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Abstract: 

The Government of India on July 29
th

, 2020 announced the New Education Policy (NEP) to 

promote education among people of India. The policy covers elementary education to 

higher education in both rural and urban India. This policy envisions an India centred 

education system that contributes directly to transforming our nation sustainably into an 

equitable and vibrant knowledge societal by providing high quality education to all. The 

NEP-2020 aims at making –“India a global knowledge superpower”. This is the third 

national policy on education. The first NEP was promulgated by the Government of India by 

Prime Minister Indira Gandhi in 1968, the Second by Prime Minister Rajiv Gandhi in 1986, 

which was later modified by the Government in 1992. After 34 years, we have a new policy 

that aims to bring about a revolution in our education system. It aims for national 

integration through education that enables our students with and without disabilities and 

other disadvantaged to actualize their potentials and appears to be sufficiently open and 

flexible to embrace the journey of all. The NEP has also recognized the importance of 

mother tongue, power of language, multilingualism in nursery learning condition. The 

three-language formula prescribed by NEP-2020of the Government of India in consultation 

with the state. Indian Sign Language (ISL) to be standardised across the country, national 

and state curriculum materials to be developed. The policy looks strong and forward-

looking. But there is need for a comprehensive functional principles roadmap of 

implementation. 

Key Words: Curricular Structure, Languages Education, Mother Tongue, Objective & 

Necessary of Mother Tongue, Functional Principles.   
 

ভূশমকা: ন্ীশত হে একশি শদ্িা িা একশি প্রতযাশিত পলের সন্ধান্।ভশিষযলতর মদ্লির অগ্রগমলন্র শদ্িা শক 

হলি এিং মসই শন্র্ধাশরত শদ্িায় মদ্ি মপ ৌঁছালি শকভালি? মদ্লির অগ্রগমলন্র প্রশিয়া শক? মদ্ি আকাশিত 

েলক্ষয মপ ৌঁছলত পারলি শক?-তা ন্ীশত আমালদ্র িলে মদ্য়। অগ্রগমলন্র শদ্িা এিং অগ্রগমলন্র প্রশিয়ালক 

ন্ীশত িলে। ডঃ মক. কাস্তুশররঙ্গন্ (প্রাক্তন্ সভাপশত, ইসলরা কশমশির শরলপািধ 31
st 

মম
 
2019) এর শভশিলত 

29
th 

জেুাই
  

2020 প্রর্ান্মন্ত্রী শ্রী ন্লরন্দ্র মমাদ্ীর মন্তৃত্বার্ীন্ মকন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা জাতীয় শিক্ষান্ীশত 2020 

ম াষণা কলরলছন্। প্রর্ান্মন্ত্রী আরও িলেলছন্ “ন্তুন্ এই জাতীয় শিক্ষান্ীশত ততশর করা হলয়লছ আমালদ্র 

মদ্লির যুি সমালজর একশিংি িতাব্দীর আকািালক মলন্ মরলে। একশিংি িতাব্দীর এই যুগশি হে ‘জ্ঞালন্র 

জুগ’। শিক্ষা, গলিষণা, উদ্ভািন্ীলত ন্জর িাড়ালন্ার সময় এিা।আর এিাই ভারলতর ‘জাতীয় শিক্ষান্ীশত-
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2020’ কলরলছ।” 2022 সালের মলর্য পাঠিলমর আমেূ পশরিতধন্ আন্লত হলি। একশিংি িতাব্দীর সলঙ্গ 

সামঞ্জসয মরলে শিক্ষােধীলদ্র সিধাঙ্গীণ শিকালির শদ্লক ন্জর শদ্লত হলি। শিক্ষােধীলদ্র মলর্য তিশিকশিন্তা, 

সৃজন্িীে মিতন্া, শিজ্ঞান্লিতন্া, মযাগালযাগ, সহলযাশগতা, িহুভাষীতা, সমসযার সমার্াা্ন্, ন্ীশততত্ব, 

সামাশজক দ্াশয়ত্বলিার্ এিং সলিধাপশর কশিউিার স্বাক্ষরতার শদ্লক ন্জর শদ্লত হলি। স্কুে শিক্ষায় 

শিক্ষােধীলদ্র মলর্য গলড় তুেলত হলি- মসিা, অশহংসা, স্বচ্ছতা, সতয, শন্ষ্কাম কমধ, িাশন্ত, তযাগ, সহন্িীেতা, 

তিশিত্র, িহুত্বিাদ্, ন্যায়শন্ষ্ঠা, শেঙ্গ সংলিদ্ন্িীেতা, িয়স্কলদ্র প্রশত সম্মান্, সহায়তা, মস জন্য, ক্ষমা, 

সহমশমধতা, সমলিদ্ন্া, মদ্িাত্বলিার্, গণতাশন্ত্রক দ্ৃশিভশঙ্গ, দ্াশয়ত্বিীেতা, ন্যায় শিিার, স্বার্ীন্তা, সমতা ।  
 

পাঠিলমর শিন্ন্যাস: জাতীয় শিক্ষান্ীশত-2020 িতধমান্ শিক্ষািািস্থায় এক যুগান্তকারী পশরিতধলন্র সুপাশরি 

কলরলছ। জাতীয় শিক্ষান্ীশত, 2030 সালের মলর্য শিদ্যােয় শিক্ষার সিধিযাপলন্র কো িলেলছ। এলত প্রশতশি 

শিক্ষােধীর অন্তশন্শহত সম্ভািন্ার পশরপণূধ শিকালির উপর মজার মদ্ওয়ার পািাপাশি ন্তুন্ পাঠিলমর শিন্ন্যালসর 

পিশতর কো িো হলয়লছ। শিক্ষাকাঠালমালক িারশি স্তলর 5+3+3+4 (িুশন্য়াদ্ী, প্রস্তুশতমেুক, মর্যম, 

মার্যশমক) ভাগ করার পরামিধ মদ্ওয়া হলয়লছ।    
 

িশুন্য়াদ্ী স্তর (4িছর): এই িুশন্য়াদ্ী স্তলর দুশি র্াপ আলছ-  

১. অঙ্গন্ওয়ারী িা িােিাশিকা (3-6) িছর। 

২. প্রেম ও শিতীয় মশ্রশণ (6-8) িছর।   
 

জাতীয় শিক্ষান্ীশত-2020 একশি প্রর্ান্ সুপাশরি হে শিতীয় মশ্রশণর মিলষ সি পড়ুয়া যালত িুশন্য়াদ্ী শিক্ষা 

আয়ি করলত পালর তা সুশন্শিত করা। িুশন্য়াশদ্ শিক্ষা িেলত, পড়লত ও িুঝলত মিো এিং গশন্লতর 

প্রােশমক জ্ঞান্লক িাস্তি জীিলন্ কালজ োগালন্ার কো িো হলয়লছ।িহু পযধালয়র মেোর্ুলো এিং উৎসাহ-

শভশিক এিং মশ্রশণকলক্ষ আন্তঃশিয়াশভশিক জ্ঞান্োভ। 

 

প্রস্তুশতমেূক স্তর (8-11িছর): িীড়া এিং সশিয়তা প্রোগত শিক্ষার প্রলিি প্রারম্ভ (তৃতীয় –পঞ্চম মশ্রশণ) । 
   

মর্যম স্তর (11-14িছর): িয়ঃসশন্ধলত প্রলিি।শিশভন্ন্ শিষলয় প্রোগত শিক্ষা আরম্ভ (ষষ্ঠ-অিম মশ্রশণ) ।শিজ্ঞান্, 

অঙ্ক, কো ও সমাজশিজ্ঞালন্ পরীক্ষামেূক জ্ঞান্ অজধলন্ সুলযাগ মদ্য়।  
 

মার্যশমক স্তর (14-18িছর): জীশিকা শন্িধাহ উচ্চশিক্ষার প্রস্তুশত।প্রাপ্ত িয়লস্ক প্রলিি (ন্িম-িাদ্ি মশ্রশণ)। এই 

স্তলর জ্ঞান্িিধার িহু িাোর অর্যয়ন্, গভীর শিন্তাভািন্া, ন্মন্ীয়তা এিং শিষয় মমলন্ মন্ওয়ার সুলযাগ মমলে।   
    

ভাষাশিক্ষা: শিশ্বকশি রিীন্দ্রন্াে ঠাকুর িলেলছন্-  

“এ ভাষালতই প্রেম মিালে 

ডাকনু্ মালয় মা-মা িলে” 
 

     জলের সলঙ্গ সলঙ্গই শিশু ভাষাজ্ঞান্ শন্লয় আলস ন্া।শকছু অিযক্ত িব্দ করা ছাড়া আর শকছ ু মস িেলত 

পালর ন্া।মান্ি শিশু মাশিলত ভূশমষ্ঠ হলয় কান্ন্ার িলব্দ তার আগমন্ িাতধা ম াষণা কলর। িয়স িাড়ার সালে 

সালে মস মা, িািা, দ্াদ্া, শদ্শদ্ প্রভৃশত আত্মীয়- স্বজন্লদ্র শন্কি হলত শুলন্ ভাষা মিো শুরু কালর। তলি 

প্রােশমক স্তলর  তার িো িব্দগুলো পশরপণূধ শুি উচ্চারলন্র রূপ পায় ন্া।তাহলে মদ্ো যালচ্ছ ভাষা শিক্ষায় 

শ্রিণ অপশরহাযধ। শিশু যা মিালন্ তাই মসলে।ভাষাশিক্ষা  িহুোংলি পশরলিলির উপর শন্ভধরিীে। অন্যান্য 
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ভাষা শিক্ষার মক্ষলত্র এই পশরলিি সৃশি করলত হয় কৃশত্রমভালি। ভাষা শিক্ষার মক্ষলত্র এই পশরলিি পায় মস 

স্বাভাশিকভালি। আত্মপ্রকালির প্রিে উদ্যম যেন্ মদ্ো মদ্য় তেন্ ভাষা িযিহালরর প্রলয়াজন্ তীব্রতর হলয় 

ওলঠ। ময পশরলিলি শিশু মানু্ষ হয়, ময ভাষা- ভাষী অঞ্চলে িাস কলর, আত্মীয়- পশরজন্ ময ভাষায় কো 

িলে – শুলন্ শুলন্ মস ভাষাই মস রপ্ত কলর।আর মসই ভাষায় মস কো িেলত মিলে এর একশি গ্রহলণর শদ্ক 

অপরশি প্রকালির শদ্ক। একশি শিলত্রর িারা ভাষা শিক্ষার এই গ্রহণ- প্রকাি মকমন্ ভালি িেলছ তা 

আলোিন্া করা মযলত পালর-    

 

                              

 

        

 

      

  

                                               

                                  

                                  

     এতশদ্ন্ শিদ্যােলয় শিক্ষা শছে পুস্তকলকশন্দ্রক। িার মদ্ওয়ালের মলর্য আিি মরলে শিশুলক শেেন্ ও 

পঠলন্ অভযস্ত করাই শছে িতধমান্ শিক্ষার প্রেম ও মিষ কো।মিালের জলে শিশু শিদ্যােলয় প্রলিি করত 

এিং মিালের জে মুছলত মুছলত শিশু শিদ্যােয় মেলক িাশড় শিরত – এই শছে শন্তয শদ্লন্র শিত্র।শিক্ষা শছে 

এলকিালর পুস্তকলকশন্দ্রক।িতধমালন্ জাতীয় শিক্ষান্ীশত-2020, শিদ্যােয়গুশেলত পুস্তলকর মদ্ রাত্বয, পুস্তলকর 

ময িাসন্ এিং শিক্ষালক িই এর মলর্য সীমািি ন্া মরলে শক কলর তালক কাজ আর মেোর মলর্য শদ্লয় 

প্রসাশরত করা যায়, এছাড়া পঠলন্র মক্ষলত্র এই কাজ ও মেোলক শিশুর প্রশতশদ্লন্র অশভজ্ঞতা শদ্লয় মকমন্ 

কলর পালঠ রুপান্ত্বশরত করা যায় তার শদ্িা মদ্শেলয়লছন্। পঞ্ছম মশ্রশণ পযধন্ত শিশুর শিক্ষা হলি মাতৃভাষা। 

প্রলয়াজন্ অনু্সালর অিম মশ্রশণ পযধন্ত শিতীয় ভাষা প্রলয়াগ করা মযলত পালর। প্রলয়াজন্ অনু্সালর ছাত্র-

ছাত্রীলদ্র স্থান্ীয় ভাষার উচ্চমালন্র পাঠয িই সরিরাহ করা হলি।সমগ্র মদ্ি জুলড় “শত্রভাষা” ন্ীশত োগু করা 

হলি। তাশমে,মতলেগু, কন্ন্ড়,মাোয়েম,ওশড়য়া,পাশেলক িাস্ত্রীয় ভাষা শহসালি সুপাশরি করা 

হলয়লছ।এগুশেলক মিোর জন্য অন্োইন্ মশডউে এর িযিস্থা করা হলি। অভারতীয় ভাষা শহলসলি English, 

Korian, Japani, Franch, Jerman, Spanich, Russ ভাষালক রাো হলয়লছ। জাতীয় শিক্ষান্ীশতলত 

সংস্কৃত(Sanskrit) ভাষালক প্রািীন্ ভাষা শহসালি মজার মদ্ওয়া হলয়লছ।সমস্ত স্তলর সংস্কৃত ও সংস্কৃত মার্যলম 

সংস্কৃত শিক্ষার িযিস্থা শদ্কশন্লদ্ধি করা হলয়লছ। স্বামী শিলিকান্ন্দ সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার উপর শিলিষ গুরুত্ব 

শদ্লয়লছন্। তাৌঁর মলত, সংস্কৃত ভাষাশিক্ষায় সংস্কৃতিব্দ গুশের উচ্চারলণর মলর্য শদ্লয় জাশতর মলর্য একিা 

মগ রি ও একিা িশক্তর ভাি জাগালি। ছাত্র- ছাত্রীরা শন্লজর রুশির ভাষা িদ্োলতও পারলি। ভাষা শিক্ষার 

উপাদ্ান্ শহসালি শিম, শেলয়িার, গল্প, কািয, সঙ্গীত এর উপর আলোকপাত করা হলয়লছ। এছাড়া Indian 

Sing Language(ISL) িা “প্রতীকীভাষা” সিধগ্রাহয রূলপর কো িো হলয়লছ। Indian Sing Language 

(ISL) এর মার্যলম সমস্ত পাঠযগ্রলের প্রকাি করা ও পশরকাঠালমা গলড় মতাো হলি। সমস্ত ভারতীয় ভাষার 

ভাষাশিক্ষা 

ধ্বশন্রূপ 

   
 

িো 

 

পড়া 

 

মিান্া 
গ্রহণ 

প্রকাি 
মেো 
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সংরক্ষণ, িৃশি ও তিশিত্র শন্শিত করা। শিদ্যােলয় সকে শিক্ষােধীলদ্র মলর্য এই মিার্িশক্ত অজধন্ করা তেন্ই 

সম্ভি হলি যেন্ উপজাতীয় ভাষা সহ সকে ভারতীয় ভাষার যোযে সম্মান্ মদ্ওয়া হলি।   
                

মাতৃভাষা: জলের পর মেলকই শিশুর দুশি শদ্লক শিকাি  লি। একিা তার মদ্লহর আর একিা হে তার 

মলন্র। মদ্লহর পুশি সার্লন্র জন্য তার িাই মাতৃদুগ্ধ এিং মলন্র পুশি সার্লন্র জন্য তার প্রলয়াজন্ 

মাতৃভাষা। জাতীয় শিক্ষান্ীশতলত এই মাতৃভাষার উপর মজার মদ্ওয়া হলয়লছ। মাতৃগভধ হলত ভূশমষ্ঠ শিশু রস 

গলন্ধ ভরা পৃশেিীলত এক ন্তুন্ আগন্তুক। ন্তুন্ জগলত প্রলিি কলর শুরু হয় তার অশভলযাজলন্র পাো। 

অপশরশিত পশরলিলির সলঙ্গ মস র্ীলর র্ীলর োপ োইলয় শন্লত শুরু কলর।মলন্র অস্ফিু ভািগুলোলক মস 

প্রকাি করলত িায় এিং তা প্রকালির একমাত্র উপায় হলচ্ছ ভাষা অেধাৎ মাতৃভাষা। মালয়র মকালে শুলয় মাতৃ 

দুলগ্ধর সালে শিশু ময ভাষার সালে পশরশিত হয়, মাতৃভাষা শুর্মুাত্র এই অলেধই সােধক ন্য়- শিশু তার 

পশরিার, সমাজ এর সালে একাত্ম হলয় পৃশেিীর আলো িাতালসর মলতা সােধকভালিই ময  ভাষালক আয়ত্ব 

কলরলছ মসিাই হে তার মাতৃভাষা। এই অলেধই মস অশর্কতর সােধক। “মাতৃ” অলেধ শুর্ ুমাত্র “জন্ন্ী” ন্য়, 

“জেভূশমও (জেভুশমি)” িলি। জাতীয় শিক্ষান্ীশতর িুশন্য়াদ্ী স্তলর শিক্ষা দ্ালন্র উলযযলির কো 

আলোিন্ার প্রলে শন্ম্লশেশেত দুই র্রলন্র দ্ক্ষতার কো স্মরণ রাো হলয়লছ-   

১. গ্রহণর্মধী দ্ক্ষতা।  

২. প্রকাির্মধী দ্ক্ষতা। 
 

গ্রহণর্মধী দ্ক্ষতা গ্রহণ র্মধী দ্ক্ষতা আিার দুই প্রকার। যো:   

অ) শ্রিণ দ্ক্ষতা: আমরা জাশন্ শ্রিণ মাতৃভাষা শিক্ষার প্রর্ান্ িতধ। অপলরর কো মিালন্ তা মিাঝার 

ক্ষমতা।শিশু যা মিালন্ তাই মিলে।  
 

আ) পঠন্ দ্ক্ষতা: ছাপা মেো পড়লত ও িুঝলত পারা। শিন্তামেূক মকান্ও রিন্া পলড় তার অন্তশন্ধশহত িক্তিয 

িুঝলত পারা মকান্ও কশিতা িা গদ্যাংি পলড় তার রস গ্রহলণ সমেধ হওয়া। পঠন্ দ্ক্ষতার উপর শভশি 

কলর পাঠলক শতন্ ভালগ ভাগ করা যায়। যো:  
 

ক) স্বাদ্ন্া পাঠ: ময পালঠ আস্বাদ্ন্ই মুেয তাই স্বাদ্ন্া পাঠ।আস্বাদ্ন্ অেধাৎ রলসর আস্বাদ্ন্। মসই 

রস কািয-রস। শিিার শিলেষণ ন্য়- পালঠর পলর পাঠলকর মলন্ ময তৃশপ্ত তাই রস্ স্বাদ্ন্।রস 

সাশহলতয শিলিষত কশিতা পালঠর সময় এই রস আস্বাদ্ন্ করার সুলযাগ পান্। তাই এশি স্বাদ্ন্া 

পাঠ। কািয, কশিতা পালঠর মর্য শদ্লয়ই এই পালঠর অনু্িীেন্ ও পশরসমাশপ্ত। 
 

ে) িিধন্া পাঠ: িিধন্া পাঠ হে যুশক্ত, তকধ, শিিারশিলেষণ িারা িুলঝ শন্লত হয়। এই র্রলণর পালঠ 

শিষয়িস্তুর প্রার্ান্য োলক।কশঠন্ োদ্যিস্তুলক মযমন্ িিধণ কলর মদ্লহর প্রলয়াজলন্ গোর্ঃকরন্ করলত 

হয়, এই পাঠলকও মতমশন্ মলন্র গঠলন্র জন্য যুশক্ত শিলেষলণর মার্যলম অশর্গত করলত হয়। 

সার্ারণত যুশক্ত গ্রাহয শিিার সালপক্ষ সমসযা মূেক প্রিন্ধাশদ্ এই র্রলণর পালঠর অন্তগধত।িিধন্া পাঠ 

হে যুশক্ত, তকধ, শিিার শিলেষণ িারা িুলঝ শন্লত হয়। এই র্রলণর পালঠ শিষয়িস্তুর প্রার্ান্য 

োলক।কশঠন্ োদ্যিস্তুলক মযমন্ িিধণ কলর মদ্লহর প্রলয়াজলন্ গোর্ঃকরন্ করলত হয়, এই পাঠলকও 

মতমশন্ মলন্র গঠলন্র জন্য যুশক্ত শিলেষলণর মার্যলম অশর্গত করলত হয়। সার্ারণত যুশক্ত গ্রাহয 

শিিার সালপক্ষ সমসযা মূেক প্রিন্ধাশদ্ এই র্রলণর পালঠর অন্তগধত। 
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গ) র্ারণা পাঠ: র্ারণা পাঠ হে কতকগুশে শিষয় যা পাঠ করা হয় শিষয় সিলকধ একশি সার্ারণ 

র্ারণা মন্ওয়ার জন্য। এই র্রলণর পালঠ মকান্ও হৃদ্য়ালিদ্ন্ মন্ই, মন্ই মকান্ও যুশক্ত-তকধ, শিিার-

শিলেষণ। পাঠ করার মলর্যই এই পালঠর প্রলয়াজন্ িুশরলয় যায় এোলন্ই। হৃদ্য়িৃশি শদ্লয় তা গ্রহণ 

করার দ্ায়ও োলক ন্া।িুশিিৃশি শদ্লয় তালক অশর্গত করার মকান্ও প্রস্ন মদ্ো মদ্য় ন্া। এই পাঠ 

সার্ন্া পাঠ ও িিধন্া পালঠর মর্যিতধী এক পাঠ, এই দুই পালঠরই প্রভাি এলত রলয়লছ।     
 

২. প্রকাির্মধী দ্ক্ষতা: প্রকাির্মধী দ্ক্ষতা দুই প্রকার- 

অ) কেন্: সুস্পি উচ্চারলণ শন্লজর িক্তিয অপরলক মিাঝালন্া, কলোপকেলন্র মার্যলম পরস্পর ভাি 

শিশন্মলয়র মার্যলম একিা সুস্থ সামাশজক জীিন্লিার্ গলড় মতাো। কেলন্র উলযিয-   

ক) কেলন্র প্রর্ান্ উলযিয- আত্মপ্রকাি। 

ে) িোর সুন্দর ভশঙ্গমা ও িাক িাতুযধ মিো । 

গ) কলোপকেলন্র অপ্রাসশঙ্গক ন্া হওয়া। 

 ) ভাষা িাতুযধ আয়ত্ব করা। 

ঙ) যুশক্ত সংগত আলোিন্া।  
 

আ) শেেন্: পশরছন্ন্ হস্তাক্ষলর শন্লজর ভািন্া প্রকালির ক্ষমতা অজধন্ করা। 
 

মাতৃভাষা শিক্ষার উলযিয ও প্রলয়াজন্ীয়তা: শিশ্বকশি রিীন্দ্রন্াে ঠাকুর, মাতৃভাষালক মাতৃদুলগ্ধর সালে তুেন্া 

কলরলছন্। মাতৃদুগ্ধ ছাড়া শিশু মযমন্ িাৌঁশিলত পালর ন্া – “মাতৃভাষা” মতমশন্ শিশুলক পূণধ ও স্বািেম্বী করলত 

সাহাযয কলর। মাতৃভাষা শুর্ ুস্বার্ীন্ শিন্তারই িাহক ন্য়, স্বজাতয মিালর্র ও জাতীয় মযধাদ্া মিালর্র সালে এশি 

অঙ্গাঙ্গীভালি জশড়ত- যা জাতীয় শিক্ষান্ীশত-2020 মত সুন্দরভালি পশরেশক্ষত হলয়লছ। মাতৃভাষা শিক্ষার 

উলযিয ও প্রলয়াজন্ীয়তা সিলকধ জাতীয় শিক্ষান্ীশত-2020 মত শন্ম্নশেশেতভালি আলোিন্া করা হলয়লছ – 

১. মাতৃভাষা ভালোভালি পড়াশুন্া ন্া করলে শিশুর শিক্ষা অসিূণধ মেলক যায়। শিশু সশঠক ও সুন্দর ভালি 

মলন্রভাি প্রকাি করলত পালর ন্া এিং অলন্যর সালে ভািশিশন্ময় করলত পালর ন্া।   

২. মাতৃভাষার ভালোভালি জ্ঞান্ োভ করলত ন্া পারলে অন্যান্য শিষলয় জ্ঞান্ োভ তার পলক্ষ প্রায় অসম্ভি 

হলয় ওলঠ- মকন্ ন্া মযলকান্ও শিষয় শিশুলক আয়ত্ব করলত মগলে তার সি শকছ ুমাতৃভাষার উপর শন্ভধর 

করলত হয়।  

৩. শিশুর শন্লজর ভাি প্রকাি শিন্তািশক্ত, কল্পন্ািশক্ত, সি শকছুরই িাহন্ মাতৃভাষা। 

৪. মাতৃভাষা িিধার মর্য শদ্লয় ন্ান্া পুস্তক পাঠ করা যায়। তার িলে সাশহতয িিধা ও সাশহতয পালঠর শিপুে 

আন্ন্দ োভ সম্ভি হয়। 

৫. মম শেক শিন্তা ও তা প্রকাি করার সিধালপক্ষা উপলযাগী িাহন্ মাতৃভাষা। 

৬. জাতীয় সাশহতয, জাশতর উচ্চশিন্তা দ্িধন্, সংস্কৃশত ও সভযতার শিষয় জ্ঞান্ োভ মাতৃভাষার মার্যলম সহলজ 

করা যায়। মাতৃভাষা অিলহো করলে শন্জস্ব সভযতা, কৃশি সিলকধ জ্ঞান্ োভ প্রায় অলন্ক মক্ষলত্র সম্ভি 

হয় ন্া।  

৭. মলন্র ভাি প্রকাি কলর- অন্তলর আন্ন্দ োভ, মলন্র জশিে কল্পন্া িশক্তর িশহঃপ্রকাি, শন্লজর শিন্তা- 

অলন্যর কালছ প্রকাি করা একমাত্র মাতৃভাষালতই সম্ভি। 
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৮. ভারলত অলন্ক মানু্ষ- তালদ্র ভাষাও শিশভন্ন্। প্রলতযক ভাষারই শকছু ন্া শকছ ু মস ন্দযধ, সিদ্ িা 

উলল্লেলযাগয আকষধণ আলছ শকন্তু আত্মপ্রকালির মক্ষলত্র মাতৃভাষার তুেন্া মন্ই। আিার শিক্ষার মক্ষলত্র 

অপলরর অশভঙ্গতালক আত্মস্থ করার মক্ষলত্র মাতৃভাষার অিদ্ান্ অসামান্য।  
 

     এই প্রসলঙ্গ একশি কো িো প্রলয়াজন্ ময, মাতৃভাষা আজ শিশ্বশিদ্যােলয় মিষ র্াপ পযধন্ত তার অশর্কার 

প্রসাশরত কলরলছ। জ্ঞালন্র প্রায় সমস্থ িাোলতই তার অিার্ শিিরণ। তাই মাতৃভাষার জন্যই মাতৃভাষাশিক্ষা 

প্রলয়াজন্- আজ আর এ কো অসতয ন্য়। িরং একো িো মযলত পালর ইশতহাস, ভূলগাে, শিজ্ঞান্ ইতযাশদ্ 

সমস্থ শিষলয়র জ্ঞান্ অজধলন্র জন্যই মাতৃভাষাই আজ শিক্ষার িাহন্। মস কো মলন্ মরলেই জাতীয় 

শিক্ষান্ীশত-2020    মত মাতৃভাষা শিক্ষার উপর গুরুত্ব আলরাপ করা হলয়লছ।   
 

জাতীয় শিক্ষান্ীশতর কাযধগত আদ্িধ: জাতীয় শিক্ষান্ীশতলক কাযধকর করলত হলে তার শকছ ুকাযধগত আদ্লিধর 

কো স্মরলণ রােলত হলি। জাতীয় শিক্ষান্ীশত-2020, 2040 সালের এর মলর্য কাযধগত সমূলহ মপ ৌঁছালন্ার 

কো িলেলছ, যালত শিক্ষা িযিস্থায় প্রলিি মেলক কমধলক্ষলত্র মযাগদ্ালন্র সমলয়র মলর্য প্রশতশি ন্াগশরক 

সমৃি হলয় ওলঠন্ ন্তুন্ মি শিক মিতন্ায়। এই কাযধগত আদ্িধগুশে হে- 

১. জাতীয় শিক্ষান্ীশত কশমশির কালজর মলর্য প্রতযাশিত গশত ও সুস্পি র্ারন্া আন্ার জন্য এর অভযন্তলরর 

শিশভন্ন্ অংলির মলর্য সংহশত শিলিষ ভালি প্রলয়াজন্। সংহশতর স্বালেধ অংিগুশের কালজর মলর্য সুস্পি 

শিভাজন্ মরো োকা দ্রকার।শিশভন্ন্ মক্ষত্র সমূলহর দ্াশয়ত্বলক শন্শদ্ধি কলর মদ্ওয়া এিং পশরকল্পন্া 

প্রণয়লন্ সমন্ন্য় সার্ন্ করা। 

২. শিক্ষান্ীশত প্রণয়লন্র পরামিধদ্াতািগধলক যোযেভালি সংলিদ্ন্িীে শহসালি কাজ করলত হলি। কারণ 

এই কাজগুশে সিেভালি রুপায়লন্র জন্য শিলিষভালি প্রলয়াজন্ সংলিদ্ন্িীেতা।  
 

এই কাজগুশে হে: 

ক) শিক্ষালক্ষলত্র শিশভন্ন্ শিকাি উপলযাগী শিষলয় দ্ী ধকােীন্ পশরকল্পন্া প্রণয়ন্ করা, যালত উক্ত 

মক্ষত্রগুশেলত প্রতযাশিত শিকাি সম্ভি হয়। 

ে) শিক্ষালক্ষলত্রর ময শদ্কশির উপর কাযধসূিী গ্রহণ করা হলয়লছ মসই মক্ষলত্র শিকালির গশত পশরমাপ করা। 

গ) পশরকল্পন্া অনু্সালর কাযধিলমর গশতর উপর ন্জর রাো। 

 ) শন্শদ্ধি সময়ান্তর পশরকল্পন্ার অগ্রগশত সিলকধ পযধালোিন্া করা। 

ঙ) অতীত, িতধমান্, ভশিষযৎ সমালজর গশত প্রকৃশতর মযাগসুত্র শন্র্ধারণ করা। 

ি) জীিন্ গশতিীে, িোরপলে োমার অিকাি মন্ই। এই গশত প্রিালহর সলঙ্গ জীিন্লক যুক্ত করা 

শিক্ষারপ্রকৃত উলযিয। জীিন্র্ারণ ও জীশিকা- এই দুশি শিক্ষার উপর শন্ভধর। তাই ন্ীশত প্রলয়াগ দ্রুত 

করলত হলি। শুর্ ুদ্রুত ন্য়- তা শন্ভুধে করলত হলি। ভুে প্রলয়াগ হলে তার জীশিকার উপর অশিশ্বাসয 

োরাপ প্রভাি আন্লত পালর। 

ছ) মকান্ও কাজ করার সময় মলন্র মলর্য উপশস্থত মিতন্ামূেক িাসন্ার ন্াম হে উলযিয। জাতীয় 

শিক্ষান্ীশত-2020 এর উলযিযগুশে গশতিীে িোর পলে জীিন্ ও জীশিকালক সমৃি করলি, আমরা 

এই আস্থা শন্িয় রােলত পাশর।   
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জ) একুি িতলকর দ্ক্ষতা ছাড়াও  ইন্টারলন্ি অি শেঙ্কস, মমশিন্ োশন্ধং, যাশন্ত্রক িুশিমিা,রলিাশিক এর 

মলতা উদ্ীয়মান্ প্রিণতা েশতলয় মদ্ো িায়। CBSE মত ইশতমলর্য মডিা সালয়ন্স, মকাশডং এিং যাশন্ত্রক 

িুশিমিার মলতা পাঠযিম িাে ুকলর শদ্লয়লছ।   
  

উপসংহার: এলদ্লির ঐশ্বযধিােী ঐশতহয ও প্রািীন্ িাশ্বত ভারতীয় জ্ঞান্ ও শিন্তাই এই জাতীয় শিক্ষান্ীশতর 

আলোকিশতধকা শহসালি ভূশমকা পােন্ করলি। িতধমান্ সরকার জাতীয় শিক্ষান্ীশত-2020 শন্মধালণর ময মহৎ 

সংকল্প গ্রহণ কলরলছন্ তা শন্ঃসলন্দলহ অশভন্ন্দন্লযাগয। এই শিক্ষান্ীশত শিক্ষােধীর শন্রশিশছন্ন্ অগ্রগশতর 

পশরিয় িহন্ কলর শন্লয় যাত্রা শুরু করলত িলেলছ। এই ন্ীশত শিশ্বজন্ীন্তার সলঙ্গ আঞ্চশেক তিশিি এিং 

িাশহদ্ার প্রেশিলক শমশেলয় মদ্ওয়া হলয়লছ সুিারুভালি।উচ্চমালন্র শিক্ষায় অগ্রাশর্কার, শিক্ষািযিস্থার সুদ্ৃঢ় 

শভশি, অিলহশেত মানু্লষর শিক্ষাগত িাশহদ্া মমিালন্া এিং ভারতলক শিলশ্বর অন্যতম শিক্ষা মকন্দ্র গলড় 

মতাোর ময েক্ষয মন্ওয়া হলয়লছ তা আলগর শিক্ষান্ীশতর মেলক িযশতিমী। শিক্ষান্ীশতর অগ্রগশতর সলঙ্গ 

শিক্ষােধীর শিজ্ঞান্সম্মত পশরিয় ন্ীশতগত শদ্ক মেলক তাৎপযধপূণধ। শিক্ষােধীর মলর্য সৃশি হলি অগ্রগামীশিন্তা ও 

দ্ৃশিভশঙ্গ। এই শিন্তা প্রগশতমুেক, সংস্কারমেূক ও শন্রলপক্ষ। এই দ্ৃশিভশঙ্গ শিক্ষােধীলক আগামী জীিলন্ সশঠক 

পলে পশরিাশেত করলি। এিা মশ্রষ্ঠ শিক্ষান্ীশত। আন্তজধাশতক ন্ীশত ও সহলযাশগতার মেূয শিক্ষােধীলদ্র মলর্য 

সামলন্ তুলে র্রলত হলি। এর িলে গলড় উঠলি িাশন্ত, সহলযাশগতার এক অেণ্ড জগৎ। ভারতিলষধর মানু্ষ 

সন্ধান্ পালি িহু আকাশিত সমৃশি ও প্রগশতর ন্তুন্ শদ্গন্ত, গলড় উঠলি সুন্দরতর ভারতিষধ।এই প্রসলঙ্গ 

ডযাশন্লয়ে িলেলছন্-“Policy is an indispensable part of liberal education that aspires to train 

the general power of mind and open it to an awareness of the greatest things that men have 

done” এই সলিতন্তায় উলেষই মশ্রষ্ঠ ও যুশক্তশসি ন্ীশতশিক্ষা।    
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