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ভুখফন্ধ  

জাশ্বিংখ ভাশ্বচঘফয ‘প্ললাফার এডুঘওন, পাসৃ্ট আশ্বনশ্বঘয়টিব’ (Global Education First Initiative ফা GEFI)- ২০১২ 

উঘবাধঘনয য প্লথ্ঘওআ আউঘনঘস্কা (UNESCO)বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষা ওামৃেভঘও উৎাশ্বি ওঘয অঘে । এয ভাধযঘভ 
শ্বফি নাকশ্বযওিাঘও (আা আউঘনঘস্কায শ্বক্ষা শ্বফলয়ও শ্বিনটি গ্রকণয শ্বফলঘয়য এওটি) প্রাধানয প্লদ্য়া ঘে। 
 
‘প্ললাফার শ্বটিঘজনশ্ব এডুঘওন : টশ্বওস  এন্ড রাশ্বনৃং ফঘজওটিব’ নাঘভয এ প্রওানা বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষায উয 
আউঘনঘস্কা প্রওাশ্বি প্রথ্ভ শ্বক্ষাদ্ান-শ্বফলয়ও শ্বনঘদৃ্শ্বওা। এটি শ্বফঘিয শ্বফশ্ববন্ন ংঘয শ্বফঘল জ্ঞপ্লদ্য ফযাও কঘফলণা  
যাভঘৃয পর। এ শ্বনঘদৃ্শ্বওায াঘথ্ আউঘনঘস্কা প্রওাশ্বি ‘প্ললাফার শ্বটিঘজনশ্ব এডুঘওন : শ্বপ্রঘয়াশ্বযং রানৃাৃ পয শ্বদ্ 
চযাঘরঘঞ্জ ফ শ্বদ্ টুঘয়শ্বে পাসৃ্ট প্লঞু্চশ্বযয ম্পওৃ যঘয়ঘে । িাোড়া প্ললাফার শ্বটিঘজনশ্ব এডুঘওঘনয উয আউঘনঘস্কা 
শ্বযচাশ্বরি শ্বিনটি প্রধান আঘবঘেয প্রবাফ যঘয়ঘে  প্লমগুঘরা রঃ শ্বদ্ প্লটওশ্বনওযার ওনারঘটন ন প্ললাফার শ্বটিঘজনশ্ব 
এডুঘওন (প্লঘেম্বয ২০১৩) এফং প্ললাফার শ্বটিঘজনশ্ব এডুঘওন-এয উয প্রথ্ভ  শ্ববিীয় আউঘনঘস্কা প্লপাযাভ; মা 
মথ্ােঘভ শ্বডঘম্বয ২০১৩ এফং জানুয়াশ্বয ২০১৫-প্লি নুশ্বিি ঘয়শ্বের। শ্বনঘদৃ্শ্বওাটি চূড়ান্তওযঘণয ূঘফৃ িায শ্বফশ্ববন্ন াভাশ্বজও, 

াংসৃ্কশ্বিও  প্লবৌঘকাশ্বরও  প্লপ্রক্ষাট মাচাআঘয়য উঘেঘয ওর ঞ্চঘরয শ্বনফৃাশ্বচি প্লদ্ঘয শ্বক্ষাশ্বফদ্  ংশ্বিষ্ট্ ফযশ্বিফঘকৃয 
শ্বনওট প্লপ্রযণ ওযা ঘয়শ্বের। 
 
আউঘনঘস্কায প্লভৌশ্বরও দ্াশ্বয়ত্ব শ্বঘঘফ বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষায ধাযণাকি নীশ্বি এফং ওামৃেঘভয শ্বদ্ওশ্বনঘদৃ্না দ্য 
প্লদ্ভূঘয শ্বক্ষা দ্ধশ্বিয াঘথ্ ভন্বয় ওঘয চারাঘনায ভঘিা এওটি শ্বনঘদৃ্শ্বওা শ্বঘঘফ এআ ুশ্বস্তওাটি বিশ্বয ওযা ঘয়শ্বের। 
এ শ্বনঘদৃ্শ্বওাটি বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষায ধাযণাঘও শ্বফশ্ববন্ন ফয়  রক্ষযানুাঘয শ্বফশ্ববন্ন ঞ্চঘরয প্লপ্র ক্ষাট নুমায়ী 
ঔাঔাআঘয় শ্বনঘি ঘমাশ্বকিা ওযঘফ।  ফস্তুি এ শ্বনঘদৃ্ওা শ্বক্ষও, াঠযেভ প্রঘণিা, প্রশ্বক্ষও এফং নীশ্বি- শ্বনধৃাযওঘদ্য জনয 
এওটি াশ্বয়ওা শ্বাঘফ ওাজ ওযঘফ। উযন্তু, নানুিাশ্বনও  উা নুিাশ্বনও শ্বক্ষা প্লক্ষঘত্র  ওভৃযি শ্বক্ষাশ্বফদ্ঘদ্য প্লক্ষঘত্র 
এটি শ্বনঘদৃ্ওায ওাজ ওযঘফ। 
 
অন্তজৃাশ্বিও ম্প্রদ্াঘয়য প্রশ্বি এআ ভঘভৃ অঘফদ্ন জানাঘনা ঘে প্লম, াশ্বন্ত, জনওরযাণ  প্লটওআ ভৃশ্বদ্ধয জনয আউঘনঘস্কায 
এআ নিুন াশ্বয়ওা নুাঘয ওর ফয়ঘয এফং াভাশ্বজও স্তঘযয শ্বক্ষাথ্ীঘদ্য শ্বশ্বক্ষি,  াভাশ্বজওবাঘফ ংমুি, নীশ্বিফান 
এফং স্বীওৃি শ্বফি নাকশ্বযও শ্বাঘফ কঘড় িুরঘি ঘফ।  
 

শ্বওয়ান িং, শ্ব এআচ. শ্বড. 
ওাযী ভাশ্বযচারও (শ্বক্ষা)   
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কৃতজ্ঞতা স্বীকায 

‘বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষা: শ্বফলয় এফং প্লঔায উঘেয’ নাভও শ্বক্ষা-ম্বন্ধীয় শ্বনঘদৃ্শ্বওাটি জাশ্বিংঘখয শ্বক্ষা, শ্বফজ্ঞান  
াংসৃ্কশ্বিও ংস্থা (আউঘনঘস্কা) ওিৃৃও প্রওাশ্বি ঘয়শ্বের। শ্বনঘদৃ্শ্বওাটি বিশ্বযঘি াশ্বফৃও দ্াশ্বয়ঘত্ব  শ্বেঘরন আউঘনঘস্কায শ্বক্ষণ, 
শ্বঔন এফং শ্বফলয়ফস্তু উন্নয়ন শ্বফবাঘকয শ্বযচারও ু প্লয়াং চআ ( Soo Hyang Choi)। ভন্বয়ওাযী শ্বাঘফ দ্াশ্বয়ত্ব ারন 
ওঘযঘেন স্বাস্থয  বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষা াঔায শ্বে ওযার ( Chris Castle), শ্বরশ্বডয়া রুঘপ্রস্ট ( Lydia Ruprecht) 
এফং শ্বথ্ঘয়াপাশ্বনয়া োবাটশ্বজয়া  (Theophania Chavatzia)। অঘভশ্বযওান আউশ্বনবৃাশ্বটি ফ বফরুি -এয ঘমাকী প্রঘপয 
দ্ীনা শ্বওয়ান ( Dina Kiwan) এফং টঘযাঘো শ্বফিশ্বফদ্যারঘয়য ঘমাকী ধযাও ভাওৃ আবান্প ( Mark Evans) এআ 
শ্বনঘদৃ্শ্বওায যচশ্বয়িা শ্বাঘফ ওাজ ওঘযঘেন। স্বিন্ত্র যাভৃও শ্বাঘফ ম্পাদ্নায ওাজ ওঘযঘেন ওযাশ্বথ্ অিাঘয়র ( Kathy 
Attawell) এফং প্লজন ওাশ্বরস্তা (Jane Kalista)। 
 
২০১৪ াঘরয জনু ভাঘ যাশ্বযঘ আউঘনঘস্কা িায প্ললাফার শ্বটিঘজনশ্ব এডুঘওন ( GCED)-এয  এক্সাটৃ এডবাআজাশ্বয 
গ্রু (EAG)-এয এও বা অহ্বান ওঘয। প্লআ বায় মাযা ংগ্রণ ওঘয শ্বফশ্ববন্ন ঔড়ায উয ভিাভি শ্বদ্ঘয়ঘেন 
িাঘদ্য প্রশ্বি আউঘনঘস্কা ওৃিজ্ঞিা জ্ঞান ওযঘে। ং গ্রণওাযীযা ঘরন অশ্বফ যাআঘও ( Abbie Raikes, UNESCO 
HQ), এরফাটঁ ভটিবান ( Albert Motivans, UIS), অঘরওজান্ডায প্লরআস্ট( Alexander Leicht, UNESCO HQ), 
ওযাঘযাশ্বরনা আফাযা ( Carolina Ibarra, Universidad de los Andes, Colombia), ডাওভাযা জজৃশ্বওউ ( Dakmara 
Georgescu, UNESCO, Beirut), ওযাঘযাশ্বর ফাওরায ( Carolee Buckler, UNESCO HQ), শ্বডযও াঘটড ( Dirk 
Hastedt, IEA), প্লপশ্বরা টিশ্বফট  (Felisa Tibbitts, Executive Director and Founder of the Human Rights 
Education Associates’ Gwang-chol chang, UNESCO, Bangkok), প্লঘয়াঘজঘয়াং শ্বওভ ( Hyojeong Kim, 
APCEIU), আনজাআরু ওারান্ন ু( Injairu Kulundu, Activate ! Change Drivers), প্লজয়ংশ্বভন এয়ন ( Jeongmin Eon, 
APCEIU), শ্বজ শ্বভন প্লচা (Ji Min cho, KICE), শ্বজনশ্ব শ্বওভ ( Jinhee Kim, KEDI), জান ভঘযাাশ্ব ( Jun Moroh 
ashi UNESCO, Haiti), প্লওট এন্ডাযন াআভন ( Kate Anderson Simons, LMTF, Brookings), ওশ্বজ ভায়াঘভাঘটা 
(Koji Miyamoto, OECD), শ্বভগুঘয়র শ্বরবা (Miguel Silva, North-South Centre of the Council of Europe ), 
ভুাম্মাদ্ পায়ায ( Muhammad Faour, York University), ঘনভা শ্বওশ্বভনজা ( Onemus Kiminza, Ministry of 
Education , Kenya), যাল প ওাযঘস্টন ( Ralph Carstens, IEA), প্লস্টপাশ্বন নক্স ওাফন ( Stephanie Knox 
Cubbon, Teachers without Borders), টশ্বন প্লজশ্বিন ( Tony Jenkins, University of Toledo), ঘয়নৃায উআনটায 
প্লস্টআনায (Werner Winter Steiner, Klagenfurt University), উআং ন রী (Wing-On Lee, National Institution of 
Education, Singapore), আঘয়ারান্ডা প্লরবা ( Yolanda Leyvas, National Institute for the Evaluation of 
Education, Mexico)। 
 
প্লরঔা এফং শ্বরশ্বঔি ভন্তফয  মাঘদ্য ওাে প্লথ্ঘও ওৃিজ্ঞিায াঘথ্ কৃীি ঘয়শ্বের িাযা ঘরন অঘওশ্বভ আউঘনভুযা ( Akemi 
Yonemura, UNESCO, Dakar), অশ্বরঘয়নয ারভন ( Alienor Salmon, UNESCO, Bangkok), অভাশ্বরয়া শ্বভযান্ডা 
প্লযাঘনা ( Amalia Miranda Serrano, UNESCO, Bangkok), অশ্বভনা াভাশ্বয ( Amina Hamshari, UNESCO 
HQ), নন্ত কুভায দ্যুাআয়াপ্পা ( Anantha Kumar Duraiappah, MGIEP), শ্বেশ্বস্টনা বন পাযঘস্টনফাকৃ ( Christina 
Von Furstenberg, UNESCO HQ), প্লকাশ্বজ আশ্বি আব্রাশ্বভ ( Hegazi Idris Ibrahim, UNESCO, Beirut), হুঘকা 
চাযনাআ নানশ্বদ্উনাটা ( Hugue Charnie Ngandeu Ngatta, UNESCO HQ), ভুাশ্বপয ংওয ( Musafir Shankar, 
MGIEP), নাশ্বফরা জাভঘদ্ ( Nabila Jamshed, MGIEP), ঘযশ্বি প্লযনাঘটা ( Opertti Renato, IBE), ভাকৃাঘযট 
শ্বনঘেয়ায ( Margaret Sinclair, MGIEP)। এোড়া শ্বওেু ংগ্রণওাযী িাঘদ্য ফিৃিায ভাধযঘভ ২৮-৩০ জানুয়াশ্বয 
২০১৫ াঘর নুশ্বিি শ্ববিীয় আউঘনঘস্কা প্লপাযাভ ন প্ললাফার শ্বটিঘজনশ্ব এডুঘওঘন ফদ্ান প্লযঘঔশ্বেঘরন িাঘদ্য প্রশ্বি 
ওৃিজ্ঞিা জানাঘনা ঘে।  
 
আউঘনঘস্কা িাঘদ্যঘও ধনযফাদ্ জানাঘে, মাযা ভাঠ মৃাঘয় যীক্ষা-শ্বনযীক্ষায় জশ্বড়ি প্লথ্ঘও প্রঘয়াজনীয় ভিাভি শ্বদ্ঘয়ঘেন। 
এঘদ্য ভঘধয যঘয়ঘেন APCEIU মাযা প্লওাশ্বযয়ান শ্বক্ষওঘদ্য উয প্রশ্বিশ্বেয়া শ্বদ্ঘয়ঘেন; পাশ্বদ্ জাযাও ( Fadi Yarak, 
Ministry of Education and Higher Education in Lebanon) শ্বমশ্বন শ্বভশ্বনশ্বি এফং প্লভশ্বয-শ্বেশ্বস্টন প্লরওভশ্বস্ট এয ক্ষ  

৯ 



 
 

প্লথ্ঘও প্রশ্বিশ্বেয়া জাশ্বনঘয়ঘেন; শ্বরশ্ববয়া প্ললাঘয এফং প্লযাশ্বজ অকআ ( Olivia Flores and Rosie Agoi, ASPnet 
Coordinator on Canada, Mexico and Uganda) শ্বমশ্বন এওর প্লদ্ঘয সু্কর, শ্বক্ষও  শ্বক্ষাথ্ীঘদ্য শ্বনঘয় ভাঠ মৃাঘয় য 
ভিাভি (শ্বপডফযাও) শ্বদ্ঘয়ঘেন। 
 
শ্বযঘঘল ধনযফাদ্ জানাঘনা ঘে োনটার প্লরয়াডৃ ( Chantal Lyard) শ্বমশ্বন ম্পাদ্না, ঘযশ্বরয়া ভাঘজাঘয়য ( Aurelia 
Mazoyer) শ্বমশ্বন শ্বডজাআন এফং প্লরঅউট, অয ভাযটিন উআঘওনঘডন ( Martin Wickenden)  নান্না এংঘকঘব্রটঘন প্লও 
(Nanna Engebretsen), মাযা এআ ডকুঘভে বিশ্বয-ংোন্ত ওাঘজ ায়িা প্রদ্ান ওঘযঘেন। 
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ংশ্বক্ষপ্ত ঘেয িাশ্বরওা 
APCEIU Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding 
  

ASPnet Associated Schools Project Network (UNESCO) 
  

EAG Experts Advisory Group 
  

ECOWAS Economic Community of West African States 
  

ESC Education for Social Cohesion 
  

ESD Education for Sustainable Development 
  

GCED Global Citizenship Education 
  

GEFI Global Education First Initiative (of the UN Secretary-General) 
  

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH 
  

HIV/AIDS Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome 
  

HQ Headquarters 
  

IBE International Bureau of Education (UNESCO) 
  

ICT Information and Communication Technology 
  

IEA International Association for the Evaluation of Educational Achievement 
  

KEDI Korean Educational Development Institute 
  

KICE Korea Institute for Curriculum and Evaluation 
  

LMTF Learning Metrics Task Force 
  

LTLT Learning to Live Together 
  

MGIEP Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development 
  

NGO Non-Governmental Organization 
  

OHCHR Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
  

OSCE/ODIHR Organization for Security and Co-operation in Europe/Office 

 for Democratic Institutions and Human Rights 
  

PEIC Protect Education in Insecurity and Conflict 
  

SDGs Sustainable Development Goals 
  

UIS UNESCO Institute for Statistics 
  

UN United Nations 
  

UK United Kingdom 
  

UNEP United Nations Environment Programme 
  

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
  

UNICEF United Nations Children‟s Fund 
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১.১ বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষা (Global Citizenship Education) ওী?  
 

“শ্বক্ষা অভাঘদ্যঘও এভন এওটি কবীয উরশ্বিপ্লি উনীি ওঘয প্লম, অভযা প্লমন  ফাআ এঘও ঘযয াঘথ্ ম্পৃি এওটি শ্বফি 
ম্প্রদ্ায় এফং অভাঘদ্য চযাঘরঞ্জগুঘরা যস্পয ংমুি।‛ 
-ফান শ্বও ভনু, জাশ্বিংঘখয ভাশ্বচফ  
  
নাকশ্বযওত্ব এওটি েভ শ্বফওাভান ধাযণা।  িীঘি শুধু ুরুল ফা ম্পঘদ্য ভাশ্বরওপ্লদ্যপ্লও নাকশ্বযও শ্বঘঘফ কণয ওযা ি।[১] কি 
িােীঘি যাজননশ্বিও, াভাশ্বজও  নাকশ্বযও শ্বধওায বাফধাযায ফযাও শ্বফওাঘয াঘথ্ ‘নাকশ্বযওত্ব’ ধাযণাটিয শ্বফফিৃন 
খঘটঘে।[২]  ফিৃভাঘন নাকশ্বযওঘত্বয ধাযণা প্লদ্ঘ প্লদ্ঘ শ্ববন্ন রূঘ শ্বযরশ্বক্ষি য় মা প্রধানি যাজননশ্বিও  ঐশ্বিাশ্বও 
শ্বনয়াভও বাযা প্রবাশ্বফি। শ্বফিায়ঘনয াঘথ্ বফশ্বিও প্লপ্রক্ষাঘট ‘নাকশ্বযওত্ব’-এয স্বরূ  ভাত্রা শ্বনঘয় প্রশ্ন উঠঘে। মশ্বদ্ 
‘নাকশ্বযওত্ব’-এয ধাযণা িীঘি যাষ্ট্রীয় ীভাঘযঔা শ্বিেভ ওঘযঘে শ্বওন্তু বফশ্বিও টবূশ্বভওায শ্বযফিৃঘনয াঘথ্ 
অন্তজৃাশ্বিও চুশ্বি, অন্তজৃাশ্বিও ফাশ্বণশ্বজযও ংস্থা, অন্তজৃাশ্বিও ভানফাশ্বধওায ংস্থা আিযাশ্বদ্য ওভৃওাণ্ড  িৎযিায পঘর েভ 
িা শ্বফিজনীন ঘয় উঠঘে। িাআ এটা নস্বীওামৃ প্লম, শ্বফিজনীন নাকশ্বযওঘত্বয ধাযণা নািন নাকশ্বযওঘত্বয ধাযণা ঘি 
অরাদ্া এফং ওঔন ওঔন িা শ্বযূযও ফঘট।  

  

‘বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব ’[৩] ধাযণাটি এওটি শ্বফার ম্প্রদ্ায়  ভানশ্বফও বাফধাযায উয প্রশ্বিশ্বিি। এ ধযণা াযস্পশ্বযও 
যাজননশ্বিও, থৃ্ননশ্বিও, াভাশ্বজও  াংসৃ্কশ্বিও শ্বনবৃযীরিা  অন্তঃম্পওৃঘও প্রাধানয প্লদ্য়, মা এওআ াঘথ্ অঞ্চশ্বরও , 

জািীয়  অন্তজৃাশ্বিও প্লক্ষঘত্র প্রঘমাজয।  

 
বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব েভশ্বফওাঘয াঘথ্ াঘথ্ বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষায উয গুরুত্ব প্লফঘড়ঘে এফং এয শ্বক্ষানীশ্বি , শ্বক্ষণ 
 শ্বঔন াঠযেভ চারু ঘে। [৪] বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষা ভূরি শ্বিনটি প্লভৌশ্বরও বাফধাযায উয প্রশ্বিশ্বিি, মা শ্বফশ্ববন্ন 
ংজ্ঞা  অঘরাচনায় এওআ যওভ শ্বযরশ্বক্ষি য়। এআ প্লভৌশ্বরও ধাযণাচঘে াশ্বিয মৃাঘরাচনা (Literature Review), 

বাফকি ওাঠাঘভা  দ্ধশ্বি  শ্বক্ষানীশ্বি এফং ওাশ্বযকশ্বয যাভৃ আিযাশ্বদ্ আউঘনঘস্কায াম্প্রশ্বিও ওামৃাফরীঘি শ্বফঘল ফদ্ান 
যাঔঘে এফং িাঘি বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষা  িায রক্ষয , উঘেয, প্লমাকযিা, শ্বঔনভান শ্বনরূণ দ্ধশ্বিঘি প্রাধানয ায় । ভূর 
বাফধাযাগুঘরা শ্বিনটি শ্বক্ষা প্লক্ষপ্লত্রয উয প্রশ্বিশ্বিিঃ ১ । ফুশ্বদ্ধফৃশ্বিও (Cognitive)  ২। াভাশ্বজও-অঘফকীয় (Socio-emotional) 

৩। অচযণকি ( Behavioral)। এগুঘরা অন্তঃম্পশ্বওৃি এফং শ্বনপ্লচ এঘদ্য ম্বপ্লন্ধ অঘরাচনা ওযা রঃ   

 
 
১  See Heater (1990); Ichilov (1998); Isin (2009).  

২  See Marshall (1949).  

৩  UNESCO (2014). Global citizenship education: Preparing learners for the challenges of the 21st century. 

৪ See Albala-Bertrand (1995); Banks (2004); Merryfield (1998); Peters, Britton and Blee (2008). 
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ফক্স-১ বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষায ভূর ধাযণাভূ   
 

াভাশ্বজও-অঘফকীয় (Socio-emotional)  

ভানশ্বফওিা, ভূরযঘফাধ, দ্াশ্বয়ত্বীরিা, এওাত্মিা এফং যভিশ্বষু্ণিায চচৃা ওযা য়। 

 

 

বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষায ভূর উঘেয র এওটি রূান্তযভুঔী শ্বক্ষাফযফস্থায প্রফিৃন ওযা, মা শ্বক্ষাথ্ীয জ্ঞান , দ্ক্ষিা, 
অচযণকি শ্বযফিৃন অনঘি ক্ষভ ঘফ;  মায ভাধযঘভ প্ল এওটি নযায়  াশ্বন্তূণৃ ৃশ্বথ্ফী বিশ্বযঘি ফদ্ান যাঔঘফ। এটি 
এভন এওটি ফহুভাশ্বত্রও শ্বক্ষা -ফযফস্থা, মা শ্বফশ্ববন্ন প্রাশ্বিিাশ্বনও শ্বফলয় ঘি ধাযণা  দ্ধশ্বি ফযফায ওঘয ওাজ ওঘয। 
প্লমভন- ভানফাশ্বধওায , াশ্বন্ত, প্লটওআ উন্নয়ন , অন্তজৃাশ্বিও শ্বক্ষা আিযাশ্বদ্ ঘি উওযণ ংগ্র ওঘয। [৫] এঔাঘন জীফনফযাী 
শ্বক্ষা (Lifelong Learning) নুযণ ওযা য়, মা বফ ঘি শুরু ঘয় ওর শ্বক্ষাস্তযভূ জঘুড় াফারও য়া মৃন্ত 
চরভান থ্াঘও এফং মা প্রাশ্বিিাশ্বনও  প্রাশ্বিিাশ্বনও , াঠযেভ এফং াঠযেঘভয ফাআঘয ফাড়শ্বি জ্ঞানাজৃন;  প্রচশ্বরি  
প্রচশ্বরি উবয় দ্ধশ্বিঘওআ ভান গুরুত্ব প্লদ্য়।[৬]  

  
 
 
৫ UNESCO (2014). Education Strategy 2014 – 2021, p.46.  

৬ UNESCO (2014). Global citizenship education: Preparing learners for the challenges of the 21st century. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ফশু্বদ্ধফশৃ্বিও (Cognitive)  

জ্ঞান, প্লফাঝাড়া, শ্বফঘিলণধভী শ্বচন্তাীরিা  ( Critical Thinking) চচৃা ওযা য় মায ভাধযঘভ স্থানীয়, অঞ্চশ্বরও, জািীয়  
অন্তজৃাশ্বিও ভযাভূঘ অঘরাওাি ওযা য়।  

 

অচযণকি (Behavioral)  

ওামৃওয  দ্াশ্বয়ত্বীরিায ঘে ওীবাঘফ স্থানীয়, জািীয়  অন্তজৃাশ্বিও মৃাঘয় াশ্বন্ত  প্লটওআ উন্নয়ঘন ওাজ ওযা মায় 
িায চচৃা ওযা য়।  

১৫ 



 
 

বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষা শ্বক্ষাথ্ীয ভাঘঝ শ্বনঘনাি শ্বযফিৃন াধন ওঘযঃ  
 

 এ শ্বক্ষা বফশ্বিও ান ফযফস্থা, নাকশ্বযও শ্বধওায  দ্াশ্বয়ত্বীরিা এফং বফশ্বিও ভযায স্থানীয়, জািীয়  
অন্তজৃাশ্বিও ওাযণ ম্পঘওৃ ধাযণা প্রদ্ান ওঘয; 

 এয ভাধযঘভ শ্বফশ্ববন্ন বালা, ংসৃ্কশ্বি, ধভৃ, প্লজন্ডাঘযয ভাঘঝ শ্ববন্ন ভানশ্বফও গুণাফরী নুধাফন ওযা মায় এফং 
শ্ববন্নিাঘও গ্রণ ওযায ভানশ্বওিা বিশ্বয য়; 
  

 এ শ্বক্ষা শ্বফঘফচনাধভী দ্ক্ষিা (Critical skills) বিশ্বয ওঘয; প্লমভন: শ্বফঘফচনাধভী প্রশ্নওযণ, িথ্য প্রমুশ্বিঘি াযদ্শ্বৃিা, 
প্রচায ভাধযঘভয জ্ঞান, শ্বদ্ধান্ত গ্রণ ক্ষভিা, ভযা শ্বনস্পশ্বিওযণ, অপ্লা-অঘরাচনা, াশ্বন্ত প্রশ্বিিা, ফযশ্বিকি  
াভাশ্বজও দ্াশ্বয়ত্বঘফাধ বিশ্বয ওঘয; 

 

 এ শ্বক্ষা শ্বফশ্ববন্ন শ্বফিা  ভূরযঘফাঘধয যীক্ষা-শ্বনযীক্ষা ওযায ভানশ্বওিা বিশ্বয ওঘয মা শ্বফশ্ববন্ন যাজননশ্বিও, 
াভাশ্বজও শ্বদ্ধান্ত গ্রণঘও কবীযবাঘফ প্রবাশ্বফি ওঘয; মায পঘর নযায়শ্বফচাঘযয থ্ প্রস্ত য়;  

 

 এ শ্বক্ষা ঘনযয প্রশ্বি মত্নীর, ভভী এফং শ্বযঘফ  বফশ্বচঘত্রযয প্রশ্বি েদ্ধাীর ওঘয প্লিাঘর;  

 

 এ শ্বক্ষা িিা  নযায়শ্বফচাঘযয ভূরযঘফাধ এফং শ্বফঘফচনাধভী দ্ক্ষিা বিশ্বয ওঘয; প্লজন্ডাযশ্ববশ্বিও, াভাশ্বজও স্তয, 
ংসৃ্কশ্বি, ধভৃ, ফয়ঘয ভাঘঝ বফলভয উরশ্বদ্ধ ওযা মায়; 
 

 এ শ্বক্ষা ভওারীন বফশ্বিও ভযা শ্বফলঘয় ফকি ওঘয এফং দ্াশ্বয়ত্বীর ভাধাঘন ংগ্রণ ওযঘি নুপ্রাশ্বণি ওঘয;            

   
প্লজন্ডাযভিা শ্বনশ্বিিওযণঃ  বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষা প্লজন্ডায ভিা শ্বনশ্বিিওযঘণ গুরুত্বূণৃ বূশ্বভওা ারন ওযঘি াঘয মা 
আউঘনঘস্কায নযিভ প্রাধানযূচও রক্ষয। বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষায ভূর প্রশ্বিাদ্য শ্বফলয় র ভানফাশ্বধওায  প্লজন্ডায ভিা 
শ্বনশ্বিিওযণ। শ্বফযীি প্লজন্ডাঘযয প্রশ্বি ওীবাঘফ অচযণ   ফযফায ওযঘি য় িা প্লেঘর -প্লভঘয়যা শ্বফদ্যারঘয় এফং ফাশ্বড়ঘি 
শ্বঘঔ। এ শ্বক্ষা এবাঘফ জ্ঞান শ্বফওা, দ্ক্ষিা  অচযণকি শ্বযফিৃঘনয ভাধযঘভ প্লজন্ডায ভিা শ্বনশ্বিিওযঘণ ায়িা ওঘয;  
িরুণ-িরুণীঘদ্য ভানুল শ্বঘঘফ শ্বফঘফচনা ওযঘি ায়িা ওঘয; পঘর ভাঘজ ক্ষশ্বিওাযও প্লজন্ডায শ্বনশ্বফৃঘঘল ভিা দ্যূ 
য়।               
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১.২ ওীবাঘফ এআ শ্বনঘদৃ্শ্বওা প্রণয়ন ওযা ঘয়ঘে?  
 

এআ শ্বনঘদৃ্শ্বওায় বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষা ম্বঘন্ধ কঘফলণা  নুীরন যঘয়ঘে। এটি দ্ক্ষ যাভৃদ্ািা ওিৃৃও বিশ্বয এওটি 
আউঘনঘস্কা প্রওানা [৭] এফং এঘি নানা শ্বফঘলজ্ঞ  মুফ প্রশ্বিশ্বনশ্বধকণ ভিাভি প্লযঘঔঘেন। এআ শ্বনঘদৃ্শ্বওাটি শ্বফঘলজ্ঞ উঘদ্ষ্ট্া 
দ্র (Experts Advisory Group) বাযা মৃাঘরাচনাওৃি। শ্বফঘিয ওর ঞ্চঘরয বযন্তযীণ  ফাআঘযয শ্বফঘলজ্ঞকণ, মাযা 
বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষা ম্বঘন্ধ ফকি িাযা এয শ্বক্ষাপ্রণারী  াঠযেভ বিশ্বযঘি ায়িা ওঘযঘেন। শ্বফঘলজ্ঞকণ ২০১৪ 
ঘনয জনু ভাঘ প্রথ্ভ ঔড়ায উয প্রশ্বিশ্বেয়া ফযি ওঘযন। এয ঘযয ংঘমাজন খঘট ২০১৪ ঘনয প্লঘেম্বয  
ঘটাফঘয। যফিীঘি ২০১৫ ঘনয জানুয়াশ্বযঘি শ্ববিীয় আউঘনঘস্কা প্লপাযাঘভ শ্বফিজনীন শ্বক্ষা ম্বঘন্ধ শ্বনঘদৃ্না প্লদ্য়া য়।    
 
চূড়ান্তওযঘণয ূঘফৃ এ শ্বনঘদৃ্শ্বওাটি ভাঠ মৃাঘয় যীক্ষা ওযা য় এফং যফশ্বিৃঘি এটি ভগ্র শ্বফঘিয শ্বক্ষা-ংশ্বিষ্ট্ শ্বফশ্ববন্ন 
ংীজন প্লমভন ভন্ত্রণারয়, াঠযেভ শ্বনভৃািা  শ্বক্ষওঘদ্য ওাঘে াঠাঘনা য়।  
 

এআ শ্বনঘদৃ্শ্বওায প্রথ্ভ ংস্কযণ  ডকুঘভে  শ্বাঘফ এটি এওটি চরভান ডকুঘভে । এযঘয অয ংস্কযণ অঘফ এফং 
আউঘনঘস্কা ওঘরয যাভৃ িযন্ত অন্তশ্বযওিায াঘথ্ গ্রণ ওযঘফ।             

 

 

 
 
 
৭. For example, Global Citizenship Education: An emerging perspective, based on the Technical Consultation on Global Citizenship Education 

(September 2013) and Global Citizenship Education: Preparing learners for the challenges of the 21
st
 century, synthesizing the outcomes of the First 

UNESCO Forum on Global Citizenship Education (December 2013). 
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১.৩ এআ শ্বনঘদৃ্শ্বওা ওাঘদ্য জনয এফং ওীবাঘফ ফযফায ওযঘি ঘফ?  
 

এআ শ্বনঘদৃ্শ্বওা শ্বক্ষাশ্বফদ্ , শ্বক্ষােভ প্রঘণিা  নীশ্বি -শ্বনধৃাযওঘদ্য জনয বিশ্বয ওযা ঘয়ঘে। এটি শ্বক্ষায ংীজনঘদ্য জনয 
বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষা ম্বঘন্ধ শ্বযওল্পনা , নওা প্রণয়ন  শ্বক্ষা দ্াঘন ায়িা ওযঘফ। উদ্াযণস্বরূ এআ শ্বনঘদৃ্শ্বওা 
শ্বক্ষাদ্াঘন প্রস্তুি ঘি াাময ওযঘফ; শ্বক্ষােভ প্রঘণিাযা এয ভাধযঘভ প্লদ্ঘয নাকশ্বযওঘদ্য জনয প্লটওআ উন্নয়ঘনয প্লওাৃ 
বিশ্বযঘি শ্বফলয়ফস্তু শ্বনফৃাচঘন াাময শ্বনঘফন। নীশ্বি -শ্বনধৃাযওযা এয ভাধযঘভ নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষায গুরুত্ব ম্বঘন্ধ ফকি ঘফন 
এফং প্লদ্ঘয শ্বক্ষায শ্বফলঘয় গ্রাশ্বধওায শ্বদ্ঘফন।  

 

শ্বনঘচ েঘওয ভাধযঘভ এআ শ্বনঘদৃ্শ্বওা ফযফাঘযয শ্বনঘদৃ্না প্লদ্য়া অঘে। এয ভাধযঘভ শ্বক্ষাশ্বফদ্কণ শ্বক্ষায ংীজনঘদ্য াঘথ্ 
অঘরাচনা ওঘয জািীয় মৃাঘয় বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষায যাভৃ, শ্ববঘমাজন এফং প্রাশ্বেওিা  শ্বনরূণ ওযঘফন এফং 
ওীবাঘফ এয উয শুরু ঘি প্লল মৃন্ত শ্বফদ্বাঘফ প্রাশ্বেও অঘরাচনা ওযা মায় িায রূঘযঔা প্রণয়ন ওযঘফন।         

 
ফক্স ২: জাতীয় মযায়য় চক্ষানীচত ততচযয চনয়দয চকা  
 
                            
 
    
 
    
  
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
এআ াশ্বয়ওা শুধু চাশ্বঘয় প্লদ্য়া এওটি শ্বফলয় নয় ফযং িা ওীবাঘফ শ্বফশ্ববন্ন জািীয় এফং স্থানীয় প্লপ্রক্ষাঘট ঘজ 
ফাস্তফায়ন ওযা মায় িায শ্বদ্ওশ্বনঘদৃ্না শ্বদ্ঘফ।  
 
এআ শ্বনঘদৃ্শ্বওা শ্বফদ্যভান নাকশ্বযও শ্বক্ষা, ভানফাশ্বধওায শ্বক্ষা, প্লটওআ এফং বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষায  ধাযণা রাঘবয 
প্লক্ষঘত্র ফযফায ওযা মাঘফ।  এআ শ্বনঘদৃ্শ্বওায় ংঘমাশ্বজি শ্বফলয়াফরী এফং শ্বক্ষায রক্ষযভূ চূড়ান্ত নয়; ফযং এয াঘথ্ 
স্থানীয়বাঘফ প্রাশ্বেও  উমুি শ্বফঘফশ্বচি শ্বফলয়াফরী ংঘমাজন ওযা মাঘফ। এোড়া শ্বযফিৃনীর শ্বফি ফাস্তফিায শ্বনশ্বযঘঔ 
নিুন নিুন শ্বফলয় এআ শ্বনঘদৃ্শ্বওায় ংমুি ওযা প্লমঘি াঘয। এআ াশ্বয়ওায শ্বওেু শ্বওেু শ্বফলয়  রক্ষয এঔশ্বন শ্বফদ্যভান 
শ্বক্ষা ওামৃেঘভয াঘথ্ মুি ওযা প্লমঘি াঘয। এ প্লক্ষঘত্র শ্বনঘদৃ্শ্বওাটি শ্বযূযও থ্ফা প্লচওশ্বরস্ট শ্বওংফা প্লযপাঘযন্প শ্বঘঘফ 
ফযফহৃি ঘি াঘয।   

 
 
 

বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষা: শ্বক্ষায রক্ষয  শ্বফলয়ফস্তু শ্বনধৃাযণ 

স্থানীয়  জািীয় মৃাঘয় এফং স্থানীয় ফযফাযওাযীঘদ্য জনয শ্বক্ষায রক্ষয  শ্বফলয়াফরীয 
ভঘধয প্রাশ্বেওিা শ্বনরূণ 

শ্বফস্তাশ্বযি, ুশ্বনশ্বদৃ্ষ্ট্  প্রাশ্বেও শ্বনঘদৃ্শ্বওা বিশ্বয এফং ক্ষভিা জৃন ওযা 

শ্বক্ষা নুীরনওাযী ওিৃৃও উি শ্বনঘদৃ্শ্বওা ফাস্তফায়ন  ফযফায 

(প্লদ্ঘয শ্বফশ্ববন্ন শ্বফদ্যারঘয়) 
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বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষাূশ্বচয শ্বনঘদৃ্না 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ২ 

২০ 



 
 

২.১ ওামৃঘক্ষত্র  

বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষা শ্বিনটি ওামৃঘক্ষঘত্রয উয প্রশ্বিশ্বিি: ফুশ্বদ্ধফৃশ্বিও, াভাশ্বজও-অঘফকীয়  অচযণকি।  

‘Learning: The Treasure Within’  এআ শ্বযঘাটৃ নুমায়ী শ্বক্ষায চাযটি শ্ববশ্বি যঘয়ঘে : জানঘি প্লঔা, ওযঘি প্লঔা, ঘি 
প্লঔা এফং এওাঘথ্ ফফাঘয জনয প্লঔা। 

 ফুশ্বদ্ধফৃশ্বিও: শ্বক্ষাথ্ীঘদ্য ৃশ্বথ্ফী  িায জটির ওামৃপ্রণারী ফুঝায ভঘিা জ্ঞান  শ্বচন্তা ক্ষভিা থ্াওঘি ঘফ। 

 াভাশ্বজও-অঘফকীয়: শ্বক্ষাথ্ীযা াযস্পশ্বযও েদ্ধাঘফাধ  ম্প্রীশ্বি ফজায় প্লযঘঔ এওাঘথ্ ফফাঘয জনয ভূরযঘফাধ , 
অচযণ  দ্ক্ষিা জৃন ওযঘফ মা িাঘদ্যপ্লও াযীশ্বযও  ভানশ্বওবাঘফ  কঘড় িুরঘফ।  

 অচযণকি: চারচরন, ওভৃদ্ক্ষিা, ফাস্তফ প্রঘয়াক  ফযফায। 
 

এআ াশ্বয়ওায ভূর রক্ষয , উঘেয  পরাপর উঘযাি শ্বিন টি শ্বফলঘয়য  উয প্রশ্বিশ্বিি এফং এগুঘরা ভশ্বন্বি  
াযস্পশ্বযও ংমুি; এ গুঘরাঘও ওঔন অরাদ্াবাঘফ প্লদ্ঔা উশ্বচি নয়। 

 

২.২ পরাপর  
বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষায পঘর শ্বক্ষাথ্ীঘদ্য ভাঘঝ জ্ঞান জৃ প্লনয ভাধযঘভ দ্ক্ষিা, ভূরযঘফাধ  অচযণকি শ্বযফিৃন াশ্বধি 
য়। শ্বক্ষায উঘযাি শ্বিন ওামৃঘক্ষত্র [ফুশ্বদ্ধফৃশ্বিও, াভাশ্বজও -অঘফকীয়, অচযণকি ] নুাঘয শ্বনঘনাি মৃাঘয়য  শ্বক্ষা 
নীশ্বিভারায় এঘও যঘও প্লজাযদ্ায ওঘয। 

 

ফক্স ৩- প্রধান প্রধান চখনপর 

ফুশ্বদ্ধফৃশ্বিও 

 শ্বক্ষাথ্ীযা স্থানীয় , জািীয়  অন্তজৃাশ্বিও শ্বফশ্ববন্ন ভযা ম্বঘন্ধ ফকি ঘফ এফং শ্বফশ্ববন্ন প্লদ্  জনকঘণয 
াযস্পশ্বযও প্লমাকাঘমাক  শ্বনবৃযীরিা ম্পঘওৃ  জ্ঞানাজৃন ওযঘফ। 

 শ্বক্ষাথ্ীযা জটির  শ্বফঘিলণধভী দ্ক্ষিা রাব ওযঘফ। 
 

াভাশ্বজও-অঘফকীয় 

  শ্বক্ষাথ্ীঘদ্য ভনুলযত্বঘফাধ জাগ্রি ওযঘি উঘদ্যাক প্লনয়া ঘফ মাঘি িাঘদ্য ভঘধয এঘও ঘযয জনয িযাক  
দ্াশ্বয়ত্বীরিা বিশ্বয য়। 

 িাঘদ্য ভঘধয াযস্পশ্বযও ভশ্বভৃিা, ংশ্বি  েদ্ধাঘফাধ বিশ্বয ঘফ মাঘি িাযা শ্বফশ্ববন্নিা  বফশ্বচত্রযঘও প্লভঘন প্লনয়ায 
ভানশ্বওিা জৃন ওযঘফ। 

 

অচযণকি  

 শ্বক্ষাথ্ীযা স্থানীয়, জািীয়  অন্তজৃাশ্বিও মৃাঘয় াশ্বন্তূণৃ  প্লটওআ শ্বফি কড়ায জনয ওামৃওয  দ্াশ্বয়ত্বীরবাঘফ 
ওাজ ওযঘফ।  

 শ্বক্ষাথ্ীপ্লদ্য ভঘধয প্রঘয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রঘণয আো  প্লপ্রলণা জন্রাব ওযঘফ। 
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২.৩ বফশ্বষ্ট্যাফরী  
 

এআ বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষা শ্বক্ষাথ্ীপ্লদ্য ভঘধয শ্বনঘন্াি শ্বিন ধয প্লনয বফশ্বষ্ট্য   নাি ওঘয,  মা বফশ্বিও 
নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষায ভাধযঘভ শ্বক্ষাথ্ীয ভাঘঝ শ্বফওা খটাঘনা  এফং িাঘও  এআ শ্বক্ষায ভঔুয প্রিযা শ্বি পরাপর 
শ্বঘঘফ শ্বফঘফচনা ওযা য়। এগুঘরা রঃ িথ্যাশ্ববজ্ঞ  শ্বফঘিলণী ক্ষভিাম্পন্ন শ্বশ্বক্ষি (informed and critically 

literate); াভাশ্বজও ফন্ধঘন অফদ্ধ  বফশ্বচঘত্রযয প্রশ্বি  েদ্ধাীর (socially connected and respectful of 

diversity), বনশ্বিওিা-ম্পন্ন এফং বনশ্বিও জীফঘন বযস্ত  (ethically responsible and engaged)। এআ শ্বিন 
বফশ্বষ্ট্যাফরীয শ্বফলয়  ধায ণাকি ওাঠাঘভা মৃাঘরাচনা , িাঘদ্য দ্ধশ্বিকি মৃাঘরাচনা  প্রমুশ্বিকি যাভৃ 
এফং আউঘনঘস্কা য াম্প্রশ্বিও বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষা ওামেৃভ এয অিাধীন । এগুঘরায াযংঘক্ষ শ্বনপ্লচ 
প্লদ্য়া রঃ     
 

ফক্স ৪: চক্ষার্থীয মভৌচরক চক্ষাগুি  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

িথ্যাশ্ববজ্ঞ  শ্বফঘিলণধভী াক্ষয ( informed and critically literate) । 
বফশ্বিও ান ফযফস্থা, এয ওাঠাঘভা  ভযা; স্থানীয়  বফশ্বিও শ্বফলয়াফরীয ভাঘঝ শ্বনবৃযীরিা  
অন্তঃম্পওৃ; নাকশ্বযও ঘি প্লমফ জ্ঞান  দ্ক্ষিা প্রঘয়াজন, প্লমভন:- শ্বফঘিলণধভী শ্বজজ্ঞাা  শ্বেয়বাঘফ 
শ্বক্ষা জৃন।  
শ্বক্ষাথ্ীযা প্লমফ শ্বফলঘয় জ্ঞান রাব ওযঘফ িা র বফশ্বিও শ্বফলয়াফরী, ানিন্ত্র মায ভঘধয যাজনীশ্বি, 
আশ্বিা  থৃ্নীশ্বি; ফযশ্বি  দ্ঘরয শ্বধওায  দ্াশ্বয়ত্ব (প্লমভন- নাযী  শ্বশু শ্বধওায, প্লদ্ীয় 
শ্বধওায, ওঘৃাঘযট াভাশ্বজও দ্াশ্বয়ত্ব); ঘফৃাশ্বয স্থানীয়, অঞ্চশ্বরও  বফশ্বিও ভযা, ওাঠাঘভা  দ্ধশ্বি 
ম্পঘওৃ ফকি থ্াওঘি ঘফ; প্লমঘিু এগুঘরা এঘও ঘযয াঘথ্ অন্তঃম্পওীয়।  শ্বক্ষাথ্ীঘদ্য ভাঘঝ 
শ্বফঘিলণধভী শ্বজজ্ঞাা থ্াওঘি ঘফ (প্লমভন-িঘথ্যয উৎশ্বি এফং িঘথ্যয প্রাভাশ্বণও শ্বফঘিলণ ওযা), কণভাধযঘভ 
িথ্য প্রচায ম্পশ্বওৃি ধাযণা যাঔা। িাযা বফশ্বিও শ্বফলয়াফরী  ভযাভঘূ অঘরাওাি ওযঘি শ্বঔঘফ 
(প্লমভন-শ্বফিায়ন, াযস্পশ্বযও শ্বনবৃযীরিা, প্লদ্ান্তয, াশ্বন্ত  ংখলৃ, প্লটওআ উন্নয়ন)এফং এআ ফ শ্বফলঘয় 
নুন্ধান, শ্বফঘিলণ  প্রাপ্ত পরাপঘরয প্রচায। অঘযওটা ভঔুয শ্বফলয় র বালায ফযফায; মাঘও অয 
ুশ্বনশ্বদৃ্ষ্ট্বাঘফ ফরা মায়, ভাঘরাচনাভরূও াক্ষযিা (critical literacy)থৃ্াৎ ওীবাঘফ আংঘযশ্বজ না-ফরঘি াযা 
ভানঘুলয ওাঘে আংঘযশ্বজয বাফাথ্ৃ প্লৌোঘি ক্ষভ িায ম্বঘন্ধ ধাযণা। এ শ্বফলঘয় রক্ষয যাঔঘি ঘফ প্লম, এয 
ভাধযঘভ শ্বক্ষাথ্ীয ভাঘঝ ওীবাঘফ শ্বফঘিলণধভী নাকশ্বযও জ্ঞান, ধাযণা  প্রশ্বিশ্রুশ্বি বিশ্বয য়, মা িাঘদ্য ভঘধয 
জীফনফযাী শ্বক্ষা শ্বঘঘফ যঘয় মাঘফ, মা এওটি শ্বেয়  উঘেযূণৃ নাকশ্বযও অচযণ শ্বঘঘফ শ্বযকশ্বণি 
ঘফ। 

২২ 



 
 

 

াভাশ্বজওবাঘফ মৃ্পি  বফশ্বচঘত্রযয প্রশ্বি েদ্ধাীর (socially connected and respectful of diversity)। 
শ্বযচয়, ম্পওৃ   শ্বধওায; াফৃজনীন  ভানশ্বফও ভরূযঘফাধ; শ্ববন্নিা   বফশ্বচঘত্রযয প্রশ্বি েদ্ধা; বফশ্বচত্রয  
শ্ববন্নিায ভঘধয শ্বনশ্বফড় ম্পওৃ নধুাফন ওযা।  
শ্বক্ষাথ্ীযা ওীবাঘফ ঘযও যওঘভয ম্পওৃ প্লমভন শ্বযফায, ফনু্ধ, শ্বফদ্যারয়, স্থানীয় ভাজ  প্লদ্ আিযাশ্বদ্য ভাঘঝ ফস্থান 

ওযঘফ প্লমঔান প্লথ্ঘও িাযা নাকশ্বযওঘত্বয বফশ্বিও ভাত্রা ম্বপ্লন্ধ ফকি ঘফ এফং বালা, ংসৃ্কশ্বি, প্লজন্ডায  ধঘভৃয 
শ্ববন্নিা  বফশ্বচত্রয ম্পঘওৃ ধাযণা রাব ওযঘফ । ওীবাঘফ শ্বফিা  ভরূযঘফাধ ভানঘুলয শ্বচন্তাধাযাঘও প্রবাশ্বফি 
ওঘয এফং শ্বফশ্ববন্নিা  বফশ্বচত্রয ম্বঘন্ধ উরশ্বদ্ধ ওঘয ভিা  বফলভয দ্যূীওযঘণ ায়িা ওঘয প্ল ম্পঘওৃ 
ফশ্বি ঘফ। শ্বক্ষাথ্ীযা অয শ্বওেু াধাযণ শ্বনয়াভও শ্বফঘফচনা ওযঘফ মায ভাধযঘভ িাযা জ্ঞান, দ্ক্ষিা  
অচযণ অয়ি ওযঘফ এফং শ্বফশ্ববন্নিা  বফশ্বচঘত্রযয প্রশ্বি েদ্ধাীর ঘয় শ্বম্মশ্বরিবাঘফ াফস্থান ওযঘফ। 
 

বনশ্বিওবাঘফ দ্াশ্বয়ত্বীর এফং বনশ্বিও জীফঘন বযস্ত (Ethically responsible and engaged)। 
এটি ভানফাশ্বধওায ধাযণায উয প্রশ্বিশ্বিি মাঘি ঘযয প্রশ্বি মত্নফান য়ায ভরূযঘফাধ  অচযঘণয চচৃা 
ওযা য়; ফযশ্বিকি  াভাশ্বজও দ্ায়ফদ্ধিা  রূান্তয, ভাঘজ ংগ্রণ ওযায দ্ক্ষিা, এওটা ুন্নয 
ৃশ্বথ্ফীয জনয জ্ঞান, বনশ্বিওিা  াশ্বন্তূণৃবাঘফ ওাজ ওযা। 
  
শ্বক্ষাথ্ীযা শ্বনঘজঘদ্য এফং ঘযয শ্বফিা  ভরূযঘফাধ নধুাফন ওযঘি শ্বঔঘফ। শ্বনঘজঘদ্য এআ শ্বফিা  
ভরূযঘফাধ জািীয়  অন্তজৃাশ্বিও মৃাঘয় যাজননশ্বিও  াভাশ্বজও শ্বদ্ধান্ত গ্রণঘও ওী বাঘফ প্রবাশ্বফি ওঘয এফং  
শ্বফশ্ববন্ন যওঘভয ভিাভি বিশ্বয ওঘয ান প্রশ্বেয়াঘও ওঠিন ওঘয প্লপঘর িা িাযা উরশ্বি ওযঘফ। িাযা 
জািীয়  অন্তজৃাশ্বিও মৃাঘয় াভাশ্বজও নযায়শ্বফচায ভঘন্ধ য়াশ্বওফার ঘফ এফং এঘদ্য ভাঘঝ প্লমাকূত্র ঔুুঁঘজ 
াঘফ। অয িাঘি বনশ্বিও শ্বফলয়াফরী অঘরাওাি ওযা ঘফ (প্লমভন- জরফায়ু শ্বযফিৃন, প্লবাকফাদ্, 
থৃ্ননশ্বিও শ্বফিায়ন, নযায়শ্ববশ্বিও ফাশ্বণজয, প্লদ্ান্তয, দ্াশ্বযিয  েরিা, প্লটওআ উন্নয়ন, ন্ত্রা  মুদ্ধ 
আিযাশ্বদ্)। িাোড়া শ্বফশ্ববন্ন াভাশ্বজও  যাজননশ্বিও শ্বফলঘয় প্লমঔাঘন বনশ্বিওিায ফক্ষয় ঘয়ঘে প্লঔাঘন 
শ্বক্ষাথ্ীযা িাঘদ্য দ্াশ্বয়ত্বীর শ্ববভি প্রওা ওযঘফ এফং এআ শ্বফলঘয় িাঘদ্য েন্ন  শ্বদ্ধান্ত ফযাও প্রবাফ 
প্লপরঘফ। শ্বক্ষাথ্ীযা ভানলু  শ্বযঘফঘয প্রশ্বি মত্নীর য়ায জ্ঞান, দ্ক্ষিা, ভরূযঘফাধ  অচযণ অয়ি 
ওযঘফ এফং এওজন ুনাকশ্বযও শ্বঘঘফ শ্বেয় বূশ্বভওা যাঔঘফ। ভঘফদ্না, ঘমাশ্বকিা, ংরা, াভাশ্বজও 
উঘদ্যািা এফং শ্বেয় ংগ্রণ এআফ গুণাফরী জৃন ওযঘফ। িাযা নাকশ্বযও শ্বাঘফ স্থানীয়, জািীয় এফং 
শ্বফিশ্বযভণ্ডঘর শ্বনঘয়াশ্বজি য়ায ুঘমাকগুঘরা ম্পঘওৃ জানঘফ এফং নযঘদ্য বাযা ফযশ্বিকি  াভশ্বষ্ট্ওবাঘফ 
অন্তজৃাশ্বিও ভযা  াভাশ্বজও শ্বফচায ম্পঘওৃ ধাযণা রাব ওযঘফ।    
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২.৪ শ্বফলয়ভূ 
শ্বক্ষাথ্ীঘদ্য গুণাফরী , শ্বক্ষাঘক্ষত্র  ভুঔয ওাশ্বিি পরাপর শ্বফচায ওঘয এআ াশ্বয়ওায় নয় ধযঘনয শ্বফলয় শ্বন্নঘফশ্বি 
ঘয়ঘে এফং প্রশ্বিটি গুঘণয জনয শ্বিনটি শ্বফলয় শ্বনধৃাশ্বযি ঘয়ঘে।  
 

ফক্স ৫: শ্বফলয়ভূ 
 

িথ্যাশ্ববজ্ঞ  শ্বফঘিলণধভী াক্ষয (informed and critically literate) 

১। স্থানীয়, জািীয়  অন্তজৃাশ্বিও প্রশ্বেয়া  ওাঠাঘভা 
২। স্থানীয়, জািীয়  অন্তজৃাশ্বিও মৃাঘয় ভাযাগুঘরা মঔন ভাঘজয ুম্পওৃ  প্লমাকাঘমাক ফযাি ওঘয  
৩। ভযায ন্তশ্বনৃশ্বি িাৎমৃ  ক্ষভিায কশ্বি-প্রওৃশ্বি 
 

াভাশ্বজওিা  বফশ্বচঘত্রযয প্রশ্বি েদ্ধাীর (socially connected and respectful of diversity) 

৪. শ্বফশ্ববন্ন াভাশ্বজও স্তয  শ্বযচয়  
৫. শ্বফশ্ববন্ন াভাশ্বজও স্তঘয ফযশ্বিয ফস্থান  ম্পওৃ শ্বনণৃয় 
৬. শ্বফশ্ববন্নিা  বফশ্বচঘত্রযয প্রশ্বি েদ্ধাীর 
 

বনশ্বিওবাঘফ দ্াশ্বয়ত্বীর এফং বযস্তিা (ethically responsible and engaged) 

৭. ফযশ্বিকি থ্ফা শ্বম্মশ্বরি উঘদ্যাঘক উঘযাি ভযায প্লভাওাঘফরা 
৮. নীশ্বিকি দ্ায়ফদ্ধিা ফজায় যাঔা  
৯. শ্বেয়বাঘফ ভযায প্লভাওাঘফরা ওযা  
  
উঘযাি শ্বফলয়ফস্তুয প্রশ্বি রক্ষয প্লযঘঔ শ্বফশ্ববন্ন ফয়ঘয শ্বক্ষাথ্ীঘদ্য জনয শ্বক্ষায উঘেয  ভুঔয বাফধাযা প্রস্তুি ওযা 
ঘয়ঘে।     

  

২.৫ উঘেযাফরী  
 

উঘযাি প্রঘিযও শ্বফলঘয়য প্রশ্বি রক্ষয প্লযঘঔ শ্বক্ষায চায ধযঘনয উঘেয  বাফ শ্বনণৃয় ওযা মায়, মা ফয়ঘবঘদ্ শ্বফবি:  
 প্রাও-প্রাথ্শ্বভও/ শ্বনন-প্রাথ্শ্বভও শ্বক্ষা (৫-৯ ফেয)  
 উচ্চ প্রাথ্শ্বভও শ্বক্ষা (৯-১২ ফেয)  
 শ্বনন-ভাধযশ্বভও শ্বক্ষা (১২-১৫ ফেয)  
 উচ্চ ভাধযশ্বভও শ্বক্ষা (১৫-১৮+ ফেয) 
 
অভাঘদ্য উঘেয ঘরা শ্বক্ষায রক্ষযগুঘরা জ প্লথ্ঘও জটির স্তঘয েভ উন্নয়নীর াঠযেঘভয ভাধযঘভ াশ্বজঘয় শ্বফি 
নাকশ্বযওঘত্বয ধাযণায াঘথ্ ম্পৃি ওযা। এআ শ্বক্ষা প্রাও-প্রাথ্শ্বভও থ্ফা শ্বনন-প্রাথ্শ্বভও স্তয প্লথ্ঘও শুরু ওঘয কবীয  
জটির মৃাঘয়য শ্বদ্ঘও শ্বনঘয় ওর মৃাঘয় চারু ওযা। প্লমঘিু শ্বক্ষা দ্ধশ্বি শ্বক্ষায ভান এফং ফয়ীভা প্লদ্ঘ প্লদ্ঘ শ্বফশ্ববন্ন 
ঘয় থ্াঘও িাআ উঘযাি গ্রুগুঘরা াধাযণ আশ্বেি শ্বঘঘফ প্লদ্য়া ঘরা। 
 

এআ শ্বনঘদৃ্শ্বওা ফযফাযওাযী শ্বক্ষায উঘেযভূ প্লদ্  শ্বক্ষাথ্ীয প্রস্তুশ্বি নুমায়ী স্বাধীনবাঘফ শ্ববঘমাজন ওঘয শ্বনঘফন [৮]। 
 

২.৬ ভুঔয োফরী 
    

এআ শ্বনঘদৃ্শ্বওায শ্বফলয়ফস্তু  উঘেয নুমায়ী অঘরাচনা  ওামৃেভঘও অয অওলৃণীয়  জিয ওযায জনয এঔাঘন 
ভুঔয োফরীয িাশ্বরওাটি শ্বফলয় নুমায়ী াজাঘনা অঘে।  
এআ িাশ্বরওা শ্বফশ্ববন্ন শ্বফলয়াফরীয াঘথ্ ংকশ্বি প্লযঘঔ ংঘমাজন ওযা ঘয়ঘে। 
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২.৭ শ্বনঘদৃ্নায াযশ্বণ 
 

এআ াযশ্বণপ্লি শ্বক্ষায শ্বিনটি ওামৃঘক্ষত্র উস্থান ওযা ঘয়ঘে, প্লমঔাঘন ওাশ্বিি পরাপর, শ্বক্ষায ভূর গুণাফরী, শ্বফলয়ফস্তু 
 শ্বফশ্ববন্ন ফয়  স্তয নুমায়ী শ্বক্ষায উঘেয ওী ঘফ িা ভূর োফরী নুমায়ী াজাঘনা ঘয়ঘে।  

   
াযশ্বণ ও. এটি াশ্বয়ওা াযশ্বণ উস্থান ওঘয এফং এয শ্বফশ্ববন্ন ংঘয ভঘধয অন্তঃম্পওৃ প্রদ্ৃন ওঘয। 
াযশ্বণ ঔ. এটি াযশ্বণ ‘ও’-এয শ্বফদ্ শ্বফফযণ; মা শ্বফশ্ববন্ন ফয়  স্তয নুমায়ী শ্বক্ষায উঘেয ফযাঔযা ওঘয।  

 

াযশ্বণ ঔ ১ প্লথ্ঘও ৯ . এযা প্রঘিযও শ্বফলয়  শ্বক্ষায উঘেয ফযাঔযা ওঘয, শ্বক্ষাথ্ীযা ওী শ্বঔঘি চায় িা শ্বফস্তাশ্বযিবাঘফ 
ফুঝঘি  ফাস্তঘফ ওযঘি প্লঔায়, শ্বক্ষায শ্বফশ্ববন্ন স্তঘয িাযা জ্ঞান, দ্ক্ষিা, ভূরযঘফাধ, দ্শৃ্বষ্ট্বশ্বে  অচযণ প্লঔায়। 
াযশ্বণটিঘও শ্বফশ্ববন্ন স্তঘয শ্বফনযা ওযায পঘর প্রঘিযওটি স্তঘয ফয়শ্ববশ্বিও শ্বক্ষায উঘেয  ভূরবাফ যঘয়ঘে; মা যফিী 
ধাঘয জনয শ্বুঁশ্বড় শ্বঘঘফ ওাজ ওঘয এফং জ ঘি ওঠিনিয শ্বদ্ঘও গ্রয য়।    
 

[৮] মৃাঘরাচনা ওযায ভয় ফয়ঘবঘদ্ প্রাও-প্রাথ্শ্বভও/শ্বনন-প্রাথ্শ্বভও শ্বক্ষায উঘেয  রক্ষয ওী ঘফ িা শ্বনঘয় 
ভিঘবদ্ যঘয় প্লকঘে। প্লওাঘনা প্লওাঘনা প্লফাদ্ধা শ্বশুঘদ্য প্লফাঝায ক্ষভিাঘও ফঘরা ওযঘি চান শ্বন; শ্বওন্তু ঘনঘও 
এফ ধাযণাঘও শ্বশুঘদ্য জনয িযন্ত জটির ফঘর ভিাভি শ্বদ্ঘয়ঘেন। এফ ধাযণা শ্বশুঘদ্য প্লফাঝাঘনায জনয 
ফয়শ্ববশ্বিও, ৃজনীর   শ্বভথ্শ্বিয়াভূরও দ্ধশ্বি (Interactive method) ফযফায ওযঘি ঘফ, প্লমভন- নাটও, 
ওাটৃুন থ্ফা নয শ্বওেু মা শ্বক্ষাশ্বফদ্কণ শ্বফঘফচনা ওযঘফন।        
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াযশ্বণ ক- এটি ভূর েবাণ্ডাঘযয এওটি িাশ্বরওা মা অঘরাচনাঘও অওলৃণীয়  জিয ওঘয। 
 

এআ াযশ্বণটি এও ধযঘনয ূচও, এটা প্লভাঘট শ্বনঘদৃ্না-জ্ঞাও নয়। এঘও জািীয় ফা স্থানীয় মৃাঘয় ফযফায 
ওযা মায় থ্ফা শ্ববঘমাজন ওঘয প্লনয়া মায়। 
 

এটা শ্বযষ্কায ওঘয ফরা বার প্লম, এআ াযশ্বণটি শ্বযওশ্বল্পিবাঘফ উস্থান ওযা ঘয়ঘে। ফাস্তশ্বফওবাঘফ, প্লম 
প্লওাপ্লনা শ্বক্ষা প্রণাশ্বরয ভস্ত ধাযণা  ভাত্রাগুঘরায ভাঘঝ অন্তঃম্পওৃ শ্বফদ্যভান থ্াঘও এফং িাযা এঘও যঘও 
শ্বিারী ওঘয প্লিাঘর। 
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াযচি কঃ ম্পিূয াচয়কা 
এটি এওটি মূ্পণৃ াশ্বয়ওা; মা শ্বক্ষায শ্বিনটি ওামৃঘক্ষঘত্রয 
উয প্রশ্বিশ্বিি; শ্বক্ষায ভুঔয পরাপরঘও উস্থান ওঘয এফং 
শ্বক্ষাথ্ীয ভূর বফশ্বষ্ট্যাফরী, শ্বফলয়  উঘেযাফরী  িাঘদ্য 
অন্তঃম্পওৃঘও উরম্ববাঘফ  নুবূশ্বভওবাঘফ উস্থান ওঘয। 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

২৭ 



 
 

বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষা 
   চক্ষায কামযয়ক্ষত্রভূ 

                                                                               
 

 
 

 

চক্ষায ভুখয প্রতযাচত পরাপর 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

চক্ষায ভুখয তফচষ্ট্যাফরী 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    অচযণকি  াভাশ্বজও-অঘফকীয়    ফুশ্বদ্ধফৃশ্বিও 

 শ্বক্ষাথ্ীযা এওটি াশ্বন্তূণৃ  
প্লটওআ ৃশ্বথ্ফীয জনয স্থানীয়, 
জািীয়  অন্তজৃাশ্বিও মৃাঘয় 
ওামৃওযী   দ্াশ্বয়ত্বীরবাঘফ 
ওাজ ওযঘফ   

 িাযা প্রঘয়াজনীয় ফযফস্থা 
প্লনয়ায জনয প্লপ্রলণা  প্লপ্রযণা 
রাব ওযঘফ  

 শ্বক্ষাথ্ীযা াধাযণ ভানশ্বফও 
গুণাফরী জৃন ওযঘফ, িাযা  
দ্াশ্বয়ত্বভূ বাক ওঘয শ্বনঘফ 

 িাযা াযস্পশ্বযও ভশ্বভৃিা  
ম্প্রীশ্বি জৃন ওযঘফ এফং 
শ্বফশ্ববন্নিা  বফশ্বচঘত্রযয প্রশ্বি 
েদ্ধাীর ঘফ  

     

 শ্বক্ষাথ্ীযা শ্বফশ্ববন্ন প্লদ্    
জাশ্বি ম্পঘওৃ এফং স্থানীয়, 
জািীয়  অন্তজৃাশ্বিও ভযাফরী 
 এঘদ্য অন্তঃম্পওৃ  
অন্তঃশ্বনবৃযীরিা শ্বফলঘয় ফকি 
ঘফ 

 িাযা শ্বফঘিলণধভী াযদ্শ্বৃিা 
জৃন ওযঘফ   

  

িথ্যাশ্ববজ্ঞ  শ্বফঘিলণী ক্ষভিাম্পন্ন 
াক্ষয  
 স্থানীয়, জািীয়, অন্তজৃাশ্বিও  

বফশ্বিও আুয, ান ফযাফস্থা  
ওাঠাঘভাভূ জানঘফ 

 স্থানীয়  বফশ্বিও ম্পওৃ  
অন্তঃম্পওৃ ফুঝঘি ক্ষভ ঘফ 

 িীক্ষ্ণ নুন্ধান  শ্বফঘিলণ 
দ্ক্ষিায উন্নয়ন ঘফ  

 
 
   

াভাশ্বজও ফন্ধঘন অফদ্ধ  বফশ্বচঘত্রযয 
প্রশ্বি েদ্ধাীর 
 অত্মশ্বযচয়, ম্পওৃ  এওাত্মিায 

চচৃা  ফযফস্থায় ক্ষভ ঘফ 
 ভানশ্বফও শ্বধওায-শ্ববশ্বিও দ্াশ্বয়ত্ব 

 ভূরযঘফাধ শ্বফশ্বনভয় ওযঘফ  
 শ্বফশ্ববন্নিা  বফশ্বচঘত্রযয প্রশ্বি 

প্রংা  েদ্ধাীর দ্শৃ্বষ্ট্বশ্বেয 
উন্নয়ন ঘফ         

বনশ্বিওিাম্পন্ন এফং বনশ্বিও জীফঘন 
বযস্ত  
 মথ্ামথ্ দ্ক্ষিা, ভূরযঘফাধ, শ্বফিা 

 দ্শৃ্বষ্ট্বশ্বে প্রদ্ৃন ওযঘফ  
 াশ্বন্তূণৃ  প্লটওআ শ্বফঘিয জনয 

ফযশ্বিও  াভাশ্বজও দ্ায়-দ্াশ্বয়ত্ব 
প্রদ্ৃন ওযঘফ  

 ওঘরয বাঘরায জনয প্লপ্রলণা  
শ্বদ্ো প্লালণ ওযঘফ  
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ফয়চবচিক চক্ষায উয়েয 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
শ্বফলয়াফরী 
 
 
 
  

চফলয়াফরী 

১. স্থানীয়, জািীয়  অন্তজৃাশ্বিও দ্ধশ্বি 
 ওাঠাঘভা 
২. প্লমফ ভযা স্থানীয়, জািীয়  
অন্তজৃাশ্বিও মৃাঘয় ভন্বয়ঘও প্রবাশ্বফি 
ওঘয  
৩. ন্তশ্বনৃশ্বি ধাযণা  ক্ষভিায প্রফা     
  

৪. শ্বফশ্ববন্ন মৃাঘয়য শ্বযচয়  
৫. শ্বফশ্ববন্ন দ্ঘরয জনকণ ওীবাঘফ 
এওাঘথ্ থ্াঘও  িাঘদ্য ভধযওায 
ম্পওৃ  
৬. শ্বফশ্ববন্নিা  বফশ্বচঘত্রযয প্রশ্বি 
েদ্ধাীরিা  

৭. ফযশ্বি  ভশ্বস্টকিবাঘফ প্লনয়া 
শ্বফশ্ববন্ন দ্ঘক্ষ  
৮. বনশ্বিও দ্ায়ীরিা  
৯. শ্বেয়বাঘফ শ্বনমুি য়া  

প্রাও-প্রাথ্শ্বভও/শ্বনন-প্রাথ্শ্বভও 
শ্বক্ষা (৫-৯ ফেয) 

 

উচ্চ-প্রাথ্শ্বভও শ্বক্ষা 
(৯-১২ ফেয) 

 

শ্বনন-ভাধযশ্বভও শ্বক্ষা 
(১২-১৫ ফেয) 

উচ্চ-ভাধযশ্বভও শ্বক্ষা  
(১৫-১৮+ ফেয) 

 
 

২৯ 



 
 

 

 

াযিী খঃ চফলয়ফস্তু  চক্ষায উয়েযাফরীয চফদ চফফযি   
এঔাঘন াযণী ‘ও’-এয শ্বফদ্ শ্বফফযণ এফং শ্বক্ষায প্রশ্বিটি শ্বফলয়ফস্তুয জনয শ্বনশ্বদৃ্ষ্ট্ 
উঘেযাফরী ুাশ্বয ওঘয। প্লমঘিু শ্বক্ষাথ্ীঘদ্য প্রস্তুশ্বি নুমায়ী শ্বক্ষায স্তয প্লদ্ঘবঘদ্ 
শ্ববন্ন য় প্লঘিু এঔাঘন প্লম স্তঘযয ুাশ্বয ওযা ঘয়ঘে িা এওটি ূচওভাত্র এফং 
এটি ফযফাযওাযী িায শ্বনঘজয ভঘিা ওঘয শ্ববঘমাজন ওঘয শ্বনঘি াঘযন।  

শ্বফলয়ফস্তু  শ্বক্ষায উঘেযাফরীয শ্বফদ্ শ্বফফযণ ঔ.১ – ঔ.৯ ফশ্বণৃি ঘরা।    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

৩০ 



 
 

শ্বনঘচয াযশ্বণ ঔ.১  প্লথ্ঘও ঔ.৯ এ এয শ্বফলয়ফস্তু  শ্বক্ষায উঘেযাফরী অয শ্বফদ্বাঘফ ফযাঔযা ওযা 
ঘয়ঘে 
 

শ্বফলয়ফস্তু 
 

শ্বক্ষায উঘেযাফরী 

প্রাও-প্রাথ্শ্বভও/শ্বনন-
প্রাথ্শ্বভও শ্বক্ষা (৫-৯) 

উচ্চ-প্রাথ্শ্বভও শ্বক্ষা   
(৯-১২ ফেয) 

শ্বনন-ভাধযশ্বভও শ্বক্ষা 
(১২-১৫) 

উচ্চ-ভাধযশ্বভও শ্বক্ষা  
(১৫-১৮+) 

১. স্থানীয়,জািীয় 
 অন্তজৃাশ্বিও 
দ্ধশ্বি  ওাঠাঘভা 

ওীবাঘফ স্থানীয় শ্বযঘফ 
কঠিি য় এফং ওীবাঘফ 
এয ঘে ৃশ্বথ্ফী ম্পশ্বওৃি 
এফং নাকশ্বযওঘত্বয ধাযণা 
প্লদ্য়া য় 

ান ওাঠাঘভা  এয 
শ্বদ্ধান্ত গ্রণ দ্ধশ্বি 
এফং শ্বফশ্ববন্ন ভাত্রায 
নাকশ্বযওত্ব নািওযণ 
 

ওীবাঘফ অন্তজৃাশ্বিও ান 
ফযফস্থা জািীয়  স্থানীয় 
ফযফস্থায াঘথ্ ভন্বয় 
স্থান ওঘয এফং 
নাকশ্বযওত্ব ম্পঘওৃ 
নুন্ধান ওযা য় 
 

বফশ্বিও ান ফযফস্থা  
ওাঠাঘভা  ম্পঘওৃ শ্বফঘিলণধভী 
অঘরাওাি ওযা য়  
শ্বফিজনীন নাকশ্বযওঘত্বয 
ফাস্তফায়ন শ্বনযীক্ষা ওযা য় 

 

২. ভযাফরী মা 
স্থানীয়, জািীয়  
অন্তজৃাশ্বিও মৃাঘয় 
ভাজঘও প্রবাশ্বফি 
ওঘয 

প্রধান বফশ্বিও ভযাফরীয 
ওাযণ নুন্ধান ওযা 
স্থানীয়  অন্তজৃাশ্বিও 
মৃাঘয় িাঘদ্য প্রবাফ 
ম্পঘওৃ জানা 

বফশ্বিও ভযাফরী  
িা ওীবাঘফ স্থানীয়, 
জািীয় মৃাঘয় প্রবাফ 
প্লপঘর িায ভরূ ওাযণ 
নুন্ধান ওযা 

স্থানীয়, জািীয়  
অন্তজৃাশ্বিও মৃাঘয় 
ভযাফরী প্লওান প্লওান 
শ্বনয়াভও বাযা স্থানীয়  
অন্তজৃাশ্বিও মৃাঘয় 
ম্পশ্বওৃি িায ভরূ ওাযণ 
প্লফয ওযা 

স্থানীয়, জািীয়  অন্তজৃাশ্বিও 
মৃাঘয় ভযাফরীয ুঙ্খানুুঙ্খ 
শ্বফঘিলণ  িা প্লথ্ঘও দ্াশ্বয়ত্বীর 
শ্বদ্ধান্ত গ্রণ  ভাধান প্রদ্ান 
ওযা 

৩. ন্তশ্বনৃশ্বি 
ধাযণা  ক্ষভিায 
প্রফা 

িঘথ্যয শ্বফশ্ববন্ন উৎঘয 
ফণৃনা  িথ্যানুন্ধাঘনয 
ক্ষভিা জৃন ওযা 

িয/ভি, 
ফাস্তফিা/ওল্পনা, 
শ্বফশ্ববন্ন ভিাভি/ 
শ্বযঘপ্রশ্বক্ষি ম্বঘন্ধ 
ফকি য়া  িা 
ৃথ্ওীওযণ ওযঘি 
াযা 
 

ন্তশ্বনৃশ্বি ধাযণাভু 
ম্পঘওৃ নুন্ধান ওযা,   
ক্ষভিা প্রফাঘয পঘর ৃষ্ট্ 
বফলভয প্লফয ওযা 

ক্ষভিায ফযফায মা ভি 
প্রওাঘয স্বাধীনিা, ম্পঘদ্য 
ুিু ফণ্টন, শ্বদ্ধান্ত গ্রণ  
ানিন্ত্রঘও প্রবাশ্বফি ওঘয 
এঘফয শ্বফঘিলণধভী জ্ঞানাজৃন 

৪. শ্বফশ্ববন্ন ধযঘনয  
শ্বযচয় 
 

অভযা ওীবাঘফ এআ 
ৃশ্বথ্ফীঘি ফায াঘথ্ ঔা 
ঔায়াআ এফং এজনয 
অভাঘদ্য ফযশ্বি  ওঘরয 
াঘথ্ প্লমাকাঘমাক ক্ষভিা 
জৃন ওযঘি ঘফ িা 
নধুাফঘনয ক্ষভিা 
 

ভাঘজ শ্বফশ্ববন্ন ধযঘনয  
শ্বযচয় যঘয়ঘে এফং 
ফায াঘথ্ ভাশ্বনঘয় 
প্লনফায জনয প্লগুঘরায 
শ্বনযীক্ষা ওযা 
 

ফযশ্বি শ্বযচয়  াভশ্বষ্ট্ও 
শ্বযচঘয়য ভাঘঝ াথ্ৃওয 
ধযঘি াযা, শ্বফশ্ববন্ন 
াভাশ্বজও দ্র এফং ফায 
প্রশ্বি ভানশ্বফওিা প্লফাধ 
প্লালণ ওযা 

ওীবাঘফ শ্বফশ্ববন্ন শ্বযচঘয়য ভানলু 
ভাঘজ এওাঘথ্ থ্াঘও  
দ্রফদ্ধ য় িা বারবাঘফ 
শ্বফঘিলণ ওযা 

৫. শ্বফশ্ববন্ন দ্রফদ্ধ 
ভানুল  িাঘদ্য 
ভধযওায ংঘমাক 
 

শ্বফশ্ববন্ন াভাশ্বজও দ্ঘরয 
ভঘধয শ্বভর  শ্বভর ঔুুঁঘজ 
প্লফয ওযা 

শ্বফশ্ববন্ন াভাশ্বজও, 
াংসৃ্কশ্বিও  
অআনকি ধাুঁঘচয ভঘধয 
শ্বভর  শ্বভর ঔুুঁঘজ 
প্লফয ওযা 
 

শ্বফশ্ববন্নিা  শ্বফশ্বচঘত্রযয 
ওদ্য  েদ্ধাঘফাধ; 
নযানয াভাশ্বজও দ্ঘরয 
প্রশ্বি ভশ্বভৃিা  ঐওয 
প্লালণ ওযা 

প্লকািী, দ্র  প্লদ্ঘয ভধযওায 
ম্পওৃ িওৃিায াঘথ্ ভরূযায়ন 
ওযা 

৬. শ্ববন্নিায প্রশ্বি 
েদ্ধাঘফাধ 
 

শ্ববন্ন  শ্ববন্ন ৃথ্ওীওযণ 
এফং ওঘরয শ্বধওায  
দ্াশ্বয়ত্ব ম্পঘওৃ য়াশ্বওফার 
য়া 
 

শ্বফশ্ববন্ন ফযশ্বি  
দ্ঘরয াঘথ্ ুম্পওৃ 
ফজায় যাঔা 
 

শ্বফশ্ববন্নিা  শ্বফশ্বচঘত্রযয  
ুপর  প্রশ্বিফন্ধওিা 
শ্বনঘয় শ্বফিওৃ ওযা 
 

শ্বফশ্ববন্ন ধযঘনয ভানলু  িাঘদ্য 
ভিাভিঘও শ্বযচারনা ওঘয এভন 
ভরূযঘফাধ, অচযণ  দ্ক্ষিা 
বিশ্বয  ফযফায ওযা 
 

৩১ 



 
 

৭. ফযশ্বি  
দ্রকিবাঘফ 
প্লনয়া দ্ঘক্ষ 
 

অভাঘদ্য এআ ৃশ্বথ্ফীঘও 
ুন্নয ওঘয প্লিারায জনয 
ওী দ্ঘক্ষ প্লনয়া মায় 
িা প্লঔাুঁজ ওযা 
 

ফযশ্বিকি ওাজ  
শ্বম্মশ্বরি দ্ঘক্ষ এফং 
দ্রফদ্ধবাঘফ ওাজ ওঘয 
মায়ায গুরুত্ব শ্বনঘয় 
অঘরাচনা ওযা 
 

ওীবাঘফ ফযশ্বি প্লথ্ঘও 
াভশ্বষ্ট্ও জনঘকািী প্লদ্  
বফঘদ্শ্বও ভযায় শ্বেয় 
ঘি াঘয এফং াড়া 
প্লদ্য় িা শ্বনযীক্ষা ওযা 
 

এওজন াথ্ৃও নাকশ্বযও শ্বঘঘফ 
প্রস্তুি য়ায দ্ক্ষিাগুঘরা যপ্ত 
ওযা 
 

৮. বনশ্বিওিা 
প্রূি অচযণ 
 

ওীবাঘফ অভাঘদ্য আো  
ওাজওভৃ ভানলু  
ৃশ্বথ্ফীঘও প্রবাশ্বফি ওঘয 
এফং দ্াশ্বয়ত্বীর অচযণ 
ম্বঘন্ধ অঘরাচনা ওযা 
 

াভাশ্বজও নযায়শ্বফচায 
 বনশ্বিও 
দ্াশ্বয়ত্বীরিা  
নধুাফন ওযা এফং 
প্রািযশ্বও জীফঘন িায 
ফযফায যপ্ত ওযা 
 

াভাশ্বজও নযায়শ্বফচায  
বনশ্বিও দ্াশ্বয়ত্বীরিায 
উবয়িট ম্বঘন্ধ শ্বফঘিলণ  
ওযা এফং ফযশ্বি  
াভশ্বষ্ট্ও উঘদ্যাঘকয প্রঘয়াক 
 

াভাশ্বজও নযায়শ্বফচায  বনশ্বিও 
দ্াশ্বয়ত্বীরিায ভযাভূ 
শ্বফঘিলণধভী শ্বফঘফচনা ওযা এফং 
বফলভয  ভিায শ্বফরুঘদ্ধ 
ফযফস্থা প্লনয়া 
 

৯. শ্বেয় য়া 
এফং ফযফস্থা 
প্লনয়া 
 

নাকশ্বযও ংগ্রঘণয গুরুত্ব 
 উওাশ্বযিা ম্বঘন্ধ 
ফকি য়া 
 

শ্বেয়  উঘদ্যাকী 
য়ায ুঘমাক ঔুুঁঘজ 
প্লফয ওযা 
 

শ্বেয়বাঘফ ওাজ ওযায 
দ্ক্ষিা জৃন  প্রঘয়াক 
ওযা; ফায বাঘরায  
জনয ওাজ ওযা 
 

শ্বযফিৃঘনয জনয বার ওাঘজয 
প্রস্তাফ ওযা  শ্বনঘজ শ্বেয় 
য়া 
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ঔ ১. শ্বফলয়ঃ স্থানীয়, জািীয়  অন্তজৃাশ্বিও দ্ধশ্বি  ওাঠাঘভা 
 

প্রাও-প্রাথ্শ্বভও  শ্বনন প্রাথ্শ্বভও (৫-৯) 

 
চক্ষায উয়েযঃ স্থানীয় চযয়ফ  ফচচফযয়েয ভয়ধয ম্পকয  
মর্থয়ক কীবায়ফ নাগচযকত্ব ধাযিা ততচয কযা য় 
 

ভুখয ধাযিাভূঃ  
 শ্বনজ, শ্বযফায, শ্বফদ্যারয়, প্রশ্বিঘফী, ভাজ, প্লদ্ 

 ৃশ্বথ্ফী  
 ৃশ্বথ্ফী ওীবাঘফ কঠিি(দ্র, ভাজ, গ্রাভ, য, 

প্লদ্, ঞ্চর)  
 ম্পওৃ, দ্যদ্, নীশ্বি-শ্বনভৃাণ, শ্বনঘয়াশ্বজি য়া 

(শ্বযফায, ফনু্ধ, শ্বফদ্যারয়, ভাজ, প্লদ্  
ৃশ্বথ্ফী)  

 শ্বনয়ভ  দ্াশ্বয়ত্বীরিায ওাযণ  প্লওন এগুঘরা 
শ্বযফশ্বিৃি য়        

 

 

উচ্চ প্রাথ্শ্বভও (৯-১২ ফেয) 

 
চক্ষায উয়েযঃ ান  চদ্ধান্ত গ্রি প্রিারী চিচিত কযা  
ফহুভাচত্রক নাগচযকয়ত্বয ধাযিা জয ন  
  

ভুখয ধাযিাভূঃ  
 স্থানীয়, জািীয়  অন্তজৃাশ্বিও ানিন্ত্র  ওাঠাঘভা এফং 

এগুঘরা ওীবাঘফ অন্তঃম্পওীয়  াযস্পশ্বযওবাঘফ 
শ্বনবৃযীর (ফযফা,ফশ্বকৃভন, শ্বযঘফ, প্রচায ভাধযভ, 
অন্তজৃাশ্বিও ংস্থা, যাজননশ্বিও  থ্ৃননশ্বিও প্লজাট, 
জািীয়  প্লফযওাশ্বয ংস্থা, ুীর ভাজ) 

 শ্বধওায  দ্াশ্বয়ত্বীরিায ভাঘঝ াভঞ্জয  াভঞ্জয, 
নীশ্বি  শ্বদ্ধান্ত, ওীবাঘফ শ্বফশ্ববন্ন ভাজ এগুঘরা ভথ্ৃন 
ওঘয (আশ্বিা, বূঘকার  ংসৃ্কশ্বিয প্রশ্বি অঘরাওাি 
ওযা)  

 নাকশ্বযওঘত্বয থ্ৃঘফাঘধয ভাঘঝ াভঞ্জয  াভঞ্জয 
 ুান, অআঘনয ান, কণিন্ত্র, স্বেিা       

 

চনম্ন ভাধযচভক (১২-১৫ ফছয) 

 
চক্ষায উয়েযঃ কীবায়ফ তফচেক ান কাঠায়ভা স্থানীয়  
জাতীয় কাঠায়ভায ায়র্থ চভচিত য় এফং তফচেক 
নাগচযকত্ব নুন্ধান কযা  
 

ভুখয ধাযিাভূঃ  
 জাশ্বিয আশ্বিা, নযানয জাশ্বিয াঘথ্ ম্পওৃ, 

প্লমাকাঘমাক, শ্বনবৃযীরিা, বফশ্বিও ংস্থাভূ  
বফশ্বিও প্লপ্রক্ষাট (ংসৃ্কশ্বি, থ্ৃনীশ্বি, শ্বযঘফ, 
যাজনীশ্বি)   

 বফশ্বিও ান ওাঠাঘভা  দ্ধশ্বি (শ্বনয়ভ-ওাননু, 
শ্বফচায ফযফস্থা) এফং জািীয়  স্থানীয় যওায 
ওাঠাঘভায াঘথ্ এয ম্পওৃ  

 ওীবাঘফ অন্তজৃাশ্বিও খটনা ফযশ্বি, ভাজ  
জাশ্বিঘও প্রবাশ্বফি ওঘয 

 বফশ্বিও প্লপ্রক্ষাঘট নাকশ্বযঘওয শ্বধওায  দ্াশ্বয়ত্ব 
ওী ওী এফং িা ওীবাঘফ ওামৃওয য়  

 বফশ্বিও নাকশ্বযঘওয উদ্াযণ   

 

 

উচ্চ ভাধযশ্বভও (১৫-১৮+ ফেয) 

 
চক্ষায উয়েযঃ তফচেক ান কাঠায়ভা  দ্ধচতয চফয়েলিধভী 
জ্ঞান  তায ফাস্তফায়ন 
  

ভুখয ধাযিাভূঃ  
 বফশ্বিও ান ওাঠাঘভা  দ্ধশ্বি এফং ওীবাঘফ 

যাজননশ্বিও শ্বদ্ধান্ত গ্রণ  ফাস্তফায়ন ওযা য়  
 ওীবাঘফ যওাশ্বয  প্লফযওাশ্বয ঔাঘি ফযশ্বি  দ্র 

বফশ্বিও ওাঠাঘভাঘি শ্বনঘয়াশ্বজি থ্াঘও  
 বফশ্বিও ভাঘজয দ্য ফরঘি ওী প্লফাঝায় িায ম্পঘওৃ 

কবীয শ্বফঘিলণধভী শ্বচন্তা এফং ওীবাঘফ বফশ্বিও ভযায় 
াড়া শ্বদ্ঘি য় (এফ বূশ্বভওা, বফশ্বিও ংঘমাক, 
অন্তঃম্পওৃ, ঐওয  প্রািযশ্বও জীফঘন িায ফযফায)  

 বফশ্বিও ানিঘন্ত্রয ভাধযঘভ জাশ্বিকি ফযফধান দ্যূীওযণ 
এফং শ্বধওায  দ্াশ্বয়ত্বীরিায ুিু প্রঘয়াক  
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ঔ ২. শ্বফলয়ফস্তুঃ প্লমফ শ্বফলয় স্থানীয়, জািীয়  অন্তজৃাশ্বিও মৃাঘয় ুম্পওৃ  প্লমাকাঘমাকঘও            
ফযাি ওঘয  
 

প্রাও-প্রাথ্শ্বভও  শ্বনন-প্রাথ্শ্বভও (৫-৯) 

 
চক্ষায উয়েযঃ স্থানীয়, জাতীয়  অন্তজয াচতক চফলয়য়য 
ভযাগুয়রায তাচরকা ততচয এফং এয়দয ভায়ঝ ংয়মাগ ূত্র 
মফয কযা  
ভুখয ধাযিাভূঃ  

 স্থানীয় ভাজঘও প্রবাশ্বফি ওঘয এভন ভযা 
(শ্বযঘফকি, াভাশ্বজও, যাজননশ্বিও, থ্ৃননশ্বিও 
 নযানয)  

 প্লদ্ঘ-শ্বফঘদ্ঘ শ্বফশ্ববন্ন ভাজ প্লমফ ভযা 
প্লভাওাঘফরা ওঘয  

 ফযশ্বি ফা ভাঘজয উয অন্তজৃাশ্বিও ভযাফরী প্লম 
প্রবাফ শ্বফস্তায ওঘয  

 প্লওাঘনা ফযশ্বি ফা ভাজ, শ্বফিভাঘজ প্লম প্রবাফ  
প্লপঘর 

 

উচ্চ-প্রাথ্শ্বভও (৯-১২ ফেয) 

 
চক্ষায উয়েযঃ অন্তজয াচতক ভযাফরীয ভূর কাযি মখাোঁজ কযা 
এফং স্থানীয়  জাতীয় মযায়য় তায প্রবাফ চনরূি কযা  
 

ভুখয  ধাযিাভূঃ   
 ওীবাঘফ বফশ্বিও শ্বযফিৃন  উন্নশ্বি ভানঘুলয প্রািযশ্বও 

জীফনঘও প্রবাশ্বফি ওঘয 
 বফশ্বিও ভযাফরীয (জরফায়ু শ্বযফিৃন, দ্লূণ, দ্াশ্বযিয, 

প্লজন্ডায  বফলভয, যাধ, বন্দ, প্লযাক, প্রাওৃশ্বিও দ্ঘুমৃাক) 
ওাযণ  

 বফশ্বিও  স্থানীয় শ্বফলঘয়য ভাঘঝ ংঘমাক  শ্বনবৃযীরিা     

 

 

শ্বনন ভাধযশ্বভও (১২-১৫ ফেয) 

 
চক্ষায উয়েযঃ স্থানীয়, জাতীয়  অন্তজয াচতক 
ভযাগুয়রায ভূর কাযি চযভা কযা  তায়দয ম্পকয  
চনরূি কযা 
 

ভুখয ধাযিাভূঃ 
 স্থানীয়, জািীয়  অন্তজৃাশ্বিও ভযাগুঘরায ভরূ 

ওাযণ প্লফয ওযা  
 ওীবাঘফ বফশ্বিও ক্ষভিায ধাুঁচ প্রািযশ্বও জীফনঘও  

প্রবাশ্বফি ওঘয   
 ওীবাঘফ আশ্বিা, বূঘকার, যাজনীশ্বি, থ্ৃনীশ্বি, 

ধভৃ, প্রমুশ্বিি্  , প্রচায ভাধযভ আিযাশ্বদ্ বফশ্বিও 
ভযাঘও প্রবাশ্বফি ওঘয (ভি প্রওাঘয স্বাধীনিা, 
নাযীঘদ্য ফস্থান, উবাস্তু, শ্ববফাী, উশ্বনঘফঘয 
প্লযঘঔ মায়া যীশ্বি-নীশ্বি, দ্াত্ব, জাশ্বিকি  
ধভীয় ংঔযারখু ম্প্রদ্ায়, শ্বযঘফকি শ্বফমৃয়)  

 ওীবাঘফ ৃশ্বথ্ফীয এও স্থাঘনয প্লনয়া শ্বদ্ধান্ত য 
প্রাঘন্তয ফিৃভান  বশ্বফলযৎ ভানলু  শ্বযঘফঘও 
প্রবাশ্বফি ওঘয 

 

উচ্চ ভাধযশ্বভও (১৫-১৮ ফেয) 
 

   
চক্ষায উয়েযঃ স্থানীয়, জাতীয়  অন্তজয াচতক ভযাগুয়রা 
চফয়েলিধভী চনযীক্ষা কযা, দাচয়ত্বীর চদ্ধান্ত গ্রি   চনযীক্ষারব্ধ 
ঠিক চদ্ধান্ত প্রদান 
 

ভুখয ধাযিাভূঃ 

 স্থানীয়, জািীয়  অন্তজৃাশ্বিও ভযাগুঘরা শ্বনযীক্ষা ওযা এফং 
এঘদ্য ম্পঘওৃ জানা (প্লজন্ডায ভিা, প্লটওআ উন্নয়ন, 
ভানফাশ্বধওায, াশ্বন্ত  মুদ্ধ, উবাস্তু, শ্ববফাী, শ্বযঘফঘয 
ফস্থা, মুফওঘদ্য ভাঘঝ প্লফওাযত্ব)  

 অন্তজৃাশ্বিও ভযাফরীয ভাঘঝ ন্তশ্বনৃশ্বি ম্পঘওৃয কবীয 
শ্বফঘিলণ (ভরূ ওাযণ, শ্বনয়াভও, ভাধযভ, ভাত্রা, অন্তজৃাশ্বিও 
ংস্থা, ফহুজাশ্বিও ংস্থা) 

 ওীবাঘফ অন্তজৃাশ্বিও ান ফযফস্থা অন্তজৃাশ্বিও ভযায় প্রবাশ্বফি 
য় এফং িা ুিু  াথৃ্ওবাঘফ প্লভাওাঘফরা ওঘয (ভধযস্থিা, 
াশ্বরশ্ব, শ্বনঘলধাজ্ঞা, প্লজাট কঠন) 

 অন্তজৃাশ্বিও ভযা ওীবাঘফ আশ্বিা, বূঘকার, যাজনীশ্বি, 
থ্ৃনীশ্বি, ংসৃ্কশ্বি  নযানয শ্বফলয়াফরীঘও প্রবাশ্বফি ওঘয িায 
শ্বফঘিলণধভী শ্বচন্তাীরিা  
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ঔ ৩. শ্বফলয়ফস্তুঃ ক্ষভিাপ্রফাঘয প্লভৌশ্বরও ধাযণা 

 

প্রাও-প্রাথ্শ্বভও  শ্বনন প্রাথ্শ্বভও (৫-৯) 

 
চক্ষায উয়েযঃ চফচবন্ন তর্থযূয়ত্রয নাভ জানা  প্রশ্ন কযয়ত 
মখা 
  
ভুখয ধাযিাভূঃ   

 শ্বফশ্ববন্ন ূত্র প্লথ্ঘও জ্ঞান অযণ ওযঘি প্লঔা 
(ফনু্ধফান্ধফ, শ্বযফায, স্থানীয় ভাজ, শ্বফদ্যারয়, 
কল্প, ওাটৃুন, োয়ােশ্বফ, ঔফয)  

 প্লানা  শ্বযষ্কাযবাঘফ প্লমাকাঘমাক স্থান ওযা  
(প্লমাকাঘমাঘকয দ্ক্ষিা, বালা)  

 ভঔুয ধাযণা  ভিাভঘিয শ্ববন্নিাভূ নািওযণ  
 জটির  যস্পযশ্বফঘযাধী ফািৃা ফযাঔযা ওযায 

ক্ষভিা     

 

উচ্চ প্রাথ্শ্বভও (৯-১২ ফেয) 

 
চক্ষায উয়েযঃ তযতা/ভতাভত, ফাস্তফতা/কল্পনা, চবন্ন 
দচৃষ্ট্বচি/চযয়প্রচক্ষত আতযাচদয ার্থযকয মফাঝায ক্ষভতা  
 

ভুখয ধাযিাভূঃ   
 প্রচায ভাধযভ ম্পঘওৃ জ্ঞান, াভাশ্বজও প্লমাকাঘমাক ভাধযভ 

ম্পঘওৃ দ্ক্ষিা (শ্বফশ্ববন্ন ধযঘনয প্রচায  াভাশ্বজও 
প্লমাকাঘমাক ভাধযভ)  

 শ্বফশ্ববন্ন দ্শৃ্বষ্ট্ঘওাণ, শ্বফলয়জ্ঞান, প্রভাণ  ক্ষাশ্বিত্ব  
 প্লমগুঘরা দ্শৃ্বষ্ট্বশ্বেঘও প্রবাশ্বফি ওঘয (প্লজন্ডায, ফয়, ধভৃ, 

জাশ্বিিা, ংসৃ্কশ্বি, অথ্-ৃাভাশ্বজও  প্লবৌঘকাশ্বরও ওাযণ, 
নীশ্বিঘফাধ  শ্বফিা)   

 

শ্বনন ভাধযশ্বভও (১২-১৫ ফেয) 

 
চক্ষায উয়েযঃ ন্তচনযচত ধাযিাগুয়রা নুন্ধান এফং 
তফলভয  ক্ষভতাপ্রফায়য ফযাখযা কযা   
ভুখয ধাযিাভূ:   

 ভিা  বফলঘভযয ধাযণা 
 প্লমফ শ্বনয়াভও ভিা  ক্ষভিাপ্রফাঘও 

প্রবাশ্বফি ওঘয ভানঘুলয দ্ঘুবৃাক ৃশ্বষ্ট্ ওঘয 
(শ্ববফাী, নাযী, শ্বশু, প্রাশ্বন্তও জনঘকািী)  

 বফশ্বিও ভযা ম্পঘওৃ প্রাপ্ত িঘথ্যয ফযাঔযা 
(ভরূ ধাযণা নািওযণ, প্রভাণাশ্বদ্ উস্থান, 
াভঞ্জয  াভঞ্জঘযয ভাঘঝ িুরনা ওযা, 
দ্শৃ্বষ্ট্বশ্বে  ক্ষাশ্বিত্ব, উস্কাশ্বনভরূও ফিফয 
নািওযণ, িথ্যাফশ্বর ফযাঔযা  ভরূযায়ন 
ওযা)     

 

উচ্চ ভাধযশ্বভও (১৫-১৮+ ফেয) 
 

   
চক্ষায উয়েযঃ কীবায়ফ ক্ষভতাপ্রফা  ফাক-স্বাধীনতা, 
চদ্ধান্তগ্রি  ানতন্ত্রয়ক প্রবাচফত কয়য  
ভুখয ধাযিাভূ:    

 ভাভশ্বয়ও বফশ্বিও শ্বফলয়াফরীঘও ক্ষভিায প্রফাীরিায 
অঘরাঘও শ্বফঘিলণ ওযা (প্লজন্ডায ভিা, শ্বফওরােিা, 
প্লফওায মুফভাজ)  

 প্লমফ শ্বনয়াভও নাকশ্বযওত্ব  িাঘদ্য ংগ্রণঘও প্রবাশ্বফি 
ওঘয (অথ্ৃাভাশ্বজও বফলভয, ক্ষভিায প্রবাফ  ম্পওৃ, 
প্রাশ্বন্তও জনঘকািী, বফলভয, প্লদ্, াভশ্বযও/ুশ্বর, াভাশ্বজও 
অঘন্নারন, ফযফাশ্বয়ও ঙ্ঘ)  

 শ্বফশ্ববন্ন দ্শৃ্বষ্ট্বশ্বে শ্বফঘিলণ ওযা, শ্বফঘযাধী থ্ফা 
ংঔযারখুঘদ্য শ্বচন্তাধাযা, বফশ্বিও শ্বফিওৃ  শ্বফি নাকশ্বযওঘত্ব 
কণভাধযভ  াভাশ্বজও ভাধযঘভয প্রবাফ শ্বনরূণ ওযা   
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ঔ ৪. শ্বফলয়ফস্তুঃ শ্বযচঘয়য শ্বফশ্ববন্ন স্তযভূ 
 

প্রাও-প্রাথ্শ্বভও  শ্বনন প্রাথ্শ্বভও (৫-৯) 

 
চক্ষায উয়েযঃ কীবায়ফ অভযা চফয়েয ায়র্থ ভাচনয়য় মনআ 
 ংয়মাগ স্থান কচয এফং এয়ক য়যয ায়র্থ 
মমাগায়মায়গয মকৌর যপ্ত কচয    
 

ভুখয ধাযিাভূঃ  
 শ্বনজ শ্বযচয়, শ্বধওায  ম্পওৃভূ (ফযশ্বি, 

শ্বযফায, ফনু্ধ, ভাজ, ঞ্চর, প্লদ্)   
 শ্বনজ অফাঘ িা ওীবাঘফ ফশ্বশ্বফৃঘিয ঘে ংমুি  
 শ্বনজ  ঘযয ভমৃাদ্া  
 ঘযয াঘথ্ ুম্পওৃ ফজায় যাঔা 
 শ্বনজ  ঘযয অঘফঘকয প্রশ্বি মত্নফান য়া  
 াাময চায়া  যঘও াাময ওযা   
 ওঘরয াঘথ্ প্লমাকাঘমাক ওযা, ঘমাশ্বকিা ওযা  

মত্নীর য়া   

 
 

 

 

উচ্চ প্রাথ্শ্বভও (৯-১২ ফেয) 

 
চক্ষায উয়েযঃ চযিয়য়য চফচবন্ন স্তযভূ চনযীক্ষা কযা এফং 
নযয়দয ায়র্থ ম্প্রীচত ফজায় যাখায মক্ষয়ত্র এয তাৎময নুধাফন 
কযা   
 

 ভুখয ধাযিাভূঃ  
 ওীবাঘফ ফযশ্বি ভাঘজয াঘথ্ ম্পশ্বওৃি   

(ঐশ্বিাশ্বওবাঘফ, প্লবৌঘকাশ্বরওবাঘফ  থ্ৃননশ্বিওবাঘফ) 
 ওীবাঘফ শ্বনজ ভাঘজয কশ্বণ্ডয ফাআঘয এফ উাঘয় 

ফশ্বঃশ্বফঘিয াঘথ্ ংমুি (প্রচায ভাধযভ, ভ্রভণ, ংকীি, 
প্লঔরাধুরা, ংসৃ্কশ্বি) 

 প্লদ্, অন্তজৃাশ্বিও ংস্থা, ফহুজাশ্বিও প্লওাম্পাশ্বনভূ  
 ভশ্বভৃিা, ঐওয, বন্দ ফযফস্থানা, প্লজন্ডাযশ্ববশ্বিও শ্বংিা 

 শ্বংস্রিা দ্ভন   
 অঘরাচনা, ভধযস্থিা, ুনশ্বভৃরন, পরপ্রূিা  
 ওঘঠায অঘফক শ্বনয়ন্ত্রণ ওযা  
 ওভীঘদ্য নযায় অফদ্াঘযয প্রশ্বিফাদ্ ওযা   

 

শ্বনন ভাধযশ্বভও (১২-১৫ ফেয) 

 
চক্ষায উয়েযঃ ফযচি চকংফা াভচিক  াভাচজক 
চযিয়াচদ নািকযি এফং এয়দয ভায়ঝ ভানচফক  
ধাযিায়ফায়ধয চযিমযা কযা 
  

ভুখয ধাযিাভূঃ  
 শ্বফশ্ববন্ন শ্বযচয়, শ্বফশ্ববন্ন দ্ঘরয ফযশ্বিয ভাঘঝ 

ফস্থান   
 ফযশ্বিকি  াভশ্বষ্ট্ও শ্বযচঘয়য জটিরিা, শ্বফিা 

 ধাযণাভূ (ফযশ্বি, দ্র, প্লা আিযাশ্বদ্)  
 শ্বফশ্ববন্ন ওভৃূশ্বচঘি ংগ্রণ  ঘমাশ্বকিা এফং 

প্রশ্বিফন্ধওিাভূ নািওযণ 
 ফৃজনীন ভানশ্বফওিায প্রশ্বি ঐওয   
 শ্বফশ্ববন্ন প্লপ্রক্ষাট প্লথ্ঘও অা ভানঘুলয ঘে ুম্পওৃ 

ফজায় যাঔা   

 
 
 
 

 

 

উচ্চ ভাধযশ্বভও (১৫-১৮+ ফেয) 
 

   
চক্ষায উয়েযঃ কীবায়ফ  চফচবন্ন ধযয়নয চযিয় এয়ক য়যয 
ায়র্থ মিু য় এফং চফচবন্ন াভাচজক দয়রয ায়র্থ াচন্তিূযবায়ফ 
াফস্থান কয়য তা চনযীক্ষা কযা   

ভুখয ধাযিাভূঃ  
 স্থানীয়, জািীয়  অন্তজৃাশ্বিও মৃাঘয় ফযশ্বি শ্বযচয়, 

দ্যিায ফহুভাশ্বত্রওিা 
 শ্বফি নাকশ্বযও ংসৃ্কশ্বি কঘড় প্লিারায রঘক্ষয াভশ্বস্টও 

শ্বযচয়  ভরূযঘফাধ    
 জটির  ফহুভাশ্বত্রও ধাযণা এফং নাকশ্বযওঘত্বয ধাযণা, 

অন্তজৃাশ্বিও শ্বফলঘয় দ্যদ্ মায ওিগুঘরা াংসৃ্কশ্বিও, 
যাজননশ্বিও, থ্ৃননশ্বিও উদ্াযণ (জাশ্বিকি  ধভীয় 
ংঔযারখু ম্প্রদ্ায়, উবাস্তু, ঐশ্বিাশ্বওবাঘফ প্রচশ্বরি দ্াত্ব, 
শ্ববফাী)  

 প্লমফ শ্বনয়াভও নাকশ্বযও ংগ্রণঘও াথ্ৃও ওঘয 
(ফযশ্বিকি থ্ফা াভশ্বস্টও স্বাথ্ৃ, অচযণ, ভরূযঘফাধ  
দ্ক্ষিা)   

 ফযশ্বিকি  াভশ্বস্টও উন্নয়ন  প্লগুঘরা যক্ষাঘথ্ৃ েীওায  
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ঔ ৫. শ্বফলয়াফরীঃ ভাঘজ শ্বফশ্ববন্ন ম্প্রদ্াঘয়য ভানুল ওীবাঘফ  াযস্পশ্বযও প্লমাকাঘমাক স্থান ওঘয 

 

প্রাও-প্রাথ্শ্বভও  শ্বনন প্রাথ্শ্বভও (৫-৯) 

 
চক্ষায উয়েযঃ চফচবন্ন াভাচজক দয়রয ভয়ধয াভঞ্জয  
ার্থযকয মফয কযা 
 

ভুখয চফলয়াফরীঃ   
 শ্বফশ্ববন্ন াভাশ্বজও দ্র  ংসৃ্কশ্বিয ভঘধয াভঞ্জয  

াথ্ৃওয প্লফয ওযা (প্লজন্ডায, ফয়, অথ্-ৃাভাশ্বজও 
ফস্থা, প্রাশ্বন্তও জনঘকািী)  

 শ্বফশ্ববন্ন ম্প্রদ্াঘয়য ভাঘঝ প্লমাকাঘমাক স্থান  
 ভানঘুলয প্লভৌশ্বরও শ্বধওায  ভানফাশ্বধওায 
 ভস্ত জীফজকি  শ্বযঘফঘয ভরূযায়ন ওযা  

এঘদ্য প্রশ্বি েদ্ধাীর য়া  

 

 

 

উচ্চ প্রাথ্শ্বভও (৯-১২ ফেয) 

 
চক্ষায উয়েযঃ চফচবন্ন যকয়ভয াভাচজক, াংসৃ্কচতক  
াংচফধাচনক চনয়য়ভয ভয়ধয তফলয়ভযয তুরনা কযা  
 

ভুখয চফলয়াফরীঃ   
 শ্বনজ ংসৃ্কশ্বিয ফাআঘয শ্ববন্ন ংসৃ্কশ্বি  ভাঘজয প্রশ্বি ম্মান 

জ্ঞান ওযা  
 শ্বফঘিয শ্বফশ্ববন্ন স্থাঘনয শ্বফশ্ববন্ন দ্ঘরয াঘথ্ নীশ্বিশ্বনধৃাযণ  

ংগ্রণ ওযা  
 ভাঘজ ুশ্বফচাঘযয ধাযণা ৃশ্বষ্ট্  প্রশ্বিিা ওযা   
 শ্ববন্নিাঘও প্লফাঝা  ভরূযায়ন ওযা  

 

 

শ্বনন ভাধযশ্বভও (১২-১৫ ফেয) 

 
চক্ষায উয়েযঃ চবন্নতা  তফচিয়ত্রযয প্রচত িদ্ধাীরতা এফং 
ফযচি  ভায়জয প্রচত ম্প্রীচত  ঐকয  
 

ভুখয চফলয়াফরীঃ  
 ফযশ্বি  াভশ্বষ্ট্ও ভরূযঘফাঘধয ভাঘঝ াথ্ৃওয এফং িা 

ওীবাঘফ  বিশ্বয য়  
 ফৃজনীন ভরূযঘফাঘধয গুরুত্ব (েদ্ধা, নীরিা, 

প্লফাঝাড়া, ঐওয, ভশ্বভৃিা, মত্নীরিা, ভিা, 
ধীনিা, ভানশ্বফও ভমৃাদ্া) মা াশ্বন্তূণৃ াফস্থাঘন 
ায়িা ওঘয 

 শ্ববন্নিা  বফশ্বচত্রয যক্ষা  উন্নয়ন াধন ওযা এআ 
প্রশ্বিশ্রুশ্বি ধাযণ ওযা (াভাশ্বজও  শ্বযঘফকি) 

 
 
   

 

উচ্চ ভাধযশ্বভও (১৫-১৮+ ফেয) 
 

   
চক্ষায উয়েযঃ চফচবন্ন দর, ভাজ  মদয়য ভয়ধয  ম্পকয য়ক 
গবীযবায়ফ চফয়েলি কযা 
 

 ভুখয চফলয়াফরীঃ  
 অন্তজৃাশ্বিও শ্বযভণ্ডঘর নাকশ্বযও, ভাজ  যাঘষ্ট্রয শ্বধওায 

 দ্াশ্বয়ত্ব 
 বফধিায ধাযণা, অআঘনয ান, নযায়শ্বফচায  
 ভাঘজয উন্নয়ন াধন ওযা এফং অন্তজৃাশ্বিও মৃাঘয় 

উন্নয়ঘনয প্রশ্বিফন্ধওিাভূ দ্যূীওযণ   
 ভানফাশ্বধওায শ্বফওা  যক্ষা ওযা 
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ঔ ৬. শ্বফলয়ঃ  শ্ববন্নিা  বফশ্বচঘত্রযয প্রশ্বি েদ্ধাঘফাধ 

 

প্রাও-প্রাথ্শ্বভও  শ্বনন প্রাথ্শ্বভও (৫-৯) 

 
চক্ষায উয়েযঃ একআ এফং অরাদা চফলয়য়ক ার্থযকয কযয়ত 
াযা এফং কয়রয চধকায  দাচয়ত্ব ম্পয়কয  জাগ য়া  
  

ভুখয চফলয়াফরীঃ  
 ভাঘজ প্লওান প্লওান শ্বফলঘয় ঘনযয াঘথ্ অভাঘদ্য 

শ্বভর যঘয়ঘে এফং প্লওান প্লওান শ্বফলঘয় ওঘরয ভঘধয 
অরাদ্া (বালা, ফয়, স্ববাফ-ংসৃ্কশ্বি, জীফনধাযা, 
ওৃশ্বষ্ট্)  

 অভাঘদ্য ওরযাঘণ াযস্পশ্বযও েদ্ধাঘফাধ  ুম্পওৃ 
ফজায় যাঔায গুরুত্ব  

 প্লানায, প্লফাঝায, ম্মশ্বি  ম্মশ্বি, শ্বফশ্ববন্ন ভি 
 শ্বযঘপ্রশ্বক্ষিঘও প্লভঘন প্লনয়ায ক্ষভিা  

 শ্বনজ  ঘযয প্রশ্বি েদ্ধাঘফাধ  যভি 
শ্বষু্ণিা  

 

 

 

উচ্চ প্রাথ্শ্বভও (৯-১২ ফেয) 

 
চক্ষায উয়েযঃ চফচবন্ন ফযচি  দয়রয ায়র্থ ুম্পকয  ফজায় 
যাখায িিয া কযা  
 

ভুখয চফলয়াফরীঃ   
 শ্বফশ্ববন্ন ভাজ  ংসৃ্কশ্বিয ভঘধয শ্বভর  শ্বভর ফঝুঘি 

াযা (শ্বফিা, ধভ,ৃ বালা, ওৃশ্বষ্ট্, জীফনধাযা, জাশ্বিিা) 

 শ্ববন্নিাঘও গ্রণ  ভাদ্য ওযঘি প্লঔা এফং ভাজ  
ফৃৎ ৃশ্বথ্ফীয ভানঘুলয াঘথ্ শ্বভঘি প্লঔা  

 াশ্বন্তূণৃবাঘফ ফফা ওযঘি প্লমফ গুণাফরী  দ্ক্ষিা 
প্রঘয়াজন িা জানা (েদ্ধা, ভিা, মত্নীরিা, ভশ্বভৃিা, 
ঐওয, নীরিা, ধীনিা, প্লমাকাঘমাক, অঘাল, শ্বফফাদ্ 
শ্বভভাংা, শ্ববন্নিাঘও প্লভঘন প্লনয়া, শ্বংা)    

 

 

শ্বনন ভাধযশ্বভও (১২-১৫ ফেয) 

 
চক্ষায উয়েযঃ ার্থযকয  ফহুভুচখতায ুচফধা  ভযায 
উয চফতকয  
  

ভুখয চফলয়াফরীঃ   
 ফযশ্বি, দ্র, ভাজ, জাশ্বিুঘঞ্জয ভাঘঝ াশ্বন্তূণৃ 

াফস্থান ফজায় যাঔঘি ফযাশ্বিকি  াভশ্বষ্ট্ও 
ওরযাঘণয প্লক্ষঘত্র ুম্পওৃ ফজায় যাঔায গুরুত্ব   

 শ্ববন্নভঔুী  জটির দ্শৃ্বষ্ট্বশ্বে (জাশ্বিিা, ধভ,ৃ 
ংসৃ্কশ্বি, বালা, প্লজন্ডায  ফয়)  শ্বনয়াভও 
বাযা অভাঘদ্য জীফন-মান প্রবাশ্বফি য়  

 এওাঘথ্ ফফা ওযায প্লক্ষঘত্র প্লমফ ফাধা ভযা 
ঘয় প্লদ্ঔা শ্বদ্ঘি াঘয, (ফজৃন, শ্বষু্ণিা, 
েওফাুঁধা ফযশ্বিত্ব, বফলভয, ভিা, গ্রাশ্বধওায, 
ওাঘয়ভী স্বাথ্ৃ, বয়, শ্বফশ্বেন্নিা, স্বাধীনঘচিা 
ভঘনাবাফ, ম্পঘদ্য দ্ষু্প্রাযিা  ভ ফণ্টন)  

 ওীবাঘফ  ফযশ্বি  দ্র শ্বফশ্ববন্ন শ্বযচয়  
দ্যঘদ্য ভাধযঘভ বফশ্বিও ভযায় ফদ্ান যাঘঔ 

 ওীবাঘফ  অঘরাচনা  অঘালযপায ভাধযঘভ বন্দ 
শ্বনযন ওযা মায়  

 

 

উচ্চ ভাধযশ্বভও (১৫-১৮+ ফেয) 
 

   
চক্ষায উয়েযঃচফচবন্ন দর  বাফধাযায ায়র্থ ভাচনয়য় চনয়ত 
ভূরযয়ফাধ, অিযি  দক্ষতায চফকা  প্রয়য়াগ 
 

ভুখয চফলয়াফরীঃ   
 াযস্পশ্বযও শ্বনবৃযীরিা এফং শ্বভে ভাজ  ংসৃ্কশ্বিঘি 

ফফাঘয ভযা (ক্ষভিা ফযফাঘয ৃষ্ট্ ভিা, বন্দ, 
বফলভয, েঘওফাুঁধা ফযশ্বিত্ব)  

 শ্ববন্নভঔুী  জটির দ্শৃ্বষ্ট্বশ্বে  

 বফশ্বিও শ্বফলয়ভঘূ আশ্বিফাচও শ্বযফিৃন অনায প্লক্ষঘত্র 
শ্বফশ্ববন্ন ংকঠঘনয বূশ্বভওা (জািীয়  অন্তজৃাশ্বিও 
িৎযিা ওঘয এভন ংস্থা প্লমভন-নাযী, েভ, ংঔযারখ,ু 
অশ্বদ্ফাী, িৃিীয় প্লজন্ডায) 

 শ্বনজ ফরঘয়য ফাআঘয ঘনযয প্রশ্বি ভশ্বভৃিা  েদ্ধাঘফাধ 
 ভরুযঘফাঘধয দ্শৃ্বষ্ট্বশ্বে 

 াশ্বন্ত  শ্বং ভাঘজয রঘক্ষয ঘচিনিা ফশৃ্বদ্ধ ওযা 
 াভাশ্বজও নযায়শ্বফচাঘযয জনয শ্বেয় য়া (স্থানীয়, 

জািীয়  অন্তজৃাশ্বিও)  
 

 

 

৩৮ 



 
 

ঔ ৭. শ্বফলয়ফস্তুঃ ফযশ্বি থ্ফা াভশ্বস্টও ওভৃিৎযিা   

 

প্রাও-প্রাথ্শ্বভও  শ্বনন প্রাথ্শ্বভও (৫-৯) 

 
চক্ষায উয়েযঃ অভায়দয চৃর্থফীয়ক অয ফায়মাগয 
কযায জনয কী কী দয়ক্ষ মনয়া মায়  
  

ভুখয চফলয়াফরীঃ  
 অভাঘদ্য প্রঘচষ্ট্া এফং ওভৃ ওীবাঘফ অফাস্থর, 

সু্করভূ, প্লদ্ এফং ৃশ্বথ্ফীঘও অয ফাঘমাকয ওঘয 
প্লিাঘর এফং শ্বযঘফ যক্ষায় গ্রকাভী বূশ্বভওা 
যাঔঘি াঘয   

 এওাঘথ্ ওাজ ওযঘি প্লঔা (ভাঘজয ভযা 
ভাধাঘন প্লমৌথ্-প্রওঘল্প ওাজ ওযা, প্লমভন-এওঘত্র 
িথ্য ংগ্র ওযা  শ্বফশ্ববন্ন উাঘয় িা উস্থান 
 প্রচায ওযা) 

 শ্বদ্ধান্ত গ্রণ এফং ভযা ভাধাঘন দ্ক্ষিা জৃন    

 

উচ্চ প্রাথ্শ্বভও (৯-১২ ফেয) 

 
চক্ষায উয়েযঃ ফযচিক  াভচষ্ট্ক কায়জয গুরুত্ব অয়রািনা কযা 
এফং াভাচজক কায়জ চনয়য়াচজত র্থাকা  
 

 ভুখয চফলয়াফরীঃ  
 ফযশ্বিও, স্থানীয়, জািীয়  অন্তজৃাশ্বিও শ্বফলয়াফরীয ভঘধয 

প্লমাকাঘমাক স্থান  

 শ্বফশ্ববন্ন ভাজ  ংসৃ্কশ্বিঘি নাকশ্বযঘওয ফযশ্বিকি ফা প্লমৌথ্ 
ংগ্রণ (ক্ষ ভথৃ্ন, ভাজঘফা, প্রচায ভাধযভ, 
যওাশ্বয প্রশ্বেয়া, প্লমভন- প্লবাটদ্ান)  

 প্লস্বোঘফী ংকঠন, াভাশ্বজও অঘন্নারন, নাকশ্বযওফনৃ্ন 
িাঘদ্য ভাজ উন্নয়ঘন ওী দ্ঘক্ষ যাঘঔ  বফশ্বিও 
ভযায় ওী ধযঘনয ভাধান প্লদ্য়  

 ফযশ্বি  দ্ঘরয উদ্াযণ মাযা নাকশ্বযও অঘন্নারঘন মুি 
ঘয় শ্বফার শ্বযফিৃন এঘনঘেন (প্লনরন ভযাঘন্ডরা, ভারারা 
আউুপজাআ, প্লযড ে/শ্বেঘে, ডটয উআদ্াউট ফডৃায, 
দ্য শ্বরশ্বম্পও) এঘফয বাফধাযা, ওামৃেভ  াভাশ্বজও 
ংশ্বিষ্ট্িা   

 এটা ফঝুঘি াযা প্লম প্রঘিযও শ্বেয়াযআ প্রশ্বিশ্বেয়া থ্াঘও  

 
চক্ষায উয়েযঃ কীবায়ফ  ফযচি  দর স্থানীয়, জাতীয়  
অন্তজয াচতক ভযায গুরুত্ব নুমায়ী কাজ কয়য এফং চিয় 
য় 
 

ভুখয চফলয়াফরীঃ  
 ওভৃিৎয য়ায শ্বনশ্বভঘি ফযশ্বি  দ্ঘরয বূশ্বভওা 

 দ্াশ্বয়ত্ব ংজ্ঞাশ্বয়ি ওযা (যওাশ্বয প্রশ্বিিান, 
ুীর ভাজ, প্লস্বোঘফী দ্র)  

 অঘক প্লথ্ঘও ওাঘজয পরাপর নভুান  শ্বফঘিলণ 
ওযা  

 ভাজ উন্নয়ঘন ুশ্বনশ্বদৃ্ষ্ট্ দ্ঘক্ষ শ্বচশ্বিি ওযা 
(যাজননশ্বিও দ্ধশ্বি, প্রচায ভাধযভ  প্রমুশ্বিয 
াাময প্লনয়া, ফাআঘযয চা, াভাশ্বজও অঘন্নারন, 
শ্বং অঘন্নারন, ক্ষ ভথ্নৃ)  

 নাকশ্বযও ংগ্রঘণয উওায, ুঘমাক  প্রবাফ  

ফযশ্বি এফং দ্রকি মৃাঘয় াপরয-ফযথ্ৃিায 

শ্বনয়াভওভূ 

শ্বনন ভাধযশ্বভও (১২-১৫ ফেয) 

 

উচ্চ ভাধযশ্বভও (১৫-১৮+ ফেয) 
 

 
চক্ষায উয়েযঃ ার্থযক নাগচযক তৎযতায জনয দক্ষতাভূয়য 
চফকা  প্রয়য়াগ 
 

ভুখয চফলয়াফরীঃ  
 নাকশ্বযও মৃ্পিিা ফাড়াঘনা থ্ফা ওভাঘনায প্লক্ষঘত্র 

ওামৃওয শ্বনয়াভওভূ শ্বফঘিলণ ওযা (থ্ৃননশ্বিও, 
যাজননশ্বিও, াভাশ্বজও, প্রশ্বিশ্বনশ্বধত্ব ওযায প্লক্ষঘত্র ফাধা, 
শ্বনশ্বদৃ্ষ্ট্ দ্ঘর ংগ্রণ ওযা, প্লমভন- নাযী, জাশ্বিকি  
ধভীয় ংঔযারখ,ু শ্বফওরাে, মুফভাজ)   

 অন্তজৃাশ্বিও শ্বফলঘয় িথ্য ংগ্র, ভি প্রওা  
ওভৃিৎযিায ফ প্লথ্ঘও বার উায় ফরম্বন ওযা 
(ওামৃওাশ্বযিা, পরাপর, বনশ্বিওিা)  

 স্থানীয়  অন্তজৃাশ্বিও শ্বফলঘয় প্লমৌথ্-প্রওল্প (শ্বযঘফ, াশ্বন্ত 
প্রশ্বিিা, ভওাভীঘদ্য প্রশ্বি খৃণা, স্বজাশ্বিওিা)  

 ওামৃওযী যাজননশ্বিও  াভাশ্বজও ওভৃওাঘণ্ডয জনয প্রঘমাজয 
দ্ক্ষিাভূ (শ্বফঘিলণধভী শ্বজজ্ঞাা  কঘফলণা, প্রভাঘণয 
ফযাঔযা, শ্বযওল্পনা  ংকঠিি য়া, মুশ্বিূণৃ িওৃ, প্লমৌথ্ 
উঘদ্যাক, ওাঘজয পরাপঘরয ম্ভাফয নভুান,  
াপরয-ফযথ্ৃিা প্লথ্ঘও শ্বক্ষা প্লনয়া) 

 

৩৯ 



 
 

 
ঔ ৮. শ্বফলয়ফস্তু: বনশ্বিও দ্াশ্বয়ত্বঘফাধ ম্পন্ন অচযণ  

 

প্রাও-প্রাথ্শ্বভও  শ্বনন প্রাথ্শ্বভও (৫-৯) 

 
চক্ষায উয়েযঃ অভায়দয ফযচিগত ছন্দ কীবায়ফ  নয 
ভানুল  চৃর্থফীয়ক প্রবাচফত কয়য এফং কীবায়ফ  অয 
দাচয়ত্বফান য়া মায়  
 

ভুখয চফলয়াফরীঃ  
 শ্বনজ, য  শ্বযঘফঘয প্রশ্বি মত্ন  েদ্ধাীরিায 

গুরুত্ব    

 ফযশ্বিকি  াভাশ্বজও ম্পদ্ (াংসৃ্কশ্বিও, 
থ্ৃননশ্বিও) এফং ধনী/দ্শ্বযি, ঠিও/প্লফঠিও-এয 
ধাযণা 

 ভানলু  শ্বযঘফঘয াযস্পশ্বযও ম্পওৃ 

 ম্পঘদ্য প্লটওআ ফযফাপ্লযয বযা  

 স্বশ্বনফৃাশ্বচি ওামৃেভ মা ভানলু  শ্বযঘফঘও 
প্রবাশ্বফি ওঘয 

 বার-ভন্ন প্লফাধশ্বি জৃন এফং মুশ্বিূণৃ শ্বদ্ধান্ত 
গ্রণ  

 

উচ্চ প্রাথ্শ্বভও (৯-১২ ফেয) 

 
চক্ষায উয়েযঃ াভাচজক নযায়চফিায  তনচতক দাচয়ত্বয়ফায়ধয ভভয 
উরচব্ধ এফং প্রাতযচক জীফয়ন তায ফাস্তচফক প্রয়য়াগ 
 

ভুখয চফলয়াফরীঃ  
 বনশ্বিও দ্াশ্বয়ত্বঘফাধম্পন্ন এফং শ্বেয় শ্বফি-নাকশ্বযও ফরঘি ওী 

প্লফাঝায় 

 বফশ্বিও ভযাফরীয ভঘধয ওিটুকু স্বেিা যঘয়ঘে িায ম্বপ্লন্ধ 
ফযশ্বিকি ধাযণা (জরফায়ু শ্বযফিৃন, ফাশ্বণপ্লজয ভিা, ন্ত্রাঘয 
শ্বফরুঘদ্ধ মুদ্ধ, ম্পঘদ্য ুলভ ফণ্টন)  

 বফশ্বিও শ্বফচাঘযয ফাস্তফ উদ্াযণ (ভানফাশ্বধওায রঙ্ঘন, কু্ষধা, 
দ্াশ্বযিয, প্লজন্ডায বফলভয, মুঘদ্ধ শ্বশুয ংগ্রণ) 

 ফযশ্বিজীফন, সু্করজীফন এফং ভাজজীফঘন শ্বদ্ধান্ত গ্রঘণ দ্ক্ষিা 
এফং দ্াশ্বয়ত্বীর অচযণ প্রদ্ৃন ওযা 

 

শ্বনন ভাধযশ্বভও (১২-১৫ ফেয) 

 
 
চক্ষায উয়েযঃ াভাচজক নযায়চফিায এফং তনচতক দাচয়ত্ব 
ারয়নয মক্ষয়ত্র মমফ চিধািন্দ  ংকট ফযচিগত  
াভচিক মযায়য় ফাধাস্বরূ মদখা মদয় মগুয়রায চফয়েলি 
কযা  
 

ভুখয চফলয়াফরীঃ  
 াভাশ্বজও নযায়শ্বফচায  বনশ্বিও দ্াশ্বয়ত্বঘফাধ মা 

ৃশ্বথ্ফীয শ্বফশ্ববন্ন প্লদ্ঘ শ্ববন্নরূঘ শ্বযকশ্বণি য় এফং 
প্লম-ভস্ত শ্বফিা, ভরুযঘফাধ  শ্বনয়াভও এঘও 
প্রবাশ্বফি ওঘয  

 এআ বাফধাযা ওীবাঘফ  নযাময/নযাময, 
বনশ্বিও/ননশ্বিও ওামৃেভঘও প্রবাশ্বফি ওঘয  

 বফশ্বিও ভযায় ওামৃওয  নযাময ংগ্রণ        
(ানবূুশ্বি, ভশ্বভৃিা, ঐওয, ংরা, ভানলু  
প্রওৃশ্বিয প্রশ্বি মত্ন  েদ্ধা)  

 বনশ্বিওিায উবয় ংওট (শ্বশুেভ, ঔাদ্য শ্বনযািা, 
বফধ  নফধ ওভৃন্থা প্লমভন শ্বংিা) মা 
নাকশ্বযওকণ যাজননশ্বিও, াভাশ্বজও  বফশ্বিও 
নাকশ্বযও শ্বঘঘফ দ্াশ্বয়ত্ব ারঘন প্লভাওাঘফরা ওঘয 
থ্াঘও  

 

 

উচ্চ ভাধযশ্বভও (১৫-১৮+ ফেয) 
 

   
 

চক্ষায উয়েযঃ াভাচজক নযায়চফিায  তনচতক দাচয়ত্বয়ফায়ধয 
ভযাগুয়রা চফদবায়ফ চফয়েলি কযা এফং তফলভয  ভতায চফরুয়দ্ধ 
ফযফস্থা মনয়া  
 

ভুখয চফলয়াফরীঃ  
 ওীবাঘফ শ্বফশ্ববন্ন াভাশ্বজও নযায়শ্বফচায  বনশ্বিও দ্াশ্বয়ত্বঘফাঘধয 

ভিফাদ্ভূ যাজননশ্বিও শ্বদ্ধান্ত গ্রণ  নাকশ্বযও ংগ্রণঘও 
প্রবাশ্বফি ওঘয (যাজননশ্বিও অঘন্নারঘনয দ্যদ্, ভাজ 
প্লফা, দ্ািফয প্রশ্বিিান  ধভীয় ওামৃেঘভ প্লস্বোঘফী শ্বঘঘফ 
ংগ্রণ)  

 প্রশ্নশ্বফদ্ধ বনশ্বিওিা (াযভাণশ্বফও শ্বি  স্ত্র, অশ্বদ্ফাীঘদ্য 
শ্বধওায, প্লন্পয ফা শ্বফফাচন, প্রাণী জকঘিয প্রশ্বি শ্বনিুযিা, 
ফযফায় ওযা)  

 শ্বফশ্ববন্ন স্বে  ংখািূণৃ শ্বফলঘয় প্রাঘনয চযাঘরঞ্জ  
াভাশ্বজও নযায়শ্বফচাঘযয শ্বনিয়িা 

 শ্বফচায  ভিায শ্বফরুঘদ্ধ ফস্থান 

 বনশ্বিও  াভাশ্বজও দ্াশ্বয়ত্বীরিা প্রদ্ৃন ওযা   

৪০ 



 
 

ঔ ৯. শ্বফলয়ফস্তু: শ্বেয়বাঘফ ওাজ ওযা  

 

প্রাও-প্রাথ্শ্বভও  শ্বনন প্রাথ্শ্বভও (৫-৯) 

 
চক্ষায উয়েযঃ চিয় নাগচযকয়ত্বয গুরুত্ব 

 

ভুখয চফলয়াফরীঃ  
 নাকশ্বযও শ্বঘঘফ ফযশ্বিকি  াভশ্বস্টও ংগ্রঘণয 

গুরুত্ব 

 ফযশ্বি  শ্বফশ্ববন্ন দ্রভূ মাযা ভাজ উন্নয়ঘন ওাজ 
ওঘয (নাকশ্বযও, োফ, প্লমাকাঘমাক, ংস্থা, ওামৃেভ, 
উঘদ্যাক)  

 স্থানীয়, জািীয়  অন্তজৃাশ্বিও ভযা ভাধাঘন 
শ্বশুঘদ্য বূশ্বভওা (শ্বযফায, শ্বফদ্যারয়, ভাজ, প্লদ্ 
 ৃশ্বথ্ফীঘি)   

 খয, শ্বফদ্যারয়  ভাঘজ ওীবাঘফ  নাকশ্বযও শ্বঘঘফ 
শ্বনঘয়াশ্বজি য়া মায়   

 ংরা  শ্বফিঘওৃ ংগ্রণ  

 প্লেশ্বণওঘক্ষয ফাআঘযয ওামৃেঘভ ংগ্রণ  

 দ্রফদ্ধ ঘয় ওামৃওযবাঘফ ওাজ ওযা  

 

 

উচ্চ প্রাথ্শ্বভও (৯-১২ ফেয) 

 
চক্ষায উয়েযঃ নাগচযক চয়য়ফ ংগ্রয়িয ুয়মাগ নুন্ধান কযা 
এফং উয়দযাগী য়া  
 

ভুখয চফলয়াফরীঃ  
 ওীবাঘফ  ফাআ শ্বফশ্ববন্ন ংকঠঘন ংগ্রণ ওঘয জ্ঞান  

দ্ক্ষিা জৃন ওঘয  

 প্লম ভস্ত শ্বনয়াভও নকুূঘর  প্রশ্বিকূঘর ওাজ ওঘয  

 দ্র  প্রশ্বিিাঘনয গুরুত্ব (োফ, প্লনটয়াওৃ, প্লঔরাধুরায দ্র, 
আউশ্বনয়ন, প্লাদ্ায ংকঠন)  

 প্রওঘল্প মুি য়া এফং প্লরঔায ওাজ ওযা 
 াভাশ্বজও ওাঘজ ংগ্রণ 

 শ্বফদ্যারয় প্লথ্ঘওআ শ্বদ্ধান্ত গ্রণ প্রশ্বেয়ায় ংগ্রণ যপ্ত ওযা         

 

 

শ্বনন ভাধযশ্বভও (১২-১৫ ফেয) 

 
চক্ষায উয়েযঃ চিয় ংগ্রয়িয দক্ষতা জয ন এফং 
ফায বায়রায জনয কাজ কযা  
 

ভুখয চফলয়াফরীঃ  
 ফযশ্বিও প্লপ্রযণা মা শ্বেয় নাকশ্বযও ঘি ায়িা 

ওঘয  

 শ্বদ্ধান্ত গ্রণ  ওভৃিৎযিায় প্লমফ গুণ  
বনশ্বিওিা ওাজ ওঘয 

 ভাঘজ ওাজ ওঘয বফশ্বিও ভযা প্লভাওাঘফরায় মুি 
য়া  

 স্থানীয়, জািীয়  অন্তজৃাশ্বিও উঘদ্যাঘক শ্বেয়বাঘফ 
ওাজ ওযা   

 প্রঘমাজয জ্ঞান, দ্ক্ষিা  ভরূযঘফাধ শ্বফওা  প্রঘয়াক 
ওযা; মা ভানফাশ্বধওাঘযয অন্তজৃাশ্বিও ভান বাযা 
শ্বনধৃাশ্বযি য়  

 প্লস্বোেভ  প্লফা শ্বক্ষায ুঘমাক ৃশ্বষ্ট্ 

 াভাশ্বজও প্লনটয়াওৃ (ওভী, ুীর ভাজ, 
রাবজনও প্রশ্বিিান, প্লাদ্ায প্রশ্বিশ্বনশ্বধ)  

 াভাশ্বজও উঘদ্যািা বিশ্বয 

 আশ্বিফাচও ফযফায যপ্ত ওযা   

 

 

উচ্চ ভাধযশ্বভও (১৫-১৮+ ফেয) 
 

   
চক্ষায উয়েযঃ উন্নয়য়নয জনয কাজ কযা  উন্নয়য়নয প্রচতচনচধত্ব 
কযা   
 

ভুখয চফলয়াফরীঃ  
 শ্বেয় শ্বফি নাকশ্বযও য়া এফং শ্বনজ  ভাজঘও শ্বযফিৃঘনয 

উায় জানা 
 স্থানীয়, জািীয়  অন্তজৃাশ্বিও মৃাঘয় উন্নয়ঘনয জনয প্লমফ 

শ্বফলয়ফস্তু দ্যওায িায শ্বফঘিলণ  নািওযঘণ ায়িা ওযা 
 আশ্বিফাচও শ্বযফিৃঘনয জনয দ্যূদ্শৃ্বষ্ট্, শ্বযওল্পনা  কুরী 

শ্বযচারনায় শ্বেয়বাঘফ ংগ্রণ ওযা  

 াভাশ্বজও উঘদ্যািা বিশ্বযয ুঘমাক ৃশ্বষ্ট্ ওযা 
 ভাঘজয শ্বফশ্ববন্ন প্লক্ষঘত্র প্রঘিযঘওয ফদ্ানঘও শ্বফঘিলণ ওযা  

 যঘও বার ওাজ ওযায নঘুপ্রযণা  ভথ্ৃন প্লদ্য়া 
 প্লমাকাঘমাক, অরা অঘরাচনা এফং ক্ষ ভথৃ্ঘনয দ্ক্ষিা জৃন 

ওযা  

 গুরুত্বূণৃ অন্তজৃাশ্বিও শ্বফলঘয় িথ্যংগ্র  ভিপ্রওাঘয ুঘমাক 
ৃশ্বষ্ট্ ওযা 
 

৪১ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
াযচি গ: প্রধান ব্দাফরী   

এআ াযশ্বণঘি ওিগুঘরা আশ্বেিফাী ে যঘয়ঘে, মা উঘযাি 
শ্বক্ষায উঘেযাফরী ম্বঘন্ধ অঘরাচনা  ওাজ ওযঘি ায়িা 
ওযঘফ। এগুঘরা ভূর বাফধাযা নুমায়ী াজাঘনা ঘয়ঘে। 
ঘনওগুঘরা শ্বফলয় অঘে প্লমগুঘরা এঘও ঘযয াঘথ্ ম্পওৃমুি 
মা ূঘফৃআ উস্থাশ্বি ঘয়ঘে। প্রঘয়াজঘন বফশ্বিও ভযা  
প্রাশ্বেও শ্বফলয়ভূ এয াঘথ্ প্লমাক ওযা প্লমঘি াঘয। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪২ 



 
 

 
তফচেক এফং স্থানীয় ভযা  
তায়দয ভধযস্থ ম্পকয ,  /স্থানীয়  

জাতীয় এফং চফেফযাী ান 
ফযফস্থা এফং কাঠায়ভা  /
ভযাভূ মা তায়দয ভধযস্থ 
চভর্থচিয়ামক প্রবাচফত  ংমিু 
কয়য/  ন্তচনযচত নুভায়নয এফং 
ক্ষভতায গচতপ্রকৃচত 

 নাকশ্বযওত্ব, ওভৃংস্থান, শ্বফিায়ন, শ্ববফান, অন্তঃংঘমাক, াযস্পশ্বযও শ্বনবৃযিা, প্লদ্ান্তয, 
চরাচর, উিয-দ্শ্বক্ষণ ম্পওৃ, যাজনীশ্বি, শ্বি-ম্পওৃ 

 নযায়শ্বফচায, ম্মশ্বিয ফয়, শ্বদ্ধান্ত গ্রণ, কণিন্ত্র, কণিাশ্বন্ত্রও প্রশ্বেয়া, ঔাদ্য শ্বনযািা, ুান, 

স্বাধীন শ্ববফযশ্বি, প্লজন্ডায ভিা, ভানশ্বফও অআন, াশ্বন্ত, াশ্বন্তস্থান,  জনওরযাণ, দ্াশ্বয়ত্বভূ, 

শ্বধওাযভূ (শ্বশু শ্বধওায, াংসৃ্কশ্বিও শ্বধওায, ভানফাশ্বধওায, অশ্বদ্ফাী শ্বধওায, 

শ্বক্ষায শ্বধওায, নাযী শ্বধওায), অআঘনয ান, শ্বনয়ভ, স্বেিা, ভের (ফযশ্বিকি  
ভশ্বষ্ট্কি) 

 িযাচায, যণাথ্ী, শ্বশুেশ্বভও, শ্বশুননয, প্লন্পযশ্ব ফা শ্বফফাচন, ংখাি,  প্লযাক(আঘফারা, 
এআচঅআশ্বব  এআড), থ্ৃননশ্বিও বফলভয, চযভন্থা, কণিযা, বফশ্বিও দ্াশ্বযিয, বফলভয, 
শ্বষু্ণিা, াযভাণশ্বফও শ্বি, াযভাণশ্বফও স্ত্র, ফণৃফাদ্, যণাথ্ী, প্লমৌনিা, ন্ত্রাফাদ্, প্লফওাযত্ব, 
ভ ম্পদ্, শ্বংিা, মুদ্ধ 

 নাকশ্বযও ভাজ, ওঘৃাঘযট াভাশ্বজও দ্ায়ফদ্ধিা, ফহুজাশ্বিও ওঘৃাঘযন, প্রাআঘবট প্লটয, ধভীয় 
ফনাভ ধভৃশ্বনযঘক্ষিা, ংীদ্াশ্বযত্ব, যাষ্ট্রীয় দ্াশ্বয়ত্ব, মুফভাজ 

 জীফনফশ্বচত্রয, জরফায়ু শ্বযফিৃন, দ্ঘুমৃাক ঝুুঁ শ্বওহ্রা, জরুশ্বয ফস্থা, জরুশ্বয ফস্থায় ঘমাশ্বকিা, 
শ্বযঘফ, প্রাওৃশ্বিও দ্ঘুমৃাক, প্লটওআ উন্নয়ন, াশ্বনয গুণাগুণ 

 বূঘকার, আশ্বিা, শ্বনঘফশ্বওিায উিযাশ্বধওায, দ্াঘত্বয উিযাশ্বধওায, শ্বভশ্বডয়া াক্ষযিা, 
াভাশ্বজও শ্বভশ্বডয়া 

 

 

স্বকীয়তা  াযস্পচযক ম্পয়কয য 
িিয া কযা এফং তফচিয়ত্রযয প্রচত 
িদ্ধাীর য়া  
  
  

 ম্প্রদ্ায়, প্লদ্, শ্বফশ্বেন্ন জনদ্, শ্বযফায, অশ্বদ্ফাী জনঘকািী, ংঔযারখ,ু প্রশ্বিঘফী, শ্বফদ্যারয়, 

শ্বনজ এফং ঘনযয, ৃশ্বথ্ফী 
 দ্শৃ্বষ্ট্বশ্বে, অচযণ, শ্বফিা, ংসৃ্কশ্বি, াংসৃ্কশ্বিও বফশ্বচত্রয, াধাযণ বফশ্বচত্রয, শ্বরে, শ্বযচয় (প্লমৌথ্ 

শ্বযচয়, াংসৃ্কশ্বিও শ্বযচয়, শ্বরে শ্বযচয়, জািীয় শ্বযচয়, ফযশ্বিকি শ্বযচয়), অন্তঃাংসৃ্কশ্বিও 
ংরা, বালাভূ (শ্বববাশ্বলওিা/ফহুবাশ্বলওিা), ধভৃ, প্লমৌনিা, ভান, শ্বঘস্টভ, ভরূযঘফাধ 

 মত্ন, ভঘফদ্না, উঘবক, ানবূুশ্বি, নযামযিা, িিা, এওাগ্রিা, উদ্াযিা, বারফাা, ম্মান, ংশ্বি, 

নীরিা, প্লফাধকভযিা, শ্বফিভঔুী ভানশ্বওিা 
 দ্ঢৃ়িা, প্লমাকাঘমাক, বন্দ শ্বনযন, ংরা,  ন্তবৃুশ্বি, অন্তঃাংসৃ্কশ্বিও ংরা, জীফন দ্ক্ষিা, 

াথ্ৃওয ফযফস্থানা (প্লমভন-াংসৃ্কশ্বিও াথৃ্ওয), শ্বযফিৃন ফযফস্থানা, ভধযস্থিা, অঘরাচনা, 
ংীদ্াশ্বযত্ব দ্ক্ষিা (অন্তজৃাশ্বিও এফং স্থানীয়), প্রশ্বিঘযাধ (বন্দ, কারভন্ন, দ্াো, 
শ্বংিা) ম্পওৃ, ুনশ্বভৃরন, রূান্তয, গ্রণঘমাকয-ভাধান  

 প্রাণীজকঘিয প্রশ্বি শ্বনিুযিা, দ্াো, বফলভয, ফণৃফাদ্, শ্বংিা (প্লজন্ডাযশ্ববশ্বিও শ্বংিা, 
শ্বফদ্যারঘয় প্লজন্ডাযশ্ববশ্বিও শ্বংিা (এঅযশ্বজশ্বফশ্বব) 

ংগ্রি, কাময ম্পাদন এফং  
তনচতক দাচয়ত্বারন  

 

 ঔযচ থ্ফা প্লবাঘকয বযা, প্লমৌথ্ াভাশ্বজও দ্ায়ফদ্ধিা, বনশ্বিওিায প্রশ্ন, বনশ্বিও দ্াশ্বয়ত্ব, 

নযাময ফযফা, ভানশ্বফও ফযফস্থা, াভাশ্বজও নযায়শ্বফচায 

 কু্ষি ফযফাশ্বয়ও উঘদ্যাক, শ্বাফ দ্ক্ষিা, উদ্ভাফন 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
৪৩ 
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           বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষা ফাস্তফায়ন 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪৫ 



 
 

৩.১ শ্বক্ষা দ্ধশ্বিয ঘে ওীবাঘফ এটি ন্তবৃুি ওযা ঘফ 
 

 

বফশ্বিও শ্বক্ষাঘও ফাস্তফায়ন ওযায প্লক্ষঘত্র প্লওান ফাুঁধাধযা শ্বনয়ভ প্লনআ,  িঘফ শ্ববজ্ঞিারি জ্ঞান প্লথ্ঘও শ্বওেু শ্বওেু শ্বফলঘয় 
এওভি য়া প্লকঘে; প্লগুঘরা শ্বনঘচয ফাঘক্স প্লদ্য়া র। এআ শ্বফলঘয় নীশ্বিশ্বনধৃাযঘণয অঘক ওিগুঘরা ফযাাঘয শ্বফ দ্ ফণৃনা 
প্রঘয়াজন প্লমভন, শ্বক্ষা-নীশ্বি, শ্বক্ষা-দ্ধশ্বি, সু্কর  শ্বক্ষােভ, শ্বক্ষওঘদ্য ক্ষভিা; াাাশ্ব শ্বক্ষাথ্ীঘদ্য প্রঘয়াজনীয়িা  
বফশ্বচত্রয এফং ফযাও াভাশ্বজও-াংসৃ্কশ্বিও, যাজননশ্বিও  থৃ্ননশ্বিও প্লপ্রক্ষাট। গুরুত্বূণৃ শ্বফলয়ভূ এঔাঘন অঘরাচনা ওযা 
র। 
 
পরবায়ফ তফচেক নাগচযকত্ব চক্ষা প্রদায়নয জনয উাদানভূ 
 
 ংীজনঘদ্য শ্বচন্তা-প্লচিনা নীশ্বিভারায ভঘধয ন্তবৃুি ওযা   
 দ্ীখৃঘভয়াশ্বদ্ এফং প্লটওআ ফযফস্থা 
 শ্বফশ্ববন্ন প্লোটঔাঘটা শ্বফলয়াফরী ম্পূণৃ াভশ্বগ্রও এফং দ্ধশ্বিকিবাঘফ ুৃঙ্খর উাঘয় অত্মীওযণ 

 প্রশ্বিফেয শ্বফঘল ওঘয ফৃিয ভাঘজ  সু্কঘর প্লজায শ্বদ্ঘয় ড়াঘনা ঘফ 
 স্থানীয়, জািীয় এফং শ্বফি শ্বযঘয ফযাৃি ওযঘি ঘফ   
 শ্বক্ষওঘদ্য চাওশ্বযূফৃ  চাওশ্বযওারীন ফযাি প্রশ্বক্ষণ প্রদ্ান  

 স্থানীয় ম্প্রদ্াঘয়য ঘে প্লমৌথ্বাঘফ প্লটওআ উন্নয়ন ওযঘি ঘফ 
 গুণকিভান যক্ষায ফযফস্থা থ্াওঘি ঘফ  
 মৃঘফক্ষণ এফং ভূরযায়ন প্রশ্বেয়া প্লথ্ঘও প্রাপ্ত শ্বপডফযাও ভন্বয় ওযঘি ঘফ 

 ঘমাশ্বকিাভূরও দ্ধশ্বিয উয প্রশ্বিশ্বিি এওটি প্রশ্বেয়া মা দ্ীখৃঘভয়াশ্বদ্ দ্ক্ষিা শ্বনশ্বিি ওঘয এফং প্লমঔাঘন মৃায়েভ 
মৃাঘরাচনায ফযফস্থা শ্বফদ্যভান থ্াওঘি ঘফ 

 
ূত্র: Education Above All (2012). Education for Global Citizenship 
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৩.১.১ শ্বক্ষায উঘেয শ্বনধৃাযণ ওযা  
 
বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষা প্রদ্ান   ভূরযায়ঘনয জনয প্রথ্ঘভ গ্রাশ্বধওায শ্ববশ্বিঘি  শ্বক্ষায রক্ষয শ্বনধৃাযণ ওযা;  মা 
প্লমাকযিাম্পন্ন শ্বক্ষাথ্ী বিশ্বযঘি শ্বদ্ও শ্বনঘদৃ্না  প্রদ্ান ওযঘফ । ২ নং  ধযাঘয় প্রস্তাশ্বফি শ্বক্ষায  উঘেয মা শ্বক্ষায 
ফুশ্বদ্ধফৃশ্বিও, াভাশ্বজও-অঘফকীয় এফং অচযণকি ওামৃঘক্ষঘত্রয উয ভশ্বন্বি গুরুত্ব প্রদ্ান ওঘয; মা উদ্াযণ শ্বঘঘফ ওাজ 
ওঘয, এফং প্লওান প্লদ্ঘয প্লপ্রক্ষাঘট থ্ফা শ্বক্ষাথ্ীঘদ্য  প্রঘয়াজন   উন্নয়ঘনয স্তযঘবদ্ নুাঘয শ্ববঘমাশ্বজি  ঘি 
াঘয(শ্বনঘচয উদ্াযণ প্লদ্ঔুন)। 
 
য়েচরয়ায়, বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষায াঘথ্ শ্বভর প্লযঘঔ শ্বক্ষােঘভ গ্রাশ্বধওায শ্ববশ্বিঘি  শ্বিনটি শ্বভে-ওাশ্বযকুরাভ এফং 
ািটি াধাযণ প্লমাকযিা ন্তবৃুি ঘয়ঘে। শ্বভে-ওাশ্বযকুরাভ গ্রাশ্বধওায শ্বফলয়গুঘরা ঘে : প্লটওআ উন্নয়ন ; এশ্বয়ায াঘথ্ 
ঘিশ্বরয়ায ংঘমাক; অশ্বদ্ফাী এফং টঘয প্লিট বীফাীয আশ্বিা   ংসৃ্কশ্বি। াধাযণ  প্লমাকযিায ভঘধয যঘয়ঘে 
াক্ষযিা, কণনা, অআশ্বটি প্লমাকযিা, ভাঘরাচনাভূরও এফং ৃজনীর শ্বচন্তা, ফযশ্বিকি  াভাশ্বজও প্লমাকযিা, 
অন্তঃাংসৃ্কশ্বিও প্লফাধকভযিা এফং বনশ্বিও অচযণ। এগুঘরা াঠযেঘভয প্রঘিযওটি শ্বফলঘয়য ভাঘঝ ন্তবৃুি ওযা ঘয়ঘে।  
 
করচিয়ায়, াঠযেঘভ চাযটি  প্লভৌশ্বরও প্লমাকযিা  শ্বফওাঘয রক্ষয থ্াঘও;  বালা, কশ্বণি, শ্বফজ্ঞান এফং নাকশ্বযও দ্ক্ষিা। 
নাকশ্বযও প্লমাকযিা ফরঘি িীক্ষ্ণ মুশ্বি, নযঘদ্য প্রশ্বি মত্ন, প্লমাকাঘমাক দ্ক্ষিা, ওঘভৃ প্রশ্বিপরন, প্লেশ্বণওপ্লক্ষ জ্ঞান এফং 
শ্বেয় ংগ্রণ, শ্বফদ্যারয় এফং ম্প্রদ্ায় শ্বফলয়ও প্লক্ষত্র আিযাশ্বদ্ ে-ওাশ্বযকুরাঘভয ভাধযঘভ বিশ্বয য়। ৩য়, ৫ভ, ৭ভ, 
৯ভ এফং ১১িভ প্লেশ্বণয জনয প্লঔায প্রিযাা শ্বিনটি গ্রুঘ ংকঠিি য়। শ্বভঘরশ্বভঘ ফফা এফং াশ্বন্ত; কণিাশ্বন্ত্রও 
ংগ্রণ; এফং বফশ্বচত্রয। এগুঘরা ফুশ্বদ্ধফৃশ্বিও, অঘফকীয়, প্লমাকাঘমাক এফং ভশ্বন্বি শ্বফঘওন্ধীওৃি শ্বফদ্যারয় ফযফস্থায ভাধযঘভ 
প্লমাকযিায ঘে ংমুি শ্বফদ্যারয়গুঘরা িাঘদ্য শ্বনজস্ব শ্বক্ষণ-শ্বঔন উওযণ উন্নয়ন খটাঘফ।  
HTTP: // WWW।mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf 

 
 

আয়ন্দায়নচয়ায়, বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষা ংোন্ত ওাশ্বিি প্লভৌশ্বরও প্লমাকযিাগুঘরা িাঘদ্য ভূর শ্বক্ষােঘভ ন্তবৃুি ওঘযঘে। 
উদ্াযণস্বরূ, াভাশ্বজও দ্শৃ্বষ্ট্বশ্বে, ৎ অচযণ, দ্ায়ফদ্ধিা, নীরিা এফং াযস্পশ্বযও প্লফাঝাড়াঘও প্লফাঝায়।  
  

চপচরাআয়ন, ২০১২-১৩ শ্বক্ষাফঘলৃ ‚এওঘে ফফাঘয জনয শ্বক্ষা‛ এআ নাঘভ K-12 াঠযেভ চার ুওযা য়। এটি  
‘প্লার াৃন এঘপ্রাচ’-এ ওামৃওযী প্লমাকাঘমাক দ্ক্ষিা এফং শ্বভশ্বডয়া  িথ্য-াক্ষযিায উয প্লজায প্লদ্য়। এটি ভূঘরযঘফাঘধয 
শ্বক্ষা, মা বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষা য াঘথ্ শ্বি  প্রাশ্বেও; প্লমঔাঘন  অত্মম্মান, ভানুঘলয াঘথ্ াদ্ৃয, প্লদ্ঘপ্রভ এফং 
শ্বফিফযাী ংশ্বিয ভঘিা শ্বফলয়গুঘরা ন্তবৃুি যঘয়ঘে। 
 

মকাচযয়া প্রজাতয়ন্ত্র, জািীয় শ্বক্ষােঘভয রূঘযঔা শ্বফিফযাী  নাকশ্বযও য়ায গুরুঘত্বয উয প্লজায প্লদ্য়, প্লমভন- 
প্রাশ্বেও প্লমাকযিা শ্বঘঘফ নীরিা , ানুবূশ্বি এফং াংসৃ্কশ্বিও াক্ষযিা স্থান প্লঘয়ঘে।  উযন্তু, এওটি শ্বত্রক্ষীয়  
ঘমাশ্বকিা প্লওন্ধ ঘি বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষায  প্রায খটায়   প্লমঔাঘন যওায, প্রাঘদ্শ্বও যওায  শ্বফদ্যারয়গুঘরা 
ভৃি এফং এটিঘও ২০১৬ াঘর যীক্ষাভুি প্লশ্বভস্টাঘয উন্নীি ওঘয াযাঘদ্ঘ প্রাশ্বযি ওযা ঘফ। 
 

চতউচনচয়ায়, ২০০০ াঘর শ্বক্ষােঘভ প্লমাকযিাশ্ববশ্বিও দ্ধশ্বি শ্বাঘফ চারু ওযা ঘয়শ্বের। শ্বধওন্তু অআশ্বটি শ্বক্ষা 
গ্রাশ্বধওাযপ্রাপ্ত (infoDev) ফৃস্তঘয  অআশ্বটি চারু ওযায রঘক্ষয শ্বফিফযাংঘওয ায়িায় (InfoDev) এআ শ্বফলয়টিয 
উয প্লজায প্লদ্য়া য়  এওটি নিুন নাকশ্বযও শ্বক্ষা াঠযেভ অন্তজৃাশ্বিও এফং স্থানীয় ংী ংস্থায ভাধযঘভ চার ুওযা 
ঘে, প্লটওআ উন্নয়ঘনয নীশ্বিভারা প্রণয়ন এফং নাযীয ক্ষভিায়ন প্লজন্ডায ভিা মায ভূর প্রশ্বিাদ্য 
শ্বফলয়।(বূভধযাকযীয় আউশ্বনয়ন, ২০১৪) 
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৩.১.২ শ্বক্ষাদ্াঘনয দ্ধশ্বিভূ 
 

 
ফঘচঘয় াধাযণ উাঘয় বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষাদ্াঘনয  ন্থা র  অনুিাশ্বনও শ্বক্ষায ভাধযঘভ  শ্বফদ্যারয়শ্ববশ্বিও অন্তঃাঠযেভ  
শ্বঘঘফ; শ্বফশ্ববন্ন শ্বফলঘয়য ভঘধয এওটি ভশ্বন্বি উাদ্ান; ফা াঠযেঘভয ভঘধয এওটি ৃথ্ও, এওও শ্বফলয় শ্বাঘফ। এআ 
দ্ধশ্বিগুঘরা এঘও ঘযয শ্বযূযও ঘি াঘয এফং ঘফৃাচ্চ প্রবাফ যাঔঘি াঘয মঔন এওঘে কৃীি য়। নীশ্বি-শ্বনধৃাযও 
 শ্বযওল্পনাওাযীযা শ্বদ্ধান্ত প্লনঘফন প্লওান উায়গুঘরা িাঘদ্য জনয ফঘচঘয় উমুি। শ্বক্ষানীশ্বি  এফং শ্বক্ষা ফযফস্থা,  
াঠযেঘভয গ্রাশ্বধওায, প্রাপ্ত ম্পদ্  নযানয উাদ্াঘনয উয শ্ববশ্বি ওঘয শ্বদ্ধান্ত শ্বনঘি ঘফ। 
 

সু্করফযাী চক্ষা: বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষায শ্বফলয়ফস্তু  ভযা শ্বফদ্যারয়শ্ববশ্বিও গ্রাশ্বধওায এফং সু্কর নীশ্বিভারায় স্পষ্ট্বাঘফ  

প্রওা ওযা ঘয়ঘে। এআ দ্ধশ্বি বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষা াঠযেঘভয  শ্বফলয়ফস্তু, শ্বক্ষায শ্বযঘফ, শ্বঔন  এফং ভূরযায়ন 
দ্ধশ্বি শ্বযফিৃঘনয ুঘমাক বিশ্বয ওঘয। সু্কর ফা ‘ম্পূণৃ সু্কর’ ন্থাগুঘরা বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষায পরাপরঘও এওীবূি ওঘয 
শ্বফদ্যভান ফ স্তঘযয শ্বফলয় ংগ্রণভূরও শ্বক্ষণ দ্ধশ্বি ফযফায, অন্তজৃাশ্বিও শ্বদ্ফ উদ্মান উরঘক্ষ ওামৃেভ গ্রণ,  
ঘচিনিা ফৃশ্বদ্ধ, ওভীশ্ববশ্বিও োফ, ম্প্রদ্াঘয়য ংগ্রণ এফং শ্বফশ্ববন্ন জায়কায় সু্কঘরয ংঘমাক  ভন্বঘয়য ভাধযঘভ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
অন্তঃাঠযিভ: বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষা এওজন শ্বক্ষওঘও শ্বফশ্ববন্ন শ্বফলঘয় ঘমাশ্বকিায উৎা প্লদ্য়। এআ প্রঘে, বফশ্বিও 
নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষায শ্বফলয়ভূ ম্পওৃমুি শ্বফশ্ববন্ন াঠযুস্তঘওয ভঘধয ন্তবৃুি ওযা প্লমঘি াঘয। অন্তঃাঠযেঘভয দ্শৃ্বষ্ট্বশ্বে 
চযাঘরশ্বঞ্জং ফা ওঠিন ভঘন ঘি াঘয মশ্বদ্ প্লওান ূঘফৃয ধাযণা ফা শ্ববজ্ঞিা না থ্াঘও।  

  
 
অন্তঃাঠযিভ: বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষা  এওজন শ্বক্ষওঘও শ্বফশ্ববন্ন শ্বফলঘয় ঘমাশ্বকিায উৎা  প্লদ্য়। এআ প্রঘে,বফশ্বিও 
নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষায শ্বফলয়ভূ শ্বফশ্ববন্ন াঠযুস্তঘওয ভঘধয ন্তবৃুি ওযা প্লমঘি াঘয। অন্তঃাঠযেঘভয দ্শৃ্বষ্ট্বশ্বে চযাঘরশ্বঞ্জং ফা 
ওঠিন ভঘন ঘি াঘয মশ্বদ্ প্লওাঘনা ূফৃ ধাযণা ফা শ্ববজ্ঞিা না থ্াঘও । িথ্াশ্ব িাযা  শ্বক্ষাথ্ীঘদ্য প্রঘয়াজনীয় শ্বঔন   

চাশ্বদ্ায় াড়া প্লদ্য় এফং শ্বক্ষও  োঘত্রয ভঘধয ঘমাশ্বকিা শ্বনশ্বিি ওঘয।  
 
 
চনচদয ষ্ট্ চকছু চফলয়য়য ভয়ধয িীবূতকযি: বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষা ওিগুঘরা শ্বফলঘয়য ভঘধয েীবূি ওযা প্লমঘি াঘয 
প্লমভন- প্লৌযনীশ্বি , ভাজশ্বফজ্ঞান, শ্বযঘফশ্বফজ্ঞান, বূঘকার, আশ্বিা, ধভীয় শ্বক্ষা, শ্বফজ্ঞান, ংকীি এফং ওরা। এোড়া 
ওরায ন্তকৃি শ্ববজযুয়ার  অটৃ, ংকীি এফং াশ্বিয অত্মপ্রওাঘয ক্ষভিা বিশ্বয ওঘয, অত্মশ্বফিাঘয শ্বফওা খটায় এফং 
শ্বফশ্ববন্ন ংসৃ্কশ্বিয ভানুঘলয ভঘধয প্লফাঝাড়া এফং ংরা জিয ওঘয; গুরুত্বূণৃ শ্বজজ্ঞাা এফং াভাশ্বজও  নযানয 
শ্বফলয় শ্বফঘিলঘণ ভূর বূশ্বভওা যাঘঔ । দ্রকি  ওাজ প্লমভন- ভিাভি শ্বফওাঘয ুঘমাক, বফশ্বচত্রয, াভাশ্বজও ংশ্বি এফং 
নযামযিা শ্বফওাঘ প্লঔরাধুরা শ্বফঘল বূশ্বভওা যাঔঘফ।  
 

প্লদ্ঘয উদ্াযণ  

আংরযান্ড, শ্বক্ষা  দ্ক্ষিা শ্বফবাঘক সু্কর াঠযেঘভয বফশ্বিও ভাত্রা উন্নয়ন প্রওা ওঘযঘে, এআ প্রওানাটি ভূরি প্রধান 
শ্বক্ষও, শ্বশ্বনয়য ফযফস্থাও এফং ওাশ্বযকুরাভ উন্নয়ঘনয দ্াশ্বয়ত্বপ্রাপ্ত ফযশ্বিঘদ্য জনয। এয রক্ষ ঘরা, ওীবাঘফ  াঠযেভ 
এফং সু্কর জঘুড় শ্বক্ষায অন্তজৃাশ্বিও ভাত্রা ভশ্বন্বি ওযা মায়। এঘি ৩ প্লথ্ঘও ১৬ ফেয ফয় মৃন্ত শ্বক্ষাথ্ীয জনয 
উদ্াযণ যঘয়ঘে। অটটি ভূর ধাযণা-শ্বফি নাকশ্বযওত্ব, ংখাঘিয ভাধান, বফশ্বচত্রয, ভানফ শ্বধওায, শ্বনবৃযীরিা, 
প্লটওআ উন্নয়ন,ভূরযঘফাধ  উরশ্বি এফং াভাশ্বজও শ্বফচায। উদ্াযণস্বরূ, এটি ফযশ্বিকি প্রায, াভাশ্বজও এফং 
ভানশ্বও শ্বফওাঘয জনয ল্প ফয়স্ক শ্বক্ষাথ্ীঘদ্য েশ্বফয ভাধযঘভ অঘরাচনায জনয াযা শ্বফঘি শ্বশুঘদ্য ভঘধয প্রচাঘযয 
শ্বনঘদৃ্না প্লদ্য়, এোড়া ওামৃেভ, কল্প এফং শ্বফশ্ববন্ন স্থাঘনয শ্বশুঘদ্য ভ্রভঘণয অঘরাচনা যঘয়ঘে।   
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রৃ্থক, স্বতন্ত্র চফলয়: বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষায  উয ৃথ্ও প্লওাৃ াধাযণি ওভ, মশ্বদ্ শ্বওেু প্লদ্ঘ বফশ্বিও নাকশ্বযওঘত্বয ঘে 
জশ্বড়ি শ্বক্ষায শ্বদ্ওগুঘরা অরাদ্াবাঘফ  প্লঔাঘনা য়। উদ্াযণস্বরূ, প্লওাশ্বযয়া প্রজািঘন্ত্র ২০০৯ ঘন াঠযেঘভ ‘ৃশ্বষ্ট্ীর 
শ্ববজ্ঞিায ওামৃেভ’ শ্বঘযানাঘভ এওটি ফাধযিাভূরও শ্বফলয় চারু য়  মায রক্ষয োত্র-োত্রীঘদ্য ভঘধয ঘমাশ্বকিা, 
ৃজনীরিা এফং চশ্বযত্র কঠন প্লজাযদ্ায ওযা। মাঘাও, এটি জৃন ওযায জনয কৃীি ওামৃেভ– উদ্াযণস্বরূ, মুফ 
ংকঠন, সু্কর এফং ওশ্বভউশ্বনটিয  প্লস্বোঘফও এফং শ্বযঘফকি ুযক্ষা– শ্বফদ্যারয় জঘুড় কৃীি এআ ধযঘনয  দ্ধশ্বি 
উঘেঔঘমাকয।  
 

এ োড়া বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষা   উানুিাশ্বনও শ্বক্ষায ভাধযঘভ  শ্বফস্তযণ ওযা প্লমঘি াঘয, উদ্াযণস্বরূ, মুফ-প্লনিৃত্বাধীন 

উঘদ্যাক, এনশ্বজ প্লজাট এফং নযানয শ্বক্ষাভূরও ঘমাশ্বকিা এফং আোযপ্লনঘটয ভাধযঘভ। শ্বফদ্যারয়  নাকশ্বযও ভাঘজয প্রশ্বিশ্বনশ্বধঘদ্য 
ভঘধয ংীদ্াশ্বযত্ব বিশ্বয ওযঘি ঘফ  বফশ্বিও এফং স্থানীয় শ্বফলয়গুঘরাঘি ওাজ ওযায জনয  এফং শ্বফদ্যারয় ওামৃেপ্লভ িাঘদ্য ওাঘজ 
রাকাঘি ঘফ (শ্বনঘচয উদ্াযণ এফং ংমুশ্বি ১ প্লদ্ঔুন)। 
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যাকটিয়বট, দচক্ষি অচিকায িরুণ প্লনিাঘদ্য এওটি প্লনটয়াওৃ মা াভাশ্বজও ভযায ৃজনীর ভাধাঘনয রঘক্ষয  
শ্বযচাশ্বরি য়। প্লদ্ঘয  ওর টবূশ্বভ  প্রঘদ্ প্লথ্ঘও মুফঘওযা দ্আু  ফেঘযয প্লপ্রাগ্রাঘভ ংগ্রণ ওঘয । প্রথ্ভ ফেঘয 
এওটি শ্বফঘল  শ্বফলঘয় শ্বিনটি অফাশ্বও প্রশ্বক্ষণ ওামৃেভ গ্রণ ওযা য় । শ্ববিীয় ফেঘয ংগ্রণওাযীঘদ্য শ্বনশ্বদৃ্ষ্ট্ 
ওঘভৃয উয যাওন গ্রু কঠন ওঘয  িাযা   জনাধাযঘণয ভাঘঝ ওাঘজয প্লক্ষত্র বিশ্বয ওঘয ।   উদ্াযণস্বরূ, 
এওজন ফঘরন প্লম, ওীবাঘফ  শ্বিশ্বন িায স্থানীয় জনভাঘজ ওাজ ওঘযন এফং মুফ-ভাজঘও ভাস্তাশ্বনঘি প্লমাকদ্ান এফং 
প্লনা প্লথ্ঘও  শ্বফযি যাঘঔন। শ্বিশ্বন াি  ফেয কযাং   ড্রাক  এয ঘে এফং  প্লজঘর ওাজ ওযায শ্ববজ্ঞিা ফণৃনা 
ওঘযন। াক্ষািওাঘয শ্বিশ্বন ফঘরশ্বেঘরন: "দ্শ্বক্ষণ অশ্বফ্রওায জনয অভায স্বপ্ন ঘে প্লম, এঔাঘন িরুণযা খুঘয দ্াুঁড়াঘি 
শ্বঔঘফ এফং িাযা প্লযার ভঘডর ঘফ ...  শ্বনঘজঘও শ্বনঘয় বাফ,ফাস্তফফাদ্ী  এফং শ্বনঘজয স্বপ্ন ূযঘণ এশ্বকঘয় মা‛। 
http://www.activateleadership.co.za/blog/5-mins-with-fernando#sthash.dRCXMqPx.dpuf 

 
াআ চযজরব  এওটি ভাধযশ্বভও শ্বফদ্যারয় মৃাঘয়য শ্বক্ষা উঘদ্যাক (FYA নাভও ংকঠন  বাযা শ্বযচাশ্বরি, ঘিশ্বরয়ায় 
িরুণঘদ্য জনয এওভাত্র জািীয়,স্বাধীন রাবজনও ংস্থা)৮ প্লগ্রঘডয শ্বক্ষাথ্ীঘদ্য বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব প্লপ্রাগ্রাভ এফং 
অঘযা বফশ্বিও প্লনিৃঘত্বয প্লপ্রাগ্রাভ কঠিি য় ৯ এফং ১০ প্লগ্রঘডয শ্বক্ষাথ্ীঘদ্য জনয। এটা শ্বক্ষাথ্ীঘদ্য বফশ্বিও ভাজ 
উন্নয়ঘন িাঘদ্য ফযশ্বিকি বূশ্বভওা শ্বফঘফচনা ওযায জনয ওভৃারা ,শ্বভুঘরন,প্লনিৃঘত্বয দ্ক্ষিা প্রশ্বক্ষণ এফং াঘিওরঘভ 
শ্বক্ষা প্রওল্প। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

২০০৫ ার প্লথ্ঘও ১২০ টি সু্কঘর ৮০,০০০ এয প্লফশ্ব শ্বক্ষাথ্ী প্লপ্রাগ্রাঘভ ংগ্রণ  ওঘযঘেন।উদ্াযণস্বরূ, ২০১৩  াঘর,  
শ্বক্ষাথ্ীযা এভন এওটি প্রঘজঘট জশ্বড়ি শ্বের মাযা শ্বফওরােঘদ্য শ্বধওায , ভানফাচায, যণাথ্ী ন্তবৃুশ্বি এফং 
াভুশ্বিও ম্পদ্ ংযক্ষণ এয উয ওাজ ওঘয। 
http://www.highresolves.org http://www.fya.org.au/inside-fya/initiatives/high-resolves 
চ পািয , ভাচকয ন মুিযাষ্ট্র শ্ববশ্বিও এওটি রাবজনও ংস্থা, প্লমঔাঘন মুফ প্লস্বোঘফওযা শ্বশুঘদ্য  াঘথ্ 
ংগ্রণভূরওবাঘফ ওাজ ওঘয িাঘদ্য জনয ওশ্বভউশ্বনটি-শ্ববশ্বিও প্রওঘল্পয নওা প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন ওঘয। এয শ্বেঘন 
মুশ্বি র, শ্বশুযা প্রওৃশ্বিকিবাঘফ ৃজনীর এফং ভযা ভাধানওাযী শ্বচন্তাধাযায শ্বধওাযী। এআ ওভৃূচী ঘচিনিা, 
ানুবূশ্বি, শ্বনযফশ্বেন্নিা এফং ম্পঘওৃয াভাশ্বজও  ভানশ্বও দ্ক্ষিা উন্নয়ঘনয উয প্লজায ওঘয। এটি করচিয়ায 
গ্রাভীণ এরাওায় স্থানীয় যওায এফং এনশ্বজঘদ্য ভঘধয ংীদ্াশ্বযঘত্বয ভাধযঘভ  ফাস্তফাশ্বয়ি ঘয়ঘে। ংস্থাটি 
শ্বফদ্যারঘয় ফযফায উঘমাকী এওটি াঠযেভ বিশ্বয ওঘযঘে। এআ ংস্থা ফনু্ধত্ব , নযায়যায়ণিা, ঘমাশ্বকিা, বঘন্দয 
শ্বনযন, শ্ববজ্ঞিাভূরও  ওামৃেঘভয পরাপর  এফং ঘমাশ্বকিাভূরও িৎযিা িাঘদ্য াঠযুস্তঘও িুঘর ধঘযঘে । 
উদ্াযণস্বরূ,১ভ প্লগ্রড িাযা নুবূশ্বি  প্লমাকাঘমাক ম্পঘওৃ জানঘি প্লঘঔ, ৩য় প্লগ্রড দ্ক্ষিা  ঘচিনিা শ্বফওা, 
প্লমাকাঘমাক এফং ঘমাশ্বকিা, ৪থৃ্ প্লগ্রঘড াশ্বওিায নুীরন  দ্ঢৃ় ফস্থান প্লনয়া  এফং ৫ভ প্লগ্রঘড ওীবাঘফ 
বঘন্দয ভাধান ওযঘফ িা ঘন্বলণ ওঘয। http://peacefirst.org 
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৩.১.৩ প্রশ্বিকূর শ্বযঘফঘ ফাস্তফায়ন  
 
 

প্লওাঘনা প্লওাঘনা  শ্বযঘফঘ শ্বক্ষাশ্বফদ্ এফং নীশ্বি-শ্বনধৃাযওকণ অশ্বথৃ্ও এফং/থ্ফা ভানফ ম্পঘদ্য ীভাফদ্ধিা ভুঘঔাভুশ্বঔ ন । এোড়া 
নযানয প্রাশ্বেও চযাঘরঞ্জ মা দ্ধশ্বি ংস্কায প্রশ্বেয়া বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষা ওামৃেভ ওঠিন ওঘয প্লিাঘর । উদ্াযণস্বরূ, 
সু্করগুঘরাঘি ফআ  নযানয ম্পঘদ্য বাফ ফা জনাওীণৃ প্লেশ্বণওক্ষ, শ্বক্ষওঘদ্য ীশ্বভি থ্ফা শ্বক্ষা  প্রশ্বক্ষঘণয বাফ 
এফং জািীয় যীক্ষায জনয শ্বক্ষাথ্ীঘদ্য প্রস্তুশ্বিয চা উঘেঔঘমাকয। ংওটূণৃ ফস্থায় মুি য়  শ্বফঘল যাজননশ্বিও, 

াভাশ্বজও এফং/থ্ফা াংসৃ্কশ্বিও ংঘফদ্নীর শ্বফলয় -শ্বক্ষা শ্বফিযণ এফং শ্বঘস্টভ ুনকৃঠঘনয গ্রাশ্বধওায-িা বফশ্বিও 
নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষায শ্বযওল্পনা এফং ফাস্তফায়ঘনয জনয গুরুত্বূণৃ চযাঘরঞ্জ। এযওভ ীভাফদ্ধ শ্বযশ্বস্থশ্বিঘি বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব 
শ্বক্ষা ফাস্তফায়ন ওযঘি ঘফ। ওঠিন শ্বযশ্বস্থশ্বিঘি ম্পদ্শ্বনবৃয ফা দ্ধশ্বিকি উঘদ্যাকগুঘরা স্বল্পঘভয়াশ্বদ্ শ্বযঘয মশ্বদ্ ফাস্তফ 
ভঘন ঘি াঘয িথ্াশ্ব  ফাস্তশ্বফওবাঘফ নীশ্বি এফং শ্বযওল্পনাকি শ্বদ্ধান্ত প্লনয়া ম্ভফ , মা বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষাঘও  

এওীবূি ওঘয েভফধৃভান  শ্বক্ষায ফ স্তঘয েড়াঘনা মাঘফ । উদ্াযণস্বরূ, শ্বফওল্প দ্ধশ্বিঘি শ্বওেু শ্বফদ্যারয় আউঘনঘস্কা   
ASPnet শ্বফদ্যারঘয়য উ-প্লঘটয ঘে ওাজ ওযঘফ । নয শ্বফওল্প  দ্ধশ্বি শ্বঔন দ্ধশ্বিয উয ওাজ ওযঘফ,  শ্বক্ষও 
শ্বনঘয়াঘকয ূফৃ  ঘয প্রশ্বক্ষণ এফং াঠযেভ ংঘাধন ওঘয বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষায শ্বন্নঘফ খটাঘফ [৯]। অঘযওটি ওাজ 
ঘরা সু্কর  প্রওল্প াঘি প্লনয়া; প্লমঔান প্লথ্ঘও শ্বক্ষাথ্ীযা বফশ্বিও নাকশ্বযও শ্বাঘফ কঘড়  ঠায ুঘমাক   প্লপ্রলণা রাব 
ওযঘফ। প্লপ্রক্ষাট নুমায়ী প্লওৌরকিবাঘফ ফাস্তফম্মি প্রওল্প (শ্বফশ্ববন্নিা থ্াওঘফ) গ্রণ ওযঘি ঘফ এফং প্লঔান প্লথ্ঘও 
ধাঘ ধাঘ এশ্বকঘয় প্লমঘি ঘফ। 
৯. For a more in-depth discussion of approaches for implementing global citizenship education in under-resourced or difficult settings, please see 

Education Above All (2012). Education for Global Citizenship. 
 
 

৩.২ প্লেশ্বণওঘক্ষ ওীবাঘফ াঠদ্ান ওযা ঘফ?  

 

 

৩.২.১ চক্ষকয়দয বূচভকা  াচয়কা  
 

বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষা প্রদ্াঘনয জনয দ্ক্ষ শ্বক্ষও প্রঘয়াজন; মাঘদ্য ংগ্রণভূরও শ্বক্ষণ দ্ধশ্বিয ভাধযঘভ শ্বক্ষাদ্ান 
ম্পঘওৃ বার জ্ঞান যঘয়ঘে। শ্বক্ষঘওয প্রধান বূশ্বভওা ঘফ এওজন কাআড এফং ায়িাওাযী শ্বঘঘফ  শ্বক্ষাথ্ীঘদ্য ভাঘঝ 
শ্বফঘিলণধভী শ্বজজ্ঞাা এফং  জ্ঞান শ্বফওাঘ উৎা প্রদ্ান , দ্ক্ষিা, ভূরযঘফাধ এফং অচযণ, মা ফযশ্বি এফং াভাশ্বজও উন্নয়ঘন 
ায়িা ওঘয । মাআ প্লাও, এআ  প্রঘে শ্বক্ষাশ্বফঘদ্য ীশ্বভি শ্ববজ্ঞিা যঘয়ঘে । প্রাও-প্লাদ্ায প্রশ্বক্ষণ এফং চরভান  
উন্নয়নভূরও প্রশ্বক্ষঘণয ুঘমাক িযন্ত জরুশ্বয   এআ জনয প্লম, এটি বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষা প্রাঘযয জনয শ্বক্ষা প্রশ্বিিাঘনয 
ভান শ্বনশ্বিি ওঘয[১০,১১] (শ্বক্ষওঘদ্য প্লাকি উন্নয়ঘন কৃীি উঘদ্যাঘকয উদ্াযণ প্লদ্ঔুন ংমুশ্বি ১)। 
 
এটা নস্বীওামৃ প্লম, ওামৃওযী বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষা প্রাঘযয জনয শ্বক্ষাশ্বফদ্প্লদ্য প্রশ্বি িাঘদ্য প্রধান শ্বক্ষও, ওশ্বভউশ্বনটি  
 শ্বববাফওঘদ্য  ভথৃ্ন প্রঘয়াজন  এফং াঘথ্ াঘথ্  সু্কঘরয ফযফস্থানা লৃদ্ ওিৃৃও  বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষা য জনয 
প্রঘয়াজনীয় দ্ধশ্বি নুযঘণয নুভশ্বি প্লদ্য়া ফাঞ্ছনীয় – এআ প্রঘে উঘেঔয,  নািন শ্বক্ষা দ্ধশ্বিঘি শুধু না-ফুঘঝ ভুঔস্ত 
ওযাঘনা য়[১২]। 
 
 
 

 

৫০ 



 
 

৩.২.২ চক্ষায চযয়ফ  
 

বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষা প্রাঘযয জনয শ্বনযাদ্ , ভশ্বন্বি এফং ংগ্রণভূরও প্লঔায শ্বযঘফ িযন্ত জরুশ্বয । এআ ধযঘনয 
শ্বযঘফ শ্বক্ষণ-শ্বঔন শ্ববজ্ঞিাঘও উন্নি ওঘয , শ্বফশ্ববন্ন ধযঘনয শ্বক্ষাঘও ভথৃ্ন ওঘয , শ্বক্ষাথ্ীঘদ্য শ্বফদ্যভান জ্ঞান এফং 
শ্ববজ্ঞিা ভুরযায়ন ওঘয এফং শ্বফশ্ববন্ন স্থান প্লথ্ঘও অা শ্বক্ষাথ্ীঘদ্য শ্বেয় ংগ্রণ শ্বনশ্বিি ওঘয । িাযা এটা শ্বনশ্বিি 
ওঘয প্লম , ফ শ্বক্ষাথ্ী প্লমন শ্বনঘজঘও ভূরযফান এফং েীবূি ভঘন ওঘয ,  এফং ঘমাশ্বকিা ত্বযাশ্বন্বি ওঘয , ুম্পওৃ, ম্মান, 

াংসৃ্কশ্বিও ংঘফদ্নীরিা এফং নযানয গুণ  দ্ক্ষিা, মা এওটি বফশ্বচত্রযভয় শ্বফঘি ফা ওযায জঘনয প্রঘয়াজন । এভন 
শ্বযঘফ শ্বফিশ্বওৃি শ্বফলয়গুঘরা শ্বনঘয় অঘরাচনায জনয এওটি শ্বনযাদ্ স্থান প্রদ্ান ওঘয। ওামৃওয শ্বক্ষায শ্বযঘফ বিশ্বযঘি 
শ্বক্ষাশ্বফদ্যা ভূর বূশ্বভওা ারন ওঘয। িাযা শ্বনযাদ্ , ভশ্বন্বি এফং অওলৃণীয় প্লঔায শ্বযঘফ বিশ্বযয শ্বফশ্ববন্ন ন্থা ফযফায 
ওযঘি াঘযন।  

 

উদ্াযণস্বরূ, ফাস্তফ প্লক্ষপ্লত্র চরভান শ্বনয়ভ-নীশ্বিয াঘথ্ ভি প্লালঘণয প্লক্ষপ্লত্র শ্বক্ষাথ্ীযা শ্বক্ষওঘদ্য াঘথ্ ওাজ ওযঘি 
াঘয। শ্বক্ষাথ্ীযা মাঘি প্লমৌথ্বাঘফ ওাজ ওযঘি াঘয প্লজঘনয প্লেশ্বণওক্ষগুঘরাপ্লও প্লবাঘফ াজাঘনা প্লমঘি াঘয। শ্বক্ষওঘদ্য 
ায়িা শ্বনঘয় শ্বক্ষাথ্ীযা শ্বনঘজঘদ্য ম্ভাফনা  শ্বি ম্পঘওৃ জানঘি াঘয এফং শ্বনঘজঘদ্য ওাজওভৃ প্রদ্ৃঘনয জনয 
িাঘদ্যঘও প্রঘয়াজনীয় জায়কা প্লদ্য়া প্লমঘি াঘয। প্লওাঘনা শ্বওেুআ প্লমন প্লঔায ুঘমাক বিশ্বযঘি প্রশ্বিফন্ধওিা ৃশ্বষ্ট্ না ওঘয 
প্ল শ্বফলঘয় শ্বফঘল ভঘনাঘমাক শ্বদ্ঘি ঘফ । এআ ওাযণগুঘরায ভঘধয থৃ্ননশ্বিও টবূশ্বভ , াযীশ্বযও  ভানশ্বও ক্ষভিা , জাশ্বি, 

ংসৃ্কশ্বি, ধভৃ, প্লজন্ডায এফং প্লমৌন শ্বফলায়ও ধাযণা নযিভ। 

 
১০. UNESCO Education for All; Gopinathan et al, The International Alliance for Leading Education Institutes (2008); 

Longview Foundation (2009). 

১১.  Kerr (1999). 

১২.  Ajegbo Report (2007). 
 

 

 
 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

প্লদ্ঘয উদ্াযণ  

চয়য়যাচরয়ন ২00৮ াঘর শ্বক্ষা ভন্ত্রণারয় এফং জািীয় শ্বক্ষও প্রশ্বক্ষণ প্রশ্বিিানগুঘরা আউশ্বনঘঘপয াঘথ্ এওঘমাঘক 
ওাজ ওঘয উদূ্ভত ভযাফরী শ্বচশ্বিি ওঘয। িাঘদ্য রক্ষয শ্বের ংখাি যফিী ুনকৃঠঘন শ্বক্ষণীয় শ্বফলয় এফং শ্বক্ষণ 
দ্ধশ্বিয উন্নয়ঘনয ভাধযঘভ ায়িা ওযা। িাঘদ্য প্রশ্বক্ষঘণ ভানফাশ্বধওায, নাকশ্বযওত্ব, াশ্বন্ত, শ্বযঘফ, প্রজনন স্বাস্থয, 
ভাদ্ওিফয ফযফায, প্লজন্ডায বফলভয, দ্ঘুমৃাক ফযফস্থানা এফং শ্বক্ষাদ্ান  শ্বক্ষাদ্ান দ্ধশ্বিয ভাধযঘভ ভানুঘলয   
অচযণকি শ্বযফিৃন অনয়ঘনয ভঘিা শ্বফলয়গুঘরা ন্তবৃুি শ্বের। এ প্লওাঘৃয উওযণভূ চাওশ্বয-ূফৃ প্রশ্বক্ষণ এফং 
এওআ ঘে শ্বনশ্বফড়  দ্যূ-শ্বক্ষণ দ্ধশ্বিয চাওশ্বযওারীন প্রশ্বক্ষঘণয ভাধযঘভ বিশ্বয ওযা ঘয়শ্বের। 
http://learningforpeace.unicef.org/resources/sierra-leone-emerging-issuesteacher-training-programme/ 

 
শ্রীরঙ্কায় ২00৮ াঘরয াভাশ্বজও ংশ্বি  াশ্বন্তয জনয বিশ্বয জািীয় শ্বক্ষানীশ্বিয ঘে ভন্বয় ওঘয িাঘদ্য শ্বক্ষা 
ভন্ত্রণারয় এফং শ্বজঅআঘজড চিচরতবায়ফ াভাচজক ংচতয জনয চক্ষা (আএচ)  ওভৃূশ্বচ চাশ্বরঘয় মাঘে। এআ 
প্রওঘল্পয শ্বফঘল উঘেঔঘমাকয শ্বদ্ও ঘরা,  প্লদ্ঘয নয়টি প্রঘদ্ঘয ২00টি যীক্ষাভূরও সু্কর শ্বনফৃাচন ওঘয প্লঔাঘন 
াভাশ্বজও ংশ্বিয জনয শ্বক্ষা ওামৃেভঘও শ্বনঘয় ফাআঘও এওআ ধযঘনয শ্বক্ষা প্লদ্য়া ঘফ।এওর সু্করগুঘরা ভূরি 
মুদ্ধ-উিয ুশ্বফধাফশ্বঞ্চি এরাওায় ফশ্বস্থি প্লমঔাঘন শ্বফশ্ববন্ন বালাবালীযা ফা ওঘয । এঘদ্য ওামৃেভগুঘরাঘি চাযটি 
শ্বফলয় ন্তবৃুি থ্াঘও, প্লমভন-াশ্বন্ত  ভূরযঘফাধ শ্বক্ষা, ফহুবালী শ্বক্ষা, ভঘনাাভাশ্বজও উঘবক এফং দ্ঘুমৃাক প্লভাওাঘফরা । 
এঔাঘন সু্কঘরয াভশ্বগ্রও উন্নয়ঘনয উয প্লজায প্লদ্য়া য়। মায ভঘধয যঘয়ঘে শ্বক্ষাথ্ীঘদ্য ংগ্রণ  প্রশ্বক্ষণ এফং 
ংঔযাকি  গুণকি ভান শ্বনধৃাযঘণয জনয শ্বক্ষও  প্রাওঘদ্য ায়িা প্রদ্ান ওযা। এআ ওামৃেঘভয এওটি 
মৃাঘরাচনা প্লথ্ঘও জানা মায়, এওর যীক্ষাভূরও সু্করগুঘরা আঘিাভঘধয নযঘদ্য জনয অদ্ৃ ফা ভঘডর শ্বঘঘফ ওাজ 
ওযঘে। 
 https://www.giz.de/en/worldwide/18393.html 
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তফচেক নাগচযকত্ব চক্ষায় মম কর ভূর চক্ষি- চখন  নুীরয়নয প্রয়য়াজন তা য়রা... 
 
 এওটি ম্মানজনও, ভশ্বন্বি এফং ংগ্রণভূরও প্লেশ্বণওক্ষশ্ববশ্বিও সু্করিত্ত্ব (প্লমভন, প্লজন্ডায ভিা, ন্তবৃুশ্বি, অদ্ৃ 

প্লেশ্বণওঘক্ষয ধাযণা, শ্বক্ষাথ্ীয ফাওস্বাধীনিা, অন ফযফস্থা, জায়কায ঠিও ফযফায) 
 শ্বক্ষাথ্ীঘওশ্বন্ধও এফং াংসৃ্কশ্বিওবাঘফ ঘচিন স্বাধীন এফং ংগ্রণভূরও শ্বক্ষণ, মা শ্বক্ষায রক্ষযগুঘরায াঘথ্ ভশ্বন্বি 

(প্লমভন স্বাধীন এফং ঘমাকী শ্বক্ষণ, শ্বভশ্বডয়া াক্ষযিা) 
 প্রাভাণয ওাঘজয প্রফিৃন (প্লমভন- শ্বশুঘদ্য শ্বধওায ম্পশ্বওৃি, াশ্বন্তস্থান প্লপ্রাগ্রাভ, এওটি বফশ্বিও শ্বফলয়াফরী ংফশ্বরি 

শ্বক্ষাথ্ী শ্বত্রওা)  
 শ্বফিভুঔী শ্বক্ষায িথ্যবাণ্ডায বিশ্বয ওযা মা শ্বক্ষাথ্ীঘদ্যঘও িাঘদ্য স্থানীয় শ্বযশ্বস্থশ্বিঘি শ্বফঘিয উমুি ঘয় উঠঘি 

াাময ওঘয (প্লমভন শ্বফশ্ববন্ন ূত্র  শ্বভশ্বডয়া, িুরনাভূরও এফং শ্বফশ্ববন্নভুঔী দ্শৃ্বষ্ট্ঘওাণ) 
 শ্বক্ষায রঘক্ষযয াঘথ্ েশ্বিূণৃ ভূরযায়ন এফং ভূরযায়ন প্লওৌরগুশ্বর ফযফায ওযা এফং প্লঔায ায়িা ওযায জনয 

ফযফহৃি শ্বনঘদৃ্শ্বওা (প্লমভন- প্রশ্বিপরন এফং অত্মভূরযায়ন, শ্বফঘলজ্ঞ প্রশ্বিশ্বেয়া, শ্বক্ষও ভূরযায়ন, জানৃার, 
প্লাটৃঘপাশ্বর) 

 শ্বক্ষাথ্ীঘদ্য শ্বফশ্ববন্ন প্রঘে প্লঔায শ্ববজ্ঞিা জৃঘনয ুঘমাক প্রদ্ান ওঘয, প্লমভন- প্লেশ্বণওক্ষ , শ্বফদ্যারয়  
ম্প্রদ্ায়শ্ববশ্বিও ওামৃেভ, স্থানীয় প্লথ্ঘও শ্বফিফযাী (প্লমভন- ম্প্রদ্াঘয়য ংগ্রণ, অন্তজৃাশ্বিও আ-শ্বফশ্বনভয়, বাচৃুয়ার 
ওভউশ্বনটি) 

 শ্বক্ষওঘও ভঘডর শ্বঘঘফ কঘড় প্লিারা (প্লমভন- ফিৃভান খটনা ম্পঘওৃ ফকি থ্াওা, ম্প্রদ্াঘয়য ম্পৃিিা, শ্বযঘফ 
 ভিায নুীরন ওযা)  

 শ্বফঘল ওঘয শ্বভে াংসৃ্কশ্বিও শ্বযঘফঘ শ্বক্ষাথ্ীঘদ্য এফং িাঘদ্য শ্বযফাযঘও শ্বক্ষণ-শ্বঔন ম্পদ্ শ্বঘঘফ ফযফায ওযা 
  

ূত্রঃ Source: Evans, M. et al. (2009). Mapping the “global dimension” of citizenship education in Canada: The complex interplay of theory, practice, 

and context. Citizenship, Teaching and Learning, 5(2), 16-34. 

 

শ্বক্ষায রক্ষয এফং দ্াশ্বয়ত্ব  প্রিযাশ্বি রঘক্ষযয ভাঘঝ দ্ঢৃ় ম্পওৃ ফজায় যাঔায উঘেঘয, েন্ন নুমায়ী াঠদ্ান এফং 
নুীরঘনয শ্বযওল্পনা ওযা য় [১৪]। প্লেশ্বণওঘক্ষ দ্রকি অঘরাচনা, প্রফন্ধাঠ থ্ফা চরশ্বচ্চত্র প্লদ্ঔা এফং িায উয শ্ববশ্বি 
ওঘয প্রঘশ্নয উিয প্লদ্য়া আিযাশ্বদ্য অঘয়াজন ওযা য়, শ্বক্ষাথ্ীঘদ্য জটির শ্বচন্তায়, াভাশ্বজও দ্ক্ষিায়, ভূরযঘফাধ ৃশ্বষ্ট্, 
জ্ঞান জৃন এফং ওামৃওয ধাযণক্ষভিা ফৃশ্বদ্ধঘি উৎাশ্বি ওযায জঘনয। শ্বধওিয জটির প্রশ্বক্ষণ   শ্বক্ষা নুীরন 
প্লমভন, দ্রকি নুন্ধান, শ্বফলয় শ্বফঘিলণ, ভযাশ্বনবৃয শ্বক্ষা এফং াভাশ্বজও ওামৃাফরী আিযাশ্বদ্য অঘয়াজন ওযা য়, 
ওিগুঘরা শ্বনশ্বদৃ্ষ্ট্ যষ্পয ম্পওৃমুি দ্ক্ষিা জৃঘনয রঘক্ষয। 
শ্বক্ষাথ্ীঘদ্য ভাঘঝ জটির শ্বচন্তা এফং দ্ক্ষিা ৃশ্বষ্ট্য জনয উৎা প্রদ্ান ওযঘি প্লেশ্বণ অঘরাচনা, প্লওাঘনা প্রফন্ধ ড়া ফা 
শ্ববশ্বড প্লদ্ঔা এফং িাযঘয প্রঘশ্নয উিয প্লদ্য়া আিযাশ্বদ্ শ্বযওল্পনা ওযা য় । এয ভাধযঘভ িাঘদ্য ভূরযঘফাধ, জ্ঞানাজৃন 
এফং াঘিওরঘভ প্লঔায প্লক্ষত্র শ্বফওশ্বি ঘফ।  শ্বওেু শ্বনশ্বদৃ্ষ্ট্ এফং ম্পশ্বওৃি দ্ক্ষিা শ্বফওাঘয স্বাঘথৃ্ অঘযা  জটির শ্বক্ষাদ্ান 

৩.২.৩ চক্ষি-চখন িিয া 
 

বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষা শ্বফওাঘয ঘে ঘে  এ ম্পওীয় শ্বনশ্বদৃ্ষ্ট্ শ্বক্ষণ-শ্বঔন চচৃায উয প্লজায প্লদ্য়া 
ঘয়ঘে[১৩]। এআ শ্বক্ষা ংগ্রণভূরও , শ্বক্ষাথ্ী-প্লওশ্বন্ধও, শ্বনশ্বফড় শ্বক্ষণ-শ্বঔন চচৃা -প্লওশ্বন্ধও, প্লমভন- এঘি শ্বফশ্ববন্ন 
শ্বঔন প্রশ্বেয়াঘি শ্বক্ষাথ্ীঘদ্য েন্নভঘিা ংগ্রঘণয ুঘমাক যঘয়ঘে । এআ ধযঘনয চচৃাগুঘরা বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব 
শ্বক্ষায ভুঔয শ্বযফিৃঘনয শ্ববপ্রাঘয় বিশ্বযওৃি । বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষায মৃাপ্ত ুঘমাক এফং কবীযিা ফৃশ্বদ্ধয জনয 
এওটি িযাধুশ্বনও শ্বক্ষণ-শ্বঔন শ্বযয প্রঘয়াজন মায ভঘধয যঘয়ঘে প্রওল্পশ্ববশ্বিও শ্বক্ষা, ংগ্রণভূরও প্রওল্প, 
ঘমাশ্বকিাভূরও ওাজ, শ্ববজ্ঞিাজাি শ্বক্ষা এফং প্লফা শ্বক্ষায ফযফস্থা। এঔাঘন শ্বক্ষওঘদ্য জনয িঘথ্যয  জ্ঞাঘনয 
শ্বফার বাণ্ডায যঘয়ঘে মা িাযা নুীরন ওঘয াশ্বফৃওবাঘফ সু্কর এফং প্লেশ্বণওক্ষ শ্ববশ্বিও শ্বক্ষাদ্াঘন ায়িা ওযঘফ 
(প্লদ্ঔুন ংমুশ্বি ১)। শ্বনঘচয ফাক্সটি বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষায ভূর শ্বক্ষণ-শ্বঔন নাি ওঘয।  
 

 
১৩.  Evans (2008); Kerr (2006;) Parker (1995). 
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এফং শ্বক্ষণ দ্ধশ্বি – উদ্াযণস্বরূ, গ্রুঘ ন্বলণ, ভযা শ্বফঘিলণ, ভযাশ্ববশ্বিও শ্বক্ষা এফং াভাশ্বজও ওভৃ, ভশ্বন্বি 
দ্ধশ্বিঘি শ্বডজাআন ওযা য় [১৫]। ফাস্তফ জীফঘনয ওাজ ফা প্রওৃি ফযাঔযা, প্লমভন প্ললাফার আুয কঘফলণা প্রওল্প, ওশ্বভউশ্বনটি 
প্লফা ওামৃেভ, াফশ্বরও িথ্য প্রদ্ৃনী এফং নরাআন অন্তজৃাশ্বিও মুফ ংকঠন, বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষায দ্ক্ষিা  শ্বফওা 
প্রশ্বিশ্বনয়ি ফযফহৃি ঘে[১৬]।   
 
িথ্য  ধাযণা বাক ওঘয শ্বনঘি প্লেশ্বণওঘক্ষয ঘে স্থানীয় ম্প্রদ্াঘয়য ংঘমাক বিশ্বযয ভাধযঘভ িথ্য এফং প্লমাকাঘমাক প্রমুশ্বি 
(অআশ্বটি) এফং াভাশ্বজও শ্বভশ্বডয়া বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষা প্লঔায ুঘমাক প্রদ্ান ওঘয (শ্বনঘচয ফক্স প্লদ্ঔুন)শ্বক্ষাথ্ীযা 
প্রমুশ্বি ন্তবৃুশ্বিওযণ (উদ্াযণস্বরূ, আোযঘনট, শ্ববশ্বড এফং প্লভাফাআর প্লপান, এফং দ্যূ  নরাআন  রাশ্বনৃং) এফং 
অআশ্বটি এফং াভাশ্বজও শ্বভশ্বডয়া  ফযফায ওযঘি াঘয (উদ্াযণস্বরূ, ডওাস্ট এফং ব্লকগুঘরা বিশ্বয ওযা, কঘফলণা 
শ্বযচারনা ওযা, ফাস্তফ শ্বযশ্বস্থশ্বিয ঘে আোযযাট ওযা এফং নযানয শ্বক্ষাথ্ীঘদ্য ঘমাশ্বকিা ওযা)। শ্বক্ষাশ্বফদ্কণ দ্যূ 
এফং নরাআন শ্বক্ষণ এফং িথ্য-প্লয়াশ্বযং েযাটপভৃগুঘরা িাঘদ্য শ্বনজস্ব শ্বফওাঘয জনয  ফযফায ওযঘি াঘযন। 
 
১৪.  Mortimore (1999). 

 
 
  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15 Joyce and Weil (2008) 
16 Andreotti (2006); Larsen (2008); Taking Global (2012); Think Global (2013); UNESCO Associated Schools Project. 

 

 

 

 

 
 
 

 
15 Joyce and Weil (2008) 

16 Andreotti (2006); Larsen (2008); Taking Global (2012); Think Global (2013); UNESCO Associated Schools 

Project. 

 
 
 

প্লদ্ঘয উদ্াযণ 

শ্বব্রটি ওাউশ্বন্পর কায়নচটং ক্লারুভ  উঘদ্যাকটি শ্বফশ্ববন্ন প্লদ্ঘয  প্লেশ্বণওঘক্ষয ঘে প্লমাকাঘমাক খটিঘয় শ্বক্ষাথ্ীঘদ্যঘও 
শ্বফশ্ববন্ন প্লদ্ঘয ংসৃ্কশ্বি প্লফাঝায ুঘমাক ৃশ্বষ্ট্ ওযঘে এফং শ্বফশ্ববন্ন  শ্বফলঘয় ম্পৃি এফং শ্বফি নাকশ্বযও য়ায  দ্ক্ষিা 
শ্বফওা ওঘয । শ্বক্ষওফৃন্ন শ্বফি নাকশ্বযওত্ব -ংোন্ত শ্বফলঘয় শ্বক্ষায দ্ক্ষিাগুঘরা শ্বফওাঘয ুঘমাক ান, শ্বফশ্ববন্ন 
শ্বক্ষাদ্ধশ্বি শ্বফলঘয় ফকি ন এফং িাঘদ্য শ্বক্ষণ দ্ক্ষিা উন্নি ওঘযন । এওটি উদ্াযণ, ংীদ্াশ্বযঘত্বয ভাধযঘভ 
আংরযাঘন্ডয শ্বরিনায়াঘযয এওটি গ্রাভী ন প্রাথ্শ্বভও শ্বফদ্যারঘয়য াঘথ্ বফরুি, প্লরফানঘনয প্রাথ্শ্বভও শ্বফদ্যারঘয়য শ্বশুঘদ্য 
স্কাআঘয ভাধযঘভ এঘও ঘযয ঘে ওথ্া ফরঘি ুঘমাক বিশ্বয ওযা শ্বের; প্লআ নুিাঘনয নাভ শ্বের ‘এওাঘথ্ ফা 
ওশ্বয’। শ্বশ্বযয়ায় চরভান ংওঘটয ওাযঘণ, বফরুঘিয শ্বফদ্যারঘয় শ্বশ্বযয়ায সু্করকাভী যণাথ্ী শ্বশুঘদ্য াাাশ্ব প্লরফানন 
এফং শ্বপশ্বরশ্বস্তশ্বন শ্বক্ষাথ্ীযা ং শ্বনঘয়শ্বের। উঘদ্যাকটি দ্টুি সু্কর োত্রঘদ্য ভঘধয ানুবূশ্বিয এওটি ভানশ্বও ফন্ধন বিশ্বয 
ওঘযঘে এফং এোড়া বফরুঘি সু্কঘরয ভঘধয শ্বফশ্ববন্ন ম্প্রদ্াঘয়য ভাঘঝ নীরিা বিশ্বয ওঘযঘে।  
https://schoolsonline.britishcouncil.org/linking-programmes-worldwide/connecting-classrooms/ 

spotlight/Lebanon 

 
আংরযায়ে, স্লাপ-এয এওটি জশু্বনয়য সু্কর শ্বদ্শ্বে, বাযয়তয এওটি সু্কঘরয ঘে প্লমাকাঘমাক বিশ্বয ওঘযশ্বের। স্লাপ-এয 
সু্করগুঘরাঘি ৯০% এয প্লফশ্ব শ্বশু দ্শ্বক্ষণ এীয় । এআ ফযফস্থা শ্বক্ষাথ্ীঘদ্যঘও াংসৃ্কশ্বিও শ্বওঘড়য ঘে প্লমাকাঘমাক 
যাঔঘি ায়িা ওযায াাাশ্ব শ্বক্ষওঘদ্যঘও শ্বশুঘদ্য াংসৃ্কশ্বিও প্লওড় ফুঝঘি ায়িা ওঘয । আোযঘনট  প্লভআর  
ফযফায ওঘয এঘওয ঘে ঘনযয ম্পঘওৃয শ্ববশ্বিঘি, ংগ্রণওাযী শ্বশু  শ্বক্ষওযা এওটি চরভান ংরাঘয ভাধযঘভ 
বফশ্বিও দ্শৃ্বষ্ট্বশ্বে কঘড় প্লিাঘর। 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130401151715/http://education.gov.uk/publications/ 
eorderingdownload/1409-2005pdf-en-01.pdf 
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iEARN এওটি রাবজনও প্রশ্বিিান, মা ৩০,০০০ এয প্লফশ্ব সু্কর এফং ১৪০টিয প্লফশ্ব প্লদ্ঘ মুফ ংকঠঘনয ঘে ওাজ 
ওঘয। iEARN শ্বক্ষও  ল্পফয়স্কঘদ্য এওাঘথ্ ওাজ ওযায জনয আোযঘনট এফং নযানয নরাআন প্লমাকাঘমাক প্রমুশ্বি 
ফযফায ওঘয। iEARN-এয ভাধযঘভ প্রশ্বিশ্বদ্ন দ্আু শ্বভশ্বরয়ঘনয শ্বধও শ্বক্ষাথ্ী শ্বফিফযাী ঘমাশ্বকিাভূরও প্রওঘল্পয ওাঘজ 
ংগ্রণ ওঘয।http://www.iearn.org/ 
নাআয়জচযয়া  স্কটরযায়ে, ক্ষভতায যাজনীচত ( Power Politics), নাঘভ এওটি প্রওল্প শ্বফিফযাী উন্নয়ন শ্বফলয়ও 
ঘচিনিা ফৃশ্বদ্ধ এফং প্লদ্গুঘরায ভঘধয ম্পওৃ উন্নয়ঘনয জনয শ্বফদ্যারঘয় ওাজ ওঘয থ্াঘও । প্রওল্পটি নাআঘজশ্বযয়াঘি প্লাটৃ 
াযঘওাটৃ এফং স্কটরযাঘন্ডয এফাযশ্বডঘনয শ্বক্ষাথ্ী এফং শ্বক্ষওঘদ্য ঘে ওাজ ওঘয প্লির  কযা ম্পশ্বওৃি শ্বফলয়াশ্বদ্ ম্বশ্বরি 
াঠযূশ্বচ বিশ্বয ওঘয । উদ্াযণস্বরূ, প্লাটৃ াযঘওাঘটৃয শ্বক্ষাথ্ীযা এওটি চরশ্বচ্চত্র বিশ্বয ওঘযঘেন িাঘদ্য প্লদ্ঘয প্লিঘরয 
আশ্বিফাচও  প্লনশ্বিফাচও প্রবাফ ম্পঘওৃ মাঘি থৃ্ননশ্বিও, াভাশ্বজও, শ্বযঘফ  যাজননশ্বিও প্রবাফ িুঘর ধযা ঘয়ঘে; 
এফাযশ্বডঘনয এওটি সু্কঘরয শ্বক্ষাথ্ীযা এভশ্বডশ্বজয ফযাঔযা এফং ২০১৫-এয যফিী এঘজন্ডাগুঘরায গ্রাশ্বধওায শ্বনধৃাযঘণয 
শ্বফলঘয় বাফনা জাকাঘি এওটি ওশ্বভও যচনা ওঘযঘে । http://www.powerpolitics.org.uk/resources 
 
শ্বক্ষওঘদ্য চফেভুখীকযি ( Taking it Global for Education) এওটি প্লনটয়াওৃ, মা ১২৫টি প্লদ্ঘয ৪,০০০ সু্কর এফং 
১১,০০০-এয প্লফশ্ব শ্বক্ষও ১২৫টিয প্লফশ্ব প্লদ্ঘয িরুণঘদ্য ক্ষভিায়ঘনয রঘক্ষয শ্বফিফযাী চযাঘরঞ্জ প্লঔা এফং এয ঘে 
ম্পৃি ঘি উবদু্ধ ওঘয; এটিআ বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষা, শ্বযঘফকি দ্ায়ফদ্ধিা এফং োত্রঘদ্য ঘে শ্বচন্তা-প্লচিনায 
াভঞ্জযূণৃ। শ্বক্ষওকণ উন্নি শ্বক্ষণ দ্ধশ্বি ম্পঘওৃ ফশ্বি ন এফং প্রমুশ্বি ফযফায ওযায শ্ববজ্ঞিা জৃন ওঘযন । এআ 
প্লনটয়াঘওৃয ভাধযঘভ শ্বক্ষাশ্বফদ্ঘদ্য এওটি দ্র ংকঠিি য়, মাযা অন্তজৃাশ্বিও শ্বক্ষণ প্রওঘল্পয শ্বফলঘয় ঘমাশ্বকিায় অগ্রী 
এফং এওটি শ্বনযাদ্, শ্বফজ্ঞানভুি বাচৃুয়ার প্লেশ্বণওঘক্ষয েযাটপভৃ, মা শ্বডশ্বজটার শ্বভশ্বডয়া  যঞ্জাভ ফযফায ওঘয 
অন্তজৃাশ্বিও ঘমাশ্বকিাঘও ভথৃ্ন ওঘয । এটি ফাস্তঘফ প্লাকি উন্নয়ঘন আ-প্লওাৃ ( e-courses) প্রদ্ান ওঘয, শ্বফিফযাী 
নাকশ্বযওঘত্বয উয ঘয়ফআনাৃ (webinars) এফং ওভৃারায অঘয়াজন ওঘয, শ্বযঘফকি যক্ষণাঘফক্ষণ, এফং োত্রঘদ্য 
ফিফয শ্বনঘয় াযা শ্বফঘিয জনয উন্িু প্লপ্রাগ্রাভ বিশ্বয ওঘয, মা অন্তজৃাশ্বিও শ্বফলঘয় উদ্ভাফনী উাঘয় প্লঔা এফং শ্বঔঘি 
ায়িা ওঘয এফং আুযশ্ববশ্বিও এওটি িাশ্বরওা বিশ্বয ওঘয, শ্বক্ষওঘদ্য জনয শ্বক্ষওঘদ্য বিশ্বয ওাশ্বযকুরাভমুি শ্বক্ষায 
ম্ভাফনা বিশ্বয ওঘয । প্ললাফার আউথ্ যাওন প্লনটয়াওৃ, শ্বক্ষওঘদ্য শ্বফিভুঔীওযণ প্লপ্রাগ্রাভ, মুফ-অঘন্নারন এফং মুফা-
শ্বেয়িায জনয এওটি শ্বেয়াশ্বযংাউজ বিশ্বয ওঘযঘে। 
http://www.tigweb.org http://www.youthlink.org/gyanv5/index.htm 
 
চতউচনচয়া যওায, অযফ আনশ্বস্টটিউট পয শ্বউভযান যাআট, স্থানীয়  এনশ্বজ এফং জাশ্বিংখ ংস্থায প্লমৌথ্ উঘদ্যাঘক  

শ্বিউশ্বনশ্বয়ায ২৪টি  প্রাথ্শ্বভও  ভাধযশ্বভও শ্বফদ্যারঘয় ভানফাশ্বধওায  এফং নাকশ্বযওত্ব  সু্কর োফ প্রশ্বিিা ওঘযঘে। শ্বশ্বক্ষি 
িরুনঘদ্য ভাঘঝ ংগ্রণভূরও শ্বক্ষা প্রণাশ্বরঘি কণিন্ত্র ম্পঘওৃ ধাযণা প্রচায ওযা এফং াভাশ্বজও  প্লপ্রক্ষাঘটয ঘে ংমুি 
এফং ভানফাশ্বধওায  নাকশ্বযওঘত্বয নীশ্বি ম্পঘওৃ ভাঘজ ভূরযঘফাধ জাগ্রি ওযাআ এয  উঘেয। শ্বিউশ্বনঘয এওটি দ্শ্বযি 
প্লজরা প্লভযরাশ্বঘনয ফাফ  ঔাঘরদ্ প্রাথ্শ্বভও শ্বফদ্যারঘয় প্রথ্ভ সু্কর োফ শুরু য়। শ্বক্ষাথ্ীযা নাকশ্বযও শ্বঘঘফ ওাঘজ 
ংগ্রঘণয দ্ক্ষিা  শ্বফওা  এরাওায উন্নয়ঘনয জনয িাঘদ্য সু্কঘর এফং ওশ্বভউশ্বনটিয প্রওল্পগুশ্বরঘি ওাজ ওঘয।  
http://www.unesco.org/new/en/mediaservices/singleview/news/launch_of_the_first_citizenship_and_human
_rights_school_club_in_tunisia/#.VDoyblFpvJw 
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৩.৩ ওীবাঘফ শ্বঔন ভূরযায়ন ওযা ঘফ? 
বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষায ভূরযায়ন শ্বফশ্ববন্ন উঘেঘয ওযা প্লমঘি াঘয। উদ্াযণস্বরূ:  
 
 াঠযেঘভয প্রিযাা নুমায়ী শ্বক্ষাথ্ীঘদ্য গ্রকশ্বি এফং ওৃশ্বিঘত্বয িথ্য ংগ্র ওযঘি;  
 শ্বক্ষাথ্ীঘদ্য গ্রকশ্বি ম্বঘন্ধ প্লঔাুঁজঔফয যাঔঘি, ক্ষভিা ফৃশ্বদ্ধয প্লক্ষত্র শ্বচশ্বিি ওযঘি এফং এআগুঘরা ফযফায ওঘয 

শ্বক্ষায উঘেয শ্বস্থয ওযঘি; 
 শ্বক্ষাথ্ীঘদ্য প্লগ্রশ্বডং, িাঘদ্য এওাঘডশ্বভও এফং প্লাকি েন্ন ম্পঘওৃ শ্বদ্ধান্ত শ্বনঘি; 
 শ্বঔন প্রশ্বেয়া এফং/ফা প্লওাৃ/প্লপ্রাগ্রাভ শ্বফলঘয়য গ্রকশ্বি ম্পঘওৃ জানা মায় এফং িায উয শ্ববশ্বি ওঘয শ্বযওল্পনা,   

ফাস্তফায়ন  শ্বনঘদৃ্না উন্নয়ন ওযা মায়।  
 

এআ শ্বনঘদৃ্শ্বওাঘি প্রাথ্শ্বভওবাঘফ ভূরযায়ঘনয ভাধযঘভ শ্বঔনপর উন্নয়ন খটাঘনায প্রঘচষ্ট্া ওযা য় এফং শ্বক্ষাথ্ীঘদ্য ক্ষভিা 
এফং উন্নশ্বিয প্রঘয়াজনীয় প্লক্ষত্র শ্বনধৃাযণ ওযা য় , াঠযেভ শ্ববঘমাজন  উন্নয়ন এফং শ্বক্ষাথ্ীঘদ্য প্রঘয়াজন নুমায়ী 
শ্বক্ষা দ্ধশ্বি শ্বনধৃাযণ ওযঘি  প্লেশ্বণওঘক্ষ াভশ্বগ্রও ওামৃওাশ্বযিায ভূরযায়ন ওযা য় । এটা গুরুত্বূণৃ প্লম, ভূরযায়ঘনয প্লক্ষঘত্র 
শ্বক্ষাথ্ীঘদ্য জ্ঞান শ্বযভাঘয প্লচঘয় িাঘদ্য দ্ক্ষিা, ভূরযঘফাধ  দ্শৃ্বষ্ট্বশ্বে ভূরযায়ন ওযা।  
 
বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষায ভূরযায়ঘনয ভয় শ্বফশ্ববন্ন প্রশ্ন শ্বফঘফচনা ওযা প্রঘয়াজন, প্লমভন: 
 
 শ্বক্ষাথ্ীঘদ্য প্লফাধকভযিা ভূরযায়ন শ্বযওল্পনায জনয ওী ওী ভূর শ্বঔন শ্বফলয়-এয ভঘধয থ্াওঘফ? 
 শ্বক্ষাথ্ীঘদ্য জ্ঞানাজৃঘনয পরিা ওীবাঘফ ভূরযায়ন ওযা মায়? ওী ওী ূচও ফযফায ওযা প্লমঘি াঘয? 
 শ্বক্ষাথ্ীঘদ্য প্লফাঝায এফং দ্ক্ষিা শ্বফওাঘয স্বঘক্ষ অভযা প্লওান প্লওান প্রভাণ গ্রণ ওযফ? 
 শ্বক্ষায প্রভাণ ংগ্রঘ প্লওান ধযঘনয ভূরযায়ন দ্ধশ্বি ফঘচঘয় প্লফশ্ব ওামৃওয ঘফ? 

শ্বক্ষায শ্বযভা এফং ভূরযায়ন দ্ধশ্বি িায প্লপ্রক্ষাঘটয উয শ্বনবৃযীর ওাযণ শ্বফশ্ববন্ন শ্বক্ষা দ্ধশ্বি শ্ববন্ন শ্ববন্ন প্লপ্রক্ষাঘট 
নুশ্বিি য়। বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষা ওীবাঘফ প্রদ্ান ওযা ঘরা িায উয এআ ভূরযায়ন দ্ধশ্বি শ্বনবৃযীর প্লমভন, 
শ্বফশ্ববন্ন াঠযেঘভয ভন্বঘয় থ্ফা শ্বনশ্বদৃ্ষ্ট্ শ্বফলঘয়য ভাধযঘভ থ্ফা নয প্লওান প্রওাঘয। 
 
ভূরযায়ন দ্ধশ্বি শ্বফওাভান ফা চূড়ান্ত, মাআ প্লাও না প্লওন িাঘও শ্বক্ষায রক্ষয এফং শ্বক্ষণ-শ্বঔন ণুীরঘনয ঘে 
াভঞ্জযূণৃ ঘি ঘফ। বফশ্বিও শ্বক্ষায ঘে শ্বঔঘনয শ্বফশ্ববন্ন রক্ষয এফং উঘমাশ্বকিা শ্বভশ্বরঘয় মথ্ামথ্ শ্বক্ষায ভান 
মাচাআঘয়য জনয এওাশ্বধও দ্ধশ্বি প্রঘয়াজন ঘি াঘয ( শ্বনশ্বদৃ্ষ্ট্ ভঘয় ম্পাদ্ঘনয জনয প্লদ্য়া ওাজ, াঘিওরঘভ শ্বক্ষা, 
প্রদ্ৃন, মৃঘফক্ষণ, প্রওল্প, ওামৃম্পাদ্ন, বীক্ষা)। 
  
বফশ্বিও শ্বক্ষায় শ্বনঘয়াশ্বজি শ্বক্ষওকণ ভূরযায়ঘনয ফৃিয স্বাঘথৃ্ চখন ভূরযায়ন , চখয়নয জয়নয ভূরযায়ন  এফং চখন 
চফলয়  ভূরযায়নয়ক শ্বফঘফচনা ওযঘি াঘযন।  
 
শ্বক্ষাশ্বফদ্কণ ফৃিয শ্বক্ষানীশ্বি ভূরযায়ঘনয উঘেঘয শ্বক্ষা ভূরযায়ঘনয শ্বযশ্বধ ফাড়াঘফন । এ ওাযঘণ িাযা প্লঔায জনয 
ভূরযায়ন এফং ভুরযায়ঘনয ভাধযঘভ প্লঔা ন্তবৃুি ওযঘফন। ফৃিয শ্বযফিৃনীর শ্বক্ষা ফযফস্থায জনয এটি িযন্ত গুরুত্বূণৃ । 
ফিৃভাঘন শ্বক্ষাশ্বফদ্কণ নািন শ্বভে ভূরযায়ন দ্ধশ্বি নুীরন ওঘযন, মা ঘনওটা শ্বক্ষায প্রশ্বিপরন  শ্বক্ষায় 
ফদ্ানশ্ববশ্বিও দ্ধশ্বি, প্লমভন, স্ব-ভূরযায়ন এফং িীঘথৃ্য ভাধযঘভ ফা াঠিয ভাধযঘভ ভূরযায়ন, মা শ্বক্ষাথ্ীঘদ্য ন্তদ্ৃৃ শ্বষ্ট্ 
শ্বফওশ্বি ওঘয । উদ্াযণস্বরূ, ফযশ্বিকি রূান্তয, ভাঘরাচনাভূরও শ্বজজ্ঞাা, ংগ্রণ এফং নাকশ্বযও ংস্থা  ভূরযায়ন 
দ্ধশ্বিঘি ফযশ্বিয শ্বফওা/ভন্বয় এফং াভাশ্বজও ঘচিনিা উবয়আ গুরুত্ব ায় । এোড়া শ্বক্ষাশ্বফদ্যা শ্বক্ষাথ্ীঘদ্যঘও িাঘদ্য 
ভূরযায়ঘনয ং শ্বঘঘফ ফণৃনাভূরও শ্ববভি  প্রদ্ান ওঘয থ্াঘওন, মা িাঘদ্য উন্নয়ঘন ায়িা ওঘয । এোড়া ভূরযায়ন 
প্রশ্বেয়ায় অত্ম-ভূরযায়ন  শ্বত্রওায় প্রশ্বিপরন এফং প্লাটৃঘপাশ্বরয াাাশ্ব িীঘথৃ্য ভাধযঘভ ভূরযায়ন প্রশ্বেয়াঘও 
উৎাশ্বি ওযা মায়। 

৫৫ 



 
 

বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষায পরিা শ্বফঘফচনায জনয ওিগুঘরা প্রশ্বেয়া (প্লমভন শ্বক্ষণ-শ্বঔন দ্ধশ্বি, শ্বক্ষাথ্ীয ংগ্রণ) 
এফং পরাপর (ফযশ্বিকি  দ্রকি জ্ঞান, দ্ক্ষিা, ভূরযঘফাধ  ভঘনাবাফ এফং ওৃশ্বিত্ব), প্লআাঘথ্ প্রাশ্বেও শ্বফলয়গুঘরা 
(প্লমভন- শ্বক্ষােভ দ্শ্বরর, প্রাশ্বিিাশ্বনও নীশ্বিভারা, শ্বঔন দ্ক্ষিা, প্রাশ্বনও প্রশ্বিশ্রুশ্বি  ভথৃ্ন, ম্পদ্, প্লঔায শ্বযঘফ, 
াভাশ্বজও ম্পওৃ)শ্বফঘফচনা ওযঘি ঘফ। ভূরযায়ন দ্ধশ্বি শ্বযওল্পনা ওযায ভয় ভযাগুঘরায বফধিা, শ্বনবৃযঘমাকযিা এফং 
নযামযিা শ্বফঘফচনা ওযা প্রঘয়াজন। 
 
বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষা মৃঘফক্ষঘণয জনয এঔন শ্বফিফযাী স্বীওৃি প্লওাঘনা ূচও প্লনআ । এটি অা ওযা মায় প্লম, এওটি 
প্রস্তাশ্বফি শ্বযভা ওাঠাঘভা এফং ম্ভাফয ূচওভূ ীঘ্রআ ায়া মাঘফ। ঘনওগুঘরা জশ্বযঘ শ্বফশ্ববন্ন ংীজন বফশ্বিও 
নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষায পরিা ভূরযায়ন ওযঘি প্লচষ্ট্া ওঘযঘেন(যাঘনক্স ১ প্লদ্ঔুন) । এওআ ঘে ংীজনযা প্রস্তাফনা প্ল 
ওঘযন প্লমগুঘরা বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষা  প্লটওআ উন্নয়ঘনয জনয শ্বক্ষায ভাঘঝ ন্তবৃুি ওযঘি ফরা য়; মা ২০১৫ 
যফিী উন্নয়ন এঘজন্ডায এওটি নযিভ শ্বক্ষায রক্ষয। আউঘনঘস্কা কঘফলণায ভাধযঘভ এআ প্রঘচষ্ট্ায় ফদ্ান যাঔঘে, মা 
ম্ভাফয ূচঘওয প্রভাণশ্ববশ্বিও প্রস্তাফনা প্রণয়ন এফং িথ্য ংগ্রনঘ শ্বফঘফচনায জনয ফযফায ওযা ঘফ। 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
যীক্ষায পরাপর ভূরযায়ন োড়া, তফচেক নাগচযকত্ব চক্ষায িরভান চযচস্থচত মযয়ফক্ষি এফং ভূরযায়ন কামযিভ  
গুরুত্বিূয এফং তা চফচবন্ন উায়য় কযা য়ফ।  এআ ওামৃেঘভয শ্বফশ্ববন্ন শ্বদ্ও শ্বফঘফচনা ওযা প্লমঘি াঘয (প্লমভন, প্লঔায 
প্রিযাা, ম্পদ্, শ্বক্ষণ প্লমাকযিা, শ্বঔন শ্বযঘফ); প্রশ্বেয়াওযণ (প্লমভন, শ্বক্ষণ দ্ধশ্বি, শ্বঔন উওযণ, শ্বক্ষাথ্ীয 
ংগ্রণ); পরাপর (প্লমভন, জ্ঞান, দ্ক্ষিা, ভূরযঘফাধ  দ্শৃ্বষ্ট্বশ্বে, রূান্তযভূরও পরাপর); এফং প্রাশ্বেও শ্বফলয়াশ্বদ্ 
শ্বফঘফচনা। 
 

বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষা ওামৃেভ ভূরযায়ন ওযায জনয আঘিাভঘধয ভাপ্ত ভূরযায়ঘনয শ্বফশ্ববন্ন শ্বদ্ও াফধাঘন রক্ষয ওযঘি 
ঘফ। ভূরযায়ঘনয উঘেঘয এফং ূচও (প্লমভন ফস্থা, ুশ্বফধাজনও পরাপর) স্পষ্ট্বাঘফ ংজ্ঞাশ্বয়ি ওযা প্রঘয়াজন । 
শ্বক্ষণ/শ্বঔন অওায এফং িাঘদ্য প্রে  প্রওৃশ্বি শ্বফঘফচনা ওযা প্রঘয়াজন । প্লম-ভস্ত িঘথ্যয গ্রণঘমাকয প্রভাণ যঘয়ঘে 
প্লগুঘরা ংগ্রঘয দ্ধশ্বি শ্বনধৃাযণ ওযা প্রঘয়াজন। ফযাও প্লওৌঘরয ং শ্বাঘফ নযানয ভাত্রা গ্রণ ওযা প্রঘয়াজন 

প্লদ্ঘয উদ্াযণ 

বফশ্বিও নাকশ্বযওত্ব শ্বক্ষায এওটি ভূরযায়ন প্রশ্বেয়া ‘েযান আোযনযানার’ এফং ‘আউশ্বনবাশ্বৃটি ফ প্লভরঘফানৃ’-এয আয়ুথ্ 
শ্বযাচৃ প্লোয বাযা শ্বযচাশ্বরি ঘয়শ্বের য়েচরয়া এফং আয়ন্দায়নচয়ায় । প্লপ্রাগ্রাভটি ‘ঘিশ্বরয়ায োত্রঘদ্য  
আঘন্নাঘনশ্বয়ান ম্প্রদ্াঘয়য শ্বশুঘদ্য ভাঘঝ ংঘমাক স্থান ওঘয প্লদ্য় এআ শ্বফলয় নুধাফঘনয জনয, প্লম ল্পফয়স্কযা 
িাঘদ্য ভাঘজ প্লমফ ভযায মু্মঔীন য় িা ওীবাঘফ অন্তজৃাশ্বিও ভযাগুঘরায ঘে ম্পশ্বওৃি। প্লপ্রাগ্রাঘভয পরাপর 
ভূরযায়ঘনয জনয ২০০৮ এফং ২০১১-এয ভঘধয কৃীি কঘফলণা ঘচিনিা বিশ্বয এফং শ্বফওাঘ আশ্বিফাচও ফঘর প্রভাশ্বণি 
য়। শ্বফঘল ওঘয, কঘফলওযা প্লদ্শ্বঔঘয়ঘেন প্লম, ‘ংগ্রণওাযীঘদ্য মাযা দ্ীখৃ ভয় শ্বনঘয়াশ্বজি শ্বের িাযা প্লফশ্ব 
শ্বঘঔঘেন এফং শ্বফঘিয প্রশ্বি িাঘদ্য বুশ্বভওা শ্বযফশ্বিৃি ঘয়ঘে।’ 
 

আন্টাযনযানার চচবক এফং চটিয়জনচ এডুয়কন িাচড(অআচচএ)  বাযা শ্বযচাশ্বরি আোযনযানার 
যাঘাশ্বঘয়ন পয আবারুঘয়ন ফ এডুঘওনার এশ্বচবঘভে (অআআএ), শ্বক্ষাথ্ীঘদ্য জ্ঞান এফং ধাযণাকি উরশ্বিয 
এওটি ওৃশ্বিত্বূণৃ যীক্ষা ভূরযায়ন ওঘয, াাাশ্ব নাকশ্বযওত্ব ম্পশ্বওৃি োত্র-োত্রীঘদ্য জ্ঞাঘন য ধাযণায প্লফাধকভযিা 
মাচাআ ওঘয । শ্বক্ষও  সু্কর ওিৃৃও বিশ্বয প্রশ্নাফরীয ভাধযঘভ িথ্য ংগ্র ওঘয, মায ভাধযঘভ শ্বক্ষাথ্ীযা 
প্লৌযশ্বফজ্ঞান  নাকশ্বযওত্ব শ্বফলয় প্লেশ্বণওক্ষ ফযফস্থানা, সু্কর শ্বযচারনা এফং জরফায়ু ম্পঘওৃ জ্ঞান জৃন 
ওঘয অআশ্বশ্বএ ২০০৯ ঘন ষ্ট্ভ প্লগ্রড (কড় ফয়– ১৩.৫ ফেয)শ্বক্ষাথ্ীঘদ্য ভরূযায়ন ওঘযঘে । 
অআশ্বশ্বএ অন্ন ২০১৬ াঘর শ্বক্ষাথ্ীঘদ্য প্লৌযশ্বফজ্ঞান   নাকশ্বযওত্ব ংোন্ত  জ্ঞান এফং প্লফাধকভযিায 
উয শ্বযঘাটৃ ওযঘফ। এোড়া িাঘদ্য শ্বফিা, ভঘনাবাফ এফং অচযণ ংোন্ত শ্বফলয়াশ্বদ্ প্লঔাঘন থ্াওঘফ।   
 
 
 

 

৫৬ 



 
 

প্লমভন, শ্বপশ্বয়ার শ্বক্ষােভ, প্রাশ্বিিাশ্বনও নীশ্বি এফং ওামৃেভ, শ্বক্ষায শ্বযঘফ  ম্পওৃ, ওশ্বভউশ্বনটি ম্পওৃ, প্লাকি 
শ্বক্ষা, প্রাশ্বনও েীওায এফং ভথৃ্ন । ওামৃেভ ভূরযায়ঘন শ্বফশ্ববন্ন শ্বফঘফচনায় (প্লমভন ুঘমাক, প্রাশ্বেওিা, ংঘমাজন, 
ধাযাফাশ্বওিা)ফযাি ভঘনাঘমাক প্রঘয়াজন। 
 
এআ পরাপর  শ্বফশ্ববন্ন উঘেঘয ফযফায ওযা প্লমঘি াঘয; প্লমভন, ওভৃূশ্বচ ীভাফদ্ধিা নািওযণ, উন্নশ্বিয জনয শ্বনশ্বদৃ্ষ্ট্ 
জায়কা শ্বনশ্বিিওযণ, স্থানীয়, জািীয়, অন্তজৃাশ্বিও প্রফণিা এফং প্রশ্বিঘফদ্ন প্ল ওযা , ওামৃেঘভয ভূরযায়ন ফা 
জফাফশ্বদ্শ্বিা এফং স্বেিা শ্বনশ্বিি ওযা। উন্নশ্বিয ধাযা ফজায় প্লযঘঔ ওীবাঘফ শ্বদ্ধান্ত এশ্বকঘয় প্লনয়া মায় িায ঠিও িথ্য 
প্রঘয়াজন। এআ ধযঘনয জ্ঞানশ্ববশ্বিও ংসৃ্কশ্বি াপরযঘও উন্নশ্বি শ্বঘঘফ প্লদ্ঘঔ এফং  প্লম প্লওাঘনা বুরত্রুটিঘও শ্বক্ষণ-শ্বঔন 
উন্নয়ন প্রশ্বেয়ায ং শ্বঘঘফ শ্বফঘফচনা ওঘয।  
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ংমুশ্বি-১ : শ্বনফৃাশ্বচি নরাআন নুীরন শ্বনঘদৃ্শ্বওা এফং িথ্যশ্বঞ্জ 

Online databases  
 

 

UNESCO Clearinghouse on Global Citizenship Education, hosted by the Asia-Pacific 

Centre of Education for International Understanding (APCEIU), a UNESCO Category II 

institute. www.gcedclearinghouse.org 

 
UNESCO database on Global Citizenship Education. The database includes related 

materials published by UNESCO. www.unesco.org/new/en/education/resources/in-focus-

articles/global-citizenship-education/documents-unesdoc/ 
 
 
 

 

Classroom and curriculum resources  
 

 

Amnesty International. Human Rights Education:  
https://www.amnesty.org/en/human-rights-education 

 
Breaking the Mould. https://www.teachers.org.uk/educationandequalities/breakingthemould 

 
Bryan, A. and Bracken, M. 2011. Learning to Read the World? Teaching and Learning about 

Global Citizenship and International Development in Post-Primary Schools. Dublin, Irish Aid. 

http://www.ubuntu.ie/media/bryan-learning-to-read-the-world.pdf 

 
Chiarotto, L. 2011. Natural Curiosity: Building Children’s Understanding of the World Through  
Environmental Inquiry: A Resource for Teachers. Toronto, ON, The Laboratory School at The 

Dr Eric Jackman Institute of Child Study, OISE, University of Toronto. 

http://www.naturalcuriosity.ca/. 

 
Child & Youth Finance International. 2012. A Guide to Economic Citizenship Education: Quality  
Financial, Social and Livelihoods Education for Children and Youth. Amsterdam, Child & Youth  
Finance International.  
http://childfinanceinternational.org/library/cyfi-publications/A-Guide-to-Economic-Citizenship-  
Education-Quality-Financial-Social-and-Livelihoods-Education-for-Children-and-Youth-CYFI-2013.pdf 

 
Classroom Connections. Cultivating a Culture of Peace in the 21st Century.  
http://www.cultivatingpeace.ca/cpmaterials/module1/
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Classroom Connections. Cultivating Peace – Taking Action.  
http://www.classroomconnections.ca/en/takingaction.php. 

 
Council of Europe, OSCE/ODIHR, UNESCO and OHCHR. 2009. Human Rights Education in the 

School Systems of Europe, Central Asia and North America: A Compendium of Good Practice. 

Warsaw, OSCE/ODIHR. http://www.osce.org/odihr/39006?download=true 

 
Earth Charter. http://www.earthcharterinaction.org/content/ 

 
Education Scotland. Developing global citizens curriculum within Curriculum for Excellence. 

http://www.educationscotland.gov.uk/learningteachingandassessment/learningacrossthecurriculum/ 

themesacrosslearning/globalcitizenship/about/developingglobalcitizens/what.asp 

 
Evans, M. and Reynolds, C. (eds). 2004. Educating for Global Citizenship in a Changing 

World: A Teacher’s Resource Handbook. Toronto, ON, OISE/UT Online publication. 

http://www.oise.utoronto.ca/cidec/Research/Global_Citizenship_Education.html 

 
Global Citizenship Curriculum Development (GCCD). Faculty of Education International and 

Center for Global Citizenship Education and Research and University of Alberta International. 

http://www.gccd.ualberta.ca/ 

 
Global Dimension: The World in Your Classroom. http://globaldimension.org.uk/ 

Global Teacher. http://globaldimension.org.uk/resources/item/2107 

 
Global Teacher Education. Global Education Resources for Teachers. 

http://www.globalteachereducation.org/global-education-resources-teachers 

 
Global Youth Action Network. http://www.youthlink.org/gyanv5/index.htm 

 
Larsen, M. 2008. ACT! Active Citizens Today: Global Citizenship for Local Schools. London, ON, 

University of Western Ontario. http://www.tvdsb.on.ca/act/KIT_PDF_files/B-Introduction.pdf 

 
McGough, H. and Hunt, F. 2012. The Global Dimension: A Practical Handbook for Teacher Educators. 

London, Institute of Education, University of London. http://www.ioe.ac.uk/Handbook_final(1).pdf 

 
Montemurro, D., Gambhir, M., Evans, M. and Broad, K. (eds). 2014. Inquiry into Practice: Learning and 

Teaching Global Matters in Local Classrooms. Toronto, ON, OISE, University of Toronto. 

http://www.oise.utoronto.ca/oise/UserFiles/File/TEACHING_GLOBAL_MATTERS_FINAL_ONLINE.pdf 

 
Open Spaces for Dialogue and Enquiry (OSDE) Methodology.  
http://www.osdemethodology.org.uk/osdemethodology.html 

 
Oxfam. 2006. Education for Global Citizenship: A Guide for Schools. Oxford, England, Oxfam GB. 

http://www.oxfam.org.uk/~/media/Files/Education/Global%20Citizenship/education_for_global_ 

citizenship_a_guide_for_schools.ashx 

 
Oxfam. Global Citizenship Guides:  
http://www.oxfam.org.uk/education/global-citizenship/global-citizenship-guides
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Oxfam. 2008. Getting Started with Global Citizenship: A Guide for New Teachers. Oxford, England, 

Oxfam GB. https://www.oxfam.org.uk/~/media/Files/Education/Global%20Citizenship/ 

GCNewTeacherENGLAND.ashx 

 
Sinclair, M., Davies, L., Obura, A. and Tibbitts, F. 2008. Learning to Live Together: Design, 

Monitoring and Evaluation of Education for Life Skills, Citizenship, Peace and Human Rights. 

Eschborn, Germany, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. 

http://www.ineesite.org/uploads/files/resources/doc_1_Learning_to_Live_Together.pdf 

 
TakingITGlobal. http://www.tigweb.org 

 
The Paulo and Nita Freire International Project for Critical Pedagogy. Teacher resources.  
http://www.freireproject.org/resources/in-the-classroom/ 

 
Tunney, S., O‟Donoghue, H., West, D., Gallagher, R., Gerard, L. and Molloy, A. (eds). 2008. 

Voice our Concern. Dublin, Amnesty International. http://www.amnesty.ie/voice-our-concern. 

 
UNEP. 2010. Here and Now! Education for Sustainable Consumption Recommendations 

and Guidelines. Nairobi, UNEP. http://www.unep.org/pdf/Here_and_Now_English.pdf 

 
UNESCO. Teaching and Learning for a Sustainable Future. A multimedia teacher 

education programme. http://www.unesco.org/education/tlsf/ 

 
UNESCO. 2012. Education for Sustainable Development: Sourcebook. Paris, UNESCO.  
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002163/216383e.pdf .  
Videos available in English:  
http://www.unesco.org/archives/multimedia/?pg=34&pattern=Sourcebook&related= 

 
UNESCO. 2014. How is Global Citizenship Taught? Wisdoms from the Classroom. 

http://www.unescobkk.org/education/news/article/how-is-global-citizenship-taught-wisdoms-from-

the-classroom/ 

 
UN Global Teaching and Learning Project. Cyber School Bus.  
www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/  

 
 

 

Curriculum policy examples  
 
 

 
AFGHANISTAN 

 
Education Law (2008). In UNESCO. 2014. Learning to Live Together: Education Policies and Realities 

 
in the Asia-Pacific. Bangkok, UNESCO.  
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002272/227208e.pdf
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AUSTRALIA 
  
The 2013 Australian Curriculum. In UNESCO. 2014. Learning to Live Together: Education 

Policies and Realities in the Asia-Pacific. Bangkok, UNESCO. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002272/227208e.pdf 

 
Melbourne Declaration of Educational Goals for Young Australians (2008). In UNESCO. 2014. 

Learning to Live Together: Education Policies and Realities in the Asia-Pacific. Bangkok, 

UNESCO. http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002272/227208e.pdf 

 
CANADA 

 
Global Citizenship Curriculum Development, Faculty of Education International and Centre for 

Global Citizenship Education and Research and University of Alberta International 

http://www.globaled. ualberta.ca/en/OutreachandInitiatives/GlobalCitizenshipCurriculumDev.aspx 

 
COLOMBIA 

 
Guía 48, Ruta de gestión para alianzas en el desarrollo de compentencias ciudadanas, Ministerio de  
Educación Nacional. Colombia. 2014.  
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-339478.html 

 
Global citizen competencies in Colombia.  
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-75768.html 

 

INDONESIA 

 
The 2013 curriculum. In UNESCO. 2014. Learning to Live Together: Education Policies and Realities 
 
in the Asia-Pacific. Bangkok, UNESCO.  
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002272/227208e.pdf 

 

PHILIPPINES 

 
The K-12 curriculum. In UNESCO. 2014. Learning to Live Together: Education Policies and Realities 
 
in the Asia-Pacific. Bangkok, UNESCO.  
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002272/227208e.pdf 

 

REPUBLIC OF KOREA 

 
Charter of Gyeonggi Peace Education. In UNESCO. 2014. Learning to Live Together: 

Education Policies and Realities in the Asia-Pacific. Bangkok, UNESCO. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002272/227208e.pdf 

 
The 2009 curriculum. In UNESCO. 2014. Learning to Live Together: Education Policies and Realities 
 
in the Asia-Pacific. Bangkok, UNESCO.  
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002272/227208e.pdf 

 
UNESCO. 2014. Learning to Live Together: Education Policies and Realities in the Asia-Pacific. 

Bangkok, UNESCO. The publication examines how 10 countries – Afghanistan, Australia, Indonesia, 
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Malaysia, Myanmar, Nepal, The Philippines, Republic of Korea, Sri Lanka and Thailand – are 

using education as a vehicle to promote peace and mutual understanding. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002272/227208E.pdf 
 
 
 

 

Global collaboration resources  
 

 

E-Pals. http://www.epals.com/#!/main 

 
The Global Teenager Project. http://www.globalteenager.org/ 

 
National Association of Independent Schools. Challenge 20/20.  
http://www.nais.org/Articles/Pages/Challenge-20-20.aspx 

 
UNESCO Associated Schools Project.  
http://www.unesco.org/new/en/education/networks/global-networks/aspnet/ 

 
UNESCO ASPnet in Action: Global Citizens Connected for Sustainable Development.  
http://en.unesco.org/aspnet/globalcitizens 

 
UNESCO. 2014. Learning to Live Together: Education Policies and Realities in the Asia-Pacific.  
Bangkok, UNESCO.  
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002272/227208E.pdf  

 
 

 

Organizations and initiatives  
 

 

British Council‟s Connecting Classrooms.  
https://schoolsonline.britishcouncil.org/linking-programmes-worldwide/connecting-classrooms/  
spotlight/Lebanon 

 
Centre for Global Citizenship Education and Research, University of Alberta.  
http://www.cgcer.ualberta.ca/AboutCGCER.aspx 

 
Child Safety Project Online, the Centre for Educational Research and Development of the Ministry of  
Education and Higher Education, Lebanon.  
http://www.crdp.org/en/desc-projects/6240-%20Child%20Safety%20Online 

 
Council of Europe. 2012. Compass - Manual for Human Rights Education with Young People.  
Strasbourg, France, Council of Europe. www.coe.int/compass 

 
Developing a Global Perspective for Teachers.  
http://www.developingaglobalperspective.ca/gern/ 
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Education Above All.  
http://educationaboveall.org 

 
The European Centre for Global Interdependence and Solidarity (North-South Centre),  
the Council of Europe.  
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/default_en.asp 

 
The Freire Project.  
http://www.freireproject.org 

 
Global Education First Initiative (GEFI), the United Nations Secretary-General‟s Initiative 

on Education. http://www.globaleducationfirst.org 

 
Global Education Network Europe (GENE).  
http://www.gene.eu 

 
The JUMP! Foundation Global Leadership Center @ NIST. 

http://jumpfoundation.org/jcommunity/jump-bangkok-hub/jump-global-leadership-center-nist-

south-east-asia/ 

 
Learning Metrics Task Force.  
http://www.brookings.edu/about/centers/universal-education/learning-metrics-task-force-2 

 
The Longview Foundation.  
http://longviewfdn.org/ 

 
The MasterCard Foundation.  
http://www.mastercardfdn.org/youth-learning/the-mastercard-foundation-scholars-program 

 
New Pedagogies for Deep Learning Project.  
http://www.newpedagogies.org 

 
Power Politics project (between Aberdeen, Scotland and Nigeria).  
http://www.powerpolitics.org.uk/resources 

 
Tunisia human rights and citizenship school clubs. http://www.unesco.org/new/en/media-

services/single-view/news/launch_of_the_first_citizenship_ 

and_human_rights_school_club_in_tunisia/#.VDoyblFpvJw 
 
 
 

 

Teaching and Professional Learning Support  
 

 

Andreotti V. and Souza, L. 2008. Learning to Read the World Through Other Eyes.  
Derby, England, Global Education.  
https://www.academia.edu/575387/Learning_to_Read_the_World_Through_Other_Eyes_2008_  
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