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Abstract
Constructivism is now most scientific and widely accepted concept of learning. The concept
is not new in the process of teaching –learning. We can successfully found the concept of
learning in the educational thought of swami Vivekananda. Swamiji laid enough faith upon
the man and proves that the process of education is the development of inner potentiality.
The Behaviorist approach does not recognizes the process as a significant process of
learning. But Insightful Learning Theory first encompasses the mental process behind the
learning and with this the Cognitive approach establishes the Concept of mental activities
behind learning. Finally with the help of cognitivists and constructivists the approach I.e.,
constructivism flourishes. Constructivism has also faith on the children and enhances the
numerous possibilities of children based on their experiences. In the theory of
constructivism children construct their own world based on their own understanding and
knowledge. NCF2005 build their curriculum and classroom practices upon constructivism.
The modern classroom helps a child to express his experience and thought fearlessly and
frankly. The faults and follies will be corrected or replaced by his teachers or peers in a
democratic way. Successful constructivist learning practices of two major curricular areas
i.e., Language and Social Science has also been lighted by the author in this paper. The
paper aims to discuss the constructivist approach of learning in the light of NCF2005
establishing the relationship between constructivist approach of learning and educational
thought of swami Vivekananda.
Keywords: Constructivism, Experience, Enquiry, Organizing, Construction.
‚সিাভায মা অবে িা সিাভায অবে, িুবভ নও সগা ঋণী কাযও কাবে, সিাভায ন্তবয সম বি অবে িাবয অবদ
সবরে‛”যফীন্ননাথ ঠাকুয।
বূবভকা : ভন ভানুবলয বিয অধায। স্বাভীবজ ভবনাবফজ্ঞানবক ভবধয প্রাধানয বদবয়বেন। কাযণ ভনবক বিবন বিয অধাযরূব
গ্রায কবযবেন। স্বাভীবজয সরখা, ফাণী ও ত্রাফরীয ফিত্র অভযা খুুঁবজ াআ ভানুবলয ‘ভবনয বি বফকাবয থ’। জ্ঞানবমাগ
সথবক কভিবমাগ ববিবমাগ সথবক যাজবমাগ ফিবেবত্রআ ফিেভিায বধকাযী ভানুল ও িায ভন। অয এআ ভবনয ভবধয
ফবিি জ্ঞান, মা ফাআবয সথবক সজায কবয চাববয় সদওয়ায সকান ফস্তু নয়, ‘ভানুবলয ন্তিবনবি’, মা ‘বক্রয়িা ফা বচন্তাবি
 াযীবযক েভিা ফবর গণয কযা মায়।’ বনবভিিফাদ র বশুবক ভস্তযকভ ধণাত্মক বযবফ বদবয় বশুয জ্ঞাবনয জগবিয
বনভিাণাধন। বশু বক জাবন িায স্তযবক ফিপ্রথভ বঠক কবয বনবি বফ িাযয িাবক ফাআবযয ধাযণা বদবয় িায ধাযণায
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জগৎবক বনভিাণ কযবি বফ। িাআ বনবভিিফাদ র ুযািন বখন ধাযণায বফরুবে গবজি ওঠা স্বাধীনিায বালা মাবি বশু িায
ভিাভি প্রকাবয স্বাধীনিা ায়।
বনবভিিফাবদয ভূর নীবিগুবরয নযিভ র বশুয ন্তিবনবি জগবিয বযূণি বফকা। অয বনবভিবিফাদী সেণীকবে
বেবকয প্রধান কাজ র বশুয এআ জগবিয বযূণিবাবফ প্রবিপবরি ফায বফববন্নবাবফ ুবমাগ কবয সদওয়া। বনবভিবিফাদী
সেণীকবে বেবকয প্রধান দাবয়ত্ব বফ এআ ঈবমাচবন বোথিীবক ম্পূণি জায়গা কবয সদওয়া। রুবায বশুবকবন্নক বোয
ধাযণায অদি সেণীকে র বনবভিবিফাদী সেণীকে। বুঁয়াবজ, বডঈআ, বাআবগাটবিয বোবচন্তায় ফিপ্রথভ বনবভি বিফাবদয
ংগবঠি প্রিপরন সদখা মায়।
স্বাভীবজ স্বাবাবফকবাবফআ বনবভিবিফাদী ধাযণায জমবদবয়বেবরন মা অধুবনক সেবণ কবেয াবথ ম্পূণি এক।
বনবভিবিফাবদ বফবফকানবন্দয প্রবাফ: বফবফকানবন্দয জ্ঞানাবেলবনয অদি ও বনবভিবিফাবদয নীবিয ভূর স্তবে অবে ভানুবলয
‘ভন’—ন্তবনিবি জগৎ ও ত্ত্বা। স্বাভীবজ ভবনাবফজ্ঞাবনয বালাবক জবাবফ ঈিাবি কবয কভিবমাবগ ফবরবেন, ‚জ্ঞান
অফায ভানুবলয ন্তবনিবি। সকান জ্ঞানআ ফাবয আবি অব না, ফআ ববিবয। অভযা সম ফবর ভানুল ‘জাবন’, বঠক;
ভবনাবফজ্ঞাবনয বালায় ফবরবি সগবর ফবরবি আবফ–ভানুল ‘অবফষ্কায কবয’ ফা ‘অফযণ ঈবমাচন কবয’।‛১ বফবফকানবন্দয
এআ জ্ঞান ও িায ঈবমাচন প্রণারী বনবভিবিফাবদয বখনপ্রবক্রয়াবক একদভ াফরীর বালায় ফণিনা কবয। বোথিীয বফচাযফুবে ও
ভনবনয ওয বববি কবয বফশ্ব-জগৎ গবে িুরবি ায়িা কবয। বনবভিবিফাদী সেণীকবে বেবকয প্রধান দাবয়ত্ব বফ এআ
ঈবমাচবন বোথিীবক ম্পূণি জায়গা কবয সদওয়া। স্বাভীবজ যবাবফ ফবরবেন, ‚চকভবক াথবয সমভন বি বনবি থাবক,
ভবনয ভবধয সআ রূ জ্ঞান যবয়াবে; ঈদ্দীক কাযণবট সমন ঘলিণ–জ্ঞানাবিবক প্রকা কবযয়া সদয়। অভাবদয কর বাফ ও
কামি ভবন্ও সআরূ; মবদ অভযা ধীযবাবফ বনবজবদয ন্তঃকযন ধযয়ন কবয িবফ সদবখফ, অভাবদয াব কান্না, ুখদঃখ, অবফিাদ–ববম্পাি, বনন্দা-ুখযাবি–ফআ অভাবদয ভবনয ঈয। ফবিজগবিয বফববন্ন অঘাবিয দ্বাযা ববিয আবিআ
ঈৎন্ন।‛২
স্বাভীবজ িযন্ত জবাবফ ঈদ্দীক ও প্রবিবক্রয়ায ংবমাগ াধন প্রণারীবক ফণিনা কবযবেন। ভবনয বি ও জ্ঞাবনয
ফবঃপ্রকা কযফায ফা জাগ্রি কযফায জনয কভিবক অঘািস্বরূব ফণিনা কবযবেন। স্বাভীবজয কথায় ‚বচন্তায বি আবিআ
ফিাবো সফী বি াওয়া মায়‛৩ এফং প্রবিযক ফযবি বনজ ভনন দ্বাযা জগৎবক বফচায কবয থাবক। বনবভিবিফাবদয বালায়
বশুয জগৎ-বশুয জগবিয ংবমাগাধন, বশুয ববজ্ঞিা, বশুয ববজ্ঞিায বফনযা, বশুয বচন্তাবি— বচন্তা দ্বাযা বনবভিি
ভানবক প্রবিচ্ছবফ বেবকয দ্বাযা নুপ্রাবণি বয় বীবিীনবাবফ বনজ বি দ্বাযা জগৎ বফচামি বয় ন্তয বি প্রবিপবরি
বফ। মি সফী বশু িায ববজ্ঞিাবক ফাযংফায সমৌবিকবাবফ ংঘবটি ও ঈিাবি কযবি ভথি বফ িিআ িায বচন্তাবি
বিারী ংগবঠি ও জবটর বফ মা একবট নযায়বনষ্ঠ ও ান্তূণি ভাজিাবনয জনয অফযক দৃবিববি।
বখনিত্ত্ব, বনবভিবিফাদ ও বফবফকানন্দ: বখন ব্দবট প্রাচীন এফং বফববন্ন ভবনাবফজ্ঞানী ও দািবনক দৃবিববিয বালায় বফববন্নবাবফ
ঈিাবি ও বযভাবজিি বয় ফিিভাবন অচযবণয বযফিিনরূব বযগবণি বয়বে, বযবফ মায নযিভ িি। বফববন্ন
দািবনক বফববন্নবাবফ বখন প্রবক্রয়াবক বফববি কবযবেন। সআ বফবাগ নুমায়ী বকেু বকেু সেবত্র বখবনয ধাযণা অভযা িপাৎ
সদখবি াআ। িবফ বখন সম একবট বনযবফবচ্ছন্ন, জীফনফযাী প্রবক্রয়ায মা অচযবণয বোকৃি িায়ী ও ধনাত্বক বযফিিন
গঠন কবয িা কর ভবনাবফজ্ঞানী এক কথায় স্বীকায কবয বনবয়বেন। বখন প্রবক্রয়ায াবথ অভাবদয কর যকবভয ভানবক
প্রবক্রয়ায (অগ্র, ভবনাবমাগ, ফুবে ও সপ্রলনা আিযাবদ) গবীয ম্পকি বফদযভান। বখন িবত্ত্ব প্রাথবভক ধাযনাবি বনবভিিফাদী
ধাযণা প্রাধানয রাব কবযবন। অচযন ফাদী িবত্ত্ব বশুবক াধাযণি ‘Tabula rasa’ বববফ গ্রণ কযা ি। বশুয ভবনয
জগৎ ফা ধাযণায জগৎ সক গুরুত্ব দান কযা ি না। ঈদ্দীক-প্রবিবক্রয়া, ুরুিায ও াবস্ত আিযাবদয দ্বাযাআ বখন প্রবক্রয়া ভূরি
বনয়বিি বের। Pavlov ফা Skinner এয িবত্ত্ব অচযনবক ং বাবফ বফবফচনা কবয বশুয বখন ধাযণা ফযবি ঘটাবনা
বয়বে। বশুয ভবধয প্রবিবক্রয়া কযায েভিাবক Skinner এয িবত্ত্ব গুরুত্ব দান কযা বরও বশুয জানায স্তবযওয সকান
গুরুত্ব প্রদান কযা য়বন। প্রধানি, প্রথভ Insightful Learning theory ফা ন্তযদৃবি ভূরক বখন প্রবক্রয়াবি ভানবক
বক্রয়া-প্রবিবক্রয়া ওয বফবল গুরুত্ব প্রদান কযা য়, মায ফযাবি ঘবট ফা বাফনায বিবক গুরুত্ব দান কযা য়। মায পবর
ক্রভ নুবূবি, বোন্ত গ্রণ ও িথযজাযবনযক্রভ দৃবি অকবিি বি রাগর। বনবভিি ফাদী ধাযনাবি এআ ভানবক প্রবক্রয়া
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গুবর ূণি বাবফ সেবণকবে বোথিী ফান্ফ বয় বশুয েভিায বফস্তাবয ায়ক র। বনবভিি ফাদী সেবণকবে ভনস্তবত্ত্বয জ্ঞান
ভূরক দৃবিববিয াবথ াভবজক দৃবিববিয বভরন ঘটাবনা য়। বনবভিি ফাদী ধাযণায বফববন্ন বযফিিনীর চবরয (প্রেব,
াভাবজক, স্তয বফবাজন ও বযবফ আিযাবদ) াবথ বখবনয ম্পূণি িান কযা য়।
দািবনক দৃবিববিয বদক সথবক সদখবি সগবর Naturalism ফা প্রকৃিফাদী িবত্ত্ব ফিপ্রথভ বশুয জগৎবক গুরুত্ব প্রদান
কযা য় মায বফজ্ঞাবনক বববি িাবি কযা য় প্রগবিফাদী িবত্ত্ব।
প্রজ্ঞাভূরক িবত্ত্বয ভবধযআ বনবভিবিফাবদয ফীজ সযাণ বয়বের িবফ িা স্বাধীনবাবফ প্রকা ায় বনক বয। বনবভিবিফাদ
বেণ-বখন প্রবক্রয়ায গিানুগবিক বচন্তাবাফনাবক নাবেবয় বদবয় বোথিীবকবন্নক একগুচ্ছ ধাযণায জম সদয় সমভন—
ংগ্রণভূরক বখন, াভথিযবববিক বখন, বভবথাবিয়াীরবখন আিযাবদয। রুবায বশুবকবন্নক বোয ধাযণায অদি
সেণীকে র বনবভিবিফাদী সেণীকে। ুআ বচন্তাবফদ জযাুঁ বুঁয়াবজ (১৮৯৬-১৯৮০), অবভবযকান দািবনক জন বডঈআ (১৮৫৯১৯৫২) ই যাবয়ান ডািায সর বাআবগাটবিয বোবচন্তায় ফিপ্রথভ বনবভিবিফাবদয ংগবঠি প্রবিপরন সদখা মায়।
বুঁয়াবজ (১৯৬৪) ফবরবেন সম, Knowledge is not a copy reality. According to him, to know an object,
to know an event, is not simply to look at it and make a mental copy or image of it. To know an
object is to act on it. To know is to modify to transform the object and to understand the process of
this transformation and as a consequence to understand the way the object is constructed . িযন্ত জ

বালায় বুঁয়াবজ িাুঁয বফকাভূরক িবত্ত্ব বশুয জ্ঞাবনয ংগঠবনয েবিবক ফণিনা কবযবেন। বিভায ংগঠবন ও ম্প্রাযবণ
বেবকয কাজ র য়ািা কযা ও ফাস্তফ বক্রয় ববজ্ঞিায ভাধযবভ বখবনয ুবমাগ কবয সদওয়া। বাআবগাটবিয
বনবভিবিফাদবক অভযা াভাবজক বনবভিবিফাদ ফবরআ বচবিি কবয থাবক মায বববি র াভাবজক ও কৃবিগি। বাআবগাটবি
(১৯৭৮) ফবরবেন সম, Every function in the child’s cultural development appears twice: first on the
social level and later the individual level. Again he describes that, first between people (interpsychological) and then inside the chil (intrapsychological) বাআবগাটবিয িত্ত্ব নুমায়ী বেকবক বশুয

াভাবজক ও কৃবিগি বববিয ধাযণা বদবয় বশুয বখন াভবথিয ীভাবক াভাবজক বববি নুমায়ী বিয কবয বশুয বফকাব
ায়িা কযবি বফ। বুঁয়াবজ প্রধানি জ্ঞান ভূরক বনবভিিফাদী ধাযণা বদবয়বেবরন ও বাআবগাবিক প্রধানি াভাবজক
বনবভিবিফাদী ধাযনা বদবয়বেবরন জ্ঞান ভূরক বনবভিিফাদীবদয সথবক াভাবজক বনবভিবি ফাদীবদয ধাযণা বকেু বকেুবেবত্র ৃথক।
িবফ বশুয বনভিাবণয বববি দবট ধাযণায ভবধয বদবয়আ প্রকা কযা সবয়বে। াধাযণ দৃবিববিবি সদখবি সগবর বশুয জ্ঞাবনয
বনভিান কযবি াবয অফায িায সথবক সফব জাবন সকাবনা াঠী ফা বেবকয বমাগীিাবিও িায জ্ঞাবনয বনভিান কযবি
াবয। বাআবগাটবি ZPD ও Scaffolding এয ধাযণা বনবভিিফাবদয সেবণকবেয ধাযণাবক ূনিাি রূব বদবয় থাবক। ধাযণায়
বশুয ভযা ভাধাবনয থ এফং রুক স্পিবাবফ সদখা মায়। বশুয ভবধয বভথবিয়া কযায েভিা ফৃবধ ায় মায গুরুত্ব
প্রবি ফরা মায়:
ক। বভথবিয়া ববজ্ঞিা বনভিাবন াাময কবয।
খ। বভথবিয়া াভাবজক দেিায অদান প্রদাবন বশুবক াফরীর কবয সিাবর।
গ। বভথবিয়া াভাবজক ভূরযবফাধ গবে সিাবর।
ঘ। বভথবিয়া ভূরযায়ন প্রবক্রয়াবকও িযাবেি কবয।
Burner এয বনবভিবিফাদী দৃবিববিবি বশুবক অবফষ্কাযক বাবফ সদখা বয়বে সমখাবন ায়িায় বশু িায বনবজয জগৎবক
অবফষ্কায কযবফ। বনবভিবিফাদী বেন কবে বশু িায ভবনয নুবন্ৎা সভটাফায জনয ফাদ ও সখারাবভরা প্রশ্ন কযবফ মায
ায়িায় বেক িায ধাযণাবক ুগবঠি রূ সদবফ।
বনবভিবিফাদবক অভযা বফবফকানন্দ, বুঁয়াবজ ফা বাআবগাটবি মাুঁয দৃবিববি দ্বাযাআ দাুঁে কযাআ না সকন, সদখবি াফ
বনবভিবিফাদ বশুয একটা জগৎ, সম জগবি প্রাধানয ায় বোথিীয বনবজয বফচায, ফুবে ও ভনন, মা বশুবকবন্নক বোয ভস্ত
বফবিযবক স্বাধীনবাবফ ভথিন কবয। অয বনবভিবিফাদ িত্ত্বানুমায়ী সেণীকে বযচাবরি বফ ম্পূণিবাবফ গণিাবিক বযবফব
মাবি বেবকয দ্বাযা ঈৎাবি বয় বীবিীনবাবফ বখাথিী বখন প্রবক্রয়ায় বক্রয়বাবফ ংগ্রণ ও বভবথাবিয়া কযবি ভথি
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বফবফকানন্দ, বনবভিবিফাদ ও জািীয় াঠক্রবভয রূবযখা, ২০০৫

সাভনাথ াজযা

বফ—মা বশুয জ্ঞাবনয বনভিাবণয বীবিীন বববিরূব প্রবিবষ্ঠি বফ। এআ ধাযণা জ্ঞান ফা বেণীয় বফলয়বক সজায কবয
ফাআবয সথবক চাববয় সদওয়া ধাযণায বফবযাবধিা কযবফ। NCF 2005-এ বো ও জ্ঞান ধযাবয় ফরা বয়বে, ‚াঠক্রভ
এভন ওয়া ঈবচৎ, মা বশুবদয বনজস্ব গবে িুরবি াাময কযবফ। িাবদয অযও সফী সকৌিুরী কযবফ, মাবি িাযা অযও
প্রশ্ন কযবি াবয, থিনুবন্ৎু য় এফং বনবজয াবি বেু কযবি াবয। এআবাবফ বনজস্ব ববজ্ঞিাগুবরাবক িুর সথবক
বজিি জ্ঞাবনয াবথ বভবরবয় বনবি াবয।‛৪ থিাৎ NCF 2005-এয াঠক্রভ বযকল্পনাবিও ম্পূণিবাবফ বনবভিবিফাদী
অদবিয প্রবিপরনআ অভযা সদখবি াআ। ুনযায় NCF 2005-এ বনভিাণ ব্দ ম্পবকি ফরা বয়বচ, ‚োত্র ফা োত্রী মখন
বোরাব কবয িখন প্রবিবট বোথিী ফযাবিগি ও াভাবজক স্তবয এআ জ্ঞান বনভিাণ কবয।‛৫ থিাৎ জ্ঞান বনভিাবণয এআ প্রবক্রয়া
স্বাভীবজয ‚ঈবমাচন‛ ও বাআবগাটবিয ‘interpspychological’ ও ‘intrapsychological’ ব্দগুবরয অদি ও ধাযাবক
আবিি কবয। থিাৎ প্রথাগি সেবণকবেয ভি সকান িথয ম্পবকি এব বেক যাবয িাুঁয জ্ঞানবক বফিযণ না কবয। বফববন্ন
ভযাভাধানভূরক, নবন্ৎু ও গঠনভূরক প্রশ্নাফরীয ভাধযবভ সআ িথয ম্পবকি বোথিীয জ্ঞান বনভিাণ কযবফ। এবেবত্র
জ্ঞান বফ গবিীর ও বযফিিনীর ববজ্ঞিা। বনবভিবিফাদী সেণীকে বোথিীবদয ভবধয বযয কাবজয প্রবি েো,
বারফাা, বনযয ভি ানুবূবিয বি সানা ফা িায গ্রণবমাগযিা বফচায কযা, সনিৃত্বদাবনয েভিা আিযাবদ গুণাফরীয
বফকাবয ুবমাগ বদবয় গণিাবিক ভূরযবফাধ গবে িুরবফ মা ংগ্রণভূরক গণিবিয জনয িযন্ত জরুযী। বশুয ববজ্ঞিায
ঈিান ও বফনযা বশুবদয ভাজবচিন, ভভিী, বযেভী ও মুবিভবেি বচন্তাবাফনায বধকাযী কবয িুরবফ। বোথিী
মবদ িায দৃবিববি, জ্ঞান ও াঠযুস্তবকয প্রিবক বদনবন্দন ববজ্ঞিায বি ম্পকিমুি না কযবি াবয, িবফ াঠযুস্তবকয
ভাধযবভ বজিি জ্ঞান বনেকআ িবথয ও সফাঝায় বযণি বফ। জ্ঞান েভিায সফাধ প্রবয়াগদেিা জিন ফৃিাকাবয অফবিিি
য়, মা বোথিীবক মা বখবে িাবক বক কবয ফযফায কযবি াবয এআ ধযবণয বচন্তা কযবি ঈৎাবিবফাধ কযবফ, মা
স্বাভীবজয বালায়, বনবজয প্রবি অিা গবে িুরবফ।
বনবভিবিফাদী সেবণকবেয রূবযখা :
১। বনবভিবিফাদী বখন প্রবক্রয়ায় বোথিী বক্রয়বাবফ ংগ্রণ কযবফ।
২। াবি করবভ কাবজয ববজ্ঞিাবক গুরুত্ব বদবয় ভূরি দরগি বাবফ সেবণকবেয কামিাফবর বযচাবরি বফ।
৩। সেবণকবেয বোথিীয বভথবিয়াবক ও ঈৎাবি প্রশ্নবক বফবল গুরুত্বদান কযা বফ।
৪। াভাবজক ববজ্ঞিা ফা দেিাবক সেবণকবে বববিীন বাবফ ঈিান কযবফ ও বেক ভায় বশুয ববজ্ঞিা বনভিাবণ
সগুবরবক ফযফায কযবফ।
৫। বশুয বখন ধাযনা বনভিাবণ িায াঠী ও বেক ভায় বনযবফবচ্ছন্নবাবফ ংগ্রণ কযবফ।
৬। াঠক্রবভয বফনযাব বশুয চাবদা, অগ্র ফা দেিাবক ফিাবগ্র গুরুত্ব সদওয়া বফ।
৭। সেবণকে ংগ্রণ ভূরক ংবদাবযত্ত্ববক বফকবি কযবফ।
বখবনয দবট সেবত্র বনবভিবিফাদী দৃবিববি :
বালা : বালা বশুয জীফবন একবট গুরুত্বূণি বো। বালা বোয সেবত্র সম চাযবট দেিা অবে সগুবরয দবটয (েফন ও কথন)
াাবময বশু প্রধানি বালাবক অয়ি কবয। য দবট দেিা (ঠন ও বরখন) বালায দেিা ফৃবে কবয ও ফযফাযবক
ত্বযাবেি কবয।
ভািৃবালা ফা বদ্বিীয় বালা মাআ সাক না সকন বশুয সানা ও ফরায জায়গা মি সফব অভযা বদবি াযফ িিআ বশুয
বালায দেিা জিন কযবফ।
বনবভিবিফাদী সেবণকে বোথিী সানা ও ফরায জায়গা বনক। পবর বালায ফযফায বফববন্নবাবফ বেকবক বমাবগিায়
ত্বযাবেি বফ। বালায ফযফাবয সকান বুর ত্রুবট বর বোথিীবক থাভাফায দযকায সনআ। মিেণ না মিন্ত স ফরায
াফরীরিা জিন কযবে। ফরায াফরীরিা জিন কযবরও িাযয ত্রুবটগুবরাবক ংবাধবনয মিায় মাওয়া দযকায।
ভাজবফজ্ঞান : ভাজবফজ্ঞান ভূরি নযায় বনষ্ঠ ও াবন্তূণি ভাজ িাবনয ঈবদ্দয বশুয দৃবিববিবক িানীয় জ্ঞানবক িানীয়
ধাযণাবক গুরুত্ব বদবয় ক্রভ জািীয় ফা অন্তজিািীক স্তবয ঈবন্নি কযবি বফ। আবিা ফা বুবগাবরয সেবত্র িানীয় আবিা
ফা বূবগারবক গুরুত্ব বদবয় বশুয ধাযণায ফযাবি ঘটাবি বফ। থিননবিক ধাযণায সেবত্র প্রবিবদবনয সোট সোট ববজ্ঞিাবক
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বফবফকানন্দ, বনবভিবিফাদ ও জািীয় াঠক্রবভয রূবযখা, ২০০৫

সাভনাথ াজযা

গুরুত্ব বদবি বফ। যাষ্ট্রবফজ্ঞান ফা সৌযবফদযায সেবত্র িানীয় স্তবযয ঞ্চাবয়ি ফা সৌযবায ধাযনাবক গুরুত্ব বদবয় যাজয ফা
জািীয় স্তবযয ধাযনায বদবক এবগবয় সমবি বফ। বশু সমন িায ভাজবফজ্ঞানবক ফআবি খুুঁবজ ায় িবফআ সেণীকবেয াবথ
ফাস্তফ ববজ্ঞিায বভরন ঘটাবনা েফ বফ।
বনবভিবিফাদী সেবণকবেয ঈবমাগীিা :
১। বনবভিবিফাদী সেবণে সেণী াভয দূয কবয।
২। বনবভিবিফাদী সেবণকে বশুবদয ভবধয ংগ্রণ ভূরক ংবদাবযবত্বয ধাযান গবে সিাবর।
৩। বশু বনবজয বযবফবয গুরুত্ববক ঈরবি কযবি াবয।
৪। ফয়বন্কাবরয ফিাবি বনবজয বাফনায াবথ ফন্ুয বাফনায বভথবিয়া ঘবটবয় ভবনয দ্বন্ধ দূয য়।
৫। বববিীনবাবফ বনবজয জ্ঞান ও ঈরবিবক সম সকান িাবন ঈিান কযবি াবয।
৬। জয় ফা যাজয়, ায ফা বজৎ মাআ সাক না সকন বাগ কবয বনবি ুবফধা য়না।
৭। বনবজয ত্রুবটবক াফরীর বাবফ গ্রণ কবয ংবাধবনয বথ সমবি াবয।
৮। ফিবয সেবণকে বনবভিবিফাদী ও ভাবজয প্রবি অিা, নীরিা ও বফশ্বাবয জম সদয়।
ঈংায : স্বাভীবজ ফবরবেন সম, ফবিজগৎ সমন একআ বথ চবরবে, একপ্রকায ফিায ববিয বদবয় সমন ঈবয়বকআ চরবি
বচ্ছ, ঈবয়আ সমন এক ুবয ফাজবে। থিাৎ বশুয জগৎ, বশুয াভাবজক জগৎ, বশুয কৃবিগি জগৎ ও বশুয ফআবয়য জগৎসক অভযা সকান ফিাবিআ অরাদা কযবি াযফ না। িাআ বাআবগাটবিয বনবভিবিফাদ নুমায়ী বশুয ফাআবযয জগবিয াবথ
ন্তজিগবিয বভরন ঘবটবয় জ্ঞাবনয জগৎ-এয াথিক বনভিাণ কযবি বফ। স্বাভীবজ ফবরবেন, ‚মাায একাগ্রিা সফী স সফী
জ্ঞানরাব কবযবি ভথি।‛৬যবাবফ ববরবেন, ‚বচন্তায বি সথবকআ ফবথবক সফী বি াওয়া মায়‛,৭ ঈবয়বেবত্রআ
বিবন যীয ও জ্ঞানবক গুরুত্ব বদবয় ভবনয বিয ভাধযবভ িায ংগঠবনয কথা ফবরবেন। একআবাবফ NCF 2005“এ যীয
ও ভনবক গুরুত্ব বদবয় বশুয জগৎবফস্তাবযয কথা ফরা বয়বে। স্বাভীবজ ফবরবেন, ‚জগবিয নন্ত বি সিাভায ববিবয‛৮
অয বনবভিবিফাবদ ববিবযয বিবক ঈরবি কবয ফবিজগৎ ও ন্তিজগৎ-এয বভরবনয ভবধয বদবয় বশুয জ্ঞাবনয বনভিাবণয
কথা ফরা বয়বে। NCF 2005 এ বশু িায ফাআবযয জগৎ সথবক সম বফববন্ন ববজ্ঞিা রাব কবয িাবক সেবণকবে গুরুত্ব
বদবয় বফবফচনা ও বফবেলণ কযায কথা ফরা বয়বে। বশু িায ফাআবযয জগৎ-এয নুবূবিবক সমন বীবিীনবাবফ সেবণকবে
প্রকা কযবি াবয। এয পবর বশুয জ্ঞান গ্রবণয আচ্ছা কযবফ, ফােবফ প্রকা কযায েভিা। বশু িায গুরুত্ববক সেণীকবে
ঈরবি কযবি াযবর, গণিাবিক সচিনায বফস্তায ঘটবফ। বশু ংগ্রণভূরক ংীদ্বাবযত্ববক ফুঝবি াযবফ।
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