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শিক্ষকরাই বোঝইেন ব ইবশিক্ষই্থীরাবকর ববেঝ 

সৃজ ি লবপ্রশ্ন 

 
'সৃজ ি লবপ্রশ্নপত্র' শ েেবোেেিাবমইধ্যশমকরবস্তোবএখ ওববযঝাল অঝস্থই।বভইেলইভইেঝবশিক্ষকরবপ্রশিক্ষণব ইবশেেে বএেকরাবপাবএকরব

শঝষেেবচইলুবকরাইবএ প্রশ্নবপদ্ধশিাবকরইােণবএকরইশিকরবপইঝশলকরবপা ক্ষইেবছইত্রছইত্র াইবোবোঁচটবোখেেেছ। চলশিবঝছোাবএসএসশসব

পা ক্ষইেিওবগশণিবশঝষেোবসৃজ ি েলবপা ক্ষই্থীরাইব'িাই' খইওেইাবকরইােণবসেঝ বইচ্চবফলবশজশপএব৫বকরেমবোগেছবব্যইপকরববইো।বআ শসটিব

ও শঝজ্ঞইে াব ই ইবশঝষেেওবঅে করবশিক্ষইবোঝইেড ববশিক্ষই্থীরাইবিাইিইে ববেেেছ। সঝেচেেবখইাইপবঅঝস্থইবমফস্বলবওবগ্রইমইঞ্চেলাব

ছইত্রছইত্র েো।বসৃজ ি ল প্রশ্নপত্রবশঝষেেবেক্ষবওবোযইগ্যবশিক্ষেকরাবসংকরটবোসখইে বসঝেচেেবি ব্র।বএসঝ অঞ্চেলবঝসঝইসকরইা ব

অেপক্ষইকৃত িবেশার শবশিক্ষই্থীরেোবসৃজ ি লবশঝষেেবেক্ষবকরো োিইলইাবজন্যবসাকরইশাভইেঝওবআলইেইবোকরইে ইবউেযইগবো  ।বজই ইবোগেছ, 

প্রইেবএকরযুগবআেগ স ইি  বপদ্ধশিাবপশাঝেিববসৃজ ি লবপা ক্ষইবপদ্ধশিবচইলুববেলওবএখ বপয বন্তবিই আেত্তবকরােিবোপোেছ ব

সইাইেেেিাবমইত্রব৫৮বিিইংিবশিক্ষকর।বোখইেবসাকরইশাবসম ক্ষইে এবিথ্যবউেেবএেসেছ।বজইনুেইশােিবোেেিাবশঝশভন্নবশিক্ষইপ্রশিষ্ঠইে বও ব

সম ক্ষই চইলইেবমইধ্যশমকরবওবউচ্চশিক্ষইবঅশিেপ্তাব(মইউশি)।বসম্প্রশিবএটিবশিক্ষই মন্ত্রণইলেেবেইশখলবকরাইববে। 

 

িেঝবঝইস্তেঝবএবশচত্রবআাওবকররুণবঝেলবমে বকরো বসংশশ্নষ্টাই।বযেিইাবঅঞ্চেলাবএকর শিক্ষইবকরম বকরিবইবঝেল , সৃজ ি লবোঝইেনবএঝংবপ্রশ্নব

করােিবপইো বএম বশিক্ষেকরা সংখ্যইব২০বিিইংেিাবমেিই।বশিশ বঝেল , আসেলবশিক্ষকরাই বভইেলইবকরোবশঝষেটিবোঝইেন   ই।বছইত্রাইব

বুনেঝবকর ভইেঝ? খুল ইবঅঞ্চেলাবএকরবশিক্ষইবকরম বকরিবই  ঝেল , সাকরইশাবশ েে বি ইব্ইকরইবসেেওবশিক্ষকরাইবপা ক্ষইাবপ্রশ্নপত্রবশ েজাই 

প্রণে বকরো ব ই।বিইাইবসৃজ ি েলবভেবপই ।বোকরই্ইওবশিক্ষকরবসশমশিবআঝইাবোকরই্ইও শঝশভন্নবোপিইেইাবপ্রশিষ্ঠইে াবকরইছবো্েকরবপ্রশ্নব

শকরে বআে বস্কুলগুেলই।বআঝইা অে েকরবগই ডবঝ বোেেখবপ্রশ্নবতিশাবকরো ।বঅ্চবগই ডবওবো ইটঝ েোবেইপটবকরমইেি বএ পদ্ধশিবচইলুব

করাইববেেেছ। 

 

শঝষেটিবস্ব করইাবকরোবমইধ্যশমকরবওবউচ্চশিক্ষইবঅশিেপ্তোাবপশাচইলকরব(মইধ্যশমকর) অধ্যইপকরবআঝদুলবমইন্নই বসমকরইলেকরবঝেল , 

সৃজ ি লবপদ্ধশিেিবপ্রশ্নবতিশাবকরােিবোয পশামইণবেক্ষিইবোকরইাবিইবঅে করবশিক্ষেকরা বো  ।ববেেিইবোটে টুে বঅভযন্তা ণ পা ক্ষইাব

প্রশ্নবশিক্ষকরাইবকরো ।বশকরন্তুবষইণ্মইশসকরবওবঝইশষ বকরবপা ক্ষইা প্রশ্নবঅে েকর বগই ডবঝ বোেেখবতিশাবকরো ।বঅে েকরবআঝইাব ই ইভইেঝবপ্রশ্নব

সংগ্রব করো । 

 

অনুসন্ধইে বোেখইবোগেছ, সৃজ ি েলবআওিইভুক্তবশঝষেগুেলইাবমেধ্যবসঝেচেেব ইজুকর পশাশস্থশিবশঝাইজবকরােছবগশণেি।বগিব৬বোমবচলশিব

ঝছোাবএসএসশসবওবসমমই বপা ক্ষইা ফলবপ্রকরইিবকরাইববে।বএেিবসঝেচেেবখইাইপবফলববেেেছবগশণেি।বশিক্ষকরবওবশঝশভন্ন শিক্ষইব



োঝইেড বাবোচেইাম্যই াইবঝলেছ , োেেিাবমফস্বলবএলইকরইেবগশণেিাবসৃজ ি ল প্রশ্নবপদ্ধশিাবেক্ষবশিক্ষকরবএকরবাকরমবপইওেইবযইেব ইব

ঝলেল বচেল।বভইেলইবশিক্ষকরাই সঝই বাইজিই  বঢইকরইেবঝসঝইসবকরো ।বফেলবগ্রইমইঞ্চেলাবছইত্রছইত্র াইবসশিযকরইোা েক্ষবশিক্ষেকরাব

শিক্ষইেই বো্েকরবঝশঞ্চিববেে।বঢইকরইবশিক্ষইবোঝইেড বা োচেইাম্যই বঅধ্যইপকরবমু.বশজেইউলববকরবসমকরইলেকরবঝেল , এঝইোাবএসএসশসেিব

িইেো োঝইেড ববগশণেিবসঝ বইশিকরব১৪বেিশমকরব৭৯বভইগবশিক্ষই্থীরবোফলবকরোেছ।বএাবমেধ্য মই শঝেকরাবশিক্ষই্থীর বোঝশি।বশিশ বঝেল , ঢইকরইব

মবই গোাবশিক্ষই্থীরাইবখইাইপ করোশ ।বঢইকরইবোঝইেড বাবঅি  বঅন্যইন্যবোজলইাবপ্রইশন্তকরবজ পেেবগশণেিাবফলবখইাইপ বেেেছ। 

 

ঝশািইলবশিক্ষইবোঝইেড বাবোচেইাম্যই বঅধ্যইপকরবোমইবইম্মেব উনুসবঝেল , িইাবোঝইেড ববসঝ বইশিকরব১৮বেিশমকরব৩৬বভইগবশিক্ষই্থীরবোফলব

করোেছবগশণেি। 

 

শসেলটবশিক্ষইবোঝইেড বাবপা ক্ষইবশ েন্ত্রকরবকরশঝাবআবমেবঝেল , িইেোবোঝইেড ব গশণেিবসঝ বইশিকরব২৪বেিশমকরব৭২বভইগবশিক্ষই্থীরবোফলব

করোেছ।বচট্টগ্রইমবশিক্ষই োঝইেড বাবোচেইাম্যই বঅধ্যইপকরবিইেবেইব সলইমবঝেল , এবোঝইেড বওবগশণেিবসঝ বইশিকর ১৩বেিশমকরব৫৭বভইগব

শিক্ষই্থীরবোফলবকরোেছ।বগশণেিবেক্ষবশিক্ষেকরাবঅভইঝবােেেছ। শঝেিষবকরোবপইবইশিবোজলইগুেলইেিবসংকরটবআেছ।বপ্রশিশক্ষিবশিক্ষকরব

ঝইিইে ইাবওপাবোজইা োে বশিশ । 

 

শে ইজপুাবশিক্ষইবোঝইেড বাবপা ক্ষইবশ েন্ত্রকরবোিইফইজ্জুাবাবমই বঝেল , এবোঝইেড ব সঝেচেেবোঝশিব১২বেিশমকরব৬১বভইগবঅকৃত িকরইয বববেেেছব

গশণেি।বএাবকরইাণবশবেসেঝবশিশ  ঝেল , গশণেিবগ্রইমবপয বইেেবসৃজ ি েলবপ্রশিশক্ষিবেক্ষবশিক্ষকরবএখ ওবো  । এটিেকরবগশণেিবখইাইপব

ফলববওেইাবস্থইে বকরইাণবশবেসেঝবউেেখবকরো বশিশ ।বশিক্ষই োঝইেড বাবকরণ বিইাবসঝই বএবপশাশস্থশিাবউত্তাণবচই । 

 

এবশঝষেেবকর্ইববেবতৃণমূলবপয বইেোবএকরবশিক্ষইবপ্রশিষ্ঠই বপ্রিইে াবসেে। কুশষ্টেইাবোেৌলিপুাবউপেজলইাবশঝ.শড.এসবমইধ্যশমকরব

শঝযইলেোবপ্রিই বশিক্ষকর  েইকুঝবআল বঝেল , সৃজ ি লবপদ্ধশিাবশঝষেেবগ্রইেমবেক্ষবশিক্ষেকরাবখুঝ বঅভইঝ। শিক্ষকরাইবেক্ষব ইব

বওেইেবোেশণকরেক্ষবিইাইবশিক্ষই্থীরেোবভইেলইবিইাণইবশেেি পইােছ ব ই।বফেলবোমিইঝ াইবশুধুবভইেলইবফলবকরােছ।বঝইশকরবশিক্ষই্থীরাইব

শপশছেে পিেছ।বসৃজ ি েলাবওপাবশিক্ষকরেোবশঝষেশভশত্তকরবওবে র্ বেমেইশেবপ্রশিক্ষেণা ব্যঝস্থইবকরাইবোগেলবএবসমস্যইবঅে করটইবকরইটিেেব

ওেইবসম্ভঝ। 

 

োখোঁজবশ েেবজই ইবোগেছ, ২০০৭বসইেলাবজুে বএবপদ্ধশিবঝইস্তঝইেে াবসাকরইশাবআেেি জইশাববে।ব২০০৮বসইলবো্েকরব ঝমবোেশণেিবচইলুব

বে।ব২০১০বসইেলাবএসএসশসবপা ক্ষইে প্র্মবপ্রঝিব বর্েট।বোসবশবেসেঝবচলশিবমইেসবএবপদ্ধশিাবএকরযুগবপূশিবববেে। শকরন্তুবএিশেে ওবএব

পদ্ধশিবশিক্ষকরাইবপুোইপুশাবআেত্ত বকরােিবপইো শ ।বএ ব্যইপইোবমইউশিাব'একরইেডশমকরবিেইাশকরবপ্রশিেঝে ' ি ষ বকরবসম ক্ষইেবউেেব

এেসেছ, সইাইেেেিাব৫৮বেিশমকরব২৭বিিইংিবশিক্ষকরবসৃজ ি লবশঝষেোবেক্ষিইবঅজব বকরোেছ । িইাইবএবপদ্ধশিেিবপ্রশ্নবপ্রণে ব

করােিবপইো ।বঝইশকরব৪১বেিশমকরব৭৩বিিইংিবশিক্ষকর সৃজ ি লবশঝষেোবপ্রশ্নবতিশাবকরােিবপইো ব ই।বিইেোবমেধ্যব১৩বেিশমকরব১২ 

িিইংেিাবঅঝস্থইবখুঝ ব ইজুকর।বএবিাে াবশিক্ষকরাইব তু বপদ্ধশিেিবপ্রশ্নপত্র তিশা বকরােিবপইো ব ই। 

 

সৃজ ি লবপা ক্ষইবপদ্ধশিবশ েেবকরইজবকরােিবসাকরইাব'ঝইংলইেেিবপা ক্ষইবউন্নে   উশ ট' (োঝডু)ব ইেমবএকরটিবসংস্থইবগে বকরোেছ।বএব

সংস্থইাবপশাচইলকরবঅধ্যইপকর াশঝউলবকরঝ াবোচৌধুা বঝেল , সঝেচেেবঝিবসমস্যইবশিক্ষেকরাবমই ।বসইিইাণবশিক্ষকর দূোাবকর্ই, মইস্টইাব

োে  ইাবপ্রশিক্ষেণওবআমাইবএম বঅে করবশিক্ষকরবপইশে, যইাইবঠিকরমেিইবসৃজ ি লবোঝইেন ব ই।বএম শকরবপ্রশিক্ষেণাবভইষইওবোঝইেন ব

 ইবঅে েকর। শিশ বঝেল , সৃজ ি েলবপ্রশ্নবপ্রণে বঅিবসবজব ে।বএাবজন্যবশিক্ষেকরাবও বশঝষেে গভ াবজ্ঞই ব্ইকরইবোকরইা।ববুনেিব

বেঝবশিক্ষইবম স্তে। 

 

সূত্রবজই ইে, শিক্ষকরেোবসৃজ ি লিইাবপ্রশিক্ষণবোেওেইববেেশছলবোসেকরন্ডইশা এডুেকরি বোসক্টাব  েভস্টেমন্টবোপ্রইগ্রইমব(েসশসপ)ব ইেমাব

একরটিবপ্রকরল্পবো্েকর।বএ ছইিইবমইউশিাবপ্রশিক্ষণবিইখইবো্েকর বসৃজ ি লিইাবপ্রশিক্ষণবোেওেইববে। ঝিবমইে বসাকরইশা-োঝসাকরইশাবস্কুল, 

করেলজবওবমইর শইসইাবশিক্ষেকরাবসংখ্যইবপ্রইে সইেিবচইাবলইখ।বিইেোবমেধ্যবকরিজ বসৃজ ি লবপ্রশিক্ষণবোপেেেছ বোসবশবসইঝবকরইাও 

করইেছ বো  ।  

 

াইজিই  াবম াপুাবশসদ্ধইন্তববই স্কুেলাবপ্রিই বশিক্ষকরবোমই.ব জরুলব সলইমবাশ  ঝেল , শিক্ষকরেোবআশ্ বকরবসুশঝিইবকরমবএঝংবশ েেইেগব

অশ েমব্ইকরইেবএিশে বোমিইঝ াই এ বোপিইেবআেস শ ।বফেলবএখ ওবঅে করবঅেক্ষবশিক্ষকরবােেেছ ।  

 


