UttarBangla Research & Development Centre

UttarBangla University College (UUC)
Kakina, Lalmonirhat.

Teaching Management for Quality Education:
A Study Focusing on Students’ Attendance
at the College-level in Bangladesh

Dr. Sirajul Islam
UttarBangla University College (UUC)
Kakina, Lalmonirhat

March, 2021

CONTENTS
Abstract

ii

List of Tables

iv

List of Charts

v

Acknowledgements

vi

1. INTRODUCTION

01

1.1 Quality Education and its Concepts

02

1.2 Objective of the Study

05

1.3 Methodology

06

1.4 Structure of the Study

07

2. TEACHING MANAGEMENT AT THE COLLEGE LEVEL

08

2.1 A Brief Historical Background

08

2.2 Current Practices: A Brief Overview

13

2.3 Challenges and Concerns

14

3. RESEARCH INVESTIGATION

16

3.1 Sample Selections

16

3.2 Field Visits

17

3.3 Online Interviews

41

4. SURVEY RESULTS

46

4.1 Main Findings: Questionnaire Returns

46

4.2 Main Findings: Online Interviews

53

4.3 A Brief Analysis

57

5. KEY LESSONS: A BRIEF OVERVIEW

61

5.1 Main Comments and Opinions

61

5.2 Some Urgent Measures

64

6. SUMMARY AND CONCLUSIONS

67

6.1 Major Findings

67

6.2 Policy Implications

69

APPENDIX A: Questionnaire: Teaching Management

72

APPENDIX B: Questionnaire: Learning Enhancement

76

BIBLIOGRAPHY

82

i

ABSTRACT
This study makes an attempt to investigate teaching management at the
College level in Bangladesh (i.e. the academic institutions providing tertiary
teaching at post-secondary education level). Extensive data were collected
from field visits and also online interviews. The students’ attendance is found
to be significantly low, especially at the Honours and Masters levels. With the
exception of a few Colleges, the students’ attendance is in the range of 26% to
50% and, in some Colleges, the figure is found to be 25% or even lower in a
number of courses.

Such low attendances in classes by the students are

adversely impacting on the delivery of quality teaching, as strongly voiced by
many experienced teachers whom we have interviewed. Thus, there is an
urgency to take appropriate measures for improving students’ class attendance.
Indeed, many academic staff members (including several Principals and Senior
Teachers) not only have strongly expressed their serious concerns but also have
kindly come forward with some important suggestions, especially to modernise
the class rooms with improved teaching facilities and also to take measures for
enhancing the teaching capability of the academic staff members based on
appropriate in-service training, etc.
In particular, for providing quality education, there is an urgency for committed
efforts from all the parties involved including the institutional heads (Principals),
the Management Committees (Governing Bodies), and all the academic and the
non-academic staff members. From the information collected, there is also a
strong suggestion for closely involving the guardians of the students.
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ABSTRACT

বাাংলাদেদের কদলজ পর্াদের
য
শেক্ষা বযবস্থাপনার (Teaching Management) উপর
আমাদের পশরচাশলত জশরপ থেদক থর্সব তেয পাওো থেদে তার শবদেষন কদর থেখা
র্াে থর্, বাাংলাদেদের শেক্ষা বযবস্থাপনাে শবদেষ কদর কদলজ পর্াদের
য
উচ্চ স্তদর
(স্নাতক ও স্নাতদকাত্তর পর্াদে)
য
শেক্ষােীদের উপশস্থশতর হার খুবই কম। অল্পসাংখযক
কদলজ োডা অশিকাাংে কদলদজই শেক্ষােী উপশস্থশতর হার ২৬%-৫০% এর মদিয।
এমনশক শকেু শকেু কদলদজর শকেু থরাগ্রাদম ২৫% বা তার কম শেক্ষােীর উপশস্থশত লক্ষ
করা থেদে। শকন্তু শেক্ষােীদের ক্লাদস উপশস্থশতর এইরূপ অবস্থাে সবার জনয মানসম্মত
শেক্ষা (Quality Education)

রোন করা সম্ভব নে বদল সাক্ষাৎকাদর অাংেগ্রহণকারী

অদনক অশিজ্ঞ শেক্ষক মত রকাে কদরদেন। এ অবস্থাে সবার জনয মানসম্মত শেক্ষা
শনশ্চিত করদত কদলজগুদলাদত শেক্ষােীদের উপশস্থশত বৃশ্চি করার র্াবতীে পেদক্ষপসহ
(শেক্ষােী বান্ধব পশরদবে শনশ্চিত কদর) সামশগ্রক বযবস্থাপনা শনিারণ
য
এবাং তার
বাস্তবােন শনশ্চিত করদত হদব থসই সাদে রশতষ্ঠাদনর থিৌত অবকাঠাদমা শবদেষ কদর
রদোজনীে শেক্ষাোন সামগ্রীসহ ক্লাসরুদমর আিুশনকােন শনশ্চিত করদত হদব এবাং
শেক্ষদকর থপোেত েক্ষতা বৃশ্চির জনয রশতষ্ঠান কতৃক
য শেক্ষদকর র্োর্ে রশেক্ষদণর
বযবস্থা করদত হদব বদল অশিজ্ঞ শেক্ষকেদনর মতামত থেদক পাওে থেদে।
সদবাপশর
য
সবার জনয মানসম্মত শেক্ষা শনশ্চিত করদণর থক্ষদে রশতষ্ঠাদনর রিান
(অিযক্ষ) ও েিশনাংয বশিসহ সকল শেক্ষক ও কমচারীর
য
আন্তশরক রদচষ্টা একান্ত
রদোজন, থসই সাদে অশিিাবকদের সম্পৃক্ততা খুবই কার্করী
য
পেদক্ষপ হদত পাদর
বদল জশরপ শরদপাদটয পাওো থেদে।
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1. INTRODUCTION
মানুদষর থমৌশলক অশিকারগুদলার মদিয অনযতম হদলা শেক্ষা। শেক্ষা অজযদনর মািযদম
মানুষ পশরবার, সমাজ ও রাদের আে-সামাশ্চ
য
জক উন্নেদন সহােতা কদর োদক। বাস্তদব
শেক্ষা থক্ষদে উন্নেন োডা থকাদনা থেে ও জাশতর উন্নেন সম্ভব নে, তদব থস জনয
রদোজন সমদোপদর্ােী ও মানসম্মত শেক্ষা (Quality Education) | শেক্ষার গুণেত
মাদনান্নেন করদত থেদল মানসম্মত শেক্ষা শনশ্চিত করদতই হদব। থর্দকাদনা থেেদক
উন্নেদনর পদে শনদে র্াওোর জনয মানসম্মত শেক্ষার শবকল্প থনই। এখন কো হল,
আমাদের থেদের সরকার সামে অনু
য
র্ােী শেক্ষার সকল স্তদর মানসম্মত শেক্ষা শবস্তাদর
িূ শমকা পালন কদর র্াদে, শকন্তু তাদত েতিাে সফলতা এখদনা পশরলশক্ষত হদে না।
এমতাবস্থাে থেদের শেক্ষা রশতষ্ঠানগুদলাদক োশেত্বপূণ িূ
য শমকা পালন করা উশচত অোৎ
য
মানসম্মত শেক্ষা শবস্তাদরর জনয রদোজনীে সকল কার্ক্রম
য
রশতষ্ঠা কদর শেক্ষা
রশতষ্ঠানগুদলার মানসম্মত শেক্ষা শনশ্চিত করা রদোজন। শকন্তু বতযমাদন বাাংলাদেদের
কদলজ পর্াদে,
য
শবদেষ কদর কদলদজর স্নাতক ও স্নাতদকাত্তর পর্াদের
য
ক্লাদস
শেক্ষােীদের উপশস্থশতর শনম্নেশত, সবার জনয মানসম্মত শেক্ষা শনশ্চিতকরদণর অন্তরাে
হদে োাঁশডদেদে। এমতাবস্থাে থেদের সাশবক
য কলযাণাদে, য কদলজ পর্াদের
য
শেক্ষােীদের
ক্লাদস উপশস্থশত শনশ্চিত কদর সবার জনয মানসম্মত শেক্ষা শনশ্চিতকরদণর লদক্ষয
রদোজনীে শেক্ষা বযবস্থাপনা (Teaching Management) শনিারণ
য
করদত হদব। আর
আমাদের এ েদবষণাটট মূলত, বাাংলাদেদের কদলজ পর্াদের
য
শেক্ষােীদের ক্লাদস
উপশস্থশত শনশ্চিত কদর মানসম্মত শেক্ষার জনয কার্করী
য
শেক্ষা বযবস্থাপনা শনিারদণর
য
সম্ভাবয উপােদকই শচশ্চেত করদব।

1

1.1 Quality Education and Its Concepts
মানসম্মত শেক্ষার ইাংদরশ্চজ রশতেব্দ হদলা- Quality Education. মানসম্মত শেক্ষা হদলা
একজন শেক্ষােীর সামে অনু
য
র্ােী শনদজর েক্ষতা ও গুণাবলীর শবকাে ঘটাদনার উপর্ুক্ত
শেক্ষা বযবস্থা। মানসম্মত শেক্ষার অনযতম মূল উদেেযই হদলা শেক্ষােীর আচারআচরণ, েৃটষ্টিশিদক রিাশবত কদর

মানশসকিাদব শবকশেত করা।

মূলত শেক্ষা

কার্ক্রদমর
য
শনরাপে, থজন্ডার সাংদবেনেীল, স্বাস্থযসম্মত পশরদবে, জ্ঞান আহরদণর
জনয উপর্ুক্ত শেক্ষা উপকরদণর শনিেতা, পাঠকক্ষ এবাং পাঠকদক্ষর বাইদর পশরবারসমাদজর তোরশক বযবস্থা, শেক্ষােীদের সদচতনকরণ ও েক্ষতা শবকাদের মািযদম
সমাদজর কুসাংস্কার েূরীকরণ, অনযদের সাক্ষর-সদচতন কদর েদড থতালার রশ্চক্রোই
হদলা মানসম্মত শেক্ষার মূল শবষে (Tikly, 2010)| থর্ িারার শেক্ষা কার্ক্রমই
য
থহাক না
থকন , তা র্শে গুণেত মানেদন্ড স্বীকৃত হে তদব তাদক মানসম্মত বদল শবদবচনা করা
র্াে।
মানসম্মত শেক্ষার (Quality Education) িারণাটটদক সাংজ্ঞাশেত করা খুব সহজ কাজ
নে। থকননা শবশিন্ন রশতষ্ঠান ও শেক্ষাশবে মানসম্মত শেক্ষাদক শবশিন্নিাদব সাংজ্ঞাশেত
কদরদেন।
শেক্ষাশবে শলওন টটকশল (Leon Tikly) ও এ. এম. বযাদরট (A.M. Barrett)- মানসম্মত
শেক্ষা বলদত এমন এক িরদনর শেক্ষা কার্ক্রমদক
য
থবাঝাে, র্ার মািযদম সকল শেক্ষােী
সামে অনু
য
র্ােী শনদজর েক্ষতার শবকাে ঘটাদত পাদর, অেননশতকিাদব
য
উৎপােন েশ্চক্ত
অজযন করদত পাদর, জীবনর্াোর মান থটকসই করদত পাদর, োশন্তপূণ য ও েণতাশিক
সমাদজ অাংেগ্রহণ করদত পাদর এবাং শনদজদক উন্নত করদত থেদখ, এ শেক্ষাে শেক্ষার
সুফল পাঠযসূশচ অনুসাদর পশরবশতযত হে। তদব এর সাদে অবেযই থমৌশলক শেক্ষার
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সাক্ষরতা এবাং থরাে রশতদরাি-সদচতনতা, জজবশনক েক্ষতা উন্নেদনর শবষেগুদলা
অন্তিুক্ত
য োদক। তাদের মদত, মানসম্মত শেক্ষার থক্ষদে অবেযই শতনটট শবষে োকদত
হদব; র্া হদলা: ক) সববযাপীতা
য
(inclusive), থর্খাদন সকল শেক্ষােীর শনশেযষ্ট শেখন
ফলাফল অজযদনর সুদর্াে আদে; খ) রাসশিকতা (relevant), শেক্ষার ফলাফল সকল
শেক্ষােীদের জনয অেপূ
য ণ, য সমাজ দ্বারা স্বীকৃত এবাং পশরবশতযত শবদের উন্নেনঅগ্রেশতর সাদে সামঞ্জসযপূণ; য এবাং ে) েণতাশিকতা (democratic), শেক্ষার ফলাফল
জনেদণর শবতযদকর মািযদম শনিাশরত
য
এবাং জবাবশেশহতার মািযদম শনশ্চিত করা (Tikly
and Barrett, 2007) ।
এিুদকেন ফর অল: থলাবাল মশনটশরাং শরদপাটয -২০০৫ অনুসাদর, েুটট রিান জবশেদষ্টযর
মািযদম মানসম্মত শেক্ষা শনদেে য করা র্াে। রেমত, শেক্ষােীদের জ্ঞান (Congnitive)
উন্নেদনর উদেদেয পশরচাশলত স্বে সব িারার শেক্ষাই মানসম্মত শেক্ষা। শদ্বতীেত,
বযশ্চক্তর মানশসক/ আদবশেক উন্নেন, সৃজনেীলতার শবকাে, োশেত্বদবাি সৃটষ্ট ও
মূলযদবাি েঠদন থর্ শেক্ষা গুরুত্বপূণ য িূ শমকা পালন কদর তাই মানসম্মত শেক্ষা
(UNESCO, 2005:17)|
শেক্ষার মানসম্মত বা গুণেত মান শনিযর কদর শেক্ষােীর শেখন কীিাদব সম্পন্ন হে এবাং
শেক্ষােীর শবকাদের থক্ষদে এই শেখনপিশত কতটা উত্তম তার ওপর। এদক্ষদে ‘িাকার
থেমওোকয ফর এযাকেন-২০০০ এর লক্ষয-৬ এ মানসম্মত/গুণেত শেক্ষা শহদসদব
উেীপনা সৃটষ্টকারী শেক্ষাোন’ (stimulating pedagogy) পিশতর ওপর গুরুত্বাদরাপ করা
হে। উেীপনা সৃটষ্টকারী শেক্ষাোন পিশত এমন থর্খাদন শেক্ষাোন ও শেখনরশ্চক্রো
জীবনঘশনষ্ঠ এবাং থেণীকদক্ষর পাঠোদনর সাদে সাদে শেক্ষােীদের শবেযাজযন তো
তাদের শেখন ফলাফল শনণেয করা হে (UNESCO, 2000)।
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Global Monitoring Report-2005-এ মানসম্মত শেক্ষার েেটট পন্থা বা পিশতর কো বলা
হদেদে। র্া শেক্ষাোন ও শেখনপিশতদক রতযক্ষিাদব রিাশবত কদর। এগুদলা হদলা১. লক্ষয (Relevant aims): মানসম্মত শেক্ষার লক্ষয হদব শেক্ষােীদের জ্ঞান ও
সৃজনেীলতার শবকাে, েক্ষতা ও সামাশ্চজক মূলযদবাি েঠন, মানবাশিকার, োশন্তসহনেীলতা, পশরদবে ও সাাংস্কৃশতক জবশচদেযর রশত েিােীল হওো।
২. শবষেেত িারসাময (Subject balance): মানসম্মত শেক্ষার শবষে বা থকাস হদব
য
সমদোপদর্ােী। রশতটট থকাস সমদের
য
সাদে িারসামযপূণ কদর
য
শনিাশরত
য
হদব।
৩. সমদের সদ্বযবহার (Good use of time): মানসম্মত শেক্ষা হদব এমন, থর্খাদন
শনিাশরত
য
সমে ও শেক্ষােীদের শবেযাজযদনর মদিয একটট ইশতবাচক সহ-সম্বন্ধ
শবেযমান োকদব। র্া েশক্ষার সকল স্তরদই রদর্াজয হদব।
৪. উত্তম শেক্ষার জনয থপিাদোজিক (Pedagogic approach for better learning)
পিশত: থপিাদোশ্চজক পিশতদত উত্তম শেক্ষাোন বযবস্থা োকদব। র্াদত শেক্ষােী
শেক্ষণ রশ্চক্রোে সশ্চক্রে োকদব। সমাদলাচনািমী শচন্তা-থচতনার শবকাে ঘটদব
এবাং সমসামশেক সমসযা সমািাদনর েক্ষতা অজযদন সদচষ্ট হদব।
৫. িাষােত শেক (Language): মানসম্মত শেক্ষাোদনর জনয িাষা হদব
শেক্ষােীদের সাদে সামঞ্জসযপূণ।য অোৎ
য শেক্ষাোদনর থক্ষদে শেক্ষােীরা বুঝদত
পাদর এমন আঞ্চশলক িাষার বযবহার করদত হদব, পাোপাশে আন্তজযাশতক িাষা
বযবহাদরর েক্ষতা বৃশ্চি করদত হদব।
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৬. মূলযােনিমী শেক্ষা (Learning from assessment): শনেশমত, সটঠক ও
শবোসদর্ােয মূলযােন বযবস্থাই শেক্ষাজযদনর মূল চাশবকাটঠ। মানসম্মত শেক্ষাে
মূলযােন (assessment) বযবস্থা একান্তিাদবই কাময। লক্ষয অশ্চজত
য হদলা শকনা,
শেক্ষােীদের কতটুকু উন্নেন হদলা তা মূলযােদনর মািযদমই শনণেয করা সম্ভব।
মূলত- েঠনমূলক মূলযােন (formative assessment) আনুষ্ঠাশনক পরীক্ষার
সম্পূরক শহদসদব কাজ করদব (UNESCO: 2005)।
থমাট কো, মানসম্মত শেক্ষা শেক্ষােীর জ্ঞান, সৃজনেীলতা, েক্ষতার শবকাে ঘটাে,
সামাশ্চজক মূলযদবাি েঠন কদর এবাং মানবাশিকার, োশন্ত-সহনেীলতা, পশরদবে ও
সাাংস্কৃশতক জবশচদেযর রশত েিােীল হদত থেখাে। শেক্ষার মানসম্মত বা গুণেত মান
শনিযর কদর শেক্ষােীর শেখন কীিাদব সম্পন্ন হে এবাং শেক্ষােীর শবকাদের থক্ষদে এই
শেখনপিশত কতটা উত্তম তার ওপর। এ িরদনর শেক্ষা সৃটষ্ট হে র্োর্ে শেক্ষাোন ও
শেক্ষাজযদনর উপকরণ, অবকাঠাদমা ও সুদর্াে-সুশবিা, মানবসম্পে (অিযক্ষ,
শেক্ষক,পশরেেক,
য

তত্তানিােক, রোসক) এর সশ্চম্মশলত রদচষ্টার মািযদম। অোৎ
য

মানসম্মত শেক্ষা হদত হদল অবেযই শেক্ষক, শেখন- েশখাদনা রশ্চক্রো ও শেক্ষােীর মদিয
সুসামঞ্জসযপূণ সম্পকয
য
শবেযমান োকদত হদব।
1.2 Objective of the Study

এই েদবষণাটটর রিান লক্ষয হদলা থেদে সরকার শনিাশরত
য
শেক্ষা কাশরকুলামদক শিশত্ত
শহদসদব িদর শনদে শেক্ষার মান উন্নত ও কার্করী
য
কদর তু লদত অোৎ
য থেদের িশবষযৎ
রজন্মদক থর্ােয ও েক্ষ মানবসম্পে শহদসদব েদড তু লদত তো মানসম্মত শেক্ষা রোন
করার জনয রদোজনীে শেক্ষবযাবস্থাপনা শনিারণ
য
করা। শবদেষ কদর বাাংলাদেদের
কদলজ পর্াদের
য
ক্লাদস শেক্ষােীদের উপশস্থশত শনশ্চিত কদর মানসম্মত শেক্ষার জনয
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কার্করী
য
শেক্ষা বযবস্থাপনা শনিারণ
য করা এই েদবষণাটট রিান লক্ষয বা উদেেয শহদসদব
শনিারণ
য করা হদেদে।

1.3

Methodology

আমাদের পশরচাশলত এই েদবষণা কমটট
য মূলত জশরপ শিশত্তক। এ জশরদপর একদেকটট
পর্াে
য রদেদে। থর্মন-সরকাশর-থবসরকাশর এবাং থোট-বড শমদল থবে শকেু কদলদজ মাঠ
জশরপ করা হদেদে। জশরদপর পশরশি বৃশ্চির লদক্ষ, আদরা শকেু িাদলা কদলদজর অশিজ্ঞ
শেক্ষদকর কাে থেদক অনলাইদন সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হদেদে। থসই সাদে সাংশেষ্ট
শবষদের উপদর শকেু শেক্ষােীর মতামত জশরপ করা হদেদে।
জশরপ থেদক রাপ্ত তেয কশতপে থটশবল এবাং সারশণর মািযদম উপস্থাপন করা হদেদে।
তদব জশরদপর উপর শিশত্ত কদর এই েদবষণাটট সম্পন্ন করার থচষ্টা করার সাদে সাদে
েদবষণা কমটটর
য
সমৃশ্চির রদোজদন শকেু মািযশমক উৎস (secondary sources)
থর্মন- সাংবােপে, শনবন্ধ, বই-পুস্তক, শবশিন্ন শরদপাটয -সমীক্ষা রিৃ শতর তেয বযবহার
করা হদেদে র্া একটট শেক্ষা রশতষ্ঠাদনর শেখন-থেখাদনা রশ্চক্রো উন্নত করার জনয এবাং
মানসম্পন্ন শেক্ষা ও কার্করী
য
শেক্ষা বযবস্থাপনা শনিারদণর
য
থক্ষদে গুরুত্বপূণ য িূ শমকা
পালন করদব বদল আো করশে।
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1.4 Structure of the Study
পরবতী অিযাদে (অিযাে-২) বাাংলাদেদের শেক্ষা বযবস্থার একটট সাংশক্ষপ্ত ইশতহাস তু দল
িরা হদব। শবদেষ কদর বাাংলাদেে সৃটষ্টর আদের কদলজ শেক্ষা, বাাংলাদেদের উচ্চ শেক্ষা
শবস্তাদর পাবশলক শবেশবেযালে, রাইদিট শবেশবেযালে এবাং জাতীে শবেশবেযালদের
অশিিুক্ত কদলজ সমূদহর শেক্ষা বযবস্থাপনার সাংশক্ষপ্ত ইশতহাস।
এর পরবতী অিযাদে (অিযাে-৩) আমরা এই েদবষণা কমটট
য সম্পন্ন করার লদক্ষ থর্
জশরপ পশরচালনা কদরশে তা থেদক রাপ্ত তেযগুদলা আদলাচনা করব।
এরপর চতু ে য অিযাদে আমাদের জশরপ থেদক রাপ্ত তদেযর মূল পদেন্টগুদলা
উপস্থাপদনর থচষ্টা করব।
পঞ্চম অিযাদে শেদে আমরা জশরপ থেদক রাপ্ত সমস্ত তেয এবাং মতামতগুদলা
শবদেষণ কদর তার একটট সাংশক্ষপ্ত শববরণ থেব।
সবদেষ,
য
অোৎ
য ষষ্ঠ অিযাদে আমরা এই জশরপ থেদক পাওো তেয ও মতামদতর
শিশত্তদত মূল শসিান্তগুদলা উদেখ করব ।
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2. TEACHING MANAGEMENT AT THE COLLEGE LEVEL

2.1 A Brief Historical Background
থর্দকাদনা জাশতর জ্ঞান-শবজ্ঞাদনর রসার ঘদট উচ্চ শেক্ষার হাত িদর। উচ্চ শেক্ষা নতু ন
নতু ন সম্ভাবনার দ্বার খুদল জাশতদক জ্ঞাদনর আদলাে উদ্ভাশসত কদর । আমাদের থেদে
উচ্চ শেক্ষা পিশত অদনক আে থেদকই চলমান। ১৯০২ সাদল লিয কাজযন ইশ্চন্ডোন
শবেশবেযালে কশমেন েঠদনর মািযদম উচ্চশেক্ষার উন্নেদনর থক্ষদে গুরুত্বপূণ অবোন
য
রাদখন। এই কশমেন শতন বের থমোেী অনাস য থকাস য চালু, শবজ্ঞান শেক্ষা চালুকরণ,
টটউদটাশরোল পিশত ও েদবষণা কাদজর উপর গুরুত্ব রোন কদর সুপাশরেমালা থপে
কদরন। শিটটে োসদনর থেষিাদে এদস রাে ১৪টট শবেশবেযালে রশতষ্ঠার মািযদম
িারতবদষ য উচ্চ শেক্ষা আদরা বিস্তৃ ত হে এবাং এর অবযবহশত পদরই ১৯২১ সাদল ঢাকা
শবেশবেযালে রশতষ্ঠা করা হে। মূলত ঢাকা শবেশবেযালে রশতষ্ঠার মািযদমই িারতবদষরয
বাাংলাদেে অাংদে উচ্চশেক্ষা গ্রহণ ও শবস্তাদরর দ্বার উদম্মাশচত হে। পরবতীদত এই
অঞ্চদল ১৯৫৩ সাদল রাজোহী শবেশেযালে ও ১৯৬৬ সাদল চট্টগ্রাম শবেশেযালে
রশতটষ্ঠত হে। ষাদটর েেদকর শুরুদত তৎকালীন পূব য পাশকস্তান (বাাংলাদেে) অাংদে
েুটট রদফেনাল শবেশবেযালে রশতষ্ঠার মািযদম উচ্চ শেক্ষার নতু ন মাো সাংদর্াশ্চজত
হে। শবেশবেযালে েুটট র্োক্রদম ১৯৬১ সাদল মেমনশসাংহ কৃশষ শবেশবেযালে পরবতীদত
বাাংলাদেে কৃশষ শবেশবেযালে এবাং ১৯৬২ সাদল বাাংলাদেে ইশ্চঞ্জশনোশরাং শবেশবেযালে
(বুদেট)। ১৯৮৫-১৯৯২ সাল পর্ন্ত
য ৫টট পাবশলক শবেবশবেযালে র্োক্রদম ইসলামী
শবেশবেযালে (১৯৮৫), কুটষ্টোে োহাজালাল শবজ্ঞান ও রর্ুশ্চক্ত শবেশবেযালে (১৯৯০),
খুলনা শবেশবেযালে (১৯৯১), উন্মুক্ত শবেশবেযালে (১৯৯২) ও জাতীে শবেশবেযালে
(১৯৯২) রশতষ্ঠা লাি কদর। ১৯৯৬ - ২০০১ সমদে আদরা রাে ৫টট পাবশলক
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শবেশবেযালে রশতটষ্ঠত হে। সবদেষ শহসাব অনুর্ােী রাে ৩৫টট পাবশলক শবেশবেযালে
রশতষ্ঠার মািযদম বাাংলাদেদে উচ্চ শেক্ষা শবস্তাদরর বযাপক অনুিূশমক বিস্তৃ বত লাি কদর
র হমান া ি 015) ।

সরকাশর শবেশবেযালেগুদলার পদক্ষ উচ্চশেক্ষার বশিতয চাশহো থমটাদনা সম্ভব হশ্চেল না।
এমতাবস্থাে থেদে উচ্চশেক্ষার চাশহো পূরদণ সরকাদরর রদচষ্টার পশরপূরক িূ শমকা
পালন করদত থেদে থবসরকাশর শবেশবেযালে রশতষ্ঠার পে আইনত উন্মুক্ত করার লদক্ষ
থবসরকাশর শবেশবেযালে আইন, ১৯৯২ (১৯৯৮-এ সাংদোশিত) রণেন করা হে।
আইনটট পাস হওোর পর অশত অল্প সমদের মদিয থবসরকাশর খাদত থবে কদেকটট
শবেশবেযালে রশতটষ্ঠত হে। সরকাশর শবেশবেযালেগুদলার শবকল্প শহদসদব নে, বরাং
থবসরকাশর শবেশবেযালে সরকাশর শবেশবেযালদের পাোপাশে শেক্ষা কার্ক্রম
য
পশরচালনাে

উৎসাশহত

হদেশেল।

শবেশবেযালে

মঞ্জুবি কশমেদনর (ইউশ্চজশস)

পশরসাংখযান অনুর্ােী বাাংলাদেদে সবদমাট
য
৮৩টট থবসরকাশর শবেশবেযালে আদে। আর
থবসরকাশর থমশিদকল কদলদজর সাংখযা ৬৪। এই বেসহকনরহ রেশ্বরেদ্যনলয় ও
বারিককলগুকলনকে প্রনয় পনাঁচ লনকেহ বেরি রিক্ষনর্থী পড়নকিন ন ককহ । েনাংলনকদ্কি
উচ্চরিক্ষন প্রদ্নক হ বক্ষকে দ্রুে রেকনিান

বেসহকনরহ রেশ্বরেদ্যনলয়গুকলনহ ভূ রাকন

ক্রকাই গুরুত্বপূর্ ণ মকয় উঠকে। এসব রশতষ্ঠাদনর শবকাদের সূে িদর উচ্চশেক্ষাদে য
শেক্ষােীদের শবদেদে র্াওোর হার কদম আসদে। এর ফদল থেদের জবদেশেক মুদ্রার
সােে হদে। থবসরকাশর শবেশবেযালদের গ্রযাজুদেটরা জাতীে উন্নেদন সবদক্ষদে
য
অবোন থরদখ চদলদেন র ব্দুুানম 015) ।

বতযমাদন বাাংলাদেদে ৪৪টট পাবশলক শবেশবেযালে, ১০৪টট রাইদিট শবেশবেযালে এবাং
২টট আন্তজযাশতক শবেশবেযালে আদে।

9

রসিক্রদম এ কো বলদত হে থর্, এদেদে শবেশবেযালে রশতষ্ঠার আদরা অদনক আদে
থেদকই এই অঞ্চদল শবশিন্ন সমদে রশতটষ্ঠত শবশিন্ন কদলজ এখাদন শেক্ষার শবশিন্ন
স্তরসহ উচ্চ শেক্ষা শবস্তাদর িূ শমকা পালন কদর আসদেন। এই কদলজ গুদলার মদিয
অনযতম হদলা- ঢাকা কদলজ (১৮৪১ ), চট্টগ্রাম কদলজ (১৮৬৯ ), রাজোহী কদলজ
(১৮৭৩ ), ইদিন মশহলা কদলজ (১৮৭৩), কশব নজরুল সরকাশর কদলজ (১৮৭৪),
সরকাশর হাজী মুহাম্মে মহশসন কদলজ (১৮৭৪), নডাইদলর শিদটাশরো কদলজ (১৮৮৬),
বশরোদলর িজদমাহন (শবএম) কদলজ (১৮৮৯ ), শসদলদটর মুরাশরচাাঁে (এমশস) কদলজ
(১৮৯২), পাবনার এিওোিয কদলজ (১৮৯৮ ), কুশমোর শিদটাশরো কদলজ (১৮৯৯ ),
খুলনার িজ লাল (শবএল) কদলজ (১৯০২ ), মেমনশসাংদহর আনন্দ থমাহন কদলজ
(১৯০৮ ), রাংপুদরর কারমাইদকল কদলজ (১৯১৬), বাদেরহাদটর সরকাশর শপশস কদলজ
(১৯১৮ ), ফশরেপুদরর সরকাশর রাদজন্দ্র কদলজ (১৯১৮) এই কদলজগুদলাসহ আদরা
শকেু কদলজ এই অঞ্চদলর মানুদষর মদিয েীঘশেন
য
থেদক শেক্ষাদসবা রোন কদর
আসশেল।
থেদের এ কদলজগুদলার ইশতহাস পর্াদলাচনা
য
করদল থেখা র্াে থর্, কদলজগুদলা
রশতষ্ঠার পর থেদকই এগুদলা শবশিন্নিাদব শেক্ষা শবস্তাদরর কাজ করদলও পরবতীদত
১৮৫৭

শিষ্টাদব্দ

কলকাতা

শবেশবেযালে

রশতষ্ঠার

পর

এগুদলাদক

কলকাতা

শবেশবেযালদের অশিিুক্ত করা হে। তখন থেদক কদলজগুদলা কলকাতা শবেশবেযালদের
শনেম অনুসাদর এ অঞ্চদল উচ্চশেক্ষা শবস্তার কদর আসশেল। পরবতীকাদল ১৯২১ সাদল
ঢাকা শবেশবেযালে রশতষ্ঠার পর এই অঞ্চদলর কদলজগুদলাদক ঢাকা শবেশবেযালদের
অশিিুক্ত কদর শেক্ষাদসবা রোদনর লক্ষে পশরচাশলত করা হে। এর পর ১৯৫৩ সাদল

10

রাজোহী শবেশবেযালে ও ১৯৬৬ সাদল চট্টগ্রাম শবেশবেযালে রশতষ্ঠার পর ঢাকা
শবেশবেযালদের অশিিুক্ত শকেু কদলজদক এই েুই শবেশবেযালদের অশিিুক্ত কদর শেক্ষা
কার্ক্রম
য
পশরচালনা করা হে। একসমে এসব কদলজদক অঞ্চলশিশত্তক পুরাতন
শবেশবেযালেগুদলার অশিিুক্ত কদর থেদে উচ্চশেক্ষা রোন করা হে। সবদেষ
য
১৯৯২
সাদল জাতীে শবেশবেযালে রশতষ্ঠা কদর থেদের সরকাশর-থবসরকাশর সব িরদনর
কদলজগুদলাদক জাতীে শবেশবেযালদের অশিিুক্ত করা হে। তদব ২০১৭ সাদল ঢাকা
কদলজসহ ঢাকা অঞ্চদলর সাতটট কদলজদক জাতীে শবেশবেযালে থেদক থবর কদর
পুনরাে ঢাকা শবেশবেযালদের অশিিুক্ত করা হে।
থমাটকো বাাংলাদেে শবেশবেযালে রশতষ্ঠার আদে থেদকই শিটটে আমদল রশতটষ্ঠত
শবশিন্ন অঞ্চদলর শবশিন্ন কদলজ এদেদে উচ্চ শেক্ষা শবস্তাদর গুরুত্বপূণ অবোন
য
থরদখদে
এোং আজও কদলজগুদলা বযাপক সুখযাশতসহ এদেদে আিুশনক ও র্ুদোপদর্ােী শেক্ষা
তো মানসম্মত শেক্ষা (Quality Education) শবস্তার কদর র্াদে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
থেদের রাশন্তক অঞ্চদল উচ্চশেক্ষার রসাদর ও চাশহোর তু লনাে পাবশলক
শবেশবেযালদের অিাদব ১৯৯২ শিস্টাদব্দ ৪৫০টট শেক্ষারশতষ্ঠান শনদে র্াো শুরু
কদরশেল জাতীে শবেশবেযালে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বাাংলাদেদের কদলজ পর্াদের
য
শেক্ষার মান উন্নেদনর লদক্ষ কাজ কদর। এ শবেশবেযালে থেদের উচ্চশেক্ষার েতকরা
৮০ িাে োশেত্ব পালন কদর োদক
১৯৯২ সাদল বাাংলাদেে পালাদমন্ট
য
৩৭ নাং আইন পাে কদর জাতীে শবেশবেযালেদক
থেদের কদলজ অশিিুক্তকরণ, পাঠযক্রম রণেন, জ্ঞান উন্নেন ও শবতরদণর কাদজ
শবদেষ েৃটষ্ট রোন, শেক্ষা ও েদবষণার সুদর্াে সৃটষ্ট, পরীক্ষার আদোজন ও শিশগ্র রোদনর
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ক্ষমতা থেওো হে। েণরজাতিী বাাংলাদেদের মহামানয রােপশত শবেশবেযালদের
চযাদেলর। তাাঁর পদরই সদবাচ্চ
য কমকতয
য া হদলন িাইস-চযাদেলর।
জাতীে শবেশবেযালদের শবিােগুশল

স্কুদলর শিশত্তদত সাজাদনা। শবেশবেযালদের

পশরশবশি অনুর্ােী এর শতনটট স্কুল রদেদে (১) স্নাতক শেক্ষা স্কুল, (২) স্নাতদকাত্তর শেক্ষা,
রশেক্ষণ ও েদবষণা স্কুল এবাং (৩) পাঠযক্রম মূলযােন ও পরীক্ষণ স্কুল। রদতযকটট স্কুল
একজন শিদনর অিীদন নযাস্ত রদেদে। শেক্ষা কমসূয শচসমূহ শবেশবেযালে কতৃক
য শনেশিত
হে এবাং থেেবযাপী অশিিুক্ত কদলজ এইগুশল কার্কর
য কদর োদক।
স্নাতক শেক্ষা স্কুল একাদিশমক কাউশ্চেল ও শসশ্চন্ডদকট কতৃক
য রণীত শবশি ও রশবশি
অনুর্ােী অশিিুক্ত কদলজগুদলার শেক্ষা কার্ক্রম
য
তোরশক কদর। স্নাতক শেক্ষাস্কুদলর
গুরুত্বপূণ যোশেত্বাবশলর মদিয রদেদে িশতয, শনবন্ধন, পরীক্ষা ও অনযানয সাংশেষ্ট কাজ।
শবেশবেযালদের েুই িরদণর স্নাতক শিশগ্র থরাগ্রাম আদে (১) শতন বের থমোশে পাস শিশগ্র
থরাগ্রাম ও (২) চার বের থমোশে অনাস শিশগ্র
য
থরাগ্রাম। স্নাতদকাত্তর রশেক্ষণ ও েদবষণা
স্কুল স্নাতদকাত্তর ও বৃশত্তমূলক শেক্ষা কমসূয শচদত শনবন্ধন ও িশতযর বযাপারটট শনেিণ
কদর। তেুপশর এই স্কুল ল’কদলজ, শব.এি কদলজ, চারুকলা কদলজ, থমশরন শফসাশরজ
একাদিশমর নযাে থপোোর রশতষ্ঠাদনর মািযদম বৃশত্তমূলক শেক্ষা পশরচালনা কদর োদক।
এোডা স্নাতদকাত্তর রশেক্ষণ ও েদবষণা স্কুল এম.শফল ও শপএইচ.শি’র নযাে েদবষণা
কমসূয শচও পশরচালনা কদর োদক। এই স্কুদলর অিীদন স্নাতদকাত্তর োেদের জনয শকেু
েদবষণা বৃশত্তর বযবস্থা রদেদে।
শেক্ষার মান শনশ্চিতকরণ ও শবশিন্ন চাকুশরকালীন শবষেশিশত্তক রশেক্ষণ রোদনর
বযবস্থাগ্রহণ এই স্কুদলর একটট অশবদেেয অাংে। এোডা জাতীে গুরুত্ব শবদবচনা কদর
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আে-সামাশ্চ
য
জক জীবদনর রশত থক্ষদে শিশ্চজটাল থকৌেল বযবহাদরর শনশমত্ত
শবেশবেযালে আইশসটট কমসূয শচ গ্রহণ কদরদে র েনাংলনরপরিয়ন n d ।

2.2 Current Practices: A Brief Overview
জাতীে শবেশবেযালদে বতযমাদন অশিিুক্ত রাে সাদড ২২ে' সরকাশর-থবসরকাশর
কদলদজ ২১-২২ লাখ শেক্ষােী উচ্চশেক্ষার জনয পডাদোনা করদে। রিানত োশরদদ্রযর
কারদণ সারাদেে ঘুদর পাবশলক শবেশবেযালেগুদলাদত িশতয পরীক্ষা শেদত না পারা শকাংবা
িশতযর সুদর্াে না পাওো এবাং মা-বাবার েৃটষ্টর বাইদর থর্দত না থেওো শেক্ষােীরাই
(শবদেষ কদর োেী) জাতীে শবেশবেযালে অশিিুক্ত কদলজগুদলাদক মুখশরত কদর
থরদখদেন। র্াদের অশিকাাংেই আবার অসেল, হতেশরদ্র ও শনম্ন-মিযশবত্ত পশরবাদরর
সন্তান (হমান া. ব্দ., 2018)।
জাতীে শবেশবেযালে বাাংলাদেদের বৃহত্তম ও পৃশেবীর শদ্বতীে বৃহত্তম শবেশবেযালে।
সম্পূণ যবাাংলাদেদে এর কযাম্পাস রদেদে। সারা থেদে েেটট আঞ্চশলক থকন্দ্র রশতষ্ঠার
মািযদম থকন্দ্রীিূ ত রোসনদক শবদকন্দ্রীকরণ, থসেনজটমুক্ত ক্রযাে থরাগ্রাম, শতন
মাদসর মদিয পরীক্ষার ফল রকাে, পাঠোদনর সমে এক ঘণ্টা করা, সকাদল পাঠোন ও
শবদকদল পরীক্ষা থনওো, একজন পরীক্ষক একাশিক পরীক্ষার পরীক্ষক না হওো,
সফটওেযাদরর মািযদম খাতা, পরীক্ষক মশনটশরাং ও ফল রকাে, পাবশলক
শবেশবেযালদের সমসামশেক িশতয থনওো, শেক্ষক রশেক্ষদণর বযবস্থা, ই-ফাইশলাং ও
থসবাোনকারী অন স্টপ সাশিযস থসন্টার রশতষ্ঠা, কনদটন্ট থিদিলপ, ফাইবার
অপটটকশিশত্তক কযাম্পাস থনটওোকয, মাদনর শিশত্তদত কদলজ রযাাংশকাং, কদলজ
অিযক্ষদের সদি শনেশমত অঞ্চলশিশত্তক মতশবশনমে সিা, আন্তঃকদলজ সাাংস্কৃশতক
রশতদর্াশেতা, কদলজ লাইদিশর রশতষ্ঠা, শেক্ষােীদের জনয মানসম্মত পাঠযপুস্তক
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রচনার পেদক্ষপ গ্রহণ, বাাংলাদেদের স্বািীনতা-সাবদিৌমত্ব
য
ও অিুযেদের ইশতহাস
শসদলবাদস বািযতামূলক অন্তিুক্ত
য করণ (হমান া. ব্দ., 2018)।

2.3 Challenges and Concerns
বাাংলাদেদের বৃহত্তম শবেশবেযালে জাতীে শবেশবেযালদের সব থচদে বড চযাদলন্জ হদলা,
থেদের (অশিিূ ক্ত কদলজগুদলার) রাে ৭০ েতাাংে শেক্ষােীর শেক্ষা ও েদবষণার মান
জাতীে ও আন্তজযাশতক মাদন উন্নীত করা।
জনাব আশনসুর রহমান এর মদত- “জাতীে শবেশবেযালদের ক্রযাে থরাগ্রাম
থসেনজটমুক্ত কদরদে সশতয; শকন্তু এইচএসশস, শিশগ্র, অনাস য ও মাস্টাদসরয পরীক্ষা
চলাকালীন শনেশমত পাঠোন না হওোে শেক্ষােীদের শেক্ষাজীবন ক্রযাে হওোর পদে।
শনেশমত পরীক্ষাজীবন অশনেশমত পাঠোদনর পাোপাশে অশিক অদেরয শবশনমদে
শেক্ষকদের কাদে রাইদিট শকাংবা থকাশচাং থসন্টাদর শেক্ষা থনওোর সুদর্াে সৃটষ্ট কদর
শেদেদে, র্া উচ্চশেক্ষার সদি সম্পূণ য থবমানান। তা োডা না পশডদে পরীক্ষা থনওো ও
সনে রোন করা থকাদনািাদবই কাময নে। বরাং সম্পূণ য জনশতকতাশবদরািী ও স্পষ্ট
রতারণা। েহদরর কদলজগুদলা তু লনামূলক িাদলা হদলও মফস্বল শকাংবা গ্রাদমর
কদলজগুদলাদত শেক্ষক-শেক্ষােী থেশণকদক্ষ শনেশমত নন। উচ্চশেক্ষার সম্মান রক্ষাে
থর্খাদন-থসখাদন অনাস য ও মাস্টাস য চালু করা থেদক শবরত োকাও েরকার। পরীক্ষা
থকদন্দ্রর শনরাপত্তা বজাে থরদখ গুরুদত্বর সদি শনেশমত সকাদল পাঠোদনর শবষেটট
শনশ্চিত করার পাোপাশে সব পাবশলক পরীক্ষা শবদকদল অনুটষ্ঠত হওো েরকার।
থসেনজটমুক্ত করার র্ুশ্চক্তদত পাবশলক শবেশবেযালদের সমসামশেক িশতযর বযবস্থা করা
কতটুকু থর্ৌশ্চক্তক ও মানশবক; জাতীে শবেশবেযালে রোসন লাখ লাখ থখদট খাওো
পশরবাদরর শেক্ষােীদের অসহােত্বদক সম্মান জাশনদে শবষেটট পুনরাে থিদব থেখার
েরকার। িশতযর রেম থেদকই পটঠত শবষে োকাসাদপদক্ষ কদলজ পেদন্দর সমে
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অগ্রাশিকার শিশত্তদত মানশবক কারদণ শেক্ষােীদের শনজ এলাকাে িশতযর সুদর্াে রাখা
েরকার। এদক থতা অে-শবত্তহীন
য
সাংসাদরর সন্তান, তারপর েূদরর থকাদনা এলাকাে পডা,
োকা-খাওো অদনক কদষ্টর” (হমান া. ব্দ., 2018)।
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3. RESEARCH INVESTIGATION

3.1 Sample Selections
এই েদবষণা কমটট
য সম্পন্ন করার লদক্ষ শবশিন্ন সরকাশর-থবসরকাশর, থোট-বড
কদলদজর মাঠ জশরপ করা, থসইসাদে শেক্ষা সাংশেষ্ট রশ্নমালার মািযদম মতামত র্াচাই
এবাং অনলাইন সাক্ষাৎকার পশরচালনা করা হদেদে
মাঠ জশরদপর থক্ষদে লালমশনরহাট থজলার একটট সরকাশর কদলজসহ বড েুটট
থবসরকাশর কদলজ এবাং শতনটট মাঝাশর মাদনর কদলজ থনওো হদেদে। থসইসাদে
পােবতী
য
থজলা রাংপুদরর সুপশরশচত শতনটট সরকাশর কদলজ র্ার মদিয একটট বড
কদলদজর ৬টট শবিােদক নমুনা শহদসদব িরা হদেদে । এোডা শেক্ষা সাংশেষ্ট রশ্নমালা
জতশর কদর থেদের শবশিন্ন অঞ্চদলর সরকাশর ও থবসরকাশর ২৪টট কদলদজর ৩৪ জন
অশিজ্ঞ শেক্ষক এবাং ১৫০ জন শেক্ষােীর মতামত সাংগ্রহ করা হদেদে ।
থসই সাদে থবেশকেু অিযক্ষ, অিযাপক ও অশিিাবক মন্ডলীরকাে থেদক অনলাইদন
সাক্ষাৎকার থনওো হদেদে।
এোডাও শেক্ষা সাংক্রান্ত শবশিন্ন থলখাদলশখ, রবন্ধ, সম্পােকীে ইতযাশে থেদক শকেু
গুরুত্বপূণ তেয
য
সাংগ্রহ কদর েদবষণাটট সম্পন্ন করার থচষ্টা করা হদেদে।
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3.2 Field Visits
রশতষ্ঠান কতৃক
য শেক্ষার গুণেত মাদনান্নেদনর লদক্ষ অোৎ
য মানসম্মত শেক্ষা (Quality

Education) থসবা রোন করার রশ্চক্রো অদেষণ করদত শেদে চারটট সরকাশর
কদলদজর মিয থেদক একটট কদলদজর (কারমাইদকল কদলজ, রাংপুর) েেটট শবিাদের
শেক্ষা বযবস্থাপনা এবাং পাাঁচটট থবসরকাশর কদলদজর শেক্ষা বযবস্থাপনার উপদর থকস
স্টাশি করা হদেদে। কদলজগুদলা হদলা-

কারমাইককল ককলজ, রংপুর:
কারমাইদকল কদলজ থেদের ঐশতহযবাহী একটট অনযতম শেক্ষারশতষ্ঠান। এটট রাংপুর
শবিােীে েহর থেদক শতন মাইল উত্তদর, লালবাদে অবশস্থত। এটট ১৯১৬ সাদল স্থাশপত
হে এবাং তৎকালীন লিয কারমাইদকল এর নামানুসাদর কদলজটটর নামকরণ করা হে।
বতযমাদন কদলজটটদত এইচএসশস, শিগ্রী পাস থকাস,য অনাস যথকাস য এবাং মাস্টাস য থকাস য
চালু রদেদে। কদলজটটদত ১৮টট শবিাদে রাে ৩০ হাজার শেক্ষােী অিযােন কদর।
কদলজটট আিুশনক শেক্ষা উপকরণ শেদে শেক্ষাকার্ক্রম
য
পশরচালনা কদর অে অঞ্চদল
শেক্ষার মাদনান্নেদন িূ শমকা পালন কদর র্াদে।
কারমাইদকল কদলদজ বাশষক
য একাদিশমক কযাদলন্ডার অনুর্ােী একাদিশমক কার্ক্রম
য

myôyিাদব পশরচালনা করা হে। এসব একাদিশমক কার্ক্রম
য
পশরচালনার জনয েণতাশিক
পিশতদত শবশিন্ন কশমটট েঠন কদর থেওো হে, শেক্ষক ও শেক্ষােীদের উপশস্থশত থরকিয
করা হে। শেক্ষকদের উপশস্থশত মশনটশরাং করা হে এবাং তাদের পারফরমযাে
পর্াদলাচনা
য
ও মূলযােন করা হে, শেক্ষকদের থপোেত উন্নেদনর জনয In-house

training এর আদোজন করা হে। এখাদন শপশেদে পডা শেক্ষােীদের জনয অশতশরক্ত
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ক্লাদসর আদোজন করা হে এবাং একাদিশমক শেক্ষার পাোপাশে শবশিন্ন সহশেক্ষা
কার্ক্রম
য
থর্মন-ক্রীডা রশতদর্াশেতা, শবতকয রশতদর্াশেতা, সাশহতযচচযা, শবশিন্ন
সাাংস্কৃশতক চচযা ইতযাশে পশরচাশলত হে। এখাদন শেক্ষােীদের ক্লাদস উপশস্থশত বৃশ্চি করার
জনয শবিােশিশত্তক শেক্ষােীদের সাদে থর্াোদর্াে করা হে এোং রদোজদন
অশিিাবকদের সাদে থর্াোদর্াে করা হে।
অে কদলদজর েেটট শবিাদের শেক্ষােী উপশস্থশতর হার শনম্নরূপ:
Table No. 01
(Students’ attendance rate of six Departments at Carmichael College)

S/L

1

2

3

4

5

6

Name of the College

Carmichael College, Rangpur

Carmichael College, Rangpur

Carmichael College, Rangpur

Carmichael College, Rangpur

Carmichael College, Rangpur

Carmichael College, Rangpur

Department

Sociology

Bangla

Philosophy

Economics

Bottany

Islamic Studies

Program

Class Attendents
Online

Normal

HSC

0%-25%

51%-75%

Hon's

0%-25%

26%-50%

Degree (Pass)

0%-25%

0%-25%

Masters

0%-25%

0%-25%

HSC

51%-75%

51%-75%

Hon's

51%-75%

51%-75%

Degree (Pass)

0%-25%

0%-25%

Masters

0%-25%

26%-50%

HSC

26%-50%

51%-75%

Hon's

26%-50%

51%-75%

Degree (Pass)

0%-25%

26%-50%

Masters

26%-50%

26%-50%

HSC

26%-50%

51%-75%

Hon's

0%-25%

26%-50%

Degree (Pass)

0%-25%

0%-25%

Masters

0%-25%

0%-25%

HSC

26%-50%

51%-75%

Hon's

26%-50%

51%-75%

Degree (Pass)

0%-25%

26%-50%

Masters

26%-50%

26%-50%

HSC

0%-25%

51%-75%

Hon's

0%-25%

26%-50%

Degree (Pass)

0%-25%

0%-25%

Masters

0%-25%

0%-25%

অে কদলদজর েেটট শবিাদের শেক্ষােী উপশস্থশতর হার থেদক থোটা কদলদজর
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সকল শবিাদের শেক্ষােী উপশস্থশতর হার িরা হে শনম্নরূপ:
Table No. 02
(Average attendance of students at Carmichael College)
Name of the College

Program

Carmichael College, Rangpur

HSC
Hon's
Degree (Pass)
Masters

Class Attendents
Online
Normal
26%-50%
51%-75%
26%-50%
51%-75%
0%-25%
26%-50%
26%-50%
26%-50%

থটশবল-2 থেদক থেখা র্াে থর্, কারমাইদকল কদলদজ এইচএসশসদত অনলাইন ক্লাদস
উপশস্থত োদক ২৬%- ৫০% শেক্ষােী আর স্বািাশবক অবস্থাে এ ক্লাদস উপশস্থত োকত
৫১%-৭৫% শেক্ষােী; অনাস য থকাদস য অনলাইন ক্লাদস উপশস্থত োদক ২৬%- ৫০%
শেক্ষােী আর স্বািাশবক অবস্থাে এ ক্লাদস উপশস্থত োকত ৫১%-৭৫% শেক্ষােী; শিশগ্র
পাস থকাদস অনলাইন
য
ক্লাদস উপশস্থত োদক ০%- ২৫% শেক্ষােী আর স্বািাশবক অবস্থাে
এ ক্লাদস উপশস্থত োকত ২৬%-৫০% শেক্ষােী; মাস্টাস থকাদস
য
অনলাইন
য
ক্লাদস উপশস্থত
োদক ২৬%- ৫০% শেক্ষােী আর স্বািাশবক অবস্থাে এ ক্লাদস উপশস্থত োকত ২৬%৫০% শেক্ষােী ।

রংপুর সরকাবর ককলজ, রংপুর
রাংপুর সরকাশর কদলজ বাাংলাদেদের একটট অনযতম স্বনামিনয ও সফল কদলজ।
কদলজটট ১৯৬৩ সাদল রশতটষ্ঠত হে এবাং ১৯৮৪ সাদল জাতীেকরণ হে। কদলজটট
রাংপুর শবিােীে েহদরর পাদে রািাবেব এ অবশস্থত। বতযমাদন কদলজটটদত এইচএসশস
ও শিশগ্র (পাস) থকাস য সহ ১৪ টট শবষদে অনাস য এবাং ৭টট শবষদে মাস্টাস য থকাস য চালু
রদেদে। এখাদন রাে ১৪,০০০ (থচৌে হাজার) শেক্ষােী অিযােন কদর। কদলজটট
সারাদেদের উচ্চ মািযশমক পর্াদে
য
সরকাশর কদলজসমূদহর মদিয অনযতম একটট
শবেযাপীঠ শহদসদব পশরশচত হদেদে।

কদলজটট আিুশনক শেক্ষা উপকরণ শেদে
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শেক্ষাকার্ক্রম
য
পশরচালনা কদর অে অঞ্চদল শেক্ষার মাদনান্নেদন িূ শমকা পালন কদর
র্াদে।
রাংপুর সরকাশর কদলদজ বাশষক
য একাদিশমক কযাদলন্ডার অনুর্ােী একাদিশমক
কার্ক্রম
য
myôyিাদব পশরচালনা করা হে। এসব একাদিশমক কার্ক্রম
য
পশরচালনার জনয
েণতাশিক পিশতদত শবশিন্ন কশমটট েঠন কদর থেওো হে, শেক্ষক ও শেক্ষােীদের
উপশস্থশত থরকিয করা হে, শেক্ষকদের উপশস্থশত মশনটশরাং করা হে এবাং তাদের
পারফরমযাে পর্াদলাচনা
য
ও মূলযােন করা হে। শেক্ষকদের থপোেত উন্নেদনর জনয

In-house training এর আদোজন করা হে। এখাদন শপশেদে পডা শেক্ষােীদের জনয
অশতশরক্ত ক্লাদসর আদোজন করা হে এবাং একাদিশমক শেক্ষার পাোপাশে শবশিন্ন
সহশেক্ষা কার্ক্রম
য
থর্মন-ক্রীডা রশতদর্াশেতা, শবতকয রশতদর্াশেতা, সাশহতযচচযা, শবশিন্ন
সাাংস্কৃশতক চচযা ইতযাশে পশরচাশলত হে। এখাদন শেক্ষােীদের ক্লাদস উপশস্থশত বৃশ্চি করার
জনয শবিােশিশত্তক শেক্ষােীদের সাদে থর্াোদর্াে করা হে। রদোজদন অশিিাবকদের
সাদে থর্াোদর্াে করা হে। রাংপুর সরকাশর কদলদজ ক্লাদস শেক্ষােী উপশস্থশতর েড হার
শনম্নরূপ:
Table No. 03
(Students’ attendance rates at Rangpur Government College)
Name of the College

Rangpur Govt. College, Rangpur

Program

Class Attendents
Online

Normal

HSC

26%-50%

51%-75%

Hon's

26%-50%

51%-75%

Degree (Pass)

0%-25%

26%-50%

Masters

0%-25%

26%-50%

থটশবল-৩ থেদক থেখা র্াে থর্, রাংপুর সরকাশর কদলদজ এইচএসশস থত অনলাইন ক্লাদস
উপশস্থত োদক ২৬%- ৫০% শেক্ষােী আর স্বািাশবক অবস্থাে এ ক্লাদস উপশস্থত োকত
৫১%-৭৫% শেক্ষােী; অনাস য থকাদস য অনলাইন ক্লাদস উপশস্থত োদক ২৬%- ৫০%
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শেক্ষােী আর স্বািাশবক অবস্থাে এ ক্লাদস উপশস্থত োকত ৫১%-৭৫% শেক্ষােী; শিশগ্র
পাস থকাদস অনলাইন
য
ক্লাদস উপশস্থত োদক ০%- ২৫% শেক্ষােী আর স্বািাশবক অবস্থাে
এ ক্লাদস উপশস্থত োকত ২৬%-৫০% শেক্ষােী; মাস্টাস থকাদস
য
অনলাইন
য
ক্লাদস উপশস্থত
োদক ০০%- ২৫% শেক্ষােী আর স্বািাশবক অবস্থাে এ ক্লাদস উপশস্থত োকত ২৬%৫০% শেক্ষােী ।

সরকাবর বিগম বরাককয়া ককলজ, রংপুর
সরকাশর থবেম থরাদকো কদলজ, রাংপুর, বাাংলাদেদের একটট অনযতম স্বনামিনয
কদলজ। এটট ১৯৬৩ সাদল মশহলা কদলজ শহদসদব স্থাশপত হে। ১৯৭৯ সাদল
সরকাশরকরণ হে। কদলজটট রাংপুর শবিােীে েহদর অবশস্থত। বতযমাদন কদলজটটদত
এইচএসশস ও শিশগ্র পাস থকাসসহ
য ১৩-টট শবষদে অনাস এবাং
য
েেটট শবষদে মাস্টাস থকাস
য
য
চালু রদেদে। এখাদন রাে ১২ ০০০ (বাদরা হাজার) শুিু নারী শেক্ষােী অিযােন কদর।
কদলজটট আিুশনক শেক্ষা উপকরণ শেদে শেক্ষাকার্ক্রম
য
পশরচালনা কদর অে অঞ্চদল
নারী শেক্ষার মাদনান্নেদন িূ শমকা পালন কদর র্াদে।
সরকাশর থবেম থরাদকো কদলদজ বাশষক
য
একাদিশমক কযাদলন্ডার অনুর্ােী
একাদিশমক কার্ক্রম
য

myôyিাদব

পশরচালনা করা হে। এসব একাদিশমক কার্ক্রম
য

পশরচালনার জনয পর্ােক্রশমক
য
পিশতদত শবশিন্ন কশমটট েঠন কদর থেওো হে, শেক্ষক
ও শেক্ষােীদের উপশস্থশত থরকিয করা হে, শেক্ষকদের উপশস্থশত মশনটশরাং করা হে এবাং
তাদের পারফরমযাে পর্াদলাচনা
য
ও মূলযােন করা হে। শেক্ষকদের থপোেত উন্নেদনর
জনয In-house training এর আদোজন করা হে। এখাদন শপশেদে পডা শেক্ষােীদের
জনয অশতশরক্ত ক্লাদসর আদোজন করা হে এবাং একাদিশমক শেক্ষার পাোপাশে শবশিন্ন
সহশেক্ষা কার্ক্রম
য
থর্মন-ক্রীডা রশতদর্াশেতা, শবতকয রশতদর্াশেতা, সাশহতযচচযা, শবশিন্ন
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সাাংস্কৃশতক চচযা ইতযাশে পশরচাশলত হে। এখাদন শেক্ষােীদের ক্লাদস উপশস্থশত বৃশ্চি করার
জনয শবিােশিশত্তক শেক্ষােীদের সাদে থর্াোদর্াে করা হে। রদোজদন অশিিাবকদের
সাদে থর্াোদর্াে করা হে এবাং মাদঝ মাদঝ অশিিাবক সমাদবে করা হে।

সরকাশর থবেম থরাদকো কদলদজর ক্লাদস শেক্ষােী উপশস্থশতর েড হার শনম্নরূপ:
Table No. 04
(Students’ attendance rate at Government Begum Rokeya College)
Name of the College

Govt. Begum Rokeya College, Rangpur

Program
HSC
Hon's
Degree (Pass)
Masters

Class Attendents
Online
Normal
26%-50%
76%-100%
26%-50%
51%-75%
0%-25%
26%-50%
0%-25%
26%-50%

থটশবল-৪ থেদক থেখা র্াে থর্, সরকাশর থবেম থরাদকো কদলদজ এইচএসশসদত
অনলাইন ক্লাদস উপশস্থত োদক ২৬%- ৫০% শেক্ষােী আর স্বািাশবক অবস্থাে এ ক্লাদস
উপশস্থত োকত ৭৬%-১০০% শেক্ষােী; অনাস য থকাদস য অনলাইন ক্লাদস উপশস্থত োদক
২৬%- ৫০% শেক্ষােী আর স্বািাশবক অবস্থাে এ ক্লাদস উপশস্থত োকত ৫১%-৭৫%
শেক্ষােী; শিগ্রী পাস থকাদস য অনলাইন ক্লাদস উপশস্থত োদক ০%- ২৫% শেক্ষােী আর
স্বািাশবক অবস্থাে এ ক্লাদস উপশস্থত োকত ২৬%-৫০% শেক্ষােী; মাস্টাস য থকাদস য
অনলাইন ক্লাদস উপশস্থত োদক ০%- ২৫% শেক্ষােী আর স্বািাশবক অবস্থাে এ ক্লাদস
উপশস্থত োকদতা ২৬%-৫০% শেক্ষােী।
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লালমবিরহাট সরকাবর ককলজ
সরকাশর কদলদজ, ১৯৬৪ সাদল রশতটষ্ঠত হে এবাং ১৯৮৪ সাদল জাতীেকরণ করা
হে। কদলজটট লালমশনরহাট মূল েহদরর পাদেই অবশস্থত। বতযমাদন কদলজটটদত
এইচএসশস ও শিশগ্র (পাস) থকাসসহ
য ১৩ টট শবষদে অনাস য এবাং েেটট শবষদে মাস্টাস য
থকাস চালু
য
রদেদে। এখাদন রাে ১০,০০০ (েে হাজার) শেক্ষােী অিযােন কদর। কদলজটট
আিুশনক শেক্ষা উপকরণ শেদে শেক্ষা কার্ক্রম
য
পশরচালনা কদর অে অঞ্চদল শেক্ষার
মাদনান্নেদন িূ শমকা পালন কদর র্াদে।
লালমশনরহাট সরকাশর কদলদজ বাশষক
য একাদিশমক কযাদলন্ডার অনুর্ােী একাদিশমক
কার্ক্রম
য
myôyিাদব পশরচালনা করা হে। এসব একাদিশমক কার্ক্রম
য
পশরচালনার জনয
েনতাশিক পিশতদত শবশিন্ন কশমটট েঠন কদর থেওো হে, শেক্ষক ও শেক্ষােীদের
উপশস্থশত থরকিয করা হে, শেক্ষকদের উপশস্থশত মশনটশরাং করা হে এবাং তাদের
পারফরমযাে পর্াদলাচনা
য
ও মূলযােন করা হে, শেক্ষকদের থপোেত উন্নেদনর জনয
In-house training এর আদোজন করা হে। এখাদন শপশেদে পডা শেক্ষােীদের জনয
অশতশরক্ত ক্লাদসর আদোজন করা হে এবাং একাদিশমক শেক্ষার পাোপাশে শবশিন্ন
সহশেক্ষা কার্ক্রম
য
থর্মন- ক্রীডা রশতদর্াশেতা, শবতকয রশতদর্াশেতা, সাশহতযচচযা, শবশিন্ন
সাাংস্কৃশতক চচযা ইতযাশে পশরচাশলত হে। এখাদন শেক্ষােীদের ক্লাদস উপশস্থশত বৃশ্চি করার
জনয শবিােশিশত্তক শেক্ষােীদের সাদে থর্াোদর্াে করা হে রদোজদন অশিিাবকদের
সাদে থর্াোদর্াে করা হে এবাং মাদঝ মাদঝ অশবিাবক সমাদবে করা হে।
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লালমশনরহাট সরকাশর কদলদজ ক্লাদস শেক্ষােী উপশস্থশতর েড হার শনম্নরূপ:
Table No. 05
(Students’ attendance rates at Lalmonirhat Government College)

HSC

Class Attendents
Online
Normal
26%-50%
51%-75%

Hon's

26%-50%

51%-75%

Degree (Pass)
Masters

0%-25%
26%-50%

26%-50%
26%-50%

Name of the College

Lalmonirhat Govt. College

Program

থটশবল-৫ থেদক থেখা র্াে থর্, লালমশনরহাট সরকাশর কদলদজ এইচএসশসদত
অনলাইন ক্লাদস উপশস্থত োদক ২৬%- ৫০% শেক্ষােী আর স্বািাশবক অবস্থাে এ ক্লাদস
উপশস্থত োকত ৫১%-৭৫% শেক্ষােী; অনাস য থকাদস য অনলাইন ক্লাদস উপশস্থত োদক
২৬%- ৫০% শেক্ষােী আর স্বািাশবক অবস্থাে এ ক্লাদস উপশস্থত োকত ৫১%-৭৫%
শেক্ষােী; শিশগ্র (পাস) থকাদস অনলাইন
য
ক্লাদস উপশস্থত োদক ০%- ২৫% শেক্ষােী আর
স্বািাশবক অবস্থাে এ ক্লাদস উপশস্থত োকত ২৬%-৫০% শেক্ষােী; মাস্টাস য থকাদস য
অনলাইন ক্লাদস উপশস্থত োদক ২৬%- ৫০% শেক্ষােী আর স্বািাশবক অবস্থাে এ ক্লাদস
উপশস্থত োকদতা ২৬%-৫০% শেক্ষােী ।

উত্তরিাংলা বিশ্ববিদ্যালয় ককলজ
উত্তরবাাংলা শবেশবেযালে কদলজ (UUC) বাাংলাদেদের উত্তরাঞ্চদলর লালমশনরহাট
থজলার কালীেঞ্জ উপদজলার কাশকনা নামক ইউশনেদন অবশস্থত। এ কদলজটট (UUC)
১৯৯৪ সাদল কাশকনা বাশসর সাশবক
য সহদর্াশেতাে রশতষ্ঠা কদরদেন, রদফসর ি.
থমাজাদম্মল হক সযার। আর তখন থেদকই রদফসর ি. থমাজাদম্মল হক সযাদরর অক্লান্ত
রদচষ্টা এবাং বশলষ্ঠ থনতৃদত্ব কদলজটট আজ ২৬ বের অশতবাশহত করদে। এরই মদিয
UUC তার সাশবক
য কার্ক্রদমর
য
জনয সারাদেদে বযাপক পশরশচশত অজযন কদরদে।
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বতযমাদন কদলজটটদত এইচএসশস, এইচ এস শস (শবএম) ও শিশগ্র (পাস) থকাস সহ
য
১৭ টট
শবষদে অনাস যএবাং নেটট শবষদে মাস্টাস যথকাস যচালু রদেদে। এখাদন রাে ৭,০০০ (সাত
হাজার) শেক্ষােী অিযােন কদর। কদলজটট আিুশনক শেক্ষা উপকরণ শেদে শেক্ষা
কার্ক্রম
য
পশরচালনা কদর অে অঞ্চদল শেক্ষার মাদনান্নেদন তো মানসম্মত শেক্ষার
(Quality Education) রোদন মুখয িূ শমকা পালন কদর র্াদে।
বতযমাদন কদলজটট (UUC) জাতীে শবেশবেযালে কতৃক
য শনিাশরত
য
আটটট রাক-মদিল
কদলদজর মদিয একটট, পারফরমযাে রযাাংশকাং- এ রাংপুর শবিাদের থেষ্ঠ থবসরকাশর
কদলজ এবাং CEDP এর “A” কযাটােশরিূ ক্ত কদলজ শহদসদব শনিাশরত
য
হদেদে। থমাটকো,
UUC তার শনজস্ব জবশেদষ্টযর কারদণ সারাদেদে এমনশক বশহশবদেও
য
বযাপক পশরশচশত
অজযন কদরদে।
UUC- এর মূল লক্ষয, শকিাদব শেখন-থেখাদনা রশ্চক্রো উন্নত (Improving teaching
learning process ) করা র্াে এবাং শকিাদব মানসম্পন্ন শেক্ষা রোন (Providing quality
education) করা র্াে তা অনুসন্ধান করা এবাং তার বাস্তবােন করা । আর থস জনযই
UUC-এর Teaching Management Commity সশ্চক্রে, স্বে এবাং শনরদপক্ষিাদব কাজ
কদর র্াদে । এরই রশ্চক্রো শহদসদব UUC Teaching Management Commity শনজস্ব
উদেযাদে সামশগ্রক বযবস্থাপনার সাদে সাদে শেক্ষকদেরদক র্ুদোপদর্ােী রশেক্ষণ রোন
কদর র্াদে। এোডাও UUC েদবষণা ও উন্নেন থকদন্দ্রর অিীদন কদলজটট শেক্ষকদের
একটট অাংেদক উচ্চতর শিশগ্রর (PhD) জনয থেে-শবদেদের শবশিন্ন শবেশবেযালর্দে
িশতয কশরদেদে। এরই মদিয UUC–এর শতন জন শেক্ষক িারদতর পশ্চিমবদির রােেঞ্জ
শবেশবেযালে থেদক PhD শিশগ্র অজযন কদরদেন, আদরা শতনজন তাদের েদবষণা পে
শবেশবেযালদে জমা কদরদেন এবাং ১৪ জন থসখাদন েদবষণারত আদেন। এোডাও
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থেদের শিতদর কদেকটট শবেশবেযালদে কদেকজন শেক্ষক-শেশক্ষকা M.Phil/PhD
েদবষণারত আদেন।
সবদচদে গুরুত্বপূণ য হদলা উত্তরবাাংলা শবেশবেযালে কদলদজ (UUC) মানসম্মত শেক্ষা
(Quality Education) শনশ্চিতকরদণর লদক্ষ এর Teaching Management Commity
শেক্ষক ও শেক্ষােীদের উপশস্থশত থরকিয কদর তাদের পারফরমযাে পর্াদলাচনা
য
ও
মূলযােন কদর শেক্ষকদের থপোেত উন্নেদনর জনয In-house training এর আদোজন
কদর োদক এবাং শেক্ষকদের একটট অাংেদক উচ্চতর শিশগ্রর (PhD) জনয বযবস্থা কদর।
এখাদন শপশেদে পডা শেক্ষােীদের জনয অশতশরক্ত ক্লাস এবাং থকাশচাং এর বযবস্থা করা হে
এবাং একাদিশমক শেক্ষার পাোপাশে শবশিন্ন সহশেক্ষা কার্ক্রম
য
থর্মন- অযাশটি
শসটটদজে, থরািার স্কাউটস, থরািার োলসোইিস,
য
কালচারাল একাদিশম, UUC ড্রামা

MÖæc,

থস্পাটয স একাদিশম, ইাংশলে লযািু দেজ ক্লাব, েুদর্াে
য বযবস্থাপনা ইউশনট এবাং

শিদবটটাং ক্লাব ইতযাশে পশরচাশলত হে। এখাদন শেক্ষােীদের ক্লাদস উপশস্থশত বৃশ্চির লদক্ষ
শেক্ষােীদের একটা শনশেয ষ্ট সাংখযক উপশস্থশতর জনয তাদেরদক আশেক
য রদণােনা রোন
করা হদে োদক এোডাও সরকাশর উপবৃশত্তর সাদে সাদে রশতষ্ঠানটট শনজ উদেযাদে
শবশিন্ন পর্াদের
য
শেক্ষােীদেরদক (অনাস পর্
য াদের
য
োে-োেীসহ) তাদের সামশগ্রক িাদলা
পারফরমযাদের জনয উপবৃশত্ত রোন করা হে এবাং পুরস্কৃত করা হে। েশরব ও থমিাবী
শেক্ষােীদেরদক DØy× করার জনয কদলদজর শনজ অোেদন
য
তাদেরদক বই-পুস্তক রোন
করা হে এবাং শবশিন্ন আশেক
য সহােতা রোন করা হে। এোডাও শবিােশিশত্তক
শেক্ষােীদের সাদে থর্াোদর্াে করা হে। রদোজদন অশিিাবকদের সাদে থর্াোদর্াে
করা হে এবাং মাদঝ মাদঝ অশবিাবক সমাদবে করা হে।
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উত্তরবাাংলা শবেশবেযালে কদলজ (UUC)–এর ক্লাদস শেক্ষােী উপশস্থশতর েড হার
শনম্নরূপ:
Table No. 06
Students’ attendance rates at UttarBangla University College (UCC)

Name of the College

UttarBangla University College, Kakina

Program
HSC
Hon's
Degree (Pass)
Masters

Class Attendents
Online
51%-75%
51%-75%
51%-75%
26%-50%

Normal
76%-100%
76%-100%
51%-75%
51%-75%

থটশবল-৬ থেদক থেখা র্াে থর্, উত্তরবাাংলা শবেশবেযালে কদলদজ (UUC) এইচএসশসদত
অনলাইন ক্লাদস উপশস্থত োদক ৫১%- ৭৫% শেক্ষােী আর স্বািাশবক অবস্থাে এ ক্লাদস
উপশস্থত োকদতা ৭৬%-১০০% শেক্ষােী; অনাস থকাদস
য
অনলাইন
য
ক্লাদস উপশস্থত োদক
৫১%- ৭৫% শেক্ষােী আর স্বািাশবক অবস্থাে এ ক্লাদস উপশস্থত োকদতা ৭৬%-১০০%
শেক্ষােী; শিশগ্র পাস থকাদস যঅনলাইন ক্লাদস উপশস্থত োদক ৫১%- ৭৫% শেক্ষােী আর
স্বািাশবক অবস্থাে এ ক্লাদস উপশস্থত োকদতা ৫১%- ৭৫% শেক্ষােী; মাস্টাস য থকাদস য
অনলাইন ক্লাদস উপশস্থত োদক ২৬%- ৫০% শেক্ষােী আর স্বািাশবক অবস্থাে এ ক্লাদস
উপশস্থত োকদতা ৫১%- ৭৫% শেক্ষােী ।

আবদ্তমাবর বিবি ককলজ
আশেতমাশর শিশগ্র কদলজ লালমশনরহাট থজলার আশেতমারী উপদজলা ১৯৯১ সাদল
রশতটষ্ঠত হে। সম্প্রশত কদলজটট জাতীেকরণ হদেে। বতযমাদন কদলজটটদত
এইচএসশস, এইচএসশস (শবএম) ও শিশগ্র (পাস) থকাস সহ
য
১০টট শবষদে অনাস থকাস
য
চালু
য
রদেদে। এখাদন রাে ৫,০০০(পাচ হাজার) শেক্ষােী অিযেন কদর। অে অঞ্চদল শেক্ষার
মাদনান্নেদন িূ শমকা পালন কদর র্াদে।
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আশেতমাশর শিশগ্র কদলদজ বাশষক
য একাদিশমক কযাদলন্ডার অনুর্ােী একাদিশমক
কার্ক্রম
য
myôyিাদব পশরচালনা করা হে। এসব একাদিশমক কার্ক্রম
য
পশরচালনার জনয
শেক্ষক পশরষদের শসিান্তক্রদম শবশিন্ন কশমটট েঠন কদর থেওো হে, শেক্ষক ও
শেক্ষােীদের উপশস্থশত থরকিয করা হে, শেক্ষকদের উপশস্থশত মশনটশরাং করা হে এবাং
তাদের পারফরমযাে পর্াদলাচনা
য
ও মূলযােন করা হে, শেক্ষকদের থপোেত উন্নেদনর
জনয In-house training এর আদোজন করা হে, রশত মাদস শেক্ষকদের মাশসক
সিা হে। এখাদন শপশেদে পডা শেক্ষােীদের জনয অশতশরক্ত ক্লাদসর আদোজন করা হে
এবাং একাদিশমক শেক্ষার পাোপাশে শবশিন্ন সহশেক্ষা কার্ক্রম
য
থর্মন-ক্রীডা
রশতদর্াশেতা, শবতকয রশতদর্াশেতা, সাশহতযচচযা, শবশিন্ন সাাংস্কৃশতক চচযা ইতযাশে
পশরচাশলত হে। এখাদন শেক্ষােীদের ক্লাদস উপশস্থশত বৃশ্চি করার জনয শবিােশিশত্তক
শেক্ষােীদের সাদে থর্াোদর্াে করা হে রদোজদন অশিিাবকদের সাদে থর্াোদর্াে করা
হে।
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আশেতমাশর শিশগ্র কদলদজ ক্লাদস শেক্ষােী উপশস্থশতর েড হার শনম্নরূপ:
Table No. 07
(Students’ attendance rates at Aditmari Degree College)
Name of the College

Aditmari Degree College, Aditmari

Program
HSC
Hon's
Degree (Pass)
Masters

Class Attendents
Online
Normal
26%-50%
76%-100%
26%-50%
51%-75%
26%-50%
51%-75%
N
N

থটশবল-৭ থেদক থেখা র্াে থর্, আশেতমাশর শিশগ্র কদলদজ এইচএসশসদত অনলাইন
ক্লাদস উপশস্থত োদক ২৬%- ৫০% শেক্ষােী আর স্বািাশবক অবস্থাে এ ক্লাদস উপশস্থত
োকদতা ৭৬%-১০০% শেক্ষােী; অনাস য থকাদস য অনলাইন ক্লাদস উপশস্থত োদক ২৬%৫০% শেক্ষােী আর স্বািাশবক অবস্থাে এ ক্লাদস উপশস্থত োকদতা ৫১%- ৭৫% শেক্ষােী;
শিশগ্র পাস থকাদস অনলাইন
য
ক্লাদস উপশস্থত োদক ২৬%- ৫০% শেক্ষােী আর স্বািাশবক
অবস্থাে এ ক্লাদস উপশস্থত োকদতা ৫১%- ৭৫% শেক্ষােী। এখাদন মাস্টাস থকাস
য
থনই।
য

সাপ্টীিাবি বিবি ককলকজ
সাপ্টীবাশড শিশগ্র কদলদজ লালমশনরহাট থজলার আশেতমারী উপদজলাে ১৯৯২ সাদল
রশতটষ্ঠত হে। বতযমাদন কদলজটটদত এইচএসশস, ও শিশগ্র পাস থকাসসহ
য েু’টট শবষদে
অনাস য থকাস য চালু রদেদে। এখাদন রাে ৩০০০(শতন হাজার) শেক্ষােী অিযেন কদর।
কদলজটট অে অঞ্চদল শেক্ষার মাদনান্নেদন িূ শমকা পালন কদর র্াদে।
সাপ্টীবাশড শিশগ্র কদলদজ বাশষক
য একাদিশমক কযাদলন্ডার অনুর্ােী একাদিশমক
কার্ক্রম
য
myôyিাদব পশরচালনা করা হে। এসব একাদিশমক কার্ক্রম
য
পশরচালনার জনয
েণতাশিক পিশতদত শবশিন্ন কশমটট েঠন কদর থেওো হে, শেক্ষক ও শেক্ষােীদের
উপশস্থশত থরকিয করা হে, শেক্ষকদের উপশস্থশত মশনটশরাং করা হে এবাং তাদের
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পারফরমযাে পর্াদলাচনা
য
ও মূলযােন করা হে, শেক্ষকদের থপোেত উন্নেদনর জনয

In-house training এর আদোজন করা হে। এখাদন শপশেদে পডা শেক্ষােীদের জনয
অশতশরক্ত ক্লাদসর আদোজন করা হে এবাং একাদিশমক শেক্ষার পাোপাশে শবশিন্ন
সহশেক্ষা কার্ক্রম
য
থর্মন-ক্রীডা রশতদর্াশেতা, শবতকয রশতদর্াশেতা, সাশহতযচচযা, শবশিন্ন
সাাংস্কৃশতক চচযা ইতযাশে পশরচাশলত হে। এখাদন শেক্ষােীদের ক্লাদস উপশস্থশত বৃশ্চি করার
জনয শেক্ষােীদের সাদে থর্াোদর্াে করা হে। রদোজদন অশিিাবকদের সাদে
থর্াোদর্াে করা হে।

সাপ্টীবাশড শিশগ্র কদলদজ ক্লাদস শেক্ষােী উপশস্থশতর েড হার শনম্নরূপTable No. 08
(Students’ attendance rates at Saptibari Degree College)
Name of the College

Class Attendents

Program

Online

Saptibari Degree College, Aditmari

Normal

HSC

26%-50%

51%-75%

Hon's

26%-50%

51%-75%

Degree (Pass)

26%-50%

26%-50%

N

N

Masters

থটশবল-৮ থেদক থেখা র্াে থর্, সাপ্টীবাশড শিশগ্র কদলদজ এইচএসশসদত অনলাইন ক্লাদস
উপশস্থত োদক ২৬%- ৫০% শেক্ষােী আর স্বািাশবক অবস্থাে এ ক্লাদস উপশস্থত োকদতা
৫১%-৭৫% শেক্ষােী; অনাস য থকাদস য অনলাইন ক্লাদস উপশস্থত োদক ২৬%- ৫০%
শেক্ষােী আর স্বািাশবক অবস্থাে এ ক্লাদস উপশস্থত োকদতা ৫১%- ৭৫% শেক্ষােী; শিশগ্র
পাস থকাদস য অনলাইন ক্লাদস উপশস্থত োদক ২৬%- ৫০% শেক্ষােী আর স্বািাশবক
অবস্থাে এ ক্লাদস উপশস্থত োকদতা ২৬%- ৫০% শেক্ষােী। এখাদন মাস্টাস থকাস
য
থনই।
য
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দ্ইখাওয়া আদ্র্ শককলজ
এটট লালমশনরহাট থজলার হাশতবন্ধা উপদজলাে অবশস্থত। কদলজটট ১৯৯৯ সাদল
রশতটষ্ঠত হদেদে। বতযমাদন কদলজটটদত এইচএসশস ও শিশগ্র পাস থকাসসহ
য
একটট
শবষদে অনাস য থকাস য চালু রদেদে। এখাদন রাে ৩০০০ (শতন হাজার) শেক্ষােী অিযেন
কদর। কদলজটট অে অঞ্চদল শেক্ষার মাদনান্নেদন িূ শমকা পালন কদর র্াদে।
েইখাওো আেে য কদলদজ বাশষক
য একাদিশমক কযাদলন্ডার অনুর্ােী একাদিশমক
কার্ক্রম
য
myôyিাদব পশরচালনা করা হে। এসব একাদিশমক কার্ক্রম
য
পশরচালনার জনয
েণতাশিক পিশতদত শবশিন্ন কশমটট েঠন কদর থেওো হে, শেক্ষক ও শেক্ষােীদের
উপশস্থশত থরকিয করা হে, শেক্ষকদের উপশস্থশত মশনটশরাং করা হে এবাং তাদের
পারফরমযাে পর্াদলাচনা
য
ও মূলযােন করা হে, শেক্ষকদের থপোেত উন্নেদনর জনয
In-house training এর আদোজন করা হে। এখাদন শপশেদে পডা শেক্ষােীদের জনয
থকাশচাং ক্লাদসর আদোজন করা হে এবাং একাদিশমক শেক্ষার পাোপাশে শবশিন্ন
সহশেক্ষা কার্ক্রম
য
থর্মন-ক্রীডা রশতদর্াশেতা, শবতকয রশতদর্াশেতা, সাশহতযচচযা, শবশিন্ন
সাাংস্কৃশতক চচযা ইতযাশে পশরচাশলত হে। এখাদন শেক্ষােীদের ক্লাদস উপশস্থশত বৃশ্চি করার
জনয শেক্ষােীদের সাদে থর্াোদর্াে করা হে। রদোজদন অশিিাবকদের সাদে
থর্াোদর্াে করা হে এবাং মাদঝ মাদঝ অশবিাবক সমাদবে করা হে।
েইখাওো আেে কদলদজর
য
ক্লাদস শেক্ষােী উপশস্থশতর েড হার শনম্নরূপ:
Table No. 09
(Students’ attendance rates at Daikhawa Adarsha College)
Name of the College

Daikhawa Adarsh College, Hatibandha

Program
HSC
Hon's
Degree (Pass)
Masters

Class Attendents
Online
Normal
N
51%-75%
N
26%-50%
N
26%-50%
N
N

31

থটশবল-৯ থেদক থেখা র্াে থর্, েইখাওো আেে যকদলদজ অনলাইন ক্লাস করা হে না।
স্বািাশবক অবস্থাে এইচএসশসদত ৫১%- ৭৫% শেক্ষােী উপশস্থত োদক; শিশগ্র পাস
থকাদস ২৬%য
৫০% শেক্ষােী উপশস্থত োদক আর অনাস যথকাদস ২৬%য
৫০% শেক্ষােী
উপশস্থত োদক। এখাদন মাস্টাস থকাস
য
থনই।
য

তু ষভান্ডার মবহলা বিবি ককলজ
তু ষিান্ডার মশহলা শিশগ্র কদলজ লালমশনরহাট থজলার কালীেঞ্জ উপদজলাে অবশস্থত।
কদলজটটদত এইচএসশস, ও শিশগ্র (পাস) থকাস য চালু রদেদে। এখাদন অনাস য থকাস য ও
মাস্টাস থকাস
য
থনই।
য
তু ষিান্ডার মশহলা শিশগ্র কদলদজ বাশষক
য একাদিশমক কযাদলন্ডার অনুর্ােী একাদিশমক
কার্ক্রম
য
myôyিাদব পশরচালনা করা হে। এসব একাদিশমক কার্ক্রম
য
পশরচালনার জনয
েণতাশিক পিশতদত শবশিন্ন কশমটট েঠন কদর থেওো হে, শেক্ষক ও শেক্ষােীদের
উপশস্থশত থরকিয করা হে, শেক্ষকদের উপশস্থশত মশনটশরাং করা হে, শেক্ষকদের
থপোেত উন্নেদনর জনয In-house training এর আদোজন করা হে। এখাদন শপশেদে
পডা শেক্ষােীদের জনয অশতশরক্ত ক্লাদসর আদোজন করা হে এবাং একাদিশমক শেক্ষার
পাোপাশে শবশিন্ন সহশেক্ষা কার্ক্রম
য
থর্মন-ক্রীডা রশতদর্াশেতা, শবশিন্ন সাাংস্কৃশতক চচযা
ইতযাশে পশরচাশলত হে। এখাদন শেক্ষােীদের ক্লাদস উপশস্থশত বৃশ্চি করার জনয
শেক্ষােীদের সাদে থর্াোদর্াে করা হে রদোজদন অশিিাবকদের সাদে থর্াোদর্াে করা
হে এবাং মাদঝ মাদঝ অশবিাবক সমাদবে কদর।
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তু ষিান্ডার মশহলা শিশগ্র কদলদজর ক্লাদস শেক্ষােী উপশস্থশতর েড হার শনম্নরূপ:
Table No. 10
(Students’ attendance rates at Tusbhandar Women's Degree College)
Name of the College

Program

Tusbhandar Women's Degree College, Kaliganj

HSC
Hon's
Degree (Pass)
Masters

Class Attendents
Online
Normal
0%-25%
51%-75%
N
N
0%-25%
51%-75%
N
N

থটশবল-১০ থেদক থেখা র্াে থর্, তু ষিান্ডার মশহলা শিশগ্র কদলদজ এইচএসশস থত
অনলাইন ক্লাদস উপশস্থত োদক ০%- ২৫% শেক্ষােী আর স্বািাশবক অবস্থাে এ ক্লাদস
উপশস্থত োকত ৫১%-৭৫% শেক্ষােী; শিশগ্র (পাস) থকাদস য অনলাইন ক্লাদস উপশস্থত
োদক ০%- ২৫% শেক্ষােী আর স্বািাশবক অবস্থাে এ ক্লাদস উপশস্থত োকদতা ৫১%৭৫% শেক্ষােী।

মািসম্মত বর্ক্ষা বিস্তাকরর লকক্ষ মতামত জবরপ
শেক্ষার গুণেত মাদনান্নেদন অোৎ
য মানসম্মত শেক্ষাশবস্তাদরর লদক্ষ শেক্ষা রশতষ্ঠাদনর
শক িরদনর বযবস্থাপনা োকা েরকার তা অনুসন্ধান করদত শেদে জশরপ থেদক শকেু
গুরুত্বপূণ য তেয পাওো র্াে; পরবতীদত থসগুদলার পর্াদলাচনা
য
থেদক আমরা শেক্ষার
গুণেত মাদনান্নেদনর গুরুত্বপূণ তেযগুদলা
য
অনুসন্ধাদনর থচষ্টা করব।

জবরপ বেকক প্রাপ্ত তেয
রশতষ্ঠাদনর একাদিশমক কার্ক্রম
য

myôyিাদব

পশরচালনার জনয বাশষক
য একাদিশমক

পশরকল্পনা/ কযাদলন্ডার আদে শক না তা জানদত থেদল থেখা র্াে থর্, জশরদপ
অাংেগ্রহণকারী ৩৪ জন উত্তর োতার মদিয ৯০.৩২% বদলন থর্, তাদের রশতষ্ঠাদনর
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বাশষক
য কমপশরকল্পনা
য
বা একাদিশমক কযাদলন্ডার আদে। ৬.৪৫% বদলন থর্, তাদের
রশতষ্ঠাদন এখনও একাদিশমক কযাদলন্ডার করা হেশন। আর ৩.২৩% বদলন থর্, তাদের
রশতষ্ঠাদন তারা একাদিশমক কযাদলন্ডার না করদলও শবশিন্ন কশমটটর মািযদম রশতষ্ঠাদনর
বাশষক
য কার্ক্রম
য
পশরচালনা কদর।
এ জশরদপর Report পাদের Table No- 11 এর মািযদম রকাে কদরশে।
Table No- 11
(Colleges having an annual academic calendar)
শবষে

বাশষক
য একাদিশমক কযাদলন্ডার

উত্তর

উত্তর োতার সাংখযা

েতকরা হার

হযাাঁ

২৮

৯০.৩১%

না

২

৬.৪৫%

অনযানয

১

৩.২৩%

সুতরাাং জশরপ শরদপাটয থেদক থেখা র্াে থর্, শেক্ষা রশতষ্ঠাদনর একাদিশমক বাশষক
য
কার্ক্রম
য
পশরচালনার জনয একাদিশমক কযাদলন্ডার খুবই গুরুত্বপূণ একটট
য
শবষে।

রশতষ্ঠাদনর একাদিশমক কার্ক্রম
য

myôyিাদব

পশরচালনা করা থর্দকাদনা রশতষ্ঠাদনর

জদনযই বড চযাদলঞ্জ। এজনয শবশিন্ন কার্কশর
য
কশমটট েঠন করদত হে। আর এ
কশমটটগুদলা

myôyিাদব েঠন করা রশতষ্ঠান রোসদকর একটট গুরুত্বপূণ যকাজ। শবশিন্ন

কদলদজর এসব কশমটট েঠন রশ্চক্রো অনুসন্ধান করদত শেদে থর্ জশরদপর Report
পাওে র্াে তা Chart-1 এর মািযদম রকাে করা হদলা
Process of forming various working committees

Chart-1
According to the
wishes of the head of
the institution
In democratic way

In rotation

Other
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Chart-1 থত রকাশেত Report থেদক থেখা র্াে থর্, উত্তর োতাদের মদিয ৫২.০০ িাে
উত্তরোতা বদলদেন তাদের কার্করীকশমটট
য
েটঠত হে েণতাশিক পিশতদত (In
democratic way), ২৪.০০ িাে উত্তরোতা বদলদেন তাদের কশমটট েটঠত হে
পর্ােক্রদম
য
(By rotation), ২০.০০% উত্তরোতা বদলদেন তাদের কার্করীকশমটট
য
েটঠত
হে রশতষ্ঠান রিাদনর ইোমত (According to the wishes of the head of the
institution) আর ৪.০০ িাে Other উত্তরোতা বদলদেন তাদের কার্কশমটট
য
েটঠত হে
শেক্ষক পশরষদের শসিান্ত অনুসাদর (As per the decision of the teachers council).
শেক্ষা রশতষ্ঠাদনর অনযানয কার্ক্রম
য
এর মদিয শেক্ষক মশনটশরাং করা রশতষ্ঠাদনর একটট
গুরুত্বপূণ যকাজ। তাই রশতষ্ঠাদন শেক্ষকদের শনেশমত ও র্োসমদে উপশস্থশত মশনটশরাং
করার জনয শেক্ষক মশনটশরাং টটম এর গুরুত্ব আদে শকনা, তা অনুসন্ধান করদত শেদে
থর্ জশরপ Report পাওো থেদে তা শনদম্ন Chart-02 এর মািযদম রকাে করা হদলা
Regular and timely attendance monitoring of teachers

Chart-02
Yes
No
Others

Chart-02 এ থেখা র্াে থর্, আমাদের জশরদপ অাংেগ্রহণকারী উত্তর োতাদের মদিয
থেদক ৭৫.০০ িাে উত্তরোতা শেক্ষক মশনটশরাং টটম এর পদক্ষ মত শেদেদেন, ১৫.৬৩
িাে উত্তরোতা বদলদেন রদোজন থনই আর ৯.৩৮ িাে উত্তরোতা বাদোদমটিক
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হাশ্চজরা বযবস্থা, অিযদক্ষর মািযদম মশনটশরাংদের কো বদলদেন। থমাটকো তারাও
শেক্ষক মশনটশরাংদের পদক্ষই কো বদলদেন।
শেক্ষকদেরদক শুিু মশনটশরাং করদলই হদব না বরাং তাদের থপোেত উন্নশতর জনয In-

house training এর রদোজন হে। আর শেক্ষারশতষ্ঠানগুদলাদত In-house training
এর বযবস্থা আদে শকনা তা জশরপ করদত শেদে থর্ Report পাওো থেদে তা শনদম্ন
Cheart-03 এর মািযদম রকাে করা হদলা
In-house training system in educational institutions

Chart-03
Yes
No
Others

Chart-03 থত থেখা র্াে থর্, জশরদপ অাংেগ্রহণকারী উত্তরোতাদের মিয থেদক ৬৮.৭৫
িাে উত্তরোতা বদলদেন তাদের রশতষ্ঠাদন In-house training বযবস্থা আদে, ২৫.০০
িাে উত্তরোতা বদলদেন থর্, তাদের রশতষ্ঠাদন In-house training বযবস্থা থনই আর
৬.২৫ িাে উত্তরোতা বদলদেন থর্, তাদের রশতষ্ঠাদনর রশত মাদস In-house training
(মাশসক সিা) হে ।
শেক্ষকদের থেশণ পাঠোন এবাং তাদের মািযদম শেক্ষােীদক মূলযােন রশ্চক্রো পর্দবক্ষণ
য
করার জনয রশতষ্ঠাদনর থকাদনা কার্কশর
য
কশমটটর গুরুত্ব উপলশি কদর, এ িরদনর
কার্কশমটট
য
থেদের কত িাে কদলদজ আদে, শক থনই, তার একটট জশরপ করা হদেদে।
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এ জশরদপ থর্ Report পাওো থেদে তা শনদম্ন Chart-04 এর মািযদম রকাে করা হদলা
Executive committee to monitor the student assessment process

Chart-04
Yes
No
Others

Chart-04 থত থেখা র্াে থর্, আমার জশরদপ অাংেগ্রহণকারী উত্তরোতাদের মিয থেদক
৬১.২৯ িাে উত্তরোতা বদলদেন তাদের রশতষ্ঠাদন এ িরদনর কার্কশর
য
কশমটট আদে,
৩৫.৪৮ িাে উত্তরোতা বদলদেন তাদের রশতষ্ঠাদন এ িরদনর কার্কশমটট
য
থনই আর
৩.২৩ িাে উত্তরোতা বদলদেন থর্, তাদের রশতষ্ঠাদন শুিু ক্লাস মশনটশরাং টটম আদে।
থকান শেক্ষা রশতষ্ঠাদন থেশণ পাঠোনদক আকষণীে
য
ও ফলরসূ করার জনয থকাদনা
শবদেষ পেদক্ষপ আদে শকনা, তা উেঘাটন করার জনয থর্ জশরপ করা হদেদে, তা
থেদক রাপ্ত Report শনদম্ন Cheart-05 এর মািযদম রকাে করা হদলা
Special steps to make classroom teaching interesting and fruitful

Chart-05
Classroom modernization
Teacher training
Collaborative behavior with students
Others
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Chart-05 এর শরদপাটয অনুর্ােী থেখা র্াে থর্, জশরদপ অাংেগ্রহণকারী উত্তরোতাদের
মিয থেদক ৩৫.২১ িাে উত্তরোতা বদলদেন তাদের রশতষ্ঠাদন থেশণ পাঠোনদক
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আকষণীে
য
ও ফলরসূ করার জনয শেক্ষােীদের সাদে সহদর্াশেতামূলক আচরণদক
(Collaborative behavior with students ) রািানয থেওো হে। ৩২.৩৯ িাে উত্তরোতা
বদলদেন থর্ থেশণ পাঠোনদক আকষণীে
য
ও ফলরসূ করার জনয তারা থেণীকক্ষ
আিুশনকােদনর (Classroom modernization ) উপদর গুরুত্ব থেে। ৩০.৯৯ িাে
উত্তরোতা বদলদেন থেশণ পাঠোনদক আকষণীে
য
ও ফলরসূ করার জনয তারা শেক্ষক
রশেক্ষদণর (Teacher training ) উপর গুরুত্ব থেে আর ১.৪১ িাে উত্তরোতা থকাদনা
মন্তবয কদরনশন।
র্শেও উন্নত শবদে অদনক থক্ষদে বহু বের থেদকই Online Class বযবস্থাটট চালু হদেদে,
আমাদের থেদে তার রচলন শুরু হদেদে অদনক পদর। তদব আমাদের থেদের এ
অনলাইন ক্লাস বযবস্থাদক আদরা পশরপূণ ও
য কার্করী
য
কদর থতালার জনয শেক্ষকদেরদক
থকান থকান শবষেগুদলা শবদেষ শবদবচনাে রাখা উশচত তা অনুসন্ধান করদত শেদে থর্
Survey Reports পাওো থেদে তা শনদম্ন Chart- 06 এর মািযদম রকাে করা হদলা
Several essential steps for improving online class teaching

Chart-06
Personal preparation
Create PowerPoint slides
Interactive class-questioning
Using the evaluation platform
Others
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Chart- 06 থত থেখা র্াে থর্,উক্ত জশরদপ অাংেগ্রহণকারী উত্তরোতাদের থেদক ৩২.৬১
িাে উত্তরোতা শেক্ষকদের বযশ্চক্তেত রস্তুশতর (Personal preparation of teachers )
কো বদলদেন, ২২.৮৩ িাে উত্তরোতা সুন্দর পাওোরপদেন্ট স্লাইি (Create a best
PowerPoint slides ) এর কো বদলদেন, ২১.৭৪ িাে উত্তরোতা Interactive class-
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questioning এর কো বদলদেন, আদরা ২১.৭৪ িাে উত্তরোতা মূলযােন করার জনয
সহজ অনলাইন প্ল্যাটফদমরয (Using the easy online platform for evaluation) কো
বদলদেন। ১.০৯ িাে উত্তরোতা বদলদেন ICTথত শবদেষ কদর Online Class সম্পশকযত
পূণ য েক্ষতা োকদত হদব। তদব, অনলাইন ক্লাস এর জনয থবে শকেু শবষদে সুবযবস্থা
েরকার, তার মদিয সবদচদে গুরুত্বপূণ য হদে একজন শেক্ষদকর শবষেশিশত্তক সুন্দর
রস্তুশত এবাং শেক্ষােীদের জনয মূলযােন রশ্চক্রো।
রশতষ্ঠান বা শেক্ষদকর সকল িরদনর বযবস্থা এবাং রস্তুশত োকদলও শেক্ষােী র্শে ক্লাদস
উপশস্থশত না োদক, তাহদল এসব রস্তুশতর সােকতা
য
োদক না। তাই এসদবর সাদে সাদে
ক্লাদস শেক্ষােীদের উপশস্থত োকা অতযাবেযক। শকন্তু আমাদের থেদে শবদেষ কদর, গ্রাম
অঞ্চদলর শেক্ষােীদের ক্লাদস উপশস্থশতর হার খুবই কম। এ অবস্থাে ক্লাদসর শেক্ষােীদের
উপশস্থশত বৃশ্চি করার জনয শবদেষ বযবস্থা গ্রহণ করা েরকার। তাই ক্লাদস শেক্ষােীদের
উপশস্থশত বৃশ্চি করার জনয শক শক বযবস্থা থনওো র্াে, তা অনুসন্ধাদনর জনয জশরপ
করদত শেদে থর্ Reaport থপদেশে তা Chart-07 এর মািযদম রকাে করা হদলা
Special arrangements to increase students’ class attendance
Chart-07
Contact with the Students
Financial incentives
Financial penalty
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Chart-07 এ থেখা র্াে থর্,উক্ত জশরদপ অাংেগ্রহণকারী উত্তর োতাদের মদিয ৩৪.৬৭
িাে উত্তরোতা শেক্ষােীর অশিিাবদকর সাদে থর্াোদর্াদের (Contact with the
parents) কো বদলদেন, ৩৩.৩৩ িাে উত্তরোতা শেক্ষােীদের সাদে থর্াোদর্াদের
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(Contact with the Students ) কো বদলদেন, ১৬.০০ িাে উত্তরোতা আশেক
য রদণােনা
বা বৃশত্ত/উপবৃশত্তর (Financial Incentives) কো বদলদেন, ১৪.৬৭ িাে উত্তরোতা
অনুপশস্থশতর জনয আশেক
য জশরমানার (Financial penalty ) কো বদলদেন আর ১.৩৩
িাে বদলদেন ক্লাদস আনন্দোেক পশরদবে সৃটষ্ট করদত হদব, শেক্ষারশতষ্ঠান ও
শেক্ষােীদের জনয থটাল শে অযাদপর বযবস্থা করদত হদব, র্া শুিুমাে শেক্ষার কাদজ
বযবহৃত হদব।
সািারণত ক্লাদসর সকল শেক্ষােীর রস্তুশত সমান োদক না। শবদেষ কারদণ থকাদনা
থকাদনা শেক্ষােী শপশেদে র্াে, র্াদের রস্তুশতর জনয একটট শবদেষ পেদক্ষপ গ্রহণ করদল
তারাও িাদলা ফল করদত পাদর। এ অবস্থাে শপশেদে পডা শেক্ষােীদের জনয কী কী
শবদেষ
পেদক্ষপ থনওো র্াে, তা অনুসন্ধান করদত শেদে জশরদপর মািযদম থর্ শরদপাটয পাওো
থেদে তা Chart-08 এর মািযদম রকাে করা হদলা
Special steps for helping backward students
Chart- 08
Additional classes
Coaching
Others

Chart-08 এ থেখা র্াে থর্, জশরদপ অাংেগ্রহণকারী উত্তরোতাদের মিয থেদক ৮৩.৩৩
িাে উত্তরোতা শপশেদে পডা শেক্ষােীদের উন্নশতর জনয অশতশরক্ত ক্লাদসর (Additional
classes) কো বদলদেন, ১৩.৩৩ িাে উত্তরোতা থকাশচাং (Coaching) এর কো বদলদেন,
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আর ৩.৩৩ িাে উত্তরোতা

MÖæc শেক্ষা কার্ক্রম
য
(রশত ২০ জন শেক্ষেীর জনয ১জন

MÖæc শেক্ষক শনদোশ্চজত োদক) এবাং শনেশমত পরীক্ষা গ্রহণ এর কো বদলদেন।
বতযমান সমাদজ শেক্ষােীদের আচরণ ও মূলযদবাদির অবক্ষে লক্ষয করা র্াে। তাই
সমাদজ শেক্ষােীদের আচরণ ও মূলযদবাি উন্নেদন শেক্ষা রশতষ্ঠান শক িরদনর িূ শমকা
রাখদত পাদর, তা অনুসন্ধান করার জনয থর্ জশরপ করা হদেদে তা থেদক রাপ্ত Report
শনদম্ন Chart-09 এর মািযদম রকাে করা হদলা
Role of educational institutions in developing students’ behavior and values

Chart-09
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Chart-09 এর শরদপাটয থেদক থেখা র্াে থর্, জশরদপ অাংেগ্রহণকারী উত্তরোতাদের মিয
থেদক ২৯.৭০ িাে উত্তরোতা শেক্ষােীদের আচরণ ও মূলযদবাি উন্নেদন রশতষ্ঠান কতৃক
য
শেক্ষােীদের কাউশ্চেশলাং (Counseling students) করাদক গুরুত্ব শেদেদেন, ২৬.৭৩
িাে উত্তরোতা সাশহতয ও সাাংস্কৃশতক চচযার (Literary and cultural practices ) উপর
গুরুত্ব শেদেদেন, ২৪.৭৫ িাে উত্তরোতা থমাটটদিেনাল বযবস্থা (Motivational
Sessions) (মাশসক/ষান্মাশসক) এর উপদর গুরুত্ব শেদেদেন ১৭.৮২ িাে উত্তরোতা
শেক্ষােীদের সমাজকলযাণমূলক কাদজ (Encouraging social welfare work)

DØy×করণ

এর উপদর গুরুত্ব শেদেদেন আর ০.৯৯ িাে উত্তরোতা জনশতকতা ও িমীে

মূলযদবাি সম্পদকয িারণা থেোর উপদর গুরুত্ব শেদেদেন।
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3.3 Online Interviews
Given the travel constraints faced because of the Corona pandemic, at the second stage
of our field investigation, we tried to collect some relevant information based on online
interviews, thus enabling us to extend the geographical coverage. This time we
approached a number of academics (including several Principals) and many of them
kindly came forwad making some valuable comments which focused on some key areas
including the following:
•

Regular contact with students and parents (meetings with parents more than
once a year);

•

Monthly review meetings with teachers and staff;

•

Have safe transportation for the stdunets to travel;

•

Monitoring system needs to be strengthened;

•

Provide appropriate subject-based training for teachers, thus helping their
professional development;

•

Develop the morale values of the students;

•

Ensure participatory teaching methods,

•

Improve classrooms with more advanced technology (multimedia facilities;

•

Regular group discussions, etc.

•

Banning student politics in educational institutions;

•

Teachers should be role models for students,

•

class routine should be regularly changed (with arrangments to ensure
routines are strictly maintained);

•

Compulsory Library use by the teachers and the students (with arrangements
for proper supervision);

•

Teachers should conduct research and publish regularly;

42

•

Arrangements of regular seminars and symposiums;

•

Co-educational activities for students (debate competitions, literary and
cultural activities, sports competitions, social welfare activities, IT training,
etc.).

•

Teacher-student joint participatory class lesson giving activities to be
conducted,

•

Learning outcomes must be evaluated,

•

Monitoring activities need to be strengthened.

•

Learning Outcom needs to be improved

•

Create a friendly environment between teachers and students.

•

Each class must be evaluated, and rewards arranged.

•

Improving teaching and learning by providing materials including stipends.

•

There should be co-educational activities for students, ,

•

Arrange for fines for daily absences, and strict rule for no opportunity to appear
in class test for students with poor class attendance.

•

To arrange open questions and discussions among the students.

•

Introduce group study.

•

All teachers need to increase their involvement with the head of the
institution.

•

Sincerity of teachers needs to be monitored.

•

Close communication with parents.

•

Close monitoring of the head of the institution.

•

Students need to abide by specific institutional rules and regulations.

•

Coordinators need to be appointed to oversee the activities of teachers.
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•

Ensure regular attendance of students and teachers.

•

Group work with strong weak students.

•

Maximum number of students in the class is 30.

•

Provide motivational training to teach.

•

Monthly Academic Meetings.

•

Class monitoring team is mandatory for improving Teaching Learning
Management.

•

Ensuring a conducive learning environment.

•

Ensuring financial benefits to teachers.

•

Ensuring safety of students on campus.

•

Formal awarding of meritorious students.

•

Rewarding Teachers who achieve good results based on the subject.

•

The head of the organization has to play an active role.

•

Strongly encourage IT-base knowledge through ICT labs.

•

Need to take public exam every year or persemester.

•

Regular evaluation of teachers.

•

Take measures to identify and address the weaknesses of students.

•

Monthly Academic Meetings.

•

Class monitoring team is mandatory for improving Teaching Learning
Management.

•

Ensure the accountability of all concerned.

•

There should be coordination among teachers, students and parents.

•

An active committee to monitor and evaluate the teaching of teachers.

•

Special measures should for the improvement of backward students.

44

•

An efficient and impartial administrative committee to carry out the
institutional activities properly, where accountability will be mandatory.

•

Department heads have to be changed on the basis of rotation.

•

Teachers need to be kept free from financial worries by eliminating pay
inequality.

•

Educational institutions must have an education-loving governing body.

•

Campuses and classrooms need to be kept clean.

•

Library work should be made compulsory.

•

Monitoring needs to be strengthened through the formation of various
committees.

•

Need to develop modern technology based learning environment and
administration management.

•

Student friendly and attractive educational institution must be ensured,

•

Arrangements for evaluating teaching activities and awarding prizes.

•

Formation of efficient and impartial administrative committees, where
accountability will be mandatory.

•

Teachers to be kept free from financial worries by eliminating pay inequality.

•

The head of the organization should maintain a neutral and strong role.

•

Parents need to be involved in evaluating student results.

•

Teachers need to evaluate the teaching method.

•

Reduce the student-teacher ratio.

•

Building bridges between students-teachers and parents.

•

Teacher-relationship with students should be improved.

•
•

Academic Councils.
Needs to have internal evaluation policy.
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4. SURVEY RESULTS
4.1 Main Findings: Questionnaire Returns
জশরদপ অাংেগ্রহণকারী নেটট কদলদজর শেক্ষা বযবস্থাপনা পর্াদলাচনা
য
থেদক থেখা র্াে
থর্, রশতটট রশতষ্ঠান মানসম্মত শেক্ষা (Quality Education) শবস্তাদরর লদক্ষ কাজ কদর
র্াদে। তদব এসব রশতষ্ঠাদনর Teaching Manegment-এ শকেু থমৌশলক শবষদের শমল
োকদলও শকেু শকেু থক্ষদে র্দেষ্ট থবশমল রদেদে। থেখা থেদে রশতষ্ঠানগুদলাদত
একাদিশমক কযাদলন্ডার, শবশিন্ন কশমটটর মািযদম একাদিশমক কার্ক্রম
য
পশরচালনা,
শেক্ষক-শেক্ষােীর উপশস্থশত থরকিয, তাদেরদক মশনটশরাং, তাদের পারফরমযাে
পর্াদলাচনা
য
ও মূলযােন করা, শেক্ষকদের থপোেত উন্নেদনর জনয থিশনাং এর বযবস্থা
করা এবাং ক্লাদস শেক্ষােীদের উপশস্থশত বৃশ্চি এবাং শপশেদে পডা শেক্ষােীদের এশেদে
আনার জনয শকেু পেদক্ষপ চালু রদেদে।
থসই সাদে শকেু সহশেক্ষা কার্ক্রম
য
চালু হদেদে। তদব এসকল শেক্ষা রশতষ্ঠাদন
শেক্ষােীদের উপশস্থশত বৃশ্চি রশ্চক্রো এবাং সহশেক্ষা কার্ক্রম
য
এর মদিয শকেুটা শিন্নতা
রদেদে। উপশরউক্ত নেটট কদলদজর মদিয উত্তরবাাংলা শবেশবেযালে কদলদজ থেখা
থেদে থর্, থসখাদন শেক্ষােীদের ক্লাদস উপশস্থশত বৃশ্চি করার জনয অনযানয
রশ্চক্রোগুদলার সাদে শেক্ষােীদের একটা শনশেযষ্ট সাংখযক উপশস্থশতর জনয তাদেরদক
আশেক
য রদণােনা রোন করা হদে োদক, এোডাও সরকাশর উপবৃশত্তর সাদে সাদে
রশতষ্ঠানটট শনজ উদেযাদে শবশিন্ন পর্াদের
য
শেক্ষােীদেরদক (অনাস য পর্াদের
য
োেোেীসহ) তাদের সামশগ্রক িাদলা পারফরমযাদের জনয উপবৃশত্ত রোন করা হে এবাং
পুরস্কৃত করা হে। েশরব ও থমিাবী শেক্ষােীদেরদক DØy× করার জনয কদলদজর শনজ
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অোেদন
য
তাদেরদক বই-পুস্তক রোন করা হে এবাং শবশিন্ন আশেক
য সহােতা রোন করা
হে।
এোডা উক্ত কদলজগুদলাদত সহশেক্ষা কার্ক্রম
য
এক নে। এদক্ষদেও উত্তরবাাংলা
শবেশবেযালে কদলদজ সািারণ শবষেগুদলার সাদে সাদে অশতশরক্ত অযাশটি শসটটদজে,
কালচারাল একাদিশম, UUC ড্রামা

MÖæc, ইাংশলে লযািু দেজ ক্লাব, শিদবটটাং ক্লাব, েুদর্াে
য

বযবস্থাপনা ইউশনট ইতযাশে কার্ক্রম
য
চালু রদেদে র্া শেক্ষােীদের শেক্ষা জীবনদক সমৃি
করদত খুবই কার্করী
য
বদল মদন করা র্াে।
সদবাপশর
য
কদলজগুদলাদত ক্লাদস শেক্ষােীদের উপশস্থশতর হার পর্াদলাচনা
য
করদল থেখা
র্াে থর্, এসব কদলদজর ক্লাদস শেক্ষােীদের উপশস্থশতর হার সমান নে। উদেশখত
কদলজগুদলার ক্লাদস শেক্ষােীদের উপশস্থশতর হার এক নজর থেখদল এর একটট শচে
পাওো র্াে।
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নেটট কদলদজর শেক্ষােীদের উপশস্থশতর হার এক নজদর:
Table No. 12
(Students’ attendance rate of nine Colleges, at a glance)

S/L

Name of the College

1

Carmichael College, Rangpur

2

Govt. Begum Rokeya College, Rangpur

3

Rangpur Govt. College, Rangpur

4

Lalmonirhat Govt. College

5

UttarBangla University College, Kakina

6

Aditmari Degree College, Aditmari

7

Saptibari Degree College, Aditmari

8

Daikhawa Adarsh College, Hatibandha

9

Tusbhandar Women's Degree College, Kaliganj

Program
HSC
Hon's
Degree (Pass)
Masters
HSC
Hon's
Degree (Pass)
Masters
HSC
Hon's
Degree (Pass)
Masters
HSC
Hon's
Degree (Pass)
Masters
HSC
Hon's
Degree (Pass)
Masters
HSC
Hon's
Degree (Pass)
Masters
HSC
Hon's
Degree (Pass)
Masters
HSC
Hon's
Degree (Pass)
Masters
HSC
Hon's
Degree (Pass)
Masters

Class Attendents
Online
Normal
26%-50%
51%-75%
26%-50%
51%-75%
0%-25%
26%-50%
26%-50%
26%-50%
26%-50%
76%-100%
26%-50%
51%-75%
0%-25%
26%-50%
0%-25%
26%-50%
26%-50%
51%-75%
26%-50%
51%-75%
0%-25%
26%-50%
0%-25%
26%-50%
26%-50%
51%-75%
26%-50%
51%-75%
0%-25%
26%-50%
26%-50%
26%-50%
51%-75%
76%-100%
51%-75%
76%-100%
51%-75%
51%-75%
26%-50%
51%-75%
26%-50%
76%-100%
26%-50%
51%-75%
26%-50%
51%-75%
N
N
26%-50%
51%-75%
26%-50%
51%-75%
26%-50%
26%-50%
N
N
N
51%-75%
N
26%-50%
N
26%-50%
N
_
0%-25%
51%-75%
N
N
0%-25%
51%-75%
N
N
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থটশবল নাং -১২ থেদক রাপ্ত তদেযর শিশত্তদত ক্লাদে শেক্ষােী উপশস্থশতর েড হার
শনদম্নর ১৩ নাং থটশবদল উদেখ করা হদলা
Table No. 13
Average attendance rates of students in classes (summary)
Class Attendants
Program

HSC

Hon's

Degree
(Pass)

Masters

Online Class
In 75% of the institutions, students
attendance less than 50%
In 12.5% of the institutions, students
attendance less than 25%
In 12.5% of the institutions, students
attendance more than 50%
In 85.72% of the institutions, students
attendance less than 50%
In 14.28% of the institutions, students
attendance more than 50%
In 62.5% of the institutions, students
attendance less than 25%
In 25% of the institutions, students
attendance less than 50%
In 12.5% of the institutions, students
attendance more than 50%
In 60% of the institutions, students
attendance less than 50%
In 40% of the institutions, students
attendance less than 25%

Normal Class
In 66.67% of the institutions, students
attendance less than 75%
In 33.33% of the institutions, students
attendance more than 75%
In 75% of the institutions, students
attendance less than 75%
In 12.5% of the institutions, students
attendance less than 50%
In 12.5% of the institutions, students
attendance more than 75%
In 66.67% of the institutions, students
attendance less than 50%
In 33.33% of the institutions, students
attendance more than 50%
In 80% of the institutions, students
attendance less than 50%
In 20% of the institutions, students
attendance more than 50%

১৩ নাং থটশবদল থেখা র্াে থর্, (জশরদপ অাংেগ্রহণকারী শেক্ষা রশতষ্ঠানগুদলার মিয
থেদক) স্বািাশবক অবস্থাে ৪৮.৭৫ িাে শেক্ষারশতষ্ঠাদন ৭৫ িাে বা তার শকেু কম
শেক্ষােী ক্লাদস উপশস্থত োদক আর থবশেরিাে রশতষ্ঠাদনই ৫০ িাে বা তার শকেু কম
শেক্ষােী ক্লাদস উপশস্থত োদক। অনযশেদক কদরানাকাশলন পশরশস্থশতদত অনলাইন ক্লাদস
৬১.৪৩ িাে রশতষ্ঠাদন ৫০ িাে শেক্ষােী ক্লাদস উপশস্থত োদক আর বাকী
রশতষ্ঠানগুদলাদত ২৫ িাে বা তার শকেু কম শেক্ষােী ক্লাদস উপশস্থত োদক।
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মানসম্মত শেক্ষাশবস্তাদরর লদক্ষ মতামত
শেক্ষার গুণেত মাদনান্নেদনর জনয রদোজনীে শেক্ষাবযবস্থাপনা শনিারদণর
য
লদক্ষয আমরা থর্
জশরপ কার্টট
য পশরচালনা কদরশে তাদত শবশিন্ন অশিজ্ঞ অিযক্ষ, উপািযক্ষ, অিযাপক,
রিাষকেণ থর্সব গুরুত্বপূণ য মতামত শেদেদেন তার পর্াদলাচনা
য
থেদক শেক্ষা বযবস্থাপনার
একটট myôy িারণা পাওো র্াে। জশরদপ অাংেগ্রহণকারী উত্তরোতােণ এ থক্ষদে থর্সব মতামত
শেদেদেন তা শনদম্ন Table-14এবাং Table-15থত অশত সহদজ থবাঝা র্াে।

Table-14
Summary of the survey report -1
Tab. / Cha.
No
Tab. No. 12

Subject of the survey
Annual academic calendar

Chart-2

Teacher Monitoring Committee

Chart-3

In-house training

Chart-4

Classroom Teaching Monitoring
and Evaluation Committee

Respondent
rate
90.31%
6.45%
3.23%
75.00%
15.63%
9.38
68.75%
25.00%
6.25%
61.29%
35.48%
3.23%

Answer
Yes
No.
Others
Yes
No.
Others
Yes
No.
Others
Yes
No.
Others

Table-14 থত থেখা র্াে থর্, মানসম্মত শেক্ষার জনয রদোজনীে শেক্ষাবযবস্থাপনার
থক্ষদে জশরদপ অাংেগ্রহণকারীদের মিয থেদক ৯০.৩ িাে উত্তরোতা একাদিশমক
কযাদলন্ডাদরর পদক্ষ মতামত শেদেদেন ৫৫.০০ িাে উত্তরোতা শেক্ষক মশনটশরাং টটম এর
পদক্ষ মত শেদেদেন, ৬৮.৭৫ িাে উত্তরোতা রশতষ্ঠাদন In-house training বযবস্থার
কো বদলদেন, ৬১.২৯ িাে উত্তরোতা শেক্ষকদের থেশণ পাঠোন এবাং তাদের মািযদম
শেক্ষােীদক মূলযােন রশ্চক্রো পর্দবক্ষণ
য
করার জনয রশতষ্ঠাদনর কার্কশর
য
কশমটটর কো
বদলদেন।
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Table-15
Summary of the survey report - 2
Tab. /
Cha. No

Chart-1

Subject of the survey

The process of forming a
committee
to manage academic
activities.

Respondent
rate
52.00%

In democratic way

24.00%

By rotation

20.00%

According to the wishes of the head
of the institution

4.00%

Chart-7

Ways to increase, student
attendance in class

Chart-8

Chart-5

Steps to make class
teaching
interesting and effective

Contact with the parents

33.33%

Contact with the Students

16.00%

Financial Incentives

14.67%

Financial penalty

Chart-6

Chart-9

What responsibility have
educational
institutions to improve the
behavior
and values of students.

Others

83.33%

Additional classes

13.33%

Coaching

3.33%

Others

35.21%

Collaborative behavior with students

32.39%

Classroom modernization

30.99%

Teacher training

1.41%

Teacher’s special
consideration for
online classes

Others (As per the decision of the
teachers council)

34.67%

1.33%
Steps to bring forward,
backward
students

Answer

Made no comment.

32.61%

Personal preparation of teachers

22.83%

Create a best PowerPoint slides

21.74%

Using the easy online platform for
evaluation

21.74%

Interactive class-questioning

29.70%

Counseling students

26.73%

Literary and cultural practices

24.75%

Motivational Sessions

17.82%

Encouraging social welfare work

Table-15 থত থেখা র্াে থর্, রশতষ্ঠাদনর একাদিশমক কার্ক্রম
য
সুষ্ঠিাদব পশরচালনা
করার জনয কার্কশর
য
কশমটট েঠন রশ্চক্রোর থক্ষদে, জশরদপ অাংেগ্রহণকারীদের মিয
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থেদক ৫২.০০ িাে উত্তরোতা েণতাশিক পিশত (In democratic way), ২৪.০০ িাে
উত্তরোতা পর্ােক্রদম
য
(By rotation), ২০.০০% উত্তরোতা রশতষ্ঠান রিাদনর ইোমত
(According to the wishes of the head of the institution) আর ৪.০০ িাে উত্তরোতা
শেক্ষক পশরষদের শসিান্ত (As per the decision of the teachers council) এর পদক্ষ
মত শেদেদেন।
ক্লাদসর শেক্ষােীদের উপশস্থশত বৃশ্চি করার লদক্ষ শবদেষ বযবস্থা গ্রহণ করা থক্ষদে জশরদপ
অাংেগ্রহণকারীদের মিয থেদক ৩৪.৬৭ িাে উত্তরোতা শেক্ষােীর অশিিাবদকর সাদে
থর্াোদর্াে (Contact with the parents), ৩৩.৩৩ িাে উত্তরোতা শেক্ষােীদের সাদে
থর্াোদর্াে (Contact with the Students ), ১৬.০০ িাে উত্তরোতা আশেক
য রদণােনা বা
বৃশত্ত/উপবৃশত্তর (Financial Incentives), ১৪.৬৭ িাে উত্তরোতা অনুপশস্থশতর জনয
আশেক
য জশরমানার

(Financial penalty ) আর ১.৩৩ িাে উত্তরোতা ক্লাদস

আনন্দোেক পশরদবে সৃটষ্ট এবাং শেক্ষারশতষ্ঠান ও শেক্ষােীদের জনয থটাল শে অযাপ,
(র্া শুিুমাে শেক্ষার কাদজ বযবহৃত হদব), এর পদক্ষ মত শেদেদেন।
শপশেদে পডা শেক্ষােীদের এশেদে আনদত শবদেষ পেদক্ষদপর থক্ষদে জশরদপ
অাংেগ্রহণকারীদের মিয থেদক ৮৩.৩৩ িাে অশতশরক্ত ক্লাস (Additional classes),

১৩.৩৩ িাে থকাশচাং (Coaching) আর ৩.৩৩ িাে MÖæc শেক্ষা কার্ক্রম
য
(রশত ২০ জন
শেক্ষেীর জনয ০১ জন

MÖæc শেক্ষক শনদোশ্চজত োদক) এবাং শনেশমত পরীক্ষা গ্রহণ এর

কো বদলদেন।
থেশণ পাঠোনদক আকষণীে
য ও ফলরসূ করার লদক্ষ শবদেষ পেদক্ষদপর থক্ষদে জশরদপ
অাংেগ্রহণকারী

উত্তরোতাদের

মিয

থেদক

৩৫.২১

িাে

শেক্ষােীদের

সাদে

সহদর্াশেতামূলক আচরণ (Collaborative behavior with students), ৩২.৩৯ িাে
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থেশণকক্ষ আিুশনকােন (Classroom modernization), ৩০.৯৯ িাে শেক্ষক রশেক্ষদণর
(Teacher training) কো বদলদেন।
অনলাইন ক্লাস পশরপূণ য ও কার্করী
য
কদর থতালার লদক্ষ শেক্ষকদেরদক শবদেষ
শবদবচনাে রাখা শবষেগুদলার থক্ষদে জশরদপ অাংেগ্রহণকারী উত্তরোতাদের থেদক
৩২.৬১ িাে শেক্ষকদের বযশ্চক্তেত রস্তুশত (Personal preparation of teachers ),
২২.৮৩ িাে সুন্দর পাওোরপদেন্ট স্লাইি (Create a best PowerPoint slides ), ২১.৭৪
িাে Interactive class-questioning, ২১.৭৪ িাে মূলযােন করার জনয সহজ অনলাইন
প্ল্যাটফদমরয (Using the easy online platform for evaluation), ১.০৯ িাে ICTথত
শবদেষ কদর Online Class সম্পশকযত পূণ েক্ষতা
য
োকার কো বদলদেন ।
শেক্ষােীদের আচরণ ও মূলযদবাি উন্নেদন শেক্ষা রশতষ্ঠানর িূ শমকার থক্ষদে জশরদপ
অাংেগ্রহণকারী উত্তরোতাদের মিয থেদক ২৯.৭০ িাে শেক্ষােীদের কাউশ্চেশলাং
(Counseling students), ২৬.৭৩ িাে সাশহতয ও সাাংস্কৃশতক চচযার (Literary and
cultural

practices),

২৪.৭৫

িাে

থমাটটদিেনাল

বযবস্থা

(মাশসক/ষান্মাশসক)

(Motivational Sessions), ১৭.৮২ িাে শেক্ষােীদের সমাজকলযাণমূলক কাদজ

DØy×করণ

(Encouraging social welfare work) আর ০.৯৯ িাে জনশতকতা ও িমীে

মূলযদবাি সম্পদকয িারণা থেোর উপদর গুরুত্ব শেদেদেন।

4.2 Main Findings: Online Interviews
জশরপ থেদক পাওো তদেযর শিশত্তদত আমরা বলদত পাশর থর্, বাাংলাদেদের শেক্ষা
বযবস্থাপনাে, শবদেষ কদর কদলজ পর্াদে,
য
শেক্ষােীদের উপশস্থশতর হার খুবই
আেঙ্কাজনক; র্া থেদে মানসম্মত শেক্ষাশবস্তাদর অন্তরাে হদে োাঁশডদেদে। এমতাবস্থাে
শেক্ষােীদের কাশ্চিত উপশস্থশত শনশ্চিত কদর, মানসম্মত শেক্ষাশবস্তাদরর লদক্ষ শেক্ষা
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বযবস্থাপনা থকমন হওো েরকার তা অনুসন্ধান করদত শেদে পশরচাশলত সাক্ষাৎকাদরর
মািযদম অশিজ্ঞ বযশ্চক্তেদণর থর্সব গুরুত্বপূণ মতামত
য
পাওো থেদে তার শবদেষণ কদর
মূল কোগুদলা এই অিযাদে পর্ােক্রদম
য
উদেখ কদরশে ।
আমাদের পশরচাশলত সাক্ষাৎকাদর অাংেগ্রহণকারী েু’জন অশিজ্ঞ শেক্ষক, শেক্ষকশেক্ষােীদের শনেশমত হাশ্চজরা শনশ্চিত করার কো বদলদেন, অনয েু’জন অশিজ্ঞ
শেক্ষক, বেদর একাশিক/ তদতাশিকবার গুরুত্ব অনুসাদর ক্লাস রুটটন পশরবতযন কদর
থস অনুসাদর ক্লাস চালাদনার কো বদলদেন।
এই সাক্ষাৎকাদর অাংেগ্রহণকারী সাতজন অশিজ্ঞ শেক্ষক, থেশণকক্ষ আিুশনকােন,
মাশিশমশিো রদজটর, স্মাটয দবািযসহ অনযানয উপকরণ সরবরাহ এবাং তার র্োর্ে
বযবহার শনশ্চিত করার উপর গুরুত্ব শেদেদেন।
সাক্ষাৎকাদর অাংেগ্রহণকারী েু’জন অশিজ্ঞ শেক্ষক, আিুশনক রর্ুশ্চক্ত শনিযর শেখন
পশরদবে ও রোসন বযবস্থাপনার, েু’জন শেক্ষক, শেক্ষক-শেক্ষােীর অাংেগ্রহণমূলক
শেক্ষণ-শেখান পিশতর আর অনয েু’জন অশিজ্ঞ শেক্ষক, ক্লাদস িারসামযপূণ শেক্ষকয
শেক্ষােী অনুপাদতর কো বদলদেন।
এ সাক্ষাৎকাদর অাংেগ্রহণকারী েু’জন অশিজ্ঞ শেক্ষক, শেক্ষােীদের Every Year or
Semester System Exam. গ্রহদণর, আর েু’জন অশিজ্ঞ শেক্ষক, উপর্ুক্ত মূলযােন
পিশতর কো বদলদেন।
শেক্ষার মান উন্নেদনর লদক্ষ পশরচাশলত সাক্ষাৎকাদর অাংেগ্রহণকারী পাচজন অশিজ্ঞ
শেক্ষক, শনেম কদর বািযতামূলক িাদব শেক্ষক শেক্ষােীদের লাইদিশরদত বই পডার
কো বদলদেন।
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এ সাক্ষাৎকাদর অাংেগ্রহণকারী শতনজন অশিজ্ঞ শেক্ষক রদোজনীে শেক্ষাোন সামগ্রী,
থিৌত অবকাঠাদমা, পশরেন্ন কযাম্পাস ও থেশণকক্ষ, শেক্ষােীদের র্াতাোদতর জনয
শনরাপে পশরবহণ বযবস্থার কো বদলদেন।
সাক্ষাৎকাদর অাংেগ্রহণকারী একজন অশিজ্ঞ শেক্ষক,

শেক্ষােীদের

েুবলতা
য

শচশিতকরণ ও শনরসদন বযবস্থা গ্রহণ, েু’জন অশিজ্ঞ শেক্ষক, সবল ও েুবলয
শেক্ষােীদের সমেদে

MÖæc

করা, একজন শপশেদে পডা শেক্ষােীদের উন্নশতর জনয

শবদেষ পেদক্ষপ গ্রহণ করার কো বদলদেন।
সাক্ষাৎকাদর অাংেগ্রহণকারী সাতজন অশিজ্ঞ শেক্ষক, শেক্ষােীদেরদক Motivation,
Counselling, Inspiration এর কো বদলদেন।
একজন অশিজ্ঞ শেক্ষক, থমিাবী ও কৃশত শেক্ষােীদের আনুষ্ঠাশনকিাদব পুরস্কার রোন,
একজন অশিজ্ঞ শেক্ষক, শেক্ষােীদের থমারাল িযালু থিদিলপদমন্ট, একজন শেক্ষক,
কযাম্পদস শেক্ষােীদের শনরাপত্তা শনশ্চিত করদনর কো বদলদেন।
শেক্ষার মান উন্নেদনর লদক্ষ পশরচাশলত এ সাক্ষাৎকাদর অাংেগ্রহণকারী একজন
অশিজ্ঞ শেক্ষক, শেক্ষােী ও অশিিাকদের সাদে শনেশমত থর্াোদর্াে স্থাপন, েু’জন
শেক্ষক, অশিিাবকদের র্ুক্ত করা, শতনজন বযশ্চক্ত, অশিিাবক সমাদবে করা আর
একজন অশিজ্ঞ শেক্ষক, শেক্ষক, শেক্ষােী, অশিিাবদকর মদিয সমেে ঘটাদনার কো
বদলদেন।
এ সাক্ষাৎকাদর অাংেগ্রহণকারী আট জন অশিজ্ঞ শেক্ষক, শেক্ষােীদের জনয সহশেক্ষা
কার্ক্রদমর
য
কো বদলদেন, েু’জন অশিজ্ঞ বযশ্চক্ত, শেক্ষােীদেরদক জাতীে অনুষ্ঠাদন ও
সাাংস্কৃশতক কার্ক্রদম
য
অাংেগ্রহদণর কো বদলদেন।
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মানসম্মত শেক্ষা রোদনর লদক্ষ পশরচাশলত এই সাক্ষাৎকাদর অাংেগ্রহণকারী
এোদরাজন অশিজ্ঞ শেক্ষক, শেক্ষকদের শস্কল থিদিলপদমদন্টর জনয শবশিন্ন
র্ুদোপর্ুেী রশেক্ষণ, থমাটটদিেনাল রশেক্ষণ এবাং In-house Training রোন কদর
মশনটশরাং এর মািযদম তার রদোে শনশ্চিত করদনর উপদর গুরুত্ব শেদেদেন।
এ সাক্ষাৎকাদর অাংেগ্রহণকারী শতনজন অশিজ্ঞ শেক্ষক, মানসম্মত শেক্ষা রোদনর
লদক্ষ পর্াপ্তসাংখযক
য
থর্ােয শেক্ষক, শেক্ষকদেরদক েদবষণামুখী করা এবাং শনেশমত
থসশমনার, শসদফাশ্চজোম করার উপর গুরুত্ব শেদেদেন।
সাক্ষাৎকাদর

অাংেগ্রহণকারী

েু’জন

অশিজ্ঞ

শেক্ষক,

শেক্ষকদের

পারফরদমে পর্াদলাচনা
য
কদর িাদলা শেক্ষকদের আনুষ্ঠাশনকিাদব পুরস্কৃত করার
উপদর গুরুত্ব শেদেদেন।
এ সাক্ষাৎকাদর অাংেগ্রহণকারী পাাঁচজন অশিজ্ঞ শেক্ষক, শেক্ষকদের থবতন জবসময
েূর কদর আকষণীে
য
ও সদন্তাষজনক থবতন-কাঠাদমা শনশ্চিত করদনর কো বদলদেন।
রশতষ্ঠাদনর সাশবক
য
মাদনান্নেদনর বযাপাদর আমাদের পশরচাশলত সাক্ষাৎকাদর
অাংেগ্রহণ কদর একজন অশিজ্ঞ শেক্ষক বদলদেন, থকবল মাে রশতষ্ঠান রিানই নে
বরাং সকল শেক্ষক, কমকতয
য া, কমচারী
য
ও েিযশনাং বশির সকদলর আন্তশরক রদচষ্টা ও
আন্তশরক সশদ্বো েরকার, তদব এ থক্ষদে রশতষ্ঠান রিানদক স্বশ্চক্রে িূ শমকা পালন
করদত হদব। েু’জন অশিজ্ঞ শেক্ষক বদলদেন থর্, রর্ুশ্চক্ত জ্ঞান সম্পন্ন রশতষ্ঠান রিান
শনবাচন
য
করদত হদব এবাং েিশনাংবশিদক
য
শেক্ষানুরােী হদত হদব।
এ সাক্ষাৎকাদর অাংেগ্রহণকারী েু’জন অশিজ্ঞ শেক্ষক, েক্ষ ও শনরদপক্ষ রোসশনক
কশমটট েঠন, শবিােীে রিাদনর োশেত্ব থরাদটেদনর শিশত্তদত পশরবতযন করার কো
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বদলদেন এবাং রশতষ্ঠাদনর সকল কমকতয
য া, শেক্ষক ও কমচারীর
য
মদিয থকান িরদনর
থমরুকরণ

MÖæwcs) না থরদখ সবার মদিয সুসম্পকয রশতষ্ঠা উপদর

গুরুত্ব শেদেদেন।

একজন অশিজ্ঞ শেক্ষক বদলদেন থর্, শেক্ষা রশতষ্ঠাদন ১০ বেদরর জনয োে রাজনীশত
শনশষিকরণ করদত হদব এবাং শেক্ষকদের রাজননশতক রিাব শেক্ষা রাশতষ্ঠাদন রেেনয
করা থেদক শবরত োকদত হদব।
এই সাক্ষাৎকাদর অাংেগ্রহণকারী েেজন অশিজ্ঞ শেক্ষক, শেক্ষক-কমচারীদের
য
সমেদে মাশসক পর্াদলাচনা
য
সিা, কার্কর
য
রশতষ্ঠাশনক বযবস্থাপনা, শবশিন্ন কশমটট
েঠদনর মািযদম মশনটশরাং (তত্ত্বাবিান) থজারোর করা কো বদলদেন এবাং রশতষ্ঠান
সাংশেষ্ট সকদলর জনয জবাবশেশহতা শনশ্চিত করার উপদর গুরুত্ব শেদেদেন।

4.3 A Brief Analysis
মানসম্মত শেক্ষার জনয শেক্ষা বযবস্থাপনার লদক্ষয পশরচাশলত মাঠ জশরপ থেদক পাওো
তেয শবদেষণ করদল থেখা র্াে থর্, কদলজগুদলাদত শেক্ষােীদের উপশস্থশতর হার
অদনকটাই কম। আদরা লক্ষয করা র্াে থর্, স্বািাশবক অবস্থার ক্লাদসর থচদে অনলাইন
ক্লাদস শেক্ষােীদের উপশস্থশতর হার আদরা অদনক কম। এই জশরপ থেদক জানা র্াে থর্,
এইচএসশসদত স্বািাশবক ক্লাদস ৬৬.৬৭ িাে রশতষ্ঠাদন ৭৫ িাে শেক্ষােী ক্লাদস
উপশস্থত োকদলও অনলাইন ক্লাদস শেদে থেখা থেদে ৭৫িাে রশতষ্ঠাদন ৫০িাে
শেক্ষােী ক্লাদস উপশস্থত োদক। এ সকল রশতষ্ঠাদনর অনাস য পর্াদে
য স্বািাশবক অবস্থাে
৭৫ িাে রশতষ্ঠাদনর ক্লাদস ৭৫ িাে শেক্ষােী উপশস্থত োদক আর এই থরাগ্রাদম
অনলাইন ক্লাদস ৮৫.৭২ িাে রশতষ্ঠাদন ৫০ িাদের কম শেক্ষােী ক্লাদস উপশস্থত োদক।
শিশগ্র পাস থরাোদম স্বািাশবক অবস্থাে ৬৬.৬৭ িাে রশতষ্ঠাদন ৫০ িাদের কম
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শেক্ষােী ক্লাদস উপশস্থত োকদলও অনলাইন ক্লাদস ৬২.৫ িাে রশতষ্ঠাদনই ২৫ িাে এর
কম শেক্ষােী ক্লাদস উপশস্থত োদক। আর মাস্টাস থেষ
য
পদব য স্বািাশবক অবস্থাে ৮০ িাে
রশতষ্ঠাদন ৫০ িাদের কম শেক্ষােী ক্লাদস উপশস্থত োদক আর অনলাইন ক্লাদস ৬০
িাে রশতষ্ঠাদন ৫০ িাদের কম শেক্ষােী ক্লাদস উপশস্থত োদক।
(শবস্তাশরত Table No. 12 থত) ।
থমাটকো, মাঠ জশরপ থেদক পাওো শেক্ষােীদের ক্লাদস উপশস্থশতর হার পর্াদলাচনা
য
করদল থেখা র্াে থর্, কদলজ পর্াদে
য
শেক্ষােীদের ক্লাদস উপশস্থশতর হার খুবই
আেঙ্কাজনক। স্বািাশবক অবস্থাে উপশস্থশত শকেুটা হদলও অনলাইন ক্লাদস শেক্ষােীদের
উপশস্থশতর হার আদরা অদনক কম লক্ষ করা থেদে। আর এইচএসশস, অনাস, য শিশগ্র পাস
ও মাস্টাস যথরাগ্রাদমর মদিয এইচএসশসদত উপশস্থশত শকেুটা থবশে হদলও অনাস যপর্াদে
য
শেক্ষােীদের উপশস্থশতর হার শকেুটা কম।
আমাদের পশরচাশলত জশরদপর শরদপাটয এবাং থেদের শবশিন্ন কদলদজর অশিজ্ঞ শেক্ষক
েদণর সাদে কো বদল থেখা র্াে থর্, বাাংলাদেদের কদলজ পর্াদের
য
শেক্ষােীদের ক্লাদস
উপশস্থশতর হার খুবই কম এর মদিয েহর অঞ্চদলর কদলজগুদলার থচদে গ্রামাঞ্চদলর

কদলজগুদলাদত শেক্ষােীদের উপশস্থশতর হার অদনক কম। আর ক্লাদস শেক্ষােীদের
উপশস্থশতর এই রবণতা সবার জনয মানসম্মত শেক্ষা শবস্তাদরর রশতবন্ধক বদল জশরপ মতামদত
উদঠ এদসদে।

ক্লাদস শেক্ষােীদের উপশস্থশতর হার কম োকার কারণ অনুসন্ধান করদত শেদে শকেু
অশিজ্ঞ শেক্ষক ও জশরদপ অাংেগ্রহণকারী শেক্ষােীদের কাে থেদক র্া পাওো র্াে তা
হদলা- শেক্ষােীদের ক্লাদস উপশস্থশতদত বািযবািকতা না োকা, শেক্ষােীদের রাইদিট
পডাদক ক্লাদসর শবকল্প শহদসদব মদন করা, শেক্ষােীদের অনয কাদজ সম্পৃক্ত োকা,
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থেশণকদক্ষর আকষণহীনতা
য
এবাং অশিিাবদকর উোসীনতা বা অসদচতনতা ইতযাশে
শবষেগুদলা অদনকাাংদে োেী।
অনযশেদক অনলাইন ক্লাদসর শেক্ষােীদের অনুপশস্থশতর কারণ শহদসদব জশরপ থেদক র্া
পাওো র্াে তা হদলা- শেক্ষােীদের স্মাটয দফান বা অনুরূপ থকাদনা শিিাইস না
োকা, গ্রামাঞ্চদলর েুবলয ইন্টারদনট থসবা, বযেবহুল ইন্টারদনট পযাদকজ, একগুাঁ দেশম
অনলাইন ক্লাস, শেক্ষােীদের সমদের সাদে তাল শমশলদে না চলা, র্াদের স্মাটয দফান
রদেদে তাদের থফসবুক বা অনয থকাদনা সাইদট থবশে কদর মদনাদর্াে থেওো ইতযাশে
শবষেগুদলা অদনকাাংদে োেী।
তদব জশরপ থেদক পাওো একটট িাদলা শবষে হদলা- শবেত সমদের থচদে উচ্চ শেক্ষার
রশতষ্ঠানগুদলাদত নারী শেক্ষােীর সাংখযা ক্রমােদে বৃশ্চি পাদে। অশিজ্ঞ শেক্ষকেদণর
মদত, আদেকার শেদন থর্খাদন উচ্চশেক্ষা থতা েূদরর কো রাইমাশর বা মািযশমক পর্াে
য
থেদক

নারীদের

শেক্ষাজীবন

থেষ

হদতা,

থসখাদন

বতযমাদন

উচ্চশেক্ষার

রশতষ্ঠানগুদলাদতও নারী পুরুষ শেক্ষােীর হার রাে সমান হদেদে এবাং শকেু শকেু
রশতষ্ঠাদন নারী শেক্ষােীর সাংখযা পুরুষ শেক্ষােীর থচদে থবশে মদন হদে ।
র্াইদহাক আমাদের জাশত তো থেেদক উন্নত ও সমৃি থেদে পশরণত করদত হদল
মানসম্মত শেক্ষার শবকল্প থনই আর এই মানসম্মত শেক্ষার জনয সরকাদরর শবশিন্ন
রদচষ্টা,

রীশত-নীশত

ও

শনেম-কানুন

এর

সাদে

সাদে

আমাদের

থেদের

শেক্ষারশতষ্ঠানগুদলাদকও শবদেষ কদর কদলজগুদলাদক কার্করী
য
শেক্ষা বযবস্থাপনা
(Teaching Management) রশতষ্ঠার মািযদম শেক্ষােীদের ক্লাদস উপশস্থশত বৃশ্চিকরণ
এবাং থেণীপাঠোনদক আিুশনক ও র্ুদোপুদর্ােী কদর তু লদত হদব। এদক্ষদে শেক্ষক ও
শেক্ষােীদের মদিয সহদর্াশেতামূলক আচরণ ও সু-সম্পকয রশতষ্ঠা করদত হদব।
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সদবাপশর
য
ক্লাদস শেক্ষােীদের উপশস্থশত বৃশ্চি করার লদক্ষ তাদেরদক সটঠকিাদব মুলযােন
কদর পারফরমযাদের শিশত্তদত রদনােণা, পুরুষ্কার বা সাংবিনা
য রোন কদর শেক্ষােীদের
মদিয উৎসাহ, উেীপনা বাডাদত হদব। শেক্ষােীদেরদক জনশতক শেক্ষা শেদত হদব, থসই
সাদে অশবিাবকদের সম্পৃক্ততা বারাদত হদব বদল অশিজ্ঞ শেক্ষকেদণর মতামত থেদক
পাওো থেদে।
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5. LESSONS OF THE STUDY: A BRIEF OVERVIEW

5.1 Main Comments and Opinions
মানসম্মত শেক্ষার (Quality Education) জনয থর্সব শবষদের েরকার হে, তার মদিয
গুরুত্বপূণ য হল রশতষ্ঠাদনর শেক্ষা বযবস্থাপনা (Teaching Management)। ব্দহ েনই
ান সম্মে রিক্ষনহ (Quality Education) জনয রদোজনীে শেক্ষা বযবস্থাপনার
(Teaching Management) অদেষণ করদত শেদে আমরা থর্ জশরপ পশরচালনা কদরশে
তাদত থেখা থেদে থর্, আমাদের থেদের শেক্ষা রশতষ্ঠানগুদলাদত শবদেষ কদর কদলজ
পর্াদের
য
উচ্চ স্তদর (স্নাতক ও স্নাতদকাত্তর পর্াদে)
য
শেক্ষােীদের উপশস্থশতর হার খুবই
কম। অল্পসাংখযক কদলজ োডা অশিকাাংে কদলদজই শেক্ষােী উপশস্থশতর হার ২৬%৫০% এর মদিয। এমনশক শকেু শকেু কদলদজর শকেু থরাগ্রাদম ২৫% বা তার কম
শেক্ষােীর উপশস্থশত লক্ষ করা থেদে; র্া আমরা আমাদের জশরপ শরদপাদটয উদেখ
কদরশে।
র্াই থহাক, কদলদজর শেক্ষােীদের ক্লাদস উপশস্থশতর এইরূপ অবস্থাে মানসম্মত শেক্ষা
(Quality Education) রোন করা সম্ভব নে বদল সাক্ষাৎকাদর অাংেগ্রহণকারী অদনক
অশিজ্ঞ শেক্ষক মত রকাে কদরদেন। সুতরাাং এ অবস্থা থেদক উত্তরদণর জনয অোৎ
য
মানসম্মত শেক্ষা (Quality Education) শনশ্চিত করদণর জনয রশতষ্ঠানগুদলাদত শেক্ষা
বযবস্থাপনা (Teaching Management) সমৃি করদত হদব, থসই সাদে রশতষ্ঠাদন শেক্ষােী
বান্ধব পশরদবে জতশর করদত হদব এবাং রশতষ্ঠাদনর শেক্ষা সাংশেষ্ট সকলদক েক্ষ ও
আন্তশরক হদত হদব এবাং সকলদকই শনজ শনজ োশেদত্বর জনয জবাবশেশহতা শনশ্চিত
করদত হদব বদল অদনদকর মতামত থেদক পাওো থেদে।
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এখন মানসম্মত শেক্ষার (Quality Education) জনয রশতষ্ঠাদনর শেক্ষা বযবস্থাপনা
(Teaching Management) থকমন হদত পাদর থস বযাপাদর থেদের শবশিন্ন শেক্ষা
রশতষ্ঠাদনর অদনক অশিজ্ঞ শেক্ষক থর্সব মতামত শেদেদেন তার মূল শবষে হদলা
রশতষ্ঠাদনর থিৌত অবকাঠাদমা, শবদেষ কদর থেশণকদক্ষর আিুশনকােন করদত হদব;
থসই সাদে শেক্ষকদের রশেক্ষদণর মািযদম তাদেরদক েক্ষ কদর শেক্ষােীদের ক্লাদস
উপশস্থত শনশ্চিতকরদণর কার্কশর
য
রশ্চক্রো গ্রহণ করদত হদব।
ক্লাদস শেক্ষােীদের উপশস্থশত শনশ্চিতকরদণর কার্কশর
য
রশ্চক্রো শহদসদব অশিজ্ঞ শেক্ষক
েদণর কাে থেদক থর্ সব মতামত বা সুপাশরে পাওো থেদে তা হদলা:
ক্লাদসর শেক্ষােীদের উপশস্থশত মশনটশরাং করদত হদব, শেক্ষােী ও অশিিাকদের সাদে
শনেশমত থর্াোদর্াে স্থাপন তো শেক্ষক, শেক্ষােী, অশিিাবদকর মদিয সমেে
(অশিিাবক সমাদবে) ঘটাদত হদব এবাং থসই সাদে থকউ থকউ আশেক
য রদণােনা
(Financial Incentives), বা আশেক
য জশরমানার (Financial penalty) কোও বদলদেন।
অদনদকর মদত, থেশণ পাঠোনদক আকষণীে
য
ও

ফলরসূ করদত হদব, শেক্ষক-

শেক্ষােীর অাংেগ্রহণমূলক শেক্ষণ-শেখান পিশতর (Teaching Learning Method)
রবতযন করদত হদব; এদক্ষদে শেক্ষকদক শেক্ষােীদের সাদে সহদর্াশেতামূলক আচরণ
(Collaborative behavior with students) তো শেক্ষক শেক্ষােীদের মদিয সুসম্পকয
রশতষ্ঠা করদত হদব। কাদরা কাদরা মদত, রশত ২০ জন শেক্ষেীর জনয একজন

MÖæc

শেক্ষক শনদোশ্চজত কদর, শেক্ষােীদের েুবলতা
য
শচশিত কদর তা শনরসদনর বযবস্থা গ্রহণ
করদত হদব। তাদের মদত শপশেদে পডা শেক্ষােীদের জনয অশতশরক্ত ক্লাস (Additional
classes) বা থকাশচাং (Coaching) এর বযবস্থা করদত হদব, থসই সাদে সবল ও েুবলয
শেক্ষােীদের সমেদে MÖæc কদর তাদেরদক স্টযাশি করাদত হদব এবাং বািযতামূলক িাদব
তাদেরদক লাইদিশরদত বই পডদত হদব। শেক্ষােীদের শনেশমত পরীক্ষা গ্রহণ কদর সটঠক
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মূলযােদনর মািযদম তাদের পারফরমযাে র্াচাই কদর থমিাবী ও কৃশত শেক্ষােীদের
আনুষ্ঠাশনকিাদব পুরস্কার রোন করাসহ কযাম্পাদস শেক্ষােীদের শনরাপত্তা শনশ্চিত
করা এবাং র্াতাোদতর জনয শনরাপে পশরবহণ বযবস্থার কো অদনদকর মতামদত উদঠ
এদসদে।
অদনদকই শেক্ষােীদের জনয সহশেক্ষা কার্ক্রম
য
থজারোর করা, থসই সাদে তাদের
জাতীে অনুষ্ঠাদন ও সাাংস্কৃশতক কার্ক্রদম
য
অাংেগ্রহদণর কো বদলদেন।
শেক্ষােীদের আচরণ ও মূলযদবাি উন্নেদনর থক্ষদে অদনদকই শেক্ষােীদেরদক
Motivation, Counselling, Inspiration এর কো বদলদেন, থসই সাদে অদনদকই
শেক্ষােীদের সমাজকলযাণমূলক কাদজ

DØy×করণ

(Encouraging social welfare

work) এবাং জনশতকতা ও িমীে মূলযদবাি সম্পদকয িারণা থেোর উপদর গুরুত্ব
শেদেদেন।
মানসম্মত শেক্ষার (Quality Education) অপশরহার্ য উপকরণ শহদসদব অদনদকই
পর্াপ্তসাংখযক
য
েক্ষ ও থর্ােয শেক্ষদকর কো বদলদেন এদক্ষদে তারা শেক্ষকদের শস্কল
থিদিলপদমদন্টর (Skills Development) জনয শবশিন্ন র্ুদোপদর্ােী রশেক্ষণ,
থমাটটদিেনাল রশেক্ষণ এবাং In-house Training রোন কদর মশনটশরাং এর মািযদম
তার রদোে শনশ্চিত করদণর উপদর গুরুত্ব শেদেদেন। থসই সাদে অদনদকই
শেক্ষকদের থবতন জবসময েূর কদর আকষণীে
য
ও সদন্তাষজনক থবতন-কাঠাদমা
শনশ্চিত করদনর কো বদলদেন।
রশতষ্ঠাদনর সাশবক
য মাদনান্নেদনর বযপাদর, রর্ুশ্চক্ত জ্ঞান এবাং র্দেষ্ট রোসশনক েক্ষতা
সম্পন্ন রশতষ্ঠান রিান ও শেক্ষানুরােী েিশনাংয বশির উপদর গুরুত্ব শেদে অদনদকই
শেক্ষক, কমকতয
য া, কমচারী
য
তো রশতষ্ঠাদনর শেক্ষাসাংশেষ্ট সকদলর আন্তশরক রদচষ্টা
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ও আন্তশরক সশেোর উপদর গুরুত্ব শেদেদেন, তদব এ থক্ষদে তারা রশতষ্ঠান রিানদক
স্বশ্চক্রে িূ শমকা পালদনর কো বদলদেন।

5.2 Some Urgent Measures
বাাংলাদেদে সািারণ শেক্ষার কদলজ পর্াদে
য শেক্ষােীদের ক্লাদস উপশস্থশত শেন শেন কদম
র্াদে। অশিজ্ঞ শেক্ষকদের িারণা এবাং জশরদপ অাংেগ্রহণকারী শেক্ষােীদের মতামত
অনুর্ােী কদলজ পর্াদে
য শেক্ষােীদের ক্লাদস উপশস্থশত কম োকার জনয শেক্ষােীদের
ক্লাদস উপশস্থশতদত বািযবািকতা না োকা, শেক্ষােীদের রাইদিট পডাদক ক্লাদসর শবকল্প
শহদসদব মদন করা, শেক্ষােীদের অনয কাদজ সম্পৃক্ত োকা, থেশণকদক্ষর আকষণহীনতা
য
এবাং অশিিাবদকর উোসীনতা বা অসদচতনতা ইতযাশে শবষেগুদলা অদনকাাংদে োেী।
অনযশেদক

থকাশিি-১৯

এর

শবেবযাপী

েুদর্ােমে
য

মুহদূ তযও

আমাদের

থেদের শেক্ষােীদের পডাদলখা চাশলদে শনদত থর্ অনলাইন বযবস্থা চালু করা হদেদে,
তাদতও শেক্ষােীদের উপশস্থশতর হার স্বািাশবক অবস্থার থচদে আদরা অদনক কম থেখা
থেদে। অশিজ্ঞ শেক্ষকেদণর িারণা এবাং জশরদপ অাংেগ্রহণকারী শেক্ষােীদের মতামত
অনুর্ােী কদলজ পর্াদের
য
অনলাইন ক্লাদস শেক্ষােীদের উপশস্থশতর হার কম োকার
জনয শেক্ষােীদের স্মাটয দফান বা অনুরূপ থকাদনা শিিাইস না োকা, গ্রামাঞ্চদলর েুবলয
ইন্টারদনট

থসবা,

বযেবহুল

ইন্টারদনট

পযাদকজ,

একগুাঁ দেশম

অনলাইন

ক্লাস, শেক্ষােীদের সমদের সাদে তাল শমশলদে না চলা, র্াদের স্মাটয দফান রদেদে তাদের
থফসবুক বা অনয থকাদনা সাইদট থবশে কদর মদনাদর্াে থেওো ইতযাশে শবষেগুদলা
অদনকাাংদে োেী।
র্াই থহাক শেক্ষার গুণেত মান উন্নত কদর সবার জনয মানসম্মত শেক্ষা শনশ্চিত করদত
হদল শেক্ষােীদের ক্লাস মুখী তো ক্লাদস শেক্ষােীদের উপশস্থশত বাডাদত হদব । সুতরাাং
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মানসম্মত শেক্ষার জনয শেক্ষার অনযানয উপকরণগুদলা থর্মন রশতষ্ঠাদনর থিৌত
অবকাঠাদমা, আিুশনক ক্লাসরুম, েক্ষ শেক্ষকমন্ডলী, সমৃি লাইদিশর ইতযাশে শনশ্চিত
করা সাদপদক্ষ ক্লাদে শেক্ষােীদের উপশস্থশত বাডাদনা অতীব জরুরী হদে োাঁশডদেদে বদল
সাক্ষাৎকাদর অাংেগ্রহণকারী অশিজ্ঞ শেক্ষক মতামত থেদক পাওো থেদে। তদব ক্লাদস
শেক্ষােীদের উপশস্থশত বাডাদনা এবাং মানসম্মত শেক্ষার শনশ্চিত করার রশ্চক্রো শহদসদব
অদনদকর মতামত থেদক র্া পাওো থেদে তা হল:
❖ মানসম্মত শেক্ষার myôy বযবস্থাপনা: ক্লাদস শেক্ষােীদের উপশস্থশত শনশ্চিত করার জনয
মানসম্মত শেক্ষার myôy বযবস্থাপনা শনিারণ
য কদর েক্ষতার সাদে তার সটঠক বাস্তবােন
করা।
❖ ক্লাস টটশচাং শনশ্চিত করা: মানসম্মত শেক্ষার জনয ক্লাস টটশচাং একটট গুরুত্বপুণ শবষে,
য
এদক্ষদে শেক্ষক-শেক্ষােীর অাংেগ্রহণমূলক শেক্ষণ-শেখান পিশতর (Teaching
Learning Method) রবতযন কদর শেক্ষকদক শেক্ষােীদের সাদে সহদর্াশেতামূলক
আচরণ (Collaborative behavior with students) তো শেক্ষক শেক্ষােীদের মদিয
সুসম্পকয রশতষ্ঠা করা।
❖ মশনটশরাং: মশনটশরাংএর মািযদম শেক্ষক-শেক্ষােীরদের সামশগ্রক কার্ক্রম
য
শনশ্চিত
করা।
❖ পুরষ্কার/ উপবৃশত্ত: শেক্ষােীদের সামশগ্রক িাদলা পারফদমে
য এর জনয তাদেরদক
পুরষ্কার বা উপবৃশত্ত রোদনর মািযদম DØy×করণ।
❖ শেক্ষক শেক্ষােী ও অশিিাবদকর সমেে : ক্লাদস শেক্ষােীদের উপশস্থশত শনশ্চিত কদর
মানসম্মত শেক্ষার রোন করদত শেক্ষক শেক্ষােী ও অশিিাবদকর সমেে ঘটাদত
শেক্ষােী ও তাদের অশিিাবদকর সাদে থর্াোদর্াে স্থাপন।
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❖ রদণােণা

রোন: শেক্ষকদেরদক তাদের িাদলা পারফদমে
য এর জনয শবদেষ

রদণােণা রোন।
❖ সতকীকরন ও রদোজশনে বযাবস্থা: সামশগ্রক বযবস্থাপনা শনশ্চিত করদত সাংশেস্ট
সকলদক সতকয করা এবাং অনয রদোজনীে বযাবস্থা থনওো।
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6. SUMMARY AND CONCLUSIONS

6.1 Major Findings
বাাংলাদেদের শেক্ষা বযবস্থাপনা শবদেষ কদর কদলজ পর্াদের
য
শেক্ষা বযবস্থাপনা
পর্দবক্ষণ
য
এবাং শবদেষণ থেদক বলা র্াে থর্, কদলজগুদলাদত শেক্ষােীদের উপশস্থশতর
হার খুবই কম র্া থেদে মানসম্মত শেক্ষার অন্তরাে। এ অবস্থাে মানসম্মত শেক্ষার জনয
কদলজগুদলাদত শেক্ষােীদের উপশস্থশত বৃশ্চি করার র্াবতীে পেদক্ষপসহ সামশগ্রক
বযবস্থাপনা শনিারণ
য
এবাং তার বাস্তবােন শনশ্চিত করদত হদব। এদক্ষদে রশতষ্ঠাদনর
রিান ও েিশনাংয বশিসহ সকল শেক্ষক ও কমচারীর
য
আন্তশরক রদচষ্টা একান্ত রদোজন,
থসই সাদে অশিিাবকদের সম্পৃক্ততা খুবই কার্করী
য
পেদক্ষপ হদত পাদর বদল জশরপ
শরদপাদটয পাওো থেদে। অোৎ
য শেক্ষক, শেক্ষােী এবাং অশিিাবক এ শতদনর মদিয একটট
সমেে ঘটাদত হদব; এ থক্ষদে আশেক
য রদণােনাও একটট কার্করী
য
পেদক্ষপ হদত পাদর
বদল অদনদকর মত।
মানসম্মত শেক্ষার থক্ষদে রশতষ্ঠাদন থিৌত অবকাঠাদমা শবদেষ কদর ক্লাসরুদমর
আিুশনকােন এবাং শবশিন্ন কার্করী
য
রশেক্ষদণর মািযদম শেক্ষকদের থপোেত েক্ষতা
বৃশ্চি এবাং তার রদোে শনশ্চিত করদণর রদোজনীেতার উপদর অশিজ্ঞ শেক্ষকেদণর
মতামত পাওো থেদে, তদব এদক্ষদে শেক্ষকেদণর আন্তশরকতা ও মানশসকতার
শবষেটটদকও অদনদকই গুরুত্বপূণ শহদসদব
য
মত শেদেদেন।
মানসম্মত শেক্ষার জনয শেক্ষােীর অাংেগ্রহণমূলক শেক্ষণ-শেখান পিশতর (Teaching
Learning Method) রবতযন করদত হদব; এদক্ষদে শেক্ষকদক শেক্ষােীদের সাদে
সহদর্াশেতামূলক আচরণ (Collaborative behavior with students) তো

শেক্ষক

শেক্ষােীদের মদিয সুসম্পকয রশতষ্ঠা করদত হদব, অনলাইন ক্লাস এর জনয শেক্ষকদের
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বযশ্চক্তেত রস্তুশত, শবদেষ কদর আইশসটটদত েক্ষতার োকদত হদব, পাওোর পদেন্ট স্লাইি
জতশর কদর আদলাচয শবষেদক সুন্দরিাদব শেক্ষােীদের সামদন উপস্থাপন করদত হদব
এবাং মূলযােদনর জনয সহদজ বযবহারদর্ােয অনলাইন প্ল্াটফম জতশর
য
করদত হদব।
শেক্ষােীদের েুবলতা
য
শচশিত কদর তা শনরসদনর বযবস্থা গ্রহণ করদত হদব। থসই সাদে
শপশেদে পডা শেক্ষােীদের জনয অশতশরক্ত ক্লাস (Additional classes) এর বযবস্থা করদত
হদব এবাং সবল ও েুবলয শেক্ষােীদের সমেদে

MÖæc কদর তাদেরদক স্টযাশি করাদত হদব

এবাং বািযতামূলকিাদব তাদেরদক লাইদিশরদত বই পডদত হদব।
শেক্ষােীদের শনেশমত পরীক্ষা গ্রহণ কদর সটঠক মূলযােদনর মািযদম তাদের
পারফরমযাে র্াচাই কদর থমিাবী ও কৃশত শেক্ষােীদেক আনুষ্ঠাশনকিাদব পুরস্কার রোন
করাসহ কযাম্পাদস শেক্ষােীদের শনরাপত্তা শনশ্চিত করা এবাং র্াতাোদতর জনয শনরাপে
পশরবহণ বযবস্থার কো অদনদকর মতামদত উদঠ এদসদে।
সবদেদষ মানসম্মত শেক্ষার জনয শেক্ষা বযবস্থাপনার থক্ষদে পশরচাশলত জশরপ থেদক
একো বলা র্াে থর্, মানসম্মত শেক্ষার সকল উপকরণ শনশ্চিত কদর বাশষক
য
একাদিশমক কযাদলন্ডার অনুর্ােী কমপশরকল্পনাদক
য

myôyিাদব বাস্তবােন করদত হদব।

আর থস জনয েণতাশিক পিশতদত থোট থোট শকেু কশমটট েঠন কদর শেদে তাদের
মািযদম একাদিশমক কার্ক্রম
য

myôyিাদব সম্পন্ন করদত হদব এবাং এ সব কশমটটর মদিয

স্বেতা এবাং জবাবশেশহতা শনশ্চিত করদত হদব। থসই সাদে রদতযক শবিাদে শনশেযষ্ট সমে
অন্তর থরাদটেন-এর মািযদম শবিােীে রিাদনর োশেত্ব পশরবতযন কদর সুচারুরূদপ
শবিােীে কার্ক্রম
য
পশরচালনা করদত হদব। শেক্ষা রশতষ্ঠাদনর কযাম্পাদস সকল িরদনর
রাজননশতক কমকাণ্ড
য
শনশষি করদত হদব। শেক্ষােীদের সহশেক্ষা কার্ক্রম
য
থজারোর
করদত হদব; তাদেরদক কাউশ্চেশলাং বা থমাটটদিেন করদত হদব অোৎ
য তাদেরদক
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েুনীশতশবদরািী এবাং জনশতক শেক্ষাে শেশক্ষত করদত হদব। সদবাপশর,
য
মানসম্মত শেক্ষার
জনয রশতষ্ঠাদনর Teaching Management Commity থক অদনক েক্ষ এবাং আন্তশরক
হদত হদব; তাদের মদিয শনরদপক্ষতা, স্বেতা এবাং জবাবশেশহতা োকদত হদব। সদবাপশর
য
Teaching Management Committee-থক থর্দকাদনা মূদলযই মানসম্মত শেক্ষার
(quality education)

myôy পশরকল্পনা এবাং তা বাস্তবােন করদত হদব। তদব এ সকল

থক্ষদে রশতষ্ঠাদনর রিান, রশতষ্ঠান রোসন এবাং েিশনাংয বশি কতৃক
য Teaching
Management Committee-থক সাশবক
য সহােতা রোন করদত হদব; তদবই একটট
শেক্ষারশতষ্ঠান শেক্ষার গুণেত মাদনান্নেন করদত পারদব অোৎ
য মানসম্মত শেক্ষা
(Quality education) রোন করদত পারদব।

6.2 Policy Implications
মানসম্মত শেক্ষার জনয রদোজনীে শেক্ষা বযবস্থাপনা শনিারদণর
য
থক্ষদে পশরচাশলত
জশরপ থেদক পাওো তদেযর শিশত্তদত এই থসকেদন আমরা র্া বলদত পাশর তা হল❖ আদরা েিীর েদবষণার মািযদম শেক্ষােীদের অনুপশস্থশতর কারণ অনুসন্ধান কদর
তার দ্রুত সমািাদনর জনয রােীে পর্াে
য থেদক (জা: শব:) উদেযাে থনওো।
❖ শেক্ষার মান শকিাদব বাডাদনা র্াে থস বযাপাদর সরকাদরর সাদে সাদে
রশতষ্ঠানগুদলাদক কার্করী
য
উদেযাে শনদে তার বাস্তবােন করন।
❖ মযাদনজদমন্ট কশমটটদক শেক্ষােী ও অশবিাবকদের সাদে থর্াোদর্াে করা অোৎ
য
অশবিাবকদের সম্পৃক্ততা বজাে রাখদত হদব।
❖ থেশণ পাঠোনদক আকষণীে
য
ও ফলরসূ করার জনয শেক্ষার সবিরদনর
উপকরণসহ থেশণকক্ষদক আিুশনকােন করদত হদব এবাং শেক্ষােীদের সাদে
শেক্ষকদক সহদর্াশেতামূলক আচরণ ।
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❖ থপোেত েক্ষতা উন্নেদনর লদক্ষ শেক্ষকদেরদক শবষেশিশত্তক ও সমদোপদর্ােী
রশেক্ষণ রোন, থসই সাদে শনজ রশতষ্ঠাদন In House Training এর বযবস্থা করদত
হদব এবাং মশনটশরাং এর মািযদম তার বযবহার শনশ্চিতকরণ। শেক্ষকদের থবতন
জবসময েূর কদর তাদের আে-সামাশ্চ
য
জক অবস্থাদক উন্নত রাখা।
❖ শবশিন্ন রশ্চক্রোর মািযদম ক্লাদস শেক্ষােী উপশস্থশত শনশ্চিতকরণ পরীক্ষার মািযদম
শেক্ষােীদের পারফরদমে মূলযােন কদর থস অনুর্ােী তাদেরদক পুরুষ্কার, রদনােণা
বা সাংবিনা
য রোন কদর শেক্ষােীদের মদিয উৎসাহ ও উেীপনা বাডাদনা।
❖ শপশেদে পডা শেক্ষােীদেরদক এশেদে আনার জনয অশতশরক্ত ক্লাদসর বযবস্থা করদত
হদব, থসই সাদে েশরব ও থমিাবী শেক্ষােীদেরদক আশেক
য সহদর্াশেতা, রদনােণা বা
উপবৃশত্ত রোদনর মািযদম DØy×করণ।
❖ শেক্ষক ও শেক্ষােীদের জনয লাইদিশরদত বই পডার শনেম কদর মশনটশরাং-এর
মািযদম তা শনশ্চিতকরণ।
❖ শেক্ষক ও শেক্ষােীদের জনয রশতষ্ঠাদনর শনজস্ব পশরবহণ বযবস্থা, তাদের আবাসন
বযবস্থা এবাং কযাম্পাদস তাদের শনরাপত্তা শনশ্চিতকরণ।
❖ শেক্ষা রশতষ্ঠাদনর কযাম্পাদস সকল িরদনর রাজননশতক কমকাণ্ড
য
শনশষিকরণ, থসই
সাদে কযাম্পাসদক থর্দকাদনা থনোসহ অনয সকল িরদনর েুষ্কৃতী মুক্ত রাখা।
❖ শেক্ষােীদের সহশেক্ষা কার্ক্রম
য
থজারোর করা, থসই সাদে তাদেরদক কাউশ্চেশলাং বা
থমাটটদিেন করন এবাং েুনীশতশবদরািী ও জনশতক শেক্ষাে শেশক্ষতকরণ।
এসব শকেুর জনযই শেক্ষা রশতষ্ঠাদনর টটশচাং মযাদনজদমন্ট কশমটটদক অদনক েক্ষ এবাং
থর্ােযতা সম্পন্ন হওো। তাদের মদিয শনরদপক্ষতা, স্বেতা এবাং জবাবশেশহতা োকা।
সদবাপশর
য
টটশচাং মযাদনজদমন্ট কশমটটদক থর্দকাদনা মূদলযই মানসম্মত শেক্ষার

myôz

পশরকল্পনা রনেণ এবাং তা বাস্তবােন করা। তদব এ সকল থক্ষদে রশতষ্ঠাদনর রিান,
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রশতষ্ঠান রোসন এবাং েিশনাংয বশি কতৃক
য টটশচাং মযাদনজদমন্ট কশমটটদক সশ্চক্রে এবাং
সাশবক
য সহােতা রোন করারও রদোজন রদেদে।
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Appendix A
Questionnaire: Teaching Managment
তাশরখ:-…………………

উত্তরোতার নাম: ……………………………………………………… ……………………… …… …
পেবী…………………………………………শবিাে (Department)………………… …………………
থমাবাইল নম্বর …………………………………………ই-থমইল ……………………………………….
রশতষ্ঠাদনর নাম … …………………………………………………………………… …….………………
রশতষ্ঠাদনর িরণ………..................................................................................................................
১. অে রশতষ্ঠাদনর একাদিশমক কার্ক্রম
য
সুষ্ঠিাদব পশরচালনার জনয বাশষক
য একাদিশমক পশরকল্পনা/
কযাদলন্ডার রণেন করা হে শক? ( অনুগ্রহ কদর উত্তদর √ শেন)
ক) হযাাঁ

খ) না

ে) অনযানয ……………………………………………………………

২. এসব একাদিশমক কার্ক্রম
য
পশরচালনার জনয কশমটট েঠন করা হে- (অনুগ্রহ কদর উত্তদর √ শেন)
ক) রশতষ্ঠান রিাদনর ইোমত

খ) েণতাশিকিাদব

ে) পর্ােক্রদম
য

ঘ) অনযানয……………………...............................................

৩. অে রশতষ্ঠাদন/ শবিাদে (Department) স্বাভাবিক অিস্থায় ক্লাদস শেক্ষােীদের উপশস্থশত থকমন
োদক- (অনুগ্রহ কদর উত্তদর √ শেন)

থরাগ্রাদমর নাম

উপশস্থশতর হার
০%- ২৫%

২৬%- ৫০%

৫১%- ৭৫%

৭৬%- ১০০%

এইচএসশস
স্নাতক (পাে)
স্নাতক (সম্মান)
স্নাতদকাত্তর
এখাদন মন্তবয থলখা র্াদব-
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৪. অে রশতষ্ঠাদন/ শবিাদে (Department) ককরািাকালীি পবরবস্থবতকত অনলাইন ক্লাদস শেক্ষােীদের
উপশস্থশত থকমন োদক- অনুগ্রহ কদর উত্তদর √ শেন)

থরাগ্রাদমর নাম

উপশস্থশতর হার
০%- ২৫%

২৬%- ৫০%

৫১%- ৭৫%

৭৬%- ১০০%

এইচএসশস
স্নাতক (পাে)
স্নাতক (সম্মান)
স্নাতদকাত্তর
এখাদন মন্তবয থলখা র্াদব-

৫. স্বাভাবিক পবরবস্থবতকত ক্লাদস শেক্ষােীদের অশনেশমত উপশস্থশতর মূল কারণগুদলা কী বদল
আপশন মদন কদরন? (একাশিক উত্তদরও √ থেো থর্দত পাদর)

K) উপশস্থশতর শবষদে বািযবািকতা না োকা
L) AvK©lYnxb থেশণকক্ষ

M)

শেক্ষােীদের রাইদিট পডাদক ক্লাদসর শবকল্প মদন করা

N)

শেক্ষােীদের অনয কাদজ সম্পৃক্ত োকা

O) Ab¨vb¨…………………………………..……………………………………………………………………………………
৬. ককরািাকালীি পবরবস্থবতকত অনলাইন ক্লাদস শেক্ষােীদের অশনেশমত উপশস্থশতর মূল কারণগুদলা
কী বদল আপশন মদন কদরন? (একাশিক উত্তদরও √ থেো থর্দত পাদর)

K) শেক্ষােীদের ¯§vU©থফান না োকা

L) MÖvgvÂ‡j `ye©j B›Uv‡b©U †mev

M) বযেবহুল B›Uv‡b©U পযাদকজ

N) একদঘদেশম ক্লাস

O) Ab¨vb¨……………………………………………………………………………………………………………………………..
৭. আপনার মদত, অনলাইন ক্লাস পশরচালনার সমে শেক্ষকদের থকান থকান শবষেগুদলা শবদেষ শবদবচনাে রাখা
উশচত – (একাশিক উত্তদরও √ থেো থর্দত পাদর)
ক) বযশ্চক্তেত রস্তুশত

খ) Interactive ক্লাস- রশ্নকরণ

ে) পাওোরপদেন্ট স্লাইি জতশর ঘ)

মূলযােন করা (কাজ সাবশমট করার জনয অনলাইন প্ল্াটফরম বযবহার করা)
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ঙ)

Ab¨vb¨ ……………………………………………………………… ………………………………………………………

৮. ক্লাদস শেক্ষােীদের উপশস্থশত বৃশ্চি করার জনয কী কী বযবস্থা থনওো র্াে বদল আপশন মদন কদরন?
(একাশিক উত্তদরও √ থেো থর্দত পাদর)
ক) শেক্ষােীদের সাদে শনেশমত থর্াোদর্াে

খ) রদণােনা

ে) আশেক
য জশরমানা

ে) অশিিাবদকর সাদে থর্াোদর্াে

ঙ) অনযানয …………………………………………… …

৯. শপশেদে পডা শেক্ষােীদের উন্নশতর জনয আপনাদের শেক্ষা রশতষ্ঠাদন থকাদনা শবদেষ পেদক্ষপ গ্রহন
করা হদল তা উদেখ করুন- (অনুগ্রহ কদর উত্তদর √ শেন)
ক) অশতশরক্ত ক্লাস

খ) থকাশচাং

ে) অনযানয ………………………

…

১০. রশতষ্ঠাদন শেক্ষকদের শনেশমত ও র্োসমদে উপশস্থশত মশনটশরাং এর জনয থকান কার্ক্রম/
য
কশমটট আদে শক? (
অনুগ্রহ কদর উত্তদর √ শেন)
ক) হযাাঁ

খ) না

ে) অনযানয ………………………………………………………

১১. এই রশতষ্ঠাদন শনজস্ব উদেযাদে শেক্ষকদের থপোেত উন্নেদনর জনয In-house
করা হে শক?

training আদোজন

(অনুগ্রহ কদর উত্তদর √ শেন)

ক) হযাাঁ
খ) না
ে) অনযানয
………………………………………………………………………………
১২. অে রশতষ্ঠাদন শেক্ষকদের থেশণ পাঠোন পর্দবক্ষণ
য
ও মূলযােদনর জনয থকান কার্ক্রম
য
/ কশমটট
আদে শক? ক) হযাাঁ

(অনুগ্রহ কদর উত্তদর √ শেন)
খ) না

ে) অনযানয ………………………………………………

১৩. অে রশতষ্ঠাদন থেশণ পাঠোনদক আকষণীে
য
ও ফলরসূ করার জনয থকাদনা শবদেষ পেদক্ষপ র্শে
শনদে োদকন, তা উদেখ করুন-(একাশিক উত্তদরও √ থেো থর্দত পাদর)

K) ‡kÖwYKÿ AvaywbKvqb (gvwëwgwWqv K¬vmiæg, ¯§vU©‡evW©)

L) wkÿK cÖwkÿY

M) শেক্ষােীদের সাদে সহদর্াশেতামূলক আচরণ

N) অনযানয…………………

১৪. আপনার িারণা অনুর্ােী, শেক্ষােীদের আচরণ এবাং মূলযদবাি উন্নেদন রশতষ্ঠান শকিাদব িূ শমকা
রাখদত পাদর- (একাশিক উত্তদরও √ থেো থর্দত পাদর)

K) ‡gvwU‡fkbvj †mkb e¨e¯’v (gvwmK/mvb¥vwmK)

L) wkÿv_©x‡`i‡K KvDwÝwjs e¨e¯’v

M) mvwnZ¨ I mvs¯‹…wZK PP©v

N) mgvRKj¨vbg~jK Kv‡R DØy×KiY

O) Ab¨vb¨..............................................................................................
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১৫. শেখন-থেখাদনা বযবস্থাপনা

(Teaching Learning Management) উন্নেদন আপনার

পরামেগুদলা
য
কী? ( শনদচ সাংদক্ষদপ কদেকটট পদেন্ট উদেখ করদল খুবই উপকার হদব )-

১.

২.

৩.

৪.

16. রশতষ্ঠাদনর সাশবকয মাদনান্নেদন আপনার সুপাশরেগুদলা কী?

( শনদচ সাংদক্ষদপ কদেকটট পদেন্ট

উদেখ করদল খুবই উপকার হদব )-

১.

২.

৩.

৪.

ab¨ev`!
Avcbvi g~j¨evb mgq w`‡q Z_¨ cÖ`vb Kivi Rb¨
Avgiv AvšÍwiKfv‡e K…ZÁ!
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Appendix-2:
Questionnaire: Learning Enhancement
(To be completed by the Students)

Part A: Personal Information
1. Name of Student ………………………………..
2. Gender - a) Male

b) Female

3. For the HSC Levels Students.
Group
a) Arts

b) Science

c) Commerce

Year- a) 1st
b) 2nd
Session………………………………………..

d) BM

c) Others

Class Roll……………………………………..

4. For graduate (Hon’s / Degree Pass) &
Students.

post-graduate Level s

Name of Facultya) Arts

b) Science

c) Social Science

d) Business

Name of the Department …………………………….
Season……………………………………………………
Year – a) 1st

b) 2nd

c) 3rd

d) 4th

e) Masters
Roll………………………………………………………..
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Part B: Specific Questions
1. Comments on general class teaching by this institution (i.e.by
UttarBangla University College)
Strongly Satisfied
Satisfied
Neutral
Dissatisfied
Strongly Dissatisfied

2. Online class Teaching by this institution (i.e. by UttarBangla University College)
Strongly Satisfied
Satisfied
Neutral
Dissatisfied
Strongly Dissatisfied

3. Normally, your own overall participation at Online Teaching Classes (% of
Attendance): Name of Lecturer: ………… ………………
0% - 20%
21% -40%
41% - 60%
61% - 80%
81% - 100%
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4. Normally, your own overall participation at Online Teaching Classes (% of 5. 5.
Attendance): Name of Lecturer: ………… ………………
0% - 20%
21% -40%
41% - 60%
61% - 80%
81% - 100%

5. Specific Class, your participation at Online Teaching Classes (% of
Attendance): Name of Lecturer: ………… ………………
Name of Lecturer: ………… ………………
0% - 20%
21% -40%
41% - 60%
61% - 80%
81% - 100%

6. Specific Class, your participation at Online Teaching Classes (% of
Attendance): Name of Lecturer: ………… ………………
Name of Lecturer: ………… ………………
0% - 20%
21% -40%
41% - 60%
61% - 80%
81% - 100%
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7. Specific Class, your participation at Online Teaching Classes (% of
Attendance): Name of Lecturer: ………… ………………
Name of Lecturer: ………… ………………
0% - 20%
21% -40%
41% - 60%
61% - 80%
81% - 100%

8. Specific Class, your participation at Online Teaching Classes (% of
Attendance): Name of Lecturer: ………… ………………
Name of Lecturer: ………… ………………
0% - 20%
21% -40%
41% - 60%
61% - 80%
81% - 100%

9. Specific Class, your participation at Online Teaching Classes (% of
Attendance): Name of Lecturer: ………… ………………
Name of Lecturer: ………… ………………
0% - 20%
21% -40%
41% - 60%
61% - 80%
81% - 100%
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10. According to you own assessment, what are the reasons for low attendance of
students, in general classes? (Multiple answers can be given √ )

No obligation to attend classes
Unattractive Lectures
Consider private coaching as a better alternative to class attendance.
Busy with other activities
Any Other Reasons (kindly specify) ……….. ……………… ……

11. According to you own assessment, what are the reasons for low attendance of
students, in online classes? (Multiple answers can be given √ )

Students do not have smart phones
Weak internet service in rural areas
Expensive internet package
Boring Online class teaching
Any Other Reasons (kindly specify) ……….. ……………… ……

12. What measures do you think, are needed to increase students’ attendance in classes?
(Multiple answers can be given √ )
Communication with students
Contact the parent
Financial incentives
Financial penalty
Any Other Reasons (kindly specify) ……….. ……………… ……
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13. If you like a particular teacher's online class, can you kindly mention your
reasons ………………………………………………………

14. How is your experience of working on ICT?
Strongly Satisfied
Satisfied
Neutral
Dissatisfied
Strongly Dissatisfied

15. In what kind of online class system, students could benefit more?
(Multiple answers can be given √)

Live class with PowerPoint
Video class with PowerPoint
Live classes using the Board
Video classes using the Board
Any Other Points (kindly specify)…………………………………………………

Notes: The information collected will be used only for research analysis for the UUC
Teaching Capability Improvement Project, and will be treated as STRICTLY CONFIDENTIAL.
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রকদল্পর পশরবীক্ষন, পৃ-19, 20.

82

