
ক োভিড-১৯  পভিভিভিতি প্রোথভি  ভিদ্যোলতেি ভিখন 
ঘোটভিপূিতে ত্বিোভিি ভিখন পভি ল্পনো      ( Accelerated 

Remedial Learning Plan) ২০২১ িোস্তিোেন সম্পভ িি সোধোিে 
ভনতদ্িিনো  

  
• ক োভিড-১৯ অভিমোভিি  োিণে কেড় বছণিিও কবশী সময় 

ভশক্ষোপ্রভিষ্ঠোন বন্ধ থো োি পি স ল প্রোথভম  ভবেযোলণয় কেভে  োর্ যক্রম 

শুরু  িোি লণক্ষয মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগে অুনষ্ঠিত আন্ত:মিেোলয় সভাি 

ভসদ্ধোণেি আণলোণ  প্রোথভম  ও গেভশক্ষো মন্ত্রেোলণয়ি ভনণেযশনোয় 

জাতীয় ন্ত্রিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক  বিার্ড  “ভশখন ঘোটভিপূিণে ত্বিোভিি 

ভশখন পভি ল্পনো  ২০২১” প্রেয়ন  ণিণছ।  

• এই ভশখন পভি ল্পনোয় ন্ত্রিক্ষার্থী বে বেন্ত্রিি পাঠ্ গ্রহি কিগে, তাি সাগর্থ 

পূি ডিতী বেন্ত্রিি আিিযকীয় পাগঠ্ি সংগোে স্থাপন কিা হয় ন্ত্রিধায় 
ঘাটন্ত্রতপূিগি অন্ত্রধক সমগয়ি প্রগয়াজন হয় না এিং ন্ত্রিখন ঘাটন্ত্রত পূিি 

ত্বিান্ত্রিত হয়। 

• ১২ কসতেম্বি ২০২১ ভি: হতি ২০ ভডতসম্বি ২০২১ ভি: পযর্ন্ি ৫ম 

বেন্ত্রিি জনয সি িতিোট ৭২  ি িভদ্িস এিং ১ম-৪র্থ ড বেন্ত্রিি জনয ১৩ টি 

কর্ ম দিবস পাওয়া োয়। 

•  এই পভি ল্পনোয় পাঠ্দাগনি ন্ত্রিষয় ১ম ও ২য় বেন্ত্রিগত ৩ষ্ঠট- িাংলা, 

েন্ত্রিত,  ইংগিজজ এিং ৩য়-৫ম বেন্ত্রিগত ৫ষ্ঠট -িাংলা, েন্ত্রিত,  ইংগিজজ , 



িাংলাগদি ও ন্ত্রিশ্বপন্ত্রিচয়, প্রার্থন্ত্রমক  ন্ত্রিজ্ঞান। প্রন্ত্রতষ্ঠট ভবষণয়ি জনয 

আবশয ীয় ভশখণনি (Must learn) ভবষয়বস্তু ও  িেীয়  ভনর্ যোিে  িো 

হণয়ণছ।  

 

 ভিক্ষ তদ্ি জনয ভনতদ্িিনোাঃ  

1. ভবষয়ভিভি  পভি ল্পনোটট মণনোণর্োগ সহ োণি পড়ণবন এবং প্রেি 
ভনণেযশনোসমহূ র্থোর্থ অনুসিে  িণবন। 

2.   োর্ য িী ভশখন-কশখোণনো ক ৌশল ভনর্ যোিে  িোি জনয কেভে  োর্ যক্রম 

শুরুি প্রথম ভেণন দ্রুি মূলযোয়ন অিীক্ষো (Rapid Assessment Test) 

পভিচোলনো  িণবন। অিীক্ষোি  ক ৌশল হণব  কমৌভখ ।  

3. দ্রুি মূলযোয়ন অিীক্ষোি জনয নমুনো Test Tools ভবষয় পভি ল্পনোি 

সোণথ সংর্ুক্ত  িো হণয়ণছ। এই মূলযোয়ণনি ফলোফল শুর্ুমোত্র  োর্ য িী 

ভশখন-কশখোণনো ক ৌশল ভনর্ যোিণেি জনয বযবহৃি হণব।  

4. মূলযায়ন অভীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল পে ডাগলাচনা কগি অন্ত্রধকাংি 

ন্ত্রিক্ষার্থীগক বমাটাগমাষ্ঠট সম-অিস্থাগন ন্ত্রনগয় আসাি বচষ্টা কিগিন।  

5. কেভে  োর্ যক্রম চলো োলীন ভশক্ষোথীি েীঘ য ভেণনি জড়িো, হিোশো, 

ভবষে্নিো, অবসোে ইিযোভে মণনো-সোমোজজ  অবস্থো উন্নয়ণন মণনোণর্োগী 

হণবন। কর্মন: ভশক্ষোথীি সোণথ কখোলোণমলো  থো  বলো,  গল্প বলো বো 

অভিজ্ঞিো ভবভনময়   িো। 



6. ক োণনোিোণবই ভশক্ষোথীি মণন চোপ সটৃি হয় এমন ভ ছু  িো র্োণবনো। 

7. েীঘ যভেন ভবেযোলণয়ি সোণথ সম্পৃক্তিো নো থো োি  োিণে ভশক্ষোথীি ক োণনো 
কনভিবোচ  আচিে পভিলভক্ষি হণল িোণ  ভিিষ্কোি নো  ণি র্ীণি র্ীণি 

বুজিণয় বলণি হণব। এ ইিোণব প্রথম ভেণনই ইউভনফণম যি জণনযও শোজি 

কেয়ো র্োণবনো।   

8. ভশখন-ঘোটভি পূিণেি জনয ভবষয়ভিভি  পভি ল্পনো ছণ  বিযমোন 

কেভেি পোঠ/পোঠযোংণশি সোণথ পূব যবিী কেভেি ভনভেযি পোঠ/পোঠযোংণশি 

সোণথ সংণর্োগ স্থোপন  িণি হণব িো উণেখ  িো  হণয়ণছ। কসিোণব 

েুইটট কেভেি পোঠ/পোঠযোংশ/অনুশীলনগুণলোি মণর্য সংণর্োগ স্থোপন  ণি 

বিযমোন কেভেি পোঠ উপস্থোপন  িণবন।  

9. ভশক্ষোথীি সোক্ষিিো এবং গোভেভি  েক্ষিো অজযণন শিিোগ প্রণচিো গ্রে 

 িণবন।  

10. সময় স্বল্পিোি  োিণে এই পভি ল্পনোয় সিোসভি ভশখন-কশখোণনো 

 োর্ যক্রম পভিচোলনোি পোশোপোভশ আবশয ীয় ভবষয়বস্তুি অংশ ভহসোণব 

বোভড়ি  োজ িোখো হণয়ণছ। ভবষয় ও কেভেি পভি ল্পনো অনুর্োয়ী বোভড়ি 

 োজ বণ্টন ও মলূযোয়ন  িণবন। এস ল  োণজ ভশক্ষ  সংস্কিে/ 

সহোভয় ো অনুসিে  িণবন। 



11. র্োিোবোভহ  মূলযোয়ণনি (কর্মন: উপভস্থভি, বোভড়ি  োণজি মূলযোয়ন, 

কেভে  োর্ যক্রম পর্ যণবক্ষে, ফলোবিযন প্রেোে ) মোর্যণম ভশক্ষোথীি ভশখন 

অগ্রগভি ভনজিি  িণবন এবং কি ডয সংিক্ষে  িণবন।  

12. ন্ত্রিক্ষার্থীগদি পভিবোণিি সোণথ সিোসভি সোক্ষোি এবং বমািাইল 
বফাগনি মাধযগম ভনয়ভমি কর্োগোণর্োগ স্থোপন  কগি পন্ত্রিিন্ত্রতডত 
পন্ত্রিন্ত্রস্থন্ত্রতগত  ীিোণব এবং ক ন  ন্ত্রিখন পন্ত্রিকল্পনা অন্ত্রভগোজন কিগে 
এবং ন্ত্রিখন পভি ল্পনো তিভি   িণছ িো ন্ত্রিক্ষার্থীি পন্ত্রিিাগিি সাগর্থ 
আগলাচনা  ণি ভশক্ষোথীি ভশখন অগ্রগভিণি তাগদি সহায়তা ন্ত্রনগত 

হগি।  

13. ন্ত্রিক্ষক-ন্ত্রিক্ষার্থীি সাগর্থ ন্ত্রনন্ত্রিড় সংগোে স্থাপন কগি ন্ত্রিক্ষার্থীি 

ন্ত্রিখন অগ্রেন্ত্রত ত্বিান্ত্রিত কিগিন। 

 

 

 


