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গবেষণা প্রশতবেদন  

 

 

 

 

 

 

 

জাতীে প্রাথশমক শিক্ষা একাবডশম (কনপ), মেমনশসিংহ  

জুন, ২০২২ 

  



4 
 

সরকাশর প্রাথশমক শেদ্যালবে ককাশিডকালীন শনরামেমূলক ত্বরাশিত শিখন পশরকল্পনা 
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প্রথম অধ্যায়: ভূমমকা 
বেকট অবতনতর  ােি সিযতার ইবতহানস সিনচনয় আনলাড়ে সৃবষ্টকারী ঘটো মকাবিড-১৯  হা ারী। চল াে নিবিক ক য চাঞ্চল্য 

হঠাৎ কনর মথন   াওয়ায় বিনির সকল িারার বিনশষজ্ঞ, বশক্ষািীদ, বচন্তাবিদ, বিজ্ঞােী সিাইনক েতুে কনর িাবিনয় তুনলনছ। 

আিাহ াে কাল মথনক চনল আসা পদ্ধবত ম  এত অল্প স নয় কখনো মুখ থুিনর পড়নত পানর তার মকাে িারণাও হয়ত করনত 

পানরবে মকউ। সরাসবর পাঠদানের ম  প্রবক্রয়া তা এই মকাবিড-১৯  হা াবরর কারনে সম্পূণ যরুনপ িন্ধ হনয়  াওয়ায় সারা পৃবথিীর 

 ত িাংলানদনশর বশক্ষা কা যক্র ও ব্যাপকিানি ব্যাহত হনয়নছ। প্রাথব ক বশক্ষাস্তনরর বশক্ষাথীরা সিনচনয় মিবশ এই ক্ষবতর বশকার 

হনয়নছ। মকাবিড অবত াবরর কারনণ মদড় িছনররও মিশী স য় প্রাথব ক বিদ্যালয় িন্ধ বছল। ইনতা নধ্য ইউবেনসফ ও ইউনেনকা 

(২০২১) তথ্য প্রকাশ কনর ম , ২০২০ সানলর প্রথ  বদনক মকাবিড-১৯  হা াবর শুরুর পর মথনক স্কুল িন্ধ থাকায় িাংলানদনশ ৩ 

মকাট ৭০ লাখ বশশুর এিং দবক্ষণ এবশয়া, দবক্ষণ-পূি য এবশয়া ও পূি য এবশয়াসহ এবশয়ার প্রায় ৮০ মকাট বশশুর পড়ানলখা 

ব্যাপকিানি ক্ষবতগ্রস্থ হনয়নছ। এই িয়ািহ পবরবস্থবতর কারনণ পড়ানলখা ছাড়াও বিবিন্নিানি বশশুরা ক্ষবতগ্রস্ত হনয়নছ  ার 

উনেখন াগ্য হনলা  ােবসক আঘানতর ফনল সৃষ্ট স্নায়ুনরাগ, স্কুনলর খািার ও বেয়ব ত টকা ো পাওয়া, বশক্ষা মথনক ঝনর পড়া এিং 

বশশুে  ও িাল্য বিনয় বৃবদ্ধ  (ইউবেনসফ ও ইউনেনকা, ২০২১)। বশক্ষাথীনদর মলখাপড়ার ক্ষবত কাটনয় উঠনত প্রনয়াজে স বিত 

কা যকর প্রবতকারমূলক  কা যক্র ।   

 

 বদও এবশয়ার বিবিন্ন মদশ বশক্ষাথীনদর জন্য অেলাইনে বশক্ষাদানের পদনক্ষপ বেনয়বছল। তনি বিবিন্ন প্রবতিন্ধকতার কারনণ খুি 

অল্প সংখ্যক বশক্ষাথীর কানছই এই বশক্ষা পদ্ধবতনত মপৌৌঁছানো সম্ভি হনয়নছ। উদাহরণস্বরূপ িলা  ায় ম , িাংলানদনশ  হা াবরর 

কারনণ স্কুল িন্ধ থাকার স য় প্রাক-প্রাথব ক মথনক উচ্চ  াধ্যব ক প যানয়র প্রবত বতেজে বশক্ষাথীর  নধ্য এক জনের কানছ 

অেলাইে বশক্ষা মপৌৌঁছানো মগনছ (ইউবেনসফ, ২০২১)। কারণ বহনসনি িলা হনয়নছ ম ,  িস্তুগত সম্পদ এিং প্রযুবি ব্যিহানর 

সহায়তার অিাি,  প্রনয়াজেীয় পবরনিনশর অিাি, গৃহস্থালীর কাজ করার চাপ বৃবদ্ধ এিং িাবড়র িাইনর কাজ করনত িাধ্য হওয়া 

ইতযাবদ।  

 

কনরাোর প্রনকাপ বকছুটা কন  মগনল ইউবেনসফসহ অনেক সংস্থা মথনক বশক্ষা প্রবতষ্ঠােগুনলা খুনল বদনত এিং বশক্ষাথীনদর 

পড়ানলখার ক্ষবত কাটনয় উঠনত সহায়তার জন্য বিস্তৃত পবরসনর পদনক্ষপ বেনত সরকানরর প্রবত আহ্বাে জাোনো হয়। মকাবিড-

১৯  হা াবরর প্রনকাপ কন  আসা সানপনক্ষ দীঘ যবদে িন্ধ থাকার পর সকল প্রাথব ক বিদ্যালনয় ১২ মসনেম্বর ২০২১ তাবরখ হনত  

পূেরায় মেবণ কা যক্র  শুরু করা হয়। তনি দীঘ য বদে সরাসবর পাঠদাে ো হওয়া এিং বশক্ষাথীনদর বশখে ঘাটবত উনেখন াগ্য হানর 

মিনড়  াওয়ার আশংকার মপ্রবক্ষনত মকাে মকাে বিষয়িস্তু কীিানি মেবণপানঠ উপস্থাপে করা হনি তা বেনয় ব্যাপক বচন্তা িািো শুরু 

হয়। বিবিন্ন অংশীজনের  তা নতর বিবিনত প্রাথব ক ও গণবশক্ষা  ন্ত্রণালনয়র বেনদ যশোয় এিং জাতীয় প্রাথব ক বশক্ষা একানডব  

মেনপর সহন াবগতায় জাতীয় বশক্ষাক্র  ও পাঠ্যপুস্তক মিাড য (এেবসটবি) “বশখে ঘাটবতপূরনণ ত্বরাবিত বশখে পবরকল্পো ২০২১ িা 

ARLP-২০২১” প্রণয়ে কনর। উি পবরকল্পো প্রণয়নের মক্ষনত্র জাতীয় প্রাথব ক বশক্ষাক্র  বিনেষণ করা হয় এিং বিষয়বিবিক 

অজযনোপন াগী ম াগ্যতাসমূহনক গুরুত্ব ও প্রাপ্ত স নয়র বিনিচোয় বতেিানগ বিিি করা হয়।  থা: must learn, should 

learn, nice to learn সীব ত স নয়র জন্য মকিল must learn তথা ম  সকল ম াগ্যতা অজযে ো করনল পরিতী 

মেবণর বশখে ম াগ্যতার সনঙ্গ স িয় করা বশক্ষাথীনদর জন্য অসম্ভি িা কঠিে হনি মসসি ম াগ্যতাসমূহ বিনিচো কনর পাঠ 

পবরকল্পো নতবর করা হয়। অবত অল্প স নয়র  নধ্য এ পবরকল্পো প্রাথব ক বশক্ষা অবিদপ্তনরর তত্ত্বািিানে অেলাইনে বশক্ষকনদর 
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কানছ পবরবচত করানো হয়।  াঠ প যানয়র ক যকতযানদর তত্ত্বািিানে এই পবরকল্পো মপৌৌঁছানো হয় এিং বিদ্যালয়সমূনহ িাস্তিায়ে 

শুরু হয়।   

বশক্ষাথীনদর বশখেঘাটবত পূরনণ প্রবণত এই ত্বরাবিত বশখে পবরকল্পো প্রাথব ক বিদ্যালনয় কতটুকু িাস্তিায়ে হনে, িাস্তিায়নে 

মকানো স স্যা হনে বকো এিং সুষ্ঠু িাস্তিায়নের জন্য আর কী কী করণীয় আনছ এ বিষয়সমূহ বিনিচোয় মরনখ জাতীয় প্রাথব ক 

বশক্ষা একানডব  (মেপ) মদশব্যাপী গনিষণা কা ক্রয  পবরচালো কনরনছ। 

 

১.২ গবেষণার উবেশ্য 

এ গবেষণার উবিশ্য হবলা: 

ক)  শনরামেমূলক ত্বরাশিত শিখন পশরকল্পনা োস্তোেবনর মাত্রা শনরূপণ করা  

খ)  শনরামেমূলক ত্বরাশিত শিখন পশরকল্পনা োস্তোেবন সমস্যাসমূহ িনাক্ত করা।  

গ)  শিক্ষণ ঘাটশত পূরবণ প্রবোজনীে ব্যেস্থা গ্রহবণর উপাে শচশিত করা। 

 

১.৩ গবেষণার য ৌমিকতা  
জাতীে প্রাথশমক শিক্ষা একাবডশম সেসমে প্রাথশমক শিক্ষাে শেদ্যমান সমস্যা উদ্ঘাটন ও  সমস্যা সমাধাবন নীশতগত শসদ্ধান্ত গ্রহবণ 

সহােতা করার জন্য গবেষণা পশরচালনা কবর থাবক। সাম্প্রশতক সমবে কবরানা মহামারী কারবণ চলমান প্রাথশমক শিক্ষার 

স্বািাশেক কাযর্ক্রম ব্যাপকিাবে ব্যাহত হবেবে। কবরানা মহামারীর প্রাদুি রাে েেবরর শেশিন্ন সমবে কম কেশি হবত থাবক। এরই 

ধারাোশহকতাে ২০২১ সাবলর কসবেম্বর মাবস কবরানার প্রবকাপ ব্যাপকিাবে কবম আবস। এর ফলশ্রুশতবত োিংলাবদি সরকাবরর 

পক্ষ কথবক প্রাথশমক শেদ্যালে খুবল কদওোর শসদ্ধান্ত গৃহীত হে। একই সবে প্রাথশমক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালবের শনবদ রিনা অনুযােী 

শেদ্যালে পয রাবে শিখন ঘাটশতপূরবণ ত্বরাশিত শিখন পশরকল্পনা োস্তোেন শুরু হে। উক্ত পশরকল্পনার ততশরর সাবথ প্রাথশমক শিক্ষা 

অশধদপ্তর, জাতীে শিক্ষার্ক্ম ও পাঠ্যপুস্তক কোড র (এনশসটিশে), জাতীে প্রাথশমক শিক্ষা একাবডশম (কনপ), প্রাথশমক শিক্ষার মাঠ 

পয রাবের শেশিন্ন পয রাবের কম রকতরা এেিং কেশণ শিক্ষকগণ জশিত শেল।   

 

প্রাথশমক শিক্ষা অশধদপ্তর পশরকল্পনাটি শেদ্যালেে পয রাবে োস্তোেন করার শেশিন্ন ব্যােস্থা গ্রহণ কবর। কযবহতু পশরকল্পনাটি স্বল্প 

সমবের মবে করা হবেবে এেিং কদিব্যাপী োস্তোেবনর পূবে র ককান পাইলটিিং করা হেশন। তাই শেদ্যালে পয রাবে পশরকল্পনা 

োস্তোেবন সমবে সমস্যার উদ্ভে হবত পাবর। উক্ত সমস্যাসমূবহর সম্ভাব্য ব্যাখ্যা কদোর জন্য জাতীে প্রাথশমক শিক্ষা একাবডশম 

(কনপ) কক প্রাথশমক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালে কর্তরক শনবদ রিনা প্রদান করা হে। তার কপ্রশক্ষবত জাতীে প্রাথশমক শিক্ষা একাবডশম (কনপ) 

তার োশষকর কম রপশরকল্পনার আওতাে কয শনেশমত ২/৩টি গবেষণা পশরচালনা কবর থাবক, তার অন্যতম একটি গবেষণা শহবসবে 

“সরকাশর প্রাথশমক শেদ্যালবে ককাশিডকালীন শনরামেমূলক ত্বরাশিত শিখন পশরকল্পনা োস্তোেবনর অেস্থা যাচাই” িীষ রক গবেষণা 

পশরচালনা কবর। 

 

 

 



9 
 

১.৪ শ্ব্দসমূবের েযাখ্যা  
 

COVID-19 (যকামভড-১৯): 
COVID-19 - CO-এর অথ য কনরাো (Corona), V-এর অথ য িাইরাস (Virus) আর D-এর অথ য বডবজজ 

(disease), 2019-এ novel coronavirus-ই হল COVID-19।  ারাত্মক সংক্রা ক এই মরাগ। িাইরাস 

পবরিানরর েতুে সদস্য এই কনরাোিাইরাস (prakriti basu, 2020)। কনরাোিাইরাস ১৯ মরাগ িা ককাশিড-১৯ মানুবষর 

জন্য একটি সংক্রা ক ব্যাবি,  া গুরুতর তীব্র িাস ন্ত্রীয় মরাগ লক্ষণস বষ্ট সৃবষ্টকারী কনরাোিাইরাস ২ (সাস য-মকাবি-২) ো ক এক 

িরনের িাইরানসর আক্র নণ হনয় থানক। কনরাো িাইরাস িলনত মূলত একট িাইরাস পবরিারনক মিাঝায় ম খানে অসংখ্য 

িাইরাস একসানথ থানক। এই পবরিানরর সি যনশষ আবিষ্কৃত িাইরসটর ো  ‘েনিল কনরাোিাইরাস’। এই িাইরানসর কারনণ সৃষ্ট 

মরাগনক িলা হয় ‘মকাবিড-১৯’। ২০১৯ সানলর ৩১ বডনসম্বনর চীনের উহাে শহনর কনরাোিাইরানসর একট প্রজাবতর 

সংক্রা ণ মদখা মদয়। বিি স্বাস্থয সংস্থা িাইরাসটনক প্রাবতষ্ঠাবেকিানি ‘২০১৯-এেবসওবি’(Novel Coronavirus) 

ো করণ কনর। 

Accelerated Remedial Lesson Plan (ARLP): 
মকাবিড-১৯ অবত াবরর কারনণ মদড় িছরনরর মিবশ স নয় বশক্ষা প্রবতষ্ঠাে িন্ধ থাকার পর সকল প্রাথব ক বিদ্যালনয় মেবণ কা যক্র  

শুরু করার লনক্ষয  ন্ত্রীপবরষদ বিিানগ অনুবষ্ঠত আন্ত: ন্ত্রণালয় সিার বসদ্ধানন্তর আনলানক  প্রাথব ক ও গণবশক্ষা  ন্ত্রণালনয়র 

বেনদ যশোয় জাতীয় বশক্ষাক্র  ও  পাঠ্যপুস্তক মিাড য “বশখে ঘাটবত পূরনণ ত্বরাবিত বশখে পবরকল্পো ২০২১” প্রণয়ে কনরনছ।  এই 

বশখে পবরকল্পো অনুসানর প্রথ  মেবণ মথনক পঞ্চ  মেবণর বশক্ষাথীনদর িাবড়র কাজ ও ওয়াকযশীট বিতরণ কনর বেয়ব ত পাঠদাে 

চল াে রাখা হয়,  া মকাবিডকালীে পবরবস্থবতনত বশক্ষাথীনদর পাঠদাে কা যক্র  চল াে রাখনত েতুে  াত্রা ম াগ কনর। ARLP 

মূলত কনরাোয় বশশুনদর ম  বশখে ঘাটবত হনয়নছ অল্প স নয়র  নধ্য তা পূরণ করার প্রনচষ্টা। ম খানে বশক্ষাক্র  বিনেষনণর  াধ্যন  

িাবষ যক পাঠ পবরকল্পোর সানথ স িয় করা হয়। িাংলানদনশর প্রাথব ক বশক্ষায় ম াগ্যতাবিবিক বশক্ষাক্র  অনুসরণ কনর আসনছ। 

 ার বিবিনত রবচত প্রবতট পাঠ্যপুস্তনকর সকল অংশই বশক্ষাথীর জন্য পাঠ করার প্রনয়াজে রনয়নছ। তনি বশক্ষাক্র  বিনেষনণর 

 াধ্যন  মদখা  ায় ম , বিবিন্ন মেবণনত একই বিষনয়র আংবশক পুরাবৃবি রনয়নছ। এজন্য সীব ত স নয়র  নধ্য বশক্ষাক্রন র সকল 

বদক অধ্যায়ে করার জন্য মিশ বকছু বিষয়িস্তুনক চল াে Accelerated Remedial Lesson Plan মথনক িাদ 

মদয়া হনয়নছ। মূলতোঃ বশক্ষাক্র  বিনেষণ কনর বিষয়িস্তুনক বতে িানগ িাগ করা হনয়নছ- 

১। Must Learn: ম  সকল বিষয়িস্তু অিশ্যই অধ্যয়ে করনত হনি। তা ARLP এর  নধ্য অন্তভূ যি করা হনয়নছ।  

২। Should Learn: পবরকবল্পত ARLP মত বকছুটা স য় মপনল ম  বিষয়নক পড়ানলখা করানো দরকার  নে করা হয়। 

৩। Nice to Learn: পবরকবল্পত ARLP মত এর একট তাবলকা নতবর করা হনয়নছ, ম  বিষয় গুনলা বিবিন্ন মেবণনত পুরাবৃবি 

রনয়নছ ।  বদ কখেও বিদ্যালয় কা ক্রযন র জন্য স য় মিবশ পাওয়া  ায়, তা হনল এই অংশটুকু মেবণনত পড়ানো ম নত পানর।  

১.৫ গবেষণার সীমােদ্ধতা  
 

গবেষণার ফলাফবলর সঠিকতা বৃশদ্ধর জন্য আরও অিংিগ্রহণকারী বৃশদ্ধ করা কযত। শকন্তু অথ র ও সমবের অিাবে অিাবে গবেষণার 

কবলাের আর বৃশদ্ধ করা সম্ভে হেশন। এ গবেষণার সেবচবে েি সীমােদ্ধতা শেল কবরানা পশরশস্থশতর মবে সিংগ্রহ করা। কবরানার 

প্রবকাপ কম শেল তবে তখনও কবরানার িে-িীশত সকবলর মবে্য কাজ করবত শেল। ফবল কদবির শেশিন্ন অঞ্চবল কযবে তথ্য 

সিংগ্রহ অবনক কঠিন শেল। ফবল সীশমত সিংখ্যক এলাকা কথবক তথ্য সিংগ্রহ করা হবেবে।  

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%95_%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BF
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%B0_%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B0_%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%AF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC_%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF_%E0%A6%B8%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80_%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8_%E0%A7%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%89%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%89%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8_%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC_(%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AF-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A6)
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%89%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8_%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC_(%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AF-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A6)
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মিতীয় অধ্যায়: সামেতয প যাব াচনা 
 

প্রাথমমক মশ্ক্ষায় যকামভড-১৯ এর প্রভাে 
 

কবরানা মহামাশর মানে জীেবনর প্রাে সকল কক্ষবত্রই পশরেতরন এবনবে। এই সকল পশরেতরবনর মবে সেবচবে কেশি উবেখবযাগ্য 

হল, শিক্ষা ব্যেস্থাে পশরেতরন। সরাসশর শিক্ষাদাবনর োইবর শেশিন্ন অনলাইন প্লাটফম র ব্যেহার কবর পাঠদাবনর শেিাল সুবযাগ ততশর 

হবেবে। একই সাবথ নানা জটিলতা ও নতুন কবর িাোরও সূবযাগ ততশর কবরবে। ককাশিড-১৯ শ্বাসযবন্ত্রর একটি সিংর্ক্ামক করাগ 

যা সাস র-ককাি-২ নাবম একটি নতুন আশেষ্কৃত কবরানািাইরাস দ্বারা সৃষ্ট। কবরানা কথবক ‘ককা’, িাইরাস কথবক ‘শি’, এেিং ‘শডশজজ’ 

ো ‘করাগ’ কথবক ‘শড’ শনবে এর সিংশক্ষপ্ত নামকরণ ককাশিড করা হে (ইউশনবসফ , ২০২১)। চীবনর উহান িহবর ২০১৯ সাবলর ৩১ 

শডবসম্ববর কবরানািাইরাবসর একটি প্রজাশতর সিংর্ক্মণ কদখা কদে যা শেশ্ব স্বাস্থয সিংস্থা িাইরাসটিবক প্রাশতষ্ঠাশনকিাবে ‘২০১৯-

এনশসওশি’(Novel Coronavirus) নামকরণ কবর (Basu, 2020) । 

কবরানা িাইরাস িনাবক্তর কপ্রশক্ষবত ২০২০ সাবলর ১৭ মাচ র কথবক  সকল শিক্ষা প্রশতষ্ঠাবন সরাসশর পাঠদান কায রর্ক্ম েন্ধ কঘাষণা 

করা হে (Li, Sharma, & Matin , 2021)। শেশিন্ন সমবে অেস্থার পশরেতরবন কখালা হবলও আোবরা েন্ধ করবত হে। কিষ 

পয রন্ত  সেশমবল প্রাে ১৮ মাস েন্ধ থাবক সরাসশর শিক্ষা কায রর্ক্ম।  োিংলাবদবির প্রাে ৩৭ শমশলেন শিক্ষাথীর শিক্ষা অজরন ব্যহত 

হে এই মহামাশরর কারবন দীঘ র সমে শেদ্যালে কায রক্ক্র্ক্ম েন্ধ থাকার কারবন (UNICEF, 2022)।  

কবরানা মহামাশরবত প্রাে ১৮ মাস (Li, Sharma, & Matin , 2021) শেদ্যালবে সরাসশর শিখন কিখাবনা কায রর্ক্ম েন্ধ থাকাে 

শিক্ষাথীবদর মবে ঝবর পিার হার কেবিবে। কেশণবিবদ এই সিংখ্যা শিন্ন রকম। উপবরর শদবকর কেশণবত ঝবর পিার হার কেশি। 

কমবেবদর মবে ১৩% শিক্ষাথী এেিং কেবলবদর মবে ১৪% শিক্ষাথী ঝবর পিার কেবল পবি। মহামারীর কারবণ শিক্ষাথীবদর 

মবে স্কুল কথবক ঝবর পিার আিিংকা কেবিবে। শেবিষ কবর দশরদ্র এেিং প্রাশন্তক জনবগাষ্ঠীর কমবে শিশুবদর মবে এই হার কেশি। 

শেষেটি গত কবেক দিবকর কয শিক্ষাথী িশতরবত কমবেবদর সিংখ্যা বৃশদ্ধ কপবেশেল তার অেনমবনর একটা েি ইশেত শদবে 

(UNICEF, 2021)।  ২০২১ সাবল যখন শেদ্যালবে সরাসশর শিক্ষা কায রর্ক্বমর জন্য খুবল কদো হে তখন  ঝবর পিা শিক্ষাথীবদর 

দুই র্ততীোিংি শিক্ষাথীবদর অশিিােক তাবদর সন্তানবক শেদ্যালবে পাঠাবনার শচন্তা োদ শদবেবেন (Li, Sharma, & Matin , 

2021)। যশদও কবরানা মহামাশরর কারবন শেদ্যালে কায রর্ক্ম েন্ধ থাকার সমবে শেশিন্ন শডশজটাল প্লাটফবম র শিক্ষা কায রর্ক্ম 

পশরচাশলত হবেশেল। যার মবে অন্যতম শেল কটশলশিিন ও করশডওবত কেশণ পাঠ উপস্থাপনা। তবে এই শডশজটাল শডিাইস শনি রর 

দূর শিক্ষণ কায রর্ক্ম শেল প্রবোজবনর তুলনাে অপয রাপ্ত; িহর ও গ্রাবম কটশলশিিন এেিং অন্যান্য অনলাইন প্লাটফবম র প্রবেি কযাগ্যতার 

মবে রবেবে শেস্তর ফারাক। ৭৬ িাগ কক্ষবত্র িহবরর োশিবত টিশি থাকবলও গ্রাবম ৩২ িাগ োশিবত শনজস্ব টিশি আবে (Li, 

Sharma, & Matin , 2021)।  ককাশিড-১৯ এ শেদ্যালেে েন্ধ থাকাে শিক্ষাথীবদর কয শিখন ঘাটশত হবেবে তা পূরণ করাই 

এখন সেবচবে েি চযাবলঞ্জ। স্কুল পূনরাে কখালার পর যারা শেদ্যালবে শফবর এবসবে তাবদর শিক্ষার ক্ষশত পুশষবে শনবত েি ধরবণর 

প্রবচষ্টা থাকা প্রবোজন তবে এবক্ষবত্র মবন রাখবত হবে এই মাহমাশরর সমবে এশিোর ১২৮ শমশলেন শিক্ষাথী স্কুবলর োইবর শেল 

যা সামশগ্রকিাবে শেবশ্বর প্রাে অবধ রক শুক েশহর্ভ রত শিক্ষাথীর সমান (UNICEF, 2021)। এশডশে তার একটি গবেষণাে 

কদশখবেবেন, শিক্ষাথীবদর অশিিােকবদর সাবথ কথা েবল তাবদর সেবচবে কেশি শচন্তার শেষে মবন হবেবে সন্তাবনর ধীবর ধীবর 

শিখবন শপশেবে যাওো। ৩৮ িাগ অশিিােক তাবদর সন্তাবনর শিখবন শপশেবে পিার কথা উবেখ কবরবেন। এই সিংখ্যা শনম্ন আবের 

অশিিােকবদর মবে শেল ৪১ িাগ। কারণ তাবদর তাবদর শিশুরা দূর শিক্ষণ এেিং ই-লাশন রিং প্লাটফবম র প্রবেি করবত পাবরশন (Li, 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%89%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%89%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8_%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC_(%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AF-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A6)
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Sharma, & Matin , 2021)।  শিখবনর এই ঘাটশত কাটিবে ওঠার শেশিন্ন পরামি র কদো হে শেশিন্ন সিংস্থা ও গবেষণা কথবক। 

এশডশে তার ADB BRIEFS NO. 200 এ শিক্ষাথীবদর উচ্চ ঝবরপিার হাবরর সাবথ সাবথ শিক্ষাথীবদর শিখন ঘাটশত পূরবণ 

সামশষ্টক পশরকল্পনা গ্রহবণর পরামি র কদে। তাবদর মবত েতরমাবন সরকাশর শেদ্যালবে শিখবনর ক্ষশত পুশষবে কনোর কয ব্যেস্থা 

েতরমান তা পয রাপ্ত নে; ঘাটশত পূরণ পশরকল্পনাে আেশ্যকীে শিখন কযাগ্যতাগুবলাবক গুরুত্ব কদোর এেিং শিক্ষক ও কশমউশনটি 

সম্পৃক্তকরন কজারদার করার জন্য পরামি র শদবেবে (Li, Sharma, & Matin , 2021)।   

 

২.২ মশ্ক্ষাথযীবের মশ্খ্ন ঘাটমত পূরবণ ত্বরামিত মশ্খ্ন পমরকল্পনা    
 

কবরানা সিংর্ক্মণ কবম এবল পৃশথেীর অন্যান্য কদবির মবতা োিংলাবদবিও লকডাউন শিশথল করা হে। ১২ কসবেম্বর ২০২১ কথবক 

৫ম কেশণর শিক্ষাথীবদর প্রশতশদন ও অন্যান্য কেশণর শিক্ষাথীবদর সপ্তাবহ ১/২ শদন শেদ্যালবে সরাসশর কেশণ-কায রর্ক্বম অিংিগ্রহবণর 

সুবযাগ কদওো হে (সালাম এেিং এলাহী, ২০২২)। ককাশিড-১৯ সিংর্ক্ান্ত জাতীে কাশরগশর পরামি রক কশমটির সুপাশরি এেিং 

শিক্ষাপ্রশতষ্ঠান কখালার আন্তঃমন্ত্রণালে সিার শসদ্ধান্ত অনুসাবর, প্রাথশমক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালবের শনবদ রিনাে জাতীে শিক্ষার্ক্ম 

ও  পাঠ্যপুস্তক কোড র (এনশসটিশে) “শিখন ঘাটশত পূরবণ ত্বরাশিত শিখন পশরকল্পনা ২০২১” প্রণেন কবরবে (সালাম এেিং এলাহী, 

২০২২)।   

এনশসটিশে কর্তরক প্রণীত এই পশরকল্পনার শেবিষ তেশিষ্টয শেল, শিক্ষাথী েতরমাবন কয কেশণবত পাঠ গ্রহণ করবে তার সাবথ পূবে রর 

কেশণর পাবঠর সিংবযাগ স্থাপন কবর কদো হবেশেল (এনশসটিশে, ২০২১ )। এই পশরকল্পনাটি ২০২১ সাবলর ১২ কসবেম্বর কথবক ২০ 

শডবসম্বর সমেকাবলর জন্য প্রণেন করা হবেশেল (এনশসটিশে, ২০২১ )। কযখাবন staggering পদ্ধশতবত (সালাম এেিং এলাহী, 

২০২২) শেদ্যালে কায রর্ক্ম চালু রাখার শসদ্ধাবন্তর কারবন ৫ম কেশণর জন্য ৭২ কম রশদেস এেিং অন্যান্য কেশণর জন্য ১৩ কম রশদেস 

কবর সমে  পাওো শগবেশেল। এই সমবে শিক্ষাথীর েতরমান কেশণর পূবে রর এেিং পূবে রর কেশণর শিখনঘাটশত পূরণ করা প্রাে অসম্ভে, 

তাই এই পশরকল্পনাে প্রশতটি শেষবের শুধু অেশ্যই শিখনীে পাঠ/বযাগ্যতাবক শেবেচনা করা হে (এনশসটিশে, ২০২১ )। এই 

পশরকল্পনাবত সকল শেষবের পশরকল্পনা অন্তর্ভ রক্ত থাকবলও মূলতা শিক্ষাথীবদর সাক্ষরতা তথা িাষাগত দক্ষতা এেিং গাশণশতক 

দক্ষতা অজরবনর প্রশত যথাযথ গুরুত্ব প্রদাবনর শনবদ রিনা কদো হে (এনশসটিশে, ২০২১ ) 

শনরামেমূলক ত্বরাশিত শিখন পশরকল্পনার সমে কয সকল শেষে শেবেচনা করা প্রবোজন তা হবলা: শিক্ষাথীবদর প্রবোজনীে সহােতা 

দাবনর মােবম কগ্রডশিশিক শেষেেস্তু উপস্থাপন করা, উচ্চতর মাত্রার দক্ষতা ও শেষেেস্তুগুবলাবক অগ্রাশধকার কদো, শিক্ষাথীবদর 

শিখন কিখাবনার সৃজনিীল পদ্ধশত গ্রহণ, পূে রেতী কেশণর জ্ঞান ও দক্ষতাজশনত ঘাটশত থাকা সবত্বও েতরমান কেশণশিশিক শেষেেস্তু 

কথবক পাঠ আরম্ভ করা, সে রাশধক গুরুত্বপূণ র শেষেেস্তু এেিং কযাগ্যতাসমূহ িনাক্ত কবর শিখন কিখাবনা কায রােশলবত কসগুবলা সুসমিে 

করা এেিং সকল শিক্ষাথীর শিখন অজরন শনশিত করার জন্য যথাযথ শনবদ রিনা ও সহােতা প্রদান করা (Short and Hirsh 

(2020) । উপবরর শেষেগুবলার শেবেচনাে এনশসটিশে কর্তরক প্রণীত “শিখন ঘাটশত পূরবণ ত্বরাশিত শিখন পশরকল্পনা ২০২১” টি 

একটি আদি র শনরামেমূলক ত্বরাশিত শিখন পশরকল্পনা শেল।  
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২.৩. প্রাথমমক মশ্ক্ষায় যকামভড-১৯ এর ঘাটমত পূরণ পমরকল্পনার োস্তোয়ন     
 

ত্বরাশিত শিক্ষণ পশরকল্পনা সফলিাবে োস্তোেবনর জন্য ৫টি উপাবের মবে এক ও পাঁচ নম্বর উপাে শেল (১) ত্বরাশিতকরণ ককৌিল 

শনধ রারণ: শেদ্যালবের সকল অিংিীজবনর প্রশতশনশধর সমিবে শেদ্যালবের ত্বরাশিত শিক্ষণ পশরকল্পনা শনধ রারণ, োস্তোেন এেিং 

কযাগাবযাগ রক্ষা করা। (৫) সকল অিংিীজনবক তরাশিত শিখন প্রশর্ক্োে সম্পৃক্তকরণ: তরাশিত শিক্ষণ কায রকরিাবে োস্তোেবনর 

জন্য শপতামাতা এেিং অন্যান্য সহােতাকরীবদর কাে কথবক কী ধরবণর সহােতা শিক্ষাথীগণ কপবত পাবরন, তা শচশিতকরবণর 

মােবম উক্ত কাবজ সম্পৃক্ত করা। (Short and Hirsh (2020)। এনশসটিশে এই পশরকল্পনা োস্তোেবন শিক্ষক ও শেদ্যালবের 

পািাপাশি শিক্ষাথীর অশিিােকগবণর অিংিগ্রহণ শনশিতকরবন শনবদ রিনা প্রদান কবর । তারই ধারাোশহকতাে  অশিিােকবদরবক 

শিক্ষাথীর শিখবন সহােতার অিংিীদার করার জন্য আেশ্যকীে শিখন দক্ষতার অবনক শেষে োশির কাবজর মােবম প্রদাবনর 

শনবদ রিনা প্রদান করা হে (এনশসটিশে, ২০২১ )। Short and Hirsh এর পশরকল্পনা োস্তোেবনর শদ্বতীে ও র্ততীে উপাে হবলা 

(২) কায রকর  ত্বরাশিত শিক্ষণ োস্তোেবনর জন্য উপবযাশগ সিংস্থাপন: প্রশতটি কেশণর প্রশতটি ককাবস রর জন্য প্রবোজনীে উচ্চমাবনর 

ককাস রসামগ্রী সরেরাহ, মূল্যােন এেিং অপশরহায র দক্ষতাসমূহ অজরবনর শনবদ রিনা প্রদান। (৩) শিশুর সামশগ্রক শেকাবি মবনাশনবেি: 

শিখবনর শেষেেস্তু শিশুর সিংস্স্কৃশত এেিং পশরশচত পশরসর কথবক শনে রাচন করা। সকল শিশুবক স্ব স্ব প্রবোজন অনুসাবর একাবডশমক 

এেিং মবনাঃসামাশজক সহােতা প্রদান করা (Short and Hirsh (2020)। “শিখন ঘাটশত পূরবণ ত্বরাশিত শিখন পশরকল্পনা 

২০২১” োস্তোেবন এনশসটিশে এই পশরকল্পনার সাবথ একটি োস্তোেন শনবদ রশিকা ততশর কবর। কযখাবন শিক্ষাথীবদর স্নায়ুবরাগ ো 

ট্রমা কাটিবে উঠার কক্ষবত্র মবনা-সামাশজক সহােতার শনবদ রিনা কদো হবেশেল। তাোিা  শিক্ষকবদরবক পূে রেতী কেশণর পাবঠর সাবথ 

েতরমান পাবঠর সিংবযাগ স্থাপবনর শনবদ রিনা কদো হবেশেল (এনশসটিশে, ২০২১ )।  (Short and Hirsh (2020)  এর চতুথ র 

উপাে হল (৪) শিক্ষকগণবক প্রবোজনীে সহােতা প্রদান: শিক্ষার্ক্ম শিশিক কপিাগত শিখন পয রাবলাচনার শিশিবত শিক্ষকগবণর 

জন্য প্রবোজনীে শিক্ষবণর পশরকল্পনা করা এেিং এজন্য উচ্চমাত্রার শিখনসামগ্রী সরেরাহ করা। কসই সাবথ শিক্ষকগণবক এ সিংর্ক্ান্ত 

অশিজ্ঞতা গ্রহন, অনুরূপ পাঠ পয রবেক্ষণ, এেিং অনুিীলবনর সুবযাগ প্রদান। এই পশরকল্পনা োস্তোেবন প্রাথশমক ও গণশিক্ষা 

মন্ত্রণালবের শনবদ রিনাে এনশসটিশে ও কনপ কযৌথিাবে শিক্ষকবদর দক্ষতা উন্নেবন অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রদান কবর এেিং এই 

পশরকল্পনার সাবথ একটি স্বব্যাখ্যাশেত শিক্ষক শনবদ রশিকা অন্তর্ভ রক্ত করা হে (এনশসটিশে, ২০২১ )।  এই পশরকল্পনার অন্যতম উবিশ্য 

শেল শিক্ষাথীবদর পূবে রর শিখন ঘাটশত পূরণ করা। তাই এই পশরকল্পনাে খুে কজারাবলািাবে সামশষ্টক মূল্যােন এশিবে যাওো এেিং 

ধারাোশহক মূল্যােবনর মােবম শিক্ষাথীবদর শিখন শনশিত করার প্রশত গুরুত্বাবরাপ করা হে (এনশসটিশে, ২০২১ )।  

কবরানা মহামারী আমাবদর  স্বািাশেক জীেন - য রর্ক্বম  অনাকািংশখত যাপবনর  েন্দপতন ঘটাে এেিং  শেদ্যালবের স্বািাশেক কা

পশরেতরন শনবে আবস । সামাশজক দূরবত্বর  কারবণ মুবখামুশখ পাঠদাবনর সীমােদ্ধতা এেিং  শিক্ষাপ্রযুশক্তর অিাে, পশরোর ও ককোর 

শগিাবস রর  মানশসক চাবপর কারবণ  েহু শিক্ষাথী প্রতযাশিত কযাগ্যতার কথবক কম কযাগ্যতা অজরন কবর (Bryant et al, 2020)। 
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ততৃীয় অধ্যায়: গবেষণা পদ্ধমত 
 

গবেষণা পদ্ধশত অোবে গবেষণার এবপ্রাচ ,গনিষণায় মক্ষত্র ও েমুো বেি যাচে, তথ্য সিংগ্রবহর টুলস, টুলস পাইলটিিং, তথ্য সিংগ্রহ 

পদ্ধশত, তথ্য শেবেষণ পদ্ধশত এেিং গবেষণা কায রর্ক্বম অনুসৃত তনশতকতার শেষে উপস্থাপন করা হবেবে। 

৩.১ গবেষণার এবপ্রাচ 

এ গবেষণাটিবত পশরমাণগত (Quantative approach) এবপ্রাচ অনুসৃত হবেবে। 

৩.২ গবেষণায় যক্ষত্র ও নমুনা মনেযাচন  

এ গবেষণার মূল কক্ষত্র হবলা োিংলাবদবির সরকাশর প্রাথশমক শেদ্যালে। শেদ্যালবের প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক এেিং 

শিক্ষাথীবদরবক গবেষণার অিংিগ্রহণকারী শহবসবে শেবেচনা করা হবেবে। োিংলাবদবির শেিাগ কথবক শুরু কবর শেশিন্ন ধাবপ কজলা, 

উপবজলা ও শেদ্যালে োোইবের কক্ষবত্র মাশিবেজ ক্লাোর নমুনােন পদ্ধশত অনুসরণ করা হবেবে। মূলতঃ প্রশত শেিাগ কথবক ২টি 

কবর কজলা শনে রাচন কবর কমাট ১৬টি কজলা শনধ রারণ করা হবেবে (শচত্র-৩.১)। প্রশত কজলা কথবক ২টি কবর কমাট ৩২টি উপবজলা 

শনে রাচন করা হবেবে (সারশণ-৩.১)।  

তথ্য সিংগ্রবহর কক্ষবত্র কিৌবগাশলক অেস্থা কযমন সমতল, পাহাি, হাওি, চর, উপকূল শেবেচনা করা হবেবে এেিং শেদ্যালে োোইবে 

ঐ সকল কিৌবগাশলক তেশিষ্টযপূণ র শেদ্যালে ক্লাোবরর অন্তর্ভ রক্ত কবর তদেচেবনর মােবম শেদ্যালে োোই করা হবেবে।  সে রবমাট 

৩২টি উপবজলার মবে ২২টি সমতল, ৩টি পাহািী, ৩টি হাওি, ২টি চর এেিং ২টি উপকূলীে উপবজলা শনে রাচন করা হবেবে। প্রশত 

উপবজলা কথবক উবিশ্যমূলকিাবে ২টি কবর শেদ্যালে শনে রাচন কবর কমাট ৬৪টি শেদ্যালে শনধ রারণ করা হবেবে। ৩২টি উপবজলার 

মবে ১৬টি উপবজলা কথবক িহবরর শেদ্যালে এেিং অেশিষ্ট  ১৬টি উপবজলা কথবক গ্রাবমর শেদ্যালে শহবসবে শচশতত করা হবেবে 

(সারশণ-৩.২)।    

প্রশত শেদ্যালে কথবক ৬ জন শিক্ষাথী রীশতেদ্ধ তদেচেন পদ্ধশতবত শনে রাচন করা হে। এিাবে এ গবেষণাে কমাট ৩৮৪জন শিক্ষাথীর 

কাে কথবক তথ্য সিংগ্রহ করা হবেবে। প্রশত শেদ্যালবের চলমান রুটিবন কয সকল শিক্ষবকর কেশণ কায রর্ক্ম শনধ রাশরত শেল এমন ২ 

জন শিক্ষবকর (প্রধান শিক্ষক/সহকাশর শিক্ষক) শনকট কথবক তথ্য সিংগ্রহ করা হবেবে (কমাট শিক্ষক ১২৮জন) এেিং প্রশত 

শেদ্যালবের ১টি কবর কেশণ কায রর্ক্ম পয রবেক্ষণ করা হবেবে। এ গবেষণার আওতাে কমাট ৬৪টি ক্লাস পয রবেক্ষণ করা হবেবে (সারশণ-

৩.১)। এ োিাও শেদ্যালবের সাশে রক স্বাস্থযশেশধ কতটুকু পাশলত হবে তা পয রবেক্ষণ করা হবেবে।  

সারবণ-৩.১ : মেমভন্ন স্তবর নমনুায়নকতৃ প্রমতমনমধ্র সংখ্যা 

শেিাগ কজলা উপবজলা শেদ্যালে শিক্ষাথী শিক্ষক কেশণকক্ষ 

৮ ৮২=১৬ ১৬২=৩২ ৩২২=৬৪ ৬৪১২=৩৮৪ ৬৪২=১২৮ ৬৪১=৬৪ 
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সারমণ-৩.২: যে া, উপবে া এেং মেেযা বয়র যভৌবগাম ক অেস্থা 

বিিাগ মজলা উপনজলা মিৌনগাবলক অিস্থা উপনজলার িরে 

ঢাকা 

মগাপালগঞ্জ 
মগাপালগঞ্জ সদর স তল শহর  (মপৌরসিা) 

কাবশয়ােী স তল গ্রা  

বকনশারগঞ্জ 
মহানসেপুর স তল শহর  (মপৌরসিা) 

ব ঠা ইে হাওর গ্রা  

চট্টগ্রা  

মোয়াখালী 
মোয়াখালী সদর স তল শহর (মপৌরসিা) 

হাবতয়া উপকূল গ্রা  

িান্দরিাে 
িান্দরিাে সদর পাহাড় শহর (মপৌরসিা) 

মরায়াংছবড় পাহাড় গ্রা  

রাজশাহী 

োনটার 
োনটার সদর স তল শহর (মপৌরসিা) 

িড়াইগ্রা  স তল গ্রা  

বসরাজগঞ্জ 
বসরাজগঞ্জ সদর স তল শহর (মপৌরসিা) 

কাজীপুর চর গ্রা  

খুলো 

খুলো 
খুলো সদর স তল শহর (বসট কনপ যানরশে) 

দানকাপ উপকূল গ্রা  

চুয়াডাঙ্গা 
চুয়াডাঙ্গা সদর স তল শহর (মপৌরসিা) 

দামুরহুদা স তল গ্রা  

িবরশাল 

িবরশাল 
িবরশাল সদর স তল শহর (বসট কনপ যানরশে) 

ম নহন্দীগঞ্জ চর গ্রা  

বপনরাজপুর 
বপনরাজপুর সদর স তল শহর (মপৌরসিা) 

োবজরপুর স তল গ্রা  

রংপুর 

কুবড়গ্রা  
োনগিরী স তল শহর (মপৌরসিা) 

বচল ারী চর গ্রা  

েীলফা ারী 
মডা ার স তল শহর (মপৌরসিা) 

নসয়দপুর স তল গ্রা  

বসনলট 

বসনলট 
বসনলট সদর স তল শহর (বসট কনপ যানরশে) 

মগালাপগঞ্জ স তল গ্রা  

সুো গঞ্জ 
সুো গঞ্জ সদর স তল শহর (মপৌরসিা) 

জা ালগঞ্জ হাওড় গ্রা  

 য় েবসংহ 

 য় েবসংহ 
ফুলপুর স তল শহর (মপৌরসিা) 

িালুকা স তল গ্রা  

মেত্রনকাণা 
দুগ যাপুর পাহাড় শহর (মপৌরসিা) 

ম াহেগঞ্জ হাওড় গ্রা  
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শচত্র-৩.১: শেদ্যালবের কিৌবগাশলক অেস্থান 

 

 

 

৩.৩ তথয সংগ্রবের টু স    
 

 এ গনিষণা কা ক্রযন   াত্র তথ্য সংগ্রনহর জন্য ৩ট টুলস ব্যিহার করা হনয়নছ। বেনে টুলসসমূনহর িণ যো করা হনলা:  

 

১. প্রশ্নমালা: কাঠাবমােদ্ধ ও অধ র- কাঠাবমােদ্ধ  প্রবশ্নর মােবম  প্রধান শিক্ষক/সহকাশর শিক্ষকগবণর শনকট কথবক তথ্য 

সিংগ্রহ করা হবেবে।  

২. সাক্ষৎকারপত্র: কাঠাবমােদ্ধ ও অধ র- কাঠাবমােদ্ধ প্রবশ্নর মােবম শিক্ষাথীবদর শনকট কথবক তথ্য সিংগ্রহ করা হবেবে।  

৩. পয রবেক্ষণ কচকশলে: শেদ্যালবের স্বাস্থযশেশধ এেিং কেশণকায রর্ক্ম কাঠাবমােদ্ধ পয রবেক্ষণপবত্রর মােবম পয রবেক্ষণ 

করা হবেবে। পয রবেক্ষণপবত্র মাত্রার জন্য করটিিং কেল ব্যেহার করা হবেবে।  
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৩.৪ টু স পাই মটং 
এ গবেষণার টুলসসমূহ মেমনশসিংহ িহবরর ২টি সরকাশর প্রাথশমক শেদ্যালবে পাইলটিিং করা হবেবে। পরেতীবত পাইলটিিং এর 

ফলাফবলর আবলাবক টুলসসমূহ পশরমাজরন করা হবেবে। 

 

৩.৫ তথয সংগ্রবের যকৌশ্   

 

সকল গবেষবকর জন্য প্রস্তুতকৃত গাইডলাইন অনুসরণ কবর  উপাি সিংগ্রহ করা হবেবে। উপাি সিংগ্রবহর  শুরুবত গবেষকগণ 

উপবজলা শিক্ষা অশফস কথবক সরকাশর প্রাথশমক শেদ্যালবের তাশলকা প্রস্তুত কবরন এেিং সিংশেষ্ট উপবজলার ২টি সরকাশর প্রাথশমক 

শেদ্যালে শনবদি রনা অনুযােী  শনে রাচন কবরন। উক্ত শনে রাশচত শেদ্যালে কথবক তথ্য সিংগ্রহ করা হে।  

শেদ্যালবে উপশস্থত হবে প্রধান শিক্ষবকর শনকট গবেষণার জন্য প্রবোজনীে সহবযাশগতা চাওো হে এেিং গবেষণার গুরুত্ব তুবল ধরা 

হে। চলমান রুটিবন শনধ রাশরত কেশণ হবত একটি কেশণর পাঠ পয রবেক্ষণ েক ব্যেহার কবর পয রবেক্ষণ করা হে। পাঠটি প্রথম কথবক 

কিষ পয রন্ত কেশণবত শিক্ষাথীবদর শপেবন েবস পয রবেক্ষণ করা হে। পয রবেক্ষণ কিষ হবল উক্ত কেশণর ৬ জন শিক্ষাথীবক শনবে 

কেশণকবক্ষর োশহবর সাক্ষাৎকারপত্র ব্যেহার কবর পয রাের্ক্বম প্রবতযক শিক্ষাথীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হে। উবেখ্য কয, প্রথবম 

কুিলাশদ শজজ্ঞাসা কবর শিক্ষাথীবদর জিতা দূর করা হে। শেশিন্ন শিক্ষাথীর কাে কথবক প্রাপ্ত প্রবোজনীে তথ্যসমূহ শলশপেদ্ধ করা 

হে। এরপর ২জন শিক্ষবকর তথ্য সিংগ্রহ গ্রহণ করা হে। প্রশত শেদ্যালে কথবক চলমান রুটিবন পাঠ পশরচালনাকারী দুজন শিক্ষবকর 

(প্রধান শিক্ষক/সহকারী শিক্ষক) প্রশ্নপবত্রর মােবম তথ্য সিংগ্রহ করা হে। 

৩.৬ তথয মেবেষণ পিমত   
 

এ গবেষণাে তথ্য শেবেষণ এ Descriptive Statistics ব্যেহার করা হবেবে। তথ্য শেবেষবণর কক্ষবত্র এসশপএসএস (SPSS) 

ব্যেহার কবর তথ্য শেবেষণ করা হবেবে। তথ্য শেবেষবণর কক্ষবত্র িতকরা ব্যেহার করা হবেবে।   

৩.৭ গবেষণার ননমতকতা   
 

এ গবেষণাে অনুসৃত তনশতকতাে সকল শদক কমবন চলা হবেবে। তথ্য সিংগ্রবহর প্রথবম উপবজলা শিক্ষা অশফসবক অেশহত করা 

হবেবে। শেদ্যালবে তথ্য সিংগ্রবহর সমে প্রধান শিক্ষবকর সাবথ গবেষণার উবিশ্য সম্পবকর আবলাচনা করা হে। শিক্ষকবদরবক এেিং 

শিক্ষাথীবদর জানাবনা হে কয, এ গবেষণার তথ্যপ্রদানকারীগবণর নাম প্রকাি করা হবে না। তাোিা গবেষণাে কস সকল উদ্বৃশত ো 

তথ্য সিংগ্রহ করা হবেবে, কসবক্ষবত্র করফাবরন্স প্রদান করা হবেবে।    
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চতথুয অধ্যায়: তথয উপস্থাপন ও মেবেষণ 
 

এ অোবে শিক্ষকবদর শনকট কথবক প্রাপ্ত তথ্য, পয রবেক্ষবণর তথ্য এেিং শিক্ষাথীবদর তথ্য উপস্থাপন এেিং শেবেষণ করা হবেবে। 

তথ্য উপস্থাপবনর কক্ষবত্র শনরামেমূলক ত্বরাশিত শিখন পশরকল্পনা োস্তোেবনর মাত্রা শনরূপণ করা, শনরামেমূলক ত্বরাশিত শিখন 

পশরকল্পনা োস্তোেবন সমস্যাসমূহ িনাক্ত করা এেিং শিক্ষণ ঘাটশত পূরবণ প্রবোজনীে ব্যেস্থা গ্রহবণর উপাে শচশিত করার শেষে 

উপস্থাপন করা হবেবে। 

 

তথয উপস্থাপন ও মেবেষণ 

৪.১ মশ্ক্ষকবের মনকট যথবক প্রাপ্ত তথয উপস্থাপন ও মেবেষণ 

তথ্য প্রদােকারীর সংখ্যা 

 

মদনশর ৮ট বিিাগ মথনক ম াট ১২২ জে বশক্ষনকর বেকট মথনক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তার  নধ্য ৭৪ জে সহকারী বশক্ষক এিং 

িাকী ৪৮ জে প্রিাে বশক্ষক।  

তথ্য প্রদােকারীর সংখ্যা সংখ্যা শতকরা 

সহকারী বশক্ষক ৭৪ 
৬০.৬৬ 

প্রিাে বশক্ষক ৪৮ 
৩৯.৩৪ 

ম াট ১২২ 
১০০.০০ 

 

সারবণ-৪: বশক্ষকতার অবিজ্ঞতা 

তথ্য প্রদােকারীর বশক্ষনকর অবিজ্ঞতা (িছর) সংখ্যা শতকরা 

০-৯ ২৪ ১৯.৭ 

১০-১৯ ৪৭ ৩৮.৫ 

২০-২৯ ৩২ ২৬.২ 

৩০-৩৯ ১৯ ১৫.৬ 

ম াট ১২২ ১০০.০০ 

 

সারবণ ৪. তথ্য প যনিক্ষণ কনর মদখা  ায় ম , শতকরা ৩৮.৫ িাগ, ২৬.২ িাগ, ১৯.৯৭ িাগ ও ১৫.৬ বশক্ষনকর  বশক্ষকতার 

অবিজ্ঞতা  থাক্রন  10-19 িছর, ২০-২৯ িছর, ০-৯ িছর এিং ৩০-৩৯ িছর। 

 

সারবণ-৪.১: বশখে ঘাটবত পূরণ বিষয়ক বশখে ত্বরাবিতকরণ পাঠ পবরকল্পো (ARLP) প্রাপ্যতা 

বশখে ত্বরাবিতকরণ পাঠ পবরকল্পো (ARLP) প্রাপ্যতা সংখ্যা শতকরা 

হযাঁ 121 99.2 

ো 1 0.8 

ম াট 122 100.00 
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সারবণ ৪.১ এর তথ্য বিনেষণ কনর মদখা  ায় ম , “বশখে ঘাটবত পূরণ বিষয়ক বশখে ত্বরাবিতকরণ পাঠ পবরকল্পো (ARLP)” 

মপনয়নছে বকো? এ প্রনের উিনর শতকরা 99.2 িাগ বশক্ষক বশখে ঘাটবত পূরণ বিষয়ক বশখে ত্বরাবিতকরণ পাঠ পবরকল্পো 

(ARLP)”  থাস নয় মপনয়নছে এিং শতকরা 0.8 িাগ বশক্ষক ARLP পােবে িনল জাোে। 

 

সারবণ ৪.২: ARLP প্রাবপ্তর  াধ্য  

ARLP প্রাবপ্তর  াধ্য  
সংখ্যা শতকরা 

এইউইও/এটইও ৫৮ 47.50 

প্রিাে বশক্ষক ৪৬ 37.70 

ওনয়িসাইট  ১৩  10.70 

অন্যান্যনদর বেকট হনত ৫ 4.10 

ম াট ১২২ 100.00 

 

সারবণ ৪.২ এ তথ্য প যনিক্ষণ কনর মদখা  ায় ম ,  47.50 িাগ বশক্ষক এইউইও/এটইও, 37.70 িাগ বশক্ষক প্রিাে বশক্ষক, 

10.70 িাগ বশক্ষক ওনয়িসাইট এিং 4.10 িাগ বশক্ষক অন্যান্য  াধ্য  মথনক ARLP মপনয়নছে। 

 

সারবণ ৪.৩: বশক্ষকগণ ARLP সম্পনকয ওবরনয়নেশে প্রাপ্যতা 

ARLP সম্পনকয ওবরনয়নেশে মপনয়নছে সংখ্যা শতকরা 

হযাঁ 116 95.10 

ো 6 4.90 

ম াট 122 100.00 

 

সারবণ ৪.৩ এ তথ্য বিনেষণ কনর মদখা  ায় ম ,  95.10 িাগ বশক্ষক ARLP সম্পনকয ওবরনয়নেশে মপনয়নছে এিং  াত্র 4.90 

িাগ বশক্ষক পাে োই। 

 

সারবণ ৪.৪: বশক্ষকগণ ARLP সম্পনকয ওবরনয়নেশে প্রাবপ্তর  াধ্য  

বশক্ষকগণ ARLP সম্পনকয ওবরনয়নেশে প্রাবপ্তর  াধ্য  সংখ্যা শতকরা 

এইউইও/এটইও 76 65.52 

ইউআরবস ইেস্ট্রাক্টর 40 34.48 

ম াট 116 100.00 

 

সারবণ ৪.৪ এ তথ্য প যনিক্ষণ কনর মদখা  ায় ম , 65.52 িাগ বশক্ষক এইউইও/এটইও এিং 34.48 িাগ বশক্ষক ইউআরবস 

ইেস্ট্রাক্টর এর  াধ্যন  মথনক ARLP সম্পনকয ওবরনয়নেশে মপনয়নছে।  

সারবণ ৪.৫: ARLP সম্পনকয ওবরনয়নেশে প্রদানের  াধ্য  

এইউইও/এটইও এিং ইউআরবস ইেস্ট্রাক্টরগনণর ARLP 

সম্পনকয ওবরনয়নেশে প্রদানের  াধ্য  

সংখ্যা শতকরা 

মুনখামুবখ 14 12.07 

অেলাইে 102 87.93 

ম াট 116 100.00 
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সারবণ ৪.৫ এ তথ্য মথনক মদখা  ায় ম , এইউইও/এটইও এিং ইউআরবস ইেস্ট্রাক্টরগণ ARLP সম্পনকয ওবরনয়নেশে প্রদাে 

কনরনছে শতকরা 87.93 িাগ বশক্ষকনক অেলাইনে এিং শতকরা 12.07 িাগ বশক্ষক মুনখামুবখ।  

সারবণ ৪.৬: ARLP বুঝনত স স্যা এিং স স্যার িরণ 

ওবরনয়নেশে স য় ARLP 

বুঝনত মকানো স স্যা হনয়নছ বক 

ো 

সংখ্যা শতকরা 

ARLP বুঝার মক্ষনত্র বক িরনণর স স্যা হনয়নছ? 

হযাঁ 15 12.93 ১। ARLP প্রথন  বুঝনত এিং প্রনয়াগ করনত স স্যা হবেল  

২। সকনল অেলাইনে যুি হনত পারবছল ো 

৩। পূনি য এই বিষনয় মকানো ওবরনয়নেশে িা িারণা বছল ো  

ো 101 87.07 

ম াট 116 100.00 

 

সারবণ ৪.৬ প যনিক্ষণ কনর মদখা  ায় ম , ওবরনয়নেশে স য় 87.07 িাগ বশক্ষনকর ARLP বুঝনত মকানো স স্যা হয় োই। 

অন্যবদনক 12.93 িাগ বশক্ষনকর স স্যা হনয়নছ। তানদর স স্যাগুনলা হনলা: ১। ARLP প্রথন  বুঝনত এিং প্রনয়াগ করনত 

স স্যা হবেল, ২। সকনল অেলাইনে যুি হনত পারবছল ো এিং ৩। পূনি য এই বিষনয় মকানো ওবরনয়নেশে িা িারণা বছল ো। 

সারবণ ৪.৭: ARLP সম্পনকয বশক্ষকগনণর িারণা 

ARLP সম্পনকয বশক্ষকগনণর িারণা মক ে? সংখ্যা শতকরা 

স্পষ্ট িারণা আনছ 37 30.30 

আংবশক িারণা আনছ 60 49.20 

স্পষ্ট িারণা মেই 25 20.50 

ম াট 122 100.00 

 

সারবণ ৪.৭ এ মদখা  ায় ম , প্রায় ৫০ শতাংশ বশক্ষক িনলনছে ম , ARLP সম্পনকয আংবশক িারণা আনছ। অন্যবদনক 20.50 

িাগ বশক্ষক িনলনছে ম  এই সম্পনকয তানদর মকানো িারণা মেই। একই সানথ 30.30 িাগ বশক্ষক িনলনছে তানদর ARLP 

সম্পনকয স্পষ্ট িারণা আনছ।  

সারবণ ৪.৮: ARLP মেবণকনক্ষ িাস্তিায়ে এিং প্রনয়াজেীয় উপাদাে 

ARLP মেবণকনক্ষ কীিানি িাস্তিায়ে 

করনত হনি তা জানেে বক ো? 

সংখ্যা শতকরা ARLP মেবণকনক্ষ িাস্তিায়ে করনত হনল কী 

প্রনয়াজে িনল আপবে  নে কনরে? 

জানেে 117 95.9 বশক্ষক সংকরণ, বশক্ষক বেনদ যবশকা, কাবরকুলা , 

ক্লাস রুটে, মেবণ পাঠ্যিই, পূি যিতী মেবণর পাঠ্যিই, 

পাঠ পবরকপ্লো, পাঠ সংবেষ্ট উপকরণ এিং 

বশক্ষাথীনদর  নো-সা াবজক সানপাট য 

জানেে ো 5 4.1 

ম াট  122 100.00 

 

সারবণ ৪.৮ এর তথ্য অনু ায়ী মদখা  ায় ম , শতকরা ৯৫.৫ িাগ বশক্ষক মেবণকনক্ষ ARLP কীিানি িাস্তিায়ে করনত হনি মস 

সম্পনকয জানেে। অন্যবদনক ৪.১ িাগ বশক্ষক তা জানেে ো। একই সানথ মদখা  ায়, ম  সকল বশক্ষকগণ ARLP মেবণকনক্ষ 

িাস্তিায়ে সম্পনকয জানেে, তারা িনলে ম , মেবণকনক্ষ এট িাস্তিায়ে করনত মগনল প্রনয়াজে বশক্ষক সংকরণ, বশক্ষক বেনদ যবশকা, 

কাবরকুলা , ক্লাস রুটে, মেবণ পাঠ্যিই, পূি যিতী মেবণর পাঠ্যিই, পাঠ পবরকপ্লো, পাঠ সংবেষ্ট উপকরণ এিং বশক্ষাথীনদর  নো-

সা াবজক সানপাট য। 

 

 



20 
 

সারবণ ৪.৯: মেবণকনক্ষ ARLP িাস্তিায়নে প্রনয়াজেীয় উপাদাে বিষয়ক 

 

 হযাঁ (%) ো (%) ম াট 

বশক্ষক সংকরণ/বশক্ষক বেনদ যবশকা ইতযাবদ আনছ বকো? ১২১  

(৯৯.১৮) 

১  

(০.৮২) 

১২২ 

(100.00) 

বশক্ষক সংকরণ/বশক্ষক বেনদ যবশকা অনু ায়ী মেবণ কা যক্র  

পবরচালো কনরে কনরে বকো? 

১১৯ 

(97.54) 

৩ 

(2.46) 

১২২ 

(100.00) 

পাঠ উপস্থাপোর স য় বশক্ষক সংকরণ/বশক্ষক বেনদ যবশকা অনুসরণ 

কনরনছে বক? 

১১৮ 

(৯৬.৭২) 

৪ 

(৩.২৮) 

১২২ 

(100.00) 

ARLP অনু ায়ী প্রবতবদনের পানঠর সানথ পূি যিতী মেবণর মকানো 

পানঠর সানথ সংন াগ কনরে বক ো?  

১০৮ 

(৮৮.৫০) 

১৪ 

(১১.৫০) 

১২২ 

(১০০.০০) 

পূি যিতী মেবণর সংযুি পানঠর মক্ষনত্র বশক্ষক উি মেবণর 

পাঠ্যপুস্তক/টবজ ব্যিহার কনরে বক? 

১১২ 

(৯১.৮০) 

১০ 

(৮.২০) 

১২২ 

(১০০.০০) 

বশক্ষক বেনদ যশো অনুসরণ কনর দুট মেবণর সংন াগপূণ য পাঠ উপস্থাপে 

কনরে বক ো? 

১০৮ 

(৮৮.৫০) 

১৪ 

(১১.৫০) 

১২২ 

(১০০.০০) 

 

সারবণ ৪.৯ এর তথ্য প যনিক্ষণ কনর মদখা  ায় ম , শতকরা ৯৯.১৮ িাগ বশক্ষক (১২১ জে) এর বেকট বশক্ষা উপাদাে (ম  ে: 

বশক্ষক সংকরণ/বশক্ষক বেনদ যবশকা) আনছ। আিার শতকরা 97.54 িাগ বশক্ষক (১১৯ জে) জাোে ম , তারা বশক্ষা উপাদাে 

(ম  ে: বশক্ষক সংকরণ/বশক্ষক বেনদ যবশকা) অনু ায়ী মেবণ কা যক্র  পবরচালো কনরে এিং শতকরা 2.46 িাগ বশক্ষক (৩ জে) 

জাোে তারা বশক্ষা উপাদাে (ম  ে: বশক্ষক সংকরণ/বশক্ষক বেনদ যবশকা) অনুসরণ কনরই পাঠ উপস্থাপে কনরে। অন্যবদনক প্রায় 

শতকরা ৩ িাগ বশক্ষক জাোে ম , তারা বশক্ষা উপাদাে (ম  ে: বশক্ষক সংকরণ/বশক্ষক বেনদ যবশকা) অনুসরণ কনর মেবণ কা যক্র  

এিং পাঠ উপস্থাপে পবরচালো কনরে ো। পূি যিতী মেবণর পানঠর সানথ প্রবতবদনের পানঠর সংন াগ কনরে িনল ৮৮.৫ িাগ বশক্ষক 

স্বীকার কনরে। এনদর  নধ্য ৯১.৮০ িাগ বশক্ষক িনলনছে তারা পূি যিতী মেবণর পাঠ্যপুস্তক/টবজ ব্যিহার কনরে। ৮৮.৫০ িাগ 

বশক্ষকরা আনরা জাোে ম , বেনদ যশো অনুসরণ কনর দুট মেবণর সংন াগপূণ য পাঠ উপস্থাপে কনর। 

 

সারবণ ৪.১০: ARLP অনু ায়ী পাঠ উপস্থাপো 

ARLP অনু ায়ী পাঠ 

উপস্থাপে কনরে বক ো? 

সংখ্যা শতকরা ARLP অনু ায়ী পাঠ উপস্থাপে 

ো হনল, মকে? 

সংখ্যা শতকরা 

হাঁ  ১১৮ ৯৬.৭২ ARLP সম্পনকয সঠিক িারণা 

মেই 

২ ৫০.০০ 

ো ৪ ৩.২৮ ARLP সম্পনকয মকাে িারণাই 

মেই 

২ ৫০.০০ 

ম াট ১২২ ১০০.০০  ৪ 100.00 

 

সারবণ ৪.১০ এর তথ্য প যনিক্ষণ কনর মদখা  ায় ম , শতকরা ৯৬.৭২ িাগ বশক্ষক (১১৮ জে) জাোে তারা ARLP অনুসরণ 

কনর পাঠ উপস্থাপে কনরে। অন্যবদনক, শতকরা ৩.২৮ িাগ বশক্ষক (৪ জে) জাোে তারা অনুসরণ কনরে ো  এিং তারা িনলে, 

ARLP সম্পনকয মকাে সঠিক িারণা মেই।  
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সারবণ ৪.১১: ARLP অনু ায়ী পাঠ উপস্থাপনে স স্যা 

ARLP অনু ায়ী পাঠ 

উপস্থাপে করনত মকানো 

স স্যা হয় বক ো? 

সংখ্যা শতকরা ARLP অনু ায়ী পাঠ উপস্থাপে করনত মকানো স স্যা হনল, মকে হয়? 

হাঁ ৮৮ ৭২.১৩ এক বপবরয়নড অবিক বিষয়িস্তু থাকার কারনণ কাবিত বশখেফল অজযে 

সম্ভি হনে ো, পানঠর বিষয়িস্তু অবিক, স নয়র স্বল্পতার কারনণ বশখেফল 

অজযে বেবিত করানো, দুি যল বশক্ষাথীনদর মিলায় ARLP অনু ায়ী পাঠ 

ফলপ্রসু হয় ো, সাপ্তাবহক রুটনে স িয়হীেতা, পঞ্চ  মেবণ ব্যবতত সকল 

মেবণর রুটনে ক্লাস সংখ্যা ক , পূনি যর মেবণর পাঠপুস্তক ো থাকায় 

বশক্ষাথীনদর পাঠ সংন াগ স্থাপে করা কঠিে, ইংনরবজ, প্রাথব ক বিজ্ঞাে 

এিং িাংলানদশ ও বিি পবরচয় বিষনয় ARLP এর সানথ সরিরাহকৃত 

রুটনের ব ল োই, একাবিক পাঠ একবদনে থাকায় বশখেফল অজযনে 

অসুবিিা হয়, পাঠবিিাজনে বশক্ষকগনণর  ানঝ স িয়হীেতা দৃশ্য াে 

এিং িাবড়র কাজ কখে  াচাই করনি তারও মকাে সঠিক বেনদ যশো মেই, 

বেি যাবরত স নয় বশখে-নশখানো কা যক্র  মশষ করা  ায় ো 

ো ৩৪ ২৭.৮৭ 

ম াট ১২২ 100.00 

 

সারবণ ৪.১১ এ তথ্য বিনেষণ কনর মদখা  ায় ম , ARLP অনু ায়ী পাঠ উপস্থাপনে  াত্র শতকরা ২৭.৮৭ িাগ বশক্ষনকর মক্ষনত্র 

এই স স্যা মেই এিং িাকী শতকরা ৭২.১৩ িাগ বশক্ষনকর স স্যা রনয়নছ। এই সকল বশক্ষকগণ স স্যার কারণ বহনসনি িনলে, 

এক বপবরয়নড অবিক বিষয়িস্তু থাকার কারনণ কাবিত বশখেফল অজযে সম্ভি হনে ো, পানঠর বিষয়িস্তু অবিক, স নয়র স্বল্পতার 

কারনণ বশখেফল অজযে বেবিত করানো, দুি যল বশক্ষাথীনদর মিলায় ARLP অনু ায়ী পাঠ ফলপ্রসু হয় ো, পঞ্চ  মেবণ ব্যবতত 

সকল মেবণর রুটনে ক্লাস সংখ্যা ক , পূনি যর মেবণর পাঠপুস্তক ো থাকায় বশক্ষাথীনদর পাঠ সংন াগ স্থাপে করা কঠিে, ইংনরবজ, 

প্রাথব ক বিজ্ঞাে এিং িাংলানদশ ও বিি পবরচয় বিষনয় ARLP এর সানথ সরিরাহকৃত রুটনের ব ল োই, একাবিক পাঠ 

একবদনে থাকায় বশখেফল অজযনে অসুবিিা হয়, পাঠবিিাজনে বশক্ষকগনণর  ানঝ স িয়হীেতা দৃশ্য াে এিং িাবড়র কাজ কখে 

 াচাই করনি তারও মকাে সঠিক বেনদ যশো মেই। 

 

সারবণ ৪.১2: র যাবপড এনসসন ে মটস্ট (দ্রুত মূল্যায়ে অিীক্ষা) সম্পনকয 

আপবে বক র যাবপড এনসসন ে মটস্ট (দ্রুত 

মূল্যায়ে অিীক্ষা) বেনয়নছে বক ো? 

সংখ্যা শতকরা র যাবপড এনসসন ে মটস্ট 

(দ্রুত মূল্যায়ে অিীক্ষা) 

বেনয়নছে 

সংখ্যা শতকরা 

হাঁ  ১১৬ ৯৬.৫৫ ম ৌবখক ১০৪ ৯৫.৫৫ 

ো ৪ ০৩.৪৫ বলবখত ৬ ০৫.৪৫ 

ম াট ১২০ 100.00 ম াট ১১০ 100.00 

 

সারবণ ৪.১2 এ মদখা  ায়, শতকরা ৯৬.৫৫ িাগ বশক্ষক (১১৬ জে) জাোে র যাবপড এনসসন ে মটস্ট (দ্রুত মূল্যায়ে অিীক্ষা) 

কনরনছে এিং শতকরা ০৩.৪৫ িাগ বশক্ষক (৪ জে) জাোে র যাবপড এনসসন ে মটস্ট (দ্রুত মূল্যায়ে অিীক্ষা) কনরেবে। আিার 

ম  সকল বশক্ষকগণ র যাবপড এনসসন ে মটস্ট কনরনছ তানদর প্রায় সকল বশক্ষক ম ৌবখকিানি তা সম্পন্ন কনরনছে। আর  াত্র 

শতকরা ৫.৪৫ িাগ বশক্ষক তা বলবখতিানি কনরনছে।  
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সারবণ ৪.১৩:  নো-সা াবজক সানপাট য 

বশক্ষকগণ বশক্ষাথীনদরনক প্রনয়াজেীয়  নো-সা াবজক সানপাট য মদে বক ো? সংখ্যা শতকরা 

হাঁ ১২০ 100.00 

ো ০ ০.০০ 

ম াট ১২০ 100.00 

সারবণ ৪.১৩ এ মদখা  ায়, শতিাগ বশক্ষক িনলনছে তারা বশক্ষাথীনদর সিস য়  নো-সা াবজক সানপাট য মদয়। 

 

সারবণ ৪.১৪: ARLP িাস্তিায়নে মেবণ পাঠদানের পাশাপাবশ অন্যান্য কা যক্র  

ARLP িাস্তিায়নে মেবণ পাঠদানের 

পাশাপাবশ অন্যান্য কা যক্র  অব্যাহত 

মরনখনছে বক ো? 

সংখ্যা শতকরা বশখে-মশখানো কা যক্র  অব্যাহত রাখনল, কী কী 

কা যক্র  পবরচালো কনরনছে? 

হাঁ ১১৮ ৯৭.৫২ ম ািাইনল ম গান াগ ও বেনদ যশো প্রদাে, সংসদ 

টবিনত পাঠ মদখা বেবিত করা, িাংলানদশ মিতানর 

ক্লাস মশাো বেবিত করা, অবিিািনকর সানথ 

ম াগান াগ, মহা  বিবজট এিং শিক্ষাথীবদর উদ্বুদ্ধ 

কবরবেন। 

ো ৩ ০২.৪৮ 

ম াট ১২১ 100.00 

 

সারবণ ৪.১৪ এ মদখা  ায় ম , প্রায় সকল বশক্ষকই (৯৭.৫২%) ARLP িাস্তিায়নে মেবণ পাঠদানের পাশাপাবশ অন্যান্য কা যক্র  

অব্যাহত মরনখনছে এিং তারা িনলনছে, এই স নয় তারা ম ািাইনল ম গান াগ ও বেনদ যশো প্রদাে, সংসদ টবিনত পাঠ মদখা 

বেবিত করা, িাংলানদশ মিতানর ক্লাস মশাো বেবিত করা, ম ািাইনল পাঠ বুবঝনয় মদওয়া, অবিিািনকর সানথ ম াগান াগ, মহা  

বিবজট ইতযাবদ কা যক্র  অব্যহত মরনখনছে। আরও েবলন কয তারা শিক্ষাথীবদরবক সিংসদ টিশি ও কেতাবর ক্লাস কদখা এেিং 

কিানার জন্য শিক্ষাথীবদর উদ্বুদ্ধ কবরবেন। 

 

সারবণ ৪.১৫: ARLP িাস্তিায়নে বশক্ষকগনণর সুপাবরশ 

ARLP িাস্তিায়নে বশক্ষকগনণর সুপাবরশ: 

১। প্রবতট বপবরয়নড পানঠর বিষয়িস্তু ও বসনলিাস ক ানো, ২। বপবরয়নডর স য় িাড়ানো, ৩। প্রনতযক বশক্ষাথীর বিদ্যালনয় 

বেয়ব ত উপবস্থবত বেবিতকরণ, ৪। মূল্যায়নের জন্য সুবেবদ যষ্ট গাইডলাইে সরিরাহ করা, ৫। ক্লাস রুটনের সানথ ARLP-

এর স িয় করা, ৬। এইউইও এর পক্ষ মথনক সহন াবগতা প্রদাে করা, ৭। সপ্তানহর প্রবতবদে ক্লাস চালু করা, ৮। িাংলা ও 

গবণত বিষনয়র বপবরয়নডর স য় িাড়ানো ৯। সাপ্তবহক রুটনে সকল মেবণর বিষয়বিবিক বপবরয়ড িাড়ানো 

 

সারবণ ৪.১৫ মথনক মদখা  ায় ম , বশক্ষকগণ  নে কনরে ARLP অবিকতর কা যক্ররিানি িাস্তিায়ে করনত হনল আনরা বকছু 

পদনক্ষপ গ্রহণ করনত হনি। ম  ে, প্রবতট বপবরয়নড পানঠর বিষয়িস্তু ও বসনলিাস ক ানো, বপবরয়নডর স য় িাড়ানো, প্রনতযক 

বশক্ষাথীর বিদ্যালনয় বেয়ব ত উপবস্থবত বেবিতকরণ, মূল্যায়নের জন্য সুবেবদ যষ্ট গাইডলাইে সরিরাহ করা, ক্লাস রুটনের সানথ 

ARLP-এর স িয় করা, এইউইও এর পক্ষ মথনক সহন াবগতা প্রদাে করা, সপ্তানহর প্রবতবদে ক্লাস চালু করা, িাংলা ও গবণত 

বিষনয়র বপবরয়নডর স য় িাড়ানো এিং সাপ্তবহক রুটনে সকল মেবণর বিষয়বিবিক বপবরয়ড িাড়ানো ইতযাবদ। 
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প যবেক্ষণ ছক 

 

মেেযা বয় স্বাস্থযমেমধ্ এেং যেমণকা যক্রম সংক্রান্ত তথয 
 

শেদ্যালবে স্বাস্থযশেশধ: শেদ্যালবের স্বাস্থযশেশধ সম্পবকর ৬৪টি শেদ্যালে কথবক তথ্য সিংগ্রহ করা হবেবে। তার মবে কডটা শক্লশন্সিং 

এর ৫৩টি কডটা পাওো যাে। 

শেদ্যালবে কেশণকায রর্ক্ম সিংর্ক্ান্ত: শেদ্যালবের কেশণ কায রর্ক্ম সম্পবকর জানার জন্য ৬৪টি কেশণর তথ্য সিংগ্রহ করা হবেবে। ৫৩টি 

কেশণর মবে প্রথম কেশণ ৪টি, শদ্বতীে কেশণ ৩টি, র্ততীে কেশণ ১৪টি, চতুথ র কেশণ ১২টি এেিং পঞ্চম কেশণ ২০টি।  

শেদ্যালবে ৬টি শেষবে ৫৩টি কেশণর কায রর্ক্ম সম্পবকর তথ্য সিংগ্রহ করা হে। তার মবে োিংলা ১৮টি, ইিংবরশজ ১৪টি, গশণত ১১টি, 

প্রাথশমক শেজ্ঞান ৩টি, োিংলাবদি ও শেশ্বপশরচে ৬টি এেিং ধম র ১টি শেষবের কেশণকায রর্ক্বমর তথ্য সিংগ্রহ করা হে।  

৪.২ স্বাস্থযমেমধ্ সংক্রান্ত মেেযা বয়র প্রস্তুমত  

৪.২.১: মকাবিডকালীে স্বাস্থযবিবি সংক্রান্ত: হাত মিাঁয়া 

ক্র.েং স্বাস্থযবিবি সংক্রান্ত বিদ্যালনয়র প্রস্তুবত হযাঁ/ো  বিদ্যালনয়র 

সংখ্যা  

শতকরা 

1 হাত মিাঁয়ার ব্যিস্থা আনছ বক?  হযাঁ 37 69.8 

ো 16 30.2 

ম াট 53 100.0 

2 প্রনতযক বশশুর হাত মিাঁয়া বেবিত করা হনয়নছ বক? হযাঁ 35 66.0 

ো 18 34.0 

ম াট 53 100.0 

 

সারবণ- ৪.২.১ এর তথ্য প যনিক্ষণ মদখা  ায় ম , ৫৩ট বিদ্যালনয়র  নধ্য ৬৯.৮% বিদ্যালনয় (৩৭ট) হাত মিায়ার ব্যিস্থা আনছ। 

একইসানথ ৬৬.০% বিদ্যালয় (৩৫ট) এর প্রনতযক বশশুর হাত মিায়া বেবিত করা হয়। 

 

৪.২.২: মকাবিডকালীে স্বাস্থযবিবি সংক্রান্ত: হযান্ড মসবেটাইজার 

১ হযান্ড মসবেটাইজার এর ব্যিস্থা আনছ বক? হযাঁ 36 67.9 

ো 17 32.1 

ম াট 53 100.0 

২ বশশুনদর হাত মসবেটাইজড করা হনয়নছ বক? হযাঁ 36 67.9 

ো 17 32.1 

ম াট 53 100.0 

 

সারবণ- ৪.২.২ এর তথ্য প যনিক্ষণ মদখা  ায় ম , ৬৭.৯% বিদ্যালয় (৩৬ট) এ হযান্ড মসবেটাইজার এর ব্যিস্থা আনছ এিং ৬৭.৯% 

বিদ্যালয় (৩৬ট) এ বশশুনদর হাত মসবেটাইজড করা হয়। 

 

 

 

 



24 
 

৪.২.৩: মকাবিডকালীে স্বাস্থযবিবি সংক্রান্ত: তাপ াত্রা পবর াপক  ন্ত্র 

১ তাপ াত্রা পবর াপক  ন্ত্র আনছ বক? হযাঁ 37 69.8 

ো 16 30.2 

ম াট 53 100.0 

২ তাপ াত্রা পবর াপক  ন্ত্র ব্যিহার করা হনে বক? হযাঁ 36 67.9 

ো 17 32.1 

ম াট 53 100.0 

 

সারবণ- ৪.২.৩ এর তথ্য প যনিক্ষণ মদখা  ায় ম , ৬৯.৮% বিদ্যালয় (৩৭ট) এ তাপ াত্রা পবর াপক  ন্ত্র আনছ এিং ৬৭.৯% 

বিদ্যালয় (৩৬ট) এ তাপ াত্রা পবর াপক  ন্ত্র ব্যিহার করা হনে। 

 

৪.২.৪: মকাবিডকালীে স্বাস্থযবিবি সংক্রান্ত: ওয়াশ ব্লক সংক্রান্ত 

১ িালক ও িাবলকানদর জন্য পৃথক ওয়াশ ব্লক আনছ বক?  হযাঁ 25 47.2 

ো 28 52.8 

ম াট 53 100.0 

২ 

 

ওয়াশ ব্লক পবরষ্কার-পবরেন্ন করা হনয়নছ বক? হযাঁ 25 47.2 

ো 28 52.8 

ম াট 53 100.0 

৩ ওয়াশ ব্লনক পাবে, দরজা ইতযাবদ আনছ বক? হযাঁ 28 52.8 

ো 25 47.2 

ম াট 53 100.0 

 

সারবণ- ৪.২.৪  এর তথ্য মথনক মদখা  ায় ম , ৪৭.২% বিদ্যালনয় (২৫ট) িালক ও িাবলকানদর জন্য পৃথক ওয়াশ ব্লক আনছ 

এিং স সংখ্যক বিদ্যালনয় ওয়াশ ব্লক পবরকার-পবরেন্ন করা হনয়নছ। একইসানথ মদখা  ায়, ৫২.৮% (২৮ট) বিদ্যালনয়র 

ওয়াশ ব্লনক পাবে, দরজা ইতযাবদ আনছ।  

৪.২.৫: মকাবিডকালীে স্বাস্থযবিবি সংক্রান্ত: পবরকার-পবরেন্নতা 

১ বিদ্যালয় আবঙ্গো পবরকার-পবরেন্ন বক? হযাঁ 26 49.1 

ো 27 51.0 

ম াট 53 100.0 

২ মেবণকক্ষ পবরকার-পবরেন্ন বক?  হযাঁ 36 67.9 

ো 17 32.1 

ম াট 53 100.0 

 

সারবণ- ৪.২.৫ এ মদখা  ায়, ৪৯.১% বিদ্যালয় (২৬ট)  এর আবঙ্গো পবরকার-পবরেন্ন রনয়নছ এিং ৬৭.৯% বিদ্যালনয় (৩৬ট) 

এর মেবণকক্ষ পবরকার-পবরেন্ন রনয়নছ। 
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৪.২.৬: ককাশিডকালীন স্বাস্থযশেশধ সিংর্ক্ান্ত:  াক 
১ স্বাস্থযবিবি ম নে িসার ব্যিস্থা করা হনয়নছ বক? হযাঁ 36 67.9 

ো 17 32.1 

ম াট 53 100.0 

২ বশক্ষাথীরা  থা থিানি  াক পরনছ বক?  হযাঁ 34 64.2 

ো 19 35.9 

ম াট 53 100.0 

৩ বশক্ষকরা  থা থিানি  াক পনরনছে বক? হযাঁ 37 69.8 

ো 16 30.2 

ম াট 53 100.0 

 

সারবণ- ৪.২.৬  এ মদখা  ায়, ৬৭.৯% বিদ্যালয় (৩৬ট) এ স্বাস্থযবিবি ম নে িসার ব্যিস্থা করা হনয়নছ। একই সানথ এট প্রবতয় াে 

হয় ম , ৬৪.২% বিদ্যালয় (৩৪ট) এর বশক্ষাথীরা  থা থিানি  াক পনরনছ এিং ৬৯.৮% বিদ্যালয় (৩৭ট) এর বশক্ষকরা 

 থা থিানি  াক পনরনছে।  

 

সারবণ-৪.২.৭ বিদ্যালনয় ARLP িাস্তিায়ে 

ক্র. েং     

1 বিদ্যালনয় বপ্রনেট ARLP আনছ বক? হযাঁ 53 100.0 

ো 0 0.0 

 53 100.0 

2 ARLP িাস্তিায়নে উর্ধ্যতে কতৃযপনক্ষর সহায়তা মপনয়নছে বক? হযাঁ 52 98.0 

ো 1 2.0 

 53 100.0 

3 বডবপই  কতৃযক মপ্রবরত ক্লাসরুটে বশক্ষনকর সংগ্রনহ আনছ বক? হযাঁ 52 98.0 

ো 1 2.0 

 53 100.0 

4 বডবপই প্রদি  ক্লাসরুটে বশক্ষকগণ অনুসরণ করনছে বক? হযাঁ 52 98.0 

ো 1 2.0 

 53 100.0 

 

সারবণ- ৪.২.৭ এ মদখা  ায় ম , প্রায় শতিাগ (৯৮.০%) বিদ্যালয় (৫২ট) এ বপ্রনেট ARLP আনছ , ARLP িাস্তিায়নে 

উর্ধ্যতে কতৃযপনক্ষর সহায়তা মপনয়নছে এিং বডবপই কতৃযক মপ্রবরত ক্লাসরুটে বশক্ষনকর সংগ্রনহ কনরনছে। একই সানথ স সংখ্যক 

বিদ্যালয় বডবপই প্রদি ক্লাসরুটে অনুসরণ করনছে। 

যেমণ পাঠ প যবেক্ষণ 

সারবণ-৪.২.৮: পাঠ উপস্থাপে 

ক্রব ক 

েং 

বিষয় হযাঁ ো 

১ বশক্ষক বশক্ষাথীনদরনক প্রনয়াজেীয়  নো-সা াবজক সানপাট য বদনয়নছে বক? ৪৮  

(৯১.০) 

৫  

(৯.০) 

২ ARLP অনুসরণ কনর মেবণ কা যক্র  পবরচালো করনছে বক?   ৪১  

(৭৭.০) 

১২  

(২৩.০) 

৩ ARLP অনু ায়ী আজনকর পানঠর সানথ পূি যিতী মেবণর মকানো পানঠর সংন াগ 

আনছ বক?   

৪১  

(৭৭.০) 

১২  

(২৩.০) 

৪ বশক্ষক বেনদ যশো অনুসরণ কনর দুট মেবণর সংন াগপূণ য  পাঠ উপস্থাপে করনছে বক? ৪২  

(৭৯.০) 

১১  

(২১.০) 
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সারবণ-৪.২.৮ এ মদখা  ায় ম , শতকরা ৯১.০ িাগ বশক্ষক বশক্ষাথীনদরনক প্রনয়াজেীয়  নো-সা াবজক সানপাট য বদনয়নছে ,শতকরা 

৭৭.০ িাগ বশক্ষক ARLP অনুসরণ কনর মেবণ কা যক্র  পবরচালো করনছে, শতকরা ৭৭.০ িাগ বশক্ষক ARLP অনু ায়ী 

আজনকর পানঠর সানথ পূি যিতী মেবণর পানঠর সংন াগ স্থাপে কনরনছে এিং শতকরা ৭৯.০ িাগ বশক্ষক বশক্ষক বেনদ যশো অনুসরণ 

কনর দুট মেবণর সংন াগপূণ য পাঠ উপস্থাপে করনছে।  

 

সারবণ-৪.২.৯: উপকরণ 

ক্রব ক 

েং 

বিষয় হযাঁ ো 

১ পূি যিতী মেবণর সংযুি পানঠর মক্ষনত্র বশক্ষক উি মেবণর পাঠ্যপুস্তক/ 

টবজ এনেনছে বক? 

29  

(54.০) 

২4  

(46.০) 

২ বশক্ষক পানঠর জন্য প্রনয়াজেীয় উপকরণ ব্যিহার  করনছে বক?  ৩৯  

(৭৪.০) 

১৪  

(২৬.০) 

 

সারবণ-৪.২.৯ এ মদখা  ায় ম , শতকরা ৭৭.০ িাগ বশক্ষক পূি যিতী মেবণর সংযুি পানঠর মক্ষনত্র বশক্ষক উি মেবণর 

পাঠ্যপুস্তক/টবজ এনেনছে এিং শতকরা ৭৪.০ িাগ বশক্ষক পানঠর জন্য প্রনয়াজেীয় উপকরণ ব্যিহার করনছে।  

সারবণ-৪.২.১০: পদ্ধবত ও মকৌশল অনুসরণ 

ক্রব ক 

েং 

বিষয় হযাঁ ো 

১ পাঠ উপস্থাপনের মক্ষনত্র টবজ বেনদ যবশত পদ্ধবত ও মকৌশল অনুসরণ কনরনছে বক  ৪৩  

(৮১.০) 

১০  

(১৯.০) 

২ টবজ অনুসানর বশক্ষক আজনকর পানঠর সিগুনলা কাজ  থা থিানি সম্পন্ন করনত 

মপনরনছে বক?  

৪৬  

(৮৭.০) 

৭  

(১৩.০) 

৩ বশক্ষাথীনদর বশখে প্রনয়াজে বিনিচো কনরনছে বক? ৪১  

(৭৭.০) 

১২  

(২৩.০) 

৪ বশক্ষক বেি যাবরত স নয়র  নধ্য মেবণ পাঠদাে কা যক্র  মশষ করনত মপনরনছে বক? ১৮ 

(৩৩.৯৭) 

৩৫  

(৬৬.০৩) 

 

সারবণ-৪.২.১০ এ মদখা  ায় ম , শতকরা ৮১.০ িাগ বশক্ষক পাঠ উপস্থাপনের মক্ষনত্র টবজ বেনদ যবশত পদ্ধবত ও মকৌশল অনুসরণ 

কনরনছে,  শতকরা ৮৭.০ িাগ বশক্ষক টবজ অনুসানর বশক্ষক পানঠর সিগুনলা কাজ  থা থিানি সম্পন্ন করনত মপনরনছে, শতকরা 

৭৭.০ িাগ বশক্ষক বশক্ষাথীনদর বশখে প্রনয়াজে বিনিচো কনরনছে এিং শতকরা ৩৪.০ িাগ বশক্ষক বশক্ষক বেি যাবরত স নয়র 

 নধ্য মেবণ পাঠদাে কা যক্র  মশষ করনত মপনরনছে। 

 

৪.২.১১: ARLP িাস্তিায়নে মেবণ পাঠদােকানল দূি যল বশক্ষাথীনদর ব্যিস্থা 

ক্রব ক 

েং 

বিষয় বেরা য়মূলক ব্যিস্থা 

আনছ 

বেরা য়মূলক 

ব্যিস্থা োই 

১ ARLP িাস্তিায়নে মেবণ পাঠদােকানল দূি যল বশক্ষাথীনদর 

ব্যিস্থা বছল বক ো? 

১ 

(১.৮৯) 

52 

(98.১১) 

সারবণ- ৪.২.১১ এ মদখা  ায় মেবণ পাঠদােকানল দূিল য বশক্ষাথীনদর জন্য প্রায় ৯৮ িাগ বশক্ষকই মকানো বেরা য়মূলক ব্যিস্থা 

রানখ োই। 
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সারবণ- ৪.২.১২: িাড়ীর কাজ ও বফডব্যাক 

ক্রব ক 

েং 

বিষয়  হযাঁ ো 

১ বশক্ষক বশক্ষাথীর বেকট মথনক িাবড়র কাজ সংগ্রহ কনরনছে বক?  ৫৩ (১০০.০০) ০ 

(০.০) 

২ বশক্ষক গত পানঠর িাবড়র কাজ বফডব্যাকসহ বশক্ষাথীর বেকট মফরত বদনয়নছে 

বক? 

৩৭  

(৭০.০০) 

১৬  

(৩০.০) 

  বলখনত বদনয় পড়নত বদনয় িলনত বদনয় অন্যান্য 

৩ বশক্ষক আজনকর পানঠ কীিানি মূল্যায়ে 

কনরনছে? (একাবিক উির হনত পানর) 

৩৩ 

(৬২.২৬%) 

২৫ 

(৪৭.২৭%) 

৩১ 

(৫৮.৪৯%) 

২ 

(৩.৭৭%) 

  ম ৌবখকিানি 

বুবঝনয় বদনয় 

বলনখ বদনয় সহপাঠীর 

 াধ্যন  

অন্যান্য 

৪ বশক্ষক কীিানি বশক্ষাথীনদরনক বফডব্যাক 

বদনয়নছে? উনেখ করুে। (একাবিক উির হনত 

পানর) 

৪৭ 

(৮৮.৬৮) 

২৫ 

(৪৭.১৭) 

৪৫ 

(৮৪.৯১) 

১ 

(১.৮৯) 

 

সারবণ- ৪.২.১২ এ মদখা  ায় ম , সকল বশক্ষক বশক্ষাথীর বেকট মথনক িাবড়র কাজ সংগ্রহ কনরনছে এিং শতকরা ৭০.০ িাগ 

বশক্ষক বশক্ষক গত পানঠর িাবড়র কাজ বফডব্যাকসহ বশক্ষাথীর বেকট মফরত বদনয়নছে। শতকরা ৬২.২৬ িাগ বশক্ষক বলখনত 

বদনয়, শতকরা ৪৭.২৭ িাগ বশক্ষক বলখনত বদনয়, শতকরা ৫৮.৪৯ িাগ বশক্ষক িলনত বদনয় এিং শতকরা ৩.৭৭ িাগ বশক্ষক 

অন্যান্যিানি মূল্যায়ে কনরনছে। শতকরা ৮৮.৬৮ িাগ বশক্ষক ম ৌবখকিানি, শতকরা ৪৭.১৭ িাগ বশক্ষক বলনখ, শতকরা ৮৪.৯১ 

িাগ বশক্ষক সহপাঠীর  াধ্যন  এিং শতকরা ১.৮৯ বশক্ষক অন্যান্যিানি বুবঝনয় মদে।  

 

সারবণ- ৪.২.১৩: পানঠ বশক্ষাথীনদর মেবণসাড়া (মরসপন্স) 

  খুি িানলা িানলা ম াটামুট িাল েয় ম ানটই 

িাল েয় 

১৩ আজনকর পানঠ বশক্ষাথীনদর 

মেবণসাড়া (মরসপন্স) মক ে বছল?  

 

৪ 

(৭.৫৪) 

৬ 

(১১.৩২) 

২৪ 

(৪৫.২৮) 

১৯ 

(৩৫.৮৬) 

০ 

 

সারবণ-৪.২.১৩ এ মদখা  ায় ম , শতকরা ৪৫.২৮ িাগ পানঠ বশক্ষাথীনদর মেবণসাড়া ম াটামুট, ৩৫.৮৬  িাগ পানঠ বশক্ষাথীনদর 

মেবণসাড়া িানলা ো। 
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সাক্ষাৎকারপত্র (মশ্ক্ষাথযীবের েনয) 

৪.৩: মশ্ক্ষাথযীবের অনুভূমত 
মদনশর ৮ট বিিাগ মথনক ২৯৮ জে বশক্ষাথীনদর সাক্ষাৎকার মেওয়া হয়। ২৯৮ জে বশক্ষাথীর  নধ্য প্রথ  মেবণর ১২ জে,  বিতীয় 

মেবণর ১২ জে, তৃতীয় মেবণর ৯২ জে, চতুথ য  মেবণর ৮৫ জে, পঞ্চ  মেবণর ৯৭ জে।  ২৯৮ জে বশক্ষাথীর বপতা- াতার সাক্ষাতকার 

মেওয়া হয়। তানদর  নধ্য অবিকাংশ বশক্ষাথীর বপতা  মপশা কৃবষ কাজ। তাছাড়া অনেক বপতার মপশা ব্যিসা, নদবেক েব ক, 

চাকুবর,  আনটা ড্রাইিার, বশক্ষক, িযাে চালক, কাঠ ব বি, মজনল ইতযাবদ।  তাছাড়া অবিকাংশ বশক্ষাথীর  াতার  মপশা গৃহ কাজ। 

তাছাড়া অনেক  াতার মপশা কৃবষ কাজ, নদবেক েব ক, চাকুবর ইতযাবদ।   

 

বিদ্যালয় মখালার পর বশক্ষাথীর অনুভূবত 

সারবণ-৪.৩.১: বিদ্যালয় মখালার পর বিদ্যালনয় এনস বশক্ষাথীর অনুভূবত 

অনুভূবত  বশক্ষাথী সংখ্যা শতকরা এ ে অনুভূবতর কারণ কী? 

ম াটামুট ৪ ১.৩৪ 
(ক) িন্ধুনদর সানথ মদখা হনে 

(খ) িাড়ীনত পড়ানশাো হনতা ো এখে বিদ্যালনয় পড়ানশাো হনে 

(গ) ম্যাডা /বশক্ষকনক মদখনত পারনছ 

(ঘ) বিদ্যালনয় সরাসবর পাঠ অেশীলে করনত পারনছ 

(ঙ) ক্লাস করনত পারনছ 

(চ) িাড়ীনত/িাসায় থাকনত িানলা লানগ ো 

(ছ) মখলাধুলা করনত পারনছ 

(জ) বশক্ষকনদর সহায়তায় পড়ানশাো করনত পারনছ 

িাল ৯৯ ৩৩.২২ 

খুি িাল ১৯৫ ৬৫.৪৪ 

 ২৯৮ ১০০.০০ 

 

সারবণ-৪.৩.১ এর তথ্য অনু ায়ী মদখা  ায় ম , বিদ্যালয় মখালার পর বশক্ষাথীরা বিদ্যালনয় আসনত মপনর শতকরা ৬৫.৪৪ িাগ 

বশক্ষাথীর অনুভূবত খুি িাল, শতকরা ৩৩.২২ িাগ বশক্ষাথীর অনুভূবত িাল এিং  াত্র শতকরা ১.৩৪ িাগ বশক্ষাথীর অনুভূবত 

ম াটামুট। বিদ্যালয় মখালার পর বশক্ষাথীর তানদর িাল লাগার অনুভূবতর কারণ বজনজ্ঞস করনল তারা িনল: িন্ধুনদর সানথ মদখা 

হনে, িাড়ীনত পড়ানশাো হনতা ো এখে বিদ্যালনয় পড়ানশাো হনে, ম্যাডা /বশক্ষকনক মদখনত পারনছ, বিদ্যালনয় সরাসবর পাঠ 

অেশীলে করনত পারনছ, ক্লাস করনত পারনছ, িাড়ীনত/িাসায় থাকনত িানলা লানগ ো, মখলাধুলা করনত পারনছ, বশক্ষকনদর 

সহায়তায় পড়ানশাো করনত পারনছ। 

 

সারবণ-৪.৩.২:  নো-সা াবজক স থ যে 

বশক্ষকগণ বশক্ষাথীনদর  নো-সা াবজক স থ যে মদয় বক ো? হযাঁ না কমাট 

শতকরা  ৭৮.৮৮ ২১.২২ ১০০.০০ 

 

সারশণ-৪.৩.২ এ কদখা যাে কয, প্রায় ৭৯ িাগ বশক্ষাথীরা জাোই ম  বশক্ষকগণ তানদর  ােবসক স থ যে মদয়।  
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সারবণ- ৪.৩.3: প্রবতবদে ক্লানসর সংখ্যা 

মতা ার প্রবতবদে কয়ট ক্লাস হয়? বশক্ষাথী সংখ্যা শতকরা 

1ট 0 0.00 

2ট 2 0.68 

3ট 293 99.32 

4ট 0 0.00 

 295 100.00 

 

সারশণ- ৪.৩.3 এ কদখা যাে কয, প্রায় সকল বিদ্যালনয় (িতকরা ৯৯.৩২) িাগ শেদ্যালবে প্রশতশদন ৩টি ক্লাস হে।  

 

সারশণ-৪.৩.৪: প্রবতবদে কয়ট ক্লাস হনল িানলা হয় 

 

মতা ার প্রবতবদে কয়ট ক্লাস হয়? বশক্ষাথী সংখ্যা শতকরা 

2ট 2 0.68 

3ট 293 99.32 

ম াট 295 100.00 

 

সারশণ- ৪.৩.৪ এ কদখা যাে কয, প্রাে সকল শিক্ষাথী শেদ্যালবে প্রশতশদন ৩টি ক্লাস হবল িাল হে েবল জানাে।  
 

সারশণ- ৪.৩.৫: ক্লাস সম্পনকয বশক্ষাথীর  ন্তব্য 

 

  হযাঁ ো ম াট 

তুব  বক  নে কর প্রবত ক্লানস  তটুকু পড়ানো হয় তা মতা ার কানছ 

মিবশ  নে হয়? 

২১৮ 

(৭৩.৬৫) 

৭৮ 

(২৬.৩৫) 

২৯৬ 

(১০০.০০) 

তুব  বক  নে কর ক্লানসর িাইনর/িাড়ীনত পড়া বশখনত কারও সহায়তা 

প্রনয়াজে? 
৯৮ 

(৩২.৮৯) 

২০০ 

(৬৭.১১) 

২৯৮ 

(১০০.০০) 

ক্লানসর িাইনর/িাড়ীনত পড়া বশখনত কারও সহায়তা প্রনয়াজে মকে?  
১। গবণত/ইংনরবজ ো বুঝনল 

২। পড়া ো বুঝনল 

 

সারশণ- ৪.৩.৫ এ কদখা যাে কয, অবিকাংশ বশক্ষাথী (শতকরা ৭৩.৬৫)  নে কনর প্রবত ক্লানস  তটুকু পড়ানো হয় তা তার কানছ 

মিবশ  নে হয়। তাছাড়া অবিকাংশ বশক্ষাথী (শতকরা ৬৭.১১)  নে কনর ক্লানসর িাইনর/িাড়ীনত পড়া বশখনত কারও সহায়তার 

প্রনয়াজে হয় ো। আনর শতকরা ৩২.৮৯ িাগ বশক্ষাথী  নে কনর তানদর সহায়তা প্রনয়াজে মকেো তারা  বদ মকানো বিষনয়র পড়া 

ো বুনঝ, তখে তানদর সহায়তা দরকার হয়।   

 

সারশণ- ৪.৩.৬: িন্ধকালীে স নয় বশক্ষাথীর পড়া-মলখা 

বিদ্যালয়  খে মকাবিড এর কারনণ িন্ধ বছল তখে তুব  পড়া-মলখা 

চাবলনয় ম নত মপনরনছ বক ো? 

বশক্ষাথী সংখ্যা শতকরা 

হযাঁ ২৯১ ৯৭.৬৫ 

ো ৭ ২.৩৫ 

ম াট ২৯৮ ১০০.০০ 

 

সারশণ- ৪.৩.৬ এ কদখা যাে কয, ককাশিড এর কারবণ শেদ্যালে েন্ধকালীন সমবে িতকরা ৯৭.৬৫ িাগ শিক্ষাথী (২৯১ জন) পিা-

কলখা চাশলবে কযবত কপবরবে েবল জানাে। 
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সারশণ- ৪.৩.৭: িন্ধকালীে স নয় বশক্ষাথীর পড়া-মলখার  াধ্য  

কীিানি (একাবিক উির হনত পার)? বশক্ষাথী সংখ্যা 

বিদ্যালনয়র মদয়া িাড়ীর কাজ কনর ২২৪ 

প্রাইনিট ১৮০ 

বপতা- াতার সহায়তায় ১৬১ 

টবি মদনখ ৯৬ 

বশক্ষনকর সহায়তায়   ৮২ 

অে-লাইে ক্লাস ৭৬ 

ম ািাইনলর  াধ্যন  ৫৩ 

মরবডও শুনে ৮ 

 

সারশণ- ৪.৩.৭ এ কদখা যাে ককাশিড এর কারবণ শেদ্যালে েন্ধকালীন সমবে শিক্ষাথী পিা-কলখা চাশলবে কযবত কপবরবে শকনা? এ 

প্রবশ্নর জোবে কেশির িাগ শিক্ষাথীরা (২২৪ জন) বিদ্যালনয়র মদয়া িাড়ীর কাজ কনর, ১৮০ জন প্রাইনিট  পবি, ১৬১ জন বপতা-

 াতার সহায়তায়, ৯৬ জন টিশি কদবখ, ৮২ জন শিক্ষবকর সহােতাে, ৭৬ জন অনলাইন ক্লাস কবর, ৫৩ জন কমাোইবলর মােবম 

এেিং মাত্র ৮ জন করশডও শুবন পিা-কলখা চাশলবে কযবত কপবরবে েবল জানাে। 

 

সারশণ- ৪.৩.৮: পড়া-মলখা বিষনয় সহায়তা সংক্রান্ত 

িতয ানে তুব  বক পবরিানরর কাছ মথনক পড়া-মলখা বিষনয় মকানো সহায়তা 

পাে? 

বশক্ষাথী সংখ্যা শতকরা 

হযাঁ ২৭১ ৯০.৯৪ 

ো ২৭ ৯.০৬ 

ম াট ২৯৮ ১০০.০০ 

 

সারশণ- ৪.৩.৮ এ কদখা যাে, পশরোবরর কাে কথবক পিা-কলখা শেষবে ককাবনা সহােতা পাে শক না, এ প্রবশ্নর উিবর িতকরা 

৯০.৯৪% শিক্ষাথী (২৭১ জন) জানাে েতরমাবন তারা পশরোবরর কাে কথবক পিা-কলখা শেষবে সহােতা পাবে এেিং োকী 

৯.০৬% শিক্ষাথী (২৭ জন) পশরোবরর কাে কথবক পিা-কলখা শেষবে ককাবনা সহােতা পাবে না। 

 

সারবণ- ৪.৩.৯: পড়া-মলখা বিষনয় সহায়তাকারী 

কার কাছ মথনক তুব  পড়া-মলখা বিষনয় সহায়তা পাে? বশক্ষাথী সংখ্যা শতকরা 

বপতা ৮৫ ২৮.৫২ 

 াতা ১৪২ ৪৭.৬৫ 

িাই-মিাে ১০২ ৩৪.২৩ 

অন্যান্য ৫১ ১৭.১১ 

 

সারবণ- ৪.৩.৯ এ কদখা যাে কয, িতকরা ২৮.৫২ িাগ শিক্ষাথী তাবদর শপতা, িতকরা ৪৭.৬৫ িাগ শিক্ষাথী তাবদর মাতা এেিং 

িতকরা ৩৪.২৩ িাগ শিক্ষাথী তাবদর িাই-কোবনর কাে কথবক পিা-কলখা শেষবে সহােতা পাবে। 
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সারবণ- ৪.৩.১০: ক্লাবসর পিাবলখা বুঝা সিংর্ক্ান্ত 

তুব  বক ক্লানসর পড়ানলখা 

বুঝনত পার? 

বশক্ষাথী 

সংখ্যা 

শতকরা ক্লানসর পড়ানলখা মকে বুঝনত পানর ো? 

হযাঁ ২৮৩ ৯৪.৯৭ ক) কারণ গত ২ েের শেদ্যালবে আসবত পাবরশন। 

খ) অবনক শেষে মবন রাখবত পাবরশন। 

গ) গশণবতর শেষবের শকছু শেষে বুঝবত পাবরশন না। 

ঘ) ইিংবরশজ শেষবের শকছু শেষেেস্তু বুঝবত পাবরশন না। 

ঙ) শেষেেস্তু অবনক কঠিন 

চ) শেষেেস্তু অবনক  

ে) অবনক সমে কেশণবত মবনাশনবেি করবত পাবর না 

জ) কঠিন শেষে বুঝবত অসুশেধা হে 

ো ১৫ ৫.০৩ 

ম াট ২৯৮ 

১০০.০০ 

  

সারবণ- ৪.৩.১০ এ তথ্য কথবক কদখা যাে কয, ৯৪.৯৭% শিক্ষাথী (২৮৩ জন) জানাে তারা ক্লাবসর পিাবলখা বুঝবত পাবর এেিং 

৫.০৩% (১৫ জন) ক্লাবসর পিাবলখা বুঝবত পাবর না। ককন বুঝবত পাবর না, তার কারণ তারা েবল, ক) গত ২ েের শেদ্যালবে 

আসবত পাবরশন, খ) অবনক শেষে মবন রাখবত পাবরশন, গ) গশণবতর শেষবের শকছু শেষে বুঝবত পাবরশন না, ঘ) ইিংবরশজ শেষবের 

শকছু শেষেেস্তু বুঝবত পাবরশন না, ঙ) শেষেেস্তু অবনক কঠিন, চ) শেষেেস্তু অবনক, ে) অবনক সমে কেশণবত মবনাশনবেি করবত 

পাবর না, জ) কঠিন শেষে বুঝবত অসুশেধা হে। 

 

সারবণ- ৪.৩.১১: োিীর কাজ সিংর্ক্ান্ত 

 হযাঁ bv কমাট োশির কাজ সিংর্ক্ান্ত সমস্যা 

কতামার কেশণ শিক্ষক 

শক োিীর কাজ প্রদান 

কবরন? 

২৯২ 

(৯৭.৯৯) 

৬ 

(২.০১) 

২৯৮ 

(১০০০.০০) 

ক) কঠিন শেষবে একা একা সমাধান করবত পাবর না  

খ) সেগুবলা শেষবের শকছু-শকছু বুঝবত অসুশেধা হে  

গ) শুধু গশণত শেষবের শকছু অিংক বুঝবত সমস্যা হে  

োিীর কাজ করবত 

কতামার শক ককাবনা 

সমস্যা হে? 

৫০ 

(১৬.৭৮) 

২৪৮ 

(৮৩.২২) 

২৯৮ 

(১০০০.০০) 

 

সারবণ- ৪.৩.১১ এ কদখা যাে, প্রাে সকল শিক্ষাথী (৯৭.৯৯%) জানাে কেশণ শিক্ষক োিীর কাজ প্রদান কবরন। অশধকািংি শিক্ষাথী 

জানাে (৮৩.২২%) োিীর কাজ করবত ককাবনা সমস্যা হে না এেিং অল্প সিংখ্যক শিক্ষাথী (১৬.৭৮%) জানাে তাবদর োিীর কাজ 

করবত সমস্যা হে। তাবদর সমস্যাসমূহ হবলা ক) কঠিন শেষবে একা একা সমাধান করবত পাবর না, খ) সেগুবলা শেষবের শকছু-

শকছু বুঝবত অসুশেধা হে, গ) শুধু গশণত শেষবের শকছু অিংক বুঝবত সমস্যা হে। 

 

 

 

 

 

 



32 
 

পঞ্চম অধ্যায়: প্রাপ্ত ফ াফ  
 

৫.১ মশ্ক্ষকবের মনকট যথবক প্রাপ্ত তথয 
১.  সকল শেদ্যালবের শিক্ষকগণ ARLP কপবেবেন। ককাবনা ককাবনা শিক্ষক এইউইও/এটিইও, ককাবনা ককাবনা শিক্ষক প্রধান 

শিক্ষকবদর শনকট কথবক কপবেবেন। অবনক শিক্ষক অনলাইন কথবক ডাউনবলাড কবরবেন। 

২.  তথ্যদাতা শিক্ষকগণ সোই অনলাইন ARLP শেষেক ওশরবেবেিন কপবেবেন। অশধকািংি কক্ষবত্র ইউআরশস 

ইনস্ট্রাক্টগবণর মােবম কপবেবেন, তবে ককাবনা ককাবনা শিক্ষক এইউইও/এটিইও এর কাে কথবক ওশরবেবেিন কপবেবেন।  

৩. তথ্যদাতা শিক্ষকগণ ARLP বুঝবত ককান সমস্যা হেশন েবল জনাবলও ARLP শেষবে শিক্ষকবদর অবনবকর ধারণা 

স্পষ্ট নে তা সাক্ষাতকারকাবল প্রতীেমান হবেবে। 

৪. কেশণকবক্ষ ARLP োস্তোেন করবত শিক্ষক সিংেরণ, শিক্ষক শনবদ রশিকা, শিক্ষার্ক্ম, ক্লাস রুটিন, পাঠ্যেই, পাঠ 

পশরকল্পনা, পাঠ সিংশেষ্ট উপকরণ ও পূে রেতী কেশণর পাঠ্যেই প্রবোজন রবেবে েবল অশধকািংি শিক্ষক জানান। তবে 

ককাবনা ককাবনা শিক্ষক এ শেষবে ককান উির প্রদান কবরশন। 

৫. তথ্যদাতা শিক্ষকগণ তাবদর শনকট শিক্ষক সিংেরণ, শিক্ষক শনবদ রশিকা আবে এেিং অনুসরণ কবরন েবল জানান।   

৬. ARLP োস্তোেন করবত ককাবনা সমস্যা হবে শকনা, এ প্রবশ্নর উিবর অশধকািংি শিক্ষক ককান সমস্যা হবে না েবল 

জানান। তবে শকছু সিংখ্যক শিক্ষক ARLP অনুযােী পাঠ উপস্থাপন করবত সমস্যা হবে েবল জানান।  

৭. ARLP োস্তোেন করবত কী ধরবনর সমস্যা হবে এ প্রবশ্ন উিবর তারা জানান কয,  

- এক শপশরেবড অশধক শেষেেস্তু থাকার কারবণ কাশিত শিখনফল অজরন সম্ভে হবে না। 

- পঞ্চম কেশণ ব্যশতত সকল কেশণর রুটিবন ক্লাস সিংখ্যা কম।  

- পাবঠর শেষেেস্তু অশধক 

- একাশধক পাঠ একশদবন থাকাে শিখনফল অজরবন অসুশেধা হে। 

- পাঠ শেিাজবন শিক্ষকগবণর মাবঝ সমিেহীনতা দৃশ্যমান। একশদবন কদখা যাে পাঠ কেিী ো কম। 

- দুে রল শিক্ষাথীবদর জন্য ARLP ফলপ্রসু হে না। 

-োশির কাজ কখন যাচাই করবে তারও ককান সঠিক শনবদ রিনা কনই 

৮. সকল শিক্ষক জানান তারা শিক্ষাথীবদর কমৌশখকিাবে র যাশপড এযাবসসবমে কবরবেন। 

৯. ARLP িাস্তিায়নে মেবণ পাঠদানের পাশাপাবশ অন্যান্য কা যক্র  অব্যাহত মরনখনছে এেিং এই স নয় তারা ম ািাইনল 

ম গান াগ ও বেনদ যশো প্রদাে, সংসদ টবিনত পাঠ মদখা বেবিত করা, িাংলানদশ মিতানর ক্লাস মশাো বেবিত করা, 

ম ািাইনল পাঠ বুবঝনয় মদওয়া, অবিিািনকর সানথ ম াগান াগ, মহা  বিবজট ইতযাবদ কা যক্র  অব্যহত মরনখনছে। আরও 

েবলন কয তারা শিক্ষাথীবদরবক সিংসদ টিশি ও কেতাবর ক্লাস কদখা এেিং কিানার জন্য শিক্ষাথীবদর উদ্বুদ্ধ কবরবেন। 

১১. ARLP সুষ্ঠু োস্তোেবন শিক্ষকগবণর মতামত: 

 প্রশত শপশরেবড পাবঠর শেষেেস্তুর এেিং শসবলোস কমাবনা 

 োিংলা ও গশণত শেষবের শপশরেবডর সমে োিাবনা 

 সাপ্তশহক রুটিবন সকল কেশণর শেষেশিশিক শপশরেড োিাবনা 

 মূল্যােবনর জন্য সুশনশদ রষ্ট গাইডলাইন সরেরাহ করা 
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৪.২ মেেযা বয় স্বাস্থযমেমধ্ এেং যেমণকা যক্রম সংক্রান্ত তথয 
 সকল শেদ্যালবে স্বাস্থযশেশধ সিংর্ক্ান্ত প্রস্তুশত শেল, তবে ককাথাও ককাথাও ওোি ব্লক পশরোর-পশরেন্ন শেল না এেিং 

ককাথাও ককাথাও ওোি ব্লবক পাশনর ব্যেস্থা শেল না। 

 পয রবেক্ষণকাবল কদখা যাে  অশধকািংি শেদ্যালবে শপ্রবেড ARLP আবে, শডশপই  কর্তরক কপ্রশরত ক্লাসরুটিন শিক্ষবকর 

সিংগ্রবহ আবে এেিং ক্লাসরুটিন শিক্ষকগণ অনুসরণ করবেন। উপকূল ও হাওি  অঞ্চবলর ককাবনা ককাবনা শেদ্যালবে শপ্রবেড 

ARLP এেিং শডশপই প্রদি  ক্লাসরুটিন পাওো যােশন, তবে কমাোইল কফাবন সফটকশপ শেল। 

 কেশণকায রর্ক্ম পয রবেক্ষবণর কদখা যাে, অশধকািংি শেদ্যালবে ARLP অনুসরণ কবর কেশণ কায রর্ক্ম পশরচালনা করবে, 

তবে  ককাথাও ককাথাও শিক্ষক শনবদ রিনা অনুসরণ কবর দুটি কেশণর সিংবযাগপূণ র  পাঠ উপস্থাপন কবরশন।  

 অশধকািংি শেদ্যালবে পাঠ উপস্থাপবনর কক্ষবত্র টিশজ শনবদ রশিত পদ্ধশত ও ককৌিল অনুসরণ করবলও ককাবনা ককাবনা 

শেদ্যালবে তা অনুসরণ করা হবে না। 

 উবেখবযাগ্য সিংখ্যক পাবঠর কক্ষবত্র শিক্ষক শনধ রাশরত সমবের মবে কেশণ পাঠদান কায রর্ক্ম কিষ করবত পাবরনশন। 

 শিক্ষক শিক্ষাথীবদর শলখবত শদবে, পিবত শদবে, প্রশ্ন কবর, েলবত শদবে কেশণ পাঠ মূল্যােন কবরবেন। 

৪.৩ মশ্ক্ষাথযীবের অনুভূমত 
অবনক শদন পর শেদ্যালবে আসবত কপবর শিক্ষাথীবদর কাবে  খুে িাল লাগবে েবল জানাে। িাল লাগার কারণ হবলা: 

েন্ধুবদর সাবথ কদখা হবে, ম্যাডাম/শিক্ষকবক কদখবত পারবে, শেদ্যালবে সরাসশর ক্লাস করবত পারবে। 

সকল শিক্ষাথী ক্লাবসর সিংখ্যা োিাবনার জন্য অনুবরাধ কবরবে। এবক্ষবত্র প্রতশদশন ৫-৬টি ক্লাবসর কথা উেবখ কবরবে। 

েতরমাবন প্রশত ক্লাবস যতটুকু পিাবনা হে তা শিক্ষাথীবদর কাবে কেশি মবন হে েবল উবেখ কবর। 

প্রাে সকল  শিক্ষাথী  ক্লাবসর োইবর/োিীবত পিা শিখবত কাবরা না কাবরার সহােতার প্রবোজন আবে েবল জানাে। 

শেদ্যালে যখন ককাশিড এর কারবণ েন্ধ শেল তখন প্রাে অধশকািংি শিক্ষাথী  পিা-কলখা চাশলবে কযবত কপবরবে েবল 

জানাে। এবক্ষবত্র তারা  শপতা-মাতার ও িাইবোনবদর সহােতাে,  শেদ্যালবের কদো োশির কাজ কবর,  প্রাইিবট  পবি, 

অন-লাইন ক্লাস  কবর এেিং  টিশি কদবখ পিা-কলখা চাশলবে কগবে।  েতরমাবন তারা পশরোবরর কাে কথবক সহােতা 

পাবে। 
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ষষ্ঠ অধ্যায়: সুপামরশ্ 
 

১.  শিক্ষকবদর ARLP শেষবে ধারণা আরও স্পষ্ট করাবনা প্রবোজন। 

২.  কাশিত শিখনফল অজরন করার জন্য এক শপশরেবড শিক্ষাথীর ধারন ক্ষমতা অনুযােী শেষেেস্তু শনধ রারণ করা প্রবোজন। 

৩. ARLP এেিং সাপ্তাশহক রুটিবনর মবে সমিে শনশিত করা প্রবোজন। 

৪.  সাপ্তাশহক রুটিবন সকল কেশণর শপশরেড োিাবনা প্রবোজন। 

৫.  উপশস্থশত োিাবনার জন্য শিক্ষকগণ কর্তরক কহামশিশজবটর উপর গুরুত্ব প্রদান করা প্রবোজন। 

৬.  দুে রল শিক্ষাথীবদর জন্য অন্যান্য শিক্ষক কর্তরক শরবমশডোল ব্যেস্থা গ্রহণ করা প্রবোজন। 

৭.  সকল কেশণর োিংলা ও গশণত শেষবে শপশরেড োিাবনা প্রবোজন। 

৮. মূল্যােবনর জন্য সুশনশদ রষ্ট গাইডলাইন সরেরাহ করা 

৯. শেদ্যালবের ওোস ব্লবক পাশনর ব্যেস্থা শনশিত করা প্রবোজন। 
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গ্রন্থপুঞ্জ 
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পমরমশ্ষ্ট 

পমরমশ্ষ্ট-১ 
সরকাশর প্রাথশমক শেদ্যালবে ককাশিডকালীন শনরামেমূলক ত্বরাশিত শিখন পশরকল্পনা োস্তোেবনর অেস্থা যাচাই 

প্রশ্নমালা (প্রধান/সহকারী শিক্ষবকর জন্য) 

শিক্ষবকর নাম:         মশহলা/পুরুষ 

পদেী : প্রধান/সহকারী শিক্ষক 

কমাোইল নম্বর: 

শেদ্যালবের নাম:        শেদ্যালবের কগ্রড:   

শেিাগ:     কজলা:     উপবজলা: 

শিক্ষকতার অশিজ্ঞতা: ……… েের 

সবে রাচ্চ শিক্ষাগত কযাগ্যতা: 

প্রশিক্ষণ সিংর্ক্ান্ত তথ্য: 

দীঘ রবমোদী প্রশিক্ষণ: শস-ইন-এড/শডশপএড 

স্বল্পবমোদী প্রশিক্ষণ:  

 

১.  আপশন শক “শিখন ঘাটশত পূরণ শেষেক শিখন ত্বরাশিতকরণ পাঠ পশরকল্পনা (ARLP)” কপবেবেন? হযাঁ/ 

না 

১.১ যশদ কপবে থাবকন, ককান উৎস/মােম কথবক কপবেবেন?  

এটিইও/এইউইও/প্রধান শিক্ষক/ওবেেসাইট/সহকমী/অন্যান্য…… 

১.২ কপবে থাকবল কত তাশরখ কপবেবেন?  

২.  ARLP শেষবে ককাবনা ওশরবেবেিন কপবেবেন শক? হযাঁ/ না 

 ২.১ হযাঁ হবল, কক/কারা ওশরবেবেিন প্রদান কবরবেন? এটিইও/এইউইও/ইউআরশস/অন্যান্য--- 

 ২.২ ওশরবেবেিবনর মােম কী শেল? অনলাইন/মুবখামুশখ 

৩. ওশরবেবেিবন শিখন ত্বরাশিতকরণ পাঠ পশরকল্পনা (ARLP) বুঝবত শক ককাবনা সমস্যা হবেবে?  হযাঁ/ 

না 

৩.১ হযাঁ হবল, কী ধরবনর সমস্যা হবেবে েলুন ………………………… 

  

৪. “ARLP” শেষবে আপনার ধারণা (Concept) উবেখ করুন? 

 (ক) স্পে ধরনা আবে 

 (খ) আিংশিক ধরনা আবে 

 (গ) স্পে ধরনা কনই 



37 
 

৫. “ARLP” কেশণকবক্ষ কীিাবে োস্তোেন করবত হবে তা শক আপশন জাবনন?  হযাঁ/ না  

৫.১ ARLP মেবণকনক্ষ িাস্তিায়ে করনত হনল কী প্রনয়াজে িনল আপবে  নে কনরে? 

............, .............., ............, ............, ............, .................. । 

 ৬.১ আপনার শনকট শিক্ষক সিংেরণ/শিক্ষক শনবদ রশিকা আবে শক? হযাঁ/ না 

 ৬.২ শিক্ষক সিংেরণ/শিক্ষক শনবদ রশিকা অনুযােী কেশণ কায রর্ক্ম পশরচালনা কবরন শক? হযাঁ /  না 

 ৬.৩ আজবকর পাঠ উপস্থাপনার সমে শিক্ষক সিংেরণ/শিক্ষক শনবদ রশিকা অনুসরণ কবরবেন শক? হযাঁ/ 

না 

 ৬.৪  ARLP অনু ায়ী প্রবতবদনের পানঠর সানথ পূি যিতী মেবণর মকানো পানঠর সানথ সংন াগ কনরে বক 

ো? 

 ৬.৫  পূি যিতী মেবণর সংযুি পানঠর মক্ষনত্র বশক্ষক উি মেবণর পাঠ্যপুস্তক/টবজ ব্যিহার কনরে বক? 

 ৬.৬  বশক্ষক বেনদ যশো অনুসরণ কনর দুট মেবণর সংন াগপূণ য পাঠ উপস্থাপে কনরে বক ো? 

৭. ARLP অনুযােী পাঠ উপস্থাপন কবরন শক? হযাঁ/ না 

 ৭.১ না হবল, ককন?  ……………………………… 

  

 

৮. ARLP অনুযােী পাঠ উপস্থাপন করবত ককাবনা সমস্যা হে শক? হযাঁ/ না 

 ৮.১ হযাঁ হবল, সমস্যা/সমস্যাসমূহ শলখুন………………………………… 

  

 

৯. আপশন শক র যাশপড এবসসবমে কটে (দ্রুত মূল্যােন অিীক্ষা) শনবেবেন? হযাঁ/ না 

 ৯.১ হযাঁ হবল, কীিাবে? কমৌশখক/শলশখত  

১০. বশক্ষকগণ বশক্ষাথীনদরনক প্রনয়াজেীয়  নো-সা াবজক সানপাট য মদে বক ো? হযাঁ/ো  

১১. ARLP োস্তোেবন মেবণ পাঠদানের পাশাপাবশ অন্যান্য কা যক্র  অব্যাহত মরনখনছে বক ো? 

১১.১ বশখে-মশখানো কা যক্র  অব্যাহত রাখনল, কী কী কা যক্র  পবরচালো কনরনছে? 

১২. ARLP োস্তোেবন আপনার সুপাশরিসমূহ: 

 

 

তথ্যসিংগ্রহকারীর স্বাক্ষর, তাশরখ ও সীল        প্রধান শিক্ষবকর স্বাক্ষর, তাশরখ ও সীল 
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পমরমশ্ষ্ট-২ 
সরকাশর প্রাথশমক শেদ্যালবে ককাশিডকালীন শনরামেমূলক ত্বরাশিত শিখন পশরকল্পনা োস্তোেবনর অেস্থা যাচাই 

পয রবেক্ষণ েক (শেদ্যালে) 

পয রবেক্ষবকর নাম : 

তাশরখ  : 

শেদ্যালবের নাম :        শেদ্যালবের কগ্রড:  

শিফট সিংখ্যা: ১/২ 

শেিাগ:    কজলা:     উপবজলা:   

  

স্কুবলর অেস্থানঃ (ক) ইউশনেন (গ্রাম)/কপৌরসিা/শসটি কবপ রাবরিন (িহর) 

(খ) সমতল/হাওর/চরাঞ্চল/উপকূল/পাহাি 

শেদ্যালবের কমাট শিক্ষাথীর সিংখ্যা:      

কেশণ কেশণশিশিক শিক্ষাথীর সিংখ্যা পয রবেক্ষবণর শদন কেশণশিশিক 

উপশস্থশতর সিংখ্যা 

শেদ্যালে কখালার পর হবত অদ্যেশধ কয 

সকল শিক্ষাথী একশদনও শেদ্যালবে 

আবসশন কেশণশিশিক সিংখ্যা 

মন্তব্য 

োলক োশলকা কমাট োলক োশলকা কমাট োলক োশলকা কমাট  

১ম           

২ে           

৩ে           

৪থ র           

৫ম           

কমাট=           

 

স্বাস্থযশেশধ সিংর্ক্ান্ত শেদ্যালবের প্রস্তুশত: 

র্ক্শমক 

নিং 

শেষে টিক শচি 

শদন 

মন্তব্য 

১ হাত কধাোর ব্যেস্থা আবে শক? হযাঁ না  

২ প্রবতযক শিশুর হাত কধাো শনশিত করা হবেবে শক? হযাঁ না  

৩ হযান্ড কসশনটাইজার এর ব্যেস্থা আবে শক? হযাঁ না  

৪ শিশুবদর হাত কসশনটাইজড করা হবেবে শক? হযাঁ না  

৫ তাপমাত্রা পশরমাপক যন্ত্র আবে শক? হযাঁ না  

৬ তাপমাত্রা পশরমাপক যন্ত্র ব্যেহার করা হবে শক? হযাঁ না  

৭ োলক ও োশলকাবদর জন্য পৃথক ওোি ব্লক আবে শক? হযাঁ না  

৮ ওোি ব্লক পশরোর-পশরেন্ন করা হবেবে শক? হযাঁ না  

৯ ওোি ব্লবক পাশন, দরজা ইতযাশদ আবে শক? হযাঁ না  

১০ শেদ্যালে আশেনা পশরোর-পশরেন্ন শক? হযাঁ না  

১১ কেশণকক্ষ পশরোর-পশরেন্ন শক? হযাঁ না  

১২ স্বাস্থযশেশধ কমবন েসার ব্যেস্থা করা হবেবে শক? হযাঁ না  

১৩ শিক্ষাথীরা যথাযথিাবে মাে পবরবে শক? হযাঁ না  

১৪ শিক্ষকরা যথাযথিাবে মাে পবরবেন শক? হযাঁ না  

 



39 
 

শেদ্যালবের প্রস্তুশত: 

র্ক্শমক 

নিং 

শেষে (প্রবযাজয কক্ষবত্র কশপ কদখবত হবে) টিক শচি 

শদন 

মন্তব্য 

১ শেদ্যালবে শপ্রবেট ARLP আবে শক? হযাঁ না  

২ ARLP োস্তোেবন উর্ধ্রতন কর্তরপবক্ষর সহােতা কপবেবেন শক? হযাঁ না  

৩ শডশপই  কর্তরক কপ্রশরত ক্লাসরুটিন শিক্ষবকর সিংগ্রবহ আবে শক? হযাঁ না  

৪ শডশপই প্রদি  ক্লাসরুটিন শিক্ষকগণ অনুসরণ করবেন শক? হযাঁ না  

 

(খ) প যনিক্ষণ ছক (মেবণ কা যক্র ) 

 

কেশণ:       এই কেশণর িাখা আবে শক না: হযাঁ / না 

শেষে:       পাবঠর শিবরানাম: 

উপশস্থত শিক্ষাথীর সিংখ্যা: োলক:    োশলকা:        

পাঠ শুরুর সমে:       পাঠ কিষ হওোর সমে: 

 

র্ক্শমক 

নিং 

শেষে টিক শচি 

শদন 

মন্তব্য 

১ শিক্ষক শিক্ষাথীবদরবক প্রবোজনীে মবনা-সামাশজক সাবপাট র শদবেবেন 

শক? 

হযাঁ না  

২ ARLP অনুসরণ কবর কেশণ কায রর্ক্ম পশরচালনা করবেন শক?  

(ARLP এর সাবথ শমশলবে কদখবত হবে) 

হযাঁ না  

৩ ARLP অনুযােী আজবকর পাবঠর সাবথ পূে রেতী কেশণর ককাবনা পাবঠর 

সিংবযাগ আবে শক?   

হযাঁ না  

৪ শিক্ষক শনবদ রিনা অনুসরণ কবর দুটি কেশণর সিংবযাগপূণ র  পাঠ উপস্থাপন 

করবেন শক? 

হযাঁ না  

৫ পূে রেতী কেশণর সিংযুক্ত পাবঠর কক্ষবত্র শিক্ষক উক্ত কেশণর পাঠ্যপুস্তক/ 

টিশজ এবনবেন শক? 

হযাঁ না  

৬ শিক্ষক পাবঠর জন্য প্রবোজনীে উপকরণ ব্যেহার  করবেন শক?  হযাঁ না  

৭ পাঠ উপস্থাপবনর কক্ষবত্র টিশজ শনবদ রশিত পদ্ধশত ও ককৌিল অনুসরণ 

কবরবেন শক? (TG এর সাবথ শমশলবে কদখবত হবে)।   

হযাঁ না  

৮ টিশজ অনুসাবর শিক্ষক আজবকর পাবঠর সেগুবলা কাজ যথাযথিাবে 

সম্পন্ন করবত কপবরবেন শক? (TG এর সাবথ শমশলবে কদখবত হবে) 

হযাঁ না  

৯ শিক্ষাথীবদর শিখন প্রবোজন শেবেচনা কবরবেন শক? হযাঁ না  

১০ শিক্ষক শনধ রাশরত সমবের মবে কেশণ পাঠদান কায রর্ক্ম কিষ করবত 

কপবরবেন শক? 

হযাঁ না  

১১ ARLP িাস্তিায়নে মেবণ পাঠদােকানল দূি যল বশক্ষাথীনদর 

ব্যিস্থা বছল বক ো? 

বেরা য়মূলক ব্যিস্থা 

আনছ 

বেরা য়মূলক ব্যিস্থা 

োই 

১২ শিক্ষক আজবকর পাবঠ কীিাবে মূল্যােন কবরবেন? (একাশধক উির হবত 

পাবর) 

শলখবত শদবে/পিবত শদবে/প্রশ্ন কবর/েলবত শদবে/ 

অন্যান্য ..................... 

১৩ শিক্ষক কীিাবে শিক্ষাথীবদরবক শফডব্যাক শদবেবেন? উবেখ করুন। 

(একাশধক উির হবত পাবর) 

 

কমৌশখকিাবে বুশঝবে শদবে /শলবখ শদবে/সহপাঠীর 

মােবম / অন্যান্য.................. 

১৪ 

 

আজবকর পাবঠ শিক্ষাথীবদর কেশণসািা (করসপন্স) ককমন শেল?  

 

খুে িাবলা/িাবলা/কমাটামুটি/িাল নে/কমাবটই িাল নে 

১৫ শিক্ষক শিক্ষাথীর শনকট কথবক োশির কাজ সিংগ্রহ কবরবেন শক? হাঁ না  
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 শিক্ষক গত পাবঠর োশির কাজ শফডব্যাকসহ শিক্ষাথীর শনকট কফরত 

শদবেবেন শক? 

হাঁ না  

 

 

 

তথ্য সিংগ্রহকারীর স্বাক্ষর, তাশরখ ও সীল         প্রধান শিক্ষবকর স্বাক্ষর, তাশরখ ও সীল 

 

  



41 
 

পমরমশ্ষ্ট-৩ 

 

সরকাশর প্রাথশমক শেদ্যালবে ককাশিডকালীন শনরামেমূলক ত্বরাশিত শিখন পশরকল্পনা োস্তোেবনর অেস্থা যাচাই 

mvÿvrKvicÎ (wkÿv_x©‡`i Rb¨) 

 

শেদ্যালবের নাম :          

শেদ্যালবের ঠিকানা : শেিাগ:    কজলা:     উপবজলা: 

স্কুবলর অেস্থানঃ  (ক) ইউশনেন (গ্রাম)/কপৌরসিা (িহর)/শসটি কবপ রাবরিন (িহর) 

(খ) সমতল/হাওর/চরাঞ্চল/উপকূল/পাহাি 

wkÿv_x©i bvg :             evjK/evwjKv   

‡kÖwY  :         kvLv:  

†ckv: নপেোর কপিো-   মোেোর কপিো-   Awffve‡Ki কপিো (মোেো/নপেো িো 

থো সল):   

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1| A‡bK w`b ci we`¨vj‡q Avm‡Z †c‡i †Kgb jvM‡Q? 

Lye fvj/fvj/কমোিোমুটি/fvj jvM‡Q bv/GK`g fvj jvM‡Q bv 

 

2| Ggb Abyf‚wZi KviY Kx? 

২.১ বশক্ষকগণ মতা ানদর মকানো  ােবসক স থ যে মদয় বক ো? 

 

3| ‡Zvgvi cÖwZw`b KqwU K¬vm nq? 1wU/2wU/3wU/4wU 

 

4| cÖwZw`b KqwU K¬vm n‡j fvj nq? 1wU/2wU/3wU/4wU/5wU/6wU 

 

৫| Zzwg wK g‡b Ki cÖwZ K¬v‡m hZUzKz cov‡bv nq Zv ‡Zvgvi Kv‡Q †ewk g‡b nq? nu¨v/bv 

      

৬| Zzwg wK g‡b Ki K¬v‡mi evB‡i/evox‡Z cov wkL‡Z KviI mnvqZv cÖ‡qvRb? 

     (K) n¨uv  (L) bv   

             

    DËi n¨uv n‡j ‡Kb cÖ‡qvRb? 

 

৭| we`¨vjq hLb †KvwfW Gi Kvi‡Y eÜ wQj ZLb Zzwg cov-‡jLv Pvwj‡q †h‡Z মপনরছ বক ো?  

          (K) n¨uv  (L) bv   

DËi n¨uv n‡j কীিানি (একাবিক উির হনত পানর)? 

(K) wUwf †`‡L (L) ‡iwWI ï‡b  (M) †gvevB‡ji gva¨‡g (ঘ) বপতা- াতার সহায়তায় 

      (ঙ) we`¨vj‡qi †`qv evoxi KvR (Work sheet) K‡i (চ) wkÿ‡Ki mnvqZvq  (ছ) অে-লাইে ক্লাস 

(জ) প্রাইনিট  (জ) Ab¨vb¨- 

 

 

৮| eZ©gv‡b Zzwg wK পবরিানরর KvQ †_‡K cov-‡jLv wel‡q †Kv‡bv mnvqZv cv”Q? 

     (K) nu¨v (L) bv  

 

   উির হাঁ হনল, Kvi KvQ †_‡K Zzwg cov-‡jLv wel‡q mnvqZv cv”Q? 

    বপতা/ াতা/িাই-মিাে/অন্যন্য- 
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৯| Zzwg wK K¬v‡mi cov‡jLv eyS‡Z cvi? 

     (K) n¨uv (L) bv  

 

    DËi bv n‡j ‡Kb? 

 

 

1০| †Zvgvi ‡kÖwY wkÿK wK evoxi KvR cÖ`vb K‡ib? 

     (K) n¨uv (L) bv  

 

1১| evoxi KvR Ki‡Z ‡Zvgvi wK ‡Kv‡bv mgm¨v nq? 

     (K) n¨uv (L) bv  

     

 DËi nu¨v n‡j Kx mgm¨v nq D‡jøL Ki- 

 

 

 

 

 

 

Z_¨ msMÖnKvixi ¯^vÿi, ZvwiL I mxj               cÖavb wkÿ‡Ki ¯^vÿi, ZvwiL I 

mxj 

 

 


