖ¯w‘ Z
eb¨v †gvKv‡ejv Kivi Rb¨ wb‡¤§ewb©Z welq¸wji cÖwZ †Lqvj ivL‡Z n‡e †hgb DuPz RvqMvq evox wbg©vb Kiyb;
 b`xi ZxieZ©x GjvKvq †eox ev‡aui evB‡i evox wbg©vb Kiv †_‡K weiZ _vKzb;
 bZzb †R‡M DVv P‡i emZevox wbg©vb Kiv †_‡K weiZ _vKyb;
 wf‡Uevox bxPz n‡j gvwU w`‡q Zv Av‡iv DuPz Kiyb hv‡Z eb¨vi cvwb bv D‡V;
 evoxi Pvicv‡k¦© KjvMvQmn Ab¨vb¨ MvQ jvMvb hv‡Z gvwUi ¶q ‡iva nq;
 eb¨vcÖeY GjvKvq N‡ii Pvicvk¦© cvKv Kiv ev Nb Nb evuk A_ev k³ Kv‡Vi †Ni w`‡q ivLyb hv‡Z N‡ii
wfZ‡ii gvwU †f‡½ bv c‡o;
 wUDeI‡qj DPy¯’v‡b ¯’vcb Kiyb hv‡Z eb¨vi cvwb‡Z Wz‡e bv hvq;
65








evox‡Z eb¨vi cvwb DV‡j gvjvgvj †Kv_vq ¯’vbvšÍi Ki‡eb Zv Av‡M †_‡KB wVK K‡i ivLyb;
g~j¨evb m¤ú` Mev`x cï i¶v Kivi Rb¨ wK Ki‡eb eb¨v †gŠmyg Avmvi Av‡M Zv wVK Kiæb;
eb¨vi ‡gŠm‡g N‡i cÖ‡qvR‡bi AwZwi³ Lv`¨km¨ bv †i‡L wewμ K‡i UvKv e¨vs‡K Rgv ivLyb;
eb¨vi gvm¸wj‡Z evox‡Z gywo, wPov, ¸o, BZ¨vw` ïKbv Lvevi gRy` ivLyb;
N‡i memgqB Lvevi m¨vjvBb gRy` ivLyb;
eb¨vi mgq cvwb e¨env‡ivc‡hvMx Kivi Rb¨ wdUKxwi I cvwb weï×KiY †Ue‡jU msMÖ‡n ivLyb|

eb¨vKvjxb mg‡q KiYxq
 eb¨vq evoxNi Wz‡e †M‡j Avkªq‡K‡›`ª Avkªq MÖnY Kiyb|
 cÖ‡qvRbxq wRwbmcÎ N‡ii Pv‡ji wb‡Pi cvUvZ‡b ivLvi e¨e¯’v Kiyb|
 eb¨vKewjZ bq Ggb MÖv‡g Avcbvi Miæ-evQzi cvwV‡q w`b, †Kv‡bv g‡ZB i¶v Kiv m¤¢e bv n‡j weμq Kiæb
Ges UvKv e¨vs‡K Mw”QZ ivLyb hv‡Z eb¨vi ciciB Pvl Avev‡`i Rb¨ Miæ wKb‡Z cv‡ib|
 hvZvqv‡Zi Rb¨ †bŠKv bv _vK‡j Kjv Mv‡Qi ‡fjv cÖ¯‘Z Kiyb|
 wUDeI‡q‡ji cvwb cvb Kiæb, wUDeI‡q‡ji cvwb cvIqv bv †M‡j cvwb dzwU‡q cvb Kiæb|
 eb¨vi mgq wewfbœ †ivM †`Lv w`‡Z cv‡i| G¸wji cÖwZ‡laK wUKv/Bb‡RKkb MÖnY Kiæb|
 Avcbvi GjvKvq Kg©iZ †gwW‡Kj wU‡gi Ae¯’vb †R‡b wbb Ges cÖ‡qvR‡b Zv‡`ui hvnvh¨ wbb|
 Avcbvi N‡i Kve©wjK Gwm‡Wi †evZ‡ji wQwc Ly‡j ivLyb G‡Z Avcbvi N‡i mvc XzK‡e bv|
 †QvU †QvU ev”Pv‡`i cÖwZ me mgq †Lqvj ivLyb|
 eb¨vKewjZ GjvKvq `y‡h©vM e¨e¯’vcbv KwgwUi mv‡_ †hvMv‡hvM K‡i cÖwZwU eb¨vKewjZ MÖv‡g †¯^”Qv‡meK
evwnbx MVb Kiæb Ges m¤ú‡`i wbivcË©v wbwðZ Kiæb|

eb¨v cieZ©x mgq KiYxq
 eb¨vi cvwb †b‡g hvIqvi mv‡_ mv‡_ wbR wfUv evwo‡Z wd‡i hvb, Nievox emevm†hvM¨ Kiæb|
 Pvlvev‡`i D‡`¨vM MÖnY Kiæb Ges K…wl Kg©x‡`i mv‡_ Av‡jvPbvμ‡g ¯^í mg‡q Drcv`b†hvM¨ dm‡ji Pvl
Kiæb |
 eb¨vi ciciB bvbv iKg †ivM †hgb- UvBd‡qW, Wv†qwiqv, Avgvkq BZ¨vw` †`Lv w`‡Z cv‡i, ZvB †ivM
cÖwZ‡laK wUKv/ Bb‡RKkb wbb|
 memgq wUDeI‡q‡ji cvwb cvb Kiyb ev cvwb weï×KiY U¨ve‡jU/ wdUwKwi w`‡q †kvab K‡i cvb Kiæb |
 Nievox cyb:wbg©v‡b mvnv‡h¨i Rb¨ †¯^”Qv‡mex cÖwZôv‡bi mv‡_ †hvMv‡hvM Kiæb |
 Nievox cyb: wbg©v‡bi Rb¨ †Kvb miKvix mvnv‡h¨i Rb¨ BDwc †Pqvig¨v‡bi mv‡_ †hvMv‡hvM Kiyb|

N~wY©So I R‡jv”Qvm †gvKv‡ejvq M„nxZe¨ cwiKíbv
AvenvIqv wefvM PviwU †K‡›`ªi gva¨‡g AvenvIqvi MwZwewa ch©‡e¶Y e¨e¯’v, e‡½vcmvM‡i wb¤§Pvc m„wó I Zvi
MwZ m¤ú‡K© AvMvg wec` ms‡KZ cÖ`vb K‡I _v‡K| RbMb‡K wbivc` Avkª‡q P‡j hvIqvi Rb¨ N~wY©So cÖ¯‘wZ
Kg©mywP wm.wc.wc. Gi mvnv‡h¨ ÎvY gš¿Yvjq KZ©„K msev` gva¨g¸wj‡K m¤cÖPv‡ii we‡kl e¨e¯’v MÖnY K‡i‡Q| †Rjv
I ¯’vbxq cÖkvmb mgy`ª I b`x e›`i¸‡jvi Rb¨ gnvwec` ms‡KZ cÖ`vb K‡i| AvMvg mZK©Zv e¨ve¯’vi wb‡`©k mgy`ª
e›`‡ii Rb¨ gnvwec` ms‡KZ bs 08-10 Ges b`x e›`i¸‡jvi Rb¨ gnv-wec` ms‡KZ bs 03-04 evZv‡mi
MwZ‡eM N›Uvq 74 gvB‡ji D‡aŸ© n‡j Zxeª N~wY©So|
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N~Y©xS‡oi c~e©vfvm ev †kªYx wefvRb (evZv‡mi ZxeªZv I MwZi wfwË‡Z)

(K)
(L)
(M)
(N)
(O)

wb¤§Pvc
Mfxi wb¤§Pvc
N~Y©xSo
cÖej N~Y©xSo
n¨vwi‡Kb ZxeªZv


t
t
t
t
t

evZv‡mi MwZ‡eM N›Uvq 31 gvBj A_ev 50.2 wKtwgt|
evZv‡mi MwZ‡eM N›Uvq 32 †_‡K 38 gvBj A_ev 51.84 †_‡K 61.65 wKtwgt
evZv‡mi MwZ‡eM N›Uvq 38 †_‡K 54 gvBj |
evZv‡mi MwZ‡eM N›Uvq 55 †_‡K 75 gvBj A_ev 89.1 †_‡K 118.88 wKtwgt|
evZv‡mi MwZ‡eM N›Uvq 74 gvBj A_ev 119.26 wKtwgt |

Drmt `y‡h©vM welqK ¯’vqx Av‡`kvejx 1997 †_‡K D×„Z (ms‡kvwaZ 2010)|

evsjv‡`‡ki `~‡h©vM e¨e¯’vcbvq miKvwi I †emiKvwi cÖqvm
`~‡h©vM e¨e¯’vcbv GKwU we‡kl ai‡bi e¨e¯’vcbv hvi g‡a¨ `~‡h©v‡Mi cÖwZ ch©v‡q bxwZ wba©viY, cÖkvmwbK
wm×všÍ Ges ev¯Íe c`‡¶c _vK‡e (Disaster Management is the unit of policy and
administrative decisions associated with operational activities which pertain to
the various stages of Disaster at all levels) | evsjv‡`k miKv‡ii `~‡h©vM e¨e¯’vcbv I ÎvY
gš¿Yvjq cÖavbZt `~‡h©vM e¨e¯’vcbvi `vq-`vwq†Z¡ wb‡qvwRZ| UNDP, UNICEF cÖf„wZ AvšÍR©vwZK I
we‡`kx ms¯’vmg~n Ges CPP, BRAC, CARITAS, OXFAM, CCDB, BDPC, PACT/PRIP Disaster
Forum BZ¨vw` ‡emiKvwi ms¯’vmg~n `~‡h©vM e¨ve¯’vcbvq wb‡qvwRZ i‡q‡Q| miKvwi ms¯’vmg~‡ni g‡a¨
AvenvIqv Awa`ßi, ¯úvi‡mv I cvwb Dbœqb †evW© `~‡h©vM mZK©xKiY wel‡q we‡klfv‡e wb‡qvwRZ|
DcK‚jxq AÂ‡j euva wbg©vY N~wY©So cÖeY GjvKvmg~‡n Avkªq †K›`ª wbg©vY BZ¨vw` miKvwi I †emiKvwi
cÖ‡Póvq ev¯ÍevwqZ n‡”Q| `~‡h©vM e¨e¯’vcbv ey¨‡iv bvgK ms¯’vwU evsjv‡`k miKv‡ii `~‡h©vM e¨e¯’vcbv I
ÎvY gš¿Yvj‡qi AvIZvaxb GKwU miKvwi cÖwZôvb hvi Kvh©vejx n‡”Q t
(K) `y‡h©vM e¨e¯’vcbv Kvh©μ‡gi mgš^q mvab;
(L) `~‡h©vM cÖkgb msμvšÍ Z_¨vw` msMÖn, msi¶Y I we‡kølY;
(M) GKwU Riæix Acv‡ikb †m›Uvi (EOC) cwiPvjbv;
(N) mKj ch©v‡q `~‡h©vM cÖ¯‘wZ I cÖkg‡bi D‡`¨vM MÖnY;
(O) BDwbqb, _vbv I †Rjv ch©v‡q cÖkgb cwiKíbv cÖYqb‡K mnvqZv Kiv;
(P) wewfbœ gš¿Yvjq Awa`ßi ms¯’vmg~n‡K Avc`Kvjxb cwiKíYv cÖYq‡b mnvqZv `vb;
(Q) `~‡h©vM e¨e¯’vcbv msμvšÍ DcKiYmg~n msMwVZKiY|

`y‡h©vM e¨e¯’vcbv cwiKvVv‡gv
evsjv‡`‡ki `y‡h©vM e¨e¯’vcbvi AvBbMZ w`K Av‡`kvejx I cwiPvjbv cl©`, bxwZ I bxwZ wb‡`©wkKv
BZ¨vw` `y‡h©vM e¨e¯’vcbv cwiKvVv‡gvi AšÍ©MZ| `y‡h©vM SzwK n«vm Ges Riæix e¨e¯’vcbv mwVKfv‡e
cwiPvwjZ I ev¯ÍevwqZ Kivi D‡Ï‡k¨ evsjv‡`‡k `y‡h©vM e¨e¯’vcbv cwiKvVv‡gv MVb Kiv n‡q‡Q| G
cwiKvVv‡gvi AšÍ©fy³ n‡jv
1. `y‡h©vM e¨e¯’vcbv AvBb 2012
2. RvZxq `y‡h©vM e¨e¯’vcbv bxwZgvjv 2014
3. RvZxq `y‡h©vM e¨e¯’vcbv cwiKíYv 2010-2015
4. `y‡h©vM wel‡q ¯’vqx Av‡`kvejx (Gm I wW) 1997 (ms‡kvwaZ 2010)|
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9.14.4 Dcmsnvi
f‚gÛjxq cwi‡ek I cÖwZ‡e‡ki Kvi‡Y cÖwZ ermi Avgv‡`i †`‡k N~wY©So, R‡jv”Qvm, eb¨v, b`x fv½bmn wewfbœ
cÖvK…wZK `y‡h©vM msNwUZ nq d‡j Rxeb I m¤ú‡`i e¨vcK ¶wZ mvwaZ nq| evsjv‡`‡ki wKq`vsk f‚wgK¤ú
†Rv‡bi AvIZvfz³ nIqvq †h †Kvb mgq f‚wgK‡¤ú AKíbxq ¶wZi KviY n‡Z cv‡i| cÖvK…wZK `y‡h©vM m¤ú~Y©fv‡e
wbqš¿Y gvby‡li mva¨vZxZ Z‡e `y‡h©vM ‡gvKv‡ejvq RbMb‡K m‡PZb K‡i †Zvjv Ges `y‡hv©M c¯‘ywZmn cwi‡ek
mnvqK Kvh©Ki f‚wgKv cvjbB `y‡h©vM ‡gvKv‡ejvi DrK…ó cš’v |

9.14.5 mnvqK cvV
1. (Chowdhury, A. 1994. Strategic Planning for Disaster Prepardness and Mitigation Program, SPARSO,
Bangladesh, 219pp.
2. `~‡h©vM e¨e¯’vcbv-Bmjvg †gvnv¤§` bRiæj, cÖv³b mwPe, cvwb m¤ú` gš¿Yvjq|
3. cÖwkÿK cÖwkÿY g¨vbyqvj, evsjv‡`‡ki `~‡h©vM I `y‡h©vM e¨e¯’vcbv- ev¯Íevq‡b gvDwkI wmwWGgwc-2, XvKv wek¦we`¨vjq|
4. (3)Human Response to Natural Disaster, Issues involved-Aliur Rahman, Dhaka, Bangladesh, 411pp.
5. MYcÖRvš¿x evsjv‡`k miKvi, `~‡h©vM e¨e¯’vcbv I ÎvY gš¿Yvjq, `~‡h©vM e¨e¯’vcbv ey¨‡iv, `~‡h©vM welqK ¯’vqx Av‡`kvejx, 1997|
6. (5) (6Rahman, M. S.1997. Disaster Management and Public Awareness in Bangladesh, Dhaka,
Bangladesh, 213pp. [in Bengali].
7. Islam Md. Shamsul 1998. Importance of Coordination in Disaster Management”, Dhaka,
Bangladesh, 171pp.
8. (8) (Kishore, K. 1999. Disaster Management in Asia and Pacific- Some Emerging Issues. Asian
Disaster Prepardness Centre (ADPC), 245pp.
9. `~‡h©vM e¨e¯’vcbv cÖwk¶Y m¤úwK©Z Awa‡ek‡bi cÖ¯ÍvweZ iƒc‡iLv-`~‡h©vM e¨e¯’vcbv ey¨‡iv, XvKv, c„: 118|
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Awa‡ekb 9.15: Ø›Ø e¨e¯’vcbv (Conflict Management):
AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv:
 cÖvwZôvwbK Ø‡›Øi KviY wel‡q my¯úó aviYv
 Ø‡›Øi †bwZevPK djvdj †ivaK‡í mÿgZv
 Ø›Ø wbim‡b cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc MÖn‡Y `ÿZv
wkLbdj:
G Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_©xMY Ø‡›Øi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
 Ø‡›Øi Drm/KviY eY©bv Ki‡Z cvi‡eb|
 Ø‡›Øi djvdj e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
 Ø›Ø wbimb †KŠkj eY©bv Ki‡Z cvi‡eb|

welqe¯‘
9.15.2: Ø‡›Øi aviYv:
‰`bw›`b Rxe‡bi wewfbœ †ÿ‡Î Avgiv bvbvwea mgm¨vi m¤§yLxb nB| mgm¨v gvÎB Ø›Ø bq, Ø›Ø GKwU
Dcjwäi welq| Ø›Ø wewfbœ cÖKv‡ii n‡Z cv‡i| †hgb- cvwievwiK Ø›Ø, e¨w³K Ø›Ø, `jMZ Ø›Ø I
mvsMVwbK Ø›Ø| Ø›Ø n‡”Q †Kvb e¨w³ ev `j KZ©„K Aci e¨w³ ev `‡ji ¯^v_© mswkøó wel‡q ÿwZ mva‡bi
cÖ‡Póv †_‡K D™¢~Z GKwU cÖwμqv ev Ae¯’v|
9.15.3: Ø‡›Øi Drm/KviY:
cÖwZwU msMVb ev cÖwZôv‡b wewfbœ Kg©x‡`i gv‡S ¯^v_© mswkøó wel‡q gZcv_©K¨ †`Lv †`q| d‡j Zv‡`i g‡a¨
Am‡šÍvl Ges Ø›Ø m„wó nq| we`¨vj‡q †h me Kvi‡Y Ø‡›Øi m„wó nq Zv wb‡¤œ D‡jøL Kiv n‡jv:
1| e¨w³Z¡, g~j¨‡eva I `„wófw½i cv_©K¨
2| m¤ú` e›U‡b AmgZv I Ace¨envi
3| KZ©„Z¡ Ges `vwqZ¡ e›U‡b AmgZv
4| Kg©x‡`i mv‡_ `ye©j †hvMv‡hvM
5| KZ©„c‡¶i GKwU `‡ji Dci wbf©ikxjZv
6| cÖfzZ¡e¨ÄK e¨e¯’vcbv
7| cÖwZôvb cÖav‡bi ˆelg¨g~jK AvPiY
8| my‡hvM myweav cÖ`v‡bi †¶‡Î cÿcvwZZ¡
9| KZ…‡© Z¡i GLwZqvi ewn©f‚Z Kv‡R n¯Í‡¶c
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10| wb‡ew`Z cÖvY, `ÿ I †hvM¨ wkÿ‡Ki Afve
11| bvix-cyiæ‡li ˆelg¨
9.15.4: Ø‡›Øi djvdj:
†h †Kvb ms¯’v ev cÖwZôv‡bi Kg©x‡`i g‡a¨ Ø›Ø _vK‡j gvbwmK Pv‡ci m„wó nq| Ø›Ø cÖwμqvi djvdj n‡Z
cv‡i BwZevPK ev MVbg~jK| Avevi n‡Z cv‡i †bwZevPK ev aŸsmvZ¥K|
wb‡¤œ Ø‡›Øi BwZevPK I †bwZevPK djvdj D‡jøL Kiv n‡jv:
K) Ø‡›Øi BwZevPK/MVbg~jK djvdj:
1. Ø›Øgvb `‡ji m„RbkxjZv Ges D™¢vebx ¶gZv e„w× K‡i|
2. Ø›Øgvb `jfz³ m`m¨‡`i cÖwZôv‡bi cÖwZ AvMÖn m„wó K‡i|
3. gvbwmK Pvc †_‡K gy³ K‡i|
4. cÖwZôv‡bi wm×všÍ ev¯Íevqb mnR nq|
5. AvZ¥g~j¨vqbI Av‡Z¥vcjwäi cwi‡ek m„wó K‡i Ges AvZ¥ïw× NUvq|
6. mgm¨v mgvav‡bi ¸iæZ¡c~Y© wb‡`©kbv †`q|
7. GKB `‡ji m`m¨‡`i g‡a¨ GKvZ¥Zv m„wó nq|
8. cÖwZôv‡bi ¯^”QZv I Revew`wnZv e„w× cvq|
9. cÖwZôv‡bi gvb Dbœqb nq|
L) Ø‡›Øi †bwZevPK/ aŸsmvZ¥K djvdj:
1| fv‡jv Kg©xiv cÖwZôvb Z¨vM Ki‡Z cv‡i|
2| Kg©x‡`i g‡a¨ gvbe m¤úK© webó nq|
3| cÖvwZôvwbK ¯^v‡_©i †P‡q e¨w³ ¯^v_© cÖvavb¨ cvq|
4| PvKzix †_‡K cÖvß mš‘wó n«vm cvq|
5| cÖwZôv‡bi mybvg ¶zbœ nq|
6| cÖwZôv‡bi gvb n«vm cvq|
7| cÖwZôvbwU eÜ n‡q hvq|
9.15.5: Ø›Ø wbimb †KŠkj:
1| we`¨vj‡q Kv‡Ri myôz cwi‡ek m„wó Kiv
2| wkÿK- Kg©Pvix‡`i g‡a¨ Av‡Z¥vcjwä m„wó Kiv
3| wkÿK- Kg©Pvix‡`i h_vh_ g~j¨vqb Kiv
4| Ø›Ø Gov‡bv ev Ø›Ø `gb
5| wb‡R‡`i g‡a¨ we‡f` n«vmKiY
5| cÖwZc‡ÿi gZcÖKv‡ki my‡hvM cÖ`vb
6| civgk©/ KZ…©Z¡g~jK wb‡`©kbv cÖ`vb
7| wbR cÖwZwμqvq `vqfvi MÖnY Kiv
8| mvsMVwbK KvVv‡gvq cwieZ©b Avbqb
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Awa‡ekb mvi ms‡ÿc:
‰`bw›`b Rxe‡bi wewfbœ †ÿ‡Î Avgiv bvbvwea mgm¨vi m¤§yLxb nB| mgm¨v gvÎB Ø›Ø bq, Ø›Ø GKwU
Dcjwäi welq| Ø›Ø n‡”Q †Kvb e¨w³ ev `j KZ©„K Aci e¨w³ ev `‡ji ¯^v_© mswkøó wel‡q ÿwZ mva‡bi
cÖ‡Póv †_‡K D™¢~Z GKwU cÖwμqv ev Ae¯’v|
cÖwZwU msMVb ev cÖwZôv‡b wewfbœ Kg©x‡`i gv‡S ¯^v_© mswkøó wel‡q gZcv_©K¨ †`Lv †`q| d‡j Zv‡`i g‡a¨
Ø›Ø m„wó nq| Ø›Ø m„wói KviY- e¨w³Z¡, g~j¨‡eva I `„wófw½i cv_©K¨; m¤ú` e›U‡b AmgZv I Ace¨envi ;
KZ©„Z¡ Ges `vwqZ¡ e›U‡b AmgZv; Kg©x‡`i mv‡_`ye©j †hvMv‡hvM; KZ©„c‡¶i GKwU `‡ji Dci wbf©ikxjZv;
cÖfzZe¡ ¨ÄK e¨e¯’vcbv; cÖwZôvb cÖav‡bi ˆelg¨g~jK AvPiY; my‡hvM myweav cÖ`v‡bi †¶‡Î cÿcvwZZ¡;
†h †Kvb ms¯’v ev cÖwZôv‡bi Kg©x‡`i g‡a¨ Ø›Ø _vK‡j gvbwmK Pv‡ci m„wó nq| Ø›Ø cÖwμqvi djvdj n‡Z
cv‡i BwZevPK ev MVbg~jK| Avevi n‡Z cv‡i †bwZevPK ev aŸsmvZ¥K|
wb‡¤œ Ø‡›Øi BwZevPK I †bwZevPK djvdj D‡jøL Kiv n‡jv:
BwZevPK: Ø›Ø`‡ji m„RbkxjZv I D™¢vebx ¶gZv e„w× K‡i; `jfz³ m`m¨‡`i cÖwZôv‡bi cÖwZ AvMÖn m„wó
K‡i; gvbwmK Pvc †_‡K gy³ K‡i; cÖwZôv‡bi wm×všÍ ev¯Íevqb mnR nq; AvZ¥g~j¨vqbI Av‡Z¥vcjwäi
cwi‡ek m„wó K‡i Ges AvZ¥ïw× NUvq; mgm¨v mgvav‡bi ¸iæZ¡c~Y© wb‡`©kbv †`q; GKB `‡ji m`m¨‡`i
g‡a¨ GKvZ¥Zv m„wó nq; cÖwZôv‡bi ¯^”QZv I Revew`wnZv e„w× cvq; cÖwZôv‡bi gvb Dbœqb nq|
†bwZevPK: fv‡jv Kg©xiv cÖwZôvb Z¨vM Ki‡Z cv‡i; Kg©x‡`i g‡a¨ gvbe m¤úK© webó nq|; cÖvwZôvwbK
¯^v‡_©i †P‡q e¨w³ ¯^v_© cÖvavb¨; PvKzix †_‡K cÖvß mš‘wó n«vm cvq; cÖwZôv‡bi mybvg ¶zbœ nq; cÖwZôv‡bi gvb
n«vm cvq|
7. cÖwZôvbwU eÜ n‡q hvq|
mnvqK cvV:
1| ¯‹zj Av‡iv fv‡jv Kxfv‡e Kiv hvq- bv‡qg
2| d‡jv-Avc cÖwkÿY mnvwqKv- wUwKDAvB-‡mc, gvDwk, wkÿv gš¿Yvjq
3| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv wi‡mvm© eyK- gvDwk, wkÿv gš¿Yvjq

71

Awa‡ekb 9.16: gva¨wgK wk¶v cÖwZôvb e¨e¯’vcbvq KZ©…Z¡ Ac©Y
(Handing over of responsibilities in secondary education institutions)
9.16.1 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv:
 KZ…©Z¡ Ac©‡Yi bxwZgvjv m¤ú‡K© Ávb AR©b Ges we`¨vj‡q cÖ‡qvM Kivi mÿgZv AR©b
 KZ…©Z¡ Ac©‡Yi cÖv‡qvwMK Kjv ‡KŠkj m¤ú‡K© mÿgZv AR©b |
9.16.2 wkLbdj
G Awa‡ekb †k‡l Avcbviv
 KZ…©Z¡ I KZ…©Z¡ Ac©‡Yi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
 KZ…©Z¡ Ac©‡Yi bxwZgvjv eY©bv Ki‡Z cvi‡eb|
 KZ…©Z¡ Ac©‡Yi myweavmg~n D‡jøL Ki‡Z cvi‡eb|
 KZ…©Z¡ Ac©‡Y mgm¨v I mgvav‡bi Dcvqmg~n eY©bv Ki‡Z cvi‡eb|
 KZ…©Z¡ Ac©Y‡K Kvh©Ki Kivi Dcvq ej‡Z cvi‡eb|
welqe¯‘
mvaviY A‡_© Aa¯Íb‡`i‡K Av‡`k I wb‡`©k `v‡bi AwaKvi I ¶gZv‡K KZ…©Z¡ e‡j| DaŸ©Zb KZ…©c¶
KZ…©K Aa¯Íb‡`i‡K Kvh© m¤úv`‡bi Rb¨ ¶gZv Ges `vwqZ¡fvi Ac©Y Kiv‡K KZ…©Z¡ Ac©Y ev ¶gZv n¯ÍvšÍi
ejv nq| we`¨vjq GKwU mvgvwRK cÖwZôvb| we`¨vjq cwiPvjbv ‡Kvb GKK e¨w³i c‡ÿ m¤¢e bq| ZvB
we`¨vj‡qi Kvh©μg myôzfv‡e cwiPvjbvi Rb¨ cÖwZôv‡bi cÖavb wkÿK Zvi ÿgZv‡K Aat¯Íb‡`i g‡a¨ Ac©Y
Ki‡Z cv‡ib| Gi d‡j cÖwZôvb e¨e¯’vcbvi †ÿ‡Î bvbvwea myweav jvf K‡i _v‡K|
GKwU we`¨vj‡q QvÎ-QvÎx fwZ©, †kÖYxKÿ ch©‡eÿY, AeKvVv‡gv I miÄvgvw`i iÿYv‡eÿY,gvjvgvj msMÖn,
cixÿv e¨e¯’vcbv, Znwej msMÖn I e¨q, wnmve msiÿY, Avf¨šÍixY wbixÿv mn bvbvwea KvR i‡q‡Q hvi
`vwqZ¡ cÖavb wbe©vnx wn‡m‡e cÖavb wkÿ‡Ki Dci eZ©vq wKš‘ cÖavb wkÿ‡Ki c‡ÿ GZme Kv‡Ri `vwqZ¡
cvjb †Kvbfv‡eB m¤¢e bq| G‡ÿ‡Î cÖavb wkÿK Aat¯Íb‡`i g‡a¨ †hvM¨Zv I AwfÁZv Abyhvqx `vwqZ¡
e›Ub K‡i †`b| `vwqZ¡cÖvß e¨w³ ev KwgwU mg~‡ni KZ…©‡Z¡i GLwZqviI GKB mg‡q wba©viY K‡i w`‡Z nq|

9.16.1: KZ…©‡Z¡i aviYv
mvaviY A‡_© Aa¯Íb‡`i‡K Av‡`k I wb‡`©k `v‡bi AwaKvi I ¶gZv‡K KZ…©Z¡ e‡j| A_©vr wb‡`©k
cvj‡b Aa¯Íb‡`i AvbyMZ¨ I Revew`wnZv wbwðZKi‡Y wewam¤§Z ¶gZv‡K KZ…©Z¡ e‡j|
9.16.2:KZ…©Z¡ Ac©‡Yi aviYv
DaŸ©Zb KZ…©c¶ KZ…©K Aa¯Íb‡`i‡K Kvh© m¤úv`‡bi Rb¨ ¶gZv Ges `vwqZ¡fvi Ac©Y Kiv‡K KZ…©Z¡ Ac©Y
ev ¶gZv n¯ÍvšÍi ejv nq| KZ…©Z¡ Ac©b cÖwZôvwbK Kvh©vejx myôzfv‡e m¤úv`‡bi Ges Ae¯’v‡bi Reve
w`wnZv wbwðZ Ki‡Yi ¸iæZ¡c~Y© nvwZqvi wnmv‡e KvR K‡i|
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9.16.3:KZ…©Z¡ Ac©‡Yi bxwZgvjv
KZ…©Z¡ Ac©Y cÖwμqvq KZK¸‡jv mywbw`©ó bxwZgvjv AbymiY Kiv n‡q _v‡K| Gi d‡j KZ…©Z¡ Ac©Y Kvh©Kix
I djcÖmy n‡q _v‡K| bxwZgvjvmg~n n‡jv1. `vwqZ¡ I KZ©e¨ mywbw`©óKiY
2. KZ…©Z¡ I `vwq‡Z¡i g‡a¨ mvgÄm¨ Avbvqb
3. ˆØZ AaxbZv cwinvi
4. KZ…©Z¡ ¯Íi wba©viY
5. †Rvov gBwkKj bxwZ AbymiY
6. mwVK `vwqZ¡ e›Ub
7. h_vh_ Z`viKx I wbqš¿Y

9.16.4: KZ…©Z¡ Ac©‡Yi myweavmg~n t
GKRb cÖavb wbe©vnx ev ¯‹zj cÖav‡bi c‡¶ †Kvb cÖwZôv‡bi mKj KvR GKv Kiv m¤¢eci nq bv| ZvB
Kvh©m¤úv`‡bi myveav‡_© Awc©Z Kvh©fvi‡K KZ¸‡jv fv‡M wef³ K‡i wZwb Aaxb¯’ Kg©x‡`i Dci Ac©b
K‡ib| d‡j cÖwZôvb eûwea myweav †c‡q _v‡K| wb‡gœ Gme myweav ev DcKvi ms‡¶‡c Av‡jvPbv Kiv nj t
 wbev©nxi Kvh©fve n«vm;
 Kv‡h© MwZkxjZv e„w×;
 Aa¯’b‡`i `¶Zv e„w×;
 Aat¯Íb‡`i Dbœqb;
 m¤cÖmvi‡Y mnvqZv;
 `ªæZ wm×všÍ MÖnY;
 bZzb †bZ…Z¡ m„wó
 cÖ‡Yv`bv `vb,
 cÖkvmwbK myweav,
 †mŠnv`©¨c~Y© m¤úK© ¯’vcb,
 fwel¨r wbe©vnx m„wó

9.16.5: KZ…©Z¡ Ac©‡Y mgm¨v I mgvav‡bi Dcvqmg~n t
KZ…©Z¡ Ac©Y cÖwμqvq bvbvwea mgm¨v †`Lv w`‡Z cv‡i K) e¨e¯’vcK‡`i mgm¨v: KZ…©Z¡ Ac©‡Yi †¶‡Î D”P c`¯’ KZ©KZ©v ev cÖwZôvb cÖavb KZ…©K m„ó mgm¨v¸‡jv
n‡jvt
 cÖfzZ¡g~jK g‡bvfve;
 e¨e¯’vc‡Ki †bwZevPK g‡bvfve;
 mdj Z`vi‡K e¨_©Zv;
 wm×všÍMÖnYnxbZv,
 Aat¯’b‡`i Dci Av¯’v ev wek¦v‡mi Afv;
 SzuwK MÖn‡Y Abxnv;
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 gvbwmK msKxY©Zv;
L) Kg©x‡`i mgm¨v : KZ…©Z¡vc‡©Y ¶gvZv ev KZ…©Z¡ n¯ÍvšÍ‡i Aat¯Íb wkÿK-Kg©Pvix ØvivI KZ¸‡jv mgm¨v
m„wó n‡Z cv‡i| wb‡gœ ¶gZvc©‡Y Aa©t¯Íb‡`i Øviv m„ó mgm¨vejx nj t
 AvZ¥wek¦v‡mi Afve;
 Aby‡cÖiYvi Afve;
 mgv‡jvPvi fq;
 wm×v‡šÍi Dci wbf©ikxj;
 `¶Zvi Afve;
 `vwqZ¡ Gov‡bvi cÖeYZv

9.16.6: KZ…©Z¡ Ac©Y‡K Kvh©Ki Kivi Dcvq t
KZ…©Z¡ Ac©Y cÖwμqvi wewfbœ bxwZgvjv i‡q‡Q| Gi d‡j KZ…©Z¡ Ac©Y Kvh©Kix I djcÖmy n‡q _v‡K|
bxwZgvjvmg~n n‡jvK) `vwqZ¡ I KZ©e¨ mywbw`©óKiY;
L) KZ…©Z¡ I `vwq‡Z¡i g‡a¨ mvgÄm¨ Avbvqb;
M) ˆØZ AaxbZv cwinvi, N) KZ…©Z¡ ¯Íi wba©viY
O) †Rvov gBwkKj bxwZ AbymiY;
P) `vwq‡Z¡i AwewgkÖZvi bxwZ
KZ…©Z¡ Ac©Y‡K Kvh©Ki Kivi Rb¨ G mKj bxwZ h_vh_fv‡e cvjb Kiv Riæix|

Awa‡ekb mvims‡ÿc t
mvaviY A‡_© Aa¯Íb‡`i‡K Av‡`k I wb‡`©k `v‡bi AwaKvi I ¶gZv‡K KZ…©Z¡ e‡j| DaŸ©Zb KZ…©c¶
KZ…©K Aa¯Íb‡`i‡K Kvh© m¤úv`‡bi Rb¨ ¶gZv Ges `vwqZ¡fvi Ac©Y Kiv‡K KZ…©Z¡ Ac©Y ev ¶gZv n¯ÍvšÍi
ejv nq| we`¨vj‡qi Kvh©μg myôzfv‡e cwiPvjbvi Rb¨ cÖwZôv‡bi cÖavb wkÿK Zvi ÿgZv‡K Aat¯Íb‡`i
g‡a¨ Ac©Y Ki‡Z cv‡ib| Gi d‡j cÖwZôvb e¨e¯’vcbvi †ÿ‡Î bvbvwea myweav jvf K‡i _v‡K|
GKwU we`¨vj‡q QvÎ-QvÎx fwZ©, †kÖYxKÿ ch©‡eÿY, AeKvVv‡gv I miÄvgvw`i iÿYv‡eÿY, cixÿv
e¨e¯’vcbv, wnmve msiÿYmn bvbvwea KvR i‡q‡Q hvi `vwqZ¡ cÖavb wbe©vnx wn‡m‡e cÖavb wkÿ‡Ki Dci
eZ©vq wKš‘ cÖavb wkÿ‡Ki c‡ÿ GZme Kv‡Ri `vwqZ¡ cvjb †Kvbfv‡eB m¤¢e bq| G‡ÿ‡Î cÖavb wkÿK
Aat¯Íb‡`i g‡a¨ †hvM¨Zv I AwfÁZv Abyhvqx `vwqZ¡ e›Ub K‡i †`b| ZvB Kvh©m¤úv`‡bi myveav‡_© Awc©Z
Kvh©fvi‡K KZ¸‡jv fv‡M wef³ K‡i wZwb Aaxb¯’ Kg©x‡`i Dci Ac©b K‡ib| d‡j cÖwZôvb eûwea myweav
†c‡q _v‡K|
mnvqK cvV:
1| ¯‹zj Av‡iv fv‡jv Kxfv‡e Kiv hvq- bv‡qg
2| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv- GgGBP Avjx
3| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv wi‡mvm© eyK- gvDwk, wkÿv gš¿Yvj
4| wkÿv cÖwZôvb cÖavb‡`i cÖwkÿY g¨vby‡qj- GdGmGmGwc
5| e¨e¯’cbvi bxwZgvjv - W. †gvt AvjZvd †nv‡mb I †gvnv¤§` nvwbd
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Awa‡ekb 9.17: wkÿv cÖwZôv‡bi †kÖYxKÿ msMVb I mgq e¨e¯’vcbv
Classroom Organization and Time Management
9.17.1 AwR©Ze¨ †hvM¨Zv
 wkÿv cÖwZôv‡bi †kÖYxKÿ msMVb I mgq e¨e¯’vcbv m¤ú‡K© wkÿv_©x†`i cÖ‡qvRbxq Ávb AR©b I
cÖ`k©b |
 mg‡qi myôz e¨envi m¤c‡K© AvaywbK I ˆeÁvwbK e¨e¯’vcbvi †KŠkj AvqZ¡KiY I D‡Ï¨vM MÖnb|
 mgq e¨e¯’vcbvi cÖwZeÜKZvmg~n wPwýZKiY Ges DËi‡Yi †KŠkj¸wj AvqZ¡KiY I cÖ`k©b |
 miKvi KZ…©K M„nxZ RvZxq ch©v‡q `y‡hv©M e¨e¯’vcbv welqK c`‡¶c¸wj m¤ú‡K© Ávb AR©b |
 mgq e¨e¯’vcbvi gva¨‡g djcÖmyfv‡e Kg© m¤cv`‡bi ‡hvM¨Zv AR©b I cÖ`k©b |

9.17.2 wkLbdj
G Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_x©MY ‡kÖYxKÿ msMVb I mgq e¨e¯’vcbv Kx ej‡Z cvi‡eb;
 mgq e¨e¯’vcbvi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb;
 mg‡qi myôz e¨envi m¤c‡K© AvaywbK I ˆeÁvwbK e¨vL¨v w`‡Z cvi‡eb;
 mgq e¨e¯’vcbvi cÖwZeÜKZvmg~n wPwýZKiY Ges DËi‡Yi †KŠkj¸wj ej‡Z cvi‡eb|
 mgq e¨e¯’vcbvi gva¨‡g djcÖmyfv‡e Kg© m¤cv`‡bi ‡KŠkj¸wj ej‡Z cvi‡eb|

9.17.3 welqe¯‘ (Subject Matters)
myôzfv‡e cvV`vb m¤úbœœ Ki‡Z n‡j †kªYxKÿ msMVb GKwU ¸iƒZ¡c~Y© avc Avi mgq‡K myôz Ges h_vh_fv‡e
e¨q Kivi cwiKíbvB mgq e¨e¯’vcbv| †Kvb Kv‡Ri mvwe©K mdjZv m¤c‡K© hLb Avgiv wPšZv Kwi, ZLb
mgq‡K Aek¨B ¸iyZ¡ w`‡Z n‡e| Man, Material, Money and Time GB PviwU m¤c‡`i g‡a¨
mg‡qi KwZcq we‡kl ˆewkó¨ i‡q‡Q| mgq mywbw`©ó Ges mxgve×| Ab¨ m¤c‡`i cÖvc¨Zvi n«vm-e„w× Av‡Q
wKš‘ mg‡qi †bB| Ab¨ m¤c` msi¶Y Kiv hvq, mgq msi¶Y Kiv hvq bv| GgbwK AwMÖg e¨q KivI hvq
bv| mgq AbšZ cÖevngvb| gvbyl Zv‡K Kv‡Ri cÖ‡qvR‡b wef³ K‡i‡Q N›Uv, wgwbU, †m‡KÛI b¨v‡bv
†m‡K‡Û| cÖvK…wZK wbq‡g mgq wef³ nq mKvj, `ycyi, mÜ¨v BZ¨vw`| mgq †g‡bB Av‡m FZzPμ, ˆZix nq
el©cÄx| GK K_vq mewKQyB mg‡qi m~‡Î Muv_v|
mgq Ag~j¨ m¤c`, mgq Kv‡iv Rb¨ A‡c¶v K‡i bv| A‡b‡KB mgq e¨env‡ii mwVK c×wZ m¤c‡K© wPšZv
fvebv bv K‡iB KvR K‡i _v‡Kb| d‡j A‡bK ¸iyZ¡c~Y© KvR Zvovûov K‡i †kl Ki‡Z nq, Avevi A‡bK
ZzPQ Kv‡Ri Rb¨ cÖPzi mgq e¨q Kiv nq| AvaywbK hy‡M mgq e¨e¯’vcbv‡K AZ¨šZ ¸iæ‡Z¡i m‡½ we‡ePbv
Kiv n‡PQ| †Kvb e¨w³i ev cÖwZôv‡bi e¨e¯’vcbv‡K myôz I Kvh©Ki Ki‡Z n‡j mgq e¨e¯’vcbvi Dci
Aek¨B ¸iæZ¡ cÖ`vb Ki‡Z n‡e|
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mgq e¨e¯’vcbv wK (What is Time Management)
myôzfv‡e cvV`vb m¤úbœœ Ki‡Z n‡j †kªYxKÿ msMVb GKwU ¸iƒZ¡c~Y© avc Avi mgq‡K myôz Ges h_vh_fv‡e
e¨q Kivi cwiKíbvB mgq e¨e¯’vcbv| ev‡R‡Ui A_© †hgb LvZIqvix eivÏ Kiv nq †Zgwb Kv‡Ri cÖK…wZ
we‡ePbvq mgq‡K wefvRb, eivÏ I †mB Abymv‡i Kg©m¤cv`b KivB n‡jv mgq e¨e¯’vcbv|
mgq e¨e¯’vcbv †Kb (Why Time Management)
wewfbœ mgx¶vq †`Lv wM‡q‡Q, Kg ¸iyZc
¡ ~Y©, ZzPQ ev mvgvb¨ AR©‡bi Rb¨ AwaK mgq Avevi e„nËi AR©‡bi
Rb¨ Lye Aí mgq e¨q Kiv nq| cwiKíbv gvwdK mg‡qi h_vh_ e¨env‡ii A¶gZvB Gi Rb¨ `vqx|
mg‡qi mwVK e¨envi Ki‡Z bv cvi‡j †Kvb KvRB myôzfv‡e m¤cbœ Kiv m¤¢e bq| cÖwZôv‡bi Kg©cwiKíbv
ˆZix Ki‡Z Zv GKv‡WwgKB †nvK ev cÖkvmwbKB †nvK, mg‡qi wbw`©óZvi D‡jøL _vKv cÖ‡qvRb| GgbwK
ˆ`bw›`b mgq‡K fvM K‡i wb‡qB K¬vm iywUb cÖ¯‘Z Kiv DwPZ| ZvQvovI `vßwiK KvRKg©, Dbœqbg~jK
cÖKímg~n cÖYqb I ev¯Zevq‡bi Rb¨ mgq e¨e¯’vcbvi ¸iyZ¡ AZxe Riyix| e¨w³MZ Rxe‡b †hgb myôz I
h_vh_ mgq e¨e¯’vcbvi cÖ‡qvM `iKvi, Kg©Rxe‡bI Zv GKBfv‡e cÖ‡hvR¨| mgq e¨e¯’vcbvi Afv‡e
cÖwZôv‡bi j¶¨ AR©b eûjvs‡k e¨nZ nq| ZvB Ab¨vb¨ m¤c‡`i gZ mg‡qi myôz I m‡e©vËg e¨envi
wbwðZ Kiv cÖ‡qvRb|
mgq e¨e¯’vcbvi †KŠkj (Techniques of Time Management)
mg‡qi mwVK e¨envi Ki‡Z PvB‡j KvR‡K wb¤§wjwLZfv‡e wefvRb K‡i †bIqv †h‡Z cv‡iK. ¸iyZ¡‚c~Y© Ges Riyix (Important and Urgent) t †h Kv‡R me‡P‡q †ekx ¸iyZ¡c~Y© Ges AZ¨šZ
Riyix Zv‡K AMÖvwaKvi w`‡Z n‡e| aiv hvK, †ev‡W© ev wek¦we`¨vj‡qi QvÎ‡`i †iwR‡óªkb dig cyib
K‡i cvVvevi †kl ZvwiL mvg‡b| GB KvRwU cÖwZôvb cÖavb‡K me‡P‡q Av‡M Ki‡Z n‡e| †`ix Ki‡j
Pj‡e bv| KviY G KvRwU GKvav‡i †hgb ¸iyZ¡c~Y© †Zgwb Riyix|
L. ¸iyZ¡c~Y© wKš‘ Riyix bq (Important but not Urgent t gvby‡li Rxe‡b A‡bK KvRB ¸iyZ¡c~Y©
wKš‘ Riyix bq, A_©vr Zvr¶wYKfv‡e bv Ki‡jI P‡j| †hgb- cÖwZôvb cÖav‡bi Kv‡Ri `¶Zv e„w×i
Rb¨ ÒcÖwZôvb e¨e¯’vcbvÓ msμvšZ cÖwk¶Y †bIqv cÖ‡qvRb| wKš‘ wk¶v cÖwZôv‡b cvewjK cix¶v
AbywôZ n‡PQ Ges G mg‡q cix¶v †K‡›`ª Zuvi Dcw¯’wZi Avek¨KZv i‡q‡Q| cÖwk¶Y MÖnY ¯’wMZ Kiv
hvq| wKš‘ Gi A_© GB bq †h, wZwb cÖwk¶Y MÖnY Ki‡eb bv| myweavgZ mg‡q G KvR wZwb Aek¨B
Ki‡eb| KviY cÖwk¶Y MÖn‡Yi ¸iyy~Z¡ wZwb Abyaveb K‡i‡Qb wVKB wKš‘ Riyix wfwË‡Z KiYxq Kv‡Ri
g‡a¨ G‡K AšZfz³
© Ki‡Qb bv|
M. Riyix wKš‘ ¸iyZ¡cY~’ © bq (Urgent but not Important) t A‡bK KvR Lye GKUv ¸iyZ¡c~Y© bv
n‡jI Zvr¶wYKfv‡e m¤cbœ Kivi cÖ‡qvRbxqZv †`Lv †`q| GjvKvi mvgvwRK †Kvb Abyôv‡b cÖwZôvb
cÖavb‡K mfvcwZ Kiv n‡q‡Q| m¤§wZi Rb¨ mvg‡b A‡c¶gvb e¨w³‡K †mB gyn~‡Z©B Rvbv‡Z n‡e,
wZwb †mB Abyôv‡b _vK‡Z cvi‡eb wK bv| KvRwU Lye GKUv ¸iyZ¡ enb bv Ki‡jI †mB gyn~‡Z©
AMÖvwaKvi cvIqvi †hvM¨| Kv‡RB G KvRwU wZwb Riyix wn‡m‡e we‡ePbv Ki‡eb| A‡bK mgq Avgiv
Dc‡iv³ wZb ai‡bi Kv‡Ri g‡a¨ cv_©K¨ wbiƒcY Ki‡Z m¶g nB bv| hvi d‡j mgq‡K mwVKfv‡e
Kv‡R jvMv‡bv m¤¢e n‡q D‡V bv|
mgq e¨e¯’vcbvq wbcyYZv I djcÖm‚Zv (Efficiency and Effectiveness of Time Management)
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†Kvb GKwU KvR mywbcybfv‡e m¤cbœ Kiv †hgb cÖ‡qvRb, †Zgwb cÖ‡qvRb m¤cvw`Z KvRwUi djcÖm~Zv
hvPvB Kiv| eZ©gvbKv‡j Kv‡Ri djcÖmyZv Ges Kvh©KvwiZv Df‡qi DciB †Rvi †`Iqv n‡PQ|
D`vniY¯^iƒc ejv hvq, †Kvb KvR `yÕN›Uvq †kl Ki‡j Lye fvj nq‡Zv n‡e bv, wKš‘ Zv nq‡Zv †Kvb Kv‡R
Avm‡e| mgq e¨e¯’vcbvi †¶‡Î ZvB Kvh©KvwiZvi ¯’vb wbcyYZvi Av‡M| Z‡e wbcyYZv I Kvh©KvwiZvi
mgš^q NUv‡Z n‡j wb‡¤§v³ welq¸wj we‡ePbvq Avbv `iKvi|
 `vwqZ¡ I KZ©e¨ m¤c‡K© AewnZ nIqv, Kg©weeiYx cov, KZ…©c‡¶i ms‡M Av‡jvPbv Kiv, mnKg©x‡`i
ms‡M civgk© K‡i Kg© cwi‡ek m„wó Kiv|
 ¸iyZ¡, cÖ‡qvRbxqZv, Acwinvh©Zvi w`K †_‡K KvR¸‡jv‡K ZvwjKvfz³ Kiv|
 †fŠZ myweav (AvmevecÎ, KvMR-Kjg, bw_, †iwRóªvi, Wvqix) wbwðZKiY, Kv‡Ri cÖ‡qvR‡b Kg©
cwiKíbv ˆZixKiY (evwl©K cwiKíbv, gvwmK cwiKíbv, ˆ`bw›`b Kg©m~wP) BZ¨vw`|
 `k©bv_©x‡`i Rb¨ mgq †eu‡a †`qv, mv¶vrKv‡ii mgq wj‡L ivLv, Nwo †`‡L mgqgZ KvR †kl Kiv,
KvR †k‡l nvwmgy‡L we`vq †`qv, cÖ‡qvR‡b bv ej‡Z †kLv|
 Ab¨‡K w`‡q KvR Kwi‡q †bqvi mgq ZË¡veavb Kiv|
 Kg©m¤cv`‡bi ci wPšZv Kiv Ges we‡kølY Kiv †h, wVK mg‡q KvRwU n‡q‡Q wK bv A_ev Av‡iv Kg
mg‡q KvRwU Kiv †h‡Zv wK bv|
 wb‡Ri Kv‡Ri g~j¨vqb K‡i gvb wbiƒcY Kiv|
mgq e¨e¯’vcbvi cÖwZeÜKZv (Problems and Barriers to Time Management)
cÖwZôvb I e¨w³‡f‡` mgq e¨e¯’vcbvi cÖwZeÜKZvmg~n wfbœ wfbœ n‡q _v‡K Z‡e mvaviYfv‡e wb¤§wjwLZ
cÖwZeÜKZvmg~n me cÖwZôv‡bB Kg-‡ekx eZ©gvb|
mgq e¨e¯’vcbvi cÖwZeÜKZv cÖavbZ wZb ai‡Yi 
(K) External (evwn¨K)
 A‡bK mgq AwZwi³ `k©bv_©x A_ev †Uwj‡dvb Kvh© m¤cv`‡bi weNœ m„wó K‡i|
 †h KvR `yBR‡b m¤cbœ Ki‡Z cv‡i Zvi Rb¨ PviRb †jvK wb‡qvM Kiv wVK bq A_©vr cÖ‡qvRbvwZwi³
†jvKej myôzfv‡e I mwVK mg‡q Kvh© m¤cv`‡b weNœ m„wó K‡i|
 mfv-m‡¤§j‡bI Kvj‡¶cb| mfv Abyôv‡bi c~‡e© mfv Acwinvh© wK bv Zv hvPvB Kiv `iKvi| Lye mvgvb¨
cÖ‡qvR‡b mfv Abyôvb cwinvi KivB †kªq|
 E×©Zb KZ…©c¶ KZ…©K AbvKvw¶Z I AcÖ‡qvRbxq wKQy Kg©mywP Pvwc‡q †`qv hv mg‡qi AcPq NUvq|
(L) Internal (Avf¨šÍixb)
 h_vh_ KZ…©Z¡ Ac©‡Y e¨_©Zv I mgq e¨e¯’vcbvi †¶‡Î evav n‡q `uvovq|
 e¨w³MZfv‡e wb¤§gvÎvi BPQve„wË ev `ye©j BPQv, AjmZv, KZ©e¨ m¤cv`‡b wØavØ›Ø A_ev KvR wbLuyZfv‡e ev
ax‡i ax‡i Kivi BPQv I mgq e¨e¯’vcbvi cÖwZeÜKZv n‡Z cv‡i|
 GKwU cÖwZôv‡b myôz cwiKíbvi Afv‡e Kv‡Ri avivevwnKZv i¶v Kiv m¤¢e nq bv| d‡j Kv‡Ri MwZ gš’i
n‡q _v‡K Ges Ah_v Kvj‡¶cY nq|
 KZ…©c‡¶i wm×všÍnxbZv h_vh_ mg‡q KZ©e¨ m¤cv`‡b `xN©m~wÎZvi m„wó K‡i|
(M) Psychologycal (gb¯ÍvwËK)
 AvR‡Ki KvR AvMvgxKvj Ki‡ev G g‡bvfve AZ¨šZ ¶wZKi, G‡Z Avgiv Awbw`©ó mg‡qi duv‡` c‡o hvB|
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GKB ai‡Yi Kv‡Ri Rb¨ ¯‘wcK…Z dvBj mg‡qi AcPq NUvq| g‡b ivL‡Z n‡e `yÕ†Uv †gvUv dvBj `kUv
nvjKv dvB‡ji †P‡q A‡bK fvj|
webv cÖ‡qvR‡b †Kvb Kg©x‡K ev Kg©KZ©v‡K Av‡jvPbvq wb‡qvwRZ ivLv|

mgq e¨e¯’vcbvi cÖwZeÜKZv DËi‡Yi cš’v (Ways to Overcome the Barriers)
BPQv _vK‡j me evavB AwZμg Kiv hvq| mgq e¨e¯’vcbvi †¶‡ÎI G K_v cÖ‡hvR¨| cÖwZwU Kv‡Ri ïiy‡Z h_vh_
cwiKíbv †hgb cÖ‡qvRb †Zgwb h_vh_fv‡e KZ…©Z¡ Ac©YI ¸iyZ¡c~Y©| G‡¶‡Î cÖwZôvb cÖavb‡`i `vwqZ¡ Acwimxg|
Kg©m¤cv`‡bi ci After action Report ˆZix Kiv †h‡Z cv‡i| †hgb
(1) Kx Kx KvR mwVKfv‡e I mwVK mg‡q m¤cbœ n‡q‡Q|
(2) Kx Kx KvR mwVKfv‡e mwVK mg‡q nqwb|
GB ZvwjKv Abyiƒc Kv‡Ri †¶Î fwel¨‡Z Kv‡R jvM‡e Ges Zv‡Z mgq euvP‡e| `k©bv_©x‡`i Rb¨ wbw`©ó mgq †eu‡a
†`Iqv, †Uwj‡dvb aivi Rb¨ e¨w³MZ mnKvix‡K `vwqZ¡ †`Iqv| w`‡bi KvR w`‡b †kl Kiv, cÖwZwU Kv‡Ri Rb¨
mgq †eu‡a †`qv, Zzjbvg~jKfv‡e AcÖ‡qvRbxq KvR A_ev mgq AcPqKvix Kg©mg~n‡K ev` †`qvB fvj| w`‡bi
†k‡l wb‡Ri Kv‡Ri g~j¨vqb Kiv Ges AvMvgx w`‡bi Kv‡Ri ZvwjKv cÖYqb Kivi Af¨vm M‡o †Zvjv mgq
e¨e¯’vcbvi †¶‡Î AZ¨šZ Kvh©Ki| ZvB mgq euvPv‡bvi Rb¨ m¤¢e n‡j AvaywbK cÖhyw³i mvnvh¨ MÖnY Kiv
Avek¨K|
9.17.4 Dcmsnvi (Conclusion)
mgq e¨e¯’vcbvi cÖwZeÜKZvmg~n cÖwZôvb I e¨w³‡f‡` wfbœ wfbœ n‡Z cv‡i| Kg© m¤cv`‡b KL‡bv _v‡K AmsL¨
cÖwZeÜKZv, KL‡bv GKwU cÖwZeÜKZvB A‡bK eo n‡q D‡V| ZvB DËi‡Yi c×wZ I cÖ‡qv‡M wfbœZv _vK‡e| Z‡e
G K_v Ab¯^xKvh© †h, msK‡íi `„pZv, g‡bvej I mw`PQv _vK‡j me cÖwZeÜKZvB Rq Kiv m¤¢e| mgq e¨e¯’vcbvi
gva¨‡g e¨w³ Rxe‡b Z_v cÖwZôvwbK Dbœq‡bi wkL‡i Av‡ivnY m¤¢e|
9.17.5 mnvqK cvV
(1) Avn‡g` AvjvDwÏb, mgq e¨e¯’vcbv, n¨vÛ AvDU, bv‡qg, XvKv|
(2) nK †gvRv‡¤§j, e¨e¯’vcbvi aviYv, bv‡qg, XvKv|
(3) mvwKbv Rvnvbviv, mgq e¨e¯’vcbv, n¨vÛ AvDU, bv‡qg, XvKv|
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Awa‡ekb 9.18: we`¨vj‡qi e¨e¯’vcbv Kvh©µg ZË¡veavb, gwbUwis I †gbUwis Kv‡R cÖavb
wk¶‡Ki f~wgKv
(Supervision, Monitoring and Mentoring of School Management by
the Headteachers’)
9.18.1 AwR©Ze¨ †hvM¨Zv
 wkÿv†ÿ‡Î ZË¡¡veavb, gwbUwis I †gbUwis wel‡q Ávb AR©b I cÖ`k©b |
 ZË¡¡veavb, gwbUwis I †gbUwis m¤c‡K© AvaywbK I ˆeÁvwbK avibv AvqZ¡KiY I D‡Ï¨vM MÖnb|
 ZË¡¡veavb, gwbUwis I †gbUwis Gi cÖ‡qvRbxqZv, avcmg~n I cÖKvi‡f` wPwýZKi‡Y †KŠkj
AvqZ¡KiY I cÖ`k©b |
 ZË¡¡veavb, gwbUwis I †gbUwis Gi cyivZb I AvaywbK fveavivi Dbœqb m¤ú‡K© Ávb AR©b |
 ZË¡¡veavb, gwbUwis I †gbUwis Kv‡R cÖavb wk¶‡Ki ‡hvM¨Zv AR©b I cÖ`k©b |
9.18.2 wkLbdj
G Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_x©MYZË¡¡veavb, gwbUwis I †gbUwis Gi mÁv ej‡Z cvi‡eb|
ZË¡¡veavb, gwbUwis I †gbUwis Kv‡Ri cyivZb Ges AvaywbK e¨vL¨v w`‡Z cvi‡eb|
ZË¡¡veavb, gwbUwis I †gbUwis Gi cÖ‡qvRbxqZv I avcmg~n e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
we`¨vjq e¨e¯’vcbvq ZË¡v¡ eavb, gwbUwis I †gbUwis Gi Dbœq‡bi mycvwikmg~n cÖYqb Ki‡Z
cvi‡eb|
 GKv‡WwgK ZË¡¡veav‡b cÖavb wk¶‡Ki †gbUwis f’wgKvmg~n ej‡Z cvi‡eb |





9.18.3 welqe¯‘ (Subject Matters)
GKwU †`‡ki A_©‰bwZK, mvs¯‹…wZK, mvgvwRK Ggb Kx ivR‰bwZK Dbœqbmn mvwe©K Dbœqb wbf©i K‡i †m
†`‡ki wk¶v e¨e¯’vcbvi Dci| Avi GB wk¶v`v‡bi ¸iy`vwqZ¡ b¨¯Í _v‡K wk¶‡Ki Dci| GKRb wk¶K
wk¶v MÖn‡Yi myôz cwi‡ek ˆZwi K‡ib| GB cwi‡ek ˆZwii Rb¨ Zvi h_vh_ †hvM¨Zv _vKv `iKvi| Avevi
†hvM¨Zv _vK‡jI A‡bK mgq wk¶v`vb m¤¢e nq bv| †m‡¶‡Î cÖ‡qvRb †kLv‡bvi `¶Zvi gvb Dbœqb|
wk¶K‡K ax‡i ax‡i Zuvi †hvM¨Zvi Dbœqb, wk¶v`v‡bi †KŠkj AvqZ¡KiY, ‡kÖYxe¨e¯’cbvq bZzbZ¡ Avbvqb,
cÖwZôv‡bi gvb evov‡bvi mwμq mvnvh¨ I mn‡hvwMZv cÖ`vb‡K ZË¡veavqb ejv nq|
wk¶v e¨e¯’vcbv‡K mywbqwš¿Z Dcv‡q ev g‡bv‰eÁvwbK c×wZ‡Z cwiPvwjZ K‡i wk¶v_©x‡`i `¶ Rbkw³‡Z
cwiYZ Kivi Kv‡R wb‡qvwRZ e¨w³eM©‡K wk¶v Dbœq‡bi mKj Kjv‡KŠkj ev cÖwμqv AbymiY Kivi †¶‡Î
w`K wb‡`©kbv `vb‡KB ejv nq wk¶vg~jK ZË¡veavb ev gwbUwis | Avevi †kÖYxK‡ÿ mwVKfv‡e cvV`vb KvR
cwiPvwjZ n‡”Q Kx bv Zv jÿ Kiv‡KI ejv nq ‡gbUwis |
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9.18.3.1 wk¶vg~jK ZË¡veav‡bi ev gwbUwis Gi cyivZb I AvaywbK fveaviv t
ZË¡veav‡bi AšÍwb©wnZ A_© n‡jv wbweo ch©‡e¶Y, wbqš¿Y I wb‡`©kbv cÖ`vbc~e©K †Kvb Kv‡Ri mvwe©K w`‡Ki
cÖwZ `„wó `vb, ZË¡veavqK wek¦vm Ki‡Zb wk¶vi Dbœq‡bi Rb¨ cÖ‡qvRb wk¶K‡K mZK©fv‡e wbqš¿Y Ges
cwiPvwjZ Kiv| HwZnvwmK ZË¡veavb Kg©KvÛ wk¶K I †kªYxK¶‡K †K›`ª K‡i AvewZ©Z n‡Zv| c~‡e©
ZË¡veavq‡Ki AvPiY wQj eûjvs‡k cywjkx g‡bvfvevcbœ| ZLb cwi`k©‡Ki Kv‡Ri cÖavb D‡Ïk¨ wQj
wk¶‡Ki †`vlÎæwU Luy‡R †ei Kiv| G‡¶‡Î wk¶K‡`i‡K cÖkvm‡bi †jRyo wn‡m‡e aiv n‡Zv Ges Zv‡`i‡K
cÖkvm‡bi B”Qv g‡Zv KvR Kivi Rb¨ wb‡qvM Kiv n‡q‡Q e‡j fvev n‡Zv| wk¶Kiv ZË¡veavqK‡K GKRb
DciIqvjv ev evB‡ii †jvK e‡j g‡b Ki‡Zb| Zv‡`i AvPi‡Y Zviv Zv‡K eÜz wnmv‡e fve‡Z cvi‡Zb bv|
ZË¡veavb ev gwbUwis Gi AvaywbK aviYv AwaKZi e¨vcK I A_©en| eZ©gvb hy‡Mi AvaywbK, MYZvwš¿K I
m„Rbkxj ZË¡veav‡bi `k©‡b ZË¡veavqK n‡jb wk¶‡Ki Friend, Philosopher and guide A_©vr
ÒwZwb wk¶‡Ki eÜz, `vk©wbK I c_ cÖ`k©KÓ| MYZvwš¿K cÖkvmb aviYv weKv‡ki ga¨ w`‡q gvbweK
m¤ú‡K©i cwi`k©b aviYv Rb¥ jvf K‡i| GB cÖKvi cwi`k©‡b wk¶‡Ki e¨w³mË¦vi cÖwZ gh©v`v cÖ`vb K‡i
¯^xq AwaKv‡i cÖ‡Z¨K‡K GKRb c~Y© e¨w³Z¡m¤úbœ †jvK e‡j MY¨ Kiv hvq| GLv‡b ZË¡veavq‡Ki `vwqZ¡
nj e¨w³‡Z¡i cÖwZ m¤§vb w`‡q wk¶‡Ki cÖwZ AvMÖn cÖ`k©b K‡i Zvi †fZi mš‘wói Abyf~wZ m„wó Kiv|
cwi`k©b ev wb‡`©kbv w`‡q Kv‡Ri gvb wbqš¿Y KivB n‡jv gwbUwis Avi weÁ civgk© cÖ`v‡bi gva¨‡g Kv‡Ri
Kvw•LZ gvb ev cÖZ¨vkv AR©bB n‡jv †gbUwis|
9.18.3.2 ZË¡veavb, gwbUwis ev †gbUwis Gi cÖ‡qvRbxqZv I avcmg~n t
wk¶v‡¶‡Î mKj ch©v‡q ZË¡veavb I gwbUwis Gi f~wgKv AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y©| we`¨vj‡qi mwVK wkLb I wk¶Y
cwi‡ek ˆZwi Ges Zv A¶zYœ ivLvi †¶‡Î ZË¡veav‡bi h‡_ó cÖ‡qvRbxqZv i‡q‡Q| wk¶v‡K MwZkxj K‡i
mgv‡Ri Rb¨ AwaK Kj¨vYKi Ges A_©en Kivi Rb¨ wk¶v‡¶‡Î mwVK w`K wb‡`©kbv I g~j¨vq‡bi
cÖ‡qvRb| wk¶v e¨e¯’v‡K g~j¨vqb K‡i mwVK w`K wb‡`©kbv Kivi †¶‡Î ZË¡veavb I gwbUws Ges †gbUwis
Gi cÖ‡qvRbxqZv i‡q‡Q|
9.18.3.3 wk¶v‡¶‡Î wk¶vg~jK ZË¡veavb, gwbUwis ev †gbUwis cÖ‡qvRbxqZv t
ïay wk¶ve¨e¯’vcbvqB bq, we`¨vj‡qi mwVK wkLb I wk¶Y cwi‡ek ˆZwi Ges Zv A¶Yœ ivLvi †¶‡Î
ZË¡veav‡bi h‡_ó cÖ‡qvRbxqZv i‡q‡Q| wk¶v e¨e¯’v‡K g~j¨vqb K‡i mwVK w`K wb‡`©kbv Kivi †¶‡Î
ZË¡veavb I ZË¡veavq‡Ki h‡_ó cÖ‡qvRbxqZv i‡q‡Q| wb‡gœ ZË¡veav‡bi cÖavb cÖavb ¸iyZ¡mg~n Zz‡j aiv
n‡jv t
1|

we`¨vj‡qi wkLb Kvh© m¤úv`b n‡”Q Kx bv Zv Z`viK Kiv t wkLb wbf©i K‡i wk¶‡Ki wk¶v`vb
cÖwμqvi Ici| ZvQvov wk¶‡Ki cÖwk¶‡Yi Dci| ZvB wk¶‡Ki Dci ZË¡veavb K‡i wkLb
ev¯Íevq‡bi Rb¨ ZË¡veav‡bi ¸iZ¡ Acwimxg|
80

2|

cvV-cwiKív ˆZwi t wk¶K wkLb-‡kLv‡bv Kvh©μg †kªYxK‡¶ Dc¯’vcb Kivi mgq cvV cwiKíbv
ˆZwi K‡i Kx bv Zv ZË¡veav‡bi gva¨‡g mgm¨v wPwýZKiY I mgvavb K‡i cvV-cwiKíbv ˆZwi Kiv
m¤¢e|

3|

cvV¨µ‡gi Dchy³Zv wePvi t †Kvb ¯Í‡ii cvV¨μ‡gi Pvwn`v ev ev¯ÍeZv wbf©i K‡i wk¶v_©xi eqm,
Pvwn`v, MÖnY ¶gZv BZ¨vw`i Dci| hw` Pvwn`v eqm I MÖnY ¶gZvi mv‡_ cvV¨μ‡gi wgj bv
_v‡K, Zvn‡j wk¶vi j¶¨ I D‡Ïk¨ ev¯Zevqb n‡e bv| GB mgm¨v ZË¡veav‡bi gva¨‡g Rvbv
hvq|
wk¶K-cÖwk¶‡Yi cÖ‡qvRbxqZv t wkLb-‡kLv‡bv Kvh©μg djcÖmyfv‡e Pvjv‡bvi Rb¨ cÖwk¶‡Yi
weKí bvB| †Kvb we`¨vj‡qi wk¶v`vb Kvh©μg cwiKíbv gvwdK n‡”Q Kx bv ev †Kb n‡”Q bv ? Zv
ZË¡veav‡bi gva¨‡g wbY©q Kiv m¤¢e Ges GB Kvi‡Y ev mgm¨v mgvav‡bi Rb¨ wk¶K cÖwk¶Y
`iKvi Av‡Q Kx bv Zv Rvbv I cÖ‡qvR‡b e¨e¯’v MÖnY Kiv hvq|

4|

5|








wk¶vg~jK e¨e¯’v †Rvi`vi Kiv t wk¶vg~jK e¨e¯’v †Rvi`vi Kivi Rb¨ ZË¡veav‡bi cÖ‡qvRbxqZv
i‡q‡Q| ZË¡veavq‡bi gva¨‡gwk¶K‡`i †ckvMZ Dbœq‡bi Rb¨ BwZevPK gvbwmKZv MVb Kiv
wk¶v`vb msμvšZ †KŠkjmg~n Dbœq‡b mnvqZv Kiv
wk¶‡Ki `ye©j w`K¸‡jv wPwýZ ev kbv³ Kiv Ges Dbœq‡bi c_ evZwj‡q †`Iqv Ges cwiex¶‡Yi
gva¨‡g Dbœqb mvab Kiv|
wk¶v`vb c×wZi Dbœq‡bi Rb¨ wk¶KMY‡K we‡klÁ ch©v‡q mnvqZv Kiv|
wk¶‡Ki †kLv‡bvi K…wZZ¡ hvPvB Ki‡Z mvnvh¨ Kiv I G e¨vcv‡i mnvqZv Kiv|
wk¶‡Ki `¶Zv cwigv‡ci Rb¨ Dchy³ m~P‡Ki e¨envi Kiv|
cÖavb wk¶K, welq wk¶K, ZË¡veavqK Ges GmGgwm Gi Kv‡Ri mgš^q NwU‡q wk¶‡Ki †hvM¨Zv
I wk¶v`vb c×wZi Dbœqb mvab Kiv|

mvaviYfv‡e ZË¡veavb, gwbUwis I †gbUwis Kvh©μ‡gi j¶¨ wk¶‡Ki †ckvMZ `¶Zv, wk¶v`v‡bi
Kjv‡KŠkj, wk¶‡Ki AvZ¥wek¦vm e„w× K‡i Zvi wk¶v`v‡bi DrKl© mvab Kiv|
9.18.3.4 GKv‡WwgK ZË¡veavb I gwbUwis Gi aiY t
GKv‡WwgK ZË¡veavb wZb ai‡Yi t
1|
wbqg mswkøó t KZ©©„c‡¶i bxwZgvjv, Kv‡Ri gvb, ˆbwZKZv, Pzw³ BZ¨vw` wVK ivLvi Rb¨ wk¶K ev
Aaxb¯’‡`i cÖwZ bRi ivLv Ges h_vh_fv‡e KvR Av`vq K‡i †`Iqv|
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2|
3|

MVb mswkøó t ZË¡veavq‡Ki Aaxb¯’ e¨w³ / wk¶K KvR K‡i bZzb AwfÁZv I †hvM¨Zv AR©b
Ki‡e Ges wk¶v`vb/ Kvh©‡¶‡Î Zv cÖ‡qvM K‡i wb‡Ri †hvM¨Zv I `¶Zv evov‡e|
ms‡kvabxg~jK t ZË¡veavqK ev Kg©KZ©v wk¶‡Ki KvR ch©‡e¶Y Ki‡eb, `ye©j RvqMv¸‡jv wPwýZ
K‡i KviY¸‡jv mbv³ Ki‡eb Ges ms‡kvabxg~jK Dc‡`k, Kg©c×wZ cÖ‡qvM BZ¨vw`i gva¨‡g
wk¶K/ Kg©x‡`i D¾xweZ K‡i ms‡kvab Ki‡eb G c×wZ avivevwnKfv‡e Pj‡Z _vK‡e|

ZË¡veav‡bi avcmg~n t
(K) cwiwPZ nIqv t Kx cwi‡e‡k ch©‡e¶Y Kiv n‡e Zv mswkøó‡`i Rvwb‡q †`Iqv|
(L) ch©‡e¶Yc~e© Kbdv‡iÝ t ch©‡e¶Yc~e© Av‡jvPbvq wbgœwjwLZ welqmg~‡n GKgZ n‡Z n‡e t
 Kx ch©‡e¶Y Kiv n‡e
 Kx ai‡Yi Z_¨ msMÖn Kiv n‡e
 Kxfv‡e Z_¨ msMÖn Kiv n‡e
 ch©‡e¶Y PjvKv‡j Abym„Z wbqgbxwZ Ges
 ZË¡veavqK‡K Rvb‡Z n‡e welq I wk¶v MÖn‡Yi D‡Ïk¨ I cvV cwiKíbv|
(M)

(N)

(O)

†kªYxK¶ ch©‡e¶Y t

wk¶K I wk¶v_©xi Kvh©μg ch©‡e¶Y

c~e© wba©vwiZ cÖ‡qvRbxq Z_¨ msMÖn
Kbdv‡i‡Ýi Rb¨ cÖ¯‘wZ t
 †kªYxK¶ ch©‡e¶‡Yi mgq Z_¨ we‡kølY
 ch©‡e¶Y cieZ©x Kbdv‡iÝ Av‡jvPbvi Rb¨ we‡kl we‡kl c‡q›U wbe©vPb|
ch©‡e¶Y cieZ©x Kbdv‡iÝ t
 ch©‡e¶Y I wPšÍv †PZbvq AskMÖnY
 m¤¢ve¨ DbœwZ m¤^‡Ü Av‡jvPbv
 cieZ©x ZË¡veav‡bi Rb¨ j¶¨ wbe©vPb Ges
 j¶¨ AR©‡bi Rb¨ cwiKíbv cÖYqb|

9.18.3.4 wk¶ve¨e¯’vcbvq ZË¡veavb, gwbUwis I †gbUwis e¨e¯’v Dbœq‡bi mycvwikgvjv t
ZË¡veavb Kvh©μg‡K m¤cÖmviY, AvaywbKxKiY I MwZkxj Kiv cÖ‡qvRb| AvaywbK ZË¡veavb e¨e¯’vcbv M‡o
†Zvjvi Rb¨ wb‡gœ ewY©Z c`‡¶c¸‡jv MÖnY Kiv †h‡Z cv‡i,
1|
DbœZ †`k¸‡jvi gZ Avgv‡`i †`‡ki ZË¡veavb e¨e¯’v‡K wk¶v cÖkvmb msMV‡bi GKwU we‡kl
Dc-msMVb wnmv‡e M‡o †Zvjv Avek¨K| wk¶vi gvb Dbœq‡bi Rb¨ `yÕai‡bi ZË¡veavqK h_v twe`¨vjq cwiPvjbv I Avw_©K e¨e¯’v †`Lvïbvi `vwq‡Z¡ _vK‡eb cÖkvmwbK ZË¡veavqKMY Ges
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wk¶vg~jK ZË¡veavqKgÛjxi KvR n‡e wk¶K‡`i AvZ¥‡Póvq `¶Zv e„w×i Rb¨ civgk© `vb, wk¶v
mgm¨v mgvav‡b wk¶K‡`i †bZ…Z¡ cÖ`vb, wk¶v welqK M‡elYv KvR cwiPvjbv BZ¨vw`|
2|

ZË¡veavb Kv‡R wb‡qvwRZ wewfbœ ms¯’vi Kg©KZ©v‡`i Kv‡Ri cybive„wË †ivaK‡í wewfbœ ms¯’vi
`vwqZ¡vewj I ¶gZv mywbw`©ó Kiv cÖ‡qvRb| GQvov cÖkvmwbK e¨e¯’vi myôz cwiPvjbvi Rb¨ mswkøó
Awa`ßi, cwi`ßi, GKB Awa`ß‡ii wewfbœ wefvM I `ßi, we`¨vjq Ges wk¶v †evW©mg~‡ni Kv‡Ri
g‡a¨ mn‡hvwMZv I mgš^q mva‡bi e¨e¯’v †bqv cÖ‡qvRb|

3|

ZË¡veavq‡Ki KvR n‡Z n‡e GKRb wk¶vwe‡`i t Avgv‡`i †`‡k AwaKvsk we`¨vj‡qi wk¶K
msL¨v miKvi wba©vwiZ b~¨bZg msL¨vi †P‡q Kg nIqvq GKRb wk¶K‡K GKvwaK wel‡q cvV`vb
Ki‡Z nq| Avevi wKQz wKQz wel‡qi `¶ wk¶‡Ki Afve i‡q‡Q| G mKj †¶‡Î cvi`k©x
ZË¡veavq‡Ki gva¨‡g Dchy³ cÖwk¶Y I ZË¡veav‡bi gva¨‡g wk¶K‡`i wewfbœ wel‡qi `¶ wk¶K
wnmv‡e M‡o †Zvjv m¤¢e|

4|

†Rjv I _vbv ch©v‡q gva¨wgK we`¨vj‡qi wk¶vi gvb Dbœq‡bi Rb¨ ch©vß msL¨K cwi`k©K I
ZË¡veavq‡Ki c` m„wó Kiv cÖ‡qvRb, hv‡Z cÖwZwU we`¨vj‡q wbqwgZ cwi`k©b I ZË¡veavb cwiPvjbv
Kiv m¤¢e nq|

5|

cwi`k©K I ZË¡veavqKMY hv‡Z mdjfv‡e AvaywbK we‡k¦i Abyiƒc ZË¡veavb g~jK `vwqZ¡ cvjb
Ki‡Z cv‡ib †mRb¨ Zv‡`i PvKywic~Y© I wbqwgZ PvKywiKvjxb cÖwk¶‡Yi e¨e¯’v Kiv cÖ‡qvRb|
ZË¡veavqKgÛjxi ZË¡veavb KvR cwiPvjbvi Rb¨ we¯Í…Z I hy‡Mvc‡hvMx wk¶v †KvW cÖYq‡bi e¨e¯’v
MÖnY Kiv DwPZ|
we`¨vj‡q eva¨Zvg~jK g¨v‡bwRs KwgwU MV‡bi wewa i‡q‡Q| GB KwgwUi m`m¨e„›`‡K cÖwk¶Y cÖvß
ZË¡veavq‡Ki gva¨‡g cÖwk¶Y cÖ`vb K‡i wbR wbR we`¨vj‡q wbqwgZ cwi`k©b I ZË¡veav‡bi
`vwqZ¡ cvj‡bi e¨e¯’v Kiv †h‡Z cv‡i|
Dc‡iv³ mycvwi‡ki †cÖw¶‡Z
 wk¶v`vb c×wZi ¸Yv¸Y I gvb Dbœqb n‡Z cv‡i|
 wk¶K‡`i †ckvMZ `¶Zv e„w× cv‡e|
 mvgwMÖK wk¶v e¨e¯’vi gvb Dbœqb n‡Z cv‡i hv‡Z K‡i wk¶KM‡Yi Kvh©μg g~j¨vqb c~e©K
K…wZ‡Z¡i ¯^xK…wZ †`qv m¤¢e n‡e|

6|
7|

gva¨wgK wk¶v Z_v wk¶vi mvgwMÖK gvb Dbœq‡bi Rb¨ DbœZ †`k¸‡jvi Abym„Z ZË¡veavb c×wZ Avgv‡`i
†`‡kI cÖeZ©‡bi e¨e¯’v †bqv DwPZ hv‡Z wk¶‡Ki wkLb-‡kLv‡bv Kvh©μ‡g Avm‡e bZzb aviv, Avm‡e bZzb
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Kjv‡KŠkj Avi DcK…Z n‡e we`¨vjq Ges AMwYZ wk¶v_©x, ZË¡veavqK Ges ZË¡veav‡bi Aaxb¯Í‡`i g‡a¨
m„wó n‡e cvi®úwiK wbweo m¤úK©|
9.18.3.5 wkÿve¨e¯’vcbvq cÖavb wk¶‡Ki ZË¡veavb, gwbUwis I †gbUwis f’wgKv t
¯‹zj Kvh©Ki Kivi e¨vcv‡i cÖavb wk¶‡Ki f~wgKv me‡P‡q †ekx ¸iyZ¡c~Y©| Zuvi †hvM¨Zv AwfÁZv, †cÖlYv
Ges `¶Zvi DciB wbf©i K‡i ¯‹z‡ji mvdj¨| ¯‹zj e¨e¯’vcK wnmv‡e Zuv‡K †h mKj `vwqZ¡ cvjb Ki‡Z
n‡e Zvi g‡a¨ me‡P‡q ¸iyZ¡c~Y© n‡jv t
(K) GKv‡WwgK e¨e¯’vcbv t ¯‹z‡ji D‡Ïk¨, Av`k©, j¶¨ I g~j¨‡eva cÖwZôv Kiv Ges G¸wji m‡e©v”P
gvb wbwðZ Kivi e¨vcv‡i †bZ…Z¡ cÖ`vb Kiv; h_vh_ cwi‡ek eRvq ivLv ; Kvh©Ki ÷vd A¶zYœ
ivLv; wk¶K‡`i KvR cwiex¶Y Ges ZË¡veavb Kiv; wk¶v_©x‡`i Af¨šÍixY g~j¨vqb Kiv; Kvh©Ki
wk¶v_©x Kg©-m¤úv`b †iKW© M‡o †Zvjv Ges Zv eRvq ivLv BZ¨vw`| ¯‹zj †_‡K hviv cvk K‡i †ei
nq Zviv Kg©Rxe‡b wK Ki‡Q, A_©vr Zviv cieZ©x Rxe‡b KZUzKz mdj n‡”Q †m m¤ú‡K© Z_¨ msMÖn
I msi¶Y e¨e¯’v ¯‹z‡ji gvb wbY©‡qi GKwU ¸iæZ¡c~Y© gvcKvwV|
(L) QvÎ e¨e¯’vcbv t ¯‹z‡j fwZ© B”QzK wk¶v_©x‡`i †hvM¨Zv wbY©q, evQvB Kivi e¨e¯’v ivLv, QvÎ fwZ©,
†eZb, Dcw¯’wZ, cix¶vi †iwR‡óªkb, djvdj BZ¨vw` Z_¨ cwiex¶‡Yi Rb¨ msi¶‡Yi e¨e¯’v I
wk¶v_©x‡`i hZœ, cwiPvjbv Ges Dc‡`‡ki Kvh©Ki e¨e¯’v ivLv, BZ¨vw`|
(M) ÷vd e¨e¯’vcbv t ÷vd wb‡qvM, Dcw¯’wZ, QzwU, K¬vk e›Ub, †eZb fvZv BZ¨vw` cÖ‡qvRbxq welq
Z_¨ cwiex¶‡Yi Rb¨ ivLvi e¨e¯’v cÖwZôv I Zv eRvq ivLv; ÷vd g~j¨vq‡bi e¨e¯’v, mKj ÷v‡di
Rb¨ ¯^-g~j¨vqb Ges j¶¨ w¯’i Kiv; ÷vd‡`i †ckvMZ gvb Dbœq‡bi j‡¶¨ AvbyôvwbK /
DcvbyôvwbK Ges Kg©Kvjxb cÖwk¶‡Yi e¨e¯’v Kiv BZ¨vw`|
(N) m¤ú` e¨e¯’vcbv t gvbe, Avw_©K Ges †fŠZ m¤ú‡`i m‡e©vËg e¨envi wbwðZ Kiv; wk¶v DcKiY,
ˆeÁvwbK hš¿cvwZ, jvB‡eªix BZ¨vw`i Dbœqb I msi¶Y e¨e¯’v BZ¨vw`|
(O) A_© e¨e¯’vcbv t wewa †gvZv‡eK Ges wbqgvbyM c×wZ AbymiY K‡i ¯‹z‡ji Avq-e¨‡qi wnmve
msi¶Y, eB-cÎ, hš¿cvwZ BZ¨vw` μq c×wZ, wnmve eB msi¶Y, ev‡RU cÖYqb Ges h_vmg‡q
AwWU Kiv BZ¨vw`|
(P) †hvMv‡hvM t ¯‹z‡ji Af¨šÍ‡i wk¶v_©x I ÷vd‡`i m‡½, evB‡ii AwffveK, KwgDwbwUi m‡½
†hvMv‡hvM i¶v Kiv; h_vh_ KZ©„c¶, †hgb- wk¶v †evW©, wk¶v Awa`ßi, AwWU I BÝ‡cKkb
cwi`ßi, RvZxq wk¶vμg I cvV¨cy¯‘K †evW© Ges ¯‹zj g¨v‡bwRs KwgwUi m‡½ †hvMv‡hvM,
cÖ‡qvRbxq wi‡cvU© cÖ¯‘Z Ges Zv †cÖiY BZ¨vw`|
(Q) wk¶vµg e¨e¯’vcbv t wk¶vμg I cvV¨m~Px Abyhvqx h_vmg‡q cvV¨m~wP mgvß Kiv; g~j¨vq‡bi
e¨e¯’v MÖnY; Af¨šÍixb Ges ewntcix¶v cwiPvjbv Kiv BZ¨vw`|
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9.18.3.5.1 wb‡`©kbv I civgk© `vb t
¯‹zj‡K Kvh©Ki Kivi Av‡iKwU ¸iæZ¡c~Y© Kg©m~wP n‡”Q wk¶v_©x‡`i wb‡`©kbv Ges civgk©`vb| Gi d‡j
wk¶K-wk¶v_©x‡`i g‡a¨ GKwU my›`i I eÜzZ¡c~Y© m¤úK© ¯’vwcZ n‡e| wk¶v_©x‡`i g‡b G Av¯’v Rb¥v‡e †h
wk¶Kiv Zuv‡`i cÖK…Z ïfvKv•Lx|
Kvh©Ki wb‡`©kbv I civgk©`vb Gi Rb¨ cÖ‡qvRb t
- Kvh©Ki mvsMVwbK e¨e¯’v
- mKj mg‡q ch©vß †MvcbxqZv i¶v Kiv
- wk¶v_©x Ges AwffveK‡`i m‡½ wbqwgZ civgk© mfvi my‡hvM
- wk¶v_©x‡`i mKj cÖvmw½K Kvh©vejxi m‡½ †hvMv‡hvM i¶v, cwi`k©b Ges †iKW© ivLv
- msKUKv‡j `yªZ e¨e¯’v MÖnY Kiv
- wb‡`©kbv I civgk©`vb m¤ú‡K© ¯‹z‡ji bxwZ wba©vi‡Y cÖavb wk¶Kmn mKj wk¶K‡K m¤ú„³ Kiv|
9.18.3.5.2 ¯‹z‡ji HwZn¨ ev L¨vwZ AR©‡b cÖavb wk¶‡Ki ZË¡veavb, gwbUwis I †gbUwis f’wgKv t
wk¶ve‡l©i ïiæ‡Z †`Lv hvq †Kvb †Kvb ¯‹z‡ji mvg‡b fwZ© B”QzK wk¶v_©x Ges Zv‡`i AwffveK‡`i fxo|
Gme ¯‹z‡ji wk¶v_©x‡`i AvPvi-AvPiY, k„•Ljv‡eva, †cvkvK-cwi”Q‡`i g‡a¨ GKwU ˆewkó¨ i‡q‡Q|
wk¶v_©x, AwffveK Ges mgv‡Ri Ab¨vb¨ m`m¨‡`i cÖwZ wk¶KM‡Yi `„wófw½i gva¨‡gI ¯‹z‡ji Kvh©KvwiZv
cÖwZdwjZ nq|
¯‹z‡ji L¨vwZ AR©‡bi mv‡_ †h mKj Dcv`vb RwoZ Zvi g‡a¨ i‡q‡Q
- wk¶K‡`i Z¨vM (dedication) Ges A½xKvi (commitment)
- wk¶v_©x‡`i cÖwZ wk¶K‡`i BwZevPK `„wófw½
- ¯‹z‡ji mv‡_ GKvZ¥‡eva Ges †MŠie Abyfe Kiv
- GKv‡WwgK djvdj m¤ú‡K© D”P cÖZ¨vkv
- DbœZ wk¶b-wkLb cwi‡ek
- mncvVμg Kvh©vejxi my‡hvM
- ¯‹z‡ji D‡Ïk¨ Ges j¶¨ m¤ú‡K© ÷vd‡`i g‡a¨ HK¨gZ¨|
- `¶ †kªYxK¶ e¨e¯’vcbv
- wk¶K‡`i `vwqZ¡ cvj‡b KZ©„c‡¶i mnvqZv cÖ`vb|
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- miKvi Ges mgv‡Ri c¶ †_‡K mvnvh¨ mn‡hvwMZv cÖ`vb
- wk¶vμg, wk¶Y-c×wZ, g~j¨vqb, cwiPvjbv I wb‡`©kbv Ges mKj m¤ú` e¨e¯’vcbvi Rb¨ h_vh_
Ges `¶ bxwZgvjv|
- cwi®‹vi cwi”Qbœ ¯‹zj cÖv½b|

9.18.3.6 Dcmsnvi (Conclusion)
¯‹zj‡K AwaKZi Kvh©Ki GKwU avivevwnK cÖwμqv, hv ivZvivwZ AR©b Kiv m¤^e bq|G mvd‡j¨i Rb¨
μgvMZ GKv‡WwgK ZË¡veavb I ¯‹z‡ji cÖavb wkÿ‡Ki †gbUwis `ÿZv Avek¨K|

9.18.3.7 mnvqK cvV
gva¨wgK wkÿv, wkÿvμg I wkïi μgweKvk, wUwPs †KvqvwjwU BgcÖæf‡g›U Bb †m‡KÛvwi GWz‡Kkb cÖ‡R±,
gvDwk, wkÿv gš¿Yvjq, XvKv|
cÖwkÿY g¨vbyqvj, cÖavb wkÿKM‡Yi †ckvMZ Dbœqb welqK cÖwkÿY †Kvm©, wUwPs †KvqvwjwU BgcÖæf‡g›U Bb
†m‡KÛvwi GWz‡Kkb cÖ‡R±, gvDwk, wkÿv gš¿Yvjq, XvKv|
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Awa‡ekb- 9.19:mnwk¶vµwgK Kvh©vewji aviYv, jÿ¨ I D‡Ïk¨
(Understanding of co-curricular activities, goals and objectives)
9.19.1 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv :
 we`¨vj‡q wewfbœ ai‡Yi mnwk¶vμwgK Kvh©μg cÖeZ©b Kivi m¶gZv cÖ`©kb|
 mnwk¶vμwgK Kvh©vewji ev¯Íevqb cÖwZeÜKZv Ges DËi‡Yi Dcvq m¤ú‡K© aviYv cÖ`©kb
 we`¨vj‡q mnwk¶vμwgK Kvh©μg ev¯Íevq‡bi Kjv †KŠkj m¤ú‡K© `ÿZv cÖ`k
© b
9.19.2 wkLbdj :
Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_©xMY mnwk¶vμwgK Kvh©vewji aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
 mnwk¶vμwgK Kvh©vewji j¶¨ I D‡Ïk¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
 we`¨vj‡q wewfbœ ai‡Yi mnwk¶vμwgK Kvh©vewj cÖeZ©b Ki‡Z cvi‡eb|
 mnwk¶vμwgK Kvh©vewji ev¯Íevqb cÖwZeÜKZv Ges DËi‡Yi Dcvqmg~n eY©bv Ki‡Z cvi‡eb|
9.19.3 welqe¯‘ :
mnwk¶vµwgK Kvh©vewji aviYv:
wk¶vμg wk¶v_©xi †kLv I †kLv‡bvi GKwU Awfbœ Kvh©μg n‡jI Avgiv AvbyôvwbK w`KwU‡K wk¶vμwgK
Ges AbvbyôvwbK I DcvbyôvwbK Kvh©vewj‡KB mnwk¶vμwgK Kvh©vewj wn‡m‡e wPwýZ Kwi| Kv‡RB
mncvVμwgK Kvh©vewj ev¯Íevqb g‚jZ wk¶vμg ev¯Íevqb cÖwμqviB GKwU Ask| eZ©gv‡b j¶¨ Kiv hv‡”Q,
AwaKvsk wk¶v cÖwZôv‡b mnwk¶vμwgK Kvh©μ‡gi Dci †Zgb ¸iæZ¡ cÖ`vb Kiv nq bv| mnwk¶vμwgK
Kvh©vewj hw` cÖvwZôvwbK ch©v‡q we‡klfv‡e ¯’vb bv cvq Z‡e wk¶v_©xi wk¶vMÖnY m¤c~Y© nq bv Ges wk¶vi
j¶¨ I D‡Ïk¨ AR©bI Am¤c~Y© †_‡K hvq|
wk¶vμg nj wk¶vμwgK Ges mnwk¶vμwgK Kv‡Ri mvgwóK cwiKíbv| wMÖK `vk©wbK †cø‡Uv e‡j‡Qb,
ÓGrammatic for the mind, gymnastic for the body and music for the soul" -Zvui GB Dw³
†_‡K †evSv hvq †h wk¶v_©x‡`i e¨w³‡Z¡i c‚Y© weKv‡k gbbkxjZvi cvkvcvwk kixiPP©v Ges m½xZ PP©vi
cÖ‡qvRb i‡q‡Q| GRb¨ wkÿvμwgK Kvh©vewji cvkvcvwk mncvVμwgK Kvh©μg MÖnY Kiv cÖ‡qvRb nq †hb
wk¶v_©x myAf¨vm I my¯^v‡¯’¨i AwaKvwi n‡Z cv‡i| wk¶vμ‡gi D‡Ïk¨‡K mdj ev¯Íevq‡bi Rb¨ G ai‡Yi
wk¶vμg mnvqK Kvh©μg Z_v cyuw_MZ wel‡qi evB‡i wk¶v I ÁvbvR©‡bi cÖwμqvmg‚n‡K mnwk¶vμwgK
Kvh©μg ejv hvq|
wk¶v_©xiv †Ljvayjv, KweZv Ave„wË, Dcw¯’Z e³…Zv, weZK©, m½xZ PP©v, wk¶v mdi I cwi`k©b, RvZxq w`em
D`hvcb, ag©xq Abyôvb, weÁvb †gjv, wewfbœ Awjw¤úqvW, weGbwmwm, e‡qR ¯‹vDUm, Mvj©mMvBW Ges
cwi‡ek msi¶‡Yi Kvh©μgmn wewfbœ wk¶vμwgK Kvh©μ‡g AskMÖnY K‡i| mnwk¶vμwgK Kvh©μg
wk¶v_©xi e¨w³K AvPiY I mvgvwRK g~j¨‡eva weKv‡k mnvqZv K‡i| mnwk¶vμwgK Kvh©μg we`¨vj‡q
wk¶v_©xi Dcw¯’wZi nvi e„w×‡Z mnvqZv K‡i|
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mnwk¶vμwgK Kvh©vewji jÿ¨ I D‡Ïk¨ :
wk¶v g‡bvweÁvbx‡`i g‡Z, mnwk¶vμwgK Kvh©vewji Abykxjb Qvov wk¶vi cwic~Y© weKvk m¤¢e nq bv|
mnwk¶v Kvh©μg †Kej gvÎ wk¶v_©x‡`i ˆ`wnK weKv‡k (Physical development) mnvqZv K‡i ZvB bq,
Zv‡`i gvbwmK (Mental), ‡eŠw×K (Intellectual) Ges mvgvwRK (Social) ˆbwZK I Ava¨vwZ¥K †PZbvi
weKv‡kI mnvqZv K‡i|
we`¨vj‡q wk¶vi Dbœq‡b mnwk¶vμwgK Kvh©vewji K‡qKwU jÿ¨ I D‡Ïk¨ Zz‡j aiv n‡jv mnwk¶vμwgK Kvh©vewji gva¨‡g e¨w³mË¡vi weKvk nq|
 Gi gva¨‡g wk¶v_©xi Rxeb‡K›`ªxK wk¶v m¤úbœ nq|
 wk¶v_©xi myß cÖwZfvi weKvk N‡U|
 wk¶v_©xi †bZ…Z¡ Ges mvgvwRK ¸Yvewji weKvk N‡U|
 PvwiwÎK ¸Yvewj Ges k„•Ljv †eva R‡b¥|
 cwi”QbœZvi Abykxjb nq Ges fwel¨r Rxe‡bi cÖ¯‘wZ N‡U|
 cwi‡ek I ¯^v¯’¨ m‡PZbZv R‡b¥|
 wk¶K wk¶v_©xi mn‡hvwMZvi g‡bvfve Av‡iv †ewk m„`„p Kiv hvq|
 Rxeb‡Kw›`ªK wk¶vi weKv‡ki mv‡_ mvgvwRK gyj¨‡ev‡ai weKvk N‡U|
 wk¶v Rxe‡bB wk¶v_©xi gv‡S `vwqZ¡ m‡PZbZv M‡o †Zvjv hvq|
Gi gva¨‡g wk¶vμ‡gi Ávbg‚jK (Cognative) weKv‡ki cvkvcvwk g‡bv‡ckxR (Psychomotor) `¶Zv
Ges `„wófw½ I g‚j¨‡ev‡ai (Affective) weKv‡k Kvh©Ki f‚wgKv cvjb K‡i|
we`¨vj‡q wewfbœ ai‡Yi mnwk¶vμwgK Kvh©vewj cÖeZ©b:
1. cvVµg cwic‚iK: mivmwi cy¯K
Í wbf©i bq wKš‘ ZvwË¡K wk¶vi cÖv‡qvwMK ev e¨envwiK wel‡q Aš‘f³
©‚
cvVμg mnvqK Kvh©vewj †hgb- wk¶v mdi, wkí KviLvbv, hv`yNi cwi`k©b, †iwWI †Uwjwfk‡bi wk¶v
g‚jK cÖvgvb¨ Abyôvb †`L ev †kvbv, †Kvb wel‡q AbymÜvbgyjK RwicKvR m¤cv`b BZ¨vw` Kvh©μg‡K
cvV¨μ‡gi cwic‚iK wn‡m‡e MY¨ Kiv hvq|
2.kvixwiK weKvk msµvšÍ: GB †kÖYx f‚³ mncvVμwgK Kvh©μ‡gi †h welqmg‚n GKRb wk¶v_©xi kvixwiK
my¯’Zv I weKv‡k f‚wgKv iv‡L †m ¸‡jv n‡jv- wewfbœ ai‡Yi †Ljva‚jv, kixi PP©v, mvuZvi, wRgb¨vwmqvg
A_ev gy³v½‡b e¨vqvg, μxov‡KŠkj GQvov dzUej,nwK,ev‡¯‹U,wμ‡KU, AvšZtcÖwZôvb, AvšZt‡Rjv A_ev
RvZxq ch©v‡q cÖwZ‡hvwMZvq Ask MÖnY|
3. Ávb I eyw×e„wËK Dbœqb msµvšÍ: †hme mncvVμwgK Kvh©μg GKRb wk¶v_©x‡K m„Rbkxj n‡Z mvnvh¨
K‡i Ges Ávb I eyw×e„wËK Dbœqb NUvq †m¸wj GB †kÖYxi | †hgb- †jLv‡jwL, †`Iqvj cwÎKv, gvwmK
wbDR‡jUvi, evwl©Kx cÖKvk, ey‡jwUb †evW©, weZK© K¬ve MVY I cÖwZ‡hvwMZvi Av‡qvRb, weÁvb †gjv,
eB‡gjv, iPbv cÖwZ‡hvwMZv BZ¨vw`|
4. ms¯‹„wZ I we‡bv`b g‚jK: GB †kÖYxi Kvh©vejx n‡jv -mvwnZ¨ mfv, weZK© mfv, †mwgbvi ev Av‡jvPbv
BZ¨vw` Mí ejv, ¯^iwPZ Mí-KweZv-Qov Ave„wË, avivevwnK Mí ejv, wba©vwiZ e³…Zv, weZ©K cwiPvjbv,
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wewPÎvbyôvb, RvZxq w`em, AwffveK w`em, e„¶‡ivcb, evMvb Kiv, WvKwU‡KU msMÖn, Qwe‡Zvjv ,Mvb, bvP,
nvm¨ †KŠZzK, wk¶vcÖwZôvb I †kÖYxK¶ mvRv‡bv, wPÎA¼b, g‡Wj ˆZix BZ¨vw`|
5. mgvR†mev g‚jK Kvh©µg: †h mg¯Í Kv‡R Ask MÖnY Ki‡j wk¶v_©x‡`i mgvR m‡PZbZv e„w× cvq
†m¸‡jvB Gi AšÍf‚©³| †hgb- mgvR Kj¨vY mwgwZ, `wi`ª wk¶v_©x‡`i Fb`vb,¯‹vDU, Mvjm© MvBW,
†iWμm, b¨vkbvj K¨v‡WU †Kvi BZ¨vw`i gva¨‡g Rb‡mevg‚jK Kv‡Ri Ask MÖnY,†¯^”Qvq i³`vb,UxKv`vb
Kg©m~Px‡Z AskMÖnY BZ¨vw`|
6. e„wËg‚jK Kvh©µg: wk¶v cÖwZôvb KZ©„K cwiPvwjZ wKQy wKQy Kvh©μg wk¶v_©x‡`i fwel¨r e„wË wbe©vP‡bi
e¨vcv‡i mnvqZv Ki‡Z cv‡i †hgb- Kw¤cDUvi cÖwk¶Y, nvum gyiMx cvjb, Mevw` cï cvjb I ev‡qv M¨vm
cøv›U, kvK-mewR, dzj-dj Pvl, n¯Í wkí, grm Lvgvi BZ¨vw`|
7. †cŠi cÖwk¶Y g‚jK Kvh©vewj: QvÎ msm`, wewfbœ KwgwU, DcKwgwU MVb| ag©xq Abyôvbvw` †hgb - wgjv`
gvnwdj, agx©q Av‡jvPbv AvRvb I †KivZ cÖwZ‡hvwMZv, ag©xq w`emvw` D`hvcb, c‚Rv-cve©Y BZ¨vw`|
mnwk¶vµwgK Kvh©vewji ev¯Íevqb cÖwZeÜKZv Ges DËi‡Yi Dcvqmg~n:
ev¯ÍZevq‡bi cÖwZeÜKZv : me wk¶v cÖwZôv‡bi my‡hvM-myweav GK iKg bq, Z‡e mvavibfv‡e
mnwk¶vμwgK Kvh©vewj ev¯Zevq‡bi †¶‡Î wb¤œwjwLZ cÖwZeÜKZv¸‡jv D‡jøL Kiv hvq :
K. †fŠZ myweavi Ach©vßZv;
L. wk¶K‡`i Abxnv;
M. mgq-mgš^‡qi Afve;
N. cÖwZK‚j cwi‡ek (¯’vbxq HwZn¨ I ms¯‹…wZi cwicš’x †Kvb Kvh©μg MÖnY);
O. QvÎ-ivRbxwZi Aïf cÖfve;
P. A‡_©i Ach©vßZv|
cÖwZeÜKZv DËi‡Yi Dcvq:
(K) †fŠZ myweavi Afve `‚i Ki‡Z wewfbœ cÖwZôv‡bi g‡a¨ m¤ú` wewbgq Kiv m¤¢e| †hgb- †Kvb GjvKvq †Kvb
GKwU wk¶v cÖwZôv‡bi cÖm¯’ †Ljvi gvV, wRgb¨vwmqvg, mvuZv‡ii Rb¨ cyKzi , myBwgs cyj, cvi¯úwiK mn‡hvwMZvi
gva¨‡g e¨envi Ki‡Z cv‡ib|
(L) wk¶K Kg©Pvwi‡`i cÖ‡bv`bv cÖ`vb Avw_©K ev Abvw_©K DfqB n‡Z cv‡i|
(M) mg‡qi ¯^íZv KvwU‡q DVv hvq QywUi w`b‡K AvswkK Kv‡R jvwM‡q| mw¤§wjZ K¬v‡ki e¨e¯’v K‡iI mgq †ei
K‡i †bIqv hvq|
(N) GmGgwmi mn‡hvwMZvq wk¶v cÖwZôv‡bi Af¨šÍwiY e¨vcv‡i evB‡ii ivRbxwZi cÖfve ev QvÎ ivRbxwZi cÖfve
cÖwZ‡iva Kiv cÖ‡qvRb| †`‡ki A‡bK mybvg AR©bKvix wk¶v cÖwZôvb G e¨vcv‡i `„p Ae¯’vb wb‡q mdj n‡q‡Qb|
(O) Znwej msMÖ‡ni Rb¨ my‡fwbi cÖKvk, †cvóvi wWRvBb, g¨viv_b †`Šo, d¨vkvb †kv, b¨vU¨vbyôvb, wPÎ cÖ`k©bx,
n¯Íwkí †gjv BZ¨vw`i e¨e¯’v Kiv hvq| cÖv³b QvÎ mwgwZ MVb K‡i, mgv‡R mycÖwZwôZ cÖv³b QvÎ‡`i KvQ †_‡KI
Aby`vb msMÖn Kiv hvq|
(P) wk¶v_©x‡`i AskMÖnY wbwðZ Ki‡Z wk¶v_©x‡`i g‚j¨vq‡bi Rb¨ †¯‹vi KvW©, cÖksmv cÎ ev mvwU©wd‡K‡Ui e¨e¯’v
Kiv cÖ‡qvRb|
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9.19.4 Dcmsnvi:
wk¶v cÖwZôv‡bi wbR¯^ wKQy †KŠkj I c×wZ Aej¤^b K‡i, cÖwZôv‡bi wbR¯^ D‡`¨v‡M, wk¶K- Kg©Pvwi‡`i
mn‡hvwMZv I cÖwZôvb cwiPvjbv KwgwUi mg_©‡b mnwk¶vμwgK Kvh©vewj cwiPvjbv I ev¯Íevqb Kiv m¤¢e|
ïay welqwfwËK cvV`vb h‡_ó bq, wk¶Y-wkLb cÖwμqvq mnwk¶vμwgK Kvh©vewji Aš—fy©w³ Z_v †`‡ki
wk¶vbxwZ‡Z mnwk¶vμwgK Kvh©vewj ev¯Íevqb wbwðZKi‡Yi mywPwšÍZ e¨e¯’vB cv‡i GKRb wk¶v_©x‡K
c‚Y©v½ Av`k© bvMwiK wn‡m‡e M‡o Zzj‡Z| Gi gva¨‡g wk¶vμ‡gi Ávbg‚jK (Cognative) weKv‡ki
cvkvcvwk g‡bv‡ckxR (Psychomotor) `¶Zv Ges `„wófw½ I g‚j¨‡ev‡ai (Affective) weKv‡k Kvh©Ki
f‚wgKv cvjb K‡i|

9.19.5 mnvqK cvV:
1| ¯‹zj Av‡iv fv‡jv Kxfv‡e Kiv hvq- RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wwg (bv‡qg), XvKv|
2| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv wi‡mvm© eyK- gva¨wgK I D”P wkÿv Awa`ßi, wkÿv gš¿Yvjq
3| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv- GgGBP Avjx
4| wkÿv cÖwZôvb cÖavb‡`i cÖwkÿY g¨vby‡qj- GdGmGmGwc
5| e¨e¯’cbvi bxwZgvjv- W. †gvt AvjZvd †nv‡mb I †gvnv¤§` nvwbd

90

Awa‡ekb: 9.20:eq:mwÜKv‡ji Pvwn`v I Zv c~i‡Yi Dcvq
(Needs of puberty period and ways of fulfilling these needs)

9.20.1: AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv
 eqtmwÜKvj I eqtmwÜKv‡ji ˆewkó¨ msμvšÍ aviYv cÖ`k©b|
 eqtmwÜKv‡ji kvixwiK I gvbwmK cwieZ©b m¤úwK©Z Ávb cÖ`k©b |
 eqtmwÜKv‡ji Pvwn`v msμvšÍ Ávb cÖ`k©b |
 eqtmwÜKv‡ji Pvwn`v c~i‡Yi Dcvq m¤úwK©Z aviYv cÖ`k©b |
9.20.2: wkLb dj
Awa‡ekb †k‡l AvcwbÑ
 eqtmwÜKvj I eqtmwÜKv‡ji ˆewkó¨ m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvi‡eb;
 eqtmwÜKv‡ji kvixwiK I gvbwmK cwieZ©bmgyyn e¨vL¨v Ki‡Z cv‡ib;
 eqtmwÜKv‡ji Pvwn`v¸‡jv eY©bv Ki‡Z cvi‡eb; Ges
 eqtmwÜKv‡ji Pvwn`v c~i‡Yi Dcvq m¤ú‡K© ej‡Z cvi‡eb|

9.20.3: welqe¯‘
9.20.3.1: eqtmwÜKvj (Puberty)
Rxeb weKv‡ki cÖwZwU chv©‡qB i‡q‡Q ¯^-ˆewkó¨ weKv‡ki aviYv| Gme ˆewkó¨ μgvš^‡q e¨w³K I
mvgvwRK Pvwn`vi wfwË‡Z cwiewZ©Z I cwiewa©Z n‡q _v‡K| ˆkke I evj¨Kvj †cwi‡q Rxeb-cÖmv‡ii †h
ch©v‡q †Q‡j‡g‡qiv †hŠb-ÿgZv AR©b K‡i ev †hŠe‡bi `vicÖv‡šÍ †cuŠQvq †mB ch©vqwU‡K eqtmwÜ A_ev
ˆK‡kviKvj ejv nq| G mgq ˆ`wnK e„w×i mv‡_ mv‡_ gvbwmK ÿgZviI e„w× I cwieZ©b N‡U| mvaviYZ
12 †_‡K 19 ermi ch©šÍ mgq‡K eqtmwÜKvj aiv nq| Bs‡iwR ÔwcDevwU©Õ (Puberty) kãwU j¨vwUb kã
ÔwcUevU©vmÕ (Pubertas) †_‡K D™¢~Z hvi A_© n‡jv Ô†cŠiælZ¡ AR©‡bi eqmÕ (Age of manhood)
A_ev eqtcÖvwß| cÖK…Z c‡ÿ †hŠb cwiYwZi (Puberty) ¯Íi‡KB A‡b‡K ˆK‡kvi e‡j we‡ePbv K‡i‡Qb|
gvby‡li Rxe‡bi GKwU ¸iæZ¡c~Y© mgq n‡jv eqtmwÜKvj| GB mgq †_‡KB †Q‡j‡g‡q‡`i g‡a¨ kvixwiK I
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gvbwmK cwieZ©b N‡U| AvKw¯§K GB cwieZ©‡b Zviv wKQzUv weåvšÍI n‡q c‡o Ges A‡bK mgq Gme
cwieZ©‡bi mv‡_ Lvc-LvIqv‡bv‡Z Zv‡`i Rb¨ KóKi n‡q c‡o|
9.20.3.2: eqtmwÜKv‡ji ˆewkó¨mg~n:
weKvkg~jK wKQz jÿ¨Yxq ˆewk‡ó¨i Rb¨ eqtmwÜKvj Rxe‡bi GKwU Abb¨ ch©vq| KviY G mgq Ggb
KZK¸‡jv we‡kl kvixwiK cwieZ©b nq, hv Rxeb weKv‡ki Ab¨ chv©‡q †`Lv hvq bv| Gme cwieZ©‡bi
d‡j eqtmwÜKv‡j †hme ˆewkó¨ cwijwÿZ nq †m¸‡jv nj:
1. eqtmwÜ Kvj‡K ˆkk‡ei †kl Ges †hŠe‡bi m~Pbv wn‡m‡e we‡ePbv Kiv nq| †hŠb-cwicK¡Zv AR©b
bv Kiv ch©šÍ †Q‡j‡g‡q‡K eqtcÖvß wK‡kvi-wK‡kvixI ejv nq| †hŠb-cwicK¡Zv AR©b Kivi ciB
Zviv ZiæY (Adolescent) bv‡g cwiwPZ nq|
2. eqtmwÜKvj ¯^í¯’vqx| mvaviYZ: †Q‡j‡`i Zzjbvq †g‡qiv Av‡M cwicK¡Zv AR©b K‡i| Z‡e Gi
e¨wZμgI †`Lv hvq|
3. eqtcÖvwßKvj Lye mswÿß n‡jI G mg‡qi cwieZ©b‡K wZbwU ch©v‡q wef³ Kiv nq| †hgbÑ

K. eqtcÖvwßi c~e©ve¯’v: G mgq †MŠY †hŠb ˆewkó¨¸‡jv cwijwÿZ n‡Z _v‡K, †hgb- †Q‡j‡`i
gy‡L `uvwo, †Muvd IVv ïiæ K‡i|
L. eqtcÖvwßi ga¨eZ©x ch©vq: G mg‡q †hŠb-cwicK¡Zvi jÿY¸‡jv cwijwÿZ nq, †hgbÑ
†g‡q‡`i FZzmªve Ges †Q‡j‡`i †hŠbv½ †_‡K ivwÎKvjxb ïμim wbtimY|
M. eqtcÖvwßi †kl ch©vq: ZiæY eq‡mi cÖ_g GK ev `yB eQi G ch©v‡qi AšÍf©y³| †MŠY †hŠb
‰ewkó¨¸‡jvi weKvk G mgq †kl nq|
4. eqtmwÜKv‡j `ªæZ kvixwiK cwiea©b I cwieZ©b n‡q _v‡K| Rxeb cÖmv‡ii †h `ywU mg‡q me‡P‡q
†ekx ˆ`wnK e„w× Ges cwieZ©b msMwVZ nq eqtmwÜKvj Zvi g‡a¨ Ab¨Zg| G mg‡qi †`‡ni `ªæZ
e„w× I weKvk‡K ÒeqtmwÜKvjxb `ªæZ e„w×Ó (Puberty growth spurt) ev ÒZiæY eq‡mi
`ªæZ e„w×IÓ (Adolescent growth spurt) ejv nq|
5. weiƒc g‡bvfve †cvl‡Yi Kvi‡Y eqtcÖvwß‡K A‡bK mgq †bwZevPK ch©vq ev ÒNegetive
phaseÓ wn‡m‡e AvL¨vwqZ Kiv nq| Z‡e G ai‡bi †bwZevPK g‡bvfve I AvPiY †hŠb-ÿgZv
AR©‡bi mv‡_ mv‡_ K‡g hvq|
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6. cuvP QÕeQi †_‡K Ewbk eQi eq‡mi †h †Kvb mgq eqtcÖvwßi cwieZ©b ïiæ n‡Z cv‡i| †g‡qiv
M‡o †Zi eQi eq‡m Ges †Q‡jiv M‡o Zvi GK eQi c‡i †hŠb-cwicK¡Zv AR©b K‡i| Z‡e GB
cwicK¡Zv mevi †ÿ‡Î GKwU wbw`©ó mg‡q m¤úbœ nq bv| Kv‡iv Av‡M nq Avevi Kv‡iv c‡i nq|
7. G mgq †Q‡j I †g‡q DfqB wewfbœ ai‡bi e¨w³MZ I mvgvwRK mgm¨vi m¤§yLxb nq|
8. eyw× cwiYgZv I wPšÍv kw³i `„pZv Av‡m Ges weg~Z© wPšÍvq weKvk N‡U|
9. Zv‡`i gv‡S eÜzZ¡ I `j MV‡bi cÖeYZv cwijwÿZ nq| G mgq mnvbyf~wZ I mn‡hvwMZvi Abyf~wZ
cÖej nq|
10. Zviv mvgvb¨‡Z wegl© I ggv©nZ nq Ges mvgvb¨‡ZB Awfgvb K‡i| †Q‡j‡`i Zzjbvq †g‡qiv †ewk
Awfgvbx nq|
9.20.3.3: eqtmwÜi kvwiixK ˆ`wnK cwieZ©bmg~n:
†Q‡j‡g‡q‡`i gv‡S eqtmwÜKv‡j mvaviYZ: Pvi ai‡bi cwieZ©b †`Lv hvq| G mg‡qi ˆ`wnK
cwieZ©b¸‡jv n‡jv:
K. ˆ`wnK AvK…wZi cwieZ©b nq| ˆ`wnK AvK…wZi cwieZ©b ej‡Z D”PZv I IR‡bi e„w×‡K eywS‡q _v‡K|
†g‡q‡`i Zzjbvq †Q‡j‡`i eqtcÖvwßi mgqmxgv `xN©vwqZ nIqvq GKB eq‡mi †Q‡jiv †g‡q‡`i †P‡q
†ekx j¤^v nq| †lvj eQi eq‡m IRb e„w× me‡P‡q †ewk nq Ges Zvici IRb e„w×i gvÎv K‡g Av‡m|
†g‡q‡`i †P‡q `yÕGK eQi †`ix‡Z †Q‡j‡`i IRb e„w× ïiæ nq|
L. eqtmwÜKv‡ji Av‡iKwU ˆ`wnK cwieZ©b n‡jv wewfbœ A½-cÖZ¨‡½i AvbycvwZK e„w×|
M. cÖv_wgK †hŠb ˆewkó¨mg~‡ni cwieZ©b, †hgbÑ †hŠb A½cÖZ¨‡½i AvK…wZi cwieZ©b I Kg© ÿgZvi e„w×
N‡U|
N. G mgq †MŠY †hŠb ˆewkó¨mg~‡ni D™¢e nq, †hg b wewfbœ †Mvcb ¯’v‡b †jvg MRvq| we‡kl K‡i
†Q‡j‡`i †Muvd, `vwoI G mgq MRvq, Z¡K miæ nq, is e`jvq Ges G mgq gy‡Li Dci eªY †`Lv hvq|
cÖavb †hŠb ˆewk‡ó¨i weKvk m¤ú~Y© n‡j Mjvi ¯^‡ii cwieZ©b nq| we‡kl K‡i †Q‡j‡`i †ÿ‡Î ïiæ‡Z
Mjvi ¯^i KK©k nq Ges c‡i ax‡i ax‡i Zv mywgó nq| †g‡q‡`i ¯Í‡bi AvK…wZ‡Z cwieZ©‡bi †`Lv
hvq|G ˆewk‡ó¨i Kvi‡YB †Q‡j Ges †g‡q‡`i c„_Kfv‡e †Pbv hvq Ges wK‡kvi-wK‡kvixiv ci¯úi
ci¯ú‡ii cÖwZ AvK…ó nq|
9.20.3.4: eqtmwÜi gvbwmK cwieZ©bmg~n:
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eqtmwÜcÖvwßi gva¨‡g †h kvixwiK cwieZ©b nq Zv †Q‡j‡g‡q‡`i ˆ`wnK I gvbwmK cÖwμqvi Dci cÖfve
we¯Ívi K‡i| eqtmwÜKv‡ji `ªæZ ˆ`wnK cwieZ©‡bi d‡j †Q‡j‡g‡q‡`i g‡b AcÖwZfZv, Ach©vßZv,
wbivcËvnxbZv BZ¨vw`i m„wó nq| G mgq †Q‡j‡g‡qi g‡bvfve I AvPi‡Yi cwieZ©b MÖwš’i Kvh©cÖYvjxi
cwieZ©‡bi R‡b¨ n‡jI mvgvwRK A‡bK KviYI Gi †cQ‡b _v‡K| wb‡P Zvi wKQz D‡jøL Kiv n‡jv:
1. Gmgq †Q‡j‡g‡q‡`i gv‡S GKvKx‡Z¡i B”Qv cwijwÿZ nq| mg‡q we‡kl K‡i †hŠb cwieZ©‡bi d‡j
Zv‡`i gv‡S jvRyKZv †`Lv hvq Ges Kv‡iv mv‡_ fv‡ei Av`vb-cÖ`vb, m½x‡`i mv‡_ wg‡jwg‡k †Kvb
KvR, †Ljvayjv Ki‡Z Zviv Awbnv cÖKvk K‡i| GgbwK evwo‡ZI Zviv mevi gv‡S _vK‡Z Pvq bv|
2. †Ljvayjv, ¯‹z‡ji KvR I wewfbœ mvgvwRK Kg©KvÐ Zv‡`i gv‡S †QvU‡ejvi gZ Avb‡›`i mÂvi Ki‡Z
cv‡i bv| Gme Kvh©Kjvc Zv‡`i Kv‡Q GK‡Nu‡q g‡b nq|
3. G eq‡mi †Q‡j‡g‡q‡`i AvPiY wek„•Ljvgq I AmvgÄm¨c~Y© g‡b nq| †`‡ni `ªæZ cwieZ©‡bi R‡b¨
Zviv G ai‡bi AvPiY K‡i _v‡K| ˆ`wnK e„w×i MwZ K‡g G‡j Zv‡`i AvPiYI mvgÄm¨c~Y© n‡q I‡V|
4. eqtcÖvwßi G chv©‡q †Q‡j‡g‡qiv me wKQz‡Z cÖwZØw›ØZvi g‡bvfve †cvlY K‡i| mvaviYZ: †Kv‡bv
Kv‡R G‡K Ab¨‡K mn‡hvwMZv Ki‡Z Pvq bv Ges Kv‡iv mv‡_ GKgZ †cvlY Ki‡Z Pvq bv|
5. Zv‡`i gv‡S wewfbœ ai‡bi Av‡e‡Mi AvwaK¨ †`Lv hvq| D`vniY¯^iƒc, fvecÖeYZv, Awfgvb, iv‡M
†d‡U cov Ges mvgvb¨ Kvi‡YB †Ku‡` †djv BZ¨vw` G mg‡qi ¯^vfvweK cÖwZwμqv|
6. AvZ¥cÖZ¨‡qi Afve †`Lv hvq Ges d‡j wb‡R‡`i e¨_©Zv mn‡R ¯^xKvi K‡i wb‡Z cv‡i bv| g~jZ `yÕwU
Kvi‡Y Zviv G ai‡bi AvPiY K‡i _v‡K, †hgb- (i) mnbkxjZvi Afve Ges (ii) m½x I eo‡`i KvQ
†_‡K memgq Kv‡Ri mgv‡jvPbv †kvbv| d‡j G mgq A‡bK †Q‡j-†g‡qiv nxbgb¨Zvq †fv‡M|
9.20.3.5: eqtmwÜKv‡ji Pvwn`vmg~n:
eqtmwÜKv‡j †Q‡j‡g‡q‡`i kvixwiK I gvbwmK cwieZ©‡bi mv‡_ mv‡_ Zv‡`i gv‡S bZzb bZzb Pvwn`vi m„wó
nq| †hme Pvwn`v wK‡kvi wK‡kvix‡`i gv‡S cwijwÿZ nq †m¸‡jv n‡jv:
1. AvZ¥cÖKv‡ki Pvwn`v: eqtmwÜKv‡j †Q‡j‡g‡q‡`i g‡a¨ wb‡R‡K cÖKvk Kivi A_v©r AvZ¥cÖKv‡ki Pvwn`v
cÖej _v‡K| Zviv †Ljvayjv, bvP, Mvb I Ab¨vb¨ mvs¯‹…wZK Kvh©Kjv‡ci gva¨‡g eo‡`i Kv‡Q Zv‡`i
cvi`wk©Zv cÖKvk Ki‡Z cQ›` K‡i| wb‡R‡`i cÖKvk Kivi Rb¨ A‡bK mgq Zviv A‡bK KwVb KvR
Ki‡ZI wØav‡eva K‡i bv|
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2. ¯^vaxbZvi Pvwn`v: AvZ¥wek¦vmx I AvZ¥wbf©ikxj n‡q DVvi Kvi‡Y Gmg‡q †Q‡j‡g‡qiv ¯^vaxbfv‡e KvR
Ki‡Z cQ›` K‡i| Zv‡`i Kv‡Ri †ÿ‡Î A‡b¨i n¯Í‡cÿ Zviv mn¨ Ki‡Z cv‡i bv| G eq‡mi
¯^vaxbZvi AvKv•Lv mnRvZ cÖe„wËi dj|
3. ¯^xK…wZi Pvwn`v: G eq‡mi †Q‡j‡g‡q‡`i g‡a¨ ¯^xK…wZi Pvwn`v cwijwÿZ nq| Giv †h ai‡bi ¯^xK…wZ
Kvgbv K‡i wVK †m ai‡bi ¯^xK…wZ bv †c‡j Zv Zv‡`i AvZ¥aviYvi Dci ÿwZKi cÖfve we¯Ívi K‡i|
Zv‡`i gv‡S weiƒc AvZ¥aviYvi D™¢e nq| dj¯^iƒc weiƒc AvZ¥aviYv †cvlYKvix †Q‡j‡g‡qiv myôz
AvPiY bv K‡i AmvgvwRK AvPi‡Yi gva¨‡g wb‡R‡`i weiƒc g‡bvfve cÖKvk K‡i Ges Zv‡`i g‡a¨
nxbgb¨Zv †ev‡ai m„wó nq|
4. mvgvwRK Pvwn`v: G ¯Í‡i gvbwmK I Av‡ewMK weKv‡ki d‡j Zv‡`i g‡a¨ evB‡ii RMZ A_v©r mgvR I
c„w_ex m¤ú‡K© wewfbœ ai‡bi Abyf~wZ I †KŠZ~nj †`Lv hvq| Zv‡`i GB Pvwn`v‡K mvgvwRK Pvwn`v ejv
nq| †Ljvi mv_x, mgeqmx‡`i mv‡_ wg‡j `j MVb Ges wewfbœ mvgvwRK msMV‡bi mv‡_ m¤ú„³ n‡q
Zviv G Pvwn`v c~iY Kivi †Póv K‡i|
5. Áv‡bi Pvwn`v: G eq‡mi eyw×, wPšÍv I wePvi we‡kølY Kivi ÿgZvi weKvk N‡U| Zv‡`i gv‡S RMr‡K
Rvbvi AvMÖn m„wó nq Ges wewfbœ cÖkœ Zv‡`i gb‡K †KŠZ~njx K‡i †Zv‡j| Rvbvi B”Qv cÖej _v‡K|
Áv‡bi Pvwn`vi Kvi‡Y Zv‡`i gv‡S cÖkœ I †KŠZ~n‡ji B”Qv †`Lv hvq| G Pvwn`v c~i‡Yi Dci wbf©i
K‡i Zv‡`i Ávb, `ÿZv I g~j¨‡ev‡ai h_vh_ weKvk|
6. `ytmvnwmK Awfhv‡bi Pvwn`v: G mg‡qi GKwU ˆewkó¨c~Y© Pvwn`v n‡jv `ytmvnwmK Awfhv‡bi Pvwn`v|
A`g¨ †ckx kw³, Áv‡bi Pvwn`v I †KŠZ~n‡ji Kvi‡Y Zviv A‡bK `ytmvnmx KvR K‡i wb‡R‡K Rvwni
Ki‡Z Pvq| †KŠZ~nj I AvKv•Lv‡K PwiZv_© Kivi Rb¨ Zv‡`i gv‡S `ytmvwnK Awfhv‡bi Pvwn`v m„wó
nq|
7. wbivcËvi Pvwn`v: G eq‡mi †Q‡j‡g‡qiv wb‡R‡`i Ae¯’vb, `vwqZ¡, KZ©e¨ I KvR m¤ú‡K© ØxavnxbZvq
†fv‡M| ZvQvov eq¯‹‡`i Abykvmb, mvgvwRK cÖZ¨vkv Ges mneqmx‡`i Øviv cÖZ¨vLv‡bi fq Zv‡`i
gv‡S wbivcËvnxbZvi m„wó K‡i| Gme cwiw¯’wZi mv‡_ Lvc LvIqv‡bvi Rb¨ Zviv wbivcËv †Lvu‡R|
8. bxwZ‡ev‡ai Pvwn`v: G mgq †Q‡j‡g‡qiv fvj-g›`, DwPZ-AbywPZ I `vwqZ¡‡eva m¤ú‡K© m‡PZb nq|
Zv‡`i gv‡S bxwZ‡eva RvMÖZ nq| wb‡R‡`i AcK‡g©i Rb¨ Zviv `ytL Abyfe K‡i Ges wb‡Ri
K…ZK‡g©i mwVK e¨vL¨v we‡kølY Pvq|
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9. †hŠb Pvwn`v: †hŠb weKv‡ki d‡j Zv‡`i g‡a¨ †hŠb Pvwn`v cwijwÿZ nq| wecixZ wj‡½i cÖwZ e¨vcK
AvKl©Y m„wó nq Ges ci¯úi ci¯ú‡ii cÖwZ AvK…ó nq| ¯^vfvweK eq‡m Ges ¯^vfvweK mg‡qi g‡a¨
†hŠb cwic°Zv AR©b Ki‡Z mÿg bv n‡j †Q‡j‡g‡q‡`i R‡b¨ Zv ¸iæZi gvbwmK wech©‡qi KviY nq|
Gi KviY n‡jv †`ix‡Z †hŠbÿgZv AR©b Kivi Kvi‡Y mgeqmx‡`i Kv‡Q D‡cwÿZ nIqv|
10. Rxebv`‡k©i Pvwn`v: Zv‡`i gv‡S Rxebv`‡k©i Pvwn`v m„wó nq| Rxeb m¤ú‡K© bvbv cÖkœ Zv‡`i g‡b
Rv‡M| AvZ¥weKv‡ki mv‡_ mv‡_ Zviv Rxeb `k©b wb‡q wPšÍv K‡i Ges my›`i Rxeb weKv‡ki `k©b
LyuR‡Z _v‡K|
11. †ckv I e„wËi Pvwn`v: G chv©‡q †Q‡j‡g‡qiv wb‡R‡`i fwel¨r wb‡q wPšÍv Ki‡Z mÿg nq| fwel¨r
†ckv ev e„wË wbev©Pb K‡i ¯^vaxbfv‡e DcvR©bÿg n‡q mgv‡R cÖwZwôZ nIqvi Rb¨ Zviv †ckv ev e„wËi
Pvwn`v Abyfe K‡i Ges mwVK †ckv wbev©P‡bi Rb¨ civgk© †Lvu‡R|
12. †bZ…‡Z¡i Pvwn`v: `j MVb I wewfbœ mvgvwRK Kg©Kv‡Û AskMÖn‡Yi d‡j Zv‡`i gv‡S †bZ…‡Z¡i Pvwn`v
cwijwÿZ nq| †bZ…Z¡`v‡bi gva¨‡g Zviv wb‡R‡K cÖKv‡ki gva¨‡g Z…wß jvf K‡i Ges wb‡R‡K mevi
gv‡S MÖnY‡hvM¨ K‡i †Zvjvi †Póv K‡i|
9.20.3.6: eqtmwÜ Kv‡ji Pvwn`v cyi‡Yi Dcvq:
eqtmwÜKvj ev cÖviw¤¢K ˆK‡kviKvj‡K wewfbœ bv‡g AvL¨vwqZ Kiv nq, †hgbÑ †bwZevPK chv©q, msKUgq
Kvj ev SoSÄvi Kvj| eqtmwÜKv‡ji kvixwiK cwieZ©b m¤ú‡K© c~e©Ávb bv _vKvi Kvi‡Y Gme cwieZ©‡bi
mv‡_ Lvc LvIqv‡Z Zv‡`i wewfbœ ai‡bi mgm¨vi m¤§yLxb n‡Z nq, hv †_‡K cieZx©‡Z wewfbœ ai‡bi
gvbwmK mgm¨vi D™¢e nq| wK‡kvi-wK‡kvix‡`i Gme weKvkg~jK mgm¨vi mgvavb I Pvwn`v c~i‡Yi Rb¨
evev-gv I wkÿKMY we‡kl f~wgKv cvjb Ki‡Z cv‡ib, †hgbÑ
K. Dchy³
& wkÿv †`Iqv|Zv‡`i cÖwZ mnvbyf~wZkxj nIqv I wbivcËv‡ev‡ai m„wó Kiv|
L. KvR I `vwqZ¡ Ac‡Y©i gva¨‡g Zv‡`i †bZ…‡Z¡i ¸Yvewj‡K DrmvwnZ Kiv| wK‡kvi-wK‡kvixiv Zv‡`i
Kv‡Ri ¯^xK…wZ cÖZ¨vkv K‡i| ZvB wkÿK‡`i DwPZ n‡e Zv‡`i cÖwZwU fv‡jv Kv‡Ri ¯^xK„wZ †`qv Ges
Zv‡`i gv‡S †bZ…Z¡‡ev‡ai D™¢e NUv‡bv|
M. Zv‡`i fv‡jv Kv‡Ri ¯^xK…wZ I cyi¯‹vi cÖ`vb Kiv|
N. my¯’ †hŠb wkÿvi e¨e¯’v Kiv| wkÿvμ‡g ¯^v¯’¨ msμvšÍ welq AšÍfy©w³i gva¨‡g eqtmwÜKv‡ji cwieZ©b
m¤ú‡K© wkÿv_x©‡`i AewnZ Kiv †h‡Z cv‡i|
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O. ˆbwZK wkÿv †`Iqv Ges wkÿv_x©‡`i mgv‡Ri cÖZ¨vkv I eqmvbyhvqx AvPiY Ki‡Z DrmvwnZ Kiv|
P. e„wËg~jK wkÿv I wb‡`©kbv cÖ`vb hv‡Z K‡i Zviv Zv‡`i mwVK e„wË ev †ckv‡K wbev©Pb Kivi †ÿ‡Î
†Kvb mgm¨vi m¤§yLxb bv nq|
Q. wewfbœ mvs¯‹…wZK, Abyôv‡bi gva¨‡g Zv‡`i gv‡S my›`i Rxebv`©k cÖwZôv Kiv|
R. G mgq wK‡kvi-wK‡kvixiv †ewki mgq GKv _vK‡Z cQ›` K‡i| G‡ÿ‡Î wkÿKMY Zv‡`i wewfbœ `jxq
Kv‡R wb‡qvwRZ ivL‡Z cv‡ib| G‡Z K‡i wkÿv_x©‡`i gv‡S mn‡hvwMZvg~jK g‡bvfv‡ei weKvk NU‡e|
GQvov `jxq KvR ev we`¨vj‡qi wewfbœ ai‡bi Kvh©μ‡g AskMÖnY Kiv‡bvi gva¨‡g Zv‡`i †bwZevPK
AvPiY I Av‡eM‡K wbqš¿K Kiv m¤¢e n‡e|
eqtmwÜ ev wK‡kviKvj Rxe‡bi GKwU mgm¨vg~jK ev msKUgq chv©q| G mgq wewfbœ ai‡bi Pvwn`vq D™¢e
nq| ZvQvov kvixwiK I gvbwmK cwieZ©‡bi mv‡_ LvcLvIqv‡bv G eq‡mi †Q‡j‡g‡q‡`i Rb¨ wKQzUv KóKi
n‡q c‡o| KviY wbw`©ó eq‡mi mgvR cÖZ¨vwkZ Dchy³ AvPiY Kiv Zv‡`i Rb¨ LyeB KwVb Ges Gme
AvPiY wkL‡Z mg‡qiI cÖ‡qvRb| †mKvi‡Y Geq‡mi †Q‡j‡g‡q‡`i eqmvby‡hvMx AvPiY Kivi †ÿ‡Î
cwiev‡ii m`m¨ I wkÿK‡`i DwPZ mvnv‡h¨i nvZ evwo‡q †`qv Ges Zv‡`i Pvwn`v¸‡jv c~i‡Y h_vm¤¢e
†Póv Kiv| Avi G ai‡bi mvnvh¨ I mn‡hvwMZvB cv‡i G eq‡mi †Q‡j‡g‡q‡`i Rxeb‡K mdj K‡i
Zzj‡Z|
9.20.4: mnvqK cvV
 evby, myjZvbv (2013): weKvk g‡bvweÁvb (1g LÐ), evsjv GKv‡Wgx, XvKv|
 .Mcgraw Hill ,Child growth and development :(1978) .B.E ,Hurlock
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Awa‡ekb: 9.21: AbMÖmi wkÿv_x©‡`i mgm¨v wbim‡b civgk© I wb‡`©kbv
(Guidence and counselling to solve the problems of disadvantage students)
9.21.1: AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv
 AbMÖmi wkÿv_x© ej‡Z Kv‡`i eySvq?-‡m m¤ú‡K© Ávb cÖ`k©b|


wkÿvq AbMÖmiZvi KviY m¤ú‡K© aviYv cÖ`k©b|

 AbMÖmi wkÿv_x©‡`i mgm¨v wbim‡b civgk© I wb‡`©kbv m¤úwK©Z Ávb cÖ`k©b|
 AbMÖmi wkÿv_x©‡`i mgm¨v wbim‡b M„nxZ wewfbœ Kvh©μg msμvšÍ aviYv cÖ`k©b |
9.21.2: wkLb dj
Awa‡ekb †k‡l AvcwbÑ
 AbMÖmi wkÿv_x© ej‡Z Kv‡`i eySvq e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb;
 wkÿvq AbMÖmiZvi KviYmgyyn e¨vL¨v Ki‡Z cv‡ib;
 AbMÖmi wkÿv_x©‡`i mgm¨v wbim‡b civgk© I wb‡`©kbv m¤ú‡K© ej‡Z cvi‡eb; Ges
 AbMÖmi wkÿv_x©‡`i mgm¨v wbim‡b M„nxZ wewfbœ Kvh©μg eY©bv Ki‡Z cvi‡eb|

9.21.3: welqe¯‘
9.21.3.1: AbMÖmi wkÿv_x© ej‡Z Kv‡`i eySvq?
GKwU †`‡ki †kÖô m¤ú` n‡jv wkï, KviY GivB n‡jv RvwZi fwel¨Z| Avi GB fwel¨Z RvwZ‡K `ÿ I
mybvwMwiK wn‡m‡e M‡o †Zvjvi iv‡óªi `vwqZ¡| wkÿv †`‡ki cÖwZwU bvMwi‡Ki †gŠwjK AwaKvi| wkï‡`i
mybvMwiK wn‡m‡e M‡o †Zvjvi cÖavb kZ© wkÿvi my‡hvM | wkïiv wb‡R‡`i Dchy³ bvMwiK wn‡m‡e M‡o
†Zvjvi KvswLZ wkÿvi my‡hvM †c‡jB †`k I RwZi Dbœq‡b Ae`vb ivL‡Z cvi‡e|
Avgv‡`i †`‡k †gvU RbmsL¨vi A‡a©KB n‡”Q wkï hv‡`i eqm 15 erm‡ii wb‡P| Avgiv we`¨vj‡q †hme
wkï‡`i †`wL Zv‡`i †ewki fvMB ¯^”Qj cwievi †_‡K Avmv my¯’ mvfvweK wkï | G‡`i evB‡i Av‡iv
A‡bK wkï Av‡Q hviv bvbvwea Kvi‡Y we`¨vj‡q Avm‡Z cv‡ibv| G‡`i A‡b‡KiB cwievi ¯^”Qj bq weavq
`vwi`ª I mvgvwRK Pv‡c Zviv we`¨vj‡q Avm‡Z cv‡i bv| A_©‰bwZK Kvi‡Y Zviv wkÿvi my‡hvM n‡Z ewÂZ
nq| Avevi Ggb A‡bK wkï Av‡Q hviv A_©‰bwZK mvg_© _vKv m‡Ë¡I kvixwiK I gvbwmK cÖwZeÜKZvi
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Kvi‡Y we`¨vj‡q †h‡Z cv‡i bv| mvgvwRK, A_©‰bwZK, kvixwiK I gvbwmK cÖwZeÜKZvi Kvi‡Y †hme
wkïiv wkÿvi my‡hvM †_‡K ewÂZ _v‡`i ejv nq AbMÖi I we‡kl wkï|
evsjv‡`‡k Òmevi Rb¨ wkÿvÓ (Education for All ) Ges ÔÔmnmªvã Dbœqb jÿ¨ÕÕ (Millennium
Development Goals ) Kvh©μ‡gi h‡_ó AMÖMwZ n‡jI GLbI A‡bK wkï wkÿvi AwaKvi †_‡K
ewÂZ i‡q‡Q| Giƒc wkï‡`i g‡a¨ i‡q‡Q kn‡ii ew¯Í GjvKvi wkïiv I c_ wkïiv| cjøxi cªZ¨šÍ GjvKv
I Pi GjvKvi wkïivI wkÿvi AwaKvi †_‡K ewÂZ i‡q‡Q| Gi Rb¨ wkÿv Lv‡Z AcÖZzj LiPB `vqx bq|
eis Ab¨vb¨ cÖvmw½K welq, †hgb- we`¨vj‡qi msL¨v AcÖZzj, †Kvb †Kvb ¯’v‡b we`¨vjq †bB wKsev GjvKv
†_‡K we`¨vj‡qi `~iZ¡ A‡bK, cÖwZK~j hvZvqvZ e¨e¯’v, wkÿK I Kg©Pvixi Afve BZ¨vw`I `vqx| wkï‡`i
wkÿvi my‡hvM K‡i †`Iqv j‡ÿ¨ †`‡k wkï kÖg wbwl× †NvlYv Kiv n‡jI wkï kÖwg‡Ki msL¨v e¨vcKfv‡e
e„w× cv‡”Q| m¤úªwZ cÖKvwkZ Report of Bureau of International Labor Affairs (2013),
United States Department of Labour-Gi wkï kÖwg‡Ki Dci GKwU wi‡cv‡U© ejv n‡q‡Q †h,
evsjv‡`‡k 5 †_‡K 14 eQi eqmx wkï kÖwg‡Ki msL¨v 37,17,540, hv †`‡ki †gvU kÖg kw³i 10.1 fvM|
Gi 45.5 fvM K…wlLv‡Z, 18.5% wkí KviLvbvq Ges 36% Ab¨vb¨ Kv‡R wbhy³ | wb‡Pi ‡Uwe‡j wkï kÖg
I wkÿvi cwimsL¨vb ‡`Iqv n‡jv|
‡Uwej 1: wkï kÖg I wkÿvi cwimsL¨vb
wkkzi Aeövb

eqm

%

kÖ‡g wbhy³

5-14 eQi

10.1(37,17,540)

we`¨vj‡q hvq

5-14 eQi

81.2

kÖ‡g wbhy³ I we`¨vj‡q hvq

7-14 eQi

6.8

ew¯ÍÍ GjvKvi wkï‡`i ¯‹z‡j fwZ©i nvi gvÎ 18% (The Daily Star, 02/03/2012) A_P RvZxq ch©v‡q
GB nvi 90% GiI †ekx| Pvwn`vi Zzjbvq ew¯Í wKsev kni GjvKvq miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq AcÖZzj| 6
n‡Z 14 ermi eqmx e¨vcK msL¨K wkï I wK‡kvi wK‡kvix ¯‹z‡j bv †h‡q wkï kÖwg‡K cwiYZ n‡”Q; G‡`i
g‡a¨ ‡g‡q wkï

kÖwg‡Ki Ae¯’v AwaKZi †kvPbxq| kn‡i I MÖv‡g `wi`ª cÖK…wZi wkï I wK‡kvi-

wK‡kvix‡`i wkÿvi myweav AZ¨šÍ mxwgZ| cÖ_g ‡kÖwY‡Z †g‡q‡`i fwZ©i kZKiv nvi †Q‡j‡`i Zzjbvq
AwaKB n‡jI cÖv_wgK ¯‹z‡ji †jLvcov m¤ú~Y© Kiv †Q‡j‡`i †P‡q †g‡q‡`i msL¨v eiveiB Kg | cÖ_g
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Ae¯’vq †g‡q‡`i fwZ© I Dcw¯’wZi nvi †ewkB _v‡K wKš‘ μ‡g Zv Kg‡Z _v‡K| AxaKvsk †ÿ‡Î †g‡qiv
¯‹zj †_‡K S‡i c‡o| Ic‡ii †kÖwY¸‡jv‡Z S‡i covi nvi AZ¨vwaK|
9.21.3.2: wkÿvq AbMÖmiZvi KviY:
AbMÖmi wkïiv bvbv Kvi‡Y wkÿvi my‡hvM †_‡K ewÂZ n‡q _v‡K| Gi g‡a¨ i‡q‡Q cÖwZK~j wkÿvi
cwi‡ek, A_©‰bwZK A¯^”QjZv, eyw×i ¯^íZv, kvixwiK AÿgZv Ges wkïi e¨w³MZ wewfbœ ˆewkó¨vejx|
Avgv‡`i †`‡k mvaviYZt eyw×i ¯^íZv‡KB wkÿvi AbMÖmiZvi cÖavb KviY g‡b Kiv nq| ‰ewi cwi‡ek,
A_©‰bwZK A¯^”QjZv I mvgvwRK Pvc, we‡klfv‡e †g‡q‡`i wkÿvi cÖwZ †bwZevPK aviYvI wkÿv AR©‡bi
c‡_ cÖavb AšÍivq| mvaviYZ †hme Kvi‡Y wkïiv wkÿv‡ÿ‡Î AbMÖmi ev wcwQ‡q i‡q‡Q Giƒc wKQz KviY
n‡jv1. kvixwiK I gvbwmK cÖwZeÜKZv;
2. cvwievwiK cwi‡ek;
3. mvgvwRK cwi‡ek; Ges
4. we`¨vj‡qi cwi‡ek;
cieZ©x Aby‡”Q‡` wkÿvq AbMÖmiZvi KviY¸‡jv we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv Kiv n‡jv|
1| kvixwiK I gvbwmK cÖwZeÜKZvt
GKwU wkïi we`¨vj‡qi K…wZZ¡ A‡bKvs‡k wbf©i K‡i Zvi kvixwiK I gvbwmK Ae¯’vq Dci| wewfbœ
kvixwiK AÿgZv, †hgb- `„wó, kÖeY, evK ÿgZvi μwU Ges A¯^vfvwseK kvixwiK weKv‡ki Kvi‡Y wkÿvi
†ÿ‡Î A‡bK wkï Zv‡`i mgeqmx‡`i Zzjbvq Kg †hvM¨Zv m¤úbœ _v‡K| Avevi A‡bK mgq KwVb †iv‡Mi
†fvMvi Kvi‡YI wewfbœ kvixwiK I gvbwmK mgm¨vi m„wó nq Ges wkï wkÿvi w`K †_‡K AbMÖi n‡q c‡o|
G RvZxq μwUi Kvi‡Y wkïiv mvaviY avivi wkÿvi †kÖwYi Kvh©μg AbymiY Ki‡Z cv‡i bv| d‡j ‡kÖYxi
Ab¨vb¨ wkÿv_©x‡`i †P‡q wcwQ‡q c‡o|
AbMÖmiZvi Av‡iKwU KviY n‡jv gvbwmK AÿgZv ev eyw×i Afve| Gai‡Yi AÿgZv m¤úbœ wkï‡`i ejv
nq gvbwmK ev eyw×RwbZ cÖwZeÜx| gvbwmK ÿgZv Kg _vKvi Kvi‡Y ev eyw×i h_vh_ weKvk bv nIqvi
Kvi‡Y Gme wkïi g‡a¨ wkÿvq AbMÖmiZv †`Lv †`q| wkï‡`i Av‡ewMK mgm¨vI A‡bK †ÿ‡Î wkÿvi
AbMÖmZvi KviY| wkï-wK‡kvi‡`i Ah_v fq, D‡ØM, fxiæZv BZ¨vw` Av‡ewMK Ae¯’v wkÿvi AMÖMwZi c‡_
AšÍivq wn‡m‡e KvR K‡i|
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2| cvwievwiK cwi‡ekt
cvwievwiK wewfbœ KviY wkÿvi AbMÖmiZvi Av‡iKwU cÖavb KviY| Gi g‡a¨ Ab¨Zg n‡jv cwiev‡ii
A_©‰bwZK A¯^”QjZv| A_©‰bwZK `yie¯’vi Kvi‡Y wkïiv-wK‡kiviv wkÿvi my‡hvM †_‡K ewÂZ n‡q _v‡K|
Rxe‡bi cÖavb †gŠwjK Pvwn`v A_©vr ÿyav wbevi‡Y Zviv GZ wPwšÍZ _v‡K †h cov‡jLv wK I †Kb `iKvi
Zviv Zv Rv‡bbv ev Rvb‡jI ÿzavZ© g‡b cov‡jLvi gb Zv‡`i _v‡K bv ev Drmvn cvqbv| wkÿv gvÎB
e¨qmv‡cÿ| ZvQvov DbœZgv‡bi wkÿvi Rb¨ ¯^v‡¯’¨iI hZœ †bIqv cÖ‡qvRb| AZGe G¸‡jv me wKQzi
Rb¨B wKQzUv n‡jI A_©‰bwZK `yie¯’v `vqx| ZvQvov ¯^v¯’¨ iÿvi Rb¨ cÖ‡qvRb A_©, hvi Afv‡e wkïiv ¯^v¯’¨
I cywónxbZvq fz‡M| Aci w`‡K ¯^v¯’¨ I cywónxbZv gvby‡li g‡a¨ Kg©wegyLZv m„wó K‡i| cwibv‡g hv
gvbyl‡K Av‡iv `vwi‡`ªi w`‡K †V‡j †`q| `vwi`ª, A_©, Acyw÷, ¯^v¯’¨nxbZv BZ¨vw` GKwU P‡μi AvKv‡i
Ae¯’vb K‡i| Gi †Kvb GKwU‡Z cÖvavb¨ †`Lv w`‡j PμvKv‡i Zv Aci Dcv`vb¸wj‡KI cÖfvweZ Ki‡Z
_v‡K| cÖvq me myweav ewÂZ wkïivB GB Dcv`vb¸‡jvi ga¨ †_‡K †Kvb GK ev GKvwaK Dc`v‡bi NvUwZi
wkKvi nq| ‡`Lv †M‡Q, Gme myweav ewÂZ wkïiv kvixwiKfv‡eI Lye GKUv fvj ¯^v‡¯’¨i AwaKvix bq|
†ewki fvMB Acywói wkKvi, eq‡mi Zzjbvq D”PZvq Ges IR‡b Zviv wVKfv‡e ‡e‡o D‡V‡Z cv‡ibv|
cywóKi Lv`¨ I kw³i Rb¨ †h Lv‡`¨i cÖ‡qvRb-Zv Zv‡`i fv‡M¨ †Rv‡U bv| d‡j gvbwmK e„w×I †Zgbfv‡e
M‡o D‡V bv| cywónxbZvi Afv‡e kix‡i wewfbœ AmyL †j‡MB _v‡K| †hgb-‡Pv‡L Kg †`Lv, Kv‡b Kg ïbv
ev nvZ cv‡qi AÿgZv BZ¨vw`|
w`¦ZxqZ cvwievwiK cÖ‡qvR‡b wkï wK‡kvi‡`i kÖg`vbI AbMÖmiZvi Rb¨ `vqx| evsjv‡`‡ki 80% gvbylB
`vwi`ª mxgvi wb‡P emevm K‡i| Gai‡bi cwiev‡ii gvevev g‡b K‡ib ev”Pv‡`i ¯‹z‡j cvVv‡bvi PvB‡Z
Kv‡R w`‡j Zviv A_©‰bwZKfv‡e DcK„Z n‡e| Afv‡ei Zvobvq, KZUv mgv‡Ri Pv‡c Gme wkï‡`i
†jLvcovi †hvM¨Zv _vKv m‡Ë¡I Zviv wkÿv †_‡K ewÂZ| wkÿvi Rb¨ cvwievwiK mn‡hvMxZv I my‡hv‡Mi
Afve, wcZvgvZvi Avw_©K A¯^”QjZvi Kvi‡Y wkÿvi Rb¨ cÖ‡qvRbxq DcKiY mieiv‡ni AÿgZv,
cvwievwiK mym¤ú‡K©i Afve BZ¨vw`I wkï-wK‡kvi‡`i wkÿvi myweav †_‡K ewÂZ K‡i|
3| mvgvwRK cwi‡ekt
Pvwicv‡ki mgvwRK cwi‡ek wkïi weKvk‡K cÖfvweZ K‡i| my¯’ I my›`i cwi‡ek wkï‡K my¯’fv‡e eo n‡Z
mvnvh¨ K‡i| Ab¨w`‡K ˆewi cwi‡ek wkï‡K Zvi wewfbœ my‡hvM myweav †_‡K ewÂZ K‡i| wkï Rb¥MÖnY
K‡iB ax‡i ax‡i Zvi cwi‡ek‡K wPb‡Z wk‡L| Zvi cwi‡ek hw` Amy¯’ I mgm¨vMÖ¯Í nq Zvn‡j wkï Zv‡ZB
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wb‡R‡K Lvc LvB‡q †bq| A_©vr wkï Amy¯’ cwi‡e‡ki Dc‡hvMx K‡iB wb‡R‡K M‡o Zz‡j| AmvgvwRK cjøx,
ew¯Í GjvKv, ARcvovMuv, `wi`ª RbemwZ BZ¨vw` meB mg¨vMÖ¯Í cwi‡e‡ki AšÍM©Z| d‡j Gme¯’v‡b
emevmKvix wkï‡`i DbœZ cwi‡ek m¤ú‡K© †Kvb aviYv _v‡Kbv| wkÿvi Afve I Kzms¯‹v‡i Av”Qbœ n‡q
Zviv Giƒc mvgv‡Ri mv‡_ GKvKvi n‡q hvq| cwi‡ekMZ ˆewiZv wkïi gb‡K †QvU K‡i †`q, Dbœq‡bi
B”Qvq cÖwZeÜKZv m„wó K‡i Ges mvgvwRKfv‡e Zv‡`i cÖwZeÜx K‡i †`q|
A‡bK mgq mvgvwRK Pvc wkÿvi †ÿ‡Î AšÍivq m„wó K‡i| GwU we‡klZt MÖvg AÂ‡ji †g‡q‡`i †ÿ‡Î
†ewk cwijwÿZ nq| mvgvwRKfv‡e †Q‡j‡`i †P‡q †g‡q‡`i Aeg~j¨vqb Kivi Kvi‡Y Ggb n‡q _v‡K| Z‡e
weMZ eQi¸‡jv‡Z we`¨vj‡q †g‡q wkÿv_©x‡`i AskMÖnY A‡bK e„w× †c‡q‡Q| †g‡q‡`i wkÿvi Rb¨
cvwievwiK I mvgvwRK m‡PZbZvi m„wó n‡q‡Q| Z‡e D‡jøL¨ †h, cÖv_wgK †kÖwY‡Z †g‡q‡`i fwZ© I
Dcw¯’wZi nvi †ewk n‡jI Dc‡ii †kÖwY¸‡jv‡Z Zv n«vm †c‡Z _v‡K| Ic‡ii †kÖwY¸‡jv‡Z †g‡q‡`i S‡i
covi nvi A‡bK †ewk|
4| we`¨vj‡qi cwi‡ekt
we`¨vj‡qi cwi‡ek A‡bK mgq wkÿvi AbMÖmZvi Rb¨ `vqx| we‡klfv‡e MÖvg AÂ‡ji `wi`ª wkï‡`i Rb¨
cÖwZwôZ we`¨vjq¸‡jv wb¤œgv‡bi n‡q _v‡K| ZvQvov A¯^v¯’¨Ki cwi‡e‡k we`¨vj‡qi Ae¯’vb, wk¶‡Ki
mnvbyf~wZnxb AvPiY, cÖ‡qvRbxq my‡hvM-myweav I DcKi‡Yi Afve, wk¶Y c×wZi ÎæwU BZ¨vw` wk¶v_x©‡`i
AvKl©Y Ki‡Z cv‡ibv| d‡j Zviv Ag‡bv‡hvMx I wbiærmvnx n‡q c‡o Ges we`¨vjq †_‡K S‡o c‡o|
9.21.3.3: AbMÖmi wkÿv_x©‡`i mgm¨v wbim‡b civgk© I wb‡`©kbv:
wewfbœ Kvi‡Y msKzwPZ my‡hvMcÖvß AbMÖmi Ges we‡kl wkky‡`i Rb¨ wkÿvi my‡hvM m„wói j‡ÿ¨ h‡_vchy³
e¨e¯’v MÖnY Ki‡Z n‡e| wewfbœ ai‡bi Rb‡Mvôx, wkÿv cÖwZôvb I AÂ‡ji g‡a¨ ˆelg¨ `~i Kivi j‡ÿ¨
Ges Gme wkky‡`i wk¶vi AvIZvq wb‡q Avmvi Rb¨ wb‡Pi c`‡ÿcmg~n ‡bIqv ‡h‡Z cv‡i|
 †`‡ki Rb‡Mvôx‡K wbi¶iZvi Awfkvc †_‡K gy³ Kivi j‡ÿ¨ c_wkïmn eqm, †RÛvi, RvwZ, ag©
I eY© wbwe‡k‡l Av_©-mvgvwRKfv‡e ewÂZ mKj †Q‡j‡g‡q‡K wk¶vi AvIZvq wb‡q Avm‡Z n‡e ev
wkÿvi my‡hvM w`‡Z n‡e |
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 AbMÖmi Ges we‡kl wkky‡`i we`¨vj‡q Avbvi Ges a‡i ivLvi j‡¶¨ webv Li‡P fwZ©i my‡hvM,
webvg~‡j¨ wk¶v DcKiY mieiv‡ni we‡kl e¨e¯’v MªnY Ki‡Z n‡e| we`¨vj‡q Zv‡`i myi¶vi Rb¨
Kvh©Ki e¨e¯’v MªnY Kiv n‡e|
 S‡o cov ‡iva Kivi j‡ÿ¨ wkÿv_x©‡`i Rb¨ †Ljvayjvi mye¨e¯’v I mvs¯‹…wZK Kg©Kv‡Ûi gva¨‡g
we`¨vj‡qi cwi‡ek AvKl©Yxq I Avb›`gq K‡i Zyj‡Z n‡e Ges cwi”Qbè †fŠZ cwi‡e‡ki m„wó
Ki‡Z n‡e|
 †g‡q wkky‡`i g‡a¨ S‡i covi cÖeYZv Zyjbvg~jKfv‡e AwaK nIqvq Zviv hv‡Z S‡i bv c‡o
†mw`‡K we‡kl bRi w`‡Z n‡e| †g‡q wk¶v_x©iv †hb we`¨vj‡q †Kv‡bvfv‡e DZ¨³ bv nq Zv wbwðZ
Ki‡Z n‡e|
 `wi`ª †Q‡j‡g‡q‡`i Rb¨ wk¶ve„wË m¤úÖmviY Ges wcwQ‡q cov GjvKvmn MÖvgxY mKj we`¨vj‡q
`ycy‡i Lvevi e¨e¯’v Pvjy Kiv ‡h‡Z cv‡i|
 wk¶v_x©‡`i cÖwZ wk¶K‡`i AvMªn, ggZ¡‡eva I mnvbyf~wZkxj AvPiY _vK‡Z n‡e|
 wkÿv‡ÿ‡Î Zzjbvg~jKfv‡e wcwQ‡q cov GjvKv¸‡jv‡Z wk¶v Dbèq‡b we‡kl e¨e¯’v MÖnY Kiv
Acwinvh©| cvnvwo GjvKv, nvIi, Pi, `~ieZx© I cÖZ¨šÍ AÂ‡ji †Q‡j‡g‡q‡`i Rb¨ we`¨vj‡q
†nv‡÷‡ji e¨e¯’v Kiv ‡h‡Z cv‡i|
 Avw`evmx wkï‡`i we`¨vjqgyLx Kivi j‡¶¨ we‡kl mnvqZvi e¨e¯’v Kiv ‡h‡Z cv‡i| Avw`evmx
wkïiv hv‡Z wb‡R‡`i fvlv wkL‡Z cv‡i †m j‡¶¨ Zv‡`i Rb¨ Avw`evmx wk¶K I cvV¨cy¯‡Í Ki
e¨e¯’v Ki‡Z n‡e| cvV¨cy¯ÍK cÖYq‡b Avw`evmx mgvR‡K m¤c„³ Ki‡Z n‡e|
 Avw`evmx Aay¨wlZ (cvnvo wKsev mgZj) †hmKj GjvKvq we`¨vjq †bB †mmKj GjvKvq we`¨vjq
¯’vcb Ki‡Z n‡e|
 me ai‡bi kvixwiK I gvbwmK cÖwZeÜx wkky‡`i wk¶vi AwaKvi wbwðZ Ki‡Z n‡e | we`¨vj‡q
mgwš^Z wkÿvi e¨e¯’v Pvjy Ki‡Z n‡e hv‡Z K‡i me ai‡bi kvixwiK I gvbwmK cÖwZeÜxi Rb¨
cÖ‡qvRbvbymv‡i we`¨vjq¸‡jv‡Z cÖwZeÜxevÜe my‡hvM-myweav, †hgb- †kŠPvMvi e¨envimn Pjv‡div
Kiv I Ab¨vb¨ my‡hvM wbwðZ Ki‡Z n‡e| cÖwZeÜx‡`i we‡kl cÖ‡qvRb‡K AMªvwaKvi wfwË‡Z we‡kl
we‡ePbvq wb‡Z n‡e|
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 MyiyZi kvixwiK I gvbwmK cÖwZeÜx wkky‡`i Rb¨ c„_K we‡kl wkÿv e¨e¯’vi `iKvi| Zv‡`i
AvwZœK, kvwiixK I gvbwmK ÿgZv weKv‡ki j‡¶¨ cÖ‡qvRbxq we‡kl wkÿvμg cÖYqb Acwinvh©|
 wewfbœ ai‡bi kvixwiK I gvbwmK cÖwZeÜx wk¶v_x©‡`i wk¶v`v‡bi Rb¨ cÖwkÿK I wkÿK‡`i
mgwš^Z Ges we‡kl wkÿvi Dci cÖwk¶Y w`‡Z n‡e|
 me‡k‡l ejv hvq, AbMÖmi Ges we‡kl wkky‡`i cÖwZ mnvbyf~wZc~Y© `„wóf½x, Kvh©Ki cwiKíbv
cÖYqb Ges DcwiD³ c`‡ÿcmg~n ‡bIqvi Rb¨ miKvwifv‡e cÖ‡qvRbxq A_© eivÏ Kiv `iKvi|
9.21.3.4: AbMÖmi wkÿv_x©‡`i mgm¨v wbim‡b M„nxZ wewfbœ Kvh©µg:
myweav ewÂZ wkï‡`i wkÿv Kvh©μ‡g Ask MÖn‡Yi Rb¨ miKvwi I †emiKvwifv‡e wewfbœ c`‡ÿc †bIqv
n‡q‡Q| wewfbœ GbwRI Ges †emiKvwi cÖwZôvb we`¨vjq †_‡K wkï‡`i S‡o cov ‡iv‡a wewfbœ ai‡bi
Kvh©μg wb‡q‡Q, ‡hgb-BRAC, Save the Children I wewfbœ †emiKvwi cÖwZôvb cÖv_wgK wkÿv
we¯Ív‡i Abb¨ Ae`vb †i‡L‡Q| AbMÖmi ev myweav ewÂZ wkï‡`i wkÿv Kvh©μ‡g Ask MÖn‡Yi Rb¨ miKvwi
‡hme Kvh©μg †bIqv n‡q‡Q †m¸‡jv n‡jv †`‡ki Rb‡Mvôx‡K wbi¶iZvi Awfkvc †_‡K gy³ Kivi j‡ÿ¨ eqm, †RÛvi, RvwZ, ag© I eY©
wbwe‡k‡l Av_©-mvgvwRKfv‡e ewÂZ mKj †Q‡j‡g‡q A_©vr c_wkï, ew¯Í, cvnvwo GjvKv, nvIi,
Pi, `~ieZx© I cÖZ¨šÍ AÂ‡ji wkï Ges msL¨vjwMô Avw`evmx wkïmn we`¨vj‡q Avbvi Ges a‡i
ivLvi j‡¶¨ webv Li‡P fwZ©i my‡hvM, mKj miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡q wUwdb Gi e¨e¯’v Kiv
n‡q‡Q, webvg~‡j¨ wk¶v DcKiY mieiv‡ni miKvwifv‡e we‡kl e¨e¯’v ‡bIqv n‡q‡Q| d‡j
me¯Í‡ii wkï‡`i we`¨vj‡q AskMªnY e„w× ‡c‡q‡Q|
 wkÿve„wË we‡kl K‡i †g‡q wkÿv_x©‡`i wkÿv wbwðZ Kivi j‡ÿ¨ Dce„wË †`Iqv n‡”Q| Dce„wËi
Kvi‡Y †g‡q wkÿv_x©i msL¨v e„w× †c‡q‡Q|
 Avw`evmx wkï‡`i wbR¯^ fvlvq cy¯ÍK iPbv Kiv n‡q‡Q| G‡Z Avw`evmx wkï‡`i S‡o cov †iva
m¤¢e n‡q‡Q|
 miKvwi chv©‡q mgwš^Z/GKxf‚Z wkÿv Kvh©μg ‡bIqv n‡q‡Q| PEDP II (Primary Education
Development Programme-II), PEDP III (Primary Education Development ProgrammeIII), 2010 mv‡ji wkÿvbxwZ‡ZI GB welqwUi Dci we‡kl MyiyZ¡v‡ivc Kiv n‡q‡Q| Gi d‡j

kvixwiK I g„˜ ygvbwmK cÖwZeÜx wkky‡`i g‚javivi wkÿvq AskMªn‡Yi my‡hvM m„wó n‡q‡Q|
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 mgvRKj¨vY gš¿Yvjq XvKv, PÆMÖvg I ewikvj wefvMxq kn‡ii Dc-AvbyôvwbK wk¶v cÖ`vb Ges
g~javivi wk¶v Kvh©μ‡g c_wkky‡`i AskMÖnY wbwðZ Kivi j‡ÿ¨ Open Air School (OAS)
Pvjy K‡i‡Q | cÖK‡íi AvIZvq cuvPwU OAS cwiPvjbv Kiv n‡”Q (2011-12 I 2012-13 wØevwl©K cÖwZ‡e`b, mgvRKj¨vY gš¿Yvjq)|
GbwRI Ges †emiKvwi cÖwZôvb ‡hme Kvh©μg AbMÖmi ev myweav ewÂZ wkï‡`i mgwš^Z/GKxf‚Z
wkÿv Kvh©μ‡g AskMÖn‡Yi Rb¨ †bIqv n‡q‡Q †m¸‡jv n‡jv BRAC cwiPvwjZ cÖv_wgK wkÿv Kvh©μg|
 XvKv Avnmvwbqv wgkb (Dhaka Ahsania Mission or DAM) cwiPvwjZ wkÿv Kvh©μg|
 Underprivileged Children’s Education Program (UCEP).
 Friends in Village Development Bangladesh (FIVDB).
 Hard to Reach School (jvjevM, XvKv) |
 ˆkke evsjv‡`k|
GQvov MyiyZi kvixwiK I gvbwmK cÖwZeÜx wkky‡`i wk¶vi AwaKvi wbwðZ AskMÖn‡bi Rb¨ miKvwi I
†emiKvwifv‡e †hmKj Kvh©μg †bIqv n‡q‡Q †m¸‡jv wb‡P we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv Kiv n‡jv|
K. `„wónxb‡`i Rb¨ miKvix I †emiKvwi e¨e¯’vt
miKvix e¨e¯’vt evsjv‡`k miKv‡ii mgvRKj¨vY wefvM cwiPvwjZ XvK, PÆMÖvg, ivRkvnx, Lyjbv I ewikvj
†Rjvq `„wónxb‡`i wkÿvi Rb¨ cvuPwU cÖv_wgK we`¨vjq Pvjy i‡q‡Q| miKvwi A‡_© G‡`i Rb¨ †eªj c×wZ‡Z
5g †kÖYx ch©šÍ eBI †jLv nq| mgvRKj¨vY gš¿Yvjq `„wó cÖwZeÜx wkï‡`i Pv¶z ̄§vb wk¶v_x©‡`i mv‡_
mgwš^Zfv‡e wk¶v cÖ`v‡bi D‡Ï‡k¨ 64 †Rjv kn‡i 64wU mvaviY we`¨vj‡q mgwš^Z `„wó cÖwZeÜx wk¶v
Kvh©μg cwiPvwjZ n‡PQ| 2011-2012 A_© eQ‡i 10 Rb QvÎ/QvÎx G Kvh©μ‡gi Aax‡b Gm.Gm.wm cvk
K‡i‡Q Ges Zviv wewfbœ gnvwe`¨vj‡q covïbv Ki‡Q|

†emiKvwi e¨e¯’vt †emiKvwi †hmKj msöv KvR Ki‡Q ‡m¸‡jv n‡jvK) G¨wm÷¨vÝ di w` eøvBÛ wPj‡Wªb|
L) e¨vcwU÷ msN AÜ evwjKv we`¨vjq|
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M) evsjv‡`k `„wónxb dvD‡Ûkb|
N) RvZxq AÜ †dWv‡ikb|
O) †n‡jb †Kjvi B›Uvib¨vkbvj|
P) w` m¨vj‡fkb Avwg©
L. ewai‡`i Rb¨ miKvix I †emiKvwi e¨e¯’vt
miKvwi Kg©m~wPt cÖavb cÖavb wefvMxq kn‡i A_©vr XvKv, PÆMÖvg, ivRkvnx I Lyjbvq GKwU K‡i ewai ¯‹zj
miKvix A‡_© mvgR Kj¨vY `dZi wbg©vY Kiv n‡q‡Q|
‡emiKvwi Kg©m~wPt ewai‡`i Rb¨ †emiKvwi †hmKj msöv KvR Ki‡Q ‡m¸‡jv n‡jvK) evsjv‡`k RvZxq ewai †dWv‡ikb|
L) nvB-‡Kqvi|
M) †mvmvBwU di w` G¨vwm‡UÝ Uz wnqvwis BgcvqvW© wPj‡Wªb|
M. gvbwmK cÖwZeÜx‡`i wkÿv I cÖwkÿY Kg©m~wPi Rb¨ miKvix I †emiKvwi e¨e¯’vt
miKvix e¨e¯’vt
mgvRKj¨vY gš¿Yvj‡qi gvbwmK cÖwZeÜx cÖwZôv‡b 100 Rb cÖwZeÜx wkï‡K mvaviY wk¶vi cvkvcvwk
wewfbœ KvwiMix cÖwk¶Y cv‡PQ| GQvov RvZxq cÖwZeÜx Dbœqb dvD‡Ûk‡bi gva¨‡g 2011 mv‡j GKwU
m¤ú~Y© A‰eZwbK AwUw÷K we`¨vjq Pvjy Kiv n‡q‡Q| 30wU `wi`ª cwiev‡ii 30 Rb AwUw÷K wkï‡K G
we`¨vj‡qi gva¨‡g we‡kl c×wZ‡Z wk¶v cÖ`vb Kiv n‡”Q| AwURgmn Ab¨vb cÖwZeÜx wk¶v_©x‡`i wk¶vi
c_ myMg Kivi j‡¶¨ mgvRKj¨vY gš¿Yvjq 2009 mv‡j cÖwZewÜZv m¤úwK©Z mgwš^Z we‡kl wk¶v
bxwZgvjv cÖYqb K‡i hvi AvIZvq myBW evsjv‡`k Gi 48 wU eyw× cÖwZeÜx we`¨vjq Ges evsjv‡`k
cÖwZeÜx dvD‡Ûkb Gi 7wU mgwš^Z/GKxf‚Z we`¨vjq KvR K‡i hv‡”Q| GB Kvh©μ‡gi gva¨‡g myBW
evsjv‡`k eyw× cÖwZeÜx we`¨vj‡qi 7698 Rb eyw× cÖwZeÜx I AwUw÷K wk¶v_©x Ges evsjv‡`k cÖwZeÜx
dvD‡Ûk‡bi 1300 Rb AwUw÷K I wewfbœ ai‡bi cÖwZeÜx wk¶v_©x wewfbœfv‡e DcK„Z n‡”Q (2011-12 I
2012-13 wØ-evwl©K cÖwZ‡e`b, mgvRKj¨vY gš¿Yvjq)|
†emiKvwi e¨e¯’vt
 eZ©gv‡b gvbwmK cÖwZeÜx‡`i wkÿv, cÖwkÿY I cybe©vm‡bi †ÿ‡Î miKvwi ch©v‡q GKwU we‡kl ¯‹zj
i‡q‡Q| cÖwZeÜx wkï‡`i wcZv gvZvi mgš^‡q MVb Òw` †mvmvBwU di w` †Kqvi GÛ GWz‡Kkb Ae
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†m›Uªvj ixUvi‡WW evsjv‡`kÓ wbqwgZ ¯‹z‡j 11wU we‡kl wkÿv K¬vm Pvjy K‡i 5 †_‡K 15 eQi eq‡mi
cÖwZeÜx wkï‡`i †jLv, cov, AsK BZ¨vw` wel‡q Ávb AR©‡bi cvkvcvwk †ckx mÂvjb, mvgvwRK
†evakw³ I fve wewbg‡qi ˆbcyY¨ AR©‡bi cÖwkÿY e¨e¯’v Pvjy K‡i‡Q|
 1984 mv‡j evsjv‡`k cÖwZeÜx dvD‡Ûkb XvKv kn‡i ÔKj¨vYxÕ bv‡g gvbwmK cÖwZeÜx‡`i Rb¨ GKwU
we‡kl wkÿvi ¯‹zj ¯’vcb K‡i‡Q| GLv‡b cÖwZeÜxZvi gvÎ Abyhvqx †jLvcov, bvP, Mvb †kLvb nq|
GQvovI ivbœv, †mjvB, ZvuZ‡evbv I n¯Í wkí RvZxq e„wËg~jK cÖwkÿY †`Iqv nq|
 GQvov mgvRKj¨vY Awa`ß‡ii Aax‡b i‡q‡Q National Centre for Special Education” |
GLv‡b `„wó, kÖeY Ges gvbwmK cÖwZeÜx‡`i wkÿK cÖwkÿY †`Iqv nq|
cÖwZwU wkÿvbxwZ‡Z Ges we‡klfv‡e 2010 mv‡ji wkÿvbxwZ‡Z GB Rb†Mvwôi wkÿvi AwaKv‡ii K_v ejv
n‡q‡Q Ges eqm, †RÛvi, eY©, ag©, RvwZ I emev‡mi Ae¯’vb Abyhvqx mK‡ji wkï-wK‡kvi‡`i we`¨vj‡qi
hvIqv‡K eva¨Zvg~jK Kiv n‡q‡Q| me©‡kl wkÿvbxwZ‡Z GB welqwUi Dci we‡kl †Rvo w`‡q
mgwš^Z/GKxf‚Z wkÿv e¨e¯’vi K_v ejv n‡q‡Q| GB mgwš^Z/GKxf‚Z wkÿv e¨e¯’v nj Ggb GK ai‡bi
wkÿv e¨e¯’v, †hLv‡b ¯^vfvweK wkï‡`i mv‡_ GKB ¯‹z‡j AbMÖmi Ges we‡kl wkïivI wbqwgZ †jLvcov
K‡i _v‡K| Giƒc wkÿv Kvh©μ‡g ¯^vfvweK wkï‡`i wkÿK Ges we‡kl wkÿK DfqB GKmv‡_ wkÿv `vb
K‡i _v‡Kb| cwi‡e‡k ejv hvq, Gme wkï‡`i we`¨vj‡q hvIqvi Rb¨ DrmvwnZ Ki‡Z n‡e| Gj‡ÿ¨
miKvwi I †emiKvwi D‡`¨v‡Mi mv‡_ mv‡_ cwievi, mgvR Ges we`¨vjq‡KI GwM‡q Avm‡Z n‡e| Gme
wkï‡`i wkÿv †`qvi Rb¨ wkÿK‡K A‡bK †ewk mwμq I m‡PZb n‡Z n‡e| cÖ_g KvR n‡e, wkïwUi
AbMÖmiZvi KviY Lyu‡R †ei Kiv Ges Zvi Rb¨ cÖwZKvig~jK e¨e¯’v MÖnY Kiv| Gme wkïiv mvaviY
wkÿv_©x‡`i gZ GKB wkÿv c×wZ I DcKiY †_‡K wkÿv jvf Ki‡Z cv‡i bv| ZvB cÖ‡qvRb †ev‡a Zv‡`i
Rb¨ we‡kl wkÿ e¨e¯’v MÖnY Kiv `iKvi|
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Awa‡ekb 9.22: gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡bi weÁvbvMvi iÿYv‡eÿY I e¨e¯’vcbvq cÖavb
wkÿ‡Ki KiYxq (Responsibilities for maintenance and management of
scientific laboratories by Head of the Institutions)

AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv:





gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡b weÁvbvMvi wel‡q my¯úó Ávb
weÁvbvMvi e¨env‡ii ¸iæZ¡ Abyaveb
weÁvbvMvi iÿYv‡eÿY I e¨e¯’vcbvq KiYxq Abymi‡Y mÿgZv
weÁvb wkÿK I wkÿv_©x‡`i‡K wbqwgZ weÁvb P”P©vq AbycÖvwYZ Kiv

wkLbdj:
G Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_©xMY weÁvbvMv‡ii aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
 gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡b weÁvbvMvi e¨e¯’vcbvq cÖavb wkÿ‡Ki Kvh©vewj eY©bv Ki‡Z cvi‡eb|
 weÁvbvMvi iÿYv‡eÿ‡Y cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc MÖnY Ki‡Z cvi‡eb|

welqe¯‘
9.26.2: weÁvbvMv‡ii aviYv:
e³…Zv ï‡b ev A‡b¨i KvR †`‡L weÁvb wkÿv nq bv| weÁvb wkÿ‡Z n‡j wkÿv_©xi Bw›`ªq¸‡jv h_v‡hvM¨
e¨envi Øviv wkL‡Z n‡e| cÖwZwU weÁvb wkÿv_©x weÁvbvMv‡i nv‡Z Kj‡g Kv‡Ri gva¨‡g ZvwË¡K Ávb
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e¨envi K‡i `ÿZv AR©b K‡i| ˆeÁvwbK‡`i msM„nxZ Ges cÖ`Ë Z_¨vw`B M‡elYvMv‡i ev¯Í‡e cixÿvwbixÿv Kiv nq| ZvB weÁvbvMvi n‡jv Ggb GKwU Kÿ hv ˆeÁvwbK hš¿cvwZ Øviv mymw¾Z Ges weÁvb
wkÿK I wkÿv_©xi `ÿvZv e„w×i DËg ¯’vb|
9.26.3: gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡b weÁvbvMvi e¨e¯’vcbvq cÖavb wkÿ‡Ki Kvh©vewj:
M‡elYvMv‡i cixÿv-wbixÿvi ga¨ w`‡qB weÁv‡bi Ávb AR©b Ki‡Z n‡e| A_P gva¨wgK we`¨vjq¸‡jv‡Z
weÁvbvMvi gvb m¤§Z bq| GgbwK †Kvb †Kvb we`¨vj‡q weÁvbvMvi †gv‡UI e¨eüZ nq bv ej‡jB P‡j|
Ávb weÁv‡bi cÖf~Z DbœwZi G hy‡M weÁvb wkÿvi wfwË‡K `„pZi Kivi cÖqvm‡K †Kvb Ae¯’v‡ZB Ae‡njv
Kivi my‡hvM †bB|
G †cÖwÿ‡Z cÖavb wkÿK we`¨vj‡qi mvwe©K Kg©Kv‡Ði wbqš¿K I iÿK| †mRb¨ cÖavb wkÿK weÁvb
wefvMxq wkÿK‡`i mv‡_ civgk©μ‡g ¯^-¯^ wefv‡Mi cixÿvMvi¸‡jv mPj I K‡g©vc‡hvMx ivLvi Rb¨
Dchy³ Kÿ, hš¿cvwZ, ivmvqwbK `ªe¨vw`, we`¨yr, M¨vm I mnvqK Kg©Pvixi ms¯’vb ivL‡eb| weÁvb wkÿKwkÿv_©x‡`i‡K ¯’vbxq weÁvb †gjvq AskMÖn‡Yi my‡hvMmn cÖKí cÖ`k©‡bi e¨e¯’v wb‡eb| wkÿvμg wbav©wiZ
welqe¯‘mg~n hv‡Z wkÿv_©xiv cixÿvi gva¨‡g ch©‡eÿY K‡i wkL‡Z cv‡i Zvi my‡hvM K‡i †`‡eb|
we`¨vj‡qi ev‡R‡U M‡elYvMvi welqvw` AMÖvwaKvi wfwË‡Z cÖavb wkÿK we‡Pbvq ivL‡eb|
9.26.4: weÁvbvMvi iÿYv‡eÿ‡Y cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc:
we`¨vj‡qi cixÿvMv‡i wewfbœ hš¿cvwZ wb‡q wkÿv_©xiv hw` wewfbœ m~Î cixÿv-wbixÿv K‡i †`Lvi my‡hvM bv
cvq Z‡e Zv‡`i wkÿv c~Y©Zv cv‡e bv| weÁvbvMvi ïay e¨envi Ki‡jB Pj‡e bv Gi iÿYv‡eÿYI GKwU
¸iæZ¡c~Y© welq| A‡_©i ms¯’vb n‡j hš¿cvwZ mvRmiÄvg wK‡b Avbv hvq| wKš‘ Zvi myôz e¨envi I
iÿYv‡eÿY e¨e¯’v bv _vK‡j GKwU mymw¾Z g~j¨evb cixÿvMviI Aí w`‡bB A‡K‡Rv n‡q co‡e|
weÁvbvMvi iÿYv‡eÿ‡Yi `vwqZ¡ welq Abymv‡i wewfbœ wkÿ‡Ki Dci b¨¯Í n‡e| wZwb ÷K †iwR÷v‡i
gvjvgvj wjwce× Ki‡eb| cÖ‡qvRbxq gvjvgvj cÖavb wkÿ‡Ki gva¨‡g msMÖn Ki‡eb| cÖavb wkÿK
weÁvbvMv‡ii mvwe©K e¨e¯’vcbvq I iÿYv‡eÿ‡Y cÖ‡qvRbxq mnvqZv †`‡eb|

mnvqK cvV:
1| weÁvb wkÿY- W. †kL AvgRv` †nv‡mb
2| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv- GgGBP Avjx
3| wkÿv weÁvb wi‡mvm© eyK- gvDwk, wkÿv gš¿Yvjq
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Awa‡ekb 9.23: gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡bi AvBwmwU DcKiY I MÖš’vMv‡ii myôz e¨e¯’vcbvq
cÖavb wkÿ‡Ki KiYxq (Responsibilities of secondary educational Head
Teachers for managing ICT equipment and library materials)
AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv:
 gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡b AvBwmwU DcKiY m¤ú‡K© Ávb
 AvBwmwU DcKiY msMÖn, e¨envi I msiÿY e¨e¯’vcbv Kivi mÿgZv
 MÖš’vMv‡ii e¨e¯’vcbvi ¸iæZ¡ Abyaveb K‡i cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc MÖn‡Y mÿgZv
wkLbdj:
G Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_©xMY AvBwmwU DcKi‡Yi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
 AvBwmwU DcKiY msMÖn, e¨envi I msiÿY e¨e¯’vcbvq cÖavb wkÿ‡Ki KiYxq eY©bv Ki‡Z cvi‡eb|
 gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡b MÖš’vMv‡ii cÖ‡qvRbxqZv kbv³ Ki‡Z cvi‡eb|
 MÖš’vMvi e¨e¯’vcbvq cÖavb wkÿ‡Ki KiYxq eY©bv Ki‡Z cvi‡eb|
welqe¯‘
9.25.2: AvBwmwU DcKi‡Yi aviYv:
Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ (AvBwmwU) ej‡Z mvaviYZ Z_¨ msMÖn, msiÿY, cÖwμqvKiY, Drcv`b I we¯ÍiY
Z_v †hvMv‡hv‡Mi Kv‡R e¨eüZ wewfbœ ai‡Yi AvaywbK cÖhyw³MZ DcKiY †evSvq| Z_¨ Av`vb-cÖ`v‡bi
Rb¨ cÖwZwbqZ bZzb bZzb cÖhyw³ Avwe®‹…Z n‡”Q| eZ©gv‡b eûj e¨eüZ AvBwmwU DcKiY¸‡jvi g‡a¨
Kw¤úDUvi, B›Uvi‡bU, gvwëwgwWqv wm‡÷g, j¨vcUc, †gvevBj †dvb, K¨v‡giv BZ¨vw`|
9.25.3: AvBwmwU DcKiY msMÖn, e¨envi I msiÿY e¨e¯’vcbvq cÖavb wkÿ‡Ki KiYxq:
we`¨vj‡q AvBwmwU wkÿv Ges Z_¨ Av`vb-cÖ`v‡b cÖavb wkÿK ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv iv‡Lb| AvBwmwU DcKiY
msMÖn, e¨envi I msiÿY e¨e¯’vcbvq cÖavb wkÿ‡Ki KiYxq wb¤œiƒc:
1| QvÎ-wkÿK‡`i Pvwn`v †gvZv‡eK AvBwmwU DcKiY msMÖ‡ni cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnY Kiv
2| c„_K I wbivc` K‡ÿ msiÿY Kiv
3| gvwëwgwWqv K¬vkiæg ¯’vcb Kiv
4| wkÿKMY‡K AvBwmwU DcKiY e¨env‡i cÖ‡qvRbxq wb‡`©kbv cÖ`vb
5| wkÿK‡MY‡K cÖ‡qvRbxq cÖwkÿ‡Yi e¨e¯’v Kiv
6| B›Uvi‡bU ms‡hvM cÖ`vb
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7| wewfbœ I‡qemvBU e¨envi K‡i cÖ‡qvRbxq Z_¨ WvDb‡jvW Kiv
8| AvBwmwU hš¿cvwZ iÿYv‡eÿ‡Yi e¨e¯’v MÖnY Kiv

9.25.4: gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡b MÖš’vMv‡ii cÖ‡qvRbxqZv:
wkÿv cÖwZôv‡bi cÖvY‡K›`ª n‡jv MÖš’vMvi| Áv‡bi Avavi e‡j cwiwPZ MÖš’vMvi wkÿv_©x‡`i Z_¨vq‡b mg„×
K‡i| cv‡Vi DcRxe¨ welqe¯‘ wbwnZ _v‡K MÖš’cwÄ‡Z| gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡b hw` GKwU mg„×kvjx
MÖš’vMvi M‡o bv D‡V Ges †mwU hw` h_v_©fv‡e e¨eüZ bv nq Z‡e wkÿv_©x‡`i Áv‡bi ms‡KvPb NU‡e| ZvB
wkÿv cÖwZôv‡b gvbm¤§Z MÖš’vMvi M‡o †Zvjv Ges wkÿv_©x‡`i Dchy³ e¨env‡i Ávb weKvk m¤¢e|

9.25.5: MÖšv’ Mvi e¨e¯’vcbvq cÖavb wkÿ‡Ki KiYxq:
we`¨vj‡qi cÖavb wkÿ‡Ki cÖwZôvb e¨e¯’cbvi bvbvwea Kv‡Ri g‡a¨ MÖš’vMvi e¨e¯’vcbv GKwU Ab¨Zg
KvR|
wkÿK-wkÿv_©x‡`i‡K MÖš’‡mev cÖ`vb Kivi cÖavb `vwq‡Z¡ _v‡Kb MÖš’vMvwiK| cÖavb wkÿK MÖš’vMvwi‡Ki
gva¨‡g we`¨vj‡qi MÖš’vMvi e¨e¯’vcbvq wb¤œiƒc KiYxq m¤úv`b K‡ib|
1| hy‡Mvc‡hvMx I AvaywbK cy¯ÍKvw` msMÖ‡ni e¨e¯’v Kiv|
2| wkÿv_©xi Pvwn`v gvwdK cÖ‡qvRbxq eB-cÎ ms¯’vb Kiv
3| MÖš’vMv‡ii Rb¨ wbqwgZ I ch©vß ev‡R‡Ui ms¯’vb Kiv
4| wkÿK-wkÿv_©x‡`i g‡a¨ eB cv‡V AbycÖvwYZ Kiv
5| ˆ`wbK cÎ-cwÎKvw`i e¨e¯’v ivLv
6| ch©vß Av‡jv-evZvm mg„× MÖš’vMvi K‡ÿi e¨e¯’v Kiv
7| MÖš’vMv‡i wkÿK-wkÿv_©x‡`i Rb¨ cvV Dc‡hvMx Avmb e¨e¯’v Kiv
8| MÖš’vMv‡i B›Uvi‡bU ms‡hvM cÖ`vb Kiv
9| eB-cÎ msiÿ‡Yi Rb¨ cÖ‡qvRbxq Avmevec‡Îi e¨e¯’v Kiv
10| DËg MÖš’vMvi e¨e¯’vcbvq wbqwgZ ZË¡veavb Kiv
mnvqK cvV:
1| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv wi‡mvm© eyK- gvDwk, wkÿv gš¿Yvjq
2| ¯‹zj Av‡iv fv‡jv Kxfv‡e Kiv hvq- bv‡qg
3| cÖwkÿY g¨vbyqvj- GK‡mm Uz Bbdi‡gkb
4| MÖš’vMvi weÁvb - †gv. mwn`yj Bmjvg
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9.24:K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv cÖvwZôvwbK cwiexÿY I ¯^-g~j¨vqb welqK Abykxjbx
AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv
 wk¶v c«wZôv‡b K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv c×wZ ev¯ÍevwqZ n‡”Q wKbv Zv g~j¨vq‡bi DcKiY
(ISAS)e¨env‡ii m¶gZv|
 ISASe¨envi K‡i K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv c×wZi 7wU wb‡`©kK I 45wU Dc-wb‡`©k‡Ki Ae¯’v
g~j¨vqb K‡i djvdj wnmve(Calculate) Ki‡Yi `ÿZv|
 cÖvß djvd‡ji †cÖwÿ‡Z wbR cÖwZôv‡bi K¨vUvMwi wbY©‡qi `¶Zv|
wkLbdj
Awa‡ekb ‡k‡l c«wk¶Yv_©xiv cÖvwZôvwbK ¯^-g~j¨vqb QK wKfv‡e KvR K‡i †m m¤ú‡K© ej‡Z cvi‡eb|
 Weighted factorKx ej‡Z cvi‡eb|
 c«vwZôvwbK ¯^- g~j¨vqb weeiY QK e¨envi K‡i ‡Kv‡bv cÖwZôv‡bi K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv c×wZi
7wU wb‡`©kK I 45wU Dc-wb‡`©k‡Ki gv‡bi (ISAS base Score) mv‡_ mviYx-01 G cÖ`Ë
Weighted factor MyY K‡i Weighted ScoreGes m~Î e¨envi K‡i % Score ev
cÖvwZôvwbK ¯^-g~j¨vqb djvdj wnmve (Calculate) Ki‡Z cvi‡eb|
 c«vwZôvwbK ¯^- g~j¨vq‡bi djvd‡ji wfwË‡Z c«wZôvbmg~‡ni K¨vUvMwi wbY©q Ki‡Z cvi‡eb|

welqe¯‘
cÖwZôv‡bi K…wZZ¡ g~j¨vq‡bi Rb¨ cÖvwZôvwbK ¯^-g~j¨vqb QK mKj miKvwi †emiKvwi we`¨vjq(lô n‡Z
Øv`k ‡kÖwY) I gv`ªvmvi ( `vwLjI Avwjg) cÖwZôvb cÖavb cÖvawgK e¨enviKvwi wnmv‡e MY¨ n‡eb| GQvov
AvÂwjK , ‡Rjv I Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awd‡mi mKj Kg©KZ©v I Dc‡Rjv GKv‡WwgK
mycvifvBRvi, M‡elYv Kg©KZ©v I mnKvwi cwi`k©KMY cieZx© ¯Í‡ii e¨enviKvwi wnmv‡e MY¨ n‡eb|
ISASQK w`‡q djvdj MYbvq e¨envwiZ Weighted factorwbY©‡qi wfwË
2009 mv‡ji †deªæqvwi‡Z GmBGmwWwcPBM Material Division Gi cÖwkÿYv_x©MY‡K w`‡q GKwU
Rwic cwiPvjbv K‡ib| cÖwkÿYv_x©MY cÖwZwU Dcwb‡`©k‡Ki Rb¨ GKwU 5 c‡q›U wjKvU© †¯‹j e¨envi
K‡ib cÖwZÉv‡bi ev¯Íe Ae¯’v g~j¨vq‡bi Rb¨| †gvU 53 Rb DËi`vZv G‡Z AskMÖnY K‡ib Ges
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cÖwZôv‡bi ev¯Íe Ae¯’v we‡ePbv K‡i gZvgZ †`b| ciewZ©‡Z RwicK…Z djvdj‡K GKwU software
e¨envi K‡iWeighted factor†ei Kiv nq| RwicK…Z djvdjGesWeighted factorGi gva¨‡g
cÖvß m‡e©v”P djvd‡ji wfwË‡Z wcweGg-Gi mvZwU (7) wb‡`©kK‡K ¸iæ‡Z¡i μgvbyhvwq Ae¯’vb wba©viY Kiv
nq|
mviwY-01: Dcwb‡`©k‡Ki RwicK…Z djvdj GesWeighted factor
µwgK
bs
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.0
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7
2.8

wb‡`©kK I Dcwb‡`©kKmg~n

djvd‡ji
% †¯‹vi
wkLb- †kLv‡bv cwi‡ek
84.3
c«‡Z¨K wk‡d&U wk¶v_©x c«wZ ‡k«wYK‡¶i b¨~bZg 84.3%
¯’vb
c«‡Z¨K ‡k«wY‡Z (‡mKkb c«wZ) Mo wk¶v_©x msL¨v 86.0
c«wZôv‡b wbivc` cvbxq R‡ji e¨e¯’v
90.4
wk¶v_©x‡`i e¨envi Dc‡hvMx AvmevecÎ
86.8
c«wZôv‡bi jvB‡e«wi
79.2
c«wZôvb c«av‡bi AwdmK¶ Ges ‡iKW©cÎ 85.1
msi¶‡Yi e¨e¯’v
wk¶K Kgbigœg
71.9
c«wZôv‡bi ‡kŠPvMvi
90.4

Weighted
factor

cÖwZôvb cÖav‡bi †bZ…Z¡
wk¶v c«wZôv‡bi Dbœq‡bi j‡¶¨ c«wZôvb c«avb
KZ©…K ‡KŠkjMZ cÂevwl©K/ evwl©K Kg© cwiKíbv
c«Yqb
wkLb-‡kLv‡bv wel‡q c«‡Z¨K wk¶‡Ki mv‡_
wbqwgZ ‡hvMv‡hvM
c«wZôvb c«avb KZ©…K c~Y© ÷vd mfvi Av‡qvRb
c«wZôvb c«avb KZ©…K welqwfwËK wk¶K mfvi
Av‡qvRb
wk¶K‡`i PvKywiKvjxb c«wk¶‡Yi e¨e¯’v M«n‡Y
c«wZôvb c«av‡bi f~wgKv
evwl©K K…wZZ¡ g~j¨vqb c«wZ‡e`b c«Yq‡b (gvDwk
KZ©…K mieivnK…Z di‡gU I c«Ávcb Abyhvqx )
c«wZôvb c«av‡bi f~wgKv
‡ckvMZ Dbœq‡b c«wZôvb c«av‡bi f~wgKv
wk¶v c«wZôv‡bi mvwe©K Ae¯’v wel‡q c«wZôvb
c«av‡bi m‡PZbZv
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1.8

m‡e©v”P
m¤¢ve¨ †¯‹vi
72
9

1.8
2.0
1.8
1.6
1.8

9
10
9
8
9

1.6
2.0

8
10

89.9%
91.7%

2.0

109
10

89.4%

1.8

9

84.2%
84.2%

1.8
1.8

9
9

89.1%

1.8

9

79.6%

1.6

8

83.1%
82.3%

1.8
1.8

9
9

2.9

86.4%

1.8

9

90.2%

2.0

10

88.7%

1.8

9

82.6%

1.8

9

e¨e¯’vcbv KwgwU/ Mfwb©s ewW/ GKv‡WwgK 84.4%
KvDwÝj Kvh©KvwiZv
c«wZôv‡bi evwl©K Dbœqb Kg©-cwiKíbv c«Yqb I 82.7%
ev¯—evq‡b e¨e¯’vcbv KwgwU/ Mfwb©s ewW/
GKv‡WwgK KvDwÝjÕi m¤ú…³Zv

-

27

1.8

9

m¤ú` eivÏ Ges ev‡R‡Ui Dci e¨e¯’vcbv 83.1%
KwgwU/ Mfwb©s ewW/ GKv‡WwgK KvDwÝj
wk¶v_©x‡`i fwZ©, Dcw¯’wZ , S‡i cov ‡iva I 87.2%
K…wZ‡Z¡i Dci e¨e¯’vcbv KwgwU/ Mfwb©s ewW/
GKv‡WwgK KvDwÝj

1.8

9

1.8

9

89.4%
89.5%

2.0

75
10

90.9%
87.2%
85.4%

2.0
1.8
1.8

10
9
9

85.7%

1.8

9

88.8%

1.8

9

88.2%

1.8

9

4.8

wk¶‡Ki ‡ckv`vwiZ¡
wk¶‡Ki mgqvbyewZ©Zv I Dcw¯’wZ (‡gvU
Kg©w`e‡mi b¨~bZg 90% w`b h_vmg‡q Dcw¯’wZ)
wjwLZ cvV cwiKíbv c«YqbKvix wk¶‡Ki msL¨v
¯’vbxq wk¶v DcKiY msM«n I e¨envi
¯^í K…wZZ¡m¤úbœ wk¶v_©x wPwýZKiY I we‡kl
mnvqZv c«`vb
c~Y© ÷vd mfvq Dcw¯’Z Ges Av‡jvPbv I wm×vš—
M«n‡Y AskM«nYKvix wk¶K msL¨v
welqwfwËK mfvq Dcw¯’Z Ges Av‡jvPbv I
wm×vš— M«n‡Y AskM«nYKvix wk¶K msL¨v
‡ckvMZ Dbœq‡bi j‡¶¨ PvKywiKvjxb c«wk¶‡Y
(eQ‡i Kgc‡¶ 4w`b ) AskM«nY
wk¶v_©x‡`i Z_¨ msi¶YKvix wk¶K msL¨v

91.0%

2.0

10

5.0

wk¶v_©xi K…wZZ¡

92.7%

2.10
2.11
2.12

3.0
3.1

3.2
3.3

4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

wkLb-‡kLv‡bv mnvqK wk¶v DcKiYvw` cwi`k©b
Ges Ach©vß DcKiYmg~n msM«‡n c«wZôvb
c«av‡bi f~wgKv
wk¶‡Ki Abycw¯’wZ‡Z e`wj wk¶‡Ki gva¨‡g K¬vm
‡bqvi e¨e¯’v
Kvh© w`em Abyhvqx ( cix¶v I Ab¨vb¨ w`em
e¨ZxZ) K¬vm Abyôv‡bi e¨e¯’v M«nY
c«‡Z¨K wk¶‡Ki mvßvwnK cvV`v‡bi mgq
wbwðZKiY
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5.1

K¬v‡mi mgqm~wP Abyhvqx ‡gvU Kvh©w`e‡m (b¨~bZg
90% w`‡b) Dcw¯’Z wk¶v_©x msL¨v
eQ‡i Mo Abycw¯’Z wk¶v_©x msL¨v
cybive…Ë wk¶v_©xi msL¨v
wk¶vμ‡g wba©vwiZ ‡k«wY Kvh©μ‡g AskM«nY Ges
‡k«wY Afx¶v, evwoi KvR I AbymÜvb m¤úbœ
K‡i- Giƒc wk¶v_©x msL¨v
Aóg/ `kg /Øv`k ‡k«wY‡Z Aa¨qbiZ wk¶v_©x‡`i
g‡a¨
‡RGmwm/
‡RwWwm/GmGmwm/
GBPGmwm/mggvb cix¶vq AskM«nYKvix wk¶v_©x
msL¨v (m‡ev”P© ‡k«wY c«‡hvR¨)
‡RGmwm/‡RwWwm/ GmGmwm/ GBPGmwm cix¶vi
djvdj (m‡e©v”P ‡k«wY c«‡hvR¨) wmG/we`¨vjq Gi
gZ A_ev Zvi ‡P‡q fvj K‡i‡Q Ggb wk¶v_©x
msL¨v
‡RGmwm/‡RwWwm/GmGmwm/ GBPGmwm cix¶vq
cv‡ki nvi (m‡e©v”P ‡k«wY c«‡hvR¨) RvZxq Mo
djvd‡ji Zyjbvq Kg ev ‡ewk
‡RGmwm/ ‡RwWwm/GmGmwm/ GBPGmwm cix¶vq
(m‡e©v”P ‡k«wY c«‡hvR¨) we‡kl K…wZZ¡ (G+)
AR©bKvix wk¶v_©x

89.1%

1.8

9

95.1 %
95.3%
92.5%

2.0
2.0
2.0

10
10
10

2.0

10

2.0

10

2.0

10

2.0

10

mn-wk¶vµwgK Kvh©µg
mn-wk¶vμwgK Kvh©μg evmZ¥evq‡bi Kg©cwiKíbv c«Yqb
mn-wk¶vμwgK Kvh©μg evmZ¥evqb
mn-wk¶vμwgK Kvh©μ‡g AskM«nYKvix wk¶v_©xi
nvi

77.5%
76.6%

1.6

24
8

76.6%
78.5%

1.6
1.6

8
8

wk¶K I mgvR/ AwffveK m¤úK©
c«wZôvb I AwffveK‡`i g‡a¨ ‡hvMv‡hvM
wk¶v_©x‡`i AM«MwZ welqK Av‡jvPbv mfvq
Dcw¯’wZi Rb¨ AwffveK‡`i Avgš¿Y
7.3
c«wZôvb Ges mgv‡Ri wewfbœ ‡k«wYi Rbmvavi‡Yi
g‡a¨
m‡e©v”P Weighted Score

82.2%
82.6%
83.4%

1.8
1.8

27
9
9

80.4%

1.8

9

5.2
5.3
5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

6.0
6.1
6.2
6.3

7.0
7.1
7.2
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-

-
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ISASQK Abykxjb c×wZ
cÖ_‡g ISAS QKwU wb‡q wcweGg-Gi cÖwZwU wb‡`©k‡Ki AšÍf³
~© Dcwb‡`©kKmg~‡ni cÖ`Ë cuvPwU Ae¯’v
(Option) cÖwZôv‡bi ev¯Íe Ae¯’vi wbix‡L we‡ePbv K‡i cv‡ki k~b¨ e‡· gvb emv‡Z n‡e|Gfv‡e
cÖ‡Z¨KwU wb‡`©k‡Ki Rb¨ †h KqwU Dcwb‡`©kK i‡q‡Q , Zvi me¸‡jvi gvb emv‡Z n‡e| Gevi Avjv`vfv‡e
cÖwZwU wb‡`©k‡Ki mv‡_ mswkøó Dcwb‡`©k‡Ki gvb †hvM K‡i wb‡`©k‡Ki gvb †ei Ki‡Z n‡e | Avevi
GKmv‡_ 7wU wb‡`©k‡Ki gvbI †ei Ki‡Z n‡e| G‡K ejv nq ISAS base Score|GB ISAS base
Score-‡K cÖwZwU wb‡`©k‡Ki Weighting Factorw`‡q ¸Y K‡i Weighted Score†ei Ki‡Z n‡e|
Gevi mviYx‡Z cÖ`Ë m‡e©v”P m¤¢ve¨ Weighted Scorewb‡q wb‡Pi m~Î e¨envi K‡i cÖwZwU wb‡`©k‡Ki
Rb¨ Avjv`vfv‡e ev 7wU wb‡`©k‡Ki GKmv‡_ % Score ev djvdj †ei Ki‡Z n‡e| GLb Dc‡i cÖ`Ë
cÖwZôv‡bi K¨vUvMwi wbY©‡qi Q‡Ki mv‡_ cÖwZôv‡bi cÖvß djvd‡ji Zzjbv K‡i Gi wfwË‡Z cÖwZôv‡bi
K¨vUvMwi wbY©q Ki‡Z n‡e( e‡· cÖ`Ë m~Î e¨envi Ki‡Z n‡e)|
ISAS Q‡K cÖvß gv‡bi wfwË‡Z cÖwZwU wb‡`©k‡Ki Weighted ScoreI % Score wnmve Kivi m~Î
c«wZwU Dc-wb‡`©k‡Ki Weighted Score wnmve Kivi Rb¨ Weighted factor( mviwY-02&G cª`Ë)
Gi mv‡_ ISAS Gi Base ‡¯‹vi ¸Y Kiv nq|
ISAS base Score X Weighting Factor = Weighted Score
Weighted Score ‡K kZKiv‡Z iƒcvšÍi
wb‡gœv³ dg©~jv e¨envi K‡i c«wZwU Weighted Score Gi kZKiv gvb wbY©q Kiv nq|
Weighted Score
_________________×100=% Score
m‡e©v”P Weighted Score
D`vniY
wcweGg-Gi wZb (3)b¤^i wb‡`©kK nj cÖwZôvb e¨e¯’vcbv KvgvU| G‡Z wZbwU Dcwb‡`©kK i‡q‡Q| g‡b
Kiæb Avcbvi cÖwZôv‡bi 3.1, 3.2,3.3 bs Dcwb‡`©k‡Ki gvb h_vμ‡g 4,3,2| cÖwZwU Dcwb‡`©k‡Ki
Weighted factor n‡jv 1.6| GB wZbwU Dcwb‡`©k‡Ki Weighted Scoren‡e 16.2
(4×1.8+3×1.8+2×1.8=16.2)|GLb % Score†ei Kivi Rb¨ Weighted Score16.2 ‡K m‡e©v”P
Weighted Score27 w`‡q fvM K‡i cÖvß fvMdj‡K (0.6) 100 w`‡q MyY Kiyb| cÖvßdj ev % Score
n‡jv 60%| Gevi cÖwZôv‡bi K¨vUvMwi wbY©‡qi Q‡K cÖ`Ë gv‡bi mv‡_ Avcbvi cÖwZôv‡bi Zzjbv Kiyb|
Acbvi cÖwZôv‡bi wZb bs wb‡`©k‡Ki cÖvß djvdj ev % ScoreAbyhvwq cÖwZôv‡bi Ae¯’vb wW K¨vUvMwi
ev `ye©j K…wZZ¡ m¤úbœ| Gfv‡e meKwU wb‡`©k‡Ki djvdj Avjv`vfv‡e Ges GK‡Î †ei K‡i cÖwZôv‡bi
mvwe©K K¨vUvMwi wbY©q Kiyb|
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ISAS djvd‡ji wfwË‡Z c«wZôv‡bi K¨vUvMwi wbY©q
c«wZôvbmg~‡ni ‰ewkó¨ I gvb`‡Ûi wfwË‡Z c«¯‘ZK…Z by¨bZg K…wZZ¡ gvb`‡Ûi mv‡_ AvBmvm QK e¨envi
K‡i c«wZôv‡bi mvwe©K K…wZZ¡ m¤ú‡K© w`K-wb‡`©kbv jvf Kiv hvq| GB cÖwμqvq c«‡Z¨KwU cªwZôvb‡K
g~j¨vqb Kiv nq Ges 1 n‡Z 100 ‡¯‹‡j G‡`i‡K i¨vsKfy³ Kiv nq| c«vwZôvwbK ¯^-g~j¨vqb djvd‡ji
wfwË‡Z c«wZôvbmg~‡ni PviwU K¨vUvMwi wba©viY Kiv nq| kZKiv 90 n‡Z 100 ‡¯‹vi c«vß we`¨vjq I
gv`«vmv¸wj c«_g K¨vUvMwi (K¨vUvMwi G) fy³ n‡e Ges G¸‡jv‡K m‡e©v”P K…wZ‡Z¡i AwZ DËg c«wZôvb ejv
n‡e| kZKiv 80 n‡Z 89.9 ‡¯‹vi c«vß c«wZôvb¸‡jv wØZxq K¨vUvMwi (K¨vUvMwi we) fy³ n‡e Ges
G‡`i‡K DËg ejv n‡e| kZKiv 70 n‡Z 79.9 ‡¯‹vi c«vß c«wZôvb¸‡jv Z…Zxq K¨vUvMwi (K¨vUvMwi wm)
fy³ n‡e Ges G‡`i‡K ga¨g ch©v‡qi ev fvj ejv n‡e| kZKiv 50 n‡Z 69.9 ‡¯‹v‡ii c«wZôvb¸‡jv‡K
(K¨vUvMwi wW) `ye©j K…wZZ¡ m¤úbœ we`¨vjq ev gv`«vmv ejv nq| kZKiv 50 Gi wb‡P ‡¯‹v‡ii c«wZôvbmg~n
(K¨vUvMwi B) K…wZZ¡wenxb ev AKvh©Ki c«wZôvb wn‡m‡e we‡ewPZ n‡e|wb‡P cÖ`Ë Q‡Ki gva¨‡g wcweGgGi 45wU Dcwb‡`©k‡Ki cÖvß gvb Øviv cÖ¯‘ZK…Z djvd‡ji wfwË‡Z we`¨vjq/gv`ªvmv Gi K¨vUvMvi wbY©q Kiv
n‡e|
mviwY-02:Dcwb‡`©k‡Ki cÖvß gvb Øviv cÖ¯‘ZK…Z djvd‡ji wfwË‡Z we`¨vjq/gv`ªvmv Gi K¨vUvMvwi
n‡Z
90.0%

‡¯‹vi
ch©šÍ
100%

c«wZôv‡bi c«Kvi‡f`
weeiY
m‡e©v”P K…wZZ¡ m¤úbœ (AwZ DËg)

K¨vUvMwi
G

80.0%
89.9%
fvj K…wZZ¡ m¤úbœ (DËg)
we
70.0%
79.9%
ga¨g ch©v‡qi K…wZZ¡ m¤úbœ (fvj)
wm
50.0%
69.9%
`ye©j K…wZZ¡ m¤úbœ (`ye©j)
wW
20.0%
49.9%
K…wZZ¡ wenxb (AKvh©Ki)
B
ISAS Gi kZKiv ‡¯‹vi Gi wfwË‡Z we`¨vjq ev gv`«vmvi ‡hvM¨Zvi ¯^xK…wZ A_ev K…wZZ¡ Dbœq‡bi Rb¨
M…nxZ e¨e¯’v
‡h mKj we`¨vjq ev gv`«vmv b¨ybZg gvb AR©b ev Zv AwZμg Ki‡e Zviv Zv‡`i ‡hvM¨Zvi ¯^xK…wZ ¯^iƒc
GKwU mb` jvf Ki‡e| Avi ‡h mKj we`¨vjq ev gv`«vmv RvZxqfv‡e wba©vwiZ b¨ybZg gvb`Û AR©b Ki‡Z
cvi‡e bv Zv‡`i‡K e¨_©Zv m¤ú‡K© AewnZ Kiv n‡e Ges Zv‡`i Ae¯’v I K…wZZ¡ Dbœq‡bi Rb¨ M…nxZ
Kvh©μg m¤^wjZ GKwU cwiKíbv ‡c‡ki Aby‡iva Kiv n‡e| HmKj we`¨vjq ev gv`«vmv Zv‡`i K…wZZ¡ gvb
b¨ybZg ch©vq ev Zvi ‡ewk AR©‡bi Rb¨ Dbœqb cwiKíbv ev¯Íevq‡b wZb eQi ch©šÍ mgq cv‡e| gva¨wgK I
D”P wkÿv Awa`ßi- Gi Kg©KZ©vMY c«wZôvb¸‡jvi b¨ybZg gvb AR©‡bi Rb¨ Zv‡`i D‡`¨vM‡K mn‡hvwMZv
Ki‡Z GKm‡½ KvR Ki‡eb|
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Dbœqb cwiKíbv c«¯‘Z I ‡ck Ki‡Z e¨_© we`¨vjq/gv`«vmvi weiæ‡× M…nxZ Kvh©µg
‡h mKj we`¨vjq ev gv`«vmv wba©vwiZ mgqmxgvi g‡a¨ GKwU Dbœqb cwiKíbv c«m&ËZ I ‡ck Ki‡Z e¨_©
n‡e Zviv c«wZôv‡bi ¯^xK…wZ c«Z¨vnvi Ges GgwcIfyw³ evwZj msμvgZ¥ ‡bvwUk c«vß n‡e| Hme c«wZôv‡bi
wk¶KMY P~ovš— ‡bvwU‡ki GKwU Kwc cv‡eb| c«avb wk¶K ev mycvi Ges c«wZôv‡bi e¨e¯’vcbv KwgwU‡K
GgwcI eÜ Ges Avbylvw½K Avw_©K ¶wZ Gov‡bvi Rb¨ PvwnZ Z_¨vw` c«`v‡bi gva¨‡g mw¤§wjZfv‡e ‡c«iYv
‡hvMv‡Z wk¶K‡`i Aby‡iva Kiv n‡e|
mnvqK cvV
1| wcweGg g¨vby‡qj-gva¨wgK wkÿv Dbœqb cÖKí
2| wcweGg bxwZ I c×wZ-gva¨wgK wkÿv Dbœqb cÖKí
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Awa‡ekb 9.25

cÖvwZôvwbK ¯^- g~j¨vqb weeiY (ISAS)

AwR©Ze¨ ‡ckvMZ ‡hvM¨Zv
 wk¶v c«wZôv‡b K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv c×wZ ev¯ÍevwqZ n‡”Q wKbv Zv g~j¨vq‡bi DcKiY
(ISAS)e¨env‡ii m¶gZv|
 we`¨vj‡qi wkLb †kLv‡bv cwi‡ek, we`¨vj‡q †bZ„Z¡ `v‡bi ÿgZv ,we`¨vjq e¨e¯’cbv KwgwUi
Kvh©KvwiZv, wk¶‡Ki ‡ckv`vwiZ¡,wk¶v_©xi K…wZZ¡, mnwk¶v Kvh©μg mwVKfv‡e cwiPvwjZ n‡”Q
wKbv Zv g~j¨vq‡bi m¶gZv |
 ISASe¨envi K‡i K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv c×wZi 7wU wb‡`©kK I 45wU Dc-wb‡`©k‡Ki Ae¯’v
g~j¨vqb K‡i cÖvß djvd‡ji †cÖwÿ‡Z we`¨vj‡qi mvweK © gvb wbY©‡qi `¶Zv|
wkLbdj
Awa‡ekb ‡k‡l Avcbviv cÖvwZôvwbK ¯^-g~j¨vqb weeiY Kx Ges Gi ¸iæZ¡m¤ú‡K© ej‡Z cvi‡eb|
 cÖvwZôvwbK ¯^-g~j¨vqb QK wKfv‡e KvR K‡i †m m¤ú‡K© ej‡Z cvi‡eb|
 c«vwZôvwbK ¯^- g~j¨vqb weei‡Y K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv c×wZi 7wU wb‡`©kK I 45wU Dcwb‡`©k‡Ki Ae¯’v hvPvB Kivi Rb¨ cÖ`Ë 5 c‡q›U †¯‹j eY©bv Ki‡Z cvi‡eb|
 c«vwZôvwbK ¯^- g~j¨vq‡bi djvd‡ji wfwË‡Z c«wZôvbmg~‡ni K¨vUvMwi wbY©q Kivi c×wZ m¤ú‡K©
ej‡Z cvi‡eb|
c«vwZôvwbK ¯^-g~jvqb /ISAS
wcweGg c×wZ‡Z c«wZôv‡bi by¨bZg K…wZZ¡ gvb`Û hvPvB Kivi Rb¨ 45wU Dc-wb‡`©k‡Ki gvb cÖ`vb Kiv
n‡q‡Q, GB gv‡bimv‡_ c«wZôv‡bi ev¯Íe Ae¯’vi Zyjbvi Rb¨ GKwU ms‡¶‡c ¯^-g~jvqb (ISAS) ‡KŠkj
D™¢veb Kiv n‡q‡Q| ISAS n‡”Q A_©en Dcv‡q I mye¨ew¯’Zfv‡e wcweweGg djvdj aviY I ms‡¶cvq‡bi
D‡Ï‡k¨ D™¢vweZ GKwU ¯^-g~j¨vqb ‡KŠkj I ‡¯‹vwis c×wZ| hvi gva¨‡g wewfbœ ¯Í‡ii wk¶v Awdmg~n,
wk¶vgš¿Yvjq, gvDwk Awa`ßi, weAvBGmB I evsjv‡`k gv`«vmv wk¶v ‡evW© Ges RbmvaviY wcweGg-G
avh© gvb`‡Ûi mv‡_ ‡h ‡Kvb c«wZôv‡bi K…wZ‡Z¡i 45wU Dc-wb‡`©k‡Ki nvi wba©vi‡Yi Rb¨ e¨envi K‡i |
c«wZôvb c«avb‡`i `vwq‡Z¡ m¤úvw`Z mswkøó cÖwZôv‡bi wcweGg-Gi 45wU Dc-wb‡`©k‡Ki gvb Dc‡Rjv
gva¨wgK wk¶v Kg©KZ©v KZ…©K wbiæwcZ gvb/djvd‡ji LyeB KvQvKvwQ n‡Z n‡e|
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‡m‡KÛvix GWy‡Kkb †m±i cÖK‡íi AvIZvq 2000 mv‡j wk¶v_©x‡`i djvdj Dbœq‡bi gva¨‡g
cÖwZôv‡bi K…wZZ¡ e„w×‡Z mnvqZv Kivi j‡¶¨ cvBjU wfwË‡Z 40wU we`¨vj†q K…wZwfwËK
e¨ve¯’vcbvi cªPjb Kiv nq| 2008 mv‡j ‡m‡KÛvix GWy‡Kkb †m±i cÖK‡íi AvIZvq School
Performance Based Monitoring Management System (GmwcweGgGm) Gi
Kvh©KvwiZv ch©v‡jvPbv K‡i 2009 mv‡j GmwcweGgGm DcKiYmg~n cwigvR©b Ges cÖ‡qvM †KŠkj
m¤úwK©Z byZb bxwZgvjv cÖbqY Kiv nq|2009 mv‡j cÖYxZ wcweGg-Gi 7wU wb‡`©kK I 45wU
Dc-wb‡`©k‡Ki wfwË‡Z we`¨vjqmg~‡ni gvb(K¨vUvMwi) ‡hgb-DËg(A), fvj(B), Mogvb(C),
wb¤œgvb(D),e¨_© cªwZôvb(E) wbb©‡qi Rb¨ GB cÖvwZôvwbK ¯^-g~j¨vqb QK ev Institutional Self
Assessment Summery (ISAS) cÖbqY Kiv nq hv 2012 mv‡j ms‡kvab Kiv n‡q‡Q|
cÖvwZôvwbK ¯^-g~j¨vqb QK
িশ া ম ণালয়
মাধ িমক ও উ

িশ া অিধদ র

সেক াির এডু েকশন স র ইনেভ েম

া াম

বাংলােদশ, ঢাকা
ািত ািনক -মূল ায়ন ছক [Institutional Self-Assessment Summary (ISAS)]
িত ােনর নাম

:

............................................................................................................

EIIN

:

............................................................................................................

উপেজলা/থানা

:

............................................

ধােনর :

............................................

অিফস ফান নং

: ...............................

:

............................................

ই- মইল(যিদ

: ...............................

িত ান

জলা

......................................

নাম
মাবাইল নং

থােক)

িনেদশনা(Instructions)
1. উপেজলা

মাধ িমক

িশ া

অিফসার

/গেবষণা

কমকতা/সহকারী

পিরদশক

/উপেজলা

একােডিমক

সুপারভাইজার /সহকারী উপেজলা মাধ িমক িশ া অিফসার এর সহায়তায় এবং এসএমিস/গভিনং বিড
/একােডিমক কাউি ল (সরকাির িবদ ালয়), অিভভাবক এবং িশ কগেণর সােথ আেলাচনার িভি েত
িশ া

িত ান

ধান ISAS ছক পূরণ করেবন ।

2. ছক পূরেণর পূেব মাউিশ’র

সিসপ কতৃ ক সরবরাহকৃ ত ‘কৃ িতিভি ক ব ব াপনা বাস বায়েনর নীিত

ও প িত’ এবং ‘কৃ িতিভি ক ব ব াপনা ম ানুয়াল’ দু’
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ভােলাভােব পড়েত হেব এবং

PBM এর ৭

িনেদশক ও ৪৫

উপ-িনেদশেকর

িত উপ-িনেদশেকর জন

3.

ডান পােশর বাে
4. িশ া

িত ান

ন র

5.

স

েক সু

০৫ Option-এর মধ

ধারণা িনেত হেব ।
থেক িত ােনর জন

েযাজ

িনবাচন কের

(১ হেত ৫) িলখেত হেব।

ধান কতৃ ক পূরণ ও

িশ া অিফসার/দািয়
(সবুজ কািল

দ

েত ক

া

া রকৃ ত ISAS ছক

কমকতা (লাল কািল

ারা) ও

স

চক কের উপেজলা মাধ িমক

জলা িশ া অিফসার/দািয়

া

কমকতা

ারা) অনু া র করেবন।

জলা িশ া অিফসার ISASছক অনুযায়ী

া

তথ

িনধািরত সমেয়র মেধ

অনলাইেন মাউিশর

EMIS (www.emis.gov.bd) সেলে রণ করেবন।
6. মাউিশ অিধদ েরর আ িলক কাযালয়সমূহ
কের

িতবছর ISAS

িতেবদন

অ েলর PBM বাস বায়ন অ গিতর উপর িভি

ত কের তা

( সিসপ), মাউিশ অিধদ র বরাবর

িনধািরত সমেয়র মেধ পিরক না ও উ য়ন উইং

রণ করেব।

7. মাউিশ’রপিরক না ও উ য়ন উইং ( সিসপ) EMIS
িনধািরত সমেয়র মেধ

ISAS

িতেবদন

সল হেত

া

ত করেব এবং পরবত

তেথ র িভি েত
পদে প

িতবছর

হেণর জন

যথাযথ কতৃ পে র িনকট দািখল করেব।

১. wkLb-‡kLv‡bv
১.১

cwi‡ek(Teaching - Learning Environment)

েত ক িশে

িশ াথ

িত

িণকে র নূ নতম

ান(Minimum classroom space available

for each student per shift) : (িনেদশনা : কৃ িতিভি ক ব ব াপনা : বা বায়েনর নীিত ও প িত পৃ া-৩,

িমক নং ১.১)

1. ০.৪০ বগ িমটােরর কম
2.
3.
4.
5.
১.২

েত ক

০.৪০ থেক ০.৫৯ বগ িমটার
০.৬০ থেক ০.৭৯ বগ িমটার
০.৮০ থেক ০.৯৯ বগ িমটার
১.০০ বগ িমটার বা বিশ ।
িণেত ( সকশন

িত) গড় িশ াথ সংখ া(Average number of students (section

wise) per classroom) : (িনেদশনা :কৃ িতিভি ক ব ব াপনা :বা বায়েনর নীিত ও প িত - পৃ া৩,

িমক নং ১.২)
1.

৮০ জন বা তদু

2.

৭১ হেত ৭৯ জন

3.

৬১ হেত ৭০ জন

4.

৪১ হেত ৬০ জন

অথবা ২০ এর কম
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তা

5.

১.৩

২০ হেত ৪০ জেনর মেধ ।

িত ােন িনরাপদ পানীয় জেলর ব ব া (Safe drinking water facilities ) :
(িনেদশনা : কৃ িতিভি ক ব ব াপনা :বা বায়েনর নীিত ও প িত - পৃ া-৩,

িমক নং ১.৩)

1.

িনরাপদ পানীয় জেলর

2.

পানীয় জেলর

ব ব া আেছ তেব তা চািহদার তু লনায় অপযা

3.

পানীয় জেলর

পযা

4.

িনরাপদ পানীয় জেলর ব ব া আেছ তেব তা চািহদার তু লনায় অপযা
িশ াথ েদর

5.

ব ব া নই
ব ব া আেছ তেব তা িনরাপদ িকনা পরী া করা হয়িন

পান এবং ব বহার উপেযাগী

পযা

িনরাপদ পানীয় জেলর ব ব া আেছ

।
১.৪

িশ াথ েদর ব বহার উপেযাগী আসবাবপ (Availabilityof furniture for students’ use) :
(িনেদশনা : কৃ িতিভি ক ব ব াপনা : বা বায়েনর নীিত ও প িত - পৃ া-৩,
1.
2.

িণকে

চািহদা মত পযা

চািহদার তু লনায় অপযা

নই ফেল িকছু িশ াথ দাঁিড়েয় থােক এবং মেঝেত বেস

থাকায় িশ াথ রা এেক অপেরর খুব কাছাকািছ বেস

3. চািহদা অনুযায়ী আেছ তেব

১.৫

িমক নং ১.৪)

বশীর ভাগই ব বহােরর অনুপেযাগী

4.

পযা

আেছ এবং তা মাটামু ভােব ব বহার উপেযাগী

5.

িশ াথ েদর সংখ ানুযায়ী ব বহার উপেযাগী পযা

সংখ ক আসবাবপ

আেছ।

িত ােনর লাইে ির (Condition of library facilities ) :
(িনেদশনা : কৃ িতিভি ক ব ব াপনা : বা বায়েনর নীিত ও প িত - পৃ া-৪,
1. বই সংর েণর সুিবধাসহ পৃথক
2.

ধান িশ েকর কে

িমক নং ১.৫)

কান লাইে ির নই

আলমািরেত িকছু বই সংরি ত আেছ

কেয়ক
আলমািরেত িকছু বই সংরি ত আেছ িক
তা িশ াথ রা পড়েত বা ইসু
করেত পাের না
আলমািরেত পযা সংখ ক বই সংরি ত আেছ তেব তা কবলমা িশ কগণ
4. কেয়ক
পড়েত বা ইসু করেত পােরন।
িশ ক ারা পিরচািলত পযা সংখ ক বইসহ (নূ নতম ২০০০
5. লাইে িরয়ান/দািয় া
) পৃথক লাইে ির আেছ এবং িশ ক-িশ াথ রা িনয়িমত বই পেড়ন এবং ইসু কেরন ।
3.

১.৬

িত ান ধােনর অিফসক এবং রকডপ সংর েণর ব ব া(Head Teacher’s office
room with secured storage facilities for keeping institutional records) : (িনেদশনা :
কৃ িতিভি ক ব ব াপনা : বা বায়েনর নীিত ও প িত - পৃ া-৪, িমক নং ১.৬)
1.

সুসি ত নয় এবং

রকড প ািদ সংর েণর ব ব া
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নই

2.

মাটামু

সুসি ত তেব রকড প ািদ সংর েণর ব ব া নই

3.

মাটামু

সুসি ত এবং

4.

বশ সুসি ত এবং রকড প ািদ

5.

১.৭

রকড প ািদ সংর েণর

সু রভােব সুসি ত এবং

ব ব া আেছ

সংর েণর ব ব া আেছ

রকড প ািদ সংর েণর সুব ব া আেছ ।

িশ ক কমনর ম ( Condition of teachers’ common room) :
(িনেদশনা : কৃ িতিভি ক ব ব াপনা : বা বায়েনর নীিত ও প িত- পৃ া-৪,
1. িশ কেদর কমনর ম
2.

১.৮

নই

কমনর ম না থাকায় িশ কগণ

3. কমনর ম আেছ তেব

িমক নং ১.৭)

ধান িশ েকর কে

বসার পযা

ব ব া নই

4.

কমনর ম আেছ তেব তা তমন সুসি ত নয়

5.

পযা

সুেযাগ-সুিবধাসহ িশ কেদর

বেসন

কমনর ম আেছ ।

িত ােনর শৗচাগার(Condition of toilets ) :
(িনেদশনা : কৃ িতিভি ক ব ব াপনা : বা বায়েনর নীিত ও প িত - পৃ া-৪,

1.

িত ােন

িমক নং ১.৮)

কান শৗচাগার নই

2.

শৗচাগার আেছ তেব তা ব বহার উপেযাগী নয়

3.

শৗচাগার আেছ তেব তােত পযা

4.

শৗচাগার আেছ তেব িশ ক-িশ াথীেদর

5.

িশ ক ও িশ াথ র ব বহােরর জন (ছা
া স ত শৗচাগার ( নূ নতম ৩ ) আেছ

পািনর ব ব া নই
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েয়াজেনর

তু লনায় যেথ

ও ছা ীেদর জন

নয়
পৃথক) পযা

সংখ ক

২. িত ান ধােনর নতৃ
২.১

(Leadership of Head of the Institution)

িশ া িত ােনর উ য়েনর লে

িত ান ধান কতৃ ক কৗশলগত প বািষক/ বািষক কম

পিরক না ণয়ন (Head of the Institution’s role in developing strategic five years /
annual plan for institutional development ) : (িনেদশনা : কৃ িতিভি ক ব ব াপনা: বা বায়েনর
নীিত ও প িত - পৃ া-৪,

1.

িমক নং ২.১)

িবগত বছের কান কম পিরক না

ণয়ন করা হয়িন

2.

িত ান

ধান িনেজই কম পিরক না

ণয়ন কেরন

3.

িত ান

ধান এমন কম পিরক না

ণয়ন কেরন যা

বা বায়ন করা

স ব হয় না

িত ান
ধান
িশ কবৃে র সহায়তায় কম পিরক না
ণয়ন কেরন এবং তা
বা বায়েনর লে
যথাযথ পদে প হণ কেরন
5. ব ব াপনা কিম / গভিণং বিড/ একােডিমক কাউি ল, িশ ক ও অিভভাবক, এলাকার
িবদু ৎসাহী ব ি বগ ও সংি
া ার কমকতােদর সহেযািগতায় িত ান ধান কম
পিরক না ণয়ন কেরন এবং তা বা বায়েনর লে
যথাযথ পদে প হণ কেরন ।
4.

২.২

িশখন- শখােনা িবষেয়

েত কিশ েকর সােথ িনয়িমত যাগােযাগ (Head of the

Institution’s role in dicussing with each of the subject teachers regarding teachinglearning )
: (িনেদশনা : কৃ িতিভি ক ব ব াপনা : বা বায়েনর নীিত ও প িত - পৃ া-৪,
1.

িবগত

বছের

িশ কেদর সােথ এ িবষেয় কােনা

িমক নং ২.২)

আেলাচনা করা হয়িন

যখন কান সমস ার উ ব হয় তখনই কবল িবষয় িভি ক িশ কেদর সােথ আেলাচনা
করা হয়
িত ান ধান েত ক বছেরর র েত এ ধরেনর আেলাচনা সভা কের থােকন
3.
2.

িত টােম একবার এ ধরেণর আেলাচনা ও মত-িবিনময়
সভা অনুি ত হয় যা
িশ কেদর পশাগত উ য়েন সহায়তা কের
ধান িশ ক িশ কেদর সােথ িশখন- শখােনা িবষেয় িনয়িমত বা বছের কমপে ২বার
5.
আেলাচনা ও মত-িবিনময় সভা কের থােকন। এ ধরেনর আেলাচনা
িশ কেদর
পশাগত উ য়েন সহায়তা কের ।
4.

২.৩

িত ান ধান কতৃ ক পূণ

াফ সভার আেয়াজন(Head of the Institutions’ role in

organizing full staff meeting) : (িনেদশনা : কৃ িতিভি ক ব ব াপনা : বা বায়েনর নীিত ও
প িত - পৃ া-৪,

িমক নং ২.৩)
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1.

িবগত বছের কান সভার আেয়াজন করা হয়িন

2.

এক

সভার আেয়াজন করা হয়

দু’
সভার আেয়াজন করা হয় িক সভার র পূণ িস াম বাস বায়েনর কান
উেদ াগ হণ করা হয়িন
িত ান ধান যখন মেন কেরন কান
র পূণ িবষেয় আেলাচনার েয়াজন রেয়েছ,
4.
কবল তখনই সভা আেয়াজন কেরন
সভার ( িত টােম
১ ) আেয়াজন করা হয় এবং সভায় িশ া িত ােনর
5. ২
প বািষক /বািষক কম পিরক নার আেলােক র পূণ িস াম
হণ করা হয়।
সভার আেলাচ সূিচ ও কাযিববরণী সংর ণ করা হয় ।
3.

২.৪

িত ান ধান কতৃ ক িবষয়িভি ক িশ ক সভার আেয়াজন(Head of the Institution’s role
in organizing formal meetings for the subject teachers) : (িনেদশনা : কৃ িতিভি ক ব ব াপনা
: বা বায়েনর নীিত ও প িত - পৃ া-৫,
1.

িবগত

বছের

কােনা

2.

এক

সভা অনুি ত হেয়েছ

3.

দু’

সভা অনুি ত হেয়েছ িক

িমক নং ২.৪)

সভা অনুি ত হয়িন

তােত ফল সূ কান িস াম

হণ করা হয়িন

দু’
সভা অনুি ত হেয়েছ এবং বশ িকছু িবষেয়র উপর ফল সূ িস াম
হণ
করা হেয়েছ ।
সভা ( িত টােম ১ ) অনুি ত হয় এবং সভায় িশখন- শখােনা এর উ য়ন ও
5. ২
িশ াথ েদর িবষয়িভি ক কৃ িত মূল ায়েনর কৗশলগত ধারণা যুেগাপেযাগী করার লে
ফল সূ িস াম
হণ করা হয় ; সভার আেলাচ সূিচ ও কাযিববরণী সংর ণ করা হয়।
4.

২.৫

িশ কেদর চা িরকালীন িশ েণর ব ব া হেণ িত ান ধােনর ভূ িমকা(Head of the
Institution’s role in facilitating in-service training for the teachers ):
(িনেদশনা : কৃ িতিভি ক ব ব াপনা : বা বায়েনর নীিত ও প িত - পৃ া-৫,
1.

িবগত

বছের

িশ েণর কােনা

বছের একবার িশ ণ কায
িশ ক অংশ হণ কেরেছ
3. বছের একবার িশ ণ কায
কেরেছ
িত টােম এক বার িশ ণ
4.
িশ ক অংশ হণ কেরেছ
5.
িত টােম এক বার িশ
অংশ হণ কেরেছ
2.

বব া

হণ

িমক নং ২.৫)

করা হয়িন

েমর আেয়াজন করা হেয়েছ এবং ৫০% বা তার চেয় কম
েমর আেয়াজন করা হেয়েছ এবং সকল িশ ক অংশ হণ
কায ম আেয়াজন করা হেয়েছ এবং ৫০% এর চেয় কম
ণ কায ম আেয়াজন করা হেয়েছ এবং সকল িশ ক
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২.৬

বািষক কৃ িত মূল ায়ন িতেবদন ণয়েন (মাউিশ কতৃ ক সরবরাহকৃ ত ফরেমট ও

াপন

অনুযায়ী ) িত ান ধােনর ভূ িমকা[Head of the Institution’s role in completion of
Annual Performance Evaluation Report (APER) ] : (িনেদশনা : কৃ িতিভি ক ব ব াপনা :
বা বায়েনর নীিত ও প িত - পৃ া-৫,
ধান এিপইআর

িমক নং ২.৬)

1.

িত ান

ণয়ন কেরন না

2.

এিপইআর

ণয়ন কেরন িক

িশ কেদর তা অবিহত কেরন না

3.

এিপইআর

ণয়ন কেরন এবং

িশ কেদর তা অবিহত কেরন

এিপইআর ণয়ন কেরন এবং
িশ কেদর সােথ
পযােলাচনা কেরন
5. এিপইআর ণয়ন কেরন এবং সকল িশ েকর কৃ িত

কখনও কখনও তােদর কৃ িত

4.

২.৭

পশাগত উ য়েন

িত ান

ধােনর

িনয়িমত

পযােলাচনা

কেরন।

ভূ িমকা(Head of the Institution’s role towards

professional development ): (িনেদশনা : কৃ িতিভি ক ব ব াপনা : বা বায়েনর নীিত ও প িত
- পৃ া-৫,
1.

িমক নং ২.৭)
িত ান

ধান তাঁর জন আেয়ািজত কান চা রীকালীন

িশ েণ অংশ হণ কেরন না

িত ান
ধান তাঁর জন আেয়ািজত ব ব াপনা িবষেয়/িশ া
চা রীকালীন িশ েণ বছের একবার অংশ হণ কেরন
িত ান
ধান তাঁর জন আেয়ািজত ব ব াপনা িবষেয়/িশ া
3.
চা রীকালীন িশ েণ িত টােম একবার অংশ হণ কেরন
িত ান ধান তাঁর জন আেয়ািজত ব ব াপনা িবষেয় ও িশ া
4.
চা রীকালীন িশ েণ বছের একবার কের অংশ হণ কেরন
িত ান ধান তাঁর জন আেয়ািজত ব ব াপনা িবষেয় ও িশ া
5.
চা রীকালীন িশ েণ িত টােম একবার কের অংশ হণ কেরন।
2.

২.৮

িশ া

িত ােনর সািবক

অব া

িবষেয়

িত ান

ধােনর

ম মূল ায়ন িবষয়ক
ম মূল ায়ন িবষয়ক
ম মূল ায়ন িবষয়ক
ম মূল ায়ন িবষয়ক

সেচতনতা(Head of the

Institutions’ awareness about the conditions of the institution) : (িনেদশনা : কৃ িতিভি ক
ব ব াপনা : বা বায়েনর নীিত ও প িত - পৃ া-৫,
1.

িশ া িত ােনর সািবক পিরেবশ -পিরি িত

িমক নং ২.৮)
পিরদশন ও পযেব ণ কেরন না

েয়াজেন পযেব ণ কেরন ; তেব পযেব েণর িভি েত কান কাযকরী পদে প হণ
কেরন না
3. খুব কম িদনই পযেব ণ কেরন এবং উ ু ত পিরি িতর উ রেণ কান কাযকর ব ব া
হণ কেরন না
ায়শঃ
িত ােনর সািবক পিরেবশ- পিরি িত পযেব ণ কেরন এবং অ ত ািশত
4.
পিরি িত িনরসেন িশ কেদর সাহায হণ কেরন
2.
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5.

২.৯

িত ােনর সািবক পিরেবশ-পিরি িত িনয়িমত পযেব ণ কেরন এবং অ ত ািশত
পিরি িত িনরসেন িশ ক-িশ াথ , িভিজেল
ম এবং ব ব াপনা কিম র সহেযািগতা
হণ কেরন ।

িশখন- শখােনা সহায়ক িশ া উপকরণািদ পিরদশন এবং অপযা উপকরণসমূহ সং েহ
িত ান ধােনর ভূ িমকা(Head of the Institutions’ role in inspection and collecting
insufficient teaching-learning materials ): (িনেদশনা : কৃ িতিভি ক ব ব াপনা : বা বায়েনর
নীিত ও প িত - পৃ া-৫,

২.১০

িমক নং ২.৯)

1.

সং হ ও সরবরাহ করা হয় না

2.

সরবরােহর পিরমান

3.

িশ া

4.

িশ া

5.

িশ া উপকরণ যথাযথভােব সংগৃহীত ও ব ব ত হয় ।

িত ােন পযা

েয়াজেনর তু লনায় অপযা
উপকরণ আেছ িক

উপকরণ সংগৃহীত

িশ কগণ তা ব বহার কেরন না

হয় এবং কখনও কখনও তা

ব ব ত হয়

িশ েকর অনুপি িতেত বদিল িশ েকর মাধ েম াস নয়ার ব ব া ( Role of Head of the
Institution regarding stop -gap arrangement in absence of any teacher) : (িনেদশনা :
কৃ িতিভি ক ব ব াপনা : বা বায়েনর নীিত ও প িত - পৃ া-৫,
1.

২.১১

সমস া সমাধােন কােনা

িবক

বব া

িমক নং ২.১০)

হণ কেরন না

2.

কােনা িশ েকর

সহেযািগতা ছাড়া িনেজই সমস া সমাধােনর উেদ াগ নন

3.

কােনা একজন িশ কেক সমস া সমাধান করেত িনেদশ

4.

িশ কবৃে র সংেগ আেলাচনা কের সমস ার সমাধান কেরন

5.

বদিল িশ কেক াস
সংর ণ কেরন ।

হেণর দািয়

দান কেরন ,

দন

াস ত াবধান কেরন এবং

কায িদবস অনুযায়ী ( পরী া ও অন ান িদবস ব তীত) াস অনু ােনর ব ব া

হণ (Head of

the Institution ensures classes to be held as per teaching-learning days) :

(িনেদশনা : কৃ িতিভি ক ব ব াপা : বা বায়েনর নীিত ও প িত - পৃ া-৬,
1.

১৯০ িদেনর কম

2.

১৯০ থেক ১৯৯ িদন

3.

২০০ থেক ২০৯ িদন
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রকড

িমক নং ২.১১)

২.১২

4.

২১০ থেক ২১৯ িদন

5.

২২০ বা তদু

িদন।

েত ক িশ েকর সা ািহক পাঠদােনর সময় িনি তকরণ(Head of the Institution ensures
classes are to be taken by each of the teachers as per approved teaching periods in a
week ) :
(িনেদশনা : কৃ িতিভি ক ব ব াপনা : বা বায়েনর নীিত ও প িত - পৃ া-৬,
1.

১৫

2.

১৬ থেক ১৭ িশখন িপিরয়ড

3.

১৮ থেক ২০

4.

২১ থেক ২৩ িশখন িপিরয়ড

5.

২৪ বা তদু িশখন িপিরয়ড।

িমক নং ২.১২)

র কম িশখন িপিরয়ড

িশখন িপিরয়ড

৩.০ ব ব াপনা কিম / গভিনং বিড/ একােডিমক কাউি ল কাযকািরতা (Effectiveness of
the Management Committee (MC) /GB / Academic council)
৩.১

িত ােনর বািষক উ য়ন কম-পিরক না ণয়ন ও বা বায়েন ব ব াপনা কিম / গভিনং

বিড/ একােডিমক কাউি ল’রস

ৃ তা( Involvement of MC/ GB/ Academic council in

developing institutional annual development plan with implementation policies)
(িনেদশনা : কৃ িতিভি ক ব ব াপনা: বা বায়েনর নীিত ও প িত - পৃ া-৬,
1.
2.
3.
4.
5.

িমক নং ৩.১)

িবগত বছের এ িবষেয় কােনা পদে প হণ করা হয়িন
১
সভা অনুি ত হেয়েছ
এবং সভায় বািষক কম-পিরক না ণয়েনর দািয়
িত ান ধােনর উপর দয়া হয়
২ সভা অনুি ত হেয়েছ তেব সভায় ৫০% এর কম সংখ ক সদস উপি ত িছেলন
২ বা ৩
সভা অনুি ত হেয়েছ এবং সভায় ৭০% সদস উপি ত িছেলন
৩
সভা অনুি ত হেয়েছ সভায় ৮০% সদস উপি ত িছেলন ; সভার আেলাচ সূিচ ও
কাযিববরণী সংর ণ করা হয়।
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৩.২

স

দ বরা

এবং

বােজেটর উপর ব ব াপনা

কিম / গভিনং বিড/ একােডিমক

কাউি ল(MC/ GB/ Academic council’smeeting on budget and resource allocations):
(িনেদশনা : কৃ িতিভি ক ব ব াপনা প িত: বা বায়েনর নীিত ও প িত - পৃ া-৬,

িমক নং

৩.২)
1.

িবগত

2.

এক

বছের এ িবষেয় কােনা সভা অনুি ত হয়িন
সভা অনুি ত হেয়েছ িক

তােত ৫০% এর কম সংখ ক সদস

উপি ত িছেলন

এক
সভা অনুি ত হেয়েছ িক
সভার িস া
কবলমা
িত ান ধান এবং
কেয়কজন সদস ব তীত বাকীেদর িনকট গাপন রাখা হয়
সভা অনুি ত হয় এবং সভার মূল িস া স মূহ সকলেক অবিহত করা হয়
4. দু’
3.

5.

৩.৩

সকল সদেস র উপি িতেত বছের দুই
( িত টােম কমপে ১
কের) সভা অনুি ত
হয়। সভার িস া
সমূহ সকল সদস ও িশ কেদর অবিহত করা হয় ; সভার
আেলাচ সূিচ ও কাযিববরণী সংর ণ করা হয় ।

িশ াথ েদর ভিত, উপি িত , ঝের পড়া রাধ ও কৃিতে র উপর ব ব াপনা কিম / গভিনং

বিড/ একােডিমক কাউি ল(MC/ GB/ Academic council’s meeting on admission,
attendance and performance of the students) :
(িনেদশনা : কৃ িতিভি ক ব ব াপনা : বা বায়েনর

নীিত ও প িত - পৃ া-৬,

1.

িবগত বছের এ িবষেয় কােনা সভা অনুি ত হয়িন

2.

এক

সভা অনুি ত হেয়েছ

3.

এক

সভা অনুি ত হেয়েছ তেব কবলমা

িমক নং ৩.৩)

তেব সভায় অেধেকর কম সদস উপি ত িছেলন
িশ াথ েদর ভিত িবষেয় আেলাচনা হেয়েছ

এক সভা অনুি ত হেয়েছ এবং সভায় িশ াথ েদর ভিত ও কৃ িত িবষেয় আেলাচনা
হেয়েছ
িত টােম একবার (বছের ২ বার) িশ াথ েদর ভিত, উপি িত , ঝের পড়া রাধ ও
5.
কৃ িত
িবষেয় আেলাচনা সভা অনুি ত হয় (৮০% সদেস র অংশ হেণ) ; সভার
আেলাচ সূিচ ও কাযিববরণী সংর ণ করা হয়।
4.

৪.০ িশ েকর পশাদাির (Teachers’ Professionalism)
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৪.১

িশ েকর সময়ানুবিততা ও উপি িত ( মাট

কমিদবেসর নূ নতম ৯০% িদন যথাসমেয়

উপি িত) (Punctuality and attendance of teacher ):
(িনেদশনা : কৃ িতিভি ক ব ব াপনা : বা বায়েনর

৪.২

নীিত ও প িত - পৃ া-৬,

1.

৫০% এর বিশ িশ ক

2.

৭০% এর বিশ িশ ক িনয়িমত ও সময়িন

3.

৮০% এর বিশ িশ ক িনয়িমত ও সময়িন

4.

৯০% এর বিশ িশ ক িনয়িমত ও সময়িন

5.

সকল িশ ক িনয়িমত ও সময়িন

িমক নং ৪.১ )

িনয়িমত ও সময়িন

।

িলিখত পাঠ পিরক না ণয়নকারী িশ েকর সংখ া(Percentage

of teachers

who prepare written lesson plan ): (িনেদশনা : কৃ িতিভি ক ব ব াপনা : বা বায়েনর
ও প িত - পৃ া-৬,

৪.৩

নীিত

িমক নং ৪.২ )

1.

২৫% এর কম িশ ক

2.

২৫% থেক ৪৯%

3.

৫০% থেক ৭৪%

4.

৭৫% থেক ৮৯%

5.

৯০% বা তার বশী সংখ ক িশ ক ।

ানীয় িশ া উপকরণ সং হ ও ব বহার (Collection and use of local teaching aids by the
teacher): (িনেদশনা : কৃ িতিভি ক ব ব াপনা : বা বায়েনর

নীিত ও প িত - পৃ া-৭,

িমক

নং ৪.৩ )
1.

সং হ ও ব বহার করা হয় না

2.

সং হ করা হয় িক

তা

ব বহার করা হয় না

িশ া উপকরণ সং েহর িবষেয় িশ কগণ তমন কান তািগদ অনুভব কেরন না
তেব িত ােন সংরি ত িশ া উপকরণ কখনও কখনও
িণকে ব বহার কেরন
ায়শঃ
তা
িণকে
ব বহার
4. সহজলভ িশ া উপকরণ সং হ কের িশ কগণ
কেরন
3.
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ানীয়ভােব সহজলভ িশ া উপকরণ সং হ কের িশ কগণ তা িনয়িমতভােব
িণকে ব বহার কেরন।
কৃ িত স
িশ াথ িচি তকরণ ও িবেশষ সহায়তা দান (Identification & additional
support to the low performing students ) :
5.

৪.৪

(িনেদশনা :কৃ িতিভি ক ব ব াপনা : বা বায়েনর
1.

কৃিত স

2.

িচি ত করা হয়

নীিত ও প িত - পৃ া-৭, িমক নং ৪.৪)

িশ াথ েদর িচি ত করা হয় না ।
িক

সহায়তামূলক কান পদে প

হণ করা হয় না।

িচি ত কের
সহায়তামূলক কম-পিরক না ণয়ন করা হয়
তেব তা
সুেযাগ কম থােক ।
কৃিত স
িশ াথ েদর িবষেয় িশ কগণ অবিহত থােকন
এবং
4.
উ য়েনর লে
িকছু পদে প হণ কেরন।
কৃিত স
িশ াথ েদর িবষেয় িশ ক অবিহত থােকন এবং তােদর
5.
দােনর লে
কম- পিরক না ণয়ন ও তা বাস বায়ন কের থােকন।
পূণ
াফ সভায় উপি ত এবং আেলাচনা ও িস া
হেণ অংশ হণকারী িশ ক
3.

৪.৫

েয়ােগর
তােদর
সহায়তা
সংখ া(

Number of teachers who attended and participated full staff meetings) : (িনেদশনা :
কৃ িতিভি ক ব ব াপনা : বা বায়েনর
1.

৫০% এর কম

2.

৫০%-৫৯ %

3.

৬০%-৬৯%

4.

৭০%-৭৯%

নীিত ও প িত - পৃ া-৭,

িমক নং ৪.৫)

সকল িশ ক সভায় উপি ত থেক আেলাচনা ও িস াম
হেণ অংশ হণ কেরন ;
সভার আেলাচ সূিচ ও কাযিববরণী সংর ণ করা হয়।
িবষয়িভি ক সভায় উপি ত এবং আেলাচনা ও িস া
হেণ অংশ হণকারী িশ ক সংখ া(
5.

৪.৬

Number of Teachers who attended and participated subject meeting) :(িনেদশনা :
কৃ িতিভি ক ব ব াপনা : বা বায়েনর
1.

৫০% এর কম

2.

৫০%-৫৯ %

3.

৬০%-৬৯%

4.

৭০%-৭৯%

নীিত ও প িত - পৃ া-৭.
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িমক নং ৪.৬)

সকল িশ ক সভায় উপি ত থেক আেলাচনা ও িস া
হেণ অংশ হণ কেরন ;
সভার আেলাচ সূিচ ও কাযিববরণী সংর ণ করা হয়।
পশাগত উ য়েনর লে
চা িরকালীন িশ েণ (বছের কমপে ৪িদন ) অংশ হণ
(Participation of teachers in in-service teachers' training for professional development) :
5.

৪.৭

(িনেদশনা : কৃ িতিভি ক ব ব াপনা : বা বায়েনর
1.

িবগত বছের কােনা ধরেণর

নীিত ও প িত - পৃ া-৭,

িশ েণ অংশ হেণর

সুেযাগ পানিন

িত ান ধান িশ কেদর িশ েণ অংশ হেণর িবষেয়
কেরন না
3. িবগত বছের ২৫%-৪৯% িশ ক িশ েণ অংশ হণ কেরন
2.

৪.৮

4.

িবগত বছের

৫০%-৮০% িশ ক

5.

িবগত বছের

েত ক িশ ক

িশ াথ েদর তথ

িমক নং ৪.৭)

েয়াজনীয় ব ব া

হণ

িশ েণ অংশ হণ কেরন

চা িরকালীন

িশ েণ অংশ হণ কেরন

সংর ণকারী িশ ক সংখ া(Percentage of teachers who keep students’

record): (িনেদশনা : কৃ িতিভি ক ব ব াপনা : বা বায়েনর

নীিত ও প িত - পৃ া-৭,

িমক নং

৪.৮ )
1.

১০%-২০%

2.

২১%-৪০%

3.

৪১%-৬০%

4.

৬১%-৮০%

5.

৮১%-১০০% ।

৫.০ িশ াথ র কৃ িত

৫.১

(Student Performance)

ােসর সময়সূিচ অনুযায়ী মাট কাযিদবেস (নূ নতম ৯০% িদেন) উপি ত িশ াথ সংখ া
(Student attendance for minimum 90% of the scheduled class days in a year) :
(িনেদশনা : কৃ িতিভি ক ব ব াপনা : বা বায়েনর
1.

৫০%-৫৯%
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নীিত ও প িত - পৃ া-৭,

িমক নং ৫.১ )

৫.২

2.

৬০%-৬৯%

3.

৭০%-৭৯%

4.

৮০%-৮৯%

5.

৯০% বা তদুধ ।

বছের গড় অনুপি ত িশ াথ সংখ া (Average number of students that remain absent
during the year) : (িনেদশনা : কৃ িতিভি ক ব ব াপনা : বা বায়েনর

নীিত ও প িত - পৃ া-৭,

িমক নং ৫.২ )

৫.৩

1.

গত বছেরর তু লনায় ২০% বিশ িশ াথ ।

2.

গত বছেরর তু লনায় ১০% বিশ িশ াথ ।

3.

গত বছেরর সমান সংখ ক িশ াথ ।

4.

গত বছেরর তু লনায় ১০% কম িশ াথ ।

5.

গত বছেরর তু লনায় ২০% কম িশ াথ ।

পুনরাবৃ

িশ াথ র সংখ া (Average number of students that repeated in the same class) :

(িনেদশনা : কৃ িতিভি ক ব ব াপনা : বা বায়েনর
1.

গত বছেরর তু লনায় ২০% বিশ িশ াথ

2.

গত বছেরর তু লনায় ১০% বিশ িশ াথ

3.

গত বছেরর সমান সংখ ক িশ াথ

নীিত ও প িত - পৃ া-৮,

িমক নং ৫.৩ )

গত বছেরর তু লনায় ১০% কম িশ াথ
5. গত বছেরর তু লনায় ২০% কম িশ াথ ।
4.

৫.৪

িশ া েম িনধািরত
স

িণ কায েম অংশ হণ এবং

িণ অভী া, বািড়র কাজ ও অনুস ান

কের- এ প িশ াথ সংখ া (Number of students who completed class work, class

test, home work & investigation that made continuous progress throughout the year ) :
(িনেদশনা : কৃ িতিভি ক ব ব াপনা : বা বায়েনর নীিত ও প িত - পৃ া-৮, িমক নং ৫.৪ )
1.

৪০% বা এর কম
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৫.৫

2.

৪১% - ৫৯%

3.

৬০% - ৬৯%

4.

৭০% - ৮৪%

5.

৮৫% বা তদু

অ ম/ দশম / াদশ

।
িণেত অধ য়নরত িশ াথ েদর মেধ

জএসিস/ জিডিস/এসএসিস/

এইচএসিস/সমমান পরী ায় অংশ হণকারী িশ াথ সংখ া (সেবা

িণ

েযাজ ) (Number

of students those enrolled in Grade-VIII/X/XII and sit the JSC/ SSC/ HSC
Examinations) : (িনেদশনা : কৃ িতিভি ক ব ব াপনা : বা বায়েনর নীিত ও প িত - পৃ া-৮,
িমক নং ৫.৫ )

৫.৬

1.

৪০% এর কম

2.

৪০% - ৫৯%

3.

৬০% - ৭৯%

4.

৮০% - ৮৯%

5.

৯০% বা তদু

।

জএসিস/ জিডিস/ এসএসিস/ এইচএসিস

পরী ার

ফলাফল

(সেবা

িণ

েযাজ )

িসএ/িবদ ালয় এর মত অথবা তার চেয় ভাল কেরেছ এমন িশ াথ সংখ া (Results of JSC/
SSC/ HSC examination similar to or better than CA/School scores) : (িনেদশনা :
কৃ িতিভি ক ব ব াপনা : বা বায়েনর
1.

৪০% এর কম

2.

৪০% - ৫৯%

3.

৬০% - ৭৯%

4.

৮০% - ৮৯%

5.

৯০% বা তদু

নীিত ও প িত - পৃ া-৮,

।
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িমক নং ৫.৬ )

৫.৭

জএসিস/ জিডিস/এসএসিস/ এইচএসিস পরী ায় পােশর হার (সেবা
গড় ফলাফেলর তু লনায় কম বা বিশ

( Pass rate of

িণ

েযাজ ) জাতীয়

JSC/JDC/ SSC/ HSC passed

students is more or less than the national average) : (িনেদশনা : সংি

িশ া

িত ােনর

পাবিলক পরী ার ফলাফেলর িভি েত)

৫.৮

1.

জাতীয় গড় ফলাফেলর চেয় ৩০% বা তার অিধক িনেমণ

2.

জাতীয় গড় ফলাফেলর চেয়

3.

জাতীয় গড় ফলাফেলর সমান

4.

জাতীয় গড় ফলাফেলর চেয় ১%-৯% ঊে

5.

জাতীয় গড় ফলাফেলর চেয় ১০% বা তদু

১%-২৯% িনেমণ

।

জএসিস/ জিডিস/এসএসিস/ এইচএসিস পরী ায় (সেবা
অজনকারী িশ াথ

(Percentage of student those

JSC/JDC/SSC/HSC examination) : (িনেদশনা

িণ

েযাজ ) িবেশষ কৃিত

achieved the highest score

: সংি

িশ া

িত ােনর

(এ+)
in

পাবিলক

পরী ারফলাফেলর িভি েত)
1.

১০% বা তার কম

2.

১১% - ৩০%

3.

৩১% - ৫৯%

4.

৬০% - ৭৯%

5.

৮০% বা তদু

।

৬.০ সহ-িশ া িমক কায ম (Co-curricular Activities)
৬.১

সহ-িশ া িমক কায ম বাস বায়েনর কম-পিরক না

ণয়ন (Planning of Co-curricular

Activities ): (িনেদশনা : কৃ িতিভি ক ব ব াপনা : বা বায়েনর

নীিত ও প িত - পৃ া-৯,

িমক নং ৬.১)

1.

িবগত বছের

কােনা

উেদ াগ

হণ করা হয়িন

2.

িশ াথীেদর অনুেরােধ কখনও কখনও
হয়

কান কমসূিচ আেয়াজেনর কম- পিরক না করা
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িত ােনর িকছু সংখ ক আ হী িশ ক এ ব াপাের
কেরন
িতবছর সামান পিরবতন কের একই কম-পিরক না
4.

উেদ াগ

হণ

িশ ক, িশ াথ , অিভভাবক এবং ব ব াপনা কিম র সহেযািগতায় িত ান ধান
বছর নতু ন কম-পিরক না ণয়ন কেরন।
সহ-িশ া িমক কায ম বাস বায়ন (Implementation of co-curricular activities):

িত

3.

কখনও কখনও
হণ করা হয়

5.

৬.২

(িনেদশনা : কৃ িতিভি ক ব ব াপনা : বা বায়েনর
1.

িবগত বছের কােনা

2.

িশ াথ েদর অনুেরােধ

নীিত ও প িত - পৃ া-৯,

িমক নং ৬.২)

কায ম বা বায়ন করা হয়িন
১

বা ২

কমসূিচ

বাস বায়ন করা হয়

১ বা ২ জন
িশ েকর সহায়তায় িবিভ
াব ও সংগঠেনর মাধ েম আেয়ািজত
কমসূিচ বাস বায়ন করা হয়
িত ােনর
িকছু সংখ ক আ হী িশ েকর সহায়তায় িবিভ কমসূিচ বা বায়ন করা
4.
হয়
িত ান ধান, অিভভাবক, ব ব াপনা কিম র
সহেযািগতায়
িশ কবৃে র সম েয়
5.
গ ত কিম কতৃ ক িবিভ কমসূিচ বাস বায়ন করা হয় ।
সহ-িশ া িমক কায েম অংশ হণকারী িশ াথ র হার(Participation rates of student in
3.

৬.৩

co-curricular activities):
(িনেদশনা : কৃ িতিভি ক ব ব াপনা : বা বায়েনর নীিত ও প িত - পৃ া-৯, িমক নং ৬.৩)
1.

অনিধক ৩০%

2.

৩১% - ৫০%

3.

৫১% - ৭০%

4.

৭১% - ৭৯%

5.

৮০% বা তদু

৭.০ িশ ক ও সমাজ/ অিভভাবক স
৭.১

ক (Teacher & Community/ Guardian Relationships)

িত ান ও অিভভাবকেদর মেধ

যাগােযাগ(Communications between institution and

guardians) : (িনেদশনা : কৃ িতিভি ক ব ব াপনা : বা বায়েনর

নীিত ও প িত - পৃ া-৯,

িমক

নং ৭.১)
1.
2.

িবগত বছর কােনা যাগােযাগ করা হয়িন
না শ বােড না শ

দােনর

মাধ েম যাগােযাগ

িত ােন কান

করা হয়

3.

অিভভাবকগণ িশ া

েয়াজেন আসেল তখন যাগােযাগ হয়

4.

ধান িশ ক বা িশ কগণ কখনও কখনও অিভভাবকেদরেক আনু ািনক ও িলিখত
আম ণ জানান
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বছের কমপে দুইবার আনু ািনকভােব অিভভাবকেদর সে
যাগােযাগ করা হয় এবং
িবিভ িবষেয় তােদর মতামত নয়া হয়।
িশ াথ েদর অ গিত িবষয়ক আেলাচনা সভায় উপি িতর জন অিভভাবকেদর
5.

৭.২

আম ণ(Invitation of guardians to attend the meetings on student progress) :
(িনেদশনা : কৃ িতিভি ক ব ব াপনা : বা বায়েনর নীিত ও প িত - পৃ া ৯,
1.

িমক নং ৭.২)

িবগত বছের কােনা সভা আহবান করা হয়িন

কান িশ াথ র সমস া দখা িদেল ধুমা
সই িশ াথ র অিভভাবকেক আসার জন
আম ণ জানােনা হয়
রণ করা হয় না িক
িশ ক দুবল িশ াথ র িবষেয় সংিশ
3. কান আম ণপ
অিভভাবেকর সােথ যাগােযাগ কেরন
িত বছর একবার
4. অিভভাবকেদর সে িশ াথ েদর অ গিত িবষেয় আেলাচনার জন
আম ণপ
রণ করা হয়
িত টাম সমাি র পর (বছের
কমপে
২ বার) অিভভাবকেদর সে িশ াথ েদর
5.
অ গিত িবষেয় আেলাচনা করা হয়।
িত ানএবংসমােজরিবিভ ে িণরজনসাধারেণরমেধ েযাগােযাগ(Communications between
2.

৭.৩

institution and community groups) :
1.

িবগত বছর

2.

িশ া

এ ধরেনর কােনা যাগােযাগ করা

হয়িন

িত ান কাযকরভােব পিরচালনার জন িবষয় র

েয়াজন আেছ বেল মেন করা

হয় না
3.
4.

িত ান

ধােনর সে

বছের একবার

কদািচৎ কান

ানীয় জন

সামািজক গাি র

িতিনিধেদর িবদ ালেয়র

িতিনিধ সা াত কেরন

কান অনু ােন অংশ হেণর জন

আম ণ জানােনা হয়।
5.

সভা বা সা ােতর এর

মাধ েম

ধান িশ ক ও অন ান

িশ কবৃ

সমােজর

িতিনিধেদর সােথ িনয়িমত যাগেযাগ র া কেরন।
তািরখ :

িত ান ধােনর নাম ও

তািরখ :

া র (সীলসহ)

পরীি ত ও যাচাইকৃত
উপেজলা মাধ িমক িশ া অিফসার/ া ার অিফসার/দািয়
নাম ও

তািরখ :

া র (সীলসহ)

পরীি তও যাচাইকৃ ত
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া

কমকতার

জলা িশ া অিফসােরর নাম ও

mnvqK cvV:
1.wcweGg g¨vbyqvj-gva¨wgK wkÿv Dbœqb Kg©m~wP
2.wcweGg bxwZ I c×wZ- gva¨wgK wkÿv Dbœqb Kg©m~wP
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া র (সীলসহ)

সশন-10.1
িবষয়ব

:

িশ ায় আইিস

ব বহােরর

ে

িত ান ধােনর ভূ িমকা

সময়:

১ ঘ া ৩0 িমিনট

িশখনফল:

এই সশন শেষ, অংশ হণকারীগণ...


িশ ায় আইিস



মাি িমিডয়া াস েমর ধারণা ব াখ া করেত পারেবন;



মাি িমিডয়া াস ম বা বায়েন করণীয় িনধারণ করেত পারেবন;

ব ব ত উপকরণ: কি

ব বহােরর

সমূহ িচি ত করেত পারেবন;

উটার, ই ারেনট মেডম/ওয়াইফাই,

েজ রসহ কি

উটার, বাড, মাকার পন,

ম ানুয়াল।
িশ েকর


িত (Facilitator’s Preparation)
এই সশন

পিরচালনার জন িশ ায় আইিস র ব বহার সং া এক

আকষনীয় িভিডও

রাখুন (এে ে Technology in Education: A Future Classroom-এর িভিডও

ত

ইউ উব এর

https://www.youtube.com/watch?v=uZ73ZsBkcus-এই িলংক থেক ডাউনেলাড কের রাখেত
পােরন)।


ই ারেনট সংেযাগ আেছ কী না পরী া কের িনন।



মাি িমিডয়া াস ম-এর ধারণা ব াখ া করার জন এক

পাওয়ারপেয়

েজে শন তির কের

রাখুন।
কাজ - ১ : িশ ায় আইিস
1.1.

ব বহােরর

সমূহ িচি তকরণ

িবদ ালেয়র উ য়েন িত ান ধান কী কী ভূ িমকা রাখেত পাের তা দলীয় আেলাচনার মাধ েম
পা ার পপাের িলখেত বলুন। পা ার পপার েলা িশ ণ কে

1.2.

িশ াে ে
স

1.3.

(৩০ িমিনট)

টাঙােনার ব ব া ক ন।

আইিস র ব বহার স িলত ডাউনেলাডকৃ ত িভিডও

দশন ক ন। িভিডও

েক তাঁেদর মতামত িনন।

িশ াব ব ার কান কান
পাওয়ারপেয়

ে

আইিস

ভূ িমকা রাখেত পাের িজ াসা ক ন। এক

াইেড তাঁেদর মতামত েলা িলখুন। মতামত েলা ব াখ া ক ন।

কাজ – ২ : মাি

িমিডয়া াস েমর ধারণা

২.১ মাি িমিডয়া াস ম স

(৩০ িমিনট)

েক কার কী ধারণা আেছ তা শয়ার করেত বলুন। কার কার িত ােন

মাি িমিডয়া াস ম চালু আেছ িজ াসা ক ন।
২.২ মাি িমিডয়া াস েমর সকল বিশ

স িলত এক

েজে শন বা কেয়ক

ছিব উপ াপন ক ন।

আদশ মাি িমিডয়া াস ম কমন হওয়া উিচৎ ব াখ া ক ন।
২.৩

িশ ণাথ েদর িনজ িনজ

িত ােনর মাি িমিডয়া

াস ম েলা কমন তা বণনা করেত বলুন।

আদশ মাি িমিডয়া াস েমর তু লনায় তাঁেদর মাি িমিডয়া াস েমর অব ান তু েল ধরেত বলুন।
কাজ – ৩ : মাি িমিডয়া াস ম বা বায়েন করণীয় িনধারণ

(৩০ িমিনট)

৩.১ মাি িমিডয়া াস ম াপেন ক কী পদে প িনেয়েছ তা েত েকর সরবরাহকৃত VIP কােড িলখেত
বলুন।
৩.২ VIP কাড েলা বােড াপন ক ন। সকেলর উে েশ পদে প েলা পেড় শানান। িশ ণাথ েদর
মতামেতর িভি েত কাযকর পদে প িনবাচন কের সংি

িত ান ধানেক উৎসািহত ক ন।

৩.৩ VIP কাড েলােত উি িখত পদে পসমূেহর সােথ আেরা িকছু করণীয় যাগ কের মাি িমিডয়া
াস ম বা বায়েন িত ান ধানগেণর করণীয় াইেড

েজে শন ক ন এবং অংশ হণকারীেদর নাট

িনেত বলুন।
৩.৪ কউ িকছু যাগ করেত চাইেল স েলা যাগ ক ন। সকলেক ধন বাদ জািনেয় সশন শষ ক ন।
কাজ-৪: সশন র্যাপ আপ
(১৫ িমিনট)


আজেকর সশন েলােত অংশ হণকারী কী কী িশখেলন তা িজ াসা ক ন। কােনা িবষেয় কারও কান
অ



তা আেছ িকনা িজ াসা ক ন। কারও কান দুবলতা িচি ত হেল পুনরায় দিখেয় িদন।

ধন বাদ িদেয় আজেকর সশন শষ ক ন।

সশন 10.২
িবষয়ব

:

অ ব বহার কের বাংলা টাইিপং

সময়:

১ ঘ া ৩0 িমিনট

িশখনফল:

এই সশন শেষ, অংশ হণকারীগণ...


MS word File- তির করেত পারেবন;



অ ব বহার কের বাংলা িলখেত পারেবন;

ব ব ত উপকরণ: কি
সহায়তাকারীর


উটার, েজ রসহ কি

উটার, বাড, মাকার পন, ম ানুয়াল।

িত (Facilitator’s Preparation)

এই সশন

পিরচালনার জন

েত ক অংশ হণকারীর ল াপটপ/কি

উটাের অ সফটওয় ার

ইন েলশন িনি ত ক ন।



অ ব বহার কের বাংলা টাইিপং-এর ব বহার িনেদিশকা
িশ ণাথ েদর দ তা পরী ার জন কেয়ক

দেখ িনন ।

বাংলা বানান িনবাচন কের রাখুন।

কাজ - ১ : MS word File- তির করা

(১০ িমিনট)

1.4.

অংশ হণকারীগণেক তােদর ল াপটপ/কি

উটার চালু করেত বলুন।

1.5.

কি

1.6.

অংশ হণকারীগণ সকলেক অনুশীলন করেত বলুন এবং ঘুের ঘুের পিরদশন ক ন।

উটােরর ড টেপ কীভােব MS word File খুলেত হয় েজ ের কেয়কবার দশন ক ন ।

সহেযািগতা ক ন।
কাজ – ২ : MS word File- এ অ ব বহার কের বাংলা লখা অনুশীলন (৬০ িমিনট)

েয়াজেন

 অংশ হণকারী সকলেক অ সফটওয় ার-এর সােথ পিরচয় কিরেয় িদন। কীভােব অ

ফােন ক এর

মাধ েম ইংেরিজ কীেবাড ব বহার কের বাংলা লখা যায় ব াখ া ক ন। েজ ের দিখেয় িদন।

 অ সফটওয় ার-এর িবিভ িফচার েলার সােথ পিরচয় কিরেয় িদন। কীভােব কানটা কাজ কের
েজ ের দিখেয় িদন। অ ব বহার িনেদিশকা কাথায় পাওয়া যােব এবং কীভােব ব বহার করেত হয়
ব াখ া ক ন।

 অংশ হণকারীেদর মধ থেক আপনােক যেকান বাংলা শ বানান করেত সহেযািগতা ক ন। এভােব
কেয়কজেনর কাছ থেক শ

িনেয় শ

েলার বানান কমন হেব তা তােদর কােছ িজ াসা ক ন।

তােদরেক Preview Window দিখেয় িদন এবং কখন shift ব বহার করেত হেব তা বেল িদন।

 কেয়কজন অংশ হণকারীেদর সামেন ডেক এেন সহজ কত েলা শ

িলখেত সহেযািগতা ক ন।

তােদরেক উৎসািহত ক ন।

 েত ক অংশ হণকারীেক িনজ িনজ কি উটাের Word File খুেল অ ব বহার কের পিরবােরর
সদস েদর নাম/ বাংলা মােসর নাম/িনেজর

কানা বানান কের িলখেত বলুন।

 সকেলর কাজ পযেব ণ ক ন এবং েয়াজেন সহায়তা ক ন ।
কাজ – ৩ : িশ ণাথ েদর অ ব বহার কের বাংলা লখার পারদশ তা যাচাই (২০ িমিনট)

 পূবিনধািরত ৫/৬

বাংলা বানান বােড িলেখ েত ক অংশ হণকারীেক িনজ িনজ কি

উটাের অ

ব বহার কের বানান েলা িলখেত বলুন।

 সব থেম িযিন শষ করেবন তােক “ম ান অব দ া সশন” িনবািচত ক ন। অন েদর লখা শষ হেল
সকলেক নতুন এক

দ তা অজেনর জন

েভ া/অিভন ন জানান।

 রােতর কাজ িহেসেব এক পাতার এক িচ িলেখ আনেত বলুন। সকলেক ধন বাদ জািনেয় সশন শষ
ক ন।

সশন 10.৩
িবষয়ব
অিফিসয়াল িচ

: MS Word এর ব বহার (িশ াথ েদর নােমর তািলকা, তথ , পরী ার ফলাফল ও
লখা।)

সময়

: ০১

িশখনফল

: এই সশন শেষ, অংশ হণকারীগণ-

৩০

 MS Word এর এক

ফাইল খুলেত

ন।

 MS Word ব বহার কের িশ াথ েদর নােমর তািলকা, তথ াবলী ও ফলাফল সংর ণ
ন।
 MS Word ব বহার কের অিফিসয়াল িচ

ব ব ত উপকরণ : েজ রসহ কি

উটার, বাড, মাকার পন,

ি পচাট বাড।

সহায়তাকারীর

1. ল াপটপ

িত (Facilitator’s Preparation)

মু

2.
3. MS Word
**
4.

**[

: MS Word:

িক না তা পরী া ক ন।

ন।

িলখেত

,

র

,

,

-১ : MS Word এর এক

,

ফাইল খালা (১

)

৫

MS Word এর এক

১ .১

-

ফাইল খুলেত পােরন এমন

একজন
MS Word এর এক ফাইল ওেপন

১ .২

MS Word এর এক

১ .৩
ক

রান।

ফাইল ওেপন

েয়াজেন সামান ব াখ া ক ণ।
অেপ াকৃ ত নতুন ব বহারকারীেদর

১ .৪

িচি ত কের িবেশষ
সহায়তা িদন।

-২ : MS Word ব বহার কের িশ াথ েদর নােমর তািলকা, তথ াবলী ও ফলাফল তির (২
ক েত কেকই এক

২ .১
২ .২

ফাইেল এক

টিবল ইনসাট করা দিখেয় িদন।

৫

নতুন ওয়াড ফাইল তির করেত বলুন।

)

২ .৩
২ .৪

টিবেল ১,২,৩ ইত ািদ
অতঃপর এ

২.৫ পুেরা কাজ

িমক িদেয় িশ াথ েদর নাম ও তােদর তথ াবলী টাইপ করা দিখেয় িদন।

সংর ণ করার ি য়া

দিখেয় িদন।

সকলেক অনুশীলন করেত িদন।

২.৬

: ফা ার এর উপর ডবল ি ক+ খািল জায়গায় রাইট ি ক+ New+ Microsoft Office document.
Word File এ ডবল ি ক+ Insert+ Table+ column ও Row fix কের ok.

-৩ : MS Word ব বহার কের অিফিসয়াল িচ
৩.১

থেম অংশ হণকারীেদর এক

িলখা (৩0

)

অিফিসয়াল িচ র নমুনা দখান।

৩.২

ক েত কেকই এক

৩.৩ পূেব শখা অ ব বহার কের এক

নমুনা িচ

নতুন ওয়াড ফাইল তির করেত বলুন।

টাইপ করেত বলুন।

৩.৪ অতঃপর এ েক এিডট করা এবং ফ , বা , প ারা, এলাইনম া
করার ি য়া

দিখেয় িদন।

৩.৫ পুেরা কাজ

সকলেক অনুশীলন করেত িদন।

ইত ািদ দিখেয় িদন ও সংর ণ

৩ .৫ এ

: এিডট করার জন শ অথবা বাক ক িসেল কের Home menu থেক বা

এর জন B, আ ারলাইেনর জন U, Font

ছাট-বড় করার জন font size এবং রঙ পিরবতেনর জন A এ ি ক কের কাি ত ফল পাওয়া যােব।

: (১ ৫

)



’জন
।

িরিভউ : (০৫



)

আজেকর সশন স েক িশ ণাথ েদর ান-দ তা
কের জেন িনন
AvR‡Ki w`‡bi িবিভ †mk‡b AskMÖnYKvixM‡Yi ‡Kvb †Kvb wel‡q `ye©jZv Av‡Q Zv
wPwýZ ক ন Ges GKwU †cv÷vi †ccv‡i wjwL‡q wbb| G‡¶‡Î GKB we`¨vjq †_‡K



AvMZ AskMÖnYKvixMY‡K wb‡R‡`i g‡a¨ Av‡jvPbvi mgq w`b|
ab¨ev` w`‡q †mkb †kl ক ন |

সশন -১০.৪:
িবষয়ব : ওেয়ব াউজ কের তথ খুঁজা (Google ব বহার কের িনিদ তথ খুঁজা, তথ ডাউনেলাড
করা)
mgq : 1 NÈv 30 wgwbU

wkLbdj : GB †mkb †k‡l, AskMÖnYKvixMY-

• B›Uvi‡b‡Ui mv‡_ mshy³ n‡Z cvi‡eb
• I‡qe‡cR/I‡qemvBU eªvDR Ki‡Z cvi‡eb
• mvP© BwÄb (Search Engine) e¨envi K‡i wk¶v welqK Z_¨ I DcKiY Lyu‡R wb‡Z cvi‡eb

e¨eüZ DcKiY : mKj AskMÖnYKvixi Rb¨ Kw¤úDUvimn Kw¤úDUvi j¨ve, B›Uvi‡bU Kv‡bKkb, cÖ‡R±imn Kw¤úDUvi|

mnvqZvKvixi cÖ¯‘wZ (Facilitator’s Preparation)
1 GB †mkbwU cwiPvjbvi Rb¨ mnvqZvKvixi B›Uvi‡bU e¨envi m¤ú‡K© fvj Ávb I

`¶Zv _vK‡Z n‡e|
2 GB †mkbwU mevi Rb¨ Kw¤úDUv‡ii e¨e¯’v Av‡Q Ggb j¨v‡e Kiv‡Z n‡e|
3 mKj AskMÖnYKvix‡`i hv‡Z Kw¤úDUv‡ii wewfboe KvR¸‡jv mn‡R †`Lv‡bv hvq †mRb¨
cÖ‡R±imn Kw¤úDUvi Av‡M †_‡KB cÖ¯‘Z K‡i ivLyb|

KvR-১: ওেয়ব াউজ কের তথ খুঁজা (45 wgwbU)
১.1 AskMÖnYKvix‡`i g‡a¨ †KD B›Uvi‡bU e¨envi Ki‡Z Rv‡bb wKbv wR‡Ám Ki“b|
১.2 B›Uvi‡bU e¨envi K‡i wkLb-†kLv‡bv Kvh©μ‡g Avgiv Kx ai‡bi KvR Ki‡Z cvwi
Ki“b|
১.3 †KD Zv‡`i gZvgZ †kqvi Ki‡j ab¨ev` w`b Ges AviI wKQy KvR (wk¶v welqK
†h‡Kvb Z_¨, A‡bK †¶‡Î Qwe, A¨vwb‡gkb, DcKiY msMÖn BZ¨vw`) উে খ ক ন|

১.4 AskMÖnYKvix‡`i D‡Ï‡k¨ ejyb, ÒGevi Avgiv B›Uvi‡b‡Ui Z‡_¨i mgy‡`ª cÖ‡ek K‡i
wKfv‡e wk¶v welqK Z_¨ Lyu‡R wb‡Z cvwi Zv wkLeÓ|
১.5 B›Uvi‡b‡U wKfv‡e mshy³ (Connected) n‡Z nq (Mozila Firefox-Gi mvnv‡h¨) Zv
cÖ‡R±‡ii gva¨‡g †`Lvb| Zv‡`i‡KI AbymiY Ki‡Z ejyb|
১.6 Ab¨ †Kvb wk¶v welqK I‡qe mvBU (www.skoool.co.uk, www.bookbox.com,
www.brainpop.com, www.teachersdomain.org, www.pppst.com,
www.channel4learning.com, www.sciencenetlinks.com etc) †_‡K Z_¨
wb‡Z DrmvwnZ Ki“b|
১.7 B›Uvi‡bU e¨env‡ii ি য়া েলা দিখেয় িদন এবং Abykxjb Ki‡Z ejyb|

__________________________________________________________________
KvR-২: ওেয়ব াউজ কের তথ ডাউনেলাড করা (২5 wgwbU)

2.১ B›Uvi‡bU ব বহার কের িকভােব কান তথ ডাউনেলাড করেত হয় তা দিখেয় িদন এবং Abykxjb Ki‡Z ejyb|

মূল ায়ন: (১৫ িমিনট)


দবচয়েনর মাধ েম দু’জন অংশ হণকারী িনবাচন কের তাঁেদর িদেয় স
পূণ দু

ূ সশেনর
ণ

কাজ কের দখােত বলুন।

িরিভউ : (০৫ িমিনট)
3.1 AvR‡Ki w`‡bi িবিভ †mkb †_‡K AskMÖnYKvixMY Kx Kx welq m¤ú‡K© Ávb I
`¶Zv AR©b K‡i‡Qb Zv hvPvB Kivi Rb¨ K‡qKRb AskMÖnYKvix‡K

K‡i †R‡b

wbb|
3.2 AvR‡Ki w`‡bi িবিভ †mk‡b AskMÖnYKvixM‡Yi ‡Kvb †Kvb wel‡q `ye©jZv Av‡Q Zv
wPwýZ ক ন Ges GKwU †cv÷vi †ccv‡i wjwL‡q wbb| G‡¶‡Î GKB we`¨vjq †_‡K
AvMZ AskMÖnYKvixMY‡K wb‡R‡`i g‡a¨ Av‡jvPbvi mgq w`b|
3.3 ab¨ev` w`‡q †mkb †kl ক ন |

সশন 10.5
িবষয়ব

:

ািত ািনক এবং

শাসিনক কােজর উে েশ িশ া ম ণালয়, মাধ িমক ও উ

অিধদ র, ব ানেবইস এবং অন ান
সময়:

১ ঘ া ৩0 িমিনট

িশখনফল:

এই সশন শেষ, অংশ হণকারীগণ...



েয়াজনীয় ওেয়বসাইট এর ব বহার।

ািত ািনক ও শাসিনক কােজর জন



িশ া

েয়াজনীয় ওেয়বসাইেটর

কানা বলেত পারেবন;

মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র, িশ া বাড, িশ া ম ণালয়, এনিস িব ও ব ানেবইজ-

এর িবিভ

পূণ পজ িভিজট করেত পারেবন;

েয়াজনীয় তথ খুঁেজ বর করেত এবং ডাউনেলাড করেত পারেবন।



ব ব ত উপকরণ: কি
সহায়তাকারীর


উটার, ই ারেনট সংেযাগ, েজ র, বাড, মাকার পন, ম ানুয়াল।

িত (Facilitator’s Preparation)

এই সশন

পিরচালনার জন

েত ক অংশ হণকারীর জন ল াপটপ/কি

উটােরর ব ব া

িনি ত ক ন।


ই ারেনট সংেযাগ আেছ কী না পরী া কের িনন।



িবিভ িশ া সং া ওেয়বসাইটসমূেহর িফচার দেখ রাখুন।

কাজ - ১ : মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র-এর িফচার পিরিচিত
1.7.

অংশ হণকারীগণেক ই ারেনট াউজার চালু করেত বলুন ।

1.8.

মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ েরর ওেয়বসাইেট

(৩০ িমিনট)

েবশ করেত বলুন সই সােথ আপিনও

েবশ

ক ন।
1.9.
1.10.

িবদ ালেয়র না শ েলা কাথায় গেল পাওয়া যায় দিখেয় িদন। সকলেক আনুসরণ করেত বলুন।
কান না শ বা অডার কীভােব ডাউনেলাড করেত হয় দিখেয় িদন। সকলেক এক

কের অডার

ডাউনেলাড করেত বলুন।
1.11. অিধদ েরর ওেয়বসাইেটর অন ান িফচার েলা স

েক ধারণা িদন।

কাজ – ২ : িশ া ম ণালয় ও িশ া বাড পিরিচিত
২.১ িশ া ম ণালয়-এর ওেয়বসাইেটর

(৩০ িমিনট)

কানা বােড িলেখ সকলেক এই ওেয়বসাইেট েবশ করেত বলুন।

২.২ িশ া ম ণালেয়র ওেয়বসাইেটর িফচার েলা াউজ করেত বলুন।
২.৩ িশ া বাড-এর ওেয়বসাইেটর িফচার েলা দশন ক ন। অিফস অডার কাথায় আেছ দিখেয় িদন।
২.৪ অংশ হণকারীেদর একজনেক ডেক অনলাইন-এ নবম

িণেত ভিতর আেবদন কীভােব করেত হয়

দখােত বলুন।
কাজ – ৩ : এনিস িব থেক বই ডাউনেলাড বা মেডল
িমিনট)

ডাউনেলাড অনুশীলন

(২০

৩.১ অংশ হণকারীগেণর েত কেক এনিস িবর ওেয়বসাইেট েবশ করেত বলুন।
৩.২ ওেয়বসাইেট কাথায় বই/মেডল
৩.৩ যেকান িবষেয়র বই/
৩.৪ স

ূণ ি য়া

পাওয়া যায় খুঁেজ বর করেত বলুন।

ডাউনেলাড করেত বলুন।

একবার েজ ের দিখেয় িদন।

৩.৫ বার বার অনুশীলন করেত বলুন এবং ঘুের ঘুের পযেব ণ করেত ক ন। কােরা কান সমস া হেল
সহেযািগতা ক ন।
৩.৬

েয়াজনীয় িশ া সং া ওেয়বসাইেটর তািলকা

েজ ের

দশন ক ন এবং অংশ হণকারীেদর

িলেখ িনেত বলুন।
কাজ-৪: সশন র্যাপ আপ
(১০ িমিনট)


আজেকর সশন েলােত অংশ হণকারী কী কী িশখেলন তা িজ াসা ক ন। কােনা িবষেয় কারও কান
অ



তা আেছ িকনা িজ াসা ক ন। কারও কান দুবলতা িচি ত হেল পুনরায় দিখেয় িদন।

ধন বাদ িদেয় আজেকর সশন শষ ক ন।

সশন 10.6
িবষয়ব

:

মাি িমিডয়া াস ম ও সৃজনশীল িশ াপ িতেত এর ভূ িমকা

সময়:

১ ঘ া ৩0 িমিনট

িশখনফল:

এই সশন শেষ, অংশ হণকারীগণ...



সৃজনশীল িশ াপ িতেত মাি িমিডয়া াস েমর ভূ িমকা উে খ করেত পারেবন;



মাি িমিডয়া

াস ম ব বহােরর মাধ েম সৃজনশীল িশখন- শখােনা প িত িনবাচন করেত

পারেবন;
এমএস-পাওয়ারপেয়



া াম ব বহার কের

েজে শন তির করেত পারেবন;

েজে শন াইেড বাংলায় টাইপ কের িলখেত পারেবন।



ব ব ত উপকরণ: কি
িশ েকর

উটার, ই ারেনট সংেযাগ, েজ রসহ, বাড, মাকার পন, ম ানুয়াল।

িত (Facilitator’s Preparation)



িশ াথ েদর সৃজনশীল দ তা িবষয়ক এক িভিডও



ই ারেনট সংেযাগ আেছ কী না পরী া কের িনন।



সাউ



কেয়ক

ত রাখুন।

িসে ম-এর ব ব া রাখুন।
টিপক িনবাচন কের রাখুন য েলােত আইিস

ব বহােরর সুেযাগ আেছ। টিপক েলা

পা ার পপাের িলেখ রাখুন পরবিতেত দলীয় কাজ পিরচালনার সুিবধােত।
টিপক েলার িভিডও বা িডিজটাল কনেট



কাজ - ১ : সৃজনশীল িশ াপ িতেত মাি

আেগ থেক ডাউনেলাড কের রাখুন।

িমিডয়া াস েমর ভূিমকা

1.12. অংশ হণকারীগণেক সৃজনশীল িশ াপ িত স

েক তাঁেদর ধারণা ব

(১০ িমিনট)
করেত বলুন।

1.13. িশ াথ েদর সৃজনশীলতা বৃি েত িশ েকর করনীয় উে খ করেত বলুন। তাঁেদর মতামত েলা
বােড িলিপব ক ন।
1.14. িশ াথ েদর সৃজনশীল দ তা িবষয়ক িভিডও
কাজ – ২ : মাি
(৩০ িমিনট)

দশন ক ন।

িমিডয়া াস ম ব বহােরর মাধ েম সৃজনশীল িশখন- শখােনা প িত িনবাচন

২.১ মাি িমিডয়া
পাওয়ারপেয়

াস ম িশ াথ েদর সৃজনশীলতা বৃি েত কীভােব ভূ িমকা রাখেত পাের তা এক

েজে শেনর মাধ েম উপ াপন ক ন।

২.২ পা ার পপাের িলেখ রাখা টিপক েলা িশ ণাথ েদর মােঝ ভাগ কের িদন। দলীয়ভােব আেলাচনা
কের টিপক েলা কীভােব

ােস উপ াপন করা যেত পাের তা িলখেত বলুন। একািধক প িত িলখেত

উৎসািহত ক ন।
২.৩ টিপক েলা উপ াপেন আইিস র ব বহার সম য় কের কীভােব ােস উপ াপন করা যায় তা এক
পাওয়ারপেয়

েজে শেনর মাধ েম দিখেয় িদন।

২.৪ মাি িমিডয়া

াস েম সৃজনশীল িশখন- শখােনা প িতর এক

পেরখা তির করেত

িত ান

ধানগণেক সাহায ক ন যটা তাঁরা িনজ িনজ িত ােন অনুসরণ করেত পারেবন।
২.৫ সরা

পেরখা

সকেলর উে েশ উপ াপন ক ন এবং

িত ােন অনুসরেণর জন উৎসািহত

ক ন।
২.৬ ধন বাদ জািনেয় সশন শষ ক ন।
কাজ – ৩ : পাওয়ারপেয়
৩.১ কি

েজে শন তিরর অনুশীলন (৫০ িমিনট)

উটার চালু অব ায় িকভােব এমএস-পাওয়ার পেয়

া াম

চালু করেত হয় তা

অংশ হণকারীেদর েজ ের দখান এবং তােদরেক অনুসরণ করেত বলুন।
৩.২ এসময় িশ ক সহািয়কার ‘নতুন ফা ার ও নতু ন পাওযারপেয়

ফাইল খালার িনয়ম’

অনুসরণ ক ন।
৩.৩

া াম

চালু হেল ফাইল, িরবন, কমা

সংি

ধারণা িদন।

প, টা প ান, পাওয়ারপেয়

উইে া ইত ািদ স

েক

৩.৪ PowerPoint ব বহার কের অংশ হণকারীেদর িদেয় ট ট লখা, রং করা, ছাট ও বড় করা ইত ািদ
স

ক ন।

৩.৫ Slide Show ত

েজে শন

ক আেছ িকনা তা দখেত বলুন। শষ হেল Save করেত বলুন।

িকভােব Save করেত হেব েজ েরর মাধ েম তা দিখেয় িদন এবং তােদর অনুসরণ করেত বলুন।
৩.৬ Save করা

েজে শন

িকভােব পের চালু কের পড়া যােব, তা দিখেয় িদন এবং তােদরেক

অনুসরণ করেত বলুন।
৩.৭ অংশ হণকারীেদর ি য়া েলার অনুশীলন করেত বলুন এবং অনুশীলেনর সময় অংশ হণকারীেদর
কােছ িগেয় সহায়তা ক ন।

৩.৮ ধন বাদ জািনেয় সশন শষ ক ন।
সশন 10.7-10.8
িবষয়ব

যাগােযােগর জন ইেমইেলর ব বহার (ইেমইল একাউ

:

সময়:

3ঘ া

িশখনফল

: এই সশন শেষ, অংশ হণকারীগণেত েক ইেমইল একাউ



খালা)

খুলেত পারেবন।



িনেজর ইেমইল একাউ



ইেমইল ব বহার কের এেক অপেরর সােথ যাগােযাগ করেত পারেবন।

ব ব ত উপকরণ : কি
িশ েকর

ব বহার কের মইল চক করেত পারেবন।

উটার, ই ারেনট কােনকশন এবং মাি িমিডয়া েজ র।

িত (Facilitator’s Preparation)
সশন েলা পিরচালনার সময়

5.

িত

কি

উটাের ই ারেনট সংেযাগ আেছ িকনা িনি ত হেয়

িনন।
েত ক কি

6.

উটাের াউজার সফটওয় ার ই টল আেছ িকনা িনি ত হেয় িনন।

কাজ-১: আেগর িদেনর কায েমর মূল স

েলার পুনরাবৃি (Recap)

(৩০

িমিনট)
1.1

অংশ হণকারীগণ গতিদন য উে খেযাগ িবষয় জেনেছন এবং অনুশীলন কেরেছন স িবষেয়
তােদর কান অ

1.2

তা বা দূবলতা থেক থাকেল জেন িনন।

যিদ কান িবষয় পুনরােলাচনার দরকার হয় সে ে অংশ হণকারীেদর মেধ যারা িবষয়

আয়

কেরেছন তােদর মেধ থেক একজনেক ডেক উপ াপন করেত বলুন।
1.3
1.4

কান

পূণ স আেলাচনা না হেয় থাকেল তা উপ াপন ক ন।

েয়াজেন িশ ক সহািয়কা অনুসরণ কের তােদর ভালভােব বুঝেত সহায়তা ক ন।

কাজ-২: ইেমইল পিরিচিত ও ইেমইল একাউ

খালা

(১ ঘ া ৩০ িমিনট)

2.1

আেগ জেন িনন অংশ হণকারীেদর কার কার Gmail-এ ইেমইল একাউ

2.2

এরপর সকেলর উে েশ ইেমইল একাউ
পপাের

আেছ।

খালার প িত দিখেয় িদন এবং বােড বা পা ার

া চাট আকাের িনেদশনা িলেখ িদন।

2.3

যােদর ইেমইল একাউ
এ কাজ

2.4

সকেলর

নই তােদর তািলকা তির কের Gmail-এ একাউ

সময়সােপ । অতএব যােদর ইেমইল একাউ
ইেমইল

একাউ

খুলেত সহায়তা ক ন।

আেছ েয়াজেন তােদর সহেযািগতা িনন।
খালা

িনি ত

ক ন।

কাজ – ৩ : e-mail এর ব বহার অনুশীলন

(১ ঘ া ৩০ িমিনট)

৩.১ অংশ হণকারীগেণর েত কেক তােদর e-mail open করেত বলুন ।
৩.২ তােদর পর রেক e-mail আদান- দান করেত বলুন ও ঘুের ঘুের সহেযািগতা ক ন ।
৩.৩ একইসােথ যারা ই- মইল এ পারদশ তােদরেকও অন েদরেক সহেযািগতা করেত বলুন ।
৩.৪ অংশ হণকারীেদর উে েশ e-mail – এ file attach করেত পােরন কী না িজ াসা ক ন।
৩.৫ য কান একজনেক file কীভােব attach করেত হয় তা েজ েরর মাধ েম দিখেয় িদেত বলুন এবং
েয়াজেন সহেযািগতা ক ন ।
৩.৬ Attached file সহ এেক অপেরর সােথ mail আদান- দান করেত বলুন।
৩.৭

েত কেক mail খুেল attached file download করেত িনেদশনা িদন। পাশাপািশ এেক অপরেক

সহেযািগতা করেত উৎসািহত ক ন। িনেজ ঘুের ঘুের দখুন এবং সহায়তা িদন।
৩.৮

বচয়েনর মাধ েম িনবািচত ১ জনেক ডেক ফাইল সংেযাজন কের একািধক ব ি েক একই সােথ e-

mail পাঠােত বলুন।
সশন 10.10
িবষয়ব

:

িশ ক বাতায়ন অনুশীলন (সদস হওয়া, গ লখা, কেম

সময়:

১ ঘ া ৩0 িমিনট

িশখনফল:

এই সশন শেষ, অংশ হণকারীগণ...
িনেজর ইেমইল একাউ




করা।)

ব বহার কের িশ ক বাতায়েনর সদস হেত পারেবন;

িশ ক বাতায়েন লগ ইন, কনেট , ছিব, অ ািনেমশন বা িভিডও ডাউনেলাড, ম ব
পিরচালনা করেত পারেবন।

ব ব ত উপকরণ: কি
সহায়তাকারীর

উটার, ই ারেনট সংেযাগ, েজ র, বাড, মাকার পন, ম ানুয়াল।

িত (Facilitator’s Preparation)

ভৃ িত কাজ



এই সশন

পিরচালনার জন

েত ক অংশ হণকারীর জন ল াপটপ/কি

উটােরর ব ব া িনি ত

ক ন।


ই ারেনট সংেযাগ আেছ কী না পরী া কের িনন।



সকল অংশ হণকারীর ইেমইল

কানায় পূেবই িশ ক বাতায়েনর সদস হবার জন আম ণ

পাঠান।
কাজ - ১ : িশ ক বাতায়ন পিরিচিত ও িশ ক বাতায়েন সদস হওয়া (৩০ িমিনট)
1.15. িশ ক বাতায়ন (www.teachers.gov.bd) এর িবিভ িফচার স

েক িশ ক সহািয়কা অনুসরণ কের

ধারণা দান ক ন।
1.16. ইেমইেল

িরত আম ণ িলংেক ি ক কের ফম পূরেন সহায়তা কের সকল অংশ হণকারীেক িশ ক

বাতায়েন সদস কের িনন।
কাজ – ২ : িশ ক বাতায়েন কনেট

দখা, কনেট

ডাউনেলাড এবং ম ব করণ

2.1 অংশ হণকারীগণেক িশ ক বাতায়ন হেত অেন র িডিজটাল কনেট
েজ েরর মাধ েম দিখেয় িদন। কনেট

(৬০ িমিনট)

কীভােব ডাউনেলাড করেত হয় তা

ডাউনেলাড িবষেয় িশ ক সহািয়কার িনধািরত অংশ অনুসরণ

ক ন।
2.2 কি
2.3

উটােরর িনিদ

গ পা

াইেভ কীভােব save করেত হয় তা দিখেয় িদন।

কীভােব করেত হয়, অেন র গ পা

করা ভৃ িত স

কীভােব দখেত হয়, ইউজার এবং অেন র েগ ম ব

েক ধারণা িদন।

2.4 এরপর অংশ হণকারীেদর যেকােনা এক
করেত বলুন।
2.5 ধন বাদ জািনেয় সশন শষ ক ন।

কনেট

ডাউনেলাড কের, স

দেখ তার উপর ম ব

সশন 10.11
িবষয়ব

:

নটওয়ািকং ও শয়ািরং এর জন সামািজক মাধ েমর ব বহার ( ফসবুক, মাি িমিডয়া
াশ ম ফইসবুক

প)

সময়:

১ ঘ া ৩0 িমিনট

িশখনফল:

এই সশন শেষ, অংশ হণকারীগণ...



ফসবুক-এ একাউ

‘মাি িমিডয়া াস ম ফসবুক

ব ব ত উপকরণ: কি
সহায়তাকারীর


খুলেত পারেবন;
প’-এ যু

হেয় তা ব বহার করেত পারেবন।

উটার, ই ারেনট সংেযাগ, েজ র, বাড, মাকার পন, ম ানুয়াল।

িত (Facilitator’s Preparation)
এই সশন

পিরচালনার জন

েত ক অংশ হণকারীর জন ল াপটপ/কি

উটােরর ব ব া

িনি ত ক ন।


ই ারেনট সংেযাগ আেছ কী না পরী া কের িনন।



মাি িমিডয়া াস ম ফসবুক

কাজ - ১ : ফসবুেক একাউ

িপং এর ব বহার দেখ িনন।

খালা ও ব বহার করা

1.17. অংশ হণকারীগণেক ফসবুক-এর ওেয়বসাইেট েবশ করেত বলুন ।

(৬০ িমিনট)

ফসবুেক একাউ

1.18.

খালার ি য়া দিখেয় িদন।

1.19. সকলেক ফসবুক একাউ

খুলেত বলুন। েয়াজেন সাহায ক ন।

ফসবুক চালনায় যারা পারদশ তােদরেক িচি ত কের রাখুন ।

1.20.

কাজ-২ : মাি িমিডয়া াস ম ফসবুক

েপ যু

হওয়া ও ব বহার করা

(৩0 িমিনট)
২.১ সকল অংশ হণকারীর ফসবুক একাউ -এ লগ ইন করার ি য়া দিখেয় িদন। সবাইেক িনজ িনজ
একাউে

লগ ইন করেত বলুন।

২.২ মাি িমিডয়া

াস ম ফসবুক

েপ যু

সকলেক মাি িমিডয়া াস ম ফসবুক

েপ যু

হওয়ার ি য়া
হেত বলুন।

২.৩ কীভােব ফসবুক ব বহার করা হয় তা দিখেয় িদন। এ
একাউ

ব বহার কের থাকেল সংি

দিখেয় িদন। এই ি য়া অনুসরণ কের

ে

কান অংশ হণকারীর পূেবই ফসবুক

অংশ হণকারীেক িদেয় ফসবুক ব বহার করার িনয়ম দিখেয় িদন।

২.৪ সকল অংশ হণকারীেক ফসবুক খুেল অনুশীলন করেত বলুন।
২.৫ সবাইেক সহেযািগতা করার জন ধন বাদ জািনেয় অিধেবশন সমা ক ন
কাজ-৩: সশন র্যাপ আপ

(৫

িমিনট)
৩.১ আজেকর সশন েলােত অংশ হণকারী কী কী িশখেলন তা িজ াসা ক ন। কােনা িবষেয় কারও
কান অ

তা আেছ িকনা িজ াসা ক ন। কারও কান দুবলতা িচি ত হেল পুনরায় দিখেয় িদন।

৩.২ ধন বাদ িদেয় আজেকর সশন শষ ক ন।

অিধেবশন-10.12

িবষয়ব : িশ ায়

াট ফােনর ব বহার

সময়: ১ ঘ া ৩০ িমিনট
িশখনফল: এ সশন শেষ অংশ হণকারীগণ1. িশখন কায েম াট ফান ব বহােরর

উে খ করেত পারেবন।

াটেফান ব বহার কের ই ারেনট াউজ করেত পারেবন।

2.

3. Hotspot চালু কের ল াপটপ/ মাবাইল ফােন ই ারেনট সংেযাগ িদেত পারেবন।
4. িশ া িবষয়ক Apps সাচ ও ডাউনেলাড করেত পারেবন।

েয়াজনীয় উপকরণ:

াট ফান, কি

উটার , মাকার, সাইনেপন এবং মাি িমিডয়া েজ র।

সহায়তাকারীর
িত (Facilitator’s Preparation):
 Internet Browsing, Hotspot চালু করা এবং Apps সাচ ও ডাউনেলাড করার ধাপ েলা পাওয়ার
পেয়ে


ত রাখুন।

িশ া িবষয়ক কেয়ক

Apps ডাউনেলাড কের আপনার

াটেফােন Apps সাচ ও ডাউনেলাড করার প িত স



াটেফান/ল াপটেপ রাখুন।

িকত এক

Video Tutorial ডাউনেলাড কের

রাখুন। ( সহায়ক িভিডও: https://www.youtube.com/watch?v=xI8fs1YFtvY)
কাজ: ১.

াট ফান ও িশখন কায েম এর ব বহােরর

কাজ ১.১.

াট ফান স

(1০ িমিনট)

েক অংশ হণকারীেদর ধারণা জানেত চান।

কাজ ১.২. অংশ হণকারীেদর ধারণায় েয়াজনীয় সংেযাজন িবেয়াজন ক ন।
কাজ ১.৩. অংশ হণকারীেদর সহায়তায় মাই
বােড িলখুন।

কাজ 2:

ম ািপং কৗশেল

িণ কায েম

াটেফান ব বহার কের ই ারেনট াউিজং

াট ফান ব বহােরর

েলা

(২০ িমিনট)

কাজ 2.১. অংশ হণকারীেদর মেধ যারা তােদর মাবাইল ফােন ই ারেনট ব বহার কেরন তােদর ২/১ জনেক
ই ারেনট াউিজং কৗশল বণনা করেত ও দখােত বলুন।
কাজ 2.২.

াট ফােন ই ারেনট চালু করেত িকভােব Mobile data চালু করেত হয় এবং Network Mode

GSM/WCDMA (Auto Mode) িনবাচন করেত হয় তা দিখেয় িদন।

কাজ 2.৩.

াট ফােন ই ারেনট াউিজং-এর ধাপ েলা েজ েরর মাধ েম/ বােড দশন ক ন। উদাহরণ িহেসেব

গল থেক তথ অনুস ােনর কৗশল দশন ক ন।
কাজ 2.৪. অংশ হণকারীেদর

াটেফান-এ গল ব বহার কের এক

িনিদ তথ অনুস ান করেত বলুন।

কাজ 2.৫. অংশ হণকারীেদর কাজ েলা পযেব ণ ক ন এবং েয়াজনীয় সহায়তা িদন।
Network Mode GSM/WCDMA (Auto Mode) িনবাচন করার প িত

কাজ 3: Hotspot চালু কের ল াপটপ/ মাবাইল ফােন ই ারেনট সংেযাগ দান (২৫ িমিনট)
কাজ 3.১. অংশ হণকারীেদর মেধ যােদর Hotspot স
বলুন।

েক জানা আেছ তােদরেক িনেজর ধারণা উে খ করেত

কাজ 3.২. অংশ হণকারীেদর দ ধারণা েলা সম য় কের Hotspot এর

তু েল ধ ন।

কাজ 3.৩. াটেফােন Hotspot চালু করার ধাপ েলা েজ র/ বাড ব বহার কের ধারাবািহকভােব উপ াপন
ক ন। ( েয়াজেন Hotspot চালু করার প িত স িকত Video Tutorial দশন ক ন। সহায়ক িল :
https://www.youtube.com/watch?v=sJRhtjh3Ruk )
কাজ 3.৪. অংশ হণকারীেদর মধ থেক কাউেক াটেফান-এ Hotspot চালু করেত বলুন। ( েয়াজেন সহায়তাকারী
িনেজর াটেফান েত Hotspot তির করেবন)।
কাজ 3.৫. অন ল াপটপ অথবা

াটেফানেক এই Hotspot -এ যু

করেত বলুন এবং েয়াজনীয় সহায়তা িদন।

কাজ 3.৬. সবল এবং দুবল অংশ হণকারীেদর সম েয় জাড়া গঠন কের িনেজেদর াটেফােন Hotspot চালু করেত
বলুন এবং িনেজেদর ল াপটপ েলা ঐ Hotspot-এ যু কের ই ারেনট াউজ করেত বলুন।
কাজ 3.৭. অংশ হণকারীেদর কাজ পযেব ণ ক ন এবং েয়াজনীয় সহায়তা িদন।

কাজ 4: িশ া িবষয়ক Apps সাচ ও ডাউনেলাড করা (Android OS)

(২০ িমিনট)

কাজ 4.১. অংশ হণকারীেদর

াটেফােনর িকছু Apps এর নাম বলেত বলুন। এেদর মেধ কান েলা িশ া িবষয়ক

স েলার নাম িজে স ক ন। া তথ েলা সম য় কের বােড/ েজ েরর মাধ েম িশ া িবষয়ক জনি য় Apps
- েলার তািলকা উপ াপন ক ন।
কাজ 4.২. অংশ হণকারীেদর মেধ যারা তােদর াটেফােন Apps সাচ কের ডাউনেলাড কের থােকন তােদর মধ
থেক ২/১ জনেক এই ি য়া উে খ করেত বলুন এবং একজনেক Apps সাচ কের ডাউনেলাড করার ি য়া
বােড

া-চােটর মাধ েম দখােত বলুন।

কাজ 4.৩.

াটেফােন Apps সাচ ও ডাউনেলাড িবষয়ক এক

Video Tutorial দশন ক ন।

( াসি ক িভিডওঃ https://www.youtube.com/watch?v=xI8fs1YFtvY )
কাজ 4.৪. Google Play Store থেক িশ া িবষয়ক এক App ( যমনঃ English Bangla dictionary) সাচ কের
ডাউনেলাড করার ি য়া অংশ হণকারীেদর কেয়ক দেল ভাগ কের িত দেল হােত কলেম দখান।
কাজ 4.৫. অংশ হণকারীেদর িনেজেদর
বলুন।

াটেফােন ‘English Bangla dictionary’ App

ডাউনেলাড করেত

কাজ 4.৬. অংশ হণকারীেদর কাজ পযেব ণ ক ন এবং েয়াজনীয় সহায়তা িদন।
কাজ 4.৭. অংশ হণকারীেদর বলুন য iOS, Java ও Windows ফান থেকও ায় একইভােব স সকল ফােনর
Store থেক App ডাউনেলাড করা যায়।
মূল ায়ন:

(১০ িমিনট)

অংশ হণকারীেদর মধ থেক দবচয়েনর মাধ েম কেয়কজনেক হট ট তির করেত বলুন এবং কেয়কজনেক এক
িনিদ App ডাউনেলাড করেত বলুন। সবেশেষ েয়াজনীয় ফলাবতন িদন। এই সশেন অংশ হণকারীগণ কান
কান দ তা অজন করল তা িজে স ক ন। অিজত দ তাসমূহ েয়াগ করেত উৎসািহত ক ন। সকলেক
ধন বাদ জািনেয় সশন সমা ক ন।

িশ কেদর জন

মিডউল-১: সূচনা িবষয়াবিল
(Introductory subject matters)
এ মিডউেল অিজতব পশাগত যাগ তা


মাধ িমক পযােয়র িশ া
িব ািরত

িত ােনর ভিবষ ৎ

পেরখা সং া

ান

ধানেদর ৩৫ িদন ব াপী

িশ ন কােসর ল

,উ শ ও

দশন



িচং কায়ািল

ইম ভেম -২ ( িকউআই-২) ইন সেক াির এডু েকশন

ক

সং া



িশ েণর সােথ পশাগত উ য়েনর স



িশ ণ ও পশাগত উ য়েন

ধান িশ েকর ভূ িমকা বণনা করার স মতা

দশন।

ক ব াখ া করার স মতা

1

দশন

ান

দশন

িশ কেদর জন

অিধেবশন ১.১: িশ ণ কােসর ল

ও উে শ এবং িব ািরত

পেরখা

(Aims, Objectives and detail framework of the training course)
অিজতব পশাগত যাগ তা


মাধ িমক পযােয়র িশ া
স



কত

ান

ধানেদর ৩৫ িদন ব াপী

িশ ন কােসর ল

, উে শ

িত ােনর ভিবষ ৎ

ধানেদর ৩৫ িদন ব াপী

িশ ন কােসর িব ািরত

দশন

মাধ িমক পযােয়র িশ া
পেরখা সং া

িত ােনর ভিবষ ৎ

ান

দশন


িশ েকর দৃি আকষণ






িশ ণ কােসর ল
ও উে শ এবং িব ািরত পেরখাস িকত িবষেয় ান র করেবন এবং
িডিজটাল কনেট
ডিলভািরর েয়াজনীয়
িত নেবন।
িশ ণ উপকরণািদ যমনমাকার -, পা ার পপার, মাি িমিডয়া েজ র, পাওয়ার পেয়
াইড,
কি উটার ইত ািদ ব বহাের েয়াজনীয়
িত নেবন।
অংশ হনমূলক সশন পিরচালনার জন িবিভ প িত ও কৗশল েলা েয়াগ করেবন।
িশ ণাথ েদর মেনােযাগ যাচাইেয়র জন মােঝ মােঝ
কের এবং অন ান কৗশল েয়াগ
কের তােদরেক সি য় রাখেবন।
িশ থ গণেক মূল ায়েনর জন েয়াজনীয় টু ল তির করেবন।
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িশ কেদর জন

িশখনফল
অিধেবশন শেষ


িশ ণাথ গণ-

মাধ িমক পযােয়র িশ া

িত ােনর ভিবষ ৎ

ধানেদর ৩৫ িদন ব াপী

িশ ন কােসর ল

ও উে শ

িত ােনর ভিবষ ৎ

ধানেদর ৩৫ িদন ব াপী

িশ ন কােসর িব ািরত

বলেত পারেবন


মাধ িমক পযােয়র িশ া

পেরখা বণনা করেত পারেবন।
অিধেবশন পিরচালনার
ধাপ

পেরখা

সময়ঃ ৯০ িমিনট

িবষয়ব

প িত/ কৗশল

১

পাঠ সূচনা

২

মাধ িমক পযােয়র িশ া
ভিবষ ৎ
ব াপী

উপকরণ

ে ার
ধানেদর

িত ােনর

৩৫ িদন

িশ ণ কােসর ল

বাড, মাকার

জাড়ায় কাজ,পাওয়ার
পেয়

েজে শন, উ ু

ও

আেলাচনা

িত ােনর

পাওয়ার

সময়
১০ িমিনট

ভীপ কাড, পাওয়ার পেয়

১৫ িমিনট

াইড, মাি িমিডয়া
েজ র

উে শ
৩

মাধ িমক পযােয়র িশ া
ভিবষ ৎ

ধানেদর ৩৫ িদন ব াপী

িশ ণ কােসর িব ািরত

পেরখা

েজে শন,

পেয়

পাওয়ার পেয়

উ ু

মাি িমিডয়া

াইড,

৪০ িমিনট

েজ র

আেলাচনা

৪

মুল ায়ন

ে ার

বাড, মাকার

৫

অিধেবশন পযােলাচনা

ে ার, পাওয়ার পেয়

পাওয়ার

েজে শন, উ ু

মাি িমিডয়া

১৫িমিনট

পেয়

াইড,

১০ িমিনট

েজ র

আেলাচনা
উপ াপন কায ম
ধাপ-১ : পাঠ সূচনা............................................................... ১০ িমিনট
কাজ-১:

িশ ক

িশ ণাথ েদর সােথ

িশ ক িন িলিখত

িশ ণাথ েদর পূব ান যাচাইেয়র

জন

েলা িজে স করেত পােরন।



িশ ণ ও



িশ কেদরেক

িশ েণর মেধ পাথক কী?
িশ ণ কােস কন আনা হয়?

িশ ণাথ েদর জবাব শানার পর
করেবন। অত:পর

শল িবিনময় করেবন। অত:পর

িশ ক

েয়াজেন যৗি ক আেলাচনা কের তােদর ধারণা গঠেন

িশ ক সহায়তা

িশ ক পাঠ িশেরানাম/ সশন ঘাষণা করেবন এবং বােড িশেরানাম িলেখ দেবন।

ধাপ-২ : মাধ িমক পযােয়র িশ া

িত ােনর ভিবষ ৎ

ধানেদর ৩৫ িদন ব াপী

িশ ণ কােসর ল

ও

উে শ ..........................................................................৩০ িমিনট
কাজ-১:

িশ ক পাশাপািশ বসা

উে শ শনা
থেক

কের ভীপ কােড িলখেত বলেবন। ভীপ কাড েলা সবার কাছ

পূণ ল

কাজ-২: এরপর
( িশ ণাথ গেণর জন

ও

িশ ণ

থেক সং হ কের

কােসর ল
িশ ক

ও
সখান

উে শ েলা বােড িলখেবন।

িশ ক

পাওয়ার

পেয়

েজে শেনর

তকৃ ত তথ পূ েকর িবষয়ব

ধাপ-৩ : মাধ িমক পযােয়র িশ া
পেরখা

িশ ণাথ েদরেক পার ািরক আলাপ আলচনা কের

িত ােনর ভিবষ ৎ

মাধ েম

িশ ণ

কােসর

ল

ও

উে শ েলা

১.১.৩ অনুসরেণ) আেলাচনা করেবন।
ধানেদর ৩৫ িদন ব াপী

........................................................................................৩০ িমিনট
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িশ ণ কােসর িব ািরত

িশ কেদর জন

কাজ-১:

িশ ক পাওয়ার পেয়

অনুসরেণ) ও উ ু

েজে শন ( িশ ণাথ গেণর জন

আেলাচনার মাধ েম িশ ণ কােসর িব ািরত

তকৃ ত তথ পূ েকর িবষয়ব
পেরখা

স

েক

১.১.৩

িশ ণাথ েদরেক ধারণা

দেবন।
ধাপ-৪ : মূল ায়ন ........................................................................১০ িমিনট
অিধেবশন মুল ায়েনর জন

িশ ণাথ েদরেক িনে র

েলা িজে স করেত পােরন-

১। িশ ণ কী?
২। িশ ক তার িশ েণ কান িবষেয়র

িত িবেশষ

িদেয় থােকন?

৩। িশ েণর মূল উে শ কী?
৪। মাধ িমক পযােয়র িশ া

িত ােনর ভিবষ ৎ

ধানেদর ৩৫ িদন ব াপী

িশ ণ কােসর ল

ও উে শ

কী?
িশ ণাথ েদর জবাব শানার পর

িশ ক

েয়াজেন যৗি ক আেলাচনা কের তােদরেক স ক উ র

বেল

দেবন।
ধাপ-৪ : অিধেবশন পযােলাচনা.........................................................১০ িমিনট
িশ ক উ ু

আেলাচনা ও পাওয়ার পেয়

েজে শেন

দিশত িনেচর

ে র মাধ েম অিধেবশন পযােলাচনা

করেবন।


অিধেবশেনর িবষয়ব র আেলােক উে িখত িশখন যাগ তা যথাযথ হেয়েছ িকনা?



অিজতব



পশাগত যাগ তা িশখনফেলর সােথ কতটা সাম স পূণ? ম ব ক ন।

অিধেবশেন উে িখত িশখনফল ছাড়া আর কী কী িশখনফল সংেযাজন করা যেত পাের?
টা িশখন যাগ তা



এরপর

হ াঁ / না
েয়াজেন ২ / ১

বলুন।

িশখন শখােনা কায েম যসব-প িতর ব বহার হেয়েছ তা কী যথাযথ? হ াঁ / না
অিধেবশেনর ভােলা িদক ও ম

িদক েলা বলুন এবং ম

িশ ক সবাইেক ধন বাদ জািনেয় অিধেবশন শষ করেবন।
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িদক েলা সািরেয় তালার উপায় বলুন।

িশ কেদর জন

মিডউল১-: সূচনা িবষয়াবিল
(Introductory subject matters)
এ মিডউেল অিজতব পশাগত যাগ তা


মাধ িমক পযােয়র িশ া
পেরখা সং া

ান

িত ােনর ভিবষ ৎ

ধানেদর ৩৫ িদন ব াপী

িশ ন কােসর িব ািরত

দশন



িচং কায়ািল

ইম ভেম -২ ( িকউআই-২) ইন সেক াির এডু েকশন

ক

সং া



িশ েণর সােথ পশাগত উ য়েনর স



িশ ণ ও পশাগত উ য়েন

ধান িশ েকর ভূ িমকা বণনা করার স মতা

দশন।

অিধেবশন ১.১উে শ এ , িশ ণ কােসর ল

ক ব াখ া করার স মতা
:বং িব ািরত

ান

দশন

দশন

পেরখা

(Aims, Objectives and Detail framework of the training course)
অিজতব পশাগত যাগ তা


এেক অেন র সােথ পিরিচত হওয়া ও ঘিন



মাধ িমক পযােয়র িশ া
পেরখা সং া

ান

স

িত ােনর ভিবষ ৎ

ক তিরর স মতা

দশন

ধানেদর ৩৫ িদন ব াপী

িশ ন কােসর িব ািরত

দশন

িশখনফল
অিধেবশন শেষ আপিন

এেক অেন র সােথ পিরিচত হেত ও ঘিন



মাধ িমক পযােয়র িশ া

স

িত ােনর ভিবষ ৎ

ক তির করেত পারেবন
ধানেদর ৩৫ িদন ব াপী

পেরখা বণনা করেত পারেবন।
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িশ ন কােসর িব ািরত

িশ কেদর জন

অিধেবশন ১.২:

িচং কায়ািল

ইম ভেম -২ ( িকউআই-২) ইন সেক াির এডু েকশন

েজ

: পিরিচিত

(Teaching Quality Improvement(TQI-2) in Secondary Education Project: Introduction)
অিজতব পশাগত যাগ তা
িচং কায়ািল



সম ক

ইম ভেম -২ ( িকউআই-২) ইন সেক াির এডু েকশন

ান ও ধারণা

ও উে শ সং া

দশন

কে র কায ম সং া



কে র ল

ধারণা

দশন

িশখনফল
এ অিধেবশন শেষ


কে র ল



কে র

িশ ণাথ গণও উে শ

বলেত পারেবন।

িশ ণ ও িবেশষ কায ম বণনা করেত পারেবন।

িশ েকর দৃি আকষণ
িণকে

পাঠদােনর পূেব

ক. পিরপা

িত েলা িনি ত করেবন।

পাশাক পিরধান করেবন এবং পাঠদােনর জন মানিসকভােব

খ. যথাযথ পাঠদান সং া
রফাের

িশ ক িনে া

িত থাকেত হেব, যমন- পাঠ কা, পাঠ বই ও পােঠর সােথ

বই, পাঠ উপকরণ ও হ া
সশন

ঘ.

ইম ভেম -২ ( িকউআই-২) ইন সেক াির এডু েকশন

িবষয়
ঙ.


পিরচালনার জন

পাঠদােনর জন যথাযথ
িণকে

সংি

িত

পাঠদােনর িবিভ

প িত

ও

কৗশল

ব বহার

কে র পিরিচিত সং া

িনেবন।

উপকরণািদ িবেশষ কের মাি িমিডয়া

কেহা ার ও টােগট

সংি

আউট ইত ািদ সােথ িনেয়েছন িকনা তা িনি ত করেবন।

গ. অংশ হণমূলক
িচং কায়ািল

ত িকনা তা িনি ত করেবন।

প উে খ করেত পারেবন।
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েজ র ব বহােরর

িত িনেবন ।

করেবন।

িশ কেদর জন

অিধেবশন পিরচালনার
ধাপ

পেরখা

সময় ৯০ িমিনট

িবষয়ব

প িত/ কৗশল

পাঠ সূচনা

1.

মাথা খাটােনা ও

উপকরণ

ে া র পব

সময়

হায়াইট বাড ও বাড

৫ িমিনট

মাকার
২

িকউআই-২ ইন সেক াির
এডু েকশন

কে র ল

ে া র, পাওয়ার পেয়

ও

েজে শন ও সংি

হায়াইট বাড, মাকার,
ব ৃ তা

পাওয়ার পেয়

উে শ
৩

াইড,

মাি িমিডয়া

িকউআই-২ ইন সেক াির
এডু েকশন

ে া র, ছাট দেল কাজ,

কে র কায ম

সংি

২৫ িমিনট

েজ র

িভিডও, মাি িমিডয়া

েজ র

২৫ িমিনট

ব ৃ তা, পাওয়ার পেয়

েজে শন
৪

কে র

কেহা ার ও টােগট

ে া র, পাওয়ার পেয়

প

পাওয়ার পেয়

েজে শন

৫

মূল ায়ন

৬

অিধেবশন পযােলাচনা

াইড,

মাি িমিডয়া

ে া র
মাথা খাটােনা ও

ে া র

১৫ িমিনট

েজ র

বাড ও বাড মাকার

১০ িমিনট

বাড ও বাড মাকার

১০ িমিনট

উপ াপন কায ম
ধাপ-১: পাঠ সূচনা ....................................................................................সময়: ৫ িমিনট
অিধেবশন

করার পূেব

শেষ এই

িশ ক

িশ ণাথ েদর সােথ

িশ ণ ক আেয়াজন কেরেছন িজ াসা

েভ া িবিনময় করেবন। এরপর

েভ া িবিনময়

করেবন। তােদর জবাব শানার পের সকেলর উে েশ বলেবন

এই আেয়াজনকারীর পিরিচিত আমরা জানেত চাই িকনা?

িশ ক স ক উ র

পাওয়ার জন সহেযািগতা

করেবন এবং এরপর তােদর ধন বাদ জািনেয় অিধেবশন ঘাষণা কের অিধেবশেনর িশেরানাম

বােড িলেখ

িদেবন।
ধাপ-২:

িকউআই-২ ইন সেক াির এডু েকশন

কাজ-১ :

িশ ক

.১ণাথ েদর জন

িশ ক

ধাপ-৩:

িশ ণাথ গেণর িনকট

কে র ল

েয়াজেন যৗি ক আেলাচনা কের

িকউআই-২ ইন সেক াির এডু েকশন

কাজ-২ : িশ ণাথ েদর সােথ িভিডও

কে র ল

ও উে শ পাওয়ার পেয়

েজে শেনর

িশ )২(অনুসরেন ৩. মাধ েম উপ াপন করেবন।

িকউআই-২ ইন সেক াির এডু েকশন

কাজ-১ :

ও উে শ ................... সময়: ২৫ িমিনট

সেক াির এডু েকশন

ণীত তথ পু েকর িবষয়ব

কাজ-২ : এরপর
দেবন।

িকউআই-২ ইন

কে র ল

িনেয়

ও উে শ

িজ াসা করেবন। ২/৩ জনেক বলার সুেযাগ

িশ ণাথ েদরেক স ক উ র

বাতেল দেবন।

কে র কায ম ............................সময়: ২৫ িমিনট
কে র কায ম স

িকত িভিডও

তঃ ু তভােব আেলাচনা কের

দশন ক ন।

িকউআই-২ এর কায ম তু েল

ধরেবন।
কাজ-২ :

িকউআই এর সফলতার জন অংশ হণকারীেদর ধন বাদ িদন এবং আগামীর জন সহেযািগতা

কামনা করেবন।
ধাপ-৪:

িকউআই-২ ইন সেক াির এডু েকশন

কাজ-১ : িশ ক
টােগট

িশ ণাথ েদর িনকট

প স

কে র

কেহা ার ও টােগট

িকউআই-২ ইন সেক াির এডু েকশন

েক জানেত চাইেবন। তােদর জবাব শানার পর িশ ক
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প.......সময়: ১৫ িমিনট
কে র

কেহা ার ও

িকউআই-২ ইন সেক াির

িশ কেদর জন

এডু েকশন

ক হা ার ও টােগট

প স

ণীত তথ পু েকর িবষয়ব

ক ত পাওয়ার পেয়

েজে শেনর

িশ ণাথ েদর জন )

১(অনুসরেন ৩.২. মাধ েম উপ াপন করেবন।

ধাপ-৫: মূল ায়ন...................................................................................সময়: ১০ িমিনট
অিধেবশেনর অজন যাচাইেয়র জন

িশ ক

িশ ণাথ েদরেক িনেচর নমুনা

িলর উ র িজে স করেবন-

1.

িকউআই-২ ইন সেক াির এডু েকশন

কে র ল

2.

িকউআই-২ ইন সেক াির এডু েকশন

কে র

3.

িকউআই-২ ইন সেক াির এডু েকশন

কে র

ও উে শ কী কী ?

িশ ণ ও িবেশষ কায ম েলা কী কী ?
কেহা ার ও টােগট

প

কারা।

ধাপ-৫: অিধেবশন পযােলাচনা........................................................................সময়: ১০ িমিনট
িশ ক উ ু

আেলাচনা ও িনেচর নমুনা ে র মাধ েম অিধেবশেনর পযােলাচনা করেবন



অিধেবশেনর িবষয়ব র আেলােক উে িখত িশখন যাগ তা যথাযথ হেয়েছ কী? হ াঁ/ না



অিজতব



অিধেবশেন উে িখত িশখনফল ছাড়া আর কী কী িশখনফল সংেযাজন করা যেত পাের? েয়াজেন ২/১

পশাগত যাগ তা িশখনফেলর সােথ কতটা সাম স পূণ? ম ব ক ন।

টা িশখন যাগ তা বলুন।

এরপর



িশখন- শখােনা কায েম যসব প িত ব বহার করা হেয়েছ তা কী যথাযথ? হ াঁ/ না



অিধেবশেনর ভােলা িদক ও ম

িশ ক

িদক েলা বলুন এবং ম িদক েলা সািরেয় তালার উপায় বলুন।

সবাইেক ধন বাদ জািনেয় অিধেবশন শষ করেবন।

অিধেবশন ১.৩: িশ ণ ও পশাগত উ য়ন
(Training and Professional Development)
এ অিধেবশেন অিজতব পশাগত যাগ তা


িশ েণর

প ব াখ া করার স মতা



িশ েণর উে শ শনা



িশ েণর সােথ পশাগত উ য়েনর স



িশ ণ ও পশাগত উ য়েন

দশন

করার স মতা

দশন

ক ব াখ া করার স মতা

দশন

ধান িশ েকর ভূ িমকা বণনা করার স মতা

দশন।

িশ েকর দৃি আকষণ
িণকে পাঠদােনর পূেব িশ ক িনে া
িত েলা িনি ত করেবন।
ক. পিরপা
পাশাক পিরধান করেবন এবং পাঠদােনর জন মানিসকভােব
ত িকনা তা িনি ত করেবন।
খ. যথাযথ পাঠদান সং া
িত থাকেত হেব, যমন- পাঠ কা, পাঠ বই ও পােঠর সােথ সংি
রফাের
পাঠ উপকরণ ও হ া আউট ইত ািদ সােথ িনেয়েছন িকনা তা িনি ত করেবন।
গ. অংশ হণমূলক
সশন পিরচালনার জন পাঠদােনর িবিভ প িত ও
কৗশল ব বহার করেবন।
ঘ. িশ ণ ও পশাগত উ য়ন সং া িবষয় পাঠদােনর জন যথাযথ
িত িনেবন।
ঙ. িণকে সংি
উপকরণািদ িবেশষ কের মাি িমিডয়া েজ র ব বহােরর
িত িনেবন ।
িশখনফল


িশ ণ কী বলেত পারেবন



িশ েণর উে শ উে খ করেত পারেবন



িশ েণর সােথ পশাগত উ য়েনর স



িশ ণ ও পশাগত উ য়েন

ক ব াখ া করেত পারেবন

ধান িশ েকর ভূ িমকা বণনা করেত পারেবন।
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বই,

িশ কেদর জন

অিধেবশন পিরচালনার
ধাপ
১

পেরখা

সময় ৯০ িমিনট

িবষয়ব

প িত/ কৗশল

পাঠ সূচনা

২

িশ ণ

জাড়ায় কাজ
ও

িশ েণর

একক

উে শ
৩

সােথ

পশাগত
৪

সময়

ভীপ কাড

কাজ,

জাড়ায়

কাজ,

৫ িমিনট

বাড, ভীপ কাড

১৫ িমিনট

আেলাচনা

িশ েণর
স

উপকরণ

উ য়েনর

দেল কাজ, আেলাচনা, পাওয়ার

পাওয়ার

পেয়

মাি িমিডয়া

েজে শন

পেয়

াইড,

২৫ িমিনট

েজ র

ক
িশ ণ

ও

উ য়েন

পশাগত

দেল কাজ, আেলাচনা

পা ার পপার ও মাকার

২৫ িমিনট

বাড ও মাকার

১০ িমিনট

বাড ও মাকার

১০ িমিনট

ধান িশ েকর

ভূ িমকা
৫

মূল ায়ন

ে া র / কাজ

৬

অিধেবশন পযােলাচনা

আেলাচনা ও ফলাবতন

উপ াপন কায ম
ধাপ-১: পাঠ সূচনা.................................................................................৫ িমিনট
কাজ-১:

পাশাপািশ বসা
এক

িশ ণাথ েদরেক জাড়া কের

েত ক জাড়ােক ভীপ কাড িদন। ভীপ কােড জ ােরর

কের উদাহরণ িলখেত বলুন। লখা শেষ সং হ ক ন। উদাহরণ

ক ন এবং

েয়াজেন

েলা সশেন উপ াপন

যৗি ক আলচনা কের সবাইেক ধন বাদ িদেয়

সশন

ঘাষনা কের

িশেরানাম বােড িলেখ িদন।
ধাপ - ২:

িশ ণ ও

িশ েণর উে শ ................................................................১৫ িমিনট

কাজ - ১:

‘‘ িশ ণ কী’’ - এ

বােড িলখুন। একাকী িচ া কের জানােল িলখেত বলুন।

কাজ - ২:

পােশর জেনর সােথ জাড়া তির কের ‘‘ িশ েণর উে শ কী?’’- এ স

েক আেলাচনা কের ভীপ

কােড িলখেত বলুন।
কাজ - ৩:
ধাপ - ৩:
কাজ - ১:

লখা শেষ

েত ক জাড়া থেক উ র

িশ েণর সােথ পশাগত উ য়েনর স
িশ ণাথ েদরেক ৮

নুন।

েয়াজেন আেলাচনা ক ন।

ক.............................................. ২৫ িমিনট

দেল ভাগ ক ন। দেল আেলাচনা কের পা াের িলেখ

েত ক দল থেক

একজনেক উপ াপন করেত বলুন।
কাজ - ২:

এরপর

িশ ক পাওয়ার পেয়

েজে শেনর ( িশ নাথ েদর জন

১.৩.৩ অনুসরেণ)মাধ েম ধারণা
ধাপ - ৪:
কাজ - ১:

িশ ণ ও পশাগত উ য়েন
িশ ণাথ েদর

ছাট

তিরকৃত তথ পু েকর িবষয়ব

করেবন।

ধান িশ েকর ভূ িমকা.................................. ২৫ িমিনট
ছাট দেল ভাগ ক ন। িবষয়

বােড িলেখ িদন। দেল িবষয়

স

েক

আেলাচনা করেত বলুন।
কাজ - ২:

েত ক দলেক
মােকট

কাজ - ৩:

পা ার

পপার ও মাকার িদন। দেল আেলাচনা

পা ার

পপাের িলেখ

েস উপ াপন করেত বলুন।

সবাই ঘুের ঘুের অন দেলর উপ াপন করা কাজ দখেবন এবং দখা শেষ তােদরেক িনজ িনজ
ােন িগেয় বসেত বলুন।

কাজ - ৪:

শেষ

আেলাচনার মাধ েম িবষয় র সারসংে প ক ন।

ধাপ - ৫: মূল ায়ন.............................................................................................১০ িমিনট
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িশ কেদর জন

মূল ায়েনর জন িনেচর নমুনা

েলার উ র িজে স ক ন।



িশ ণ কী?



পশাগত উ য়ন বলেত কী বুেঝন?



িশ ণ ও পশাগত উ য়েন
েলার উ র শানার পর

ধান িশ ক কীভােব সহায়তা করেত পােরন?

িশ ক

েয়াজেন আেলাচনা করেবন।

10

িশ কেদর জন

ধাপ - ৬: অিধেবশন পযােলাচনা...........................................................................১০ িমিনট
িশ ক উ ু

আেলাচনা ও িনেচর নমুনা

ে র মাধ েম অিধেবশেনর পযােলাচনা করেবন ।



অিধেবশেনর িবষয়ব র আেলােক উে িখত িশখন যাগ তা যথাযথ হেয়েছ কী? হ াঁ/ না



অিজতব



অিধেবশেন উে িখত িশখনফল ছাড়া আর কী কী িশখনফল সংেযাজন করা যেত পাের? েয়াজেন ২/১

পশাগত যাগ তা িশখনফেলর সােথ কতটা সাম স পূণ? ম ব ক ন।

টা িশখন যাগ তা বলুন।

এরপর



িশখন- শখােনা কায েম যসব প িত ব বহার করা হেয়েছ তা কী যথাযথ? হ াঁ/ না



অিধেবশেনর ভােলা িদক ও ম

িশ ক

িদক েলা বলুন এবং ম িদক েলা সািরেয় তালার উপায় বলুন।

সবাইেক ধন বাদ জািনেয় অিধেবশন শষ করেবন।

11

িশ কেদর জন

1.4 gva¨wgK wkÿK †hvM¨Zvi cÖwgZ gvb cwiwPZ
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িশ কেদর জন

মিডউল ২: বাংলােদেশর মাধ িমক িশ া ব ব া
(Secondary Education System of Bangladesh)
এ মিডউেল অিজতব পশাগত যাগ তা


মাধ িমক

েরর িশ া ব ব া: ল



মাধ িমক িশ ার ল

ও উে শ , কাঠােমা সং া

সং ােরর উে খেযাগ িবষয় স



মাধ িমক িশ া

, উে শ ও কাঠােমা সং া
েক ধারণা

দশন।

২০১০ সােলর িশ ানীিতেত সংেযািজত মাধ িমক িশ া

দশন।

িত ান য এক ধরেনর সামািজক

িশখন সমাজ সৃি েত

ধারণা

সংগঠন স স

ধান িশ েকর ভূ িমকা সং া
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ান ও ধারণা

িকত ধারণা
দশন।

দশন।

িশ কেদর জন

অিধেবশন ২.১: মাধ িমক েরর িশ া ব ব া: ল

, উে শ ও কাঠােমা

(Education system of secondary level :aim ,goal and structure)
অিজতব পশাগত যাগ তা


মাধ িমক

েরর িশ া ব ব া স



মাধ িমক িশ ার ল



২০১০ সােলর িশ ানীিতেত



২০১০ সােলর

িকত

ও উে শ স

ান

িকত

দশন
ান

ািবত মাধ িমক

িশ ানীিতর অ ভু

দশন

েরর িশ া ব ব ার কাঠােমা বণনা করার স মতা

মাধ িমক িশ া সং ার সং া

ান

দশন

দশন

িশখনফল
এ অিধেবশন শেষ


মাধ িমক

েরর িশ া ব ব া এবং মাধ িমক িশ ার

চিলত মাধ িমক



িশ ণাথ রাল

২০১০ সােলর িশ ানীিতেত পিরবিতত মাধ িমক িশ ার ল



২০১০ সােলর িশ ানীিতেত

২.২.৩: অিধেবশন পিরচালনার
2.
২

ািবত মাধ িমক

ও উে শ বলেত পারেবন;

েরর িশ া ব ব ার কাঠােমা বণনা করেত

পেরখা
প িত/ কৗশল

পাঠ সূচনা

মাথা খাটােনা ও
েরর িশ ার ল

ও

উে শ

পারেবন;

সময়: ৯০ িমিনট

িবষয়ব

মাধ িমক

পারেবন;

েরর িশ া ব ব ার কাঠােমা বণনা করেত পারেবন;



ধাপ

ও উে শ সমূহ িববৃত করেত

উপকরণ

ে া র পব

হায়াইট বাড ও বাড মাকার

ে া র, পাওয়ার পেয়
েজে শন ও সংি

সময়

মাকার, পাওয়ার পেয়
ব ৃ তা

মাি িমিডয়া

াইড,

৫িম:
১৫

িম:

১৫

িম:

েজ র

িশ েকর দৃি আকষণ
িণকে

পাঠদােনর পূেব

ক. পিরপা

িশ ক িনে া

িত েলা িনি ত করেবন।

পাশাক পিরধান করেবন এবং পাঠদােনর জন মানিসকভােব

খ. যথাযথ পাঠদান সং া
রফাের

িত থাকেত হেব, যমন- পাঠ কা, পাঠ বই ও পােঠর সােথ

বই, পাঠ উপকরণ ও হ া

গ. অংশ হণমূলক
ঘ. মাধ িমক

সশন

ত িকনা তা িনি ত করেবন।

আউট ইত ািদ সােথ িনেয়েছন িকনা তা িনি ত করেবন।

পিরচালনার জন

েরর িশ া ব ব া: ল

সংি

পাঠদােনর িবিভ

প িত

, উে শ ও কাঠােমা সং া

ও

িবষয়

কৗশল

ব বহার

করেবন।

পাঠদােনর জন যথাযথ

িত

িনেবন।
ঙ.

িণকে
৩

সংি

উপকরণািদ িবেশষ কের মাি িমিডয়া

চিলত মাধ িমক

েরর িশ া

ব ব ার কাঠােমা

েজ র ব বহােরর

ে া র, ছাট দেল কাজ,
সংি

িত িনেবন ।
মাকার, ভীপ কাড, পাওয়ার পেয়

ব ৃ তা, পাওয়ার পেয়

াইড, মাি িমিডয়া

েজ র

েজে শন
৪

২০১০ সােলর িশ ানীিতেত
পিরবিতত মাধ িমক িশ ার
ল

৫

ও উে শ

২০১০ সােলর িশ ানীিতেত
ািবত মাধ িমক িশ ার

পাওয়ার পেয়

েজে শন,

ে া র, weblink
সংি

মূল ায়ন

৭

অিধেবশন পযােলাচনা ও

মাি িমিডয়া

াইড,

২০িম:

েজ র, ই ারেনট

সংেযাগ

ব ৃ তা, পাওয়ার

েজে শন

মাকার, চেটপ, পা ার পপার,
পাওয়ার পেয়

কাঠােমা
৬

ও

আেলাচনা

ে া র, সংি
পেয়

দশন

মাকার, পাওয়ার পেয়

১৫ িম:

াইড, মাি িমিডয়া

েজ র
ে া র
মাথা খাটােনা ও

ফলাবতন
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ে া র

বাড ও বাড মাকার

১০ িম:

বাড ও বাড মাকার

১০ িম:

িশ কেদর জন

উপ াপন কায ম
ধাপ-১: পাঠ সূচনা ....................................................................................সময়: ৫ িমিনট
অিধেবশন

করার পূেব

িশ ক

িশ ণাথ েদর সােথ কৗশল িবিনময় করেবন। এরপর

কাছ থেক আলােপর মাধ েম িশ ার ল

ও িবিভ

র স

েক জানার চ া করেবন।

িশ ণাথ েদর

িশ ক স ক উ র

পাওয়ার জন সহেযািগতা করেবন এবং এরপর তােদর ধন বাদ জািনেয় অিধেবশন ঘাষণা কের অিধেবশেনর
িশেরানাম

বােড িলেখ িদেবন।

ধাপ-২: মাধ িমক েরর িশ ার ল
কাজ-১: িশ ণাথ েদর মাধ িমক

ও উে শ

েরর িশ ার ল

চাইেবন। িশ ণাথ েদর কাছ থেক পাওয়া উ র

সময়: ১৫ িমিনট
ও উে শ স

েক ধারণা আেছ িকনা

িশ ক েয়াজেন িনেজ বা অন

িশ ণাথ র

িশ ক তা জানেত
ারা বােড িলখেবন

।
কাজ-২: িশ ক পাওয়ার পেয়
এবং সংি

েজে শন ( িশ ণাথ েদর জন

আেলাচনার মাধ েম মাধ িমক

েরর িশ ার ল
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তিরকৃ ত তথ পু েকর ২.১.৩ এর আেলােক)

ও উে শ স

েক

িশ ণাথ েদর ধারণা িদেবন।

িশ কেদর জন

ধাপ-৩: চিলত মাধ িমক েরর িশ া ব ব ার কাঠােমা
কাজ-১:

িশ ক

কাঠােমা স
২/১

িশ ণাথ েদর ৫

দেল ভাগ কের

েক জানেত চাইেবন। িত

সময়: ১৫ িমিনট

ে া রপব পিরচালনার মাধ েম মাধ িমক

দেলর উ র ভীপ কােড িলখেত বলেবন।

িশ ক

েরর িশ ার

বচয়েনর িভি েত

দলেক তােদর দলগত কাজ উপ াপন করেত বলেবন।

কাজ-২: এরপর

িশ ক পাউয়ার পেয়

আেলােক) মাধ েম মাধ িমক

েজে শেনর ( িশ ণাথ েদর জন

তিরকৃ ত তথ পু েকর ২.১.৩ এর

েরর িশ ার কাঠােমা উপ াপন করেবন এবং সংি

আেলাচনার মাধ েম ধারণা

দেবন।
ধাপ-৪: ২০১০ সােলর িশ ানীিতেত পিরবিতত মাধ িমক িশ ার ল
কাজ-১:

িশ ক

িশ ণাথ েদর ২০১০ সােলর িশ ানীিত স

িশ ণাথ র মেধ কােরা উপিরউ
কাজ-২:

িশ ক সংি

উে শ পাউয়ার পেয়

িবষয়

স

ও উে শ

সময়: ২০ িমিনট

েক ধারণা আেছ িকনা তা জানেত চাইেবন।

েক পূব ধারণা থাকেল তা বলেত বলেবন।

আেলাচনার মাধ েম ২০১০ সােলর িশ ানীিতেত উে িখত মাধ িমক িশ ার ল
েজে শন ( িশ ণাথ েদর জন

ও

তিরকৃ ত তথ পু েকর ২.১.৩ এর আেলােক) উপ াপন

করেবন এবং িনেচর weblink থেক িকভােব ২০১০ সােলর িশ ানীিত

ডাউনেলাড করা যায় তা

দশন করেবন।

Link: www.moedu.gov.bd
ধাপ-৫: ২০১০ সােলর িশ ানীিতেত
কাজ-১: িশ ক

ািবত মাধ িমক িশ ার কাঠােমা

িশ ণাথ েদর ৮

সময়: ১৫ িমিনট

দেল ভাগ কাের ২০১০ সােলর িশ ানীিতেত সংেযািজত মাধ িমক

িশ ার

নতু ন কাঠােমা পা ার কাগেজ িলখেত বলেবন।
কাজ-২:

িশ ক

কাজ-৩: এরপর

বচয়েনর িভি েত ২/১
িশ ক সংি

িশ ার নতু ন কাঠােমা
এর আেলােক)

দলেক তােদর দলগত কাজ উপ াপন করেত বলেবন।

আেলাচনার মাধ েম ২০১০ সােলর িশ ানীিতেত উে িখত সংেযািজত

পাউয়ার পেয়

েজে শেনর মাধ েম ( িশ ণাথ েদর জন

তিরকৃ ত তথ পু েকর ২.১.৩

িশ ণাথ েদর ধারণা িদেবন।

ধাপ-৭: মূল ায়ন

সময়: ১০ িমিনট

পাঠ মূল ায়েনর জন

িশ ক

িশ ণাথ েদর উে েশ িনেচর নমুনা

েলার উ র িজে স করেবন এবং

িশ ণাথ েদর উে শ অজেনর অ গিত যাচাই করেবন। িশ ক তােদর উ েরর
মাধ েম

েয়াজন হেল স ক উ র
মাধ িমক িশ ার ল

েলা কী কী?



মাধ িমক িশ ার দুই

উে শ বলুন।



মাধ িমক িশ ার নতু ন কাঠােমা

বণনা ক ন।

ধাপ-৮: অিধেবশন পযােলাচনা


ি েত যৗি ক আেলাচনার

বেল িদেবন।



িশ ক উ ু

মাধ িমক

সময়: ১০ িমিনট

আেলাচনা ও িনেচর নমুনা ে র মাধ েম অিধেবশেনর পযােলাচনা করেবন:

িশ ক উ ু

আেলাচনা ও িনেচর নমুনা

ে র মাধ েম অিধেবশেনর পযােলাচনা করেবন।



অিধেবশেনর িবষয়ব র আেলােক উে িখত িশখন যাগ তা যথাযথ হেয়েছ িক না? হ াঁ/না।



অিজতব



অিধেবশেন উে িখত িশখনফল ছাড়া আর কী কী িশখনফল সংেযাজন করা যেত পার? েয়াজেন ২/১

পশাগত যাগ তা িশখন ফেলর সােথ কতটা সাম স পূণ?- ম ব ক ন।

িশখন যাগ তা বলুন।


িশখন শখােনা কায েম যসব প িত ব বহার হেয়েছ তা কী যথাযথ? হ াঁ / না।



অিধেবশেনর ভােলা িদক ও ম

িদক েলা বলুন এবং ম

সহায়ক পাঠ
১. জাতীয় িশ ানীিত ২০১০, িশ া ম ণালয়।
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িদক েলা সািরেয় তালার উপায় বলুন।

টা

িশ কেদর জন

অিধেবশন ২.২: জাতীয় িশ ানীিত-২০১০: মাধ িমক িশ া
ationalN)E ducationPolicy- Secondary :2010 E(ducation
অিজতব পশাগত যাগ তা


২০১০ সােলর িশ ানীিত অনুসাের িশ ার সাধারণ ল

ও উে শ স



জাতীয় িশ ানীিত-২০১০-এ বিণত মাধ িমক িশ ার ল



২০১০ সােলর িশ ানীিতেত অ ভু

ও উে শ স

িকত ধারণা

দশন।

িকত ধারণা

মাধ েম,

িশ ণ, মূল ায়ন, পিরদশন ও পিরবী ণ

দশন।

২০১০ সােলর িশ ানীিতেত বিণত িশ কেদর মযাদা, অিধকার ও দািয়



দশন।

মাধ িমক িশ া সং ােরর উে খেযাগ িবষয়সমূহ: িশ ার

িশ া ম, পাঠ সূিচ ও পাঠ পু ক, অবকাঠােমা, িশ ক িনেয়াগ, িশ ক
এবং অন ান িবষয় স

েক ধারণা

স

িকত সম ক

ান ও ধারণা

দশন।

িশ েকর দৃি আকষণ
িণকে

পাঠদােনর পূেব

ক. পিরপা

িশ ক িনে া

িত েলা িনি ত করেবন।

পাশাক পিরধান করেবন এবং পাঠদােনর জন মানিসকভােব

ত িকনা তা িনি ত

করেবন।
খ. যথাযথ পাঠদান সং া

িত থাকেত হেব, যমন- পাঠ কা, পাঠ বই ও পােঠর সােথ সংি

রফাের

বই, পাঠ উপকরণ ও হ া াউট ইত ািদ সােথ িনেয়েছন িকনা তা িনি ত করেবন।
গ. অংশ হণমূলক

সশন

পিরচালনার জন

পাঠদােনর িবিভ

প িত

ও

কৗশল

ব বহার

করেবন।
ঘ. জাতীয় িশ ানীিত-২০১০: মাধ িমক িশ া সং া
ঙ.

িণক

সংি

িবষয়

পাঠদােনর জন

উপকরণািদ িবেশষ কের মাি িমিডয়া

ব বহােরর

যথাযথ

িত িনেবন।

িত িনেবন ।

িশখনফল
অিধেবশন শেষ

িশ ণাথ রা-



জাতীয় িশ ানীিত-২০১০-এ বিণত িশ ার সাধারণ ল



জাতীয় িশ ানীিত-২০১০-এ বিণত মাধ িমক িশ ার ল



২০১০ সােলর িশ ানীিতেত অ ভু

ও উে শ েলা বণনা করেত পারেবন;
ও উে শ েলা বলেত পারেবন;

মাধ িমক িশ া সং ােরর উে খেযাগ িবষয়সমূহ উে খ করেত

পারেবন; এবং


২০১০ সােলর িশ ানীিতেত বিণত মাধ িমক িশ া

েরর িশ েকর মযাদা, অিধকার ও দািয়

স

েক

বলেত পারেবন।
অিধেবশন পিরচালনার
ধাপ

পেরখা

িবষয়ব

3.

পাঠ সূচনা

4.

২০১০ সােলর
িশ ানীিত অনুসাের

সময়: ৯০ িমিনট
প িত/ কৗশল

মাথা খাটােনা ও

উপকরণ

ে া র

ে া র, পাওয়ার পেয়
েজে শন, ও সংি

হায়াইট বাড ও বাড মাকার
মাকার, পাওয়ার পেয়

ব ৃ তা

িশ ার সাধারণ ল

মাি িমিডয়া
সংেযাগ

ও উে শ
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সময়

াইড,

েজ র, ই ারেনট

৫ িমিনট
২০ িমিনট

িশ কেদর জন

5.

জাতীয় িশ ানীিত-

ে া র, ছাট দেল আেলাচনা,

২০১০-এ বিণত

সংি

মাধ িমক িশ ার
ল
6.

ব ৃ তা, পাওয়ার পেয়

েজে শন

১০ িমিনট

মাকার, ভীপ কাড, চেটপ,
পাওয়ার পেয়
মাি িমিডয়া

াইড,
েজ র

ও উে শ

২০১০ সােলর

দলীয় কাজ,পাওয়ার পেয়

িশ ানীিতর অ ভু

েজে শন,

মাধ িমক িশ া

সংি

ে া র ও

মাকার, চেটপ, পাওয়ার পেয়
াইড, মাি িমিডয়া

২০ িমিনট

েজ র

আেলাচনা

সং ােরর উে খেযাগ
িবষয়সমূহ
7.

২০১০ সােলর

জাড়ায় কাজ, ে া র,

িশ ানীিতেত বিণত

পা ার পপার, পাওয়ার

িশ কেদর মযাদা,

পেয়

অিধকার ও দািয়

এবং সংি

8.

মূল ায়ন

9.

অিধেবশন পযােলাচনা

েজে শন,

মাকার, সাইনেপন, চেটপ,

দশন

ব ৃ তা

পা ার পপার, পাওয়ার পেয়
াইড, মাি িমিডয়া

েজ র ও

ই ারেনট সংেযাগ

ে া র
মাথা খাটােনা ও

১৫ িমিনট

ে া র

বাড ও বাড মাকার

১০ িমিনট

বাড ও বাড মাকার

১০িমিনট

ও ফলাবতন
উপ াপন কায ম
ধাপ-১: পাঠ সূচনা ...
িশ ক

..........................................................................সময়: ৫ িমিনট

িশ ণাথ েদর সােথ

ধারণা জানার চ া করেবন।
জািনেয় অিধেবশেনর িশেরানাম

শল িবিনময় করেবন। এরপর জাতীয় িশ ানীিত-২০১০ স

েক

িশ ণাথ েদর

িশ ক স ক উ র পাওয়ার জন সহেযািগতা করেবন এবং এরপর তােদর ধন বাদ
বােড িলেখ িদেবন।
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িশ কেদর জন

ধাপ-২: ২০১০ সােলর িশ ানীিত অনুসাের িশ ার সাধারণ ল
কাজ-১:

িশ ক

িশ ণাথ েদরেক ২০১০ সােলর িশ ানীিতেত

িজে স করেবন।

িশ ণাথ র মেধ কােরা উপিরউ

িশ ানীিতর অ ভু
কাজ-২:

িশ ার ২/১

সাধারণ ল

দশন করেবন এবং সংি

আেলাচনার মাধ েম

সময়: ২০ িমিনট

উে িখত মাধ িমক িশ ার ল

িবষয়

স

ও উে শ

কী

েক পূব ধারণা থাকেল তােক ২০১০ সােলর

ও উে শ বলেত বলেবন।

িশ ক ২০১০ সােলর িশ ানীিতর অ ভু

কাজ-৩:

ও উে শ

িশ ার সাধারণ ল

স স

েক

ও উে শ েলা পাওয়ার পেয়

াইেড

িশ ণাথ েদর ধারণা িদেবন।

িশ ক িনেচর web link থেক িকভােব ২০১০ সােলর িশ ানীিত

ডাউনেলাড করা যায় তা

দশন

করেবন। Link: www.moedu.gov.bd
ধাপ-৩: জাতীয় িশ ানীিত-২০১০-এ বিণত মাধ িমক িশ ার
কাজ-১:

িশ ক

িশ ণাথ েদরেক ৫

িভপকােড িলখেত বলেবন।

দেল ভাগ কের

ল
িত

ও উে শ
দলেক ২

িশ ক ভীপ কাড েলা সং হ কের

সময়: ১০ িমিনট
কের মাধ িমক িশ ার ল

বােড

চেটপ িদেয় লািগেয়

ও উে শ

দেবন এবং পেড়

নােবন।
কাজ-২:

িশ ক পাওয়ার পেয়

উে শ েলা উপ াপন কের সংি
ধাপ-৪: িশ ানীিতেত অ ভু
কাজ-১:

িশ ক

াইেডর মাধ েম ২০১০ সােলর িশ ানীিতেত উে িখত মাধ িমক িশ ার ল
আেলাচনার মাধ েম ধারণা দেবন।

মাধ িমক িশ া সং ােরর উে খেযাগ িবষয়সমূহ

িশ ণাথ েদরেক ৬

দেল ভাগ করেবন।

েত ক

দান করেবন। িশ ক এ সমেয়

িণেত ঘুের ঘুের দলীয়

আলাপ আেলাচনার মাধ েম িনজ িনজ কােজর পা ার
কাজ-২:

িত

কাজ-৩:

িশ ক ২০১০ সােলর িশ ানীিতর অ ভু

২০ িমিনট

দলেক িশ া সংি

ও পাঠ সূিচ, পাঠ পু ক, িশ ার অবকাঠােমা, িশ ক িনেয়াগ, িশ ণ, মূল ায়ন,
কাজ

ও

স

িবষয়,

ক ত এক

কােজর তদারকী করেবন।

যমন- পাঠ

ম

কের িবষেয় দলীয়
িত

দল পার

ািরক

িলখেবন।

দলেক তােদর কাজ উপ াপন করেত বলেবন এবং এর িভি েত ফলাবতন দেবন।

িনেয়াগ, িশ ণ, মূল ায়ন স

কত

পাঠ

ম ও পাঠ সূিচ, পাঠ পু ক, িশ ার অবকাঠােমা, িশ ক

িবষয় েলা পাউয়ার পেয়

েজে শেনর মাধ েম উপ াপন কের

িশ ণাথ েদর

ধারণা িদেবন।
ধাপ-৫: ২০১০ সােলর িশ ানীিতেত বিণত িশ কেদর মযাদা, অিধকার ও দািয়
কাজ-১:
স

িশ ক

িশ ণাথ েদর জাড়ায় কাজ িদেয় বতমান অব ার

সময়: ১৫ িমিনট

ি েত িশ েকর মযাদা, অিধকার ও দািয়

েক তােদর অিভমত পা ার পপাের িলখেত বলেবন।

কাজ-২:

িশ ণাথ েদর পা ার উপ াপন করেত বলেবন এবং

ে া েরর িভি েত অন ান

িশ ণাথ েদর অিভমত

আেলাচনার মাধ েম জানার চ া করেবন।
কাজ-৩:
পেয়

িশ ক ২০১০ সােলর িশ ানীিতর আেলােক িশ কেদর মযাদা, অিধকার ও দািয়

স

েক পাউয়ার

উপ াপন কের ধারণা দেবন।

ধাপ-৬: মূল ায়ন
মূল ায়েনর জন

সময়: ১০ িমিনট পাঠ
িশ ক

হেল তােদর উ েরর

িশ ণাথ েদর উে েশ িনেচর নমুনা

েলার উ র িজে স করেবন

ি েত যৗি ক আেলাচনার মাধ েম স ক উ র

1.

২০১০ সােলর িশ ানীিতর অ ভু

িশ ার ল

2.

২০১০ সােলর িশ ানীিতর অ ভু

দুই

3.

িশ ক

4.

২০১০ সােলর িশ ানীিতর অ ভু

িশ ণ স

বেল িদেবন।

েলা উে খ ক ন।

উে শ বলুন।

েক ২০১০ সােলর িশ ানীিতেত কতটু

ােরাপ করা হেয়েছ?

িশ েকর দািয় সমূহ কী কী ?
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িশ ক

েয়াজন

িশ কেদর জন

ধাপ-৭: অিধেবশন পযােলাচনা
িশ ক উ ু

সময়: ১০ িমিনট

আেলাচনা ও িনেচর নমুনা

ে র মাধ েম অিধেবশেনর পযােলাচনা করেবন:



অিধেবশেনর িবষয়ব

র আেলােক উেল িখত িশখন যাগ তা যথাযথ হেয়েছ কী? হ াঁ/ না



অিজতব



অিধেবশেন উেল িখত িশখনফল ছাড়া আর কী কী িশখনফল সংেযাজন করা যেত পাের? েয়াজেন

পশাগত যাগ তা িশখনফেলর সােথ কতটা সাম স পূণ? মম ব কর ন।

২/১ টা িশখন যাগ তা বলুন।

এরপর



িশখন- শখােনা কায েম যসব প িত ব বহার করা হেয়েছ তা কী যথাযথ? হ াঁ/ না



অিধেবশেনর ভােলা িদক ও ম

িশ ক

িদক েলা বলুন এবং ম িদক েলা সািরেয় তালার উপায় বলুন।

সবাইেক ধন বাদ জািনেয় অিধেবশন শষ করেবন।

সহায়ক পাঠ
১. জাতীয় িশ ানীিত ২০১০, িশ া ম ণালয়।
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অিধেবশন ২.৩: মাধ িমক িশ া

িত ান: সামািজক সংগঠন

(Secondary Education Institute: Social organization)
অিজতব পশাগত যাগ তা


সমাজ মন তা ও গণতাি ক মানিসকতা



সমাজ সং ারমূলক দ তা



সাংগ ক সামথ এবং নতৃ ে র স মতা



গণমানুেষর িবিভ

দশন।

দশন।
দশন।

সমস া সমাধােনর উপায় উ াবেনর স মতা

দশন।


িশ েকর দৃি আকষণ
 মাধ িমক িশ া িত ান: সামািজক সংগঠন স িকত িবষেয় াপ র করেবন এবং িডিজটাল কনেট
ডিলভািরর েয়াজনীয়
িত নেবন।

িশ ণ উপকরণািদ যমন- মাকার, পা ার পপার, মাি িমিডয়া েজ র, কি উটার ইত ািদ ব বহাের
েয়াজনীয়
িত অিধেবশন
র পূেবই নেবন। অযথা সময়
পন যন না হয়।


অংশ হণমূলক সশন পিরচালনার জন িবিভ



িশ ণাথ েদর মেনােযাগ যাচাইেয়র জন মােঝ মােঝ
কের এবং অন ান কৗশল েয়াগ কের
অিধেবশন াণব এবং সি য় রাখেবন।
িশ ণাথ গণেক মূল ায়েনর জন েয়াজনীয় টু ল তির করেবন।
অিধেবশন আন ঘন করার লে
সুেযাগ মাতােবক িবষয় সংি
কিবতা, গ , কৗতু ক, ছড়া,
গান,
অিভনয় ইত ািদ থাকেত পাের।




প িত ও কৗশল েলা

েয়াগ করেবন।

িশখনফল
এ অিধেবশন শেষ

িশ ণাথ গণ-



সামািজক

িত ান এবং িশ া

িত ােনর সং া বলেত পারেবন



িশ ার সােথ সমােজর স



িশ ার সােথ িবদ ালেয়র স



িবদ ালয় ও সমােজর পার



িবদ ালেয় সামািজক অংশীদািরে র ধারনা িদেত পারেবন



িবদ ালেয় সামািজক অংশীদািরে র



িবদ ালেয় সামািজক অংশীদািরে র সুফল ব াখ া করেত পারেবন।

ক কী প,উে খ করেত পারেবন
ক কী প,বলেত পারেবন
িরক িনভরশীলতার িবষয়

উদাহরণ িদেত পারেবন

ি য়া বণনা করেত পারেবন
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অিধেবশন পিরচালনার
ধাপ

পেরখা

সময়ঃ ৯০ িমিনট

িবষয়ব

প িত/ কৗশল

উপকরণ

১

পাঠ সূচনা

মাথা খাটােনা, ে া র

২

িবদ ালয় ও সমােজর

মাথা খাটােনা, সংি

পার িরক

দলীয় আেলাচনা, পাওয়ার পেয়

িনভরশীলতা

ব ৃ তা,

সময়

বাড, মাকার

০৫ িমিনট

পা ার পপার, ি প,

৩০ িমিনট

সাইনেপন,মাকার, পাউয়ার

েজে শন

পেয়

াইড,মাি িমিডয়া

েজ র
৩

িবদ ালেয়

সামািজক

অংশীদাির

মাথা

খাটােনা,

কাজ,

ে া র, দলীয়

পাওয়ার

বাড, মাকার, পা ার

পেয়

পপারপাউয়ার পেয়

েজে শন
৪

িবদ ালেয়

সামািজক

অংশীদািরে র

ি য়া

ইন

াইড,মাি িমিডয়া

িমং, দলীয় আেলাচনা,

পাওয়ার পেয়

েজে শন

িবদ ালেয়

সামািজক

অংশীদািরে র সুফল

সংি

ভীপ কাড, পা ার পপার,

কাজ,

পাওয়ার

২০ িমিনট

সাইনেপন, পাউয়ার পেয়

ব ব , মাথা খাটােনা,

দলীয়

,
েজ র

াইড,মাি িমিডয়া
৫

১০ িমিনট

পেয়

েজ র

ভীপকাড,পাউয়ার পেয়
মাি িমিডয়া

াইড,

০৫ িমিনট

েজ র

েজে শন
৬

মূল ায়ন

ে া র

৭

অিধেবশন পযােলাচনা

মাথা খাটােনা, ে া র, ফলাবতন

বাড, মাকার

১০ িমিনট

বাড, মাকার

১০ িমিনট

উপ াপন কায ম
ধাপ-১: পাঠ সূচনা
অিধেবশেনর
নুন এবং

ারে

সময়: ০৫ িমিনট
েভ া/স াষণ িদেয়

েয়াজেন এ িবষেয় সংি

শল িবিনময় ক ন। িবদ ালয় কী?
ব ব

কের

িশ ণাথ েদর ব ব

িদন। তারপর তাঁেদর ধন বাদ জািনেয় অিধেবশেনর

ঘাষণা িদন

এবং িশেরানাম বােড িলেখ িদন।
ধাপ-২ : িবদ ালয় ও সমােজর পার িরক িনভরশীলতা
কাজ-১:

সময়: ৩০ িমিনট

িশ ক িবদ ালয় এবং সামািজক সংগঠন স

েক

িশ ণাথ েদর ধারণা উপ াপন করেত

বলেবন।

িশ ণাথ েদর উপ ািপত ধারণা েলা বােড িলখেবন।
কাজ২-:

এরপর িবদ ালয় য সামািজক সংগঠন স িবষয়

কাজ৩-: িবদ ালয় ও সমাজ য পর
িশ ক এজন

িশ ক সংি

র িনভরশীল স িবষেয়

িশ ণাথ েদরেক ৪/৫

দেল িবভ

ব ৃ তার মাধ েম ব াখ া করেবন।

িশ ণাথ েদর অিভমত ব

করেবন।

িত

দল

েয়াগ কের িবদ ালয় ও সমােজর পার িরক িনভরশীলতার পেয়
িলিখত পা ার পপার েলা বােড ি প/ া
পেয়
কাজ৪-:

িদেয় আটিকেয়

িত

েলা উপ াপন করেবন। তখন অন ান দল মেনােযাগ িদেয়

িশ ণাথ েদর িলিখত সকল
করেবনএবং সংি

পা ার

পপােরর পেয়

েলা

কেয়ক

দেল িবভ

পা ার

াইড

তির কের

ক বুিঝেয় দেবন।

সময়: ১০ িমিনট
িশ ক

িশ ণাথ েদরেক ভেব ব ব

হেয় সি িলত ভাবনায় এই

িশ ক তাঁর
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িলখেবন।

েন িফডব াক দেবন।

ে র উ র িদেত

বলেত পােরন।
কাজ২-: িশ ণাথ েদর ধারণােক সমি ত কের

পপাের

দ তা

দেলর একজন তার দেলর পা ােরর

আেলাচনার মাধ েম িবদ ালয় ও সমােজর পার িরক স

কাজ-১: িবদ ালেয় সমােজর অংশায়ন কীভােব ঘটেছ- এ িবষেয়
িদেত বলেত পােরন এবং

দলিভি ক িচ ন

সমি ত কের এক

ধাপ-৩: িবদ ালেয় সামািজক অংশীদাির

করেত বলেবন।

াইড শা করেত পােরন।

েজ

িশ কেদর জন

ধাপ-৪: িবদ ালেয় সামািজক অংশীদািরে র

ি য়া

কাজ-১: িবদ ালেয় সামািজক অংশীদািরে র
বলেবন এবং

িশ ণাথ রা ৪

সময়: ২০ িমিনট
ি য়া স

৫/দেল িবভ

েক

িশ ক

িশ ণাথ েদর

ইন

িমং

করেত

হেয় ভীপ কােড তাঁেদর দলিভি ক সুিচি ত অিভমত

িলখেবন।
কাজ২-:

িশ ক

পাউয়ার পেয়

েত ক দেলর ভীপকাড সং হ কের উপ াপন করেবন এবং সমি ত
াইেডর মাধ েম উপ াপন কের ধারণা দেবন।

ধাপ-৫: িবদ ালেয় সামািজক অংশীদািরে র সূফল
কাজ-১:
এরপর

সময়: ০৫ িমিনট

িশ ণাথ গণ িবদ ালেয় সামািজক অংশীদািরে র সুফল স
িশ ণাথ গণ ৪

কাজ২-: এরপর

দেল িবভ

িশ ক সামািজক অংশীদািরে র সুফেলর

ে র মাধ েম

েক ভাবেবন এবং ব ব

হেয় ভী ৫/প কােড সুফল েলা িলেখ উপ াপন করেবন।

ধাপ-৬: মূল ায়ন
িনেচর নমুনা

অিভমত েলা

াইড শা করেবন।
সময়: ১০ িমিনট

িশ ক

িশ ণাথ েদর এ অিধেবশন থেক অজন যাচাই করেবন।

1.

িবদ ালয় ও সমাজ কীভােব পর

2.

িবদ ালেয় সামািজক অংশীদাির

3.

িবদ ালেয় সামািজক অংশীদািরে র

4.

িবদ ালেয় সামািজক অংশীদািরে র সুফল েলা কী কী?

িশ ণাথ েদর উ র শানার পর

িশ ক

েরর উপর িনভরশীল?
বলেত কী বােঝন?
ি য়া েলা কী কী?
েয়াজেন যৗি ক আেলাচনা কের উ র সংেশাধন কের দেবন।
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দেবন।
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ধাপ-৮: অিধেবশন পযােলাচনা
িশ ক উ ু

সময়: ১০ িমিনট

আেলাচনা ও িনেচর নমুনা

ে র মাধ েম অিধেবশেনর পযােলাচনা করেবন:



অিধেবশেনর িবষয়ব র আেলােক উে িখত িশখন যাগ তা যথাযথ হেয়েছ কী? হ াঁ/ না



অিজতব



অিধেবশেন উে িখত িশখনফল ছাড়া আর কী কী িশখনফল সংেযাজন করা যেত পাের? েয়াজেন ২/১

পশাগত যাগ তা িশখনফেলর সােথ কতটা সাম স পূণ? ম ব ক ন।

টা িশখন যাগ তা বলুন।

এরপর



িশখন- শখােনা কায েম যসব প িত ব বহার করা হেয়েছ তা কী যথাযথ? হ াঁ/ না



অিধেবশেনর ভােলা িদক ও ম

িশ ক

িদক েলা বলুন এবং ম িদক েলা সািরেয় তালার উপায় বলুন।

সবাইেক ধন বাদ জািনেয় অিধেবশন শষ করেবন।

সহায়ক পাঠ
1.

ু ল আেরা কীভােব ভােলা করা যায়: জাতীয় িশ া ব ব াপনা একােডমী (নােয়ম),িশ া ম ণালয়, ধানমি ,
ঢাকা-১২০৫।

2.

কেলজ আেরা কীভােব ভােলা করা যায়: জাতীয় িশ া ব ব াপনা একােডমী (নােয়ম),িশ া ম ণালয়,
ধানমি , ঢাকা-১২০৫।

3.

উ

মাধ িমক পযােয়র

মাধ িমক ও উ

িত ান

ধানগেণর িশ া

িশ া অিধদ র, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।
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অিধেবশন ২.৪ : িশখন সমাজ সৃি েত

ধান িশ েকর ভূ িমকা

(Role of Head Teacher in building Learning society)
অিজতব পশাগত যাগ তা


িশ া সংি
নতৃ




ব ি েদর অিধকতর িশ ানুরাগী করার দ তা

দয়ার স মতা

দশন

দশন

িশখন- শখােনা পিরেবশ সমৃ

করার স মতা

দশন।

িশ েকর দৃি আকষণ
 িশখন সমাজ সৃি েত ধান িশ েকর ভূ িমকা স িকত িবষেয় াপ র করেবন এবং িডিজটাল কনেট
ডিলভািরর েয়াজনীয়
িত নেবন।

িশ ণ উপকরণািদ যমন- মাকার, পা ার পপার, মাি িমিডয়া েজ র, কি উটার ইত ািদ ব বহাের
েয়াজনীয়
িত অিধেবশন
র পূেবই নেবন। অযথা সময়
পন যন না হয়।
 অংশ হণমূলক সশন পিরচালনার জন িবিভ প িত ও কৗশল েলা েয়াগ করেবন।

িশ ণাথ েদর মেনােযাগ যাচাইেয়র জন মােঝ মােঝ
কের এবং অন ান কৗশল েয়াগ কের
অিধেবশন াণবšÍ এবং সি য় রাখেবন।

িশ ণাথ গণেক মূল ায়েনর জন েয়াজনীয় টু ল তির করেবন।
 অিধেবশন আন ঘন করার লে
সুেযাগ মাতােবক িবষয় সংি
কিবতা, গ , কৗতু ক, ছড়া,
গান,
অিভনয় ইত ািদ থাকেত পাের।

িশখনফল
এ অিধেবশন শেষ



িশ ণাথ গণ-

িশখন সমাজ কী ব াখ া করেত পারেবন
িশখন সমাজ কােদরেক িনেয় গ ত হয় বলেত পারেবন



িশখন সমােজর

উে খ করেত পারেবন



িশখন সমাজ গঠেন কী কী িবষেয়



িশখন সমাজ গঠেন

দয়া উিচত ব াখ া করেত পারেবন

ধান িশ েকর ভূ িমকা কী বলেত পারেবন।
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অিধেবশন পিরচালনার
ধাপ

পেরখা

সময়: ৯০ িমিনট

িবষয়ব

প িত/ কৗশল

উপকরণ

সময়

১.

পাঠ সূচনা

মাথা খাটােনা, ে া র

২.

িশখন সমােজর ধারণা

সংি

ব ৃ তা,দলীয় আেলাচনা

ভীপ কাড

১৫ িমিনট

সংি

ব ৃ তা, জাড়ায় কাজ

ভীপ কাড

১০ িমিনট

ভীপ কাড

১০ িমিনট

এবং

যােদর

বাড, মাকার

১৫ িমিনট

িনেয়

গ ত
৩.

িশখন সমােজর

৪.

িশখন

সমাজ

সৃি েত

িবেবচ িবষয়সমূহ
৫.

িশখন

সমাজ

সংি

ব ৃ তা,

আেলাচনা,

জাড়ায় কাজ, মাথা খাটােনা

সৃি েত

ধান িশ ক

মাথা খাটােনা, দলীয় আেলাচনা,
সংি

ব ৃ তা

পা ারেপপার,
ি প/ চেটপ/ বাড
মাি িমিডয়া

৬.

মূল ায়ন

৭.

অিধেবশন পযােলাচনা

সাইনেপন,

ে া র
মাথা খাটােনা, ে া র, ফলাবতন

২০ িমিনট

িপন,

েজ র

বাড, মাকার

১০ িমিনট

বাড, মাকার

১০ িমিনট

উপ াপন কায ম
ধাপ-১: পাঠ সূচনা

সময়: ১৫ িমিনট

শল িবিনময় শেষ িনেচর কিবতাংশ বা এই ধরেণর য কান কিবতাংশ আবৃি

করেত পােরন।

আকাশ আমায় িশ া িদল উদার হেত ভাইের,
কম হওয়ার ম

আিম বায়ুর কােছ পাইের।

িব েজাড়া পাঠশালা মার সবার আিম ছা ,
নানানভােব নতু ন িজিনস িশখিছ িদবারা ।
কৃ িত ও পািরপাি ক অব া থেক আমরা অেনক িকছু িশিখ- এমন উপলি

আমােদর সকেলরই জানা আেছ িকনা

িশ ণাথ েদর িজে স ক ন। তারপর ধন বাদ িদেয় পাঠ ঘাষণা িদন এবং িশেরানাম বােড িলখুন।
ধাপ-২ : িশখন সমােজর ধারণা এবং যােদর িনেয় গ ত
কাজ১-:

িশ ক

িশ ণাথ েদরেক ২

িশখন সমাজ কী? এবং দল-২
দেবন।

দেল িবভ

সময়: ১৫ িমিনট
কের তাঁেদর মেধ ভীপ কাড িবতরণ করেবন। দল-১ ক

ক িশখন সমাজ কােদরেক িনেয় গ ত হয়?

দু র

উ র িলখেত

িশ ণাথ গন দেল পার িরক আলাপ আেলাচনার মাধ েম উ র ভীপ কােড িলেখ

উে েশ পাঠ কের
পাঠ করার পর

সবার

শানােবন।
িশ ক মেহাদয়

িশ ণাথ েদর উপ ািপত উ র েলােক সংি

আেলাচনার মাধ েম

সংেশাধন কের দেবন।

ধাপ-৩: িশখন সমােজর
কাজ১-: িশখন সমােজর
কের

সময়: ১৫ িমিনট
কী?এ িনেয়

ভীপ কােড িলখেত বলেবন।

কাজ২-: পাঠ করার পর

িশ ক মেহাদয়

িশ ক মেহাদয়
িশ ণাথ গণ

পাশাপািশ বসা

িতেজাড়া

িশ ণাথ েদরেক িচ া

ে র উ র সবার উে েশ পাঠ কের

িশ ণাথ েদর উপ ািপত উ র সংি

আেলাচনার মাধ েম সংেশাধন

কের দেবন।

ধাপ-৪: িশখন সমাজ সৃি েত িবেবচ িবষয়সমূহ

সময়: ১৫ িমিনট

26
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কাজ১-: িশখন সমাজ
পর

িত ায় কী কী িবষয়েক

িশ ণাথ েদর ৬/৭ জেনর দেল িবভ

পার িরক আেলাচনা কের
কাজ-২:

দওয়া উিচত?এ িনেয়

িশ ক মেহাদয়

িশ ক মেহাদয় সংি

আেলাচনার

কের পা ার পপার িবতরণ করেবন। তারা

ইন

িমং ও

ে র উ র পা ার পপাের িলেখ উপ াপন করেবন।

িশ ণাথ েদর উপ ািপত উ র েলােক

যৗি ক আেলাচনার মাধ ৈম

সংেশাধন কের

দেবন।
ধাপ-৫: িশখন সমাজ সৃি েত
কাজ১-:

িশ ক

ধান িশ ক

িশ ণাথ েদর ৪/৫

সমাজ সৃি েত

সময়: ৩০ িমিনট
দেল িবভ

কের

েত ক দলেক সি িলতভােব আেলাচনা কের

ধান িশ েকর ভূ িমকার িকছু পেয়

ি র কের

িশ ক এ সময় ঘুের ঘুের কােজর তদারকী করেবন।েলখা
আটিকেয় উপ াপনার জন
কাজ২-: িত দেলর মেনানীত ব ি

পা ার

শষ কের

পপাের িলখেত

িশ ক

পা ার উপ াপনা যখন করেবন তখন অন সব

াইড শা কের িশখন সমাজ সৃি েত

িশ ণাথ উপ াপনা

ধান িশ েকর ভূ িমকার বণনা দেবন।
সময়: ১০ িমিনট

ে র মাধ েম

িশ ক অিধেবশেনর অজন পিরমাপ করেবন।

১. িশখন সমাজ কী?
২. িশখন সমাজ কােদরেক িনেয় গ ত হয়?
৩. িশখন সমােজর
৪. িশখন সমাজ

কী?
িত ায় কী কী িবষয়েক

৫. িশখন সমাজ সৃি েত

বােড

িত দেলর একজনেক মেনানীত করেবন।

ধাপ-৬: মূল ায়ন
িনেচর নমুনা

বলেবন।

পা ার েলা ি প িদেয়

উপ ািপত পা াের সবজন াহ পেয়ে র সংেযাজন-িবেয়াজেনর কাজ করেবন।
কাজ৩-: শেষ

িশখন

দওয়া উিচত?

ধান িশ ক কী কী উপােয় কী কী ভূ িমকা রােখন?
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ধাপ-৭: অিধেবশন পযােলাচনা
িশ ক উ ু

সময়: ১০ িমিনট

আেলাচনা ও িনেচর নমুনা

ে র মাধ েম অিধেবশেনর পযােলাচনা করেবন:



অিধেবশেনর িবষয়ব

র আেলােক উেল িখত িশখন যাগ তা যথাযথ হেয়েছ কী? হ াঁ/ না



অিজতব



অিধেবশেন উেল িখত িশখনফল ছাড়া আর কী কী িশখনফল সংেযাজন করা যেত পাের? েয়াজেন

পশাগত যাগ তা িশখনফেলর সােথ কতটা সাম স পূণ? মম ব কর ন।

২/১ টা িশখন যাগ তা বলুন।

এরপর



িশখন- শখােনা কায েম যসব প িত ব বহার করা হেয়েছ তা কী যথাযথ? হ াঁ/ না



অিধেবশেনর ভােলা িদক ও ম

িশ ক

িদক েলা বলুন এবং ম িদক েলা সািরেয় তালার উপায় বলুন।

সবাইেক ধন বাদ জািনেয় অিধেবশন শষ করেবন।

সহায়ক পাঠ
4.

ু ল আেরা কীভােব ভােলা করা যায়: জাতীয় িশ া ব ব াপনা একােডমী (নােয়ম),িশ া ম ণালয়, ধানমি ,
ঢাকা-১২০৫।

5.

কেলজ আেরা কীভােব ভােলা করা যায়: জাতীয় িশ া ব ব াপনা একােডমী (নােয়ম),িশ া ম ণালয়,
ধানমি , ঢাকা-১২০৫।

6.

উ

মাধ িমক পযােয়র

মাধ িমক ও উ

িত ান

ধানগেণর িশ া

িশ া অিধদ র, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।
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িশ ণ ম ানুেয়ল,
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2.5 : evsjv fvlvq cÖwgZ kãvewji e¨envi I ï× evbvb ixwZ
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অিধেবশন- ২.৬: বয়:সি কােলর চািহদা ও তা পূরেণর উপায়
(Needs of puberty period and ways of fulfilling these needs)
অিজতব পশাগত যাগ তা


বয়ঃসি কাল ও বয়ঃসি কােলর বিশ



বয়ঃসি কােলর শারীিরক ও মানিসক পিরবতন স



বয়ঃসি কােলর চািহদা সং া



বয়ঃসি কােলর চািহদা পূরেণর উপায় স

ান

সং া

ধারণা
িকত

দশন।
ান

দশন ।

দশন ।
িকত ধারণা

দশন ।

িশ েকর দৃি আকষণ






বয়:সি কােলর চািহদা ও তা পূরেণর উপায় স িকত িবষেয় ান র করেবন এবং িডিজটাল
কনেট
ডিলভািরর েয়াজনীয়
িত নেবন।
িশ ণ উপকরণািদ যমন - পা ার পপার, মাি িমিডয়া েজ র, পাওয়ার পেয়
াইড,
কি উটার ইত ািদ ব বহাের েয়াজনীয়
িত নেবন।
অংশ হনমূলক সশন পিরচালনার জন িবিভ প িত ও কৗশল েলা েয়াগ করেবন।
িশ ণাথ েদর মেনােযাগ যাচাইেয়র জন মােঝ মােঝ
কের এবং অন ান কৗশল েয়াগ
কের তােদরেক সি য় রাখেবন।
িশ থ গণেক মূল ায়েনর জন েয়াজনীয় টু ল তির করেবন।

িশখন ফল
অিধেবশন শেষ

িশ ণাথ গণ-



বয়ঃসি কাল ও বয়ঃসি কােলর বিশ

বণনা করেত পারেবন;



বয়ঃসি কােলর শারীিরক ও মানিসক পিরবতনসমুহ ব াখ া করেত পােরন;



বয়ঃসি কােলর চািহদা েলা বণনা করেত পারেবন; এবং



বয়ঃসি কােলর চািহদা পূরেণর উপায়

বলেত পারেবন।
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অিধেবশন পিরচালনার
ধাপ

পেরখা

সময়: ৯০ িমিনট

িবষয়ব

10.

পাঠ সূচনা

11.

বয়ঃসি কাল ও

প িত/ কৗশল
ে

র

িভিডও

বয়ঃসি কােলর বিশ

ও মাই

ম ািপং

দশন,

উ র, VIPP,

পাওয়ার পেয়
সংি

উপকরণ

সময়

হায়াইট বাড ও বাড মাকার

েজে শন

ও

ব ৃ তা

মাকার, ভীপ কাড, বা ার

ীপ,

৫িম:
১৫ িম:

চেটপ, পা ার পপার, পাওয়ার
পেয়

াইড, ল াপটপ,

মাি িমিডয়া ও ই ারেনট
সংেযাগ

12.

বয়ঃসি কােলর শারীিরক

উ র, মাথা-খাটােনা, গ

ও মানিসক পিরবতন

দলীয় কাজ,সংি

ব ৃ তা, পা ার

পপার, পাওয়ার পেয়
ও সংি
13.

কথা,
েজে শন

ীপ, চেটপ,

পা ার পপার, পাওয়ার পেয়
াইড, ল াপটপ, মাি িমিডয়া

বয়ঃসি কােলর

িভিডও

চািহদা েলা

দেল কাজ, দলীয় কাজ উপ াপন,

পা ার পপার, পাওয়ার পেয়

সংি

াইড, ল াপটপ, মাি িমিডয়া ও

দশন, মাথা-খাটােনা, ছাট
ব ৃ তা, পা ার পপার,

পাওয়ার পেয়
পব ও সংি
বয়ঃসি কােলর চািহদা

15.

মূল ায়ন

16.

অিধেবশন পযােলাচনা ও

েজে শন,

মাকার, বা ার

ীপ, চেটপ,

ই ারেনট সংেযাগ

ে া র

ম ািপং, সংি

মাকার, বা ার

ীপ, চেটপ,

ব ৃ তা, পা ার পপার, পাওয়ার

পা ার পপার, পাওয়ার পেয়

পেয়

াইড, ল াপটপ, মাি িমিডয়া

েজে শন

ে া র
মাথা খাটােনা ও

ে া র

১০ িম:

বাড ও বাড মাকার

১০ িম:

উপ াপন কায ম
ধাপ-১: পাঠ সূচনা ..................................................................................সময়: ৫ িমিনট
করার পূেব

িশ ক

থেক আলােপর মাধ েম িশ ার ল

িশ ণাথ েদর সােথ কৗশল িবিনময় করেবন। এরপর

ও িবিভ

র স

েক জানার চ া করেবন।

িশ ণাথ েদর কাছ

িশ ক স ক উ র পাওয়ার

জন সহেযািগতা করেবন এবং এরপর তােদর ধন বাদ জািনেয় সশন/অিধেবশন ঘাষণা কের অিধেবশেনর
িশেরানাম

বােড িলেখ িদেবন।
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১৫ িম:

বাড ও বাড মাকার

ফলাবতন

অিধেবশন

১৫ িম:

আেলাচনা

ে া র পব, মাই

পূরেণর উপায়

২০ িম:

আেলাচনা

পা ার পপার, া পাের ী সীট বা

14.

মাকার, বা ার

িশ কেদর জন

ধাপ-২: বয়ঃসি কাল ও বয়ঃসি কােলর বিশ
কাজ-১:

িশ ণাথ েদর বয়ঃসি কাল স

সময়: ১৫ িমিনট

েক ধারণা আেছ িকনা জানেত চাইেবন এবং িভিডও-এর মাধ েম িকেশার-

িকেশারীেদর িকছু কাযকলাপ দখােবন।
কাজ-২:

িশ ণাথ েদর ভীপ কাড িদেবন। মাথা-ঘাটােনার মাধ েম বয়ঃসি কােলর িকছু বিশ

বলেবন।

িশ ক

কাড েলা বা ার
কাজ-৩:

বচয়েনর িভি েত ৩/৪ জনেক মৗিখকভােব তােদর কাজ উপ াপন
ীপ বা

িভপকােড িলখেত

করেত বলেবন এবং ভীপ

চেটপ িদেয় দয়ােল আটিকেয় িদেত বলেবন ।

িশ ক পা ার পপার, পাওয়ার পেয়

েজে শেন এবং সংি

ব ৃ তার মাধ েম বয়ঃসি কাল স

েক

িশ ণাথ েদর ধারণা িদেবন।

ধাপ-৩: বয়ঃসি কােলর শারীিরক ও মানিসক পিরবতন
কাজ-১: িশ ক

সময়: ২০ িমিনট

িশ ণাথ েদর ছাট ছাট কের ভাগ হেয় বসেত বলেবন।

মেয়েদর মেধ কী ধরেনর শারীিরক পিরবতন হয় স স
কাজ-২: িত

িত

েক িকছু পিরবতন

দলেক বয়ঃসি কােলর ছেল-

পা ার পপাের িলখেত বলেবন।

দলেক তােদর পা ার পপার উপ াপন করেত বলেবন এবং এর উপর িভি

কের আেলাচনার পব

পিরচালনা করেবন।
কাজ-৩: িশ ক গে র মাধ েম বয়ঃসি কােলর িকছু আচরিণক ও মানিসক সমস া উপ াপন করেবন এবং
িশ ণাথ রা তােদর এবয়েসর শারীিরক পিরবতনেক িকভােব িনেয়েছ- স স
কাজ-৪:
হয়

িশ ক

েক জানেত চাইেবন।

িশ ণাথ েদর দেল ভাগ কের বয়ঃসি কােলর ছেল- মেয়েদর মেধ কী ধরেনর মানিসক পিরবতন

মাথা-ঘাটােনার মাধ েম বয়ঃসি কােলর িকছু পিরবতন িলখেত বলেবন। িত

করেত বলেবন এবং এর উপর িভি

কের আেলাচনার পব পিরচালনা করেবন।

কাজ-৫: িশ ক পা ার পপার, পাওয়ার পেয়
উপ াপন ও সংি

দলেক তােদর কাজ উপ াপন

াইেড বয়ঃসি কােলর শারীিরক ও মানিসক পিরবতন েলা

আেলাচনা করেবন।

ধাপ-৪: বয়ঃসি কােলর চািহদা

সময়: ১৫ িমিনট

কাজ-১: িশ ক বয়ঃসি কােলর উপর িভিডও

দশন করেবন।

িশ ণাথ েদর ছাট ছাট দেল ভাগ করেবন এবং

দিশত িভিডও থেক মাথা-খাটােনার মাধ েম বয়ঃসি কােলর চািহদা স
কাজ-২: িত

েক

দলেক তােদর কাজ মৗিখকভােব উপ াপন করােনার মাধ েম

িশ ণাথ েদর িলখেত বলেবন।
িশ ণাথ েদর আেলাচনায় অংশ হণ

করেত উৎসািহত করেবন।
কাজ-৩: িশ ক পা ার পপার, পাওয়ার পেয়

াইেড বয়ঃসি কােলর চািহদা েলা উপ াপন ও আেলাচনা

করেবন।
ধাপ-৫: বয়ঃসি কােলর চািহদা পূরেণর উপায়

সময়: ১৫ িমিনট

কাজ-১: ে া র প িতর মাধ েম িকেশার-িকেশারীেদর চািহদা পূরেণর জন বাবা-মা ও িশ কগণ কী করেত পােরন
তা আেলাচনা করেবন।
কাজ-২: া

উ র েলা

িশ ক িনেজ বা

িশ ণাথ েদর

কাজ-৩: িশ ক িকেশার-িকেশারীেদর চািহদা পূরণ স

ারা মাই

ম ািপেয়র মাধ েম বােড িলখেবন।

েক পিরবার ও িবদ ালেয়র ভূ িমকা সংি

আেলাচনা

করেবন।
ধাপ-৬: মূল ায়ন
পাঠ মূল ায়েনর জন

সময়: ১০ িমিনট
িশ ক

িশ ণাথ েদর উে েশ িনেচর নমুনা

েলার উ র িজে স করেবন এবং

িশ ণাথ েদর উে শ অজেনর অ গিত যাচাই করেবন। িশ ক তােদর উ েরর
মাধ েম

েয়াজন হেল স ক উ র

ি েত যৗি ক আেলাচনার

বেল িদেবন।

1.

বয়ঃসি কাল বলেত কান সময় েক বুঝােনা হয়?

2.

বয়ঃসি কােল ছেল ও মেয়েদর মেধ কী ধরেনর শারীিরক পিরবতন দখা যায়?

3.

বয়ঃসি কােল য মানিসক পিরবতন ঘেট স স
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েক আেলাচনা কর ন।

িশ কেদর জন

4.

বয়ঃসি কােলর চািহদা েলা বণনা কর ন।

5.

িকেশার-িকেশারীেদর চািহদা েলা পূরেণ িক ধরেনর পদে প নওয়া যেত পাের?

ধাপ-৭: অিধেবশন পযােলাচনা ও ফলাবতন
িশ ক উনমু

আেলাচনা ও িনেচর নমুনা

সময়: ১০ িমিনট
ে র মাধ েম অিধেবশেনর পযােলাচনা করেবন।



অিধেবশেনর িবষয়ব

র আেলােক উে িখত িশখন যাগ তা যথাযথ হেয়েছ িক না? হ াঁ/না।



অিজতব



অিধেবশেন উে িখত িশখনফল ছাড়া আর কী কী িশখনফল সংেযাজন করা

পশাগত যাগ তা িশখন ফেলর সােথ কতটা সাম স পূণ?- ম ব ক ন।
যেত পার?

েয়াজেন

িশখন যাগ তা বলুন।


িশখন শখােনা কায েম যসব প িত ব বহার হেয়েছ তা কী যথাযথ? হ াঁ / না।



অিধেবশেনর ভােলা িদক ও ম

িদক েলা বলুন এবং ম

িদক েলা সািরেয় তালার উপায় বলুন।

সহায়ক পাঠ
1.

বানু, সুলতানা (২০১৩): িবকাশ মেনািব ান (১ম খ-), বাংলা একােডমী, ঢাকা।

2.

.Mcgraw Hill ,Child growth and development :(1978) .B.E ,Hurlock
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২/১ টা
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মিডউল-৩: মাধ িমক িশ ায় সমতা (Equality) ও ন ায তা (Equity) এবং একীভূ তকরণ (Inclusion)
(Equality, Equity and Inclusion in Secondary Education)
এ মিডউেল অিজতব পশাগত যাগ তা


ন ায তা, সমতা ও একীভূ ত িশ ার ধারণা



ন ায তা ও সমতার মেধ পাথক িনণয় করার স মতা



একীভূ ত িশ ার চ ােল



একীভূ ত িশ ার চ ােল সমূহ উ রেণর উপায় উ াবন করার স মতা

দশন



একীভূ ত িশখন বা ব পিরেবশ সৃি র উপায় উ াবন করার স মতা

দশন



একীভূ ত িশ া বা বায়েন আ জািতক ঘাষণা ও নীিতমালা
স মতা



শনা

দশন

করার স মতা

দশন

দশন

স ে

অবিহত হওয়া এবং বা বায়েন

দশন

জ ার সমতা র ােথ িশ েকর করণীয় শনা

করার স মতা
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অিধেবশন ৩.১: ন ায তা, সমতা ও একীভূত িশ ার ধারণা
(Concepts of Equity, Equality and Inclusive Education)
এ অিধেবশেন অিজতব পশাগত যাগ তা


ন ায তা, সমতা ও একীভূ ত িশ ার ধারণা



ন ায তা ও সমতার মেধ পাথক িনণয় করার স মতা



একীভূ ত িশ ার িভি

স

ক ত ধারণা

দশন
দশন

দশন

িশ েকর দৃি আকষণ
িণকে

পাঠদােনর পূেব

ক. পিরপা

িশ ক িনে া

িত েলা িনি ত করেবন।

পাশাক পিরধান করেবন এবং পাঠদােনর জন মানিসকভােব

খ. যথাযথ পাঠদান সং া
রফাের

িত থাকেত হেব, যমন- পাঠ কা, পাঠ বই ও পােঠর সােথ

বই, পাঠ উপকরণ ও হ া

গ. অংশ হণমূলক

সশন

িণকে

সংি

সংি

আউট ইত ািদ সােথ িনেয়েছন িকনা তা িনি ত করেবন।

পিরচালনার জন

পাঠদােনর িবিভ

ঘ. ন ায তা, সমতা ও একীভূ ত িশ ার ধারণা সং া
ঙ.

ত িকনা তা িনি ত করেবন।

িবষয়

উপকরণািদ িবেশষ কের মাি িমিডয়া

প িত

ও

কৗশল

ব বহার

পাঠদােনর জন যথাযথ
েজ র ব বহােরর

িত

করেবন।
িনেবন।

িত িনেবন ।

িশখনফল
অিধেবশন শেষ

িশ ণাথ গণ -



ন ায তা ও সমতা বলেত কী বাঝায় তা বলেত পারেবন



ন ায তা ও সমতার মেধ পাথক িন পণ করেত পারেবন



একীভূ ত িশ ার ধারণা ব াখ া করেত পারেবন।

অিধেবশন পিরচালনার
ধাপ
১

পেরখা

সময়: ৯০ িমিনট

িবষয়ব

প িত/ কৗশল

পাঠ সূচনা

উপকরণ

খলা (Game)

পাঁচ

িভ

রং এর

সময়
পা ার

১০ িমিনট

পপার
২

৩
৪

ন ায তা ও সমতার

েজ ের িভিডও ি প

ধারণা

জাড়ায় কাজ

ন ায তা ও সমতার

দলীয়

মেধ পাথক

আেলাচনা

একীভূ ত িশ ার ধারণা

দলীয়

দশন,

মাি িমিডয়া

েজ র, ল াপটপ

২০ িমিনট

মাি িমিডয়া

েজ র, ল াপটপ

২০ িমিনট

কাজ,

উপ াপন

ও

কাজ,

মােকট

েস

পা ার পপার, মাকার

২০ িমিনট

বাড ও মাকার

১০ িমিনট

বাড ও মাকার

১০ িমিনট

উপ াপন ও আেলাচনা
৫

মূল ায়ন

ে া র/কাজ

৬

অিধেবশন পযােলাচনা

আেলাচনা ও ফলাবতন

উপ াপন কায ম
ধাপ - ১: পাঠ সূচনা

১০ িমিনট

িনেচর খলার মাধ েম িবষয়ব র অবতারনা ক ন।
কাজ - ১:

রিঙন

পা ার

চাখ ব

পপার আেগ

থেকই

ছাট

ছাট টু করা কের রাখুন। সকল অংশ হণকারীেদরেক

কের বৃ াকাের দাড়ােত বলুন। দুই রং এর কাগেজর টু করা সবার হােত এক

কের

িদন। িতনজন অংশ হণকারীেক বাদ িদেয় এমন ভােব কাগজ িদেবন যােত দুেটা রং এর মেধ
এক

রং এর কাগেজর সংখ া

বিশ সংখ ক অংশ হণকারী পােবন। আর এক
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অংশ হণকারীর সংখ া অপর রং এর

থেক একটু

কম হেব। এবাের

কাগেজর টু করা দওয়া হয় নাই তােদর িতনজনেক িতন
কাজ - ২:

যেত বলুন। দল

এভােব দু’রং এর দুেটা দল তির হেব।
যােব না। এ কাজ

তিরর সময় কথা বলেত িনেষধ ক ন।

য িতনজন িতন

করার সময় আপিন দল গঠেনর

ি যা

িভ

রং

পেয়েছ তারা কান দেল

পযেব ণ ক ন।

েলা ক ন:



কীভােব িনেজরা তারা কান কথা না বেল দল গঠন কেরেছ?



যখন রং দেখ দেল অ ভু



বড় দেলর অনুভূিত কমন?

হেয়েছ তার অনুভূিত কমন হেয়েছ?



ছাট দেলর অনুভূিত কমন?



য িতনজন অন িতন

উপেরর

রং এর কাগেজর টু করা িদন।

সবাই চাখ খুেল তােদরেক দয়া কাগেজর রং দখেত বলুন। একই রং এর কাগেজর টু করা যারা
পেয়েছ তােদর সবাইেক এক দেল

এবাের িনেচর

িভ

য িতনজনেক রিঙন

িভ

রং পেয়েছ এবং কান দেল যেত পােরিন তােদর অনুভূিত কমন?

েলার মাধ েম অনুভূিত

কমন হেলা তা

জেন আপিন বলুন এ

খলা র মাধ েম দুেটা দল

তির

হেয়েছ। বড় দল ও ছাট দল। আর যারা কান দেলই নাই তারা িবষ । বড় দল অন দল

থেক িনেজেদর ক

অেনক

কাজ করেত হেল

বিশ শি শালী মেন করেছ। কােজই অংশ হণকারীেদর বলুন একই সে

ণীকে

আমােদরেক িচ া করেত হেব ন ায তা ও সমতার ব াপার ।

ধাপ - ২: ন ায তা ও সমতার ধারণা
কাজ - ১:

২০ িমিনট

েজ ের িভিডও ি েপর মাধ েম সমতার দৃশ

দখান। িভিডও ি েপ কী দেখেছ স িবষেয়

ক ন।
কাজ - ২:

সমতা ও ন ায তা বলেত তারা কী বুেঝ স স

েক জাড়ায় আেলাচনা কের িরে কশন জানােল

িলখেত বলুন। তারা কী িলেখেছ তা জেন িবষয়ব র সার সংে প ক ন।
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ধাপ - ৩: ন ায তা ও সমতার মেধ পাথক
কাজ - ১:

২০ িমিনট

িশ ণাথ েদরেক দেল ভাগ ক ন। একদল আেলাচনা করেব ন ায তা িনেয় এবং অপর দল
আেলাচনা করেব সমতা িনেয়।

কাজ - ২:

দলীয় আেলাচনা ল াপটেপ িলেখ উপ াপন করেত বলুন।

কাজ - ৩:

ন ায তা ও সমতার পাথক িন পেণ কান অ

তা থাকেল তা শনা

কের আেলাচনার মাধ েম

ন ায তা ও সমতার পাথক তু েল ধ ন।
ধাপ - ৪: একীভূ ত িশ া ধারণা
কাজ - ১:

২০ িমিনট

িশ ণাথ েদরেক চার

দেল ভাগ কের

েত ক দলেক িভ

রং এর পা ার পপার এবং মাকার

িদন।
কাজ - ২:

বােড বড় কের িলখুন ‘‘একীভূ ত িশ া’’।

কাজ - ৩:

দেল আেলাচনা কের একীভূ ত িশ া বলেত

িশ ণাথ গণ কী বুেঝন

পা ার

পপাের িলখেত

বলুন।
কাজ - ৪:

পা ার

পপাের

লখা

শষ হেল মােকট

েস উপ াপন করেত বলুন এবং

েত ক দলেক ঘুের

ঘুের অন দেলর কাজ দখেত বলুন।
কাজ - ৫:

দখা

শষ হেল সবাইেক িনজ িনজ

ােন িগেয় বসেত বলুন।

য

কান এক

কােজর সারসংে প করেত বলুন।
ধাপ - ৫: মূল ায়ন
মূল ায়েনর জন

১০ িমিনট
িশ ণাথ েদরেক িনেচর



ন ায তা কী?



সমতা কী?



িশ ায় ন ায তা ও সমতার



একীভূ ত িশ ার বিশ

েলার উ র িজে স ক ন:

কী?

েলা কী?

37

দলেক দলীয়

িশ কেদর জন

ধাপ - ৬: অিধেবশন পযােলাচনা
িশ ক উ ু

১০ িমিনট

আেলাচনা ও িনেচর নমুনা ে র মাধ েম অিধেবশেনর পযােলাচনা করেবন



অিধেবশেনর িবষয়ব র আেলােক উে িখত িশখন যাগ তা যথাযথ হেয়েছ কী? হ াঁ/ না



অিজতব



অিধেবশেন উে িখত িশখনফল ছাড়া আর কী কী িশখনফল সংেযাজন করা যেত পাের? েয়াজেন ২/১

পশাগত যাগ তা িশখনফেলর সােথ কতটা সাম স পূণ? ম ব ক ন।

টা িশখন যাগ তা বলুন।

এরপর



িশখন- শখােনা কায েম যসব প িত ব বহার করা হেয়েছ তা কী যথাযথ? হ াঁ/ না



অিধেবশেনর ভােলা িদক ও ম

িশ ক

িদক েলা বলুন এবং ম িদক েলা সািরেয় তালার উপায় বলুন।

সবাইেক ধন বাদ জািনেয় অিধেবশন শষ করেবন।

সহায়ক পাঠ
1.
2.
3.
4.

একীভূ ত

িণকে

িশ েদর চািহদা উপলি

ও এর

িত সাড়া: এক

িশ ক সহািয়কা, UNESCO, Dhaka,

Bangladesh.
Dakar Framework for Action (2000).
Salamanca Declaration (1994), World Conference on Special Needs Education/ Education Watch
Needs Report, 2003/4
Quality with Equity, The Primary Education Agenda; Campaign for Popular Education in Bangladesh.
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অিধেবশন ৩.২: gva¨wgK ¯Í‡i একীভূ ত িশ ায় ন ায তা ও সমতা িনি তকরণ: চ ােল সমূহ ও উ রেণর উপায়
(Ensure Equity and Equality in Inclusive Education in Secondary Level: Challenges and strategies to overcome)

এ অিধেবশেন অিজতব পশাগত যাগ তা


একীভূ ত িশ ার উে শ

সং া



একীভূ ত িশ ার চ ােল



একীভূ ত িশ ার চ ােল সমূহ উ রেণর উপায় উ াবন করার স মতা



একীভূ ত িশ ায় ন ায তা ও সমতা িনি তকরেণর

শনা

ধারণা

দশন

করার স মতা

দশন
দশন

কৗশল বণনা করার স মতা

দশন।

িশখনফল
অিধেবশন শেষ আপিন 

একীভূ ত িশ ার উে শ শনা

করেত পারেবন

িশ েকর দৃি আকষণ
িণকে
ক. পিরপা

পাঠদােনর পূেব

িত েলা িনি ত করেবন।

পাশাক পিরধান করেবন এবং পাঠদােনর জন মানিসকভােব

খ. যথাযথ পাঠদান সং া
রফাের

িশ ক িনে া

িত থাকেত হেব, যমন- পাঠ কা, পাঠ বই ও পােঠর সােথ

বই, পাঠ উপকরণ ও হ া

গ. অংশ হণমূলক

সশন

ত িকনা তা িনি ত করেবন।
সংি

আউট ইত ািদ সােথ িনেয়েছন িকনা তা িনি ত করেবন।

পিরচালনার জন

পাঠদােনর িবিভ

প িত

ও

কৗশল

ব বহার

ঘ. একীভূ ত িশ ায় ন ায তা ও সমতা িনি তকরণ: চ ােল সমূহ ও উ রেণর উপায় সং া
পাঠদােনর জন যথাযথ
ঙ.

িণকে

সংি

িত

িনেবন।

উপকরণািদ িবেশষ কের মাি িমিডয়া

েজ র ব বহােরর

িত িনেবন ।



একীভূ ত িশ ার চ ােল সমূহ বণনা করেত পারেবন



একীভূ ত িশ ার চ ােল সমূহ উ রেণর উে খ করেত পারেবন



একীভূ ত িশ ার ন ায তা ও সমতা কীভােব িনি ত করা যায় ব াখ া করেত পারেবন।
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করেবন।
িবষয়

িশ কেদর জন

অিধেবশন পিরচালনার
ধাপ

পেরখা

সময়: ৯০ িমিনট

িবষয়ব

প িত/ কৗশল

উপকরণ

১

পাঠ সূচনা

ে া র

২

একীভূ ত িশ ার উে শ

আেলাচনা, জাড়ায় কাজ

ভীপ কাড

৩

একীভূ ত িশ ার চ ােল সমূহ

দলগত কাজ, আেলাচনা

মাি িমিডয়া

সময়

বাড, মাকার

৫ িমিনট
৫ িমিনট
েজ র,

২০ িমিনট

ল াপটপ
৪

একীভূ ত

িশ ার

চ ােল সমূহ

দলগত কাজ, উপ াপন

পা ার পপার, মাকার

২০ িমিনট

উ রেণর উপায়
৫

একীভূ ত িশ ার ন ায তা ও
সমতা িনি ত করার উপায়

৬

মূল ায়ন

৭

অিধেবশন পযােলাচনা

ইন

ািমং,

জাড়ায়

িরে কশন জানাল

২০ িমিনট

আেলাচনা
ে া র
আেলাচনা ও ফলাবতন

বাড, বাড মাকার

১০ িমিনট

বাড, বাড মাকার

১০ িমিনট

উপ াপন কায ম
ধাপ-১ : পাঠ সূচনা..............................................................................................৫ িমিনট
কাজ-১:

িশ ণাথ েদরেক ন ায তা ও সমতার এক

উদাহরণ িদেত বলুন। উদাহরণ যথাযথ না হেল

িশ ক যৗি ক আেলাচনা কের ধারণা দেবন। অতঃপর

িশ ক

িশ ণাথ েদরেক ধন বাদ

জািনেয় িশেরানাম ঘাষনা কের বােড িলেখ দেবন।
ধাপ - ২: একীভূ ত িশ ার উে েশ ........................................................................৫ িমিনট
কাজ - ১:

িশ ণাথ েদর উে েশ িনেচর


একীভূ ত কী?



একীভূ ত িশ ার

িশ ণাথ েদর জাড়ায় আেলাচনা কের
কাজ - ২:

েলা ক ন-

েয়াজনীয়তা কী?
দুেটার উ র িরে কশন জানােল িলখেত বলুন।

িশ ণাথ েদর কােছ জানেত চান তারা কী িলেখেছন।

িশ ণাথ েদর উ ের

কান ভু ল থাকেল

তা সংেশাধন ক ন।
ধাপ – ৩ : একীভূ ত িশ ার চ ােল সমূহ...............................................................২০ িমিনট
কাজ - ১:

িশ ণাথ েদরেক দেল ভাগ ক ন।

েত ক দলেক এক

কাজ - ২:

েত ক দলেক একীভূ ত িশ ার চ ােল সমূহ শনা

কাজ - ৩:

লখা শষ হেল

কের পা ার পপার ও মাকার িদন।

কের পা ার পপাের িলখেত বলুন।

নারীেত উপ াপন করেত বলুন।

ধাপ - ৪: একীভূ ত িশ ার চ ােল সমূহ উ রেণর উপায়................................................
কাজ - ১:

২০ িমিনট

িশ ণাথ েদরেক পুনরায় একই দেল কাজ করেত বলুন। একীভূ ত িশ ার চ ােল
কীভােব দূর করা যায় স েলা আেলাচনার মাধ েম শনা

কের

িত

বা বাধাসমূহ

দলেক ল াপটেপ উপ াপন

করেত বলুন।
কাজ - ২:

সব দেলর উপ াপন

শেষ কােরা

কান ম ব থাকেল

নুন এবং আেলাচনার মাধ েম সমাধান

ক ন।
ধাপ - ৫: একীভূ ত িশ ার ন ায তা ও সমতা িনি ত করার উপায়.......................................২০ িমিনট
কাজ - ১:

িবষয়

বােড বড় কের িলখুন।

িশ ণাথ েদরেক

জাড়ায় িবষয়

মাধ েম আেলাচনা কের তােদর িরে কশন জানােল িলখেত বলুন।
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িনেয়

ইন

ািমং এর

িশ কেদর জন

কাজ - ২:

িশ ণাথেদর কােছ জানেত চান তারা কী িলেখেছ?

কাজ - ৩:

তােদর উ র দওয়া শষ হেল

েয়াজেন আপিন িবষয়

ধাপ - ৬: মূল ায়ন.......................................................................................
কাজ - ১:

সশন

কাজ - ২:

মূল ায়েনর জন

একীভূ ত িশ া কী?



একীভূ ত িশ ার উে শ কী?



একীভূ ত িশ া বা বায়েনর চ ােল



একীভূ ত িশ ার চ ােল

েক সংে েপ আেলাচনা ক ন।

১০ িমিনট

িশ ণাথ েদর উে েশ িনেচর



উ র শানার পর

স

েলা ক ন:

েলা কী?

েলা কীভােব দূর করেবন?

েয়াজেন আেলাচনা ক ন।

ধাপ - ৭: অিধেবশন পযােলাচনা........................................................................... ১০ িমিনট
িশ ক উ ু

আেলাচনা ও িনেচর নমুনা

ে র মাধ েম অিধেবশেনর পযােলাচনা করেবন



অিধেবশেনর িবষয়ব র আেলােক উে িখত িশখন যাগ তা যথাযথ হেয়েছ কী? হ াঁ/ না



অিজতব



অিধেবশেন উে িখত িশখনফল ছাড়া আর কী কী িশখনফল সংেযাজন করা যেত পাের? েয়াজেন ২/১

পশাগত যাগ তা িশখনফেলর সােথ কতটা সাম স পূণ? ম ব ক ন।

টা িশখন যাগ তা বলুন।

এরপর



িশখন- শখােনা কায েম যসব প িত ব বহার করা হেয়েছ তা কী যথাযথ? হ াঁ/ না



অিধেবশেনর ভােলা িদক ও ম

িশ ক

িদক েলা বলুন এবং ম িদক েলা সািরেয় তালার উপায় বলুন।

সবাইেক ধন বাদ জািনেয় অিধেবশন শষ করেবন।

সহায়ক পাঠ
5.
6.
7.
8.

একীভূ ত

িণকে

িশ েদর চািহদা উপলি

ও এর

িত সাড়া: এক

িশ ক সহািয়কা, UNESCO, Dhaka,

Bangladesh.
Dakar Framework for Action (2000).
Salamanca Declaration (1994), World Conference on Special Needs Education/ Education Watch
Needs Report, 2003/4
Quality with Equity, The Primary Education Agenda; Campaign for Popular Education in Bangladesh.
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িশ কেদর জন

অিধেবশন ৩.৩:একীভূ ত িশখন বা ব পিরেবশ সৃি েত

ধান িশ ক

(Role of Head Teacher for Developing Inclusive Learning-Friendly Environment)
এ অিধেবশেন অিজতব পশাগত যাগ তা


একীভূ ত িশখন বা ব পিরেবশ সং া

ধারণা

দশন



একীভূ ত িশখন বা ব পিরেবেশর বিশ



একীভূ ত িশখন বা ব পিরেবশ সৃি র উপায় উ াবন করার স মতা

উে খ করার স মতা

দশন
দশন।

িশখনফল
অিধেবশন শেষ

িশ ণাথ গণ-



একীভূ ত িশখন বা ব পিরেবশ কী বলেত পারেবন



একীভূ ত িশখন বা ব পিরেবেশর বিশ



একীভূ ত িশখন বা ব পিরেবশ সৃি েত

উে খ করেত পারেবন
ধান িশ েকর ভূ িমকা বণনা করেত পারেবন।

িশ েকর দৃি আকষণ
িণকে
ক. পিরপা

পাঠদােনর পূেব

িত েলা িনি ত করেবন।

পাশাক পিরধান করেবন এবং পাঠদােনর জন মানিসকভােব

খ. যথাযথ পাঠদান সং া
রফাের

িশ ক িনে া

িত থাকেত হেব, যমন- পাঠ কা, পাঠ বই ও পােঠর সােথ

বই, পাঠ উপকরণ ও হ া

গ. অংশ হণমূলক

সশন

ত িকনা তা িনি ত করেবন।
সংি

আউট ইত ািদ সােথ িনেয়েছন িকনা তা িনি ত করেবন।

পিরচালনার জন

ঘ. একীভূ ত িশখন বা ব পিরেবশ সৃি েত

পাঠদােনর িবিভ
ধান িশ ক সং া

প িত
িবষয়

ও

কৗশল

ব বহার

পাঠদােনর জন যথাযথ

িনেবন।
ঙ.

িণকে

সংি

উপকরণািদ িবেশষ কের মাি িমিডয়া
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করেবন।

েজ র ব বহােরর

িত িনেবন ।

িত

িশ কেদর জন

অিধেবশন পিরচালনার
ধাপ

পেরখা

সময়: ৯০ িমিনট

িবষয়ব

১

পাঠ সূচনা

২

িশখন বা ব পিরেবশ

প িত/ কৗশল

উপকরণ

ে া র

সময়

বাড, মাকার

একক িচ া, আেলাচনা

ভীপ

৫ িমিনট

কাড, পুশ

িপন

১০ িমিনট

বাড, মাকার
৩

িশখন

৪

বা ব

পিরেবেশর

ইন

ািমং,

জাড়ায়

বিশ

আেলাচনা

িশখন বা ব পিরেবশ সৃি েত

দলগত কাজ, আেলাচনা

কাজ,

ধান িশ েকর ভূ িমকা
৫

মূল ায়ন

৬

অিধেবশন পযােলাচনা

ি প চাট, মাকার

২৫ িমিনট

ল াপটপ,

৩০ িমিনট

মাি িমিডয়া

েজ র
ে া র
আেলাচনা ও িফডব াক

বাড, বাড মাকার

১০ িমিনট

বাড, বাড মাকার

১০ িমিনট

উপ াপন কায ম
ধাপ-১ : পাঠ সূচনা........................................................................................৫ িমিনট
কাজ-১: িশ ণাথ েদর উে েশ িনেচর


একীভূ ত িশ ার চ ােল

ক ন-

েলা কী?

কাজ-২: তােদর উ র শানার পর

েয়াজেন

িশ ক যৗি ক আেলাচনা কের ধারণা

করেবন। অতঃপর

িশ ক অিধেবশন ঘাষনা কের িশেরানাম বােড িলেখ দেবন।
ধাপ- ২: িশখন বা ব পিরেবশ
কাজ - ১:
কাজ - ২:

িশ ণাথ েদর পূব ান যাচাইেয়র জন ‘‘পিরেবশ বা ব’’ িবষয়
সকল

িশ ণাথ েক এক

কের এক
কাজ - ৩:
কাজ - ৪:

বােড িলখুন।

কের মাকার ও ভীপ কাড িদন এবং িবষয়

স

েক একাকী িচ া

কের বাক ভীপ কােড িলখেত বলুন।

লখা শষ হেল সবাইেক তােদর ভীপ কাড

পুশ িপন িদেয় বােড সেট িদেত বলুন।

ভীপ কােড লখা বাক েলা পেড় শানান এবং অিধেবশেনর িশেরানাম ঘাষণা ক ন।

ধাপ - ৩: িশখন বা ব পিরেবেশর বিশ
কাজ - ১:

১০ িমিনট

......................................................

................................ ২৫ িমিনট

পােশর জেনর সােথ জাড়া তির কের িশখন বা ব পিরেবেশর বিশ

েলা শনা

কের তােদর

জানােল িলখেত বলুন।
কাজ - ২:
কাজ - ৩:

জাড়া থেক এক একজন কের ডেক এক
ি প চােট তারা

য সকল

বিশ

কের বিশ

ি প চােট িলখেত বলুন।

িলেখেছ তা একজনেক পেড়

আেলাচনা ক ন।
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শানােত বলুন।

েয়াজেন

িশ কেদর জন

ধাপ - ৪: িশখন বা ব পিরেবশ সৃি েত
কাজ - ১:

ধান িশ েকর ভূ িমকা................................. ৩০ িমিনট

িশ ণাথ েদরেক দেল ভাগ ক ন।

কাজ - ২:

িবষয়

বােড িলখুন এবং দেল আেলাচনা কের মাি িমিডয়ায় উপ াপনার জন ল াপটেপ িলখেত

বলুন।
কাজ - ৩:

লখা শষ হেল

েত ক দলেক িবষয়

উপ াপন করেত বলুন।

ধাপ - ৫: মূল ায়ন ....................................................................
মূল ায়েনর জন

িশ ণাথ েদর উে েশ িনেচর নমুনা



িশখন বা ন পিরেবেশর বিশ



িশখন বা ব পিরেবশ সৃি র



িশখন বা ব পিরেবশ সৃি েত
িশ ণাথ েদর উ র

েন

েলার উ র িজে স ক ন।

কী?
েয়াজনীয়তা কী?
ধান িশ ক কীভােব সহায়তা করেত পােরন?

েয়াজেন সংেশাধন ক ন এবং আেলাচনা ক ন।

ধাপ - ৬: অিধেবশন পযােলাচনা................................................
িশ ক উ ু

১০ িমিনট

আেলাচনা ও িনেচর নমুনা

১০ িমিনট

ে র মাধ েম অিধেবশেনর পযােলাচনা করেবন



অিধেবশেনর িবষয়ব র আেলােক উে িখত িশখন যাগ তা যথাযথ হেয়েছ কী? হ াঁ/ না



অিজতব



অিধেবশেন উে িখত িশখনফল ছাড়া আর কী কী িশখনফল সংেযাজন করা যেত পাের? েয়াজেন ২/১

পশাগত যাগ তা িশখনফেলর সােথ কতটা সাম স পূণ? ম ব ক ন।

টা িশখন যাগ তা বলুন।

এরপর



িশখন- শখােনা কায েম যসব প িত ব বহার করা হেয়েছ তা কী যথাযথ? হ াঁ/ না



অিধেবশেনর ভােলা িদক ও ম

িশ ক

িদক েলা বলুন এবং ম িদক েলা সািরেয় তালার উপায় বলুন।

সবাইেক ধন বাদ জািনেয় অিধেবশন শষ করেবন।

সহায়ক পাঠ
একীভূ ত

9.

িণকে

িশ েদর চািহদা উপলি

ও এর

িত সাড়া: এক

িশ ক সহািয়কা, UNESCO, Dhaka,

Bangladesh.
Dakar Framework for Action (2000).
Salamanca Declaration (1994), World Conference on Special Needs Education/ Education Watch
Needs Report, 2003/4
Quality with Equity, The Primary Education Agenda; Campaign for Popular Education in Bangladesh.

10.
11.
12.

অিধেবশন ৩.৪: একীভূ ত িশ া সং া

জাতীয় ও আ জািতক ঘাষণা ও নীিতমালা

এবং বাংলােদশ সরকােরর

গৃহীত পদে প
(National and International Decleration and Principles regarding Inclussive Education and Steps taken
by Bangladesh Government)
অিজতব পশাগত যাগ তা


একীভূ ত িশ ার মূল িভি



একীভূ ত িশ া বা বায়েন আ জািতক ঘাষণা ও নীিতমালা
স মতা



অবিহত হওয়া ও বা বায়েন স মতা
স ে

দশন

অবিহত হওয়া এবং বা বায়েন

দশন

একীভূ ত িশ া বা বায়েন বাংলােদশ সরকােরর গৃহীত পদে প
স মতা



স ে

স ে

অবিহত হওয়া এবং

দশন

একীভূ ত িশ া বা বায়েন িনজ িনজ

িত ােন স ক পদে প
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হেণ স মতা

দশন।

বা বায়েন

িশ কেদর জন

িশখনফল
অিধেবশন শেষ

িশ ণাথ রা-



একীভূ ত িশ া কী বলেত পারেবন



একীভূ ত িশ ার মূল িভি



একীভূ ত িশ া সং া

িবিভ

একীভূ ত িশ া সং া




স ে

একীভূ ত িশ া সং া

বলেত পারেবন
উে খেযাগ আ জািতক ঘাষণা ও নীিতমালার

িবিভ

উে খেযাগ জাতীয় ঘাষণা ও নীিতমালার

নাম বলেত
নাম বলেত

পারেবন
পারেবন

বাংলােদশ সরকােরর গৃহীত পদে পসমূহ বণনা করেত পারেবন।

িশ েকর দৃি আকষণ
িণকে
ক. পিরপা

পাঠদােনর পূেব

সশন

ঘ. একীভূ ত িশ া সং া
পদে প সং া
িণকে

সংি

িবষয়

ত িকনা তা িনি ত করেবন।

িত থাকেত হেব, যমন- পাঠ কা, পাঠ বই ও পােঠর সােথ

বই, পাঠ উপকরণ ও হ া

গ. অংশ হণমূলক

ঙ.

িত েলা িনি ত করেবন।

পাশাক পিরধান করেবন এবং পাঠদােনর জন মানিসকভােব

খ. যথাযথ পাঠদান সং া
রফাের

িশ ক িনে া

সংি

আউট ইত ািদ সােথ িনেয়েছন িকনা তা িনি ত করেবন।

পিরচালনার জন

পাঠদােনর িবিভ

প িত

জাতীয় ও আ জািতক ঘাষণা ও নীিতমালা
পাঠদােনর জন যথাযথ

িত

উপকরণািদ িবেশষ কের মাি িমিডয়া
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ও

কৗশল

ব বহার

করেবন।

এবং বাংলােদশ সরকােরর গৃহীত

িনেবন।
েজ র ব বহােরর

িত িনেবন ।

িশ কেদর জন

অিধেবশন পিরচালনার

পেরখা

সময় ৯০ িমিনট

ধাপ

িবষয়ব

প িত/ কৗশল

১

সূচনা

সংি

২

একীভূ ত িশ া বা বায়েন
িত ােনর

৩

উপকরণ

আেলাচনা

ে া র

বাড,মাকার

০৫ িমিনট

বাড,মাকার, পা ার পপার

১০ িমিনট

করনীয়

একীভূ ত িশ া সং া

দলগত কাজ, মত িবিনময়,

আ জািতক ঘাষণা ও নীিতমালা

আ জািতক ঘাষণা ও

মাথা খাটােনা

, পা ার পপার, মাকার,

নীিতমালা
৪

সময়

মাি িমিডয়া

একীভূ ত িশ া সং া
জাতীয় নীিতমালা

দলগত কাজ, মত

এবং

জাতীয়

িবিনময় , মাথা খাটােনা

৩০িমিনট

েজ র

নীিতমালা

, পা ার

৩০িমিনট

পপার, মাকার, , মাি িমিডয়া

বাংলােদশ সরকােরর গৃহীত

েজ র

পদে প
৫.

মূল ায়ন

ে া র

বাড,মাকার

৫ িমিনট

৬.

অিধেবশন পযােলাচনা

ে া র, পাউয়ার পেয়

বাড,মাকার, মাি িমিডয়া

১০ িমিনট

েজ শন,উ ু

আেলাচনা

েজ র

উপ াপন কায ম
ধাপ-১: সূচনা-------------------------------------------------------------------------------০৫ িমিনট
কাজ-১: একীভূ ত িশ া স

েক

িশ ণাথ গেণর ধারণা জানেত চাইেবন।

েয়াজেন যৗি ক আেলাচনা কের
ধাপ-২: একীভূ ত িশ া বা বায়েন
কাজ-১: িশ ক

িশ ণাথ গণেক

িশ ণাথ গেণর ধারণা
িত ােনর
কেয়ক

িশ ণাথ গেণর ধারণা জানার পর

করেবন।

করণীয় -----------------------------------------১০ িমিনট

দেল ভাগ কের একীভূ ত িশ া

বা বায়েন

িত ান

পযােয় কী কী

উেদ াগ নওয়া উিচত তা পযােলাচনা শেষ উপ াপন করেত বলেবন।
ধাপ-৩: একীভূ ত িশ া সং া
কাজ- ১: িশ ক

িশ ণাথ গণেক

আ জািতক ঘাষণা ও নীিতমালা

আ জািতক ঘাষণা ও নীিতমালা
পূেব গ ত

দেল ভাগ হেয় একীভূ ত িশ া সং া

জাতীয়

নীিতমালা

িশ ণাথ গণেক

জাতীয়

নীিতমালা

পূেব গ ত

উপ াপন করেত বলেবন।
এবং বাংলােদশ সরকােরর গৃহীত পদে প -৩০ িমিনট

দেল ভাগ হেয় একীভূ ত িশ া সং া

এবং বাংলােদশ সরকােরর গৃহীত পদে প স

ক ত তথ সূ

একীভূ ত িশ া সং া

সরবরাহ করেবন/ ম ানুেয়েলর

পৃ া সংখ া উে খ কের দলগত আেলাচনা করেত বলেবন। আেলাচনা শেষ সরবরাহকৃ ত
এবং বাংলােদশ সরকােরর গৃহীত পদে প স
পপার /পাউয়ার পেয়ে

উে খেযাগ

উে খেযাগ আ জািতক ঘাষণা ও নীিতমালা একীভূ ত িশ া বা বায়েন কী

অবদান রেখেছ তা পা ার পপার /পাউয়ার পেয়ে

কাজ- ১: িশ ক

কেয়ক

সরবরাহ করেবন/ ম ানুেয়েলর পৃ া সংখ া উে খ কের দলগত আেলাচনা করেত

বলেবন। আেলাচনা শেষ সরবরাহকৃ ত

ধাপ-৪: একীভূ ত িশ া সং া

------------------------------৩০ িমিনট

জাতীয়

নীিতমালা

ক ত একীভূ ত িশ া বা বায়েন কী অবদান রেখেছ তা পা ার

উপ াপন করেত বলেবন।

ধাপ-৫: মূল ায়ন------------------------------------------------------------------------------৫ িমিনট
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িশ কেদর জন

অিধেবশন মূল ায়েনর জন

িশ ক িনেচর নমুনা

েলার উ র িজ াসা করেবন-

1.

একীভূ ত িশ া কী?

2.

একীভূ ত িশ া সং া

3.

একীভূ ত িশ া বা বায়েন য কান ২/৩ নীিতমালার অবদান কী?

4.

একীভূ ত িশ া সং া

5.

একীভূ তিশ া বা বায়েন বাংলােদশ সরকােরর অবদানসমূহ ( সংে েপ ১/২

িশ ণাথ েদর উ র শানার পর

কেয়ক
কেয়ক

আ জািতক ঘাষণা ও নীিতমালা
জাতীয়

েয়াজেন

নীিতমালার

নাম কী?

নাম কী?
) কী?

িশ ক যৗি ক আেলাচনা কের উ র সংেশাধন কের দেবন।

ধাপ-৬: অিধেবশন পযােলাচনা----------------------------------------- ---------------------১০ িমিনট
িশ েকর দৃি আকষণ

িশ ক উ ু

আেলাচনা ও পাওয়ার পেয়

েজ শেন

দিশত িনেচর

ে র মাধ েম অিধেবশন পযােলাচনা

করেবন।


অিধেবশেনর িবষয়ব র আেলােক উেল িখত িশখন যাগ তা যথাযথ হেয়েছ িক না? হ াঁ/না।



অিজতব



অিধেবশেন উে িখত িশখনফল ছাড়া আর কী কী িশখনফল সংেযাজন করা যেত পার? েয়াজেন ২/১

পশাগত যাগ তা িশখন ফেলর সােথ কতটা সাম স পূণ?- ম ব ক ন।

িশখন যাগ তা বলুন।


িশখন শখােনা কায েম যসব প িত ব বহার হেয়েছ তা কী যথাযথ? হ াঁ / না।



অিধেবশেনর ভােলা িদক ও ম
সবেশেষ

িদক েলা বলুন এবং ম

িদক েলা সািরেয় তালার উপায় বলুন।

িশ ক সকলেক ধন বাদ জািনেয় অিধেবশেনর সমাি

ঘাষনা করেবন।

সহায়ক পাঠ
1.

GAPH বাংলােদশ কতৃ ক সরবরাহকৃ ত

2.

একীভূ ত িশ ার ধারণা ও বা বায়ন িনেদিশকা-জাতীয়

3.

Inclusive Education: Where There are Few Resources by Sue Stubbs, September, 2008

অিধেবশন ৩.৫: মাধ িমক িশ া

িশ ণ ম ানুেয়ল

ের জ ার সমতা ও বয়

িতব ী ফারাম

িশ া

(Gender Equality in Secondary Level and Adult Education)
এ অিধেবশেন অিজতব পশাগত যাগ তা


জ ার সমতার

ব াখ া করার স মতা



জ ার সমতা র ােথ িশ েকর করণীয় শনা



বয়

িশ ার উে শ শনা



বয়

িশ া বিশ

করার স মতা

উে খ করার স মতা

দশন
করার স মতা
দশন

দশন।
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দশন

টা

িশ কেদর জন

িণকে

পাঠদােনর পূেব

ক. পিরপা

িশ ক িনে া

পাশাক পিরধান করেবন এবং পাঠদােনর জন মানিসকভােব

খ. যথাযথ পাঠদান সং া
রফাের

সশন

সংি

সংি

আউট ইত ািদ সােথ িনেয়েছন িকনা তা িনি ত করেবন।

পিরচালনার জন

ঘ. জ ার সমতা ও বয়
িণকে

ত িকনা তা িনি ত করেবন।

িত থাকেত হেব, যমন- পাঠ কা, পাঠ বই ও পােঠর সােথ

বই, পাঠ উপকরণ ও হ া

গ. অংশ হণমূলক
ঙ.

িত েলা িনি ত করেবন।

িশ া সং া

পাঠদােনর িবিভ

িবষয়

প িত

ও

পাঠদােনর জন যথাযথ

উপকরণািদ িবেশষ কের মাি িমিডয়া

কৗশল
িত

েজ র ব বহােরর

ব বহার

করেবন।

িনেবন।
িত িনেবন ।

িশখনফল


জ ার কী উে খ করেত পারেবন



জ ার সমতা বলেত কী বাঝায় তা বলেত পারেবন



জ ার সমতা র ােথ িশ েকর করণীয় কী ব াখ া করেত পারেবন



বয়

িশ া কী বলেত পারেবন



বয়

িশ ার বিশ সমূহ উে খ করেত পারেবন।

অিধেবশন পিরচালনার
ধাপ
১

পেরখা

সময়: ৯০ িমিনট

িবষয়ব

প িত/ কৗশল

পাঠ সূচনা

২

জ ার

৩

জ ার

সমতা

র ায়

উপকরণ

সময়

একক কাজ

ভীপ কাড,মাকার

৫ িমিনট

একক কাজ

ভীপ কাড, মাকার

৫ িমিনট

আেলাচনা, দেল কাজ

পা ার পপার, মাকার

২০ িমিনট

বাড,মাকার

১৫ িমিনট

পা ার পপার, মাকার

২৫ িমিনট

বাড, মাকার

১০ িমিনট

বাড, মাকার

১০ িমিনট

িশ েকর করণীয়
৪

বয়

িশ া

জাড়ায় কাজ

৫

বয়

িশ ার বিশ

৬

মূল ায়ন

৭

অিধেবশন পযােলাচনা

দলীয় কাজ, আেলাচনা
ে া র
আেলাচনা, ে া র

উপ াপন কায ম
ধাপ - ১: পাঠ সূচনা....................................................................................... ৫ িমিনট
কাজ - ১:

িশ ণাথ েক ভীপ কােড

জ ার িশ ার পিরেবশ সৃি েত

ধান িশ েকর ভূ িমকা িলখেত

বলুন। লখা শেষ কাড েলা সং হ ক ন এবং কেয়কজেনর কাড পেড় শানান। এরপর
েয়াজেন এ িবষেয়

যৗি ক আেলাচনা কের সবাইেক ধন বাদ জািনেয়

সশন

ঘাষনা

িশ ক
ক ন

এবং িশেরানাম বােড িলেখ িদন।
ধাপ - ২: জ ার…………………………………………….............৫ িমিনট
কাজ - ১:

েত ক

িশ ণাথ েক এক

কের ভীপ কাড এবং মাকার িদন। জ ার বলেত

িশ ণাথ গণ কী

বুেঝন ভীপ কােড সংে েপ িলখেত বলুন। লখা শেষ কাড েলা সং হ ক ন এবং কেয়কজেনর
কাড পেড় শানান।এরপর

িশ ক

েয়াজেন এ িবষেয় যৗি ক আেলাচনা কের জ ার স

েক

তােদর ধারণা িদন।
ধাপ - ৩: জ ার সমতা র ায় িশ েকর করণীয়……………………….......... ২০ িমিনট
কাজ - ১:

িশ ণাথ েদরেক ৮

দেল ভাগ ক ন। দেল আেলাচনা কের পা ার পপাের িবষয়

বলুন। িনধািরত সময় শেষ
উপ াপন শেষ
ধাপ - ৪: বয়

েত ক দল থেক একজনেক দলীয় কাজ

নারীেত আেলাচনা ক ন।

িশ া……………………………………………. ১৫ িমিনট
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স

েক িলখেত

উপ াপন করেত বলুন।

িশ কেদর জন

কাজ - ১:

িশ ণাথ েদরেক পােশর জেনর সােথ

জাড়া

আেলাচনা করেত বলুন। িনধািরত সময় পের
বয়
ধাপ - ৫: বয়

তির করেত বলুন। বয়
েত ক

জাড়া

িশ ণাথ েদর দেল ভাগ ক ন।

েত ক দলেক এক

কের পা ার পপার এবং মাকার িদন।

িশ ার বিশ সমূহ পা ার পপাের িলখেত বলুন।েলখা শেষ

দল থেক একজনেক উপ াপন করেত বলুন।উপ াপন শেষ
ধাপ - ৬: মূল ায়ন………….………………………. …………… ১০ িমিনট
অিধেবশন মূল ায়েনর জন িনেচর নমুনা



েলার উ র িজে স করেত পােরন।

জ ার কী?
ণীকে
বয়

চ া ক ন তারা

িশ া বলেত কী বুেঝন? একজনেক বােড ডেক তােদর দয়া উ র িলখেত বলুন।

দেল আেলাচনা কের বয়



থেক জানেত

জাড়ায়

িশ ার বিশ .……………..…………………………২৫ িমিনট

কাজ - ১:



িশ া কী তা

জ ার সমতা র ায় িশ ক কী করেত পােরন?

িশ ার বিশ সমূহ কী?

িশ ণাথ েদর উ র শানার পর

েয়াজেন আেলাচনা ক ন।
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নারীেত আেলাচনা ক ন।

েত ক

িশ কেদর জন

ধাপ - ৭: অিধেবশন পযােলাচনা…………………………………..
িশ ক উ ু

….. ১০ িমিনট

আেলাচনা ও িনেচর নমুনা মাধ েম অিধেবশেনর পযােলাচনা করেবন



অিধেবশেনর িবষয়ব র আেলােক উে িখত িশখন যাগ তা যথাযথ হেয়েছ কী? হ াঁ/ না



অিজতব



অিধেবশেন উে িখত িশখনফল ছাড়া আর কী কী িশখনফল সংেযাজন করা যেত পাের? েয়াজেন ২/১

পশাগত যাগ তা িশখনফেলর সােথ কতটা সাম স পূণ? ম ব ক ন।

টা িশখন যাগ তা বলুন।

এরপর



িশখন- শখােনা কায েম যসব প িত ব বহার করা হেয়েছ তা কী যথাযথ? হ াঁ/ না



অিধেবশেনর ভােলা িদক ও ম

িশ ক

িদক েলা বলুন এবং ম িদক েলা সািরেয় তালার উপায় বলুন।

সবাইেক ধন বাদ জািনেয় অিধেবশন শষ করেবন।

সহায়ক পাঠ
13.
14.
15.
16.

একীভূ ত

িণকে

িশ েদর চািহদা উপলি

ও এর

িত সাড়া: এক

িশ ক সহািয়কা, UNESCO, Dhaka,

Bangladesh.
Dakar Framework for Action (2000).
Salamanca Declaration (1994), World Conference on Special Needs Education/ Education Watch
Needs Report, 2003/4
Quality with Equity, The Primary Education Agenda; Campaign for Popular Education in Bangladesh.

50

িশ কেদর জন

মিডউল-৪: জাতীয় িশ া ম ২০১২: উ য়ন ও বা বায়ন
(National Curriculum 2012: Formulation and Implementation)
অিজতব পশাগত যাগ তা


জাতীয় িশ া ম ২০১২ এর উে শ পাঠদান প িত,িশখনফল ,িবষয়ব
েয়াজনীয় িশে াপকরণ সং া

ধারণা

,িবষয় ,, মূল ায়ন প িত

দশন



জাতীয় িশ া ম ২০১২ এর

বিশ ,িবষয় কাঠােমা ও ন র ব েনর ধারণা



জাতীয় িশ া ম ২০১২ এর উ য়ন



িশখন- শখােনা প িত ও কৗশল স

েক জাতীয় িশ া ম ২০১২ এর িনেদশনা স



জীবন দ তািভি ক িশ ার

ধান বিশ

ধান

ি য়া স

ক ত ধারণা
স
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কত

দশন

দশন
ান ও ধারণা

দশন

কত

ান

দশন

এবং

িশ কেদর জন

অিধেবশন ৪১.: িশ া েমর ধারণা ,পিরসর ও
(significance extent and ,Concept of curriculum)
অিজতব পশাগত যাগ তা
জাতীয়



িশ া ম ২০১২ এর আেলােক িশ া েমর উে শ পাঠদান ও মূল ায়ন ,িশখনফল ,িবষয়ব

প িত এবং

েয়াজনীয় িশে াপকরণ সং া

জাতীয় িশ া ম ২০১২ এর িবষয়ব



ব বহার করার

স মতা

স

ান

দশণ

েক ব াপক

িশ া েমর সােথ পাঠ সূিচর পাথক করার স মতা



িনিদ

পাঠ সূিচর সকল িবষয়ব র উপর



িনিদ

িশ া েমর আওতাভু

িণকে

দশণ

ধারণা

দশণ

য

সকল িবষয় ও ধারণা িশ াথ র িনকট জ ল বেল
অজেনর জন

ান ও িনিবড় ধারণা নমনীয়ভােব

দশণ





,িবষয় ,

েয়াজনীয় কলােকৗশল স

েক

সম ক

তীয়মান হয় স , সকল
ান

ে

ত ািশত িশখনফল

দশণ ।

িশ েকর দৃি আকষণ
িশ া েমর ধারণা ,পিরসর ও
স িকত িবষেয় ান র করেবন এবং িডিজটাল কনেট
ডিলভািরর েয়াজনীয়
িত নেবন।
িশ ণ উপকরণািদ যমন ,মাি িমিডয়া েজ র , পা ার পপার ,মাকার -পাওয়ার পেয়
াইড, কি
ইত ািদ ব বহাের েয়াজনীয়
িত নেবন।





অংশ হনমূলক সশন পিরচালনার জন িবিভ



িশ ণাথ েদর মেনােযাগ যাচাইেয়র জন মােঝ মােঝ
কের এবং অন ান
তােদরেক সি য় রাখেবন।
িশ থ গণেক মূল ায়েনর জন েয়াজনীয় টু ল তির করেবন।



প িত ও কৗশল েলা

উটার

েয়াগ করেবন।
কৗশল

েয়াগ কের

িশখনফল
এই অিধেবশন শেষ

িশ নাথ রা-



িশ া ম ও পাঠ সূিচর ধারণা বণনা করেত পারেবন



িশ া ম ও পাঠ সূিচর পাথক িনণয় করেত পারেবন



িশ া েমর পিরসর ব



িশ া েমর

অিধেবশন পিরচালনার
ধাপ

করেত পারেবন

ব াখ া করেত পারেবন।

পেরখা

সময়: ৯০ িমিনট

িবষয়ব

প িত কৗশল/

উপকরণ

১

পাঠ সূচনা

মাথা খাটােনা , া র

২

িশ া ম ও পাঠ সূিচর

সংি

ধারণা

কাজ,মাথা খাটােনা পাওয়ার ,

ব ৃ তাদলীয় ,

পেয়
৩

িশ া ম ও পাঠ সূিচর
পাথক

হায়াইট বাড ও বাড মাকার
ভীপ কাডয়া মাি িমিড , বাড িপন ,
পাওয়ার পেয়

িশ া েমর পিরসর

৫ িমিনট
১০ িমিনট

, েজ র াইড।

েজে শন

দলীয় কাজ, পাওয়ার পেয়
েজে শন

পা ার পপার , পা ার মাকার ,
,মাি িমিডয়া
পাওয়ার পেয়

৪

সময়

দলীয় কাজ, পাওয়ার পেয়
েজে শন

উটার

াইড।

পা ার পপার , পা ার মাকার ,
মাি িমিডয়া
পেয়
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েজ র ,কি

১০ িমিনট

েজ র, পাওয়ার

াইড হায়াইট বাড ও বাড ,

২০ িমিনট

িশ কেদর জন

মাকার
৫

িশ া েমর

দলীয় কাজ, পাওয়ার পেয়
েজে শন

৬

মূল ায়ন

৭

অিধেবশন পযােলাচনা ও

পা ার , পা ার মাকারমাি িমিডয়া ,
েজ র , পাওয়ার পেয়

ে া র
মাথা খাটােনা , া র

২৫ িমিনট

াইড ।

বাড ও বাড মাকার

১০ িমিনট

বাড ও বাড মাকার

১০ িমিনট

ফলাবতন
উপ াপন কায ম
ধাপ :১অিধেবশন

পাঠ সূচনা ……………………………………………
করার পূেব

মাধ েম িজে স ক ন

িশ ণাথ েদর সােথ

শল িবিনময় ক ন।এরপর

িণিশ ক িশ াথ েদর সািবক িবকােশর জন

এর জবােব যাই বলুক না কন

িমিনট ৫
িশ ণাথ েদর সােথ আলােপর

িণিশ েণ কী বা বায়ন কেরন? িশ ণাথ গণ

িশ ক স ক উ র আদােয় সহেযািগতা করেবন এবং এরপর

তােদরেক ধন বাদ জািনেয় সশন ঘাষণা করেবন এবং িশেরানাম বােড িলেখ দেবন।
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িশ কেদর জন

ধাপ :২-িশ া ম ও পাঠ সূিচর ধারণা…………………………………
কাজ:১৩ জন

িশ ক

থেম িশ া ম ও পাঠসূিচ স

িশ ণাথ র এক

কাজ:২-

েক

িমিনট ১০

িশ ণাথ েদর ধারণা যাচাই করার জন

কের দল কের এ িবষেয় ভীপ কােড মতামত

িশ ণাথ গণ তােদর দলগত ধারণাসমূহ পেড়

পাশাপািশ বসা

হণ করেবন। ৪/

শানােবন এবং ভীপ কাড েলা

বাড িপন িদেয়

বােড

লাগােবন।
কাজ:৩িবষয়ব

িশ ক িশ া ম

ও পাঠ সূিচর

৪.১.৩ অনুসরেণ) পাওয়ার পেয়

ধারণা

( িশ ণাথ েদর জন

ণীত তথ পে র অিধেবশন ৪.১ এর

েজে শেনর মাধ েম উপ াপন কের

িশ ণাথ েদর ধারণা

করেবন।
ধাপ :৩-িশ া ম ও পাঠ সূিচর পাথক ………………………………… ১০ িমিনট
কাজ:১-

িশ ক

থেম িশ া ম ও পাঠসূিচর পাথক

পাশাপািশ বসা ৫/৬ জন
কাজ :২-এরপর
িবষয়ব

৪.১.৩

িশ ণাথ র

িশ ক িশ া ম

স

েক

িশ ণাথ েদর ধারণা যাচাই করার জন

দেল আেলাচনা কের পা ার পপাের িলেখ উপ াপন করেত বলেবন।

ও পাঠ সূিচর পাথক ( িশ ণাথ েদর জন

অনুসরেণ) পাওয়ার পেয়

েজে শেনর মাধ েম

ণীত তথ পে র অিধেবশন ৪.১ এর

উপ াপন কের

িশ ণাথ েদর ধারণা

করেবন।
ধাপ :৪-িশ া েমর পিরসর …………………………………………২০ িমিনট
কাজ

ণাথ রা এ ধােপ িশ :১-িশ া েমর পিরসর িনেয় পূেবর ধােপর জন গ ত দেল পার িরক আেলাচনা ও

মত িবিনময় কের বুেলট পেয়
কাজ:২-

আকাের িশ া েমর উপাদান

েলা পা ার পপাের িলেখ উপ াপন করেবন।

িশ ক এ িবষেয় তার মতামত ( িশ ণাথ েদর জন

ণীত তথ পে র অিধেবশন ৪.১ এর িবষয়ব

৪.১.৩ অনুসরেণ) পাওয়ার পেয়ে র মাধ েম জানােবন।
ধাপ-৫ :িশ া েমর
কাজ:১-

…………………………………………

িশ ণাথ েদর এ ধােপ িশ া েমর

২৫ িমিনট

িনেয় পূেবর ধােপর জন গ ত দেল পার িরক আেলাচনা

ও

মত িবিনময় কের পা ার পপাের িলেখ উপ াপন করেত বলেবন।
কাজ:২-

িশ ক িশ া েমর

অনুসরেণ) িনেয় ওভারেহড

( িশ ণাথ েদর জন
েজ র

পাওয়ার পেয়

ণীত

তথ পে র অিধেবশন ৪.১ এর িবষয়ব

েজে শেনর মাধ েম /উপ াপন কের

করেবন।
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৪.১.৩

িশ ণাথ েদর ধারণা

িশ কেদর জন

ধাপ-৬ : মূল ায়ন …………………………………..…………
পাঠ মূল ায়েনর জন

1|
2|
3|

িশ ক

১০ িমিনট

িশ ণাথ েদর উে েশ িনেচর নমুনা

িলর উ র

িজে স করেবনঃ

িশ া ম ও পাঠ সূিচ কী?
িশ া ম ও পাঠ সূিচর পাথক কী ?
িশ া েমর পিরসর কতটু

২। িশ ায় িশ া েমর

িশ ক তােদর উ েরর

?
কী ?

ি েত যৗি ক আেলাচনার মাধ েম

েয়াজন হেল স ক উ র

বাতেল দেবন।

ধাপ-৭: অিধেবশন পযােলাচনা………………………………….১০ িমিনট
িশ ক উ ু

আেলাচনা ও পাওয়ার পেয়

েজে শেন

দিশত িনেচর নমুনা

ে র মাধ েম অিধেবশেনর

পযােলাচনা করেবন।


অিধেবশেনর িবষয়ব র আেলােক উে িখত িশখন যাগ তা যথাযথ হেয়েছ িকনা?



অিজতব



অিধেবশেন উে িখত িশখনফল ছাড়া আর কী কী িশখনফল সংেযাজন করা যেত পাের?

পশাগত যাগ তা িশখনফেলর সােথ কতটা সাম স পূণ? ম ব ক ন।

টা িশখন যাগ তা

এরপর

বলুন।

অিধেবশেনর ভােলা িদক ও ম

িদক েলা বলুন এবং ম

িদক েলা সািরেয় তালার উপায় বলুন।

িশ ক সবাইেক ধন বাদ জািনেয় অিধেবশন শষ করেবন।

সহায়ক পাঠ

1|
2|

েয়াজেন ২ / ১

িশখন শখােনা কায েম যসব প িতর ব বহার হেয়েছ তা-কী যথাযথ? হ াঁ / না




হ াঁ / না

িশ কেদর চা রীপূব

িশ েণর জন

ণীত তথ প , TQI-II, িশ া ম নালয়, ঢাকা।

জাতীয় িশ া ম ২০১২, জাতীয় িশ া ম ও পাঠ পু ক বাড, ঢাকা।

অিধেবশন ৪.২: িশ া ম ১৯৯৫ পিরমাজেনর যৗি কতা
(Justification of Curriculum- 1995 Revision)
অিজতব পশাগত যাগ তা


িশ া েমর ধারাবিহক পিরমাজেনর



িশ া ম পিরবতেনর



পিরবিতত িশ া ম ব বহার করার পে

াপট স

েয়াজনীয়তা স
িকত িবষয়সমূহ স
যুি
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েক যথাযথ
েক ধারণা

দশেনর স মতা

ান

দশন

দশন
দশন।

িশ কেদর জন

িশখনফল
অিধেবশন শেষ

িশ ণাথ রা-



িশ া ম ১৯৯৫ পিরমাজেনর

েয়াজনীয়তা বণনা করেত পারেবন



িশ া ম ১৯৯৫ পিরবতেনর যৗ কতা ব াখ া করেত পারেবন



িশ া ম ২০১২ এর

েয়াজনীয়তা স

েক উপলি

করেত পারেবন।

িশ েকর দৃি আকষণ
িণকে
ক. পিরপা

পাঠদােনর পূেব

িত েলা িনি ত করেবন।

পাশাক পিরধান করেবন এবং পাঠদােনর জন মানিসকভােব

খ. যথাযথ পাঠদান সং া
রফাের

িশ ক িনে া

িত থাকেত হেব, যমন- পাঠ কা, পাঠ বই ও পােঠর সােথ

বই, পাঠ উপকরণ ও হ া

গ. অংশ হণমূলক

সশন

িণকে

সংি

সংি

আউট ইত ািদ সােথ িনেয়েছন িকনা তা িনি ত করেবন।

পিরচালনার জন

পাঠদােনর িবিভ

ঘ. িশ া ম ১৯৯৫ পিরমাজেনর যৗি কতা সং া
ঙ.

ত িকনা তা িনি ত করেবন।

িবষয়

উপকরণািদ িবেশষ কের মাি িমিডয়া
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প িত

ও

কৗশল

পাঠদােনর জন যথাযথ
েজ র ব বহােরর

ব বহার
িত

িত িনেবন ।

করেবন।
িনেবন।

িশ কেদর জন

অিধেবশন পিরচালনার
ধাপ
১

পেরখা

সময়: ৯০ িমিনট

িবষয়ব

প িত কৗশল/

সূচনা

মাথা খাটােনা,

উপকরণ

সময়

বাড ও বাড মাকার

িমঃ

৫ িমিনট

ে া র
২

িশ া ম ১৯৯৫ এর

সংি

সীমাব তা সমূহ

ব ৃ তা ে া র ,

পাওয়ার ,দলীয় আেলাচনা
পেয়

৩
৪

েজে শন

জাতীয় িশ ানীিত ২০১০ ও

সংি

ব ৃ তা , পাওয়ার

মাধ িমক িশ া

পেয়

েজে শন

িশ ানীিত ২০১০ এর আেলােক

দলীয়

কাজ,

িশ া ম ১৯৯৫ পিরমাজেনর

পেয়

পাওয়ার

েজে শন

েয়াজনীয়তা
৫

পা ার

পপার , পা ার মাকার ,২০ িমিনট

মাি িমিডয়া ,পাওয়ার পেয়

াইড

েজ র
পাওয়ার পেয়

াইডমাি িমিডয়া
১ ,

েজ র
পা ার
হায়াইট

১৫
িমিনট

পপার , পা ার মাকার , ২০
,পাওয়ার পেয়

2

াইড

ড মাকার বাড ও বা

িশ া ম পিরমাজেন িশখন
শখােনা কায েম এর

দলীয়

কাজ,

পেয়

েজে শন

পাওয়ার

পা ার , পা ার
পেয়

মাকার,পাওয়ার ২০ িমিনট

াইডমাি িমিডয়া

েজ র ,

ভাব
৬

মূল ায়ন

ে া র

বাড ও বাড মাকা

৫
িমিনট

অিধ৭

অিধেবশন

পযােলাচনা

মাথা খাটােনা

ে ার ,

বাড ও বাড মাকার

১০

৫

ও ফলাবতন

িমিনট

উপ াপন কায ম
ধাপ- ১ : পাঠ সূচনা
অিধেবশন

সময়: ৫ িমিনট
করার পূেব

িশ ণাথ েদর সােথ পিরিচত হেবন। তারপর পূব ান যাচাই করার জন িন িলিখত

করেত পােরন।
১। িশ া ম কী?
২। পাঠ সূিচর সােথ িশ া েমর পাথক কী ?
িশ ণাথ েদর জবাব
অতঃপর

শানার পর

েয়াজেন

িশ ক

যৗি ক আেলাচনা কের িবষয় র

ধারণা

দেবন।

িশ ণাথ েদরেক ধন বাদ জািনেয় সশন ঘাষণা করেবন এবং িশেরানাম হায়াইট বােড িলেখ দেবন।
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িশ কেদর জন

ধাপ২ - : িশ া ম ১৯৯৫ এর সীমাব তা সমূহ
কাজ ১ : িশ ক িশ া ম ১৯৯৫ স
মাি িমিডয়া

সময়: ২০ িমিনট

েক িশ ণাথ েদর সামেন এক

নািতদীঘ ব ব উপ াপন করেবন।

িশ ক এে ে

েজে শন করেত পােরন।

কাজ-২ : িশ েকর উপ াপনা শষ হেল িশ ণাথ রা কেয়ক

দেল িবভ

হেয় িশ া ম ১৯৯৫

দূবলতাসমূহ িনেজেদর

মেধ আেলাচনার মাধ েম বর করেবন এবং পা ার পপাের তা িলিপব করেবন।
কাজ-৩ : কাজ শেষ িত
মেধ

দল তােদর া তথ সকেলর সামেন উপ াপন করেবন। িশ ণাথ রা উপ াপনার পর িনেজেদর

ে া েরর মাধ েম ধারণা আেরা

কের নেবন।

িশ ক এর সােথ িনেজর মতামত যাগ কের তােদর

জানােক সমৃ করার ব ব া নেবন।
ধাপ এ মাধ িমক িশ া স

েক িবেশষ িনেদশনাসমূহ ২০১০িশ ানীিত : ৩-

কাজ : ১- িশ ক িশ ানীিত ২০১০ এ মাধ িমক িশ া স

েক িবেশষ িনেদশনাসমূহ স

উপ াপন করেবন। এজন িতিন পা ার পপার পাওয়ার পেয়
কাজ : ২- িশ ণাথ গণ ব ৃ তার পর তােদর মেন উ ু ত
সমূেহর উ র

িশ ক

সমূহ উপ াপন করেবন

দােনর মাধ েম িবষয় েক আেরা

িশ ণাথ েদর কেয়ক

দেল িবভ

েক নিতদীঘ ব ব

েজে শন ব বহার করেবন।/ওএইিপ

করেবন।

এবং

া ােরি /

িশ ক উ ািপত

কের তু লেবন।

ধাপ : ৪-িশ ানীিত ২০১০ এর আেলােক িশ া ম ১৯৯৫ পিরমাজেনর
কাজ:১-

সময়: ১৫ িমিনট

িত

েয়াজনীয়তা

সময়: ২০ িমিনট

দল িনেজেদর মেধ আেলাচনা

কের িশ ানীিতর বা বায়েন িশ া েম কী কী পিরবতন আনা দরকার তা বর করার চ া
করেবন এবং
কাজ:২-

িত

া

তথ সমূহ বুেলট পেয়

আকাের পা ার পপাের উপ াপন করেবন।

দল তােদর উপ াপনা শষ কের উ ু ত সংি
আেরা

ভাব

সময়: ২০ িমিনট

িশ ণাথ রা এ ধােপ িশ া েমর পিরমাজেনর ফেল িশখন শখােনা কায েম কী

িবষেয় পূেবর ধােপর জন
িশ া েমর উপাদান
কাজ:২-

দান করার মাধ েম িবষয় েক

কের তু লেবন।

ধাপ : ৫-িশ া েমর পিরমাজেন িশখন শখােনা কায েম এর
কাজ:১-

উ র

ভাব ফলেব

গ ত দেল পার িরক আেলাচনা ও মত িবিনময় কের বুেলট পেয়

এ
আকাের

েলা খাতায় িলখেবন।

িশ ক এ িবষেয় তােদর মতামতসমূহ সাধারণীকরেণর ব ব া
এ িবষেয় আেলাচনার পিরসমাি

টানেবন।
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যাগ কের
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ধাপ-৬: মূল ায়ন

সময়: ৫ িমিনট
অিধেবশন মূল ায়েনর জন

িশ ক

িশ ণাথ েদরেক িন িলিখত



িশ া ম ১৯৫৫ পিরমাজেনর



িশ ানীিত ২০১০ এ মাধ িমক িশ া স



িশ া ম পিরমাজেনর মূল ল
িশ ণাথ েদর জবাব

শানার পর

করেত পােরন।

েয়াজনীয়তা কী?
েক কী বলা হেয়েছ?

কী?
েয়াজেন

িশ ক

যৗি ক আেলাচনা কের িবষয় র

ধারণা

দেবন।

ধাপ-৭: অিধেবশন পযােলাচনা
িশ ক উ ু

সময়: ৫ িমিনট

আেলাচনা ও িনেচর নমুনা ে র মাধ েম অিধেবশেনর পযােলাচনা করেবন



অিধেবশেনর িবষয়ব র আেলােক উে িখত িশখন যাগ তা যথাযথ হেয়েছ কী? হ াঁ/ না



অিজতব



অিধেবশেন উে িখত িশখনফল ছাড়া আর কী কী িশখনফল সংেযাজন করা যেত পাের? েয়াজেন ২/১

পশাগত যাগ তা িশখনফেলর সােথ কতটা সাম স পূণ? ম ব ক ন।

টা িশখন যাগ তা বলুন।

এরপর
সহায়ক



িশখন- শখােনা কায েম যসব প িত ব বহার করা হেয়েছ তা কী যথাযথ? হ াঁ/ না



অিধেবশেনর ভােলা িদক ও ম

িশ ক

িদক েলা বলুন এবং ম িদক েলা সািরেয় তালার উপায় বলুন।

সবাইেক ধন বাদ জািনেয় অিধেবশন শষ করেবন।

ও তথ পুি :
১। জাতীয় িশ া ম ও পাঠ পু ক বাড (এনিস িব) রিচত মাধ িমক
২।

ণীর িবষয়িভি ক িশ া ম।

ু ল কী কের ভােলা করা যায়, জাতীয় িশ া ব ব াপনা একােডিম (নােয়ম)।

৩। www.nctb.gov.bd
৪। www.moedu.gov.bd
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অিধেবশন ৪.৩: জাতীয় িশ া ম-২০১২ উ য়ন ি য়া
(Development process of National Curriculum-2012 )
এ অিধেবশেন অিজতব পশাগত যাগ তা


িশ া ম স

িকত

াথিমক ধারণা



িশ া ম উ য়ন



এনিস িব অনুসত
ৃ িশ া ম উ য়ন মেডল

ি য়ার সােথ সংি

দশন
কাজসমূহ স

েক ধারণা

ব াখ া করার স মতা

দশন
দশন।

িশ েকর দৃি আকষণ
িণকে পাঠদােনর পূেব িশ ক িনে া
িত েলা িনি ত করেবন।
ক. পিরপা
পাশাক পিরধান করেবন এবং পাঠদােনর জন মানিসকভােব
ত িকনা তা িনি ত করেবন।
খ. যথাযথ পাঠদান সং া
িত থাকেত হেব, যমন- পাঠ কা, পাঠ বই ও পােঠর সােথ সংি
রফাের বই,
পাঠ উপকরণ ও হ া আউট ইত ািদ সােথ িনেয়েছন িকনা তা িনি ত করেবন।
গ. অংশ হণমূলক
সশন পিরচালনার জন পাঠদােনর িবিভ প িত ও
কৗশল ব বহার করেবন।
ঘ. জাতীয় িশ া ম ২০১২ উ য়ন ি য়া সং া িবষয় পাঠদােনর জন যথাযথ
িত িনেবন।
ঙ. িণকে সংি
উপকরণািদ িবেশষ কের মাি িমিডয়া েজ র ব বহােরর
িত িনেবন ।
িশখনফল
অিধেবশন শেষ

িশ ণাথ রা-



িশ া ম উ য়ন

ি য়ার

েয়াজনীয় তথ বণনা করেত পারেবন



িশ া ম উ য়ন



িশ া ম উ য়েন এনিস িব মেডল

ি য়ার ধাপ সমূহ উে খ করেত পারেবন
ব াখ া করেত পারেবন।
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অিধেবশন পিরচালনার
ধাপ

পেরখা

সময়ঃ ৯০ িমিনট

িবষয়ব

প িত কৗশল/

১

সূচনা

মা

২

জাতীয় িশ ানীিত 2010 এ

ে া র

মাধ িমক িশ াখােত

ব ৃ তাদলীয় ,

পাওয়ার পেয়

,কাজ

উ য়ন

,পাওয়ার

সংি

েজে শন ,

ব ৃ তা ,ে া র

মাকার

পেয়

মাি িমিডয়া

পাওয়ার পেয়

ি য়ায় এনিস িব

৫ িমিনট

পা ার , পা ার

েজে শন

জাতীয় িশ া ম 2012

সময়

বাডমাকার ,

সংি

পিরবতন সমূহ
৩

উপকরণ

পাওয়ার পেয়
মাি িমিডয়া

,
১৫ িমিনট

াইড

েজ র
াইড ,
েজ র

২৫ িমিনট

অনুসৃত মেডল
৪

জাতীয় িশ া ম 2012

দলীয় কাজ,

উ য়েন অনুসৃত মেডেলর
িত

সংি

ে া র,

পা ার

পা ার মাকার ,

আেলাচনা

২৫ িমিনট

ধােপর কায মসমূহ

৫

মূল ায়ন

ে ার

অধ
৬

অিধেবশন পযােলাচনা

বাড ও

মাথা খাটােনা

ে ার ও ,

বাডমাকার ,

0510 িমিনট

বাড ও বাড মাকার

৫৫

ফলাবতন

10
িমিনট

উপ াপন কায ম
ধাপ -1 : পাঠ সূচনা
অিধেবশন

সময়: ৫ িমিনট

করার পূেব

িশ ক

যাচাই করার জন িন িলিখত

িশ ণাথ েদর সােথ

শল িবিনময় করেবন। তারপর পূব ান

করেত পােরন-

1। িশ া ম উ য়ন কন েয়াজন?
2। 1995 সােল ণীত িশ া েম কী সীমাব তা িছেলা ?
িশ ণাথ েদর জবাব শানার পর

িশ ক

েয়াজেন যৗি ক আেলাচনার মাধ েম ধারণা দেবন। অতঃপর

িশ ণাথ েদরেক ধন বাদ জািনেয় সশন ঘাষণা করেবন এবং িশেরানাম হায়াইট বােড িলেখ দেবন।
ধাপ -2 : জাতীয় িশ ানীিত 2010 এ মাধ িমক িশ াখােত পিরবতন সমূহ

সময়: ১৫ িমিনট

কাজ 1 : িশ ক জাতীয় িশ ানীিত 2010 এ মাধ িমক িশ াখােত গৃহীত সং ারসমূহ বা বায়েন িশ া ম উ য়েনর
েয়াজনীয়তা স

েক নিতদীঘ ব ব উপ াপন করেবন।

কাজ-2 : িশ েকর উপ াপনা শষ হেল িশ ণাথ রা কেয়ক

দেল িবভ

হেয় মাধ িমক িশ াখােত িশ ানীিত 2010 এ

পিরবতনসমূহ িনেজেদর মেধ আেলাচনার মাধ েম িচি ত করেবন এবং কান কান িবেশষ উে েশ িশ া েম পিরবতন আনা
হেয়েছ তা পা ার পপাের িলিপব করেবন।
কাজ-3 : কাজ শেষ িত

দল তােদর কাজ সকেলর সামেন উপ াপন করেবন। িশ ণাথ রা উপ াপনার পর িনেজেদর মেধ

ে া েরর মাধ েম িবষয় েলা আেরা
ধাপ : 3 -জাতীয় িশ া ম
িশ ক িশ ানীিত
মেডল

স

কের নেবন।
েডলউ য়ন ি য়ায় এনিস িব অনুসৃত ম 2012সময়: ২৫ িমিনট
উ য়ন

ি য়ায় এনিস িব অনুসৃত 2012 জাতীয় িশ া ম 2010

েক নিতদীঘ ব ব উপ াপন করেবন। এজন িতিন পাওয়ার পেয়

েজে শন

ব বহার করেবন।
কাজ : ২- িশ ণাথ গণ ব ৃ তার পর তােদর মেন উ ু ত
উ ািপত

সমূেহর উ র

সমূহ উপ াপন করেবন

দােনর মাধ েম িবষয় েক আেরা
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কের তু লেবন।

এবং

িশ ক

কাজ : ১-

িশ কেদর জন

ধাপ : 4-জাতীয় িশ া ম 2012 উ য়েন অনুসৃত মেডেলর িত
কাজ:১-

িশ ক

িশ ণাথ েদরেক

কের জাতীয় িশ া ম
করেবন এবং

া

৮

দেল িবভ

করেবন।

উ য়েন এনিস িব মেডেলর

তথ সমূহ বুেলট পেয়

ধােপর কায মসমূহ সময়: ২৫ িমিনট

িত

িত

দল িনেজেদর মেধ আেলাচনা

ধােপ কাজসমূহ 2012 বর করার চ া

আকাের পা ার পপাের িলেখ উপ াপন করেবন।

ধাপ- ৫ : মূল ায়ন

সময়: ১০ িমিনট

িশ ক অিধেবশন মূল ায়েনর জন

িশ ণাথ েদরেক িন িলিখত

করেত পােরন-



িশ া ম 2012 উ য়েন কান মেডল অনুসরণ করা হেয়েছ?



িশ া ম উ য়েন এনিস িব মেডল র ধাপসমূহ কী কী?

িশ ণাথ েদর জবাব শানার পর

েয়াজেন

িশ ক যৗি ক আেলাচনা কের িবষয় র

ধারণা

দেবন।
ধাপ ৬ অিধেবশন : পযােলাচনা
িশ ক উ ু

সময়: ১০ িমিনট

আেলাচনা ও িনেচর নমুনা ে র মাধ েম অিধেবশেনর পযােলাচনা করেবন



অিধেবশেনর িবষয়ব র আেলােক উে িখত িশখন যাগ তা যথাযথ হেয়েছ কী? হ াঁ/ না



অিজতব



অিধেবশেন উে িখত িশখনফল ছাড়া আর কী কী িশখনফল সংেযাজন করা যেত পাের?

পশাগত যাগ তা িশখনফেলর সােথ কতটা সাম স পূণ? ম ব ক ন।

েয়াজেন ২/১ টা িশখন যাগ তা বলুন।


িশখন- শখােনা কায েম যসব প িত ব বহার করা হেয়েছ তা কী যথাযথ? হ াঁ/ না



অিধেবশেনর ভােলা িদক ও ম

িদক েলা বলুন এবং ম িদক েলা সািরেয় তালার উপায়

বলুন।
এরপর
সহায়ক

িশ ক

সবাইেক ধন বাদ জািনেয় অিধেবশন শষ করেবন।

ও তথ পুি :
১। জাতীয় িশ া ম ও পাঠ পু ক বাড (এনিস িব) রিচত মাধ িমক
২।

ণীর িবষয়িভি ক িশ া ম।

ু ল কী কের ভােলা করা যায়, জাতীয় িশ া ব ব াপনা একােডিম (নােয়ম)।

৩। www.nctb.gov.bd
৪। www.moedu.gov.bd

অিধেবশন ৪.৪: জাতীয় িশ া ম-২০১২ এর বিশ , িবষয় কাঠােমা ও পরী ার ন র
(Characteristics, Subject framework and Examination number of National Curriculum-2012)
এ অিধেবশেন অিজতব পশাগত যাগ তা


জাতীয় িশ া ম ২০১২ এর বিশ

স

কত



জাতীয় িশ া ম ২০১২ এর িবষয় কাঠােমা ব াখ া করার



পিরবিতত িশ া েম পরী ার ন র ব েনর িবষয়
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যথাযথ

ান

দশন

েয়াজনীয় যাগ তা

ব াখ া করার দ তা

দশন

দশন।

িশ কেদর জন

িশখনফল
অিধেবশন শেষ

িশ ণাথ গণ-



জাতীয় িশ া ম ২০১২ এর বিশ

বলেত পারেবন



জাতীয় িশ া ম ২০১২ এর িবষয় কাঠােমা



পিরবিতত িশ া েম পরী ার ন র ব েনর িবষয়

ব াখ া

করেত পারেবন
িবে শন

করেত পারেবন।

িশ েকর দৃি আকষণ
িণকে
ক. পিরপা

পাঠদােনর পূেব

িশ ক িনে া

িত েলা িনি ত করেবন।

পাশাক পিরধান করেবন এবং পাঠদােনর জন মানিসকভােব

খ. যথাযথ পাঠদান সং া

ত িকনা তা িনি ত করেবন।

িত থাকেত হেব, যমন- পাঠ কা, পাঠ বই ও পােঠর সােথ

বই, পাঠ উপকরণ ও হ া

আউট ইত ািদ সােথ িনেয়েছন িকনা তা িনি ত করেবন।

গ. অংশ হণমূলক

পিরচালনার জন

সশন

পাঠদােনর িবিভ

প িত

ও

ঘ. জাতীয় িশ া ম-২০১২ এর বিশ , িবষয় কাঠােমা ও পরী ার ন র সং া
যথাযথ

িত

ঙ.

সংি

িণকে

কৗশল
িবষয়

সংি

রফাের

ব বহার

করেবন।

পাঠদােনর জন

িনেবন।
উপকরণািদ িবেশষ কের মাি িমিডয়া
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েজ র ব বহােরর

িত িনেবন ।
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অিধেবশন পিরচালনার
ধাপ
১

পেরখা

সময়: ৯০ িমিনট

িবষয়ব

প িত কৗশল/

সূচনা

মাথা

উপকরণ

খাটােনা ,

সময়

বাড ও বাড মাকার

ে া র
২
3.

4

৫ িমিনট

জাতীয় িশ া ম ২০১২ এর

সংি

বিশ

দলীয় আেলাচনা

সমূহ

ব ৃ তা,

জাতীয় িশ া ম ২০১২ এর

সংি

িবষয় কাঠােমা ও পরী ার

পাওয়ার পেয়
েজে শন

মূল ায়ন

ে া র
অিধেবশন

পপার ,মাকার

২৫ িমিনট

,

বাড িপন

ব ৃ তা,

ন রব ন
5
অধ

পা ার

মাি িমিডয়া
,ইডপাওয়ার

দলীয় কাজ,

েজ র ,
পেয়

া

িমিনট

মাকার , পা ার পপার
বাড ও বাড মাকার

মাথা খাটােনা

৪০

১০

ে া র,

05

১০ িমিনট

পযােলাচনা

উপ াপন কায ম
ধাপ-1 : পাঠ সূচনা
অিধেবশন

সময় : ৫ িমিনট
করার পূেব

পূব ান যাচাই করার জন

িশ ক

িশ ণাথ েদর সােথ পিরিচত হেবন। তারপর আেলাচ

িশ ণাথ েদর িন িলিখত

1। সরকার কন িশ া ম পিরবতেনর ব ব া
2। িশ া ম উ য়েনর
িশ ণাথ েদর জবাব
অতঃপর

ে

শানার পর

এনিস িব কী
েয়াজেন

িবষয় স

করেত পােরনহণ করেছ?

ি য়া

িশ ক

হণ কেরেছ?

যৗি ক আেলাচনা কের িবষয় র

ধারণা

দেবন।

িশ ণাথ েদরেক ধন বাদ জািনেয় সশন ঘাষণা করেবন এবং িশেরানাম হায়াইট বােড িলেখ দেবন।
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িশ কেদর জন

ধাপ-2 : জাতীয় িশ ানীিত 2010 এর বিশ সমূহ

সময় : ২৫ িমিনট

কাজ 1: িশ ক জাতীয় িশ ানীিত 2010 এর বিশ সমূহ স

েক সংি

ব ৃ তা করেবন এবং

িশ ণাথ েদর মেন উ ূ ত

সমূেহর উ র দেবন।
কাজ-2: িশ েকর উপ াপনা শষ হেল িশ ণাথ রা ৮
আেলাচনা করেবন এবং এই বিশ সমূহ িশ াথ র কান

দেল িবভ

হেয় িশ ানীিত 2010 এর বিশ সমূহ িনেজেদর মেধ

নাবলী িবকােশ সহায়তা করেব তা িচি ত করেবন এবং

পা ার

পপাের িলিপব করেবন।
কাজ-3: কাজ শেষ িত

দল তােদর কাজ সকেলর সামেন উপ াপন করেবন। িশ ণাথ রা উপ াপনার পর িনেজেদর মেধ

ে া েরর মাধ েম িবষয় েলা আেরা

কের নেবন।

ধাপ এর িবষয় কাঠােমা এবং ন র ব ন 2012 জাতীয় িশ া ম :3-

সময়: ৪০ িমিনট

কাজ :১- িশ ক জাতীয় িশ া ম এর িবষয় কাঠােমা এবং ন র ব ন
এজন িতিন পাওয়ার পেয়

কাজ:3এক

িশ ণাথ েদর পাঁচ

ণীর জন
িত

উপ াপনা

শেষ িনজ

ব ৃ তা 2012 দেবন।

দেল িবভ

সমূহ িজে স করেবন

করেবন।

েত ক

পা ার

দেলর উপ াপেনর পর অপর দলসমূহ উ ু ত
ম ব

এবং

িশ ক উ ািপত

কের তু লেবন।

িবষয় কাঠােমা ও ন র ব ন ছক

বলেবন।

অিধেবশন সমা

িশ ণাথ গণ তােদর মেন উ ু ত

দােনর মাধ েম িবষয় েক আেরা

িশ ক

েক সংি

েজে শন করেবন।

কাজ :২- ব ৃ তার পর
সমূেহর উ র

স

যাগ কের আেলাচনােক সমৃ

দলেক ষ

পপাের

থেক দশম পয

ত কের তা

উ াপন করেবন।
করেবন এবং

য

কান

উপ াপেনর জন
িশ ক সকল দেলর

িশ ণাথ েদরেক ধন বাদ জািনেয়

করেবন।

ধাপ 4 মূল ায়ন :

সময়: ১০ িমিনট

অিধেবশেনর অজন মূল ায়েনর জন


িশ া ম 2012 এর



িশ া ম 2012 এ ষ

িশ ক িশ ণাথ েদরেক িন িলিখত

করেত পােরন -

ধান বিশ সমূহ কী ?
থেক অ ম

ণী পয

আবিশ ক িবষয়সমূহ কী এবং কান িবষেয় কত ন র

ব ন করা হেয়েছ?
িশ ণাথ েদর জবাব শানার পর

েয়াজেন

িশ ক যৗি ক আেলাচনা কের িবষয় র
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ধারণা দেবন।
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ধাপ 5 পযােলাচনা
িশ ক উ ু

সময়: ১০ িমিনট

আেলাচনা ও িনেচর নমুনা ে র মাধ েম অিধেবশেনর পযােলাচনা করেবন



অিধেবশেনর িবষয়ব র আেলােক উে িখত িশখন যাগ তা যথাযথ হেয়েছ কী? হ াঁ/ না



অিজতব



অিধেবশেন উে িখত িশখনফল ছাড়া আর কী কী িশখনফল সংেযাজন করা যেত পাের? েয়াজেন ২/১

পশাগত যাগ তা িশখনফেলর সােথ কতটা সাম স পূণ? ম ব ক ন।

টা িশখন যাগ তা বলুন।

এরপর
সহায়ক



িশখন- শখােনা কায েম যসব প িত ব বহার করা হেয়েছ তা কী যথাযথ? হ াঁ/ না



অিধেবশেনর ভােলা িদক ও ম

িদক েলা বলুন এবং ম িদক েলা সািরেয় তালার উপায় বলুন।

িশ ক সবাইেক ধন বাদ জািনেয় অিধেবশন শষ করেবন।
ও তথ পুি :
১। জাতীয় িশ া ম ও পাঠ পু ক বাড (এনিস িব) রিচত মাধ িমক
২।

ণীর িবষয়িভি ক িশ া ম।

ু ল কী কের ভােলা করা যায়, জাতীয় িশ া ব ব াপনা একােডিম (নােয়ম)।

৩। www.nctb.gov.bd
৪। www.moedu.gov.bd
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অিধেবশন-৪.৫: িশখন- শখােনা প িত ও কৗশল স

েক জাতীয় িশ া ম-২০১২ এর িনেদশনা

(Instruction given in the National Curriculum 2012 regarding teaching-Learning methods and
strategies)
অিজতব পশাগত যাগ তা


জাতীয় িশ া ম ২০১২- এ িশখন- শখােনা প িত ও কৗশল সং া

িনেদশনা স



জাতীয় িশ া ম ২০১২- এ িনেদিশত িবিভ

প িত ও

িণকে

এবং দ তার সােথ িশ াথ েদরেক পাঠ সংি

িচ া ও কােজ অ ভূ

কৗশল

িশ াথ েদর

ান

দশণ

ব বহােরর মাধ েম সু

করার স মতা

িণেত িশ েকর নমনীয়তা ও িশ ণ প িত ব বহােরর স মতা



কত

দশণ

ভােব

দশণ

যখােন িশ ক িনয়িমতভােব

জাড়ায় ও দল িভি ক িশ ণ-িশখন কােয িনেয়ািজত কের তােদর িশখেনর

ে

সহায়ক

ভূ িমকা পালেন স ম
িবিভ



উ ু

ধরেণর

ে র মাধ েম িকভােব উ

িশ ণ-িশখন

কাযাবিল

েরর িশখেন উৎসািহত করেত হয় তা বুঝেত

আেয়াজেনর

িমেথাি য়ার ব ব া করার স মতা

মাধ েম

িনয়িমতভােব

িশ ক-িশ াথ

ও

পারা এবং

িশ াথ -িশ াথ

দশণ ।

িশ েকর দৃি আকষণ
জাতীয় িশ া ম ২০১২- এ িশখন শখােনা প িত ও কৗশল- স িকত িবষেয় ান র করেবন এবং
িডিজটাল কনেট
ডিলভািরর েয়াজনীয়
িত নেবন।
িশ ণ উপকরণািদ যমনমাকার -, পা ার পপার, মাি িমিডয়া েজ র, পাওয়ার পেয়
াইড, কি উটার
ইত ািদ ব বহাের েয়াজনীয়
িত নেবন।
অংশ হনমূলক সশন পিরচালনার জন িবিভ প িত ও কৗশল েলা েয়াগ করেবন।
িশ ণাথ েদর মেনােযাগ যাচাইেয়র জন মােঝ মােঝ
কের এবং অন ান কৗশল েয়াগ কের
তােদরেক সি য় রাখেবন।
িশ থ গণেক মূল ায়েনর জন েয়াজনীয় টু ল তির করেবন।







িশখনফল
এই অিধেবশন শেষ

1|

িশ ণাথ রা-

জাতীয় িশ া ম ২০১২ এ িনেদিশত িবিভ
সু

িশখন- শখােনা প িত ও কৗশল

ভােব এবং দ তার সােথ িশ াথ েদরেক পাঠ সংি

2|

িশখন- শখােনা প িত ও কৗশল স

3|

িশ ক কি ক ও িশ াথ

4|

িবষয়ব ,
কৗশল

ণীর আকার ও

িচ া ও কােজ অ ভূ

ব বহােরর মাধ েম

করেত পারেবন

েক জাতীয় িশ া ম-২০১২ এর িনেদশনা

কি ক িবিভ
ণীর

িণকে

িক তা বলেত পারেবন

িশখন- শখােনা প িত ও কৗশেলর বণনা করেত পারেবন

ভৗত পিরেবশ অনুযায়ী

কা

কা

ে

কা

কা

প িত ও

েয়াগ করা স ব তা বলেত পারেবন।

অিধেবশন পিরচালনার
ধাপ

পেরখা

সময়: ৯০ িমিনট

িবষয়ব

১

সূচনা

২

িশ ক কি ক ও িশ াথ

প িত/ কৗশল
ে া র
কি ক

দলীয় কাজ

পােঠর নমুনা

উপকরণ
বাড, বাড মাকার

৫ িমিনট

পা ার

১৫ িমিনট

পা ার মাকার,
টপ
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সময়
পপার,
চ

িশ কেদর জন

৩

িশ ক কি ক ও িশ াথ

কি ক

িশখন- শখােনা প িত ও কৗশল

া-বিলং, পাওয়ার পেয়

পা ার

েজে শন

পা ার মাকার,
টপ,

পপার,

পাওয়ার

াইড,

৩০ িমিনট

চ
পেয়

মাি িমিডয়া

েজ র
৪

িশখন- শখােনা
স

েক

প িত

জাতীয়

ও

কৗশল

মাথা খাটােনা, দলীয় কাজ,

িশ া ম-২০১২

পাওয়ার পেয়

বাড,

েজে শন

এর িনেদশনা

বাড

মাকার,

পাওয়ার পেয়

াইড,

মাি িমিডয়া

৫

মূল ায়ন

ে া র

৬

অিধেবশন পযােলাচনা

ে া র, উ ু

আেলাচনা,

পাওয়ার

পেয়

েজে শন, ফলাবতন

েজ র

বাড, বাড মাকার

১০ িমিনট

বাড,

১০ িমিনট

বাড

মাকার,

পেয়

দান

২০ িমিনট

াইড,

মাি িমিডয়া

েজ র

উপ াপন কায ম
ধাপ-১: সূচনা................................................................................................... ৫ িমিনট
েয়াজনীয় উপকরণসহ যথাসমেয় অিধেবশন কে
িশ ণাথ েদর

পাঠ সং া

েবশ কের

শ ণাথ েদর সােথ

পূব ান যাচাই করার জন িনেচর নমুনা

শল িবিনময় ক ন এবং

েলার উ র

িজে স ক নঃ

১।পাঠদান প িত কী?
২।িশখেন এর

েয়াজনীয়তা কী?.

৩।অংশ হণমূলক প িত বলেত কী বােঝন ?
িশ ণাথ গণ জবােব যাই বলুক না কন, িশ ক
অংশ হণমূলক প িত স
িবষয়ব

েক ধারণা

৪.৫.৩ অনুসরেণ) ।

দেবন। (

অতঃপর

েয়াজেন সংে েপ পাঠদান প িত, িশখেন এর উপকািরতা
িশ ণাথ েদর জন

এবং

ণীত তথ পু েকর অিধেবশন ৪.৫ এর

িশ ণাথ েদরেক ধন বাদ জািনেয় পাঠ

ঘাষণা করেবন এবং িশেরানাম

বােড িলেখ দেবন।
ধাপ-২: িশ ক কি ক ও িশ াথ
কাজ-১: অিধেবশন কে র সকল

কি ক পােঠর নমুনা ……………………১৫ িমিনট
িশ ণাথ েক নারী-পু ষ িমি ত কের চার

নাম িদন এবং দলেনতা িনবাচন ক ন। এরপর দু

শেষ
কাজ-২:

িত

কের
পা ার

পা ার

িত

তির করেত বলুন। কাজ চলাকােল

শষ হওয়ার পর

তথ পু েকর অিধেবশন ৪.৫ এর িবষয়ব

িত

িশ ক তার

িত

দেলর

দলেক িশ াথ

দলেক আেলাচনা ও মত িবিনমেয়র মাধ েম

িণর সামেন ঝু িলেয় িদেত বলুন এবং ২/১

িশ ণাথ েদর উপ াপন

ক ন।

দলেক িশ ক কি ক পােঠর নমুনা অন দু

কি ক পােঠর নমুনা পিরক না তির করেত বলুন।
িনজ কাজ স

দেল িবভ

িনজ

দেলর কাজ তদারকী ক ন। কাজ

পা ার উপ াপন করেত বলুন।
যৗি ক মতামত (

৪.৫.৩ অনুসরেণ ) সংেযাজন কের

িশ ণাথ েদর জন

িশ ণাথ েদর ধারণা

ণীত

গঠেন সহায়তা

করেবন।
ধাপ-৩ :

িশ ক কি ক ও িশ াথ

কাজ-১:

িশ ণাথ েদরেক

কি ক িশখন- শখােনা প িত ও কৗশল..... ..... ..... .....৩০ িমিনট

থেম জাড়ায় জাড়ায়, পের দুই জাড়ােক এক

দেল, এরপর ১৬ জেনর দেল এবং শেষ অিধেবশেন উপি ত সকল
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কের চারজেনর দেল, এরপর আটজেনর

িশ ণাথ একে

িমেল অংশ হণমূলক প িত ও

িশ কেদর জন

কৗশল সং া

তািলকা

উপ াপন শেষ

িশ ক তার অংশ হেণ তািলকা র সমাি

কাজ-২: এরপর
কের

ণয়ন করেত বলুন। কাজ শেষ তািলকা

িশ ক পাওয়ার পেয়

েজে শেনর মাধ েম িকছু

কৗশেলর ব বহািরক

েয়াগ প িত বণনা

ণীত তথ পু েকর

অিধেবশন ৪.৫ এর

৪.৫.৩ অনুসরেণ )

ধাপ-৪: িশখন- শখােনা প িত ও কৗশল স
কাজ-১:

িলেখ উপ াপন করেবন।

ঘটােবন।

িশ ণাথ েদর ধারণা গঠেন সহায়তা করেবন। ( িশ ণাথ েদর জন

িবষয়ব

িশ ক

িশ ণাথ েদরেক ৬

িশ ণাথ গন িনজ িনজ দেল হ া
ও

পা ার কাগেজ

কৗশল স

েক জাতীয় িশ া ম-২০১২ এর িনেদশনা……..২০ িমিনট

দেল িবভ

আউট-১

করেবন ।

িত

দেল হ া

আউট-১

সরবরাহ করেবন।

িনেয় পার ািরক আলাপ আেলাচনার মাধ েম িশখন- শখােনা প িত

েক জাতীয় িশ া ম-২০১২ এর িনেদশনা সমূহ ভােলাভােব র

পা ার

পপাের বুেলট পেয়

আকাের িলেখ উপ াপন করেবন
কাজ-২: িশখন- শখােনা প িত ও কৗশল স
ণীত তথ পু েকর
উপ াপন কের

েক জাতীয় িশ া ম-২০১২ এর িনেদশনা সমূহ ( িশ ণাথ েদর জন

অিধেবশন ৪.৫ এর িবষয়ব
িশ ণাথ েদরেক এ স

৪.৫.৩ অনুসরেণ) পাওয়ার পেয়

েজে শেনর মাধ েম

িকত ধারণা দেবন।

ধাপ-৫: মূল ায়ন……………………………………………………১০ িমিনট
অিধেবশন মুল ায়েনর জন

িশ ক

১। িশ ক কি ক ও িশ াথ
২।

কী?

কি ক িশখন- শখােনা প িত ও কৗশেলর ৩

৪। িশখন- শখােনা প িত ও কৗশল স
িশ ক

িলর উ র িজে স করেবন-

কি ক প িত কী?

অংশ হনমূলক প িতর বিশ

৩। িশ ক কি ক ও িশ াথ

িশ ণাথ েদরেক িনেচর নমুনা

কের উদাহরণ িদন।

েক জাতীয় িশ া ম-২০১২ এর িনেদশনা কী?

েয়াজেন যৗি ক আেলাচনার মাধ েম উ র িল সংেশাধন কের দেবন।
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িশ ক

িশ কেদর জন

ধাপ-৬: অিধেবশন পযােলাচনা…………………………………………১০ িমিনট
িশ ক উ ু

আেলাচনা ও পাওয়ার পেয়

েজে শেন

দিশত িনেচর

ে র মাধ েম অিধেবশন পযােলাচনা

করেবন।


অিধেবশেনর িবষয়ব র আেলােক উে িখত িশখন যাগ তা যথাযথ হেয়েছ িকনা?

হ াঁ / না



অিজতব



অিধেবশেন উে িখত িশখনফল ছাড়া আর কী কী িশখনফল সংেযাজন করা যেত পাের?

পশাগত যাগ তা িশখনফেলর সােথ কতটা সাম স পূণ? ম ব ক ন।

টা িশখন যাগ তা

েয়াজেন ২ / ১

বলুন।

িশখন? শখােনা কায েম যসব প িতর ব বহার হেয়েছ তা কী যথাযথ- হ াঁ / না



অিধেবশেনর ভােলা িদক ও ম


এরপর

িদক েলা বলুন এবং ম

িদক েলা সািরেয় তালার উপায় বলুন।

িশ ক সবাইেক ধন বাদ জািনেয় অিধেবশন শষ করেবন।

সহায়ক পাঠ
১।

ধান িশ কেদর চা রীপূব

শ েণর জন

ণীত তথ পু ক,

িকউআই-২, মাধ িমক ও উ

িশ া

অিধদ র, িশ া ম নালয়, ঢাকা।
২। জাতীয় িশ া ম (২০১২) এন িস

িব, ঢাকা।

৩। আবিশ কীয় িশ ণ দ তা - ড. শখ আমজাদ হােসন, ভাতী লাইে ির, নীলে ত, ঢাকা।
৪। মাধ িমক িশ ক

িশ ণ (িবএড), আবিশ কীয় িশ ণ দ তা-২,

িকউআই- সপ, মাধ িমক ও উ

িশ া

অিধদ র, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।

হা
িশখনএর িনেদশনা ২০১২- শখােনা প িত ও কৗশল স

আউট-১
েক জাতীয় িশ া ম-

িশখন শখােনা প িত ও কৗশল অেনক ধরেনর। এর কেয়ক
শখােনা

িশ কেকি ক এবং- কেয়ক

িশ াথ েকি ক। িশখন-

ি য়ায় িশ াথ র সি য় অংশ হণ িশ ালােভ সহায়ক। সব প িতরই কমেবিশ সুিবধা ও অসুিবধা আেছ।

এমন কান প িত বা কৗশল নই য

সকল িশ াথ র জন সমভােব উপেযাগী বা সব ধরেনর িবষয়ব

র জন

উপেযাগী। িশ েকর িবিভ

কৗশেলর উপর দ তা এবং

কৗশেলর

যথাযথ

প িত ও

িণ ও পাঠ উপেযাগী প িত ও

েয়ােগর উপর িনভর কের িশ াথ র িশখন সাফল । এমন কান বাধ বাধকতা

পিরচালনায় িশ কেক এক

নই

প িতর উপর িনভর করেত হেব। পাঠেক ফল সূ করার জন

য এক

পাঠ

িশ ক পিরি িত

অনুসাের একািধক প িত ও কৗশেলর সংিম েণ িনেজর মেতা কের পাঠ পিরচালনা করেত পােরন। পােঠর সাফল
িনভর কের িশ েকর িবচ ণতা এবং িবষয় ান ও িশখন প িতর যথাযথ

েয়ােগর উপর। এজন বলা হয় িশ কই

সেবাৎকৃ

কেয়ক

প িত। িশ াথ েকি ক িশখন শখােনা প িত ব িবধ। এখােন- মা

িশ াথ সি য় প িত সংে েপ

উপ াপন করা হেলা। তেব িশ েকর অিধক সংখ ক প িত ও কৗশেলর উপর দ তা থাকা
য

ে

য প িত উপেযািগতা

েয়াগ করেত পােরন।

েয়াজেন একািধক প িতর সংিম েণ িনেজর মেতা কের পাঠ

পিরচালনা করেত পােরন। পাঠ পিরচালনার সময় িশ ক যিদ বুঝেত পােরন
িশখেন ফল সূ হে

েয়াজন। তাহেল িতিন

য

েয়াগকৃ ত প িত িশ াথ রেদর

না তখন িতিন প িত পিরবতন করেত পােরন। তাই িশ কেদর ব

প িতর উপর দ তা

থাকা আবশ ক।
অিধেবশন ৪.৬ : ‘জাতীয় িশ া ম ২০১২’ বা বায়েন বািষক কম পিরক না
(Annual work plan to Implement National Curriculum 2012)
অিজতব পশাগত যাগ তা


জাতীয় িশ া ম ২০১২ এর বা বায়ন স

েক



জাতীয় িশ া ম ২০১২ এর বা বায়ন পিরক না স
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যথাযথ

ান

েক ব াখ া

দশন
দােনর

েয়াজনীয় স মতা

দশন

িশ কেদর জন

িশ া ম ২০১২ এর বা বায়েন বািষক পিরক না



ণয়েন স মতা

দশন।

িশ েকর দৃি আকষণ
িণকে

পাঠদােনর পূেব

ক. পিরপা

িশ ক িনেমণা

িত েলা িনি ত করেবন।

পাশাক পিরধান করেবন এবং পাঠদােনর জন মানিসকভােব

খ. যথাযথ পাঠদান সং া

ত িকনা তা িনি ত করেবন।

িত থাকেত হেব, যমন-পাঠ কা, পাঠ বই এবং পােঠর সােথ সংি

রফাের

বই, পাঠ উপকরণ ও হ া আউট ইত ািদ সােথ িনেয়েছন িকনা তা িনি ত করেবন।
গ. অংশ হণমূলক সশন পিরচালনার জন পাঠদােনর িবিভ
ঘ. িশ া ম বা বায়েনর বািষক পিরক না সং া
ঙ.

িণকে

সংি

িবষয়

প িত ও কৗশল ব বহার করেবন।
পাঠদােনর জন যথাযথ

উপকরণািদ িবেশষ কের মাি িমিডয়া

যুি

িত িনেবন।

ব বহােরর

িত িনেবন।

িশখনফল
অিধেবশন শেষ

িশ ণাথ রা-



জাতীয় িশ া ম ২০১২ এর বা বায়ন স

েক



জাতীয় িশ া ম ২০১২ এর বা বায়েন বািষক কাঠােমা স



জাতীয় িশ া ম ২০১২ বাস বায়েন বািষক পিরক না
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বণনা করেত পারেবন
েক ব াখ া

দান করেত পারেবন

ণয়ন ও বা বায়ন করেত পারেবন।

িশ কেদর জন

অিধেবশন পিরচালনার

পেরখা

সময়: ৯০

িমিনট
ধাপ

িবষয়ব

১

প িত কৗশল/

উপকরণ

সময়

ে া র

বাড ও বাড মাকার

১০ িমিনট

সূচনা

২

জাতীয় িশ া ম 2012

সংি

বা বায়েন করণীয় িবষয়সমূহ

ব ৃ তাদলীয়

পাওয়ার পেয়

,

পাওয়ার /ওএইচিপ ,কাজ

াইড ,

,ওএইচিপ / মাি িমিডয়া

েজে শন পেয়

৩০

েজ র

িমিনট

া পাের ী সীট ,ভীপ কাড ,
বাড িপন ,মাকার

জাতীয় িশ া ম 2012

3

পাওয়ার পেয়

বা বায়েন বািষক পিরক নার

াইড ,

,ইচিপওএ / মাি িমিডয়া

কাঠােমা

৩০

েজ র

িমিনট

া পাের ী সীট ,ভীপ কাড ,
বাড িপন ,মাকার

মূল4

মূল ায়ন

ে ার

অ5

অিধেবশন

ে া র

মাথা খাটােনা

পযােলাচনা

ে ার ও ,

বাড ও বাড মাকার

১০ িমিনট

বাড ও বাড মাকার

১০ িমিনট

ফলাবতন

উপ াপন কায ম
ধাপ১-: পাঠ সূচনা
অিধেবশন

সময়ঃ ৫ িমিনট
করার পূেব

পূব ান যাচাই করার জন

িশ ক

িশ ণাথ েদর সােথ পিরিচত হেবন। তারপর আেলাচ িবষয় স

িশ ণাথ েদর িন িলিখত

১। জাতীয় িশ া ম ২০১২ বা বায়ন কন

কত

করেত পােরন।

েয়াজন?

২। িশ া ম বা বায়েন িবদ ালেয় কী কী করা দরকার?
িশ ণাথ েদর উ র
অতঃপর

শানার পর

েয়াজেন

িশ ণাথ েদর ধন বাদ জািনেয়

দেবন অথবা মাি িমিডয়ার মাধ েম

িশ ক

সশন

যৗি ক আেলাচনা কের উ র সংেষাধন কের

ঘাষনা করেবন এবং িশেরানাম

াকেবােড/ হায়াইটেবােড িলেখ

দশন করেবন।

ধাপ২-: জাতীয় িশ া ম ২০১২ বা বায়েন করণীয় িবষয়সমূহ

সময়ঃ ১৫ িমিনট

কাজ১-: িশ ক জাতীয় িশ া ম ২০১২ বা বায়েন িত ান পযােয় করণীয় িবষয়সমূহ স
করেবন এবং
কাজ-২:

িশ ণাথ েদর মেন উ ূ ত

িশ েকর উপ াপনা শষ হেল

দেবন।

েক সংি

ব ব

দান

সমূেহর উ র দেবন।

িশ ণাথ েদর কেয়ক

দেল িবভ

কের িশ া

িত ােন িশ া ম ২০১২

বা বায়েন কী কী করা দরকার তা ভীপ কােড তা িলখেত বলেবন এবং িলিখত ব ব সমূহ সকেলর সামেন পেড়
শানােনার ব ব ান করেবন।
কাজ-৩: কাজ শেষ িত
মেধ

দল তােদর কাজ সকেলর সামেন উপ াপন করেবন। িশ ণাথ রা উপ াপনার পর িনেজেদর

ে া েরর মাধ েম িবষয় েলা আেরা

কের নেবন।
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ধাপ :৩-জাতীয় িশ া ম ২০১২ বা বায়েন বািষক পিরক নার কাঠােমা
কাজ :১- িশ ক

সংি

কাঠােমা

িশ ণাথ েদর সামেন উপ াপন করেবন। এজন িতিন পা ার পপারপাওয়ার /ওএইচিপ

া ােরি /

পেয়
কাজ:2-

জাতীয়

িশ ণাথ েদর পাঁচ

কান এক

বা বায়েন

বািষক

পিরক নার

দেল িবভ

করেবন।

েত ক

এক

দলেক একাদশ ও

িবষেয় কাির লাম বা বায়েন বািষক পিরক না

এনিস িব

ণীত উি িখত

করেবন।

িশ ক ঘুের ঘুের

িত

২০১২

েজে শন ব বহার করেবন।

িশ ক

কাজ:3-

িশ া ম

সময়ঃ ২০ িমিনট

দেলর

ণয়ন করেত

দেবন।

ণীর

য

িশ ণাথ রা

ণীর কাির লাম বা বায়ন িনেদশনার আেলােক বািষক পিরক না তির
িত

দলেক পিরক না তিরেত সহায়তা করেবন।

ণীত পিরক না উপ াপন করেবন এবং এ িবষেয়

সূেযাগ দেবন।

াদশ

িশ ক সকল দেলর উপ াপনা

শেষ িনজ

সকেলর জন ম ব ও
ম ব

করার

যাগ কের আেলাচনােক সমৃ

করেবন ।
ধাপ- ৪: মূল ায়ন
সময়ঃ ১০ িমিনট
িশ ক মূল ায়েনর জন

িশ ণাথ েদর িন িলিখত



িশ া ম ২০১২



িশ া ম ২০১২ বা বায়েন

িশ ণাথ েদর উ র শানার পর

বা বায়ন

েয়াজেন

করেত পােরন -

ি য়ায় বািষক পিরক নার

েয়াজনীয়তা কী?

পূণ কাজসমূহ কী কী?

িশ ক যৗি ক আেলাচনা কের উ র সংেষাধন কের

দেবন।

ধাপ- ৫: অিধেবশন পযােলাচনা
সময়ঃ ১০ িমিনট
িশ ক উ ু

আেলাচনা ও িনেচর

ে র মাধ েম অিধেবশেনর পযােলাচনা করেবন।



অিধেবশেনর িবষয়ব র আেলােক উে িখত িশখন যাগ তা যথাযথ হেয়েছ কীনা /হ াঁ ?



অিজতব



অিধেবশেন উে িখত িশখনফল ছাড়াও আেরা কী কী িশখনফল সংযু

পশাগত যাগ তা িশখনফেলর সােথ কতটা সাম স পূণ

ম ব ক ন। ?
করা যেত পাের েয়াজেন আেরা

?

দু একটা িশখন যাগ তা বলুন


িশখন শখােনা কায েম যসব প িত ব বহার করা হেয়েছ তা কী যথাযথনা /হ াঁ ?



এরপর

সহায়ক

িশ ক সবাইেক ধন বাদ জািনেয় অিধেবশন শষ করেবন।

ও তথ পুি
১। জাতীয় িশ া ম ও পাঠ পু ক বাড (এসনিসসটিব) রিচত মাধ িমক
২।

ণীর িবষয়িভি ক িশ া ম।

ু ল কী কের ভােলা করা যায়, জাতীয় িশ া ব ব াপনা একােডিম(নােয়ম)।
মাঃ মামুন উল হক
িশ ণ িবেশষ
নােয়ম
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অিধেবশন ৪.৭: জাতীয় িশ া ম ২০১২ বা বায়েন িবষয় িশ েকর KiYxq
(Teachers’ responsibility about implementing National Curriculum 2012)
অিজতব পশাগত যাগ তা


িনজ িনজ িবষেয়র সবেশষ অ গিত ও িবকাশমান ধারণার সম েয় িনেজেক হালনাগাদ (update) করার
স মতা





দশণ

মাধ িমক

েরর নব

স

ান ও দ তা

িকত

বিতত জাতীয় িশ া ম ২০১২ এ

উে িখত িশ ণ-িশখন কলােকৗশেলর

বা বায়ন

দশণ

জাতীয় িশ া ম ২০১২ এ িনেদিশত িশখন মতবাদ অনুযায়ী

িণিশ েনর ব ব া করার সামথতা

দশণ ।

িশ েকর দৃি আকষণ



জাতীয় িশ া ম-২০১২ বা বায়ন স িকত িবষেয় ান র করেবন এবং িডিজটাল কনেট
ডিলভািরর েয়াজনীয়
িত নেবন।
িশ ণ উপকরণািদ যমন ,মাি িমিডয়া েজ র , পা ার পপার ,মাকার -পাওয়ার পেয়
াইড,
কি উটার ইত ািদ ব বহাের েয়াজনীয়
িত নেবন।



অংশ হনমূলক সশন পিরচালনার জন িবিভ



িশ ণাথ েদর মেনােযাগ যাচাইেয়র জন মােঝ মােঝ
কের এবং অন ান
কের তােদরেক সি য় রাখেবন।
িশ থ গণেক মূল ায়েনর জন েয়াজনীয় টু ল তির করেবন।



প িত ও কৗশল েলা

েয়াগ করেবন।
কৗশল

িশখনফল
এই অিধেবশন শেষ

িশ ণাথ রা-



িশ াথ র িশখন িনি ত করার িবষেয় জাতীয় িশ া েমর িনেদশনা েলা বণনা করেত পারেবন



িপঁয়ােজর মানিসক উ য়ন ত



িশখেনর গঠনবাদ ত

মাতােবক

ব াখ া করেত পারেবন
িণ িশ েন িশ েকর করণীয় বলেত পারেবন ।
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েয়াগ

িশ কেদর জন

অিধেবশন পিরচালনার

পেরখা

ধাপ
১
২

সময়: ৯০ িমিনট

িবষয়ব

প িত/ কৗশল

সূচনা

উপকরণ

ে া র

িশ াথ র িশখন িনি ত করার িবষেয় িশ া ম

দলীয় কাজ,

২০১২ এর িনেদশনা
৩

বাড, মাকার

৫ িমিনট

পা ার কাগজ,

২৫িমিনট

হা

িপঁয়ােজর মানিসক উ য়ন ত

দলীয় কাজ,

২০িমিনট

আউট-২

িশখেন গঠনবাদ

৫
৬

আউট-১

পা ার কাগজ,
হা

৪

সময়

১৫িমিনট

মূল ায়ন

১৫িমিনট

অিধেবশন পযােলাচনা

১০ িমিনট

উপ াপন কায ম
ধাপ-১:

সূচনা……………………………………………………. ৫ িমিনট

অিধেবশন

করার পূেব

এর জন িনেচর নমুনা

িশ ণাথ েদর সােথ

শল িবিনময় ক ন। অতপর:

িশ ণাথ েদর পূব ান যাচাই

ে া েলার উ র িজে স ক ন:

১। িশ ণ-িশখন প িত কী ?
২।প িতর সােথ কৗশেলর পাথক কী ?
৩। িশখনফল অজেন িবষয় িশ েকর করনীয় কী?
িশ ণাথ গেণর উ র শানার পর
ক ন। অত পর

েয়াজেন সংে েপ যৗি ক আেলাচনা কের

িশ ণাথ েদর ধারণা গঠেন সহায়তা

িশ ণাথ েদর ধন বাদ জািনেয় সশন ঘাষণা:ক ন এবং িশেরানাম বােড িলেখ িদন।

ধাপ-২: িশ াথ র িশখন িনি ত করার িবষেয় িশ া ম ২০১২ এর িনেদশনা ……….… ২৫
কাজ-১:

িশ ক

িশ া ম ২০১২

িশ ণাথ েদর ৫
এর িনেদশনা সং া

পড়েত বলেবন। পড়ার পর এ সং া
বলেবন।

দেল িবভ
হা

িমিনট

কের বসােবন। িশ াথ র িশখন িনি ত করার িবষেয়

আউট-১

িত দেল সরবরাহ কের দেলর

তােদর ধারনা পা ার কাগেজ বুেলট পেয়

িশ ক এ সময় ঘুের ঘুের তাঁেদর সহেযািগতা করেবন। উপ াপন শেষ

িত

সদস েক ভােলা কের

আকাের িলেখ উপ াপন করেত
িশ ক

িশ ণাথ েদর কােজর

ফলাবতন দেবন।
ধাপ-৩: িপঁয়ােজর মানিসক উ য়ন ত ……….………….……….….… ২০
কাজ:১-

িশ ণাথ রা এ ধােপ িপঁয়ােজর মানিসক উ য়ন ত

আেলাচনা ও মত িবিনময় কের বুেলট পেয়

িমিনট

িনেয় পূেবর ধােপর জন

আকাের িশ া েমর উপাদান

েলা পা ার

গ ত দেল পার িরক
পপাের িলেখ উপ াপন

করেবন।
কাজ:২-

িশ ক এরপর

িশ ণাথ েদর মেধ হ া

পাওয়ার পেয়ে র মাধ েম উপ াপন কের

আউট-২ সরবরাহ

িশ ণাথ েদর ধারনা

ধাপ-৪: িশখেন গঠনবাদ……….………….……….….………… ১৫
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করেবন। এরপর এ িবষেয় তার মতামত

করেবন।
িমিনট

িশ কেদর জন

কাজ-১:
(হ া

িশ ক

িশ ণাথ েদর পূেব গ ত দেল হ া

আউট-৩ অণুসাের) পাওয়ার পেয়ে

আউট-৩ সরবরাহ

উপ াপন ও

করেবন। এরপর এ িবষেয়

িশ ক

িশ ণাথ েদর সােথ িমথি য়ার মাধ েম ধারণা

করেবন।
ধাপ-৫ : মূল ায়ন ….………….……….….………….…….… ১৫
পাঠ মূল ায়েনর জন

1|
2|
3|

িশ ক

িশ ণাথ েদরেক

িনেচর নমুনা

িমিনট
িলর উ র িজে স করেবনঃ

িশ াথ র িশখন িনি ত করার িবষেয় জাতীয় িশ া েমর িনেদশনা কী?
িপঁয়ােজর মানিসক উ য়ন ত
িশখেনর গঠনবাদ ত

ব াখ া ক ন।

মাতােবক

িশ ণাথ েদর উ র শানার পর

িশ ক

িণ িশ েণ িশ েকর করণীয় কী?
েয়াজেন যৗি ক আেলাচনার মাধ েম স ক উ র

বাতেল দেবন।

ধাপ-৬ :অিধেবশন পযােলাচনা…………………………………..........১০ িমিনট
িশ ক উ ু

আেলাচনা ও পাওয়ার পেয়

েজে শেন

দিশত িনেচর নমুনা

ে র মাধ েম অিধেবশেনর

পযােলাচনা করেবন।


অিধেবশেনর িবষয়ব র আেলােক উে িখত িশখন যাগ তা যথাযথ হেয়েছ িকনা?



অিজতব



অিধেবশেন উে িখত িশখনফল ছাড়া আর কী কী িশখনফল সংেযাজন করা যেত পাের?

পশাগত যাগ তা িশখনফেলর সােথ কতটা সাম স পূণ? ম ব ক ন।

টা িশখন যাগ তা

এরপর

েয়াজেন ২ / ১

বলুন।

িশখন? শখােনা কায েম যসব প িতর ব বহার হেয়েছ তা কী যথাযথ- হ াঁ / না




হ াঁ / না

অিধেবশেনর ভােলা িদক ও ম

িদক েলা বলুন এবং ম

িদক েলা সািরেয় তালার উপায় বলুন।

িশ ক সবাইেক ধন বাদ জািনেয় অিধেবশন শষ করেবন।

সহায়ক পাঠ
১।

জাতীয় িশ া ম ২০১২- জাতীয় িশ া ম ও টক

বুক বাড, ঢাকা

২। আবিশ কীয় িশ ন দ তা – ড. শখ আমজাদ হােসন, ভাতী লাইে ির, নীলে ত, ঢাকা।
৩। িশ ার মন াি ক িভি

ও িশ ায় িনেদশনা- মাঃ গালাম র ানী খান, িদ ব ল ি

ং ওয়াকস, ৩/৪

পাটু য়াটু িল লন,ঢাকা -১১০০
হা

আউট-১

জাতীয় িশ া েম িশ াথ র িশখন িনি ত করার িবষেয় কেয়ক
িশখন- শখােনা
সি য়তা।

ি য়ায় িশ াথ র সি য়তা খুবই

কথা

পূণ। সি য়তার দু’

মানিসক সি য়তা অথাৎ িশ ণীয় িবষেয় িশ াথ র িচ ন

মানিসক সি য়তা ও দিহক

ি য়া উ ী

করা। এমন সমস া,

শড়ব

বা কাজ দওয়া যার সমাধান
িচ া কের বর করেত হয়। দিহক সি য়তা হেলা হােত-কলেম কাজ কের শখা। িশ া লাভ
সি য় রাখা গেল কম

সমেয় ও সহেজ িশখন স ব।

মানুষ এক ধরেনর কােজ দীঘ সমেয় মেনােযাগ িদেত পাের না। িশ েদর
চেয় কম।

িবিভ

ি য়ায় িশ াথ েক

গেবষণায়

দখা

গেছ, ১২

থেক

ে মেনােযাগ দওয়ার ব াি

১৬ বছর বয়সী িশ েদর

76

ে

এ ব াি

৮

বয় েদর
থেক ১০

িশ কেদর জন

িমিনট, তাও আবার িনভর কের কাজ

কতটা আকষণীয় এবং আন দায়ক। অতএব

িণ কায ম হেব

বিচ পূণ। আেলাচনা, দলগত কাজ, গ , লখা, অংকন, িবতক, অিভনয়, হােত-কলেম কাজ, ে া র, দশন ইত ািদ পােঠর
সােথ স িত রেখ

েয়াগ করা হেল িশ াথ র মেনােযাগ ধের রাখা স ব।

েত ক ব ি ই

ত

(every individual is a unique)। িশ াথ েদর

িশ াথ তার িনেজর মেতা কের িনজ গিতেত শেখ। তাই ব ি
উপেযাগী উপােয় সহেযািগতা দওয়া হেল িশ াথ র পে
িশ ােক বলা হয় ‘ব ক
অিভ তা,

িশ াথ র জীবন

কের নতু ন

তা বিশ িবেবচনার দািব রােখ।

েত ক

াতে র কথা িবেবচনায় রেখ যথাস ব িশ াথ র

িশ ালাভ সহজ হয়।

ি য়া’। ব েকর উপর ব ক

ান, দ তার উপর িভি

ে

াপন কের িবরাট ইমারত তির করা হয়। একইভােব জানা

ান, দ তা ও মূল েবাধ অজেন সহেজ সহায়তা দওয়া যায়। তাই

থেক উপমা, উদাহরণ িদেয় এবং পূব ল

ান, দ তার সােথ সংেযাগ

াপন কের নতু ন

ান,

দ তা অজেন সহায়তা করা হেল িশ া লাভ সহজ হয়।
িশ াথ রা যা িশখেব তা বুেঝ িশখেব। কান িবষয় স

েক সু

ধারণা লাভ করেব। না বুেঝ মুখ

িশ া নয়। এেত িশখেনর স ালন হয় না। বুেঝ িশখেল বা কান সমস া সমাধােনর যুি
করেল অনু প সমস ার সমাধান িনেজই করেত পাের। তাই মুখে র চেয় বুঝার উপর
িশ া লােভ যথাযথ িশে াপকরেণর স ক ব বহার অত
দওয়া যায়। এক

ছাট গাছ

িণেত

ও প িত বুেঝ
দওয়া

েয়াগ

েয়াজন।

পূণ কের উপ াপন কের িবষয় েক

দশন কের গােছর িবিভ

সহেজ স ক ধারণা লাভ স ব অন

করা যথাথ

ধারণা

অংশ বা মাি িমিডয়ায় সূয হণ

দখােল যত

কােনাভােব তা স ব নয়। মাি িমিডয়া ব বহােরর সুেযাগ না থাকেল

চ , পৃিথবী ও সূেযর অিভনয় বা চাট ব বহার করা যায়।
িশখনেক

ায়ীকরেণর জন

হেল একিদেক যমন িশখন
িশ া অজেনর
হেব যন

িশ াথ

ে

েয়াজন অনুশীলেনর ব ব া। নতু নভােব অিজত
ায়ী হয়, অন িদেক িশখন স ালেনর সুেযাগ সৃি

িশ াথ র

িত িশ েকর সহানুভূিতপূণ আচরণ খুবই

ান, দ তা বারবার অনুশীলন করা

হয়।
পূণ। িশ ক-িশ াথ র স

ক এমন

ধু লখাপড়া িবষয়ক সমস া নয়, তার য কান ব ি গত, পািরবািরক সমস া িবনা সংেকােচ

িশ েকর সােথ আেলাচনা কের। িশ ক সমস া সমাধােন পরামশ িদেবন এবং সাধ মত সহায়তা করেবন। িশ কিশ াথ র মােঝ কােনা দয়াল থাকেব না। স
িশ েকর িব াস থাকেত হেব
মেধ পাথক

েহর-

য, তাঁর সকল িশ াথ ই

থাকেত পাের, তেব উপযু

নিতবাচক মেনাভাব থাকেল ঐ
িত িশ েকর উ

ক হেব

ার এবং খুবই ঘিন

শখার সামথ স

ও আ িরক।

নড়ব। সবার শখার উপায় ও গিতর

পিরেবশ ও সহেযািগতা পেল সবাই শেখ। কান িশ াথ র

িশ ক থেক িশ াথ র উপকৃ ত হওয়ার স াবনা খুবই কম। তাই

িত িশ েকর
িত

িশ াথ র

ধারণা থাকা বা নীয়। কান িশ াথ েক কখনও ‘মাথায় গাবর’, ‘ তােক িদেয় িকছু ই হেব না’,

‘গাধা’, ‘অপদাথ’ ইত ািদ কান ধরেনর নিতবাচক বা িনর ৎসাহমূলক কথা বলা যােব না। বত ব বহার বা কান
কার শারীিরক বা মানিসক শাি

অম রায় এবং রা ীয় আইেন শািস েযাগ অপরাধ।

হেল িশ াথ র শখার আ হ অেনকটাই বেড় যায়।
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আউট-২

জ া িপঁয়ােজ দ

ান িবকাশ মতবাদ

(Theory of Cognitive Development of Piaget)
ান িবকাশ বলেত িচ ন,জানা, ত ণ, মেন রাখা, িচনেত পারা, িবমূতকরণ, সামাণ ীকরণ এইসব মানিসক
শি

ি য়ার িবকাশেক বুঝায়। িপঁয়ােজ িশ র

ও

ান িবকাশেক চার

ের ভাগ কেরেছন। িন

মতা,

র েলা বণনা

করা হেলাঃ১. ইি য় পশীজ র ০-২ বছর
এই েরও িশ র মানিসক িবকাশ হয়। এ সময় িশ র মানিসক
সম েয়র মাধ েম। তাই জে র পর ল

মতা বােড় শরীর স ালন, সংেবদন,িনয় ন ও অ - তে র

করা যায় িশ র অসংগিতপূণ হাত পা ছু ড়া। কৃ তপে

িশ র এ প স ালেনর মাধ েম

পিরেবেশর সােথ পিরিচত হয় নতু ন নতু ন িতি য়া বা সাড়া িদেত শেখ। এভােব িশ র িচ াশি র িবকাশ ঘেট।
২. াক কাযকির র ২-৭ বছর
এই রেক আবার ২ভােগ ভাগ করা যায়ঃক. াক িচ া সংগঠনী র (২-৪ বছর)
এ সময় িশ র ক না শি
পিরেবশ স
খ. ত

ও অনুকরন

মতা বােড়। তেব এরা তখন আ েকি ক থােক। খেলধুলা

কের । ব , ব াি

ও

েক ধারনা জ ােত থােক।

অনুভূিত র (৪-৭ বছর)

এ সমেয় িশ র পিরেবশ স

। ক না স ালেনর কারন খাজার চ া কের। তেব স ত কারন িদেত

েক আনুমািনক ধারনা জে

পাের না। এ সমেয় সংর েনর ধারনা আেসনা।
৩. মূত কাযকরী র (৭-১১ বছর)
এ সময় ব র আকার স
িবিভ ধরেনর ব

েক ধারনা আেস। এ সময় স ব র আকার অনুযায়ী সাজােত পাের। এ সময়

িণকরণ ধারনা আেস।

ণী অনুযায়ী আলাদা করেত পাের। এ সময় সংর েনর ধারনা আেস। যমন ১ কিজ কাদামা

গাল এবং

পের ল া কের িদেল উভয় েত য সমান কাদা আেছ তা এ সময় বলেত পাের।
উভয়িবধ িচ ন

মতা আেস। যমন-চওড়া ও খাট ােসর সমপিরমান পািন স

ল া ােস ঢেল রাখেল স বলেত পাের উভয়

ােস পািন সমান।
৪. িবমূত কাযকরী র (১১-১৬ বছর)
এ সমেয় িশ

িবমূত িচ া করেত শেখ। ব র ধরণ ও িবষয়ব র মেধ পাথক িনেদশ করেত শেখ।এ সময় আনুমািনক ধারনা

বা িস া গঠেন সমথ হয়। অনুমান যাচাই কের দখার
কান বয়েসর িশ
স স

েক

কতটু

িশ েকর সু

মতা আেস।এ সমেয়র অনুমান যুি িভি ক।

ধারণ করেত পাের বা

কান বয়েস কী কী ধরেনর িবমূত ধারণা লাভ করেত স ম

ধারণা থাকা অত াবশ ক।
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আউট-৩

গঠনবাদ (Constructivist Theory)
িশ াথ

িকভােব

শেখ এ স

গঠনবাদ। ল া ন শ

েক িশ া মেনািব ানীেদর অব াহত

Constrvere থেক Construct শ

েচ ার ফেল উ ূ ত সবাধুিনক ত

হে

র উৎপি যার অথ িবন াস করা বা গঠন দওয়া। তাই

এ তে র মূলকথা হেলা ধারণা গঠনই িশখন।
িত মুহূেত ইি য়

াহ তথ

ারা আমােদর িচ েনর মেধ

িশখন

ি য়া ঘেট।

নতু ন

ান ও ধারণা গঠন কের।

বি

স এটােক তার পূবল

নতু ন ধারণা বা

কের দয়। িশখেনর
ানিবকােশর

তার মাধ েমই

েত ক িশ াথ িনেজর অিভ তা এবং পািরপািশবকতা অনুধ ান কের িনেজর মেতা এককভােব

নতু ন িকছু র স ুখীন হেল

এভােবই ব ি

য িনয়িমত গঠন এবং পিরবতন হে

ে

ে

ান ও অিভ তার আেলােক যাচাই কের

হণ কের।

ান অজন কের। যাচাইেয় নতু ন িবষয়েক অবাম র মেন হেল এটােক স বািতল

Jerome Bruner পিরেবশ ও ভাষা িবকােশর উপর বিশ

পিরেবেশর ভূ িমকা

বিশ এবং

ানিবকােশর িবিভ

াধান িদেয়েছন। তাঁর মেত

ের িশ

সমস ার সমাধান িবিভ ভােব দয়। এটা িনভর কের িশ র পূব অিভ তা ও

ােনর আওতাভু

িবিভ

ােনর উপর। David Jonassen মেন

কেরন গঠনবােদ িশ েকর ভূ িমকা হেব নতু ন ধারণা গঠেন িশ াথ েক সহায়তা করা।

ধু ত

ও তথ সরবরাহ

করা নয়। িশ ক সমস া-সমাধান বা অনুস ােনর িনেদশনা িদেবন, িশ াথ রা যােত িনেজরাই অনুিমত ধারণা তির
ও পরী া কের িস াম
লােভর

িনেত পাের এবং দলগত িশখন পিরেবেশ অন েদরেক তা জানােত পাের। এ ি য়ায়

মাধ েম িশ াথ রা িকভােব উপকৃ ত হে

Jonassen আরও মেন কেরন
যথাথতা যাচাই কের িনেজরাই
তারা আয়

কের

তা উদঘাটন করেত িশ ক িশ াথ েদর উৎসািহত কেরন।

য, িশ াথ রা িনেজরা িনেজেদরেক
েম

েম অিভ

কের এবং তােদর ব ব ত প িত

ফেল। এভােব তারা জীবন-ব াপী িশ াথ েত (Life-long learners) পিরণত হয়। গঠনবাদিভি েত

মাগতভােব নতু ন নতু ন ধারণা,



কৗশেলর

িশ াথ েত পিরণত হয়, িকভােব িশখেত হয় (How to learn) তা

িশ া েমর িবন াস হেব শিঙখল (spiral)। এ ব ব ায় িশ াথ অিজত ধারণা,
িণকে

ান

ান ও দৃি ভি

ান ও দৃি ভি র উপর িভি

কের

অজন করেব। David Jonassen এর মতানুসাের গঠনবাদী

িশখন হেবগ ত (Constructed): িশ াথ রা তােদর পূব

ান, ধারণা ও অিভ তার সােথ নতু ন

ান ও অিভ তার

সম য় কের অনুধ ােনর মাধ েম িনেজর মােঝ নতু ন ধারণা গঠন করেব।


সি য় (Active) : িশ াথ রা িনেজরাই িনেজেদর ধারণা সৃি

করেব। িশ ক তােদরেক

িদেবন এবং িশ াথ েদরেক পরী া করেত, উপকরণািদ ব বহার করেত,
কের িদেবন। িশ াথ েদরেক িনেজেদর ল


করেত ও

েয়াজনীয় িনেদশনা
েচ া চালােত সুেযাগ

ও কমপ া িনধারেণ সহায়তা িদেবন।

অনুধ ানমূলক (Reflective): িশ ক িশ াথ েদরেক তােদর িনজ িনজ িশখন

ি য়ার উপর

করার

এবং অনুধ ান করার সুেযাগ তির করেবন। এ কাজ িশ াথ রা এককভােব বা দলগতভােব করেত পাের।
িশ ক িশ াথ েদর জন এমন সব কাজ িদেবন যােত িশ াথ রা িনেজেদর কােজর পযােলাচনা কের মূল ায়ন
করেত পাের।


সহেযািগতামুলক (Collaborative): গঠনবাদী
েত েকর থেক
িশখন

িণ কায ম হেব সহেযািগতামূলক। িশ াথ রা দেলর

েত েক িশখেব এবং এেক অন েক িশখেত সহেযািগতা করেব। যখন িশ াথ রা সমেবতভােব

ি য়া পযােলাচনা ও অনুধ ান কের তখন তারা এেক অন

থেক ফল সূ

হণ করার সুেযাগ

পায়।


অনুস ান বা সমস ািভি ক (Inquiry or Problem-Based): গঠনবােদর মূলকথা হে
এ

ে

িশ াথ রা অনুস ানমূলক প িতর মাধ েম

উ র পাওয়ার জন িবিভনড়ব প িত ও কৗশল
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সমস ার সমাধান।

কের, কান িকছু র স ান কের এবং সমাধান বা
েয়াগ কের।
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িবকাশমান (Evolving): িশ াথ রা তােদর পযােলাচনা ও অনুধ ােনর মাধ েম পূেব অিজত
অসত ও অস

ূণ মেন করেত পাের। সে ে

চািলেয় যােব এবং নতু ন

তারা অনুস ােনর মাধ েম নতু ন িস াে

ান ও অিভ তািভি েত

পূবল

িস া

ানেক

পৗঁছােব।

েচ া

পুনসং ার করেব।

গঠনবােদর সােথ সম তাবােদর (Gestalt Theory) বশ িমল আেছ। Gestalt জামান শ
গঠন। িশখন

কান

যার অথ Structure বা

ি য়ায় ধারণা গঠন পৃথক পৃথক উপাদােনর উপর নয়, সামি কভােব উপাদান েলার উপর িনভর

কের। গঠনবােদরও মূল কথা ধারণা
গঠন যা িনভর কের িশ াথ র পূবল
চাখ, কান, ক ইত ািদ ইি য় েলা

ধারণা,

ান, অিভ তা ও পািরপাি ক অব ার উপর। সম তাবাদ অনুযায়ী

ারা আমরা য তথ েলা পাই স েলােক আমরা মেন মেন পূণা

গঠনবােদর মেত আমরা এসব ইি য় াহ তথ েলা িদেয়

েত ক

অজন কির। এভােব অিজত অিভ তা এক র উপর এক
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ত

এক

সািজেয় িশখন স

মানিসক িচ
কির।

প দই, আর

তিরর মাধ েম অিভ তা
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অিধেবশন ৪.৮ : আেবগীয় বুি ম া : ধারণা, উপাদান ও িবকাশ প িত
(Emotional Intelligence : understanding concept, components and developmental process)
অিজতব পশাগত যাগ তা
সকল িশ াথ ও

শাসিনক ও িশ ণ সং া




সহকম র সােথ ব ু ভাবাপ , আ িরক, সহনশীল এবং সহেযািগতামূলক আচরন

সকল িশ াথ র
মানিসকতা
িত



অিপত দািয়

পালেন দৃঢ় ও পিরপ

ান অজেন অণুে রনা

মানিসকতা

দশণ

দশণ

দান ও তােদর িশখন কায েম সহেযািগতায়

িত িতব

দশণ

ােশর জন িনয়িমত

ব ব উপ াপেন উ তর

িত ও সংগ ত হওয়া,

িণকে

আ

ত য়ী, একা

এবং আচরণ

ও

ারক (Ideal) দশেনর স মতা।

িশ েকর দৃি আকষণ






আেবগীয় বুি ম া : ধারণা, উপাদান ও িবকাশ প িত স িকত িবষেয় ান র করেবন এবং
িডিজটাল কনেট
ডিলভািরর েয়াজনীয়
িত নেবন।
িশ ণ উপকরণািদ যমনমাকার -, পা ার পপার, মাি িমিডয়া েজ র, পাওয়ার পেয়
াইড,
কি উটার ইত ািদ ব বহাের েয়াজনীয়
িত নেবন।
অংশ হনমূলক সশন পিরচালনার জন িবিভ প িত ও কৗশল েলা েয়াগ করেবন।
িশ ণাথ েদর মেনােযাগ যাচাইেয়র জন মােঝ মােঝ
কের এবং অন ান কৗশল েয়াগ কের
তােদরেক সি য় রাখেবন।
িশ থ গণেক মূল ায়েনর জন েয়াজনীয় টু ল তির করেবন।

িশখনফল
এই অিধেবশন শেষ

িশ ণাথ গণ-



আেবগীয় বুি ম ার সং া বলেত পারেবন



আেবগীয় বুি ম ার উপাদান েলার নাম বলেত পারেবন



আেবগীয় বুি স ার িবকাশ প িত বণনা করেত পারেবন



বি

জীবেন আেবগীয় বুি ম ার

ব াখ া করেত পারেবন।
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অিধেবশন পিরচালনার
ধাপ

পেরখা

সময়: ৯০ িমিনট

িবষয়ব

প িত/ কৗশল

১

পাঠ সূচনা

২

আেবগীয় বুি ম ার ধারণা

উপকরণ

ে ার
সংি

বাড, বাড মাকার
ব ৃ তা ও

আেবগীয় বুি ম ার উপাদান

৫ িমিনট

পা ার পপার, পা ার

দলীয় কাজ
৩

সময়

মাকার, হ া

দলীয় কাজ

২০ িমিনট

আউট-১।

পা ার, পা ার মাকার,

১৫ িমিনট

বাড, বাড মাকার ও হ া
আউট।
৪

আেবগীয় বুি স ার িবকাশ প িত

া-বিলং

পা ার, পা ার মাকার,

ও

৩০ িমিনট

বাড, বাড মাকার ও হ া
আউট-২।

৫

পাঠ মূল ায়ন

ে ার

৬

অিধেবশন পযেলাচনা

ে ার, উ

বাড, বাড মাকার
মাি িমিডয়া

১০িমিনট

েজ র

১০ িমিনট

আেলাচনা,ফলাবতন
উপ াপন কায ম
ধাপ-১:

পাঠ সূচনা……………………………………………………৫ িমিনট

উপকরণসহ যথাসমেয় অিধেবশন কে

েবশ কের অংশ হণকারীেদর সােথ

মাধ েম অংশ হণকারীেদর

পূব ান যাচাই ক ন।

পাঠ সংি

(1)

আেবগ কী?

(2)

আেবেগর দু-চার

(3)

বুি

শল িবিনময় ক ন এবং িনেচর

ে র

উদাহরণ িদন।

কী?

িশ ণাথ গেণর

জবােব ভু ল থাকেল আপিন

সংে েপ যৗি ক আেলাচনা কের স ক উ র বাতেল

অতঃপর অংশ হণকারীেদরেক ধন বাদ িদেয় পাঠ ঘাষণা ক ন এবং পােঠর িশেরানাম বােড িলেখ

িদন।

ধাপ-২: আেবগীয় বুি ম ার ধারণা……………………………………২০ িমিনট
কাজ-১:
এ জন

িশ ক

থেম মাি িমিডয়া িভি ক সংি

সময় ব য় করেবন মা

ব ৃ তার মাধ েম এ ধােপর িবষয়ব

র উপর ধারণা দেবন।

১০ িমিনট। এরপর তােদর হােত হ া আউট-১ ব ন কের ৫ িমিনট পড়েত

দেবন এবং পােশর সহকম র সােথ আলাপ করেত দেবন।
কাজ - ২ : এরপর

িশ ণাথ েদরেক নারী পু ষ িমিশেয় ৮

দেল িবভ

কের গালাকার বৃে

বসােবন।

দলেক আলাপ-আেলাচনা ও মতিবিনমেয়র মাধ েম আেবগীয় বুি ম া কী তার যথাযথ উ র তির করেত
উ র েলা বুেলটপেয়

আকাের

তদারকী করেবন এবং

পা ার কাগেজ িলখেত বলেবন। এ সময়

েয়াজনীয় সহায়তা

দেবন।

পা ার কাগেজ

িত
দেবন।

িশ ক ঘুের ঘুের দলীয় কােজর

লখার পর

িত

দলেক উপ াপন করেত

বলেবন।
কাজ-৩: সব েলা

দেলর উপ াপন

শেষ

িশ ক আট

দেলর কােজর সারসংে প কের

িশ ণাথ েদর ধারণার

পূণতা আনয়েন সহায়তা করেবন।
ধাপ-৩:

আেবগীয় বুি ম ার উপাদান………………………………………১৫ িমিনট

কাজ-১:

িশ ণাথ েদর পূেব গ ত দলেক পার ািরক আলাপ-আেলাচনা ও মতিবিনমেয়র মাধ েম আেবগীয়

বুি ম ার উপাদান বুেলট পেয়
ক ন এবং

আকাের পা ার কাগেজ িলখেত বলুন। এ সময় ঘুের ঘুের দলীয় কােজর তদারকী

েয়াজনীয় সহায়তা িদন।

কাজ-২: উপ াপন শেষ

পা ার কাগেজ লখার পর

িশ ক বােড আট

িত

দলেক উপ াপন করেত বলুন।

দেলর কােজর সারসংে প তির কের দেবন।
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ধাপ-৪:

আেবগীয় বুি স ার িবকাশ প িত ও

…………………………৩০ িমিনট

কাজ-১: িশ ণাথ েদরেক কে র মাঝ বরাবর ল ালি ভােব দু

দেল ভাগ ক ন এবং দল দু র নাম িদন

‘‘প া’’ এবং ‘‘যমুনা’’। প া দেলর সদস েদরেক ‘‘আেবগীয় বুি ম ার িবকাশ প িত’’ এবং যমুনা দেলর সদস েদর
ক ‘‘ব ি

জীবেন আেবগীয় বুি ম ার

’’ িনেয় আেলাচনা করেত িদন।

িত দেলর সদস েদরেক

থেম

এককভােব, পের জাড়ায় জাড়ায় মতিবিনমেয়র মাধ েম গভীরভােব ভাবেত িদন। তারা যা ভাবেব িনজ
খাতায় িলখেত বলুন। এরপর

িত দু জাড়া এক

কের, তারপর

শেষ

দেলর সকল সদস একে

তির

করেত বলুন। এ সময় ঘুের ঘুের সবার আলাপ আেলাচনা

আেলাচনােক

স ক

িত আটজেন, এরপের ১৬ জেন

বেস আলাপ-আেলাচনা ও মতিবিনময় কের িবষয় র এক

পেথ এিগেয় িনেত সহায়তা ক ন। এরপর দু

েন এবং

িমেল

িনজ
এবং

সে াষজনক জবাব

েয়াজনীয় সহেযািগতা িদেয়

দেলর জবাব দু

িভ

পা াের িলখেত

িদন।
কাজ-২: দু

দলেক আলাদা আলাদা ভােব তােদর জবাব উপ াপন করেত বলুন।

উপ াপন শেষ

িশ ক সবার

মােঝ ‘হ া আউট ২’ সরবরাহ কের িকছু ণ পড়েত দেবন এবং স ক ধারণা িবকােশ সহায়তা করেবন।
ধাপ-৫:

মূল ায়ন ………………………………………………১০ িমিনট

পাঠ মুল ায়েনর জন িনেচর

1|
2|
3|
4|

িলর উ র িজে স ক ন-

আেবগীয় বুি ম া কী ?
আেবগীয় বুি ম ার উপাদান েলা কী কী?
আেবগীয় বুি ম ার িবকাশ প িত কী?
বি

িশ ক

জীবেন আেবগীয় বুি ম ার

কী?

িশ ণাথ েদরেক যৗি ক আেলাচনার মাধ েম স ক উ রদােন সহায়তা করেবন।
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ধাপ-৬: অিধেবশন পযেলাচনা…………………………………………১০ িমিনট
িশ ক উ ু

আেলাচনা ও পাওয়ার পেয়

েজে শেন

দিশত িনেচর নমুনা

ে র মাধ েম অিধেবশেনর

পযােলাচনা করেবন।


অিধেবশেনর িবষয়ব র আেলােক উে িখত িশখন যাগ তা যথাযথ হেয়েছ িকনা?

হ াঁ / না



অিজতব



অিধেবশেন উে িখত িশখনফল ছাড়া আর কী কী িশখনফল সংেযাজন করা যেত পাের?

পশাগত যাগ তা িশখনফেলর সােথ কতটা সাম স পূণ? ম ব ক ন।

টা িশখন যাগ তা

েয়াজেন ২ / ১

বলুন।

িশখন?যথ শখােনা কায েম যসব প িতর ব বহার হেয়েছ তা কী যথা- হ াঁ / না



অিধেবশেনর ভােলা িদক ও ম


এরপর

িদক েলা বলুন এবং ম

িদক েলা সািরেয় তালার উপায় বলুন।

িশ ক সবাইেক ধন বাদ জািনেয় অিধেবশন শষ করেবন।

সহায়ক পাঠ
(1) Emotional Intelligence - Daniel Goleman
(২) Emotional Intelligence, An Article written by Peter Salovey and John Mayer Published in the
journal named Imagination, Cognition and Personality.
হ া আউট১
আেবগীয় বুি ম া (Emotional Intelligence)
আেবগীয় বুি ম া ব ি র এক ধরেনর সামথ অথবা ধারণা শি

বা দ তা যার সাহােয

য কান িকছু সনা

করেত পাের, পিরচালনা করেত পাের, মূল ায়ন করেত পাের এবং িনেজর বা অেন র বা দেলর আেবগেক িনয় ণ
করেত সমথ হয়।
কান কান গেবষেকর মেত ব ি র আেবগীয় বুি ম া শখা যায় এবং শখার মাধ েম এেক শি শালী করা যায়।
আবার কােরা কােরা মেত এ
িড.

মানুেষর জ গত বিশ । ১৯৯০ সােলর আগ পযম

ময়ার িছেলন আেবগীয় বুি ম ার উপর

নতৃ ানীয় গেবষক। তােদর ব ল আেলািচত

বুি ম ায় তারা এেক সং ািয়ত করার চ া করেছন এভােব য, এটা হে
ারা একজন ব ি

িপটার স ােলােভ এবং জন
ব

সামািজক বুি স ার এক

তার িনেজর অথবা অেন র অনুভূিত এবং আেবেগ উপেদশ

আেবগীয়
অংশ যার

ারা িনয় ণ করেত পােরন অথবা

অেন র িচম া এবং কাজেক পিরচালনা করেত পােরন।
আেবগীয় বুি ম ার উপাদান : িনেচর িতন
(১) Ability EIমেডল :স ােলােভ এবং
সনা

করার এক

ারা উপলি

মেডেলর কথা

মেডল অনুযায়ী আেবগীয় বুি ম ার উপাদানা বণনা কর যায় :
ময়ার আেবগীয় বুি ম ার মেধ

াব কেরন। এ চার

চার

কােরর উপাদান বা ফ া র

উপাদান বা ফ া র হে

(১) আেবগেক ইি য়

করার স মতা, (২) আেবগেক ব বহার করার স মতা, (৩) আেবগেক বাঝার

পিরচালনা

মতা, (৪) আেবগেক

মতা।

(2) Mixed Models of EI:ডািনেফল গালম ান এ মেডেলর

ব া। তার মেতও আেবগীয় বুি ম ার উপাদান

চার । যথা : (১) আ -সেচতনা (Self consciousness), (২) আ -ব ব াপনা (Self management), (৩)
সামািজক সেচতনতা (ability to sense, understand & react to others), (৪) িনকট স

ক য় ব ব াপনা

(ability to inspire, influence, and develop others)।
(3) The Trait EI model :
মতাই হে

ডস এবং তার সহকম এ মেডেলর

আেবগীয় বুি ম ার উপাদান।
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হ া আউট২
িবকাশ প িত
আেবগীয় বুি ম া বাল কাল থেকই িবকিশত হেত

র

লাভ কের। আেবগীয় বুি ম ার িবকােশর জন

অনালী

িশ ণ আেবগীয় বুি ম ার িবকাশেক
িশ া এবং
বি

কের কেশাের এবং উ র কেশাের এটা

ত িবকাশ

ি র কাযকািরতা িবেশষভােব দায়ী। িশ া এবং

রাি ত কের।

িশ ণ আেবগীয় বুি ম ােক পিরবতন কের সমাজ কাি ত পেথ পিরচািলত করেত পাের।

জীবেন আেবগীয় বুি ম ার

ভাব অত ম

র

পূণ। িশ কাল

থেকই িশ র সু ু আেবগীয় বুি ম া

িবকােশ য বান হওয়া দরকার। এ িবকাশ সু ু , সু র ও কাযকর করার জন আেবেগর পিরচালনা ও িনয় ণ
অভ াস গেড় তালা দরকার। আেবেগর িনয় ণ ছাড়া ব ি
জীবনেক যথাযথভােব পিরচালনা করেল িশ

জীবেনর পিরপূণ িবকাশ হয় না। িশ র আেবগীয়

বয়েসর সােথ আেবগীয় বুি ম ার পিরণিত লাভ কের। িশ

আ িনয় ণ িশখেব। তার আচরেণ স িত থাকেব। িশ ার মাধ েম যেহতু িশ র আেবগীক বুি ম ার পিরবতন
আনা যায়, তাই এ ব াপাের িশ েকর ভূ িমকা অেনক বিশ।
িশ েকরকতব

েত ক িশ াথ েক তার

মতা-অ মতা স ে

অবিহত এবং পিরবিতত সামািজক অব ার

সােথ স িত িবধান কের চলেত সহায়তা করা। রাগ, ভয়, শাক-দুঃেখ িশ
িকছু েত এেযাগ করেত পাের না।
শখােনা উিচত নয়। িশ

যখন আ

শখার মত মানিসক অব া তার থােক না। তাই

তার আেবগেক কীভােব িনয় ণ করেত পাের তা িশ েক

থােক তখন স কান
জার কের

কান িকছু

শখােত পারেল তার

আেবগীয় বুি ম া িবকিশত হয়।
আেবগীয় বুি ম ার

:আেবগীয় বুি ম া

অেনক বড় মােপর মানুষ িহেসেব িনেজেক
আেবগ মানুেষর

ারা মানুষ িনেজেক সবার মােঝ পিরিচত কের তু লেত পাের।

িতি ত করেত পাের। অেনক বড় বড় অবদান রাখেত পাের।

িতও করেত আবার উপকারও কের। যার িভতর আেবগীয় বুি ম া রেয়েছ। িতিন আেবগেক

িনয় ণ কের িনেজর বা অেন র উপকার করেত পােরন। আেবগেক িশ ার কােজ লাগােত পারেল ভাল ফথাফল
করা যায়। কমে ে

অেনক বিশ অবদান রাখা যায়।
িশ েকর জন
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অিধেবশন ৪.৯: মাধ িমক পযােয় জীবন দ তািভি ক িশ া : ধারণা, পটভূিম ও যৗি কতা
(Life skills based education at secondary level: concept, background and rationale)
অিজতব পশাগত যাগ তা


িশ াথ েদর অসংগিতপূণ আচরণ িনয় ণ কের পিরক না মািফক
স মতা




দশণ

িশ াথ েদর
স মতা

িণেত ধের রাখার উপেযাগী িবিভ মূখী সুিনিদ

িণ কায েম অংশ হেণ উৎসািহত করার স মতা

িণকায েম পার ািরক মতামত আদান
ব বহােরর

যাগ তা ও কলােকৗশল ব বহার করার

দশণ

িশ াথ েদর



িণর কাযাবিল পিরচালনা কারার

ে

পযা

কৗশল ও উপায়

দােনর

ে

দশণ

িশ াথ েদর ব ি গত অিভ তা, ধারণা ও সামথ

েয়াগ করার স মতা

দশণ।

িশ েকর দৃি আকষণ






মাধ িমক পযােয় জীবন দ তািভি ক িশ া : ধারণা, পটভূ িম ও যৗি কতা স িকত িবষেয় ান র
করেবন এবং িডিজটাল কনেট
ডিলভািরর েয়াজনীয়
িত নেবন।
িশ ণ উপকরণািদ যমনমাকার -, পা ার পপার, মাি িমিডয়া েজ র, পাওয়ার পেয়
াইড, কি উটার
ইত ািদ ব বহাের েয়াজনীয়
িত নেবন।
অংশ হনমূলক সশন পিরচালনার জন িবিভ প িত ও কৗশল েলা েয়াগ করেবন।
িশ ণাথ েদর মেনােযাগ যাচাইেয়র জন মােঝ মােঝ
কের এবং অন ান কৗশল েয়াগ কের
তােদরেক সি য় রাখেবন।
িশ থ গণেক মূল ায়েনর জন েয়াজনীয় টু ল তির করেবন।

িশখনফল
এই অিধেবশণ শেষ

িশ ণাথ রা-



দ তা কী তা বলেত পারেবন



জীবন দ তািভি ক িশ া কী তা ব াখ া করেত পারেবন



িব



জীবন দ তা িশ াথ েক কা

া

সং া কতৃ ক সং ািয়ত ১০
কা

জীবন দ তা উে খ করেত পারেবন
ে

স মতা দয় তা বণনা করেত পারেবন।
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অিধেবশন পিরচালনার
ধাপ

পেরখা

সময়ঃ ৯০ িমিনট

িবষয়ব

প িত/ কৗশল

উপকরণ

সময়

১

সূচনা

২

দ তার ধারণা ও জীবন

আেলাচনা ( ছাট দেল),

সহায়ক তথ প ,

দ তািভি ক িশ া

দলীয় কাজ, মা িমিডয়া

পা ার পপার,

িভি ক

পা ার মাকার, পুশ

ে ার

বাড, মাকার

সংি

ব ৃ তা,

ে া র।

৫ িমিনট
২০ িমিনট

বাড, বাড িপন, িভপ
কাড।

৩

িব

া

সং া কতৃ ক সং ািয়ত

১০

জীবন দ তা

ইন

িমং

িব

া

সং া

িনধািরত ১০

১০ িমিনট
জীবন

দ তা স িলত চাট
৪

জীনব দ তািভি ক িশ ার বিশ

সংি

আেলাচনা, জাড়ায়

কাজ ও
৫

জীবন দ তািভি ক িশ ার পটভূ িম

হায়াইট বাড, মাকার

১০ িমিনট

ে া র

জাড়ায় কাজ

ভীপ কাড, হায়াইট

১০িমিনট

বাড, মাকার
৬

জীবন দ তািভি ক িশ ার যৗি কতা

সংি

আেলাচনা, VIPP

ভীপ কাড,পুশেবাড,

১৫ িমিনট

পুশিপন, হায়াইট বাড,
মাকার
৭

মূল ায়ন

ে া র

৮

অিধেবশণ পযােলাচনা

ে া র, পাওয়ার পেয়

হায়াইট বাড, মাকার
মা িমিডয়া

েজে শন

কি

েজ র,

১০ িমিনট
১০ িমিনট

উটার, পাওয়ার

পেয়

াইড

উপ াপন কায ম
ধাপ-১: সূচনা……………………………………………………..৫িমিনট
যথাসমেয় অিধেবশন কে

েবশ কের

যাচাইেয়র জন িনেচর নমুনা

িশ ণাথ েদর সােথ

শল িবিনময় ক ন এবং পাঠ সংি

পূব ান

েলার উ র িজে স ক নঃ

১। দনি ন জীবেন চলার পেথ আমরা

িতিনয়ত িক িক সমস া বা চ ােলে র স ুখীন হই?

২। সমস া েলার সমাধান হয় িকেসর মাধ েম?
িশ ণাথ েদরেক স ক উ রদােন সহায়তা ক ন। অতঃপর

িশ ণাথ েদরেক ধন বাদ জািনেয় পাঠ ঘাষণা ক ন

এবং পাঠ িশেরানাম বােড িলেখ িদন।

ধাপ-২: দ তার ধারণা ও জীবন দ তািভি ক িশ া………………………..২০ িমিনট
কাজ-১:

িশ ক িবষয়ব র উপর মা িমিডয়া িভি ক সংি

িশ ণাথ েদরেক
বলেবন

করার সুেযাগ

“দ তা হে

দেবন। তােদর

আেলাচনা করেবন। আেলাচনা চলাকালীন সমেয়

করেবন, জীবন কী এবং দ তা কী? তারপর তােদর

কান িকছু করেত পারার সামথ বা স মতা

আর জীবন দ তা হে

মেনাসামািজক

সমস া উ রেণর সামথ ”।
কাজ-২:

িশ ণাথ েদরেক

েয়াজনীয় সংখ ক ছাট দেল ভাগ ক ন।

জীবন দ তা কী? এ িবষেয় দেল আেলাচনা কের বুেলট পেয়
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েত ক দলেক এক

কের ভীপ কাড

িদন।

আকাের ভীপ কােড িলখেত বলুন। লখা শষ হেল
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কাড েলা পুশেবােড িপন
থাকেল উপ াপেনর

িদেয় সঁেট িদেত বলুন। একজন

সময় তা বাদ িদন এবং িক ভু ল তা ব াখ া ক ন।

কাজ-৩: একই দেল কাজ করেত বলুন।
এক

েত ক দলেক পুনরায় এক

কের ভীপ কাড িদন। িভপ কােড য কান

জীবন দ তার উদাহরণ িলখেত বলুন এবং তার িনেচ বুেলট পেয়ে

কী করেত স ম হেব তা িলখেত বলুন। মােকট
কাজ-৪: কাজ েলা শেষ
জন

িশ ণাথ েক কাড েলা পড়েত বলুন। কান ভু ল উ র

য দ তার

ধাপ-৩: িব

েস উপ াপন করেত বলুন।

িশ ক দ তা িক, জীবনদ তার সােথ দ তার স

েয়াজন তা মাি িমিডয়ািভি ক সংি

া

কাজ-১: িশ ক

সং া কতৃ ক সং ািয়ত ১০

জীবন দ তা……………..……১০ িমিনট

িশ ণাথ েদর সামেন িব

সং া কতৃ ক সং ািয়ত ১০

ধাপ-৪: জীবন দ তািভি ক িশ ার বিশ

া

কাজ-২:

আেলাচনা ও

িশ ণাথ েদরেক ২ জেনর

জীবন দ তার চাট ঝু িলেয় দেবন

ব ৃ তার মাধ েম ১০

জীবন দ তা বুিঝেয় দেবন।

………..…………………..…১০ িমিনট

িশ ক জীবন দ তািভি ক িশ া িবষেয়

কৗশল িহেসেব সংি

ক িক এবং জীবন সু ভােব চলার

ব ৃ তার মাধ েম বুিঝেয় দেবন।

( অিধেবশন শেষ দখুন ) এবং মাি িমিডয়া িভি ক সংি

কাজ-১:

ঐ দ তা অজন করেল িশ াথ রা কী

িশ ণাথ েদরেক সংে েপ ধারণা

দেবন। িশখন-

শখােনা

ে া র ব বহার করেবন।
জাড়া দল গঠন করেত বলেবন

িশ া িবষেয় আেলাচনা কের তােদর ধারণা েলা বুেলট পেয়ে

।

েত ক

জাড়ােক জীবন দ তািভি ক

য কান একজেনর খাতায় িলখেত বলেবন।

লখা শষ হেল য কান একজনেক উপ াপন করেত বলেবন।
কাজ-২: উপ াপন শেষ

িশ ণাথ েদর ধারণায় কান ভু ল পিরলি ত হেল

িশ ক তা সংেশাধন কের দেবন।

ধাপ-৫: জীবন দ তািভি ক িশ ার পটভূ িম..…………………..……………১৫
কাজ-১: জীবন দ তািভি ক িশ া
শষ হেল
কাজ-২:

বতেনর পটভূ িম স

িশ ণাথ েদরেক

করার সুেযাগ িদন।

িশ ণাথ েদর মেধ

থেক

জাড়া দল গঠন ক ন।

িদন। দেল আেলাচনা কের জীবন দ তািভি ক িশ া
জাড়া থেক একজন কের

সংি

ব ৃ তা উপ াপন ক ন। ব ৃ তা

েত ক দলেক এক

বতেনর পটভূ িম বুেলট পেয়ে

কের ভীপ কাড ও মাকার
িলখেত বলুন। য কান ২

িশ ণাথ েক উপ াপন করেত বলুন।

কাজ-৩: উপ াপন শষ হেল
পাওয়ার পেয়ে

িকত এক

িমিনট

িশ ক সকল দেলর মতামত েলার সার-সংে েপ

িনেজর মতামত সংেযাজন

কের

িশ ণাথ েদর ধারণা দেবন।

ধাপ-৬: জীবন দ তািভি ক িশ ার যৗি কতা............................................................ ১০ িমিনট
কাজ-১:

িশ ক মাধ িমক িশ ায় জীবন দ তািভি ক িশ া অ ভু

কাজ-২:

বােড জীবন দ তািভি ক িশ ার যৗি কতা কী?

কের ভীপকাড িদন। বােড িলিখত
যুি
পড়েত

িলখেত বলুন।

র িভি েত

লখা শষ হেল পুশ

েত ক

করার পে
িলখুন।

িশ ণাথ

যুি

উপ াপন করেবন।

পাশাপািশ বসা

িশ ণাথ েক এক

জাড়ােক িনজ িনজ ভীপকােড

দু

কের

বােড পুশ িপন িদেয় ভীপকাড সঁেট িদেত বলুন। সবাইেক ঘুের ঘুের

বলুন।
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কাজ-২:

িশ ক

এবং স েলার
হেল

য সব যুি

িত সকেলর দৃি

দিখেয়েছন তার বাইের অন নতু ন যুি
আকষণ করােবন।

কউ

িশ ণাথ েদর ধারণা গঠেন

দখােল

স েলা আলাদা করেবন

কাথাও

কান ভু ল পিরলি ত

িশ ক তা সংেশাধন কের দেবন।

ধাপ-৭: মূল ায়ন .…………………..…………… ………… ১০ িমিনট
অিধেবশন মূল ায়েনর জন িনেচর নমুনা

িলর উ র িশ ণাথ েদরেক িজে স করেবন-

১। দ তা কী
২। জীবন দ তা কী
৩। িব

া

৪। এ দশ

সং া কতৃ ক সং ািয়ত ১০

জীবন দ তা কী কী?

দ তা িশ াথ েক কী কী স মতা দয়?

িশ ণাথ েদর উ ের ভু ল পিরলি ত হেল

িশ ক যৗি ক আেলাচনার মাধ েম স ক উ র বাতেল দেবন।

ধাপ-৮: অিধেবশন পযােলাচনা……………..…………… ………… ১০ িমিনট
িশ ক উ ু

আেলাচনা ও পাওয়ার পেয়

েজে শেন

দিশত িনেচর

ে র মাধ েম অিধেবশন পযােলাচনা

করেবন।


অিধেবশেনর িবষয়ব র আেলােক উে িখত িশখন যাগ তা যথাযথ হেয়েছ িকনা?



অিজতব



অিধেবশেন উে িখত িশখনফল ছাড়া আর কী কী িশখনফল সংেযাজন করা যেত পাের?

পশাগত যাগ তা িশখনফেলর সােথ কতটা সাম স পূণ? ম ব ক ন।

টা িশখন যাগ তা


এরপর

হ াঁ / না
েয়াজেন ২ / ১

বলুন।

িশখন- শখােনা কায েম যসব প িতর ব বহার হেয়েছ তা কী যথাযথ? হ াঁ / না
অিধেবশেনর ভােলা িদক ও ম

িদক েলা বলুন এবং ম

িদক েলা সািরেয় তালার উপায় বলুন।

িশ ক সবাইেক ধন বাদ জািনেয় অিধেবশন শষ করেবন।

সহায়ক পাঠঃ Skills for Head teacher : UNESCO, WB, WHO.
জীবন দ তা
আ সেচতনতা

সহমিমতা

আ ঃব ি ক দ তা:
দৃঢ় ত য়মূলক দ তা, ত াখান
দ তা, আলাপ আেলাচনার দ তা
ি
ক াল িচ ন দ তা
সৃজনশীল িচ ন দ তা
িস া

হণ দ তা

সমস া সমাধান দ তা
আেবগ সামলােনার দ তা
চাপ মাকােবলার দ তা
যাগােযাগ দ তা

িশ াথ রা অজন করেব
িনেজর সবলতা, দুবলতা, ণাবলী ও
সমূহ, অিধকার, দািয় ও কতব ,
আ মযাদা, মূল েবাধ, সামথ, মানিসকতা ইত ািদ িবষেয় সু
ধারণা সৃি র
সামথ , ণাবলী উ য়ন ও
সমূহ দূরীকরেণ সেচতনা।
িভ
শারীিরক ও মানিসক অব ায় আেছ, এমন ব ি র অব া ও চািহদা
যথাযথ ভােব বাঝা, তার কথা শানা এবং তার িত সমঅনুভূিত দশেন
স মতা।
অেন র সােথ স ক াপন ও বজায় রাখার সামথ। স ক ছদ করেত হেল
গঠনমূ লকভােব তা করার স মতা
ভাব, তথ ও পিরি িত ব িন ভােব িবেশ ষণ ও ব াখ া করার দ তা।
য কান পিরি িত বা িবষেয় িনজ মতামত দােনর সামথ ও নতু ন ধারণা
সৃি র সামথ
যথাযথভােব য কান পিরি িত অনুধাবেনর দ তা, িবষয় সংিশ
তথ সং হ
ও তথ িভি ক িস াম
হেণর স মতা
সহজ এবং গঠনমূলকভােব সমস া সমাধােনর সামথ
মানিসক অব ােক যুি িদেয় িবচার কের সহজ সমাধােনর পাঁছােনার সামথ
মানিসক চােপর উৎস শনা
করার দ তা এবং চােপর তী তা াস করার
মতা
িনেজেক স ক ভােব কাশ ( মৗিখক ও শারীরীক ভাষার মাধ েম এবং িলিখত
ভােব) করার সামথ ; অেন র কথা মেনােযাগ িদেয় শানার দ তা।
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িব

া

সং া কতৃক সং ািয়ত ১০

জীবন দ তার চাট

অিধেবশন ৪ শখােনা কৗশল-জীবন দ তািভি ক িশ ার িশখন:১০.
(Teaching-learning strategies in life skills based education)
অিজতব পশাগত যাগ তা


জীবনদ তািভি কিশ ার ধান



জীবনদ তািভি কিশ ার িশ ণ-িশখন প িত ব বহােরর স মতা
মূল অথবা িবনামূেল



পাঠ পিরক ণা

েতর

স

কত

ান

দশণ
দশণ

তকৃ ত উপকরণ ব বহােরর মধ িদেয় অংশ হণমূলক িশ ণিশখন প িত -

পিরচালনা করার স মতা


ধান বিশ

দশণ
ান ও দ তা

দশণ।

িশ েকর দৃি আকষণ



জীবন দ তা িভি ক িশ ার িশখন- শখােনা কৗশল স িকত িবষেয় ান র করেবন এবং িডিজটাল
কনেট
ডিলভািরর েয়াজনীয়
িত নেবন।
িশ ণ উপকরণািদ যমন ,মাি িমিডয়া েজ র , পা ার পপার ,মাকার -পাওয়ার পেয়
াইড ,কি উটার
ইত ািদ ব বহাের েয়াজনীয়
িত নেবন।



অংশ হনমূলক সশন পিরচালনার জন িবিভ



িশ ণাথ েদর মেনােযাগ যাচাইেয়র জন মােঝ মােঝ
কের এবং অন ান
তােদরেক সি য় রাখেবন।
িশ থ গণেক মূল ায়েনর জন েয়াজনীয় টু ল তির করেবন।



প িত ও কৗশল েলা

েয়াগ করেবন।
কৗশল

েয়াগ কের

িশখনফল
এই অিধেবশন শেষ

িশ ণাথ রা-



জীবন দ তািভি ক িশ ার ধান



জীবন দ তা অজেনর ধাপ েলাবণনা করেত পারেবন



জীবন দ তািভি ক িশ ারিশখন শখােনা কৗশল ব াখ া করেত পারেবন-



মূল

অথবা িবনামূেল

ধানৈবিশ

েলা বলেত পারেবন

তকৃ ত উপকরণ ব বহােরর মাধ েম অংশ হণমূলক িশ ণ িশখন প িত-

পরি◌চালনা করেত পারেবন।
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অিধেবশন পিরচালনার
ধাপ

পেরখা

সময় : ৯০ িমিনট

িবষয়ব

১

প িত কৗশল /

সুচনা

উপকরণ

ে া র

সময়

হায়াইট বাড বাড

,

০৫ িমিনট

,

২০ িমিনট

মাকার
২

জীবন

দ তািভি ক

িশ ার ধান

ে ার

ও একক কাজ

হায়াইট বাড বাড

ধানৈবিশ

চাট ,মাকার

৩

জীবনদ তা অজেনর ধাপ

৪

জীবন

দ তািভি ক

আেলাচনা
িশ ারিশখন-

দ তার ধােপর চাট

ে া রদলীয়কাজ ,

ভীপ কাড হায়াইট

শখােনা কৗশল
৫

২০ িমিনট
,

২৫ িমিনট

,

১০ িমিনট

েজ র ,

১০ িমিনট

, বাড বাড মাকার

মূল ায়ন

ে া র

হায়াইট বাড বাড
মাকার

৬

অিধেবশন পযােলাচনা

ে া রপাওয়ার

পেয়

মাি িমিডয়া

,

েজে শন

পাওয়ার পেয়

াইড

উপ াপন কায ম
ধাপ:১- সূচনা ……………………………………………………. ০৫িমিনট
েয়াজনীয় উপকরণসহ যথাসমেয় অিধেবশন কে
সংি

েবশ কের

পূব ান যাচাই করার জন িনেচর নমুনা

িশ ণাথ েদর সােথ

শল িবিনময় ক ন এবং পাঠ

েলার উ র িজে স ক ন -

?দ তাকী (১)
?জীবন দ তাকী (২)
িশ ণাথ গেণর উ ের ভু ল পিরলি ত হেল

যৗি ক আেলাচনার মাধ েম উ র সংেশাধন কের িদন। অতঃপর

সবাইেক ধন বাদ জািনেয় পাঠ ঘাষণা ক ন এবং িশেরানাম বােড িলেখ িদন।
ধাপ:২- জীবন দ তািভি ক িশ ার ধান
কাজ:১-

িশ ণাথ েদর

ধানৈবিশ ………………………..২০িমিনট

ক ন জীবন ও দ তািভি ক িশ ার

বিশ

কী কী হেত পাের। তারা

য েলা

বলেবন। স েলা বােড িলখুন।
কাজ-২: একজন

িশ ণাথ েক সব েলা পেয়

পা ার পপার বিশে র সােথ িমিলেয় িনেত
বলুন

িত

কাজ-৩:

বিশ

পড়েত বলুন। ভু ল উ র থাকেল বাদ িদন।
বােড টািনেয় িদন।

বিশ াবিল

লখা

িশ ণাথ েদর তােদর বলা (পূেবই িলেখ রাখা)

ব াখ া ক ন।

িশ ণাথ েদর ধারণার মেধ

কান অসংগিত থাকেল তা যাচাই করার পর

িশ ক িনেজর যুি

ও

মতামত সহকাের সংেশাধন কের দেবন।
ধাপ-৩: জীবন দ তা অজেনর ধাপ ………………….…………………..২০িমিনট
কাজ:১-

িশ ণাথ েদর সােথ দ তা িবষেয় আেলাচনা ক ন। দ তা অজেনর ধাপসমূহ সং া

জানুন। তারা যা বলেব
চাটউপ াপন ক ন এবং

বােড িলখুন এবং দ তা ধােপর উপর
িত

পেয়

পা ার

পপাের পূেবই

তােদর মতামত
তির কের রাখা

ব াখ া ক ন।

কাজ-২: িশ ণাথ েদর অিজত ধারণা যাচাই করার পর কান অসংগিত থাকেল
েয়ােগর মাধ েম সংেশাধন কের দেবন।
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িশ ক িনেজর যুি

ও

মতামত

িশ কেদর জন

ধাপ-৪: জীবন দ তািভি ক িশ ারিশখন শখােনা কৗশল-…….………………….২৫িমিনট
কাজ:১য

িশ ণাথ েদর িশ কেকি ক ও িশ াথ

কি ক প িতর মেধ

কান ৩ জনেক উপ াপন করেত বলুন। এবার িশ াথ েকি ক

াথক কী তা ভীপকােড িলখেত বলুন।

কৗশল েলা বলেত বলুন। তারা যখন বলেব

আপিন বােড িলখুন। স ক উ র েলা রেখ বাকী েলা মুেছ িদন।
কাজ:২-

িশ ণাথ েদর

ক নঅজেনর জন

কানেকান প িত ও কৗশল অনুসরণ করা

েয়াজন

জীবনদ তা,

?এবং কন
কাজ:৩- ৩ জেনর দেল আেলাচনা কের পা ার পপাের উ র েলা িলখেত বলুন। পা ার পপার উপ াপন করেত
বলুন।
কাজ-৪:

িশ ণাথ েদর অিজত ধারণা যাচাই করার পর কান অসংগিত থাকেল

িশ ক িনেজর যুি

েয়ােগর মাধ েম সংেশাধন কের দেবন।

ধাপ-৫ : মূল ায়ন…….………………..………………………………১০িমিনট
অিধেবশণ মূল ায়েনর জন িশ ণাথ েদরেক িনেচর
১। জীবন দ তািভি ক িশ ার ধান বিশ

েলা িজে স ক নেলা কী কী ?

২। জীবন দ তা অজেনর ধাপ েলাকী কী ?
৩। জীবন দ তািভি ক িশ ারিশখন শখােনা কৗশল- েলা কীকী?

িশ ক

েয়াজেন

িশ ণাথ

দ

উ র

েলা যৗি ক আেলাচনার মাধ েম সংেশাধন কের দেবন।
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ও মতামত

িশ কেদর জন

ধাপ-৬: অিধেবশন পযােলাচনা…………..……………………………… ১০িমিনট
িশ ক উ ু

আেলাচনা ও পাওয়ার পেয়

েজে শেন

দিশত িনেচর নমুনা

ে র মাধ েম অিধেবশেনর

পযােলাচনা করেবন।


অিধেবশেনর িবষয়ব র আেলােক উে িখত িশখন যাগ তা যথাযথ হেয়েছ িকনা?



অিজতব



অিধেবশেন উে িখত িশখনফল ছাড়া আর কী কী িশখনফল সংেযাজন করােযেত পাের?

পশাগত যাগ তা িশখনফেলর সােথ কতটা সাম স পূণ? ম ব ক ন।

িশখন যাগ তা

েয়াজেন ২ / ১ টা

বলুন।



িশখন? শখােনা কায েম যসব প িতর ব বহার হেয়েছ তা কী যথাযথ- হ াঁ / না



অিধেবশেনর ভােলা িদক ও ম

এরপর

হ াঁ / না

িদক েলা বলুন এবং ম

িশ ক সবাইেক ধন বাদ জািনেয় অিধেবশন শষ করেবন।

সহায়ক পাঠ
১. Skills for Head teacher: UNIESCO, WB, WHO.
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িদক েলা সািরেয় তালার উপায় বলুন।

িশ কেদর জন

অিধেবশন-৪.১১: সহিশ া িমক কাযাবিলর ধারণা, ল

ও উে শ

(Understanding of co-curricular activities, goals and objectives)
অিজতব পশাগত যাগ তা


সহিশ া িমক কাযাবিলর ধারণা, ল

ও উে শ স



িবদ ালেয় িবিভ



সহিশ া িমক কাযাবিলর বাস বায়ন



িবদ ালেয় সহিশ া িমক কায ম বাস বায়েনর কলা কৗশল স

ধরেণর সহিশ া িমক কায ম

েক সম ক

ান

দশন

বতন করার স মতা

িতব কতা এবং উ রেণর উপায় স
েক সম ক

দশন।
েক ধারণা
ান

দশন

দশন

িশ েকর দৃি আকষণ






সহিশ া িমক কাযাবিলর ধারণা, ল
ও উে শ স িকত িবষেয় ান র করেবন এবং িডিজটাল
কনেট
ডিলভািরর েয়াজনীয়
িত নেবন।
িশ ণ উপকরণািদ যমনমাকার -, পা ার পপার, মাি িমিডয়া েজ র, পাওয়ার পেয়
াইড,
কি উটার ইত ািদ ব বহাের েয়াজনীয়
িত নেবন।
অংশ হনমূলক সশন পিরচালনার জন িবিভ প িত ও কৗশল েলা েয়াগ করেবন।
িশ ণাথ েদর মেনােযাগ যাচাইেয়র জন মােঝ মােঝ
কের এবং অন ান কৗশল েয়াগ কের
তােদরেক সি য় রাখেবন।
িশ থ গণেক মূল ায়েনর জন েয়াজনীয় টু ল তির করেবন।

িশখনফল
অিধেবশন শেষ

িশ ণাথ গণ-



সহিশ া িমক কাযাবিলর ধারণা ব াখ া করেত পারেবন।



সহিশ া িমক কাযাবিলর



িবদ ালেয় িবিভ



সহিশ া িমক কাযাবিলর বাস বায়ন

ল

ও উে শ ব াখ া করেত পারেবন।

ধরেণর সহিশ া িমক কাযাবিল

বতন করেত পারেবন।

িতব কতা এবং উ রেণর উপায়সমূহ বণনা করেত পারেবন।
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িশ কেদর জন

অিধেবশন পিরচালনার
ধাপ

পেরখা

মাট সময়- ৯০ িমিনট

িবষয়ব

১

প িত/ কৗশল

পাঠ সূচনা

উপকরণ

মাথা খাটােনা,

সময়

হায়াইট বাড ও বাড মাকার

০৫ িমিনট

পা ার পপার

১০ িমিনট

ি রিচ /িভিডও ি প
দশন, ে া র
২

সহিশ া িমক কাযাবিলর

ইন িমং, দলীয় কাজ

ধারণা

সাইনেপন VIPP কাড ও
বাডিপন

৩

সহিশ া িমক কাযাবিলর

মাথা খাটােনা, দলীয়

ল

কাজ, মাই

ও উে শ

সংি
৪

িবিভ

ধরেণর সহিশ া িমক

কাযাবিল
৫

বতন

পা ার পপার

ম ািপং,

১৫ িমিনট

সাইনেপন, মাি িমিডয়া

েজ র,

ব ৃ তা

মাথা খাটােনা, দলীয়

পা ার পপার, সাইনেপন

১৫ িমিনট

কাজ

সহিশ া িমক কাযাবিল

মাথা খাটােনা,

বা বায়েনর

কাজ, সংি

িতব কতা

দলীয়
ব ৃ তা

মাি িমিডয়া

েজ র, পা ার

২৫ িমিনট

পপার, সাইনেপন

এবং উ রেণর উপায়
৬

মূল ায়ন

৭

অিধেবশন পযােলাচনা ও

ে া র/কাজ
মাথা খাটােনা, ে া র

বাড ও বাড মাকার

১০ িমিনট

বাড ও বাড মাকার

১০ িমিনট

ফলাবতন

উপ াপন কায ম
ধাপ-১ : পাঠ সূচনা
িশ ক

০৫ িমিনট

িশ ণাথ েদর সােথ

শল িবিনময় করেবন এবং তােদর সােথ আলােপর মাধ েম িজে স করেবন

সহিশ া িমক কাযাবিল কী ? সহিশ া কায েমর কেয়ক
কন

নাম বলুন?

িশ ণাথ গণ এর জবােব যাই বলুক না

িশ ক স ক উ র আদােয় সহেযািগতা করেবন। এরপর তােদরেক ধন বাদ জািনেয় সশন ঘাষণা করেবন

এবং িশেরানাম বােড িলেখ দেবন।
ধাপ-২ : সহিশ া িমক কাযাবিলর ধারণা
১০ িমিনট
কাজ-১ :

িশ ক

কন ? এ স

েক

থেম

সহিশ া িমক কাযাবিল কী এবং সহিশ া িমক কাযাবিল িবদ ালেয় অ ভু ি

িশ ণাথ েদর ধারণা যাচাই করেবন। এে ে

দল গঠন কের এ িবষেয় ভীপ কােড মতামত
কাজ-২ :

েয়াজন

পাশাপািশ বসা ৪/৫ জন

িশ ণাথ র এক

কের

শানােবন এবং ভীপ কাড েলা

বাড িপন িদেয়

বােড

হণ করেবন।

িশ ণাথ গণ তােদর দলগত ধারণাসমূহ পেড়

লাগােবন।
কাজ-৩ :

িশ ক সহিশ া িমক কাযাবিলর স

সংে েপ পাওয়ার পেয়

েজে শন

করেবন। ( িশ ণাথ েদর জন

েক তাি ক আেলাচনা ওভারেহড/মাি িমিডয়া

দেবন এবং দলসমূেহর উপ াপেনর পর সকেলর মতামেতর

ণীত তথ পুস েকর অিধেবশন ৪.১১ এর িবষয়ব
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েজ েরর

মাধ েম

আেলােক সম য়

৪.১১.৩ অনুসরণীয়)

িশ কেদর জন

ধাপ-৩: সহিশ া িমক কাযাবিলর ল
কাজ-১:

িশ ক

উে শ

স

িশ ণাথ েদর

ও উে শ

৫

১৫ িমিনট

দেল িবভ

েক আেলাচনা কের পেয়

করেবন।

আকাের

েত ক দলেক সহিশ া িমক কাযাবিলর ল

পা ার

পপাের িলখেত বলেবন।

িশ ক

ও

িশ ণাথ েদর

মতিবিনমেয়র পিরেবশ তির করেবন।
কাজ-২:

িশ ক ৫

দলেক

তােদর ফলাফ

উপ াপন করেত সূেযাগ

দেবন।

িশ ক Mind mapping

প িতেত বােড উ র সং হ করেবন।
কাজ-৩:

িশ ক সহিশ া িমক কাযাবিলর ল

মাধ েম সংে েপ পাওয়ার পেয়
িনজ

মতামত

েজে শন

ও উে শ

স

েক তাি ক আেলাচনা মাি িমিডয়া

দেবন এবং দলসমূেহর

যাগ কের আেলাচনােক পূণতা

উপ াপেনর পর

দেবন। ( িশ ণাথ েদর জন

েজ েরর

িশ ক এ িবষেয় তার

ণীত তথ পু েকর অিধেবশন ৪.১১

এর িবষয়ব ৪.১১.৩ অনুসরণীয়)
ধাপ-৪: িবদ ালেয় িবিভ ধরেণর সহিশ া িমক কাযাবিল

বতন

কাজ-১: িশ ক

েত ক দলেক িবদ ালেয় িবিভ

িশ ণাথ েদর

কাযাবিল

বতন স

কাজ-২:

িশ ক ৫

৫

দেল িবভ

েক আেলাচনা কের পেয়
দলেক

করেবন।

১৫ িমিনট
ধরেণর সহিশ া িমক

আকাের পা ার পপাের িলখেত বলেবন।

তােদর ফলাফ

উপ াপন করেত সুেযাগ দেবন।

িশ ক এ িবষেয় তার িনজ

মতামতসমূহ যাগ কের আেলাচনােক পূণতা দেবন।
ধাপ-৫: সহিশ া কাযাবিল বা বায়ন িতব কতা ও উ রেণর উপায়
কাজ-১:

িশ ক

িশ ণাথ েদরেক কেয়ক

সহিশ া িমক
পা ার

দেল ভাগ করেবন।

কাযাবিল বাস বায়েনর

পপাের িলখেবন।

২৫ িমিনট

িশ ণাথ গণ িবিভ

দেল িবভ

হেয় িবদ ালেয়

িতব কতা ও উ রেণর উপায়সমূহ িনেয় আেলাচনা করেবন এবং

িশ ক সহায়তাকারী (Facilitator) িহসােব িনরী ণ করেবন। দলেনতাগণ

পা ার

পপার সকেলর সামেন উপ াপন করেবন।
কাজ-২:

িশ ক

মাি িমিডয়া

িবদ ালেয়

সহিশ া িমক

কাযাবিল

বাস বায়েনর

েজ েরর মাধ েম সংে েপ পাওয়ার পেয়

িশ ক এ িবষেয় তার িনজ
িগেয় অিধেবশন

থেক ল

( িশ ণাথ েদর জন

মতামত

েজে শন

িতব কতা

িত ােন

দেবন।

েয়াগ করার জন

ণীত তথ পু েকর অিধেবশন ৪.১১ এর িবষয়ব

উ ু

িশ ণ

উপায়সমূহ

শেষ িবদ ালেয় িফের

কের ব ব

সমা

৪.১১.৩ অনুসরণীয়)

ধাপ- ৬ : মূল ায়ন
িশ ক িনেচর

উ রেণর

দেবন এবং দলসমূেহর উপ াপেনর পর

যাগ কের আেলাচনােক পূণতা

ান

ও

১০ িমিনট

েশরণ মাধ েম

িশ ণাথ েদর

অজন অ গিত যাচাই করেবন :

১। সহিশ া িমক কাযাবিলর বলেত কী বােঝন?
২। সহিশ া িমক কাযাবিলর কেয়ক

ল

ও উে শ উে খ ক ন।

৩। িবদ ালেয় কান কান কাজ েলােক সহিশ া কায েম অ ভু
৪। সহিশ া িমক কাযাবিল বা বায়েনর কেয়ক
৫ । সহিশ া িমক কাযাবিল বা বায়েনর
িশ ক তােদর উ েরর

করা যায় ?

িতব কতা উে খ ক ন।

িতব কতা উ রেণর উপায়সমূহ কী কী ?

ি েত যৗি ক আেলাচনার মাধ েম
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েয়াজন হেল স ক উ র

বাতেল দেবন।

করেবন।
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ধাপ- ৭ : অিধেবশন পযােলাচনা
িশ ক

িশ ণাথ েদর সােথ উ ু

১০ িমিনট
আেলাচনা ও িনেচর

ে র মাধ েম অিধেবশন পযােলাচনা করেবন :



অিধেবশেনর িবষয়ব র আেলােক উে িখত িশখন যাগ তা যথাযথ হেয়েছ কী? হ াঁ/ না



অিজতব



অিধেবশেন উে িখত িশখনফল ছাড়া আর কী কী িশখনফল সংেযাজন করা যেত পাের? েয়াজেন ২/১

পশাগত যাগ তা িশখনফেলর সােথ কতটা সাম স পূণ? ম ব ক ন।

টা িশখন যাগ তা বলুন।

এরপর



িশখন- শখােনা কায েম যসব প িত ব বহার করা হেয়েছ তা কী যথাযথ? হ াঁ/ না



অিধেবশেনর ভােলা িদক ও ম

িদক েলা বলুন এবং ম িদক েলা সািরেয় তালার উপায় বলুন।

িশ ক সবাইেক ধন বাদ জািনেয় অিধেবশন শষ করেবন।

সহায়ক পাঠ
১।

ু ল আেরা ভােলা কীভােব করা যায়- জাতীয় িশ া ব ব াপনা একােডিম (নােয়ম), ঢাকা।

২। িশ া

শাসন ও ব ব াপনা িরেসাস বুক- মাধ িমক ও উ

৩। িশ া

শাসন ও ব ব াপনা- এমএইচ আলী

৪। িশ া

িত ান

ধানেদর

িশ া অিধদ র, িশ া ম ণালয়

িশ ণ ম ানুেয়ল- এফএসএসএিপ

৫। ব ব পনার নীিতমালা- ড. মাঃ আলতাফ হােসন ও মাহা দ হািনফ
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মিডউল-৫: িশ াথ মূল ায়ন
(Learners’ Evaluation)
এ মিডউেল অিজতব পশাগত যাগ তা


অভী া, পিরমাপ, মান যাচাই, মূল ায়ন ও পরী া িবষেয় সু
অনুধাবন কের মূল ায়েনর

কারেভদ অনুযায়ী িশ াথ

ান এবং মূল ায়েনর

মূল ায়েন যথাযথ পদে প

েয়াজনীয়তা

হেণর স মতা

দশন


ধারাবািহক মূল ায়েনর
মূল ায়েনর

, কাসওয়াক ও ন র ব ন িবষেয় সু

অনুধাবেন কের যথাযথ কায ম পিরচালনার মাধ েম িশ াথ র সািবক িবকােশ

সহায়তা করার স মতা


কাসওয়াক মূল ায়ন স

দশন
িকত সু

ান, যথাযথভােব

কাসওয়াক মূল ায়ন

িনধািরত ছক অনুযায়ী কাসওয়াক রকড সংর ণ করার স মতা


আেবগীয়

ান এবং ধারাবািহক

ে র িশখনফল মূল ায়ন স

িশখনফল মূল ায়ন
করার স মতা

কৗশল

িকত সু

ান,
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েয়াগ এবং

দশন

িত ােন যথাযথভােব আেবগীয়

েয়াগ এবং িনধািরত ছক অনুযায়ী আেবগীয়

দশন

কৗশল

ে র

ে র

রকড সংর ণ

িশ কেদর জন

অিধেবশন ৫.১ িশ াথ মূল ায়েনর েয়াজনীয়তা ও কারেভদ
(Learner Evaluation: Necessity and Types)
অিজতব পশাগত যাগ তা


অভী া, পিরমাপ, মান যাচাই, মূল ায়ন ও পরী া িবষেয় সু



মূল ায়েনর

কারেভদ অনুযায়ী িশ াথ মূল ায়েন



মূল ায়েনর

েয়াজনীয়তা অনুধাবন কের যথাযথ পদে প

ান

েয়াজনীয় পদে প

দশন
হেণর স মতা

হেণর স মতা

দশনা

দশন

িশ েকর িত দৃি আকষণ






িশ াথ মূল ায়েনর েয়াজনীয়তা ও কারেভদ সং া িবষেয়
ান র করেবন এবং িডিজটাল
কনেট
ডিলভািরর েয়াজনীয়
িত নেবন।
শ ণ উপকরণািদ যমন- মাকার, পা ার পপার, পাওয়ার পেয়
াইড, মাি িমিডয়া েজ র,
কি উটার ইত ািদ ব বহাের েয়াজনীয়
িত নেবন।
অংশ হণমূলক সশন পিরচালনার জন িবিভ প িত ও কৗশল েলা েয়াগ করেবন।
িশ াথ েদর মেনােযাগ যাচাইেয়র জন মােঝ মােঝ
কের এবং অন ান কৗশল েয়াগ কের
িশ ণাথ েদরেক সি য় রাখেবন।
িশ থ গণেক মূল ায়েনর জন েয়াজনীয় টু ল তির করেবন।

িশখনফল
অিধেবশন শেষ

িশ ণাথ গন-



অভী া, পিরমাপ, মান যাচাই, মূল ায়ন ও পরী া এর ধারণা ব াখ া করেত পারেবন



মূল ায়েনর

কারেভদ বণনা করেত পারেবন



মূল ায়েনর

েয়াজনীয়তা ব াখ া করেত পারেবন।
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অিধেবশন পিরচালনার
ধাপ

পেরখা

সময় : ৯০ িমিনট

িবষয়ব

প িত/ কৗশল

উপকরণ

১

পাঠ সূচনা

মাথা খাটােনা , ে া র

২

অভী া, পিরমাপ,

সংি

মানযাচাই, মূল ায়ন ও

একক কাজ, আেলাচনা,

পরী া এর ধারণা

দলগত কাজ

৩
৪

মূল ায়েনর
মূল ায়েনর

কারেভদ
েয়াজনীয়তা

বাড ও মাকার

ব ৃ তা, দশন,

টপ, িনেদশক কা , পাওয়ার পেয়
মাি িমিডয়া

জাড়ায় কাজ, আেলাচনা,

মাকার, VIPP কাড, পাওয়ার পেয়

দশন

মাি িমিডয়া

সংি

ব ৃ তা,

দশন

৬

অিধেবশন পযােলাচনা ও

২৫ িমিনট

াইড,

েজ র
াইড,

২০ িমিনট

পা ার পপার, মাকার, বাড িপন, মাি ং

২০ িমিনট

েজ র

টপ, িনেদশক কা , পাওয়ার পেয়
মাি িমিডয়া

মূল ায়ন

০৫ িমিনট

পা ার পপার, মাকার, বাড িপন, মাি ং

আেলাচনা, দলগত কাজ
৫

সময়

করণ/কাজ
মাথা খাটােনা , ে া র

াইড,

েজ র

বাড ও বাড মাকার

১০ িমিনট

বাড ও বাড মাকার

১০ িমিনট

ফলাবতন

উপ াপন কায ম
ধাপ ১: পাঠ সূচনা
িশ ক

৫ িমিনট

িশ ণাথ েদর সােথ

শল িবিনময় করেবন এবং তােদর সােথ আলােপর মাধ েম িজে স করেবন

িশ াথ র অজন যাচাইেয় কী করা হেয় থােক? িকেসর িভি েত িশ াথ েক
জবােব যাই বলুক না কন

ড দওয়া হয়? িশ ণাথ গণ এর

িশ ক স ক উ র আদােয় সহেযািগতা করেবন। এরপর তােদরেক ধন বাদ

জািনেয় সশন ঘাষণা করেবন এবং িশেরানাম বােড িলেখ দেবন।
ধাপ ২: অভী া, পিরমাপ, মানযাচাই, মূল ায়ন ও পরী া

২৫ িমিনট

কাজ-১: িশ ক

িশ ণাথ েদর পরী ায় অংশ হণ (অভ রীণ, পাবিলক), ফলাফল

িচ

ব বহার কের মাি িমিডয়া

পাওয়ার পেয়

েজ েরর মাধ েম

িশ ণাথ েদরেক অভী া, পিরমাপ, মানযাচাই, মূল ায়ন ও পরী া স

কাশ এবং সনদ িবতরেণর

দশন পযায় েম করেবন। অত:পর

িশ ক

েক িচ া কের এককভােব নাট খাতায় িলখেত

বলেবন।

কাজ-২: িশ ক

িশ ণাথ েদরেক কেয়ক

মূল ায়ন ও পরী া স
বলেবন।

িশ ক

দেল িবভ

করেবন।

িত

দলেক অভী া, পিরমাপ, মানযাচাই,

েক নাট খাতায় িলিখত িবষয় আেলাচনা কের পা ার পপাের িলেখ উপ াপন করেত

সহায়তাকারী (Facilitator) িহসােব পযেব ণ করেবন।

সকেলর সামেন উপ াপন করেবন। ( িশ ণাথ েদর জন

িত

দেলর দলেনতা পা ার পপার

ণীত তথ পু েকর অিধেবশন ৫.১ এর িবষয়ব

৫.১.৩

অনুসরণীয়)

কাজ-৩: িশ ক

মাি িমিডয়া

েজ েরর মাধ েম িনেজর

তকৃ ত অভী া (Test), (Measurement), মানযাচাই

(Assessment), মূল ায়ন (Evaluation) এবং পরী া (Examination) অিভধা েলা
অভী া (Test) বাঝােনার জন এসএসিস ও দািখল পরী ার অভী া
পাের। ( িশ ণাথ েদর জন

ান কের

ণীত তথ পু েকর অিধেবশন ৫.১ এর িবষয়ব

100

দশন কের

ফলাবতন করেবন।

াইেড সংেযাজন করা যেত

৫.১.৩ অনুসরণীয়)
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ধাপ ৩: মূল ায়েনর

কারেভদ

২০

িমিনট
কাজ-১:
িশ ক

িশ ক

িশ ণাথ েদরেক মূল ায়েনর

কারেভদ স

েক জাড়ায় িচ া কের VIPP কােড িলখেত বলেবন।

সহায়তাকারী (Facilitator) িহসােব পযেব ণ করেবন।

িশ ক

া

VIPP কাডসমূহ

পড়েবন এবং বােড

দশন করেবন।
কাজ-২: িশ ক

মাি িমিডয়া

েজ েরর মাধ েম িনেজর

িলিখত তেথ র সােথ সম য় করেবন। ( িশ ণাথ েদর জন

তকৃ ত মূল ায়েনর

কারেভদ

দশনপূবক VIPP কােড

ণীত তথ পু েকর অিধেবশন ৫.১ এর িবষয়ব

৫.১.৩ অনুসরণীয়)

ধাপ

৪:

মূল ায়েনর

েয়াজনীয়তা

২০ িমিনট
কাজ-১:
মূল ায়েনর

িশ ক

িশ ণাথ েদরেক কেয়ক

দেল ভাগ করেবন।

িশ ণাথ গণ িবিভ

েয়াজনীয়তা িবষেয় আেলাচনা করেবন এবং পা ার পপাের িলখেবন।

দেল িবভ

িশ ক

হেয়

সহায়তাকারী

(Facilitator) িহসােব পযেব ণ করেবন।
কাজ-২: দলেনতাগণ পা ার পপার সকেলর সামেন উপ াপন করেবন। সকল দেলর উপ াপন শেষ
পাওয়ার পেয়ে

তিরকৃ ত মুল ায়েনর

েয়াজনীয়তার

াইড

দশন করেবন।

সকেলর মতামেতর িভি েত সম য় করেবন।( িশ ণাথ েদর জন
িবষয়ব

িশ ক

িশ ক

উপ ািপত িবষয় েলা

ণীত তথ পু েকর অিধেবশন ৫.১ এর

৫.১.৩ অনুসরণীয়)

ধাপ ৫: মূল ায়ন

১০ িমিনট

পাঠ মূল ায়েনর জন

িশ ক

িনেচর নমুনা

েলার উ র িজে স করেবন।

১। অভী া কী?
২। মানযাচাই কী?
৩। পিরমাপ ও মূল ায়েনর মেধ পাথক কী?
৪। মূল ায়েনর

কারেভদ উে খ কর ন।

৫। মূল ায়েনর

েয়াজনীয়তা কী?

িশ ক

তােদর উ েরর

ি েত যৗি ক আেলাচনার মাধ েম
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েয়াজন হেল স ক উ র

বাতেল দেবন।

িশ কেদর জন

ধাপ ৬: অিধেবশন পযােলাচনা
িশ ক উ ু

১০ িমিনট

আেলাচনা ও িনেচর নমুনা ে র মাধ েম অিধেবশেনর পযােলাচনা করেবন:



অিধেবশেনর িবষয়ব র আেলােক উে িখত িশখন যাগ তা যথাযথ হেয়েছ কী? হ াঁ/ না



অিজতব



অিধেবশেন উে িখত িশখনফল ছাড়া আর কী কী িশখনফল সংেযাজন করা যেত পাের? েয়াজেন ২/১

পশাগত যাগ তা িশখনফেলর সােথ কতটা সাম স পূণ? ম ব ক ন।

টা িশখন যাগ তা বলুন।

এরপর



িশখন- শখােনা কায েম যসব প িত ব বহার করা হেয়েছ তা কী যথাযথ? হ াঁ/ না



অিধেবশেনর ভােলা িদক ও ম

িশ ক

িদক েলা বলুন এবং ম িদক েলা সািরেয় তালার উপায় বলুন।

সবাইেক ধন বাদ জািনেয় অিধেবশন শষ করেবন।

৫.১.৫ সহায়ক পাঠ
১। জাতীয় িশ া ম ২০১২- জাতীয় িশ া ম ও পাঠ পু ক বাড, ঢাকা।
২। জাতীয় িশ া ম ২০১২ িব রেণর িশ ক
৩।

িশ ণ ম ানুয়াল- জাতীয় িশ া ম ও পাঠ পু ক বাড, ঢাকা।

ু ল আেরা ভােলা কীভােব করা যায়- জাতীয় িশ া ব ব াপনা একােডিম (নােয়ম), ঢাকা।

৪। িশ া

শাসন ও ব ব াপনা িরেসাস বুক- মাধ িমক ও উ
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িশ া অিধদ র, িশ া ম ণালয়

িশ কেদর জন

অিধেবশন ৫.২:ধারাবািহক মূল ায়েনর

, কাসওয়াক এবং ন র ব ন

(Significant of Continuous Assessment: Course work and weightage distribution)
অিজতব পশাগত যাগ তা


ধারাবািহক মূল ায়ন স



ধারাবািহক মূল ায়েনর

েক সু

িশ াথ মূল ায়ন করার



ান

দশন

েলা িচি ত কের স কভােব িশখন- শখােনা কায ম পিরচালনা এবং
স মতা

দশন



ধারাবািহক মূল ায়েন কাসওয়াক বা বায়েন

েয়াজনীয় পদে প



করার

দশন



ধারাবািহক মূল ায়েনর

েয়াজনীয় পদে প

হেণর স মতা

হণ এবং যথাযথভােব ন র ব ন

অনুধাবেন কের িশ াথ র সািবক িবকােশ সহায়তা করার স মতা

দশন
িশ েকর িত দৃি আকষণ






ধারাবািহক মূল ায়েনর
, কাসওয়াক এবং ন র ব ন সং া িবষেয় ান র করেবন এবং
িডিজটাল কনেট
ডিলভািরর েয়াজনীয়
িত নেবন।
শ ণ উপকরণািদ যমন- মাকার, পা ার পপার, পাওয়ার পেয়
াইড, মাি িমিডয়া েজ র,
কি উটার ইত ািদ ব বহাের েয়াজনীয়
িত নেবন।
অংশ হণমূলক সশন পিরচালনার জন িবিভ প িত ও কৗশল েলা েয়াগ করেবন।
িশ াথ েদর মেনােযাগ যাচাইেয়র জন মােঝ মােঝ
কের এবং অন ান কৗশল েয়াগ কের
িশ ণাথ েদরেক সি য় রাখেবন।
িশ থ গণেক মূল ায়েনর জন েয়াজনীয় টু ল তির করেবন।

িশখনফল
অিধেবশন শেষ

িশ ণাথ গণ-



ধারাবািহক মূল ায়েনর ধারণা ব াখ া করেত পারেবন



ধারাবািহক মূল ায়েনর




েলা বণনা করেত পারেবন

কাসওয়াক এবং ন র ব ন ব াখ া করেত পারেবন
ধারাবািহক মূল ায়েনর

ব াখ া করেত পারেবন
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িশ কেদর জন

অিধেবশন পিরচালনার
ধাপ

পেরখা

সময়: ৯০ িমিনট

িবষয়ব

প িত/ কৗশল

উপকরণ

১

পাঠ সূচনা

২

ধারাবািহক মূল ায়েনর

সংি

ধারণা

পাওয়ার পেয়

ধারাবািহক মূল ায়েনর

আেলাচনা, দলগত কাজ, পাওয়ার

মাকার, পা ার পপার, নাটবুক, পাওয়ার

পেয়

পেয়

৩
৪
৫

কাসওয়াক

ে া র, মাথা খাটােনা

সময়

এবং

সংি

ব ৃ তা, মাথা খাটােনা,

পাওয়ার পেয়

েজ শন

ব ৃ তা, মাথা খাটােনা,

পাওয়ার পেয়

ধারাবািহক মূল ায়েনর

সংি

০৫ িমিনট

াইড,মাি িমিডয়া

১৫ িমিনট

েজ র, বাড মাকার

েজ শন

ন র ব ন
র

বাড ও বাড মাকার

াইড,মাি িমিডয়া

েজ র

মাকার, পা ার পপার, নাটবুক, পাওয়ার

েজ শন

পেয়

ব ৃ তা, মাথা খাটােনা,

াইড,মাি িমিডয়া

িবতক পিরচালনার

২০ িমিনট
১৫ িমিনট

েজ র

েযজনীয় কাগজপ

১৫ িমিনট

িবতক

৬

মূল ায়ন

ে া র

৭

অিধেবশন পযােলাচনা ও

মাথা খাটােনা , ে া র

বাড ও বাড মাকার

১০ িমিনট

বাড ও বাড মাকার

১০ িমিনট

ফলাবতন

উপ াপন কায ম
ধাপ ১: পাঠ সূচনা
িশ ক

৫ িমিনট

িশ ণাথ েদর সােথ

শল িবিনময় করেবন এবং তােদর সােথ আলােপর মাধ েম িজে স করেবন িশ াথ

মূল ায়েনর উপায়গূেলা কী কী? িত েন অভ রীণ মূল ায়ন কী প িতেত করা হয়? িশ ণাথ গণ এর
বলুক না কন

জবােব যাই

িশ ক স ক উ র আদােয় সহেযািগতা করেবন। এরপর তােদরেক ধন বাদ জািনেয় সশন ঘাষণা

করেবন এবং িশেরানাম বােড িলেখ দেবন।
ধাপ ২: ধারাবািহক মূল ায়েনর ধারণা
কাজ-১:

িশ ক

১৫ িমিনট

িশ ণাথ েদরেক মূল ায়েনর

কারেভদ পাবিলক পরী া (JSC/JDC, SSC/Dakhil)

পরী া িবষেয় িচম া করেত বলেবন। অত:পর
করেবন।

ে র উ র

েন বােড িলিপব

িশ ক ধারাবািহক মূল ায়ন স

করেবন।

েক

অভ রীন

িশ ণাথ েদরেক

িশ ক সকেলর মতামেতর িভি েত িলিপব

তথ ািদ সম য়

করেবন।
কাজ-২:

িশ ক ধারাবািহক মূল ায়ন িবষেয়

তকৃ ত

াইড মাি িমিডয়া

সামেন উপ াপন করেবন এবং ধারাবাহক মূল ায়েনর ধারণা
পু েকর অিধেবশন ৫.২ এর িবষয়ব

েজ েরর মাধ েম

করেবন। ( িশ ণাথ েদর জন

িশ ক

বলেবন। অত:পর
মূল ায়েনর
কাজ-২:

ণীত তথ

৫.২.৩ অনুসরণীয়)

ধাপ ৩: ধারাবািহক মূল ায়েনর
কাজ-১:

িশ ণাথ েদর

২০ িমিনট

িশ ণাথ েদরেক ধারাবািহক মূল ায়েনর
িশ ণাথ েদরেক কেয়ক

িবষেয় িচ া কের এককভােব নাট খাতায় িলখেত

দেল িবভ

করেবন। দলীয়ভােব আেলাচনার মাধ েম ধারাবািহক

েলা পা ার পপাের িলখেত বলেবন।
িশ ণাথ রা আেলাচনা কের ধারাবািহক মূল ায়েনর

েলা

িত

উপ াপন করেবন।

নেবন এবং আেলাচনা করেবন।
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িতিনিধ

পপাের িলখেবন।

সহায়তাকারী (Facilitator) িহসােব পযেব ণ করেবন।
িশ ক এ িবষেয় সকেলর মতামত

দেলর

পা ার

পা ার

িশ ক

পপার সকেলর সামেন

িশ কেদর জন

কাজ-৩:

িশ ক ধারাবািহক মূল ায়েনর

েলার পাওয়ার পেয়

স াইড মাি িমিডয়া

িশ ণাথ েদর সামেন উপ াপন কের ফলাবতন করেবন। ( িশ ণাথ েদর জন
এর িবষয়ব

ণীত তথ পু েকর অিধেবশন

৫.২

৫.২.৩ অনুসরণীয়)

ধাপ ৪: কাসওয়াক
কাজ-১:

েজ েরর মাধ েম

িশ ক

এবং ন র ব ন

১৫ িমিনট

কাসওয়াক এবং ন র ব ন এর নীিতমালা িবষেয় সংি

জাতীয় িশ া ম ২০১২ িব রণ-এর ‘িশ ক

িশ ণ ম ানুয়াল’ এর িশ াথ

সরবরাহ কের নীরেব পড়েত বলেবন। পড়া শষ হেল
কাজ-২: অত:পর

িশ ক পাওয়ার পেয়ে

ন র ব ন এর নীিতমালার িব ািরত তথ
তথ পু েকর অিধেবশন ৫.২ এর িবষয়ব

ব ব

িশ ক

মূল ায়ন অংেশর এক

িশ ক

অত:পর

িশ ক ‘‘িশ াথ

িশ ক

হ া আউড

ে া েরর মাধ েম আেলাচনা করেবন।

তিরকৃ ত িডিজটাল কনেটে
দশন কের িবষয়

ধারাবািহক মূল ায়েনর কাসওয়াক
কের

দেবন। ( িশ ণাথ েদর জন

এবং
ণীত

৫.২.৩ অনুসরণীয়)

ধাপ ৫: ধারাবািহক মূল ায়েনর
কাজ-১:

িদেবন। অত:পর

১৫ িমিনট

িশ ণাথ েদর মধ

থেক ৬ জনেক বাছাই কের দুই

মূল ায়েন ধারাবািহক মূল ায়নই অিধক

দল ( িত দেল ৩জন) গঠন করেবন।
পূণ’’ এ িশেরানােম িবতেকর আেয়াজন

করেবন।
কাজ-২:

িশ ক িবতক পিরচালনা করেবন। িনধািরত

িবতক পযেব ণ করেবন।
অিধেবশন ৫.২ এর িবষয়ব

িশ ণাথ রা িনয়ম মািফক িবতক করেবন এবং অন ান রা

িশ ক িবতক শেষ ফলাবতন করেবন।
৫.২.৩ অনুসরণীয়)
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( িশ ণাথ েদর জন

ণীত তথ পু েকর

িশ কেদর জন

ধাপ ৬: মূল ায়ন

১০

িমিনট
পাঠ মূল ায়েনর জন

িশ ক িনেচর নমুনা

েলার উ র িজে স করেবন।

১। ধারাবািহক মূল ায়ন কী?
২। ধারাবািহক মূল ায়েনর

েলার িববরণ িদন।

৩। কাসওয়াক এবং ন র ব ন নীিতমালা উে খ ক ন।
৪। ধারাবািহক মূল ায়েনর
িশ ক তােদর উ েরর

েয়াজনীয়তা ব াখ া ক ন।
ি েত যৗি ক আেলাচনার মাধ েম

েয়াজন হেল স ক উ র

বাতেল দেবন।

ধাপ ৭: অিধেবশন পযােলাচনা

১০

িমিনট
িশ ক উ ু

আেলাচনা ও িনেচর নমুনা

ে র মাধ েম অিধেবশেনর পযােলাচনা করেবন:



অিধেবশেনর িবষয়ব

র আেলােক উে িখত িশখন যাগ তা যথাযথ হেয়েছ কী? হ াঁ/ না



অিজতব



অিধেবশেন উে িখত িশখনফল ছাড়া আর কী কী িশখনফল সংেযাজন করা যেত পাের? েয়াজেন ২/১ টা

পশাগত যাগ তা িশখনফেলর সােথ কতটা সাম স পূণ? ম ব ক ন।

িশখন যাগ তা বলুন।


িশখন- শখােনা কায েম যসব প িত ব বহার করা হেয়েছ তা কী যথাযথ? হ াঁ/ না



অিধেবশেনর ভােলা িদক ও ম

এরপর

িদক েলা বলুন এবং ম িদক েলা সািরেয় তালার উপায় বলুন।

িশ ক সবাইেক ধন বাদ জািনেয় অিধেবশন শষ করেবন।

৫.২.৫ সহায়ক পাঠ
১। জাতীয় িশ া ম ২০১২, জাতীয় িশ া ম ও পাঠ পু ক বাড, ঢাকা।
২। জাতীয় িশ া ম ২০১২ িব রেণর িশ ক
৩।

িশ ণ ম ানুয়াল- জাতীয় িশ া ম ও পাঠ পু ক বাড, ঢাকা।

ু ল আেরা ভােলা কীভােব করা যায়, জাতীয় িশ া ব ব াপনা একােডিম (নােয়ম), ঢাকা।

৪। িশ া

শাসন ও ব ব াপনা িরেসাস বুক, মাধ িমক ও উ
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িশ া অিধদ র, িশ া ম ণালয়

িশ কেদর জন

অিধেবশন ৫.৩: কাসওয়াক মূল ায়ন কৗশল ও রকড সংর ণ
(Course work evaluation techniques and record preservation)
অিজতব পশাগত যাগ তা


কাসওয়াক মূল ায়ন স



িত ােন যথাযথভােব কাসওয়াক মূল ায়ন কৗশল



িকত সু

ান

দশন
েয়ােগর দ তা

দশন

িনধািরত ছক অনুযায়ী কাসওয়াক রকড সংর ণ করার স মতা

দশন

িশ েকর িত দৃি আকষণ






কাসওয়াক মূল ায়ন কৗশল ও রকড সংর ণ সং া িবষেয়
ান র করেবন এবং িডিজটাল
কনেট
ডিলভািরর েয়াজনীয়
িত নেবন।
শ ণ উপকরণািদ যমন- মাকার, পা ার পপার, পাওয়ার পেয়
াইড, মাি িমিডয়া েজ র,
কি উটার ইত ািদ ব বহাের েয়াজনীয়
িত নেবন।
অংশ হণমূলক সশন পিরচালনার জন িবিভ প িত ও কৗশল েলা েয়াগ করেবন।
িশ াথ েদর মেনােযাগ যাচাইেয়র জন মােঝ মােঝ
কের এবং অন ান কৗশল েয়াগ কের
িশ ণাথ েদরেক সি য় রাখেবন।
িশ থ গণেক মূল ায়েনর জন েয়াজনীয় টু ল তির করেবন।

িশখনফল
অিধেবশন শেষ

িশ ণাথ গণ-



কাসওয়াক মূল ায়ন এর ধারণা ব াখ া করেত পারেবন



কাসওয়াক মূল ায়ন কৗশল ব াখ া করেত পারেবন



িনধািরত ছক অনুযায়ী কাসওয়াক রকড সংর ণ করেত পারেবন
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িশ কেদর জন

অিধেবশন পিরচালনার
ধাপ

পেরখা

সময়: ৯০ িমিনট

িবষয়ব

১

প িত/ কৗশল

পাঠ সূচনা

২

মাথা খাটােনা, ে া র

কাসওয়াক মূল ায়ন

সংি

এর ধারণা
৩

উপকরণ
বাড ও মাকার

ব ৃ তা, মাথা খাটােনা,

পাওয়ার পেয়

পাওয়ার পেয়

েজে শন

০৫ িমিনট
াইড,মাি িমিডয়া

কাসওয়াক মূল ায়ন

সংি

কৗশল

নীরব পাঠ, আেলাচনা, দলগত কাজ

কাসওয়াক রকড

ব ৃ তা, একক কাজ,

সংি

সংর ণ

১৫ িমিনট

েজ র, বাড মাকার
পা ার পপার, মাকার, বাড িপন, মাি ং

২৫ িমিনট

টপ, িনেদশক কা , পাওয়ার পেয়
াইড, মাি িমিডয়া

৪

সময়

ব ৃ তা, একক কাজ

েজ র

নাট বুক, পা ার পপার, মাকার, বাড

আেলাচনা, দলগত কাজ

২৫ িমিনট

িপন, মাি ং টপ, িনেদশক কা , পাওয়ার
পেয়

াইড,মাি িমিডয়া

েজ র

৫

মূল ায়ন

ে া র

বাড ও বাড মাকার

১০ িমিনট

৬

অিধেবশন পযােলাচনা

ে া র

বাড ও বাড মাকার

১০ িমিনট

ও ফলাবতন

উপ াপন কায ম
ধাপ ১: পাঠ সূচনা
িশ ক

৫ িমিনট

িশ ণাথ েদর সােথ

ধারাবািহক মূল ায়েনর
হয়?

শল িবিনময় করেবন এবং তােদর সােথ আলােপর মাধ েম িজে স করেবন

েলা কী কী? ধারাবািহক মূল ায়েনর ন র

িশ ণাথ গণ এর জবােব যাই বলুক না

কন

দােনর িনধািরত ছক ব বহারেক কী বলা

িশ ক স ক উ র আদােয় সহেযািগতা করেবন। এরপর

তােদরেক ধন বাদ জািনেয় সশন ঘাষণা করেবন এবং িশেরানাম বােড িলেখ দেবন।
ধাপ ২: কাসওয়াক মূল ায়ন এর ধারণা
কাজ-১:
করেবন।
কাজ-২:

িশ ক
িশ ক
িশ ক

িশ ণাথ েদরেক
িশ ণাথ েদর

১৫ িমিনট

কাসওয়াক মূল ায়ন িবষেয় িচ া করেত বলেবন। অত:পর এ িবষেয়
ে র উ র

কাসওয়াক মূল ায়ন সং া

সামেন উপ াপন করেবন এবং

েন সকেলর মতামত বােড িলিপব
তকৃ ত

াইড

কাসওয়াক মূল ায়েনর ধারণা

পু েকর অিধেবশন ৫.৩ এর িবষয়ব

৫.৩.৩ অনুসরণীয়)
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মাি িমিডয়া

করেবন।
েজ েরর মাধ েম

করেবন। ( িশ ণাথ েদর জন

িশ ণাথ েদর
ণীত তথ

িশ কেদর জন

ধাপ ৩: কাসওয়াক মূল ায়ন কৗশল

২৫ িমিনট

কাজ-১:

িশ ক ধারাবািহক মূল ায়ন িবষেয় কেয়ক জন

অত:পর

িশ ক

হ া আউট
কাজ-২:
অনুযায়ী

িশ ণাথ র িনকট

জাতীয় িশ া ম ২০১২ িব রণ-এর িশ ক

থেক তােদর ধারণা

িশ ণ ম ানুয়াল এর

নেবন।

কাসওয়াক স

িকত

সরবরাহ কের নীরেব পড়েত বলেবন।

িশ ক
পা ার

িশ ণাথ েদরেক কেয়ক

দেল িবভ

পপাের িলখেত বলেবন।

কের

িত দলেক ১

িশ ণাথ রা আেলাচনা কের

কের

কাসওয়াক

কাস ওয়াক িনধািরত ছক
পা ার

পপাের িলখেবন।

িশ ক সহায়তাকারী (Facilitator) িহসােব পযেব ণ করেবন।
কাজ-৩:

িশ ক

িত

িশ ণাথ েদর উপ ািপত
িনেজর

দেলর দলেনতােক

পপার সকেলর সামেন উপ াপন করেত বলেবন।

কাসওয়াক িবষেয় আেলাচনা করেবন।

তকৃ ত পাওয়ার পেয়

( িশ ণাথ েদর জন

পা ার

াইড মাি িমিডয়া

িশ ক

কাসওয়াক মূল ায়ন

েজ েরর মাধ েম

ণীত তথ পু েকর অিধেবশন ৫.৩ এর িবষয়ব

িশ ক

কৗশল স

িকত

দশন কের ফলাবতন করেবন।

৫.৩.৩ অনুসরণীয়)

ধাপ ৪: কাসওয়াক রকড সংর ণ

২৫ িমিনট

কাজ-১: িশ ক কাসওয়াক রকড সংর ণ িবষেয় িচ া কের এককভােব নাট খাতায় িলখেত বলেবন। অত:পর
িশ ক

িশ ণাথ েদরেক িবিভ

দেল িবভ

কের কাস ওয়াক মূল ায়ন স

িকত হ া আউট

দলীয়ভােব আেলাচনা কের িনধািরত ছক অনুযায়ী পা ার পপাের িলখেত বলেবন।
পা ার পপাের িলখেবন।
কাজ-২:

িশ ক

িত

পা ার

পপার সকেলর সামেন উপ াপন করেত বলেবন।

িশ ণাথ েদর উপ ািপত কাসওয়াক মূল ায়ন রকড সংর ণ স
জন

িশ ণাথ রা আেলাচনা কের

িশ ক সহায়তাকারী (Facilitator) িহসােব পযেব ণ করেবন।
দেলর দলেনতােক

তকৃ ত পাওয়ার পেয়

াইড মাি িমিডয়া

েজ েরর মাধ েম

ণীত তথ পু েকর অিধেবশন ৫.৩ এর িবষয়ব

িশ ক িনেজর

দশন কের ফলাবতন করেবন।

( িশ ণাথ েদর

৫.৩.৩ অনুসরণীয়)
১০ িমিনট

িশ ক িনেচর নমুনা

েলার উ র িজে স করেবন-

১। কাসওয়াক মূল ায়েনর কৗশল েলা কী?
২। কাসওয়াক ছেকর উে খেযাগ িদক েলা উে খ ক ন।
৩। কাসওয়াক রকড সংর েণর
িশ ক তােদর উ েরর

িশ ক

িকত িবষেয় আেলাচনা করেবন।

ধাপ ৫: মূল ায়ন
পাঠ মূল ায়েনর জন

এর িভি েত

েয়াজনীয়তা ব াখ া ক ন। ।

ি েত যৗি ক আেলাচনার মাধ েম
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েয়াজন হেল স ক উ র

বাতেল দেবন।

িশ কেদর জন

ধাপ ৫: অিধেবশন পযােলাচনা
িশ ক উ ু

১০ িমিনট

আেলাচনা ও িনেচর নমুনা

ে র মাধ েম অিধেবশেনর পযােলাচনা করেবন:



অিধেবশেনর িবষয়ব

র আেলােক উেল িখত িশখন যাগ তা যথাযথ হেয়েছ কী? হ াঁ/ না



অিজতব



অিধেবশেন উে িখত িশখনফল ছাড়া আর কী কী িশখনফল সংেযাজন করা যেত পাের? েয়াজেন ২/১

পশাগত যাগ তা িশখনফেলর সােথ কতটা সাম স পূণ? ম ব ক ন।

টা িশখন যাগ তা বলুন।

এরপর



িশখন- শখােনা কায েম যসব প িত ব বহার করা হেয়েছ তা কী যথাযথ? হ াঁ/ না



অিধেবশেনর ভােলা িদক ও ম

িদক েলা বলুন এবং ম িদক েলা সািরেয় তালার উপায় বলুন।

িশ ক সবাইেক ধন বাদ জািনেয় অিধেবশন শষ করেবন।

৫.৩.৫ সহায়ক পাঠ
১। জাতীয় িশ া ম ২০১২, জাতীয় িশ া ম ও পাঠ পু ক বাড, ঢাকা।
২। জাতীয় িশ া ম ২০১২ িব রেণর িশ ক
৩।

িশ ণ ম ানুয়াল, জাতীয় িশ া ম ও পাঠ পু ক

ু ল আেরা ভােলা কীভােব করা যায়, জাতীয় িশ া ব ব াপনা একােডিম (নােয়ম), ঢাকা।

৪। িশ া

শাসন ও ব ব াপনা িরেসাস বুক, মাধ িমক ও উ
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িশ া অিধদ র, িশ া ম ণালয়

বাড, ঢাকা।

িশ কেদর জন

অিধেবশন ৫.৪ :আেবগীয়

ে র িশখনফল মূল ায়ন কৗশল ও রকড সংর ণ

(Techniques of evaluating learning outcomes for emotional aspects and record keeping)
অিজতব পশাগত যাগ তা


আেবগীয়

ে র িশখনফল মূল ায়ন স



িত ােন যথাযথভােব আেবগীয়



িনধািরত ছক অনুযায়ী আেবগীয়

িকত সু

ান

দশন

ে র িশখনফল মূল ায়ন কৗশল

েয়ােগর দ তা

ে র রকড সংর ণ করার স মতা

দশন

দশন

িশ েকর িত দৃি আকষণ






আেবগীয়
ে র িশখনফল মূল ায়ন কৗশল ও রকড সংর ণ সং া িবষেয়
ান র করেবন
এবং িডিজটাল কনেট
ডিলভািরর েয়াজনীয়
িত নেবন।
শ ণ উপকরণািদ যমন- মাকার, পা ার পপার, পাওয়ার পেয়
াইড, মাি িমিডয়া েজ র,
কি উটার ইত ািদ ব বহাের েয়াজনীয়
িত নেবন।
অংশ হণমূলক সশন পিরচালনার জন িবিভ প িত ও কৗশল েলা েয়াগ করেবন।
িশ াথ েদর মেনােযাগ যাচাইেয়র জন মােঝ মােঝ
কের এবং অন ান কৗশল েয়াগ কের
িশ ণাথ েদরেক সি য় রাখেবন।
িশ থ গণেক মূল ায়েনর জন েয়াজনীয় টু ল তির করেবন।

িশখনফল
অিধেবশন শেষ

িশ ণাথ রা-



আেবগীয়

ে র িশখনফল মূল ায়েনর ধারণা ব াখ া করেত পারেবন



আেবগীয়

ে র িশখনফল মূল ায়ন কৗশল ব াখ া করেত পারেবন



িনধািরত ছক অনুযায়ী আেবগীয়

ে র িশখনফল মূল ায়ন রকড সংর ণ করেত পারেবন।
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িশ কেদর জন

অিধেবশন পিরচালনার
ধাপ

পেরখা

সময় : ৯০ িমিনট

িবষয়ব

১

পাঠ সূচনা

২

আেবগীয়

প িত/ কৗশল

উপকরণ

ইন িমং, ে া র
ে র িশখনফল

মূল ায়েনর ধারণা

সংি

সময়

বাড ও মাকার

ব ৃ তা, মাথা

পাওয়ার পেয়

খাটােনা, পাওয়ার পেয়

৫ িমিনট
াইড,মাি িমিডয়া

১৫ িমিনট

েজ র, বাড মাকার

েজে শন
৩

আেবগীয়

ে র িশখনফল

মূল ায়ন কৗশল
৪

আেবগীয়

ে র রকড

সংর ণ
৫

মূল ায়ন

৬

অিধেবশন পযােলাচনা ও

সংি

ব ৃ তা,

পা ার পপার, মাকার, বাড িপন, মাি ং

একক কাজ, নীরব পাঠ,

টপ, িনেদশক কা , পাওয়ার পেয়

আেলাচনা, দলগত কাজ

াইড,মাি িমিডয়া

সংি

নাট বুক, পা ার পপার, মাকার, বাড

ব ৃ তা, একক

েজ র

কাজ আেলাচনা, দলগত

িপন, মাি ং টপ, িনেদশক কা , পাওয়ার

কাজ

পেয়

ে া র
মাথা খাটােনা , ে া র

২৫ িমিনট

াইড,মাি িমিডয়া

২৫ িমিনট

েজ র

বাড ও বাড মাকার

১০ িমিনট

বাড ও বাড মাকার

১০ িমিনট

ফলাবতন

উপ াপন কায ম
ধাপ ১: পাঠ সূচনা
িশ ক

৫ িমিনট

িশ ণাথ েদর সােথ

উে েশ র

েলা কী কী?

শল িবিনময় করেবন এবং তােদর সােথ আলােপর মাধ েম িজে স করেবন িশখন
িশ ণাথ গণ এর জবােব যাই বলুক না

কন

িশ ক স ক উ র আদােয়

সহেযািগতা করেবন। এরপর তােদরেক ধন বাদ জািনেয় সশন ঘাষণা করেবন এবং িশেরানাম বােড িলেখ দেবন।

ধাপ ২: আেবগীয়

ে র িশখনফল মূল ায়েনর ধারণা

কাজ-১:

িশ ণাথ েদরেক আেবগীয়

িশ ক

এ িবষেয়

করেবন।

িশ ক

কাজ-২:

িশ ক আেবগীয়

িশ ণাথ েদর

এবং িশখনফল মূল ায়ন িবষেয় িচ া করেত বলেবন। অত:পর
ে র উ র

ে র িশখনফল মূল ায়ন সং া

িশ ণাথ েদর সামেন উপ াপন কের আেবগীয়
জন

১৫ িমিনট
েন সকেলর মতামত বােড িলিপব
তকৃ ত

াইড মাি িমিডয়া

ে র িশখনফল মূল ায়েনর ধারণা

ণীত তথ পু েকর অিধেবশন ৫.৪ এর িবষয়ব

৫.৪.৩ অনুসরণীয়)
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করেবন।
েজ েরর মাধ েম

করেবন। ( িশ ণাথ েদর

িশ কেদর জন

ধাপ ৩: আেবগীয়

ে র িশখনফল মূল ায়ন কৗশল

২৫ িমিনট

কাজ-১:

িশ ক ধারাবািহক মূল ায়ন িবষেয় কেয়ক জন

অত:পর

িশ ক ‘জাতীয় িশ া ম ২০১২ িবস রণ’ িশ ক

মূল ায়ন কৗশল স
কাজ-২:

িশ ক

িশ ণাথ েদরেক কেয়ক

মূল ায়ন কৗশল পা ার পপাের িলখেবন।
িশ ক

িশ ণাথ েদর
আেবগীয়

িত

দেল িবভ

িশ ণ ম ানুয়াল এর আেবগীয়

নেবন।

ে র িশখনফল

আেবগীয়

পা ার

ে র

ে র িশখনফল মূল ায়ন

কের

িত দলেক আেবগীয়

মূল ায়ন

িশ ণাথ রা আেলাচনা কের আেবগীয়

কৗশল

ে র িশখনফল

িশ ক সহায়তাকারী (Facilitator) িহসােব পযেব ণ করেবন।

দেলর দলেনতােক

উপ ািপত

েজ েরর মাধ েম
িবষয়ব

থেক তােদর ধারণা

িকত হ া আউট সরবরাহ কের নীরেব পড়েত বলেবন।

িনধািরত ছক অনুযায়ী পা ার পপাের িলখেত বলেবন।

কাজ-৩:

িশ ণাথ র িনকট

পপার সকেলর সামেন উপ াপন করেত বলেবন।

িশখনফল

কৗশল স

মূল ায়ন

কৗশল

িকত িনেজর

িবষেয়

আেলাচনা

করেবন।

তকৃ ত পাওয়ার পেয়

দশন কের ফলাবতন করেবন। ( িশ ণাথ েদর জন

িশ ক
িশ ক

াইড মাি িমিডয়া

ণীত তথ পু েকর অিধেবশন ৫.৪ এর

৫.৪.৩ অনুসরণীয়)

ধাপ ৪: আেবগীয়

ে র রকড সংর ণ

কাজ-১:

িশ ক আেবগীয়

অত:পর

িশ ক

ে র

২৫ িমিনট

রকড সংর ণ িবষেয় িচ া কের এককভােব

িশ ণাথ েদরেক িবিভ

আউট এর িভি েত

দলীয়ভােব

িশ ণাথ রা আেলাচনা কের

দেল িবভ

আেলাচনা কের

পা ার

কের আেবগীয়

িনধািরত ছক

পপাের িলখেবন।

ে র

অনুযায়ী

নাট খাতায় িলখেত বলেবন।
রকড সংর ণ স

পা ার

পপাের

িকত হ া

িলখেত

িশ ক সহায়তাকারী (Facilitator) িহসােব

বলেবন।
পযেব ণ

করেবন।
কাজ-২:

িশ ক

িত

দেলর দলেনতােক

িশ ণাথ েদর উপ ািপত আেবগীয়
ে র

পা ার

পপার সকেলর সামেন উপ াপন করেত বলেবন।

ে র রকড সংর ণ স

রকড সংর ণ িবষেয় িনেজর

িকত িবষেয় আেলাচনা করেবন।

তকৃ ত পাওয়ার পেয়

কের ফলাবতন করেবন।( িশ ণাথ েদর জন

াইড মাি িমিডয়া

িশ ক িনেচর নমুনা

১। ধারাবািহক মূল ায়েনর আেবগীয়

৩। আেবগীয়

েলার উ র িজে স করেবন-

কী?

মূল ায়েনর উেল খ যাগ িদক েলা কী কী?

িশ ক তােদর উ েরর

মূল ায়েনর

েয়াজনীয়তা উেল খ কর ন।

ি েত যৗি ক আেলাচনার মাধ েম
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েয়াজন হেল স ক উ র

দশন

৫.৪.৩ অনুসরণীয়)

ে র মূল ায়ন কৗশল বলেত কী বাঝায়?

৪। মূল ায়েনর আেবগীয়

আেবগীয়

মাধ েম

১০ িমিনট

পাঠ মূল ায়েনর জন
২। আেবগীয়

েজ েরর

ণীত তথ পু েকর অিধেবশন ৫.৪ এর িবষয়ব

ধাপ ৫: মূল ায়ন

িশ ক

িশ ক

বাতেল দেবন।

িশ কেদর জন

ধাপ ৬: অিধেবশন পযােলাচনা

১০

িমিনট
িশ ক উ ু

আেলাচনা ও িনেচর নমুনা

ে র মাধ েম অিধেবশেনর পযােলাচনা করেবন



অিধেবশেনর িবষয়ব

র আেলােক উে িখত িশখন যাগ তা যথাযথ হেয়েছ কী? হ াঁ/ না



অিজতব



অিধেবশেন উে িখত িশখনফল ছাড়া আর কী কী িশখনফল সংেযাজন করা যেত পাের? েয়াজেন ২/১

পশাগত যাগ তা িশখনফেলর সােথ কতটা সাম স পূণ? ম ব

ক ন।

টা িশখন যাগ তা বলুন।

এরপর



িশখন- শখােনা কায েম যসব প িত ব বহার করা হেয়েছ তা কী যথাযথ? হ াঁ/ না



অিধেবশেনর ভােলা িদক ও ম

িদক েলা বলুন এবং ম িদক েলা সািরেয় তালার উপায় বলুন।

িশ ক সবাইেক ধন বাদ জািনেয় অিধেবশন শষ করেবন।

৫.৪.৫ সহায়ক পাঠ
১। জাতীয় িশ া ম ২০১২, জাতীয় িশ া ম ও পাঠ পু ক বাড, ঢাকা।
২। জাতীয় িশ া ম ২০১২ িব রেণর িশ ক
৩।

িশ ণ ম ানুয়াল, জাতীয় িশ া ম ও পাঠ পু ক বাড, ঢাকা।

ু ল আেরা ভােলা কীভােব করা যায়, জাতীয় িশ া ব ব াপনা একােডিম (নােয়ম), ঢাকা।

৪। িশ া

শাসন ও ব ব াপনা িরেসাস বুক, মাধ িমক ও উ
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িশ েকর জন
wkLb D‡Ï‡k¨i †Wv‡gBb: m„Rbkxj cÖkœ
(Domains of Learning Objectives: Creative Question)

Awa‡ekb 5.5

5.5.1 AwR©Ze¨ ‡ckvMZ †hvM¨Zv
 wkLb D‡Ï‡k¨i †Wv‡gBb m¤ú‡K© my¯úó aviYv
 wkLb D‡Ï‡k¨i †Wv‡gBbmg~‡ni DcwefvMm¤ú‡K© Ávb
 RvZxq wk¶vµg 2012-G D‡jøwLZ wewfbœ †Wv‡gB‡bi wkLbdj m¤úwK©Z my¯úó aviYv
 wkLb D‡Ï‡ki †Wv‡gBb Abymv‡i `¶Zvi ¯ÍiwfwËK m„Rbkxj cÖkœ cÖYqb|
5.5.2 wkLbdj
Awa‡ekb †k‡l cÖwk¶Yv_©xMY
 wkLb D‡Ï‡k¨i †Wv‡gBbmg~‡ni bvg D‡jøL Ki‡Z cvi‡eb|
 wewfbœ †Wv‡gB‡bi wkLbdj m¤úwK©Z my¯úó aviYv e¨³ Ki‡Z cvi‡eb|
 wewfbœ †Wv‡gB‡bi DcwefvM Abymv‡i m„Rbkxj cÖkœ cÖYq†bi †hŠw³KZv we‡kølY Ki‡Z cvi‡eb|
5.5.3 Awa‡ekb cwiPvjbvi iƒc‡iLv
avc
1

cvV m~Pbv

c×wZ/†KŠkj
cÖ‡kœvËi I Av‡jvPbv

2

wkLb D‡Ï‡k¨i †Wv‡gBb

cÖ‡kœvËi I Av‡jvPbv

3

RvZxq wk¶vµ‡g D‡jøwLZ
wewfbœ †Wv‡gB‡bi wkLbdj
Awa‡ekb ch©v‡jvPbv I
djveZ©b

4

welqe¯‘

†gvU mgq: 90 wgwbU
mgq
10 wgwbU

GKK KvR I `jxq KvR

DcKiY
‡nvqvBU †evW©, †evW© gvK©vi, GgGgwc I
j¨vcUc
‡nvqvBU †evW©, †evW© gvK©vi, GgGgwc I
j¨vcUc
‡cv÷vi KvMR I gvK©vi

gy³ Av‡jvPbv

‡nvqvBU †evW© I †evW© gvK©vi

10 wgwbU

40 wgwbU
30 wgwbU

5.5.4 Dc¯’vcb Kvh©µg
avc-1:cvV m~Pbv

mgq: 10 wgwbU

cÖwk¶Yv_x©‡`i mv‡_ ï‡f”Qv wewbgq Kiyb| Gici Zv‡`i Kv‡Q wkLb D‡Ïk¨ Kx Zv Rvb‡Z Pvb| D‡Ï‡k¨ I j†¶¨i g‡a¨ cv_©K¨ Kx Zv †eªBb
÷wg©s †KŠk‡j Av`vq Kiyb| wkLb D‡Ïk¨ I j‡¶¨i g‡a¨ cv_©K¨ ‡evSv‡bvi Rb¨ cvIqvi c‡q›U ¯øvB‡Wi mvnvh¨ wbb|

avc-2:wkLb D‡Ï‡k¨i †Wv‡gBb

mgq: 40 wgwbU

cÖwk¶Yv_x©‡`i Kv‡Q Ôwgwb e³…ZvÕ-Gi gva¨‡g e¨vL¨v Kiyb †h, wk¶v_x©i g‡a¨ AvPi‡Yi cwieZ©b NU‡Z cv‡i wZbwU †¶‡Î, h_v: Ávb
(Knowledge), `¶Zv (Skill) I `„wófw½ (Attitude)| G cÖm‡½ wk¶vwe` †eÄvwgb eøyg (Benjamin Bloom)-Gi bvg D‡jøL Kiyb| Zvui
weL¨vZ eB ‘Taxonomy of Educational Objectives’-Gi bvg †nvqvBU †ev‡W© wjLyb| cÖwk¶Yv_x©i ejyb, Zvui G weL¨vZ eB‡q wZwb
wkLb D‡Ï‡k¨¸‡jv‡K wZbwU †Wv‡gB‡b fvM K‡ib|
Gici cvIqvi c‡q‡›U cÖ¯‘Z Kiv ¯øvBW cÖ`k©‡bi gva¨‡g wZbwU †Wv‡gBbI Zv‡`i DcwefvM¸‡jv‡K D`vniYmn cÖ‡kœvË‡ii gva¨‡g Dc¯’vcb
Kiæb|cieZx©‡Z eøy‡gi wkl¨‡`i KZ©„K Clr cwiewZ©Z wkLb D‡Ï‡k¨i DcwefvM¸‡jv wb‡q Av‡jvPbv Kiyb| wk¶v_x©‡`i `¶Zvi ¯Íi¸‡jv‡K
cwigvc Kivi Rb¨ †h G DcwefvM¸‡jv m¤ú‡K© my¯úó aviYv _vKv `iKvi Zv e¨vL¨v Kiyb †hb cÖwk¶Yv_x©iv mn‡RB m„Rbkxj cÖkœ cÖYq‡bi wfwË
Abyaveb Ki‡Z cv‡ib|
avc-3:RvZxq wk¶vµ‡g D‡jøwLZ wewfbœ †Wv‡gB‡bi wkLbdjmgq: 30 wgwbU
cÖwk¶Yv_x©‡`i `‡j fvM Kiyb †hb cÖwZwU `‡j 4/5 Rb K‡i cÖwk¶Yv_x© _v‡Kb| cÖwZwU `j‡K gva¨wgK ¯Í‡ii wbw`©ó wel‡qi RvZxq wk¶vµg
2012-Gi Kwc mieivn Kiyb| cÖwZwU `j‡K wb‡`©kbv w`b †hb Zviv wk¶vµ‡g D‡jøwLZ wkLbdj¸‡jv fv†jv K‡i c‡ob| Zv‡`i j¶¨ Ki‡Z
ejyb RvZxq wk¶vbxwZ 2012G cÖwZwU †Wv‡gB‡bi wkLbdj AšÍf©y³ Kiv n‡q‡Q| wk¶v_x©i mvwe©K weKvk A_©vr Zv‡`i Ávb, `¶Zv I `„wófw½ G
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wZbwU w`‡KiB weKvkcwigvc Kiv cÖ‡qvRb| m„Rbkxj cÖ‡kœi gva¨‡g †h wk¶v_x©i Ávb,`¶Zv I `„wófw½ G wZbwU w`‡KiB BwZevPK cwigvc
cÖ‡qvRb, Zv cÖwk¶Yv_x†`i Dcjwä Ki‡Z ejyb|
Gevi cÖwZwU `‡ji cÖwk¶Yv_©x‡K GKK Kv‡Ri gva¨‡g wZbwU ‡Wv‡gB‡bi cÖwZwU DcwefvM †_‡K wkLbdj wba©viY Ki‡Z ejyb| GKK KvR †kl
n‡j `jxq Kv‡Ri gva¨‡g `‡ji Ab¨ m`m¨‡`i mv‡_ Av‡jvPbv K‡i P~ovšÍ Ki‡Z ejyb| cÖwZwU `‡ji `j‡bZv‡K Zv †cv÷vi KvM‡R wj‡L
Dc¯’vcb Ki‡Z ejyb| cÖwZwU `‡ji Dc¯’vcb †k‡l wdWe¨v‡Ki gva¨‡g Zv ms‡kva‡bi my‡qvM w`b| G †¶‡Î cÖ‡qvR‡b wk¶vµ‡gi mnvqZv wbb|
wk¶vµ‡g D‡jøwLZ wkLbdj Abymv‡i †h m„Rbkxj cÖkœ cÖYq†bi gva¨‡g wk¶v_x©i `¶Zvi wewfbœ ¯Íi cwigvc Ki‡Z n‡e cÖwZwU `‡ji m`m¨‡`i
GwU Dcjwäi my‡hvM w`b| Gi ci mKj‡K ab¨ev` Rvwb‡q G ce© †kl Kiæb|
avc-4:Awa‡ekb ch©v‡jvPbv I djveZ©b

mgq: 10 wgwbU

gy³ Av‡jvPbvi gva¨‡g Awa‡ekbwUi ch©v‡jvPbv Kiyb|






Awa‡ek‡bi welqe¯‘i Av‡jv‡K D‡jwLZ wkLbdj h_vh_ wKbv? n¨vu/bv
AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv wkLbd‡ji mv‡_ KZUv mvgÄm¨c~Y©?
D‡jøwLZ wkLbdj Qvov Avi Kx Kx wkLbdj ms‡hvRb Kiv †h‡Z cv‡i?
wkLb-‡kLv‡bv Kvh©µ‡g †hme Kjv‡KŠkj e¨eüZ n‡q‡Q Zv wK h_vh_?
Avwa‡ek‡bi mej I `ye©j w`K¸‡jv Kx Kx ? `ye©j w`K¸‡jv Kxfv‡e P¨v‡jÄ Ki‡eb?

cÖwk¶K mKj‡K ab¨ev` Rvwb‡q AvR‡Ki Awa‡ekb †kl Ki‡eb|
5.6.5 mnvqK cvV
1|Gronlund N E (1990), Measurement and Evaluation in Teaching, McMillan Publishers Co. Inc., New York.
2|Patel R N (1989), Educational Evaluation: Theory and Practice, Himalaya Publishers House, Bombay, India.
3|Aggarwal J C (2000), Essentials of Examination System, Evaluation, Tests and Measurement, Vikash
Publishing house Pvt Ltd, New Delhi, India.
4|W. kvnRvnvb Zcb (2004), wk¶vq cwigvc I g~j¨vqb, †g‡Uªv cvewj‡KkÝ, XvKv|
5|Xvjx, ¯^cb Kzgvi (1999), wk¶vq cwigvc I g~j¨vqb, cÖfvZx jvB‡eªwi, XvKv|
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অিধেবশন ৫.৬: সামিয়ক পরী ার কৃিতে র িতেবদন ণয়ন ও ব বহার
(Preparation and Use of Performance Report of Terminal Examination)
অিজতব পশাগত যাগ তা



মাধ িমক েরর নতু ন িশ া েম বিণত সামিয়ক পরী ার ধরন স ক ত ধারণা দশন
নতু ন িশ া েমর আেলােক িশ াথ েদর কৃ িত
িতেবদন
ত করার স মতা দশন

িশখনফল
এ অিধেবশন শেষ




িশ ণাথ গণ-

নতু ন িশ া েম সামিয়ক পরী ার বিশ ব াখ া করেত পারেবন।
সামিয়ক পরী ারন র ব ন উেল খ করেত পারেবন।
সামিয়ক পরী ার কৃ িতে র িতেবদন ণয়ন ও ব বহার করেত পারেবন।

িশখন- শখােনা কায ম -------------------------------------------------------------------- ৯০ িমিনট
ধাপ

িবষয়ব

১

পাঠ সূচনা

২

িবদ ালয় িভি ক পরী ার

প িত/ কৗশল
ইন িমং, ে া র

ধরন ও বিশ

সংি

ব ৃ তা, আেলাচনা,

দশন, িবতক, পাওয়ার পেয়
েজেনটশন

৩

সামিয়ক পরী ার ন র

সংি

ব ৃ তা, আেলাচনা, দলীয়

ব ন

কাজ, পাওয়ার পেয়

উপকরণ

সময়

বাড ও মাকার

১০ িমিনট

নাট খাতা, মাকার,

২০ িমিনট

মাি িমিডয়া

েজ র

নাট খাতা, মাকার

২০ িমিনট

েজেনটশন
৪

সামিয়ক পরী ার কৃ িতে র
িতেবদন

ণয়ন

সংি

ব ৃ তা, আেলাচনা,

দশন, দলীয় কাজ, পাওয়ার
পেয়

েজেনটশন

নাট খাতা, পা ার পপার, মাকার, বাড

২৫ িমিনট

িপন, মাি ং টপ, িনেদশক কা ,
মাি িমিডয়া

েজ র

৫

মূল ায়ন

করণ/কাজ

বাড ও মাকার

৫ িমিনট

৬

অিধেবশন পযােলাচনা

ইন িমং, ে া র ও

বাড ও মাকার

১০ িমিনট

ফলাবতন
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উপ াপন
ধাপ ১: পাঠ সূচনা
িশ ণাথ েদর সােথ
-১: আপনােদর

১০ িমিনট
শল িবিনময় ক ন এবং পূব ান যাচাইেয়র জন িনে া

ু ল জীবেন কয়

সামিয়ক পরী ায় অংশ হণ করেত হত?

-২: আপনােদর সময় কী সামিয়ক পরী ার ন র কী চূ ড়া
-৩: আপনােদর সময় কী কৃ িত

করেত পােরন।

িতেবদন

মূল ায়েন যু

করা হত?

দান করা হত?

তােদর আেলাচনার িফডব াক িদন এবং অত:পর পাঠ িশেরানাম/ সশন ঘাষণা ক ন এবং বােড িশেরানাম িলখুন।

ধাপ ২: িবদ ালয় িভি ক পরী ার ধরন ও বিশ
কাজ-১: িবদ ালয়িভি ক িবিভ

পরী া ও মূল ায়ন স

মেধ িভ তা থাকেল তােদরেক যুি

কাজ-২: এনিস িব কতৃ ক
ধারণা পাওয়ার পেয়

২০ িমিনট
েক

িশ ণাথ েদর মতামত িজ াসা ক ন। মতামেতর

খ ন করার সূেয়াগ িদন।

ণীত নতু ন িশ া েম বিণত সামিয়ক পরী ার ধারণা ও বিশে র িনেজর

াইেড মাি িমিডয়া

েজ েরর মাধ েম

তকৃ ত

দশন ক ন এবং তােদর মতামেতর সােথ

সম য়

কর ন।

ধাপ ৩: সামিয়ক পরী ার ন র ব ন
কাজ-১: সামিয়ক পরী ার ন র ব ন স

২০ িমিনট
েক

কা্ন িদেকর উপর নজর িদেত হেব স স

িশ ণাথ েদর মতামত জানুন। ন র ব নকােল িশ াথ েদর কা্ন

েক দলীয়ভােব আেলাচনা কের িলখেত বলুন। পা ার পপাের

পেয়

আকাের তােদর মতামত িলেখ উপ াপন করেত বলুন।
কাজ-২: তােদর উপ ািপত পেয়
পেয়

েলার উপর িফডব াক িদন এবং আপনার মতামতসহ সািবক িবষয়

েজেনটশন আকাের উপ াপন ক ন।
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ধাপ ৪: সামিয়ক পরী ার কৃিতে র
কাজ-১:

িশ ণাথ েক উে শ

দান করা হয়।

িতেবদন

ণয়ন

২৫ িমিনট

রাখুন তােদর কােদর কােদর িবদ ালেয় সামিয়ক পরী ার কৃ িতে র

য সকল িবদ ালয়

িতেবদন

দয় তারা

কন

দয় এবং যারা

িতেবদন সরবরাহ

িতেবদন
কের না

তারা কন করেত পাের না িজ াসা ক ন।
কাজ-২: িশ ণাথ েদরেক কেয়ক

দেল ভাগ ক ন এবং যারা এ িবষেয় অিভ

চ া ক ন। দলীয়ভােব আেলাচনার মাধ েম

পা ার

পপাের এক

কৃ িত

থাকা উিচত তার এক

তািলকা িলেখ পা ার পপার উপ াপন করেত বলুন।

কাজ-৩: পাওয়ার পেয়ে

একজন িশ াথ র এক

উপর

পূণা

কৃ িততব

তােদরেক





িতেবদেনর ছক উপ াপন কর ন। উ

ছেকর

িশ ণাথ েদর মতামত িনন।
৫ িমিনট

িতেবদন বলেত কী বুঝায়?
কৃ িতত ব িতেবদন িশ াথ েক কীভােব উৎসািহত কের?
সামিয়ক পরী ার িতেবদন কীভােব িশ াথ েদর ণগত িশ া অজেন সহায়তা কের?
সামিয়ক পরী ার িতেবদন িশ কেদর পশাগত উ য়েন কীভােব ভাব ফেল?

ধাপ ৬: অিধেবশন পযােলাচনা
িশ ক উ ু








দেল রাখেত

িতেবদেন কী কী িবষয় অ ভূ

ধাপ ৫: মূল ায়ন
কৃ িত

িত

১০ িমিনট

আেলাচনা ও িনেচর ে র মাধ েম পযােলাচনা করেবন -

অিধেবশেনর িবষয়ব র আেলােক উে িখত িশখন যাগ তা যথাযথ হেয়েছ কী?
উেল িখত িশখনফল ছাড়া আর কী কী িশখনফল সংেযাজন করা যেত পাের?
িশখন- শখােনা কায েম যসব িবষয়ব
নয়া হেয়েছ তা কী যথাযথ?
অিধেবশেন যসব উপকরণ ব ব ত হেয়েছ তার বাইের আর কী কী উপকরণ ব বহার করা যেত পাের?
আেলাচ িবষয়ব
িশ ণাথ েদর পশাগত কমদ তা বৃি েত কতটা সহায়ক?
অিধেবশেনর কাজ ও সময় ব ন যথাযথ কী না?
অিধেবশেন িশখন অজন যাচােয়র জন গৃহীত পদে প যথাথ কী?

িশ ক আন ঘন পিরেবেশ ধন বাদ জািনেয় অিধেবশন সমা

করেবন।

সহায়ক পাঠ
১। মােলক, মিরয়ম,ফখ ল ও িরয়াদ (২০১৪), ‘িশ ািব ান ও বাংলােদেশ িশ া’ বাংলােদশ িব িবদ ালয়
ম র
ু ী কিমশন, ঢাকা।
২। মাধ িমক িশ া ম ২০১২, জাতীয় িশ া ম ও পাঠ পু ক বাড (এনিস িব), ঢাকা
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অিধেবশন ৫.7: সৃজনশীল

(CQ) প িত: দ তািভি ক ব িনবাচনী

(Methods of making creative questions (CQ): Competency based Multiple Choice Questions)
অিজতব পশাগত যাগ তা


সৃজনশীল

প িত স



ব িনবাচনী



ব িনবাচনী



সৃজনশীল

েক সু

, এর বিশ

ধারণা

ও

দশন

িণিবভাগ স

ে র গঠন কাঠােমা স

িকত

েক সম ক ধারণা

প িতেত িশ াথ েদর কৃ িত

ান

দশন

দশন

যাচাইেয় িবিভ

কার ব িনবাচনী অভী া

ণয়েনর দ তা

দশন।
িশ েকর িত দৃি আকষণ






সৃজনশীল
(CQ) প িত: দ তািভি ক ব িনবাচনী
সং া িবষেয়
ান র করেবন এবং
িডিজটাল কনেট
ডিলভািরর েয়াজনীয়
িত নেবন।
শ ণ উপকরণািদ যমন- মাকার, পা ার পপার, পাওয়ার পেয়
াইড, মাি িমিডয়া েজ র,
কি উটার ইত ািদ ব বহাের েয়াজনীয়
িত নেবন।
অংশ হণমূলক সশন পিরচালনার জন িবিভ প িত ও কৗশল েলা েয়াগ করেবন।
িশ াথ েদর মেনােযাগ যাচাইেয়র জন মােঝ মােঝ
কের এবং অন ান কৗশল েয়াগ কের
িশ ণাথ েদরেক সি য় রাখেবন।
িশ থ গণেক মূল ায়েনর জন েয়াজনীয় টু ল তির করেবন।

িশখনফল
অিধেবশন শেষ

িশ ণাথ গণ



সৃজনশীল

প িত কী ব াখ া করেত পারেবন।



ব িনবাচনী



নব ি ক অভী া িহেসেব ব িনবাচনী



ব িনবাচনী



সৃজনশীল



িবিভ

কার ব িনবাচনী



িবিভ

কার ব িনবাচনী

কী বলেত পারেবন।
ে র বিশ

বণনা করেত পারেবন।

গঠেনর নীিত িববৃত করেত পারেবন।
প িতেত ব ব ত ব িনবাচনী
ে র বিশ

ে র

কারেভদ উে খ করেত পারেবন।

বণনা করেত পারেবন।

ণয়ন করেত পারেবন।
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অিধেবশন পিরচালনার
ধাপ

পেরখা

মাট সময়: ৯০ িমিনট

িবষয়ব

১

উপকরণ

সময়

ে া র, আেলাচনা ও পাওয়ার

হায়াইট বাড ও বাড মাকার,

১০ িমিনট

পাঠ সূচনা

প িত/ কৗশল
পেয়

েজে শন

পাওয়ার পেয়

াইড,

মাি িমিডয়া

েজ র, সৃজনশীল

প িত স

ক ত িশ া

ম ণালেয়র অধ ােদশ
২

ব িনবাচনী

ও এর

ে া র, একক কাজ, জাড়ায়

বিশ

কাজ ও দলীয় কাজ,পাওয়ার
পেয়

৩

পা ার কাগজ, মাকার, পাওয়ার

ব িনবাচনী

গঠেনর

নীিত

পেয়

েজে শন

াইড, মাি িমিডয়া

েজ র

দলীয় কাজ, আেলাচনা ও
পাওয়ার পেয়

২০ িমিনট

পা ার কাগজ, মাকার, পাওয়ার

েজে শন

পেয়

২০ িমিনট

াইড, মাি িমিডয়া

েজ র
৪

ব িনবাচনী

ে র

পাওয়ার পেয়

কারেভদ

েজে শন

পাওয়ার পেয়

ও আেলাচনা, একক কাজ,

াইড,

মাি িমিডয়া

২০ িমিনট

েজ র

জাড়ায় কাজ
৫

মূল ায়ন

একক কাজ ও দলীয় কাজ

পা ার কাগজ, মাকার, পাওয়ার
পেয়

১৫ িমিনট

াইড, মাি িমিডয়া

েজ র
৬

অিধেবশন পযােলাচনা ও

মু

আেলাচনা

হায়াইট বাড ও বাড মাকার

০৫ িমিনট

ফলাবতন

উপ াপন কায ম
ধাপ-১: পাঠ সূচনা

সময়: ১০ িমিনট

িশ ণাথ েদর সােথ

েভ া িবিনময় ক ন। এরপর তােদর

িশখন পিরেবশ িনি ত কের তােদর
াইেডর মাধ েম সৃজনশীল
সৃজনশীল

প িত স

বতমােন মাধ িমক
কােছ
মু

নুন। পূেবর

কােছ উ র জানেত চান। উ র েলা

প িত কী তা ব াখ া ক ন।

েক িবিভ

েরর িবিভ

ক ন, সৃজনশীল

সমেয়

দ

িশ ণাথ েদর

বােড িলখুন। এবার পাওয়ার পেয়
দ

উ েরর সােথ িমিলেয় িনেত বলুন।

িশ া ম ণালেয়র অধ ােদশ েলা পেড়

পাবিলক পরী ায় সৃজনশীল

প িত আর বতমান

প িত কী? অংশ হণমূলক

প িতর মেধ

প িতর

দশন ক ন।

েয়ােগর অিভ তার কথা

কান পাথক আেছ িকনা

মেন তা িনেয় আেলাচনায় অংশ িনেত বলুন। এভােব সৃজনশীল

শানান বা

প িতর ধারণা

িশ ণাথ েদর

ক ন। পাথক থাকেল
িশ ণাথ েদর িনকট সু

ক ন।

ধাপ-২: ব িনবাচনী
ব িনবাচনী
পােশর

ও এর বিশ

ে র কী কী বিশ

িশ ণাথ র কােছ

ে র বিশ

সনা

রেয়েছ তা

সময়: ২০ িমিনট
িশ ণাথ েদর কােছ একক কােজর মাধ েম জানেত চান। এরপর তা

শয়ার করেত বলুন। এভােব চারজন

করেত বলুন। এ েলা পা ার কাগেজ িলেখ

িশ ণাথ েক দলীয় কােজর মাধ েম ব িনবাচনী
িত

দলেক দলেনতার মাধ েম উপ াপন করেত

বলুন।
এবার

আপনার

তকৃ ত

ব িনবাচনী

ে র

িশ ণাথ েদর সনা কৃ ত বিশে র সােথ আপনার

বিশ

স

িকত

দিশত ব িনবাচনী
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পাওয়ার
ে র বিশ

পেয়

াইড

দশন

িমিলেয় িনেত বলুন।

ক ন।
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ধাপ-৩: ব িনবাচনী

গঠেনর নীিত

সময়: ২০ িমিনট

িশ ণাথ েদর ৫ জন কের দেল ভাগ ক ন।
ব িনবাচনী

গঠেন

কান

কাগেজ িলখেত বলুন এবং

কান নীিতর
িত

িত

দেলর একজন দলেনতা িনবাচন ক ন।

িত ল

রাখেত হয় তা সনা

দেলর দলেনতােক তা মােকট

করেত

িত

দলেক

বলুন। এবার তা

পা ার

েস উপ াপন করেত বলুন। অন

দল েলার

সকল সদস েক তা ঘুের ঘুের দখেত বলুন।
এবার আপনার

তকৃ ত ব িনবাচনী

গঠেনর নীিত পাওয়ার পেয়ে

উপ াপন ক ন। মু

আেলাচনার

মাধ েম এই ধােপর পাঠ পিরচালনা শষ ক ন।
ধাপ-৪: ব িনবাচনী
িশ ণাথ েদর
তােদর কাছ

ে র

কারেভদ

সময়: ২০ িমিনট

ক ন, তারা িশ াথ েদর মূল ায়েনর জন কয় ধরেনর বহিনবাচনী
থেক

া

বণনা ক ন। এে ে
কার ব িনবাচনী
কােজর মাধ েম

উ র েলা
আপনার

ে র

বােড িলখুন। এবার িবিভ
তকৃ ত পাওয়ার পেয়

বিশ

আলাপ ক ন।

িশ ণাথ েদর িবিভ

পরী া ( জএসিস বা এসএসিস)-এর

কার ব িনবাচনী

কার

থাকেব।

িত

েত ক

ে র উদাহরণ িদন। একক কাজ ও

জাড়ায়

েশর উদাহরণ িদেত বলুন। এে ে

কেয়ক
দেলর

দেল ভাগ ক ন।
েত ক সদস েক িনিদ

িত দেল সদস সংখ া
িণর িনিদ

িত

িবষেয়র উপর ০৩
েত ক

দেলর দলেনতােক দলীয় কাজ

-িবচু িত সংেশাধন কের এই পব

হেব সেবা

কার

আেলাচনার মাধ েম এবং িনেচর

০৫ জন। একজন দলেনতা
কােরর ব িনবাচনী

ে র মেধ

সেবা ম ৩

উপ াপন করেত বলুন। মু

ণয়ন
িনবাচন

আেলাচনার মাধ েম

শষ ক ন।

ধাপ-৬: অিধেবশন পযােলাচনা ও ফলাবতন

সময়: ০৫ িমিনট

ে র মাধ েম অিধেবশেনর পযােলাচনা করেবন।



অিধেবশেনর িবষয়ব



অিজতব



উে িখত িশখনফল ছাড়া আর কী কী িশখনফল সংেযাজন করা যেত পাের?



িশখনেশখােনা কায েম যসব কলােকৗশল ব ব ত হেয়েছ তা িক যথাযথ?



আিধেবশেনর সবল ও দুবল িদক েলা কী কী ? দুবল িদক েলা কীভােব চ ােল



েয়াজেন পাবিলক

সময়: ১৫ িমিনট

করেত বলুন। এরপর

মু

উদাহরণসহ

িবে ষণ ক ন।

করেত িনেদশনা িদন। এরপর দলীয় আেলাচনার মাধ েম
েলার

বিশ

ে া েরর মাধ েম

ধাপ-৫: মূল ায়ন
িশ ণাথ েদর

ে র

াইড উপ াপন ক ন।

েত ক

কার ব িনবাচনী

ব বহার কের থােকন?

র আেলােক উে িখত িশখনফল যথাযথ িকনা? হ াঁ/না

পশাগত যাগ তা িশখনফেলর সােথ কতটা সাম স পূণ?

করেবন?

িশ ক সকলেক ধন বাদ জািনেয় আজেকর অিধেবশন শষ করেবন।

সহায়ক পাঠ
১। J C Agarwal (2008), Essential of Examination System: Evaluation, Tests and Measurement,
Vikash Publishing House, New Delhi, India.
২। ঢালী, পন

মার (২০০৭), িশ ায় পিরমাপ ও মূল ায়ন, ভাতী লাইে ির, নীলে ত, ঢাকা।

৩। ড. শাহজাহান তপন (২০০৭), িশ ায় পিরমাপ ও মূল ায়ন, মে া পাবিলেকশ , নীলে ত, ঢাকা।
৪।

িশ ণ ম ানুয়াল (২০১০), সৃজনশীল

প

ণয়ন, মডােরশন ও উ রপ
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অিধেবশন ৫.8

: সৃজনশীল

প িত: দ তািভি ক ব িনবাচনী

(MCQ) ণয়ন কৗশল অনুশীলন

(Creative Questioning Methods: Practice on Competency based Multiple Choice Questions
Preparation Techniques)
অিজতব পশাগত যাগ তা


সৃজনশীল

প িতেত ব ব ত িবিভ

কার ব িনবাচনী অভী া

ণয়েনর দ তা

দশন

৫.৭.২ িশখনফল
অিধেবশন শেষ

িশ ণাথ গণ



সাধারণ ব িনবাচনী



ব পদী সমাি সূচক ব িনবাচনী



ব পদী সমাি সূচক ব িনবাচনী



অিভ

তথ িভি ক ব িনবাচনী



অিভ

তথ িভি ক ব িনবাচনী

৫.৭.৩ অিধেবশন পিরচালনার
ধাপ

ণয়ন করেত পারেবন।
কী ব াখ া করেত পারেবন।
ণয়ন করেত পারেবন।
ে র বিশ

বণনা করেত পারেবন।

ণয়ন করেত পারেবন।

পেরখা

িবষয়ব

মাট সময়: ৯০ িমিনট
প িত/ কৗশল

উপকরণ

সময়

১

পাঠ সূচনা

ে া র ও আেলাচনা

হায়াইট বাড ও বাড মাকার

০৫ িমিনট

২

িবিভ

ে া র, একক, জাড়ায় ও

পা ার কাগজ ও

৪০ িমিনট

কার

ব িনবাচনী

ণয়ন

মাকার,

দলীয় কাজ

অনুশীলন
৩

দলীয় কােজর মাধ েম
ণীত িবিভ

কার

একক কাজ, জাড়ায় কাজ ও

পা ার কাগজ ও মাকার

৩০ িমিনট

হায়াইট বাড ও বাড মাকার

১৫ িমিনট

দলীয় কাজ

ব িনবাচনী
উপ াপন ও মূল ায়ন
৪

অিধেবশন পযােলাচনা ও

মু

আেলাচনা

ফলাবতন
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িশ কেদর জন

৫.৭.৪ উপ াপন কায ম
ধাপ-১: পাঠ সূচনা

সময়: ০৫ িমিনট

িশ ণাথ েদর সােথ

েভ া িবিনময় ক ন। এরপর তােদর িবিভ

তারা িশখন- শখােনা কায ম বা বায়নকােল িবদ ালেয় এসব
িকভােব িশ াথ েদর সৃজনশীলতা পিরমাপ করেত স ম তা
উ র থেক এ সকল ব িনবাচনী
ধাপ-২: িবিভ

কার ব িনবাচনী

িশ ণাথ েদর ৫/৬
েরর এক
মাধ িমক

সনা

িত

েরর িশ া ম ও পাঠ পু

িত

এবং অিভ

সময়: ৪০ িমিনট

িবষয়ব

তথ িভি ক

সরবরাহ ক ন।

ণীত িবিভ

র উপর একক কােজর মাধ েম সাধারণ
ণয়ন করেত বলুন।

ণয়নকােল সম

েয়াজেন

িশ ণ ক

িশ ণাথ েদর

ঘুের ঘুের

দখুন।

িশ ণাথ েদর সােথ শয়ার করেত বলুন। এভােব

কার ব িনবাচনী

দলেক উপ াপেনর জন

ধাপ-৩: দলীয় কােজর মাধ েম

দ

দেলর সদস সংখ া ৪/৫ জেনর বিশ না হয়। এরপর মাধ িমক

িশ ণাথ েক দলীয় কােজর মাধ েম িবিভ

পা ার কাগেজ িলেখ

িশ ণাথ েদর

করেত বলুন।

িশ ণাথ েদর সহায়তা িদন। একক কাজ শষ হেল তা পােশর
চারজন

ক ন। এ সকল

িশ ণাথ েদর কােছ জানেত চান।

িণর িবষয় িনবাচন কের িনিদ

, ব পদী সমাি সূচক

ে র নাম বলেত বলুন।

ব বহার কেরন িকনা

ণয়ন অনুশীলন

দেল ভাগ ক ন যন

িনিদ

ব িনবাচনী

ে র বিশ

কার ব িনবাচনী

ণয়ন চূ ড়া

করেত বলুন। এ েলা

ত করেত বলুন।

কার ব িনবাচনী

উপ াপন ও মূল ায়ন

সময়: ৪০

িমিনট
এ পেব

িত

দেলর দলেনতােক তােদর

দলীয় কাজ পা ার কাগেজ উপ াপন করেত বলুন। উপ াপন শেষ

অন দেলর সদস েদর সুেযাগ িদন যন উপ ািপত ব িনবাচনী
উপ াপন শেষ গঠনমূলক সমােলাচনার মাধ েম তােদর ভু লিবদ ালেয় িশ াথ েদর উপর

েয়াগ কের স েলার

উপ াপন শষ হেল একইভােব তােদর

-িবচু িত

েলার

-িবচু িত তারা তু েল ধরেত পােরন।

ধের নয়ার সুেয়াগ িদন। এ

েলা যন তারা

-িবচু িত সংেশাধন কেরন তার িনেদশনা িদন। সকল দেলর
ধের নয়ার সুেয়াগ িদন। এর পর সকলেক ধন বাদ জািনেয়

এ পব শষ ক ন।
ধাপ-৪: অিধেবশন পযােলাচনা ও ফলাবতন
মু

সময়: ০৫ িমিনট

আেলাচনার মাধ েম অিধেবশন র পযােলাচনা ক ন।


অিধেবশেনর িবষয়ব

র আেলােক উে িখত িশখনফল যথাযথ িকনা? হ াঁ/না



অিজতব



উে িখত িশখনফল ছাড়া আর কী কী িশখনফল সংেযাজন করা যেত পাের?



িশখনেশখােনা কায েম যসব কলােকৗশল ব ব ত হেয়েছ তা িক যথাযথ?



আিধেবশেনর সবল ও দুবল িদক েলা কী কী ? দুবল িদক েলা কীভােব চ ােল

পশাগত যাগ তা িশখনফেলর সােথ কতটা সাম স পূণ?

করেবন?

িশ ক সকলেক ধন বাদ জািনেয় আজেকর অিধেবশন শষ করেবন।
সহায়ক পাঠ
১। J C Agarwal (2008), Essential of Examination System: Evaluation, Tests and Mesurement, Vikash
Publishing House, New Delhi, India
৪।

িশ ণ ম ানুয়াল (২০১০), সৃজনশীল

প

ণয়ন, মডােরশন ও উ রপ

এসইএসিডিপ, মাউিশ।
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অিধেবশন ৫.৯ : সৃজনশীল

প িত: দ তািভি ক সৃজনশীল

(Creative Questioning Methods: Competency based Creative Questions)
অিজতব পশাগত যাগ তা


সৃজনশীল

েশর গঠন কাঠােমা স



সৃজনশীল

ে র উ ীপক



উ ীপেকর িভি েত সৃজনশীল



সৃজনশীল

ে র

সনা

েক সম ক ধারণা দশন

ণয়েনর দ তা

দশন

ে র িবিভ

অংশ

ণয়েনর দ তা

করণ ও দূরীকরেণর দ তা অজন

দশন
দশন

িশখনফল
অিধেবশন শেষ িশ ণাথ গণ সৃজনশীল ে র গঠন কাঠােমা বণনা করেত পারেবন।
 সৃজনশীল ে র উ ীপক ণয়ন করেত পারেবন।
 সৃজনশীল
ণযেনর িনয়মাবলী ব াখ া করেত পারেবন।
 সৃজনশীল
ণয়ন করেত পারেবন।

ণয়নকৃ ত সৃজনশীল ে র নমুনা উ র িলখেত পারেবন।
 সৃজনশীল ে র
সনা কের তা
মু করেত পারেবন।
অিধেবশন পিরচালনার
ধাপ
১
২
৩
৪
৫
৬
৭

পেরখা

িবষয়ব
পাঠ সূচনা
সৃজনশীল ে র গঠন
কাঠােমা
সৃজনশীল ে র উ ীপক
ণয়ন
সৃজনশীল
ণযেনর
িনয়মাবলী
ণয়নকৃ ত সৃজনশীল ে র
নমুনা উ র িলখন
সৃজনশীল ে র
সনা
কের তা
মু করণ
অিধেবশন পযােলাচনা ও
ফলাবতন

মাট সময়: ৯০ িমিনট
প িত/ কৗশল
ে া র
ে া র, একক, জাড়ায় ও
দলীয় কাজ
জাড়ায় কাজ ও দলীয় কাজ
জাড়ায় কাজ, দলীয় কাজ
দলীয় কাজ ও উপ াপন

হায়াইট
পা ার
ল াপটপ
পা ার
ল াপটপ
পা ার
ল াপটপ
পা ার

সময়
০৫ িমিনট
১৫ িমিনট
১৫ িমিনট
১৫ িমিনট
১৫ িমিনট

দলীয় কাজ ও উপ াপন

পা ার কাগজ ও মাকার

১৫ িমিনট

মু

হায়াইট বাড ও বাড মাকার

১০ িমিনট

আেলাচনা

উপ াপন কায ম
ধাপ-১: পাঠ সূচনা
িশ ণাথ েদর সােথ

উপকরণ
বাড ও বাড মাকার
কাগজ ও মাকার,
ও এমএমিপ
কাগজ ও মাকার,
ও এমএমিপ
কাগজ, মাকার ও
ও এমএমিপ
কাগজ ও মাকার

সময়: ০৫ িমিনট
েভ া িবিনময় ক ন। এরপর তােদর সৃজনশীল

বণনা করেত বলুন। এ সকল

ণয়ন ও তা ব বহােরর অিভ তা

িকভােব িশ াথ েদর সৃজনশীলতা পিরমাপ করেত স ম তা

িশ ণাথ েদর কােছ

জানেত চান।
ধাপ-২: সৃজনশীল

ে র গঠন কাঠােমা

িশ ণাথ েদর কােছ একক কােজর মাধ েম
িশ ণাথ র সে

সময়: ১৫ িমিনট
সৃজনশীল

শয়ার করেত বলুন। এভােব দুই

ে র দু’এক
জাড়া
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িশ ণাথ

বিশ

জানেত চান। এরপর তা পােশর

দলীয় কােজর মাধ েম সৃজনশীল

ে র

িশ কেদর জন

বিশ সমূহ সনা

করেব এ প িনেদশনা িদন।

িনেদশনা িদন। আেগ

থেক

মাি িমিডয়া

দশন ক ন।

েজ ের

সি ত চার

ও

িত

দলেক পা ার কাগেজ তােদর কাজ উপ াপন করেব এমন

ত করা এমএস পাওয়ার পেয় -এর মাধ েম সৃজনশীল

িত

িশ ণাথ েদর কােছ নতু ন পিরি িতযু

ে র জন বরা কৃ ত ন র ব ন স

উ ীপক এবং কা েন র

েক ধারণা সু

মাধ েম

ে

উ ীপক

কন

সময়: ১৫ িমিনট

েয়াজন? -এ

হায়াইট

উ র জানেত চান। নতু ন পিরি িতযু

ও উ তর দ তাও
নতু ন পিরি িতযু

উ ীপক

জাড়ার কাজ ঘুের ঘুের
বলুন। উপ াপন

বােড িলেখ

উ ীপেকর মাধ েম

ণয়ন করেত বলুন। এ কাজ

দখুন। েয়াজেন তােদর সাহায

শেষ ব াখ া ক ন

ইন

জাড়ায় কােজর মাধ েম

চলাকালীন

ক ন। দুএক

য, উ ীপক হেব

িশ ণাথ েদর কােছ

িমং-এর

ান ও অনুধাবন দ তার পাশাপািশ

য পিরমাপ করা যায় তা ব াখ া ক ন। এরপর
এক

মানুসাের

ক ন।

ধাপ-৩: সৃজনশীল ে র উ ীপক ণয়ন
সৃজনশীল

ে র গঠন কাঠােমা

িশ ণ ক

েয়াগ

িশ ণাখ েদর

ঘুের ঘুের

িত

জাড়ােক তােদর কাজ উপ াপন করেত

মৗিলক। উ ীপক

ণয়েন অনু রণীয়

বিশ সমূহ উে খ

ক ন।
ধাপ-৪: সৃজনশীল
পাওয়ার পেয়
মাধ েম
ঘ

িত

ণয়েনর িনয়মাবলী উপ াপন ক ন। ে া র ও আেলাচনার

িনয়ম ব াখ া ক ন। িবেশষ কের নতু ন পিরি িতযু

উ ীপক

ণয়ন, চার

ম সুর া করা। এরপর জাড়ায় কােজর মাধ েম মাধ িমক

উে খ পূবক এক
মু

সময়: ১৫ িমিনট

েজে শেনর মাধ েম সৃজনশীল

ণয়েন উ

পােশর

ণযেনর িনয়মাবলী

উ ীপক

যেযেকান এক

ণয়ন করেত বলুন এবং ক, খ, গ ও ঘ এই চার

জাড়ার সােথ তা আেলাচনা কের চূ ড়া

করেত বলুন।

ণয়ন

অথাৎ ক, খ, গ ও
িবষেয়র উপর

িণ

ণয়ন করেত বলুন। এরপর

শষ হেল তা উপ াপন করেত বলুন।

আেলাচনার মাধ েম এই ধােপর কাজ শষ ক ন।

ধাপ-৫: ণয়নকৃত সৃজনশীল ে র নমুনা উ র িলখন
সৃজনশীল
পেয়

ণয়নকােল কন নমুনা উ র
েজে শেনর মাধ েম সৃজনশীল

ে র ক, খ, গ ও ঘ এই চার
ব াখ া ক ন।

পরী াথ র

ন র পাওয়ার উপেয়াগী -এ
দলীয় কােজর মাধ েম স
চূ ড়া

সময়: ১৫ িমিনট

েয়াজন তা ‘ ইন

ে র মূল ায়েনর জন

িমং’ -এর মাধ েম জানেত চান। এরপর পাওয়ার
ন র

অংেশর মাধ েম িশ াথ র দ তার

দ

উ র

ত ািশত দ তা

িশ ণাথ েদর িনকট

দান িনেদিশকা

দশন ক ন। সৃজনশীল

রেক পিরমাপ করার

েরর না হেয় িন তর দ তা
ক ন।

ধাপ ৪এ

েচ া

নয়া হয়-এ

েরর হেল তা আংিশক

ণীত সৃজনশীল

ে র নমুনা উ র

করান। এ কাজ

শষ হেল প ােনল আেলাচনার মাধ েম নমুনা উ র সংেশাধন ও

সনা

মু

ক ন।

ধাপ-৬: সৃজনশীল
এই ধােপ এক

ে র

প ােনেলর

কের তা

ণীত সৃজনশীল

করণ

সময়: ১৫ িমিনট

ে র সবল ও দুবল িদক েলা অন প ােনল কতৃ ক িচি ত ক ন।

দুবল িদক েলা সংেশাধেন সহায়তা ক ন। দলীয় কােজর মাধ েম সংেশািধত সৃজনশীল

ে র নমুনা উ র সংেশাধন

কের িনন।
ধাপ-৭: অিধেবশন পযােলাচনা ও ফলাবতন

সময়: ১০ িমিনট

আেলাচনার মাধ েম অিধেবশন র পযােলাচনা ক ন।


অিধেবশেনর িবষয়ব

র আেলােক উে িখত িশখনফল যথাযথ িকনা? হ াঁ/না



অিজতব



উে িখত িশখনফল ছাড়া আর কী কী িশখনফল সংেযাজন করা যেত পাের?

পশাগত যাগ তা িশখনফেলর সােথ কতটা সাম স পূণ?
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িশখনেশখােনা কায েম যসব কলােকৗশল ব ব ত হেয়েছ তা িক যথাযথ?



আিধেবশেনর সবল ও দুবল িদক েলা কী কী ? দুবল িদক েলা কীভােব চ ােল

করেবন?

িশ ক সকলেক ধন বাদ জািনেয় আজেকর অিধেবশন শষ করেবন।
৫.৮.৫ সহায়ক পাঠ
১।

িশ ণ ম ানুয়াল, বাংলা, এসইএসিডিপ, ২০১২

২।

িশ ণ ম ানুয়াল, পৗরনীিত, অথনিত ও ইিতহাস, এসইএসিডিপ, ২০১২

৩। িশ ণ ম ানুয়াল, পদাথিব ান ও জীবিব ান, এসইএসিডিপ, ২০১২
৪।

িশ ণ ম ানুয়াল, িহসাবিব ান, ব বসায় উেদ াগ ও বািনিজ ক ভূ েগাল, এসইএসিডিপ, ২০১২

৫।

িশ ণ ম ানুয়াল, গিণত ও উ তর গিণত, এসইএসিডিপ, ২০১৩
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অিধেবশন ৫.১০: সৃজনশীল
প িত: দ তািভি ক সৃজনশীল
ণয়ন কৗশল অনুশীলন
(Creative Questioning Methods: Practice on Competency based Creative Question Preparation
Techniques)
অিজতব পশাগত যাগ তা


সৃজনশীল

ণয়েনর দ তা

িশখনফল
অিধেবশন শেষ িশ ণাথ গণ সৃজনশীল ে র জন নতু ন পিরি িতযু
 সৃজনশীল
ণয়ন করেত পারেবন।
অিধেবশন পিরচালনার
ধাপ
১
২
৩

৪

উ ীপক

ণয়ন করেত পারেবন।

পেরখা

িবষয়ব
পাঠ সূচনা
নতু ন পিরি িতযু
উ ীপক ণয়ন
দলীয় কােজর মাধ েম
ণীত সৃজনশীল
উপ াপন ও মূল ায়ন
অিধেবশন পযােলাচনা ও
ফলাবতন

মাট সময়: ৯০ িমিনট
প িত/ কৗশল
ে া র ও আেলাচনা
ে া র, একক, জাড়ায় ও
দলীয় কাজ
একক কাজ, জাড়ায় কাজ ও
দলীয় কাজ

উপকরণ
হায়াইট বাড ও বাড মাকার
পা ার কাগজ ও মাকার,

সময়
০৫ িমিনট
৩০ িমিনট

পা ার কাগজ ও মাকার

৪০ িমিনট

মু

হায়াইট বাড ও বাড মাকার

১৫ িমিনট

আেলাচনা

উপ াপন কায ম
ধাপ-১: পাঠ সূচনা

সময়: ০৫ িমিনট

িশ ণাথ েদর সােথ

েভ া িবিনময় ক ন। এরপর তােদর কােছ সৃজনশীল

েয়াজনীয়তা কী তা জানেত চান। নতু ন পিরি িতযু
তা আেলাচনা করেত বলুন।
িদকসমূহ সনা

দ

িশ ণাথ েদর ৫/৬
িনিদ

ণয়ন করেত বলুন।

ণয়েন তােদর কী কী অসুিবধার স ুখীন হেত হয়

উ র থেক নতু ন পিরি িতযু

িবিভ

উ ীপক সৃি

উ ীপক ণয়ন

করার উেল খেযাগ

দেল ভাগ ক ন যন

সময়: ৩০ িমিনট
িত

দেলর সদস সংখ া ৪/৫ জেনর বিশ না হয়। এরপর মাধ িমক

িণর িবষয় িনবাচন কের িনিদ
েয়াজেন

িশ ণাথ েদর মাধ িমক

িবষয়ব

র উপর এক

উ ীপক

নতু ন পিরি িতযু

ণয়ন করেত বলুন যন তার িভি েত

র সােথ স িত রেখ এমনভােব নতু ন

ণীত সৃজনশীল

স র পিরমাপ করা যায়। দলীয় কাজ চলার সময় সম

ে র মাধ েম িশ াথীেদর দ তার

িশ ণ ক

ঘুের ঘুের

দখুন,

িশ ণাথ েদর সহায়তা িদন। দলীয় কাজ শষ হেল তা পা ার কাগেজ িলখেত বলুন। লখা শষ হেল তা
দেলর দলেনতােক উপ াপন করেত বলুন।

উ ীপক

েরর িশ া ম ও পাঠ পুস ক সরবরাহ ক ন। িনেদশনা

িদন যন উ ীপক সরাসির পাঠ পুস ক থেক নয়া না হয়। পাঠ িবষয়ব
পিরি িতযু

উ ীপেকর

ক ন।

ধাপ-২: নতুন পিরি িতযু

স েরর এক

িশ ণাথ েদর

উ ীপক

ণয়েনর জন

েয়াজন হেল

িশ ণাথ েদর

দ

েয়াজেন
িত

মতামেতর িভি েত দলীয় কাজ

পিরমাজন কের িনেত বলুন।
ধাপ-৩: দলীয় কােজর মাধ েম

ণীত সৃজনশীল

উপ াপন ও মূল ায়ন
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িত

দলেক িনেদশ িদন তােদর

সৃজনশীল
এবং

ণয়ন করেত।

স েলা

ণীত নতু ন পিরি িতযু

িশ ণাথ েদর িনেদশনা িদন সৃজনশীল

যন িশ াথ র দ তার িবিভ

বরাে র িনেদশনা িদন।

ণয়ন কােল যন

েমা

স রেক পিরমাপ করেত পাের। ক, খ, গ ও ঘ অংেশর জন ন র
শেষ অন

দেলর সদস েদর সুেযাগ িদন

-িবচু িত তারা তু েল ধরেত পােরন। উপ াপন

ধের নয়ার সুেয়াগ িদন। এ

যন উপ ািপত সৃজনশীল

শেষ গঠনমূলক সমােলাচনার মাধ েম তােদর ভু ল-

েলা যন তারা িবদ ালেয় িশ াথ েদর উপর

িবচু িত সংেশাধন কেরন তার িনেদশনা িদন। সকল দেলর উপ াপন

েয়াগ কের স েলার

শষ হেল একইভােব তােদও

ধের নয়ার সুেয়াগ িদন। এর পর সকলেক ধন বাদ জািনেয় এ পব শষ ক ন।
ধাপ-৪: অিধেবশন পযােলাচনা ও ফলাবতন
মু

রি ত হয়

দলীয় কাজ শষ হেল তা পা ার কাগেজ িলখেত বলুন। এবার দলেনতােক তার দেলর

কাজ উপ াপন করেত বলুন। উপ াপন
েলার

উ ীপেকর িভি েত ক, খ, গ ও ঘ - এ চার

সময়: ০৫ িমিনট

আেলাচনার মাধ েম অিধেবশন র পযােলাচনা ক ন।


অিধেবশেনর িবষয়ব

র আেলােক উেল িখত িশখনফল যথাযথ িকনা? হ াঁ/না



অিজতব



উে িখত িশখনফল ছাড়া আর কী কী িশখনফল সংেযাজন করা যেত পাের?



িশখন- শখােনা কায েম যসব কলােকৗশল ব ব ত হেয়েছ তা িক যথাযথ?



আিধেবশেনর সবল ও দুবল িদক েলা কী কী ? দুবল িদক েলা কীভােব চ ােল

পশাগত যাগ তা িশখনফেলর সােথ কতটা সাম স পূণ?

িশ ক সকলেক ধন বাদ জািনেয় আজেকর অিধেবশন শষ করেবন।
সহায়ক পাঠ
১।
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অিধেবশন ৫.১১:পাঠ পিরক না ণয়ন কৗশল
(Lesson Plan Preparation)
এ অিধেবশেন অিজতব পশাগত যাগ তা


পাঠ পিরক না

ণয়েনর স মতা



পাঠ পিরক না

ণয়েন িবেবচ িবষয় িলর সম ক ধারণা



আধুিনক পাঠ-পিরক না

ণয়েনর

দশন
দ তা

দশন

দশন

িশ েকর জন িনেদশনা
 এ সশন পিরচালনার জন িশ কেক িবষয়ব গত ান ও দ তার সােথ অবশ ই পাওয়ার পেয়
েজে শেনর স মতা থাকেত হেব

িশ ণ ক
অবশ ই মাি িমিডয়া সাম ী ব বহােরর জন উপেযাগী রাখেত হেব
 উে িখত উপকরণসমূহ অবশ ই ব বহােরর
চ া করেত হেব

িশখনফল
এ অিধেবশন শেষ








িশ ণাথ গণ-

পাঠ পিরক না কী তা বলেত পারেবন
আচরিণক উে শ

লখার কৗশল িল উে খ করেত পারেবন

পাঠ পিরক নায় আচরিণক উে শ
পাঠ পিরক না

লখার জন ব ব ত ি য়া পদ স

ণয়েন িবেবচ িবষয় িল উে খ করেত পারেবন

আধুিনক পাঠ পিরক নার ধাপসমূহ বলেত পারেবন
নমুনা পাঠ পিরক না ছক আকাের

দশণ করেত পারেবন।
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েক বলেত পারেবন

িশ কেদর জন

অিধেবশন পিরচালনার
ধাপ

পেরখা

সময় ৯০ িমিনট

িবষয়ব

১

প িত/ কৗশল

পাঠ সূচনা

উপকরণ

মাথা খাটােনা , ে া র

হায়াইট বাড ও বাড

সময়
৫ িমিনট

মাকার
২

পাঠপিরক নার

সংি

ব ৃ তা,দলীয়

আেলাচনা,

পাওয়ার

পেয়

ভীপ কাড, বাড িপন েজ র ,

১০ িমিনট

মাি িমিডয়া

েজে শন
আচরিণক
৩

উে শ

লখার

জাড়ায় কাজ,পাওয়ার পেয়

কৗশল

৪

পাঠ

১০

িমিনট

পা ার,

১০

িমিনট

েজে শন

পিরক নায়

উে শ

পা ার েজ র ,মাি িমিডয়া

আচরিণক

জাড়ায় কাজ,পাওয়ার পেয়

লখার জন ব ব ত

েজে শন

মাি িমিডয়া

,পাওয়ার পেয়

াইড

ি য়াপদ(Action Verb)
৫

পাঠ

পিরক না

ণয়েন

দলীয়

িবেবচ িবষয়

কাজ,পাওয়ার

পেয়

েজে শন

পা ার, পাওয়ার পেয়

১০ িমিনট

াইড , হায়াইট বাড ও বাড
মাকার

৬

নমুনা পাঠ পিরক না ছক

৭

মূল ায়ন

৮

অিধেবশন পযােলাচনা

দলীয়

কাজ,পাওয়ার

পেয়

পা ার, পাওয়ার পেয়

২৫ িমিনট

েজে শন

াইড,মাি িমিডয়া

ে ার

বাড ও বাড মাকার

১০ িমিনট

বাড ও বাড মাকার

১০ িমিনট

মাথা খাটােনা,

ে ার

ও

উপ াপন কায ম
ধাপ-১: সূচনা.......................................................................................................৫ িমিনট
অিধেবশন

করার পূেব

িশ ণাথ েদর সােথ

পূব ান যাচাই করার জন িনেচর নমুনা


শল িবিনময় ক ন। এরপর পাঠ পিরক না স

ক য় তাঁেদর

ে র উ র িজে স ক ন।

পাঠ পিরক না কী এবং কন?
িশ ণাথ েদর উ র

শানার পর

িশ ক

েয়াজেন

তারপর সবাইেক ধন বাদ িদেয় পাঠ ঘাষনা করেবন

যৗি ক আেলাচনার মাধ েম ধারণা
এবং পােঠর িশেরানাম বােড িলেখ দেবন।
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করেবন।

িশ কেদর জন

ধাপ-২: পাঠ পিরক নার
কাজ-১:
৩/৪জন
কাজ-২:

িশ ক

............................................................................১০ িমিনট

থেম পাঠ পিরক না স

িশ ণাথ র এক

েক

িশ ণাথ েদর ধারণা যাচাই করেবন। এে ে

কের দল কের এ িবষেয় ভীপ কােড মতামত

িশ ণাথ গণতােদর দলগত ধারণাসমূহ পেড়

পাশাপািশ বসা

হণ করেবন।

শানােবন এবং ভীপ কাড েলা

বাড িপন িদেয়

বােড

লাগােবন।
কাজ-৩: পাঠ পিরক নার

িনেয় পাওয়ার পেয়

িশ ণাথ েদর ধারণা

েজে শেনর মাধ েম

সংি

আেলাচনা করেবন এবং

করেবন।

ধাপ-৩: আচরিণক উে শ লখার কৗশল. .........................................................১০ িমিনট
কাজ-১:

িশ ক

থেম সংি

যাচাই করার জন

ব ব

পাশাপািশ বসা

ও উদাহরণ

দােনর পরআচরিণক উে শ স

েক

িশ ণাথ েদরেজাড়ায় কােজর মাধ েম আেলাচনা কের

িশ ণাথ েদর ধারণা
পা ার

পপাের িলেখ

উপ াপন করেত বলেবন।
কাজ-২:

িশ ক

আচরিণক

িশ ণাথ েদর ধারণা

উে শ স

েক

পাওয়ার

পেয়

েজে শেনর

মাধ েম

সংি

আেলাচনা

কের

করেবন।

ধাপ-৪: আচরিণক উে শ লখার জন ব ব ত ি য়াপদ (Action Verb)................১০ িমিনট
কাজ-১:

িশ ক

িশ ণাথ েদরেক

থেম সংি

ব ব

ও

বােড Action Verb এর উদাহরণ

জাড়ায় কােজর মাধ েমAction Verb এর তািলকােপা ার

দােনর পর পাশাপািশ বসা

পপােরৈতির কের উপ াপন করেত

বলেবন।
কাজ-২:

িশ ক Action Verb এর তািলকাসং া

তার মতামত পাওয়ার পেয়ে র মাধ েম উপ াপন কের

িশ ণাথ েদর ধারণােদেবন।
ধাপ-৫: পাঠ পিরক না

ণয়েন িবেবচ িবষয়........................................১০ িমিনট

কাজ -১: পাঠ পিরক না
মাধ েম

ণয়েন িবেবচ িবষয়সমূহকী কী হেত পাের তা সংি

আেলাচনা শেষ দলীয় কােজর

িশ ণাথ েদর কাছ থেক বর করেবন। িশ ণাথ গন দেল আেলাচনা কের পা ার িলেখ উপ াপন

করেবন।
কাজ-২:
কের

িশ ক পাঠ পিরক না

ণয়েন িবেবচ িবষয়সমূহ পাওয়ার পেয়

েজে শেনর মাধ েম সংি

িশ ণাথ েদরেক ধারণা দেবন।

ধাপ-৬: নমুনা পাঠ পিরক না ছক.............................................................................১০ িমিনট
কাজ-১:

িশ ক মাি িমিডয়া

কাজ-২: এরপর

িশ ক

েজে শেনর মাধ েম পাঠ পিরক নার ছক

দশণ করেবন।

িশ ণাথ েদরেক জাড়ায় কােজর মাধ েম ধাপ িল পযােলাচনা করেত বলেবন।

ধাপ-৭:মূল ায়ন............................ .............................................................১০ িমিনট
পাঠ মূল ায়েনর জন

1|
2|

িশ ক

িশ ণাথ েদর উে েশ িনেচর নমুনা

পাঠ পিরক না বলেত কী বুেঝন ?
আচরিণক উে শ

লখার কৗশল িল কী কী ?
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িলর উ র িজে স করেবনঃ

আেলাচনা

িশ কেদর জন

3|
4|

পাঠ পিরক নায় আচরিণক উে শ েলখার জন ব ব তকেয়ক
পাঠ পিরক না

ি য়া পেদর নাম বলুন।

ণয়েন িবেবচ িবষয় িল কী কী হেত পাের?

িশ ক তােদর উ ের

েয়াজনীয় সংেশাধন কের দেবন।

ধাপ-৮:অিধেবশন পযােলাচনা................................................................................১০ িমিনট
িশ ক উ ু

আেলাচনা ও পাওয়ার পেয়

েজ শেন

দিশত িনেচর

ে র মাধ েম অিধেবশন পযােলাচনা

করেবন।


অিধেবশেনর িবষয়ব র আেলােক উে িখত িশখন যাগ তা যথাযথ হেয়েছ িক না? হ াঁ/না।



অিজতব



অিধেবশেন উে িখত িশখনফল ছাড়া আর কী কী িশখনফল সংেযাজন করা যেত পাের? েয়াজেন ২/১ টা

পশাগত যাগ তা িশখন ফেলর সােথ কতটা সাম স পূণ?- ম ব ক ন।

িশখন যাগ তা বলুন।


িশখন শখােনা কায েম যসব প িত ব বহার হেয়েছ তা কী যথাযথ? হ াঁ / না।



অিধেবশেনর ভােলা িদক ও ম

সবেশেষ

িশ ক সকল

িদক েলা বলুন এবং ম

িদক েলা সািরেয় তালার উপায় বলুন।

িশ ণাথ েক ধন বাদ জািনেয় অিধেবশেনর সমাি
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ঘাষণা করেবন।

িশ কেদর জন

অিধেবশন ৫.১২ : ণীত পাঠ পিরক না উপ াপন (অনুশীলন)
(Presentation of prepared lesson plan)
অিজতব পশাগত যাগ তা


এক

আদশপাঠ পিরক না অনুসাের

াস পিরচালনা করার স মতা



অংশ হণমূলক প িতেত পাঠ পিরচালনা করার স মতা



িবষয়ব গত

দশন

দশন

ান ও দ তার সােথ অবশ ই পাওয়ার পেয়

েজে শেনর স মতা

দশন

িশ েকর জন িনেদশনা
 এ সশন পিরচালনার জন িশ ণাথ েক িবষয়ব গত ান ও দ তার সােথ অবশ ই পাওয়ার পেয়
েজে শেনর স মতা থাকেত হেব

িশ ণ ক
অবশ ই মাি িমিডয়া সাম ী ব বহােরর জন উপেযাগী রাখেত হেব
 উে িখত উপকরণ সমূহ অবশ ই ব বহােরর
চ া করেত হেব

িশখনফল
এ অিধেবশন শেষ

1|

এক

িশ ণাথ গণ-

আদশপাঠ পিরক না অনুসাের

াস পিরচালনা করেত পারেবন

(এখােন উদাহরণ িহেসেব নবম-দশম

িণর জীবিব ান িবষেয়র “সােলাকসংে ষণ” িবষেয়র উপর পাঠ

পিরক না উপ াপন দখােনা হেয়েছ।

িশ ক ই া করেল তার িবষয় থেক এরকম পাঠ পিরক না তির

কের উপ াপন করেত পারেবন।) এই পােঠর িশখনফল িল হেলা:
অিধেবশন শেষ

িশ ণাথ গণ-



সােলাকসংে ষণ কী তা বলেত পারেবন



সােলাকসংে ষেণর সাধারন সমীকরন িলখেত পারেবন



সােলাকসংে ষেণর

কৃ ত সংঘঠন ল উে খ করেত পারেবন



সােলাকসংে ষেণ

ােরািফেলর

েয়াজনীয়তা পরী া কের দখােত পারেবন।
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িশ কেদর জন

অিধেবশন পিরচালনার
ধাপ

পেরখা

সময়: ৯০ িমিনট

িবষয়ব

প িত/ কৗশল

১

সূচনা

সংি

২

সােলাকসংে ষেণর ধারণা

উপকরণ

আেলাচনা

ে া র

সময়

বাড,মাকার

০৫ িমিনট

বাড,মাকার, পা ার পপার, মাি িমিডয়া

১০ িমিনট

েজ র
৩

সােলাকসংে ষেণর

দলগত কাজ, মত

সাধারণ সমীকরণ

িবিনময়, মাথা

পা ার পপার, মাকার, মাি িমিডয়া

েজ র

১৫িমিনট

খাটােনা
৪

সােলাকসংে ষেণ

দলগত কাজ

ােরািফেলর

ম ািনহট পাতা, এলেকাহল, ি িরট ল ামপ,

(পরী ণ)

তপায়া, তারজািল, আেয়ািডন

েয়াজনীয়তা পরী ণ
৫
৬

৪০

বণ, বীকার,

িমিনট

পি িডস, িদয়াশলাই ও পািন।

মূল ায়ন

ে া র

বাড,মাকার

১০িমিনট

অিধেবশন পযােলাচনা

ে া র, পাউয়ার

বাড,মাকার, মাি িমিডয়া

েজ র

১০ িমিনট

পেয়
েজে শন,উ ু
আেলাচনা
উপ াপন কায ম
ধাপ-১: সূচনা.........................................................................................৫ িমিনট
িশ ক

থেম

৩) মাধ েম

িশ ণাথ েদর সােথ

শল িবিনময় করেবন। তারপর পাওয়ার পেয়

িশ ণাথ েদরেক কেয়ক

ছিব দিখেয় িনেচর নমুনা



ছিবগেলা িকেসর?



ছিব েলার মেধ িকছু সাধারণ বিশ



উি দ য

িশ ক

ে র উ র িজ াসা করেবন।

রেয়েছ। সটা কী?

ি য়ায় শকরা জাতীয় খাদ

িশ ণাথ েদর উ র শানার পর

েজে শেনর ( াইড নং

তির কের স

েয়াজেন

ি য়ার নাম িক?

যৗি ক আেলাচনা কের ধারণা দেবন এবং

িশ ণাথ েদর

ধন বাদ িদেয় অিধেবশন ঘাষনা কের িশেরানাম বােড িলেখ দেবন।
ধাপ-২: সােলাকসংে ষেণর ধারণা..................................................................... ১০ িমিনট
িশ ক পাওয়ার পেয়

েজে শেনর ( াইড নং ৬ ও ৭) সাহােয ছিব দিখেয় সংি

িশ ণাথ েদরেক সােলাকসংে ষেণর ধারণা দেবন। তারপর িনেচর নমুনা


সােলাকসংে ষেণর উপাদান



উি দ সােলাকসংে ষেণর জন



িবি য়া



িবি য়ার ফেল কী কী উৎপ



সােলাকসংে ষেণ বণ কিনকার

আেলাচনার মাধ েম

ে র উ র িজে স করেবন-

েলার নাম কী?
য়জনীয় উপাদান েলা কাথা থেক কীভােব

হন কের?

ধানত উি েদর কান অংেগ ঘেট?

যােত স ক উ র িদেত পােরন এজন

হয়?
ব াখ া কের বাঝােত পারেব।
িশ ক সহেযািগতা করেবন এবং স ক উ েরর জন ধন বাদ িদেয় এ

ধােপর কাজ শষ করেবন।
ধাপ-৩: সােলাকসংে ষেণর সাধারণ সমীকরণ................................................... ১০ িমিনট
িশ াথ েদরেক ৪
থােক।

িত

দেল এমনভােব বসান

দলেক উে শ কের িনেচর

যন

িতদেল সবল ও দূবল

িল িজে স ক ন।
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িচ া ও মতিবিনমেয়র সুেযাগ িদন। তারপর

য

উ র িদেত আ হী হেব তােক হাত উে ালন করেত বলুন এবং

একজনেক বােড িলেখ উ র িদেত বলুন।
১. সােলাকসংেশ ষণ িবি য়ার

ধান উপাদান দু’ টা কী ?

২. িবি য়া ঘটার শত কী?
৩. িবি য়ার ফেল কী কী উৎপ

হয়?

৪. সােলাকসংে ষেণর রাসায়িনক সমীকরণ

িলেখ দখান।

৪. সােলাকসংেশ ষণ কােক বেল সমীকরণ দেখ বলুন।
৫. সবুজ উি দ

ােরিফেলর সাহােয সােলাকসংে ষণ ঘটায় তাহেল লাল উি দ িকভােব বাঁেচ?

িশ ণাথ েদর উ র শানার পর

িশ ক পাওয়ার পেয়

েজে শেনর ( াইড নং ৭) মাধ েম সমীকরণ

ভালভােব বুিঝেয় দেবন।
ধাপ-৪: সােলাকসংে ষেণ
িশ ণাথ রা

চার

ােরািফেলর

দেল িবভ

েয়াজনীয়তা পরী ণ.................................... ৪০ িমিনট

হেয় িনেচর উপকরণ ও

কােজর ধারা মাতােবক পরী েণর কাজ করেবন-

ঊপকরণঃ ম ািনহট পাতা, এলেকাহল, ি িরট ল ামপ, তপায়া, তারজািল, আেয়ািডন
ও পািন। ( িশ ক উপকরণ

েলা ওিনে িলিখত কােজর ধারা পুেবই ৪

বণ, বীকার, পি িডস, িদয়াশলাই

টিবেল আলাদাভােব

সািজেয়

রাখেবন)।
কােজর ধারাঃ ম ািনহট পাতার সবুজ অংশ িল িচি ত ক ন। পাতা
এলেকাহেল িস

ক ন। এবার পাতা

থেম বীকােরর পািনেত, তারপর

বীকার থেক তু েল পি িডেস রেখ আেয়ািডন

িকছু ণ ঢেক রাখুন। তারপর পযেব ণ ক ন, কান অংশ

বণ ঢেল িদন এবং

কােলা রঙ ধারণ কেরেছ?

ধাপ-৫: মূল ায়ন...................................................................................... ১০িমিনট
অিধেবশন মূল ায়েনর জন

িশ ক িনেচর নমুনা



সােলাকসংে ষণ কী ?



সােলাকসংে ষেণর



িবি য়া ঘটার শত কী?



সােলাকসংে ষেণ কী কী উৎপ



সােলাকসংে ষেণর



সবুজ উি দ
উি দ

েলার উ র

িশ ণাথ েদরেক িজে স করেবন-

কাঁচামাল েলা কী কী?
হয়?

কৃ ত সংঘটন ল কান ?

ােরািফেলর সাহােয সােলাকসংে ষেণর মাধ েম িনেজর খাদ িনেজ তির কের, তাহেল লাল

িকভােব বাঁেচ?

ধাপ-৫: অিধেবশন পযােলাচনা........................................................................... ১০িমিনট
িশ ক উ ু

আেলাচনা ও িনেচর নমুনা ে র মাধ েম অিধেবশেনর পযােলাচনা করেবন-



অিধেবশেনর িবষয়ব র আেলােক উে িখত িশখন যাগ তা যথাযথ হেয়েছ কী? হ াঁ/ না



অিজতব



অিধেবশেন উে িখত িশখনফল ছাড়া আর কী কী িশখনফল সংেযাজন করা যেত পাের? েয়াজেন ২/১

পশাগত যাগ তা িশখনফেলর সােথ কতটা সাম স পূণ? ম ব ক ন।

টা িশখন যাগ তা বলুন।


িশখন- শখােনা কায েম যসব প িত ব বহার করা হেয়েছ তা কী যথাযথ? হ াঁ/ না



অিধেবশেনর ভােলা িদক ও ম

িদক েলা বলুন এবং ম িদক েলা সািরেয় তালার উপায় বলুন।
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এরপর

িশ ক

িশ েকর দৃি
িণকে

সবাইেক ধন বাদ জািনেয় অিধেবশন শষ করেবন।

আকষণ

পাঠদােনর পূেব

ক. পিরপা

িশ ক িনে া

িত েলা িনি ত করেবন।

পাশাক পিরধান করেবন এবং পাঠদােনর জন মানিসকভােব

খ. যথাযথ পাঠদান সং া
পাঠ উপকরণ ও হ া
গ. অংশ হণমূলক

ত িকনা তা িনি ত করেবন।

িত থাকেত হেব, যমন- পাঠ কা, পাঠ বই ও পােঠর সােথ

সংি

রফাের

ব বহার

করেবন।

আউট ইত ািদ সােথ িনেয়েছন িকনা তা িনি ত করেবন।

সশন

পিরচালনার জন

পাঠদােনর িবিভ

প িত

ঘ. পিরবী ণ,ত াবধান ও পরামশ ( মনটিরং) এর যৗি কতা সং া

ও

িবষয়

কৗশল

পাঠদােনর জন যথাযথ

িত

িনেবন।
ঙ.

িণকে

সংি

উপকরণািদ িবেশষ কের মাি িমিডয়া

েজ র ব বহােরর

িত িনেবন ।

অিধেবশন ৫.১৩: িশ া ম বা বায়েন পিরবী ণ,ত াবধান ও পরামশ
(Monitoring, Supervision and Mentoring to Implement Curriculum)
অিজতব পশাগত যাগ তা


পিরবী ণ,ত াবধান ও পরামশ ( মনটিরং) এর ধারণা

দশন



িশ ায় একােডিমক ত াবধান ও মনটিরং এর

সং া



পিরবী ণ,ত াবধান ও পরামশ ( মনটিরং)

ি য়ার

ধারণা

েয়াজনীয় কৗশল

দশন
েয়ােগর স মতা

িশখনফল
অিধেবশন শেষ

বই,

িশ ণাথ রা-



পিরবী ণ,ত াবধান ও পরামশ ( মনটিরং) কী তা বলেত পারেবন



পিরবী ণ,ত াবধান ও পরামশ ( মনটিরং) -এর উে শ



পিরবী ণ,ত াবধান ও পরামশ ( মনটিরং) এর গিত



পিরবী ণ,ত াবধান ও পরামশ ( মনটিরং) এর ধাপসমূহ উে খ করেত পারেবন



পিরবী ণ,ত াবধান ও পরামশ ( মনটিরং) এর



পিরবী ণ,ত াবধান ও পরামশ ( মনটিরং) এর ফলাফল উে খ করেত পারেবন ।

বণনা করেত পারেবন
কৃ িত বণনা করেত পারেবন

ি য়া বণনা করেত পারেবন
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অিধেবশন পিরচালনার
ধাপ

পেরখা

সময়:৯০ িমিনট

িবষয়ব

প িত/ কৗশল

১

পাঠ সূচনা

ে া ার,মাথা খাটােনা

২

পিরবী ণ,ত াবধান ও

ে া ার, জাড়ায় কাজ,

পরামশ ( মনটিরং)

পাওয়ার পেয়

উপকরণ

সময়

বাড ও মাকার

৫ িমিনট

ছিব, ভীপ কাড, পাওয়ার

েজে শন

পেয়

10 িমিনট

াইড, মাি িমিডয়া

েজ র, বাড ও মাকার
৩

পিরবী ণ,ত াবধান ও

ে া ার,মাথা খাটােনা,পাওয়ার

পরামশ ( মনটিরং) এর উে শ

পেয়

েজে শন

পাওয়ার পেয়
মাি িমিডয়া

াইড,

২০ িমিনট

েজ র, বাড ও

মাকার
৪

পিরবী ণ,ত াবধান ও

সংি

ব ৃ তা, জাড়ায় কাজ

ভীপ কাড, বাড ও মাকার

10 িমিনট

সংি

ব ৃ তা, দলীয় কাজ

পাওয়ার পেয়

10 িমিনট

পরামশ ( মনটিরং) এর গিত
কৃ িত
৫

পিরবী ণ,ত াবধান ও
পরামশ ( মনটিরং) এর ধাপ

মাি িমিডয়া

াইড,
েজ র, বাড ও

মাকার
৬

পিরবী ণ,ত াবধান ও

ে া ার,মাথা খাটােনা,পাওয়ার

পরামশ ( মনটিরং) এর

ি য়া

পেয়

েজে শন

পাওয়ার পেয়
মাি িমিডয়া

াইড,

10 িমিনট

েজ র, বাড ও

মাকার
৭

পিরবী ণ,ত াবধান ও

সংি

ব ৃ তা, িমথি য়া

বাড ও মাকার

১৫ িমিনট

বাড ও মাকার

10 িমিনট

পরামশ ( মনটিরং) এর
ফলাফল
৮

অিধেবশন পযােলাচনা

ে া ার,মাথা খাটােনা

উপ াপন কায ম
ধাপ-১: পাঠ সূচনা------------------------------------------------------------------------------৫ িমিনট
অিধেবশন
িন

করার পূেব

িলিখত


িশ ণাথ েদর সােথ

শল িবিনময় করেবন। অত:পর পূব ান যাচাইেয়র জন

েশা িলর উ র িজে স করেত পােরন-

যিদ একজন
কাজ



িশ ক

িত ান

ধান

কান একটা কােজর দািয়

কী যথাযথ ভােব সকল সময় স

কান একটা কাজ কখন যথাযথভােব স

হেব-এ
হেব?-এ

অপণ কের আর কখন খবর না

নয় তাহেল

িশ ণাথ েদরেক িজে স করেবন।
র উ র

িশ ণাথ েদরেক খুেজ

বর করেত

বলেবন।
িশ ণাথ েদর উ র

শানার পর

িশ ক

েয়াজেন

যৗি ক আেলাচনার মাধ েম স ক উ র

বাতেল

দেবন।
অত:পর

িশ ণাথ েদরেক ধন বাদ জািনেয় সশন ঘাষণা করেবন এবং িশেরানাম বােড িলেখ দেবন।
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ধাপ-২: পিরবী ণ,ত াবধান ও পরামশ ( মনটিরং) ------------------------------------------১০ িমিনট
কাজ-১:

িশ ক

িশ ণাথ েদরেক একােডিমক ত াবধান ও

ে া েরর মাধ েম একােডিমক ত াবধান ও
মাধ েম ভীপ কােড এ িবষেয়

মনটিরং স

িকত িকছু ছিব মাি িমিডয়ায়

মনটিরংএর কায ম িবষেয় ধারণা

িশ ণাথ েদর মতামত

হণ করেবন।

দিখেয়

দেবন। এবার একক কােজর

িশ ণাথ রা তােদর ভীপ কাড িল িপন িদেয়

বােড লাগােবন।
কাজ-২:

িশ ক ভীপ কােডর উ র

িশ ণাথ েদর ধারণা
ধাপ-৩: িশ া

তথ

যৗি ক আেলাচনা কের এ িবষেয়

করেবন।

িত ােনর

ি েত পিরবী ণ,ত াবধান ও পরামশ ( মনটিরং)-এর উে শ ------ ২০ িমিনট

কাজ-১: িশ ক পাওয়ার পেয়
ণীত

েলা সম য় কের মাি িমিডয়ার মাধ েম

াইেড পিরবী ণ, ত াবধান ও পরামশ ( মনটিরং)-এর উে শ ( িশ ণাথ েদর জন

পু েকর িবষয়ব

৫.১৩.৩ এর অনু প)

দশন কের

যৗি ক আেলাচনা কের এ িবষেয় ধারণা

দেবন।
কাজ-২: এবার পাশাপািশ বসা
পরামশ ( মনটিরং)-এর উে শ

িশ ণাথ েদরেক মাথা খা েয় িশ া
শনা

িত ােনর

ি েত পিরবী ণ,ত াবধান ও

কের ভীপ কােড িলখেত বলেবন এবং ভীপ কাড িল িপন িদেয়

লাগােত বলেবন।

িশ ক ভীপ কাড েলা

তােদর ধারণা

করেবন।

সম য় পূবক পূেব

ধাপ-৪: পিরবী ণ,ত াবধান ও পরামশ ( মনটিরং) এর গিত

দিশত পাওয়ার পেয়

াইড পুনরায়

বােড

দশন কের

কৃ িত---------------------------১০ িমিনট

কাজ-১: িশ ক পিরবী ণ,ত াবধান ও পরামশ ( মনটিরং) এর গিত

কৃ িত িবষয়ক সংি

ব ব উপ াপন

করেবন।
কাজ-২: এরপর

িশ ণাথ েদর জাড়ায় কােজর মাধ েম িশ া

( মনটিরং) এর গিত

িত ােনর

ে

পিরবী ণ, ত াবধান ও পরামশ

কৃ িত কী প হেব তা িনণয় করেত বলেবন। কাজ শেষ তা ভীপ কােডর মাধ েম

করেত বলেবন। ভীপ কাড

দশন শেষ

দশন

িশ ক তার মতামত বােড তািলকা আকাের দখােবন।

ধাপ-৫: পিরবী ণ,ত াবধান ও পরামশ ( মনটিরং) এর ধাপ-----------------------------১০ িমিনট
কাজ-১: িশ ণাথ েদরেক

মাি িমিডয়ার মাধ েম িশ া

িত ােনর

পরামশ ( মনটিরং) এর কাজ পিরচালনা কের থােকন তা পাওয়ার পেয়
পু েকর িবষয়ব

৫.১৩.৩ এর অনু প) দখােবন এবং সােথ সােথ

িত ান

ধান কীভােব পিরবী ণ,ত াবধান ও

াইেড ( িশ ণাথ েদর জন
িশ ণাথ েদরেক তােদর মতামত

ণীত তথ
িদেত

বলেবন।
ধাপ-৬: পিরবী ণ,ত াবধান ও পরামশ ( মনটিরং) এর
কাজ-১:

িশ ক পাওয়ার পেয়

ি য়া--------------------------১০ িমিনট

াইেড ( িশ ণাথ েদর জন

অনু প)পিরবী ণ,ত াবধান ও পরামশ ( মনটিরং) এর

ণীত তথ

পু েকর িবষয়ব

ি য়া ব াখ া করেবন এবং

িবিনময় কের তােদর ধারণা দেবন।
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৫.১৩.৩ এর

িশ ণাথ েদর সােথ মত

িশ কেদর জন

ধাপ-৭: পিরবী ণ,ত াবধান ও পরামশ ( মনটিরং) এর

ফলাফল ----------------------১৫ িমিনট

কাজ-১: িশ ক পিরবী ণ,ত াবধান ও পরামশ ( মনটিরং) এর
সংি
িবষয়ব

ব ৃ তা উপ াপন করেবন এবং বােড এর এক

ফলাফল

িবষেয়

িশ ণাথ েদর সহেযািগতায়

তািলকা ( িশ ণাথ েদর জন

৫.১৩.৩ এর অনু প) ণয়ন কের তােদর ধারণা

ণীত তথ পু েকর

করেবন।

ধাপ-৮: অিধেবশন পযােলাচনা………………………………….............১০ িমিনট
িশ ক উ ু

আেলাচনা ও িনেচর নমুনা ে র মাধ েম অিধেবশেনর পযােলাচনা করেবন



অিধেবশেনর িবষয়ব র আেলােক উে িখত িশখন যাগ তা যথাযথ হেয়েছ কী? হ াঁ/ না



অিজতব



অিধেবশেন উে িখত িশখনফল ছাড়া আর কী কী িশখনফল সংেযাজন করা যেত পাের? েয়াজেন ২/১

পশাগত যাগ তা িশখনফেলর সােথ কতটা সাম স পূণ? ম ব ক ন।

টা িশখন যাগ তা বলুন।


িশখন- শখােনা কায েম যসব প িত ব বহার করা হেয়েছ তা কী যথাযথ? হ াঁ/ না



অিধেবশেনর ভােলা িদক ও ম

এরপর

িশ ক

িদক েলা বলুন এবং ম িদক েলা সািরেয় তালার উপায় বলুন।

সবাইেক ধন বাদ জািনেয় অিধেবশন শষ করেবন।
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িশ েকর

Awa‡ekb 5.5
জন

wkLb D‡Ï‡k¨i †Wv‡gBb: m„Rbkxj cÖkœ
(Domains of Learning Objectives: Creative Question)
5.5.1 AwR©Ze¨ ‡ckvMZ †hvM¨Zv
 wkLb D‡Ï‡k¨i †Wv‡gBb m¤ú‡K© my¯úó aviYv
 wkLb D‡Ï‡k¨i †Wv‡gBbmg~‡ni DcwefvMm¤ú‡K© Ávb
 RvZxq wk¶vµg 2012-G D‡jøwLZ wewfbœ †Wv‡gB‡bi wkLbdj m¤úwK©Z my¯úó aviYv
 wkLb D‡Ï‡ki †Wv‡gBb Abymv‡i `¶Zvi ¯ÍiwfwËK m„Rbkxj cÖkœ cÖYqb|
5.5.2 wkLbdj
Awa‡ekb †k‡l cÖwk¶Yv_©xMY
 wkLb D‡Ï‡k¨i †Wv‡gBbmg~‡ni bvg D‡jøL Ki‡Z cvi‡eb|
 wewfbœ †Wv‡gB‡bi wkLbdj m¤úwK©Z my¯úó aviYv e¨³ Ki‡Z cvi‡eb|
 wewfbœ †Wv‡gB‡bi DcwefvM Abymv‡i m„Rbkxj cÖkœ cÖYq†bi †hŠw³KZv we‡kølY Ki‡Z cvi‡eb|
5.5.3 Awa‡ekb cwiPvjbvi iƒc‡iLv
avc

welqe¯‘

†gvU mgq: 90 wgwbU
c×wZ/†KŠkj

1

cvV m~Pbv

cÖ‡kœvËi I Av‡jvPbv

2

wkLb D‡Ï‡k¨i
†Wv‡gBb
RvZxq wk¶vµ‡g
D‡jøwLZ wewfbœ
†Wv‡gB‡bi wkLbdj
Awa‡ekb ch©v‡jvPbv
I djveZ©b

cÖ‡kœvËi I Av‡jvPbv

3

4

DcKiY

mgq

10 wgwbU

GKK KvR I `jxq KvR

‡nvqvBU †evW©, †evW© gvK©vi,
GgGgwc I j¨vcUc
‡nvqvBU †evW©, †evW© gvK©vi,
GgGgwc I j¨vcUc
‡cv÷vi KvMR I gvK©vi

gy³ Av‡jvPbv

‡nvqvBU †evW© I †evW© gvK©vi

10 wgwbU

40 wgwbU
30 wgwbU

5.5.4 Dc¯’vcb Kvh©µg
avc-1:cvV m~Pbv

mgq: 10 wgwbU

cÖwk¶Yv_x©‡`i mv‡_ ï‡f”Qv wewbgq Kiyb| Gici Zv‡`i Kv‡Q wkLb D‡Ïk¨ Kx Zv Rvb‡Z Pvb| D‡Ï‡k¨
I j†¶¨i g‡a¨ cv_©K¨ Kx Zv †eªBb ÷wg©s †KŠk‡j Av`vq Kiyb| wkLb D‡Ïk¨ I j‡¶¨i g‡a¨ cv_©K¨
‡evSv‡bvi Rb¨ cvIqvi c‡q›U ¯øvB‡Wi mvnvh¨ wbb|

avc-2:wkLb D‡Ï‡k¨i †Wv‡gBb

mgq: 40 wgwbU

cÖwk¶Yv_x©‡`i Kv‡Q Ôwgwb e³…ZvÕ-Gi gva¨‡g e¨vL¨v Kiyb †h, wk¶v_x©i g‡a¨ AvPi‡Yi cwieZ©b NU‡Z
cv‡i wZbwU †¶‡Î, h_v: Ávb (Knowledge), `¶Zv (Skill) I `„wófw½ (Attitude)| G cÖm‡½
wk¶vwe` †eÄvwgb eøyg (Benjamin Bloom)-Gi bvg D‡jøL Kiyb| Zvui weL¨vZ eB ‘Taxonomy of
Educational Objectives’-Gi bvg †nvqvBU †ev‡W© wjLyb| cÖwk¶Yv_x©i ejyb, Zvui G weL¨vZ eB‡q
wZwb wkLb D‡Ï‡k¨¸‡jv‡K wZbwU †Wv‡gB‡b fvM K‡ib|
Gici cvIqvi c‡q‡›U cÖ¯‘Z Kiv ¯øvBW cÖ`k©‡bi gva¨‡g wZbwU †Wv‡gBbI Zv‡`i DcwefvM¸‡jv‡K
D`vniYmn cÖ‡kœvË‡ii gva¨‡g Dc¯’vcb Kiæb|cieZx©‡Z eøy‡gi wkl¨‡`i KZ©„K Clr cwiewZ©Z wkLb
D‡Ï‡k¨i DcwefvM¸‡jv wb‡q Av‡jvPbv Kiyb| wk¶v_x©‡`i `¶Zvi ¯Íi¸‡jv‡K cwigvc Kivi Rb¨ †h G
DcwefvM¸‡jv m¤ú‡K© my¯úó aviYv _vKv `iKvi Zv e¨vL¨v Kiyb †hb cÖwk¶Yv_x©iv mn‡RB m„Rbkxj cÖkœ
cÖYq‡bi wfwË Abyaveb Ki‡Z cv‡ib|
avc-3:RvZxq wk¶vµ‡g D‡jøwLZ wewfbœ †Wv‡gB‡bi wkLbdjmgq: 30 wgwbU
cÖwk¶Yv_x©‡`i `‡j fvM Kiyb †hb cÖwZwU `‡j 4/5 Rb K‡i cÖwk¶Yv_x© _v‡Kb| cÖwZwU `j‡K gva¨wgK
¯Í‡ii wbw`©ó wel‡qi RvZxq wk¶vµg 2012-Gi Kwc mieivn Kiyb| cÖwZwU `j‡K wb‡`©kbv w`b †hb Zviv
wk¶vµ‡g D‡jøwLZ wkLbdj¸‡jv fv†jv K‡i c‡ob| Zv‡`i j¶¨ Ki‡Z ejyb RvZxq wk¶vbxwZ 2012G
cÖwZwU †Wv‡gB‡bi wkLbdj AšÍf©³
y Kiv n‡q‡Q| wk¶v_x©i mvwe©K weKvk A_©vr Zv‡`i Ávb, `¶Zv I
`„wófw½ G wZbwU w`‡KiB weKvkcwigvc Kiv cÖ‡qvRb| m„Rbkxj cÖ‡kœi gva¨‡g †h wk¶v_x©i Ávb,`¶Zv I
`„wófw½ G wZbwU w`‡KiB BwZevPK cwigvc cÖ‡qvRb, Zv cÖwk¶Yv_x†`i Dcjwä Ki‡Z ejyb|
Gevi cÖwZwU `‡ji cÖwk¶Yv_©x‡K GKK Kv‡Ri gva¨‡g wZbwU ‡Wv‡gB‡bi cÖwZwU DcwefvM †_‡K wkLbdj
wba©viY Ki‡Z ejyb| GKK KvR †kl n‡j `jxq Kv‡Ri gva¨‡g `‡ji Ab¨ m`m¨‡`i mv‡_ Av‡jvPbv K‡i
P~ovšÍ Ki‡Z ejyb| cÖwZwU `‡ji `j‡bZv‡K Zv †cv÷vi KvM‡R wj‡L Dc¯’vcb Ki‡Z ejyb| cÖwZwU `‡ji

Dc¯’vcb †k‡l wdWe¨v‡Ki gva¨‡g Zv ms‡kva‡bi my‡qvM w`b| G †¶‡Î cÖ‡qvR‡b wk¶vµ‡gi mnvqZv
wbb| wk¶vµ‡g D‡jøwLZ wkLbdj Abymv‡i †h m„Rbkxj cÖkœ cÖYq†bi gva¨‡g wk¶v_x©i `¶Zvi wewfbœ
¯Íi cwigvc Ki‡Z n‡e cÖwZwU `‡ji m`m¨‡`i GwU Dcjwäi my‡hvM w`b| Gi ci mKj‡K ab¨ev` Rvwb‡q
G ce© †kl Kiæb|
avc-4:Awa‡ekb ch©v‡jvPbv I djveZ©b

mgq: 10 wgwbU

gy³ Av‡jvPbvi gva¨‡g Awa‡ekbwUi ch©v‡jvPbv Kiyb|






Awa‡ek‡bi welqe¯‘i Av‡jv‡K D‡jwLZ wkLbdj h_vh_ wKbv? n¨vu/bv
AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv wkLbd‡ji mv‡_ KZUv mvgÄm¨c~Y©?
D‡jøwLZ wkLbdj Qvov Avi Kx Kx wkLbdj ms‡hvRb Kiv †h‡Z cv‡i?
wkLb-‡kLv‡bv Kvh©µ‡g †hme Kjv‡KŠkj e¨eüZ n‡q‡Q Zv wK h_vh_?
Avwa‡ek‡bi mej I `ye©j w`K¸‡jv Kx Kx ? `ye©j w`K¸‡jv Kxfv‡e P¨v‡jÄ Ki‡eb?

cÖwk¶K mKj‡K ab¨ev` Rvwb‡q AvR‡Ki Awa‡ekb †kl Ki‡eb|
5.6.5 mnvqK cvV
1|Gronlund N E (1990), Measurement and Evaluation in Teaching, McMillan
Publishers Co. Inc., New York.
2|Patel R N (1989), Educational Evaluation: Theory and Practice, Himalaya
Publishers House, Bombay, India.
3|Aggarwal J C (2000), Essentials of Examination System, Evaluation, Tests and
Measurement, Vikash Publishing house Pvt Ltd, New Delhi, India.
4|W. kvnRvnvb Zcb (2004), wk¶vq cwigvc I g~j¨vqb, †g‡Uªv cvewj‡KkÝ, XvKv|
5|Xvjx, ¯^cb Kzgvi (1999), wk¶vq cwigvc I g~j¨vqb, cÖfvZx jvB‡eªwi, XvKv|

Awa‡ekb 5.5

wkLb D‡Ï‡k¨i †Wv‡gBb: m„Rbkxj cÖkœ
(Domains of Learning Objectives: Creative Question)
5.5.1 AwR©Ze¨ ‡ckvMZ †hvM¨Zv





wkLb D‡Ï‡k¨i †Wv‡gBb m¤ú‡K© my¯úó aviYv
wkLb D‡Ï‡k¨i †Wv‡gBbmg~‡ni DcwefvM m¤ú‡K© Ávb
RvZxq wk¶vµg 2012-G D‡jøwLZ wewfbœ †Wv‡gB‡bi wkLbdj m¤úwK©Z my¯úó aviYv
wkLb D‡Ï‡ki †Wv‡gBb Abymv‡i `¶Zvi ¯ÍiwfwËK m„Rbkxj cÖkœ cÖYqb|

5.5.2 wkLbdj
Awa‡ekb †k‡l cÖwk¶Yv_©xMY
 wkLb D‡Ï‡k¨i †Wv‡gBbmg~‡ni bvg D‡jøL Ki‡Z cvi‡eb|
 wewfbœ †Wv‡gB‡bi wkLbdj m¤úwK©Z my¯úó aviYv e¨³ Ki‡Z cvi‡eb|
 wewfbœ †Wv‡gB‡bi DcwefvM Abymv‡i m„Rbkxj cÖkœ cÖYq†bi †hŠw³KZv we‡kølY Ki‡Z cvi‡eb|
5.5.3 welqe¯‘
wk¶vi j¶¨
‡Kv‡bv Kv‡R AMÖmi nevi Rb¨ hvi g‡a¨ wk¶vi mvaviY Mš—e¨ ev AwfcÖvq e¨vcKfv‡e weZ…Z _v‡K Ges
hvi gva¨‡g `xN©‡gqv`x dj jvf nq, Zv‡K wk¶vi j¶¨ e‡j|
wkLbD‡Ïk¨
wkL‡bi D‡Ïk¨ n‡jv, wk¶v_x©i m¤fve¨ K…wZ‡Z¡i †mB we›`y ev j¶¨¯’j hv wk¶v_x© wk¶vi j¶¨ Awfgy‡L
cwiPvwjZ †Kvb c~Yv©½ wk¶ve¨e¯’vi mgvwßc‡e© AR©b Ki‡Z m¶g n‡e|

we`¨vjq
Kg©m~wP
wk¶vi j¶¨
wkLb D‡Ïk¨

D‡Ïk¨ j‡¶¨i GKwU Awe‡”Q`¨ Ask| j¶¨ n‡jv e¨vcK Avi D‡Ïk¨ n‡jv mywbw`©ó| j¶¨ †_‡K D‡Ïk¨
Rb¥jvf K‡i| wk¶K we`¨vjq Kvh©µg cwiKíbv I ev¯Íevq‡bi †ejvq me mgq D‡Ïk¨‡K g‡b iv‡Lb|

wkLb D‡Ï‡k¨i †Wv‡gBb
wkLb n‡jv wk¶v_x©i g‡a¨ cÖZ¨vwkK ev evwÃZ cwieZ©b| wk¶v_x©i AvPi‡Yi G cwieZ©b NU‡Z cv‡i wZbwU
†¶‡Î, h_v: Ávb (Knowledge), `¶Zv (Skill) I `„wófw½ (Attitude)| †eÄvwgb eøyg (Benjamin
Bloom) Ges Zvui mn‡hvMxiv wkL‡bi AvPiYMZ D‡Ï‡k¨i Dci cÖPzi M‡elYv K‡i‡Qb|
eøyg Zvui ‘Taxonomy of Educational Objectives’ MÖ‡š’ wkL‡bi D‡Ïk¨¸‡jv‡K
wZbwU †Wv‡gB‡b fvM K‡i‡Qb, h_v:
1| ÁvbMZ †¶Î (Cognitive Domain);
2| Av‡ewMK †¶Î (Affective Domain);
3| g‡bv‡cwkR †¶Î (Psychomotor Domain)|

†eÄvwgb eøgy

ÁvbMZ †¶Î
ÁvbMZ †¶Î ev Ávb welqK †¶Î wPšÍ‡bi mv‡_ m¤úK©hy³ Ges eyw×wfwËK cÖwµqvi mv‡_ hy³| ZvB G‡K
eyw×Mg¨ †¶ÎI ejv nq| eøyg Zvui ‘Taxonomy of Educational Objectives, Handbook 1:
Cognitive Domain’G e‡j‡Qb, Ò‡h me wkLb D‡Ïk¨ ÁvbMZ †¶‡Îi AšÍf³
©y †m¸‡jv Áv‡bi ¯§iY
(recall) ev †Pbv ev mbv³KiY (recognition) Ges eyw×wfwËK mvg_©¨ I `¶Zvi weKvk‡K Zv‡`i welq
wn‡m‡e AšÍf³
©y K‡i|Ó
ÁvbMZ ‡¶‡Îi D‡Ïk¨¸‡jv‡K eøgy QqwU ¯Í‡i fvM K‡i‡Qb| Gi GKwU n‡jv Ávb-Gi AšÍf©y³, evwK
cvuPwU n‡jv eyw×wfwËK mvg_©¨ I `¶Zvi AšÍf³
©y | G¸‡jv n‡jv:
g~j¨vqb
ms‡klY
g~j¨vqb
we‡klY
ms‡kl
we‡kl
cÖ‡qvM
cÖ‡qvM
Abyaveb
Abyaveb

Ávb
Áv‡bi AšÍf³
©y i‡q‡Q mywbw`©ó ev mve©Rbxb †Kvb wKQzi ¯§iY, c×wZ ev cÖwµqv, c¨vUvb©, KvVv‡gvi †mwUsGi ¯§iY ev g‡b Kiv| mnRfv‡e ej‡Z †M‡j ejv hvq, Ávb ej‡Z c~‡e© †kLv †Kvb we‡kl Z_¨ ev
AwfÁZv ¯§iY Kivi gvbwmK ¶gZv‡K †evSvq| GwU eyw×e„wËK †¶‡Îi me©cÖ_g ¯Íi|
GB Ávb n‡Z cv‡i  ‡Kvb NUbv, cwifvlv ev c` m¤úwK©Z Ávb
 ‡Kvb wKQzi avivevwnKZv, †kªwYKiY, †Kvb ˆewkó¨, c×wZ BZ¨vw` m¤úwK©Z Ávb
 ZË¡ I KvVv‡gvi bxwZ I mvaviYxKiY m¤úwK©Z Ávb|
Ávbg~jK †¶‡Îi wkLb D‡Ïk¨:
1| Pz¤^K Kv‡K e‡j ej‡Z cvi‡e|
2| †PŠ¤^Kxq c`v_© mbv³ Ki‡Z cvi‡e|
3| (a + b)2Gi m~Î ej‡Z cvi‡e|
Abyaveb
Abyaveb n‡jv †Kvb welq mwVKfv‡e Dcjwäi ¶gZv| GwU †gav ev ax kw³i me©wbgœ ¯Íi| G‡Z AšÍf©y³
_v‡K Abyev`, mse¨vL¨vb ev Zvrch©c~Y© e¨vL¨v|
Abyaveb †¶‡Îi wkLb D‡Ïk¨:
1| cjvkxi hy‡× beve evwnbxi civR‡qi KviY `k©v‡Z cvi‡e|
2| gvbwPÎ n‡Z DcvË †bvUey‡K Zz‡j wb‡Z cvi‡e|
3| (a + b)3= a3+ 3a2b + 3ab2+ b3m~ÎwU e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
4| †h‡Kvb wbw`©ó Bs‡iwR Aby‡”Q‡`i e½vbyev` Ki‡Z cvi‡e|

cÖ‡qvM

‡Kvb aviYvi weg~Z©iƒ‡ci wbw`©ó I g~Z© Ae¯’vq e¨envi ev AwR©Z Ávb‡K ev¯Íe †¶‡Î e¨envi Kiv n‡jv
cÖ‡qvM|
cÖ‡qvM †¶‡Îi wkLb D‡Ïk¨:
1| ms‡hvM †mU I Dc‡m‡Ui aviYv †fbwP‡Î †`Lv‡Z cvi‡e|
2| (a + b)3Gi m~Î e¨envi K‡i(2m + 3n)3Gi gvb wbY©q Ki‡Z cvi‡e|
3| wbDU‡bi MwZm~Î cÖ‡qvM K‡i i‡K‡Ui MwZ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
4| A¨v‡fvMv‡Wªvi m~Î cÖ‡qvM K‡i ‡Kvb GKwU M¨v‡mi AvYweK fi wbY©q Ki‡Z cvi‡e|
we‡kølY
‡Kvb GKK e¯‘‡K Zvi wewfbœ As‡k fvM Kivi ¶gZv‡K we‡kølY e‡j| Gi AšÍf³
©y i‡q‡Q Dcv`vb
we‡kølY, m¤úK© we‡kølY, cÖvwZôvwbK bxwZ we‡kølY|
we‡kølY †¶‡Îi wkLb D‡Ïk¨:
1| cjvkxi hy‡× beve evwnbxi civR‡qi KviY we‡kølY Ki‡Z cvi‡e|
2| mvgvwRKxKi‡Yi wewfbœ Dcv`vb we‡kølY Ki‡Z cvi‡e|
3| †mvwWqv‡gi B‡jKUªb web¨vm we‡kølY K‡i ch©vq mviYx‡Z Gi Ae¯’vb e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
4| BD‡ivwcqvb †`k¸‡jv‡Z BD‡iv gy`ªvi cÖfve we‡kølY Ki‡Z cvi‡e|
ms‡kølY
we‡køl‡Yi wecixZ cÖwµqv n‡jv ms‡kølY| GLv‡b †Kvb e¯‘i c„_K c„_K Ask‡K GKwÎZ K‡i GKwU mg‡MÖ
iƒcvšÍi Kiv nq| A_©vr Dcv`vb ev Ask‡K GKwÎZ K‡i c~Y©v½ aviYv ˆZwi Kiv n‡jv ms‡kølY|
ms‡kølY †¶‡Îi wkLb D‡Ïk¨:
1| gvbwP‡Îi wewfbœ Ask †`qv _vK‡j Zv †Rvov jvwM‡q gvbwPÎ ˆZwi Ki‡Z cvi‡e|
2| hyw³ w`‡q cÖgvY Ki‡Z cvi‡e †hŠ_ cwievi DËg wQj wKbv|
3| AvenvIqvi wewfbœ Z_¨ †_‡K GKwU AvenvIqv gvbwPÎ ˆZwi Ki‡Z cvi‡e|
g~j¨vqb

‡Kvb wbw`©ó Kv‡Ri Rb¨ e¨eüZ mvgMÖx ev ×wZi wePviKiY Ávb g~j¨vq‡bi AšÍf©y³|
g~j¨vqb †¶‡Îi wkLb D‡Ïk¨:
1| AvenvIqvi Dcv‡Ëi wfwË‡Z †bqv wm×v‡šÍi ch©vßZv wePvi Ki‡Z cvi‡e|
2| `yBwU iPbvi g‡a¨ m½wZ Av‡Q wKbv wePvi Ki‡Z cvi‡e|
3| iPbvg~jK cÖkœ I ˆbe©¨w³K cÖ‡kœi g‡a¨ †KvbwU DËg Zv wePvi Ki‡Z cvi‡e|
Av‡ewMK †¶Î
Av‡ewMK †¶Î wk¶v_x©i Av‡eM ev Abyf~wZi mv‡_ m¤úK©h³
y | Gi D‡Ïk¨mg~n, `„wófw½, g~j¨‡eva, AvMÖn I
h‡_vwPZ ¸Y wePviKiY ¶gZvi cwieZ©b wb‡q KvR K‡i ev G‡`i welqe¯‘ wn‡m‡e AšÍf©y³ K‡i| wkL‡bi
mv‡_ mv‡_ gvby‡li `„wófw½ ev g‡bvfve, Zvi Av‡eM, Abyf~wZ, cÖksmv Kivi ¶gZv Ges h_vh_ ¸Y
wePviKi‡Yi ¶gZvi cwieZ©b N‡U| AwaKvsk †¶‡ÎB G‡`i DrKl© mvwaZ nq|
µv‡mvj, eøgy I gvwiqv Zv‡`i ÔTaxonomy of Educational Objectives, Handbook II: The
Affective Domain’ MÖ‡š’ e‡jb, ÒAv‡ewMK †¶Î AvMÖn, `„wófw½ I g~j¨‡ev‡ai cwieZ©b Ges h_vh_
¸YwePvi Kivi I Lvc LvB‡q †bqvi ¶gZvi weKvk m¤úwK©Z D‡Ïk¨mg~n‡K AšÍf³
©y K‡i|Ó
Av‡ewMK †¶Î‡K PviwU Dcwefv‡M fvM Kiv nq, G¸‡jv n‡jv:

msMVb
g~j¨wePvi Kiv
mvov cÖ`vb
MÖnY Kiv

MÖnY Kiv

wk¶v_x©iv ‡Kvb †Kvb NUbv ev DÏxc‡Ki cÖwZ ms‡ebkxj, †Kvb Av‡eM m¤ú‡K© wk¶v_x©‡`i m‡PZbZv Ges
wbe©vwPZ Av‡eM MÖn‡Y Zv‡`i AvMÖn G Dcwefv‡Mi AšÍf©y³|
G Dcwefv‡Mi wkLb D‡Ïk¨:
1| wk¶_x©iv wk¶‡Ki K_v g‡bv‡hvM w`‡q ïb‡e|
2| `jxq Kv‡Ri mgq wk¶v_x©iv `jxq m`m¨‡`i K_v g‡bv‡hvM w`‡q ïb‡e|
mvov cÖ`vb
GwU mvaviYfv‡e MÖnY Kivi †P‡q GK avc Dc‡i Ges GwU Øviv mwµqfv‡e g‡bvwb‡ek Kiv eySvq| MÖnY
Kiv, B”Qv ev mvov cÖ`k©b K‡i mš‘wó cÖKvk Kiv G Dcwefv‡Mi AšÍf©y³|
mvov cÖ`vb-Gi wkLb D‡Ïk¨:
1| wk¶v_x©iv wk¶‡Ki cÖ‡kœi DËi cÖ`vb Ki‡e|
2| wk¶v_x©iv mwVK DËi cÖ`v‡b Z…wß jvf Ki‡e|
3| wk¶v_x©iv AvMÖn mnKv‡i wb‡Ri gZvgZ e¨³ Ki‡e|
g~j¨wePvi Kiv
‡Kvb g~j¨‡eva‡K MÖnY, Zvi cÖwZ we‡kl Uvb BZ¨vw` Gi AšÍf©y³|
g~j¨wePvi Kiv-Gi wkLb D‡Ïk¨:
1| wk¶v_x©iv gyw³hy‡×i †PZbvi g~j¨ mbv³ Ki‡e|
2| wk¶v_x©iv A‡b¨i gZvg‡Zi cÖwZ kª×v cÖ`k©b‡K mg_©b Ki‡e|
msMVb
‡Kvb †Kvb †¶‡Î GKvwaK g~j¨‡eva cªvmw½K nq| G‡¶‡Î GB g~j¨‡eva‡K msMwVZ K‡i wKfv‡e avivewnK
Kiv hvq Ges G‡`i cvi¯úwiK m¤úK© Kx K‡i wbY©q Kiv hvq Zv GB Dcwefv‡Mi AšÍf©y³|
msMV‡bi wkLb D‡Ïk¨:
1| GKRb RbwcÖq †bZvi wewfbœ ˆewkó¨ wbiƒcY Ki‡Z cvi‡e|
2| wk¶v_x© Zvi AvPiY‡K we`¨vj‡qi wbqgvejxi mv‡_ m¤úK©h³
y Ki‡Z cvi‡e|

eøy‡gi wkl¨MY Av‡ewMK †Wv‡gB‡bi cÂg GKwU Dcwefv‡Mi K_v e‡jb hvi gva¨‡g g~j¨‡eva wk¶v_x©i
AvPi‡Y ev Zvi ¯^fv‡ei Ask n‡q hvq|
g‡bv‡cwkR †¶Î
g‡bv‡cwkR †¶‡Îi D‡Ïk¨ AR©‡bi Rb¨ gb I †cwk GKmv‡_ KvR K‡i| GwU nv‡Z Kj‡g KvR Kivi
mv‡_ m¤úK©hy³|G‡K mvaviYfv‡e ejv nq `¶Zv|
Ò†hme D‡Ïk¨ ˆ`wnK I †gvUi (motor) ev mœvqy `¶Zv‡K Zv‡`i welqe¯‘ wn‡m‡e AšÍf©y³ K‡i, †m¸‡jv
g‡bv‡cwkR †¶‡Îi AšÍf©y³|Ó
wk¶v_x©i †hme AvPiY‡cwkR wµqv evK‡g©i AšÍf©y³ Ges hvi Rb¨ mœvqy‡cwkR mgš^q cÖ‡qvRb Zv‡`i‡K
g‡bv‡cwkR †¶‡Îi AšÍf©y³ Kiv hvq|
g‡bv‡cwkR †¶‡Îi DcwefvM¸‡jv n‡jv:

¯^fvexfeb
mgš^qmvab

mwVKZv

wbcyYZvi mv‡_
cwiPvjb
AbyKiY

AbyKiY
‡Kvb wµqv ev m¤úvw`Z Kv‡Ri bKjKiY|
wbcyYZvi mv‡_ cwiPvjb
‡Kvb wµqv ev KvR‡K mywbcyYfv‡e cwiPvjb, c„_KxKiY I Dchy³ wµqv ev KvR‡K wbe©vPb|
mwVKZv
‡Kvb KvR cybiærcv`‡b ev cybivq m¤úv`‡b mwVKZv, wbf©yjZv I h_v_©Zv Gi AšÍf©y³|
mgš^qmvab

wewfbœ KvR‡K GKÎ ev ms‡hvRb K‡i G†`i g‡a¨ mgš^q mvab, avivevwnKZv I †mŠnv`©¨ Avbq‡bi `¶Zv
Gi AšÍf©y³|
¯^fvexfeb
GwU n‡jv b~¨bZg gvbwmK kw³ e¨‡q †Kvb KvR m¤úv`‡bi wbcyYZv ev KzkjZvi m‡e©v”P ¯Íi AR©b Kiv|
GwU ¯^qswµq ev ¯^vfvweKfv‡e nq †h, Ae‡PZbfv‡eB KvRwU n‡q hvq A_©vr `¶ZvwU ¯^fv‡ei Ask n‡q
hvq|
g‡bv‡cwkR †¶‡Îi wkLb D‡Ïk¨:
1| wk¶v_x©iv wcivwg‡Wi g‡Wj ˆZwi Ki‡Z cvi‡e|
2| (a + b)2Gi m~‡Îi g‡Wj ˆZwi Ki‡Z cvi‡e|
3| cÖ¯Íi hy‡Mi hš¿cvwZi wPÎ AvuK‡Z cvi‡e|
4| †gvNj mvgªv‡R¨i e¨vwß gvbwP‡Î Gu‡K †`Lv‡Z cvi‡e|
5| bZzb cÖ¯Íi hyM I cyivZb cÖ¯Íi hy‡Mi hš¿cvwZi bgybv ˆZwi Ki‡Z cvi‡e|

5.5.4 mnvqK cvV
1|Gronlund N E (1990), Measurement and Evaluation in Teaching, McMillan
Publishers Co. Inc., New York.
2|Patel R N (1989), Educational Evaluation: Theory and Practice, Himalaya
Publishers House, Bombay, India.
3|Aggarwal J C (2000), Essentials of Examination System, Evaluation, Tests and
Measurement, Vikash Publishing house Pvt Ltd, New Delhi, India.
4|W. kvnRvnvb Zcb (2004), wk¶vq cwigvc I g~j¨vqb, †g‡Uªv cvewj‡KkÝ, XvKv|
5|Xvjx, ¯^cb Kzgvi (1999), wk¶vq cwigvc I g~j¨vqb, cÖfvZx jvB‡eªwi, XvKv|
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gwWDj-6 :

gvbe m¤ú`/Kgx© e¨e¯’vcbv I Dbœqb

Kg© Awa‡ekb (6.1): Kg©x Dbœqb: ¸iæZ¡, aviYv I cwiKíbv
w`emmgq: 90 wgwbU
AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv:
 gvbe m¤ú` Dbœq‡bi wewfbœ cwiKíbvi `ÿ cwiKíK nIqvi †hvM¨Zv|
 M„nxZ cwiKíbv ev¯Íevq‡bi Dcvq D™¢ve‡bi mvg_©¨|
 gvbe m¤ú` Dbœq‡bi ¸iæZ¡ Abyaveb Kivi mvg_©¨|
wkLbdj
G Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_©xMY1. Kg©x Dbœqb Kx, eyS‡Z cvi‡eb|
2. Kg©x Dbœq‡bi ¸iæZ¡ eyS‡Z cvi‡eb|
3. Kg©x Dbœq‡bi Rb¨ cwiKíbv Ki‡Z cvi‡eb|
4. cÖwkwÿZ wkÿK‡`i performance ch©‡eÿ‡Yi Avek¨KZv Dcjwä Ki‡Z cvi‡eb|
wkLb-‡kLv‡bv Kvh©µg
avc
welqe¯‘
1.
cvV m~Pbv
2.
3.
4.

5.
6.

c×wZ/‡KŠkj
gv_v LvUv‡bv, cÖ‡kœvËi

DcKiY
‡evW©, gvK©vi

Kg©x Dbœq‡bi aviYv `jxqfv‡e gv_v LvUv‡bv Ges
Av‡jvPbv, mswÿß e³e¨
Kg©x Dbœq‡bi ¸iæZ¡ gv_v LvUv‡bv, weZK©, mswÿß
e³e¨
Kg©x
Dbœq‡bi gv_v LvUv‡bv, mswÿß e³e¨,
cwiKíbv cÖYqb
cvIqvi c‡q›U †cÖ‡R‡›Ukb

g~j¨vqb
Awa‡ekb
ch©v‡jvPbv

mgq
05 wgwbU

wfc KvW©, †evW©, 15 wgwbU
gvK©vi
‡evW©, gvK©vi
30 wgwbU

‡cv÷vi
†ccvi, 20 wgwbU
mvBb‡cb,
Kw¤úDUvi,
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
‡evW©, gvK©vi
10 wgwbU
cÖ‡kœvËi, ‡evW©, gvK©vi
10 wgwbU

cÖ‡kœvËi
gv_v
LvUv‡bv,
djveZ©b

Dc¯’vcb
avc-1: cvV m~Pbv
mgq: 05 wgwbU
nv‡m¨v¾¡j n‡q Kzkj wewbgq Kiæb| Kg©xMY cÖwZôv‡bi m¤ú` Avevi Avc`I n‡Z cv‡i gv_v
LvUv‡Z ejyb| mswÿß Av‡jvPbvi ci Awa‡ekb †NvlYv w`‡q wk‡ivbvg †ev‡W© wjLyb|
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avc-2 : Kg©x Dbœq‡bi aviYv
mgq: 15 wgwbU
1.
cÖwkÿYv_©x‡`i 5/6 wU `‡j wef³ K‡i cÖwZ `j‡K GKwU wfc KvW© ‡`‡eb|
2.
GB av‡ci GKgvÎ cÖ‡kœi Reve wfc Kv‡W© wjLvi Rb¨ cÖwkÿYv_©xMY AšÍ`jxq Av‡jvPbv
Ki‡eb|
3.
cÖwZwU `‡ji Reve cvVv‡šÍ cÖwkÿK g‡nv`q cÖ‡qvRbxq ms‡hvRb we‡qvRb K‡i GKwU me©Rb
MÖvn¨ Reve P~ovšÍvqb Ki‡eb|

g~j cÖkœ:
1. Kg©x Dbœqb ej‡Z Kx †ev‡Sb?
avc-3: Kg©x Dbœq‡bi ¸iæZ¡
mgq: 30 wgwbU
1.
cÖwkÿK g‡nv`q cÖwkÿYv_©x‡`i Kg©x Dbœq‡bi gva¨‡g Kxfv‡e Kvi Kx Dbœqb N‡U G wel‡q
†eªBb ÷wg©s Ki‡Z ej‡eb|
2.
Kg©x Dbœq‡bi d‡j e¨w³Kg©x I cÖwZôvb Z_v †`k DfqB DcK…Z nq? bv GK cÿ DcK…Z nq?
†ewk DcK…Z nq †K Ges †Kb? GB cÖkœ¸‡jv wb‡h mKj cÖwkÿYv_©x wPšÍv Ki‡eb|
3.
cÖwkÿYv_©x‡`i †_‡K `yBRb ZvwK©K g‡bvbxZ n‡e| ZvwK©KMY wb‡Pi D×…Z cÖ¯vÍ ebvi c‡ÿ I
wec‡ÿ weZK© Ki‡eb| jUvixi gva¨‡g †mwU w¯’i Ki‡eb|
cÖ¯Ívebv- ÒKg©x Dbœq‡bi gva¨‡g e¨w³Kg©x I cÖwZôvb Z_v †`k Df‡qB DcK…Z nq|Ó cÖ‡Z¨K
e³v 5 wgwbU ej‡eb|
4.
Ab¨ cÖwkÿYv_©x K‡qKRb‡K weZK© †_‡K cÖvß message m¤ú‡K© e³e¨ w`‡Z ej‡eb|
5.
Zvici cÖwkÿK g‡nv`q G wel‡q Zuvi wb‡Ri e³‡e¨i ¯øvBW †kv K‡i Kg©x Dbœq‡bi ¸iæZ¡
cÖwZwôZ Ki‡eb|
g~j cÖkœ:
1. Kg©x Dbœqb ¸iæZ¡c~Y© †Kb?
avc-4: Kg©x Dbœq‡bi Rb¨ cwiKíbv cÖYqb|
mgq: 20 wgwbU
1.
cÖwkÿK wkÿK‡`i cvV`v‡bi `ÿZv e„w×i Rb¨ KiYxq Kx n‡Z cv‡i G wel‡q cÖwkÿYv_©x‡`i
fve‡Z ej‡eb|
2.
G wel‡q †KD wKQz ej‡Z PvB‡j Zv ïb‡eb Ges †k‡l mswÿß e³e¨ w`‡q cÖwkÿYv_©x‡`i `‡j
wef³ K‡i GB c‡e©i GKgvÎ cÖ‡kœi Reve †cv÷vi †ccv‡i c‡q›U AvKv‡i wjL‡Z ej‡eb|
3.
cÖ‡Z¨K `‡ji †cv÷vi Dc¯’vcb mgvß n‡j cÖwkÿK wb‡Ri e³e¨ ¯øvBW †kv K‡i djveZ©b
Ki‡eb|
g~j cÖkœ:
1. Kg©x Dbœq‡bi cwiKíbv cÖYq‡b KiYxq Kx?
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avc-5: g~j¨vqb
mgq: 10 wgwbU
1.
Kg©x Dbœqb ej‡Z Kx †ev‡Sb?
2.
Kg©x Dbœqb ¸iæZ¡c~Y© †Kb?
3.
Kg©x Dbœqb cwiKíbv cÖYq‡b KiYxq Kx?
4.
cÖwkwÿZ wkÿK‡`i performance ch©‡eÿ‡Yi Avek¨KZvi wel‡q ejyb|
avc-6: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv
mgq: 10 wgwbU
 Awa‡ek‡bi welqe¯‘i Av‡jv‡K D‡jøwLZ wkLb †hvM¨Zv h_vh_ n‡q‡Q wKbv?
 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv wkLbd‡ji mv‡_ KZUv mvgÄm¨c~Y©?
 Avi wK wkLb †hvM¨Zvi `iKvi wQj?
 Awa‡ek‡b D‡jøwLZ wkLbdj Qvov Avi Kx Kx wkLbdj ms‡hvRb Kiv †h‡Z cv‡i?
 wkLb-‡kLv‡bv Kvh©μ‡g †hme c×wZi e¨envi n‡q‡Q Zv Kx h_vh_?
 Awa‡ek‡b †hme DcKiY e¨eüZ n‡q‡Q Zvi evB‡i Avi Kx Kx DcKiY e¨envi Kiv ‡h‡Zv?
 cÖwkÿYv_©x‡`i AskMÖnY wbwðZKi‡Y Avi Kx Kx c`‡ÿc hyw³hy³ wQ‡jv?
 Av‡jvP¨ welqe¯‘ cÖwkÿYv_©x‡`i †ckvMZ Kg©`ÿZv e„w×‡Z KZUv mnvqK?
 Awa‡ek‡bi KvR I mgq e›Ub h_vh_ Kx bv?
 G Awa‡ek‡b wkLb AR©b hvPvB‡qi Rb¨ M„nxZ c`‡ÿc h_v_© Kx?
Gici cÖwkÿK mevB‡K ab¨ev` Rvwb‡q Awa‡ekb †kl Ki‡eb|
mnvqK cvV:
1. ¯‹zj Av‡iv Kxfv‡e fv‡jv Kiv hvq: RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wgx (bv‡qg), wkÿv gš¿Yvjq,
avbgwÛ, XvKv-1205|
2. K‡jR Av‡iv Kxfv‡e fv‡jv Kiv hvq: RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wgx (bv‡qg), wkÿv
gš¿Yvjq, avbgwÛ, XvKv-1205|
3. D”P gva¨wgK ch©v‡qi cÖwZôvbcÖavbM‡Yi wkÿvcÖkvmb I e¨e¯’vcbv welqK cÖwkÿY g¨vby‡qj,
gva¨wgK I D”P wkÿv Awa`ßi, wkÿv gš¿Yvjq, XvKv|
cÖwkÿ‡Ki `„wó AvKl©Y:
 wkÿvμ‡gi aviYv, cwimi I ¸iæZ¡ m¤úwK©Z wel‡q Ávc iß Ki‡eb Ges wWwRUvj Kb‡U›U
†Wwjfvwii cÖ‡qvRbxq cÖ¯‘wZ †b‡eb|
 cÖwkÿY DcKiYvw` †hgb- gvK©vi, †cv÷vi †ccvi, gvwëwgwWqv cÖ‡R±i, Kw¤úDUvi BZ¨vw`
e¨env‡i cÖ‡qvRbxq cÖ¯‘wZ Awa‡ekb ïiæi c~‡e©B †b‡eb| Ah_v mgq †ÿcb †hb bv nq|
 AskMÖnYg~jK †mkb cwiPvjbvi Rb¨ wewfbœ c×wZ I †KŠkj¸‡jv cÖ‡qvM Ki‡eb|
 cÖwkÿYv_©x‡`i g‡bv‡hvM hvPvB‡qi Rb¨ gv‡S gv‡S cÖkœ K‡i Ges Ab¨vb¨ †KŠkj cÖ‡qvM K‡i
Awa‡ekb cÖvYešÍ Ges mwμq ivL‡eb|
 cÖwkÿYv_©xMY‡K g~j¨vq‡bi Rb¨ cÖ‡qvRbxq Uzjm& ˆZwi Ki‡eb|
 Awa‡ekb Avb›`Nb Kivi j‡ÿ¨ my‡hvM †gvZv‡eK welq mswkøó KweZv, Mí, †KŠZzK, Qov, Mvb,
Awfbq BZ¨vw` _vK‡Z cv‡i|
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Kg© Awa‡ekb (6.2): Kg©x Dbœqb: cÖwµqv I cÖwkÿY
w`emmgq: 90 wgwbU
AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv
 Kg©xi Avek¨Kxq cÖwkÿ‡Yi aiY wbiƒc‡bi `ÿZv|
 Av‡Z¥vcjwäg~jK Ges AvZ¥-Abykxjbg~jK cÖwkÿ‡Y Kg©x‡`i DØy×Ki‡Yi mvg_©¨|
 ch©‡eÿY-mvg_©¨ Kvh©Ki Ges DbœxZ Ki‡Yi `ÿZv|
wkLbdj
G Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_©xMY wkÿv Kx, ej‡Z cvi‡eb|
 cÖwkÿY Kx, eyS‡Z cvi‡eb|
 wkÿv I cÖwkÿ‡Yi cv_©K¨ eyS‡Z cvi‡eb|
 Kg©x Dbœq‡bi cÖwμqv m¤^‡Ü Rvb‡Z cvi‡eb|
 cÖwkÿ‡Yi ¸iæZ¡ eyS‡Z cvi‡eb|
 cÖwkÿY‡K djcÖm~ Kivi Dcvq m¤^‡Ü Rvb‡Z cvi‡eb|
wkLb-‡kLv‡bv Kvh©µg
avc
welqe¯‘
1.
cvV m~Pbv

c×wZ/‡KŠkj
DcKiY
gv_v LvUv‡bv, Mí ejv, cÖ‡kœvËi ‡evW©, gvK©vi

2.

gv_v LvUv‡bv, †Rvovq KvR

Kg©x Dbœqb cÖwμqv

mgq
10 wgwbU

wfc KvW©, †evW©, 15 wgwbU
gvK©vi
3.
wkÿv I cÖwkÿY
gv_v LvUv‡bv, IqvwK©s Iqvj, ‡cv÷vi
†ccvi, 20 wgwbU
`jxq KvR, mswÿß e³e¨
mvBb‡cb, KP‡Uc
4.
05 wgwbU
cÖwkÿY
(In gv_v LvUv‡bv, mswÿß e³e¨
house)
5.
cÖwkÿ‡Yi AR©b
gv_v LvUv‡bv, †Rvovq KvR, wfc
KvW©, 10 wgwbU
Av‡jvPbv
mvBb‡cb, gvK©vi,
†evW©, PvU©
6.
cÖwkÿ‡Yi AR©b‡K gv_v LvUv‡bv, `jxqfv‡e wPšÍb, ‡evW©, gvK©vi
10 wgwbU
Kvh©Ki Kivi j‡ÿ¨ `jxq KvR
cÖwZôvbcÖav‡bi
KiYxq
7.
g~j¨vqb
gv_v LvUv‡bv, cÖ‡kœvËi
‡evW©, gvK©vi
10 wgwbU
8.
Awa‡ekb
gv_v
LvUv‡bv,
cÖ‡kœvËi, ‡evW©, gvK©vi
10 wgwbU
ch©v‡jvPbv
djveZ©b
Dc¯’vcb
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avc-1: cvV m~Pbv
mgq: 10 wgwbU
cÖwkÿYv_©x‡`i m‡½ Kzkj wewbg‡qi ci wb‡Pi MíwU ejyb|
ivwÎ †ejvq GK f`ª‡jvK gkvix Uvwb‡q ï‡q‡Qb| gkvix‡Z dz‡Uv _vKvq A‡bK gkv gkvixi †fZi Xz‡K
Zuv‡K Nygy‡Z w`‡”Qbv| f`ª‡jvK gkvixi dz‡Uv eÜ K‡i Lye mveav‡b gkvixi †fZi †_‡K †ei n‡q G‡m
gkvix Qvov weQvbv †c‡Z ï‡q co‡jb| wZwb †f‡e‡Qb, mKj gkv‡K wZwb gkvixi wfZi e›`x K‡i
†i‡L‡Qb|
cÖwkÿYv_©x‡`i cÖkœ Kiæb: M‡íi f`ª‡jvKwUi mgm¨v mgvav‡bi cÖwμqv wK h_vh_? mwVK cÖwμqvwU wK?
GB mgm¨v mgvav‡bi cÖwμqv †Kvb c‡q›U ch©šÍ mwVK wQj?
Zvici cvV †NvlYv Kiæb Ges wk‡ivbvg †ev‡W© wjLyb|
avc-2: Kg©x Dbœq‡bi cÖwµqv
mgq: 15 wgwbU
1.
cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i Kv‡iv Kv‡iv Kg©x Dbœq‡bi cÖwμqv m¤^‡Ü aviYv _vK‡j e¨³ Ki‡Z
ejyb|
2.
cÖwkÿYv_©x‡`i cvkvcvwk emv `yRb‡K GKwU wfc KvW© w`‡q †Rvovq Av‡jvPbv K‡i Kg©x
Dbœq‡bi cÖwμqv Kx n‡Z cv‡i wjL‡Z ejyb|
3.
Gevi cÖwkÿK Kg©x Dbœq‡bi cÖwμqv¸‡jv †ev‡W© wjLyb Ges wfc KvW© cvV Ki‡Z ejyb
cÖwkÿYv_©x‡`i|
4.
‡h Kv‡W©i †jLv †ev‡W©i †jLvi mv‡_ AvswkK/cy‡ivcywi wg‡j‡Q Zuv‡`i ab¨ev` w`b Ges huv‡`i
†jLv h_vh_ nqwb Zuv‡`iI ab¨ev` w`‡q mw¤§wjZ Av‡jvPbvi gva¨‡g eywS‡q w`b Ges †ev‡W©i
†jLv gy‡Q G av‡ci KvR mgvß Kiæb|
g~j cÖkœ:
1. Kg©x Dbœq‡bi cÖwμqv¸‡jv Kx Kx?
avc-3: wkÿv I cÖwkÿY
mgq: 20 wgwbU
1.
cÖ_‡g cÖwkÿYv_©x‡`i wkÿv I cÖwkÿY m¤ú‡K© aviYv hvPvB Kiæb|
2.
Zvici ¯^í msL¨K cÖwkÿYv_©xi wkÿv I cÖwkÿ‡Yi cv_©K¨ wbiƒcbg~jK e³e¨ ïb‡eb| Ab¨
cÖwkÿYv_©xMY cÖ‡Z¨K e³vi e³‡e¨i djveZ©b Ki‡eb|
3.
Gevi cÖwkÿYv_©x‡`i 7/8 `‡j wef³ Kiæb| cÖwZwU `j GB av‡ci `yBwU cÖkœ wb‡q
mywPwšÍZfv‡e AšÍ:e¨w³K Av‡jvPbv K‡i cÖ‡kœi Reve †cv÷vi †ccv‡i wj‡L †`Iqv‡ji PZzw`©‡K
KP‡Um w`‡q jvMv‡Z ejyb|
4.
Zvici k„•Ljve×fv‡e cÖwkÿYv_©x‡`i Ny‡i Ny‡i †cv÷v‡ii †jLv ch©‡eÿY K‡i cvi¯úwiK
Av‡jvPbvi gva¨‡g cÖkœ `ywU m¤ú‡K© mwVK aviYv AvqZ¡ Ki‡Z ejyb|
5.
cÖwkÿK wb‡RI Ny‡i Ny‡i †cv÷vi ch©‡eÿY Ki‡eb Ges cÖ‡qvRbxq ms‡kvab K‡i
cÖwkÿYv_©x‡`i mwVK aviYv MV‡b mn‡hvwMZv Ki‡eb|
g~j cÖkœ:
1. cÖwkÿY I wkÿvi msÁv Kx?
2. cÖwkÿY I wkÿvi cv_©K¨ Kx?
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avc-4: Kg©Kvjxb cÖwkÿY (on-job training/In house training) mgq: 05 wgwbU
1.
cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i Kg©Kvjxb cÖwkÿY/In house training ej‡Z Kx †evSvq ej‡Z
ej‡eb|
2.
Iu‡`i e³e¨ †kl n‡j cÖwkÿK In house training m¤^‡Ü mswÿß e³e¨ w`‡q GB av‡ci
KvR †kl Ki‡eb|
g~j cÖkœ:
1. Kg©Kvjxb/In house training Kx?
avc-5: cÖwkÿ‡Yi AR©b
mgq: 15 wgwbU
1.
cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i †Rvovq †Rvovq ewm‡q wfc KvW© weZiY Ki‡eb| cÖwZ †Rvov‡K
Av‡jvPbv K‡i cÖwkÿ‡Yi AR©bmg~n wjL‡Z ej‡eb|
2.
‡jLv †kl n‡j wfcKvW© msMÖn Ki‡eb Ges wfcKv‡W©i †h c‡q›U hv cÖwkÿ‡Ki †jLv Pv‡U©i
c‡q‡›Ui mv‡_ wgj‡e Zvi cv‡k Uvwj gvK© †`‡eb| bZzb wKQz hw` wfcKv‡W© _v‡K Zv wb‡P
wjL‡eb| Gfv‡e AR©‡bi GKwU eo ZvwjKv ˆZwi n‡Z cv‡i|
3.
cÖwkÿK ab¨ev` w`‡q GB av‡ci KvR †kl Ki‡eb|
g~j cÖkœ:
1. cÖwkÿ‡Yi AR©bmg~n Kx Kx?
avc-6: cÖwkÿ‡Yi AR©b‡K Kvh©Ki Kivi j‡ÿ¨ cÖwZôvbcÖav‡bi KiYxq
mgq: 10 wgwbU
1.
cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i GB av‡ci cÖkœ wb‡q †eªBb ÷wg©s Ki‡Z ej‡eb| Zvici `jwfwËK
Av‡jvPbvq cÖwZwU `j †bvU LvZvq cÖavb wkÿ‡Ki KiYxq Kv‡Ri c‡q›U¸‡jv wjL‡eb|
2.
GKwU `‡ji GKRb‡K Zuv‡`i wjwLZ c‡q›U¸‡jv †ev‡W© wjL‡Z ej‡eb| Ab¨`‡ji †jLv
cvVv‡šÍ †ev‡W©i wjwLZ c‡q‡›Ui mv‡_ wg‡j †M‡j cv‡k Uvwj gvK© emv‡eb| hw` bv wg‡j bZzb
†Kvb c‡q›U nq Z‡e bx‡P wjL‡eb| Gfv‡e cÖavb wkÿ‡Ki KiYxq Kv‡Ri GKwU eo ZvwjKv
n‡Z cv‡i|
3.
cÖwkÿK mswÿß e³‡e¨i gva¨‡g GB av‡ci KvR †kl Ki‡eb|
g~j cÖkœ:
1. cÖwkÿ‡Yi AR©b‡K Kvh©Ki Kivi j‡ÿ¨ cÖavb wkÿ‡Ki KiYxq|
avc-7: g~j¨vqb
mgq: 10 wgwbU
cÖwkÿYv_©x‡`i wb‡Pi cÖkœ¸‡jv Kiæb:
1.
cÖwkÿY I wkÿvi cv_©K¨ Kx?
2.
Kg©x Dbœq‡bi cÖwμqv¸‡jv Kx Kx?
3.
Kg©Kvjxb/In house training Kx?
4.
cÖwkÿ‡Yi AR©bmg~n Kx Kx?
5.
cÖwkÿ‡Yi AR©b‡K Kvh©Ki Kivi j‡ÿ¨ cÖwZôvbcÖav‡bi KiYxq mvi ms‡ÿc|
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avc-8: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv
mgq: 10 wgwbU
 Awa‡ek‡bi welqe¯‘i Av‡jv‡K D‡jøwLZ wkLb †hvM¨Zv h_vh_ n‡q‡Q wKbv?
 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv wkLbd‡ji mv‡_ KZUv mvgÄm¨c~Y©?
 Avi wK wkLb †hvM¨Zvi `iKvi wQj?
 Awa‡ek‡b D‡jøwLZ wkLbdj Qvov Avi Kx Kx wkLbdj ms‡hvRb Kiv †h‡Z cv‡i?
 wkLb-‡kLv‡bv Kvh©μ‡g †hme c×wZi e¨envi n‡q‡Q Zv Kx h_vh_?
 Awa‡ek‡b †hme DcKiY e¨eüZ n‡q‡Q Zvi evB‡i Avi Kx Kx DcKiY e¨envi Kiv ‡h‡Zv?
 cÖwkÿYv_©x‡`i AskMÖnY wbwðZKi‡Y Avi Kx Kx c`‡ÿc hyw³hy³ wQ‡jv?
 Av‡jvP¨ welqe¯‘ cÖwkÿYv_©x‡`i †ckvMZ Kg©`ÿZv e„w×‡Z KZUv mnvqK?
 Awa‡ek‡bi KvR I mgq e›Ub h_vh_ Kx bv?
 G Awa‡ek‡b wkLb AR©b hvPvB‡qi Rb¨ M„nxZ c`‡ÿc h_v_© Kx?
Gici cÖwkÿK mevB‡K ab¨ev` Rvwb‡q Awa‡ekb †kl Ki‡eb|
mnvqK cvV:
1. ¯‹zj Av‡iv Kxfv‡e fv‡jv Kiv hvq: RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wgx (bv‡qg), wkÿv gš¿Yvjq,
avbgwÛ, XvKv-1205|
2. K‡jR Av‡iv Kxfv‡e fv‡jv Kiv hvq: RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wgx (bv‡qg), wkÿv
gš¿Yvjq, avbgwÛ, XvKv-1205|
3. D”P gva¨wgK ch©v‡qi cÖwZôvbcÖavbM‡Yi wkÿvcÖkvmb I e¨e¯’vcbv welqK cÖwkÿY g¨vby‡qj,
gva¨wgK I D”P wkÿv Awa`ßi, wkÿv gš¿Yvjq, XvKv|
cÖwkÿ‡Ki `„wó AvKl©Y:
 wkÿvμ‡gi aviYv, cwimi I ¸iæZ¡ m¤úwK©Z wel‡q Ávc iß Ki‡eb Ges wWwRUvj Kb‡U›U
†Wwjfvwii cÖ‡qvRbxq cÖ¯‘wZ †b‡eb|
 cÖwkÿY DcKiYvw` †hgb- gvK©vi, †cv÷vi †ccvi, gvwëwgwWqv cÖ‡R±i, Kw¤úDUvi BZ¨vw`
e¨env‡i cÖ‡qvRbxq cÖ¯‘wZ Awa‡ekb ïiæi c~‡e©B †b‡eb| Ah_v mgq †ÿcb †hb bv nq|
 AskMÖnYg~jK †mkb cwiPvjbvi Rb¨ wewfbœ c×wZ I †KŠkj¸‡jv cÖ‡qvM Ki‡eb|
 cÖwkÿYv_©x‡`i g‡bv‡hvM hvPvB‡qi Rb¨ gv‡S gv‡S cÖkœ K‡i Ges Ab¨vb¨ †KŠkj cÖ‡qvM K‡i
Awa‡ekb cÖvYešÍ Ges mwμq ivL‡eb|
 cÖwkÿYv_©xMY‡K g~j¨vq‡bi Rb¨ cÖ‡qvRbxq Uzjm& ˆZwi Ki‡eb|
 Awa‡ekb Avb›`Nb Kivi j‡ÿ¨ my‡hvM †gvZv‡eK welq mswkøó KweZv, Mí, †KŠZzK, Qov, Mvb,
Awfbq BZ¨vw` _vK‡Z cv‡i|
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অিধেবশন ৬.৩: িশ ণ সশেনর পেরখা ণয়ন ও কাযকরেণর প িত
(Development of the structure of training session and its implementing strategies)
এই অিধেবশেন িশ ণাথ েদর অিজতব পশাগত যাগ তা


িশ ণ সশেনর পেরখা



িশ ণ সশন পিরচালনার

ণয়নস

কত

ান ও দ তা

দশণ

েয়াজনীয় উপকরণ তির ও সং হ করার স মতা



অংশ হণমূলক িশ ণ প িত িশখন- েয়ােগ



িনধািরত

দশণ

িশ ণ সশন পিরচালনা করার স মতা

িশ ন সশেনর পেরখা অনুযায়ী বা বায়েনর স মতা

দশণ

দশণ।

িশ েকর দৃি আকষণ



িশ ণ সশেনর পেরখা ণয়ন ও কাযকরেণর প িত স িকত িবষেয় ান র করেবন এবং
িডিজটাল কনেট
ডিলভািরর েয়াজনীয়
িত নেবন।
িশ ণ উপকরণািদ যমন ,মাি িমিডয়া েজ র , পা ার পপার ,মাকার -পাওয়ার পেয়
াইড,
কি উটার ইত ািদ ব বহাের েয়াজনীয়
িত নেবন।



অংশ হনমূলক সশন পিরচালনার জন িবিভ



িশ ণাথ েদর মেনােযাগ যাচাইেয়র জন মােঝ মােঝ
কের এবং অন ান
তােদরেক সি য় রাখেবন।
িশ থ গণেক মূল ায়েনর জন েয়াজনীয় টু ল তির করেবন।



প িত ও কৗশল েলা

েয়াগ করেবন।
কৗশল

েয়াগ কের

িশখনফল
এই অিধেবশন শেষ

িশ ণাথ রা-





িশ ণ সশেনর পিরকি ত পেরখা ণয়ন করেত পারেবন
িনধািরত িশ ণ সশন পিরচালনার েয়াজনীয় উপকরণ তির ও সং হ করেত পারেবন
অংশ হণমূলক িশ ণ িশখন প িত- েয়ােগ িশ ণ সশন পিরচালনা করেত পারেবন



িনধািরত

িশ ন সশেনর পেরখা অনুযায়ী

িশ ণ সশন বা বায়ন করেত পারেবন।

িশখন শখােনা কাযক-◌্রম
ধাপ
১
২

৩

মাট সময়-৯০ িমিনট

িবষয়ব
পাঠ সূচনা

প িত কৗশল/
মাথা খাটােনা , া র

িশ ণ সশেনর পিরকি ত

সংি

পেরখা

পেয়

িনধািরত
পিরচালনার

িশ ণ সশন

ব ৃ তা ,পাওয়ার
েজে শন

উপকরণ
হায়াইট বাড ও বাড মাকার
মাি িমিডয়া

েজ র, পাওয়ার পেয়

েয়াজনীয় উপকরণ
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৫ িমঃ
১০ িমঃ

াইড।
পা ার পপার পা ার মাকার ,।

দলীয় কাজ

সময়

১০

িমঃ
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তির ও সং হ
৪

অংশ হণমূলক িশ ণিশখন প িত েয়ােগ
পিরচালনয়

৫

িশ ণ সশন

পেয়

পা ার পপার , পা ার মাকার ,
মাি িমিডয়া

েজে শন

িশ েকর করনীয়

িনধািরত
সশেনর পেরখা অনুযায়ী
সশন

দলীয় কাজ,পাওয়ার

বা বায়েন

২০

িমঃ

েজ র, পাওয়ার পেয়

াইড

িশ ণ

দলীয় কাজ,পাওয়ার

পা ার, পা ার মাকার, মাি িমিডয়া

িশ ণ

পেয়

েজ র, পাওয়ার পেয়

েজে শন

২৫ িমঃ

াইড ।

িশ েকর

করনীয়
৬

মূল ায়ন

ে া র

৭

অিধেবশন পযােলাচনাও ফলাবতন

মাথা খাটােনা , া র

বাডও বাড মাকার

১০ িমঃ

বাডও বাড মাকার

১০ িমঃ

উপ াপন
ধাপ:১- পাঠ সূচনা …………………………………………… িমিনট ৫
অিধেবশন

করার পূেব

মাধ েম িজে স ক ন
সংে েপ স ক

িশ ণ

িশ ণাথ েদর সােথ
সশন কী এবং

শল িবিনময় ক ন।এরপর
কন?

িশ ণাথ গণ

যৗি ক আেলাচনার মাধ েম স ক উ র

বাতেল

িশ ণাথ েদর সােথ আলােপর

এর জবােব যাই বলুক না

কন

িশ ক

দেবন এবং এরপর তােদরেক ধন বাদ জািনেয়

সশন ঘাষণা করেবন এবং িশেরানাম বােড িলেখ দেবন।
ধাপ-২: িশ ণ সশেনর পিরকি ত

পেরখা................................................................১০ িমিনট

কাজ-১ : িশ ণ সশেনর পিরকি ত
৬.৩.৩ অনুসরেণ) পাওয়ার পেয়
ধাপ-৩: িনধািরত
কাজ:১দবার
৫/৬ জন

িশ ক
ে

পেরখা ( িশ ণাথ েদর জন

েজে শেনর মাধ েম উপ াপন কের

িশ ণ সশন পিরচালনার
থেম

ণীত তথ পু েকর অিধেবশন ৬.৩ এর িবষয়ব

িশ েণর জন

েয়াজনীয় উপকরণ তির ও সং হ .................... ১০ িমিনট

এক

কী কী উপকরণ লাগেত পাের
িশ ণাথ র দেল আেলাচনা কের

িশ ণাথ েদর ধারণা দেবন।

িবষয়ব
স স

বেল

দেবন। এরপর

সই িবষয়ব র উপর

েক িশ ণাথ েদর ধারণা যাচাই করার জন

উপকরেণর এক

িশ ণ

পাশাপািশ বসা

তািলকা ও এর তির/ সং হ প িত পা ার পপাের

িলেখ উপ াপন করেত বলেবন।
কাজ-২ :কাজ চলাকালীন িশ ক িবিভ

দেল ঘুের ঘুের

িনবাচন ও এর তির ও সং েহরপ িত সং া
ধাপ-৪: অংশ হণমূলক িশ ণ িশখন প িত- েয়ােগ

েয়াজনীয় সহায়তা

ধারণা লাভ কের।
িশ ণ সশন পিরচালনায়

কাজ :১- িশ ণাথ রা এ ধােপঅংশ হণমূলক িশ ণ িশখন প িত- েয়ােগ
করনীয়স

দেবন যােত তারা স ক উপকরণ

িশ েকর করনীয়- ২০ িমিনট
িশ ণ

সশন পিরচালনায়

েক পূেবর ধােপর জন গ ত দেল পার িরক আেলাচনা ও মত িবিনময় কের বুেলট পেয়

পা ার পপাের িলেখ উপ াপন করেবন।
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িশ েকর
আকাের

cÖwk¶‡Ki Rb¨

কাজ :২- িশ ক

এ

িবষেয়

তার

মতামত ( িশ ণাথ েদর

জন

ণীত

তথ পু েকর

অিধেবশন

৬.৩

এর

িবষয়ব ৬.৩.৩অনুসরেণ) পাওয়ার পেয়ে র মাধ েম উপ াপন করেবন।
ধাপ-৫: িনধািরত

িশ ণ সশেনর পেরখা অনুযায়ী

কাজ :১- িশ ণাথ েদর এ ধােপ িনধািরত

িশ ণ

িশ ণ সশন বা বায়েন

িশ েকর করনীয়- ২৫ িমিনট

সশেনর পেরখা অনুযায়ী

িশ ণ

সশন বা বায়েন

িশ েকর

করনীয় পূেবর ধােপর জন গ ত দেল পার িরক আেলাচনা ও মত িবিনময় কের পা ার পপাের িলেখ উপ াপন
করেত বলেবন।
কাজ-২:

িশ কিনধািরত

( িশ ণাথ েদর জন

িশ ণ

সশেনর পেরখা

অনুযায়ী

িশ ণ

সশন

বা বায়েন

িশ েকর

ণীত তথ পু েকর অিধেবশন ৬.৩ এর িবষয়ব ৬.৩.৩অনুসরেণ) িনেয়

েজে শেনর মাধ েম উপ াপন কের

িশ ণাথ েদর ধারণা

করনীয়

পাওয়ার পেয়

করেবন।

ধাপ-৬: মূল ায়ন …………………………………..…………১০ িমিনট
অিধেবশন মূল ায়েনর জন






িশ ক

িশ ণাথ েদর উে েশ িনেচর নমুনা

িলর উ র

িজে স করেবনঃ

িশ ণ সশেনর পিরকি ত পেরখা ণয়েন িবেবচ িদক েলা কী?
িনধািরত িশ ণ সশন পিরচালনার েয়াজনীয় উপকরণ তির ও সং হ কীভােব করেবন?
অংশ হণমূলক িশ ণ িশখন প িত- েয়ােগ িশ ণ সশন পিরচালনায় িশ েকর করনীয় কী?
িনধািরত িশ ন সশেনর পেরখা অনুযায়ী িশ ণ সশন বা বায়েন িশ েকর করনীয় কী?

িশ ক তােদর উ েরর

ি েত

যৗি ক আেলাচনার মাধ েম

েয়াজন হেল স ক উ র

বাতেল

দেবন।
ধাপ-৭: অিধেবশন পযােলাচনা………………………………….১০ িমিনট
িশ ক উ ু

আেলাচনা ও পাওয়ার পেয়

েজে শেন

দিশত িনেচর নমুনা

ে র মাধ েম

অিধেবশেনর পযােলাচনা করেবন।


অিধেবশেনর িবষয়ব র আেলােক উে িখত িশখন যাগ তা যথাযথ হেয়েছ িকনা?



অিজতব



অিধেবশেন উে িখত িশখনফল ছাড়া আর কী কী িশখনফল সংেযাজন করােযেত পাের?

পশাগত যাগ তা িশখনফেলর সােথ কতটা সাম স পূণ? ম ব ক ন।

২ / ১ টা িশখন যাগ তা

েয়াজেন

বলুন।



িশখন শখােনা কায েম যসব-প িতর ব বহার হেয়েছ তা কী যথাযথ? হ াঁ / না



অিধেবশেনর ভােলা িদক ও ম

িদক েলা বলুন এবং ম

বলুন।
এরপর

হ াঁ / না

িশ ক সবাইেক ধন বাদ জািনেয় অিধেবশন শষ করেবন।
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িদক েলা সািরেয় তালার উপায়

cÖwk¶‡Ki Rb¨

সহায়ক পাঠ
১.

িণ পাঠদােনর আধুিনক প িত ও

কৗশল এবং

িণ ব ব াপনা- মা. মুিজবুর রহমান,

ভািত

লাইে ির, নীলে ত, ঢাকা।

Kg© Awa‡ekb 6.4-Kg©x †cÖlYv: Pvwn`v wPwýZKiY I DØy×KiY Kvh©vewj
(Staff Motivation: Needs Identification and motivational activities)
6.4.1 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv
 Kg©x †cÖlYvi cÖ‡qvRbxqZv Dcjw×c~e©K wbR wbR cÖwZôv‡b Zv cÖ‡qv‡Mi mÿgZv cÖ`k©b|
 Kg©x‡`i Pvwn`v wPwýZ Ki‡Y I DØy×Ki‡Y m¤ú„³Zv cÖ`k©b|
 Kg©x‡`i‡K DØy× Ki‡Yi Dcvq I Kvh©vejx msMV‡b mÿgZv cÖ`k©b|
6.4.2 wkLbdj
G Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_x©MY1. Kg©x †cÖlYvi aviYv I wkÿv cÖwZôv‡b Kgx© †cÖlYvi cÖ‡qvRb ev ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
2. Kxfv‡e Kg©x‡`i Pvwn`v wPwýZ Kiv nq Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
3. Kg©x‡`i‡K DØy×KiY Kvh©vejx D‡jøL Ki‡Z cvi‡eb|
6.4.3 Awa‡ekb cwiPvjbvi iƒc‡iLv
avc
welqe¯‘
c×wZ/‡KŠkj
1 Kg©x †cÖlYvi aviYv †eªBb÷wg©s, gvBÛg¨vc,
I cÖ‡qvRbxqZv
wWwRUvj †cÖ‡R‡›Ukb, mswÿß
e³…Zv
2 Kg©x‡`i Pvwn`v
c~e© AwfÁZv eY©bv, IqvK©kxU
wPwýZ KiY
e¨envi, †eªBb÷wg©s, `jMZ
KvR, Dc¯’vcb, cÖ‡kœvËi,
Av‡jvPbv, wWwRUvj
†cÖ‡R‡›Ukb, mswÿß e³…Zv
3 Kg©x‡`i DØy×KiY
c~e© AwfÁZv eY©bv, †bvU
Kvh©vewj
†bIqv I Dc¯’vb, †eªBb÷wg©s,
`jMZ KvR, Dc¯’vcb,
cÖ‡kœvËi, Av‡jvPbv, wWwRUvj
†cÖ‡R‡›Ukb, mswÿß e³…Zv
4 Awa‡ekb g~j¨vqb
cÖ‡kœvËi, Av‡jvPbv
5 Awa‡ekb ch©v‡jvPbv cÖ‡kœvËi, Db¥y³ Av‡jvPbv
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†gvU mgq: 90 wgwbU
DcKiY
mgq
mvBb‡cb, wfc KvW©, †evW©
20 wg.
wcb, gvw¯‹s †Uc,
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
mvBb‡cb, IqvK©kxU,
30 wg.
n¨vÛAvDU, †cv÷vi †ccvi,
†evW© wcb, gvw¯‹s †Uc,
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
mvBb‡cb, †cv÷vi †ccvi,
†evW© wcb, gvw¯‹s †Uc,
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i

25 wg.

†nvqvBU †evW© I †evW© gvK©vi
-

10 wg.
5 wg.

cÖwk¶‡Ki Rb¨

6.4.4 Dc¯’vcb Kvh©µg
avc 1: Kg©x †cÖlYvi aviYv I cÖ‡qvRbxqZv
mgq: 20 wgwbU
 Awa‡ekbwU ïiæi c~‡e© cÖwk¶Yv_©x‡`i mv‡_ Kzkj wewbgq Kiæb|
 cÖwk¶Yv_©x‡`i mv‡_ Avjvc-Av‡jvPbvi gva¨‡g wk¶K-Kg©Pvix‡`i‡K Kxfv‡e DØy× Kiv hvq Zv
Rvb‡Z †Póv Kiæb|
 DËi Av`v‡q mn‡hvwMZvi gva¨‡g Awa‡ekb wk‡ivbvg †NvlYv Ki‡eb I wk‡ivbvg †ev‡W© wj‡L
†`‡eb|
 Kg©x †cÖlYv ej‡Z Kx eySvq †m m¤ú‡K© cÖwkÿYv_©x‡`i †eªBb÷wg©s K‡i aviYv wfc Kv‡W© wjL‡Z
ej‡eb|
 wfc KvW©¸‡jv †ev‡W© gvBÛg¨vc AvKv‡i ¯’vcb K‡i †b‡eb I mswÿß Av‡jvPbv Ki‡eb|
 wWwRUvj †cÖ‡R‡›Ukb I mswÿß e³…Zvi mvnv‡h¨ Kg©x †cÖlYvi aviYv e¨vL¨v Ki‡eb|
avc 2: Kg©x‡`i Pvwn`v wPwýZ KiY
mgq: 30 wgwbU
 Kg©x‡`i Pvwn`v wPwýZ Ki‡Yi Dcvq m¤ú‡K© 2/3 Rb cÖwkÿYv_©xi c~e© AwfÁZv ej‡Z ej‡eb|
 cÖwkÿYv_©x‡`i‡K 8 wU `‡j fvM K‡i cÖwZ 2wU `j‡K GKwU K‡i Pvwn`v Z‡Ë¡i n¨vÛAvDU
(cÖwkÿYv_©x‡`i Rb¨ Z_¨cy¯ÍK-G cÖ`Ë) c‡o ZË¡wU m¤ú‡K© aviYvi mvi ms‡ÿc ˆZwi Ki‡Z
ej‡eb| GKB mv‡_ D³ ZË¡wU Kg©x‡`i Pvwn`v wPwýZ Ki‡Y Kxfv‡e Kv‡R jvMv‡bv hvq †m m¤ú‡K©
†bvU wjL‡Z ej‡eb| Pvwn`v wPwýZ Ki‡Yi Rb¨ wb‡Pi IqvK©kxUwU c~Y© GK c„ôvq d‡UvKwc K‡i
e¨envi Kiv hvq:
Z‡Ë¡i bvg: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... `j: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
mvi ms‡ÿc

ZË¡wU Kg©x‡`i Pvwn`v wPwýZ Ki‡Y Kxfv‡e Kv‡R jvMv‡bv hvq

 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 cÖ‡kœvË‡i Av‡jvPbvi gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i G m¤úwK©Z aviYv ˆZwi Ki‡eb|
 wWwRUvj †cÖ‡R‡›Ukb I mswÿß e³…Zvi mvnv‡h¨ Kg©x‡`i Pvwn`v wPwýZ Ki‡Yi Dcvq m¤ú‡K©
e¨vL¨v Ki‡eb|
avc 3: Kg©x‡`i DØy×KiY Kvh©vewj
mgq: 25 wgwbU
 Kg©x‡`i DØy× KiY cÖwμqv m¤ú‡K© 2/3 Rb cÖwkÿYv_©xi c~e© AwfÁZv ej‡Z ej‡eb|
 cÖwkÿYv_©x‡`i‡K 8 wU `‡j fvM K‡i cÖwZ 2wU `j‡K B F Skinner, 2wU `j‡K Douglas
McGregor I 2wU `j‡K Ibrahim Tirimba Ondabu-Gi aviYv AR©‡bi Rb¨ cÖwkÿYv_©x‡`i
Rb¨ Z_¨cy¯ÍK-G cÖ`Ë n¨vÛAvDU co‡Z w`b Ges G¸‡jv e¨envi K‡i Kg©x‡`i‡K Kxfv‡e DØy×
Kiv hvq †m m¤ú‡K© †bvU wjL‡Z ej‡eb| Aci 2wU `j‡K Zuv‡`i wb‡R‡`i aviYv Abyhvqx Kxfv‡e
Kg©x‡`i‡K DØy× Kiv hvq †m m¤ú‡K© †bvU wjL‡Z ej‡eb|
 †bvU Dc¯’vb I Av‡jvPbvi gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i G m¤úwK©Z aviYv ˆZwi Ki‡eb|
 wWwRUvj †cÖ‡R‡›Ukb I mswÿß e³…Zvi mvnv‡h¨ Kg©x‡`i DØy× KiY cÖwμqv m¤ú‡K© e¨vL¨v Ki‡eb|
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avc 4: Awa‡ekb g~j¨vqb
mgq: 10 wgwbU
wb‡Pi cÖkœ/Kv‡Ri gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i wkLbdj AR©b AMÖMwZ hvPvB Ki‡eb|
1. Kg©x †cÖlYv ej‡Z Kx †ev‡Sb?
2. Kg©x‡`i Pvwn`v wPwýZ Ki‡Yi Dcvq eY©bv Kiæb|
3. Kg©x‡`i DØy× KiY Kvh©vejx D‡jøL Kiæb|
avc 5: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv
mgq: 5 wgwbU
cÖwk¶K Db¥y³ Av‡jvPbv I wb‡Pi bgybv cÖ‡kœi gva¨‡g Awa‡ek‡bi ch©v‡jvPbv Ki‡eb|
1. Awa‡ek‡bi welqe¯‘i Av‡jv‡K D‡jøwLZ wkLb †hvM¨Zv h_vh_ n‡q‡Q wKbv?  n¨vu /  bv
2. AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv wkLbd‡ji mv‡_ KZUv mvgÄm¨c~Y©? gšÍe¨ Kiæb|
3. Awa‡ek‡b D‡jøwLZ wkLbdj Qvov Avi Kx Kx wkLbdj ms‡hvRb Kiv †h‡Z cv‡i?
4. cÖ‡qvR‡b 2 / 1 wU wkLb †hvM¨Zv ejyb|
5. wkLb-‡kLv‡bv Kvh©μ‡g †hme c×wZi e¨envi Kiv n‡q‡Q Zv Kx h_vh_ wQj?  n¨vu /  bv
6. Awa‡ek‡bi fv‡jv w`K I g›` w`K¸‡jv ejyb Ges g›` w`K¸‡jv mvwi‡q †Zvjvi Dcvq ejyb|
Gici cÖwk¶K mevB‡K ab¨ev` Rvwb‡q Awa‡ekb †kl Ki‡eb|
mnvqK cvV:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

wUwKDAvB (2012). evsjv‡`‡ki gva¨wgK we`¨vj‡qi cÖavb wkÿKM‡bi wcÖ-mvwf©m cÖwkÿY
g¨vbyqvj 2012. wUwPs †KvqvwjwU B¤úªæf‡g›U Bb †m‡KÛvwi GWz‡Kkb cÖKí, gva¨wgK I D”P
wkÿv Awa`ßi, wkÿv gš¿Yvjq, MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi|
†gvnv¤§` Lv‡jKz¾vgvb, (2014). e¨e¯’vcbvi †gŠj welq. XvKv: w` hgybv cvewjkvm©|
W. Gg AvZvDi ingvb, cÖ‡dmi g~Ë©vRv Avjx, †gv. Beªvnxg †nv‡mb I †gv. Rûiæj Bmjvg
k¨vgj. (2013). gvbe m¤ú` e¨e¯’vcbv. XvKv: Kgvm© cvewj‡KkÝ|
Robbins, S., David, D., Coulter, M., & Woods, M. (2014). Management:
the Essentials. NSW: Pearsons Australia Group Pty Ltd.
Halachmi, A., & Krogt, T. v. (2010). Motivating employees: The role of
the managers. In S. E. Condrey, Handbook of Human Resource
Management in Government (3rd ed., pp. 519-554). CA: Jossey-Bass.
Ondabu, I. T. (2014, January ). A theory of human motivation: The
tirimba grouping theory of motivation. SOP Transactions on Economic
Research, 1(1), 16-21.
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Kg© Awa‡ekb 6.5t Kg©x ZZ¡veavb: cixweÿY, ch©‡eÿY I civgk©/ KvD‡Ýwjs
(Staff Supervision: Monitoring, Observation and Advising/Counseling)
6.5.1 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv
 Kg©x ZZ¡veav‡bi cÖ‡qvRbxqZv Dcjw×c~e©K wbR wbR cÖwZôv‡b Kg©x ZZ¡veav‡b mÿgZv
cÖ`k©b|
 Kg©x‡`i cixweÿY I ch©‡eÿ‡Y mÿgZv cÖ`k©b|
 Kg©x‡`i civgk© `vb ev KvD‡Ýwjs Ki‡Y m¤ú„³Zv cÖ`k©b|
6.5.2 wkLbdj
G Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_x©MY4. Kg©x ZZ¡veavb Kx Zv ej‡Z cvi‡eb|
5. Kg©x‡`i Kxfv‡e cixweÿY I ch©‡eÿY Ki‡Z nq Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
6. Kg©x‡`i Kxfv‡e civgk© `vb ev KvD‡Ýwjs Ki‡Z nq Zv D‡jøL Ki‡Z cvi‡eb|
6.5.3 Awa‡ekb cwiPvjbvi iƒc‡iLv
avc
welqe¯‘
c×wZ/‡KŠkj
1 Kg©x ZZ¡veavb
†eªBb÷wg©s, gvBÛg¨vc, wfwWI
cÖ`k©b, wWwRUvj †cÖ‡R‡›Ukb,
mswÿß e³…Zv
2 Kg©x cixweÿY I
c~e© AwfÁZv eY©bv, IqvK©kxU
ch©‡eÿY
e¨envi, †eªBb÷wg©s, `jMZ
KvR, Dc¯’vcb, cÖ‡kœvËi,
Av‡jvPbv, wWwRUvj
†cÖ‡R‡›Ukb, mswÿß e³…Zv
3 Kg©x‡`i civgk© `vb c~e© AwfÁZv eY©bv, †bvU
ev KvD‡Ýwjs
†bIqv I Dc¯’vb, †eªBb÷wg©s,
†Rvovq KvR, Dc¯’vcb,
cÖ‡kœvËi, Av‡jvPbv, wWwRUvj
†cÖ‡R‡›Ukb, mswÿß e³…Zv
4 Awa‡ekb g~j¨vqb
cÖ‡kœvËi, Av‡jvPbv
5 Awa‡ekb ch©v‡jvPbv cÖ‡kœvËi, Db¥y³ Av‡jvPbv

DcKiY
mvBb‡cb, wfc KvW©, †evW©
wcb, gvw¯‹s †Uc,
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
mvBb‡cb, IqvK©kxU,
n¨vÛAvDU, †cv÷vi †ccvi,
†evW© wcb, gvw¯‹s †Uc,
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i

mgq
25 wg.

mvBb‡cb, †cv÷vi †ccvi,
†evW© wcb, gvw¯‹s †Uc,
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i

25 wg.

†nvqvBU †evW© I †evW© gvK©vi
-

10 wg.
5 wg.

25 wg.

6.5.4 Dc¯’vcb Kvh©µg

avc 1: Kg©x ZZ¡veavb
mgq: 20 wgwbU
 Awa‡ekbwU ïiæi c~‡e© cÖwk¶Yv_©x‡`i mv‡_ Kzkj wewbgq Kiæb|
 cÖwk¶Yv_©x‡`i mv‡_ Avjvc-Av‡jvPbvi gva¨‡g wk¶K-Kg©Pvix‡`i‡K Kxfv‡e ZZ¡veavb, cixweÿY
I ch©‡eÿY Kiv hvq Zv Rvb‡Z †Póv Kiæb|
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 DËi Av`v‡q mn‡hvwMZvi gva¨‡g Awa‡ekb wk‡ivbvg †NvlYv Ki‡eb Ges wk‡ivbvg †ev‡W© wj‡L
†`‡eb|
 Kg©x ZZ¡veavb ej‡Z Kx eySvq †m m¤ú‡K© cÖwkÿYv_©x‡`i †eªBb÷wg©s K‡i aviYv wfc Kv‡W© wjL‡Z
ej‡eb|
 wfc KvW©¸‡jv †ev‡W© gvBÛg¨vc AvKv‡i ¯’vcb K‡i †b‡eb I mswÿß Av‡jvPbv Ki‡eb|
 wWwRUvj †cÖ‡R‡›Ukb I mswÿß e³…Zvi mvnv‡h¨ Kg©x ZZ¡veav‡bi aviYv e¨vL¨v Ki‡eb|
 G‡ÿ‡Î BDwUDe †_‡K wb‡Pi wjsK-Gi wfwWI¸‡jv †_‡K †h KqwU m¤¢e cÖ`k©b Ki‡Z cv‡ibt
 https://www.youtube.com/watch?v=JFcvbg8m0o8 10 Keys for Effective
Supervision
 https://www.youtube.com/watch?v=Fz0Bj_pi1pc 7 stage model for
Supervision
 https://www.youtube.com/watch?v=rAaApXAgAvw Traits of effective
supervisor
avc 2: Kg©x cixweÿY I ch©‡eÿY
mgq: 25 wgwbU
 2/3 Rb cÖwkÿYv_©x‡K Kg©x cixweÿY I ch©‡eÿ‡Yi c~e© AwfÁZv ej‡Z ej‡eb|
 wWwRUvj †cÖ‡R‡›Ukb, mswÿß e³…Zv I cÖ‡kœvË‡i Av‡jvPbvi gva¨‡g cixweÿY I ch©‡eÿ‡Yi
aviYv mswÿßvKv‡i e¨vL¨v Ki‡eb|
 cÖwkÿYv_©x‡`i‡K 8 wU `‡j fvM K‡i cÖwZ 4wU `j‡K Kg©x cixweÿY I Aci 4wU `j‡K
ch©‡eÿ‡Yi AšÍZ 2wU K‡i †ÿÎ I Dc‡ÿÎ wPwýZ K‡i cixweÿY I ch©‡eÿ‡Yi Dcvq m¤ú‡K©
†bvU wb‡Z ejyb| †ÿÎ I Dc‡ÿÎ¸wj wPwýZ Ki‡Yi Rb¨ wb‡Pi IqvK©kxU e¨envi Kiv hvq:
`j: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
†ÿÎ
Dc‡ÿÎ
cixweÿY / ch©‡eÿ‡Yi Dcvq
†ÿÎ 1t
1.
2.
†ÿÎ 2t
1.
2.
 wWwRUvj †cÖ‡R‡›Ukb, mswÿß e³…Zv I cÖ‡kœvË‡i Av‡jvPbvi gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i G m¤úwK©Z
aviYv cwi¯‹vi Ki‡eb Ges cixweÿY I ch©‡eÿ‡Yi Dcvq m¤ú‡K© e¨vL¨v Ki‡eb|
avc 3: Kg©x‡`i civgk© `vb ev KvD‡Ýwjs
mgq: 25 wgwbU
 Kg©x‡`i civgk© `vb ev KvD‡Ýwjs m¤ú‡K© c~e© AwfÁZv ej‡Z ej‡eb|
 wWwRUvj †cÖ‡R‡›Ukb, mswÿß e³…Zv I cÖ‡kœvË‡i Av‡jvPbvi gva¨‡g civgk© `vb ev KvD‡Ýwjs
m¤ú‡K© mswÿßvKv‡i e¨vL¨v Ki‡eb|
 cÖwkÿYv_©x‡`i‡K Kg©x‡`i civgk© `v‡bi †ÿÎ I Dcvq m¤ú‡K© †Rvovq †bvU wb‡Z ej‡eb|
 †bvU Dc¯’vb I Av‡jvPbvi gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i G m¤úwK©Z aviYv ˆZwi Ki‡eb|
 wWwRUvj †cÖ‡R‡›Ukb I mswÿß e³…Zvi gva¨‡g Kg©x‡`i civgk© `vb ev KvD‡Ýwjs m¤ú‡K© we¯ÍvwiZ
e¨vL¨v Ki‡eb|
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avc 4: Awa‡ekb g~j¨vqb
mgq: 10 wgwbU
wb‡Pi cÖkœ/Kv‡Ri gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i wkLbdj AR©b AMÖMwZ hvPvB Ki‡eb|
1. Kg©x ZZ¡veavb ej‡Z Kx †ev‡Sb?
2. Kg©x cixweÿ‡Yi 2wU K‡i †ÿ‡Îi bvg D‡jøL Kiæb|
3. Kg©x‡`i civgk© `v‡bi 2wU Dcvq D‡jøL Kiæb|
avc 5: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv
mgq: 5 wgwbU
cÖwk¶K Db¥y³ Av‡jvPbv I wb‡Pi bgybv cÖ‡kœi gva¨‡g Awa‡ek‡bi ch©v‡jvPbv Ki‡eb|
7. Awa‡ek‡bi welqe¯‘i Av‡jv‡K D‡jøwLZ wkLb †hvM¨Zv h_vh_ n‡q‡Q wKbv?  n¨vu /  bv
8. AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv wkLbd‡ji mv‡_ KZUv mvgÄm¨c~Y©? gšÍe¨ Kiæb|
9. Awa‡ek‡b D‡jøwLZ wkLbdj Qvov Avi Kx Kx wkLbdj ms‡hvRb Kiv †h‡Z cv‡i?
10. cÖ‡qvR‡b 2 / 1 wU wkLb †hvM¨Zv ejyb|
11. wkLb-‡kLv‡bv Kvh©μ‡g †hme c×wZi e¨envi Kiv n‡q‡Q Zv Kx h_vh_ wQj?  n¨vu /  bv
12. Awa‡ek‡bi fv‡jv w`K I g›` w`K¸‡jv ejyb Ges g›` w`K¸‡jv mvwi‡q †Zvjvi Dcvq ejyb|
Gici cÖwk¶K mevB‡K ab¨ev` Rvwb‡q Awa‡ekb †kl Ki‡eb|
mnvqK cvV:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

†gvnv¤§` Lv‡jKz¾vgvb, (2014). e¨e¯’vcbvi †gŠj welq. XvKv: w` hgybv cvewjkvm©|
W. Gg AvZvDi ingvb, cÖ‡dmi g~Ë©vRv Avjx, †gv. Beªvnxg †nv‡mb I †gv. Rûiæj Bmjvg
k¨vgj. (2013). gvbe m¤ú` e¨e¯’vcbv. XvKv: Kgvm© cvewj‡KkÝ|
Adu, E. O., Akinloye, G. M., & Olaoye, O. F. (2014). Internal and external
school supervision: Issues, challenges and wayforward. International
Journal of Science Education, 7(2), 269-278.
Borich, G. D. (2008). Observation skills for effective teaching. New Jersy:
Pearson Education, Inc.
Padolina, M. A., & Sanchez, C. A. (2002). Counselling and
psychotheraphy:Theories, techniques, and applications. Manila: Rex Book
Store.
Robbins, S., David, D., Coulter, M., & Woods, M. (2014). Management:
the Essentials. NSW: Pearsons Australia Group Pty Ltd.
Gladding, S.T. ( 2004). Counseling: A Comprehensive Profession (5th
edition). Upper Saddle River, NJ: Merrill/Prentice Hall. P 6-7.
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Kg© Awa‡ekb 6.6 Kg©x g~j¨vqb : cÖ‡qvRbxqZv, c×wZ I Kvh©KvwiZv
(Staff Evaluation: Necessity, Methods and Effectiveness)
6.6.1 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv
 wewfbœ c×wZ I Dcvq Aej¤^‡b Kg©x g~j¨vq‡b mÿgZv cÖ`k©b|
 Kvh©Kifv‡e Kg©x g~j¨vq‡b mÿgZv cÖ`k©b|
6.6.2 wkLbdj
G Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_x©MY7. Kg©x g~j¨vqb Kx Zv ej‡Z cvi‡eb|
8. Kg©x g~j¨vq‡bi cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
9. Kg©x g~j¨vq‡bi c×wZ I Dcvq D‡jøL Ki‡Z cvi‡eb|
10. Kg©x g~j¨vq‡bi Kvh©KvwiZv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
6.6.3 Awa‡ekb cwiPvjbvi iƒc‡iLv
avc
welqe¯‘
c×wZ/‡KŠkj
1 Kg©x g~j¨vq‡bi
†eªBb÷wg©s, gvBÛg¨vc,
aviYv
wWwRUvj †cÖ‡R‡›Ukb, mswÿß
e³…Zv
2 Kg©x g~j¨vq‡bi
†eªBb÷wg©s, `jMZ KvR,
cÖ‡qvRbxqZv
Dc¯’vcb, cÖ‡kœvËi, Av‡jvPbv,
wWwRUvj †cÖ‡R‡›Ukb, mswÿß
e³…Zv
3 Kg©x g~j¨vq‡bi
†eªBb÷wg©s, `jMZ KvR,
c×wZ I Dcvq
Dc¯’vcb, cÖ‡kœvËi, Av‡jvPbv,
wWwRUvj †cÖ‡R‡›Ukb, mswÿß
e³…Zv
4 Kg©x g~j¨vq‡bi
†eªBb÷wg©s, `jMZ KvR,
Kvh©KvwiZv
Dc¯’vcb, cÖ‡kœvËi, Av‡jvPbv,
wWwRUvj †cÖ‡R‡›Ukb, mswÿß
e³…Zv
5 Awa‡ekb g~j¨vqb
cÖ‡kœvËi, Av‡jvPbv
6 Awa‡ekb ch©v‡jvPbv cÖ‡kœvËi, Db¥y³ Av‡jvPbv
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DcKiY
mvBb‡cb, wfc KvW©, †evW©
wcb, gvw¯‹s †Uc,
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
mvBb‡cb, IqvK©kxU,
n¨vÛAvDU, †cv÷vi †ccvi,
†evW© wcb, gvw¯‹s †Uc,
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
mvBb‡cb, IqvK©kxU,
n¨vÛAvDU, †cv÷vi †ccvi,
†evW© wcb, gvw¯‹s †Uc,
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
mvBb‡cb, IqvK©kxU,
n¨vÛAvDU, †cv÷vi †ccvi,
†evW© wcb, gvw¯‹s †Uc,
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
†nvqvBU †evW© I †evW© gvK©vi
-

mgq
15 wg.

25 wg.

25 wg.

10 wg.

10 wg.
5 wg.
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6.6.4 Dc¯’vcb Kvh©µg
avc 1: Kg©x g~j¨vqb Kx?
mgq: 15 wgwbU
 Awa‡ekbwU ïiæi c~‡e© cÖwk¶Yv_©x‡`i mv‡_ Kzkj wewbgq Kiæb|
 cÖwk¶Yv_©x‡`i mv‡_ Avjvc-Av‡jvPbvi gva¨‡g wk¶K-Kg©Pvix‡`i‡K Kxfv‡e g~j¨vqb Kiv hvq Zv
Rvb‡Z †Póv Kiæb|
 DËi Av`v‡q mn‡hvwMZvi gva¨‡g Awa‡ekb wk‡ivbvg †NvlYv Ki‡eb Ges wk‡ivbvg †ev‡W© wj‡L
†`‡eb|
 Kg©x g~j¨vqb ej‡Z Kx eySvq †m m¤ú‡K© cÖwkÿYv_©x‡`i †eªBb÷wg©s Ki‡Z I Zuv‡`i aviYv wfc
Kv‡W© wjL‡Z ej‡eb|
 wfc KvW©¸‡jv †ev‡W© gvBÛg¨vc AvKv‡i ¯’vcb K‡i †b‡eb I mswÿß Av‡jvPbv Ki‡eb|
 wWwRUvj †cÖ‡R‡›Ukb I mswÿß e³…Zvi mvnv‡h¨ Kg©x g~j¨vq‡bi aviYv e¨vL¨v Ki‡eb|
avc 2: Kg©x g~j¨vq‡bi cÖ‡qvRbxqZv
mgq: 25 wgwbU
 Kg©x g~j¨vq‡bi cÖ‡qvRbxqZv m¤ú‡K© cÖwkÿYv_©x‡`i aviYv wfc Kv‡W© wjL‡Z ej‡eb|
 cvkvcvwk Av‡jvPbv Ki‡Z w`b|
 †bvU Dc¯’vb I Av‡jvPbvi gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i G m¤úwK©Z aviYv ˆZwi Ki‡eb|
 wWwRUvj †cÖ‡R‡›Ukb I mswÿß e³…Zvi mvnv‡h¨ Kg©x g~j¨vq‡bi cÖ‡qvRbxqZv m¤ú‡K© e¨vL¨v
Ki‡eb|
avc 3: Kg©x g~j¨vq‡bi c×wZ I Dcvq
mgq: 25 wgwbU
 Kg©x g~j¨vq‡bi c×wZ I Dcvq m¤ú‡K© 2/3 Rb cÖwkÿYv_©xi c~e© AwfÁZv ej‡Z ej‡eb|
 wWwRUvj †cÖ‡R‡›Ukb, mswÿß e³…Zv I cÖ‡kœvË‡i Av‡jvPbvi gva¨‡g Kg©x g~j¨vq‡bi c×wZ I Dcvq
m¤ú‡K© mswÿßvKv‡i e¨vL¨v Ki‡eb|
 cÖwkÿYv_©x‡`i‡K 8 wU `‡j fvM K‡i Kg©x g~j¨vq‡bi c×wZ I Dcvq m¤ú‡K© †bvU wb‡Z ejyb|
 †bvU Dc¯’vb I Av‡jvPbvi gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i G m¤úwK©Z aviYv ˆZwi Ki‡eb|
 wWwRUvj †cÖ‡R‡›Ukb I mswÿß e³…Zvi mvnv‡h¨ Kg©x g~j¨vq‡bi c×wZ I Dcvq m¤ú‡K© e¨vL¨v
Ki‡eb|
avc 4: Kg©x g~j¨vq‡bi Kvh©KvwiZv
mgq: 10 wgwbU
 Kg©x g~j¨vq‡bi Kvh©KvwiZv ej‡Z Kx eySvq †m m¤ú‡K© cÖwkÿYv_©x‡`i †eªBb÷wg©s Ki‡Z I Zuv‡`i
aviYv wfc Kv‡W© wjL‡Z ej‡eb|
 wfc KvW©¸‡jv †ev‡W© gvBÛg¨vc AvKv‡i ¯’vcb K‡i †b‡eb I mswÿß Av‡jvPbv Ki‡eb|
 wWwRUvj †cÖ‡R‡›Ukb I mswÿß e³…Zvi mvnv‡h¨ Kg©x g~j¨vq‡bi Kvh©KvwiZv e¨vL¨v Ki‡eb|
avc 5: Awa‡ekb g~j¨vqb
mgq: 10 wgwbU
wb‡Pi cÖkœ/Kv‡Ri gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i wkLbdj AR©b AMÖMwZ hvPvB Ki‡eb|
1. Kg©x g~j¨vqb ej‡Z Kx †ev‡Sb?
2. Kg©x g~j¨vq‡bi 2wU cÖ‡qvRbxqZv D‡jøL Kiæb|
3. Kg©x g~j¨vq‡bi 2wU c×wZ I Dcvq D‡jøL Kiæb|
4. Kg©x g~j¨vq‡bi Kvh©KvwiZv Kx?
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avc 7: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv
mgq: 5 wgwbU
cÖwk¶K Db¥y³ Av‡jvPbv I wb‡Pi bgybv cÖ‡kœi gva¨‡g Awa‡ek‡bi ch©v‡jvPbv Ki‡eb|
13. Awa‡ek‡bi welqe¯‘i Av‡jv‡K D‡jøwLZ wkLb †hvM¨Zv h_vh_ n‡q‡Q wKbv?  n¨vu /  bv
14. AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv wkLbd‡ji mv‡_ KZUv mvgÄm¨c~Y©? gšÍe¨ Kiæb|
15. Awa‡ek‡b D‡jøwLZ wkLbdj Qvov Avi Kx Kx wkLbdj ms‡hvRb Kiv †h‡Z cv‡i?
16. cÖ‡qvR‡b 2 / 1 wU wkLb †hvM¨Zv ejyb|
17. wkLb-‡kLv‡bv Kvh©μ‡g †hme c×wZi e¨envi Kiv n‡q‡Q Zv Kx h_vh_ wQj?  n¨vu /  bv
18. Awa‡ek‡bi fv‡jv w`K I g›` w`K¸‡jv ejyb Ges g›` w`K¸‡jv mvwi‡q †Zvjvi Dcvq ejyb|
Gici cÖwk¶K mevB‡K ab¨ev` Rvwb‡q Awa‡ekb †kl Ki‡eb|
mnvqK cvV:
1. wUwKDAvB (2012). evsjv‡`‡ki gva¨wgK we`¨vj‡qi cÖavb wkÿKM‡bi wcÖ-mvwf©m cÖwkÿY
g¨vbyqvj 2012. wUwPs †KvqvwjwU B¤úªæf‡g›U Bb †m‡KÛvwi GWz‡Kkb cÖKí, gva¨wgK I D”P wkÿv
Awa`ßi, wkÿv gš¿Yvjq, MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi|
2. cÖ‡dmi W. †gv. AvjvDwÏb I Gg. wmwÏKzi ingvb. (2011). D”P gva¨wgK e¨emvq bxwZ I cÖ‡qvM.
XvKv: cv‡Äix cvewj‡KkÝ wj|
3. †gvnv¤§` Lv‡jKz¾vgvb, (2014). e¨e¯’vcbvi †gŠj welq. XvKv: w` hgybv cvewjkvm©|
4. W. Gg AvZvDi ingvb, cÖ‡dmi g~Ë©vRv Avjx, †gv. Beªvnxg †nv‡mb I †gv. Rûiæj Bmjvg k¨vgj.
(2013). gvbe m¤ú` e¨e¯’vcbv. XvKv: Kgvm© cvewj‡KkÝ|
5. Robbins, S., David, D., Coulter, M., & Woods, M. (2014). Management: the
Essentials. NSW: Pearsons Australia Group Pty Ltd.
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Kg© Awa‡ekb 6.7t †ckvMZ Dbœq‡b Kg© mnvqK M‡elYv
(Action Research on professional development)
6.7.1 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv
 cÖwZôv‡b Kg© mnvqK M‡elYv cwiPvjbvi †ÿÎ wPwýZ Ki‡Y mÿgZv cÖ`k©b|
 Dchy³ cÖKv‡ii Kg© mnvqK M‡elYv wbe©vPb K‡i M‡elYv cwiPvjbv Ki‡Z mÿgZv cÖ`k©b|
 D‡Ïk¨wfwËK Kg© mnvqK M‡elYv cwiPvjbvi mÿgZv cÖ`k©b|
6.7.2 wkLbdj
G Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_x©MY11. Kg© mnvqK M‡elYv Kx Zv ej‡Z cvi‡eb|
12. Kg© mnvqK M‡elYvi ˆewkó¨ D‡jøL Ki‡Z cvi‡eb|
13. Kg©mnvqK M‡elYvi D‡Ïk¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
14. Kg© mnvqK M‡elYvi cÖKvi‡f` D‡jøL Ki‡Z cvi‡eb|
15. cÖwZôv‡b Kg© mnvqK M‡elYv cwiPvjbvi †ÿÎ wPwýZ Ki‡Z cvi‡eb|
6.7.3 Awa‡ekb cwiPvjbvi iƒc‡iLv
avc
welqe¯‘
c×wZ/‡KŠkj
DcKiY
1 Kg© mnvqK M‡elYvi AwfÁZv eY©bv, †eªBb÷wg©s,
mvBb‡cb, wfc KvW©, †evW©
aviYv
gvBÛg¨vc, wWwRUvj
wcb, gvw¯‹s †Uc,
†cÖ‡R‡›Ukb, mswÿß e³…Zv
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
2 Kg© mnvqK M‡elYvi †eªBb÷wg©s, aviYv †kqvi,
n¨vÛAvDU, gvwëwgwWqv
ˆewkó¨
cÖ‡kœvËi, Av‡jvPbv, wWwRUvj cÖ‡R±i
†cÖ‡R‡›Ukb, mswÿß e³…Zv
3 Kg© mnvqK M‡elYvi †eªBb÷wg©s, †bvU †bIqv,
n¨vÛAvDU, gvwëwgwWqv
D‡Ïk¨
†Rvovq KvR, cÖ‡kœvËi,
cÖ‡R±i
Av‡jvPbv, †cÖ‡R‡›Ukb, e³…Zv
4 Kg© mnvqK M‡elYvi †eªBb÷wg©s, †bvU †bIqv,
n¨vÛAvDU, gvwëwgwWqv
cÖKvi‡f`
†Rvovq KvR, cÖ‡kœvËi,
cÖ‡R±i
Av‡jvPbv, †cÖ‡R‡›Ukb, e³…Zv
5 Kg© mnvqK M‡elYv †eªBb÷wg©s, GKK KvR,
mvBb‡cb, wfc KvW©, †cv÷vi
cwiPvjbvi †ÿÎ
Dc¯’vcb, cÖ‡kœvËi, Av‡jvPbv, †ccvi, †evW© wcb, gvw¯‹s
wPwýZ KiY
wWwRUvj †cÖ‡R‡›Ukb, e³…Zv
†Uc, gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
6 Awa‡ekb g~j¨vqb
cÖ‡kœvËi, Av‡jvPbv
†nvqvBU †evW© I †evW© gvK©vi
7 Awa‡ekb ch©v‡jvPbv cÖ‡kœvËi, Db¥y³ Av‡jvPbv
-
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6.7.4 Dc¯’vcb Kvh©µg
avc 1: cvV m~Pbv
mgq: 5 wgwbU
 Awa‡ekbwU ïiæi c~‡e© cÖwk¶Yv_©x‡`i mv‡_ Kzkj wewbgq Kiæb|
 cÖwk¶Yv_©x‡`i mv‡_ Avjvc-Av‡jvPbvi gva¨‡g Kg© mnvqK M‡elYv m¤ú‡K© Rvb‡Z †Póv Kiæb|
 DËi Av`v‡q mn‡hvwMZvi gva¨‡g Awa‡ekb wk‡ivbvg †NvlYv Ki‡eb Ges wk‡ivbvg †ev‡W© wj‡L
†`‡eb|
avc 1: Kg© mnvqK M‡elYv Kx?
mgq: 10 wgwbU
 †Kvb cÖwkÿYv_©xi Kg© mnvqK M‡elYvi AwfÁZv _vK‡j Zv ej‡Z ejyb|
 Kg© mnvqK M‡elYv ej‡Z Kx eySvq †m m¤ú‡K© cÖwkÿYv_©x‡`i †eªBb÷wg©s K‡i aviYv wfc Kv‡W©
wjL‡Z ej‡eb|
 wfc KvW©¸‡jv †ev‡W© gvBÛg¨vc AvKv‡i ¯’vcb K‡i †b‡eb I mswÿß Av‡jvPbv Ki‡eb|
 wWwRUvj †cÖ‡R‡›Ukb I mswÿß e³…Zvi mvnv‡h¨ Kg© mnvqK M‡elYvi aviYv e¨vL¨v Ki‡eb|
avc 2: Kg© mnvqK M‡elYvi ˆewkó¨
mgq: 15 wgwbU
 wewfbœ msMvi gva¨‡g Kg© mnvqK M‡elYvi Kx ˆewkó¨ jÿ¨ Kiv hvq Zv †Rvovq †bvU wb‡Z ejyb|
 Db¥y³ Av‡jvPbv I cÖ‡kœvË‡ii gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i G m¤úwK©Z aviYv †kqvi Ki‡Z I n¨vÛAvDU
co‡Z w`b|
 wWwRUvj †cÖ‡R‡›Ukb, mswÿß e³…Zv I e¨vL¨vi mvnv‡h¨ Kg© mnvqK M‡elYvi ˆewkó¨ m¤ú‡K©
cwi¯‹vi aviYv ˆZwi Ki‡eb|
avc 3: Kg© mnvqK M‡elYvi D‡Ïk¨
mgq: 15 wgwbU
 wewfbœ msMv †_‡K Kg© mnvqK M‡elYv cwiPvjbvi D‡Ïk¨ Kx Zv †Rvovq †bvU wb‡Z ejyb|
 cvkvcvwk 2wU †Rvov‡K Av‡jvPbv Ki‡Z w`b|
 †bvU Dc¯’vb I Av‡jvPbvi gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i G m¤úwK©Z aviYv ˆZwi Ki‡eb| G Qvov
n¨vÛAvDU co‡Z w`b|
 wWwRUvj †cÖ‡R‡›Ukb I mswÿß e³…Zvi mvnv‡h¨ Kg© mnvqK M‡elYv cwiPvjbvi D‡Ïk¨ m¤ú‡K©
e¨vL¨v Ki‡eb|
avc 4: Kg© mnvqK M‡elYvi cÖKvi‡f`
mgq: 15 wgwbU
 †Kvb cÖwkÿYv_©xi Kg© mnvqK M‡elYvi AwfÁZv _vK‡j Zv †_‡K cÖKvi‡f` m¤ú‡K© cÖv_wgK aviYv
ej‡Z ejyb|
 Av‡jvPbvi gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i G m¤úwK©Z aviYv ˆZwi Ki‡eb I n¨vÛAvDU co‡Z w`‡eb|
 wWwRUvj †cÖ‡R‡›Ukb I mswÿß e³…Zvi mvnv‡h¨ cÖwZôv‡b Kg© mnvqK M‡elYvi cÖKvi‡f` m¤ú‡K©
e¨vL¨v Ki‡eb|
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avc 5: cÖwZôv‡b Kg© mnvqK M‡elYv cwiPvjbvi †ÿÎ wPwýZ KiY
mgq: 15 wgwbU
 cÖ‡Z¨K cÖwkÿYv_©x‡K wbR cÖwZôv‡b Kg© mnvqK M‡elYv cwiPvjbvi 2wU K‡i †ÿÎ wPwýZ Ki‡Z
ejyb|
 cvkvcvwk Av‡jvPbv Ki‡Z w`b|
 wPwýZ †ÿÎ¸‡jv GK GKwU wfc Kv‡W© wj‡L †ev‡W© jvMvb|
 Av‡jvPbvi gva¨‡g †ÿÎ¸‡jvi GKwU ZvwjKv ˆZwi Kiæb Ges `k©bxq ¯’v‡b jvwM‡q w`b|
avc 6: Awa‡ekb g~j¨vqb
mgq: 10 wgwbU
wb‡Pi cÖkœ/Kv‡Ri gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i wkLbdj AR©b AMÖMwZ hvPvB Ki‡eb|
1. Kg© mnvqK M‡elYv ej‡Z Kx †ev‡Sb?
2. Kg© mnvqK M‡elYvi 2wU ˆewkó¨ D‡jøL Kiæb|
3. Kg© mnvqK M‡elYvi 2wU D‡Ïk¨ D‡jøL Kiæb|
avc 7: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv
mgq: 5 wgwbU
cÖwk¶K Db¥y³ Av‡jvPbv I wb‡Pi bgybv cÖ‡kœi gva¨‡g Awa‡ek‡bi ch©v‡jvPbv Ki‡eb|
19. Awa‡ek‡bi welqe¯‘i Av‡jv‡K D‡jøwLZ wkLb †hvM¨Zv h_vh_ n‡q‡Q wKbv?  n¨vu /  bv
20. AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv wkLbd‡ji mv‡_ KZUv mvgÄm¨c~Y©? gšÍe¨ Kiæb|
21. Awa‡ek‡b D‡jøwLZ wkLbdj Qvov Avi Kx Kx wkLbdj ms‡hvRb Kiv †h‡Z cv‡i?
22. cÖ‡qvR‡b 2 / 1 wU wkLb †hvM¨Zv ejyb|
23. wkLb-‡kLv‡bv Kvh©μ‡g †hme c×wZi e¨envi Kiv n‡q‡Q Zv Kx h_vh_ wQj?  n¨vu /  bv
24. Awa‡ek‡bi fv‡jv w`K I g›` w`K¸‡jv ejyb Ges g›` w`K¸‡jv mvwi‡q †Zvjvi Dcvq ejyb|
Gici cÖwk¶K mevB‡K ab¨ev` Rvwb‡q Awa‡ekb †kl Ki‡eb|
mnvqK cvV:
1. wUwKDAvB (2012). evsjv‡`‡ki gva¨wgK we`¨vj‡qi cÖavb wkÿKM‡bi wcÖ-mvwf©m cÖwkÿY g¨vbyqvj 2012. wUwPs
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

†KvqvwjwU B¤úªæf‡g›U Bb †m‡KÛvwi GWz‡Kkb cÖKí, gva¨wgK I D”P wkÿv Awa`ßi, wkÿv gš¿Yvjq, MYcÖRvZš¿x
evsjv‡`k miKvi|
wUwKDAvB (2008). Kg© mnvqK M‡elYv (gva¨wgK wkÿK cÖwkÿY (we.GW) g¨vbyqvj, gwWDj 1 I 3). wUwPs
†KvqvwjwU B¤úªæf‡g›U Bb †m‡KÛvwi GWz‡Kkb cÖKí, gva¨wgK I D”P wkÿv Awa`ßi, wkÿv gš¿Yvjq, MYcÖRvZš¿x
evsjv‡`k miKvi|
Ariola, M. M. (2006). Principles and methods of research. Manila: Rex Book Store.
Baumfield, V., Hall, E., & Wall, K. (2008). Action research in the classroom. Los
Angeles: SAGE.
Bubb, S., & Peter, E. (2007). Leading and Managing Continuing Professional
Development. London: Paul Chapman Publishing.
Burton, N., Brundrett, M., & Jones, M. (2008). Doing your education research project.
Los Angeles: SAGE.
McNiff, J., & Whitehead, J. (2005). Action research for teachers: A practice guide.
London: David Fulton Publishers Ltd.
Sevilla, C. G., Ochave, J. A., Punsalan, T. G., Regala, B. P., & Uriarte, G. G. (2001).
Research Methods. Manila: Rex Book Store.
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Kg© Awa‡ekb 6.8t mgm¨v wPwýZKiY I M‡elYv cÖ¯Íve cÖYqb
(Problems identification and research proposal preparation)
6.8.1 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv
 cÖwZôv‡b Kg© mnvqK M‡elYv cwiPvjbvq KwZcq g‡Wj e¨env‡i mÿgZv cÖ`k©b|
 Kg© mnvqK M‡elYv cwiPvjbvq DcKiY ˆZwi Ki‡Z mÿgZv cÖ`k©b|
 Kg© mnvqK M‡elYv cwiPvjbvq Z_¨ I DcvË msMÖ‡n mÿgZv cÖ`k©b|
 Kg© mnvqK M‡elYv cwiPvjbvq Kvh©Kix cwiKíbv cÖYqb Ki‡Z mÿgZv cÖ`k©b|
 M‡elYv cÖ¯Íve ˆZwi‡Z mÿgZv cÖ`k©b|
6.8.2 wkLbdj
G Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_x©MY16. Kg© mnvqK M‡elYvi KwZcq g‡Wj D‡jøL Ki‡Z cvi‡eb|
17. Kg© mnvqK M‡elYvi mgm¨v wPwýZ Ki‡Z cvi‡eb|
18. Kg© mnvqK M‡elYv cwiPvjbvq DcKiY ˆZwi Ki‡Z cvi‡eb|
19. Kg© mnvqK M‡elYv cwiPvjbvq Z_¨ I Dcv‡Ëi e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
20. Kg© mnvqK M‡elYv cwiPvjbvq Kvh©Kix cwiKíbv cÖYqb Ki‡Z cvi‡eb|
21. cÖwZôv‡b Kg© mnvqK M‡elYv cwiPvjbvi Rb¨ M‡elYv cÖ¯Íve ˆZwi Ki‡Z cvi‡eb|
6.8.3 Awa‡ekb cwiPvjbvi iƒc‡iLv
avc
welqe¯‘
c×wZ/‡KŠkj
1 Kg© mnvqK M‡elYvi cÖ‡kœvËi, Av‡jvPbv, wWwRUvj
KwZcq g‡Wj
†cÖ‡R‡›Ukb, mswÿß e³…Zv
2 Kg© mnvqK M‡elYvi †eªBb÷wg©s, `jMZ KvR,
mgm¨v wPwýZ KiY Dc¯’vcb, cÖ‡kœvËi, Av‡jvPbv,
wWwRUvj †cÖ‡R‡›Ukb, mswÿß
e³…Zv
3 Kg© mnvqK M‡elYv †eªBb÷wg©s, `jMZ KvR,
cwiPvjbvi DcKiY Dc¯’vcb, cÖ‡kœvËi, Av‡jvPbv,
ˆZwi
†cÖ‡R‡›Ukb, mswÿß e³…Zv
4 Kg© mnvqK M‡elYv `jMZ KvR, Dc¯’vcb,
cwiPvjbvq Z_¨ I
cÖ‡kœvËi, Av‡jvPbv, wWwRUvj
DcvË msMÖn
†cÖ‡R‡›Ukb, mswÿß e³…Zv
5 Kg© mnvqK M‡elYv †eªBb÷wg©s, `jMZ KvR,
cwiPvjbvi Kvh©Kix Dc¯’vcb, cÖ‡kœvËi, Av‡jvPbv,
cwiKíbv cÖYqb
†cÖ‡R‡›Ukb, mswÿß e³…Zv
6 M‡elYv cÖ¯Íve ˆZwi cÖ‡kœvËi, Av‡jvPbv, wWwRUvj
†cÖ‡R‡›Ukb, mswÿß e³…Zv
7 Awa‡ekb g~j¨vqb
cÖ‡kœvËi, Av‡jvPbv
8 Awa‡ekb ch©v‡jvPbv cÖ‡kœvËi, Db¥y³ Av‡jvPbv
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DcKiY
n¨vÛAvDU, gvwëwgwWqv
cÖ‡R±i
mvBb‡cb, n¨vÛAvDU,
†cv÷vi †ccvi, †evW© wcb,
gvw¯‹s †Uc, gvwëwgwWqv
cÖ‡R±i
mvBb‡cb, n¨vÛAvDU,
†cv÷vi †ccvi, †evW© wcb,
gvw¯‹s †Uc, cÖ‡R±i
mvBb‡cb, n¨vÛAvDU,
†cv÷vi †ccvi, †evW© wcb,
gvw¯‹s †Uc, cÖ‡R±i
mvBb‡cb, n¨vÛAvDU,
†cv÷vi †ccvi, †evW© wcb,
gvw¯‹s †Uc, cÖ‡R±i
n¨vÛAvDU, gvwëwgwWqv
cÖ‡R±i
†nvqvBU †evW© I †evW© gvK©vi
-

mgq
15 wg.
10 wg.

15 wg.

15 wg.

10 wg.

10 wg.
10 wg.
5 wg.

cÖwk¶‡Ki Rb¨

6.8.4 Dc¯’vcb Kvh©µg
avc 1: Kg© mnvqK M‡elYvi g‡Wj
mgq: 10 wgwbU
 Awa‡ekbwU ïiæi c~‡e© cÖwk¶Yv_©x‡`i mv‡_ Kzkj wewbgq Kiæb|
 cÖwk¶Yv_©x‡`i mv‡_ Avjvc-Av‡jvPbvi gva¨‡g Kg© mnvqK M‡elYv cÖ¯vÍ ebv m¤ú‡K© Rvb‡Z †Póv
Kiæb|
 DËi Av`v‡q mn‡hvwMZvi gva¨‡g Awa‡ekb wk‡ivbvg †NvlYv Ki‡eb Ges wk‡ivbvg †ev‡W© wj‡L
†`‡eb|
 †Kvb cÖwkÿYv_©xi Kg© mnvqK M‡elYv cwiPvjbvi g‡Wj Rvbv _vK‡j Zv ej‡Z ej‡eb|
 wWwRUvj †cÖ‡R‡›Ukb I mswÿß e³…Zvi gva¨‡g Kg© mnvqK M‡elYvi K‡qKwU g‡Wj e¨vL¨v
Ki‡eb|
avc 2: Kg© mnvqK M‡elYvi mgm¨v wPwýZ KiY
mgq: 10 wgwbU
 cÖwkÿYv_©x‡`i‡K 8wU `‡j fvM K‡i cÖ‡Z¨K `j‡K Kg© mnvqK M‡elYv cwiPvjbvi Rb¨ GKwU
g‡Wj wbe©vPb Ki‡Z ej‡eb|
 wWwRUvj †cÖ‡R‡›Ukb I mswÿß e³…Zvi gva¨‡g mgm¨v wPwýZ Kivi Dcvq e¨vL¨v Ki‡eb|
 c~‡e©i Awa‡ek‡b wPwýZ †ÿÎ †_‡K GKwU †ÿÎ wbe©vPb K‡i Zv †_‡K GKwU mgm¨v wbe©vPb Ki‡Z
ej‡eb|
avc 3: Kg© mnvqK M‡elYvi DcKiY
mgq: 15 wgwbU
 †Kvb cÖwkÿYv_©xi M‡elYv cwiPvjbvq DcKiY ˆZwi I e¨env‡ii AwfÁZv _vK‡j Zv ej‡Z
ej‡eb|
 wWwRUvj †cÖ‡R‡›Ukb I mswÿß e³…Zvi gva¨‡g Kg© mnvqK M‡elYv cwiPvjbvq DcKiY (gy³ I
e× cÖkœgvjv, KvVv‡gve× I Aa©- KvVv‡gv cÖkœgvjv, Rvb©vj, wdì †bvU BZ¨vw`) m¤ú‡K© aviYv ˆZwi
Ki‡eb|
 cÖwkÿYv_©x‡`i wbe©vwPZ mgm¨vi Dci M‡elYv cwiPvjbvi Rb¨ GKwU DcKiY ˆZwi Ki‡Z ej‡eb|
avc 4: Z_¨ I DcvË
mgq: 15 wgwbU
 †Kvb cÖwkÿYv_©xi M‡elYv cwiPvjbvq Z_¨-DcvË m¤ú‡K© Rvbv _vK‡j Zv ej‡Z ej‡eb|
 wWwRUvj †cÖ‡R‡›Ukb I mswÿß e³…Zvi gva¨‡g Kg© mnvqK M‡elYv cwiPvjbvq Z_¨-DcvË (Z‡_¨i
cÖKvi‡f`, bgybv `j, bgybv, Z_¨ msMÖ‡ni c×wZ/†KŠkj, Z_¨ we‡kølY BZ¨vw`) m¤ú‡K© aviYv ˆZwi
Ki‡eb|
avc 5: Kvh©Kix cwiKíbv
mgq: 10 wgwbU
 †Kvb cÖwkÿYv_©xi M‡elYv cwiPvjbvq Kvh©Kix cwiKíbv cÖYqb m¤ú‡K© Rvbv _vK‡j Zv ej‡Z
ej‡eb|
 wWwRUvj †cÖ‡R‡›Ukb I mswÿß e³…Zvi gva¨‡g Kg© mnvqK M‡elYv cwiPvjbvq Kvh©Kix cwiKíbv
cÖYqb (UvBg jvBbmn) m¤ú‡K© aviYv ˆZwi Ki‡eb|

24

cÖwk¶‡Ki Rb¨

avc 6: M‡elYv cÖ¯Íve
mgq: 10 wgwbU
 †Kvb cÖwkÿYv_©xi M‡elYv cÖ¯Íve m¤ú‡K© Rvbv _vK‡j Zv ej‡Z ej‡eb|
 wWwRUvj †cÖ‡R‡›Ukb I mswÿß e³…Zvi gva¨‡g Kg© mnvqK M‡elYv cwiPvjbvq M‡elYv cÖ¯vÍ e
cÖYq‡bi KvVv‡gv/ avc m¤ú‡K© aviYv ˆZwi Ki‡eb|
avc 7: Awa‡ekb g~j¨vqb
mgq: 10 wgwbU
wb‡Pi cÖkœ/Kv‡Ri gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i wkLbdj AR©b AMÖMwZ hvPvB Ki‡eb|
1. 2wU `j‡K Kg© mnvqK M‡elYv cwiPvjbvi Rb¨ DcKiY ˆZwi Ki‡Z w`b|
2. 2wU `j‡K M‡elYv cwiPvjbvi Rb¨ bgybv wbe©vPb K‡i DcvË msMÖ‡ni c×wZ D‡jøL Ki‡Z w`b|
3. 2wU `j‡K Kg© mnvqK M‡elYv cwiPvjbvi Rb¨ Kvh©Kix cwiKíbv cÖYqb Ki‡Z w`b|
4. 2wU `j‡K Kg© mnvqK M‡elYv cwiPvjbvi Rb¨ cÖ¯Ív‡ei KvVv‡gv ˆZwi Ki‡Z w`b|
avc 8: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv
mgq: 5 wgwbU
cÖwk¶K Db¥y³ Av‡jvPbv I wb‡Pi bgybv cÖ‡kœi gva¨‡g Awa‡ek‡bi ch©v‡jvPbv Ki‡eb|
25. Awa‡ek‡bi welqe¯‘i Av‡jv‡K D‡jøwLZ wkLb †hvM¨Zv h_vh_ n‡q‡Q wKbv?  n¨vu /  bv
26. AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv wkLbd‡ji mv‡_ KZUv mvgÄm¨c~Y©? gšÍe¨ Kiæb|
27. Awa‡ek‡b D‡jøwLZ wkLbdj Qvov Avi Kx Kx wkLbdj ms‡hvRb Kiv †h‡Z cv‡i?
28. cÖ‡qvR‡b 2 / 1 wU wkLb †hvM¨Zv ejyb|
29. wkLb-‡kLv‡bv Kvh©μ‡g †hme c×wZi e¨envi Kiv n‡q‡Q Zv Kx h_vh_ wQj?  n¨vu /  bv
30.Awa‡ek‡bi fv‡jv w`K I g›` w`K¸‡jv ejyb Ges g›` w`K¸‡jv mvwi‡q †Zvjvi Dcvq ejyb|
Gici cÖwk¶K mevB‡K ab¨ev` Rvwb‡q Awa‡ekb †kl Ki‡eb|
mnvqK cvV:
1. wUwKDAvB (2012). evsjv‡`‡ki gva¨wgK we`¨vj‡qi cÖavb wkÿKM‡bi wcÖ-mvwf©m cÖwkÿY g¨vbyqvj 2012. wUwPs
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

†KvqvwjwU B¤úªæf‡g›U Bb †m‡KÛvwi GWz‡Kkb cÖKí, gva¨wgK I D”P wkÿv Awa`ßi, wkÿv gš¿Yvjq, MYcÖRvZš¿x
evsjv‡`k miKvi|
wUwKDAvB (2008). Kg© mnvqK M‡elYv (gva¨wgK wkÿK cÖwkÿY (we.GW) g¨vbyqvj, gwWDj 1 I 3). wUwPs
†KvqvwjwU B¤úªæf‡g›U Bb †m‡KÛvwi GWz‡Kkb cÖKí, gva¨wgK I D”P wkÿv Awa`ßi, wkÿv gš¿Yvjq, MYcÖRvZš¿x
evsjv‡`k miKvi|
GbwmwUwe (2012). wkÿvµg we¯ÍiY g¨vbyqvj. RvZxq wkÿvμg I cvV¨cy¯ÍK †evW©, XvKv, wkÿv gš¿Yvjq,
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi|
Ariola, M. M. (2006). Principles and methods of research. Manila: Rex Book Store.
Baumfield, V., Hall, E., & Wall, K. (2008). Action research in the classroom. Los
Angeles: SAGE.
Bubb, S., & Peter, E. (2007). Leading and Managing Continuing Professional
Development. London: Paul Chapman Publishing.
Burton, N., Brundrett, M., & Jones, M. (2008). Doing your education research project.
Los Angeles: SAGE.
McNiff, J., & Whitehead, J. (2005). Action research for teachers: A practice guide.
London: David Fulton Publishers Ltd.
Sevilla, C. G., Ochave, J. A., Punsalan, T. G., Regala, B. P., & Uriarte, G. G. (2001).
Research Methods. Manila: Rex Book Store.
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Awa‡ekb 6.9 wkLb `¶Zv Dbœqb: gvB‡µvwUwPs( Learning Skills Development:
Microteaching)
6.9.1 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv
 gvB‡μvwUwPs Gi HwZnvwmK cUf~wg eY©bv Ki‡Z cviv
 gvB‡μvwUwPs Gi gva¨‡g wk¶Y `¶Zv Avq‡Ëi †KŠkj Rvbv
 gvB‡μvwUwPs Gi ch©vq¸‡jv ej‡Z cviv
 gvB‡μvwUwPs Gi myweav I Amyweav Rvbv
 gvB‡μvwUwPs Gi ¸i“Z¡ eY©bv Ki‡Z cviv
6.9.2 wkLbdj
Awa‡ekb †k‡l cÖwk¶Yv_©xiv 






gvB‡μvwUwPs wK Zv ej‡Z cvi‡eb
gvB‡μvwUwPs Gi HwZnvwmK cUf~wg eY©bv Ki‡Z cvi‡eb
wk¶Y `¶Zv Dbœq‡b gvB‡μvwUwPs Gi †KŠkj eY©bv Ki‡Z cvi‡eb
gvB‡μvwUwPs Gi ch©vq¸‡jv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb
gvB‡μvwUwPs Gi myweav I Amyweav ej‡Z cvi‡eb
gvB‡μvwUwPs ¸i“Z¡ eY©bv Ki‡Z cvi‡eb

6.9.3 wkLb †kLv‡bv cÖwµqv
Avc

welqe¯‘

c×wZ/†KŠkj

DcKiY

Mgq

1

gvB‡μvwUwPs

Av‡jvPbv, †eªBb †÷vwg©s, †Rvovq KvR

2

HwZnvwmK cUf~wg

Av‡jvPbv,
`jxq KvR

3

wk¶Y
`¶Zv `jMZ KvR, Dc¯’vcb
Avq‡Ëi †KŠkj

gvK©vi, †cv÷vi, j¨vcUc

20 wgwbU

4

gvB‡μvwUwPs
ch©vq

gvK©vi, †cv÷vi †ccvi

10 wgwbU

5

gvB‡μvwUwPs
Gi †eªBb †÷vwg©s, †Rvovq KvR
myweav I Amyweav

wi‡d¬Kkb Rvb©vj

10 wgwbU

6

gvB‡μvwUwPs ¸i“Z¡

Av‡jvPbv I cÖ‡kœvËi

wi‡d¬Kkb Rvb©vj

10 wgwbU

7

g~j¨vqb

cÖ‡kœvËi

†evW©, gvK©vi

10 wgwbU

†Rvovq

KvR, gvwëwgwWqv, cÖ‡R±i,
j¨vcUc

Gi `jMZ KvR, Dc¯’vcb
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6.9.4 Dc¯’vcb
avc - 1: gvB‡µvwUwPs

10 wgwbU

KvR - 1:

cÖwk¶Yv_©x‡`i D‡Ï‡k¨ wb‡Pi cÖkœ¸‡jv Kiyb:
 gvB‡μvwUwPs wK?
 wewfbœ wk¶vwe` Gi bvg Rv‡b wKbv| we‡kl K‡i MC Knight, Allen & Eve,
John-Brook & Spelman hviv gvB‡μvwUwPs wK Zv e¨vL¨v K‡i‡Qb|
KvR - 2:
cÖkœ¸‡jv †Rvovq Av‡jvPbv K‡i cÖkœ¸‡jvi DËi fxc Kv‡W© wjL‡Z ejyb|
KvR - 3:
cÖwk¶Yv_©x‡`i Kv‡Q Rvb‡Z Pvb Zviv Kx wj‡L‡Qb| cÖwk¶Yv_©x‡`i mnvqZv w`b Ges
e¨vL¨v Ki“b|
avc - 2: HwZnvwmK cUf~wg
20 wgwbU
KvR - 1:

cÖwk¶Yv_©x‡`i D‡Ï‡k¨ wb‡Pi cÖkœ¸‡jv Ki“b:

 gvB‡μvwUwPs KLb ïiy nq?
 †gvUvgywU KqwU ¯—‡i fvM Kiv hvq I Kx Kx?
 eªvDb Gi we‡kølY c×wZ‡Z QvÎ wk¶‡Ki cvi¯úwiK cÖwZwμqv¸wj‡K KqwU ZrciZvq
fvM Kiv n‡q‡Q I Kx Kx?
 ÷¨vb‡dvW© wek¦we`¨vjq D™¢vweZ gvB‡μvwUwPs †KŠkj¸‡jv Kx Kx?
KvR - 2:
cÖkœ¸‡jv †Rvovq I `‡j Av‡jvPbv K‡i †cøbvix‡Z Dc¯’vcb Ki‡Z ejyb|
avc - 3: wkLb `¶Zv Avq‡Ëi †KŠkj
20 wgwbU
KvR - 1:
KvR - 2:
KvR - 3:

cÖwk¶Yv_©x‡`i `‡j fvM Ki“b| cÖ‡Z¨K `j‡K GKwU K‡i †cv÷vi †ccvi I gvK©vi
w`b|
cÖ‡Z¨K `j‡K wkLb `¶Zvi †KŠkj wPwýZ K‡i †cv÷vi †ccv‡i wjL‡Z ejyb
†jLv †kl n‡j †cbvix‡Z Dc¯’vcb Ki‡Z ejyb| cÖwk¶K cÖ‡qvRbxq mnvqZv w`‡eb|

avc - 4: gvB‡µvwUwPs Gi ch©vq
KvR - 1:
KvR - 2:

10 wgwbU

cÖwk¶Yv_©x‡`i cybivq GKB `‡j KvR Ki‡Z ejyb| gvB‡μvwUwPs Gi 5wU ch©vq Kx Kx
Zv Av‡jvPbvi gva¨‡g kbv³ K‡i 1/2wU `j‡K j¨vcU‡c Dc¯’vcb Ki‡Z ejyb|
Dc¯’vcb †k‡l Kv‡iv †Kvb gš—e¨ _vK‡i ïbyb Ges Av‡jvPbvi gva¨‡g mgvavb
Ki“b|
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avc - 5: gvB‡µvwUwPs: myweav-Amyweav
KvR - 1:

10 wgwbU

welqwU †ev‡W© eo K‡i wjLyb| cÖwk¶Yv_©x‡`i‡K †Rvovq welqwU wb‡q †eªBb †÷vwg©s
Gi gva¨‡g Av‡jvPbv K‡i Zv‡`i wi‡d¬Kkb Rvb©v‡j wjL‡Z ejyb|
cÖwk¶Yv_©x‡`i Kv‡Q Rvb‡Z Pvb Zviv Kx wj‡L‡Q?
Zv‡`i DËi †`Iqv †kl n‡j cÖ‡qvR‡b Avcwb welqwU m¤ú‡K© ms‡¶‡c Av‡jvPbv
Ki“b|

KvR - 2:
KvR - 3:

avc - 6: gvB‡µvwUwPs-Gi ¸iyZ¡
KvR - 1:

10 wgwbU

cÖwk¶Yv_©x‡`i `‡j wefvRb n‡q gvB‡μvwUwPs Gi ¸i“Z¡ m¤ú‡K© Av‡jvPbv Ki‡Z
ejyb Ges wi‡d¬Kkb Rvb©v‡j wjL‡Z ejyb|
cÖwk¶Yv_©x‡`i Kv‡Q Rvb‡Z Pvb Zviv wK wj‡L‡Q?
DËi †kvbvi ci cÖ‡qvR‡b Av‡jvPbv Ki“b|

KvR - 2:
KvR - 3:

avc - 7: g~j¨vqb
KvR - 1:





KvR - 2:

10 wgwbU

†mkbwU g~j¨vq‡bi Rb¨ cÖwk¶Yv_©x‡`i D‡Ï‡k¨ wb‡Pi cÖkœ¸‡jv Ki“b:
gvB‡μvwUwPs Kx?
gvB‡μvwUwPs cÖwμqv‡K Kq av‡c m¤úbœ Kiv nq?
÷¨vb‡dvW© wek¦we`¨vj‡qi ZvwjKvfy³ †KŠkj¸‡jv Kx Kx?
wkLb `¶Zv Avq‡Ëi †KŠkj¸‡jv Kx Kx?
gvB‡μvwUwPs myweav I Amyweav¸‡jv Kx Kx?
DË †kvbvi ci cÖ‡qvR‡b Av‡jvPbv Ki“b|

avc - 8: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv

10 wgwbU

Db¥y³ Av‡jvPbvi gva¨‡g mvgwMÖKfv‡e Awa‡ek‡bi mvims‡¶c Ki“b Ges Awa‡ekbwU mgvß
Kiyb

mnvqK cvV:
1. S.K. Kochhar (1992), Methods and Techniques of Teaching, New Delhi:
Sterling Publishers Private Limited.
2. evsjv‡`k Db¥y³ wek¦we`¨vjq (2010) D”P wk¶v e¨e¯’vcbv, evsjv‡`k Db¥y³ wek¦we`¨vjq
3. wk¶v gš¿Yvjq (2004) wk¶v cÖwZôvb cÖavb‡`i cÖwk¶Y g¨vbyqvj, wd‡gj †m‡KÛvix ¯‹zj
GwmmU¨vÝ cÖ‡R±: wØZxq ch©vq
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Awa‡ekb 6.10 gvB‡µvwUwPs Abykxjb (Microteaching practice)
6.10.1 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv





AbycvV cwiKíbv cÖYqb Ki‡Z cviv
cÖwk¶Yv_©x wk¶K KZ…©K AbycvV Dc¯’vcb
Dc¯’vwcZ cvV`v‡bi mv_©KZv we‡klY Kiv
we‡kl‡Yi c‡i cybcvV Dc¯’vcb

6.10.2 wkLbdj
Awa‡ekb †k‡l cÖwk¶Yv_©xiv  AbycvV cwiKíbv cÖYqb Ki‡Z cvi‡eb
 cÖwk¶Yv_©xiv AbycvV Dc¯’vcb Ki‡Z cvi‡eb
 cÖwk¶Yv_©xiv Dc¯’vwcZ cvV`v‡bi mv_©KZv we‡klY Ki‡Z cvi‡eb
 cybcvV Dc¯’vc‡bi gva¨‡g wk¶Y c×wZ Dbœq‡b m‡Pó n‡eb|

6.10.3 wkLb †kLv‡bv cÖwµqv
Avc

welqe¯‘

c×wZ/†KŠkj

DcKiY

mgq

1

AbycvV cwiKíbv cÖYqb †eªBb
†÷vwg©s,
c~e© gvK©vi, †cv÷vi †ccvi, 20 wgwbU
AwfÁZv mgš^q, I `jxq gvwëwgwWqv, j¨vcUc
KvR

2

AbycvV Dc¯’vcb
we‡klY

3

cybcvV

Dc¯’vcb,
Av‡jvPbv, gvK©vi, †cv÷vi †ccvi, 15 wgwbU
mgv‡jvPbv I ms‡kvab
j¨vcUc

4

g~j¨vqb

cÖ‡kœvËi I Av‡jvPbv

I Dc¯’vcb, mgv‡jvPbv

gvK©vi, †cv÷vi, j¨vcUc

gvK©vi †evW©

c~e© cÖ¯‘wZ: cÖwk¶Yv_©x c~e© cÖ¯‘wZ wb‡eb| j¨vcUc, †cv÷vi, gvK©vi cÖ¯Z
‘ _vK‡e|
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6.10.4 Dc¯’vcb
avc - 1: AbycvV cwiKíbv cÖYqb
KvR - 1:

cÖwk¶Yv_©x‡`i‡K `‡j wef³ Ki“b|

KvR - 2:

cÖ‡Z¨K `j‡K GKwU K‡i AbycvV cÖYqb Ki‡Z ejyb Ges cÖ‡qvR‡b mnvqZv w`b|

avc - 2: AbycvV Dc¯’vcb I we‡kølY
KvR - 1:

cÖ‡Z¨K `j †_‡K GKRb K‡i cÖwZwbwa‡K cvV Dc¯’vcb Ki‡Z ejyb Ges 7 wgwb‡Ui
g‡a¨ †kl Ki‡Z ejyb Ges Ab¨ `j‡K wfwWI †iKwW©s G `vwqZ¡ w`b|

KvR - 2:

cÖwZ cvV †k‡l cÖwk¶Yv_©x‡`i‡K A_ev wbw`©ó †Kvb MÖ“c‡K cv‡Vi we‡klY ev
mgv‡jvPbv Ki‡Z ejyb| cÖ‡qvR‡b wfwWI †`Lvb Ges mgv‡jvPbv Ki‡Z ejyb|

KvR - 3:

Av‡jvPbv †k‡l Avcbvi wm×vš— w`b|

avc - 3: cybcvV
KvR - 1:

Dc¯’vwcZ cv‡Vi †h †Kvb GKRb‡K Av‡jvPbv I mgv‡jvPbvi ci Avevi cybivq
Dc¯’vcb Ki‡Z ejyb|

KvR - 2:

Dc¯’vcbKvix‡K AvZ¡ g~j¨vqb Ki‡Z ejyb|

KvR - 3:

cÖwk¶Yv_©x‡`i gZvgZ Rvb‡Z ejyb Ges cÖ‡qvR‡b Avcwb gZvgZ w`b|

avc - 4: g~j¨vqb
KvR - 1:

†mkbwU g~j¨vq‡bi Rb¨ cÖwk¶Yv_©x‡`i cÖkœ Ki“b †h †Kvb GKR‡bi Dc¯’vcb
wPwýZ K‡i ej‡Z ejyb †Kvb †Kvb av‡c AbymiY K‡i AbycvV mgvß K‡i‡Q|

KvR-2:

cÖwk¶Yv_©x‡`i gZvgZ mgš^q Ki“b Ges cÖ‡qvR‡b Avcbvi wm×vš— w`‡q cv‡Vi
mgvwß Uvbyb|
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avc - 5: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv
KvR:

AvR‡Ki Awa‡ekb cÖwk¶Yv_©x‡`i g~j¨vqb Ki‡Z ejyb Ges wb‡R wm×vš— wb‡q
Awa‡ekb mgvß Ki“b|

mnvqK cvV:
4. S.K. Kochhar (1992), Methods and Techniques of Teaching, New Delhi:
Sterling Publishers Private Limited.
5. evsjv‡`k Db¥y³ wek¦we`¨vjq (2010) D”P wk¶v e¨e¯’vcbv, evsjv‡`k Db¥y³ wek¦we`¨vjq
6. wk¶v gš¿Yvjq (2004) wk¶v cÖwZôvb cÖavb‡`i cÖwk¶Y g¨vbyqvj, wd‡gj †m‡KÛvix ¯‹zj
GwmmU¨vÝ cÖ‡R±: wØZxq ch©vq
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Kg© Awa‡ekb (6.11): AvšÍe¨w³K m¤ú‡K©vbœqb: cÖavb wkÿ‡Ki `vwqZ¡ I KZ©e¨
w`emmgq: 90 wgwbU
AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv:
Rxeb `ÿZv wfwËK bx‡Pi K‡qKwU †hvM¨Zv hv †ckvMZ `vwqZ¡ cvj‡b LyeB mnvqK n‡Z cv‡i|
 AvšÍ: e¨w³K `ÿZv
 mngwg©Zv
 ‡hvMv‡hvM `ÿZv
 mgm¨v mgvav‡bi `ÿZv
wkLbdj:
G Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_©xMY1. we`¨vj‡qi AvšÍ:e¨w³ Kviv Ges AvšÍe¨w³K m¤úK© Kx, ej‡Z cvi‡eb|
2. AvšÍe¨w³K m¤ú‡K©vbœq‡bi †KŠkj m¤ú‡K© Rvb‡Z cvi‡eb|
3. AvšÍe¨w³K m¤úK© kxZj n‡j Kx Kx mgm¨v nq, eyS‡Z cvi‡eb|
4. Dò AvšÍe¨w³K m¤ú‡K©i myweav¸‡jv, Rvb‡Z cvi‡eb|
wkLb-‡kLv‡bv Kvh©µg
avc
welqe¯‘
1.
cvV m~Pbv

c×wZ/‡KŠkj
DcKiY
gv_v LvUv‡bv, Mí ejv, cÖ‡kœvËi ‡evW©, gvK©vi

mgq
10 wgwbU

2.

f~wgKv Awfbq, cÖ‡kœvËi

40 wgwbU

3.

4.

5.
6.

we`¨vj‡qi
AvšÍ:e¨w³
Ges
AvšÍe¨w³K m¤úK©
AvšÍe¨w³K
m¤ú‡Kv©bœq‡b
cÖwZôvbcÖav‡bi
†KŠkj
AvšÍe¨w³K m¤úK©
kxZj
nIqvi
Kvi‡Y D™¢~Z mgm¨v
Ges Dò nIqv
myweav
g~j¨vqb
Awa‡ekb
ch©v‡jvPbv

QqRb Awf‡bZv

gv_v LvUv‡bv, †Rvovq KvR, ‡evW©, gvK©vi, wfc 10 wgwbU
cvIqvi c‡q›U ‡cÖ‡R‡›Ukb
KvW©, Kw¤úDUvi,
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
gv_v LvUv‡bv, mswÿß e³e¨, †cv÷vi †ccvi, 10 wgwbU
cvIqvi c‡q›U ‡cÖ‡R‡›Ukb
mvBb‡cb,
Kw¤úDUvi,
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
gv_v LvUv‡bv, cÖ‡kœvËi
‡evW©, gvK©vi
gv_v
LvUv‡bv,
cÖ‡kœvËi, ‡evW©, gvK©vi
djveZ©b
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Dc¯’vcb
avc-1: cvV m~Pbv
mgq: 10 wgwbU
ï‡f”Qvm¤¢vlYv‡šÍ Awa‡ek‡bi †NvlYv w`b Ges †ev‡W© wk‡ivbvg wjLyb| wb‡Pi jvBb¸‡jv Ave„wË K‡i
mswÿß e³e¨ w`b|
m‡¼v‡Pi wenejZv wb‡RiB Acgvb,
msK‡Ui Kíbv‡Z †nv‡qvbv w¤ªqgvY,
gy³Ki fq, Avcb gv‡S kw³ ai wb‡R‡i Ki Rq|
`ye©‡j‡i iÿv Ki, `yR©‡b‡i nv‡bv
wb‡R‡i `xb, wb:mnvq †hb Kfz bv Rv‡bv|
gy³ Ki fq, wb‡Ri Ôc‡i fi Kwi‡Z bv †i‡Lv mskq|
ag© h‡e k•L i‡e Kwi‡e Avnevb,
bxie n‡q b¤ª n‡q Rxeb KwiI cY,
gy³ Ki fq, `yiƒn Kv‡R wb‡R‡i w`‡qv KwVb cwiPq|
wek¦Kwe iex›`ªbv_ VvKz‡ii Dc‡ii jvB¸‡jvi cÖwZwU †hb kw³i wbS©i| cÖwZôvb cÖavb Dc‡ii jvB¸‡jv
¯§iY Ki‡j AvZ¥kw³-AvZ¥wek¦v‡m ejxqvb n‡eb|
avc-2: we`¨vj‡qi AvšÍ:e¨w³ Ges AvšÍe¨w³K m¤úK©
mgq: 40 wgwbU
JSC cixÿvq DËxY© GKRb †gavex QvÎ †kÖwY-wkÿ‡Ki Kv‡Q Kuv` Kuv`fv‡e ejj †h Zvi `wi`ª evev
Avi Zv‡K LiP w`‡q cov‡Z cvi‡ebv weavq AvMvgx w`b _‡K †m ¯‹z‡j Avm‡ebv| †kÖwY-wkÿK QvÎwU‡K
wb‡q cÖavb wkÿ‡Ki Kv‡Q wM‡q welqwU Av‡jvPbv Ki‡jb| mÜ¨v‡ejv †kÖwYwkÿKmn cÖavb wkÿK
QvÎwUi evwo‡Z wM‡q Zvi evev‡K †evSv‡j Ges Zuv‡K Zuvi cy‡Îi covi LiP w`‡Z n‡e bv e‡j Avk¦vm
w`‡jb| ¯‹zj †_‡K GKUz `~‡i GKRb abvX¨ e¨w³i evwo‡ZI †m iv‡Z cÖavb wkÿK †M‡jb| H
f`ª‡jvK‡K Aby‡iva K‡i Zuvi evwo‡Z QvÎwUi _vKv-LvIqvi e¨e¯’v Ki‡jb (mKvj-mÜ¨vh QvÎwU H
f`ª‡jv‡Ki †QvU †Q‡j‡g‡q `ywU‡K cov‡e e‡j w¯’i n‡jv)| ciw`b †Q‡jwU Zvi evev‡K wb‡q ¯‹z‡j †Mj
Ges †Q‡jwUi evev Zuvi cy‡Îi †jLv-covi Ggb my›`i e¨e¯’v Kivi Rb¨ mRj †Pv‡L e³e¨ w`‡q
K…ZÁv Rvbv‡jb| ˆ`eP‡μ †mw`b †Rjv wkÿv Kg©KZ©v ¯‹z‡j Dcw¯’Z wQ‡jb| NUbvwU †R‡b wZwb cÖavb
wkÿ‡Ki fu~qwm cÖmskv Ki‡jb| cÖwkÿK g‡nv`q ewY©Z NUbv Awfb‡qi gva¨‡g cÖvYešÍfv‡e dzwU‡q
†Zvjvi Rb¨ cÖwkÿYv_©x‡`i Aby‡iva Ki‡eb| Awfbq ce© †k‡l cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i cÖkœ Ki‡eb KZ
†kÖwYi e¨w³ GB AwfbxZ NUbvi m‡½ RwoZ Ges QvÎwUi †jLv-covi eÜ n‡q hvIqvi gyn~‡Z© Kx Kvi‡Y
Zvi †jLv-cov Pvjv‡bv m¤¢e n‡jv| †Rjv wkÿv Kg©KZ©vi Kv‡Q cÖavb wkÿK m¤ú‡K© Kx message
†Mj? cÖwkÿK GB cÖkœ¸‡jv wb‡q cÖwkÿYv_©x‡`i e³e¨ ï‡b mswÿß Av‡jvPbv K‡i GB av‡ci BwZ
Uvb‡eb|
g~j cÖkœ:
we`¨vj‡qi AvšÍ:e¨w³ Kiv Ges AvšÍe¨w³K m¤úK© Kx?
avc-3: AvšÍe¨w³K m¤ú‡K©vbœq‡b cÖwZôvbcÖav‡bi †KŠkj
mgq: 10 wgwbU
cÖwkÿK cvkvcvwk emv `yBRb cÖwkÿYv_©x‡K GKwU wfc KvW© w`‡q L-c‡e©i wel‡q cÖwZôvbcÖav‡bi `yBwU
†KŠkj wfc Kv‡W© †f‡e wjL‡Z ej‡eb| †jLv †k‡l cÖwkÿK GKwU †Rvovi wjwLZ †KŠkj †ev‡W©
wjL‡eb| c‡ii †Rvovi †KŠkj wgj‡j UvwjgvK© †`‡eb, bv wgj‡j wjL‡eb| Gfv‡e †ev‡W© GKwU
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†KŠk‡ji PvU© ˆZwi n‡e| †k‡l cÖwkÿK Zuvi wjwLZ Pv‡U©i ¯øvBW †kv K‡i mswÿß e³e¨ w`‡q GB
av‡ci KvR †kl Ki‡eb|
g~j cÖkœ:
AvšÍe¨w³ m¤ú‡K©vbœq‡b cÖwZôvbcÖav‡bi †KŠkj|
avc-4: AvšÍe¨w³K m¤úK© kxZj nIqvi Kvi‡Y D™¢zZ mgm¨v Ges Dò nIqvi Kvi‡Y myweav|
mgq: 10 wgwbU
cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i 5/6wU `‡j wef³ K‡i †cv÷vi †ccvi weZiY Ki‡eb Ges mw¤§wjZfv‡e wPšÍv
K‡i M-c‡e©i wel‡q wj‡L wjwLZ †cv÷vi¸‡jv Dc¯’vcb Ki‡eb| h_vh_ djveZ©‡bi gva¨‡g Avi
cÖwkÿ‡Ki mswÿß e³e¨v‡šÍ GB c‡e©i KvR †kl n‡e|
g~j cÖkœ:
1. AvšÍe¨w³K m¤úK© kxZj nIqvi Kvi‡Y D™¢zZ mgm¨v¸‡jv Kx Kx?
2. Dò AvšÍe¨w³K m¤ú‡K©i myweav¸‡jv Kx Kx?
avc-5: g~j¨vqb
mgq: 10 wgwbU
1.
we`¨vj‡qi AvšÍ:e¨w³ Kviv Ges AvšÍe¨w³K m¤úK© Kx?
2.
AvšÍe¨w³ m¤ú‡K©vbœq‡b cÖwZôvbcÖav‡bi †KŠkj¸‡jv Kx Kx n‡Z cv‡i?
3.
AvšÍe¨w³K m¤úK© kxZj nIqvi KviY D™¢zZ mgm¨v¸‡jv Kx Kx?
4.
Dò AvšÍe¨w³K m¤ú‡K©i myweav¸‡jv Kx Kx?
avc-6: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv
mgq: 10 wgwbU
 Awa‡ek‡bi welqe¯‘i Av‡jv‡K D‡jøwLZ wkLb †hvM¨Zv h_vh_ n‡q‡Q wKbv?
 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv wkLbd‡ji mv‡_ KZUv mvgÄm¨c~Y©?
 Avi wK wkLb †hvM¨Zvi `iKvi wQj?
 Awa‡ek‡b D‡jøwLZ wkLbdj Qvov Avi Kx Kx wkLbdj ms‡hvRb Kiv †h‡Z cv‡i?
 wkLb-‡kLv‡bv Kvh©μ‡g †hme c×wZi e¨envi n‡q‡Q Zv Kx h_vh_?
 Awa‡ek‡b †hme DcKiY e¨eüZ n‡q‡Q Zvi evB‡i Avi Kx Kx DcKiY e¨envi Kiv ‡h‡Zv?
 cÖwkÿYv_©x‡`i AskMÖnY wbwðZKi‡Y Avi Kx Kx c`‡ÿc hyw³hy³ wQ‡jv?
 Av‡jvP¨ welqe¯‘ cÖwkÿYv_©x‡`i †ckvMZ Kg©`ÿZv e„w×‡Z KZUv mnvqK?
 Awa‡ek‡bi KvR I mgq e›Ub h_vh_ Kx bv?
 G Awa‡ek‡b wkLb AR©b hvPvB‡qi Rb¨ M„nxZ c`‡ÿc h_v_© Kx?
Gici cÖwkÿK mevB‡K ab¨ev` Rvwb‡q Awa‡ekb †kl Ki‡eb|
mnvqK cvV:
1. ¯‹zj Av‡iv Kxfv‡e fv‡jv Kiv hvq: RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wgx (bv‡qg), wkÿv gš¿Yvjq,
avbgwÛ, XvKv-1205|
2. K‡jR Av‡iv Kxfv‡e fv‡jv Kiv hvq: RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wgx (bv‡qg), wkÿv
gš¿Yvjq, avbgwÛ, XvKv-1205|
3. D”P gva¨wgK ch©v‡qi cÖwZôvbcÖavbM‡Yi wkÿvcÖkvmb I e¨e¯’vcbv welqK cÖwkÿY g¨vby‡qj,
gva¨wgK I D”P wkÿv Awa`ßi, wkÿv gš¿Yvjq, XvKv|
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cÖwkÿ‡Ki `„wó AvKl©Y:
 wkÿvμ‡gi aviYv, cwimi I ¸iæZ¡ m¤úwK©Z wel‡q Ávc iß Ki‡eb Ges wWwRUvj Kb‡U›U
†Wwjfvwii cÖ‡qvRbxq cÖ¯‘wZ †b‡eb|
 cÖwkÿY DcKiYvw` †hgb- gvK©vi, †cv÷vi †ccvi, gvwëwgwWqv cÖ‡R±i, Kw¤úDUvi BZ¨vw`
e¨env‡i cÖ‡qvRbxq cÖ¯‘wZ Awa‡ekb ïiæi c~‡e©B †b‡eb| Ah_v mgq †ÿcb †hb bv nq|
 AskMÖnYg~jK †mkb cwiPvjbvi Rb¨ wewfbœ c×wZ I †KŠkj¸‡jv cÖ‡qvM Ki‡eb|
 cÖwkÿYv_©x‡`i g‡bv‡hvM hvPvB‡qi Rb¨ gv‡S gv‡S cÖkœ K‡i Ges Ab¨vb¨ †KŠkj cÖ‡qvM K‡i
Awa‡ekb cÖvYešÍ Ges mwμq ivL‡eb|
 cÖwkÿYv_©xMY‡K g~j¨vq‡bi Rb¨ cÖ‡qvRbxq Uzjm& ˆZwi Ki‡eb|
 Awa‡ekb Avb›`Nb Kivi j‡ÿ¨ my‡hvM †gvZv‡eK welq mswkøó KweZv, Mí, †KŠZzK, Qov, Mvb,
Awfbq BZ¨vw` _vK‡Z cv‡i|
AwZwi³ KvR: Awa‡ekbwU cwiPvjbvi Zvwi‡Li Av‡MB cÖwkÿK f~wgKvAwf‡bZv‡`i g‡bvbxZ K‡i
Zuv‡`i h_vh_fv‡e weªwds †`‡eb|
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Awa‡ekb 6.12 ag©xq g~j¨‡eva I †ckvMZ ˆbwZKZv( Religious Values and Professional
ethics)
6.12.1 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv






ag©xq g~j¨‡eva e¨vLv Ki‡Z cviv
a‡g©i Zvrch© Dcjwä Kiv
wkL‡b a‡g©i cÖfve Rvbv
†ckvMZ ˆbwZKZv eY©bv Ki‡Z cviv
†ckvq ˆbwZKZvi cÖfve Rvbv

6.12.2 wkLbdj
 ag©xq g~j¨‡eva Kx Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb
 †ckvq a‡g©i Zvrch© Dcjwä Ki‡Z cvi‡eb
 wkL‡b a‡g©i cÖfve eY©bv Ki‡Z cvi‡eb
 †ckvMZ ˆbwZKZv eY©bv Ki‡Z cvi‡eb
 Kg©‡¶‡Î ev †ckvq ˆbwZKZvi cÖfve e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb
6.12.3 wkLb †kLv‡bv cÖwµqv
Avc

welqe¯‘

c×wZ/†KŠkj

DcKiY

mgq

1

ag©xq g~j¨‡eva

Av‡jvPbv, †eªBb †÷vwg©s, fxc KvW©, j¨vcUc
†Rvovq KvR

2

a‡g©i Zvrch©

`jMZ KvR, Av‡jvPbv

j¨vcUc,
gvK©vi

3

wkL‡b a‡g©i cÖfve

cÖ‡kœvËi, gvBÛ g¨vwcs

†evW© gvK©vi

4

†ckvMZ ˆbwZKZv

†eªBb
KvR

5

ˆbwZKZvi cÖfv

`jMZ KvR, Dc¯’vcb

j¨vcUc, †cv÷vi, †evW© gvK©vi

20 wgwbU

6

g~j¨vqb

cÖ‡kœvËi

†evW© gvK©vi

5 wgwbU

7

Awa‡ekb
ch©v‡jvPbv

Av‡jvPbv djveZ©b

†evW©, †evW© gvK©vi

5 wgwbU

†÷vwg©s,

†cv÷vi

15 wgwbU

†ccvi, 15 wgwbU

†Rvovq wi‡d¬Kkb Rvb©vj
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6.12.4 Dc¯’vcb
avc - 1: ag©xq g~j¨‡eva
KvR - 1:

cÖwk¶Yv_©x‡`i D‡Ï‡k¨ cÖkœ Kiyb: ag©xq g~j¨‡eva Kx?

KvR - 2:

cÖwk¶Yv_©x‡`i †Rvovq Av‡jvPbv K‡i cÖkwœ Ui DËi fxcKvW© A_ev j¨vcU‡c wjwce×
Ki‡Z ejyb|
cÖwk¶Yv_©x‡`i Kv‡Q Rvb‡Z Pvb Zviv wK wj‡L‡Qb| DËi¸‡jv gvBÛ g¨vwcs AvKv‡i
†ev‡W© jvMvb Ges Av‡jvPb Kiyb| cÖ‡qvR‡b wb‡R e¨vL¨v w`b|

KvR - 3:

avc - 2: a‡g©i Zvrch©
KvR - 1:

cÖwk¶Yv_©x‡`i `‡j fvM Ki“b| cÖ‡Z¨K `j‡K Av‡jvPbv K‡i j¨vcU‡c wjL‡Z ejyb|

KvR - 2:

‡jLv †kl n‡j †cøbvix‡Z Dc¯’vcb Ki‡Z ejyb|

avc - 3: wkL‡b a‡g©i cÖfve
KvR - 1:
KvR - 2:

cÖwk¶Yv_©x‡`i cybivq GKB `‡j KvR Ki‡Z ejyb| wkL‡b a‡g©i cÖfve wb‡q gv_v
LvUv‡Z ejyb|
cÖwZ `‡ji KvQ †_‡K cÖkœ DË‡ii gva¨‡g †ev‡W© gvBÛ g¨vc AvKv‡i Dc¯’vcb Ki“b|

KvR - 3:

Dc¯’vcb †k‡l Kv‡iv †Kvb gš—e¨ _vK‡j ïbyb Ges Av‡jvPbvi gva¨‡g mgvavb

Ki“b|

avc - 4: ‡ckvMZ ˆbwZKZv
KvR - 1:

‡ckvMZ ˆbwZKZv ej‡Z Kx †ev‡Sb Zv †Rvovq wPš—v Ki‡Z ejyb|

KvR - 2:
KvR - 3:

Av‡jvPbv †k‡l wi‡d¬Kkb Rvb©v‡j wjL‡Z ejyb
cÖwk¶Yv_©xiv Kx wjL‡Qb Zv Rvb‡Z Pvb| cÖwk¶Yv_©x‡`i DË‡i †Kvb fyj _vK‡j Zv
ms‡kvab Kiyb|
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avc - 5: ˆbwZKZvi cÖfve
KvR - 1:
KvR - 2:
KvR - 3:

cÖwk¶Yv_©x‡`i `‡j wef³ Ki“b| ˆbwZKZvi cÖfve m¤ú‡K© †eªBb †÷vwg©s Gi gva¨‡g
Av‡jvPbv Ki“b|
j¨vcU‡c wjL‡Z ejyb Ges †cøbvix‡Z Dc¯’vcb Ki‡Z ejyb|
Zv‡`i DËi †`Iqv †kl n‡j cÖ‡qvR‡b Avcwb ms‡¶‡c Av‡jvPbv Kiyb|

avc - 6: g~j¨vqb

5 wgwbU

KvR - 1:

‡mkbwU g~j¨vq‡bi Rb¨ cÖwk¶Yv_©x‡`i D‡Ï‡k¨ wb‡Pi cÖkœ¸‡iv Kiyb:
 ag©xq g~j¨‡eva Kx?
 ‡ckvq a‡g©i Zvrch© eY©bv Kiyb|
 wkL‡b a‡g©i cÖfve wKfv‡e c‡o?
 †ckvMZ ˆbwZKZv Kx?

KvR - 2:

DËi †kvbvi ci cÖ‡qvR‡b Av‡jvPbv Kiyb|

avc - 7: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv
KvR - 1:

5 wgwbU

Db¥y³ Av‡jvPbvi gva¨‡g mvgwMÖKfv‡e Awa‡ek‡bi mvims‡¶c Kiyb Ges Awa‡ekbwU
mgvß Kiyb|

mnvqK cvV:
 †gv: Ave`ym mvgv`, KvwiKzjvg ÷vwWR, XvKv: cÖfvZx jvB‡eªwi,Rvbyqvwi, 2015
 ‡gvnv¤§` gywReyi ingvb, gva¨wgK wkÿv,wkïi μgweKvkI KvwiKzjvg, XvKv: cÖfvZx jvB‡eªwi,
2009
 Eow Boon Hin, Moral Education, Higher Education Series,Pearson
Education Malaysia Sdn. BHD, Laser Press, Petaling Jaya, 2002
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Awa‡ekb 6.13 Kg©x e¨e¯’vcbv I Dbœqb: cÖwZeÜKZv I cÖwZKvi- Db¥y³
Av‡jvPbv( Staff Management and Development:
Impediments and remedy- Open discussion)
6.13.1 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv





Kg©x e¨e¯’vcbv eY©bv Ki‡Z cviv
Kg©x e¨e¯’vcbvi gva¨‡g Dbœqb Kvh©μg kbv³ Kiv
Kg©x e¨e¯’vcbv I Dbœq‡b cÖwZeÜKZv Rvbv
Kg©x e¨e¯’vcbv I Dbœq‡bi cÖwZeÜKZvmg~n cÖwZKvi Kiv

6.13.2 wkLbdj





Kg©x e¨e¯’vcbv wK Zv eY©bv Ki‡Z cvi‡eb
Kg©x e¨e¯’vcbvi gva¨‡g Dbœqb Kvh©μg kvb³ Ki‡Z cvi‡eb
Kg©x e¨e¯’vcbv I Dbœq‡b m¤¢ve¨ cÖwZeÜKZvmg~n wPwýZ Ki‡Z cvi‡eb
Kg©x e¨e¯’vcbv I Dbœq‡bi cÖwZeÜKZvmg~n cÖwZKv‡ii Dcvq eY©bv Ki‡Z cvi‡eb

6.13.3 wkLb †kLv‡bv Kvh©µg
Avc

welqe¯‘

c×wZ/†KŠkj

DcKiY

mgq

1

cvV m~Pbv

gv_v LvUv‡bv I cÖ‡kœvËi

†evW©, †evW© gvK©vi

2

Kg©x e¨e¯’vcbv

mswÿß e³…Zv, `jMZ KvR, j¨vcUc,
cvIqvi c‡q›U Dc¯’vcb
gvK©vi

3

Kg©x
e¨e¯’vcbvi cÖ‡kœvËi, gvBÛ g¨vwcs
gva¨‡g Dbœqb

4

Kg©x e¨e¯’vcbv I †eªBb †÷vwg©s,
Dbœq‡b
m¤¢ve¨ KvR Av‡jvPbv,
cÖwZeÜKZvmg~n

5

cÖwZeÜKZvmg~n
cÖwZKv‡ii Dcvq

`jMZ KvR, Dc¯’vcb

j¨vcUc, †cv÷vi, †evW© gvK©vi 20 wgwbU

6

g~j¨vqb

cÖ‡kœvËi

†evW© gvK©vi

5 wgwbU

7

Awa‡ekb ch©v‡jvPbv Av‡jvPbv
I djveZ©b

†evW©, †evW© gvK©vi

5 wgwbU

†cv÷vi

5 wgwbU
†ccvi, 15 wgwbU

fxc KvW©,†evW© gvK©vi,†evW© 20 wgwbU
wcb

†Rvovq wi‡d¬Kkb Rvb©vj, fxc KvW©,
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6.13.4 Dc¯’vcb
avc - 1: cvV m~Pbv

5 wgwbU

KvR - 1:

Kzkj wewbgq Kiæb|

KvR - 2:
KvR - 3:

cÖwk¶Yv_©x‡`i Kv‡Q Rvb‡Z Pvb Zviv ¯‹zj Dbœq‡bi Rb¨ wK K‡ib?
DËi¸‡jv gvBÛ g¨vwcs AvKv‡i †ev‡W© jvMvb Ges Av‡jvPb Kiyb| cÖ‡qvR‡b wb‡R
e¨vL¨v w`b|

avc - 2: Kg©x e¨e¯’vcbv

15 wgwbU

KvR - 1:

cÖwk¶Yv_©x‡`i 3/4 R‡bi `‡j fvM K‡i Kg©x e¨e¯’vcbv m¤ú‡K© aviYv hvPvB Kiæb|

KvR - 2:

cÖ‡Z¨K `j‡K Av‡jvPbv K‡i j¨vcU‡c wjL‡Z ejyb|

KvR - 3:

‡jLv †kl n‡j cvIqvi c‡q›U Dc¯’vcb Ki‡Z ejyb|

avc - 3: Kg©x e¨e¯’vcbvi gva¨‡g Dbœqb
KvR - 1:

20 wgwbU

KvR - 2:

cÖwk¶Yv_©x‡`i cybivq 5 R‡bi `‡j KvR Ki‡Z ejyb| Kg©x e¨e¯’vcbvi gva¨‡g Dbœqb
wb‡q gv_v LvUv‡Z ejyb|
cÖwZ `‡ji KvQ †_‡K cÖkœ DË‡ii gva¨‡g †ev‡W© gvBÛ g¨vc AvKv‡i Dc¯’vcb Kiyb|

KvR - 3:

Dc¯’vcb †k‡l Kv‡iv †Kvb gšÍe¨ _vK‡j ïbyb Ges Av‡jvPbvi gva¨‡g mgvavb Kiyb|

avc - 4: Kg©x e¨e¯’vcbv I Dbœq‡b m¤¢ve¨ cÖwZeÜKZvmg~n
KvR - 1:

20 wgwbU

Kg©x e¨e¯’vcbv I Dbœq‡b m¤¢ve¨ cÖwZeÜKZvmg~n m¤ú‡K© †Rvovq wPšÍv Ki‡Z ejyb|

KvR - 2:
KvR - 3:

Av‡jvPbv †k‡l wi‡d¬Kkb Rvb©v‡j wjL‡Z ejyb
cÖwk¶Yv_©xiv Kx wjL‡Qb Zv Rvb‡Z Pvb| cÖwk¶Yv_©x‡`i DË‡i †Kvb fyj _vK‡j Zv
ms‡kvab Kiyb|
avc - 5: cÖwZeÜKZvmg~n cÖwZKv‡ii Dcvq
20 wgwbU
KvR - 1:
cÖwk¶Yv_©x‡`i `‡j wef³ Ki“b| cÖwZeÜKZvmg~n cÖwZKv‡ii Dcvq m¤ú‡K© †eªBb
†÷vwg©s Gi gva¨‡g Av‡jvPbv Ki‡Z ejyb|
KvR - 2:
KvR - 3:

j¨vcU‡c wjL‡Z ejyb Ges †cøbvix‡Z Dc¯’vcb Ki‡Z ejyb|
Zv‡`i DËi †`Iqv †kl n‡j cÖ‡qvR‡b Avcwb ms‡¶‡c Av‡jvPbv Kiyb
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avc - 6: g~j¨vqb
KvR - 1:

5 wgwbU

‡mkbwU g~j¨vq‡bi Rb¨ cÖwk¶Yv_©x‡`i D‡Ï‡k¨ wb‡Pi cÖkœ¸‡iv Kiyb:

 Kg©x e¨e¯’vcbv wK ?
 cÖwZôv‡bi K‡qKwU Dbœqb Kvh©μg kbv³ Ki‡Z ejyb
 Kg©x e¨e¯’vcbv I Dbœq‡b m¤¢ve¨ cÖwZeÜKZvmg~n wK wK?
 cÖwZeÜKZvmg~n cÖwZKv‡ii 2/1 wU Dcvq ejyb
KvR - 2:
DËi †kvbvi ci cÖ‡qvR‡b Av‡jvPbv Kiyb|
avc - 7: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv
KvR - 1:

5 wgwbU

Db¥y³ Av‡jvPbvi gva¨‡g mvgwMÖKfv‡e Awa‡ek‡bi mvims‡¶c Kiyb Ges Awa‡ekbwU
mgvß Kiyb|

6.13.5 mnvqK cvV
1. ‡gvnv¤§` gywReyi ingvb, wkÿv cÖkvmb, XvKv: cÖfvZx jvB‡eªwi, 2009
2. ‡gv: wkejx Avj dviæK, wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv, XvKv: ¯§„wZ cÖKvkbx jvB‡eªwi, 2010
3. ‡gv:†gv‡bvqvi†nv‡mb, wkÿv cÖkvmb, XvKv-PÆMvg: Kvgiæj eyK nvDm, RyjvB 2009
4. RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wgx, wkÿv gšÍYvjq, ¯‹zj Av‡iv fv‡jv Kx fv‡e Kiv hvq, wW‡m¤^I
2007
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Kg© Awa‡ekb 6.14t cÖwZdjbg~jK Abykxjb
(Reflective practice by trainees)
6.14.1 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv
 wewfbœ g‡Wj e¨envi K‡i cÖwZdjbg~jK Abykxj‡bi mÿgZv cÖ`k©b|
 cÖwZdjbg~jK Abykxj‡bi †ÿÎmg~n wPwýZ Ki‡Y mÿgZv cÖ`k©b|
6.14.2 wkLbdj
G Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_x©MY22. cÖwZdjbg~jK Abykxjb Kx Zv ej‡Z cvi‡eb|
23. cÖwZdjbg~jK Abykxj‡bi ˆewkó¨ D‡jøL Ki‡Z cvi‡eb|
24. cÖwZdjbg~jK Abykxj‡bi g‡Wj e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
25. cÖwZdjbg~jK Abykxj‡bi cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
26. cÖwZdjbg~jK Abykxj‡bi †ÿÎ¸‡jv wPwýZ Ki‡Z cvi‡eb|
6.14.3 Awa‡ekb cwiPvjbvi iƒc‡iLv
avc
welqe¯‘
c×wZ/‡KŠkj
DcKiY
1 cÖwZdjbg~jK
AwfÁZv eY©bv, gv_v LvUv‡bv, wfc KvW©, n¨vÛAvDU,
Abykxj‡bi aviYv
gvBÛg¨vc, cÖ‡kœvËi,
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
Av‡jvPbv, †cÖ‡R‡›Ukb, mswÿß
e³…Zv
2 cÖwZdjbg~jK
†eªBb÷wg©s, †Rvovq KvR,
mvBb‡cb, n¨vÛAvDU,
Abykxj‡bi ˆewkó¨
Dc¯’vcb, cÖ‡kœvËi, Av‡jvPbv, cÖ‡R±i
†cÖ‡R‡›Ukb, mswÿß e³…Zv
3 cÖwZdjbg~jK
†eªBb÷wg©s, †Rvovq KvR,
mvBb‡cb, n¨vÛAvDU,
Abykxj‡bi g‡Wj
Dc¯’vcb, cÖ‡kœvËi, Av‡jvPbv, cÖ‡R±i
†cÖ‡R‡›Ukb, mswÿß e³…Zv
4 cÖwZdjbg~jK
†eªBb÷wg©s, †Rvovq KvR,
mvBb‡cb, n¨vÛAvDU,
Abykxj‡bi
Dc¯’vcb, cÖ‡kœvËi, Av‡jvPbv, cÖ‡R±i
cÖ‡qvRbxqZv
†cÖ‡R‡›Ukb, mswÿß e³…Zv
5 cÖwZdjbg~jK
†eªBb÷wg©s, cÖ‡kœvËi,
wfc KvW©, mvBb‡cb,
Abykxj‡bi †ÿÎ¸‡jv Av‡jvPbv, †cÖ‡R‡›Ukb, mswÿß n¨vÛAvDU, †cv÷vi †ccvi,
wPwýZ KiY
e³…Zv
†evW© wcb, gvw¯‹s †Uc,
cÖ‡R±i
6 Awa‡ekb g~j¨vqb
cÖ‡kœvËi, Av‡jvPbv
†nvqvBU †evW© I †evW© gvK©vi
7 Awa‡ekb ch©v‡jvPbv cÖ‡kœvËi, Db¥y³ Av‡jvPbv
-
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6.8.4 Dc¯’vcb Kvh©µg
avc 2: cÖwZdjbg~jK Abykxj‡bi aviYv
mgq: 15 wgwbU
 Awa‡ekbwU ïiæi c~‡e© cÖwk¶Yv_©x‡`i mv‡_ Kzkj wewbgq Kiæb|
 cÖwk¶Yv_©x‡`i mv‡_ Avjvc-Av‡jvPbvi gva¨‡g cÖwZdjbg~jK Abykxjb m¤ú‡K© Rvb‡Z †Póv
Kiæb|
 DËi Av`v‡q mn‡hvwMZvi gva¨‡g Awa‡ekb wk‡ivbvg †NvlYv Ki‡eb Ges wk‡ivbvg †ev‡W© wj‡L
†`‡eb|
 †Kvb cÖwkÿYv_©xi cÖwZdjbg~jK Abykxj‡bi AwfÁZv _vK‡j Zv ej‡Z ejyb|
 cÖwZdjbg~jK Abykxjb ej‡Z Kx eySvq †m m¤ú‡K© cÖwkÿYv_©x‡`i †eªBb÷wg©s Ki‡Z I Zuv‡`i
aviYv wfc Kv‡W© wjL‡Z ej‡eb|
 wfc KvW©¸‡jv †ev‡W© gvBÛg¨vc AvKv‡i ¯’vcb K‡i †b‡eb I mswÿß Av‡jvPbvi my‡hvM K‡i
†`‡eb|
 wWwRUvj †cÖ‡R‡›Ukb I mswÿß e³…Zvi mvnv‡h¨ cÖwZdjbg~jK Abykxj‡bi aviYv e¨vL¨v Ki‡eb|
avc 3: cÖwZdjbg~jK Abykxj‡bi ˆewkó¨
mgq: 10 wgwbU
 cÖwZdjbg~jK Abykxj‡bi ˆewkó¨ m¤ú‡K© †Rvovq †bvU wb‡Z ejyb|
 cÖ‡kœvË‡i Av‡jvPbvi gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i G m¤úwK©Z aviYv †kqvi Ki‡Z w`b|
 wWwRUvj †cÖ‡R‡›Ukb, mswÿß e³…Zv I e¨vL¨vi mvnv‡h¨ cÖwZdjbg~jK Abykxj‡bi ˆewkó¨ m¤ú‡K©
cwi¯‹vi aviYv ˆZwi Ki‡eb|
avc 4: cÖwZdjbg~jK Abykxj‡bi g‡Wj
mgq: 20 wgwbU
 mswÿß e³…Zv I e¨vL¨vi mvnv‡h¨ cÖwZdjbg~jK Abykxj‡bi wewfbœ g‡Wj m¤ú‡K© aviYv †`‡eb|
 cvkvcvwk `yÕRb‡K †Rvovq GK GKwU g‡Wj Av‡jvPbv Ki‡Z w`b, †bvU wb‡Z ejyb|
 †bvU Dc¯’vb I Av‡jvPbvi gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i G m¤úwK©Z aviYv ˆZwi Ki‡eb|
 wWwRUvj †cÖ‡R‡›Ukb I mswÿß e³…Zvi mvnv‡h¨ cÖwZdjbg~jK Abykxj‡bi wewfbœ g‡Wj Kxfv‡e
Kv‡R jvMv‡bv hvq Zv e¨vL¨v Ki‡eb|
avc 5: cÖwZdjbg~jK Abykxj‡bi cÖ‡qvRbxqZv
mgq: 15 wgwbU
 cÖ‡Z¨K cÖwkÿYv_©x‡K cÖwZdjbg~jK Abykxj‡bi cÖ‡qvRbxqZv m¤ú‡K© †bvU wb‡Z ejyb|
 cvkvcvwk Av‡jvPbv Ki‡Z w`b|
 †bvU Dc¯’vb I Av‡jvPbvi gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i G m¤úwK©Z aviYv ˆZwi Ki‡eb|
 wWwRUvj †cÖ‡R‡›Ukb I mswÿß e³…Zvi mvnv‡h¨ cÖwZdjbg~jK Abykxj‡bi cÖ‡qvRbxqZv m¤ú‡K©
e¨vL¨v Ki‡eb|
avc 6: cÖwZdjbg~jK Abykxj‡bi †ÿÎ¸‡jv wPwýZ KiY
mgq: 15 wgwbU
 cÖ‡Z¨K cÖwkÿYv_©x‡K wbR wbR e¨w³MZ I cÖvwZôvwbK Dbœq‡bi Rb¨ cÖwZdjbg~jK Abykxj‡bi
2wU K‡i †ÿÎ wPwýZ Ki‡Z ejyb|
 cvkvcvwk Av‡jvPbv Ki‡Z w`b|
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 wPwýZ †ÿÎ¸‡jv GK GKwU wfc Kv‡W© wj‡L †ev‡W© jvMvb|
 Av‡jvPbvi gva¨‡g †ÿÎ¸‡jvi GKwU ZvwjKv ˆZwi Kiæb Ges `k©bxq ¯’v‡b jvwM‡q w`b|
avc 7: Awa‡ekb g~j¨vqb
mgq: 10 wgwbU
wb‡Pi cÖkœ/Kv‡Ri gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i wkLbdj AR©b AMÖMwZ hvPvB Ki‡eb|
4. cÖwZdjbg~jK Abykxjb ej‡Z Kx †ev‡Sb?
5. cÖwZdjbg~jK Abykxj‡bi 2wU ˆewkó¨ D‡jøL Kiæb|
6. cÖwZdjbg~jK Abykxj‡bi GKwU g‡Wj D‡jøL Kiæb|
avc 8: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv
mgq: 5 wgwbU
cÖwk¶K Db¥y³ Av‡jvPbv I wb‡Pi bgybv cÖ‡kœi gva¨‡g Awa‡ek‡bi ch©v‡jvPbv Ki‡eb|
31. Awa‡ek‡bi welqe¯‘i Av‡jv‡K D‡jøwLZ wkLb †hvM¨Zv h_vh_ n‡q‡Q wKbv?  n¨vu /  bv
32. AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv wkLbd‡ji mv‡_ KZUv mvgÄm¨c~Y©? gšÍe¨ Kiæb|
33.Awa‡ek‡b D‡jøwLZ wkLbdj Qvov Avi Kx Kx wkLbdj ms‡hvRb Kiv †h‡Z cv‡i?
34. cÖ‡qvR‡b 2 / 1 wU wkLb †hvM¨Zv ejyb|
35.wkLb-‡kLv‡bv Kvh©μ‡g †hme c×wZi e¨envi Kiv n‡q‡Q Zv Kx h_vh_ wQj?  n¨vu /  bv
36. Awa‡ek‡bi fv‡jv w`K I g›` w`K¸‡jv ejyb Ges g›` w`K¸‡jv mvwi‡q †Zvjvi Dcvq ejyb|
Gici cÖwk¶K mevB‡K ab¨ev` Rvwb‡q Awa‡ekb †kl Ki‡eb|
mnvqK cvV:
10. wUwKDAvB (2008). wkLb g~j¨hvPvB I cÖwZdjb Abykxjb (gva¨wgK wkÿK cÖwkÿY (we.GW)
g¨vbyqvj, gwWDj 4 I 5). wUwPs †KvqvwjwU B¤úªæf‡g›U Bb †m‡KÛvwi GWz‡Kkb cÖKí, gva¨wgK I
D”P wkÿv Awa`ßi, wkÿv gš¿Yvjq, MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi|
11. Bengtsson, J. (1995). What is reflection? On reflection in the teaching
profession and teacher education. In P. E. Kansanen, Discussion on Some
Educational Issues VI. Research Report 145 (pp. 23-34). Department of
Teacher Education, University of Helsinki.
12. Loughran, J. (2005). Developing reflective practice: Learning about
teaching and learning through modelling. London: Taylor & Francis eLibrary.
13. Loughran, J. J. (January/February 2002). Effective reflective practice: In
search of meaning in learning about teaching. Journal of Teacher Education,
53(1), 33-43.
14. Sellars, M. (2014). Reflective practice for teachers. California: SAGE
Publications Inc.
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gwWDj-7 :

wkÿv cÖwZôvb Dbœq‡b cÖwZôvb cÖavb‡`i †bZ…Z¡, `vqe×Zv I Revew`wnZv
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অিধেবশন7.1 িশ া

িত ােনর

নতৃ

: ধারণা, ধরন,

বিশ

ও

কৗশল (Leadership in Educational

Institution : Concept, Classification, Characteristics & Technique)
অিজতব পশাগত যাগ তা



িশ
িশে
িশ
িত

া

িত ােনর নতৃ র উে শ ,িবষয় ,িবষয়ব ,িশখনফল ,পাঠদান ও মূল ায়ন প িত এবং
াপকরণ সং া
ান
ক নতৃ ে র িবষয়ব স েক ব াপক ান ও িনিবড় ধারণা নমনীয়ভােব
ােনর েয়াগ করার স মতা

েয়াজনীয়

সুিনিদ
ে নতৃ
ত য় র উপর সম ক ান অজন ও নতৃ
দােনর স মতা তির
িশ া িত ােনর নতৃ ে র আওতাভু
য সকল িবষয় ও ধারণা িশ াথ র িনকট জ ল বেল তীয়মান হয় , স
সকল ে ত ািশত িশখনফল অজেনর জন েয়াজনীয় কলা কৗশল স েক সম ক ান।
িশখনফল



অিধেবশন শেষ িশ নাথ রা 



িশখন-

িশ া িত ােনর
সাধারণ নতৃ ও
িশ া িত ােনর
িশ া িত ােনর
শখােনা কায ম

ধাপ

নতৃ ে র ধারণা বণনা করেত পারেব
িশ া িত েনর নতৃ ে র পাথক িননয় করেত পারেব
নতৃ ে র ধরণ বিশ ,ও কৗশল ব করেত পারেব
নতৃ ে র কৗশল ও
ব াখ া করেত পারেব।

িবষয়ব

১

পাঠ সূচনা

২

িশ া

প িত/ কৗশল
মাথা খাটােনা ,

িত ােনর

নতৃ ে র

সংি

ে ার

ব ৃ তা ,দলীয় কাজ ,

দলীয় আেলাচনা ও মাথা

ধারণা

খাটােনা , পাওয়ার পেয়
েজে শন
৩

সাধারণ

নতৃ

ও

িত েনর নতৃ ে র পাথক

িশ া

উপকরণ

সময়

হায়াইট বাড ও বাড মাকার
ভীপ
কি

কাড

, বাড

উটার

িপন ,

৫ িমঃ
১০ িমঃ

,মাি িমিডয়া

েজ র /ওভারেহড

েজ র ,

া পাের ী সীট।

দলীয় কাজ, পাওয়ার পেয়

পা ার পপার , পা ার মাকার ,
কি

েজে শন

১০ িমঃ

উটার ,মাি িমিডয়া

েজ র / ওভারেহড েজ র ,
া পাের ী সীট
৪

নতৃ ে র ধরণ ও বিশ

দলীয় কাজ, পাওয়ার পেয়

পা ার পপার , পা ার মাকার ,
পাওয়ার পেয়

েজে শন

২০ িমঃ

াইড , হায়াইট

বাড ও বাড মাকার
৬

নতৃ ে র কৗশল

দলীয় কাজ, পাওয়ার পেয়
েজে শন

৭

মূল ায়ন

৮

অিধেবশন পযােলাচনা

পা ার, পা ার মাকার,পাওয়ার
পেয়

ে ার
মাথা খাটােনা ,
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ে ার ও

২৫ িমঃ

েজে ।

বাড ও বাড মাকার

১০ িমঃ

বাড ও বাড মাকার

১০ িমঃ
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ফলাবতন

উপ াপন
ধাপ-১◌ঃ পাঠ সূচনা ...
অিধেবশন

৫ িমিনট

করার পূেব িশ ণাথ েদর সােথ

শল িবিনময় ক ন। অত:পর পূব ান যাচাই এর জন িনেচর ে া েলা

ক ন:
১। নতৃ

২। িশ া

িত ােনর নতৃ

অত:পর িশ ণাথ েদর ধন বাদ জািনেয় সশন ঘাষণা ক ন এবং িশেরানাম বােড িলেখ িদন।
ধাপ-২◌ঃ িশ া

িত ােনর নতৃ ে র ধারণা............................................

কাজ-১ : িশ ক থেম নতৃ
বসা ৩/৪ জন িশ ণাথ র এক

ও িশ া

িত ােনর নতৃ

স

১০ িমিনট

েক িশ ণাথ েদর ধারণা যাচাই করেবন। এে ে পাশাপািশ

কের দল কের এ িবষেয় ভীপ কােড মতামত হণ করেবন।

কাজ-২ : িশ ণাথ গণ তােদর দলগত ধারণাসমূহ পেড় শানােবন এবং ভীপ কাড েলা বাড িপন িদেয় বােড লাগােবন।
কাজ-৩ : িশ ক নতৃ
মাধ েম সংি

ও িশ া

িত ােনর নতৃ ে র ধারনা িনেয় ওভারেহড েজ র / পাওয়ার পেয়

েজে শেনর

আেলাচনা করেবন এবং দলসমূেহর উপ াপেনর সােথ তার সাদৃশ তা ও বসাদৃশ তা তু েল ধের তােদর ধারণা

দেবন।
ধাপ-৩◌ঃ সাধারণ নতৃ

ও িশ া

কাজ-১ : িশ ক থেম নতৃ

িত ােনর নতৃ ে র পাথক ....................১০ িমিনট

ও িশ া

িত ােনর নতৃ ে র পাথক স

েক িশ ণাথ েদর ধারণা যাচাই করার জন পূেব

গ ত পাশাপািশ বসা ৩/৪ জন িশ ণাথ র দেল আেলাচনা কের পা ার পপাের িলেখ উপ াপন করেত বলেবন।
কাজ-২ : িশ ক নতৃ
মাধ েম সংি

ও িশ া

িত ােনর নতৃ ে র পাথক িনেয় ওভারেহড েজ র / পাওয়ার পেয়

েজে শেনর

আেলাচনা করেবন এবং দলসমূেহর উপ াপেনর সােথ তার সাদৃশ তা ও বসাদৃশ তা তু েল ধের তােদর ধারণা

দেবন।
ধাপ-৪◌ঃ িশ া

িত ােনর নতৃ ে র ধরন ও বিশ ......................... ২০ িমিনট

কাজ-১ : িশ ণাথ রা এ ধােপ িনেয় পূেবর ধােপর জন গ ত দেল পার িরক আেলাচনা ও মত িবিনময় কের বুেলট পেয়
আকাের িশ া েমর উপাদান েলা পা ার পপাের িলেখ উপ াপন করেবন।
কাজ-২ : িশ ক এ িবষেয় তার মতামত পাওয়ার পেয়ে র মাধ েম জানােবন।
ধাপ-৪◌ঃ িশ া

িত ােনর নতৃ ে র কৗশল িনধারণ

কাজ-১ : িশ ণাথ েদর এ ধােপ িশ া েমর

.......................২৫ িমিনট

িনেয় পূেবর ধােপর জন গ ত দেল পার িরক আেলাচনা ও মত িবিনময়

কের পা ার পপাের িলেখ উপ াপন করেত বলেবন।
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কাজ-২ : িশ ক িশ া েমর

িনেয় ওভারেহড

করেবন এবং িশ নাথেদর ধারণা

েজ র / পাওয়ার পেয়

করেবন।

ধাপ-৫◌ঃ মূল ায়ন

..................................................................

পাঠ মূল ায়েনর জন

িশ ক

িশ ণাথ েদর উে েশ িনেচর

১০ িমিনট

িল িজে স করেবনঃ

১। সাধারণ নতৃ

ও িশ া

িত েনর নতৃ

২। সাধারণ নতৃ

ও িশ া

িত েনর নতৃ ে র পাথক কী ?

৩। িশ া

েজে শেনর মাধ েম সংি

কী ?

িত েনর নতৃ ে র কৗশল কী কী?

িশ ক তােদর উ ের েয়াজনীয় সংেশাধন কের দেবন।
ধাপ-৫◌ঃ অিধেবশন পযােলাচনা…….১০ িমিনট
িশ ক উ ু



আেলাচনা ও িনেচর ে র মাধ েম অিধেবশেনর পযােলাচনা করেবন।

অিধেবশেনর িবষয়ব র আেলােক উে িখত িশখন যাগ তা যথাযথ হেয়েছ িকনা?
অিজতব পশাগত যাগ তা িশখনফেলর সােথ কতটা সাম স পূণ?



আর িক িশখন যাগ তার দরকার িছল ?



অিধেবশেন উে িখত িশখনফল ছাড়া আর কী কী িশখনফল সংেযাজন করা যেত পাের ?



িশখন- শখােনা কায েম যসব প িতর ব বহার হেয়েছ তা কী যথাযথ ?




অিধেবশেন যসব উপকরণ ব ব ত হেয়েছ তার বাইের আর কী কী উপকরণ ব বহার করা যেতা?
িশ ণাথ েদর অংশ হণ িনি তকরেণ আর কী কী পদে প যুি যু



আেলাচ িবষয়ব



অিধেবশেনর কাজ ও সময় ব ন যথাযথ কী না ?



এ অিধেবশেন িশখন অজন যাচাইেয়র জন গৃহীত পদে প যথাথ কী ?

িছেলা ?

িশ ণাথ েদর পশাগত কমদ তা বৃি েত কতটা সহায়ক ?

এরপর িশ ক সবাইেক ধন বাদ জািনেয় অিধেবশন শষ করেবন।
সহায়ক পাঠঃ
আলম ,ড .অলীউল),২০০৬ (িশ ার সমাজিব ান
ঢাকা : কিবর পাবিলেকশনস।

1|
2|

রহমান, মুহামাদ হািববুর (১৯৮৬) সমাজমেনািব ােনর ভূ িমকা
ঢাকা : বাংলা একােডিম।
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3|

Robins, Stephen P.(1985) The Admenistrative Process New Delli : Pentice Hall of
Indian Private Limited.

4|

Griffin. Ricky W. (2006) Management. Boston: Houghton Miffin company.

িশ েকর দৃি আকষণ






িশ া িত ােনর নতৃ ে র ধারণা, ধরণ, বিশ ও কৗশল স িকত িবষেয় ান র করেবন এবং িডিজটাল
কনেট
ডিলভািরর েয়াজনীয়
িত নেবন।
িশ ণ উপকরণািদ যমন -মাকার , পা ার পপার ,মাি িমিডয়া েজ র ,কি উটার ইত ািদ ব বহাের েয়াজনীয়
িত নেবন।
অংশ হনমূলক সসন পিরচালনার জন িবিভ প িত ও কৗশল েলা েয়াগ করেবন।
িশ াথ েদর মেনােযাগ যাচাইেয়র জন মােঝ মােঝ
কের এবং অন ান কৗশল েয়াগ কের িশ ণাথ েদরেক
সি য় রাখেবন।
িশ থ গণেক মূল ায়েনর জন েয়াজনীয় টু ল তির করেবন।
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Awa‡ekb 7.2 cÖwZôvb cwiPvjbvq mejZv, `ye©jZv, mxgve×Zv, my‡hvM-myweav Ges SuywKmg~n (SWOT
analysis)

AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv
 SWOT analysis m¤ú‡K © aviYv
 cÖwZôv‡bi mejZv, `ye©jZv, my‡hvM-myweav I SuywKmg~n wPwýZKivi mÿgZv
 cÖwZôv‡bi jÿ¨ AR©‡b SWOT analysis Gi cÖ‡qvRbxqZv m¤ú‡K© mg¨K Ávb |
wkLbdj:
Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_©xiv SWOT analysis m¤ú‡K© e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb;
 cÖwZôv‡bi mejZv, `ye©jZv, mbv³ Ki‡Z cvi‡eb;
 cÖwZôv‡bi my‡hvM-myweav I SuywKmg~n wPwýZ Ki‡Z cvi‡eb;
 SWOT analysis-Gi cÖ‡qvRbxqZv wbiƒcb Ki‡Z cvi‡eb|
wkLb-†kLv‡bv Kvh©µg
avc
welqe¯‘
c×wZ/†KŠkj
DcKiY
mgq
1. cvVm~Pbv
cÖ‡kœvËi
†nvqvBW †evW© gvKv©i
10 wg:
2. SWOT analysis Gi mswÿß Av‡jvPbv, gv_v
†nvqvBW †evW© gvKv©i
15 wg:
LvUv‡bv
aviYv
3. cÖwZôv‡bi Af¨šÍixY
†Rvovq KvR, cvIqvic‡q›U
†nvqvBW †evW© gvKv©i,
15 wg:
Dcv`vbmg~n
cÖ‡R±‡i cÖ`k©b
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
mbv³KiY
4. cÖwZôv‡bi evwn¨K
`jxq KvR, †cv÷vi †ccv‡i
†cv÷vi †ccvi, gvK©vi 20 wg:
Dcv`vbmg~n
Dc¯’vcb I Av‡jvPbv
mbv³KiY
5. SWOT we‡kølY‡Yi
GKK KvR, cvIqvic‡q›U
wfc KvW©, gvwëwgwWqv 15 wg:
cÖ‡R±‡i cÖ`k©b
cÖ‡R±i
cÖ‡qvRbxqZv
6. g~j¨vqb
cÖ‡kœvËi
†evW© I gvKv©i,
5 wg:
7. Awa‡ekb ch©v‡jvPbv
Av‡jvPbv I djveZ©b
†evW© I gvKv©i
10 wg:
Dc¯’vcb :
ce© 1: cvV m~Pbv
mgq: 10 wgwbU
*Awa‡ekbwU ïiæ Kivi c~‡e© cÖwkÿYv_x©‡`i mv‡_ Kzkj wewbgq Kiæb;
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* cÖ‡kœvË‡ii gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i KvQ †_‡K Zuv‡`i cÖwZôv‡bi fvj w`K¸‡jv m¤ú‡K© ïb‡eb;
* cÖwZôv‡bi Dbœq‡b †hme evav¸‡jv Av‡Q †m m¤ú‡K© Zv‡`i ev¯Íe AwfÁZv eY©bv Ki‡Z
ej‡eb;
* AZ:ci cÖwkÿYv_x©‡`i ab¨ev` Rvwb‡q cvV wk‡ivbvg †NvlYv Kiæb Ges wk‡ivbvg †ev‡W©
wjLyb|

ce© 2: SWOT analysis Gi aviYv
mgq: 15 wgwbU
* G ch©v‡q cÖwkÿK cÖwZôv‡bi jÿ¨ AR©‡b evwn¨K †h my‡hvM-myweav¸‡jv i‡q‡Q G e¨vcv‡i
wR‡Ám K‡i
cÖwkÿYvL©x‡`i gv_v LvUv‡Z w`‡eb|
* Zuv‡`i DËi¸‡jv gvBÛ g¨vwcs †KŠk‡j †ev‡W© Zz‡j ai‡Z ej‡eb|
* G ch©v‡q cÖwkÿK cÖvß DË‡ii Av‡jv‡K wkÿv cÖwZôvb cwiPvjbvq SWOT we‡køl‡Yi aviYv
e¨vL¨v Ki‡eb|
ce© 3 : cÖwZôv‡bi Af¨šÍixY Dcv`vbmg~n mbv³KiY:
mgq: 15wgwbU
[[[
* G c‡e© cÖwkÿK †Rvovq †Rvovq Kv‡Ri gva¨‡g wkÿv cÖwZôvb cwiPvjbvq cÖwZôv‡bi kw³ Ges
`ye©jZvmg~n wbR
wbR LvZvq wjL‡Z ej‡eb|
* ˆ`ePqb †KŠk‡j 4/5 †Rvov cÖwkÿYv_©xi DËi mvg‡b †W‡K G‡b Dc¯’vcb Ki‡Z ej‡eb| Ab¨
GKRb
cÖwkÿYv_©x‡K c‡q›U¸‡jv †ev‡W© wjL‡Z ej‡eb|
* G ch©v‡q cÖwkÿK G wel‡q Zuvi cÖ¯Z
‘ K…Z DËi¸‡jv cvIqvic‡q›U cÖ‡R±‡i cÖ`k©b Ki‡eb|
ce© 4 : cÖwZôv‡bi my‡hvM-myweav Ges SuywK mbv³KiY:
wgwbU

mgq: 20

* G c‡e© `jxq KvR cÖ`vb- cÖwkÿK cÖwkÿYv_x©‡`i K‡qKwU myweavRbK `‡j wef³ K‡i cÖ‡qvRbxq
†cv÷vi I
gvKv©i mieivn K‡i cÖwZôv‡bi my‡hvM-myweav Ges SuywKmg~n AMÖvwaKvi wfwË‡Z c‡q›U AvKv‡i
†cv÷v‡i wjwce×
Ki‡Z ej‡eb|
* cÖ‡Z¨K `‡ji `j‡bZv g‡bvbxZ Kiæb| `j‡bZv `jMZ Kv‡Ri Dc¯’vcb Ki‡eb|
* cÖwkÿYv_©x‡`i Dc¯’vwcZ `jxq Kv‡Ri djveZ©b w`b|
* G wel‡q cÖwkÿ‡Ki wPšÍvcÖm~Z bZzb aviYvmg~n †cv÷vi †ccv‡i Dc¯’vcb Kiæb|
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ce© 5: cÖwZôvb cwiPvjbvq SWOT we‡køl‡Yi cÖ‡qvRbxqZv:
mgq:
15
wgwbU
* G ch©v‡q cÖwkÿK cÖwkÿYv_x©‡`i GKwU K‡i fxc KvW© mieivn K‡i cÖ‡Z¨K‡K SWOT we‡køl‡Yi
cÖ‡qvRbxqZv
m¤ú‡K© 1wU K‡i c‡q›U wjL‡Z ej‡eb|
* cÖvß gZvgZ¸‡jv evQvB K‡i cyk-Bb †ev‡W© Gu‡U w`‡eb|
* G wel‡q cÖwkÿK gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡ii gva¨‡g Zuvi cÖ¯Z
‘ K…Z c‡q›U¸‡jv cÖ`k©b Ki‡eb Ges
Zv‡`i †jLv
c‡q›U¸‡jvi mv‡_ wgwj‡q wb‡Z ej‡eb|
ce© 6: g~j¨vqb:
mgq: 5 wgwbU
g~j¨vqb Gi Rb¨ cÖwkÿYv_x©‡`i wb‡Pi cÖkœ¸‡jv Kiæb|
1| SWOT we‡kølY Gi Dcv`vb¸‡jv Kx Kx ?
2| SWOT we‡kølY Gi evwn¨K Dcv`vb¸‡jv Kx Kx ?
3| SWOT we‡køl‡Yi †Kb cÖ‡qvRb ?

ce© 7: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv
wgwbU

mgq: 10

cÖwkÿK wb‡¤œv³ cÖ‡kœi gva¨‡g Zuvi Dc¯’vwcZ Kvh©μ‡gi ch©v‡jvPbv Ki‡eb1| SWOT we‡køl‡Yi Zuvi ch©vß cÖ¯‘wZ wQj Kx bv ?
2| cÖwkÿYv_x©‡`i †`qv c‡q‡›Ui mv‡_ Zuvi wb‡Ri †`qv wKQz mwVK c‡q›U Dc¯’vwcZ n‡q‡Q Kx
bv ?
3| wkLb-‡kLv‡bv Kvh©μ‡g †hme c×wZi e¨envi n‡q‡Q Zv Kx h_vh_ ?
4| Av‡jvP¨ welqe¯‘ cÖwkÿYv_x©‡`i †ckvMZ Kg©`ÿZv e„w×‡Z KZUv mnvqK ?
5| Awa‡ek‡bi Dc¯’vcb mdj n‡q‡Q wK bv ?
Gici cÖwkÿK mevB‡K ab¨ev` Rvwb‡q Awa‡ekb †kl Ki‡eb|
mnvqK cvV:
1| K‡jR wKfv‡e AviI fv‡jv Kiv hvq, RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wwg (bv‡qg) KZ…©K cÖKvwkZ;
2| ¯‹zj wKfv‡e AviI fv‡jv Kiv hvq, RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wwg (bv‡qg) KZ…©K cÖKvwkZ;
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3| Awdm e¨e¯’vcbv (msMVb mnvwqKv)- †gv: bwRei ingvb wgqv, wUGgGmGm wcÖw›Us †cÖm, †MvKzj,
e¸ov|
4| gva¨wgK ¯Í‡ii wkÿv cÖwZôv‡bi mnKvix cÖavb wkÿK‡`i GKv‡WwgK mycviwfkb I g¨v‡bR‡g›U
welqK cÖwkÿY
g¨vbyqvj, GdGmGmGwc: 2q ch©vq;
5| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv, Gg. GBP. Avjx, cÖfvZx jvB‡eªwi GÛ cvewj‡KkÝ, XvKv, cÖKvkKvj:
RyjvB, 2003 wLª

Awa‡ekb 7.3 cÖwZôvb cwiPvjbvq mejZv, `ye©jZv, mxgve×Zv, my‡hvM-myweav Ges SuywK wPwýZKiY
Ges DËi‡Yi Dcvq AbymÜvb: Abykxjb `jwfwËK KvR
AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv
 cÖwZôv‡bi mejZv, `ye©jZv, mxgve×Zv I SuywK mbv³ Kivi mÿgZv;
 cÖwZôv‡bi j‡ÿ¨ †cuvQv‡Z `ye©jZv, SuywK †_‡K DËi‡Yi Dcvq m¤ú‡K© mg¨K Ávb;
 kw³ Ges my‡hvM Kv‡R jvwM‡q `ye©jZv I SuywK m¤ú‡K© `~i Kivi †KŠkj m¤ú‡K© Rvbv|
wkLbdj:
 G Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_©xMY SWOT we‡køl‡Yi aviYv e¨³ Ki‡Z cvi‡eb;
 cÖwZôv‡bi mejZv, `ye©jZv, mxgve×Zv I SuywK mbv³ Ki‡Z cvi‡eb;
 `~e©jZv, SuywKmg~n †_‡K DËi‡Yi Dcvq ej‡Z cvi‡eb;
 SWOT we‡køl‡Yi -Gi cÖ‡qvRbxqZv wbiƒcb Ki‡Z cvi‡eb|
wkLb †kLv‡bv Kvh©µg:
avc
welqe¯‘
1. cvVm~Pbv
2. cÖwZôv‡bi mejZv, `ye©jZv,
mxgve×Zv, SuywKmg~n
wPwýZKiY
3. `ye©jZv, SuywKmg~n †_‡K
DËi‡Yi Dcvq wPwýZKiY
4.

g~j¨vqb

c×wZ/†KŠkj
cÖ‡kœvËi, gv_v LvUv‡bv
cÖ‡kœvËi , `jxq KvR,
cvIqvic‡q›U cÖ‡R±‡i cÖ`k©b

DcKiY
†evW©, gvKv©i
gvwëwgwWqv
cÖ‡R±i

`jxq KvR, cvV Dc¯’vcb,
Av‡jvPbv

†cv÷vi
30 wg:
†ccvi, gvKv©i,
cÖ‡R±i
†evW© I gvKv©i, 10 wg:

cÖ‡kœvËi

53

mgq
10 wg:
30 wg:

cÖwk¶‡Ki Rb¨

5.

Awa‡ekb ch©v‡jvPbv

gv_v LvUv‡bv, Av‡jvPbv I
djveZ©b

†evW© I gvKv©i, 10 wg:

Dc¯’vcb :
ce© 1:cvV m~Pbv
mgq: 10 wgwbU
*Awa‡ekbwU ïiæ Kivi c~‡e© cÖwkÿYv_x©‡`i mv‡_ Kzkj wewbgq Kiæb;
* cÖwkÿK cÖ‡kœvË‡ii gva¨‡g c~e©Ávb hvPvB Ki‡eb|
* 2/1 Rb cÖwkÿYv_©x‡K mvg‡b †W‡K G‡b Zuv‡`i cÖwZôv‡bi kw³ Ges `~e©jZv¸‡jv ms‡ÿ‡c
ej‡Z ej‡eb|
* cÖwkÿYv_©x‡`i cÖ‡kœvË‡ii gva¨‡g cÖwZôv‡bi my‡hvM-myweav Ges mxgve×Zv Ges SuywKmg~‡ni
e¨vcv‡i gv_v
LvUv‡Z w`‡eb|
* AZ:ci cÖwkÿYv_x©‡`i ab¨ev` Rvwb‡q cvV wk‡ivbvg †NvlYv Kiæb Ges wk‡ivbvg †ev‡W© wjLyb
* Zuv‡`i DËi¸‡jv gvBÛ g¨vwcs †KŠk‡j †ev‡W© Zz‡j aiæb|
* Gevi cÖwkÿK Zuv‡`i DË‡ii Av‡jv‡K SWOT we‡køl‡Yi aviYv ms‡ÿ‡c e³…Zvi gva¨‡g
Zz‡j ai‡eb|

ce© 2: cÖwZôv‡bi mejZv, `ye©jZv, mxgve×Zv, SuywK wPwýZKiY
mgq: 30wgwbU
* G ch©v‡q cÖwkÿK SWOT we‡køl‡Yi PviwU Dcv`vb m¤ú‡K© cÖwkÿYv_x©‡`i aviYv e¨³ Ki‡Z
ej‡eb|
* cÖ‡kœvË‡ii gva¨‡g G e¨vcv‡i cÖwkÿYv_©x‡`i aviYv ˆZwi Ki‡eb|
* cÖwkÿYv_©x‡`i `‡j fvM n‡q g¨vbyqv‡j †`qv G m¤úwK©Z n¨vÛ AvDU cÖ_‡g GKKfv‡e co‡Z
ej‡eb Ges
c‡i `‡j Av‡jvPbv Ki‡Z ej‡eb|
* GK GKwU `j‡K GK GKwU Ask eY©bv Ki‡Z ej‡eb|
* cÖwkÿK meKwU `‡ji wPšÍvcÖm~Z Av‡jvPbv‡K mgš^q K‡i wWwRUvj K‡›U‡›Ui gva¨‡g cÖ`k©b I
e¨vL¨v Ki‡eb|
ce© 3: `ye©jZv I SuywKmg~n †_‡K DËi‡Yi Dcvq
mgq: 30wgwbU
* G c‡e© cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i K‡qKwU `‡j wef³ Ki‡eb| cÖ‡Z¨K `j‡K cÖ‡qvRbxq †cv÷vi
†ccvi Ges gvK©vi
mieivn Ki‡eb|
* cÖ‡Z¨K `‡ji `j‡bZv I `‡ji bvg wbe©vPb Ki‡eb|
* cÖ‡Z¨K `j‡K wb‡¤œv³ Kg©cÎwU mieivn Ki‡eb Ges `jxq HK¨g‡Zi wfwË‡Z Zuv‡`i wPšÍv¸‡jv
AMÖvwaKvi
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wfwË‡Z c‡q›U AvKv‡i †cv÷vi †ccv‡i wjwce× Ki‡Z ej‡eb|
* `jMZ Kv‡Ri Rb¨ mgq wba©viY K‡i w`‡eb Ges ch©‡eÿY Ki‡eb|
Kg©cÎ: cÖwZôv‡bi `~e©jZv Ges mxgve×Zv¸‡jv †_‡K DËi‡Yi †KŠkjmg~n Kx n‡Z cv‡i ?
* cÖwkÿYv_©xMY wb‡R‡`i `‡j DËi‡Yi †KŠkj Av‡jvPbv Ki‡eb|
* `jxq HK¨g‡Zi wfwË‡Z Zuv‡`i `‡j cÖvß DËi¸‡jv †cv÷vi †ccv‡i wjwce× Ki‡Z ej‡eb|
* †cv÷vi †ccvi †ev‡W© cÖ`k©b Ki‡eb Ges `j‡bZv cvV Dc¯’vcb Ki‡eb| cÖwZwU Dcm¯’vc‡bi ci
gZvgZ I
weZ‡K©i Rb¨ mgq w`b|
* G wel‡q Avcbvi wPšÍvcÖm~Z bZzb †KŠkjmg~n cÖ‡R±‡i Dc¯’vcb Kiæb|
ce© 4: g~j¨vqb:
mgq: 10 wgwbU
wb‡Pi cÖ‡kœi gva¨‡g cÖwkÿYv_x©‡`i g~j¨vqb Kiæb|
1| SWOT ej‡Z Kx †evSvq ?
2| cÖwZôv‡bi mejZv, `~e©jZv, mxgve×Zv, my‡hvM-myweav I SuywKmg~n wK wK ?
3| `~e©jZv †_‡K DËi‡Yi ‡KŠkjmg~n wK wK ?
ce© 5: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv
mgq: 10 wgwbU
* Awa‡ek‡bi welqe¯‘i Av‡jv‡K D‡jøwLZ wkLb †hvM¨Zv h_vh_ n‡q‡Q wK bv ?
* Awa‡ek‡b †hme DcKiY e¨eüZ n‡q‡Q Zvi evB‡i Avi Kx Kx DcKiY e¨envi Kiv †h‡Zv ?
* Awa‡ek‡bi KvR I mgq eÈb h_vh_ Kx bv ?
* G Awa‡ek‡bi wkLb AR©b hvPvB‡qi Rb¨ M„nxZ c`‡ÿc h_v_© Kx ?
* Dc¯’vwcZ fvj w`K¸‡jv †bvUKiY Ges wb‡Ri aviYv‡K Av‡iv MwZkxj Kiæb|
Gici cÖwkÿK mevB‡K ab¨ev` Rvwb‡q Awa‡ekb †kl Ki‡eb|
mnvqK cvV:
1| ¯‹zj wKfv‡e AviI fv‡jv Kiv hvq, RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wwg (bv‡qg) KZ…©K cÖKvwkZ;
2| Awdm e¨e¯’vcbv (msMVb mnvwqKv)- †gv: bwRei ingvb wgqv, wUGgGmGm wcÖw›Us †cÖm, †MvKzj,
e¸ov|
3| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv, Gg. GBP. Avjx, cÖfvZx jvB‡eªwi GÛ cvewj‡KkÝ, XvKv, cÖKvkKvj:
RyjvB, 2003 wLª:
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Awa‡ekb 7.4: wkÿv cÖwZôvb Dbœq‡b MYm¤ú„³Zv: Dcvq I c×wZ
AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv:
1| wkÿv cÖwZôvb Dbœq‡b MYm¤ú„³Zv aviYv I cÖ‡qvRbxqZv msμvšÍ Ávb;
3| wkÿv cÖwZôvb Dbœq‡b MYm¤ú„³Zvi †ÿÎmg~n wPwýZ Kivi mÿgZv;
4| wkÿv cÖwZôvb Dbœq‡b MYm¤ú„³Zvi Dcvq I c×wZ m¤úIK© mg¨K Ávb|
wkLbdj:
Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_©xMY1| wkÿv cÖwZôvb Dbœq‡b MYm¤ú„³Zv aviYvwU e¨³ Ki‡Z cvi‡eb;
2| wkÿv cÖwZôvb Dbœq‡b MYm¤ú„³Zvi cÖ‡qvRbxqZv wbiƒcb Ki‡Z cvi‡eb;
3| wkÿv cÖwZôvb Dbœq‡b MYm¤ú„³Zvi †ÿÎmg~n wPwýZ Ki‡Z cvi‡eb;
4| wkÿv cÖwZôvb Dbœq‡b MYm¤ú„³Zvi Dcvq I c×wZ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
wkLb †kLv‡bv Kvh©µg:
avc
welqe¯‘
1. cvV m~Pbv
2. MYm¤ú„³Zvi aviYv

c×wZ/†KŠkj

3.

MYm¤ú„³Zvi ¸iæZ¡ I
cÖ‡qvRbxqZv

cÖ‡kœvËi
gv_v LvUv‡bv, mswÿß
Av‡jvPbv
GKK KvR, cvIqvic‡q›U
cÖ‡R±‡i cÖ`k©b

4.

MYm¤ú„³Zvi
†ÿÎmg~n
MYm¤ú„³Zvi Dcvq I
c×wZ
g~j¨vqb
Awa‡ekb ch©v‡jvPbv

†Rvovq KvR, cvIqvic‡q›U
cÖ‡R±‡i cÖ`k©b
`jxq KvR, Dc¯’vcb I
Av‡jvPbv
cÖ‡kœvËi
Av‡jvPbv

5.
6.
7.

DcKiY
†evW©, gvKv©i
†evW©, gvKv©i

mgq
10 wg:
15 wg:

fxc KvW©, †cv÷vi
†ccvi, gvwëwgwWqv
cÖ‡R±i
†evW©, gvKv©i,
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
Kg©cÎ,†cv÷vi †ccvi,

15 wg:

†evW© I gvKv©i,
†evW© I gvKv©i

15 wg:
20 wg:
5 wg:
10 wg:

Dc¯’vcb :
mgq: 10 wgwbU
ce© 1:cvV m~Pbv
*Awa‡ekbwU ïiæ Kivi c~‡e© cÖwkÿYv_x©‡`i mv‡_ Kzkj wewbgq Kiæb;
* cÖwkÿK cÖ‡kœvË‡ii gva¨‡g we`¨vj‡q cÖwkÿYv_©xiv †Kvb ai‡bi Dbœqbg~jK KvR K‡ib
K‡qKR‡bi wbKU
†_‡K Zv ïb‡eb;
* Gme Dbœqbg~jK KvR Zviv Kxfv‡e K‡ib/Ki‡Qb †m m¤ú‡K© Zuv‡`i ev¯Íe AwfÁZv eY©bv
Ki‡Z cvi‡eb;
* AZ:ci cÖwkÿYv_x©‡`i ab¨ev` Rvwb‡q cvV wk‡ivbvg †NvlYv Kiæb Ges wk‡ivbvg †ev‡W©
wjLyb|
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ce© 2: MYm¤ú„³Zv aviYv
mgq:
15 wgwbU
* G ch©v‡q cÖwkÿK miKvwi f~wgKvi cvkvcvwk Ab¨ Av‡iv Kv‡`i f~wgKv cvj‡bi my‡hvM i‡q‡Q G
e¨vcv‡i
wR‡Ám K‡i cÖwkÿYv_©x‡`i gv_v LvUv‡Z w`‡eb|
* Zv‡`i DËiMy‡jv gvDÛ g¨vwcs †KŠk‡j †ev‡W© Zz‡j ai‡eb|
* cÖvß DË‡ii Av‡jv‡K Gevi cÖwkÿK wkÿv cÖwZôvb Dbœq‡b MYm¤ú„³Zvi aviYv e¨vL¨v Ki‡eb|

ce© 3: wkÿv cÖwZôvb Dbœq‡b MYm¤ú„³Zvi cÖ‡qvRbxqZv:
mgq: 15
wgwbU
* cÖwkÿYv_©x‡`i 2/1 Rb‡K †W‡K DËi¸‡jv c‡o †kvbv‡Z ej‡eb|
* G wel‡q †cv÷vi †ccv‡i/gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡i Ges Zuv‡`i †jLv c‡q›U¸‡jvi mv‡_ wgwj‡q wb‡Z
ej‡eb|
* cÖwkÿK cÖm½Z MYm¤ú„³Zvi Kvi‡Y mdj cÖwZôv‡bi Mí †kvbv‡Z cv‡ib|

ce© 4: MYm¤ú„³Zvi †ÿÎmg~n
mgq: 15
wgwbU
* G c‡e© cÖwkÿK †Rvovq †Rvovq Kv‡Ri gva¨‡g wkÿv cÖwZôvb Dbœq‡b MYm¤ú„³Zvi †ÿÎmg~n wbR
wbR LvZvq
wjL‡Z ej‡eb|
* ˆ`ePqb †KŠk‡j 4/5 †Rvov cÖwkÿYv_©xi DËi mvg‡b †W‡K wb‡q G‡m Dc¯’vcb Ki‡Z ej‡eb Ges
Ab¨ GKRb
cÖwkÿYv_©x‡K c‡q›U¸‡jv ms‡ÿ‡c †ev‡W© †jLvi `vwqZ¡ Ac©Y Ki‡eb|
Gevi cÖwkÿK Zuvi cÖ¯‘ZK…Z DËi¸‡jv cvIqvic‡q›U cÖ‡R±‡i cÖ`k©b Ki‡eb|
ce© 5: wkÿv cÖwZôvb Dbœq‡b MYm¤ú„³Zvi Dcvq I c×wZ
mgq: 20
wgwbU
*G c‡e© cÖwkÿK cÖwkÿYv_x©‡`i K‡qKwU myweavRbK `‡j wef³ K‡i cÖ‡qvRbxq †cv÷vi I gvKv©i
mieivn K‡i wb‡¤œv³ Kg©cÎwU mieivn Ki‡eb Ges `jxq HK¨g‡Zi wfwË‡Z Zuv‡`i wPšÍv¸‡jv c‡q›U
AvKv‡i †cv÷v‡i wjwce× Ki‡Z ej‡eb|
Kg©cÎ: Avcbvi g‡Z wkÿv cÖwZôvb Dbœq‡b MYm¤ú„³Zvi †KŠkjmg~n Kx n‡Z cv‡i ? wjLyb|
* meKwU `‡ji KvR Dc¯’vcb Ki‡Z ejyb| G‡ÿ‡Î cÖ_g 2/1 wU `‡ji Dc¯’vc‡bi ci evKx
`j¸‡jv‡K GKB
wel‡qi cybive„wË bv K‡i ‡Kej bZzb c‡q›U¸‡jv D‡jøL Ki‡Z ejyb|
* cÖwkÿYv_x©‡`i Dc¯’vwcZ `jxq Kv‡Ri cÖ‡qvRbxq djveZ©b w`b|
* G wel‡q Avcbvi wPšÍvcÖm~Z bZzb †KŠkjmg~n Dc¯’vcb Kiæb|
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ce© 6: g~j¨vqb :
mgq: 5 wgwbU
g~j¨vqb Gi Rb¨ cÖwkÿYv_x©‡`i wb‡Pi cÖkœ¸‡jv Kiæb|
1| MYm¤ú„³Zv Kx ?
2| MYm¤ú„³Zvi †ÿÎmg~n Kx Kx ?
3| MYm¤ú„³Zvi cÖ‡qvRbxqZv †Kb ?
ce© 7: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv :
wgwbU
cÖwkÿK wb‡R‡K wb‡¤œv³ cÖ‡kœi gva¨‡g Zuvi Dc¯’vwcZ Kvh©μ‡gi ch©v‡jvPbv Ki‡eb1| wkÿv cÖwZôvb Dbœq‡b MYm¤ú„³Zvi wel‡q Zuvi ch©vß cÖ¯‘wZ wQj wK bv ?
2| cÖ¯‘wZ I cwiKíbv Abyhvqx Awa‡ekbwU cwiPvwjZ n‡q‡Q wK bv ?
3| Awa‡ek‡bi D‡Ïk¨ AwR©Z n‡q‡Q wK bv ?
4| Av‡jvP¨ welqe¯‘ cÖwkÿYv_x©‡`i †ckvMZ Kg©`ÿZv e„w×‡Z KZUv mnvqK ?

mgq:

10

Gici cÖwkÿK mevB‡K ab¨ev` Rvwb‡q Awa‡ekb †kl Ki‡eb|
mnvqK cvV:
1| K‡jR wKfv‡e AviI fv‡jv Kiv hvq, RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wwg (bv‡qg) KZ…©K cÖKvwkZ;
2| ¯‹zj wKfv‡e AviI fv‡jv Kiv hvq, RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wwg (bv‡qg) KZ…©K cÖKvwkZ;
3| †emiKvwi wkÿv e¨e¯’vcbvi nvjPvj-Aa¨vcK wgRvbyi ingvb Gg Avi, wbnvj cvewj‡KkÝ, XvKv,
cÖKvkKvj: †g, 2007 wLª:
4| gva¨wgK wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv, Aa¨ÿ †gv: mvBdzj Bmjvg, wgZv †UªWvm©, cÖKvkKvj: RyjvB,
2004 wLª:
5| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv , †gv: wgRvbyi ingvb, mvgv` cvewj‡KkÝ GÛ wimvP©, XvKv, cÖKvkKvj:
Ryb, 1999 wLª:
6| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv, †gv: wkejx Avj dviæK, ¯§„wZ cÖKvkbx, XvKv, cÖKvkKvj: RyjvB, 2003
wLª:
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Awa‡ekb 7.5: AvšÍ:wkÿv cÖwZôvb I mnvqK ms¯’v (Dbœqb mn‡hvMx)-Gi mv‡_ †hvMv‡hvM
AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv
1| cÖwZôv‡bi mvgwMÖK Kg©Kv‡Û AvšÍ:wkÿv cÖwZôvb I mnvqK ms¯’v¸‡jvi ZvwjKv msμvšÍ
Ávb;
3| Kvh©Ki cÖwZôvb ˆZwi‡Z mnvqK ms¯’v¸‡jvi f~wgKv e¨vL¨v Ki‡Z cvivi mÿgZv;
4| wkÿv cÖwZôv‡bi mv‡_ mnvqK ms¯’v¸‡jvi cvi¯úwiK m¤úK© wbY©q Ki‡Z cviv|
wkLbdj:
GAwa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_©xMY1| cÖwZôv‡bi mvgwMÖK Kg©Kv‡Û mnvqK ms¯’v¸‡jvi ZvwjKv ˆZwi Ki‡Z cvi‡eb;
2| Kvh©Ki cÖwZôvb ˆZwi‡Z mnvqK ms¯’v¸‡jvi f~wgKv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb;
3| cÖwZôv‡bi mv‡_ mnvqK ms¯’v¸‡jvi cvi¯úwiK m¤úK© eY©bv Ki‡Z cvi‡eb|
wkLb †kLv‡bv Kvh©µg:
avc
welqe¯‘
c×wZ/†KŠkj
DcKiY
mgq
1. cvV m~Pbv
cÖ‡kœvËi, gv_v LvUv‡bv, mswÿß
†evW©, gvKv©i
10 wg:
Av‡jvPbv
2. mnvqK ms¯’vmg~‡ni
GKK KvR, †cv÷vi †ccv‡i
†evW©, gvKv©i,
30 wg:
cwiPq I Kvh©μg
Dc¯’vcb
†cv÷vi †ccvi
3. mnvqK ms¯’vmg~‡ni
`jxq KvR, Dc¯’vcb, Av‡jvPbv, †evW©, gvKv©i, Kg©cÎ, 30 wg:
mv‡_ cÖwZôv‡bi
gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡i cÖ`k©b
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
m¤ú„³Zv
4. g~j¨vqb
cÖ‡kœvËi
†evW© I gvKv©i,
10 wg:
5. Awa‡ekb ch©v‡jvPbv Av‡jvPbv
†evW© I gvKv©i
10 wg:
Dc¯’vcb :
ce© 1:cvV m~Pbv
mgq:
10 wgwbU
*Awa‡ekbwU ïiæ Kivi c~‡e© cÖwkÿYv_x©‡`i mv‡_ Kzkj wewbgq Kiæb;
* cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i cÖ‡kœvË‡ii gva¨‡g c~e©Ávb hvPvB K‡i cv‡Vi AbyK~j cwi‡ek ˆZwi
Kiæb|
*GjvKvi wewfbœ wkÿv cÖwZôvb Avcbvi cÖwZôv‡bi mv‡_ wKfv‡e †hvMv‡hvM K‡i †m m¤ú‡K©
cÖwkÿYv_©x‡`i
K‡qKR‡bi wbKU †_‡K ïbyb|
* †Kvb †Kvb ms¯’v cÖwZôv‡bi mv‡_ m¤ú„³ i‡q‡Q G e¨vcv‡i wR‡Ám K‡i gv_v LvUv‡Z ejyb|
* Zuv‡`i DËi¸‡jv gvBÛ g¨vwcs †KŠk‡j †ev‡W© Zz‡j aiæb|
* AZ:ci cÖwkÿYv_x©‡`i ab¨ev` Rvwb‡q cvV wk‡ivbvg †NvlYv Kiæb Ges wk‡ivbvg †ev‡W© wjLyb
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* mswÿß e³„Zvi gva¨‡g Gevi cÖwkÿK AvšÍ:wkÿv cÖwZôvb I mnvqK ms¯’vmg~‡ni mv‡_
†hvMv‡hv‡Mi aviYv
e¨vL¨v Kiæb|
ce© 2: wkÿv cÖwZôvb Dbœq‡b Ab¨vb¨ wkÿv cÖwZôvb I mnvqK ms¯’vmg~‡ni Kvh©µg mgq: 30 wgwbU
* G c‡e© cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‰`i †Rvovq Kv‡Ri gva¨‡g wkÿv cÖwZôv‡_i m¤ú„³ wewfbœ Dbœqb
mn‡hvMx
ms¯’vmg~n Kxfv‡e cÖwZô‡bi Dbœq‡b f~wgKv iv‡L †m m¤ú‡K wbR wbR LvZvq wjL‡Z ej‡eb|
* ˆ`ePqb †KŠk‡j 4/5 †Rvov cÖwkÿYv_©xi DËi mvg‡b †W‡K G‡b Dc¯’vcb Ki‡Z ej‡eb Ges
Ab¨ GKRb
cÖwkÿYv_©x‡K c‡q›U¸‡jv ms‡ÿ‡c †ev‡W© †jLvi `vwqZ¡ Ac©Y Ki‡eb|
* Gevi cÖwkÿK Zuvi c~‡e© ‰Zwi K‡i ivLv PvU© †ccv‡i Dc¯’vcb Ki‡eb|
ce© 3 : mnvqK ms¯’vmg~‡ni mv‡_ cÖwZôv‡bi m¤ú„³Zv:
mgq: 30wgwbU
KvR (`jxq)
*G c‡e© cÖwkÿK cÖwkÿYv_x©‡`i myweavRbK K‡qKwU `‡j wef³ K‡i cÖ‡qvRbxq †cv÷vi I gvKv©i
mieivn K‡i
wb‡¤œv³ Kg©cÎwU mieivn Ki‡eb Ges `jxq HK¨g‡Zi wfwË‡Z Zuv‡`i wPšÍv¸‡jv c‡q›U AvKv‡i
†cv÷v‡i wjwce×
Ki‡Z ej‡eb|
Kg©cÎ: cÖwZôv‡bi mv‡_ AvšÍ:wkÿv cÖwZôvb I mnvqK ms¯’vmg~n‡K m¤ú„³ Kivi †KŠkjmg~n Kx n‡Z
cv‡i ? wjLyb|
* meKwU `‡ji KvR Dc¯’vcb Ki‡Z ejyb| G‡ÿ‡Î cÖ_g `yÕGKwU `‡ji Dc¯’vc‡bi ci evKx
`j¸‡jv‡K GKB
wel‡qi cybive„wË bv K‡i bZzb c‡q›U¸‡jv D‡jøL Ki‡Z ejyb|
* cÖwkÿYv_x©‡`i Dc¯’vwcZ `jxq Kv‡Ri cÖ‡qvRbxq djveZ©b w`b|
* G wel‡q Avcbvi wPšÍvcÖm~Z bZzb †KŠkjmg~n gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡i cÖ`k©b Kiæb|
ce© 4: g~j¨vqb:
10 wgwbU
g~j¨vqb Gi Rb¨ cÖwkÿYv_x©‡`i wb‡Pi cÖkœ¸‡jv Kiæb1| mnvqK ms¯’vmg~‡ni bvg ejyb|
2| cÖwZôv‡bi Dbœq‡b mnvqK ms¯’vmg~n Kxfv‡e KvR K‡i ?
3| cÖavb wkÿK wK wK Dcv‡q mnvqK ms¯’vmg~‡ni mv‡_ †hvMv‡hvM Ki‡Z cv‡ib ?
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ce© 5: Awa‡ekb chv©‡jvPbv
mgq: 10
wgwbU
cÖwkÿK wb‡¤œv³ cÖ‡kœi gva¨‡g Zuvi Dc¯’vwcZ Kvh©μ‡gi ch©v‡jvPbv Ki‡eb1| Awa‡ek‡bi welqe¯‘I Av‡jv‡K D‡jøwLZ wkLb †hvM¨Zv h_vh_ n‡q‡Q Kx bv ?
2| cÖwkÿYv_x©‡`i †`qv c‡q‡›Ui mv‡_ Zuvi wb‡Ri †`qv wKQz mwVK c‡q›U Dc¯’vwcZ n‡q‡Q Kx
bv ?
3| wkLb-‡kLv‡bv Kvh©μ‡g †hme c×wZi e¨envi n‡q‡Q Zv Kx h_vh_ ?
4| Av‡jvP¨ welqe¯‘ cÖwkÿYv_x©‡`i †ckvMZ Kg©`ÿZv e„w×‡Z KZUv mnvqK ?
5| Awa‡ek‡bi Dc¯’vcb mdj n‡q‡Q wK bv ?
6| Avi Kx wkLb †hvM¨Zvi `iKvi wQj ?
7| Dc¯’vwcZ fvj w`K¸‡jv †bvU Kiæb Ges wb‡Ri aviYv‡K Av‡iv MwZkxj Kiæb|
Gici cÖwkÿK mevB‡K ab¨ev` Rvwb‡q Awa‡ekb †kl Ki‡eb|

mnvqK cvV:
1| ¯‹zj wKfv‡e AviI fv‡jv Kiv hvq, RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wwg (bv‡qg) KZ…©K cÖKvwkZ;
2| gva¨wgK ¯Í‡ii cÖwZôvb cÖavb‡`i GKv‡WwgK mycviwfkb I g¨v‡bR‡g›U welqK g¨vbyqvj, FSSAP:
2q ch©vq;
3| K‡jR Aa¨ÿ I Dcva¨ÿ‡`i Rb¨ wkÿv e¨e¯’vcbv welqK D”PZi cÖwkÿY †Kvm©-Ôm¤ú ~iK
g¨vbyqvjÕ, weqvg, XvKv;
4| gva¨wgK wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv, Aa¨ÿ †gv: mvBdzj Bmjvg, wgZv †UªWvm©, cÖKvkKvj: RyjvB,
2004 wLª:
5| Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ e¨e¯’vcbv g¨vby‡qj, ¯^v¯’¨ Awa`ßi, gnvLvjx, XvKv;
6| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv, Gg. GBP. Avjx, cÖfvZx jvB‡eªwi GÛ cvewj‡KkÝ, XvKv, cÖKvkKvj:
RyjvB, 2003 wLª|
7| Awdm e¨e¯’vcbv (msMVb mnvwqKv)- †gv: bwRei ingvb wgqv, wUGgGmGm wcÖw›Us †cÖm, †MvKzj,
e¸ov|
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Awa‡ekb 7.6: wkÿv cÖwZôv‡bi Dbœq‡b m¤ú` (Resourse) wPwýZKiY, AvniY I e¨envi
AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv:
 wkÿv cÖwZôv‡bi Dbœq‡b cÖ‡qvRbxq m¤ú‡`i Drmmg~n wPwýZKiY Ges m¤ú‡`i h_vh_ msiÿY
m¤ú‡K© mg¨K Ávb;
 cÖwZôv‡bi Dbœq‡b m¤ú` e„w×I †KŠkj I Dcvq wbY©q Ki‡Z cviv;
 m¤ú` msiÿ‡Yi wewagvjv, wewfbœ Znwej I wnmve eB m¤ú‡K© Ávbjvf|
wkLbdj:
Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_©xMY wkÿv cÖwZôv‡bi Rb¨ cÖ‡qvRbxq m¤ú‡`i Drmmg~n wPwýZ Ki‡Z cvi‡eb;
 m¤ú‡`i h_vh_ msiÿY m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvi‡eb;
 m¤ú` e„w×i †KŠkj I Dcvq e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb;
 m¤ú` msiÿ‡Yi wewfbœ Znwej I wnmve eB-Gi bvg ej‡Z cvi‡eb|
wkLb- †kLv‡bv Kvh©µg :
avc
welqe¯‘
c×wZ/†KŠkj
DcKiY
mgq
1. cvVm~Pbv
GKK KvR, mswÿß e³…Zv
†evW©, gvKv©i
10 wg:
2. cÖwZôv‡bi wewfbœ cÖKvi gv_v LvUv‡bv, †cv÷vi †ccv‡i
fxc KvW©, †evW©,
20 wg:
m¤ú‡`i Drmmg~n
cÖ`k©b, wgwb †jKPvi
gvKv©i, †cv÷vi
†ccvi
3. m¤ú` msMÖn I msiÿY `jxq KvR, Dc¯’vcb, Av‡jvPbv,
†cv÷vi †ccvi,
20 wg:
cvIqvic‡q›U cÖ`k©b
gvKv©i, cÖ‡R±i
4. m¤ú` msMÖ‡ni wewfbœ
cÖ‡kœvËi, †Rvovq KvR, †cv÷vi
†evW©, gvKv©i,
20 wg:
Znwej I wnmve eB Gi †ccvi/
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
bvg
cÖ‡R±‡i cÖ`k©b
5. g~j¨vqb
cÖ‡kœvËi
†evW© I gvKv©i,
10 wg:
6. Awa‡ekb ch©v‡jvPbv
cÖ‡kœvËi I djveZ©b
†evW© I gvKv©i,
10 wg:
Dc¯’vcb :
ce© 1:cvV m~Pbv
mgq :10 wgwbU
*Awa‡ekbwU ïiæ Kivi c~‡e© cÖwkÿYv_x©‡`i mv‡_ Kzkj wewbgq Kiæb;
* cÖ‡kœvË‡ii gva¨‡g cÖwkÿK c~e©Ávb hvPvB K‡i cv‡Vi AbyK~j cwi‡ek ˆZwi Ki‡eb|
cÖwZôv‡b eZ©gv‡b wK wK
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m¤ú` Av‡Q G m¤ú‡K© cÖwkÿYv_©x‡`i GKKfv‡e wPšÍv Ki‡Z ej‡eb Ges wbR wbR LvZvq
GKwU K‡i m¤ú‡`i
bvg wjL‡Z ej‡eb|
* cÖwkÿK 4/5 R‡bi KvQ †_‡K Zuv‡`i wjwLZ c‡q›U¸‡jv ïb‡eb;
* AZ:ci cÖwkÿYv_x©‡`i ab¨ev` Rvwb‡q cvV wk‡ivbvg †NvlYv Kiæb Ges wk‡ivbvg †ev‡W© wjLyb
* cÖwZôv‡bi wewfbœ cÖKvi m¤ú` m¤ú‡K© cÖwkÿK mswÿß e³…Zvi gva¨‡g aviYv w`‡eb|
ce© 2: cÖwZôv‡b m¤ú‡`i Drmmg~n :
mgq: 20
wgwbU
* cÖwkÿK cÖ‡Z¨K cÖwkÿYv_x©‡`i 1wU K‡i fxc KvW© mieivn Ki‡eb| cÖwZôv‡bi m¤ú‡`i Drm
m¤ú‡K©
cÖ‡Z¨K‡K 1wU c‡q›U wjL‡Z ej‡eb|
* cÖvß gZvgZ evQvB K‡i cyk-Bb †ev‡W© Gu‡U w`‡eb|
* cÖwkÿYv_x©‡`i 2/1 Rb‡K †W‡K DËi¸‡jv c‡o †kvbv‡Z ej‡eb|
* Gevi cÖwkÿK Zuvi cÖ¯‘ZK…Z †cv÷vi †ccv‡i c‡q›U¸‡jv cÖ`k©b Ki‡eb Ges Zv‡`i †jLv
c‡q›U¸‡jvi mv‡_
wgwj‡q wb‡Z ej‡eb|
* cÖwkÿK wgwb †jKPv‡ii gva¨‡g cÖwZôv‡bi m¤ú‡`i Drm m¤ú‡K© aviYv w`‡eb |
ce© 3: m¤ú` msMÖn I msiÿY c×wZ
mgq: 20
wgwbU
 m¤ú` msMÖn I msiÿY c×wZ m¤ú‡K© †Kv‡bv aviYv _vK‡j cÖwkÿYv_©x‡`i ej‡Z ej‡eb|
 cÖ‡kœvË‡ii gva¨‡g cÖwkÿYv_x©‡`i G m¤ú‡K© aviYv ˆZwi Ki‡eb|
 cÖwkÿYv_©x‡`i `‡j fvM n‡q g¨vbyqv‡j †`qv G m¤úwK©Z n¨vÛ AvDwU cÖ_‡g GKKfv‡e co‡Z
ej‡eb I c‡i `‡j Av‡jvPbv Ki‡Z ej‡eb|
 GK GKwU `j‡K GK GKwU Ask wef³ K‡i †cv÷vi †ccv‡i wjwce× Ki‡Z ej‡eb|
 wPšÍvcÖm~Z c‡q›UMy‡jv `jxq †bZvi gva¨‡g Dc¯’vcb Ki‡Z ej‡eb|
 G wel‡q Avcbvi wPšÍvcÖm~Z m¤ú` msMÖn I msiÿY c×wZ wWwRUvj K‡›U‡›Ui gva¨‡g cÖ`k©b
I e¨vL¨v Ki‡eb|
ce© 4: m¤ú` msiÿ‡Yi wewfbœ Znwej I wnmve eB Gi bvg
wgwbU

mgq: 20

 G ch©v‡q cÖwkÿK wkÿv cÖwZôv‡b m¤ú` msiÿ‡Yi †h WKz‡g›U ev `wjj Av‡Q †m m¤ú‡K©
cÖwkÿYv_©x‡`i aviYv _vK‡j ej‡Z ej‡eb|
 cÖ‡kœvË‡ii gva¨‡g G m¤ú‡K© aviYv ˆZwi Ki‡eb|
 G ch©v‡q cÖwkÿK †Rvovq Kv‡Ri gva¨‡g wbR cÖwZôv‡bi m¤ú` msiÿ‡Yi `wjj m¤ú‡K© wbR
LvZvq wjL‡Z ej‡eb|
 ˆ`ePqb †KŠk‡j 4/5 †Rvov cÖwkÿYv_©xi DËi mvg‡b †W‡K wb‡q G‡m Ges Ab¨ GKRb
cÖwkÿYv_©x‡K c‡q›U¸‡jv †ev‡W© wjL‡Z ej‡eb|
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 G ch©v‡q cÖwkÿK Zuvi cÖ¯‘ZK…Z c‡q›U¸‡jv †cv÷vi †ccv‡i ev cÖ‡R±‡i cÖ`k©b Kiæb|

ce© 5: g~j¨vqb:
wgwbU

mgq: 10

wb‡Pi cÖkœ ev Kv‡Ri gva¨‡g cÖwkÿYv_x©‡`i D‡Ïk¨ AR©b AMÖMwZ hvPvB Ki‡eb|
1| cÖwZôv‡bi m¤ú` KZ cÖKvi ?
2| m¤ú‡`i wewfbœ Drmmg~n wK wK ?
3| m¤ú` msMÖn I msiÿY wewagvjv †Kb ¸iæZ¡c~Y© ?
4| m¤ú` msiÿ‡Yi wewfbœ wnmve eB-Gi bvg wK wK ?

ce© 6: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv
mgq: 5 wgwbU
cÖwkÿK wb‡¤œv³ cÖ‡kœi gva¨‡g Zuvi Dc¯’vwcZ Kvh©μ‡gi ch©v‡jvPbv Ki‡eb1| AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv wkLbd‡ji mv‡_ KZUv mvgÄm¨c~Y© ?
2| wkLb-‡kLv‡bv Kvh©μ‡g †hme c×wZi e¨envi n‡q‡Q Zv Kx h_vh_ ?
2| cÖwkÿYv_x©‡`i †`qv c‡q‡›Ui mv‡_ Zuvi wb‡Ri †`qv wKQz mwVK c‡q›U Dc¯’vwcZ n‡q‡Q Kx
bv ?
3| Awa‡ek‡bi KvR I mgq eÈb h_vh_ Kx bv ?
4| Av‡jvP¨ welqe¯‘ cÖwkÿYv_x©‡`i †ckvMZ Kg©`ÿZv e„w×‡Z KZUv mnvqK ?
5| Awa‡ek‡bi Dc¯’vcb mdj n‡q‡Q wK bv ?
Gici cÖwkÿK mevB‡K ab¨ev` Rvwb‡q Awa‡ekb †kl Ki‡eb|

mnvqK cvV:
1| K‡jR wKfv‡e AviI fv‡jv Kiv hvq, RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wwg (bv‡qg) KZ…©K cÖKvwkZ;
2| ¯‹zj wKfv‡e AviI fv‡jv Kiv hvq, RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wwg (bv‡qg) KZ…©K cÖKvwkZ;
3| gva¨wgK ¯Í‡ii wkÿv cÖwZôvb cÖavb‡`i GKv‡WwgK mycviwfkb I g¨v‡bR‡g›U welqK cÖwkÿY
g¨vbyqvj,
GdGmGmGwc: 2q ch©vq
4| gva¨wgK ¯Í‡ii wkÿv cÖwZôv‡bi mnKvix cÖavb wkÿK‡`i GKv‡WwgK mycviwfkb I g¨v‡bR‡g›U
welqK cÖwkÿY
g¨vbyqvj, GdGmGmGwc: 2q ch©vq;
5| gva¨wgK wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv, Aa¨ÿ †gv: mvBdzj Bmjvg, wgZv †UªWvm©, cÖKvkKvj: RyjvB,
2004 wLª:
6| wkÿv cÖkvmb , †gvnv¤§` gywReyi ingvb, cÖfvZx jvB‡eªwi, XvKv, cÖKvkKvj: †g, 2012 wLª:
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7| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv, Gg. GBP. Avjx, cÖfvZx jvB‡eªwi GÛ cvewj‡KkÝ, XvKv, cÖKvkKvj:
RyjvB, 2003 wLª

Awa‡ekb 77: `jwfwËK Kvh©µg cÖwZôvb Dbœq‡b mnvqK ms¯’v m¤ú„³KiY, m¤ú` AvniY Ges
e¨env‡ii Kg©cwiKíbv cÖYqb
AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv:
 wkÿv cÖwZôv‡bi Dbœq‡b mnvqK ms¯’vi bvg, mnvqK ms¯’v m¤ú„³KiY cÖwμqv msμvšÍ
Ávbjvf;
 m¤ú` Avni‡Yi Dcvq m¤ú‡K© mg¨K Ávbjvf;
 cÖvwZôv‡bi Dbœq‡b m¤ú` e¨env‡ii cwiKíbv cÖYq‡b mÿgZv |
wkLbdj:
Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_©xMY wkÿv cÖwZôv‡bi Dbœq‡b mnvqK ms¯’vi bvg ej‡Z cvi‡eb;
 mnvqK ms¯’v m¤ú„³KiY cÖwμqv eY©bv Ki‡Z cvi‡eb;
 m¤ú` Avni‡Yi Dcvq e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb;
 cÖvwZôvwbK Dbœq‡b m¤ú` e¨env‡ii cwiKíbv Ki‡Z cvi‡eb;
wkLb- †kLv‡bv Kvh©µg :
avc
welqe¯‘
c×wZ/†KŠkj
1. cvVm~Pbv
cÖ‡kœvËi, DcKiY cÖ`k©b, mswÿß e³…Zv
2. Kg©cwiKíbv
`j MVb, mgq wba©viY, ch©‡eÿY
cÖYq‡bi Rb¨ `j
MVb
3. Kg©cwiKíbv cÖYqb `jxq KvR, Dc¯’vcb,cv‡Vi ÎæwU-wePz¨wZ
ms‡kvab
4. g~j¨vqb
cÖ‡kœvËi
5. Awa‡ekb
I djveZ©b
ch©v‡jvPbv

DcKiY
†evW©, gvKv©i
†cv÷vi †ccvi,
gvKv©i

mgq
10 wg:
30 wg:

†cv÷vi †ccvi,
gvKv©i
†evW© I gvKv©i,
†evW© I gvKv©i,

30 wg:

Dc¯’vcb :
ce© 1: cvV m~Pbv
*Awa‡ekbwU ïiæ Kivi c~‡e© cÖwkÿYv_x©‡`i mv‡_ Kzkj wewbgq Kiæb;
* c~e©Ávb hvPvB I cv‡Vi AbyK~j cwi‡ek ‰Zwi;
* cÖ‡kœvËi wKsev DcKiY cÖ`k©b K‡i cvV wk‡ivbvg †NvlYv Kiæb;
* cv‡Vi wk‡ivbvg †ev‡W© wj‡L †`qv;
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* mswÿß mg‡q e³…Zvi gva¨‡g AvR‡Ki cv‡Vi aviYv cwi‡ekb;
ce© 2: Kg©cwiKíbv cÖYq‡bi Rb¨ `j MVb
mgq:
30 wgwbU
* G c‡e© cÖwkÿK cÖwkÿYv_x©‡`i 4 wKsev 5 Rb K‡i K‡i `j MVb K‡i cÖ‡qvRbxq †cv÷vi I
gvKv©i mieivn
Ki‡eb Ges `jxq HK¨g‡Zi wfwË‡Z Zuv‡`i wPšÍv¸‡jv c‡q›U AvKv‡i †cv÷v‡i wjwce× Ki‡Z
ej‡eb|
* cÖ‡Z¨K `‡ji `j‡bZv I `‡ji bvg wbe©vPb|
* `jwfwËK Avjv`v Avjv`v KvR cÖ`vb|
* `jMZ KvR m¤úv`‡bi Rb¨ mgq wba©viY I ch©‡eÿY|
* cÖwkÿYv_©xe„›` `j MVb I `j‡bZv wbe©vPb Ki‡eb|
* cÖ‡Z¨K `‡ji wba©vwiZ mgm¨vi mgvavb Av‡jvPbv Ki‡eb|
* `jxq wPšÍvcÖm~Z c‡q›UMy‡jv †cv÷vi †ccv‡i wjwce× Ki‡eb|
ce© 3: Kg©cwiKíbv cÖYqb
mgq:
30wgwbU
 cÖ‡Z¨K `j n‡Z mswkøó `j‡bZvi gva¨‡g wd¬c Pv‡U© cvV Dc¯’vcb
 †cv÷v‡ii gva¨‡g `jMZ Kv‡Ri cvV cÖ`k©b
 mswÿß cwim‡i cv‡Vi ÎæwU-wePz¨wZ ms‡kvab|
ce© 4: g~j¨vqb:
mgq: 10 wgwbU
wb‡Pi cÖkœ ev Kv‡Ri gva¨‡g cÖwkÿYv_x©‡`i D‡Ïk¨ AR©b AMÖMwZ hvPvB Ki‡eb|
1| K‡qKwU mnvqK ms¯’vi bvg ejyb ?
2| cÖwZôv‡bi Dbœq‡b mnvqK ms¯’v Kxfv‡e f~wgKv iv‡L ?
3| cÖwZôv‡bi Dbœq‡b wK wK c`‡ÿc MÖnY Kiv hvq ?
4| cÖwZôvb cÖavb wK wK Dcv‡q cÖwZôv‡bi Znwej msMÖn Ki‡Z cv‡ib ?
ce© 5: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv :
wgwbU
* MVbg~jK mgv‡jvPbvi gva¨‡g Feedback †`qvi e¨e¯’vKiY|
* Kv‡Ri fvj w`K¸‡jv Awa‡ek‡b Dc¯’vcb|
* †bwZevPK w`K¸‡jv BwZevPK K‡i cwi‡ekb|

mgq:

Gici cÖwkÿK mevB‡K ab¨ev` Rvwb‡q Awa‡ekb †kl Ki‡eb|
mnvqK cvV:
1| K‡jR wKfv‡e AviI fv‡jv Kiv hvq, RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wwg (bv‡qg) KZ…©K cÖKvwkZ;
2| ¯‹zj wKfv‡e AviI fv‡jv Kiv hvq, RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wwg (bv‡qg) KZ…©K cÖKvwkZ;
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3| †emiKvwi wkÿv e¨e¯’vcbvi nvjPvj-Aa¨vcK wgRvbyi ingvb Gg Avi, wbnvj cvewj‡KkÝ, XvKv,
cÖKvkKvj: †g, 2007 wLª:
4| gva¨wgK ¯Í‡ii wkÿv cÖwZôv‡bi mnKvix cÖavb wkÿK‡`i GKv‡WwgK mycviwfkb I g¨v‡bR‡g›U
welqK cÖwkÿY
g¨vbyqvj, GdGmGmGwc: 2q ch©vq;
5| gva¨wgK wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv, Aa¨ÿ †gv: mvBdzj Bmjvg, wgZv †UªWvm©, cÖKvkKvj: RyjvB,
2004 wLª:
6| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv , †gv: wgRvbyi ingvb, mvgv` cvewj‡KkÝ GÛ wimvP©, XvKv, cÖKvkKvj:
Ryb, 1999 wLª:
7| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv, †gv: wkejx Avj dviæK, ¯§„wZ cÖKvkbx, XvKv, cÖKvkKvj: RyjvB, 2003
wLª:

Awa‡ekb 7.8 gva¨wgK we`¨vj‡qi evwl©K Dbœqb cwiKíbv cÖYqb
(Formative of Annual Development Planning in Secondary School)
AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv
 gva¨wgK we`¨vj‡qi evwl©K Dbœqb cwiKíbvi aviYv, D‡Ïk¨, cÖYq‡bi avcmg~n I ev¯Íevq‡bi
myweavmg~n msμvšÍ Ávb
 evwl©K Dbœqb cwiKíbv cÖYqb Kivi mÿgZv AR©b
 gva¨wgK we`¨vj‡qi evwl©K Dbœqb cwiKíbv ev¯Íevq‡bi mgm¨v wbim‡b mÿgZv AR©b
 gva¨wgK we`¨vj‡qi Rb¨ Dbœqb cwiKíbvi ¸iæZ¡ Abyave‡b mÿgZv AR©b Kiv|
wkLbdj
Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿbv_©xiv evwl©K Dbœqb cwiKíbvi aviYv eY©bv Ki‡Z cvi‡e|
 evwl©K Dbœqb cwiKíbvi D‡Ïk¨ I cÖYq‡bi avcmg~n wPwýZ Ki‡Z cvi‡e|
 evwl©K Dbœqb cwiKíbv ev¯Íevq‡bi myweavmg~n e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡e|
 evwl©K Dbœqb cwiKíbvi ev¯Íevq‡bi Amyweavmg~n wPwýZ Ki‡Z cvi‡e|
 cÖwZôv‡bi evwl©K Dbœqb cwiKíbv cÖYq‡bi `ÿZv AR©b Ki‡Z cvi‡e|
wkLb-‡kLv‡bv Kvh©µg
avc
welqe¯‘

c×wZ/ †KŠkj
gv_v LvUv‡bv, cÖ‡kœvËi

DcKiY

mgq

1.

cvV m~Pbv

†nvqvBU †evW© I †evW©
gvK©vi

5 wg:

2.

evwl©K Dbœqb cwiKíbvi mswÿß e³…Zv, `jxq KvR I VIPP KvW©, †evW© wcb,

10 wg:
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aviYv

Av‡jvPbv Ges cvIqvi gvwëwgwUqv cÖ‡R±Ui
c‡q›U †cÖ‡R‡›Ukb

3. evwl©K Dbœqb cwiKíbvi `jxq KvR I cvIqvi c‡q›U †cv÷vi †ccvi, †cv÷vi 20 wg:
D‡Ïk¨
I
avcmg~n †cÖ‡R‡›Ukb
gvK©vi
wPwýZKiY
4.

evwl©K Dbœqb cwiKíbv cÖ‡kœvËi I Av‡jvPbv
ev¯Íevq‡b
mgm¨vmg~n
mbv³KiY

5.

evwl©K Dbœqb cwiKíbv `jxq KvR I cvIqvi c‡q›U †cv÷vi, †cv÷vi gvK©vi 25 wg:
cÖYqb †KŠkj
†cÖ‡R‡›Ukb Ges Av‡jvPbv I gvwëwgwWqv cÖ‡R±i

6.

evwl©K Dbœqb cwiKíbv cÖ‡kœvËi I `jxq Av‡jvPbv
cÖYqb I ev¯Íevq‡b ¸iæZ¡
wPwýZKiY

7. Awa‡ekb ch©v‡jvPbv

gv_v LvUv‡bv I djveZ©b

†evW© I †evW© gvK©vi

10 wg:

†evW© I †evW© gvK©vi

15 wg:

†evW© I †evW© gvK©vi

5 wg:

Dc¯’vcb
avc-1t cvV m~Pbv 5 wgwbU
Awa‡ekbwU ïiæ Kivi c~‡e© cÖwkÿYv_©x‡`i mv‡_ Kzkj wewbgq Kiæb| AZ:ci c~eÁ
© vb hvPvB Gi Rb¨
wb‡Pi cÖ‡kœv¸‡jv Kiæb :
1| cwiKíbv wK?
2| evwl©K Dbœqb cwiKíbv wK?
AZ:ci cÖwkÿYv_©x‡`i ab¨ev` Rvwb‡q †mkb †NvlYv Kiæb Ges wk‡ivbvg †ev‡W© wj‡L w`b|
avc-2: evwl©K cwiKíbvi D‡Ïk¨mg~n wK wK?..................10 wgwbU
KvR-1: cÖwkÿK cÖ_‡g evwl©K Dbœqb cwiKíbvi D‡Ïk¨ m¤ú‡K© cÖwkÿYv_©x‡`i aviYv hvPvB Ki‡eb|
G‡ÿ‡Î cvkvcvwk emv 3/4 Rb cÖwkÿYv_©xi GKwU K‡i `j K‡i G wel‡q fxc Kv‡W© gZvgZ MÖnY
Ki‡eb|
KvR-2: cÖwkÿYv_©xMY Zv‡`i `jMZ aviYvmg~n c‡o †kvbv‡eb Ges fxc KvW©¸‡jv †evW© wcb w`‡q
†ev‡W© jvMv‡eb|
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KvR-3: cÖwkÿK evwl©K Dbœqb cwiKíbvi avibv wb‡q Ifvi‡nW cÖ‡RK&Ui / cvIqvi c‡q›U
†cÖ‡R‡›Uk‡bi gva¨‡g mswÿß Av‡jvPbv Ki‡eb Ges `jmg~‡ni Dc¯’vc‡bi mv‡_ Zvi mv`„k¨Zv I
‰emv`„k¨Zv Zz‡j a‡i Zv‡`i aviYv †`‡eb|
avc-3t evwl©K Dbœqb cwiKíbvi cÖYq‡bi avcmg~n 10 wgwbU
KvR-1: cÖwkÿK cÖ_‡g evwl©K Dbœqb cwiKíbvi cÖYq‡bi avcmg~n m¤ú‡K© cÖwkÿYv_©x‡`i aviYv hvPvB
Kivi Rb¨ c~‡e© MwVZ cvkvcvwk emv 3/4 Rb cÖwkÿYv_©xi `‡j Av‡jvPbv K‡i †cvóvi †ccv‡i wj‡L
Dc¯’vcb Ki‡Z ej‡eb|
KvR-2: cÖwkÿK evwl©K Dbœqb cwiKíbvi cÖYq‡bi avcmg~n wb‡q Ifvi‡nW cÖ‡RK&Ui / cvIqvi c‡q›U
†cÖ‡R‡›Uk‡bi gva¨‡g mswÿß Av‡jvPbv Ki‡eb Ges `jmg~‡ni Dc¯’vc‡bi mv‡_ Zvi mv`„k¨Zv I
‰emv`„k¨Zv Zz‡j a‡i Zv‡`i aviYv †`‡eb|
avc-4t evwl©K Dbœqb cwiKíbvi cÖYq‡bi w`Kmg~n 20 wgwbU
KvR-1: cÖwkÿYv_©xiv G av‡c wkÿvμ‡gi cwimi wb‡q c~‡e©i av‡ci Rb¨ MwVZ `‡j cvi¯úwiK
Av‡jvPbv I gZ wewbgq K‡i ey‡jU c‡q›U AvKv‡i wkÿvμ‡gi Dcv`vb ¸‡jv †cvóvi †ccv‡i wj‡L
Dc¯’vcb Ki‡eb|
KvR-2: cÖwkÿK G wel‡q Zvi gZvgZ cvIqvi c‡q‡›Ui gva¨‡g Rvbv‡eb|
avc-4t evwl©K Dbœqb cwiKíbvi cÖYq‡bi ¸iæZ¡ 15 wgwbU
KvR-1: cÖwkÿYv_©x‡`i G av‡c wkÿvμ‡gi ¸iæZ¡ wb‡q c~‡e©i av‡ci Rb¨ MwVZ `‡j cvi¯úwiK
Av‡jvPbv I gZ wewbgq K‡i †cvóvi †ccv‡i wj‡L Dc¯’vcb Ki‡Z ej‡eb|
KvR-2: cÖwkÿK wkÿvμ‡gi ¸iæZ¡ wb‡q Ifvi‡nW cÖ‡RK&Ui / cvIqvi c‡q›U †cÖ‡R‡›Uk‡bi gva¨‡g
mswÿß Av‡jvPbv Ki‡eb Ges cÖwkÿbv_©‡`i aviYv ¯úó Ki‡eb|
avc-5t evwl©K Dbœqb cwiKíbvi cÖYq‡bi bgybv QK 20 wgwbU
cvV g~j¨vq‡bi Rb¨ cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i D‡Ï‡k¨ wb‡Pi cÖkœ¸wj wR‡Ám Ki‡ebt
1| evwl©K Kg© cwiKíbv wK?
2| evwl©K Dbœqb cwiKíbv wK?
3| Kg© cwiKíbv I Dbœqb cwiKíbvi g‡a¨ cv_©K¨ wK?
cÖwkÿK Zv‡`i DË‡i cÖ‡qvRbxq ms‡kvab K‡i †`‡eb|
avc-5t Awa‡ekb ch©v‡jvPbv 10 wgwbU
cÖwkÿK Db¥y³ Av‡jvPbv I wb‡Pi cÖ‡kœi gva¨‡g Awa‡ek‡bi ch©v‡jvPbv Ki‡eb|
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 Awa‡ek‡bi welqe¯Íyi Av‡jv‡K D‡jøwLZ wkLb †hvM¨Zv h_vh_ n‡q‡Q wKbv?
 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv wkLbd‡ji mv‡_ KZUv mvgÄm¨c~Y©?
 Avi wK wkLb †hvM¨Zvi `iKvi wQj?
 Awa‡ek‡b D‡jøwLZ wkLbdj Qvov Avi Kx Kx wkLbdj ms‡hvRb Kiv †h‡Z cv‡i?
 wkLb-‡kLv‡bv Kvh©μ‡g †hme c×wZi e¨envi n‡q‡Q Zv Kx h_vh_?
 Awa‡ek‡b †hme DcKiY e¨enƒZ n‡q‡Q Zvi evB‡i Avi Kx Kx DcKiY e¨envi Kiv †h‡Zv?
 cÖwkÿYv_©x‡`i AskMÖnY wbwðZKi‡Y Avi Kx Kx c`‡ÿc hyw³hy³ wQ‡jv?
 Av‡jvP¨ welqe¯ÍÍ cÖwkÿYv_©x‡`i †ckvMZ Kg©`ÿZv e„w×‡Z KZUv mnvqK?
 Awa‡ek‡bi KvR I mgq e›Ub h_vh_ Kx bv?
 G Awa‡ek‡b wkLb AR©b hvPvB‡qi Rb¨ M„nxZ c`‡ÿc h_v_© Kx?
Gici cÖwkÿK mevB‡K ab¨ev` Rvwb‡q Awa‡ekb †kl Ki‡eb|
mnvqK cvV
1. wkÿv weÁvb I evsjv‡`‡k wkÿv-gv‡jK, gwiqg, dLiæj I wiqv`, evsjv‡`k wek¦we`¨vjq gÄyix
Kwgkb, AvMviMvuI, XvKv-1207|
2. wkÿv cÖwZôvb cÖavb‡`i cÖwkÿY g¨vby‡qj, GdGmGmGwc, XvKv|
3. ¯‹zj Av‡iv fv‡jv wKfv‡e Kiv hvq, bv‡qg, XvKv|

cÖwkÿ‡Ki `„wó AvKl©Y
 evwl©K Dbœqb cwiKíbvi aviYv, D‡Ïk¨, avc, ¸iæZ¡ I cÖYqb †KŠkj m¤úwK©Z Ávb iß Ki‡eb
Ges wWwRUvj Kb‡U›U †Wwjfvwii cÖ‡qvRbxq cÖ¯‘wZ †b‡eb|
 cÖwkÿY DcKiYvw` †hgb- gvK©vi, †cv÷vi †ccvi, gvwëwgwWqv cÖ‡R±i, j¨veUc BZ¨vw`
e¨env‡i cÖ‡qvRbxq cÖ¯‘wZ †b‡eb|
 AskMÖnYg~jK †mmb cwiPvjbvi Rb¨ wewfbœ c×wZ I †KŠkj¸‡jv cÖ‡qvM Ki‡eb|
 wkÿv_©x‡`i g‡bv‡hvM hvPvB‡qi Rb¨ gv‡S gv‡S cÖkœ K‡i Ges Ab¨vb¨ †KŠkj cÖ‡qvM K‡i K‡i
cÖwkÿYv_©x‡`i‡K mwμq ivL‡eb|

70

cÖwk¶‡Ki Rb¨

gwWDj-8

: wkÿv cÖwZôvb cwiPvjbv I e¨e¯’vcbvi Awcnvh© I AvBbMZ wewa-weavb
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Awa‡ekb 8.1
gva¨wgK wkÿv cÖwZôvb cÖwZôv, ¯^xK…wZ I bevqb msµvšÍ bxwZgvjv
(Policies and rules for establishing, obtaining opening permission recognition
and renewal of recognition of secondary education institutions)
8.1.1 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv:
 gva¨wgK wkÿv cÖwZôvb cÖwZôvi Rb¨ wba©vwiZ bxwZgvjvi Av‡jv‡K KiYxq wPwýZ Kivi mÿgZv
cÖ`k©b
 gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡bi GKv‡WwgK ¯^xK…wZi kZ©mg~n cÖwZcvj‡bi my¯úó aviYv cÖ`k©b
 gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡bi GKv‡WwgK ¯^xK…wZ bevq‡bi cÖ‡qvRbxqZv Abyfe Ki‡Z cviv Ges
¯^xK…wZ bevq‡bi kZ©mg~n c~iY K‡i ¯^xK…wZ bevqb Kivi mÿgZv cÖ`k©b

8.1.2 wkLbdj:
Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_©xMY gva¨wgK wkÿv cÖwZôvb ¯’vc‡bi bxwZgvjv eY©bv Ki‡Z cvi‡eb
 gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡bi GKv‡WwgK ¯^xK…wZi kZ©mg~n eY©bv Ki‡Z cvi‡eb
 gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡bi ¯^xK…wZ bevq‡bi cÖ‡qvRbxqZv I kZ©mg~n e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb

8.1.3 wkLb-†kLv‡bv Kvh©µg:
90 wgwbU
avc
welqe¯‘
c×wZ/†KŠkj
1
cvV m~Pbv
gv_v LvUv‡bv, cÖ‡kœvËi
2
gva¨wgK wkÿv cÖwZôvb mswÿß e³…Zv, gv_v LvUv‡bv
¯’vc‡bi bxwZgvjv
Av‡jvPbv, `jMZ KvR
3
4

5
6

wkÿv cÖwZôv‡bi
GKv‡WwgK ¯^xK…wZ
wkÿv cÖwZôv‡bi
GKv‡WwgK ¯^xK…wZ
bevqb
g~j¨vqb
Awa‡ekb ch©v‡jvPbv I
djveZ©b

mswÿß e³…Zv, gv_v LvUv‡bv
GKK KvR, Av‡jvPbv,
mswÿß e³…Zv, gv_v LvUv‡bv
Av‡jvPbv, `jMZ KvR
cÖkœKiY/KvR
gv_v LvUv‡bv, cÖ‡kœvËi
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†gvU mgqDcKiY
†evW© I †evW© gvK©vi
†bvU LvZv, †cv÷vi †ccvi, gvK©vi,
†evW© wcb, wb‡`k©K KvwV, cvIqvi
c‡q›U ¯øvBW, gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
†bvU LvZv, gvK©vi, cvIqvi c‡q›U
¯øvBW, gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
†bvU LvZv, †cv÷vi †ccvi, gvK©vi,
†evW© wcb, wb‡`k©K KvwV, cvIqvi
c‡q›U ¯øvBW, gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
†evW© I †evW© gvK©vi
†evW© I †evW© gvK©vi

mgq
5 wgwbU
25 wgwbU

15 wgwbU
25 wgwbU

10 wgwbU
10 wgwbU
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8.1.4 Dc¯’vcb:
avc 1: cvV m~Pbv
5 wgwbU
cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i mv‡_ Kzkj wewbgq Ki‡eb Ges Zv‡`i mv‡_ Avjv‡ci gva¨‡g wR‡Ám Ki‡eb
bZzb †Kvb gva¨wgK wkÿv cÖwZôvb ¯’vc‡bi AbygwZ‡K Kx ejv †h‡Z cv‡i? cÖwkÿYv_©xMY Gi Rev‡e
hvB ejyK bv †Kb cÖwkÿK mwVK DËi Av`v‡q mn‡hvwMZv Ki‡eb| Gici Zv‡`i‡K ab¨ev` Rvwb‡q
†mkb †NvlYv Ki‡eb Ges wk‡ivbvg †ev‡W© wj‡L †`‡eb|
avc 2: gva¨wgK wkÿv cÖwZôvb ¯’vc‡bi bxwZgvjv
25 wgwbU
KvR-1: cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i‡K GKwU bZzb gva¨wgK wkÿv cÖwZôvb ¯’vc‡bi bxwZgvjv m¤ú‡K© wPšÍv
K‡i †bvU LvZvq wjL‡Z ej‡eb| AZ:ci cÖwkÿYv_©x‡`i‡K K‡qKwU `‡j wef³ Ki‡eb| `jxqfv‡e
Av‡jvPbvi gva¨‡g gva¨wgK wkÿv cÖwZôvb ¯’vc‡bi bxwZgvjv †cv÷vi †ccv‡i wjL‡Z ej‡eb|
KvR-2: cÖwkÿYv_©xiv Av‡jvPbv K‡i gva¨wgK wkÿv cÖwZôvb ¯’vc‡bi bxwZgvjv †cv÷vi †ccv‡i
wjL‡eb| cÖwkÿK mnvqZvKvix (Facilitator) wnmv‡e ch©‡eÿY Ki‡eb| cÖwZwU `‡ji cÖwZwbwa
†cv÷vi †ccvi mK‡ji mvg‡b Dc¯’vcb Ki‡eb| cÖwkÿK G wel‡q mK‡ji gZvgZ ïb‡eb Ges
Av‡jvPbv Ki‡eb|
KvR-3: cÖwkÿK gva¨wgK wkÿv cÖwZôvb ¯’vc‡bi bxwZgvjv msμvšÍ cÖ¯‘ZK…Z cvIqvi c‡q›U ¯øvBW
gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡ii gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i mvg‡b Dc¯’vcb K‡i djveZ©b Ki‡eb| (cÖwkÿYv_©x‡`i
Rb¨ cÖYxZ Z_¨ cy¯Í‡Ki Awa‡ekb 8.1 Gi welqe¯‘ 8.1.3 AbymiYxq)
avc 3: wkÿv cÖwZôv‡bi GKv‡WwgK ¯^xK…wZ
15 wgwbU
KvR-1: cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i‡K gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡bi GKv‡WwgK ¯^xK…wZi kZ©vewj wel‡q wPšÍv
Ki‡Z ej‡eb| AZ:ci G wel‡q cÖkœ Ki‡eb| cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i cÖ‡kœi DËi ï‡b †ev‡W© wjwce×
Ki‡eb| cÖwkÿK mK‡ji gZvg‡Zi wfwË‡Z wjwce× Z_¨vw` mgš^q Ki‡eb|
KvR-2: cÖwkÿK gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡bi GKv‡WwgK ¯^xK…wZi kZ©vewj m¤^wjZ cÖ¯Z
‘ K…Z cvIqvi
c‡q›U ¯øvBW gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡ii gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i mvg‡b Dc¯’vcb Ki‡eb Ges gva¨wgK wkÿv
cÖwZôv‡bi GKv‡WwgK ¯^xK…wZi aviYv ¯úó Ki‡eb| (cÖwkÿYv_©x‡`i Rb¨ cÖYxZ Z_¨ cy¯Í‡Ki Awa‡ekb
8.1 Gi welqe¯‘ 8.1.3 AbymiYxq)
avc 4: wkÿv cÖwZôv‡bi GKv‡WwgK ¯^xK…wZ bevqb
wgwbU
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KvR-1: cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i‡K GKv‡WwgK ¯^xK…wZ bevq‡bi cÖ‡qvRbxqZv I bevq‡bi kZ© m¤ú‡K©
wPšÍv K‡i wb‡R‡`i †bvU LvZvq wjwce× Ki‡Z ej‡eb| AZ:ci cÖwkÿYv_©x‡`i‡K K‡qKwU `‡j wef³
Ki‡eb| `jxqfv‡e Av‡jvPbvi gva¨‡g ¯^xK…wZ bevq‡bi cÖ‡qvRbxqZv I kZ©mg~n †cv÷vi †ccv‡i
wjL‡Z ej‡eb|
KvR-2: cÖwkÿYv_©xiv Av‡jvPbv K‡i gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡bi ¯^xK…wZ bevq‡bi cÖ‡qvRbxqZv I
kZ©mg~n †cv÷vi †ccv‡i wjL‡eb| cÖwZwU `‡ji cÖwZwbwa †cv÷vi †ccvi mK‡ji mvg‡b Dc¯’vcb
Ki‡eb|
KvR-3: cÖwkÿK gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡bi ¯^xK…wZ bevq‡bi cÖ‡qvRbxqZv I kZ© msμvšÍ Z_¨ mgš^q
K‡i cÖ¯Z
‘ K…Z cvIqvi c‡q›U ¯øvBW gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡ii gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i mvg‡b Dc¯’vcb K‡i
djveZ©b Ki‡eb| (cÖwkÿYv_©x‡`i Rb¨ cÖYxZ Z_¨ cy¯Í‡Ki Awa‡ekb 8.1 Gi welqe¯‘ 8.1.3
AbymiYxq)
avc 6: g~j¨vqb:
10 wgwbU
cvV g~j¨vq‡bi Rb¨ cÖwkÿK wb‡Pi cÖkœ¸‡jv Ki‡eb|
1| cÖwZôvb ¯’vcb/cÖwZôv ej‡Z Kx †evSvq?
2| cÖwZôvb ¯’vc‡bi K‡qKwU kZ© D‡jøL Kiæb|
3| GKv‡WwgK ¯^xK…wZ Acwinvh© †Kb?
4| ¯^xK…wZ bevq‡bi cÖ‡qvRbxqZv Kx?
cÖwkÿK Zv‡`i DË‡ii †cÖwÿ‡Z †hŠw³K Av‡jvPbvi gva¨‡g cÖ‡qvRb n‡j mwVK DËiwU evZ‡j †`‡eb|
avc 7: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv:
10 wgwbU
cÖwkÿK Db¥y³ Av‡jvPbv I wb‡Pi bgybv cÖ‡kœi gva¨‡g Awa‡ek‡bi ch©v‡jvPbv Ki‡eb:
 Awa‡ek‡bi welqe¯‘i Av‡jv‡K D‡jøwLZ wkLb †hvM¨Zv h_vh_ n‡q‡Q Kx? n¨vu/ bv
 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv wkLbd‡ji mv‡_ KZUv mvgÄm¨c~Y©? gšÍe¨ Kiæb|
 Awa‡ek‡b D‡jøwLZ wkLbdj Qvov Avi Kx Kx wkLbdj ms‡hvRb Kiv †h‡Z cv‡i? cÖ‡qvR‡b 2/1
Uv wkLb †hvM¨Zv ejyb|
 wkLb-†kLv‡bv Kvh©μ‡g †hme c×wZ e¨envi Kiv n‡q‡Q Zv Kx h_vh_? n¨vu/ bv
 Awa‡ek‡bi fv‡jv w`K I g›` w`K¸‡jv ejyb Ges g›`w`K¸‡jv mvwi‡q †Zvjvi Dcvq ejyb|
Gici cÖwkÿK mevB‡K ab¨ev` Rvwb‡q Awa‡ekb †kl Ki‡eb|
8.1.5 mnvqK cvV:
1| ¯‹zj Av‡iv fv‡jv Kxfv‡e Kiv hvq- RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wwg (bv‡qg), XvKv|
2| †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb MvBW- wQwÏKzi ingvb wgqv, wbD Iqvwm© eyK Ki‡cv‡ikb, XvKv|
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3| †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb Gi wkÿK I Kg©Pvix‡`i †eZb fvZvw`i miKvwi Ask cÖ`vb Ges Rbej
KvVv‡gv m¤úwK©Z wb‡`©wkKv (gvP© 2013 ch©šÍ ms‡kvwaZ)- wkÿv gš¿Yvjq|

Awa‡ekb 8.2
Kg©x wbev©Pb cÖwµqv I wkÿK-Kg©Pvix wb‡qvMwewa
(Staff selection process and teacher-employee (staff) recruitment rules)

8.2.1 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv:
 Kg©x wbev©Pb I Pvwn`v wbiƒc‡Yi cÖ‡qvRbxqZv wel‡q my¯úó aviYv cÖ`k©b
 wkÿK-Kg©Pvix wb‡qvMwewai kZv©ejx welqK mg¨K Ávb cÖ`k©b
 wkÿK-Kg©Pvix wb‡qvM cÖwμqvi avcmg~n AbymiY K‡i wb‡qvM cÖwμqv m¤úv`b Kivi ÿgZv cÖ`k©b
8.2.2 wkLbdj:
Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_©xMY Kg©x wbev©Pb I Pvwn`v wbiƒc‡Yi cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb
 wkÿK-Kg©Pvix wb‡qvMwewai ¸iæZ¡c~Y© kZv©ejx eY©bv Ki‡Z cvi‡eb
 wkÿK-Kg©Pvix wbev©Pb I wb‡qvM cÖwμqvi avc e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb

8.2.3 wkLb-†kLv‡bv Kvh©µg:
90 wgwbU
avc
welqe¯‘
1
cvV m~Pbv
2
Kg©x wbev©Pb I Pvwn`v
wbiƒc‡Yi cÖ‡qvRbxqZv
3 wkÿK-Kg©Pvix
wb‡qvMwewai ¸iæZ¡c~Y©
kZ©vejx
4 wkÿK-Kg©Pvix wbev©Pb I
wb‡qvM cÖwμqvi avc
5
6

g~j¨vqb
Awa‡ekb ch©v‡jvPbv I

†gvU mgqc×wZ/†KŠkj
gv_v LvUv‡bv, cÖ‡kœvËi
mswÿß e³…Zv, gv_v LvUv‡bv
Av‡jvPbv, `jMZ KvR
mswÿß e³…Zv, gv_v LvUv‡bv
Av‡jvPbv, †Rvovq KvR

DcKiY
mgq
†evW© I †evW© gvK©vi
5 wgwbU
†bvU LvZv, †cv÷vi †ccvi, gvK©vi, 25 wgwbU
†evW© wcb, wb‡`k©K KvwV
wfcKvW©, gvK©vi, cvIqvi c‡q›U
15 wgwbU
¯øvBW, gvwëwgwWqv cÖ‡R±i

mswÿß e³…Zv, gv_v LvUv‡bv †bvU LvZv, †cv÷vi †ccvi, gvK©vi, 25 wgwbU
Av‡jvPbv, `jMZ KvR
†evW© wcb, wb‡`k©K KvwV, cvIqvi
c‡q›U ¯øvBW, gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
cÖkœKiY/KvR
†evW© I †evW© gvK©vi
10 wgwbU
gv_v LvUv‡bv, cÖ‡kœvËi
†evW© I †evW© gvK©vi
10 wgwbU
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djveZ©b
8.2.4 Dc¯’vcb:
avc 1: cvV m~Pbv
wgwbU

5

cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i mv‡_ Kzkj wewbgq Ki‡eb Ges Zv‡`i mv‡_ Avjv‡ci gva¨‡g wR‡Ám Ki‡eb
GKwU cÖwZôv‡b Kg©xi cÖ‡qvRbxqZv †`Lv w`‡j KZ©„cÿ Kx c`‡ÿc MÖnY K‡i _v‡Kb? cÖwZôv‡b Kg©x
wb‡qv‡Mi bxwZgv‡j‡K Kx ejv nq? cÖwkÿYv_©xMY Gi Rev‡e hvB ejyK bv †Kb cÖwkÿK mwVK DËi
Av`v‡q mn‡hvwMZv Ki‡eb| Gici Zv‡`i‡K ab¨ev` Rvwb‡q †mkb †NvlYv Ki‡eb Ges wk‡ivbvg
†ev‡W© wj‡L †`‡eb|
avc 2: Kg©x wbev©Pb I Pvwn`v wbiƒc‡Yi cÖ‡qvRbxqZv
wgwbU

25

KvR-1: cÖwkÿK Kg©x wbev©Pb I Pvwn`v wbiƒcY wel‡q mswÿß e³…Zv w`‡eb| AZci cÖwkÿYv_©x‡`i‡K
K‡qKwU `‡j fvM Ki‡eb Ges gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡b Kg©x (wkÿK I Kg©Pvix) wbev©Pb I Pvwn`v
wbiƒc‡Yi cÖ‡qvRbxqZv wel‡q Av‡jvPbv K‡i †cv÷vi †ccv‡i wjL‡Z ej‡eb| cÖwkÿK mnvqZvKvix
(Facilitator) wnmv‡e ch©‡eÿY Ki‡eb|
KvR-2: cÖwZwU `‡ji `j‡bZvMY †cv÷vi †ccvi mK‡ji mvg‡b Dc¯’vcb Ki‡eb| cÖwkÿK Dc¯’vwcZ
welq¸‡jv ïb‡eb Ges Av‡jvPbvi gva¨‡g mgš^q Ki‡eb| (cÖwkÿYv_©x‡`i Rb¨ cÖYxZ Z_¨ cy¯Í‡Ki
Awa‡ekb 8.2 Gi welqe¯‘ 8.2.3 AbymiYxq)
avc 3: wkÿK-Kg©Pvix wb‡qvMwewai ¸iæZ¡c~Y© kZ©vejx
15 wgwbU
KvR-1: cÖwkÿK gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡b wkÿK-Kg©Pvix wb‡qvMwewai ¸iæZ¡c~Y© kZ©vejx wel‡q †Rvovq
†Rvovq Av‡jvPbv K‡i VIPP Kv‡W© LvZvq wjL‡Z ej‡eb| cÖwkÿK VIPP Kv‡W© wjwLZ welqmg~n
mK‡ji mvg‡b Dc¯’vcb Ki‡Z ej‡eb| cÖwkÿK cÖvß VIPP KvW©mg~n †ev‡W© wWm‡cø Ki‡eb|
KvR-2: cÖwkÿK gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡ii gva¨‡g gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡b wkÿK-Kg©Pvix wb‡qvMwewai
¸iæZ¡c~Y© kZ©vejx cÖ`k©b Ki‡eb| cÖwkÿK G wel‡q cÖwkÿYv_©x‡`i mv‡_ gZwewbgq K‡i aviYv ¯úó
Ki‡eb| (cÖwkÿYv_©x‡`i Rb¨ cÖYxZ Z_¨ cy¯Í‡Ki Awa‡ekb 8.2 Gi welqe¯‘ 8.2.3 AbymiYxq)
avc 4: wkÿK-Kg©Pvix wbev©Pb I wb‡qvM cÖwµqvi avc
25 wgwbU
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KvR-1: cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i‡K K‡qKwU `‡j fvM Ki‡eb Ges gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡b Kg©x (wkÿK
I Kg©Pvix) wbev©Pb I wb‡qvM cÖwμqvi avc wel‡q Av‡jvPbv K‡i †cv÷vi †ccv‡i wjL‡Z ej‡eb|
cÖwkÿYv_©xMY wewfbœ `‡j wef³ n‡q D‡jøwLZ wel‡q Av‡jvPbv Ki‡eb Ges †cv÷vi †ccv‡i wjL‡eb|
cÖwkÿK mnvqZvKvix (Facilitator) wnmv‡e ch©‡eÿY Ki‡eb|
KvR-2: cÖwZwU `‡ji `j‡bZvMY †cv÷vi †ccvi mK‡ji mvg‡b Dc¯’vcb Ki‡eb| cÖwkÿK Dc¯’vwcZ
welq¸‡jv ïb‡eb Ges gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡ii gva¨‡g gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡b Kg©x (wkÿK I Kg©Pvix)
wbev©Pb I wb‡qvM cÖwμqvi avc cÖ`k©b K‡i Av‡jvPbvi gva¨‡g mgš^q Ki‡eb| (cÖwkÿYv_©x‡`i Rb¨
cÖYxZ Z_¨ cy¯Í‡Ki Awa‡ekb 8.2 Gi welqe¯‘ 8.2.3 AbymiYxq)

avc 5: g~j¨vqb
10
wgwbU
cvV g~j¨vq‡bi Rb¨ cÖwkÿK wb‡Pi cÖkœ¸‡jv Ki‡eb|
1| Kg©x (wkÿK-Kg©Pvix) wbev©Pb ej‡Z Kx †ev‡Sb?
2| Kg©x (wkÿK-Kg©Pvix) Pvwn`v wbiƒcY Gi cÖ‡qvRbxqZv D‡jøL Kiæb|
4| cÖavb wkÿK/mycvi wb‡qv‡Mi kZ©¸‡jv Kx Kx?
5| gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡b gwnjv wkÿK †KvUv D‡jøL Kiæb|
6| wb‡qvM cÖwμqvi avc¸‡jv Kx Kx?
cÖwkÿK Zv‡`i DË‡ii †cÖwÿ‡Z †hŠw³K Av‡jvPbvi gva¨‡g cÖ‡qvRb n‡j mwVK DËiwU evZ‡j †`‡eb|
avc 6: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv
10 wgwbU
cÖwkÿK Db¥y³ Av‡jvPbv I wb‡Pi bgybv cÖ‡kœi gva¨‡g Awa‡ekb ch©v‡jvPbv Ki‡eb:
 Awa‡ek‡bi welqe¯‘i Av‡jv‡K D‡jøwLZ wkLb †hvM¨Zv h_vh_ n‡q‡Q Kx? n¨vu/ bv
 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv wkLbd‡ji mv‡_ KZUv mvgÄm¨c~Y©? gšÍe¨ Kiæb|
 Awa‡ek‡b D‡jøwLZ wkLbdj Qvov Avi Kx Kx wkLbdj ms‡hvRb Kiv †h‡Z cv‡i? cÖ‡qvR‡b 2/1
Uv wkLb †hvM¨Zv ejyb|
 wkLb-†kLv‡bv Kvh©μ‡g †hme c×wZ e¨envi Kiv n‡q‡Q Zv Kx h_vh_? n¨vu/ bv
 Awa‡ek‡bi fv‡jv w`K I g›` w`K¸‡jv ejyb Ges g›`w`K¸‡jv mvwi‡q †Zvjvi Dcvq ejyb|
Gici cÖwkÿK mevB‡K ab¨ev` Rvwb‡q Awa‡ekb †kl Ki‡eb|
8.2.5 mnvqK cvV:
1| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv wi‡mvm© eyK- gva¨wgK I D”P wkÿv Awa`ßi, wkÿv gš¿Yvjq
2| ¯‹zj Av‡iv fv‡jv Kxfv‡e Kiv hvq- RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wwg (bv‡qg), XvKv|
3|†emiKvwi wkÿv cÖwZôvb Gi wkÿK I Kg©Pvix‡`i †eZb fvZvw`i miKvwi Ask cÖ`vb Ges Rbej
KvVv‡gv m¤úwK©Z wb‡`©wkKv (gvP© 2013 ch©šÍ ms‡kvwaZ)- wkÿv gš¿Yvjq|
4| Kg©KZ©v I Kg©Pvix (gva¨wgK I D”P wkÿv Awa`ßi) wb‡qvM wewagvjv 1991- wkÿv gš¿Yvjq
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5| †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb Gi Kg©Pvix‡`i PvKwi wewagvjv 2012- wkÿv gš¿Yvjq
6|†emiKvwi wkÿv cÖwZôvb MvBW- wQwÏKzi ingvb wgqv, wbD Iqvwm© eyK Ki‡cv‡ikb, XvKv|
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Awa‡ekb 8.3 wkÿK -Kg©Pvix‡`i Rb¨ k„•Ljv I Avwcj wewagvjv
Rb¨

cÖwkÿ‡Ki

8.3.1 AwR©Z †ckvMZ †hvM¨Zv :
 wkÿv cÖwZôvb cwiPvjbvq wbqg k„•Ljvi cÖwZ kÖ×v‡eva I `vqe×Zv cÖ`k©b
8.3.2 wkLbdj
G Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_©xMY
 k„•Ljv I Avcx‡ji mv‡_ m¤úwK©Z cÖZ¨qmg~n (†hgb- Awfhy³, KZ©„cÿ, wkÿK - Kg©Pvix,
kvw¯Í, Am`vPib) e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
 `‡Ûi wfwË Ges cÖKvi‡f` we‡kølb Ki‡Z cvi‡eb|
 Awfhy³ wkÿK Kg©Pvixi Z`šÍ cÖwμqv eY©bv Ki‡Z cvi‡eb |
8.3.3 Awa‡ekb cwiPvjbvi iæc‡iLv
mgq: 90 wgwbU
avc
1.
2.

3.

welqe¯‘

c×wZ I †KŠkj
m~Pbv
mswÿß Av‡jvPbv
k„•Ljv I Avcx‡ji gv_v LvUv‡bv, `jxq KvR,
mv‡_ m¤úwK©Z
Dc¯’vcb
cÖZ¨qmg~n
`‡Ûi wfwË I
cÖ`k©b, GKK KvR,
cÖKvi‡f`
cÖ‡kœvËi,

4.

Z`šÍ cÖwμqv

`jxq KvR

5.
6.

g~j¨vqb
Awa‡ekb
ch©‡jvPbv I
djveZ©b

cÖ‡kœvËi
cÖ‡kœvËi, cvIqvi c‡q›U
†cÖ‡R‡›Ukb

79

DcKiY
mgq
‡evW© gvK©vi
5 wgwbU
‡cv÷vi †ccvi, mvBb‡cb 20 wgwbU

j¨vcUc, gvwëwgwWqv,
¯Œxb, †jRvi c‡q›Uvi,
gvK©vi, †evW©, Z_¨cy¯‘K
‡Km÷wW bgybv, †cv÷vi
†ccvi, gvK©vi,
gvwëwgwWqv j¨vcUc,
‡jRvi c‡q›Uvi
‡nvqvBU †evW,© gvK©vi
eø¨vK‡evW©, gvK©vi,
gvwëwgwWqv, j¨vcUc,
¯Œxb, †jRvi c‡q›Uvi

25 wgwbU

25 wgwbU

5 wgwbU
10 wgwbU
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Dc¯’vcbv
avc-1: cÖwkÿYv_x©‡`i mv‡_ Kzkj wewbgq Kiæb| k„•Ljv, Avwcj Ges `Û m¤ú‡K© cÖwkÿYv_©x‡`i aiYv
Rvb‡Z Pvb| cÖwkÿYv_x©‡`i avibv Rvbvi ci Avcwb G wel‡q cvVm~Pbv Kiæb|
avc- 2:
KvR-1.cÖwkÿvYv_©x‡`i 5wU `‡j fvM Kiæb| cÖ‡Z¨K `j‡K †cv÷vi †ccvi Ges gvK©vi mieivn Kiæb|
KvR-2. 5wU `j‡K wb‡¤œi QK Abyhvqx 5wU cÖZ¨q m¤ú‡K© Zv‡`i aviYv wjL‡Z ejyb|
QK
`‡ji Rb¨ Awc©Z KvR cÖZ¨q
1g `j
Awfhy³
2q `j
KZ©„cÿ
3q `j
wkÿK-Kg©Pvix
4_© `j
kvw¯Í
5g `j
Am`vPib
cÖ‡Z¨K `j‡K Zv‡`i †jLv c‡o †kvbv‡bvi Rb¨ Avnevb Rvbvb | GK `‡ji Dc¯’vcb †k‡l Ab¨vb¨
`‡ji m`m¨‡`i gZvgZ KvR-3. cÖKv‡ki Rb¨ my‡hvM K‡i w`b|
KvR-4. Avcwb cÖ‡qvRbxq wdWe¨vK †`‡eb Ges cÖZ¨q mg~‡ni mwVK avibv cÖwkÿYv_©x‡`i Rvbv‡eb|
avc-3:
KvR-1. `‡Ûi wfwË I cÖKvi‡f` cvIqvi c‡q‡›U cÖwkÿYv_©x‡`i cÖ`k©b KiæY Ges cÖ‡qvRbxq e¨vL¨v
w`b|
KvR-2. cÖwkÿYv_x©‡`i `‡Ûi wfwË I cÖKvi‡f` m¤úwK©Z Z_¨ cy¯Í‡Ki Ask g‡bv‡hvM mnKv‡i co‡Z
ejyb|
KvR-3. G wel‡q cÖwkÿYv_x©‡`i †Kvb wRÁvmv Av‡Q wKbv Rvbyb| cÖwkÿYv_©x‡`i wRÁvmv _vK‡j
avibvwUi c~Y©v½ e¨vL¨v w`b|
avc-4
wgwbU

mgq:

KvR-1. cÖwkÿYv_©x‡`i 4wU `‡j fvM Kiæb
KvR-2. cÖ‡Z¨K `j‡K †cv÷vi †ccvi, gvK©vi mieivn Kiæb|
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KvR-3 cÖ‡Z¨K `j‡K c„_K c„_K ‡Km÷vwW w`b|
†Km÷vwW bs
‡Km÷vwW-1, `j-1

†Km÷vwW wk‡ivbvg
gwnjv wkwÿKvi m‡½
Akvjxb AvPvib
iv¯Ívq Mvox fvOPyi
MvQ wewμi UvKv dv‡Û Rgv
bv †`Iqv
cixÿv_©x‡K bKj mieivn

‡Km÷vwW-2, `j-2
‡Km÷vwW-3, `j-3
‡Km÷vwW-4, `j-4

‡Km÷vwW-1, `j-1 wk‡ivbvg: gwnjv wkwÿKvi m‡½ Akvjxb AvPvib
Rbve ÒKÓ GKwU ‡emiKvwi D”Pwe`¨j‡qi mnKvwi wkÿK| Zuvi weiæ‡× GKB we`¨vj‡qi GKRb gwnjv
wkwÿKv cÖavb wkÿ‡Ki wbKU Akvjxb AvPi‡Yi Awf‡hvM K‡i‡Qb| Rbve ÒKÓ Gi Z`šÍ cÖwμqv
wjLyb|
‡Km÷vwW-2, `j-2 wk‡ivbvg: iv¯Ívq Mvox fvOPyi
Rbve ÒLÓ GKwU †emiKvwi D”Pwe`¨vj‡q mnKvwi wkÿK| we`¨vjq Kg©Kvjxb w`em m‡Z¡I wZwb
niZv‡ji w`‡b we`¨vj‡q bv G‡m niZvj mg__©K‡`i mv‡_ we`¨vjq msjMœ iv¯Ívq Mvox fvOPyi K‡i‡Qb
e‡j MÖvgevmx Rbve ÒLÓ Gi weiæ‡× cÖavb wkÿ‡Ki wbKU Awf‡hvM K‡i‡Qb|
Rbve ÒLÓ Gi weiæ‡× AvbxZ Awf‡hv‡Mi Z`šÍ cÖwμqv eY©bv KiæY|
Km÷vwW-3, `j-3 wk‡ivbvg: MvQ wewµi UvKv dv‡Û Rgv bv †`Iqv
Rbve ÒMÓ GKwU †emiKvwi D”Pwe`¨vj‡qi cÖavb wkÿK| wZwb Gm Gg wm ev Kv‡iv mv‡_ †KvbiKg
civgk© bv K‡i we`¨vjq PZ¡‡ii GKwU MvQ 30,000/- (wÎk nvRvi) UvKvq wewμ K‡i w`‡q‡Qb| MvQ
weμ‡qi UvKv wZwb we`¨vj‡qi dv‡Û Rgv ‡`bwb| Gm Gg wmi GKRb m`m¨ Rbve ÒMÓ Gi weiæ‡×
Awf‡hvM G‡b‡Qb|
Rbve ÒMÓ Gi we`y‡× Z`šÍ cÖwμqv wjLyb|
‡Km÷vwW-4, `j-4 wk‡ivbvg: cixÿv_©x‡K bKj mieivn
Rbve ÒNÓ GKwU †emiKvwi D”Pwe`¨vj‡qi GKRb `ßix| wZwb Gm Gm wm cixÿv PjvKv‡j K‡ÿ
cÖ‡ek K‡i GKRb cixÿv_©x‡K bKj mieivn K‡ib| Kÿ ch©‡eÿK G e¨vcv‡i †K›`ª mwPe wn‡m‡e
`vwqZ¡iZ †mB we`¨vj‡qi cÖavb wkÿ‡Ki Kv‡Q Awf‡hvM K‡i‡Qb| Rbve ÒNÓ Gi Z`šÍ cÖwμqv
wjLyb|
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Dc¯’vcb
avc -1: cvV myPbv
mgq: 5 wgwbU
wkÿK Kg©Pvix‡`i Rb¨ k„•Ljv I Avwcj wewagvjv m¤ú‡K© cÖwkÿYv_x©‡`i avibv cÖwkÿK Rvb‡Z
PvB‡eb| cÖwkÿYv_x©‡`i avibv Rvbvi ci cÖwkÿK G wel‡q cvV m~Pbv Ki‡eb|
avc -2:
wgwbU

mgq: 15

k„•Ljv I Avcx‡ji mv‡_ m¤úwK©Z cÖZ¨qmg~n
KvR-1 cÖwkÿYv_©x‡`i wfcKvW© Ges mvBb‡cb mieivn Kiv n‡e | cÖwkÿYv_©x‡`i j¨vcUc e¨env‡ii
cÖwZ Drmvn cÖ`vb Kiv n‡e Ges j¨vcUc m‡½ ivLvi Rb¨ Aby‡iva Rvbv‡bv n‡e|
KvR-2 cÖwkÿYv_©x‡`i †Rvovq †Rvovq fvM Kiv n‡e| cÖ‡Z¨K †Rvov Awfhy³ KZ©„cÿ, w©kÿK- Kg©Pvix,
kvw¯Í Am`vPib ej‡Z Kx †evSvq Zv wfcKvW© mg~‡n wjL‡eb Ges Zv Uvbv‡bv n‡e|
KvR-3 GKRb cÖwkÿYv_©x Zv c‡o †kvbv‡eb mKj cÖwkÿYv_©x Zv‡`i gZvgZ cÖKv‡ki my‡hvM cv‡eb|
KvR- 4 cÖwkÿK cÖ‡qvRbxq wdWe¨vK w`‡eb Ges cÖZ¨q mg~‡ni mwVK avibv cÖwkÿYv_©x‡`i Rvbv‡eb|
avc-3: `‡Ûi wfwË
mgq: 15 wgwbU
KvR-1 `‡Ûi wfwË welqK n¨vÛAvDU wU mKj cÖwkÿYv_©x‡K †`qv n‡e Ges Zv g‡bv‡hvM mnKv‡i covi
Rb¨ wb‡`©kbv †`qv n‡e|
KvR-2 cÖwkÿYv_©x‡`i 4wU `‡j fvM Kiv n‡e | cÖwZwU `j `jxqfv‡e `‡Ûi wfwË wb‡q gZ wewbgq
Ki‡eb|
KvR-3 cÖ‡Z¨K `j‡K †cv÷vi †ccvi Ges gvK©vi mieivn Kiv n‡e| cÖ‡Z¨K `j Zv‡`i `jxq wPšÍv
†cv÷vi‡ccv‡i wjwce× Ki‡eb Ges `jxq fv‡e Zv Dc¯’vcb Kiv n‡e|
KvR-4 cÖwkÿK `‡Ûi wfwË wel‡h cÖ‡qvRbxq wdWe¨vK w`‡eb|
avc -4: `‡Ûi cÖKvi‡f`
KvR-1 cÖwkÿYv_©x‡`i †Rvovq †Rvovq fvM Kiv n‡e| cÖ‡Z¨K †Rvovq wfcKvW© Ges mvBb‡cb mieivn
Kiv n‡e|
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KvR-2 cÖ‡Z¨K †Rvov `‡Ûi cÖKvi‡f` m¤ú‡K© wb‡R‡`i g‡a¨ Av‡jvPbv K‡i wfcKv‡W© Zv‡`i
gZvgZ wjL‡eb|
KvR-3 wfcKvW©mg~n Uvbv‡bv n‡e Ges GKRb cÖwkÿYv_©x Zv c‡o ‡kvbv‡eb|
KvR-4 cÖwkÿK welqwU m¤ú‡K© mswÿß Av‡jvPbv K‡i `‡Ûi cÖKvi‡f` m¤ú‡K© c~Y©v½ Z_¨ w`‡eb|
avc -5: Z`šÍ cÖwµqv
KvR-1 cÖwkÿYv_x©‡`i 04wU `‡j fvM fvM Kiv n‡e| cÖ‡Z¨K `‡j †cv÷vi‡ccvi I gvK©vi mieivn
Kiv n‡e| cÖwkÿYv_x©‡`i j¨vcUc e¨env‡i DrmvwnZ Kiv n‡e|
KvR-2 cÖ‡Z¨K `j‡K 01wU K‡i †Km÷vwW cÖ`vb Kiv n‡e (mshy³) Ges Gi Z`šÍ cÖwμqv m¤ú‡K©
cÖwkÿYv_©xMY wjL‡eb ev K‡¤úvR Kiv‡eb|
KvR-3 cÖ‡Z¨K `j Zv‡`i Z`šÍ cÖwμqv †cv÷vi †ccvi ev j¨vcU‡c Dc¯’vcb Ki‡eb| GK `‡ji
Dc¯’vcb †k‡l Ab¨b¨ `j gZvgZ cÖKv‡ki my‡hvM cv‡eb|
KvR-4 cÖwkÿK †Km÷vwWi aib Abyhvqx Z`šÍ cÖwμqvi c~Y©v½ e¨vL¨v w`‡eb|
‡Km ÷wW-1
Rbve ÒKÓ GKwU we`¨vj‡qi mnKvwi wkÿK wn‡m‡e cuvP eQi hveZ Kg©iZ i‡q‡Qb| Zvui weiæ‡×
cÖwZôv‡b wek„•Ljv m„wói Awf‡hvM D‡V‡Q| Rbve ÒKÓ Gi Z`šÍ cÖwμqv m¤ú‡K© gZvgZ w`b|
‡Km ÷wW-2
Rbve ÒLÓ GKwU we`¨vj‡q mnKvwi wkÿK wn‡m‡e Kg©iZ i‡q‡Qb| Zvui weiæ‡× bvkKZvg~jK Kg©Kv‡Û
wjß _vKvi Awf‡hvM D‡V‡Q| Rbve ÒLÓ Gi Z`šÍ cÖwμqv m¤ú‡K© gZvgZ w`b|
‡Km ÷vwW-3
Rbve ÒMÓ GKwU we`¨vj‡qi cÖavb wkÿK wn‡m‡e `k eQi hveZ Kg©iZ i‡q‡Qb| Zvui weiæ‡×
we`¨vj‡q A_© AvZœmv‡Zi Awf‡hvM D‡V‡Q| Rbve ÒMÓ Gi Z`šÍ cÖwμqv m¤ú‡K© gZvgZ w`b|
‡Km ÷vwW-4
Rbve ÒNÓ GKwU we`¨vj‡qi mnKvwi wkÿK wn‡m‡e evi eQi hveZ Kg©iZ i‡q‡Qb| Zvui weiæ‡× Ab¨
GKwU gv`ªvmv †_‡K wkÿK wn‡m‡e ‡eZb D‡Ëvj‡bi Awf‡hvM D‡V‡Q| Rbve ÒNÓ Gi Z`šÍ cÖwμqv
m¤ú‡K© gZvgZ w`b|
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avc- 6: g~j¨vqb
mgq: 5 wgwbU
cÖwkÿK wb‡¤œi cÖkm
œ g~‡ni gva¨‡g wkÿv_x©‡`i wkLb AMÖMwZ hvPvB Ki‡eb|






`‡Ûi wfwË Kx ?
`‡Ûi cÖKvi‡f` KZ cÖKvi ?
jNy`Û mg~n Kx ?
¸iæ`Û mg~n Kx ?
Am`vPib Kx ?

avc- 7: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv I djveZ©b
mgq: 10wgwbU
Awa‡ekb ‡k‡l cÖwkÿK †mk‡bi djcÖmyZv m¤ú‡K© AvZœcÖwZdjb Ki‡eb| Awa‡ek‡bi NvUwZmg~n
wPwýZ K‡i fwel¨‡Z Av‡iv my›`i I myPviæiæ‡c †mkb cwiPvjbvq cÖwZkÖæwZe× n‡eb|
wb‡¤œi welqmg~n ch©v‡jvPbv I djveZ©‡b we‡eP¨ n‡Z cv‡i|











Awa‡ek‡bi welqe¯Íi Av‡jv‡K wkLb‡hvM¨Zv mvgÁm¨c~Y© Kx bv ?
AwR©Ze¨ wkLb‡hvM¨Zv wkLbd‡ji mv‡_ m¤úwK©Z Kx bv ?
wkLb †hvM¨Zvi NvUwZ i‡h‡Q Kx bv ?
Av‡iv wkLbdj †hvM Kiv †hZ Kx bv ?
wkLbdj h_vh_ wQj Kx bv ?
wkLb-‡kLvb Kvh©μg h_vh_ wQj Kx bv ?
mwVK wkÿv DcKiY mbv³ I Zvi e¨envi wbwðZ n‡q‡Q Kx bv ?
cÖwkÿYv_x©‡`i AskMÖnY ¯^Z:ùzZ
© I h_vh_ wQj Kx bv ?
mgq e›Ub mwVK n‡q‡Q Kx bv ?
wkLb AMÖMwZ hvPvB Gi cÖkœmg~n mwVK wQj Kx bv ?

mnvqK cvV
1. ¯‹zj Av‡iv fv‡jv Kx fv‡e Kiv hvq (2004)-gva¨wgK ch©v‡qi wkÿv cÖwZôvb cÖavb‡`i Rb¨
cÖwkÿY g¨vbyqvj RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wwg , (bv‡qg) XvKv| c„ôv: 397-407
2. PvKwii weavbvejx (2014) -†gvnv¤§` wd‡ivR wgqv, †ivÏyi cÖKvkbx, bxj‡ÿZ, XvKv,
c„ôv:42-45|
3. †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi cÖkvmb I e¨e¯’vcbv (2009) -Kvgiæj eyK nvDm, evsjvevRvi,
XvKv| c„ôv : 186
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Awa‡ekb 8.4 Avw_©K wewaweavb I µq-weµq bxwZgvjv
AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv





Avw_©K wewaweavb msμvšÍ Ávb
we`¨vj‡qi Avw_©K k„sLjv iÿv I mg„w× AR©b †KŠkj cÖ‡qvM Kiv
cÖwZôv‡bi gvjvgvj μq msμvšÍ wbqg Kvbyb cÖ‡qvM Kiv
weμq Gi bxwZgvjv msμvšÍ Ávb

wkLbdj
Awa‡ekb †k‡l cÖwk¶Yv_©xiv 









wnmve Kx Zv ej‡Z cvi‡e|
wnmve msiÿ‡Yi cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
we`¨vj‡qi Av‡qi Drm I e¨‡qi LvZmg~n wPwýZ Ki‡Z cvi‡eb|
GKwU wkÿv cÖwZôv‡b wnmve msiÿY ‡iKW©mg~n wPwýZ Ki‡Z cvi‡eb|
we`¨vj‡qi Avw_©K k„sLjv iÿv I mg„w× AR©b Kivi †KŠkj D‡jøL Ki‡Z cvi‡eb|
GKwU wkÿv cÖwZôv‡b Znwej mg~n wPwýZ Ki‡Z cvi‡eb|
GKwU wkÿv cÖwZôv‡b wnmve msiÿY ‡iKW©mg~n wPwýZ Ki‡Z cvi‡eb|
miKvwi I ‡emiKvwi cÖwZôv‡bi gvjvgvj μq msμvšÍ wbqg Kvbyb ej‡Z cvi‡eb|
miKvwi I ‡emiKvwi cÖwZôv‡bi A¯’vei m¤úwË/gvjvgvj/AvmevecÎ/hš¿cvwZ/hvbevnb weμq Gi
bxwZgvjv ej‡Z cvi‡eb |

wkLb †kLv‡bv cÖwµqvi QK
avc

welqe¯‘

c×wZ/†KŠkj

DcKiY

1

cvV m~Pbv

Mí ejv, †eªBb †÷vwg©s,

2

wnmve Kx

†eªBb †÷vwg©s, †Rvovq ‡bvU eyK
Av‡jvPbv
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mgq
5
wgwbU
10
wgwbU

cÖwk¶‡Ki Rb¨

3

†ccvi,
 wnmve msiÿ‡Yi cÖ‡qvRbxqZv `jxq KvR, AwfÁZv †cv÷vi
I gvwëwgwWqv cÖ‡R±i,
 we`¨vj‡qi
Av‡qi Drm I wewbgq,Dc¯’vcb
Av‡jvPbv
j¨vcUc, †evW© I
e¨‡qi LvZmg~n
gvK©vi
 wnmve msiÿY ‡iKW©mg~n
 we`¨vj‡qi Avw_©K k„sLjv iÿv I
mg„w× AR©b Kivi †KŠkj
 wkÿv cÖwZôv‡b Znwej

40
wgwbU

4

†ccvi,
 miKvwi I ‡emiKvwi cÖwZôv‡bi `jxq KvR, AwfÁZv †cv÷vi
I gvwëwgwWqv cÖ‡R±i,
gvjvgvj μq msμvšÍ wbqg wewbgq,Dc¯’vcb
Kvbyb
Av‡jvPbv
j¨vcUc, †evW© I
gvK©vi
 miKvwi I ‡emiKvwi cÖwZôv‡bi
A¯’vei
m¤úwË/gvjvgvj/AvmevecÎ/hš¿
cvwZ/hvbevnb
weμq Gi
bxwZgvjv

25
wgwbU

5

g~j¨vqb

cÖ‡kœvËi/KvR

†evW© I gvK©vi

5
wgwbU

6

Awa‡ekb ch©v‡jvPbv

Av‡jvPbv I djveZ©b

†evW© I gvK©vi

5
wgwbU

Dc¯’vcb avc - 1: cvV m~Pbv

5

wgwbU
KvR -1

KvR - 2:

†kªbxK‡ÿ cÖ‡ek K‡i wb‡Ri cwiPq †`‡eb Ges Ab¨ mK‡ji Kzkjvw` Rvb‡eb|&Gi
ci wb‡Pi gZ GKwU Mí ejyb|Ógv Zvi GK †Q‡j‡K dj I GK †g‡q‡K wcVv w`‡q
evRv‡i wewμi Rb¨ cvVvj| gv cÖwZwU dj I wcVvi `vg 5 UvKv K‡i wVK K‡i w`‡jb|
evRv‡i †Q‡j GKwU dj wewμ K‡i 5 UvKv †cj| IB UvKv w`‡q †m GKwU wcVv
†Lj|‡Zgwb fv‡e †evb dj †Lj|evwo G‡m gv Gi nv‡Z 5 UvKv w`j|ÓwelqwU e¨vL¨v
Ki‡Z ejyb| e¨emv‡q mdj nIqvi Rb¨ gv Gi wb‡`©kbv †Kgb n‡j fvj nZ Zv
Rvbyb|
AskMÖnYKvix‡`i e¨vL¨vi ‡ik ‡_‡K Awa‡ek‡bi wk‡ivbvg Rvbvi †Póv Kiæb|
Awa‡ek‡bi wk‡ivbvg †NvlYv Kiæb Ges Ò Avw_©K wewaweavb I μq-weμq bxwZgvjv Ó
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welqwU †ev‡W© wjLyb|AZ:ci cÖkœ-DË‡ii gva¨‡g Avw_©K wewaweavb I μq-weμq
bxwZgvjvi wel‡q wkÿv_x©‡`i c~e© aviYv hvPvB Kiæb|
avc - 2: wnmve Kx
10 wgwbU
KvR -1

cÖwkÿYv_x©‡`i ‡Rvovq wnmve ej‡Z Kx eySvq G wb‡q Av‡jvPbv Ki‡Z ejyb Ges GKB
welq Ab¨ ‡Rvovi mv‡_ gZwewbgq Ki‡Z ejyb|
‰`ePqb cªwμqvq 3/4 Rb cÖwkÿYv_x©i wbKU ‡_‡K wnmve Kx G welq Rvbyb Ges
Zv‡`i e³‡e¨i Dci Ab¨vb¨ cÖwkÿYv_©x‡`i gZvgZ Rvbyb|
hw` †Kvb ÎæwU _v‡K Z‡e cÖ‡qvRbxq ms‡kvab I we‡qvRb K‡i c~b©v½ wkLb djwU Zz‡j
aiyb|

KvR -2
KvR -3

avc - 3:

40 wgwbU


wnmve msiÿ‡Yi cÖ‡qvRbxq



we`¨vj‡qi Av‡qi Drm I e¨‡qi LvZmg~n



wnmve msiÿY ‡iKW©mg~n



we`¨vj‡qi Avw_©K k„sLjv iÿv I mg„w× AR©b Kivi †KŠkj



wkÿv cÖwZôv‡b Znwej

KvR -1

AskMÖnYKvix‡`i‡K AvUwU (myweav RbK msL¨K) †QvU `‡j Ggbfv‡e fvM Kiæb †hb
`‡ji m`m¨MY Amg ˆewk‡ô¨i AwaKvix nq| cÖwZ `‡j GKRb K‡i `j‡bZv
g‡bvbqb w`b Ges `‡ji GKwU K‡i bvg w`b |`j‡bZv‡K `‡ji m`m¨‡`i †jLK,
Dc¯’vcK, mgq-iÿK, DcKiY-iÿK, m`m¨ BZ¨vw` bv‡g wPwýZ K‡i cÖ‡Z¨‡Ki ey‡K
c‡`i bvgvw¼Z KvMR/gvw¯‹s †Uc jvMv‡Z ejyb|

KvR -2

2 wU `j‡K wnmve msiÿ‡Yi cÖ‡qvRbxqZv 2 wU `j‡K we`¨vj‡qi Av‡qi Drm I
e¨‡qi LvZmg~n; 2 wU `j‡K GKwU wkÿv cÖwZôv‡b wnmve msiÿY ‡iKW©mg~n Kx Kx ;
Ges 2 wU `j‡K we`¨vj‡qi Avw_©K k„sLjv iÿv I mg„w× AR©b †KŠkj Zv ‡cv÷vi
†ccvi wjL‡Z ejyb| ( my‡hvM _vK‡j Kw¤úDUvi e¨envi Ki‡Z ej‡eb|) `‡ji
msL¨vbyhvqx KvR cÖ`v‡bi welqwU mgb¦q Kiæb|

KvR -2
ejyb|
KvR -3

Gevi cÖ‡Z¨K `‡ji KvR ‡cv÷vi †ccv‡i/ cÖ‡R±‡i

Dc¯’vcb Ki‡Z

cÖwZwU Dc¯’vcbvi ci Ab¨ `‡ji GK ev GKvwaK cÖwkÿvYv_x©‡K Dc¯’vwcZ
wel‡qi Dci gšÍe¨ Kivi my‡hvM w`b|
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KvR -4

KvR -5

Z_¨ Dc¯’vcb K‡ib wb Ggb cÖwkÿYv_©x‡`i 4/5 Rb‡K ch©vqμ‡g 2wU
Znwe‡ji bvg †nvqvBU ‡ev‡W© wjL‡Z ejyb| †mwU ky×fv‡e wjwLZ n‡q‡Q
wKbv †m m¤ú‡K© Ab¨vb¨ cÖwkÿYv_©x‡`i gZvgZ Rvbyb|
m`m¨‡`i gZvg‡Zi wfwË‡Z MÖæ‡ci Kv‡Ri gva¨‡g †h wkLb nj Zvi g‡a¨ hw` †Kvb
ÎæwU _v‡K Z‡e cÖ‡hvRbxq ms‡kvab I we‡qvRb K‡i c~b©v½ wkLb djwU Zz‡j aiæb|

avc - 4

25 wgwbU
 miKvwi I ‡emiKvwi cÖwZôv‡bi gvjvgvj μq msμvšÍ wbqg Kvbyb
 miKvwi
I
‡emiKvwi
cÖwZôv‡bi
m¤úwË/gvjvgvj/AvmevecÎ/hš¿cvwZ/hvbevnb weμq Gi bxwZgvjv

KvR -2

KvR -2

‡gvU MÖæ‡ci A‡a©‡K ‡÷kbvwi gvjvgvj μ‡qi Rb¨ `ic‡Îi weÁwß Ges evKx A‡a©‡K
¯’vei A_ev A¯’vei m¤úwË/gvjvgvj/ AvmevecÎ/ hš¿cvwZ/hvbevnb BZ¨vw` weμq
Kivi cÖwμqv Zuv‡`i‡K `jMZ KvR ev gZwewbg‡qi gva¨‡g gZvgZmg~n †cv÷v‡i
wjL†Z ej‡eb | (G‡ÿ‡Î c~‡e©i `j¸‡jv‡K c~YMVb Kiv †h‡Z cv‡i) | Gfv‡e
cÖ‡Z¨‡Ki gZvg‡Zi wfwË‡Z DËimg~n cÖwZwU `j Ab¨vb¨ cÖwkÿYv_x©‡`i mvg‡b
Dc¯’vcb Ki‡eb|
†Kvb MÖæ‡ci MÖæcIqvK© Dc¯’vcb †k‡l Ab¨vb¨ MÖæ‡ci m`m¨‡`i wbKU †_‡K cÖkœ
Avnevb Ki‡Z n‡e| Ab¨vb¨ MÖæ‡ci m`m¨‡`i gZvg‡Zi wfwË‡Z MÖæ‡ci Kv‡Ri gva¨‡g
†h wkLb nj Zvi g‡a¨ hw` †Kvb ÎæwU _v‡K cÖwkÿK Zvi cÖ‡hvRbxq ms‡kvab I
we‡qvRb K‡i c~bv© ½ wkLb djwU Zz‡j ai‡eb|

avc - 5: g~j¨vqb

KvR - 1:

A¯’vei

5 wgwbU

†mkbwU g~j¨vq‡bi Rb¨ cÖwk¶Yv_©x‡`i D‡Ï‡k¨ wb‡Pi cÖkœ¸‡jv Kiæb ( cÖ‡qvR‡b
Ab¨vb¨ cÖvmswMK cÖkœ Kiv †h‡Z cv‡i):





wnmve Kx ?
wnmve msiÿ‡Yi cÖ‡qvRbxqZv ejyb|
we`¨vj‡qi Av‡qi Drm evov‡bv cÖ‡qvRb †Kb?
cÖwZôv‡b gvjvgvj μq msμvšÍ wbqg Kvbyb cÖ‡qvRb †Kb?

 weμq Gi bxwZgvjv cÖ‡qvRb †Kb?
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KvR 2:

DËi †kvbvi ci cÖ‡qvR‡b Av‡jvPbv Kiæb|
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avc - 6: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv

KvR - 1:

5 wgwbU

Db¥y³ Av‡jvPbvi gva¨‡g mvgwMÖKfv‡e Awa‡ek‡bi mvims‡¶c Kiæb Ges Awa‡ekbwU
mgvß Kiæb|

Awa‡ekb 8.5 wkÿK Kg©Pvix‡`i wbqwgZ Dcw¯’wZ I QzwU wewagvjv
8.5.1 AwR©Ze¨ ‡ckvMZ †hvM¨Zv
 wkÿK- Kg©Pvix‡`i Dcw¯’wZ I QzwU wewai cÖ‡qvwMK `ÿZv AR©b I we`¨vj‡qi ¸bMZ gvb
AR©b
8.5.2 wkLbdj
G Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_x©Mb
 wkÿK Kg©Pvix‡`i wbqwgZ Dcw¯’wZ I QzwU wewagvjv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
 wkÿK Kg©Pvixi webvbygwZ‡Z we`¨vj‡q Abycw¯’wZi Kvi‡b Kx ai‡bi kvw¯Í nq Zv eY©bv
Ki‡Z cvi‡eb|
 webvbygwZ‡Z we`¨vjq Z¨v‡Mi Rb¨ Kx `Û cÖ‡hvR¨ Zv eY©bv Ki‡Z cvi‡eb|
 wej‡¤^ we`¨vjq Dcw¯’wZi †ÿ‡Î Kx `Û cÖ‡hvR¨ Zv mbv³ Ki‡Z cvi‡eb|
 Aciv‡ai cybive„wËi Rb¨ Kx kvw¯Í cÖvc¨ Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
 †Kvb †ÿ‡Î Kx ai‡bi Ges KZw`b QzwU cÖvc¨ Zv we‡kølb Ki‡Z cvi‡eb|
Awa‡ekb cwiPvjbvi iæc‡iLv
avc
1.

2.

mgq : 90 wgwbU

welqe¯‘
cvV m~Pbv

c×wZ I †KŠkj
‡KmóvwW eY©bv I
cÖ‡kœvËi
mswÿß Av‡jvPbv
webvbygwZ‡Z we`¨vj‡q
cÖ`k©Y, Av‡jvPbv,
Abycw¯’wZ, webvbygwZ‡Z †Km÷vwW, Abywkjb
we`¨vjq Z¨vM, wej‡¤^
we`¨vj‡q Dcw¯’wZ I
Aciv‡ai cybive„wË
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DcKib
‡nvqvBU †evW© I
gvK©vi

mgq
5 wgwbU

j¨vcUc,
gvwëwgwWqv,
cÖ‡R±i, ¯Œxb,
†jRvi c‡q›Uvi,
Z_¨ cy¯‘K,
†cv÷i †ccvi,
mvBb‡cb

40 wgwbU
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3.

QzwUi aib I cÖvc¨Zv

mswÿß Av‡jvPbv,
`jxq KvR Dc¯’vcbv
cÖ‡kœ&vËi

4.

g~j¨vqY

cÖ‡kœvËi

5.

Awa‡ekb ch©v‡jvPbv I
djveZ©b

cvIqvi c‡q›U
†cÖ‡R‡›Ukb I
cÖ‡kœvËi

†cvóvi †ccvi,
30 wgwbU
gvK©vi,
gvwëwgwWqv,
cÖ‡R±i, j¨vcUc
¯Œxb, †jRvi
c‡q›Uvi
‡nvqvBU †evW©
5 wgwbU
gvK©vi
gvwëwgwWqv,
10 wgwbU
cÖ‡R±i, j¨vcUc
w¯‹b, †jRvi
c‡q›U

avc -1
cvV m~Pbv: cÖwkÿYv_©x‡`i mv‡_ Avcwb Kzkj wewbgq Kiæb| webvbywZ‡Z we`¨vj‡q Abycw¯’wZ
webvbygwZ‡Z we`¨vjq Z¨vM Ges wej‡¤^ we`¨vj‡q Dcw¯’wZ Ges Aciv‡ai cybive„wËi Rb¨ Kx ai‡bi
kvw¯Í n‡Z cv‡i †m mgc‡K© cÖwkÿYv_©©x‡`I KvQ †_‡K Rvbyb| Gevi cvV m~Pbv Kiæb|
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avc-2

mgq:40 wgwbU

KvR-1. webvbygwZ‡Z we`¨vj‡q Abycw¯’wZ, webvbygwZ‡Z we`¨vjq Z¨vM, wej‡¤^ we`¨vj‡q Dcw¯’wZ Ges
Aciv‡ai cybive„wËi Rb¨ Kx ai‡bi `Û Av‡ivc n‡Z cv‡ Zv gvwëwgwWqvq Avcwb cÖ`k©b Kiæb Ges
cÖ‡qvRbx:q e¨vL¨v w`b|
KvR- 2. cÖwkÿYv_©x‡`I 4wU `‡j fvM Kiæb| cÖ‡Z¨K `j‡K †cv÷vi †ccvi mvBb‡cb w`b|
KvR-3. cÖ‡Z¨K `j‡K GKwU K‡i †Km÷vwW w`b| Ges †Km÷vwW Abyhvqx Kx `Û cÖ‡hvR¨ Zv wjL‡Z
ejyb|
†Km÷vwW bs
‡Km÷vwW-1, `j-1

†Km÷vwW wk‡ivbvg
webvbygwZ‡Z we`¨vj‡q
Abycw¯’wZ
webvbygwZ‡Z we`¨vjq Z¨vM
wej‡¤^ we`¨vj‡q Dcw¯’wZ
Aciv‡ai cybive„wË

‡Km÷vwW-2, `j-2
‡Km÷vwW-3, `j-3
‡Km÷vwW-4, .

‡Km÷vwW-1 `j-1.wk‡ivbvg: webvbygwZ‡Z we`¨vj‡q Abycw¯’wZ
Rbve ÔKÕ GKwU ‡emiKvwi D”P we`¨vj‡qi mnKvwi wkÿK | wZwb MZ 24.05.2015 Bs Zvwi‡L
KZ…©c‡ÿi c~e© AbygwZ QvovB we`¨vj‡q Abycw¯’Z wQ‡jb|

‡Km÷vwW -2.`j-2 wk‡ivbvg: webvbygwZ‡Z we`¨vjq Z¨vM
Rbve ÔLÕ GKwU ‡emiKvwi D”P we`¨vj‡qi mnKvwi wkÿK| wZwb MZ 20.05.2015 Bs Zvwi‡L
KZ…©c‡ÿi AbgwZ bv wb‡qB `ycyi 12.00Uvq we`¨vj‡q Z¨vM K‡i‡Qb|
‡Km÷vwW -3. `j-3 wk‡ivbvg: wej‡¤^ we`¨vj‡q Dcw¯’wZ
Rbve ÔMÕ GKwU ‡emiKvwi D”P we`¨vj‡qi mnKvwi wkÿK | wZwb MZ 20.05.2015 I 21.05.2015
Bs Zvwi‡L we`¨vj‡q wej‡¤^ Dcw¯’Z n‡q‡Qb|
‡Km÷vwW- 4. `j-4 wk‡ivbvg: Aciv‡ai cybvive„wËi Rb¨ `Û
Rbve ÔKÕ GKwU ‡emiKvwi D”P we`¨vj‡qi mnKvwi wkÿK| wZwb MZ 24.05.2015 Bs Zvwi‡L
KZ…©c‡ÿi c~e© AbygwZ QvovB we`¨vj‡q Abycw¯’Z wQ‡jb| wZwb MZ 28.05.2015 Bs Zvwi‡L Avev‡iv
KZ©„c‡ÿi webvbygwZ‡Z we`¨vj‡q Abycw¯’Z wQ‡jb|
KvR:4. cÖ‡Z¨K `j‡K Zv‡`i `jxq KvR Dc¯’vc‡bi my‡hvM w`b|

92

cÖwk¶‡Ki Rb¨

KvR:5. GK `‡ji Dc¯’vcb †k‡l Ab¨vb¨ cÖwkÿYv_©x‡`i gZvgZ Rvbyb|
KvR:6. Avcwb cª‡qvRbxq wdWe¨vK w`b| cÖwkÿYv_©x‡`i Rvbvi †Kvb NvUwZ _vK‡j c~Y©v½ Z_¨ w`b|
avc-3.

mgq: 30 wgwbU

KvR:1. QzwUi aib I cÖvc¨Zv wel‡q Avcwb cvIqvi c‡q›U ¯øvB‡W gvwëwgwWqvq Avcwb cÖ`k©b Kiæb
Ges cÖ‡qvRbxq e¨vL¨v w`b|
KvR:2. cÖwkÿYv_©x‡`i 4wU `‡j fvM Kiæb| cÖ‡Z¨K `j‡K †cv÷vi †ccvi mvBb‡cb w`b|
KvR: 3. cÖ‡Z¨K `j‡K GKwU K‡i †Km÷vwW w`b Ges †Km÷vwW Abyhvqx QzwUi aib Ges KZw`b QzwU
cÖvc¨ Zv wjL‡Z ejyb|
†Km÷vwW bs I `j
‡Km÷vwW-1, `j-1
‡Km÷vwW-2, `j-2
‡Km÷vwW-3, `j-3
‡Km÷vwW-4, `j-4

†Km÷vwW wk‡ivbvg
wkÿ‡Ki R¡i
wkwÿKvi mšÍvb cÖme
msμvgK †iv‡M AvμvšÍ
wc GBP wW †Kv‡m© fwZ©

‡Km÷vwW bs -1. `j-1 wk‡ivbvg : gv‡qi R¡i

Rbve ÔKÕ GKwU we`¨vj‡qi mnKvwi wkÿK wZwb mvavib R¡‡i AvμšÍ n‡q‡Qb|
‡Km÷vwW-2 `j-2 wk‡ivbvg : wkwÿKvi mšÍvb cÖme

Rbve ÔLÕ GKwU D”P we`¨vj‡qi mnKvwi wkwÿKv wZwb AvMvgx gv‡mi 2 Zvwi‡L mšÍvb cÖme Ki‡eb
e‡j Wv³vi gZvgZ w`‡q‡Qb|
‡Km÷vwW-3, `j-3 msµvgK †iv‡M AvµvšÍ
Rbve ÔMÕ GKwU D”P we`¨vj‡qi mnKvwi wkÿK wZwb ¸wU Km‡šÍ AvμvšÍ n‡q‡Qb|
‡Km÷vwW-4, `j-4 wc GBP wW †Kv‡m© fwZ
Rbve ÔNÕ Zvi †ckvMZ `ÿZv e„wÏi j‡ÿ¨ wc GBP wW †Kv‡m© fwZ©i Aby‡gv`b †c‡q‡Qb|
KvR-4. cÖ‡Z¨K `j‡K Zv‡`i `jxq KvR Dc¯’vc‡bi my‡hvM w`b|
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KvR-5. GK `‡ji Dc¯’vcb †k‡l Ab¨vb¨ cÖwkÿYv_©x‡`i gZvgZ Rvbyb|
KvR-6. Avcwb cÖ‡hvRbxq wdWe¨vK w`b| cÖwkÿYv_©x‡`i Rvbvi †Kvb NvUwZ _vK‡j c~Y©v½ Z_¨ w`b|

avc- 4: g~j¨vqY
5 wgwbU

mgq:

cªwkÿK bx‡Pi cÖkœmg~n K‡i cÖwkÿYv_©xM‡Yi wkLb AMÖMwZ hvPvB Ki‡eb|
1.
2.
3.
4.
5.

webvbygwZ‡Z we`¨vjq Z¨v‡Mi `Û Kx ?
wej‡¤^ Dcw¯’wZi Rb¨ Kx ai‡bi `Û cÖ‡hvR¨ ?
Aciv‡ai cyYive„wËi `Û Kx ?
‰bwgwËK QzwU erm‡i KZw`b cÖvc¨ ?
gvZ…Z¡ QzwUi †gqv`Kvj KZ ?

avc- 5 :Awa‡ekb ch©v‡jvPbv I djveZ©b
wgwbU

mgq:

10

Awa‡ekb ‡k‡l cÖwkÿK †mk‡bi djcÖmyZv m¤ú‡K© AvZœcÖwZdjb Ki‡eb| Awa‡ek‡bi NvUwZmg~n
wPwýZ K‡i fwel¨‡Z Av‡iv my›`i I myPviæiæ‡c †mkb cwiPvjbvq cÖwZkÖæwZe× n‡eb|
wb‡¤œi welqmg~n ch©v‡jvPbv I djveZ©‡b we‡eP¨ n‡Z cv‡i|







Awa‡ek‡bi welqe¯Íi Av‡jv‡K wkLb‡hvM¨Zv mvgÁm¨c~Y© Kx bv ?
AwR©Ze¨ wkLb‡hvM¨Zv wkLbd‡ji mv‡_ m¤úwK©Z Kx bv ?
wkLb †hvM¨Zvi NvUwZ i‡h‡Q Kx bv ?
Av‡iv wkLbdj †hvM Kiv †hZ Kx bv ?
wkLbdj h_vh_ wQj Kx bv ?
wkLb-‡kLvb Kvh©μg h_vh_ wQj Kx bv ?
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mwVK wkÿv DcKiY mbv³ I Zvi e¨envi wbwðZ n‡q‡Q Kx bv ?
cÖwkÿYv_x©‡`i AskMÖnY ¯^Z:ùzZ
© I h_vh_ wQj Kx bv ?
mgq e›Ub mwVK n‡q‡Q Kx bv ?
wkLb AMÖMwZ hvPvB Gi cÖkœmg~n mwVK wQj Kx bv ?

Awa‡ekb 8.5 wkÿK Kg©Pvix‡`i wbqwgZ Dcw¯’wZ I QzwU wewagvjv
Rb¨

cÖwkÿYv_©xi

8.5.1 AwR©Ze¨ ‡ckvMZ †hvM¨Zv
 wkÿK- Kg©Pvix‡`i Dcw¯’wZ I QzwU wewai cÖ‡qvwMK `ÿZv AR©b I we`¨vj‡qi ¸bMZ gvb
AR©b
8.5.2 wkLbdj:
G Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_x©Mb
 wkÿK Kg©Pvix‡`i wbqwgZ Dcw¯’wZ I QzwU wewagvjv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
 wkÿK Kg©Pvixi webvbygwZ‡Z we`¨vj‡q Abycw¯’wZi Kvi‡b Kx ai‡bi kvw¯Í nq Zv eY©bv
Ki‡Z cvi‡eb|
 webvbygwZ‡Z we`¨vjq Z¨v‡Mi Rb¨ Kx `Û cÖ‡hvR¨ Zv eY©bv Ki‡Z cvi‡eb|
 wej‡¤^ we`¨vjq Dcw¯’wZi †ÿ‡Î Kx `Û cÖ‡hvR¨ Zv mbv³ Ki‡Z cvi‡eb|
 Aciv‡ai cybive„wËi Rb¨ Kx kvw¯Í cÖvc¨ Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
 †Kvb †ÿ‡Î Kx ai‡bi Ges KZw`b QzwU cÖvc¨ Zv we‡kølb Ki‡Z cvi‡eb|
8.5.3 welqe¯‘:
‡h †Kvb cÖwZôv‡b Kg©iZ Kg©KZ©v I Kg©PvixMY‡K mywbwÏ©ó wbqgbxwZ, wewa, AvBb-Kvbyb Kg©Kvjxb
mg‡q †g‡b Pj‡Z nq| miKvwi ev †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡b Kg©iZ wkÿK Kg©PvixM‡Yi KvQ †_‡KI
Abyiæc AvPiY cÖZ¨vwkZ| Kg©‡ÿ‡Î wbqwgZ Dcw¯’wZ GKwU cÖZ¨vwkZ AvPiY Aciw`‡K PvKzix I QzwU
cvi¯úvwiKfv‡e AZ¨šÍ m¤úwK©Z `ywU cÖZ¨q| we`¨vj‡q Abby‡gvw`Z Dcw¯’wZ, webvbygwZ‡Z we`¨vjq
Z¨vM ev wej‡¤^ we`¨vj‡q Dcw¯’wZ KL‡bvB wkÿK Kg©Pvix‡`i KvQ ‡_‡K Kvw•LZ bq Ges Zv kvw¯Í‡hvM¨
AcivaI e‡U|
‡emiKvwi wkÿK- Kg©Pvix‡`i c„_K †Kvb wbqwgZ Dcw¯’wZ I QzwU wewagvjv bv _vKvq miKvwi wkÿKKg©Pvix‡`i †ÿ‡Î cÖ‡qvM‡hvM¨ wbqwgZ Dcw¯’wZ I QzwU wewagvjv †emiKvwi wkÿK-Kg©Pvix‡`i †ÿ‡Î I
cÖ‡hvR¨ n‡e|
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wbqwgZ Dcw¯’wZ :
1. webvbygwZ‡Z we`¨vj‡q Abycw¯’wZi Rb¨ `Û: ‡Kvb wkÿK-Kg©Pvix Zuvi DaŸ©Zb KZ©„c‡ÿi
c~e©vbygwZ e¨wZ‡i‡K QzwU‡Z ev wbR K‡g© Abycw¯’Z _vK‡j KZ…©cÿ cÖwZw`‡bi Abycw¯’wZi Rb¨
D³ wkÿK ev Kg©Pvixi GK w`‡bi g~j †eZb KZ©b Ki‡eb|
2. webvbygwZ‡Z we`¨vjq Z¨v‡Mi Rb¨ `Û: †Kvb wkÿK-Kg©Pvix we`¨vjq PjvKvjxb mg‡q Zuvi
DaŸ©Zb KZ…©c‡ÿi c~e©vbygwZ e¨wZ‡i‡K we`¨vjq Z¨vM Ki‡j KZ©„cÿ Giæc cÖwZ‡ÿ‡Î GK
w`‡bi g~j †eZb KZ©b Ki‡eb|
3. wej‡¤^ Dcw¯’wZi Rb¨ `Û: †Kvb wkÿ-Kg©Pvix we`¨vj‡q wej‡¤^ nvwRi n‡j KZ©„cÿ cÖwZ `yB
w`‡bi wej¤^ Dcw¯’wZi Rb¨ GK w`‡bi g~j †eZb KZ©b Ki‡eb|
4. Aciv‡ai cyYive„wËi Rb¨ `Û: †Kvb wkÿK-Kg©Pvix wÎk w`‡bi wfZ‡i webvbygwZ‡Z we`¨jq
Abycw¯’wZ ev webvbygwZ‡Z we`¨vjq Z¨vM ev we`¨vj‡q wej¤^ Dcw¯’Z RwbZ Aciva GKvwaKevi
Ki‡j KZ©„cÿ Av‡iv 7 w`‡bi g~j †eZb KZ©b Ki‡Z cvi‡eb|
5. Av‡e`bcÎ †ck: webvbygwZ‡Z we`¨vjq Abycw¯’wZ ev webvbygwZ‡Z we`¨vjq Z¨vM ev wej‡¤^
we`¨vjq Dcw¯’wZ ev Aciva c~bive„wËi Kvi‡b †eZb KZ©‡bi Av‡`k cÖ`vb Kiv n‡j, AvUPwjøk
N›Uvi g‡a¨ mswkøó wkÿK-Kg©Pvix Av‡`k ms‡kva‡bi Rb¨ Av‡e`b Ki‡Z cv‡ib Ges G‡ÿ‡Î
KZ©„cÿ †hiæc h_vh_ e‡j we‡ePbv Ki‡eb kybvbx MÖnbv‡šÍ Av‡`k ms‡kvab, evwZj ev envj
ivL‡Z cv‡eb|
QzwU wewa
QzwU m¤úK©xq wbqgvejx The Prescrived Leave Rules 1959 I Fundamental Rules I
Bangladesh Service Rules Ges mg‡q miKvi KZ©„K RvixK…Z Av‡`k Øviv wbqwš¿Z|
`vwqZ¡ cvj‡bi gva¨‡g QzwU AR©b Ki‡Z nq| QzwU AwaKvi wnmv‡e `vex Kiv hvq bv| KZ©„cÿ QzwU gÄyi
A_ev gÄyyiK…Z QzwU evwZj Ki‡Z cv‡eb|
1. ˆbwgwËK QzwU :
(K) cwÄKv e‡l© GKRb wkÿK ev Kg©Pvix m‡e©v”P 20 w`b ˆbwgwËK QzwU cÖ`vb Kiv hv‡e| cve©Z¨
†Rjvq Kg©iZ wkÿK- Kg©Pvix GKm‡½ 20 w`b QzwU †fvM Ki‡Z cv‡eb|
(L) GKm‡½ 10 w`‡bi †ekx ˆbwgwËK QzwU cÖ`vb Kiv hv‡e bv | cve©Z¨ †Rjvq Kg©iZ wkÿK-Kg©Pvix
GKm‡½ 20 w`b QzwU †fvM Ki‡Z cv‡eb|
(M) †Kvb wkÿK-Kg©Pvix Av‡e`b Rvbv‡j m‡e©v”P 3 w`‡bi ˆbwgwËK QzwU GK ev GKvwaKevi mvßvwnK
QzwU A_ev Ab¨ †Kvb miKvwi QzwUi c~‡e© ev c‡i mshy³ Kivi AbygwZ †`qv †h‡Z cv‡i|
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(N) ˆbwgwËK QzwUi Dfqw`‡K miKvwi QzwUi mv‡_ mshy³ Kiv hv‡e bv|
2. gvZ„Z¡RwbZ QzwU:
(K) GKRb wkwÿKv ev Kg©Pvix gvZ…Z¡RwbZ QzwU 6 gvm †fvM Ki‡Z cv‡eb|
(L) GKRb wkwÿKv ev Kg©Pvix mgMÖ PvKwiKvjxb mg‡q cÖmywZ QzwU `yB ev‡ii AwaK cÖvc¨ n‡eb bv|
3. msMwb‡iva QzwU:
‡Kvb wkÿK ev Kg©Pvix cwiev‡ii ev Zvui evoxi †Kvb evwm›`vi msμvgK †iv‡Mi Ki‡b GB ai‡bi QzwU
cÖ`vb Kiv nq| GB cÖKvi QzwU †gwWK¨vj mvwU©wd‡KU wfwË‡Z me©vwaK 21 w`b Ges we‡kl Ae¯’vq 3
w`b ch©šÍ gÄyi Kiv hvq|
4. wPwKrmv QywU: †iwRóvW© Wv³v‡ii mb‡`i wfwË‡Z GK m‡½ 7 w`b G QzwU †fvM Kiv hvq| Z‡e we‡kl
†ÿ‡Î KZ©„cÿ c~Y© †eZb GKgvm Ges Aa©‡eZ‡b wZb gvm cvIbv mv‡c‡ÿ wPwKrmv QzwU gÄyi Ki‡Z
cv‡ib|
5. wkÿv QzwU: GKRb wkÿK b~¨bZg weivwZnxbfv‡e wZb ermi wkÿKZv Ki‡j Zvui †ckvMZ †hvM¨Zv
e„w×i m¤¢vebv _vK‡j we`¨vjq e¨e¯’vcbv KwgwU D”P wkÿv jv‡fi Rb¨ wkÿv QzwU gÄyi Ki‡Z cv‡eb,
Z‡e kZ© _v‡K ‡hK. GKRb wkÿ‡Ki me©‡gvU PvKzixKv‡j Giæc QzwUi †gqv` Pvi eQ‡ii †ekx n‡e bv|
L. wkÿv QzwUKvjxb mg‡q GKRb wkÿK c~Y© Mo‡eZ‡b †eZb cÖvc¨ n‡eb|
M. mswkøó wkÿK‡K G g‡g© wjwLZfv‡e GKwU Pyw³‡Z Ave× n‡Z n‡e †h wZwb D”Pwkÿv jv‡fi ci
mswkøó we`¨vj‡q b~¨bZg AvU ermi PvKzix Ki‡eb Ab¨_vq wkÿv QzwU‡Z _vKvKv‡j †eZb wn‡m‡e MÖnY
Kiv mgy`q A_© †diZ w`‡eb|
6. Amvavib QzwU : GKRb wkÿK Zvui mgMÖ PvKzixKv‡j AbwaK GK ermi Amvavib QzwU †c‡Z cv‡ib|
we`¨vjq e¨e¯’vcbv KwgwU G QzwU gÄyi Kvix KZ…©cÿ| Amvavib QzwUi Rb¨ wZwb ‡KvbcÖKvi †eZb
cv‡eb bv Ges Giæc Amvavib QzwU †fvM Ki‡j Zvi PvKzixi †RvôZv wba©vi‡b Zv MYbv Kiv n‡e bv|
GQvovI cÖvc¨Zv wewnb QzwU, mvaviY QzwU, wbe©vnx Av‡`‡k miKvwi QzwU, AÿgZv RwbZ we‡kl QzwU,
eva¨Zv g~jK QzwU, webv‡eZ‡b QzwU i‡q‡Q|
mvims‡ÿc:
GKRb cÖavb wkÿ‡Ki wbqwgZ Dcw¯’wZ I QywUwewa m¤ú‡K© c~Yv©½ avibv _vKv AZ¨vek¨K| cÖKRb
wkÿK ev Kg©Pvixi webvbygwZ‡Z we`¨vj‡q Abycw¯’wZ, webvbygwZ‡Z we`¨vjq Z¨vM, wej‡¤^ Dcw¯’wZ Ges
Aciv‡ai c~Yve„wË Ki‡j Kx ai‡bi wewam¤§Z c`‡ÿc MÖnb we`¨vjq myôz cwiPvjbvi ¯^v‡_© Riæix Zv
Rvbv cÖ‡qvRb| Aciw`‡K PvKwi Ges QzwU cvi¯úwiKfv‡e AZ¨šÍ m¤úwK©Z| QzwU wewai Ávb wkÿKKg©Pvixi mv‡_ ü`Z¨vc~Y© m¤úK© Ges `ÿ e¨e¯’vcbvi Rb¨ AZxe Riæix|
MÖš’cÄx:
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1. PvKwii weavbvejx (2014)-‡gvnv¤§` wd‡ivR wgqv, ‡ivÏyi cÖKvkbx, bxj‡ÿZ, XvKv| c„ôv:6566,142-166
2. †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi cÖkvm‡bi cÖkvmb I e¨e¯’vcbv (2009)- W. dRjyi ingvb,
Kvgiæj eyK nvDm, evsjvevRi, XvKv| c„ôv: 187
3. ¯‹zj Av‡iv fv‡jv Kx fv‡e Kiv hvq (2007)-RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wwg
(bv‡qg),avbgwÛ, XvKv| c„ôv:409-420
Awa‡ekb-8.7 t g¨v‡bwRs KwgwU msµvšÍ wewagvjv
AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv

 ‡emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi g¨v‡bwRs KwgwU MV‡b f~wgKv ivLv
 †emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi g¨v‡bwRs KwgwUi m`m¨ mwP‡ei `vwqZ¡ cvjb
 ‡emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi g¨v‡bwRs KwgwU msμvšÍ `wjjcÎ msiÿY

wkLbdj
Awa‡ekb †k‡l cÖwk¶Yv_©xiv
 †emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi g¨v‡bwRs KwgwUi MVb c×wZ ej‡Z cvi‡eb|
 †emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi g¨v‡bwRs KwgwUi m`m¨ wbe©vPb c×wZ e¨vL¨v Ki‡Z
cvi‡eb|
 ‡emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi g¨v‡bwRs KwgwUi wbe©vPb cwiPvjbv c×wZ eY©bv Ki‡Z
cvi‡eb|
 †emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi g¨v‡bwRs KwgwUi mfv cwiPvjbv K‡i †`Lv‡Z cvi‡eb|
 †emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi g¨v‡bwRs KwgwUi `vwqZ¡ I KZ©e¨ wjL‡Z cvi‡eb|
 †emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi g¨v‡bwRs KwgwUi ¸iæZ¡ I cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z
cvi‡eb|

wkLb †kLv‡bv cÖwμqvi QK
avc
1

welqe¯‘
cvV m~Pbv

c×wZ/†KŠkj
cÖ`k©b (wμqv K‡g©i)
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DcKiY
4 wU bvw_

mgq
8 wgwbU
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2

g¨v‡bwRs
KwgwUi AskMÖnY~jK (GKK KvR,
`jMZ KvR, gZwewbgq),
MVb c×wZ
hyMj KvR, eid Mjv‡bv,
gv_v
LvUv‡bv,
f~wgKvwfbq|
cÖ`k©b, †eªBb ÷wg©s,
†Rvovq Av‡jvPbv

†cv÷vi †ccvi, ‡nvqvBU
†evW©, gvK©vi †cb, n¨vÛ
AvDU, mnvqK cy¯‘K, ‡h
†Kvb gva¨wgK I D”P
gva¨wgK wkÿv ‡evW© KZ©©„K
cÖKvwkZ gva¨wgK I D”P
gva¨wgK ¯Í‡ii †emiKvwi
wkÿv cÖwZôv‡bi MfvwY©
ewW I g¨v‡bwRs KwgwU
cÖwewa gvjv -2009 Ges
cÖwewa gvjv -2009
ms‡kvab
welqK
cªÁvcb|
wi‡d¬Kkb Rvb©vj,
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i,
j¨vcUc

8 wgwbU

3

g¨v‡bwRs
KwgwUi `jxq KvR, Av‡jvPbv
wbe©vPb cwiPvjbv

†cv÷vi †ccvi, gvK©vi

10 wgwbU

4

g¨v‡bwRs KwgwUi `jxq KvR, ‡cv÷e· , 10 vU ev·, gvwëwgwWqv 15 wgwbU
`vwqZ¡ I KZ©e¨
gv‡K©U †cøm, Dc¯’vcb I cÖ‡R±i, j¨vcUc
Av‡jvPbv

5

g¨v‡bwRs
KwgwUi `jxq KvR, Dc¯’vcb I †cv÷vi †ccvi, gvK©vi
¸iæZ¡
I Av‡jvPbv
cÖ‡qvRbxqZv

5

g~j¨vqb

6

Awa‡ekb ch©v‡jvPbv Av‡jvPbv I djveZ©b

cÖ‡kœvËi/KvR
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12

†evW© I gvK©vi

8 wgwbU

†evW© I gvK©vi

5 wgwbU
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f~wgKv
we`¨vjq I ¯’vbxq mgv‡Ri g‡a¨ †mZz eÜb iwPZ nq we`¨vjq g¨v‡bwRs KwgwUi gva¨‡g| we`¨vj‡qi
mvwe©K cwiPvjbv I e¨e¯’vcbvi `vwqZ¡ g~jZt G KwgwUi nv‡Z b¨¯Z| we`¨vj‡qi wkÿvi gvb
wbwðZKi‡Y g¨v‡bwRs KwgwU ¸iyyZ¡c~Y© f‚wgKv cvjb Ki‡Z cv‡i| 1977 mv‡ji GK miKvwi wb‡`©k
†gvZv‡eK (¯^xK…wZcÖvß Recognized †emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi g¨v‡bwRs KwgwU wewagvjv-1977)
Rvwi Kiv nq|

KwgwUi MVb KvVv‡gv wbæiƒc
msL¨v
c`
mfvcwZ/†Pqvig¨vb

1 Rb

m`m¨
1 Rb
mwPe/m¤cv`K/†m‡μUvix
wkÿK cÖwZwbwa (m`m¨)

2 Rb

msiwÿZ gwnjv wkÿK
(m`m¨)

1 Rb

AwffveK cÖwZwbwa
(m`m¨)
msKiwÿZ gwnjv
AwffveK cÖwZwbwa
(m`m¨)
cÖwZôvZv m`m¨-

4 Rb

`vZv m`m¨-

1 Rb

†Kv-AÞ m`m¨

1 Rb

1 Rb

1 Rb

Kx fv‡e

†fvUvi

wcÖRvBwWs Awdmv‡ii mfvcwZ‡Ë g¨v‡bwRs
KwgwUi cÖ_g mfvq Dcw¯’Z KwgwUi wbev©wPZ
m`m¨M‡Yi msL¨vMwi‡ôi mg_©‡b KwgwUi
m`m¨M‡Yi ga¨ n‡Z A_ev ¯’vbxq
we‡`¨vrmvnx MY¨gvb¨ e¨w³‡`i ga¨ †_‡K †h
†Kvb e¨w³ g¨v‡bwRs KwgwUi mfvcwZ wn‡m‡e
wbe©vwPZ n‡eb|
c`vwaKvi e‡j we`¨vj‡qi cÖavb wkÿK/cÖavb
wkwÿKv wbR wbR we`¨vj‡qi m`m¨ mwPe
n‡eb|
we`¨vj‡qi wkÿKe„›` †_‡K 2 Rb
wkÿK/wkwÿKv wkÿK gÛjx KZ…©K †fv‡U
wbe©vwPZ n‡eb|
we`¨vj‡qi gwnjv wkÿKe„›` †_‡K 1 Rb
gwnjv wkÿK gwnjv wkÿK gÛjx KZ…©K
†fv‡U wbe©vwPZ n‡eb|
AwffveKM‡Yi ga¨ †_‡K 4 Rb m`m¨
AwffveK‡`i Øviv †fv‡U wbe©vwPZ n‡eb|
gwnjv AwffveKM‡Yi ga¨ †_‡K 1 Rb m`m¨
AwffveK‡`i Øviv †fv‡U wbe©vwPZ n‡eb|

cÖ_g mfvq
Dcw¯’Z
wbe©vwPZ
m`m¨

cÖwZôvZvM‡Yi ga¨ †_‡K GKRb m`m¨
cÖwZôvZvM‡Yi †fv‡U wbe©vwPZ n‡eb|
`vZvM‡Yi ga¨ †_‡K GKRb `vZvM‡Yi †fv‡U
wbe©vwPZ n‡eb|
wcÖRvBwWs Awdmv‡ii mfvcwZ‡Ë g¨v‡bwRs
KwgwUi cÖ_g mfvq Dcw¯’Z m`m¨M‡Yi
msL¨vMwi‡ôi mg_©‡b ¯’vbxq 1 Rb

cÖwZôvZv
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gwnjv wkÿK

AwffveK
gwnjv
AwffveK

`vZv
cÖ_g mfvq
Dcw¯’Z
wbe©vwPZ m`m¨
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we‡`¨vrmvnx e¨w³‡K †Kv-AÞ Kiv n‡e|

†emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi g¨v‡bwRs KwgwUi wbe©vPb cÖwμqv
g¨v‡bwRs KwgwU 2 eQ‡ii Rb¨ MwVZ nq| wb‡¤§ g¨v‡bwRs KwgwUi wbe©vPb cÖwμqv Av‡jvPbv Kiv nj t
(K)

wcÖRvBwWs Awdmvi wb‡qvM
Dc‡Rjvq Aew¯’Z we`¨vj‡qi Rb¨ Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi Ges gnvbMi GjvKvq †Rjv
cÖkvmK , g¨v‡bwRs KwgwUi †Kvb m`m¨ ev mswkøó †emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi P~ovšÍ †fvUvi
ZvwjKvq AšÍf³
z© †Kvb e¨w³ e¨wZZ, †Kvb cÖ_g †kÖwYi miKvwi Kg©KZ©v‡K wcÖRvBwWs
Awdmvi wbqM Ki‡eb|

(L)

†fvUvi ZvwjKv ˆZwi Kiv
we`¨vj‡q Aa¨vqbiZ QvÎ/QvÎx‡`i AwffveKMY †fvUvi n‡eb| cÖavb wkÿK gva¨wgK we`¨vjq
g¨v‡bwRs KwgwUi †gqv` DËx©‡Yi AšÍZt Avwk w`b c~‡e© G †fvUvi wjó ˆZwi Ki‡eb|

mKj †kÖwYi
m`m¨ c‡`i
Rb¨ c„_K
c„_K Lmov
†fvUvi
ZvwjKv ‰Zwi

Lmov †fvUvi
ZvwjKv
g¨v‡bwRs
KwgwU KZ„©K
Aby‡gv`b

wkÿv_x©‡`i
ïbv‡bv I
†bvwUk †ev‡W©
Uv½v‡bv

Aby‡gv`‡bi
ciewZ©
Kvh©w`em

ZvwjKv
msμvšÍ wjwLZ
AvcwË MÖnY

AvcwË
wb®úwËZc~e©K
P‚ovšÍ †fvUvi
ZvwjKv
g¨v‡bwRs
KwgwU KZ„©K
Aby‡gv`b

cvuP Kvh© w`em

wZb Kvh©
w`e‡mi g‡a¨

P‚ovšÍ †fvUvi
ZvwjKv
wkÿv_x©‡`i
ïbv‡bv I
†bvwUk †ev‡W©
Uv½v‡bv

Aby‡gv`‡bi
ciewZ©
Kvh©w`em

gva¨wgK we`¨vjq g¨v‡bwRs KwgwUi †gqv` DËx©‡Yi AšÍZt wÎk w`b c~‡e© DËivwaKvix g¨v‡bwRs KwgwUi
m`m¨ wbev©Pb m¤úbœ Ki‡Z n‡e|

(M)

cÖv_x© g‡bvbqb
we`¨vj‡qi wba©vwiZ di‡g GKRb cÖ¯ZveKvix I GKRb mg_©bKvixi gva¨‡g wcÖRvBwWs
Awdmvi KZ©©„K wba©vwiZ ¯’v‡b I mg‡q g¨v‡bwRs KwgwUi wewfbœ c‡`i Rb¨ cÖv_x©MY gyLeÜ Lv‡g
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wmjMvjv K‡i g‡bvbqbcÎ Rgv †`‡eb| g‡bvbqb cÎ wcÖRvBwWs Awdmvi evQvB Ki‡eb|
GKRb cÖv_x© n‡j wcÖRvBwWs Awdmvi Zuv‡K wbe©vwPZ †NvlYv Ki‡eb| GKvwaK cÖv_x© n‡j
wba©vwiZ w`‡b †fvU`vb AbywôZ n‡e|
(N)

wbe©vPb Abyôvb t wcÖRvBwWs Awdmvi w`‡b †fvU MÖnY Ki‡eb| †Mvcb e¨vj‡Ui gva¨‡g †fvU
cÖ`vb †k‡l †fvU MYbvi gva¨‡g ZvrÿwYK djvdj †NvlYv Ki‡Z n‡e| wcÖRvBwWs Awdmv‡ii
mfvcwZ‡Ë g¨v‡bwRs KwgwUi cÖ_g mfvq Dcw¯’Z KwgwUi wbev©wPZ m`m¨M‡Yi msL¨vMwi‡ôi
mg_©‡b KwgwUi m`m¨M‡Yi ga¨ n‡Z A_ev ¯’vbxq we‡`¨vrmvnx MY¨gvb¨ e¨w³‡`i ga¨ †_‡K †h
†Kvb e¨w³ g¨v‡bwRs KwgwUi mfvcwZ wn‡m‡e wbe©vwPZ n‡eb| mfvq Dcw¯’Z m`m¨M‡Yi
msL¨vMwi‡ôi mg_©‡b ¯’vbxq 1 Rb we‡`¨vrmvnx e¨w³‡KI †Kv-AÞ Kiv n‡e|
cÖ_g mfv Abyôv‡bi w`b n‡Z g¨v‡bwRs KwgwUi Kvh©Kvj 2 ermi ch©šZ ejer _vK‡e|
‡Kvivg t †gvU m`m¨ msL¨vi A‡a©K m`‡m¨i Dcw¯’wZ‡Z mfvi ‡Kvivg MwVZ n‡e| g~jZex
mfvq ‡Kvivg cª‡qvRb n‡e bv|

g¨v‡bwRs KwgwUi `vwqZ¡ I KZ©e¨ t †emiKvwi gva¨wgK we`¨vjq myôzfv‡e cwiPvjbvi †ÿ‡Î g¨v‡bwRs
KwgwU ¸iæZ¡c~Y© f‚wgKv cvjb K‡ib| we`¨vj‡qi mdjZv, e¨_©Zv wbf©i K‡i G KwgwUi Dci| GK
K_vq †emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi mvgwMÖK Dbœqb I e¨e¯’vcbvi g~j PvweKvwV nj g¨v‡bwRs KwgwU|
1977 mv‡j RvwiK…Z g¨v‡bwRs KwgwU wewagvjvi 18 b¤^i avivq g¨v‡bwRs KwgwU‡K wbæwjwLZ ÿgZv
cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
(1) we`¨vj‡qi Rb¨ Znwej msMÖn I e¨e¯’vcbv|
(2) wkÿK wb‡qvM, mvgwqK eiLv¯Z, eiLv¯Z I AcmviY|
(3) ˆbwgwËK QywU ev‡` Ab¨vb¨ QywU gÄyi|
(4) QywUi w`‡bi ZvwjKv Aby‡gv`b|
(5) evwl©K ev‡RU I Dbœqb cÖKímn Dbœqb ev‡RU Aby‡gv`b|
(6) Ab¨vb¨ wel‡q wm×všZ `vb †h¸wj KwgwUi mvg‡b Avbv n‡q‡Q|
(7) wkÿK KvDwÝ‡ji mycvwi‡ki wfwË‡Z QvÎ‡`i webv †eZ‡b Aa¨qb gÄyi|
(8) QvÎ‡`i Rb¨ ¯’vb msKzjvb Ges wkÿK‡`i evm¯’v‡bi e¨e¯’v Kiv|
(9) Rwg, feb, †Ljvi gvV, eB, jvB‡eªix j¨ve‡iUix, ˆeÁvwbK hšZcvwZ I Ab¨vb¨ wk‡ÿvcKi‡Yi
Av‡qvRb Kiv|
(10) wiRvf© dvÛ, †Rbv‡ij dvÛ, wewìs dvÛ, †Ljva~jvi dvÛ, jvB‡eªix dvÛ, cyi¯‹vi dvÛ,
cÖwf‡WÛ dvÛ, cixÿv dvÛ, MÖvPz¨BwU dvÛ, †e‡bf‡j›U dvÛ Ges Ab¨vb¨ cÖ‡qvRbxq dvÛ msMÖn
I iÿYv‡eÿY|
(11) we`¨vj‡qi m¤cwËi KvózwWqvb ev msiÿY|
(12) we`¨vj‡qi m‡šZvlRbK Kvh©μg wbwðZKiY|
(13) ¯‹zj feb I Ab¨vb¨ m¤cwËi h_vh_ iÿYv‡eÿY|
(14) wkÿK/Kg©Pvixi †eZb fvZv gv‡mi cÖ_g mßv‡n cÖ`v‡bi e¨e¯’vKiY|
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(15) we`¨vj‡qi cyivZb AvmevecÎ evwZj/weμq I bZzb AvmevecÎ μ‡qi e¨e¯’vKiY|
(16) QvÎ/QvÎx‡`i wewfbœ mgm¨v mgvavbKiY|
(17) wcÖ-‡mmb m‡¤§j‡bi e¨e¯’v Kiv hv‡Z MZ eQ‡ii Kg©g~j¨vqb I AvMvgx erm‡ii Kg©cwiKíbv
wb‡q Av‡jvPbv Kiv hvq|
(18) we`¨vj‡qi Dbœq‡b mwVK wm×všZ MÖnY I mvwe©K Dbœqb Kg©KvÛ cwiPvjbvKiY|
(19) †evW© KZ©„K wewfbœ wel‡q RvwiK…Z wb‡`©kbv AbymiY Kiv|
(20) we`¨vj‡q ¯^v¯’¨ m¤§Z cwi‡ek wbwðZ Kivi e¨vcv‡i cwiPvjbv cwil‡`i me©`vB m‡PZb Kiv|
(21) wkÿ‡Ki †ckvMZ `ÿZv e„w×i Rb¨ cÖ‡qvRbxq cÖwkÿ‡Yi e¨e¯’v Kiv|
†emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi g¨v‡bwRs KwgwUi ¸iæZ¡ I cÖ‡qvRbxqZv
(1) we`¨vj‡qi cwiPvjK t †emiKvwi gva¨wgK we`¨vjqmg~n cwiPvjbvi †ÿ‡Î g¨v‡bwRs KwgwU
we‡kl f‚wgKv cvjb K‡i _v‡K| g~jZt g¨v‡bwRs KwgwU we`¨vjq‡K cwiPvjbv Kivi `vwqZ¡fvi
MÖnY K‡i _v‡K|
(2) we`¨vj‡qi e¨e¯’vcK t †emiKvwi gva¨wgK we`¨vjqmg~n g¨v‡bwRs KwgwUi e¨e¯’vcbvq Pvjy
i‡q‡Q| we`¨vj‡qi wkÿK, Kg©Pvix‡`i Kg©Pz¨wZ/PvKzwiPz¨wZ n‡Z cv‡i| wKš‘ g¨v‡bwRs KwgwUi
PvKzwiPz¨wZi KviY N‡U bv| d‡j e¨e¯’vcbvi `vwqZ¡ cvj‡b `„p f‚wgKv iv‡L|
(3) we`¨vj‡qi AwffveK t we`¨vjq cwiPvjbvq hveZxq welqvewj Z`viwK Kiv g¨v‡bwRs KwgwUi
`vwqZ¡| we`¨vjq feb, AvmevecÎ, DcKiY, eB-cy¯ZK, wkÿK-Kg©Pvixi †eZb-fvZv, QywU
BZ¨vw` cÖf…wZ KvR g¨v‡bwRs KwgwU m¤cbœ K‡i _v‡K|
(4) we`¨vj‡qi civgk©`vZv t we`¨vj‡qi hveZxq mgm¨vi mgvav‡b cÖavb wkÿKmn Ab¨vb¨ wkÿK
gÛjx‡K civgk© w`‡q _v‡K| ZvQvov Avf¨šZixY weev` wggvsmv K‡i _v‡K|
(5) mgvR I we`¨vj‡qi g‡a¨ ms‡hvM ¯’vcbKvix t g¨v‡bwRs KwgwU ¯’vbxq, wewfbœ mvgvwRK
cÖwZôv‡bi mv‡_ ms‡hvM ¯’vc‡b KvR K‡i _v‡K| KviY we`¨vjq I mgvR ci¯ci RwoZ|
we`¨vjq mgv‡Ri ÿz`ª ms¯‹iY| d‡j Df‡qi g‡a¨ ms‡hvM †mZz wn‡m‡e g¨v‡bwRs KwgwU KvR
K‡i _v‡K|
(6) cÖkvmwbK Kvh© cwiPvjbvKvix t g¨v‡bwRs KwgwU ¯’vbxqfv‡e we`¨vj‡qi hveZxq cÖkvmwbK Kvh©
m¤cv`b K‡i _v‡K| miKvwi bxwZ ev¯Zevq‡b G KwgwU we‡kl f‚wgKv cvjb K‡i _v‡K|
(7) gvb DbœqbKvix t †emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi g¨v‡bwRs KwgwU †jLv covi gvb Dbœq‡b
we‡kl f‚wgKv iv‡L| wkÿK‡`i mnvqZvq we`¨vj‡qi cvV¨μg ev¯Zevq‡b wgwjZ cÖ‡Póv
Pvjvq|
(8) we`¨vj‡qi mvwe©K ZË¡veavqK t ¯’vbxqfv‡e we`¨vj‡qi ZË¡veavb K‡i g¨v‡bwRs KwgwU| ev‡RU
cÖYqb, Kv‡Ri Aby‡gv`b, MÖš’vMvi Ges j¨ve‡iUixmn we`¨vj‡qi DcKiYvw`i e¨e¯’v Kiv Ges
G mK‡ji ZË¡veavb Kiv g¨v‡bwRs KwgwUi `vwqZ¡|
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n¨vÛ AvDU
†emiKvwi gva¨wgK we`¨vjq I D”P gva¨wgK we`¨vj‡qig¨v‡bwRs KwgwU/MfwY©s ewW
4.1| mswÿß wk‡ivbvg, cÖ‡qvM I cÖeZ©b : (1) GB cÖweavbgvjv gva¨wgK I D”Pgva¨wgK wkÿv †evW©,
XvKv(gva¨wgK I D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi MfwY©sewW I g¨v‡bwRs KwgwU)
cÖweavbgvjv, 2009 bv‡g AwfwnZ nB‡e|
(2) GB cÖweavbgvjv gva¨wgK I D”Pgva¨wgK wkÿv †evW©, XvKv-Gi Awa‡ÿÎfz³ GjvKvq Aew¯’Z
gva¨wgK I D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii mKj †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi †ÿ‡Î cÖ‡hvR¨ nB‡e|
(3) Bnv Awej‡¤^ Kvh©Ki nB‡e|
4.2| msÁv : welq ev cÖm‡½i cwicš’x †Kvb wKQz bv _vwK‡j, GB cÖweavbgvjvq(K) AwffveK : A_© †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡b Aa¨qbiZ(A) †Kvb wkÿv_x©i wcZv A_ev gvZv;
*(Av) †Kvb wkÿv_x©i wcZv I gvZv †Kn RxweZ bv _vwK‡j, ÒAvBbMZ AwffveKÓ;
(B) †Kvb bvix wkÿv_x© weevwnZv nB‡j Zuvnvi ¯^vgx, whwb GKB wkÿv cÖwZôv‡bi wkÿv_x© b‡nb|
(L) D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb : A_© GKv`k I Øv`k †kªwY‡Z cvV`v‡bi Rb¨ †evW©
nB‡Z cÖv_wgK AbygwZcÖvß ev ¯^xK…wZcÖvß †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb, Dnv †h bv‡gB AwfwnZ
nDK bv †Kb;
(M) MfwY©sewW : A_© GB cÖweavbgvjv Abymv‡i D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb
cwiPvjbvi wbwgË cÖweavb 4 Gi Aaxb MwVZ MfwY©sewW;
(N) Zdwmj : A_© GB cÖweavbgvjvi Zdwmj;
(O) Znwej : A_© gva¨wgK ev D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi Znwej;
(P) `vZv : A_© GBiƒc †Kvb e¨w³, whwb(A) XvKv gnvbMi GjvKvq Aew¯’Z gva¨wgK ev D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi
we`¨gvb MfwY©sewWi ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi †gqv` DËx‡Y©i AšÍZt 180 w`b c~‡e© D³ wkÿv
cÖwZôv‡bi AbyK~‡j bM` A_ev †P‡Ki gva¨‡g GKKvjxb 2,00,000.00 (`yB jÿ) UvKv `vb
Kwiqv‡Qb; Ges
(Av) XvKv gnvbMi e¨ZxZ Ab¨ GjvKvq Aew¯’Z gva¨wgK ev D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi
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wkÿv cÖwZôv‡bi we`¨gvb MfwY©sewWi ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi †gqv` DËx‡Y©i AšÍZt 180 w`b
c~‡e© D³ wkÿv cÖwZôv‡bi AbyK~‡j bM` A_ev †P‡Ki gva¨‡g GKKvjxb 20,000.00 (wek nvRvi)
UvKv `vb Kwiqv‡Qb;
e¨vL¨v :
*(1) GB cÖweavbgvjv ejer nBevi Ae¨ewnZ c~‡e© we`¨gvb gva¨wgK ev D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii
†emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi MfwY©sewW ev g¨v‡bwRs KwgwU msμvšÍ †Kvb cÖweavbgvjv Abyhvqx whwb ev
huvnviv gva¨wgK ev D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb wkÿv cÖwZôv‡bi AvRxeb `vZv wQ‡jb, wZwb ev ZuvnvivI
GB cÖweavbgvjvi D‡Ïk¨ c~iYK‡í mswkøó Ò†emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi AvRxeb `vZvÓ wnmv‡e MY¨
nB‡eb;
(2) GB cÖweavbgvjv ejer nBevi ci †Kvb e¨w³ †Kvb gnvbMi GjvKvq Aew¯’Z gva¨wgK ev
D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡b GKKvjxb bM` A_ev †P‡Ki gva¨‡g
6,00,000.00 (Qq jÿ) UvKv Ges gnvbMi e¨ZxZ Ab¨ GjvKvq Aew¯’Z †Kvb †emiKvwi wkÿv
cÖwZôv‡b 2,00,000.00 (`yB jÿ) UvKv `vb Kwi‡j wZwb AvRxeb `vZv wnmv‡e cwiMwYZ nB‡eb|
(Q) cÖwZôvZv : A_© gva¨wgK ev D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb cÖwZôvKvix †Kvb e¨w³
ev e¨w³eM©, whwb ev huvnviv mswkøó wkÿv cÖwZôvb cÖwZôvi wbwg‡Ë Ab~¨b 10 (`k) jÿ UvKv bM‡` ev
†P‡Ki gva¨‡g wKsev mgg~‡j¨i ¯’vei m¤úwË mswkøó wkÿv cÖwZôv‡bi AbyK~‡j `vb Kwiqv‡Qb, Z‡e
GB cÖweavbgvjv ejer nBevi Ae¨ewnZ c~‡e© we`¨gvb gva¨wgK ev D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †emiKvwi
wkÿv cÖwZôv‡bi MfwY©sewW ev g¨v‡bwRs KwgwU msμvšÍ †Kvb cÖweavbgvjv Abyhvqx †Kvb e¨w³ ev
e¨w³eM© †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi cÖwZôvZv _vwK‡j D³ e¨w³ ev e¨w³eM© GB cÖweavbgvjvi
D‡Ïk¨ c~iYK‡í, mswkøó †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi cÖwZôvZv wnmv‡e MY¨ nB‡eb;
(R) dig : A_© Zdwmj- 1 Gi †Kvb dig;
(S) gva¨wgK ¯Í‡ii †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb : A_© lô nB‡Z `kg †kÖwYi †h †Kvb †kÖwY ch©šÍ
cvV`v‡bi Rb¨ †evW© nB‡Z cÖv_wgK AbygwZcÖvß ev ¯^xK…wZcÖvß †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb, Dnv
†h bv‡gB AwfwnZ nDK bv †Kb;
(T) †evW© : A_© gva¨wgK I D”Pgva¨wgK wkÿv †evW©, XvKv;
(U) g¨v‡bwRs KwgwU : A_© GB cÖweavbgvjv Abymv‡i gva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb
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cwiPvjbvi wbwgË cÖweavb 7 Gi Aaxb MwVZ g¨v‡bwRs KwgwU;
*(V) wkÿK : A_© gva¨wgK ev D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi c~Y©Kvjxb
wkÿv`v‡bi Rb¨ wb‡qvMcÖvß †Kvb e¨w³ Ges cÖ`k©K, BÝUªv±i I kixiPP©v wkÿKI Bnvi AšÍf~©³
nB‡eb;ÒcÖš’vMvwiK, mnKvwi MÖš’vMvwiK Ges Awdm e¨e¯’vcbvi Rb¨ ev LÐKvjxb wkÿv`v‡bi Rb¨
wbhy³ †Kvb e¨w³ wkÿK wn‡m‡e MY¨ nB‡eb bvÓ;
(W) wkÿv_x© : A_© gva¨wgK ev D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡b Aa¨qbiZ †Kvb
QvÎ ev QvÎx;
(X) wkÿv cÖwZôvb cÖavb : A_© gva¨wgK ev D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi
cÖavb wnmv‡e `vwqZ¡cÖvß †Kvb wkÿK, wZwb †h c`ex‡ZB AwfwnZ nDb bv †Kb;
(Y) m`m¨ : A_© gva¨wgK ev D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi MfwY©sewW ev,
†ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi †Kvb m`m¨;
*(Z) mfvcwZ : A_© gva¨wgK ev D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi MfwY©sewW ev,
†ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi mfvcwZ;
*Ò(_) mvaviY wkÿK ej‡Z cÖavb wkÿK/mnKvwi cÖavb wkÿK/Aa¨ÿ/Bcva¨ÿ e¨wZZ Acivci
wkÿKMY‡K †evSvB‡e|Ó
4.3| MfwY©sewW I g¨v‡bwRs KwgwU: (1) cÖweavb 48, 49, 50 I 51 Gi Aaxb †emiKvwi wkÿv
cÖwZôvb
e¨ZxZ(K) D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii cÖ‡Z¨K †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi e¨e¯’vcbv I cwiPvjbvi `vwqZ¡ GB
cÖweavbgvjv Abymv‡i MwVZ MfwY©sewWi Dci b¨¯Í _vwK‡e;
(L) gva¨wgK ¯Í‡ii cÖ‡Z¨K †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi e¨e¯’vcbv I cwiPvjbvi `vwqZ¡ GB
cÖweavbgvjv Abymv‡i MwVZ g¨v‡bwRs KwgwUi Dci b¨¯Í _vwK‡e;
(2) GB cÖweav‡b hvnv wKQzB _vKzK bv †Kb, †Kvb cÖK‡íi Aaxb bZzb ¯’vwcZ gva¨wgK ev
D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi †ÿ‡Î, cÖKí PjvKvjxb mg‡qi Rb¨ mswkøó
cÖKí `wj‡j DwjøwLZ KZ…©c‡ÿi wbKU Dnvi e¨e¯’cbv I cwiPvjbvi `vwqZ¡ b¨¯Í _vwK‡e :
*Z‡e kZ© _v‡K †h, GBiƒc †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi cwiPvjbv KwgwU‡Z, Dnv †h bv‡gB AwfwnZ
nDK bv †Kb, wkÿv cÖ‡KŠkj Awa`ß‡ii cÖavb cÖ‡KŠkjx ÒA_ev Zuvi g‡bvbxZ GKRb cÖ‡KŠkjx
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m`m¨ wnmv‡e AšÍf³©~ _vwK‡eb, huvnvi c`gh©v`v mnKvwi cÖ‡KŠkjxi wb‡¤oe nB‡e bvÓ, m`m¨ wnmv‡e
AšÍf³
~© _vwK‡eb|
4.4| MfwY©sewWi MVb : (1) wb¤oeewY©Z m`m¨ mgš^‡q MfwY©sewW MwVZ nB‡e, h_v :

cÖwZôv‡bi

g¨v‡bwRs KwgwU

‡gqv` Kvj

GW-nK KwgwU

‡gqv` Kvj

cÖKvi
D”P
gva¨wgK
¯Í‡ii
†emiKvwi
wkÿv
cÖwZôvb

mfvcwZ
1

02 (`yB)
eQi

MfvcwZ
1

m`m¨-mwPe
1

(1g mfv

m`m¨-mwPe
1

we‡`¨vrmvnx m`m¨
1
AwffveK m`m¨
4
`vZv m`m¨
1

Abyôv‡bi
ZvwiL
nB‡Z
cieZx© 02
(`yB) eQi)

‡Rjv wk¶v Awdmvi KZ©„K
g‡bvbxZ wk¶K cÖwZwbwa
1
‡Rjvi †¶‡Î †Rjv cÖkvmb,
Dc‡Rjvi †¶‡Î Dc‡Rjv
wbe©vnx

cÖwZôvZv m`m¨
1

Kg©KZ©v KZ©„K g‡bvbxZ

msiw¶Z gwnjv wkÿK m`m
1

AwffveK cÖwZwbwa
1

msiw¶Z gwnjv AwffveK
m`m¨ 1

‡gvU =4

wk¶K cÖwZwbwa
2
‡gvU= 13

(K) cÖweavb 5 Gi Aaxb g‡bvbxZ GKRb mfvcwZ;
(L) mKj wkÿ‡Ki ga¨ nB‡Z Zuvnv‡`i †fv‡U wbe©vwPZ `yBRb mvaviY wkÿK m`m¨ :
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*Z‡e kZ© _v‡K †h, D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡b cÖv_wgK I gva¨wgK ¯Íi
mshy³ _vwK‡j, D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii wkÿKM‡Yi ga¨ nB‡Z Zuvnv‡`i †fv‡U GKRb, gva¨wgK ¯Í‡ii
wkÿKM‡Yi ga¨ nB‡Z Zuvnv‡`i †fv‡U GKRb Ges cÖv_wgK ¯Í‡ii wkÿKM‡Yi ga¨ nB‡Z Zuvnv‡`i
†fv‡U GKRb wkÿK m`m¨ wbe©vwPZ nB‡eb: †mB †ÿ‡Î †gvU wbe©vwPZ mvaviY wkÿK m`m¨ `yB
R‡bi cwie‡Z© wZb Rb nB‡e|
Av‡iv kZ© _v‡K †h, `dv (M) Gi weavb †Kvb gwnjv wkÿK‡K mvaviY wkÿK m`m¨ c‡` cÖwZØw›ØZv
Kiv nB‡Z wbe„Z Kwi‡e bv;
(M) gwnjv wkÿKM‡Yi ga¨ nB‡Z Zuvnv‡`i †fv‡U wbe©vwPZ GKRb msiwÿZ gwnjv wkÿK m`m¨ :
*Z‡e kZ© _v‡K †h, D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡b Ògva¨wgK/cÖv_wgK I
gva¨wgK ¯Íi mshy³ _vwK‡j, mKj ¯Í‡ii gwnjv wkÿKM‡Yi ga¨ nB‡Z cyiæl gwnjv wbwe©‡k‡l mKj
¯Í‡ii mKj wkÿ‡Ki †fv‡U ....Ó msiwÿZ gwnjv wkÿK m`m¨ wbe©vwPZ nB‡eb;
(N) GKv`k †kªwY‡Z Aa¨qbiZ wkÿv_x©‡`i AwffveKM‡Yi ga¨ nB‡Z GKv`k I Øv`k †kÖwYi
wkÿv_x©‡`i AwffveKM‡Yi †fv‡U wbe©vwPZ PviRb mvaviY AwffveK m`m¨:
*Z‡e kZ© _v‡K †h, D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡b cÖv_wgK I gva¨wgK ¯Íi
mshy³ _vwK‡j, D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii GKv`k †kÖwYi wkÿv_x©‡`i AwffveKM‡Yi ga¨ nB‡Z GKv`k I
Øv`k †kÖwYi wkÿv_x©‡`i AwffveKM‡Yi †fv‡U `yBRb, gva¨wgK ¯Í‡ii beg †kÖwY ch©šÍ wkÿv_x©‡`i
AwffveKM‡Yi ga¨ nB‡Z gva¨wgK ¯Í‡ii mKj wkÿv_x©‡`i AwffveKM‡Yi †fv‡U `yB Rb Ges 1g
- 4_© †kÖwYi wkÿv_x©‡`i AwffveKM‡Yi ga¨ nB‡Z 1g - 5g †kªwYi wkÿv_x©‡`i AwffveKM‡Yi
†fv‡U GKRb mvaviY AwffveK m`m¨ wbe©vwPZ nB‡eb: †mB †ÿ‡Î †gvU wbe©vwPZ mvaviY AwffveK
m`m¨ PviR‡bi cwie‡Z© cuvPRb nB‡e|Ó
Av‡iv kZ© _v‡K †h, `dv (O) Gi weavb cÖweavb 18 Dc-cÖweavb (2) Gi weavb mv‡c‡ÿ, †Kvb
gwnjv AwffveK‡K mvaviY AwffveK m`m¨ c‡` wbe©vP‡b cÖwZØw›ØZv Kiv nB‡Z wbe„Z Kwi‡e bv;
(O) GKv`k †kÖwYi wkÿv_x©‡`i gwnjv AwffveKM‡Yi †fv‡U wbe©vwPZ GKRb msiwÿZ gwnjv
AwffveK m`m¨ :
*Z‡e kZ© _v‡K †h, D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡b gva¨wgK/gva¨wgK I
cÖv_wgK ¯Íi mshy³ _vwK‡j D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii 11k, gva¨wgK ¯Í‡ii 6ô - 9g Ges cÖv_wgK ¯Í‡ii
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1g - 4_© †kÖwYi wkÿv_x©‡`i gwnjv AwffveKM‡Yi ga¨ nB‡Z cyiæl gwnjv wbwe©‡k‡l mKj ¯Í‡ii
mKj Awffve‡Ki †fv‡U GKRb msiwÿZ gwnjv AwffveK m`m¨ wbe©vwPZ nB‡eb|Ó
(P) mswkøó wkÿv cÖwZôv‡bi cÖwZôvZv, whwb GKRb cÖwZôvZv m`m¨ nB‡eb, Z‡e GKvwaK cÖwZôvZv
_vwK‡j Zuvnv‡`i ga¨ nB‡Z Zuvnv‡`i Øviv wbe©vwPZ GKRb m`m¨;
(Q) `vZvM‡Yi ga¨ nB‡Z Zuvnv‡`i Øviv wbe©vwPZ GKRb m`m¨;
(R) wkÿv cÖwZôvb cÖavb, whwb Dnvi m`m¨ mwPeI nB‡eb;
(S) GKRb †Kv-AÞ m`m¨ whwb ¯’vbxq GKRb we‡`¨vrmvnx e¨w³ Ges MfwY©sewWi cÖg mfvq
Dcw¯’Z m`m¨M‡Yi msL¨vMwi‡ôi mg_©‡b hvnv‡K †Kv-AÞ Kiv nBqv‡Q|
(2) †Kvb wkÿK wKsev wkÿK †kÖwYi m`m¨ MfwY©sewWi mswkøó cÖwZôv‡bi mfvcwZ c‡` g‡bvbxZ
nB‡eb bv|
(3) †Kvb †kÖwYi m`m¨ c‡` hw` cÖv_x© cvIqv bv hvq Zvnv nB‡j, D³ †kªwYi m`m¨ c` k~b¨ _vwK‡e
Ges GBiƒc m`m¨ e¨wZ‡i‡KB Ab¨vb¨ m`m¨ mgš^‡q MfwY©sewW MwVZ nB‡e|
4.5| MfwY©sewWi mfvcwZ g‡bvbqb : (1) †Kvb ¯’vbxq wbe©vwPZ msm` m`m¨ Zvnvi wbe©vPbx GjvKvq
Aew¯’Z †evW© KZ…©K ¯^xK…wZcÖvß Ggb msL¨K D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi
MfwY©sewWi mfvcwZi `vwqZ¡ MÖnY Kwi‡Z cvwi‡eb †hb D³ GjvKvq Aew¯’Z, GB cÖweavbgvjvi
AvIZvfz³ b‡n GBiƒc Ab¨vb¨ †emiKvwi wkÿv cÖwZôvbmn, Zvnvi GBiƒc `vwqZ¡ MÖnYK…Z wkÿv
cÖwZôv‡bi msL¨v Pvi Gi AwaK bv nq|
(2) Dc-cÖweavb (1) Gi Aaxb mfvcwZi `vwqZ¡ MÖn‡Yi Rb¨ ¯’vbxq wbe©vwPZ msm` m`m¨, Zuvnvi
wbe©vPbx GjvKvq Aew¯’Z †h mKj D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi `vwqZ¡ MÖnY Kwi‡Z
B”QzK Zuvnvi D‡jøLmn, wjwLZfv‡e GB cÖweavbgvjvi Aaxb †ev‡W©i †Pqvig¨v‡bi wbKU Zuvnvi
AwfcÖvq cÎ mswkøó †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb ev cÖwZôvbmg~‡ni mfvcwZ wnmv‡e Zvnvi g‡bvbqbiƒ‡c
MY¨ nB‡e|
*(3) Dc-cÖweavb (2) Gi Aaxb D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb e¨ZxZ Ab¨vb¨
D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †emiKvwi D”Pgva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡bi MfwY©sewWi mfvcwZ g‡bvbq‡bi j‡ÿ
cÖwZôvb cÖavb, ¯’vbxq wbe©vwPZ msm` m`m¨ I wkÿvbyivMx e¨w³M‡Yi mwnZ Av‡jvPbvμ‡g, msiwÿZ
Avm‡bi RvZxq msm` m`m¨, ¯’vbxq RbcÖwZwbwa, ÒmiKvwi/Avav miKvwi/¯^vqZ¡kvwmZ cÖwZôv‡b
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Kg©iZ ev AemicÖvß cÖg/wØZxq †kÖwYi Kg©KZ©vÓ, ¯’vbxq wkÿvbyivMx e¨w³ ev ¯’vbxq L¨vwZgvb
mgvR‡meKM‡Yi ga¨ nB‡Z wZbRb e¨w³i bvg I Rxeb-e„ËvšÍ †ev‡W©i wbKU †cÖiY Kwi‡eb Ges
†ev‡W©i †Pqvig¨vb D³iƒc cÖ¯ÍvweZ e¨w³M‡Yi ga¨ nB‡Z Zvnvi we‡ePbvgZ GKRb‡K mfvcwZ
g‡bvbxZ Kwi‡eb :
Z‡e kZ© _v‡K †h, GB Dc-cÖweav‡bi Aaxb †Kvb Kg©KZ©v ev e¨w³‡K `yBwUi AwaK D”Pgva¨wgK
¯Í‡ii †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi mfvcwZ c‡` g‡bvbqb cÖ`vb Kiv hvB‡e bv|
(4) Dc-cÖweavb (3) Gi Aaxb cÖ¯ÍvweZ e¨w³M‡Yi bv‡gi ZvwjKvμg †Kvb μ‡gB Zuvnv‡`i
g‡bvbqb †ÿ‡Î AMÖvwaKviμg wnmv‡e MY¨ nB‡e bv|
*(5) ÒmfvcwZi c` †Kvb Kvi‡Y k~b¨ nB‡j cÖweavb 5(1), 5(2), 5(3) I 5(4) Gi weavb g‡Z
c` k~b¨ nBevi AbwaK mvZ w`‡bi g‡a¨ cybivq mfvcwZ g‡bvbxZ nB‡eb|Ó
4.6| we‡kl †ÿ‡Î MfwY©sewWi mfvcwZi g‡bvbqb : GB cÖweavbgvjvq hvnv wKQzB _vKzK bv †Kb(K) msm` fvwOqv †M‡j ev †Kvb Kvi‡Y †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡b mfvcwZ wnmv‡e `vwqZ¡
cvjbiZ †Kvb msm` m`‡m¨i m`m¨ c` k~b¨ nB‡j D³iƒc msm` fvwOqv hvBevi ev, †ÿÎgZ,
msm` m`‡m¨i m`m¨c` k~b¨ nBevi m‡½ m‡½ mswkøó †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi mfvcwZ c‡`
Zuvnvi `vwq‡Z¡i Aemvb NwU‡e Ges mswkøó †Rjvi †Rjv cÖkvmK ev Z`KZ…©K g‡bvbxZ †Kvb Kg©KZ©v
MfwY©sewWi Aewkó †gqv‡` mfvcwZi `vwqZ¡ cvjb Kwi‡eb;
(L) †Kvb we‡kl cwiw¯’‡Z miKvi(A) gnvbMi e¨ZxZ Ab¨vb¨ GjvKvi †ÿ‡Î, mswkøó †Rjvi †Rjv cÖkvmK, AwZwi³ †Rjv cÖkvmK, ev
mswkøó Dc‡Rjvi Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi‡K; Ges
(Av) gnvbMi GjvKvi †ÿ‡Î, mswkøó wefv‡Mi wefvMxq Kwgkbvi, mswkøó †Rjvi †Rjv cÖkvmK,
AwZwi³ †Rjv cÖkvmK, ev †h †Kvb cÖg †kÖwYi miKvwi Kg©KZ©v‡K,
D³ GjvKvi †Kvb D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi mfvcwZ g‡bvbqb w`‡Z cvwi‡e
Ges miKvi KZ…©K GBiƒc g‡bvbqb †`Iqv nB‡j †evW© KZ…©K g‡bvbxZ mfvcwZi, hw` _v‡K,
`vwq‡Z¡i Aemvb NwU‡e|
4.7| g¨v‡bwRs KwgwU MVb : (1) wb¤oeewY©Z m`m¨ mgš^‡q g¨v‡bwRs KwgwU MwVZ nB‡e, h_v
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cÖwZôv‡bi

g¨v‡bwRs KwgwU

‡gqv` Kvj

GW-nK KwgwU

‡gqv` Kvj

cÖKvi
D”P
gva¨wgK
¯Í‡ii
†emiKvwi
wkÿv
cÖwZôvb

mfvcwZ
1

02 (`yB)
eQi

MfvcwZ
1

m`m¨-mwPe
1

(1g mfv

m`m¨-mwPe
1

we‡`¨vrmvnx m`m¨
1
AwffveK m`m¨
4
`vZv m`m¨
1

Abyôv‡bi
ZvwiL
nB‡Z
cieZx© 02
(`yB) eQi)

‡Rjv wk¶v Awdmvi KZ©„K
g‡bvbxZ wk¶K cÖwZwbwa
1

06 (Qq) gvm
(†evW© KZ©„K
GWnK KwgwU
Aby‡gv`‡bi
ZvwiL nB‡Z
06 gvm|)

‡Rjvi †¶‡Î †Rjv cÖkvmb,
Dc‡Rjvi †¶‡Î Dc‡Rjv
wbe©vnx

cÖwZôvZv m`m¨
1

Kg©KZ©v KZ©„K g‡bvbxZ

msiw¶Z gwnjv wkÿK m`m
1

AwffveK cÖwZwbwa
1

msiw¶Z gwnjv AwffveK
m`m¨ 1

‡gvU =4

wk¶K cÖwZwbwa
2
‡gvU= 13

(K) cÖweavb 8 Abymv‡i wbe©vwPZ GKRb mfvcwZ;
(L) mKj wkÿ‡Ki ga¨ nB‡Z Zvnv‡`i †fv‡U wbe©vwPZ `yBRb mvaviY wkÿK m`m¨ :
*Z‡e kZ© _v‡K †h, gva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡b cÖv_wgK ¯Íi mshy³ _vwK‡j
gva¨wgK ¯Í‡ii wkÿKM‡Yi ga¨ nB‡Z Zuvnv‡`i †fv‡U GKRb Ges cÖv_wgK ¯Í‡ii wkÿKM‡Yi ga¨
nB‡Z Zuvnv‡`i †fv‡U GKRb mvaviY wkÿK m`m¨ wbe©vwPZ nB‡eb; ÒZvQvov, gva¨wgK ¯Í‡i KvwiMwi
kvLv mshy³ _vwK‡j wkÿK cÖwZwbwa wbe©vP‡bi †ÿ‡Î KvwiMwi kvLvi wkÿKMY gva¨wgK ¯Í‡ii wkÿK
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wnmv‡e we‡ewPZ nB‡eb|Ó
Av‡iv kZ© _v‡K †h, `dv (M) Gi weavb †Kvb gwnjv wkÿK‡K mvaviY wkÿK m`m¨ c‡` cÖwZØw›ØZv
Kiv nB‡Z wbe„Z Kwi‡e bv;
(M) gwnjv wkÿKM‡Yi ga¨ nB‡Z Zuvnv‡`i †fv‡U wbe©vwPZ GKRb msiwÿZ gwnjv wkÿK m`m¨ :
Z‡e kZ© _v‡K †h, gva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡b cÖv_wgK ¯Íi mshy³ _vwK‡j Dfq
¯Í‡ii gwnjv wkÿKM‡Yi ga¨ nB‡Z Zuvnv‡`i †fv‡U msiwÿZ gwnjv wkÿK m`m¨ wbe©vwPZ nB‡eb;
(N) beg †kÖwY ch©šÍ wkÿv_x©‡`i AwffveKM‡Yi †fv‡U wbe©vwPZ PviRb mvaviY AwffveK m`m¨;
*Z‡e kZ© _v‡K †h, gva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡b gva¨wgK ¯Íi mshy³ _vwK‡j,
gva¨wgK ¯Í‡ii beg †kÖwY ch©šÍ wkÿv_x©‡`i AwffveKM‡Yi ga¨ nB‡Z gva¨wgK ¯Í‡ii mKj
AwffveKM‡Yi †fv‡U `yBRb Ges cÖv_wgK ¯Í‡ii PZz© †kÖwY ch©šÍ wkÿv_x©‡`i AwffveKM‡Yi ga¨
nB‡Z cÖv_wgK ¯Í‡ii mKj AwffveKM‡Yi †fv‡U `yBRb AwffveK m`m¨ wbe©vwPZ nB‡eb :
ÒZvQvov, gva¨wgK ¯Í‡i KvwiMwi kvLv mshy³ _vwK‡j AwffveK cÖwZwbwa wbe©vP‡bi †ÿ‡Î KvwiMwi
kvLvi wkÿv_x©‡`i AwffveKMY gva¨wgK ¯Í‡ii AwffveK wnmv‡e MY¨ nB‡eb|Ó
Av‡iv kZ© _v‡K †h, `dv (O) Gi weavb cÖweavb 18 Gi Dc-cÖweavb (2) Gi weavb mv‡c‡ÿ, †Kvb
gwnjv AwffveK‡K mvaviY AwffveK m`m¨ c‡` wbe©vP‡b cÖwZØw›ØZv Kiv nB‡Z wbe„Z Kwi‡e bv;
(O) beg †kÖwY ch©šÍ wkÿv_x©‡`i gwnjv AwffveKM‡Yi †fv‡U wbe©vwPZ GKRb msiwÿZ gwnjv
AwffveK m`m¨ :
Z‡e kZ© _v‡K †h, gva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡b cªv_wgK ¯Íi mshy³ _vwK‡j,
gva¨wgK ¯Í‡ii beg †kÖwY ch©šÍ wkÿv_x©‡`i Ges cÖv_wgK ¯Í‡ii PZz© †kÖwY ch©šÍ wkÿv_x©‡`i
AwffveKM‡Yi ga¨ nB‡Z gva¨wgK I cÖv_wgK ¯Í‡ii mKj AwffveKM‡Yi †fv‡U msiwÿZ gwnjv
AwffveK m`m¨ wbe©vwPZ nB‡eb;
(P) mswkøó wkÿv cÖwZôv‡bi cÖwZôvZv, whwb GKRb cÖwZôvZv m`m¨ nB‡eb, Z‡e GKvwaK cÖwZôvZv
_vwK‡j Zuvnv‡`i ga¨ nB‡Z Zuvnv‡`i Øviv wbe©vwPZ GKRb m`m¨;
(Q) `vZvM‡Yi ga¨ nB‡Z Zuvnv‡`i Øviv wbe©vwPZ GKRb m`m¨;
(R) wkÿv cÖwZôvb cÖavb, whwb Dnvi m`m¨ mwPeI nB‡eb;
*(S) GKRb †Kv-AÞ m`m¨ whwb ¯’vbxq GRb we‡`¨vrmvnx e¨w³ Òg¨v‡bwRs KwgwU †evW© KZ…K
©
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Aby‡gvw`Z nBevi wÎk w`‡bi g‡a¨ AvûZ cÖg mfvqÓ Dcw¯’Z m`m¨M‡Yi msL¨vMwi‡ôi mg_©‡b
hvnv‡K †Kv-AÞ Kiv nBqv‡Q|
(2) †Kvb wkÿK wKsev wkÿK †kÖwYi m`m¨ g¨v‡bwRs KwgwUi mfvcwZ c‡` wbe©vwPZ nB‡eb bv|
(3) †Kvb †kÖwYi m`m¨ c‡` hw` cÖv_x© cvIqv bv hvq Zvnv nB‡j, D³ †kÖwYi m`m¨ c` k~b¨ _vwK‡e
Ges GBiƒc m`m¨ e¨wZ‡i‡KB Ab¨vb¨ m`m¨ mgš^‡q g¨v‡bwRs KwgwU MwVZ nB‡e|
4.8| *g¨v‡bwRs KwgwUi mfvcwZ wbe©vPb : (1) gva¨wgK ¯Í‡ii cÖ‡Z¨K †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi
Ab¨vb¨
m`m¨ wbe©vPb m¤úboe nBevi AbwaK mvZ w`‡bi g‡a¨ cÖwZôvb cÖavb D³ cÖwZôv‡bi g¨v‡bwRs
KwgwUi
mfvcwZ wbe©vP‡bi D‡Ï‡k¨ g¨v‡bwRs KwgwUi D³iƒc wbe©vwPZ m`m¨M‡Yi GKwU mfv AvnŸvb Kwi‡eb
ÒGes D³ mfvq wbe©vwPZ m`m¨M‡Yi b~¨bZg `yB-Z…Zxqvs‡ki Dcw¯’wZ wbwðZ Kwi‡eb|Ó
*(2) Dc-cÖweavb (1) Gi Aaxb AvûZ mfvq ÒwcÖRvBwWs Awdmvi, whwb wbe©vP‡bi `vwqZ¡cÖvß wQ‡jb,
mfvcwZZ¡ Kwi‡eb|Ó
*(3) D³ mfvq Dcw¯’Z Òwbe©vwPZÓ m`m¨M‡Yi msL¨vMwi‡ôi mg_©‡b KwgwUi m`m¨M‡Yi ga¨ nB‡Z
A_ev ¯’vbxq wkÿvbyivMx e¨w³, L¨vwZgvb mgvR‡meK, RbcÖwZwbwa ev AemicÖvß cÖg †kÖwYi miKvwi
Kg©KZ©vM‡Yi ga¨ nB‡Z g¨v‡bwRs KwgwUi GKRb mfvcwZ wbe©vwPZ nB‡eb;
Z‡e kZ© _v‡K †h, †Kvb e¨w³ `yBwUi AwaK wkÿv cÖwZôv‡bi g¨v‡bwRs KwgwUi mfvcwZ wbe©vwPZ
nB‡Z cvwi‡eb bv :
Av‡iv kZ© _v‡K †h, GB cÖweavbgvjvi wfboeiƒc weavb m‡Ë¡I, †Kvb we‡kl cwiw¯’wZ‡Z miKvi(A) gnvbMi e¨ZxZ Ab¨vb¨ GjvKvi †ÿ‡Î, mswkøó †Rjvi †Rjv cªkvmK, AwZwi³ †Rjv cÖkvmK ev
mswkøó Dc‡Rjvi Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi‡K, Ges
(Av) gnvbMi GjvKvi †ÿ‡Î, †Rjv cªkvmK, AwZwi³ †Rjv cÖkvmK ev †Kvb cÖg †kÖwYi miKvwi
Kg©KZ©v‡K,
D³ GjvKvi †Kvb gva¨wgK ¯Í‡ii †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi mfvcwZ g‡bvbqb w`‡Z cvwi‡e Ges
miKvi KZ…©K GBiƒc g‡bvbqb †`Iqv nB‡j †evW© KZ…©K g‡bvbxZ mfvcwZ, hw` _v‡K, `vwq‡Z¡i
Aemvb NwU‡e|
*(4) Òg¨v‡bwRs KwgwUi mfvcwZ wbe©vP‡b GKvwaK cÖv_x© mgvb msL¨K †fvU cvB‡j jUvwii gva¨‡g
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mfvcwZ wbe©vPb Kwi‡Z nB‡e|Ó
*(5) ÒmfvcwZi c` †Kvb Kvi‡Y k~b¨ nB‡j, c` k~b¨ nIqvi AbwaK mvZ w`‡bi g‡a¨ bZzb
mfvcwZ wbe©vP‡bi D‡Ï‡k¨ mfv AvnŸvb Kwi‡Z nB‡e| D³ mfvq b~¨bZg `yB-Z…Zxqvsk m`‡m¨i
Dcw¯’wZ‡Z cÖweavb- 8(2), 8(3) I 8(4) AbymiYc~e©K mfvcwZ wbe©vwPZ nB‡eb|Ó
4.9| MfwY©sewW I g¨v‡bwRs KwgwUi †gqv` : cÖweavb 38 Gi weavb Abymv‡i c~‡e© evwZj Kiv bv nB‡j
MfwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi †gqv` nB‡e Dnvi cªg mfv Abyôv‡bi ZvwiL nB‡Z
cieZx© `yB ermi :
Z‡e kZ© _v‡K †h, †Kvb MfwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi †gqv` DËxY© nIqv m‡Ë¡I Dnvi
DËivwaKvi MfwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi cªg mfv AbywôZ bv nIqv ch©šÍ D³ cªg
MfwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU Dnvi `vwqZ¡ cvjb Ae¨vnZ ivwL‡e|
4.10| m`m¨ wbe©vP‡b †fvUvwaKvi : cÖweavb 4 I 7 Gi Aaxb †h mKj m`m¨ c‡` wbe©vP‡bi weavb
iwnqv‡Q †m mKj c‡` GKRb †fvUv‡ii wb¤oeiƒc †fvUvwaKvi _vwK‡e, h_v(K) †Kvb †kÖwYi †h msL¨K m`m¨ c‡` wbe©vPb AbywôZ nB‡e †m †kÖwYi cÖ‡Z¨K †fvUv‡ii mgmsL¨K
†fvU cÖ`v‡bi AwaKvi _vwK‡e :
(L) GKRb cÖwZôvZv AvRxeb †fvUvi nB‡eb;
Z‡e kZ© _v‡K †h, †Kvb cÖwZôvZvi g„Zz¨‡Z Zuvnvi †Kvb DËivwaKv‡ii †fvUvwaKvi ev cªwZôvZv
†kÖwYi m`m¨ nBevi AwaKvi _vwK‡e bv;
Av‡iv kZ© _v‡K †h, GB cÖweavbgvjv ejer nBevi Ae¨ewnZ c~‡e© †Kvb cÖwZôvZv KZ…©K gva¨wgK I
D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb‡K Rwg ev m¤ú` `vb msμvšÍ †iwRw÷ªK…Z `wj‡j
wfboeiƒc †Kvb kZ© _vwK‡j D³ kZ© Kvh©Ki _vwK‡e;
(M) AvRxeb `vZv m`m¨ e¨ZxZ GKRb `vZv m`‡m¨i †fvUvwaKvi †Kej wZwb †h †gqv‡` A_© ev
m¤ú` `vb Kwiqv‡Qb †m †gqv‡`i Rb¨ ejer _vwK‡e Ges GKRb AvRxeb `vZv m`‡m¨i AvRxeb
†fvUvwaKvi _vwK‡e :
Z‡e kZ© _v‡K †h, †Kvb AvRxeb `vZv m`‡m¨i g„Zz¨‡Z Zuvnvi †Kvb DËivwaKv‡ii †fvUvwaKvi wKsev
DËivwaKvi m~‡Î `vZv †kÖwYi m`m¨ nBevi AwaKvi _vwK‡e bv :
Av‡iv kZ© _v‡K †h, GB cÖweavbgvjv ejer nBevi Ae¨ewnZ c~‡e© †Kvb `vZv KZ…©K gva¨wgK ev
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D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb‡K cÖ‡qvRbxq Rwg ev m¤ú` `vb msμvšÍ
†iwRw÷ªK…Z `wj‡j wfboeiƒc †Kvb kZ© _vwK‡j D³ kZ© Kvh©Ki _vwK‡e;
(N) GKvwaK wkÿv_x©i GKRb AwffveK _vwK‡j wZwb AwffveK †kÖwY‡Z †Kej GKRb †fvUvi
wnmv‡e MY¨ nB‡eb|
4.11| m`m¨ nBevi ev _vwKevi †ÿ‡Î A‡hvM¨Zv : †Kvb e¨w³ MfwY©sewWi ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs
KwgwUi
m`m¨ nB‡Z ev m`m¨ wnmv‡e _vwK‡Z cvwi‡eb bv, hw` wZwb(K) evsjv‡`‡ki bvMwiK bv nb;
(L) evsjv‡`‡ki bvMwiKZ¡ nvivb wKsev †Kvb we‡`kx bvMwiKZ¡ MÖnY K‡ib;
(M) mswkøó wkÿv cÖwZôv‡bi ¯^v_© we‡ivax ev Bnvi mybvg bó nq GBiƒc †Kvb Kg©Kv‡Û AskMÖnY
K‡ib A_ev †Kvbfv‡e Dnv‡Z mnvqZv cÖ`vb K‡ib;
(N) †Kvb †dŠR`vix Aciv‡ai Dchy³ Av`vjZ KZ…©K `wÛZ nBqv _v‡Kb;
(O) MfwY©sewWi ev g¨v‡bwRs KwgwUi m`m¨ nIqv m‡Ë¡I wjwLZfv‡e AewnZKiY e¨ZxZ ci ci
wZbwU mfvq †hvM`vb Kwi‡Z e¨_© nb;
(P) mswkøó wkÿv cÖwZôv‡bi wkÿK e¨ZxZ Ab¨ †Kvb Kg©Pvix nb A_ev m`m¨ wbe©vwPZ nBevi ci
D³ wkÿv cÖwZôv‡b Kg©Pvix wbhy³ nb;
(Q) AcÖK…wZ¯’ nb; A_ev
(R) iv‡óªi aŸsmvZ¥K †Kvb Kv‡R AskMÖnY K‡ib ev mnvqZv K‡ib|
4.12| †fvUvi ZvwjKv cÖYqb I cÖKvk : (1) MfwY©s ewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi †gqv` DËx‡Y©i
AšÍZt Avwk w`b c~‡e© cÖwZôvb cªavb mKj †kÖwYi m`m¨ c‡`i Rb¨ c„K c„K Lmov †fvUvi ZvwjKv
cÖYqb Kwiqv we`¨gvb MfwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi Aby‡gv`‡bi Rb¨ Dnvi mfvq
Dc¯’vcb Kwi‡eb|
(2) cÖweavb 10 Gi `dv (N) Gi weavb mv‡c‡ÿ, Dc-cÖweavb (1) G DwjøwLZ MfwY©sewW ev,
†ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi mfv Abyôv‡bi Zvwi‡L mswkøó †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡b Aa¨qbiZ mKj
wkÿv_x©i AwffveKMY‡K †fvUvi ZvwjKvq AšÍf³
z© Kwi‡Z nB‡e|
(3) MfwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU KZ…©K Lmov †fvUvi ZvwjKv Aby‡gv`‡bi cieZx©
Kvh©w`e‡m cÖwZôvb cÖavb D³ Lmov †fvUvi ZvwjKv cÖ‡Z¨K †kÖwYK‡ÿ wkÿv_x©MY‡K cvV Kwiqv
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ïbvBevi e¨e¯’v Kwi‡eb Ges mK‡ji AeMwZi Rb¨ Dnvi GKwU Kwc mswkøó †emiKvwi wkÿv
cÖwZôv‡bi †bvwUk †ev‡W© Uv½vBqv w`‡eb Ges †kÖwYK‡ÿ GBiƒc cvV Kwiqv ïbv‡bv Ges †bvwUk †ev‡W©
Uv½vBqv Lmov †fvUvi ZvwjKv cÖKvk ewjqv Mb¨ nB‡e|
(4) Dc-cÖweavb (3) Gi Aaxb cÖKvwkZ Lmov †fvUvi ZvwjKv m¤ú‡K© KvnviI †Kvb AvcwË _vwK‡j
Dnv ms‡kvab ev cwigvR©‡bi Rb¨ cieZx© cuvP Kvh© w`e‡mi g‡a¨ cÖwZôvb cÖav‡bi wbKU wjwLZfv‡e
AvcwË Rvbv‡bv hvB‡e Ges AvcwË `vwLjKvix `vex Kwi‡j, cÖwZôvb cÖavb GBiƒc AvcwË Av‡e`‡bi
wjwLZ cÖvwß ¯^xKvi Kwi‡eb|
(5) AvcwË Av‡e`b cÖvwßi mgqmxgv DËxY© nBevi cieZx© wZb Kvh©w`e‡mi g‡a¨ MfwY©sewW ev,
†ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU Dnvi mfvq mKj AvcwË wb®úwËc~e©K †fvUvi ZvwjKv P~ovšÍ Kwiqv
Aby‡gv`b Kwi‡e Ges GBiƒc Aby‡gvw`Z †fvUvi ZvwjKv P~ovšÍ †fvUvi iƒ‡c cwiMwYZ nB‡e|
(6) Dc-cÖweavb (5) Abyhvqx †fvUvi ZvwjKv P~ovšÍ nBevi cieZx© wZb Kvh©w`e‡m cÖwZôvb cÖavb
Dnv Dc-cÖweavb (1) Gi Abyiƒc mKj †kÖwYK‡ÿ wkÿv_x©MY‡K cwoqv ïbvBevi e¨e¯’v Kwi‡eb Ges
mK‡ji AeMwZi Rb¨ D³ P~ovšÍ †fvUvi ZvwjKvi GKwc Kwc mswkøó †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi
†bvwUk †ev‡W© Uv½vBqv cÖKvk Kwi‡eb I Z_vi AšÍZt wZbw`b Dnv msiÿ‡Yi e¨e¯’v Kwi‡eb|
(7) dig- 1 G cÖ‡qvRbxq Awf‡hvRb mnKv‡i Lmov I P~ovšÍ †fvUvi ZvwjKv cÖYxZ nB‡e Ges Dfq
†fvUvi ZvwjKvi mKj Kwc cÖwZôvb cÖavb KZ…©K ¯^vÿwiZ nB‡e|
4.13| †fvUvi ZvwjKv mieivn : (1) MfwY©sewW ev †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU KZ…©K wba©vwiZ g~‡j¨ †h
†Kvb e¨w³ †fvUvi ZvwjKv μq Kwi‡Z cvwi‡eb|
(2) GBiƒc †fvUvi ZvwjKv weμqjä A_© mswkøó †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi Znwe‡j Rgv nB‡e|
4.14| wbe©vPb Abyôv‡bi mgq : †Kvb MfwY©sewW ev †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi †gqv` DËx‡Y©i AšÍZt
wÎkw`b c~‡e© Dnvi DËivwaKvix MfwY©sewW ev †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU MV‡bi D‡Ï‡k¨ m`m¨
wbe©vPb m¤úboe Kwi‡Z nB‡e|
4.15| *wcÖRvBwWs Awdmvi wb‡qvM : (1) cÖweavb 14 Gi Aaxb wbe©vPb Abyôv‡bi D‡Ï‡k¨ wbe©vP‡bi
Zdwmj †NvlYvi c~‡e© GKRb wcÖRvBwWs Awdmvi wb‡qv‡Mi Rb¨ cÖwZôvb cÖavb, MfwY©sewWi †ÿ‡Î,
wkÿv cÖwZôvbwU †h †Rjvq Aew¯’Z †mB †Rjvi †Rjv cÖkvmK‡K Ges g¨v‡bwRs KwgwUi †ÿ‡Î, wkÿv
cÖwZôvbwU †h Dc‡Rjvq Aew¯’Z †mB Dc‡Rjvi Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi‡K wjwLZfv‡e Aby‡iva
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RvbvB‡eb| ÒZ‡e gnvbMi GjvKvq g¨v‡bwRs KwgwU MV‡bi †ÿ‡ÎI †Rjv cÖkvmK‡K wjwLZfv‡e
Aby‡iva RvbvB‡Z nB‡e|Ó
(2) †Rjv cÖkvmK ev †ÿÎgZ, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi AbwaK mvZ w`‡bi g‡a¨ mswkøó MfwY©sewW
ev †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi †Kvb m`m¨ ev mswkøó †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi P~ovšÍ †fvUvi
ZvwjKvq AšÍf³
y© †Kvb e¨w³ e¨ZxZ, †Kvb cÖg †kÖwYi miKvwi Kg©KZ©v‡K wcÖRvBwWs Awdmvi
wb‡qvM Kwi‡eb|
4.16| wbe©vP‡bi Zdwmj †NvlYv : (1) wcÖRvBwWs Awdmvi MfwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi
m`m¨ wbe©vP‡bi Rb¨ wb¤oeiƒc mgq wba©viY Kwiqv wbe©vP‡bi Zdwmj †NvlYv Kwi‡eb, h_v :
(K) g‡bvbqbcÎ Rgv †`Iqvb Rb¨ wZbwU Kvh©w`em;
(L) g‡bvbqbcÎ Rgv`v‡bi †kl w`b nB‡Z cieZx© wZb w`‡bi g‡a¨ g‡bvbqbcÎ evQvB‡qi Rb¨
GKwU w`b;
(M) g‡bvbqbcÎ evQvB‡qi cieZx© wZb w`‡bi g‡a¨ g‡bvbqbcÎ cÖZ¨vnv‡ii Rb¨ GKwU w`b; Ges
(N) wbe©vPb Abyôv‡bi Rb¨ g‡bvbqbcÎ cÖZ¨vnv‡ii w`b nB‡Z AšÍZt `k w`b c‡ii GKwU w`b|
(2) mKj †kÖwYi m`m¨ c‡` wbe©vPb GK‡hv‡M Ges GKB mg‡q AbywôZ nB‡e|
4.17| g‡bvbqbcÎ AvnŸvb, BZ¨vw` : (1) cÖweavb 16 Gi Aaxb wbe©vP‡bi Zdwmj †NvlYvi m‡½ m‡½
g‡bvbqbcÎ Rgv`v‡bi ¯’vb I mgq D‡jøLc~e©K wcÖRvBwWs Awdmvi mKj †kÖwYi m`m¨ c‡`
g‡bvbqbcÎ AvnŸvb RvbvBqv ¯^xq Awd‡m GKwU weÁwß cÖKvk Kwi‡eb Ges Dnvi `yBwU Abywjwc
cÖwZôvb cÖav‡bi wbKU cvVvB‡eb|
(2) cÖwZôvb cÖavb Dc-cÖweavb (1) Gi Aaxb weÁwßwU cÖvwßi m‡½ m‡½ mKj †kÖwYK‡ÿ wkÿv_x©‡`i
D‡Ï‡k¨ Dnv cvV Kwiqv ïbvB‡eb Ges weÁwßi GKwU Abywjwc mswkøó wkÿv cÖwZôv‡bi bw_‡Z
msiÿY Kwi‡eb|
4.18| g‡bvbqbcÎ, BZ¨vw` : (1) †Kvb †kÖwYi †h †Kvb †fvUvi †mB †kÖwYi m`m¨ c‡` wbe©vP‡bi Rb¨
D³
†kªwYi m`m¨ nBevi †hvM¨ GKRb cÖv_x©i bvg cÖ¯Íve A_ev mg_©b Kwi‡Z cvwi‡eb :
Z‡e kZ© _v‡K †h, †Kvb †kªwYi †fvUvi msL¨v wZbR‡bi Kg nB‡j †mB †ÿ‡Î †Kvb cÖ¯ÍveK I
mg_©K cÖ‡qvRb nB‡e bv|
(2) †Kvb e¨w³ GKm‡½ `yBwU m`m¨ c‡` cÖwZØw›ØZv Kwi‡Z cvwi‡eb bv|
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(3) †Kvb wkÿK, †Kvb wkÿv_x©i AwffveK nB‡jI, wZwb AwffveK †kÖwYi m`m¨ c‡` cÖwZØw›ØZv
Kwi‡Z cvwi‡eb bv|
(4) mKj g‡bvbqb dig- 2 G `vwLj Kwi‡Z nB‡e|
4.19| evQvB : (1) wcÖRvBwWs Awdmvi wba©vwiZ ZvwiL I mg‡q cÖwZØw›Ø cÖv_x©MY A_ev Zuvnv‡`i
cÖwZwbwaM‡Yi Dcw¯’wZ‡Z, hw` Zuvnviv _v‡Kb, mKj g‡bvbqbcÎ evQvB Kwi‡eb|
(2) g‡bvbqbcÎmg~n evQvBKv‡j †Kvb g‡bvbqbcÎ m¤ú‡K© †Kvbiƒc AvcwË DÌvwcZ nB‡j
wcÖRvBwWs Awdmvi Dnv we‡ePbv Kwi‡eb|
(3) †Kvb Zz”Q Kvi‡Y wcÖRvBwWs Awdmvi †Kvb g‡bvbqbcÎ evwZj Kwi‡eb bv Ges wZwb Zz”Q ÎæwU
ms‡kva‡bi Rb¨ ZvrÿwYKfv‡e cÖv_x©‡K my‡hvM w`‡eb|
(4) wcÖRvBwWs Awdmvi cÖwZwU g‡bvbqbc‡Î Dnv MÖnY ev evwZj wel‡q Zuvnvi wm×všÍ wjwce×
Kwi‡eb Ges †Kvb g‡bvbqbcÎ evwZj Kiv nB‡j wZwb Dnvi KviYI ms‡ÿ‡c wjwce× Kwi‡eb|
4.20| g‡bvbqbcÎ evwZ‡ji weiæ‡× Avcxj : (1) †Kvb cÖv_x© g‡bvbqbcÎ wcÖRvBwWs Awdmvi KZ…K
©
cÖweavb 19 Gi Dc-cÖweavb (4) Gi Aaxb evwZj Kiv nB‡j cieZx© `yB w`‡bi g‡a¨ MfwY©sewWi
†Kvb m`m¨ c`cÖv_x©i †ÿ‡Î †Rjv cÖkvm‡Ki wbKU wKsev Z`KZ…©K GZ`y‡Ï‡k¨ ÿgZvcÖvß †Kvb
AwZwi³ †Rjv cÖkvm‡Ki wbKU Ges g¨v‡bwRs KwgwUi †Kvb m`m¨ c`cÖv_x©i †ÿ‡Î mswkøó Dc‡Rjv
wbe©vnx Awdmv‡ii wbKU msÿzä cÖv_x© Avcxj Kwi‡Z cvwi‡eb|
(2) Dc-cÖweavb (1) Gi Aaxb Avcxj `v‡q‡ii cieZx© `yB w`‡bi g‡a¨ Avcxj KZ…©cÿ
cÖ‡qvRb‡ev‡a, cÖv_x©‡K ïbvbx Kwiqv ev mswÿß Z`‡šÍi gva¨‡g Dnv wb®úwË Kwi‡eb Ges GB‡ÿ‡Î
Avcxj KZ…©c‡ÿi wm×všÍ P~ovšÍ ewjqv we‡ewPZ nB‡e|
4.21| ˆea cÖv_x©M‡Yi ZvwjKv cÖKvk : wcÖRvBwWs Awdmvi g‡bvbqbcÎ evQvB m¤úboe Kwievi ci,
A_ev
†Kvb cÖv_x©i g‡bvbqbcÎ evwZ‡ji †ÿ‡Î Avcxj `v‡qi nB‡j D³ wel‡q Avcxj KZ…©c‡ÿi wm×všÍ
cvBevi ci, dig- 3 G mwboe‡ek Kwiqv ˆea cÖv_x©M‡Yi ZvwjKv Zuvnvi Awdm Ges cÖwZôvb cÖav‡bi
gva¨‡g mswkøó †emiKvwi wkÿv cªwZôv‡bi †bvwUk †ev‡W© Uv½vBqv cÖKv‡ki e¨e¯’v Kwi‡eb|
4.22| cÖv_x©Zv cÖZ¨vnvi : cÖweavb 21 Gi Aaxb cÖKvwkZ ZvwjKvq †h mKj cÖv_x©i bvg AšÍf³
z©
iwnqv‡Q
Zuvnv‡`i †h †Kn ¯^xq ¯^vÿ‡i wcÖRvBwWs Awdmv‡ii wbKU cÖv_x©Zv cÖZ¨vnv‡ii Rb¨ wba©vwiZ mg‡qi
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g‡a¨ wjwLZ †bvwUk cÖ`vb Kwiqv Zuvnvi cÖv_x©Zv cÖZ¨vnvi Kwi‡Z cvwi‡eb|
4.23| wbe©vPb : (1) hw` †Kvb †kÖwYi m`m¨ c‡` D³ †kÖwYi m`m¨ c‡`i mgmsL¨K ev Z`‡cÿv Kg
msL¨K ˆea cÖv_x© _v‡Kb Zvnv nB‡j wcÖRvBwWs Awdmvi D³ cÖv_x©‡K ev cÖv_x©MY‡K webv cÖwZØw›ØZvq
wbe©vwPZ †NvlYv Kwi‡eb|
(2) hw` †Kvb †kÖwYi m`m¨ c‡` D³ †kÖwYi m`m¨ c‡`i AwaK msL¨K ˆea cÖv_x© _v‡Kb Zvnv nB‡j
†mB †kÖwY ev †kÖwYmg~‡ni m`m¨ c‡` wbe©vPb AbywôZ nB‡e|
(3) †h †ÿ‡Î Dc-cÖweavb (2) Gi Aaxb wbe©vPb Abyôvb Avek¨K nq †m †ÿ‡Î †Mvcb †fv‡Ui
gva¨‡g GB cÖweavbgvjvq wba©vwiZ c×wZ‡Z wbe©vPb AbywôZ nB‡e|
(4) wba©vwiZ Zvwi‡L mKvj `k NwUKv nB‡Z Acivý Pvi NwUKv ch©šÍ mswkøó †emiKvwi wkÿv
cÖwZôvb A½‡b †fvU MÖnY Kwi‡Z nB‡e|
4.24| †fvU MÖnY c×wZ : (1) †fvU MÖn‡Yi Rb¨ wba©vwiZ Zvwi‡L †fvU MÖnYKv‡j wcÖRvBwWs Awdmvi
Dcw¯’Z cÖ‡Z¨K †fvUv‡ii cwiwPwZ wbwðZ nBqv Zuvnv‡K dig- 4 Abymv‡i gyw`ªZ GKwU e¨vjU †ccvi
cÖ`vb Kwi‡eb|
(2) cª‡Z¨K e¨vjU †ccv‡ii gywocÎ μwgK b¤^ihy³ nB‡e wKš‘ †fvUvi‡K cÖ`Ë As‡k †Kvb b¤^i
_vwK‡e bv|
(3) †fvU MÖn‡Yi Rb¨ wcÖRvBwWs Awdmv‡ii mb¥y‡L GKwU Lvwj e¨vjU ev· ¯’vcb Kwi‡Z nB‡e Ges
†fvU MÖnY Avi‡¤¢i AšÍZt c‡bi wgwbU c~‡e© Dcw¯’Z cÖv_x©MY ev Zuvnv‡`i cÖwZwbwai mb¥y‡L GB e¨vjU
ev·wU wcÖRvBwWs Awdmvi KZ…©K wmjMvjvhy³ Kwi‡Z nB‡e|
(4) †Kvb †fvUvi‡K e¨vjU †ccvi cÖ`v‡bi c~‡e©(K) †fvUvi ZvwjKvq Zuvnvi bv‡gi wecix‡Z GKwU wUK ( ) wPý w`‡Z nB‡e;
(L) e¨vjU †ccv‡ii wcQ‡bi c„ôvq mswkøó †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi wmj‡gvni cÖ`vb Kwiqv
wcÖRvBwWs Awdmvi KZ…K
© ¯^vÿwiZ nB‡Z nB‡e; Ges
(M) e¨vjU †ccv‡ii gywo‡Z †fvUvi Zuvnvi ¯^vÿi ev wUcmwn cÖ`vb Kwi‡eb|
(5) e¨vjU †ccvi cÖvwßi ci †fvUvi(K) †fvU`v‡bi Rb¨ wba©vwiZ ¯’v‡b hvB‡eb;
(L) hvnv‡K ev, †ÿÎgZ, hvnvw`M‡K wZwb †fvU w`‡Z Pv‡nb e¨vjU †ccv‡i Zuvnvi ev Zuvnv‡`i bv‡gi
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cv‡k¦© wba©vwiZ N‡i μm ( ) wPý cÖ`vb Kwi‡eb; Ges
(M) †fvU`vb †k‡l e¨vjU †ccviwU fuvR Kwiqv Avwbqv wcÖRvBwWs Awdmv‡ii m¤§y‡L iwÿZ e¨vjU
ev‡· †dwj‡eb|
4.25| †fvU MYbv : (1) †fvU MÖnY mgvwßi Ae¨ewnZ ci(K) wcÖRvBwWs Awdmvi Dcw¯’Z cÖv_x© ev Zuvnv‡`i cÖwZwbwaM‡Yi Dcw¯’wZ‡Z e¨vjU ev·wU ev ev·¸wj
Lywj‡eb Ges Dnv nB‡Z e¨vjU †ccvi¸wj evwni Kwi‡eb;
(L) †Kvb e¨vjU †ccvi evwZj‡hvM¨ nB‡j wcÖRvBwWs Awdmvi Dnv Avj`v Kwi‡eb;
(M) wcÖRvBwWs Awdmvi cÖ‡Z¨K †kÖwYi cÖ‡Z¨K cÖv_x©i AbyK~‡j cÖ`Ë ˆea †fvU MYbv Kwi‡eb Ges
dig- 5 G djvdj msKjb Kwiqv GKwU weeiYx cÖ¯‘Z Kwi‡eb|
(2) †Kvb e¨vjU †ccvi evwZj‡hvM¨ nB‡e hw` Dnv‡Z(K) mswkøó wkÿv cÖwZôv‡bi wmj‡gvni I wcÖRvBwWs Awdmv‡ii ¯^vÿi bv _v‡K; A_ev
(L) †Kvb μm ( ) wPý bv _v‡K wKsev Ggbfv‡e _v‡K hvnv‡Z wbY©q Kiv hvq bv †h †fvUvi Kvnv‡K
†fvU w`qv‡Qb; A_ev
(M) GKRb cÖv_x©i bv‡gi wecix‡Z GKvwaK μm ( ) wPý _v‡K; A_ev
(N) μm ( ) wPý e¨ZxZ Ab¨ †Kvb wPý cÖ`vb Kiv nq|
(3) wcÖRvBwWs Awdmvi evwZj e¨vjU †ccvi¸wj, hw` _v‡K, Avjv`v c¨v‡K‡U wmjMvjv Kwiqv
c¨v‡K‡Ui Dci ÒevwZj e¨vjU †ccviÓ wjwLqv ivwL‡eb Ges Abyiƒcfv‡e ˆea e¨vjU †ccvi¸wj
GKwU Avjv`v c¨v‡K‡U wmjMvjv Kwiqv c¨v‡K‡Ui Dci Òˆea e¨vjU †ccviÓ wjwLqv Dnv wmjMvjv
Kwi‡eb|
4.26| djvdj weeiYx cÖKvk : (1) †fvU MYbv mgvwßi m‡½ m‡½ wcÖRvBwWs Awdmvi cÖ‡Z¨K †kªwYi
m`m¨c` msL¨vi wfwË‡Z whwb ev hvnviv m‡e©v”P †fvU cvBqv‡Qb Zuvnv‡K ev Zuvnvw`M‡K mswkøó †kÖwYi
m`m¨c‡` wbe©vwPZ †NvlYv Kwi‡eb Ges †Kvb cÖv_x© `vex Kwi‡j dig- 5 G GKwU Kwc Zuvnv‡K cÖ`vb
Kwi‡eb|
(2) hw` †Kvb †kÖwYi m`m¨ c‡` GKvwaK cÖv_x© mgvb †fvU cÖvß nb, Zvnv nB‡j †mB †ÿ‡Î
ZvrÿwYK jUvixi gva¨‡g wm×všÍ MÖnY Kwi‡Z nB‡e|
(3) wbe©vPb PjvKvjxb DÌvwcZ wbe©vPb mswkøó mKj wel‡q, hw` _v‡K, wb®úwËi c~Y© ÿgZv
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wcÖRvBwWs Awdmv‡ii _vwK‡e Ges GB †ÿ‡Î Zuvnvi wm×všÍ P~ovšÍ ewjqv MY¨ nB‡e|
4.27| wbe©vPbx KvMRcÎ c¨v‡KUKiY, msiÿY, BZ¨vw` : (1) wbe©vP‡bi djvdj cÖKv‡ki ci wbe©vPb
mswkøó mKj KvMRcÎ, e¨vjU †ccv‡ii c¨v‡KUmg~n, Ae¨eüZ e¨vjU †ccvimg~n GKwU eo
c¨v‡K‡U wmjMvjv Kwiqv wcÖRvBwWs Awdmvi cÖwZôvb cÖav‡bi wbKU n¯ÍvšÍi Kwi‡eb|
(2) Dc-cÖweavb (1) Abymv‡i cÖvß mKj KvMRcÎ, c¨v‡KU BZ¨vw` cÖwZôvb cÖavb ¯^xq †ndvR‡Z
cieZx© `yB ermi msiÿY Kwi‡eb|
4.28| cÖPviYv msμvšÍ weavb : (1) MfwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi †Kvb m`m¨ c` wbe©vPbx
cÖPviYvq †Kvbiƒc wgwQj, Rbmfv, AwffveK mfv, †kvfvhvÎv, jvDW-w¯úKvi, †cv÷vi, evBmvB‡
Kj ev †gvUi mvB‡Kj wKsev Mvwoeni e¨envi Kiv hvB‡e bv|
(2) wbe©vPbx cÖPviYvq †Kej 51/2 81/2 BwÂ mv`v-Kv‡jv wjd‡jU cÖKvk e¨ZxZ Ab¨ †Kvb Lv‡Z A_©
e¨q Kiv hvB‡e bv Ges †Kvb wbe©vPbx K¨v¤ú ¯’vcb Kiv hvB‡e bv|
4.29| †evW©‡K AewnZKiY, cÖÁvcb Rvwi, BZ¨vw` : (1) cÖwZôvb cÖavb MfwY©sewWi m`m¨ wbe©vPb
m¤úboe
nBevi AbwaK wZb w`‡bi g‡a¨ MfwY©sewWi mfvcwZ c‡`i Rb¨ cÖweavb 5 Abymv‡i ¯’vbxq wbe©vwPZ
msm` m`‡m¨i AwfcÖvqcÎ ev, †ÿÎgZ, wZbRb e¨w³i bvg I Rxeb-e„ËvšÍmn MfwY©sewWi wbe©vPb
m`m¨M‡Yi c~Y© bvg I wVKvbv wee„Z Kwiqv wcÖRvBwWs Awdmvi KZ…K
© cÖKvwkZ djvd‡ji GKwU
Kwcmn MfwY©sewW Aby‡gv`b cÖ¯Íve †ev‡W© †cÖiY Kwi‡eb|
(2) Dc-cÖweavb (1) Gi Aaxb cÖ¯Íve cÖvwßi ci †evW© cÖweavb 5(1) I 5(2) Gi Aaxb ¯’vbxq
wbe©vwPZ msm` m`‡m¨i AwfcÖvq Abymv‡i Ges †ÿÎgZ, cÖweavb 5(3) Abymv‡i mfvcwZ
g‡bvbqbc~e©K MfwY©sewW Aby‡gv`b Kwiqv cÖÁvcb AvKv‡i Rvwi Kwi‡e|
(3) g¨v‡bwRs KwgwUi m`m¨ I mfvcwZ wbe©vPb m¤úboe nBevi AbwaK wZb w`‡bi g‡a¨ cÖwZôvb
cÖavb wbe©vwPZ e¨w³M‡Yi c~Y© bv I wVKvbv Ges m`m¨ wbe©vP‡b wcÖRvBwWs Awdmvi KZ…K
© cÖKvwkZ
djvdj weeiYxi GKwU Kwc I mfvcwZ wbe©vP‡bi Rb¨ AbywôZ mfvi Kvh©weeiYxi mZ¨vwqZ
Abywjwcmn KwgwU Aby‡gv`‡bi Rb¨ †ev‡W© †cÖiY Kwi‡eb Ges †evW© KwgwU Aby‡gv`bc~e©K Dnv
cÖÁvcb AvKv‡i Rvwi Kwi‡e|
4.30| c`Z¨vM : (1) †Kvb m`m¨ MfwY©sewWi ev g¨v‡bwRs KwgwUi mfvcwZ‡K wjwLZ I ¯^xq
¯^vÿihy³
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cÎ‡hv‡M †h †Kvb mgq ¯^xq c` Z¨vM Kwi‡Z cvwi‡eb|
(2) mfvcwZ †ev‡W©i †Pqvig¨v‡bi wbKU wjwLZ I ¯^xq ¯^vÿihy³ cÎ‡hv‡M †h †Kvb mgq ¯^xq c`
Z¨vM Kwi‡Z cvwi‡eb|
(3) GB cÖweav‡bi Aaxb cÖ`Ë †Kvb c`Z¨vMcÎ mfvcwZi wbKU wKsev †ev‡W©i wbKU †cŠuQvBevi
m‡½ m‡½ Kvh©Ki nB‡e|
4.31| AvKw¯§K c` k~b¨Zv : (1) c`Z¨vM, e`wj, g„Zz¨eiY ev Ab¨ †Kvb Kvi‡Y †Kvb m`m¨ c~b¨
nB‡j
†h †kÖwYi m`m¨ c` k~b¨ nBqv‡Q cÖweavb 26 Abymv‡i cÖKvwkZ djvdj weeiYx‡Z †mB †kÖwYi †h
m`m¨ cieZx© AwaK msL¨K †fvU cvBqvwQ‡jb wZwb D³ k~b¨ c‡` m`m¨ wbe©vwPZ nBqv‡Qb ewjqv
MY¨ nB‡eb :
Z‡e kZ© _v‡K †h, D³iƒ‡c k~b¨ c`wU c~iY Kiv m¤¢e bv nB‡j GKB †kÖwYi †fvUviM‡Yi g‡a¨
nB‡Z †Kv-AÞ Kiv hvB‡e|
(2) Dc-cÖweavb (1) Gi Aaxb wbe©vwPZ ev †Kv-AÞK…Z †Kvb m`m¨ Zuvnvi ev Zuvnv‡`i c~e©m~ixi
†gqv‡`i Aewkó †gqv`Kvj ch©šÍ D³ c‡` envj _vwK‡eb|
(3) GB cÖweav‡bi Aaxb †Kvb c` c~iY Kiv nB‡j cÖwZôvb cªavb m‡½ m‡½ cÖweavb 29 Abymi‡Y
Dnv †evW©‡K AewnZ Kwi‡eb Ges †evW© D³ c‡` wbe©vwPZ ev †Kv-A‡ÞW m`m¨ wel‡q cÖÁvcb Rvwi
Kwi‡e|
4.32| cÖv_x©Zv I m`m¨c` evwZj : cÖweavb 11 Abymv‡i †Kvb e¨w³ MfwY©sewWi ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs
KwgwUi m`m¨ c‡` envj _vwKevi †hvM¨Zv nvivB‡j, wKsev cÖweavb 28 Gi weavb jsNb Kwi‡j GB
cÖweavbgvjvq hvnv wKQzB _vKzK bv †Kb, †evW©, D³ e¨w³‡K AvZ¥cÿ mg_©‡bi my‡hvM cÖ`vb Kwiqv,
Zuvnvi m`m¨c` evwZ‡ji KviY hyw³hy³ cÖZxqgvb nB‡j, Zuvnvi cÖv_x©Zv evwZj Kwiqv w`‡Z cvwi‡e
ev wbe©vwPZ nB‡jI m`m¨ c‡` Zuvnvi wbe©vPb evwZj Kwiqv D³ c‡` cybtwbe©vP‡bi Av‡`k w`‡Z
cvwi‡e|
4.33| mvaviY mfv AvnŸvb : (1) †evW© KZ…©K cÖweavb 29 Gi Aaxb cÖÁvcb Rvixi cieZx© wÎk w`‡bi
g‡a¨ MfwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi cÖg mfv Abyôvb Kwi‡Z nB‡e|
(2) MfwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU Dnvi KZ©e¨ I `vwqZ¡ h_vh_fv‡e m¤úv`‡bi cÖ‡qvR‡b
hZevi cÖ‡qvRb ZZevi mfvq wgwjZ nB‡e :
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Z‡e kZ© _v‡K †h, cÖwZ cwÄKve‡l©i cÖwZ wZb gv‡m MfwY©sewW ev g¨v‡bwRs KwgwUi b~¨bZg GKwU
mfv Abyôvb Kwi‡Z nB‡e|
(3) MfwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi mfvcwZi mwnZ civgk©μ‡g mswkøó m`m¨ mwPe
mswkøó mfvi ZvwiL, mgq I Av‡jvP¨m~wP wba©viYc~e©K mfv AvnŸvb Kwi‡eb|
(4) mfv Abyôv‡bi AšÍZt mvZ w`b c~‡e© mfvi weÁwß Rvwi Kwi‡Z nB‡e|
(5) mfv Abyôv‡bi Rb¨ cÖ`Ë weÁwß‡Z mywbw`©ó Av‡jvP¨m~wP D‡jøL _vwK‡e Ges DwjøwLZ Av‡jvP¨m~wP
Abyhvqx mfv AbywôZ nB‡e|
(6) Dc-cÖweav‡b (5) G hvnv wKQzB _vKzK bv †Kb, Av‡jvP¨m~wP ewnf~©Z †Kvb wel‡q Av‡jvPbv I
wm×všÍ MÖn‡Yi †ÿ‡Î Dcw¯’Z m`m¨M‡Yi `yB-Z…Zxqvsk m`‡m¨i m¤§wZi cÖ‡qvRb nB‡e :
Z‡e kZ© _v‡K †h, wkÿK ev Kg©Pvix wb‡qvM ev Zuvnv‡`i AcmviY ev eiLv¯ÍKiY ev †Kvb wkÿv_x©‡K
ewn®‹vi msμvšÍ †Kvb Av‡jvP¨m~wP weÁwß‡Z AšÍf³
~© bv _vwK‡j Dnv D³ mfvq Av‡jvPbv Kiv I †mB
m¤ú‡K© †Kvb wm×všÍ MÖnY Kiv hvB‡e bv|
4.34| we‡kl mfv : (1) cÖweavb 33 Gi weavb m‡Ë¡I MfvwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU,
Riæwi I
we‡kl cÖ‡qvR‡b, †h †Kvb mgq we‡kl mfv Abyôvb Kwi‡Z cvwi‡e|
(2) Ab~¨b PweŸk N›Uvi †bvwU‡k we‡kl mfv Avnevb Kiv hvB‡e Ges †Kvb we‡kl mfvq GKwUi
AwaK Av‡jvP¨m~wP _vwK‡e bv|
4.35| mfv cwiPvjbv c×wZ : (1) mKj mfv mswkøó †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡b AbywôZ nB‡e|
(2) MfvwY©sewWi ev. †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi mfvcwZ mKj mfvq mfvcwZ¡Z Kwi‡eb Ges Zuvnvi
Abycw¯’wZ‡Z mswkøó m`m¨-mwPe I wkÿK m`m¨MY e¨ZxZ Dcw¯’Z Ab¨ m`m¨M‡Yi ga¨ nB‡Z
Dcw¯’Z m`m¨M‡Yi msL¨vMwi‡ôi mg_©‡b †Kvb m`‡m¨i mfvcwZ¡‡Z¡ mfv AbywôZ nB‡e|
(3) †gvU m`m¨ msL¨vi A‡a©K m`m¨‡`i Dcw¯’wZ‡Z mfvi †Kvivg MwVZ nB‡e, Z‡e A‡a©K msL¨v
MYbvq †Kvb fMoevsk †`Lv w`‡j cieZ©x c~Y© msL¨v †Kviv‡gi Rb¨ we‡ePbvq Avwb‡Z nB‡e|
(4) hw` †Kvb mfvq †Kvivg c~Y© bv nq Zvnv nB‡j mfv cieZ©x Kvh©w`em ch©šÍ g~jZex _vwK‡e Ges
D³ Kvh©w`e‡m c~e© w`‡bi wba©vwiZ ¯’vb I mg‡q D³ g~jZex mfv AbywôZ nB‡e|
(5) g~jZex mfvq †Kvivg cÖ‡qvRb nB‡e bv Ges Dcw¯’Z m`m¨M‡Yi Øviv mfvi Kvh© cwiPvjbv Kiv
hvB‡e|
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(6) mfvq Dcw¯’Z m`m¨M‡Yi msL¨vMwiô m`m¨M‡Yi m¤§wZ‡Z wm×všÍ M„nxZ nB‡e Ges †fv‡Ui
mgZvi †ÿ‡Î mfvq mfvcwZZ¡Kvix e¨w³i wØZxq ev wbY©qK †fvU _vwK‡e|
4.36| wm×všÍ MÖnY msμvšÍ AbymiYxq weavb : (1) MfvwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU GB
cÖweavbgvjv wKsev †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb msμvšÍ mgq mgq miKvi KZ©„K cÖ`Ë †Kvb Av‡`k,
wm×všÍ Ges †evW© KZ©„K RvwiK…Z †Kvb Av‡`‡ki mwnZ msMwZc~Y© b‡n GBiƒc †Kvb wm×všÍ MÖnY
Kwi‡e bv|
(2) GB cÖweavbgvjvi mwnZ msMwZc~Y© b‡n GBiƒc †Kvb wm×všÍ M„nxZ nB‡j, D³iƒc M„nxZ mKj
wm×všÍ evwZj I AKvh©Ki ewjqv MY¨ nB‡e Ges D³iƒc wm×všÍ MÖn‡Yi Rb¨ MfvwY©sewW ev †ÿÎgZ,
g¨v‡bwRs KwgwUi m`m¨MY GKK I †hŠ_fv‡e `vqx nB‡eb|
4.37| mfvi Kvh©weeiYx : (1) cÖwZ mfvi Kvh©weeiYx GKwU Kvh©weeiYx ewn‡Z wjwLZ I msiwÿZ
Ges
MfvwY©sewWi ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi mfvcwZ I m`m¨-mwPe KZ©„K ¯^vÿwiZ nB‡e|
(2) cÖwZwU mfvi Kvh©weeiYx cieZ©x mfvq cwVZ I Aby‡gvw`Z nB‡e|
4.38| MfvwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU evwZjKiY, BZ¨vw` : (1) Dc-cÖvweavb (2) G
DwjøwLZ
kZ© mv‡c‡ÿ, cÖweavb 36 Gi jsNb, †evW© ev miKvi KZ©„K RvixK…Z wb‡`©kbv Agvb¨KiY, A`ÿZv,
Avw_©K Awbqg, Ae¨e¯’vcbv ev Abyiƒc Ab¨‡Kvb Kvi‡Y †evW© †h †Kvb mgq MfvwY©sewW ev, †ÿÎgZ,
g¨v‡bwRs KwgwU fvw½qv w`‡Z ev cÖweavb 5 (3) Gi Aax‡b g‡bvbxZ Dnvi mfvcwZ ev †h †Kvb
m`‡m¨i m`m¨c` evwZj Kwi‡Z cvwi‡e|
(2) Dc-cÖweavb (1) Abyhvqx GKwU MfvwY©ewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU fvw½qv †`Iqv ev
mfvcwZ ev m`‡m¨i m`m¨c` evwZ‡ji c~‡e© †evW© MfvwY©sewW ev, †ÿZgZ, g¨v‡bwRs KwgwU †Kb
fvw½qv †`Iqv nB‡e bv ev mswkøó c` evwjZ Kiv nB‡e bv, GB g‡g© KviY `k©vBevi Rb¨ wb‡`©k
cÖ`vb Kwi‡e Ges D³iƒc wb‡`©k cÖvwßi AbwaK wÎk w`‡bi g‡a¨ mswkøó MfvwY©sewW ev, †ÿÎgZ,
g¨v‡bwRs KwgwU ev cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î e¨vw³MZ KviY `k©vB‡Z nB‡e|
(3) †evW© ¯^cÖ‡Yvw`Z nBqv ev miKv‡ii wb‡`©‡k MfvwY©sewW ev, †ÿZgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi †h †Kvb
Kvh© wel‡q AbymÜvb Kwi‡Z wKsev †Kvb Awf‡hv‡Mi wel‡q Z`šÍ Kwi‡Z cvwi‡e Ges mswkøó
†iKW©cÎ Zje Kwi‡Z cvwi‡e|
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4.39| GWnK KwgwU : (1) gva¨wgK ev D”P gva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb wba©vwiZ
mg‡qi g‡a¨ MfvwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU c~YM©V‡b e¨_© nB‡j ev Dnv mwVK fv‡e MwVZ
bv nB‡j ev evwZj nB‡j ev fvw½qv †`Iqv nB‡j AbwaK 6(Qq) gv‡mi Rb¨ wb‡¤oe ewY©Z m`m¨
mgš^‡q GWnK KwgwU MwVZ nB‡e,h_v;
(K) mfvcwZ- †evW© KZ©„K g‡bvbxZ;
(L) m`m¨ mwPe- mswkøó wkÿv cÖwZôv‡bi cÖavb;
(M) m`m¨
(A) †Rjv wkÿv Awdmvi KZ©„K g‡bvbxZ mswkøó wkÿv cÖwZôv‡bi wkÿK‡`i ga¨ nB‡Z GKRb
wkÿK;
(Av) †Rjv m`‡ii †ÿ‡Î †Rjv cÖkvmK Ges Dc‡Rjvi †ÿ‡Z Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi KZ©„K
g‡bvbxZ GKRb AwffveK|
(2) GWnK KwgwU MfvwY©sewWi ev g¨v‡bwRs KwgwUi mKj ÿgZv cÖ‡qvM Ges mKj `vwqZ¡ cvjb
Kwi‡e|
(3) GWnK KwgwU MV‡bi 6 (Qq) gv‡mi g‡a¨ GB cÖweavbgvjvi weavb Abymv‡i mswkøó wkÿv
cÖwZôv‡bi MfvwY©sewW ev g¨v‡bwRs KwgwU MV‡bi KvR AMªvwaKvi wfwË‡Z m¤úboe Kwi‡Z nB‡e|
(4) wZbRb m`‡m¨i Dcw¯’wZ‡Z GWnK KwgwU mfvi †Kvivg MwVZ nB‡e|
(5) GWnK KwgwU MV‡bi wel‡q †ev‡W©i Aby‡gv`b MÖnY Kwi‡Z nB‡e|
(6) †evW© KZ©„K GWnK KwgwU Aby‡gv`‡bi ZvwiL nB‡Z Dnvi †gqv` MYbv Kiv nB‡e|
(7) GWnK KwgwU Aby‡gvw`Z nBevi Qq gv‡mi g‡a¨ MfvwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU MV‡b
e¨_© nB‡j †gqv` †k‡l D³ GWnK KwgwU wejyß nBqv hvB‡e|
4.40| AšÍeZ©xKvjxb e¨e¯’v : (1) †h mKj gva¨wgK I D”P gva¨wgK ¯Í‡ii †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi
MfvwY©sewW ev g¨v‡bwRs KwgwUi †gqv` GB cÖweavbgvjv Rvwii Zvwi‡Li c~‡e© DËxY© nBqv‡Q ev
†ev‡W©i Aby‡gv`‡bi A‡cÿvq iwnqv‡Q A_ev †gqv` DËx‡Y©i Kvi‡Y cÖweavb 53 Gi Aaxb iwnZ
†i¸‡jkbm& Gi Aaxb MfvwYsewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU MV‡bi Kvh©μg M„nxZ nBqv‡Q wKš‘
†ev‡W©i Aby‡gv`‡bi Rb¨ †cÖiY Kiv nq bvB, †m mKj †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi MfvwY©sewW ev
†ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU MVb msμvšÍ M„nxZ Kvh©μg †hLv‡b †h ch©v‡q iwnqv‡Q †m ch©v‡q Dnv

125

cÖwk¶‡Ki Rb¨

evwZj ewjqv MY¨ nB‡e|
(2) gva¨wgK ev D”P gva¨wgK ¯Í‡ii D³ wkÿv cÖwZôv‡bi e¨e¯’vcbv I cwiPvjbvi Rb¨ cÖweavb 39
Gi Aaxb GWnK KwgwU MwVZ nB‡e Ges D³ KwgwU MwVZ nBevi ci h_vkxNª GB cÖweavbgvjvi
Aaxb MfvwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU MVb Kwi‡Z nB‡e|
4.41| MfvwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi ÿgZv I `vwqZ¡ : (1) MfvwY©sewW ev, †ÿÎgZ,
g¨v‡bwRs KwgwU mswkøó wkÿv cÖwZôvb cwiPvjbv Avw_©K I cÖkvmwbK e¨e¯’v Z`viKxKiY, †jLvcovi
gvb wbwðZ KiYv‡_© Kvh©Ki c`‡ÿc MÖnY, k„•Ljv eRvq ivLv Ges iÿYv‡eÿY msμvšÍ Kv‡Ri
`vwqZ¡ cvjb Kwi‡e|
(2) MfvwY©sewWi ev, †ÿÎgZ g¨v‡bwRs KwgwUi wb¤oeiƒc ÿgZv _vwK‡e, h_v;
(K) cwiPvjbv:
(1) wbqwgZ KwgwUi mfv Abyôvb;
(2) wkÿv cÖwZôv‡bi Rb¨ m¤ú` msMÖn, m¤ú` e¨e¯’vcbv I Znwej MVb;
(3) mvgwMÖKfv‡e wkÿv cÖwZôvb myôzfv‡e cwiPvjbv;
(L) Avw_©K I cÖkvmwbK Kvh©vw` :
(1) wkÿv cÖwZôv‡bi Rb¨ msM„nxZ m¤ú` I Znwe‡ji h_vh_ e¨envi wbwðZKiY Ges wbqš¿Y;
(2) miKv‡ii wb‡`©kbv mv‡c‡ÿ, wkÿv_x©M‡Yi wbKU nB‡Z Av`vq‡hvM¨ †eZb I wd‡mi nvi
wbav©iY;
(3) `wi`ª I †gavex wkÿv_©x‡`i m¤ú~Y© ev AvswkK †eZb gIKzd I Avw_©K myweavw` cÖ`vb;
(4) wba©vwiZ cš’vq cÖwZôv‡bi wkÿK-Kg©Pvix wb‡qvM I c‡`vboewZv`vb;
(5) wkÿv cÖwZôv‡bi ev‡RU I wnmve weeiYx Aby‡gv`b;
(6) evwl©K cÖvwZ‡e`b I AwWU wi‡cvU© cÖKv‡ki e¨e¯’vKiY;
(7) AwWU AvcwË wb®úwËKiY;
(8) †Kvb e¨w³ ev ms¯’v KZ©„K DBjK…Z A_ev `vbK…Z A_ev n¯ÍvšÍwiZ ¯’vei ev A¯’vei m¤ú` ev
m¤úwË MÖnb, wewb‡qvM I cwiPvjbvKiY;
(9) DØ„Ë A‡_©i wewb‡qvM;
(10) wkÿK-Kg©PvixM‡Yi †eZb-fvZvw` cÖ`vb;
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(11) wkÿK-KgPvixM‡Yi Aby‡gvw`Z †Kvb AwMÖg I MÖvPzBwU gÄyixKiY;
(12) PvKzixi kZ©vejx Abymi‡Y wkÿK-Kg©PvixMY‡K cÖvc¨ QzwU gÄyi;
(13) miKvwi wb‡`©kbvi Av‡jv‡K ˆbwgwËK QzwU e¨wZZ QzwUi ZvwjKv Aby‡gv`b;
(14) hš¿cvwZ, hvbevnb, AvmevecÎ ev Ab¨ †Kvb `ªe¨ ev miÄvgvw` APj ev Ae¨envi‡hvM¨ †NvlYv
I cÖPwjZ wewa-weavb †gvZv‡eK weμ‡qi e¨e¯’vKiY;
(M) †jLvcovi gvb I mncvV¨μwgK Kvh©μg wbwðZKiY :
(1) wkÿvi mvwe©K gv‡bvboeq‡b Kvh©Ki c`‡ÿc MÖnY I gvb wbwðZKiY;
(2) AvaywbK jvB‡eªwi ¯’vcb I Dnvi mg„×KiY;
(3) hš¿cvwZ, eBcÎ I Ab¨vb¨ wkÿv DcKiY msMÖn;
(4) wkÿv½‡b wbqwgZ †Ljvayjv, we‡bv`b I mvs¯‹…wZK welqvw` PP©vi e¨e¯’v Kiv;
(5) evwl©K μxov I mvs¯‹…wZK cÖwZ‡hvwMZvi e¨e¯’vKiY;
(N) k„•Ljvg~jK Kvh©vw` :
(1) wkÿK-Kg©Pvixi k„•Ljv weavb;
(2) wkÿK-Kg©PvixM‡Yi PvKzixi kZ©vejx Abymi‡Y wefvMxq e¨e¯’v MÖnY I `Û Aby‡gv`b, Z‡e
AcmviY ev eiLv‡¯Íi wel‡q †ev‡W©i c~e©vby‡gv`b MÖnY e¨ZxZ D³iƒc †Kvb `Û Av‡ivc Kiv hvB‡e
bv;
(O) Dboeqb I iÿYv‡eÿY :
(1) wkÿv cÖwZôv‡bi AeKvVv‡gv wbg©vY I Dboeqb Ges Dnv iÿYv‡eÿY;
(2) wkÿv cÖwZôv‡bi Dboeq‡bi Rb¨ we‡kl cÖKí MÖnY;
(P) wewea :
(1) †evW© Ges miKvi KZ©„K RvixK…Z mKj Av‡`k-wb‡`©k cvjb;
(2) †evW© Ges miKvi KZ©„K mgq mgq Awc©Z Ab¨vb¨ `vwqZ¡ cvjb;
4.42| GKv‡WwgK wel‡q GLwZqvi : gva¨wgK I D”P gva¨wgK ¯Í‡ii †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi
GKv‡WwgK wel‡q wkÿv cÖwZôvb cÖavb I wkÿKM‡Yi GLwZqvi _vwK‡e|
4.43| Dc-KwgwU MVb : (1) MfvwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU MwVZ nBevi cieZ©x GK
gv‡mi
g‡a¨ wZbRb m`m¨ mgš^‡q GKwU A_© Dc-KwgwU MVb Kwi‡Z nB‡e|
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(2) A_© Dc KwgwU cÖwZ gv‡m Kgc‡ÿ GKevi mfvq wgwjZ nB‡e Ges mswkøó wkÿv cÖwZôv‡bi
Avq-e¨‡qi wnmve cixÿv- wbixÿv Kwi‡e I Mfvwb©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi cieZ©x mfvq
Dnvi cÖwZ‡e`b †ck Kwi‡e|
(3) Mfwb©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU Dnvi `vwqZ¡ I KZ©e¨ cvj‡b mnvqZv Kwievi Rb¨
Ab¨vb¨ GK ev GKvwaK Dc-KwgwUI MVb Kwi‡Z cvwi‡e|
4.44| ev‡RU I evwl©K cÖvwZ‡e`b : (1) cÖwZ ermi 31 gvP© ev Zrc~‡e© cieZ©x A_© erm‡ii Rb¨
†emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi ev‡RU mfv AbywôZ nB‡e|
(2) MfvwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi m`m¨-mwPe ev‡RU mfvq we‡ePbv I Aby‡gv`‡bi
Rb¨ weMZ A_© erm‡ii Avw_©K wel‡q GKwU cÖwZ‡e`b, wkÿv cÖwZôv‡bi evwl©K ev‡RU Ges
cÖ‡qvRb‡ev‡a, m¤ú~iK ev‡RU †ck Kwi‡eb|
(3) MfvwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU ch©v‡jvPbv‡šÍ Dc¯’vwcZ ev‡RU Aby‡gv`b A_ev
†Kvbiƒc ms‡kvab cÖ‡qvRb nB‡j D³iƒc ms‡kvabx ev‡RUwU Aby‡gv`b Kwi‡e|
4.45| e¨vsK wnmve I Dnv cwiPvjbv : (1) MfvwYs ewW ev, †ÿ‡ÎgZ,g¨v‡bwRs KwgwU mswkøó
†emiKvwi
wkÿv cÖwZôv‡bi bv‡g Dnvi Znwe‡ji Rb¨ wbKUeZx© †Kvb Zdwmj e¨vs‡K GKwU wnmve Lywj‡e|
(2) MfwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi mfvcwZ Ges m`m¨ mwP‡ei †hŠ_ ¯^vÿ‡i D³ wnmve
cwiPvwjZ nB‡e|
(3) mswkøó wkÿv cÖwZôv‡bi Znwe‡ji mKj Avq D³ wnmv‡e Rgv Kwi‡Z nB‡e Ges Dc-cÖweavb
(5) Gi weavb mv‡c‡ÿ, mKj `vq μmW †P‡Ki gva¨‡g cwi‡kva Kwi‡Z nB‡e|
(4) †Kvbμ‡gB bM` Av`vqK…Z A_© e¨vs‡K Rgv bv Kwiqv bM‡` e¨q Kiv hvB‡e bv|
(5) mswkøó wkÿv cÖwôv‡bi ˆ`bw›`b e¨q wbe©v‡ni Rb¨ KZ©„c‡ÿi Aby‡gv`bμ‡g AbwaK 5,000/(cuvP nvRvi) UvKv bM` D‡Ëvjb Kwiqv nv‡Z ivLv hvB‡e|
4.46| m`m¨-mwPe ev wkÿv cÖwZôvb cÖav‡bi `vwqZ¡ I ÿgZv : (1) GB cÖweavbgvjvq DwjøwLZ ÿgZv
QvovI gva¨wgK I D”P gva¨wgK ¯Í‡ii †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi cÖavb MfvwY©sewW ev †ÿZgZ,
g¨v‡bwRs KwgwUi m`m¨-mwPe wnmv‡e cÖwZôv‡bi Znwej I m¤úwËi `wjjcÎ Ges Ab¨vb¨ †iKW©cÎ
msiÿY Kwi‡eb|
(2) wkÿv cÖwZôvb cÖavb Lmov ev‡RU, QzwUi ZvwjKv, webv †eZ‡b cwoevi Dc‡hvMx wkÿv_x©M‡Yi
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ZvwjKv cÖ¯‘Z Kwi‡eb Ges GB mKj welq MfvwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi mfvq
Aby‡gv`‡bi Rb¨ †ck Kwi‡eb|
(3) wkÿv cÖwZôvb cÖavb wkÿK-Kg©Pvix wb‡qvM I c‡`vboewZ msμvšÍ cÖ¯Íve Ges Dboeqb cwiKíbv
MfvwY©sewW ev, †ÿZgZ, g¨v‡bwRs KwgwUi mfvq †ck Kwi‡eb|
(4) wkÿv cÖwZôvb cÖavb mKj wkÿK I Kg©Pvixi ˆbwgwËK QzwU gÄyi Kwi‡e cvwi‡eb|
(5) wkÿv cÖwZôvb cÖavb wkÿv_©xM‡Yi ZË¡veavqK, D”PZi †kªwY‡Z cÖ‡gvkb, cixÿvi Rb¨ wkÿv_©x
wbe©vPb, mgq ZvwjKv ˆZix I cÖwZôv‡bi Ab¨vb¨ wel‡q cÖwZôv‡bi wkÿv cÖavb nB‡eb Ges Ab¨vb¨
wkÿKM‡Yi mwnZ civgk©μ‡g wZwb ewY©Z welqmgy‡n cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnY Kwi‡eb|
(6) GB cÖweavbgvjvi Aaxb `vwqZ¡ cvj‡b Ae‡njv wKsev e¨_©Zv wkÿv cÖwZôvb cÖav‡bi Am`vPiY
ewjqv MY¨ nB‡e Ges Zvnvi Rb¨ cÖ‡hvR¨ k„•Ljv msμvšÍ cÖweav‡bi AvIZvq kvw¯Í‡hvM¨ nB‡e Ges
Z¾b¨ Zuvnvi †eZb-fvZv eve` miKvwi Aby`vb cÖ`vb ¯’wMZ wKsev evwZj Kiv hvB‡e|
4.47| wbixÿv : (1) MfvwYs ewW ev, †ÿ‡ÎgZ,g¨v‡bwRs KwgwU KZ©„K wb‡qvMK…Z GK ev GKvwaK
wbixÿK
cÖwZ ermi cÖwZôv‡bi wnmve wbixÿv Kwi‡eb; c~e© erm‡ii wnmve wbixÿv Kwiqv wbixÿK MfvwYs ewW
ev, †ÿ‡ÎgZ,g¨v‡bwRs KwgwUi wbKU wbixÿv cÖwZ‡e`b `vwLjc~e©K †ev‡W©i wbKU Dnvi Kwc †cÖiY
Kwi‡eb|
(2) wbixÿv wd cÖwZôv‡bi wbR¯^ Znwej nB‡Z wbe©vn Kwi‡Z nB‡e|
(3) MfvwYs ewW ev, †ÿ‡ÎgZ,g¨v‡bwRs KwgwUi mfvq wbixÿv cÖwZ‡e`b jBqv Av‡jvPbv Kwi‡Z
nB‡e Ges cÖ‡qvRbxq †ÿ‡Î, cÖwZKvig~jK e¨e¯’v MÖnY Kwi‡Z nB‡e|
4.48| wbe©vnx KwgwU : (1) GB cÖweavbgvjvq hvnv wKQzB _vKzK bv †Kb, †Kvb b~Zb wkÿv cÖwZôvb
¯’vc‡bi
mgq cvV`v‡bi cÖv_wgK AbygwZi Rb¨ Av‡e`bKv‡j GKwU wbe©vnx MV‡bi cÖ¯Íve Kwi‡Z nB‡e Ges
GB KwgwU wb¤oeiƒ‡c MwVZ nB‡e, h_v :
(K) mfvcwZ- cÖwZôvbwUi cÖwZôvZv ev GKvwaK cÖwZôvZv _vwK‡j Zuvnv‡`i ga¨ nB‡Z Zuvnv‡`i
g‡bvbxZ GKRb cÖZôvZv;
(L) m`m¨- (A) †Kvb `vZv _vwK‡j D³ `vZv wKsev GKvwaK `vZv _vwK‡j Zuvnv‡`i ga¨ nB‡Z
Zuvnv‡`i Øviv g‡bvbxZ GKRb `vZv m`m¨;
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(Av) †Rjv cÖkvmK KZ©„K g‡bvbxZ 2Rb m`m¨;
(B) wkÿK wb‡qvM bv nIqv ch©šÍ m`m¨M‡Yi ga¨ nB‡Z mfvcwZ KZ…©K g‡bvwbZ †Kvb m`m¨ wbe©vnx
KwgwUi mwP‡ei `vwqZ¡ cvjb Kwi‡eb Ges wkÿK wb‡qvM m¤úboe nBevi ci cÖwZôvb cÖavb m`m¨mwPe nB‡eb;
(2) b~Zb ¯’vwcZ gva¨wgK I D”P gva¨wgK ¯Í‡ii †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi cvV`v‡bi
AbygwZ`vbKv‡j †evW© cÖ¯ÍvweZ wbe©vnx KwgwU Aby‡gv`b Kwi‡e|
(3) wbe©vnx KwgwUi mfvcwZ wbe©vnx KwgwUi mKj mfvq mfvcwZZ¡ Kwi‡eb|
(4) GB cÖweav‡bi Aax‡b MwVZ wbe©vnx KwgwUi †gqv` nB‡e Dnvi cÖg mfvi ZvwiL nB‡Z cieZx©
wZb ermi Ges ¯^xK…wZjv‡fi c~e© ch©šÍ cieZ©x cÖwZ wZb erm‡ii Rb¨, mswkøó wkÿv †ev‡W©i
c~e©vby‡gv`bμ‡g, wbe©vnx KwgwU c~bM©wVZ nB‡e;
Z‡e kZ© _v‡K †h, cvV`v‡bi cÖv_wgK AbygwZcÖvß †Kvb gva¨wgK I D”P gva¨wgK ¯Í‡ii †emiKvwi
wkÿv cÖwZôvb ¯^xK…wZjvf Kwievi ciI we`¨gvb wbe©vnx KwgwUi †gqv` Aewkó _vwK‡j D³iƒc
Aewkó †gqv` ch©šÍ we`¨gvb wbe©vnx KwgwU cÖwZôvbwU cwiPvjbv I e¨e¯’vcbvi `vwqZ¡ cvjb Kwi‡e
Ges wbe©vnx KwgwUi †gqv` DËxY© nBevi m‡½ m‡½ mswkøó gva¨wgK I D”P gva¨wgK ¯Í‡ii †emiKvwi
wkÿv cÖwZôvb cwiPvjbv I e¨e¯’vcvbvi `vwqZ¡, †ÿÎgZ, cÖweavb 4 I 7 Gi Aaxb MwVZ MfvwYs
ewW ev, †ÿÎgZ,g¨v‡bwRs KwgwUi Dci b¨¯Í nB‡e|
(5) GB cÖweavbgvjvi Aaxb MwVZ MfvwYs ewW ev, †ÿ‡ÎgZ,g¨v‡bwRs KwgwUi †h mKj `vwqZ¡ I
ÿgZv _vwK‡e GB cÖweav‡bi Aax‡b MwVZ wbe©vnx KwgwUiI Abyiƒc `vwqZ¡ I ÿgZv _vwK‡e|
4.49| ms¯’v cwiPvwjZ wkÿv cÖwZôv‡bi MfwY©sewW ev g¨v‡bwRs KwgwU : (1) Uªv÷, wgkbvix,
wkÿvmgvR,
†mbvwbevm, †cŠimfv, wmwU K‡c©v‡ikb, †ijI‡q, wek¦we`¨vjq, †evW© ev GBiƒc Ab¨ †Kvb ms¯’v ev
cÖwZôvb KZ©„K cÖwZwôZ I cwiPvwjZ wkÿv cÖwZôvb cwiPvjbvi Rb¨ wb‡¤oev³iƒ‡c MfwY©sewW ev,
†ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU MVb Kiv hvB‡Z cv‡i, h_v :
(K) mfvcwZ : ms¯’vi cÖavb ev Z`KZ…©K g‡bvbxZ e¨w³;
(L) m`m¨ mwPe : wkÿv cÖwZôv‡bi cÖavb (c`vwaKvi e‡j);
(M) m`m¨(A) wkÿK-wkwÿKv‡`i ga¨ nB‡Z Zuv‡`i †fv‡U wbe©vwPZ wKsev Zuvnv‡`i g‡a¨ mg‡SvZvi gva¨‡g
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ms¯’v cÖavb KZ…©K g‡bvbxZ `yBRb m`m¨;
(Av) wkÿv_x©‡`i AwffveKM‡Yi ga¨ nB‡Z mfvcwZ KZ…©K g‡bvbxZ wZbRb m`m¨ hvnv‡`i g‡a¨
AšÍZt GKRb gwnjv nB‡eb|
(2) ms¯’v cÖavb KZ…©K Dc-cÖweavb (1) Gi `dv (M) Gi Dc-`dv (A) Gi Aaxb wbe©vPb A_ev
mg‡SvZvi wm×všÍ M„nxZ nB‡e|
4.50| we‡kl ai‡bi MfwY©sewW ev g¨v‡bwRs KwgwU : (1) cÖweavb 4, 7 I 49 G hvnv wKQzB _vKzK bv
†Kb, we‡kl cwiw¯’wZ‡Z, †evW© Ges miKv‡ii c~e©vby‡gv`bμ‡g, gva¨wgK I D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb
†emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi Rb¨ we‡kl ai‡bi MfwY©sewW ev, †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU MVb Kiv
hvB‡e|
* (2) ÒDc-weavb (1) Gi Aax‡b MwVZ MfwY©sewW ev †ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU‡Z mfvcwZ, m`m¨
mwPe wnmv‡e cÖwZôvb cÖavb, `yBRb wkÿK m`m¨ Ges wZbRb AwffveK m`m¨ _vwK‡eb|Ó
4.51| KwZcq †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi e¨e¯’vcbv I cwiPvjbv msμvšÍ we‡kl weavb : GB
cÖweavbgvjvi Ab¨vb¨ weav‡b hvnv wKQzB _vKzK bv †Kb, Zdwmj- 2 G ZvwjKvfz³ we‡kl ai‡bi
gva¨wgK I D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi e¨e¯’vcbv I cwiPvjbvi `vwqZ¡ wkÿv
gš¿Yvjq KZ…K
© MwVZ cwiPvjbv KwgwUi, Dnv †h bv‡gB AwfwnZ nDK bv †Kb, Dci b¨¯Í _vwK‡e|
4.52| cÖwZôvZv I `vZvM‡Yi bvg cÖ`k©b : gva¨wgK I D”Pgva¨wgK wkÿv †evW©, XvKv Gi Awa‡ÿÎfz³
GjvKvaxb gva¨wgK I D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi cÖwZôvZv Ges `vZvi bvg
`yBwU c„K †ev‡W© ¯úó I `„k¨gvbfv‡e wjwce× Kwiqv mswkøó wkÿv cÖwZôvb cÖav‡bi Awdm K‡ÿ
¯’vqxfv‡e cÖ`k©b Kwi‡Z nB‡e|
4.53| iwnZKiY I †ndvRZKiY : (1) Board of Intermediate and Secondary
Education,
Dhaka (Constitution, Powers and Duties of Governing Bodies of NonGovernment Intermediate College) Regulations, 1977 Ges Board of
Intermediate and Secondary Education, Dhaka (Managing Committee of the
Recognised Non-Government Secondary Schools) Regulations, 1977 GZ`Øviv
iwnZ Kiv nBj|
(2) D³iƒc iwnZKiY m‡Ë¡I, gva¨wgK I D”Pgva¨wgK wkÿv †evW©, XvKv Gi Awa‡ÿÎfz³ GjvKvq
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Aew¯’Z gva¨wgK I D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †emiKvwi wkÿv cÖwZôvbmg~‡ni we`¨gvb MfwY©sewW ev,
†ÿÎgZ, g¨v‡bwRs KwgwU GB cÖweavbgvjvi Aaxb MwVZ nBqv‡Q ewjqv MY¨ nB‡e Ges Dnv‡`i
†gqv‡`i AewkóKvj A_ev cÖweavb 9 Abymv‡i wba©vwiZ †gqv`, GB `yB Gi g‡a¨ hvnv Av‡M Avwm‡e
†m †gqv` ch©šÍ, `vwqZ¡ cvjb Kwiqv hvB‡e|
(3) GB cÖweavbgvjv Kvh©Ki nBevi ci ¯’vbxq wbe©vwPZ msm` m`m¨, cÖweavb 5(1) I 5(2) Gi
weavb Abymi‡Y, Zuvnvi wbe©vPbx GjvKvq Aew¯’Z D”Pgva¨wgK ¯Í‡ii †Kvb †emiKvwi wkÿv
cÖwZôv‡bi mfvcwZi `vwqZ¡ MÖnY Kwi‡Z cvwi‡eb Ges D³iƒ‡c `vwqZ¡ MÖn‡Yi m‡½ m‡½ mswkøó wkÿv
cÖwZôv‡bi we`¨gvb MfwY©sewWi `vwqZ¡ cvjbiZ mfvcwZi `vwq‡Z¡i Aemvb NwU‡e|
4.54| Amyweav `~ixKiY : GB cÖweavbgvjvq MfwY©sewW ev g¨v‡bwRs KwgwU msμvšÍ †Kvb weav‡bi
wel‡q
A¯úóZv A_ev cÖ‡qv‡Mi †ÿ‡Î †Kvb Amyweav †`Lv w`‡j welqwU miKv‡ii †MvPixfz³ Kwi‡Z nB‡e
Ges GB‡ÿ‡Î miKv‡ii wm×všÍB P~ovšÍ ewjqv MY¨ nB‡e|

miKvi bvbv mgq cÖ‡qvR‡bi wbix‡ÿ cÖÁvcb Rvwi K‡ib, wb‡`©wkKv cÖ`vb K‡ib
Ges cÖÁvcb I wb‡`©wkKv ms‡kvab K‡ib myZivs meggq nvjbvMv` Z‡_¨i †LvuR
ivLv AZ¨vek¨K |

mnvqK MÖš’vewj:
1| wgqv †gvnv¤§` wd‡ivR, 1998| PvKzwii weavbvejx, †ivÏyi cÖKvkbx, Bmjvwgqv gv‡K©U, bxj‡ÿZ,
XvKv|
2| wgqv †gvt Ave`yj Kv‡`i, 2002| Ava~wbK cÖkvmb e¨e¯’vcbv, 4/11, ûgvqyb †ivW, we-eøK,
†gvnv¤§`cyi, XvKv- 1207|
3| ¯‹zj Av‡iv fvj Kx fv‡e Kiv hvq, cÖwkÿY g¨vby‡qj, RvZxq wkÿv e¨K¯’vcbv GKv‡Wgx (bv‡qg),
avbgÛx, XvKv -1205|
4| wgqv wQwÏKzi ingvb, 1999| QywU wewa, wbD Iqvmx© eyK K‡c©v‡ikb, 14 e½eäz GwfwbD, XvKv|
5| wgqv wQwÏKzi ingvb, 1998| †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb MvBW, wbD Iqvmx© eyK K‡c©v‡ikb, 14
e½eäz GwfwbD, XvKv|
6| Av‡iwdb †gvt kvgmyj, 2003| wkÿv cÖwZôvb wewa, 64, AvwRR MvBW mycvi gv‡K©U, kvnevM,
XvKv|
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7| ingvb, dRjyi (2015). †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi cÖkvmb I e¨e¯’vcbv (cwigvwR©Z I ewa©Z
ms¯‹iY). XvKv, PÆMÖvg : Kvgiæj eyK nvDm|

133

cÖwk¶‡Ki Rb¨

Awa‡ekb 8.8 wkÿv cÖwZôv‡bi Rbej KvVv‡gv I ‡eZbfvZv welqK bxwZgvjv
AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv
 †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi Rbej KvVv‡gv Abyhvqx Rbej wVK ivLv
 †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi ‡eZbfvZv welqK bxwZgvjv msμvšÍ Ávb

wkLbdj
Awa‡ekb †k‡l cÖwk¶Yv_©xiv †eZb fvZvw`i miKvwi Ask cÖ`vbKvix KZ…©cÿ †K ej‡Z cvi‡eb|
‡eZb fvZvw`i miKvwi Ask cÖvwßi Avek¨Kxq kZ©vejx wjL‡Z cvi‡eb|
†emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi eZ©gvb Rbej KvVv‡gv wPwýZ Ki‡Z cvi‡eb|
‡eZb fvZvw`i miKvwi Ask cÖvwßi Rb¨ Kvg¨ wkÿv_x© msL¨v wjL‡Z cvi‡eb|
wkÿK I Kg©Pvix‡`i wb‡qvMi Rb¨ b~b¨Zg wkÿvMZ †hvM¨Zv, AwfÁZv Ges †eZb‡¯‹j wba©viY
Ki‡Z cvi‡eb|
 †eZb fvZvw`i miKvwi Ask QvoKiY c×wZ wjL‡Z cvi‡eb|






wkLb †kLv‡bv cÖwµqvi QK
avc

welqe¯‘

1

 cvV m~Pbv
 †eZb
fvZvw`i
miKvwi
Ask
cÖ`vbKvix KZ…©cÿ
‡eZb
fvZvw`i
miKvwi Ask cÖvwßi
Avek¨Kxq kZ©vejx

2

c×wZ/†KŠkj

DcKiY

mgq

†eªBb ÷wg©s, †Rvovq †evW© I gvK©vi
Av‡jvPbv I cªkœ DËi

5 wgwbU

`jxq
KvR,
`jxq
Av‡jvPbv I gv_v LvUv‡bv
,GKK KvR, cvIqvi
c‡q›U †cÖ‡R‡›Ukb

20 wgwbU
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fxc KvW©, †evW© wcb,
Kw¤cDUvi, gvwëwgwWqv
cÖ‡R±i/ Ifvi‡nW
cÖ‡R±i, UªvÝcv‡iÝx
mxU|
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3

†emiKvwi
cÖwZôv‡bi
KvVv‡gv

wkÿv `jxq KvR, Av‡jvPbv
Rbej

†cv÷vi †ccvi, gvK©vi

20 wgwbU

4  ‡eZb
fvZvw`i
miKvwi
Ask
cÖvwßi Rb¨ Kvg¨
wkÿv_x© msL¨v
 †eZb
fvZvw`i
miKvwi
Ask
QvoKiY c×wZ
5 wkÿK I Kg©Pvix‡`i
wb‡qvMi Rb¨ b~b¨Zg
wkÿvMZ †hvM¨Zv,
AwfÁZv
Ges
†eZb‡¯‹j

`jxq KvR, Dc¯’vcb I †cv÷vi †ccvi, gvK©vi, 15 wgwbU
Av‡jvPbv
gvwëwgwWqv
cÖ‡R±i,
j¨vcUc

5

g~j¨vqb

cÖ‡kœvËi/KvR

6

Awa‡ekb ch©v‡jvPbv Av‡jvPbv I djveZ©b

`jxq KvR, Dc¯’vcb I c`ex mg~‡ni bv‡gi
Av‡jvPbv
ZvwjKv, fxc KvW©, †evW©
wcb, gvK©vi, gvwëwgwWqv
cÖ‡R±i, j¨vcUc

20

†evW© I gvK©vi

5 wgwbU

†evW© I gvK©vi

5 wgwbU

Dc¯’vcb
avc-1:
wgwbU
KvR- 1:

 cvV m~Pbv
 †eZb fvZvw`i miKvwi Ask cÖ`vbKvix KZ…©cÿ

5

Awa‡ekbwU ïiy Kivi c~‡e© cÖwk¶Yv_©x‡`i mv‡_ Kzkj wewbgq Kiæb| AZ:ci c~e©Ávb
hvPvB Gi Rb¨ wb‡Pi cÖkœ¸‡jv ‡ev‡W© wjLyb Ges †Rvovq Av‡jvPbv K‡i gZvgZ w`‡Z
ejyb|
1. Rbej KvVv‡gv Kx?
2. ‡eZb I fvZvi cv_©K¨ Kx?
3. †eZb fvZvw`i miKvwi Ask cÖ`vbKvix KZ…©cÿ †K?
AZ:ci cÖwk¶Yv_©x‡`i ab¨ev` Rvwb‡q †mkb †NvlYv Kiæb Ges wk‡ivbvg †ev‡W© wj‡L
w`b|
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avc-2: ‡eZb fvZvw`i miKvwi Ask cÖvwßi Avek¨Kxq kZ©vejx

20

wgwbU
KvR:- 1:

AskMÖnYKvix‡`i‡K myweavRbK †QvU †QvU `‡j Ggbfv‡e fvM Kiæb †hb `‡ji
m`m¨MY Amg ˆewk‡ô¨i AwaKvix nq| cÖwZ `‡j GKRb K‡i `j‡bZv g‡bvbqb w`b
Ges `‡ji GKwU K‡i bvg w`b|`j‡bZv‡K `‡ji m`m¨‡`i †jLK , Dc¯’vcK, mgqiÿK, DcKiY-iÿK, m`m¨ BZ¨vw` bv‡g wPwýZ K‡i cÖ‡Z¨‡Ki ey‡K c‡`i bvgvw¼Z
KvMR/gvw¯‹s †Uc jvMv‡Z ejyb|

KvR-2:

cÖwk¶Yv_©x‡`i cÖ‡Z¨K‡K GKwU K‡i ‡eZb fvZvw`i miKvwi Ask cÖvwßi Avek¨Kxq kZ©
fxc Kv‡W© wjL‡Z ejyb †hb `‡ji g‡a¨ GKB k‡Z©i cybive„wË bv nq |

KvR-3:

GKRb cÖwk¶Yv_©x fxc KvW© msMÖn K‡i kZ© mg~n

c‡o ïbv‡eb Ges Av‡iKRb

cÖwk¶Yv_©x fxc KvW©¸‡jv †evW© wcb w`‡q †ev‡W© jvMv‡eb †hb GKB k‡Z©i cybive„wË bv
nq |
KvR-4:

‡eZb fvZvw`i miKvwi Ask cÖvwßi Avek¨Kxq kZ© wb‡q Ifvi‡nW cÖ‡R±i / cvIqvi
c‡q›U †cÖ‡R‡›Uk‡bi gva¨‡g msw¶ß Av‡jvPbv Kiæb Ges `jmg~‡ni Dc¯’vc‡bi mv‡_
Zvi mv`„k¨ I ˆemv`„k¨ Zz‡j a‡i Zv‡`i aviYv ¯úó Kiæb|

avc-3: †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi eZ©gvb Rbej KvVv‡gv

15

wgwbU
KvR- 1:

cÖwZwU `j gva¨wgK we`¨vjq (lô-`kg †kªwY) c`ex mg~‡ni bvg wb‡¤œi Q‡Ki b¨vq
Q‡K wjL‡e|
c`ex

c`msL¨v
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KvR- 2:

QKwU GKwU `j Dc¯’vcb Ki‡eb Ab¨ `‡ji m`m¨iv cÖ‡qvR‡b ZvwjKvq c`ex

ms‡hvRb
ev we‡qvRb Ki‡eb|
KvR- 3:

cÖwZwU `j gva¨wgK we`¨vj‡qi (lô-`kg †kªwY) c`exmg~‡ni bv‡gi mvg‡b c`msL¨v
wjL‡e|

KvR- 4:

c`msL¨v hy³ QKwU GKwU `j Dc¯’vcb Ki‡eb Ab¨ `‡ji m`m¨iv cÖ‡qvR‡b c`msL¨v
ms‡hvRb ev we‡qvRb Ki‡eb|

KvR- 5:

avc - 3:

mw¤§wjZ Awa‡ek‡b gZvgZ wewbgq Kiæb|

 ‡eZb fvZvw`i miKvwi Ask cÖvwßi Rb¨ Kvg¨ wkÿv_x©
msL¨v
 †eZb fvZvw`i miKvwi Ask QvoKiY c×wZ

KvR - 1:

2০ wgwbU

Av‡M †_‡KB wb‡¤œi Q‡Ki b¨vq QK Kw¤úDvUv‡i / †cvóv‡i ˆZwi K‡i ivLyb |2 wU
`j‡K †eZb fvZvw`i miKvwi Ask QvoKiY c×wZ †cvóv‡i wjL‡Z Ges
gvwëwgwWqv/†cvóv‡i QKwU †`wL‡q evKx `‡ji cÖ‡Z¨K `j‡K QKwU c~iY Ki‡Z ejyb|(
my‡hvM _vK‡j Kw¤úDUvi e¨envi Ki‡Z ejyb|)
‡eZb fvZvw`i miKvwi Ask cÖvwßi Rb¨ Kvg¨ wkÿv_x© msL¨v (cwiwkó-ÕLÕ)

we`¨vjq

AÂj

wb¤œ gva¨wgK

kni

(6ô-8g)

gd¯^j

gva¨wgK

kni

mnwkÿv I ïay evjK cÖwZôv‡bi Rb¨
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(6ô-10g)

gd¯^j

D”P gva¨wgK

kni

(6ô-12k)

gd¯^j

KvR - 2:
KvR - 3:

KvR - 4:

QKwU GKwU `j Dc¯’vcb Ki‡e Ab¨ `‡ji m`m¨iv cÖ‡qvR‡b wkÿv_x© msL¨v ms‡hvRb
ev we‡qvRb Ki‡eb|
†eZb fvZvw`i miKvwi Ask QvoKiY c×wZ GKwU `j Dc¯’vcb Ki‡e Ab¨ `‡ji
m`m¨iv Zv‡`i gZvgZ e¨³ Ki‡eb|

mw¤§wjZ Avwa‡ek‡b c~e© †_‡K c~iYK…Z QKwU Ges †eZb fvZvw`i miKvwi Ask
QvoKiY c×wZ gvwëwgwWqv/†cvóv‡i †`wL‡q gZvgZ wewbgq Kiæb|

avc - 4: wkÿK I Kg©Pvix‡`i wb‡qvMi Rb¨ b~b¨Zg wkÿvMZ †hvM¨Zv,

20 wgwbU

AwfÁZv Ges †eZb‡¯‹j
KvR - 1:

avc- 2-G cÖ¯‘ZK„Z gva¨wgK we`¨vj‡qi (lô-`kg †kªwY) c`ex mg~‡ni bv‡gi ZvwjKvq
μwgK bv¤^vi/ eY© w`‡q wPwýZ Kiæb| KvM‡Ri UzKivq bv¤^vi/ eY© wj‡L cÖwkÿYv_x©‡`i
weZiY Kiæb| bv¤^vi/ eY© Abyhvqx cÖwkÿYv_x©iv `j ˆZwi K‡i GKmv‡_ em‡e Ges
bv¤^vi/ eY© Abyhvqx Zv‡`i bvgKiY n‡e |

KvR - 2:

cÖwZ`j‡K 2/3 wU wfc KvW© w`‡q ZvwjKvq Zv‡`i bv¤^vi/e‡Y©i wecix‡Z †h c` Av‡Q 1
wU wfc KvW© c‡`i bvg mn wb‡qvMi Rb¨ b~b¨Zg wkÿvMZ †hvM¨Zv I Avci wfc KvW©
c‡`i bvg mn AwfÁZv Ges †eZb‡¯‹j wjL‡e|

KvR - 2:

cÖ‡Z¨K `‡ji GKRb cÖwk¶Yv_©x fxc KvW© ‡_‡K c‡`i bvg mn wb‡qvMi Rb¨ b~b¨Zg
wkÿvMZ †hvM¨Zv, AwfÁZv Ges †eZb‡¯‹j c‡o ïbv‡eb Av‡iKRb cÖwk¶Yv_©x fxc
KvW©¸‡jv †evW© wcb w`‡q †ev‡W© jvMv‡eb| Dc¯’vcb †k‡l cÖwkÿYv_x©‡`i gZvgZ wbb|

KvR - 3:

mw¤§wjZ Awa‡ek‡b c~e© †_‡K ‰ZwiK„Z †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb- Gi wkÿK I
Kg©Pvix‡`i Rb¨ wb‡qvM- †hvM¨Zv , AwfÁZv I †eZb‡¯‹j (cwiwkó-ÕNÕ) gvwëwgwWqv‡q
†`wL‡q gZvgZ wewbgq Kiæb |
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avc - 5: g~j¨vqb

5 wgwbU

wb‡gœi cÖkœ/Kv‡Ri gva¨‡g cÖwk¶Yv_©x‡`i AR©b AMÖMwZ hvPvB Kiæb





†eZb fvZvw`i miKvwi Ask cÖ`vbKvix KZ…©cÿ †K?
‡eZb fvZvw`i miKvwi Ask cÖvwßi Avek¨Kxq 2 wU kZ© ejyb ?
†emiKvwi gva¨vwgK we`¨vjq Rbej KvVv‡gv‡Z MwYZ I mvaviY weÁvb
wkÿK KZ Rb?
‡eZb fvZvw`i miKvwi Ask cÖvwßi Rb¨ Kvg¨ wkÿv_x© msL¨v (‡ÿÎ D‡jøL
Kiæb) KZ Rb?
†emiKvwi gva¨vwgK we`¨vjq cÖavb wkÿK nIqvi Rb¨ Kx AwfÁZv cÖ‡qvRb?

avc - 5: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv
KvR-1

KvR-2

5 wgwbU

cÖwkÿYv_©x‡`i mv‡_ cÖ‡kœvËi I KvR †_‡K cÖvß gZvg‡Zi mvims‡ÿc
Kiæb| cybivq 2/1Rb cÖwkÿYv_©x‡K w`‡q Zvi e³e¨ ejvb| we‡kl K‡i
Rbej KvVv‡gv wVK ivLv I ‡eZb fvZvw`i miKvwi Ask cÖvwßi †ÿ‡Î cÖavb
wkÿ‡Ki KiYxq ¸iæZ¡ mnKv‡i Zz‡j aiæb| ÔmiKvi bvbv mgq cÖ‡qvR‡bi
wbix‡ÿ cÖÁvcb Rvwi K‡ib, wb‡`©wkKv cÖ`vb K‡ib Ges cÖÁvcb I
wb‡`©wkKv ms‡kvab K‡ib myZivs nvjbvMv` Z_¨ Rvbv cÖ‡qvRbÕ-G welqwU
cÖwkÿYv_©x‡`i Rvwb‡q w`b|
cÖwkÿYv_©x‡`i ab¨ev` I ï‡f”Qv Ávc‡bi gva¨‡g G Awa‡ekb mgvß
Kiæb|
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Awa‡ekb 8.9 wkÿK Kg©Pvix‡`i Kj¨vY Uªv÷ Ges Aemi myweavw` MÖnb cÖ`vb cÖwµqv

AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv
1. ‡emiKvwi wkÿv cÖwZôvb wkÿK I Kg©Pvwi Kj¨vY Uªv÷ cÖwewagvjv msμvšÍ Ávb
2. Uªv‡÷i Znwej †_‡K wkÿK I Kg©Pvwi‡`i Avw_©K myweav cÖvwßi †ÿ‡Î cÖ‡qvRbxq mn‡hvwMZv
cÖ`vb Kiv
3. †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb wkÿK I Kg©Pvwi Aemi myweav cÖwewagvjv msμvšÍ Ávb
4. †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb wkÿK I Kg©Pvwi Aemi myweav cÖvwßi †ÿ‡Î cÖ‡qvRbxq mn‡hvwMZv
cÖ`vb Kiv
5. †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb wkÿK I Kg©Pvwi Kj¨vY Uªv÷ Ges Aemi myweav cÖvwßi †ÿ‡Î mywb©w`ó
dig c~i‡Y mnvqZv cÖ`vb Kiv

wkLbdj
Awa‡ekb †k‡l cÖwk¶Yv_©xiv  Uªv‡÷i Kg©Kv‡Ð cÖavb wkÿ‡Ki f~wgKv ej‡Z cvi‡eb|
 wkÿK I Kg©Pvwie„›` †Kvb †Kvb †ÿ‡Î wK ai‡bi Avw_©K myweav cv‡eb Zv D‡jøL Ki‡Z cvi‡eb|
 wkÿK I Kg©Pvwi Kj¨vY Uªv÷ ‡_‡K Avw_©K myweav cvevi Rb¨ †Kvb †ÿ‡Î wkÿK I Kg©Pvwie„›`
†Kvb di‡g Av‡e`b Ki‡eb Zv wPwýZ K‡i c~iY Ki‡Z cvi‡eb|
 Aemi myweav cÖvwß msμvšÍ cÖavb cÖavb wewamg~n ej‡Z cvi‡eb|
 Aemi myweav cvevi Rb¨ †Kvb †ÿ‡Î †Kvb dig c~iY Ki‡eb Zv wPwýZ K‡i c~iY Ki‡Z
cvi‡eb|


mvgÄm¨c~Y© avcvbyhvqx cÖ‡`q Avw_©K myweav wn‡me K‡i †ei Ki‡Z cvi‡eb|
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wkLb †kLv‡bv cÖwμqvi QK
avc

welqe¯‘

c×wZ/†KŠkj

DcKiY

mgq

1

cvV m~Pbv

2

 Uªv‡÷i
Kg©Kv‡Ð `jxq KvR, Dc¯’vcb I †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb 30 wgwbU
cÖavb
wkÿ‡Ki Av‡jvPbv
wkÿK I Kg©Pvwi Kj¨vY
f~wgKv
Uªv÷ cÖwewagvjv -1999,
 wkÿK
I
gvwëwgwWqv
cÖ‡R±i,
Kg©Pvwie„›` Avw_©K
j¨vcUc
myweavi aiY I
†ÿ‡Î
†cv÷vi †ccvi, ‡evW©,
 Kj¨vY Uªv÷ ‡_‡K
gvK©vi

Mí ejv (Game)

Mí

5 wgwbU

Avw_©K myweav cvevi
Rb¨ di‡g c~iY
3

Aemi myweav cÖvwß cÖkœ DËi,GKK KvR, `jxq †cv÷vi
Dc¯’vcb
I gvK©vi
msμvšÍ cÖavb cÖavb KvR,
Av‡jvPbv
wewamg~n

‡evW©,

25gwbU

4

Aemi myweav cvevi `jxq KvR, Dc¯’vcb I †cv÷vi †ccvi, ‡evW©,
gvK©vi, gvwëwgwWqv cÖ‡R±i,
Rb¨ dg© c~iY
Av‡jvPbv
j¨vcUc

10 gwbU

5

Avw_©K
myweav GKK KvR, Dc¯’vcb I
wnmve K‡i †ei Av‡jvPbv
Kiv

10 gwbU

6

g~j¨vqb

7

Awa‡ekb ch©v‡jvPbv Av‡jvPbv I djveZ©b

cÖ‡kœvËi/KvR
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†ccvi,

wec KvW© I n¨vÛAvDU

†evW© I gvK©vi

5 wgwbU

gvwëwgwWqv
cÖ‡R±i,
j¨vcUc †evW© I gvK©vi

5 wgwbU
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f~wgKv
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb wkÿK I Kg©Pvwi Kj¨vY Uªv÷
cÖwewagvjv-1999 Gi gva¨‡g wkÿK I Kg©Pvwi‡`i Rb¨ Avw_©K myweav cÖvwßi e¨e¯’v
K‡i‡Qb Ges cÖwewagvjv-2005 Abyhvqx

†emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi wkÿK I

Kg©Pvwie„›` Aemi Avw_©K myweav cv‡”Qb| D³ cÖwewagvjvØq m¤ú‡K© cÖavb wkÿ‡Ki mg¨K
Ávb Zv‡K wbR wkÿv cÖwZôv‡bi wkÿK I Kg©Pvwi‡`i Avw_©K myweav I Aemi Avw_©K
myweav cÖvwßi cvevi †ÿ‡Îv `vwqZ¡kxj f~wgKv cvj‡b mnvqZv Ki‡e|

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi KZ…©K cÖYqbK…Z †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb wkÿK I Kg©Pvwi
Kj¨vY Uªv÷ cÖwewagvjv -1999 Gi gva¨‡g †emiKvwi gva¨wgK we`¨vjq wkÿK I
Kg©Pvwie„›` Avw_©K myweav †c‡q Avm‡Qb| G AvB‡bi cÖwewagvjvq cÖavbZ 3wU welq MyiæZ¡
†c‡q‡Q| cÖ_gZ, Uªv÷ cwiPvjbvi Rb¨ †evW© MVb, †evW©-mwP‡ei Kvh©vewj, †ev‡W©i mfv
Ges m`m¨M‡Yi m¤§vbx I hvZvqvZ fvZv I Znwej e¨e¯’v msμvšÍ wewagvjv; wØZxqZ,
Puv`v Av`vq I Rgv`vb c×wZ msμvšÍ wewagvjv I cÖ‡`q Avw_©K myweavmg~n msμvšÍ
wewagvjv Ges Z…ZxqZ, wkÿK I Kg©Pvwie„›` †Kvb †Kvb †ÿ‡Î Avw_©K myweav jv‡fi Rb¨
†Kvb ai‡bi di‡g Av‡e`b Ki‡eb Zvi bxwZgvjv| cÖweavbgvjvi †klvs‡k Ôdig-KÕ,
Ôdig-LÕ I Ôdig-MÕ bv‡g wZbwU wfbœ di‡gi di‡gU mswkó n‡q‡Q|

Uªv÷ cwiPvjbvKvix †ev‡W©i Rbej KvVv‡gv
 ‡Pqvig¨vb
 fvBm †Pqvig¨vb
 m`m¨ mwPe
 K‡qKRb m`m¨

Avw_©K myweav cÖvwß msµvšÍ wewaweavb
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- cÖwewagvjv `ªóe¨

Uªv‡÷i Kg©Kv‡Û cÖavb wkÿ‡Ki f~wgKv
 D³ wkÿv cÖwZôv‡b Kg©iZ wkÿK I Kg©Pvwi‡`i PvKwi msµvšÍ Z_¨ Uªv‡÷i
mwP‡ei Kv‡Q Z_v †ev‡W©i Kv‡Q ZrKZ©„K Zv‡K Ges wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ ‡cÖiY
Kiv|
 Uªv‡÷i Znwej †_‡K wkÿK I Kg©Pvwi‡`i Avw_©K myweav cÖvwßi †ÿ‡Î cÖ‡qvRbxq
mn‡hvwMZv cÖ`vb Kiv|

‡emiKvwi wkÿv cÖwZôvb wkÿK I Aemi myweav AvBb, 2002 (2002 mv‡ji 27 bs
AvB‡bi) Gi aviv 15-‡Z cÖ`Ë ÿgZve‡j †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb wkÿK I Kg©Pvwi
Aemi myweav †evW© cwiPvjbv cwil` miKv‡ii c~e©vby‡gv`bμ‡g †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb
wkÿK I Kg©Pvwi Aemi myweav cÖwewagvjv- 2005 cÖYqb K‡i| G cÖwewagvjv Abymv‡i
†emiKvwi wkÿv cÖwZôvb Z_v †emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi mKj wkÿK I Kg©Pvwi‡`i
KvQ †_‡K Av`vqK…Z Puv`v, cwil‡`i wm×všÍ Abymv‡i Znwe‡j cÖ`Ë gÄyix, Znwe‡ji A_©
wewb‡qvM †_‡K AwR©Z Avq Ges Ab¨vb¨ m~Î †_‡K cÖvß A_© mgš^‡q Aemi myweav Znwej
MVb Kiv n‡q‡Q| Znwe‡ji e¨e¯’vcbv, msiÿY, wewb‡qvM I cwiPvjbvi `vwqZ¡ b¨¯Í
n‡q‡Q †evW© cwiPvjbv cwil‡`i Ici| cwil` Zvi Kvh©vewj myôzfv‡e m¤úv`‡bi Rb¨ Zvi
GK ev GKvwaK m`m¨ mgš^‡q cÖ‡qvRbxq msL¨K KwgwU MVb Ges Giƒc KwgwUi `vwqZ¡ I
Kg©c×wZ wba©viY Ki‡Z cvi‡e| cÖwewagvjv Abyhvqx, Znwe‡ji Avq I e¨‡qi wnmve
†ev‡W©i Af¨šÍixY wbixÿv wefvM KZ…©K wbixwÿZ n‡e|

wkÿK I Kg©Pvwi‡`i Rb¨ G cÖwewagvjvi ¸iæZ¡c~Y© Ask nj Zv‡`i‡K cÖ‡`q Aemi
myweavavw` msμvšÍwewagvjv| †Kvb e¨wZμg Qvov GKRb wkÿK ev Kg©Pvwii Kvh©Ki
PvKwiKvj cÖwewagvjvq D‡jøwLZ 16wU av‡ci g‡a¨ †hwUi mv‡_ m½wZc~Y© nq wZwb †mB
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avc Abyhvqx ewY©Z GKKvjxb Avw_©K Aemi myweav cv‡eb Zv GZ`msμvšÍ weavb G
cÖwewagvjvq hy³ n‡q‡Q| GQvov we`¨vjq GgwcIfyw³i Av‡M ev c‡i †Kvb Ae¯’vq wkÿK
ev Kg©Pvwi KZ mgq Kvh©Ki PvKzwi Ki‡j, g„Zz¨ NU‡j, PvKwi †_‡K c` Z¨vM Ki‡j
BZ¨vw` wewfbœ †ÿ‡Î Zviv †Kvb

Avw_©K Aemi myweav cv‡eb Zvi weavb G‡Z ewY©Z

n‡q‡Q| †Kvb Ae¯’vq wK ai‡bi di‡g Avw_©K Aemi myweavi Rb¨ Av‡e`b Ki‡Z n‡e
Zvi wZbwU c„_K di‡gUI G cÖwewagvjvi mv‡_ cÖ`Ë n‡q‡Q|

‡emiKvwi wkÿv cÖwZôvb wkÿK I Kg©Pvwi Aemi myweav cÖwewagvjv- 2005 Abyhvqx wkÿK I
Kg©Pvwi‡`i Aemi Avw_©K myweav cvevi †ÿ‡Î cÖavb wkÿ‡Ki KiYxqt
 G cÖwewagvjvi D‡Ïk¨ c~iYK‡í cÖavb wkÿK GKwU mvwf©m ey‡K mKj wkÿK I
Kg©Pvwii PvKwi msμvšÍ hveZxq Z_¨ msiÿY Ki‡eb|
 cwil‡`i wjwLZ Aby‡ivaμ‡g wZwb †Kvb wkÿK ev Kg©Pvwii PvKwi msμvšÍ Z_¨vw`
mieivn Ki‡eb|
 cÖweavb g‡Z, wkÿK ev Kg©Pvwii Aemi Avw_©K myweav cÖvwßi Av‡e`b Zvi gva¨‡g
mswkøó DaŸ©Zb KZ…©cÿ eivei †cuŠQv‡Z mwμq f~wgKv cvjb Ki‡eb|
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n¨vÛAvDU-1: †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb wkÿK I Kg©Pvwi Kj¨vY Uªv÷ cÖwewagvjv-1999
n¨vÛAvDU-2: †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb wkÿK I Kg©Pvwi Aemi myweav cÖwewagvjv- 2005

n¨vÛAvDU-3: Kvh©Ki PvKwiKvj Ges cÖvß Aemi Avw_©K myweav

µwgK bs

Kvh©Ki PvKwiKvj

cÖvß Avw_©K myweav

(1)

`k eQi ev Z`yaŸ© wKš‘ GMvi eQ‡ii Kg

10 gv‡mi g~j †eZ‡bi mg cwigvY A_©

(2)

GMvi eQi ev Z`yaŸ© wKš‘ evi eQ‡ii Kg

13 gv‡mi g~j †eZ‡bi mg cwigvY A_©

(3)

evi eQi ev Z`yaŸ© wKš‘ ‡Zi eQ‡ii Kg

16 gv‡mi g~j †eZ‡bi mg cwigvY A_©

(4)

‡Zi eQi ev Z`yaŸ© wKš‘ ‡PŠÏ eQ‡ii Kg

19 gv‡mi g~j †eZ‡bi mg cwigvY A_©

(5)

‡PŠÏ eQi ev Z`yaŸ© wKš‘ c‡bi eQ‡ii Kg 22 gv‡mi g~j †eZ‡bi mg cwigvY A_©

(6)

c‡bi eQi ev Z`yaŸ© wKš‘ ‡lvj eQ‡ii Kg 25 gv‡mi g~j †eZ‡bi mg cwigvY A_©

(7)

‡lvj eQi ev Z`yaŸ© wKš‘ m‡Zi eQ‡ii Kg 29 gv‡mi g~j †eZ‡bi mg cwigvY A_©

(8)

m‡Zi eQi ev Z`yaŸ© wKš‘ AvVvi eQ‡ii 33 gv‡mi g~j †eZ‡bi mg cwigvY A_©
Kg

(9)

AvVvi eQi ev Z`yaŸ© wKš‘ Ewbk eQ‡ii 37 gv‡mi g~j †eZ‡bi mg cwigvY A_©
Kg

(10)

Ewbk eQi ev Z`yaŸ© wKš‘ wek eQ‡ii Kg

82 gv‡mi g~j †eZ‡bi mg cwigvY A_©

(11)

wek eQi ev Z`yaŸ© wKš‘ GKzk eQ‡ii Kg

47 gv‡mi g~j †eZ‡bi mg cwigvY A_©

(12)

GKzk eQi ev Z`yaŸ© wKš‘ evBk eQ‡ii Kg 52 gv‡mi g~j †eZ‡bi mg cwigvY A_©

145

cÖwk¶‡Ki Rb¨

(13)

evBk eQi ev Z`yaŸ© wKš‘ ‡ZBk eQ‡ii 57 gv‡mi g~j †eZ‡bi mg cwigvY A_©
Kg

(14)

‡ZBk eQi ev Z`yaŸ© wKš‘ PweŸk eQ‡ii 63 gv‡mi g~j †eZ‡bi mg cwigvY A_©
Kg

(15)

PweŸk eQi ev Z`yaŸ© wKš‘ cuwPk eQ‡ii 69 gv‡mi g~j †eZ‡bi mg cwigvY A_©
Kg

(16)

cuwPk eQi ev Z`yaŸ© PvKwii Rb¨ m‡e©v”P

75 gv‡mi g~j †eZ‡bi mg cwigvY A_©

miKvi bvbv mgq cÖ‡qvR‡bi wbix‡ÿ cÖÁvcb Rvwi K‡ib, wb‡`©wkKv cÖ`vb K‡ib
Ges cÖÁvcb I wb‡`©wkKv ms‡kvab K‡ib myZivs meggq nvjbvMv` Z‡_¨i †LvuR
ivLv AZ¨vek¨K |
mnvqK MÖš’vewj
1. RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wgx (bv‡qg) (2004), ¯‹zj Av‡iv fvj Kxfv‡e Kiv hvq. gva¨wgK
ch©v‡qi wkÿv cÖwZôvb cÖavb‡`i Rb¨ cÖwkÿY g¨vbyqvj. XvKv: RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv
GKv‡Wgx (bv‡qg), wkÿv gš¿Yvjq, MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi
2. gv‡jK, Avãyj, †eMg, gwiqg, Bmjvg, dLiæj I wiqv` †kL kvnevR (2007), wkÿvweÁvb I
evsjv‡`‡k wkÿv.
XvKv : evsjv‡`k wek¦we`¨vjq gÄyix Kwgkb
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3. Inve. Gg G, Av³vi, †mwjbv, I †`, mybxj KvwšÍ (2004). evsjv‡`‡k wkÿv cÖkvmb I
e¨e¯’vcbv-1. MvRxcyi : ¯‹zj Af G¨vwWD‡Kkb, evsjv‡`k Db¥y³ wek¦we`¨v jq|
4. ‡eMg, †nvm‡b Aviv I †nv‡mb, †gv: RvwKi (1998). wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv. XvKv:
†jLKØq KZ…K
© cÖKvwkZ|
5. bvRbxb, ivwk`v (2004). gva¨wgK wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv. XvKv : w`bv Ad‡mU wcÖw›Us
†cÖm|
6. ingvb, dRjyi (2015). †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi cÖkvmb I e¨e¯’vcbv (cwigvwR©Z I ewa©Z
ms¯‹iY). XvKv, PÆMÖvg : Kvgiæj eyK nvDm|
7. wgqv, wQwÏKzi ingvb (2010). †emiKvwi wkÿv cÖwZôvb MvBW (cwiewZ©Z bZzb ms¯‹iY). XvKv
: wbD Iqvmx© eyK K‡c©v‡ikb|
8. kvn Avjg, †gvnv¤§` (2010). †emiKvwi we`¨vjq e¨e¯’vcbv (PZz_© ms¯‹iY). XvKv : wcÖwÝc¨vj
cvewjkvm©|
9. wUwPs †KvqvwjwU B¤cÖæf‡g›U Bb †m‡KÛvwi GWy‡Kkb cÖKí (2006). cÖavb wkÿKM‡Yi
†ckvMZ Dbœqb welqK cÖwkÿY †Kvm©- cÖwkÿK g¨vbyqvj. gva¨wgK D”P wkÿv Awa`ßi, wkÿv
gš¿Yvjq, MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miK
10. ingvb, dRjyi (2015). †emiKvwi wkÿv cÖwZôv‡bi cÖkvmb I e¨e¯’vcbv (cwigvwR©Z I ewa©Z
ms¯‹iY). XvKv, PÆMÖvg : Kvgiæj eyK nvDm|
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Awa‡ekb 8.10 we`¨vj‡qi `wjjcÎ msiÿY I e¨envi
AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv
`wjjcÎ msiÿY I e¨envi Kiv
`wjjcÎ †kÖwYKiY Kiv
bw_ wPwýZKiY ‡KvW ˆZwi Kiv
Kw¤úDUv‡i `wjjcÎ msiÿY Kiv






wkLbdj
Awa‡ekb †k‡l cÖwk¶Yv_©xiv `wjjcÎ †kÖwYKi‡Yi myweav ‡ei Ki‡Z cvi‡eb|
`wjjc‡Gi ZvwjKv cÖ¯‘Z Ki‡Z cvi‡eb|
`wjjcÎ †kÖwYKiY Ki‡Z cvi‡eb|
bw_ wPwýZ Kivi Rb¨ ‡KvW ‰Zwi Ki‡Z cvi‡eb|
`wjjcÎ msiÿY Kivi †KŠkj D‡jøL Ki‡Z cvi‡eb|
Kw¤úDUv‡i `wjjcÎ msiÿY Kivi Dcvq †`Lv‡Z cvi‡eb|








wkLb †kLv‡bv cÖwµqvi QK
avc

welqe¯‘

c×wZ/†KŠkj

DcKiY

1

cvV m~Pbv

cÖ`k©b (wµqv K‡g©i)

4 wU bvw_

2

†kÖwY Ki‡Yi myweav

cÖ`k©b, †eªBb
†Rvovq Av‡jvPbv

3

`wjjc‡Gi ZvwjKv

`jxq KvR, Av‡jvPbv

÷wg©s, wi‡d¬Kkb Rvb©vj,
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i,
j¨vcUc
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†cv÷vi †ccvi, gvK©vi

mgq
8 wgwbU

8 wgwbU

10 wgwbU
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4

`wjjcÎ †kÖwYKiY

`jxq KvR, ‡cv÷e· , 10 vU ev·, gvwëwgwWqv 15 wgwbU
gv‡K©U †cø‡m, Dc¯’vcb I cÖ‡R±i, j¨vcUc
Av‡jvPbv

5

bw_ wPwýZ Kivi `jxq KvR, Dc¯’vcb I †cv÷vi †ccvi, gvK©vi
Rb¨ ‡KvW ‰Zwi
Av‡jvPbv

12

6

`wjjcÎ
msiÿY `jxq KvR,
Kivi †KŠkj
wewbgq

10

AwfÁZv c¨vW/ m`v KvMR

Dc¯’vcb I Av‡jvPbv

7

Kw¤úDUv‡i `wjjcÎ cÖ`k©b, nv‡Z-Kj‡g KvR, gvwëwgwWqv
cÖ‡R±i, 10 wgwbU
msiÿY
`jxq KvR, Dc¯’vcb I j¨vcUc, †evW© I gvK©vi
Av‡jvPbv

5

g~j¨vqb

cÖ‡kœvËi/KvR

†evW© I gvK©vi

8 wgwbU

6

Awa‡ekb ch©v‡jvPbv

Av‡jvPbv I djveZ©b

†evW© I gvK©vi

5 wgwbU

Dc¯’vcb
avc - 1: cvV m~Pbv

8 wgwbU

wb‡Pi wµqv K‡g©i gva¨‡g welqe¯‘i AeZvibv Kiæb|
KvR - 1:

Av‡M †_‡KB 5wU bw_ ˆZwi K‡i ivLyb hvi GKwU‡Z bvbvwea A‡bK wPwV cÎ _vK‡e
wKš‘ bw_i bvg _vK‡e bv Ges Aci 4wU bw_i 4wU c„_K bv‡g ( ‡hgb t fwZ© cixÿv,
¯^xK„wZ I bevqb, wµov, gvwëwgwWqv) _vK‡e| bvgwenxb I wµov Dfq bw_‡Z wµov
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Abyôv‡bi †bvwUk _vK‡e|`yBRb AskMÖnYKvixi GKRb‡K bvgwenxb I AciRb‡K
bvg hy³ 4wU bw_ w`‡q wµov Abyôv‡bi †bvwUk Ly‡R †ei Ki‡Z ejyb|
KvR - 2:

Ab¨ AskMÖnYKvix‡`i‡K Ly‡R †ei Kivi mg‡qi wnmve ivL‡Z ejyb|

KvR - 3:

wµov Abyôv‡bi †bvwUk Ly‡R †ei Kivi ci AskMÖnYKvix‡`i 2/3 Rb‡K wµov
Abyôv‡bi †bvwUk Ly‡R †ei Ki‡Z mgq †ni‡di nIqvi KviY e¨vL¨v Ki‡Z ejyb|

KvR - 4:

AskMÖnYKvix‡`i e¨vL¨vi ‡ik ‡_‡K Awa‡ek‡bi wk‡ivbvg Rvbvi †Póv Kiæb|
Awa‡ek‡bi wk‡ivbvg †NvlYv Kiæb Ges Ò we`¨vj‡qi `wjjcÎ msiÿY I e¨envi Ó
welqwU †ev‡W© wjLyb|

avc - 2: †kÖwYKi‡Yi myweav

8 wgwbU

KvR - 1:

avc G‡Ki cÖ`k©b I e¨vL¨v Ges AskMÖnYKvix‡`i AwfÁZv †_‡K `wjjcÎ
†kÖwYKi‡Yi myweav †Rvovq Av‡jvPbv K‡i wi‡d¬Kkb Rvb©v‡j wjL‡Z ejyb|

KvR - 2:

Zviv Kx wj‡L‡Q Zv †R‡b welqe¯‘i mvi ms‡¶c Kiæb |my‡hvM _vK‡j `wjjcÎ
†kÖwYKi‡Yi myweavi (msM„nxZ) Av‡jv‡K ˆZwi GZ`msµvšÍ cvIqvi c‡q›U A_ev
¯øvBW gvwëwgwWqv/IGPwc-‡Z cÖ`k©Y Ki‡eb|
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avc - 3: `wjjc‡Îi ZvwjKv
KvR:- 1:

10 wgwbU

AskMÖnYKvix‡`i‡K myweavRbK †QvU †QvU `‡j Ggbfv‡e fvM Kiæb †hb `‡ji
m`m¨MY Amg ˆewk‡ô¨i AwaKvix nq| cÖwZ `‡j GKRb K‡i `j‡bZv g‡bvbqb w`b
Ges `‡ji GKwU K‡i bvg w`b|`j‡bZv‡K `‡ji m`m¨‡`i †jLK , Dc¯’vcK, mgqiÿK, DcKiY-iÿK, m`m¨ BZ¨vw` bv‡g wPwýZ K‡i cÖ‡Z¨‡Ki ey‡K c‡`i bvgvw¼Z
KvMR/gvw¯‹s †Uc jvMv‡Z ejyb|

KvR- 2:

cÖ‡Z¨K `j‡K cÖavb wkÿ‡Ki `vwq‡Z¡i Av‡jv‡K we`¨vjq cÖwZôv †_‡K ïiæ K‡i
A`¨vewa wK wK ai‡bi bw_cÎ I †iwR÷ªvi †c‡q‡Qb Zvi ZvwjKv cÖYqb K‡i
msiÿY Ki‡Z ejyb|

KvR- 2:

G mgq Ny‡i Ny‡i `jxq KvR Z`viKx Kiæb Ges cÖ‡qvRbxq mnvqZv w`b|

avc - 4: `wjjcÎ †kÖwY KiY

KvR- 1:

15 wgwbU

c~‡e© cÖ¯Z
‘ K…Z bw_cÎ I †iwR÷ªvi

ZvwjKv ‡_‡K c„_K c„_K w¯øc †ccv‡i GKwU

K‡i bvg wjL‡Z ejyb| cÖ‡Z¨K `j‡K Pvwn`vbyhvqx w¯øc †ccvi mieivn Kiæb|[
†hgb - we`¨vjq cÖwZôv, †iwR‡÷ªkb, AbygwZ jvf, ¯^xK…wZ jvf, GKv‡WwgK, cixÿv
msµvšÍ BZ¨vw`|] Gfv‡e `yB †mU w¯øc †ccvi ‰Zwi Ki‡Z ejyb|
KvR- 2:

‡kªwYi bvbv ¯’v‡b cÖkvmwbK bw_cÎ, GKv‡WwgK bw_cÎ, Avw_©K †jb‡`‡bi bw_cÎ,
wewea I †iwR÷ªvi bvgvw¼Z 10 (52) wU ‡cv÷e· ivLyb| bvgvw¼Z ‡cv÷e‡·i
mv‡_ m¤úwK©Z w¯øc †ccvi mswkøó e‡· Ggb fv‡e ‡cv÷ Ki‡e †hb †Kvb `j †_‡K
GKB iKg `ywU w¯øc †ccvi GKB ‡cv÷e‡· bv c‡o|

KvR-3:

GK GKwU `j‡K GKwU K‡i e· w`b|
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KvR:-4

cÖwZwU `j bvgvw¼Z e‡·i mv‡_ m¤úwK©Z w¯øc †ccv‡i D‡jøwLZ bvg †_‡K †cv÷vi
†ccv‡i ZvwjKv ˆZwi Ki‡e|

KvR:-5

‡Kvb `j w¯øc †ccv‡i D‡jøwLZ bvg cÖ¯‘ZK…Z ZvwjKvq D‡jøL bv Ki‡j Zvi KviY
e¨vL¨v Ki‡e|

KvR:-6

†cv÷vi †ccv‡i †jLv †kl n‡j gv‡K©U †cø‡m Dc¯’vcb Ki‡Z ejyb Ges cÖ‡Z¨K `j‡K
Ny‡i Ny‡i Ab¨ `‡ji KvR †`L‡Z I wb‡R‡`i g‡a¨ gZwewbgq Ki‡Z ejyb|

KvR:-7

†`Lv †kl n‡j mevB‡K wbR wbR ¯’v‡b wM‡q em‡Z ejyb| †h †Kvb GKwU `j‡K `jxq
Kv‡Ri mvims‡¶c Ki‡Z ejyb|

KvR:-8

`‡ji Dc¯’vwcZ Z_¨vw` mgš^q K‡i wewfbœ bw_c‡Îi aiY m¤ú‡K© Zv‡`i aviYv ¯úó
Kiæb | m¤¢eci n‡j cvIqvi c‡q›U A_ev ¯øvBW †`Lv‡bvi Rb¨ gvwëwgwWqv/IGBPwc
e¨envi Kiæb|

avc - 5: `wjjcÎ msiÿY Kivi †KŠkj

10 wgwbU

KvR -1:

`jxqfv‡e AskMÖnYKvix‡`i `wjjcÎ msiÿY Kivi †KŠk‡ji AwfÁZv wewbgq
Ki‡Z ejyb|m`m¨iv e¨wZµg agx© AwfÁZvi †bvU ivL‡e| G mgq Ny‡i Ny‡i `jxq
Avjvc-Av‡jvPbv I gZwewbg‡qi Z`viKx Kiæb Ges cÖ‡qvRbxq mnvqZv w`b|

KvR -2:

Av‡jvPbv †k‡l2/3 wU `‡ji 2/3 Rb `jxq Avjvc-Av‡jvPbvi AwfÁZv ms‡ÿ‡c
Dc¯’vcb Ki‡eb| Ab¨ `‡ji K‡qKRb m`m¨ cÖ‡qvRbxq wdWe¨vK †`‡eb|

KvR - 3:

Zv‡`i Dc¯’vcb †kl n‡j cÖ‡qvR‡b welqwU m¤ú‡K© ms‡¶‡c Av‡jvPbv Kiæb|

avc - 6: bw_ wPwýZ Kivi Rb¨ ‡KvW ‰Zwi|
KvR -1:

10 wgwbU

cÖ‡Z¨K `j‡K bw_ mg~n mn‡R Kx fv‡e wPwýZ Kiv hvq Zv‡`i AwfÁZvi Av‡jv‡K †m
welq Av‡jvPbv Ki‡Z ejyb | bvbv `‡j wM‡q Av‡jvPbvi MwZ cÖK…wZ ch©‡eÿY Kiæb|

KvR -2:

bw_ mg~n mn‡R Kx fv‡e wPwýZ Kiv hvq †m welq aviYv cÖ`v‡bi Rb¨ wb‡¤œi Q‡Ki
b¨vq QK †cvóv‡i (A_ev gvwëwgwWqv cÖ‡R±v‡i ) cÖ`k©b Kiæb|
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bw_i cÖavb fvM

bw_i Dc fvM

bw_i Dc fv‡Mi Dc fvM

‡KvW bw_i aiY

‡KvW bw_i bvg

‡KvW kvLv bw_i bvg

1

01

we`¨vjq ¯’vcb

02

AbygwZ I ¯^xK…wZ

03

wb‡qvM

2

KvR -3:

cÖkvmwbK bw_cÎ

GKv‡WwgK bw_cÎ

04

g¨v‡bwRs KwgwU

01

‡bvwUk

02

cvV cwiKíbvi

03

cy¯ÍK weZiY

01

cÖavb wkÿK

02

wkÿK

03

Awdm mnKvix

Gev‡i aviYv cwi®‹vi Kivi Rb¨ wb‡Pi cÖkœ¸‡jv b¨vq K‡qKwU cªkœ Kiæb:
1.

1.03.01 ev 1/03/01 Øviv Kx eySq?

2.

Awdm mnKvix wb‡qvM msµvšÍ bw_i †KvW †Kgb n‡e?

3.

‡KvW wnmv‡e Avi wK wPý e¨envi Kiv hvq?

DËi ms‡KZ

1. GwU GKwU cÖkvmwbK bw_ hv cÖavb wkÿ‡Ki wb‡qvM msµvšÍ|
2. 1/03/03 ev 1.03.01 ev 1-03-01
3. eY©, eY©-msL¨vi wgkªY, bw_i bv‡gi cÖ_g K‡qKwU eY© BZ¨vw`|

153

cÖwk¶‡Ki Rb¨

KvR -4:

cÖ‡Z¨K `j‡K bw_i cÖavb fv‡Mi Aaxb 3 wU K‡i Dc fvM wb‡q †KvW m¤^wjZ
`wjjc‡Îi ZvwjKv cÖ¯‘Z K‡i (A_ev j¨vcU‡c wj‡L) Dc¯’vcb Ki‡Z ejyb

KvR -5:

`‡ji Dc¯’vwcZ Z_¨vw` mgš^q K‡i wewfbœ bw_ wPwýZ Kivi Rb¨ ‡Kv‡Wi aviYv ¯úó
Kiæb | m¤¢eci n‡j cvIqvi c‡q›U A_ev ¯øvBW †`Lv‡bvi Rb¨ gvwëwgwWqv/IGBPwc
e¨envi Kiæb|

avc - 7: Kw¤úDUv‡i `wjjcÎ msiÿY Kivi Dcvq

KvR - 1:

10 wgwbU

Av‡M †_‡KB Kw¤úDUv‡i we`¨vjq bv‡g 1 wU ‡dvìvi I Zv‡Z ‡bvwUk, cvV¨ eB, wµov
I Qwe bv‡g 4 wU mve ‡dvìvi Ges Qwei ‡dvìv‡i †kÖwY Kvh©µg, wµovbyôvb, wkÿvmdi bv‡g 3 wU mve ‡dvìvi ˆZvi K‡i ivLyb| hvi cÖ‡Z¨KwU‡Z bvg mswkøó wKQz
WKz‡g›U _vK‡e| wWwRUvj gvwëwgwWqv K‡›U›U bvgK ‡dvìv‡i †kÖwYi bv‡g mve ‡dvìvi
Ges †kÖwYi ‡dvìv‡i mswkøó †kÖwYi wel‡qi bv‡g mve ‡dvìv‡i bgybv wnmv‡e wKQz
wWwRUvj K‡›U›U ivLyb| gvwëwgwWqv e¨envi K‡i ‡dvìvi Ges WKz‡g›U mg~n †`Lvb|
WKz‡g‡›Ui wb‡Pi w`‡K ‡dvìv‡i wVKvbv _vKv †Kb ¸iæË¡ c~Y© Zv e¨vL¨v Kiæb|

KvR - 2:

AskMÖnYKvixi g‡a¨ hviv Kw¤úDUv‡ii e¨envi Rv‡bb Zv‡`i GKRb‡K gvwëwgwWqv
e¨envi K‡i ‡dvìvi ˆZwi K‡i Zv‡Z 3 wU mve ‡dvìvi ˆZwi K‡i ‡`Lv‡Z ejyb|
(AskMÖnYKvixi g‡a¨ GKRb‡KI bv cvIqv ‡M‡j wb‡R Kiæb )

KvR - 3:

Kw¤úDUv‡i e¨envi Rv‡bb Ggb Av‡iKRb‡K ˆZwiK…Z ‡dvì‡i WKz‡g›U ˆZwi K‡i
we`¨vj‡qi bvg wjL‡Z ejyb|( AskMÖnYKvixi g‡a¨ GKRb‡KI bv cvIqv ‡M‡j wb‡R
Kiæb)

KvR - 4:

AskMÖnYKvixi g‡a¨ hviv Kw¤úDUv‡i we`¨vj‡qi bvbvwea KvR K‡ib Ggb `yBRb‡K
Kw¤úDUv‡i `wjjcÎ msiÿY Gi myweav I Amyweav wb‡q Av‡jvPbv Ki‡Z ejyb|
(AskMÖnYKvixi g‡a¨ GKRb‡KI bv cvIqv ‡M‡j wb‡R Av‡jvPbv Kiæb)

KvR - 5:

cÖ‡Z¨K `j‡K Kw¤úDUv‡i `wjjcÎ msiÿY Gi myweav I Amyweav wjL‡Z ejyb|
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KvR - 6:

wjLv †kl n‡j cÖ‡Z¨K `j †_‡K GKwU K‡i myweav I Amyweav †R‡b †ev‡W© wjLyb ev
AskMÖnYKvix‡`i †K w`‡q wjLvb|

KvR - 7:

Zv‡`i DËi †`Iqv †kl n‡j cÖ‡qvR‡b welqwU m¤ú‡K© ms‡¶‡c Av‡jvPbv Kiæb |

avc - 8: g~j¨vqb

KvR - 1:

†mkbwU g~j¨vq‡bi Rb¨ cÖwk¶Yv_©x‡`i D‡Ï‡k¨ wb‡Pi cÖkœ¸‡jv Kiæb ( cÖ‡qvR‡b
Ab¨vb¨ cÖvmswMK cÖkœ Kiv †h‡Z cv‡i):






KvR 2:

10 wgwbU

`wjjcÎ †kÖwYKi‡Yi myweav Kx?
bw_ wPwýZ Kivi Rb¨ ‡KvW cÖ‡qvRb †Kb?
Kw¤úDUv‡i ‡dvìvi †Lvjvi wbqg Kx?
Kw¤úDUv‡i `wjjcÎ msiÿY Gi myweav I Amyweav ¸‡jv Kx?
`wjjcÎ msiÿY Gi Dcvq Kx?

DËi †kvbvi ci cÖ‡qvR‡b Av‡jvPbv Kiæb|

avc - 9: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv

KvR - 1:

5 wgwbU

Db¥y³ Av‡jvPbvi gva¨‡g mvgwMÖKfv‡e Awa‡ek‡bi mvims‡¶c Kiæb Ges Awa‡ekbwU

mgvß Kiæb
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Awa‡ekb-8.10 t g¨v‡bwRs KwgwU msµvšÍ wewagvjv
AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv
 ‡emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi g¨v‡bwRs KwgwU MV‡b f~wgKv ivLv
 †emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi g¨v‡bwRs KwgwUi m`m¨ mwP‡ei `vwqZ¡ cvjb
 ‡emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi g¨v‡bwRs KwgwU msμvšÍ `wjjcÎ msiÿY

wkLbdj
Awa‡ekb †k‡l cÖwk¶Yv_©xiv
 †emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi g¨v‡bwRs KwgwUi MVb c×wZ ej‡Z cvi‡eb|
 †emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi g¨v‡bwRs KwgwUi m`m¨ wbe©vPb c×wZ e¨vL¨v Ki‡Z
cvi‡eb|
 ‡emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi g¨v‡bwRs KwgwUi wbe©vPb cwiPvjbv c×wZ eY©bv Ki‡Z
cvi‡eb|
 †emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi g¨v‡bwRs KwgwUi mfv cwiPvjbv K‡i †`Lv‡Z cvi‡eb|
 †emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi g¨v‡bwRs KwgwUi `vwqZ¡ I KZ©e¨ wjL‡Z cvi‡eb|
 †emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi g¨v‡bwRs KwgwUi ¸iæZ¡ I cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Ki‡Z
cvi‡eb|
wkLb †kLv‡bv cÖwμqvi QK
avc

welqe¯‘

c×wZ/†KŠkj

1

cvV m~Pbv

cÖ`k©b (wμqv K‡g©i)

2

g¨v‡bwRs
KwgwUi AskMÖnY~jK (GKK KvR,
`jMZ KvR, gZwewbgq),
MVb c×wZ
hyMj KvR, eid Mjv‡bv,
gv_v
LvUv‡bv,
f~wgKvwfbq|
cÖ`k©b, †eªBb ÷wg©s,
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DcKiY
4 wU bvw_

†cv÷vi †ccvi, ‡nvqvBU
†evW©, gvK©vi †cb, n¨vÛ
AvDU, mnvqK cy¯‘K, ‡h
†Kvb gva¨wgK I D”P
gva¨wgK wkÿv ‡evW© KZ©©„K
cÖKvwkZ gva¨wgK I D”P

mgq
8 wgwbU

8 wgwbU
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†Rvovq Av‡jvPbv

gva¨wgK ¯Í‡ii †emiKvwi
wkÿv cÖwZôv‡bi MfvwY©
ewW I g¨v‡bwRs KwgwU
cÖwewa gvjv -2009 Ges
cÖwewa gvjv -2009
ms‡kvab
welqK
cªÁvcb|
wi‡d¬Kkb Rvb©vj,
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i,
j¨vcUc

3

g¨v‡bwRs
KwgwUi `jxq KvR, Av‡jvPbv
wbe©vPb cwiPvjbv

4

g¨v‡bwRs KwgwUi `jxq KvR, ‡cv÷e· , 10 vU ev·, gvwëwgwWqv 15 wgwbU
`vwqZ¡ I KZ©e¨
gv‡K©U †cøm, Dc¯’vcb I cÖ‡R±i, j¨vcUc
Av‡jvPbv

5

g¨v‡bwRs
KwgwUi `jxq KvR, Dc¯’vcb I †cv÷vi †ccvi, gvK©vi
¸iæZ¡
I Av‡jvPbv
cÖ‡qvRbxqZv

5

g~j¨vqb

6

Awa‡ekb ch©v‡jvPbv Av‡jvPbv I djveZ©b

cÖ‡kœvËi/KvR

†cv÷vi †ccvi, gvK©vi

10 wgwbU

12

†evW© I gvK©vi

8 wgwbU

†evW© I gvK©vi

5 wgwbU

Dc¯’vcb
avc - 1: cvV m~Pbv

8 wgwbU

wb‡Pi wμqv K‡g©i gva¨‡g welqe¯‘i AeZvibv Kiæb|
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KvR - 1:

†mKkb t K -------------------------------------------------------mgq t 05
wgt

KvR-1:

†kªwY-K‡ÿ cÖ‡ek K‡i

wb‡Ri cwiPq w`b Ges Ab¨ mK‡ji Kzkjvw` Rvbyb|

cÖwkÿYv_x©‡`i ‡PvL eÜK‡i GK wgwbU Zv‡`i gva¨wgK we`¨vj‡qi feb, gvV, cyKzi
Ges bvbvwea ¯’vcbv wb‡q wPšÍv Ki‡Z ejyb | cÖwkÿYv_x©‡`i wbR wbR we`¨vj‡qi b·v
AKu‡Z ejyb Ges †ev‡W© GKwU we`¨vj‡qi b·v AKuyb| AswKZ b·vi †Kvb ¯’v‡b bZzb
feb wbgv©Y Kiv hvq Zv PZzfyR
© G‡Ku wPwýZ Ki‡Z ejyb |
KvR-2:

†Rvovq gZwewbg‡qi gva¨‡g feb wbgv©Y cªwμqv wjL‡Z ejyb |2/3 †Rvov‡K Dc¯’vcb
Kivi my‡hvM w`‡q Ab¨‡`i gZvgZ wbb|feb wbgv‡©Y P~ovšÍ wm×všÍ ‡bevi gvwjK
g¨v‡bwRs KwgwU, G welqwU Dc¯’vcb I Av‡jvPbvq †ewi‡q Avm‡e|

KvR - 3:

Awa‡ek‡bi wk‡ivbvg †NvlYv Kiæb GesÒ g¨v‡bwRs KwgwU msμvšÍ wewagvjvÓ
welqwU †ev‡W© wjLyb| G wel‡q wkÿv_x©‡`i c~e© aviYv hvPvB Kiæb|

avc - 2: g¨v‡bwRs KwgwUi MVb c×wZ

8 wgwbU

KvR -1 t cÖwkÿYv_x©‡`i‡K K‡qKwU MÖæ‡c wef³ K‡i cÖwZwU MÖæc‡K Zuv‡`i wb‡R‡`i g‡a¨ Av‡jvPbv
K‡i `j-‡bZv, †jLK, Dc¯’vcK, mgq iÿK I m`m¨ wbe©vwPZ Ki‡Z ejyb| cÖwZwU MÖæ‡ci bvgKi‡Yi
†ÿ‡ÎI AwfbeZ¡ _vK‡Z cv‡i| MÖæ‡ci bvg¸‡jv cÖwZwU †Uwe‡j mvwU‡q w`‡Z cv‡ib|
KvR -2 t cÖwZwU MÖæ‡c wb‡¤œi QK wU mieivn Kiæb Ges Zuv‡`i‡K `jMZ KvR ev gZwewbg‡qi gva¨‡g
gZvgZmg~n QKvbyhvqx †cv÷v‡i wjL†Z ejyb|

c`

msL¨v Kx fv‡e

mfvcwZ/†Pqvig¨vb
m`m¨
mwPe/m¤cv`K/†m‡μUvix
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wkÿK m`m¨
msiwÿZ gwnjv wkÿK
m`m¨
AwffveK m`m¨
msiwÿZ gwnjv
AwffveK m`m¨
cÖwZôvZv m`m¨
`vZv m`m¨
†Kv-AÞ m`m¨
KvR -2 t Gfv‡e cÖ‡Z¨‡Ki gZvg‡Zi wfwË‡Z c~iYK„Z QK cÖwZwU `j‡K Ab¨vb¨ cÖwkÿYv_x©‡`i mvg‡b
Dc¯’vcb Ki‡Z ejyb|

KvR -2 t †Kvb MÖæ‡ci MÖæcIqvK© Dc¯’vcb †k‡l Ab¨vb¨ MÖæ‡ci m`m¨‡`i wbKU †_‡K cÖkœ Avnevb
Kiæb| Ab¨vb¨ MÖæ‡ci m`m¨‡`i gZvg‡Zi wfwË‡Z MÖæ‡ci Kv‡Ri gva¨‡g †h wkLb nj Zvi g‡a¨ †Kvb
ÎæwU _vK‡j cÖ‡qvRbxq ms‡kvab I we‡qvRb K‡i c~b©v½ wkLb djwU Zz‡j aiæb|
KvR -2 t gZvg‡Zi wfwË‡Z c~iYK„Z QK mg~n cvkvcvwk Szjv‡Z/‡`qv‡j jvMv‡Z ejyb|g¨v‡bwRs
KwgwUi wewfbœ c‡`i m`m¨‡`i ‰ewk‡ó¨i Zzjbvg~jK Av‡jvPbvi Rb¨ cÖwkÿYv_x©‡`i Avnevb Kiæb| (©
Dc¯’vc‡bi c~‡e© QKmg~n cvkvcvwk Szjv‡bv/‡`qv‡j jvMv‡bv †h‡Z cv‡i|G‡Z `j mg~‡ni Kv‡Ri
Zzjbv g~jK we‡kølY mnR n‡e|)
avc - 2 g¨v‡bwRs KwgwUi wbe©vPb cÖwμqv

35 wgwbU

KvR -1 t cÖwZwU MÖæ‡c gZwewbgq I Av‡jvPbvi gva¨‡g g¨v‡bwRs KwgwUi wbe©vPb cwiPvjbv cÖwμqvwU
eySvi Rb¨ Kx RvwZq cÖkœ Avm‡Z cv‡i Zvi GKwU ZvwjKv ‰Zwi Ki‡Z ejyb|
KvR -2 t `j‡bZv‡`i cÖkœmg~n‡K avivevwnK fv‡e `‡ji msL¨vbyhvqx fvM Ki‡Z ejyb|cÖ‡Z¨K
`j‡bZv‡K GK fvM K‡i cÖkœ wb‡Z ejyb|
KvR -3 t cÖwZwU MÖæc‡K cÖkœmg~n wb‡q gZwewbg‡qi gva¨‡g gZvgZmg~n †cv÷v‡i wjL†Z ejyb|
KvR -4 t cÖwZwU MÖæc‡K Zv‡`i gZvgZmg~n Dc¯’vcb Ki‡Z ejyb|
KvR -5 t Dc¯’vcb ‡k‡l †h wkLb nj Zvi g‡a¨ †Kvb ÎæwU _vK‡j cÖ‡hvRbxq ms‡kvab I we‡qvRb
K‡i c~bv© ½ wkLb djwU Zz‡j aiæb|

avc - 2: g¨v‡bwRs KwgwUi MVb c×wZ

35 wgwbU

g¨v‡bwRs KwgwUi wbe©vPb cwiPvjbv
KvR -1 t cÖwkÿYv_x©‡`i ga¨ †_‡K 5 Rb‡K wbev©Pb Kiæb (m¤¢e n‡j c~‡e©B wbev©wPZ 5 Rb‡K
Awfb‡qi welqwU Rvwb‡q †`Iqv †h‡Z cv‡i)|
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KvR -2 t gva¨wgK we`¨vjq g¨v‡bwRs KwgwUi mfv- 5 Rb cÖwkÿYv_©x f~wgKvwfb‡qi gva¨‡g we`¨vjq
g¨v‡bwRs KwgwUi g~jZex mfv K‡i ‡`Lv‡eb|
gva¨wgK we`¨vjq g¨v‡bwRs KwgwUi 11 Rb m`¨‡mi g‡a¨ 5 Rb m`m¨ Dcw¯’Z _vK‡eb|Av‡jvP¨m~wP‡Z
wkÿK wb‡qv‡Mi welq e¨wZZ b~b¨Zg `yB welq _vK‡e|hvi GKwU n‡e wkÿK wb‡qvM msμvšÍ|mfv
Ai¤¢ nqvi c~‡e© cÖavb wkÿK A‡a©K m`m¨ bv _vKv m‡Ë¡I ‡Kvivg c~Y© nIqvi welqwU e¨vL¨v Ki‡eb|c~e©
mfvi Kvh©weeiYx Aby‡gvw`Z n‡e| Av†jvP¨m~wP‡Z wkÿK wb‡qv‡Mi welqwU bv _vKv m‡Ë¡I wewea‡Z
†Kvb m`m¨ Av‡jvPbv Ki‡Z PvB‡j mfvcwZi Aby‡iv‡a cÖavb wkÿK wbq‡Mi welqwU ‡Kb Av‡jvPbv
Kiv hv‡ebv Zv e¨vL¨v Ki‡eb| mfvi m`m¨iv bvbv Avw½‡K cÖkœ K‡i wm×šÍ MÖnb cÖvwμqvG Kvh©Ki
f~wgKv ivL‡eb|
KvR -3 t cÖwkÿYv_x©iv Avwfbq †_‡K Zv‡`i wRÁvm †bvU ‡Kvi‡eb| Awfbq †k‡l Avwfbq
AskMÖnb Kvixiv c¨v‡bj Av‡jvPK wnmv‡e Ab¨vb¨ cÖwkÿYv_x©‡`i cÖ‡kœi DËi w`‡eb|
KvR -4‡ t Avwfbq I c¨v‡bj Av‡jvPbvi gva¨‡g †h wkLb nj Zvi g‡a¨ †Kvb ÎæwU _vK‡j
cÖ‡hvRbxq ms‡kvab I we‡qvRb K‡i c~bv© ½ wkLb djwU Zz‡j aiæb|
†mKkb - N t g¨v‡bwRs KwgwUi `vwqZ¡ I KZ©e¨ wK wK ------------------------------mgq :25 wg:)
KvR -1 t c~‡e©i b¨vq bZzb K‡i MÖæc MVb Kiæb|
KvR -2 t cÖwkÿYv_x©‡`i wbKU wb‡¤œi cÖkœ `yÕU DLvcb Kiæb|
1. †emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi g¨v‡bwRs KwgwU g¨v‡bwRs KwgwUi `vwqZ¡ I KZ©e¨ Kx ?
2. †emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi g¨v‡bwRs KwgwUi ¸iæZ¡ I cÖ‡qvRbxqZv Kx?
KvR -2 t ‡gvU MÖæ‡ci A‡a©‡K 1bs Ges evKx A‡a©‡K 2bs cÖ‡kœi Av‡jv‡K Zuv‡`i‡K `jMZ KvR ev
KvR gZwewbg‡qi gva¨‡g gZvgZmg~n †cv÷v‡i wjL†Z ejyb |
KvR -2 t cÖ‡Z¨‡Ki gZvg‡Zi wfwË‡Z DËimg~n cÖwZwU `j Ab¨vb¨ cÖwkÿYv_x©‡`i mvg‡b Dc¯’vcb
Ki‡eb|
ms‡kølY t †Kvb MÖæ‡ci MÖæcIqvK© Dc¯’vcb †k‡l Ab¨vb¨ MÖæ‡ci m`m¨‡`i wbKU †_‡K cÖkœ Avnevb
Kiæb| Ab¨vb¨ MÖæ‡ci m`m¨‡`i gZvg‡Zi wfwË‡Z MÖæ‡ci Kv‡Ri gva¨‡g †h wkLb nj Zvi g‡a¨ †Kvb
ÎæwU _vK‡j cÖ‡qvRbxq ms‡kvab I we‡qvRb K‡i c~bv½ wkLb djwU Zz‡j aiæb|
(4) we`¨vj‡qi civgk©`vZv t we`¨vj‡qi hveZxq mgm¨vi mgvav‡b cÖavb wkÿKmn Ab¨vb¨ wkÿK
gÛjx‡K civgk© w`‡q _v‡K| ZvQvov Avf¨šZixY weev` wggvsmv K‡i _v‡K|
(5) mgvR I we`¨vj‡qi g‡a¨ ms‡hvM ¯’vcbKvix t g¨v‡bwRs KwgwU ¯’vbxq, wewfbœ mvgvwRK
cÖwZôv‡bi mv‡_ ms‡hvM ¯’vc‡b KvR K‡i _v‡K| KviY we`¨vjq I mgvR ci¯ci RwoZ|
we`¨vjq mgv‡Ri ÿz`ª ms¯‹iY| d‡j Df‡qi g‡a¨ ms‡hvM †mZz wn‡m‡e g¨v‡bwRs KwgwU KvR
K‡i _v‡K|
(6) cÖkvmwbK Kvh© cwiPvjbvKvix t g¨v‡bwRs KwgwU ¯’vbxqfv‡e we`¨vj‡qi hveZxq cÖkvmwbK Kvh©
m¤cv`b K‡i _v‡K| miKvwi bxwZ ev¯Zevq‡b G KwgwU we‡kl f‚wgKv cvjb K‡i _v‡K|
(7) gvb DbœqbKvix t †emiKvwi gva¨wgK we`¨vj‡qi g¨v‡bwRs KwgwU †jLv covi gvb Dbœq‡b
we‡kl f‚wgKv iv‡L| wkÿK‡`i mnvqZvq we`¨vj‡qi cvV¨μg ev¯Zevq‡b wgwjZ cÖ‡Póv
Pvjvq|
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(8)

we`¨vj‡qi mvwe©K ZË¡veavqK t ¯’vbxqfv‡e we`¨vj‡qi ZË¡veavb K‡i g¨v‡bwRs KwgwU| ev‡RU
cÖYqb, Kv‡Ri Aby‡gv`b, MÖš’vMvi Ges j¨ve‡iUixmn we`¨vj‡qi DcKiYvw`i e¨e¯’v Kiv Ges
G mK‡ji ZË¡veavb Kiv g¨v‡bwRs KwgwUi `vwqZ¡|

Awa‡ekb †_‡K AR©b: †emiKvwi gva¨wgK we`¨vjq cwiPvjbv I e¨e¯’vcbvi `vwqZ¡ we`¨vj‡qi
g¨v‡bwRs KwgwUi Dci| g¨v‡bwRs KwgwU GKvav‡i cwiPvjK, AwffveK, e¨e¯’vcK I ZË¡veavqK
wn‡m‡e KvR K‡i _v‡K| ZvB g¨v‡bwRs KwgwU GKwU we`¨vj‡qi Rb¨ Acwinvh©
Awa‡ekb 8.15
evwl©K †Mvcbxq Aby‡e`b wjLb I e¨envi
(Writing and using annual confidential reports)
8.16.1 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv:
 †Mvcbxq Aby‡e`b Gi cÖ‡qvRbxqZv, cÖKvi‡f` Ges G msμvšÍ Z¨_vw`mn †Wvwmqvi wel‡q aviYv
cÖ`k©b
 †Mvcbxq Aby‡e`b Gi Kfvi c„ôvmn wewfbœ As‡k D‡jøwLZ welqe¯‘i ¸iæZ¡ Abyaveb Kivi mÿgZv
cÖ`k©b
 †Mvcbxq Aby‡e`b dig c~iY, wjLbmn Aby¯^vÿi I cÖwZ¯^vÿi msμvšÍ wbqgvejx Ges mswkøó‡`i
KiYxq AbymiY K‡i †Mvcbxq Aby‡e`b e¨env‡ii `ÿZv cÖ`k©b
8.16.2 wkLbdj:
Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_©xMY †Mvcbxq Aby‡e`b I †Wvwmqvi Gi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
 †Mvcbxq Aby‡e`b Gi cÖ‡qvRbxqZv, cÖKvi‡f` Ges G msμvšÍ Z¨_vw` eY©bv Ki‡Z cvi‡eb|
 †Mvcbxq Aby‡e`b Gi wewfbœ As‡k D‡jøwLZ welqe¯‘i eY©bv Ki‡Z cvi‡eb|
 †Mvcbxq Aby‡e`b dig c~iY, wjLbmn Aby¯^vÿi I cÖwZ¯^vÿi msμvšÍ wbqgvejx Ges mswkøó‡`i
KiYxq AbymiY K‡i †Mvcbxq Aby‡e`b e¨envi Ki‡Z cvi‡eb|
8.16.3 wkLb-†kLv‡bv Kvh©µg:
90 wgwbU
avc
welqe¯‘
1
cvV m~Pbv
2
†Mvcbxq Aby‡e`b I
†Wvwmqvi Gi aviYv
3 †Mvcbxq Aby‡e`b Gi
cÖ‡qvRbxqZv, cÖKvi‡f`
Ges G msμvšÍ Z¨_vw`
4 †Mvcbxq Aby‡e`b Gi
wewfbœ Ask

†gvU mgqc×wZ/†KŠkj
gv_v LvUv‡bv, cÖ‡kœvËi
mswÿß e³…Zv,
GKK KvR, Av‡jvPbv
mswÿß e³…Zv,
GKK KvR, Av‡jvPbv,
`jMZ KvR
mswÿß e³…Zv,
GKK KvR, Av‡jvPbv,
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DcKiY
†evW© I gvK©vi
†bvU LvZv, gvK©vi

mgq
5 wgwbU
10 wgwbU

†bvU LvZv, †cv÷vi †ccvi, gvK©vi,
†evW© wcb, wb‡`k©K KvwV, cvIqvi
c‡q›U ¯øvBW, gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
†bvU LvZv, gvK©vi, cvIqvi c‡q›U
¯øvBW, gvwëwgwWqv cÖ‡R±i

20 wgwbU

15 wgwbU
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5

6
7

†Mvcbxq Aby‡e`b dig
c~iY, wjLbmn Aby¯^vÿi I
cÖwZ¯^vÿi msμvšÍ wbqgvejx
Ges mswkøó‡`i KiYxq
g~j¨vqb
Awa‡ekb ch©v‡jvPbv I
djveZ©b

gv_v LvUv‡bv, cÖ‡kœvËi, †bvU LvZv, †cv÷vi †ccvi, gvK©vi, 20 wgwbU
Av‡jvPbv, `jMZ KvR †evW© wcb, †Mvcbxq Aby‡e`b dig,
wb‡`k©K KvwV, cvIqvi c‡q›U ¯øvBW,
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
cÖkœKiY/KvR
†evW© I †evW© gvK©vi
10 wgwbU
gv_v LvUv‡bv, cÖ‡kœvËi †evW© I †evW© gvK©vi
10 wgwbU

Dc¯’vcb:
avc 1: cvV m~Pbv
5 wgwbU
cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i mv‡_ Kzkj wewbgq Ki‡eb Ges Zv‡`i mv‡_ Avjv‡ci gva¨‡g wR‡Ám Ki‡eb
miKvwi cÖwZôv‡bi Kg©KZ©v‡`i evwl©K Kg©g~j¨vqb Kxfv‡e Kiv nq| cÖwkÿYv_©xMY Gi Rev‡e hvB ejyK
bv †Kb cÖwkÿK mwVK DËi Av`v‡q mn‡hvwMZv Ki‡eb| Gici Zv‡`i‡K ab¨ev` Rvwb‡q †mkb †NvlYv
Ki‡eb Ges wk‡ivbvg †ev‡W© wj‡L †`‡eb|
avc 2: †Mvcbxq Aby‡e`b I †Wvwmqvi Gi aviYv
10 wgwbU
KvR-1: cÖwkÿK †Mvcbxq Aby‡e`b I †Wvwmqvi ej‡Z Kx †evSvq G wel‡q cÖwkÿYv_©x‡`i‡K K‡qK
wgwbU wPšÍv K‡i †bvU LvZvq wjwce× Ki‡Z ej‡eb|
KvR-2: cÖwkÿK Zv‡`i †bvU LvZvq wjwLZ aviYv K‡qKRb‡K Dc¯’vcb Ki‡Z ej‡eb| cÖwkÿK
K‡qKRb cÖwkÿYv_©xi Dc¯’vwcZ aviYv ïb‡eb Ges gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡ii gva¨‡g cvIqvi c‡q›U
¯øvBW cÖ`k©b K‡i †Mvcbxq Aby‡e`b I †Wvwmqvi Gi aviYv my¯úó Ki‡eb| (cÖwkÿYv_©x‡`i Rb¨ cÖYxZ
Z_¨ cy¯Í‡Ki Awa‡ekb 8.16 Gi welqe¯‘ 8.16.3 AbymiYxq)
avc 3: †Mvcbxq Aby‡e`b Gi cÖ‡qvRbxqZv, cÖKvi‡f` Ges G msµvšÍ Z¨_vw` Z¨_vw`
20 wgwbU
KvR-1: cÖwkÿK †Mvcbxq Aby‡e`b Gi cÖKvi‡f`, cÖ‡qvRbxqZv, I mswkøó Z¨_vw` (†Mvcbxq Aby‡e`b
mswkøó KZ©„cÿ I †Mvcbxq Aby‡e`b `vwL‡ji mgqm~wP) wel‡q wPšÍv K‡i GKKfv‡e †bvU LvZvq wjL‡Z
ej‡eb| AZ:ci cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i‡K wewfbœ `‡j wef³ Ki‡eb| GKKfv‡e wjwLZ aviYvmg~n
`jxqfv‡e Av‡jvPbv K‡i †cv÷vi †ccv‡i wjL‡Z ej‡eb| cÖwkÿYv_©xiv Av‡jvPbv K‡i †cv÷vi
†ccv‡i wjL‡eb| cÖwkÿK mnvqZvKvix (Facilitator) wnmv‡e ch©‡eÿY Ki‡eb|
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KvR-2: cÖwkÿK cÖwZwU `‡ji `j‡bZv‡K †cv÷vi †ccvi mK‡ji mvg‡b Dc¯’vcb Ki‡Z ej‡eb|
cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i Dc¯’vwcZ †Mvcbxq Aby‡e`b Gi cÖKvi‡f`, cÖ‡qvRbxqZv, †Mvcbxq Aby‡e`b
mswkøó KZ©„cÿ I †Mvcbxq Aby‡e`b `vwL‡ji mgqm~wP wel‡q wb‡Ri cÖ¯‘ZK…Z cvIqvi c‡q›U ¯øvBW
gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡ii gva¨‡g cÖ`k©b K‡i mgš^q Ki‡eb| (cÖwkÿYv_©x‡`i Rb¨ cÖYxZ Z_¨ cy¯Í‡Ki
Awa‡ekb 8.16 Gi welqe¯‘ 8.16.3 AbymiYxq)

avc 4: †Mvcbxq Aby‡e`b Gi wewfbœ Ask
15 wgwbU
KvR-1: cÖwkÿK †Mvcbxq Aby‡e`b dig KqwU As‡k wef³ Ges cÖwZwU As‡ki welqe¯‘¸‡jvi bvg
cÖwkÿYv_©x‡`i‡K wPšÍv K‡i †bvU LvZvq wjwce× Ki‡Z ej‡eb| cÖwkÿK K‡qKR‡bi wbKU †_‡K
Zv‡`i aviYv ïb‡eb|
KvR-2: cÖwkÿK †Mvcbxq Aby‡e`b dig Gi ¯‹¨vb/K‡¤úvR Kiv Kwc cvIqvi c‡q›U ¯øvBW-G mshy³
K‡i gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡ii gva¨‡g Dc¯’vcb Ki‡eb Ges avivevwnKfv‡e Gi wewfbœ As‡ki eY©bv
Ki‡eb| cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i‡K cÖkœ K‡i †Mvcbxq Aby‡e`b Gi wewfbœ As‡ki welqe¯‘i aviYv
cwi®‹vi Ki‡eb| (cÖwkÿYv_©x‡`i Rb¨ cÖYxZ Z_¨ cy¯Í‡Ki Awa‡ekb 8.16 Gi welqe¯‘ 8.16.3
AbymiYxq)

avc 5: †Mvcbxq Aby‡e`b dig c~iY, wjLbmn Aby¯^vÿi I cÖwZ¯^vÿi msµvšÍ wbqgvejx Ges
mswkøó‡`i KiYxq
20 wgwbU
KvR-1: cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i‡K wewfbœ `‡j wef³ Ki‡eb| AZci †Mvcbxq Aby‡e`b dig c~iY,
wjLbmn Aby¯v^ ÿi I cÖwZ¯^vÿi msμvšÍ wbqgvejx Ges mswkøó‡`i KiYxq wel‡q `jxqfv‡e Av‡jvPbv
K‡i G msμvšÍ K‡qKwU ¸iæZ¡c~Y© c‡q›U †cv÷vi †ccv‡i wjL‡Z ej‡eb| cÖwkÿK mnvqZvKvix wnmv‡e
ch©‡eÿY Ki‡eb|
KvR-2: cÖwZwU `‡ji cÖwZwbwa †cv÷vi †ccvi mK‡ji mvg‡b Dc¯’vcb Ki‡eb| cÖwkÿK †Mvcbxq
Aby‡e`b dig c~iY, wjLbmn Aby¯^vÿi I cÖwZ¯^vÿi msμvšÍ wbqgvejx Ges mswkøó‡`i KiYxq msμšÍ
cvIqvi c‡q›U ¯øvBW gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡ii gva¨‡g Dc¯’vcb K‡i mK‡ji gZvg‡Zi Av‡jv‡K
djveZ©b Ki‡eb| (cÖwkÿYv_©x‡`i Rb¨ cÖYxZ Z_¨ cy¯Í‡Ki Awa‡ekb 8.16 Gi welqe¯‘ 8.16.3
AbymiYxq)
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avc 6: g~j¨vqb:
10 wgwbU
cvV g~j¨vq‡bi Rb¨ cÖwkÿK wb‡Pi cÖkœ¸‡jv Ki‡eb|
1| †Mvcbxq Aby‡e`b Kx? †Wvwmqvi Kx?
2| †Mvcbxq Aby‡e`b KZ cÖKvi I Kx Kx?
3| †Mvcbxq Aby‡e`b Gi Ask¸‡jv Kx Kx?
4| †Mvcbxq Aby‡e`b cÖ‡qvRbxqZv D‡jøL Kiæb|
cÖwkÿK Zv‡`i DË‡ii †cÖwÿ‡Z †hŠw³K Av‡jvPbvi gva¨‡g cÖ‡qvRb n‡j mwVK DËiwU evZ‡j †`‡eb|

avc 7: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv:

10

wgwbU
cÖwkÿK Db¥y³ Av‡jvPbv I wb‡Pi bgybv cÖ‡kœi gva¨‡g Awa‡ekb ch©v‡jvPbv Ki‡eb:
 Awa‡ek‡bi welqe¯‘i Av‡jv‡K D‡jøwLZ wkLb †hvM¨Zv h_vh_ n‡q‡Q Kx? n¨vu/ bv
 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv wkLbd‡ji mv‡_ KZUv mvgÄm¨c~Y©? gšÍe¨ Kiæb|
 Awa‡ek‡b D‡jøwLZ wkLbdj Qvov Avi Kx Kx wkLbdj ms‡hvRb Kiv †h‡Z cv‡i? cÖ‡qvR‡b 2/1
Uv wkLb †hvM¨Zv ejyb|
 wkLb-†kLv‡bv Kvh©μ‡g †hme c×wZ e¨envi Kiv n‡q‡Q Zv Kx h_vh_? n¨vu/ bv
 Awa‡ek‡bi fv‡jv w`K I g›` w`K¸‡jv ejyb Ges g›`w`K¸‡jv mvwi‡q †Zvjvi Dcvq ejyb|
Gici cÖwkÿK mevB‡K ab¨ev` Rvwb‡q Awa‡ekb †kl Ki‡eb|

8.8.5 mnvqK cvV:
1| †Mvcbxq Aby‡e`b dig c~iY, Aby¯v^ ÿimn wjLb, cÖwZ¯^vÿi I msiÿY msμvšÍ Abykvmbgvjv(RbcÖkvmb gš¿Yvjq Gi ¯§viK bs 05.102.22.01.00.001.2012-58 ZvwiL: 23/9/2012)
2| †Mvcbxq Aby‡e`b dig c~iY, Aby¯^vÿimn wjLb, cÖwZ¯^vÿi I msiÿY msμvšÍ Abykvmbgvjv(RbcÖkvmb gš¿Yvjq Gi ¯§viK bs 05.102.22.01.00.001.2012-84 ZvwiL: 24/12/2012)
3| †Mvcbxq Aby‡e`b `vwLj/Aby¯^vÿi/cÖwZ¯^vÿiKi‡Yi †ÿ‡Î AbymiYxq wb‡`©kbv(RbcÖkvmb gš¿Yvjq Gi ¯§viK bs 05.0000.102.22.001.13-20 ZvwiL: 06/05/2013)
4| 2014 mv‡ji evwl©K †Mvcbxq Aby‡e`‡b ¯^v¯’¨ cixÿv m¤úv`b msμvšÍ cÎ(RbcÖkvmb gš¿Yvjq Gi ¯§viK bs 05.102.016.00.01.002.2006-55 ZvwiL: 26/10/2014)
5| †Mvcbxq Aby‡e`b dig c~iY, Aby¯^vÿimn wjLb I cÖwZ¯^vÿi msμvšÍ weÁwß(gvDwk Awa`ßi Gi ¯§viK bs IGg-72wm-1/2012 ZvwiL: 01/01/2015)

164

gva¨wgK chv©‡qi wkÿv cÖwZôv‡bi fwel¨Z cÖavb‡`i cÖwkÿY
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gwWDj 9
gva¨wgK wkÿv cÖwZôvb e¨e¯’vcbv
cÖwkÿ‡Ki Rb¨

1

gwWDj: 9 gva¨wgK wkÿv cÖwZôvb e¨e¯’vcbv
gwWD‡j AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv:
 gva¨wgK wkÿv cÖwZôvb e¨e¯’vcbvi g~jbxwZ, KvVv‡gv, Kvh©vewj, †KŠkjMZ cwiKíbv I cÖwZôv‡bi
evwl©K Kg©cwiKíbv msµšÍ aviYv cÖ`k©b
 gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡bi mvwe©K Avw_©K e¨e¯’vcbv, Znwej msMÖn I ev‡RU cÖYqb wel‡q Rvbv I
wbweofv‡e cÖwZôv‡b cÖ‡qv‡M mÿgZv cÖ`k©b
 gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡bi †fŠZm¤ú`, ¯^v¯’¨‡mev, gva¨wgK wk¶v cÖwZôvb e¨e¯’vcbvq KZ©…Z¡ Ac©Y,
mnwkÿvµwgK Kvh©vewj, `y‡hv©M, Ø›Ø, †kÖwYKÿ I mgq e¨e¯’vcbvi ¸iæZ¡ Abyaveb K‡i cÖ‡qvRbxq
e¨e¯’v MÖn‡Yi mÿgZv cÖ`k©b
 gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡bi GKv‡WwgK ZË¡veavb, wcweGg ev¯Íevqb, cÖvwZôvwbK ¯^-g~j¨vqb cÖwµqvq
cÖavb wkÿ‡Ki †gbUwis G h_vh_ f~wgKv cÖ`k©b
 gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡b AvBwmwU DcKiY, MÖš’vMvi I weÁvbvMvi e¨e¯’vcbv Ges wbivcËv e¨e¯’vcbvq
cÖavb wkÿ‡Ki KiYxq Dcjwä K‡i cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖn‡Yi mÿgZv cÖ`k©b

2

gwWDj 9
m~wPcÎ
Awa‡ek‡bi
µwgK bs

Awa‡ek‡bi wk‡ivbvg

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Awa‡ekb 9.1 e¨e¯’vcbvi aviYv I g~jbxwZ
Awa‡ekb 9.2: gva¨wgK we`¨vj‡q e¨e¯’vcbv KvVv‡gv I Kvh©vejx
9.3 †KŠkjMZ cwiKíbv: aviYv, ˆewkó¨ I cÖ‡qvM
Awa‡ekb 9.4: cÖwZôv‡bi evwl©K Kg©cwiKíbv cÖYqb
9.5we`¨vj‡qi wkLb‡ÿ‡Î wewfbœ cwieZ©b I D™¢vebx e¨e¯’vcbv
Awa‡ekb 9.6: cÖwZdjbg~jK Abykxj‡b wkÿK‡`i mwµqKiY I ev¯Íevqb
Awa‡ekb 9.7: we`¨vj‡qi Avw_©K e¨e¯’vcbv: aviYv I ev‡RU
Awa‡ekb 9.8: Avw_©K Znwe‡ji Drm, wnmve iÿY c×wZ I Revew`wnZv
Awa‡ekb 9.9:we`¨vjq Znwe‡ji Kvh©Ki e¨envi I ev‡RU cÖYqb
Awa‡ekb 9.10: wkÿv_x© Dcw¯’wZ, S‡i cov †iva I wbivcËv e¨e¯v’cbv ( Bf
wUwRsmn Ab¨vb¨)
Awa‡ekb 9.11: we`¨vjq K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv c×wZ (GmwcweGg): aviYv,
K…wZZ¡ I cØwZi e¨envi
Awa‡ekb 9.12: gva¨wgK we`¨vj‡q †fŠZ m¤ú` e¨e¯’vcbv
Awa‡ekb 9.13: we`¨vj‡q ¯^v¯’¨ †mev e¨e¯’vcbv
Awa‡ekb 9.14: `y‡h©vM e¨e¯’vcbv
Awa‡ekb 9.15: Ø›Ø e¨e¯’vcbv
Awa‡ekb 9.16: gva¨wgK wk¶v cÖwZôvb e¨e¯’vcbvq KZ©…Z¡ Ac©Y
Awa‡ekb 9.17: wkÿv cÖwZôv‡bi †kÖYxKÿ msMVb I mgq e¨e¯’vcbv
Awa‡ekb 9.18: we`¨vj‡qi e¨e¯’vcbv Kvh©µg ZË¡veavb, gwbUwis I †gbUwis
Kv‡R cÖavb wk¶‡Ki f~wgKv
Awa‡ekb- 9.19:mnwk¶vµwgK Kvh©vewji aviYv, jÿ¨ I D‡Ïk¨
Awa‡ekb: 9.20:eq:mwÜKv‡ji Pvwn`v I Zv c~i‡Yi Dcvq
Awa‡ekb: 9.21: AbMÖmi wkÿv_x©‡`i mgm¨v wbim‡b civgk© I wb‡`©kbv
Awa‡ekb: 9.22: gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡bi weÁvbvMvi iÿYv‡eÿY I
e¨e¯’vcbvq cÖavb wkÿ‡Ki f~wgKv
Awa‡ekb 9.23: gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡bi AvBwmwU DcKiY I MÖš’vMv‡ii myôz
e¨e¯’vcbvq cÖavb wkÿ‡Ki KiYxq
Awa‡ekb: 9.24:K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv cÖvwZôvwbK cwiexÿY I ¯^-g~j¨vqb
welqK Abykxjbx
Awa‡ekb 9.25 cÖvwZôvwbK ¯^- g~j¨vqb weeiY (ISAS)

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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c„ôv bs

Awa‡ekb 9.1 e¨e¯’vcbvi aviYv I g~jbxwZ
(Concept and principles of Managment )

9.1. 1 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv
 e¨e¯’vcbv m¤ú‡K© my¯úó aviYv AR©b
 cÖkvmb I e¨e¯nvcbvi g‡a¨ cv_©K¨ wPwýZ Ki‡Z mÿg nIqv
 e¨e¯nvcbv wewfbœ bxwZ m¤ú‡K© my¯úó aviYv jvf

9.1.2 wkLbdj
1.
2.
3.
4.
5.

e¨e¯nvcbvi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb;
e¨e¯nvcbvi KvR¸‡jv wPwýZ Ki‡Z cvi‡eb;
e¨e¯nvcbvi †gŠj Dcv`vb¸‡jv wPwšÍZ Ki‡Z cvi‡eb;
cÖkvmb I e¨e¯nvcbvi g‡a¨ cv_©K¨ Ki‡Z cvi‡eb;
e¨e¯nvcbvi bxwZ¸‡jv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb;

9.1.3 wkLb-†kLv‡bv Kvh©µg------------------------------------------------------------- 90 wgwbU
avc
welqe¯‘
1
cvV m~Pbv
2
e¨e¯nvcbvi aviYv I
cwiwPwZ

DcKiY
†evW© I gvK©vi
†cv÷vi †ccvi, gvK©vi,
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i

mgq
5 wgwbU
15 wgwbU

3

†cv÷vi †ccvi, gvK©vi,
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i

15 wgwbU

†cv÷vi †ccvi, gvK©vi, †evW©
wcb, wb‡`k©K KvwV, gvwëwgwWqv
cÖ‡R±i
†cv÷vi †ccvi, gvK©vi, †evW©
wcb, wb‡`k©K KvwV, gvwëwgwWqv
cÖ‡R±i
†evW© I gvK©vi
†evW© I gvK©vi

20 wgwbU

4

5

6
7

c×wZ/†KŠkj
†eªBb÷wg©s, cÖ‡kœvËi
mswÿß e³…Zv, cÖ`k©b
Av‡jvPbv, `jMZ KvR.
cvIqvi c‡q›U †cÖ‡R‡›Ukb
e¨e¯nvcbvi Kvh©vejx mswÿß e³…Zv, GKK KvR
Av‡jvPbv, `jMZ KvR,
cvIqvi c‡q›U †cÖ‡R‡›Ukb
e¨e¯nvcbvi bxwZ
mswÿß e³…Zv, GKK KvR
Av‡jvPbv, cvIqvi c‡q›U
†cÖ‡R‡›Ukb
e¨e¯’vcbv I cÖkvm‡bi mswÿß e³…Zv, GKK KvR
g‡a¨ cv_K¨©
Av‡jvPbv, cvIqvi c‡q›U
†cÖ‡R‡›Ukb
g~j¨vqb
cÖkœKiY/KvR
Awa‡ekb ch©v‡jvPbv
†eªBb÷wg©s, cÖ‡kœvËi I
djveZ©b

4

15 wgwbU

10 wgwbU
10 wgwbU

9.1.3 Dc¯’vcb:
avc 1: cvV m~Pbv -------------------------------------------------------------------------- 5
wgwbU
cÖwkÿYv_©x‡`i mv‡_ Kzkj wewbgq Kiæb Ges c~e©Ávb hvPvB‡qi Rb¨ wb‡¤œv³ cÖkœ Kiæb|
cÖk-œ 1: e¨e¯’vcbv ej‡Z Avcbviv Kx ey‡Sb?
cÖk-œ 2: Avcbv‡`i cÖwZôv‡bi cÖavb e¨e¯’vcK †K?
AZ:ci cvV wk‡ivbvg/‡mkb †NvlYv Kiæb Ges †ev‡W© wk‡ivbvg wjLyb|
avc 2: e¨e¯nvcbvi aviYv I cwiwPwZ -------------------------------------------- -------- 15
wgwbU
KvR-1: gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡ii gva¨‡g †h †Kvb GKwU msMV‡bi e¨e¯’vcbv KvVv‡gvi QK cÖ`k©b K‡i
cÖwkÿYv_©x‡`i wbKU †_‡K we`¨vj‡qi e¨e¯’vcbv KvVv‡gvi aviYv ïbyb|
KvR-2: cÖwkÿYv_©x‡`i‡K K‡qKwU `‡j wef³ Kiæb| cÖwZwU `j‡K gva¨wgK we`¨vj‡qi e¨e¯’vcbv m¤ú‡K©
Av‡jvPbv K‡i e¨e¯’vcbv KvVv‡gvi QK †cv÷vi †ccv‡i wj‡L Dc¯’vcb Ki‡Z ejyb| mnvqZvKvix
(Facilitator) wnmv‡e QKmg~n ch©‡eÿY Kiæb| cÖwZwU `‡ji `j‡bZv‡K †cv÷vi †ccvi mK‡ji mvg‡b
Dc¯’vcb Ki‡Z ejyb|
KvR-3: cÖwZwU `‡ji Dc¯’vwcZ wel‡qi Dci cÖwkÿYv_©x‡`i gZvgZ ï‡b djveZ©b w`b Ges cvIqvi
c‡q‡›U e¨e¯’vcbvi GKwU c~Yv©½ aviYv Zz‡j aiæb|

avc 3: gva¨wgK we`¨vj‡qi e¨e¯’vcbvi Kvh©vejx -------------------------------------------15 wgwbU
KvR-1: cÖwkÿYv_©x‡`i‡K gva¨wgK we`¨vj‡qi e¨e¯’vcbvi Kvh©vewj m¤ú‡K© wPšÍv K‡i GKKfv‡e †bvU
LvZvq wjL‡Z ejyb|
KvR-2: cÖwkÿYv_©x‡`i‡K wewfbœ `‡j wef³ K‡i e¨e¯’vcbvi Kvh©vewj Av‡jvPbv K‡i †cv÷vi †ccv‡i
wjL‡Z ejyb| mnvqZvKvix (Facilitator) wnmv‡e ch©‡eÿY Kiæb| cÖwZwU `j‡K †cv÷vi †ccvi
Dc¯’vcb Ki‡Z ejyb|
KvR-3: gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡ii gva¨‡g wb‡Ri cÖ¯Z
‘ K…Z e¨e¯’vcbvi Kvh©vewj cÖ`k©bc~e©K `jmg~‡ni
Dc¯’vc‡bi mv‡_ mv`„k¨Zv I ˆemv`„k¨Zv Zz‡j a‡i mgš^q Kiæb|
avc -4 e¨e¯nvcbvi bxwZ --------------------------------------------------------------- 20 wgwbU
KvR-1: cÖwkÿYv_©x‡`i‡K gva¨wgK we`¨vj‡qi e¨e¯’vcbvi †ÿ‡Î Kx Kx Kx bxwZ MÖnY Kiv DwPZ †m
m¤ú‡K© wPšÍv K‡i GKKfv‡e †bvU LvZvq wjL‡Z ejyb|
KvR-2: cÖwkÿYv_©x‡`i‡K wewfbœ `‡j wef³ K‡i Zv‡`i GKK KvR¸‡jv †kqvi Ki‡Z ejyb Ges
`jxqfv‡e Av‡jvPbv K‡i †cv÷vi †ccv‡i wjL‡Z ejyb| mnvqZvKvix (Facilitator) wnmv‡e ch©‡eÿY
Kiæb| cÖwZwU `j‡K †cv÷vi †ccvi Dc¯’vcb Ki‡Z ejyb|
KvR-3: gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡ii gva¨‡g AvšÍ©RvwZKfv‡e ¯^xK…Z e¨e¯’vcbvi g~jbxwZ¸‡jv Zz‡j aiæb|
5

avc 5: e¨e¯’vcbv I cÖkvm‡bi g‡a¨ cv_K¨©-------------------------------------------------- 15
wgwbU
KvR-1: cÖwkÿYv_©x‡`i‡K e¨e¯’vcbv I cÖkvmb kã `y‡Uvi g‡a¨ †Kvb cv_©K¨ Av‡Q wRÁvmv Kiæb| †m
m¤ú‡K© wPšÍv K‡i GKKfv‡e †bvU LvZvq wjL‡Z ejyb|
KvR-2: cÖwkÿYv_©x‡`i‡K wewfbœ `‡j wef³ K‡i Zv‡`i GKK KvR¸‡jv †kqvi Ki‡Z ejyb Ges
`jxqfv‡e Av‡jvPbv K‡i e¨e¯’cvbv I cÖkvm‡bi g‡a¨ cv_©K¨ †cv÷vi †ccv‡i wjL‡Z ejyb| mnvqZvKvix
(Facilitator) wnmv‡e ch©‡eÿY Kiæb| cÖwZwU `j‡K †cv÷vi †ccvi Dc¯’vcb Ki‡Z ejyb|
KvR-3: gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡ii gva¨‡g e¨e¯’vcbv I cÖkvm‡bi cv_©K¨ Zz‡j aiæb|

avc6: g~j¨vqb -------------------------------------------------------------------------- 10 wgwbU
cvV g~j¨vq‡bi Rb¨ cÖwkÿK wb‡Pi cÖkœ¸‡jv Ki‡eb|
 e¨e¯’vcbv ej‡Z Kx eySvq?
 we`¨vjq e¨e¯’vcbv KvVv‡gv‡Z Kviv m¤ú„³?
 e¨e¯’vcbvi cÖavb cÖavb KvR¸‡jv Kx Kx?|
 we`¨vj‡qi Dbœq‡b cÖwZwU Kv‡Ri mymgš^q cÖ‡qvRb- e¨vL¨v Kiæb|
cÖwkÿYv_x©‡`i cÖ`Ë DËi cÖ‡qvR‡b ms‡kvab K‡i ‡`‡eb|
avc 7: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv:

10 wgwbU

cÖwkÿK Db¥y³ Av‡jvPbv I wb‡Pi cÖ‡kœi gva¨‡g ch©v‡jvPbv Ki‡eb:
 Awa‡ek‡bi welqe¯‘i Av‡jv‡K D‡jøwLZ wkLb †hvM¨Zv h_vh_ n‡q‡Q Kx?
 Avi Kx wkLb †hvM¨Zv cÖ‡qvRb wQj?
 D‡jøwLZ wkLbdj Qvov Avi Kx Kx wkLbdj ms‡hvRb Kiv †h‡Z cv‡i?
 wkLb-‡kLv‡bv Kvh©µ‡g †hme welqe¯‘ †bqv n‡q‡Q Zv Kx h_vh_?
 Awa‡ek‡b †hme DcKiY e¨eüZ n‡q‡Q Zvi evB‡i Avi Kx Kx DcKiY e¨envi Kiv †h‡Z cv‡i?
 Av‡jvP¨ welqe¯‘ cÖwkÿYv_©x‡`i †ckvMZ Kg©`ÿZv e„w×‡Z KZUv mnvqK?
 Awa‡ek‡bi KvR I mgq e›Ub h_vh_ Kx bv?
 Awa‡ek‡b wkLb AR©b hvPv‡qi Rb¨ M„nxZ c`‡ÿc h_v_© Kx?
mnvqK cvV:
1| ¯‹zj Av‡iv fv‡jv Kxfv‡e Kiv hvq- bv‡qg
2| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv wi‡mvm© eyK- gvDwk, wkÿv gš¿Yvjq

6

Awa‡ekb 9.2: gva¨wgK we`¨vj‡q e¨e¯’vcbv KvVv‡gv I Kvh©vejx
(Management structure and functions of secondary school
and madrasahs)
9.2. 1 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv
 gva¨wgK we`¨vj‡qi e¨e¯’vcbv KvVv‡gv m¤ú‡K© my¯úó aviYv
 gva¨wgK we`¨vj‡qi e¨e¯’vcbv KvVv‡gv‡Z m¤ú„³‡`i mv‡_ KvR Kivi mÿgZv
 gva¨wgK we`¨vj‡qi e¨e¯’vcbvi Kvh©vejx m¤úv`‡b `ÿZv

9.2.2 wkLbdj
 gva¨wgK we`¨vj‡qi e¨e¯’vcbv KvVv‡gv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
 gva¨wgK we`¨vj‡qi e¨e¯’vcbvi Kvh©vejx eY©bv Ki‡Z cvi‡eb|
wkLb-†kLv‡bv Kvh©µg:
avc
welqe¯‘
1
cvV m~Pbv
2
gva¨wgK we`¨vj‡qi
e¨e¯’vcbv KvVv‡gv
3

gva¨wgK we`¨vj‡qi
e¨e¯’vcbvi Kvh©vejx

4
5

g~j¨vqb
Awa‡ekb ch©v‡jvPbv

c×wZ/†KŠkj
†eªBb÷wg©s, cÖ‡kœvËi
mswÿß e³…Zv, cÖ`k©b
Av‡jvPbv, `jMZ KvR

DcKiY
†evW© I gvK©vi
†cv÷vi †ccvi, gvK©vi, †evW©
wcb, gvw¯‹s †Uc, wb‡`k©K KvwV,
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
mswÿß e³…Zv, GKK KvR †cv÷vi †ccvi, gvK©vi, †evW©
Av‡jvPbv, `jMZ KvR
wcb, gvw¯‹s †Uc, wb‡`k©K KvwV,
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
cÖkœKiY/KvR
†evW© I gvK©vi
†eªBb÷wg©s, cÖ‡kœvËi I
†evW© I gvK©vi
djveZ©b

9.2.3 Dc¯’vcb:
avc 1: cvV m~Pbv
wgwbU

mgq
5 wgwbU
30 wgwbU

35 wgwbU

10 wgwbU
10 wgwbU

5

cÖwkÿYv_©x‡`i mv‡_ Kzkj wewbgq Kiæb Ges c~e©Ávb hvPvB‡qi Rb¨ wb‡¤œv³ cÖkœ Kiæb|
cÖk-œ 1: e¨e¯’vcbv Kx?
cÖk-œ 2: e¨e¯’vcbv KvVv‡gv ej‡Z Kx †evSvq?
AZ:ci cvV wk‡ivbvg/‡mkb †NvlYv Kiæb Ges †ev‡W© wk‡ivbvg wjLyb|
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avc 2: gva¨wgK we`¨vj‡qi e¨e¯’vcbv KvVv‡gv

30 wgwbU

KvR-1: gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡ii gva¨‡g †h †Kvb GKwU msMV‡bi e¨e¯’vcbv KvVv‡gvi wPÎ/QK cÖ`k©b K‡i
cÖwkÿYv_©x‡`i wbKU †_‡K gva¨wgK we`¨vjq e¨e¯’vcbv KvVv‡gvi aviYv ïbyb| cÖwkÿYv_©x‡`i‡K K‡qKwU
`‡j wef³ Ki‡eb| (cÖwkÿYv_©x‡`i Rb¨ cÖYxZ Z_¨ cy¯Í‡Ki Awa‡ekb 9.2 Gi welqe¯‘ 9.2.2
AbymiYxq)
KvR-2: cÖwZwU `j‡K gva¨wgK we`¨vj‡qi e¨e¯’vcbv m¤ú‡K© Av‡jvPbv K‡i e¨e¯’vcbv KvVv‡gvi QK
†cv÷vi †ccv‡i wj‡L Dc¯’vcb Ki‡Z ejyb| cÖwkÿK mnvqZvKvix (Facilitator) wnmv‡e QKmg~n
ch©‡eÿY Ki‡eb| cÖwZwU `‡ji `j‡bZv‡K †cv÷vi †ccvi mK‡ji mvg‡b Dc¯’vcb Ki‡Z ejyb|
KvR-3: cÖwkÿK cÖwZwU `‡ji Dc¯’vwcZ wel‡qi Dci cÖwkÿYv_©x‡`i gZvgZ ï‡b djveZ©b w`b|

avc 3: gva¨wgK we`¨vj‡qi e¨e¯’vcbvi Kvh©vejx
wgwbU

35

KvR-1: cÖwkÿYv_©x‡`i‡K gva¨wgK we`¨vj‡qi e¨e¯’vcbvi Kvh©vewj m¤ú‡K© wPšÍv K‡i GKKfv‡e †bvU
LvZvq wjL‡Z ejyb|
KvR-2: cÖwkÿYv_©x‡`i‡K wewfbœ `‡j wef³ K‡i gva¨wgK we`¨vj‡qi ev¯ÍewfwËK e¨e¯’vcbvi Kvh©vewj
Av‡jvPbv Ki‡Z ejyb| cÖwkÿYv_©xiv D‡jøwLZ wel‡q Av‡jvPbv Ki‡eb Ges †cv÷vi †ccv‡i wjL‡eb|
mnvqZvKvix (Facilitator) wnmv‡e ch©‡eÿY Kiæb| cÖwZwU `j‡K †cv÷vi †ccvi Dc¯’vcb Ki‡Z ejyb|
KvR-3: cÖwkÿK gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡ii gva¨‡g wb‡Ri cÖ¯‘ZK…Z gva¨wgK we`¨vj‡qi ev¯ÍewfwËK
e¨e¯’vcbvi Kvh©vewj cÖ`k©bc~e©K `jmg~‡ni Dc¯’vc‡bi mv‡_ mv`„k¨Zv I ˆemv`„k¨Zv Zz‡j a‡i mgš^q
Ki‡eb| (cÖwkÿYv_©x‡`i Rb¨ cÖYxZ Z_¨ cy¯Í‡Ki Awa‡ekb 9.2 Gi welqe¯‘ 9.2.3 AbymiYxq)

avc 4: g~j¨vqb:

10 wgwbU

cvV g~j¨vq‡bi Rb¨ cÖwkÿK wb‡Pi cÖkœ¸‡jv Ki‡eb|
 we`¨vjq e¨e¯’vcbv KvVv‡gv‡Z Kviv m¤ú„³?
 e¨e¯’vcbv KvVv‡gv‡Z Kvi f~wgKv g~L¨? Ges †Kb?
 we`¨vj‡qi ev¯ÍewfwËK `yB/GKwU e¨e¯’vcbvi KvR D‡jøL Kiæb|
 we`¨vj‡qi Dbœq‡b cÖwZwU Kv‡Ri mymgš^q cÖ‡qvRb- e¨vL¨v Kiæb|
cÖwkÿK Zv‡`i DË‡i cÖ‡qvRbxq ms‡kvab K‡i ‡`‡eb|
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avc 5: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv:

10 wgwbU

cÖwkÿK Db¥y³ Av‡jvPbv I wb‡Pi cÖ‡kœi gva¨‡g ch©v‡jvPbv Ki‡eb:
 Awa‡ek‡bi welqe¯‘i Av‡jv‡K D‡jøwLZ wkLb †hvM¨Zv h_vh_ n‡q‡Q Kx?
 Avi Kx wkLb †hvM¨Zv cÖ‡qvRb wQj?
 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv wkLbd‡ji mv‡_ KZUv mvgÄm¨c~Y©?
 D‡jøwLZ wkLbdj Qvov Avi Kx Kx wkLbdj ms‡hvRb Kiv †h‡Z cv‡i?
 wkLb-‡kLv‡bv Kvh©µ‡g †hme welqe¯‘ †bqv n‡q‡Q Zv Kx h_vh_?
 Awa‡ek‡b †hme DcKiY e¨eüZ n‡q‡Q Zvi evB‡i Avi Kx Kx DcKiY e¨envi Kiv †h‡Z cv‡i?
 cÖwkÿYv_©x‡`i AskMÖnY wbwðZKi‡Y Avi Kx Kx c`‡ÿc hyw³hy³?
 Av‡jvP¨ welqe¯‘ cÖwkÿYv_©x‡`i †ckvMZ Kg©`ÿZv e„w×‡Z KZUv mnvqK?
 Awa‡ek‡bi KvR I mgq e›Ub h_vh_ Kx bv?
 Awa‡ek‡b wkLb AR©b hvPv‡qi Rb¨ M„nxZ c`‡ÿc h_v_© Kx?
cÖwkÿK Avb›`Nb cwi‡e‡k ab¨ev` Rvwb‡q Awa‡ekb mgvß Ki‡eb|
mnvqK cvV:
1| ¯‹zj Av‡iv fv‡jv Kxfv‡e Kiv hvq- bv‡qg
2| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv- GgGBP Avjx
3| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv wi‡mvm© eyK- gvDwk, wkÿv gš¿Yvjq
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Awa‡ekb 9.3- †KŠkjMZ cwiKíbv, avibv, ˆewkó¨, avc I cÖ‡qvM
Strategic Planning: Concept, Stage and Application
AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv :
‡KŠkjMZ cwiKíbv m¤ú‡K© c~Yv©½ avibv AR©b
we`¨vj‡qi †KŠkjMZ cwiKíbv cÖYq‡b `ÿZv AR©b
we`¨vj‡qi Dbœq‡b D™¢ebx cwiKíbv cÖYqb
wkLbdj:
G Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_©xMY
1.‡KŠkjMZ cwiKíbvi avibv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
2. †KŠkjMZ cwiKíbvi ˆewkómg~n mbv³ Ki‡Z cvi‡eb|
3. †KŠkjMZ cwiKíbv cÖYq‡bi avcmg~n we‡kølb Ki‡Z cvi‡eb|
4. †KŠkjMZ cwiKíbv cÖbqb I cÖ‡qvM Ki‡Z cvi‡eb|
wkLb -‡kLv‡bv Kvh©µg

avc
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

mgq: 90 wgwbU

welqe¯‘
cvV m~Pbv

c×wZ I †KŠkj
DcKiY
gv_v
LvUv‡bv, wfcKvW©, mvBb‡cb,
GKK
KvR, ‡evW©
cÖ‡kœvËi
†KŠkjMZ cwiKíbvi †Rvovq KvR
wfcKvW©,mvBb‡cb,
aviYv
‡evW©, gvK©vi
‡KŠkjMZ cwiKíbvi
`jxq
KvR, ‡cv÷vi
†ccvi,
‰ewkó¨
Dc¯’vcb
gvK©vi,
j¨vcUc,
¯Œxb ‡jRvi c‡q›Uvi
†KŠkjMZ cwiKíbvi cvIqvi
c‡q›U j¨vcUc,
avc
†cÖ‡R‡›Ukb,
gvwëwgwWqv,
Av‡jvPbv
I cÖ‡R±i, ¯Œxb
cÖ‡kœvËi
‡KŠkjMZ
cwiKíbv `jxq
KvR, ‡cv÷vi
†ccvi,
cÖYqb I cÖ‡qvM
Dc¯’vcb
gvK©vi,
j¨vcUc,
¯Œxb ‡jRvi c‡q›Uvi
g~j¨vqY
cª‡kœËi
gvK©vi, †evW©
Awa‡ekb ch©v‡jvPbv I cvIqvi
c‡q›U gvwëwgwWqv,
djveZ©b
†cÖ‡R‡›Ukb,
†cÖ‡R›Uvi, j¨vcUc,
cÖ‡kœvËi
¯Œxb
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mgq
5wgwbU

10 wgwbU
15 wgwbU

15 wgwbU

30 wgwbU

5 wgwbU
10 wgwbU

avc-1 cvV m~Pbv

mgq: 05 wgwbU

‡KŠkjMZ cwiKíbv m¤ú‡K© cÖwkÿYv_x©‡`i †Kvb avibv Av‡Q wK bv †m wel‡q cÖwkÿK Rvb‡Z PvB‡eb|
cÖwkÿYv_©xi gZvgZ Rvbvi ci cÖwkÿK mswÿß Av‡jvPbvi gva¨‡g cvV m~Pbv Ki‡eb|
avc-2

mgq: 10 wgwbU

KvR-1. cÖwkÿYv_©x‡`i †Rvovq †Rvovq fvM Kiv n‡e|
KvR-2. cÖ‡Z¨K †Rvov‡K GKwU wfcKvW© Ges mvBb‡cb mieivn Kiv n‡e|
KvR-3.†KŠkjMZ cwiKíbv ej‡Z Kx †evSv‡bv nq †m m¤ú‡K© cÖwkÿYv_©xMY †Rvovq †Rvovq wb‡R‡`i
g‡a¨ Av‡jvPbv K‡i ms‡ÿ‡c wfcKv‡W© Zv‡`i gZvgZ wjL‡eb|
KvR-4. wjwLZ wfcKvW© mg~n ‡ev‡W© Uvbv‡bv n‡e|
KvR -5. GKRb cÖwkÿYv_©x wjwLZ KvW©mg~n c‡o †kvbv‡eb|
KvR-6. mKj cÖwkÿYv_©x Zv‡`i gZvgZ cÖKv‡ki my‡hvM cv‡eb|
KvR-7. cÖwkÿK †KŠkjMZ cwiKíbv avibvwUi c~Y©v½ e¨vL¨v w`‡eb|

avc-3

mgq: 15 wgwbU

KvR- 1. cÖwkÿYv_©x‡`i 4wU `‡j fvM Kiv n‡e|
KvR-2.cÖ‡Z¨K `‡j ‡cv÷vi‡ccvi Ges j¨vcUc e¨env‡ii Rb¨ DrmvwnZ Kiv n‡e|
KvR-3. †KŠkjMZ cwiKíbvi ˆewkó¨mg~n cªwkÿYv_©xMY `jxqfv‡e Av‡jvPbv K‡i ‡cvóvi †ccv†Öi
wjL‡eb A_ev j¨vcU‡c K‡¤úvR Ki‡eb|
KvR-4.`jxqfv‡e †KŠkjMZ cwiKíbvi ˆewkó¨mg~n Dc¯’vcb Kiv n‡e|
KvR -5. GK `‡ji Dc¯’vcb †k‡l Ab¨ `‡ji cÖwkÿYv~_©xMY Zv‡`i gZvgZ cÖKv‡ki my‡hvM cv‡eb|
KvR-6. cÖwkÿK cÖ‡qvRbxq wdWe¨vK w`‡eb

avc-4

mgq: 15 wgwbU

KvR- 1. cÖwkÿK cvIqvi c‡q›U †cÖ‡R‡›Uk‡bi gva¨‡g †KŠkjMZ cwiKíbv avcmg~n †`Lv‡eb Ges
Av†jvPbv Ki‡eb|
KvR-2.cÖwkÿK †KŠkjMZ cwiKíbvi avcmg~n Zv‡`i eyS‡Z †Kvb Amyweav Av‡Q Kx bv Zv Rvb‡Z
PvB‡eb|
KvR-3 cÖwkÿYv_©x‡`i cÖkœ _vK‡j cÖwkÿK Zvi we‡klÁ gZvgZ w`‡eb|
11

avc - 5

mgq: 30 wgwbU

KvR- 1. cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i 4wU `‡j wef³ Ki‡eb|
KvR-2. cÖwkÿbv_x©‡`i †cv÷vi †ccvi I gvK©vi mieivn Kiv n‡e| cÖwkÿYv_©x‡`i j¨vcUc e¨env‡i
DrmvwnZ Kiv n‡e|
KvR-3. cÖwkÿYv_©xMY‡K `jxqfv‡e GKwU we`¨vj‡qi †KŠkjMZ cwiKíbv cÖYqb Ki‡Z ejv n‡e|
KvR-4. cÖwkÿYv_©xMY ‡KŠkjMZ cwiKíbv cÖYq‡bi wel‡q cvi¯úvwiKfv‡e gZ wewbgq Ki‡eb| Ges
Zv †cv÷vi †ccvi wjL‡eb ev j¨vcU‡c K‡¤úvR Ki‡eb|
KvR-5. `jxqfv‡e Zv Dc¯’vcb Kiv n‡e|
KvR-6 .GK`‡ji Dc¯’vcb †k‡l Ab¨ cÖwkÿYv_©xi Zv‡`i gZvgZ cÖKv‡ki my‡hvM cv‡eb|
KvR-7. cÖwkÿK cÖwkÿYv_x© KZ©„K cÖYxZ †KŠkjMZ cwiKíbvq †Kvb NvUwZ _vK‡j Zvi c~Yv½ e¨vL¨v
w`‡eb|

g~j¨vqY:

mgq: 5 wgwbU

cÖwkÿK wb‡¤œi cÖkœmg~n K‡i cÖwkÿYv_©x‡`i wkLb AMÖMwZ hvPvB Ki‡eb|
1. ‡KŠkjMZ cwiKíbv Kx?
2. ‡KŠkjMZ cwiKíbvi ˆewkó¨mg~n Kx ?
3. ‡KŠkjMZ cwiKíbvi avcmg~n Kx?

avc-7. Awa‡ekb ch©v‡jvPbv I djveZ©b

mgq-15 wgwbU

Awa‡ekb ‡k‡l cÖwkÿK †mk‡bi djcÖmyZv m¤ú‡K© AvZœcÖwZdjb Ki‡eb| Awa‡ek‡bi NvUwZmg~n wPwýZ
K‡i fwel¨‡Z Av‡iv my›`i I myPviæiæ‡c †mkb cwiPvjbvq cÖwZkÖæwZe× n‡eb|
wb‡¤œi welqmg~n ch©v‡jvPbv I djveZ©‡b we‡eP¨ n‡Z cv‡i|











Awa‡ek‡bi welqe¯Íi Av‡jv‡K wkLb‡hvM¨Zv mvgÁm¨c~Y© Kx bv ?
AwR©Ze¨ wkLb‡hvM¨Zv wkLbd‡ji mv‡_ m¤úwK©Z Kx bv ?
wkLb †hvM¨Zvi NvUwZ i‡h‡Q Kx bv ?
Av‡iv wkLbdj †hvM Kiv †hZ Kx bv ?
wkLbdj h_vh_ wQj Kx bv ?
wkLb-‡kLvb Kvh©µg h_vh_ wQj Kx bv ?
mwVK wkÿv DcKiY mbv³ I Zvi e¨envi wbwðZ n‡q‡Q Kx bv ?
cÖwkÿYv_x©‡`i AskMÖnY ¯^Z:ùz©Z I h_vh_ wQj Kx bv ?
mgq e›Ub mwVK n‡q‡Q Kx bv ?
wkLb AMÖMwZ hvPvB Gi cÖkœmg~n mwVK wQj Kx bv ?
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Awa‡ekb 9.4: cÖwZôv‡bi evwl©K Kg©cwiKíbv cÖYqb (Annual Work Plan)
9.4.1 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv:
 evwl©K Kg©cwiKíbv cÖYq‡bi †KŠkj AvqZ¡ Ki‡Z cvi‡eb|
 wbR cÖwZôv‡bi evwl©K Kg©cwiKíbv cÖYqb mÿg n‡eb|
9.4.2 wkLbdj:
G Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_©xMY evwl©K Kg©cwiKíbv m¤ú‡K© aviYv w`‡Z cvi‡eb|
 evwl©K Kg©cwiKíbvi D‡Ïk¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
 evwl©K Kg©cwiKíbvi avc mg~n wPwýZ Ki‡Z cvi‡eb|
 wbR wbR cÖwZôv‡bi evwl©K Kg©cwiKíbvi cÖYqb Ki‡Z m¶g n‡eb|
9.4.3 Dc¯’vcb †KŠkj I avcmg~n
avc Dc¯’vc‡bi welqe¯‘
Dc¯’vcb c×wZ/†KŠkj
1
cvV m~Pbv
cÖ‡kœvËi, gv_v LvUv‡bv
2
evwl©K Kg©cwiKíbv
mswÿß e³…Zv, gv_v LvUv‡bv,
cvIqvi c‡q›U †cÖ‡R›Ukb
3 evwl©K Kg©cwiKíbv
Av‡jvPbv, †Rvovq †Rvovq
KvR ,cvIqvi c‡q›U
cÖYq‡bi D‡Ïk¨¡
†cÖ‡R›Ukb
4 evwl©K Kg©cwiKíbv
mswÿß e³…Zv, gv_v LvUv‡bv,
cvIqvi c‡q›U †cÖ‡R›Ukb
cÖYq‡bi avcmg~n

cÖ‡qvRbxq DcKiY
†evW© I †evW© gvK©vi
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i, †evW© gvK©vi

mgq
05 wgwbU
10 wgwbU

VIPP KvW©,

j¨vcUc, †bvUeyK,
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i

15 wgwbU

gvK©vi, †cv÷vi †ccvi, j¨vcUc,
†bvUeyK, gvwëwgwWqv cÖ‡R±i

20 wgwbU
30 wgwbU

05 wgwbU

5

wbR cÖwZôv‡bi evwl©K gv_v LvUv‡bv , ZvwjKv
Kg© cwiKíbvi cÖYqb cÖ¯ZyZ, `jMZ KvR

6

g~j¨vqb

cÖkœKiY/KvR

†evW© I †evW© gvK©vi, n¨vÛ-AvDU,
†cv÷vi †ccvi, wb‡`©kK KvwV,
†bvUeyK, gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
†evW© I †evW© gvK©vi

7

Awa‡ekb ch©v‡jvPbv

cÖ‡kœvËi I djveZ©b

gvK©vi Kjg,

9.4. 4 Dc¯’vcb Kvh©µg:
avc 1: cvV m~Pbv

05 wgwbU

05 wgwbU

KvR-1: cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i mv‡_ Kzkj wewbgq Kiæb Ges c~e©Ávb hvPvB‡qi Rb¨ wb‡¤œv³ cÖkœ Kiæb|

Kg©cwiKíbv Kx ?

Avgiv †Kb Kg©cwiKíbv cÖYqbi Kwi?
cÖwkÿYv_x©‡`i K‡qKR‡bi wbKU †_‡K DËi ïbyb Ges cvV wk‡ivbvg/‡mkb †NvlYv Kiæb Ges †ev‡W©
wk‡ivbvg wjLyb|
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avc 2: evwl©K Kg©cwiKíbv

mgq-10 wgwbU

KvR-1: cÖwk¶Yv_©x‡`i wbR wbR cÖwZôv‡bi Kg©cwiKíbv m¤ú‡K© wPšÍv Ki‡Z ejyb|
KvR-2: evwl©K Kg©cwiKíbv m¤ú‡K© 4/5 Rb cÖwk¶Yv_©xi gZvgZ ïbyb Ges ¸iæZ¡c~Y© c‡q›U¸‡jv
†nvqvBW †ev‡W© wjLyb|
KvR-3 cÖwk¶Yv_©x‡`i ‡`Iqv gZvg‡Zi mv‡_ wb‡Ri gZvgZ mgš^q K‡i evwl©K Kg©cwiKíbvi GKwU
¯úó aviYv w`b Ges gvwëwgwWqv e¨envi K‡i GKwU Av`k© evwl©K Kg©cwiKíbv cÖ`k©b Kiæb|
avc 3: evwl©K Kg©cwiKíbvi D‡Ïk¨

mgq- 15 wgwbU

KvR-1: cÖwk¶Yv_©x‡`i wbR wbR cÖwZôv‡bi evwl©K Kg©cwiKíbvi D‡Ïk¨ m¤ú‡K© wPšÍv K‡i †Rvovq
†Rvovq VIPP Kv‡W© wjL‡Z ejyb|
KvR-2: VIPP Kv‡W© †jLv n‡j wWm‡cø†ev‡W© KvW©¸‡jv Szwj‡q w`‡Z ejyb|
KvR-3: cÖwk¶Yv_©x‡`i gZvg‡Zi wfwË‡Z cÖvß evwl©K Kg©cwiKíbvi Kgb D‡Ïk¨¸‡jv h_vh_fv‡e
mgš^qc~e©K gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡ii gva¨‡g Dc¯’vcb Kiæb Ges wbR¯^ gZvgZ w`b|
avc 4: evwl©K Kg©cwiKíbv cÖYq‡bi avcmg~n

mgq- 20 wgwbU

KvR-1: evwl©K Kg©cwiKíbv cÖYq‡bi avcmg~n cÖwk¶Yv_©x‡`i wPšÍv K‡i †bvU LvZvq wjwce× Ki‡Z ejyb|
KvR-2: G wel‡q cÖwk¶Yv_©x‡`i gZvgZ ïbyb Ges Zv‡`I gZvg‡Zi ¸iæZ¡c~Y© w`K¸‡jv †ev‡W© wjL‡Z
ejyb|
KvR-3: cÖ‡R±‡i Dc¯’vwcZ Avcbvi cÖ`Ë aviYvmg~‡ni mv‡_ cÖwkÿYv_©x‡`i aviYvi mgš^q Kiæb|
KvR-4: evwl©K Kg©cwiKíbv avc m¤ú‡K© msw¶ß wee„wZ gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡ii gva¨‡g Dc¯’vcb Kiæb|
avc 5: wbR cÖwZôv‡bi evwl©K Kg©cwiKíbv cÖYqb
wgwbU

mgq- 30

KvR-1: cÖwk¶Yv_©x‡`i K‡qKwU `‡j (4/5) wef³ Ki‡eb|
KvR-2: cÖwkÿK evwl©K Kg©cwiKíbvi GKwU bgybv QK (mshyw³-1) gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡ii gva¨‡g
Dc¯’vcb Kiæb Ges cÖ‡Z¨K `j‡K bgybv Q‡Ki nvW© Kwc cÖ`vb Kiæb|
KvR-3: cÖwk¶Yv_©x‡`i bgybv Q‡Ki K¨vUvMwi Abyhvqx Kv‡Ri ZvwjKv `jMZfv‡e cÖ¯‘Z Ki‡Z ejyb Ges
mgq w`b 10 wgwbU|
KvR-4: `jxq KvR ch©‡eÿY Kiæb Geq mnvqZvKvix wnmv‡e (as facilatator) KvR Kiæb |
KvR-5 : K¨vUvMwi Abyhvqx `jxqfv‡e cÖ¯Z
‘ K…Z Kv‡Ri ZvwjKv mgš^q K‡i gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡ii gva¨‡g
Dc¯’vcb Ki‡Z ejyb Ges mgq e‡j w`b cÖwZ `‡ji Rb¨ 3 wgwbU|
KvR-6: cªwk¶Yv_©x‡`i cÖwZôv‡bi c~Yv©½ evwl©K Kg©cwiKíbvi cÖYqb K‡i cieZ©x‡Z Avcbvi Kv‡Q Rgv
w`‡Z ejyb|
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avc 5: g~j¨vqb:

mgq- 05 wgwbU

wb¤œwjwLZ cÖ‡kœi mvnv‡h¨ g~j¨vqb Ki‡eb|
cÖk-œ 1: we`¨vj‡qi evwl©K Kg©cwiKíbv ej‡Z Kx eySvq?
cÖk-œ 2: we`¨vj‡qi evwl©K Kg©cwiKíbvi D‡Ïk¨¸‡jv Kx Kx?
cÖk-œ 3: we`¨vj‡qi evwl©K Kg©cwiKíbvi cÖavb K¨vUvMix¸‡jv Kx Kx?
avc 6: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv:

mgq- 05 wgwbU

cÖwkÿK Db¥y³ Av‡jvPbv I wb‡Pi cÖ‡kœi gva¨‡g ch©v‡jvPbv Ki‡eb:
 Awa‡ek‡bi welqe¯‘i Av‡jv‡K D‡jøwLZ wkLb †hvM¨Zv h_vh_ n‡q‡Q Kx?
 AviI Kx wkLb †hvM¨Zv cÖ‡qvRb wQj?
 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv wkLbd‡ji mv‡_ KZUv mvgÄm¨c~Y©?
 D‡jøwLZ wkLbdj Qvov Avi Kx Kx wkLbdj ms‡hvRb Kiv †h‡Z cv‡i?
 wkLb-‡kLv‡bv Kvh©µ‡g †hme welqe¯‘ †bqv n‡q‡Q Zv Kx h_vh_?
 Awa‡ek‡b †hme DcKiY e¨eüZ n‡q‡Q Zvi evB‡i Avi Kx Kx DcKiY e¨envi Kiv †h‡Z cv‡i?
 cÖwkÿYv_©x‡`i AskMÖnY wbwðZKi‡Y Avi Kx Kx c`‡ÿc hyw³hy³?
 Av‡jvP¨ welqe¯‘ cÖwkÿYv_©x‡`i †ckvMZ Kg©`ÿZv e„w×‡Z KZUv mnvqK?
 Awa‡ek‡bi KvR I mgq e›Ub h_vh_ Kx bv?
 Awa‡ek‡b wkLb AR©b hvPv‡qi Rb¨ M„nxZ c`‡ÿc h_v_© Kx?
Avb›`Nb cwi‡e‡k ab¨ev` Rvwb‡q Awa‡ekb mgvwß †NvlYv Kiæb|
9.4.5 mnvqK cvV
 ¯‹zj Av‡iv fv‡jv Kxfv‡e Kiv hvq- bv‡qg
 wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv- GgGBP Avjx
 wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv wi‡mvm© eyK- gvDwk, wkÿv gš¿Yvjq
 wkÿv cÖwZôvb cÖavb‡`i cÖwkÿY g¨vby‡qj- GdGmGmGwc
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9.4.4 evwl©K Kg©cwiKíbv cÖYq‡bi bgybv QK (mshyw³-1)
µwgK
bs

AvB‡Ug

1.

cÖkvmwbK

2.

GÖKv‡WwgK

3.

Dbœqbg~jK

4.

wewea

Kv‡Ri eY©bv

KvR ïiæi
ZvwiL

mvaviY cÖkvmb
..................
.................
Avw_©K cÖkvmb
..................
..................
wk¶vµwgK Kvh©vewj
.................
..................
mnwk¶vµwgK Kvh©vewj
..................
..................
Kg©x Dbœqb
..................
..................
‡fŠZ AeKvVv‡gv Dbœqb
..................
..................

..................
..................
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KvR
†k‡li
ZvwiL

cÖ‡qvRbxq
A‡_©i
cwigvY

`vwqZ¡cÖvß
e¨w³/
e¨w³eM©

cÖZ¨vwkZ
m¤¢ve¨
djvdj

Awa‡ekb 9.6: cÖwZdjbg~jK Abykxj‡b wkÿK‡`i mwµqKiY I
ev¯Íevqb

(Reflection Practice , Involvement and implementation to the teachers)
9.6.1 AwR©Ze¨ ‡ckvMZ ‡hvM¨Zv





cÖwZdjb Abykxjb Kx I Gi cÖKvi‡f` msK&ªvšÍ Ávb
cÖwZdjb Abykxj‡b ˆewkó¨mg~n D‡jøL Kivi mÿgZv AR©b
cÖwZdjb Abykxj‡bi Kvh©aviv Av‡jvPbv Kivi †hvM¨Zv AR©b
wkÿK‡`i †ckvMZ gv‡bvbœ‡q cÖwZdjb Abykxjb Kxfv‡e mvnvh¨ K‡i †m m¤ú©‡K mg¨K
Ávb AR©b

9.6.2 G Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿbv_x©MY-

cÖwZdjb Abykxjb Kx I Gi cÖKvi‡f` ej‡Z cvi‡e
cÖwZdjb Abykxj‡b ˆewkó¨mg~n D‡jøL Ki‡Z cvi‡e
cÖwZdjb Abykxj‡bi Kvh©aviv Av‡jvPbv Ki‡Z cvi‡e
wkÿK‡`i †ckvMZ gv‡bvbœ‡q GwU Kxfv‡e mvnvh¨ K‡i Zv eY©bv Ki‡Z cvi‡e
 wkÿ‡`i Kxfv‡e mwµqKiY Kiv‡bv hvq Zvi iæc‡iLv wPwýZ Ki‡Z cvi‡e





9.6.3 wkLb-†kLv‡bv Kvh©µg------------------------------------------------------- 90 wgwbU
avc
1

c×wZ/‡KŠkj
cÖ‡kœvËi ,mswÿß
Av‡jvPbv
cÖwZdjb Abykxjb mswÿß Av‡jvPbv,
cÖ‡kœvËi
Kx I Gi cÖKvi‡f`
cÖwZdjb Abykxj‡b `jMZ KvR, cvi¯úwiK
Av‡jvPbv , gv_v LvUv‡bv
ˆewkó¨

DcKiY
‡evW©,gvK©vi

mgq
05 wgwbU

‡evW©,gvK©vi, cvDqvi c‡q›U
†cÖ‡R›Ukb
`jxq KvR, cv÷vi †ccvi,
gvK©vi, j¨vcUc, gvwëwgwWqv

15 wgwbU

4.

cÖwZdjb Abykxj‡bi cÖ`k©b,cÖ‡kœvËi
Kvh©aviv

‡cv÷vi †ccvi/cvDqvi
c‡q›U †cÖ‡R›Ukb

15 wgwbU

5

†ckvMZ `jMZ KvR, cvi¯úwiK ‡cv÷vi †ccvi/cvDqvi
cÖwZdjb Av‡jvPbv , gv_v LvUv‡bv c‡q›U †cÖ‡R›Ukb

15 wgwbU

6

wkÿK‡`i
gv‡bvbœ‡q
Abykxjb
g~j¨vqb

7

Awa‡ekb chv‡jvPbv

2
3

welqe¯‘
m~Pbv

cÖ‡kœvËi, wdW‡eK
cÖ‡kœvËi, Db¥y³
Av‡jvPbv
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20wgwbU

‡cv÷vi †ccvi/cvDqvi
10 wgwbU
c‡q›U †cÖ‡R›Ukb
j¨vcUc, gvwëwgwWqv, cÖ‡R±i 10wgwbU

9.6.4 Dc¯’vcb
avc-1:
wgwbU

m~Pbv-------------------------------------------------------------------------------05

KvR-1: cÖwZdjb Abykxjb m¤ú‡K© cÖwkÿYv_x©M‡Yi aviYv Rvb‡Z Pvb Ges Zv‡`i wkÿv cÖwZôv‡b
cÖwZdjb Abykxjb PPv© Av‡Q wKbv †m m¤ú‡K© cÖwkÿYv_x©MY‡K cÖkœ Kiæb| ‡nvqvBW †ev‡W© ev cvIqvi
c‡q›U ¯øvvB‡Wi c`©vq AvR‡Ki cvV wk‡ivbvg wj‡L †djyb

avc 2: cÖwZdjb Abykxjb Kx I Gi cÖKvi‡f`………………………………… 15 wgwbU
KvR-1t c«wk¶K c«_‡g cÖwZdjb Abykxjb m¤ú‡K©c«wk¶Yv_©x‡`i aviYv hvPvB Ki‡eb| G‡¶‡Î cvkvcvwk
emv 3/4Rb c«wk¶Yv_©xi GKwU K‡i `j K‡i G wel‡q fxc Kv‡W© gZvgZ M«nY Ki‡eb|
KvR-2: c«wk¶Yv_©xMYZv‡`i `jMZ aviYvmg~n c‡o ‡kvbv‡eb Ges fxc KvW©¸‡jv ‡evW© wcb w`‡q ‡ev‡W©
jvMv‡eb|
KvR-3t c«wk¶K cÖwZdjb Abykxjb I Gi cÖKvi‡f` m¤ú‡K© aviYv wb‡q cvIqvi c‡q›U ‡c«‡R‡›Uk‡bi
gva¨‡g msw¶ß Av‡jvPbv K‡i aviYv ‡`‡eb|
avc-3t cÖwZdjb Abykxj‡b ˆewkó¨mg~n .......................................... ...................20 wgwbU
KvR-1t c«wk¶K c«_‡g cÖwZdjb Abykxj‡b ˆewkó¨mg~n m¤ú‡K© c«wk¶Yv_©x‡`i aviYv hvPvB Kivi Rb¨
cvkvcvwk emv 7/8Rb c«wk¶Yv_©xi `‡j Av‡jvPbv K‡i ‡cvóvi ‡ccv‡i wj‡L Dc¯’vcb Ki‡Z ej‡eb|
KvR-2t c«wk¶K K cÖwZdjb Abykxj‡b ˆewkó¨mg~n wb‡q cvIqvi c‡q›U ‡c«‡R‡›Uk‡bi gva¨‡g msw¶ß
Av‡jvPbv Ki‡eb Ges Zv‡`i aviYv ‡`‡eb|

avc-4t cÖwZdjb Abykxj‡bi Kvh©aviv-------------------------------------------- 15 wgwbU
KvR-1: c«wk¶Yv_©xiv G av‡c wk¶vµ‡gi cwimi wb‡q c~‡e©i av‡ci Rb¨ MwVZ `‡j cvi¯úwiK Av‡jvPbv
I gZ wewbgq K‡i ey‡jU c‡q›U AvKv‡i cÖwZdjb Abykxj‡bi Kvh©aviv ‡cvóvi ‡ccv‡i wj‡L Dc¯’vcb
Ki‡eb|
KvR-2: c«wk¶K G wel‡q Zvi gZvgZ cvIqvi c‡q‡›Ui gva¨‡g Rvbv‡eb|

avc-5:: wkÿK‡`i Kxfv‡e mwµqKiY Kiv‡bv hvq Zvi iæc‡iLv wPwýZKiY -------- mgq: 15 wgwbU
KvR-1:cÖwkÿYv_©x‡`i wewfbœ `‡j wef³ K‡i cÖwZdjb Abykxj‡b wkÿK‡`i Kxfv‡e mwµqKiY Kiv‡bv
hvq Zvi iæc‡iLv wPwýZ Ki‡Z ejyb
KvR-2:`jxq K‡Ri Av‡jv‡K cÖvß Z‡_¨i mgš^q K‡i wkÿK‡`i Kxfv‡e mwµqKiY Kiv‡bv hvq Zvi
iæc‡iLv wPwýZ K‡i gvwëwgwWqvi gva¨‡g Dc¯’vcb Ki‡Z ejyb
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KvR-3:cÖwkÿYv_x©‡`i gZvg‡Zi Dci gZvgZ w`b Ges wkÿK‡`i mwµq Kivi Dcvq m¤ú©‡K Avcbvi
wbR¯^ wPšÍv-fvebv cvIqvi c‡q‡›Ui gva¨‡g Dc¯’vcb Kiæb|
avc-6 t g~j¨vqb-----------------------------------------------------------

10 wgwbU

cvV g~j¨vq‡bi Rb¨ c«wk¶K c«wk¶Yv_©x‡`i D‡Ï‡k¨ wb‡Pi c«kœ¸‡jv wR‡Ám Kiæbt





cÖwZdjb Abykxjb Kx ?
cÖwZdjb Abykxj‡b ˆewkó¨mg~n Kx ?
wkÿK‡`i †ckvMZ gv‡bvbœ‡q cÖwZdjb Abykxjb Kxfv‡e mvnvh¨ K‡i Zv eywS‡q ejyb?
cÖwZdjb Abykxj‡b wkÿ‡`i Kxfv‡e mwµqKiY Kiv‡bv hvq ?

avc-7t Awa‡ekb ch©v‡jvPbv------------------------------------------------------- 10 wgwbU
Db¥y³ Av‡jvPbv I wb‡Pi c«‡kœi gva¨‡g Awa‡ek‡bi ch©v‡jvPbv Kiæb|










Awa‡ek‡bi welqe¯—yi Av‡jv‡K D‡jwLZ wkLb ‡hvM¨Zv h_vh_ n‡q‡Q wKbv?
AwR©Ze¨ ‡ckvMZ ‡hvM¨Zv wkLbd‡ji mv‡_ KZUv mvgÄm¨c~Y©?
Avi wK wkLb ‡hvM¨Zvi `iKvi wQj?
Awa‡ek‡b D‡jwLZ wkLbdj Qvov Avi Kx Kx wkLbdj ms‡hvRb Kiv‡h‡Z cv‡i?
wkLb-‡kLv‡bv Kvh©µ‡g ‡hme c×wZi e¨envi n‡q‡Q Zv Kx h_vh_?
Awa‡ek‡b ‡hme DcKiY e¨eüZ n‡q‡Q Zvi evB‡i Avi Kx Kx DcKiY e¨envi Kiv ‡h‡Zv?
c«wk¶Yv_©x‡`i AskM«nY wbwðZKi‡Y Avi Kx Kx c`‡¶c hyw³hy³ wQ‡jv?
Av‡jvP¨ welqem&Ë c«wk¶Yv_©x‡`i ‡ckvMZ Kg©`¶Zv e…w×‡Z KZUv mnvqK?
Awa‡ek‡bi KvR I mgq e›Ub h_vh_ Kx bv?
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Awa‡ekb 9.7: we`¨vj‡q Avw_©K e¨e¯’vcbv: aviYv I ev‡RU
(Financial management in school: Conceptualization and budgeting)
9.7.1 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv
 gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡bi Avw_©K e¨e¯’vcbv wel‡q my¯úó aviYv jvf
 we`¨vj‡qi ev‡RU cÖYq‡Yi bxwZgvjv Abymi‡Y mÿgZv
9.7.2 wkLbdj
G Awa‡ekb †k‡l Avcbviv
 we`¨vj‡qi Avw_©K e¨e¯’vcbvi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
 ev‡R‡Ui aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
 ev‡R‡Ui cÖKvi‡f` eY©bv Ki‡Z cvi‡eb|
 we`¨vj‡qi ev‡RU cÖYq‡Yi bxwZgvjv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|

wkLb-†kLv‡bv Kvh©µg:
avc
welqe¯‘
1
cvV m~Pbv
2
we`¨vj‡qi Avw_©K
e¨e¯’vcbvi aviYv
3 ev‡R‡Ui aviYv
ev‡R‡Ui cÖKvi‡f`
4 we`¨vj‡qi ev‡RU
cÖYq‡Yi bxwZgvjv
5 g~j¨vqb
6 Awa‡ekb ch©v‡jvPbv

c×wZ/†KŠkj
cÖ‡kœvËi, gv_v LvUv‡bv
mswÿß e³…Zv, gv_v LvUv‡bv,
cvIqvi c‡q›U †cÖ‡R›Ukb
Av‡jvPbv, `jMZ KvR,
cvIqvi c‡q›U †cÖ‡R›Ukb
mswÿß e³…Zv, gv_v LvUv‡bv,
cvIqvi c‡q›U †cÖ‡R›Ukb
cÖkœKiY/KvR
gv_v LvUv‡bv, cÖ‡kœvËi I
djveZ©b

DcKiY
†evW© I †evW© gvK©vi
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i, †evW© gvK©vi

mgq
5 wgwbU
20 wgwbU

gvK©vi, †cv÷vi †ccvi, j¨vcUc,
†bvUeyK, gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
gvK©vi, †cv÷vi †ccvi, j¨vcUc,
†bvUeyK, gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
†evW© I †evW© gvK©vi
†evW© I †evW© gvK©vi

25 wgwbU

Dc¯’vcb:
avc 1: cvV m~Pbv
wgwbU

25 wgwbU
5 wgwbU
10 wgwbU

5

KvR-1: cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i mv‡_ Kzkj wewbgq Ki‡eb Ges c~e©Ávb hvPvB‡qi Rb¨ wb‡¤œv³ cÖkœ
Ki‡eb|
 †Kvb cÖwZôv‡bi Avq-e¨q m¤úwK© Kvh©vewj m¤úv`b‡K Kx ejv †h‡Z cv‡i?
 cÖwZôv‡bi Avw_©K cwiKíbv ej‡Z Kx †evSvq?
AZ:ci cÖwkÿK cvV wk‡ivbvg/‡mkb †NvlYv Ki‡eb Ges †ev‡W© wk‡ivbvg wjLyb|
avc 2: we`¨vj‡qi Avw_©K e¨e¯’vcbvi aviYv

mgq-20 wgwbU
20

KvR-1: cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i‡K we`¨vj‡qi Avw_©K LvZ Ges A_© msµvšÍ m¤úvw`Z Kvh©vewj wel‡q
wPšÍv Ki‡Z ejyb| AZ:ci G wel‡q cÖkœ Kiyb| cÖwkÿYv_©x‡`i cÖ‡kœi DËi ï‡b †ev‡W© wjwce× Kiæb|
mK‡ji gZvg‡Zi wfwË‡Z wjwce× Z_¨vw` mgš^q Kiæb|
KvR-2: we`¨vj‡qi Avw_©K LvZmg~n, A_© msµvšÍ Kvh©vewj Ges Avw_©K e¨e¯’vcbvi msÁv msµvšÍ cÖ¯‘ZK…Z
¯øvBW gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡ii gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i mvg‡b Dc¯’vcb Ki‡eb Ges we`¨vj‡qi Avw_©K
e¨e¯’vcbvi aviYv ¯úó Kiæb|
avc 3: ev‡R‡Ui aviYv, ev‡R‡Ui cÖKvi‡f`
wgwbU

mgq- 25

KvR-1: cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i‡K ev‡RU Ges ev‡R‡Ui cÖKvi‡f` GKKfv‡e †bvU LvZvq wjL‡Z ej‡eb|
AZ:ci cÖwkÿYv_©x‡`i‡K K‡qKwU `‡j wef³ Kiæb| `jxqfv‡e Av‡jvPbvi gva¨‡g ev‡R‡Ui msÁv Ges
ev‡R‡Ui cÖKvi‡f` †cv÷vi †ccv‡i wjL‡Z ejyb|
KvR-2: cÖwkÿYv_©xiv Av‡jvPbv K‡i ev‡R‡Ui msÁv Ges ev‡R‡Ui cÖKvi‡f` †cv÷vi †ccv‡i wjL‡eb|
mnvqZvKvix (Facilitator) wnmv‡e Zv‡`i KvR ch©‡eÿY Kiæb| KvR †k‡l cÖwZwU `‡ji cÖwZwbwa
†cv÷vi †ccvi mK‡ji mvg‡b Dc¯’vcb Ki‡Z ejyb| mK‡ji gZvgZ ïbyb Ges Av‡jvPbv Kiæb|
KvR-3: cÖwkÿK ev‡R‡Ui ZvwË¡K msÁv Ges ev‡R‡Ui cÖKv‡f` msµšÍ cÖ¯‘ZK…Z ¯øvBW gvwëwgwWqv
cÖ‡R±‡ii gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i mvg‡b Dc¯’vcb K‡i djveZ©b w`b|
avc 4: we`¨vj‡qi ev‡RU cÖYq‡bi bxwZgvjv
wgwbU

mgq- 25

KvR-1: we`¨vj‡q ev‡RU cÖYq‡bi bxwZgvjv wel‡q mswÿß e³e¨ w`b| AZci GKwU we`¨vj‡qi ev‡RU
cÖYq‡Y Kx Kx bxwZgvjv AbymiY Kiv DwPZ Zv wPšÍv K‡i wb‡R‡`i †bvU LvZvq wjwce× Ki‡Z ejyb|
wewfbœ cÖwkÿYv_©x‡`i †bvU LvZvq wjwLZ Z_¨ ïbyb Ges †nvqvBU †ev‡W© wjwce× K‡i welqwU ¯úó K‡i
e¨vL¨v Kiæb|
KvR-2: Avcbvi cÖ¯‘ZK…Z ev‡RU cÖYq‡bi bxwZgvjv cÖ‡R±‡ii gva¨‡g Dc¯’vcb Kiæb Ges G wel‡q
cÖwkÿYv_©x‡`i gZvg‡Zi †cÖwÿ‡Z djveZ©b w`b|
avc 5: g~j¨vqb:

mgq- 5 wgwbU

cvV g~j¨vq‡bi Rb¨ cÖwkÿK wb‡Pi cÖkœ¸‡jv Ki‡eb|
 we`¨vj‡qi Avw_©K e¨e¯’vcbv Kx?
 ev‡RU ej‡Z Kx †evSvq?
 ev‡RU cÖYq‡bi K‡qKwU bxwZ D‡jøL Kiæb|
 ev‡RU cÖYq‡bi d‡j we`¨vj‡qi Avw_©K k„•Ljv Kxfv‡e eRvq _v‡K e¨vL¨v Kiæb|
cÖwkÿK Zv‡`i DË‡i cÖ‡qvRbxq ms‡kvab K‡i ‡`‡eb|
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avc 6: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv:

mgq- 10 wgwbU

cÖwkÿK Db¥y³ Av‡jvPbv I wb‡Pi cÖ‡kœi gva¨‡g ch©v‡jvPbv Ki‡eb:
 Awa‡ek‡bi welqe¯‘i Av‡jv‡K D‡jøwLZ wkLb †hvM¨Zv h_vh_ n‡q‡Q Kx?
 Avi Kx wkLb †hvM¨Zv cÖ‡qvRb wQj?
 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv wkLbd‡ji mv‡_ KZUv mvgÄm¨c~Y©?
 D‡jøwLZ wkLbdj Qvov Avi Kx Kx wkLbdj ms‡hvRb Kiv †h‡Z cv‡i?
 wkLb-‡kLv‡bv Kvh©µ‡g †hme welqe¯‘ †bqv n‡q‡Q Zv Kx h_vh_?
 Awa‡ek‡b †hme DcKiY e¨eüZ n‡q‡Q Zvi evB‡i Avi Kx Kx DcKiY e¨envi Kiv †h‡Z cv‡i?
 cÖwkÿYv_©x‡`i AskMÖnY wbwðZKi‡Y Avi Kx Kx c`‡ÿc hyw³hy³?
 Av‡jvP¨ welqe¯‘ cÖwkÿYv_©x‡`i †ckvMZ Kg©`ÿZv e„w×‡Z KZUv mnvqK?
 Awa‡ek‡bi KvR I mgq e›Ub h_vh_ Kx bv?
 Awa‡ek‡b wkLb AR©b hvPv‡qi Rb¨ M„nxZ c`‡ÿc h_v_© Kx?
cÖwkÿK Avb›`Nb cwi‡e‡k ab¨ev` Rvwb‡q Awa‡ekb mgvß Ki‡eb|
mnvqK cvV:
1| ¯‹zj Av‡iv fv‡jv Kxfv‡e Kiv hvq- bv‡qg
2| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv- GgGBP Avjx
3| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv wi‡mvm© eyK- gvDwk, wkÿv gš¿Yvj
5| wkÿv cÖwZôvb wewa- Gg mvgmyj Av‡iwdb
6| †Rbv‡ij dvBb¨vwÝqvj iæjm, Gg Gg Avj dviæK
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Awa‡ekb 9.8
Avw_©K Znwe‡ji Drm, wnmve iÿY c×wZ I Revew`wnZv
(Sources of financial funds, accounts keeping processes and
accountability):
9.8.1 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv:
 we`¨vj‡qi Avw_©K Znwe‡ji Drm¸‡jv wPwýZ K‡i Znwej msMÖn Kivi mÿgZv cÖ`k©b
 wnmve msiÿ‡Y e¨eüZ †iKW© ewnmg~n h_vh_ e¨envi Ges wnmve msiÿ‡Yi bxwZgvjv AbymiY K‡i
`ÿZvi mv‡_ we`¨vj‡qi wnmve msiÿY Kivi mÿgZv cÖ`k©b
 wnmve msiÿ‡Y ¯^”QZv I Revew`wnZv wbwðZ K‡i we`¨vj‡qi Avw_©K k„sLjv iÿvi mÿgZv cÖ`k©b
9.8.2 wkLbdj:
Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_©xMY we`¨vj‡qi Avw_©K Znwe‡ji Drm¸‡jv wPwýZ Ki‡Z cvi‡eb|
 wnmve msiÿ‡Y e¨eüZ †iKW© ewnmg~‡ni e¨envi eY©bv Ki‡Z cvi‡eb|
 wnmve msiÿ‡Yi bxwZgvjv/c×wZ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
 wnmve msiÿ‡Y ¯^”QZv I Revew`wnZv wbwðZKi‡Y Dcvq D‡jøL Ki‡Z cvi‡eb|

9.8.3 wkLb-†kLv‡bv Kvh©µg:
Avc
welqe¯‘
c×wZ/†KŠkj
1
cvV m~Pbv
†eªBb÷wg©s, cÖ‡kœvËi
2
we`¨vj‡qi Avw_©K
†Rvovq KvR, cÖ‡kœvËi
Znwe‡ji Drm
Av‡jvPbv, cÖ`k©b
3
wnmve msiÿ‡Y
GKK KvR, †eªBb÷wg©s,
e¨eüZ †iKW© ewn
cÖ`k©b
4
wnmve msiÿ‡Yi
mswÿß e³…Zv, Av‡jvPbv,
bxwZgvjv/c×wZ
`jxq KvR, cÖ`k©b
5

wnmve msiÿ‡Y
mswÿß e³…Zv, Av‡jvPbv,
¯^”QZv I Revew`wnZv `jxq KvR, cÖ`k©b

6
7

g~j¨vqb
Awa‡ekb ch©v‡jvPbv
I djveZ©b

cÖkœKiY/KvR
gv_v LvUv‡bv , cÖ‡kœvËi

†gvU mgq - 90 wgwbU
DcKiY
mgq
†evW© I gvK©vi
5 wgwbU
gvK©vi, VIPP KvW©, cvIqvi c‡q›U 15 wgwbU
¯øvBW, gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
gvK©vi, †bvU eyK, cvIqvi c‡q›U
15 wgwbU
¯øvBW, gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
†cv÷vi †ccvi, gvK©vi, †evW© wcb, 15 wgwbU
gvw¯‹s †Uc, wb‡`k©K KvwV, cvIqvi
c‡q›U ¯øvBW, gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
†cv÷vi †ccvi, gvK©vi, †evW© wcb, 20 wgwbU
gvw¯‹s †Uc, wb‡`k©K KvwV, cvIqvi
c‡q›U ¯øvBW,gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
†evW© I †evW© gvK©vi
10 wgwbU
†evW© I †evW© gvK©vi
10 wgwbU

9.8.4 Dc¯’vcb:
avc 1: cvV m~Pbv

5 wgwbU

cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i mv‡_ Kzkj wewbgq Ki‡eb Ges Zv‡`i mv‡_ Avjv‡ci gva¨‡g wR‡Ám Ki‡eb
GKwU we`¨vj‡q Kx Kx Avw_©K Kg©KvÐ cwiPvwjZ nq? we`¨vj‡qi Av‡qi RgvK…Z A_©‡K Kx bv‡g AwfwnZ
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Kiv nq? h_vh_fv‡e wnmve ivLvi wbqg‡K Kx e‡j? cÖwkÿYv_©xMY Gi Rev‡e hvB ejyK bv †Kb cÖwkÿK
mwVK DËi Av`v‡q mn‡hvwMZv Ki‡eb| Gici Zv‡`i‡K ab¨ev` Rvwb‡q †mkb †NvlYv Ki‡eb Ges
wk‡ivbvg †ev‡W© wj‡L †`‡eb|
avc 2: we`¨vj‡qi Avw_©K Znwe‡ji Drm

15 wgwbU

KvR-1: cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i‡K we`¨vj‡qi Avw_©K Znwej wel‡q †Rvovq †Rvovq wPšÍv K‡i VIPP
Kv‡W© Znwe‡ji Drmmg~n/Av‡qi LvZmg~n wjL‡Z ej‡eb| AZ:ci cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i VIPP Kv‡W©
wjwLZ Z_¨ ï‡b VIPP KvW©¸‡jv cÖ`k©b Ki‡eb|
KvR-2: cÖwkÿK GKwU we`¨vj‡q Avw_©K Znwe‡ji Kx Kx Drm n‡Z cv‡i G msµvšÍ cÖ¯‘ZK…Z ¯øvBW
gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡ii gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i mvg‡b Dc¯’vcb Ki‡eb| cÖwkÿK mK‡ji gZvg‡Zi wfwË‡Z
†ev‡W© wjwce× Z_¨vw`i mv‡_ mgš^q Ki‡eb| (cÖwkÿYv_©x‡`i Rb¨ cÖYxZ Z_¨ cy¯Í‡Ki Awa‡ekb 9.8 Gi
welqe¯‘ 9.8.3 AbymiYxq)
avc 3: wnmve msiÿ‡Y e¨eüZ †iKW© ewn
wgwbU

15

KvR-1: cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i‡K GKwU we`¨vj‡q wnmve msiÿ‡Y Kx Kx †iKW© eyK I †iwR÷vi e¨eüZ
nq Zv GKKfv‡e wPšÍv K‡i †bvU LvZvq wjL‡Z ej‡eb| cÖwkÿK mnvqZvKvix (Facilitator) wnmv‡e
ch©‡eÿY Ki‡eb| AZ:ci cÖwkÿK cÖ‡kœvË‡ii gva¨‡g ïb‡eb Ges †ev‡W© wjwce× Ki‡eb|
KvR-2: cÖwkÿK we`¨vj‡q wnmve msiÿ‡Y †h mKj †iKW© eyK I †iwR÷vi e¨eüZ nq Zvi ¯øvBW
gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡ii gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i mvg‡b Dc¯’vcb K‡i djveZ©b Ki‡eb| (cÖwkÿYv_©x‡`i Rb¨
cÖYxZ Z_¨ cy¯Í‡Ki Awa‡ekb 9.8 Gi welqe¯‘ 9.8.3 AbymiYxq)
avc 4: wnmve msiÿ‡Yi bxwZgvjv/c×wZ

15 wgwbU

KvR-1: cÖwkÿK cÖwkÿYv_x©‡`i‡K wnmve msiÿ‡Yi c×wZ ev bxwZgvjv wel‡q mswÿß e³e¨ †`‡eb|
AZci cÖwkÿK GKwU we`¨vj‡qi wnmve msiÿ‡Yi c×wZ ev Kx Kx bxwZgvjv AbymiY Kiv DwPZ Zv wPšÍv
K‡i `jxqfv‡e †cv÷vi †ccv‡i wjL‡Z ej‡eb| cÖwkÿK ch©‡eÿY Ki‡eb|
KvR-2: cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i‡K Zv‡`i wjwLZ †cv÷vi †ccvi Dc¯’vcb Ki‡Z ej‡eb| cÖwZwU `j
Zv‡`i wjwLZ Z_¨ mK‡ji mvg‡b Dc¯’vcb Ki‡eb| cÖwkÿK Zvi cÖ¯Z
‘ K…Z cvIqvi c‡q›U ¯øvBW
cÖ‡R±‡ii gva¨‡g Dc¯’vcb K‡i djveZ©b Ki‡eb| (cÖwkÿYv_©x‡`i Rb¨ cÖYxZ Z_¨ cy¯Í‡Ki Awa‡ekb
9.8 Gi welqe¯‘ 9.8.3 AbymiYxq)

avc 5: wnmve msiÿ‡Y ¯^”QZv I Revew`wnZv

20 wgwbU

KvR-1: cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i‡K wnmve msiÿ‡Y ¯^”QZv I Revew`wnZv wbwðZKi‡Y cÖwZôvb cÖav‡bi Kx
Kx c`‡ÿc MÖnY Kiv DwPr G wel‡q `jMZfv‡e Av‡jvPbv K‡i †cv÷vi †ccv‡i wjL‡Z ej‡eb| cÖwkÿK
mnvqZvKvix (Facilitator) wnmv‡e ch©‡eÿY Ki‡eb|
KvR-2: `j‡bZvMY †cv÷vi †ccvi mK‡ji mvg‡b Dc¯’vcb Ki‡eb| cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x gZvg‡Zi
wfwË‡Z Dc¯’vwcZ wel‡qi Dci djveZ©b Ki‡eb| (cÖwkÿYv_©x‡`i Rb¨ cÖYxZ Z_¨ cy¯Í‡Ki Awa‡ekb
9.8 Gi welqe¯‘ 9.8.3 AbymiYxq)
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avc 6: g~j¨vqb:
10 wgwbU
cvV g~j¨vq‡bi Rb¨ cÖwkÿK wb‡Pi cÖkœ¸‡jv Ki‡eb|
1| Znwej ej‡Z Kx †evSvq?
2| we`¨vj‡qi Znwe‡ji Drm Kx Kx?
3| wnmve msiÿY msµvšÍ K‡qKwU †iKW© ewni bvg D‡jøL Kiæb|
4| wnmve msiÿ‡Yi K‡qKwU wbqg D‡jøL Kiæb|
5| wnmve msiÿ‡Y ¯^”QZv I Revew`wnZvi myweav Kx Kx?
cÖwkÿK Zv‡`i DË‡ii †cÖwÿ‡Z †hŠw³K Av‡jvPbvi gva¨‡g cÖ‡qvRb n‡j mwVK DËiwU evZ‡j †`‡eb|
avc 7: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv:

10 wgwbU

cÖwkÿK Db¥y³ Av‡jvPbv I wb‡Pi bgybv cÖ‡kœi gva¨‡g Awa‡ek‡bi ch©v‡jvPbv Ki‡eb:
 Awa‡ek‡bi welqe¯‘i Av‡jv‡K D‡jøwLZ wkLb †hvM¨Zv h_vh_ n‡q‡Q Kx? n¨vu/ bv
 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv wkLbd‡ji mv‡_ KZUv mvgÄm¨c~Y©? gšÍe¨ Kiæb|
 Awa‡ek‡b D‡jøwLZ wkLbdj Qvov Avi Kx Kx wkLbdj ms‡hvRb Kiv †h‡Z cv‡i? cÖ‡qvR‡b 2/1 Uv
wkLb †hvM¨Zv ejyb|
 wkLb-†kLv‡bv Kvh©µ‡g †hme c×wZ e¨envi Kiv n‡q‡Q Zv Kx h_vh_? n¨vu/ bv
 Awa‡ek‡bi fv‡jv w`K I g›` w`K¸‡jv ejyb Ges g›`w`K¸‡jv mvwi‡q †Zvjvi Dcvq ejyb|
Gici cÖwkÿK mevB‡K ab¨ev` Rvwb‡q Awa‡ekb †kl Ki‡eb|
9.8.5 mnvqK cvV:
1| ¯‹zj Av‡iv fv‡jv Kxfv‡e Kiv hvq- RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wwg (bv‡qg), XvKv|
2| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv wi‡mvm© eyK- gva¨wgK I D”P wkÿv Awa`ßi, wkÿv gš¿Yvjq
3| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv- Gg GBP Avjx
4| †Rbv‡ij dvBb¨vwÝqvj iæjm, Gg Gg Avj dviæK

Awa‡ekb 9.9:we`¨vjq Znwe‡ji Kvh©Ki e¨envi I ev‡RU cÖYqb
(Effective usage of school fund and budget Preparation)
9.9.1 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv:
 wbR we`¨vj‡q Znwe‡ji Kvh©Ki e¨envi Kivi mÿgZv cÖ`k©b
 Avq-e¨‡qi LvZ wPwýZ K‡i ev‡RU cÖYq‡b mÿgZv cÖ`k©b
9.9.2 wkLbdj:
Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_©xMY we`¨vjq Znwe‡ji Kvh©Kix e¨env‡ii Dcvq e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
 we`¨vjq Znwej e„w×i Rb¨ M„nxZ c`‡ÿcmg~n eY©bv Ki‡Z cvi‡eb|
 ev‡RU cÖYq‡bi avcmg~n wPwýZ Ki‡Z cvi‡eb|
 ev‡R‡Ui Avq I e¨‡qi LvZ wPwýZ K‡i we`¨vj‡qi ev‡RU cÖYqb Ki‡Z cvi‡eb|
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9.9.3 wkLb-†kLv‡bv Kvh©µg:
wgwbU
avc
welqe¯‘
1
cvV m~Pbv
2
we`¨vjq Znwe‡ji
Kvh©Kix e¨env‡ii
Dcvq
3 we`¨vjq Znwej e„w×i
Rb¨ M„wnZ c`‡ÿc

4

ev‡RU cÖYq‡bi avc

5

we`¨vj‡qi ev‡RU
cÖYqb

6
7

g~j¨vqb
Awa‡ekb ch©v‡jvPbv
I djveZ©b

†gvU mgq- 90
c×wZ/†KŠkj
†eªBb÷wg©s, cÖ‡kœvËi
mswÿß e³…Zv,
Av‡jvPbv, `jMZ KvR
mswÿß e³…Zv,
GKK KvR, Av‡jvPbv,
`jMZ KvR, cvIqvi
c‡q›U Dc¯’vcb
mswÿß e³…Zv,
GKK KvR, Av‡jvPbv,
†eªBb÷wg©s, Av‡jvPbv,
`jMZ KvR
cÖkœKiY/KvR
gv_v LvUv‡bv, cÖ‡kœvËi

DcKiY

mgq
5 wgwbU
15 wgwbU

†evW© I gvK©vi
†bvU LvZv, gvK©vi

†bvU LvZv, †cv÷vi †ccvi, gvK©vi, †evW©
wcb, gvw¯‹s †Uc, wb‡`k©K KvwV,
cvIqvi c‡q›U ¯øvBW, gvwëwgwWqv
cÖ‡R±i
†bvU LvZv, gvK©vi, cvIqvi c‡q›U
¯øvBW, gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
†bvU LvZv, †cv÷vi †ccvi, gvK©vi, †evW©
wcb, gvw¯‹s †Uc, wb‡`k©K KvwV, cvIqvi
c‡q›U ¯øvBW, gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
†evW© I †evW© gvK©vi
†evW© I †evW© gvK©vi

15 wgwbU

15 wgwbU
20 wgwbU

10 wgwbU
10 wgwbU

9.9.4 Dc¯’vcb:
avc 1: cvV m~Pbv

5 wgwbU

cÖwkÿYv_©x‡`i mv‡_ Kzkj wewbgq Kiæb Ges Zv‡`i mv‡_ Avjv‡ci gva¨‡g wR‡Ám Kiæb Znwej Kx?
cÖwZôv‡bi Avq-e¨‡qi ZvwjKv‡K Kx ejv nq? cÖwkÿYv_©xMY Gi Rev‡e hvB ejyK bv †Kb cÖwkÿK mwVK
DËi Av`v‡q mn‡hvwMZv Kiæb| Gici Zv‡`i‡K ab¨ev` Rvwb‡q †mkb †NvlYv K‡i wk‡ivbvg †ev‡W© wj‡L
†`b|
avc 2: we`¨vjq Znwe‡ji Kvh©Kix e¨env‡ii Dcvq

15 wgwbU

KvR-1: we`¨vjq Znwe‡ji e¨envi m¤ú‡K© 2/3 R‡bi wbKU †_‡K aviYv wbb| we`¨vjq Znwe‡ji Kvh©Kix
e¨env‡i Kx Kx mZK©Zv Aej¤^b Kiv `iKvi Zv cÖwkÿYv_©x‡`i‡K K‡qK wgwbU wPšÍv K‡i †bvU LvZvq
wjwce× Ki‡Z ej‡eb|
KvR-2: cÖwkÿYv_x©‡`i K‡qKRb‡K †bvU LvZvq wjwLZ c‡q›U¸‡jv Dc¯’vcb Ki‡Z ejyb| Dc¯’vwcZ
c‡q›Um wfbœ AviI †Kvb c‡q›U _vK‡j cÖwkÿYv_©x‡`i wbKU †_‡K ZvI ïbyb Ges †nvqvBU †ev‡W© wj‡L
mgš^q Kiæb| (cÖwkÿYv_©x‡`i Rb¨ cÖYxZ Z_¨ cy¯Í‡Ki Awa‡ekb 9.9 Gi welqe¯‘ 9.9.3 AbymiYxq)
avc 3: we`¨vjq Znwej e„w×i Rb¨ M„wnZ c`‡ÿc
wgwbU

15
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KvR-1: we`¨vjq Znwej e„w×i M„wnZ c`‡ÿc wel‡q wPšÍv K‡i GKKfv‡e †bvU LvZvq wjL‡Z ejyb|
AZ:ci cÖwkÿYv_©x‡`i‡K 5/6 `‡j wef³ Kiæb| GKKfv‡e wjwLZ aviYvmg~n `jxqfv‡e Av‡jvPbv K‡i
†cv÷vi †ccv‡i wjL‡Z ejyb| mnvqZvKvix (Facilitator) wnmv‡e Zv‡`i KvR ch©‡eÿY Kiæb|
KvR-2: cÖwZwU `‡ji `j‡bZv‡K †cv÷vi †ccv‡i wjwLZ ¸iæZ¡c~Y© c‡q›U¸‡jv mK‡ji mvg‡b Dc¯’vcb
Ki‡Z ejyb| cÖwkÿYv_©x‡`i Dc¯’vwcZ we`¨vjq Znwej e„w×i c`‡ÿc wel‡q Av‡jvPbv Kiæb|
cÖwkÿYv_x©‡`i gZvgZ wbb| wb‡Ri cÖ¯‘ZK…Z cvIqvi c‡q›U ¯øvBW gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡ii gva¨‡g cÖ`k©b
K‡i djveZ©b cÖ`vb Kiæb| (cÖwkÿYv_©x‡`i Rb¨ cÖYxZ Z_¨ cy¯Í‡Ki Awa‡ekb 9.9 Gi welqe¯‘ 9.9.3
AbymiYxq)
avc 4: ev‡RU cÖYq‡bi avc

15 wgwbU

KvR-1: we`¨vj‡qi ev‡RU cÖYq‡bi avc wel‡q cÖwkÿYv_©x‡`i‡K wPšÍv K‡i †bvU LvZvq wjwce× Ki‡Z
ejyb| G wel‡q cÖwkÿYv_©x‡`i gZvgZ ïbyb|
KvR-2: ev‡RU cÖYq‡bi avc m¤ú‡K© mswÿß wee„wZ gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡ii gva¨‡g Dc¯’vcb Kiæb Ges
cÖk-œ DË‡ii gva¨‡g cÖwkÿYv_x©‡`i wbKU ®úó Kiæb | (cÖwkÿYv_©x‡`i Rb¨ cÖYxZ Z_¨ cy¯Í‡Ki Awa‡ekb
9.9 Gi welqe¯‘ 9.9.3 AbymiYxq)
avc 5: we`¨vj‡qi ev‡RU cÖYqb
20 wgwbU
KvR-1: cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i‡K 5/6 `‡j wef³ Kiæb| AZtci ev‡R‡Ui Avq I e¨q Gi LvZ wb‡q
Av‡jvPbv Ki‡Z ejyb Ges Avq-e¨‡qi GKwU ZvwjKv †bvU LvZvq wjL‡Z ej‡eb|
KvR-2: gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡ii gva¨‡g we`¨vj‡qi ev‡R‡Ui GKwU bg~bv ÒQKÓ Dc¯’vcb Kiæb| cÖ‡qvR‡b
Q‡Ki GKwU K‡i Kwc cÖ‡Z¨K `j‡K mieivn Kiæb| cÖwZwU `j‡K ÒQKÓ Abymv‡i we`¨vj‡qi bgybv ev‡RU
†cv÷vi †ccv‡i cÖ¯‘Z Ki‡Z ejyb| mnvqZvKvix (Facilitator) wnmv‡e Ny‡i Ny‡i Zv‡`I KvR ch©‡eÿY
Kiæb|
KvR-3: cÖwZwU `‡ji cÖwZwbwa Zv‡`i KvR †cv÷vi †ccvi mK‡ji mvg‡b Dc¯’vcb Ki‡Z ejyb| cÖwZwU
`‡ji Dc¯’vcbvi ci Avcbvi I Zv‡`i mK‡ji gZvg‡Zi Av‡jv‡K GKwU wm×v‡šÍ Avm‡Z †Póv Kiæb|
(cÖwkÿYv_©x‡`i Rb¨ cÖYxZ Z_¨ cy¯Í‡Ki Awa‡ekb 9.9 Gi welqe¯‘ 9.9.3 AbymiYxq)
avc 6: g~j¨vqb:
cvV g~j¨vq‡bi Rb¨ cÖwkÿK wb‡Pi cÖkœ¸‡jv Ki‡eb|
1| Avq I e¨q ej‡Z Kx †evSvq?
2| we`¨vjq Znwej Kvh©Ki e¨env‡ii Dcvq D‡jøL Kiæb|
3| Avcbvi cÖwZôv‡bi Znwej e„w×i Rb¨ Kx Kx c`‡ÿc MÖnY Ki‡eb|
4| ev‡RU cÖYq‡bi K‡qKwU avc D‡jøL Kiæb|

10 wgwbU

cÖwkÿYv_x©‡`i DË‡ii †cÖwÿ‡Z †hŠw³K Av‡jvPbvi gva¨‡g cÖ‡qvRb n‡j Avcbvi gZvgZ mshy³ Kiæb|
avc 7: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv:

10 wgwbU

cÖwkÿK Db¥y³ Av‡jvPbv I wb‡Pi bgybv cÖ‡kœi gva¨‡g Awa‡ek‡bi ch©v‡jvPbv Ki‡eb:
 Awa‡ek‡bi welqe¯‘i Av‡jv‡K D‡jøwLZ wkLb †hvM¨Zv h_vh_ n‡q‡Q Kx? n¨vu/ bv
 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv wkLbd‡ji mv‡_ KZUv mvgÄm¨c~Y©? gšÍe¨ Kiæb|
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 Awa‡ek‡b D‡jøwLZ wkLbdj Qvov Avi Kx Kx wkLbdj ms‡hvRb Kiv †h‡Z cv‡i? cÖ‡qvR‡b 2/1 Uv
wkLb †hvM¨Zv ejyb|
 wkLb-†kLv‡bv Kvh©µ‡g †hme c×wZ e¨envi Kiv n‡q‡Q Zv Kx h_vh_? n¨vu/ bv
 Awa‡ek‡bi fv‡jv w`K I g›` w`K¸‡jv ejyb Ges g›`w`K¸‡jv mvwi‡q †Zvjvi Dcvq ejyb|
Gici mevB‡K ab¨ev` Rvwb‡q Awa‡ekb †kl Kiæb|
9.9.5 mnvqK cvV:
1| ¯‹zj Av‡iv fv‡jv Kxfv‡e Kiv hvq- RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wwg (bv‡qg), XvKv|
2| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv wi‡mvm© eyK- gva¨wgK I D”P wkÿv Awa`ßi, wkÿv gš¿Yvjq
3| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv- Gg GBP Avjx
4| †Rbv‡ij dvBb¨vwÝqvj iæjm- Gg Gg Avj dviæK
5| wkÿv cÖwZôvb cÖavb‡`i cÖwkÿY g¨vby‡qj- GdGmGmGwc

Awa‡ekb 9.10: wkÿv_x© Dcw¯’wZ, S‡i cov †iva I wbivcËv e¨e¯v’cbv ( Bf wUwRsmn
Ab¨vb¨)
AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv
 wkÿv_x© Dcw¯’wZ wbwðZKi‡Y mwVK c`‡ÿc MÖn‡Y mÿg nIqv|
 we`¨vjq n‡Z wkÿv_x© S‡i covi wewea KviY m¤ú‡K© AewnZ Ges S‡i cov †iv‡a Kvh©Ki
c`‡ÿc MÖn‡Y D‡`¨vMx nIqv|
 wkÿv_x© Dcw¯’wZ wbwðZKi‡Y Bf wUwRsmn Ab¨vb¨ wbivcËv e¨e¯’cbv †Rvi`viKi‡Y mwVK
c`‡ÿc MÖn‡Y mÿg nIqv|
wkLbdj
Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_x©iv wkÿv_x© Dcw¯’wZ ej‡Z Kx †evSvq Zv ej‡Z cvi‡eb|
 S‡i cov ej‡Z Kx †evSvq Ges wkÿv_x© S‡i covi wewea KviY m¤ú‡K© ej‡Z cvi‡eb|
 wkÿv_x© S‡i covi †iv‡a Kvh©Ki c`‡ÿcmg~‡ni bvg D‡jøL Ki‡Z cvi‡eb|
 Bf wUwRs Kx ej‡Z cvi‡eb|
 wkÿv_x©i wkÿv cÖwZôv‡b Dcw¯’wZ wbwðZKi‡Y K‡qKwU e¨e¯’vi bvg D‡jøL Ki‡Z cvi‡eb|
wkLb-†kLv‡bv Kvh©µg
avc
1
2
3

4

welqe¯‘
m~Pbv
wkÿv_x© Dcw¯’wZ I Gi
cÖ‡qvRbxqZv
wkÿv_x© S‡i cov Ges S‡i covi
wewea KviY

c×wZ/‡KŠkj
mswÿß Av‡jvPbv
cÖ‡kœvËi

DcKiY
‡evW©,gvK©vi
‡evW©,gvK©vi

mgq
05 wgwbU
05 wgwbU

`jMZ KvR, gZ
wewbgq , gv_v
LvUv‡bv

30wgwbU

Bf wUwRs

`jMZ KvR, gZ
wewbgq , gv_v

‡cv÷vi †ccvi,
gvK©vi,
j¨vcUc/†W¯‹Uc,
gvwëwgwWqv
BfwUwRs msµvšÍ
wfwWI ,†cv÷vi
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20wgwbU

LvUv‡bv,M¨vjvwi
c×wZ
5.

wkÿv_x©i wkÿv cÖwZôv‡b Dcw¯’wZ
wbwðZKi‡Y M„nxZ e¨e¯’vmg~n

6.

Awa‡ekb chv‡jvPbv

`jMZ KvR, gZ
wewbgq , gv_v
LvUv‡bv,M¨vjvwi
c×wZ
Db¥y³ Av‡jvPbv
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†ccvi, gvK©vi,
j¨vcUc/†W¯‹Uc,
gvwëwgwWqv, cÖ‡R±i
‡evW©,gvK©vi

j¨vcUc/†W¯‹Uc,
gvwëwgwWqv, cÖ‡R±i

25 wgwbU

05 wgwbU

Dc¯’vcb
avc-1: m~Pbv-------------------------------------------------------------------------------05
wgwbU KvR-1: cÖwkÿYv_x©M‡Yi mv‡_ Kzkj wewbg‡qi ci AvR‡Ki cv‡Vi AwR©Ze¨ †hvM¨Zv I wkLbdj
1/2 Rb cÖwkÿYv_x©‡K cvV Ki‡Z ej‡eb Ges Av‡jvPbvi gva¨‡g AwR©Ze¨ †hvM¨Zv I wkLbdj m¤ú‡K©
Zv‡`i my¯úó aviYv w`‡eb|
avc-2: wkÿv_x© Dcw¯’wZ I Gi cÖ‡qvRbxqZv -----------------------------------------------05 wgwbU
KvR-1: cÖwkÿK cÖwkÿYv_x©MY‡K cÖ‡kœvË‡ii gva¨‡g welqwU m¤ú‡K© aviYv w`‡eb|
avc-3: wkÿv_x© S‡i cov Ges S‡i covi wewea KviY --------------------------------------30 wgwbU
KvR- 1: cÖwkÿK cÖwkÿYv_x©MY‡K cÖ_‡g S‡i cov m¤ú‡K© aviYv w`‡eb| c‡i cÖwkÿYv_x©MY‡K K‡qKwU
`‡j fvM n‡q S‡i covi wewea KviY m¤ú‡K© `jMZ Av‡jvPbv Ki‡Z ej‡eb| `jMZ KvR †cv÷vi
†ccvi /cvDqvi c‡q‡›U Dc¯’vcb Ki‡Z ej‡eb|
avc-4: Bf wUwRs------------------------------------------------------------------------- 20 wgwbU
KvR- 1: cÖwkÿK cÖwkÿYv_x©MY‡K c~‡e© MwVZ `‡j fvM n‡q Bf wUwRs Gi GKwU msÁv Ges cÖwZwU
`j‡K Bf wUwRs Gi GKwU KviY m¤ú‡K© `jMZ Av‡jvPbv Ki‡Z ej‡eb| Av‡jvPbv †k‡l Zv †cv÷vi
†ccv‡i wj‡L Szwj‡q ivL‡eb| cÖwkÿYv_x©MY Ny‡i Ny‡i †`L‡eb Ges †Kv‡bv Z_¨ †hvM Kivi cÖ‡qvRb n‡j
cÖwkÿK Av‡jvPbvi gva¨‡g Zv cyiY K†i w`‡eb|
avc-5: wkÿv_x©i wkÿv cÖwZôv‡b Dcw¯’wZ wbwðZKi‡Y M„nxZ e¨e¯’vmg~n -----------------------25
wgwbU
KvR- 1: cÖwkÿK cÖwkÿYv_x©MY‡K c~‡e© MwVZ `‡j fvM n‡q g¨vbyqv‡ji c„ôv msL¨v D‡jøL K‡i wkÿv
cÖwZôv‡b wkÿv_x©i Dcw¯’wZ wbwðZKi‡Y M„nxZ e¨e¯’vmg~n bxi‡e cvV Ki‡Z ej‡eb| wkÿvbxwZ, miKvwi
cwicÎ I nvB‡Kv‡U©i wb‡`©kbv wkÿv_x©i wbivcËv wbwðZKiY Ges S‡i cov ‡iv‡a Kxfv‡e mnvqZv Ki‡e
Zv LvZvq wjL‡eb| cÖwkÿK cÖwZwU `‡j hv‡eb I `jMZ K †hvM K‡I cÖwkÿYv_x©M‡Yi aviYv ¯úó
Ki‡eb|
avc-5: g~j¨vqb-----------------------------------------------------------------------------5 wgwbU
Awa‡ekb g~j¨vq‡bi Rb¨ cÖwkÿK wb‡Pi cÖkœ¸‡jv wRÁvmv Ki‡eb1.
2.
3.
4.

wkÿv_x©i Dcw¯’wZ ej‡Z Kx †evSvq ?
S‡i cov Kv‡K e‡j I S‡i covi KviYmg~n Kx?
BfwUwRs Kx Ges BfwUwRs Gi KviY Kx?
wkÿv_x©i Dcw¯’wZ e„w× I S‡i cov ‡iv‡a wkÿv bxwZ 2010-G Kx c`‡ÿc †bIqvi K_v ejv
n‡q‡Q ?
5. wkÿv_x©i kvixwiK kvw¯Í m¤ú‡K© miKvwi cwic‡Îi wb‡`©kbv Kx?
6. BfwUwRs e‡Ü nvB‡Kv‡U©i wb‡`©kbv Kx?
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Avc-6: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv--------------------------------------------------------------05 wgwbU
cÖwkÿK Db¥y³ Av‡jvPbv I cvIqvi c‡q›U †cÖ‡R›Uk‡b cÖ`wk©Z wb‡Pi cÖ‡kœi gva¨‡g Awa‡ekb ch©v‡jvPbv
Ki‡eb|











Awa‡ek‡bi welqe¯‘i Av‡jv‡K DwjøwLZ wkLb †hvM¨Zv h_vq_ n‡q‡Q Kx?
AwR©Ze¨ wkLb †hvM¨Zv wkLbd‡ji mv‡_ KZUv mvgÄm¨c~Y?©
Av‡iv †Kv‡bv wkLb †hvM¨Zvi `iKvi wQj Kx?
Awa‡ek‡b DwjøwLZ wkLb †hvM¨Zv Qvov Avi Kx Kx wkLbdj ms‡hvRb Kiv †h‡Z cv‡i?
wkLb-†kLv‡bv Kvh©µ‡g †hme c×wZi e¨envi n‡q‡Q Zv h_vh_ wQj Kx?
Awa‡ek‡b †hme DcKiY e¨eüZ n‡q‡Q Zvi evB‡i Avi Kx Kx DcKiY e¨envi Kiv †h‡Zv?
cÖwkÿYv_x©M‡Yi AskMÖnY wbwðZKi‡Y Avi Kx Kx c`‡ÿc hyw³hy³ wQ‡jv?
Av‡jvP¨ welqe¯‘ cÖwkÿYv_x©M‡Yi †ckvMZ Kg©`ÿZv e„w×‡Z KZUv mnvqK?
Awa‡ek‡bi KvR I mgq e›Ub h_vh_ n‡q‡Q Kx?
G Awa‡ek‡b wkLb AR©b hvPvB‡qi Rb¨ M„nxZ c`‡ÿc h_v_© Kx?

me‡k‡l cÖwkÿK mKj cÖwkÿYv_x©‡K ab¨ev` Rvwb‡q Awa‡ek‡bi mgvwß †NvlYv Ki‡eb|
mnvqK cvV:
1. ‡eBb‡eBR-2012
2. ‰mq` wMqm BÏxb Avn‡g`, †gv: gvndzRyi ingvb I gwZjvj KZ©„K m¤úvw`Z WªcAvDU †iU
msµvšÍ cÖKvkbv-, BDwbfvwm©wU †cÖm wjwg‡UW
3. RvZxq msev`cÎ KZ…©K cÖKvwkZ wi‡cvU©
4. Inclusive Education: Where There are Few Resources by Sue Stubbs,
September, 2008
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Awa‡ekb 9.11 we`¨vjq K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv c×wZ (GmwcweGg): aviYv, K…wZZ¡ I cØwZi e¨envi
Performance Based School Management (SPBM)
9.11.1 AwR©Ze¨ †hvM¨Zv
 we`¨vjq K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv c×wZ (GmwcweGg) m¤ú‡K© Ávb AR©b I cÖ`k©b |
 GmwcweGg Gi D‡Ïk¨ ev¯Íevq‡b †KŠkj AvqZ¡KiY I e¨e¯’v MÖnb|
 cÖwZôvwbK ¯^-g~j¨vqb (Institutional Self-Assessment Summary (ISAS) cØwZ
ev¯Íevq‡b D‡`¨vM MÖnb|
 GmwcweGg Gi 7wU wb‡`©kK I 45wU Dc-wb‡`©kK m¤ú‡K© Ávb AR©b I cÖ`k©b |

9.11.2 wkLbdj
G Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_x©MY1. K…wZwfwËK e¨e¯’vcbvi mÁv ej‡Z cvi‡eb;
2. K…wZwfwËK e¨e¯’vcbvi ¸iæË¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb;
3. K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv cØwZ Dc¯’vcb Ki‡Z cvi‡eb;
4. K…wZwfwËK e¨e¯’vcbvi 7wU wb‡`©kK I 45wU Dc-wb‡`©k‡Ki e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb;
5. ms‡¶‡c cÖwZôvwbK ¯^-g~j¨vqb (Institutional Self-Assessment Summary (ISAS) Kx ej‡Z
cvi‡eb|

cÖwkÿ‡Ki `„wó AvKl©Y
 K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv m¤ú‡K© aviYv, K…wZwfwËK e¨e¯’vcbvi cwimi I ¸iæZ¡ m¤úwK©Z wel‡q
Ávb AR©b Ki‡eb Ges wWwRUvj Kb‡U›U †Wwjfvwii cÖ‡qvRbxq cÖ¯w‘ Z wb‡eb|
 cÖwkÿY DcKiYvw` †hgb- †evW© gvK©vi, †cvóvi †ccvi, mvBb‡cb, gvwëwgwWqv cÖ‡R±i,
Kw¤úDUvi, wfc KvW©, d¬xc PvU©, BZ¨vw` e¨env‡i cÖ‡qvRbxq cÖ¯‘wZ wb‡eb|
 AskMÖnbg~jK †mmb cwiPvjbvi Rb¨ wewfbœ cØwZ I †KŠkj¸‡jv cÖ‡qvM Ki‡eb|
 wkÿv_x©‡`i g‡bv‡hvM hvPvB‡qi Rb¨ gv‡S gv‡S cÖkœ K‡i I Ab¨vb¨ †KŠkj cÖ‡qvM K‡i
cÖwkÿYv_x©‡`i mwµq ivL‡eb|

9.11.3 wkLb-‡kLv‡bv Kvh©µg
avc
welqe¯‘
1
cvV m~Pbv
2

3

4

K…wZwfwËK
e¨e¯’vcbvi ev
wcweGg Gi aviYv
K…wZwfwËK
e¨e¯’vcbvi ev
wcweGg Gi ¸iæZ
K…wZwfwËK
e¨e¯’vcbvi ev
wcweGg Gi cÖ‡qvM

‡gvU mgq: 90 wgwbU

cØwZ I †KŠkj
Iqvg©Avc/gv_v LvUv‡bv,
cÖ‡kœvËi
mswÿß Av‡jvPbv, gv_v
LvUv‡bv, cvIqvi c‡q›U
Dc¯’vcb
‡Rvovq †Rvovq KvR/
`jxq KvR, gv_v LvUv‡bv,
cvIqvi c‡q›U Dc¯’vcb
mswÿß Av‡jvPbv, gv_v
LvUv‡bv, cvIqvi c‡q›U
Dc¯’vcb
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DcKiY
‡nvqvBU †evW© I †evW© gvK©vi

mgq
5 wgt

wfc KvW©, wd¬c PvU©, gvK©vi,
†cvóvi †ccvi, gvwëwgwWqv
cÖ‡R±i, Kw¤úDUvi
wfc KvW©, wd¬c PvU©, gvK©vi,
†cvóvi †ccvi, gvwëwgwWqv
cÖ‡R±i, Kw¤úDUvi
wfc KvW©, mvBb †cb, gvK©vi,
†cvóvi †ccvi, wcweGg aviYvi
PvU©, gvwëwgwWqv cÖ‡R±i,

10 wgt

15 wgt

20 wgt

avc
5

6
7

welqe¯‘

cØwZ I †KŠkj

DcKiY
cÖwµqv
Kw¤úDUvi, †jRvi c‡q›Uvi
cÖwZôvwbK ¯^-g~j¨vqb `jxq KvR, gv_v LvUv‡bv, w÷j d‡Uv I wWwRUvj K‡›U›U
cÖ‡qvM cØwZ
cvIqvi c‡q›U Dc¯’vcb, cÖ`k©b,wfc KvW©, wd¬c PvU©,
cÖ‡kœvËi
gvK©vi, †cvóvi †ccvi
g~j¨vqb
cÖ‡kœvËi
‡nvqvBU †evW© I †evW© gvK©vi
Awa‡ekb ch©v‡jvPbv gv_v LvUv‡bv I cÖ‡kœvËi ‡nvqvBU †evW© I †evW© gvK©vi,
I djveZ©b
†jRvi c‡q›Uvi, evoxi KvR

mgq
25 wgt

05 wgt
10 wgt

Dc¯’vcb
avc-1: cvV m~Pbv -----------------------------------------------------------------------5 wgwbU
Awa‡ekbwU ïiæ Kivi c~‡e© cÖwkÿYv_x©‡`i mv‡_ Kzkj wewbgq Kiæb Ges AvR‡Ki cv‡Vi welq, AwR©Ze¨
†hvM¨Zv I wkLbdj cÖwkÿYv_x©‡K wR‡Ám Kiæb| cÖwkÿYv_x©MY hvnvB ejyK bv †Kb cÖwkÿK mwVK DËi
Av`v‡q mn‡hvMxZv Ki‡eb Ges Gici Zuv‡`i‡K ab¨ev` Rvwb‡q †mmb †NvlYv Ki‡eb I wk‡ivbvg †ev‡W©
wj‡L w`‡eb|
avc- 2: K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv (wcweGg) c×wZ m¤ú‡K© aviYv ------------------ mgq : 10 wgwbU
KvR-1: K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv (wcweGg) c×wZ Kx †m m¤ú‡K© cÖwkÿYv_©x‡`i †eªBb÷wg©s Ki‡Z ej‡eb| cÖ‡Z¨K
cÖwkÿYv_x©‡K GKK Kv‡Ri Ask wn‡m‡e wfc Kv‡W© wj‡L wcb w`‡q †ev‡W© jvMv‡Z ej‡eb Ges c‡o
ïbv‡eb
KvR-2 : cÖwkÿYv_©x‡`i D‡jøwLZ aviYv¸‡jv †ev‡W© gvBÛg¨vc AvKv‡i wjLv‡eb|cÖ‡qvRbxq †ÿ‡Î mswÿß
e³…Zvi mvnv‡h¨ eywS‡q w`‡eb|
KvR-3: Av‡M †_‡K cÖ¯Z
‘ Kiv cvIqvi c‡q›U Dc¯’vcbvi gva¨‡g wcweGg Kx †m m¤ú‡K© e¨vL¨v Ki‡eb|
avc- 3: wcweGg e¨e¯’vcbvi Gi ¸iæZ¡ --------------------------------------15 wgwbU
KvR-1: cÖwkÿYv_©x‡`i g‡a¨ KvD‡K KvD‡K wcweGg Gi ¸iæZ¡ ej‡Z ej‡eb| cÖ‡kœvË‡i Av‡jvPbvi
gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i g‡a¨ G m¤úwK©Z aviYv ˆZwi Ki‡eb| †Rvovq †Rvovq wef³ n‡q Av‡jvPbv
Ki‡Z ej‡eb Ges wfc Kv‡W© wj‡L Dc¯’vcb Ki‡Z ej‡eb|
KvR-2: cÖwkÿYv_©x‡`i K‡qKwU `‡j fvM K‡i g¨vbyqv‡j †`qv G m¤úwK©Z cvVwU cÖ_‡g GKKfv‡e co‡Z
ej‡eb I c‡i `jMZfv‡e Av‡jvPbv Ki‡Z ej‡eb| GK GKwU `j‡K GK GKwU Ask eY©bv Ki‡Z
ej‡eb|
KvR-3: cÖwkÿK wewfbœ `‡ji Av‡jvPbv‡K mgš^q K‡i wcweGg Gi ¸iæZ¡ m¤ú‡K© ms‡ÿ‡c mvgwMÖK aviYv
w`‡eb| cÖ‡qvRb †ev‡a AwaKZi aviYv †`qvi Rb¨ cvIqvi c‡q›U Gi mvnv‡h¨ †`Lv‡eb I e¨vL¨v
Ki‡eb|
avc-4: K…wZwfwËK e¨e¯’vcbvi ev wcweGg Gi cÖ‡qvM cÖwµqv ------------------- mgq: 20 wgwbU
KvR 1t cÖwkÿYv_©x‡`i g‡a¨ KviI wcweGg Gi cÖ‡qvM cÖwµqv m¤ú‡K© †Kvb aviYv _vK‡j ej‡Z ej‡eb|
cÖ‡kœvË‡i Av‡jvPbvi gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i G m¤úwK©Z aviYv ˆZwi Ki‡eb| wcweGg c×wZi Rb¨ 7wU
RvZxq wb‡`©kK Ges 45wU Dc-wb‡`©kK ‡hgb-(K) wk¶Y-wkLb cwi‡ek (L) cÖwZôvb cÖav‡bi †bZ…Z¡ (M)
e¨e¯’vcbv KwgwUi Kvh©KvixZv (N) wk¶‡Ki †ckv`vwiZ¡ (O) wk¶v_©xi K…wZZ¡ (P) mn-wk¶vµwgK Kvh©µg
(Q) AwffveK-wk¶K m¤cK© Gi cÖ‡qvM I Kvh©µg `jxq Kv‡Ri gva¨‡g Dc¯’vcb Ki‡Z ej‡eb|
KvR-2t wcweGg I AvBmvm cÖ‡qvM †KŠkj cvIqvi c‡q›U Gi mvnv‡h¨ †`Lv‡eb I e¨vL¨v Ki‡eb|
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KvR 3t cÖwkÿYv_©x‡`i K‡qKwU `‡j fvM K‡i g¨vbyqv‡j †`qv G m¤úwK©Z n¨vÛAvDUwU cÖ_‡g GKKfv‡e
co‡Z ej‡eb I c‡i `‡j Av‡jvPbv Ki‡Z ej‡eb| GK GKwU `j‡K GK GKwU Ask/avc eY©bv
Ki‡Z ej‡eb| cÖwkÿK wewfbœ `‡ji Av‡jvPbv‡K mgš^q K‡i wcweGg cÖYqb cÖwµqv m¤ú‡K©
ms‡ÿ‡c mvgwMÖK aviYv w`‡eb|
Avc-5t cÖwZôvwbK¯^-g~j¨vqb (ISAS) -------------------------------------mgq: 20 wgwbU
KvR-1t cÖwkÿYv_©x‡`i KviI cÖwZôvwbK ¯^-g~j¨vqb m¤ú‡K© †Kvb aviYv _vK‡j ej‡Z ej‡eb| cÖ‡kœvËi
I Av‡jvPbvi gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i G m¤úwK©Z aviYv ˆZwi Ki‡eb|
KvR-2t cÖwZôvwbK ¯^-g~j¨vqb m¤ú‡K© cvIqvi c‡q›U Gi mvnv‡h¨ Dcl&_vcb I e¨vL¨v Ki‡eb |
KvR-3t cÖwkÿYv_©x‡`i K‡qKwU `‡j fvM K‡i g¨vbyqv‡j †`qv G m¤úwK©Z cvVwU cÖ_‡g GKKfv‡e co‡Z
ej‡eb I c‡i `‡j Av‡jvPbv Ki‡Z ej‡eb| GK GKwU `j‡K GK GKwU Ask/avc eY©bv Ki‡Z
ej‡eb|
KvR-4t cÖwkÿK wewfbœ `‡ji Av‡jvPbv‡K mgš^q K‡i cÖwZôvwbK ¯^-g~j¨vqb m¤ú‡K© ms‡ÿ‡c mvgwMÖK
aviYv w`‡eb|

avc -6: g~j¨vqb ------------------------------------------------

mgq: 05 wgwbU

wb‡Pi cÖkœ/Kv‡Ri gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i D‡Ïk¨ AR©b AMÖMwZ hvPvB Ki‡eb|
 wcweGg Kx ?
 wkÿv‡ÿ‡Î wcweGg †Kb ¸iæZ¡c~Y©?
 cÖwZôvwbK ¯^-g~j¨vqb (Institutional Self-Assessment Summary (ISAS)
Gi ¸iæZ¡ Kx ?

avc -7: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv I djveZ©b ------------------------------10 wgwbU
 Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿ‡Yi djcÖm~Zv m¤ú‡K© cÖwkÿK AvZ¡cÖwZdjb Ki‡eb Ges wPwnèZ NvUwZ
c~i‡Yi gva¨‡g cieZ©x Awa‡ekb ‡hb AwaKZi `ÿZvi mv‡_ cwiPvjbv Ki‡Z cv‡ib †m e¨e¯’v
MÖnY Ki‡eb| GKBfv‡e cÖwkÿYv_©xMYI wb‡R‡`i wkLb AMÖMwZ ch©v‡jvPbv Ki‡eb Ges wkLb
D‡Ïk¨ AR©‡bi Rb¨ wb‡R wb‡R †Póv Ki‡eb|
mnvqK cvV
(1) Manual for School Performance Based Management System-Secondary Education Sector
Improvement Project (SESIP), Dhaka
(2) The Performance- Based Management- Handbook Vol. one.
(3) Techniques and Tools for Implementing the Govt. Performance and Result Act of 1993. http: //
WWW. orgn. govt/pbm.
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Awa‡ekb 9.12: gva¨wgK we`¨vj‡q †fŠZ m¤ú` e¨e¯’vcbv
Physical Resources Management in Secondary Education Institutions
9.12.1 AwR©Ze¨ †hvM¨Zv





gva¨wgK we`¨vj‡q †fŠZ m¤ú` e¨e¯’vcbv m¤ú‡K© wkÿv_©x†`i cÖ‡qvRbxq Ávb AR©b I cÖ`k©b
m¤ú‡`i myôz e¨envi m¤c‡K© AvaywbK I ˆeÁvwbK †KŠkj AvqZ¡KiY I D‡Ï¨vM MÖnb|
m¤ú` e¨e¯’vcbvi cÖwZeÜKZvmg~n wPwýZKiY Ges DËi‡Yi †KŠkj¸wj AvqZ¡KiY I cÖ`k©b
m¤ú` e¨e¯’vcbvi gva¨‡g djcÖmyfv‡e Kg© m¤cv`‡bi ‡hvM¨Zv AR©b I cÖ`k©b |

9.12.2 wkLbdj
G Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_x©MY





m¤ú` e¨e¯’vcbv Kx ej‡Z cvi‡eb;
m¤ú` e¨e¯’vcbvi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb;
m¤ú‡`i myôz e¨envi m¤c‡K© AvaywbK I ˆeÁvwbK e¨vL¨v w`‡Z cvi‡eb;
m¤ú` e¨e¯’vcbvi cÖwZeÜKZvmg~n wPwýZKiY Ges DËi‡Yi †KŠkj¸wj ej‡Z cvi‡eb;
gva¨wgK we`¨vj‡qi †fŠZ m¤ú` e¨e¯’vcbv msµvšÍ Kvh©vejx myôzfv‡e m¤úv`b Ki‡Z cvi‡eb;



m¤ú` e¨e¯’vcbvi gva¨‡g djcÖmyfv‡e Kg© m¤cv`‡bi ‡KŠkj¸wj ej‡Z cvi‡eb|

cÖwkÿ‡Ki `„wó AvKl©Y
 we`¨vj‡qi †fŠZ m¤ú` e¨e¯’vcbv m¤ú‡K© aviYv, m¤ú` e¨e¯’vcbvi ‡KŠkj I ¸iæZ¡ m¤úwK©Z
wel‡q Ávb AR©b Ki‡eb Ges wWwRUvj Kb‡U›U †Wwjfvwii cÖ‡qvRbxq cÖ¯‘wZ wb‡eb|
 cÖwkÿY DcKiYvw` †hgb- gvK©vi, †cvóvi †ccvi, gvwëwgwWqv cÖ‡R±i, Kw¤úDUvi BZ¨vw`
e¨env‡i cÖ‡qvRbxq cÖ¯‘wZ wb‡eb|
 AskMÖnbg~jK †mmb cwiPvjbvi Rb¨ wewfbœ cØwZ I †KŠkj¸‡jv cÖ‡qvM Ki‡eb|
wkÿv_x©‡`i g‡bv‡hvM hvPvB‡qi Rb¨ gv‡S gv‡S cÖkœ K‡i I Ab¨vb¨ †KŠkj cÖ‡qvM K‡i cÖwkÿYv_x©‡`i
mwµq ivL‡eb|

9.12.3 wkLb-‡kLv‡bv Kvh©µg
90 wgwbU
avc
welqe¯‘
1. cvV m~Pbv
2.

3.

we`¨vjq
e¨e¯’vcbvi
we‡kl w`K
we`¨vj‡q †fŠZ
m¤ú` e¨e¯’vcbv

‡gvU mgq:

cØwZ I †KŠkj
Iqvg©Avc/gv_v LvUv‡bv,
cÖ‡kœvËi
mswÿß Av‡jvPbv, gv_v
LvUv‡bv, GKK KvR ev `jxq
KvR
`jxq KvR, cvIqvi c‡q›U
Dc¯’vcb

DcKiY
‡nvqvBU †evW© I †evW© gvK©vi

mgq
5 wgt

wfc KvW©, wd¬c PvU©, gvK©vi, †cvóvi
†ccvi

10 wgt

wfc KvW©,gvK©vi, †cvóvi †ccvi,
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i, Kw¤úDUvi,

20 wgt

†jRvi c‡q›Uvi
4.

5.

†kªYx e¨e¯’vcbv
i¶vi
Dcvq/
†KŠkj
g~j¨vqb

mswÿß Av‡jvPbv, cvIqvi
c‡q›U Dc¯’vcb, †Rvovq
KvR, cÖ‡kœvËi, gv_v LvUv‡bv
cÖ‡kœvËi, evwoi KvR
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wd¬c PvU©, †cvóvi †ccvi,Kw¤úDUvi
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i,†jRvi c‡q›Uvi

30 wgt

‡nvqvBU †evW©, †evW© gvK©vi, mvBb †cb

15 wgt

6.

Awa‡ekb
ch©v‡jvPbv I
djveZ©b

gv_v LvUv‡bv I cÖ‡kœvËi

‡nvqvBU †evW© I †evW© gvK©vi

10 wgt

Dc¯’vcb
avc-1: cvV m~Pbv ----------------------------------------------------------------mgq -05 wgwbU
Awa‡ekbwU ïiæ Kivi c~‡e© cÖwkÿYv_x©‡`i mv‡_ Kzkj wewbgq Kiæb Ges AvR‡Ki cv‡Vi welq, AwR©Ze¨ †hvM¨Zv
I wkLbdj cÖwkÿYv_x©‡K wR‡Ám Kiæb| cÖwkÿYv_x©MY hvnvB ejyK bv †Kb cÖwkÿK mwVK DËi Av`v‡q
mn‡hvMxZv Ki‡eb Ges Gici Zv‡`i‡K ab¨ev` Rvwb‡q †mmb †NvlYv Ki‡eb I wk‡ivbvg †ev‡W© wj‡L w`‡eb|
avc-2: we`¨vjq e¨e¯’vcbvi we‡kl w`K -------------------------------------------mgq -10 wgwbU
KvR-1t we`¨vj‡qi e¨e¯’vcbv ej‡Z Kx eySvq †m m¤ú‡K© cÖwkÿYv_©x‡`i †eªBb÷wg©s Ki‡Z ej‡eb| wkÿv_©xiv
Zv‡`i aviYv¸‡jv †ev‡W© gvBÛg¨vc AvKv‡i wjL‡eb| `jxq KvR wn‡m‡e wkÿv_x©iv Dc¯’vcb I Ki‡Z
cv‡ib| cÖ‡qvRbxq †ÿ‡Î mswÿß e³…Zvi mvnv‡h¨ eywS‡q w`‡eb|
KvR-2t cÖwkÿK Pv‡U©i mvnv‡h¨ we`¨vj‡qi e¨e¯’vcbvi we‡kl we‡kl w`K¸wj m¤ú‡K© e¨vL¨v Ki‡eb|
avc-3: we`¨vj‡q †fŠZ m¤ú` e¨e¯’vcbv------------------------------------------mgq : 20 wgwbU
KvR-1t cÖwkÿYv_©x‡`i g‡a¨ KviI we`¨vj‡qi †fŠZ m¤ú` e¨e¯’vcbvi ¸iæZ¡ m¤ú‡K© †Kvb aviYv _vK‡j ej‡Z
ej‡eb| cÖ‡kœvËi Av‡jvPbvi gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i G m¤úwK©Z aviYv ˆZwi Ki‡eb| †fŠZ m¤ú`
e¨e¯’vcbvi ¸iæZ¡ cvIqvi c‡q›U Dc¯’vcbvi mvnv‡h¨ e¨vL¨v Ki‡eb|
KvR-2t cÖwkÿYv_©x‡`i†K K‡qKwU `‡j fvM K‡i g¨vbyqv‡j †`qv G m¤úwK©Z cvVwU cÖ_‡g GKKfv‡e co‡Z
ej‡eb I c‡i `‡j Av‡jvPbv Ki‡Z ej‡eb| GK GKwU `j‡K GK GKwU Ask eY©bv Ki‡Z ej‡eb|
KvR-3t cÖwkÿK wewfbœ `‡ji Av‡jvPbv‡K mgš^q K‡i mgq e¨e¯’vcbvi ¸iæZ¡ m¤ú‡K© ms‡ÿ‡c mvgwMÖK aviYv
w`‡eb|
avc -4: †kªYx e¨e¯’vcbv i¶vi Dcvq/†KŠkj -------------------------------------mgq: 30 wgwbU
KvR-1t cÖwkÿYv_©x‡`i ga¨ †_‡K KviI ‡kªYx e¨e¯’vcbv cÖwµqv m¤ú‡K© †Kvb aviYv _vK‡j ej‡Z ej‡eb|
cÖ‡kœvËi Av‡jvPbvi gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i G m¤úwK©Z aviYv ˆZwi Ki‡eb| cÖ‡qvR‡b †kªYx e¨e¯’vcbv
we‡kølY cÖwµqv cvIqvi c‡q›U Dc¯’vcbvi gva¨‡g †`Lv‡eb I e¨vL¨v Ki‡eb|
KvR-2t cÖwkÿYv_©xiv `‡j fvM n‡q g¨vbyqv‡j †`qv G m¤úwK©Z n¨vÛAvDUwU cÖ_‡g GKKfv‡e co‡Z ej‡eb I
‡kªYx e¨e¯’vcbvq wbcyYZv I djcÖm‚Zv welqwU `‡j Av‡jvPbv Ki‡Z ej‡eb|
KvR-3t cÖwkÿK wewfbœ `‡ji Av‡jvPbv‡K mgš^q K‡i ‡kªYx e¨e¯’vcbv we‡kølY cÖwµqvi m¤ú‡K© ms‡ÿ‡c mvgwMÖK
aviYv w`‡eb|
avc-5: g~j¨vqb ------------------------------------------------------------------mgq: 15 wgwbU
wb‡Pi cÖkœ/Kv‡Ri gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i D‡Ïk¨ AR©b AMÖMwZ hvPvB Ki‡eb|
(1)
e¨e¯’vcbv Kvh©vejx Kx Kx ?
(2)
we`¨vj‡qi †fŠZ m¤ú` e¨e¯’vcbv ej‡Z wK eySvq ?
(3)
we`¨vj‡qi †fŠZ m¤ú` e¨e¯’vcbv we‡kl we‡kl w`K¸wj eY©bv Kiæb|
(4)
†kªYx e¨e¯’vcbv i¶vi Dcvq/ †KŠkj¸wj AbyµwgK fv‡e wjwce× Kiæb|
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avc-6: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv I djveZ©b ------------------------------------------mgq -10 wgwbU Awa‡ekb
†k‡l cÖwkÿ‡Yi djcÖm~Zv m¤ú‡K© cÖwkÿK AvZ¥cÖwZdjb Ki‡eb Ges wPwýZ NvUwZ c~i‡Yi gva¨‡g cieZ©x
Awa‡ekb ‡hb AwaKZi `ÿZvi mv‡_ cwiPvjbv Ki‡Z cv‡ib †m e¨e¯’v MÖnY Ki‡eb| GKBfv‡e cÖwkÿYv_©xMYI
wb‡R‡`i wkLb AMÖMwZ ch©v‡jvPbv Ki‡eb Ges wkLb D‡Ïk¨ AR©‡bi Rb¨ wb‡R wb‡R †Póv Ki‡eb|
9.17.5 mnvqK cvV
(1) ¯‹zj Av‡iv fv‡jv Kx fv‡e Kiv hvq, cÖavb wkÿK‡`i cÖwkÿY g¨vbyqvj, 1995, bv‡qg
cÖKvkbv, XvKv|
(2) gva¨wgK wkÿv, wkÿvµg I wkïi µgweKvk, wUwPs †KvqvwjwU BgcÖæf‡g›U Bb †m‡KÛvwi
GWz‡Kkb cÖ‡R±, gvDwk, wkÿv gš¿Yvjq, XvKv|

Awa‡ekb 9.13: we`¨vj‡q ¯^v¯’¨ †mev e¨e¯’vcbv
(Health management in secondary educational institutions)
AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv:
 gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡b ¯^v¯’¨ †mev e¨e¯’vcbv wel‡q mg¨K Ávb
 ¯^ ¯^ cÖwZôv‡b ¯^v¯’¨ †mev wel‡q Pvwn`v wbiƒc‡Y mÿgZv
 ¯^v¯’¨ †mev e¨e¯’vcbvq `ye©j w`Kmg~n wPwýZ K‡i cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc MÖn‡Y mÿgZv
wkLbdj:
G Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_©xMY gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡b ¯^v¯’¨ †mev e¨e¯’vcbvi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
 gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡b cvV¨cy¯Í‡K AšÍf©~³ ¯^v¯’¨ msµvšÍ welqe¯‘mg~n D‡jøL Ki‡Z cvi‡eb|
 gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡b ¯^v¯’¨‡mev e¨e¯’vcbvi `ye©j w`Kmg~n wPwýZ Ki‡Z cvi‡eb|
 ¯^v¯’¨‡mev e¨e¯’vcbvi Dbœq‡b M„wnZ c`‡ÿc e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|

wkLb-†kLv‡bv Kvh©µg:
avc
welqe¯‘
1
cvV m~Pbv
2
¯^v¯’¨ †mev e¨e¯’vcbvi
aviYv
3 cvV¨cy¯Í‡K AšÍf³
©~ ¯^v¯’¨
msµvšÍ welqe¯‘
4 ¯^v¯’¨‡mev e¨e¯’vcbvi `ye©j
w`K
5 ¯^v¯’¨‡mev e¨e¯’vcbvi
Dbœq‡b M„wnZ c`‡ÿc
6
7

g~j¨vqb
Awa‡ekb ch©v‡jvPbv

c×wZ/†KŠkj
†eªBb÷wg©s, cÖ‡kœvËi
wfwWI wK¬c cÖ`k©b,
mswÿß e³…Zv
mswÿß e³…Zv, Av‡jvPbv,
†Rvovq KvR
mswÿß e³…Zv, Av‡jvPbv,
`jxq KvR
mswÿß e³…Zv, Av‡jvPbv,
`jxq KvR
cÖkœKiY/KvR
†eªBb÷wg©s, cÖ‡kœvËi I
djveZ©b
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DcKiY
†evW© I gvK©vi
†evW© I gvK©vi,
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
†bvU LvZv, †evW© I gvK©vi,
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
†cv÷vi †ccvi, gvK©vi, †evW©
wcb, gvw¯‹s †Uc, wb‡`k©K KvwV
†cv÷vi †ccvi, gvK©vi, †evW©
wcb, gvw¯‹s †Uc, wb‡`k©K KvwV,
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
†evW© I gvK©vi
†evW© I gvK©vi

mgq
5 wgwbU
10 wgwbU
20 wgwbU
20 wgwbU
20 wgwbU

5 wgwbU
10 wgwbU

Dc¯’vcb:
avc 1: cvV m~Pbv
wgwbU

5

cÖwkÿYv_©x‡`i mv‡_ Kzkj wewbgq Kiæb Ges c~e©Ávb hvPvB‡qi Rb¨ wb‡¤œv³ cÖkœ Kiæb|
cÖk-œ 1: ¯^v¯’¨ Kx?
cÖk-œ 2: we`¨vj‡q mK‡ji ¯^v¯’¨ myiÿvq M„wnZ e¨e¯’v‡K Kx ejv †h‡Z cv‡i?
AZ:ci cvV wk‡ivbvg/‡mkb †NvlYv Kiæb Ges †ev‡W© wk‡ivbvg wjLyb|
avc 2: ¯^v¯’¨ †mev e¨e¯’vcbvi aviYv

10 wgwbU

KvR-1: gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡ii gva¨‡g ¯^v¯’¨ †mev Ae¨e¯’vcbv m¤úwK©Z w¯’iwPÎ/wfwWI wK¬c cÖ`k©b K‡i
cÖwkÿYv_©x‡`i mv‡_ gZwewbgq Kiæb| cÖwkÿYv_©x‡`i gZvgZ wb‡q ¯^v¯’¨ †mev e¨e¯’vcbvi aviYv ¯úó
K‡i w`b|
avc 3: cvV¨cy¯Í‡K AšÍf©~³ ¯^v¯’¨ msµvšÍ welqe¯‘
wgwbU

20

KvR-1: cÖwkÿK gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡b cvV¨cy¯Í‡K AšÍf©~³ ¯^v¯’¨ msµvšÍ welq¸‡jv †Rvovq †Rvovq
Av‡jvPbv K‡i †bvU LvZvq wjL‡Z ej‡eb| cÖwkÿK K‡qKwU †Rvov‡K Zv‡`i †bvU LvZvq wjwLZ
welqmg~n Dc¯’vcb Ki‡Z ej‡eb|
KvR-2: cÖwkÿK Dc¯’vwcZ c‡q›Umg~n †nvqvBU †ev‡W© wj‡L mvaviYxKiY Ki‡eb|
KvR-3: cÖwkÿK gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡ii gva¨‡g gva¨wgK ¯Í‡i wkÿv_©x‡`i g‡a¨ †h mKj †ivM msµwgZ nq
Ges Avmw³ †`Lv †`q Zvi GKwU ZvwjKv cÖ`k©b Ki‡eb| cÖwkÿK G wel‡q cÖwkÿYv_©x‡`i mv‡_
gZwewbgq K‡i aviYv ¯úó Ki‡eb|
avc 4: ¯^v¯’¨‡mev e¨e¯’vcbvi `ye©j w`K
wgwbU

20

KvR-1: cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i‡K K‡qKwU `‡j fvM Ki‡eb| cÖwkÿYv_©xMY wewfbœ `‡j wef³ n‡q
gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡b ¯^v¯’¨ †mev e¨e¯’vcbvi `ye©j w`Kmg~n Av‡jvPbv Ki‡eb Ges †cv÷vi †ccv‡i
wjL‡eb| cÖwkÿK mnvqZvKvix (Facilitator) wnmv‡e ch©‡eÿY Ki‡eb|
KvR-2: `j‡bZvMY †cv÷vi †ccvi mK‡ji mvg‡b Dc¯’vcb Ki‡eb| cÖwkÿK Dc¯’vwcZ welq¸‡jv
mgš^q Ki‡eb|
avc 5: ¯^v¯’¨‡mev e¨e¯’vcbvi Dbœq‡b M„wnZ c`‡ÿc
20
wgwbU
KvR-1: cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i K‡qKwU `‡j fvM Ki‡eb| cÖwkÿYv_©xiv `jxqfv‡e Av‡jvPbvi gva¨‡g
msµwgZ I Avmw³RwbZ †ivM Ges HIV-AIDS †_‡K myiÿvi Rb¨ KiYxqmg~n wPwýZ K‡i †cv÷vi
†ccv‡i wjwce× Ki‡eb|
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KvR-2: cÖwkÿK cÖwZwU `j‡K cÖvß djvdjmg~n Dc¯’vcb Ki‡Z ej‡eb| cÖwkÿK ¯^v¯’¨‡mev e¨e¯’vcbvi
Dbœq‡b M„wnZ c`‡ÿc¸‡jv gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡ii gva¨‡g cÖ`k©b Ki‡eb| Awa‡ekb †_‡K jäÁvb ¯^-¯^
cÖwZôv‡b cÖ‡qvM Kivi Rb¨ DØy× K‡i e³e¨ cÖ`vb Ki‡eb|
avc 6: g~j¨vqb:
wgwbU
cvV g~j¨vq‡bi Rb¨ cÖwkÿK wb‡Pi cÖkœ¸‡jv Ki‡eb|
 ¯^v¯’¨ †mev e¨e¯’vcbv ej‡Z Kx †ev‡Sb?
 cvV¨cy¯Í‡K AšÍf³
©~ K‡qKwU †iv‡Mi bvg D‡jøL Kiæb|
 HIV Ges AIDS Kx?
 cÖwZôv‡b ¯^v¯’¨ welqK e¨e¯’vcbvi K‡qKwU mgm¨v D‡jøL Kiæb|
 Kx Kx e¨e¯’v MÖnY Ki‡j ¯^v¯’¨ †mev e¨e¯’vcbvi Dbœqb NUv‡bv m¤¢e?
cÖwkÿK Zv‡`i DË‡i cÖ‡qvRbxq ms‡kvab K‡i ‡`‡eb|
avc 5: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv:

5

10 wgwbU

cÖwkÿK Db¥y³ Av‡jvPbv I wb‡Pi cÖ‡kœi gva¨‡g ch©v‡jvPbv Ki‡eb:
 Awa‡ek‡bi welqe¯‘i Av‡jv‡K D‡jøwLZ wkLb †hvM¨Zv h_vh_ n‡q‡Q Kx?
 Avi Kx wkLb †hvM¨Zv cÖ‡qvRb wQj?
 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv wkLbd‡ji mv‡_ KZUv mvgÄm¨c~Y©?
 D‡jøwLZ wkLbdj Qvov Avi Kx Kx wkLbdj ms‡hvRb Kiv †h‡Z cv‡i?
 wkLb-‡kLv‡bv Kvh©µ‡g †hme welqe¯‘ †bqv n‡q‡Q Zv Kx h_vh_?
 Awa‡ek‡b †hme DcKiY e¨eüZ n‡q‡Q Zvi evB‡i Avi Kx Kx DcKiY e¨envi Kiv †h‡Z cv‡i?
 cÖwkÿYv_©x‡`i AskMÖnY wbwðZKi‡Y Avi Kx Kx c`‡ÿc hyw³hy³?
 Av‡jvP¨ welqe¯‘ cÖwkÿYv_©x‡`i †ckvMZ Kg©`ÿZv e„w×‡Z KZUv mnvqK?
 Awa‡ek‡bi KvR I mgq e›Ub h_vh_ Kx bv?
 Awa‡ek‡b wkLb AR©b hvPv‡qi Rb¨ M„nxZ c`‡ÿc h_v_© Kx?
cÖwkÿK Avb›`Nb cwi‡e‡k ab¨ev` Rvwb‡q Awa‡ekb mgvß Ki‡eb|
mnvqK cvV:
1| weÁvb wkÿY- W. †kL AvgRv` †nv‡mb
2| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv- GgGBP Avjx
3| wkÿv weÁvb wi‡mvm© eyK- gvDwk, wkÿv gš¿Yvjq
4| ÒGBPAvBwf/GBWm cÖwZ‡iv‡a hyemgvRÓ -c`‡ÿc gvbweK Dbœqb †K›`ª
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Awa‡ekb 9.14:`y‡h©vM e¨e¯’vcbv (Disaster Management)
(`y‡h©vMc~e©, `y‡h©vMKvjxb I `y‡h©vMcieZx© e¨e¯’vcbv)
9.14.1 AwR©Ze¨ †hvM¨Zv





`y‡h©vM m¤ú‡K© cÖ‡qvRbxq Ávb AR©b I cÖ`k©b |
wewfbœ ai‡bi `y‡h©vM †gvKv‡ejvq cÖ‡qvRbxq †KŠkj AvqZ¡KiY I e¨e¯’v MÖnb|
`y‡h©vMc~e©, `y‡h©vMKvjxb I `y‡h©vMcieZx© mg‡q `y‡h©vM e¨e¯’vcbvi‡ÿ‡Î cÖ‡qvRbxq D‡`¨vM MÖnb|
miKvi KZ…©K M„nxZ RvZxq ch©v‡q `y‡hv©M e¨e¯’vcbv welqK c`‡¶c¸wj m¤ú‡K© Ávb AR©b I
cÖ`k©b|

9.14.2 wkLbdj
G Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_x©MY `y‡h©vM Kx ej‡Z cvi‡eb|
 cÖvK…wZK I gvbem„ó `y‡hv©‡Mi g‡a¨ cv_©K¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
 `y‡h©vM e¨e¯’vcbvi avcmg~n eY©bv Ki‡Z cvi‡eb|
 `y‡h©vMc~e©, `y‡h©vMKvjxb I `y‡h©vMcieZx© e¨e¯’vcbv m¤ú‡K© ej‡Z cvi‡eb|

miKvi KZ…©K M„nxZ `y‡hv©M e¨e¯’vcbv welqK c`‡¶c¸wj eY©bv Ki‡Z cvi‡eb|

cÖwkÿ‡Ki `„wó AvKl©Y
 `y‡h©vM m¤ú‡K© aviYv, `y‡h©vM e¨e¯’vcbvi cwimi I ¸iæZ¡ m¤úwK©Z wel‡q Ávb AR©b Ki‡eb Ges
wWwRUvj Kb‡U›U †Wwjfvwii cÖ‡qvRbxq cÖ¯‘wZ wb‡eb|
 cÖwkÿY DcKiYvw` †hgb- gvK©vi, †cvóvi †ccvi, gvwëwgwWqv cÖ‡R±i, Kw¤úDUvi BZ¨vw` e¨env‡i
cÖ‡qvRbxq cÖ¯‘wZ wb‡eb|
 AskMÖnbg~jK †mmb cwiPvjbvi Rb¨ wewfbœ cØwZ I †KŠkj¸‡jv cÖ‡qvM Ki‡eb|
 wkÿv_x©‡`i g‡bv‡hvM hvPvB‡qi Rb¨ gv‡S gv‡S cÖkœ K‡i I Ab¨vb¨ †KŠkj cÖ‡qvM K‡i
cÖwkÿYv_x©‡`i mwµq ivL‡eb|

9.14.3 wkLb-‡kLv‡bv Kvh©µg
avc
welqe¯‘
1
cvV m~Pbv
2

`y‡h©vM msµvšÍ wKQz
†gŠwjK aviYv

3

`y‡hv©†Mi aiY I
cÖK…wZ|

4

`y‡h©vM e¨e¯’vcbvi
wewfbœ ch©vqmg~n I
¸iæZ¡
cÖvK`y‡h©vM ch©vq
cÖ¯‘wZg~jK e¨e¯’v,

5

‡gvU mgq: 90 wgwbU

cØwZ I †KŠkj
Iqvg©Avc/gv_v LvUv‡bv,
cÖ‡kœvËi
mswÿß Av‡jvPbv, gv_v
LvUv‡bv, cvIqvi c‡q›U
Dc¯’vcb
‡Rvovq †ovovq KvR/ `jxq
KvR, gv_v LvUv‡bv, cvIqvi
c‡q›U Dc¯’vcb
mswÿß Av‡jvPbv, gv_v
LvUv‡bv, cvIqvi c‡q›U
Dc¯’vcb
`jxq KvR, gv_v LvUv‡bv,
cvIqvi c‡q›U Dc¯’vcb,
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DcKiY
‡nvqvBU †evW© I †evW© gvK©vi

mgq
5 wgt

wfc KvW©, wd¬c PvU©, gvK©vi,
†cvóvi †ccvi, gvwëwgwWqv
cÖ‡R±i, Kw¤úDUvi
wfc KvW©, wd¬c PvU©, gvK©vi,
†cvóvi †ccvi, gvwëwgwWqv
cÖ‡R±i, Kw¤úDUvi
wfc KvW©, wd¬c PvU©, gvK©vi,
†cvóvi †ccvi, gvwëwgwWqv
cÖ‡R±i, Kw¤úDUvi
w÷j d‡Uv I wWwRUvj K‡›U›U
cÖ`k©b,wfc KvW©, wd¬c PvU©,

10 wgt

15 wgt

10 wgt

20 wgt

6

7
8

`y‡h©vMKvjxb I `y‡h©vM
cieZx© KiYxq
evsjv‡`‡ki `~‡h©vM
e¨e¯’vcbvq miKvwi I
†emiKvwi cÖqvm
g~j¨vqb

cÖ‡kœvËi

gvK©vi, †cvóvi †ccvi

mswÿß Av‡jvPbv, `jxq
KvR,cvIqvi c‡q›U
Dc¯’vcb, cÖ‡kœvËi
cÖ‡kœvËi

wfc KvW©, gvK©vi, †cvóvi †ccvi,
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i, Kw¤úDUvi

15 wgt

05 wgt

Awa‡ekb ch©v‡jvPbv
I djveZ©b

gv_v LvUv‡bv I cÖ‡kœvËi

‡nvqvBU †evW©, †evW© gvK©vi,
cÖ‡kœvËi
‡nvqvBU †evW© I †evW© gvK©vi

10 wgt

Dc¯’vcb
avc-1: cvV m~Pbv -------------------------------------------------------------------------5 wgwbU
Awa‡ekbwU ïiæ Kivi c~‡e© cÖwkÿYv_x©‡`i mv‡_ Kzkj wewbgq Kiæb Ges AvR‡Ki cv‡Vi welq, AwR©Ze¨
†hvM¨Zv I wkLbdj 1/2 Rb cÖwkÿYv_x©‡K wR‡Ám Kiæb| cÖwkÿYv_x©MY hvnvB ejyK bv †Kb cÖwkÿK
mwVK DËi Av`v‡q mn‡hvMxZv Ki‡eb Ges Gici Zv‡`i‡K ab¨ev` Rvwb‡q †mmb †NvlYv Ki‡eb I
wk‡ivbvg †ev‡W© wj‡L w`‡eb|
avc-2: `y‡h©vM msµvšÍ wKQz †gŠwjK aviYv --------------------------------------------------10 wgwbU
KvR -1t `y‡h©vM e¨e¯’vcbv ej‡Z Kx eySvq †m m¤ú‡K© cÖwkÿYv_©x‡`i hvPvB Kivi Rb¨ †eªBb÷wg©s Ki‡Z
ej‡eb| cÖ‡Z¨K cÖwkÿYv_x©‡K GKK Kv‡Ri Ask wn‡m‡e wfc Kv‡W© wj‡L wcb w`‡q †ev‡W© jvMv‡Z
ej‡eb Ges c‡o ïbv‡eb|
KvR -2t `y‡h©v‡Mi cÖKvi‡f` m¤úKx©q aviYv¸wj †ev‡W© gvBÛg¨vc AvKv‡i wjL‡Z ej‡eb|
KvR -3t cÖ‡qvRbxq †ÿ‡Î mswÿß e³…Zvi mvnv‡h¨ eywS‡q w`‡eb|
KvR -4t cÖ¯Z
‘ K…Z Pv‡U©i mvnv‡h¨ `y‡h©vM e¨e¯’vcbv Kx I Gi avcmg~n m¤ú‡K© e¨vL¨v Ki‡eb| cÖ‡qvR‡b
gvwëwgwWqv Øviv Dc¯’vcb Ki‡eb|
avc-3: `y‡hv©†Mi aiY I cÖK…wZ -----------------------------------------------------------15 wgwbU
KvR-1: cÖ‡kœvË‡i Av‡jvPbvi gva¨‡g `y‡h©v‡Mi aiY I cÖK…wZ m¤ú‡K© cÖwkÿYv_©x‡`i aviYv ˆZwi Ki‡eb |
KvR-2: `y‡h©v‡Mi aiY I cÖKvi‡f` Rvbvi Rb¨ `jxq KvR w`‡eb Ges wd¬c PvU© ev gvK©vi e¨envi K‡i
†cvóvi †ccvi wj‡L Dc¯’vcb Kiv‡eb| AZci, gvwëwgwWqv cÖ‡R±i, Kw¤úDUv‡ii mvnv‡h¨ 4 ai‡bi `y‡h©vM
: h_v (1) f~ZvwËK `y‡h©vM : f‚wgK¤ú, AMœyrcvZ, f~wgaŸm, b`x fv½b, Av‡m©wb‡Ki AvwaK¨| (2) AvenvIqvMZ
`y‡h©vM : N~wb©So/U‡b©‡Wv, R‡jv”Qvm, eb¨v, Abve„wó, AwZe„wó, ˆkZ¨cÖevn, BZ¨vw` (3) cwi‡ekMZ `y‡h©vM :
cwi‡ek `ylY, AiY¨ DRvo, giæKiY, dm‡ji †¶‡Z †cvKvi AvµgY, gnvgvix, BZ¨vw` (4) K…wÎg ev gvbem„ó
`y‡h©vM : hy×, RbmsL¨v we‡õviY, cÖhyw³MZ `yN©Ubv, AwMœKvÛ, K…wËg `ywf©¶, ivR‰bwZK Aw¯’iZv/ `vsMv, hvbevnb
`yN©Ubv, eb¨v cÖwZi¶v evua Ae¨ve¯’vcbv, BZ¨vw` cÖ`k©b Ki‡eb|

avc-4: `y‡h©vM e¨e¯’vcbvi wewfbœ ch©vqmg~n I ¸iæZ¡----------------------------------------- 10
wgwbU
KvR -1t cÖwkÿYv_©x‡`i KviI `y‡h©vM e¨e¯’vcbvi ¸iæZ¡ m¤ú‡K© †Kvb aviYv _vK‡j ej‡Z ej‡eb|
KvR -2t `y‡h©vM e¨e¯’vcbvq KvVv‡gvMZ I AKvVv‡gvMZ e¨e¯’v m¤ú‡K© wWwRUvj Kb‡U›U †`Lv‡eb I
e¨vL¨v Ki‡eb|
KvR -3t cÖwkÿYv_©x‡`i‡K K‡qKwU `‡j fvM K‡i g¨vbyqv‡j †`qv G m¤úwK©Z cvVwU cÖ_‡g GKKfv‡e
co‡Z ej‡eb I c‡i `‡j Av‡jvPbv K‡i `jxq KvR Ki‡Z ej‡eb|
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KvR -4t cÖwkÿK wewfbœ `‡ji Av‡jvPbv‡K mgš^q K‡i `y‡h©vM e¨e¯’vcbvi wewfbœ ch©vq I ¸iæZ¡ m¤ú‡K©
ms‡ÿ‡c mvgwMÖK aviYv w`‡eb|
avc-5: cÖvK`y‡h©vM ch©vq cÖ¯w‘ Zg~jK e¨e¯’v, `y‡h©vMKvjxb I `y‡h©vM cieZx© KiYxq-----------------20
wgwbU
KvR -1t cÖwkÿYv_©x‡`i KviI `y‡h©vMc~e,© `y‡h©vMKvjxb I `y‡h©vMcieZx© e¨e¯’vcbv m¤ú‡K© †Kvb aviYv
_vK‡j ej‡Z ej‡eb|
KvR -2t cÖ‡kœvË‡i Av‡jvPbvi gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i G m¤úwK©Z aviYv ˆZwi Ki‡eb|
KvR -3t `y‡h©vMc~e©, `y‡h©vMKvjxb I `y‡h©vMcieZx cÖwµqvi wWwRUvj Kb‡U›U Ges cvIqvi c‡q‡›Ui
mvnv‡h¨ PvU© †`Lv‡eb I e¨vL¨v Ki‡eb|
KvR-4t cÖwkÿYv_©x‡`i‡K K‡qKwU `‡j fvM n‡q GK GKwU `j‡K GK GKwU Ask/avc eY©bv Ki‡Z
ej‡eb|
KvR -5t cÖwkÿK wewfbœ `‡ji Av‡jvPbv‡K mgš^q K‡i `y‡h©v‡Mi SzwK I SzwK n«vm cÖwµqv m¤ú‡K© mswÿcÍ
aviYv w`‡eb|
avc-6: evsjv‡`‡ki `~‡h©vM e¨e¯’vcbvq miKvwi I †emiKvwi cÖqvm-------------------------------15
wgwbU
KvR -1t evsjv‡`‡ki `~‡h©vM e¨e¯’vcbvq miKvwi I †emiKvwi cÖqvm cÖwkÿYv_©x‡`i KviI Rvbv _vK‡j Zv‡u`i
ej‡Z ej‡eb|

KvR -2t `~‡h©vM e¨e¯’vcbvq miKvix I †emiKvix cÖqvm mg~‡ni PvU© I wWwRUvj Kb‡U›U †`Lv‡eb |
KvR -3t cÖwkÿYv_©x‡`i `‡j fvM n‡q g¨vbyqv‡j †`qv G m¤úwK©Z cvVwU cÖ_‡g GKKfv‡e co‡Z ej‡eb I c‡i
`jxqfv‡e Av‡jvPbv Ki‡Z ej‡eb Ges GK GKwU `j‡K GK GKwU Ask/avc eY©bv Ki‡Z ej‡eb|

KvR -4t mgy`ª e›`img~‡ni Rb¨ 09 cÖKvi (1,2,3,4,6,7,8,9,10) So ûwkqvix/mZK© ms‡K‡Zi e¨envi m¤ú‡K©
gnov Kiv‡eb Ges wfc Kv‡W© wj‡L Dc¯’vcb Ki‡Z ej‡eb|

KvR -5t cÖwkÿK wewfbœ `‡ji Av‡jvPbv‡K mgš^q K‡i `y‡h©vM e¨e¯’vcbv cwiKvVv‡gv m¤ú‡K© ms‡ÿ‡c aviYv
w`‡eb|

avc-7: g~j¨vqb --------------------------------------------------------------- 05 wgwbU
wb‡Pi cÖkœ/Kv‡Ri gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i AR©b AMÖMwZ hvPvB Ki‡eb|  `y‡h©vM I Avc` Kx?
 `y‡h©vM Kx Ges Kx Kx ai‡Yi `y‡h©vM evsjv‡`‡k msNwVZ n‡q _v‡K ?
 Kx Kx Kvi‡b evsjv‡`‡k wbqwgZ eb¨v nq ?

 `y‡h©vM e¨e¯’vcbv ¸iæZ¡c~Y© †Kb?
 mgy`ª e›`img~‡ni Rb¨ N~wY©So ûwkqvix ms‡K‡Zi A_©¸wj Kx Kx ?
 Kx Kx j¶Y cwijw¶Z n‡j DcKyjxq AÂ‡j N~wY©So nIqvi m¤¢vebv _v‡K ?
 eb¨v cieZx© mg‡q Kx Kx mZK©Zvg~jK e¨e¯’v MÖnb Kiv DwPZ?
 evsjv‡`‡k `y‡h©vM e¨e¯’vcbvq Mbm‡PZbZv e„wÏi Rb¨ Kx Kx c`‡¶c MÖnb Kiv DwPZ?

avc-8: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv I djveZ©b ------------------------------------------------- 10 wgwbU
evsjv‡`‡ki †c¶vc‡U `y‡h©vM e¨e¯’vcbvq †h mKj c`‡¶c miKvi MÖnb K‡i‡Qb Zv ch©vßZv wKbv Av‡jvPbv Ki‡eb | Awa‡ekb

†k‡l cÖwkÿ‡Yi djcÖm~Zv m¤ú‡K© cÖwkÿK AvZ¡cÖwZdjb Ki‡eb Ges wPwnèZ NvUwZ c~i‡Yi gva¨‡g cieZ©x
Awa‡ekb ‡hb AwaKZi `ÿZvi mv‡_ cwiPvjbv Ki‡Z cv‡ib †m e¨e¯’v MÖnY Ki‡eb| GKBfv‡e cÖwkÿYv_©xMYI
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wb‡R‡`i wkLb AMÖMwZ ch©v‡jvPbv Ki‡eb Ges wkLb D‡Ïk¨ AR©‡bi Rb¨ wb‡R wb‡R †Póv Ki‡eb| me‡k‡l
cÖwkÿK mKj cÖwkÿYv_x©‡K ab¨ev` Rvwb‡q Awa‡ek‡bi mgvwß †Nvlbv Ki‡eb|

9.14.5 mnvqK cvV










Chowdhury, A. 1994. Strategic Planning for Disaster Prepardness and Mitigation Program,
SPARSO, Bangladesh, 219pp.
`~‡h©vM e¨e¯’vcbv-Bmjvg †gvnv¤§` bRiæj, cÖv³b mwPe, cvwb m¤ú` gš¿Yvjq|
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Islam Md. Shamsul 1998. Importance of Coordination in Disaster Management”, Dhaka,
Bangladesh, 171pp.
(Kishore, K. 1999. Disaster Management in Asia and Pacific- Some Emerging Issues. Asian
Disaster Prepardness Centre (ADPC), 245pp.
`~‡h©vM e¨e¯’vcbv cÖwk¶Y m¤úwK©Z Awa‡ek‡bi cÖ¯ÍvweZ iƒc‡iLv-`~‡h©vM e¨e¯’vcbv ey¨‡iv,

Awa‡ekb 9.15: Ø›Ø e¨e¯’vcbv (Conflict Management):
AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv:
 cÖvwZôvwbK Ø‡›Øi KviY wel‡q my¯úó aviYv
 Ø‡›Øi †bwZevPK djvdj †ivaK‡í mÿgZv
 Ø›Ø wbim‡b cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc MÖn‡Y `ÿZv
wkLbdj:
G Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_©xMY Ø‡›Øi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
 Ø‡›Øi Drm/KviY eY©bv Ki‡Z cvi‡eb|
 Ø‡›Øi djvdj e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
 Ø›Ø wbimb †KŠkj eY©bv Ki‡Z cvi‡eb|
wkLb-†kLv‡bv Kvh©µg:
avc
welqe¯‘
c×wZ/†KŠkj
1
cvV m~Pbv
†eªBb÷wg©s, cÖ‡kœvËi
2
Ø‡›Øi aviYv
mswÿß e³…Zv, Av‡jvPbv,
wfwWI wK¬c cÖ`k©b
3 Ø‡›Øi Drm/KviY
†Rvovq KvR, Av‡jvPbv
4
5
6
7

DcKiY
†evW© I gvK©vi
gvK©vi, gvwëwgwWqv cÖ‡R±i

gvK©vi, †bvU LvZv,
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
Ø‡›Øi djvdj
mswÿß e³…Zv, Av‡jvPbv, †cv÷vi †ccvi, gvK©vi, †evW© wcb,
`jxq KvR
gvw¯‹s †Uc, wb‡`k©K KvwV
Ø›Ø wbimb †KŠkj
†Rvovq KvR, †eªBb÷wg©s, gvK©vi, VIPP KvW©,
Av‡jvPbv, cÖ`k©b
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
g~j¨vqb
cÖkœKiY/KvR
†evW© I gvK©vi
Awa‡ekb ch©v‡jvPbv †eªBb÷wg©s, cÖ‡kœvËi I
†evW© I gvK©vi
djveZ©b
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mgq
10 wgwbU
15 wgwbU
15 wgwbU
15 wgwbU
20 wgwbU
5 wgwbU
10 wgwbU

Dc¯’vcb:
avc 1: cvV m~Pbv
wgwbU

10

cÖwkÿYv_©x‡`i mv‡_ Kzkj wewbgq Kiæb Ges c~e©Ávb hvPvB‡qi Rb¨ wb‡¤œv³ f~wgKvq Ask wb‡Z ejyb|
KvR-1: cÖwkÿK 2 Rb cÖwkÿYv_©x‡K †W‡K G‡b †Kvb GKwU Bmy¨ wb‡q wØgZ †cvlYg~jK f~wgKvwfbq
Ki‡Z ej‡eb| AZ:ci D³ NUbvq †h cwiw¯’wZi D™¢e n‡q‡Q Zv‡K Kx e‡j AvL¨vwqZ Kiv hvq Zv
cÖwkÿYv_©x‡`i‡K wR‡Ám Ki‡eb| cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i DË‡ii †cÖwÿ‡Z cvV wk‡ivbvg/‡mkb †NvlYv
Ki‡eb Ges †ev‡W© wk‡ivbvg wjL‡eb|
avc 2: Ø‡›Øi aviYv
15 wgwbU
KvR-1: cÖwkÿK gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡ii gva¨‡g Ø›Ø wel‡q GKwU wfwWI wK¬c cÖ`k©b K‡i cÖwkÿYv_©x‡`i
mv‡_ gZwewbgq Ki‡eb Ges Ø‡›Øi cÖKvi‡f` D‡jøLmn Ø‡›Øi aviYvwU ¯úó Ki‡eb|
KvR-2: cÖwkÿYv_©x‡`i‡K Ø›Ø welqK gZev` m¤ú‡K© wR‡Ám Ki‡eb| G wel‡q bvbv Z_¨ †ewi‡q G‡j
cÖwkÿK Ø›Ø m¤ú‡K© wewfbœ ZvwË¡K gZev`mg~n mswÿß fv‡e Dc¯’vcb K‡i mgš^q Ki‡eb|
avc 3: Ø‡›Øi Drm/KviY
wgwbU

15

KvR-1: cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i †Rvovq †Rvovq Av‡jvPbvi gva¨‡g Ø‡›Øi KviYmg~n †ei K‡i †bvU LvZvq
wjwce× Ki‡Z ej‡eb| cÖwkÿYv_©xiv Ø‡›Øi KviYmg~n ej‡eb|
KvR-2: cÖwkÿK Ø‡›Øi KviYmg~n ï‡b †ev‡W© wjwce× Ki‡eb| AZ:ci cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i Dc¯’vwcZ
wel‡qi Dci djveZ©b Ki‡eb|
avc 4: Ø‡›Øi djvdj

15 wgwbU

KvR-1: cÖwkÿYv_©xiv wewfbœ `‡j wef³ n‡q Ø‡›Øi BwZevPK I †bwZevPK djvdj m¤ú‡K© Av‡jvPbv
Ki‡eb Ges †cv÷vi †ccv‡i wjL‡eb| cÖwkÿK mnvqZvKvix (Facilitator) wnmv‡e ch©‡eÿY Ki‡eb|
KvR-2: `j‡bZvMY †cv÷vi †ccvi mK‡ji mvg‡b Dc¯’vcb Ki‡eb| cÖwkÿK - cÖwkÿYv_©x Dc¯’vwcZ
wel‡qi Dci djveZ©b Ki‡eb|
avc 5: Ø›Ø wbimb †KŠkj
wgwbU

20

KvR-1: cÖwkÿK Ø›Ø wbimb †KŠkj wel‡q cÖwkÿYv_©x‡`i‡K †Rvovq wPšÍv K‡i VIPP Kv‡W© wjL‡Z
ej‡eb| cÖwkÿK mnvqZvKvix (Facilitator) wnmv‡e ch©‡eÿY Ki‡eb| cÖwkÿK cÖvß VIPP KvW©mg~n
co‡eb Ges †ev‡W© wWm‡cø Ki‡eb|
KvR-2: cÖwkÿK Zvui cÖ¯‘ZK…Z Ø›Ø wbimb †KŠk‡ji c‡q›U¸‡jv gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡ii gva¨‡g cÖ`k©b
K‡i mgš^q Ki‡eb|
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avc 6: g~j¨vqb:
wgwbU

5

cvV g~j¨vq‡bi Rb¨ cÖwkÿK wb‡Pi cÖkœ¸‡jv Ki‡eb|
 Ø›Ø ej‡Z Kx †evSvq?
 Ø›Ø KZ cÖKvi I Kx Kx?
 Ø‡›Øi Drmmg~n Kx Kx?
 Ø›Ø weivRgvb _vK‡j cÖwZôv‡b Kx Kx BwZevPK cÖfve co‡Z cv‡i?
 Ø›Ø weivRgvb _vK‡j cÖwZôv‡b Kx Kx †bwZevPK cÖfve co‡Z cv‡i?
cÖwkÿK Zv‡`i DË‡i cÖ‡qvRbxq ms‡kvab K‡i ‡`‡eb|
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avc 7: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv:

10 wgwbU

cÖwkÿK Db¥y³ Av‡jvPbv I wb‡Pi cÖ‡kœi gva¨‡g ch©v‡jvPbv Ki‡eb:
 Awa‡ek‡bi welqe¯‘i Av‡jv‡K D‡jøwLZ wkLb †hvM¨Zv h_vh_ n‡q‡Q Kx?
 Avi Kx wkLb †hvM¨Zv cÖ‡qvRb wQj?
 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv wkLbd‡ji mv‡_ KZUv mvgÄm¨c~Y©?
 D‡jøwLZ wkLbdj Qvov Avi Kx Kx wkLbdj ms‡hvRb Kiv †h‡Z cv‡i?
 wkLb-‡kLv‡bv Kvh©µ‡g †hme welqe¯‘ †bqv n‡q‡Q Zv Kx h_vh_?
 Awa‡ek‡b †hme DcKiY e¨eüZ n‡q‡Q Zvi evB‡i Avi Kx Kx DcKiY e¨envi Kiv †h‡Z cv‡i?
 cÖwkÿYv_©x‡`i AskMÖnY wbwðZKi‡Y Avi Kx Kx c`‡ÿc hyw³hy³?
 Av‡jvP¨ welqe¯‘ cÖwkÿYv_©x‡`i †ckvMZ Kg©`ÿZv e„w×‡Z KZUv mnvqK?
 Awa‡ek‡bi KvR I mgq e›Ub h_vh_ Kx bv?
 Awa‡ek‡b wkLb AR©b hvPv‡qi Rb¨ M„nxZ c`‡ÿc h_v_© Kx?
cÖwkÿK Avb›`Nb cwi‡e‡k ab¨ev` Rvwb‡q Awa‡ekb mgvß Ki‡eb|
mnvqK cvV:
1| ¯‹zj Av‡iv fv‡jv Kxfv‡e Kiv hvq- bv‡qg
2| d‡jv-Avc cÖwkÿY mnvwqKv- wUwKDAvB-‡mc, gvDwk, wkÿv gš¿Yvjq
3| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv wi‡mvm© eyK- gvDwk, wkÿv gš¿Yvjq
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Awa‡ekb 9.16: gva¨wgK wk¶v cÖwZôvb e¨e¯’vcbvq KZ©…Z¡ Ac©Y
(Handing over of responsibilities in secondary education institutions)
9.16.1 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv:
 KZ…©Z¡ Ac©‡Yi bxwZgvjv m¤ú‡K© Ávb AR©b Ges we`¨vj‡q cÖ‡qvM Kivi mÿgZv AR©b
 KZ…©Z¡ Ac©‡Yi cÖv‡qvwMK Kjv ‡KŠkj m¤ú‡K© mÿgZv AR©b |
9.16.2 wkLbdj:
Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_©xMY KZ…©Z¡ I KZ…©Z¡ Ac©‡Yi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
 KZ…©Z¡ Ac©‡Yi bxwZgvjv eY©bv Ki‡Z cvi‡eb|
 KZ…©Z¡ Ac©‡Yi myweavmg~n D‡jøL Ki‡Z cvi‡eb|
 KZ…©Z¡ Ac©‡Y mgm¨v I mgvav‡bi Dcvqmg~n eY©bv Ki‡Z cvi‡eb|
 KZ…©Z¡ Ac©Y‡K Kvh©Ki Kivi Dcvq e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
9.16.3 wkLb-†kLv‡bv Kvh©µg:
avc
1
2
3

4
5

6
7
8

welqe¯‘

c×wZ/ †KŠkj

cvV m~Pbv

†gvU mgq - 90 wgwbU
DcKiY

gv_v LvUv‡bv, w¯’iwPÎ/
†nvqvBU †ev©W©, †ev©W
wfwWI wK¬c cÖ`k©b, cÖ‡kœvËi gvK©vi
KZ…©Z¡ I KZ…©Z¡ Ac©‡Yi †eªBb÷wg©s, `jxq KvR
†cv÷vi †ccvi ,mvBb‡cb
aviYv
VIPP KvW© I †evW©wcb
KZ…©Z¡ Ac©‡Yi
gv_v LvUv‡bv, `jxq KvR, Kg©cÎ,†cv÷vi †ccvi
bxwZgvjv
gvBÛ g¨vwcs, mswÿß e³…Zv mvBb‡cb, gvwëwgwWqv
cvIqvi c‡q›U Dc¯’vcb,
cÖ‡R±i,
KZ…©Z¡ Ac©‡Yi
gv_v LvUv‡bv, `jxq KvR
†cv÷vi †ccvi, mvBb‡cb
myweavmg~n
KZ…©Z¡ Ac©‡Y mgm¨v I gv_v LvUv‡bv, `jxq KvR, cvIqvi c‡q›U ¯øvBW,
mgvav‡bi Dcvqmg~n
mswÿß e³…Zv
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i,
†cv÷vi †ccvi,mvBb‡cb
KZ…©Z¡ Ac©Y‡K Kvh©Ki gv_v LvUv‡bv, `jxq KvR I †evW©, †ev©W gvK©vi, †cv÷vi
Kivi Dcvq
Av‡jvPbv
†ccvi, mvBb‡cb
g~j¨vqb
cÖ‡kœvËi/KvR
†evW© I †evW© gvK©vi
Awa‡ekb ch©v‡jvPbv
gv_v LvUv‡bv, cÖ‡kœvËi
†evW© I †evW© gvK©vi
I djveZ©b
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mgq
05 wgwbU
10 wgwbU
15 wgwbU

10 wgwbU
15

15 wgwbU
10 wgwbU
10 wgwbU

9.16.4 cvV Dc¯’vcb:
avc-1: cvV m~Pbv

05 wgwbU

cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i mv‡_ Kzkj wewbgq Kiæb Ges Zv‡`i mv‡_ Avjv‡ci gva¨‡g wR‡Ám Kiæb KZ…©Z¡
Kx ? KZ…©Z¡ Ac©‡Yi aviYv e¨vL¨v Kiæb? cÖwkÿYv_©xMY Gi AskMÖnY‡K ¯^vMZ Rvbvb Ges mwVK DËi
Av`v‡q mn‡hvwMZv Kiæb| Gici Zv‡`i‡K ab¨ev` Rvwb‡q †mkb †NvlYv Kiæb Ges wk‡ivbvg †ev‡W© wj‡L
w`b|
avc-2 : KZ…©Z¡ I KZ…©Z¡ Ac©‡Yi aviYv

10 wgwbU

KvR-1: cÖ_‡g KZ…©Z¡ I KZ…©Z¡ Ac©Y m¤ú‡K© cÖwkÿYv_©x‡`i aviYv hvPvB Kiæb| G‡ÿ‡Î cvkvcvwk emv
4/5 Rb cÖwkÿYv_©xi GKwU K‡i `j MVb K‡i G wel‡q fxc Kv‡W© gZvgZ MÖnY Ki‡eb|
KvR-2: cÖwkÿYv_©xMY Zv‡`i `jMZ aviYvmg~n c‡o †kvbv‡Z ejyb Ges fxc KvW©¸‡jv †evW© wcb w`‡q
†ev‡W© jvMv‡Z ejyb|
KvR-3 : `jmg~‡ni Dc¯’vc‡bi ci KZ…©Z¡ I KZ…©Z¡ Ac©Y m¤ú‡K© ZvwË¡K Av‡jvPbv gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡ii
gva¨‡g cvIqvi c‡q‡›U †cÖ‡R‡›Ukb Kiæb Ges mK‡ji gZvg‡Zi Av‡jv‡K mgš^q Kiæb| (cÖwkÿYv_©x‡`i
Rb¨ cÖYxZ Z_¨ cy¯Í‡Ki Awa‡ekb 9.16 Gi welqe¯‘ 9.16.3 AbymiYxq)
avc-3: KZ…©Z¡ Ac©‡Yi bxwZgvjv
15 wgwbU
KvR-1: KZ…©Z¡ Ac©‡Yi bxwZgvjv m¤úwK©Z Av‡jvPbv ïiæ Kivi c~‡e© KZ©„Z¡ Ac©‡Yi cÖwµqv m¤^wjZ GKwU
weeiYx cÖwkÿYv_x©‡`i gv‡S weZiY Kiæb| D³ weeiYxi Dci cÖwkÿYv_©x‡`i gZwewbg‡qi cwi‡ek ‰Zwi
Kiæb|
KZ©„Z¡ Ac©‡Yi cÖwµqv
KZ©„Z¡ Ac©‡Yi †ÿÎ wbav©iY

KZ©„Z¡ Ac©‡Yi D‡Ïk¨ wbav©iY

Ac©Y‡hvM¨ KZ…©‡Z¡i gvÎv wbiƒcY

KZ©„Z¡ Ac©Y

`vwqZ¡ mywbw`©óKiY

Revew`wnZv wbwðZKiY
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gZ wewbgq †k‡l cÖwkÿYv_©xMY‡K wewfbœ `‡j wef³ n‡q KZ…©Z¡ Ac©‡Yi bxwZgvjv m¤ú‡K© Av‡jvPbv Ki‡Z
Ges †cv÷vi †ccv‡i wj‡L mK‡ji mvg‡b Dc¯’vcb Ki‡Z ejyb| Mind mapping c×wZ‡Z †ev‡W©
DËi msMÖn Ki‡eb|

KvR-2: cÖwkÿK KZ…©Z¡ Ac©‡Yi bxwZgvjvi ZvwË¡K Av‡jvPbv Ifvi‡nW/gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡ii gva¨‡g
ms‡ÿ‡c cvIqvi c‡q›U †cÖ‡R‡›Ukb †`‡eb Ges `jmg~‡ni Dc¯’vc‡bi mv‡_ cÖwkÿK G wel‡q Zvi wbR¯^
gZvgZmg~n †hvM K‡i Av‡jvPbv‡K c~Y©Zv ‡`‡eb| (cÖwkÿYv_©x‡`i Rb¨ cÖYxZ Z_¨ cy¯Í‡Ki Awa‡ekb
9.16 Gi welqe¯‘ 9.16.3 AbymiYxq)
avc-4: KZ…©Z¡ Ac©‡Yi myweavmg~n

15 wgwbU

KvR-1: cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i 5wU `‡j wef³ Ki‡eb| cÖ‡Z¨K `‡ji cÖwkÿYva©xiv gva¨wgK
we`¨vjqmg~‡n KZ…©Z¡ Ac©‡bi m yweavmg~n Kx Kx †m wel‡q wb‡R‡`i g‡a¨ Av‡jvPbv K‡i †cvóvi †ccv‡i
c‡q›U AvKv‡i wjL‡Z ej‡eb|
KvR-2: cÖwkÿK 5wU `j‡K Zv‡`i djvdj& Dc¯’vcb Ki‡Z my‡hvM †`‡eb Ges `jmg~‡ni Dc¯’vc‡bi
mv‡_ cÖwkÿK G wel‡q Zvi wbR¯^ gZvgZmg~n †hvM K‡i Av‡jvPbv‡K c~Y©Zv ‡`‡eb| (cÖwkÿYv_©x‡`i Rb¨
cÖYxZ Z_¨ cy¯Í‡Ki Awa‡ekb 9.16 Gi welqe¯‘ 9.16.3 AbymiYxq)
avc- 5 : KZ…©Z¡ Ac©‡Y mgm¨v I mgvav‡bi Dcvqmg~n
wgwbU

15

KvR-1: cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i‡K K‡qKwU `‡j fvM Ki‡eb| cÖwkÿYv_©xMY KZ…©Z¡ Ac©‡Y mgm¨v I
mgvav‡bi Dcvqmg~n wb‡q Av‡jvPbv Ki‡eb Ges †cv÷vi †ccv‡i wjL‡eb| cÖwkÿK mnvqZvKvix
(Facilitator) wnmv‡e wbixÿY Ki‡eb| `j‡bZvMY †cv÷vi †ccvi mK‡ji mvg‡b Dc¯’vcb Ki‡eb|

KvR-2: cÖwkÿK KZ…©Z¡ Ac©‡Y mgm¨v I mgvav‡bi Dcvqmg~n gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡ii gva¨‡g ms‡ÿ‡c
cvIqvi c‡q›U †cÖ‡R‡›Ukb †`‡eb Ges `jmg~‡ni Dc¯’vc‡bi mv‡_ cÖwkÿK G wel‡q Zvi wbR¯^
gZvgZmg~n †hvM K‡i Av‡jvPbv‡K c~YZ
© v †`‡eb| (cÖwkÿYv_©x‡`i Rb¨ cÖYxZ Z_¨ cy¯Í‡Ki Awa‡ekb
9.16 Gi welqe¯‘ 9.16.3 AbymiYxq)
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avc- 6 : KZ…©Z¡ Ac©Y‡K Kvh©Ki Kivi Dcvq

15 wgwbU

KvR-1: cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i 5wU `‡j wef³ Ki‡eb| we`¨vj‡q KZ…©Z¡ Ac©Y‡K Kvh©Ki Kivi Dcvq
m¤ú‡K© Av‡jvPbv K‡i wb‡R‡`i †bvU LvZvq wjL‡Z ej‡eb| cÖwkÿK 5wU `j‡K Zv‡`i djvdj
Dc¯’vcb Ki‡Z m~‡hvM †`‡eb|
KvR-2: cÖwkÿK cÖwZwU `‡ji Dc¯’vcbvi ci mK‡ji gZvg‡Zi Av‡jv‡K mgš^q Ki‡eb| cÖwkÿK G
wel‡q Zvi wbR¯^ gZvgZmg~n †hvM K‡i Av‡jvPbv‡K c~Y©Zv ‡`‡eb| cÖwkÿY †k‡l we`¨vj‡q wd‡i wM‡q
Awa‡ekb †_‡K jäÁvb ¯^ ¯^ cÖwZôv‡b cÖ‡qvM Kivi Rb¨ DØy× Ki‡eb| cÖwkÿK KZ…©Z¡ Ac©‡Yi †ÿ‡Î
mvaviY wKQz welq Ges mZ©KZv Zz‡j a‡i Av‡jvPbv mgvß Ki‡eb| (cÖwkÿYv_©x‡`i Rb¨ cÖYxZ Z_¨
cy¯Í‡Ki Awa‡ekb 9.16 Gi welqe¯‘ 9.16.3 AbymiYxq)
avc- 7 : g~j¨vqb

10 wgwbU

cÖwkÿK wb‡Pi cÖ‡kiœ gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i AR©b AMÖMwZ hvPvB Ki‡eb|
1. KZ…©Z¡ Ac©Y ej‡Z Kx †ev‡Sb?
2. KZ…©Z¡ Ac©‡Yi K‡qKwU bxwZgvjv D‡jøL Kiæb|
3. KZ…©Z¡ Ac©‡Yi †¶Î I myweav Kx Kx ?
4. KZ…©Z¡ Ac©‡Y mgm¨v I mgvav‡bi Dcvqmg~n D‡jøL Kiæb|
5. KZ…©Z¡ Ac©Y‡K Kvh©Ki Kivi Dcvq Kx Kx ?
cÖwkÿK Zv‡`i DË‡ii †cÖwÿ‡Z †hŠw³K Av‡jvPbvi gva¨‡g cÖ‡qvRb n‡j mwVK DËiwU evZ‡j †`‡eb|
avc- 8 : Awa‡ekb ch©v‡jvPbv

10 wgwbU

cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i mv‡_ Db¥y³ Av‡jvPbv I wb‡Pi cÖ‡kœi gva¨‡g Awa‡ekb ch©v‡jvPbv Ki‡eb :
 Awa‡ek‡bi welqe¯‘i Av‡jv‡K D‡jøwLZ wkLb †hvM¨Zv h_vh_ n‡q‡Q Kx? n¨vu/ bv
 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv wkLbd‡ji mv‡_ KZUv mvgÄm¨c~Y©? gšÍe¨ Kiæb|
 Awa‡ek‡b D‡jøwLZ wkLbdj Qvov Avi Kx Kx wkLbdj ms‡hvRb Kiv †h‡Z cv‡i? cÖ‡qvR‡b 2/1 Uv
wkLb †hvM¨Zv ejyb|
 wkLb-†kLv‡bv Kvh©µ‡g †hme c×wZ e¨envi Kiv n‡q‡Q Zv Kx h_vh_? n¨vu/ bv
 Awa‡ek‡bi fv‡jv w`K I g›` w`K¸‡jv ejyb Ges g›`w`K¸‡jv mvwi‡q †Zvjvi Dcvq ejyb|
Gici cÖwkÿK mevB‡K ab¨ev` Rvwb‡q Awa‡ekb †kl Ki‡eb|
9.16.5 mnvqK cvV:
1| ¯‹zj Av‡iv fv‡jv Kxfv‡e Kiv hvq- RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wwg (bv‡qg), XvKv|
2| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv wi‡mvm© eyK- gva¨wgK I D”P wkÿv Awa`ßi, wkÿv gš¿Yvjq
3| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv- GgGBP Avjx
4| wkÿv cÖwZôvb cÖavb‡`i cÖwkÿY g¨vby‡qj- GdGmGmGwc
5| e¨e¯’cbvi bxwZgvjv- W. †gvt AvjZvd †nv‡mb I †gvnv¤§` nvwbd
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Awa‡ekb 9.17
wkÿv cÖwZôv‡bi †kÖYxKÿ msMVb I mgq e¨e¯’vcbv
Classroom Organization and Time Management
9.17.1 AwR©Ze¨ †hvM¨Zv
 wkÿv cÖwZôv‡bi †kÖYxKÿ msMVb I mgq e¨e¯’vcbv m¤ú‡K© wkÿv_©x†`i cÖ‡qvRbxq Ávb AR©b I
cÖ`k©b |
 mg‡qi myôz e¨envi m¤c‡K© AvaywbK I ˆeÁvwbK e¨e¯’vcbvi †KŠkj AvqZ¡KiY I D‡Ï¨vM MÖnb|
 mgq e¨e¯’vcbvi cÖwZeÜKZvmg~n wPwýZKiY Ges DËi‡Yi †KŠkj¸wj AvqZ¡KiY I cÖ`k©b |
 miKvi KZ…©K M„nxZ RvZxq ch©v‡q `y‡hv©M e¨e¯’vcbv welqK c`‡¶c¸wj m¤ú‡K© Ávb AR©b |
 mgq e¨e¯’vcbvi gva¨‡g djcÖmyfv‡e Kg© m¤cv`‡bi ‡hvM¨Zv AR©b I cÖ`k©b |

9.17.2 wkLbdj
G Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_x©MY ‡kÖYxKÿ msMVb I mgq e¨e¯’vcbv Kx ej‡Z cvi‡eb;
 mgq e¨e¯’vcbvi ¸iæZ¡ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb;
 mg‡qi myôz e¨envi m¤c‡K© AvaywbK I ˆeÁvwbK e¨vL¨v w`‡Z cvi‡eb;
 mgq e¨e¯’vcbvi cÖwZeÜKZvmg~n wPwýZKiY Ges DËi‡Yi †KŠkj¸wj ej‡Z cvi‡eb|
 mgq e¨e¯’vcbvi gva¨‡g djcÖmyfv‡e Kg© m¤cv`‡bi ‡KŠkj¸wj ej‡Z cvi‡eb|

cÖwkÿ‡Ki `„wó AvKl©Y
 `y‡h©vM m¤ú‡K© aviYv, `y‡h©vM e¨e¯’vcbvi cwimi I ¸iæZ¡ m¤úwK©Z wel‡q Ávb AR©b
Ki‡eb Ges wWwRUvj Kb‡U›U †Wwjfvwii cÖ‡qvRbxq cÖ¯‘wZ wb‡eb|
 cÖwkÿY DcKiYvw` †hgb- gvK©vi, †cvóvi †ccvi, gvwëwgwWqv cÖ‡R±i, Kw¤úDUvi BZ¨vw`
e¨env‡i cÖ‡qvRbxq cÖ¯‘wZ wb‡eb|
 AskMÖnbg~jK †mmb cwiPvjbvi Rb¨ wewfbœ cØwZ I †KŠkj¸‡jv cÖ‡qvM Ki‡eb|
 wkÿv_x©‡`i g‡bv‡hvM hvPvB‡qi Rb¨ gv‡S gv‡S cÖkœ K‡i I Ab¨vb¨ †KŠkj cÖ‡qvM K‡i
cÖwkÿYv_x©‡`i mwµq ivL‡eb|

9.17.3 wkLb-‡kLv‡bv Kvh©µg
avc
welqe¯‘
1
cvV m~Pbv
2

mgq e¨e¯’vcbvi
aviYv

3

mgq e¨e¯’vcbvi

‡gvU mgq: 90 wgwbU

cØwZ I †KŠkj
Iqvg©Avc/gv_v LvUv‡bv,
cÖ‡kœvËi
mswÿß Av‡jvPbv, gv_v
LvUv‡bv, GKK KvR ev
`jxq KvR
‡Rvovq †ovovq KvR/
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DcKiY
‡nvqvBU †evW© I †evW© gvK©vi

mgq
5 wgt

wfc KvW©, wd¬c PvU©, gvK©vi,
†cvóvi †ccvi

10 wgt

wfc KvW©, wd¬c PvU©, gvK©vi,

15 wgt

¸iæZ¡

`jxq KvR, gv_v LvUv‡bv,
cvIqvi c‡q›U Dc¯’vcb

†cvóvi †ccvi, gvwëwgwWqv
cÖ‡R±i, Kw¤úDUvi, †jRvi
c‡q›Uvi

4

5

6
7

mgq e¨e¯’vcbvi
‡KŠkj Ges mgq
e¨e¯’vcbvq
wbcyYZv I
djcÖm‚Zv
mgq e¨e¯’vcbvi
cÖwZeÜKZv I
DËi‡Yi cš’v|
g~j¨vqb

mswÿß Av‡jvPbv, cvIqvi
c‡q›U Dc¯’vcb, †Rvovq
KvR, cÖ‡kœvËi, gv_v
LvUv‡bv

wfc KvW©, wd¬c PvU©, gvK©vi,
†cvóvi †ccvi, gvwëwgwWqv
cÖ‡R±i, Kw¤úDUvi, †jRvi

mswÿß Av‡jvPbv, `jxq
KvR, cÖ‡kœvËi

wfc KvW©, gvK©vi, †cvóvi †ccvi,
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i, Kw¤úDUvi,

Awa‡ekb
ch©v‡jvPbv I
djveZ©b

gv_v LvUv‡bv I cÖ‡kœvËi

20 wgt

c‡q›Uvi

20 wgt

†jRvi c‡q›Uvi

cÖ‡kœvËi, evwoi KvR

‡nvqvBU †evW©, †evW© gvK©vi, mvBb
†cb
‡nvqvBU †evW© I †evW© gvK©vi

10 wgt
10 wgt

Dc¯’vcb
avc-1: cvV m~Pbv --------------------------------------------------------------mgq -05 wgwbU
Awa‡ekbwU ïiæ Kivi c~‡e© cÖwkÿYv_x©‡`i mv‡_ Kzkj wewbgq Kiæb Ges AvR‡Ki cv‡Vi welq, AwR©Ze¨
†hvM¨Zv I wkLbdj cÖwkÿYv_x©‡K wR‡Ám Kiæb| cÖwkÿYv_x©MY hvnvB ejyK bv †Kb cÖwkÿK mwVK DËi
Av`v‡q mn‡hvMxZv Ki‡eb Ges Gici Zv‡`i‡K ab¨ev` Rvwb‡q †mmb †NvlYv Ki‡eb I wk‡ivbvg †ev‡W©
wj‡L w`‡eb|
avc-2: mgq e¨e¯’vcbvi aviYv -------------------------------------------------mgq -10 wgwbU
KvR-1t ‡kªYxKÿ msMVb I mgq e¨e¯’vcbv ej‡Z Kx eySvq †m m¤ú‡K© cÖwkÿYv_©x‡`i †eªBb÷wg©s Ki‡Z
ej‡eb| wkÿv_©xiv aviYv¸‡jv †ev‡W© gvBÛg¨vc AvKv‡i wjL‡eb| `jxq KvR wn‡m‡e wkÿv_x©iv
Bc¯’vcb I Ki‡Z cv‡ib| cÖ‡qvRbxq †ÿ‡Î mswÿß e³…Zvi mvnv‡h¨ eywS‡q w`‡eb|
KvR-2t Av‡M †_‡K †jLv Pv‡U©i mvnv‡h¨ ‡kÖYxKÿ msMVb I mgq e¨e¯’vcbv m¤ú‡K© e¨vL¨v Ki‡eb|

avc -3: mgq e¨e¯’vcbvi ¸iæZ¡ ---------------------------------------------mgq : 15 wgwbU
KvR-1t cÖwkÿYv_©x‡`i g‡a¨ KviI mgq e¨e¯’vcbvi ¸iæZ¡ m¤ú‡K© †Kvb aviYv _vK‡j ej‡Z ej‡eb|
cÖ‡kœvË‡i Av‡jvPbvi gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i G m¤úwK©Z aviYv ˆZwi Ki‡eb| mgq e¨e¯’vcbvi ¸iæZ¡
cvIqvi c‡q›U Dc¯’vcbvi mvnv‡h¨ e¨vL¨v Ki‡eb|
KvR-2t cÖwkÿYv_©x‡`i†K K‡qKwU `‡j fvM K‡i g¨vbyqv‡j †`qv G m¤úwK©Z cvVwU cÖ_‡g GKKfv‡e
co‡Z ej‡eb I c‡i `‡j Av‡jvPbv Ki‡Z ej‡eb|GK GKwU `j‡K GK GKwU Ask eY©bv Ki‡Z
ej‡eb|
KvR-3t cÖwkÿK wewfbœ `‡ji Av‡jvPbv‡K mgš^q K‡i mgq e¨e¯’vcbvi ¸iæZ¡ m¤ú‡K© ms‡ÿ‡c mvgwMÖK
aviYv w`‡eb|
avc -4: mgq e¨e¯’vcbvi ‡KŠkj, wbcyYZv I djcÖm‚Zv -----------------------mgq: 20 wgwbU
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KvR-1t cÖwkÿYv_©x‡`I ga¨ †_‡K KviI mgq e¨e¯’vcbv cÖwµqv m¤ú‡K© †Kvb aviYv _vK‡j ej‡Z
ej‡eb| cÖ‡kœvËi Av‡jvPbvi gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i G m¤úwK©Z aviYv ˆZwi Ki‡eb| cÖ‡qvR‡b
mgq e¨e¯’vcbv we‡kølY cÖwµqv cvIqvi c‡q›U Dc¯’vcbvi gva¨‡g †`Lv‡eb I e¨vL¨v Ki‡eb|
KvR-2t cÖwkÿYv_©xiv `‡j fvM n‡q g¨vbyqv‡j †`qv G m¤úwK©Z n¨vÛAvDUwU cÖ_‡g GKKfv‡e co‡Z
ej‡eb I mgq eªe¯’vcbvq wbcyYZv I djcÖm‚Zv welqwU `‡j Av‡jvPbv Ki‡Z ej‡eb|
KvR-3t cÖwkÿK wewfbœ `‡ji Av‡jvPbv‡K mgš^q K‡i mgq e¨e¯’vcbv we‡kølY cÖwµqvi m¤ú‡K© ms‡ÿ‡c
mvgwMÖK aviYv w`‡eb|
avc -5: mgq e¨e¯’vcbvi cÖwZeÜKZv I DËi‡Yi cš’v ---------------------------- mgq: 20 wgwbU
KvR-1t cÖwkÿYv_©x‡`i KviI mgq e¨e¯’vcbvi cÖwZeÜKZv I DËi‡Yi cš’v m¤ú‡K© †Kvb aviYv _vK‡j
ej‡Z ej‡eb| cÖ‡kœvË‡i Av‡jvPbvi gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i G m¤úwK©Z aviYv ˆZwi Ki‡eb ev `jxq
Kv‡Ri gva¨‡g cÖwkÿYv_x©‡`i Dc¯’vcb Ki‡Z ej‡eb|
KvR-2t mgq e¨e¯’vcbvi cÖwZeÜKZv I DËi‡Yi cš’v cvIqvi c‡q›U Dc¯’vcbvi gva¨‡g †`Lv‡eb I
e¨vL¨v Ki‡eb|
KvR-3t cÖwkÿYv_©x‡`i‡K K‡qKwU `‡j fvM K‡i g¨vbyqv‡j †`qv G m¤úwK©Z n¨vÛAvDUwU cÖ_‡g
GKKfv‡e co‡Z ej‡eb I c‡i `‡j Av‡jvPbv Ki‡Z ej‡eb|GK GKwU `j‡K GK GKwU
Ask/avc eY©bv Ki‡Z ej‡eb| cwi‡k‡l cÖwkÿK wewfbœ `‡ji Av‡jvPbv‡K mgš^q K‡i mgq
e¨e¯’vcbvi cÖwZeÜKZv I DËi‡Yi cš’v m¤ú‡K© ms‡ÿ‡c mvgwMÖK aviYv w`‡eb|
avc-6: g~j¨vqb ---------------------------------------------------------------mgq: 10 wgwbU
wb‡Pi cÖkœ/Kv‡Ri gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i D‡Ïk¨ AR©b AMÖMwZ hvPvB Ki‡eb|
 mgq e¨e¯’vcbvi Kx?
 mgq e¨e¯’vcbvi †Kb ¸iæZ¡c~Y©?
 mgq e¨e¯’vcbvi †KŠkj ¸wj Kx Kx ?
 mgq e¨e¯’vcbvq wbcyYZv I djcÖm‚Zv Kx?
avc-7: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv I djveZ©b ----------------------------------------mgq -10 wgwbU
Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿ‡Yi djcÖm~Zv m¤ú‡K© cÖwkÿK AvZ¡cÖwZdjb Ki‡eb Ges wPwýZ NvUwZ c~i‡Yi
gva¨‡g cieZ©x Awa‡ekb ‡hb AwaKZi `ÿZvi mv‡_ cwiPvjbv Ki‡Z cv‡ib †m e¨e¯’v MÖnY Ki‡eb|
GKBfv‡e cÖwkÿYv_©xMYI wb‡R‡`i wkLb AMÖMwZ ch©v‡jvPbv Ki‡eb Ges wkLb D‡Ïk¨ AR©‡bi Rb¨
wb‡R wb‡R †Póv Ki‡eb|
9.17.6 mnvqK cvV
(1)

(2)
(3)

Avn‡g` AvjvDwÏb, mgq e¨e¯’vcbv, n¨vÛ AvDU, bv‡qg, XvKv|
nK †gvRv‡¤§j, e¨e¯’vcbvi aviYv, bv‡qg, XvKv|
mvwKbv Rvnvbviv, mgq e¨e¯’vcbv, n¨vÛ AvDU, bv‡qg, XvKv|
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Awa‡ekb 9.18: we`¨vj‡qi e¨e¯’vcbv Kvh©µg ZË¡veavb, gwbUwis I †gbUwis Kv‡R cÖavb
wk¶‡Ki f~wgKv
(Supervision, Monitoring and Mentoring of School Management by the
Headteachers’)

9.18.1 AwR©Ze¨ †hvM¨Zv
 wkÿv†ÿ‡Î ZË¡¡veavb, gwbUwis I †gbUwis wel‡q Ávb AR©b I cÖ`k©b |
 ZË¡¡veavb, gwbUwis I †gbUwis m¤c‡K© AvaywbK I ˆeÁvwbK avibv AvqZ¡KiY I D‡Ï¨vM MÖnb|
 ZË¡¡veavb, gwbUwis I †gbUwis Gi cÖ‡qvRbxqZv, avcmg~n I cÖKvi‡f` wPwýZKi‡Y †KŠkj
AvqZ¡KiY I cÖ`k©b |
 ZË¡¡veavb, gwbUwis I †gbUwis Gi cyivZb I AvaywbK fveavivi Dbœqb m¤ú‡K© Ávb AR©b |
 ZË¡¡veavb, gwbUwis I †gbUwis Kv‡R cÖavb wk¶‡Ki ‡hvM¨Zv AR©b I cÖ`k©b |
9.18.2 wkLbdj
G Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_x©MY ZË¡¡veavb, gwbUwis I †gbUwis Gi mÁv ej‡Z cvi‡eb|
 ZË¡¡veavb, gwbUwis I †gbUwis Kv‡Ri cyivZb Ges AvaywbK e¨vL¨v w`‡Z cvi‡eb|
 ZË¡¡veavb, gwbUwis I †gbUwis Gi cÖ‡qvRbxqZv I avcmg~n e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
 we`¨vjq e¨e¯’vcbvq ZË¡¡veavb, gwbUwis I †gbUwis Gi Dbœq‡bi mycvwikmg~n cÖYqb Ki‡Z
cvi‡eb|
 GKv‡WwgK ZË¡¡veav‡b cÖavb wk¶‡Ki †gbUwis f’wgKvmg~n ej‡Z cvi‡eb |
cÖwkÿ‡Ki `„wó AvKl©Y
 wkÿv e¨e¯’vcbvq cÖavb wk¶‡Ki ZË¡veavb, gwbUwis I †gbUwis f’wgKv m¤ú‡K© aviYv, cwimi I
¸iæZ¡ m¤úwK©Z wel‡q Ávb AR©b Ki‡eb Ges wWwRUvj Kb‡U›U †Wwjfvwii cÖ‡qvRbxq cÖ¯w‘ Z
wb‡eb|
 cÖwkÿY DcKiYvw` †hgb- gvK©vi, †cvóvi †ccvi, wfc KvW©, wd¬c PvU©, gvwëwgwWqv cÖ‡R±i,
Kw¤úDUvi BZ¨vw` e¨env‡i cÖ‡qvRbxq cÖ¯‘wZ wb‡eb|
 AskMÖnbg~jK †mmb cwiPvjbvi Rb¨ wewfbœ cØwZ I †KŠkj¸‡jv cÖ‡qvM Ki‡eb|
 wkÿv_x©‡`i g‡bv‡hvM hvPvB‡qi Rb¨ gv‡S gv‡S cÖkœ K‡i I Ab¨vb¨ †KŠkj cÖ‡qvM K‡i
cÖwkÿYv_x©‡`i mwµq ivL‡eb|
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9.18.3 wkLb-‡kLv‡bv Kvh©µg
avc
welqe¯‘
1. cvV m~Pbv
2.
we`¨vjq e¨e¯’vcbvq ZË¡¡veavb,
gwbUwis I †gbUwis m¤ú‡K©
aviYv
3. wk¶vg~jK ZË¡veav‡bi ev
gwbUwis Gi cyivZb I
AvaywbK fveaviv
4. ZË¡veavb, gwbUwis ev
†gbUwis Gi
cÖ‡qvRbxqZv I avcmg~n
5.

6.
7.

wk¶ve¨e¯’vcbvq
ZË¡veavb, gwbUwis I
†gbUwis e¨e¯’v Dbœq‡b
cÖavb wk¶‡Ki f’wgKv
g~j¨vqb
Awa‡ekb ch©v‡jvPbv I
djveZ©b

‡gvU mgq: 90 wgwbU
cØwZ I †KŠkj
Iqvg©Avc/gv_v LvUv‡bv,
cÖ‡kœvËi
mswÿß Av‡jvPbv, gv_v
LvUv‡bv, GKK KvR ev
`jxq KvR
‡Rvovq †ovovq KvR/
`jxq KvR, gv_v LvUv‡bv,
cvIqvi c‡q›U Dc¯’vcb
mswÿß Av‡jvPbv,
cvIqvi c‡q›U
Dc¯’vcb, †Rvovq KvR,
cÖ‡kœvËi
mswÿß Av‡jvPbv, `jxq
KvR Dc¯’vcbv, cÖ‡kœvËi

DcKiY
‡nvqvBU †evW© I †evW© gvK©vi

mgq
05 wgt

wfc KvW©, wd¬c PvU©, gvK©vi,
†cvóvi †ccvi

10 wgt

wd¬c PvU©, gvK©vi, †cvóvi
†ccvi, gvwëwgwWqv cÖ‡R±i,
Kw¤úDUvi, †jRvi c‡q›Uvi
wfc KvW©, wd¬c PvU©, gvK©vi,
†cvóvi †ccvi, gvwëwgwWqv
cÖ‡R±i, Kw¤úDUvi, †jRvi
c‡q›Uvi
wfc KvW©, gvK©vi, †cvóvi
†ccvi, gvwëwgwWqv cÖ‡R±i,
Kw¤úDUvi, †jRvi c‡q›Uvi

15 wgt

cÖ‡kœvËi, evwoi KvR

‡nvqvBU †evW©, gvK©vi, mvBb
†cb
‡nvqvBU †evW© I †evW© gvK©vi

gv_v LvUv‡bv I cÖ‡kœvËi

20 wgt

25 wgt

10 wgt
05 wgt

Dc¯’vcb
avc-1: cvV m~Pbv ----------------------------------------------------------------mgq -05 wgwbU
Awa‡ekbwU ïiæ Kivi c~‡e© cÖwkÿYv_x©‡`i mv‡_ Kzkj wewbgq Kiæb Ges AvR‡Ki cv‡Vi welq, AwR©Ze¨
†hvM¨Zv I wkLbdj cÖwkÿYv_x©‡K wR‡Ám Kiæb| cÖwkÿYv_x©MY hvnvB ejyK bv †Kb cÖwkÿK mwVK DËi
Av`v‡q mn‡hvMxZv Ki‡eb Ges Gici Zv‡`i‡K ab¨ev` Rvwb‡q †mmb †NvlYv Ki‡eb I wk‡ivbvg †ev‡W©
wj‡L w`‡eb|
avc-2: we`¨vjq e¨e¯’vcbvq ZË¡¡veavb, gwbUwis I †gbUwis m¤ú‡K© aviYv ---------mgq -10 wgwbU
KvR-1t we`¨vjq e¨e¯’vcbvq ZË¡¡veavb, gwbUwis I †gbUwis ej‡Z Kx eySvq †m m¤ú‡K© cÖwkÿYv_©x‡`i
†eªBb÷wg©s Ki‡Z ej‡eb| wkÿv_©xiv Zuv‡`i aviYv¸‡jv †ev‡W© wjL‡eb| `jxq KvR wn‡m‡e
wkÿv_x©iv Dc¯’vcb I Ki‡Z cv‡ib| cÖ‡qvRbxq †ÿ‡Î mswÿß e³…Zvi mvnv‡h¨ eywS‡q w`‡eb|
KvR-2t Av‡M †_‡K †jLv Pv‡U©i mvnv‡h¨ wk¶vg~jK ZË¡¡veavb, gwbUwis I †gbUwis wewfbœ w`Kmg~n e¨vL¨v
Ki‡eb|
avc -3: wk¶vg~jK ZË¡veav‡bi ev gwbUwis Gi cyivZb I AvaywbK fveaviv ------mgq : 15 wgwbU
KvR-1t cÖwkÿYv_©x‡`i g‡a¨ KviI wk¶vg~jK ZË¡veavb ev gwbUwis Gi cyivZb I AvaywbK fveaviv
m¤ú‡K© †Kvb aviYv _vK‡j ej‡Z ej‡eb| cÖ‡kœvË‡i Av‡jvPbvi gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i G m¤úwK©Z
aviYv ˆZwi Ki‡eb|
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KvR-2t cÖwkÿYv_©x‡`i†K K‡qKwU `‡j fvM K‡i g¨vbyqv‡j †`qv G m¤úwK©Z cvVwU cÖ_‡g GKKfv‡e
co‡Z ej‡eb I c‡i `‡j Av‡jvPbv Ki‡Z ej‡eb| GK GKwU `j‡K GK GKwU Ask eY©bv Ki‡Z
ej‡eb|
avc -4: ZË¡veavb, gwbUwis ev †gbUwis Gi cÖ‡qvRbxqZv I avcmg~n ---------------mgq : 20 wgwbU
KvR-1t cÖwkÿYv_©x‡`i g‡a¨ KviI ZË¡veavb, gwbUwis ev †gbUwis Gi cÖ‡qvRbxqZv I avcmg~n m¤ú‡K©
†Kvb aviYv _vK‡j ej‡Z ej‡eb| cÖ‡kœvË‡i Av‡jvPbvi gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i G m¤úwK©Z aviYv
ˆZwi Ki‡eb|
KvR-2t cÖwkÿYv_©x‡`i†K K‡qKwU `‡j fvM K‡i g¨vbyqv‡j †`qv G m¤úwK©Z cvVwU cÖ_‡g GKKfv‡e
co‡Z ej‡eb I c‡i `‡j Av‡jvPbv Ki‡Z ej‡eb| GK GKwU `j‡K GK GKwU Ask eY©bv Ki‡Z
ej‡eb|
KvR-3t cÖwkÿK wewfbœ `‡ji Av‡jvPbv‡K mgš^q K‡i ZË¡veavb, gwbUwis ev †gbUwis Gi cÖ‡qvRbxqZv I
avcmg~n m¤ú‡K© ms‡ÿ‡c mvgwMÖK aviYv w`‡eb|
avc -5: wk¶ve¨e¯’vcbvq ZË¡veavb, gwbUwis I †gbUwis e¨e¯’v Dbœq‡b cÖavb wk¶‡Ki f’wgKv - mgq: 25
wgwbU
KvR-1t cÖwkÿYv_©x‡`i KviI wk¶ve¨e¯’vcbvq ZË¡veavb, gwbUwis I †gbUwis e¨e¯’v Dbœq‡b cÖavb
wk¶‡Ki f’wgKv m¤ú‡K© aviYv _vK‡j ej‡Z ej‡eb| cÖ‡kœvË‡i Av‡jvPbvi gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i G
m¤úwK©Z aviYv ˆZwi Ki‡eb ev `jxq Kv‡Ri gva¨‡g cÖwkÿYv_x©‡`i Dc¯’vcb Ki‡Z ej‡eb|
KvR-2t wkÿvg~jK ZË¡veav‡b cÖavb wk¶‡Ki †gbUwis f’wgKv cvIqvi c‡q›U Dc¯’vcbvi gva¨‡g †`Lv‡eb
I e¨vL¨v Ki‡eb|
KvR-3t cÖwkÿYv_©x‡`i‡K K‡qKwU `‡j fvM K‡i g¨vbyqv‡j †`qv G m¤úwK©Z n¨vÛAvDUwU cÖ_‡g
GKKfv‡e co‡Z ej‡eb I c‡i `‡j Av‡jvPbv Ki‡Z ej‡eb| GK GKwU `j‡K GK GKwU
Ask/avc eY©bv Ki‡Z ej‡eb| cwi‡k‡l cÖwkÿK wewfbœ `‡ji Av‡jvPbv‡K mgš^q K‡i wkÿvg~jK
ZË¡veavb I gwbUwiO Kv‡R cÖavb wk¶‡Ki †gbUwis f’wgKvi wewfbœ w`K m¤ú‡K© ms‡ÿ‡c mvgwMÖK
aviYv w`‡eb|
avc-6: g~j¨vqb ---------------------------------------------------------------mgq: 10 wgwbU
 ZË¡veavb, gwbUwis ev †gbUwis Kx ? wk¶vg~jK ZË¡weavb ej‡Z Kx †evSvq ?
 ZË¡veavb, gwbUwis Gi AvaywbK I cyivZb aviYvi g‡a¨ cv_©K¨mg~n Kx Kx ?
 wk¶v‡¶‡Î wk¶vg~jK ZË¡veav‡bi cÖ‡qvRbxqZv e¨vL¨v Kiyb|
 ZË¡veavb e¨e¯’v Dbœq‡bi Rb¨ Kx Kx c`‡ÿc †bqv hvq e‡j Avcwb g‡b K‡ib? hyw³mn wjLyb|
avc-7: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv I djveZ©b ----------------------------------------mgq -05 wgwbU
Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿ‡Yi djcÖm~Zv m¤ú‡K© cÖwkÿK AvZ¥cÖwZdjb Ki‡eb Ges wPwýZ NvUwZ c~i‡Yi
gva¨‡g cieZ©x Awa‡ekb ‡hb AwaKZi `ÿZvi mv‡_ cwiPvjbv Ki‡Z cv‡ib †m e¨e¯’v MÖnY Ki‡eb|
GKBfv‡e cÖwkÿYv_©xMYI wb‡R‡`i wkLb AMÖMwZ ch©v‡jvPbv Ki‡eb Ges wkLb D‡Ïk¨ AR©‡bi Rb¨
wb‡R wb‡R †Póv Ki‡eb|
9.18.4 mnvqK cvV
gva¨wgK wkÿv, wkÿvµg I wkïi µgweKvk, wUwPs †KvqvwjwU BgcÖæf‡g›U Bb †m‡KÛvwi GWz‡Kkb cÖ‡R±,
gvDwk, wkÿv gš¿Yvjq, XvKv|
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cÖwkÿY g¨vbyqvj, cÖavb wkÿKM‡Yi †ckvMZ Dbœqb welqK cÖwkÿY †Kvm©, wUwPs †KvqvwjwU BgcÖæf‡g›U
Bb †m‡KÛvwi GWz‡Kkb cÖ‡R±, gvDwk, wkÿv gš¿Yvjq, XvKv|

Awa‡ekb- 9.19 :mnwk¶vµwgK Kvh©vewji aviYv, jÿ¨ I D‡Ïk¨
(Understanding co-curricular activities, goals and objectives)
9.19.1 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv :
 we`¨vj‡q wewfbœ ai‡Yi mnwk¶vµwgK Kvh©µg cÖeZ©b Kivi m¶gZv cÖ`©kb|
 mnwk¶vµwgK Kvh©vewji ev¯Íevqb cÖwZeÜKZv Ges DËi‡Yi Dcvq m¤ú‡K© aviYv cÖ`©kb
 we`¨vj‡q mnwk¶vµwgK Kvh©µg ev¯Íevq‡bi Kjv †KŠkj m¤ú‡K© `ÿZv cÖ`©kb
9.19.2 wkLbdj :
Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_©xMY mnwk¶vµwgK Kvh©vewji aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
 mnwk¶vµwgK Kvh©vewji j¶¨ I D‡Ïk¨ e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
 we`¨vj‡q wewfbœ ai‡Yi mnwk¶vµwgK Kvh©vewj cÖeZ©b Ki‡Z cvi‡eb|
 mnwk¶vµwgK Kvh©vewji ev¯Íevqb cÖwZeÜKZv Ges DËi‡Yi Dcvqmg~n eY©bv Ki‡Z cvi‡eb|
9.19.3 wkLb-†kLv‡bv Kvh©µg:
wgwbU
avc

welqe¯‘

1

cvV m~Pbv

2

mnwk¶vµwgK Kvh©vewji
aviYv

3

mnwk¶vµwgK Kvh©vewji
j¶¨ I D‡Ïk¨

4

wewfbœ ai‡Yi
mnwk¶vµwgK Kvh©vewj
cÖeZ©b
mnwk¶vµwgK Kvh©vewj
ev¯Íevq‡bi cÖwZeÜKZv
Ges DËi‡Yi Dcvq
g~j¨vqb
Awa‡ekb ch©v‡jvPbv I
djveZ©b

5

6
7

†gvU mgq- 90
c×wZ/ †KŠkj
gv_v LvUv‡bv,
w¯’iwPÎ/wfwWI wK¬c
cÖ`k©b, cÖ‡kœvËi
†eªBb÷wg©s, `jxq
KvR
gv_v LvUv‡bv, `jxq
KvR, gvBÛ g¨vwcs,
mswÿß e³…Zv
gv_v LvUv‡bv, `jxq
KvR
gv_v LvUv‡bv, `jxq
KvR, mswÿß e³…Zv

DcKiY
†nvqvBU †evW© I †ev©W gvK©vi
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i

05 wgwbU

†cv÷vi †ccvi
mvBb‡cb VIPP KvW© I
†evW©wcb
†cv÷vi †ccvi
mvBb‡cb, gvwëwgwWqv
cÖ‡R±i,
†cv÷vi †ccvi, mvBb‡cb

10 wgwbU

gvwëwgwWqv cÖ‡R±i, †cv÷vi
†ccvi, mvBb‡cb

25 wgwbU

cÖ‡kœvËi/KvR
†evW© I †evW© gvK©vi
gv_v LvUv‡bv, cÖ‡kœvËi †evW© I †evW© gvK©vi
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mgq

15 wgwbU

15 wgwbU

10 wgwbU
10 wgwbU

9.19.4 cvV Dc¯’vcb :
avc-1 : cvV m~Pbv

05 wgwbU

cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i mv‡_ Kzkj wewbgq Ki‡eb Ges Zv‡`i mv‡_ Avjv‡ci gva¨‡g wR‡Ám Ki‡eb
mnwk¶vµwgK Kvh©vewj Kx ? mnwk¶v Kvh©µ‡gi K‡qKwU bvg ejyb? cÖwkÿYv_©xMY cÖ`Ë DËi‡K ¯^vMZ I
ab¨ev` Rvwb‡q †mkb †NvlYv Kiæb Ges wk‡ivbvg †ev‡W© wj‡L w`b Ges mv‡_ mv‡_ gvwëwgwWqvi gva¨‡g
wewfbœ ai‡bi mn-wkÿvµwgK Kvhv©ewji Qwe I wfwW cÖ`k©b Kiæb|

avc-2 : mnwk¶vµwgK Kvh©vewji aviYv
wgwbU

10

KvR-1 : cÖwkÿK cÖ_‡g mnwk¶vµwgK Kvh©vewj Kx Ges mnwkÿvµwgK Kvh©vewj we`¨vj‡q AšÍfzw© ³
cÖ‡qvRb †Kb ? G m¤ú‡K© cÖwkÿYv_©x‡`i aviYv hvPvB Kiæb| G‡ÿ‡Î cvkvcvwk emv 4/5 Rb cÖwkÿYv_©xi
GKwU K‡i `j MVb K‡i G wel‡q fxc Kv‡W© gZvgZ MÖnY Kiæb|

KvR-2 : cÖwkÿYv_©xMY‡K Zv‡`i `jMZ aviYvmg~n c‡o †kvbv‡Z ejyb Ges fxc KvW©¸‡jv †evW© wcb
w`‡q †ev‡W© jvMv‡Z ejyb|

KvR-3 : mnwk¶vµwgK Kvh©vewji m¤ú‡K© ZvwË¡K Av‡jvPbv gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡ii gva¨‡g ms‡ÿ‡c
cvIqvi c‡q›U †cÖ‡R‡›Ukb w`b Ges `jmg~‡ni Dc¯’vc‡bi ci mK‡ji gZvg‡Zi Av‡jv‡K mgš^q
Kiæb| (cÖwkÿYv_©x‡`i Rb¨ cÖYxZ Z_¨ cy¯Í‡Ki Awa‡ekb 9.19 Gi welqe¯‘ 9.19.3 AbymiYxq)

avc-3: mnwk¶vµwgK Kvh©vewji j¶¨ I D‡Ïk¨

15 wgwbU

KvR-1: cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i 5wU `‡j wef³ Kiæb| cÖ‡Z¨K `j‡K mnwk¶vµwgK Kvh©vewji j¶¨ I
D‡Ïk¨ m¤ú‡K© Av‡jvPbv K‡i c‡q›U AvKv‡i †cvóvi †ccv‡i wjL‡Z ejyb| cÖwkÿYv_©x‡`i gZwewbg‡qi
cwi‡ek ‰Zwi Ki‡Z mvnvh¨ Kiæb| 5wU `j‡K Zv‡`i djvdj& Dc¯’vcb Ki‡Z m~‡hvM w`b|

KvR-2: `jmg~‡ni Dc¯’vc‡bi ci mnwk¶vµwgK Kvh©vewji j¶¨ I D‡Ïk¨ m¤ú‡K ZvwË¡K Av‡jvPbv
gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡ii gva¨‡g ms‡ÿ‡c cvIqvi c‡q›U Gi gva¨‡g Dc¯’vcb Kiæb Ges mw¤§wjZ Av‡jvPbv
gva¨‡g Av‡jvPbvi c~Y©Zv w`b| (cÖwkÿYv_©x‡`i Rb¨ cÖYxZ Z_¨ cy¯Í‡Ki Awa‡ekb 9.19 Gi welqe¯‘
9.19.3 AbymiYxq)
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avc-4: we`¨vj‡q wewfbœ ai‡Yi mnwk¶vµwgK Kvh©vewj cÖeZ©b

15 wgwbU

KvR-1: cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i 5wU `‡j wef³ Ki‡eb| cÖ‡Z¨K `j‡K we`¨vj‡q wewfbœ ai‡Yi
mnwk¶vµwgK Kvh©vewj cÖeZ©b m¤ú‡K© Av‡jvPbv K‡i c‡q›U AvKv‡i †cvóvi †ccv‡i wjL‡Z ej‡eb|

KvR-2: cÖwkÿK 5wU `j‡K Zv‡`i djvdj Dc¯’vcb Ki‡Z my‡hvM †`‡eb| G wel‡q Zvi wbR¯^
gZvgZmg~n †hvM K‡i Av‡jvPbv‡K c~Y©Zv w`b|
avc-5: mnwk¶v Kvh©vewj ev¯Íevqb cÖwZeÜKZv I DËi‡Yi Dcvq

25 wgwbU

KvR-1: cÖwkÿYv_©x‡`i‡K K‡qKwU `‡j fvM Kiæb| cÖwkÿYv_©xMY wewfbœ `‡j wef³ n‡q we`¨vj‡q
mnwk¶vµwgK Kvh©vewj ev¯Íevq‡bi cÖwZeÜKZv I DËi‡Yi Dcvqmg~n wb‡q Av‡jvPbv Ki‡Z ejyb Ges
†cv÷vi †ccv‡i wjL‡Z ejyb| mnvqZvKvix (Facilitator) wnmv‡e Zv‡`i KvR wbixÿY Kiæb|
`j‡bZvMY‡K †cv÷vi †ccvi mK‡ji mvg‡b Dc¯’vcb Ki‡Z ejyb|
KvR-2: `jmg~‡ni Dc¯’vc‡bi ci we`¨vj‡q mnwk¶vµwgK Kvh©vewj ev¯Íevq‡bi cÖwZeÜKZv I DËi‡Yi
Dcvqmg~n m¤ú©‡K Avcbvi gZvgZ gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡ii gva¨‡g Dc¯’vcb Kiæb Ges Avcbvi wbR¯^
gZvgZ †hvM K‡i Av‡jvPbv‡K c~Y©Zv w`b| cÖwkÿY †k‡l we`¨vj‡q wd‡i wM‡q Awa‡ekb †_‡K jäÁvb ¯^
¯^ cÖwZôv‡b cÖ‡qvM Kivi Aby‡iva K‡i e³e¨ mgvß Kiæb| (cÖwkÿYv_©x‡`i Rb¨ cÖYxZ Z_¨ cy¯Í‡Ki
Awa‡ekb 9.19 Gi welqe¯‘ 9.19.3 AbymiYxq)
avc- 6 : g~j¨vqb
cÖwkÿK wb‡Pi cÖ‡kiœ gva¨‡g cÖwkÿYv_©x‡`i AR©b AMÖMwZ hvPvB Ki‡eb :

10 wgwbU

1| mnwk¶vµwgK Kvh©vewji ej‡Z Kx †ev‡Sb?
2| mnwk¶vµwgK Kvh©vewji K‡qKwU j¶¨ I D‡Ïk¨ D‡jøL Kiæb|
3| we`¨vj‡q †Kvb †Kvb KvR¸‡jv‡K mnwk¶v Kvh©µ‡g AšÍfz³ Kiv hvq ?
4| mnwk¶vµwgK Kvh©vewj ev¯Íevq‡bi K‡qKwU cÖwZeÜKZv D‡jøL Kiæb|
5 | mnwk¶vµwgK Kvh©vewj ev¯Íevq‡bi cÖwZeÜKZv DËi‡Yi Dcvqmg~n Kx Kx ?
cÖwkÿK Zv‡`i DË‡ii †cÖwÿ‡Z †hŠw³K Av‡jvPbvi gva¨‡g cÖ‡qvRb n‡j mwVK DËiwU evZ‡j †`‡eb|
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avc- 7 : Awa‡ekb ch©v‡jvPbv
10 wgwbU
cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i mv‡_ Db¥y³ Av‡jvPbv I wb‡Pi cÖ‡kœi gva¨‡g Awa‡ekb ch©v‡jvPbv Ki‡eb :
 Awa‡ek‡bi welqe¯‘i Av‡jv‡K D‡jøwLZ wkLb †hvM¨Zv h_vh_ n‡q‡Q Kx? n¨vu/ bv
 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv wkLbd‡ji mv‡_ KZUv mvgÄm¨c~Y©? gšÍe¨ Kiæb|
 Awa‡ek‡b D‡jøwLZ wkLbdj Qvov Avi Kx Kx wkLbdj ms‡hvRb Kiv †h‡Z cv‡i? cÖ‡qvR‡b 2/1 Uv
wkLb †hvM¨Zv ejyb|
 wkLb-†kLv‡bv Kvh©µ‡g †hme c×wZ e¨envi Kiv n‡q‡Q Zv Kx h_vh_? n¨vu/ bv
 Awa‡ek‡bi fv‡jv w`K I g›` w`K¸‡jv ejyb Ges g›`w`K¸‡jv mvwi‡q †Zvjvi Dcvq ejyb|
Gici cÖwkÿK mevB‡K ab¨ev` Rvwb‡q Awa‡ekb †kl Ki‡eb|
9.19.5 mnvqK cvV:
1| ¯‹zj Av‡iv fv‡jv Kxfv‡e Kiv hvq- RvZxq wkÿv e¨e¯’vcbv GKv‡Wwg (bv‡qg), XvKv|
2| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv wi‡mvm© eyK- gva¨wgK I D”P wkÿv Awa`ßi, wkÿv gš¿Yvjq
3| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv- GgGBP Avjx
4| wkÿv cÖwZôvb cÖavb‡`i cÖwkÿY g¨vby‡qj- GdGmGmGwc
5| e¨e¯’cbvi bxwZgvjv- W. †gvt AvjZvd †nv‡mb I †gvnv¤§` nvwbd
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Awa‡ekb: 9.20

eq:mwÜKv‡ji Pvwn`v I Zv c~i‡Yi Dcvq
(Needs of puberty period and ways of fulfilling these needs)

9.20.1: AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv
 eqtmwÜKvj I eqtmwÜKv‡ji ˆewkó¨ msµvšÍ aviYv cÖ`k©b|
 eqtmwÜKv‡ji kvixwiK I gvbwmK cwieZ©b m¤úwK©Z Ávb cÖ`k©b |
 eqtmwÜKv‡ji Pvwn`v msµvšÍ Ávb cÖ`k©b |
 eqtmwÜKv‡ji Pvwn`v c~i‡Yi Dcvq m¤úwK©Z aviYv cÖ`k©b |
9.20.2: wkLb dj
Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_x©e„›`Ñ
 eqtmwÜKvj I eqtmwÜKv‡ji ˆewkó¨ m¤ú‡K© eY©bv Ki‡Z cvi‡eb;
 eqtmwÜKv‡ji kvixwiK I gvbwmK cwieZ©bmgyyn e¨vL¨v Ki‡Z cv‡ib;
 eqtmwÜKv‡ji Pvwn`v¸‡jv eY©bv Ki‡Z cvi‡eb; Ges
 eqtmwÜKv‡ji Pvwn`v c~i‡Yi Dcvq m¤ú‡K© ej‡Z cvi‡eb|
9.20.3: wkLb †kLv‡bv Kvh©µg
avc
welqe¯‘
1. cvV m~Pbv

mgq: 90 wgwbU
c×wZ/†KŠkj
cÖ‡kœËi ce© I gvBÛ g¨vwcs

2. eqtmwÜKvj

DcKiY
†nvqvBU †evW© I †evW© gvKv©i

mgq
5wg:

I wfwWI cÖ`k©b, cÖkœ DËi, gvKv©i, wfcKvW©©, evÛvi K¬xc, 15 wg:
¯‹P‡Uc, †cv÷vi †ccvi,
eqtmwÜKv‡ji ˆewkó¨
AskMÖnYg~jK c×wZ, wfcKvW©© UªvÝcv‡iÝx mxU ev cvIqvi
Dc¯’vcb, †cv÷vi †ccvi, c‡q›U ¯øvBW, j¨vcUc,
gvwëwgwWqv
ev
OHP
UªvÝcv‡iÝx mxU ev cvIqvi (Over
Head
c‡q›U møvBW cÖ`k©b I mswÿß Projector) I B›Uvi‡bU
ms‡hvM
e³…Zv
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3. eqtmwÜKv‡ji kvixwiK cÖkœ DËi, gv_v-NvUv‡bvi, Mí gvKv©i, evÛvi K¬xc, ¯‹P‡Uc, 20 wg:
†cv÷vi †ccvi, UªvÝcv‡iÝx
I gvbwmK cwieZ©b
K_v, †QvU `‡j KvR, `jxq mxU ev cvIqvi c‡q›U ¯øvBW,
KvR Dc¯’vcb, AskMÖnYg~jK j¨vcUc, gvwëwgwWqv ev
OHP (Over Head
c×wZ, mswÿß e³…Zv, †cv÷vi Projector)
†ccvi, UªvÝcv‡iÝx mxU ev
cvIqvi c‡q›U møvBW cÖ`k©b I
mswÿß Av‡jvPbv
4. eqtmwÜKv‡ji
Pvwn`v¸‡jv

5. eqtmwÜKv‡ji
c~i‡Yi Dcvq

6. g~j¨vqb

wfwWI cÖ`k©b, gv_v-LvUv‡bv,
†QvU `‡j KvR, `jxq KvR
Dc¯’vcb,
AskMÖnYg~jK
c×wZ, mswÿß e³…Zv, †cv÷vi
†ccvi, †cv÷vi †ccvi,
UªvÝcv‡iÝx mxU ev cvIqvi
c‡q›U møvBW cÖ`k©b, cÖ‡kœvËi
ce© I mswÿß Av‡jvPbv
Pvwn`v cÖ‡kœvËi ce©, gvBÛ g¨vwcs,

gvKv©i, evÛvi K¬xc, ¯‹P‡Uc, 15 wg:
†cv÷vi †ccvi, UªvÝcv‡iÝx
mxU ev cvIqvi c‡q›U ¯øvBW,
j¨vcUc, gvwëwgwWqv ev
OHP (Over Head
Projector) I B›Uvi‡bU
ms‡hvM

gvKv©i, evÛvi K¬xc, ¯‹P‡Uc, 15 wg:
†cv÷vi †ccvi, UªvÝcv‡iÝx
mswÿß
e³…Zv,
†cv÷vi
mxU ev cvIqvi c‡q›U ¯øvBW,
†ccvi, UªvÝcv‡iÝx mxU ev j¨vcUc, gvwëwgwWqv ev
OHP (Over Head
cvIqvi c‡q›U møvBW cÖ`k©b
Projector)
cÖ‡kœvËi

7. Awa‡ekb ch©v‡jvPbv I gv_v LvUv‡bv I cÖ‡kœvËi
djveZ©b
9.20.4: Dc¯’vcb

†evW© I †evW© gvKv©i

10 wg:

†evW© I †evW© gvKv©i

10 wg:

avcÑ1: cvV m~Pbv ..................................................................................mgq: 5 wgwbU
Awa‡ekbwU ïiæ Kivi c~‡e© cÖwkÿK cÖwkÿYv_x©‡`i mv‡_ †KŠkj wewbgq Kiæb| Gici cÖwkÿYv_x©‡`i KvQ
†_‡K Avjv‡ci gva¨‡g wkÿvi jÿ¨ I wewfbœ ¯Íi m¤ú‡K© Rvbvi †Póv Ki‡eb| cÖwkÿK mwVK DËi
cvIqvi Rb¨ mn‡hvwMZv Ki‡eb Ges Gici Zv‡`i ab¨ev` Rvwb‡q †mkb/Awa‡ekb †NvlYv K‡i
Awa‡ek‡bi wk‡ivbvgwU †ev‡W© wj‡L w`‡eb|
avcÑ2: eqtmwÜKvj I eqtmwÜKv‡ji ˆewkó¨

mgq: 15 wgwbU

KvR-1: cÖwkÿYv_x©‡`i eqtmwÜKvj m¤ú‡K© aviYv Av‡Q wKbv Rvb‡Z PvB‡eb Ges wfwWI-Gi gva¨‡g
wK‡kvi-wK‡kvix‡`i wKQz Kvh©Kjvc †`Lv‡eb|
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KvR-2: cÖwkÿYv_x©‡`i wfcKvW©© w`‡eb| gv_v-NvUv‡bvi gva¨‡g eqtmwÜKv‡ji wKQz ˆewkó¨ wfcKv‡W©©
wjL‡Z ej‡eb| cÖwkÿK ˆØePq‡bi wfwË‡Z 3/4 Rb‡K †gŠwLKfv‡e Zv‡`i KvR Dc¯’vcb Ki‡Z ej‡eb
Ges wfcKvW©©My‡jv evÛvi K¬xc ev ¯‹P‡Uc w`‡q ‡`qv‡j AvUwK‡q w`‡Z ej‡eb |
KvR-3: cÖwkÿK †cv÷vi †ccvi, UªvÝcv‡iÝx mxU ev cvIqvi c‡q›U møvB‡W cÖ`k©b Ges mswÿß e³…Zvi
gva¨‡g eqtmwÜKvj m¤ú‡K© cÖwkÿYv_x©‡`i aviYv w`‡eb|
avcÑ3: eqtmwÜKv‡ji kvixwiK I gvbwmK cwieZ©b

mgq: 20 wgwbU

KvR-1: cÖwkÿK cÖwkÿYv_x©‡`i †QvU †QvU K‡i fvM n‡q em‡Z ej‡eb| cÖwZwU `j‡K eqtmwÜKv‡ji
†Q‡j-†g‡q‡`i g‡a¨ Kx ai‡bi kvixwiK cwieZ©b nq †m m¤ú‡K© wKQz cwieZ©b †cv÷vi †ccv‡i wjL‡Z
ej‡eb|
KvR-2: cÖwZwU `j‡K Zv‡`i †cv÷vi †ccvi Dc¯’vcb Ki‡Z ej‡eb Ges Gi Dci wfwË K‡i Av‡jvPbvi
ce© cwiPvjbv Ki‡eb|
KvR-3: cÖwkÿK M‡íi gva¨‡g eqtmwÜKv‡ji wKQz AvPiwYK I gvbwmK mgm¨v Dc¯’vcb Ki‡eb Ges
cÖwkÿYv_x©iv Zv‡`i Geq‡mi kvixwiK cwieZ©b‡K wKfv‡e wb‡q‡QÑ †m m¤ú‡K© Rvb‡Z PvB‡eb|
KvR-4: cÖwkÿK cÖwkÿYv_x©‡`i `‡j fvM K‡i eqtmwÜKv‡ji †Q‡j-†g‡q‡`i g‡a¨ Kx ai‡bi gvbwmK
cwieZ©b nq gv_v-NvUv‡bvi gva¨‡g eqtmwÜKv‡ji wKQz cwieZ©b wjL‡Z ej‡eb|cÖwZwU `j‡K Zv‡`i KvR
Dc¯’vcb Ki‡Z ej‡eb Ges Gi Dci wfwË K‡i Av‡jvPbvi ce© cwiPvjbv Ki‡eb|
KvR-5: cÖwkÿK †cv÷vi †ccvi, UªvÝcv‡iÝx mxU ev cvIqvi c‡q›U møvB‡W eqtmwÜKv‡ji kvixwiK I
gvbwmK cwieZ©b¸‡jv Dc¯’vcb I mswÿß Av‡jvPbv Ki‡eb|
avcÑ4: eqtmwÜKv‡ji Pvwn`v

mgq: 15 wgwbU

KvR-1: cÖwkÿK eqtmwÜKv‡ji Dci wfwWI cÖ`k©b Ki‡eb| cÖwkÿYv_x©‡`i †QvU †QvU `‡j fvM Ki‡eb
Ges cÖ`wk©Z wfwWI †_‡K gv_v-LvUv‡bvi gva¨‡g eqtmwÜKv‡ji Pvwn`v m¤ú‡K© cÖwkÿYv_x©‡`i wjL‡Z
ej‡eb|
KvR-2: cÖwZwU `j‡K Zv‡`i KvR †gŠwLKfv‡e Dc¯’vcb Kiv‡bvi gva¨‡g cÖwkÿYv_x©‡`i Av‡jvPbvq
AskMÖnY Ki‡Z DrmvwnZ Ki‡eb|
KvR-3: cÖwkÿK †cv÷vi †ccvi, UªvÝcv‡iÝx mxU ev cvIqvi c‡q›U møvB‡W eqtmwÜKv‡ji Pvwn`v¸‡jv
Dc¯’vcb I Av‡jvPbv Ki‡eb|
avcÑ5: eqtmwÜKv‡ji Pvwn`v c~i‡Yi Dcvq
mgq: 15 wgwbU
KvR-1: cÖ‡kœvËi c×wZi gva¨‡g wK‡kvi-wK‡kvix‡`i Pvwn`v c~i‡Yi Rb¨ evev-gv I wkÿKMY Kx Ki‡Z
cv‡ib Zv Av‡jvPbv Ki‡eb|
KvR-2: cÖvß DËi¸‡jv cÖwkÿK wb‡R ev cÖwkÿYv_x©‡`i Øviv gvBÛ g¨vwc‡qi gva¨‡g †ev‡W© wjL‡eb|
KvR-3: cÖwkÿK wK‡kvi-wK‡kvix‡`i Pvwn`v c~iY m¤ú©‡K cwievi I we`¨vj‡qi f~wgKv mswÿß Av‡jvPbv
Ki‡eb|
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avcÑ6: g~j¨vqb

mgq: 10 wgwbU

cvV g~j¨vq‡bi Rb¨ cÖwkÿK cÖwkÿYv_x©‡`i D‡Ï‡k¨ wb‡Pi bgybv cÖkœ¸‡jvi DËi wR‡Ám Ki‡eb Ges
cÖwkÿYv_x©‡`i D‡Ïk¨ AR©‡bi AMÖMwZ hvPvB Ki‡eb|cÖwkÿK Zv‡`i DË‡ii †cÖwÿ‡Z †hŠw³K Av‡jvPbvi
gva¨‡g cÖ‡qvRb n‡j mwVK DËiwU e‡j w`‡eb|
1. eqtmwÜKvj ej‡Z †Kvb mgqwU‡K eySv‡bv nq?
2. eqtmwÜKv‡j †Q‡j I †g‡q‡`i g‡a¨ Kx ai‡bi kvixwiK cwieZ©b †`Lv hvq?
3. eqtmwÜKv‡j †h gvbwmK cwieZ©b N‡U †m m¤ú‡K© Av‡jvPbv Kiæb|
4. eqtmwÜKv‡ji Pvwn`v¸‡jv eY©bv Kiæb|
5. wK‡kvi-wK‡kvix‡`i Pvwn`v¸‡jv c~i‡Y wK ai‡bi c`‡ÿc †bIqv †h‡Z cv‡i?
avcÑ7: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv I djveZ©b

mgq: 10 wgwbU

cÖwkÿK D›gy³ Av‡jvPbv I wb‡Pi bgybv cÖ‡kœi gva¨‡g Awa‡ek‡bi chv©‡jvPbv Ki‡eb|
 Awa‡ek‡bi welqe¯‘i Av‡jv‡K D‡jøwLZ wkLb †hvM¨Zv h_vh_ n‡q‡Q wK bv? n¨vu/bv|
 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv wkLb d‡ji mv‡_ KZUv mvgÄm¨c~Y©?Ñ gšÍe¨ Kiæb|
 Awa‡ek‡b D‡jøwLZ wkLbdj Qvov Avi Kx Kx wkLbdj ms‡hvRb Kiv †h‡Z cvi? cÖ‡qvR‡b 2/1 Uv
wkLb †hvM¨Zv ejyb|
 wkLb †kLv‡bv Kvh©µ‡g †hme c×wZ e¨envi n‡q‡Q Zv Kx h_vh_? n¨vu / bv|
 Awa‡ek‡bi fv‡jv w`K I g›` w`K¸‡jv ejyb Ges g›` w`K¸‡jv mvwi‡q †Zvjvi Dcvq ejyb|
9.20.5: mnvqK cvV
 evby, myjZvbv (2013): weKvk g‡bvweÁvb (1g LÐ), evsjv GKv‡Wgx, XvKv|
 .Mcgraw Hill ,Child growth and development :(1978) .B.E ,Hurlock
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Awa‡ekb: 9.21: AbMÖmi wkÿv_x©‡`i mgm¨v wbim‡b civgk© I wb‡`©kbv
(Guidence and counselling to solve the problems of disadvantage students)
9.21.1: AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv
 AbMÖmi wkÿv_x© ej‡Z Kv‡`i eySvq?-‡m m¤ú‡K© Ávb cÖ`k©b|


wkÿvq AbMÖmiZvi KviY m¤ú‡K© aviYv cÖ`k©b|

 AbMÖmi wkÿv_x©‡`i mgm¨v wbim‡b civgk© I wb‡`©kbv m¤úwK©Z Ávb cÖ`k©b|
 AbMÖmi wkÿv_x©‡`i mgm¨v wbim‡b M„nxZ wewfbœ Kvh©µg msµvšÍ aviYv cÖ`k©b |
9.21.2: wkLb dj
Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_x©e„›`Ñ
 AbMÖmi wkÿv_x© ej‡Z Kv‡`i eySvq?- Zv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb;
 wkÿvq AbMÖmiZvi KviYmgyyn e¨vL¨v Ki‡Z cv‡ib;
 AbMÖmi wkÿv_x©‡`i mgm¨v wbim‡b civgk© I wb‡`©kbv m¤ú‡K© ej‡Z cvi‡eb; Ges
 AbMÖmi wkÿv_x©‡`i mgm¨v wbim‡b M„nxZ wewfbœ Kvh©µg eY©bv Ki‡Z cvi‡eb|
9.20.3: wkLb †kLv‡bv Kvh©µg
avc
welqe¯‘
8. cvV m~Pbv

mgq: 90 wgwbU
c×wZ/†KŠkj
cÖ‡kœËi ce© I gvBÛ g¨vwcs

9. AbMÖmi wkÿv_x© ej‡Z wfwWI cÖ`k©b, cÖkœ DËi,
Kv‡`i eySvq?
AskMÖnYg~jK c×wZ, †Rvovq
KvR, KvR Dc¯’vcb, †cv÷vi
†ccvi, UªvÝcv‡iÝx mxU ev
cvIqvi c‡q›U møvBW cÖ`k©b
I mswÿß e³…Zv
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DcKiY
†nvqvBU †evW© I †evW© gvKv©i

mgq
5wg:

gvKv©i, wfcKvW©©, evÛvi K¬xc, 20 wg:
¯‹P‡Uc, †cv÷vi †ccvi,
UªvÝcv‡iÝx mxU ev cvIqvi
c‡q›U ¯øvBW, j¨vcUc,
gvwëwgwWqv
ev
OHP
(Over
Head
Projector) I B›Uvi‡bU
ms‡hvM

10 wkÿvq
KviYmgyyn

AbMÖmiZvi cÖkœ DËi, †QvU `‡j KvR I
Av‡jvPbv,
`jxq
KvR
Dc¯’vcb,
AskMÖnYg~jK
c×wZ, †cv÷vi †ccvi,
UªvÝcv‡iÝx mxU ev cvIqvi
c‡q›U møvBW cÖ`k©b I mswÿß
Av‡jvPbv

11. AbMÖmi
wkÿv_x©‡`i †QvU `‡j KvR, `jxq KvR
mgm¨v wbim‡b civgk© I Dc¯’vcb,
AskMÖnYg~jK
wb‡`©kbv
c×wZ, †cv÷vi †ccvi,
†cv÷vi †ccvi, UªvÝcv‡iÝx
mxU ev cvIqvi c‡q›U møvBW
cÖ`k©b, cÖ‡kœvËi ce© I mswÿß
e³…Zv
12. AbMÖmi
wkÿv_x©‡`i cÖ‡kœvËi ce©, †cv÷vi †ccvi,
mgm¨v wbim‡b M„nxZ UªvÝcv‡iÝx mxU ev cvIqvi
wewfbœ Kvh©µg
c‡q›U møvBW cÖ`k©b I mswÿß
Av‡jvPbv

13 g~j¨vqb
cÖ‡kœvËi
14. Awa‡ekb ch©v‡jvPbv I gv_v LvUv‡bv I cÖ‡kœvËi
djveZ©b

gvKv©i, evÛvi K¬xc, ¯‹P‡Uc, 15 wg:
†cv÷vi †ccvi, UªvÝcv‡iÝx
mxU ev cvIqvi c‡q›U ¯øvBW,
j¨vcUc, gvwëwgwWqv ev
OHP (Over Head
Projector)

gvKv©i, evÛvi K¬xc, ¯‹P‡Uc,
†cv÷vi †ccvi, UªvÝcv‡iÝx
mxU ev cvIqvi c‡q›U ¯øvBW,
j¨vcUc, gvwëwgwWqv ev
OHP (Over Head
Projector) I B›Uvi‡bU
ms‡hvM
gvKv©i, evÛvi K¬xc, ¯‹P‡Uc,
†cv÷vi †ccvi, UªvÝcv‡iÝx
mxU ev cvIqvi c‡q›U ¯øvBW,
j¨vcUc, gvwëwgwWqv ev
OHP (Over Head
Projector)
†evW© I †evW© gvKv©i
†evW© I †evW© gvKv©i

15 wg:

15 wg:

10 wg:
10 wg:

9.20.4: Dc¯’vcb
avcÑ1: cvV m~Pbv ..................................................................................mgq: 5 wgwbU
Awa‡ekbwU ïiæ Kivi c~‡e© cÖwkÿK cÖwkÿYv_x©‡`i mv‡_ †KŠkj wewbgq Kiæb| Gici cÖwkÿYv_x©‡`i KvQ
†_‡K Avjv‡ci gva¨‡g wkÿvi jÿ¨ I wewfbœ ¯Íi m¤ú‡K© Rvbvi †Póv Ki‡eb| cÖwkÿK mwVK DËi
cvIqvi Rb¨ mn‡hvwMZv Ki‡eb Ges Gici Zv‡`i ab¨ev` Rvwb‡q †mkb/Awa‡ekb †NvlYv K‡i
Awa‡ek‡bi wk‡ivbvgwU †ev‡W© wj‡L w`‡eb|
avcÑ2: AbMÖmi wkÿv_x© ej‡Z Kv‡`i eySvq?

mgq:20 wgwbU

KvR-1: cÖwkÿK cÖwkÿYv_x©‡`i †Rvovq fvM Ki‡eb|cÖwkÿYv_x©‡`i wewfbœ ai‡bi wkï‡`i (†hgb,
¯^vfvweK, kvixwiK I gvbwmK cÖwZeÜx, c_wkï, ew¯Í GjvKvi wkï, Avw`evmx wkï BZ¨vw`) Dci wfwWI
†`Lv‡eb |
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KvR-2: cÖwkÿK wfwWI‡Z cÖ`wk©Z wkï‡`i wK ai‡bi wkï ejv nq Zv cÖwkÿYv_x©‡`i Kv‡Q Rvb‡Z
PvB‡eb| ˆØePq‡bi wfwË‡Z K‡qKwU †Rvovq wfwWI‡Z cÖ`wk©Z wkï‡`i ˆewkó¨ ej‡Z ej‡eb Ges
cÖwkÿYv_x©‡`i DËi cÖwkÿK wb‡R ev cÖwkÿYv_x©‡`i Øviv gvBÛ g¨vwc‡qi gva¨‡g †ev‡W© wjL‡eb|
KvR-3: cÖwkÿK †cv÷vi †ccvi, UªvÝcv‡iÝx mxU ev cvIqvi c‡q›U møvB‡W cÖ`k©b Ges mswÿß e³…Zvi
gva¨‡g AbMÖmi ev myweav ewÂZ wkï‡`i m¤ú‡K© Av‡jvPbv Ki‡eb|
avcÑ3: wkÿvq AbMÖmiZvi KviYmgyyn

mgq: 15 wgwbU

KvR-1: wkÿK cÖwkÿYv_x©‡`i †QvU †QvU `‡j fvM Ki‡eb| cÖwZwU `j‡K wkÿvq AbMÖmiZvi K‡qKwU
KviY †cv÷vi †ccv‡i wjL‡Z ej‡eb|
KvR-2: cÖwZwU `j‡K Zv‡`i `jxq KvR Dc¯’vcb Ki‡Z ej‡eb Ges Zvi Dci Av‡jvPbvce© cwiPvjbv
Ki‡eb Ges cÖwZwU `‡ji Dc¯’vc‡bi ci †cv÷vi †ccviwU †kÖwYK‡ÿi †`qv‡j UvwO‡q w`‡Z ej‡eb|
KvR-3: cÖwkÿK gvwëwgwWqv ev †cv÷vi †ccv‡i Pv‡U©i gva¨‡g wkÿvq AbMÖmiZvi KviY¸‡jv Dc¯’vcbv
c~e©K Av‡jvPbv Ki‡eb|
avcÑ4: AbMÖmi wkÿv_x©‡`i mgm¨v wbim‡b civgk© I wb‡`©kbv

mgq: 15 wgwbU

KvR-1: cÖwkÿYv_x©‡`i `‡j fvM Ki‡eb Ges AbMÖmi ev myweav ewÂZ wkï‡`i mgm¨v wKfv‡e mgvavb
Kiv hv †m m¤ú‡K© cÖwZwU `j‡K 3/4 civgk© wjL‡Z ej‡e|
KvR-2: cÖwkÿK ˆØePq‡bi wfwË‡Z K‡qKwU `j‡K Zv‡`i KvR Dc¯’vcb I Gi Dci cÖ‡kœvËi ce©
cwiPvjbv Ki‡eb|
KvR-3: cÖwkÿK †cv÷vi †ccvi, UªvÝcv‡iÝx mxU ev cvIqvi c‡q›U møvB‡W cÖ`k©b Ki‡eb Ges m¤¢ve¨
mgm¨v mgvav‡bi c`‡ÿc¸‡jv Dc¯’vcb I Av‡jvPbv Ki‡eb|
avcÑ5: AbMÖmi wkÿv_x©‡`i mgm¨v wbim‡b M„nxZ wewfbœ Kvh©µg

mgq: 15

wgwbU
KvR-1: cÖwkÿYv_x©iv AbMÖmi wkÿv_x©‡`i Rb¨ M„nxZ Kvh©µg m¤ú‡K© wKQz Rv‡b wKbv Zv Rvb‡Z PvB‡e|
†KD c~‡e© †_‡K Zv Rvb‡j ej‡Z ej‡eb Ges Gi Dci cÖ‡kœvËi ce© cwiPvjbv Ki‡eb|
KvR-1: cÖwkÿK AbMÖmi wkÿv_x©‡`i Rb¨ M„nxZ c`‡ÿc¸‡jv †cv÷vi †ccvi, UªvÝcv‡iÝx mxU ev cvIqvi
c‡q›U møvB‡W Dc¯’vcb Ki‡eb Ges Gi Dci Av‡jvPbv ce© cwiPvjbv Ki‡eb|
avcÑ6: g~j¨vqb

mgq: 10

wgwbU
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cvV g~j¨vq‡bi Rb¨ cÖwkÿK cÖwkÿYv_x©‡`i D‡Ï‡k¨ wb‡Pi bgybv cÖkœ¸‡jvi DËi wR‡Ám Ki‡eb Ges
cÖwkÿYv_x©‡`i D‡Ïk¨ AR©‡bi AMÖMwZ hvPvB Ki‡eb|cÖwkÿK Zv‡`i DË‡ii †cÖwÿ‡Z †hŠw³K Av‡jvPbvi
gva¨‡g cÖ‡qvRb n‡j mwVK DËiwU e‡j w`‡eb|
1.
2.
3.
4.

AbMÖmi ev we‡kl wkï ej‡Z Kv‡`i eySvq?
wkÿvq AbMÖmiZv KviY¸‡jv wjLyb|
wkÿvq AbMÖmiZvb wbim‡bi j‡ÿ¨ K‡qKwU civgk© I wb‡`©kbv w`b|
gvbwmK cÖwZeÜx‡`i Rb¨ M„nxZ c`‡ÿc¸‡jv eY©bv Kiæb|

avcÑ7: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv I djveZ©b

mgq: 10 wgwbU

cÖwkÿK D›gy³ Av‡jvPbv I wb‡Pi bgybv cÖ‡kœi gva¨‡g Awa‡ek‡bi chv©‡jvPbv Ki‡eb|
 Awa‡ek‡bi welqe¯‘i Av‡jv‡K D‡jøwLZ wkLb †hvM¨Zv h_vh_ n‡q‡Q wK bv? n¨vu/bv|
 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv wkLb d‡ji mv‡_ KZUv mvgÄm¨c~Y©?Ñ gšÍe¨ Kiæb|
 Awa‡ek‡b D‡jøwLZ wkLbdj Qvov Avi Kx Kx wkLbdj ms‡hvRb Kiv †h‡Z cvi? cÖ‡qvR‡b 2/1 Uv
wkLb †hvM¨Zv ejyb|
 wkLb †kLv‡bv Kvh©µ‡g †hme c×wZ e¨envi n‡q‡Q Zv Kx h_vh_? n¨vu / bv|
 Awa‡ek‡bi fv‡jv w`K I g›` w`K¸‡jv ejyb Ges g›` w`K¸‡jv mvwi‡q †Zvjvi Dcvq ejyb|
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Awa‡ekb 9.22: gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡bi weÁvbvMvi iÿYv‡eÿY I e¨e¯’vcbvq cÖavb
wkÿ‡Ki KiYxq (Responsibilities for maintenance and management of scientific
laboratories by Head of the Institutions)
AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv:





gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡b weÁvbvMvi wel‡q my¯úó Ávb
weÁvbvMvi e¨env‡ii ¸iæZ¡ Abyaveb
weÁvbvMvi iÿYv‡eÿY I e¨e¯’vcbvq KiYxq Abymi‡Y mÿgZv
weÁvb wkÿK I wkÿv_©x‡`i‡K wbqwgZ weÁvb P”P©vq AbycÖvwYZ Kiv

wkLbdj:
G Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_©xMY weÁvbvMv‡ii aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
 gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡b weÁvbvMvi e¨e¯’vcbvq cÖavb wkÿ‡Ki Kvh©vewj eY©bv Ki‡Z cvi‡eb|
 weÁvbvMvi iÿYv‡eÿ‡Y cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc MÖnY Ki‡Z cvi‡eb|
wkLb-†kLv‡bv Kvh©µg:
avc
welqe¯‘
1
cvV m~Pbv
2
weÁvbvMv‡ii aviYv
3

4

5
6

gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡b
weÁvbvMvi e¨e¯’vcbvq
cÖavb wkÿ‡Ki Kvh©vewj
weÁvbvMvi iÿYv‡eÿ‡Y
cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc
g~j¨vqb
Awa‡ekb ch©v‡jvPbv

c×wZ/†KŠkj
†eªBb÷wg©s, cÖ‡kœvËi
mswÿß e³…Zv,
Av‡jvPbv, cÖ`k©b
mswÿß e³…Zv,
Av‡jvPbv, †Rvovq KvR,

DcKiY
†evW© I gvK©vi
†bvU LvZv, gvK©vi,
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
†bvU LvZv, gvK©vi

mswÿß e³…Zv,
Av‡jvPbv, cÖ`k©b, `jxq
KvR,
cÖkœKiY/KvR
†eªBb÷wg©s, cÖ‡kœvËi I
djveZ©b

†bvU LvZv, †cv÷vi †ccvi, gvK©vi, 25 wgwbU
†evW© wcb, gvw¯‹s †Uc, wb‡`k©K KvwV,
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
†evW© I gvK©vi
5 wgwbU
†evW© I gvK©vi
10 wgwbU

Dc¯’vcb:
avc 1: cvV m~Pbv
wgwbU

mgq
5 wgwbU
20 wgwbU
25 wgwbU

5

cÖwkÿYv_©x‡`i mv‡_ Kzkj wewbgq Kiæb Ges c~e©Ávb hvPvB‡qi Rb¨ wb‡¤œv³ cÖkœ Kiæb|
cÖk-œ 1: weÁvb wkÿvi e¨envwiK K¬v‡mi Rb¨ e¨eüZ KÿwUi bvg Kx?
cÖk-œ 2: ‰eÁvwbK hš¿cvwZ mh‡Zœ ivLvi Dcvq‡K Kx ejv nq?
AZ:ci cvV wk‡ivbvg/‡mkb †NvlYv Kiæb Ges †ev‡W© wk‡ivbvg wjLyb|
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avc 2: weÁvbvMv‡ii aviYv

20 wgwbU

KvR-1: cÖwkÿK weÁvbvMv‡ii aviYv wel‡q cÖwkÿYv_©x‡`i‡K †bvU LvZvq wjL‡Z ej‡eb Ges K‡qKR‡bi
wbKU †_‡K ïb‡eb|
KvR-2: cÖwkÿK wb‡Ri cÖ¯‘ZK…Z aviYv cvIqvi c‡q›U ¯øvB‡W gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡ii gva¨‡g cÖ`k©b K‡i
mgš^q Ki‡eb|
avc 3: weÁvbvMvi e¨e¯’vcbvq cÖavb wkÿ‡Ki Kvh©vewj
25 wgwbU
KvR-1: cÖwkÿK gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡b weÁvbvMvi e¨e¯’vcbvq cÖavb wkÿ‡Ki Kvh©vewji ¸iæZ¡c~Y©
c‡q›U¸‡jv †Rvovq †Rvovq Av‡jvPbv K‡i †bvU LvZvq wjL‡Z ej‡eb| cÖwkÿK K‡qKwU †Rvov‡K Zv‡`i
†bvU LvZvq wjwLZ c‡q›U¸‡jv Dc¯’vcb Ki‡Z ej‡eb|
KvR-2: cÖwkÿK Dc¯’vwcZ c‡q›Um wfbœ AviI †Kvb c‡q›U _vK‡j cÖwkÿYv_©x‡`i wbKU †_‡K Zv ïb‡eb
Ges †nvqvBU †ev‡W© wj‡L mgš^q Ki‡eb| cÖwkÿK G wel‡q gZvgZ cÖ`vb K‡i cieZ©x av‡c cÖ‡ek
Ki‡eb|
avc 4: weÁvbvMvi iÿYv‡eÿ‡Y cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc
25 wgwbU
KvR-1: cÖwkÿK gva¨wgK wkÿvq weÁvbvMvi iÿYv‡eÿ‡Y cÖavb wkÿ‡Ki KiYxq wel‡q gvwëwgwWqv
cÖ‡R±‡ii gva¨‡g ¯øvBW cÖ`k©bc~e©K mswÿß e³e¨ w`‡eb|
KvR-2: cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i‡K K‡qKwU `‡j fvM K‡i cÖ_‡g weÁvbvMvi iÿYv‡eÿY wel‡q cÖavb
wkÿ‡Ki KiYxq c`‡ÿc¸‡jv GKKfv‡e †bvU LvZvq wjL‡Z ej‡eb| AZci `jxqfv‡e Av‡jvPbvi
gva¨‡g G wel‡q †cv÷vi †ccv‡i wjL‡Z ej‡eb|
KvR-3: cÖwkÿK cÖwZwU `j‡K cÖ¯Z
‘ K…Z †cv÷vi †ccvi Dc¯’vcb Ki‡Z ej‡eb| cÖwkÿK cÖwZwU `‡ji
Dc¯’vcbv ïb‡eb Ges mgš^q Ki‡eb|
avc 5: g~j¨vqb:
5 wgwbU
cvV g~j¨vq‡bi Rb¨ cÖwkÿK wb‡Pi cÖkœ¸‡jv Ki‡eb|
 weÁvbvMvi ej‡Z Kx eySvq?
 weÁvb wkÿvi mv‡_ weÁvbvMv‡ii m¤úK© Kx?
 gva¨wgK we`¨vj‡q weÁvbvMvi Acwinvh© †Kb?
 weÁvbvMvi iÿYv‡eÿ‡Yi Ab¨Zg Dcvq n‡jv wbqwgZ weÁvbvMvi e¨envi Kiv- e¨vL¨v Kiæb|
cÖwkÿK Zv‡`i DË‡i cÖ‡qvRbxq ms‡kvab K‡i ‡`‡eb|
avc 6: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv:

10 wgwbU

cÖwkÿK Db¥y³ Av‡jvPbv I wb‡Pi cÖ‡kœi gva¨‡g ch©v‡jvPbv Ki‡eb:








Awa‡ek‡bi welqe¯‘i Av‡jv‡K D‡jøwLZ wkLb †hvM¨Zv h_vh_ n‡q‡Q Kx?
Avi Kx wkLb †hvM¨Zv cÖ‡qvRb wQj?
AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv wkLbd‡ji mv‡_ KZUv mvgÄm¨c~Y©?
D‡jøwLZ wkLbdj Qvov Avi Kx Kx wkLbdj ms‡hvRb Kiv †h‡Z cv‡i?
wkLb-‡kLv‡bv Kvh©µ‡g †hme welqe¯‘ †bqv n‡q‡Q Zv Kx h_vh_?
Awa‡ek‡b †hme DcKiY e¨eüZ n‡q‡Q Zvi evB‡i Avi Kx Kx DcKiY e¨envi Kiv †h‡Z cv‡i?
cÖwkÿYv_©x‡`i AskMÖnY wbwðZKi‡Y Avi Kx Kx c`‡ÿc hyw³hy³?
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 Av‡jvP¨ welqe¯‘ cÖwkÿYv_©x‡`i †ckvMZ Kg©`ÿZv e„w×‡Z KZUv mnvqK?
 Awa‡ek‡bi KvR I mgq e›Ub h_vh_ Kx bv?
 Awa‡ek‡b wkLb AR©b hvPv‡qi Rb¨ M„nxZ c`‡ÿc h_v_© Kx?
cÖwkÿK Avb›`Nb cwi‡e‡k ab¨ev` Rvwb‡q Awa‡ekb mgvß Ki‡eb|
mnvqK cvV:
1| weÁvb wkÿY- W. †kL AvgRv` †nv‡mb
2| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv- GgGBP Avjx
3| wkÿv weÁvb wi‡mvm© eyK- gvDwk, wkÿv gš¿Yvjq

9.23:K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv cÖvwZôvwbKcwiexÿY I ¯^-g~j¨vqb welqK Abykxjbx
AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv
 wk¶v c«wZôv‡b K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv c×wZ ev¯ÍevwqZ n‡”Q wKbv Zv g~j¨vq‡bi DcKiY
(ISAS)e¨env‡ii m¶gZv|
 ISASe¨envi K‡i K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv c×wZi 7wU wb‡`©kK I 45wU Dc-wb‡`©k‡Ki Ae¯’v
g~j¨vqb K‡i djvdj wnmve(Calculate) Ki‡Yi `ÿZv|
 cÖvß djvd‡ji †cÖwÿ‡Z wbR cÖwZôv‡bi K¨vUvMwi wbY©‡qi `¶Zv|
wkLbdj
Awa‡ekb ‡k‡l c«wk¶Yv_©xiv

cÖvwZôvwbK ¯^-g~j¨vqb QK wKfv‡e KvR K‡i †m m¤ú‡K© ej‡Z cvi‡eb|

 Weighted factorKx ej‡Z cvi‡eb|
 c«vwZôvwbK ¯^- g~j¨vqb weeiY QK e¨envi K‡i ‡Kv‡bv cÖwZôv‡bi K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv c×wZi
7wU wb‡`©kK I 45wU Dc-wb‡`©k‡Ki gv‡bi (ISAS base Score) mv‡_ mviYx-01 GcÖ`Ë
Weighted factorMyY K‡i Weighted Score Ges m~Î e¨envi K‡i % Score ev
cÖvwZôvwbK ¯^-g~j¨vqb djvdj wnmve (Calculate) Ki‡Z cvi‡eb|
 c«vwZôvwbK ¯^- g~j¨vq‡bi djvd‡ji wfwË‡Z c«wZôvbmg~‡ni K¨vUvMwi wbY©q Ki‡Z cvi‡eb|
wkLb-†kLv‡bv Kvh©µg
avc
1
2

welqe¯‘
m~Pbv
Weighted factor

c×wZ/‡KŠkj
mswÿß Av‡jvPbv
bxie cvV,
cÖ‡kœvËi, mswÿß
Av‡jvPbv

3.

ISAS QK Abykxjb I cÖwZôv‡bi
K¨vUvMwi wbY©q

‡Rvovq/`jMZ
KvR,
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DcKiY
‡evW©,gvK©vi,
‡evW©,gvK©vi,g¨vbyqvj,
†cv÷vi
cÖ`k©b/cvDhvi
c‡q›U
‡evW©,gvK©vi,g¨vbyqvj,
Kjg, LvZv,

mgq
05 wgwbU
10 wgwbU

50wgwbU

4.

5.
6.

ISAS Gi kZKiv ‡¯‹vi Gi wfwË‡Z
cÖwZôv‡bi ‡hvM¨Zv ev K…wZZ¡ Dbœq‡bi
¯^xK…wZ Ges †hvM¨Zv Dbœq‡b e¨_©
cÖwZôv‡bi weiæ‡× M…nxZ Kvh©µg
g~j¨vqb
Awa‡ekb chv‡jvPbv

gv_vLvUv‡bv,nv‡Z
Kj‡g ISAS QK
Abykxjb

K¨vjKz‡jUi

cÖ‡kœvËi, mswÿß
Av‡jvPbv

‡evW©,gvK©vi,g¨vbyqvj, 10wgwbU
†cv÷vi
cÖ`k©b/cvDhvi
c‡q›U
‡evW©,gvK©vi
5 wgwbU
j¨vcUc/†W¯‹Uc,
10 wgwbU
gvwëwgwWqv, cÖ‡R±i

cÖ‡kœvËi
cÖ‡kœvËi
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Dc¯’vcb
avc-1: m~Pbv-------------------------------------------------------------------------------05
wgwbU
KvR-1: cÖwkÿK cÖ_‡gBISASQKwU cÖwkÿYv_x©M‡Yigv‡S weZiY Ki‡eb ev g¨vbyqv‡ji c„ôv msL¨v D‡jøL
K‡icvkvcvwk emv cÖwkÿYv_x©MY‡K †Rvovq/wZb Pvi Rb wg‡j KvR Ki‡Z ej‡eb|
avc-2: Weighted factor--------------------------------------------------------------10 wgwbU
KvR-1: cÖwkÿK cÖwkÿYv_x©MY‡K Weighted factor mswkøó c„ôv msL¨v D‡jøL K‡i bxi‡e cvV Ki‡Z
ej‡eb Ges Weighted factor m¤ú‡K© cÖkœ K‡i Ges mv‡_ wb‡Ri Ávb bs‡hvRb K‡i Gm¤ú‡K©
cÖwkÿYv_x©M‡Yi aviYv my¯úó Ki‡eb|
avc-3:ISAS QK Abykxjb I cÖwZôv‡bi K¨vUvMwi wbY©qÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ50 wgwbU
KvR- 1: cÖwkÿK cÖwkÿYv_x©MY‡K ‡Rvovq ev `‡j fvM n‡q ISASQ‡K DwjøwLZ wcweGg-Gi cÖ‡Z¨KwU
wb‡`©kK I mswkøó Dc-wb‡`©k‡Ki 5c‡q›U wjKvU© †¯‹jwU co‡Zej‡eb| Dc-wb‡`©k‡Ki 5c‡q›U wjKvU©
†¯‹‡ji ‡Kvb c‡q›‡Ui mv‡_ cÖwkÿYv_x©M‡Yi cwiwPZ cÖwZôv‡bi Ae¯’v wg‡j hvq †m Abyhvwq cv‡ki k~b¨
e‡· gvb ewm‡q QKwU c~iY Ki‡Z ej‡eb| cÖwkÿK Gch©v‡q Ny‡i Ny‡i cÖwZ †Rvov/`‡ji wbKU hv‡eb Ges
QK c~i‡Y mnvqZv Ki‡eb|cÖwkÿYv_x©MY †Rvovq ev `‡j QKwU c~i‡Y †Kv‡bv mgm¨v n‡q‡Q wKbv Zv †R‡b
mgm¨vi mgvavb Ki‡eb| Gevi cÖwk·Yv_x© mviYx-1G DwjøwLZ Weighted factor w`‡q Weighted
Score †ei Ki‡Z ej‡eb Ges m~Î e¨envi K‡i % Score ev cÖvwZôvwbK ¯^-g~j¨vqb djvdj wnmve
(Calculate) Ki‡Z cvi‡eb | Gici mviYx- 2 e¨envi K‡i cwiwPZ cÖwZôv‡bi K¨vUvMwi wbY©q Ki‡Z
ej‡eb| cÖwkÿK Gch©v‡q Facilitator Gif~wgKv cvjb Ki‡eb|
KvR-2: cÖwkÿK `yB Rb/ wZb Rb cÖwkÿYv_x©MY‡K ISAS QK w`‡q Kxfv‡e ISAS base ScoreI
Weightedfactor e¨envi K‡i Weighted Score Ges m~Î e¨envi K‡i % Score ev cÖvwZôvwbK
¯^-g~j¨vqb djvdj wnmve (Calculate) ‡ei K‡i‡Qb Zv †ev‡W© K‡i †`Lv‡Z ej‡eb| cÖwZôvbwU †Kb
A/B/C/D/E K¨vUvMwif~³ n‡jv Zv e¨vL¨v Ki‡Z ej‡eb|
avc- :ISAS Gi kZKiv ‡¯‹vi Gi wfwË‡Z cÖwZôv‡bi ‡hvM¨Zv ev K…wZZ¡ Dbœq‡bi ¯^xK…wZ Ges †hvM¨Zv
Dbœq‡b e¨_© cÖwZôv‡bi weiæ‡× M…nxZ Kvh©µg ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ30 wgwbU
KvR- 1: cÖwkÿK cÖvwZôvwbK ¯^-g~j¨vqb djvd‡ji e¨envi m¤ú‡K© cÖwkÿYv_x©MY‡K cÖkœ Ki‡eb Ges
cÖ‡qvR‡b Gwel‡q miKvwi Kvh©µg cÖwkÿYv_x©MY‡K AewnZ Ki‡eb|
avc-5: g~j¨vqb------------------------------------------------------------------------------5
wgwbU
Awa‡ekb g~j¨vq‡bi Rb¨ cÖwkÿK wb‡Pi cÖkœ¸‡jv wRÁvmv Ki‡eb7. Weighted factorKx?
8. ISAS base ScoreKx ?
9. Weighted Score Kx?
10. cÖvwZôvwbK ¯^-g~j¨vqb djvdj wnmve Kivi m~ÎwU Kx?
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11. cÖvwZôvwbK ¯^-g~j¨vqb djvdj e¨envi K‡i cÖwZôvbmg~n‡K KqwU K¨vUvMwi‡Z fvM Kiv nq ?

avc-6: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv--------------------------------------------------------------10 wgwbU
cÖwkÿK Db¥y³ Av‡jvPbv I cvIqvi c‡q›U †cÖ‡R›Uk‡b cÖ`wk©Z wb‡Pi cÖ‡kœi gva¨‡g Awa‡ekb ch©v‡jvPbv
Ki‡eb|











Awa‡ek‡bi welqe¯‘i Av‡jv‡K DwjøwLZ wkLb †hvM¨Zv h_vq_ n‡q‡Q Kx?
AwR©Ze¨ wkLb †hvM¨Zv wkLbd‡ji mv‡_ KZUv mvgÄm¨c~Y?©
Av‡iv †Kv‡bv wkLb †hvM¨Zvi `iKvi wQj Kx?
Awa‡ek‡b DwjøwLZ wkLb †hvM¨Zv Qvov Avi Kx Kx wkLbdj ms‡hvRb Kiv †h‡Z cv‡i?
wkLb-†kLv‡bv Kvh©µ‡g †hme c×wZi e¨envi n‡q‡Q Zv h_vh_ wQj Kx?
Awa‡ek‡b †hme DcKiY e¨eüZ n‡q‡Q Zvi evB‡i Avi Kx Kx DcKiY e¨envi Kiv †h‡Zv?
cÖwkÿYv_x©M‡Yi AskMÖnY wbwðZKi‡Y Avi Kx Kx c`‡ÿc hyw³hy³ wQ‡jv?
Av‡jvP¨ welqe¯‘ cÖwkÿYv_x©M‡Yi †ckvMZ Kg©`ÿZv e„w×‡Z KZUv mnvqK?
Awa‡ek‡bi KvR I mgq e›Ub h_vh_ n‡q‡Q Kx?
G Awa‡ek‡b wkLb AR©b hvPvB‡qi Rb¨ M„nxZ c`‡ÿc h_v_© Kx?

me‡k‡l cÖwkÿK mKj cÖwkÿYv_x©‡K ab¨ev` Rvwb‡q Awa‡ek‡bi mgvwß †NvlYv Ki‡eb|
mnvqK cvV
1| wcweGg g¨vby‡qj-gva¨wgK wkÿv Dbœqb cÖKí
2| wcweGg bxwZ I c×wZ-gva¨wgK wkÿv Dbœqb cÖKí
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Awa‡ekb 9.24

cÖvwZôvwbK ¯^- g~j¨vqb weeiY (ISAS)

AwR©Ze¨ ‡ckvMZ ‡hvM¨Zv
 wk¶v c«wZôv‡b K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv c×wZ ev¯ÍevwqZ n‡”Q wKbv Zv g~j¨vq‡bi DcKiY
(ISAS)e¨env‡ii m¶gZv|
 we`¨vj‡qi wkLb †kLv‡bv cwi‡ek, we`¨vj‡q †bZ„Z¡ `v‡bi ÿgZv ,we`¨vjq e¨e¯’cbv KwgwUi
Kvh©KvwiZv, wk¶‡Ki ‡ckv`vwiZ¡,wk¶v_©xi K…wZZ¡, mnwk¶v Kvh©µg mwVKfv‡e cwiPvwjZ n‡”Q
wKbv Zv g~j¨vq‡bi m¶gZv |
 ISASe¨envi K‡i K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv c×wZi 7wU wb‡`©kK I 45wU Dc-wb‡`©k‡Ki Ae¯’v
g~j¨vqb K‡i cÖvß djvd‡ji †cÖwÿ‡Z we`¨vj‡qi mvweK © gvb wbY©‡qi `¶Zv|
wkLbdj
Awa‡ekb ‡k‡l c«wk¶Yv_©xiv cÖvwZôvwbK ¯^-g~j¨vqb weeiY Ges Gi ¸iæZ¡m¤ú‡K© ej‡Z cvi‡eb|
 cÖvwZôvwbK ¯^-g~j¨vqb QK wKfv‡e KvR K‡i †m m¤ú‡K© ej‡Z cvi‡eb|
 c«vwZôvwbK ¯^- g~j¨vqb weei‡Y K…wZwfwËK e¨e¯’vcbv c×wZi 7wU wb‡`©kK I 45wU Dcwb‡`©k‡Ki Ae¯’v hvPvB Kivi Rb¨ cÖ`Ë 5 c‡q›U †¯‹j m¤ú‡K© ej‡Z cvi‡eb|
 c«vwZôvwbK ¯^- g~j¨vq‡bi djvd‡ji wfwË‡Z c«wZôvbmg~‡ni K¨vUvMwi wbY©q Kivi c×wZ m¤ú‡K©
ej‡Z cvi‡eb|
 wkLb-†kLv‡bv Kvh©µg
avc
1

DcKiY
‡evW©,gvK©vi

mgq
05 wgwbU

‡evW©,gvK©vi,

15 wgwbU

g¨vbyqvj,†cv÷vi †ccvi,
gvK©vi, j¨vcUc/†W¯‹Uc,
gvwëwgwWqv
‡cv÷vi †ccvi/cvDqvi
c‡q›U †cÖ‡R›Ukb

40wgwbU

4.

c×wZ/‡KŠkj
cÖ‡kœvËi ,mswÿß
Av‡jvPbv
c«vwZôvwbK ¯^- g~j¨vqb mswÿß Av‡jvPbv,
weeiY(AvBmvm) †KŠkj cÖ‡kœvËi
AvBmvm Q‡K ewY©Z
`jMZ KvR, cvi¯úwiK
Dcwb‡`©k‡Ki 5 c‡q›U Av‡jvPbv , gv_v LvUv‡bv
†¯‹j I gvbmg~n
g~j¨vqb
cÖ`k©b,cÖ‡kœvËi

5.

Awa‡ekb chv‡jvPbv

j¨vcUc/†W¯‹Uc,
gvwëwgwWqv, cÖ‡R±i

10wgwbU

2
3

welqe¯‘
m~Pbv

cÖ‡kœvËi,,Db¥y³
Av‡jvPbv

Dc¯’vcb
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20 wgwbU

avc-1: m~Pbv-------------------------------------------------------------------------------05
wgwbU
KvR-1: wcweGg m¤ú‡K© cÖwkÿYv_x©M‡Yi aviYv Rvb‡Z PvB‡eb|wkÿv cÖwZôv‡b wcweGg ev¯Íevq‡bi
gva¨‡g cÖwZôv‡bi K…wZZ¡ cwigv‡ci Rb¨ †Kv‡bv c×wZ ev †KŠkj Av‡Q wKbv †m m¤ú‡K© cÖwkÿYv_x©M‡Yi
aviYv Rvb‡Z PvB‡eb|
avc-2: c«vwZôvwbK ¯^- g~j¨vqb weeiY(AvBmvm) ‡KŠkj ------------------------------------15 wgwbU
KvR-1:cÖwkÿK c«vwZôvwbK ¯^- g~j¨vqb QK m¤ú‡K© cvDqvi c‡q›U/ †cv÷vi †ccv‡ii gva¨‡g mswÿß
e³…Zv w`b I cÖwkÿYv_x©M‡Yi G msµvšÍ cÖ‡kœvËi c‡e© AskMÖn‡Yi my‡hvM w`b|
avc-3:AvBmvm Q‡K ewY©Z Dcwb‡`©k‡Ki 5 c‡q›U †¯‹j I gvbmg~n ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ50 wgwbU
KvR- 1:cÖwkÿK cÖwkÿYv_x©MY‡K 7wU `‡j fvM K‡iAvBmvm weeiY QKmieivn Ki‡eb/ g¨vbyqv‡ji
AvBmvm weeiY Q‡Ki c„ôv msL¨v D‡jøL K‡i cÖwZwU `j‡K GKwU wb‡`©kK I Dcwb‡`©kK wb‡q `jMZ
Av‡jvPbv Ki‡Z ej‡eb| cÖwkÿK cÖwZwU `‡j Ny‡i Ny‡i wb‡`©kK I Dcwb‡`©k‡Ki 5 c‡q›U †¯‹j Ges Gi
gvb msµvšÍ †Kv‡bv mgm¨v Av‡Q wKbv Zv Rvb‡eb Ges cÖ‡qvR‡b mn‡hvwMZv Ki‡eb|
KvR-2:cÖwZwU `‡ji cÖwkÿYv_x©MY cvDqvi c‡q›U/‡cv÷vi †ccv‡ii gva¨‡g `jMZ KvR Dc¯’vcb
Ki‡eb|
avc-5: g~j¨vqb----------------------------------------------------------------------------10 wgwbU
Awa‡ekb g~j¨vq‡bi Rb¨ cÖwkÿK wb‡Pi cÖkœ¸‡jv wRÁvmv Ki‡eb12. c«vwZôvwbK ¯^- g~j¨vqb weeiY( AvBmvm) ‡KŠkjKx?
13. c«vwZôvwbK ¯^- g~j¨vqb weeiY( AvBmvm) QK †Kb e¨envi Kiv nq?
14. c«vwZôvwbK ¯^- g~j¨vqb weeiY( AvBmvm) Q‡K cÖwZwU wb‡`©k‡Ki Rb¨ KZwU Dcwb‡`©k‡Kb gvb
Rvbv‡Z n‡e?
Avc-6: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv--------------------------------------------------------------10 wgwbU
cÖwkÿK Db¥y³ Av‡jvPbv I cvIqvi c‡q›U †cÖ‡R›Uk‡b cÖ`wk©Z wb‡Pi cÖ‡kœi gva¨‡g Awa‡ekb ch©v‡jvPbv
Ki‡eb|









Awa‡ek‡bi welqe¯‘i Av‡jv‡K DwjøwLZ wkLb †hvM¨Zv h_vq_ n‡q‡Q Kx?
AwR©Ze¨ wkLb †hvM¨Zv wkLbd‡ji mv‡_ KZUv mvgÄm¨c~Y?©
Av‡iv †Kv‡bv wkLb †hvM¨Zvi `iKvi wQj Kx?
Awa‡ek‡b DwjøwLZ wkLb †hvM¨Zv Qvov Avi Kx Kx wkLbdj ms‡hvRb Kiv †h‡Z cv‡i?
wkLb-†kLv‡bv Kvh©µ‡g †hme c×wZi e¨envi n‡q‡Q Zv h_vh_ wQj Kx?
Awa‡ek‡b †hme DcKiY e¨eüZ n‡q‡Q Zvi evB‡i Avi Kx Kx DcKiY e¨envi Kiv †h‡Zv?
cÖwkÿYv_x©M‡Yi AskMÖnY wbwðZKi‡Y Avi Kx Kx c`‡ÿc hyw³hy³ wQ‡jv?
Av‡jvP¨ welqe¯‘ cÖwkÿYv_x©M‡Yi †ckvMZ Kg©`ÿZv e„w×‡Z KZUv mnvqK?
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 Awa‡ek‡bi KvR I mgq e›Ub h_vh_ n‡q‡Q Kx?
 G Awa‡ek‡b wkLb AR©b hvPvB‡qi Rb¨ M„nxZ c`‡ÿc h_v_© Kx?
me‡k‡l cÖwkÿK mKj cÖwkÿYv_x©‡K ab¨ev` Rvwb‡q Awa‡ek‡bi mgvwß †NvlYv Ki‡eb|
mnvqK cvV:
1.wcweGg g¨vbyqvj-gva¨wgK wkÿv Dbœqb Kg©m~wP
2.wcweGg bxwZ I c×wZ-gva¨wgK wkÿv Dbœqb Kg©m~wP

Awa‡ekb 9.25: gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡bi AvBwmwU DcKiY I MÖš’vMv‡ii myôz e¨e¯’vcbvq
cÖavb wkÿ‡Ki KiYxq (Responsibilities of secondary educational Head
Teachers for managing ICT equipment and library materials)
AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv:
 gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡b AvBwmwU DcKiY m¤ú‡K© Ávb
 AvBwmwU DcKiY msMÖn, e¨envi I msiÿY e¨e¯’vcbv Kivi mÿgZv
 MÖš’vMv‡ii e¨e¯’vcbvi ¸iæZ¡ Abyaveb K‡i cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc MÖn‡Y mÿgZv
wkLbdj:
G Awa‡ekb †k‡l cÖwkÿYv_©xMY AvBwmwU DcKi‡Yi aviYv e¨vL¨v Ki‡Z cvi‡eb|
 AvBwmwU DcKiY msMÖn, e¨envi I msiÿY e¨e¯’vcbvq cÖavb wkÿ‡Ki KiYxq eY©bv Ki‡Z cvi‡eb|
 gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡b MÖš’vMv‡ii cÖ‡qvRbxqZv kbv³ Ki‡Z cvi‡eb|
 MÖš’vMvi e¨e¯’vcbvq cÖavb wkÿ‡Ki KiYxq eY©bv Ki‡Z cvi‡eb|
wkLb-†kLv‡bv Kvh©µg:
avc
welqe¯‘
1
cvV m~Pbv
2
AvBwmwU DcKi‡Yi aviYv
3

4
5
6
7

c×wZ/†KŠkj
†eªBb÷wg©s, cÖ‡kœvËi
mswÿß e³…Zv,
†eªBb÷wg©s, cÖ`k©b
AvBwmwU DcKiY msMÖn,
mswÿß e³…Zv,
e¨envi I msiÿY e¨e¯’vcbvq Av‡jvPbv, `jMZ KvR
cÖavb wkÿ‡Ki KiYxq
gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡b
mswÿß e³…Zv, cÖ`k©b
MÖš’vMv‡ii cÖ‡qvRbxqZv
MÖš’vMvi e¨e¯’vcbvq cÖavb
mswÿß e³…Zv,
wkÿ‡Ki KiYxq
Av‡jvPbv, `jMZ KvR
g~j¨vqb
cÖkœKiY/KvR
Awa‡ekb ch©v‡jvPbv
†eªBb÷wg©s, cÖ‡kœvËi I
djveZ©b
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DcKiY
†evW© I gvK©vi
†bvU eyK, gvK©vi,
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
†cv÷vi †ccvi, gvK©vi, †evW©
wcb, gvw¯‹s †Uc, wb‡`k©K KvwV,
gvwëwgwWqv cÖ‡R±i
gvK©vi, gvwëwgwWqv cÖ‡R±i

mgq
5 wgwbU
15 wgwbU

†cv÷vi †ccvi, gvK©vi, †evW©
wcb, gvw¯‹s †Uc, wb‡`k©K KvwV
†evW© I gvK©vi
†evW© I gvK©vi

20 wgwbU

20 wgwbU

15 wgwbU

5 wgwbU
10 wgwbU

Dc¯’vcb:
avc 1: cvV m~Pbv

5 wgwbU

cÖwkÿYv_©x‡`i mv‡_ Kzkj wewbgq Kiæb Ges c~e©Ávb hvPvB‡qi Rb¨ wb‡¤œv³ cÖkœ Kiæb|
cÖk-œ 1: Avgv‡`i e¨eüZ B‡j±ªwbK DcKiY¸‡jv wkÿv‡ÿ‡Î Kx wnmv‡e AvL¨vwqZ Kiv nq?
cÖk-œ 2: we`¨vj‡q cy¯ÍKvw` msiÿ‡Yi Kÿ‡K Kx ejv nq?
AZ:ci cvV wk‡ivbvg/‡mkb †NvlYv Kiæb Ges †ev‡W© wk‡ivbvg wjLyb|
avc 2: AvBwmwU DcKi‡Yi aviYv

15 wgwbU

KvR-1: cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i‡K AvBwmwU DcKi‡Yi bvg wPšÍv K‡i †bvUey‡K wjL‡Z ej‡eb| cÖwkÿK
K‡qKRb cÖwkÿYv_©xi wjwLZ DcKi‡Yi bvg ïb‡eb|
KvR-2: cÖwkÿK gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡ii gva¨‡g AvBwmwU DcKi‡Yi GKwU ZvwjKv cÖ`k©b Ki‡eb|
cÖwkÿYv_©xMY D³ ZvwjKv †_‡K DcKiY¸‡jvi bvg mgš^q K‡i wb‡eb|
avc 3: AvBwmwU DcKiY msMÖn, e¨envi I msiÿY e¨e¯’vcbvq cÖavb wkÿ‡Ki KiYxq
wgwbU

20

KvR-1: cÖwkÿK gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡b AvBwmwU DcKiY msMÖn, e¨envi I msiÿY e¨e¯’vcbv wel‡q
gvwëwgwWqvwfwËK mswÿß e³e¨ ivL‡eb| cÖwkÿYv_©xiv wewfbœ `‡j wef³ n‡q AvBwmwU DcKiY msMÖn,
e¨envi I msiÿY m¤ú‡K© Av‡jvPbv Ki‡eb Ges †cv÷vi †ccv‡i wjL‡eb| cÖwkÿK mnvqZvKvix
(Facilitator) wnmv‡e ch©‡eÿY Ki‡eb|
KvR-2: cÖwZwU `‡ji c‡ÿ GKRb †cv÷vi †ccvi mK‡ji mvg‡b Dc¯’vcb Ki‡eb| cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x Dc¯’vwcZ wel‡qi Dci djveZ©b Ki‡eb|
avc 4: gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡b MÖš’vMv‡ii cÖ‡qvRbxqZv
wgwbU

15

KvR-1: cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i‡K gva¨wgK wkÿv cÖwZôv‡b MÖš’vMv‡ii cÖ‡qvRbxqZv wel‡q cÖkœ K‡i DËi
ïb‡eb|
KvR-2: cÖwkÿK gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡ii gva¨‡g MÖš’vMv‡ii cÖ‡qvRbxqZv wel‡q GKwU ZvwjKv cÖ`k©b
Ki‡eb| cÖwkÿYv_©xMY D³ ZvwjKvi mv‡_ wb‡R‡`i aviYv mgš^q K‡i wb‡eb|
avc 5: MÖš’vMvi e¨e¯’vcbvq cÖavb wkÿ‡Ki KiYxq

20 wgwbU

KvR-1: cÖwkÿK cÖwkÿYv_©x‡`i‡K MÖšv’ Mvi e¨e¯’vcbvq cÖavb wkÿ‡Ki KiYxq m¤ú‡K© Av‡jvPbv K‡i
`jxqwfwË‡Z †cv÷vi †ccv‡i wjL‡Z ej‡eb| cÖwkÿK mnvqZvKvix (Facilitator) wnmv‡e ch©‡ÿY
Ki‡eb|
KvR-2: `‡ji c‡ÿ GKRb †cv÷vi †ccvi mK‡ji mvg‡b Dc¯’vcb Ki‡eb| cÖwkÿK - cÖwkÿYv_©x
Dc¯’vwcZ wel‡qi Dci djveZ©b Ki‡eb|
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avc 6: g~j¨vqb:

5 wgwbU

cvV g~j¨vq‡bi Rb¨ cÖwkÿK wb‡Pi cÖkœ¸‡jv Ki‡eb|
1. K‡qKwU AvBwmwU DcKi‡Yi bvg D‡jøL Kiæb|
2. AvBwmwU DcKiY e¨e¯’vcbv ej‡Z Kx †evSvq?
3. wkÿv_©xi Ávb weKv‡k MÖš’vMv‡ii f~wgKv Kx?
4. cÖwZôvb cÖavb MÖš’vMv‡ii Dbœq‡bi Rb¨ Kx Kx c`‡ÿc MÖnY Ki‡eb?
cÖwkÿK Zv‡`i DË‡i cÖ‡qvRbxq ms‡kvab K‡i ‡`‡eb|
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avc 7: Awa‡ekb ch©v‡jvPbv:

10 wgwbU

cÖwkÿK Db¥y³ Av‡jvPbv I wb‡Pi cÖ‡kœi gva¨‡g ch©v‡jvPbv Ki‡eb:
 Awa‡ek‡bi welqe¯‘i Av‡jv‡K D‡jøwLZ wkLb †hvM¨Zv h_vh_ n‡q‡Q Kx?
 Avi Kx wkLb †hvM¨Zv cÖ‡qvRb wQj?
 AwR©Ze¨ †ckvMZ †hvM¨Zv wkLbd‡ji mv‡_ KZUv mvgÄm¨c~Y©?
 D‡jøwLZ wkLbdj Qvov Avi Kx Kx wkLbdj ms‡hvRb Kiv †h‡Z cv‡i?
 wkLb-‡kLv‡bv Kvh©µ‡g †hme welqe¯‘ †bqv n‡q‡Q Zv Kx h_vh_?
 Awa‡ek‡b †hme DcKiY e¨eüZ n‡q‡Q Zvi evB‡i Avi Kx Kx DcKiY e¨envi Kiv †h‡Z cv‡i?
 cÖwkÿYv_©x‡`i AskMÖnY wbwðZKi‡Y Avi Kx Kx c`‡ÿc hyw³hy³?
 Av‡jvP¨ welqe¯‘ cÖwkÿYv_©x‡`i †ckvMZ Kg©`ÿZv e„w×‡Z KZUv mnvqK?
 Awa‡ek‡bi KvR I mgq e›Ub h_vh_ Kx bv?
 Awa‡ek‡b wkLb AR©b hvPv‡qi Rb¨ M„nxZ c`‡ÿc h_v_© Kx?
cÖwkÿK Avb›`Nb cwi‡e‡k ab¨ev` Rvwb‡q Awa‡ekb mgvß Ki‡eb|
mnvqK cvV:
1| wkÿv cÖkvmb I e¨e¯’vcbv wi‡mvm© eyK- gvDwk, wkÿv gš¿Yvjq
2| ¯‹zj Av‡iv fv‡jv Kxfv‡e Kiv hvq- bv‡qg
3| cÖwkÿY g¨vbyqvj- GK‡mm Uz Bbdi‡gkb
4| MÖš’vMvi weÁvb - †gv. mwn`yj Bmjvg
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