
একজন শ্রেণি ণিক্ষককর ২১ ণি শ্র ৌণিক দাণিত্ব ক কতব্য  
একজন শ্রেিী ণিক্ষককর সণিক দাণিত্ব ক কতব্য  পািকনর  াধ্ ক ই সুি ৃংখি ক 
প্রািযন্ত হকিউকি ঐ শ্রেিীর শ্রেিী কার্ক্্র ।  শ্রেিী ণিক্ষক হকিন শ্রেিীর প্রধ্ান  
শ্রেিীর প্রাি।  তবাই শ্রেিী ণিক্ষককর কার্্ক্রক র উপরই অণধ্কাৃংি স ি ণনর্্র ককর 
ঐ শ্রেিীর সাফি  ক য র্্তবা।  অযশ্য এই সাফকি র অন্যতব  পূয্িতব্ হকিা 
অণধ্কাৃংি  ানসম্মতব ণিক্ষার্ী্র উপণহহণতব ণনণিতব করা।  একজন শ্রেিী ণিক্ষক তবার 
ণনজস্ব ণিন্তা-কিতবনা, য ণিত্ব, শ্র ধ্া-কর্াগ্ তবা,  ননিীিতবা আর আধ্ুণনক প্রর্ুণির 
প্রকিাকগ্ একণি ণনণদ্ষ্ট কািাক ার  াধ্ ক  ঐ শ্রেিীর শ্রেিীকার্ক্্র  পণরিািনা 
করকযন।  

শ্রেিী ণিক্ষক ণিক্ষার্ী্র ণনকি কখনক হকযন একজন আদি্ণিক্ষক, অণর্র্াযক, 
ণপতবা  কখনক হকযন রণসক, গ্ম্ভীর, রাহযার, পণর্ক  কখনক হকযন সুি ৃংখিজাণতব 
ণযণন া্কি শ্রর্াগ্  শ্রনতবা ততবরীর আধ্ুণনক কাণরগ্র।  একজন শ্রেিী ণিক্ষককক হকতব 
হকয দ ঢ়কিতবা, উত্ত  তনণতবক িণরকের অণধ্কারী, ণনরকপক্ষ, অকুকতবার্ি, 
সতব যাদী।  ণতবণন তবার অনুপ িণরে  াধ্ুর্্ ণদকি ণিক্ষার্্ীর  ন জি করকযন। 

এক কর্াি ণতবণন হকযন তবার ণনজস্ব স্বকীিতবািঅণর্কনতবা-ণিক্ষক, ণিক্ষার্ী্র ণনকি 
এক অনুসরিীি আদি্।  একজন শ্রেিী ণিক্ষককর  কধ্ র্াককতব হকয উদ্ভাযনী ক্ষ তবা, 
নতবুন ণকছু স ণষ্ট করার ণনরন্তর প্রকিষ্টা।  ণতবণন হকযন ণিক্ষার্্ীর সুত প প্রণতবর্া ণযকাি ক 
উন্নিকনর এক অণনযার্্  াধ্  ।  একজন শ্রেিী ণিক্ষককক শ্রযি ণকছু শ্র ৌণিক দাণিত্ব 
ক কতব্য  পািন করকতব হি।  তবার  কধ্  অন্যতব  ণকছু শ্র ৌণিক কাজ সম্পকক্ 
আকিািনা করা হি-  

  

১। হাণজরা খাতবাি না  উিাকনা। 

২। ডাকিণরকতব ণিক্ষার্্ীর ণপতবা-  াতবার না  যা স্থানীি অণর্র্াযককর না  এযৃং তবাকদর 
শ্র াযাইি নম্বর, যাসার ণিকানা, অণর্র্াযককর শ্রপিা সৃংরক্ষি করকযন ।  

২। ফিাফি শ্ররণজস্ট্রার খাতবাি ণিক্ষার্্ীর ণযণর্ন্ন পরীক্ষা শ্রপ্রাকেস ণরকপাি্ ততবণর 
করকযন । 



৩। । শ্রেণি ণিক্ষক সযি, দূয্ি, অণধ্ক দূয্ি, ণযদ ািকি অনুপণস্থতব ণিক্ষার্ী্র তবর্  
সৃংরক্ষি করকযন। 

৪। ণিক্ষক ণযণধ্ শ্র াতবাকযক স ি তব ণযদ ািকি উপণস্থতব হকযন এযৃং শ্রেণি কার্্ক্র  
শ্রিকে সযণকছু সুন্দরর্াকয গুণছকি শ্ররকখ প্রণতবষ্ঠান তব াগ্ করকযন।  

৫।  ণিক্ষার্্ীর প্রণতব একজন শ্রেণি ণিক্ষককর আিরি যা দ ণষ্টর্ণি সযস ি হকয 
ইণতবযািক । ণতবণন শ্রনণতবযািকতবা সম্পূি্র্াকয পণরহার করকযন । ণিক্ষক ণনকজ ি ৃংখিা 
শ্র কন িিকযন । 
৬। শ্রেণি ণিক্ষক ণনিণ তব প্রাতব ণহক স াকযকি স ি তব উপণস্থতব র্াককযন । 

৭। শ্রেণি কার্্ক্র  সুষ্ঠুর্াকয পণরিািনার জন্য শ্রেণি ণিক্ষক ণিক্ষার্্ীকদরকক শ্রযি 
ককিকণি স ান গ্রুকপ র্াগ্ ককর ণদকযন । 

৮। ণিক্ষার্ী্র  কধ্  সুষ্ঠু গ্িতবাণিক শ্রিতবনা স ণষ্ট করার  ানকস শ্রেণি ণিক্ষক শ্রগ্াপন 
শ্রর্াকির  াধ্ ক  ক াকেন ণনয্ািন করকযন । 

৯। একজন শ্রেণি ণিক্ষক তবার ণিক্ষার্্ীর সাকর্ ণযশ্বস্থ যন্ধুর  তব আিরি করকযন । 

১০। । ণিক্ষক-ণিক্ষার্্ী সম্পক্ যজাি শ্ররকখ একজন শ্রেণি ণিক্ষক ণিক্ষার্্ীর সুকখ-
দুকখ, সাফি -য র্্তবাি সয স ি পাকি র্াককযন । 

১১। । একজন শ্রেণি ণিক্ষককক ণিক্ষার্ী্র আিরি শ্রদকখ তবার  কনর র্াো যুঝকতব 
হকয। 

১২। একজন শ্রেণি ণিক্ষক ণিক্ষার্ী্র  কধ্  শ্রপ্রেিা স ণষ্ট করকযন 

১৩। । শ্রেণি ণিক্ষককর ণনজস্ব গ্িন ূিক যা স জনিীি শ্রকাকনা পরা ি্ র্াককি 
প্রণতবষ্ঠান প্রধ্াকনর সাকর্ আকিািনা ককর শ্রস অনুর্ািী কাজ করকযন ।  

১৪। শ্রেণি ণিক্ষক শ্রেণির ণযেি ণিক্ষককদর সাকর্ পরা ি্ করকযন এযৃং তবাাঁকদর 
ণনকি শ্রর্কক প্রকিাজনীি পরা ি্ ণনকযন ।  
১৫। শ্রকান ণিক্ষার্ী্ শ্রেণিকতব অণনি  যা ি ৃংখিা র্ি করকি শ্রেণি ণিক্ষক তবা 
অণর্র্াযক ক প্রণতবষ্ঠান প্রধ্ানকক অযণহতব ককর প্রকিাজনীি য যস্থা ণনকতব সহািতবা 
করকযন । 



১৬। শ্রেণি ণিক্ষক ণিক্ষার্ী্র শ্রপিাগ্তব জীযকনর িক্ষ  শ্রজকন ণনকযন । একতব ককর 
ণিক্ষক ণিক্ষার্্ীকক তবার িকক্ষ  শ্রপৌাঁছকতব প্রকিাজনীি উপকদি ণদকি সহািতবা করকতব 
পারকযন । 

১৭। শ্রেণি ণিক্ষক তবাাঁর ণযেকি শ্রপিাগ্তব  ান উন্নিকনর িকক্ষ  স কি স কি সরকাণর 
যা শ্রযসরকাণর পর্্াকি আকিাণজতব ণিক্ষক প্রণিক্ষকি অৃংি েহি করকযন । ণনজ 
ণযদ ািকি ইন হাউজ শ্রেণনৃং করাকযন। 

১৮। একজন শ্রেণি ণিক্ষক যা ণযেি ণিক্ষক শ্রর্ ণযেিণিকতব শ্রেণিকতব ণিক্ষার্ী্কদর 
পািদান করকযন শ্রস ণযেিণি সম্পকক ্তবাাঁর সুস্পষ্ট জ্ঞান র্াককতব হকয । 

১৯। ণিক্ষক তবাাঁর সুণযধ্া  তব স কি এই পািাগ্াকর প্রকযি করকযন ণনকজর জ্ঞাকনর 
প্রসার ঘিাকনার জন্য । 

২০। শ্রপিাদারী এযৃং তনণতবক দাণিত্বকযাধ্ শ্রর্কক একজন শ্রেণি ণিক্ষক  ূি ািকনর 
শ্রক্ষকে সয স ি সকি ণিক্ষার্্ীর জন্য একই রক  ধ্ারাযাণহকতবা যজাি রাখকযন । 
 িূ ািকনর শ্রক্ষকে ণিক্ষার্ী্র পণরিি র্াকতব প্রাধ্ান্য না পাি যরৃং ণিক্ষার্ী্র শ্র ধ্ার 
 াধ্ ক  সকিকক স ান দ ণষ্টকতব  ূি ািন করকি প্রণতবর্াযান ণিক্ষার্্ীরা র্র্ার্র্র্াকয 
 িূ াণিতব হকয । 

২১। র্র্ার্র্ উপকরি য যহার ক পাি পণরকল্পনা ককর অৃংি েহন  ুিক ক্লাস ণনকতব 
হকয। র্াকতব র্াককয কুিি ণযণন ি, পযূ্ জ্ঞান র্ািাই, পাি শ্রঘােিা, ণিখন ফি 
জানাকনা,কযাকডর্ কাজ, আকিািনা, দণিি,একক কাজ,  িূ ািন, যাণির 
কাজ,ণযদাি। ICT পূি্ য যহার। 

এছািা ক শ্রআ রা ণকছু দাণিত্ব সম্প কক্ একজন ণিক্ষককক ণযেিগ্তব জ্ঞাকনর পািাপাণি 
ণনম্নণিণখতব ণযেকিক জ্ঞান অজ্ন করকতব হি-  

১। ণিক্ষার্ী্কক জানযার জ্ঞান। 
২। ণিখন পণরকযকির জ্ঞান। 
৩। ণিক্ষাদান সম্পণক্তব জ্ঞান। 
৪। ণযদ ািি ক সৃংণিষ্ট প্রিাসণনক জ্ঞান। 
৫। তবত্ত্বাযধ্ান সৃংক্রান্ত জ্ঞান। 
৬। তনণতবক  ূি কযাকধ্র জ্ঞান। 
৭। রুণি যা আেহ অনুর্ািী জ্ঞান। 



 


