শিক্ষাশিজ্ঞান
ক াঠারী

শিিন

শনিাশিত
ব
প্রশ্নগুশি উত্তর কেওয়া হি—
১। ক াঠারী

শিিন িতত শিক্ষার িক্ষয শ

উত্তরঃ- ক াঠারী

শিি?

শিিন েুটি প্রস্তাশিত িক্ষয হিঃ-

 উৎপােনিুখী শিক্ষাঃ- শিক্ষাত

জাতীয় উৎপােনিুখী

রতত হতি। সম্পূর্ ব শিক্ষা বববিস্থাত
রাখতত, জাতীয় সহায়তা

সিি

রতত শিজ্ঞান সম্মত ও

িিুব খী শিক্ষা প্রশিক্ষর্ কেয়ািাই হতি শিক্ষার িক্ষয।
 ভাষার শি ািঃ- ক াঠারী

শিিতনর িতত প্রশতটি

িানুতষর িতযয ভাষার শিক্ষা সাযন

রা হতি শিক্ষার

িৃহৎ িক্ষয।
২। ক াঠারী
ও

ী

শিিতনর শরতপািব টি

টি খতে শিভক্ত শিি

ী?

উত্তরঃ- ভারতীয় শিক্ষা

শিিতনর শরতপািব টি িারটি খতে

শিভক্ত শিি।
(i) প্রথি খতে শিি শিক্ষা সংক্রান্ত সাযারর্ সিসযা
সম্পত ব আতিািনা
(ii) শিতীয় খতে শিি শিশভন্ন স্তর ও পর্াতয়র
ব
শিক্ষা
সম্পত ব আতিািনা।
(iii) তৃ তীয় খতে শিি শিক্ষা পশর ল্পনার রূপায়ন
সম্পশ ত
ব আতিািনা এিং

(iv) িতু থ ব খতে শিি শিক্ষা সংক্রান্ত

তয় টি শিিরন ও

েশিি পত্র শনতয় আতিািনা।
৩। ক াঠারী

শিিতনর ত্রত্র-ভাষা সূত্রটি শ ?

উত্তরঃ- শনম্ন প্রাথশি
ভাষা উচ্চ প্রাথশি

স্ততর িাতৃ ভাষা িা ববববববব
স্ততর িাতৃ ভাষা িা আঞ্ছশি

রাষ্ট্রীয় শ ংিা সহতর্াগী ভাষা, শনম্ন িাযযশিত

ভাষা ও
িাতৃ ভাষা িা

ববববববব ভাষা, রাষ্ট্রীয় ভাষা িা সহতর্াগী ভাষা এিং
এ টি আযুশন

ভারতীয় ভাষা িা ইউতরাপীয় ভাষা

শিক্ষার কর্ সুপাশরি ক াঠারী

শিিন শেতয়শিি তাত ই

ত্রত্র-ভাষা সূত্র িিা হয়।
৪। প্রাথশি

শিক্ষার কক্ষতত্র অনুণ্ণয়ন িিতত শ

উত্তরঃ- প্রাথশি

কিাত া?

শিক্ষার কক্ষতত্র অনুণ্ণয়ন িিতত িুত্র

প্রাথশি

স্ততর শিশভন্ন কেশর্তত পরীক্ষায় অ ৃ ত ার্তার
ব
ারতন িহু িাত্রিাত্রত্র কিি
তয়
িির এ ই কেশর্তত

কথত

র্ায় তার ফতি তাতের অন্তরশনশহত সম্ভিনা,

িযশয়ত েি, অথ ব এ
এত ই প্রাথশি

অনযানয কক্ষতত্র উন্নশত িযহত হয়।

শিক্ষার কক্ষতত্র

৫। শিক্ষাতক্ষতত্র অপিয় িিতত

অনুণ্ণয়ন িিা হয়।
ী কিাত া?

উত্তরঃ- শিক্ষাতক্ষতত্র অপিয় িিতত আিরা িুত্র
প্রাথশি

কর্,

শিক্ষাস্ততর শিশু ভরশত হিার পর িূিত আশথ ব

ও সািাত্রজ
কিতে কেয় এত

ারতন শিক্ষা সম্পূর্ ব না

তরই শিেযািয়

িিা হয় শিক্ষাতক্ষতত্র অপিয়।

৬। স্কুিগুচ্ছ িা কজাি

ী?

উত্তরঃ- ক াঠারী

শিিতন প্রস্থাতি এ ই আঞ্ছতি

পািাপাশি শ িু সংখয
স্কুি শনতয় কজাি গোর
থা িিা
তাত ই স্কুিগুচ্ছ িিা হয়। এই স্কুিগুতচ্ছর অন্তভুক্ত শিি
শনম্নপ্রাথশি , উচ্চপ্রাথশি

এিং িাযযশি

স্কুি সিূহ।

৭। েুটি িৃশত্তিুখী

াশরগশর শিক্ষা প্রশতষ্টাতনর নাি কিখ।

উত্তরঃ- িৃশত্তিুখী

াশরগশর শিক্ষা প্রশতষ্টানগুশির িতযয

উতেখ কর্াগয হি— IIT, ITI, পশিতি শন
৮। ITI

াত

প্রভৃ শত।

িতি?

উত্তরঃ- ITI এর পুতরা নাি Industrial Training
Institute. এটি এ টি িৃশত্তিুখী

াশরগরী শিক্ষা

প্রশতষ্ঠান নূযনতি অষ্টি কেশন পাস িাত্রিাত্রত্ররা
এখাতন হাতত

িতি

াজ শিতখ প্রশতটষ্ঠত হতত

পাতর।
৯। ISI এর পুতরা নাি শ ?
উত্তরঃ- ISI এর পুতরা নাি Indian Statistical
Institute.
১০। NCTE শ ?
উত্তরঃ- NCTE হি শিক্ষ

শিক্ষতনর জাতীয় সংগঠন ।

আর পুতরা
থাটি হি National Council for Teacher
Education।

