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ধর্মিাস্ত্র 

"শিশি ল াকদের সর্াজ গদৃে শগদে উপদেি শেদিি আর সকদ ই িাাঁর প্রিংসা করি।"  [ ুক৪:১৫] 

[দ্রঃর্শি৭:২৯; মাাকম ১:২২;   ুক৪:৩২;  র্াকম ৪:৩৩-৩৪ ] 

 

প্রারশিকপ্রািমণা 

লে যীশু, আর্াদের লেেিী  শিক্ষাগুরু, পশিত্র আত্মাে পশরপণূম েলে িুশর্ কিৃম ত্ব শিদে আর্াদের 

শিক্ষাোি কদরদ া। প্রািমণা কশর, আর্রা,যারা শিক্ষাোদির লসিাোেীদত্ব শিযকু্ত আশ , িাদের 

ওপর লিার্ার লসই আত্মা লযি লিদর্ আদস, লযি িিুি প্রজন্মদক,লিার্ার র্ি শিজ্ঞিাে গলে 

উঠদি,িাদেরদক সঠিক জ্ঞাি জ্ঞাপি করদি সক্ষর্ েই।সকদ র কাদ  র্ঙ্গ িািম া লপৌদ  লেওোর 

জিয,আর্াদের শিক্ষা প্রশিষ্ঠািগুশ দক ঐিিাণী প্রচাদরর িশক্তিা ী র্াধযর্ েলে উঠদি িুশর্ 

সাোযয কদরা, প্রভু।লসইসদঙ্গ, লসগুশ  লযি আর্াদের র্োধর্মপ্রদেদির সার্াশজক পশরির্ত্মি ও 

রূপান্তদরর র্াধযর্ েলে উঠদি পাদর। 
 

শিক্ষার লসিা-োেীদত্বর পা কীে পশরকল্পিা তিরী করার আর্াদের এই প্রদচষ্টাদক িুশর্ আিীিমাে 
কদরা, প্রভু,লযি িার দ্বারা আর্রা লিার্ার স্বগীে শপিাদক লগৌরািাশিি করদি পাশর, শযশি যদুগ 

যদুগ শিরাজর্াি।আদর্ি॥ 

 
ভূশর্কা 
র্ন্ড ী ও সর্াদজর কাদ , শিক্ষা এক শিদিষ রূদপ শচন্তা-ভািিার শিষে। র্ািুদষর জীিদির 

গুিগির্াি, র্ািুদষর আত্ম-র্যমাো এিং র্ািিজাশির সাশিমক উন্নেি িহু াংদি শিভম র কদর 

আর্রা শক র্াদির শিক্ষা আর্াদের িিীি প্রজন্মদক প্রোি করশ । এিযাপাদর, খ্রীষ্টর্ন্ড ী এক 

শিদিষ ভূশর্কা পা ি কদর িাদক। ভারদি প্রশিশষ্ঠি শিক্ষার্ূ ক লসিার প্রাে ২৫িিাংি শুধুর্াত্র 

কািশ ক খ্রীষ্টর্ন্ড ী দ্বারা-ই পশরচাশ ি। সরকাশর, খ্রীষ্টর্ন্ড ী ও অিযািয শিশভন্ন সংস্থার প্রদচষ্টা 

সদত্ব ও শকণ্িু  "সকদ রজিযশিক্ষা", আর্াদের এই স্বপ্ন এখিও পযমন্ত অপশরপণূম রলেদগদ । আর্াদের 

সকদ র সশিশ ি উদেযাগ সদত্বও ভারদি শিরক্ষরিার োর প্রাে ২৭িিাংি।শিশু শ্রশর্কদের 



সংখযা িাই শেদি শেদি িৃশি পাদে।সু্ক  ল দে লেওো িহু ল দ দর্দেরা িাদের শিক্ষা াদভর 

সুদযাগ  লিদক িশিি েলে পেদ ।এই পশরদপশক্ষদিই, আর্াদের র্োধর্মপ্রদেদির শিক্ষাশিষেক 

পা কীে পশরকল্পিা, শিক্ষাজগদির সক  সর্সযা ও অসুশিধার লর্াকাশি া এিং সর্াধাি করদি 

সাোযয করদি,এইআিা করা যাে॥ 
 

ভাগ১  :খ্রীষ্টর্ন্ড ীর শিক্ষা 

একশিংি িিাব্দীদি কািশ ক শিক্ষা প্রশিষ্ঠািগুশ র র্ূ   উদেদিয  েদে হৃেলের গঠি, র্দির 

শিকাি ও আর্াদের ভশিষযি প্রজদন্মর জীিদি এক রূপান্তর ঘটাদিা। 

"শিশু ও িরূণদের শিক্ষাোি এক অিযন্ত গুরুত্বপণূম কাজ,  যার দ্বারা আর্রা িাদের লক 

ভশিষযদির স্বাধীি ও োেীত্বিাি িাগশরক শেদসদি গলে িু দি পাশর।এর দ্বারা আর্রা িাদের 

র্দধয েঢ়ৃভাদি সুশিশিি করদি পাশর িাদের আত্ম-র্যমাো, যা এক অশিদেেয লর্ৌশ ক োি  
শেদসদি আর্রা লপদে িাশক ঈশ্বদরর সােদৃিয ও প্রশির্ূশিম দি িাাঁর সন্তাি রূদপ সৃষ্ট েওোর 

কারদণ।এিং লয লেিু শিক্ষা সশিযকাদরর র্ািুষ গলে িু দি সাোযয কদর, িাই এটি শিদিষভাদি 

র্ন্ড ীর োেীত্ব ও কিম িয কারণ ঈশ্বদরর হৃেে লিদক র্ািি জাশিদক লসিা করার জিয র্ন্ড ী 

আহুি, যা অিয লকাদিা সংস্থার পদক্ষ করা সিিও িে।"-  লপাপফ্রাশিস্ 
 

১.১র্ন্ড ীর পশরত্রাদণর লপ্ররণকাদযম কািশ ক সু্ক গুশ র অিোি 

কািশ ক সু্ক গুশ  র্ন্ড ীর পশরত্রাদণর লপ্ররণকাদযম এক গুরুত্বপণূম ভুশর্কা পা ি কদর, শিদিষ কদর 

খ্রীষ্ট-শিশ্বাদসর শিক্ষার র্াধযদর্।সিয ও অিুগ্রদের র্ি ঐিোি পাওোর পিূমিিম  শেদসদি যীশুখ্রীষ্ট 

লযর্ি স্তাশিক ও তিশিক শিকাি প্রাে োিী কদরদ ি, লসই কিম িয শকণ্িু র্ন্ড ী পা ি কদর িার 

ভক্তজিদের র্দধয িাদের িিুি জীিদি িিজদন্মর শিষলে পণূম সদচিিিা জাশগদে।  [দ্র :  Vatican 

II, Declaration on Christian “Gravissum Educationis”, 3]  এিং যীশুখ্রীদষ্টর র্ঙ্গ সর্াচাদর 
লযর্ি স্পষ্টভাদি িযক্ত, খ্রীষ্টভক্ত সাধারণদের র্দি ও জীিদি শিকে গোর র্ধয শেদেই কািশ ক 

শিক্ষা প্রশিষ্ঠািগুশ  িাদের আস  র্াদি খুাঁদজ পাে, িিম র্াি সাংসৃ্কশিক পশরশস্থশির পশরদপশক্ষদি। 

র্ন্ড ীসু্ক -িযিস্থার এই একাশধকদত্বর র্ূ সূত্রদকই সর্িমি কদর যাদি সাংসৃ্কশিক শিশভন্নিার 

লর্াকাশি াে লস িার  ক্ষয সুরশক্ষি রাখদি পাদর।অিযভাদি ি া যাে,  র্ন্ড ী একাশধক শিক্ষা 

প্রশিষ্ঠাদির সে-অিস্থাি এিং, সিিেদ , িাদের র্দধয সেদযাশগিা উৎসাশেি কদর।এরফদ , শিশ্ব

-জগদির িযাপাদর এক শিশেম ষ্ট ধারণার ওপর শভশর্ত্ করা র্ূ যােদির দ্বারা যিু সর্াজ িাদের 



শিদজদের গলে িু দি পারদি যা সম্প্রোে ও সর্াজ গঠদির কাদজও এক সশিে ভূশর্কা পা ি 

করদি িাদের সাোযয করদি। 

এইভাদি, স্থাি-পাত্রঅিুযােী, িীশিওসুদযাগ-সুশিধার িফাৎ েওো সদত্বও কািশ ক শিক্ষা 

প্রশিষ্ঠািগুশ  আর্াদের লেদির জািীে শিক্ষা িযিস্থাে শিদজদের একটা জােগা কদর শিদেদ । 
খ্রীষ্টর্ন্ড ী এই শিকদল্পর র্াধযদর্ সাংসৃ্কশিক-িহুত্ব-শিশিষ্ট সর্াদজ সেদযাশগিার প্রলোজিীেিার 

প্রশি।এভাদিই, র্ন্ড ী শিক্ষাোদির স্বাধীিিাদক অগ্রাশধকার লেে, যা শিদিদকর স্বাধীিিা এিং 

সঠিক সু্ক  িা ার শপিার্ািার অশধকারদক রক্ষা কদর। 

সিদিদষ, র্ন্ড ী এ িযাপাদর ও শিশিি লয  কািশ ক সু্ক গুশ র শিক্ষা-সংিান্ত উদেিযগুশ  

আজদকর জগদি এক অশি প্রলোজিীে ও অিিযদসিা-োেীত্ব সম্পন্নকদর।আসদ , র্ন্ড ী িার 

শিক্ষা প্রশিষ্ঠাি গুশ র র্াধযদর্ই সংসৃ্কশির সং াদপ লযাগোি কদর িাদক এিং িার ইশিিাচক 

অিোদির র্াধযদর্ র্ািুদষর পণূমগঠদির কারণ েলে ওদঠ। িাই,  কািশ ক সু্ক গুশ র অিুপশস্থশি 

র্ািি সভযিা ও র্ািুদষর প্রাকৃশিক ও অশিপ্রাকৃশিক ভাদগযর লক্ষদত্র এক শিরাট ক্ষশির কারণ 

েি। 

১.২র্ািিীে গঠদির লকন্দ্র শেদসদি শিক্ষা প্রশিষ্ঠাি 

১.২.১শিক্ষা প্রশিষ্ঠাদির সাধারণ  ক্ষয ্

"সু্ক " িব্দটির সংজ্ঞা এিং িিম র্াদি িিুি শিক্ষা-সংিান্ত প্রিণিা গুশ র সুক্ষয শিরীক্ষা লিদক এই 
ধারণা েে লয সু্ক  েদে লসই জােগা লযখাদি সংসৃ্কশির এক প্রণা ী িি ও সর্াদ াচিার্ূ ক 

আর্ত্ীকরদণর র্াধযদর্ র্ািুদষর সাশিমক গঠি সিি েে। সু্ক গুশ  িােদ  লসই শিদিষাশধকাদরর 

জােগা লযখাদি এক সাংসৃ্কশিক উর্ত্রাশধকাদরর জীশিি সাক্ষািকাদরর র্াধযদর্ সাশিমক গঠি করা 

যাে। 

সু্ক গুশ দি এই অিযািিযক অশভগর্িটি ঘদট িযশক্তগি লযাগাদযাগ ও  প্রশিশ্রুশির র্াধযদর্ যা 

জীিি প্রসদঙ্গর পরর্ র্ূ যদক শিদিচিা কদর িাদক জীিি-কাঠাদর্াে সশন্নদিি করার প্রদচষ্টা কদর। 

প্রকৃিপদক্ষ,  সংসৃ্কশি ও কৃশষ্ট িখি-ই শিক্ষিীে েে যখি িরুণ-িরূণীরা িা িাদের িাস্তি জীিদির 

সাদি লর্ াদি পাদর।সু্ক গুশ দক িাই িার শিক্ষািীদের এই চচম া করদি উেীশপি করা উশচি লযি 

িারা িাদের শচন্তা িশক্তর গশির্েিা দ্বারা স্বেিা ও উদ্ভািিী িশক্ত অজম ি করদি 

পাদর।শিক্ষািীদের িযশক্তগি অশভজ্ঞিার র্াদি ও সিযিার িযাখযা উপ শি করদি সু্ক গুশ দক 



সাোযয করদি েদি। যশে লকাি সু্ক  এই োেীত্ব পা দি অিদে া কদর িা শুধুর্াত্র পিূম-শিধমাশরি 

সর্াধাি লপি কদর, িােদ  শিক্ষািীদের িযশক্তগি উন্নেদি িা িাাঁধার সৃশষ্ট করদি। 

 

১.২.২ সু্ক  ও জীিদির প্রশি র্দিাভাি 

এটা লিদক স্পষ্ট লয শিক্ষা প্রশিষ্ঠািগুশ দক িাদের গঠি-কাযমিদর্র শিষে িস্তু ও পিশি 
পিুশিমদিচিা করা একান্তই েরকার, শিদিষ কদর িাস্তিিার েশৃষ্ট লিদক যা লিদক িারা প্ররণা লপদে 

িাদক এিং যার ওপর িারা শিভম র কদর। 

জীিদির প্রশি সংকল্পিি র্দিাভাদির উদেখ স্পষ্ট িা অন্তশিমশেি ভাদি শিক্ষাে অশিিাযম।কারণ 

জীিদির সি শসিান্তই আর্াদের এই র্দিাভাি লিদক উৎপন্ন।সুিরাং এটি অপশরোযম লয 

শিক্ষকিাে একিার কারদণ শিক্ষা জগদির সক সেসয-সেসযাদক, র্ূ যদিাদধর শিজশিজ ধারণাে 

শিশ্বস্ত লিদক, একইেশৃষ্ট-ভশঙ্গ  এিং জীিদির প্রশি একই র্দিাভাি গ্রেণ করা উশচি।এটি-ই শিক্ষক-

শিক্ষীকাদের ও িেষ্কদের শিক্ষাোদির অশধকার লেে।এটা লভা া উশচি িে লয সু্ক গুশ দি প

োদিার র্ূ  উদেিয-ই েদে শিক্ষা-োি।অিমাৎ,  অভযন্তর লিদক র্ািুদষর উন্নেণ ঘটাদিা এিং িা 

লক লসই পশরশস্থশি লিদক র্ুক্ত করা যা িাদক এক পণূম সাশিমক র্ািুষ েলে উঠদি প্রশিদরাধ 

কদর।সু্ক গুশ র িাই এই র্ূ র্ন্ত্র শিদেই এগাদিা উশচি লয িাদের শিক্ষা-সংিান্ত কর্মসূচীর 

উদেিয-ই েদে র্ািুদষর পণূম শিকাি সাধি করা। 

শিক্ষা প্রশিষ্ঠাি শেদসদি সু্ক গুশ র শিশধসিি কাজ েদে িযশক্ত শিদিদষর তিশিক িযাপ্তী চাশগদে 

িুদ  িার অভযন্তরীি আধযাশত্মক গশির্েিাদক জশগদে লিা া।লসই সাদি িাদক িার তিশিক 

স্বাধীিিা, যা িার র্ািশসকিার অিুপরূক, িা অজম ি করদি িাদক সাোযয করা।এই তিশিক 

স্বাধীিিার লপ দিই রলে ল  লসই সি পরর্ র্ূ যদিাধ যা র্িুষয জীিিদক িার র্াদি ও র্ূ যপ্রোি 

কদর।এটা ি া প্রলোজি কারণ িিম র্াি-যদুগর র্ূ যদিাধদক র্াপকাঠি শেদসদি গ্রেণ করার 

প্রিণিা শিক্ষার জগদিও লেখা যাে।সর্কা ীি শিদশ্বর গভীরির প্রলোজদির কিা ভুদ  শগদে 

িাশেযক ধারণার ওপর শভশর্ত্ কদর প্রশিশিো জািাদিার শিপে লিদকই যাে। 

 

১.২.৩ আজদকর সর্াদজ শিক্ষা প্রশিষ্ঠািগুশ র অিস্থাি 

তিজ্ঞাশিক ও প্রযশুক্তগি উন্নশির কারদণ, শিিমযশক্তকরণ ও িযাপক উৎপােদির র্ািশসকিা-ই 

সর্াদজর তিশিষ্টযে লে োাঁশেদেদ । এিং লযদেিু শিক্ষা প্রশিষ্ঠািগুশ  এই প্রকার সর্াদজর শিশভন্ন 



চাশেো পরূদণর লচষ্টা কদর, িাই এই শিপেদক সীশর্ি করার  দক্ষ িাদের শিদজদের লক প্রকৃি গঠি 

র্ূ ক প্রশিষ্ঠাি শেদসদি তিরী করদি েদি। িাদের লসই সি োেীত্বিাি ও অন্তর্ুমখী র্ািুষ, যারা 

শিদজদের শিদিক অিুযােী শসিান্ত শিদি সক্ষম্,  িাদেরদক তিরী করদি েদি। এটা অিযভাদি ি া 

যাে লয সু্ক  েদে লসই প্রশিষ্ঠাি লযখাদি যিুক্-যিুিীরা জীিি লযর্ি লসইর্ি শিদজদেরদক প্রকাি 

করদি লিদখ এিং জীিদির প্রশি এক শিশেম ষ্ট র্দিাভাি শিদজদের র্দধয সৃশষ্ট করদি সক্ষর্ েে। 

এই আদ াদক লেখদ  পদর, সু্ক  শকণ্িু শুধুর্াত্র িুশিিৃশর্ত্ক প দের জােগা িে িরং লসই জােগা 

লযখাদি শিশভন্ন উপকাশরিা িা সুদযাগ পাওো যাে যা সশিেভাদি যাপি করা েে । সু্ক দক এক 

সম্প্রোে শেদসদি শিদজদের িুদ  ধরদি েদি যার র্ু যদিাধ লপ্ররণ করা েে আন্তঃিযশক্তগি ও 
আন্তশরক সম্পদকম র র্াধযদর্ এিং জীিদির প্রশি র্দিাভাি যা পদুরা সু্কদ  পশরিযাপ্তিার প্রশি 
িযশক্তগি ও সর্শষ্টগি-ভাদি অিুগি  

 

 

 

 

 

লিদক। 

 

 

 

১.৩ শিক্ষা লক্ষদত্র কািশ ক সু্ক -গুশ র অিোি 

১.৩.১ কািশ ক সু্ক গুশ র শিশেম ষ্ট চশরত্র 

"সু্ক "-এর ধারণা লিদক কািশ ক সু্ক গুশ র তিশিষ্টয উদেখ করার পর, এিার আর্রা কািশ ক 
শিক্ষা প্রশিষ্ঠািগুশ র গুণগি র্াি শিদেষি করদি পাশর, শিদিষ কদর যীশুখ্রীষ্ট-লকশন্দ্রক জীিদির 

ধারণার শেক লিদক। 

কািশ ক সু্কদ র শিক্ষা-সংিান্ত উদেযাদগর র্ূ  িুশিোে-ই েদে খ্রীষ্ট। িাাঁর প্রকাশিি িাণী লিদকই 

আর্রা জীিদির িিুি র্াদি খুাঁদজ পাই, যার দ্বারা র্ািুষ র্ঙ্গ সর্াচার অিুযােী িার শচন্তা, ইো 
ও কাজকর্ম পশরচাশ ি করদি পাদর,  যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা শগশর-পিমদি লঘাশষি অষ্ট-ক যাণ িাণীদক 



জীিদির আেিম শেদসদি স্থাপি কদর।সু্কদ র সক  সেসয এই খ্রীশষ্টে েিমদি শিশ্বাসী িদ , সু্ক টি  

"কািশ ক" েলে ওদঠ। এইভাদিই, র্ঙ্গ সর্াচাদরর র্ূ  র্ন্ত্র েলে ওদঠ সু্ক গুশ র র্ািেন্ড,  কারণ 

এগুশ -ই িখি িার আভযন্তরীণ অিুদপ্ররণা ও  সিমদিষ  ক্ষয শেদসদি প্রশিশষ্ঠি েে। 

কািশ ক শিক্ষা প্রশিষ্ঠািগুশ  সম্পণূম র্ািুষ গলে লিা ার কাদজ োেীত্বিি্, কারণ খ্রীষ্ট, শযশি 

সদিমার্ত্র্ র্ািুষ, িাাঁর র্দধযই সক  র্িুষযগুণ ও র্াি পশরপণূমিা ও একিা লপদে িাদক। এর র্দধযই 

রলেদ  আর্াদের সু্ক গুশ র কািশ ক চশরত্র। সক  র্ািি জাশির লসিা করার লপ্ররণ কাদযমর 

র্দধয শেদে শিজস্ব আইিগি অশধকাদরর শভশর্ত্দি র্িুষয র্ূ যদিাধ গোর কিম দিযর উৎস রদেদ  

খ্রীদষ্টর র্দধযই। শিশি-ই র্ািুষদক র্োি কদর লিাদ ি ও র্ািি-জীিদির শেিা লেখাি।শিশি–ই 

লসই অিুকরণীে আেিম যাাঁদক কািশ ক সু্ক গুশ  িার শিক্ষািীদের কাদ  উপস্থাপি কদর িাদক। 

অিয সু্ক গুশ র র্দিা কািশ ক সু্ক গুশ র ও উদেিয েদে র্ািি সংসৃ্কশির অধযােি এিং সম্পণূম 
ভাদি র্ািুদষর িযশক্তত্ব গলে লিা া, িারা শকণ্িু এই কাজটি কদর িাদক িাস্তিিার খ্রীশষ্টে েিমদির 
ওপর শভশর্ত্ কদর যার দ্বারা আর্াদের সাংসৃ্কশিক ঐশিেয র্ািুদষর পশরপণূম জীিিােিাদির 

পশরদপশক্ষদি িার শিদিষ স্থাি অজম ি কদর লিে। [  ]  র্ািুষ লয খ্রীষ্ট দ্বারাই পশরত্রাণ  াভ কদরদ , 

লসই কিা র্দি লরদখ কািশ ক সু্ক গুশ  খ্রীশষ্টে-শিশ্বাসীর র্দি লসইসি গুণগুশ র গঠদির লচষ্টা 
কদর যা িাদক খ্রীদষ্টর র্দধয এক িিুি জীিিযাপি করদি এিং ঈশ্বদরর ঐিরাজয স্থাপদি িার 

আপি ভূশর্কা শিষ্ঠার সদঙ্গ পা ি করদি লিখাদি। এই িদকম র শভশর্ত্ স্বরূপ উশক্তগুশ  কািশ ক 

সু্ক গুশ র োেীত্ব ও শিষেিস্তুর ঈশঙ্গি শেদে িাদক। র্ূ গি ভাদি কািশ ক শিক্ষা প্রশিষ্ঠািগুশ র 

কাজ েদে সংসৃ্কশি ও শিস্বাদসর র্দধয এিং শিশ্বাস ও জীিদির র্দধয সর্িে ঘটাদিা। এর প্রির্টি 

সাধি করা েে র্ঙ্গ  সর্াচাদরর আদ াদক সর্স্ত শিষলে র্িুষযজ্ঞাদির শিশভন্ন শেক একীভূি করা 

এিং শদ্বিীেটি, খ্রীশষ্টে-শিশ্বাসীর সক  চাশরশত্রক গুণাি ীর িৃশি দ্বারা। 

 

 

১.৩.২ শিশ্বাস ও সংসৃ্কশির একাঙ্গীকরণ 

শিক্ষার শিশভন্ন র্াধযর্ দ্বারা শিক্ষািীদের শিশ্বাস ও সংসৃ্কশির একাঙ্গীকরণ লিখাদিার প্রশিো 

কািশ ক সু্ক গুশ  শুরু কদর জ্ঞাদির র্ূ য সম্বদে সদচিি েলে। লকাদিা অিস্থাদিই, জ্ঞাি প্রোদির 

র্ুখয উদেিয লিদক িার শিচুযশি ঘটাদিা েেিা। 
 



পাঠিদর্র সি কটা শিষেই িার শিজস্ব পিশি অিুযােী লিখাদিা উশচি। লকাদিা শিষেদক 

শুধুর্াত্র শিশ্বাদসর আিুষশঙ্গক ভািা অিিা আত্মপক্ষ সর্িমণ শিেযা লিখাদিার উপাে ভািা 

ভু েদি। এগুশ  িরং শিক্ষািীদের শিদজর েক্ষিা, জ্ঞাি, িুশিগি পিশি এিং তিশিক ও সার্াশজক 

র্দিাভাি গেদি সাোযয কদর, যার সি শক ু শর্শ দে িাদক িার শিজস্ব িযশক্তত্ব শিকশিি করদি 

এিং র্ািি সম্প্রোদের একজি সশিে সেসয শেদসদি িার স্থাি অজম ি করদি সাোযয কদর। 
শুধুর্াত্র জ্ঞাি াভ করাই এর উদেিয িে,  িরং লসইসদঙ্গ র্ূ যদিাধ অজম ি ও সিয আশিষ্কার করাও 

এর  ক্ষয। 
 

লযদেিু কািশ ক সু্ক গুশ দি শিক্ষার লপ্ররণকাযম লিি শিিাল্, লসই কারদণ শিক্ষক-শিক্ষীকারা এক 
চর্ৎকার অিস্থাদি রলেদ  লযখাি লিদক িারা িাদের  াত্র- াত্রীদের শিশ্বাসদক আদরা গভীরির 
করদি এিং শিস্বাদসর িিয শেদে িাদের র্ািিীে জ্ঞািদক আরও সর্ৃি ও আদ াশকি করদি 

পাদর।যশে ও শিক্ষাোদির সর্ে িহু সুদযাগ িাদক যখি শিক্ষািীদের শিশ্বাদসর অন্তেৃম শষ্ট শেদে 

উেীশপি করাযাে, িি ুও খ্রীশষ্টে শিক্ষা িযিস্থাে এটা স্বীকৃি লয অধযেদির শিশভন্ন শিষে গুশ  ও 

একজি পশরণি খ্রীষ্ট-শিস্বাসীদক গলে িু দি এক কাযমকরী ভূশর্কা পা ি কদর। একজি শিক্ষক 

িার শিক্ষািীদের র্ি ও অন্তর গদে িু দি পাদর এিং, র্ািি সংসৃ্কশি দ্বারা সর্ৃি িাদের 

িযশক্তদত্বর র্াধযদর্, খ্রীদষ্টর প্রশি সিমাত্মক োে িিিা গলে িু দি পশরচাশ ি করদি পাদর। 
 

শিক্ষা প্রশিষ্ঠািগুশ  র্ািিীে জ্ঞািদক সদিযর আশিষ্কার শেদসদি লর্দি িাদক। অধযেদির শিষে 

গুশ  লসই পশরর্াদি খ্রীশষ্টে, লয পশরর্াদপ লসগুশ  লিখাদিা েে এর্ি একজি দ্বারা, শযশি লজদি-শুদি 

এিং িাধােীিভাদি সিযদক অদিষি কদর। সিয সম্বদে সদচিিিাই র্ািুষদক স্বেং সিযদক 

আশিষ্কার করদি সাোযয কদর। একজিশিক্ষক,  শযশি খ্রীশষ্টে জ্ঞাি ও শিজ্ঞিাে পশরপণূম এিং 

শিদজর অধযেদির শিষে সম্বদে ভা ভাদি প্রস্তুি, শিশি িাাঁর শিক্ষািীদের লসই লিখাদিার শিষলের 

চাইদি আরও অদিক লিিী উপ শি জ্ঞাপি করদি পাদরি। লেফ িাাঁর কিার ও িক্তদিযর উদিম  

উদঠ, শিশি িাাঁর  াত্র- াত্রীদের সিমাত্মক সদিযর র্র্মস্থদ  লপৌ াদি পশরচাশ ি করদি পাদরি। 

 

সদিযরশিশেম ষ্টপশরর্ন্ড  াোও, 

র্ািিজািীরসাংসৃ্কশিকঐশিদেযআরওঅদিকর্ূ যদিাধঅন্তভুম ক্তিাদক।একজিখ্রীশষ্টেশিক্ষকযখিিার
শিক্ষািীদেরএইসির্ূ যদিাধগুশ একশত্রিকদরিারসঠিকউপ শিওর্ূ যােিকরদিসাোযযকদর, 

িখিশিশিিাদেরদকদসইশচরন্তিিাস্তিিারশেদকএশগদেদযদিসাোযযকদরিাদকি।সক জ্ঞািওশিেযার
অ-সৃষ্টউৎদসরশেদকএইগশি-ই,আর্াদেরশিশ্বাদসরিৃশিরজিযশিক্ষারপ্রলোজিীেিারগুরুত্বদিাাাে। 
 



কািশ কশিক্ষাপ্রশিষ্ঠািগুশ রএইশিশেম ষ্ট ক্ষযঅজম িযিিািারপাঠযির্ওশিক্ষা-

পিশিরওপরশিভম রকদরিরংিারদচদেদিিীশিভম রকদরদসখাদিকর্মরিিযশক্তদেরওপর।শিক্ষারর্াধযদর্
খ্রীশষ্টেিািম াকিটাসিাশরিেেিাঅদিকটাইশিভম রকদরশিক্ষক-

শিক্ষীকাদেরওপর।শিক্ষদকরশিজস্বশিশ্বাসওজীিদিরএকাঙ্গীকরদণরর্ধযশেদেইশিস্বাসওসংসৃ্কশিরসর্গ্র
িাসাধিকরাসিি।লযর্েৎকাদজরজিযশিক্ষদকরাআহুিেি,  

লসইকাজিাদেরকা দিদকোশিকদরদযিারাদযিখ্রীষ্ট, আর্াদেরএকর্াত্রশিক্ষাগুরুরঅিুকরদণ, 

খ্রীশষ্টেিািম াপ্রকািকদরশুধুর্াত্রকিােিে, িরংিাদেরপ্রশিটিদেে-ভশঙ্গওস্বভাি-

আচরদণও।এটাইপািমকযগলেদেেেটুিশিক্ষাপ্রশিষ্ঠাদিরর্দধয -  একটিদি, 

লযখাদিশিক্ষাপশরিযপ্তিাদকখ্রীশষ্টেধযাি-ধারণাে, এিংঅিযটি, লযখাদিধর্মদক, 

পাঠিদর্রঅিযসক শিষলেরর্ি, শুধুইএকটিঅধযেদিরশিষেশেদসদির্ািােে। 

 

১.৩.৩শিশ্বাসওজীিদিরএকাঙ্গীকরণ 

শিক্ষাোদিরদর্ৌশ কউদেিযইেদেিাস্তির্ূ যদিাধগুশ রএকশত্রকরণএিংদসটাযশেকরাহ্েপ্রপ্রশরশিক
কাদজরজিযিখিিাশুধুশিশ্বাসওসংসৃ্কশিরএকাঙ্গীকরণি

েিরংশিক্ষািীরিযশক্তগিস্তদরশিশ্বাসওজীিদিরএকাঙ্গীকরণওঘটাে।কািশ কসু্ক গুশ রশিশেম ষ্টকিম িয
েদেিারশিক্ষািীদেরপণূমাঙ্গখ্রীশষ্টেগঠদিসাোযযকরাএিংিিম র্ািযদুগপশরিারওসর্াদজরশিশভন্নঅপ

যমাপ্তিারকারদণএইকাদজরগুরুত্বআরওদিিী।িারাজাদিদযশিশ্বাসওজীিদিরএকাঙ্গীকরণেদেসারা
জীিি-িযাশপপশরিিম ি প্রশিোরএকঅঙ্গ, যিশেিিাশিক্ষািীঈশ্বদররইোঅিুযােীগলেওদঠ।অল্পি
েষ্কদেরদিখাদিাউশচিশকভাদিিাদেরিযশক্তগিজীিিদকিারাঈশ্বদররসাদিভাগকদরশিদিপাদর।িা
লেরশিদজদেরআত্মদকশন্দ্রকিারউদধমউঠদিেদিএিংসম্প্রোদেরঅিযািযদ াকদেরসাদিোেীত্বিািজীি

িযাপিকরারশিশেম ষ্টআহুশি, শিশ্বাদসরআদ াদক, আশিষ্কারকরদিেদি।খ্রীশষ্টেজীিিধারা-
ইিাদেরআকৃষ্টকদরিাদেরভ্রািৃগণদেরর্ধযশেদেঈশ্বরদকদসিাকরারকাদজশিদজদেরঅঙ্গীকারিিকর

লিএিং,লসইসদঙ্গ, এইপশৃিিীদকআরওসুেরকদরগদেিু দিদযির্ািুষদসখাদিআিদেিাসকরদিপাদর। 

 

কািশ কশিক্ষাপ্রশিষ্ঠািগুশ দকেরকারিাদেরশিক্ষািীদেরদিখাদিা,  
শকভাদিশিশ্বব্রহ্মাদন্ডরকন্ঠস্বদররর্দধযিারসৃশষ্টকিম াদকউপ শিকরাযােএিংশিজ্ঞাদিরজ

েযাত্রারর্দধযওঈশ্বরওর্ািুষদকআরওভা কদরদচিাযাে।সু্কদ রপ্রেিশেিজীিদিরর্ধযশেদেশিক্ষািী
লেরদিখাউশচিদয, িাদেরিযিোরওআচারদণরর্াধযদর্, 

র্ািুদষরপ্রশিঈশ্বদররদপ্রদর্রজীিন্তসাক্ষীদেিারজিযিারাআহুিে



লেদ ।িারাসিাইদসইপশরত্রাদণরইশিোদসরইএকঅঙ্গ, যারর্ধযর্শণেদেশিশ্বজগদিরপশরত্রািা, 

লসইখ্রীষ্ট। 
 

শুধুর্াত্রেীক্ষাোিসংস্কারগ্রেদিইদকউখ্রীষ্ট-শিশ্বাসীেলেওদঠিা।িারজিযপ্র
লোজির্ঙ্গ সর্াচারঅিযুােীজীিিধারণওযাপিকরা।কািশ কসু্ক গুশ িাইিাদেরপ্রশিষ্ঠাদিরঅ
ভযন্তদরএর্িএকটিিািািরদণরসৃশষ্টকদরদযখাদি াত্র-

 াত্রীদেরশিশ্বাসির্িপশরণিেদেওদঠএিংেীক্ষাোদিরর্াধযদর্িাদেরওপরিযস্তোেীত্বপা দিিাদের

কদরদিাদ সক্ষর্।খ্রীশষ্টেধর্মশিশ্বাসওউপদেিাি ীরসর্াোদররর্ধযশেদেপ্রের্ত্িাদেরশিক্ষাে, 

সু্ক গুশ ,সক দর্ৌশ কওস্থােীগুণাি ীরর্দধয, সিাদিরআসদিস্থািদেদিশিদিদকরিশর্কগঠিদক - 

এর্িশক, ধর্ীেগুণাি ীরউদিম এিং, শিদিষকদর, উোরিী িা, যাি দিদগদ , লসইজীিি-

োেীআত্মাযারদ্বারাএকগুণ-সম্পন্নর্ািুষরূপান্তশরিেেখ্রীদষ্টরর্ািুষশেদসদি।খ্রীষ্ট-

ইিােদ শিক্ষাোদিরর্ূ দকন্দ্র - লসইআেিমযারঅিুকরদণএকজিখ্রীষ্ট-শিশ্বাসীিারশিদজরজীিিদকগ

লেদিাদ ।িাাঁরকারদণই, কািশ কসু্ক গুশ িাইঅিযসক সু্ক গুশ রদিদকশভন্ন, 

যারাশুধুর্ািুষগঠদিইশিদজদেরসীশর্িরাদখ।কািশ কশিক্ষাপ্রশিষ্ঠািগুশ রকিম িযইেদেখ্রীষ্ট-

শিশ্বাসীর্ািুষগলেদিা াএিংিাদেরশিক্ষাোিওসাদক্ষযরর্াধযদর্সক অ-খ্রীষ্টািভাই-

লিািদেরকাদ িুদ ধরাখ্রীদষ্টরশিগঢ়ূ-িি , শযশিসক র্ািিীেউপ শিরিাইদর।  [Eph.3, 18-19] 
 

কািশ কসু্ক গুশ দকঘশিষ্ঠভাদিকাজকরদিেদিঅিযসক খ্রীশষ্টেদগাশষ্ঠওসংস্থাগুশ রসাদি, লযর্ি, 

পশরিার, ধর্মপশে, খ্রীশষ্টেসম্প্রোে, যিুসশর্শি, 

ইিযাশে।শকণ্িুসর্াদজরঅিযািযঅদিককর্মদক্ষত্রওআদ উদপক্ষাকরাচ দিিা ,  

কারণদসগুশ ওগুরুত্বপণূমিদিযরউৎসএিংশিশভন্নভাদিশিক্ষার্ূ কপ্রভািদফ দিপাদর।এইিিাকশিি 

"সর্ান্তরা সু্ক "-গুশ রপািাপাশিশকণ্িুআর্াদেরআস শিক্ষাপ্রশিষ্ঠািগুশ -

ইেদেএকদসইসশিেিশক্তযারর্াধযদর্শিক্ষািীদেরঅিযািিযকজ্ঞািিশক্তগুশ রপ্রণা ীিিগঠিকরাে
েএিংদসইসদঙ্গিাদেরর্দধযশিশিষ্টকরাে
েশক ুপশরর্াণআত্মসংয্র্ওসার্াশজকদযাগাদযাগিযিস্থারশিশভন্নঅংগদ্বারাউপস্থাশপিশজশিষগুশ দক
শিদিক-

িুশিশেদেদিদ দিওোরক্ষর্িা।িাদেরদিখাদিাউশচিশকভাদিএগুশ রসর্াদ াচিার্ূ কওিযশক্তগি
শিদেষণকরদিেে, 

লযিদসসদিরর্দধযযাশক ুভা িাদিদ শিদেিারািাদেরখ্রীশষ্টের্ািিসংসৃ্কশিদিএকীভূিকরদিপাদর। 
 

১.৩.৪ধর্ীেশিক্ষাওউপদেি 



 

উপদরাক্তআদ াচিাদিদকএটাস্পষ্টদযশিক্ষাপ্রশিষ্ঠািগুশ রশিশেম ষ্টউদেিয-
ইেদেপ্রণা ীিিওিাৎপযমপণূমভাদিসংসৃ্কশিদক, শিশ্বাদসরআদ াদক, শিস্তারকরাএিং, লসইসদঙ্গ,  

শিশ্বাসওসংসৃ্কশিিিাশিশ্বাসওজীিদিরএকাঙ্গীকরদণরর্ধযশেদেখ্রীশষ্টেগুণাি ীরিশক্তদকপ্রেিমিকরা। 
 

ফ স্বরূপ

,কািশ কর্ন্ড ীদ্বারাপ্রচাশরির্ঙ্গ সর্াচাদররশিক্ষারগুরুত্বসম্বদেকািশ কসু্ক গুশ দিিসদচিি।শিঃ
সদেদে, 

এটিশিক্ষাোিপ্রশিোরএকদর্ৌশ কউপাোিযাশিক্ষািীদেরসাোযযকদরএকোেীত্বপণূমওপ্রাঞ্জ জীিি

ধারাসজ্ঞাদিদিদ শিদি। 

 

শিক্ষাপ্রশিষ্ঠাদিধর্মশিক্ষাদেওোরসর্স্তসর্সযাওঅসুশিধারর্দধযপ্রদিিিাকদরও,  

এটাদজারশেদেি াযােদযএইধরদণরশিক্ষাশুধুর্াত্রসু্ক -পাঠযিদর্র "ধর্ম-শিক্ষাক্লাসগুশ "-

লিসীর্ািিিাদরদখিাদকস্পষ্টভাদিওপ্রণা ীিিভাদিপ্রোিকরাউশচিযাদিসিমজিীিসংসৃ্কশিওধর্ীে

সংসৃ্কশিসম্বদেশিক্ষািীদেরর্দিদকাদিাপ্রকারশিকৃশিিাঘদট।ধর্ীেশিক্ষাওঅিযািযশিক্ষারর্দধযদর্ৌশ 
কপািমকযেদেদযধর্ীেশিক্ষারউদেিযশুধুর্াত্রধর্ীেসদিযরপ্রশিিুশিিৃশর্ত্কসিশিজািাদিাি

েিরংদসইসদঙ্গখ্রীদষ্টরিযশক্তদত্বরপ্রশিশিদজদকসম্পণূমভাদিোেিিকরা। 
 

এটাস্বীকাযমদযধর্ীেশিক্ষাোদিরসঠিকস্থািেদেপশরিারযাদকসাোদযকদরঅিযািযখ্রীশষ্টেসম্প্রোে 

,শিদিষকদরস্থািীেধর্মপেী।িদি, কািশ কসু্ক গুশ দিধর্মশিক্ষারগুরুত্বওপ্র

লোজিীেিাদকাদিাঅংদিইকর্িে।কারণএখাদিইঅল্পি
েষ্কদেরশিশ্বাদসপশরপক্কিা াভকরদিসাোযযকরােে। 
 

শিশুর্দিাশিজ্ঞাি,শিক্ষণশিজ্ঞািও, শিদিষকদর, ধর্মশিক্ষাপিশিরদক্ষদত্রউন্ন

েিগুশ সম্বদেকািশ কশিক্ষাপ্রশিষ্ঠািগুশ দকসিমোসজাগিাকাউশচি।উপযকু্তর্ান্ডশ ককিৃম পদক্ষরস
ক শিদেম িসম্বদেিাদেরওোশকিো িাকাশিদিষভাদিেরকার।িাদেরসার্িমদ্বারা,  
র্ন্ড ীরধর্মশিক্ষারদপ্ররণকাযমসর্াধাদি, 

িাদেরদকসাোযযকরদিেদি।লসইকারদণিাদেরদকসিািযসিমদযাগযির্ধর্মশিক্ষকশিদোগকরাপ্র
লোজি। 

 
১.৩.৫শিশক্ষিখ্রীশষ্টেসম্প্রোদেরদকন্দ্রশেদসদিকািশ কসু্ক  
 



এইসক কারদণরজিযই,  যারাশিক্ষাদক্ষদত্রখ্রীশষ্টের্ূ যদিাধপ্রকািকরদিচাে,  

িাদেরশর্ িদক্ষত্রশেদসদিকািশ কসু্ক গুশ দকদেখাউশচি।অিযািযসু্ক গুশ রিু িাে, 

কািশ কশিক্ষাপ্রশিষ্ঠািগুশ দকএর্িসম্প্রোেে
লেউঠদিেদিযারর্ূ উদেপ্রিযেদেদসইসির্ ূযদিাধগুশ রশিস্তারযাসািমকজীিি-

ধারদণরজিযএকান্তইপ্রলোজি।িাদেরকাজদকদেখােলেিাদকখ্রীদষ্টরসাদিশিশ্বাস-

সম্পকম স্থাপদিরপ্রদচষ্টাশেদসদি - লসইখ্রীষ্টযারর্দধযপণূমিাপােসক র্ূ যদিাধ।শকণ্িু,  

শিশ্বাসপ্রধািিসংগঠিিহ্েদসইসির্ািুদষরসাদিসংস্পদিমরর্াধযদর্যারাপ্রশিশিেিিারসাক্ষযিেিক

লরিাদক।আসদ ,  খ্রীশষ্টেশিশ্বাদসরজন্মওিৃশিঘদটদকািসম্প্রোদেরঅভযন্তদরই। 

 

খ্রীষ্টশিশ্বাদসরপ্রকৃিগিকারদণইকািশ কসু্ক গুশ দিএইদগাশষ্ঠর্ূ কশেকটিেরকারপদর।র্ািুষিাশি
ক্ষাোিপিশি,  যাপ্রােসিসু্কদ ইসর্ািিাদক, িারওপরএইপ্র

লোজিটিশিভম রিে।লকাদিাকািশ কশিক্ষাপ্রশিষ্ঠািইএকক-ভাদিিারশিক্ষা-

সংিান্তভূশর্কাপযমাপ্তরূদপপা িকরদিপাদরিা।িাদকসিসর্েইপ্রশিপাশ িওউেীশপিেদিে
েিারশিদজরজীিদিরউৎসদিদক, পশিত্রধর্মগ্রদেপ্রকাশিিখ্রীদষ্টরপশরত্রাণিাণীশুদি, 

উপাসশিকওপশিত্রসংস্কারাশেরঐশিেযদিদকএিংদসইসির্ািুদষরঅিীিওিিম র্ািঅশভজ্ঞিাদিদকযা

রাঐিিাণীরসাক্ষযিেিকদরচদ দ । 
 
র্ঙ্গ সর্াচাদররসাদিঅশিরিদযাগাদযাগএিংখ্রীদষ্টরসাদিশিেশর্িসাক্ষািকারিােদ কািশ কসু্ক 

গুশ িাদেরউদেিযইোশরদেদফ দি।খ্রীদষ্টরকা দিদকইিারািাদেরশিক্ষাোি-

সংিান্তসক কাদজরকর্মিশক্তদপদেিাদক।এইভাদি, িারাসু্ক সম্প্রোদেরর্দধয 

"সৃশষ্টকদরএর্িএকটিিািািরণযার্ঙ্গ িািম ারভা িাসাওস্বািন্ত্রযিােপশরিযপ্ত 

"।এইপশরদিদিইশিক্ষািীরািযশক্তশেদসদিিাদেরর্যমাোসম্বদেঅশভজ্ঞিাদপদেিাদক।র্ািুষওঈশ্বদররো
শিরপ্রশিশিশ্বস্তদিদক, 

কািশ কসু্ক গুশ িাইর্ািুদষরর্ুশক্তরজিযিাদেরঅিোিদরদখযাে।র্ািুষদকিারভাগযািুসাদরএর্ি
একজিকদরগলেদিাদ দযসোঈশ্বদররসাদিকদিাপকিিকদর, 

লযঈশ্বদররভা িাসারজিযসোউপশস্থি। 

 

"এইসেজধর্ীের্িিােইঅশস্তত্বিােী, খ্রীশষ্টেেিমিিাদস্ত্ররশভশর্ত্-প্রস্তর।এটা-
ইেদেকািশ কশিক্ষাপ্রশিষ্ঠািগুশ রকাদজরর্ূ শভশর্ত্।“ শিক্ষাোদির ক্ষযক্ষর্িােখ িে।িরং, 
র্ািুষ, ঘটিাওিস্তু, 



এিংএগুশ রপারস্পশরকসম্পদকম রপণূমউপ শিকরাদিইশিক্ষারপ্রধািউদেিয।জ্ঞািঅজম িশুধুর্াত্রপাশিম
িসর্ৃশিওসাফ য াদভরউপােিে,  

িরংশিক্ষােদেঅিযদেরদসিাকরাওিাদেরপ্রশিোেীত্বিািেওোরএকটিআেিাি। 

১.৩.৬  কািশ কসু্ক গুশ দিশিক্ষা-সম্বেিীেঅিযািযশেক 

কািশ কসম্প্রোেিাদেরযিুক-যিুিীদেরশিশ্বাসগঠিকািশ কসু্কদ রর্াধযদর্করাকিািাকরাক,  

কািশ কশিক্ষাপ্রশিষ্ঠািগুশ শকণ্িুদকাদিার্দিইশিদভেজিকিাঅেণ্কৃিি

ে।লকািপ্রদভেিার্িাপ্রিকযদকআরওঅশধকিরিাকদর, 

িারািরংদচষ্টাকদরঅদিযরসাদিসেদযাশগিাওসংদযাগস্থাপিকরদি।িারাঅিযদেরকাদ শিদজদেরউ
ন্মকু্তকদরএিংঅিযদেরশচন্তা-ধারাওজীিি-

ধারাদকসিািকদরচদ ।িারাসিারসাদিভাগকদরশিদিচােিাদেরউদদ্বগ-আিঙ্কা, িাদেরআিা-

প্রিযািা, ঠিকদযর্িিারাভাগকদরদিেিাদেরিিম র্ািওভশিষযৎ-এরভাগয। 
 

লযদেিুিারাখ্রীশষ্টেভািােিমদ্বারাউদ্বিু, 

লসইকারদণকািশ কশিক্ষাপ্রশিষ্ঠািগুশ শিদশ্বরশিশভন্নপ্রান্তদিদকওঠাএকিযােিািসর্াজগ

লেদিা ারআেিাদিরপ্রশিশিদিষভাদিসংদিেিিী এিংদসইউদেিযসািমককরদিসোসদচষ্ট।স্থািীে
লকাদিাশিদরাশধিারসিুখীিেদ ও,  

িারাশকণ্িুিযােশিচাদররোশিজািািারসােসীশিক্ষাশেদিশপ পােেিা।িরংিারাদচষ্টাকদর, 

সু্কদ রশিিযকারজীিদিিাদেরশিজস্বসম্প্রোেএইসিোশিপ্রলোগকরদি।শক ুদেদি, 

স্থািীেআইিওআশিমকঅিস্থারকারদণ, কািশ কসু্ক গুশ দকপাল্টা-সাক্ষযদেিারাুশকিেিকরদিে

েঅশধকিরধণীপশরিারদিদকআসাদ দ দর্দেদেরসু্কদ ভশিম শিদে।আশিমকভাদিস্ব-শিভম রেওোরপ্র

লোজদিসু্ক গুশ এইপেদক্ষপশিদেিাকদিপাদর।কািশ কশিক্ষাোদিযারাশিযকু্ত, 

িাদেরকাদ অিস্থাঅিযন্তউদদ্বগজিককারণকািশ কর্ন্ড ীিারশিক্ষার্ূ কদসিাসিমপ্রির্ওসিমাদপ
ক্ষািাদেরদকপ্রোিকদর "যারাগরীি, 

েসু্থিাযারাপশরিাদররসাোযযওভা িাসাদিদকিশিিঅিিাযারাশিশ্বাসদিদকঅদিকেদূরসদরদগদ " 

।লযদেিুশিক্ষাদকািিযশক্তিার্ািুদষরসার্াশজকওঅিমপ্রিশিকঅিস্থারউন্নশিঘটাদিারএকটিউপাে, 

লসইকারদণকািশ কসু্ক গুশ যশের্ুখযিশির্ত্িািদশ্রণীসর্ূদেদিদকআসাদ দ -

লর্দেদেরশেদকর্দিাশিদিিকদর, 

িােদ দসইশিদিষদশ্রণীরদ াকদেরিাদেরসুশিধাজিকঅিস্থািজােরাখদিসাোযযকরদিযােদিএক

িযাযযসর্াজগলেদিা ারপশরপশে।b 



 

এটাপশরষ্কারদযএর্িচাশেোপণূমশিক্ষািীশি-

লিসক অংিগ্রেণকারীদকইস্বিঃসূ্ফিম ভাদিশিদজদেরোেিিকরদিেদি।এটিদককারওওপরআদরাপক

রািাচাপাদিাযাদিিা, 
িরংএকটিসিািিাওসুেরউপকারীসুদযাগশেদসদিদেখাদিেদিযাদিদকউিাপ্রিযাখযািকরদিিাপাদর

।অিিয, এটিরঅশস্তত্বপ্রোিকরদিওিাদকিজােরাখারসার্িমশিক্ষাপ্রশিষ্ঠািগুশ রিাকােরকার। 

 

১.৩.৭র্ন্ড ীওসর্াদজরপ্রশিদসিাশেদসদিকািশ কশিক্ষাপ্রশিষ্ঠাি 

সুিরাং,  কািশ কসু্ক সম্প্রোেিার াত্্র- াত্রীওঅিযািযসেসয, এর্িশক, 

সর্াদজরপ্রশিদসিারএকঅপরূিীেউৎস।আজকা শিদিষভাদিআর্রাএর্িএকজগিদকদেখদিপাইযা

সারাক্ষণসংেশিরজিযদচাঁাাঁ চাদর্শচকদরঅিচদসইসদঙ্গশিিযিিুিধরদণরআত্মদকশন্দ্রকিাঅিুভিকদর।
কািশ কশিক্ষাপ্রশিষ্ঠািগুশ দিদকিাইিৃের্ত্রসর্াজশিখদিপাদরশকভাদিদযৌিপ্রদচষ্টাে, 

সকদ রভা রজিয, একসশিযকাদররর্ািিসম্প্রোেগ

লেদিা াসিি।িা াোআজদকরএইিহুজাশিকসর্াদজ, 

কািশ কশিক্ষাপ্রশিষ্ঠািগুশ শিক্ষাজগদিিাদেরপ্রশিষ্ঠাশিকউপশস্থশিিজােদরদখ,  

িাদেরশি কঅশস্তদত্বরদ্বারাদঘাষণাকদর, র্ািিজািীরসক সর্সযাসর্াধাদি, 

শিশ্বাদসরসর্ৃশিকারকিশক্তদক।সদিমাপশর, কািশ কশিক্ষাপ্রশিষ্ঠািগুশ আহুিেলেদ , র্ািি-

পশরিাদররর্ঙ্গ াদিমশিেযা েওশিক্ষা-সংিান্তিযাপাদরযকু্তদিদক, র্ন্ড ীরপ্রশিএকদপ্রর্র্

েদসিারপ্রশিোিশেদি। 

এইভাদিই, কািশ কপ্রশিষ্ঠািগুশ সম্পােিকদরএক"অকৃশত্রর্প্রপ্রশরশিককাজ " 

।সুিরাংএইপ্রপ্রশরশিককাদজযকু্তিাকার্াদি 

"র্ন্ড ীরজিযএকঅিিযওঅর্ূ যপ্রপ্রশরশিককাজসম্পােিকরা " । 

 

 

১.৪িিম র্ািযদুগকািশ কশিক্ষাপ্রশিষ্ঠািগুশ রোেীত্ব 

কািশ কশিক্ষাপ্রশিষ্ঠািগুশ রপ্রধািসর্সযােদেিাদেরদপ্ররণকাযমসুসম্পন্নকরদিপ্র

লোজিীেিিম গুশ শচশিিওশিধমারণকরা।অিএি, এটিএর্িএকটিসর্সযাযারসর্াধাদিরজিযপ্র



লোজিস্পষ্টওইশিিাচকশচন্তা-ভািিা, সােশসকিা, 

অধযিসােওসেদযাশগিা।সর্সযারদভিরওিাইদররিেরদেদখঅিিািারঅি
েওপদুরাদিাদলাগাদিঅশভভূিে

লেপেদ দসইসর্সযাগুশ শকণ্িুদিষপযমন্তকািশ কসু্ক গুশ রইশি ুশপ্তঘটাদিপাদর।এগুশ রকাদ সর্পম
িকরার্াদিএকপ্রকারআত্মঘািীেওো।শিেযা েওশিক্ষাদক্ষদত্রর্ন্ড ীরিার্র্াত্রঅ-

প্রশিষ্ঠাশিকউপশস্থশিরর্িআর্ূ পশরিিম দিরপক্ষপািীেওোওশকণ্িুএকশিপেজিকশিভ্রর্। 

একশিিা র্ূ যওিযাগস্বীকাদররর্ধযশেদে ,আর্াদেরপিূমপরুুদষরা,র্ন্ড ীরশিক্ষােঅিুপ্রাশণিে
লে,আর্াদেরসু্ক প্রশিষ্টািগুশ স্থাপিকদরশ দ ির্ািিজািীরউন্নশিকদল্পএিংসর্েওস্থাদিরপ্র

লোজদিসাোশেদি।িাদেরশিজস্বঅপযমাপ্তিাস্বীকারকদরশিদেও, 

কািশ কশিক্ষাপ্রশিষ্ঠািগুশ শকণ্িুআজওিাদেরএইদসিাোেীত্বপা িকদরচদ দ ।লযর্িঅিীদিশ  ,  

লির্শিআজওশক ুকািশ কিার্-ধাশরশিেযা েওশিক্ষাপ্রশিষ্ঠাি,শিক্ষারর্ূ র্ন্ত্র

,যািাদেরশিশিষ্টপ্রিশিষ্টযেওোউশচিশ  ,িারসদঙ্গসংগশিপণূমিে।যারফদ িারািযিমে
লেদ িাদেরকিম িযসম্পন্নকরদি, 

যার্ন্ড ীওসর্াজিাদেরকা দিদকপ্রিযািাকদরিাদক।লযসিঅসুশিধারর্দধযশেদেআর্াদেরকািশ ক

সু্ক গুশ পশরশ্রর্কদরিাদক,লসগুশ রসম্পণূমঅিুসোিিাকদরও,  

এখাদিকদেকটিপ্রস্তািদেওোে ,এইআিােদযদসগুশ সংস্কার-

সাধদিরসােসীশসিান্তশিদিদপ্ররণাদজাগাদি। 

লযসক কািশ কভক্তজিদকািশিক্ষাপ্রশিষ্ঠাদিকাজকদর, 

িাদেরর্দধযপ্রােিইদযদর্ৌশ কঘাটশিদেখাযাে,  

িাে কািশ কশিক্ষাপ্রশিষ্ঠািগুশ রস্বরূপিাসম্বদেস্পষ্টধারণাএিংএইঅিিযিারসক পশরণার্সাে

শসকিারসাদিগ্রেণকরারক্ষর্িা।এটাঅিস্বীকাযমদযদকািকািশ কশিক্ষাপ্রশিষ্ঠাদিকাজকরাআদগর

চাইদিআরওঅদিকদিিীকঠিি, অদিকদিিীজটি ।শিদিষকদরআজদকরযদুগ, 

যখিখ্রীষ্টধর্মোশিকদরিিুিপশরেেপশরধািকরদি, 

যখিশিশভন্নপ্রকারপশরিিম িউপস্থাপিকরােদের্ন্ড ীদিওআর্াদেরধর্মশিরদপক্ষসর্াদজ, এিং, 
আরওশিদিষভাদি, 

যখিিহুত্বিােীর্ািশসকিাআর্াদেরখ্রীশষ্টের্ঙ্গ িািম ারিাণীদককদরিু দ ির্িঅপ্রাসশঙ্গক। 

এইকারদণইকািশ কশিক্ষাপ্রশিষ্ঠাদিরশিক্ষা-
সংিান্ত ক্ষযগুশ রপ্রশিশিশ্বস্তিাোশিকদরপ্রশিশিেিআত্ম-

সর্াদ াচিাএিংশিক্ষারর্ ূর্দন্ত্রশফদরযাওো, লযউদেদিযরকারদণইর্ন্ড ীশিক্ষাজগদিজশেিে



লেদ ।এগুশ সর্কা ীিসর্সযারসর্াধাদিদকাদিািাৎক্ষশণকউর্ত্রদজাগােিা, 
িরংসর্সযাসর্াধাদিরশেকশিণমেকদরদেে। 

এিযাপাদরশিদিচিাকরাউশচি, িিুিশিক্ষণ-শিজ্ঞাদিরঅন্তজ্ঞম ািঅজম িএিং, যারাজাশি-ধর্মশিশিমদিদষ, 

সৎভাদির্ািিজাশিরসশিযকাদররউন্নেদণরজিযকাজকরদ , 

িাদেরসাদিসেদযাশগিাকরা।যশেওখ্রীশষ্টেএকিারজিয, সিমপ্রির্ওসিমাদগ্র, 

এইসেদযাশগিাকরাউশচি, সক খ্রীশষ্টেসম্প্রোেদ্বারাপশরচাশ িশিক্ষাপ্রশিষ্ঠািগুশ রসাদি, 

িদিরাদজযরঅিযািযসু্ক গুশ রসাদিওএইসেদযাশগিাঅিযন্তজরুশর।শিক্ষকদেরসভা-
সর্াদিিওপারস্পশরকগদিষণা াোও, শিক্ষািীগিওিাদেরপশরিাদররর্দধযএইআোি-

প্রোিপ্রসাশরিকরাযাে। 

উপসংোদর,  

এটাআদরকিারউদেখকরাযােদযশিশভন্নদেদিরআইিগিওঅিমপ্রিশিকিযিস্থারজিযিহুসর্সযাওঅসু
শিধারউদ্ভিেলেিাদকযাখ্রীশষ্টেশিক্ষাপ্রশিষ্ঠািগুশ রকাজদকশিশিিকদর, 

শিশভন্নসার্াশজকওঅিমপ্রিশিকস্তদররসক র্ািুদষরকাদ িাদেরদসিাদপৌ াদিারকাজদকিযােিকদর

এিংিাদেরিাধযকদরএর্িভ্রান্তধারণারজন্মশেদিদযিারাশুধুর্াত্রশির্ত্জিদেরজিযইশিক্ষাোিকদর। 

 

CBCI ( কািশ কশিিপসকিফদরিঅফইশন্ডো ) -এরশিক্ষািীশি 
 

শিক্ষাোদিরর্ূ উদেিযইেদেশিক্ষািীদেরজীিি-যাপিকরদিদিখাদিা, 
জীিদিরআস র্াদিওসদিমািকৃষ্টিাআশিষ্কারকরা, অিযসকদ রসাদির্িশিশির্েওদর্ াদর্িাকরা, 
জগি-সৃশষ্টদকভা িাসদিদিখা, স্বাধীিওসর্াদ াচিার্ূ কশচন্তা-ভািিাকরা,  

শিদজরসক কদর্মআত্মিুশষ্টপাওোএিংভশিষযৎপশরকল্পিাকরা।এইশিক্ষারর্দধযএিংর্াধযদর্ইআর্রা

আদরার্ািিীেওর্ািশিকভশিষযৎওআদরাপ্রিশরিার্ুক্তসর্াজআিাকরদিপাশর। 
 

শিদিষপ্রদচষ্টাচা াদিাউশচিদযিশিক্ষািীরা : 
১) শিদজদেরজিযস্বাধীিওসর্াদ াচিার্ূ ক-ভাদিশচন্তা-ভািিাকরা; 
২) র্ািিীেসর্সযারসর্াধাদিরজিযজ্ঞািঅদিষণ,প্রসারওপ্রলোগকরা; 
৩) সক দক্ষদত্রউৎকষমিা াদভউেযর্ীেওো; 
৪) আধযাশত্মক-ভাদিসজাগ,পশরণিওচশরত্রিাণর্ািুষেলেওঠা; 
৫)

 শিদজদেরস্বাধীিিাদকর্ূ যদেওোওশিচক্ষণিারসাদিিযিোরকরাএিংশিদজরসক কাদজরপূ
ণমোশেত্বদিওো;  



৬) আেদিমরস্পষ্টধারণারাখাওদসগুশ রপ্রশিেঢ়ৃিাকাএিংকাদযমসােসীেওো; 
৭) শিঃস্বািমভাদিসকদ রজিয,শিদিষকদরযারাগরীি-েসু্থওসার্াশজকভাদিশিপীশেি, 

িাদেরক যাদণোিিাশেদেদেওো;  এিং 

৮) শিদজদেরপশরশস্থশিদিই, সার্াশজকপশরিিম দিরেিূেওো। 

 

প্রকৃিগিভাদি, শিক্ষাএকটিরূপান্তরকারীপ্রশিো, 
যারদ্বারার্ািুদষরপশরিিম িঘদটএিংর্ািুদষরপশরিিম দিরসাদিসাদিসর্াজওিারকাঠাদর্াররূপান্তর

ঘদট।এইরূপান্তরপ্রশিোআসদ একটিআধযাশত্মক, 

র্ুশক্তোিওর্ািশিকীকরণপশিোযাশিক্ষাোদিরর্ূ উদেিয।  "গুণগিশিক্ষা"-

ইেদের্ািুষওদেদিরসার্াশজক-সাংসৃ্কশিকওঅিমপ্রিশিকউন্নেদিরআস প্রদিি-

দ্বার।শিক্ষারএকসংসৃ্কিােিভূশর্কার
লেদ ।শিক্ষারদ্বারাসংদিেিিী িাওউপ শিক্ষর্িারউন্নিকরাযােযাদ্বারাদেদিরএকিা াদভশিদজ
রঅিোিরাখাযাে।একশিজ্ঞািসিির্ািশসকিাএিংর্িওআত্মারস্বাধীিিািজােদরদখআর্াদেরদে

লিরসংশিধাদিউদেশখিসার্যিাে, ধর্মশিরদপক্ষিাওগণিদন্ত্ররসি ক্ষযদকএশগদেশিদেযাওো।  

(National Policy on Education, 1986, 2.2 ) 

 

ভাগ২ :আদ াও াোপশরশস্থশি 

২.১আদ াপশরশস্থশি 

 কশ কািার্োধর্মপ্রদেদি, প্রািশর্ক,র্াধযশর্ক, উচ্চ-র্াধযশর্ক্,  শিদে, 

লর্াট৯৭টিসু্ক আদ ।এ াো, েটুিশিক্ষাপ্রশিষ্ঠািওেটুিকদ জআদ । 
 

 সাম্প্রশিককাদ শিশভন্নপষমেপশরচাশ িপশরক্ষাগুশ দিপ্রাে৯৫% কািশ ক াত্র- াত্রীউর্ত্ীণমেদে। 
 

 লিিীরভাগকািশ কসু্ক গুশ দির্াদসরপ্রির্শুিিাদরখ্রীষ্টযাগউৎসগমকরােে। 
 

 লিিীরভাগসু্ক -ইিাৎসশরকশিজম ি-ধযািপ্রািমণারআদোজিকদর। 
 

 খ্রীষ্ট-জদন্মরআগর্িীশর্সা, র্ার্ারীোরর্ুকুট-ধারণপিমশেিসপা িএিংYCS, CLC-

রশিশভন্নকাযমির্ওসু্ক গুশ দিআদোজিকরােে। 
 

 শক ুশক ুসু্কদ রকিৃম পক্ষিাদেরকািশ ক াত্র- াত্রীদেরশিষ

লেআরওশিদিষভাদিজািদিওপশরচাশ িকরদিিাদেরিােীদিশগদেসাক্ষািকদর। 



 

 র্োধর্মপ্রদেদিরশিশভন্নকািশ কওখ্রীশষ্টেসু্কদ রঅধযক্ষওপ্রধািশিক্ষক-শিক্ষীকারাশিেশর্ি-

ভাদিশর্শ িেি। 

 কািশ কসু্ক গুশ ধর্মপশেরসক শিশুদেরপ্রািশর্কস্তদরভশর্ত্ম শিদেিাদক। 
 

 উচ্চস্তদররএকােিদশ্রণীওকদ দজরভশর্ত্মরশিেদর্কািশ ক াত্র-

 াত্রীদেরজিযিুযিির্দযাগযিারজিয ােদেওোেে। 
 

 সু্ক দিদকসুদযাগয াত্র- াত্রীদেরস্পিসরশিপ, াে, িই-পত্্র, ইউশিফর্মএিং,শক ুদক্ষদত্র, র্ধযাি-

লভাজশেদেসাোযযকরােে। 
 

 পোশুিােশপশ দেপো াত্র- াত্রীদেরজিযদিিীরভাগসু্কদ ইশিদিষক্লাসদিওোে

েএিংউচ্চক্লাদসউর্ত্রদণরদক্ষদত্রশিদিচিাকরােে। 
 

 র্াাপদিসু্ক দ দেদেওোকািশ ক াত্র- াত্রীদেরসংখযাঅদিকটাইকদর্দ ।এর্িশক, 

শক ুকািশ ক াত্র-

 াত্রীঅিযািযসু্ক দ দেশর্িিারীসু্ক গুশ দিভশর্ত্ম শিদেশিক্ষাপষমেগুশ রপশরক্ষােউর্ত্ীণমেদে। 
 

 অশভভািদকরাওআর্াদেরসু্ক গুশ রশিক্ষাপিশিওশিের্ািুিশিম িাশিদেসন্তুষ্ট। 

 লযসিসু্কদ আিাশসকিযিস্থাআদ , লসখাদিকািশ ক াত্র- াত্রীদেরভশর্ত্মরিযাপাদরপ্রাধািযদেওোে

ে। 
 

 লিিীরভাগশর্িিারীসু্কদ রশিক্ষক-শিক্ষীকারা াত্র- াত্রীদের, শিদিষকািশ ক াত্র- াত্রীদের, 

িাদেরশিশভন্নসর্যসারশিষলেপরার্িমশেদেসাোযযকদরি।কািশ কশপিা-
র্ািাদেরওিাদেরসর্যসাসর্াধাদিএইসু্ক গুশ সাোযযকদরিাদক। 

 

 শক ুশক ুশর্িিারীসু্ক , অশভভািকওশিদিষজ্ঞদেরসাোযযশিদে,  াত্র-

 াত্রীদেরিাদেরদপিাওজীশিকাদিদ শিদিসাোযযকদর। 
 



 আর্াদেরশর্িিারীসু্ক গুশ ভারিীেসংসৃ্কশিসম্বদেঅিযন্তসংদিেিিী ।ভারিীেসাংসৃ্কশিকঐ
শিদেযরিহুর্ুশখিাসম্বদে াত্র-

 াত্রীদেরসদচিিকরদিশিশভন্নজািীেউৎসিগুশ যিায্ির্যমাোরসাদিসু্ক গুশ দিপা িকরাে

ে। 
 

 র্ািৃ-শেিস, Grandparents শেিস,  পশরিার-শেিস, Anglo-Indian শেিস-

এরর্িশিদিষশেিগুশ ও াত্র- াত্রীদেরঅিগশিরজিযরসু্ক গুশ দিপা িকরােে। 



 

 কািশ কশিক্ষাপ্রশিষ্ঠািগুশ দিশিক্ষক-

শিক্ষীকাওঅিযািযসোেকপদেশিদোদগ,কািশ কদেরপ্রাধািযদেওোেে। 

 অিযািযেসু্থওগরীি াত্র- াত্রীরাওআর্াদেরসু্ক গুশ দিদকআশিমকসাোযযদপদেিাদক। 
 

 আর্াদেরসু্ক গুশ জািীেঐকযওসংেশিগলেিু দিসাোযযকদর, 

কারণশিশভন্নপশরদিিওধর্ীেঐশিেযদিদকআসা াত্র-

 াত্রীরাএকসাদিদিদকভারিীেিাগশরকশেদসদিগলেওদঠ। 
 

 আর্াদেরিহুসু্কদ র্ূ যদিাদধরশিক্ষাশেদেিাদক। 
 

 লর্াদটরওপর, আর্াদেরকািশ কসু্ক গুশ দক, িাদেরশিক্ষারগুণগির্াদিরশিচাদর, 

জণসাধারণএকশিদিষসিদর্রদচাদখদেদখ। 
 

 আর্াদেরকািশ কসু্ক গুশ িহুর্োিওশিশিষ্টিযশক্তত্বপ্রস্তুিকদরদ যাাঁরাসর্াজওদেিগ

োরকাদজশিদিষঅিোিদরদখদ ি। 

 

 

 

 

২.২ াোপশরশস্থশি 
 

 আর্াদেরসু্ক গুশ শিক্ষােিশিকেওোরকারদণ, াত্র-

 াত্রীওকর্মচারীদেরআধযাশত্মকগঠদিশিদিষিজরশেদিপাদরিা। 
 

 কাদজরভাদরএিংিিম র্ািপ্রশিদযাশগিা-র্ূ কপ্রিণিােআর্াদেরসু্ক গুশ রঅধক্ষয-
অধক্ষযাদেরপ্রিাসশিকশিষলেদিশিিজরশেদিেদে, যারফদ পা কীেশিষেগুশ উদপশক্ষিেলেপ

েদ । 
 

 শক ুসু্কদ রর্াইদিদিিীেওোরকারদণ, অদিককািশ ক াত্র-

 াত্রীরাদসইসিসু্কদ ভশিম েদিপাদরিা। 
 

 অদিকঅশভভািকদেরশক ুশিশিষ্টওপ দেরসু্কদ িাদেরসন্তািদেরভশিম করারদর্ােিাদক, 

শকণ্িুদসটাসিসর্েসিিেলেওদঠিা। 
 

 লযখাদিশপিা-র্ািােজুদিইকর্মরি,লসইসিকািশ কসন্তাদিরাপ

োশুিারিযাপাদরিােীদিদসরকর্উৎসােপােিা। 



পোশুিাকরারদরাজকারঅভযাসগ
োএিংসু্কদ শিেশর্িভাদিউপশস্থিিাকারজিযশপিার্ািারকা দিদকদসরকর্উৎসােিাপাওো, 

আর্াদেরকািশ ক াত্র- াত্রীদেরখারাপফদ রএকশিদিষকারণ। 

 

 শক ুশকদ কািশ ক াত্র-

 াত্রীরাআর্াদেরশিক্ষাপ্রশিষ্ঠািগুশ রশিক্ষাোদিরসুশিধাগুশ পদুরাপশুরসেিযিোরকদরিা। 

 

 আিািুরূপফ িাকরােঅদিককািশ ক াত্র- াত্রীদের (  )  লেওোে

লেিাদক।লসইজিযপ্রািশর্কস্তদররক্লাসগুশ রিু িাের্ধযওউচ্চশিক্ষাস্তদররক্লাসগুশ দিকািশ ক
 াত্র- াত্রীদেরসংখযাঅদিককর্। 

 

 সু্ক প্রিাসিওঅশভভািকদেরর্দধযসুষ্ঠসম্পদকম রঅভাি। 

 

 শক ুকািশ কশিক্ষক-শিশক্ষকারািাদেরসু্কদ রকািশ ক াত্র-

 াত্রীদেরপরার্িমশেদিওপশরচাশ িকরদিচােিা।অদিদকইিাদেরশিশেম ষ্টকাদজরওসর্
েসীর্ারিাইদরঅশিশরক্তশক ুকরদিচােিা। 

 

 পোশুিািাসু্ক দ দেদেওোদ দ -

লর্দেদেরজিযদসরকর্দকািিৃশর্ত্র্ূ কিাদপিাগিপ্রশিক্ষদণরিযিস্থাদিই। 

 

 সরকারদিদকদেওোিৃশর্ত্র  (  ) 

িযাপাদরসদচিিিািািাকােওর্ন্ড ীদিদকওদসরকর্দকািসাোযযিাপাওোরজিযকািশ ক াত্র

- াত্রীরাউচ্চশিক্ষারজিযসরকাশরসাোযযদিদকিশিিিাদক। 

 

  াত্রািাসিা াত্রীশিিাদসরসংখযাখুিইকর্।এ াো, 
শক ুকািশ কশিক্ষাপ্রশিষ্ঠািিাদেরআিাশসকিযিস্থািেকদরশেদে। 

 

 কশ কািার্োধর্মপ্রদেদিশুধুর্াত্রেটুিকািশ কওেটুিখ্রীশষ্টেকদ জআদ , যাযদিষ্ঠি

ে।সীশর্িসংখযকআসিিাকারকারদণএিংদসইসদঙ্গশিম্নর্াদিরফ াফদ রকারদণিহুকািশ ক া

ত্র- াত্রীরাএইকদ জগুশ দিসুদযাগইপােিা। 

 



 গ্রীষ্মিাপজূারর্ি ুটিগুশ রসর্েদকািদসশর্িারিাপ্রশিক্ষণশিশিরআদোজিকরাে

েিা।আরেদ ও, লসগুশ দিশপিা-র্ািাদেরসেদযাশগিাপাওোযােিা। 

 

 প্রশিশক্ষিওউপযকু্তশিক্ষক-শিশক্ষকাদেরঅভাদিশক ুসু্ক ওপ্রাদেশিকদকন্দ্রগুশ দি াত্র-

 াত্রীদেরসঠিকপরার্িমদেওোেেিা। 

 

 শক ুসু্ক ওকদ জদপিাওজীশিকারিযাপাদরসুদযাগকদরশেদ ও, 

লিিীরভাগসু্ক ওকদ দজএরকর্দকািসুদযাগ াত্র-

 াত্রীিািাদেরঅশভভািকদেরজিযআদোজিকদরিা। 
 


 খ্রীশষ্টেসম্প্রোেদ্বারাপশরচাশ িদিিশক ুউৎকৃষ্টর্াদিরসু্ক ওকদ জএইিেদরিাকাসদত্বওখুি
অল্পসংখযককািশ ক াত্র-

 াত্রীরাউচ্চশিক্ষারঅদিষণকদরিাদকযারর্াধযদর্িারাকদ জওশিশ্বশিেযা 

েগুশ দিশিক্ষকিাঅধযাপকশেদসদিশিযকু্তেিারদযাগযিাকরদিপাদর। 

 

 আর্াদেরকািশ কসু্ক গুশ ঐিিাণীপ্রচাদররর্াধযর্েলেউঠদিপাদরশি। 

 

 আর্াদেরিহুশপিার্ািাঅশভজািসু্কদ রপ্রশিদর্াশেিে
লেএিংিাদেরদসইপেদক্ষদপরিাৎপযমপদুরাপশুরউপ শিিাকদরই, 

লসইসিপ্রশিষ্ঠাদিিাদেরসন্তাদেরভশিম করাে। 

 

 অদিকসর্
েঅশভভািদকরািাদেরপ দেরসু্কদ িাদেরসন্তািদেরভশিম করদিিাদপদরিাদেরঅিযঅ-

কািশ কিাঅ-খ্রীষ্টািসু্কদ ভশিম করািযারফদ িাদেরদ দ দর্দেদেরশিস্বাস-গঠিইশিপন্নেলেপ

লে। 
 
 
 
ভাগ৩  : ক্ষযশিধমারণ 
 

 কািশ কশিক্ষাপ্রশিষ্ঠািগুশ দকসর্াজপশরির্ত্মিওরূপান্তদররেিূেলেউঠদিেদি। 

 



 সক কািশ কসন্তাি,শিদিষকদর, সক কািশ কভক্তগণ, 

লযিিুযিির্দ্বােিদশ্রণীপযমন্তশিক্ষা াভকদর, িাসুশিশিিকরদিেদি। 

 

 কািশ কশিক্ষাপ্রশিষ্ঠািগুশ দযিসাশিমকওসম্পণূমশিক্ষাোদিশিযকু্তিাদক, িাশিশিিকরদিেদি। 

 

 আর্াদেরকািশ কসু্ক গুশ দযিযাজকত্বওধর্মব্রিীগোরএকএকটিদকন্দ্রেলেউঠদিপাদর। 

 

 আর্াদেরশিক্ষাপ্রশিষ্ঠািগুশ দযিিৃের্ত্রসর্াজ, 

শিদিষকদরআর্াদেরকািশ কসম্প্রোদেরদসিােসিমোশিযকু্তিাদক। 

 

 প্রশিটিডীিারীদিদযিঅন্তিএকটিকদ জস্থাপিকরােে। 

 

 

ভাগ৪  :কর্মশিোপশরকল্পিা 
 



 সক কািশ দকসু্ক গুশ দকসিমভারিীেকািশ কশিক্ষািীশি২০০৭এিংকশ কািার্োধর্মপ্রদে
লিরশিক্ষা-
সম্বেীেপা কীেপশরকল্পিারসিধারাওিদিম রিযাপাদরদসশর্িারওআদ াচিাসভারর্াধযদর্সদচ

িিকদরদিা া। 
 

 আর্াদেরশিক্ষাপ্রশিষ্ঠািগুশ রসক প্রধািশিক্ষকওঅধযক্ষদেরজিয "Right to Free and 

Compulsory Educatio  Act 2009 -এরওপরদসশর্িারআদোজিকরা। 

 

 লকাদিাকািশ ক াত্র- াত্রীরভশিম রআদিেিদযিিাকচিােয়্, 

িাসক কািশ কসু্ক ওকদ জগুশ দকশিশিিকরদিেদি। 

 

 গরীি াত্র-

 াত্রীদেরপোশুিাচাশ দেযািারজিযআশিমকসাোদযযরসংস্থািসক সু্ক দককরাউশচি। 

 

 সক শিক্ষক-শিশক্ষকাদক, শিদিষকদরযারাকািশ ক, 

সু্কদ রওর্ন্ড ীরশিক্ষািীশিসম্বদেসদচিিেদিএিংর্ন্ড ীরঅিযািযকাজকদর্মঅংিগ্রেণকরদিিা

লেরউৎসাশেিকরা। 

 



 ি দরঅন্তিএকিার, সক কািশ কশপিার্ািা, অশভভািকও াত্র-

 াত্রীদেরশর্ িসভারআদোজিকরা। 
 

 কািশ কTeachers’ Guild-এরসেদযাশগিাে,শিক্ষক-শিশক্ষকাদেরজিযOrientationলপ্রাগ্রার্-
এরআদোজিকরাযাদিিারাপোশুিােশপশ দেপো াত্র- াত্রীদেরসাোযযকরদিউৎসাশেিেে। 

 

 শিজশিজসু্ক দ্বারাশিক্ষক-শিশক্ষকাদকর্ন্ড ীরশিশভন্নকাজকদর্মদযাগোিকরদিউৎসাশেিকরা। 
 

 শিক্ষািী, শিক্ষাপ্রশিষ্ঠািওর্ন্ড ীরউন্নেদণশিদজদেরঅিোিরাখদি, শিক্ষক-
শিশক্ষকাদেরআদরাসংদিেিিী ওঅিুপ্রাশণিকরদিকািশ কTeachers’ Guild-
এরসেদযাশগিােদসশর্িারওকর্মিা ারআদোজিকরা। 

 

 সু্কদ শিযকু্তসক িিুিশিক্ষক-শিশক্ষকাদেরজিয, িাদেরকাদজদযাগোদির৬র্াদসরর্দধয, 
Orientationলসশর্িাদররআদোজিকরাযারদ্বারািাদেরর্দধযসু্কদ রপ্রশিষ্ঠািারর্ূ যদিাধগুশ 

লপ্রাশিিকরাযাে। 
 

  াত্র- াত্রীওশিক্ষকদেরিাদেরকাজওর্ন্ড ীদিিাদেরঅিোদিরজদিপরুসৃ্কিকরা। 
 

 েির্ওদ্বােিদশ্রণীর াত্র- াত্রীদেরজিযদপিাগিউপদেদিরদপ্রাগ্রার্আদোজিকরা। 
 

 প্রশিটিধর্মপশেদিযিুকশর্িি-এরসেদযাশগিােদিিৃত্বোিশিশির,  শিজম ি, লপিাগিউপদেি, 
লসশর্িারওঅিযািযকাযমির্আদোজিকরা। 

 

 পোশুিােেিুম ওশপশ দেপো াত্র- াত্রীদেরআদরাকঠিিপশরশ্রর্করদিওসু্কদ রসরসুদযাগ-

সুশিধারপদুরাসেিযিোরকরদিউৎসাশেিওপশরচাশ িকরা। 
 

 সুদযাগয াত্র- াত্রীদেরআশিমকওঅিযািযপাশিমিসাোযযশেদেসোেিাকরা। 
 

 পশরিার (Family)ওভক্তজিসাধারণদের (Laityকশর্িি-
এরসাোদযযসু্ক ওধর্মপশেদিশপিার্ািাদেরজিযপরার্িম-োদিরশিশিরআদোজিকরা। 

 
 সন্তািদেরপোশুিা, র্ন্ড ীরকাদজদযাগোিওিাদেরসিািযদপিাসম্বদেপ্রশ্ন-উর্ত্রওর্িার্ি-

এরঅশধদিিদিসক শপিার্ািাওঅশভভািকদেরঅংিগ্রেণসুশিশিিকরা। 
 



 লপিাওর্িস্তাশত্বকশিষলেউপদেি, িিযওঅশভদযাগজািািারজিযসক ধর্মপ্রদেি

,ডীর্ারীওধর্মপশেদিএকটিকদরদকশন্দ্রেঅশফসস্থাপিকরা। 
 

 লিিিকাঠাদর্া, শিদোগপিশি, ইিযাশেশিষলেসক সু্কদ একরকর্িীশিগ্রেণ। 
 

 সক কািশ কশিক্ষাপ্রশিষ্ঠাদিশিশুসুরক্ষাওশ ঙ্গ-িীশিশিধমারণকরা। 
 

 

ভাগ৫  :আদ াচিারজিযপ্রশ্নর্া া 

  াত্র-

 াত্রীদেরআধযাশত্মকগঠদিরোশেত্বশকসু্ক গুশ রওপরসম্পণূমভাদিিযস্তেওোউশচিিাশকিাধর্মপ
শেরসাদিভাগকদরদিওোউশচি ? 

 



 শিশভন্নধর্ীেদগাশষ্ঠওধর্মপ্রদেিদ্বারাস্থাশপিসু্ক গুশ দিদকসাধারণভক্তজিদেরঅধযক্ষশেদসদি

শিদোগকরাউশচি ?পদক্ষিাশিপদক্ষরকারণদেখাি। 

 



 কািশ কশপিার্ািারািাদেরসন্তািদেরকািশ কশিশ্বাসগঠদিরিযাপাদরএিশিস্পেৃওোশেত্ব
জ্ঞািেীিদকি ? 

 



 শিিা অদঙ্করর্াইদিরজিযযখিদকািকািশ কদ দ দর্দেরাদকািকািশ কসু্কদ িাকদ দজভ
শিম শিদিপাদরিািখিশককরাউশচি ? 

 

 কািশ ক াত্র-

 াত্রীরাকািশ কশিক্ষাপ্রশিষ্ঠািদ্বারাপ্রের্ত্সুদযাগসুশিধাগুশ রপদুরাসেিযিোরকদরদকিপাদরিা 
? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

উপসংোর্ 
 

শিক্ষাদক্ষদত্রআর্াদেরর্োধর্মপ্রদেদিঅদিকটাইঅগ্রগশিদেশখদেদ ।শিশভন্নখ্রীশষ্টেসম্প্রোেদিিঅদিক

গুদ াশিক্ষাপ্রশিষ্ঠািস্থাপিকদরদ যারজিযসুশিশিিে

লেদ দযদকািকািশ কদ দ দর্দেইদযিশিক্ষাদিদকিশিিিােে।অন্তির্াধযশর্কপািকািশ কদ দ -

লর্দেদেরসংখযাওশেদিশেদিিােদ যারাপরিিীকাদ শিশভন্নদপিারসদঙ্গযকু্তেদে।শকণ্িুউচ্চশিক্ষাদক্ষ
লত্র, কািশ কদ দ দর্দেরািাদেরঅিযািযসর্-ি
েসীদেরসাদিদসভাদিপাোশেদিপারদ িাএিংপ্রশিদযাশগিার্ূ কপশরক্ষাগুশ দিদসভাদিসফ েদিপা

রদ িা।এটিিাইসকদ রপ্রশিদজদগওঠারএকআেিাি। 
 
সর্াপিপ্রািমণা 
 

লের্ার্ারীো, শিশ্বাসওভা িাসারসাদিআর্রাদিার্ারআিীিমােচাইদিএদসশ কারণিুশর্-

ইআর্াদেরআেিমওপিপ্রেিমক।শপিাঈশ্বরদ্বারাঅিুপ্রাশণিে
লেিুশর্দিার্ারদিািএশ জাদিদিরসাদিসাক্ষািকরদিশগদেশ দ এিংিাাঁরসাদিভাগকদরশ দ যীশুখ্রী

লষ্টরআগর্ি-িািম া।আিীিমােকদরা, র্া, লযিআর্রাওপশিত্রআত্মারিশক্তদিঅিুপ্রাশণিে

লেআর্াদেরশিক্ষাোিদসিাোশেদত্বরর্াধযদর্আর্াদেরপ্রভুযীশুখ্রীদষ্টরকরুণাআর্াদেরএইর্োধর্মপ্রদে

লিপ্রচারকরদিপাশর।আর্াদেরসােসওিশক্তরউৎসেওিুশর্, 

লযিআর্াদেরএইদপ্ররণকাদযমরর্ধযশেদেআর্রাদঘাষণাকরদিপাশরদিার্ারপতু্র, 

আর্াদেরপ্রভুযীশুখ্রীষ্টদ্বারাদিখাদিার্ূ যদিাধএিংএইজগদিপ্রশিশষ্ঠিকরদিপাশরঈশ্বদররঐিরাজয।এ
ইপ্রািমণাআর্রাকশরআর্াদেরপ্রভুযীশুখ্রীদষ্টরিাদর্।আদর্ি॥ 
 
 

--- oooOooo --- 
 


