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চিৰ চিনেহী চ োৰ ভোষো জেেী।। 
অসম সাহিত্য সভা 

 
জাত্ীয় আদৰ্শ হৰ্ক্ষা সংসদ 

JATIYA ADARSHA SIKSHA SANGSAD 
প্ৰৰ্ান্ত হিশ্ব ৰ্মশা স্মাৰক ভৱন ,অসম সাহিত্য সভা, গুৱািাটী -  ৭৮১০০১ 

www.shikshasansad.org 
Email: contact@shikshasansad.org 

১। নাম   জোতীয় আদৰ্শ চৰ্ক্ষো সংসদ, অস  সোচহতয সভো। 
   ইয়োৰ অধীেত চেম্নচিচিত ধৰনে স্তৰস ূহৰ েো োংচিত হ’ব। 

ি) ি ুঁচহ-পোচহ-পৰোগ-প্ৰথ -চিতীয় চেেী-তৃতীয়-পঞ্চ  চেেী     আ োৰ পোঠৰ্োিো 
   ি) ষষ্ঠ-অষ্ট  চেেী     আ োৰ পঢোৰ্োচি 
   গ) েৱ  চেেীৰ পৰো িোদৰ্ চেেীলি    চৰ্ক্ষো চেনিতে 
২। পহৰসীমা  অস  তথো উত্তৰ পূবশোঞ্চি। 
৩। ঠিকনা  গুৱোহোটী। 
৪। লক্ষয আৰু উদ্দেৰ্য ব চেয়োদী স্তৰৰ পৰো চবশ্বচবদযোিয় পৰ্শন্ত অস ীয়ো  োধয ত চবদযোিয়,  হোচবদযোিয়, 
চবশ্বচবদযোিয় স্থোপে। 

িুহনয়াদী (Foundational) 
ি) ি ুঁচহ – ৩ বছৰ 
ি) পোচহ  – ৪ বছৰ 
গ) পৰোগ – ৫ বছৰ 
ঘ) প্ৰথ  – ৬ বছৰ 
ঙ) চিতীয় – ৭ বছৰ 
প্ৰস্তুহত্মূলক (Preparatory) 
ি) তৃতীয়-পঞ্চ  – ৮-১১ বছৰ 
মজলীয়া (Middle) 
ছ) ষষ্ঠ-অষ্ট   – ১১-১৪ বছৰ 
মাধ্যহমক (Secondary) 
জ) েৱ -দৰ্  – ১৪-১৮ বছৰ 
স্নাত্ক-স্নাত্দ্দকাত্তৰ 

৫। চপোে প্ৰথ বোৰৰ বোনব অস ীয়ো  োধয ৰ চবদযোিয়ত চবশ্ব  োেদণ্ডৰ চৰ্ক্ষে-চৰ্িে সো গ্ৰী প্ৰনয়োগ িচৰ চৰ্ক্ষো 
প্ৰদোে। 

http://www.shikshasansad.org/
mailto:contact@shikshasansad.org


Page 2 of 8 
 

৬। প্ৰথ  চতচে বছৰত অস ীয়ো ভোষোৰ  োধন নৰ অস ীয়ো, ইংৰোজী, চহন্দী ভোষো দৰৃ্য-েবয প্ৰচিয়োনৰ চৰ্ক্ষো প্ৰদোে। 
৭। পোচহ ৰ পৰো ইংৰোজী ভোষো চৰ্ক্ষো প্ৰদোে। 
৮। পৰোগৰ পৰো চহন্দী ভোষো চৰ্ক্ষো প্ৰদোে। 
৯।  োতৃভোষোি আধোৰ িচৰ লি ইংৰোজী, চহন্দী আৰু ধ্ৰুপদী ভোষোনিো স োনেই গুৰুত্ব প্ৰদোে। সংগীত, িোৰুিিো, েৃতয, 
স ৰিিো, চৰ্োগ আৰু িীডো প্ৰচৰ্ক্ষেৰ স বযৱস্থো থোচিব। 
১০। এই  োতৃভোষো ব চিনি আ োৰ আঠটো চিিঞ্জীয়ো ভোষো, ধ্ৰুপদী ভোষো আৰু বোংিোও অন্তভ শক্ত হ’ব।  োনথুঁো 
জেজোতীয় এনিিোত সংচিষ্ট ভোষো চৰ্নিোৱো হ’ব। 
১১। আধ চেি তথো প্ৰৰ্ চক্তচবদযোৰ প্ৰনয়োগৰ  োধযন চদ চৰ্ক্ষো প্ৰদোেত গুৰুত্ব। 
১২। চিচজনটি ক্লোছ/ স্মোটশ  ক্লোছৰ বযৱস্থো িচৰ চৰ্ক্ষোৰ সম্প্ৰসোৰেত গুৰুত্ব। 
১৩। ি ুঁচহ-স্তৰৰ চৰ্শুসিিি চেি িচে গীত, ও িো গীত, সোধ িথো, িোট শে আচদৰ জচৰয়নত চৰ্ক্ষো প্ৰদোে। 
১৪। অস  ব ৰঞ্জীৰ  হোে বযচক্তসিিৰ িগত পৰ্শোয়িন  পচৰিয় িচৰ চদয়োত গুৰুত্ব প্ৰদোে িৰো হ’ব। 
১৫। অস  আৰু উত্তৰ পূবশোঞ্চিৰ চিোি সংসৃ্কচতৰ চবষনয় পৰ্শোয়িন  পোঠযি ত অন্তভ শক্ত িৰো হ’ব। 
১৬। চৰ্শুসিিৰ  োজত লেচতি,  োেৱীয়, চৰ্ক্ষো প্ৰদোে। 
১৭। চবশ্বৰ প্ৰধোে প্ৰধোে ধ শনিইটোৰ  োজত চেচহত থিো চবশ্ব-ভোতৃত্ব, উদোৰতো,  োেৱতো, গেতোচিি চিতেোনবোধ, 
সো যবোদী ভোৱধোৰোি পোঠযি ত অন্তভ শক্ত িৰো হ’ব ৰ্োনত আ োৰ ছোত্ৰ-ছোত্ৰীসিনি ভচৱষযনত এিে স ন্দৰ আদৰ্শ 
স োজ চে শোেত অচৰহেো চৰ্োগোবলি সক্ষ  হয়। 
১৮। ছোত্ৰ-ছোত্ৰীসিিৰ  োজত সৰুনৰ পৰোই ি শ-সংসৃ্কচতৰ ভোৱ জগোই চতোিোৰ বোনব চবশ্বৰ উন্নত চদৰ্ জোপোে, 
আন চৰিো, ইংনিণ্ড আচদ চদৰ্ৰ চৰ্ক্ষো পদ্ধচতি অে সৰে িচৰ পোঠযি  ৰ্ গুনতোৱো হ’ব আৰু তোৰ বোনব ছোত্ৰ-
ছোত্ৰীসিিি বযৱহোচৰি জ্ঞোে চদয়ো হ’ব ৰ্োনত আ োৰ ছোত্ৰ-ছোত্ৰীসিনি ভচৱষযনত স্বোৱিম্বী হ’ব পোনৰ। 
১৯। পচৰনৱৰ্ সংৰক্ষেৰ বোনব চ ৌচিি চৰ্ক্ষো পোঠযি ত অন্তভ শক্ত িৰো হ’ব। এনে অধযয়নে প্ৰিৃচত চবজ্ঞোে (Natural 
Study) িিশ োৰ িথো   িচি িচৰ চদব। 
২০। চৰ্শুসিিি সৰুনৰ পৰোই ভোৱবোদী চৰ্ক্ষো প্ৰদোেৰ পচৰৱনতশ  বোস্তৱবোদী (Pragmatic) চৰ্ক্ষো প্ৰদোেত গুৰুত্ব চদয়ো 
হ’ব। 
২১। স সো চয়ি চবশ্ব আৰু চিৌচদৰ্ৰ স োজিেৰ িগত ছোত্ৰ-ছোত্ৰীসিনি পচৰচিত হ’ব পৰোলি চতওুঁনিোিি চ ৌচিি 
চৰ্ক্ষোনৰ স -চৰ্চক্ষত িচৰ চতোিো হ’ব। 
২২। ছোত্ৰ-ছোত্ৰীৰ িচৰত্ৰ গঠেত সহোয় চহোৱোলি পোঠযি  ৰ্ গুতোই চতোিো হ’ব। 
২৩। ছোত্ৰ-ছোত্ৰীসিিৰ  েত সৰুনৰ পৰোই ে  আৰু ে ৰ  ৰ্শোদো সম্পনিশ  জ্ঞোে চদয়ো হ’ব। এইনক্ষত্ৰত তোচিি চদৰ্তলি 
বযৱহোচৰি চদৰ্ত অচধি গুৰুত্ব চদয়ো হ’ব। 
২৪। প্ৰথন  পঠে আৰু তোৰ পোিত চিিেত গুৰুত্ব চদয়ো হ’ব। 
২৫।  োতৃভোষো আয়ি িৰোৰ পোিত ৰ্োৰীচৰি বযোয়ো , ছচব অুঁিো, সংগীত, িচম্পউটোৰ আচদ চৰ্ক্ষোি পোঠযি ত 
অন্তভ শক্ত িৰো হ’ব। 
২৬। পৰ্শোয়িন  ভূনগোি, ব ৰঞ্জী, স োজ অধযয়ে, গচেত, চবজ্ঞোে আচদৰ চৰ্ক্ষোি আগবঢোই চেয়ো হ’ব। 
২৭। জৰোজীেশ পচৰনৱৰ্ত স -চৰ্ক্ষো প্ৰদোে সম্ভৱ েহয়, প্ৰথন  চবদযোিয়ৰ পচৰনৱৰ্ উন্নীতিৰেত গুৰুত্ব চদয়ো হ’ব। 
২৮। চৰ্শুসিিৰ  োেচসিতো গঢ চদয়োত চৰ্শুসিি স সযো েহয়, স সযো প্ৰবীে িো নহ। A good stable adult with 
love and tolerance in his heart is about the best therapy a child can have, এই দষৃ্টিভঙ্গী আগত ৰোচি 
চবদযোিয়স ূহত চেনয়োচজত চৰ্ক্ষিসিিি প্ৰচৰ্চক্ষত িচৰ চতোিোৰ বোনব চৰ্ক্ষে প্ৰচৰ্ক্ষেৰ স য়ত গুৰুত্ব চদয়ো হ’ব। 
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২৯। ’A child has a right & his self-determination’ এই িথো আগত ৰোচি চৰ্শুসিিি চতওুঁনিোিৰ ৰুচি-
অচভৰুচিৰ ওপৰত চভচত্ত িচৰ চতওুঁনিোিি আগুৱোই চেবলি সিনিো প্ৰনিষ্টো অবযোহত ৰিো হ’ব। 
৩০। ভোৰতৰ সংচবধোনে আগবনঢোৱো চৰ্শুৰ অচধিোৰৰ চ ৌচিি চদৰ্স ূহি বোস্তৱত ৰূপোয়ে িৰো হ’ব। 
৩১। চৰ্শুৰ  েস্তোচিি (Psychological) চদৰ্নটোলি িক্ষয ৰোচি চতওুঁনিোিি গঢ চদয়ো হ’ব। 
৩২। চৰ্শুনৱ চপতৃ- োতৃ, অচভভোৱি বো চজযষ্ঠজেৰ জীৱেলি অৱদোে চৰ্োগোব পোনৰ।চৰ্শুৰ অিপট চে শি হুঁ োচহনয় 
আ োি আেন্দ চৰ্োগোব পোনৰ; চসই আেন্দই আ োি অফ ৰন্ত চপ্ৰৰেো চৰ্োগোব পোনৰ। এই চদৰ্নটোলি িক্ষয ৰোচি চৰ্শু 
আৰু চপতৃ- োতৃ, অচভভোৱিৰ  োজতত চসৌহোদশ যপূেশ পচৰনৱৰ্ সৃষ্টিত প্ৰোি ্প্ৰোথচ ি পৰ্শোয়ৰ পৰো গুৰুত্ব চদয়ো হ’ব। 
৩৩। আচজৰ ি শবযস্ততোৰ  োজত চৰ্শু এটো ত চি-তোচি িোঙৰ-দীঘি িচৰ স -চৰ্চক্ষত িচৰ গচঢ চতোিোনটো অতযন্ত 
িষ্টিৰ ৰ্চদও অসোধয েহয়। চৰ্শু চৰ্ক্ষোৰ এই চবনৰ্ষ চদৰ্নটোৰ প্ৰচত িক্ষয ৰিো হ’ব। 
৩৪। আ োৰ পোঠযি ত ে-প ৰচেৰ স োনৱৰ্ ঘনটোৱো হ’ব। 
৩৫। চবশ্বৰ উন্নত চদৰ্চবিোিৰ চৰ্ক্ষোৰ দনৰ আ োৰ চৰ্ক্ষোও উন্নত  োেচবচৰ্ষ্ট িচৰবৰ বোনব এি স -সংহত, স -
সংগঠিত ৰূপ চদয়ো হ’ব। তোৰ বোনব চবশ্বৰ চবচভন্ন চদৰ্ৰ পোঠযি ৰ িগত আনিোিেো িচৰ আ োৰ চবদযোিয়ৰ পোঠযি  
প্ৰস্তুত িচৰ চতোিো হ’ব। 

পহৰচালনা 
মূল নীহত্ হনধ্শাৰণ সহমহত্ 

অস  সোচহতয সভোৰ এই স্থোয়ী লৰ্চক্ষি প্ৰিল্পৰ ধোৰোবোচহিতো ৰ্োনত চিোনেোপনধয চবচিত েহয় চসই  বোনব চেম্নচিচিত 
ধৰনে  ূি েীচত চেধশোৰে সচ চত গঠে িৰো লহনছ। প্ৰচতবছনৰ েূযেত  এিে বো তনতোচধি এই সচ চত বচহব। 

সভাপহত্ - অস  সোচহতয সভোৰ িচিত িোৰ্শিোিৰ সভোপচত 

উপসভাপহত্ - অস  সোচহতয সভোৰ িচিত িোৰ্শিোিৰ উপসভোপচত 

আহ্বায়ক - অস  সোচহতয সভোৰ িচিত িোৰ্শিোিৰ প্ৰধোে সম্পোদি তথো জোতীয় আদৰ্শ চৰ্ক্ষো সংসদ 
চেচধৰক্ষিসিি। 

জাত্ীয় আদৰ্শ হৰ্ক্ষা সংসদ নযাস 

িোৰ্শসূিী ৰূপোয়েৰ স স্ত বযৱহোচৰি দোচয়ত্ব জোতীয় আদৰ্শ চৰ্ক্ষো সংসদ চেচধৰ ওপৰত েযস্ত থোচিব। চেচধৰ এিোচধি 
চবনৰ্ষজ্ঞ সচ চত থোচিব।   

হনহধ্ ৰক্ষক 

১। ি০ পৰ োেন্দ ৰোজবংৰ্ী, অধযক্ষ 
২। পদ   ৰোজনিোৱো, উপোধযক্ষ 
৩। ি০ জয়ন্ত চবশ্ব ৰ্ শো, উপোধযক্ষ 
৪। ৰোেো বচৰ্ষ্ঠ, সচিব 
৫। চে োই দোস, চিোষোধযক্ষ 
৬। সভোপচত, অস  সোচহতয সভো (পনদে) 
৭। প্ৰধোে সম্পোদি, অস  সোচহতয সভো (পনদে) 
৭। চবষ্ণ  চিিো, উপ-সচিব (চে চিত) 



Page 4 of 8 
 

চেচধৰক্ষি সোিসিচে িচৰবিগীয়ো হ’চি অস  সোচহতয সভোৰ চিবোৰ্ষিি অচধনবষেৰ প্ৰচতচেচধ সভোত িেশধোৰ 
সচ চতৰ পৰো ৰ্শ অে সচৰ আহ্বোয়নি (প্ৰধোে সম্পোদি) প্ৰস্তোৱ উত্থোপে িচৰব। 

পাঠ্যক্ৰম আৰু পাঠ্যপুহি সংকলন সহমহত্ 
সন্মানীয় মুখ্য উপদ্দদষ্টা পদ্মেী ৰংবং চতৰোং 

সন্মানীয় উপদ্দদষ্টা ি০ চহ ন্ত ি  োৰ বৰুৱো 
সোচহতযোিোৰ্শ ি০ ৰন ৰ্ পোঠি 
সোচহতযোিোৰ্শ ি০ পৰোগ ি  োৰ ভট্টোিোৰ্শয 

সভাপহত্  েী চগৌৰীিোন্ত ভূঞো 

উপ-সভাপহত্  ি০ জ্ঞোেনজযোচত ৰ্ শো 
   েী ৰ োেন্দে বৰো 

ত্ত্বাৱধ্ায়ক  েী চৰপ ঞ্জয় বৰদলি 

হিষয় হিদ্দৰ্ষজ্ঞ  ি০ িম্বৰু ভট্ট, আন চৰিো ৰ্ ক্তৰোষ্ট্ৰ 
   ি০ ভৱোেী ৰ্ শো, আন চৰিো ৰ্ ক্তৰোষ্ট্ৰ 

ি০ ঋত পেশো ভট্টোিোৰ্শ, ইংনিণ্ড 
ি০ চবজয় িৃষ্ণ চদৱৰ্ শো 
ি০ সনতযে চিৌধ ৰী 
েী স নৰে চগোস্বো ী 
েী স  ন্ত িচিহো 
ি০ অচেি ৰ্ইিীয়ো 
ি০ ৰো  িন্দ্ৰ চিিো 
ি০ িোৰু িহৰীয়ো েোথ 
ি০  চিেো চদৱী ৰোভো 
ি০ চদনৱন্দ্ৰ দোস 
ি০ ৰঘ েোথ িোগয় ং 
ি০  ঞ্জ  িস্কৰ 
ি০ িীিোৱতী ৰ্ইিীয়ো 
ি০ ৰ্ৰৎ বৰিটিী 
ি০ সঞ্জীৱ ি  োৰ ৰ্ শো 
ি০ উনপন্দ্ৰচজৎ ৰ্ শো 
েী জগন্নোথ ৰোজবংৰ্ী 
েী স  ন্ত বৰঠোি ৰ 
ি০ লিতেয ভৰিোজ 
জোচহদ আহন দ 
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প্ৰচাৰ আৰু সংগঠ্ন সহমহত্ 
ি) জোতীয় চৰ্ক্ষো সংসদৰ চেধশোচৰত ি শ আুঁিচে ৰোইজৰ  োজত জেচপ্ৰয় িচৰ ত চিবৰ বোনব চবষয়বস্তু সম্পনিশ  অচভজ্ঞ 
বযচক্তি লি প্ৰিোৰ আৰু সংগঠে সচ চত গঠে িৰো হ’ব। 

ি) চবচভন্ন িৰিোৰী (ৰোচজযি আৰু চিন্দ্ৰীয়) প্ৰচতষ্ঠোে, চবংি-বী ো, বহুজোচতি চিোম্পোেীৰ অেো-অস ীয়ো 
ি শিোৰীসিিি বযৱহোচৰি অস ীয়ো ভোষো জ্ঞোে চদয়োৰ বোনব চিইজে োে অচভজ্ঞ বযচক্তৰ ওপৰত দোচয়ত্ব অপশে িৰো 
িৰো হ’ব। 

গ) জোতীয় চৰ্ক্ষো সংসদৰ িো -িোজ উত্তৰ পূবশোঞ্চিৰ প্ৰচতিে ৰোজযলি সম্প্ৰসোচৰত িচৰবৰ বোনব প্ৰনতযি ৰোজযনৰ 
প্ৰচতচেচধ চেবশোিে িচৰ উত্তৰ-পূবশোঞ্চিচভচত্তত এিে স ন্বয় সচ চত গঠে িৰো িৰো হ’ব। 

ঘ) জোতীয় চৰ্ক্ষো সংসনদ গ্ৰহে িৰো আুঁিচে ৰোইজৰ  োজলি চেবৰ বোনব প্ৰিোৰ পচত্ৰিো প্ৰিোৰ্ িৰো হ’ব। 

ঙ) অেো-অস ীয়োসিিৰ  োজত অস ীয়ো ভোষোি জেচপ্ৰয় িচৰ চতোিো আৰু পদ্ধচতগতভোনৱ চতওুঁনিোিি অস ীয়ো 
ভোষো চৰ্ক্ষো চদবৰ বোনব দ  হীয়ো বো চতচে হীয়ো বোতশ োনিোিেী এিে প্ৰিোৰ্ৰ বযৱস্থো িৰো হ’ব।
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জাত্ীয় আদৰ্শ হৰ্ক্ষা সংসদ - সাংগঠ্হনক  হচত্ৰ 

অসম সাহিত্য সভা 
অসম আদৰ্শ হিদযালয় প্ৰকল্প 

(মূল নীহত্-হনধ্শাৰণ কণশধ্াৰ সহমহত্) 

জাত্ীয় আদৰ্শ হৰ্ক্ষা সংসদ 
 (Public Charitable Trust) 

কাৰ্শসূচী ৰূপায়ণৰ সমস্ত িযৱিাহৰক দাহয়ত্ব 
প্ৰাক্কলন, মূলধ্ন আিৰণ, আয়-িযয়, প্ৰচাৰ, অহধ্কাৰী (Franchisee) হনদ্দয়াগ 

চত্শ াৱলী ইত্যাহদদ্দক ধ্হৰ িযৱিাহৰক ককৌৰ্ল হনধ্শাৰণ। 

পাঠ্যক্ৰম, পাঠ্যপুহি প্ৰণয়ন ত্িা দৰৃ্য-শ্ৰিয সমল প্ৰস্তুত্, হৰ্ক্ষণ প্ৰহৰ্ক্ষণ, হিত্তীয়, প্ৰচাৰ 
সহমহত্দ্দক ধ্হৰ উপ-সহমহত্সমূি। 

অসম আদৰ্শ হিদযালয় সমিূ। 
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জাত্ীয় আদৰ্শ হিদযালয় প্ৰকল্প 
ইহত্িতৃ্ত 

সমসামহয়ক দৰৃ্যপট 

চৰ্শুনৱ অেোে ষ্ঠোচেি চৰ্ক্ষো চেজ  োতৃভোষোত আৰম্ভ িৰোনটো এটো চবিোস েহয়। ই হ’ি এি িতশ ৰূ্েয 
অচধিোৰ। এই চগোিিীিৰেৰ পৃচথৱীত ৰ্’ত দক্ষ িথিৰ অভোৱত ভোষোনবোৰ  চৰব ধচৰনছ বো স্পন্দেৰ্ীিতোৰ গুে 
চহৰুৱোইনছ, চতনেনক্ষত্ৰত ই অচতৰ্য় আৱৰ্যিীয়—ৰ্চদ চবনৰ্ষ চিোনেো এটো ভোষো স চৃদ্ধৰ্োিী হ’ব িোনগ। এটো ভোষো 
চিচতয়োও ে নৰ, ৰ্চদ চদৰ্ীয় ভোষোত িথোনিোৱো  োে হৰ সংিযো এটো সংিটপূেশ সংিযোতলি হ্ৰোস েহয়। 

অচেয়চিত হোৰত অস ীয়ো ভোষো চিোৱো  োে হৰ সংিযো িচ  চৰ্োৱো েোই। অস ীয়ো ভোষো চবপদোপন্ন চহোৱো েোই 
ৰ্চদও েত ে প ৰুষি অস ীয়ো ভোষো চিোৱো আৰু চিিোৰ চক্ষত্ৰত চৰ্চতয়োলিনি দক্ষ িচৰ ৰোচিব চেোৱোনৰো, অস ীয়ো 
ভোষো চেশ্চয়লি চেিঃস্ব ভোষো লহ পচৰব। তথোচপও দ িঃিজেিভোনৱ বহু বযচক্তগত িণ্ডৰ চবদযোিয়ত প্ৰোথচ ি পৰ্শোয়ত 
অস ীয়ো ভোষো চৰ্নিোৱো েহয়, িোচগনি চস অেোে ষ্ঠোচেি চৰ্ক্ষোনিন্দ্ৰই হওি বো প্ৰোথচ ি অথবো  োধযচ ি চৰ্ক্ষোই 
হওি। িোঠফ িোৰ দনৰ গচঢ উঠো বযচক্তগত িণ্ডৰ অেোে ষ্ঠোচেি স্ক িনবোৰত ২/৩ বছৰীয়ো িে িে ছোত্ৰ-ছোত্ৰীসিিি 
 োতৃভোষোৰ ঠোইত ইংৰোজী ভোষোনটো চজোৰলি  গজ ত স   ৱোই চদয়ো বযৱস্থোনটো সুঁিোলিনয় দ িঃিজেি। 

ভোষোনটোৰ সংবধশেৰ িোৰনে িোৰ্শিৰী বযৱস্থো চিোৱোনটো প্ৰনয়োজেীয় লহ পচৰনছ আৰু চসনয় এই অেোে ষ্ঠোচেি 
চৰ্ক্ষো বযৱস্থোৰ প্ৰিল্প প্ৰচতনবদে প্ৰস্তুত িৰো লহনছ। 

 সম্প্ৰচত চিৱি টিো ঘটোৰ িক্ষযনৰই চপতৃ- োতৃসিিি এই ধোৰেো চদয়ো লহনছ চৰ্, চিো ি বয়সৰ পৰোই ইংৰোজী 
 োধয ত চৰ্ক্ষো ি’চিনহ চসহুঁতৰ জীৱেলি িৃতিোৰ্শতো আচহব। চিন্তু এই ধোৰেো সমূ্পেশ অলবজ্ঞোচেি। ইংৰোজী  োধয ৰ 
চবৰুনদ্ধ িোৰ্শিৰী আনন্দোিেৰ ই হ’ব এি চবিল্প। 

 চিতীয়নত, িোবিগীয়ো িথোনটো হ’ি এই অেোে ষ্ঠোচেি চৰ্ক্ষো-প্ৰচতষ্ঠোেনবোনৰ চবনৰ্ষ অচধিোৰ িোভ িনৰ এটো 
বযৱসোচয়ি প্ৰচতষ্ঠোেৰ পৰো, চৰ্নয় প্ৰতীি আৰু আদৰ্শ আচদ দোে িনৰ। প্ৰোয় সিনিোনবোৰ চিোিো স্ক ি এই আদৰ্শনতই 
িনি। অচভভোৱিসিনি অচত উচ্চ হোৰত  োি ি চদয়োৰ িগনত চিতোপ-পত্ৰ, চপোছোি আচদ ৰ্নথষ্ট দো  চদ চিচেব িগো 
হয়। ি চক্তৰ সহোয়ত বযৱসোয়ী প্ৰচতষ্ঠোেৰ অচধিোৰী আৰু অচধিোৰ গ্ৰহে িনৰুঁোতোৰ  োজত িোভোংৰ্ৰ ভোগ হয়। 

মাতৃ্ভাষাত্ হৰ্শুহৰ্ক্ষা প্ৰদানৰ এক িহলষ্ঠ পদদ্দক্ষপ 

অস  সোচহতয সভোই চসৌহোদশ নৰ বযচক্তগত  োচিিোেোধীে চৰ্ক্ষো প্ৰচতষ্ঠোেস ূহৰ লসনত প্ৰচতনৰ্োচগতো িচৰ 
এনিধৰেৰ বযৱস্থোপেোনৰ অেোে ষ্ঠোচেি চৰ্ক্ষো িণ্ডত িোৰ্শপন্থো গ্ৰহে িচৰবলি  েস্থ িনৰ। পোথশিযনটো হ’ব চৰ্ক্ষো 
বযৱস্থোৰ প্ৰোথচ ি পৰ্শোয়ত অস ীয়ো আৰু  োধযচ ি পৰ্শোয়ৰ পৰো অস ীয়ো প্ৰথ , ইংৰোজী চিতীয় আৰু চহন্দীি তৃতীয় 
ভোষো চহিোনপ চৰ্নিুঁ োৱো হ’ব। অস ৰ জেজোতীয় ভোষোও চৰ্নিুঁ োৱো হ’ব। ইয়োৰ বোচহনৰও িোভৰ িোৰনে েহয়, চিৱি 
প্ৰচতষ্ঠোে িিোৰ চজোিোনৰনহ ধে সংগ্ৰহ িচৰব। অস  সোচহতয সভোৰ ব ঢীচদচহং-বৰি  ছো অচধনবৰ্েৰ দোচয়ত্ব গ্ৰহে 
িচৰনয়ই ি০ পৰ োেন্দ ৰোজবংৰ্ীনয় প্ৰনতযিিে ৰোজহুৱো সভো, সভোৰ প্ৰোয়নবোৰ িেশধোৰ আৰু িোৰ্শচেবশোহিত সভোৰ 
পৃষ্ঠনপোষিতোত স্বতি েযোসৰক্ষীৰ জচৰয়নত এি “জোতীয় আদৰ্শ চৰ্ক্ষো সংসদ” গঠেৰ বোনব প্ৰস্তোৱ উত্থোপে িনৰ 
আৰু ১ চফব্ৰুৱোৰী, ২০১৯ তোচৰিত অে ষ্ঠিত ৰহো অচধনবৰ্েৰ প্ৰচতচেচধ সভোত উক্ত প্ৰস্তোৱ অে ন োদে িৰো হয়।  
িণ্ডেচস্থত িোিঃ জয়ন্ত চবশ্ব ৰ্ শোই এই চক্ষত্ৰত সহোয়-সহনৰ্োচগতো আগবনঢোৱোৰ িগনত অগ্ৰেী ভ চ িো িয়। ইচত নধয 
জোতীয় আদৰ্শ চৰ্ক্ষো সংসদ চেচধ আৰু ইয়োৰ অধীেত উপসচ চতস ূহ গঠে লহনছ। পচৰনৰ্ষত প্ৰয়োত প্ৰৰ্োন্ত চবশ্ব 
ৰ্ শোৰ পচৰয়োিৰ পৃষ্ঠনপোষিতোত গচঢ উঠো প্ৰৰ্োন্ত চবশ্ব ৰ্ শো সৃ্মচত ভৱেত চৰ্ক্ষো সংসদ প্ৰিল্পৰ িোৰ্শিয়ৰ চিোঠো 
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আৱন্টে হ’ি।  ইচত নধয ২০১৯ িেত গুৱোহোটী আৰু চৰ্োৰহোটৰ সভোৰ িোৰ্শিয়ত চবচভন্ন চৰ্ক্ষোচবদ, চবচভন্ন চৰ্ক্ষি 
সন্থোৰ লসনত চহোৱো আনিোিেো  ন শ প্ৰথ িে “অস  আদৰ্শ চবদযোিয়”চৰ্োৰহোটত চৰ্ক্ষো সংসনদ অে ন োদে জেোয়। 
সভোৰ চিন্দ্ৰীয় িোৰ্শযিয় চৰ্োৰহোটৰ পৰো সভোপচত িোঙৰীয়োই আে ষ্ঠোচেি সংবোদন িৰ জচৰয়নত সভোৰ এই স্থোয়ী 
প্ৰিল্পৰ িথো চঘোষেো িনৰ। সবশ  ঠ ছয়িে আদৰ্শ চবদযোিয় ২০২০ িেত অে ন োদে চদয়ো আৰু পৰীক্ষো ূিিভোনৱ 
আৰম্ভ িৰো হয়। অস  সোচহতয সভোৰ শুৱোিি চছ অচধনবৰ্েৰ প্ৰচতচেচধ সভোই (১ চফব্ৰুৱোৰী ২০২০) এই জোতীয় 
আদৰ্শ চবদযোিয় প্ৰিল্পৰ প্ৰচত আে ষ্ঠোচেি অে ন োদে জেোয়। সভোৰ সংচবধোে চৰ্নহত  পুঁোছবছৰৰ  ূৰতনহ সংনৰ্োধে 
হ’ব চসনয় সংনৰ্োচধত সংচবধোেৰত অস  তত্ব গনবষেো সংস্থোে, অে বোদ প্ৰিল্পৰ দনৰ স্বতি সংসদ চহিোনপ স্থোে পোব। 

উদ্দেখ্দ্দৰ্াগয মাইলৰ খ্ুটি 

১০,১১ নদ্দৱম্বৰ, ২০১৮ 
৬ চছনেম্বৰ ২০১৮ তোচৰিৰ িেশধোৰ সচ চতৰ প্ৰস্তোৱ  ন শ ১০,১১ েনৱম্বৰ, ২০১৮ তোচৰনি িক্ষী প ৰ 
 হোচবদযোিয় চপ্ৰক্ষোগৃহত  োেেীয় সভোপচত ি০ পৰ োেন্দ ৰোজবংৰ্ীনদৱৰ সভোপচতত্বত বহো তৃতীয় পূেশোংগ 
িোৰ্শচেবশোহি অচধনবৰ্েৰ ২১ েন্বৰ প্ৰস্তোৱনৰ্োনগ ‘জোতীয় আদৰ্শ চৰ্ক্ষো সংসদ েযোস’ গঠেৰ  োনজনৰ 
প্ৰেোিীবদ্ধভোনৱ চৰ্ক্ষো প্ৰিল্প প্ৰস্তুত িচৰবলি ৰোেো বচৰ্ষ্ঠি আহ্বোয়ি  নেোেীত িচৰ এিে উপসচ চত গঠে 
িচৰ চদনয়। 
১ কেব্ৰুৱাৰী, ২০১৯ 
ৰহো অচধনবৰ্েৰ পূেশোংগ িোৰ্শচেবশোহিৰ প্ৰস্তোৱ ন শ প্ৰচতচেচধ সভোই জোতীয় আদৰ্শ চৰ্ক্ষো সংসদ েযোস গঠে 
আৰু পঞ্জীয়েৰ প্ৰস্তোৱত অে ন োদে জেোয়।   
১৪ কম, ২০১৯ 
জোতীয় আদৰ্শ চৰ্ক্ষো সংসদ চেচধ পঞ্জীয়ে। 
১৮ আগষ্ট, ২০১৯ 
উত্তৰ িচি প ৰৰ েোৰোয়েপ ৰৰ  োধৱনদৱ চবশ্বচবদযোিয়ত সভোৰ ষষ্ঠ পূেশোঙ্গ িোৰ্শচেবশোহি অচধনৱৰ্েত জোতীয় 
চৰ্ক্ষো সংসদৰ আনিোিেো িৰো হয় আৰু ৬ েং প্ৰস্তোৱ চৰ্োনগ স্থোয়ী সচ চত গঠেৰ চসদ্ধোন্ত গ্ৰহে িৰো হয় । 
২৬ কেদ্দেম্বৰ, ২০১৯ 
গুৱোহোটী িোৰ্শোিয়ত অে ষ্ঠিত চৰ্ক্ষো সংসদৰ লবঠিত চবৰ্দ আনিোিেো িৰো হয় আৰু চতচেিে চবদযোিয় 
স্থোপেত অে ন োদে চদয়ো হয় । 
১২ অদ্দটািৰ, ২০১৯ 
গুৱোহোটী িোৰ্শোিয়ত অে ষ্ঠিত িেশধোৰ সচ চতৰ সভোত জোতীয় চৰ্ক্ষো সংসদৰ আনিোিেো িৰো হয় আৰু 
প্ৰস্তোৱ (প্ৰস্তোৱ ঞ) চৰ্োনগ স্থোয়ী সচ চত গঠে িৰো হয় । 
২ জানুৱাহৰ, ২০২০ 
চহোজোইত অে ষ্ঠিত িোৰ্শচেবশোহি অচধনৱৰ্েত জোতীয় চৰ্ক্ষো সংসদৰ আনিোিেো িৰো হয় আৰু প্ৰস্তোৱ 
(প্ৰস্তোৱ ৯) চৰ্োনগ চৰ্ক্ষো সংসদৰ বোনজট আচদৰ চসদ্ধোন্ত গ্ৰহে িৰো হয় । এই সভোনত প্ৰৰ্োন্ত চবশ্ব ৰ্ শো সদেৰ 
প্ৰথ   হিোত চৰ্ক্ষো সংসদৰ িোৰ্শোিয় স্থোপেৰ চসদ্ধোন্ত গ্ৰহে িৰো হয় । 
১ কেব্ৰুৱাহৰ, ২০২০  
শুৱোিি চছ অচধনৱৰ্েত অে ষ্ঠিত িোৰ্শচেবশোহি অচধনৱৰ্েত জোতীয় চৰ্ক্ষো সংসদৰ সচ চতিেি স্থোয়ী 
সচ চতৰ স্বীিৃচত চদয়ো হয় আৰু উক্ত স্থোয়ী সচ চতিে গৃহীত িৰো হয় । শুৱোিি চছ অচধনৱৰ্েৰ প্ৰচতচেচধ 
সভোনয়ো এই প্ৰস্তোৱ গৃহীত িনৰ । 


