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একজন পর শক্ষককয গুণাফশর
শফশভল্লাশয যাভাশনয যাীভ
ছাত্রজীফকনয স্ভৃশতচাযণ কযকত শগকে অশন মশদ ফকরন মম অশভ শপক াস্ত্র শধক ছন্দ কযতাভ, থফা অযশফ
গ্রাভায খুফআ গুরুত্ব শদকে ড়তাভ, তায থথ শপক এফং অযশফ গ্রাভাকযয ঈস্তাদ শক্ষকতায মক্ষকত্র পরতায
াক্ষয যাখকত ক্ষভ কেশছকরন। অচযকণ এফং শফলেফস্তুয ঈস্থানাে তৃশিকয এফং মরাবনীে দ্ধশত ফরম্বন
কযকত তাযা াযঙ্গভ শছকরন।
ু শনশদথষ্ট মকাকনা শফলেকক বাকরা রাগা ছাকত্রয শনজস্ব মঝাোঁক, ভকনাগশতয নু গাভী, এ কথা নস্বীকামথ। তকফ শক্ষকআ
তায ছাত্রকক মকাকনা শফলে ছন্দ কযকত প্রবাশফত ককয থাককন। মকাকনা শফলকেয প্রশত তায অকফগ-অগ্রকক
ফাশড়কে মতাকরন, নু বূশতকক াশণত ককযন। শমশন একাজশট কযকত াকযন তাককআ াধাযণত পর শক্ষককয
মখতাকফ বূ শলত কযা ে।
তাশরকভয াাাশ তযশফেত - ছাকত্রয চশযত্র গঠন- এয মক্ষকত্র একজন শক্ষককক শিে বূ শভকা ারন কযকত
ে, তকফ এ শফলেশটয অকরাচনাে কয অশছ। তাশরকভয মক্ষকত্র একজন শক্ষক কীবাকফ পরতায াক্ষয
যাখকফন এ শফলেশট শনকেআ ফযং অকরাচনা শুরু কযা মাক।
শক্ষাশফদ শজন র (Jean Hall) এ মক্ষকত্র একশট চভৎকায দ্ধশতয কথা ফকরকছন। ফয এ দ্ধশত ফাস্তফােন
কযকত কর শপকয মমকত কফ তীকত, ভন্থন কযকত কফ ছাত্রকত্বয নানা ফথ। তীকতয অকথাআব মঘোঁকট মফয ককয
অনকত কফ মফ কেশট প্রকেয ু শনশদথষ্ট ঈত্তযঅশন কেশট শক্ষা প্রশতষ্ঠান শযফতথন ককযকছন?
অশন মমফ শক্ষা প্রশতষ্ঠাকন কড়কছন মগুকরায একশট নযশট মথকক স্বতন্ত্র মকান মকান শফলকে?
শক্ষা প্রশতষ্ঠানগুকরা অনায কাকছ শক তৃশিকয শছর, না প্রীশতকয?
অশন মম শক্ষা প্রশতষ্ঠাকন ড়াকত মাকেন তায াকথ মমফ শক্ষা প্রশতষ্ঠাকন কড় এককছন মকফয মকান্
মকান্ শফলকে শভর যকেকছ?
ছাত্র ফস্থাে মমফ শক্ষা প্রশতষ্ঠান বার মরকগকছ তা মকন বার মরকগকছ, এফং মমফ শক্ষা প্রশতষ্ঠান বার
রাকগশন তা মকন বার রাকগশন তা শনণথে করুন।
ছাত্রজীফকন শঠত শফলেভূ কয কী কী শফলে কজ এফং স্বতঃস্ফূতথবাকফ এখকনা ভকন কযকত াকযন
মগুকরা একফায ভন্থন করুন।
ছাত্রজীফকনয কী কী শফলে স্ভযণ কযকত শফযশি রাকগ, মগুকরা শরশফদ্ধ করুন।
ঈস্তাদকদয ভকধয কাকক ফা মকান্ মকান্ ঈস্তাদকক বারফাকতন, শধক ম্মান কযকতন, ফস্তুশনষ্ঠবাকফ শনযীক্ষা
ককয তাকদযকক স্ভৃশতয াতাে াশজয করুন।
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কাকদয কাছ মথকক মফশ শকখকছন তাকদযকক ূ চীফদ্ধ করুন।
তাকদয অরাদা বফশষ্টযগুকরা শরশফদ্ধ করুন।
তাযা শক পর শক্ষক শছকরন ফকর অনায ভকন ে?
নয কক্ষ মমফ শক্ষককক অনায ফ মথকক মফশ খাযা মরকগকছ তাকদয কথা স্ভযণ করুন।
অনায শফকফচনাে তাযা মকন খাযা শছকরন তা শনণথে কযায মচষ্টা করুন।
মমফ শক্ষক অনায শফকফচনাে খাযা শছকরন তাকদয বযাগুকরা স্ভৃশতয াতাে াশজয করুন। তাকদয
াঠদাকনয শকছু দ্ধশত শরশফদ্ধ করুন। শক্ষকতায মক্ষকত্র ফযথথতায কাযণগুকরা খুোঁকজ মকত ক্ষভ কফন।
অনায শক্ষককদয বাকরা  ভন্দ বযা  দ্ধশতগুকরায ূ চীত্র বতশয ককয অনায বযা  দ্ধশতয
াকথ ভে ভে তুরনা করুন। একশট ডাআশযকত তা ংযক্ষণ করুন। শক্ষকতায মক্ষকত্র পরতা থফা
ফযথথতায ু শনশদথষ্ট শকছু কাযণ অনায জানা কে মাকফ ফকর অভায শফশ্বা।
একজন পর শক্ষককক শক-শক গুকণয শধকাশয কত ে এ শফলকে গকফলণা কেকছ প্রচুয। মরখা কেকছ ফহু গ্রন্থ।
এফ গকফলণায ভকধয ছাত্রকদয ভতাভতশনবথয শকছু গকফলণা যকেকছ মা ফতথভানমু কগয শক্ষাশফদকদয কাকছ
গ্রণকমাগযতা মকেকছ শধক। গকফলক Hargreaves (১৯৭২), Dockin (১৯৮০) এফং নশটংাভ শফশ্বশফদযারকেয
মপকাশি প এডুককন এ প্রকৃশতয গকফলণায পর ঈস্থাক ফকর শফকফশচত। এফ গকফলণায অকরাকক
একজন পর শক্ষককয গুণাফশর শনম্নরূ:
প্রথভতঃ ফযশিগত গুণাফশর ১. বাকরা অদথ- অভাকদয শযবালাে কুদোকে াানা- মফবূ লাে শযেন্ন  ঈত্তভ অচযকণয শধকাযী ো।
২. ছাত্রকদয াকথ অচায-অচযকণ ঈন্নত চশযকত্রয নু ফশতথতা।
৩. প্রন্ন  স্ফূশতথভে হৃদকেয শধকাযী ো।
৪. ছাত্রকদয কথা মানাে ভকনাকমাগ প্রকোগ  তাকদয ভতাভত গ্রণ কযায মমাগযতা যাখা।
শিতীেতঃ শনেভানু ফশতথতা১. শনেভ-ৃ ঙ্খরা মথাথথরূক ারন ককয চরা।
২. শতযঞ্জন  অড়ম্বযফশজথত ককঠাযতা।
৩. দাচযণ ফা শনেভ বকঙ্গয কাযকণ মযালাশিত না ো।
৪. ছাত্রকদয ভাকঝ আনাপ ফজাে যাখা।
তৃতীেতঃ শঠক শক্ষা দ্ধশত ফরম্বন১. াঠ প্রস্তুশত এফং ধযেকনয ভাধযকভ মথাথথরূক শনকজকক বতশয কযা।
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২. মম শফলকে াঠদান কযা কে তা স্পষ্টবাকফ ফযাখযা শদকে ফুশঝকে মদো এফং ছাত্রকদযকক মফাঝায জনয াশফথক
ােতা দান।
৩. মমবাকফ াঠদান কযকর ছাত্রকদয ঈৎা অগ্র মফকড় মাকফ ম বাকফ াঠদান কযা।
৪. শক্ষককয একশট ঈকিয থাককত কফ মা ফাস্তফােকনয জনয শতশন কচষ্ট কফন। একশট ু শনশদথষ্ট কভথ াভকন
াশজয যাখকত কফ মা ফাস্তফােকনয জনয শতশন ঈৎাী কফন।
নয এক গকফলণাে পর গুণাফশর শনণথে কযকত শগকে Trever Kdrry (১৯৮১) ফকরন,
ক. শক্ষক শনকজয জনয একশট স্পষ্ট টাকগথট শনধথাযণ কযকফন মা ফাস্তফােকনয জনয শতশন কাজ ককয মাকফন।
খ. শতশন মা কযকত মাকেন তায স্পষ্টাকাকয ফণথনা মদকফন।
গ. শতশন ভকনাকমাগ ছাত্রকদয কথা শুনকফন।
ঘ. শতশন জাগ দৃ শষ্টয শধকাযী কফন।
ঙ. ছাত্রকদয ভাকঝ াভাশজক  বফলশেক াথথকযভূ  দূ যীবূ ত কযায জনয ঈৎাী কফন।
চ. শক্ষক তায শবভত  যাে ফস্তুশনষ্ঠ দরীর-প্রভাকণয শবশত্তকত দাোঁড় কযাকফন।
ছ. শক্ষক তায ছাত্রকদযকক এভন ফ প্রে কযকফন মায িাযা ছাত্রকদয শচন্তাশি াশণত ে, তাকদয ঈদ্ভাফন ক্ষভতা
ফাকড়।
জ. দশরর-প্রভাণ শফফশজথত ূ ফথশনধথাশযত মম মকাকনা শদ্ধান্ত মথকক শফযত থাককফন।
ঝ. অকরাচনা-মথাকরাচনা, াঠদান ু শনশদথষ্ট একশট শফলকে ীশভত যাখকফন। শফশক্ষি কফন না।
ঞ. মখা  জ্ঞানরাকবয প্রশত ছাত্রকদযকক অগ্রী ককয তুরকফন।
ট. মমফ তথয ছাত্রকদয জানা প্রকোজন ফা ছাত্রযা মমফ তথয জানকত অগ্রী মগুকরা শতশন যফযা কযকফন।
ঠ. ছাত্রকদযকক শফচাকযয মক্ষকত্র ফস্তুশনষ্ঠতায অশ্রে মনকফন। ফযশিগত যাে থফা মস্বোচাশযতা ফজথন কযকফন।
আরাশভ শফলেফস্তু াঠদাকন পরতায মক্ষকত্র অকযা শকছু গুণাফরীয কথা ঈকল্লখ মাে, অয তা র:
১. আখরা তথা একভাত্র অল্লায ন্তুশষ্ট জথন কফথাচ্চ ঈকিয শককফ াফযস্ত কযা এফং এ শফলকে হৃদকে জাগ্রত
নু বূশত যাখা।
২. আরাশভ শযো এফং শযো ংিান্ত মাফতীে জ্ঞান কফথাচ্চ ভমথাদা ম্পন্ন জ্ঞান শককফ গবীয শফশ্বা যাখা;
কাযণ অল্লা প্রদত্ত শযো  শফধান কর ত্রুশট মথকক ভুি। অর কুযঅন এয ভূ র ঈৎ, ফাশতর মায ম্মু খ শদকে
 শ্চাত শদকে অকত ক্ষভ। ছাত্রকদয ভাকঝ এ শফশ্বা গবীয মথকক গবীযতয কযা এফং ঈরু কভ শযোয জনয
তাকদযকক শনকফশদতপ্রাণ কত ঈৎা মদো।
৩. তাকো থথাৎ মগাকন  প্রকাকয, কর ফস্থাে অল্লায বে হৃদকে জাগ্রত যাখা। অল্লায শনকদথভারা
মথাথথরূক ফাস্তফােন কযা। শক্ষক তাকোূ ণথ হৃদকেয শধকাশয কর, ক্লাক ঈশস্থশত, াঠপ্রস্তুশত, াঠদান,
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যীক্ষা মনো  ঈত্তযত্র শনযীক্ষা এফ শকছু আ ম্পন্ন কফ অল্লা-বীশতয ফরকে। কভথকতথা থফা শনেভ-কানু কনয
বীশত নে, অল্লা-বীশতআ ফযং একজন শক্ষককক কযকত াকয শক্ষকতায কর মথাকে পর। অল্লা তাঅরা
ফকরন,

َۡ َ َ َ َُ َ ۡ َُۡ َ َۡ َ
ُ َت َش ۡوهُ إن ُك
َ نتم م ۡؤ ِمن
.]٣١ : ﴾ [اتلوبة١٣ ِي
﴿ أَتشونهم فٱّلل أحق أن
ِ

‚মতাভযা শক তাকদযকক বে াে, অল্লা মতা শধক কদায মম মতাভযা তাকক বে কযকফ, মশদ মতাভযা ভু’শভন
কে থাক‛। [ূ যা অততাফা, অোত : ১৩]
৪. তযফাশদতা: ঈরু কভ শযোয শক্ষককদয জনয তযফাশদতা একশট মভৌশরক গুণ। মকননা তাযা মম মকফর ছাত্রকদয
কাকছআ কুদো ফা ঈত্তভ অদথ তা নে, তাযা ফযং াধাযণ ভানু কলয কাকছ আরাশভ অদকথয প্রশতশনশধ শককফ
শফকফশচত। তাআ ঈরু কভ শযোয মকাকনা শক্ষক কখকনা শভথযা  প্রতাযণায অশ্রে শনকত াকয না। অর কুযঅকন
ভুশভনকদযকক তাকো ফরম্বন  তযফাদীকদয াকথ থাকায মম শনকদথ এককছ। ভান অল্লা ফকরন,
َ َ
َُ
َ َ َ ُ َُ ََ
َ ٱلص َّٰ ِدق
َ يأي َها َٱَّل
َٰٓ ﴿
. ]٣٣١ : ﴾ [اتلوبة١١٩ ِي
ِين َء َام ُنوا ٱتقوا ٱّلل وكونوا مع
‚ম ইভানদাযগণ! অল্লাকক বে কয এফং তযফাদীকদয াকথ থাক‛। [ূ যা অততাফা, অোত : ১১৯ ] তা
ঈরু কভ শযোয শক্ষককয মক্ষকত্র অয কশঠনবাকফ ফতথাে। অব্দু ল্লা আফনু ভাঈদ যাশদোল্লাহু ‘অনহু মথকক ফশণথত,
যাূ রুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআশ োাল্লাভ ফকরন,
ً ِّ
ُ ْ
ْ
ُ
ِّ «إن
ِّ الص ْدق ي ْهدي إل
.» وإِن الر ُجل َلص ُدق حّت يكون ِصديقا،الِب يه ِدي إِل اجلن ِة
ِ  وإِن،الِب
ِ
ِ ِ
ِ
‚তযফাশদতা করযাকণয থ মদখাে, অয করযাণ জান্নাকত শনকে মাে। অয মখন একজন ফযশি তযানু ফতথী কে
চরকত থাকক, তাকক তযফাদী শককফ শরশফদ্ধ ককয মনো ে‛। (ী ফুখাশয, াদী নং ৬০৯৪) ম শককফ
একজন ভুদাযশয মথকক কখকনাআ মকাকনা শভথযা কথা ফা অচযণ অা কযা মাে না।
এফায অা মাক াঠদাকনয মক্ষকত্র করাককৌর কী ো ঈশচত ম অকরাচনাে। ছাকত্রয চশযত্রগঠন, ভকনাগঠন,
জীফনমু কদ্ধ পরতা জথকনয থ শনভথাণ, জীফকনয ু শফস্তৃত মক্ষকত্র মনতৃত্ব প্রদাকনয মমাগযতা জথকন ঈৎা প্রদান
আতযাশদয াাাশ একজন ভুদাযশযকক মম শফলকে ফ মথকক মফশ গুরুত্ব প্রদান কযকত কফ তা র মথাথথরূক
াঠদান। মথাথথরূক াঠদান কীবাকফ ম্ভফ তায শকছু মকৌর শনকম্ন ফণথনা কযা র:
এক. াঠপ্রস্তুশত: াঠপ্রস্তুশত ফরকত অভযা াধাযণত ‘ধযেন’ প্রশিোকক ফুশঝ। থথাৎ একজন শক্ষক মম শফলেশট
ড়াকত মাকেন তা ক্লাক মঢাকায ূ কফথ ধযেন ককয বাকরা ককয ফুকঝ মনো, কশঠন মটক্সটগুকরায থথ ঈদ্ধায ককয
মনো এফং শনশদথষ্ট একশট শফলকেয ফযাখযাে শক শক কেন্ট ঈস্থান কযা মাে তা অেত্ত ককয মনো। অভাকদয
অযফী ভাদাযাায মক্ষকত্র এ প্রশিো একশট ঐশতয ফকর শযগশণত কর াঠদাকনয অধু শনক দ্ধশতয শফকফচনাে
তা মথাি নে। ঐশতযগত ধযেন দ্ধশতয াকথ অভাকদয মমাগ কযকত কফ অকযা শকছু নু লঙ্গ মা ছাত্রকদয ভকধয
আরভী মমাগযতা জথকন ােতা শদকত াকয। ম শককফ াঠপ্রস্তুশত কফথ শনম্নফশণথত শফলেগুকরায প্রশত গুরুত্বাকযা
কযকত কফ,
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াঠশযকল্পনা: াঠশযকল্পনা শরশফদ্ধ অকাকয কত কফ। ম শককফ শক্ষককয জনয মনাটফুক মভআনকটআন
কযা জরুশয। প্রশতশট দযকয জনয অরাদা অরাদা াঠশযকল্পনা যচনা কযা ফাঞ্ছনীে। াঠশযকল্পনাে মমফ
কেন্ট থাককত কফ তা র:
প্রশতশট দযকয শযয শনণথে: থথাৎ শক্ষাফকলথয প্লান নু মােী অজকক কতটুকু ফক ড়াকত কফ তা
ু শনশদষ্টবাকফ শনণথে ককয মনো। যীক্ষা অায ূ কফথআ মাকত শযকশল্পত ুকযা শকরফা বার ককয শড়কে মল
কযা মাে তা শনশশ্চত কযায জনয এ শফলেশট খুফআ জরুশয। ফছকযয শুরুকত ছাত্র মফাকঝ শক্ষক মফাকঝন,
ভাঝখাকন শক্ষক মফাকঝন ছাত্র মফাকঝ না, অয মকল ছাত্র শক্ষক মকঈ মফাকঝ না, এআ শফদ মথকক যক্ষা
াোয জনয শফলেশট খুফআ জরুশয।
প্রশতশট দযকয ঈকিয শনণথে : থথাৎ ু শনশদথষ্ট ধযাে ফা ফক ড়াকনায য ছাত্রযা শক শক শখকত ক্ষভ
কফ তা স্পষ্টাকাকয শনণথে ককয শনকত কফ। মমভন মূ শফলেক দযকয ঈকিয শককফ মরখা মমকত াকযদযকয য ছাত্রযা মূ য গুরুত্ব, কুযঅন-ু ন্নাে মূ য দরীর, মূ য পযজ-ু ন্নাত-ভুস্তাাফ আতযাশদ শফলে
শখকত ক্ষভ কফ। ঈকিয শনণথে ককয শনকর াঠদাকনয য প্রে ককয ছাত্রকদয জথন মভক মদখা ম্ভফ ে।
কায কায কাকছ শফলেশট তুে ভকন কত াকয, শকন্তু অধু শনক শক্ষাশফজ্ঞান শফলেশটকক খুফআ গুরুত্ব
মদকখ।
াঠদান দ্ধশত শনণথে ককয মনো: মমভন শক্ষক ক্লাক ঢুকক প্রথকভ ব্ল্যাককফাকডথ শরকখ মনকফন অজককয দযক
ছাত্রযা শক শক শখকফ। এযয েত মকাকনা ছাত্রকক এফাযত ড়কত ফরকফন। এফাযকতয ভূ র ফিফয জ
বালাে ফুশঝকে মদকফন। কশঠন ব্দ ফা ফাকযগুকরা শফকেলণ ককয মফাঝাকফন। এযয েত মকাকনা ছাত্রকক
দযকয ভূ র কেন্টগুকরা ঈকল্লখ কযকত ফরকফন। থফা মকাকনা ছাত্রকক ুকযা দয ংশক্ষি অকাকয ফরকত
ফরকফন। অধু শনক শক্ষাযঞ্জাভ ফযফহৃত কর- মমভন, কশম্পঈটায, প্রকজক্টয আতযাশদ দযকয মকান মথাকে
ফযফহৃত কফ তা শনণথে ককয মনো। াঠদান মকল ু শনশদথষ্ট মকাকনা কেকন্টয ঈয প্রে ককয ছাত্রকদযকক
শরখকত ফরা কফ শক-না তা শনণথে ককয মনো।
দু আ. শঠক শুরু: ক্লা শুরুয প্রথভ ৫ শভশনট খুফআ গুরুত্বূ ণথ। এ ভকে ছাত্রকদয কচতনতা কফথাচ্চ মথাকে থাকক।
তাআ এ ভেটুকু মমন শঠকবাকফ ফযফহৃত ে ম ফযাাকয গুরুত্ব শদকত কফ। শক্ষক ক্লাক প্রকফকয ূ কফথআ মমন
ছাত্রযা প্রস্তুশত শনকে ফক থাকক, ক্লাক মঢাকায াকথ াকথ মমন করভ মচাখাকনা, মকতাফ ফা খাতায াতা ঈিাকনা,
ফযাগ মথকক শকতাফত্র মফয কযা আতযাশদ কভথ ফন্ধ কে মাে এ ফযাাকয জাগ থাককত কফ।
ক্লাক প্রকফকয য শরশখত প্লান নু মােী শক্ষক গ্রয কফন। প্লান মথকক শফচুযত কফন না। ক্লাক প্রকফ ককয
ছাত্রকদয দৃ শষ্ট অকলথণ করুন। ভুূতথকার চুচা দাোঁশড়কে থাককর এ কাজশট ম্পন্ন কত াকয।
ূ ণথ অত্মশফশ্বাকয াকথ ুকযা ক্লাকয প্রশত তাকান।
ক্লাকয কর ছাকত্রয প্রশত নজয ফুরান। ুকযা ক্লা অনায নখদথকন ছাত্রকদযকক এ নু বূশত শদন।
ফাশড়য কাজ মদো থাককর তা ংগ্র করুন।
খুফআ ঈৎা ঈিীনা শনকে াঠদান শুরু করুন।
ধীকয ধীকয এশগকে চরু ন। ছাত্রযা মা জাকন তা শদকে শুরু করুন।
শফশুদ্ধ বালাে কথা ফরু ন।
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শঠক শুরু শনশশ্চত কযকত অশন মা মা ফজথন কযকফন:
ক্লাক কখকনাআ মদশয ককয প্রকফ কযকফন না। ঠাৎ ককয ক্লাক ঢুককফন না। অশন ক্লাক অকত মাকেন এ
শফলকে ছাত্রকদযকক জানান শদন, মাকত তাযা প্রস্তুত কে নীযফতা ফজাে মযকখ ফক থাকক।
শনশদথষ্ট মকাকনা ছাত্র ফা ুকযা ক্লাকক ফকা-ঝকা শদকে ক্লা শুরু কযকফন না।
শযাশট  মগাছাকনা অকাকয শনকজকক ঈস্থান করুন।
শতন. ছাত্রকদযকক শচকন মনো: ছাত্রকদযকক অরাদা অরাদাবাকফ শচকন মনো পর শক্ষকতায মক্ষকত্র একশট জরুশয
শফলে। প্রশতশট ছাত্রআ স্বতন্ত্র ফযশিকত্বয শধকাশয। মমাগযতাে, মফাঝায ক্ষভতাে একজন নযজন মথকক অরাদা। ম
শককফ অরাদাবাকফ প্রশতশট ছাত্রকদয মমাগযতা, গশত-প্রকৃশত আতযাশদ অেকত্ত অনা জরুশয। মকননা শক্ষককয ঈশচত
প্রশতশট ছাত্রককআ াাময কযা। প্রকতযককক অরাদা অরাদাবাকফ অশফষ্কায না কযকর এ দাশেত্ব শঠকবাকফ ারন
কযা ম্ভফ কফ না। এ মক্ষকত্র মা জানকত কফ তা র ছাকত্রয ড়া-মরখায ফযাকগ্রাঈন্ড, মভধাককশিক মথাে, ছাকত্রয
গুরুকত্বয শফলে শক শক। এফ তথয ছাত্র  শক্ষক ঈবকেয ভাকঝ মতুফকন্ধয কাজ ককয। ফআ ড়া মশদ ছাকত্রয
মনা কে থাকক তকফ ফথকল মকান ফআশট ম কড়কছ তা শজজ্ঞাা কযা। ডাকশটশকট ংগ্র কযায বযা মথকক
থাককর শজজ্ঞাা কযা মমকত াকয ফথকল ডাক শটশকট মকানশট। ু স্থ কর ছাকত্রয স্বাস্থয শফলকে শজজ্ঞাাফাদ
কযা। এরূ কযকত াযকর ছাত্রযা শক্ষক ভকাদেকক অন ফকর বাফকফ। ম শনকজকক ক্লাকয একজন গুরুত্বূ ণথ
দয শককফ জ্ঞান কযকফ।
শক্ষক তায কর ছাকত্রয নাভ ভকন যাখায মচষ্টা কযকফ। প্রকতযককক নাভ ধকয ডাককফ। প্রকতযক ছাত্রকক প্রশতশদন
একআ জােগাে ফকত ফরকর, মম ছাকত্রয নাভ ভকন থাকক না, াশজযা মনোয ভে তায াকথ কথা ফরকর ছাত্রকদয
নাভ ভকন যাখাটা কনক জ কে মাে। ক্লা মছাট কর প্রকতযক ছাত্রকক তায নাভ শরকখ মটশফকরয ঈয মযকখ
মদোয শনকদথ মদো মমকত াকয, শফকল ককয ক্লা চরাকারীন ভকে। ছাকত্রয নাভ ভকন যাখায মক্ষকত্র এশট
একশট জ দ্ধশত।
চায. ক্লা শনেন্ত্রণ: ক্লা শনেন্ত্রণ একশট গুরুত্বূ ণথ শফলে মা মকভত  দূ যদশথতা দাশফ ককয। ক্লা শনেন্ত্রকণয
মক্ষকত্র শক্ষককক ফযআ ককঠায কত কফ। শফনম্র স্ববাফ ছাকত্রয কাকছ শক্ষককক শপ্রে ককয তুরকফ তঃয
শক্ষায ঈকিয ফাস্তফােকনয মক্ষকত্র ােতা মদকফ, এ ধাযণা বুর। গকফলণা মথকক মদখা মগকছ কশঠন প্রকৃশতয
শক্ষকককআ ছাত্রযা শধক ম্মান ককয থাকক । শফনম্র-অচযণ-প্রকাক শক্ষক ক্লাক তায ম্মান-শ্রদ্ধা াশযকে
মপরকত াকযন; মকননা শফনম্র স্ববাফকক ছাত্রযা দু ফথরতা ফকর বাকফ। ম জনয শুরুটা কত কফ ককঠাযতা প্রকোগ
ককয। তকফ ছাত্রকদয প্রশত মমন মকাকনা জুরুভ-নযাে থফা ীভারঙ্ঘন না ে ম ফযাাকয জাগ দৃ শষ্ট যাখকত
কফ। যফতথীকত ভে ু কমাগ ফুকঝ ছাত্রকদয প্রশত এান  শফনম্র অচযণ ককয বাযাভয যক্ষায প্রশত গুরুত্ব
শদকত কফ।
ক্লাকয ছাত্রকদয াকথ গবীয ম্পকথ - মায অতাে শক্ষককয ম্মান ভমথাদা মথাথথরূক ফজাে থাকক - কাকেভ
কযা ঠাৎ ককয ঘকট-মাো মকাকনা শফলে নে। তা ফযং দাশফ ককয দীঘথ মভনত  প্রকচষ্টায। ড়াকনায মক্ষকত্র,
ঈত্তভ অদথ োয মক্ষকত্র অশন ঐকাশন্তক  ভুখকর - এ শফলেশট ছাত্রকদয কাকছ প্রভাশণত োয য ছাত্রযা
স্বতঃস্ফূতথবাকফআ অনাকক ম্মান কযকফ, পকর অনায জনয ক্লা শনেন্ত্রণ কযা কনকটা জ কে মাকফ।
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ক্লা শনেন্ত্রকণয অকযকশট ােক দ্ধশত র, ক্লাক ম্পন্ন কযকত কফ এভন কাজ শদকে ছাত্রকদযকক ফযস্ত যাখা।
ফযস্ত যাখকত াযকর ছাত্রযা ব-বচ কযায ু কমাগ াে না। ম শককফ শক্ষককয ঈশচত কফ াঠশযকল্পনাে এভন
শকছু শফলে যাখা মায িাযা ছাত্রকদযকক ফযস্ত যাখা ম্ভফ কফ।
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