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জাতীয় শিক্ষানীশত খসড়া ২০১৯
(Draft National Education Policy 2019)
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জাতীয় শিক্ষানীশত খসড়া কশিশি (Committee for the Draft National
Policy)
সভাপশত
কক, কস্তুরীরঙ্গন, প্রাক্তন সভাপশত, ইসররা, ব্যাঙ্গালুরু
সদসযগণ
a. ব্সু ধা কািাত, প্রাক্তন উপাচার্য, এসএনশিশি িশিলা শব্শ্বশব্দযালয়, িুম্বাই
b. িঞ্জু ল ভারগভা, আর. ব্র্যান্ডনফ্রাি িযাথরিশিক্স অধযাপক, শপ্রন্সিন শব্শ্বশব্দযালয়,
আরিশরকা র্ু ক্তরাষ্ট্র
c. রাি িাংকর কুশরল, প্রাক্তন প্রশতষ্ঠাতা উপাচার্য, ব্াব্াসারিব্ আরম্বদকর সিাজ শব্জ্ঞান
শব্শ্বশব্দযালয়, িধযপ্ররদি
d. শি শভ কশিিশন, উপাচার্য, ইশিরা গান্ধী জাতীয় ট্রাইব্াল শব্শ্বশব্দযালয়, অিরকন্টক,
িধযপ্ররদি
e. কৃষ্ণ কিািন শিপাশি, শিক্ষা পশরচালক (িধযশিক্ষা) এব্াং প্রাক্তন শব্ভাগীয় সভাপশতিাইস্কুল ও িধযশিক্ষা পর্যদ, উত্তরপ্ররদি
f. িজির আশসফ, শব্ভাগীয় অধযাপক, পাশিযয়ান এণ্ড কসন্ট্রাল এশিয়ান স্টাশিজ, স্কুল অব্
লযাঙ্গুরয়জ শলরিররচার এন্ড কালচার স্টাশিজ, জব্াির লাল কনরিরু শব্শ্বশব্দযালয়, শনউ
শদশি
g. এি. কক. শ্রীধর, প্রাক্তন সম্পাদকীয় সদসয, কণযািক নরলজ কশিিন, ব্যাঙ্গালুরু,
কণযািক।
সম্পাদক
h. িশকলা শি িািসু , শব্রির্ দাশয়ত্বপ্রাপ্ত কিযকতযা, (জাতীয় শিক্ষানীশত) উচ্চশিক্ষা দপ্তর,
িানব্ সম্পদ উন্নয়ন িন্ত্রক, ভারত সরকার, নতুন শদশি

খসড়া কশিশির সদসয/সদসযাগণ

3

a. িঞ্জু ল ভারগভা, আর. ব্র্যান্ডনফ্রাি িযাথরিশিক্স অধযাপক, শপ্রন্সিন শব্শ্বশব্দযালয়, আরিশরকা
র্ু ক্তরাষ্ট্র
b. কক. রািচন্দ্রন, উপরদষ্টা, জাতীয় শিক্ষানীশত পশরকল্পনা ও প্রিাসশনক শিক্ষারকন্দ্র, শনউশদশি
c. অনু রাগ কব্িার, শসইও এব্াং উপাচার্য, আজীি কপ্রিশজ
ব্যাঙ্গালুরু
d. লীনা চন্দ্রন ভাশদয়া, পর্যরব্ক্ষক গরব্র্ণা প্রশতষ্ঠান, িুম্বাই

প্রশতষ্ঠান ও শব্শ্বশব্দযালয়,
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লক্ষয
(Vision)
জাতীয় শিক্ষানীশত পশরকল্পনা ২০১৯ িরন করর কর্ ভাররতর ককন্দ্রীয় শিক্ষা পদ্ধশত
সু শিক্ষার িাধযরি আিারদর জাতীর পরক্ষ পশররব্িব্ান্ধব্, নযায়সঙ্গত, অনু দানিীল এব্াং
ব্ুশদ্ধিত্তা সিাজ প্রশতষ্ঠায় সিায়ক িরব্।

নীশত িূ লযায়ন – গুরুত্বপূ ণয শদক
Policy Overview – Key Points

১. শব্দযালয় শিক্ষা (School Education)
a. শিশুর প্রারশিক শিক্ষা : এই নীশতর ফরল শিশুর প্রারশিক জশিলতা এব্াং সিস্ত ৩-৬
ব্ছররর শিশুর প্রারশিক গুণাগুরনর লক্ষযরক ২০২৫ এর িরধয গুরুত্বপূ ণয শব্শনরয়াগ এব্াং
উরদযারগর সারথ শনশিত কররব্।
b. প্রাশতষ্ঠাশনক শিক্ষা ও সাংখযা সূ চকতা : এখারন ১-৫ স্তররর সিস্ত শিশুর িরধয প্রারশিক
ভার্া ও গশণরত শব্রির্ভারব্ ধযান কদওয়া িরব্। এই নীশত আররা শনশিত করর কর্
২০১৫ এর িরধয ৫ স্তররর প্ররতযক শিশু কর্ন প্রাশতষ্ঠাশনক শিক্ষা লাভ কররত পারর।
c. পািক্রি ও শিক্ষানীশত : ৫+৩+৩+৪ শিক্ষা পদ্ধশতরতিশস্তরস্কর শব্কাি ও শিক্ষার নীশতর
উপর নতুন উন্নত এব্াং সশিক পািক্রি এব্াং শিক্ষা-কািারিা ততশর করা িরয়রছ।

5

একইভারব্ অধযায়ন এব্াং ব্ৃ শত্তিূ লক িাখায় শব্জ্ঞান,কলা,ভার্া, কখলাধূ লা, গশণত সি
সিস্ত শব্র্রয় গুরুত্ব কদওয়া িরব্।
d. সাব্যজনীন উপলশি : এই নীশতর িাধযরি ২০৩০ সারলর িরধয সিস্ত শব্দযালরয় গরড়
১০০ িতাাংি শব্দযালয় শিক্ষা নশথভুক্ত করার লক্ষয রারখ।
e. নযায়সঙ্গত ও অন্তভুক্ত
য শিক্ষা : এই নীশত শব্শভন্ন সশিশলত উরদযারগ শনশিত করর র্ারত
ককারনা শিশু তার জন্ম পশরশিশত ও আশথযক অব্িার কাররণ শিক্ষার সু রর্াগ না িারায়।
এই লরক্ষয নজরদারীর জনয শব্রির্ শিক্ষা-অঞ্চল ততশর করা িরব্।
f. শিক্ষক শিশক্ষকা : শিক্ষক শনরয়াগ করা িরব্ উপর্ু ক্ত এব্াং স্বচ্ছ পদ্ধশতরত, পরদান্নশত
কর্াগযতা শভশত্তক িরব্।ব্হুিুখী কিযজ্ঞারনর র্াচাই করা িরব্ এব্াং শিক্ষক ও শিক্ষা
প্রসািরকর পরদান্নশতর পথ সু গি িরব্।
g. শব্দযালয় পশরচালনা : শব্দযালয় গুশলরক একশিকরণ করা িরব্ (১০-২০শি সাব্যজনীন
শব্দযালয় একশিকরণ) এব্াং এশি িরব্ পশরচালনা ও প্রিাসরনর কিৌশলক একক র্া সব্
ধররণর পশরকািারিা (রর্িন- লাইরব্র্শর) জনগণ (কলা, সঙ্গীত শিক্ষক)এব্াং দাশয়ত্বিীল
কপিাদারী শিক্ষক সম্প্রদায়সি সিস্ত সম্পরদর সিলভযতা শনশিত কররব্।
h. শব্দযালয় শনয়িাব্লী : শব্শভন্ন ধররণর দ্বন্দ্ব দূ র রাখার জনয শব্দযালরয়র শনয়ন্ত্রণ ও
শক্রয়াকলাপ পৃথক সাংিার দ্বারা পশরচাশলত িরব্। নীশতিালা প্রণয়ন, শনয়িাব্লী,
শক্রয়াকলাপ এব্াং অধযায়ন শব্র্রয়র জরনয স্বচ্ছ এব্াং আলাদা ব্যব্িা থাকরব্।

২. উচ্চশিক্ষা (Higher Education)
a. নতুন িাপতয : উচ্চশিক্ষার জনয একশি নতুন লক্ষয এব্াং িাপনারক সম্পদিীল ও
স্পিনিীল ব্হুশব্র্য়ক প্রশতষ্ঠারনর সারথ শব্রব্চনা করা িরয়রছ। ব্তযিারন ৮০০শি
শব্শ্বশব্দযালয় এব্াং ৪০,০০০ িিাশব্দযালয়রক ১৫,০০০ কেষ্ঠ শিক্ষা প্রশতষ্ঠারন উত্তীণয করা
িরব্।
b. উদার তনশতক শিক্ষা : শব্জ্ঞান, কলা, িানশব্ক শব্দযা,গশণতিাস্ত্র এব্াং কপিাদারী
কক্ষিগুশলরক সিশিত করর স্নাতক পর্যারয় শব্স্তৃত উদারননশতক শিক্ষায় পর্যরব্শসত করা
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িরব্। এই শিক্ষা কল্পনাপ্রব্ণ,নিনীয়পাি-কািারিা, সৃ জনিীলশিক্ষা, ব্ৃ শত্তিূ লক এব্াং
ব্হুিুশখ আগিন/প্রিারনর সু শব্ধা রাখরব্।
c. পশরচালনা : প্রাশতষ্ঠাশনক পশরচালনা অধযায়ন,আশথযক ও প্রিাসশনক স্বায়ত্ত্বিাসরনর
উপরর শভশত্ত কররব্। প্রশতশি উচ্চশিক্ষা প্রশতষ্ঠান একশি স্বাধীন পর্যরদর দ্বারা পশরচাশলত
িরব্।
d. আইন কানু ন : আশথযক নযায়পরতা ও জনসাধাররণর প্রব্নতা শনশিত করার জনয
আইনকানু ন ‘িালকা শকন্তু িজব্ুত’ িরব্। উপর্ু ক্ত পশররব্ি, অথযায়ন স্বীকৃশত এব্াং আইন
কানু ন শব্র্য়ক দ্বন্দ্ব দূ র কররত স্বাধীন সাংিা পশরচাশলত িরব্।

৩. শিক্ষক শিক্ষণ (Teacher Education)
শিক্ষক শিক্ষণীয় কার্যক্রি করিার িরব্ এব্াং স্পিনিীল,ব্হু শব্র্য়ক উচ্চশিক্ষা প্রশতষ্ঠারনর িরধয
তার কার্যকাশরতা িরব্। ৪ ব্ছররর সিশিত পর্যারয় শনশদযষ্ট ব্হুিুখী প্রশতষ্ঠান গুশলরত কদওয়া
শিক্ষাশব্জ্ঞারন স্নাতক শিশি শিক্ষক িরয় উিার প্রধান উপায় িরব্। শনম্নিারনর ও অরকরজা শিক্ষা
প্রশতষ্ঠান ব্ন্ধ করা িরব্।
৪. কপিাদারী শিক্ষা (Professional Education)
সকল কপিাদারী শিক্ষা উচ্চশিক্ষা ব্যব্িার একশি অশব্রচ্ছদয অাংি িরব্। স্টযান্ড অযারলান
শব্শ্বশব্দযালয়, স্বািয শব্জ্ঞান শব্শ্বশব্দযালয়, আইন ও কৃশর্ শব্শ্বশব্দযালয় ব্া এই শিক্ষা প্রশতষ্ঠারনর
অন্তভুক্ত
য অনযানয িাখা গুশল ব্ন্ধ করা িরব্।
৫. ব্ৃ শত্তিূ লক শিক্ষা (Vocational Education)
এশি সিস্ত শিক্ষার একশি অশব্রচ্ছদয অাংি িরব্।এই নীশতশি ২০১৫ সারলর িরধয সকল
শিক্ষাথযীরদর কিপরক্ষ ৫০% পর্যন্ত ব্ৃ শত্তিূ লক শিক্ষার সু রর্াগ প্রদারনর লক্ষয রারখ।
৬. জাতীয় গরব্র্ণা প্রশতষ্ঠান (National Research Foundation)
একশি নতুন সত্তা সারা শব্রশ্ব গরব্র্না ও উদ্ভাব্রনর দ্রুততর সম্প্রসাররণর জনয ততশর করা
িরব্।
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৭. প্রর্ু শক্তগত শিক্ষা (Technology in Education)
এই নীশত সকল স্তররর কেশণকক্ষ কার্যকলাপ, কপিাদাশর শিক্ষক উন্নয়ন, অনিসর কগাষ্ঠীর
শিক্ষার সু রর্াগ সু শব্ধা, শিক্ষাগত উন্নয়রনর পশরকল্পনা, প্রিাসন এব্াং পশরচালনার সু দৃঢ় করার
জনয প্রর্ু শক্তগত শিক্ষারক সাংিত করার লক্ষয রারখ।
৮. প্রাপ্তব্য়স্ক শিক্ষা (Adult Education)
এই নীশত ২০৩০ সারলর িরধয ১০০ িতাাংি র্ু ব্ক র্ু ব্শত ও প্রাপ্তব্য়স্করদর সাক্ষরতা অজযরন
লক্ষয রারখ।
৯. ভারতীয় ভার্ার অিগশত (Promotion of Indian Languages)
এই নীশত সিস্ত ভারতীয় ভার্ার সাংরক্ষণ, ব্ৃ শদ্ধ ও উৎকৃষ্টতা শনশিত কররব্।
১০. অথযায়ন শিক্ষা (Financing Education)
জনসাধাররণর শিক্ষা শব্স্তৃত এব্াং প্রানব্ন্ত করার জনয পর্যাপ্ত সরকাশর শব্শনরয়াগ িরব্।
১১. রাষ্ট্রীয় শিক্ষা আরয়াগ (Rashtriya Shikkha ayog)
প্রধানিন্ত্রীর কনতৃরত্ব রাষ্ট্রীয় শিক্ষা আরয়াগ ব্া জাতীয় শিক্ষা কশিিন গিন করা িরব্। এশি
ভাররতর শিক্ষানীশতর কনতৃত্বিারন থাকরব্।

নীশত শব্ব্রণ- গুরুত্বপূ ণয শদক
(Policy Details- Key Points)
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শব্দযালয় শিক্ষা
(School Education)
১. তিিব্ র্ত্ন ও শিক্ষা িশক্তিাশল করণ (Strengthening Early Childhood care and
Education)
উরেিয : ২০২৫ সারলর িরধয ৩-৬ ব্ছররর প্ররতযক শিশুর শব্নািূ রলয, শনরাপদ ও
উৎকৃষ্টিারনর উন্নয়নিীল র্থার্থ র্ত্ন এব্াং শিক্ষার সু শব্ধা থাকরব্।

এই নীশত প্রারশিক তিিব্ শিক্ষার জশিলতা ও একজন ব্যশক্তর জীব্রন এশির প্রভারব্রউপর
কজার কদয়।
a. প্রারশিক শিক্ষার জনয ব্হু প্রগশতিীল পদ্ধশতরত প্রাথশিক চাশিদা, কভৌরগাশলক ও
শব্দযিান কািারিার সু রর্াগ সু শব্ধা ব্ৃ শদ্ধ করা িরব্।
b. অনু ন্নত কজলা ও িানীয় জায়গা গুশলরক শব্রির্ গুরুত্ব ও অিাশধকার কদওয়া িরব্।
শিক্ষাগতিান ও ফলাফল উপর্ু ক্তভারব্ পর্যরব্ক্ষরণর ব্যব্িা করা িরব্।
c. শিশু এব্াং অশভভাব্ক উভরয়র জনযই পািক্রি ও শিক্ষািূ লক কািারিা উন্নত করা
িরব্।এই কািারিারত ০-৩ ব্ছররর শিশুরদর জ্ঞানাজযরন উৎসাশিত ও ৩-৮ ব্ছররর
শিক্ষাথযীরদর শিক্ষা শনরদযিরকর অন্তভুক্ত
য করা িরব্।
d.প্রারশিক শিক্ষায় শিক্ষাথযীরদর ধারাব্াশিক কপিাদার উন্নয়ন, কপিাগতকররণর পদ্ধশতরত
উপর্ু ক্ত পশররব্রি ও উচ্চিারনর প্রশিক্ষরণর সু রর্াগ সু শব্ধা িিণ করা িরব্।
e. প্রারশিক তিিব্ শিক্ষার সকল শদক শিক্ষা িন্ত্রনালরয়র (সিসািশয়ক শিক্ষািন্ত্রনালরয়র
নািকরণ করা িরব্) তত্ত্বাব্ধারন কার্যকর িরব্ র্া অনযানয শব্দযালয় শিক্ষার সারথ র্ু ক্ত
থাকরব্। ২০১৯ সারলর িরধয শিক্ষা িন্ত্রনালয়, নারী-শিশু উন্নয়ন িন্ত্রনালয়, স্বািযপশরব্ার কলযাণ িন্ত্রনালয় একরি একশি রূপান্তর পশরকল্পনা চূ ড়ান্ত করা িরব্।

9

f. সিশত শনশিত করার জনয সিস্ত প্রাক-শব্দযালয় শিক্ষায় কার্যকশর শনয়ি ব্া স্বীকৃশত
ব্যব্িার আরি করা িরব্।
g. অশভভাব্করদর সশক্রয়ভারব্ সন্তানরদর কিখার প্ররয়াজনীয়তা গুশল সিথযন কররত সক্ষি
করার জনয ব্ৃ িত্তর িারপর তথয প্রচাররর িাধযরি অাংিীদাররদর কথরকউৎপন্ন করা
িরব্।
h. ২০০৯ সারলর শিক্ষাশব্র্য়ক আইন অনু সারর সকল ৩-৬ ব্ছর ব্য়শস শিশুরদর জনয
শব্নািূ রলয এব্াং ব্াধযতািূ লক গুণিান শিক্ষা শনশিত করা িরব্।

২. সকল শিশুর কিৌশলক সাক্ষরতা ও সাংখযা সূ চকতা শনশিত করণ (Ensuring
Foundational Literacy and Numeracy Among all Children)
উরেিয : ২০২৫ সারলর িরধয ৫ি কেশণ ও তার নীরচর স্তররর প্রশতশি শিক্ষাথযী কিৌশলক
সাক্ষরতা এব্াং সাংখযা সূ চকতা অজযন কররব্।

এই নীশতশি প্রাথশিক ভার্া এব্াং গশণরত শিক্ষা সাংকি স্বীকার করর সরব্যাচ্চ অিাশধকার কদয়।
a. পুশষ্ট এব্াং শিক্ষা িল দুশি অশব্রচ্ছদয অাংি। পুশষ্টজনক নাস্তা এব্াং িধযাহ্নকালীন
খাব্ার প্রাক প্রাথশিক ও প্রাথশিক স্তররর শিক্ষাথযীরদর প্রদান করর দুপুররর খাব্াররর
ব্যব্িা প্রসাশরত করা িরব্। এই ব্যব্িায় গুণিান খাদয খররচর ব্যয় ও ব্াজার িূ লয
শনশিত কররব্।
b. অশভরর্াশজত িূ লযায়ন এব্াং গুণিান সম্পন্ন সািিীর উপলিতাসি ১-৫ স্তররর শিশুর
সাক্ষরতা এব্াং সূ চকতার উপর শব্রির্ নজর রাখা িরব্। জাতীয় শিক্ষরকর কপািযারল
ভার্া ও গশণত শব্র্রয় জাতীয় সাংিিিল সু লভ িরব্।
c. শিক্ষকরদর সিায়তার জনয প্রর্ু শক্তর সিায়তা িিণ করা িরব্। সাব্যজনীন ও
শব্দযালয় িন্থাগারর পড়াশুনা ও কর্াগারর্ারগর িাধযি প্রসাশরত করা িরব্।
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d. ১ি কেশণর সিস্ত ছািরদর একশি শতনিাস ব্যাপী শব্দযালয় প্রস্তুশতর িশিউরলর
অশভজ্ঞতা লাভ কররত িরব্।
e. কিৌশলক সাক্ষরতা এব্াং সাংখযা সূ চকতার উপর গুরুত্ব কদওয়ার জনয শিক্ষরকর শিক্ষা
পুণশনিযাণ করা িরব্।
f. একশি জাতীয় শিউির কপ্রািাি (সিকিযী শিক্ষক গিন)

ও কগাষ্ঠী কথরক একশি

প্রশতকার সিায়ক িূ লক কপ্রািাি (অঙ্কন প্রশিক্ষক) চালু করা িরব্।
g. প্রশতশি শব্দযালরয় ৩০ : ১ ছাি শিক্ষক অনু পাত শনশিত করা িরব্।
h. সািাশজক কিযী এব্াং পরািিযদাতারা সকল শিশুর িানশসক স্বািয শনশিত কররত
সিায়তা কররব্।িানীয় সম্প্রদায়, অশভভাব্করদর অাংিিিণ

ও

কস্বচ্ছারসব্করা

ব্ুশনয়াদী সাক্ষরতার সারথ সম্পশকযত নীশত-লক্ষয গুশল ও সাংখযা সূ চকতা পূ ররণ
সিায়তা কররব্।

৩. সকল স্তরর শিক্ষার সাব্যজনীন উপলশিতা ও ধারণ ক্ষিতা শনশিত করণ (Ensuring
universal access to and retention in education at all levels)
উরেিয :২০৩০ সারলর িরধয ৩-১৮ ব্ছর ব্য়রসর সকল শিক্ষাথযীরদর জনয শব্নািূ রলয ও
ব্াধযতািূ লক গুণিানসম্পন্ন শিক্ষাজযন ও উপলশিতা।

তাশলকাভূ ক্ত অিগশতর কথা উরিখ কররও এই নীশতিালা আিারদর স্কুরলর শিশুরদর ধরর
রাখার অক্ষিতা প্রকাি করর।
a. ২০৩০ সারলর িরধয িাধযশিক শব্দযালরয়র িাধযরি প্রাক-প্রাথশিক শব্দযালরয় গরড় ১০০
িতাাংি নশথভুক্তকরণ অনু পাত শব্শভন্ন পদরক্ষরপর দ্বারা পূ রণ করা িরব্।
b. ব্তযিান শব্দযালরয় প্ররব্রিরফাাঁকগুশল পূ রণ করার জনয অকার্যকর অব্িারন নতুন উন্নত
সু শব্ধা, পশরব্িন,ছািাব্ারসর সু রর্াগ করর শব্রির্ভারব্ কিরয়রদর শনরাপত্তা শনশিত করা
িরব্।
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c. নশথভূ ক্ত

শিশুরদর

উপশিশত,

তারদর

ফলাফল,

শিক্ষক,

সািাশজক

কিযী

ও

পরািিযদাতারদর দ্বারা স্কুল ছু ি শিক্ষাথযীরদর অনু সররণর িাধযরি সিস্ত শিশুরদর সিস্ত
শিশুরদর অাংিিিণ ও শিক্ষা শনশিত করা িরব্। শিক্ষার শব্শভন্ন পরথর িরধয প্রথাগতপ্রথাব্শিভূ যত প্রশক্রয়ার দ্বারা িুক্ত এব্াং দুরশিক্ষা ও কাশরগশরশভশত্তক শিক্ষারক
িশক্তিাশলকরণ করা িরব্।
d. স্বািযজশনত সিসযার কাররণ ছািরা স্কুরল উপশিত িরত নাপাররল র্ত তাড়াতাশড় সিব্
তারদর স্কুরল শফশররয় আনার জনয স্কুলগুশলরত স্বািয কিযী শনরয়াগ, ছািরদর িরধয
সরচতনতা সৃ শষ্ট করা, ব্াব্া িা এব্াং কগাষ্ঠী সম্প্রদারয়র িরধয সাংরর্াগ িাপন করর
উপর্ু ক্ত স্বািযরসব্ার ব্যব্িা করা িরব্।
e. শিক্ষার অশধকার আইরনর প্ররয়াজনীয়তা গুশল র্রথষ্ট পশরিারণ অব্াধ করা িরব্ শকন্তু
একই সারথ শনরাপত্তা (নদশিক ও িানশসক) ও অধীনতা, শব্দযালরয়র আয়িীন প্রকৃশত
এব্াং শিক্ষার ফলাফরলর জনয সব্যশনম্নিান শনশিত করা িরব্। এশি িানীয় পশরব্তযন
এব্াং শব্কল্প গিরনর জনয অনু িশত কদরব্ র্ারত সরকাশর ও কব্সরকাশর সাংিার জনয
শব্দযালয় শুরু করা সিজ িয়।
f. শিক্ষা আইন প্রাক-প্রাথশিক শব্দযালয় কথরক ১২ কেশণ পর্যন্ত শব্নািূ রলয ও ব্াধযতািূ লক
শিক্ষা শনশিত করার আইন ব্শধযত কররব্।

৪. স্কুল শিক্ষায় নতুন পািযক্রি এব্াং শিক্ষাপদ্ধশত (New curricular and pedagogical
structure for school education )

উরেিয – ২০২২ সারলর িরধয পািযক্ররি আিূ ল পশরব্তযন আনরত িরব্। একশব্াংি িতাব্দীর
সরঙ্গ

সািঞ্জসয কররখ ছািরদর সব্যাঙ্গীন শব্কারির শদরক নজর শদরত িরব্। ছািরদর িরধয

কব্ৌশদ্ধক শচন্তা, সৃ জনিীলরচতনা, শব্জ্ঞানিনস্কতা, কর্াগারর্াগ, সিরর্াশগতা, ব্হুভাশর্তা, সিসযার
সিাধান, নীশততত্ব, সািাশজক দাশয়ত্বরব্াধ এব্াং সরব্যাপশর কশম্পউিার স্বাক্ষরতার শদরক নজর
শদরত িরব্।
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ছািরদর শব্কারির শব্শভন্ন স্তরর এব্াং তারদর চাশিদার সরঙ্গ সািঞ্জসয কররখ পািযক্রি এব্াং শিক্ষা
পদ্ধশতর আিূ ল পশরব্তযন কররত িরব্।
a. স্কুল শিক্ষায় পািযক্রি শব্নযারসর পদ্ধশত িরব্ ৫+৩+৩+৪।
• ব্ুশনয়াশদ স্তর(৮ব্ছর)ঃ দ্রুত িানশসক শব্কাি। শিক্ষার িাধযি িরব্ কখলাধুলা
এব্াং সশক্রয়তা।
• প্রাথশিক স্তর (৮ - ১১ব্ছর) শক্রড়া এব্াং সশক্রয়তা। প্রথাগত শিক্ষায় প্ররব্ি
প্রারি।
• িাধযশিকস্তর (১১ - ১৪ব্ছর) ব্য় সশন্ধরত প্ররব্ি। শব্শভন্ন শব্র্রয় প্রথাগত
শিক্ষারি।
• উচ্চিাধযশিক স্তর (১৪ - ১৮ব্ছর) জীশব্কাশনব্যাি এব্াং উচ্চশিক্ষার প্রস্তুশত।
প্রাপ্তব্য়রস্ক প্ররব্ি।
b. উচ্চিাধযশিক শিক্ষার গিন িরব্ শব্শভন্ন শব্র্রয়র সাংশিেরণ।এশি ছািরদর িরধয
শব্র্য়গতজ্ঞান, কব্ৌশদ্ধকশচন্তা এব্াং ছািজীব্রনর আিা-আকাঙ্ক্ষার শদরক ধযান কররখ
ছািরদর চাশিদার প্রশত নিনীয় িরব্।
c. স্কুলশিক্ষার শব্র্য় ও পদ্ধশত িরব্ ছািরদর সব্যাঙ্গীন শব্কারির লরক্ষয। পািযক্রিরক হ্রাস
করা িরব্, প্রধান প্রধান ধারণা এব্াং অশনব্াচযনীয় শিক্ষণীয় শব্র্রয়। এর কপছরন লক্ষয
িল গভীর জ্ঞান এব্াং পশরক্ষািূ লক শিক্ষণ ।
d. ছািরদর শব্শভন্ন রকি ভার্া শিক্ষায় উৎসাশিত কররত িরব্।শব্জ্ঞানিনস্কতা, শিল্প এব্াং
নিনতত্ব, তনশতকদৃ শষ্টভশঙ্গ এব্াং কশম্পউিার শিক্ষার উপর কজার শদরত িরব্। িানীয়
িানু র্রদর সিসযা, ভারতব্র্য সম্পরকয জ্ঞান তথা শব্শ্ব সম্পরকয ছািরদর অশভজ্ঞ করর
তুলরত িরব্।
e. নিনীয় পািযক্রি এব্াং সিায়ক পািযক্ররির িরধয শব্রির্ পাথযকয থাকরব্ না। শব্জ্ঞান
এব্াং কলা শব্র্রয়র িরধয তব্পশরতয না িরয় সাদৃ িয থাকরব্। িাধযশিক স্তরর ব্ৃ শত্তিূ লক
এব্াং প্রথাগত শিক্ষায় ছািরদর শব্র্য় শনব্যাচরন অিাশধকার থাকরব্।
f. পঞ্চি কেণী পর্যন্ত শিক্ষা িরব্ িাতৃ ভার্ায় ব্ািানীয় ভার্ায়। অষ্টি কেণী পর্যন্ত প্ররয়াজন
অনু সারর শদ্বতীয় ভার্ার প্ররয়াগ কররত িরব্।
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g. প্ররয়াজন অনু সারর ছািরদর িানীয় ভার্ায় উচ্চ িারনর পািয ব্ই সরব্রাি করা িরব্।
শব্কলাঙ্গ ছাি-ছািীরদর জনয শিক্ষণ সািিী প্রস্তুত করা িরব্।
h. সিি কদি জুরড় শতন ভার্া নীশত লাগু করা িরব্। ভার্া শিক্ষা দারনর জনয উপর্ু ক্ত
শিক্ষক শনরয়ারগর ব্যব্িা কনওয়া িরব্।
i. র্ষ্ঠ কথরক অষ্টি কেণী পর্যন্ত ব্ৃ শত্তিূ লক শিক্ষায় একব্ছররর জনয একশি সিীক্ষরণর
ব্যব্িা করা িরব্।নব্ি কথরক দ্বাদি কেণী পর্যন্ত ব্ৃ শত্তিুলক এব্াং প্রথাগত শিক্ষার
সিাব্িান থাকরব্।
j. ২০২০ সাল পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষানীশত সাংরিাধন করা িরব্।এব্াং সিস্ত িানীয় ভার্ায়
অনু ব্াদ করা িরব্।নতুন পািয পুস্তক এব্াং উচ্চ িারনর অনু ব্াদ করা িরব্।
k. িূ লযায়ণ িরব্ ছািরদর উন্নশতর লরক্ষয। সিস্ত পরীক্ষা (কব্ারিযর পরীক্ষা সি) ছািরদর
িূ ল ধারণা এব্াং পারদশিযতা র্াচাই কররব্। ২০২৫ সারলর িরধযিাধযশিক এব্াং
তদুধযস্তরর িূ লযায়ন িরব্ কশম্পউিাররর শভশত্তরত। ২০২০ ব্া ২০২১ সারলর পর নযািনাল
কিশস্টাং এরজশন্স শব্শভন্ন শব্র্রয় সারা ব্ছর ধরর প্রশতরর্াশগতা িূ লক পরীক্ষার আরয়াজন
কররব্।
l. একক এব্াং শব্রির্ প্রশতভা অরির্রণর জনয স্কুল স্তর কথরক কজলা স্তর পর্যন্ত শব্র্য়
শভশত্তক পরীক্ষা কনওয়া িরব্। িীষ্ম কালীন কযাম্প এব্াং প্রশতরর্াশগতা িূ লক পরীক্ষার
আরয়াজন করা িরব্।

৫. শিক্ষক- পশরব্তযরনর অিদুত (Teacher – Torchbearers of Chenge)
উরেিয : স্কুল শিক্ষার সিস্ত স্তরর ছাি-ছািীরদর উচ্চ শিশক্ষত, িাশজযত এব্াং শিক্ষকতায়
দক্ষ শিক্ষরকর দ্বারা শিক্ষালারভর ব্যব্িা করা িরব্।

এই শিক্ষা নীশতরত শিক্ষকরক সিারজর সব্রচরয় গুরুত্ব পূ নয সদসয শিরসরব্ শব্রব্চনা করা
িরয়রছ। শিক্ষক পশরব্তযরনর অিদূ ত এব্াং সিি শিক্ষা ব্যব্িা শিক্ষরকর িানশসকতার উপর
শনভযর করর।
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a. কিধা শভশত্তক ছাি ব্ৃ শত্ত : চার ব্ছররর শব্.এি পািযক্ররি ব্শঞ্চত, দশরদ্র, িািয, এব্াং
আশদব্াসী অধুযশর্ত অঞ্চল কথরক ছািরদর কিধা শভশত্তক ছাি ব্ৃ শত্ত প্রদারনর ব্যব্িা করা
িরব্। শকছু কক্ষরি কিযসাংিারনর শনিয়তা কদওয়া িরব্। সব্যারি কিরয়রদর আিাশধকার
কদওয়া িরব্।
b. সিস্ত স্কুরল প্ররয়াজন অনু সারর শিক্ষক শনরয়াগ করা িরব্। িানীয় ভার্ায় দক্ষ
িানীয়রদর প্রাধানয কদওয়া িরব্। প্রথি ধাপ িরব্ একশি শিচার এশলশজশব্শলশি কিস্ট
কনওয়া এব্াং শদ্বতীয় স্তরর িরব্ সাক্ষাৎকার এব্াং শিক্ষরণর নিুনা প্রদিযন। কজলাশভশত্তক
শিক্ষক শনরয়াগ র্া এখন শব্শভন্ন রারজয িরয় থারক তার সব্যভারতীয় রূপায়ণ।
শিক্ষকরদর অব্িযই শনদৃ ষ্টয সিয়সীিা পর্যন্ত চাকরীর শনিয়তা প্রদারনর ব্যব্িা করা
িরব্। শিক্ষকরদর িানান্তশরকরণ িরব্ স্বচ্ছ এব্াং প্রর্ু শক্ত শনভযর। িািীণ এলাকায়
শনর্ু ক্ত শিক্ষকরদর জনয ইনরসশন্টরভর ব্যব্িা করা িরব্।
c. ২০২২ সারলর িরধয সিস্ত রারজয পযারাশিচার ও চুশক্তশভশত্তক শিক্ষক শনরয়াগ শনিূ ল
য
করা িরব্।
d. শিক্ষকরদর কপিাদাশররত্বর শনয়শিত উন্নশতসাধরনর ব্যব্িা করা িরব্ নিনীয়তার শভশত্তরত
কর্খারন শিক্ষক শনরজর ইরচ্ছ িরতা শিক্ষরণর শব্র্য় পছি কররত পাররব্ন। নব্শনর্ুক্ত
শিক্ষকরদর প্রশিক্ষরনর শব্র্রয় প্রাধানয কদওয়া িরব্। পছি অনু র্ায়ী কপিাগত উন্নশতর
জনয সিস্ত রাজযগুশলর প্রর্ু শক্ত শনভযর শিক্ষা পদ্ধশত চালু করা উশচত। পািযক্রি িরব্
একরকশন্দ্রকতা এব্াং জশিলতা িুক্ত। শররসাসয পারসনরদর র্ত্ন সিকারর চয়ন করা
িরব্, র্থার্থ কট্রশনাং কদওয়া িরব্ এব্াং তারদর শনদৃ ষ্টয কার্যকাল থাকরব্।
e. র্থার্থ পশরকািারিা, সু রর্াগ-সু শব্ধা এব্াং পর্যাপ্ত শিক্ষণ সািিী সরব্রাি করা িরব্ এব্াং
শিক্ষকরদর কারজর ভার লাঘব্ করার জনয শিক্ষক-ছাি অনু পাত রাখা িরব্ শনদৃ যষ্ট।
শব্দযালয় শিক্ষার সব্যস্তরর শররিশিয়াল কপ্রািাি চালু করা িরব্।
f. শব্দযালরয়র অপ্রিাসশনক কার্য চলার সিয় তিক্ষশনক কার্য ব্যিত িরব্ না। র্থার্থ
কারণ ছাড়া শিক্ষকরদর অনু পশিশতর ব্যাপারর করিার পদরক্ষপ িিণ করা িরব্।
g. প্ররতযক প্রধান শিক্ষক এব্াং শপ্রশন্সপাল শব্দযালরয়র সু ষ্ঠ সাংস্কৃশত গরড় কতালার প্রশত
র্ত্নব্ান িরব্। স্কুল পশরচালন সশিশত এব্াং শিররক্টর অফ স্কুল এিুরকিন এই শব্র্রয়
র্থার্থ সািার্য কররব্।
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h. সিস্ত ছারির অন্তভুযশক্তর লরক্ষয সিস্ত ভারতীয় ভার্ায় উচ্চিারনর শিক্ষা সািিী প্রস্তুত
করা িরব্।
i. সিস্ত শিক্ষা প্রশতষ্ঠারন শিক্ষা শব্র্রয় র্থার্থ সািার্য করা িরব্।
j. একশি শনদৃ যষ্ট সিয়সীিা পর্যন্ত শিক্ষকতা করার পর শিক্ষকরদর শিক্ষা প্রসািন এব্াং
শিক্ষক প্রশিক্ষরণ শনর্ু ক্ত করা িরব্। দীঘযরিয়াদী শভশত্তরত প্রশতভাব্ান শিক্ষকরদর িরধয
শিক্ষা প্রসািরন আসরত চান এিন শিক্ষকরদর জনয শিক্ষা প্রসািরন শনদৃ যষ্ট পরদর
সাংরক্ষরণর ব্যব্িা করা িরব্।
৬. কদরির প্রশতশি শিশুর জনয পক্ষপাতিীন ও অন্তভুশয ক্তিূ লক শিক্ষা (Equitable and
Inclusive Education for Every Child in the Country)
এই শিক্ষানীশত এিন এক শিক্ষা ব্যব্িা রূপায়ণ কররত চায় র্া প্রশতশি শিশুর শিক্ষার এব্াং
উন্নশতর সু রর্াগ করর কদরব্, শনশিত কররব্ র্ারত ককান শিশু তার জন্ম ও পাশরপাশশ্বযক
পশররব্রির কাররণ ব্াদ না পরড়।

উরেিয –এক পক্ষপাতিীন ও অন্তভুযশক্তিূ লক শিক্ষাব্যব্িা অজযন কর্খারন প্রশতশি শিশুর কিখার
সিান সু রর্াগ ততরী িরব্, র্া ২০৩০ সারলর িরধয শলঙ্গ ও সািাশজক কেণী শনশব্যরিরর্ প্রশতশি
শিশুর সিান অাংিিিণ এব্াং সিান শিক্ষাজযন শনশিত কররব্।

a. তিিরব্র কগাড়ার শিক্ষা, িূ ল স্বাক্ষরতা, স্কুরল ভশতয ও িাশজরা সাংক্রান্ত নীশতগুশল শপশছরয়
পড়া কগাষ্ঠী কথরক আসা ছািরদর শব্রির্ লক্ষয ও সিায়তা প্রদান কররব্।
b. কদি জুরড় প্রশতকূল এলাকাগুশলরত শব্রির্ শিক্ষা ব্লয় িাশপত িরব্। শনদৃ ষ্টয সািাশজক
উন্নয়ন ও আথয-সািাশজক সূ চরকর উপর শভশত্ত করর এই ব্লয়গুশল কঘার্ণা করার জনয
রাজযগুশলরক উৎসাশিত করা িরব্। ককন্দ্র সরকার কিাি খররচর ২ : ১ অনু পারত
রাজযগুশলরক অথয সািার্য কররব্। এই সিস্ত ব্লয়গুশল র্ারত শিক্ষানীশতরত ব্শণযত শনদৃ যষ্ট
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পদ্ধশতরত শপশছরয় পড়া কেণীর শিশুরদর অন্তভূ ক্ত
য করর তা ককন্দ্র-রাজয শিশলতভারব্
কদখারিানা কররব্।
c. এই সাংক্রান্ত িূ ল উদরয়াগগুশল িল

শনরন্তর সাংরব্দনিীলতার িাধযরি শিক্ষরকর

সািরথযর শব্কাি, শিক্ষাগত শদক কথরক শপশছরয় পড়া কেণী কথরক শিক্ষক শনরয়ারগর
শব্রির্ ব্যব্িা, শিক্ষাগতভারব্ শপশছরয় পড়া কেণী কথরক আসা ছাি অধীক এিন স্কুরল
ছাি-শিক্ষক অনু পাত ২৫ : ১ এর িরধয সীিাব্দ্ধ রাখা, শব্রির্ ব্যব্িাপনা ততরী করা
র্া শিক্ষারক্ষরি িয়রাশন, ভীশত প্রদিযন, শলঙ্গশনভযর শনপীড়ন দূ র করার কাজ কররব্
এব্াং অন্তভূ যশক্তিূ লক পািযক্রি।
d. প্রশতশি ছারির শনদৃ যষ্ট তথয জাতীয় শিক্ষাসাংক্রান্ত তথযভান্ডারর জিা রাখা িরব্, র্া সিয়
সিয জাতীয় শিক্ষা পশরসাংখযান শব্ভাগ শব্রের্ণ কররব্।
e. এই নীশত জাতীয় অথযভান্ডাররর িাধযরি ছািশভশত্তক আশথযক সািারর্যর ব্যব্িা কররব্ র্া
ছািরদর ব্ৃ শত্তপ্রদান, অনু ন্নত অঞ্চরলর ছািরদর শব্রির্ অথয সািার্য, ছািস্বারথয সম্পদ
ও সু শব্ধার উন্নয়রন ব্যব্হৃত িরব্। শব্কল্প সািার্যগুশলর িরধয উরিখরর্াগয িল- জাতীয়
শিক্ষক কিযসূচী এব্াং শররিশিয়াল ইন্সস্ট্রাকসন এইি কিযসূচীরত কিযী শনরয়াগ, শিিকি-শিল ছাড়াও প্রাতরারির ব্যব্িা, ইন্টাণযশিরপর শব্রির্ সু ু্রর্াগ এব্াং অন্তভূ যশক্তিূ লক
শিক্ষার উপর গরব্র্ণার উরেরিয শব্রির্ অথয সািারর্যর ব্যব্িা।
f. শিক্ষারক্ষরি শলঙ্গ তব্র্িয দূ র করার উরেরিয ছািীরদর ও শিশক্ষকারদর অাংিিিণ
ব্াড়ারনা, শপশছরয় পড়া কগাষ্ঠীভূ ক্ত শিশুরদর প্রাপয সু রর্াগ-সু শব্ধা লারভর উরেরিয জাশত,
উপজাশত ও ধরিযর শভশত্তরত গরড় ওিা কগাষ্ঠীগুশলর িরধয শিক্ষার শব্স্তার, িিররর
প্রাশন্তক পশরব্াররর শিশুরদর শিক্ষা ব্যব্িা, শব্রির্ চাশিদা সম্পন্ন ও তৃতীয় শলরঙ্গর
শিশুরদর শিক্ষা শনশিত করা িল এই নীশতর আররা করয়কশি দৃ ষ্টান্তিূ লক পদরক্ষপ।

৭. স্কুল কিরেরক্সর িাধযরি স্কুল শিক্ষা িাসন (Govornance in school Education
Through School Complexes)
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উরেিয : সম্পদ, স্কুল িাসন আররা িানীয়, কার্যকর ও দক্ষ করর কতালার জনয স্কুল গুশলরক
কিরেরক্স ভাগ করর কনওয়া িরব্।

শব্দযালয় জশিলতার প্রশতষ্ঠা শব্শভন্ন শব্দযালয় সাংশেষ্ট জশিল সিসযা কিারত সািার্য করর কর্
সিস্ত সিসযা গুরলা পাব্শলক শব্দযালয় শব্রির্ভারব্ ক্ষুদ্র শব্দযালয়গুশল ব্তযিারন সিু খীন িরচ্ছ।
কর্রিতু অরনক পাব্শলক শব্দযালয় গুরলারক শুধু একশি প্রশতষ্ঠারনর আওতার িরধয আনা িরব্
ককানরকি শব্দযালয় গুরলার অব্িান প্ররয়াজন ছাড়াই, কসরিতু এিা ফলপ্রসু প্রিাসন শব্ভাগ
ততশর কররত সািার্য কররব্।
a. রাজয সরকার গুরলা ২০২৩ সারলর িরধয শব্দযালয় গুরলারক জনসাংখযা ও কর্াগারর্াগ
শভশত্তক শিরসরব্ শব্শভন্ন ব্হুিুখী প্রশতষ্ঠারন শব্ভক্ত কররব্। এই দলশভশত্তক কাজশি
পুনশব্যরব্চনা ও স্কুরলর িায়ীকরণ শব্র্য়রকও অন্তভুযক্ত কররব্, এই ব্যাপারশি শব্দযিান
স্কুলগুশলর ির্যাদারকও শব্স্তার কররব্।
b. ব্হুিুখী শব্দযালয় গুশল কছাি কছাি শব্দযালরয়র শন সঙ্গতারকও ভাঙরব্ এব্াং শিক্ষক
অধযক্ষরদর একিা সঙ্গশত ততশর কররব্ এব্াং একরি কাজ কররব্। আর এরক অপররক
সািার্য কররব্ প্রিাসনগত ও শিক্ষাগত ভারব্।
c. একশি ব্হুিুশখ শব্দযালয় কিািািুশি ১০ - ১২ শি পাব্শলক শব্দযালয় শনরয় গশিত িয়
শিক্ষার প্রাথশিক ধাপ গিন করার জনয কিািািুশি ১২ ক্লাস পর্যন্ত। িাধযশিক শব্দযালরয়র
অধযক্ষরক ব্হুিুখী শব্দযালরয়র প্রধান শিরসরব্ গণয করা িরব্।
d. প্রশতশি স্কুল কিরেক্স একশি অধয স্বায়ত্ত্ব িাশসত ইউশনি িরব্ কর্শি একশি িাধযশিক (৯১২ কেশণ) শব্দযালয় সি শনকিব্তযী প্রাথশিকস্তররর পাব্শলক স্কুল ও িধযি স্কুলরক
অন্তভুক্ত
য করর শিক্ষা প্রদান কররব্।
e. শব্দযালরয়র দল শভশত্তক কথরক ব্হুিুশখ শব্দযালরয়র পশরণশতরত শব্দযালরয়র শব্শভন্ন
উপাদানরক গিন কররত সািার্য কররব্। কর্িন শব্র্য়শভশত্তক শিক্ষক, কখলাধূ লা, সঙ্গীত
শিক্ষক এব্াং উপরদষ্টা ও সািাশজক কশিযরা। এশি আররা শব্দযালরয়র শব্শভন্ন উপাদান
কর্িন গরব্র্ণাগার, িন্থাগার, তথযপ্রর্ু শক্ত, কখলাধূ লার সরঞ্জাি ইতযাশদ গিন কররত
সািার্য কররব্।
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f. এশির লক্ষয িল শব্দযালরয় প্রাথশিক শিক্ষার ৩ ব্ছর ব্ৃ শত্তিূ লক শিক্ষা, প্রাপ্তব্য়স্ক শিক্ষা,
শিক্ষক শিখন প্রশতষ্ঠান এব্াং শিশুরদর শব্রির্ চাশিদা র্া একশি উপর্ু ক্ত কভৌরগাশলক
এলাকার িরধয অব্িান করর তারদর কারজ সিথযন কররত পারর কসইরকি সু সঙ্গত
শিক্ষাগত সু শব্ধা ততশর করা। কজলার উচ্চশিক্ষা প্রশতষ্ঠান গুশলও এরত সিথযন কররব্।
(রর্িন- শিক্ষক সিায়ক কপিাদাশর উন্নয়ন)
g. একশি কব্াধগিযিূ লক শিক্ষক উন্নশতিূ লক পশরকল্পনা ততশর কররত িরব্ প্ররতযকশি
সাংগিন িূ লক শিক্ষরণর জনয। কর্িন- সাপ্তাশিক সাক্ষাৎ ও শিক্ষক শিখন
ককশন্দ্রভূ তকরণ। এর সরঙ্গ কপিাগত উন্নশত সাধরনর জনয শব্শভন্ন কসশিনার, অশভজ্ঞরদর
ভ্রিণ শব্রির্ প্ররয়াজন। শিক্ষা এব্াং শিক্ষকরদর সিায়তািূ লক ব্যব্িা সি কজলা শিক্ষা
ও প্রশিক্ষণ প্রশতষ্ঠান, সিশস্ট ও ক্লাসিার সম্পদ ককন্দ্রও স্কুল জশনত জশিল ব্যব্িার
অন্তভুক্ত
য িরব্।
h. প্রশতশি শব্দযালরয়র জনয সব্ স্কুরল, পািাপাশি অনযানয প্রশতষ্ঠান সি প্রাপ্তব্য়স্ক
শিক্ষারকন্দ্র, ক্লাসিার শররসাসয কসণ্টাররর জনয একশি স্কুল কিরেক্স ব্যব্িাপনা কশিশি
গিন িরব্। কশিশিশি রারজযর সারথ স্কুরলর তরফ কথরক িস্তরক্ষরপর ক্ষিতা রারখ। এশি
শিক্ষকরদর কিযক্ষিতা ব্যব্িাপনার উপররও একশি ককশন্দ্রয় ভূ শিকা পালন কররব্।
i. স্বতন্ত্র স্কুল গুশল তারদর শনরজরদর িরতা পশরকল্পনা গিন কররব্ র্া স্কুল কিরেরক্সর
পশরকল্পনা শব্কাি কররব্ এব্াং র্া স্কুল শব্ভাগ দ্বারা অনু রিাশদত িরব্ । প্রশতশি কজলায়
স্কুল ব্যব্িার তত্ত্বাব্ধান, কার্যকাশরতা এব্াং ক্ষিতায়ন সক্ষি কররত একশি কজলা
কাউশন্সল/ কজলা শিক্ষা পশরর্দ থাকরব্।

৮. শব্দযালয় শিক্ষা আইন ( Regulation of School Education)
উরেিয : ভারতীয় স্কুল শিক্ষা ব্যব্িায় ঘািশত এব্াং স্বচ্ছতা শনশিত ও উৎকৃষ্টিারনর, ক্রিাগত
উন্নত শিক্ষাগত ফলাফল উদ্ভাব্ন ব্যব্িার শনয়ন্ত্রন কজারদার করা িরব্।
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শিক্ষাগত প্রশব্ধান ভারতীয় শিক্ষাব্যব্িারক সশক্রয় কররত িূ ল ভূ শিকা পালন কররব্।
a. শব্দযালয় গুশলর শনয়ন্ত্রন ও শক্রয়াকলাপ (কতযব্য পরায়নতা) স্বাথয দ্বন্দ্বরক দূ রর রাখার
জনয পৃথক সাংিার দ্বারা সঞ্চাশলত িরব্। এখারন নীশতিালা, প্রশব্ধান, শক্রয়াকলাপ ও
অধযায়ন সম্পশকযত শব্র্রয়র জনয স্বচ্ছ ও পৃথক ব্যব্িা থাকরব্ ।
b. রাজয- প্রিস্ত শনয়ন্ত্রক নারি একশি রাজয প্রিস্ত স্বতন্ত্র সাংিা কতৃপ
য ক্ষ, একশি স্বল্প
শব্চাশরক অব্িা প্রশতশি রারজযর জনয ততশর করা িরব্ ও পুররা রারজযর জনসাধাররণর
শব্দযালয় ব্যব্িা স্কুল শিক্ষা অশধদপ্তর দ্বারা পশরচাশলত িরব্।
c. প্রশব্ধান একশি স্কুরলর িূ লযায়ন ও স্বীকৃশতর কািারিার দ্বারা কদওয়া স্বীকৃশত ব্যব্িার
উপররই শভশত্ত করর প্রশব্ধান ততশর িরব্। এই কািারিা কিৌশলক শিশতিাপরক উরিখ
কররব্ এব্াং পশরব্রতয একশি স্কুল শুরু করার লাইরসন্স কররত অব্শিত কররব্। স্কুল
গুশল স্বাক্ষশরত িওয়ার সিয় পুঙ্খানু পুঙ্খ পরীক্ষা প্রশক্রয়ার ব্যব্িা করা িরব্। এই
প্রশক্রয়া সরকাশর ও কব্সরকাশর উভয় শব্দযালয় গুশলর জনযই প্ররর্াজয িরব্।
d. শনয়ন্ত্ররনর প্ররয়াগ গুশল ব্তযিান পশরদিযক পদ্ধশতর দ্বারা পশরচাশলত িরব্ না। পশরব্রতয
স্কুল জনসাধাররণর কার্যরক্ষি শিরসরব্ শপতািাতা সিস্ত স্কুল সম্পশকযত প্রাসশঙ্গক তরথযর
প্রধান শনয়ন্ত্রক িরব্ন।
e. রারজযর িান শনধযারণ, পািক্রিসি অধযয়ন সম্পশকযত শব্র্য়গুশল রাজযশিক্ষা গরব্র্ণা ও
প্রশিক্ষণ পশরসররর দ্বারা পশরচাশলত িরব্। শিক্ষাথযীরদর শব্দযালয় তযারগর স্তরর দক্ষতার
িানপি রাজয পরীক্ষা পশরর্রদর দ্বারা পশরচাশলত িরব্ । এই লরক্ষয এশি অথযপূণয
পরীক্ষা পশরচালনা কররব্ তরব্ পািক্রি ( পািপুস্তক) শনধযাররণ তারদর ককান ভূ শিকা
থাকরব্ না।
f. ব্যশক্তগত ব্া কব্সরকাশর জনকলযাণিূ লক শব্দযালয়গুরলা উজ্জীব্ত ও িুক্ত করা আব্িযক
শকন্তু একই সারথ কব্সরকাশর শব্দযালয় কর্গুশল ব্যব্সাশয়ক উরদযারগ চালারনা িয় কসগুশল
ব্ন্ধ করা িরব্।
g. সরকাশর ও কব্সরকাশর শব্দযালয় গুশল জনসাধাররণর কলযাণিূ লক উরদযারগ উৎসাশিত
করার শনশিতকরণ কররত িরব্।
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h. রাজয শিক্ষা গরব্র্ণা ও প্রশিক্ষণ পশরর্দ প্রশতশি রারজয শব্দযালয় গুশলর জনয একশি
গুণিান িূ লযায়ন ও স্বীকৃশত কািারিার শব্কাি কররব্। স্কুল শনভযর স্বীকৃশত ব্যব্িার জনয
এশি রাজয স্কুল শনয়ন্ত্রক কতৃযপক্ষ দ্বারা ব্যব্িার িরব্।
i. শব্দযালয় ও শব্দযালয় পদ্ধশত গুরলা পািক্রি পছি কররত নিনীয়তা প্রদিযন কররব্ র্া
জাতীয়/ রাজয পািক্রি কািারিারক অনু সরণ কররব্।
j. সিস্ত িূ ল কািারিা এব্াং প্রশতষ্ঠান গুশল ব্াৎসশরক ও িধযব্শতয পশরকল্পনা ততশর কররব্
(৩-৫ব্ছর)। একশি সাংশেষ্ট িীর্যিানীয় িাসনকার্য সাংিা দ্বারা শনয়শিত পর্যারলাচনা
প্রশক্রয়া করা িরব্।
k. শিক্ষাথযী শিখরনর িািা নিুনা শভশত্তক জাতীয় কৃশতত্ব পর্যরব্ক্ষণ জাতীয় শিক্ষা পর্যদ
গরব্র্ণা এব্াং প্রশিক্ষণ দ্বারা পশরচাশলত িয়। রাষ্ট্রগুশল জনগণনা শভশত্তক িূ লযায়ন
পশরচালনাও চাশলরয় কর্রত পারর।
l. শিক্ষার অশধকার শব্দযালরয় শনয়ি ও িাসরনর জনয শলশপব্দ্ধ করা িরয়রছ। এই নীশত
পর্যারলাচনা করা িরব্ এব্াং সশক্রয় করার জনয উপর্ু ক্ত পশরব্তযন করা িরব্, শিক্ষার
উপরর শভশত্ত করর উন্নশত অন্তভুক্ত
য করা িরব্।

উচ্চশিক্ষা
(Higher Education)
১. নতুন প্রাশতষ্ঠাশনক িাপতয শব্দযা ( New Institutional Architecture)
উরেিয : উচ্চশিক্ষা ব্যব্িারক শব্শ্বিারনর প্রশতষ্ঠান ততশর কররত ২০৩৫ সারলর িরধয
সব্যশনম্ন ৫০ িতাাংি গড় অনু পারত ব্ৃ শদ্ধ কররত পুনশব্যরব্চনা করা িরব্।

উচ্চশিক্ষার জনয এক নতুন লক্ষয ও শনিযাণ ককৌিল ব্যব্িা করা িরয়রছ এক ব্ৃ িৎ সু সশজ্জত ও
সশক্রয় প্রশতষ্ঠারনর দৃ শষ্টভশঙ্গ শনরয়। ব্তযিারন ৮০০ শব্শ্বশব্দযালয় ৪০,০০০ করলজ গুরলার িরধয
১৫,০০০ উৎকর্যিারনর প্রশতষ্ঠারনর ির্যাদা কদওয়া িরয়রছ।
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a. এই নতুন উচ্চশিক্ষার শনিযাণ ককৌিল ব্ৃ িৎ, সু সশজ্জত ও ব্হুিুশখ শিক্ষা গরব্র্ণা দ্বারা
উরিখরর্াগযভারব্ িশক্তিাশল শিক্ষা সম্প্রদায় গরড় কতালার জনয প্রশতষ্ঠান ততশর করা
িরব্। সিস্ত শিক্ষা প্রশতষ্ঠান গুশল শিক্ষাদারনর সরঙ্গ িৃ ঙ্খলা ও কক্ষি জুরড় ব্হুিুশখ শিক্ষা
প্রশতষ্ঠান িরয় উিরব্।
b. শতনপ্রকার উচ্চিারনর প্রশতষ্ঠান গরড় উরিরছ।
• ধরণ- ১ শব্শ্বিারনর গরব্র্ণা ও উচ্চশিক্ষার উপর দৃ শষ্ট শনরক্ষপ করররছ।
• ধরণ- ২ শিক্ষা গরব্র্ণার উন্নশত সাধরনর জনয দৃ শষ্ট শনরক্ষপ করররছ।
• ধরণ- ৩ স্নাতক শিক্ষার উন্নশত সাধরনর জনয আলকপাত করররছ।
C. এই পুনগযিন করা িরয়রছ পদ্ধশত ও শচন্তািূ লক ভারব্। নালিা শিিন এব্াং তক্ষিীলা
শিিনরক চালু করা িরয়রছ এই নতুন শনিযাণ ককৌিলরক দৃ ঢ় করার জনয। করয়কশি গশত
সাংিাপন প্রশতষ্ঠান, ইশন্ডয়ান ইন্সশিশিউি অব্ শলব্ারাল আিযস/ ব্হুশব্জ্ঞান শিক্ষা ও
গরব্র্ণা শব্শ্বশব্দযালয় গুশল এই শিিরনর অাংি শিরসরব্ শনর্ু ক্ত করা িরব্।
D. সিস্ত প্রশতষ্ঠান গুরলা শব্শ্বশব্দযালয় অথব্া শিশি প্রদানকাশর স্বয়াং সশক্রয় িিাশব্দযালয়
িরব্।
E. জনগরণর ব্াস্তশব্ক শিক্ষারক উচ্চশিক্ষারক স্বচ্ছ ও সু ির পদ্ধশতর িাধযরি শব্স্তৃত ও
শব্কশিত করা িরব্।
F. অসু শব্ধা জনক কভৌরগাশলক অঞ্চল গুশলরত উচ্চগুণ সম্পন্ন প্রশতষ্ঠান গুরলার উন্নশত
সাধরনর জনয অিাশধকার কদওয়া িরব্।
G. এই নতুন প্রশতষ্ঠাশনক িাপতয গুরলারক কপিাদারসি সিস্ত কক্ষরি অন্তভুক্ত
য করা িরব্।

২. উচ্চ ও উদারননশতক শিক্ষার গুরুত্ব ( Focus on high quality liberal education.)
উরেিয : সিস্ত শিক্ষাথযীরদর সািশিক শব্কারির জনয শনব্যাশচত িৃ ঙ্খলা ও করিার
পশরেরির কক্ষি ততশর করর কল্পনাপ্রসু ত ও শব্স্তৃত শিক্ষার শদরক এরগারনা িরব্।
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সিস্ত স্নাতক কপ্রািাি একশি উদারননশতক শিক্ষা পদ্ধশত দ্বারা শচশহ্নত করা িরব্ র্া
কল্পনা প্রসু ত ও সৃ জনিীল পািক্রি সিিয় ব্হুিুশখ প্ররব্ি এব্াং করিার ও শনব্যাশচত
িৃ ঙ্খলা দক্ষতার প্রস্তারব্র দ্বারা শুদ্ধ উন্নয়রনর শভশত্ত িরব্দ।
a. উদারননশতক শিক্ষা শব্স্তীণয ব্হুিুশখ শিক্ষার প্রকারির সারথ সাাংশব্ধাশনক িূ লয
শব্কারির লক্ষয রারখ র্া উচ্চশিক্ষার শভশত্ত িরব্। এই শব্কাি গুরুত্বপূ ণয
জীব্নধারণ ক্ষিতা, করিার অন্তরদৃ শষ্ট সম্পন্ন ও সিাজতাশন্ত্রক প্রব্ৃ শত্তর শব্কাি
ঘিারব্। এই পদরক্ষপ সিস্ত স্নাতক পর্যারয়র কপিাদাশর, ব্ৃ শত্তিূ লক সি সকল
কক্ষরি কার্যকশর িরব্।
b. ইশণ্ডয়ান ইন্সশিশিউি অব্ কিকরনারলাশজর িারনর অনু কররণ ককন্দ্র ১০শি
ইশন্ডয়ান ঈন্সশিশিউি অব্ শলব্াররল আিযস/ ব্হুিুশখ শিক্ষা ও গরব্র্ণািূ লক
শব্শ্বশব্দযালয় ততশর কররব্।
c. কল্পনাপ্রসু ত ও নিনীয় পািয কািারিা সৃ জনিীল সিিয় অধযয়ন িৃ ঙ্খলা ততশর
কররত সক্ষি িরব্ এব্াং শিক্ষাথযীরদর জনয উপরর্াশগ একাশধক প্ররব্ি ও প্রিান
পরথর প্রদান করর প্রচশলত করিার গণ্ডী শব্নাি করর জীব্ন ব্যাশপ শিক্ষার
সিাব্না সৃ শষ্ট কররব্। স্নাতক ( িাষ্টার এব্াং িক্টরাল) করিার গরব্র্ণাশভশত্তক
শব্রির্জ্ঞ িরব্।
d. স্নাতরকর নীরচর শিক্ষা ৩ - ৪ ব্ছর সিরয়র িরধয কররত িরব্ । প্রশতষ্ঠান গুরলা
শব্শভন্ন শিশি প্রদান কররব্। প্রশতষ্ঠান গুশল এই সিরয়র িরধয র্থার্থ প্রিানপি
দারনর সরঙ্গ একাশধক প্রিান শব্কল্প, দুই ব্ছররর শিক্ষার পর একশি উন্নত
শিরোিা কক্ষি ( ব্ৃ শত্তিূ লক ও কপিাদার কক্ষি) এব্াং একব্ছর কিরর্ একশি
সাশিযশফরকি প্রদান কররব্।
e. এই চার ব্ছররর শিক্ষা শিক্ষাশথযরদর উদারননশতক শিক্ষার পূ ণয অশভজ্ঞতা
অজযরনর সু রর্াগ প্রদান কররব্। প্রধান ও কগৌণতার উপর িরনানীত করর
এশিরক শলব্ারাল আিযস ব্লা িরব্। শতন ব্ছরর স্নাতক কপ্রািাি িরব্। শিক্ষাথযী
র্শদ গরব্র্ণার কাজ করর তরব্ উভয় কপ্রািািই সান্মাশনক শিশি িরত পারর।
f. শব্শভন্ন ধররণর প্রব্িিান কপিা ( কর্িন- শিক্ষতা, কাশরগশর, কিশিশসন, আইন)
অস্নাতক শিক্ষা চার (ব্া অশধক) ব্ছর করা িরব্।
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g. প্রশতষ্ঠান গুরলারত শব্শভন্ন শব্র্রয় িাষ্টার শিশি ককারসয নিনীয়তার সু রর্াগ রাখরব্।
উদািরণ স্বরূপ দুই ব্ছররর কপ্রািারি শদ্বতীয় ব্র্যশি সম্পূ ণযরূরপ গরব্র্ণায়
উৎসগয করা িরব্,

শিক্ষাশথযরা র্ারা তারদর পাাঁচ ব্ছররর সিশিত িাষ্টার

কপ্রািাি িরত পারর। ও র্ারা চার ব্ছররর সান্মাশনক শিশি আরছ তারদর এক
ব্ছররর িাষ্টার কপ্রািাি িরত পারর।
h. শপএইচশি শিশি করার জনয িাষ্টার শিশি অথব্া চার ব্ছররর স্নাতক শিশি
দরকার িরব্। এিশফল শিশিরক শব্রত করা িরব্।

৩. একশি সু ফলদায়ী শিখন এর ব্াতাব্রণ ততশর (Creative a Conducive learning
environment)
উরেিয : একশি আনিদায়ক, কার্যব্হুল এব্াং প্রশতশক্রয়া উরদ্রককারী পািযক্রি, শচত্তাকর্যক
এব্াং প্রভাব্ শব্স্তারকারী শিক্ষাপ্রণাশল এব্াং শিখন পদ্ধশতরক উন্নতকর করা ও শিক্ষাথযীরদর
সািশিক শব্কারির জনয র্ত্নপূ ব্ক
য সিরর্াশগতা প্রদান করা।

উচ্চতর শিক্ষারক্ষরি পািযক্রি এব্াং শিক্ষাপ্রণাশল শকছু শব্র্রয়র িুখি করা ব্া র্াশন্ত্রক পদ্ধশত
অনু সরন করা কথরক সরর শগরয় তরুণরদর সািার্য কররব্ একশি গনতরন্ত্রর সশক্রয় নাগশরক
িরত ও কর্রকারনা কক্ষরি সফল কপিাদার ব্াশক্ত শিসারব্ অব্দান রাখরত।
a. একশি স্পিনিীল ও কার্যব্হুল পািযসূ চীর শব্কাি চাশলত িরব্ জাতীয় উচ্চতর
শিক্ষার কর্াগযতা শনধযারক কািারিা ( National Higher Education
Qualification Framework) দ্বারা কর্শি শিখন ফলাফলরক শচশহ্নত কররব্।
এই শিখন ফলাফলগুশল শিক্ষার শব্শভন্ন িাখা ও কক্ষরির সরঙ্গ সম্পকযর্ুক্ত।
b. শনব্যাচনশভশত্তক িানশনধযারণ পদ্ধশতর পূ ণযব্ার পর্যারলাচনা করা িরব্ এব্াং
উন্নশতশব্ধান করা িরব্ র্ারত করর আরও নিনীয়তা এব্াং নতুনত্ত সাধন করা
সিব্পর িয়।
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c. উৎসািব্যঞ্জক

শিখন

অশভজ্ঞতাপ্রদান

করা

িরব্

শব্শভন্ন

শিক্ষাপ্রনালীর

অনু িীলরনর িাধযরি। সািাশজক ভারব্ অাংিিিরনর জনয সফল শিক্ষাথীরদর
অথযপূণয সু রর্াগ প্রদান করা িরব্। ককব্ল শিক্ষার শনশররখ নয়, ব্রাং আরও শব্স্তৃত
কিযক্ষিতা এব্াং স্বভাব্চশররির লরক্ষয ছািছািীরদর িুলযায়ন করা িরব্।
d. শিক্ষারক্ষি শনভযর, অথযননশতক ও িানশসক সিরর্াশগতা শিক্ষাথযীরদর জনয প্রদান
করা িরব্ আরও ভাল ফলাফল লারভর জনয।
e. িুক্ত এব্াং দূ রশিক্ষনরক আরও শব্স্তৃত করা িরব্, কর্শি কিাি তাশলকাভুশক্তর
অনু পাতরক ৫০ িতাাংি ব্ৃ শদ্ধরত গুরুত্বপূ ণয ভুশিকা পালন করর। অনলাইন
শিশজিাল আধার ততশর, গরব্র্নার জনয অথয সরাব্রাি, উন্নত শিক্ষাথযীরকশন্দ্রক
পশররর্ব্া, MOOC- এর িানশনধযারণ শভশত্তক শচশহ্নতকরন ইতযাশদ পদরক্ষপ
কনওয়া িরব্ এইশি সু শনশিত কররত কর্ এশি িুলত

কেনীকক্ষ অন্তব্যতযী

কার্যকলারপর সরঙ্গ সার্ু জযপূ ণয ররয়রছ।
f. শিক্ষার আত্মিকরণরক শিক্ষাপ্রশতষ্ঠান শভশত্তক পারস্পশরক কার্যশব্শনিয় এব্াং
শিক্ষাথযী ও শব্ভাগীয় কার্যকলাপ উভরয়র দ্বারাই ফলপ্রসূ করা িরব্। আন্তজযাশতক
শিক্ষার জনয শকছু শনব্যাশচত ভারতীয় শব্শ্বশব্দযালরয়র ককন্দ্র গরড় কতালা িরব্।
৪. উরত্তজনাপূ ণ,য অাংিিিণকারী ও দক্ষ শিক্ষার শব্ভাগ ( Energized, Engaged and
Capable Faculty)

উরেিয : উচ্চ ক্ষিতাসম্পন্ন ও গভীরভারব্ শনরয়াশজত উৎকৃষ্ট একশি শিক্ষাশব্ভাগ, কর্শি
শিক্ষাদান ও গরব্র্নার উৎকর্য সাধরনর জনয প্রস্তুত থাকরব্।

উচ্চতর শিক্ষা প্রশতষ্ঠারনর সাফরলযর কক্ষরি সব্রথরক গুরুত্বপূ ণয শব্র্য় িল এর সাংশেষ্ট
শিক্ষাশব্ভারগর গুনিান এব্াং অাংিিিরণ উন্মু খতা। এই নীশত একশি শিক্ষার শনব্যাি দলরক
উচ্চশিক্ষার ককরন্দ্র িাপন করর।
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a. প্ররতযকশি শিক্ষাপ্রশতষ্ঠারনর পর্যাপ্ত শিক্ষার শব্ভাগ থাকরব্ কর্শি সু শনশিত কররব্ কর্
প্রশতশি কার্যকলাপ, শব্র্য় ও কক্ষরির র্াব্তীয় চাশিদার পশরপূ রণ িরছ একশি প্রতযাশিত
শিক্ষাথযী-শিক্ষক অনু পাত (৩০:১ এর কব্শি নয়) ব্জায় থাকরছ এব্াং তব্শচিয
শনশিতভারব্ থাকরছ।
b. আপাতকালীন / সািশয়ক ভারব্ শকাংব্া চুশক্তশভশত্তরত শনরয়ারগর প্রচশলত পদ্ধশতরক
অশব্লরম্ব ব্ন্ধ কররত িরব্।
c. প্রশতশি শিক্ষার শব্ভারগর শনর্ু শক্ত শিক্ষা শভশত্তক অশভজ্ঞতা, শিক্ষাদারনর দক্ষতা এব্াং
জনকলযারন শনরয়াশজত িওয়ার সশদচ্ছার উপরর শভশত্তিীল থাকরব্।
d. একশি র্থার্থভারব্ পশরকশল্পত িায়ী শনর্ু শক্ত কররণর (িতযাব্লী শভশত্তক) অনু সন্ধারনর
পদ্ধশত প্ররতযক শব্ভারগর জনয চালু করা িরব্। ২০৩০ সারলর িরধয সকল
শিক্ষাপ্রশতষ্ঠারন এশি সশক্রয়ভারব্ চাশলত িরব্, র্ার আওতায় কব্সরকারী শিখাপ্রশতষ্ঠান ও
থাকরব্।
e. প্ররতযক শব্ভাগরক সু ষ্ঠুভারব্ সশক্রয় করা িরব্ এব্াং তা তারদর শব্শভন্ন ককারসয
প্রশতষ্ঠাশনকভারব্ পািযসূ চী স্বাধীনতার সরঙ্গ শনব্যাচরনর জনয এব্াং গরব্র্না চালারনার জনয
র্ু ক্ত থাকরব্।
f. সকল

শিক্ষাপ্রশতষ্ঠান

সাংশেষ্ট

শব্ভারগর

জনয

একশি

ধারাব্াশিক

কিযপদ্ধশত

শব্কািসাধরনর পশরকল্পনা ততরী কররব্ এব্াং এশিরক সু চারুভারব্ সম্পন্ন করার পদ্ধশতর
ব্যাপারর শসদ্ধান্ত কনরব্। এই পশরকল্পনার িরধয অন্তভুযক্ত থাকরব্ প্ররতযক কক্ষরি/ িাখায়
শনপুণতা ব্ৃ শদ্ধ, শিক্ষাপ্রণালীর শক্রয়ািীলতা, গরব্র্না এব্াং অনু িীলরনর উরদযাগ কনওয়া।
g. শব্ভাগীয় শনর্ু শক্ত ও শব্কািসাধন, কপিাসাংক্রান্ত শব্কাি এব্াং ক্ষয়ক্ষশত কিাচরনর ব্যব্িা
প্ররতযক শিক্ষারকরন্দ্রর প্রাশতষ্ঠাশনক শব্কারির অাংি িরত িরব্ তারত লক্ষয রাখা।

৫. কিযকুিলী িাসনব্যব্িা এব্াং স্বয়াংশক্রয়তা ( Empower governance and Autonomy)
উরেিয : স্বশনভযর এব্াং দক্ষ ও তনশতক কনতৃত্বসম্পন্ন স্বচাশলত শিক্ষাপ্রশতষ্ঠান।
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একশি উচ্চিারনর শিক্ষা এব্াং গরব্র্নার প্ররয়াজন প্রশতপালনিুলক সাংস্কৃশতরত শচন্তািীল আদান
প্রদান উচ্চতর শিক্ষারকরন্দ্রর চালনা এই সাংস্কৃশতরক শনশিত করর।
a. উচ্চতর শিক্ষারকন্দ্রগুশল স্বশনভযর পর্যদ দ্বারা চাশলত িরব্, একশি সািশিক শিক্ষািুলক ও
প্রিাসনিূ লক স্বয়াংশক্রয়তার সরঙ্গ। পর্যদ, ভারপ্রাপ্ত সভাপশত এব্াং উপাচার্য/পশরচালরনর
(প্রধান কার্যশনরব্ািক) প্রস্তুশত শনর্ু শক্তকররণর িাধযরি সরকাশর সরিত অনযানয ব্শিরাগত
প্রভাব্গুশলরক দূ র কররত িরব্ এব্াং এর ফরল প্রশতষ্ঠারনর প্রশত শনরয়াশজত
উচ্চক্ষিতাসম্পন্ন িানু রর্র কর্াগদান শনশিত িরব্।
b. সকল উচ্চশিক্ষার প্রশতষ্ঠানগুশল স্ব-িাশসত স্বয়াংচাশলত ককরন্দ্র পশরণত িরব্; এর
পািাপাশি অশধভুশক্তর পন্থা তুরল কদওয়া িরব্। ‘অশধভুক্ত করলজ’গুরলারক স্বয়াংচাশলত
শিশি করলরজ পশরণত করা িরব্ এব্াং অশধভুশক্তিীল শব্শ্বশব্দযালয়গুশলরক আকর্যণীয়
ব্হুশব্র্য়শভশত্তক ককরন্দ্র পশরণত করা িরব্।
c. কব্সরকাশর এব্াং সরকাশর প্রশতষ্ঠানগুশল শনয়ািক ব্যব্িার দ্বারা সিানভারব্ পশরচাশলত
িরব্। শিক্ষার ব্াশণশজযকীকরণ ব্ন্ধ করা িরব্ এব্াং জনদরদী প্ররচষ্টারক উৎসাি কদওয়া
িরব্।
d. একশি ব্যব্িার িরধয স্বচালনা স্বত স্ফূতযভারব্ শনশিত থাকরব্- এর সাংস্কৃশত, গিন, ও
পদ্ধশতর িরধয। শব্ভাগগুশলরত প্রাশতষ্ঠাশনক স্বাধীনতা ও পািযক্রি শভশত্তক উন্নশতশব্ধান
থাকরব্; এর িরধয ররয়রছ শিক্ষাপ্রণালীিূ লক পদ্ধশত, শিক্ষাথযীরদর িূ লযায়ণ এব্াং
গরব্র্ণা। প্রশতষ্ঠানগুশলরত প্রিাসশনক ও শিক্ষািূ লক স্বয়াংশক্রয়তা থাকরব্। এর িরধয
অন্তভূ ক্ত
য থাকরব্ কার্যকলাপ শুরু করা ও চালনা করার স্বাধীনতা, পািযক্রি শনধযারণ,
শিক্ষাথযীর দক্ষতা শব্চার, শিরক্ষাপকররণর প্ররয়াজনীয়তা, অন্তব্যতযী ব্যব্িাগুশলর শব্কাি
র্া িাসনব্যাব্িা ও পশরচালনা ব্যব্িারকও আওতাভুক্ত কররব্। উচ্চতর শিক্ষা
প্রশতষ্ঠানগুশলরক সশতয অরথযই স্বয়াংিাশসত, স্বাধীন ও স্বচাশলত ককরন্দ্র পশরণত করা িরব্।

৬. শনয়িাব্লী ব্যব্িার রূপান্তর ( Transformation of the Regulatory System)
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উরেিয : ফলপ্রসূ , সক্ষি এব্াং প্রশতশক্রয়ািীল শনয়িাব্লী র্ার িরধয উচ্চশিক্ষার উৎকর্য
এব্াং জনসাধাররনর আিি শব্স্তার করা িরব্।

শনয়িগুশলরক জনসাধাররনর উৎসাি ব্ৃ শদ্ধ, সিতা শব্ধান, উৎকর্যতা, আশথযক সঙ্গাশতশব্ধান,
তনশতকভারব্ র্থাথয করা ও সু চালনার জনয প্রশতশক্রয়ািীল ও পশরিীশলত করর কতালা িরব্।
a. র্থার্থ শব্নযাস, অথযসরাব্রাি, িানপ্ররয়াগ এব্াং শনয়িাব্লীর কাজরক আলাদা করা িরব্
এব্াং স্বাধীন শকছু কািারিার দ্বারা চালারনা িরব্, ক্ষিতায়ন শকাংব্া উরেিযপ্ররণাশদত
দ্বন্দ্বরক নাকচ করা িরব্।
b. একিাি জাতীয় উচ্চতর শিক্ষা শনয়ািক কতৃপক্ষ কপিাসাংক্রান্ত শিক্ষা সরিত সকল
উচ্চতর শিক্ষার শনধযারক িরব্। সকল ব্তযিান শনয়ািক কগাষ্ঠীগুশলরক অশভজ্ঞ র্থার্থ
শব্নযাসকারী কগাষ্ঠীরত পশরণত করা িরব্।
c. ব্তযিান শব্শ্বশব্দযালয় িঞ্জু শর কশিিনরক উচ্চতর শিক্ষা িঞ্জু শর কাউশন্সরল পশরণত করা
িরব্।
d. সাধারণ শিক্ষা কাউশন্সল ততশর করা িরব্ এব্াং কসশি জাতীয় উচ্চতর শিক্ষার
কর্াগযতাশভশত্তক গিনরক উন্নত কররব্ র্ার ফরল ‘সাধারন তব্শিষ্টযাব্লী’ তথা উচ্চতর
শিক্ষায় প্রতযাশিত শিখন ফলফলরক শনধযারন করা র্ারব্।
e. কিৌশলক িানদরন্ডর শভশত্তরত িানপ্ররয়াগ শনয়রির শভশত্ত িরব্। জাতীয় িূ লযায়ণ এব্াং
িানপ্ররয়াগকারী কাউশন্সল িানপ্রদানকারী প্রশতষ্ঠারনর একশি ব্াস্তুতন্ত্র ততশর কররব্ এব্াং
এই প্রশক্রয়ারক শনরীক্ষন কররব্।
f. সরকাশর এব্াং কব্সরকাশর উচ্চশিক্ষা প্রশতষ্ঠারনর জনয একশি সাধারন শনয়ািক ব্যব্িা
থাকরব্। ব্যশক্তগত িানব্শিনতর্ী প্ররচষ্টারক উৎসাি কদওয়া িরব্।
g. উচ্চশিক্ষার রাজয শব্ভাগগুশল শনয়িশভশত্তক স্তরর নযস্ত থাকরব্। উচ্চশিক্ষার রাজয
উপরদষ্টা দল সিকিযীরদর সিরর্াশগতা ও সব্রথরক ভাল অভযাস শব্শনিয় শনশিত
কররব্।

শিক্ষক শিক্ষণ
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(Teacher Education)

১. সু সাংব্দ্ধ শিক্ষক প্রস্তুশত ( Rigorous Teacher Preparation)
উরেিয : শিক্ষরকরা র্ারত শব্র্য়, শিক্ষাপ্রণালী ও অভযারস সরব্যাচ্চ িারনর
প্রশিক্ষণ পায় তা শনশিত করা এব্াং এশি কররত িরব্ শিক্ষক শিক্ষার
ব্যব্িাশিরক ব্হুশব্র্য়শভশত্তক করলরজ ও শব্শ্বশব্দযালরয় িানান্তর করর এব্াং
স্কুলশিক্ষকরদর নূ যনতি কর্াগযতা শিসারব্ চার ব্ছররর সশিশলত স্নাতক শিশির
সূ চনা করর।

শিক্ষাদান তনশতকভারব্ এব্াং কব্ৌশদ্ধকভারব্ একশি কিযব্হুল কাজ। নতুন শিক্ষকরদর
প্ররয়াজন গভীরভারব্ প্রস্তুশত এব্াং কিযিীল শিক্ষকরদর প্ররয়াজন ক্রিাগত কারজর
উন্নশত এব্াং শিক্ষাগত কার্যগত সিরর্াশগতা।
a. চার ব্ছররর সিশলত স্নাতক শিক্ষা শব্জ্ঞান পদ্ধশতশি শিক্ষকরদর প্রস্তুশতর
জনয একশি শনম্ন িাজুরয়ি শিক্ষা পর্যায় শিসারব্ ব্হুশব্র্য়শভশত্তক প্রশতষ্ঠারন
প্রদান করা িরব্, কর্খারন প্ররতযক শব্র্য় ও শিক্ষক প্রস্তুশতর ককাসযগুশলও
থাকরব্। এশি িরব্ একশি স্তরশভশত্তক, শব্র্য়শভশত্তক কিযসূচী র্া কলা শব্ভাগ,
শক্রড়া, কপিাদাশর শিক্ষা ব্া শব্রির্ শিক্ষা সব্শকছু রতই শপ্র-স্কুল কথরক
কসরকন্ডাশর স্তর অব্শধ শিক্ষকরদর প্রস্তুত কররব্।
b. চার ব্ছররর শব্ এি শিশি অনযানয শনম্ন স্নাতক শিশি গুরলার সরঙ্গ সিতুলয
িরব্ এব্াং চারব্র্যীয় শব্ এি রত ছািছািীরা স্নাতরকাত্তর শিশিরত অাংিিিন
কররত পাররব্।
c. ব্তযিান শদ্ব-ব্াশর্যক শব্-এি এর শিক্ষা ২০৩০ সাল অব্শধ চলরব্। ২০৩০
সারলর পর কর্ প্রশতষ্ঠানগুশলরক চারব্র্যীয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ পদ্ধশত প্রদান
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কররব্ ককব্ল কসগুশলই একই সরঙ্গ এই শদ্ব-ব্াশর্যক শিক্ষা পদ্ধশত প্রদান
কররব্। এই শিক্ষাপদ্ধশতগুশল একজন স্নাতক প্রাপ্ত শিক্ষাথযীরক কদওয়া র্ারব্।
d. ২০৩০ সারলর পর অনয ককান ধররনর চাকুশরপূ ব্য শিক্ষক প্রস্তুশতর প্রশিক্ষণ
কদওয়া িরব্ না।
e. ককব্ল ব্হুশব্র্য় সিৃদ্ধ প্রশতষ্ঠান গুশলরতই শিক্ষক প্রশিক্ষণ কদওয়া িরব্।
একশি সু র্ি চাকুশরপূ ব্য শিক্ষক প্রস্তুশতর জনয প্ররয়াজন শব্শভন্ন শব্র্রয়র
িাখার শনশররখ প্রাজ্ঞতা। এর ফরল সশিক তাশত্ত্বক উপারয় শিক্ষাগত িতািত,
শব্র্য়, শিক্ষাপ্রণালী কক অনু ধাব্ন কররত সক্ষি িরব্। এর সরঙ্গ তাশত্ত্বকব্যাব্িাশরক কর্াগসূ ি ঘিারত সক্ষিতা থাকরত িরব্। এই সব্শকছু র জনয
শিক্ষা ও শব্দযালয় শভশত্তক শব্র্য়গুশলর িূ ল পশরসরর শব্শভন্ন ধররনর প্রাজ্ঞ
ব্যশক্তব্রগযর থাকা খুব্ জরুশর।
f. সাধাররনর তুলনায় নগণয ও কার্যক্ষিতািীন শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রশতষ্ঠান
গুশলরক ব্ন্ধ করর কদওয়া িরব্।

কপিাদার শিক্ষা
(Professional Education)

১. উচ্চতর শিক্ষার সরঙ্গ কপিাশভশত্তক শিক্ষার সিিয় সাধন। কপিাশভশত্তক শিক্ষার পুননযব্ীকরণ
(Reintegrating Professional Education into Higher Education, Revitalizing
Professional Education
উরেিয কপিায় অশভজ্ঞ িানু র্ ততশররত সব্যাঙ্গীণ শব্কািিূ লক প্ররচষ্টার সূ চনা করা, কর্শি
শব্স্তৃত ভারব্ দক্ষতা এব্াং একুি িতকীয় শনপুনতা, সিাজ ও িানু রর্র পশররপ্রশক্ষরত
পর্যারলাচনা, একশি িশক্তিালী তনশতক িানদণ্ড এব্াং সরব্যাচ্চ িারনর কপিাশভশত্তক কিযক্ষিতার
শনশিত করার িরধয শদরয় করা িরব্।
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কপিায় অশভজ্ঞ ব্যশক্ত ততশররত অব্িযই থাকরত িরব্ নযায় নীশত সম্পরকয

শিক্ষা,

জনিানসরকশন্দ্রক উরেিযরক গুরুত্ব কদওয়া, শনশদযষ্ট িাখাশিরত শিক্ষা এব্াং অভযারসর শিক্ষা।
এশি সম্পন্ন করার জনয কপিাদাশর শিক্ষায় শনশিতভারব্ই শব্রির্রত্বর শদকশি ব্াদ শদরয় কদওয়া
চলরব্ না।
a. কপিাদার শিক্ষা সািশিক উচ্চশিক্ষাব্যব্িায় একশি সু সাংিত অাংি িরব্। উরিখরর্াগয
প্রর্ু শক্তপূ ণয শব্শ্বশব্দযালয় চালু করার পদ্ধশত, স্বািযশব্জ্ঞান শব্শ্বশব্দযালয়, আইনগত ও
কৃশর্শভশত্তক শব্শ্বশব্দযালয় অথব্া এই সম্পশকযত অনযানয কক্ষিগুশল ব্ন্ধ করর কদওয়া
িরব্। সিস্ত প্রশতষ্ঠান কর্গুশল কপিাদার শকাংব্া সাধারন শিক্ষা প্রদান কররছ কসগুশলরক
ক্রিি ২০৩০ সারলর িরধয একই সরঙ্গ দুশিরতই প্রশিক্ষণ কদওয়া প্রশতষ্ঠারন পশরণত
িরত িরব্।
b. কৃশর্শভশত্তক শিক্ষা ও তৎসম্পশকযত িাখাগুশলরক নতুন করর জাশগরয় কতালা িরব্। র্শদও
কদরির সিস্ত শব্শ্বশব্দযালরয়র প্রায় ৯ িতাাংি কৃশর্শভশত্তক শব্শ্বশব্দযালয়, উচ্চশিক্ষায়
ভশতয িওয়ার সিশষ্টগত ১ িতাাংরির কচরয় কি িতাাংি ছািছািী কৃশর্শব্দযা ও তার
সিরর্াগী শব্জ্ঞান শব্র্রয় ভশতয িয়। কৃশর্শব্দযা ও তার সিরর্াগী িাখার দক্ষতা ও
গুনিান দুরিাই ব্ৃ শদ্ধ কররত িরব্ র্ারত উন্নততর, দক্ষ স্নাতক ও প্রর্ু শক্তশব্দরদর দ্বারা,
নতুন গরব্র্ণা এব্াং প্রর্ু শক্ত ও অভযারসর সরঙ্গ সম্পকযর্ুক্ত ব্াজারশভশত্তক শব্স্তাররর
িাধরি কৃশর্র উৎপাদনিীলতা ব্ৃ শদ্ধ করা র্ায়। সাধারন শিক্ষার সরঙ্গ সাংর্ু ক্ত কার্যনিলীর
িাধরি কৃশর্ ও পশু শচশকৎসা শব্জ্ঞারন অশভজ্ঞ কপিাদার ততশরর ক্ষিতা অরনক ব্াড়ারনা
িরব্। কৃশর্শিক্ষার সিি নকিা পালরি কদওয়া িরব্ এিন শকছু অশভজ্ঞ কপিাদার
ততশররত িরনাশনরব্ি করা িরব্ র্ারা িানীয় তথয ব্ুঝরত ও ব্যব্িার কররত শচরাচশরত
জ্ঞান এব্াং শনতযনতুন প্রর্ু শক্ত সম্পরকয সিযক ওয়াশকব্িল থাকরব্ন এব্াং একই সরঙ্গ
জশির উৎপাদন ক্ষিতার অব্নশত, জলব্ায়ু র পশরব্তযন, আিারদর ক্রিব্ধযিান
জনসাংখযার জনয খারদযর সাংিান এই জশিল শব্র্য় গুশল সম্পরকযও অব্শিত থাকরব্ন।
কর্ সিস্ত প্রশতষ্ঠান কৃশর্শিক্ষা প্রদান কররব্, কসগুশলরক অব্িযই প্রতযক্ষভারব্ িানীয়
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জনরগাষ্ঠীর কথরক উপকৃত িরত িরব্। একশি পদ্ধশত িরত পারর প্রর্ু শক্তর উদ্ভব্ ঘিারনা
ও সম্প্রসাররনর জনয কৃশর্শভশত্তক প্রর্ু শক্ত পাকয গিন করা।
c. আইন শিক্ষা পুনগযিন করা িরব্। আইন কপিাগত শিক্ষায় শব্শ্বব্যাপী প্রশতরর্াশগতািূ লক
সরব্যাতি অনু িীলন, নযায়শব্চার ও সিরয়াপরর্াশগ শব্চাররর সু শব্ধার জনয নতুন প্রর্ু শক্ত
িিণ করা িরব্। একই সিয় এশি সাাংশব্ধাশনক, সািাশজক, অথযননশতক,রাজননশতক ও
জাতীয় পুনগযিরনর দ্বারা পশরচাশলত গণতরন্ত্রর উপকরণ, আইরনর িাসন ও
িানব্শধকাররর ব্যাপারর অব্গত ও উদযিিীল থাকরব্। আইন গরব্র্ণার পািক্রি
অব্িযই প্রতযক্ষযভারব্ সাাংস্কৃশতক কপ্রক্ষাপি, আইন শচন্তাভাব্না, শব্চারনীশত-অনু িীলন ও
পর্যাপ্ত রূরপ শব্চার শব্ভাগ সম্পশকযত শব্র্য়রক প্রশতফশলত কররব্। রাজয আইন িৃ ঙ্খলা
প্রশতষ্ঠানগুশল ভশব্র্যৎ আইনজীব্ী ও শব্চারকরদর জনয শদ্বভাশর্ক – ইাংররশজ ও
রাজযভার্ায় আইন ততশরর শিক্ষার প্রস্তাব্ িিণ কররব্।
d. স্বািয সু রক্ষা শিক্ষা সিয়কাল, কািারিা ও শিক্ষা কিযসূশচর নকসা জনসাধাররণর
প্ররয়াজরনর ভূ শিকার উপর শভশত্ত করর পুনরাব্ৃ শত্ত করা িরব্। উদািরণস্বরূপ প্রশতশি
স্বািযরসব্া প্রশক্রয়া ব্া িস্তরক্ষরপর জনয একজন সম্পন্ন কর্াগযতা সম্পন্ন শচশকৎসরকর
প্ররয়াজন িয়না (কর্িন ইশসশজ করা ব্া পড়া)। সকল এিশব্শব্এস স্নাতকরদর অব্িযই
ক) শচশকৎসা দক্ষতা খ) করাগ শনয়ন্ত্রণ সাংক্রান্ত দক্ষতা গ) অস্ত্র প্রচার দক্ষতা ও ঘ)
জরুশর অব্িার জনয দক্ষ িরত িরব্। শিক্ষাথযীরদর প্রথিত প্রাথশিক র্ত্ন ও শদ্বতীয়ত
িাসপাতারলর প্ররয়াজনীয় দক্ষতা শনয়শিত িূ লযায়ন করা িরব্। এিশব্শব্এস ককারসয
প্রথি ব্া দুই ব্ছর সিস্ত শব্জ্ঞান স্নাতকরদর জনয সাধারণ িরব্। র্ারা পরব্তযীরত এিশব্
শব্এস, শব্শিএস, নাশসযাং ব্া অনযানয ককারসযও শব্রির্জ্ঞ িরত পাররব্। অনযানয শচশকৎসা
শব্ভাগ কর্িন নাশসযাং, কিন্টাল ইতযাশদ কথরকও এিশব্শব্এস ককারসয পাশিযও প্ররব্রির
অনু িশত কদওয়া িরব্ – এরত শচশকৎসাশব্দযার কর্াগযতা কািারিা সিজতর িরব্। নাশসযাং
শিক্ষার গুণগতিান জাতীয় স্বীকৃশত সাংিা ও উপিাখা ততশর করর উন্নত করা িরব্।
জনসাধারণগণ র্ারত শব্শভন্ন স্বািয কসব্ার সু শব্ধা গুশল কপরয় থারক তার জনয স্বািয
কসব্া শিক্ষা ব্যব্িারক সাংিত িরব্ –এই অরথয দৃ ষ্টান্তিূ লক ভারব্ অযারলারপশথক
শচশকৎসাশব্দযার সকল শিক্ষাথযীরদর অব্িযই আয়ু রব্যদ, কর্াগ, কনচাররাপযাশথ, ইউশনশন,
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শসদ্ধ ও কিাশিওপযাশথ কিৌশলক জ্ঞান থাকরত িরব্ ও স্বািযরসব্া শিক্ষায় প্রশতরর্ধক
স্বািরসব্া ও কর্ৌথ শচশকৎসার উপররও শব্রির্ কজার কদওয়া িরব্।
e. প্রর্ু শক্তশব্দযা শব্রির্ শকছু সিসযার িুরখািুশখ িয় কারণ এই শব্রির্ শব্ভাগ সম্পূ ণযরূরপ
জ্ঞানশনভযরও নয়, আব্ার সম্পূ ণযরূরপ দক্ষতা শনভযর ও নয়। এছাড়াও সিস্ত রকি
িানশব্ক প্রয়াসগুশলর উপর প্রর্ু শক্তর প্রভাব্ ব্াড়রছ এব্াং তার ফরল প্রর্ু শক্ত শব্ভাগ ও
অনযানয শব্ভাগ গুশলর িরধযকার িাশি ক্ষয়ীভূ ত িরচ্ছ। এই শব্রির্ িাখা গুশলরত কব্ি
করয়ক দিক ধরর শুধু সু রর্াগযতা সম্পন্ন ব্যাশক্তব্রগযরই কর্ চাশিদা ব্াড়রছ তা নয়। ব্রাং
গরব্র্ণা এব্াং সৃ শষ্টরকও পশরচালনার জনয শিল্প ও প্রশতষ্ঠান গুশলর িরধয পারস্পশরক
সিরর্াশগতা ও চাশিদা ব্া প্ররয়াজন ব্াড়রছ। র্ন্ত্রশব্জ্ঞান এব্াং প্রর্ু শক্তর কার্যক্রি গুশল
সাংরিাশধত করা িরব্ র্ারত কপিাদার ব্যশক্তরা র্ারা সাম্প্রশতক কাল এব্াং ভশব্র্যৎ দুই
এর জনযই প্রস্তুত, তারা সিাজ ও অথযননশতক ও পশররব্িগত পশরব্তযরনর সারথ সারথ
প্ররয়াজন িত শব্জ্ঞান ও প্রর্ু শক্তরক কারজ লাগারত পারর। ছািছািীরা র্ারত তারদর
জ্ঞান এব্াং দক্ষতারক শব্শভন্ন, অজানা পশরশিশতরত, িারন এব্াং অভযন্তরীন কপিাগত
তব্শচিয ও তনশতকতা অনু র্ায়ী কারজ লাগারনার ক্ষিতা অজযন কররত পারর তার জনয
পািযক্রিরক পুনশনযিযান করা িরব্। নতুন এব্াং উদীয়িান শব্ভাগগুশল কর্িন- কৃশিি
ব্ুশদ্ধিত্তা, ব্ৃ িৎ তথয শব্রের্ণ ইতযাশদ কক্ষরি ককৌিলগত কজার কদওয়া িরব্।
প্রশতষ্ঠারন স্বীকৃশত/পদির্যাদা- শিক্ষা প্রশতষ্ঠান, শিল্প গত অশভজ্ঞতা সম্পন্ন কিযিশক্ত,
ইন্টানযশিপ এর সু রর্াগ ব্ৃ শদ্ধ প্রভৃশতর সিরর্াশগতা ব্া সঙ্ঘব্দ্ধতারক উদ্ভাব্ন কররব্।

জাতীয় গরব্র্ণা প্রশতষ্ঠান
(National Research Foundation)
গুনিান সম্পন্ন শিক্ষাশভশত্তক গরব্র্ণা তরাশিত করা (Catalyzing Quality Academic
Research)
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উরেিয শব্শ্বশব্দযালয় ও িিাশব্দযালরয় ব্পনিূ লক এব্াং ক্রিব্ধযিান গরব্র্ণার প্রশত শব্রির্
গুরুত্ব প্রদারনর িাধযরি সারা কদি জুরড় সিস্ত প্রকার প্রাশতষ্ঠাশনক শব্ভারগ গরব্র্ণা ও
নতুনত্বরক দ্রুততা প্রদান করা এব্াং প্রব্ল ভারব্ সশক্রয় করর কতালা- গরব্র্ণার কক্ষরি
প্রশতরর্াশগতািূ লক, জশিল পর্যারলাচনািূ লক তিশব্ল কজাগান ও শনরদযিনা

এব্াং

সিরর্াশগতার িাধযরি সঞ্চালনিূ লক ব্াস্তুতন্ত্র সৃ শষ্ট করর।

গরব্র্ণা এব্াং নতুনত্ব িল ব্ৃ িৎ স্পিনিীল অথযনীশতর শব্কাি ও স্বীকৃশত দান, সিারজর উন্নশত
সাধন এব্াং একশি কদি তথা জাশতর ব্ৃ িত্তর িান লারভর এব্াং উেীপনা প্রদারনর ককন্দ্র। আজ
শব্শ্ব জুরড় জলব্ায়ু , প্রর্ু শক্ত, জনসাংখযা, গশতপ্রকৃশত এব্াং আরও শব্শভন্ন কক্ষরি কর্ দ্রুত
পশরব্তযন লক্ষণীয় তা একশি ব্শলষ্ঠ গরব্র্ণা প্রশক্রয়ারক পূ ব্যারপক্ষা আরও গুরুত্বপূ ণয করর
কতারল।
a. সাংসরদ আইরনর িাধযরি জাতীয় গরব্র্ণা সাংিারক ভারত সরকাররর একশি স্বিাশসত
অঙ্গ শিরসরব্ প্রশতষ্ঠা করা িরব্। ইিারক ব্াৎসশরক ২০ িাজার ককাশি িাকায় (০.১
িতাাংি শজ শি শপ) অনু দান প্রদান করা িরব্ এব্াং পরব্তযী দিক গুশলরত কদরির
গুনগত গরব্র্ণার উন্নশত সাধরনর ক্ষিতা ব্ৃ শদ্ধর সারথ সারথ এই অনু দারনর পশরিান ও
ব্ৃ শদ্ধ পারব্।
b. প্রাশতষ্ঠাশনক কারজর প্রাথশিক উরেিয গুশলর অন্তগযত িল
• প্রশতরর্াশগতািূ লক ও জশিল পর্যারলাচনা িূ লক পদ্ধশতর িাধযরি সিস্ত
প্রশতষ্ঠারন শব্ভাগীয় শচিপরি গরব্র্ণার জনয তিশব্ল কজাগান কদওয়া।
• কদি জুরড় শিক্ষা প্রশতষ্ঠান গুশলর গরব্র্ণার সািথযয গরড় কতালা।
• সব্রচরয় জরুশর জাতীয় শব্র্রয় গরব্র্ণা এব্াং সাম্প্রশতক গরব্র্ণািূ লক
সাফলযরক ব্াস্তব্ায়রনর িাধযরি জনসাধাররণর কলযাণ শনশিত করার জনয
গরব্র্ক, সরকার ও প্রশতষ্ঠারনর িরধয লাভজনক সাংরর্াগ িাপন করা।
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• শব্রির্ পুরস্কার প্রদান এব্াং আরলাচনা সভার িাধযরি অসাধারণ গরব্র্ণারক
স্বীকৃশত প্রদান করা।
c. প্রশতষ্ঠান চারশি প্রধান শব্ভাগ শদরয় শুরু িরব্- প্রর্ু শক্ত, সিাজ শব্জ্ঞান এব্াং কলা ও
িানব্তা।

অশতশরক্ত িুখয িরনারর্ারগর শব্র্য়
(Additional Key Focus Areas)
১. শিক্ষা প্রর্ু শক্ত (Educational Policy)
উরেিয সব্যস্তররর শিক্ষা প্রর্ু শক্তর র্থার্থ সাংিশত সাধন শিক্ষক ততশর ও তারদর শব্কাি কক
সিজাত কররত, শিক্ষার িান, শিখন ও িূ লযায়ণ প্রশক্রয়ার িান ব্াড়ারত, সু শব্ধা কথরক ব্শঞ্চত
সম্প্রদারয়র িরধয শিক্ষার প্ররব্ি ঘিারত, শিক্ষার পশরকল্পনা, প্রিাসন ও পশরচালনারক গশতিীল
কররত।

এই নীশতশির লক্ষয িরব্ সব্ স্তররর শিক্ষার প্রর্ু শক্তর সশিকভারব্ সাংিশত িাপন করা, র্ার ফরল
I)

শিক্ষন, শিখন ও িূ লযায়ণ প্রশক্রয়ার শব্কাি িরব্।

II)

শিক্ষকরদর কপিার ধারাব্াশিক শব্কািরক সািার্য করা।

III)

ব্শঞ্চত সম্প্রদারয়র িরধয শিক্ষার প্রাপযতা ব্ৃ শদ্ধ।

IV)

শিক্ষার পশরকল্পনা, প্রিাসন ও পশরচালনারক গশতিীল করা।

a. জাতীয় শিক্ষা শভশত্তক প্রর্ু শক্ত কফারাি নািক একশি স্ব চাশলত সাংগিন ততশর করা িরব্
প্রর্ু শক্তর উদ্ভব্, প্রসার ও ব্যব্িার সম্পরকয শনধযারন করার জনয। এর জনয শিক্ষা
প্রশতষ্ঠান রাজয ও ককন্দ্র সরকার ও অনযানয সাংশেষ্ট সাংগিন গুশলর কনতৃরত্ব সাম্প্রশতক
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তথয ও গরব্র্ণা, আরলাচনার সু রর্াগ ও এরক অপররর সারথ শব্শনিরয়র সু রর্াগ করর
কদওয়া িরব্।
b. শিক্ষা পদ্ধশতরত প্রর্ু শক্তর সিিয় (উদা- সািার্যকারী অনু ব্াদ, শিক্ষার প্রণালীর সিায়ক
শিসারব্ কাজ করা, ক্রিাগত কপিাশভশত্তক শব্কাি সাধন, অনলাইন ককাসয ইতযাশদ।),
শিশজিাল আধাররর িাধযরি প্রর্ু শক্তর দ্বারা শিক্ষক কদর প্রস্তুত করা, উৎকৃষ্ট সিরর্াশগতা
ও গরব্র্ণার িাধযরি ব্াড়ারনা িরব্। প্রর্ু শক্তর ব্যব্িারর সািার্য ও গরব্র্ণা চালানর জনয
শিক্ষা প্রর্ু শক্তর উন্নশতর ককন্দ্র িাপন করা িরব্।
c. শিক্ষা সাংক্রান্ত তরথযর জাতীয় আধারর শিক্ষা প্রশতষ্ঠান, শিক্ষক ও শিক্ষাথযীরদর সিস্ত
তথয শিশজিাল আকারর রশক্ষত থাকরব্।

২. ব্ৃ শত্তগত শিক্ষা (Vocational Education)
উরেিয : শব্দযালয়, করলজ ও শব্শ্বশব্দযালয়- সব্ শিক্ষা িারন ব্ৃ শত্তগত শিক্ষার
সিিয়। ২০২৫ সারলর িরধয কিপরক্ষ ৫০ িতাাংি শিক্ষাথযীরদর ব্ৃ শত্তিূ লক শিক্ষা
শদরত িরব্।
২০২৫ সারলর িরধয এই নীশতশি শব্দযালয় এব্াং উচ্চশিক্ষা ব্যব্িায় কিপরক্ষ ৫০
িতাাংি শিক্ষাথযীর িরধয দক্ষতা উন্নয়ন অজযরন লক্ষয শনধযারণ করর।
a. পরব্তযী দিরক ধীরর ধীরর ব্ৃ শত্তিূ লক শিক্ষারক সকল শিক্ষা প্রশতষ্ঠারন সিশিত
করা িরব্। কিযদক্ষতার ফারাক শব্রের্ণ ও িানীয় সু শব্ধা তাশলকাভুক্ত করার উপর
শনভযর করর চারশি ভাগ কব্রছ কনওয়া িরব্। প্রর্ু শক্তগত ও ব্ৃ শত্তিূ লক শিক্ষা উদার
শিক্ষাব্যব্িার ব্ৃ িত্তর আদরিযর অাংি িরব্। ব্ৃ শত্তিূ লক শিক্ষার সিিরয়র জনয গশিত
জাতীয় কশিশি এই প্ররচষ্টার কদখভাল কররব্।
b. শিক্ষা প্রশতষ্ঠা, প্রর্ু শক্ত প্রশতষ্ঠান, শিল্প এইসরব্র পারস্পশরক কারজর িরধয শদরয়
এই পশরব্তযন ঘিারনা িরব্ এব্াং সাংিশত সাধরনর জনয একশি পৃথক অথযরকার্
রাখা িরব্।
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c. জাতীয় দক্ষতা িুলক কর্াগযতার গিরনর (National Skill Qualifications
Framework) কথরক প্ররতযক শব্র্রয়র িাখা, ব্ৃ শত্তিূ লক কাজ, কপিার কক্ষরি
জশড়ত থাকরব্। এছাড়াও আন্তজযাশতক েিসাংগিরনর দ্বারা প্রচশলত কপিাসাংক্রান্ত
আন্তজযাশতক কেনীশব্ভাগ এর সরঙ্গ ভারতীয় িাপকাশির সািঞ্জসয শব্ধান করা িরব্।
এই গিন শব্নযাসশি পূ ব্ব্
য তযী শিক্ষা সম্পরকয অব্শিত করার শভশত্ত গরড় কতারল।এর
িাধরি প্রথাগত পদ্ধশত কথরক শব্চুযত িওয়া জনরগাষ্টীর আব্ার সিিয় করা িরব্
গিন শব্নযারসর ধারা ব্জায় কররখ ও তারদর অশভজ্ঞতার সরঙ্গ িাপ খাইরয়। এই
গিনশব্নযাসশি সাধারন ব্ৃ শত্তগত শিক্ষার িরধয গশতিীলতার সঞ্চারও কররব্।
d. শনম্নস্নাতক স্তরর ২০৩০-৩৫ সারলর িরধয ব্ৃ শত্তগত শিক্ষায় অাংিিিরনর প্রব্ণতা
৫০% ব্ৃ শদ্ধ করা িরব্। উচ্চশিক্ষার প্রশতষ্ঠানগুশল ব্ৃ শত্তগত শিক্ষা শনরজরা শকাংব্া
ককান শিল্প প্রশতষ্ঠারনর সরঙ্গ অাংিীদাশররত্ব প্রদান কররত পারর।
e. ব্ৃ শত্তগত শিক্ষা, শিক্ষানশব্িী প্রদারনর নিুনা উচ্চশিক্ষা প্রশতষ্ঠারনর িাধযরি পরীক্ষা
করা কর্রত পারর। শিল্প প্রশতষ্ঠারন সরঙ্গ অাংিীদাশররত্ব এই প্রশতষ্ঠানগুশলরত
ব্াশণশজযক পরািিয দারনর ককন্দ্র গরড় কতালা িরব্।
১. ছািছািীরদর কারছ ব্ৃ শত্তিূ লক শিক্ষার শব্শভন্ন ককারসযর িধয শদরয় 'কলাকশব্দযা' ব্া
ভাররত উদ্ভূত জ্ঞান সিজলভয করর কতালা িরব্।
৩. প্রাপ্তব্য়স্ক শিক্ষা ( Adult Education)
উরেিয : ২০৩০ সারলর িরধয ১০০ িতাাংি র্ু ব্ক র্ু ব্শত ও প্রাপ্তব্য়রস্কর সাক্ষরতার িার ও
উরিখরর্াগয ভারব্ প্রাপ্তব্য়স্করদর শিক্ষা কার্যক্রি প্রসাশরত ও অব্যািত রাখরব্।
সাক্ষরতা এব্াং কিৌশলক শিক্ষা ব্যশক্তগত, নাগশরক, অথযননশতক ও জীব্নর্ািায় অাংিিিণ ও
জীব্নব্যাশপ শিক্ষার সু রর্াগ প্রশতশি নাগশররকর অশধকার। শকন্তু র্ু ব্ এব্াং প্রাপ্তব্য়স্ক জনসাংখযার
একশি অিিণরর্াগয অনু পাত এখরনা পর্যন্ত অশিশক্ষত ররয় র্ায়।
a. জাতীয় পািক্রি কািারিা প্রাপ্তব্য়স্ক শিক্ষার জনয ৫শি শব্স্তৃত শব্র্য় - কিৌশলক
সাক্ষরতা, সাংখযা সূ চকতা, দুরুি জীব্ন দক্ষতা, ব্ৃ শত্তিূ লক দক্ষতা, কিৌশলক শিক্ষা
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এব্াং চলিান শিক্ষার উন্নশত কররব্। পািযপুস্তক, কিখার উপকরণ সি শিক্ষা
িূ লযায়ন ও প্রিাণপরির িানদণ্ড এই কািারিার অন্তভুযক্ত করা িরব্।
b. প্রাপ্তব্য়স্ক শিক্ষা ককরন্দ্র কিযচাশরব্ৃ রির পশরচালকরদর, প্রশিক্ষকরদর শনরয় ও একশি
ব্ড় দল প্রাপ্তব্য়স্করদর শিক্ষা প্রদারনর জনয জাতীয় প্রাপ্তব্য়স্ক শিক্ষা অধযাপক
কার্যক্রি ততশর করা িরব্।
c. ব্তযিান পন্থা ও উরেিয সাধন করা িরব্ অাংিিিণকাশররদর িনাক্ত করার জনয ও
সম্প্রদারয়র কস্বচ্ছারসব্করদর উৎসাশিত করা িরব্। সম্প্রদারয়র প্রশতশি শিশক্ষত
সদসয কিপরক্ষ একজন ব্যশক্তরক পড়রত কিখারনা িূ ল ককৌিল িরত িরব্।
শব্স্তৃতভারব্ জনসরচতনতা ততশর করা িরব্। নারী সাক্ষরতার উপর শব্রির্ভারব্
গুরুত্ব কদওয়া িরব্।
৪. ভারতীয় ভার্ার প্রচার ( Promotion of Indian Languages)

উরেিয : সিস্ত ভারতীয় ভার্ার সাংরক্ষণ, ব্ৃ শদ্ধ এব্াং তব্শচিয শনশিত করা।

প্রশতশি অঞ্চরলর সাংস্কৃশত ও ঐশতরিযর প্রকৃত অন্তভুযশক্ত এব্াং সাংরক্ষণ।স্কুরলর সকল
শিক্ষাথযীরদর দ্বারা এই কব্াধিশক্ত অজযন করা তখনই সিব্ িরব্ র্খন উপজাতীয় ভার্াসি সকল
ভারতীয় ভার্ার র্থার্থ সিান কদওয়া িরব্। প্রকৃত অরথয সিৃদ্ধ ভার্া ও ভাররতর সাশিতয
সাংরক্ষণ অতযন্ত গুরুত্বপূ ণ।য
a. ভারতীয় ভার্াগুশলরত ভার্া, সাশিতয, তব্জ্ঞাশনক িব্দভাণ্ডাররর উপর দৃ শষ্ট শনব্দ্ধ করা
িরব্। সারা কদরি িশক্তিালী ভারতীয় ভার্া ও সাশিতয কিযসূশচ, শিক্ষক ও অনু র্রদর
শনরয়াগ, দৃ শষ্টশনব্দ্ধ গরব্র্ণা এব্াং িাস্ত্রীয় ভার্ার প্রচাররর িাধযরি তা কাজযকর িরব্।
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b. িাস্ত্রীয় ভার্া ও সাশিতয প্রচাররর জনয শব্দযিান জাতীয় প্রশতষ্ঠানগুশল িশক্তিালী করা
িরব্। পাশল, ফারশস ও পরাকৃত ভার্া শিক্ষরণর জরনয জাতীয় প্রশতষ্ঠান প্রশতষ্ঠা করা
িরব্।
c. তব্জ্ঞাশনক ও কাশরগশর পশরভার্া কশিিন, র্ার দাশয়ত্ব সারা কদরি অশভন্ন ব্যব্িাররর
জনয িব্দভাণ্ডার শব্কাি করা, নতুন করর পুননযব্ীকরণ করা িরব্ এব্াং িারীশরক
শব্জ্ঞান ছাড়াও সিস্ত িৃ ঙ্খলা ও কক্ষিগুশল অন্তভুক্ত
য কররত িরব্।
১. রূপান্তর করণ শিক্ষা : রাষ্ট্রীয় শিক্ষা আরয়াগ ( Transforming Education : Rashtrya
Shiksha aayog)
উরেিয:

নতুন

জাতীয়

শিক্ষা

আরয়াজরকর

কনতৃত্বাধীরন

সকল

স্তরর

নযায়

এব্াং

উৎকর্যতাপ্রদারনর জনয ভাররতর শিক্ষা ব্যব্িার অশতশক্রয়া।

ভারতীয় শিক্ষাব্যব্িারক অনু রপ্ররণীয় কনতৃত্বদান র্া কার্যকর িরল সরব্যাত্তিতা শনশিত িরব্।
a. রাষ্ট্রীয় শিক্ষা আরয়াগব্া জাতীয় শিক্ষা কশিিন প্রধানিন্ত্রীর সভাপশতরত্ব একশি
িীর্যিানীয় সাংিা শিরসরব্ গশিত িরব্।
b. প্রশতশদরনর শব্র্য় সম্পশকযত সরাসশর দাশয়ত্ব শনরয় ককন্দ্রীয় শিক্ষািন্ত্রক উপাচার্য
িরব্ন।
c. রাষ্ট্রীয় শিক্ষা আরয়াগ শব্শিষ্ট শিক্ষাশব্দ, গরব্র্ক, ইউশনয়নিন্ত্রী, শব্শভন্ন রারজযর
িুখযিন্ত্রী এব্াং শব্শভন্ন কক্ষরির শব্শিষ্ট কপিাদাররদর দ্বারা গশিত িরব্। আরয়ারগর
সকল সদসয উচ্চদক্ষতা সম্পন্ন িরব্ এব্াং তারদর কক্ষিগুশলরত জনসাধাররণর কারছ
অব্দারনর প্রিান থাকরব্।তারা সকরল অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা অব্লম্বনকারী িানু র্
িরব্ন।
d. রাষ্ট্রীয় শিক্ষা আরয়াগ ভাররত শিক্ষার তত্ত্বাব্ধায়ক িরব্। এিা আিারদর সিারজর
তব্শচিয পালন করার সিয় শিক্ষাব্যব্িারয় জাতীয় সিিয় তুরল ধরার প্ররচষ্টা
কররব্। এশি জাতীয়, রাজয এব্াং প্রাশতষ্ঠাশনক স্তররর সিস্ত সাংশেষ্ট কনতারদর
কার্যকরতা ও সিতার দ্বারা সিব্ িরব্।
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e. সিিয় ও সিনিীলতা শনশিত কররত রাষ্ট্রীয় শিক্ষা আরয়াগ প্রশতশি রারজয
ঘশনষ্ঠভারব্ কাজ কররব্। রাজযগুশল শিক্ষার জরনয রাজযস্তররর সাংিা গিন কররত
পারর, র্ারক রাজয শিক্ষা আরয়াগ ব্া রাজয শিক্ষা কশিিন ব্লা কর্রত পারর।

অথযায়ন শিক্ষা
Financing Education
১. অথযায়ন শিক্ষা ( Financing Education)
a. এই নীশতশি শিক্ষাগত শব্শনরয়াগ ব্াড়ারনার জনয অঙ্গীকারব্দ্ধ। কারণ আিারদর
শব্শ্বাস কর্ সিারজর ভশব্র্যরতর জনয সািশিকভারব্ শিক্ষার সু শব্ধার কচরয়
ভারলা শব্শনরয়াগ কনই।
b. এই নীশতশি, ককন্দ্রীয় সরকার এব্াং সকল রাজয সরকাররর দ্বারা শিক্ষা কক্ষরি
১০ব্ছররর কিয়ারদ ২0% পর্যন্ত উপর জনসাধাররণর শব্শনরয়াগ ব্ৃ শদ্ধ করর।
c. কর্ সব্ গুরুত্বপূ ণয শব্র্রয়র কক্ষরি আশথযক সিায়তায় ককারনা আরপার্ করা িরব্
না তা িল- শিক্ষািূ লক সম্পদ, ছািসু রক্ষা এব্াং সু িতা, পুশষ্টকর সিায়তা,
পর্যাপ্ত কিযী, শিক্ষরকর উন্নয়ন। এব্াং সকল এ সকল উরদযারগর জনয
সিথযনিীন সম্পদ এব্াং কিপরক্ষ প্রশতশনশধত্বিূ লক কগাষ্ঠীগুশলর জনয নযায়
সঙ্গত উচ্চিারনর শিক্ষা শনশিত করা িরব্।
d. এই নীশতশি শিক্ষারক্ষরি কব্সরকারী ভারব্ জনসাধাররণর জরনয িঙ্গলিয়
কিযসূচীরক জনয পুনরুজ্জীশব্ত, প্রচশরত এব্াং সিথযরনর দাশব্ করর। ককানও
শিক্ষািূ লক প্ররচষ্টার জনয অ-লাভজনক শভশত্তরত সিস্ত জনসাধাররণর
প্রররাশচত তিশব্ল, শব্দযিান সাংিার গুরুত্বপূ ণয চাশিদাগুশলর শদরক ঘনীভূ ত
করা িরব্।
e. প্রাথশিকভারব্ কািারিা ও সাংিার সারথ সম্পশকযত এককালীন ব্যয় ছাড়াও,
এই নীশতশি শনম্নশলশখত কক্ষিগুশল শচশহ্নত করর: (i) তিিব্কালীন শিক্ষার
শব্স্তার এব্াং উন্নশত, (ii) কিৌশলক সাক্ষরতা এব্াং সাংখযাসূ চকতা শনশিত করা,
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(iii) পর্যাপ্ত এব্াং উপর্ু ক্ত স্কুল কিরেরক্সর পুনব্যাসন, (iv) খাদয ও পুশষ্ট
(জলখাব্ার ও িধযাহ্নরভাজন), (v) শিক্ষক শিক্ষা এব্াং শিক্ষকরদর ধারাব্াশিক
কপিাগত উন্নয়ন, (vi) করলজ এব্াং শব্শ্বশব্দযালয়গুশলর পুনশনযিযাণ, এব্াং (vii)
গরব্র্ণা।
f. সরকার এব্াং ব্যব্িাপনা তিশব্রলরসিয়িত এব্াং র্থার্থ ব্যব্িাররর উপর
িরনারর্াগ কদরব্। এশি সিব্ করার জরনয প্ররয়াজন সু পশরকশল্পত িাসন
ভূ শিকা, প্রশতষ্ঠারনর পৃথকীকরণ, কনতৃরত্বর ভূ শিকায় ব্যশক্ত শনরয়াগ এব্াং দক্ষয
তত্ত্বাব্ধান।
g. শিক্ষার ব্াশণশজযকররণর শব্র্য়শি একাশধক প্রাসশঙ্গক িাধযরি দ্বারা আরলাশচত
িরয়রছ, র্ার িরধয ররয়রছ 'িালকা শকন্তু শনপুণশনয়ন্ত্রক পদ্ধশত, জনশিক্ষায়
উরিখরর্াগয শব্শনরয়াগ, সু িাসন এব্াং স্বচ্ছভারব্ জনসাধাররণর িতপ্রকাি।

২. অিগশতর শদক (Way Forward)
এই নীশতর িূ ল পদরক্ষপ গুশল শব্শভন্ন সাংিার দ্বারা পশরচাশলত িরয়, সিয়সীিা এব্াং
পশরকল্পনা পর্যারলাচনার পদরক্ষপ গুশল শনশিত করর কর্ নীশতশি সঙ্গশতপূ ণযভারব্ শিক্ষা
পশরকল্পনায় ঐকতান ব্জায় কররখ প্রকৃত ও একশনষ্ঠ ভারব্ পশরচাশলত িরব্।

41

িানব্জাশতর প্রশতশি র্ু রগ পূ ব্যজরন্মর দ্বারা সৃ ষ্ট সিশস্ট জ্ঞান প্রশতশনশধত্ব করর তারত ব্তযিান
প্রজন্ম নতুনত্ব কর্াগ করর।

কিাশব্য়া শস্ট্রপ শচরিায়ী প্রশতক, উন্নয়নিীল ও জ্ঞারনর প্রারণাজ্জ্বল প্রকৃশতর প্রতীক র্ার ককান
শুরু ব্া কির্ কনই।

এই নীশত জ্ঞারনর সৃ জনিীলতা, সাংক্রিনতা, ব্যব্িাশরতা ও শব্স্তাররক ধারাব্ািক শিরসরব্
শব্রব্চনা করর।

