
ওয়়েলয়ের জন্্য 
ন্তুন্ পাঠ্্যক্রয়ের 
একটি টন্য়্দদে শিকা 

 

এই টন্য়্দদে শিকা একাশিক ভাষা়ে উপলব্ধ
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সারা বিশ্বেরও পবরির্্তন হশ্ছে এিং আমাশ্ের 
নরু্ন ভািনাচিন্ার সশ্গে প্রযুক্তির সজৃনশীল 
ি্যিহাশ্রর প্রশ্�াজন।  

এই চ্্যায়লঞ্জগুলল মোোকাশিলার জন্্য ওয়়েলে েরকার 
আপন্ার েন্ায়ন্র জীিয়ন্ েয়িদোচ্চ োফল্য অজদে ন্ করয়ত 
তার জ্ান্, ্দক্ষতা এিং অভভজ্তা কতিা রয়়েয়ে তা টন্শ্চিত 
করয়ত চ্া়ে। 

ওয়়েলে জযু়়ে শিক্ষক এিং শিক্ষাশি্দরা ওশ্�লশ্সর 
পাঠ্্যক্রম তর্বর করয়ত একেয়গে কাজ করয়েন্। 

আপন্ার েন্ায়ন্র সু্য়ল বশক্ষকরা একচি পাঠ্্যক্রম 
চিজাইন করশ্েন। মোে মোক্ষয়রে শিশুরা কী শিখয়ি 
তার পশরকল্পন্া করয়ত োহায্্য করার জন্্য অন্্যান্্য 
শিক্ষয়কর মোলখা টন্য়্দদে শিকা ি্যিহার করয়েন্ তাঁরা।  

েেস্ত বশশুর জন্যই নরু্ন পাঠ্্যক্রম চিজাইন করা 
হয়়েয়ে। এটি আপন্ার েন্ান্য়ক িাস্তি জীিয়ন্র 
ন্ান্া উ্দাহরয়ের োি্যয়ে েজৃন্িীল পায়ঠ্ েহা়েতা 
করয়ি। তায়্দর প্রয়়োজন্ অন্েুায়র ততশর এই পাঠ্্যক্রে 
তায়্দর েম্পূেদে েম্ািন্া়ে মোপৌঁেঁায়ত োহায্্য করয়ি।  

আজ মো�ািা পশৃিিী েংয্ুক্ত, তাই তারা য্া শিখয়ি 
মোেগুলল আরও েংয্ুক্ত ভায়ি ততশর। জ্ান্ েভত্যই 
গুরুত্বপপূেদে এিং দ্রুর্ পবরির্্তনশীল বিশ্বের সশ্গে 
মাচনশ্� চ্লার জন্্য মোয্ ্দক্ষতা এিং অভভজ্তা 
প্রয়়োজন্ মোেিাও তায়্দর মো্দও়ো হয়ি।
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সু্ল আপন্ার েন্ান্য়ক য্া য্া হয়ত েহা়েতা করয়ে: 

 • একজন্ উচ্চাকাঙ্কী এিং েক্ষে শিক্ষািদেী মোয্ োরা জীিন্ 
শিখয়ত প্রস্তুত

 • একজন্ উয়্দ্যা�ী এিং েজৃন্িীল অি্দান্কারী মোয্ ি্যভক্ত�ত জীিন্ 
এিং কেদেয়ক্ষয়রে েম্পূেদে ভপূ শেকা পালন্ করয়ত প্রস্তুত 

 • একজন্ তন্ভতক ও েয়চ্তন্ ন্া�শরক মোয্ ওয়়েলে এিং োরা 
শিয়বের মোক্ষয়রেও অংি টন্য়ত প্রস্তুত, এিং 

 • একজন্ েসু্থ ও আত্মশিবোেী ি্যভক্ত মোয্ েোয়জর একজন্ েপূল্যিান্ 
ে্দে্য শহয়েয়ি পশরপপূেদে জীিন্য্াপন্ করয়ত প্রস্তুত। 

 • এগুয়লা হয়লা পাঠ্্যক্রয়ের ‘চ্ারটি উয়দেি্য’। 

বশক্ষা ি্যিস্া 
িেশ্ল যাশ্ছে
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োক্ষরতা, েংখ্যার জ্ান্ এিং টিলজিাল ্দক্ষতার েয়তা শশখার এিং অক্ভজ্ঞর্া লাশ্ভর ে�চি মূল 
শক্ষত্র রশ্�শ্ে। আপন্ার েন্ান্ য্া শকেু শিখয়ি তা এই মোক্ষরেগুললর েয়গে জট়েত৷

শশখা এিং অক্ভজ্ঞর্া  
লাশ্ভর শক্ষত্রসমূহ

এই পাঠ্্যক্রশ্ম আরও যা যা অন্ভু্ত তি: 
•  োন্িাশিকার 

•  তিটচ্রে্য এিং পািদেক্যগুললয়ক েম্ান্ জান্ায়ন্া 

•  কেদেজীিন্ এিং কেদেয়ক্ষয়রের জন্্য অভভজ্তা এিং ্দক্ষতা লাভ 

•  স্থান্ী়ে, জাতী়ে এিং আন্জদে াভতক মোপ্রক্ষাপি েম্য়কদে  মোিখা 

•  উন্ন়েন্েপূলকভায়ি উপয্ুক্ত েম্কদে  এিং মোয্ৌঁন্তা শিক্ষা।

ART

বহউম্যাচনচিস 

অক্ভি্যক্তিমূলক আি্ত স

গণির্ এিং সংখ্যা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

ভাষা, সাক্ষরর্া এিং জ্ঞাপন 

স্াস্্য এিং সসু্ থাকা 
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আিদে , ন্ৃত্য, ন্ািক, চ্লচ্চ্চরে, 
টিলজিাল শেটি়ো এিং েগেীয়ত 
টন্য়জয়্দর ভায়লা লা�া মোখাঁজার 
োি্যয়ে আপন্ার েন্ায়ন্রা তায়্দর 
েজৃন্িীল, তিভল্পক এিং পশরয়িিয়ন্র 
্দক্ষতা শিকাি করয়ি, এটিই হয়লা 
অক্ভি্যক্তিমূলক আি্ত স। 

বহউম্যাচনচিশ্স তারা োরা পশৃিিী, 
েোজ এিং অতীত ও িতদে োয়ন্র 
ন্ান্াশিি ঘিন্া েম্য়কদে  শিখয়ি। 
ভশিষ্যয়ত পশৃিিী এিং োন্িেোজয়ক 
রক্ষা করার জন্্য আেরা কী তন্ভতক 
প্দয়ক্ষপ টন্য়ত পাশর মোে েম্য়কদে  
এিং মোয্ েি চ্্যায়লঞ্জ ও েযু়য্া�গুললর 
েম্ুখীন্ আেরা হয়়েটে মোেগুললও 
তারা জান্য়ি।

গণির্ এিং সংখ্যা বিষ�চিশ্র্ 
আপন্ার েন্ান্ েংখ্যা েম্য়কদে  আরও 
শকেু জান্য়ি এিং �ণেয়ত প্রতীক 
িা টচ্য়নের ি্যিহার করয়ি। তারা 
আকার—আকৃভত এিং োপয়জায়কর 
পািাপাশি পশরেংখ্যান্ এিং েম্াি্যতা 
েম্য়কদে  জান্য়ি। 

স্াস্্য এিং সসু্ থাকাহয়লা 
তায়্দর িারীশরক এিং োন্ভেক 
স্ায়স্থ্যর য্ত্ন মোন্ও়োর পািাপাশি 
আয়ি� অন্ভুপূ ভতর মোখ়োল রাখা।  
কীভায়ি েশঠ্ক ভেদ্ান্ টন্য়ত হ়ে, 
প্রভাি িা প্রয়রাচ্ন্া মোোকাশিলা করা 
এিং স্াস্থ্যকর েম্কদে  �য়়ে মোতালার 
পািাপাশি স্াস্থ্যকর খািার খাও়োর 
ি্যাপায়রও তায়্দর মোিখায়ন্া হয়ি। 

ভাষা, সাক্ষরর্া এিং জ্ঞাপন 
বিষ�চি আপন্ার শিশুয়ক ভাষা 
েম্য়কদে  শিখায়ি। তারা ওয়়েলি, 
ইংয়রলজ এিং অন্্যান্্য ভাষা িুয়ে 
টন্য়়ে তা ি্যিহার করয়ি। তারা 
প়োয়িান্া কয়র োশহত্য রচ্ন্া করয়ি 
এিং মোেৌঁশখক, ললশখত িা ভভজ্ুয়োল 
উপায়়ে মোয্া�ায়য্া� করয়ি। এর েয়ি্য 
কশিতা, ন্ািক এিং চ্লচ্চ্চরে অন্ভুদে ক্ত 
িাকয়ত পায়র।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিশ্র্ আপন্ার 
শিশু জীিশিজ্ান্, রো়েন্, প্দািদেশি্দ্যা, 
কম্ম্উিার শিজ্ান্ এিং টিজাইন্ 
ও প্রয্ুভক্ত েম্য়কদে  শিখয়ি। টিজাইন্, 
ইলঞ্জটন়্োশরং, জীিন্ লজটন্ে, প্দািদে, 
িভক্ত, িল এিং কম্ম্উিার কীভায়ি 
কাজ কয়র মোে েম্য়কদে  তারা শিখয়ি। 

শশখা এিং অক্ভজ্ঞর্া লাশ্ভর শক্ষত্রসমূহ
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আপন্ার েন্ায়ন্র জীিন্ভয়রর ন্ান্া গুরুত্বপপূেদে ্দক্ষতা 
মোিখার আরও েযু়য্া� রয়়েয়ে য্া তায়ক োহায্্য করয়ি: 

• তায়্দর চ্ারপায়ির েিশকেু প্রিংো করয়ত 

•  প্রশ্ন লজজ্াো্, প্রোে খুঁজয়ত, ভেদ্ান্ টন্য়ত এিং েেে্যার 
েোিান্ করয়ত 

•  অয়বেষে, মোয্া�ায়য্া�, ন্ান্া পশরকল্পন্া করা এিং েোিায়ন্র 
মোখাজঁ করা

•  প্রায়োচ্ছল েয়ন্াভাি ততশর করা এিং েসু্থ িাকার প্রিেতা

• অন্্যয়্দর েয়গে কাজ করা এিং

•  শিক্ষালাভ, কাজ এিং উয়্দ্যা�ী হও়োর অিদেপপূেদে অভভজ্তার 
ভভভতিয়ত তায়্দর ভশিষ্যত কেদেজীিন্ েম্য়কদে  ভেদ্ান্ মোন্ও়ো।

কী গুরুত্বপিূ্ত
এখন্ এিং ি়ে হও়োর পর মোয্েি লজটন্ে আপন্ার েন্ায়ন্র  
কায়ে গুরুত্বপপূেদে হয়ি মোেগুললর উপরই তায়্দর েন্ মো্দও়ো উটচ্ত। 

মোিখার এিং অভভজ্তা লায়ভর প্রভত মোক্ষয়রে রশ্�শ্ে গুরুত্বপিূ্ত বিিৃক্র্ য্া েি ি়েয়ের শিশুয়্দর 
পিৃক ভায়ি শিখয়ত ও িুেয়ত োহায্্য কয়র। এগুলল আপন্ার েন্ান্য়ক মোে কী শিখয়ে এিং কীভায়ি 
শিষ়েগুলল এয়ক অপয়রর েয়গে ও কেদেয়ক্ষরে এিং ি্যভক্ত�ত জীিয়ন্র েয়গে য্ুক্ত মোে ি্যাপায়র ভািয়ত 
ও িুেয়ত োহায্্য কয়র। মোয্য়হতু এগুলল মোিাোর ক্ষেতা এিং ্দক্ষতা িা়ো়ে তাই এগুলল আপন্ার 
েন্ান্য়ক প্রভত িের উন্নভত করয়ত েহা়েতা কয়র।

এচি কীভাশ্ি কাজ কশ্র র্ার 
একচি উোহরি
শিজ্ান্ ও প্রয্ুভক্তর মোক্ষয়রে মোিখা ও অভভজ্তা লায়ভর 
একটি গুরুত্বপপূেদে শিিৃভত হয়লা:

‘আমাশ্ের িারপাশ্শর পবৃথিী জীবির্ জজচনশ্স 
পবরপিূ্ত যা শিঁশ্ি থাকার জন্য এশ্ক অপশ্রর উপর 
চনভ্ত রশীল।’

এটি য্খন্ আপন্ার েন্ান্ শিখয়ি, তারা এই শিষয়়ে 
শিভভন্ন উপায়়ে টচ্ন্া করয়ি, মোয্েন্:

•  আশে জাটন্ মোয্ অয়ন্ক প্রােী আয়ে য্ারা শিপন্ন।

•  আশে িুভে মোয্ আশে য্া কশর তা পশরয়িি, োন্ষু 
এিং প্রােীয়্দর উপর প্রভাি শিস্তার কয়র।

•  পশরয়িি, োন্ষু এিং প্রােীয়্দর উপর আিহাও়ো 
পশরিতদে য়ন্র মোয্ প্রভাি প়েয়ে আশে মোেগুলল 
কোয়ন্ার উপা়েগুলল টচ্শনেত করয়ত পাশর৷।
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ন্তুন্ পাঠ্্যক্রে আপন্ার েন্ায়ন্র জ্ান্, ্দক্ষতা এিং 
অভভজ্তার শিকাি ঘিা়ে। 

তারা এইভায়ি এশ�য়়ে য্ায়ি: 

•   তারা আরও শিখয়ি

•   শিভভন্ন লজটন্ে েম্য়কদে  তায়্দর উপললব্ধ আরও �ভীর হয়ি

•   তায়্দর জ্াপন্ ক্ষেতা িৃটদ্ পায়ি এিং

•   তায়্দর অন্্য ্দক্ষতা আরও উন্নত হয়ি। 

শশখার এমন এক পদ্ধক্র্ যা 
আপনার সন্াশ্নর শক্ষশ্ত্র কায্তকর

শকেু শকেু েে়ে এেন্ হয়ত পায়র য্খন্ তারা: 

•   দ্রুত এশ�য়়ে য্ায়ি িা

•    তারা একটি শিষ়ে মোিাোর জন্্য িা তায়্দর ন্তুন্ মোকান্ও 
আগ্রয়হর শিষ়ে আশিষ্ার করার জন্্য িীয়র িীয়র এয়�ায়ি।

ি়েে এিং মোক কতিা শিখয়ে এই ্দটুি শিষ়ে েম্কদে য্ুক্ত ন্াও 
িাকয়ত পায়র। এটি েিার মোক্ষয়রে একইরকে ভায়ি িা েিার 
জন্্য একই েেয়়ে ঘিয়ি ন্া। 

মূল্যা�ন 
আপন্ার েন্ায়ন্র মোিখার মোক্ষয়রে প্রভতশ্দয়ন্র অংি হয়ি 
েপূল্যা়েন্। 

তারা কতিা ভায়লা প়োয়িান্া করয়ে তা মোিাোর জন্্য তারা 
তায়্দর শিক্ষকয়্দর েয়গে কাজ করয়ি। তায়্দর এ েি ি্যাপায়র 
োহায্্য করয়ত এটি গুরুত্বপপূেদে: 

•   তারা তায়্দর শিক্ষালায়ভর মোকান্ পয্দোয়়ে আয়ে তা মো্দখয়ত 

•   তায়্দর পরিতদে ী মোিখার প্দয়ক্ষয়পর পশরকল্পন্া করয়ত 

•   মোকান্ও েেে্যা হয়চ্ছ শকন্া িা তায়্দর আরও েহা়েতা 
প্রয়়োজন্ শকন্া তা িুেয়ত 

এিং তায়্দর শিক্ষকয়্দর োহায্্যায়িদে:

•   তায়্দর চ্্যায়লঞ্জ করার উপা়ে খুঁয়জ মোির করা

•   োরেোরেীরা কতিা ভায়লা করয়ে তা মো্দখা।

আপনার সন্ান এণগশ্� যাও�ার জন্য প্রশ্�াজনী� 
সহা�র্া পাশ্ছে বকনা র্া চনশ্চির্ করশ্র্ সু্লও 
আপনার সশ্গে এ ি্যাপাশ্র কাজ করশ্ি।
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আপন্ার েন্ান্ 14 মোিয়ক 16 িের ি়েয়ের েয়ি্য মোয্ 
মোয্া�্যতা অজদে য়ন্র জন্্য প়োয়িান্া করয়ে মোেগুলল ন্তুন্ 
পাঠ্্যক্রয়ের েয়গে োয্ুজ্য মোরয়খ ততশর করা হয়ি।

ভশিষ্যয়ত, আোয়্দর এখন্ মোয্ মোয্া�্যতা রয়়েয়ে, মোেইেয়গে 
অন্্যান্্য শিষ়ে িাকয়ত পায়র মোয্েন্ ও়োর্লদে  অফ ও়োকদে , 

ভবিষ্যশ্র্র জন্য কর্িা শযাগ্য
টফন্ালসি়োল ক্যাপাশিললটি, মোকশর়োর মোিয়ভলপয়েন্ট, 
ইকু়োললটি অ্যান্ড িাইভারভেটি এিং ফার্সদে  এইি।

শিভভন্ন পদ্ভতয়ত েপূল্যা়েন্ করা হয়ি, উ্দাহরেস্রূপ, 
টিলজিাল প্রয্ুভক্তও ি্যিহার করা মোয্য়ত পায়র।  

িলশ্ে প্রস্তুক্র্ 
2022 সাশ্লর শসশ্টেম্বর মোিয়ক ন্তুন্ পাঠ্্যক্রে শুরু হয়়েয়ে এিং 
2026/27 শিক্ষািয়ষদের েয়ি্য মোেই পাঠ্্যক্রে েেস্ত মোেয়কন্ডাশর সু্য়লর 
শিক্ষািদেীয়্দর জন্্য ি্যিহার করা হয়ি

আপটন্, আপন্ার েন্ান্ এিং কশেউটন্টির েকয়লর জন্্য সু্য়লর 
পাঠ্্যক্রয়ের উন্ন়েয়ন্ োহায্্য করার েু্য়য্া� রয়়েয়ে। 

সু্য়ল ও িাট়ে উভ়ে জা়ে�া়ে েিাই শেয়ল একেয়গে কাজ করয়ল 
আপন্ার েন্ায়ন্র েয়িদোতিে শিক্ষালাভ হয়ি এিং তায়ক ভশিষ্যয়তর 
জন্্য প্রস্তুত করয়তও োহায্্য করয়ি। 

নরু্ন পাঠ্্যক্রম সম্পশ্ক্ত  আরও জানশ্র্, আপনার সন্াশ্নর 
বশক্ষকশ্ের জজজ্ঞাসা করুন।

এিুশ্কশন ওশ্�লস ইউচিউি ি্যাশ্নশ্ল ওশ্�লশ্সর 
পাঠ্্যক্রম সম্পশ্ক্ত  বশশু, যুিক এিং সমস্ত 
পবরিাশ্রর জন্য একচি চরিচিশ সাইন ল্যাগুেশ্�জ 
(বিএসএল) ক্ভচিশ্�া পাও�া যাশ্ছে, একইেয়গে 
শিএেএল োি্যয়ে পাঠ্্যক্রেও উপলব্ধ রয়়েয়ে।
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আপচন আরও র্থ্য অ্যাশ্সেস করশ্র্ পাশ্রন
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