
                           সর্বসমাবর্ষ্টকরণ এর অর্ব :- 

সর্বসমাবর্ষ্টকরণের অর্ব হণ া জাতপাত ধমব সংসৃ্কবত দাবরদ্র এর্ং প্রবতর্বিতা ইতযাবদর ফণ  যারা যুগ যুগ ধণর র্বচিত তারা যাণত সুবর্ধাণ াগী 

জনগণের সণে অর্স্থান কণর তাণদর সমপযবাণে উন্নীত হণত পাণর তার র্যার্স্থা করা। 

    Bourdain এর্ং Luhmann এর মণত  ,সর্বসমাবর্ষ্টকরণের অর্ব হণ া সমগ্র জনগেণক এক সণে বনণে কাজকরা যাণত সকণ ই 

উপকৃত হে এর্ং সকণ র মণধয পারস্পবরক বন ব রশী তা গণে ওণে।সর্বসমাবর্ষ্টকরে যয পবরমাণন অবজব ত হণর্ ,সমাণজর মণধয 
যেবেবর্ াজন তণতা হ্রাস পাণর্। 

 

সর্বসমাবর্ষ্ট বশক্ষা: সর্বসমাবর্ষ্ট বশক্ষা একগুচ্ছ নীবত ,মূ যণর্াধ এর্ং অ যাণসর সমবষ্ট যা বশশুর যকাণনা র্যাবতক্রম ধবমবতার র্াকা র্া না র্াকার 

বর্িার না কণর সকণ র জনয অর্বর্হ কাযবকরী বশক্ষা বদণত িাে। 

 

সর্বসমাবর্ষ্ট বশক্ষার উণেশয সমূহ:  

1.প্রবতর্িী বশক্ষার্ীণদর হতাশা ও হীনমনযতা দূর করা। 

2. প্রবতর্িী বশক্ষার্ীণদর মণধয বর্ব ন্ন সামাবজক গুোর্ ীর বর্কাশ ঘটাণনা। 

3. এই সক  বশশুণদর হাণতর কাণজর প্রবশক্ষে যদওো,তাণদর সার্ ম্বী কণর যতা া। 

4.সহপাঠী প্রবতর্িী বশশুর প্রবত সাধারে ক্লাণসর স্বা াবর্ক বশক্ষার্ীণদর মানবসকতা উন্নত করার এর্ং সহণযাগী মণনা ার্ 
গেণনর উপাে বনধবারে করা। 

 

সর্বসমাবর্ষ্ট বশক্ষার প্রকারণ দ : ইহা দুই প্রকার – 

1. আংবশক সর্বসমাবর্ষ্টকরে 
2. সমূ্পনব সর্বসমাবর্ষ্টকরে 

 

সর্বসমাবর্ষ্ট বশক্ষাে প্র ার্ বর্স্তারকারী উপদানসমূহ :- সর্বসমাবর্ষ্ট বশক্ষাে প্র ার্ বর্স্তারকারী উপাদান গুব  হণ া -  

1.অব  ার্ক 

2.বশক্ষক 



3.প্রধান বশক্ষক 

4. পােক্রম 

5. বর্দযা ে পবরিা ন র্যার্স্থা 

6.বশক্ষাবর্ াগ 

 

সর্বসমাবর্ষ্ট বশক্ষাে বশক্ষণকর  ূবমকা: 

1.পােক্রম পবরমাজব ন করা 

2. অব  ার্কণদর সণে সংণযাগ রক্ষা করা 

3. বর্দযা ে প্রশাসণনর সণে সংণযাগ র্াকা 

4. উপযুক্ত পবরণর্শ সৃবষ্ট করা 

5. যপশাগত দক্ষতা রৃ্বি 

 

সর্বসমাবর্ষ্ট বশক্ষার সার্বক রূপােণের জনয বশক্ষাবর্জ্ঞানসম্মত যকৌশ সমূহ গুব  হণ া  

1.সাধারে বশক্ষার্যর্স্থাে বশক্ষন দখতারৃ্বি 

2. মানর্শবক্ত ও র্স্তুগত সম্পণদর আদানপ্রদান 

3. বর্ণশষ িাবহদা সম্পন্ন ও সাধারে বশশুর মণধয সুসম্পকব  স্থাপন এর্ং সহণযাবগতামূ ক বশখন 

4. নমনীে পােক্রম এর্ং সহপােক্রণমর র্যার্স্থা 

5. সহপােক্রবমক ও সংসৃ্কবতমূ ক কাযবার্ব ণত অংশগ্রহে 

6. বর্ণশষ বশক্ষামূ ক িাবহদা 

7. মূ যণর্াণধর উপর গুরুত্ব আণরাপ 

8. গেন মূ ক মূ যােন প্রণোগ 

9. র্হু ইবিণের র্যার্হার 

10. তর্যপ্রযুবক্তর র্যার্হার 



11. বশক্ষণনর বর্ব ন্ন যকৌশ  প্রণোগ 

12. বর্দযা ণের বনেম নীবত ইতযাবদর নমনীেতা 

 

 


