
এস আর ই কি? 

এস আর ই (Sex and Relationships Education) মানে য ৌে সম্পর্ক এবং পারস্পররর্ সম্পর্ক রবষনে রিক্ষা। 

এর্ দিনর্র ও যবরি সমে যেনর্ সু্কলগুনলানে এস আর ই রবষনে রিক্ষা যদো হনে। ২০২০ এর যসনেম্বর 

মাস যেনর্ এস এর ই যে রেেটি রবষে েেুে র্নর সং ুক্ত হনব এবং এস এর ই ক্লাস যেনর্ বাচ্চানর্ সররনে 

যেোর বযাপানর রপোমাোর অরির্ার হ্রাস র্রা হনব।  

এই মুহূর্তে কিতামাতার কি অকিিার আর্ে?  

বেকমানে রপোমাো ১৯ বছর বেস প কন্ত রবজ্ঞাে রবষনের বারহনর সব রর্ম য ৌে সম্পর্ক রবষনের ক্লাস 

যেনর্ োনদর বাচ্চানর্ সররনে রাখনে পারনব (১ যসনেম্বর ২০২০ প কন্ত)।  

এস আর ই কিক্ষাদার্ের ব্যািার্র কিতামাতার প্রিাে সমসযা কিাথায়?  

১। যিখানোর জিরেসগুনলা বেস অেুপন াগী। 

২। বাচ্চানদর বেঃসরির্ানলর আনগই প্রাপ্তবেস্কনদর রবষনে আনলাচো র্রা। 

৩। বাচ্চানদর সু্কনল এ সম্পনর্ক রর্ রিখানো হনব, র্খে যিখানো হনব এবযাপানর সু্কলগুনলার স্বেোর 

অভাব এবং রপোমাোর সানে ফলপ্রসূ আনলাচোর অভাব।  

প্রাইমারী সু্কর্ে এস আর ই কত কি কি িকরব্তেে হর্ব্?  

 সব প্রাইমারী সু্কনল ররনলিেরিপ এডুনর্িে বা পারস্পররর্ সম্পর্ক রবষে বািযোমূলর্ র্রা হনব (  

এর্ানডমী, রি সু্কল , স্বেন্ত্র সু্কল সমুহ) – রপোমাো এই রবষনের ক্লাস যেনর্ বাচ্চানর্ সরানোর 

অরির্ার োর্নব ো।  

 েনব  রদ যর্াে প্রাইমারী সু্কল য ৌে রিক্ষা রবষে সম্পনর্ক পড়ানে চাে যসনক্ষনে রপোমাোর 

অরির্ার োর্নব রবজ্ঞাে রবষনের বারহনর সব রর্ম য ৌে সম্পর্ক রবষনের ক্লাস যেনর্ বাচ্চানর্ 

সররনে রাখার। 

 কসর্িন্ডাকর সু্কর্ে এস আর ই কত কি কি িকরব্তেে হর্ব্?  

 এস আর ই বা য ৌে সম্পর্ক এবং পারস্পররর্ সম্পর্ক রবষনে রিক্ষা সব যসনর্ন্ডারর সু্কনল 

বািযোমূলর্ র্রা হনব (  এর্ানডমী, রি সু্কল , স্বেন্ত্র সু্কল সমুহ)  

 রপোমাো এস আর ই –র ররনলিেরিপ এডুনর্িে অংি বা পারস্পররর্ সম্পর্ক রবষনের ক্লাস 

যেনর্ বাচ্চানর্ সরানোর অরির্ার োর্নব ো।   

 েনব রপোমাো এস আর ই – র যসক্স এডুনর্িে অংি বা য ৌে রিক্ষা রবষে যেনর্ বাচ্চানর্ সররনে 

রাখার অেুনরাি র্রনে পারনব। 

  য ৌে রিক্ষা রবষে যেনর্ বাচ্চানর্ সররনে রাখার িেয রপোমাোনর্ প্রিাে রিক্ষনর্র রের্ি 

অেুনরাি র্রনে হনব।  

  রদ অেুনরাি গহৃীে হে োহনল বাচ্চানর্ রেেটি সু্কল িাম ক এই রবষে যেনর্ সররনে রাখা  ানব। রর্ন্ত 

বাচ্চার ১৬ বছর হনে যগনল যসক্স এডুনর্িে অংি বা য ৌে রিক্ষা রবষে রিখার বযাপানর বাচ্চার 

মেনর্ প্রািােয যদো হনব।  

 রবজ্ঞাে পানের অংি রহসানব প্রদত্ত য ৌে রিক্ষা যেনর্ রপোমাো যর্াে বাচ্চানর্ সরানে পারনব 

ো।  

 

 



প্রাইমারী সু্কর্ে এই িকরব্তের্ের সার্থ কি কি কব্ষয় কব্র্ব্চো িরা প্রর্য়াজে?  

 যর্াে প্রাইমারী সু্কনল পারস্পররর্ সম্পর্ক রবষে যেনর্ য ৌে রিক্ষার রবষেনর্ আলাদা র্রার যক্ষনে 

রর্ রর্ সাবিােো/রেরাপত্তামুলর্ বযবস্থা রনেনছ? এটি িাো িরুরী র্ারে এিা ো িােনল 

রপোমাো োনদর সন্তােনদরনর্ য ৌে রিক্ষার ক্লাস যেনর্ সররনে যেোর অরির্ার প্রনোগ র্রনে 

পারনব ো।  

  রদ যর্াে সু্কল এরর্ম র্নর োহনল রপোমাো রবষেটি যর্াোে উোপে র্রনব বা র্ানর্ িাোনব?  

 

 

কসর্িন্ডাকর সু্কর্ে এই িকরব্তের্ের সার্থ কি কি কব্ষয় কব্র্ব্চো িরা প্রর্য়াজে?  

 এস আর ই মূলে দুটি রবষনের সমন্বে। এর্টি হল য ৌে রিক্ষার রবষে- য িা যেনর্ রপোমাো 

োনদর সন্তােনর্ সররনে রাখার অেুনরাি র্রনে পারনব। অেযটি হল পারস্পররর্ সম্পর্ক রবষে – 

য িা যেনর্ রপোমাো োনদর সন্তােনর্ সররনে রাখার অেুনরাি র্রনে পারনব ো। সরর্ার দুটি 

রবষনের মনিয যর্াে সুস্পস্ট পাে কর্য রেি কারণ র্নররে, োই যসনর্ন্ডারর সু্কলগুনলাই রসিান্ত রেনব য  

োরা দুটি রবষনের মনিয রর্ রর্ রাখনব। সু্কলগুনলানে দ্বন্দ্ব তেররর যক্ষনে এটি এর্টি প্রিাে ভূরমর্া 

পালে র্রনব। র্ারে যর্াে সু্কল য  িরপর্ য ৌে রিক্ষার রসনলবানস রাখনব, অেয সু্কল যসিানর্ 

পারস্পররর্ সম্পর্ক রবষনে রাখনব। ফনল এর্ সু্কনলর রপোমাো য  িরপর্ যেনর্ বাচ্চানর্ 

সরানোর অরির্ার রাখনব অেয সু্কনলর রপোমাো যস িরপর্ যেনর্ বাচ্চানর্ সরানোর অরির্ার 

োর্নব ো র্ারে োনদর রসনলবাস আে ুােী যসই িরপর্ পারস্পররর্ সম্পর্ক রবষনের িরপর্।  

 

 য ৌে রিক্ষার ক্লাস যেনর্ সরানোর িেয রপোমাোনর্ প্রিাে রিক্ষনর্র রের্ি আনবদে র্রনে 

হনব। প্রিাে রিক্ষর্ এই আনবদে অেুনমাদে বা প্রেযাখযাে র্রনে পারনবে। সরর্ার আমানদর 

আশ্বস্ত র্নরনছ য , প্রিাে রিক্ষর্রা যবরিরভাগ যক্ষনে অেুনরািগুনলা অেুনমাদে র্রনবে েনব 

রবনিষ র্ারে যদরখনে অেুনরাি প্রেযাখযােও র্রনে পারনব। অেুনরািগুনলা রর্ র্ারনে প্রেযাখযাে 

র্রনে পারনব বা রবনিষ র্ারণগুনলা রর্ রর্ ো সুরেরদকষ্ট ভানব উনেখ র্রা হেরে। রপোমাোর 

অেুনরাি প্রেযাখযাে র্রা হনল আরপল র্রার রবষনে সরর্ার যর্াে সসু্পষ্ট েীরেমালা রানখরে। 

অেুনরাি প্রেযাখযাে এর রবনিষ র্ারণগুনলা রর্ হনব ো রেি কারণ র্রার ক্ষমো সরর্ার পুনরাপুরর 

সু্কনলর হানে েুনল রদনেনছ।  

 

এস আর ই/ আর ই / আর এস ই ক্লার্স কি িড়ার্ো হর্ে কে,তা কের্য় কিতামাতা 

এত উকিগ্ন ? 

 ক্লানস যখালানমলা ছরবর বযাবহার; 

 রপোমাোর সানে  ো ে পরামনি কর অভাব;  

 বাচ্চারা বেঃসরির্ানল যপৌছার আনগই প্রাপ্তবেস্ক ও য ৌে সম্পর্ক রবষনে রিক্ষাদাে।  

 

 

 

 


