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সহায়োর বভবিতে বিক্ষতকর
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TESS-ইবিয়া( টিচার এডু তকিন্ থ্রু স্কুল বিসড সাত ার্ট)-এর লক্ষয হল বিক্ষার্থী-বকবিক, অংিগ্রহণমূলক দ্তক্ষত র উন্নবেতে

বিক্ষকতদ্র সহায়ো করার জন্য ওত ন্ এডু তকিন্াল বরতসাতসটস (OERs)-এর সম্পদ্গুবলর মাধ্যতম ভারতের প্রার্থবমক এিং মাধ্যবমক
বিক্ষকতদ্র বেবণকতক্ষর রীবেগুবলতক উন্নে করা। TESS-ইবিয়া OERs বিক্ষকতদ্র স্কুতলর াঠ্যিইতয়র সহাবয়কা প্রদ্ান্ কতর। এগুবল
বিক্ষকতদ্রতক োাঁতদ্র বিক্ষার্থীতদ্র সতে বেবণকতক্ষ রখ কতর বদ্খার জন্য অযাবিবভটি প্রদ্ান্ কতর, আর একই সাতর্থ বকছু বকস স্টাবড
প্রদ্ান্ কতর বেগুবল বদ্খায় বে অন্য বিক্ষকরা কীভাতি বিষয়টি ব়িতয়তছন্ এিং সম্পদ্গুবলর মতধ্য বোগসূত্র স্থা ন্ কতরতছ োতে
বিক্ষকতদ্রতক োাঁতদ্র াতঠ্র বরকল্পন্া ও বিষয়জ্ঞান্তক উন্নে করতে সাহােয করা োয়।
ভারেীয় াঠ্যক্রম এিং প্রসেগুবলর জন্য TESS-ইবিয়া OERs কােটকরীমূলক ভাতি ভারেীয় এিং আর্ন্টজাবেক বলখকতদ্র দ্বারা বলখা
হতয়তছ এিং এটি অন্লাইতন্ এিং ছা ার িযিহাতরর জন্য উ লব্ধ আতছ (http://www.tess-india.edu.in/)। OERs অতন্ক সংস্করতণ
াওয়া োয়, এগুবল ভারতের প্রতেযক অংিগ্রহণকারী রাতজযর জন্য উ েুক্ত এিং স্থান্ীয় প্রতয়াজন্ীয়ো এিং প্রসে ূরণ করতে
OERsবক িযিহারকারীতদ্র গ্রহণ এিং স্থান্ীয় ভাষায় অন্ুিাদ্ করতে আমন্ত্রণ করা হয়।
TESS-ইবিয়া বদ্ ওত ন্ ইউবন্ভট াবসটি UK দ্বারা বরচাবলে এিং UK সরকার আবর্থটক বিবন্তয়াগ কতরতছ।

ভিভিও সম্পদসমূহ
এই ইউবন্তর্ বকছু কােটক্রতমর সতে বন্ম্নবলবখে আইকন্গুবল আতছ:

. এর অর্থট হল বে বন্বদ্ট ষ্ট বিক্ষাদ্ান্ সক্রার্ন্ বর্থতমর জন্য

TESS-ইবিয়া বভবডও সম্পদ্সমূহ বদ্খা আ ন্ার তক্ষ সহায়ক হতি।
TESS-ইবিয়া বভবডও সম্পদ্সমূহ ভারতের ক্লাসঘতরর বিবিধ্ প্রকাতরর বরতপ্রবক্ষতে মূল বিক্ষাদ্ান্সংক্রার্ন্ বকৌিলগুবল বচবত্রে কতর।

আমরা আিা কবর বসগুবল আ ন্াতক অন্ুরূ চচটা বন্তয় রীক্ষা করতে সাহােয করতি। বসগুবলর উতেিয হল াঠ্যবভবিক ইউবন্তর্র
মাধ্যতম আ ন্ার কাতজর অবভজ্ঞো িা়িাতন্া ও বর ূণট করা, বকন্তু আ বন্ েবদ্ বসগুবল ব তে অসমর্থট হন্, বসই বক্ষতত্র এগুবল অ বরহােট
ন্য়।
TESS-ইবিয়া বভবডও সম্পদ্গুবল অন্লাইতন্ বদ্খা োয় িা TESS-ইবিয়া ওতয়িসাইর্, (http://www.tess-india.edu.in/) বর্থতক

ডাউন্তলাড করা োয়। অন্যর্থায় আ বন্ একটি বসবড িা বমমবর কাতডট বভবডওগুবল ব তে াতরন্।
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বিদ্যালয় ও িাব়ির বোগাতোগ

এই ইউভিটের ভিষয়িস্তু
বিশুরা িাব়িতে ও সমাতজ অন্যতদ্র সতে ারস্পবরক বোগাতোতগর মাধ্যতম অবজটে ধ্ারণা, ভাষা, জ্ঞান্, দ্ক্ষোর সতে বিদ্যালয় শুরু
কতর। আ বন্ োতদ্র ভাষাগে ও সাংস্কৃ বেক ক্ষমোতক োতদ্র ধ্ারািাবহক উন্নবের জন্য মূল সম্পদ্ বহসাতি উ লবব্ধ করতল বিদ্যালতয়
োতদ্র আন্ুষ্ঠাবন্ক বিক্ষা আতরা বিবি কােটকর হতি।
আ ন্ার ভাষা এিং সাক্ষরো বিক্ষায় আ ন্ার বিক্ষার্থীর িাব়ি এিং সমাজবভবিক অবভজ্ঞোতক গুরুত্ব বদ্ওয়া ও ো বর্থতক আহরণ
করার ন্ান্া উ ায়গুবল আ বন্ এই ইউবন্তর্ অতেষণ করতিন্।

এই ইউভিটে আপভি কী ভিখটে পাটরি


আ ন্ার বেবণকতক্ষর রুটিতন্ আ ন্ার বিক্ষার্থীতদ্র সম্পতকট আরও জান্তে কীভাতি সুতোগগুবল সমবেে করতে হতি।



আ ন্ার বিক্ষার্থীতদ্র স্কু তলর িাইতরর অবভজ্ঞোগুবল আহরণ কতর এমন্ ভাষা াঠ্গুবল কীভাতি বরকল্পন্া করতে হতি।

এই পদ্ধভে গুরুত্বপূর্ণ ককি
িাব়িতে এিং সমাতজ অপ্রর্থাগেভাতি বিখতে বিক্ষার্থীরা োতদ্র অতন্ক সময় িযয় কতর। েতি, বন্তদ্ট তির মূল উত্স বহসাতি াঠ্য ুস্তক
বমতন্ চলার প্রিণোর মাতন্ হল এই বে, বিক্ষার্থীরা বেবণকতক্ষ বে দ্ক্ষো, জ্ঞান্ ও অবভজ্ঞো বন্তয় আতস, বিক্ষকরা ো উত ক্ষা করতে
াতরন্।
বছার্ িাচ্চারা েখন্ প্রর্থম বিদ্যালতয় আতস েখন্ অ বরবচে মান্ুষ, রুটিন্ এিং ভাষার সম্মুখীন্ হয় ো োতদ্র বিমূঢ় করতে াতর।
আ ন্ার বিক্ষার্থীতদ্র জান্া সাংস্কৃ বেক রীবে এিং ভাষার বিবচত্রযতক গুরুত্ব বদ্ওয়ার দ্বারা আ বন্ এই ন্েু ন্ বিষয় িস্তুর বক্ষতত্র োতদ্র
আতরা বন্রা দ্ বিাধ্ করতে সাহােয করতে াতরন্।
প্রবেবদ্ন্ িাচ্চাতদ্র গৃহ-বভবিক বিক্ষা ও স্কু ল-বভবিক বিক্ষার মতধ্য একটি বসেু অবেক্রম করতে হতি। একইভাতি বিক্ষক ও বিক্ষার্থীতদ্র
সুবিধ্ার জন্য এই ইউবন্র্ এই বরিেট ন্টি সহতজই অজটতন্র উতেতিয অযাবিবভটি িা অযাবিবভটিগুবলর প্রস্তাি বদ্য়।

1 স্কুটের িাইটর ভিক্ষার্থীটদর ভিক্ষা
বচর্ন্ার জন্য সামবয়ক বিরবে


বকরকম দ্ক্ষো এিং জ্ঞান্ আ বন্ বচর্ন্া করতে াতরন্ ো আ ন্ার বিক্ষার্থীরা স্কু তলর িাইতর অজটন্ কতরতছ?



আ বন্ বক মতন্ কতরন্ আ ন্ার বিক্ষার্থীর িাব়ি িা সমাতজর ভাষা এিং সাংস্কৃ বেক জ্ঞান্ োতদ্র স্কু তলর
়িাতিান্ার জন্য উ তোগী? বকন্, িা বকন্ ন্য়?

বকস স্টাবড 1-এ, একজন্ বিক্ষক একটি প্রাক-স্কু ল িাচ্চার বিখার অবভজ্ঞো জান্তে াতরন্।

ককস স্টাভি 1: শ্রীমভে মুমণ ু একটি িাচ্চার প্রাক-স্কু ে জ্ঞাি এিং দক্ষো ভিটিচিা
কটরি
শ্রীমবে মুমট,ু িাাঁকু়িার একজন্ প্রার্থবমক বিক্ষক, োাঁর ক্লাতসর একজন্ বিক্ষার্থীর অবভভািতকর বদ্াকান্ বর্থতক একটি িাটি বকন্ার
www.TESS-India.edu.in
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অবভজ্ঞো িণটন্া কতরন্। বসখাতন্ বেবন্ োাঁর বিক্ষার্থীর চার িছতরর বিান্ িকুতলর সম্মুখীন্ হন্, বে এখতন্া স্কুতল ত়ি ন্া।
িকুল একটি কাডটতিাতডটর িাতের াতি বমতেতে িতস বছল। বস বমা়িক খুতল বির কতরবছল, বসগুবল গণন্া করবছল, এিং বসগুবলতক
স্তূ াকাতর িাছাই করবছল। োর িািা একজন্ বক্রোর সতে কর্থা িলবছতলন্। আবম িকুলতক বজজ্ঞাসা কতরবছলাম, ‘েু বম বক িাটি বিবক্র
কর? ‘ বস োর মাতক ডাতক, বেবন্ বদ্াকাতন্র ব ছন্ বদ্ক বর্থতক হাবজর হন্। োর মা বকাণায় অেুবলবন্তদ্ট ি কতর, িাচ্চটির িাব়ির
ভাষায় উির বদ্তয়বছতলন্, েতি ‘bowl’-এর জন্য আঞ্চবলক িব্দ িযিহার কতরবছতলন্। িকুল আমার সতে িাটিগুতলা বদ্খাতন্ার জায়গায়
বগতয়বছল আর দ্ুটি িা বেন্টি হাতে েু তল বন্তয়বছল, আর আমাতক উ লভয বিবভন্ন রংগুতলা বদ্বখতয়বছল। আবম একটি লাল িাটি বিতছ
বন্তয়বছলাম, ো বস কাউন্টাতর বন্তয় এতসবছল। বস েখন্ আমার র্াকা বন্তয়বছল এিং বসর্া োর মাতক বদ্তয়বছল, বেবন্ আমাতক বেরে
বদ্ওয়ার জন্য সঠিক খুচতরা র্াকা োর হাতে বদ্তয়বছতলন্। এর্াতক আমার িযাতগ রাখার আতগ িকুল িাটিটিতক কাগতজ মু়িতে োর মাতক
সাহােয কতরবছল। বিতষ, োর মাতয়র সাতর্থ একসতে, বস আমাতক ধ্ন্যিাদ্ জান্ায় এিং আঞ্চবলক ভাষায় বিদ্ায় িতল।
আবম বদ্াকান্ বছত়ি চতল আসার তর বভতি বদ্র্থলাম বে িকুল বে জ্ঞান্ এিং দ্ক্ষো অজটন্ করতছ বসর্া োর বিদ্যালয় শুরু করার
সময় উ কাতর লাগতি।
(বকন্ার (Kenner), 2000 বর্থতক অবভতোবজে)

বচর্ন্ার জন্য সামবয়ক বিরবে


িকুল ভাষা ও সংতোগ সম্পতকট বক জাতন্?



িকুল বকস স্টাবডতে আর বক বক দ্ক্ষো প্রদ্িটন্ কতর?

আমাতদ্র সাতর্থ আ ন্ার ধ্ারণাগুতলা েু লন্া করুন্।
িকুল গবণতের প্রার্থবমক জ্ঞান্ অজটন্ করতছ। বস গণন্া করতে াতর, এিং বস কীভাতি িাছাই করতে এিং বেবণভু ক্ত করতে হয় ো
বিখতছ। বস অর্থট এিং খুচতরা র্াকা য়সা সম্পতকট িুেতে শুরু কতরতছ। বস বদ্াকাতন্র কাজ সম্পতকট জাতন্। বস শুন্তে, বকান্ প্রশ্ন িুেতে
এিং ের্থয গ্রহণ করতে াতর। বস এর্াও জাতন্ কীভাতি বকান্ গ্রাহতকর সতে বিন্ম্রভাতি কর্থা িলতে হয়।
িকুল োর িাব়ির ভাষায় আত্মবিশ্বাতসর সাতর্থ কর্থা িতল। বস রতের ন্াম, প্রতশ্নর ভাষা, বন্তদ্ট িািলী এিং বদ্কগুবল জাতন্। বস এছা়িাও
বকছু বহবি িুেতে াতর, ো বস আ ন্াতক ধ্ন্যিাদ্ এিং বিদ্ায় িলতে িযিহার কতর। বস এ বিষতয় অিগে হতয় উঠ্তছ বে মান্ুষ বিবভন্ন
ভাষায় ভািবিবন্ময় করতে াতর।
েটতিক্ষণ, ারস্পবরক বোগাতোগ এিং অন্ুকরতণর মাধ্যতম, িকুল গুরুত্ব ূণট সাধ্ারণ জ্ঞান্ এিং বোগাতোতগর দ্ক্ষো অজটন্ করতছ।
েখন্ বস স্কু তল োয়, েখন্ এইগুবল আরও বিখা এিং ভাষা উন্নয়তন্র বক্ষতত্র দ্ৃঢ় বভবি বহসাতি কাজ কতর।
বিক্ষার্থীরা স্কু তল োওয়ার সাতর্থ সাতর্থ একই সমতয় িাব়িতে এিং সমাতজ মূলযিান্ জ্ঞান্ ও দ্ক্ষো অবিরে অজটন্ করতে র্থাতক। আ ান্ার
বিক্ষার্থীরা োতদ্র বছার্ ভাইতিাতন্র লালন্ ালতন্, ঠ্াকুমা ঠ্াকুরদ্ার বরচেটায়, বরিাতরর শুতদ্র বদ্খাতিান্ায় সাহােয করতে াতর,
িাজাতরর বদ্াকাতন্ োতদ্র িািামাতয়তদ্র সাহােয করতে াতর, খািার বেবরতে সহায়ো করতে াতর, বকান্ বিতিষ বন্ ুণয আয়ি করতে
িা বখলাধ্ুতলা কতর আন্ি লাভ করতে াতর। এই ধ্রতন্র কােটক্রম োতদ্র ভাষা ও সাক্ষরোর বিকাতি অতন্ক অপ্রর্থাগে বিক্ষার সুতোগ
প্রদ্ান্ কতর, ো বিদ্যালয় বরসতরর বভেতরও বেবর করা বেতে াতর।
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2 কেভর্কটক্ষর কর্থািােণা
আ ন্ার বিক্ষার্থীতদ্রতক োতদ্র আগ্রহ, অযাবিবভটি এিং অেীকার সংক্রার্ন্ কর্থা িলার জন্য সুতোগ বদ্তল, ো আ ন্ার বেবণকতক্ষর
ের্থার্থট বোগাতোগতক উৎসাবহে করতি। এর্া আ ন্াতক আ ন্ার বিক্ষার্থীর কর্থা িলা এিং বিান্ার দ্ক্ষো মূলযায়ন্ করতেও সক্ষম
করতি। এটি োতদ্র বক্ষতত্র বিতিষ সহায়ক োতদ্র িাব়ির ভাষা বিদ্যালতয়র ভাষা বর্থতক আলাদ্া।
আ ন্াতক শুরু করতে সহায়ো করার জন্য বন্ম্নবলবখে িযিহাবরক অযাবিবভটিগুবল িা অযাবিবভটিগুবলর বরকল্পন্া করা হতয়তছ।

অযাবিবভটি 1: বদ্ন্বিন্ কর্থািােট া
বিদ্যালতয়র রিেী বিক্ষা িট েটযর্ন্, একটি বদ্ন্বিন্ রুটিন্ আরম্ভ করুন্ বের্থাতন্ আ বন্ আ ন্ার বিক্ষার্থীতদ্র সতে সংবক্ষপ্ত,
অন্ান্ুষ্ঠাবন্ক কখািােট া িলতিন্, ো ৃর্থকভাতি িা একটি দ্তল করা বেতে াতর। এর্া বদ্তন্র শুরু িা বিতষ, িা একটি বিরবের সমতয়
করা বেতে াতর। বন্বিে করুন্ বে বন্বদ্ট ষ্ট সমতয়র মতধ্য আ বন্ আ ন্ার সমস্ত বিক্ষার্থীর সতে কর্থািােট া িতলতছন্। আ বন্ এর ও র
ন্জরদ্াবর করতে একটি সহজ টিক্ বচহ্নবভবিক োবলকা রাখতে াতরন্।
উদ্াহরণস্বরূ , োরা বকাতন্া সাম্প্রবেক উৎসতি আন্ি কতরতছ বকন্া, সাম্প্রবেক েত়ি ক্ষবেগ্রস্ত হতয়তছ বকন্া,িা বকান্ বন্বদ্ট ষ্ট বক্রতকর্
মযাচ বদ্তখতছ বকন্া, আ বন্ োতদ্র এই সি বজজ্ঞাসা করতে াতরন্। আ ন্ার বিক্ষার্থীরা স্কু তলর িাইতর ো বিতখ এিং োরা াতঠ্ োর
ও র মতন্াতোগ বদ্তে, বসগুতলার মতধ্য সংতোগ স্থা তন্র সুতোগগুবলর সন্ধান্ করুন্। আ বন্ িলতে াতরন্:
‘আবম জাবন্ এই মাতস, এমন্বক এই ভয়ান্ক আিহাওয়াতেও বোমাতদ্র মতধ্য অতন্তকই বোমাতদ্র িািামাতক িাজাতর
অতন্ক সাহােয কতরছ। সািাি! আজতকর গবণতের াতঠ্ েু বম বোমার দ্ক্ষো বদ্খাতে ার, কারণ আমরা র্াকা
য়সা বোগ এিং বিতয়াতগর কাজ করবছ। বোমাতদ্র মতধ্য কেজন্ িাজাতর খুচতরা র্াকা য়সা বদ্তয়বছতল? েু বম বক
বোমার অঙ্ক বোমার মা িা িািাতক বদ্তয় োচাই কবরতয়বছতল?’
আ ন্ার বিক্ষার্থীতদ্র প্রেু যিরগুবল আ ন্াতক োতদ্র জ্ঞান্ এিং দ্ক্ষো সম্পতকট ধ্ারণা বদ্য়, ো োরা বিদ্যালতয়র বিক্ষার জন্য সতে
কতর বন্তয় আতস। আ বন্ আ ন্ার বিক্ষার্থীতদ্র সম্পতকট বক জাতন্ন্, আর োতদ্র বকান্ আগ্রহ ও অযাবিবভটিগুবল অন্যতদ্র সাতর্থ
অন্ুরূ , ো বলতখ রাখুন্।
আ বন্ বিক্ষা িট জুত়ি এই কাজ করার সময় আ ন্ার াঠ্যিই, আ ন্ার াঠ্ক্রম এিং আ ন্ার বিক্ষণ বরকল্পন্ায় বসই সম্ভািন্াগুবল
সন্ধান্ করুন্ ো আসন্ন বিষয়গুবলর সতে আ ন্ার বিক্ষার্থীতদ্র জ্ঞান্ িা োতদ্র আগ্রতহর সংতোগ ঘর্াতে াতর।
এই কর্থা িলা এিং বিান্ার অযাবিবভটিতক প্রসাবরে করতে, আ ন্ার বিক্ষার্থীতদ্র, োরা বিদ্যালতয় ন্া র্থাকার সময় বক কতর বসই
সংক্রার্ন্ একটি সাপ্তাবহক ‘বদ্ন্ ঞ্জী’ বলখতে িলুন্।
বেবণকতক্ষ আ ন্ার সি বিক্ষার্থীতদ্র েুক্ত করার বিষতয় আরও েতর্থযর জন্য সম্পদ্ 1 ়িুন্।

বভবডও: সকলতক েুক্ত করা
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অযাবিবভটি 2: একটি বেবণকতক্ষর আতলাচন্া
বিক্ষার্থীতদ্র বিদ্যালতয়র িাইতর আগ্রহ ও অেীকারগুবলর ও র একটি বেবণকতক্ষর আতলাচন্া বরকল্পন্া করুন্। সংতকে বহসাতি একটি
একক সুবন্বদ্ট ষ্ট প্রশ্ন িযিহার করুন্। এখাতন্ বকছু ধ্ারণা আতছ, বকন্তু আ ন্াতক আ ন্ার বন্তজর বিষয়িস্তুর বভবিতে প্রশ্নগুবল বন্িটাচন্
করতে হতি:


িাব়িতে সাহােয করতে বোমরা বক ধ্রতন্র কাজ কর? বোমরা বক করতে সিতর্থতক বিবি ছি কর? বোমরা বক করতে
সিতর্থতক কম ছি কর?



বোমাতদ্র সপ্তাহ বিতষর ছু টির বসরা অংি বকান্র্া বছল? বকান্র্া েু বম খুি বিবি উ তভাগ কর বন্?



বোমরা বিদ্যালতয়র ছু টির সময় বক করতি?

ব্ল্যাকতিাতডট প্রশ্নর্া বলখুন্। বন্তজই উির বদ্তয় এর্া শুরু করুন্।
োর র দ্ুজন্ িা বেন্জন্ বিক্ষার্থীতক প্রশ্নর্া বজজ্ঞাসা করুন্। রিেী প্রশ্ন িযিহার কতর ও এই ধ্রতন্র কর্থা িতল আদ্ান্প্রদ্ান্ িা়িান্
বেমন্ ‘সবেয? েু বম ওর্া বকার্থায় বিতখবছতল?’, ‘েু বম এর র বক করতি?’ ইেযাবদ্ ইেযাবদ্।
বছার্ বছার্ দ্তল আ ন্ার বিক্ষার্থীতদ্র ভাগ করুন্ এিং োতদ্রতক ব্ল্যাকতিাতডটর প্রশ্ন বন্তয় একসতে আতলাচন্া করতে িলুন্।
অন্ুসরণমূলক প্রশ্নগুবল এতক অন্যতক বজজ্ঞাসা করতে োতদ্র উৎসাবহে করুন্। োরা কর্থা িলার সময়, সিাই অংিগ্রহণ করতছ বকন্া
বন্বিে হতে চারবদ্তক ঘুরুন্ এিং দ্লগুবলর ও র ন্জর রাখুন্।
বছার্ দ্তলর আতলাচন্ার বিকল্প বহসাতি আ বন্ আ ন্ার বিক্ষার্থীতদ্র বজা়িায় বজা়িায় এতক অ তরর সাক্ষাৎকার বন্তে িলতে াতরন্,
এিং োর র বন্ার্ বন্ন্ এিং বছার্ কতর বলখুন্ োতদ্র সার্থীরা োতদ্র বক িলল।

3 একটি কেভর্কটক্ষর প্রকল্প
রিেী বকস স্টাবডতে, একটি িবধ্টে ভাষা ও সাক্ষরো প্রকল্প বরকল্পন্া করতে একজন্ বিক্ষক বিক্ষার্থীতদ্র সম্বতন্ধ োাঁর জ্ঞান্তক
িযিহার কতরন্।

ককস স্টাভি 2: শ্রীমভে রাইমভি হাাঁসদার উৎসি সংক্রান্ত িাষা ও সাক্ষরো প্রকল্প
শ্রীমবে রাইমবন্ হতলন্ ক্লাস V-এর বিবক্ষকা, বেবন্ উৎসতির ও র াঠ্যিইতয়র একটি াঠ্ দ্বারা উৎসাবহে হতয়বছতলন্।
আমার বিক্ষার্থীরা এইমাত্র একটি াঠ্যিইতয়র াঠ্ সম্পন্ন কতরতছ, বেখাতন্ ভারতের প্রধ্ান্ উৎসি বেমন্ ঈদ্ ও বহাবলর িণটন্া বদ্ওয়া
হতয়তছ। আমাতদ্র বন্জস্ব সম্প্রদ্াতয় আমাতদ্র অতন্কগুবল আকষটণীয় উৎসি আতছ, োই আবম আমাতদ্র স্থান্ীয় উৎসিগুবলতে
মতন্াবন্তিি করার বসদ্ধার্ন্ বন্তয়বছলাম, োর মতধ্য অতন্কগুবল িীঘ্রই আসতছ।
আমার বিক্ষার্থীরা বক বক উত্সতি অংি বন্তয়বছল ো বজজ্ঞাসা করার দ্বারা শুরু কতরবছলাম, এিং োতদ্র উিরগুতলা ব্ল্যাকতিাতডট বলতখ
বন্তয়বছলাম।
আবম োর তর আমার বিক্ষার্থীতদ্র দ্তল ভাগ কবর, প্রতেযকটি দ্ল একটি উৎসতির প্রবেবন্বধ্ত্ব কতর। আবম প্রবেটি দ্লতক একটি
কাগতজর ি়ি র্ু কতরা বদ্ই এিং িযাখযা কতর িবল বে উৎসি সম্বতন্ধ োতদ্র তক্ষ েে বিবি সম্ভি বলখতে হতি: উত্সতি কী কী উদ্ো ন্
করা হতয়বছল, বকান্ বদ্ি-বদ্িীর ূজা করা হয়, বকান্ বকান্ সম্প্রদ্ায় জব়িে বছল, কী ধ্মটান্ুষ্ঠান্ অন্ুসরণ করা হতয়বছল, কী খািার
রান্না করা হতয়বছল, বকউ কী বকাতন্া বিতিষ ব ািাক তরবছল, এিং কী কী অযাবিবভটি হতয়বছল। আবম োতদ্র িবল বে োতদ্র ইতে
4
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হতল আতলাচন্া এিং োতদ্র বন্াতর্র জন্য োরা িাব়ির ভাষা িযিহার করতে াতর।
আবম োর র প্রবেটি দ্লতক োতদ্র বচর্ন্াভািন্া ুতরা ক্লাতসর সামতন্ প্রকাি করতে িবল। আবম এই ধ্রতন্র প্রশ্ন বজজ্ঞাসা কতর দ্লতক
বকছু র্া উৎসাবহে কবর বেমন্ ‘বদ্তন্র বকান্ সময় এর্া হয়?’, ‘বোমরা েখন্ মবিতর োও, েখন্ বোমরা বক ব ািাক র?’, ‘বোমাতদ্র
ঠ্াকুরদ্া ঠ্াকুমারাও বক উদ্ো ন্ কতরন্?’, ইেযাবদ্ ইেযাবদ্।
আবম োর র িযাখযা কতরবছলাম বে প্রবেটি দ্লতক োতদ্র উৎসতির প্রবেবন্বধ্ত্বকারী একটি ব াস্টার বেবর করতে হতি। িাব়ির কাজ
বহতসতি, আবম আমার বিক্ষার্থীতদ্র োতদ্র িািামা, ঠ্াকুরদ্া ঠ্াকুমা এিং িাব়ির িা সম্প্রদ্াতয়র অন্য কারুর কাছ বর্থতক উৎসি সম্পতকট
আরও বিিদ্ ের্থয বজতন্ বন্তে িবল। আবম োতদ্র বকছু ন্মুন্া প্রশ্ন বদ্ই বেমন্, ‘উৎসিটি বক সিসময় এখাতন্ াবলে হতয়তছ? এর্া বক
সিসময় এে ি়ি আকাতরর হে? গান্িাজন্া বক াতে বগতছ?’ ব াস্টার বন্তয় কাজ করার জন্য আবম আমার বিক্ষার্থীতদ্র এক সপ্তাহ
ধ্তর বদ্তন্ একটি কতর াঠ্ িরাে কবর। োতদ্র কর্থা শুন্তে ও েটতিক্ষণ করতে এিং প্রতয়াজতন্ সাহােয করতে আবম এক দ্ল বর্থতক
অন্য দ্তলর কাতছ বগবছ।
আবম োতদ্র িবল োরা স্কু তলর ভাষায় িা োতদ্র িাব়ির ভাষায় অর্থিা দ্ুটি বমবিতয় ব াস্টার বলখতে াতর। োতদ্র মতধ্য বকউ বকউ
এই প্রর্থমিার বেবণকতক্ষ োতদ্র িাব়ির ভাষায় বলতখবছল। োরা এর্া করার সময় উতিবজে বছল।
োতদ্র কাজ বিষ হওয়ার তর, প্রবেটি দ্ল িাবক বেবণর কাতছ োতদ্র ব াস্টার উ স্থা ন্ কতর। অন্যান্য বিক্ষার্থীরা এিং আবম োতদ্র
প্রশ্ন বজজ্ঞাসা কবর। আমরা সকতল অতন্কবকছু বিতখবছ। সিার ়িা এিং আন্ি উ তভাগ করার জন্য আবম োর র বদ্য়াতল রবেন্
ব াস্টারগুতলা আর্তক বদ্তয়বছলাম।

বচর্ন্ার জন্য সামবয়ক বিরবে


এই প্রকতল্প োর বিক্ষার্থীতদ্র মূলযায়তন্র জন্য শ্রীমবে হাাঁসদ্া বক বক সুতোগ ব তয়বছতলন্?



এই প্রকল্পটি আ বন্ কীভাতি বছার্ বিক্ষার্থীতদ্র জন্য উ তোগী কতর েু লতিন্?



ি়ি বিক্ষার্থীতদ্র জন্য, কীভাতি প্রকল্পটি প্রসাবরে করা বেতে াতর?

এই তরর র অযাবিবভটিগুবল বিক্ষার্থীতদ্র োতদ্র ভাষা ও অক্ষরজ্ঞাতন্র দ্ক্ষো অজটন্ করতে অতন্ক সুতোগ বদ্তয়বছল। এর সতে
জব়িে:


ুতরা বেবণ ও বছার্ বছার্ দ্লবভবিক আতলাচন্া



োতদ্র বরিার এিং সমাতজর মান্ুষতদ্র সতে কতর্থা কর্থন্



বন্ার্ বন্ওয়া



বলর্থা



বমৌবখক উ স্থা ন্া



সবক্রয়ভাতি বিান্া



প্রশ্ন বজজ্ঞাসা করা।

বিদ্যালতয়র এিং োতদ্র িাব়ির ভাষা উভয় িযিহার করার জন্য োতদ্রতক ুতরা সময় ধ্তর উৎসাবহে করা হতয়বছল।
প্রকতল্পর বকতি বছল বিক্ষার্থীতদ্র স্থান্ীয় জ্ঞান্। বিক্ষতকর কাতছ িযবক্ত ও দ্লতক বন্রীক্ষণ করার সময় বছল। বিক্ষার্থীতদ্র দ্ক্ষো এিং
অংিগ্রহণ সম্পতকট বেবন্ বন্ার্ িা একটি োচাই োবলকা রার্থতে াতরন্।
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বছার্ বিক্ষার্থীতদ্র জন্য, এইরকম বকান্ প্রকতল্প কর্থা িলা এিং বিান্ার ও র বজার বদ্ওয়া উবচে। বছার্ বিক্ষার্থীরা এছা়িাও একটি
উৎসতির ছবি আাঁকতে াতর িা োর বকান্ বিতিষ অংিতক ন্ার্যরূ বদ্তে াতর। ি়ি বিক্ষার্থীতদ্র বক্ষতত্র, একটি বলবখে প্রকল্প আতরা
উ েুক্ত হতি, বেখাতন্ গতিষণা অর্ন্ভুট ক্ত করতে হতি ও উৎসি সম্পতকট বিতিষ িব্দভািার ও জ্ঞান্ িযিহার করতে হতি, এিং ভাষা,
ইবেহাস ও ঐবেহযগে সংস্কৃ বে বর্থতক ের্থয সংগ্রহ করতে হতি।
আ ন্ার বিক্ষার্থীতদ্র মতধ্য সহতোবগোমূলক কাতজর মূলয সম্বতন্ধ আতরা অতন্ক ধ্ারণা রতয়তছ মূল সম্পদ্ ‘বিখার জন্য কর্থা িলুন্’-এ।

বভবডও: বিখার জন্য কর্থা িলুন্

4 সারসংটক্ষপ
বিদ্যালতয় বিক্ষার্থীতদ্র ভাষা ও অক্ষরজ্ঞাতন্র দ্ক্ষোর উন্নবে করতে এই ইউবন্তর্ আ ন্ার বিক্ষার্থীতদ্র িাব়ি এিং সমাজবভবিক
অবভজ্ঞোগুবলতক কাতজ লাগাতন্ার গুরুত্ব এিং মূলয িবণটে হতয়তছ। আ ন্ার বিক্ষার্থীরা েবদ্ লক্ষয কতর বে োরা ো বকছু কতর এিং
বিদ্যালতয়র িাইতর বে ভাষা িযিহার কতর, বসটিতক োতদ্র বিক্ষকরা মূলয বদ্তেন্ েতি বিদ্যালতয় বিখার বিষতয় োরা আতরা আত্মবিশ্বাসী
এিং উদ্বুদ্ধ হতি। আ বন্ বিক্ষার্থীতদ্র বিদ্যালতয় িাইতরর আগ্রহ সম্পতকট আতরা বিবি জান্তে বন্য়বমে োতদ্র সাতর্থ কর্থািােট া িলা এিং
আতলাচন্া করার দ্বারা আ ন্ার বিক্ষার্থীতদ্র বদ্খাতে াতরন্ বে আ বন্ োতদ্র অবভজ্ঞোগুবলতক মূলয বদ্ন্।
ইউবন্র্টিতে আতরা কতয়কটি দ্ধবে িণটন্া করা হতয়তছ োর সাহাতেয আ বন্ াঠ্যিইতয়র বিষয়গুবলতক আ ন্ার বিক্ষার্থীতদ্র কাতছ আতরা
অর্থট ূণট এিং প্রাসবেক কতর েু লতে াতরন্, োতদ্র এিং োতদ্র বরিার ও সমাতজর বলাকতদ্র জ্ঞান্তক কাতজ লাবগতয়। আ বন্ বকাতন্া
াঠ্যিইতয়র বিষয়, এিং বিক্ষার্থীর বে বকান্ স্তর অন্ুোয়ী এই ধ্রতন্র অযাবিবভটিগুবলতক উ তোগী কতর বন্তে াতরন্।

সম্পদসমূহ
সম্পদ্ 1: সকলতক অর্ন্ভুট ক্ত করা (Involving all)
‘সকলতক অর্ন্ভুট ক্ত করা’ র অর্থট কী?
সমাজ ও সংস্কৃ বের বিবচত্রয বেবণকতক্ষ প্রবেেবলে হয়। বিক্ষার্থীতদ্র

ৃর্থক

ৃর্থক ভাষা, আগ্রহ এিং সক্ষমো আতছ।

বিক্ষার্থীরা বিবভন্ন সামাবজক ও অর্থটনন্বেক বপ্রক্ষা র্ বর্থতক আতস। আমরা এই

ার্থটকযগুবল উত ক্ষা করতে

াবর ন্া;

আমাতদ্র অিিযই এগুবলতক স্বাগে জান্াতন্া উবচে, বেতহেু এগুবল এতক অ তরর সম্বতন্ধ জান্তে এিং আমাতদ্র অবভজ্ঞো
িবহভূট ে বিশ্ব সম্পতকট

বিখার মাধ্যম হতে

বিক্ষালাতভর অবধ্কার এিং বিখার সুতোগ

াতর। োতদ্র অিস্থা, সামর্থটয এিং বপ্রক্ষা র্ বন্বিটতিতষ সমস্ত বিক্ষার্থীতদ্র
াওয়ার অবধ্কার আতছ এিং এটি ভারেীয় আইন্ এিং বিশুতদ্র আর্ন্জটাবেক

অবধ্কার-এও স্বীকৃ ে। 2014 সাতল প্রধ্ান্মন্ত্রী ন্তরি বমাবদ্ জাবের প্রবে োাঁর প্রর্থম ভাষতণ, ভারতের সি ন্াগবরতকর
জাে, বলে িা আয় বিতিচন্া ন্া কতর োতদ্র সম্মান্ বদ্ওয়ার গুরুতত্বর উ র বজার বদ্তয়বছতলন্। এই বক্ষতত্র স্কু ল ও
বিক্ষকতদ্র একটি অেযর্ন্ গুরুত্ব ূণট ভূ বমকা আতছ।
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আমাতদ্র সকতলরই অন্যতদ্র সম্পতকট

ূিটধ্ারণা এিং মোমে আতছ, ো হয়তো আমরা আতগ উ লবব্ধ কবরবন্ িা োর

বমাকাবিলা কবরবন্। একজন্ বিক্ষক বহতসতি, প্রতেযক বিক্ষার্থীর বিক্ষার অবভজ্ঞোতক ইবেিাচক িা বন্বেিাচক ভাতি
প্রভাবিে করার ক্ষমো আ ন্ার র্থাতক। আ ন্ার বিক্ষার্থীরা কের্া সমান্ভাতি বিখতছ বসর্াতক জ্ঞােসাতর িা অজ্ঞােসাতর
আ ন্ার অর্ন্বন্টবহে
বর্থতক রক্ষা করতে

ূিটধ্ারণা এিং মোমেগুবল প্রভাবিে করতি। আ বন্ আ ন্ার বিক্ষার্থীতদ্র প্রবে বিষমযমূলক আচরণ
দ্তক্ষ

বন্তে

াতরন্।

আ বন্ োতে বিক্ষায় সিাইতক অর্ন্ভুট ক্ত কতরন্ বসর্া বন্বিে করার বেন্টি মূল ন্ীবে হল


েক্ষ করা: কােটকরী বিক্ষতকরা মতন্াতোগী, বিচক্ষণ এিং সংতিদ্ন্িীল হন্; োাঁরা োাঁতদ্র বিক্ষার্থীতদ্র

বরিেট ন্গুবল

লক্ষ কতরন্ । আ বন্ মতন্াতোগী হতল, বকান্ বিক্ষার্থী ভাল বকছু করতল ো আ বন্ লক্ষ করতিন্, এছা়িা কখন্
োতদ্র সাহাতেযর প্রতয়াজন্ এিং কীভাতি োরা অন্যতদ্র সতে সংেুক্ত হতে
আ বন্ আ ন্ার বিক্ষার্থীতদ্র

বরিেট ন্গুতলাও উ লবব্ধ করতে

বরিেট ন্ িা অন্য বকাতন্া সমসযার প্রবেেলন্ হতে
বভবিতে আ ন্ার বিক্ষার্থীতদ্র

ারতিন্, ো হয়তো োতদ্র িাব়ির অিস্থার বকাতন্া

াতর। সিাইতক সংেুক্ত করার জন্য আ ন্াতক বদ্ন্বিন্

েটতিক্ষণ করতে হতি, বসই সি বিক্ষার্থীতদ্র প্রবে বিতিষ মতন্াতোগ বদ্তে হতি োরা

বন্তজতদ্র প্রাবর্ন্ক(marginalised) মতন্ করতে


াতর হয় োও আ বন্ লক্ষ করতিন্।

াতর বকংিা অংিগ্রহণ করতে অসমর্থট এইরূ

মতন্ করতে

াতর।

আত্মমর্ণ াদার ওপর গুরুত্ব ভদি: ভাল ন্াগবরক হতলন্ োরাই, োরা োতদ্র সতে র্থাকা মান্ুষতদ্র সতে স্বেি
র্থাতকন্। োাঁতদ্র আত্মমেটাদ্া আতছ, োাঁরা বন্তজর ক্ষমো ও দ্ুিটলো জাতন্ন্, এিং সামাবজক অিস্থান্ বন্বিটতিতষ
অন্য মান্ুষতদ্র সতে ইবেিাচক সম্পকট গত়ি বোলার সামর্থটয রাতখন্। োাঁরা বন্তজতদ্র সম্মান্ কতরন্ এিং োাঁরা
অন্যতদ্রও সম্মান্ কতরন্। বিক্ষক বহসাতি আ বন্ অল্প িয়স্ক িযবক্তর আত্মসম্মাতন্র উ র গুরুত্ব ূণট প্রভাি বেলতে
াতরন্; আ ন্াতক বসই ক্ষমোর বিষতয় সতচেন্ হতে হতি এিং প্রতেযক বিক্ষার্থীর আত্মসম্মান্ গত়ি েু লতে বসর্া
িযিহার করতে হতি।



িমিীয়ো: আ ন্ার বেবণকতক্ষ েবদ্ বন্বদ্ট ষ্ট বকাতন্া বিক্ষার্থী, দ্ল িা িযবক্তর বক্ষতত্র বকাতন্া বকছু কাজ ন্া কতর,
োহতল আ ন্ার

বরকল্পন্া

াোতে িা অযাবিবভটি স্থবগে রাখতে প্রস্তুে র্থাকুন্। ন্মন্ীয়ো আ ন্াতক

করতে সক্ষম করতি, োতে আ বন্ সমস্ত বিক্ষার্থীতক আতরা কােটকরভাতি অংিগ্রহণ করাতে

বে

ন্থাগুবল আ বন্ সি সময় িযিহার করতে


বরিেট ন্

াতরন্।

াতরন্

িাে আচরটর্র িমুিা: জাবে, ধ্মট িা বলে বন্বিটতিতষ প্রতেযতকর সতে ভাল আচরণ কতর আ ন্ার বিক্ষার্থীতদ্র
সামতন্ ভাতলা বন্দ্িটন্ স্থা ন্ করুন্। সি বিক্ষার্থীতদ্র ের্থাের্থ সম্মান্ বদ্তয় আচরণ করুন্ আর আ ন্ার

়িাতন্ার

মাধ্যতম সুস্পষ্ট কতর বদ্ন্ বে আ বন্ সমস্ত বিক্ষার্থীতক সমান্ গুরুত্ব বদ্ন্। োতদ্র সিাই বক সম্মান্ বদ্তয় কর্থা
িলুন্, েখন্ উ েুক্ত েখন্ োতদ্র মোমে গ্রহণ করুন্, আর সিাইতক উ কৃ ে করতি এমন্ কাজ করার মাধ্যতম
োতদ্র বেবণকতক্ষর জন্য দ্াবয়ত্ব গ্রহণ করতে উৎসাহ বদ্ন্।


উচ্চ প্রেযািা: সামর্থট অ বরিেট ন্ীয় ন্য়; উ েুক্ত সাহােয ব তল সি বিক্ষার্থী বিখতে এিং উন্নবে করতে

াতর।

আ বন্ বেবণতে বে কাজর্া করতছন্, বকাতন্া বিক্ষার্থীর েবদ্ বসর্া িুেতে সমসযা হয়, োহতল ধ্তর বন্তিন্ ন্া বে
োরা কখন্ই িুেতে

ারতি ন্া। বিক্ষক বহতসতি আ ন্ার ভূ বমকা হল, প্রতেযক বিক্ষার্থীতক কীভাতি সিতচতয়

ভালভাতি বিখতে সাহােয করা োয় ো বন্ধ্টারণ করা। আ ন্ার েবদ্ বেবণর প্রতেযতকর কাতছ উচ্চ প্রেযািা র্থাতক,
োহতল আ ন্ার বিক্ষার্থীতদ্রও এর্া ভািার সম্ভািন্া বিবি বে োরা বধ্েটয ধ্রতল বিখতে
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আচরতণর বক্ষতত্রও প্রতোজয হওয়া উবচে। প্রেযািাগুবল োতে স্পষ্ট হয় এিং বিক্ষার্থীরা এতক অ রতক ের্থাের্থ
সম্মান্ বদ্তয় আচরণ কতর ো বন্বিে করুন্।


আপিার পড়াটিায় বিভচত্র্য আিুি: বিক্ষার্থীরা বিবভন্ন ভাতি বিতখ। বকছু বকছু বিক্ষার্থী বলখতে ভালিাতস; অন্যরা
োতদ্র ধ্ারণাগুবল উ স্থা ন্ করতে মতন্র মান্বচত্র িা ছবি আাঁকা

ছি কতর। বকছু বকছু বিক্ষার্থীরা ভাল বোো;

বকউ বকউ োতদ্র ধ্ারণা সম্পতকট কর্থা িলার সুতোগ ব তল খুি ভাল বিতখ। আ বন্ সিসময় সমস্ত বিক্ষার্থীর
জন্য উ তোগী হতি এমন্ কতর বিখাতে


াতরন্ ন্া, েতি আ ন্ার

়িাতন্ায় বিবচত্রয আন্তে

বিক্ষার্থীতদ্র বিখতন্র জন্য োতদ্র বে অযাবিবভটিগুবল করতে হতি বসগুবল

ছি করার সুতোগ বদ্তে

াতরন্ এিং
াতরন্।

ভিখিটক বদিভিি জীিটির সটে সম্পকণর্ুক্ত করুি: বকছু বিক্ষার্থীর কাতছ োতদ্র ো বিখতে িলতছন্ বসর্া োতদ্র
বদ্ন্বিন্ জীিতন্ অপ্রাসবেক িতল মতন্ হয়। েখন্ই সম্ভি, এই বিখাতক োতদ্র জন্য প্রাসবেক বকাতন্া বিষতয়র সতে
সম্পবকট ে কতর এিং োতদ্র অবভজ্ঞো বর্থতক উদ্াহরণ বর্তন্ আ বন্ এই সমসযার বমাকাবিলা করতে



াতরন্।

িাষার িযিহার: আ ন্ার িযিহার করা ভাষা সম্পতকট েত্নসহকাতর বচর্ন্া করুন্। ইবেিাচক ভাষা ও প্রিংসা
িযিহার

করুন্,

এিং

বিক্ষার্থীতদ্র

উ হাস

করতিন্

ন্া।

সিটদ্া

োতদ্র

আচরতণর

ও র

মর্ন্িয

করতিন্,

িযবক্তগেভাতি োতদ্র সম্বতন্ধ ন্য়। ‘আজতক েু বম আমাতক বিরক্ত করছ’ মর্ন্িযর্া খুিই িযবক্তগে, িরং এর্াতকই
‘বোমার আচরণর্া আজ খুিই বিরবক্তকর’ বদ্তয় আরও ভাতলা ভাতি প্রকাি করা বেতে
কারতন্ মন্ঃসংতোগ করতে সমসযা হতে?’ িতল এর্া আতরা ভালভাতি প্রকাি করতে


াতর। বোমার বক বকাতন্া

াতরন্।

গোিুগভেক ভচন্তািািিাটক চযাটেঞ্জ করা: এমন্ সম্পদ্ খুাঁজন্
ু ও িযিহার করুন্ োতে বমতয়তদ্র িাাঁধ্াধ্রা
বচর্ন্াভািন্ার িাইতরর বকাতন্া ভূ বমকায় বদ্খাতন্া হয়, অর্থিা অন্ুকরণীয় মবহলা িযবক্তত্বতদ্র, বেমন্ মবহলা
বিজ্ঞান্ীতদ্র স্কু ল

বরদ্িটতন্ আসার আমন্ত্রণ জান্ান্। আ ন্ার বন্তজর বলেগে িাাঁধ্াধ্রা বচর্ন্াভািন্া সম্বতন্ধ সতচেন্

বহান্; আ বন্ হয়ে জাতন্ন্ বে বমতয়রা েত্নিীল হয় আর বছতলরা বখলাধ্ুতলা কতর, বকন্তু আমরা প্রায়ই এর্া
অন্যভাতি প্রকাি কতর র্থাবক, োর প্রধ্ান্ কারণ হল আমরা সমাতজ ওইভাতি কর্থা িলতেই অভযস্ত।


একো ভিরাপদ, আন্তভরক ভিখি পভরটিি সৃভি করুি: সমস্ত বিক্ষার্থীর স্কু তল বন্রা দ্ ও স্বােি বিাধ্ করা
আিিযক। আ বন্ এমন্ একর্া জায়গায় আতছন্ বেখান্ বর্থতক প্রতেযকতক
আচরতণ উৎসাবহে কতর আ বন্ আ ন্ার বিক্ষার্থীতদ্র স্বেি বিাধ্ করাতে
বিদ্যালয় ও বেবণকক্ষ বক রকম মতন্ হতে

াতর এিং ধ্ারণা হতে

ারস্পবরক েদ্ধািীল এিং িন্ধু ত্ব ণ
ূ ট
াতরন্। বিবভন্ন বিক্ষার্থীর কাতছ

াতর বসই সম্পতকট বচর্ন্া করুন্। বকার্থায়

োতদ্র িসতে িলা উবচে বিতিচন্া করুন্ এিং বন্বিে করুন্ োতে দ্ৃবষ্ট িা েিণ অক্ষমো আতছ, িা িারীবরক
প্রবেিন্ধী বিক্ষার্থীতদ্র এমন্ স্থাতন্ িসান্ বেখান্ বর্থতক োরা

াতঠ্ অংি গ্রহণ করতে

াতর। োচাই করুন্ বে

লাজুক িা সহতজ মতন্াতোগ বিবক্ষপ্ত হয় এমন্ বিক্ষার্থীরা বেন্ এমন্ জায়গায় িতস, বেখাতন্ আ বন্ সহতজই
োতদ্রতক লক্ষ করতে

ারতিন্৷

বন্বদ্ট ষ্ট বিক্ষণ

ন্থা

কতয়কটি বন্বদ্ট ষ্ট

ন্থা আতছ ো সকল বিক্ষার্থীতদ্র অর্ন্ভুট ক্ত করতে আ ন্াতক সাহােয করতি। এইগুবল অন্যান্য মূল

সম্পদ্সমূতহ আতরা বিস্তাবরেভাতি িবণটে আতছ, েতি একটি সংবক্ষপ্ত


বরচয় এখাতন্ বদ্ওয়া হল:

প্রশ্ন করা: আ বন্ েবদ্ বিক্ষার্থীতদ্র হাে েু লতে িতলন্, োহতল একই বিক্ষার্থী িারিার উির বদ্তি। উির সম্পতকট
বচর্ন্া করা এিং প্রতশ্নর উির বদ্িার বক্ষতত্র আতরা বিিী সংখযক বিক্ষার্থীতদ্র অর্ন্ভুট ক্ত করার অন্যান্য
আ বন্ বন্বদ্ট ষ্ট িযবক্ততদ্র সরাসবর প্রশ্নগুবল করতে
করতিন্, োর তর সামতন্র বিক্ষার্থীতদ্র
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দ্ধবে আতছ।

াতরন্। ক্লাসতক িলুন্ বে, বক উির বদ্তি বসর্া আ বন্ ঠিক

বরিতেট কতক্ষর ব ছতন্ আর
www.TESS-India.edu.in
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করুন্। বিক্ষার্থীতদ্র ‘বচর্ন্া করার সময়’ বদ্ন্ এিং বন্বদ্ট ষ্ট বিক্ষার্থীতদ্র অংিগ্রহণ করতে আহ্বান্ করুন্। আত্মবিশ্বাস
িা়িাতন্ার জন্য জুটিতে িা দ্লগে কাজ করার
আতলাচন্ায় েুক্ত করতে


ন্থা িযিহার করুন্, োতে আ বন্ প্রতেযকতক সমগ্র বেবণর

াতরন্।

মূেযায়ি: গঠ্ন্মূলক মূলযায়তন্র জন্য বকছু বকৌিল গত়ি েু লুন্ ো প্রতেযক বিক্ষার্থীতক ভালভাতি জান্তে আ ন্াতক
সাহােয করতি। লুপ্ত প্রবেভা উতমাচন্ এিং ঘার্বে দ্ূর করার জন্য আ ন্াতক সৃজন্িীল হতে হতি। বকছু বিক্ষার্থী
এিং োতদ্র সামর্থটয সম্বতন্ধ সাধ্ারণ ধ্ারণা বর্থতক সহতজ ো অন্ুমান্ করা োয় োর

বরিতেট গঠ্ন্মূলক মূলযায়ন্

আ ন্াতক সঠিক ের্থয প্রদ্ান্ করতি। আ বন্ োর তর োতদ্র িযবক্তগে চাবহদ্া আরও ভাল ভাতি

ূরণ করতে

সক্ষম হতিন্।


দেগে কাজ এিং জুটিটে কাজ: সিাইতক অর্ন্ভুট ক্ত করার লক্ষযতক মার্থায় বরতখ, আ ন্ার ক্লাসতক কীভাতি দ্তল
বিভাবজে করা োয় িা কীভাতি জুটি বেবর করা োয় বসই িযা াতর সেকট ভাতি ভািুন্, আর বিক্ষার্থীতদ্রতক এতক
অন্যতক গুরুত্ব বদ্তে উৎসাহ বদ্ন্। বন্বিে করুন্ বেন্ সমস্ত বিক্ষার্থী এতক অতন্যর বর্থতক বিখার সুতোগ
আর োরা ো জাতন্ বসর্ায় আত্মবিশ্বাস অজটন্ করতে

ায়

াতর। বকছু বিক্ষার্থীর বছার্ বছার্ দ্তল োতদ্র ধ্ারণাগুতলা

প্রকাি করার এিং প্রশ্ন বজজ্ঞাসা করার আত্মবিশ্বাস র্থাতক, বকন্তু

ুতরা বেবণর সামতন্ বসর্া করার আত্মবিশ্বাস

র্থাতক ন্া।
পৃর্থকীকরর্: আলাদ্া আলাদ্া দ্তলর জন্য আলাদ্া কাজ বন্ধ্টারণ করতল বসর্া বিক্ষার্থীতদ্রতক োতদ্র িেট মান্ অিস্থান্ বর্থতক
শুরু করতে এিং এবগতয় বেতে সাহােয করতি। একাবধ্ক সম্ভািন্াময় কাজ বন্ধ্টারণ সকল বিক্ষার্থীতদ্র সেল হওয়ার
সুতোগ বদ্তি। বিক্ষার্থীতদ্র কাজ বিতছ বন্তে বদ্ওয়া োতদ্র কাতজর স্বত্ত্বাবধ্কার বিাধ্ করাতে এিং োতদ্র বন্তজতদ্র বিখার
জন্য দ্াবয়ত্ব বন্তে সাহােয কতর। িযবক্তবিতিতষর বিক্ষাগে চাবহদ্া বিতিচন্া করা কঠিন্ হয়, বিতিষে ি়ি ক্লাতসর বক্ষতত্র,
েতি বিবভন্ন প্রকাতরর কাজ ও অযাবিবভটি িযিহার কতর এর্া করা োয়।
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কৃেজ্ঞোস্বীকার
অন্যর্থায় িন্াক্ত ন্া হতল এই বিষয়িস্তুটি বক্রতয়টিভ কমন্স অযাবিবিউিন্-বিয়ারঅযালাইক লাইতসতের
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/), অধ্ীতন্ উ লব্ধ। TESS-India, OU ও UKAID বলাতগাগুতলার িযিহার
এই লাইতসতের অর্ন্ভুট ক্ত ন্য়, এগুতলা শুধ্ুমাত্র TESS-India বপ্রাতজতির বভেতর অ বরিবেট েভাতি িযিহার করা োয়।
কব রাইর্ স্বত্বাবধ্কারীতদ্র সাতর্থ বোগাতোগ করার উতেতিয সিটেভাতি প্রতচষ্টা করা হতয়তছ। েবদ্ বকাতন্াটি অবন্োকৃ েভাতি ন্জর এব়িতয়
বগতয় র্থাতক, োহতল প্রকািকরা প্রর্থম সুতোতগই সান্তি প্রতয়াজন্ীয় িতিািস্ত করতিন্।
বভবডও (বভবডও বস্টল সহ): ভারে িযা ী বিক্ষকতদ্র বিক্ষাদ্ান্কারী, প্রধ্ান্ বিক্ষক, বিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীতদ্র ধ্ন্যিাদ্ জান্াতন্া হতে, োরা
প্রস্তুবের সমতয় ওত ন্ ইউবন্ভাবসটটির সতে কাজ কতরবছতলন্।
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