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আচৰণমূলক প্ৰযকু্ষিক্ষিজ্ঞান 

“Technology is the set of instruments and skills which are used to satisfy the needs of the 

society.”—Hierra. A 

   “প্ৰমুক্তি হহছে সভাজৰ প্ৰছ াজন ূৰণৰ ফাছফ ফযৱহাৰ কৰা ককতছফাৰ ককৌশল আৰু সজকু্তল‛ – 
কহইৰা.এ 

ক্তফজ্ঞান আৰু প্ৰমুক্তিক্তফজ্ঞানৰ ক্তফকাছশ আভাৰ জীফন ধাৰণ প্ৰণালীত এক অবূতূফব প্ৰবাফ কলাইছে 
।জ্ঞানৰ ক্তফছফাৰণৰ লছগ লছগ ভানফ ভনৰ ক্তজজ্ঞাসা ক্তনফৃৃ্ক্তিৰ কহতু হশক্তিক কিত্ৰছতা প্ৰমুক্তিক্তফজ্ঞানৰ 
ফহুলবাছফ প্ৰছ াগ কৰা হহছে ।ই াৰ উছেশয হহছে ক্তশিাফযৱস্হা অক্তধক শৃৃংখক্তলত, 
প্ৰণালীফদ্ধ,ক্তফজ্ঞানসন্ত আৰু ফাস্তৱভুখী কক্তৰ কতালা । 

 

আচৰণমূলক প্ৰযকু্ষিক্ষিজ্ঞানৰ অৰ্থ 

আচৰণভূলক প্ৰমুক্তিক্তফজ্ঞান হহছে ক্তশিা প্ৰমুক্তিক্তফজ্ঞানৰ এক ৰুৰুবপূণূব শাখা । আচৰণভূলক 
প্ৰমুক্তিক্তফজ্ঞাছন ক্তশিাৰ উছেশযসভূহৰ ক্তৰছপ্ৰক্তিতত ক্তশিক আৰু ক্তশিাথীৰ আচৰণৰ ফাক্তছেত ক্তৰফতব ন 
সাধনৰ উছেছশয ক্তশিণ-ক্তশকন প্ৰক্তি াত ভছনাক্তফজ্ঞানৰ নীক্ততসভূহ প্ৰছ াগ কৰা ফুজা  ।ক্তশিাৰ কিত্ৰত 
প্ৰমুি আচৰণভূলক প্ৰমুক্তিক্তফজ্ঞাছন ভূলতঃ ক্তশিকৰ আচৰণছকই অনুশীলন কছৰ ।ক্তশিকৰ আচৰণৰ 
ক্তৰফতব ন আৰু ক্তন ন্ত্ৰণৰ ফাছফ প্ৰমকু্তিক্তফজ্ঞানৰ ক্তম নীক্তত প্ৰছ াগ কৰা হ  তাছক আচৰণভূলক 
প্ৰমুক্তিক্তফজ্ঞান ফুক্তল ককাৱা হ  । 

 

আচৰণমূলক প্ৰযকু্ষিক্ষিজ্ঞানৰ  শিক্ষৈষ্ট্য 

 আচৰণভূলক প্ৰমুক্তিক্তফজ্ঞানৰ ককতছফাৰ হফক্তশষ্ট্য দাক্তি ধৰা হল- 

 আচৰণভূলক প্ৰমুক্তিক্তফজ্ঞাছন ক্তশিকৰ ক্তশিণ দিতা ফৃক্তদ্ধ কৰাত সহা  কছৰ । 



 আচৰণভূলক প্ৰমুক্তিক্তফজ্ঞাছন ভছনাছশী  উছেশয সভূহ ূৰণৰ লগছত ক্তশিাদানৰ ক্তফছশষ 
ককৌশলসভূহৰ ক্তফকাশত ৰুৰুবপূ আছৰা কছৰ । 

 ক্তশিকৰ আচৰণ সম্বন্ধী  তাক্তবপূক আৰু ফযৱহাক্তৰক ক্তদশসভূহৰ ক্তফকাশত এই প্ৰমুক্তিক্তফজ্ঞাছন 
ৰুৰুবপূ প্ৰদান কছৰ । 

 এই প্ৰমুক্তিক্তফজ্ঞাছন ক্তশিণ কামবক ফস্তুক্তনষ্ঠ আৰ ুপ্ৰণালীফদ্ধবাছফ ভূলযা ণৰ ওৰত ৰুৰুবপূ ক্তদছ  
।  

 আচৰণভূলক প্ৰমুক্তিক্তফজ্ঞাছন ক্তশিক-ক্তশিাথীৰ ফযক্তি াথবকযৰ প্ৰক্তত ক্তফছশষবাছফ ভছনাক্তনছফশ 
কছৰ । 

 আচৰণভূলক প্ৰমুক্তিক্তফজ্ঞানৰ ভূল ক্তবক্তি হহছে ককাভলতাৰ ধাৰণা (Software approach) । 
 ই াত উেীক আৰু প্ৰক্ততুক্তষ্ট্ৰ দ্বাৰা ক্তফষ ফস্তু আৰু কমাগাছমাগ প্ৰক্তি া উন্নত কৰাত ৰুৰুবপূ 

আছৰা কৰা হ  । 
 দিতা ক্তবক্তিক প্ৰক্তশিণৰ ভাধযছভছৰ আচৰণভূলক প্ৰমকু্তিক্তফজ্ঞাছন সপল ক্তশিক সৃক্তষ্ট্ কৰাত 

সহা   কছৰ । 
 এই প্ৰমুক্তিক্তফজ্ঞাছন কেণীছকাঠাৰ ফাক্তহযক আৰ ুআবযন্তৰীণ আচৰণ সভূহ অধয ন কক্তৰ তাৰ 

মছথামুি ক্তৰফতব নৰ ৰাভশব ক্তদছ  । 

 

অনুক্ষৈিণৰ  অৰ্থ 

অনুক্তশিণ হল ক্তশিক-প্ৰক্তশিণৰ এক প্ৰাছ াক্তগক ককৌশল ।ই াৰ লিয হহছে ক্তশিাৰ উছেশয ক্তনৰূণ 
কক্তৰ ক্তশিকৰ আচৰণৰ সৃংছশাধন কৰা ।আনুষ্ঠাক্তনক ক্তশিাফযৱস্হাত থকা জটিলতা সভূহ ক্তন ন্ত্ৰণ 
কক্তৰফলল ক্তশকন ক্তি াসভহূক সৰু সৰু উাদানলল ৰূান্তক্তৰত কৰা হ  ।এই দ্ধক্ততত ভুক্তষ্ট্ছভ  
ক্তশিাথীক কভ সভ ৰ ক্তবতৰত এক সসুৃংফদ্ধ াঠযিভৰ এটা ভাত্ৰ ক্তফষ ফস্তু আৰ ু এটা সাধাৰন 
ধাৰণাৰ ওৰত ক্তবক্তি কক্তৰ ক্তশিাদান কৰা হ  ।অনুক্তশিণ ক্তশিক ক্তশিাৰ এছন এক ককৌশল মাৰ 
ভাধযছভছৰ ক্তশিকসকছল ক্তৰকক্তিত বাছফ প্ৰস্তুত কৰা াঠৰ কমাছগক্তদ সুক্তনক্তদবষ্ট্বাছফ সৃংজ্ঞাফদ্ধ, ক্তনক্তদবষ্ট্ 
ক্তশিণ দিতা, সুক্তনধবাক্তৰত িভত াাঁচৰ ৰা দহ ক্তভক্তনট সভ ৰ আৰ ুঅক্তত কভসৃংখযক ক্তশিাথীমুি 
কেণীত প্ৰছ াগ কছৰ আৰ ুককাছনা ককাছনা কিত্ৰত ই াৰ পল দশৃয-োফয সজকু্তলৰ দ্বাৰা সৃংৰিন কক্তৰ 
প্ৰতযি কছৰ ।  

অনুক্তশিণ হল এক িুদ্ৰ ক্তশিণ দ্ধক্তত, ই াত াঠদানৰ ক্তফষ ফস্তু, সভ  আৰ ুক্তশিাথীৰ সৃংখযা হ্ৰাস 
কক্তৰ এটা ক্তন ক্তন্ত্ৰত ক্তৰছফশত ক্তশিক প্ৰক্তশিাথীসকলক ক্তশিণ-প্ৰক্তশিণ ক্তদ া হ  ।এইছিত্ৰত ক্তশিণৰ 
ক্তফক্তবন্ন তবপূৰ লগত জক্ত়িত দিতাসভূহ এটা এটালক অনুশীলন কক্তৰফলল ক্তদ া হ  ।এছন ক্তশকন ক্তি া 
ক্তশিকৰ ফযৱহাক্তৰক দিতা অজব ন আৰু ক্তফকাশৰ ফাছফ প্ৰাক কভবকালীন আৰু কভবকালীন ক্তশিক 
প্ৰক্তশিণৰ কিত্ৰত ফযৱহাৰ কক্তৰফ ৰা মা  । 



ক্তিফ্ট আৰু কতওাঁৰ সহছমাগীসকলৰ ভছত(Clift and others,1976)ক্তশিাদানৰ ক্তনক্তদবষ্ট্ ককৌশল অনুশীলনৰ 
ফাছফ ক্তনফবাচন কক্তৰ কেণী সভ  আৰু কেণী আকাৰৰ সৃংছিকৰণৰ কমাছগক্তদ ক্তশিণ ক্তৰছফশক সৰল 
আৰু সুক্তন ক্তন্ত্ৰত কক্তৰ ক্তশিক প্ৰক্তশিণৰ ক্তম ফযৱস্হা কৰা হ  তাছক অনকু্তশিণ কফালা হ  । 

 

অনুক্ষৈিণৰ  সংজ্ঞা 

অনুক্তশিণ সম্বছন্ধ ক্তফক্তবন্ন ক্তশিাক্তফছদ ক্তফক্তবন্ন ধৰছণ সৃংজ্ঞা আগফঢাইছে । তলত ই াছৰ ককতছফাৰ 
সৃংজ্ঞা উছেখ কৰা হল – 

অনুক্তশিণ সম্বছন্ধ ভত দাক্তি ধক্তৰ ক্তড ডক্তিউ এছলছন (D.W.AlIen)ক  কম-‚ অনুশীলন হহছে কেণীৰ 
আকাৰ আৰু সভ  অনুমা ী সৃংছিক্তত কৰা এক ক্তশিাদান প্ৰক্তি া ‘’ । 

এছলন আৰু ইবৰ ভছত (Allen and Eve,1968)- ‚ অনুক্তশিণ হল এছন এক ক্তন ক্তন্ত্ৰত অণুশীলন 
দ্ধক্তত ক্তম এটা ক্তনক্তদবষ্ট্ ক্তশকন আচৰণত ভছনাক্তনছফশ কছৰ আৰু ক্তন ক্তন্ত্ৰত ক্তৰছফশত ই াৰ অণশুীলন 
কৰাছটা সম্ভফ কক্তৰ কতাছল ‛। 

 াচী ক্তফ কক আৰু লক্তলতা এভ.এচ.(Passi BK and Lalita MS) অনুক্তশিণ সম্বছন্ধ ভতছাষণ কক্তৰ 
ক  কম- ‚অনুশীিণ হল এক প্ৰক্তশিণৰ ককৌশল ক্তমছটাত ক্তশিাথী ক্তশিকসকছল কভসৃংখযক োত্ৰ 
োত্ৰীক কভ সভ ৰ ফাছফ ক্তনক্তদবষ্ট্ ক্তশিণ ককৌশল ফযৱহাৰ কক্তৰ এটা ভাত্ৰ ধাৰণাৰ াঠদান  ক্তদ াৰ 
প্ৰছ াজন হ ‛ । 

 

অনুক্ষৈিণৰ  উদ্দেৈয 

অনুক্তশিণৰ উছেশযসভূহৰ ককইটাভান ৰুৰুবপূূণব ক্তদশ তলত উছেখ কৰা হল- 

১. এক ক্তন ক্তন্ত্ৰত ক্তৰছফশত ক্তশিক প্ৰক্তশিাথীসকলক নতুন ক্তশিন ককৌশল আ বপূ কৰাৰ সকু্তফধা 
প্ৰদান কৰা । 

২. কভ সভ , অথব আৰু ক্তফষ ফস্তুৰ ফযৱহাৰৰ দ্বাৰা সফবাক্তধক পল লাবৰ সকু্তফধা প্ৰদান কৰা । 

৩. সাধাৰণ ক্তশিাদান দ্ধক্ততৰ কছঠাৰতা ক্তফলপু্ত কক্তৰ কভ সৃংখযক ক্তশিক প্ৰক্তশিাথীৰ অণশুীলনৰ 
কমাছগক্তদ  ক্তফক্তবন্ন ক্তশিণ ককৌশলৰ দিতাৰ ক্তফকাশ কৰা । 

৪. প্ৰছ াজনী  প্ৰক্ততুক্তষ্ট্ৰ দ্বাৰা ক্তশিক প্ৰক্তশিাথীৰ কমাগযতা সম্পছকব  মবাছলাচনা কৰাৰ সুক্তফধা প্ৰদান 
কৰা । 



৫. প্ৰছচষ্ট্াৰ ুনৰাফকৃ্তিৰ দ্বাৰা ক্তশকন ফযৱস্হাৰ উন্নক্তত সাধন আৰু ক্তৰক্কতা লাবত সহা  কৰা । 

৬.  ক্তশকন ককৌশলৰ ক্তফক্তবন্ন উাদানৰ প্ৰক্তশিন প্ৰদানৰ দ্বাৰা ক্তশিক প্ৰক্তশিাথীসকলৰ আত্মক্তফশ্বাস 
গক্তঢ কতালা আৰ ুনভনী  বাফৰ সৃক্তষ্ট্ কৰা । 

 

অনুক্ষৈিণৰ  শিক্ষৈষ্ট্য 

অনুক্তশিণৰ ককতছফাৰ উছেখনী  হফক্তশষ্ট্য তলত উছেখ কৰা হল- 

১. অনুক্তশিণ হহছে ক্তশিক ক্তশিাৰ ফা প্ৰক্তশিণৰ কিত্ৰখনত এক নতুন সৃংছমাজন । 

২. অনুক্তশিণত কেণীকিৰ জটিল ক্তৰক্তস্হক্ততক সৰলীকৰণ কৰা হ  । 

৩. অনুক্তশিণ হল এক সৃংছিক্তত প্ৰক্তশিণ ফযৱস্হা, ই াত াঠদানৰ ক্তফষ ফস্তু, সভ  আৰু ক্তশিাথীৰ 
সৃংখযা হ্ৰাস কক্তৰ এটা ক্তন ক্তন্ত্ৰত ক্তৰছফশত ক্তশিক প্ৰক্তশিাথীসকলক এটা ভাত্ৰ ক্তশিণ ককৌশলৰ দিতা 
ক্তফকাশত সুক্তফধা প্ৰদান কৰা হ  । 

৪.অনুক্তশিণ ফযৱস্হাত ফযক্তিছকক্তিক ক্তশকনৰ ওৰত ৰুৰুবপূ প্ৰদান কৰা হ  ।ই াত প্ৰছ াজন সাছছি 
ুনৰাফৃক্তিৰ দ্বাৰা শুদ্ধ ক্তশকন ককৌশলৰ দিতা আজব নৰ ওৰত ৰুৰুবপূ ক্তদ া হ  । 

৫. অনুক্তশিণত ক্তশিছক াঠদান আৰু তাৰ পলাপল তৎকালীন বাছফ জাক্তনফ াছৰ । গক্ততছক এই 
ফযৱস্হাত তবপূগত আৰু ফযহাক্তৰক দছু াটা ক্তদশছৰই সভন্ব  সাক্তধত হ  । 

৬. ই াত অক্তবজ্ঞ ক্তনৰীিকৰ দ্বাৰা াঠদানৰ কদাষ-ত্ৰুটিসভূহৰ সূক্ষ্ম ক্তফছেষণ কক্তৰ সভগ্ৰ প্ৰক্তি াছটা 
ফাস্তফ, ফস্তুক্তনস্ঠ আৰু আকষবণী  কক্তৰ তুক্তলফ াক্তৰ । 

 

অনুক্ষৈিণ  িৃত্তৰ যথায় 

অনুক্তশিণ এক প্ৰণালীফদ্ধ ক্তশিণ প্ৰণালী ।এই প্ৰণালীত জক্ত়িত ককতছফাৰ স্তৰ তলত উছেখ কৰা হল 
- 

১. ক্ষৰকল্পনা(Planning)- এই মবা ত ভাত্ৰ এটা ধাৰণাৰ ওৰত ক্তবক্তি কক্তৰ ককাছনা ক্তনক্তদবষ্ট্ ক্তশিণ 
দিতা অণুশীলন কক্তৰফ ৰালক এক অনুাঠৰ ক্তৰকিনা প্ৰস্তুত কৰা হ  ।  



২. ক্ষৈিণ(Teaching)- ই াত ক্তৰকক্তিত াঠ অনমুা ী কভসৃংখযক ক্তশিাথীৰ এটা দলক কভ 
সভ ৰ ফাছফ াঠদান কৰা হ  ।এই াঠদান কামব সহ-ক্তশিাথী ফা ক্তৰদশবছক মবছফিণ কছৰ 
।প্ৰছ াজন সাছছি এছন াঠদান কামব দশৃয-োফয সজকু্তলৰ সহা ত সৃংৰিণ কক্তৰ ৰখা হ  । 

৩. প্ৰক্ষিকু্ষষ্ট্(Feedback)- এই মবা ত প্ৰক্তশিাথী গৰাকীৰ সফলতা আৰু দফুবলতা সভূহ আিুক্তল াই 
ক্তদ ক্তশকন কামবৰ আছলাচনা কৰা হ  ।এছন প্ৰক্ততুক্তষ্ট্ছ  ক্তনজৰ ক্তশকন কামবক ক্তি্ছেষণ কৰাত সহা  
কছৰ । 

৪. নুৰ ক্ষৰকল্পনা(Re-planning)- প্ৰক্ততুক্তষ্ট্ৰ দ্বাৰা লাব কৰা ক্তি্ছেষণৰ ক্তৰছপ্ৰক্তিতত অনুাঠৰ 
ুনৰ ক্তৰকিনা কৰা হ  । 

৫. নুৰ ক্ষৈিণ(Re-teaching)- সৃংছশাক্তধত অনুাঠ প্ৰা  এছক মবা ৰ এদল নতুন ক্তশিাথীৰ 
ওৰত ুনৰ অনুশীলন কৰা হ  ।এই স্তৰছতা াঠদান কামবৰ সৃংৰিণ ফা মবছফিণ কৰা হ  । 

৬. নুৰ প্ৰক্ষিকু্ষষ্ট্(Re-feedback)- এই মবা ত নুৰক্তশিণৰ ওৰত ক্তবক্তি কক্তৰ ুনৰ প্ৰক্ততুক্তষ্ট্ 
প্ৰদান কৰা হ  আৰু ূফবৰ দছৰই ক্তফছেষণ আৰু প্ৰছ াজনী  কিত্ৰত সৃংছশাধন কৰা হ  । 

 

অনুক্ষৈিণ  িৃত্তৰ  স্তৰ 

 ক্তিফ্ট আৰু কতওাঁৰ সহছমাগীসকছল অনুক্তশিণ প্ৰক্তি াৰ ক্ততক্তনটা স্তৰৰ কথা উছেখ কক্তৰছে ।ই াক 
তলত দাক্তি ধৰা হল- 

১. জ্ঞান অজব নৰ স্তৰ(Knowledge Acquisition Phase) 

২. দিতা অজব নৰ স্তৰ(Skill acquisition phase)আৰ ু

৩. হস্তান্তক্তৰত স্তৰ( Transfer Phase) 

১. জ্ঞান অৰ্থ নৰ স্তৰ –এই স্তৰছটাক প্ৰাক সক্তি  স্তৰ ফুক্তলও ককাৱা হ  ।এই স্তৰৰ প্ৰধান কাভ হল 
অণুশীলন কক্তৰফ কখাজা দিতাৰ প্ৰদশবন আৰু মবছফিণ কৰা আৰ ুক্তদ্বতী ছত ই াৰ ক্তফছেষণ আৰু 
আছলাচনা কৰা । ই াত প্ৰক্তশিাথীছ  ক্তফক্তবন্ন দিতা আৰু প্ৰক্তশিণৰ ককৌশল সম্পছকব  জ্ঞান আহৰন 
কছৰ । 

২. দিিা অৰ্থ নৰ স্তৰ-এই স্তৰত আক্তজব ত জ্ঞানৰ সপল প্ৰছ াগৰ কচষ্ট্া কৰা হ  । ক্তফছশষজ্ঞ 
ক্তনৰীিকৰ ভূলযা নৰ ক্তবক্তিত প্ৰছ াজন সাছছি অনুাঠৰ ুনৰ ক্তৰকিনা আৰু ুনৰ অনুশীলন কৰা 
হ , ক্তফছশিজ্ঞ ক্তনৰীিছক স্বীকৃক্তত প্ৰদান কক্তৰছলছহ ক্তশিা গ্ৰহণ সপল কহাৱা ফুক্তল ধৰা হ  । এই 
স্তৰৰ ক্ততক্তনটা উাদান হল অনুাঠৰ ক্তৰকিনা, অনুক্তশিণৰ ক্তৰছফশ আৰু প্ৰক্ততুক্তষ্ট্ । 



৩. হস্তান্তক্ষৰি স্তৰ-এই স্তৰত ক্তফক্তবন্ন ক্তশিণ দিতা সভূহৰ ভাজত সৃংহক্তত স্হানত ৰুৰুবপূ ক্তদ া হ  
মাছত প্ৰক্তশিাথী সকছল আক্তজব ত দিতা প্ৰকৃত কেণীছকাঠাৰ ফাস্তৱ ক্তৰক্তস্হক্ততত সপলতাছৰ হস্তান্তক্তৰত 
কক্তৰফ াছৰ ।  

 

অনুক্ষৈিণৰ  সুক্ষিধা  আৰু  অসুক্ষিধা সমূহ 

অনুক্ষৈিণৰ সুক্ষিধা 

 ক্তশিক প্ৰক্তশিণৰ কিত্ৰত অনুশীিণ এক উছেখনী  সৃংছমাজন ।ই এছন এক ফযৱস্হা মাৰ সহা ত 
ক্তশিণ কামবৰ জটিলতাসভূহ দৰূ কক্তৰফ ৰা মা  ।তলত অনুক্তশিণৰ ককতছফাৰ সুক্তফধাৰ ক্তফষছ  
উছেখ কৰা হল- 

০ অনুক্তশিণ হহছে এক সৃংছিক্তত ক্তশকন ককৌশল । 

০ অনুক্তশিণত ক্তশিণী  কামবসভূহৰ ক্তৰক্তধ হ্ৰাস কক্তৰ প্ৰদান কৰাৰ পলত ক্তশিাথীছ  অক্তত সহছজ 
জ্ঞান আহৰণ কক্তৰফ াছৰ । 

০ প্ৰক্ততকু্তষ্ট্ৰ দ্বাৰা ক্তশিণ আচৰণৰ সৃংছশাধনৰ ফযৱস্হাই ক্তশিাথীসকলৰ ভনত আত্মক্তফশ্বাস জগাক্তই 
কতাছল । 

০ অনুক্তশিণ ফযৱস্হাই ক্তশিক আৰু প্ৰক্তশিাথী উব ছৰ সভ  আৰু শক্তি প্ৰছ াগৰ কিত্ৰত ক্তভতফযক্ত তা 
প্ৰদান কছৰ । 

০ অনুক্তশিণ হহছে ফযক্তিছকিীক ক্তশিণ ককৌশল ।ক্তশিাথীসকছল ফযক্তিগত শক্তি সাভথবৰ ক্তফছফচনা কক্তৰ 
ক্তশিা আহৰণ কৰাৰ সকু্তফধা লাব কছৰ । 

০ অনুক্তশিণ ফযৱস্হাই গতানুগক্ততক ক্তশিাফযৱস্হাৰ জটিলতা দৰূ কছৰ । 

০ এই ফযৱস্হাত ক্তশিক প্ৰক্তশিাথীসকছল ক্তশিণৰ ককতছফাৰ সকু্তনক্তদবষ্ট্ আৰু সসুৃংজ্ঞাফদ্ধ দিতাৰ 
অনুশীলন কছৰ ক্তমছ  ক্তশিাদানৰ কুশলতা আ বপূ কৰাত মছথষ্ট্ সহা  কছৰ । 

 

অনুক্ষৈিণৰ  অসুক্ষিধা  

০ অনুক্তশিণ ক্তৰসৰ মছথষ্ট্ কঠক, কসই ফাছফ ক্তশিাদানৰ সকছলা ককৌশল ই াৰ দ্বাৰা আ বপূ কক্তৰফ 
ৰা নামা  । 



০ অনুক্তশিছণ ক্তফষ ফস্তুৰ ক্তফকাশতলক দিতা ক্তফকাশৰ ওৰত অক্তধক ৰুৰুবপূ ক্তদছ  । 

০ অনুক্তশিণৰ জক্তৰ ছত ক্তশিাদানৰ সকছলা ককৌশল আ বপূ কক্তৰফলল মছথষ্ট্ সভ ৰ প্ৰছ াজন হ  । 

০ এই ফযৱস্হাই ক্তশিক প্ৰক্তশিাথীসকলৰ ক্তনজস্ব সৃক্তষ্ট্শীল িভতাৰ ক্তফকাশ আৰ ুপ্ৰছ াগৰ সুছমাগ প্ৰদান 
কক্তৰফ কনাৱাছৰ । 

০ অনুক্তশিণৰ প্ৰক্তশিণৰ ফাছফ দি আৰু ক্তফছশষজ্ঞ প্ৰক্তশিকৰ প্ৰছ াজন । 

০ অনুক্তশিণৰ ফাছফ প্ৰছ াজনী  ক্তন ক্তন্ত্ৰত ক্তৰছফশ সৃক্তষ্ট্ কক্তৰ কলাৱাছটা সকছলা কিত্ৰছত সম্ভফ নহ  । 

 

 

                     ****************** 
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