
!াইমাির '( ল*েলার জন. পার0িরক স3ক4  িশ6ার (RE) উপর টাওয়ার হ.ামেলটস্ 
=পের>স এেসািসেয়শন (THPA) এর  নীিতমালা

 
ভC িমকা : 

টাওয়ার হ'ামেলটস্ -পের/স এেসািসেয়শন (THPA) এই নিথেত টাওয়ার হ'ামেলটস্ এর িপতামাতােদর মতামত 
ত8 েল ধেরেছ। টাওয়ার হ'ামেলটস ্এর ৬৯ > ?াইমাির @8 েলর িপতামাতােদর সােথ টাওয়ার হ'ামেলটস্ -পের/স 
এেসািসেয়শন কাজ কেরেছ এবং তােদর সােথ িনয়িমত -যাগােযাগ রাখেছ
 
টাওয়ার হ.ামেলটস্ এর ঐ সকল িপতামাতােদর  দািব*েলা িনেচ ত( েল ধরা হেয়েছ :
 
১) ?াথিমক @8 েলর -ছেল েমেয়েদর পারIিরক সJকK  িশLা (RE) এবং পারIিরক  ও -যৗন সJকK  িশLা 
(SRE) -শখােনার -LেN অবশ'ই তােদর িপতামাতােদর সােথ আেলাচনা করেত হেব -যেহত8   -ছেলেমেয়েদর 
পড়ােশানার  -LেN িপতামাতারা  মূল ভU িমকা তথা VরWXপূণK ভU িমকা পালন কের।  

২) সমকামী সJকK  (GAY) ও সমকামী িববাহ সJেকK র আেলাচনা> রাজনীিতকভােব \ীক] িত -পেয়ছ। আমােদর 
স^ানেদর আ_হ এবং সমােজর সু\ােaর জন' িপতামাতারা এই \ীক] িতর কারণ জানেত  -চেয়েছ।

৩) তথ' ও মূল' েবােধর মেধ' পাথKক' খ8 ঁেজ  -বর করা খ8ব জুরWির হেয় পেড়েছ। এটা সত' -য িকছ8  মানুেষর 
সমকািমতা (GAY) সJকK  রেয়েছ।  তেব  -ছেলেমেয়েদর  eনিতকতা ,  নীিতশাf   ও মুল'েবাধ িশLা -দয়ার  
-LেN ?াথিমক তথা মূল দািয়X  িপতামাতারাই পালন কেরন।  এই ধরেণর সমকািমতার (GAY) িবষয়Vেলা খ8ব 
-বিশ আেলাচনা করার কারেণ মােঝমেধ' এটা ?েয়াজনীয়তার িবরWেh চেল যায় এবং সিত'কােরর আেলাচনার 
উেjশ' সীমাবh হেয় যায়।

৪) মেন?ােণ eনিতক অবaােনর ?িত িবlাস রাখা এক> িজিনস আর অেন'র ?িত -সই দৃnভিo  কাযKকর করা 
আেরক> িজিনস।  িপতামাতার সpিত ও তােদর অশ_হন ছাড়া -ছেলেমেয়েদর এই ব'াপাের @8 েলর দৃnভিo 
-মেন িনেত বাধ' করা উিচত নয়।

৫) এটা বলার অেপLা রােখ  না -য , যারা আমােদর মতামেতর সােথ একমত -পাষণ কের না আমরা তােদর 
-কােনারকেমর অপদr হবার, ভয়ভীিত  অথবা -য -কােনা রকেমর িনপীড়ন হবার আশsা ছাড়াই তােদর 
অিধকারVেলা িনিtত কির। তেব আমরাও একই ধরেণর িবিনময় তােদর কােছ আশা কির।

৬) টাওয়ার হ'ামেলটস ্ কাউিuল ও @8 লVেলা এই সকল িবষেয় িপতা মাতােদর সােথ সpানজনক সংলাপ 
িবিনময় এবং তােদর সােথ VরWXপূণK পরামেশKর মাধ'ম  িপতামাতােদর এই  িচ^াধারাVেলা িনেয় একসােথ কাজ  
করেত পাের।  



সংিKL  িবষেয় আইন এবং পার0িরক স3ক4  িশ6া / পার0িরক  ও =যৗন স3ক4  িশ6ার =6েQ 
সরকাির িনেদ4 িশকা
 
িনেচ সংিvw িবষেয় িদক িনেদK শনার িবভাগVেলা রেয়েছ যা ?াইমাির @8 লVেলােত পারIিরক সJকK  িশLা 
(RE) /পারIিরক ও -যৗন সJকK  িশLা (SRE), ব'ািxগত ,সামািজক এবং \াa িশLা [ PHSE(Personal, 
Social and Health Education)]  এবং িবyােনর পাঠদােনর ব'াপাের সরকাির  িনেদK িশকা ১ -থেক -নওয়া 
হেয়েছ এবং -সখােন িপতামাতােদর িচ^াভাবনা তথা তােদর দািবর সােথ সাম{স' রাখা হেয়েছ:
 
ক) “@8 ল অথবা ব] িrত পৃিথবীেত কখেনা কখেনা অেন'র পিরবারVেলােক িনেজেদর পিরবার -থেক আলাদা 
-দখায় িক| সকেলরই এই পাথKেক'র ?িত সpান -দখােনা উিচত এবং -জেন রাখা উিচত অেন'র পিরবারও 
ভােলাবাসা এবং য} ~ারা পিরচািলত (িচি�ত) হয় ।’’

i) সরকাির িনেদK িশ কায় পারIিরক সJকK  িশLার (RE) -LেN ?াথিমক @8 লVেলােত 
LGBT(lesbian, gay, bisexual, and transgender) পড়ােনার িবষেয় -কােনা সুিন�দ�w িনয়ম 
নাই।  এই -LN> িপতামাতা ও িশ�েদর মুল'েবাধ এবং িবlাস িবেবচনার জন' উpxু রাখা 
হেয়েছ।এই িনেদK িশকায় -কবলমাN পাথKক'Vেলােক সpান করার  িবষয়> ত8 েল ধেরেছ।

খ) “-ছেলেমেয়েদর মেধ' “বয়ঃসি�কাল এবং eকেশাের শারীিরক ও মানিসক পিরবতK েন র মূল িবষয়Vিল 
সাধারণত 9 বছর বয়স -থেক 11 বছর  বয়েসর  মেধ' হয়।’’  

i) বয়ঃসি� -শখােনার জন' বয়স িনধKারেণর সুিন�দ�w -কােনা িনয়ম -নই। বয়ঃসি�র �রW হওয়ার �ক 
   আেগ আেগ KS2-এর পরবতী�  বছরVিলেত -ছেলেমেয়েদর \াভািবকভােবই  বয়ঃসি� -শখােনা হয় ।

গ) "?াইমাির িবদ'ালেয় -যৗন িশLা বাধ'তামূলক নয়।”

ঘ) “িবyােনর জাতীয় পাঠ'�েমর সােথ এই িবষয়ব� Vেলােক অ^ভ8 Kx করা হেয়েছ -যমন শরীেরর ?ধান বািহ'ক 
অংশVিল, মানবেদহ -যভােব জ� -থেক ব] h বয়স পযK^ (বয়ঃসি� সহ) ব] িh পায় এবং িকছ8  উি�দ এবং ?াণীর 
?জনন ?ি�য়া হয়। “

i) মানবেদেহর বািহ'ক অংেশর তািলকা িবyােনর পাঠ'�েমর মেধ' পির�ারভােব ব�ণ�ত আেছ এবং এেত 
-যৗন অoVিল অ^ভ8 Kx করা হয়িন।  পারIিরক সJকK  িশLা  (RE) সরকােরর িনেদK িশকায় -যৗন 
-দেহর অoVিলর নাম -শখােনার িবষেয় -কানও সুিন�দ�w নীিতমালা -নই।

 
সমতা আইন অনুসাের িশLাথী� েদর ধমী� য় পটভU িম িবেবচনা করা হয়। সরকারী িনেদK িশকা ১-এ ব�ণ�ত:
“সমr @8 লVেলােত অবশ'ই এই িবষয়Vিল পড়ােনার -LেN িশLাদা েনর পিরক�না করার সময় িশLাথী� েদর 
ধমী� য় পটভU িম িবেবচনায় রাখেত হেব যােত এই িনেদK িশকােত মূল িবষয়ব�Vিলর অ^ভ8 Kx িবষয়Vিল 
যথাযথভােব পিরচালনা করা যায়। সমr @8 লVেলােক অবশ'ই িনিtত করেত হেব -য তারা সাম'তা আইন 
২০১০ এর সংিvw িবধানVিল -মেন চেল, যার অধীেন ধমK বা িবlাস সুরিLত eবিশেw'র মেধ' রেয়েছ। “

টাওয়ার হ'ামেলটস কিমউিন> -কাহশন �'ান 2--ত বলা হেয়েছ:
‘‘কাউিuল চায় বারা এমন এক> জায়গা িহসােব পিরিচত হেব -যখােন সবাই সবাইেক িনেজর মানুষ মেন করেব  
এবং -যখােন তারা সবাই একসােথ ভাল আেছ এবং তােদর সকেলর ক�\েরর মােঝ সমতা থাকেব । এ> 
আমােদর টাওয়ার হ'ামেলটস। "



সমকািমতা এবং RাSেজTার (রUপাVিরত িলW /XদYিলW /সব4িলW /িহজড়ােদর) িশ6ার িবষেয় 
মুসলমানেদর িব\াস:

টাওয়ার হ'ামেলটেসর ব] হ�ম সংখ'ালঘ8  হেলন মুসলমানরা। িবদ'ালয়Vিলেত সংখ'াগির� িশLাথী�  মুসিলম। 
>এইচিপএ সংখ'াগির� িশLাথী� র িপতামাতােদ র ?িতিনিধX কের, সুতরাং এর সীমােরখা> জানা তােদর 
জন' VরWXপূণK। আরই / আরএসই-র িদকVিলর িবষেয় মুসিলমরা -য সমস'াVিল এবং ~েDর মুেখামুিখ হে�।

১. সকল ইসলামী আইেনর -মৗিলক দৃnভিo -য সমকািমতা এবং সমকামী িববাহ এক> Vনাহ তাই আইনত 
ইসলােম এ> \ীক] ত নয়।এই মতামত িবেlর সব ?ধান ধেমKর ঐিতহ'গত দৃnভিoর সােথ একইরকম -যমন, 
ই�িদ ও ি��ান ধমK। এলিজিব> জীবনধারা ইসলােম -যমন \ীক] ত নয় -তমিন ইlেরর ~ারা িনধKািরত -মৗিলক 
সীমা ল�ন কের। এেক VরWতর অপরাধ  িহসােব িবেবচনা করা হয়, কারণ এ> আ�াহর ঐlিরক এেদেশর 
িবপরীত এবং তার সৃnর িবচ8 'িত \র�প ।

২.  আরই /আরএসই র িবষয়Vিল যথাযথ বয়স  এবং িবlা েস ও মূল'েবােধর সােথ সংেবদনশীল পhিতেত 
-শখােনা সাবKজনীন ভােব গৃহীত। মুসিলম িপতামাতারা তাই পাঠ'�মেক আরও ভালভােব ব8ঝেত মূল ভU িমকা 
িনেত পােরন। এক> সংেবদনশীল পাঠ'�ম সরবরাহ করা -য> মূল eনিতকতা এবং পািরবা িরক মূল'েবাধেক 
-কােনাভােবই  দুবKল কের -দেব না।  

৩. ইসলাম িশ�েদরেক সমr ?কার অvীলতা -থেক বঁািচেয় রােখ  এবং সমকািমতা এবং �াuেজ�ার 
(র�পা^িরত িলo /eদXিলo /সবKিলo /িহজড়ােদর) িশLার তী� িবেরািধতা কের -যেহত8  ইসলােম এ> অৈনিতক 
আচরণ এবং ধমK_  এবং ওহীর আেদেশর িবেরাধী। 

৪) ইসলাম অনুযায়ী আ�াহ  নারী ও পুরWষেক সৃn কেরেছন এবং �ধ8মাN  এ দু> িলoই  িবদ'মান। এ> 
-যৗিxকভােব -বমানান -য -কানও িশ� িনেজই  তার িলo বাছাই কের -নেব, -যখােন অন'ান' সব -LেN 
িপতামাতার অনুেমাদেনর ?েয়াজন -যমন  ডােয়ট, -পাশাক, ব�8 , -লনেদন ইত'ািদ । ৩ মুসলমানরা তােদর জীবন 
পিরচালনা কের �ধ8মাN িপতামাতার  িসhা^ ও িদকিনেদK শনা ~ারা। 

৫.-যৗন জীবন পিরচালনা র সব ধরেণর িনয়ম ইসলােম রেয়েছ  । সুতরাং, িশ�রা (এবং ?া¢বয়@রা) 
-কানওরকেম -যন িবেয় বিহভ8 K ত সJেকK  না জড়ান -সটাই ইসলাম িশLা -দয়। এই সীমা ল�ন এক> বড় 
অপরাধ/ Vনাহ । অ?া¢বয়@ অবয়rহয় িশ�েদর সামেন এই িবয়> /অ?া¢বয়@েদর -বেড় উঠার সময় িবয়> 
না িনেয় আসেত পরামশK -দওয়া হেয়েছ। এই িশLা �ধ8মাN বয়ঃসি�র �রWেত সরবরাহ করা হেব।



]এইচিপএ (THPA) িপতামাতার উে^গ:

পুেরা বারায় িপতা-মাতার সােথ দীঘK সংিvwতার পের আরই / আরএসই এক> উে~েগর িবষয় িহেসেব গৃহীত 
হেয়েছ।  এই িবষয়> -পের/সেদর সােথ সংলাপ এবং পরামেশKর মাধ'েম সমাধান না হেল, এই বারায়  এবং 
@8 লVেলােত আরই / আরএসই নীিত সফলভােব বাrবায়েন  দীঘKaায়ী বাধা রেয় যােব।

 

ছকবঁাধা	িলo	সJেকK 	-শখােনা/বাrবায়ন

আর ই -শখাবার উপায় উপকরণ

িবদ'ালেয় এলিজিব> -শখােনা এবং ?চার করা

বয়স	উপয8x	িবষয়	-শখােনা

সুরLার	ছ¤েবেশ	KS	1	(বয়স	5)	এ	

বাইেরর সংaা -নয়া আর ই সমথKেনর জন'



আরআর নীিত বা`বায়েন অিভভাবকেদর সােথ সিcিলত ও অংশীদা িরেYর পdিতর জন. eানীয় 
কতf 4 প6 এবং িবদ.ালেয়র কােছ !`াব:

১. !াথিমক িবদ.ালেয় এলিজিব] িবষয় পড়ােনা।

ক। অিভভাবকরা আশা কেরন -য িশLকগণ  তােদর ছাNছাNীেদর, তােদর পিরবার এবং তােদর িবlােসর ?িত 
¥hা রােখ। িবদ'ালেয়র িশLাVিল িনেজেদর ঘেরর  িবlাস এবং মূল'েবােধর সােথ িবেরাধী নয়। এ> না করা 
হেল  VরWতর িব¦াি^ সৃn হয়  এবং @8 লVিল বাচােদর সােথ িপতামাতার সােথ মতিবেরাধ সৃn কের -দয় ।

খ। িডএফই গাইেডেu বলা হেয়েছ -য "িবr] ত িবেl বা @8 েল  অেন'র পিরবারVিল সােথ মােঝ মােঝ িনজ  
পিরবার -থেক আলাদা মেন হয় , তেব তােদর উিচত এই পাথKক'Vিলর ?িত ¥hা করা এবং -জেন রাখা উিচত -য 
অন'ান' বা§ােদর পিরবারও তােদর ভালবাসা এবং যে}র ~ারা গেড় উঠেছ ।" পিরবােরর অন'ান' কাঠােমার 
উদাহরণVিল -যমন- সৎ-িপতা-মাতা, একক বাবা-মা, তালাক?া¢ / িবি�© বাবা-মা, পিরবােরর অন'ান' ঘিন� 
সদস' (দাদা-দাদী, চাচী / চাচা এবং দূর সJেকK র আªীয়), ব�জািতক  পিরবার, পািলত িপতা-মাতা ইত'ািদ 
িবিভ© শ« ব'বহার করা -যেত পাের একক -যৗন পিরবােরর কথা  বণKনা করার ?েয়াজন ছাড়াই। এইভােব, 
িশ�রা িশখেত পাের " িaিতশীল, য}শীল , সুখী পিরবার সJেকK , যা হেত পাের নানা  ধরেণর, বড় হওয়ার সােথ 
সােথ বা§ােদর সুরLার জন' এ> VরWXপূণK” “

গ। পাবিলক -স¬র ইক8 'য়ািল> িডউ> 4 এর অধীেন, @8 লVিলেত -কবল একই িলেoর পিরবারVিল িনেয় 
আেলাচনা করা আবশ'ক  যখন -কানও িন�দ�w ােস  এই ধরেণর পিরবার -থেক -কানও িশ� থােক।তারপেরও, 
এই জানাটা �ধ8মাN  -কবল -সই ােসই  উপরই ?েয়াজনীয় , পুেরা @8 ল জানাটা জরWির নয়।

ঘ। @8 লVিলর জন' ইক8 'য়ািল>স অ'া¬ "২০১০" -শখােনার -কানও বাধ'বাধকতা -নই। 

ঙ। 25 জুন 2019 -এ সংসদীয় ?¯কালীন সমেয় িবদ'ালেয়র মাননীয় মTী িনক িগব বেলিছেলন, ?াথিমক 
িবদ'ালয়Vিলেত এলিজিব> উপাদানVিল পড়ােনার ?েয়াজন -নই .6

চ।   ‘-মৗিলক ি�>শ মূল'েবাধVিল’ -শখােত @8 ল বাধ' যিদও এ> এক> অIw এবং অিন�দ�w ধারণা ।  এ> 
লLণীয় VরWXপূণK -য ‘-মৗিলক ি�>শ মূল'েবাধVিল’ অ\ীক] ত 8 এবং ইসলামেফািবক  9 "?িতেরাধ" 
িদকিনেদK শনা -থেক -নওয়া হেয়েছ, -যখােন ইসলােমর সুরিLত eবিশেw'র -কানও উে�খ -নই ।



২.=জTার jুইিড] স3েক4  িবশদ ধারণা।

ক)এটা -যৗিxকভােব -বমানান -য -কান িশ�েক আলাদা িলo িহেসেব িবেবচনা করার অনুমিত -দওয়া -যেত 
পাের। -যখােন -পাশাক, খাবার, ব�8 বা�ব, টাকা-পয়সা সহ অন'ান' িবষয়Vিলর সােথ তােদর জীবেনর ?ায় সব 
-LেNই িপতা-মাতার অনুেমাদন ?েয়াজন।

খ) -জ�ার ±ুইিড>  আেলাচনার ফেল িবকাশমান িশ�র মেধ' অেযািxক হতাশা ও অসে^াষ সৃn হেত পাের 
যার কারেণ ইিতমেধ'ই য8বকরা পিরচয় সংকেট ভ8 গেছ। তাই িশ� সুরLা দৃnেকাণ -থেক -জ�ার আেলাচনা 
করাও িশ� িশLার অংশ হওয়া উিচত নয়।

গ)তরWণরা eশশবকােল অযািচত িসhা^ -নয়ার ফেল িলo পিরবতK েনর জন' অনুেশাচনা ?কাশ কেরেছ এবং 
তােদর মনrািTক ও শারীিরক সুaতায় িবপযKয়কর পিরণিত এেনেছ।

ঘ) একই বয়েসর িশ�েদর সবার -বাঝার -বাধ একরকম নয় তাই িলo পিরচয় এবং -যৗন দৃnভিo সJেকK  
জানােনার -কান> স�ক তা �ক করা স³ব নয়।

৩ .সব সPদােয়র িব\াস এবং মূল.েবােধর সােথ সংেবদনিশল এমন সংeা*েলা ব.বহার করা।

ক) -যসব সংaা Vিল Iw ছিব বা িভিডও ধারণ কের এমন সংaাVিল িশ�েদর জন' উপয8x নয়, -যমন 
ি�ে�াফার উই/ার ?েজ¬।

খ)-যসব সংaান Vিলেত এলিজিব> উে�খ রেয়েছ এবং ?চার করা হে� -সVিল িশ�েদর জন' অনুপয8x, 
-যমন -রেI¬ অল এবাউট িম এবং এড8 েকট এ� -সিলে�ট।

গ) সমr উপকরণ ও উৎস Vিল আেলাচনা করার আেগ ধমী� য় -নতা, সPদােয়র ?িতিনিধ এবং িপতা-মাতার 
সােথ যথাযথভােব পরামশK করেত হেব।

ঘ) বাইেরর অিতিথ এেজিuVেলা েক িনেয় আসা অথবা আর ই কািরক8 লাম সরবরাহ করেত -দয়া উিচত না। 
বাইেরর এেজিu Vিলর উপিaিত িপতা-মাতার জন' অশাি^র অন'তম কারণ।



৪. =যৗন অW *িলর নামকরণ।

১ -যৗন অo Vিলর নামকরণ আর ই এর সংিবিধবh িনেদK শনার অংশ নয়।

২ বয়ঃসি� সJেকK  -সখােন সরকােরর িদকিনেদK শনার অংশ িক -�জ ট8  -ত বয়ঃসি� িশLার সময় -যৗন অo 
Vিলর নামকরণ -সখােন -যেত পাের।

৩ বয়ঃসি� ফাইভ -থেক -শখােনা �রW করা উিচত কারণ আমরা জািন -য িশ�রা িবেশষ কের অ� বয়সী 
-মেয়রা জীবেনর ?থম িদেক বয়সি�র মধ' িদেয় যাে�।

৪ এই িবষয়ব�> পড়া েনা র সময় িশLার আেরা ভােলা ফলাফল িনিtত করার জন' -মেয় এবং -ছেলেদর 
যথা�েম মিহলা এবং পুরWষ িশLেকর সােথ আলাদা -¥ণীেত িবভx করা উিচত।

৫ মাই বিড   িবলংস ট8  িম এই মূল'বান উৎস যা নামকরণ না কের সুরিLত সমস'াVেলােক উে�খ করা যায় এ 
সংaা> িক -�জ ১ বা§ােদর জন' ব'বহার করা -যেত পাের।

৬ এনএসিপিসিস প'া/ (প'া/ওসরাস) এমন আরও একটা সংaা যা -যৗন অo Vিলর নাম না িদেয় সুরLার 
সমস'াVিলেক সেµাধন কের এই সংaান -ক িক -�জ ১ এর বা§ােদর জন' ব'বহার করা -যেত পাের। 

৭ ‘মাই বিড িবলংস ট8  িম, ·ম মাই -হড ট8  -টাস’ শরীেরর নামকরণ না কের িনরাপদ IশK এবং শরীেরর সীমানা 
-শখায় এই সংaা> ওয়ান এবং িক -�জ ২ এর িশ�েদর জন' ব'বহার করা -যেত পাের।

৫. !াইমাির িবদ.ালেয়র িশ6ার উপাদান।

১ িডএফই গাইেডu অনুযায়ী ?াইমাির @8 েল এই িশLা বাধ'তামূলক নয়।

২ ?াথিমক িবদ'ালেয়র িশ�েদর জন' -যৗন িশLার বয়স যথাযথ নয় কারণ -যেকান -যৗন ি�য়াকলােপর আইিন 
বয়স 16 বছর।

৩ সুতরাং বা§ােদর জন' য8xরােজ'র আইন অনুযায়ী ?াথিমক rেরর এই িশLা সJেকK  -শখার -কান কারণ 
-নই -যখােন ইউেক ল এটােক িনেষধ কেরেছ।

৪ তেব -কান @8 ল যিদ -যৗনিশLা -শখােনার িসhা^ -নয় তেব তা ?ত'াহােরর অিধকার অবশ'ই Iw কের িদেত 
হেব । 
আরই এবং -যৗন িশLার সীমােরখা অবশ'ই Iw হেত হেব এবং -যমন অন'িকছ8 র সােথ জুেড় -দয়া যােব না 
-তমিন িবyােনরমেতা অিতিরx িবষয় িহেসেব ?িত¸ত জাতীয় পাঠ'�েমর কাঠােমার মােঝ -ঢাকাবার -কােনা 
?েয়াজন -নই।  যিদ এ> -শখােনাই  হয় তেব এ> ইয়ার  6 এর আেগ -শখােনা উিচত নয়।	


