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সকলের জন্য প্রি-ককর আদর্শমান্ 

 

প্রতিতিন, তনউ ইয়র্ক  তিটির ির্কত্র, আমরা আমাদির ির্ল তিক্ষার্থী িাদির তিক্ষার পরর্িী ধাদপর জনয তিতর আদে, এর্ং 
চূড়ান্তভাদর্, ২১ িিদর্র নাগতরর্ তিদিদর্ িফল িওয়া ও িংতিষ্ট র্থার্ার জনয প্রস্তুি রদয়দে এটি তনতিি র্রার জনয র্াজ 

র্দর র্থাতর্ । এই লদক্ষযর অংি তিদিদর্, এর্ং  তনউ ইয়র্ক  তিটির ইতিিাদি এই প্রর্থমর্াদরর মদিা, চার র্ের র্য়িী প্রদিযর্ 

ছেদলদমদয় এনওয়াইতির ির্দলর জনয তপ্র-ছর্র মাধযদম তি, পূর্কতিন, উচ্চমানিম্পন্ন তপ্র-ছর্দি িাদির িাফদলযর যাত্রা শুরু 

র্রার িুদযাগ লাভ র্রদর্। 

 

 এনওয়াইতি ির্দলর জনয তপ্র-ছর্ র্মকিূতচর আিিকমান এনওয়াইতিদি ির্দলর জনয তপ্র-ছর্ র্মকিূতচগুতলর উচ্চমাদনর 

র্যাপাদর তনউ ইয়র্ক  তিটি তিপার্ক দমন্ট অভ এিুদর্িন (NYCDOE)-এর িিকন িংজ্ঞাতয়ি র্দর।  এগুতল পতরর্ার িংতিষ্টিা, 
র্দ ার এর্ং র্ধকনগিভাদর্ উপযুক্ত তনদিকিনা, ছপিাগি িিদযাতগিা, এর্ং  তনউ ইয়র্ক  ছের্ তপ্রতর্ন্ডারগাদর্ক ন ফাউদন্ডিন ফর 

তি র্মন ছর্ার (PKFCC)-এ র্তর্কি জ্ঞান ও িক্ষিা অজক দন ছেদলদমদয়দির িািাযয র্দর এমন ছনিৃত্বর্যর্স্থার প্রধান 

অনিুীলনিমিূ র্র্কনা র্দর। তপ্র-ছর্ ছর্থদর্ ১২ ছেি অর্তধ সু্কল উন্নয়দন এনওয়াইতিতিওই-র িিকদন ছপ্রাতর্থি, ছিরা সু্কদলর জনয 
তিওই-র্া াদমা, ির্দলর জনয তপ্র-ছর্ র্মকিূতচর আিিকমান ির্ ধরদনর তর্নযাদি তপ্র-ছর্ র্মকিূতচগুতলর জনয এর্গুচ্ছ অতভন্ন 

প্রিযািা প্রতিতিি র্দর। এনওয়াইতিতিওই তিতভিন অভ আতলক চাইল্ডহুি এিুদর্িন (DECE) র্মকচাতরর্নৃ্দ, তপ্র-ছর্ র্মকিূতচ 

ছনিৃত্ব ও তিক্ষর্মণ্ডলী এর্ং তপ্র-ছর্ পতরর্ারর্গক র্মকিূতচর মান ও ছেদলদমদয়দির জনয ইতির্াচর্ ফলাফল ছর্াঝা এর্ং উন্নি 

র্রার জনয র্মকিূতচর আিিকমান র্যর্িার র্রদর্ন।  

 

তপ্র-ছর্ িদচ্ছ আমাদির িিদরর নর্ীন তর্িযার্থীদির জনয এর্টি গুরুত্বপূর্ক এর্ং অপতরিাযক তভতি, এর্ং এনওয়াইতিতিওই-র িদে 

তিক্ষািংক্রান্ত িম্পদর্ক র িূচনা। ছিমদিা, র্মকিতূচ আিিকমান এনওয়াইতিতিওই, ির্দলর জনয তপ্র-ছর্ তিক্ষাব্রিী ও তনউ ইয়র্ক  

তিটি আতলক এিুদর্িন ছিন্টার (NYCEECs) এর্ং এদলদমন্টাতর সু্কলিমদূির মদধয িিদযাতগিার নিুন িুদযাগ প্রিান র্রদর্। তপ্র-

ছর্ ছেদলদমদয় এর্ং িাদির পতরর্ারর্গক তপ্র-ছর্ ছর্থদর্ তর্ন্ডারগাদর্ক দন মিৃর্ উিরদর্র িফুল লাভ র্রদর্, এর্ং 
এনওয়াইতিতিওই তপ্র-ছর্ র্েদর প্রতিতিি তিক্ষর্ ও উন্নয়দনর মানিম্মি তভতির উপর অেযাত্রা অর্যর্িাি রাখদি িমর্থক 
িদর্। ২০১৫-২০১৬ সু্কলর্েদর শুরু, তিইতিই-র উপদযাগী িািাযয ও ছপিািার তিক্ষর্ িুতর্ধাগুতলদর্ র্মকিূতচ আিিকমান 

অতভমখুী র্রা িদর্ এর্ং তিইতিই এর্টি অতভন্ন ছর্াধদর্ গভীরির র্রা লদক্ষয র্মকিূতচ ও সু্কল র্মযুতনটিিমদূির িদে িংতিষ্ট 

িদর্। ির্দলর জনয তপ্র-ছর্ র্মকিতূচ আিিকমান তর্ন্ডারগাদর্ক ন ও উিরর্াদল িাফলয লাদভ আমাদির ছেদলদমদয়দির প্রস্তুতি 

র্রার লদক্ষয  আমাদির অনিুীলদনর মান উন্নি র্রার উদেদিয এর্টি িতম্মতলি প্রদচষ্টা পতরচাতলি র্রদর্।  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.p12.nysed.gov/ciai/common_core_standards/pdfdocs/nyslsprek.pdf
http://www.p12.nysed.gov/ciai/common_core_standards/pdfdocs/nyslsprek.pdf
http://schools.nyc.gov/AboutUs/schools/framework/default.htm
http://schools.nyc.gov/AboutUs/schools/framework/default.htm
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ির্দলর জনয তপ্র-ছর্ র্মকিূতচর আিিকমানদর্ ছিরা সু্কদলর জনয র্া াদমার অতভমখুী র্রা  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আস্থা 
প্রদিযদর্ই ছেদলদমদয়দিরদর্ সু্কদল ও সু্কল-উির িমদয় িাফলযলাদভ প্রস্তুি র্রার মধযতিদয় তিশু ও পতরর্াদরর ফলাফল র্ৃতির অতভন্ন লক্ষযাতভমুদখ র্াজ 

র্দরন। র্মকিূতচ পতরচালর্, তিক্ষািান-িংতলষ্ট র্মকচারী, এর্ং পতরর্ারর্গক এদর্ অপরদর্ মূলয ছিন এর্ং িম্মান র্দরন।  র্মকিূতচ ও সু্কল র্মুযতনটির ির্ল 

িিিযর মদধযর্ার িম্পদর্ক র তভতি িদলা পারস্পতরর্ শ্রিা,  র্যতক্ত িম্মান ও িিিা।    

 
 

র্প্রির্ােী পপ্ররবার-কমযযপ্রন্টি বন্ধন্ 
এনওয়াইতি ির্দলর জনয তপ্র-ছর্ মজর্ুি িম্পদর্ক র মধযতিদয় শুরু িয় এর্ং এর্জন তিশুর তপ-১২ অতভজ্ঞিা শুরুর মুিূদিক  পতরর্ারগুদলার মদধয অংতিিা 
স্থাপদনর এর্ অননয উপায়। তপ্র-ছর্ র্মকিূতচগুতল পতরর্ারর্দগকর িদে িাদির ছর্াধগময উপাদয় ছযাগাদযাগ র্রা এর্ং ছেদলদমদয় ও িাদির চাতিিা িম্পদর্ক  
পতরর্ারর্দগকর ধারর্াদর্ িম্মান র্রার মাধযদম র্মুযতনটিদি আস্থা ও শ্রিার িম্পর্ক  িৃতষ্ট র্দর র্থাদর্। পতরর্ারর্গকদর্ িাদির িন্তাদনর প্রর্থম তিক্ষর্ ও 

িমর্থকর্ িওয়ার জনয িামর্থকযগ দন িিায়িা র্রার পািাপাতি র্মকিূতচগুতল প্রতিটি তিশু ও পতরর্ারদর্ িফল িওয়ার জনয িািাযয র্রার উদেদিয পতরর্ার 

ও র্মুযতনটি িংগ নগুতলর িদে িিদযাগী িম্পর্ক  গদড় ছিাদল।   
 

কার্শকর স্কযে কন্তৃত্ব 
এনওয়াইতি ির্দলর জনয তপ্র-ছর্ ছনিৃত্ব র্মকিূতচটি র্ী উপাদয় পতরদেতর্ি র্মুযতনটির প্রদিযর্ ছেদলদমদয়র তিক্ষর্ ও তর্র্াদি িািাযয র্রদর্ িার িিকন 

রূপায়দর্ মুখয ভূতমর্া পালন র্দর র্থাদর্ন। িারা উক্ত িিকনদর্ িািাযয র্রার জনয র্মকিূতচদি এর্টি ইতির্াচর্ িংসৃ্কতি গদড় ছিাদলন এর্ং লক্ষযতনধকারদর্ 

তিক্ষর্ ও পতরর্ারর্দগকর িদে র্াজ র্দরন। িারা ছেদলদমদয়দির জনয ফল উন্নি র্রার উদেদিয তনদজদির িিায়িেতি র্যর্স্থাপনায় নানা ধরদনর ির্থয 
িংেি ও র্যর্িার র্দর র্থাদর্ন। ছনিৃর্ৃন্দ র্মকিূতচর মান উন্নি র্রার জনয িাদির র্মকচারী ও পতরর্ারগুতলর িদে এর্দযাদগ র্াজ র্দরন।  

সহায়ক পপ্ররলবর্: 

এনওয়াইতি ির্দলর জনয তপ্র-ছর্ র্মকিূতচ ছেদলদমদয়দিদর্ িাদির তিক্ষর্ ও ক্রমতর্র্াদির পদর্থ এর্টি তনরাপি ও িুস্থ পতরদর্ি প্রিান র্দর। প্রতিটি 

ছেদলদমদয়র পার্থকর্যদর্ িম্মান র্দর ও মূলয ছিয় এর্ং তনদজদির তিক্ষার ধরন র্িলায় যাদি প্রদিযর্ ছেদলদমদয় িফল িদি পাদর।  প্রদিযর্ ছেদলদমদয়দর্ 

িাদির িামতের্ তিক্ষা ও তর্র্াদির জনয উচ্চ প্রিযািা পূরদর্ িিায়িা ছিওয়া িদর্।  
 

কল ার প্রন্লদশ র্ন্া 
ির্দলর জনয তপ্র-ছর্ ছেদলদমদয়রা িদচ্ছ িতক্রয় তর্িযার্থী যারা ছখলাধুলা, অনুিন্ধান, এর্ং তিক্ষর্ ও িিীর্থকদির িদে িাদির িম্পদর্ক র মাধযদম তিদখ র্থাদর্। 

তিক্ষদর্রা িদলন আিিক র্যতক্ত এর্ং এমন এর্টি ছশ্রতর্র্ক্ষ িংসৃ্কতি িৃতষ্টর জনয এর্দত্র ও ছেদলদমদয়দির িদে তমতলিভাদর্ র্াজ র্দরন ছযখাদন ছেদলদমদয়রা 
িূক্ষ্ম তচন্তদনর জনয ছিদখ, িমিযা িমাধাদনর র্যাপাদর অনুপ্রাতর্ি ও িৃতষ্টিীলভাদর্ তচন্তা র্দর, এর্ং স্বাধীনভাদর্ র্াজ র্রার পািাপাতি ইতির্াচর্ উপাদয় 

অনযদির িদে ভার্তর্তনময় র্দর। তিক্ষর্রা যখন ছেদলদমদয়দির িদে িমৃি তমর্থতিয়া র্দরন, ক্লািরুদম তর্তচত্রযদর্ েির্ র্রার জনয নানা ধরদনর িামেী 
ও র্ই রাদখন, এর্ং এর্টি িুতচতন্তি ও িংদর্িনিীল উপাদয় র্াস্তর্ পতরদর্ি িৃতষ্ট র্দরন, িখন, ির্ল তিক্ষার্থী িাদির তিক্ষর্ ও র্ৃতির ছক্ষদত্র িিায়িাপ্রাপ্ত 

িয়। 
 

এনওয়াইতি ির্দলর জনয তপ্র-ছর্দি তিক্ষদর্রা ক্লাদি ছোদর্া ছেদলদমদয়দির উপদযাগী মূলযায়ন, ছেদলদমদয়দির পযকদর্ক্ষর্ ও শ্রর্র্, এর্ং পতরর্াদরর িদে 

তিমুখী ছযাগাদযাদগর মাধযদম  তিক্ষার্থীদির িম্পদর্ক  অর্গি িন। তিক্ষদর্রা পা ক্রম পতরর্ল্পনায় তপ্রতর্ন্ডারগাদর্ক ন ফাউদন্ডিন ফর র্মন ছর্াদরর ির্ল 

পতরিদর তপ্র-ছর্ তিক্ষার্থীদির তিক্ষর্ লক্ষযিমূদির িদে ছিই জ্ঞান র্যর্িার র্দর র্থাদর্ন। এই চক্রটি অর্যািি র্থাদর্ এর্ং তিক্ষার্থীরা র্ী জাদন এর্ং িারা 
র্ের র্রদি পাদর ছি তর্েদয় তিক্ষর্দির িাড়া ছিওয়ার িুদযাগ ছিয়। এির্ মূলযায়ন ও পতরর্ল্পনা পিদক্ষদপর র্দ ারিা, এর্ং ছিই িদে ছোদর্া 
ছেদলদমদয়দির ছিখার ধরনিমূিদর্ িম্মান র্দর এমন তনদিকিনা, ির্দলর জনয তপ্র-ছর্ র্মকিূতচগুতলর ির্ল ছেদলদমদয়দর্ তর্ন্ডারগাদর্ক ন ও উিরর্াদল 

িাফলযলাদভ আর্িযর্ জ্ঞান, িক্ষিা ও মদনাভতের তভতি গদড় তিদি িািাযয ছর্ার তর্েয়টি তনতিি র্দর।  
 

সহলর্াপ্রিতামূেক প্রর্ক্ষকমণ্ডেী 
এনওয়াইতি ির্দলর জনয তপ্র-ছর্ তিক্ষর্, ছনিৃত্ব এর্ং অনযানয তিক্ষািান-িংতিষ্ট র্মকচারী ির্ল ছেদলদমদয় ও পতরর্াদরর জনয িাদির ছপিার রীতি এর্ং 
ফল উন্নয়দন অেীর্ারর্ি।  িারা তপ্র-ছর্ ক্লািরুদম তিক্ষর্িা ও তিক্ষদর্র মাদনান্নয়দন িতম্মতলিভাদর্ র্াজ র্দরন। র্মকিূতচর পতরচালর্গর্ তিক্ষার্থীর 

র্াজ ছর্থদর্ ছিখা এর্ং ছপিাগি অতভমি ছিওয়ার জনয তিক্ষর্ ও অনযানয র্মকচারীর িদে র্াজ র্দরন।  তিক্ষর্গর্ িাদির তনদজদির ছিখার িাতয়ত্বেির্ 

এর্ং তনদজদির ছনিৃত্বিান ক্ষমিার উন্নয়দন িিায়িালাভ র্দরন। 
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                             ির্দলর জনয তপ্র-ছর্র আিিকমান 

 

র্প্রির্ােী পপ্ররবার-কমযযপ্রন্টি বন্ধন্ 

1. র্তলি িম্পর্ক : র্মকিূতচগুতল র্তলি িম্পর্ক  গদড় ছিালার উদেদিয পতরর্াদরর, পতরর্ারগুতলর তনদজদির এর্ং র্মযুতনটির মদধয  পারস্পতরর্ শ্রিা, আস্থা, ও 

ছযাগাদযাগ িুগম র্দর। 

2. তিমখুী ছযাগাদযাগ: র্মকিূতচগুতল তিক্ষার্থীদির র্লযার্, তর্িযায়িতনর্ িাফলয ও ক্রমতর্র্াদির অেগতিদর্ িািাযয র্রার জনয, িাংসৃ্কতির্ ও 

ভাোিাতির্ভাদর্ িংদর্িনিীল উপাদয়, র্মকিূতচ র্মকচারী ও পতরর্দগকর মদধয তিমখুী ির্থয আিানপ্রিাদন িিায়িা র্দর।  

3. িামর্থকয গ ন:  র্মকিূতচগুতল িন্তাদনর উন্নতিদি পতরর্ারর্দগকর অপতরিাযক অর্িাদনর স্বীরৃ্তি ছিয় এর্ং িন্তাদনর জনয তনদনাক্ত ভূতমর্াপালদন 

পতরর্ারর্গকদর্ িািাযয র্দর: 

3.1. প্রর্থম তিক্ষর্: র্মকিূতচগুতল িন্তাদনর মদধয তিক্ষার্ র্তুনয়াি তর্িযায়িতনর্, িামাতজর্, আদর্গি, এর্ং আচরর্গি িক্ষিাগুদলা িমিৃ র্রায় 

তপিামািাদির িামর্থকয গদড় ছিওয়ার জনয িাদির িিদযাগী িয়।  

3.2. প্রর্থম পক্ষালম্বনর্ারী: র্মকিূতচগুতল িন্তাদনর িামতের্ প্রদয়াজন ও র্মকিূতচর উন্নয়ন পতরচালনায় পক্ষালম্বন র্রদি পতরর্ারর্দগকর িামর্থকয গদড় 

ছিওয়ার জনয িাদির িিদযাগী িয়।   

সহায়ক পপ্ররলবর্: 

4. স্বাস্থয, িুরক্ষা ও র্লযার্: র্মকিূতচ পতরচালর্গর্ এমন এর্টি িুস্থ তিক্ষর্ পতরদর্ি তনতিি র্দরন যা ছেদলদমদয়, পতরর্ার, এর্ং র্মকচারীদির জনয 

ইতির্াচর্ অতভজ্ঞিাদর্ িিায়িা র্দর।  

5. তিক্ষায় িমিা ও স্বািন্ত্রীর্রর্: পতরচালর্ ও তিক্ষািান-িংতিষ্ট র্মকচারীরা তিক্ষািান ও তিক্ষদর্র রীতি ও পতরর্ার িংতিষ্টিাদর্ প্রদিযর্ ছেদলদমদয়র 

চাতিিামখুী র্দর র্থাদর্ন, যাদি ির্ল ছেদলদমদয় িাদির তিক্ষর্ ও ক্রমতর্র্াদির অেগতির জনয উচ্চ প্রিযািা অজক দন িফলভাদর্ িিায়িাপ্রাপ্ত িয়।   

কল ার প্রন্লদশ র্ন্া 
6. র্ধকনিীলিা যাচাই প্রমার্তিি মলূযায়ন: তিক্ষািান-িংতিষ্ট র্মকচারীগর্ তনদিকিনাদর্ তর্তিি র্রার জনয তর্তভন্ন পতরিদর ছেদলদমদয়দির র্ধকন ও তিক্ষর্ 

িম্পদর্ক  পারস্পতরর্ ছর্াঝাপড়া গভীর র্দরন।    

7. পা ক্রম পতরর্ল্পনা চক্র: তিক্ষািান-িংতিষ্ট র্মকচারীরা তপ্র-ছর্ ফাউদন্ডিন ফর তি র্মন ছর্ার-িেি পা ক্রম পতরর্ল্পন ও অতভদযাজন র্রার জনয 

তিশু, তিশুর ক্রমতর্র্াি, এর্ং তিক্ষর্-পতরিরর্যাপী তর্েয়র্স্তুর জ্ঞান িমতিি র্দরন এর্ং প্রদয়াজন ছমর্ান।   

8. অর্থকপূর্ক র্মকর্াদণ্ড িংতিষ্ট র্রা: তিক্ষািান-িংতিষ্ট র্মকচারীগর্ তর্তভন্ন ধরদনর র্াযকর্র, তর্র্ািগিভাদর্ উপযুক্ত ছর্ৌিল র্যর্িার র্দর িংদযাগ তিতর 

এর্ং ছেদলদমদয়দির তিক্ষর্দর্ জ্ঞাদনর তর্তভন্ন িাখায় এর্ং তর্তভন্ন অনেুদে ও অতভজ্ঞিায় িম্প্রিাতরি র্রার লদক্ষয ছেদলদমদয়দির িতক্রয় জ্ঞানাদিেী 

তিদিদর্ িমৃ্পক্ত এর্ং ছেদলদমদয়দির িদে পারস্পতরর্ তক্রয়া-প্রতিতক্রয়া র্দরন।  

9. ইতির্াচর্ ক্লািরুম িংসৃ্কতি গদড় ছিালা: র্মকিূতচগুতল ছেদলদমদয়দিরদর্ এর্টি ইতির্াচর্ আত্মদর্াধ গদড় িুলদি ক্ষমিাতয়ি ও িািাযয র্রার পািাপাতি 

িিীর্থক এর্ং তনদজদির র্মযুতনটি ও তনদজদির পতরদর্দির িদে িশ্রি ও গ নমলূর্ভাদর্ তক্রয়া-প্রতিতক্রয়া র্রার জনয উদেিযমলূর্ভাদর্ পতরচাতলি র্দর।  

10. তিক্ষার্থীদির জনয র্াস্তর্ িিায়িেতি: র্মকিূতচ র্মকচারীরা উদেিযর্াতিি ছখলাধুলার মাধযদম ছেদলদমদয়দির তিক্ষর্ ও তর্র্াি িিজিাধয র্দর ছিালার 

জনয  ক্লািরুদমর এর্ং র্াইদরর ছভৌি পতরির ও িিায়িেতির উন্নতিিাধন র্দরন। 

সহলর্াপ্রিতামূেক প্রর্ক্ষকমণ্ডেী 
11. ছপিাগি অনিুীলন ও ছনিৃদত্বর উন্নতিিাধন: পতরচালর্ ও তিক্ষািান-িংতিষ্ট র্মকচারীরা অর্যািি ছপিাগি তিক্ষর্, িিদযাতগিা ও ছনিৃত্ব গ দনর অংিী 

তিদিদর্ ক্লািরুদমর মান ও র্মকিূতচর অতভজ্ঞিা উন্নি র্দরন।  

কার্শকর স্কযে কন্তৃত্ব 

12.  এর্টি িিকদনর রূপায়র্: পতরচালর্রা িাদির র্মকচারী ও পতরর্ারর্দগকর িদে এর্টি অতভন্ন িিকন ও র্াদজর িি লালন র্দরন এর্ং ছিই িিকনদর্ িািাযয 

র্রার জনয এর্টি ইতির্াচর্ িাংগ তনর্ িংসৃ্কতি ও র্মযুতনটি।   

13. িিায়িেতি র্যর্স্থাপনা: পতরচালর্রা র্মকিূতচর লক্ষযিমিূ এতগদয় তনদয় যাওয়ার জনয িাংগ তনর্ ও মানর্ িম্পি এর্টি ছর্র্িই ও ছর্ৌিলী উপাদয় 

র্যর্স্থাপন র্দরন।    

14. Pর্মকিূতচর মাদনাো্ন্নয়ন: পতরচালর্রা নীতিমালা ও অনিুীলনিমদূির িেতি র্তৃি র্দর তিক্ষাতনদিকিনা, পতরর্ার িংতিষ্টিা এর্ং িাংগ তনর্ 

লক্ষযতনধকারদর্র জনয িুচাতলি উপাির উপর তনভক র র্রার মাধযদম ক্লািরুম ও র্মকিূতচর মান মলূযায়ন ও উন্নি র্রার লদক্ষয িাদির র্মকচারী ও 

পতরর্ারর্দগকর িদে িিদযাতগিা র্দরন।    
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উতিতখি এনওয়াইতি ির্দলর জনয তপ্র-ছর্ র্মকিূতচর আিিকমান ছেদলদমদয়, িাদির পতরর্ার এর্ং তিক্ষা র্মুযতনটিদর্ এর্টি উচ্চমানিম্পন্ন 

তপ্র-ছর্ অতভজ্ঞিা ছজাগানর জনয অপতরিাযক প্রধান অনুিীলনগুতল র্র্কনা র্দর।   

 

র্প্রির্ােী পপ্ররবার-কমযযপ্রন্টি বন্ধন্ 

1. বপ্রেষ্ঠ সম্পকশ :  
 

কমশসূপ্রিগুপ্রে বপ্রেষ্ঠ সম্পকশ  িলে কতাোর উলেলর্য পপ্ররবালরর, পপ্ররবারগুপ্রের প্রন্লজলদর এবং কমযযপ্রন্টির মলযয  

পারস্পপ্ররক শ্রদ্ধা, আস্থা, ও কর্ািালর্াি সযিম কলর। 

এই মান পূর্কাে র্াস্তর্ায়নর্ারী এর্টি র্মকিূতচ তনদচর ির্র্টি তর্তিষ্টয প্রিিকন র্দর: 

a. সু্কলর্ের শুরু িওয়ার আদগ, র্মকিূতচটি ির্ল পতরর্ারদর্ আলািাভাদর্ আমন্ত্রর্ জানার্ার (অর্থকাৎ, আমন্ত্রর্পত্র, ছফান, এর্ং 
র্যতক্তগি তর্ দর্র মাধযদম)পািাপাতি পতরর্ারর্গক পরস্পর এর্ং র্মকিূতচ র্মকচারীদির িদে িংদযাগ গদড় ছিালা শুরু র্রদি 

পাদরন এমন অনানুিাতনর্ অভযর্থকনা অনুিান পতরচালনা ও আিন্ন তপ্র-ছর্দি উিরদর্ পতরর্ারর্গক এর্ং িাদির ছেদলদমদয়দির 

িিায়িা র্রার জনয এর্টি িুস্পষ্ট পতরর্ল্পনা প্রর্য়ন র্দর।   

b. তিক্ষর্ ও র্মকিূতচ র্মকচারীরা আদলাচনা ও িুতচতন্তি চাতিিা মূলযায়দনর মাধযদম পতরর্ারর্গকদর্ জানার জনয অর্যািি প্রদচষ্টােির্ 

র্দরন এর্ং এই ির্থয পতরর্ারর্দগকর িময়িূতচ, িাংসৃ্কতির্ ও ভাোগি চাতিিার প্রতি িংদর্িনিীল এমন িুস্পষ্ট প্রতক্রয়া প্রর্য়দন 

র্যর্িার র্দরন। 

c. র্মকিূতচটি পতরর্ারর্গক ও িাদির ছেদলদমদয়দির চাতিিাপূরদর্ র্মকিূতচ র্মকচারীদির িািাযয র্রার জনয র্মুযতনটির িংগ নগুতলর 

িদে ছযাগাদযাগ ও িিদযাতগিা র্দর ।   

d. র্মকিূতচ র্মকচারীরা ভর্দনর ির্কত্র, ছফাদন এর্ং আনুিাতনর্ ছযাগাদযাদগর মাধযদম ভার্তর্তনমদয়র িমদয় পতরর্ারর্গক ও 

ছেদলদমদয়দির আন্ততরর্ ও িশ্রি অভযর্থকনা জানান।  

e. এই র্মকিূতচ পতরর্ারর্গকদর্ স্বাগি ও িম্মান জানায় এমন প্রিীর্ প্রিিকন র্দর এর্ং পতরর্ারিমূি অর্থকপূর্ক িিায়িেতি র্যর্িার 

র্রদি এর্ং তনদজদির মদধয ও িাইর্ র্মকচারীদির িদে িম্পর্ক  গদড় িুলদি পাদরন এমন ছভৌি পতরদর্ি জতুগদয় িাইদর্র ছভৌি 

পতরদর্দি পতরর্ারর্গকদর্ মূলয ছিন।  

f. তিক্ষর্রা ির্িময় পড়ায়, র্াযকক্রদম, এর্ং সু্কদলর অনুিানিমূদি পাতরর্াতরর্ িংসৃ্কতি, প্রতিভা, এর্ং িক্ষিা িাংসৃ্কতির্ভাদর্ 

ছযাগয উপাদয় িমতিি র্দরন এর্ং ছেদলদমদয়দির িাফলয উিযাপদন, উপযুক্ত ছক্ষদত্র ছস্বচ্ছাশ্রম িাদন এর্ং এদর্ অপদরর িদে 

িংদযাগ তিতর র্রদি িাইদর্ আিার জনয িারা র্ের পতরর্ারগুতলর জনয র্হু িুদযাগ িৃতষ্ট র্দরন। 
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2. প্রিমযখী কর্ািালর্াি 

 

কমশসূপ্রিগুপ্রে প্রর্ক্ষার্থীলদর কেযাণ, প্রবদযায়তপ্রন্ক সাফেয ও ক্রমপ্রবকালর্র অগ্রিপ্রতলক সাহার্য করার জন্য, সাংসৃ্কপ্রতক ও 

ভাষাতাপ্রিকভালব সংলবদন্র্ীে উপালয়, কমশসূপ্রি কমশিারী ও পপ্ররবলিশর মলযয প্রিমযখী তর্থয আদান্িদালন্ সহায়তা কলর। 

এই মান পূর্কাে র্াস্তর্ায়নর্ারী এর্টি র্মকিূতচ তনদচর ির্র্টি তর্তিষ্টয প্রিিকন র্দর: 

a. তিক্ষর্রা র্েদরর শুরুদি পতরর্ারর্গক ছর্থদর্ িাদির িন্তাদনর আেি, প্রতিভা, স্বাদস্থযর খুুঁটিনাটি, তনরাপিা, ও তিক্ষর্ চাতিিাগুতল 

িম্পদর্ক  ির্থয িংেি এর্ং পতরর্ারগুদলার জনয িন্তাদনর ক্রমতর্র্াি িম্পদর্ক  িাদির পযকদর্ক্ষর্, অন্তিৃক তষ্ট ও উদিদগর র্র্থা জানাদি 

প্রতিতনয়ি িাংসৃ্কতির্ ও ভাোগিভাদর্ িংদর্িনিীল পিতি তিতর র্দর র্থাদর্ন।  

b. তিক্ষর্রা িন্তাদনর িতক্ত ও চাতিিা িম্পদর্ক  অতভন্নছর্াঝাপড়ার তভতিদি িন্তাদনর জনয লক্ষযতনধকারদর্র উদেদিয পতরর্ারর্দগকর িদে 

এর্দত্র র্াজ র্দরন,  এই উপাি পা ক্রম ও তনদিকিনা পতরর্ল্পনায় র্যর্িার র্দরন, এর্ং িাদির িন্তাদনর র্াজ পযকাদলাচনা ও 

িাদির িন্তাদনর িনাক্তরৃ্ি লক্ষযিমূি অজক দন অেগতির র্যাপাদর আদলাচনা র্রদি পতরর্ারর্দগকর জনয িুতনতিকষ্ট িুদযাগ তিতর 

র্দরন।  

c. িন্তাদনর তর্িযায়িতনর্, িামাতজর্, আদর্গগি ও আচরর্গি ক্রমতর্র্াদির তর্েয়গুদলা যখন উদূ্ভি িয়, িখন সু্কলর্েদরর 

শুরুদি প্রতিতিি ছযাগাদযাদগর মাধযমগুতলর তভতিদিছর্ান প্রতক্রয়ায় পতরর্ারর্গক ও র্মকচারীরা এর্দত্র র্াজ র্দরন র্মকিূতচটি িা 

প্রতিতিি ও অর্তিি র্দর।   

d. তিক্ষর্ ও র্মকচারীরা পতরর্ারগুতলদর্ ড্রপ-অফ ও তপর্-আদপর িময় র্দর্থাপর্র্থদনর মাধযদম, এর্ং পতরর্ারগুতলর িুতনতিকষ্ট পেন্দ 

অনুিাদর ছযাগাদযাদগর অনযানয মাধযদম িাদির িন্তাদনর অেগতি িম্পদর্ক  ির্কিা ইতির্াচর্ ও গ নমূলর্ অতভমি প্রিান র্দরন।   
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3. সামর্থশয ি ন্:  

 

কমশসূপ্রিগুপ্রে সন্তালন্র উন্নপ্রতলত পপ্ররবারবলিশর অপপ্ররহার্শ অবদালন্র স্বীকৃপ্রত কদয় এবং সন্তালন্র জন্য প্রন্লনাি 

ভূপ্রমকাপােলন্ পপ্ররবারবিশলক সাহার্য কলর: 

 

3.1 ির্থম প্রর্ক্ষক: 

 

কমশসূপ্রিগুপ্রে সন্তালন্র মলযয প্রর্ক্ষার্ বযপ্রন্য়াদ প্রবদযায়তপ্রন্ক, সামাপ্রজক, আলবিত, এবং আিরণিত দক্ষতাগুলো 

সমৃদ্ধ করায় প্রপতামাতালদর সামর্থশয িলে কদওয়ার জন্য তালদর সহলর্ািী হয়। 

এই মান পূর্কাে র্াস্তর্ায়নর্ারী এর্টি র্মকিূতচ তনদচর ির্র্টি তর্তিষ্টয প্রিিকন র্দর: 

 

a. র্মকিূতচটি ছেদলদমদয়দির তর্িযায়িতনর্, িামাতজর্, আদর্গগি এর্ং আচরর্গি উন্নতিতর্ধাদন পতরর্ারগুতলর অপতরিাযক 
ভূতমর্ায় এর িঢ়ৃ তর্শ্বাি প্রর্াি র্রার পািাপাতিদেদলদমদয়দিদর্  উচ্চ প্রিযািার র্র্থা িতক্রয়ভাদর্ র্লা  এর্ং তর্িযার্থী তিদিদর্ 

িাদির উন্নয়নদর্ উৎিাতিি র্রার গুরুদত্বর ওপর ছজার ছিয়।  

b. সু্কলর্েদরর শুরুদি তিক্ষর্ ও র্মকচারীরা র্মকিূতচর নীতিমালা, লক্ষয এর্ং তর্েয়র্স্তুর িদে পতরর্ারর্গকদর্ পতরতচি 

র্দরন যাদি পতরর্ারর্গক র্ুঝদি পাদরন িাদির িন্তানর্ীতিখদে এর্ংর্ীভাদর্এই তিক্ষর্ র্মকিূতচর লক্ষযগুদলার িদে 

িেতিপূর্ক। 

c. তিক্ষর্রা তপিামািাদির িাদির িন্তাদনর ক্লািরুম পতরিিকন, পা িান পযকদর্ক্ষর্ এর্ং ক্লািরুদমর তনয়মার্তল, প্রিযািা ও 

অনুিীলনগুতল িম্পদর্ক  জানদি পতরর্ারর্গকদর্ আমন্ত্রর্ জানান। 

d. তিক্ষর্ ও পতরর্ারর্গক ছর্ান িুতনতিকষ্ট, প্রািযতির্ র্াযকক্রম তিক্ষার্থীদির মতস্তদের তর্র্াি ও ছিখার িামর্থকযদর্ প্রভাতর্ি র্দর 

িা আদলাচনা র্দরন এর্ং ক্লািরুদমর ছভিদর ও র্াইদর ছেদলদমদয়দির তিক্ষর্ িমৃি র্রদি িদচষ্ট এমন ছর্ৌিল তর্তনময়, 

অনুিীলন ও পতরমাজক ন র্রার জনয  এর্দত্র  র্াজ র্দর র্থাদর্ন। 
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3.2 ির্থম পক্ষােম্বন্কারী:  

 

কমশসূপ্রিগুপ্রে  পপ্ররবারবলিশর জন্য সন্তালন্র িলয়াজন্ ও কমশসূপ্রির উন্নয়ন্ পপ্ররিােন্ায় পক্ষােম্বন্ করলত  তালদর 

সামর্থশয িলে কতাোর সযলর্াি সৃৃ্টি কলর।  

এই মান পূর্কাে র্াস্তর্ায়নর্ারী এর্টি র্মকিূতচ তনদচর ির্র্টি তর্তিষ্টয প্রিিকন র্দর: 

 

a. র্মকিূতচটি পতরর্ারগুতলর জনয র্মকিূতচর মান িম্পতর্ক ি তর্তভন্ন তর্েদয় মিামি প্রিাদনর র্াযকর্র িুদযাগ িৃতষ্ট র্দর এর্ং 

পতরর্ারিমূদির মিামি র্ীভাদর্ র্মকিূতচর উন্নয়দন র্যর্িার র্রা িদর্ িা িাদির জানায়।    

 

b. র্মকিূতচটি পতরর্ারর্দগকর জনয র্মকিূতচ পতরচালনায় প্রিযক্ষ অর্িান রাখা এর্ং সু্কল তলিারতিপ টিম, পযাদরন্ট 

অযাদিাতিদয়িন এর্ং অনযানয তপিামািা/পাতরর্াতরর্ ছনিৃত্বিান র্াউতিদল অংিেির্ র্রার মাধযদম ছনিৃত্ব ছিওয়ার 

িুদযাগ িৃতষ্ট র্দর।  

c. র্মকিূতচ িারা র্ের পতরর্ারগুতলর জনয এদর্ অপদরর িদে ছযাগাদযাগ র্রা, ছিখা এর্ং এর্ই ধরদন প্রর্র্িা ও চযাদলঞ্জ 

ছমার্াদর্লায় িিায়িা র্রার র্হু িুদযাগ তিতর র্দর।   

d. র্মকিূতচটি পতরর্ারর্গকদর্ িাদির িন্তাদনর চাতিিাপূরদর্ িিায়িা র্রদি পাদর এমন  লভয িিায়িেতি ও র্মুযতনটি 

িংগ নিমূদির িদে ছযাগাদযাগ ঘটিদয় ছিয়।  

e. র্মকিূতচটি তর্দিে তিক্ষার িুপাতরি ও মূলযায়নিি র্তমটি অন তপ্রসু্কল ছস্পিাল এিুদর্িন (CPSE) প্রতক্রয়া, এর্ং “তগফদর্ি 

অযান্ড র্যাদলদন্টি” প্রতক্রয়ার র্যাপাদর িারা র্ের পতরর্ারর্গকদর্ প্রদয়াজনীয় িািাযয প্রিান র্দর।    

f. তপ্র-ছর্ ছর্থদর্ তর্ন্ডারগাদর্ক দন  িাদির িন্তাদনর উিরদর্ পতরর্ারগুতলদর্ িিায়িািাদন র্মকিূতচটির পতরোর পতরর্ল্পনা রদয়দে 

যার অন্তগকি তর্ন্ডারগদর্ক দন ভতিক র জনয পিতিগি িিায়িা এর্ংর্ীভাদর্ িাদির িন্তাদনর জনয উপযুক্ত তর্ন্ডারগাদর্ক ন 

র্া াদমা র্াোই র্রদি িদর্ িার িুস্পষ্ট ির্থয। 
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সহায়ক পপ্ররলবর্: 

 

4. স্বাস্থয, সযরক্ষা ও কেযাণ: 

  

কমশসূপ্রি পপ্ররিােকিণ এমন্ একটি সযস্থ প্রর্ক্ষণ পপ্ররলবর্ প্রন্প্রিত কলরন্ র্া কেলেলমলয়, পপ্ররবার, এবং কমশিারীলদর জন্য 

ইপ্রতবািক অপ্রভজ্ঞতালক সহায়তা কলর। 

এই মান পূর্কাে র্াস্তর্ায়নর্ারী এর্টি র্মকিূতচ তনদচর ির্র্টি তর্তিষ্টয প্রিিকন র্দর: 

 

a. র্মকিূতচগুতল িাফদলযর িদে ছেদলদমদয়দির স্বাস্থয-চাতিিার উপর নজর রাদখ ও র্যর্স্থাপন র্দর এর্ং ছেদলদমদয়দির তিক্ষর্ 

পতরদর্দি িুরক্ষা ঝুুঁ তর্ ছরাধ অর্থর্া প্রতির্ার র্দর।   

b. র্মকিূতচ তনতিি র্দর ছয তিশুর িারীতরর্ িুস্থিার প্রতি গুরুত্ব ছিয় এমন তচতর্ৎিাগি অনুিীলন অর্থর্া পতরর্িক ন ছযন ওই 

তিশুর িামতজর্, আদর্তগর্, এর্ং মানতির্ র্লযাদর্র প্রতি িংদর্িনিীল িয়।    

c. র্মকিূতচ ছেদলদমদয়দির জনয পযকাপ্ত পতরমাদর্ স্বাস্থযর্র খার্ার ছজাগায়, যা পুতষ্ট িম্পতর্ক ি ির্ল গাইিলাইন পূরর্ র্দর এর্ং 

িম্ভার্য ছক্ষদত্র স্থানীয়ভাদর্ িংগৃিীি এর্ং/অর্থর্া পতরদর্ির্ান্ধর্।    

d. র্মকিূতচগুতল ইতির্াচর্ িিদযাতগিার িুদযাগ র্ৃতি র্রার জনয ঠির্িমদয় এর্ং ছিৌজদনযর িদে ছেদলদমদয়দির স্বাস্থয ও িুরক্ষা, 
তচতর্ৎিা চাতিিা, এর্ং িাদির িূতচ পতরর্িক ন (ছযমন র্য়দলর্ র্যর্িার, পুতষ্ট) তনদয় যর্থাযর্থ এদজতি ও পতরর্দগকর িদে ছযাগাদযাগ 

র্দর।  

e. র্মকিূতচর র্মকচারীরা এমন ছভৌি পতরদর্দির যর্থাযর্থ র্যর্িার র্দর এমন পতরির তিতর র্দরন যা তিক্ষর্িার িদে িংতিষ্ট 

র্মকচারী ও পতরর্ারর্দগকর জন্ আরামিায়র্ ও র্াযকর্রভাদর্ উপযুক্ত, এর্ং যা ইতির্াচর্, অতভদপ্রি ও ছিৌজনযমূলর্ ছমৌতখর্ ও 

তলতখি ছযাগাদযাদগর িদযাগ তিতর র্দর।  
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5. প্রর্ক্ষায় সমতা ও স্বাতন্ত্রীকরণ:  

 

পপ্ররিােক ও প্রর্ক্ষাদান্-সংপ্রিষ্ট কমশিারীরা প্রর্ক্ষাদান্ ও প্রর্ক্ষলণর রীপ্রত ও পপ্ররবার সংপ্রিষ্টতালক িলতযক কেলেলমলয়র 

িাপ্রহদামযখী কলর র্থালকন্, র্ালত সকে কেলেলমলয় তালদর প্রর্ক্ষণ ও ক্রমপ্রবকালর্র অগ্রিপ্রতর জন্য উচ্চ িতযার্া অজশ লন্ 

সফেভালব সহায়তািাপ্ত হয়। 

এই মান পূর্কাে র্াস্তর্ায়নর্ারী এর্টি র্মকিূতচ তনদচর ির্র্টি তর্তিষ্টয প্রিিকন র্দর: 

a. ির্ল তপ্র-ছর্ র্মকিূতচর পর্থতনদিকির্ িিকদনর অতভমুখ র্মকিূতচর আিিকমান এর্ং তপ্রতর্ন্ডারগাদর্ক ন ফাউদন্ডিন ফর র্মন ছর্ার  

(PKFCC)-এর পর্থতনদিকির্ নীতিমালা ও ছেদলদমদয়দির ফলাফদলর িদে িেতিপূর্ক র্রা িয় এর্ং তর্তর্ধ িক্ষমিা, িংসৃ্কতি, ভাো, 

ও তিখনরীতির অনুিারী ছেদলদমদয়িি  ির্ল ছেদলদমদয়র জনয উচ্চ প্রিযািা র্যক্ত র্দর র্থাদর্।  

b. র্মকিূতচ ক্লািরুদম ও র্মকিূতচ স্তদর অনুিীলন িিায়িেতি যর্থাযর্থভাদর্ র্রাে র্রার জনয পতরর্ারর্দগকর িদে র্াজ র্রার 

মাধযদম ির্ল ছেদলদমদয় ও পতরর্াদরর িাংসৃ্কতির্ ও ভাতের্ তর্তচত্রযদর্ স্বাগি জানায় ও িিায়িা িান র্দর।   

c. তিক্ষর্িা-িংতিষ্ট র্মকচারীরা তনতিি র্দরন ছয ির্ল ছেদলদমদয় এর্টি আন্ততরর্ এর্ং িামাতজর্ ও মানতির্ভাদর্ িিায়র্ 

পতরদর্দি িাদির ছিখার প্রমার্ ছিওয়ার জনয এর্াতধর্ উপাদয় প্রর্াি র্রার িুদযাগ লাভ র্দরদে।   

d. তিক্ষর্িা-িংতিষ্ট র্মকচারীরা ছেদলদমদয় িাদির পতরর্াদরর অননয চাতিিা পূরর্ র্রার জনয পড়ানর ছর্ৌিল, র্াযকক্রম এর্ং 

িিায়িেতি র্যর্িাদর িারিময র্দরন।   

e. র্মকিূতচ র্াইদরর এদজতিগুতলর িদে র্াযকর্রভাদর্ র্াজ র্দর, ছযমন ছস্পিাল এিুদর্িন ইটিদনরান্ট টিচািক (SEIT) ও িংতিষ্ট 

পতরদের্া প্রিানর্ারীগর্। এোড়া, ইতন্ডতভজয়ুাল এিুদর্িন ছপ্রাোম (IEPs) প্রর্য়ন ও র্াস্তর্ায়দনর র্যাপাদর র্তমটি অন তপ্রসু্কল 

ছস্পিাল এিুদর্িন (CPSE)িদে তনয়তমি ছযাগাদযাগ রাখা ও আইইতপর অেগতি তনরীক্ষর্ র্রা িয়।    
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কল ার প্রন্লদশ র্ন্া 

6. বযশন্র্ীেতা র্ািাই এবং িমাণপ্রসদ্ধ মূেযায়ন্:  

 

প্রর্ক্ষাদান্-সংপ্রিষ্ট কমশিারীিণ প্রন্লদশ র্ন্ালক প্রবপ্রদত করার জন্য প্রবপ্রভন্ন পপ্ররসলর কেলেলমলয়লদর বযশন্ ও প্রর্ক্ষণ সম্পলকশ  

পারস্পপ্ররক কবাঝাপো িভীর কলরন্। 

 

এই মান পূর্কাে র্াস্তর্ায়নর্ারী এর্টি র্মকিূতচ তনদচর ির্র্টি তর্তিষ্টয প্রিিকন র্দর: 

 

a. র্মকিূতচ তনতিি র্দর ছয র্মকিূতচ ছযির্ র্াোই ও মূলযায়দনর রু্ল র্যর্িার র্দর র্থাদর্ ছিগুতলর জনয তিক্ষর্িা-িংতিষ্ট র্মকচারীরা 

যর্থাযর্থ প্রতিক্ষর্ ও িিায়িা লাভ র্দরদেন এির্ অনুিীলন িাংসৃ্কতির্, ভাতের্ ও র্ধকনিীলভাদর্ িংদর্িনিীল।   

b. র্মকিূতচদি ভতিক  িওয়ার পর পা ক্রদম িম্পৃক্ত িওয়ার জনয ছেদলদমদয়দির ছযির্ র্াড়তি  িিায়িা আর্িযর্ িদি পাদর ছিগুতল 

তনরূপদর্ তিক্ষর্গর্ চলমান প্ররৃ্ি মূলযায়দনর পািাপাতি এর্টি তর্ধ ও তনভক রদযাগয ছিদভলপদমন্ট তিতনং রু্ল র্যর্িার র্দর 

ছেদলদমদয়দির র্াোই র্দর র্থাদর্ন।   

c. তিক্ষর্গর্ পুদরা সু্কলর্েদর প্রদিযর্ তিক্ষার্থীর র্ধকনিীলিার অেগতি ও তিক্ষদর্র অর্স্থা তনরীক্ষদর্র জনয এর্টি অনুদমাতিি, 

গদর্ের্াতভতির্ প্ররৃ্ি মূলযায়ন র্যর্স্থা র্যর্িার র্দর র্থাদর্ন, যার অন্তগকি:   

i. পযকদর্ক্ষদর্র ছনার্ ও েতর্র মাধযদম ছেদলদমদয়দির র্াযকর্লাপ ও ছযাগাদযাদগর প্রমার্;    

ii. তিক্ষার্থীর প্ররৃ্ি র্াজ িংেি ও তর্দিের্;  

iii. তপ্রতর্ন্ডারগাদর্ক ন ফাউদন্ডিন ফর র্মন ছর্ার-এর ির্ল তর্ভাদগ মূলযায়ন, যার অন্তগকি:  

1. তিক্ষদর্র প্রতক্রয়ািমূি; 

2. িারীতরর্ র্ধন ও স্বাস্থয; 
3. িামাতজর্ ও আদর্গজতনি অেগতি; 

4. ছযাগাদযাগ, ভাো ও িাক্ষরিা; 
5. তর্শ্ব িম্পতর্ক ি ধারর্া ও জ্ঞান 

d. তিক্ষর্িা-িংতিষ্ট র্মকচারীরা ছেদলদমদয়দির র্াদে তনদজদির তিক্ষর্ িম্পদর্ক  িাদির ছর্াধ ও ধারর্া জানদি চান যা তননতলতখি 

প্রতক্রয়ায় তনদিকিনাগি অনুিীলদন িমতিি র্রা িদর্:   

i. ছেদলদমদয়দিরদর্ িাদির র্াজ িম্পদর্ক  তজজ্ঞািা এর্ং পতরর্ল্পনা অর্থর্া পদরর ধাপগুতল তনদয় আদলাচনা র্রা;  
ii. ছেদলদমদয়দিরদর্ ছর্াদনা ধারর্া িম্পদর্ক  তনদজদির ছর্াধ র্া নিুন িক্ষিা আয়ি র্রার প্রতক্রয়া র্যাখযা র্রদি র্লা এর্ং 

মিামদির ধারায় িম্পৃক্ত িওয়া; 
e. তিক্ষর্গর্ িন্তাদনর তিতনং িম্পদর্ক  পতরর্ারর্দগকর িদে ছযাগাদযাগ র্রার পািাপাতি ছেদলদমদয়দির জনয অতভন্ন র্ুঝ ও লক্ষয 

তিতরর উদেদিয পতরর্াদরর িদে িিদযাতগিার র্যাপাদর র্মকিূতচর অংি তিদিদর্ তনয়তমি প্ররৃ্ি মূলযায়লব্ধ উপাি অর্তিি র্দরন।    
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7. পা ক্রম পপ্ররকল্পন্া িক্র:  

 

প্রর্ক্ষাদান্-সংপ্রিষ্ট কমশিারীরা প্রি-কক ফাউলের্ন্ ফর প্রদ কমন্ ককার-সঙ্গত পা ক্রম পপ্ররকল্পন্ ও অপ্রভলর্াজন্ করার 

জন্য প্রর্শু, প্রর্শুর ক্রমপ্রবকার্, এবং প্রর্ক্ষণ-পপ্ররসরবযাপী প্রবষয়বস্তুর জ্ঞান্ সমপ্রিত কলরন্ এবং িলয়াজন্ কমটান্। 

 

এই মান পূর্কাে র্াস্তর্ায়নর্ারী এর্টি র্মকিূতচ তনদচর ির্র্টি তর্তিষ্টয প্রিিকন র্দর: 

 

a. তপ্রতর্ন্ডারগদর্ক ন ফাউদন্ডিন ফর িয র্মন ছর্ার-এর তর্তধ তিক্ষর্ ও র্ধকদনর আওিায় ছযির্ অনুক্রম ও ছর্ৌিদলর মাধযদম 

ছেদলদমদয়রা ছিদখ ও র্তধকি িদয় র্থাদর্, তিক্ষর্িা-িংতিষ্ট র্মকচারীররা ছিগুতলর র্যাপাদর ওয়াতর্র্িাল।  

b. র্মকিূতচ তনতিি র্দর ছয প্রদিযর্ ছেদলদমদয় এর্ং কু্ষদ্র গ্রুদপ তনদিকিনা পিতিগুতলর মদধয পার্থকযর্ এর্ং িমে ক্লাদির জনয পা  ও 

র্াযকক্রম পতরর্ল্পনা র্রার উদেদিয তিক্ষর্রা প্ররৃ্ি মূলযায়ন র্যর্স্থালব্ধ ির্থয র্যর্িাদর র্াযকর্রভাদর্ প্রতিক্ষর্প্রাপ্ত। 

c. পা ক্রদমর র্মকর্াণ্ড ও তিক্ষর্ পতরদর্ি পতরর্ল্পনা ও মানানিই র্রার জনয তিক্ষর্িা-িংতিষ্ট র্মকচারীরা তনয়তমি তর্ র্ র্দরন, 

যার তভতি িয়:  

i. ছেদলদমদয়দির তিক্ষর্ ও র্ধকনিীলিায় অেগতির উপাি মূলযায়ন; 

ii. ছেদলদমদয়দির আেি, জীর্নর্ৃিান্ত, ও তিক্ষর্ ভার্না িম্পদর্ক  জ্ঞান; 

iii. পা ক্রদমর তর্েয়র্স্তু, তিক্ষর্ ও র্ধকদনর অনুক্রদমর জ্ঞান, এর্ং তনদজর তর্েদয় ও অনযানয তর্েদয়র িাদর্থ ছযাগিূত্র 

স্থাপদনর িুদযাগ;   

iv. র্াযকর্র পতরর্ার িংতিষ্টিা অনুিীলন ছর্থদর্ প্রাপ্ত অনয ছযদর্াদনা তিক্ষামূলর্ র্া উন্নয়নমূলর্ তর্দর্চনা িম্পতর্ক ি 

জ্ঞান;  

v. তিশুর আইইতপর লক্ষয এর্ং এিইআইটি এর্ং/অর্থর্া তরদলদর্ি িাতভক ি প্রিানর্ারীরা জাতনদয়দয় এমন ছর্ৌিলিমূি, যতি 

প্রদযাজয িয়।  

d. তিক্ষর্িা-িংতিষ্ট র্মকচারীরা তিক্ষদর্র লক্ষয িমতিি এর্ং আর্েকর্ীয় ও অর্থকপূর্ক র্মকর্াদণ্ড িম্পৃক্ত িওয়ার জনয এর্াতধর্ 

প্রদর্িমুখ িৃতষ্ট র্দর তর্েয়র্স্তু িম্পদর্ক  এমন গভীর অনুিন্ধান ও অতভজ্ঞিার পতরর্ল্পনা র্দরন।     

e. তিক্ষার্থীদর্ পেন্দ র্রার িুদযাগিান এর্ং স্বিসূ্ফি “তিক্ষর্ীয় মুিূিক গুদলার” িুতর্ধােির্ র্রার মাধযদম নমনীয়িার িাদর্থ রুটিন 

প্রতিিা র্দর তিক্ষর্িা-িংতিষ্ট র্মকচারীরা ছেদলদমদয়দির ছিখার ধরদনর প্রতি শ্রিা প্রিিকন র্দরন।  

f. তিক্ষর্িা-িংতিষ্ট র্মকচারীরা পতরর্ারর্গকদর্ িংসৃ্কতি, প্রতিভা অর্থর্া িক্ষিা ভাগাভাতগ র্রার িদযাগ ছিওয়ার পািাপাতি 

পা ক্রদমর িংদর্িনিীলিা ও ছেদলদমদয়দির যাতপি জীর্দনর িদে এর প্রািতের্িা তনতিি র্রার জনয  পতরর্ারর্দগকর িদে 

তনয়তমি ছযাগাদযাগ রাদখন।   
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8. অর্থশপণূশ কমশকালণ্ড সংপ্রিষ্ট করা  

প্রর্ক্ষকতা-সংপ্রিষ্ট কমশিারীিণ প্রবপ্রভন্ন যরলন্র কার্শকর, প্রবকার্িতভালব উপর্যি ককৌর্ে বযবহার কলর সংলর্াি ততপ্রর 

এবং কেলেলমলয়লদর প্রর্ক্ষণলক জ্ঞালন্র প্রবপ্রভন্ন র্াখায় এবং প্রবপ্রভন্ন অন্যষলঙ্গ ও অপ্রভজ্ঞতায় সম্প্রসাপ্ররত করার েলক্ষয 

কেলেলমলয়লদর সপ্রক্রয় জ্ঞান্ালিষী প্রহলর্লব সম্পিৃ এবং কেলেলমলয়লদর সলঙ্গ পারস্পপ্ররক প্রক্রয়া-িপ্রতপ্রক্রয়া কলরন্। 

 

এই মান পূর্কাে র্াস্তর্ায়নর্ারী এর্টি র্মকিূতচ তনদচর ির্র্টি তর্তিষ্টয প্রিিকন র্দর: 

   

a. তিক্ষর্িা-িংতিষ্ট র্মকচারীরা প্রতিতিন তিশু-এর্ং-প্রাপ্তর্য়স্ক প্রর্তিক ি র্মকর্াণ্ডগুতলর ভারিামযপূর্ক র্যর্িাদরর মাধযদম পৃর্থর্ভাদর্ 

এর্ং কু্ষদ্র ও িমে িলগি তিক্ষদর্র িুদযাগ ছিন।   

b. তিক্ষর্িা-িংতিষ্টিা র্মকচারীরা তিক্ষার্থীদির অংিেিদর্র পযকায় ও তপদর্এফতির ির্ল ছক্ষদত্র তিক্ষর্ ও র্ধকদনর জনয নানা 

ধরদনর র্মকর্াদণ্ড অতভতনদর্ি র্ৃতি র্রার মাধযদম র্াযকর্রভাদর্ র্মকিূতচদি তিক্ষার্থীদির িম্পৃক্তিা িিজির র্দরন।    

i. তিদনর তিশু-প্রর্তিক ি অংদি, ছেদলদমদয়দিরদর্ ইচ্ছারৃ্িভাদর্ তর্তভন্ন ধরদনর র্মকর্াণ্ড, িেী এর্ং তিক্ষর্ িামেী ছর্দে 

ছনওয়া এর্ং আদগর প্রর্ল্পগুতলদি তফরদি ছিওয়ার জনয ক্ষমিাতয়ি ও উৎিাতিি র্রা িয়।  

c. তিক্ষর্িা-িংতিষ্ট র্মকচারীরা র্মকিূতচজদুড় িতক্রয়ভাদর্ তিক্ষার্থীদির িতৃষ্টভতেদর্ উৎিাতিি এর্ং িমতিি র্দরন, এর্ং 
ছেদলদমদয়দিরদর্ নিুন জ্ঞান, িক্ষিা এর্ং তিক্ষর্ িম্পদর্ক  িাদির ধারর্াগুদলা িম্পদর্ক  িতলদয় ছিখা, তফদর ছিখা, প্রদয়াগ এর্ং 

প্রর্াি র্রার জনয যদর্থষ্ট িময় ও িুদযাগ তিদয় র্থাদর্ন।      

d. তিক্ষর্িা-িংতিষ্ট র্মকচারীরা  তনদচর তর্েয়গুতলর িািাদযয তিক্ষার্থীদির ছযাগাদযাগ ও তচন্তা র্রার িক্ষিা গদড় ছিালার জনয  
ইচ্ছারৃ্িভাদর্ ভাো র্যর্িার ও মদিল র্দরন:   

 

i. ছেদলদমদয়দির িদে এর্ং িিপাঠীদির মদধয র্দর্থাপর্র্থন শুরু র্দর, ছযাগ তিদয় র্া িীঘকাতয়ি র্দর; 

ii. ছেদলদমদয়দির িব্দভাণ্ডার ও িাদির ভাোর জটিলিা িম্প্রিাতরি র্দর; 

iii. ছেদলদমদয়দির অতভজ্ঞিা ও র্াদজর িাদর্থ ভাোর িংদযাগ ঘর্ানর জনয আত্মর্র্থন (self talking) এর্ং িমান্তরাল 

র্র্থন (parallel talk) র্যর্িার র্দর; 

iv. ছেদলদমদয়দির অতভজ্ঞিা ও র্াদজর িাদর্থ প্রািতের্ ওদপন-এনদিি প্রশ্ন তজজ্ঞািা র্দর;  

v. তর্দিের্, যুতক্ততর্চার, িৃজনিীল তচন্তন, এর্ং িমিযািমাধাদনর জনয ছেদলদমদয়দির ঘনঘন এর্ং অর্থকপূর্কভাদর্ িম্পৃক্ত 

র্দর; 

e. তিক্ষর্িা-িংতিষ্ট র্মকচারীরা ছেদলদমদয়দিরদর্ পা ক্রদমর ধারর্ািমূদির িদে ছেদলদমদয়দির অতভজ্ঞিা, আেি এর্ং 
তপদর্এফতিতি-র তর্তভন্ন ছক্ষদত্র অিীি তিক্ষদর্র িংদযাগ ও িম্বন্ধ তিতরদি িািাযয র্রার উদেদিয স্কযাদফাতল্ডং, আদলাচনা এর্ং 

ইচ্ছারৃ্িভাদর্ ছেদলদমদয়দির র্মকর্াদণ্ড উপর্রর্ তনর্কাচন ও িংযুক্ত র্দর র্থাদর্ন।  

f. তিক্ষর্িা-িংতিষ্ট র্মকচারীরা তিনতন্দন র্াদজর িময়গুদলাদর্, ছযমন খাওয়ার িময় ও অন্তর্র্কিী িময়, অর্থকপূর্ক তিক্ষর্ অতভজ্ঞিা 

তিদিাদর্ র্াদজ লাতগদয় র্থাদর্ন।  
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9. ইপ্রতবািক ক্লাসরুম সংসৃ্কপ্রত িলে কতাো:  

কমশসূপ্রিগুপ্রে কেলেলমলয়লদরলক একটি ইপ্রতবািক আত্মলবায িলে তয েলত ক্ষমতাপ্রয়ত ও সাহার্য করার পার্াপাপ্রর্ সতীর্থশ 
এবং প্রন্লজলদর কমযযপ্রন্টি ও প্রন্লজলদর পপ্ররলবলর্র সলঙ্গ সশ্রদ্ধ ও ি ন্মূেকভালব প্রক্রয়া-িপ্রতপ্রক্রয়া করার জন্য 

উলের্যমূেকভালব পপ্ররিাপ্রেত কলর। 

 

এই মান পূর্কাে র্াস্তর্ায়নর্ারী এর্টি র্মকিূতচ তনদচর ির্র্টি তর্তিষ্টয প্রিিকন র্দর: 

 

a. তিক্ষর্িা ও র্মকিূতচ-িংতিষ্ট র্মকচারীরা তিক্ষদর্র প্রতি এর্টি ইতির্াচর্ মদনাভার্ গদড় ছিাদলন ও অর্তিি র্দরন এর্ং  
ছেদলদমদয়দির আনদন্দাচ্ছ্বাি, ছর্ৌিূিল, ছজি, অধযর্িায়, পরীক্ষা-তনরীক্ষা িারা পরীক্ষর্, এর্ং স্বার্লম্বন ও ছনিৃদত্বর িুদযাদগ 

িিায়িা ছিওয়ার মাধযদম ছেদলদমদয়দির তনদজর িম্পদর্ক  ইতির্াচর্ গদড় ছিালায় উৎিাি ছজাগান।  

b. তিক্ষর্িা ও র্মকিূতচ-িংতিষ্ট র্মকচারীরা তিনভর আিিক স্থাপন এর্ং মযকািাপূর্ক ও িিানুভূতিিীল তমর্থতিয়ায় উৎিাি ছিন, 

ছেদলদমদয়দির জনয স্বতস্ত ও িিায়িার উৎি তিিাদর্ র্াজ র্দরন, ছেদলদমদয়দির মদধয িিানুভূতি ও অদনযর প্রতি তর্দর্চনাদর্াধ 

গদড় ছিালার জনয ভাো, আদলাচনা এর্ং অনযানয তনদিকিনা ছর্ৌিল র্যর্িার র্দর র্থাদর্ন।  

c. তিক্ষর্িা ও র্মকিূতচ-িংতিষ্ট র্মকচারীরা রুটিন প্রতিিা র্রার পদরও, ছেদলদমদয়দির তিক্ষদর্ িম্পৃক্ত ছরদখ এর্ং তিদনর তর্তভন্ন 

অংদির মদধয িার্লীল িংদযাগ তিতর র্রার মধযতিদয় তিক্ষার্থীদির িতৃষ্টভতে ও চযাদলদঞ্জর র্যাপাদর নমনীয় ও িংদর্িনিীল 

র্থাদর্ন।   

d. তিক্ষর্িা-িংতিষ্ট র্মকচারীরাদেদলদমদয়দির ইতির্াচর্ আচরর্ ও িাদির পেদন্দর ভাদলামন্দ তির্ িম্পদর্ক  ছর্াঝার ক্ষমিা গদড় 

ছিালায় িাদির িতক্রয়াভাদর্ িািাযয র্দর এর্ং িন্দ্ব তনরিদনর ছর্ৌিলিমূি অনুিীলদনর িুদযাগ তিদয় ছেদলদমদয়দির তনদর্দির 

র্যাপাদর স্পষ্ট ও িুিেি প্রিযািা র্যক্ত র্দরন। 

e. তিক্ষর্িা-িংতিষ্ট র্মকচারীরা তিক্ষার্থীদির তনদজর যত্নেিদর্র ও আত্মতনয়ন্ত্রদর্র িক্ষিা গদড় ছিালার জনয তিদনর তিনতন্দন 

র্াজগুদলায় উৎিাি ছিন এর্ং িিারর্ র্দরন, ছযমন র্য়দলর্ র্যর্িার ও তর্শ্রাম ছনওয়া। 

f. তিক্ষর্িা ও র্মকিূতচ-িংতিষ্ট র্মকচারীরা ছেদলদমদয়দির পতরচযকা এর্ং র্মকিূতচর িিায়িেতির প্রতি িরি ও পতরদর্দির জনয 

ছর্র্িই অনুিীলদনর আিিক তিতর র্দরন ও প্রদর্ািনা ছিন।  
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10. প্রর্ক্ষার্থীলদর জন্য কভৌত সহায়সঙ্গপ্রত  

কমশসূপ্রি কমশিারীরা উলের্যবাপ্রহত কখোযযোর মাযযলম কেলেলমলয়লদর প্রর্ক্ষণ ও প্রবকার্ সহজসাযয কলর কতাোর জন্য  

ক্লাসরুলমর এবং বাইলরর কভৌত পপ্ররসর ও সহায়সঙ্গপ্রতর উন্নপ্রতসাযন্ কলরন্। 

 

এই মান পূর্কাে র্াস্তর্ায়নর্ারী এর্টি র্মকিূতচ তনদচর ির্র্টি তর্তিষ্টয প্রিিকন র্দর: 

 

a. তিক্ষর্িা-িংতিষ্ট র্মকচারীরা ছেদলদমদয়দির চাতিিাপূরর্ র্রার জনয নানা ধরদনর অতভজ্ঞিা ও িামেী িমতিি র্দর এমন 

ছখলাধুলা ও প্রর্ল্পতভতির্ তিক্ষর্ িুদযাগ ছিওয়ার মাধযদম তিক্ষার্থীদির আন্তঃতর্েয় তিক্ষর্ ও উচ্চির তচন্তায় িািাযয র্দরন, 

ছযমন: 

i. তর্তভন্ন ধরদনর তিল্পমাধযম ও প্রতিমান তিদয় িৃজনিীল তিতল্পর্ অতভর্যতক্ত;  

ii. ড্রামাটির্ ছে যা নানা ধরদনর প্রপ ও র্েুযম অন্তভুক ক্ত র্দর জীর্নর্ৃিান্ত, আেি ও অতভজ্ঞিার তর্তচত্র প্রর্াি র্দর; 

iii. র্মকিূতচ জদুড় প্রারতম্ভর্ িাক্ষরিার িিায়িেতি ছযমন লাইদব্রতর, তর্র্ািগিভাদর্ যর্থাযর্থ ছলখার িিায়িেতি, এর্ং 
োপার ধারর্া িৃতষ্ট র্দর এমন িিায়িেতি;  

iv. তর্জ্ঞান/আতর্োদরর অতভজ্ঞিা যার অন্তভুক ক্ত র্াল,ু পাতন এর্ং অনযানয িংদর্িী িিায়িেতি; 

v. গতর্দির মযাতনপুদলটিভ; ব্লর্ ও পাজল; 

vi. র্ািযযন্ত্র ও নানা ধরদনর িেীদির িাদর্থ তমউতজর্ ও অেভতে; 

vii. েি-ছমার্র িরঞ্জাম ও িিায়িেতি যা ির্ল ছেদলদমদয়র জনয যর্থাযর্থভাদর্ চযাদলঞ্জপূর্ক;  
viii. তিক্ষামূলর্ আনন্দিায়র্ র্মুযতনটি িফর; 

ix. তিক্ষায় প্রযুতক্তর যর্থাযর্থ প্রিিকন ও র্যর্িার; 

x. স্বাস্থযিম্মি ও মেলজনর্ অনুিীলন ছযমন রান্না ও পতরোর-পতরচ্ছন্নিার র্াজ; 

b. র্মকিূতচ ছেদলদমদয়দির তিক্ষর্ এর্ং তর্তভন্ন ছক্ষদত্র উন্নয়দন িিায়িা র্রার জনয যর্থাযর্থ পতরমার্ ও গুর্মানিম্পন্ন 

আত্মপতরচযকামূলর্ িিায়িেতি, র্মকিূতচর র্মকর্াদণ্ড প্রিযি িম্পৃক্ত িওয়ার জনয আির্ার্পত্র ও িরঞ্জাদমর িািাদযয এর্টি 

তিক্ষার্থীদর্তির্ তিক্ষর্ পতরদর্ি ছজাগায় ।   

c. তিক্ষর্িা-িংতিষ্ট র্মকচারীরা এমন ছভৌি পতরদর্দির র্যর্স্থা র্দরন ছযন ির্ল ছেদলদমদয় িাফদলযর িদে এর্ং স্বাধীনভাদর্ 

িাদির স্বভার্গি ছর্ৌিূিল অনুিাদর িিায়িেতি প্রদর্ি র্রদি পাদর, িলর্ি র্মকর্াদণ্ড অংিেির্ র্রদি র্া ছগাপনীয়িা ও 

তর্শ্রাদমর জনয পতরির খুুঁদজ ছপদি পাদর, এর্ং ক্লািরুদম ও ক্লাদির র্াইদর তনদজ তনদজ ও িিদযাতগিামূলর্ভাদর্ র্াজ র্রার জনয 

পযকাপ্ত জায়গা পায়।   

d. র্মকিূতচ িমে র্মকিূতচর্যাপী িাংসৃ্কতির্ ও ভাতের্ভাদর্ তর্তচত্রযপূর্ক িিায়িেতি ছজাগায় যা তর্তচত্রযদর্ িুদল ধদর এর্ং র্মকিূতচর ও 

িমে তনউ ইয়র্ক  তিটির ছেদলদমদয় ও পতরর্ারর্গকদর্ তচতত্রি র্দর।   
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সহলর্াপ্রিতামূেক প্রর্ক্ষকমণ্ডেী 

11. কপর্ািত অন্যর্ীেন্ ও কন্তৃলত্বর উন্নপ্রতসাযন্ 

 

পপ্ররিােক ও প্রর্ক্ষকতা-সংপ্রিষ্ট কমশিারীরা অবযাহত কপর্ািত প্রর্ক্ষণ, সহলর্াপ্রিতা ও কন্তৃত্ব ি লন্র অংর্ী প্রহলর্লব 

ক্লাসরুলমর মান্ ও কমশসূপ্রির অপ্রভজ্ঞতা উন্নত কলরন্। 

এই মান পূর্কাে র্াস্তর্ায়নর্ারী এর্টি র্মকিূতচ তনদচর ির্র্টি তর্তিষ্টয প্রিিকন র্দর: 

 

a. পতরচালর্ ও তিক্ষর্িা-িংতিষ্ট র্মকচারীরা (তলি টিচার এর্ং অযাতিেযান্ট টিচার/পযারাপ্রদফিনালদির এর্টি িলিি) 

তননর্তর্কি র্ারর্িমূদির জনয র্যর্স্থা িারা তিতর র্দরন, িিায়িা র্দরন এর্ং িম্পৃক্ত িন:  

i. প্রতিটি র্মকিূতচর অনুেদে ছপিািার অনুিীলনগুতলর িংদর্িনিীলিা লালন র্দর অনুিন্ধান ও অনুতচন্তদনর 

মাধযদম তিক্ষার্থী, ক্লািরুম ও র্মকিূতচ পযকাদয়র উপাদির তনয়তমি িিদযাতগিামূলর্ তর্দিের্।  

ii. প্রতিটি র্মী িিদিযর ছপিাগি উন্নতি ও র্মকিতচর লক্ষযিমূদির জনয িমদয়াতচি, স্বচ্ছ, িমিাপূর্ক এর্ং প্রািতের্ 

তিক্ষর্ পযকদর্ক্ষর্, আন্তপকতরিিকন, এর্ং ছপিাগি উন্নয়ন।   

iii. আইইতপযুক্ত ছেদলদমদয়, মািৃভাো ইংদরতজ নয় এমন ছেদলদমদয়, অর্থর্া তিক্ষর্ ও র্ধকনজতনি র্ারদর্ অনয ছর্াদনা 
িুতনতিকষ্ট তর্দর্চনা িাতর্ র্দর এমন ছেদলদমদয়িি ির্ল ছেদলদমদয় ও পতরর্াদরর চাতিিাপূরদর্ র্মকচারীদির িামর্থকয 

গদড় ছিালা। 

b. পতরচালর্রা র্মকচারীদির িতক্ত ও চযাদলঞ্জ এর্ং অেগতি তনরূপদর্ র্যর্হৃি পতরমাপগুদলার র্যাপাদর  প্রমার্-তভতির্ মিামি 

ছজাগান, এর্ং ছপিাগি তিক্ষর্, র্মকচারীদির িাতয়ত্বেির্ এর্ং উদেিয িম্পদর্ক  স্পষ্টিার ছক্ষদত্র অতভদযাগয পরর্িী 

পিদক্ষপগুদলা তনদিকি র্দরন।    

c. পতরচালর্রা এর্টি িামাতজর্, আদর্গগি ও ছপিাগি পতরদর্ি জতুগদয়, র্মকচারীদির িক্ষিা ও জ্ঞাদনর মূলয ও ছনিৃদত্বর 

িুদযাগ তিদয়, এর্ং অতভমি ছিওয়া ও ছপিািরদত্বর র্া াদমা জতুগদয়  র্মকচারীদির চার্তরদি আরৃ্ষ্ট রাদখন এর্ং উন্নয়দনর 

িুদযাগ ছিন।   

d. পতরচালর্ ও প্রিাির্রা ির্ল র্মকিূতচ র্মকচারীদর্ িাদির র্াদজর ছক্ষদত্র প্রািতের্ িিক  ও নীতিমালা অর্তিি র্দরন এর্ং 
ছযদর্ান আপদির্ ও চযাদলঞ্জ িম্পদর্ক  র্মকচারীদির িদচিন রাখা এর্ং প্রদয়াজনমাতফর্ রির্িদল র্মকচারীদির িংতিষ্ট র্রার 

জনয যর্থাযর্থ পিতি রদয়দে।   
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কার্শকর স্কযে কন্তৃত্ব 

12.  একটি দর্শলন্র রূপায়ণ 

পপ্ররিােকরা তালদর কমশিারী ও পপ্ররবারবলিশর সলঙ্গ একটি অপ্রভন্ন দর্শন্ ও কালজর তি োেন্ কলরন্ এবং কসই দর্শন্লক 

সাহার্য করার জন্য একটি ইপ্রতবািক সাংি প্রন্ক সংসৃ্কপ্রত ও কমযযপ্রন্টি িলে কতালেন্।  

 

এই মান পূর্কাে র্াস্তর্ায়নর্ারী এর্টি র্মকিূতচ তনদচর ির্র্টি তর্তিষ্টয প্রিিকন র্দর: 

 

a. পতরচালর্রা র্মকিূতচ র্মকচারী ও পতরর্ারর্দগকর িদে ছেদলদমদয়দির উচ্চ প্রিযািা পূরর্ র্রার উপদযাগী এর্টি অতভন্ন িিকন 

লালন র্দরন, এর্ং র্মকিূতচর িিকন ও লক্ষযিমূি িম্পদর্ক  র্মকচারী ও পতরর্ারর্দগকর িদে অর্যািি ছযাগাদযাগ রাখার মাধযদম 

এর্টি স্বার্থক-ঘতনি র্মুযতনটি গদড় ছিাদলন।   

b. পতরচালর্রা ছেদলদমদয় ও পতরর্ারর্দগকর জনয অর্থকপূর্কভাদর্ ইতির্াচর্ ফলাফল এতগদয় ছনওয়ার জনয িাদির উদেিয, র্মকিি, 

র্মকিূতচর জনয লক্ষযিমূি র্মকিূতচর মান  িম্পদর্ক  ির্ার জনয তপ্র-ছর্র িিকন ও তপএফতিতির পর্থতনদিকির্ মলূনীতি এর্ং 

ছেদলদমদয়দির ফলাফল িারা িজ্ঞাি ও িেতিপূর্ক র্দরন।   

c. পতরচালর্রা মূলযদর্াধ ও পরস্পর ভার্তর্তনময় এর্ং শ্রিািীল ও ছপিািার আচরদর্র আিিক প্রতিিা র্দর িাংগ তনর্ িংসৃ্কতিদর্ 

অর্য়র্ ছিন।   

d. পতরচালর্রা পতরর্ারর্দগকর চাতিিার প্রতি িাড়া ছিওয়ার জনয িাদির িদে িাদির র্মুযতনটিদি ছযাগদযাদগর র্ারযর্র ছর্ৌিল 

র্যর্িার র্দরন, যা ির্ার জনয তপ্র-ছর্দি ভতিক  ও পতরর্ার িংতিষ্টিা র্ৃতি র্দর।  

e. পতরচালর্রা র্মকিূতচর িিকন ও লক্ষযাতভমুখী অেগতিদর্ এতগদয় ছনওয়ার উদেদিয এনওয়াইতিওই, তিটি এদজতিিমূি ও অনযানয 
িংগগ দনর িদে গদড় ছিাদলন ও র্াযকর্র িম্পর্ক  র্জায় রাদখন এর্ং র্মুযতনটির িংগ ন ও র্যতক্তর্দগকর িদে িিদযাতগিা র্দরন 

।    
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13. সহায়সঙ্গপ্রত বযবস্থাপন্া 
 

পপ্ররিােকরা কমশসূপ্রির েক্ষযসমূহ এপ্রিলয় প্রন্লয় র্াওয়ার জন্য সাংি প্রন্ক ও মান্ব সম্পদ একটি কটকসই ও ককৌর্েী 

উপালয় বযবস্থাপন্ কলরন্।  

 

এই মান পূর্কাে র্াস্তর্ায়নর্ারী এর্টি র্মকিূতচ তনদচর ির্র্টি তর্তিষ্টয প্রিিকন র্দর: 

 

a. র্মকিূতচ পতরচালর্রা িাংসৃ্কতির্ ও ভাতের্ভাদর্ যদর্থাপযুক্ত িিায়িেতি এর্ং উন্নয়নমূলর্ িংস্কাদরর র্রােিি িারা র্ের 

ছর্ৌিলগিভাদর্ পতরর্ল্পনা ও িিায়িেতিগুদলাদর্ তিক্ষাতনদিকিনা ও পতরর্ার িংতিষ্টিা অতভমুখী র্রার জনয যুতক্তিেি র্াদজর্ 

প্রর্য়ন ও আতর্থকর্ র্যর্স্থাপনার ছর্ৌিল র্যর্িার র্দর র্থাদর্ন।   

b. তিক্ষর্িা-িংতিষ্ট র্মকচারীরা পতরর্ল্পনা ও প্রস্তুতিেির্, তিক্ষার্থীদির তিক্ষর্ ও র্ধকদনর পতরমাপ ও মূলযায়ন এর্ং পতরর্াদগকর িদে 

তনয়তমি এর্ং প্রদয়াজন অনুিাদর ছযাগাদযাগ র্রার জনয িময়লাভিি তিক্ষািাদনর অনুিীলনগুদলায় র্াযকর্রভাদর্ িম্পৃক্ত িদি 

িমর্থক এটি তনতিি র্রার উদেদিয র্মকিূতচ পতরচালর্রা ছর্ৌিলী িূতচতনর্কদয়র তিিান্ত তনদয় র্থাদর্ন।   

c. র্মকিূতচ পতরচালর্রা ছেদলদমদয় ও পতরর্ারর্দগকর চাতিিা পূরদর্র জনয  আর্িযর্ প্রতিভা (ছযমন িক্ষিা, মদনাভতে, ও জ্ঞান) 

রদয়দে এমন আিিক তিক্ষর্ ও র্মকিূতচ র্মকচারী ছর্ৌিলগিভাদর্ িংেি ও তনদয়াগিান র্দরন।  

d. পতরচালর্রা মানর্ িম্পদির র্যাপাদর এমন তিিান্তিমূি েির্ র্দরন যা র্মকিূতচ র্মকচারীদিরদর্ িাদির ছক্ষদত্র ছপিািার তিিাদর্ 

তর্দর্চনা এর্ং র্মকচারীদির ছপিাগি তিক্ষর্, িিদযাতগিা ও ছনিৃত্ব। 

e. র্মকিূতচ পতরচালর্রা উচ্চমাদনর তনদিকিনা, পতরর্ার িংতিষ্টিা, ও িাংগ তনর্ রীতিনীতি তনতিি র্রার উদেদিয  ির্ল 

র্মকচারীর ছপিাগি িিায়িেতি ও প্রযুতক্তদি অতভগমযিালাভ ও যদর্থাপযুক্তভাদর্ র্যর্িার তনতিি র্দরন।     
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14. কমশসূপ্রির মালন্াৃ্ন্নয়ন্: 

 

পপ্ররিােকরা ন্ীপ্রতমাো ও অন্যর্ীেন্সমূলহর সঙ্গপ্রত বৃপ্রদ্ধ কলর প্রর্ক্ষাপ্রন্লদশ র্ন্া, পপ্ররবার সংপ্রিষ্টতা এবং সাংি প্রন্ক 

েক্ষযপ্রন্যশারলণর জন্য সযিাপ্রেত উপাত্তর উপর প্রন্ভশ র করার মাযযলম ক্লাসরুম ও কমশসূপ্রির মান্ মূেযায়ন্ ও উন্নত করার 

েলক্ষয তালদর কমশিারী ও পপ্ররবারবলিশর সলঙ্গ সহলর্াপ্রিতা কলরন্।  

এই মান পূর্কাে র্াস্তর্ায়নর্ারী এর্টি র্মকিূতচ তনদচর ির্র্টি তর্তিষ্টয প্রিিকন র্দর: 

 

a. পতরচালর্রা তনতিি র্দরন ছয উন্নয়ন পতরর্ল্পনাগুতল তিক্ষার্থী, তিক্ষর্, ক্লািরুম ও র্মকিূতচ পযকাদয় তর্তভন্ন লিদনর ও িূদত্রর 

উপাদির (উিািরর্স্বরূপ: উপতস্থতি, প্ররৃ্ি মূলযায়ন, িমীক্ষা, ECERS-R, CLASS, ইিযাতি) র্াযকর্র িংেি ও র্যর্স্থাপনার মাধযদম 

প্রমার্-তভতির্।  

b. পতরচালর্রা র্মকিূতচর িতক্ত ও চযাদলঞ্জিমূদির যর্থাযর্থ তচত্র ছজাগানর মাধযদম তনয়তমি উপাি তর্দিের্ এর্ং তিিান্তগুদলা 

প্রর্াতলর্ি ও নযায়িেিভাদর্ েির্ র্রা িদয়দে এটি তনতিি র্রদি র্মকিূতচ র্মকচারীদির িদে িিদযাতগিা র্দরন।   

c. পতরচালর্রা র্মুযতনটির ক্ষমিায়ন ও এর্টি অতভন্ন ছনিৃত্ব র্া াদমার প্রিার ঘর্াদি অেগতির লক্ষয ও পতরর্ল্পনা প্রর্য়দন 

তিক্ষর্িা-িংতিষ্ট র্মকচারী ও পতরর্ারর্দগকর িদে িিদযাতগিা র্দরন এর্ং ছেদলদমদয়দির িতৃষ্টভতে তর্দর্চনায় রাদখন।  

d. পতরচালর্রা ক্লািরুম ও র্মকিূতচর মাদনান্নয়দনর এর্টি অর্যািি চক্রদর্ িজ্ঞাি র্রার জনয অেগতি পতরর্ল্পনার র্াস্তর্ায়ন 

তনতিি র্দরন, র্মকিূতচর লক্ষয অজক দন অেগতির প্রতি নজর রাদখন, এর্ং ছিই র্াস্তর্ায়ন মূলযায়ন র্দরন।    

i. র্মকিূতচর উন্নতি প্রদচষ্টার ফলাফল মুলযায়ন র্রার মধযতিদয় পতরচালর্রা পতরর্ার ও র্মুযতনটি িংতিষ্টিার 

র্াযকর্াতরিা, ছেদলদমদয়, পতরর্ার র্া র্মকচারীদির জনয ছর্াদনা অতনচ্ছারৃ্ি ফলাফল, এর্ং র্মকিূতচর লক্ষযিমূি র্ী 

পতরমার্ িামতজর্ভাদর্ িাতয়ত্বিীল ও তিক্ষায় িমিা অজক ন র্দর িা মূলযায়ন র্দরন।    

 


