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প্যাসণগেক করযা
ণিক্যা একণি চলমযান প্ণক্রেযা। ণিক্যা শ্কযানও ‘ইহিন্ট’ নে। সমযাজ-সংসৃ্ণত এিং জরীিনযযাপহনর অগে। ণিক্যা শ্কিল 
িই পিযা, মু�তি করযা আর পররীক্যার শ্্ওেযার মহি্যও সরীমযািদ্ধ নে। তযা আরও ি্যযাপক ও ণিতৃিত। আজহকর সমহে 
্যাঁণিহে ণি্্যযালে ণিক্যাহক জরীিনমু�রী করযার একিযা প্হচষ্টযা চলহছ। সরকযার এণিষহে যহরষ্ট সজযাগ। ছযাত্রছযাত্ররীহ্র 
ণনহজহ্র আিযাসিূণমর সহগে পযাঠ্যপুতিহকর একিযা সংণমরেি ঘিযাহনযার প্েযাস শ্্�যা যযাহচ্ছ সি্থতিহর। যণ্ আমরযা ২০০৫ 
সযাহলর ‘জযাতরীে পযাঠ্যক্রহমর রূপহর�যা’ে আহলযাকপযাত কণর তযােহল শ্্�ি, হস�যাহন িলযা েহেহছ শ্রেণিকক্ ণিণতিক 
পিযাহিযানযাই ণিক্হকর একমযাত্র েযাণতেযার নে। পযািযাপযাণি ণিশুর িণিষ্যৎ গহি শ্তযালযা ও মযানণসক আকযাঙ্কযা পূরহিও 
সেযােতযা করহত েহি। ণিশুহ্র জ্ঞযাহনর মহি্য স্যানরীে জ্ঞযান ও পযাঠ্যপুতিহকর জ্ঞযাহনর একিযা সংহযযাগ ঘিযাহত েহি, যযাহত 
ণিশুরযা তযার চযারপযাহির পৃণরিরীর সহগে সণক্রেিযাহি একযাত্ম েহত পযাহর। ণিশুর পণরিযার, হগযাষ্রী, িযাষযা এিং সংসৃ্ণত শ্য 
প্কৃত মূল্যিযান সম্প্ তযা তযাহ্র অনুিযাি করযাহনযা প্হেযাজন।

ণিশুহ্র ণিক্যা ণি্্যযালহের শ্িতর এিং ণি্্যযালহের িযাইহর উিেহক্হত্রই ঘহি।  হসই িযািনযাহক মযারযাে শ্রহ� পণচিমিগে 
সরকযাহরর অনুহমযাণ্ত চতুর্থ শ্রেণির পযাঠ্যিই ‘পযাতযািযােযার’ ও ‘আমযাহ্র পণরহিি’-এর ণিণতিহত ণকছু িযাছযাই করযা কৃত্যযাণল 
ণনহে আমরযা রচনযা কহরণছ ‘পযাঠণিণতিক প্যাসণগেক ণিক্যার ণ্িযা-পুণতিকযা' নযাহম একণি পৃরক গযাইডিুক, হযণি ণিক্যার্থরীহ্র 
ণনহজহ্র স্যানরীে এলযাকযার সহগে ণনণিি পণরচে ঘিযাহত অনুঘিহকর কযাজ করহি।    

ণিক্ক-ণিণক্কযারযা শ্যরকম িযাহি শ্রেণিকহক্ পযাঠ্যান করযান শ্সিযা করযাহিন। তযার পযািযাপযাণি এই কৃত্যযাণলগুণল সম্পযা্ন 
করহল ণিশুরযা একণ্হক শ্যমন আনন্দ পযাহি শ্তমনই অন্যণ্হক েযাহত-কলহম কযাজ করহত করহত ্ক্তযা ও জ্ঞযান 
উিেই িযািযাহত পযারহি। পযাঠগুণলর অি্যন্তহর ণনণেত ণিশুর সযামর্থ্য ও মূল্যহিযাহির িযারিযা িৃণদ্ধ করহত শ্যহেতু সংণলিষ্ট 
কৃত্যযাণলগুণল ণনম্থযাি করযা েহেহছ, তযাই এই উহ্্যযাহগর সহগে সরকযাণর পযাঠক্রম, ণিক্যা্ি্থন, ণিশুর মনতিত্ব ও সমযাজতহ্বের 
ণিণিষ্ট িযািনযাগুণলহক যুক্ত করযা েহেহছ। হসগুণলহকই ণিক্কহ্র কযাহছ স্পষ্টিযাহি এই ণ্িযা-পুণতিকযাে তুহল িরযা েহেহছ। 
পযািযাপযাণি ণিশুহ্র মহি্য একসহগে কযাজ করযার মযানণসকতযাও মতণর েহি, যযা তযাহ্র িণিষ্যৎ জরীিহন মূল্যহিযাহির ণিণতিহক 
আরও ্ৃঢ় কহর তুলহি।    

পণচিমিহগের চযালু পযাঠ্যক্রম অনুসযাহর প্যাসণগেক ণিক্যার এই ণ্িযা-পুণতিকযাণি 'শ্চনযা ছহক অহচনযা করযা'- ৩ নযাহম এই 
িইণি আলযা্যািযাহি রচনযা করযা েহেহছ। পণচিমিগে সরকযাহরর ণি্্যযালে ণিক্যা ্ �তর যণ্ তযাহ্র সমতি ণি্্যযালেগুণলহত 
কৃত্যযাণলগুণল অনুিরীলহনর জন্য এই পুণতিকযাণি অনুহমযা্ন শ্্ন তযােহল গ্যাহমর ছযাত্রছযাত্ররীরযা তযাহ্র সংণলিস্ট আিযাস-
উপহযযাগরী স্যানরীে ও প্যাসণগেক ণিক্যার নযানযান রস্ �ুঁহজ পযাহি িহল আমযাহ্র ণিশ্যাস। হসহক্হত্র তযাহ্র জরীিহন ণিক্যা 
কযায্থকররীিযাহি েহে উঠহি প্যাসণগেক। এই ণ্িযা-পুণতিকযাণি রূপ্যান করযার জন্য যযাঁর িহুমু�রী অি্যান ক�নই শ্িযালযার 
নে, ণতণন শ্রী ণ্ি্যহগযাপযাল ঘিক মেযািে (প্যাক্তন শ্ডপুণি ণডহরক্টর, ণি্্যযালে ণিক্যা ্�তর, পণচিমিগে সরকযার)। তযাঁর 
ণনণিি প্হচষ্টযা ছযািযা এই িইণি আমরযা ক�নই প্কযাি করহত পযারতযাম নযা। এই িইণির সৃজহন যযারযা অক্যান্ত পণররেম 
কহরহছন তযারযা েহলন শ্রীমতরী স্বপ্যা ্যাি, সুহ্ষ্যা মমত্র, সুণমিতযা ঘিক, হ্িযাণিস মণ্ডল, হ্িযাহুণত মুহ�যাপযাি্যযাে, অদ্রীি 
্যাস ও অণমত ্যাস। তযাঁহ্র অকুণ্ঠ সেযােতযা ছযািযা এই অসম্ভি কযাজহক ক�নই সুচযারুিযাহি সম্ভি করযা শ্যত নযা। 
‘অ্যযাহেড ইণনণিহেণিভ্ স্ -এর িযাণক সকল সযাররীহ্র সুপরযামি্থ ছযািযা এই িইণি সমৃদ্ধ েহত পযারত নযা। হসকযারহি তযাহ্র 
কযাহছও আমরযা ঋিরী। আমরযা মহন কণর এই ণ্িযা-পুণতিকযাণি ত�নই সযার্থক েহি য�ন মযানুষ গিযার কযাণরগর ণিক্ক- 
ণিণক্কযারযা ণিশুহ্র ণনহে সংণলিষ্ট কৃত্যযাণলগুণল শ্রেণিকহক্র শ্িতহর এিং িযাইহর অনুিরীলন করযাহিন। আর তযােহলই 
ণিক্যা েহে উঠহি প্কৃত অহর্থ জরীিহনর সহগে সযাযুজ্যপূি্থ, আমরযাও শ্সই অনযাগত ণ্হনর অহপক্যাে রইলযাম।

         

         অ্যযাহেড ইণনণিহেণিভ্ স্ 

                কলকযাতযা
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পযাঠ্যপুতিকঃ পযাতযািযােযার
(১)

নরেণর ্যাস

শ্লযাক করযার িযাঁহচ এই গল্প। ণলহ�হছন উহপন্দ্রণকহিযার। গল্পণিহত িররীহর ্ুি্থল এমন এক ছযাগলছযানযা ণকিযাহি িুণদ্ধিহল 
িলিযান িযাঘহকও পরযাতি করল তযার েযাস্যরসযাত্মক কযাণেনরী আহছ। এ�যাহন ণতনণি উপিযািমূল ণনহে কযাজ েহেহছ।      

উপ িযািমূলঃ

(ক) প্কৃণতহত স্বযািরীনিযাহি শ্িহি ওঠযা পশুপযাণ�--- তযাহ্র জরীিন িযারহনর পদ্ধণত, স্বিযাি, ণিশু লযালন ও �যা্্য 
সংগ্হের পদ্ধণত ইত্যযাণ্। 
(�) পশু পযা�রীহ্র প্ণত শ্প্ম সেযানুিূণত, এ ণিষহে সযামযাণজক কত্থি্য। 
(গ) উপণস্ত িুণদ্ধ ও আত্ম ণিশ্যাস—এই ্ুণি গুহির মযাি্যহম মযানুষ িি েহত পযাহর। 

উপ িযািমূলঃ—প্কৃণতহত স্বযািরীনিযাহি শ্িহি ওহঠ পশুপযাণ�--- তযাহ্র জরীিন িযারহনর পদ্ধণত, স্বিযাি, ণিশু লযালন, �যা্্য 
গ্েি, �যা্্য সংগ্হের পদ্ধণত ইত্যযাণ্। 

 y কৃত্যযাণল নং- ১ 
এ ণিষহে ণিশুহ্র সযােযাহয্য ‘মযানস মযানণচত্র’ Mind mapping ততণর কহর একণি সম্ভযাি্য িব্দ জযাল ণনম্থযাি কহর ণনহত 
েহি। এ�যাহন সম্ভযাি্য িহব্দর তযাণলকযা শ্্ওেযা েল।

িব্দ জযালঃ-

প্কৃণত, গযাছ, স্বযািরীনিযাহি, স্বযািরীন শ্চতনযা, কযাছযাকযাণছ, হপযাকযামযাকি, ণডম �ুহি, হলযাকযালে, �যা্্য সংগ্ে, �যা্্য গ্েি, 
শ্কৌিল, ণিকযার িরযা, মযাহের যত্ন, হনেে, ণিশু সুরক্যা, িযাসযা শ্িযানযা, ওিযার শ্কৌিল, হ্�িযাল করযা।   

 y কৃত্যযাণল নং- ১/১
শ্য ণিশুরযা িযাহলযা িযাহি পিহত পযাহর নযা তযাহ্র জন্য  এক একণি উপ িযািমূলহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি সেজ পযাঠ 
ণ্হত েহি। হস�যাহন িব্দ জযাল মতণরর সমে উপহরর উণলিণ�ত িব্দ ও িব্দগুচ্ছহক যতিযা সম্ভি ি্যিেযার করহত েহি। 
পযাঠণি েহি তৃতরীে শ্রেণির উপহযযাগরী। িযাহক্য চযার পযাচণির শ্িণি িব্দ রযাকহি নযা। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল। 
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সেজ পযাঠ 

আমযাহ্র শ্চনযা পযাণ� কযাক। হিযার েহতই ডযাক শ্্ে। িিগযাছ, আম গযাহছ িযাসযা িযাঁহি। ক�ন ক�ন ন্রীর িযাহর িহিযা 
গযাহছ এরযা িযাসযা িযাঁহি। হলযাকযালহের কযাহছ রযাহক। এঁহিযা কযাঁিযা সিই �যাে। কযাছযাকযাণছ গযাহছ তযাঁরযা রযাহক। তহি এক 
একণি িযাসযাে কযাক ও কযাকরী রযাহক। এক সহগে চযার পযাঁচণি ণডম পযাহি। মযা কযাক ণডম �ুহি িযাচ্যা েহল �ুি নজহর 
রযাহ�। সকযাল েহতই িযািযা কযাক শ্িণিহে পহি �যািযার �ুঁজহত। 

িুনিুণনহক ্ণজ্থ পযাণ� িহল। ্ুজহন ণমহল শ্ঠযাঁি ণ্হে িযাসযা িযানযাে। মযা িুনিুণন িযাচ্যাহ্র শ্্�িযাল কহর। িযািযা িুনিুণন 
�ুহলর মিু আর শ্পযাকযা মযাকি িহর আহন। 

েযাণত ্ হল িযাস কহর। ্ হলর মহি্য িযাচ্যারযা রযাহক। ন্রীহত িহিযা েযাণতরযা িযাচ্যাহ্রহক শুঁি ণ্হে নেযান করযাে। মযা ণ্ণ্মযা 
তযাহ্র ণঘহর শ্রহ� পর চহল। 

 y কৃত্যযাণল নং- ১/২
অনুরূপিযাহি আহরযা কহেকণি সেজপযাঠ মতণর কহর িি িি েরহ� “পঠন কযাড্থ” ততণর করহত েহি। ঐ অংিগুণল 
তৃতরীে  শ্রেণির পঠহনযাপহযযাগরী েহি। উপহরর কৃত্যযাণলর মতই তযা ি্যিেযার করহত েহি। 

 y কৃত্যযাণল নং- ১/৩
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মতযা আরও নরীহচ, তহি মযানস মযানণচত্র শ্রহক উহঠ আসযা ণিশুর জযানযা অজযানযা িব্দগুণলহক 
িি কযাড্থহিযাহড্থ সযাণিহে ণ্হত েহি এিং ঐ ণিশুহক িযা ণিশুহ্র ্লণিহক ণিহিষ নজর ণ্হে িব্দ উচ্যারহি অি্যস্ 
করযাহত েহি। এ শ্ক্হত্র যুক্তিহি্থর িব্দগুণলহক আলযা্যা চযাহি্থ  িরহত েহি। যুক্ত িহি্থ শ্কযান শ্কযান িি্থ আহছ তযা শ্িহঙ 
শ্্ণ�হে ণ্হত েহি। সযাহর সযাহর ণিক্ক ণিণক্কযাগনহক প্যাসণগেক িযাহি িব্দ িযা িহব্দর অর্থ সরযাসণর নযা িহল ণ্হে 
আরও একিযার প্যাসণগেক পণরণস্ণত অনুযযােরী উ্যােরি ণ্হে তযাহ্র মহি্য সংণলিষ্ট িহব্দর শ্িযাি গহি তুলহত েহি এিং 
ণিশুরযা যযাহত ণনহজর শ্চষ্টযাে অহর্থযাদ্ধযাহরর আনন্দ পযাে তযার ি্যিস্যা করযার জন্য ণিক্ক ণিণক্কযাহ্র যহরষ্ট মিয্থিরীল 
েহত েহি।  

 y কৃত্যযাণল নং- ১/৪
্ু এক ণ্হনর মহি্য িব্দগুণল রপ্ত েহল তযাহ্র কহেকণি সেজতর পযাঠ ণ্হত েহি। তযার মযান েহি ণদ্তরীে শ্রেণির 
শ্িহষর ণ্হকর পযাহঠর মত।  ণতন/চযারণি িব্দ সম্মণলত িযাক্য েহি। চণচ্থত িব্দ িযা িব্দগুণলহকও শ্স�যাহন প্হেযাগ করহত 
েহি। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েলঃ

সেজতর পযাঠঃ- (ণদ্তরীে শ্রেণির উপহযযাগরী) 

কযাক িযাসযা কহরহছ িি গযাহছ। ণডম শ্পহিহছ। মযা কযাক তযা ণ্হচ্ছ। একিযা কযাক িলল, ‘হিযাহনযা একিযা করযা, এ�যাহন 
শ্কযাণকল তযার ণডম শ্রহ� শ্গহছ। ণনহজর ণডহম তযা ্যাও শুিু। িহিযা কযাক শুনল। িলল- হকন একরযা িলছ? মযা কযাক 
শ্তযা সি সমে এই কযাজ কহর। এ ণনহে শ্গযালমযাল ণকহসর। সিযাই ণমহল রযাকযাই শ্তযা িযাহলযা’।

 y কৃত্যযাণল নং-  ১/৫
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মতযা আরও ণনহচ তহি সেজতর পযাঠগুণলহক আরও সেজ করহত েহি। এর মযান েহি 
প্রম শ্রেণির মহতযা। ্ুণি িযা ণতনণি িব্দ ণনহে িযাক্য গঠন েহি। এই িযাহি কহেকণি সেজতর পযাঠ মতণর করহত েহি 
এিং আরও শ্িণি ণপণছহে পিযা ণিশুহ্র মহি্য প্হেযাগ করহত েহি।  

সেজতর পযাঠঃ- (প্রম শ্রেণির উপহযযাগরী)  

িি গযাছ। এক কযাঠহিিযাণল রযাহক। সকযাল েে েে শ্স িযা্যাম গযাহছ যযাে। িযা্যাম গযাছ ্ুহল ওহঠ। �ুিুৎ কহর শ্স শ্নহম 
আহস। ণনহজ িযা্যাম �যাে। ছযানযাহ্র এহন শ্্ে। 

 y কৃত্যযাণল নং- ১/৬
ণিক্ক ণিণক্কযা উিে শ্ক্হত্রই অনুরূপ সেজতর পযাঠ মতণর করহিন এিং মযান অনুসযাহর এহক এহক পযাঠগুণল ণিশুহ্র 
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মহি্য পযাঠ করযাহিন। স্ব-পঠনই শ্য এ�যাহন মূল করযা শ্সিযা সি সমে মহন রযা�হত েহি।   

কৃত্যযাণল- ২
িণেণি্থ্্যযালে কৃত্যযাণলঃ

ণিক্ক ণিণক্কযা ছযাত্র ছযাত্ররীহ্র ণিণিন্ন পশু পযাণ�র আচরি পয্থহিক্ি করহত িলহিন। প্হত্যক ণিক্যার্থরী তযা পয্থহিক্ি 
কহর তযাহ্র শ্নযািিুহক প্হেযাজনরীে তর্যগুণল নণরিূক্ত করহি। পহর ণিশুরযা শ্রেণিকহক্ ণনহজহ্র অণিজ্ঞতযা ও পয্থহিক্ি 
ণনহে আহলযাচনযা করহি। হয সমতি ণিষে ণনহে তর্য সংগ্ে করহি শ্সগুণল েল পশুপযাণ�হ্র �যা্্য, িযাসযা মতণর, সন্তযাহনর 
সুরক্যা, হনেে ইত্যযাণ্। 

ণিক্ক-ণিণক্কযাহক নজর রযা�হত েহি শ্য পযারস্পণরক ণিণনমে ও আহলযাচনযার সমে শ্যন কহেকণি ণিষে অিি্যই উহঠ 
আহস শ্যমন পশু-পযাণ�হক িযাহলযািযাসযা/অত্যযাচযার নযা করযা ইত্যযাণ্। সংণলিষ্ট িব্দগুণল যযাহত ণিশুরযা আহলযাচনযার সমে 
ি্যিেযার কহর তযাও শ্্�হত েহি।  

কৃত্যযাণল- ৩
ণিষেণি ণনহে একণি নযাি্যযাণিনে করযা শ্যহত পযাহর। মহন রযা�হত েহি নযািকণির সংলযাপ শ্যন ণিশুহ্র ওপর চযাপ সৃণষ্ট 
নযা কহর  িরং ণিষেিস্তুণি িুণিহে এিং চণরত্রগুণল ণঠক কহর ণ্হে তযাহ্র প্হত্যহকর িূণমকযা স্পষ্ট কহর শ্্হিন। 
এরপর ণিক্ক/ণিণক্কযারযা তযাঁহ্র ণনহজহ্র মতণর নযািকণি একিযার পহি শ্্হিন। এিং ণিশুহ্র ণনহজহ্র মত কহর 
অণিনে করহত িলহিন। সংলযাহপর মহি্য শ্কযান শ্কযান চণরত্র শ্কযান শ্কযান মূল িব্দ প্হেযাগ করহি তযা তযাহ্র আহগ 
শ্রহক িুণিহে শ্্হিন। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল।

ণিরক্ত শ্কযাহরযা নযা
চণরত্র- হমণন পুণষ/ ্ ু ’জন িযাচ্যা, ্ ু ’জন ্ রজযা,/ঠযাকুরমযা/মযা-/িযািযাই/পযাঁচজন িনু্/একজন মযাস্টযার মিযাই (ছিযা িলহত 
িলহত ্ুজন একিযা লযাণঠ ও একণি ওিনযা ণনহে প্হিি করহি এিং ্ি্থহকর ণ্হক মু� কহর ্যাঁিযাহি। লযাণঠর ্ুণ্ক 
্ুজহনর কযাঁহি ণ্হে ওিনযাণিহক লযাণঠর উপর এমন িযাহি ণ্হত েহি যযাহত মহন েে শ্যন ্ুণ্হক ্রজযার প্্থযা।) 

  (মযাহের প্হিি। েযামযাগুণি ণ্হে শ্মণনর প্হিি।) 

মযাঃ-  ণক শ্র শ্মণন,  তুই �যাণি নযা? �যািযার গুহলযা শ্য পহি আহছ!

ঠযাকুমযাঃ-  আজ ও শ্�হত পযারহি নযা।

মযাঃ-  হকন মযা?

ঠযাকুমযাঃ-  আমযার মহন েে ওর শ্পি ি্যরযা করহছ। আজকযাহলর মহি্য েেহতযা প্সি করহি, ওর িযাচ্যা  েহি। 

মযাঃ-  যযা, হমনরী, ওিযাই শ্তযার ণনণচিত জযােগযা,(হিতহর ণগহে ণিিযাল শ্িযােযার মত কহর শুহে পিহি)

ওমযা ওর ণক িুণদ্ধ শ্িহছ শ্িহছ গু্যাম ঘরিযা শ্ত ঢুকহলযা। ণকছু কযাগজ শ্ছিযা কযাপি গুণছহে ণনহেণছ, ও ও�যাহন আরযাম 
পযাহি। যযাই, িযািযাইহক ঘুম শ্রহক উঠযাই। মযাস্টযারমিযাই আর িযাচ্যাগুহলযা এহস পিহি। (সিযার প্স্যান) 

ণক েহলযা শ্মণনর িযাচ্যাগুহলযার ণক েহলযা শ্্ণ� যযাই। (ছুিহত ছুিহত িযািযাই ও ণপছন ণপছন ঠযাকুমযার প্হিি।)

িযািযাইঃ-  আণম শ্্�ি, আণম শ্্�ি। ণক সুন্দর িযাচ্যা ্ুহিযা শ্্�হত পযাণচ্ছ। কিযা েল শ্ক জযাহন? 

ঠযাকুমযাঃ-  ওহক এ�ন ণিরক্ত নযা করযাই িযাহলযা। 

িযািযাইঃ-  আণম শ্কযাহল শ্নহিযা।
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ঠযাকুমযাঃ-  এ�ন নযা। ওরযা এ�ন শ্ছযাট্ট।  ওহ্র শ্চযা�ও শ্�যাহি ণন। 

িযািযাইঃ-  হমণন পুণষ ওহ্র কযাহছ ণনহে শ্কন শ্চহি �যাহচ্ছ? 

ঠযাকুমযাঃ-  হচহি পণরস্যার করহছ। ও’হতযা মযা, তযাই। 

(৪/৫ জন িযাচ্যা ও মযাস্টযারমিযাইএর প্হিি)

িযািযাইঃ-  হ্�ণি আে শ্মণন পুণষর িযাচ্যা েহেহছ। 

মযাঃ-  নযা। এ�ন নযা। ওহক ণিরক্ত শ্কযারও নযা। আণম ি্যযাগ ণনহে আসণছ।  হতযারযা পিযার ঘহর যযা। যযাই  
  ওহ্র মযা্ুর ণিণছহে ণ্

(প্্থযা সণরহে সিযাই িযাচ্যাগুহলযাহক শ্্�হত শ্গল।)

শ্কযারযাসঃ- হ্ণ�! হ্ণ�, কিযা িযাচ্যা? ও িযািযা! ্যাঁত শ্ির কহর তযািযা করহল। হকন কযামহি শ্্হি নযাণক?   
  জযাণননযা  কিযা িযাচ্যা। 

ঠযাকুমযাঃ-  (প্হিি)-ণক েহেহছ িযািযাই? হচঁচযাণমণচ ণকহসর? ণক করছ এ�যাহন? 

িযািযাইঃ-  হ্� ঠযাম্মযা, আমযার িনু্রযা শ্্�হত শ্গল িহল শ্মণন তযািযা করল। কযামিযাহত আসহছ।
(এই িযাহি নযািকণি শ্ক এণগহে ণনহে শ্যহত েহি। মযাহি িযািযাই ও তযার িনু্রযা লযাণঠ ণ্হে মযা ণিিযাল ও তযার িযাচ্যাহ্র 
শ্�যাঁজযা�ঁুণজ করহি এিং ণনহজহ্র মহি্য নযানযান সংলযাপ িলহি। হমণন ণিিযাল তযার িযাচ্যাহ্র ণনহে একণ্ন পযাহির 
গণলহত আরেে শ্নহি। তযাই শ্্হ� ণিশুরযা ্ুঃ� পযাহি। িযািযাই এর ঠযাকুমযা এ ণনহে ওহ্র িুণিহে িলহি। তযারযা ত�ন 
অগেরীকযার করল শ্য আর ক�ন পশুপযাণ�হক ণিরক্ত করহি নযা। তযারপর শ্মণন আিযার িযািযাইহ্র িযাণি ণ�হর এল। এর 
পহরর অংিণি মতণর কহর শ্্ওেযা েল।) 

িযািযাইঃ-  হ্�, হমণন িযাচ্যাহ্র ণনহে ণ�হর এহসহছ। �ুি িযাহলযা �ির। আমযার িযাহলযা লযাগহছ। ওহ্র নযাম  
  ণ্হেণছ রযানরী আর িণন। সযারযাণ্ন শ্্ৌিযাহ্ৌণি কহর। হমণন ওহ্র সি রকম শ্কৌিল শ্ি�যাহচ্ছ— 
  ণকিযাহি- লযাণ�হে ওঠযা, এণ্ক ওণ্ক যযাওেযা, হনংণি িহর মযারযা, মযাছ চুণর করযা--- হ্�যাণচ্ছল শ্মণন

মযাঃ-  িুণদ্ধ আহছ, উপণস্ত িুণদ্ধ। 

িযািযাঃ-  আত্মণিশ্যাস আহছ।

ঠযাম্মযাঃ-  পশু-পযাণ�হ্র ণিরক্ত কহরযা নযা। ওহ্র সযােযায্য করযাই উণচত। 

শ্কযারযাসঃ- আমরযা আর পশু পযাণ�হ্র ণিরক্ত করহিযা নযা। 

  আঘযাত করহিযা নযা। েত্যযা করি নযা। সযােযায্য করি।

  করি-- করি। 

(িলহত িলহত সকহলর প্স্যান)

নযািক শ্িষ েহল সমতি ণিক্যার্থরী ্ হল নযািহকর মূলকরযা ণনহে আহলযাচনযা করহি। হস সমে তযার সংণলিষ্ট িব্দগুণল ি্যিেযার 
করহি। এই ি্যপযাহর ণিক্ক ণিণক্কযা প্ণতণি ্হল যরযাহযযাগ্য সযােযায্য করহিন।

 y কৃত্যযাণল নং- ৩/১
ছিযা

ণিষেণিহক ণনহে ণিক্ক-ণিণক্কযা ছিযা মতণর করহত উৎসযাে ণ্হত পযাহরন। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েলঃ 

আমযাহ্র শ্মণন পুণষ
্ুষু্ট শ্স িযাণর।



9

ইঁ্ুহরর সযাহর তযার
িি আণি আণি।

 y কৃত্যযাণল নং- ৩/২
পশু পযাণ�হ্র শ্য ণিরক্ত করযা উণচৎ নে। এ ণনহে ণিণিন্ন ছণি সম্বণলত গহল্পর িই ণিশুহ্র পযাহঠর জন্য আনহত েহি। 
এ ি্যযাপযাহর ণি্্যযালে গ্ন্যাগযারণি উন্নত কহর তুলহত েহি এিং শ্সই িইগুণল ্হল পিহত ণ্হত েহি। পিযার পর তযারযা 
গল্পণি ণনহজহ্র মহি্য আহলযাচনযা করহি।  

কৃত্যযাণল নং– ৪
গুগুল অনুসন্যান করহল এমন অহনক ণিণডও পযাওেযা যযাহি শ্য�যাহন ণিণিন্ন গৃেপযাণলত পশু িযা িযাণির আহি পযাহির 
পযাণ�র িযা তযাহ্র জরীিন িযারহন নযানযান অি্যযাস ও পদ্ধণত অিলম্বন কহর শ্সগুণল মতণর েে। হসগুণল শ্্ণ�হে ণিশুহ্র 
মহি্য পশু পযাণ�র প্ণত তযাহ্র সেমণম্থতযাহক জযাণগহে তুলহত েহি। আঘযাত করযা, ণিরক্ত করযা িযা েত্যযা করযা শ্য গণে্থত 
কযাজ শ্স সম্পহক্থ তযাহ্র িযারিযা স্পষ্ট কহর তুলহত েহি। তযারযাও শ্য মযা িযা িযািযা ণেহসহি পণরিযাহরর শ্ছযািহ্র যত্ন ও 
সুরক্যা শ্্ওেযার শ্চষ্টযা কহর শ্সিযা িুণিহে ণ্হত েহি। এ শ্ক্হত্র উপহরর িব্দ জযাল শ্রহক সংণলিষ্ট িব্দগুণলহক ি্যিেযার 
কহর তযাহ্র মতযামত প্কযাহির ি্যিস্যা করহত েহি। ণিক্ক মেযািে এ ণিষহে ণিশুহ্র সযােযায্য করহিন।   

উপ িযািমূল—পশু পযা�রীহ্র প্ণত শ্প্ম ও সেযানুিূণত, এণি এ�ন সযামযাণজক কত্থি্য। 

কৃত্যযাণল নং– ৫
এ ণিষহে ণিশুহ্র সযােযাহয্য মযানস মযানণচত্র মতণর কহর একণি সম্ভযাি্য িব্দ জযাল ণনম্থযাি কহর ণনহত েহি। এ�যাহন সম্ভযাি্য 
িহব্দর তযাণলকযা শ্্ওেযা েল।

িব্দ জযালঃ

�যাঁচযাে িণন্দ নযা করযা, ি্যরযা লযাহগ, পশুহ্র প্ণত সেযানুিূণত, ণঢল শ্ছযাঁিযা, লযাণঠ ণ্হে মযারযা, আঘযাত লযাগযা, অিহেলযা নযা 
করযা, যন্ত্রিযা নযা শ্্ওেযা, ্ুঃস্ পশুপযাণ�হ্র আরেে, গযাহছ গযাহছ েযাণি িযাঁিযা, পশু পযাণ� েত্যযা আইন ণনণষদ্ধ, িযাণতি শ্যযাগ্য 
অপরযাি। 

 y কৃত্যযাণল নং- ৫/১
শ্য ণিশুরযা িযাহলযা িযাহি পিহত পযাহর নযা তযাহ্র জন্য এক-একণি উপিযািমূলহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি সেজ পযাঠ 
ণ্হত েহি। হস�যাহন িব্দ জযাল মতণরর সমে উপহরর উণলিণ�ত িব্দ ও িব্দগুচ্ছহক যতিযা সম্ভি ি্যিেযার করহত েহি। 
পযাঠণি েহি তৃতরীে শ্রেণির উপহযযাগরী। িযাহক্য চযার পযাচণির শ্িণি িব্দ রযাকহি নযা। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল। 

সেজ পযাঠ

মযাহের সযাহর অমু আসণছল, হ্�ল একিযা কুকুর ছযানযা- কুই কুই করহছ। হ্ৌহি শ্গল। সযাইহকহল িযাক্যা শ্�হে পযাহে 
�ুি শ্লহগহছ। অমু শ্কযাহল তুহল ণনল। পযাহি চযাহের শ্্যাকযান ণছল। “কযাকু কযাকু একিু জল ্ যাও নযা”- িলল অমু। চযাহের 
শ্্যাকযানরী জল ণ্ল। অমুর মযা ছুহি ণগহে েযাহতর রুমযাল ণ্হে ক্ত শ্িঁহি ণ্ল। অমুর মযা চযাহের শ্্যাকযান শ্রহক �ুণর 
কহর একিু ্ুি এহন ণ্হলন। অমু শ্�হত ণ্ল কুকুর ছযানযাহক। এর মহি্য মযা কুকুর এহস শ্গল শ্লজ নযািহত নযািহত। 
অমু ্ুজনহকই আ্র করল। 

 y কৃত্যযাণল নং- ৫/২ 
অনুরূপিযাহি আহরযা কহেকণি সেজপযাঠ মতণর কহর িি িি েরহ� “পঠন কযাড্থ” ততণর করহত েহি। ঐ অংিগুণল 
তৃতরীে শ্রেণির পঠহনযাপহযযাগরী েহি। উপহরর কৃত্যযাণলর মতই তযা ি্যিেযার করহত েহি। 

 y কৃত্যযাণল নং- ৫/৩
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যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মতযা আরও নরীহচ, তহি মযানস মযানণচত্র শ্রহক উহঠ আসযা ণিশুর জযানযা অজযানযা িব্দগুণলহক 
িি কযাড্থহিযাহড্থ সযাণিহে ণ্হত েহি এিং ঐ ণিশুহক িযা ণিশুহ্র ্লণিহক ণিহিষ নজর ণ্হে িব্দ উচ্যারহি অি্যস্ 
করযাহত েহি। এ শ্ক্হত্র যুক্তিহি্থর িব্দগুণলহক আলযা্যা চযাহি্থ  িরহত েহি। যুক্ত িহি্থ শ্কযান শ্কযান িি্থ আহছ তযা শ্িহঙ 
শ্্ণ�হে ণ্হত েহি। সযাহর সযাহর ণিক্ক ণিণক্কযাগনহক প্যাসণগেক িযাহি িব্দ িযা িহব্দর অর্থ সরযাসণর নযা িহল ণ্হে 
আরও একিযার প্যাসণগেক পণরণস্ণত অনুযযােরী শ্রহক িযাহর িযাহর উ্যােরি ণ্হে তযাহ্র মহি্য সংণলিষ্ট িহব্দর শ্িযাি গহি 
তুলহত েহি এিং ণিশুরযা যযাহত ণনহজর শ্চষ্টযাে অহর্থযাদ্ধযাহরর আনন্দ পযাে তযার ি্যিস্যা করযার জন্য ণিক্ক ণিণক্কযাহ্র 
যহরষ্ট মিয্থিরীল েহত েহি। 

 y কৃত্যযাণল নং- ৫/৪
্ু এক ণ্হনর মহি্য  িব্দগুণল রপ্ত েহল তযাহ্র কহেকণি সেজতর পযাঠ ণ্হত েহি। তযার মযান েহি ণদ্তরীে শ্রেণির 
শ্িহষর ণ্হকর পযাহঠর মত।  ণতন/চযারণি িব্দ সম্মণলত িযাক্য েহি। চণচ্থত িব্দ িযা িব্দগুণলহকও শ্স�যাহন প্হেযাগ করহত 
েহি। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েলঃ

সেজতর পযাঠঃ- (ণদ্তরীে শ্রেণির উপহযযাগরী)

্ুপুরহিলযা �ুি িি উঠল। পযাণ�র ছযানযা ্ুহিযা প্যাে পহি যযাহচ্ছ। ইলু িরীলু ্ুজহনই ঐ িহি ণনহজহ্র মিযাণর এহন 
িরল গযাহছর তলযাে। পযাণ�র ছযানযা ্ুহিযা �ি ডযাল সুদু্ পহি শ্গল। মযা পযাণ� ডযাকহত রযাকল। ইলু িরীলু িহি ্যাঁণিহে 
পযাণ�র ছযানযা িযাঁচযাল। 

 y কৃত্যযাণল নং- ৫/৫
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মতযা আরও ণনহচ তহি সেজতর পযাঠগুণলহক আরও সেজ করহত েহি। এর মযান েহি 
প্রম শ্রেণির মহতযা। ্ুণি িযা ণতনণি িব্দ ণনহে িযাক্য গঠন েহি। এই িযাহি কহেকণি সেজতর পযাঠ মতণর করহত েহি 
এিং আরও শ্িণি ণপণছহে পিযা ণিশুহ্র মহি্য প্হেযাগ করহত েহি।  

সেজতর পযাঠঃ- (প্রম শ্রেণির উপহযযাগরী)

িরীহতর ্ ু পুর। একণি ণিিযাল ছযানযা ্ রজযার সযামহন িহস ণমউ ণমউ করহছ। রযাণ� ছুহি শ্গল। হ্�ল ণিিযালছযানযা কযাঁপহছ। 
রযাণ� শ্্ৌহি ণনহজর একিযা চযা্র ণিিযাহলর গযাহে ণ্হে ণ্ল। এক িযাণি ্ুি ণ্ল। ণিিযাল ্ুি শ্�হে রযাণ�র পযাহের 
কযাহছ চহল এল।   

 y কৃত্যযাণল নং- ৫/৬
ণিক্ক ণিণক্কযা উিে শ্ক্হত্রই অনুরূপ সেজতর পযাঠ মতণর করহিন এিং মযান অনুসযাহর এহক এহক পযাঠগুণল ণিশুহ্র 
মহি্য পযাঠ করযাহিন। স্ব-পঠনই শ্য এ�যাহন মূল করযা শ্সিযা সি সমে মহন রযা�হত েহি।   

কৃত্যযাণল নং– ৬
িণেণি্থ্্যযালে কৃত্যযাণলঃ

পণরিযাহর িযা পযািযাে যণ্ শ্কযান পণরণচত পশু শ্প্মরী মযানুষ রযাহক তযার করযা সিযাইহক জযানযাহনযা এিং তযাহক ণি্্যযালহে 
ণনমন্ত্রি কহর ণনহে আসযা। হসই সহগে তযার কযাছ শ্রহক ঐ পশু িযা পযাণ�র ণিণিন্ন অি্যযাস ও ঘিনযার করযা শ্িযানযা। ২ নং 
এিং ৬ নং কৃত্যযাণল উিেহক্হত্রই এই একই প্ণক্রেযা ি্যিেযার করযা যযাহি।    

কৃত্যযাণল নং– ৭
সৃজনমূলক কৃত্যযাণলঃ

ণিশুরযা ণিণিন্ন িরহনর পশু পযাণ�র ছণি আঁকহত পযাহর। প্ণতণি ণিশুর ছণি শ্িযাহড্থ আিহক প্্ি্থন করযাহনযা এিং তযাহ্র 
উৎসযাণেত শ্্ওেযা যযাে। ণিশুহ্র িলযা শ্যহত পযাহর ‘প্ণতণি ছণির ওপহর একণি কহর মন্তি্য ণলহ� ্ যাও’। হযমন--- ণমণষ্ট 
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ণিেযা, কযাহজর পযাণ� কযাক, তক্থিযাজ িযাণলক ইত্যযাণ্। 

 y কৃত্যযাণল নং- ৭/১ 
এ ণিষহে নযানযান গহল্পর িই পযাওেযা যযাে। হসগুণল শ্জযাগযাি কহর ণি্্যযালে িযা শ্রেণিকক্ গ্ন্যাগযার মতণর করহত েহি। 
সমেমত এই িইগুণল ণিশুহ্র স্বযািরীন পযাহঠর জন্য ণ্হত েহি। পযাহঠর পর ণিষেণি ণনহে ণিশুহ্র সযাহর আহলযাচনযা 
করযা শ্যহত পযাহর। 

কৃত্যযাণল নং– ৮
্ৃি্য রেযাি্য কৃত্যযাণলঃ 

গুগুল অনুসন্যান করহল এমন অহনক ণিণডও পযাওেযা যযাহি যযারযা প্ণতণ্ন ণনেণমত পশু পযাণ�হ্র জহন্য শ্কযান নযা শ্কযান 
কযাজ কহর রযাহকন। এই সমতি মযানুহষর কযাজ শ্্�যার পর ণিশুহ্র মহি্য তযা আহলযাচনযার জহন্য রযা�যা যযাে। মহন রযা�হত 
েহি সংণলিষ্ট িব্দগুণল ি্যিেযার কহর তযাহ্র মতযামত প্কযাহির ি্যিস্যা করহত েহি।    

উপিযািমূলঃ উপণস্ত িুণদ্ধ ও আত্ম ণিশ্যাস—এই ্ুণি গুহির মযাি্যহম মযানুষ িি েহত পযাহর। 

কৃত্যযাণল নং– ৯
এ ণিষহে ণিশুহ্র সযােযাহয্য মযানস মযানণচত্র মতণর কহর একণি সম্ভযাি্য িব্দ জযাল ণনম্থযাি কহর ণনহত েহি। এ�যাহন সম্ভযাি্য 
িহব্দর তযাণলকযা শ্্ওেযা েল।

িব্দ জযাল---িুণদ্ধ, আত্মণিশ্যাস, সযােস, উপণস্ত িুণদ্ধ, সযােসরী েওেযা, িুণদ্ধ প্হেযাগ, উপযাে শ্ির করযা, ণসিযান্ত শ্নওেযা, 
মিয্থ, চযালযাণক, হিহগে নযা পিযা, ণিপহ্ িে নযা পযাওেযা, এণগহে যযাওেযা 

 y কৃত্যযাণল নং- ৯/১
্ু এক ণ্হনর মহি্য  িব্দগুণল রপ্ত েহল তযাহ্র কহেকণি সেজতর পযাঠ ণ্হত েহি। তযার মযান েহি তৃতরীে শ্রেণির 
শ্িহষর ণ্হকর পযাহঠর মত।  ণতন/চযারণি িব্দ সম্মণলত িযাক্য েহি। চণচ্থত িব্দ িযা িব্দগুণলহকও শ্স�যাহন প্হেযাগ করহত 
েহি। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েলঃ

সেজ পযাঠ 

ন্রীর পযাহি আহছ কণচ কণচ সিুজ ঘযাস। এই কণচ ঘযাস শ্�হত মযা ছযাগল ও তযার ছযানযা আহস। একণ্ন একিযা েযাণতর 
িযাচ্যা এল। িলল, ‘আণম এ�যাহন শ্�লি, ঘুরি, যযা �ুিরী করি, সহর যযা। নেহতযা ছুঁহি শ্�হল শ্্ি’। হছযাি েযাণত েহলও 
ছযাগল িে শ্পল। এ’হতযা রযাক্হসর মহতযা িহিযা। মযা িহল ণ্হেহছ ণিপহ্ ণস্র রযাকহত েহি। িুণদ্ধমযান ছযাগল ছযানযা 
িযািহত লযাগল। িহে িহে েযাণতহক িলল, ‘আচ্ছযা, আণম চহল যযাণচ্ছ। তহি এ�যাহন ঘযাস ছযািযা ণকছুই শ্নই। তুণম ওণ্হক 
শ্গহল,’করযা শ্িষ নযা েহতই েযাণত শুঁি ণনহে শ্তহি এল। উপণস্ত িুণদ্ধ লযাণগহে চযালযাণক কহর িলল েযাণতহক, েযাণত মযামযা, 
ও েযাণত মযামযা, �ল �যাহি? �হলর নযাম শুহন কযান নযাণমহে নরম সুহর িলল, �ল শ্কযারযাে, এ�যাহন শ্তযা িি িি ঘযাস’। 
‘ঐ ণ্হক আহছ, আমযাহক ণপহঠ তুহল নযাও’,  ছযাগলছযানযা িলল। আণম শ্তযামযাে ণমণষ্ট �ল শ্্ি।  েযাণত িসল। ছযাগলছযানযা 
ণপহঠ উঠল। ছযাগল ছযানযা এিযার �ল গযাহছর কযাহছ ণনহে এল। েযাণত শ্িজযাে �ুণি েল। হ�হতই রযাকল। আরযাম করযার 
জন্য একিু িসল। এই সুহযযাহগ ছযাগল ণপঠ শ্রহক শ্নহম ছুহি চহল এল িযাণিহত। 

 y কৃত্যযাণল নং- ৯/২
অনুরূপিযাহি আহরযা কহেকণি সেজপযাঠ মতণর কহর িি িি েরহ� “পঠন কযাড্থ” ততণর করহত েহি। ঐ অংিগুণল 
তৃতরীে  শ্রেণির পঠহনযাপহযযাগরী েহি। উপহরর কৃত্যযাণলর মতই তযা ি্যিেযার করহত েহি। 

 y কৃত্যযাণল নং- ৯/৩ 
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মতযা আরও নরীহচ, তহি মযানস মযানণচত্র শ্রহক উহঠ আসযা ণিশুর জযানযা অজযানযা িব্দগুণলহক 
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িি কযাড্থহিযাহড্থ সযাণিহে ণ্হত েহি এিং ঐ ণিশুহক িযা ণিশুহ্র ্লণিহক ণিহিষ নজর ণ্হে িব্দ উচ্যারহি অি্যস্ 
করযাহত েহি। এ শ্ক্হত্র যুক্তিহি্থর িব্দগুণলহক আলযা্যা চযাহি্থ  িরহত েহি। যুক্ত িহি্থ শ্কযান শ্কযান িি্থ আহছ তযা শ্িহঙ 
শ্্ণ�হে ণ্হত েহি। সযাহর সযাহর ণিক্ক ণিণক্কযাগনহক প্যাসণগেক িযাহি িব্দ িযা িহব্দর অর্থ সরযাসণর নযা িহল ণ্হে 
আরও একিযার প্যাসণগেক পণরণস্ণত অনুযযােরী উ্যােরি ণ্হে তযাহ্র মহি্য সংণলিষ্ট িহব্দর শ্িযাি গহি তুলহত েহি এিং 
ণিশুরযা যযাহত ণনহজর শ্চষ্টযাে অহর্থযাদ্ধযাহরর আনন্দ পযাে তযার ি্যিস্যা করযার জন্য ণিক্ক ণিণক্কযাহ্র যহরষ্ট মিয্থিরীল 
েহত েহি। 

সেজ পযাঠ  

 y কৃত্যযাণল নং- ৯/৪
্ু এক ণ্হনর মহি্য িব্দগুণল রপ্ত েহল তযাহ্র কহেকণি সেজতর পযাঠ ণ্হত েহি। তযার মযান েহি ণদ্তরীে শ্রেণির 
শ্িহষর ণ্হকর পযাহঠর মত।  ণতন/চযারণি িব্দ সম্মণলত িযাক্য েহি। চণচ্থত িব্দ িযা িব্দগুণলহকও শ্স�যাহন প্হেযাগ করহত 
েহি। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েলঃ

সেজতর পযাঠঃ- (ণদ্তরীে শ্রেণির উপহযযাগরী) 

শ্রিযার পিহত িযাহলযা লযাগত নযা। �ুি সুন্দর আলপনযা ণ্ত। হসলযাই করত। ণ্ণ্মণি এহস শ্রিযাহক িহলন,‘হতযার যযা 
গুি আহছ তযাই ণ্হে পৃণরিরী জে করযা যযাে। উপযাে িলণছ, শুনণি? হরিযা ণিমিহে তযাণকহে িলল “ে্যযাঁ”। ণ্ণ্মণি 
িলহলন- “আণম গল্প িণল তুই আঁকহত রযাক”। তযাই েল। হমহেণি ক্যাহস পিযাে িযাহলযা করহত লযাগল। িযাণষ্থক পররীক্যাে 
িযাহলযা করল। ণ্ণ্মণি িলহলন- ‘হতযার আত্মণিশ্যাস শ্তযাহক এ�যাহন ণনহে এহসহছ’।

 y কৃত্যযাণল নং- ৯/৫
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মতযা আরও ণনহচ তহি সেজতর পযাঠগুণলহক আরও সেজ করহত েহি। এর মযান েহি 
প্রম শ্রেণির মহতযা। ্ুণি িযা ণতনণি িব্দ ণনহে িযাক্য গঠন েহি। এই িযাহি কহেকণি সেজতর পযাঠ মতণর করহত েহি 
এিং আরও শ্িণি ণপণছহে পিযা ণিশুহ্র মহি্য প্হেযাগ করহত েহি।  

সেজতর পযাঠঃ- (প্রম শ্রেণির উপহযযাগরী)  

িররীর �যারযাপ, সু্হল শ্যহত পযাণর ণন। পিযা েে ণন। সযামহনই পররীক্যা। ণনহজর মহনর শ্জযাহর পণি। ণলহ� ণলহ� পণি। 
শ্িি িযাহলযা �ল করলযাম। এিযার িুহিণছ, হল�যাপিযািযা ‘�ুঃ’ আসহল চযাই মিয্থ। চযাই ণনহজর ওপর ণিশ্যাস।   

 y কৃত্যযাণল নং- ৯/৬
ণিক্ক ণিণক্কযা উিে শ্ক্হত্রই অনুরূপ সেজতর পযাঠ মতণর করহিন এিং মযান অনুসযাহর এহক এহক পযাঠগুণল ণিশুহ্র 
মহি্য পযাঠ করযাহিন। স্ব-পঠনই শ্য এ�যাহন মূল করযা শ্সিযা সি সমে মহন রযা�হত েহি।   

কৃত্যযাণল নং- ১০
িণেণি্থ্্যযালে কৃত্যযাণলঃ

িরযা যযাক, ণি্্যযালহের অগেনণি পযারহর িযাঁিযাহনযা। এিযার ণিক্ক মেযািে একণি সমস্যযা রযা�হলন। ণতণন ও�যাহন একণি 
কুমহিযা গযাহছর চযাষ করহত চযান। ণিশুহ্রহক ্লগত িযাহি ণিণিন্ন প্তিযাি শ্্ওেযার অনুহরযাি করযা েল। এ�যাহন ণিশুরযা 
তযাহ্র উপণস্ত িুণদ্ধ এিং আত্মণিশ্যাস কযাহজ লযাণগহে ণকিযাহি এই কম্থসূণচ ্লগতিযাহি সম্পন্ন করহছ তযা শ্্�হত 
েহি এিং তযাহ্র আলযা্যা কহর ণরহপযাি্থ ণ্হত িলযা েহি। হযমনঃ গযাছণি েেত লণতহে লণতহে িি েহচ্ছ। তযা েহল 
এর সমযািযান ণক েহি? সিিযাই ণিশুরযা ণনহজহ্র উপণস্ত িুণদ্ধ ও পররীক্যা ণনররীক্যা কহর সমযািযান করহি। হরেণিকহক্র 
িযাইহর ণিণিন্ন সমস্যযা সমযািযাহনর জন্য ণিশুরযাই ণিকল্প সমযািযান সূত্র গহি তুলহি।
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কৃত্যযাণল নং- ১১
সৃজনমূলক কযাজঃ

গল্প িলযা একণি মজযার কযাজ। ণিক্যার্থরীরযা আত্মণিশ্যাস আর উপণস্ত িুণদ্ধ ণ্হে মজযার গল্প পণরহিিন করহি। গহল্পর 
শ্িহষ তযারযা তযাহ্র গহল্পর মূল করযা িুণিহে িলহিন। উণলিণ�ত িব্দ গুণল ি্যিেযার করহত শ্চষ্টযা করহি। ণিক্ক ণিণক্কযা 
পণরব্যাজক ণিহিকযানন্দ ও িযাঁ্হরর ্ল ণনহে শ্কযান গল্প িহল এই িরহনর কযাজ শুরু করহত পযাহরন। ণিশুরযা িযািযা, মযা, 
্যা্ু, ঠযাকুমযা, ণ্ণ্মযা শ্্র কযাছ শ্রহক গল্প শুহন আসহত িলহিন এিং শ্রেণি কহক্র মহি্য শ্সগুণল পণরহিিন করহত 
িলহত পযাহরন। এই ণনহে স্যানরীে শ্কযান ্যা্ু িযা ণ্্যাহক শ্ডহক এহন ণিশুহ্র গল্প শ্িযানযাহনযা শ্যহত পযাহর। 

 y কৃত্যযাণল নং- ১১/১ 
এ ণিষহে নযানযান গহল্পর িই পযাওেযা যযাে। হসগুণল শ্জযাগযাি কহর ণি্্যযালে িযা শ্রেণিকক্ গ্ন্যাগযার মতণর করহত েহি। 
সমেমত এই িইগুণল ণিশুহ্র স্বযািরীন পযাহঠর জন্য ণ্হত েহি। পযাহঠর পর ণিষেণি ণনহে ণিশুহ্র সযাহর আহলযাচনযা 
করযা শ্যহত পযাহর।

কৃত্যযাণল নং- ১২
্ৃি্য-রেযাি্য কৃত্যযাণলঃ

গুগুল অনুসন্যান করহল এমন অহনক উপণস্ত িুণদ্ধর ণিণডও পযাওেযা যযাহি। ণিশুহক শ্সগুণল ডযাউনহলযাড কহর ণিশুহ্র 
শ্্�যাহনযা শ্যহত পযাহর। ণিণিন্ন পশু পযাণ� অরিযা মযানুহষর উপণস্ত িুণদ্ধ ও সযােণসকতযা ণকিযাহি ণিণিন্ন জরীিন সমস্যযা 
্ূর করহত পযাহর এই ণনহে ণিণডও গুণল করযা শ্যহত পযাহর। এরপর ণিষেণি ণনহে ণিশুহ্র মহি্য আলযাপ আহলযাচনযা 
করহত েহি। সংণলিষ্ট িব্দ িযা িব্দগুচ্ছ যযাহত ি্যিেযার করহত পযাহর তযা ণিক্ক ণিক্কযা নজর রযা�হিন।  

কৃত্যযাণল নং- ১৩
এরপর ণিক্ক-ণিণক্কযারযা মূল পযাঠ্যযাংহির প্িযান প্িযান িব্দ ও িব্দগুচ্ছগুণলহক চযাহি্থর মযাি্যহম ণিক্যার্থরীহ্র উচ্যারি 
করহত শ্্হিন এিং প্ণতণি িব্দ ণনহে উ্যােরি ণ্হে তযাহ্র অহর্থযাদ্ধযাহর সযােযায্য করহিন। 

িব্দ চচ্থযাঃ

মতিযাণন, চমৎকযার, জন্তু, গত্থ, মন্ত্রি, হতহি আসযা, আচিয্থ, পযাঞ্যাি, িেযানক, ণজহজ্ঞস, অন্কযার, ণনচিন্ত, চযালযাণক, ণিপহ্, 
ণস্র রযাকযা, আত্ম ণিশ্যাস, উপণস্ত িুণদ্ধ, স্বযািরীনতযা, িুণদ্ধমযান, িহে-িহে, রযাক্স-িযাক্স, গ্যাস-ণনশ্যাস, সি্থনযাি, যত্ন, 
প্যািরী, েতিযাগযা, কণি   

 y কৃত্যযাণল নং- ১৩/১ 

এিযার ণিক্ক ণিণক্কযাগি গল্পণিহক সেজ ও সংণক্প্ত কহর মতণর কহর ণিক্যার্থরীহ্র পিহত শ্্হিন।  

িহনর পযাহি একণি িি পযােযাি। হসই�যাহন রযাকত ছযাগল পণরিযার। মযা ছযাগল আ্র যহত্ন িযাচ্যা ছযাগলণিহক গহত্থর 
শ্িতহরই রযা�ত। িযাইহর শ্িহরযাহল যণ্ িযাহঘ শ্�হে শ্�হল, তযাই। গহত্থর িযাইহর শ্যহত ণ্ত নযা। ছযাগল ছযানযাণি একিু 
িি েল। হসই সমে একণ্ন গহত্থর িযাইহর ছযাগল ছযানযাণি শ্্�ল, মতি িি একিযা ষযাঁি ঘযাস �যাহচ্ছ। হস ষযাঁি ণিহক 
শ্্হ� ণজজ্ঞযাসযা করল- হস এমন ণক �যাে শ্য এত িি? উতিহর শুনল ‘ঘযাস’। ত�ন শ্স অিযাক েহে িযািল- তযার মযা ও 
তযাহক ঘযাস �যাওেযাে, তযার মযা ও ঘযাস �যাে তিু তযারযা এত িি নে। ছযাগল ছযানযা ষযাঁিহক িলল ণক এমন ঘযাস যযা শ্�হে 
ষযাঁি এত িি। উতির এল – শ্য�যাহন অহনক িি িি ঘযাস আহছ, হস�যাহন ণগহে তযারযা ঘযাস �যাে। 

ছযাগলছযানযা তযাহক শ্সই জযােগযাে ণনহে শ্যহত িলল। ষযাঁি তযাহক ণনহে শ্গল শ্সই জযােগযাে। মেযা আনহন্দ শ্সই ছযাগল 
ছযানযা ঐ িি িি ঘযাস শ্�হত লযাগল। প্যাে সহন্্যর মুহ� শ্স আর নিহত চিহত পযাহর নযা, অহনক শ্িণি শ্�হে শ্�হলহছ। 
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িযাণি ণ�রহি ণক কহর? ণক করহি নযা িুহি ষযাঁিহক ণ�হর শ্যহত িলল শ্স ণনহজ কযাহছর একিযা গহত্থ ঢুহক পিল। হসিযা 
ণছল শ্িেযাহলর গত্থ। রযাহত শ্িেযাল গহত্থ ঢুকহত ণগহে িুিল শ্স�যাহন অন্য শ্কযান প্যািরী আহছ। িযাইহর শ্রহক ডযাক 
ণ্ল—ও�যাহন শ্ক শ্র? ণিতর শ্রহক উতির এল—“ণসংহের মযামযা আণম নরেণর ্ যাস! পঞ্যাি িযাহঘ শ্মযার এক এক গ্যাস”। 
শ্িেযাল �ুি িে শ্পহে ছুহি শ্গল িযাহঘর কযাহছ। হস�যাহন ণগহে সি িলল। িযাঘ শ্গল শ্রহগ। চলল শ্্�হত ি্যযাপযারিযা 
ণক। হিেযাল ণনহজহক িযাহঘর শ্লহজর সযাহর শ্িঁহি ণনল। িযাঘ যণ্ পযালযাে তহি শ্স যযাহি শ্কযারযাে? ্ুজহন একসযাহর 
গহত্থর সযামহন এল এিং ওহ্র শ্্হ� গহত্থর ণিতর শ্রহক ছযাগল ছযানযা িহল উঠল—“্ূর েতিযাগযা! এক িযাঘ ণনহে 
এণল শ্লহজ ণ্হে ্ণি/ হতযাহক ণ্লুম ্ি িযাহঘর কণি”। হসই শুহন িযাঘ িে শ্পল। িযািল শ্িেযাল শ্িিযা তযাহক জব্দ 
করহি িহল ইহচ্ছ কহর ণনহে এহসহছ। ণনহজহক িযাঁচযাহত িযাঘ ণ্ল শ্্ৌি। এণ্হক শ্লহজ িযাঁিযা শ্িেযাল, হ্ৌিযাহত ণগহে 
্ুজহনই �ুি ি্যযারযা শ্পল। িহে একিযা গযাহছর ওপর উহঠ পিল। নরেণর ্ যাহসর িহে তযারযা ্ ুজহনই মেযা ণিপহ্ পিল। 

এণ্হক শ্িযার েহতই ছযাগল ণনণচিহন্ত ণনহজর গহত্থ ণ�হর এল।   

 y কৃত্যযাণল নং- ১৩/২
এর পর ণিশুরযা সেজিযাহি সংণক্প্ত সযারণি পিহত পযারহল ণিক্ক ণিণক্কযারযা মূল পযাঠ্যণি পযাঠ করযাহিন। স্বপঠহনর 
মযাি্যহম যযাহত তযাঁরযা গল্পণি অনুিযািন করহত পযাহর তযার শ্চষ্টযা করহিন। পহর িযাণক ণ্নগুণলহত ‘েযাহত কলহম’ অংিণি 
করযাহিন।     

(২)
শ্ছহল শ্িলযার ণ্নগুণল

এই পযাঠ্যযাংিণিহত শ্ছহলহিলযার শ্�লযা, ্ুষু্টণম মজযা ণনহে নযানযান িরহনর অণিজ্ঞতযার করযা শ্ল�যা আহছ। এ�যাহন মূলত 
্ুণি উপিযািমূল রহেহছ।

উপিযািমূল: ক) প্রযাগত শ্�লযািূলযার িযাইহর ণিশুহ্র ইচ্ছযামু�রী স্বযািরীন শ্ছযািযাছুণি, মজযা ও আনন্দ্যােক   
        প্ণতহযযাণগতযার শ্�লযা এিং শ্সগুণলর মযাি্যহম তযাহ্র িনু্ত্ব ্লিদ্ধতযা সেহযযাণগতযা ও সেমণম্থতযার  
        ণিকযাি।

    �)  হ�লযার ছহল ছণি ছিযা গল্প মতণর করহত করহত ণিশুর কল্পনযা িণক্তর ণিকযাি। 

উপিযািমূলঃ প্রযাগত শ্�লযািূলযার িযাইহর ণিশুহ্র ইচ্ছযামু�রী, স্বযািরীন, হছযািযাছুণি, মজযা ও আনন্দ্যােক প্ণতহযযাণগতযার 
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শ্�লযা এিং শ্সগুণলর মযাি্যহম তযাহ্র িনু্ত্ব ্লিদ্ধতযা সেহযযাণগতযা ও সেমণম্থতযার ণিকযাি। 

কৃত্যযাণল নং- ১ 
এ ণিষহে ণিশুহ্র সযােযাহয্য মযানস মযানণচত্র মতণর কহর একণি সম্ভযাি্য িব্দ জযাল ণনম্থযাি কহর ণনহত েহি। এ�যাহন সম্ভযাি্য 
িহব্দর তযাণলকযা শ্্ওেযা েল

িব্দ জযাল-

শ্�লযািুলযা, �ুণিমত, স্বযািরীনতযা, মজযা পযাওেযা, ্ ু ষু্টণম করযা, অনুকরি মে হুলিি, চচ্থযা, হ্ওেযা শ্নওেযা, ইহচ্ছ �ুিরী, অণিজ্ঞতযা, 
শ্ছযািযাছুণি, এক্যা শ্্যাক্যা, ড্যযাং গুণল, কিযাণড, হ�যা শ্�যা, �ুিিল, েযার ণজত, ্ুঃ� নযা পযাওেযা।   

 y কৃত্যযাণল নং- ১/১
শ্য ণিশুরযা িযাহলযা িযাহি পিহত পযাহর নযা তযাহ্র জন্য  এক একণি উপ িযািমূলহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি সেজ পযাঠ 
ণ্হত েহি। হস�যাহন িব্দ জযাল মতণরর সমে উপহরর উণলিণ�ত িব্দ ও িব্দগুচ্ছহক যতিযা সম্ভি ি্যিেযার করহত েহি। 
পযাঠণি েহি তৃতরীে শ্রেণির উপহযযাগরী। িযাহক্য চযার পযাচণির শ্িণি িব্দ রযাকহি নযা। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল। 

সেজপযাঠঃ

চুিুরযা লুহকযাচুণর শ্�লহছ। চিু  মযা্ুর জণিহে ণনল ণনহজহক। এইিযাহি লুণকহে রইল অহনকক্ন। হকউ �ুঁহজ পযাহচ্ছ 
নযা। ডযাকযাডযাণক শুরু করল সিযাই। এমন সমে শ্্ৌহি রণক শ্লজ নযািযাহত নযািযাহত ঘহর ঢুকল। অিু িলল- এই রণক, 
চিু শ্কযারযাে শ্র? হস  শ্ঘউ শ্ঘউ কহর এল, ছুহি শ্গল পযাকযাহনযা মযা্ুহরর কযাহছ। চিু িরযা পহি শ্গল। কত ্ুষু্টণম আর 
মজযা করল সিযাই। সযারযাণ্ন এক্যা শ্্যাক্যা, ড্যযাং গুণল, কিযাণড শ্�লযা। হকউ েযারল, হকউ ণজতল। হ�লযাে শ্তযা েযার ণজত 
আহছই। ওহত শ্কউ রযাগ কহর নযা।   

 y কৃত্যযাণল নং- ১/২
অনুরূপিযাহি আহরযা কহেকণি সেজপযাঠ মতণর কহর িি িি েরহ� “পঠন কযাড্থ” ততণর করহত েহি। ঐ অংিগুণল 
ণদ্তরীে শ্রেণির পঠহনযাপহযযাগরী েহি। উপহরর কৃত্যযাণলর মতই তযা ি্যিেযার করহত েহি। 

 y কৃত্যযাণল নং- ১/৩
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মতযা আরও নরীহচ, তহি মযানস মযানণচত্র শ্রহক উহঠ আসযা ণিশুর জযানযা অজযানযা িব্দগুণলহক 
িি কযাড্থহিযাহড্থ সযাণিহে ণ্হত েহি এিং ঐ ণিশুহক িযা ণিশুহ্র ্লণিহক ণিহিষ নজর ণ্হে িব্দ উচ্যারহি অি্যস্ 
করযাহত েহি। এ শ্ক্হত্র যুক্তিহি্থর িব্দগুণলহক আলযা্যা চযাহি্থ  িরহত েহি। যুক্ত িহি্থ শ্কযান শ্কযান িি্থ আহছ তযা শ্িহঙ 
শ্্ণ�হে ণ্হত েহি। সযাহর সযাহর ণিক্ক ণিণক্কযাগনহক প্যাসণগেক িযাহি িব্দ িযা িহব্দর অর্থ সরযাসণর নযা িহল ণ্হে 
আরও একিযার প্যাসণগেক পণরণস্ণত অনুযযােরী শ্রহক িযাহর িযাহর উ্যােরি ণ্হে তযাহ্র মহি্য সংণলিষ্ট িহব্দর শ্িযাি গহি 
তুলহত েহি এিং ণিশুরযা যযাহত ণনহজর শ্চষ্টযাে অহর্থযাদ্ধযাহরর আনন্দ পযাে তযার ি্যিস্যা করযার জন্য ণিক্ক ণিণক্কযাহ্র 
যহরষ্ট মিয্থিরীল েহত েহি।  

 y কৃত্যযাণল নং- ১/৪ 
্ু এক ণ্হনর মহি্য  িব্দগুণল রপ্ত েহল তযাহ্র কহেকণি সেজতর পযাঠ ণ্হত েহি। তযার মযান েহি ণদ্তরীে শ্রেণির 
শ্িহষর ণ্হকর পযাহঠর মত।  ণতন/চযারণি িব্দ সম্মণলত িযাক্য েহি। চণচ্থত িব্দ িযা িব্দগুণলহকও শ্স�যাহন প্হেযাগ করহত 
েহি। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েলঃ

সেজতর পযাঠঃ- (ণদ্তরীে শ্রেণির উপহযযাগরী) 

ও পযািযার সহগে ম্যযাচ । �ুিিল শ্�লযা। হযহত েহি। অসরীহমরযা প্যাে  মতণর। ্ুণ্ন িযাণক। েঠযাৎ নিুর পযাহে কযাঁিযা �ুিল। 
ডযাক্তযার শ্্�যান েল। ণতন ণ্ন ণকচু্ছ করযা ণনহষি। নিু চুপ চযাপ শুহে রইল। ওহক শ্য শ্গযাল ণকপযার করযা েহেহছ শ্সই 
করযাই সিযাই িযািহছ। নিুহক জযাণস্থ পহর আসহত েল। হ�যাঁিযাহচ্ছ। অহনহক তযাহক শ্�লহত ণনহষি করল। হস িলল 
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িযাণপ্যার শ্তযা জ্বর শ্কউ শ্নই শ্গযাহল ্যািযাহনযার মত। একসহগে শ্�লযারই মজযা। চল চল” 

 y কৃত্যযাণল নং- ১/৫
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মতযা আরও ণনহচ তহি সেজতর পযাঠগুণলহক আরও সেজ করহত েহি। এর মযান েহি 
প্রম শ্রেণির মহতযা। ্ুণি িযা ণতনণি িব্দ ণনহে িযাক্য গঠন েহি। এই িযাহি কহেকণি সেজতর পযাঠ মতণর করহত েহি 
এিং আরও শ্িণি ণপণছহে পিযা ণিশুহ্র মহি্য প্হেযাগ করহত েহি।  

সেজতর পযাঠঃ- (প্রম শ্রেণির উপহযযাগরী)  

সিযাই িহসহছ ছণি আঁকহত। িযাহলযা ছণি প্যাইজ পযাহি। সুণম আঁকণছল। হপনণসহলর শ্�যাঁচযা লযাগল, হকহি শ্গল েযাত। 
আঁকহত পযারহছ নযা। ণিশু এঁহক ণ্ল। ণনহজর আঁকযা েল নযা। সুণম পুরস্যার শ্পল নযা। �ুি মন �যারযাপ। পহরর িযার 
সযািিযান েহি। আিযার প্যাইজ পযাহি। এই ণিশ্যাস তযার আহছ। 

 y কৃত্যযাণল নং- ১/৬
ণিক্ক ণিণক্কযা উিে শ্ক্হত্রই অনুরূপ সেজতর পযাঠ মতণর করহিন এিং মযান অনুসযাহর এহক এহক পযাঠগুণল ণিশুহ্র 
মহি্য পযাঠ করযাহিন। স্ব-পঠনই শ্য এ�যাহন মূল করযা শ্সিযা সি সমে মহন রযা�হত েহি।   

কৃত্যযাণল নং– ২
িণেণি্থ্্যযালে কৃত্যযাণলঃ

ণিক্ক ণিণক্কযা প্রহম ছযাত্র-ছযাত্ররীহ্র ণজজ্ঞযাসযা করহিন প্রযাগত শ্�লযার িযাইহর ণক ণক িরহনর শ্�লযার করযা জযাণন। 

এ ণিষহে আলযাপ আহলযাচনযার পর ণিক্ক-ণিণক্কযা ছযাত্র-ছযাত্ররীহ্র তযাহ্র িযাণির িিহ্র কযাছ শ্রহক ণিণিন্ন িরহনর 
শ্�লযার করযা শ্জহন আসহত িলহিন। এমন ণকছু প্চণলত িযা অপ্চণলত শ্�লযা সম্পহক্থ তর্য সংগ্ে করহি  যযা তযাহ্র 
িযাণির িিরযা শ্ছহলহিলযাে শ্�লহতন, ণকন্তু এ�ন ণিহিষ শ্্�যা িযা শ্িযানযা যযাে নযা। হসই সি শ্�লযার নযাম এিং ণকিযাহি 
শ্�লযাণি শ্�লহত েে এ ণিষহে ছযাত্রছযাত্ররী তর্য সংগ্ে করহি। হরেণিকহক্ সংগৃেরীত তহর্যর আ্যান প্্যান করহি ও 
শ্�লযািুলযা সম্পহক্থ আলযাপ আহলযাচনযা করহি এিং ণিণ�হন িযা অিসর সমহে তযারযা শ্�লযাগুণল শ্�লহি। ছযাত্র-ছযাত্ররীরযা এর 
মহি্য শ্রহক ণকছু মজযার শ্�লযা শ্�লহত পযাহর অরিযা ওই শ্�লযার সযাহর ণকছু পণরিত্থন কহর নতুন শ্কযান শ্�লযা মতণর 
করহত পযাহর। এহত ছযাত্র-ছযাত্ররীহ্র কল্পনযা িণক্তর ণিকযাি ঘিহি ও শ্যৌরিযাহি কযাহজর ্ক্তযাও গহি উঠহি। 

কৃত্যযাণল নং– ৩ 
সৃজনমূলক কৃত্যযাণলঃ

ণিক্ক ণিণক্কযাগি- ণিশুহ্র শ্রহক শুনহিন তযারযা ণক ণক শ্�লযা কহর এিং তযার ণনেম ণক ণক। তযারপর শ্য শ্�লযাণি 
এই মুেূহত্থ ণিশুহ্র শ্�লযার উপহযযাগরী িহল মহন েে, হ�লযাহিন শ্যমনঃ রুমযাল চুণর/েযা-ডু-ডু/ডযাংগুণল/ণপটু্ট/হছযাঁেযা ছুণে/
িুণদ্ধমন্ত। িযাচ্যাহ্র কযাছ শ্রহক আরও ণক ণক নতুন শ্�লযা সম্পহক্থ জযানযা যযাে শ্্�ুন। িযাণির ঠযাকুমযা-ণ্ণ্মযা/িযািযা-হজ্যঠু 
ণক ণক শ্�লযা ণিণ�হেহছন তযা জযানহিন। কহেকণি শ্�লযার �ুঁণিনযাণি শ্্ওেযা েল।  

িনু্ শ্�যাঁজযা- সিযাই সিযার িনু্হক িযাহলযা কহর শ্্হ� শ্নহি,  তযার পর সিযাই শ্চযা� িন্ করহি। ণিচযার িনু্হ্র িহর িহর 
এহলযা শ্মহলযা কহর শ্্হিন এরপর িনু্হক �ুঁহজ শ্ির করহত েহি। (হচযা� িন্ শ্কযান িব্দ েহি নযা)

রযাজযারযানরী- ণিচযার সি ণিশুহ্র শ্গযাল েহে ্যাঁিযাহত িলহিন। রযাজযা িলহল ্যাঁিযান আর রযাণন িলহল িসযা। িুল করহল 
পচযা অর্থযাৎ িযা্। (মনসংহযযাগ িযাহি এিং িযাণরণরক ি্যযােযাম েে।)

শ্গযা- স্ট্যযাচু- হগযাল েহে ্যাঁণিহে , শ্গযা িলহল চলহি। স্ট্যযাচু িলহল রযামহি। একিু নিহল আউি। (মনসংহযযাগ িযাহি)। 
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কৃত্যযাণল নং– ৪
্ৃি্য-রেযাি্য কৃত্যযাণলঃ

আমযাহ্র শ্্হির ণিণিন্ন রযাহজ্য প্চণলত ণিশুহ্র শ্�লযা ণনহে শ্কযাহনযা ণিণডও শ্্�যাহত পযাহরন। ঐ শ্�লযা গুণলর মহি্য 
শ্কযাহনযাণি িযাহলযা লযাগহল তযা ণিক্ক ণিণক্কযা ণিশুহ্র মহি্য অহি্যস ঘিযাহত পযাহরন। তহি শ্িণি শ্জযার ণ্হত েহি 
ণনহজহ্র মহতযা কহর শ্�লযাগুণলহক সযাণজহে শ্নওেযার উহ্্যযাগহক। হয ্ল নতুন নতুন শ্�লযা আণিষ্যার করহত পযারহি 
শ্স ্লহক পুরসৃ্ত করহত পযাহরন। 

উপিযািমূল– হ�লযার ছহল ছণি ছিযা গল্প মতণর করহত করহত ণিশুর কল্পনযা িণক্তর ণিকযাি। 

কৃত্যযাণল নং– ৫
এ ণিষহে ণিশুহ্র সযােযাহয্য মযানস মযানণচত্র মতণর কহর একণি সম্ভযাি্য িব্দ জযাল ণনম্থযাি কহর ণনহত েহি। এ�যাহন সম্ভযাি্য 
িহব্দর তযাণলকযা শ্্ওেযা েল।

িব্দজযালঃ

পছন্দ, প্রম, িহস, মজযাই মজযা, কল্পনযা িণক্ত ও তযার ণিকযাি, ছিযা মতণর, িব্দ শ্মলযাহনযা, ছণি শ্রহক গল্প, গল্প শ্রহক 
ছণি, রযাউন্ড, গুণি শ্�লযা, উদ্ভি কল্পনযা, লুহডযা, চযাইণনস শ্চকযার, ্যািযা, িযাঘ-িণন্দ শ্�লযা, ঘর কন্নযার শ্�লযা, রযান্নযা িযান্নযা, েযাণি 
কুণি, পুতুল ঘর, পুণতর গেনযা, িযা্যানুিযা্।  

 y কৃত্যযাণল নং- ৫/১
শ্য ণিশুরযা িযাহলযা িযাহি পিহত পযাহর নযা তযাহ্র জন্য  এক একণি উপ িযািমূলহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি সেজ পযাঠ 
ণ্হত েহি। হস�যাহন িব্দ জযাল মতণরর সমে উপহরর উণলিণ�ত িব্দ ও িব্দগুচ্ছহক যতিযা সম্ভি ি্যিেযার করহত েহি। 
পযাঠণি েহি তৃতরীে শ্রেণির উপহযযাগরী। িযাহক্য চযার পযাচণির শ্িণি িব্দ রযাকহি নযা। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল।

সেজ পযাঠ

সু্হল িহস িহস শ্�লযা চলহছ। হমহমযাণর শ্গম চলহছ। হ�লযা েহি িই এর নযাম ণনহে। ঊষসরী প্রম িলল– 'মেযািযারত', 
সরীমযাহক িলহত েল প্রহম 'মেযািযারত' এিং তযারপর তযার ণনহজর পচ্ছন্দসই শ্কযান িইএর নযাম। 'পযাগলযা্যাশু'। এরপর 
উমযা 'মেযািযারত', পযাগলযা ্যাশু িলযার পর আিযার ণনহজর পছহন্দর িই এর নযাম- িলল 'রযামযােন'। ণকন্তু পহরর রযাউহন্ড 
উমযা িইএর নযাম িযা ণ্ল গুণলহে। ি্যযাস! আউি। 

 y কৃত্যযাণল নং- ৫/২
অনুরূপিযাহি আহরযা কহেকণি সেজপযাঠ মতণর কহর িি িি েরহ� “পঠন কযাড্থ” ততণর করহত েহি। ঐ অংিগুণল 
ণদ্তরীে শ্রেণির পঠহনযাপহযযাগরী েহি। উপহরর কৃত্যযাণলর মতই তযা ি্যিেযার করহত েহি। 

 y কৃত্যযাণল নং- ৫/৩
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মতযা আরও নরীহচ, তহি মযানস মযানণচত্র শ্রহক উহঠ আসযা ণিশুর জযানযা অজযানযা িব্দগুণলহক 
িি কযাড্থহিযাহড্থ সযাণিহে ণ্হত েহি এিং ঐ ণিশুহক িযা ণিশুহ্র ্লণিহক ণিহিষ নজর ণ্হে িব্দ উচ্যারহি অি্যস্ 
করযাহত েহি। এ শ্ক্হত্র যুক্তিহি্থর িব্দগুণলহক আলযা্যা চযাহি্থ  িরহত েহি। যুক্ত িহি্থ শ্কযান শ্কযান িি্থ আহছ তযা শ্িহঙ 
শ্্ণ�হে ণ্হত েহি। সযাহর সযাহর ণিক্ক ণিণক্কযাগনহক প্যাসণগেক িযাহি িব্দ িযা িহব্দর অর্থ সরযাসণর নযা িহল ণ্হে 
আরও একিযার প্যাসণগেক পণরণস্ণত অনুযযােরী শ্রহক িযাহর িযাহর উ্যােরি ণ্হে তযাহ্র মহি্য সংণলিষ্ট িহব্দর শ্িযাি গহি 
তুলহত েহি এিং ণিশুরযা যযাহত ণনহজর শ্চষ্টযাে অহর্থযাদ্ধযাহরর আনন্দ পযাে তযার ি্যিস্যা করযার জন্য ণিক্ক ণিণক্কযাহ্র 
যহরষ্ট মিয্থিরীল েহত েহি।  

 y কৃত্যযাণল নং- ৫/৪
্ু এক ণ্হনর মহি্য িব্দগুণল রপ্ত েহল তযাহ্র কহেকণি সেজতর পযাঠ ণ্হত েহি। তযার মযান েহি ণদ্তরীে শ্রেণির 
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শ্িহষর ণ্হকর পযাহঠর মত।  ণতন/চযারণি িব্দ সম্মণলত িযাক্য েহি। চণচ্থত িব্দ িযা িব্দগুণলহকও শ্স�যাহন প্হেযাগ করহত 
েহি। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েলঃ

সেজতর পযাঠঃ- (ণদ্তরীে শ্রেণির উপহযযাগরী) 

ণরেযা ঘরকন্নযা শ্�লযা শ্�হল। সযাহর তুণল আর িুলিুণল। রযান্নযা িযান্নযা েহি। সযাহর শ্ছযাি শ্ছযাি েযাণি কুণি। ণরেযা পুণতর মযালযা 
শ্িযাহন। তুণল পুতুলহক শ্পযািযাক পরযাে। িুলিুণল রযান্নযা িসযাে। মযাহের রযান্নযাঘর শ্রহক আহন আনযাজ পযাণত। কযাণচ ণ্হে 
িুকহরযা কহর। তযারপর শ্ছযাট্ট কিযাইহে রযান্নযা। সিযাই মযারযা শ্নহি শ্নহি �যাে। নযা, �যাওেযার িযান কহর। 

 y কৃত্যযাণল নং- ৫/৫
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মতযা আরও ণনহচ তহি সেজতর পযাঠগুণলহক আরও সেজ করহত েহি। এর মযান েহি 
প্রম শ্রেণির মহতযা। ্ুণি িযা ণতনণি িব্দ ণনহে িযাক্য গঠন েহি। এই িযাহি কহেকণি সেজতর পযাঠ মতণর করহত েহি 
এিং আরও শ্িণি ণপণছহে পিযা ণিশুহ্র মহি্য প্হেযাগ করহত েহি।  

সেজতর পযাঠঃ- (প্রম শ্রেণির উপহযযাগরী)  

লুহডযা শ্�লযা চলহছ। পুলুর লযাল গুণি। কযালুর নরীল গুণি। ণমলুর গুণি েলু্। িরীলুর সিুজ গুণি। িরীলু ছে শ্�লল। ি্যযাস, 
ণতনহি গুণিই কযািযা। কযালুর িযাহগ্য ছে শ্নই। ণপলু েলু্ গুণি শ্�হে ণনল। এই ণনহে িযা্যানুিযা্। কযালু শ্�লহি নযা আর। 
শ্�লযা শ্ছহি উহঠ পিল। সিযাই িলল িস, িস। আিযার শুরু েল শ্�লযা। লুহডযা শ্�লযা।  

 y কৃত্যযাণল নং-  ৫/৬
ণিক্ক ণিণক্কযা উিে শ্ক্হত্রই অনুরূপ সেজতর পযাঠ মতণর করহিন এিং মযান অনুসযাহর এহক এহক পযাঠগুণল ণিশুহ্র 
মহি্য পযাঠ করযাহিন। স্ব-পঠনই শ্য এ�যাহন মূল করযা শ্সিযা সি সমে মহন রযা�হত েহি।   

কৃত্যযাণল নং– ৬
িণেণি্থ্্যযালে কৃত্যযাণলঃ

ণিক্ক ণিণক্কযা প্ণতণি ণিশুহক িযাণির িিহ্র কযাছ শ্রহক একিযা ছিযা ণকম্বযা একিযা গল্প ণিহ� আসহত িলহিন। 
এগুণল ণনহে ছিযা িলযার আসর িসহি শ্রেণিকহক্। হিষ েহল শুরু েহি গল্প ্ যা্ুর আসর। এই গহল্পর আসহর এলযাকযার 
শ্কযান িযাহলযা গল্প িণলহে ্যা্ু/ণ্ণ্মযা শ্ক আমন্ত্রি জযানযাহনযা শ্যহত পযাহর। গহল্পর শ্িহষ ্হল িহস ণিশুরযা শ্ক ণক িুিল 
তযাই ণনহে আহলযাচনযা কহর ণনহজহ্র মতযামত জযানযাহি। 

কৃত্যযাণল নং– ৭  
সৃজনমূলক কৃত্যযাণলঃ

গল্প মতণর করযার মজযা শ্যমন- ণিক্ক মিযাই সি ণিশুহ্র ণনহে শ্গযাল েহে িসহিন। ণিক্ক মিযাই গল্প শুরু করহিন। 
একিু িলযার পর শ্রহম যযাহিন, তযারপর ণিচযার তযার ডযানণ্হকর ণিশুণিহক িলহিন 'এরপর শ্রহক তুণম িহলযা'। হস 
ণকছুিযা িলযার পর তযাহক রযাণমহে পহরর জন িলহি। এইিযাহি চলহত রযাকহি। হিহষর জহনর িলযা েহে শ্গহল শ্যিযা 
মতণর েহলযা শ্সিযা িলহিন ণিক্ক মিযাই। প্রম ণ্হন ণিশুরযা িলহত চযাইহি নযা তযারপর মজযা শ্পহে শ্গহল সিযাই িলযার 
শ্চষ্টযা করহি। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েলঃ

ণিক্ক মিযাই শুরু করহলন। 

“এক গযাঁহে একণি শ্ছযাট্ট শ্ছহল ণছল। তযার নযাম িংিরী, হস চতুর্থ শ্রেিরীহত পহি। পিযাশুনযা শ্�লযািুলযাে িংিরী �ুিই িযাহলযা। 
িযািযা ণ্নমজুর। অিযাহির সংসযার।  ণকন্তু িযািযার িুক িরযা স্বপ্, তযার িংিরী িি েহে সু্ল মযাস্টযার েহি। তযার শ্িৌ িহল 
নযা, আমযার িংিরী ডযাক্তযার েহি।  ত�ন একিযা শ্�লনযা িনু্দক ণনহে িংিরী শ্�লহত শ্�লহত িহল-- আণম পুণলি েি।  
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‘এরপর তুণম িহলযা’ এইিযাহি সিযাই িলযার পর একিযা সুন্দর গল্প মতণর েহি। 

 y কৃত্যযাণল নং ৭/১
শ্চনযা গল্প শ্রহক ছিযা মতণর পদ্ধণতঃ

ণিক্ক  শ্গযাল েহে ণিশুহ্র ণনহে িসহিন এিং শ্িযাকযা কযাক ও চযালযাক শ্িেযাহলর গল্পিযা িহল শ্্হিন।  এর পর গল্পণি 
মযারযাে শ্রহ� একিযা ছিযা িলহিন। হযমন- 

ণিক্কঃ-  ডযাহল িহস কযাক ডযাহক কযা কযা কযা

প্রম জনঃ- িহনহত ণিেযাল ডযাহক হুক্যা হুেযা

এরপর একণি ছযাত্র িযা ছযাত্ররী পহরর ্ু লযাইন িযানযাহি এিং িলহি। 

 y ২ে- মেরযার শ্্যাকযাহন শ্গযালিযা ণমঠযাই 
এরপর আর একজন ণিক্যার্থরী আরও ্ু লযাইন িযানযাহি।

 y ৩ে - িরযা ণছল ণমণষ্ট কিযাই কিযাই
 y ৪র্থ - িুপ কহর শ্ঠযাহি তুহল ণনহে শ্গল কযাক
 y ৫ম - মেরযার শ্লযাকজন শ্্হ� শ্তযা অিযাক।
 y ৬ষ্ট - ণিক্ক ছিযা মতণরর সমে অন্তণমহলর িব্দগুণল ণ্হে ণ্হত পযাহরন। হযমন এ�যাহন েহি 'ণমঠযাই' 

ও 'কিযাই' এিং 'কযাক' ও 'অিযাক'।
 y কৃত্যযাণল ৭/২

অনুরূপ িযাহি ণিক্ক ণিণক্কযা ণিণিন্ন গল্প ও ছিযার সূত্রপযাত ঘণিহে ণনহজ ঐ ছিযা গল্পগুণল ণনহে শ্িষ পয্থন্ত গুণছহে 
মতণর করহত সযােযায্য করহিন। এ ণিষহে নযানযান গহল্পর িই পযাওেযা যযাে। হসগুণল শ্জযাগযাি কহর ণি্্যযালে িযা শ্রেণিকক্ 
গ্ন্যাগযার মতণর করহত েহি। সমেমত এই িইগুণল ণিশুহ্র স্বযািরীন পযাহঠর জন্য ণ্হত েহি। পযাহঠর পর ণিষেণি ণনহে 
ণিশুহ্র সযাহর আহলযাচনযা করযা শ্যহত পযাহর।

কৃত্যযাণল নং– ৮
্ৃি্য-রেযাি্য কৃত্যযাণলঃ

ণিক্কণিণক্কযা ণিশুহ্র পযাহঠ আগ্েরী কহর তুলহত অণডও ণিসুেযাল ক্রীহপর সযােযায্য শ্নহিন। হছহলহিলযার নযানযা শ্�লযা, 
অি্যযাহসর ণচত্র তুহল িহর ণিক্ক ণিশুহ্র ণনহজহ্র শ্ছহলহিলযাহক আরও আকষ্থিরীে কহর শ্তযালযার শ্চষ্টযা করহিন। 
এইরকম নযানযা শ্�লযার ণিণডও তুহল এহন ণিশুহ্র শ্্�যাহনযা শ্যহত পযাহর।  

কৃত্যযাণল নং– ৯ 
এরপর ণিক্ক-ণিণক্কযারযা মূল পযাঠ্যযাংহির প্িযান প্িযান িব্দ ও িব্দগুচ্ছগুণলহক চযাহি্থর মযাি্যহম ণিক্যার্থরীহ্র উচ্যারি 
করহত শ্্হিন এিং প্ণতণি িব্দ ণনহে উ্যােরি ণ্হে তযাহ্র অহর্থযাদ্ধযাহর সযােযায্য করহিন।

িব্দজযালঃ

আনমহন, রল রহল, পুণতর গেনযা, গুরুগণম্ভর, আসহত আসহত, হিহি শ্িহি, িরীহর, িরীহর, িক্ত, কুণিহে ণনহে, মজিুত, 
ঘর কন্নযা, রযান্নযা িযান্নযা, েযাণি কুণি, েযাতযা শ্িণি, অপ্স্তুত, উদ্ভি কল্পনযা, উপক্রম, স্বপ্, আনন্দ, হচঁচযাণমণচ, গল্প স্বল্প, অণনি 
কযান্ড, অণনষ্ট, েযাণস, যন্ত্রিযা, সহগে সহগে, ণিহদ্ষ, ণনিযাহনযা, ণনিযান-ণিিযান। 

 y কৃত্যযাণল নং- ৯/১
এিযার ণিক্ক ণিণক্কযাগি গল্পণিহক সেজ ও সংণক্প্ত কহর মতণর কহর ণিক্যার্থরীহ্র পিহত শ্্হিন। 
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সযার সংহক্পঃ 

নতুন িযাণিণি ণছল জ্যযাঠযামিযাই আর ণপণসমযার িযাণির কযাহছ। তযাই শ্জ্যঠতুহতযা, ণপসতুহতযা িযাইহিযানরযা চহল আসত সুহযযাগ 
শ্পহলই। ছযাহতর শ্কযাহি শ্ঘযালযা জল শ্রহক গগেযামযাণি ণনহে শ্গযালযাগুণল যুদ্ধ যুদ্ধ শ্�লযা চলত। ্ুপুহর চযাকর িযাকহররযা 
ঘুণমহে পিহল ্ুষু্টণম শুরু করত। উনযাহনর মহি্য গুণল গুঁহজ ণ্হে আসত। একণ্ন শ্জ্যঠযামিযাইএর িযাণিহত পিগুলণিি 
শ্�লযা েণচ্ছল, এমন সমে শ্জ্যঠযামিযাই এর পযাহের িব্দ শুহন সিযাই লুণকহে পিল। হজ্যঠযামিযাইহক সিযাই িে করত। 
শ্জ্যঠযামিযাই এর কযাহছ সিযাই িরযা পহি যযাে। হজ্যঠযামিযাই সি শুহন শ্েযা শ্েযা কহর শ্েহস উঠহলন।

আহরকণ্ন শ্চযার পুণলি শ্�লযা েণচ্ছল। ্যা্যা পুণলি। হলণ�কযার েযাহত ণছল সযাপ মুহ�যা িযালযা শ্সণিহক ঘুণরহে েযাতকিযা 
মতণর করল ্যা্যা। তযারপর শ্লণ�কযাহক িহর শ্�লল।

ণক্রহকি শ্�লত ছযাহ্। ণ্ণ্র সহগে পুতুল শ্�লযাও ণছল মজযার। পুতুহলর ণিহে ণ্ত। পঁুণতর গেনযা মতণর করত। আহরকণি 
মজযার শ্�লযা ণছল রযাগ শ্্�যাহনযা। মজযার রযাগ শ্্�যাহনযা শ্�লযা ণছল। আহরকণি শ্�লযা েল কণিতযা িযানযাহনযার শ্�লযা।  অন্ত 
ণমল রযাকহলও সি সমে শ্সণি কণিতযা েহে উঠত নযা।

শ্ছযািহিলযা শ্রহকই পুি্যলতযা (শ্লণ�কযা)র ্যা্যা কণিতযা ণল�হতন। তযার শ্্�যাহ্ণ� শ্ছযাি িেহস শ্লণ�কযাও ণল�হত শুরু 
করহলন। একণ্ন �যাতযাে �ুল লতযা এঁহক গল্প ণলহ�ণছহলন। একণ্ন পুি্যলতযা িসযার ঘহর শ্ল�যার �যাতযা ণনহে শ্ল�যাহলণ� 
করণছহলন। হসই সমে ওনযাহক িণসহে িযািযাহক ডযাকহত শ্গল শ্ছযাি পুি্যলতযা। িসযার ঘহর �যাতযা রহে শ্গল। �যাতযাণি 
শ্চযাহ� পহি িযািযার িনু্র। ণতণন প্িংসযা করহলন এিং অসমযাপ্ত গল্পণি শ্িষ কহর ণ্হলন। �ুি মন �যারযাপ েে পুি্যলতযার। 
তযার মহন েল শ্ল�যাণি মযাণি েহে শ্গহছ। হলণ�কযার িযািযা ণিহ্হি শ্গহল মজযার মজযার কণিতযা ও ছণি পযাঠযাহতন। িহিযা 
েহে ওনযার মহন েত শ্সগুণল রযাকহল সণত্য একিযা মজযার িই েত।   

 y কৃত্যযাণল নং- ৯/২ 
এর পর ণিশুরযা সেজিযাহি সংণক্প্ত সযারণি পিহত পযারহল ণিক্ক ণিণক্কযারযা মূল পযাঠ্যণি পযাঠ করযাহিন। স্বপঠহনর 
মযাি্যহম যযাহত তযাঁরযা গল্পণি অনুিযািন করহত পযাহর তযার শ্চষ্টযা করহিন। পহর িযাণক ণ্ন গুণলহত ‘েযাহত কলহম’ অংিণি 
করযাহিন।     

(৩)
আমযাজহনর জগেহল
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এই গহল্প আণ্ম জনজযাণতর একণি শ্ছহলর সহগে আমযাজহনর জগেহল  নযাগণরক সি্যতযাে অি্যতি একণি ণিশু ণকিযাহি 
ণকছু সমে কযািযাল এিং আণ্ম সি্যতযা সম্পহক্থ ণক ণক িযারিযা ণনহে শ্স ণ�রল এই ণনহে ণিণিন্ন ঘিনযা আহছ। এ�যাহন 
্ুণি উপিযািমূল ণচণনিত করযা েহেহছ। 

উপিযািমূল- ক) মযানি সি্যতযাে িযাষযাই একমযাত্র প্কযাহির মযাি্যম নে। ছণি, কৃৎ কলযা, অগে িণগে, ইিযারযা িব্দ ও  
        ধ্বণনর মযাি্যহমও প্হেযাজনরীে িযাি প্কযাি করযা যযাে।

    �) অরি্য শ্কণন্দ্রক মযানি সি্যতযা ও নগরহকণন্দ্রক মযানি সি্যতযার মহি্য পযার্থক্য িন জগেল ও অরহি্যর  
       প্ণত সি্য মযানুহষর সহচতনতযার অিযাি এিং িৃক্ ধ্বংস কহর এলযাকযার দ্রুত রূপযান্তর সযািন। 

উপিযািমূল- মযানি সি্যতযাে িযাষযাই একমযাত্র প্কযাহির মযাি্যম নে। ছণি, কৃৎকলযা, অগে িণগে, ইিযারযা িব্দ ও ধ্বণনর 
মযাি্যহমও প্হেযাজনরীে িযাি প্কযাি করযা যযাে।

কৃত্যযাণল নং– ১ 
এ ণিষহে ণিশুহ্র সযােযাহয্য মযানস মযানণচত্র মতণর কহর একণি সম্ভযাি্য িব্দ জযাল ণনম্থযাি কহর ণনহত েহি। এ�যাহন সম্ভযাি্য 
িহব্দর তযাণলকযা শ্্ওেযা েল।

িব্দ জযালঃ

ইিযারযা, ঢযাক, পশুর আওেযাজ, অগে িণগে, ছণি আঁকযা, ছণি এহক শ্িযািযাহনযা, েরহিযালযা, মূকযাণিনে, ধ্বণন আওেযাজ, িযা্্য 
যহন্ত্রর ি্যিেযার, ইণগেহত িযাি প্কযাি, িযাি প্কযাহির মযাি্যম, আণ্ম সি্যতযা, সি্য জগত।  

 y কৃত্যযাণল নং- ১/১
শ্য ণিশুরযা িযাহলযা িযাহি পিহত পযাহর নযা তযাহ্র জন্য  এক একণি উপ িযািমূলহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি সেজ পযাঠ 
ণ্হত েহি। হস�যাহন িব্দ জযাল মতণরর সমে উপহরর উণলিণ�ত িব্দ ও িব্দগুচ্ছহক যতিযা সম্ভি ি্যিেযার করহত েহি। 
পযাঠণি েহি তৃতরীে শ্রেণির উপহযযাগরী। িযাহক্য চযার পযাচণির শ্িণি িব্দ রযাকহি নযা। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল। 

সেজ পযাঠ

শ্ছযাি শ্মহেণি পর েযাণরহেহছ। হতষ্টযা শ্পহেহছ। ্ূহর ণচকণচক করহছ পর। ছুহি শ্গল। মরুিূণমও নে, জলও নে। 
কযাঁ্হত শুরু করল। েঠযাৎ একিযা িহিযা েযাণত এল। িলল, ‘কযাঁ্ছ শ্কন’। হমহেণি উতির শ্্ওেযার আহগই একিযা েনুমযান, 
একিযা কযাক এল। িলল, ‘েযাণতর ণপহঠ চি। িযাণি শ্পঁহছ শ্্ি’। 

শ্মহেণি ণপহঠ চিল। মজযা লযাগল। হ্�ল িহিযা িহিযা গযাহছর পযাতযা। হসগুণল িরল। পযাণ�র ডযাক শুনল। েঠযাৎ শুনল 
ঢযাহকর িব্দ। েযাণত িলল, িে শ্নই। হতযামযাহক িযাণি শ্পঁহছ ণ্হত িলহছ িহনর মযানুহষরযা। এইিযার শ্মহেণি শ্্�ল 
হুইণসল িযাজহছ। 'েযাণত িলল, ‘হতযামযাে �ুঁজহত িহন অহনহক এহসহছ'। এই�যাহনর মযানুহষরযা ইিযারযাে করযা িহল’। এই 
িযাহি চলহত চলহত েযাণত শ্মহেণিহক ন্রীর পযাহর ণনহে এল। হমহেণির মযা ্যাঁণিহেণছল, হকযাহল তুহল ণনল।

 y কৃত্যযাণল নং- ১/২
অনুরূপিযাহি আহরযা কহেকণি সেজপযাঠ মতণর কহর িি িি েরহ� “পঠন কযাড্থ” ততণর করহত েহি। ঐ অংিগুণল 
তৃতরীে  শ্রেণির পঠহনযাপহযযাগরী েহি। উপহরর কৃত্যযাণলর মতই তযা ি্যিেযার করহত েহি। 

 y কৃত্যযাণল নং- ১/৩
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মতযা আরও নরীহচ, তহি মযানস মযানণচত্র শ্রহক উহঠ আসযা ণিশুর জযানযা অজযানযা িব্দগুণলহক 
িি কযাড্থহিযাহড্থ সযাণিহে ণ্হত েহি এিং ঐ ণিশুহক িযা ণিশুহ্র ্লণিহক ণিহিষ নজর ণ্হে িব্দ উচ্যারহি অি্যস্ 
করযাহত েহি। এ শ্ক্হত্র যুক্তিহি্থর িব্দগুণলহক আলযা্যা চযাহি্থ  িরহত েহি। যুক্ত িহি্থ শ্কযান শ্কযান িি্থ আহছ তযা শ্িহঙ 
শ্্ণ�হে ণ্হত েহি। সযাহর সযাহর ণিক্ক ণিণক্কযাগনহক প্যাসণগেক িযাহি িব্দ িযা িহব্দর অর্থ সরযাসণর নযা িহল ণ্হে 
আরও একিযার প্যাসণগেক পণরণস্ণত অনুযযােরী উ্যােরি ণ্হে তযাহ্র মহি্য সংণলিষ্ট িহব্দর শ্িযাি গহি তুলহত েহি এিং 
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ণিশুরযা যযাহত ণনহজর শ্চষ্টযাে অহর্থযাদ্ধযাহরর আনন্দ পযাে তযার ি্যিস্যা করযার জন্য ণিক্ক ণিণক্কযাহ্র যহরষ্ট মিয্থিরীল 
েহত েহি।  

 y কৃত্যযাণল নং- ১/৪
্ু এক ণ্হনর মহি্য িব্দগুণল রপ্ত েহল তযাহ্র কহেকণি সেজতর পযাঠ ণ্হত েহি। তযার মযান েহি ণদ্তরীে শ্রেণির 
শ্িহষর ণ্হকর পযাহঠর মত।  ণতন/চযারণি িব্দ সম্মণলত িযাক্য েহি। চণচ্থত িব্দ িযা িব্দগুণলহকও শ্স�যাহন প্হেযাগ করহত 
েহি। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েলঃ

সেজতর পযাঠঃ- (ণদ্তরীে শ্রেণির উপহযযাগরী) 

অহচনযা জযােগযাে এহস পহিহছ পযানুিযািু। �ুি ণ�হ্ শ্পহযহছ। ওনযার করযা শ্কউ িুিহত পযারহছনযা। ইিযারযা কহর জল 
চযাইহলন। তযারপর একিযা শ্্যাকযাহন শ্্�হলন ণচঁহি। অগেিণগে কহর িুণিহে ণচঁহি ণকনহলন ণচণন আর জলও ণকনহলন। 
শ্�হয ণনহলন। 

 y কৃত্যযাণল নং- ১/৫
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মতযা আরও ণনহচ তহি সেজতর পযাঠগুণলহক আরও সেজ করহত েহি। এর মযান েহি 
প্রম শ্রেণির মহতযা। ্ুণি িযা ণতনণি িব্দ ণনহে িযাক্য গঠন েহি। এই িযাহি কহেকণি সেজতর পযাঠ মতণর করহত েহি 
এিং আরও শ্িণি ণপণছহে পিযা ণিশুহ্র মহি্য প্হেযাগ করহত েহি। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েলঃ

সেজতরপযাঠঃ- (প্রম শ্রেণির জন্য)

তুণল িহল কম। হ্�যাে শ্িণি। হচযাহ� করযা িহল, রযাগ েহেহছ, হচযাহ� শ্িযািযাে শ্স। ্ুঃ�ও শ্িযািযা যযাে, ণমনু �ুি করযা 
িহল, তুণল িহল 'চুপ'। তযার আঙুল মুহ�। হচযা� িি িি কহর।

 y কৃত্যযাণল নং- ১/৬
ণিক্ক ণিণক্কযা উিে শ্ক্হত্রই অনুরূপ সেজতর পযাঠ মতণর করহিন এিং মযান অনুসযাহর এহক এহক পযাঠগুণল ণিশুহ্র 
মহি্য পযাঠ করযাহিন। স্ব-পঠনই শ্য এ�যাহন মূল করযা শ্সিযা সি সমে মহন রযা�হত েহি।

কৃত্যযাণল নং– ২
িণেণি্থ্্যযালে কৃত্যযাণলঃ

ণিক্ক-ণিণক্কযা এই িরহনর িযাষযা সমস্যযা ণনহে ছযাত্রছযাত্ররীহ্র তযাহ্র আত্মরীে পণরিযার প্ণতহিিরীর কযাছ শ্রহক তর্য 
সংগ্ে করহত িলহিন। হযমন িহরযা- 

আন্দযামযাহনর জযাহরযােযাহ্র সযাহর একণি দ্রীহপ িযা ্ণক্ি িযারহতর শ্কযান একণি রযাহজ্য শ্কউ শ্িিযাহত ণগহেণছল ণকন্তু 
তযাহ্র িযাষযা তযার জযানযা শ্নই। ত�ন শ্স ণকিযাহি তযাহ্র সযাহর শ্যযাগযাহযযাগ কহরণছল?

(১) ইণগেহত (২) ছণি এঁহক (৩) শ্কযান ণকছু শ্্ণ�হে (৪) অন্য কযাহরযা সযােযাহয্য অরিযা (৫) অন্য শ্কযানিযাহি 

এর জন্য ণিক্ক-ণিণক্কযা একণি সমরীক্যা পত্র মতণর করহিন। সমরীক্যা পহত্রর নমুনযা শ্্ওেযা েহলযা ছযাত্র-ছযাত্ররী সংগৃেরীত 
তর্য ণনহে শ্রেণিকহক্ আহলযাচনযা ও মত ণিণনমে করহি। 

নমুনযা সমরীক্যা পত্র
যযার কযাছ শ্রহক তর্য সংগ্ে করযা েহচ্ছ তযার নযাম, িেস এিং ছযাত্র ছযাত্ররীর সযাহর সম্পক্থ তযার অণিজ্ঞতযা এিং ঐ 
পণরণস্ণত শ্রহক শ্িহরযাহনযার অণিজ্ঞতযা সংহক্হপ ণল�হি।  

ঘিনযা/সমস্যযাঃ -----------------------------------------------------------------------------------------------------

সমযািযান/পণরণস্ণত সযামযাল শ্্ওেযার পদ্ধণতঃ -------------------------------------------------------------------------
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 y কৃত্যযাণল নং- ২/১ 
আমযাহ্র সু�, ্ ু ঃ�, ইচ্ছযা অণনচ্ছযা প্হেযাজন ইত্যযাণ্ আমরযা করযাে প্কযাি কণর। ণকন্তু প্কৃণতহত আমযাহ্র সযাহর আরও 
অহনক পশু পযাণ� জরীি জন্তুও িযাস কহর। তযারযাও তযাহ্র ণিণিন্ন অণিি্যযাণক্ত প্কযাি কহর, করযা নযা িহলই। তযাহ্র িযাহলযা 
লযাগযা, মন্দ লযাগযা ইত্যযাণ্ আমরযা িুিহত পযাণর। ণিক্ক/ ণিণক্কযা ছযাত্র ছযাত্ররীহ্র পশু পযাণ�র ণিণিন্ন অণিি্যণক্ত িযাহলযা 
িযাহি পয্থহিক্ি করহত িলহিন এিং সমরীক্যা পহত্রর নমুনযা ণনহচ শ্্ওেযা েল। হরেণিকহক্ ণ�হর ছযাত্র ছযাত্ররী সমরীক্যা 
পহত্রর তহর্যর আ্যান প্্যান করহি। সমরীক্যা পহত্র ণকছু প্শ্ন ণ্হে শ্্ওেযা েল। তহি এর িযাইহর ণিহিষ িযাহি নজর 
পিহছ এমন শ্কযান অণিি্যণক্ত ও তযার নণরিুক্ত করহত পযাহর। 

নমুনযা সমরীক্যা পত্র—
শ্তযামযার িযাণির পযাহির িযাণির পণরণচত শ্কযান পশু পযাণ�হক িযাহলযািযাহি লক্্য কর এিং শ্লহ�যা-

ক) ণ�হ্ শ্পহল ণক কহর
�) ি্যরযা শ্পহল শ্কমন কহর
গ) ণপ্েজন কযাহছ শ্গহল শ্কমন আচরি কহর
ঘ) ণিরক্ত েহল ণক কহর
ঙ) হরহগ শ্গহল শ্কমন কহর
চ) তযাহ্র শ্ছযাি ছযানযাহ্র শ্কমন কহর আগহল রযাহ�—ইত্যযাণ্।       

কৃত্যযাণল নং– ৩
সৃজনমূলক কযাজঃ  

(ক) ইিযারযাে ণকছু শ্িযািযাহনযার শ্�লযা। প্রহম ণিক্ক ণিশুহ্র ণনহে িসহিন।
এিযার ণিক্ক একিযা কলম ণনহে সিযার মযাি�যাহন ্যাঁণিহে িলহিন এিযা ণক? সিযাই িলহি- কলম।

ণিক্ক িলহিন, হ্হ�যা এিযাহক আণম অন্যিযাহি ি্যিেযার করি। ণতণন কলম ণনহে শ্মযািযাইহলর মহতযা কহর করযা িলহিন 
িব্দ নযা কহর অগেিণগেহত। 

ণিশুরযা িহল উঠহি শ্�যান করহছন শ্মযািযাইল শ্�যান ইত্যযাণ্

ণিক্ক িলহিন, হতযামরযা শ্্�হল আণম কলমিযাহক শ্কমন শ্�যান িযাণনহে ণ্লযাম। এই শ্�যান আর শ্কউ করহত পযারহি 
নযা। এিযার একজন কহর এহসযা কলম ণিহক নযাও, মুহ� িব্দ নে, শুিু অগেিণগে শ্্হ� আমরযা িলি তুণম ণক করছ।

এরপর একজন কহর ণিশুহ্র মযাি�যাহন আসহি আর একণি একণি কযাজ করহি। হযমন ছযাতযা, িচ্থ, ণগিযার, ণনিযাণন, 
শ্ঢযাল, েযারহমযাণনেযাম, গ্যাস ইত্যযাণ্ ণিণিন্ন রকম িযাহি কলমণিহক ি্যিেযার করহি ণিশুরযা।

(�) এিযার কলমণির সযাহর ণিচযার আর একণি িস্তু ণ্হলন। আর িলুন এিযার এই ্ ু ণি িস্তু এমনিযাহি ি্লযাহত 
েহি শ্যন এরযা এহক অপহরর পণরপূরক, অর্থযাৎ একণি অন্যণি ছযািযা চলহিন শ্যমন—ণিল-হনযািযা, হ্িলযাই, 
কযাণঠ, কিযা-�ুণন্ত, ণডণগ তিলযা ইত্যযাণ্। 

এই শ্�লযাে ণিশুর মহনযাহযযাগ িযাহি ও সৃণষ্ট িণক্ত িযাহি। 

(গ) মযাইম িযা মূকযাণিনেঃ-  
িস্তু পণরিত্থন শ্�লযার পর ণিশু অগেিণগে ণিহ� শ্গহছ। 

এিযার ণিক্ক িলহিন ‘শ্কযান িস্তু নযা ণনহে তুণম শ্্�যাও শ্য

(১) তুণম িি-িৃণষ্ট কযা্যার মহি্য শ্কমন কহর েযাঁিহি 
(২) প্�র শ্রযাহ্র তযাহপ শ্কমন কহর চলহি 
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(৩) রযাতিযা ণ্হে েযাঁিহত ণগহে সযাপ শ্্�হত শ্পহল
(৪) একিযা কুকুর শ্তযামযাহক তযািযা কহরহছ ইত্যযাণ্’
(৫) হকযাহনযা ণিশুহক িলহত পযাহরন তুণম সকযাহলর ঘুম শ্রহক ওঠযা শুরু কহর রযাহত ঘুমযাহত যযাওেযা পয্থন্ত ণক 
ণক কহরযা ইিযারযাে শ্্�যাও। 
(ঘ) কহেকজন ণমহল িহস এ ণনহে নযািকও করহত পযাহর। 

কৃত্যযাণল নং– ৪ 
্ৃি্য-রেযাি্য কৃত্যযাণলঃ

শ্যযাহগি ্হতির মূকযাণিনে ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীহপর মযাি্যহম শ্্�যাহনযা শ্যহত পযাহর। ণকছু িব্দ িযা আওেযাজ ও সযাহর সযাহর কযাজ 
ণ্হেও িব্দ ও আওেযাহজর গুরুত্ব শ্িযািযাহনযা শ্যহত পযাহর। হযমন ঘণ্যা িযাজযানর সযাহর সযাহর ণিশুরযা �যাওেযার ঘহরর 
ণ্হক শ্্ৌিযাহনযা শুরু করল। হকযানও েরহিযালযার অনুষ্যানও শ্্�যাহনযা শ্যহত পযাহর। এইগুণল শ্্�যাহনযার পর নরীহচর প্শ্ন 
গুণল ণনহে আহলযাচনযাে িসহত পযাহর ণিশুরযা। 

(ক) করযা িলযা ছযািযাও আর ণক ণক িযাহি ণনহজর মহনর িযাি প্কযাি করযা যযাে। 
(�) আণ্ম জগহতর মযানুষ এিং সি্য জগহতর মযানুষহ্র মহি্য এ ি্যযাপযাহর পযার্থক্য ণক ণক? 

করযা িলহত নযা পযারযা আণ্ম মযানুহষর চলমযান ছণি শ্্ণ�হে এ ি্যযাপযারিযা আরও পণরষ্যার কহর ণ্হত পযাহরন ণিক্কণিণক্কযারযা।   

উপিযািমূল- �) অরি্য শ্কণন্দ্রক মযানি সি্যতযা ও নগর শ্কণন্দ্রক সি্যতযা 

কৃত্যযাণল নং– ৫ 
এ ণিষহে ণিশুহ্র সযােযাহয্য মযানস মযানণচত্র মতণর কহর একণি সম্ভযাি্য িব্দ জযাল ণনম্থযাি কহর ণনহত েহি। এ�যাহন সম্ভযাি্য 
িহব্দর তযাণলকযা শ্্ওেযা েল।

িব্দ জযাল

অরি্য, িহনর মযানুষ, িন জগেল, ইি কযাঠ, পযারর, সিুজ প্কৃণত, ্ূষি, হিযাঁেযা, কযার�যানযা, হকযালযােল, যযানিযােন, মযানুহষর 
ণিি, অসেহযযাণগতযা, হনযাংরযা, আিজ্থনযা, ্ুগ্থন্ মুক্ত রযা�যা, অট্টযাণলকযা, সযামযাণজক মযানুষ, সেহযযাগরী মযানুষ, সিুজ প্কৃণত, 
প্যাকৃণতক সম্প্, হকযালযােল েরীন, ণনম্থল পণরহিি, িযাজযার, মল।

 y কৃত্যযাণল নং- ৫/১ 
শ্য ণিশুরযা িযাহলযা িযাহি পিহত পযাহর নযা তযাহ্র জন্য  এক একণি উপ িযািমূলহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি সেজ পযাঠ 
ণ্হত েহি। হস�যাহন িব্দ জযাল মতণরর সমে উপহরর উণলিণ�ত িব্দ ও িব্দগুচ্ছহক যতিযা সম্ভি ি্যিেযার করহত েহি। 
পযাঠণি েহি তৃতরীে শ্রেণির উপহযযাগরী। িযাহক্য চযার পযাচণির শ্িণি িব্দ রযাকহি নযা। 

সেজ পযাঠ

রযাহুহলর িযাণির কযাহছই কযার�যানযা। চযাণরণ্হক শ্িযাঁেযা আর শ্িযাঁেযা। িন ণছল। গযাছ শ্কহি ঘর িযাণি, িসণত কযার�যানযা 
েহেহছ। গযাণি, লণরর শ্িযাঁেযা। মযানুষ অসুস্ েহে পিহছ। িন জগেল িযাঁচযাহত েহি। গযাছ নযা শ্কহি গযাছহক অন্য জযােগযাে 
সরযাহনযা প্হেযাজন।

রযাহুহলর সি িনু্রযা ণমহল গযাছ িযাঁচযাহনযার জন্য এণগহে এল। িযাণি িযাণি ণগহে শ্িযািযাহত লযাগল। সু্হলর কযাহছর মযাহঠ 
গযাছ লযাগযাল। পযািযার চযাএর শ্্যাকযাহনর পযাহি শ্ছযাি শ্ছযাি িহি কযাণরপযাতযা আর একিযা �ুহলর গযাছ রযা�ল। হ্যাকযাহনর 
মযাণলক েযারু কযাকযাহক িলল- ‘কযাকযা জল ণ্ও গযাহছ ণকন্তু’। সরস্বতরী পুহজযাহত শ্য শ্য িযাণি শ্রহক চযাঁ্যা ণনহযহছ সি 
িযাণিহত গযাহছর চযারযা ণ্হেহছ। ওহ্র ণিশ্যাস গযাছ িহিযা েহল ্ূষি কমহত পযাহর। ওহ্র এই কযাজ শ্্হ� সিযাই �ুিরী। 

 y কৃত্যযাণল নং- ৫/২
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অনুরূপিযাহি আহরযা কহেকণি সেজপযাঠ মতণর কহর িি িি েরহ� “পঠন কযাড্থ” ততণর করহত েহি। ঐ অংিগুণল 
তৃতরীে  শ্রেণির পঠহনযাপহযযাগরী েহি। উপহরর কৃত্যযাণলর মতই তযা ি্যিেযার করহত েহি। 

 y কৃত্যযাণল নং- ৫/৩
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মতযা আরও নরীহচ, তহি মযানস মযানণচত্র শ্রহক উহঠ আসযা ণিশুর জযানযা অজযানযা িব্দগুণলহক 
িি কযাড্থহিযাহড্থ সযাণিহে ণ্হত েহি এিং ঐ ণিশুহক িযা ণিশুহ্র ্লণিহক ণিহিষ নজর ণ্হে িব্দ উচ্যারহি অি্যস্ 
করযাহত েহি। এ শ্ক্হত্র যুক্তিহি্থর িব্দগুণলহক আলযা্যা চযাহি্থ  িরহত েহি। যুক্ত িহি্থ শ্কযান শ্কযান িি্থ আহছ তযা শ্িহঙ 
শ্্ণ�হে ণ্হত েহি। সযাহর সযাহর ণিক্ক ণিণক্কযাগনহক প্যাসণগেক িযাহি িব্দ িযা িহব্দর অর্থ সরযাসণর নযা িহল ণ্হে 
আরও একিযার প্যাসণগেক পণরণস্ণত অনুযযােরী শ্রহক িযাহর িযাহর উ্যােরি ণ্হে তযাহ্র মহি্য সংণলিষ্ট িহব্দর শ্িযাি গহি 
তুলহত েহি এিং ণিশুরযা যযাহত ণনহজর শ্চষ্টযাে অহর্থযাদ্ধযাহরর আনন্দ পযাে তযার ি্যিস্যা করযার জন্য ণিক্ক ণিণক্কযাহ্র 
যহরষ্ট মিয্থিরীল েহত েহি। 

 y কৃত্যযাণল নং- ৫/৪
্ু এক ণ্হনর মহি্য  িব্দগুণল রপ্ত েহল তযাহ্র কহেকণি সেজতর পযাঠ ণ্হত েহি। তযার মযান েহি ণদ্তরীে শ্রেণির 
শ্িহষর ণ্হকর পযাহঠর মত।  ণতন/চযারণি িব্দ সম্মণলত িযাক্য েহি। চণচ্থত িব্দ িযা িব্দগুণলহকও শ্স�যাহন প্হেযাগ করহত 
েহি। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েলঃ

সেজতর পযাঠঃ- (ণদ্তরীে শ্রেণির উপহযযাগরী)  

চযাণরণ্হক শ্িযাঁেযা। হিযাঁেযা শ্রহক িযাঁচহত গযাছ লযাগযাহনযা েল। তিু গযাছহক িযাঁচযাহনযা যযাহচ্ছ নযা। তযাই পযািযার �ুহিযা এহস সযার 
ণ্হলন তযাহ্র যত্ন কহর িযাঁচযাহলন। তযার পর শ্রহক পযািযার শ্ছযািরযা গযাহছর যত্ন করহত ণি�ল। ওরযা লযাগযাল আম গযাছ 
কযাণর পযাতযার গযাছ। �ুি তযািযাতযাণি গযাছগুহলযা শ্িহি উঠল, ঐ িুহলযার মযাহিই িযািহত লযাগল। 

 y কৃত্যযাণল নং- ৫/৫
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মতযা আরও ণনহচ তহি সেজতর পযাঠগুণলহক আরও সেজ করহত েহি। এর মযান েহি 
প্রম শ্রেণির মহতযা। ্ুণি িযা ণতনণি িব্দ ণনহে িযাক্য গঠন েহি। এই িযাহি কহেকণি সেজতর পযাঠ মতণর করহত েহি 
এিং আরও শ্িণি ণপণছহে পিযা ণিশুহ্র মহি্য প্হেযাগ করহত েহি।  

সেজতর পযাঠ (প্রম শ্রেণির উপহযযাগরী) 

গযাছ কযািহি নযা। গযাহছর পযাতযা ণছিহি নযা। ওহ্র ি্যরযা লযাহগ। গযাছ িযাঁচযাহত েহি। গযাছ আমযাহ্র িনু্। গযাছ িযাঁচহল 
আমরযা িযাঁণচ। যত পযাহরযা গযাছ লযাগযাও। সিুজ পৃণরিরী। নতুন পৃণরিরী।   

 y কৃত্যযাণল নং- ৫/৬ 
ণিক্ক ণিণক্কযা উিে শ্ক্হত্রই অনুরূপ সেজতর পযাঠ মতণর করহিন এিং মযান অনুসযাহর এহক এহক পযাঠগুণল ণিশুহ্র 
মহি্য পযাঠ করযাহিন। স্ব-পঠনই শ্য এ�যাহন মূল করযা শ্সিযা সি সমে মহন রযা�হত েহি। 

কৃত্যযাণল নং– ৬
িণেণি্থ্্যযালে কৃত্যযাণলঃ    

ণিক্ক ণিণক্কযা ণিশুহ্রহক পণরিযাহরর িেস্হ্র কযাছ শ্রহক এলযাকযার রূপযান্তর ণনহে ণনম্নণল�ত ণিষহে তর্য সংগ্ে 
করহত িলহিনঃ-

(১) ৫০ িছর আহগ ওহ্র পযািযাে কতগুহলযা পুরযাহনযা গযাছ ণছল
(২) পযািযাে আহি পযাহি ণক ণক শ্িযাপ জগেল ণছল? 
(৩) পযািযার রযাতিযা ঘযাি শ্কমন ণছল
(৪) শ্স সমেকযার মযানুহষরযা শ্কমন ণছল
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(৫) শ্কযান সমেিযা ওহ্র কযাহছ এ�নও ণপ্ে
এই তর্যগুহলযা তযারযা ্ু এক করযাে ণলহ� এহন ণনহজহ্র মহি্য আহলযাচনযা করহি এিং ্লগত মতযামত জযানযাহি। 

কৃত্যযাণল নং– ৭
সৃজনমূলক কযাজঃ 

ণিষেণি ণনহে একণি নযাি্যযাণিনে করযা শ্যহত পযাহর। মহন রযা�হত েহি নযািকণির সংলযাপ শ্যন ণিশুহ্র ওপর চযাপ সৃণষ্ট 
নযা কহর িরং ণিষেিস্তুণি িুণিহে ণ্হে চণরত্র ণঠক কহর ণ্হে তযাহ্র প্ত্যহকর িূণমকযা শ্যমন েহি তযা স্পষ্ট কহর 
শ্্হিন।

নযািক- নতুন সি্যতযা
চণরত্রঃ-   সূত্রির , ৫/৬ জন গ্যাহমর শ্লযাক, ৪/৫ জন িেহরর শ্লযাক

একণি যুণক্ত তহক্থর নযািক ‘নতুন সি্যতযা’। অণিনে করহি নগর ও গ্যাহমর িসিযাকযাররী ণিশুর ্ল। ণমউণজক চলহি। 
তযাহল তযাহল ্ ুই ণ্ক ণ্হে লযাইন ণ্হে ণিশুরযা ঢুকহি। ্ ুই ্ হলরই সযামহনর জহনর েযাহত শ্ল�যা প্্যযাকযাড্থ রযাকহি-“এহসযা 
ণমহল ণমহি রযাকি, নতুন সি্যতযা গিি”। মহঞ্র মযাি�যাহন সূত্রির ্যাঁিযাহি, ্ুণি ্ল ্ুই ণ্হক িসহি। 

সূত্রিরঃ-   নমস্যার, ্ুই ্হলর প্রম ্ুই িনু্র পণরচে পি্থ েহি। ণিষে রযাকহি তযারযা শ্য�যাহন  
   রযাহক তযার আহিপযাহির ণক ণক আহছ তযা ণনহে িি্থনযা করহি। 

িেরিযাসরী ১ম িনু্ঃ- আণম িেহর রযাণক, আমযার চযারপযাহি প্চুর ফ্যাি (িি িযাণি), ঘর, গযাণি, অহনক   
   কলকযার�যানযা, নযামরী ্যামরী েযাসপযাতযাল, সু্ল, কহলজ, িি িি রযাতিযা, হস্টিন, হরেন িযাহসর  
   িরীর, ণনত্য িযাজযার, �ুিপযাত, মযানুষ জহনর েইচই, সুইণমংপুল, হ�লযার পযাক্থ। 

গ্যামিযাসরী ১ম িনু্ঃ- আণম এহসণছ জগেহলর কযাছযাকযাণছ একিযা গ্যাম শ্রহক। আমযার িযাণির চযারপযাহি প্চুর গযাছ  
   পযালযা, �যাল ণিল আহছ। একিু এহগযাহল জগেল আহছ। হসই জগেহল অহনক পশু-পযাণ�,  
   করীি-পতগে, হপযাকযা-মযাকি আহছ। লতযা পযাতযা, কুণি �ুল, �ল, চযাণরণ্ক সিুজ আর  
   সিুজ, চযাহষর জণম আহছ, িযািকযা �ল, িস্য, সিণজ �হল, স্বচ্ছ নরীল জহলর পুকুর �যাল  
   ণিল আহছ, তযাহত আহনক রকহমর মযাছ পযাওেযা যযাে। (সকহল েযাহত তযাণল ণ্হে উঠল)

সূত্রিরঃ-   �ুি সুন্দর িহলছ শ্তযামরযা। এিযার ্ুই ্হলর অন্য ্ুই িনু্ এহসযা, আলযাপ কর, কযার  
   িযাণিহত  শ্ক শ্ক রযাহক। হকমন শ্তযামযাহ্র িযাসস্যান। 

িেরিযাসরী ২ে জনঃ- আণম একিযা ফ্্যযাি িযাণিহত রযাণক। তযাহত ্ুহিযা শ্িযািযার ঘর, একিযা �যাওেযার, একিযা রযান্নযা  
   ঘর আর একিযা নেযাহনর ঘর। রগেরীন ণিণি, হসযা�যা, �যাি, আলমযাণর, ণরিজ, ওেযাণসং শ্মণিন,  
   রযান্নযার গ্যযাস, মযাইহক্রযাওহেি আহছ। িযাণিহত আণম, িযািযা, মযা আর আেযা মযাণস রযাহক।  
   ণঠহক মযাণস এহস কযাজ কহর ণ্হে চহল যযাে। 

গ্যামিযাসরী ২ে জনঃ- আমযাহ্র িযাণি শ্িিযার অরিযা মযাণির শ্্ওেযাল, ণিহনর অরিযা �হির চযাল, রযান্নযার জহন্য  
   শ্ছযাি একিযা চযালযা ঘর, গরু ছযাগহলর শ্গযােযাল ঘর, েযাঁস মুরগরীর ঘর, িি উঠযান, মযাণির  
   উনযাহন কযাহঠ রযান্নযা করযা েে। মযা, িযািযা, ্যা্যা-ণ্ণ্, িযাই শ্িযান, কযাকযা, জ্যযাঠযা, ঠযাকুমযা,  
   ্যা্ু এক সযাহর রযাণক। সিযাই ণমহল সি রকম কযাজ ণমহল ণমহি কণর। 

সূত্রিরঃ-   হিি, হিি। ্ুজহনই �ুি সুন্দর িহলছ। এিযার শ্তযামযাহ্র ণিষে �যা্্য ও �যাওেযা 

িেরিযাসরী ৩ে জনঃ- িযািযা িযাজযার শ্রহক মযাছ মযাংস সিণজ মযাছ আহনন। মযােযা মযাণস নযাক ণিহপ, িে শ্্ণ�হে  
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   �যাইহে ণ্হে ্যাণে্বে পযালন কহর চহল যযাে। আমযার কযান্নযা পযাে। �যািযাহরর চযাহপ অসুস্থ্  
   েহে যযাণচ্ছ।  

গ্যামিযাসরী ৩ে জনঃ- আমযাহ্র শ্ক্হতর িযাক, �ল, সিণজ িস্য সি িযািকযা �যািযার �যাই। পুকুহরর জ্যযান্ত মযাছ,  
   িযাণির শ্পযাষযা েযাঁস মুরগরীর ণডম �যাই। আলযা্যা কহর শ্কউ �যাইহে শ্্ওেযার শ্নই। আিযার  
   িন্যযা �রযা প্িৃণত প্যাকৃণতক ্ুহয্থযাহগ জণমর �সল নষ্ট েহল উহপযাষ করহত েে। নযা   
   শ্�হত শ্পহে কষ্ট ও পযাই।

সূত্রিরঃ-   িযা! �ুি সুন্দর িহলছ। এিযার চতুর্থ িনু্র পযালযা। ণিষে- জগেল আর িেহরর ণক ণক  
   ণজণনস আ্যান প্্যান েে, ণকিযাহি েে। 

গ্যামিযাসরী চতুর্থ জনঃ- আমযাহ্র গ্যাম আর জগেহলর িযাক, সিণজ, �ল মূল, চযাল, ডযাল, মিু, ণঘ, মযা�ন, ণডম,  
   মুরগরী, পযাঁঠযা  ইত্যযাণ্ িেহর ণনহে এহস ণিণক্র কণর। তযাহত আমযাহ্র শ্রযাজগযার েে। 

িেরিযাসরী চতুর্থ জনঃ- আমযাহ্র িেহরর ডযাক্তযার, ওষুি, িি িি কহলজ, সু্ল, েযাসপযাতযাল কযার�যানযাে িযািরীহত  
   িযাণিহত কযাহজর সুহযযাগ ইত্যযাণ্ গ্যাহমর মযানুহষর প্হেযাজন। 

্ুই ্ল [একসযাহর]ঃ- আমরযা এহক অপহরর পণরপূরক। গ্যাম ছযািযা িের  এহকিযাহরই অচল। গ্যাম জগেল েল  
   আিুণনক সি্যতযার মযা। 

সূত্রিরঃ-   তহি ণক করহত েহি? 

্ুই ্ল [একসযাহর]ঃ- আমরযা এক নতুন সি্যতযা গহি তুলি। 

সূত্রিরঃ-   তহি গযাছ নযা িযাণি? 

সকহল [একসযাহর]ঃ- ্ুহিযাই ্রকযার। গযাছ লযাগযাহত েহি শ্িণি শ্িণি। প্যাণস্টক িজ্থন, পুকুর সংস্যার, কযার�যানযা  
   আর গযাণির ্ূষি ণনেন্ত্রি করহত েহি। সু্ল কহলজ, িযাণি েযাসপযাতযাল সি্থত্র গযাছ   
   লযাগযাহত  েহি। 

শ্কযারযাসঃ-  গযাছ লযাগযাও গযাছ লযাগযাও

   সি�যাহনহত গযাছ লযাগযাও

   লযাগযাে যযারযা গযাহছর চযারযা

   িযাঁচহি তযারযা, িযাঁচহি তযারযা।

   িেরও আজ গযাহছ িরহি

   নতুন নতুন সি্যতযা গিি।  

 y কৃত্যযাণল নং- ৭/১
এ ণিষহে নযানযান গহল্পর িই পযাওেযা যযাে। হসগুণল শ্জযাগযাি কহর ণি্্যযালে িযা শ্রেণিকক্ গ্ন্যাগযার মতণর করহত েহি। 
সমেমত এই িইগুণল ণিশুহ্র স্বযািরীন পযাহঠর জন্য ণ্হত েহি। পযাহঠর পর ণিষেণি ণনহে ণিশুহ্র সযাহর আহলযাচনযা 
করযা শ্যহত পযাহর।

কৃত্যযাণল নং- ৮
্ৃি্য-রেযাি্য কৃত্যযাণলঃ

ণিক্ক ণিশুহ্র পযাহঠ আগ্েরী কহর তুলহত একণি আমযাজন জগেহলর একণি অণডও ণিসুেযাল ক্রীহপর সযােযায্য শ্নহিন। 
জগেহলর রূপহক অনুিি করযাহিন। ণিশুর কল্পনযা িণক্তহক কযাহজ লযাণগহে ণিক্ক একিযা ণনজ্থন দ্রীহপর েযাণরহে যযাওেযার 
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ছণি শ্্�যাহিন। ছণিণিহক রযাণমহে ণিক্ক নযানযা প্শ্ন করহিন। ণিশুহ্র উতিরগুহলযাহক শ্িযাহড্থ ণল�হিন। ণিশুর 
কল্পনযাগুহলযাহক সযাণজহে ওহ্রই সযামহন তুহল িরহিন। এরপর ণিক্ক জগেল শ্ছহি িেহরর ইি কযাঠ পযারহরর জগেহল 
রযাকযা নযানযা পশুপযাণ�র করযা তুহল িরহিন। ণিশুহ্র তুলনযা করহত শ্্হিন। ওহ্র মতযামত শ্নহিন। হসণন্টণনেযাল দ্রীহপ 
ণকিযাহি িনু্তযা ও স�্যতযা করযার শ্চষ্টযা েহেণছল তযা ণনহে দ্ি্য রেযাি্য ক্রীপ শ্্�যাহনযা শ্যহত পযাহর। এ ণিষহে গুগুল এ 
অহনক চযালু ণিণডও রহেহছ। এণি শ্্�যাহনযার শ্িহষ ঐ দ্রীহপ যণ্ শ্কযান উন্নেন করহত েে তহি ণকিযাহি করযা শ্যহত 
পযাহর তযার ণনহে আহলযাচনযা করযা শ্যহত পযাহর। এ শ্ক্হত্র কহেকিযা প্শ্ন আসহত পযাহর। 

(ক) কলকযাতযার মত উন্নত িের করযা ণক ণঠক? 
--- েযাসপযাতযাল 
--- ইসু্ল
--- যযানিযােন 

�) ণকছু শ্মযািযা ্যাহগর ণিষে ণনহে নগর সি্যতযা ও আণ্ম সি্যতযার মহি্য পযার্থক্য ও িযাহলযা মন্দ ণিচযার ণনরূপন করযা 
শ্যহত পযাহর। এিযা েহি মুক্ত ণচন্তযার আহলযাচনযা। ণিক্ক শ্কযানও ণকছু চযাণপহে শ্্হিন নযা।    

কৃত্যযাণল নং- ৯ 
এরপর ণিক্ক-ণিণক্কযারযা মূল পযাঠ্যযাংহির প্িযান প্িযান িব্দ ও িব্দগুচ্ছগুণলহক চযাহি্থর মযাি্যহম ণিক্যার্থরীহ্র উচ্যারি 
করহত শ্্হিন এিং প্ণতণি িব্দ ণনহে উ্যােরি ণ্হে তযাহ্র অহর্থযাদ্ধযাহর সযােযায্য করহিন।

িব্দজযালঃ 

অগে িণগে, ইিযারযা, ঢযাক, িযাজনযা িযাণজহয �ির পযাঠযাহনযা, সংহকত,অরি্য, জগেল,িন জগেল, সিুজ প্কৃণত, িযান্ত পণরহিি, 
জণিলতযােরীন জরীিন, পযারস্পণরক িযাহলযািযাসযা, ইি কযাঠ পযারর, হকযালযােল , কলরি, ্ূষি, হিযাঁেযা, িুহলযা, যযানজি, ি্যতিতযা, 
জণিলতযা, হনযাংরযা, মেলযা, আিজ্থনযা, সিুজ গযাছপযালযার সং�্যযা কম, পরস্পহরর প্ণত িযালিযাসযা কম। জগেল, িন, অরি্য, 
িহনর মযানুষ, ইিযারযা, মণতিষ্, ডলণ�ন, গযান-িযাজনযা, ণন:িব্দ, হিষপ্যান্ত, আচিয্থ, রক্যাকত্থযা, প্যার্থনযা, সতক্থ, ণিিযাল ন্রী, 
ণিরযাি প্যাসযা্, আনহন্দ ণিহিযার, আপনমহন, পূণি্থমযা, িযাক্স, গিরীর, করীিপতগে, প্জযাপণত, গযা্যাগযাণ্, মরুিূণম, ন্ন্রী, 
িরীত িসন্ত, অদু্ভ্, কযাঠকুহিযা, একপলক, হকযাহল শ্তযালযা।

 y কৃত্যযাণল নং- ৯/১
এিযার ণিক্ক ণিণক্কযাগি গল্পণিহক সেজ ও সংণক্প্ত কহর মতণর কহর ণিক্যার্থরীহ্র পিহত শ্্হিন।  

সযারসংহক্পঃ

শ্ল�ক য�ন শ্ছযাি, কযাকযার সহগে শ্নৌকযাে পযাণি ণ্হেণছহলন। আমযাজহনর জগেহল শ্নৌকযা শ্রহক সুহরলযা িযাজনযা শ্িযানযা 
শ্গল। সহগে ণছল উিযা, েঠযাৎ শ্রহম শ্যহতই উিযা জহলর মহি্য করী একিযা �ুঁজহত লযাগল। আকযাহি চযাঁ্ উহঠহছ। নরীহচ 
ণিিযাল ন্রী, মযাি�যাহন অদু্ভত তিব্ধতযা। উিযা ণ�সণ�স কহর িহল উঠল, 'হিযাহতযা শ্িযাহতযা'। ইিযারযাে শ্স জহল শ্িযাহতযাহক 
শ্্�যাহত চযাইহছ। হল�ক শ্িযাহতযাহক শ্্�যার জন্য আগ্েরী েহে পহিণছহলন। শুহনণছহলন শ্িযাহতযা নযাণক আমযাজহন ণিপ্ 
আপ্ শ্রহক মযানুষহক িযাঁণচহে রযাহ�। উিযার ইিযারযাে শ্্�যা শ্গল �ুি লম্বযা মহতযা একিযা প্যািরী, ণতন-চযার েযাত জহলর 
নরীহচ িরীহর িরীহর এঁহক শ্িঁহক ঘুহর চহলহছ। তযার নযাক িযা শ্ঠযাঁি �ুি সরু, লম্বযাে প্যাে এক- হ্ি েযাত। মযারযাণি মতি 
িহিযা। আর শ্লজণি িররীহরর শ্িষ ণ্হক ্ুণ্হক িযাগ েহে আহছ। িযাণর সুন্দর।

এই প্যািরীণি ডলণ�হনর মহতযা শ্্�হত, পূণি্থমযার রযাহত আমযাজহন শ্্�যা পযাওেযা িযাহগ্যর করযা। হিযাহতযাহক শ্্�যার জন্য 
সমতি শ্নৌকযাগুণল ণঘহর শ্রহ�হছ। তযাহত শ্িযাহতযার শ্কযান ণিরণক্ত েহচ্ছ নযা। হস আপনমহন আনহন্দ মিগুল েহে ঘুরহছ। 
�ুি িরীহর িরীহর জহলর মযাত্র ণতন-চযার েযাত নরীহচ ঘুহর শ্িিযাহচ্ছ ক�নও ক�নও জহলর ওপহর উহঠ আসহছ সিসমেই 
আনহন্দ ণিহিযার মহন েে শ্স শ্যন তযার মহনর ণিতহরর সুহর তযাহল ছহন্দ লহে শ্নহচ শ্িিযাহচ্ছ।

জগেহল ঘুরহত ঘুরহত উিযা একণ্ন েযাঁিু শ্গঁহি িহস । শ্ল�কহকও িসহত িহল। হল�হকর ণ্হক শ্চযা� শ্রহ� মযাণির 
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উপর কযাঠকুহিযা ণ্হে ছণি মতণর করহত লযাহগ। তযারপর শ্চযাহ�র িযাষযাে জযানহত চযাে শ্কযান পৃণরিরীর মযানুষ আণম। হিযািযা 
শ্গল। উিযা শ্ক শ্িযািযাহত  শ্ল�ক একিযা �যাণল জযােগযাে এঁহক ণ্ল কলকযাতযা, মযা, িযািযা, সু্ল অহনক ণকছু। সি শুহন 
উিযা িলল ‘কলকযাতযা’। ওর মুহ� শুহন �ুণি েলযাম ও একিু পহর অদু্ভত উচ্যারহি শ্িযািযাহলযা শ্য কলকযাতযাে জগেল িযা 
পযাণ� শ্নই? হস�যাহন শ্ল�ক রযাহক করী কহর? ও শ্তযা িযাণল শ্্ি। কলকযাতযাে জগেল শ্নই গযাছপযালযা শ্তমন শ্নই তযাই 
উিযা শ্ল�কহক কলকযাতযাে ণ�হর শ্যহত ণনহষি করল। 

 y কৃত্যযাণল নং- ৯/২ 
এর পর ণিশুরযা সেজিযাহি সংণক্প্ত সযারণি পিহত পযারহল ণিক্ক ণিণক্কযারযা মূল পযাঠ্যণি পযাঠ করযাহিন। স্বপঠহনর 
মযাি্যহম যযাহত তযাঁরযা গল্পণি অনুিযািন করহত পযাহর তযার শ্চষ্টযা করহিন। পহর িযাণক ণ্নগুণলহত ‘েযাহত কলহম’ অংিণি 
করযাহিন।   

(৪)
্ণক্ি শ্মরু অণিযযান

এই পযাঠ্যযাংহির মূলিযাি েল অণিযযান, অকুহতযািে এিং নতুন আণিষ্যার। এ�যাহন একণি উপিযািমূল আহছ। 

উপিযািমূলঃ-

রেস্য উহ্যাচন, আত্মতুণষ্ট ও আনন্দলযাি, কষ্ট ও যন্ত্রিযাহক উহপক্যা এিং শ্্হির েহে অণিযযাহন শ্গৌরিহিযাি। 

কৃত্যযাণল নং- ১  
পর, আণিষ্যার, রেস্য উহ্যাচন করযা, ্লিদ্ধ েহে যযাওেযা, অজযানযাহক জযানযা, অহচনযাহক শ্চনযা, হগৌরি, এহক অপরহক 
সযােযায্য করযা, িযাররীণরক কষ্ট, আত্মতুণষ্ট, সযােণসকতযা ্ুগ্থম, অণিযযান, ণিপহ্ ণ্িযােযারযা নযা েওেযা, ণিচণলত েওেযা, 
ণনি্থরীকতযা, মহনযািল, অপযার শ্সৌন্দয্থ, মযানণসক তৃণপ্ত।

 y কৃত্যযাণল নং- ১/১
শ্য ণিশুরযা িযাহলযা িযাহি পিহত পযাহর নযা তযাহ্র জন্য  এক একণি উপ িযািমূলহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি সেজ পযাঠ 
ণ্হত েহি। হস�যাহন িব্দ জযাল মতণরর সমে উপহরর উণলিণ�ত িব্দ ও িব্দগুচ্ছহক যতিযা সম্ভি ি্যিেযার করহত েহি। 
পযাঠণি েহি ণদ্তরীে শ্রেণির উপহযযাগরী। িযাহক্য চযার পযাচণির শ্িণি িব্দ রযাকহি নযা। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল। 
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সেজ পযাঠ

অণিযযাহন যযাহি সমরীর, িযাপ্যা, ঋণষ। পযােযাণি পর, হিি ্ুগ্থম। হরেক করহি। হেঁহি শ্েঁহি চহলহছ। অন্কযার েহে এল। 
তযািুহত রযাত কযািযাল। পহরর ণ্ন সকযাল শ্রহক ণিরণির িৃণষ্ট শুরু েল। সযাথ্েস ণনহে এণগহে চলল। ঋণষর িররীর শ্কমন 
শ্কমন লযাগল। কষ্ট শুরু েল। তযািযাতযাণি ওষুি শ্�হে ণনল। িলল, ‘আণম ণঠক েহে শ্গণছ, চল’। শুরু করল পর চলযা। 
িৃণষ্ট শুরু েল। সহগে িহিযা েযাওেযা। ণঠক করল পযােযাহির গুথ্েযাে রযাত কযািযাহি। স্যানরীে শ্লযাহকরযা ণনহষি করল। ওরযা 
পর শ্্ণ�হে ওহ্র রযাহত রযাকযার ি্যিস্যা করল। ওরযাই শ্কযারযা শ্রহক গরম ্ুি ণনহে এল। হ�হে ণনল। পহরর ণ্ন 
পযােযাহির পর চলহত লযাগল।

 y কৃত্যযাণল নং- ১/২
অনুরূপিযাহি আহরযা কহেকণি সেজপযাঠ মতণর কহর িি িি েরহ� “পঠন কযাড্থ” ততণর করহত েহি। ঐ অংিগুণল 
ণদ্তরীে শ্রেণির পঠহনযাপহযযাগরী েহি। উপহরর কৃত্যযাণলর মতই তযা ি্যিেযার করহত েহি। 

 y কৃত্যযাণল নং- ১/৩
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মতযা আরও নরীহচ, তহি মযানস মযানণচত্র শ্রহক উহঠ আসযা ণিশুর জযানযা অজযানযা িব্দগুণলহক 
িি কযাড্থহিযাহড্থ সযাণিহে ণ্হত েহি এিং ঐ ণিশুহক িযা ণিশুহ্র ্লণিহক ণিহিষ নজর ণ্হে িব্দ উচ্যারহি অি্যস্ 
করযাহত েহি। এ শ্ক্হত্র যুক্তিহি্থর িব্দগুণলহক আলযা্যা চযাহি্থ  িরহত েহি। যুক্ত িহি্থ শ্কযান শ্কযান িি্থ আহছ তযা শ্িহঙ 
শ্্ণ�হে ণ্হত েহি। সযাহর সযাহর ণিক্ক ণিণক্কযাগনহক প্যাসণগেক িযাহি িব্দ িযা িহব্দর অর্থ সরযাসণর নযা িহল ণ্হে 
আরও একিযার প্যাসণগেক পণরণস্ণত অনুযযােরী শ্রহক িযাহর িযাহর উ্যােরি ণ্হে তযাহ্র মহি্য সংণলিষ্ট িহব্দর শ্িযাি গহি 
তুলহত েহি এিং ণিশুরযা যযাহত ণনহজর শ্চষ্টযাে অহর্থযাদ্ধযাহরর আনন্দ পযাে তযার ি্যিস্যা করযার জন্য ণিক্ক ণিণক্কযাহ্র 
যহরষ্ট মিয্থিরীল েহত েহি। 

 y কৃত্যযাণল নং- ১/৪ 
্ু এক ণ্হনর মহি্য  িব্দগুণল রপ্ত েহল তযাহ্র কহেকণি সেজতর পযাঠ ণ্হত েহি। তযার মযান েহি প্রম শ্রেণির 
শ্িহষর ণ্হকর পযাহঠর মত। ্ুণি িযা ণতনণি িব্দ সম্মণলত িযাক্য েহি। চণচ্থত িব্দ িযা িব্দগুণলহকও শ্স�যাহন প্হেযাগ 
করহত েহি। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েলঃ

সেজতর পযাঠঃ- (ণদ্তরীে শ্রেণির উপহযযাগরী)

শ্মঘ কহরহছ। িি েহি মহন েহচ্ছ রযাজুর। িহর পিযা আম কুিযাহি। চুণপচুণপ িযাইহর এল। মযা িহলন, ‘হক?’ হকযাহনযা 
উতির ণ্ল নযা। পযাহির িযাণি শ্রহক পচযা, হিযালযাও এল। একণি ্ুণি আম কুিযাহত নযা কুিযাহত ণি্ু্যৎ চমকযাল। একিু 
পহরই িি উঠল। িনিন শ্সযাঁ হসযাঁ কহর িযাতযাস িইহছ।  রযাজু, হিযালযা, পচযা ছুিহছ। পর েযারযাল ওরযা। অজযানযা পর। 
্ূহর  মযাণির ঘর শ্্�ল। ছুহি শ্যহত চযাইল। পহি শ্গল রযাজু। িনু্রযা উঠহত সযােযায্য করল। রযাজুর পযাহে শ্িি শ্লহগহছ। 
পচযা সিযার শ্রহক লম্বযা ও িণক্তিযালরী। রযাজুহক শ্কযাহল তুহল ণনল। ণকন্তু িহির িহে শ্িণি ্ ূর শ্যহত পযারল নযা। িুহলযাহত 
চযাণরণ্ক প্যাে শ্ঢহক শ্গল। সযােস কহর একিযা গযাহছর তলযাে সিযাই শুহে পিল। িপিপ িব্দ েহত রযাকল। আরও িে 
েল। ণিপহ্ ণিচণলত েল নযা। একিু পহর িি রযামল। হ্�ল আম পহি আহছ। আম  কুিযাহত রযাকল। রযাজুও তুলল। 
ণকন্তু পযাহের ি্যরযা শুরু েল �ুি। তযাই শ্স গযাছতলযাে িহস পিল। অন্কযার েহে এল। সিযারই  িে িে লযাগল। ্ূহর 
লণ্ঠহনর আহলযা শ্্�ল। আরও িে েল। এিযার পচযা, রযাজুর িযািযা, পচযা ্যা্যার গলযা শুনহত শ্পল। সযােস কহর রযাজুও 
ডযাক ণ্ল, ‘িযািযা’, পচযা ডযাকল ্যা্যাহক।

 y কৃত্যযাণল নং- ১/৫
এই িযাহি আরও কহেকণি সেজতর পযাঠ মতণর করহত েহি এিং শ্িণি ণপণছহে পিযা ণিশুহ্র মহি্য প্হেযাগ করহত 
েহি।  

সেজতর পযাঠঃ- (প্রম শ্রেণির উপহযযাগরী)

তপযাই আর তনু চহলহছ, মযাছ চুণর করহত। ত�ন শ্িি রযাত। হিররীর মযাছ শ্নহি। হজহলর ্হলর পযােযারযা। মযাছ লযাগহি 
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এক শ্রযাগরীর। তযার শ্কনযার পেসযা শ্নই। চযাণরণ্ক অন্কযার। হনৌকযা আিহক শ্গল। তপযাই শ্নহম শ্গল। লতযাে আিহকণছল। 
তনুর পযাহে ঠযাণ্ডযা ণক লযাগল। িুিল সযাপ। িে শ্পল। চুপ কহরই রযাকল। নযা েহল শ্জহলরযা শ্ির পযাহি শ্য। করযা িলল 
নযা। তপু শ্নৌকযাে উঠল। হজহলহ্র জযাল শ্রহক মযাছ ণনল। ণকন্তু শ্জহলরযা িুিহত পযািল। তযারযা তযািযা করল। তপুরযা 
শ্জযাহর শ্নৌকযা চযালযাল। মহন মহন িলল, ‘এ মযা! িরহত পযারল নযা’।

 y কৃত্যযাণল নং-  ১/৬
ণিক্ক ণিণক্কযা উিে শ্ক্হত্রই অনুরূপ সেজতর পযাঠ মতণর করহিন এিং মযান অনুসযাহর এহক এহক পযাঠগুণল ণিশুহ্র 
মহি্য পযাঠ করযাহিন। স্ব-পঠনই শ্য এ�যাহন মূল করযা শ্সিযা সি সমে মহন রযা�হত েহি।   

কৃত্যযাণল নং- ২ 
িণেণি্থ্্যযালে কৃত্যযাণলঃ

পযাঠ্যযাংহির মূল উহদ্ি্য েল ছযাত্র ছযাত্ররীহ্র মহি্য অনুসণন্ৎসযা জযাণগহে শ্তযালযা। অজযানযাহক জযানযা, অহচনযাহক শ্চনযা, 
সযােণসকতযা, নতুন ণকছু জযানযার/আণিষ্যাহরর আনন্দ ইত্যযাণ্ গহি শ্তযালযা। িযাতিহি অণিযযাহন নযা শ্গহলও িণে্থণি্্যযালে 
কৃত্যযাণলহত অনুরূপ ণকছু পণরণস্ণত মতণর কহর ছযাত্র ছযাত্ররীহ্র মহি্য এই শ্িযাি গহি শ্তযালযা শ্যহত পযাহর।

১) ণিক্কণিণক্কযা ছযাত্র ছযাত্ররীহ্র তযাহ্র চযারপযাহির প্কৃণত, পণরহিি, গযাছ �ুল িযাণি মযানুষ ঘিনযা ইত্যযাণ্ 
�ুি িযাহলযা িযাহি পয্থহিক্ি কহর শ্নযাি িুহক নণরিুক্ত করহত িলহিন। 

নরীহচ ণকছু পণরণস্ণতর নমুনযা শ্্ওেযা েল। 

(ক) প্ণতণ্ন আসযা যযাওেযার পহর েঠযাৎ একণ্ন নজহর পিল এক অদু্ভত িরহনর �ুল/ �ল/ গযাছ। 
(�) িৃণষ্ট িযা অন্য শ্কযান কযারহি শ্কযাহনযা শ্পযাহিযা মণন্দহর ঢুহক পহি নতুন ণকছু একিযা শ্্�হত পযাওেযা
(গ) ণি্্যযালহের পহরর িযাহরর একণি গযাহছ �ুি সুন্দর এক নযাম নযা জযানযা পযাণ� শ্্�হত শ্পহল--- 
(ঘ) ণি্্যযালহের ণপছহনর িযাগযাহন পযাণ�র িযাসযাে স্্য ণডম �ুহি শ্িহরযাহনযা পযাণ�র িযাচ্যা। 
(ঙ) ন্রীর িযাহর শ্িিযাহত ণগহে পযাহির শ্িযাহপ সযাহপর একণি শ্�যালস পহি রযাকহত শ্্�যা। ইত্যযাণ্

এই িরহনর ণিণিন্ন পণরণস্ণতহত ণক মহন েহেণছল শ্কমন শ্লহগণছল—তযাহ্র অনুিূণতর করযা শ্রেিরীকহক্ ণ�হর সকহলর 
সযাহর আ্যান প্্যান করহি। 

কৃত্যযাণল নং- ৩  
সৃজনমূলক কৃত্যযাণলঃ

অণিযযাহনর শ্রযামযাঞ্ পযাওেযা শ্গহছ এমন শ্কযাহনযা ঘিনযা িযা ভ্রমনহক শ্কন্দ্র কহর ণিশুরযা ্লগত িযাহি শ্কযাহনযা কযাণেনরী 
িযানযাহত িযা ণল�হত পযাহর। ্হলর মহি্য শ্কউ একজন ণনহজর মত ছণি আঁকহত পযাহর। 

 y কৃত্যযাণল নং-  ৩/১
এ ণিষহে নযানযান গহল্পর িই পযাওেযা যযাে। হসগুণল শ্জযাগযাি কহর ণি্্যযালে িযা শ্রেণিকক্ গ্ন্যাগযার মতণর করহত েহি। 
সমেমত এই িইগুণল ণিশুহ্র স্বযািরীন পযাহঠর জন্য ণ্হত েহি। পযাহঠর পর ণিষেণি ণনহে ণিশুহ্র সযাহর আহলযাচনযা 
করযা শ্যহত পযাহর।

কৃত্যযাণল নং- ৪   
্ৃি্য-রেযাি্য কৃত্যযাণলঃ

ণিক্ক ণিশুহ্র পযাহঠ আগ্েরী কহর তুলহত চযারণি অণডও ণিসুেযাল ক্রীহপর সযােযায্য শ্নহিন। একণি ্ণক্ি শ্মরুর ণকছু 
ছণি। িরহ�র রযাজ্য। ণিশুরযা অিযাক েহে শ্্�হি। মযাহি মযাহি রযামযাহিন। ছণিহত যযা শ্্�যাহনযা েহচ্ছ তযা ণনহে প্শ্ন 
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করহিন। ওরযা িলহি। তযা শ্িযাহড্থ ণল�হিন। আপনযারযা উপস্যাপনযার মহি্য ণ্হে ণিশুহ্র ্ণক্ি শ্মরু ণনহে যযাহিন। 
ণিশুরযা শ্স�যাহন শ্গহল ণক করহি তযা ণনহে নযানযা মজযার প্শ্ন করহিন। এরপর আপণন ক্যযাহটেন স্হির ছণিণি শ্্�যাহিন। 
মযানুষ ণকিযাহি ্ুগ্থম জযােগযা গুহলযাহত শ্পঁহছ যযাহচ্ছ তযা তুহল িরহিন। ওহ্র মতযামত শ্নহিন। হক শ্ক শ্যহত চযাে তযা 
জযানহত চযাইহিন। তযার জন্য তযাঁরযা ণক ণক প্স্তুণত শ্নহি তযাও জযানহিন। আর শ্িযাহড্থ ণলহ� রযা�হিন। পযািযাপযাণি আপণন 
মযাউন্ট এিযাহরস্ট অণিযযান ণকংিযা িক্সযার জগেহল পযাহে শ্েঁহি অণিযযান তুহল িরহিন। আহলযাচনযাে নযানযা নতুন িব্দ উহঠ 
আসহি। তযা অন্যযান্য ণিশুরযা যযাহত প্হেযাগ কহর তযার সুহযযাগ কহর শ্্হিন। হকযান ণিশু ক�ন িযািযা মযাহের সযাহর, ্যা্ু, 
ণ্্যার সযাহর ণকংিযা পযািযার িনু্হ্র সযাহর শ্কযাহনযা অণিযযান কহরহছ ণকনযা তযা জযানহত চযাইহিন। নতুন মযাঠ শ্্�যা, জলযা 
শ্্�যা, সমুদ্ শ্্�যা ণকংিযা িযাণি শ্রহক একিু ্ূহর িহপর মহি্য লুণকহে রযাকযা শ্ছযাট্ট পযাণ�র িযাসযাহক শ্্�যা। এ রকম নযানযা 
কযাণেনরীর করযা জযানহত চযাইহিন। ত�ন তযাহ্র মহনর িযাি শ্কমন েহেণছল তযা ওহ্র িলহত িলহিন।

ণিক্ক ণিণক্কযা গুগুল �ুঁহজ ্ণক্ি শ্মরু অণিযযাহনর শ্কযাহনযা ছযােযাছণি সংহক্হপ ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীহপ তুহল িরহত পযাহরন। 
শ্স�যাহন মযাতৃিযাষযাে স্বরহক্পন কহর ্ৃি্যণিহক আরও আকষ্থিরীে করযা যযাে। ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীপণি মতণরর সমে পযাঠ্যযাংহি 
ি্যিহৃত িব্দগুণলহক যতিযা শ্িণি কহর ি্যিেযার করযা যযাে তযা শ্্�হত েহি। মতযামত শ্্হি ণক কযারহি স্ি এই িরহনর 
অণিযযাহন শ্নহমণছহলন। তযাঁর মহি্য ণক ণক গুি ণছল। হয শ্কযান কযাহজই শ্তযা িযািযা রযাহক। তযা অণতক্রম কহর ণকিযাহি 
লক্্য পূরি করহত েে শ্স ণনহে ণিক্যার্থরীরযা মতযামত শ্্হি।        

কৃত্যযাণল নং- ৫
এরপর ণিক্ক-ণিণক্কযারযা মূল পযাঠ্যযাংহির প্িযান প্িযান িব্দ ও িব্দগুচ্ছগুণলহক চযাহি্থর মযাি্যহম ণিক্যার্থরীহ্র উচ্যারি 
করহত শ্্হিন এিং প্ণতণি িব্দ ণনহে উ্যােরি ণ্হে তযাহ্র অহর্থযাদ্ধযাহর সযােযায্য করহিন। 

িব্দ জযালঃ

আণিষ্যার, সমুদ্যযাত্রযা অন্তর ,অিসন্ন, অজ্ঞযান, অসযাি্যসযািন, জ্গ্েি, তযািু, আকযাঙ্কযা, কমযাণ্ডযার, ণিিযাতযাপুরুষ, তরীব্তর, 
দ্রীপ, ইংল্যযাণ্ড, ্ণক্ি শ্মরু, নহিম্বর, ণডহসম্বর, ্লসুদ্ধ, হ�ব্রুেযাণর, হলিজ, কু্িযা, ্ুরন্ত, অণক্সহজন, অণিযযান, সযা�ল্য, 
�যা্্য কষ্ট, িযাররীণরক ক্মতযা, পণররেম, অজযানযা পর, রেস্য উহম্মযাচন, আনন্দ, ণিহনর �যািযার, ওষুি, হরেক।

 y কৃত্যযাণল নং- ৫/১ 
এিযার ণিক্ক ণিণক্কযাগি গল্পণিহক সেজ ও সংণক্প্ত কহর মতণর কহর ণিক্যার্থরীহ্র পিহত শ্্হিন।  

সযারসংহক্প

অজযানযা পহরর পণরক স্ি। তযাঁর  জ্ ১৮৬৮ ণরিস্টযাহব্দ ৫ইজুন ইংল্যযাহন্ডর ণডিন িযােহরর এক গ্যাহম। স্হির পণরিযাহরর 
অহনহক সযামুণদ্ক ণিিযাহগ কযাজ করহতন। হছযাি িেস শ্রহক সমুদ্ তযাঁহক ডযাক ণ্ত। তযাই সমুহদ্র প্ণত তযাঁর িযাহলযািযাসযা 
ণছল। ণতণন নতুন পহরর সন্যাহন এণগহে এহলন। ্ণক্ি শ্মরু অণিযযাহন যযাত্রযা করহলন।

্ণক্ি শ্মরু আণিষ্যাহর স্ি কমযাণ্ডযার েহলন। আহেযাজক েহলন ‘রহেল কমযাণ্ডযার শ্সযাসযাইণি’।  ১৯০১ যযাত্রযা করহলন। 
এই যযাত্রযাে িি নযাণিক েহলন স্যযার আন্থস্ট স্যযাকিন।

্ণক্ি শ্মরুর চযাণরণ্হক ণছল ির� আর ির�। িরহ�র প্যাচরীর শ্ি্ করযা শ্িি কণঠন। িলযা চহল কণঠন। ক্যযাপহিন 
স্ি ণছহলন সযােসরী। অজযানযাহক জযানযার জন্য এই ্ুগ্থম পহর এহলন। তযাঁর ্লিল সহগে এল। প্িল ঠযাণ্ডযা। পর চলযা 
শ্িি কণঠন। তিুও সি িযািযাহক অণতক্রম করহলন তযাঁরযা। হপঁছযাহলন ির� প্যাচরীহর। কনকহন ঠযাণ্ডযা। এরপর ১৯০২  
শ্�ব্রুেযাণরহত ণকং এডওেযাড্থ দ্রীহপ শ্নযাঙর শ্�হলন। চযাণরণ্হক ্যারুন ঠযাণ্ডযা। ণঠক েল শ্লেজ গযাণিহত যযাহিন। যযাত্রযা শুরু 
েল। পর শ্িি কণঠন েহে উঠল। এক এক জযােগযাে তযাঁিু শ্�হলন, পতযাকযা শ্পযাহতন। �যািযার শ্রহ� রওনযা েন। এইিযাহি 
চহল এল আরও িরীহতর সমে। নহিম্বর আর ণডহসম্বর মযাস। এই িেযানক ঠযাণ্ডযাে শ্লেহজর কুকুরগুণল অসুস্ েহত লযাগল। 
স্যযাকলিনও সুস্ রযাকহলন নযা। অসুস্ েহলন। অণিযযাত্ররীরযা আরও অসুণিিযাে পিহলন। �যা্্যযািযাি শ্্�যা ণ্ল। হলিজ 
গযাণির কুকুরহ্র শ্মহর শ্মহর �যাওেযা েল। হকযানিযাহি এহস শ্পঁছযাহলন ণকংএডওেযাড্থ দ্রীহপ। আিযার যযাত্রযা শুরু করহলন। 
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চযাকযা শ্্ওেযা শ্লিজ গযাণিহত। ণ�রহত িযাি্য েহলন।

১৯০৩ সযাহলও শ্চষ্টযা করহলন তহি ণি�ল েহলন। ১৯০৮ এ স্যযাকলন ্ণক্ি শ্মরু যযাত্রযা করহল ণ�হর আসহত েহলন। 
১৯১০ স্ি রওনযা েহলন। ্ুগ্থম পর চলহত চলহত ১৯১২শ্ত  ঈণসিত শ্্হি শ্পঁহছ যযান। ণকন্তু ওনযার আহগই নরওহযর 
পতযাকযা আর কযাষ্�লহক আমুণ্ডহসহনর ণিজে শ্কতন শ্ল�যা আহছ। স্ি এিযাহর ণ�রহত চযাইহলন। প্ণতকূল পণরণস্হত 
পিহলন। অনন্ত তুষযারপযাহত পর েযারযাহলন। ইিযাণনস পহি শ্গলন। ির� এহস তযাঁহক শ্ঢহক ণ্হে কির রচনযা করল। 
ওিস িযাইহর ণগহে ণ�রহলন নযা। স্হির িররীর কযাণেল েহত লযাগল। িনিিররীহর সমযাণিলযাি করল ওই িরহ�র মযাহি। 
পহর ক্যযাপহিহনর মৃত শ্্হের সহগে ডযাইণরও �ুঁহজ পযাওেযা যযাে।

(৫)
অ্যযাডহিঞ্যার িষ্থযাে

িষ্থযার ণ্হন ইহচ্ছ �ুিরী শ্িিযাহনযা এিং িৃণষ্টহত শ্িজযার আনন্দ ও শ্রযামযাঞ্ ণনহে এই পযাঠ্য। এ�যাহন উপ িযািমূল একণি। 

উপিযািমূল–

িষ্থযার ণ্হন স্বযািরীন িযাহি ণনহজর �ুিরী মত আনন্দ উপহিযাগ এিং মিিহির রেস্য শ্রযামযাহঞ্র অণিজ্ঞতযা। 

 y কৃত্যযাণল নং- ১ 
এ ণিষহে ণিশুহ্র সযােযাহয্য মযানস মযানণচত্র মতণর কহর একণি সম্ভযাি্য িব্দ জযাল ণনম্থযাি কহর ণনহত েহি। এ�যাহন সম্ভযাি্য 
িহব্দর তযাণলকযা শ্্ওেযা েল

িব্দ জযালঃ

্গেল, �ুণত্থ, পিন্ত শ্িলযা, হঘযাি পযাকযাহনযা, ঘুর পযাক �যাহচ্ছ, উল্যাহনযা ছযাতযার মতন, পুহি িযাতযাস, ণি্ু্যৎ শ্নই, মহনর 
ডযানযা শ্মহল ওিযা, স্বযািরীন িযািনযা, ইহচ্ছ ডযানযা, গযা ছমছহম সন্্যযা, িূহতর গল্প, জহলর িযাপিযা আর ঠযাণ্ডযা িযাতযাস, অহচনযাহক 
শ্চনযা, িৃণষ্টর গন্, একেযাঁিু জল।  

 y কৃত্যযাণল নং- ১/১
শ্য ণিশুরযা িযাহলযা িযাহি পিহত পযাহর নযা তযাহ্র জন্য  এক একণি উপিযািমূলহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি সেজ পযাঠ 
ণ্হত েহি। হস�যাহন িব্দ জযাল মতণরর সমে উপহরর উণলিণ�ত িব্দ ও িব্দগুচ্ছহক যতিযা সম্ভি ি্যিেযার করহত েহি। 
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পযাঠণি েহি তৃতরীে শ্রেণির উপহযযাগরী। িযাহক্য চযার পযাচণির শ্িণি িব্দ রযাকহি নযা। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল। 

সেজ পযাঠ 

িৃণষ্ট পিণছল। “হকযারযাও আমযার েযাণরহে যযাওেযার শ্নই মযানযা”—এই গযানণি শ্রণডওহত শুনহছ তমযাল। হিযার েহত িণমহক 
ণনহে চহল এল ন্রীর িযাহর। িণম ন্রীর জহল গযা শ্িজযাল। তমযালও গযাহে মযারযাে জল লযাণগহে চলল। ন্রীহত শ্িণি জল 
ণছল নযা। িযািযা চলণছল। পযার েহে শ্গল ওপযাহর। ণ�হ্ শ্পল। গযাহছ উহঠ �ল শ্�ল। িণমও শ্পল িযাগ। ণিহকল েহি 
েহি। িযাণি শ্যহত েহি তযার। এণ্হক ন্রীর জল শ্িহিহছ। উপযাে! িণমর ণপহঠ শ্চহপ তমযাল �যাণনকিযা এণগহে শ্গল। 
িণমও এক্ম ণিহজ শ্গহছ। তমযাল িহে িণমর গলযা জণিহে িরল। তযারপর শ্কযান রকহম িযাণি ঢুকল। িযাণি ণ�হর সি 
করযা িলল। শুহন সিযার শ্চযা� কপযাহল। ঠযাম্মযা িলহলন- ণক ্ুষু্ট েহেণছস শ্র শ্তযারযা।       

 y কৃত্যযাণল নং- ১ /২
অনুরূপিযাহি আহরযা কহেকণি সেজপযাঠ মতণর কহর িি িি েরহ� “পঠন কযাড্থ” ততণর করহত েহি। ঐ অংিগুণল 
তৃতরীে  শ্রেণির পঠহনযাপহযযাগরী েহি। উপহরর কৃত্যযাণলর মতই তযা ি্যিেযার করহত েহি। 

 y কৃত্যযাণল নং- ১/৩
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মতযা আরও নরীহচ, তহি মযানস মযানণচত্র শ্রহক উহঠ আসযা ণিশুর জযানযা অজযানযা িব্দগুণলহক 
িি কযাড্থহিযাহড্থ সযাণিহে ণ্হত েহি এিং ঐ ণিশুহক িযা ণিশুহ্র ্লণিহক ণিহিষ নজর ণ্হে িব্দ উচ্যারহি অি্যস্ 
করযাহত েহি। এ শ্ক্হত্র যুক্তিহি্থর িব্দগুণলহক আলযা্যা চযাহি্থ  িরহত েহি। যুক্ত িহি্থ শ্কযান শ্কযান িি্থ আহছ তযা শ্িহঙ 
শ্্ণ�হে ণ্হত েহি। সযাহর সযাহর ণিক্ক ণিণক্কযাগনহক প্যাসণগেক িযাহি িব্দ িযা িহব্দর অর্থ সরযাসণর নযা িহল ণ্হে 
আরও একিযার প্যাসণগেক পণরণস্ণত অনুযযােরী উ্যােরি ণ্হে তযাহ্র মহি্য সংণলিষ্ট িহব্দর শ্িযাি গহি তুলহত েহি এিং 
ণিশুরযা যযাহত ণনহজর শ্চষ্টযাে অহর্থযাদ্ধযাহরর আনন্দ পযাে তযার ি্যিস্যা করযার জন্য ণিক্ক ণিণক্কযাহ্র যহরষ্ট মিয্থিরীল 
েহত েহি।  

 y কৃত্যযাণল নং- ১/৪
্ু এক ণ্হনর মহি্য  িব্দগুণল রপ্ত েহল তযাহ্র কহেকণি সেজতর পযাঠ ণ্হত েহি। তযার মযান েহি প্রম শ্রেণির 
শ্িহষর ণ্হকর পযাহঠর মত। ্ুণি িযা ণতনণি িব্দ সম্মণলত িযাক্য েহি। চণচ্থত িব্দ িযা িব্দগুণলহকও শ্স�যাহন প্হেযাগ 
করহত েহি। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েলঃ

সেজতর পযাঠঃ- (ণদ্তরীে শ্রেণির উপহযযাগরী)

নরীল আকযাি। পযাণ�র ্ল উহি চহলহছ। েঠযাৎ শ্মঘ ডযাকহত শুরু করল। সযারযা আকযাহি শ্মঘ। গযাহছরযা ্ুহল উঠল। 
পণরর মহতযা তমু কঁুহি ঘর শ্রহক শ্িহরযাল। হমহেণি ছুিল �ল কুিযাহত। িৃণষ্ট নযামল। তমু অহনক �ল তুলল। ্ যাহরযােযান 
এল লযাণঠ ণনহে। হেযাচি শ্�হে পিল শ্স �লগুহলযা ছণিহে শ্গল মযাণিহত। তযারপর উহঠই ণ্ল শ্্ৌি। িম িম কহর 
িৃণষ্ট পিহছ। উঠযাহন জল জহমহছ। হিজযা কযাক িহস আহছ গযাহছ। তমু শ্নৌকযা িযানযাল কযাগহজর। ্ু ণতনহি এণগহে ণ্ল 
নযালযাে। একিযা শ্নৌকযাে কযাহকর জন্য পযাউরুণির িুকহরযা রযা�ল। কযাক উহি এহস পযাউরুণি ণনল। হনৌকযা ডুহি শ্গল। 
তমু তযাণল ণ্হে উঠল।

 y কৃত্যযাণল নং- ১/৫
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মতযা আরও ণনহচ তহি সেজতর পযাঠগুণলহক আরও সেজ করহত েহি। এর মযান েহি 
প্রম শ্রেণির মহতযা। ্ুণি িযা ণতনণি িব্দ ণনহে িযাক্য গঠন েহি। এই িযাহি কহেকণি সেজতর পযাঠ মতণর করহত েহি 
এিং আরও শ্িণি ণপণছহে পিযা ণিশুহ্র মহি্য প্হেযাগ করহত েহি। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েলঃ   

সেজতর পযাঠঃ- (প্রম শ্রেণির উপহযযাগরী)  

আকযাি কযাহলযা। িৃণষ্ট পিহছ। িম িম িম িম। নরীলু ছুিহছ। কযালু িউ িউ কহর ছুিহছ। ্ূহর একিযা ঘর শ্্�ল। 
শ্্ৌহি শ্গল। কযালুও ঢুকল। ণিতহর ণছল একিযা পযাণ�। হস িলল- হক? হক? নরীলু িলল- আণম, হগযা, আণম। পযাণ� 
িলল- এই িৃণষ্টহত িযাইহর শ্কন।
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 y কৃত্যযাণল নং- ১/৬
ণিক্ক ণিণক্কযা উিে শ্ক্হত্রই অনুরূপ সেজতর পযাঠ মতণর করহিন এিং মযান অনুসযাহর এহক এহক পযাঠগুণল ণিশুহ্র 
মহি্য পযাঠ করযাহিন। স্ব-পঠনই শ্য এ�যাহন মূল করযা শ্সিযা সি সমে মহন রযা�হত েহি।   

কৃত্যযাণল নং– ২
িণেণি্থ্্যযালে কৃত্যযাণলঃ

ণিক্ক ণিণক্কযা ছযাত্র ছযাত্ররীহ্র তযাহ্র িযাণির িিহ্র কযাছ শ্রহক তযাহ্র শ্ছযাি শ্িলযাে এমন িষ্থযার ণ্হনর মিরিরীে 
ঘিনযা সংগ্ে করহত পযাহর। এই সমতি অণিজ্ঞতযা  ণনহে সিযাই একণ্ন গল্প করহত পযাহর। গল্প িলযার সমে সংণলিষ্ট 
িব্দ িযা িব্দ গুচ্ছ ি্যিেযার করহত পযাহর। অতরীহতর িষ্থযা এিং িত্থমযাহনর িষ্থযার রূহপর পযার্থক্য করহত পযাহর। িষ্থযার 
ণ্হনর শ্রযামযাঞ্ শ্কমন লযাহগ তযা যরযাহযযাগ্য  িহব্দ িি্থনযা করহত িলহত েহি। এর �হল শ্রযা্ জ্বযালযার শ্য সমস্যযা তযাও 
িি্থনযা করহি। এর �হল শ্য শ্য িযািনযার ণিষে �ুঁহজ পযাহি তযাও শ্নযাি িুহক সংহক্হপ ণলহ� রযা�হি। 

কৃত্যযাণল নং- ৩
ণিক্ক ণিণক্কযা রূপ করযার একিযা গল্প ণিশুহ্র শ্িযানযাহত পযাহরন। একিযা উ্যােরিঃ- 

১ম গল্প-

শ্ছযাট্ট িনু্রযা শ্তযামযাহ্র একিযা রূপকরযার গল্প শ্িযানযাহিযা। গল্পণির নযাম 'চন্দ্রদ্রীহপর রযাজকন্যযা'। এই চন্দ্র দ্রীহপর রযাজযা 
ণছহলন চন্দ্রকযান্ত আর রযানরী চম্পযািতরী তযাহ্র একমযাত্র কন্যযা রযাজকুমযাররী চন্দ্রযািতরী। হস শ্যন রূহপ লক্ষরী গুহি সরস্বতরী। 
িেস কত? হতযামযাহ্র শ্রহক একিু িি েহি। হিি সুহ�ই কযািণছল তযার ণ্ন। রযাজযা রযানরী ্যাস ্যাসরী ও প্জযাহ্র 
নেহনর মণন রযাজকুমযাররী চন্দ্রযািতরী।

একণ্ন শ্স �ুল িযাগযাহন স�রীহ্র সযাহর শ্�লণছল, তযারপর ঘিল শ্সই ঘিনযা। 

ম্ত্য রযাজ শ্স�যাহন েযাণজর। তযার ইেযা িি িি কযান। ণিিযাল ণি্ঘুহি শ্চেযারযা। লম্বযা লম্বযা েযাত পযা। িি িি ্যাঁত, িি 
িি ন�, মযারযািযা শ্নিযা, তযাহত ্ুণি ণিং। হ্হ� সিযাই িহে ণচৎকযার করল। হস কযাউহক ণকছু নযা িহল রযাজকুমযাররী 
চন্দ্রযািতরীর েযাতণি িহর িলল শ্তযামযাহক আমযার পুহত্রর সহগে ণিহে ণ্হে আণম চন্দ্রদ্রীহপর সহগে ণমত্রতযা করি।

রযাজকুমযাররী শ্কঁহ্ িলল-- আমযাহক শ্ছহি ্যাও। ত্ত্য েযা েযা কহর শ্েহস ওহক েযাহতর তযালুহত তুহল ণনহে ণনহজর রযানরী 
কযাহছ ণ্হে ণ্ল। িলল-- রযাজযা চন্দ্রকযান্ত ণনহজ আমযার কযাহছ আসহি ণিহে ণ্হত। এ�যাহনই ণিহে েহি। তহিই ছযািযা 
পযাহি রযাজকুমযাররী। ত্ত্য রযানরীর ্ুণি জযা্ু কযাণঠ ণছল। একণি শ্ছযাঁেযাহল মযানুষ পশু-পযাণ� পযারর েহে যযাে আর অপরণি 
শ্ছযাঁেযাহল মরযার মত ঘুণমহে পহি। মযারযাে শ্ছযাঁেযাহল শ্িঁহচ ওহঠ। ত্ত্য রযানরী ণদ্তরীে জযা্ুকযাণঠ রযাজকুমযাররীর পযাহে ওপর 
শ্রহ� ণচর ণনদ্যাে পযাণঠহে ণ্ল। আিযা ণছল ঘুম শ্রহক তুহল চন্দ্রযািতরীহক পুত্রিিূ করহি।

ওণ্হক �ির শুহন শ্রহগ আগুন রযাজযা চন্দ্রকযান্ত। িলহলন, ণক? রযাজ কন্যযার ণিিযাে ম্ত্য পুহত্রর সযাহর? অসম্ভি। কযাহজই 
সেস্র মসন্য-সযামন্ত পযাঠযাহলন রযাজকুমযাররীহক উদ্ধযার করযার জন্য। ণকন্তু তযারযা আর ণ�হর এহলযানযা। ত্ত্য রযানরী তযাহ্র 
পযারর কহর ণ্ল সিযাইহক। এহক এহক অহনক রযাজপুত্র মন্ত্ররীপুত্র শ্গল তযারযাও ণ�রল নযা। অগত্যযা রযাজযা ণনরুপযাে েহে 
শ্ঘযাষিযা করহলন শ্য শ্কযান মযানুষ রযাজকুমযাররীহক উদ্ধযার কহর ণ্হত পযারহিন, তযাহক ণতণন যযা চযাইহিন তযাই শ্্হিন। 
রযাজকন্যযা এমনণক রযাজত্ব ও। কযাহজই লযাি আর শ্লযাহির িহি অহনক সযািযারি প্জযারযাও শ্গল ণকন্তু শ্কউ ণ�হর এল 
নযা। রযাজযা েতযািযাে অসুস্ এিং রযানরী শ্কঁহ্ শ্কঁহ্ ণিছযানযাে িয্যযা ণনহলন। 

রূপনগহরর রযাজযা রূদ্নযার ও রযানরী রূপিতরী। রযানরী ও রযাজযা তযাহ্র একমযাত্র পুত্র রযাজকুমযার রূপমনযার। রযাজকুমযার 
রূপমনযার িরীষি সযােসরী, িুণদ্ধমযান এিং শ্ঘযািযাে চিহত পিু। অস্ত্র ণিক্যা চলহছ তযার।  রূপনগহরর আকযাহি-িযাতযাহস 
আনযাহচ-কযানযাহচ রযাজ ্ রিযাহরর অন্দরমেহল এ�ন শুিু একিযাই �ির 'চন্দ্রযািতরী'। ্ যাণস মযান্যার মুহ� রূপম রযাজকুমযাররী 
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চন্দ্রযািতরীর নযাম এতিযার শুহনহছ শ্য তযার সিই শ্যন শ্চনযা েহে শ্গহছ। মযান্যার মুহ� শুহনহছ শ্স নযাণক সযাত সমুদ্ শ্তহরযা 
ন্রী পযার আর শ্তপযান্তহরর মযাঠ শ্পণরহে অহনক অহনক ্ূহর রযাহক। 

কযাউহক ণকছু নযা জযাণনহে রযাজপুত্র তযার শ্ছযাি তরিযাণর ণনহে পক্রীরযাহজ শ্িণরহে পহি। রযাজপুত্র সযাত সমুদ্ শ্তহরযা ন্রী 
শ্পণরহে এহস শ্তপযান্তহরর মযাহঠ এহস শ্পঁছযাহলযা, মযাহঠর শ্িষ �ুঁহজ নযা শ্পহে ক্যান্ত েহে েতযাি রযাজপুত্র শ্চযাহ� মররীণচকযা 
শ্্�হত শ্পল। একণি ছযাতযার মহতযা গযাছ শ্্হ� তযার তলযাে িসহলযা সুন্দর িযাতযাস সুন্দর ছযােযা শ্্হ� শ্েলযান ণ্হে গযাহছর 
গুণিহত ঘুণমহে পরল।

ণঠক ত�নই, ি্যযাগেমযা পযাণ� গযাহছর ওপর শ্রহক ি্যযাগেমরীহক শ্ডহক িলল রযাজপুহত্রর কপযাহল জহের ণিকযা আহছ। এই 
রযাজপুত্র েেত উদ্ধযার করহি রযাজকন্যযাহক, ওহক অস্ত্র-গুণল ণ্হে ্ যাও ছিযািযা শুণনহে ্ যাও তহিই ণকনযা রযাজপুত্র শ্পঁছযাহত 
পযারহি। ি্যযাগেমরী ছিযা কযািহত লযাগল 

নযাক িরযাির যযাহি
ম্ত্যপুররী পযাহি
�লণি শ্�হল কপ,
করহি িহস জপ
পযাতযা শুঁহক যযাস। 
�ুল শ্্�হল িপযাস। 

েঠযাৎ প্চন্ড শ্রযাহ্র তযাহপ রযাজপুহত্রর ঘুম শ্িহগে শ্গল। ঘুম শ্িহঙ ছযাতযার মহতযা ি্যযাগেমযা-ি্যযাগেমরী শ্ক শ্্�হত শ্পল। 
তযাহ্র শ্রহক ণকছু �ুল �ল ও পযাতযা ণনল এিং ছিযাণি মু�তি করহত করহত পক্রীরযাহজ চহি শ্্ ছুট্। এক ছুহি এল 
ম্ত্যপুররীহত। হকযাণি শ্কযাণি ম্ত্য তযার ণ্হক শ্তহি আসহছ। হস �ুল শ্্�যাহচ্ছ আর তযারযা িপযাস কহর মযাণিহত পহি 
যযাহচ্ছ। এমন কহর সিযাইহক কযািু কহর িযািল-- তযাইহতযা জযা্ুকযাণঠ রযানরীর কযাহছ। জযানহত পযারহলই আমযাহক পযারর 
করহি। এমন সমে শ্্হ� �হলর িযাগযাহন একিযা �ল ণনহে েযাহত শ্ঘযারযাহচ্ছ এক ম্ত্য পুত্র। এক ণনহমহষ রূপযা ণগহল 
শ্�লল শ্সই �ল। এই �লণিহক শ্�হতই ম্ত্যপুত্র েযাত শ্জযাি কহর রূপমহক িলল- হুজুর, আহ্ি করুন। রূপম 
িলল জযা্ুকযাণঠিযা শ্্, রযািরীর কযাছ শ্রহক ণনহে এহস শ্স জযা্ুকযাণঠ তুহল ণ্হলযা রযাজপুহত্রর েযাহত। রূপম িলল-রযাজকুমযাররীর 
কযাহছ ণনহে চল আর রযাজকুমযাররীহক িযাঁণচহে শ্্। পযাহে কযাণঠ মযারযাহত শ্ছযাঁেযাহত রযাজকুমযাররী উহঠ িসল। পযারর েহে 
যযাওেযা মযানুষ ও পশুহ্র িযাঁণচহে ণ্হত িলযাহত ম্ত্য কুমযার িলল--- ওিযা পযারি নযা। ওই জযা্ুকযাণঠ সিযার গযাহে ণতনিযার 
শ্ছযােযাহল ওরযা শ্িঁহচ যযাহি। তযারপর রযাজপুত্র সিযাইহক িযাঁণচহে রযাজকুমযাররীহক পক্রীরযাহজ চণিহে শ্তপযান্তহরর মযাহঠ এহস 
শ্্হ� মযান্যা ্যাণস, তযার িযািযা-মযা আর চন্দ্রযািতরীর িযািযা-মযা সিযাই এণগহে আসহছ। রযাজযা চন্দ্রকযান্ত আর রযানরী চম্পযািতরী 
একমযাত্র কন্যযাহক ণ�হর শ্পহে িরীষি �ুণি। ্ুই শ্্হির রযাজযার সহগে ণমত্রতযা েল এিং তযারযা ণঠক করহলন ণিহের িেস 
েহল ওহ্র ণিহে েহি।

আমযার গল্প �ুরযাহলযা ণকন্তু এিযা শুিু গল্প। রযাজপুহত্রর মত কযাউহক ণকছু নযা জযাণনহে শ্কযারযাও শ্যও নযা শ্যন। কযারি ি্যযাগেমযা 
ি্যযাগেমরী িহল ণকছুই শ্নই। ত্ত্য িহলও ণকছু শ্নই। তহি শ্ছহল িরযার মত ণকছু িযাহজ শ্লযাক সমযাহজ আহছ। 

 y কৃত্যযাণল নং- ৩/১
এ ণিষহে নযানযান গহল্পর িই পযাওেযা যযাে। হসগুণল শ্জযাগযাি কহর ণি্্যযালে িযা শ্রেণিকক্ গ্ন্যাগযার মতণর করহত েহি। 
সমেমত এই িইগুণল ণিশুহ্র স্বযািরীন পযাহঠর জন্য ণ্হত েহি। পযাহঠর পর ণিষেণি ণনহে ণিশুহ্র সযাহর আহলযাচনযা 
করযা শ্যহত পযাহর। 

 y কৃত্যযাণল নং- ৩/২ 
ণিশুহ্র আহগ শ্িযানযা শ্কযান গল্প রযাকহল তযা ণনহে একণ্ন 'গল্প ্যা্ুর আসর' করযা শ্যহত পযাহর। গল্প শুহন ণনহজহ্র 
মত কহর অহনক নতুন গল্প মতণর করহত পযাহর। 
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কৃত্যযাণল নং- ৪ 
্ৃি্যরেযাি্য কৃত্যযাণলঃ 

উহপন্দ্রণকহিযার িযা িযাংলযার চযালু শ্কযাহনযা রূপকরযার গল্পহক ্ৃি্য রেযাি্য মযাি্যহম শ্্�যাহনযা শ্যহত পযাহর। পহর শ্সই গল্পগুণল 
এহক অপহর িলযািণল করহত পযাহর।

কৃত্যযাণল নং- ৫ 
এরপর ণিক্ক-ণিণক্কযারযা মূল পযাঠ্যযাংহির প্িযান প্িযান িব্দ ও িব্দগুচ্ছগুণলহক চযাহি্থর মযাি্যহম ণিক্যার্থরীহ্র উচ্যারি 
করহত শ্্হিন এিং প্ণতণি িব্দ ণনহে উ্যােরি ণ্হে তযাহ্র অহর্থযাদ্ধযাহর সযােযায্য করহিন।   

িব্দ জযালঃ

গযাছহকযামর, ্ গেল, হনযালক, �ুণত্থ, পিন্ত শ্িলযা, িযাি শ্জযািযা, হঘযাি পযাকযাহনযা, ঘুরপযাক �যাহচ্ছ, উল্যাহনযা ছযাতযার মত, িযাতযাস, 
ণি্ু্যৎ, মহনর ডযানযা শ্মহল, স্বযািরীন িযািনযা, ইহচ্ছ, অহচনযাহক শ্চনযা, িৃণষ্টর গন্, িুিু িুিু, মন ছিপি, হিপহরযােযা িৃণষ্ট, পযাি 
শ্ক্ত, ণ্গন্ত পয্থন্ত, হ্িযান্তর, ণনরযারেে, গজ্থন, আষযাঢ়যান্ত, ঠক ঠক কহর কযাঁপহত কযাঁপহত, সূয্থযাতি শ্ল�যা, রক্তেরীন, 
তুক- তযাক।      

 y কৃত্যযাণল নং- ৫/১ 

এিযার ণিক্ক ণিণক্কযাগি গল্পণিহক সেজ ও সংণক্প্ত কহর মতণর কহর ণিক্যার্থরীহ্র পিহত শ্্হিন। 

সংণক্প্তসযারঃ

গরহমর ছুণিহত শ্ল�ক গ্যাহমর িযাণি এহসহছন। �ির শ্পহে শ্ছযাহিযা আর শ্সহজযা ণপণসমযার চযার শ্ছহল শ্মহে এহস েযাণজর। 
তযারযা িেহস অল্প শ্ছযাি িহিযা। হসহজযাণপণসমযার শ্মহে শ্িি ডযাকযািুহকযা। গযাছহকযামর শ্িঁহি গযাহছ উহঠ যযাে। মযারযামযাণর 
লযাগহল ্ হল ্ হল লহি। এিযার ণঠক েল তযারযা শ্ছযাহিযা ণপণসমযার িযাণি যযাহি তযারপর শ্সহজযা ণপণসমযার িযাণি। সকযালহিলযা 
শ্�নযা িযাত শ্�হে চযারিযাই শ্িযান শ্িণরহে পিল। ণনহজহ্র মহি্য আনন্দ শ্যন িহর নযা। আনন্দ শ্যন িযাতযাহসর মত হুহু 
কহর ছুিহছ। ক�হনযা ক�হনযা �ুণত্থ শ্যন রযামিনুর মত ণঠকরহচ্ছ। মজযা করহত করহত পর চলযা েল। হছযািণপণসমযার 
স্বযামরী মযারযা শ্গহছন। একযাই সি সযামলযান। তযাঁর প্চুর প্যাি িণক্ত। হছযাি ণপণসমযার কযাহছ ্ুণ্ন শ্রহক তযার চন্দ্রেযার গ্যাহম 
শ্সহজযাণপণসমযার িযাণির ণ্হক রওনযা েল। তেতে কহর পর চলহত চলহত শ্মঘ উঠল শ্যন নরীল ঘযাস ণ্হে শ্িযানযা পযাণ�র 
িযাসযা। িযাতযাস আর ণি্ু্যৎ মযাহি মহি্য শ্ঘযাঁি পযাকযাহত লযাগল। এরপরই পুিপযাি িৃণষ্ট শুরু েল। ওহ্র সহগে ণছল তযাণপ্মযারযা 
একণি ছযাতযা। েযাওেযার ্মহক উহল্ শ্গল। িৃণষ্টর জল জহম শ্গল রযাতিযাে। 

সহন্হিলযা ণপণসর িযাণির কযাহছ এহস িুিল শ্য পুকুর আর মযাহঠর জল এক েহে শ্গহছ। পুরযাহনযা মক মযাছ সযার শ্িঁহি 
চলহছ। উল্যান ছযাতযা ণ্হে কহেকিযা কইহক িহর রযা�যা েল। হসজ ণপণসেযামযার িযাণি ণতন ণ্ন কযািল। তিু িৃণষ্ট আর 
রযাহম নযা। ণপণস ছযািহত নযারযাজ। িযাণি ণ�হর যযাওেযার জন্য মন ছি �ি করহছ। ণপসতুহতযা িযাই একিযা তুক িলল। 
একহিযািযা পুর িলহল নযাণক িৃণষ্ট কহম যযাে। হল�যা েল- কযাণিপুর, চযাঁ্পুর, �হতপুর, ি্রপুর, ণিিপুর, অনুরযািযাপুর। 
ণকন্তু আকযাহি অহিষ শ্মঘ। ্ুপুহর �যাওেযার পহর শ্ল�ক শ্ছযাি িযাইহক িহল লুণকহে শ্িণরহে পিল।    

পরঘযাি শ্িজযা । িৃণষ্ট েহি েহি। হল�ক েন েন কহর পযা চযালযাল। পহর িৃণষ্ট শুরু েল। অহনক পর শ্যহত েহি। মযাহঠ 
িৃণষ্টর িরীষি শ্জযার। ণপহঠর উপহর িৃণষ্ট পিহত লযাগল। হল�হকর গযাহে শ্যন শ্পহরক গযাঁরযা েযাহত লযাগল, হকউ শ্যন 
র্যযািিযা েযাহত চহির পর চি মযারহছ। িহির শ্িগ শ্ল�কহক তযাণিহে ণনহে শ্গল। অণিরেযান্ত িৃণষ্ট আর েযাওেযার ্মহক 
শ্ল�হকর িররীহর কযাঁপুণন ণ্হত শুরু করল। হ্ৌি শুরু করহলন সিযাই। সযামহন শ্্�হলন চযাঁ্ণসর শ্লযােযার পুল। িৃণষ্ট 
একিু িরহলও শ্ল�হকর কযাঁপুণন আরম্ভ েল। িযাণি য�ন শ্পঁছযাহলন শ্মঘহলযাহক রক্তেরীন শ্িষ সূয্থযাতিহল�যা। িযাণি 
শ্পঁছযাহতই সিযাই অিযাক। তযািযাতযাণি গযা মুহছ শুকহনযা জযামযা পহর পুরু কযাঁরযা গযাহে ণ্হে শুহে পিযা েল।  
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 y কৃত্যযাণল নং- ৫/২
এর পর ণিশুরযা সেজিযাহি সংণক্প্ত সযারণি পিহত পযারহল ণিক্ক ণিণক্কযারযা মূল পযাঠ্যণি পযাঠ করযাহিন। স্বপঠহনর 
মযাি্যহম যযাহত তযাঁরযা গল্পণি অনুিযািন করহত পযাহর তযার শ্চষ্টযা করহিন। পহর িযাণক ণ্ন গুণলহত ‘েযাহত কলহম’ অংিণি 
করযাহিন।     

(৬)
ন্রী পহর 

এই পযাহঠ্য ব্হ্মপুত্র ন্রীর উপর ণ্হে শ্নৌকযা ভ্রমহির অণিজ্ঞতযা ও ণনসগ্থ শ্িযািযার িি্থনযা আহছ। এ�যাহন একণিমযাত্র 
উপিযািমূল ণনহে কযাজ করযা শ্যহত পযাহর।     

উপ িযািমূলঃ- প্যাকৃণতক িস্তু ণনণিিিযাহি পয্থহিক্ি করহল ণিণিন্ন তুলনযা ও কল্পনযা মহন আহস এিং তযা শ্রহক প্যাপ্ত 
আনন্দ শ্িযাি। 

 y কৃত্যযাণল নং- ১ 
এ ণিষহে ণিশুহ্র সযােযাহয্য মযানস মযানণচত্র মতণর কহর একণি সম্ভযাি্য িব্দ জযাল ণনম্থযাি কহর ণনহত েহি। এ�যাহন সম্ভযাি্য 
িহব্দর তযাণলকযা শ্্ওেযা েল। 

িব্দ জযালঃ

শ্মহঘর মত পযােযাি, লযাল রযালযার মহতযা সূয্থ, রুহপযার রযালযার মহতযা পূণি্থমযার চযাঁ্, আকযাি জুহি িগর �ুহলর মহতযা তযারযা, 
সযা্যা চযামহরর মহতযা কযাি �ুল, হমযাচযার মত শ্িহস রযাকযা শ্নৌকযা, েলু্ গযাঁ্যার ণিছযানযা, সিুজ কযাহপ্থহির মহতযা িযান 
শ্�ত,লযাল আণিহরর মহতযা সূয্থ, সযাহপর মহতযা ন্রী চহলহছ এঁহক শ্িঁহক, মণি মুহক্তযার মত ন্রীর িযাহরর পযাররগুহলযা।

 y কৃত্যযাণল নং- ১/১
শ্য ণিশুরযা িযাহলযা িযাহি পিহত পযাহর নযা তযাহ্র জন্য  এক একণি উপিযািমূলহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি সেজ পযাঠ 
ণ্হত েহি। হস�যাহন িব্দ জযাল মতণরর সমে উপহরর উণলিণ�ত িব্দ ও িব্দগুচ্ছহক যতিযা সম্ভি ি্যিেযার করহত েহি। 
পযাঠণি েহি ণদ্তরীে শ্রেণির উপহযযাগরী। িযাহক্য চযার পযাচণির শ্িণি িব্দ রযাকহি নযা। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েলঃ
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সেজ পযাঠ

জলগেরী ন্রীহত শ্নৌকযা চহলহছ। ন্রীর পর সযাহপর মহতযা এঁহক শ্িঁহক শ্গহছ। ণিহকল েহি েহি। সূয্থ পণচিহম যযাহি। 
আকযাি শ্যন লযাল আণিহর রণজিত েহেহছ। কহর শ্�হলহছ। ্ূহর পযাণ�র ্ল উহি চহলহছ। মহন েহচ্ছ লযাল আকযাহি 
কযারযা শ্যন সযা্যা �ুল ছণিহয ণ্হেহছ। ্ূহর শ্্�যা শ্গল শ্মযাচযার শ্�যাহলর মহতযা শ্নৌকযা, হিহস শ্িহস চহলহছ। সূয্থ এিযার 
চহলহছ অতিযাচহল। আকযাহির রঙ লযাল শ্রহক িরীহর িরীহর নরীল েহে উঠল। জলছণির মত ্ু একিযা কযাক কযা কযা কহর 
উঠল।

 y কৃত্যযাণল নং- ১/২
অনুরূপিযাহি আহরযা কহেকণি সেজপযাঠ মতণর কহর িি িি েরহ� “পঠন কযাড্থ” ততণর করহত েহি। ঐ অংিগুণল 
ণদ্তরীে শ্রেণির পঠহনযাপহযযাগরী েহি। উপহরর কৃত্যযাণলর মতই তযা ি্যিেযার করহত েহি। 

 y কৃত্যযাণল নং- ১/৩ 
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মতযা আরও নরীহচ, তহি মযানস মযানণচত্র শ্রহক উহঠ আসযা ণিশুর জযানযা অজযানযা িব্দগুণলহক 
িি কযাড্থহিযাহড্থ সযাণিহে ণ্হত েহি এিং ঐ ণিশুহক িযা ণিশুহ্র ্লণিহক ণিহিষ নজর ণ্হে িব্দ উচ্যারহি অি্যস্ 
করযাহত েহি। এ শ্ক্হত্র যুক্তিহি্থর িব্দগুণলহক আলযা্যা চযাহি্থ  িরহত েহি। যুক্ত িহি্থ শ্কযান শ্কযান িি্থ আহছ তযা শ্িহঙ 
শ্্ণ�হে ণ্হত েহি। সযাহর সযাহর ণিক্ক ণিণক্কযাগনহক প্যাসণগেক িযাহি িব্দ িযা িহব্দর অর্থ সরযাসণর নযা িহল ণ্হে 
আরও একিযার প্যাসণগেক পণরণস্ণত অনুযযােরী শ্রহক িযাহর িযাহর উ্যােরি ণ্হে তযাহ্র মহি্য সংণলিষ্ট িহব্দর শ্িযাি গহি 
তুলহত েহি এিং ণিশুরযা যযাহত ণনহজর শ্চষ্টযাে অহর্থযাদ্ধযাহরর আনন্দ পযাে তযার ি্যিস্যা করযার জন্য ণিক্ক ণিণক্কযাহ্র 
যহরষ্ট মিয্থিরীল েহত েহি।  

 y কৃত্যযাণল নং- ১/৪
্ু এক ণ্হনর মহি্য  িব্দগুণল রপ্ত েহল তযাহ্র কহেকণি সেজতর পযাঠ ণ্হত েহি। তযার মযান েহি ণদ্তরীে শ্রেণির 
পযাহঠর মত। চযার িযা ণতনণি িব্দ সম্বণলত িযাক্য েহি। চণচ্থত িব্দ িযা িব্দগুণলহকও শ্স�যাহন প্হেযাগ করহত েহি। একণি 
উ্যােরি শ্্ওেযা েল।

সেজতর পযাঠঃ- (ণদ্তরীে শ্রেণির উপহযযাগরী)

সূয্থ অতি যযাে যযাে, মহনর আনহন্দ ণিট্টণমেযা শ্নৌকযা ণনহে চহলহছ। সযামহন পরি। ঘহর যযাহি। িযাণিেযাণল গযান গযাইহত 
গযাইহত চহলহছ। পণচিম আকযাহি তযারযা িৃেস্পণত জ্বলজ্বল করহছ। ন্রীর জল নরীল েযাহত তুহল ণনল ণিটু্ট ণমেযা। মহন 
মহন িলল, ‘ন্রী আমযার মযা’। 

 y কৃত্যযাণল নং- ১/৫
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মতযা আরও ণনহচ তহি সেজতর পযাঠগুণলহক আরও সেজ করহত েহি। এর মযান েহি 
প্রম শ্রেণির মহতযা। ্ুণি িযা ণতনণি িব্দ ণনহে িযাক্য গঠন েহি। এই িযাহি কহেকণি সেজতর পযাঠ মতণর করহত েহি 
এিং আরও শ্িণি ণপণছহে পিযা ণিশুহ্র মহি্য প্হেযাগ করহত েহি। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল।

সেজতর পযাঠঃ- (প্রম শ্রেণির উপহযযাগরী)

রযানু শ্মলযাে যযাহি। হমলযা ন্রীর িযাহর। হনৌকযা চহি যযাহি। ্যা্যা মযা িযািযা যযাহিন। রযানুর আি্যার করল ণজণলণপ �যাহি 
আর পুতুল ণকনহি। হনৌকযাহত উঠল শ্্�ল �যাঁচযাে পযাণ� ণিণক্র েহি শ্মলযাে। মন �যারযাপ েল। �যাঁচযা �ুহল ণ্ল। পযাণ�রযা 
উহি শ্গল। সিযাই েযা েযা কহর উঠল।

 y কৃত্যযাণল নং- ১/৬
ণিক্ক ণিণক্কযা উিে শ্ক্হত্রই অনুরূপ সেজতর পযাঠ মতণর করহিন এিং মযান অনুসযাহর এহক এহক পযাঠগুণল ণিশুহ্র 
মহি্য পযাঠ করযাহিন। স্ব-পঠনই শ্য এ�যাহন মূল করযা শ্সিযা সি সমে মহন রযা�হত েহি।
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কৃত্যযাণল নং- ২ 
িণেণি্থ্্যযালে কৃত্যযাণলঃ

ন্রীপহর পযাঠ্যসূণচহত ণিণিন্ন িস্তুর মহি্য তুলনযা ও িি্থনযা করযা েহেহছ। ণিক্ক ণিণক্কযা ছযাত্র ছযাত্ররীহ্র তযাহ্র চযারপযাহির 
প্কৃণত ও পণরহিি িযাহলযািযাহি পয্থহিক্ি করহত িলহিন। পয্থহিক্ি কহর ছযাত্র-ছযাত্ররী ণনহজর মহতযা কহর ্ ু ণি ণজণনহসর 
মহি্য তুলনযা কহর শ্নযািিুহক নণরিুক্ত করহি। হয শ্কযান একিযা ণজণনস শ্ক শ্্হ� ণকহসর মত মহন েহচ্ছ তযা �যাতযাে 
ণলহ� রযা�হি। এই িযাহি প্হত্যহকর শ্মযািযামুণি ্ িণি কহর তুলনযা শ্নযািিুক শ্ল�যা েহে শ্গহল ণিক্ক-ণিণক্কযাহক শ্নযািিুক 
জমযা শ্্হি। ণিক্ক-ণিণক্কযা শ্রেণিকহক্ সকল ছযাত্র-ছযাত্ররী শ্ক শ্স শ্যমনঃ শ্মঘর সহগে রযাজপ্যাসযা্, রযাতিযার সহগে সযাপ, 
িহি ওিযা নযারহকল গযাহছর মযারযার সহগে িুণির চুল ইত্যযাণ্ গুণল পহি শ্িযানযাহিন।

কৃত্যযাণল নং- ৩ 
সৃজনমূলক কৃত্যযাণলঃ

ণিক্ক ণিণক্কযা এ ণিষহে ণিণিন্ন ছিযা িযানযাহত পযাহরন। একই িযাহি একযাণিক ণিষে িস্তু ণনহে ছিযা ণিশুহ্র সযােযাহয্য 
ণিণিন্ন ছিযা িযানযাহনযা শ্যহত পযাহর। ণিশুহ্র মহি্য ছন্দহিযাি রহেহছ। অনুপ্যাস তযারযা িযালিযাহস। �যাপছযািযা েহলও এই 
অনুপ্যাহসর প্হেযাগ কহর তযাহ্র মহি্য মজযা ও ছন্দহিযাি মতণর করহত েহি। অন্যণ্হক যতিযা সম্ভি চণচ্থত িব্দহক 
ি্যিেযার করযা যযাে তযার শ্চষ্টযা করহত েহি। 

ছিযা
ক) অল্প শ্মহঘ শ্জ্যযাৎনেযা রযাহত 

আিছযা আহলযার ছিযা
উহঠযান িযাহর ্যাঁণিহে ও শ্ক 

মযারযাে ণ্হে শ্ঘযামিযা 
মযাহি মযাহি নযাহি মযারযা 

শ্ঘযামিযা ওহঠ ্ুহল, 
(ও শ্েযা) ওই �যাহনহত কলযা গযাছ

ণগহেণছলযাম িুহল

�) হ্ওেযাল শ্রহক �হস পিযা। 
একিু�যাণন শ্চযাকলযা 

িযাক মযারযাে এক ্যা্ু শ্যন 
েযাসহছ শ্কমন শ্�যাকলযা।
কযাণন্থহির  চলিযা�যাণন 

শ্্�ছ ণক েযাঁস উিহত? 
তুণমও সি শ্্হ�যা নযাণক 
শ্ক কযার মহতযা শ্্�হত?

গ) হমঘলযা ণ্হন শ্রযাদু্হরহত 
পযােযাি চূিযাে শ্্ণ� 
প্কযাণ্ড এক ঐরযািত 
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শুিণি তুলহলযা নযাণক 
পযা গুহলযা তযার যযাে নযা শ্িযািযা 

সযা্যা শ্মহঘ ঢযাকযা 
শ্্�ণছ েযাণতর একণি কযান 

শ্লজণি শ্গল শ্কযারযা?
এক ণনহমহষ কুেযািযারযা 

শ্রৌদ্ ণ্হে ঢযাণক,  
আসহছ শ্িযাঁেযা শ্িহে শ্িহে 

িৃণষ্ট পিহি নযাণক? 
এ�ন সমে ডযাক এহসহছ 

আেহর শ্�যাকযা ঘহর 
িৃণষ্ট েহে েযাণত িহর 
সিুজ পযাতযার' পহর। 

 y কৃত্যযাণল নং- ৩/১ 
এ ণিষহে নযানযান গহল্পর িই পযাওেযা যযাে। হসগুণল শ্জযাগযাি কহর ণি্্যযালে িযা শ্রেণিকক্ গ্ন্যাগযার মতণর করহত েহি। 
সমেমত এই িইগুণল ণিশুহ্র স্বযািরীন পযাহঠর জন্য ণ্হত েহি। পযাহঠর পর ণিষেণি ণনহে ণিশুহ্র সযাহর আহলযাচনযা 
করযা শ্যহত পযাহর। 

কৃত্যযাণল নং- ৪ 
্ৃি্য-রেযাি্য কৃত্যযাণলঃ

ণিক্কণিণক্কযা এমন কহেকণি ্ৃি্যহক ্ৃি্যরেযাি্য ক্রীহপ তুহল িরহিন শ্য�যাহন ণিশুরযা তুলনযা করযার সুহযযাগ পযাে। 
শ্যমন- একণি ছত্রযাহকর মহি্য একণি ি্যযাঙ। এই রকম শ্কযান একণি কযািু্থন শ্্�যাহনযা শ্যহত পযাহর এিং সযাহর কহেকণি 
িব্দ শ্্ওেযা শ্যহত পযাহর। ণিশুরযা ঐ কযািু্থন শ্্হ� ছিযা ণল�হত পযাহর। হযমন িৃণষ্টর পতনহক কযাঁহচর িুকহরযা পযাহতর 
সযাহর তুলনযা করযা শ্যহত পযাহর। ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীহপ ণকছু ছণি এিং সংহকত  রযাকহি মযাত্র। িযাণক গুহলযা ণিক্যার্থরীরযাই 
আহলযাচনযা করহি।     

কৃত্যযাণল নং- ৫ 
এরপর ণিক্ক-ণিণক্কযারযা মূল পযাঠ্যযাংহির প্িযান প্িযান িব্দ ও িব্দগুচ্ছগুণলহক চযাহি্থর মযাি্যহম ণিক্যার্থরীহ্র উচ্যারি 
করহত শ্্হিন এিং প্ণতণি িব্দ ণনহে উ্যােরি ণ্হে তযাহ্র অহর্থযাদ্ধযাহর সযােযায্য করহিন।   

িব্দজযালঃ 

তৃিহলিেরীন উঁচু চর, রওনযা েহত, ঢযাকহত পযারযা, পযারহর শ্মযািযা, এ�যাহন ও�যাহন ছিযাহনযা, এক শ্ঘঁহে শ্িযাি েহচ্ছ, অণত 
পযাতলযা নরীল ওিনযার মহতযা, ণনণিি িন, হিলযা পহি আসহছ, নরীল কুেযািযা, আিযাআণি, নরীল ওিনযা, রুপযাণল জণরর পযাি, 
পণচিম আকযাহি, িৃেস্পণত জ্বলজ্বল করহছ, নরীলযাম্বররী আঁচল, তিজ্ঞযাণনক পয্থহিক্ি, ণ্কচক্রিযাহল, চহরর ণজহ্যা, অনুজ্জ্বল 
শ্রৌহদ্, প্কযাণ্ড ঐরযািত, হজযােযার -িযাঁিযা, উজযান, হনৌকযা, আকযাি, মহনর আনন্দ, অজনযা, অহচনযা, আহলযা – অন্কযার, 
িযাণিেযাণল গযান, ্ূষিমুক্ত জল, জল জরীিন, ঋতু অনুযযােরী ন্রীর রূপ, ণডণঙ শ্নৌকযা, স্টরীমযার, ি্যিসযা-িযাণিজ্য, আে-ি্যে, 
শ্লন-হ্ন, উ্ে–অতি।

 y কৃত্যযাণল নং- ৫/১ 
এিযার ণিক্ক ণিণক্কযাগি গল্পণিহক সেজ ও সংণক্প্ত কহর মতণর কহর ণিক্যার্থরীহ্র পিহত শ্্হিন।  
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শ্গৌেযাণি শ্রহক রওনযা েহলন শ্ল�ক শ্িলযা িযাহরযািযাে। ন্রীহত যযাহচ্ছন। স্টরীমযার কহর। ডযাইহন পযােযাি, ন্রীর গযা শ্ঘঁহষ 
সযার ণ্হে শ্যন চহলহছ। মযাহি মযাহি এক একিযা পযােযাহির ণকছুিযা কযাহলযা পযারহর শ্মযািযা। পযােযাহির ণপছহন পযােযাি। 
কুেযািযাে ডযাকযা। এক জযােগযাে একিযা পযােযাি একযা। তযার িনু্হ্র শ্ছহি আিযাআণি শ্সযাজযা চহল আহস জহলর মহি্য।

িযাঁণ্হকর পযােযাি সি ্ূহর ্ূহর। ঘযাস শ্নই, উঁচু চর। ব্হ্মপুত্রহক ছুঁহে শ্গহছ। েযালকযা শ্রযাহ্র আহলযাহত মহন েহচ্ছ 
চুনযাণর পযারর। হনৌকযা চলহছ। চলহত চলহত ডযানণ্হকর পযােযাি শ্্�যা েণচ্ছল েঠযাৎই পযােযািিযা শ্যন শ্গল সহর। এ�যাহন 
ও�যাহন চহরর মযাহি শ্্�যা শ্গল নরীল জল। সূয্থ পণচিহম শ্েহলহছ। হকণিহন শ্িহতর কুরণস তযাহত িহস ন্রীর রূপ শ্্� 
শ্ল�ক মুগ্ধ।  অতিণমত সূয্থহক মহন েল আগুহনর প্কযাণ্ড শ্গ্যাি। এরপর সন্্যযা শ্নহম এল। প্ণতপহ্র চযাঁ্, পণচিম 
আকযাহি জ্বলজ্বল করহছ।

 y কৃত্যযাণল নং- ৫/২ 
এর পর ণিশুরযা সেজিযাহি সংণক্প্ত সযারণি পিহত পযারহল ণিক্ক ণিণক্কযারযা মূল পযাঠ্যণি পযাঠ করযাহিন। স্বপঠহনর 
মযাি্যহম যযাহত তযাঁরযা গল্পণি অনুিযািন করহত পযাহর তযার শ্চষ্টযা করহিন। পহর িযাণক ণ্নগুণলহত ‘েযাহত কলহম’ অংিণি 
করযাহিন।     

(৭)
যতরীহনর জুহতযা 

মজযার কযাণেনরীর মহি্য ণ্হে ণিশুহ্র সু অি্যযাস গহি শ্তযালযার এক অনি্্য শ্চষ্টযা। এ�যাহন একণিই উপ-িযািমূল আহছ।

উপ িযািমূল- ণিশুর সি ণিষহে যত্ন ও তযার শ্সৌন্দয্থহিযাি। 

ক) ণনহজর ি্যিহৃত ণজণনহসর যত্ন 
�) শুিু ণপ্ে ণজণনস নে, সি প্হেযাজনরীে ণজণনহসর যত্ন 
গ) ণনহজহ্র পণরহিিহক সুন্দর কহর শ্তযালযা
ঘ) ণি্্যযালহের ণিতহর ও িযাইহরর পণরচ্ছন্নতযা 

কৃত্যযাণল নং- ১ 
এ ণিষহে ণিশুহ্র সযােযাহয্য মযানস মযানণচত্র মতণর কহর একণি সম্ভযাি্য িব্দ জযাল ণনম্থযাি কহর ণনহত েহি। এ�যাহন সম্ভযাি্য 
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িহব্দর তযাণলকযা শ্্ওেযা েল। তহি ণিশুহ্র সযাহর আহলযাচনযা করহত করহত এই িব্দ সম্ভযার আরও কণরহে ণনহত েহি। 

িব্দ জযালঃ

অি্যযাস, সু অি্যযাস, পণরচ্ছন্ন, মযােযা, যত্ন, জযােগযা, ণনহজ ণনহজ, হঠযাঙযা, ডযাষ্টণিন, কযাপি কযাচযা, হমহি পণরস্যার, জুহতযা 
পযাণলি, ণি্্যযালহের অগেনকহক রঙ করযা ইত্যযাণ্

 y কৃত্যযাণল নং- ১/১
শ্য ণিশুরযা িযাহলযা িযাহি পিহত পযাহর নযা তযাহ্র জন্য  এক একণি উপিযািমূলহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি সেজ পযাঠ 
ণ্হত েহি। হস�যাহন িব্দ জযাল মতণরর সমে উপহরর উণলিণ�ত িব্দ ও িব্দগুচ্ছহক যতিযা সম্ভি ি্যিেযার করহত েহি। 
পযাঠণি েহি তৃতরীে শ্রেণির উপহযযাগরী। িযাহক্য চযার পযাচণির শ্িণি িব্দ রযাকহি নযা। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল। 

সেজ পযাঠ

ণজণনস গুণছহে রযা�যার অি্যযাস িুিযাই এর ণছল নযা। হস  ণনহজর িইএর যত্ন শ্নে নযা। সু্ল শ্রহক এহস িই �যাতযা ণঠক 
জযােগযাে রযাহ� নযা। একণ্ন �যাতযার মলযাি ণছঁহি শ্গল। �ুি রযাগ েল মলযাহির। হপণসিহলর �ুি মন �যারযাপ। িই এর 
�ুি ্ ুঃ�। জযানলযা ণ্হে উহি শ্গল িই। �যাতযা শ্গল উহি উহি ন্রীর িযাহর। হপণসিল গণিহে গণিহে এল রযাতিযাে। একিযা 
কযাক শ্সিযা শ্্�হত শ্পল, ণনহে এল মু� কহর। 

পরণ্ন িুিযাই সু্হল ণগহে শ্্হ� ি্যযাগ �যাঁকযা। ণকচু্ছ শ্নই তযাহত। হগল শ্কযারযাে সি? কযাগজ কুিযাণন শ্্�হত শ্পল 
�যাতযািযাহক। ণিণক্র কহর ণ্ল শ্ঠযাঙযার শ্্যাকযাহন। একিযা শ্ছহল িইিযা শ্পল, ণকন্তু ণকছু পিহত পযারল নযা িইিযা ণিহজ 
শ্গহছ জহল। একণ্ন িুিযাই শ্তহলিযাজযা ণকনহত শ্গল শ্্যাকযাহন। হ্�ল তযার �যাতযার পযাতযা ণ্হে শ্ঠযাঙযাণি িযানযাহনযা। হ্হ� 
�ুি ্ুঃ� শ্পল শ্স। হচযাহ� জল এহস শ্গল। হসণ্ন শ্রহক ণঠক করল তযার সি ণজণনহসর যত্ন শ্নহি। 

 y কৃত্যযাণল নং- ১/২
অনুরূপিযাহি আহরযা কহেকণি সেজপযাঠ মতণর কহর িি িি েরহ� “পঠন কযাড্থ” ততণর করহত েহি। ঐ অংিগুণল 
ণদ্তরীে শ্রেণির পঠহনযাপহযযাগরী েহি। উপহরর কৃত্যযাণলর মতই তযা ি্যিেযার করহত েহি। 

 y কৃত্যযাণল নং- ১/৩
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মতযা আরও নরীহচ, তহি মযানস মযানণচত্র শ্রহক উহঠ আসযা ণিশুর জযানযা অজযানযা িব্দগুণলহক 
িি কযাড্থহিযাহড্থ সযাণিহে ণ্হত েহি এিং ঐ ণিশুহক িযা ণিশুহ্র ্লণিহক ণিহিষ নজর ণ্হে িব্দ উচ্যারহি অি্যস্ 
করযাহত েহি। এ শ্ক্হত্র যুক্তিহি্থর িব্দগুণলহক আলযা্যা চযাহি্থ  িরহত েহি। যুক্ত িহি্থ শ্কযান শ্কযান িি্থ আহছ তযা শ্িহঙ 
শ্্ণ�হে ণ্হত েহি। সযাহর সযাহর ণিক্ক ণিণক্কযাগনহক প্যাসণগেক িযাহি িব্দ িযা িহব্দর অর্থ সরযাসণর নযা িহল ণ্হে 
আরও একিযার প্যাসণগেক পণরণস্ণত অনুযযােরী উ্যােরি ণ্হে তযাহ্র মহি্য সংণলিষ্ট িহব্দর শ্িযাি গহি তুলহত েহি এিং 
ণিশুরযা যযাহত ণনহজর শ্চষ্টযাে অহর্থযাদ্ধযাহরর আনন্দ পযাে তযার ি্যিস্যা করযার জন্য ণিক্ক ণিণক্কযাহ্র যহরষ্ট মিয্থিরীল 
েহত েহি।  

 y কৃত্যযাণল নং- ১/৪
্ু এক ণ্হনর মহি্য  িব্দগুণল রপ্ত েহল তযাহ্র কহেকণি সেজতর পযাঠ ণ্হত েহি। তযার মযান েহি ণদ্তরীে শ্রেণির 
শ্িহষর ণ্হকর পযাহঠর মত।  ণতন/চযারণি িব্দ সম্মণলত িযাক্য েহি। চণচ্থত িব্দ িযা িব্দগুণলহকও শ্স�যাহন প্হেযাগ করহত 
েহি। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েলঃ

সেজতর পযাঠঃ- (ণদ্তরীে শ্রেণির উপহযযাগরী) 

ণনহজর কযাজ ণনহজ করহি। জুহতযা জযামযা পণরষ্যার রযা�হি। পণরচ্ছন্ন নযা রযাকহল মন িযাহলযা রযাহক নযা।ণনহজর ণজণনহস 
মযােযা রযাহক শ্যন। হতযামযার ণজণনস শ্তযামযার িনু্। চযার  পযাহির পণরহিি সুন্দর রযা�হি। ণনহজ যযা ি্যিেযার করহি তযার 
যত্ন শ্নহি। িযাহলযা কহর চুল কযািহি। ন� কযািহি। জুহতযা পণরষ্যার করহি। হরেণিকহক্ শ্িযাড্থ পণরষ্যার রযা�হি। জল 
অপচে করহি নযা। 
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 y কৃত্যযাণল নং- ১/৫ –
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মতযা আরও ণনহচ তহি সেজতর পযাঠগুণলহক আরও সেজ করহত েহি। এর মযান েহি 
প্রম শ্রেণির মহতযা। ্ুণি িযা ণতনণি িব্দ ণনহে িযাক্য গঠন েহি। এই িযাহি কহেকণি সেজতর পযাঠ মতণর করহত েহি 
এিং আরও শ্িণি ণপণছহে পিযা ণিশুহ্র মহি্য প্হেযাগ করহত েহি।  

সেজতর পযাঠঃ- (প্রম শ্রেণির উপহযযাগরী)  

ণনহজর কযাজ ণনহজ করহি। ণনহজর জযামযা গুণছহে রযা�হি। িই, চণি, �যাতযাও রযা�হি। অযরযা জল �রচ নে। ণনহজর 
েযাহত �যাহি। মযাহের করযা শুনহি। নহ� মেলযা জমহত শ্্হি নযা। ণনহজর ঘহর মেলযা কযাগজ নে। িুহলযা রযাকহল িযাঁণিহে 
শ্্হি। ণিছযানযা রযা�হি িযান িযান। মন িযাহলযা রযাকহি।  

 y কৃত্যযাণল নং- ১/৬
ণিক্ক ণিণক্কযা উিে শ্ক্হত্রই অনুরূপ সেজতর পযাঠ মতণর করহিন এিং মযান অনুসযাহর এহক এহক পযাঠগুণল ণিশুহ্র 
মহি্য পযাঠ করযাহিন। স্ব-পঠনই শ্য এ�যাহন মূল করযা শ্সিযা সি সমে মহন রযা�হত েহি।   

কৃত্যযাণল নং- ২
িণেণি্থ্্যযালে কৃত্যযাণলঃ

শ্ছযাি শ্ছযাি শ্ছহলহমহেরযা সযািযারিত ণজণনহসর ণিহিষ যত্ন কহর নযা। সি ণজণনস নষ্ট কহর। 'যতরীহনর জুহতযা' কযাণেনরীর 
মি্য ণ্হে শ্ল�ক ছযাত্র-ছযাত্ররীহ্র সু-অি্যযাস গহি শ্তযালযার করযা িলহত শ্চহেহছন। ণনহচ একণি ছক শ্্ওেযা েহলযা----

ণিক্ক-ণিণক্কযা অনুরূপ একণি তযাণলকযা িি কহর ণলহ� একণি িক্ত কযাগহজ আিহক শ্রেণিকহক্ িুণলহে রযা�হিন। 
তযাণলকযাে ণকছু অি্যযাহসর করযা শ্ল�যা রযাকহি। ছযাত্র-ছযাত্ররীরযা ণনহজরযা প্ণতণ্ন শ্রেণিকহক্ এহস তযাহত  ণিক মযাক্থ শ্্হি।  
শুরুর ণ্হক েেত তযারযা ণকছুিযা অসত্য িলহলও পহরর ণ্হক সত্যই িলহি এিং সযাহর সযাহর তযাহ্র মহি্য সু-অি্যযাস 
গহি উঠহি।

মযাসযাহন্ত ণিক্ক/ণিণক্কযা ণনহজহ্র ডযাইণরহত ণল�হিন। সিহচহে শ্িণি ণিক পযাওেযা ছযাত্র ছযাত্ররীহক পুরস্যার ণ্হত েহি। 
প্িংসযা, েযাত তযাণল িযা চকহলি শ্্ওেযা শ্যহত পযাহর।

সু-অি্যযাস

রুমযা ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

শ্সযাম

মগেল

িুি

িৃেস্পণত 

শুক্র

িণন 
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১) ্যাঁত শ্মহজণছ, ন� শ্কহিণছ।
২) নেযান কহরণছ।
৩) িই �যাতযা জযামযা গুণছহে শ্রহ�ণছ।
৪) সকযাল ছ’িযার মহি্য ঘুম শ্রহক উহঠণছ।
৫) সযািযান ণ্হে েযাত িুহে �যািযার শ্�হেণছ।
৬) িনু্হ্র সযাহর িগিযা ও মযারযামযাণর কণর ণন। 
৭) িিহ্র করযা অমযান্য কণর ণন।
৮) িযাণিহত সু্হলর পিযা শ্িষ কহরণছ। 
৯) জল অপচে কণরণন। 
১০) িযাণি ও সু্হলর শ্মহি অপণরষ্যার কণরণন। 
 y কৃত্যযাণল নং- ২/১

ণিক্ক ণিণক্কযা ণিশুহ্র ণনহে ণি্্যযালহে প্হিি পর সুন্দর কহর গহি তুলহত পযাহরন িযা রং ণ্হত পযাহরন। রযাতিযার 
্ু পযাহি শ্ছযাি শ্ছযাি �ুহলর গযাছ লযাগযাহত পযাহরন। প্যাণস্টক পযাহত্র মযাণি ণ্হে গযাছ লযাণগহে গত্থ কহর শ্্ওেযাহল িুণলহে 
শ্্ওেযা শ্যহত পযাহর। 

কৃত্যযাণল নং- ৩ 
সৃজনমূলক কৃত্যযাণলঃ

যতরীহনর জুহতযা গল্পণির নযাি্য রূপ ণ্হে ণিশুহ্র মহি্য অণিনে করযাহনযা শ্যহত পযাহর। ণকছুিযা উ্যােরি শ্্ওেযা েল। 

ণিশ্ সযাণেণত্যক শ্রী সুকুমযার রযাহের গল্প অিলম্বহন নযািক “যতরীহনর জুহতযা” 

চণরত্রঃ-   সূত্রির, িযািযা, মযা, ৫ জন মুণচ, ৫ জন ্রজরী, একজন ঘুণি এিং যতরীন।   

   [আি্থ শ্পপযাহর একণি ঘুণি মতণর কহর একজহনর ণপহঠ লযাণগহে সুহতযা ণ্হে ঘুণি মতণর  
   েহি।]

প্রম ্ৃি্য

   [সূত্রিহরর প্হিি] 
সূত্রিরঃ-   আমযাহ্র যতরীন প্ণত মযাহস এক শ্জযািযা কহর জুহতযা ণছঁহি শ্�হল। জযামযা িই ণকছুহতই  
   তযার যত্ন শ্নই। তযার শ্ল�যার শ্লিিিযা ওপর শ্রহক নরীচ পয্থন্ত �যািযা। হকযান িই এ মলযাি  
   শ্নই। হপণসিল ণচণিহে এমন কহরহছ, ওর ক্যাহসর মযাস্টযারমিযাই ণক িহল জযাহনযা? “যতরীন,  
   তুণম ণক িযাণিহত শ্�হত পযাও নযা?” 

   (সকহল শ্েহস ওহঠ। ততক্হি জুহতযার িযাক্স েযাহত িযািযার প্হিি) 

িযািযাঃ-   যতরীন! ও যতরীন! 

সূত্রিরঃ-   এই শ্র! িযািযা আসহছ, পযালযাই।

িযািযাঃ-   যতরীন, হচঁণচহে ডযাকল। 

যতরীনঃ-   ডযাকছ িযািযা? 

িযািযাঃ-   এই নযাও নতুন জুহতযা। এিযার যণ্ অমন কহর জুহতযা শ্ছঁি, আর ণকহন শ্্ি নযা। এ�ন  
   শ্রহক শ্ছঁিযা জুহতযাই পহি রযাকহি। িুহিছ? 
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যতরীনঃ-   [মযারযা নরীচু কহর, জুহতযার িযাক্স েযাহত ণনহে ঘযাি কযাৎ কহর িলল]- ণঠক আহছ। 

   [িযািযার প্স্যান এিং সূত্রিহরর প্হিি] এ�ন শ্রহক শ্স যত্ন কহর ি্যিেযার করহি জুহতযা।  
   ণসণি ণ্হে সযািিযাহন নযামহি। হচৌকযাহঠ শ্েযাঁচি �যাহি নযা। হিি েহি। [িলহত িলহত শ্সও  
   শ্িণরহে শ্গল।] 

ণদ্তরীে ্ৃি্য
   (িযাি ণ্হত ণ্হত িযািযা েযাহত মযাহের প্হিি।) 

সূত্রিরঃ-   ্ুণ্ন শ্যহত নযা শ্যহত যতরীন তযার জুহতযা িযা ণছঁহি শ্�লল। ণসণি ণ্হে শ্স শ্যন আসহত  
   আসহত নযামহতই পযাহর নযা। এর মহি্য কতিযার শ্য শ্স শ্চৌকযাহঠ শ্েযাঁচি শ্�হেহছ তযার  
   ণেসযাি শ্নই। তযাহতই চণির এপযাি ওপযাি ণ্হে েযা মু� শ্িণরহে শ্গহছ। 

যতরীনঃ-   মযা, ও মযা! একিু আঠযা শ্্হি? 

মযাঃ-   এ�ন রযান্নযা েহচ্ছ। এ�ন ণ্হত পযারি নযা। 

যতরীনঃ-   ্যাও নযা, ও মযা। আমযার �ুি ্রকযার। এ�ুণন ্রকযার। 

মযাঃ-   িহলণছ শ্তযা নযা। তযার আহগ আমযার শ্সলযাই এর িযাক্স শ্রহক শ্য কযাঁণচ ণনণল শ্সিযা শ্�রত  
   শ্্। এক্ম লন্ডিন্ড কহর শ্রহ�ণছস।  আিযার এ�ন আঠযা? এক্ম নযা। 

যতরীনঃ-   [ণচৎকযার কহর িলল] এ�ুণন আঠযা ্যাও। আমযার ঘুণির শ্লজ িযানযাহত সুহতযা কযািহত  
   কযাণচর ্রকযার ণছল। ণ্হে শ্্ি। 

মযাঃ-   এক্ম ণচৎকযার করণি নযা। এণক শ্র ! হতযার জুহতযার ণক েযাল? নতুন জুহতযা এক্ম  
   ণছঁহি শ্�হলণছস? এই শ্িলযা মুণচহক ণ্হে শ্সলযাই নযা করযাহল এহকিযাহর ণছঁহি যযাহি।  
   (এই িহল মযাহের প্স্যান) 

যতরীনঃ-   মযা, ও মযা? ণ্হে শ্গহল নযা আঠযা? ি্যযাত, িযাহলযা লযাহগ নযা। 

তৃতরীে ্ৃি্য
সূত্রিরঃ-   যতরীন মুণচহক ণ্হে জুহতযা শ্সলযাই করযাহত িুহলই শ্গল। জুহতযার েযা আরও িযািহত   
   রযাকল। ণকন্তু এই শ্িলযা শ্তযামযাহ্র িণল যতরীহনর একিযা ণজণনহসর �ুি যত্ন শ্সিযা েল  
   তযার ঘুণি। ওিযা যতই শ্ছঁহি শ্জযািযা তযাণল ণ্হে রযাহ�। ঘুণি ওিযাহনযার সমে তযার   
   �যাওেযার করযাও মহন রযাহক নযা। আজ আিযার এক কযান্ড েহেহছ। গযাহছ চিহত ণগহে  
   নতুন জযামযা �যানযা ণছঁহি শ্�হলহছ। 

   (যতরীন সু্ল শ্রহক ণ�হরহছ। িই েযাহত িরীহর িরীহর যতরীহনর প্হিি)  

যতরীনঃ-   ইি! চণিিযা এতই ণছঁহি শ্গহছ শ্য পরযাই মুণস্ল েহে শ্গহছ। এিযার সযািিযাহন ণসঁণি ণ্হে  
   ওঠযা নযামযা করহত েহি। 

সূত্রিরঃ-   (উঁণক শ্মহর) মহন রযাকহল েে। 

যতরীনঃ-   (ণসঁণি ণ্হে নযামযার িগেরী) ণতনহি ণসঁণি িপহক লযা� মযারল যতরীন। এই শ্র! হগল চণির  
   েযা শ্িহি। হকমন ্যাঁত শ্ির কহর েযাসহছ জুহতযািযা। মযারল যতরীন আিযার লযা�। 

যতরীনঃ-   এণক! চণিিযা শ্্ৌিযাহচ্ছ শ্য? [ওিযাহক িরহত যতরীন ও তযার ণপছন ণপছন শ্্ৌিযাহলযা।]  
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   এণক এিযা শ্কযান শ্্ি? কযাউহক ণচণন নযা শ্য। চযাণরণ্হক িহস আহছ এরযা কযারযা? এরযা  
   সিযাই মুণচ। 

১ম মুণচঃ-  িযাররী ্ুষু্ট শ্ছহল শ্তযা তুণম, হ্� ণক েযাল কহরছ ণনহজর জুহতযার। আর একিু েহল   
   শ্িচযারযার  প্যাি শ্িণরহে শ্যত। 

যতরীনঃ-   হস ণক জুহতযার আিযার প্যাি েে নযাণক? 

শ্কযারযাস মুণচরযাঃ-  তযা নযা শ্তযা ণক? ওরম শ্জযাহর শ্জযাহর েযািহল িুণি ওহ্র ি্যরযা লযাহগ নযা? 

২ে মুণচঃ-  ি্যরযা লযাহগ িহলই ওরযা মচ মচ কহর

৩ে মুণচঃ-  হতযামযার ্ুি ্যাি কহর নযামযার শ্চযাহি ওর শ্কমন শ্কহি শ্গহছ শ্্�। 

শ্কযারযাসঃ-  নযাও, হসলযাই কর।

যতরীনঃ-   আণম? আণম করহিযা শ্সলযাই? আণম শ্তযা পযাণর নযা। ণক কহর করি? 

৪র্থ মুণচঃ-  পযাণর নযা িহল ণকছু শ্নই। 

৫ম মুণচঃ-  এই নযাও সুহতযা আর সূচ। 

যতরীনঃ-   সণত্য িলণছ আণম পযাণর নযা।

৩ে মুণচঃ-  আণম ণিণ�হে শ্্ি। কর চি পি। 

   [যতরীহনর কযান্নযা শ্পহে শ্গল। হস শুরু করল। মুণচরযা তযাহক ণিণ�হে ণ্ল। হিষ েহল  
   আর একিযা পযাণি িণরহে ণ্ল অন্য এক মুণচ।]

যতরীনঃ-   এণক! আণম আর পযারি নযা। 

৫ম মুণচঃ-  হতযামযাহক করহতই েহি। ণসঁণি ণ্হে শ্্ৌহি নযামযার সমে শ্�েযাল রযাহক নযা? 

যতরীনঃ-   আমযার ণ�হ্ শ্পহেহছ। িযাণি যযাি। 

১ম মুণচঃ-  সি কযাজ শ্িষ েহল তহিই িযাণি শ্যহত পযারহি। 

যতরীনঃ-   আর ণক কযাজ? করলযাম শ্তযা শ্সলযাই। 

২ে মুণচঃ-  এিযার ণসঁণি ণ্হে ওঠযা নযামযা করহি। এক তলযা ্ু তলযা, ণতন তলযা এই িযাহি পযাঁচ তলযা  
   উঠহি আর নযামহি, 

৩ে মুণচঃ-  যতক্ন নযা তুণম ণঠক িযাহি ওঠযা নযাম করযা অহি্যস করছ। 

যতরীনঃ-   ওহর িযািযা শ্গযা, আণম পযারি নযা।

৪র্থ মুণচঃ-  পযারি নযা িলহল েহি নযা। চহলযা, (সকহল একসযাহর পযা শ্�লহি) এই িযাহি িরীহর িরীহর  
   উঠহি আর নযামহি। যযাও।           

   [ততক্হি যতরীন িযাি্য েহে ওঠযা নযামযা শুরু কহরহছ। 

   এর পর এল এক ্ল ্রজরী।]

১ম ্রজরীঃ-  এই শ্্� িুণত জযামযা শ্কমন ণছঁহিছ। নযাও এিযার এই গুহলযা শ্সলযাই কর। 

   [এিযার যতরীন সণত্যই শ্কঁহ্ শ্�হলহছ।] 

যতরীনঃ-   আণম পযারি নযা। আমযার ণ�হ্ শ্পহেহছ। মযার কযাহছ যযাি। 

্রজরীরযা শ্কযারযাসঃ- িলহলই েল? করহতই েহি। হকযান ণজণনহসর যত্ন শ্নহি নযা। ওহ্র কষ্ট েে জযাহনযা নযা?  
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   িই, �যাতযা, জযামযা কযাপি, তুণম সি ণছঁহি শ্�ল, নষ্ট কর। 

যতরীনঃ-   আণম আর এ রকম করি নযা। আমযাহক শ্যহত ্ যাও। [িহল কযাঁ্হত কযাঁ্হত লুণিহে পিল।] 

   [ণিস ণ্হত ণ্হত ঘুণির প্হিি।] 

ঘুণিঃ-   ওঠ, চল আমযার সযাহর। তুণম আমযার যত্ন ণনহত তযাই আণম শ্তযামযাহক িযাঁচযাহত এহসণছ।  
   ওঠ আমযার ণপহঠ। (হিযা, হিযা আওেযাজ েহি)

যতরীনঃ-   ণনহে যযাহি আমযাহক? িহলই শ্স উহঠ পিল ঘুণির ণপহঠ। 

   [হযই নযা ঘুণি ওিযা শুরু করল ্হল ্হল ্রজরী আর মুণচরযা কযাণচ ণনহে শ্্ৌহি এল  
   ঘুণির সুহতযা কযািহত যযাহত যতরীন পযালযাহত নযা পযাহর।]

সিযাইঃ-   ির, ওহক ির। ওহক সি কযাজ শ্িষ করহতই েহি। [যতরীন িপ কহর মযাণিহত পহি যযাে]  

মযাঃ-   আ েযা েযা--  িযাছযা আমযার পহি শ্গহছ। ইি! জ্ঞযান েযাণরহেহছ িুণি। 

সূত্রিরঃ-   এিযার যতরীন িরীহর িরীহর চহল। লযা�যালযাণ� শ্নই। �ুণত্থ শ্নই। ্ুি্থল িররীর। হসই শ্রহক  
   যতরীন আর শ্কযান ণজণনহসর অযত্ন কহর নযা।  

শ্কযারযাসঃ-  এর পর শ্রহক যতরীহনর জুহতযা চলত মযাহসর পর মযাস। 

   নযািক শ্িষ েহি। সমতি ণিশু আহলযাচনযাে িসহি এিং এর শ্রহক ণক িুিল শ্স ণিষহে  
   ণনহজহ্র মহি্য মতযামত আ্যান প্্যান করহি।      

 y কৃত্যযাণল নং- ৩/১ 
ব্তচযাণর গযাহন এই িরহনর সুঅি্যযাস  গহি শ্তযালযার নযানযান ছিযা রহেহছ। হসগুণল িযাছযাই কহর তযাহত সুরযাহরযাপ কহর 
ণিক্ক ণিণক্কযা ণিশুহ্র অি্যযাস করযাহত পযাহরন। 

 y কৃত্যযাণল নং- ৩/২ 
এ ণিষহে নযানযান গহল্পর িই পযাওেযা যযাে। হসগুণল শ্জযাগযাি কহর ণি্্যযালে িযা শ্রেণিকক্ গ্ন্যাগযার মতণর করহত েহি। 
সমেমত এই িইগুণল ণিশুহ্র স্বযািরীন পযাহঠর জন্য ণ্হত েহি। পযাহঠর পর ণিষেণি ণনহে ণিশুহ্র সযাহর আহলযাচনযা 
করযা শ্যহত পযাহর। 

কৃত্যযাণল নং- ৪
্ৃি্য-রেযাি্য কৃত্যযাণলঃ

ণিক্ক ণিশুহ্র পযাহঠ আগ্েরী কহর তুলহত নযানযান িরহনর অণডও ণিসুেযাল ক্রীহপর সযােযায্য শ্নহিন। প্যাত্যণেক জরীিহন 
ণিশুরযা শ্য শ্য ণিষহে যত্নিযান েহি তযার ণকছু শ্কযালযাজ মতণর কহর শ্্�যাহনযা শ্যহত পযাহর। অপণরছন্ন ও পণরছন্ন- এই 
্ুণি পণরণতিণতর ছণি পযািযাপযাণি শ্রহ� ণিশুহক সণঠক ণিষেহক শ্িহছ ণনহত িলহত েহি। ণিশুহ্র করযা িলহত শ্্হিন। 
ণক মহন েল ছণিণি শ্্হ� তযারযা তযা িলহি। এ রকমিযাহি ণিক্ক নযানযা িরহনর সু অি্যযাহসর ছণি শ্্�যাহিন। পযাহঠর 
নযানযা িব্দযািলরীহক ছণির িযাষযার সযাহর ণমণলহে শ্্হিন। ছণি শ্্�হত শ্্�হত করযা িলহত িলহত ওরযা সেহজই পযাহঠর 
সযাহর সযািলরীল েহে উঠহি। 

কৃত্যযাণল নং- ৫ 
এরপর ণিক্ক-ণিণক্কযারযা মূল পযাঠ্যযাংহির প্িযান প্িযান িব্দ ও িব্দগুচ্ছগুণলহক চযাহি্থর মযাি্যহম ণিক্যার্থরীহ্র উচ্যারি 
করহত শ্্হিন এিং প্ণতণি িব্দ ণনহে উ্যােরি ণ্হে তযাহ্র অহর্থযাদ্ধযাহর সযােযায্য করহিন। 
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িব্দজযালঃ

ণজণনসপত্র, উৎপযাত, সুিুৎ, হগযাৎ, হিযাঁ, হিযাঁ, মচমচ, জিযাজণি, হজযািযাতযািযা, হচৌক, একহজযািযা, হসযাঁ কহর, উহঠ ণগহে,  
রেযান্ত, এ�নও, অন্যযাে, িড্ড, ি্যযারযা, ণ�সণ�স, িনিন, হসযাঁ কহর উহঠ ণগহে শ্নহম এল, অত্যযাচযার নযা করযা, ণিক্যা ণ্, 
শ্িযাগযাণন্ত, িুহে মুহছ, ব্যাি করযা, কযাণল শ্্ওেযা, হমযাছযা, ণনহজর ণজণনহসর যত্ন করযা, অি্যযাস, ণসণি শ্ডঙযাহনযা, অজযানযা 
শ্িলুন, মজযা, মযােযা, মমতযা, পণরচ্ছন্নতযা, ণপ্ে ণজণনস, উহি শ্িিযাহনযা।       

 y কৃত্যযাণল নং- ৫/১
এিযার ণিক্ক ণিণক্কযাগি গল্পণিহক সেজ ও সংণক্প্ত কহর মতণর কহর ণিক্যার্থরীহ্র পিহত শ্্হিন।  

সংণক্প্ত রূপ

প্ণত মযাহসই যতরীন জুহতযা ণছঁহি শ্�হল। যতরীহনর নতুন জুহতযা শ্কনযা েে। হকযান ণজণনহস তযার যত্ন শ্নই। এিযার িযািযা 
নতুন জযামযা জুহতযা ণকহন ণ্হে িলহলন- এিযার ণছঁহি শ্�লহল শ্ছঁিযাই পিহত েহি। িই �যাতযা শ্পণসিল শ্কযান ণকছুরই 
যত্ন শ্নই তযার। 

এিযার �ুি সযািিযাহন ি্যিেযার করহত শুরু করল। ণকন্তু শ্স ্ুণ্হনর। আিযার শ্সই ্ুি্যাি কহর নযামযা আর ্িিযার 
শ্েযাঁচি শ্�হে চলযা। এক মযাহসর মহি্য জুহতযা নষ্ট। মযা মুণচ ডযাকহত িহলহছন, ণকন্তু ডযাকযা েে ণন।

যতরীন অিি্য একিযা ণজণনহসর যত্ন ণনত শ্সিযা েল তযার ঘুণি। ঘুণি ণছঁহি শ্গহল তযািযাতযাণি আঠযা ণ্ে শ্জযািযা লযাগযাত। 
একণ্ন কযাপি ণছঁহি শ্গল। জুহতযার অিস্যা িলযার নে। যতরীন জুহতযার শ্িেযাল অিস্যার করযা িুহল ণতনহি ণসঁণি শ্রহক 
ণ্ল লযা�। অমণন পযাহের তলযা শ্রহক মযাণি শ্গল সহর। আর শ্ছঁিযা চণি তযাহক ণনহে সযাঁইসযাঁই কহর িূহন্যর উপর ণ্হে 
শ্কযারযাে ণনহে শ্গল। ছুিহত ছুিহত চণি এহস রযামল এক অহচনযা শ্্হি। ত�ন শ্স শ্্�ল চযাণরণ্হক মুণচরযা িহস। 
যতরীহনর পযা শ্রহক শ্ছঁিযা চণি ণনহে ছযািল। যতরীনহক িকযা িকযা করহত শুরু করল। িলল, ‘তুণম শ্্�ণছ িযাণর ্ুষু্ট। 
জুহতযার শ্কমন ্িযা েহেহছ। হিচযাণরর প্যাি যযাে যযাে’। যতরীন একিু ঘযািহি শ্গণছল প্রহম ণকন্তু তযার পহর সযােহসর 
সহগে িলল, “জুহতযার আিযার প্যাি েে নযা ণক”! মুণচরযা িহল উঠল-- ‘ ণনচিেই লযাহগ। �ুি শ্লহগহছ জুহতযার। হতযামযাহ্র 
মহতযা ্ুষু্ট শ্ছহলহ্র তযাই ণনহে আহস আমযাহ্র কযাহছ। নযাও সূচ সুহতযা ণ্হে জুহতযা শ্সলযাই কর’।

যতরীন িলল শ্স পযারহি নযা। মুণচরযা ওর েযাহত সূচ সুহতযা ণ্হে  শ্সলযাই করযাল। এরপর যতরীনহক পযাঁচতলযা িযাণির 
ণসঁণিহত তযারযা ওঠযাহলযা আিযার নযামযাহলযা। ্ ু হিযা ণসঁণি একসহগে িপকযাহলই আিযার তযাহক সিিযা উঠহত নযামহত েল। এিযার 
তযারযা তযাহক ণনহে এল মযাহঠ। যতরীন শ্্�ল শ্স�যাহন অহনক ্রণজ। যতরীনহক শ্্হ�ই িলল করী েহেহছ। মুণচরযা িলল 
শ্য নতুন কযাপি ণছঁহিহছ। ওরযাও আিযার শ্সলযাই করহত িণসহে ণ্ল। হসলযাই ণঠক েল নযা তযাই যতরীনহক �ুহল শ্�লহত 
েল। যতরীন যতিযার শ্সলযাই কহর ততিযার �ুলহত েে। হিহষ যতরীন কযাঁ্হত লযাগল। িযাণি শ্যহত চযাইল। তযার �ুি ণ�হ্ 
শ্পহেহছ। ্ণজ্থরযা তযাহক কযাপহি ্যাগ শ্্ওেযা শ্পণসিল গুহলযা ণচিযাহত িলল। এমন সমে ঘুণি এল। ঘুণি তযাহক সযােযায্য 
করহি িলল। যতরীন ঘুণির শ্লজ িহর উিহত লযাগল। ণকছুিযা যযাওেযার পর ্ণজ্থরযা ঘুণির সুহতযা শ্কহি ণ্ল। যতরীন 
পহি শ্গল। তযারপহর শ্স শ্্�ল ণসঁণির নরীহচ পহি আহছ। মযারযাে �ুি ি্যযারযা। ণ্ন কহেক পর সুস্থ্ েল শ্স। এ�ন 
যতরীহনর আর জুহতযা জযামযা শ্ছহি নযা। হস লযাণ�হেও চহল নযা। 

 y কৃত্যযাণল নং- ৫/২ 
এর পর ণিশুরযা সেজিযাহি সংণক্প্ত সযারণি পিহত পযারহল ণিক্ক ণিণক্কযারযা মূল পযাঠ্যণি পযাঠ করযাহিন। স্বপঠহনর 
মযাি্যহম যযাহত তযাঁরযা গল্পণি অনুিযািন করহত পযাহর তযার শ্চষ্টযা করহিন। পহর িযাণক ণ্নগুণলহত ‘েযাহত কলহম’ অংিণি 
করযাহিন।     
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(৮)
মযােযা দ্রীপ

িূত শ্প্ত মযারহমড ণনহে নযানযান রেস্য িে আতঙ্ক কযাজ কহর ণিশুহ্র মহন। অরচ িযাতিি জরীিহন তযাহ্র শ্কযান অণতিত্বই  
শ্নই এই পযাহঠ প্কৃণতর মহি্য এমনই এক জল কন্যযা শ্্�যার কযাল্পণনক সত্য ণনহে ণকছু মজযার কযাণেনরী আহছ। এ�যাহন 
উপিযািমূল ্ুণি। 

উপিযািমূল- ক) ণিশুর মহনযাজগহত নযানযান কল্পনযার সত্যতযাহক সম্মযান শ্্ওেযা।

     �) িূত শ্প্ত ব্হ্ম্ণত্য জলকন্যযা ণনহে ণিশুর িে ও কুসংস্যার এিং তযার ণিরুহদ্ধ যুণক্তপূি্থ ণিচযার শ্িযাি। 

উপিযািমূল-  ণিশুর মহনযাজগত নযানযান কল্পনযার সত্যতযাহক সম্মযান শ্্ওেযা। 

 y কৃত্যযাণল নং- ১ 
এ ণিষহে ণিশুহ্র সযােযাহয্য মযানস মযানণচত্র মতণর কহর একণি সম্ভযাি্য িব্দ জযাল ণনম্থযাি কহর ণনহত েহি। এ�যাহন সম্ভযাি্য 
িহব্দর তযাণলকযা শ্্ওেযা েল

িব্দ জযালঃ

িূত, মৎস্য কন্যযা, অযরযা, হুস, হচযা� িযাঁণিহে, ণিশ্যাস, যযাত্ররী, ডুি, আতঙ্ক, ছযােযা ছযােযা, ণকহসর শ্যন িব্দ, মযােযািরী ডযাক, 
কল্পনযার ডযানযা, মন ইহচ্ছ�ুণি যযাে, আজগুণি গল্প, চযাঁহ্র শ্্ি, তযারযা নক্হত্রর শ্্ি, উহি শ্িিযাহনযা।  

 y কৃত্যযাণল নং- ১/১
শ্য ণিশুরযা িযাহলযা িযাহি পিহত পযাহর নযা তযাহ্র জন্য  এক একণি উপ িযািমূলহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি সেজ পযাঠ 
ণ্হত েহি। হস�যাহন িব্দ জযাল মতণরর সমে উপহরর উণলিণ�ত িব্দ ও িব্দগুচ্ছহক যতিযা সম্ভি ি্যিেযার করহত েহি। 
পযাঠণি েহি তৃতরীে শ্রেণির উপহযযাগরী। িযাহক্য চযার পযাচণির শ্িণি িব্দ রযাকহি নযা। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল। 

সেজ পযাঠঃ 

শ্নৌকযা চলহছ। ্ূহর করী একিযা শ্যন শ্্�যা যযাহচ্ছ। একিযা শ্ছযাি শ্ছহল িহল উঠল- মযাণি িযাই- ঐ মৎস্য কন্যযা। িেস্ 
যযাত্ররী িলহলন- মৎস্য কন্যযা। হস েে নযাণক? হকউ শ্কউ িলল- নযা, নযা। িুত শ্প্ত আহছ। একিযার মযারযািযা হুস কহর 
তুলহছ আিযার শ্্�যার আহগ নযাণমহে ণনহচ্ছ। মযাণি িলল- ওিযা শুশুক। িে শ্পও নযা। িুত িহল ণকছু েে নযা। মন ণ্হে 
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জহলর ণ্হক তযাকযাও। ডলণ�হনর ডুি শ্্ওেযা শ্্হ�ছ? হচযা� িযাঁণিহে শ্গহছ, করী শ্িহি িে পযাচ্ছ? িুত শ্প্ত কুসংস্যার? 
ওিযা ও সি ণকছুই নে।  

 y কৃত্যযাণল নং- ১/২
অনুরূপিযাহি আহরযা কহেকণি সেজপযাঠ মতণর কহর িি িি েরহ� “পঠন কযাড্থ” ততণর করহত েহি। ঐ অংিগুণল 
তৃতরীে  শ্রেণির পঠহনযাপহযযাগরী েহি। উপহরর কৃত্যযাণলর মতই তযা ি্যিেযার করহত েহি। 

 y কৃত্যযাণল নং-১/৩
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মতযা আরও নরীহচ, তহি মযানস মযানণচত্র শ্রহক উহঠ আসযা ণিশুর জযানযা অজযানযা িব্দগুণলহক 
িি কযাড্থহিযাহড্থ সযাণিহে ণ্হত েহি এিং ঐ ণিশুহক িযা ণিশুহ্র ্লণিহক ণিহিষ নজর ণ্হে িব্দ উচ্যারহি অি্যস্ 
করযাহত েহি। এ শ্ক্হত্র যুক্তিহি্থর িব্দগুণলহক আলযা্যা চযাহি্থ  িরহত েহি। যুক্ত িহি্থ শ্কযান শ্কযান িি্থ আহছ তযা শ্িহঙ 
শ্্ণ�হে ণ্হত েহি। সযাহর সযাহর ণিক্ক ণিণক্কযাগনহক প্যাসণগেক িযাহি িব্দ িযা িহব্দর অর্থ সরযাসণর নযা িহল ণ্হে 
আরও একিযার প্যাসণগেক পণরণস্ণত অনুযযােরী উ্যােরি ণ্হে তযাহ্র মহি্য সংণলিষ্ট িহব্দর শ্িযাি গহি তুলহত েহি এিং 
ণিশুরযা যযাহত ণনহজর শ্চষ্টযাে অহর্থযাদ্ধযাহরর আনন্দ পযাে তযার ি্যিস্যা করযার জন্য ণিক্ক ণিণক্কযাহ্র যহরষ্ট মিয্থিরীল 
েহত েহি।  

 y কৃত্যযাণল নং- ১/৪ 
্ু এক ণ্হনর মহি্য িব্দগুণল রপ্ত েহল তযাহ্র কহেকণি সেজতর পযাঠ ণ্হত েহি। তযার মযান েহি ণদ্তরীে শ্রেণির 
শ্িহষর ণ্হকর পযাহঠর মত।  ণতন/চযারণি িব্দ সম্মণলত িযাক্য েহি। চণচ্থত িব্দ িযা িব্দগুণলহকও শ্স�যাহন প্হেযাগ করহত 
েহি। 

সেজতর পযাঠঃ- (ণদ্তরীে শ্রেণির উপহযযাগরী) 

ন্রীহত চহলহছ শ্নৌকযা। সপ্ত ণডঙযা, রযাজপুত্র শ্ডহকর ওপর ্যাঁণিহে। ্ূহর একিযা ন্রীর দ্রীপ। নযানযান গযাছ আর �ুল। 
শ্ক শ্যন নেযান করহছ। িররীহরর ওপর অংি নযাররীর মত। নরীচিযা মযাহছর মতন। সিযাই িলল ওিযা মযারহমড। কযাহছ 
আসহতই শ্িযািযা শ্গল, ওিযা একিযা গযাছ। এমণন কহতযা কল্পনযা কহর সপু। আকযাহি শ্মঘ, ও�যাহন প্যাসযা্ গিহত ইহচ্ছ 
েে।

 y কৃত্যযাণল নং১/৫
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মতযা আরও ণনহচ তহি সেজতর পযাঠগুণলহক আরও সেজ করহত েহি। এর মযান েহি 
প্রম শ্রেণির মহতযা। ্ুণি িযা ণতনণি িব্দ ণনহে িযাক্য গঠন েহি। এই িযাহি কহেকণি সেজতর পযাঠ মতণর করহত েহি 
এিং আরও শ্িণি ণপণছহে পিযা ণিশুহ্র মহি্য প্হেযাগ করহত েহি। 

সেজতর পযাঠঃ- (প্রম শ্রেণির উপহযযাগরী)  

শ্ছযাি ণডঙযা। অপু চহলহছ মযাছ িরহত। ্ূহর একিযা শুশুক। মযাহি মযাহি জহল মযারযা তুলহছ। তিঠযা শ্িহন চলল। শুশুক 
শ্তযা নে। তহি ওিযা করী? একিু িে শ্পল। িি এল। অপু এণগহে চলল। ওিযাও এহগযাে। কযাই কযাই িব্দ। হপ্হতর 
ডযাক শ্যন। মহন �িকযা লযাগল। িূত নযা নযা সি ণমর্যযা। 

 y কৃত্যযাণল নং- ১/৬
ণিক্ক ণিণক্কযা উিে শ্ক্হত্রই অনুরূপ সেজতর পযাঠ মতণর করহিন এিং মযান অনুসযাহর এহক এহক পযাঠগুণল ণিশুহ্র 
মহি্য পযাঠ করযাহিন। স্ব-পঠনই এ�যাহন মূল করযা শ্সিযা সি সমে মহন রযা�হত েহি।   

কৃত্যযাণল নং- ২ 
িণেণি্থ্্যযালে কৃত্যযাণলঃ

ণিক্ক ণিণক্কযা ণিশুহ্র ণিণিন্ন মজযার মজযার কল্পনযা করযার কযাজ ণ্হত পযাহরন। হযমন িরুন যণ্ তযাহ্র িযাণির গরু 
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ছযাগহলর মতি িি ডযানযা রযাকত এ ণনহে ণিশুহ্র িলহিন শ্যন তযারযা িযাণির িিহ্র সযাহর আহলযাচনযা কহর আর ণক ণক 
িযাহি তযারযা তযার সুণিিযা শ্পত শ্স ণনহে শ্িহি আসহি। এমণন কহর মযাহছরযা ও গযাহছরযা করযা িলহত পযারহল ণক েহতযা 
িযা পযাণ�হ্র যণ্ একিযা ইসু্ল রযাকত তহি ণক েহতযা। হস�যাহন এমনই নযানযান মজযার কল্পনযা তযারযা করহি। হিহষ 
শ্রেণিকহক্ ণ�হর এহস ্হল আহলযাচনযা কহর শ্নহি এিং একণি ণক্হপ তযার ণিিরি শ্পি করহি। 

কৃত্যযাণল নং- ৩ 
সৃজনমূলক কৃত্যযাণলঃ

ণিক্ক ণিণক্কযা শ্ছযাি শ্ছযাি ছণির িই আনহিন শ্রেণিকহক্ এিং ছণি শ্্ণ�হে কল্পনযা করহত িলহিন। সুকুমযার রযাহের 
আহিযাল তযাহিযাল জযাতরীে ছিযা ও কণিতযার িই ও পযাঠ কহর শ্ি�যাহত পযাহরন। মজযার কল্পনযাহক শ্কন্দ্র কহর ণিশুহ্র 
জযানযা কযাণেনরী ণনহে ণিণিন্ন গল্প িযানযাহত িলহিন শ্রেিরীকহক্র মহি্য। উ্যােরি স্বরূপ---  

গল্পণির নযাম শ্পত্নরীর কযান্নযা। গল্প েহলও সণত্য আণম ণনহজর কযাহন শুহনণছ শ্সই কযান্নযা। আণম ত�ন চতুর্থ শ্রেিরীহত পণি। 
আমযাহ্র িযাণিণি ণছল অহনক পুরহনযা অহনকগুণল িণরক। িি তরহ�র জ্যযাঠযা িযািুর ঘহর পযাহিই ণছল ণ�িণক ্রজযা 
্রজযা �ুলহলই পুকুর। গযাছ ণছল শ্সই পুকুর পযাহি। আগযাছযা, নযারহকল গযাছ এিং শ্তঁতুল গযাছ। আমযাহ্র ক�হনযা কযাউহক  
ওই শ্তঁতুল তলযাে শ্যহত শ্্ওেযা েহতযা নযা। কযারি ওই গযাহছ নযাণক িূত-হপত্নরী িযাস কহর। য�ন গযাহছ কণচ কণচ শ্ততুল 
েত লুণকহে ্ল শ্িঁহি পযািহত শ্যতযাম, উনযাহ্র অনুমণত ণনহে পযািতযাম। গযাছ আমযাহ্র ণকন্তু ওনযারযা শ্তযা িযাস কহরন, 
তযাই আিযার শ্ততুল পযাকহলও শ্যতযাম। আমরযা শ্কউ শ্কযান ণ্ন ওনযাহ্র শ্্�হত পযাই ণন। িযাণিহত জযানহত পযারহল 
কপযাহল জুিহতযা িকুণন আর ণপিযাণন। 

একণ্ন সু্হল যযাি িহল মতণর েচ্ছ, েঠযাৎ কযান্নযা শুহন সিযার সযাহর আণমও ণগহে শ্্ণ� িি শ্জঠুর শ্ছযাি শ্মহে েরীরযা মহর 
িযাসহছ ণ�িণক পুকুহর। সিযাই িলহলযা শ্পত্নরীরযা ওহক শ্মহরহছ। ণতন রযাত িহর শ্পত্নরী কযাঁ্হছ অহনহকই নযাণক শুহনহছ। 
আমযার মযা িলহলন, হপত্নরী নযা ছযাই ওিযা ্ুঘ্থিনযা মযাত্র। 

পযািযামে রহি শ্গল আমযার মযাহের ওপর নযাণক শ্পত্নরীর ্ৃণষ্ট পহিহছ। হিি কহেক মযাস পর শ্সণ্ন সযারযা ণ্ন ণির 
ণিহর িৃণষ্ট আর ্মকযা েযাওেযা িইহছ আমরযা পুতুল ণিহে ণ্লযাম। সযারযা ণ্ন মজযা করলযাম। ্যা্যারযা কযা্যা মযা�যা মযাণ� 
কহর েযাডুডু শ্�লল। সন্্যযাহিলযা িৃণষ্ট শ্নই, আকযাহি তযারযা �ুিহছ ণকন্তু মযাহি মযাহি ্মকযা েযাওেযািযা আহছ। ত�ন ণি্ু্যৎ 
আহসণন তযাই েযাণরহকহনর আহলযাে পিণছ আর ঢুলণছ। ঠযাকুরমযা িহলন শ্�হে শ্্হে ঘুণমহে পি তযািযাতযাণি। হযইনযা িলযা 
সিযাই ণমহল শ্�হে ণ্হে ণিছযানযাে শুহে অহঘযাহর ঘুম। মযািরযাহত েঠযাৎ মে মচ শুহন িযাইহর এহস শ্্ণ� শ্ততুল গযাহছর 
শ্পত্নরীর কযান্নযা। মযাহের আঁচল িক্ত কহর িহর আণমও সযাহর, ণতন তলযার ছযাহ্ ণগহে শ্্ণ� আমযার শ্মজ্যা আর িি 
শ্জ্যঠুর শ্ছহল ও�যাহন শ্নই ওরযা শ্গহছ শ্পত্নরীহক িরহত।। কযারি ওরযাই নযাণক সিযার আহগ শুনহত শ্পহেহছ শ্পত্নরীর কযান্নযা। 
্ুজন ণছল সমিেসরী এিং সযােসরীও িহি। তযাই, ণচহলহকযাঠযা ঘহর ওরযা ঘুমযাে। হতঁতুল গযাছ ণচহলহকযাঠযার কযাছযাকযাণছ, 
আমযার িি্যা িহলন সিযাই চুপ। হকযান করযা নে। একিু েযাওেযা শ্্ে অমণন শ্পত্নরী কযাঁহ্ ও আমযার িররীহর একিযা িে 
ঘুরহত লযাহগ। িুকিযা িুকপুক করণছল আমযার। ঠযাকুরমযা মন্ত্র পহি সিযার গযাহে মযারযাে '�ু' ণ্হলন, তযারপর শ্পত্নরী শ্ক 
িলহলন মযা—হতযামযার পহর তুণম রযাহকযা কযাহরযা ক্ণত কহরযা নযা। আমযার  েযাতণি িহর িযাঁণকহে ণ�সণ�স কহর িলহলন-
--আর নে, সিযাই শুহে পহিযা। হসই শ্রহক শ্তঁতুলতলযাে যযাওেযা শ্তযা ্ূহরর করযা, সন্্যযা েহল সিযাই িহে জহিযাসহিযা 
েহে রযাণক।

মযা িহলন 'ম্ত্য শ্পত্নরী ্যানি ণকছু শ্নই। হযিযা শ্চযাহ� শ্্�ণি শ্সিযাই ণিশ্যাস করণি'। তিুও িে যযাে নযা।

একণ্ন সু্ল শ্রহক ণ�হর শ্্ণ� আমযাহ্র িযাণির উঠযাহন িণত্থ মযানুষ। ওিযা মযাহক চ্যযালযা কযাঠ ণ্হে মযারহছ আর মযা 
ণচৎকযার কহর কযাঁ্হছ। আমরযা িযাই-হিযাহনরযা মযাহের অিস্যা শ্্হ� �ুি কযাঁ্লযাম। মযার সযারযা গযাহে কযালণিহি ্যাগ আর 
িুম জ্বর। ঠযাকুমযা মযাহের কযাহছ শ্যহত ণ্হতন নযা। মযাহক নযাণক ণনজ্থন ্ুপুহর শ্পত্নরী শ্ডহক ণনহে শ্যত। কযাহরযার সযাহর 
করযা িলত মযা। তিুও মযাহক সুস্ করলযাম। সুস্ েহে মযা িলহলন নযারহকল আর শ্তঁতুল গযাছ পযািযা-পযাণি রযাকযাে পযাতযার 
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ঘষযাে ওই রকম আওেযাজ েে, ওিযাহকই শ্পত্নরীর কযান্নযা িণল। ্যা্যার এহস ঠযাকুমযাহক �ুি িকযািণক করল। অিহিহষ 
সিযাই, ণিশ্যাস ওিযাই করল িন্য িন্যও করহলযা। আমযাহ্র আর শ্সই শ্রহক িে ণছল নযা।

এিযার সিযাই শ্ততুল গযাহছর তলযাে শ্যতযাম। অন্ণিশ্যাহসর ণিকযার েহেণছহলন। আর নযা আমযার মযাহের গযাহের শ্সই 
আঘযাহতর ্যাগ গুণল শ্কউ ণ�ণরহে ণ্হত পযাহর ণন, তিু সিযার কযাহছ আমযার মযা আজও শ্িঁহচ আহছ। 

কৃত্যযাণল নং- ৪ 
্ৃি্যরেযাি্য ক্রীপঃ

ণিক্ক ণিণক্কযা রিরীন্দ্রনযাহরর ‘িরীরপুরুষ’ কণিতযাণিহক ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীহপ িরযা যযাে ণকনযা শ্্�হত পযাহরন। এই ণক্পণি 
শ্্�যাহনযার পর ণিশুহ্র িযাণনহে িযাণনহে ণনহজহ্র মহি্য নযানযান গল্প করহত সমে ণ্হত েহি। আিযাতিি আগডুম িযাগডুম 
কযাণেনরী ণনহে তযারযা ণনহজর কল্পনযার করযা িলহত পযাহর। যত শ্িণি আগডুম িযাগডুম েহি তত শ্িণি নম্বর পযাহি তযারযা।

উপিযাি মূল- িূত শ্প্ত ব্হ্ম্ণত্য জলকন্যযা ণনহে ণিশুর িে ও কুসংস্যার এিং তযার ণিরুহদ্ধ যুণক্তপূি্থ ণিচযার শ্িযাি। 

কৃত্যযাণল নং- ৫
এ ণিষহে ণিশুহ্র সযােযাহয্য মযানস মযানণচত্র মতণর কহর একণি সম্ভযাি্য িব্দ জযাল ণনম্থযাি কহর ণনহত েহি। এ�যাহন সম্ভযাি্য 
িহব্দর তযাণলকযা শ্্ওেযা েল---

িব্দজযালঃ

িূত, মযােযা, কুসংস্যার, জলপররী, হপত্নরী, ছযােযা, অন্ণিশ্যাস, জলকন্যযা, অন্কযার, জলকন্যযা, হঢউ, িি- িযাপিযা, মহন িে, 
ঘুিঘুহি, আওেযাজ, আহলেযা, িযাঁিিহনর তরীব্ ডযাক, িুক ছ্যযাৎ কহর ওঠযা।  

 y কৃত্যযাণল নং- ৫/১
শ্য ণিশুরযা িযাহলযা িযাহি পিহত পযাহর নযা তযাহ্র জন্য  এক একণি উপ িযািমূলহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি সেজ পযাঠ 
ণ্হত েহি। হস�যাহন িব্দ জযাল মতণরর সমে উপহরর উণলিণ�ত িব্দ ও িব্দগুচ্ছহক যতিযা সম্ভি ি্যিেযার করহত েহি। 
পযাঠণি েহি ণদ্তরীে শ্রেণির উপহযযাগরী। িযাহক্য চযার পযাচণির শ্িণি িব্দ রযাকহি নযা। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল। 

সেজ পযাঠ

চযাণরণ্ক ঘুিঘুহি অন্কযার। করীহসর আওেযাজ আসহছ। ণিটু্ট িলল- রযাম নযাম কর। িুত পযালযাহি। প্যাি িলল- িুত 
আমযার পুত, হপত্নরী আমযার ণি রযাম লক্ি সযাহর আহছ করণি আমযার ণক? ণিটু্ট আর প্যাি ্ুজহন েযাত িহর চলল েঠযাৎ 
এক ডযাহল জণিহে শ্গল ণিটু্ট। প্যাি িু---ত---ত্। ওহ্র ণচৎকযাহর িনমযালরী ্যা্যা ঘর শ্রহক শ্িণরহে এল। িলল- িে 
কহরযা নযা। ওিযা িহির িুণর, হ্�হত পযাও ণন তযাই জণিহে শ্গহছ। সযািিযান। িচ্থ নযাও ণন শ্কন? ণিটু্ট তিু িলল ওিযা 
িুত। িনমযালরী ্যা্যা িলল 'িুত িহল ণকছু েে নযা। ওিযা কুসংস্যার'।    

ন্রীহত জল কন্যযা আহছ। শুহনহছ অসরীমরযা। ্ল শ্িঁহি শ্নৌকযা শ্চহপ শ্্�হত শ্গল। হনৌকযা চলহত চলহত শ্রহম শ্গল। 
মযাণিরযা িে শ্পল। িলল- ্যা্যারযা জলকন্যযা আহছ। হযহত পযারি নযা। অন্তুর িে কম। হস িলল- “মযাণি িযাই মহন েহচ্ছ 
ও সি ণকছু নযা। পযাঁহক আিহকহছ”। িহলই শ্স ্যাঁি ণনহে জল িরযাির শ্্�হত লযাগল। সণত্য সণত্য কচুণর পযানযাে 
আিহকহছ। অন্তু িলল- জল কন্যযা, জল পররী িূত এই সিই কুসংস্যার।   

 y কৃত্যযাণল নং- ৫/২
অনুরূপিযাহি আহরযা কহেকণি সেজপযাঠ মতণর কহর িি িি েরহ� “পঠন কযাড্থ” ততণর করহত েহি। ঐ অংিগুণল 
ণদ্তরীে শ্রেণির পঠহনযাপহযযাগরী েহি। উপহরর কৃত্যযাণলর মতই তযা ি্যিেযার করহত েহি। 
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 y কৃত্যযাণল নং- ৫/৩ 
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মতযা আরও নরীহচ, তহি মযানস মযানণচত্র শ্রহক উহঠ আসযা ণিশুর জযানযা অজযানযা িব্দগুণলহক 
িি কযাড্থহিযাহড্থ সযাণিহে ণ্হত েহি এিং ঐ ণিশুহক িযা ণিশুহ্র ্লণিহক ণিহিষ নজর ণ্হে িব্দ উচ্যারহি অি্যস্ 
করযাহত েহি। এ শ্ক্হত্র যুক্তিহি্থর িব্দগুণলহক আলযা্যা চযাহি্থ  িরহত েহি। যুক্ত িহি্থ শ্কযান শ্কযান িি্থ আহছ তযা শ্িহঙ 
শ্্ণ�হে ণ্হত েহি। সযাহর সযাহর ণিক্ক ণিণক্কযাগনহক প্যাসণগেক িযাহি িব্দ িযা িহব্দর অর্থ সরযাসণর নযা িহল ণ্হে 
আরও একিযার প্যাসণগেক পণরণস্ণত অনুযযােরী শ্রহক িযাহর িযাহর উ্যােরি ণ্হে তযাহ্র মহি্য সংণলিষ্ট িহব্দর শ্িযাি গহি 
তুলহত েহি এিং ণিশুরযা যযাহত ণনহজর শ্চষ্টযাে অহর্থযাদ্ধযাহরর আনন্দ পযাে তযার ি্যিস্যা করযার জন্য ণিক্ক ণিণক্কযাহ্র 
যহরষ্ট মিয্থিরীল েহত েহি। 

 y কৃত্যযাণল নং- ৫/৪ 
্ু এক ণ্হনর মহি্য িব্দগুণল রপ্ত েহল তযাহ্র কহেকণি সেজতর পযাঠ ণ্হত েহি। তযার মযান েহি প্রম শ্রেণির শ্িহষর 
ণ্হকর পযাহঠর মত। ্ুণি িযা ণতনণি িব্দ সম্মণলত িযাক্য েহি। চণচ্থত িব্দ িযা িব্দগুণলহকও শ্স�যাহন প্হেযাগ করহত 
েহি। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েলঃ

সেজতর পযাঠঃ- (ণদ্তরীে শ্রেণির জন্য)

িুত শ্পত্নরী িহল ণকছু শ্নই। সি মহনর িুল। আহলযা নযা রযাকহল িচ্থ ণনহে যযাহি। মহন সযােস রযা�হি। িে শ্ক জে 
করহি।অন্তুও িে শ্পত। হসণ্ন একিযা ছযােযা শ্্হ�ণছল। িে শ্পহে ণচৎকযার কহরণছল। িযািযা ছুহি এল িলল ওিযা শ্তযার 
ণনহজর ছযােযা। হিযাকযা শ্ছহল, ণনহজর ছযােযা শ্্হ� শ্কউ িে পযাে?   

 y কৃত্যযাণল নং- ৫/৫
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মতযা আরও ণনহচ তহি সেজতর পযাঠগুণলহক আরও সেজ করহত েহি। এর মযান েহি 
প্রম শ্রেণির মহতযা। ্ুণি িযা ণতনণি িব্দ ণনহে িযাক্য গঠন েহি। এই িযাহি কহেকণি সেজতর পযাঠ মতণর করহত েহি 
এিং আরও শ্িণি ণপণছহে পিযা ণিশুহ্র মহি্য প্হেযাগ করহত েহি।  

সেজতর পযাঠঃ- (প্রম শ্রেণির উপহযযাগরী) 

চযাণরণ্ক অন্কযার। আহলযা পহিহছ পযাতযাে। ্ূর শ্রহক েযাওেযা ণ্ল। গযাহছর পযাতযা নিল। সরীমযা িে শ্পল। মহন েল 
িুত। িযািযা িচ্থ শ্্�যাহলন। সরীমযা শ্েহস উঠল। নযা িূত নে। এ�ন ওর আর িে শ্নই। একযা একযা শ্িহরযাহত পযাহর। 
িুহতর করযা শ্িযাহন, তিু শ্েহস উণিহে শ্্ে। 

 y কৃত্যযাণল নং- ৫/৬
ণিক্ক ণিণক্কযা উিে শ্ক্হত্রই অনুরূপ সেজতর পযাঠ মতণর করহিন এিং মযান অনুসযাহর এহক এহক পযাঠগুণল ণিশুহ্র 
মহি্য পযাঠ করযাহিন। স্ব-পঠনই শ্য এ�যাহন মূল করযা শ্সিযা সি সমে মহন রযা�হত েহি।

কৃত্যযাণল নং- ৬
িণেণি্থ্্যযালে কৃত্যযাণলঃ

ণিক্ক ণিণক্কযা ছযাত্র ছযাত্ররীহ্র িযাণির িহিযাহ্র কযাছ শ্রহক এ িরহনর গল্প ও কযাণেনরী শ্জহন আসহত িলহিন। 
ছযাত্র-ছযাত্ররী শ্রেণিকহক্ পযারস্পণরক অণিজ্ঞতযার আ্যান প্্যান করহি। আহলযাচনযার সমে শ্যন িুত-হপ্ত ণনহে কযাল্পণনক 
চণরহত্রর সত্যতযা যযাহত যুণক্তর আহলযাহত করযা েে, হস ণিষহে ণিক্ক ণিণক্কযা ণিহিষ নজর রযা�হিন। 

কৃত্যযাণল নং- ৭
সৃজনমূলক কৃত্যযাণলঃ

ণিষেণি ণনহে একণি নযাি্যযাণিনে করযা শ্যহত পযাহর। মহন রযা�হত েহি নযািকণির সংলযাপ শ্যন ণিশুহ্র ওপর চযাপ সৃণষ্ট 
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নযা কহর  িরং ণিষেিস্তুণি িুণিহে ণ্হে চণরত্র ণঠক কহর ণ্হে তযাহ্র প্হত্যহকর িূণমকযা শ্যমন েহি তযা স্পষ্ট কহর 
শ্্হিন। এরপর ণিক্ক/ণিণক্কযারযা তযাঁহ্র ণনহজহ্র মতণর নযািকণি একিযার পহি শ্্হিন। তযার ণপ্ে ণিশুহ্র ণনহজহ্র 
মত কহর অণিনে করহত িলহিন। সংলযাহপর মহি্য শ্কযান চণরত্র মূলত শ্কযান শ্কযান িব্দ প্হেযাগ করহি তযা তযাঁহ্র 
আহগ শ্রহক িুণিহে শ্্হিন। যযাই শ্েযাক একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল। 

নযািক                                                                        

জলপররীর ণিহে
চণরত্রঃ-   ণরিযা/িযািযা/-মযা/পলু্/লযালিু/ণপণস/ণ্ণ্মযা/কহেকজন পযাণ�িরযা ও গ্যামিযাসরীরযা। 

ণরিযাঃ-   মযা। �ুি ঘুম শ্পহেহছ। এইহতযা এিযার সিযাই ঘুমযাহত যযাি।  সযারযাণ্ন িৃণষ্ট।

   রযামযার নযাম শ্নই।  

িযািযাঃ-   িৃণষ্ট শ্রহম শ্গহছ। আকযাহি তযারযা �ুহিহছ শ্রযা্ উঠহি কযাল সকযাহল। (্রজযা িন্ কহর  
   শ্্ে িযািযা) আেহর আে আে

মযাঃ-   শুণি আে। শুনহত পযাচ্ছ? িযাজনযার িব্দ।  

   (জযালনযা ণ্হে উঁণক শ্মহর) ণিহলর মযাহি অহনক রকম লযাল-নরীল আহলযা ঘুরহছ, জ্বলহছ  
   আিযার ণনিহছ। ণনচিেই জলপররীর ণিহে েহচ্ছ। 

িযািযাঃ-   হতযামযার ণক মযারযা �যারযাপ েহেহছ? স্বপ্ শ্্�হছযা? 

মযাঃ-   শুনহত পযাচ্ছ নযা? িযাজনযার আওেযাজ। িব্দ মন উ্যাস করযা িযাজনযা।

িযািযাঃ-   এতণ্ন আণছ এ গযাঁহের শ্িহষ আমযাহ্র িযাণি, হকযানণ্ন শ্তযা এরকম শ্্ণ�ণন। 

মযাঃ-   এিযার শ্্�হল শ্তযা? আমরযা এ িযাণিহত আর রযাকহিযা নযা অন্য শ্কযারযাও চহল যযাি।

িযািযাঃ-   িযাপ ঠযাকুর্যার ণিহি, এ�যাহন জহ্ণছ, িি েহেণছ, জলপররীহ্র ণিহে েহচ্ছ শ্িহি চহল  
   যযাি?

মযাঃ-   তযােহল রযাহকযা,  তুণম। আণম শ্মহে ণনহে িযাহপর িযাণি চহল যযাি।

িযািযাঃ-   লযালু্ পলু্ আে শ্তযা। 

   (ওহ্র প্হিি) ণক েহেহছ কযাকযা। 

   (িলহত িলহত ণপণসর প্হিি।)

িযািযাঃ-   জযানলযা ণ্হে উঁণক শ্মহর শ্্হ�যা সিযাই ণকহসর িযাজনযা, ণিস। 

ণ্ণ্মযাঃ-   জল পণরর ণিহেহত, হ্যাণতি্য, ্যানিরযা গযান-িযাজনযা করহছ।

মযাঃ-   হস আিযার ণক

   (সকহলর প্হিি)

ণপণসঃ-   শুহন ণ্হচ্ছ গযাহে কযাঁিযা। জলপররীর ণিহে েহচ্ছ। কযার সযাহর? িরণি শ্ক? 

ণ্ণ্মযাঃ-   ণজহনর সযাহর। ণজহনর সযাহর? 

ণপণসঃ-   ণচনহত পযারণছ নযা শ্তযা,  আণম যযাি জলপররীর ণিহে শ্্�হত। হিযাজ শ্�হে ণ�রি।

সকহল ণমহলঃ-  আণমও যযাহিযা, আমরযাও যযাহিযা। (সিযাই শ্িণরহে পহি)
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িযািযাঃ-   একিযা িচ্থ ণনহে শ্ন। (সিযাই েযাঁিহত লযাগল)

ণপণসঃ-   এণক? এরযা কযারযা!? সিযার মহন শ্িযাকযা ণ্হে মযাছ চুণর করহছ মযাছ শ্চযাহররযা। 

মযাঃ-   হচযাহররযা িযাজনযা িযাজযাহি শ্কন??

লযালু্ঃ-   ে্যযা, ণপসরীমযা ণঠক িহলছ, িযাজনযা িযাণজহে শ্কউ চুণর কহর ণক কহর? 

পলু্ঃ-   গ্যামিযাসরীহক িে শ্্�যাহত। 

িযািযাঃ-   সিযাই যযাই ণগহে শ্্হ� আণস, (পযাণ�িরযা শ্জযাহর শ্জযাহর িযাজনযা িযাজযাে।)

লযালু্ঃ-   এেযাই-- এ�যাহন শ্তযারযা ণক করণছস? ্ণি ণ্হে সিকিযাহক িযাঁি। 

মযাছ শ্চযাহররযাঃ-  আমযাহ্র শ্িঁি নযা,  

লযালু্ঃ-   হতযাহ্র িযাণি শ্কযারযাে

মযাছ শ্চযাহররযাঃ-  িি্থমযাহন। পযাণ� িহর ণিণক্র কণর, ণিন শ্্হি ঘুহর ঘুহর শ্ছহি ্যাও িযাই, ঘহর আহছ িউ  
   শ্ছহল। 

পলু্ঃ-   আিযার �যাঁচযা এহনণছস? জযাল শ্পহতণছস? 

মযাছ শ্চযাহররযাঃ-  ে্যযাঁ িযাই, এিযাই আমযাহ্র ি্যিসযা। এিযার শ্ছহি ্যাও। আর আসহিযা নযা

িযািযাঃ-   শুিু আমযাহ্র ণিহল নযা, ক�হনযা পযাণ� িরযার ি্যিসযা করণি নযা, অন্য ি্যিসযা কর।

মযাছ শ্চযাহররযাঃ-  ক্মযা কর, আমরযা চহল যযাণচ্ছ। 

গ্যামিযাসরীঃ-  এরযা আিযার কযারযা? ণজন- জলপররী- িূত-হপত্নরী।  

১ম মযাছ শ্চযারঃ-  িযািযারযা আমরযা আমযাহ্র এই ণিহল মযাছ িরণছলযাম। সযারযাণ্ন িৃণষ্টর পর �যাহল ণিহল  
   জহল অহনক শ্পযাকযামযাকি আহস তযাই আমরযা জযাল শ্পহত িযাজনযা িযাণজহে ণিস ণ্।   
২ে মযাছ শ্চযারঃ-  ণিণিন্ন রকম পযাণ� আহস মযাছ শ্�হত, হপযাকযা শ্�হত।  আমরযা ত�ন লযাল-নরীল আহলযা  
   শ্্�যাই। মযাছ িরহত এহলই �যাপযাস কহর জযাহল আিহক যযাে আমরযা ত�ন কপযাৎ কহর  
   িহর �যাঁচযাে িণর। ক্মযা কহর ্যাও, আর ক�হনযা করহিযা নযা। করযা ণ্ণচ্ছ। পযাণ�র ি্যিসযা  
   করহিযা নযা। 

৩ে মযাছ শ্চযারঃ-  এিযাহরর মত ক্মযা কহর ্যাও। 

গ্যামিযাসরীঃ-  এিযাহরর মত ক্মযা কহর ণ্লযাম তহি পহরর িযার আর ছযািহিযা নযা।

 y কৃত্যযাণল নং- ৭/১ 
এ ণিষহে নযানযান গহল্পর িই পযাওেযা যযাে। হসগুণল শ্জযাগযাি কহর ণি্্যযালে িযা শ্রেণিকক্ গ্ন্যাগযার মতণর করহত েহি। 
সমেমত এই িইগুণল ণিশুহ্র স্বযািরীন পযাহঠর জন্য ণ্হত েহি। পযাহঠর পর ণিষেণি ণনহে ণিশুহ্র সযাহর আহলযাচনযা 
করযা শ্যহত পযাহর।

কৃত্যযাণল নং- ৮
্ৃি্য-রেযাি্য কৃত্যযাণলঃ

ণিক্ক ণিশুহ্র পযাহঠ আগ্েরী কহর তুলহত ্ুণি অণডও ণিসুেযাল ক্রীহপর সযােযায্য শ্নহিন। একণিহত ণিক্ক ণিশুহ্র 
সিুজ দ্রীপ শ্্�যাহিন। ছণি শ্্�যাহত শ্্�যাহত রযামযাহিন, ওহ্র অণিজ্ঞতযার করযা জযানহত চযাইহিন। ণিশুহ্র কল্পহলযাহক 
ণনহে যযাওেযার জন্য িযাংলযাে ণলণিল মযারহমড শ্্�যাহিন। ওরযা মজযা পযাহি। করযা িলহি। নতুন িব্দ িলহি। তযা শ্িযাহড্থ 
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ণল�হিন। পযাহঠর িব্দগুহলযাহক ওহ্র করযার সযাহর িণরহে শ্্হিন। ওহ্র ণিষেণি ণনহে ছণি আঁকহত শ্্হিন। ণকন্তু 
কল্পনযাে আমরযা যযা িযাণি তযা শ্য সণত্য নে তযাই ণনহেও আহলযাচনযা করহিন। ছণি শ্্�হত শ্্�হত করযা িলহত িলহত 
ওরযা শ্য পযাহঠর সযাহর সিগি েহে উঠহি অণচহরই।  

গুগুল �ুঁহজ িূত শ্প্ত জলকন্যযা ণনহে শ্কযান গল্প ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ ণেহসহি শ্্�যাহত পযাহরন। অিি্য তযা মযাতৃ িযাষযাে 
পণরিত্থন কহর ণনহত েহি। গল্পণি শ্্�যার পর ণিশুহ্র কযাহছ কহেকণি প্শ্ন উত্যাপন করহত েহি। 

(ক) িূত শ্প্ত িহল ণকছু আহছ ণকনযা
(�) যণ্ নযা রযাহক তহি এই গহল্প ওিযা ণক েহত পযাহর িল
(গ) পযািযাে পণরিযাহর ণক এই ণিশ্যাস আহছ? 
(ঘ) যণ্ রযাহক, তুণম তযাহ্র ণক িলহি? 

এই আহলযাচনযার সমে অন্ণিশ্যাস ও কুসংস্যার ণনহে সংণলিষ্ট িব্দগুণল ি্যিেযার করযাহনযার ি্যিস্যা করহত েহি।  

কৃত্যযাণল নং- ৯
এরপর ণিক্ক-ণিণক্কযারযা মূল পযাঠ্যযাংহির প্িযান প্িযান িব্দ ও িব্দগুচ্ছগুণলহক চযাহি্থর মযাি্যহম ণিক্যার্থরীহ্র উচ্যারি 
করহত শ্্হিন এিং প্ণতণি িব্দ ণনহে উ্যােরি ণ্হে তযাহ্র অহর্থযাদ্ধযাহর সযােযায্য করহিন।   

িব্দ জযালঃ

শ্নৌকযা, শুশুক, ডলণ�ন, অিরীর আগ্হে, ঘযাি িযাঁিযাহনযা, মযামযািযাণি, হেড মযাণি, িযাতযাণস, পুরহনযা গযাছ, িহিযা ন্রী, েলু্ 
রহঙর পযাল, ণকলণিল, ণচনহত ণি�ণছ, হুস কহর।  

 y কৃত্যযাণল নং- ৯/১
এিযার ণিক্ক ণিণক্কযাগি গল্পণিহক সেজ ও সংণক্প্ত কহর মতণর কহর ণিক্যার্থরীহ্র পিহত শ্্হিন।  

সংণক্প্তসযারঃ

শ্ল�ক শ্ছহলহিলযাে মযামযািযাণি শ্যত শ্নৌকযা শ্চহপ। হনৌকযা ছযািযা মযামযার িযাণি যযাওেযার উপযাে ণছল নযা। হেড মযাণি িহিযা 
শ্নৌকযা ণনহে আসত, মযামযার িযাণি শ্রহক। হনৌকযাে ণছল েলু্ রহঙর পযাল। হছযািন্রী িহিযা ন্রীহত ণমহিহছ। ন্রীর নযাম 
�ুি ণমণষ্ট, –িযাতযাণস।  িযাতযাণসহত চলহত চলহত শ্স এহস শ্মহি ণপংলযাে। ণপংলযাে শুশুক শ্্�যা শ্যত। ণপংলযা ন্রীহত 
ঘন্টযা �যাহনক চলল। তযার পর একিযা দ্রীহপর শ্্�যা পযাওেযা যযাে। এ�যাহন ন্রী ্ ুিযাগ েহে দ্রীহপর পযাি ণ্হে িহে চহলহছ। 
এই দ্রীহপ শ্কযাহনযা ঘর িযাণি শ্নই। তহি অহনক গযাছ আহছ। �ুি িি গযাছ নে। হিযাহপর মত। একিযা শুিু ণিমুল গযাছ 
আহছ। অহনক ্ূর শ্রহক শ্্�যা যযাহচ্ছ। নযাহ্র ্যা্যা িলল- এই দ্রীপণি েল মযােযা দ্রীপ। িৃণষ্টহত দ্রীপণি ডুহি যযাে। 
ণজজ্ঞযাসযা করযা েল- ত�ন গযাছ গুণল ণক েে? নযাহ্র আলরী িলল- জহল /পযানরীহত তযারযা অহনকণ্ন শ্িঁহচ রযাহক। তহি 
ঐ দ্রীহপ পযা শ্্ওেযা িযারি। একিু পহর শ্চযাহ� পিল মযােযা দ্রীহপ মযানুষ। নযাহ্র ্যা্যা িলল- ওণ্হক নযা তযাকযাহত। 
মযাণিরযাও শ্চযা� িুহজ শ্�লল। কযাকযা িলল- তযারযা েল জল কন্যযা। ওরযা শ্ছযাি কযাকযার করযা ণিশ্যাস করল। মযামযািযাণিহত 
ণগহে িলহতই সিযাই মজযা শ্পল। ণজজ্ঞযাসযা করহতই ণতণন িলহলন- ওহ্র মযারহমড িহল ণকছু েে নযা। নরীলু েেত কলযা 
গযাছ শ্্হ� িহলহছ।   

 y কৃত্যযাণল নং- ৯/২ 
এর পর ণিশুরযা সেজিযাহি সংণক্প্ত সযারণি পিহত পযারহল ণিক্ক ণিণক্কযারযা মূল পযাঠ্যণি পযাঠ করযাহিন। স্বপঠহনর 
মযাি্যহম যযাহত তযাঁরযা গল্পণি অনুিযািন করহত পযাহর তযার শ্চষ্টযা করহিন। পহর িযাণক ণ্নগুণলহত ‘েযাহত কলহম’ অংিণি 
করযাহিন। 
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পযাঠ্যপুতিকঃ আমযাহ্র পণরহিি
(১)

জরীিজগৎ

এই অি্যযােণি জি ও জরীহির িযারিযা জরীহির প্কযার ও কযাজ, �যা্্য িৃঙ্খল, ণিণিন্ন প্কযার উণদ্ভ্ িযাণির আহিপযাহির 
প্যািরী তযাহ্র আকৃণত রূপ এিং তযাহ্র প্ণত রক্ি শ্কৌিল, েযাণরহে শ্যহত িসযা প্যানরীর ণিণিন্ন �িরযা�ির ণনহে রণচত। 

এ�যাহন চযারণি উপিযািমূল রহেহছ। 

ক) জি ও জরীহির িযারিযা
�) ণিণিন্ন প্কযাহরর জরীি তযাহ্র কযাজ এিং তযাহ্র �যা্্য িৃঙ্খল
গ) জল ও ডযাগেযার উণদ্ভ্ 
ঘ) িযাণির আহিপযাহির প্যািরী আকৃণত রূপ, িযাসস্যান তযাহ্র প্ণতরক্ি শ্কৌিল এিং েযাণরহে শ্যহত িসযা 
প্যািরীহ্র তর্য

উপিযািমূল-

ক) জি ও জরীহির িযারিযা
 y   কৃত্যযাণল নং- ১

িব্দজযালঃ

জি প্যার্থ, শ্যাস শ্নওেযা িযা ছযািযা, জযােগযা পণরিত্থন করহত পযারযা, আকযাহর িযািহত পযারযা, লযা�যালযাণ� করযা, স্পি্থ করহি, 
সযািযা শ্্ে, জ্ েে, মৃতু্য েে, িি গযাছ, ঘযাস, কুকুর, �যাি, িযাণল, িযাণি, পযারর, ণিিযাল, মযানুষ, হপযাকযা গগেযা �ণিং, 
ইঁ্ুর। 

 y   কৃত্যযাণল নং- ১/১ 
ণিক্ক/ণিণক্কযা উপহরর িব্দ ও িব্দ গুচ্ছ গুণলহক িব্দ চযাি্থ িযাণনহে ণপণছহে পিযা ণিশুহ্র মহি্য পিহত শ্্হিন এিং 
ঐ িব্দগুণলর মহি্য ণিষেণি ণনহে যযা িলযা েহেহছ তযা ণনহে িযারংিযার আহলযাচনযা করহি ও উপণর উক্ত িব্দ গুণল ি্যিেযার 
করহত শ্চষ্টযা। 
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কৃত্যযাণল নং- ২ 
িণেণি্থ্্যযালে কৃত্যযাণলঃ

জরীিজগৎ পযাঠ্যযাংিণি শুরু করযার আহগ ণিক্ক ণিণক্কযা ছযাত্র ছযাত্ররীহ্র তযাহ্র এলযাকযার জরীিজগৎ শ্চনযাহনযা এিং একণি 
িযারিযা শ্্ওেযার জন্য এলযাকযা পণর্ি্থহন ণনহে যযাহিন। ছযাত্র-ছযাত্ররীরযা প্রহম ণিণিন্ন িরহনর পশু পযাণ� জরীি জন্তু িযাহলযািযাহি 
পয্থহিক্ি কহর নযানযান তর্য সংগ্ে করহি ও শ্নযািিুহকর নণরিূক্ত করহি, পহর শ্রেণিকহক্ ণ�হর ওই তর্য ণনহে 
আহলযাচনযা করহি এিং ণিক্ক-ণিণক্কযার সেযােতযাে িইহের ছক পূরি করহি। ছযাত্র-ছযাত্ররীরযা শ্য সমতি ণিষে তর্য সংগ্ে 
করহি তযার নমুনযা ণনহচ শ্্ওেযা েল। 

এলযাকযাে শ্্�হত পযাওেযা যযাে এমন প্যািরীর নযাম, �যা্্য, গযাছ, তযাহ্র শ্্�হত শ্কমন, হকযারযাে রযাহক, প্ণতরক্যা শ্কৌিল  
ইত্যযাণ্। 

কৃত্যযাণল নং- ৩
সৃজনমূলক কৃত্যযাণলঃ

�) জরীি ও জি-এর িযারিযা মতণরর জন্য ণিক্ক/ণিণক্কযা ছযাত্র/ছযাত্ররীহ্র একণি মজযার শ্�লযা শ্�লযাহত পযাহরন। এর 
জন্য ছযাত্র ছযাত্ররীরযা প্রহম জি ও জরীি শ্ল�যা শ্ছযাি শ্ছযাি ণচরকুি মতণর করহি। তযারপর শ্সগুণল লিযাণরর মত শ্�হল 
শ্্ওেযা েহি। ণিশুরযা প্হত্যক ণতনণি কহর ণচরকুি তুলহি। হয যযা শ্পহেহছ শ্সই ণিণতিহত একণি জি িযা জরীহির নযাম 
িলহি। হকযান নযাম ণদ্তরীে িযার িলযা চলহি নযা। 

 y কৃত্যযাণল নং- ৩/১
ণিক্ক-ণিণক্কযা ণিশুহ্র ড্রণেং �যাতযাে ণকছু জি এিং ণকছু জরীহির ছণি আঁকহত িলহিন ছণির পযাহি জরীহির নযাম 
ণল�হত িলহিন, আঁকযা েহে শ্গহল শ্সগুণল একিযা স�ি শ্িযাহড্থ ণপন ণ্হে শ্সঁহি শ্্হিন যযাহত ণিশুরযা তযা শ্্হ� উৎসযাণেত 
েে।

কৃত্যযাণল নং- ৪
্ৃি্য-রেযাি্য কৃত্যযাণলঃ

ণিক্ক-ণিণক্কযা এমন একণি ্ৃি্য রেযাি্য ণক্প মতণর করহিন শ্য�যাহন জি প্যাহর্থর মহি্য জরীহির মত ণকছু ণকছু নতুন 
লক্ি শ্্�যা যযাহচ্ছ আিযার জরীহির মহি্য জহির লক্ি আহছ। এগুণল শ্্হ� তযাহ্র িলহত েহি শ্কযানিযা জি শ্কযানিযা 
জরীি। হযমন গণিহে যযাওেযা িল, ন্রীর জল, িযাঁি িযাহির িব্দ, মরযা কুকুর ছযানযা, হরযািি, ণসহমহন্টর ছণি, হিওলযার 
্যাগ, েযাণচহত শ্িণরহে আসযা জরীিযািু, কযাঁচযা শ্ছযালযা, অঙু্কণরত শ্ছযালযা ইত্যযাণ্।  

উপিযািমূল- ণিণিন্ন প্কযাহরর জরীি তযাহ্র কযাজ এিং তযাহ্র �যা্্য িৃঙ্খল

কৃত্যযাণল নং- ৫ 
িব্দজযালঃ

�যািযার শ্জযাগযাি করযা, জযােগযা পণরিত্থন করযা, ণডম পযািযা, ণডম �ুহি িযাচ্যা শ্িহরযাহনযা, শ্যাস শ্নওেযা ও ছযািযা, মহর যযাওেযা, 
আকযাহর শ্িহি ওঠযা, �যা্্য গ্েি করযা, িে পযাওেযা, প্ণতরক্ি শ্কৌিল ি্যিেযার করযা, এক জন অন্য জনহক �যাে, ি্যযাঙ 
ও শ্পযাকযা মযাকি, সযাপ আর ি্যযাঙ, সযাপ আর মযানুষ, সি শ্মহর �যাওেযা চহল নযা, অন্য জরীহির ওপর ণনি্থর কণর আমরযাও। 

 y কৃত্যযাণল নং- ৫/১ 
ণিক্ক/ণিণক্কযা উপহরর িব্দ ও িব্দ গুচ্ছ গুণলহক িব্দ চযাি্থ িযাণনহে ণপণছহে পিযা ণিশুহ্র মহি্য পিহত শ্্হিন এিং 
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ঐ িব্দগুণলর মহি্য ণিষেণি ণনহে যযা িলযা েহেহছ তযা ণনহে িযারংিযার আহলযাচনযা করহি ও উপণর উক্ত িব্দ গুণল ি্যিেযার 
করহত শ্চষ্টযা। 

কৃত্যযাণল নং- ৬ 
িণেণি্থ্্যযালে কৃত্যযাণলঃ

ণিক্ক/ণিণক্কযা এলযাকযার যত উণদ্ভ্ ও প্যািরী শ্্�যা যযাে তযাঁর ্ুহিযা তযাণলকযা ণিশুহ্র মতণর কহর আনহত িলহিন। 
্ল ণিণতিক কযাজ েহি। হরেণি কহক্ ণ�হর তযারযা এ ণিষহে আহলযাচনযা করহি এিং শ্নযাি িুহক ণলহ� রযা�হি।  

কৃত্যযাণল নং- ৭ 
সৃজনমুলক কৃত্যযাণলঃ

ছযাত্র/ছযাত্ররীরযা ণিণিন্ন ম্যযাগযাণজন ও �িহরর কযাগজ শ্রহক উণদ্ভ্ ও প্যািরীহ্র ছণি শ্কহি জরীিহ্র তযাণলকযা মতণর করহি। 
প্ণত ছণির পযাহি পযাহি জরীহির নযাম ণলহ� রযা�হি। তযারযা শ্কযারযাে রযাহক,  ণক �যাে িযা ণকিযাহি �যাে এণিষহেও তর্য 
রযাকহি। এিযা ণিশু ্লগত িযাহি করহি। এক একিযা ্হলর জন্য এক একিযা ণিগ িুক মতণর েহে যযাহি। 

 y কৃত্যযাণল নং- ৭/১  
এ ণিষহে নযানযান গহল্পর িই পযাওেযা যযাে। হসগুণল শ্জযাগযাি কহর ণি্্যযালে িযা শ্রেণিকক্ গ্ন্যাগযার মতণর করহত েহি। 
সমেমত এই িইগুণল ণিশুহ্র স্বযািরীন পযাহঠর জন্য ণ্হত েহি। পযাহঠর পর ণিষেণি ণনহে ণিশুহ্র সযাহর আহলযাচনযা 
করযা শ্যহত পযাহর।

কৃত্যযাণল নং- ৮
্ৃি্য-রেযাি্য কৃত্যযাণলঃ

উণদ্ভ্ ও প্যািরীর মহি্য পযার্থক্য ণনরূপি করযার জন্য একণি ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ মতণর করযা শ্যহত পযাহর। এ�যাহন ণিণিন্ন 
উণদ্ভহ্র �যা্্য গ্েি প্ণক্রেযা শ্্�যাহনযা শ্যহত পযাহর। উণদ্ভ্ ণক ণক কযাজ পযাহর আর ণক ণক পযাহর নযা তযাঁর একিযা িযারিযা 
রযাকহি এই ইউণনি এ। অন্যণ্হক ণিণিন্ন প্যািরী তযাহ্র কযাজ এিং �যা্্য িৃঙ্খলযা ণনহেও এ�যাহন ণকছু ্ৃি্য রযাকহি। 
এরপর ণিশুরযা কহেকণি পশু ও প্যািরীর �যা্্য িৃঙ্খল ণনহেও একণি আহলযাচনযা করহি।    

উপিযািমূল- জল ও ডযাগেযার উণদ্ভ্ 

কৃত্যযাণল নং- ৯
িব্দজযালঃ

স্যযাত স্যযাহত জযােগযাে জ্যাহনযা গযাছ, জহলর নরীহচ জ্যাহনযা গযাছ, জহল িযাসমযান গযাছ, শুকহনযা মযাণিহত জ্যাহনযা গযাছ, 
পযােযাণি জযােগযার গযাছ, িযাণলহত জ্যাহনযা গযাছ, হনযানযা জহলর পযাহি জ্যাহনযা গযাছ, ডযাগেযার গযাছ, কযাঁিযা যুক্ত গযাছ, �ুল ও 
�ল েে এমন গযাছ, �ুল ও �ল েে নযা এমন গযাছ, লতযাহনযা গযাছ, জ্বযালযাণন পযাওেযা যযাে এমন গযাছ, পযানযা, �নরী মনসযা, 
ণজওল, ণিমুল, পলযাি, িযাল, গরযান, পযাইন, কযাঁিযা গযাছ। 

 y কৃত্যযাণল নং- ৯/১ 
ণিক্ক/ণিণক্কযা উপহরর িব্দ ও িব্দ গুচ্ছ গুণলহক িব্দ চযাি্থ িযাণনহে ণপণছহে পিযা ণিশুহ্র মহি্য পিহত শ্্হিন এিং 
ঐ িব্দগুণলর মহি্য ণিষেণি ণনহে যযা িলযা েহেহছ তযা ণনহে িযারংিযার আহলযাচনযা করহি ও উপণর উক্ত িব্দ গুণল ি্যিেযার 
করহত শ্চষ্টযা। 
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কৃত্যযাণল নং- ১০ 
িণেণি্থ্্যযালে কৃত্যযাণলঃ

ণিক্ক-ণিণক্কযা এলযাকযাে একণি ছক মতণর কহর শ্্হি ণনম্নণলণ�ত িযাহি এিং ণিশুরযা তযার এলযাকযা পয্থহিক্ি কহর 
ণনণ্্থষ্ট জযােগযাে ণিক ণচনি শ্্হি।

এই তর্য গুণল সংগ্ে কহর এহন ণিশুরযা শ্রেণিকহক্ আহলযাচনযা করহি এিং এক একিযা প্কযার ণনহে অণিজ্ঞতযা আ্যান 
প্্যান করহি। 

কৃত্যযাণল নং- ১১ 
সৃজনমূলক কৃত্যযাণলঃ

ণিণিন্ন উণদ্ভহ্র পযাতযা সংগ্ে কহর প্ণতণি ্হল একণি কহর ণিগ িুক মতণর করহি। প্ণতণি ্হল একণি কহর ণিগ 
িুক মতণর করহি। প্ণতণি পযাতযার পযাহি পযাহি তযারযা গযাহছর নযাম ণল�হি। হকযারযাে সযািযারিত পযাওেযা যযাে তযাঁর �িরও 
ণল�হি। সযাগহরর তলযাে, পযােযাহির উপর, মরুিূণমর উপর, গযাছ ও উণদ্ভহ্র ছণি আঁকহি।

 y কৃত্যযাণল নং- ১১/১  
এ ণিষহে নযানযান গহল্পর িই পযাওেযা যযাে। হসগুণল শ্জযাগযাি কহর ণি্্যযালে িযা শ্রেণিকক্ গ্ন্যাগযার মতণর করহত েহি। 
সমেমত এই িইগুণল ণিশুহ্র স্বযািরীন পযাহঠর জন্য ণ্হত েহি। পযাহঠর পর ণিষেণি ণনহে ণিশুহ্র সযাহর আহলযাচনযা 
করযা শ্যহত পযাহর।

কৃত্যযাণল নং- ১২ 
্ৃি্য-রেযাি্য কৃত্যযাণলঃ

জলজ উণদ্ভ্ শ্কযারযাে েে? �যাল ণিল সমুহদ্ জ্যাহনযা এমন উণদ্ভ্ ও তযাহ্র নযাম ণনহে একণি ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ মতণর 
করযা শ্যহত পযাহর। ডযাগেযার িি গযাছ ও অন্যযান্য উণদ্ভ্ ণিহিষত ছত্রযাক ও ি্যযাওলযা জযাতরীে জরীহির ণিিরি এ�যাহন রযাকহি। 
এণি শ্্�যার পর ণিশুরযা ণিণিন্ন জযাতরীে উণদ্ভহ্র মিণিষ্ সম্পহক্থ আহলযাচনযা করহি।   

উপিযািমূল- িযাণির আহিপযাহির প্যািরী আকৃণত রূপ, িযাসস্যান তযাহ্র প্ণতরক্ষ্ণ শ্কৌিল এিং েযাণরহে শ্যহত িসযা প্যািরীহ্র 
তর্য

জহলর গযাছ/উণদ্ভ্ ডযাগেযার গযাছ/উণদ্ভ্

নযাম �ল ও �ুল কযাঁিযা লতযাহনযা
ণিষযাক্ত 
ণকনযা

�ল ও 
�ুল েে

কযাঁিযা 
আহছ

লতযাহনযা
আগযাছযা 
জযাতরীে

ছত্রযাক
ণিষযাক্ত 
ণকনযা 

েে েে নযা আহছ শ্নই
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কৃত্যযাণল নং- ১৩
িব্দজযালঃ

প্যািরী

ণিশুরযা মযানস মযানণচত্র মতণর করহত করহত অংি গুণল (ণিহিষত নযামগুণল) ণল�হত পযারহি। ণিক্ক ণিণক্কযা শুিু তযাহ্র 
সযােযায্য করহিন যযাহত তযারযা ণনহজরযা কযাজিযা করহত পযাহর। 

 y কৃত্যযাণল নং- ১৩/১ 
ণিক্ক/ণিণক্কযা উপহরর িব্দ ও িব্দ গুচ্ছ গুণলহক িব্দ চযাি্থ িযাণনহে ণপণছহে পিযা ণিশুহ্র মহি্য পিহত শ্্হিন এিং 
ঐ িব্দগুণলর মহি্য ণিষেণি ণনহে যযা িলযা েহেহছ তযা ণনহে িযারংিযার আহলযাচনযা করহি ও উপণর উক্ত িব্দগুণল ি্যিেযার 
করহত শ্চষ্টযা। 

কৃত্যযাণল নং- ১৪ 
িণেণি্থ্্যযালে কৃত্যযাণলঃ

েযাণরহে শ্যহত িসযা ণিক্যার্থরী তযার এলযাকযা শ্রহক প্যািরীর �িরযা�ির ণনহে আসহি িযাণির িহিযারযা তযাহ্র অণিজ্ঞতযা ণিশুর 
সহগে শ্্ওেযা শ্নওেযা করহি, হরেণিকহক্ িহস শ্সগুণল আহলযাচনযা করহি। 

কৃত্যযাণল নং- ১৫ 
সৃজনমূলক কৃত্যযাণলঃ

আণম কযাঁকিযা। আণম জহল রযাণক। আমযার ্ি পযা। আণম শ্িহস রযাকহত পযাণর। আণম ডযাগেযাহতও রযাকহত পযাণর। পুকুহরর 
নরীহচ শ্য গযাহছহত ডযাল আহছ তযার একিযা ডযাহলর �যাঁহক আণম রযাণক। আণম সযািিযাহন রযাণক। মযানুষ আমযাহক �যাে। আণম 
�ুি কষ্ট পযাই।

এই িযাহি এক একিযা প্যািরী ণনহে ণিক্ক ণিণক্কযা পণরচে ্যান শুরু করহত পযাহরন। এহত প্যািরী সম্পহক্থ তযাহ্র 
জযানযাও পূি্থযাগে েহি। এইিযাহি ণিশুরযাও িলযা শুরু করহি। একণি ্হল একণি ণিশু ঐ প্যািরীণি সম্পহক্থ একণিমযাত্র িযাক্য 
িলহি। পহরর জন আরও একণি িলহি। এই িযাহি প্যাণিণির পণরচে িযািযাহনযা শ্যহত পযাহর। 

কৃত্যযাণল নং-  ১৬ 
্ৃি্যরেযাি্য কৃত্যযাণলঃ

ণিক্ক ণিণক্কযা ণিশুহ্র জণিলতর ণচন্তহনর রযাতিযা �ুহল ণ্হত ণকছু ণকছু কযাজ ণ্হত পযাহরন শ্য�যাহন ণিশুহক সি ণ্ক 
িুহি উতির ণঠক করহত েহি। উ্যােরি স্বরূপ- ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীহপ একিযা শ্মৌমযাণছ শ্্�যাহনযা েল। হস �ুল শ্রহক মিু 
সংগ্ে করহছ। আিযার আর একণি ্ৃি্য েল একণি পযাণ� গযাহছর �ল ঠুকহর �যাহচ্ছ। ্ুজহনই উিহত পযাহর। তহি শ্কন 
শ্মৌমযাণছ পযাণ� নে? ্ুহের মহি্য পযার্থক্য ণক ণক? 

এই িরহনর সমস্যযাে পযাওেযার পহেন্ট এমন িযাহি মতণর করহত েহি যযাহত তযারযা ্হল আহলযাচনযা কহর একিযা সমযািযাহন 
আসহত পযাহর। 

জলজ প্যািরী ডযাঙযার প্যািরী উিচর প্যািরী পযাণ� জযাতরীে প্যািরী

শ্মরু্ন্ডরী অহমরু্ন্ডরী সররীসৃপ শ্মরু্ন্ডরী অহমরু্ন্ডরী সররীসৃপ ডযানযা আহছ ডযানযা শ্নই
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কৃত্যযাণল নং- ১৭  
পযাঠ্যযাংহির কযাজঃ

ণিশুহ্র কযাছ শ্রহক সংণলিষ্ট িব্দ গুণল পযাহঠর উপহযযাগরী েহে শ্গহল এ ণিষহের পযাঠ্যপুতিহকর পযাঠণি স্বপঠহনর জহন্য 
ণিশুহ্র শ্্হি। হয ণিশুরযা এহকিযাহরই অক্ম েহচ্ছ তযাহ্র জন্য ণিক্ক ণিণক্কযা পযাঠণিহক আরও সেজ কহর ণলহ� 
একণি পঠন সযামগ্রী মতণর কহর তযাহ্র কযাহছ স্ব পঠহনর জন্য রযা�হিন। এ শ্ক্হত্র একণি িযাহক্য ্ুণি ণতনণির শ্িণি 
িব্দ সং�্যযা রযাকহি নযা।

(২)
আিেযাওেযা ও িযাসস্যান

এই অি্যযােণিহত পযাঁচণি উপিযািমূল আহছ। 

ক) িযাতযাহসর উপযা্যান, জরীহির শ্িঁহচ রযাকযার জন্য অণক্সহজন ও কযাি্থনডযাইঅক্সযাইড এর িূণমকযা 
�) ঋতু ও আিেযাওেযা – আিেযাওেযার �যামহ�েযাণলপনযা ণিণিন্ন ঋতুহত �ুল, �ল ও উৎসি
গ) চযারপযাহির উণি্ এিং প্যািরী ও তযাহ্র িযাসস্যান, িন জগেল, পযােযাি, মরুিূণম, ন্রী ও সযাগহরর নরীহচ     
    উণদ্ভ্ ও গযাছ
ঘ) উণদ্ভ্ ও প্যাণনর রযাকযার জযােগযা েযাণরহে যযাহচ্ছ
ঙ) ভ্রমি শ্রহক উণদ্ভ্ ও প্যািরী ণনহে প্যাপ্ত জ্ঞযান

উপিযািমূল- িযাতযাহসর উপযা্যান, জরীহির শ্িঁহচ রযাকযার জন্য অণক্সহজন ও কযাি্থনডযাইঅক্সযাইড এর িূণমকযা 

কৃত্যযাণল নং-১ 
িব্দজযালঃ

িযাতযাস, জরীিন শ্িঁহচ রযাকযা, অণক্সহজন, কযাি্থনডযাইঅক্সযাইড, অগেযার, অগেযারক, ্ূষি, হিযাঁেযা, িুহলযা, কযার�যানযা, জজিযাল, 
ণন:শ্যাহসর কষ্ট গযাছ, গযাছ লযাগযাহনযা, িদ্ধ, মুক্ত আিেযাওেযা
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 y কৃত্যযাণল নং- ১/১ 
ণিক্ক/ণিণক্কযা উপহরর িব্দ ও িব্দ গুচ্ছ গুণলহক িব্দ চযাি্থ িযাণনহে ণপণছহে পিযা ণিশুহ্র মহি্য পিহত শ্্হিন এিং 
ঐ িব্দগুণলর মহি্য ণিষেণি ণনহে যযা িলযা েহেহছ তযা ণনহে িযারংিযার আহলযাচনযা করহি ও উপণর উক্ত িব্দ গুণল ি্যিেযার 
করহত শ্চষ্টযা। 

কৃত্যযাণল নং- ২ 
িণেণি্থ্্যযালে কৃত্যযাণলঃ

প্ণতণি ণিশু িযাণিহত ্ ু ণি পররীক্যা করহি। (ক) সকযাহল সি জযানলযা ্ রজযা িন্ কহর শ্য জযানলযা িযা ্ রজযা ণ্হক সরযাসণর 
শ্রযা্ পহি শ্সই জযানলযা/্রজযাহক একিু �যাঁক করহি এিং িযাহলযা কহর নজর করহি ণক ণক ঘিহছ ও�যাহন? (�) রযাহত 
সযারযা কক্ অন্কযার কহর একিযা িি িচ্থ শ্জ্বহল জযানলযার িযাইহরর ণ্হক শ্�লহি। এরপর শ্্�হি িহচ্থর আহলযার শ্র�যা 
িহর ণক ণক ঘিহছ িযা শ্্�যা যযাহচ্ছ। পহরর ণ্ন শ্রেণি কহক্ ্লগত িযাহি তযারযা ্ুণি পররীক্যা শ্রহক লব্ধ অণিজ্ঞতযা ণনহে 
আহলযাচনযা করহি এিং শ্নযািিুহক ্ু এক করযাে ণলহ� রযা�হি। িযাতযাহস শ্য নযানযান িুহলযাকিযা ঘুহর শ্িিযাহচ্ছ তযা শ্্�যা 
যযাহি। এই অণিজ্ঞতযা তযারযা আ্যান প্্যান করহত পযারহি। 

কৃত্যযাণল নং- ৩
সৃজনমূলক কৃত্যযাণলঃ

নযািকঃ িি্থেরীন
[এই নযািহকর উপজরীি্য ণিষে েল িযাতযাহস ণমহি রযাকযা নযানযান গ্যযাস িযাষ্পকিযা ও িুহলযাকিযাহ্র মহি্য কহরযাপকরন 
গ্যযাহসর চণরত্র, িযাতযাহসর উপযা্যান, হকযান গ্যযাস শ্িণি শ্কযান গ্যযাস কম রযাহক িযাতযাহস, অণক্সহজন ও কযাি্থন-ডযাই-অক্সযাইড 
ণকিযাহি জরীিজগৎহক িযাঁণচহে শ্রহ�হছ এই সি তর্য ণনহে ণনহজহ্র মহি্য তক্থ ণিতক্থ। জলরীে িযাষ্প ণকিযাহি েে এিং 
ণকিযাহি শ্মঘ জহম যযাে শ্স ণিষেণিও এর মহি্য আসহি।]

চণরত্রঃ- নযাইহরেযাহজন, অণক্সহজন, জলরীে িযাষ্প (৪জন), ণনণ্রিে গ্যযাস, কযাি্থন ডযাই অক্সযাইড, িূণলকিযা ইত্যযাণ্ 

(আি্থ শ্পপযাহর প্হত্যহকর নযাম ণলহ� গলযাে সুহতযা িযা উল ণ্হে িুণলহে ণ্হত েহি। েযাসহত েযাসহত কযাি্থন ডযাই অক্সযাইড 
এর প্হিি।)

কযাি্থন ডযাই অক্সযাইডঃ- আণম সকহলর শ্চহে িি।

আণক্সহজনঃ-  আণম িি সকহলর শ্চহে। 

কযাি্থন ডযাই অক্সযাইডঃ- গযাহছরযা আমযাে গ্েি কহর, হতযাহক কহর ত্যযাগ, সর্ এ�যান শ্রহক। 

অণক্সহজনঃ-  প্যািরীরযা আমযাে গ্েি কহর শ্তযাহক কহর ত্যযাগ, তুই এ�যান শ্রহক শ্কহি পড়্। 

নযাইহরেযাহজনঃ-  আহর রযাহ�যা শ্তযামরযা রযাহমযা। জরীি জগহত শ্তযামযাহ্র ্ুজহনরই ্রকযার। 

কযাি্থন ডযাই অক্সযাইডঃ- ওহক শ্িযািযাও, আণম িি সিহচহে। 

অণক্সহজনঃ-  নযা, আণম িি। আমযাহক ্রকযার জরীিজগহতর। 

নযাইহরেযাহজনঃ-  হতযামরযা শ্জহন রযাহ�যা, সিিযা জুহি আণছ আণম। িি তযােহল কযাহক িহল? 

   [জলরীে িযাহষ্পর প্হিি।]

জলরীে িযাষ্পঃ-  নমস্যার, আণমও আণছ। নযাইহরেযাহজন, আণক্সহজহনর সযাহর।
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কযাি্থন ডযাই অক্সযাইডঃ- হতযামরযা যযাই িল আণমই িি। আমযার উপহর শ্কউ শ্নই। [ণনণ্রিে গ্যযাহসর প্হিি]  

ণনণ্রিে গ্যযাসঃ-  নযা হুজুর,আণমও আণছ সযাহর ণনহে িূণলকিযা

নযাইহরেযাহজনঃ-  আমরযা সিযাই ণমহলণমহি িযাতযাহস িযাণস। সিযাই ণনহজর ণনহজর কযাজ কণর। 

অণক্সহজনঃ-  গযাছ আমযাহ্র ত্যযাগ কহর এছযািযা সি প্যািরীরই আমযাহক প্হেযাজন। গযাছ নযা রযাকহল   
   আণম আসি করযা শ্রহক? 

কযাি্থন ডযাই অক্সযাইডঃ- প্যানরীরযা আমযাহক ত্যযাগ নযা করহলও আণমও িযা আসি শ্কযারযা শ্রহক?

নযাইহরেযাহজনঃ-  তহি কণরস শ্কন লিযাই? িড্ড শ্তযাহ্র িিযাই। গযাছ নযা িযাঁচহল প্যানরীরযাও িযাঁচহি নযা। 

শ্কযারযাসঃ-  চল সিযাই আমরযা এক সযাহর িযাতযাহস শ্িহস শ্িিযাই।  

   (জলরীে িযাষ্প িযাসযার িণগেহত িূণলকনযার ণ্হক আসহি)

িূণলকিযাঃ-  এণক, জলরীে িযাষ্প তুণম আমযার ণ্হক এণগহে আসছ শ্কন? 

জলরীে িযাস্পঃ-  এিযাই শ্তযা প্কৃণতর ণনেম। িূণলকিযাহক িহর জলরীে িযাষ্প িযাসহি ঘুহর ঘুহর।  

িূণলকিযা (শ্কযারযাস)ঃ- (একজন িুণলকনযা আর একজন জলরীে িযাষ্প ণপহঠ ণপঠ লযাণগহে)

   আমরযা এ�ন শ্মঘ। িূণলকিযা আর জলরীে িযাষ্প, ণমহি শ্গণছ আর আলযা্যা নই আমরযা  
   এক শ্জযাি শ্মঘ। চল েহে যযাই িৃণষ্ট।

গযান সিযারঃ-  িরণছ িৃণষ্ট িরণছ িৃণষ্ট। িযাঁণচহে রযা�ি সৃণষ্ট। হিহচ রযাক এই সৃণষ্ট। 

সিযার শ্কযারযাসঃ-  নমস্যার গযাছ িযাঁচযান/ণনহজরযা িযাঁচুন। আমরযা চযাই শ্িঁহচ রযাক এই সৃণষ্ট, ি্যযাস, আমরযা  
   িূণলকিযা  জলরীে িযাষ্প আর িি্থেরীন গ্যযাস। (প্স্যান)     

 y কৃত্যযাণল নং- ৩/১ 
ণিশুরযা িযাতযাহসর উপযা্যাহনর িযাগ ণনহে কযাগহজর শ্গযাল চযাি্থ মতণর কহর রঙ শ্্হি এিং ণিণিন্ন গ্যযাহসর নযাম ণল�হি। 

 y কৃত্যযাণল নং- ৩/২
এ ণিষহে নযানযান গহল্পর িই পযাওেযা যযাে। হসগুণল শ্জযাগযাি কহর ণি্্যযালে িযা শ্রেণিকক্ গ্ন্যাগযার মতণর করহত েহি। 
সমেমত এই িইগুণল ণিশুহ্র স্বযািরীন পযাহঠর জন্য ণ্হত েহি। পযাহঠর পর ণিষেণি ণনহে ণিশুহ্র সযাহর আহলযাচনযা 
করযা শ্যহত পযাহর।

কৃত্যযাণল নং- ৪
্ৃি্য-রেযাি্য কৃত্যযাণলঃ

ণিশুহক উন্নততর ণচন্তহনর জযােগযাে ণনহে যযাওেযার জন্য এমন কহেকণি ছণি শ্্�যাহনযা েহি, হয�যাহন িযাতযাহস ণিণিন্ন 
উপযা্যান একইিযাহি রযাহক নযা। হযমন- পযােযাি, কযার�যানযার অঞ্ল, িি রযাতিযার িযাহর, জগেহলর িযাহর, হ�যালযা সিুজ মযাহঠর 
পযাহি, সমুহদ্র িযাহর। এ�যাহন উপযা্যাহনর তযারতহম্যর ি্যপযারিযা চ্যযাহলহজির আকযাহর শ্্ওেযা রযাকহি। এর শ্রহক ণিশুরযা 
আহলযাচনযা কহর ঐ অঞ্হলর আিেযাওেযা শ্কমন েহি এিং শ্কযাহনযা িযাররীণরক আসুণিিযা েহি ণকনযা তযা আন্দযাজ কহর 
িলহি। 

উপিযািমূল- ঋতু ও আিেযাওেযা – আিেযাওেযার �যামহ�েযাণলপনযা ণিণিন্ন ঋতুহত �ুল, �ল ও উৎসি
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কৃত্যযাণল নং- ৫ 
িব্দজযালঃ

ছে ঋতু, ঋতুরগে, গ্রীষ্ম(তিিযা�, তজষ্), [প্িল তযাপ, ্ ণক্িযা িযাতযাস, গন্রযাজ �ুল,�ল- আম, কযাঁঠযাল, ণলচু], ১লযা মিিযা�, 
িষ্থযা (আষযাঢ়, রেযািি) যুই, হকেযা শ্কতকরী, িরৎ (িযাদ্, আণশ্ন) ণিথ্উণল, অপরযাণজতযা, পদ্ম, িযাতযাণি শ্লিু, আ�, ্ুগ্থযা 
পুহজযা, ্রীপযািণল,  হেমন্ত (কযাণত্থক অঘ্যান), নতুন চযাল, ণপহঠ পুণল, নিযান্ন উৎসি, িরীত(হপৌষ,মযাঘ) ডযাণলেযা, গযাঁ্যা, 
চন্দ্রমণলিকযা, কমলযাহলিু,  আহপল, সরস্বতরী পুহজযা িসন্ত (�যাল্গুন মচত্র) কৃষ্চূিযা, পলযাি, হ্যাল উৎসি।

 y কৃত্যযাণল নং- ৫/১ 
ণিক্ক/ণিণক্কযা উপহরর িব্দ ও িব্দ গুচ্ছ গুণলহক িব্দ চযাি্থ িযাণনহে ণপণছহে পিযা ণিশুহ্র মহি্য পিহত শ্্হিন এিং 
ঐ িব্দগুণলর মহি্য ণিষেণি ণনহে যযা িলযা েহেহছ তযা ণনহে িযারংিযার আহলযাচনযা করহি ও উপণর উক্ত িব্দ গুণল ি্যিেযার 
করহত শ্চষ্টযা। 

কৃত্যযাণল নং- ৬ 
িণেণি্থ্্যযালে কৃত্যযাণলঃ

শ্য ঋতুহত পযাঠ্যযাংিণি পিযান েহি ছযাত্র ছযাত্ররীরযা শ্সই ঋতুহক িযাহলযা িযাহি পয্থহিক্ি করহি ও তর্য সংগ্ে করহি। 
ণিক্ক ণিণক্কযা তযার একণি তযাণলকযা ছযাত্র ছযাত্ররীহ্র ণ্হে শ্্হিন। ছযাত্র ছযাত্ররীরযা শ্রেণি কহক্ ণ�হর তযাহ্র অণিজ্ঞতযা 
ও সংগৃেরীত তহর্যর আ্যান প্্যান করহি। 

তযাণলকযা-

(ক) এ�ন শ্কযান ঋতু চলহছ? গ্রীষ্ম/িষ্থযা/িরৎ/হেমন্ত/িরীত/হেমন্ত/িসন্ত
(�) হতযামযার আহিপযাহির পণরহিি আিেযাওেযা �ুল, �ল, পযাণ�, হপযািযাক ইত্যযাণ্ �ুি িযাহলযািযাহি পয্থহিক্ি 
কহরযা আর শ্নযাি িুহক শ্লহ�যা। 

আকযাি-

(ক) প্�র সূয্থ, 
(�) ঘন শ্মঘ, 
(গ) হপঁজযা তুহলযার মত শ্মঘ, 
(ঘ) পণরষ্যার নরীল আকযাি

আিেযাওেযা- 

(ক) চযাণরণ্হক কুেযািযা 
(�)িৃণষ্ট পহিই চহলহছ, 
(গ) উতুিহর িযাতযাস িইহছ, 
(ঘ) প্চন্ড ঘযাম িরহছ, গরম লযাগহছ 
(ঙ) মৃ্ু মন্দ িযাতযাস িইহছ 

�ুল– 

(ক) কযাি �ুল �ুহিহছ 
(�) ণিউণল �ুল �ুহিহছ, 
(গ) ক্ম �ুল �ুহিহছ 

(ঘ) রজনরীগন্যা �ুহিহছ 
(ঙ) কৃষ্চূিযা �ুহিহছ, 
(চ) পলযাি ণিমূল �ুহিহছ।  

�ল– 

(ক) আম �হলহছ 
(�) কযাঁঠযাল �হলহছ, 
(গ) কমলযা শ্লিু �হলহছ 
(ঘ) আহপল �হলহছ 
(ঙ) হ�জুর �লহছ 

শ্পযািযাক- 

(ক) েযালকযা পযাতলযা জযামযা পহরহছ 
(�) হসযাহেিযার িুণপ পহরহছ 
(গ) ছযাতযা ণনহেহছ 
(ঘ) িষ্থযাণত পহরহছ। 
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কৃত্যযাণল নং- ৭ 
সৃজনমূলক কৃত্যযাণলঃ

ণিক্ক ণিণক্কযা রিরীন্দ্রনযাহরর প্কৃণত পয্থযাে শ্রহক িযাছযাই ্ুণি গযান ণনহে তযাহ্র চচ্থযা করযাহত পযাহরন এিং তযার সহগে 
নযাচ শ্ি�যাহত পযাহরন। আিযার কণি গযান শ্িহছ গরীণত আহল�্যও ণলহ� তযাহ্র ণ্হে করযাহত পযাহরন। ঐ গরীণত আহল�্য 
শ্ত ণিণিন্ন ঋতুর মিণিষ্ট্যর উহলি� রযাকহি। 

 y কৃত্যযাণল নং- ৭/১ 
এ ণিষহে নযানযান গহল্পর িই পযাওেযা যযাে। হসগুণল শ্জযাগযাি কহর ণি্্যযালে িযা শ্রেণিকক্ গ্ন্যাগযার মতণর করহত েহি। 
সমেমত এই িইগুণল ণিশুহ্র স্বযািরীন পযাহঠর জন্য ণ্হত েহি। পযাহঠর পর ণিষেণি ণনহে ণিশুহ্র সযাহর আহলযাচনযা 
করযা শ্যহত পযাহর।

কৃত্যযাণল নং- ৮ 
্ৃি্য-রেযাি্য কৃত্যযাণলঃ

উন্নততর ণচন্তন এর জন্য এমন একণি ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ িযানযাহনযা শ্য�যাহন এক একিযা িুকহরযা ছণি শ্কযান নযা শ্কযাহনযা 
ঋতুহক মহন কণরহে শ্্ে। হযমন ি্যযাঙ ডযাকহছ, িযান পযাকহছ, এ ণস চযাণলহে পযা শ্্যালযাহচ্ছ ইত্যযাণ্। ছণি গুণল শ্্�যার 
পর সংণলিষ্ট ঋতু এিং তযার অন্যযান্য মিণিষ্ট্য ণিশুরযা আহলযাচনযা করহি। ্ল ণিণতিক এক একণি ঋতু ণনহে আহলযাচনযা 
করযা শ্যহত পযাহর, পহর ণিন্ন ণিন্ন ঋতুহক ণিন্ন ণিন্ন ্হল ঘুণরহে ণ�ণরহে শ্্ওেযা শ্যহত পযাহর।         

উপিযািমূল- চযারপযাহির উণি্ এিং প্যািরী ও তযাহ্র িযাসস্যান, িন জগেল, পযােযাি মরুিূণম ন্রী ও সযাগহরর নরীহচ উণদ্ভ্ 
ও গযাছ

কৃত্যযাণল নং- ৯ 
িব্দজলঃ

নযারহকল গযাছ, সুপযাণর, তযাল, হ�জুর, আম, জযাম, িযান, পযান ইত্যযাণ্, কযাঠণিিযাণল, কুকুর ণিিযাল, হগযারু, হঘযািযা, হিিযা, 
ছযাগল,হকহন্নযা, ণপঁপহি, হমৌমযাণছ

 y কৃত্যযাণল নং- ৯/১ 
ণিক্ক/ণিণক্কযা উপহরর িব্দ ও িব্দ গুচ্ছ গুণলহক িব্দ চযাি্থ িযাণনহে ণপণছহে পিযা ণিশুহ্র মহি্য পিহত শ্্হিন এিং 
ঐ িব্দগুণলর মহি্য ণিষেণি ণনহে যযা িলযা েহেহছ তযা ণনহে িযারংিযার আহলযাচনযা করহি ও উপণর উক্ত িব্দ গুণল ি্যিেযার 
করহত শ্চষ্টযা। 

কৃত্যযাণল নং- ১০
িণেণি্থ্্যযালে কৃত্যযাণলঃ

ণিক্ক ণিণক্কযা ছযাত্র ছযাত্ররীহ্র তযাহ্র চযারপযাহির উণদ্ভ্ ও প্যািরী িযাহলযািযাহি পয্থহিক্ি করহত িলহিন। ণিহিষতঃ 
তযাহ্র িযাসস্যান- হকযারযাে রযাহক, হকযারযাে শ্্�হত পযাওেযা যযাে শ্স ণিষহে িযাহলযা কহর নজর কহর সমতি তর্য শ্নযাি িুহক 
ণল�হি। পহর শ্রেণি কহক্ ণ�হর ণিক্ক ণিণক্কযার ত্বেযািিযাহন তহর্যর আ্যান প্্যান ও আহলযাচনযা করহি। অন্তত পহক্ 
১০ ণি কহর উণদ্ভ্ ও প্যািরীর নযাম ও িযাসস্যান সম্পহক্থ তর্য সংগ্ে করহি। হিণিও করহত পযাহর। হযমন ণিকণিণক 
– ঘহরর শ্্ওেযাল, আলমযাণরর শ্পছহন ইত্যযাণ্। 
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কৃত্যযাণল নং -১১
সৃজনমূলক কৃত্যযাণলঃ

ণিক্ক ণিণক্কযা ণিণিন্ন প্যািরী ও উণদ্ভহ্র ছণি কমু্পিযার শ্রহক শ্ির কহর শ্্হিন। ণিক্যার্থরীরযা ঐ ছণি গুণল শ্কহি শ্কহি 
কযাড্থ মতণর করহি। তযারপর ঐ কযাড্থ ণনহে লিযাণর েহি। হয ণিক্যার্থরী যযা কযাড্থ শ্পহেহছ শ্স তযা ণনহে ণকছু িলহি। নযাম, 
শ্কমন শ্্�হত, হকযারযাে রযাহক, ণক �যাে ইত্যযাণ্ ণনহে ্ুণমণনি কহর িলহি। 

 y কৃত্যযাণল নং- ১১/১
ণিণিন্ন পশুপযাণ� আর উণদ্ভ্ ণ্হে নতুন ণমরে জযাতরীে পশুপযাণ� িযানযাহনযা। হযমন- েযাসজযারু। হসগুহলযা কল্পনযা কহর আঁকযার 
�যাতযাে এঁহক শ্�লযা। পযাহি নযাম ণলহ� রযা�হি। এ ণনহে ছিযা ছণি ও গহল্পর িই পিযার ি্যিস্যা করযা। ণনহজরযা মজযার 
মজযার ছিযাও িলহত পযাহর। এই সমতি িইপত্র ণনহে ণি্্যযালে গ্ন্যাগযারও িযানযাহনযা যযাে।

কৃত্যযাণল নং- ১২
্ৃি্য-রেযাি্য কৃত্যযাণলঃ

উন্নততর ণচন্তন এর জন্য ণিক্ক ণিণক্কযা এমন কহেকণি ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ িযানযাহিন শ্য�যাহন অজযানযা শ্কযান প্যািরীর 
জরীিন ণনহে আহলযাচনযা রযাকহি। হযমন- ণ�তযা কৃণম, উকুন, ম্যযাহলণরেযা/হডগেরীর জরীিযািু, ছত্রযাক, প্িযাল ইত্যযাণ্। হকমন 
শ্্�হত, ণকিযাহি শ্িঁহচ রযাহক, ণক �যাে, হকযারযাে শ্িঁহচ রযাহক ইত্যযাণ্। 

উপিযািমূল- উণদ্ভ্ ও প্যািরীর রযাকযার জযােগযা েযাণরহে যযাহচ্ছ

কৃত্যযাণল নং- ১৩ 
িব্দজযালঃ

গযাছ কযািযা, িেহরর িহিযা িহিযা িযাণি, জলযািে িুণজহে িযাণি

 y কৃত্যযাণল নং- ১৩/১ 
ণিক্ক/ণিণক্কযা উপহরর িব্দ ও িব্দ গুচ্ছ গুণলহক িব্দ চযাি্থ িযাণনহে ণপণছহে পিযা ণিশুহ্র মহি্য পিহত শ্্হিন এিং 
ঐ িব্দগুণলর মহি্য ণিষেণি ণনহে যযা িলযা েহেহছ তযা ণনহে িযারংিযার আহলযাচনযা করহি ও উপণর উক্ত িব্দ গুণল ি্যিেযার 
করহত শ্চষ্টযা। 

কৃত্যযাণল নং- ১৪ 
িণেণি্থ্্যযালে কৃত্যযাণলঃ

ণিক্ক ণিণক্কযা এলযাকযাে এমন শ্কযান শ্পযাহিযা িযাণি জণম িযা ন্রী /�যাল ণনি্থযাচন করহি শ্য�যাহন এক সমে অহনক 
গযাছ, পশু পযাণ� ণনহজরযাই এহস িযাসযা িযাঁিত িযা শ্য�যাহন নযানযান গযাছ জলজ উণদ্ভ্ িযা প্যািরী িযাস করত। এ�ন শ্িিরীর 
িযাগ গযাছ কযািযা পহি শ্গহছ। আহিপযাহি রযাতিযা িযা ঘরিযাণি েহে শ্গহছ। ন্রীহত জহলর শ্স্রযাত মহজ শ্গহছ। �হল জরীি 
সম্পহ্র প্যাচুয্থ শ্নই। এই সি স্যান ণিক্যার্থরীরযা পণর্ি্থন করহি, সমরীক্যা কহর ণক ণক ক্ণত েহেহছ তযা আণিষ্যার কহর 
তযাহ্র শ্নযািিুহক ণলহ� রযা�হি। ণিক্ক ণিণক্কযা প্হেযাজহন সমরীক্যা পত্র মতণর কহর শ্্হিন।
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কৃত্যযাণল নং- ১৫
সৃজনমূলক কৃত্যযাণলঃ 

নযািকঃ েযারযাহনযা ণিহি
[এই নযািহকর উপজরীি্য ণিষে েল শ্সই সমতি পশু পযা�রীহ্র ্ুঃহ�র করযা যযারযা িৃক্ ধ্বংস এিং শ্পযাহিযা জণমর ্�হলর 
�হল অন্যত্র পযাণলহে শ্যহত িযাি্য েহেহছ। রযাতিযার উপর সযাপ শ্িণজ ইঁ্ুর মহর পহি রযাকহত শ্্�যা যযাহচ্ছ। ইহলকণরেহকর 
তযাহর িুহল আহছ িযা্ুি, হমযািযাইল িযাওেযার িসযাহনযার �হল শ্ছযাি শ্ছযাি পযাণ�, হযমন িযাণলক, চিযাই, িুনিুণন, ছযাতযাহর 
পযাণ�র সং�্যযা এলযাকযাে কহম যযাহচ্ছ। কৃণষ জণমহত কিযা ণিষ শ্্ওেযাে শ্য সি পযাণ�রযা কৃণষ জণম শ্রহক �যা্্য সংগ্ে 
করত তযারযা মহর যযাহচ্ছ। এই সি ণিষে ণনহে ্ুঃহ�র ইণতেযাস রযাকহি এই নযািহক]

চণরত্র- েনুমযান, কযাল নযাণগনরী, ইঁ্ুর, হিজরী শ্িযান, হিঁণজ িযাই, ২-১ িযা েযাঁস, পযান শ্কৌণি, িঙ্খ ণচল, মেনযা, িযাণলক ছযা, 
চন্দনযা ির, ছযাতযাহর, িযািুই, িুনিুণন। 

১ম ্ৃি্যঃ-  ছিযার তযাহল তযাহল পশুহ্র প্হিি। 

ছিযাঃ-   চল পযাণলহে চল, যত পশুর ্ল, পযালযাই শ্কযারযাে িল গযাছ কযািযাহচ্ছ মযানুষ, ণনহচ্ছ জণম  
   ্�ল, পযালযাও িযাই সকল। 

শ্িঁণজ শ্িযানঃ-  আঃ আঃ আঃ---------- পহি মযারযা যযাহি। 

শ্িঁণজ িযাইঃ-  ণক েহেহছ? হিঁণজ শ্িযান? রক্ত কত রক্ত, হকউ িযাঁচযাও ওহক। রযাতিযা পযাি েহত ণগহে  
   গযাণি চযাপযা পহি মযারযা শ্গহছ। ইি! কত রক্ত। হসযানযা শ্িযান আমযার। (হকঁহ্ শ্কঁহ্)

শ্কযারযাসঃ-  হকঁহ্যা নযা, িযাই শ্তযামযার শ্িযান আর করযা িলহি নযা। 

ইঁ্ুর মযাঃ-  হনংণি শ্নংণি , শ্কযারযাে তুই লুকযাস নযা? িযািযা, হিণরহে আে। পযালযাহত েহি। আর   
   লুকযাহত েহি নযা।

শ্কযারযাসঃ-  ে্যযাঁ, ণতন মযারযার শ্মযাহি, পহি আহছ মহর, কযাহক ঠুকহর �যাহচ্ছ। 

ইঁ্ুর মযাঃ-  নযা! নযা! হিযাহলযা নযা শ্তযামরযা। আণম সে্য করহত পযারণছ নযা। ণচৎকযার কহর কযাঁ্হি। 

কযাল নযাণগনরীঃ-  মযা, তুণম শ্কযারযাে? হতযামরযা শ্কউ ণক আমযার মযা শ্ক শ্্হ�হছযা? 

শ্কযারযাসঃ-  হতযামযার মযা আর শ্কযাহনযা ণ্নও সযািযা শ্্হি নযা। মযাহঠর পযাহি মহর পহি আহছ। 

কযাল নযাণগনরীঃ-  হকঁহ্ শ্কঁহ্, মযা, মযা--- মযা শ্গযা ! 

শ্কযারযাসঃ-  হকঁহ্যা নযা। হিঁণজ িযাই, হনংণি মযা, কযাল নযাণগনরী চহলযা পযালযাই, আমরযা ণিহি মযাণি   
   েযাণরহেণছ সিযাই। অহনক ্ূহর পযালযাহত েহি। 

েনুমযানঃ-   হুপ, হুপ, িযাঁচযার উপযাে নযাই। 

শ্কযারযাসঃ-  হকন? হকন? ণক েহেহছ? 

েনুমযানঃ-   মযানুষ িি িি শ্িযাপ গযাছ ণকিহছ চযাহষর জণম িযানযাহচ্ছ, িযাণি �্যযাক্টযাণর িযানযাহচ্ছ। 

শ্কযারযাসঃ-  িযাহলযা শ্তযা। চযাষরী করহল চযাষ। �সল পযাহি িযাহরযা মযাস। 

েনুমযানঃ-   নযাহর িযাই নযা। মযানুষ �সল ও �হল ণ্হচ্ছ ণিষ। আর শ্সই ণিহষ মযারযা যযাহচ্ছ পশু পযাণ�  
   করীি পতগে কযাঁকিযা কযাণছম শ্িযাল, কই, ইণলি সি্যতযার ঐ চূিযা। হিণলহ�যান   
   িযাওেযার, এেযাহন্টনযা আর এণসহত িরযা। তযার উপর ণি্ু্যহতর তযাহর শ্মযাহ্র জরীিন   
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   কযাহি। আমযার শ্ছযাট্ট শ্মহেিযা িুহল িুহল যযাণচ্ছল, িুিহত পযাহরণন ওিযা ইহলকণরেক তযার।  
   পুহি ছযাই েহে যযাে। �ুণক শ্র? (িহল কযান্নযা) 

শ্কযারযাসঃ-  আমরযা প্কৃণত মযাহের কযাহছ শ্লযািরী মযানুহষর ণিচযার চযাই। 

   ছিযা িলহত িলহত েযাঁহসহ্র প্হিি। 

েযাঁহসরযাঃ-   প্যযাঁক প্যযাঁক, নযামতযার মণতণিল, হকযারযাে শ্গল জল? 

   মণতণিল িরযাি েহে েহলযা ফ্্যযাি িণপং মল

   ঘহরর ণিতর িযারিি, ডুি ণ্ণি শ্তযা চল। (পযানহকৌণির প্হিি)  

পযানহকৌণিঃ-  চুপ চুপ ণ্হত ডুি আসণছ পযানহকৌণি

   সযাওেযার �ুহল শ্্ে ডুি ণজনস পিযা শ্িৌণি।

িঙ্খ ণচলঃ-  আমযার িযাচ্যারযা আিযার মযারযা যযাহি। আহগ িযাসযা িযািতযাম সিুজ িৃহক্র মগডযাহল। 

   গযাহছর পযাতযা িনলতযা ণ্হে। এ�ন িৃক্ শ্কযারযাে? িযাওেযার শ্যরযাে শ্সরযাে। ঐ িযাওেযার  
   এর পহি িযাসযা িযাঁণি ওহর পযাই নযা লতযা প্যাণস্টক শ্েরযাে শ্েযারযাে। 

পুরুষ চন্দনযার প্হিিঃ- আমযার িউ চন্দনযা, সযাররী ণছল মন্দ নযা। 

   নরীল আকযাহি ্ুজনযাে শ্মহল ণ্তযাম ডযানযা। 

   আকযাি এ�ন িহর আহছ চযাণরণ্হক িযাওেযার

   নযামযার সমে িযাক্যা শ্�হে প্যাি শ্গল তযার। 

িযা্ুহরর প্হিিঃ-  আলতযা িযা্ুর, চযালতযা িযা্ুর কলযা িযা্ুহরর শ্ি, হ্�হত যযাহি শ্ক? (কযাঁ্হত কযাঁ্হত)

   ণি্ু্যহতর তযাহর আমযার ছযানযা মহর িুলহছ শ্্হ�যা, হ্হ�যা শ্তযামরযা এহস। 

িযাণলকঃ-   আমযার মযা ণিষ �ল শ্�হে মহর শ্গহছ। 

ছযাতযাহরঃ-  আমযার িযাই

িযািুইঃ-   আমযার শ্ছহল

িুনিুণনঃ-   আমযার মযা

শ্কযারযাসঃ-  ণক েল শ্র শ্তযাহ্র? 

শ্কযারযাসঃ-  [সকহল এক সহগে উতির ণ্ল] মযারযা শ্গহছ ওরযা। 

মেনযা িুণিঃ-  আমরযা ণিহি মযাণি েযাণরহেণছ। হিযাপ গযাছ শ্কহি শ্�হলহছ মযানুষ। কযার�যানযাে শ্িযােযার গন্,  
   �সহলর ণিষ, িজ্থ্য শ্�হলহছ জলযািূণমহত, আমযাহ্র ণ্হিেযারযা অিস্যা। 

শ্কযারযাসঃ-  হিযান শ্র মূ�্থ মযানুষ, 

   কণকল আর গযাইহি নযা গযান

   মুহছ শ্গহছ পযা�রীহ্র কলতযান

   মেনযা আর ডযাক শ্্েনযা

   িুলিুণল িরহি নযা িযােনযা

   কযাকযাতুেযা িযািহি নযা িুঁণি
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   েযারযাহলযা ঘুঘু িযাণলহকর �ুনসুণি।

   ণ�হগে নযাচহি নযা গযাহছ,

   পুকুর িরহি নযা মযাহছ। 

   হ্যাহেল শ্্হি নযা ণিস

   চযাণরণ্হক (শুিু) িযাওেযার আর ণিষ।  

পশুরযাঃ-   আগযামরী প্জ্ পযা রযা�হি ণকহস? 

   ণিষ ণিষ আর শুিুই ণিহষ। 

   [সকহলর প্স্যান]

   নযািক শ্িহষ ণিক্যার্থরীরযা ণিষেণি ণনহে ণনহজহ্র মহি্য আহলযাচনযা করহি। 

 y কৃত্যযাণল নং- ১৫/১ 
এই ণিষে ণনহে ছণি িযা গহল্পর িই রযাকহল তযা সিযাইহক পযাঠ করযাহনযা শ্যহত পযাহর। ণি্্যযালহে একণি গ্ন্যাগযারও িযানযাহনযা 
যযাে

কৃত্যযাণল নং- ১৬ 
্ৃি্য-রেযাি্য কৃত্যযাণলঃ

ণিক্ক ণিণক্কযা এমন একিযা ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ িযানযাহিন শ্য�যাহন জগেল পণরষ্যার কহর িি িি েযাই রযাইজ িযাণি েহচ্ছ, 
�হল েযাণরহে যযাহচ্ছ প্যাকৃণতক িযারসযাম্য, ্ূণষত েহচ্ছ পণরহিি। এই অিস্যাে ণিশুহ্র প্ণতণক্রেযা ণক েওেযা উণচৎ তযা 
গুগুল �ুহল তুহল আনহত েহি এিং শ্স গুণল শ্্ণ�হে ণিক্যার্থরীহ্র কত্থি্য ণনহে মন্তি্য করহত িলহিন। প্রহম ্লগত 
িযাহি এিং পহি একক িযাহি িলহত পযাহর। 

উপিযািমূল- ভ্রমি শ্রহক উণদ্ভ্ ও প্যািরী ণনহে প্যাপ্ত জ্ঞযান

কৃত্যযাণল নং- ১৭ 
িব্দজযালঃ

িযািুই পযাণ�র িযাসযার িরন, িহি সুণিিযা- অসুণিিযা, িযামুহকর চলন, কচ্ছহপর চলন, হগযারুর চলযা, ণিিযাহলর  শ্্ৌিযাহনযা, 
কুকুহরর পযােযারযা শ্্ওেযা, িযাঁ্হরর গযাহছ গযাহছ রযাকযা, েনুমযাহনর কলযা �যাওেযা, েযাঁহসর জহল চলযার সমে পযা, করীিযাহি 
চযালনযা কহর, ন্রীর তরীহর মযাছরযাঙযা, কযাঠহঠযাকরযার শ্ঠযাঁি ণ্হে ঠকঠক করযা

 y কৃত্যযাণল নং- ১৭/১ 
ণিক্ক/ণিণক্কযা উপহরর িব্দ ও িব্দ গুচ্ছ গুণলহক িব্দ চযাি্থ িযাণনহে ণপণছহে পিযা ণিশুহ্র মহি্য পিহত শ্্হিন এিং 
ঐ িব্দগুণলর মহি্য ণিষেণি ণনহে যযা িলযা েহেহছ তযা ণনহে িযারংিযার আহলযাচনযা করহি ও উপণর উক্ত িব্দ গুণল ি্যিেযার 
করহত শ্চষ্টযা। 

কৃত্যযাণল নং- ১৮ 
িণেণি্থ্্যযালে কৃত্যযাণলঃ

ণিক্ক ণিণক্কযা ছযাত্র ছযাত্ররীহ্র ণি্্যযালহের কযাছযাকযাণছ শ্কযাহনযা শ্চনযা জযােগযা অরচ অহচনযা পণরহিি পণর্ি্থহন ণনহে 
যযাহিন। ছযাত্রছযাত্ররীরযা শ্স�যাহন িসিযাসকযাররী মযানুহষর জরীিন যযাপন, জরীণিকযা, উৎসি ণনেম কযানুন ইত্যযাণ্ ণিষে তর্য 
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সংগ্ে কহর শ্নযাি িুহক ণলহ� রযা�হি। হরেিরীকহক্ ণ�হর সংগৃেরীত তহর্যর ণিণতিহত মত ণিণনমে করহি। হযমন – 
ণি্্যযালহের কযাহছ যণ্ শ্কযাহনযা আণ্িযাসরী িযা সং�্যযালঘু সম্প্র্যাহের িসণত তযাহ্র ণনহে শ্স�যাহন পণর্ি্থহন শ্যহত পযাহর। 

কৃত্যযাণল নং- ১৯  
সৃজনমূলক কৃত্যযাণলঃ

উন্নততর ণচন্তন এর জন্য ণিক্ক ণিণক্কযা শ্রেণিকহক্ ণিণিন্ন ণিতক্থসিযার আহেযাজন করহত পযাহরন। হযমন- 

ক) িযাণির উঠযাহন একণি ণিষির সযাপ শ্্হ� আমরযা সিযাই ওিযাহক লযাণঠ ণ্হে শ্মহর শ্�ললযাম- এই ণনহে 
ণিতক্থ। 
�) আণ্িযাসরী এক পণরিযার এলযাকযার �যাহল ণিহলর পযাণ� ণিকযার কহর সংসযার চযালযাে- এই ণনহে ণিতক্থ। 

্ল গত ণিতহক্থর পণরহিি মতণর কহর ণিশুহ্র ণিণিন্ন যুণক্ত পণরহিিন করযার জন্য সযােযায্য করহি ণিক্ক ণিণক্কযারযাই। 

কৃত্যযাণল নং- ২০  
্ৃি্য-রেযাি্য কৃত্যযাণলঃ

্ৃি্য রেযাি্য ক্রীহপ একণি ভ্রমহির ্ৃি্য রযাকহি। গুগুল �ুঁহজ এমন একণি ্ৃি্য ণনি্থযাচন করহিন শ্য�যাহন জরীহিহ্র মহি্য 
প্যাকৃণতক িযারসযাম্য রক্যা করযা যযাহচ্ছ। ও�যাহন শ্কযাহনযা উহতিজনযা িযা অিযাণন্ত শ্নই। একণি সুন্দর �যা্্য িৃঙ্খল আহছ। 
শ্কযান মযানুষ শ্স�যাহন গযাছ কযািহত পযাহর নযা। ক্রীপণি শ্্হ� শ্িি ণকছু প্হশ্নর উতির শ্্হি ণিশুরযা। হযমন- “এ�যাহন শ্্�যা 
যযাহচ্ছ এক প্যািরী অন্য প্যানরীহক শ্মহর শ্�হে ণনহচ্ছ অর্থযাৎ প্যািরী েত্যযা েহচ্ছ। তযােহল ঐ জগেহল প্যািরী শ্�হকযা পশুগুহলযাহক 
শ্মহর শ্�লযা েে নযা শ্কন?” – এই প্হশ্নর উতির ণিশুরযা �ঁুহজ পযাওেযার শ্চষ্টযা করহি। 

কৃত্যযাণল নং- ২১
পযাঠ্যযাংহির কযাজঃ

ণিশুহ্র কযাছ শ্রহক সংণলিষ্ট িব্দ গুণল পযাহঠর উপহযযাগরী েহে শ্গহল এ ণিষহের পযাঠণি স্বপঠহনর জহন্য ণিশুহ্র শ্্হি। 
শ্য ণিশুরযা এহকিযাহরই অক্ম েহচ্ছ তযাহ্র জন্য ণিক্ক ণিণক্কযা পযাঠণিহক আরও সেজ কহর ণলহ� একণি পঠন 
সযামগ্রী মতণর কহর তযাহ্র কযাহছ স্বপঠহনর জন্য রযা�হিন। এ শ্ক্হত্র একণি িযাহক্য ্ুণি ণতনণির শ্িণি িব্দ সং�্যযা 
রযাকহি নযা।
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(৩)
প্কৃণত সম্পহক্থ মযানুহষর অণিজ্ঞতযা

প্যাকৃণতক সম্প্হক ণকিযাহি মযানুষ কযাহজ লযাণগহেহছ এিং আজহকর ণ্হনও তযাঁর প্হেযাজনরীেতযা কতিযা তযা ণনহে এই 
অি্যযাে। 

উপিযািমূলঃ- 

 y জহলর প্হেযাজনরীেতযা এিং জহলর অপচে শ্রযাি
 y আগুহনর ি্যিেযার ও তযার সযািিযানতযা (অতরীত ও িত্থমযান) 
 y গযাহছর প্হেযাজনরীেতযা ণকন্তু আিজ্থনযা ও শ্িযাপ জগেল শ্রহক সযািিযানতযা- ণিষযাক্ত সযাপ ও শ্পযাকযামযাকি 

শ্রহক সযািিযানতযা 
 y পশু ও পযাণ� শ্পযাষযার কযারি
 y প্যাচরীন েযাণতেযার শ্রহক যন্ত্রপযাণত (অতরীত ও িত্থমযান) 
 y পযারর ও িযাতুর ি্যিেযার 
 y কযাহঠর গুণি শ্রহক চযাকযা ও আিুণনক গযাণি শ্ঘযািযা 
 y শ্িষজ উণদ্ভহ্র প্হেযাজনরীেতযা ও তযার ি্যিেযার – েযাণরহে যযাওেযা শ্িষজ গযাহছর শ্�যাঁজ। 

কৃত্যযাণল নং- ১
উপহরর আিণি ণিষে ণনহে ণিক্ক ণিণক্কযা মযানস মযানণচত্র মতণর ণিশুহ্র সহগে আহলযাচনযা কহর এক একণি কহর 
িব্দ জযাল মতণর করহিন। এই মযানস মযানণচত্র মতণর করহত করহত তযারযা ণিষেগুণল সম্পহক্থ ণিণিন্ন তর্য এিং যুণক্ত 
শ্জহন ণনহত পযারহি। তিু পযাঠ্য িই অিলম্বন কহর আিণি িব্দজযাল মতণর কহর শ্্ওেযা েল।

িব্দ জযালঃ

ক) জহলর প্হেযাজনরীেতযা ও জহলর অপচে শ্রযািঃ 
প্কৃণত, ন্রী, হনৌকযা, জল, জলপর, জলযািে, রযান্নযা, জলই জরীিন, ণসহমন্ট, নেযান, িক্তহপযাক্ত, হ্র্, মযাচযা, িন্যযা, পৃণরিরী, 
গযাছ, জনিসণত, জল নষ্ট নযা করযা, িৃণষ্টর জল জমযাহনযা, পণলমযাণি, িযাণিজ্য।
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�) আগুহনর ি্যিেযার ও সযািিযানতযা (অতরীত ও িত্থমযান)ঃ
আগুন, আণিষ্যার, অণনি, ি্যিেযার, জরুণর, জ্বযালযাহনযা, অন্কযার, �যািযার িলহস, হপযািযা, কযামযারিযালযা, হপযািযা ইি, হপযািযামযাণির 
কযাজ, রযান্নযা, �যাওেযা, িরীত শ্রহক িযাঁচযা, হলযােযা আগুহন গরম কহর নরম করযা, ্যাে্য প্যার্থ(�ি, শুকহনযা পযাতযা, ণিচযাণল, 
শ্কহরযাণসন, হপহরেযাল, িযাণজ মতণরর মিলযা), জ্বলন্ত শ্স্টযাি, অণতণরক্ত পযাম্প, গ্যযাহসর নি শ্্�যা, হপহরেযাল পযাহম্প শ্মযািযাইল 
শ্�যান নযা িরযা, রযান্নযার গ্যযাস জ্বযালযাহনযা রযাকহল শ্মযািযাইহল করযা নযা িলযা, পুহজযার ঘহর প্্রীপ িযা িূপ জ্বযাণলহে ণনণিহে 
ণ্হত েহি। 

গ) গযাহছর প্হেযাজনরীেতযা ণকন্তু আিজ্থনযা ও শ্িযাপ জগেল শ্রহক সযািিযানতযা
ণিষযাক্ত সযাপ ও শ্পযাকযামযাকি শ্রহক সযািিযান গযাছই প্যাি, অহনক গযাহছ ছযাল ণ্হে ওষুি, মূল/কযাণ্ড ণ্হে ওষুি, গযাহছর 
শ্মযািযা ডযাল ণ্হে পশুহ্র শ্রহক িযাঁচযা, গযাছ শ্রহক �ল পযাই, হিি ণকছু �ল �যাই, সুন্দররী গযাছ িন্যযার ক্ণত কমযাে, 
তুলসরী পযাতযা সণ্্থ শ্রহক িযাঁচযাে, প্যাণস্টক ি্যিেযার নযা করযা, হয�যাহন শ্স�যাহন মেলযা নযা শ্�লযা, আি্থজনযা, হিযাপিযাি, সযাপ, 
ণিষযাক্ত শ্পযাকযামযাকি, জগেল সযা� করযা, ণলিণচং গ্যযামযাণক্সন ণ্হত েে, মযাকিসযার লযালযা, হিযাপিযাি পণরষ্যার করযা উণচত।

ঘ) পশু পযাণ� শ্পযাষযার কযারিঃ
কুকুর, ণিিযাল, ছযাগল, হগযারু, হিিযা , শ্ঘযািযা শ্পযাষ মযাহন, ক�হনযা েযাণতও শ্পযাষ মযাহন, পশু পযাণ�হক যত্ন করহল মন 
িযাহলযা েে, হলযামওেযালযা, আত্মরক্যা, পযাণ�র ণডম, হগযারু, ছযাগহলর ্ুি, হিিযা শ্রহক পিম, িযাঘ, ণসংে, হনকহি ণেংস্র 
প্যািরী, ণেংস্র প্যািরী শ্পযাষ মযাহন নযা।

ঙ) পযারর ও িযাতুর ি্যিেযারঃ 
যন্ত্রপযাণত, ইংরযাণজহত, পযারর ণ্হে প্যাচরীন েযাণতেযার, পশুর েযাহির সূচ, িযাঁি ণ্হে েযাণতেযার, এ�ন ণস্টহলর সূচ, হলযােযা 
ণ্হে কুিল, কযাহতি, কুঠযার, ণনিযাণন, িযাতু, িযাসন, হসযানযা, রুহপযা, তযামযার গেনযা, হলযােযা 

চ) কযাহঠর গুঁণি শ্রহক চযাকযা এিং আিুণনক গযাণি শ্ঘযািযাঃ
কযাঠএর গুঁণি ণ্হে চযাকযা, হিহঙ শ্যহতযা, পহচ শ্যত,  মজিুত নে, িযাতুর ি্যিেযার, হলযােযার শ্িি, রিযাহরর িযােযার, েযাওেযা 
িরযা, সুণিিযা, সেহজ যযাতযােযাত।

ছ) হিষজ উণদ্ভহ্র প্হেযাজনরীেতযা এিং ি্যিেযার, েযাণরহে যযাওেযা শ্িষজ গযাহছর শ্�যাঁজ
শ্রযাগ সরযাহনযার গযাছ মযাহনই শ্িষজ উণদ্ভ্, ণিকি-িযাকি, কযালহমহঘর পযাতযা, রযানকুণন পযাতযা, তুলসরী, ণনম, ণসহঙ্কযানযা।  

 y কৃত্যযাণল- ১/১ 
প্ণতণি িব্দজযাল শ্রহক উহঠ আসযা িব্দগুণল যযাহত ণিশু সযািলরীল িযাহি পিহত পযাহর শ্স জন্য ণিক্ক ণিণক্কযা আিণি 
িব্দ চযাি্থ মতণর করহিন এিং শ্সগুণল ্ লগতিযাহি পিহত ও উচ্যারি করহত শ্্হিন। মযাহি মযাহি ণতণন ্ ুরূে িব্দগুণলর 
ি্যিেযার সম্পহক্থ ণিশুরযা কতিযা অিগত তযা পররীক্যা কহর শ্নহিন।  

কৃত্যযাণল নং- ২
িণেণি্থ্্যযালে কৃত্যযাণলঃ 

 y ণিক্ক ণিণক্কযারযা এই অি্যযাহে ণতনণি সমরীক্যাপত্র মতণর করহিন। প্রম সমরীক্যা পত্রণি েহি চযারণি 
ণিষে ণনহে। 

(ক) জহলর ি্যিেযার
(�) আগুহনর ি্যিেযার
(গ) পশু ও পযাণ� শ্পযাষযা ও তযাহ্র ি্যিেযার
(ঘ) পযারর ও িযাতুর ি্যিেযার 
 y আরও একণি সমরীক্যা পত্র মতণর করহত েহি নরীহচর ্ুণি ণিষে ণনহে। 

(ক) গযাহছর প্হেযাজনরীেতযা- হিযাপ আগযাছযা ও আিজ্থনযা শ্রহক সযািিযানতযা, সযাপ শ্পযাকযামযাকি শ্রহক সযািিযানতযা 
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(�)  হিষজ উণদ্ভহ্র প্হেযাজনরীেতযা, তযার ি্যিেযার – েযাণরহে যযাওেযা শ্িষজ উণদ্ভ্। 
 y তৃতরীে সমরীক্যা পত্রণি েহি-

(ক) প্যাচরীন েযাণতেযার শ্রহক যন্ত্রপযাণত (অতরীত ও িত্থমযান) 
(�) কযাহঠর গুণি শ্রহক চযাকযা ও আিুণনক গযাণি শ্ঘযািযা 

এই ণতনণি সমরীক্যা পত্র ণিশুর পয্থহিক্ি ও ণিহলিষি ক্মতযার উপর ণিণতি কহর ণনম্থযাি করহত েহি। এগুণল ণনহে 
তযারযা ণনহজহ্র এলযাকযাে সমরীক্যা চযালযাহি। ্লগত িযাহি িযা ি্যণক্তগত িযাহিও সমরীক্যার শ্িহষ তযারযা তর্যগুণল ণনহে 
্লগত আলচনযাে িসহি এিং একণি শ্মৌণ�ক ণরহপযাি্থ িযানযাহি। হসগুণল ্ লগতিযাহি তযারযা শ্রেণিকহক্ উপস্যাপন করহি। 
এই সমহে তযারযা যযাহত সংণলিষ্ট িব্দ ি্যিেযার করহত পযাহর শ্স ি্যযাপযাহর ণিক্ক ণিণক্কযা যত্নিযান েহি।     

 y কৃত্যযাণল নং- ২/১   
ণিক্ক ণিণক্কযা ছযাত্র ছযাত্ররীহ্র ণনহে গযাহছর প্হেযাজনরীেতযা ও শ্িষজ উণদ্ভহ্র প্হেযাজনরীেতযা ণনহে ্লগত সমরীক্যা 
চযালযাহত পযাহরন। এলযাকযাে এমন কহেকণি স্যান শ্িহছ ণনহত েহি শ্য�যাহন এক সমে প্চুর গযাছপযালযা ণছল অরচ এ�ন 
গযাহছর সং�্যযা িরীষিিযাহি কহম শ্গহছ এিং শ্য�যাহন প্চুর পণরমযাহি শ্িষজ উণদ্ভ্ ও িযাকপযাতযা পযাওেযা যযাে। হস�যানকযার 
মযানুষজহনর সহগে শ্্�যা কহর করযা িলযা এিং ণিণিন্ন কযান্ড মূল িযাকপযাতযা ছযাল ডযাল এিং ণন্ি্থন সংগ্ে করযা এই 
সমরীক্যার উহদ্ি্য। হরেণিকহক্ ণ�হর এহস শ্িষজ গযাছগুণলর গুিযাগুন ণনহে আহলযাচনযা কহর প্ণতণি গযাহছর নযাহম পযাহি 
তযা সংহক্হপ ণলণপিদ্ধ করহত েহি ণিশুহ্র। 

কৃত্যযাণল নং- ৩   
সৃজনমূলক কৃত্যযাণলঃ

ণিশুহ্র সযাহর ণনহে ণিক্ক ণিণক্কযা শ্রেণিকহক্ একণি শ্ছযাি ণমউণজেযাম মতণর করহত পযাহরন শ্য�যাহন পযারহরর িুকহরযা 
শ্রহক এ যুহগর অস্ত্র িস্ত্র এিং আিুণনক েযাণতেযাহরর নযানযান শ্রণপ্কযা মতণর কহর রযা�যা যযাে। অন্যণ্হক কযাহঠর চযাকযা 
শ্রহক ণিণিন্ন গযাণির শ্রণপ্কযাও সংগ্ে কহর সযাজযান শ্যহত পযাহর। মযাণি ণ্হে ঐ েযাণতেযারগুহলযা িযানযাহনযা যযাে। একণি 
ণিগ িুহক এই ণিিত্থহনর িযারযাণি ণিণিন্ন ণচহত্রর সযােযাহয্য তুহল িরযা যযাে। ণি্্যযালে গ্ন্যাগযার ণনম্থযাহনর শ্চষ্টযা চযালযাহত 
েহি।

 y কৃত্যযাণল নং- ৩/১  
 চযাকযা পযারর ইত্যযাণ্ ণনহে ণিণিন্ন ছণি ছিযা ও গহল্পর িই পিযাহনযার ি্যিস্যা করযা শ্যহত পযাহর। পিযার শ্িহষ ণিশুরযা 
আহলযাচনযাে িসহত পযাহর। ণনহজহ্র মতযামত জযানযাহত পযাহর। 

কৃত্যযাণল নং- ৪  
্ৃি্য-রেযাি্য কৃত্যযাণলঃ

আহলযাচ্য আিণি ণিষে ণনহে কহেকণি ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ মতণর করযা শ্যহত পযাহর। হযমন- আণ্ম মযানুহষরযা ণকিযাহি পযারর 
ি্যিেযার করত এিং আগুহনর ি্যিেযার শ্ি�যার পর ণকিযাহি তযাহ্র �যা্্যযাি্যযাস ি্হল যযাে, হিহষ শ্লযােযার আণিষ্যার 
ণকিযাহি তযাহ্র সমতি জরীিন িযারযাই পণরিণত্থত কহর শ্্ে এ ণিষহে ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ মতণর করযা যযাে। এণি শ্রহক 
ণিশুরযা শ্িষ পয্থন্ত এই ণসদ্ধযাহন্ত উপনরীত েহি ণকিযাহি অতরীত শ্রহক মযানি সি্যতযা ণিিণত্থত েহেহছ। 

কৃত্যযাণল নং- ৫  
পযাঠ্যযাংহির কযাজঃ

ণিশুহ্র কযাছ শ্রহক সংণলিষ্ট িব্দ গুণল পযাহঠর উপহযযাগরী েহে শ্গহল এ ণিষহের পযাঠণি স্বপঠহনর জহন্য ণিশুহ্র শ্্হি। 
শ্য ণিশুরযা এহকিযাহরই অক্ম েহচ্ছ তযাহ্র জন্য ণিক্ক ণিণক্কযা পযাঠণিহক আরও সেজ কহর ণলহ� একণি পঠন 
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সযামগ্রী মতণর কহর তযাহ্র কযাহছ স্ব পঠহনর জন্য রযা�হিন। এ শ্ক্হত্র একণি িযাহক্য ্ুণি ণতনণির শ্িণি িব্দ সং�্যযা 
রযাকহি নযা।

(৪)
জরীণিকযা ও সম্প্ 

এই অি্যযােণি মযানুহষর নযানযান িরহনর জরীণিকযার সহগে ণিশুহ্র পণরচে ঘণিহেহছ। জরীণিকযার িরনগুণল লক্্য কহর চযারণি 
উপিযািমূহল জরীণিকযাগুণলহক িযাগ কহর ণিষেণিহক তুহল িরযা েহেহছ। 

উপিযািমূলঃ- 

 ক) এলযাকযা ণিণতিক জরীিন িযারি ও প্কযার

 �) জরীণিকযা ও নযানযা রকহমর েযাহতর কযাজ কুণির ণিল্প- ণিহল্পর উপযা্যান

 গ) প্রযাগত ণিক্যা ছযািযাই ণিল্প সৃণষ্ট এিং তযাঁর িযারযািযাণেকতযা 

 ঘ) হলযাক ণিল্প- গল্প, গযান, নযাচ ণচত্র ণিল্প 

উপিযািমূলঃ- এলযাকযা ণিণতিক জরীিন িযারি ও প্কযার

কৃত্যযাণল নং- ১
িব্দজযালঃ

পযােযাণি অঞ্হল গযাহছর �ল ণিণক্র (কমলযালিু, হস্যােযাস), চযা িযাগযাহন চযা পযাতযা সংগ্ে করযা, চযা পযাতযা মতণর, কযাঠ কুণিহে 
ণনহে আসিযািপত্র মতণর, হিিযা শ্রহক উল মতণর করযা, গরম শ্পযািযাক মতণর করযা , পয্থিকহ্র জন্য গযাণি িযািযা শ্্ওেযা, 
শ্মযাহমযা ণিণক্র করযা, উহলর কযাহপ্থি মতণর করযা।

 y কৃত্যযাণল নং- ১/১ 
িব্দজযাল শ্রহক উহঠ আসযা িব্দগুণল যযাহত ণিশু সযািলরীল িযাহি পিহত পযাহর শ্স জন্য ণিক্ক ণিণক্কযা িব্দ চযাি্থ মতণর 
করহিন এিং শ্সগুণল ্লগতিযাহি পিহত ও উচ্যারি করহত শ্্হিন। মযাহি মযাহি ণতণন ্ুরূে িব্দগুণলর ি্যিেযার 
সম্পহক্থ ণিশুরযা কতিযা অিগত তযা পররীক্যা কহর শ্নহিন।  
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কৃত্যযাণল নং- ২ 
িণেণি্থ্্যযালে কৃত্যযাণলঃ

ছযাত্র ছযাত্ররীরযা ণনহজহ্র এলযাকযাে ণিণিন্ন জরীণিকযাে/হপিযাে ণনযুক্ত ি্যণক্তহ্র সযাক্যাৎকযার শ্নহি। তযাহ্র কযাছ শ্রহক 
তযাহ্র জরীণিকযা সম্পণক্থত ণিণিন্ন তর্য সংগ্ে কহর সমরীক্যা পহত্র ণল�হি। সমরীক্যাপহত্রর নমুনযা নরীহচ শ্্ওেযা েল। তহি 
এহক্হত্র এলযাকযা ণিণতিক ণকছুিযা পণরিত্থন কহর ণনহত েহি। ণিক্ক/ণিণক্কযা এ ণিষহে ণিহিষ নজর রযা�হিন। 
ছযাত্রছযাত্ররীরযা পহর শ্রেিরীকহক্ ণ�হর সংগৃেরীত তহর্যর আ্যান প্্যান ও আহলযাচনযা করহি। 

সমরীক্যা পত্র- (একযাণিক উতির সণঠক মহন েহল ্যাগ ণ্হত পযাহরযা)

 y ি্যযাণক্তর নযাম- 
 y জরীণিকযা- 
 y আপণন কত ণ্ন িহর এই কযাহজর সযাহর যুক্ত? (ক) অল্প ণকছুণ্ন, (�) প্রম শ্রহক এই কযাজ কণর, 

(গ) আমযার ্যা্ু িযা িযািযা এই কযাজই করহতন। 
 y আপণন এই জরীণিকযা শ্কন িযাছহলন/গ্েি করহলন? (ক) আমযার িযাহলযা শ্লহগহছ তযাই, (�) আমযাহ্র 

এই এলযাকযাে এ ছযািযা অন্য জরীণিকযার সুহযযাগ শ্নই তযাই, (গ) এই এলযাকযাে এই কযাজ সিহচহে িযাহলযা 
িযা আরযাম ্যােক েে, (ঘ) আমযার ্যা্ু িযািযা সিযাই এই কযাজই করহতন তযাই, (ঙ)এই জরীণিকযাণি 
সৃজনিরীল তযাই, (চ) এই জরীণিকযাণিহত আণর্থক লযাি িযাহলযা েে। 

 y আপনযার পরিত্থরী প্জ্ ণক এই জরীণিকযাই গ্েি করহত চযাে? 
(ক) ে্যযাঁ, (�) নযা, 'যণ্' 'নযা' েে তযাহত শ্কন? আপনযার ণক মহন েে?
 y কৃত্যযাণল নং- ২/১  

ছযাত্র ছযাত্ররীরযা িযাণির আহি পযাহির যণ্ শ্কযাহনযা ণিল্প কযার�যানযা রযাহক তযােহল ণিক্ক ণিণক্কযার সযাহর তযা পণর্ি্থন 
করহি এিং তর্য সংগ্ে কহর শ্নযািিুহক ণল�হি। 

 y ণিহল্পর নযাম
 y ঐ ণিহল্প ণক ণক মতণর করযা েে? 
 y ণিল্পণিহত ণক ণক উপযা্যান লযাহগ? 
 y ণিল্পণি িি নযাণক কুণির ণিল্প? 
 y ণিহল্পর উপযা্যান শ্কযারযাে সংগৃেরীত েে? 
 y ণিল্পণি এলযাকযা ছযািযা িযাইহর ণিণক্র েে ণক? 
 y শ্কযারযাে েে? 
 y দ্ি্যণি মতণরর প্ণক্রেযা ণক? 
 y ণিল্পণি সংরক্ি উণচৎ ণকনযা এিং শ্কন? 
 y কৃত্যযাণল নং- ২/২  

ছযাত্রছযাত্ররীরযা িযাণির িিহ্র কযাছ শ্রহক এিং এলযাকযার/পযািযার িেস্ মযানুহষর কযাছ শ্রহক ণিণিন্ন শ্লযাক গযারযা সংগ্ে 
কহর শ্নযািিুহক ণল�হি। এর সযাহর শ্কযাহনযা ণিহিষ অঞ্হলর ণিহিষ শ্লযাক সগেরীত রযাকহল তযা সংগ্ে করহি। হলযাক 
সগেরীহতর ণিল্পরীহ্র সযাহর সযাক্যাৎ কহর সগেরীতণির রচনযা কযাল ও শ্সণি ণক িরহনর গযান তযা শ্জহন শ্নহি এিং শ্নযািিুহক 
নণরিুক্ত করহি। 

 y কৃত্যযাণল নং- ২/৩ 
ছযাত্রছযাত্ররীরযা তযাহ্র সংগৃেরীত তহর্যর ণিণতিহত ণি্্যযালে প্যাগেহি শ্লযাক উৎসি করহত পযাহর। হস�যাহন অণিিযািক, 
পঞ্যাহেহতর স্স্য এিং এলযাকযার শ্লযাকজনহক আমন্ত্রন জযানযাহত পযাহর। ণিণিন্ন মযানুষ এই উৎসহি অংিগ্েি করহত 
পযাহর। হকউ েযাহতর কযাজ, হকউ সংগরীত পণরহিিন করহত পযাহর।  
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কৃত্যযাণল নং- ৩
সৃজনমূলক কযাজঃ  

মূকযাণিনে
ণিশুরযা মযানুহষর জরীণিকযার পণরচে ণ্হত নযানযা রকম অগে িগেরী কহর শ্িযািযাহনযার শ্চষ্টযা করহি। এক একণি ্ল এক 
একণি এলযাকযার শ্িৌহগযাণলক পণরহিি অনুসযাহর ণিণিন্ন জরীণিকযার �ুঁণিনযাণি ি্যযাপযার পণরণচত করহি অন্য ণিশুহ্র কযাহছ। 
শ্স শ্ক্হত্র তযারযা করযা নযা িহল অণিনে কহর শ্্�যাহি এিং ঐ ্হলর একজন উপযুক্ত িব্দ ি্যিেযার কহর জরীণিকযাণি 
সম্পহক্থ ্ু এক করযা জযানযাহি। হযমন- “আমযাহ্র িযািরী জগেহলর িযাহর”।

এহক্হত্র ্লণি কযাঠ সংগ্ে করযা, মিু সংগ্ে করযা, মযাছ িরযা ইত্যযাণ্ জরীণিকযা সম্পহক্থ মূকযাণিনে কহর শ্্�যাহি। ঐ 
্হলর একজন অণিনে শ্িহষ িলহি শ্য শ্লযাকণির নযাম রমযাপ্সযা্ মণ্ডল। উণন শ্রযাজ গিরীর জগেহল গযাহছর শুকহনযা ডযাল 
ও কযাঠ সংগ্ে করহত যযান, মিু আনহত িযা কযাঁকিযা সংগ্ে করহত যযান। 

 y কৃত্যযাণল নং- ৩/১  
ণিণিন্ন জরীণিকযা ণনহে ছণি ও গহল্পর িই সংগ্ে কহর ণিশুহ্র পিযান শ্যহত পযাহর এিং পহর আহলযাচনযা করযা শ্যহত 
পযাহর। এই িরহির পুতিক সংগ্ে কহর ণি্্যযালে িযা শ্রেিরীকক্ ণিণতিক গ্ন্যাগযার ণনম্থযান করযা শ্যহত পযাহর।   

কৃত্যযাণল নং -৪  
্ৃি্য-রেযাি্য কৃত্যযাণলঃ

আমযাহ্র রযাহজ্য ণিণিন্ন এলযাকযাে শ্য ণিণচত্র জরীণিকযা ও শ্পিযা আহছ তযা ণনহে একণি ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ মতণর করযা যযাে। 
শ্যমন- পুহরযাণেত জরীণিকযা, ণেজহিহ্র জরীণিকযা, হরেহনর মহি্য গযান শ্িযানযাহনযার, জরীণিকযা, সমুহদ্র জযােযাহজর নযাণিক, 
উহিযা জযােযাহজর এেযার শ্েযাহ্রেস, েযাসপযাতযাহলর আেযার জরীণিকযা ইত্যযাণ্। এগুণল ণনহে ণিশুহ্র মহি্য আহলযাচনযা করযা 
শ্যহত পযাহর। শুিু চযাকণর িযা ডযাক্তযার ইণজিণনেযার নে, আজকযাল েহরক িরহির জরীণিকযা আহছ যযা আরেে কহর মযানুহষর 
শ্িঁহচ আহছ। সৎিযাহি এিং িযাহলযািযাহি জরীিহন শ্িঁহচ রযাকযার জন্য শ্য একিযা জরীণিকযা লযাহগ তযা িুণিহে ণ্হত েহি। 
যযার যযাহত আগ্ে তযার শ্সই রকম জরীণিকযা গ্েি করযা উণচত।

 y কৃত্যযাণল নং- ৪/১ 
এলযাকযা ণিণতিক ণিণিন্ন কযাহজর প্িিতযাহক শ্কন্দ্র কহর অন্য একণি ্ৃি্য রেযাি্য ণক্পও িযানযাহনযা শ্যহত পযাহর। তহি এ 
শ্ক্হত্র ণিক্ক ণিণক্কযাহ্র উপযুক্ত িব্দ ি্যিেযার কহর ণিষেণিহক ণিশুর কযাহছ সযািলরীল কহর তুলহত েহি।

উপিযািমূলঃ- েযাহতর কযাজ কুণির ণিল্প- ণিহল্পর উপযা্যান

কৃত্যযাণল নং- ৫   
িব্দ জযালঃ

প্রযাগত ণিক্যা ছযািযাই ণিল্প সৃণষ্ট এিং তযার িযারযািযাণেকতযা, মযাণির পুতুল, হপযািযা মযাণির কযাজ, কযাঁরযা শ্সলযাই, হিহতর 
কযাজ, হডযাকরযা, পযাহির সুহ�যা ণ্হে সযাজযাহনযার ণজণনস, হিযালযার কযাজ, হলযােযার কযাজ, িযাঁহির কযাজ

 y কৃত্যযাণল নং- ৫/১ 
প্ণতণি িব্দজযাল শ্রহক উহঠ আসযা িব্দগুণল যযাহত ণিশু সযািলরীল িযাহি পিহত পযাহর শ্স জন্য ণিক্ক ণিণক্কযা িব্দ চযাি্থ 
মতণর করহিন এিং শ্সগুণল ্ লগতিযাহি পিহত ও উচ্যারি করহত শ্্হিন। মযাহি মযাহি ণতণন ্ ুরূে িব্দগুণলর ি্যিেযার 
সম্পহক্থ ণিশুরযা কতিযা অিগত তযা পররীক্যা কহর শ্নহিন।  
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কৃত্যযাণল নং- ৬
িণেণি্থ্্যযালে কৃত্যযাণলঃ

(�) ছযাত্র ছযাত্ররীরযা িযাণির আহস পযাহির যণ্ শ্কযাহনযা ণিল্প কযার�যানযা রযাহক তযােহল ণিক্ক ণিক্কযার সযাহর 
তযােহল ণিক্ক ণিণক্কযার সযাহর তযা পণর্ি্থন করহি তর্য সংগ্ে কহর শ্নযািিুহক ণল�হি। 
 y তর্য তযাণলকযা 
 y ণিহল্পর নযাম
 y ঐ ণিহল্প ণক ণক মতণর করযা েে? 
 y ণিল্পণিহত ণক ণক উপযা্যান লযাহগ? 
 y ণিল্পণি িি নযাণক কুণির ণিল্প? 
 y ণিহল্পর উপযা্যান শ্কযারযাে সংগৃেরীত েে? 
 y ণিল্পণি এলযাকযা ছযািযা িযাইহর ণিণক্র েে ণক? 
 y শ্কযারযাে েে? 
 y ণিল্প মতণরর প্ণক্রেযা ণক? 
 y ণিল্পণি সংরক্ি করযা উণচৎ ণকনযা এিং যণ্ 'ে্যযাঁ' েে তহি শ্কন?
 y কৃত্যযাণল নং- ৬/১ 

স্যানরীে শ্কযাহনযা শ্মলযাে ছযাত্র ছযাত্ররীহ্র ণনহে ণগহে ও�যাহন স্টহল পযাওেযা যযাে এমন েযাহতর কযাজ শ্্�যাহনযা শ্যহত পযাহর। 
ণিশুরযা একণি ণিতৃিত তযাণলকযা মতণর করহত পযাহর। তযারযা শ্কযান গ্যাম িযা শ্জলযা শ্রহক আসহছ তযার তর্য শ্নওেযা শ্যহত 
পযাহর। তযারযা কতণ্ন িহর এই কযাজগুণল করহছ এিং এহত তযাহ্র মযাণসক আে এর পণরসং�্যযান ণনহত পযাহর ণিশুরযা।  

কৃত্যযাণল নং- ৭
সৃজনমূলক কযাজঃ

নযাণিকযাঃ ণমলন শ্মলযা

এ�যাহন গ্যাহম শ্য সমতি কুণির ণিল্প মতণর েে তযা ণনহে ণজজ্ঞযাসযািযা্ ও কহরযাপকরন রযাকহি এই নযািক। ণিক্যার্থরীরযা 
এহক অপহরর ণিল্পকম্থ ণনহে জযানহত চযাইহি, হয কুহমযার শ্স তযার ণিহল্পর নযানযান ণ্ক তুহল িরহি। হয �ুহলর মযালযা 
মতণর কহর শ্স এ ণনহে তযার অণিজ্ঞতযা তুহল িরহি। 

কৃত্যযাণল নং- ৮ 
্ৃি্য-রেযাি্য কৃত্যযাণলঃ

শ্্ি ণিহ্হির ণিণিন্ন েযাহতর কযাহজর একণি ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ শ্্�যাহনযা শ্যহত পযাহর। ঐ কযাজগুণল শ্রহক উৎপযাণ্ত 
দ্ি্য গুণল শ্কযান শ্ক্হত্র ি্যিহৃত েে তযা জযানযাহনযা শ্যহত পযাহর। প্রহম ছণি শ্্হ� ণিশুরযাই ণনহজরযা জরীণিকযাগুণলর পণরচে 
ণ্হত পযাহর। হিহষ ঐ ণক্হপই সমতি জরীণিকযার পণরচে শ্্ওেযা শ্যহত পযাহর।

উপিযািমূলঃ প্রযাগত ণিক্যা ছযািযাই ণিল্প সৃণষ্ট এিং তযার িযারযািযাণেকতযা 

কৃত্যযাণল নং- ৯ 
িব্দজযালঃ

েযাহতর কযাহজর পদ্ধণত, হল�যা শ্জযাকযা রযাহক নযা, েযাহত িহর কযাজ শ্ি�যাহনযা, প্রযাগত ণিক্যা, িংিগত ণিক্যা, অক্র জ্ঞযান 
্রকযার েে নযা, েযাহত কলহম শ্ি�যা, �যাহির গযাহে নকিযা, হপযািযামযাণির কযাহঠর শ্ঘযািযা মতণর, জণরর কযাজ, িযাণি মতণর, 
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শ্ডযাকরযার কযাজ, ণমণষ্ট িযানযাহনযা, হসযানযার অলংকযার িযানযাহনযা।  

জলপযাইগুণি অঞ্হল – কযাঠ শ্চরযাইহের কহল কযাজ কহর, িরীরিূম, িযাঁকুিযা --- শ্পযািযামযাণির কযাজ, হডযাকরযা, নকিযা শ্তযালযা 
কযাপহি, তযাঁত শ্িযানযা। িি্থমযান অঞ্হল তযালপযাতযার পুতুল, কযাহঠর পুতুল, নযানযা িরহনর িযান চযাষ কহর জরীিন চযালযাে। 
কেলযা�ণন অঞ্হল  কেলযা শ্তযালযা কযাহজ যুক্ত। পযারর �যা্যাহনর কযাজ। মযাছ িরযা, ণচংণি মযাহছর র�তযাণন, মিু সংগ্ে, 
গযাহছর পযাতযা শ্রহক ওষুি মতণর করযা। িযাঁহির ণজণনস, হিহতর ণজণনস।

 y কৃত্যযাণল নং- ৯/১ 
প্ণতণি িব্দজযাল শ্রহক উহঠ আসযা িব্দগুণল যযাহত ণিশু সযািলরীল িযাহি পিহত পযাহর শ্স জন্য ণিক্ক ণিণক্কযা িব্দ চযাি্থ 
মতণর করহিন এিং শ্সগুণল ্ লগতিযাহি পিহত ও উচ্যারি করহত শ্্হিন। মযাহি মযাহি ণতণন ্ ুরূে িব্দগুণলর ি্যিেযার 
সম্পহক্থ ণিশুরযা কতিযা অিগত তযা পররীক্যা কহর শ্নহিন।  

কৃত্যযাণল নং- ১০
িণেণি্থ্্যযালে কৃত্যযাণলঃ

সংণলিষ্ট এলযাকযাে শ্কযান শ্কযান পণরিযার েযাহতর কযাহজর সযাহর যুক্ত রযাকহল ণিক্ক ণিণক্কযা ঐ িরহির পযািযাে ছযাত্র 
ছযাত্ররীহ্র ণনহে যযাহিন। েযাহতর কযাহজর �ুঁণিনযাণি তযারযা শ্্�হি এিং �ির শ্নহি ঐ কযাহজর জন্য তযাহ্র প্রযাগত ণিক্যা 
কতিযা প্হেযাজন, যণ্ নযা েে তহি তযারযা ওিযা ণি�হল ণকিযাহি, ঐ জরীণিকযা ণনহে তযাহ্র পণরিযাহরর ণিশুরযা কতিযা 
উৎসযােরী এিং ণি�হছ শ্কমন ইত্যযাণ্। ণিণিন্ন ণিষহে পহর শ্রেিরীকহক্ ণ�হর এহস তযারযা ণনহজহ্র মহি্য আহলযাচনযাে 
করহি এিং ্লগতিযাহি তযাহ্র মতযামত ্যান করহি।    

কৃত্যযাণল নং- ১১ 
সৃজনমূলক কযাজঃ

ণিণিন্ন েযাহতর কযাহজর সযাহর িহু গল্প এিং গযান যুক্ত রযাকহত পযাহর। হসগুণল সংগ্ে কহর শ্রেিরীকহক্ অনুষ্যান করযা 
শ্যহত পযাহর। অন্য ণ্হক ঐ ্ক্তযাও শ্য �ুিই মূল্যিযান, ্যামরী এিং সৃজনিরীল এিং শ্সণি শ্য প্রযাগত ণিক্যার শ্চহে 
গুরুত্বপূি্থ তযা শ্িযািযাহনযার জন্য শ্কযান ছিযা িযা গযান রচনযা করহত পযাহরন ণিক্ক ণিণক্কযা। ছযাত্র ছযাত্ররীহ্র মযাি্যহম ঐ 
ছিযা মতণর করযা যযাে এিং তযাহত সুরও শ্্ওেযা যযাে। 

 y কৃত্যযাণল নং- ১১/১  
ণিণিন্ন েযাহতর কযাহজর সহগে যুক্ত ণিল্পরীহ্র স্বযাস্্য সমস্যযা শ্্�যা ণ্হত পযাহর। সযািিযানতযার অিযাহি এই সমস্যযা আরও 
গিরীর েহত পযাহর। তযা ণনহে শ্কযান নযাণিকযার ি্যিস্যা করযা শ্যহত পযাহর। 

নযািক- ণিল্পরী
চণরত্রঃ- (চতুর্থ শ্রেণির ছযাত্রছযাত্ররীরযা সিযাই) তযাঁণত, হিৌ, হছহল, মযা ও শ্মহে, ণনতযাই কম্থকযার ও শ্ছহল, �ুহিযা, সূত্রির 
এিং িযাণকরযা প্ণতহিিরী।

১ম ্ৃি্য  
   ছিযা িলহত িলহত প্হিি। 

   ঘহর ঘহর কযাজ কহর আে কহর যযারযা

   কুণির ণিল্পরী নযাম ণ্হেহছন গুনরীজহনরযা
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তযাঁতহ্র শ্কযারযাসঃ- �িযা �ি, �িযা �ি, �িযা �ি �িযা �ি

িযািযাঃ-   আহর তযািযাতযাণি সুহতযা িহরযা 

মযাঃ-   এই শ্তযা িহর ণ্ণচ্ছ

িযািযাঃ-   হ�যাকযা, সুহতযাহত রং কহর শুকযাহত শ্্।

শ্ছহলঃ-   িযািযা, আণম রং কহর ণ্লযাম তুণম শুকযাহত ্যাও

িযািযাঃ-   তযােহল িুনহি শ্ক? 

শ্ছহলঃ-   আণম, িুনি। 

িযািযাঃ-   তুই শ্কযাহনযা ণ্ন ণিহ�ণছস নযাণক শ্য িুনণি। 

শ্ছহলঃ-   জ্ শ্রহক শ্্হ� শ্্হ� জল িযাত েহে শ্গহছ। তযাঁত শ্িযানযা আিযার শ্ি�যার ণক আহছ? 

িযািযাঃ-   আহর, হ্হ� শ্ি�যা আর েযাহত িহর শ্ি�যার অহনক ত�যাৎ আহছ। ণিণ�হে ণ্ আে। 

শ্ছহলঃ-   আহর নযা, ওহঠযা, হ্হ�যা আণম পযাণর। 

   হছহল তযাঁত শ্িযানযা শুরু করল, �ি �িযা �ি, �িযা �ি, �িযা �ি

িযািযাঃ-   �ুি সযািিযান, 

শ্ছহলঃ-   হ্হ�যা িযািযা, হতযামযার শ্রহকও িুনণছ শ্কমন িিপি............... (আ আ আ আ............... 
   হচযা� িহর িহস ণচৎকযার কহর উঠহি।) িযািযা মযা ্ুজহনই ছুহি আসহি। 

িযািযা ও মযাঃ-  ণক েল? ণক েহেহছ? হকযারযাে শ্লহগহছ? হ্ণ� 

িযািযাঃ-   সি্থনযাি েহেহছ। মযাকু ণছিহক এহস শ্চযাহ� পহিহছ। 

শ্ছহলঃ-   মযা, মযা িহল শ্কঁহ্ উঠহি। 

মযা (হকঁহ্)ঃ-  হকন িুনহত শ্গণল নযা ণিহ�? ণক েহি? 

িযািযাঃ-   হচযা�িযা নযা নষ্ট েহে যযাে। 

মযাঃ-   েযাে েযাে, এ�ন উপযাে? 

িযািযাঃ-   চহলযা চহলযা েযাসপযাতযাল। 

[সকহল ণমহল একসযাহর চহলযা েযাসপযাতযাল িহল শ্ছহলহক িহর ণনহে প্স্যান।]

২ে ্ৃি্য
   [ছিযা িলহত িলহত মযা আর শ্মহের প্হিি]      

   িযানযাই শ্মযাম িুহনযার ছযাঁহচ, ণপতহল ণ্ই আগুহনর আঁহচ।

   ণপতল গহল গহল পহর, ঢযাণল ছযাঁহচর পহর।

   গণি মেূর মূণত্থ কযাজললতযা শ্পঁচযা 

   শ্ডযাকরযা ণিল্পরীহ্র এই শ্রহকই িযাঁচযা।

   [মযা শ্কযাহনযা ণকছু পযাণলি করহি, হমহে উনুহন কযাঠ শ্্হি, �ঁু শ্্হি]

শ্মহেঃ-   মযা ণপতল গহল শ্গহছ, ছযাঁহচ শ্�হল শ্্ি? 
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মযাঃ-   পযারণি? নযা আণম শ্ঢহল শ্্ি? 

শ্মহেঃ-   নযা, নযা। আণম পযারি। তুণম শ্যিযা করছ কর। 

মযাঃ-   সযািিযাহন, হ্ণ�স তযািযাহুিযা কণরস নযা। 

শ্মহেঃ-   আহর নযা, নযা। �ুি পযারি। আ----- আ----- মযা শ্গযা----- (িহল ণচৎকযার কহর   
   উঠল পযা িহর উিু েহে রইল)

মযাঃ-   ণক েল? পযাহে শ্�হলণছস? েযাে িগিযান! ্যািযা, আণম ঠযাণ্ডযা জল আর আলু    
   শ্রঁহতযা কহর ণ্। 

শ্মহেঃ-   জ্বহল শ্গল মযা, আমযার �ুি জ্বলহছ। 

মযাঃ-   এণক শ্র? ণক কহরণছস? 

শ্মহেঃ-   ন্যযাকিযা িযা ণ্হে ঘহস মুছহত ণগহে ছযাল উহঠ শ্গল (কযাঁ্হত লযাগল) 

মযাঃ-   চযামিযা উহঠ শ্গহছ, ঐ শ্নযাংরযা ন্যযাকিযা ণ্হে শ্কউ শ্মযাহছ? ইি! এ�ন আণম ণক   
   কণর? (িহল েযাউ মযাউ কহর শ্কঁহ্ উঠল)

শ্কযারযাসঃ-  ণক েহেহছ? ণক েহেহছ? 

মযাঃ-   হ্�, ণপতল গহল পযাহে পহিহছ, ন্যযাকিযা ণ্হে মুছহত ণগহে চযামিযা উহঠ ণক কযান্ড। 

শ্মহেঃ-   জ্বহল শ্গল মযা, জ্বহল শ্গল। 

শ্কযারযাসঃ-  চহলযা চহলযা েযাসপযাতযাল। 

[সকহল ণমহল একসযাহর চহলযা েযাসপযাতযাল িহল শ্ছহলহক িহর ণনহে প্স্যান।]

৩ে ্ৃি্য
    [�ুহিযার প্হিি]

�ুহিযাঃ-    ও ণনতযাই, ণনতযাই, িযাণি আহছযা? 

ণনতযাই কম্থকযাহরর প্হিিঃ-  এই শ্য �ুহিযা, িহলযা। 

�ুহিযাঃ-    আণম শ্য একিযা কযািযাণর িযাণনহে ণ্হত িহলণছলযাম, েহে শ্গহছ?ণ্হে শ্্ তহি।  

ণনতযাইঃ-    হ্ি, কত্থযা। ণনচিেই শ্্ি। আপণন ৪/৫ ণ্ন পর আসুন। 

    ['ণঠক আহছ' িহল �ুহিযার প্স্যান।] 

ণনতযাইঃ-    হ�যাকযা, ও শ্�যাকযা? হকযারযাে শ্গণল? 

    হমযািযাইল েযাহত শ্�যাকযার প্হিি- িহলযা। ডযাকছ শ্কন? 

ণনতযাইঃ-    সি সমে গযান শ্িযানযা, হমযািযাইল ঘযািযা। হকযান কযাহজ শ্তযার মন শ্নই শ্্�ণছ 

শ্�যাকযাঃ-    িল, ণক িলছ। হকযান কযাজ িযা কণর নযা শ্তযামযার? 

ণনতযাইঃ-    �ুহিযার কযািযাণর িযা শ্য করহত েহি। 

শ্�যাকযাঃ-    হস শ্তযা আগুহন পুহি লযাল েহে আহছ। এিযার শ্পিযাহত েহি। 

ণনতযাইঃ-    তহি চল আণম িণর, তুই শ্পিযা। 
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    (্ুজহন ণমহল িযানযা আর শ্পিযাহনযার অণিনে করহি) 

ণনতযাইঃ-    আ------আ------ কহর েযাত িহর লুণিহে পিহি। 

শ্�যাকযাঃ-    ণক েল িযািযা, ণক েল? (হকঁহ্ িলল) আণম িুিহত পযাণরণন। 

ণনতযাইঃ-    (ি্যযারযাে কুঁকহি িহল উঠল) আগুেলিযা শ্িযাি েে শ্িহঙ শ্গল শ্র। 

শ্�যাকযাঃ-    িলল চহলযা িযািযা েযাসপযাতযাহল। 

    [িলহত িলহত িযািযা আর শ্ছহলর প্স্যান] 

৪র্থ ্ৃি্য
    [কহেকজহনর প্হিি।] 

১ম জনঃ-   করযাে িহল স্যকরযার ঠুক ঠুক, কযামযাহরর এক ঘযা, ণিপ্ আহছ সি্থ্যা।

২ে জনঃ-   আর শ্ডযাকরযা? হসও ণক কম যযাে? গলযা শ্মযাম আর ণপতল যণ্ পহি েযাহত পযাহে। 

৩ে জনঃ-   তযাঁণত তযাঁত শ্িযাহন গযামছযা লুগেরী িযাণি, হসগুণলই চহল যযাে প্ণত িযাণি িযাণি।

৪র্থ জনঃ-   ণি�হত েে কত, সি কযাহজ েহে নত, নইহল অঘিন ঘহি যত।

৫ম জনঃ-   আরও কত কুণির ণিল্প প্যাহির িুঁণক ণনহেও, হিঁহচ আহছ অল্প অল্প।

১ম জনঃ-   তিু করহত েহি কযাজ, িযাঁচযার জন্য আজ। 

২ে জনঃ-   প্িরীিহ্র শ্রহক নিরীনরযা শ্িহ�। 

৩ে জনঃ-   হকযান কযাজ শ্ছযাি নে, েযাহতর কযাজই ণিল্প েে। 

৪র্থ জনঃ-   পূি্থপুরুহষর জরীণিকযা ণিণকহে রযাহ�যা সিযাই তযা, 

৫ম জনঃ-   �যািযাও মযারযা, লযাগযাও প্যুণক্ত 

    তহিই নযা েহি কুণির ণিহল্পর উন্নণত। 

শ্কযারযাসঃ-   কুণির ণিল্প িযাঁণচহে রযাহ�যা। ণিল্পরীরযা সি সুহ� রযাহকযা।      

 y কৃত্যযাণল নং- ১১/২   
শ্কযান ণিণিষ্ট ণিল্পরী ণযণন আসহল ণনরক্র অরচ তযার ণিল্প সৃণষ্ট ণিশ্িণন্দত তযার জরীিন কযাণেনরী ণনহে ছণি ও গহল্পর িই 
পিযার জহন্য শ্্ওেযা শ্যহত পযাহর। 

কৃত্যযাণল নং- ১২ 
্ৃি্য-রেযাি্য কৃত্যযাণলঃ

কুণির ণিল্প িযা েযাহতর কযাহজর সহগে যুক্ত ণিল্পরীরযা শ্কমন লিযাই কহর ঐ জরীণিকযা িযাঁণচহে শ্রহ�হছন এ ি্যপযাহর ্ৃি্য 
রেযাি্য ক্রীপ মতণর করযা শ্যহত পযাহর। ণিল্প চচ্থযার জন্য েেত শ্কযান প্রযাগত ণিক্যা লযাহগ নযা তিু ণিক্যা রযাকহল শ্য ঐ 
ণিল্প অহনক শ্িণি স�লিযাহি িযাজযারগত করযা শ্যহত পযারত শ্স ণিষহেও ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ করযা শ্যহত পযাহর।

উপিযািমূলঃ শ্লযাক ণিল্প- গল্প, গযান, নযাচ ণচত্র ণিল্প
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কৃত্যযাণল নং- ১৩
িব্দ জযালঃ শ্লযাকগযারযা, হলযাক গযান, সযাণরগযান, জযাণর গযান, িযাণিেযাণল গযান, িযাউল গযান িযানিযাঙযার গযান, হছৌ নযাচ, িুমুর 
নযাচ, গম্ভরীরযা,

 y কৃত্যযাণল নং- ১৩/১ 
প্ণতণি িব্দজযাল শ্রহক উহঠ আসযা িব্দগুণল যযাহত ণিশু সযািলরীল িযাহি পিহত পযাহর শ্স জন্য ণিক্ক ণিণক্কযা আিণি 
িব্দ চযাি্থ মতণর করহিন এিং শ্সগুণল ্ লগতিযাহি পিহত ও উচ্যারি করহত শ্্হিন। মযাহি মযাহি ণতণন ্ ুরূে িব্দগুণলর 
ি্যিেযার সম্পহক্থ ণিশুরযা কতিযা অিগত তযা পররীক্যা কহর শ্নহিন।  

কৃত্যযাণল নং- ১৪
িণেণি্থ্্যযালে কৃত্যযাণলঃ 

১) ছযাত্রছযাত্ররীরযা িযাণির িিহ্র কযাছ শ্রহক এিং এলযাকযার/পযািযার িেস্ মযানুহষর কযাছ শ্রহক ণিণিন্ন শ্লযাক 
গযাঁরযা সংগ্ে কহর শ্নযািিুহক ণল�হি। এর সযাহর শ্কযাহনযা ণিহিষ অঞ্হলর ণিহিষ শ্লযাকসগেরীত রযাকহল তযা 
সংগ্ে করহি। হলযাক সগেরীহতর ণিল্পরীহ্র সযাহর সযাক্যাৎ কহর সগেরীতণির রচনযা কযাল িযা ণক িরহনর গযান এণি 
শ্জহন শ্নহি এিং শ্নযািিুহক নণরিুক্ত করহি। 
২) ছযাত্রছযাত্ররীরযা তযাহ্র সংগৃেরীত তহর্যর ণিণতিহত ণি্্যযালে প্যাগেহি শ্লযাক উৎসি করহত পযাহর।  
৩) ণিক্ক ণিণক্কযা ছযাত্র ছযাত্ররীহ্র এলযাকযার ও আহিপযাহির পুরহনযা মণন্দর, িযাণি, হছযাি ণিলযা পযােযাি ও গুেযা 
ইত্যযাণ্ পণর্ি্থহন ণনহে যযাহিন। অহনক সমে এ সমতি পুরহনযা মণন্দর িযাণি িযা গুেযার শ্্ওেযাহল নযানযা ছণি 
আঁকযা শ্্�হত পযাওেযা যযাে। ছযাত্র ছযাত্ররীরযা তযা িযাহলযা িযাহি পয্থহিক্ি কহর একণি ণরহপযাি্থ মতণর করহি। পহর 
শ্রেণিকহক্ ণ�হর ণিক্ক ণিণক্কযার ত্বেযািিযাহন তহর্যর আ্যান প্্যান করহি ও আহলযাচনযা করহি। হস সকল 
ণিষহে তর্য সংগ্ে করহি। 
(ক)  মণন্দর, িযাণি, গুেযাণি কহি মতণর েহেহছ? 
(�) হক মতণর কহরণছল? 
(গ) ছণিগুণল ণকহসর? মযানুষ, পশু িযা অন্য ণকছু? 
(ঘ) ছণি গুণল শ্্হ� ণক মহন েহচ্ছ? ত�নকযার মযানুহষর জরীিনযযাত্রযা 
(ঙ) ত�ন ণক রং এর ি্যিেযার ণছল?
(চ) ছণিগুহলযা ণক ণ্হে আঁকযা? 
(ছ) হ্ওেযাহল ণক শুিু ছণি আঁকযা নযাণক শ্কযানও ের� িযা শ্ল�যাও আহছ?
(জ) হল�যা রযাকহল শ্স িযাষযা ণক শ্িযািযা যযাহচ্ছ? 

কৃত্যযাণল নং- ১৫
সৃজনমূলক কৃত্যযাণলঃ

ণিক্ক ণিণক্কযা স্যানরীে শ্কযান শ্লযাক নৃত্য িযা শ্লযাক সগেরীত ণিল্পরীহক ণনহে ণি্্যযালহে অনুষ্যান করহত পযাহরন। ণিশুরযা 
িযাণি শ্রহক প্চণলত শ্কযাহনযা শ্লযাক সগেরীত িযা শ্লযাক নৃত্য ণিহ� আসহত পযাহর এিং শ্রেণি কহক্ অনুষ্যান করহত পযাহর।   

 y কৃত্যযাণল নং- ১৫/১ 
ণিশুরযা তযাহ্র ড্রণেং �যাতযাে ণনহজহ্র �ুিরী মত শ্য িযাহি ইচ্ছযা ছণি আঁকহত পযাহর এিং রং করহত পযাহর। সযািযারি 
মযানুষ, গ্যাম িযাংলযা  ও সযািযারি জরীিন যযাহত প্ণত�ণলত েে তযার ণ্হক লক্্য রযা�হত েহি। হলযাক কযাণেনরী িলযার জন্য 
স্যানরীে শ্কযানও গল্প িণলহেহক আনযা শ্যহত পযাহর। 
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 y কৃত্যযাণল নং- ১৫/২ 
শ্লযাক কযাণেনরী িলযার জন্য স্যানরীে শ্কযান মযানুষ িযা িেস্ ্যা্ু িযা ণ্্যাহক শ্ডহক আনযা শ্যহত পযাহর। ণিশুরযা তযাহক 
ণনহজহ্র গল্পও শ্িযানযাহত পযাহর।

 y কৃত্যযাণল নং- ১৫/৩
ছযাত্রছযাত্ররীরযা তযাহ্র সংগৃেরীত তহর্যর ণিণতিহত ণি্্যযালে প্যাগেহি শ্লযাক উৎসি করহত পযাহর। হস�যাহন অণিিযািক এিং 
পঞ্যাহেহতর স্স্য এলযাকযার শ্লযাকজনহক আমন্ত্রন জযানযাহত পযাহর। ণিণিন্ন মযানুষ এই উৎসহি অংিগ্েি করহত পযাহর। 
েযাহতর কযাজ, হকউ সংগরীত ণনহত আসহত পযাহর।

কৃত্যযাণল নং- ১৬
্ৃি্য-রেযাি্য কৃত্যযাণলঃ

এমন একণি ্ ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ মতণর করযা যযাে শ্য�যাহন শ্লযাক নযাচ ও শ্লযাক গযান শ্্�যাহনযা েহি। ণিণিন্ন এলযাকযা ও রযাহজ্যর 
শ্লযাক নযাচ ও শ্লযাক গযান শ্্ণ�হে ণিশুহ্র মহি্য আহলযাচনযা করযা শ্যহত পযাহর এিং ণপ্ে গযানণি শ্ি�যান শ্যহত পযাহর।  
ণিক্ক চযাইহিন যযাহত শ্লযাকগল্প, হলযাকসংসৃ্ণতর প্ণত ণিশুহ্র রেদ্ধযাপযাঠ িযাহি।

কৃত্যযাণল নং- ১৭ 
পযাঠ্যযাংহির কযাজঃ

ণিশুহ্র কযাছ শ্রহক সংণলিষ্ট িব্দ গুণল পযাহঠর উপহযযাগরী েহে শ্গহল এ ণিষহের পযাঠণি স্বপঠহনর জহন্য ণিশুহ্র শ্্হি। 
শ্য ণিশুরযা এহকিযাহরই অক্ম েহচ্ছ তযাহ্র জন্য ণিক্ক ণিণক্কযা পযাঠণিহক আরও সেজ কহর ণলহ� একণি পঠন 
সযামগ্রী মতণর কহর তযাহ্র কযাহছ স্ব পঠহনর জন্য রযা�হিন। এ শ্ক্হত্র একণি িযাহক্য ্ুণি ণতনণির শ্িণি িব্দ সং�্যযা 
রযাকহি নযা।

(৫)
আমযাহ্র আকযাি 

এই অি্যযােণি আমযাহ্র শ্চনযা আকযাি শ্ক ণনহে এঁহক নতুন কহর শ্্�হত ও ণচনহত শ্ি�যাি এই েল এর উহদ্ি্য। 
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উপিযািমূলঃ- ক) আহলযা ছযােযার শ্�লযা – ণ্ন আর রযাণত্রর ণিজ্ঞযান – চযাঁহ্র ণপহঠ আহলযা – পূণি্থমযা অমযািস্যযার সূত্র 

      �) আকযাহির শ্জ্যযাণতষ্মণ্ডলরী – মেযাকযাি অণিযযান 

উপিযািমূলঃ- আহলযা ছযােযার শ্�লযা– ণ্ন আর রযাণত্রর ণিজ্ঞযান – চযাঁহ্র ণপহঠ আহলযা – পূণি্থমযা অমযািস্যযার সূত্র 

কৃত্যযাণল নং- ১
িব্দ জযালঃ

পৃণরিরী, চযাঁ্, সূয্থ, পৃণরিরী শ্ঘযাহর, আহলযা, আহলযাণকত, িরহিলযা, সন্্যযাহিলযা, িলমল, অন্কযার, পযাঁক �যাওেযা, পূণি্থমযা, 
কমলযাহলিুর শ্কযােযা, পৃণরিরী শ্রহক শ্্�হল কযাহলযা ্যাগ, চযাঁহ্র কলঙ্ক, হগযাল রযালযা, চযাঁহ্র উহল্যা ণপঠ।  

 y কৃত্যযাণল নং- ১/১ 
প্ণতণি িব্দজযাল শ্রহক উহঠ আসযা িব্দগুণল যযাহত ণিশু সযািলরীল িযাহি পিহত পযাহর শ্স জন্য ণিক্ক ণিণক্কযা আিণি 
িব্দ চযাি্থ মতণর করহিন এিং শ্সগুণল ্ লগতিযাহি পিহত ও উচ্যারি করহত শ্্হিন। মযাহি মযাহি ণতণন ্ ুরূে িব্দগুণলর 
ি্যিেযার সম্পহক্থ ণিশুরযা কতিযা অিগত তযা পররীক্যা কহর শ্নহিন।  

কৃত্যযাণল নং- ২
িণেণি্থ্্যযালে কৃত্যযাণলঃ

পযাঠ্যপুতিহক শ্য িরহনর পররীক্যা ণনররীক্যা রহেহছ তযা ণিক্ক ণিণক্কযা অিি্যই করযাহিন। তহি প্ণতণি ণিশুর ণনজস্ব শ্িযাি 
মতণর করযার জন্য আরও ণকছু কযাজ িযাণির জন্যও ণ্হত পযাহরন। ণতণন ণিশুহ্র িলহত পযাহরন শ্য তযাহ্র িযাণির ছযাহ্ 
িযা �যাঁকযা মযাহঠ শ্য�যাহন শ্িযার শ্রহক সন্্যযা পয্থন্ত সূহয্থর আহলযা পয্থযাপ্তিযাহি সরযাসণর পহি শ্স�যাহন একণি লযাণঠ পুঁহত 
শ্্হি। হিযার ছিযাে লযাণঠণির ছযােযা ণক িযাহি পিহছ তযা পয্থহিক্ি কহর ঐ লম্বযালণম্ব গুঁহিযা চুন, আিরীর িযা কযাঠকেলযা 
ণ্হে রযা�হি, পহর সকযাল ৯িযাে, হিলযা ১১িযাে, ্ুপুর ১২িযাে, ১িযাে, ণিহকল ৩শ্ি এিং শ্িহষ সন্্যযা ৫িযাে িযা ৬িযাে। 
ছযােযা িরযাির ঐ রং ছণিহে শ্্হি। পহর লযাণঠণির ছযােযাগুণলর একণি কল্পণচত্র মতণর কহর পয্থহিক্ি সমে উহলি� কহর 
একণি শ্ছযাট্ট সমরীক্যা পত্র মতণর করহি ঐ ণিশু। সমরীক্যাে সূহয্থর সহগে ছযােযা সম্পক্থ ণনরূপি এিং ছযােযাগুণলর ক্রম 
ণনি্থযারি এিং সিহচহে লম্বযা ও সিহচহে শ্ছযাি ছযােযার সমে ণনি্থযারি, সূয্থ ণক ঘুরহছ নযা ণক অন্য ণকছু ঘিহছ এ�যাহন? 
এই সি চ্যযাহলহজির উতির ণিশুরযা �ুঁজহি। 

 y কৃত্যযাণল নং- ২/১ 
সূয্থ ণক ণনহজ ঘুরহছ নযা অন্য ণকছু ঘিহছ– এই প্হশ্নর উতির ণিশু যযাণন্ত্রকিযাহি নযা িুহি ণ্হত পযাহর অরিযা িুল ণ্হত 
পযাহর। এই ণিষহে শ্িযাি মতণর করহত নযাগরহ্যালযাে চিযার সমে চযাণরপযাি সহর সহর যযাে শ্কন এই িরহির চ্যযাহলহজির 
শ্মযাকযাণিলযা করহত ণ্হত েহি। এই অণিজ্ঞতযা শ্রহক তযাহক কহেকণি চ্যযাহলহজির উতির আণিষ্যার করহত েহি। 
শ্যমন—

ক) হকউ যণ্ নযাগরহ্যালযাে শ্কযাহনযা একণ্হক যযাে, িযাণিঘর ও চযারপযাহির অন্যযান্য িস্তুরযা শ্কযান ণ্হক যযাে? 
(১) সযাহর সযাহর এণগহে যযাে, (২) উহল্যা ণ্হক এহগযাে 
�) হকউ যণ্ িযাণি ঘর ও অন্যযান্য ণজণনষহক পূি্থ শ্রহক পণচিহম শ্যহত শ্্হ�, তহি শ্রেনণি শ্কযান ণ্হক ছুিহছ? 
(১) পূি্থ শ্রহক পণচিহম (২) পণচিম শ্রহক পূহি্থ? 
গ) তুণম যণ্ শ্রেহন কহর যযাও, তুণম ণক ণস্র? (১) ে্যযাঁ (২) নযা
ঘ) হতযামযার চযারপযাহির প্কৃণত ঘর িযাণি ণক ণস্র? (১) ে্যযাঁ, (২) নযা 
ঙ) এই অণিজ্ঞতযা শ্রহক িুণিহে িহলযা সূয্থ ণক চলমযান? (১) ে্যযাঁ, (২) নযা 
চ) তযােহল িল পৃণরিরী ণক ণনহজ ঘুরহছ? (১) ে্যযাঁ, (২) নযা   
ছ) হকযান ণ্হক ঘুরহছ? (১) পূি্থ শ্রহক পণচিহম (২) পণচিম শ্রহক পূহি্থ? 
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 y কৃত্যযাণল নং- ২/২  
ণিক্ক ণিণক্কযা ছযাত্র ছযাত্ররীহ্র িযাণিহত একণি পররীক্যা চযালযাহত িলহিন। অন্কযার ঘহর িচ্থ জ্বযাণলহে তযার সযামহন একণি 
শ্গযাল িল িন িন শ্ঘযারযাহি আর লক্্য করহি ণকিযাহি আহলযাে িহলর একিযা অংি আহলযাণকত েহচ্ছ এিং অন্য একিযা 
অংি অন্কযার শ্রহক যযাহচ্ছ। এ ণনহে একিযা শ্ছযাট্ট সমরীক্যা পত্রও তযাহক শ্্ওেযা শ্যহত পযাহর। (ক) িহরযা তুণম একিযা 
ণপঁপহির মত। িহলর উপর িহস আহছ। এিযার লক্্য কর ণকিযাহি ণ্ন আর রযাত ঘিহছ। (�) এ�যাহন সূয্থ িলহত 
শ্কযান িস্তুহক িযািযা েহেহছ?  

অন্যণ্হক আরও একণি শ্ছযাি িলহক িি িহলর পযাহি শ্রহ� তযাহক চযারণ্হক শ্ঘযারযাহল ঐ িহচ্থর আহলযা িযা তযার ছযােযা 
শ্কমন িযাহি এহক অহন্যর উপর পিহি তযা পররীক্যা কহর শ্্�হত িলহিন। একই রকম িযাহি সমরীক্যাপহত্র তযাহ্র 
মতযামত ণ্হত িলহিন। এই িযাহি পূণি্থমযা ও আমযািস্যযার রেস্য উদ্যাণিত েহত পযাহর। 

উপহরর প্ণতণি কৃত্যযাণলহত ণিশুরযা শ্রেণিকহক্ ্লগতিযাহি ণিষেণি ণনহে আহলযাচনযা করহি এিং মূলত ণতনণি ণিষহে 
ণসদ্ধযান্ত গ্েি করহি। (ক) আকযাহির সূহয্থর সহগে পৃণরিরীর িস্তুর ছযােযার পণরিত্থন, (�) ণ্ন রযাণত্র ণকিযাহি েহি, (গ) 
চযাঁহ্র আহলযা কমযা িযািযা এিং পূণি্থমযা আমযািস্যযার রেস্য।     

কৃত্যযাণল নং- ৩
সৃজনমূলক কৃত্যযাণলঃ

ণিক্ক ণিণক্কযার সযােযায্য ণনহে ছযাত্রছযাত্ররীরযা কহেকণি মহডল িযানযাহি। সূয্থ পৃণরিরী ও চযাঁ্- এই ণতন জহনর সম্পক্থ 
ণনহে কযাগহজর মন্ড আর তযার ণ্হে একণি কযাড্থ শ্িযাহড্থর মহডল মতণর করহত পযাহর। তযাহ্র ণিণিন্ন আিস্যাহন ণক ণক 
পণরণস্ণত মতণর েহত পযাহর তযার তযাণলকযা মতণর করহি এিং ণনহজরযাই তযার সম্ভযাি্য উতির মতণর করহি।

 y কৃত্যযাণল নং- ৩/১
(গল্প পহি ্হল িহস সংলযাপ মতণর কর। নযািহকর নযামকরি কর ও চণরত্র গুণল �ুঁহজ শ্ির কহর ্ৃি্য সযাজযাও।)

চণরত্র- ণপকু্/ণমণম/মযা/ণ্্যা/ঠযাকুমযা

১ম ্ৃি্য
্রজযাে কিযা নযািযার িব্দ শুহন ণমণম ছুহি এহস শ্্�ল ণ্্যা ও িিমযাণসর শ্ছহল ণপকলু ্যা্যা এহসহছ। ণমণমর ণচৎকযাহর 
মযা ঠযাকুমযাও ছুহি এল। কুিল ণিণনমহের পর ঠযাকুমযা ণ্্যাহক িলল- ন্রী পযাি শ্রহক আসহত অসুণিিযা েেণন শ্তযা? 
ণ্্যা িহলন নযা শ্গযা ণ্ণ্ শ্জযােযার ণছল তযাই শ্কযান কষ্ট েেণন। ণমণম িলল- হজযােযার ণক শ্গযা ণ্্যা? ণপকলু িলল শ্িতহর 
শ্যহত শ্্ আহগ- পহর শ্িযািযাহিযা শ্জযােযার িযাঁিযা ণক। 

(হজযােযার ণনহে কহরযাপকরন করহি ণিক্যার্থরীরযা)  

২ে ্ৃি্য

ঠযাকুমযাঃ-  হিৌমযা, আজ পূণি্থমযা আণম রযাহত িযাত �যাি নযা। আিযার চন্দ্রগ্েি আহছ। লুণচ পহরযািযা যণ্ ণকছু  
  কর, গ্েি ছযািযার পর। গ্েি ছযািযার পর রযান্নযা কহর শ্�হত অহনক রযাত েহে যযাহি। িযাচ্যা ্ুহিযা  
  নযা শ্�হে রযাকহি? আহ্হির সুহর) িলহলন- গ্েি লযাগযার আহগই ওহ্র �যাইহে শ্্হি। 

ণ্্যাঃ-  আজ শ্তযা আিযার পূি্থগ্যাস, পুহরযািযাই শ্�হে শ্নহি তযাই নযা ণ্ণ্? 

ণপকলুঃ-  গ্েহির সমে রযান্নযা �যািযার শ্�হল ণক েে, ণ্্যা? 

ণ্্যাঃ-  ওনযাহ্র নজর পহি। 
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[চন্দ্রগ্েি সূয্থগ্েি ণনহে তযাহ্র কহরযাপকরন চলহি এিং এ ণনহে যযা যযা কুসংস্যার আহছ তযা ণনহে আহলযাচনযা েহি।] 

৩ে ্ৃি্য
[গল্পণি পি এিং সংলযাপ মতণর কর।] 

ঠযাণম্ম িহল- হিযান শ্সই গল্প- এক সমে শ্্িতযারযা, রযাক্সরযা, আসুররযা আর নযাহগরযা ণমহল সমুদ্ শ্রহক অমৃত তুহল 
আহন। হসিযা পযান করহল শ্কউ শ্কযান ণ্ন মহর নযা। তযাই শ্্িতযারযা ণঠক করল কযাউহক িযাগ নযা ণ্হে শুিু শ্্িতযারযাই 
অমৃত পযান  করহি। িুিহত শ্পহর এক রযাক্স একিু�যাণন মুহ� শ্্ওেযার সযাহর সযাহরই চযাঁ্ সূয্থ শ্্�হত শ্পহে িহল 
শ্্ে, অমণন ণিষু্ িগিযান তযার চক্র ণ্হে রযাক্সিযার গলযা শ্কহি শ্্ে। মযারযািযার নযাম েে রযাহু রযাক্স আর শ্্েিযার 
নযাম শ্কতু। তযারপর শ্রহক ওরযা তহক্ তহক্ রযাহক সুহযযাগ শ্পহলই সূয্থহক �যাে ত�ন সূয্থগ্েি েে। চন্দ্রহক য�ন �যাে 
ত�ন চন্দ্রগ্েি েে। 

[চন্দ্রগ্েি ও সূয্থ গ্েি সম্পক্থ ণনহে আসল সত্য ণপকলু ত�ন িলহি।]  

মযাঃ-   তযােহল শ্�লযািযা ছযাহ্ই শ্েযাক। (সকহল ছযাহ্ চহল আহস) 

৪র্থ ্ৃি্য 
[গল্পণি পি এিং সংলযাপ মতণর কর।] 

ছযাহ্ এহস মযা ণ্্যা ঠযাণম্ম িহলন, িযা! ণক সুন্দর রযালযার মহতযা পূণি্থমযার চযাঁ্ উহঠহছ। ণপকলু পহকি শ্রহক একিযা চক 
শ্ির কহর ঠযাণম্মর চযাণরণ্হক সমযান ্ূরত্ব শ্রহ� শ্গযাল ্যাগ শ্কহি শ্্ে। িহল ‘ঠযাণম্ম শ্তযামযার নযাম সূয্থ। এ�যাহন চুপণি 
কহর ্যাঁণিহে রযাহকযা’।

ণপকলু ণ্্যার েযাত িহর তযাঁহক শ্সই ্যাহগ ্যাঁি করযাে। িহল ণ্্যা শ্তযামযার নযাম পৃণরিরী। তুণম সূয্থ, মযাহন ঠযাণম্মর চযাণর 
ণ্হক লযাটু্টর মত পযাক শ্�হত শ্�হত ঘুরহি। এইিযা শ্তযামযার কক্পর মযাহন এই ্ যাহগর ণিতহর ঢুকহি নযা িযাইহরও শ্িরহি 
নযা। মযা শ্তযা  সি জযাহন তযাই শ্েহস িলহলন, ‘আর আণম?’ ণপকলু িলল- ‘তুণম চযাঁ্’। ণমণম িলল- আণম ণক েহিযা? 
ণপকলু িললঃ- ‘তুই সি শ্্�ণি আর যুণক্ত ণ্হে িুিণি’। 

ণপকলুঃ-  ‘চযাঁ্ মযাণস, তুণম পৃণরিরী ণ্্যার চযারপযাহি সমযান ্ূরত্ব শ্রহ� লযাটু্টর মহতযা শ্ঘযাহরযা। হকউ শ্যন   
  কযাহরযার  গযাহে শ্ছযাঁেযা লযাণগও নযা। পৃণরিরী আর চযাঁ্ ঘুরহছ। ণঠক য�ন পৃণরিরী আর সূহয্থর   
  মযাি�যাহন চযাঁ্ এহসহছ অমণন ণপকলু িলল- ‘রযাহমযা। পৃণরিরী ণ্্যা তুণম ণক সূয্থ ঠযাম্মরীহক শ্্�হত  
  পযাচ্ছ?’ 

ণ্্যাঃ-   তক নযা শ্তযা!

ণপকলুঃ-  হকন? 

ণ্্যাঃ-   হতযার চযাঁ্ মযাণস শ্য আিযাল কহর ণ্ল তযাই। 
[এইিযাহি তযারযা ্ুই রকম গ্েহির ঘিনযাণি অণিনে কহর িলহি এিং ণনহজহ্র মহি্য আহলযাচনযা করহি।] 

৫ম ্ৃি্য
ণমণমঃ-  ্যা্যা, এিযার শ্জযােযার িযাঁিযা ণক িহল শ্্। 

ণপকলুঃ-  হ্� শ্িযান, পৃণরিরী শ্যমন ঘুরহছ তযার একিযা িযান আহছ। আিযার চযাঁহ্রও িযান আহছ। চযাঁহ্র িযান  
  শ্িিরী তযাই পৃণরিরীর শ্য ণ্ক িযাে চযাঁ্ আহছ শ্সণ্ক্টযাে সমুদ্ ন্রীর জল �ুহল শ্�হপ ওহঠ, এহক  



89

  িহল মূ�্য শ্জযােযার। অপর ণ্কিযাে একিু কম জল িযাহি তযাই িহল শ্গৌি শ্জযােযার। ্ুণ্হকর জল  
  শ্িহি শ্গহল মযাি �যাহনর ন্রী সমুহদ্র জল কহম যযাে তযাহক িহল িযাঁিযা। 

ণমণমঃ-   [আকহির ণ্হক তযাণকহে িহল] হ্� চযাঁ্ শ্নই। পৃণরিরীর ছযােযা পুহরযািযাই গ্যাস কহরহছ। 

[এইিযাহি শ্জযােযার িযািযা আহলযাচনযা কহর সিযাই পূি্থ গ্যাস চন্দ্রগ্েি শ্্হ� অিযাক েহে যযাহি।]  

নযািকণির অণিনে শ্িহষ তযারযা মিজ্ঞযাণনক সত্যগুণল ণক ণক তযা ণনহে আহলযাচনযা করহি এিং সমযাহজর পচণলত 
কুসংস্যারগুণলর ণিরুহদ্ধ মহনযািযাি গহি তুলহি।  

 y কৃত্যযাণল নং- ৩/২ 
ণিষেণি ণনহে ছণি গহল্পর িই পিহত শ্্ওেযা শ্যহত পযাহর। পযাহঠর শ্িহষ আহলযাচনযা করযা শ্যহত পযাহর। ণি্্যযালহে একণি 
িযাল গ্ন্যাগযার মতণর করযা শ্যহত পযাহর।

কৃত্যযাণল নং- ৪ 
্ৃি্য-রেযাি্য কৃত্যযাণলঃ

ণিষেণি ণনহে একণি ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ মতণর করযা শ্যহত পযাহর এিং এই ণতনণি ণিষে ণনহেই ণিশুর কযাহছ চ্যযাহলজি 
আহলযাচনযার জন্য রযা�যা যযাে। প্যারণমক ণিষেগুণল শ্্�যার পর ণিশুরযা ণিণিন্ন পণরণস্ণত ণনহে আহলযাচনযা করহি এিং 
শ্িহষ আিযার ণক্পণি শ্্হ� ণসদ্ধযান্ত ণনহত পযাহর। হিহষ কহেকণি জণিল আিস্যান তযাহ্র আহলযাচনযার জন্য শ্্ওেযা শ্যহত 
পযাহর। হযমন- (ক) ণ্হনর শ্িলযাে ণক আকযাহি চযাঁ্ শ্্�যা যযাে? (�) অমযািস্যযার রযাহত ণক চযাঁ্ রযাকহত পযাহর? (গ) পূি্থ 
আমযািস্যযার সমে চযাঁ্ শ্কযান সমে আমযাহ্র আকযাি শ্পণরহে যযাে িহল মহন কহরযা।  

উপিযািমূলঃ- আকযাহির শ্জ্যযাণতষ্মণ্ডলরী – মেযাকযাি অণিযযান 

কৃত্যযাণল নং- ৫
িব্দ জযালঃ

সপ্তণষ্থ, পুলে, ক্রতু, পুলতি্য, অণত্র, অণগেরযা, িণিষ্, মররীচ, অরুন্তরী, ধ্রুিতযারযা, ণিজ্ঞযানরী, ক্যযাহমরযা, আজ্থিট্ট, গ্যযাণলণলও, 
শ্সৌরজগৎ, যন্ত্রপযাণত, মেযাকযাি, উপগ্ে।   

 y কৃত্যযাণল নং- ৫/১ 
প্ণতণি িব্দজযাল শ্রহক উহঠ আসযা িব্দগুণল যযাহত ণিশু সযািলরীল িযাহি পিহত পযাহর শ্স জন্য ণিক্ক ণিণক্কযা আিণি 
িব্দ চযাি্থ মতণর করহিন এিং শ্সগুণল ্ লগতিযাহি পিহত ও উচ্যারি করহত শ্্হিন। মযাহি মযাহি ণতণন ্ ুরূে িব্দগুণলর 
ি্যিেযার সম্পহক্থ ণিশুরযা কতিযা অিগত তযা পররীক্যা কহর শ্নহিন।  

কৃত্যযাণল নং- ৬ 
িণেণি্থ্্যযালে কৃত্যযাণলঃ

ণিক্ক ণিণক্কযা ণিশুহ্র আকযাি শ্্�যা ও শ্চনযাহনযার ি্যিস্যা করহিন। হয শ্কযাহনযা সন্্যযাে ণতণন ছযাত্রছযাত্ররীহ্র জন্য 
ণিহিষ ক্যাহসর ি্যিস্যা করহত পযাহরন ধ্রুিতযারযা সে ণিণিন্ন তযারযা মণ্ডল শ্চনযাহনযার ি্যিস্যা করহত পযাহরন। উপরন্তু চযাঁহ্র 
িযািযা কমযা গিরীরিযাহি নজর করযার ণ্হকও উৎসযাণেত করহত পযাহরন। এ ি্যপযাহর ণিক্ক ণিণক্কযা একণি শ্ছযাট্ট সমরীক্যা 
পত্র রচনযা কহর ণিশুহ্র েযাহত ণ্হত পযাহরন। তযারযা ণক ণক শ্্�ল এিং শ্কযান পণরণস্ণতহত ণক ঘিহছ এিং শ্কন ঘিহছ 
শ্স সম্পহক্থ তযাহ্র মতযামত এই সমরীক্যা পহত্র উহঠ আসহি। 



90 

কৃত্যযাণল নং- ৭ 
সৃজনমূলক কৃত্যযাণলঃ

ণিণিন্ন তযারযামণ্ডল ও মেযাকযাি অণিযযান ণনহে নযানযান ছণির গল্প ণিশুহ্র পযাহঠর জন্য শ্্ওেযা শ্যহত পযাহর। ছণিগুহলযা 
শ্্�যা েহে শ্গহল এিং করযা গুহলযা পিযা েহে শ্গহল তযারযা আহলযাচনযাে িসহত পযাহর এিং রযাহতর আকযাি শ্্হ� ঐ জ্ঞযান 
ি্যিেযার কহর ণনহজহ্র িযাতিি অণিজ্ঞতযা িযাণিহে ণনহত পযাহর। 

 y কৃত্যযাণল নং- ৭/১ 
ণিশুরযা শ্সৌরজগৎ এিং মেযাকযাি অণিযযান ণনহে ণিণিন্ন ছণি �িহরর কযাগজ শ্রহক শ্কহি একণি ণিগ িুক মতণর করহত 
পযাহর। ণিক্ক ণিণক্কযা ঐ সমতি ছণির ণনহচ সংণলিষ্ট ও উপযুক্ত িব্দ ণলহ� ণনহত উৎসযাণেত করহিন।  

কৃত্যযাণল নং- ৮  
্ৃি্য-রেযাি্য কৃত্যযাণলঃ

এই ণিষেণি ণনহে �ুি সুন্দর ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ রহেহছ। তহি এই ণক্পণিহক এমন িযাহি সযাজযাহত েহি যযাহত ণিশু 
ণিষেণিহক গহিষিযার ্ৃণষ্টহত শ্্�হত পযাহর এিং সমহিত আহলযাচনযা ও অণিজ্ঞতযার ণনণরহ� ঐ চ্যযাহলহজির একণি 
যুণক্তসগেত সমযািযান শ্ির করহত পযাহর। গুগুল �ুঁহজ মেযাকযাহির শ্জ্যযাণতষ্মণ্ডলরী ও সযাম্প্রণতক মেযাকযাি অণিযযান ণনহে 
্ুণি আলযা্যা ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ িযানযাহনযা শ্যহত পযাহর। এ�যাহন শ্যমন ণিণিন্ন তযারযামণ্ডহলর শ্�যাঁজ �ির পযাওেযা যযাহি শ্তমণন 
িযারতসে অন্যযান্য শ্্হির মেযাকযাি অণিযযাহনর একণি তর্য ণচত্রও শ্্�যাহনযা শ্যহত পযাহর। এই প্ণক্রেযাে উপযুক্ত িহব্দর 
ি্যিেযাহরর যযা ণিষেণিহক ণিক্ক ণিণক্কযা অিি্যই মযারযাে রযা�হিন। 

কৃত্যযাণল নং- ৯ 
পযাঠ্যযাংহির কযাজঃ

ণিশুহ্র কযাছ শ্রহক সংণলিষ্ট িব্দ গুণল পযাহঠর উপহযযাগরী েহে শ্গহল এ ণিষহের পযাঠণি স্বপঠহনর জহন্য ণিশুহ্র শ্্হি। 
শ্য ণিশুরযা এহকিযাহরই অক্ম েহচ্ছ তযাহ্র জন্য ণিক্ক ণিণক্কযা পযাঠণিহক আরও সেজ কহর ণলহ� একণি পঠন 
সযামগ্রী মতণর কহর তযাহ্র কযাহছ স্ব পঠহনর জন্য রযা�হিন। এ শ্ক্হত্র একণি িযাহক্য ্ুণি ণতনণির শ্িণি িব্দ সং�্যযা 
রযাকহি নযা।
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(৬)
মযানুহষর পণরিযার ও সমযাজ 

মনুষ্য সমযাজ ও তযার অণতিত্ব রক্যার জন্য ণিণিন্ন প্ণক্রেযা ও পদ্ধণত এই অি্যযাহের মূল করযা। এ�যাহন পযাঁচণি উপিযািমূল 
ণচণনিত করযা েহেহছ।

উপিযািমূলঃ

ক) মনুষ্য সমযাজ– পণরিযার ও আত্মরীেতযা, িযাররীণরক িযাহি অক্মহ্রহক সেহযযাণগতযা, নযাররী-পুরুহষর কযাজ ও 
তযাহ্র সমযান ময্থযা্যা এিং ণিণিন্ন িরহনর মনুষ্য সমযাজ। 
�) চযাহষর শ্সকযাল ও একযাল
গ) মযানুষ ছযািযা অন্য প্যািরীর সমযাজ – মযানুহষর সমযাহজ তযাহ্র িূণমকযা
ঘ) নযানযান িরহনর রযান্নযা িযান্নযা (আণমষ/ণনরযাণমষ), উৎসহি �যািযার, এলযাকযা ণিণতিক পণরণচত �যািযার। 
ঙ) �যা্্য আ্যান প্্যান শ্রহক েযাি িযাজযার, �যা্্য সংগ্ে ও সংরক্ি। 

উপিযািমূলঃ মনুষ্য সমযাজ – পণরিযার ও আত্মরীেতযা, িযাররীণরকিযাহি অক্মহ্র সেহযযাণগতযা, নযাররী পুরুহষর কযাজ, সমযান 
ময্থযা্যা ণিণিন্ন িরহনর মনুষ্য সমযাজ। 

কৃত্যযাণল নং- ১
িব্দজযালঃ

আত্মরীে, পণরজন,সমযাজ, হজযাঁিহিঁহি রযাকযা, ণমহলণমহি,সিযাই ণমহল, প্ণতিন্রী, অগে, ্ ুঘ্থিনযা,অসুস্, হচযাহ� শ্্হ� নযা, কযাহন 
শ্িযাহন নযা, করযা স্পষ্ট নে, হিযািযা, পযা শ্নই, েযাত শ্নই, নযাহক নযাহক করযা িহল, হঠযাঁহির কযাছণি কযািযা, ঊঁচু নরীচু, গত্থ, 
ছণি ণ্হে গল্প শ্ি�যাহনযা, ্ল শ্িঁহি, প্ণি, �যাণসেযাহ্র সমযাহজ শ্মহেরযা প্িযান, হমহেরযা ঘরসংসযার কহর ও িযাইহরর 
কযাজ কহর, পুরুহষরযা শুিু িযাইহর কযাজ কহর, িত্থমযাহন শ্মহেরযাথ্ ও গযাণি, হরল, হপ্ন চযালযাহচ্ছ, অণ�হস একই কযাজ করছ, 
প্ণতমযা গিহছ,  

 y কৃত্যযাণল নং- ১/১ 
প্ণতণি িব্দজযাল শ্রহক উহঠ আসযা িব্দগুণল যযাহত ণিশু সযািলরীল িযাহি পিহত পযাহর শ্স জন্য ণিক্ক ণিণক্কযা িব্দ চযাি্থ 
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মতণর করহিন এিং শ্সগুণল ্ লগতিযাহি পিহত ও উচ্যারি করহত শ্্হিন। মযাহি মযাহি ণতণন ্ ুরূে িব্দগুণলর ি্যিেযার 
সম্পহক্থ ণিশুরযা কতিযা অিগত তযা পররীক্যা কহর শ্নহিন।  

কৃত্যযাণল নং- ২
িণেণি্থ্্যযালে কৃত্যযাণলঃ

ণিক্ক ণিণক্কযা ছযাত্রছযাত্ররী ও তযাহ্র পণরিযাহরর সযাহর যুক্ত এিং পযািযাে ণিণিন্ন শ্পিযাে যুক্ত ি্যণক্তহ্র কযাজ িযাহলযা 
িযাহি পয্থহিক্ি কহর একণি ণরহপযাি্থ মতণর করহত িলহিন। হয ণিষেগুণলর ওপর  ণিহিষ নজর শ্রহ� ছযাত্র ছযাত্ররীরযা 
তর্য সংগ্ে করহি তযার একণি তযাণলকযা নরীহচ শ্্ওেযা েল। 

শ্তযামযার পণরিযাহর ণিণিন্ন িযাহি সযােযায্য কহরন এমন কহেকজহনর নযাম শ্ল�- 

(১) হক ্ুি শ্্ন?
(২) হক কযাপি শ্কহচ শ্্ন? 
(৩) হক চুল ্যাণি কযাহিন?  
(৪) হক অসু� করহল ওষুি ণ্হে সুস্ কহর শ্তযাহলন?
(৫) আহলযা পযা�যা �যারযাপ েহল শ্ক সযারযান? 
(৬) জহলর কল �যারযাপ েহল শ্ক সযারযান? 
(৭) চযাল, ডযাল, িযাক, সিণজ শ্কযারযা শ্রহক পযাও? হক চযাষ কহরন?  
(৮) জুহতযা ণছঁহি শ্গহল শ্ক সযারযান?  
(৯) জযামযা কযাপি শ্ক মতণর কহরন? 
(১০) ণি্্যযালহে শ্ক পিযান?  

শ্তযামযার ণক মহন েে শ্কযান একজন ি্যণক্ত এই সমতি কযাজ একযাই করহত পযাহরন? নযাণক নযানযা মযানুষ আমযাহ্র নযানযা 
িযাহি সযােযায্য কহরন? আমরযা এহক অপহরর সযােযায্য ছযািযা ণক চলহত পযাণর? 

এছযািযা শ্তযামযার আহিপযাহির এমন শ্কযান মযানুষহক ণক তুণম শ্চন যযার সযােযাহয্যর প্হেযাজন আহছ? হস শ্তযামযার শ্ক েে? 
তযার ণক অসুণিিযা আহছ? হস ণক শ্চযাহ� কম শ্্হ�? কযাহন কম শ্িযাহন? ণঠক িযাহি করযা িলহত পযাহর নযা? ণঠক মহতযা 
চলযাহ�রযা করহত পযাহর নযা? তুণম তযাহক শ্কযান িযাহি সযােযায্য কহরযা? ণক িযাহি? ইত্যযাণ্। 

 y কৃত্যযাণল নং- ২/১
ণিক্ক ণিণক্কযা পণরিযার ও সমযাহজর মযানুষহ্র িযাহলযািযাহি পয্থহিক্ি কহর ছযাত্র ছযাত্ররীহ্রহক একণি ণরহপযাি্থ মতণর 
করহত িলহিন। পহর শ্রেণিকহক্ ণ�হর ছযাত্র ছযাত্ররীরযা সংগৃেরীত তহর্যর আ্যান প্্যান ও আহলযাচনযা করহি। পয্থহিক্হির 
সমে শ্য ণিষেগুণল ণিহিষিযাহি নজর কহর তর্য সংগ্ে করহি তযার একণি তযাণলকযা নরীহচ শ্্ওেযা েল। 

পণরিযার- হতযামযার মযা ণক কহরন? িযাইহর কযাহজ যযান নযাণক িযািরীহত কযাজ কহরন? ণক ণক কযাজ কহরন? িযাণিহত ণ্ণ্ 
শ্িযান ণপণসমযা, কযাণকমযা জ্যঠরীমযা, ঠযাকুমযা শ্ক ণক কযাজ কহরন? িযাণির মণেলযারযা শ্তযামযাহক শ্কমন শ্চযাহ� শ্্হ�ন? 
িযাহলযািযাহসন? করযা শ্িযাহনন? মযাহরন? িকযািণক কহরন? তুণম তযাহ্র করযা শ্িযাহনযা? রেদ্ধযা কহরযা? হতযামযার িযাণির পুরুষ 
স্স্যরযা শ্তযামযাহ্র সযাহর শ্কমন ি্যিেযার কহরন? হতযামযাহ্রমতযামহতর গুরুত্ব শ্্ন? 

সমযাজ- হতযামযার আহিপযাহির কত িরহনর মযানুষ শ্্�হত পযাও? তযারযা ণক সিযাই  একই িরহনর কযাজ কহর? একই 
িরহনর শ্পযািযাক পহর? একই িরহনর �যািযার �যাে? একই িযাষযাে করযা িহল? একই িরহনর নযাচ গযান উৎসি পযালন 
কহর? একই িরহনর ণিহল্পর চচ্থযা কহর? ইত্যযাণ্। সমযাহজর ণিণিন্ন িরহনর মযানুষহক �ুি িযাহলযা িযাহি পয্থহিক্ি কহর 
তর্য সংগ্ে কহরযা। 

প্রহম ছযাত্র ছযাত্ররীরযা তর্য সংগ্ে কহর শ্নযাি িুক এ ণল�হি। পহর ণিক্ক ণিণক্কযার ত্বেযািিযাহন শ্রেিরীকহক্ তহর্যর 



93

আ্যান প্্যান ও আহলযাচনযা করহি। হিহষ এই ণসদ্ধযাহন্ত আসহি শ্য আমযাহ্র মহি্য অহনক পযার্থক্য আহছ ণকন্তু সহি্থযাপণর 
আমরযা মনুষ। আমরযা এহক অপরহক সেহযযাণগতযার জন্যই এই সমযাজ গহিণছ। একসহগে জরীিনযযাপন করহত শ্ি�যাই 
েল আসল করযা।

কৃত্যযাণল নং -৩
সৃজনমূলক কযাজঃ 

নযাণিকযাঃ- ণিহিহ্র মযাহি শ্্� ণমলন মেযান
[এই নযািহকর ণিষে েল আমযাহ্র শ্্হি শ্য ণিণিন্ন িরহনর সমযাজ আহছ শ্স সম্পহক্থ ণিশুহ্র অিগত করযাহনযা। হকযান 
সমযাহজর ণনেমই শ্য শ্ছযাি নে তযা শ্িযািযাহনযা প্হেযাজন। হযমন- মযাতৃতযাণন্ত্রক সমযাজ, মযা শ্য�যাহন সি সমে কত্র্থরী। এই 
সমযাহজ নযাররীহ্র সম্মযান সি্থহতযািযাহি রণক্ত েে। তহি শ্িষ পয্থন্ত এই িযাহি শ্িষ করহত েহি শ্য এক সমযাজ য�ন 
অন্য সমযাহজর সহগে ণমহল ণমহি এক অ�ন্ড িযারত মতণর কহর ত�ন আমযাহ্র শ্্ি সিযার শ্সরযা েহে যযাে। কত মিণচত্র¨ 
তিু িযারত ঐক্যিদ্ধ, এই িযািনযার প্সযার করহত েহি]   

চতুর্থ শ্রেিরীর সি ণিশুরযা অংিগ্েি করহি। একযাণিক চণরত্র করহত পযারহি। ণিণিন্ন শ্গযাষ্রীর িযািযা, মযা, হছহল, হমহে, 
শ্িৌমযা, িশুর, িযাশুণি ও প্ণতহিিরী, সূত্রির

প্রম ্ৃি্য
সূত্রিরঃ=    [হনপযালরী সমযাজ] 

১মঃ-    আজ রযামকুমযার লযামযার শ্মহে ররীনযার ণিেযা েহলযা

২েঃ-    গেনযা শ্পযািযাক শ্শুর ণ্ল, এিযাই ণনেম

৩েঃ-    িহরর িযাণি জেন্তরী, নযাম সূয্থযা শ্ছত্ররী,

৪র্থঃ-    হছযাি-িি সিযাই ণমহল শ্মহেহক তযাই প্িযাম কহর

শ্কযারযাসঃ-   আমযাহ্র সমযাজ মহন কহর আসল লক্রী ঘহরর শ্মহে।

    ণিেযার �যাওেযা পিিরীরযা শ্্ে; গেনযা শ্পযািযাক শ্শুহরর 

    িযাহপর ঘহরর লক্রী শ্্হ�যা শ্শুর ঘহর আসন পযাে।

    আর ্যাঁণিহে সিযাই প্িযাম কহর।

    [হমহে ও ির আহগ আহগ যযাে, িঙ্খ ধ্বণন ণ্হত ণ্হত সকহলর প্স্যান।]

ণদ্তরীে ্ৃি্য
সূত্রিরঃ-    আণ্িযাসরী সমযাজ

    [ির শ্িৌ এর সযাহর িযামসযা মযা্ল িযাণজহে নযাচহত নযাচহত প্হিি সকহলর]

    ণিতযাং ণিতযাং ণিতযাং ণিতযাং 

    েযারুণ্ রযাগেযাল কযাণনেযা/কযা্যাম িযাঁহি �যাঁহি শ্র

    ্ুহেযা কযাহন সুনযা চযাস কযােহর/্ুে কযাহন শ্লযালযা লযাউকযাে  
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    ণিতযাং ণিতযাং ণিতযাং ণিতযাং 

    আেও উহক পণরছে, আেও উহক পণরছে,  

    েযারুণ্ রযাগেযাল কযাণনেযা/সুন্দর ণ্ছযাহে শ্র 

    েযারুণ্ রযাগেযাল কযাণনেযা/সুন্দর ণ্ছযাহে শ্র 

িযাশুণিঃ-    উ িহু আজ শ্রইহক ডু ঘযারকযা ল��রী......

    [সকহল েযাত িহর শ্নহচ শ্নহচ প্স্যান।] 

তৃতরীে ্ৃি্য
সূত্রিরঃ-    রযািযা সমযাজ 

    শ্কযা্যাল িণতির �হন্ডর রযািযা যুিক চহল এহলযা িযাশুণির িযাণি

    শ্ছহি এল আত্মরীে-স্বজন, িযািযা-মযা, জ্ণিহি।

    এ�ন শ্রহক ণছলযাপযাতযার লযােলযা রযািযা ওর িউ ও ওর গযাহজ্থন

    আমযাহ্র সমযাহজ শ্ছহলহ্র ণকছু রযাহকনযা

    মযাহের নযাহম সি ণিষে সম্পণতি, এিযাই ণনেম। 

    তযাই আমযাহ্র শ্ছহলরযা িউহের ঘর কহর

    [শ্ছহল কযাঁহ্] 

মযাঃ-    কযাঁণ্স নযা �হন্ড, আজ শ্রহক তুণম লযােলযার অিরীন। হিৌমযা, আণম ওহক শ্তযামযার  
    েযাহত তুহল ণ্লযাম। ওহক শ্্হ�যা। 

শ্ছহলঃ-    িযািযা আমযাহক শ্রহ� চহল যযাহি?

িযািযাঃ-    এিযাই ণনেম আণম সি শ্ছহি এহসণছলযাম, আমযার ঠযাকুর্যাও এহসণছল। আজ  
    শ্তযাহকও আসহত েহেহছ। হতযার শ্ছহল ও সি শ্ছহি চহল যযাহি শ্মহের ঘহর।  
    ওিযাই রযািযা সমযাহজর পরম্পরযা।

    [এমণন কহর ণেনু্দ মুসলমযান সমযাহজর �ুি পণরণচণত ণিহের শ্ছযাি শ্ছযাি ্ুণি  
    ্ৃি্য এ�যাহন শ্যযাগ করহত েহি। হিহষ সিযাই িলহি শ্য আমযাহ্র মহি্য এত  
    মিণচত্র তিু নযাররীরযা সমযাহজ এক গুরুত্ব পূি্থ িূণমকযা পযালন কহর। এলযাকযা শ্িহ্  
    ণিহের নযানযান ণনেম তিু নযাররীহ্র এ�যাহন নতুন ্যাণেত্ব ্যান কহর সমযাজ। হস  
    ্যাণেত্ব সমতযার এিং একতযার।]

    িযাে! িযাে! িযাে!

    ণিণিহির মযাহি শ্্� ণমলন মেযান। পণরিযার সমযাজ তরযা শ্্ি, এণগহে চলহছ  
    শ্িি। ণিহি্ নযাই, হছহল শ্মহে সমযান সমযান। 

    নযানযা িযাষযা নযানযা মত নযানযা পণরিযান

    ণিণিহির মযাহি শ্্� ণমলন মেযান।

    [েযাত িহর গযাইহত গযাইহত সকহলর প্স্যান]
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কৃত্যযাণল নং- ৪ 
্ৃি্য-রেযাি্য কৃত্যযাণলঃ

এমন একণি ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ মতণর করযা যযাে শ্য�যাহন ণিণিন্ন িরহনর মযানুষ ণিণিন্ন িরহনর শ্পিযার সহগে যুক্ত। নতুন 
নতুন কযাহজ আজকযাল মযানুষ যুক্ত েহেহছ। হযমন- ণিহকল শ্িলযাে ণ�স রিযাই শ্�হত ইহচ্ছ েহেহছ। হ�যান করহতই ঘহরর 
্রজযাে একজন ণ�স রিযাই ণনহে েযাণজর। হিযাহিযা, অহিযা চযালহকরযা সকযাল শ্রহক রযাণত্র পয্থন্ত যযাত্ররীহ্র শ্সিযা কহর 
যযাহচ্ছ- এহ্র ণিশুরযা শ্চহন ণকনযা শ্্�যা শ্যহত পযাহর। নতুন পুরযাহনযা জরীণিকযা ণনহে এই ্ৃি্যরেযাি্য ক্রীপ। হিহষ ণিশুহ্র 
কযাহছ জযানহত চযাওেযা শ্যহত পযাহর ণিশুহ্র মহি্য শ্ক ণক িরহির জরীণিকযা পছন্দ কহর।

 y কৃত্যযাণল নং- ৪/১  
পণচিমিহগে কত রকহমর সমযাজ আহছ। হযমন- িহুহর সমযাজ , গ্যামরীন সমযাজ, কৃণষ সমযাজ, ণিল্পসমযাজ, আণ্িযাসরী 
সমযাজ, উচ্িহি্থর সমযাজ, ণেনু্দসমযাজ, মুসলমযান সমযাজ, িযাংলযািযাষরী সমযাজ, ণেণন্দিযাষরী সমযাজ , কম্থকযার সমযাজ , কুম্ভকযার 
সমযাজ, পুহরযাণেত সমযাজ ইত্যযাণ্ শ্পিযাগত সমযাজ। এই মিণচত্র¨গুণল তুহল িহর একণি ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ মতণর করযা যযাে। 
শ্িহষ এহ্র মহি্য শ্য একিযা মূল সুর েল সিযাই িযারতিযাসরী। এই মিণচত্র¨ হক সিযাই সম্মযান কহর এিং এঁহক অপহরর 
প্ণত রেদ্ধযািরীল– এই ণিষেণি ণ্হেই ণক্পণি শ্িষ করহত েহি।  

উপিযািমূলঃ চযাহষর শ্সকযাল ও একযাল

কৃত্যযাণল নং- ৫
িব্দ জযালঃ

শ্সকযাল- লযাগেল, িল্, হঘযািযা, হকযা্যাল, জলহসচ, ন্রীর জল। একযাল- রেযাক্টর, ণনিযাণন, েযারহিস্টযার শ্মণিন,  

 y কৃত্যযাণল নং- ৫/১ 
প্ণতণি িব্দজযাল শ্রহক উহঠ আসযা িব্দগুণল যযাহত ণিশু সযািলরীল িযাহি পিহত পযাহর শ্স জন্য ণিক্ক ণিণক্কযা আিণি 
িব্দ চযাি্থ মতণর করহিন এিং শ্সগুণল ্ লগতিযাহি পিহত ও উচ্যারি করহত শ্্হিন। মযাহি মযাহি ণতণন ্ ুরূে িব্দগুণলর 
ি্যিেযার সম্পহক্থ ণিশুরযা কতিযা অিগত তযা পররীক্যা কহর শ্নহিন।  

কৃত্যযাণল নং- ৬
িণেণি্থ্্যযালে কৃত্যযাণলঃ

চযাহষর শ্সকযাল একযাল ণনহে িযাতিি িযারিযা মতণরর জন্য ছযাত্র ছযাত্ররীরযা ণিক্ক ণিণক্কযারযা সযাহর এলযাকযার এক ্ুণি চযাণষ 
পণরিযার পণর্ি্থহন যযাহি। ছযাত্রছযাত্ররীরযা চযাষ সম্পণক্থত ণিণিন্ন প্শ্ন কহর সমরীক্যা পহত্র ণল�হি। পহর ণিক্ক/ ণিণক্কযার 
ত্বেযািিযাহন শ্রেণিকহক্ ণ�হর তহর্যর আ্যান প্্যান ও আহলযাচনযা করহি। ণনহচ একণি নমুনযা সমরীক্যা পত্র শ্্ওেযা েহলযা। 

সমরীক্যা পত্র
১) চযাণষর নযাম-
২) চযাণষর িেস- 
৩) গ্যাহমর নযাম-
৪) ণক ণক িরহনর চযাষ কহরন (ক) িস্য (�) সিণজ (গ) �ল (ঘ) �ুল অন্য ণকছু 
৫) চযাহষর জন্য ণক ণক ণজণনষ ি্যিেযার কহরন? 
৬) ণকহসর  সযােযাহয্য চযাষ কহরন? (ক) িল্, (�) রেথ্যযাক্টর, (গ) হকযা্যাল, অন্য ণকছু
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৭) চযাহষর জন্য জল শ্কযারযাে পযান? (ক) ন্রী, (�) �যাল, (গ) কুহেযা অন্য ণকছু 
৮) পণরিযাহর আপণন ণক প্রম চযাষ করহছন? নযাণক আপনযার িযািযা ্যা্ু সিযাই এ কযাজই করহতন?-
৯) তযারযা ণকহসর  সযােযাহয্য চযাষ কহরন? (ক) িল্, (�) রেথ্যযাক্টর, (গ) হকযা্যাল, অন্য ণকছু
১০) আপনযার ্যা্ু শ্য িযাহি চযাহষর কযাজ করহতন আপণনও ণক শ্সিযাহিই কযাজ কহরন/নযাণক নতুন ণকছু 
পণরিত্থন এহনহছন?-
১১) চযাহষর কযাহজর িযাপ গুণল ণক? প্রহম ণক কহরন? তযারপর ণক কহরন? ও শ্িহষ ণক কহরন?
(ক)-------, (�) ----------, (গ) ----------   
১২) সি মযাণিহতই ণক সি িরহনর চযাষ েে? ে্যযাঁ/ নযা 
১৩) শ্কযান সমে ণক িরহনর চযাষ শ্িণি েে? (ক)-------, (�) ----------, (গ) ----------  
১৪) িৃণষ্ট েহল চযাহষর িযাহলযা নযাণক ক্ণত েে?-
১৫) �সল িযাহলযা েওেযার জহন্য ণক ণক কহরন? (ক)-------, (�) ----------, (গ) ----------  
১৬) �সল নষ্ট েে ক�ন? ণকিযাহি? এর ণক শ্কযান প্ণতকযার আহছ?(ক)-------, (�) ----------, (গ) ----- 

কৃত্যযাণল নং- ৭
সৃজনমূলক কৃত্যযাণলঃ

ণিশুরযা চযাহষর শ্সযুগ এযুগ ণনহে কযাজ করহত ণগহে অতরীহত ণক িরহনর চযাহষর উপকরি ি্যিেযার করযা েত তযার ণকছু 
ছণি সংগ্ে করহি এিং একণি ণিগ িুহক শ্সগুণল ণচণিহে রযা�হি। অন্যণ্হক এ যুহগ শ্য িরহনর যন্ত্রপযাণত ি্যিেযার 
েহচ্ছ তযার ছণি সংগ্ে কহর সংরক্ি করহি। সযার ি্যিেযাহরর শ্ক্হত্রও শ্য পণরিত্থন এহসহছ তযারও নমুনযা আনহি। 
মজি সযার মতণরর একণি প্কল্প মতণর করহি ণি্্যযালে প্যাগেহি। হস যুহগর চযাহষর যন্ত্রপযাণতর শ্রণপ্কযা মতণর কহর 
শ্রেিরীকহক্ একণি প্্ি্থনরীর ি্যিস্যাও করযা যযাে।     

 y কৃত্যযাণল নং- ৭/১
ছযাত্রছযাত্ররীরযা তযাহ্র সংগৃেরীত তহর্যর ণিণতিহত ণি্্যযালে প্যাগেহি শ্লযাক উৎসি করহত পযাহর। হস�যাহন অণিিযািক এিং 
পঞ্যাহেহতর স্স্য এলযাকযার শ্লযাকজনহক আমন্ত্রন জযানযাহত পযাহর। ণিণিন্ন মযানুষ এই উৎসহি অংিগ্েি করহত পযাহর। 
েযাহতর কযাজ, হকউ সংগরীত ণনহত আসহত পযাহর।

কৃত্যযাণল নং -৮
ণিক্কণিণক্কযাগি এমন একণি ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ মতণর করহত পযাহরন শ্য�যাহন চযাহষর শ্স কযাল ও একযাহলর পদ্ধণত ও 
যন্ত্রপযাণত শ্্�যাহনযা শ্যহত পযাহর। সযার প্হেযাগ পদ্ধণত ণনহেও নযানযান �ির রযাকহত পযাহর। মযানি সি্যতযার অগ্গণতহত 
কৃণষকযাহজর শ্য একিযা িি িূণমকযা আহছ তযা মহন কণরহে ণ্হত েহি। যযারযা এই কযাহজ ণনযুক্ত রযাহকন তযারযা সমযাজ 
গঠহন এক িি িূণমকযা পযালন কহর রযাহকন। ণক্পণি শ্্�যাহনযা েহল এ ণনহে ণিশুহ্র মহি্য আহলযাচনযা করযা েহি। 
সংণলিষ্ট িব্দ চচ্থযা ও জরুররী। এণি শ্্�যাহনযার সমে অণতণরক্তসযার ও ণিষ প্হেযাগ এিং মযাণির ণনহচর জল ি্যিেযাহর ণক 
ণক ক্ণত েহত চহলহছ তযা ণনহেও একিু সহচতনতযা মতণর করযা যযাে।

উপিযািমূলঃ মযানুষ ছযািযা অন্য প্যািরীর সমযাজ – মযানুহষর সমযাহজর তযাহ্র িূণমকযা

কৃত্যযাণল নং- ৯
িব্দজযালঃ

শ্সকযাহলর িন্য প্যািরী ণিকযার, �যা্্য গ্েি, গরু, কুকুর, হিিযা, ছযাগল, হঘযািযা শ্পযাষ মযানযাহনযা েত, গরু, মণেহষর ্ুি, 
শ্িিযার শ্লযাম, ছযাগহলর ্ ুি, যযানিযােহনর জন্য শ্ঘযািযা, গরু, েযাণত, উহির ি্যিেযার, উপকযাররী প্যািরী, প্যানরীজ �যা্্য, মযাংহসর 
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শ্যযাগযান।   

 y কৃত্যযাণল নং- ৯/১ 
প্ণতণি িব্দজযাল শ্রহক উহঠ আসযা িব্দগুণল যযাহত ণিশু সযািলরীল িযাহি পিহত পযাহর শ্স জন্য ণিক্ক ণিণক্কযা িব্দ চযাি্থ 
মতণর করহিন এিং শ্সগুণল ্ লগতিযাহি পিহত ও উচ্যারি করহত শ্্হিন। মযাহি মযাহি ণতণন ্ ুরূে িব্দগুণলর ি্যিেযার 
সম্পহক্থ ণিশুরযা কতিযা অিগত তযা পররীক্যা কহর শ্নহিন।  

কৃত্যযাণল নং- ১০ 
িণেণি্থ্্যযালে কৃত্যযাণলঃ

ণিক্ক ণিণক্কযা ছযাত্রছযাত্ররীহ্র তযাহ্র আহিপযাহির ণিণিন্ন প্যািরীহক িযাহলযািযাহি পয্থহিক্ি কহর তর্য সংগ্ে করহত 
িলহিন। পহর শ্রেিরীকহক্ ণ�হর ছযাত্র ছযাত্ররীরযা ণিক্ক ণিণক্কযার ত্বেযািিযাহন সংগৃেরীত তহর্যর আ্যান প্্যান ও আহলযাচনযা 
করহি। হয ণিষেগুণলর ওপর  ণিহিষ নজর শ্রহ� ছযাত্র ছযাত্ররীরযা তর্য সংগ্ে করহি তযার একণি তযাণলকযা নরীহচ শ্্ওেযা 
েল। 

(১) হতযামরযা আহিপযাহি কত রকহমর প্যািরী শ্্�হত পযাও? 
(২) তযারযা সিযাই ণক একসযাহর রযাহক? 
(৩) তযারযা সিযাই ণক একসযাহর ণমহল সি কযাজ কহর? 
(৪) ক�ন ণপঁপহির গণত ণিণি লক্্য কহরছ?
(৫) ণপঁপহিরযা ণক একযা নযাণক ্ল শ্িঁহি রযাহক? 
(৬) ওরযা ণক িযাহি �যািযার সংগ্ে আর সংরক্ি কহর? 
(৭) ওহ্র মহি্য শ্কউ মযারযা শ্গহল ওরযা ণক কহর? 
(৮) ওরযা ণক এহকর ্রকযাহর সকহল ণমহল সযােযায্য কহর?  
(৯) মযানুহষর সযাহর ণক ওহ্র শ্কযান ণমল শ্্�হত পযাও? 
(১০) ণপঁপহি ছযািযা আর অন্য শ্কযান প্যািরী একসযাহর ্ ল শ্িঁহি রযাহক। এক সযাহর কযাজ কহর? হতযামরযা চযারপযাি 
িযাহলযা কহর লক্্য কহরযা। এই িরহনর ২ণি প্যািরীর নযাম িহলযা।
 y কৃত্যযাণল নং- ১০/১ 

ণিক্ক ণিণক্কযা ছযাত্র ছযাত্ররীহ্র তযাহ্র িযাণিহত পযাণলত শ্য শ্কযান পশুহক িযাহলযািযাহি পয্থহিক্ি কহর কহেকণি ণিষে 
সমরীক্যা করহি। পহর শ্রেিরীকহক্ ণ�হর তহর্যর আ্যান প্্যান ও আহলযাচনযা করহি। হয ণিষে গুণল সম্পহক্থ ণিহিষিযাহি 
জযানহি ---

 y পশু/পযাণ�ণি শ্ক এহনহছ? হকযারযা শ্রহক?
 y ত�ন কত শ্ছযাি ণছল? 
 y পশু িযা পযাণ�ণি ণক ণক করহত পযাহর? 
 y ণক িযাহি শ্পযাষ মযানযাহলযা?
 y শ্ক মূলত শ্পযাষ মযানযাহলযা? কযার করযা শ্িণি শ্িযাহি িযা শ্িযাহন?  
 y পশুণির স্বিযাি শ্কমন? 
 y ণক �যাে? ণক পছন্দ কহর? 
 y শ্তযামযাহ্র ণক উপকযাহর লযাহগ? 
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কৃত্যযাণল নং- ১১
সৃজনমূলক কযাজঃ 

নযািকঃ এহসযা ণপঁপহিহ্র কযাহছ ণকছু ণিণ�
[নযািকণিহত ণপঁপহিহ্র জরীিহন শ্য ণিণিন্ন িরহনর ঐক্যহিযাি ও িৃঙ্খলযা আহছ তযা ণনহেই আহলযাচনযা েহি। একণি 
শ্ছহলর ্ ল ণনহজহ্র মহি্য িগিযা করহছ। েঠযাৎ তযাহ্র সহগে এক্ল ণপঁপহিহ্র শ্্�যা েহে শ্গহছ। ণপঁপহিরযা তযাহ্র 
উপহ্ি ণ্হে িলহছ তযাহ্র শ্্হ� ণি�হত। একজন ণিশু শ্রহগ ণগহে একিযা ণপপহিহক শ্মহর শ্�লহি। িযাণক ণপঁপহিরযা 
তযাহক ঘযাহি কহর ণনহে এ শ্যহত শ্যহত িলহি শ্য- হ্�, হতযামরযা �ুিপযাহত মহর পহি রযাকযা মৃত ি্যণক্ত শ্্�হল নযাহক 
চযাপযা ণ্হে চহল যযাও ণকন্তু আমরযা শ্কমন কহর এই মৃত ণপঁপহির সৎকযার কণর]।   

চণরত্রঃ-    ৪/৫ জন ণপঁপহির ্ল,  ৪/৫ জন শ্ছহল শ্মহের ্ল 

    (ছিযার তযাহল তযাহল ণপহঠ শ্িযািযা িেহনর িণগে কহর লযাইন ণ্হে প্হিি করহি  
    ণপঁপহির ্ল/প্রম জন শ্নতযা, হস শ্য িযাহি এঁহক শ্িঁহক যযাহি লযাইনও শ্সই  
    িযাহি চলহি)

ছিযা শ্কযারযাসঃ-   ণপণপণলকযা ণপণপণলকযা ্ল ছযািযা রযাণক নযা একযা

    ণপণপণলকযা ণপণপণলকযা লযাইন ছযািযা চণলনযা একযা 

    ণপণপণলকযা ণপণপণলকযা �যািযার শ্পহল �যাই নযা একযা। 

    (িলহত িলহত মহঞ্ ঘুরহি লযাইন কহর) (্ুণি শ্ছহল শ্মহের ্ল িগিযা করহত  
    করহত প্হিি করহি) (ণপঁপহিরযা স্ট্যযাচু)

১ম ্লঃ-   আমরযা এিযা মযানণছ নযা, হতযারযা শ্চযাট্টযাণম কহর ণজহতণছস। 

২ে ্লঃ-   হেহর শ্গণছস আিযার ণমহর্য শ্্যাষ চযাপযাণচ্ছস? 

১ম ্লঃ-   হচযার শ্কযারযাকযার!

২ে ্লঃ-   হেহরযা শ্েহরযা! 

১ম ্লঃ-   তহি শ্র, (্ুই ্হল মযারণপি)

ণপপহিরযাঃ-   রযাম শ্তযামরযা। (হছহলর ্ল স্ট্যযাচু) আমযাহ্র শ্্� আর শ্ি�, আমরযা ্ল ছযািযা  
    রযাণকনযা একযা। লযাইন শ্িহঙ চণলনযা একযা। �যািযার শ্পহল �যাইনযা একযা। িগিযা  
    মযারযামযাণর কণর নযা। হতযামরযা িড্ড শ্িযাকযা, তযাই রযাহকযা একযা একযা। 

১ম ্হলর ্ুষু্ট শ্ছহলঃ-  ণক আমরযা শ্িযাকযা। হ্�যাণচ্ছ মজযা। (একিযা ণপঁপহিহক িহর মযাহর) জ্ঞযান শ্্ওেযা,  
    তযাই নযা? শুিু জ্ঞযান শ্্ওেযা? 

ণপঁপহিঃ-    আঃ আঃ আঃ ............। (মযারযা যযাহি) 

ণপঁপহিরযাঃ-   (হকঁহ্) তুণম শ্মহর ণ্হল আমযাহ্র সযাণর শ্ক। 

১ম জন (শ্ছহল)ঃ-   হমহর ণ্ণল?  

্ুষু্ট শ্ছহলঃ-   ে্যযাঁ, ণ্লযাম। এিযার জ্ঞযান ণ্হল পুহরযা ্লহক শ্মহর শ্্ি।  

[করুন সুহর] ণপঁপহিরযাঃ-  িনু্ য�ন শ্িঁহচণছহল এই পৃণরিরীর িুহক, অহনকিযা ণ্ন কযাণিহেণছ কত ্ুঃহ�- 
    সুহ�, িনু্ তুণম ণছহল সযাহর িি িযা্হলর রযাহত, আজহক তুণম মযারযা শ্গহল ্ুষু্ট  
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    শ্ছহলর েযাহত, ঐ ্ুষু্ট শ্ছহলর েযাহত। 

্ুষু্ট শ্ছহলঃ-   আণম িি িুল কহরণছ ক্মযা কহর ্যাও। ওহগযা ণপণপণলকযার ্ল। 

শ্ছহলরযাঃ-   মৃত িনু্হক কযাঁহি িহে যযাচ্ছ শ্কযারযাে িল নযা িযাই। 

্ুষু্ট শ্ছহলঃ-   করযা িহলযা ক্মযা কর, একিু ্যািযাও। 

ণপঁপহিরযাঃ-   ্যাঁিযািযার সমে নযাই। িনু্র সৎকযার করযা চযাই।

শ্ছহলরযাঃ-   সৎকযার??? 

ণপঁপহিরযাঃ-   ে্যযাঁ, সৎকযার। হতযামরযা �ুিপযাহত মৃত মযানুষ শ্্হ�ও নযাক চযাপযা ণ্হে চহল শ্যহত  
    পযাহরযা। আমরযা শ্কমন সৎকযার কণর শ্্হ�যা আর শ্ি�। 

শ্ছহলরযা [শ্কযারযাস]ঃ-  ে্যযাঁ, এহসযা। আমরযা ণপপহিহ্র শ্্ণ� আর ণিণ�। একতযা ্লিদ্ধতযা,   
    সমযাজমনস্তযা আর মমতযা।

    [িলহত িলহত ণমণছহল শ্যযাগ ণ্হে প্স্যান]

নযািহকর শ্িহষ ণিশুরযা যযাহত ণপঁপহিহ্র সমযাজ শ্রহক ণক ণক ণি�ল তযা িলহত পযাহর শ্স ণ্হক ণিক্ক নজর রযা�হিন।     

 y কৃত্যযাণল নং- ১১/১  
ণপঁপহি, হমৌমযাণছ, হিযালতযার মত প্যািরী ও পতহগের সমযাজিদ্ধতযা ণনহে নযানযান শ্ছযািহ্র গহল্পর িই আহছ। হসগুণল ণনহে 
ণি্্যযালে গ্ন্যাগযারহক আরও সমৃদ্ধ করহত েহি। িই পযাহঠর পর এ গুণল ণনহে আহলযাচনযাে িসহত েহি। 

কৃত্যযাণল নং- ১২ 
্ৃি্য-রেযাি্য কৃত্যযাণলঃ

ণিক্কণিণক্কযাগি এমন একণি ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ মতণর করহত পযাহরন শ্য�যাহন ণিণিন্ন পতগে সমযাহজর মহি্য ঐক্যিদ্ধ 
জরীিন যযাত্রযার পণরচে পযাওেযা যযাে। এগুণল শ্্�যার পর ণক ণক ণিষহে এহ্র সযাহর মযানুহষর জরীিহনর ণমল আহছ, হকযান 
ণ্কগুহলযা মযানুহষর শ্চহেও িযাহলযা তযা ণনহে ণিশুরযা আহলযাচনযা করহি। 

উপিযািমূলঃ নযানযান িরহনর রযান্নযা িযান্নযা (আণমষ/ণনরযাণমষ), উৎসহি �যািযার, এলযাকযা ণিণতিক পণরণচত �যািযার। 

কৃত্যযাণল নং- ১৩
িব্দজযালঃ

উৎসহি আণমষ �যািযার- মযাংস, ণডম, মযাছ, ণিণরেযাণন। 

ণনরযাণমষ- ণ�ছুণি, আলুর ্ম, হপযালযাও, পযাহেস, ণ�রণন, রযাজমযা, পণনর, সিণজ, শুহক্তযা, ণমণষ্ট

নযানযা িরহনর �যাওেযা – িলসযাহনযা মযাছ, মযাংস, কযাঁচযা মযাছ িযাপযাহনযা, স্যযালযাড, মুগ-হছযালযা শ্িজযাহনযা, ণমণষ্ট আলু শ্পযািযা, 
শ্িযাঁকযা, ডযালিিযা, িণি-হপঁেযাজ শ্পযাতি ইত্যযাণ্। 

 y কৃত্যযাণল নং- ১৩/১ 
প্ণতণি িব্দজযাল শ্রহক উহঠ আসযা িব্দগুণল যযাহত ণিশু সযািলরীল িযাহি পিহত পযাহর শ্স জন্য ণিক্ক ণিণক্কযা িব্দ চযাি্থ 
মতণর করহিন এিং শ্সগুণল ্ লগতিযাহি পিহত ও উচ্যারি করহত শ্্হিন। মযাহি মযাহি ণতণন ্ ুরূে িব্দগুণলর ি্যিেযার 
সম্পহক্থ ণিশুরযা কতিযা অিগত তযা পররীক্যা কহর শ্নহিন।  
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কৃত্যযাণল নং- ১৪ 
িণেণি্থ্্যযালে কৃত্যযাণলঃ

ছযাত্র ছযাত্ররীরযা তযাহ্র িযাণির িহিযাহ্র- মযা, কযাণকমযা, ঠযাকুমযা, ণপণসমযার কযাছ শ্রহক ণিণিন্ন িরহনর রযান্নযা সম্পহক্থ জযানহি। 
ও শ্নযািিুহক  ণল�হি। পহর শ্রেিরীকহক্ ণ�হর তহর্যর আ্যান প্্যান ও আহলযাচনযা করহি। হয ণিষে গুণল সম্পহক্থ 
ণিহিষিযাহি জযানহি ---

 y রযান্নযাণির নযাম ণক?
 y ণক িযাহি মতণর করযা েে?
 y ণিহিষত্ব ণক? 
 y শ্কযারযাে ণিহ�হছ? 
 y রযান্নযাণি ণিহিষ শ্কযানও সমে �যাওেযা েে ণকনযা। 
 y পুহজযা পযাি্থহি ণিহিষ িরহনর শ্কযাহনযা রযান্নযা েে ণক নযা? 
 y তযারযা ণক িরহনর �যািযার শ্�হত অি্যস্ ? ণিহিষ শ্কযাহনযা িরহনর রযান্নযা �যাে ণক নযা? হসিযা ণকিযাহি 

মতণর কহর? ততণর করহত ণক ণক লযাহগ? ইত্যযাণ্।

কৃত্যযাণল নং- ১৫ 
সৃজনমূলক কৃত্যযাণলঃ

ণিক্ক ণিণক্কযাহ্র সযােযাহয্য ণিশুরযা মযাণি ণ্হে ণিণিন্ন �যািযাহরর রযালযা ও নকল �যািযার মতণর কহর তযাহত রং ণ্হত 
পযাহর। হিহষ তযারযা ‘�যা্্য শ্মলযা’ করহত পযাহর। ণিশু শ্্�যাহি শ্কযান শ্কযান �যািযার তযারযা মতণর কহর ও শ্কযান শ্কযান উৎসহি 
ঐ �যািযার �যাওেযা েে। এই শ্মলযাে তযারযা অন্য ক্যাহসর ণিশুহ্র আমন্ত্রি জযানযাহত পযাহর। 

অন্যণ্হক অণিিযািকহ্র ণনহে �যা্্যহমলযা করযা যযাে। ণিণিন্ন পণরিযার শ্রহক ণিণিন্ন রকম �যািযার মতণর কহর এহন 
শ্কযাহনযা ণিহকহল সু্হলর মযাহঠ ‘আেযাহর �যািযার’ অনুষ্যান করহত পযাহরন। সযামযান্য অহর্থর ণিণনমহে ঐ �যািযারগুণল সিযার 
মহি্য ণিণল করযা শ্যহত পযাহর। ণিশুরযা ঘুহর ঘুহর সিযার সযাহর ঐ সি �যািযার সম্পহক্থ আহলযাচনযা কহর সংগৃণেত তর্য 
একণি শ্নযািিুহক ণলহ� রযা�হি। 

 y কৃত্যযাণল নং- ১৫/১
ণিশুরযা ণনহজরযাই �যা্্যিস্তু ণনহে ছিযা মতণর করহত পযাহর। তহি কহেকিযা উ্যােরি শ্্ওেযা েলঃ

ছিযা 
(১) 

মযারযা কহর ণিম ণিম
শ্�হত েহি ণনম-সরীম

(২)
নহি িযাহক আ্যা আর 
লযাল লযাল �ুল িণি 
অরিযা প্রম পযাহত 

শ্িরুেযা চচ্ণি  
(৩)

ণনম ণিম শ্িগুহনর
েযালকযা শ্িযাহলযা শুহক্তযা।
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উহচ্ছর মুগ ডযাল
সযাহর িযাজযা যুক্ত।

এইিযাহি অন্ত ণমল যযাে শ্রহ� ণিক্ক ণিণক্কযা ণিশুহ্র সযাহর ণনহে নযানযান �যািযাহরর ছিযা িযানযাহত পযাহরন। 

কৃত্যযাণল নং- ১৬  
্ৃি্য-রেযাি্য কৃত্যযাণলঃ

ণিক্ক ণিণক্কযা এমন একিযা ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ মতণর করহিন শ্য�যাহন নযানযান �যািযাহরর শ্রণসণপ রযাকহি। ণিশুরযা শ্সই 
�যািযাহরর নযাম ও স্বযা্ সম্পহক্থ িলহত পযারহি এিং কযারযা এই �যা্্য গ্েি কহর এিং শ্কযান উৎসহি মূলত �যাওেযা েে 
তযাও িলহত পযারহি। 

উপিযািমূলঃ �যা্্য আ্যান প্্যান শ্রহক েযাি িযাজযার, �যা্্য সংগ্ে ও সংরক্ি। 

কৃত্যযাণল নং- ১৭
িব্দজযালঃ

শ্জহল মযাছ িহর, ণিণক্র কহর, চযাণষ চযাষ কহর, হগযালযাে জমযা কহর, হতল নুন, প্হেযাজনরীে ণজণনস শ্কনযা েে, িযাজযার যযাি, 
চযাল ডযাল শ্কনযা, ণডম, মযাছ, মযাংস শ্রণরিজযাহরিহর রযা�যা, ণিহন িযা প্যযাহকি িন্দরী �যািযার, �যা্্য সংগ্ে, �যা্্য সংরক্ি, 
�যা্্য প্ণক্রেযা, িযাজযার জযাত করযা, ণিণিন্ন ক্যযাণমক্যযাল প্হেযাগ।    

 y কৃত্যযাণল নং- ১৭/১ 
প্ণতণি িব্দজযাল শ্রহক উহঠ আসযা িব্দগুণল যযাহত ণিশু সযািলরীল িযাহি পিহত পযাহর শ্স জন্য ণিক্ক ণিণক্কযা িব্দ চযাি্থ 
মতণর করহিন এিং শ্সগুণল ্ লগতিযাহি পিহত ও উচ্যারি করহত শ্্হিন। মযাহি মযাহি ণতণন ্ ুরূে িব্দগুণলর ি্যিেযার 
সম্পহক্থ ণিশুরযা কতিযা অিগত তযা পররীক্যা কহর শ্নহিন।  

কৃত্যযাণল নং- ১৮
ছ) ণিক্ক ণিণক্কযা ছযাত্র ছযাত্ররীহ্র এলযাকযার েযাি িযাজযার পণর্ি্থহন ণনহে যযাহিন। ছযাত্র ছযাত্ররীহ্র একণি 
তযাণলকযা ণ্হে শ্্হিন। তযাণলকযাে শ্ল�যা ণিষেগুণল মযারযাে শ্রহ� ছযাত্র ছযাত্ররীরযা েযাত শ্রহক তর্য সংগ্ে করহি 
ও শ্নযািিুহক ণল�হি। পহর শ্রেিরীকহক্ ণ�হর তহর্যর আ্যান প্্যান ও আহলযাচনযা করহি। নরীহচ তযাণলকযাণি 
শ্্ওেযা েহলযা। 
 y তযাণলকযা----  

(১) েযাহি িযাজযাহর ণক ণক িরহনর ণজণনষ ণিণক্র েহচ্ছ তযার নযাম শ্ল�। 
(ক) িস্য-
(�) সিণজ
(গ) মযাছ, মযাংস, ণডম
(চ) �ল 
(ছ) িযাসন
(জ) ণনত্য প্হেযাজনরীে ণজণনষ
(ি) জযামযা কযাপি 

এছযািযাও অন্য শ্য শ্কযান িরহনর ণজণনষ যযা শ্কনযা শ্িচযা েহচ্ছ তযার তযাণলকযা,

(২) হয ণজণনসগুহলযা েযাহি িযাজযাহর ণিণক্র েহছ শ্স গুহলযা শ্কযারযা শ্রহক এহসহছ? সিই ণক ঐ অঞ্হল মতণর 
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েে িযা �হল? নযাণক অন্য শ্কযাহনযা জযােগযা শ্রহক এহন ণিণক্র করযা েহচ্ছ? হকযারযা শ্রহক? 
(৩) হকন অন্য জযােগযা শ্রহক এহন ণিণক্র েহচ্ছ? শুিুই ণক অন্য জযােগযা শ্রহক আনযা েে? নযাণক এই অঞ্হলর 
ণকছু ণজণনসও অন্য অঞ্হল ণনহে ণগহে ণিণক্র করযা েে? হকন এক জযােগযার ণজণনষ অন্য জযােগযাে শ্িচযা শ্কনযা  
করযা েে? ইত্যযাণ্।
 y কৃত্যযাণল নং- ১৮/১ 

ছযাত্র ছযাত্ররীহ্র িযাণিহত �যা্্য িস্তু ণকিযাহি সংরক্ি করযা েে, ণিক্ক ণিণক্কযা শ্স ণিষহে িযাণির িহিযাহ্র কযাছ শ্রহক 
তযাহ্র শ্জহন আসহত িলহিন। পহর ছযাত্র ছযাত্ররীরযা শ্রেণি কহক্ তযাহ্র অণিজ্ঞতযার আ্যান প্্যান করহি। ণিক্ক 
ণিণক্কযা গযাইড লযাইন ণেসযাহি ণকছু নমুনযা প্শ্ন ণ্হে শ্্হিন। নরীহচ ণকছু নমুনযা প্শ্ন শ্্ওেযা েল। 

 y রযান্নযা করযা �যািযার যণ্ পহর আিযার শ্�হত েে তযােহল শ্কযারযাে রযাহ�? ণকিযাহি সংরক্ি কহর? মযা 
শ্যিযাহি সংরক্ি কহরন, ঠযাকুমযাও ণক একইিযাহি সংরক্ি করহতযা? ঠযাকুমযার শ্রহক জযাহনযা শ্য তযার  
মযাও ণক একই িযাহি সংরক্ি করহতন? নযাণক শ্কযান পণরিত্থন এহসহছ? ণক িরহনর পণরিত্থন? 
এ�ন রযান্নযা করযা �যািযার পহর �যাওেযার জন্য ণকিযাহি সংরক্ি করযা েে? 

 y রযান্নযা নযা করযা �যািযার অর্থযাৎ িস্য ্যানযা, মযাছ, সিণজ, আলু ইত্যযাণ্ ণকিযাহি সংরক্ি কহর? আহগ শ্য 
িযাহি করত এ�ন ণক শ্স িযাহিই কহর? নযাণক পণরিত্থন এহসহছ? িযাণির িহিযাহ্র শ্রহক শ্জহন 
নযাও আহগও ণক একই িযাহি সংরক্ি করযা েহতযা? নযাণক জণমর �সল শ্ক্হতই পহচ নষ্ট েহে শ্যত? 

 y শ্তযামযাহ্র িযাণিহত মযা, কযাণকমযা, ঠযাকুমযা চযাল শ্কযারযাে রযাহ�ন তযা িযাহলযা িযাহি পয্থহিক্ি কহরযা এিং 
তযাহ্র কযাছ শ্রহক শ্জহন নযাও চযাহল শ্পযাকযা নযা লযাগযার জন্য তযারযা ণক কহরন? ণকছু ণক ণমণিহে 
রযাহ�ন? আলু �ল আিযা গম মযাছ ইত্যযাণ্ ণক িযাহি রযাহ�ন? হকযান ণজণনসিযা তযািযাতযাণি নষ্ট েে? 
শ্কযানিযা অহনকণ্ন িযাহলযা রযাহক? এিং শ্কন? ইত্যযাণ্?    

কৃত্যযাণল নং- ১৯  
সৃজনমূলক কৃত্যযাণলঃ

শ্রেিরীকহক্ ণিশুরযা েযাি িযাজযাহরর একণি নযাি্যযাণিনে করহত পযাহর। প্যাচরীন যুহগ �সল উৎপযা্নকযাররী ণনহজই দ্ি্য ণনহে 
েযাহি আসত এিং অন্য চযাণষহ্র কযাছ শ্রহক তযার প্হেযাজন মত চযাল ডযাল ্ুি সংগ্ে করত ণনহজর উৎপযাণ্ত দ্ি্য 
ণিণনমে কহর। এই িযািনযািযা মযারযাে শ্রহ� সংলযাপ গুহলযা মতণর করহত েহি। এরপর িরীহর িরীহর মুদ্যার প্চলন েল 
ণিণনমে মযাি্যম ণেহসহি। আিুণনক যুহগর একণি েযাহির অণিনেও শ্্�যাহি ণিশুরযা। ণিশুহ্র একণি ্ ল েযািণি পয্থহিক্ি 
করহি এিং ণিণিন্ন চযাণষহ্র সহগে করযা িলহি। তযারযা �সল ও উৎপযাণ্ত িস্তু ণিণক্র কহর �ুিরী ণকনযা জযানহত চযাইহি। 
অন্যণ্হক �ণরদ্যার কতিযা �ুণি শ্সিযাও জযানহত চযাইহি। এিযা �যাণনকিযা স্বেংণক্রে নযাি্যযাণিনে মত েহি। 

কৃত্যযাণল নং- ২০ 
্ৃি্য-রেযাি্য কৃত্যযাণলঃ

ণিক্ক ণিণক্কযা এমন একণি ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ িযানযাহিন শ্য�যাহন �যা্্য সংরক্ি সম্পণক্থত ণিণিন্ন তর্য রযাকহি। গ্যামরীন 
িযাংলযাে �যা্্য দ্ি্যহক ণকিযাহি সংরণক্ত করযা েে তযার কতকগুণল পদ্ধণত এ�যাহন শ্্�যাহনযা শ্যহত পযাহর। িযােু িূন্য 
প্যযাহকি িযা িরীহন সংরক্হির ণিষেণি এ�যাহন আসহত পযাহর। মযাছ শুকহনযা কহর রযা�যা, কযাঁচযা আম িযা অন্য দ্ি্যহক শুকহনযা 
কহর সংরক্ি করযা যযাে। এগুহলযা ণনহে ণিশুহ্র মহি্য আহলযাচনযা করযা যযাে। 
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কৃত্যযাণল নং- ২১
পযাঠ্যযাংহির কযাজঃ  

ণিশুহ্র কযাছ শ্রহক সংণলিষ্ট িব্দ গুণল পযাহঠর উপহযযাগরী েহে শ্গহল এ ণিষহের পযাঠণি স্বপঠহনর জহন্য ণিশুহ্র শ্্হি। 
শ্য ণিশুরযা এহকিযাহরই অক্ম েহচ্ছ তযাহ্র জন্য ণিক্ক ণিণক্কযা পযাঠণিহক আরও সেজ কহর ণলহ� একণি পঠন 
সযামগ্রী মতণর কহর তযাহ্র কযাহছ স্ব পঠহনর জন্য রযা�হিন। এ শ্ক্হত্র একণি িযাহক্য ্ুণি ণতনণির শ্িণি িব্দ সং�্যযা 
রযাকহি নযা।

(৭)
আিুণনক সি্যতযা ও পণরহিহির সংরক্ি

এলযাকযার মযাণি, জল,িযােু শ্য িরীষিিযাহি ্ূণষত েহচ্ছ এিং এহক্হত্র ণক িযাহিও আরও উন্নত পণরহিি গহি শ্তযালযা যযাে 
তযা ণনহেই এই অি্যযাে। এ�যাহন উপিযািমূল ণতনণি। উপিযািমূলঃ– 

ক) মযাণি ণনজস্ব গুি েযারযাহচ্ছ– মযাণি ্ূষি, জল ্ূষি ও িযােু ্ূষি িযািহছ 
�) পণরহিি রক্যা ও আরও উন্নত পণরহিি রচনযা 
গ) এলযাকযার পুরহনযা স্যাপত্য ও পুরহনযা ণন্ি্থন সংরক্ি 

উপিযািমূলঃ

ক) মযাণি ণনজস্ব গুি েযারযাহচ্ছ – মযাণি ্ূষি, জল ্ূষি ও িযােু ্ূষি িযািহছ 

কৃত্যযাণল নং- ১

িব্দ জযাল-

প্যাণস্টক, মযাণির কিযা, রযাসযােণনক সযার, গৃেস্যাণলর নযানযা িজ্থ্য, পণলণরন ি্যযাগ, মযাণিহত শ্মহি নযা,  

 y কৃত্যযাণল নং- ১/১ 
প্ণতণি িব্দজযাল শ্রহক উহঠ আসযা িব্দগুণল যযাহত ণিশু সযািলরীল িযাহি পিহত পযাহর শ্স জন্য ণিক্ক ণিণক্কযা িব্দ চযাি্থ 
মতণর করহিন এিং শ্সগুণল ্ লগতিযাহি পিহত ও উচ্যারি করহত শ্্হিন। মযাহি মযাহি ণতণন ্ ুরূে িব্দগুণলর ি্যিেযার 
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সম্পহক্থ ণিশুরযা কতিযা অিগত তযা পররীক্যা কহর শ্নহিন।  

কৃত্যযাণল নং- ২
িণেণি্থ্্যযালে কৃত্যযাণলঃ

ণিক্ক ণিণক্কযা মযাণি, জল, িযােু-র ্ূষি সম্পণক্থত তর্য সংগ্ে করহত একণি সমরীক্যা পত্র িযাণনহে ছযাত্র ছযাত্ররীহক 
শ্্হিন। আহগ গ্যাহমর পণরণস্ণত শ্কমন ণছল, এ�ন ্ূণষত েহে শ্গহছ ণকনযা, নযানযান সমস্যযা েহচ্ছ ণকনযা, যণ্ েে তহি 
এর কযারি ণক এিং ণকিযাহি এই ্ূষি ্ূর করযা সম্ভি- এই ণনহে সমরীক্যা পত্রণি মতণর করহত েহি। ণিশুরযা পযািযার 
িিহ্র সহগে করযা িহল এই তর্য সংগ্ে করহি। হরেণি কহক্ ণ�হর এহস প্হত্যহক ণনহজহ্র মতযামত আ্যান প্্যান 
করহি। 

 y কৃত্যযাণল নং- ২/১ 
মযাণি ্ূষি, জল ্ূষি ও িযােু ্ূষি রু�হত ণিশুরযা কম্থসূণচ গ্েি করহত পযাহর। প্যাণস্টক িজ্থন, সংগ্ে এিং ধ্বংস 
কহর নণজর গিহত পযাহর। তজি সযার মতণরর ণিহিষ প্কল্প শ্নওেযা শ্যহত পযাহর। িযাণি িযাণি ণগহে মজি সযার ি্যিেযাহরর 
উপকযাণরতযা শ্িযািযাহত েহি। রযাসযােণনক সযার ণকিযাহি মযাণি, জল িযােুর ক্ণত করহছ তযা ণনহে পযািযাে আহলযাচনযা করহত 
পযাহর। ণি্্যযালহের চতিহর িিহ্র সিযা শ্ডহক ণিশুরযা আহলযাচনযা ও তযাহ্র মতযামত প্কযাি করহত পযাহর। এ ি্যযাপযাহর 
স্যানরীে কৃণষ ্প্তহরর সহগে তযারযা শ্যযাগযাহযযাগ করহি এিং এ ি্যযাপযাহর সহচতনতযা ণিণির সংগণঠত করহি।

কৃত্যযাণল নং- ৩
সৃজনমূলক কৃত্যযাণলঃ

ণিক্ক ণিণক্কযা এমন একণি প্হজক্ট শ্নহিন শ্য�যাহন মযাণির ্ূষি ঘিযাহত সক্ম এমন ণজণনস আলযা্যা করযা যযাে। 
একণি পযাহত্র �যাণনকিযা কযা্যা ণিণজহে রযা�হল ণকছুক্ন পর শ্সিযা নরম েহে যযাহি। তযারপর তযাহত জল ঢযালহল যযািতরীে 
নুণি পযারর প্যাণস্টক আিজ্থনযা সি নরীহচ পহি যযাহি। হসগুণলহক িযা্ ণ্হে কযা্যা জলণি অন্য পযাহত্র শ্ঢহল ণনহচর 
আিজ্থনযাহক ণিণচ্ছন্ন করযা যযাহি। এই পররীক্যাণি ণিশুরযা ণনহজর েযাহত করহি এিং ্লগত িযাহি মতযামত ্ু এক করযাে 
ণলহ� রযা�হি। 

 y কৃত্যযাণল নং- ৩/১ 
মযাণি শ্য আমযাহ্র ণপ্ে িস্তু, মযাণি ণ্হে আমরযা কত ণকছু িযানযাই তযা শ্িযািযাহত ণগহে নযানযান ণজণনস মতণর করযার পণরকল্পনযা 
শ্নওেযা শ্যহত পযাহর।  

এহসযা েযাঁস িযানযাই

পদ্ধণত--- 

(ক) প্রহম মতণর কর কযা্যা, একিু কযা্যা নযাও আর তযার একণ্ক সরু একণ্ক চওিযা কর। ণকছুিযা 
আইসণক্রহমর মত। এই িযাহি শ্রযাহ্ শুকযাহত ্যাও। একিু শুকহনযা েহল চওিযা ণ্হক মযাণি ণ্হে েযাঁহসর গলযা 
মযারযা ও শ্ঠযাঁি কর। সরু ণ্কিযাে শ্লজ কর। ণকছুিযা কযা্যা ণ্হে ণপহঠর ণ্কিযাে ঢযালু কর। হরযাহ্ শুকযাহত 
্যাও। ণকছুিযা শ্গযাল কযা্যা মযারযার ্ুণ্হক আলহতযা কহর শ্চহপ ্যাও। ি্যযাস, হচযা� েহে শ্গল। এিযার পযাতলযা 
কযাপি ণিণজহে শ্লহপ নযাও, হ্�হি মসৃি েহে যযাহি। এিযার িযাহলযা কহর শুণকহে নযাও। 

এইিযাহি সেজ পদ্ধণতহত ণিণিন্ন ণজণনস িযানযাহত পযাহরযা। হযমন- কলযা, লযাউ, িিযা, কুমহিযা, হপঁহপ, উনুন, কলণস, রযালযা, 
িযাণি, গ্যাস, েযাণি, কিযা, পযাণ�, পুতুল। 

(�) এহসযা পুতুল িযানযাই
প্রহম একিু কযা্যা লম্বযা কহর নযাও।  তযারপর ণনহচর ণ্হক চওিযা শ্গযাল ও ওপর ণ্হক একিু সরু কহর নযাও। একিু 
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শুহকযাহল ওপর ণ্হে মযারযা মু� শ্চযা� নযাক কযান িযানযাও। একই মযাহপর কযা্যা লম্বযা কহর ্ুণ্হক ্ুণি েযাত িযানযাও। একই 
মযাহপর ণিনু্দ কযািযা ণ্হে ্ুণি শ্চযাহ�হত মণন কর। একণি শুকযাহল কযাণঠ ণ্হে ্যাগ শ্কহি মযারযার চুল ও জযামযার নকিযা 
কর। ্ু কযাহনর শ্ছযাি কযাণঠ ণ্হে কযান ণিণিহে ্যাও (যণ্ শ্মহে পুতুল েে)। হরযাহ্ শু�যাও, কহেক ণ্ন ন্যযাতযা ্যাও। 
তযারপর শুকহনযা সযা্যা েহে শ্গহল ছযাইহের আগুহন পুণিহে নযাও। ঠযাণ্ডযা েহল ছযাই শ্রহক শ্ির কহর শ্িহি মুহছ নযাও। 
ইঁি িযা িযাণল ণ্হে ঘহস িযাহতর �্যযাহন গুহল রঙ কর। হ�হল শ্্ওেযা পুণত সুহতযাে শ্গঁহর কযাহন ্ুল পণরহে ্যাও এিযার 
পুতুল মতণর েহে যযাহি। 

কৃত্যযাণল নং- ৪  
্ৃি্য-রেযাি্য কৃত্যযাণলঃ

মযাণি, িযােু, জল ণনহে ণিণিন্ন ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ ইণতমহি্যই শ্্�যা যযাে। হসগুণল শ্রহক শ্িহছ ণনহে ণিশুহ্র শ্্�যাহল এিং 
আহলযাচনযা করহল শ্িযািযা যযাহি তযারযা আহ্ৌ ্ ূষি প্ণতহরযাহির জন্য আন্তণরক ণচন্তযা করহছ ণকনযা তযাহ্র সহগে ্ ূষি ণনহে 
সহচতনতযা িৃণদ্ধ �ুি জরুররী। ণকিযাহি ণিণিন্ন ্ ূষি একসহগে এলযাকযাে শ্্�যা যযাহচ্ছ তযা ণনহেও এই ক্রীপণি িযানযাহনযা যযাে। 
ণিশুহ্র মহি্য ্ূষি ণিহরযািরী মহনযািযাি গহি তুলহত েহি।  

উপিযািমূলঃ পণরহিি রক্যা ও আরও উন্নত পণরহিি রচনযা 

কৃত্যযাণল নং- ৫
িব্দ জযালঃ

জল, আহস্থণনক, জল শ্সচন ি্যিস্যা ্ুি্থল, কযার�যানযার শ্ক্যারযাইড, মৃত পশু িযাসযাহনযা, যন্ত্র চযাণলত শ্নৌকযা, জল ্ূষি, গযাছ 
কযািযা, িযােু ্ূষি, ণিশ্ উষ্যােন, 

 y কৃত্যযাণল নং- ৫/১ 
প্ণতণি িব্দজযাল শ্রহক উহঠ আসযা িব্দগুণল যযাহত ণিশু সযািলরীল িযাহি পিহত পযাহর শ্স জন্য ণিক্ক ণিণক্কযা িব্দ চযাি্থ 
মতণর করহিন এিং শ্সগুণল ্ লগতিযাহি পিহত ও উচ্যারি করহত শ্্হিন। মযাহি মযাহি ণতণন ্ ুরূে িব্দগুণলর ি্যিেযার 
সম্পহক্থ ণিশুরযা কতিযা অিগত তযা পররীক্যা কহর শ্নহিন।  

কৃত্যযাণল নং- ৬
িণেণি্থ্্যযালে কৃত্যযাণলঃ

ণিক্ক ণিণক্কযা ণি্্যযালহের চযারপযাহি এিং গ্যাহমর সযািযারি রযাতিযার পযাহি গযাছ লযাগযাহনযার পণরকল্পনযা শ্নহিন। মূলতঃ 
ণিশুরযা এই কম্থসূণচণি শ্নহি। ণিণডও অণ�স শ্রহক চযারযা আনযা, মযাণি শ্কযাপযান, উঁচু কহর গযাছ লযাগযাহনযা, জল শ্্ওেযা, 
পরিত্থরীহত তযাহক িযাঁচযাহত সমহিত উহ্্যযাগ শ্নওেযা সিিযাই ণিশুরযা করহি। প্রম পয্থযাে শ্িষ েহল ্হল আহলযাচনযা 
করহি এিং তযাহ্র ণরহপযাি্থ শ্পি করহি।    

কৃত্যযাণল নং- ৭  
এ ণিষহে ণিশুরযা একণি নযাণিকযা মতণর করহত পযাহর তযার একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল। 

[চণরত্র- ৫ জন গযাছ, ৫ জন মযানুষ, ৫ জন কযাঠুণরেযা]

প্রম গযাহনর সযাহর নযাচহত নযাচহত ৫জন গযাছহক ণনহে ৫ জন মযানুষ প্হিি করহি।   

প্রম গযানঃ-  এহসযা এহসযা শ্�যাকযা �ুকু এহসযা িযাই শ্িযান,
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   ণনহজর েযাহত মযাণি �ুঁহি কণর িরীজ িপন।  

   এহসযা এহসযা শ্�যাকযা �ুকু এহসযা িযাই শ্িযান,

   ণনহজর েযাহত মযাণি �ুঁহি কণর গযাছ শ্রযাপি( ৩িযার)

ণদ্তরীে গযাহনর সযাহর গযাহছরযা িরীহর িরীহর ্যাঁিযাহি ডযাল পযালযা শ্মহল তযাহল তযাহল ্ুলহি। 

২ে গযান ও নযাচঃ-  কণচ কণচ, কণচ গযাহছ। ঢযাহলযা যণ্ জল।

   একিু িি েহল ওরযা, হ্হি পযাকযা �ল (২িযার) 

   সৃণষ্ট আজ ধ্বংহসর পহর, হ�যাহলযা ্ু’নেন

   িযাঁচহত শ্গহল রু�হত েহি। ণিশ্ উষ্যােন (২িযার) 

(কুঠযার কযাঁহি তযাহল তযাহল কযাঠুণরেযাহ্র প্হিি প্হত্যক একিযা কহর গযাহছর ণ্হক যযাহি)  

   তযাল- হেইেযা, হেইেযা শ্েইেযা ে......(৪িযার) 

(৩ে গযাহনর তযাহল মযানুষ আর কযাঠুণরেযাহ্র লিযাই নৃত্য েহি)

তৃতরীে গযান ও নযাচঃ- আসুক যত িত্রু েযাহত রযাক নযা েযাণতেযার

   লিযাই কহর িুণিহে শ্্ি গযাছ িযা শ্য সিযার

   গযাছ জণিহে িলি আহগ নযাও আমযার জরীিন

   িযাঁচহত শ্গহল রু�হত েহি ণিশ্ উষ্যােন

চতুর্থ গযান ও নযাচঃ- িযাহিযা শ্যণ্ন ণিহশ্র িুহক, একণিও গযাছ নযা রহি

   তুণম আণম পশু পযাণ�। রি নযা শ্কউ এই িযাহি। 

   শ্যাস শ্নি, িযাতযাস ্যাও, জল ্যাও জল ্যাও, 

   একিু�যাণন ছযােযা ্যাও, িৃণষ্ট ্যাও িৃণষ্ট ্যাও (২িযার )

   সৃণষ্টর নি মন্ত্র মুহ� কহরযা উচ্যারি 

   গযাছ লযাণগহে রু�ি শ্মযারযা ণিশ্ উষ্যােন। 

[নযাচহত নযাচহত সিযাই শ্গযাহলর িযাইহরর ণ্হক মু� কহর ণপছু েিহি শ্িহষ। সিযার ণপহঠ ণপঠ লযাণগহে সিযাই েযাত তুহল 
আঙুল কযাঁণপহে গযাছ েহে যযাহি।]

শ্কযারযাসঃ-  হিযান িি মযানুহষর ্ল, হতযামরযা গযাছ কযাহিযা ণকন্তু লযাগযাও নযা। তযাই প্কৃণত   
   আজ ধ্বংহসর পহর। আমরযা শ্ছযাট্ট ণিশুর ্ল শ্তযামযাহ্র িণিষ্যৎ। আমযাহ্র   
   িযাঁণচহে রযা�হত আর ণনহজহ্র িযাঁচযার স্বযাহর্থ এহসযা গযাছ লযাগযাই গযাছ িযাঁচযাই। 

শ্লেযাগযানঃ-   একণি গযাছ অহনক প্যাি। 

শ্কযারযাসঃ-  গযাছ লযাগযান, প্যাি িযাঁচযান। 

   [িলহত িলহত ণমণছল কহর সিযার প্স্যান]  

নযািকণি তযারযা সু্হল এিং পযািযাে অনুষ্যান কহর শ্্�যাহল এলযাকযাে এ ণিষহে সহচতনতযা গহি উঠহি।

 y কৃত্যযাণল নং- ৭/১
িৃহক্র ধ্বংস সযািন রু�হত ণিণিন্ন সত্য কযাণেনরীহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি ছণি ও গহল্পর িই পযাঠ করযাহনযা শ্যহত পযাহর। 
ণি্্যযালে িযা শ্রেিরীকক্ গ্ন্যাগযার মতণর কহর শ্�লযা যযাে। 
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কৃত্যযাণল নং- ৮  
্ৃি্য-রেযাি্য কৃত্যযাণলঃ

ণিণিন্ন কযাণেনরী ণনহে ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ শ্্ণ�হে আহলযাচনযার পণরহিি রচনযা করযা শ্যহত পযাহর। অণিিযািক ও িহিযাহ্র 
শ্ডহক এই িরহনর ক্রীপ প্্ি্থন করযা শ্যহত পযাহর। এই ণক্প গুণলহত ণকিযাহি ্ূষি শ্রযা�যা যযাে এিং উন্নত পণরহিি 
গহি শ্তযালযা যযাে শ্স ণনহে ছণি ও করযা রযাকহি। এ ণিষহে ণিণিন্ন সযামযাণজক অনুষ্টযাহনর ণিণডও এ�যাহন শ্্�যাহনযা শ্যহত 
পযাহর।   

উপিযািমূলঃ এলযাকযার পুরহনযা স্যাপত্য ও পুরহনযা ণন্ি্থন সংরক্ি 

কৃত্যযাণল নং- ৯ 
িব্দ জযালঃ

িযােু ্ূষি িন্ করহত েহি, যত্ন করহত েহি পুহরযাহনযা পুঁণর িযাজনযা শ্পযািযাক ইত্যযাণ্র যত্ন ণনহত েহি, জযা্ুঘর, পুরযাহনযা 
মণন্দর, মসণজ্, হিৌদ্ধ গৃম্যা, গরীজ্থযা, পুরযাহনযা রযাজিযাণি, 

 y কৃত্যযাণল নং- ৯/১ 
প্ণতণি িব্দজযাল শ্রহক উহঠ আসযা িব্দগুণল যযাহত ণিশু সযািলরীল িযাহি পিহত পযাহর শ্স জন্য ণিক্ক ণিণক্কযা িব্দ চযাি্থ 
মতণর করহিন এিং শ্সগুণল ্ লগতিযাহি পিহত ও উচ্যারি করহত শ্্হিন। মযাহি মযাহি ণতণন ্ ুরূে িব্দগুণলর ি্যিেযার 
সম্পহক্থ ণিশুরযা কতিযা অিগত তযা পররীক্যা কহর শ্নহিন।  

কৃত্যযাণল নং- ১০ 
িণেণি্থ্্যযালে কৃত্যযাণলঃ

ণিক্ক ণিক্কযা ণিশুহ্র িলহিন তযাহ্র িযাণির সি শ্রহক পুরহনযা শ্কযান িস্তু সম্পহক্থ ণকছু তর্য আনহত। কযাহরযার 
িযাণিহত পুরহনযা শ্চেযার রযাকহত পযাহর, ণতণরি িছর আহগকযার শ্পযাস্টকযাড্থ রযাকহত পযাহর, পুরহনযা কহেন ইত্যযাণ্ যযা ণকছু 
আহছ তযা ণনহে শ্�যালযা�ুণল শ্রেিরীকহক্ আহলযাচনযা করযা শ্যহত পযাহর। মূল করযা েল পুরযাহনযা শ্য শ্কযাহনযা ণজণনস সংরক্ি 
কহর রযা�যা উণচৎ। পুরযাহনযা ণজণনস শ্রহক িত্থমযাহন ণক িরহির পণরিত্থন েহেহছ, হস ি্যযাপযাহর আহলযাচনযা করযা শ্যহত 
পযাহর।  

 y কৃত্যযাণল নং- ১০/১
সংণলিষ্ট গ্যাহম শ্কযান পুরযাহনযা মণন্দর, মসণজ্ িযা রযাজিযাণি িযা অন্য ণকছু রযাকহল শ্সগুণল পণর্ি্থহনর ি্যিস্যা কহর শ্স 
সম্পহক্থ তযারযা ণরহপযাি্থ শ্পি করহি। মূল করযা েল তযারযা পুরযাহনযা ণজণনস ও স্যাপত্য ও ণন্ি্থনহক সম্মযান জযানযাহত ণি�হি 
এিং তযাহক ণক িযাহি রক্যা করহত েে তযা ণনহে আহলযাচনযা করহি। এছযািযা অযহত্ন পহর রযাকযা নযানযা পুরযাহনযা ণন্ি্থন 
রক্যার জন্য তযারযা সরকযাররী অণ�হস শ্্�যা করহত পযাহর এিং অণিলহম্ব উহ্্যযাগ ণনহত অনুহরযাি করহত পযাহর। ণনহজরযাও 
এলযাকযার শ্স্বচ্ছযাকম্থরীহ্র ণনহে সংরক্হির কযাহজ নযামহত পযাহর।

কৃত্যযাণল নং- ১১
সৃজনমূলক কৃত্যযাণলঃ

এই ণনহে শ্ছযাট্ট শ্ছযাট্ট ছণি ও গহল্প এলযাকযার ইণতেযাস পিহত পযাহর। ণি্্যযালে িযা শ্রেিরীকক্ গ্ন্যাগযার মতণর কহর এই 
পুতিক গুণল রযা�হত েহি। পযািযার শ্িহষ এ ণনহে ণিতৃিত আহলযাচনযা করহি ণিশুরযা। 
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 y কৃত্যযাণল নং- ১১/১ 
এই ণনহে শ্রেণি কহক্ একণি সংগ্ে িযালযা মতণর করযা শ্যহত পযাহর। পুরযাহনযা ণজণনহসর শ্রণপ্কযাও মতণর করযা যযাে িযা 
শ্সগুণলর ছণি শ্জযাগযাি কহর এই সংগ্েিযালযাণিহক সমৃদ্ধ করযা যযাে।   

কৃত্যযাণল নং- ১২  
্ৃি্য-রেযাি্য কৃত্যযাণলঃ

এ ণিষহে নযানযা ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ ইণতমহি্যই মতণর আহছ। হসগুণল শ্রহক শ্িহছ ণনহে ণিক্ক ণিণক্কযা কহেকণি ক্রীপ 
ণিশুহ্র শ্্�যাহত পযাহরন। স্যাপত্য ও ণন্ি্থন শ্য রক্যা করযা ণিশুহ্র কত্থি্য এই শ্িযাি গহি তুলহত আহলযাচনযা করহত 
েহি। এ�যাহন সংণলিষ্ট লিক/মেকুমযা/হজলযার এই িরহির পুরযাহনযা স্যাপত্যহক ণকিযাহি রক্যা করযা শ্যহত পযাহর শ্স ি্যযাপযাহর 
একণি সহচতনতযা মূলক ্ ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ মতণর করযা যযাে। কযাছযাকযাণছ শ্কযাহনযা ণন্ি্থন স্যান রযাকহল শ্স�যান শ্রহক ণিণডও 
কহর এহন তযাহক ্ৃি্যরেযাি্য ক্রীহপ পণরনত করযাহনযা যযােযা 

কৃত্যযাণল নং- ১৩
পযাঠ্যযাংহির কযাজঃ

ণিশুহ্র কযাছ শ্রহক সংণলিষ্ট িব্দগুণল পযাহঠর উপহযযাগরী েহে শ্গহল এ ণিষহের পযাঠণি স্বপঠহনর জহন্য ণিশুহ্র শ্্হি। 
শ্য ণিশুরযা এহকিযাহরই অক্ম েহচ্ছ তযাহ্র জন্য ণিক্ক ণিণক্কযা পযাঠণিহক আরও সেজ কহর ণলহ� একণি পঠন 
সযামগ্রী মতণর কহর তযাহ্র কযাহছ স্ব পঠহনর জন্য রযা�হিন। এ শ্ক্হত্র একণি িযাহক্য ্ুণি ণতনণির শ্িণি িব্দ সং�্যযা 
রযাকহি নযা।
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পণরণিষ্ট (ক) পযাঠ ণিণতিক কৃত্যযাণল সমূে
পযাঠ্য পুতিক- পযাতযািযােযার

পযাহঠর নযাম
উপিযািমূল/আহলযাচ্য 

ণিষেিস্তু
কৃত্যযাণল

নরেণর ্যাস ক)প্কৃণতহত স্বযািরীনিযাহি 
শ্িহি ওহঠ পশুপযাণ�--
তযাহ্র জরীিন িযারহনর 
পদ্ধণত, স্বিযাি, ণিশু 
লযালন ও �যা্্য সংগ্হের 
পদ্ধণত ইত্যযাণ্।

(১) ণিক্ক ণিণক্কযা ছযাত্র ছযাত্ররীহ্র ণিণিন্ন পশু পযাণ�র আচরি 
পয্থহিক্ি করহত িলহিন। প্হত্যক ণিক্যার্থরী তযা পয্থহিক্ি কহর 
তযাহ্র শ্নযািিুহক প্হেযাজনরীে তর্যগুণল নণরিূক্ত করহি। পহর ণিশুরযা 
শ্রেণিকহক্ ণনহজহ্র অণিজ্ঞতযা ও পয্থহিক্ি ণনহে আহলযাচনযা 
করহি। হয সমতি ণিষে ণনহে তর্য সংগ্ে করহি শ্সগুণল েল 
পশুপযাণ�হ্র �যা্্য, িযাসযা মতণর, সন্তযাহনর সুরক্যা, হনেে ইত্যযাণ্। 
২) পশু পযাণ�হক ণিরক্ত করযা উণচৎ নযা, এই ণনহে নযািক অণিনে 
করযা যযাে।

�) পশু পযা�রীহ্র প্ণত 
শ্প্ম সেযানুিূণত, এ 
ণিষহে সযামযাণজক কত্থি্য।

৩) পণরিযাহর িযা পযািযাে যণ্ শ্কযান পণরণচত পশুহপ্মরী মযানুষ রযাহক 
তযার করযা সিযাইহক জযানযাহনযা এিং তযাহক ণি্্যযালহে ণনমন্ত্রি কহর 
ণনহে আসযা। হসই সহগে তযার কযাছ শ্রহক ঐ পশু িযা পযাণ�র ণিণিন্ন 
অি্যযাস ও ঘিনযার করযা শ্িযানযা। ২ নং এিং ৬ নং কৃত্যযাণল 
উিেহক্হত্রই এই একই প্ণক্রেযা ি্যিেযার করযা যযাহি।    
৪) ণিশুরযা ণিণিন্ন িরহনর পশু পযাণ�র ছণি আঁকহত পযাহর। প্ণতণি 
ণিশুর ছণি শ্িযাহড্থ আিহক প্্ি্থন করযাহনযা এিং তযাহ্র উৎসযাণেত 
শ্্ওেযা যযাে। ণিশুহ্র িলযা শ্যহত পযাহর ‘প্ণতণি ছণির ওপহর একণি 
কহর মন্তি্য ণলহ� ্যাও’। হযমন--- ণমণষ্ট ণিেযা, কযাহজর পযাণ� কযাক, 
তক্থিযাজ িযাণলক ইত্যযাণ্। 

(গ) উপণস্ত িুণদ্ধ ও 
আত্ম ণিশ্যাস—এই ্ুণি 
গুহির মযাি্যহম মযানুষ িি 
েহত পযাহর।

৫) িরযা যযাক, ণি্্যযালহের অগেনণি পযারহর িযাঁিযাহনযা। এিযার ণিক্ক 
মেযািে একণি সমস্যযা রযা�হলন। ণতণন ও�যাহন একণি কুমহিযা গযাহছর 
চযাষ করহত চযান। ণিশুহ্রহক ্লগত িযাহি ণিণিন্ন প্তিযাি শ্্ওেযার 
অনুহরযাি করযা েল। এ�যাহন ণিশুরযা তযাহ্র উপণস্ত িুণদ্ধ এিং 
আত্মণিশ্যাস কযাহজ লযাণগহে ণকিযাহি এই কম্থসূণচ ্ লগতিযাহি সম্পন্ন 
করহছ তযা শ্্�হত েহি এিং তযাহ্র আলযা্যা কহর ণরহপযাি্থ ণ্হত 
িলযা েহি। 
৬) গল্প িলযা একণি মজযার কযাজ। ণিক্যার্থরীরযা আত্মণিশ্যাস আর 
উপণস্ত িুণদ্ধ ণ্হে মজযার গল্প পণরহিিন করহি। গহল্পর শ্িহষ 
তযারযা তযাহ্র গহল্পর মূল িুণিহে িলহিন। উণলিণ�ত িব্দ গুণল ি্যিেযার 
করহত শ্চষ্টযা করহি। ণিক্ক ণিণক্কযা পণরব্যাজক ণিহিকযানন্দ ও 
িযাঁ্হরর ্ল ণনহে শ্কযান গল্প িহল এই িরহনর কযাজ শুরু করহত 
পযাহরন। ণিশুরযা িযািযা, মযা, ্যা্ু, ঠযাকুমযা, ণ্ণ্মযা শ্্র কযাছ শ্রহক 
গল্প শুহন আসহত িলহিন এিং শ্রেণি কহক্র মহি্য শ্সগুণল পণরহিিন 
করহত িলহত পযাহরন। এই ণনহে স্যানরীে শ্কযান ্যা্ু িযা ণ্্যাহক 
শ্ডহক এহন ণিশুহ্র গল্প শ্িযানযাহনযা শ্যহত পযাহর। 
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৭) পশুপযাণ� ণনহে ছণি গহল্পর পযাঠ
৮) এই ণনহে ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ ণনহে আহলযাচনযাে িসযা

শ্ছহলহিলযার  
ণ্নগুণল

ক) প্রযাগত শ্�লযািূলযার 
িযাইহর ণিশুহ্র ইচ্ছযামূ�রী 
স্বযািরীন শ্ছযািযাছুণি, মজযা ও 
আনন্দ্যােক 
প্ণতহযযাণগতযার শ্�লযা এিং 
শ্সগুণলর মযাি্যহম তযাহ্র 
িনু্ত্ব ্লিদ্ধতযা 
সেহযযাণগতযা ও সেমণম্থতযার 
ণিকযাি।

�)  হ�লযার চহল ছণি ছিযা 
গল্প মতণর করহত করহত 
ণিশুর কল্পনযা িণক্তর 
ণিকযাি।

১) ণিক্ক ণিণক্কযা প্রহম ছযাত্র-ছযাত্ররীহ্র ণজজ্ঞযাসযা করহিন প্রযাগত 
শ্�লযার িযাইহর ণক ণক িরহনর শ্�লযার করযা শ্স জযাহন। এ ণিষহে 
আলযাপ আহলযাচনযার পর ণিক্ক-ণিণক্কযা ছযাত্র-ছযাত্ররীহ্র তযাহ্র 
িযাণির িিহ্র কযাছ শ্রহক ণিণিন্ন িরহনর শ্�লযার করযা শ্জহন 
আসহত িলহিন। এমন ণকছু প্চণলত িযা অপ্চণলত শ্�লযা সম্পহক্থ 
তর্য সংগ্ে করহি  যযা তযাহ্র িযাণির িিরযা তযাহ্র শ্ছহলহিলযাে 
শ্�লহতন, ণকন্তু এ�ন ণিহিষ শ্্�যা িযা শ্িযানযা যযাে নযা। হসই সি 
শ্�লযার নযাম - ণকিযাহি শ্�লযাণি শ্�লহত েে এ ণিষহে ছযাত্রছযাত্ররী তর্য 
সংগ্ে করহি। হরেণিকহক্ সংগৃেরীত তহর্যর আ্যান প্্যান করহি 
ও শ্�লযািুলযা সম্পহক্থ আলযাপ আহলযাচনযা করহি এিং ণিণ�হন িযা 
অিসর সমহে তযারযা শ্�লযাগুণল শ্�লহি। ছযাত্র-ছযাত্ররীরযা এর মহি্য শ্রহক 
ণকছু মজযার শ্�লযা শ্�লহত পযাহর অরিযা ওই শ্�লযার সযাহর ণকছু 
পণরিত্থন কহর নতুন শ্কযান শ্�লযা মতণর করহত পযাহর। এহত ছযাত্র-
ছযাত্ররীহ্র কল্পনযা িণক্তর ণিকযাি ঘিহি ও শ্যৌরিযাহি কযাহজর ্ ক্তযাও 
গহি উঠহি। 
২) ণিক্ক ণিণক্কযাগি- ণিশুহ্র শ্রহক শুনহিন তযারযা ণক ণক শ্�লযা 
কহর এিং তযার ণনেম ণক ণক। তযারপর শ্য শ্�লযাণি এই মুেূহত্থ 
ণিশুহ্র ক্যাসরুহম শ্�লযার উপহযযাগরী িহল মহন েে, হ�লযাহিন। 
(রুমযাল চুণর/ েযা-ডু-ডু/ ডযাংগুণল/ ণপটু্ট/ হছযঁােযা ছুণে/ িুণদ্ধমন্ত) হ্�ুন 
িযাচ্যাহ্র কযাছ শ্রহক আরও ণক ণক নতুন শ্�লযা সম্পহক্থ  জযানযা 
যযাে। িযাণির ঠযাকুমযা/ণ্ণ্মযা িযািযা/ হজ্যঠু ণক ণক শ্�লযা ণিণ�হেহছন 
তযা জযানহিন।
৩) ণিক্ক ণিণক্কযা প্ণতণি ণিশুহক িযাণির িিহ্র কযাছ শ্রহক 
একিযা ছিযা ণকম্বযা একিযা গল্প ণিহ� আসহত িলহিন। এগুণল ণনহে 
ছিযা িলযার আসর িসহি শ্রেণিকহক্। হিষ েহল শুরু েহি গল্প ্ যা্ুর 
আসর। এই গহল্পর আসহর এলযাকযার শ্কযান িযাহলযা গল্প িণলহে ্ যা্ু/
ণ্ণ্মযা শ্ক আমন্ত্রি জযানযাহনযা শ্যহত পযাহর। গহল্পর শ্িহষ ্হল িহস 
ণিশুরযা শ্ক ণক িুিল তযাই ণনহে আহলযাচনযা কহর ণনহজহ্র মতযামত 
জযানযাহি। 
গল্প মতণরর মজযা, হচনযা গল্প শ্রহক ছিযা মতণর পদ্ধণত তযাহ্র ণিণ�হে 
ণ্হত েহি। 
অনুরূপ িযাহি ণিক্ক ণিণক্কযা ণিণিন্ন গল্প ও ছিযার সূত্রপযাত ঘণিহে 
ণনহজ ঐ ছিযাও গল্পগুণল যযাহত ণিক্যা শ্িষ করহত পযাহর তযার সযােযায্য 
করহিন। 

আমযাজহনর জগেহল ক) মযানি সি্যতযাে িযাষযাই 
একমযাত্র প্কযাহির মযাি্যম 
নে। ছণি, কৃৎ কলযা, অগে

১) ণিক্ক-ণিণক্কযা এই িরহনর িযাষযা সমস্যযা ণনহে ছযাত্রছযাত্ররীহ্র 
তযাহ্র আত্মরীে পণরিযার প্ণতহিিরীর কযাছ শ্রহক তর্য সংগ্ে করহত 
িলহিন এিং তযাহ্র অণিজ্ঞতযা শ্রেিরীকহক্ িলহত িলহিন।
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িণগে, ইিযারযা িব্দ ও 
ধ্বণনর মযাি্যহমও 
প্হেযাজনরীে িযাি প্কযাি 
করযা যযাে।

আমযাহ্র সু�, ্ুঃ�, ইচ্ছযা অণনচ্ছযা প্হেযাজন ইত্যযাণ্ আমরযা করযাে 
প্কযাি কণর। ণকন্তু প্কৃণতহত আমযাহ্র সযাহর আরও অহনক পশু 
পযাণ� জরীি জন্তুও িযাস কহর। তযারযাও তযাহ্র ণিণিন্ন অণিি্যযাণক্ত 
প্কযাি কহর, করযা নযা িহলই। তযাহ্র িযাহলযা লযাগযা, মন্দ লযাগযা ইত্যযাণ্ 
আমরযা িুিহত পযাণর। ণিক্ক-ণিণক্কযা ছযাত্রছযাত্ররীহ্র পশু পযাণ�র 
ণিণিন্ন অণিি্যণক্ত িযাহলযা িযাহি পয্থহিক্ি করহত িলহিন। হরেণিকহক্ 
ণ�হর ছযাত্র ছযাত্ররী সমরীক্যা পহত্রর তহর্যর আ্যান প্্যান করহি। 
সমরীক্যা পহত্র ণকছু প্শ্ন ণ্হে শ্্ওেযা েল। তহি এর িযাইহর ণিহিষ 
িযাহি নজর পিহছ এমন শ্কযান অণিি্যণক্ত ও তযার নণরিুক্ত করহত 
পযাহর। 

�) অরি্য শ্কণন্দ্রক মযানি 
সি্যতযা ও নগরহকণন্দ্রক 
মযানি সি্যতযার মহি্য 
পযার্থক্য িন জগেল ও 
অরহি্যর প্ণত মযানুহষর 
সহচতনতযার অিযাি িৃক্ 
ধ্বংস কহর এলযাকযার 
দ্রুত রূপযান্তর সযািন।

২) ইিযারযাে ণকছু শ্িযািযাহনযার শ্�লযা। প্রহম ণিক্ক ণিশুহ্র ণনহে 
িসহিন।
৩) এিযার কলমণির সযাহর ণিচযার আর একণি িস্তু ণ্হলন। আর 
িলুন এিযার এই ্ ু ণি িস্তু এমনিযাহি ি্লযাহত েহি শ্যন এরযা এহক 
অপহরর পণরপূরক, অর্থযাৎ একণি অন্যণি ছযািযা চলহিন শ্যমন—ণিল-
শ্নযািযা, হ্িলযাই, কযাণঠ, কিযা-�ুণন্ত, তিলযা ইত্যযাণ্। এই শ্�লযাে 
ণিশুর মহনযাহযযাগ িযাহি ও সৃণষ্ট িণক্ত িযাহি। 
৪) মযাইম িযা মূকযাণিনেঃ িস্তু পণরিত্থন শ্�লযার পর ণিশু অগেিণগে 
ণিহ� শ্গহছ। এিযার ণিক্ক িলহিন ‘শ্কযান িস্তু নযা ণনহে তুণম 
শ্্�যাও। 

্ণক্ি শ্মরুর 
অণিযযান

রেস্য উহ্যাচন, আত্মতুণষ্ট 
ও আনন্দলযাি, কষ্ট ও 
যন্ত্রিযাহক উহপক্যা এিং 
শ্্হির েহে অণিযযাহন 
শ্গৌরিহিযাি

১) পযাঠ্যযাংহির মূল উহদ্ি্য েল ছযাত্র ছযাত্ররীহ্র মহি্য অনুসণন্ৎসযা 
জযাণগহে শ্তযালযা। অজযানযাহক জযানযা, অহচনযাহক শ্চনযা, সযােসরীকতযা, 
নতুন ণকছু জযানযার/আণিষ্যাহরর আনন্দ ইত্যযাণ্ গহি শ্তযালযা। িযাতিহি 
অণিযযাহন নযা শ্গহলও িণে্থণি্্যযালে কৃত্যযাণলহত অনুরূপ ণকছু পণরণস্ণত 
মতণর কহর ছযাত্র ছযাত্ররীহ্র মহি্য এই শ্িযাি গহি শ্তযালযা শ্যহত পযাহর।
২) অণিযযাহনর শ্রযামযাঞ্ পযাওেযা শ্গহছ এমন শ্কযাহনযা ঘিনযা িযা ভ্রমনহক 
শ্কন্দ্র কহর ণিশুরযা ্ লগত িযাহি শ্কযাহনযা কযাণেনরী িযানযাহত িযা ণল�হত 
পযাহর। ্হলর মহি্য শ্কউ একজন ণনহজর মত ছণি আঁকহত পযাহর।
৩) এই ণনহে গল্প। িই সংগ্ে কহর গ্ন্যাগযার ণনম্থযাি ও গহল্পর িই 
পযাঠ। 

অ্যযাডহিঞ্যার িষ্থযাে িষ্থযার ণ্হন স্বযািরীন িযাহি 
ণনহজর �ুিরী মত আনন্দ 
উপহিযাগ এিং মিিহির 
রেস্য শ্রযামযাহঞ্র 
অণিজ্ঞতযা।

১) ণিক্ক ণিণক্কযা ছযাত্র ছযাত্ররীহ্র তযাহ্র িযাণির িিহ্র কযাছ 
শ্রহক তযাহ্র শ্ছযাি শ্িলযার এমন িষ্থযার ণ্হনর মিরিরীে ঘিনযা সংগ্ে 
করহত পযাহর। এই সমতি অণিজ্ঞতযা  ণনহে সিযাই একণ্ন গল্প 
করহত পযাহর। গল্প িলযার সমে সংণলিষ্ট িব্দ িযা িব্দ গুচ্ছ ি্যিেযার 
করহত পযাহর। অতরীহতর িষ্থযা এিং িত্থমযাহনর িষ্থযার রূহপর পযার্থক্য
করহত পযাহর। িষ্থযার ণ্হনর শ্রযামযাঞ্ শ্কমন লযাহগ তযা যরযাহযযাগ্য  
িহব্দ ি্যিেযার করহত িলহত েহি। এর �হল শ্রযা্ জ্বযালযার শ্য সমস্যযা 
তযাও িি্থনযা করহি। এর �হল শ্য শ্য িযািনযার ণিষে �ুঁহজ শ্পল তযা 
ণনহে শ্নযাি িুহক ণলহ� রযা�হি।
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২) ণিক্ক-ণিণক্কযা রূপ করযার একিযা গল্প ণিশুহ্র শ্িযানযাহত 
পযাহরন।
৩) এই ণনহে গল্প পযাঠ

ন্রী পহর প্যাকৃণতক িস্তু সমূে 
ণনণিিিযাহি পয্থহিক্ি 
করহল ণিণিন্ন তুলনযা ও 
কল্পনযা মহন আহস এিং 
তযা শ্রহক প্যাপ্ত আনন্দ 
শ্িযাি।

১) ন্রীপহর পযাঠ্যসূণচহত ণিণিন্ন িস্তুর মহি্য তুলনযা ও িি্থনযা করযা 
েহেহছ। ণিক্ক ণিণক্কযা ছযাত্র ছযাত্ররীহ্র তযাহ্র চযারপযাহির প্কৃণত 
ও পণরহিি িযাহলযািযাহি পয্থহিক্ি করহত িলহিন। পয্থহিক্ি কহর 
ছযাত্র-ছযাত্ররী ণনহজর মহতযা কহর ্ুণি ণজণনহসর মহি্য তুলনযা কহর 
শ্নযািিুহক নণরিুক্ত করহি। হয শ্কযান একিযা ণজণনস শ্ক শ্্হ� 
ণকহসর মত মহন েহচ্ছ তযা �যাতযাে ণলহ� রযা�হি। এই িযাহি প্হত্যহকর 
শ্মযািযামুণি ্িণি কহর তুলনযা শ্নযািিুক শ্ল�যা েহে শ্গহল ণিক্ক-
ণিণক্কযাহক শ্নযািিুক জমযা শ্্হি। ণিক্ক-ণিণক্কযা শ্রেণিকহক্ সকল 
ছযাত্র-ছযাত্ররীহক তুলনযাগুণল পহি শ্িযানযাহিন। 
২) ণিক্ক ণিণক্কযা এ ণিষহে ণিণিন্ন ছিযা িযানযাহত পযাহরন। একই 
িযাহি একযাণিক ণিষে িস্তু ণনহে ছিযা ণিশুহ্র সযােযাহয্য ণিণিন্ন ছিযা 
িযানযাহনযা শ্যহত পযাহর। ণিশুহ্র মহি্য ছন্দহিযাি রহেহছ। অনুপ্যাস 
তযারযা িযালিযাহস। �যাপছযািযা েহলও এই অনুপ্যাহসর প্হেযাগ কহর 
তযাহ্র মহি্য মজযা ও ছন্দহিযাি মতণর করহত েহি। অন্যণ্হক যতিযা 
সম্ভি চণচ্থত িব্দহক ি্যিেযার করযা যযাে তযার শ্চষ্টযা করহত েহি।
৩) এ ণিষহে নযানযান গহল্পর িই পযাওেযা যযাে। হসগুণল শ্জযাগযাি কহর 
ণি্্যযালে িযা শ্রেণিকক্ গ্ন্যাগযার মতণর করহত েহি। সমেমত এই 
িইগুণল ণিশুহ্র স্বযািরীন পযাহঠর জন্য ণ্হত েহি। পযাহঠর পর ণিষেণি 
ণনহে ণিশুহ্র সযাহর আহলযাচনযা করযা শ্যহত পযাহর। 

যতরীহনর জুহতযা সি ণিষহে যত্ন ও 
শ্সৌন্দয্থহিযাি

১) শ্ছযাি শ্ছযাি শ্ছহলহমহেরযা সযািযারিত ণজণনহসর ণিহিষ যত্ন কহর 
নযা। সি ণজণনস নষ্ট কহর। যতরীহনর জুহতযা কযাণেনরীর মি্য ণ্হে 
শ্ল�ক ছযাত্র-ছযাত্ররীহ্র সু-অি্যযাস গহি শ্তযালযার করযা িলহত শ্চহেহছন। 
একণি ছক মতণর কহর শ্্ওেযা েহলযা। ণিক্ক-ণিণক্কযা একণি িক্ত 
কযাগহজ আিহক শ্রেণিকহক্ িুণলহে রযা�হিন। তযাণলকযাে ণকছু 
অি্যযাহসর করযা শ্ল�যা রযাকহি। ছযাত্র-ছযাত্ররীরযা ণনহজরযা প্ণতণ্ন 
শ্রেণিকহক্ এহস তযাহত  ণিক মযাক্থ শ্্হি।  শুরুর ণ্হক েেত তযারযা 
ণকছুিযা অসত্য িলহলও পহরর ণ্হক সত্যই িলহি এিং সযাহর সযাহর
তযাহ্র মহি্য সু-অি্যযাস গহি উঠহি।
মযাসযাহন্ত ণিক্ক/ণিণক্কযা ণনহজহ্র ডযাইণরহত ণল�হিন। সিহচহে 
শ্িণি ণিক পযাওেযা ছযাত্র ছযাত্ররীহক পুরস্যার ণ্হত েহি। প্িংসযা, েযাত 
তযাণল িযা চকহলি শ্্ওেযা শ্যহত পযাহর।
২) যতরীহনর জুহতযা গল্পণির নযাি্য রূপ ণ্হে ণিশুহ্র মহি্য অণিনে 
করযাহনযা শ্যহত পযাহর।
৩) ব্তচযাণর গযাহন এই িরহনর সুঅি্যযাস  গহি শ্তযালযার নযানযান ছিযা 
রহেহছ। হসগুণল িযাছযাই কহর তযাহত সুরযাহরযাপ কহর ণিক্ক ণিণক্কযা 
ণিশুহ্র অি্যযাস করযাহত পযাহরন।
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৪) এ ণিষহে নযানযান গহল্পর িই পযাওেযা যযাে। হসগুণল শ্জযাগযাি কহর 
ণি্্যযালে িযা শ্রেণিকক্ গ্ন্যাগযার মতণর করহত েহি। সমেমত এই 
িইগুণল ণিশুহ্র স্বযািরীন পযাহঠর জন্য ণ্হত েহি। পযাহঠর পর ণিষেণি 
ণনহে ণিশুহ্র সযাহর আহলযাচনযা করযা শ্যহত পযাহর।

মযােযাদ্রীপ ণিশুর মহনযাজগত নযানযান 
কল্পনযার সত্যতযাহক সম্মযান 
শ্্ওেযা।

১) ণিক্ক ণিণক্কযা ণিশুহ্র ণিণিন্ন মজযার মজযার কল্পনযা করযার 
কযাজ ণ্হত পযাহরন। হযমন যণ্ তযাহ্র িযাণির গরু ছযাগহলর মতি 
িি ডযানযা রযাকত। এ ণনহে ণিশুহ্র িলহিন শ্যন তযারযা িযাণির 
িিহ্র সযাহর আহলযাচনযা কহর ণক ণক িযাহি তযারযা তযার সুণিিযা শ্পত 
শ্স ণনহে শ্িহি আসহি। এমনই কহর মযাহছরযা ও গযাহছরযা করযা িলহত 
পযারহল ণক েহতযা িযা পযাণ�হ্র যণ্ একিযা ইসু্ল রযাকত তহি ণক 
েহতযা। হস�যাহন এমনই নযানযান মজযার কল্পনযা তযারযা করহি। হিহষ 
শ্রেণিকহক্ ণ�হর এহস ্হল আহলযাচনযা কহর শ্নহি এিং একণি 
ণক্হপ তযার ণিিরি শ্পি করহি। 
২) ণিক্ক ণিণক্কযা শ্ছযাি শ্ছযাি ছণির িই আনহিন শ্রেণিকহক্ এিং 
ছণি শ্্ণ�হে কল্পনযা করহত িলহিন। সুকুমযার রযাহের আহিযাল 
তযাহিযাল জযাতরীে ছিযা ও কণিতযার িই ও পযাঠ কহর শ্ি�যাহত পযাহরন। 
মজযার কল্পনযাহক শ্কন্দ্র কহর ণিশুহ্র জযানযা কযাণেনরী ণনহে ণিণিন্ন 
গল্প িযানযাহত িলহিন শ্রেিরীকহক্র মহি্য।

িূত শ্প্ত ব্হ্ম্ণত্য 
জলকন্যযা ণনহে ণিশুর িে 
ও কুসংস্যার এিং তযার 
ণিরুহদ্ধ যুণক্তপূি্থ ণিচযার 
শ্িযাি।

৩) ণিক্ক ণিণক্কযা ছযাত্র ছযাত্ররীহ্র তযাহ্র িযাণির িহিযাহ্র কযাছ 
শ্রহক এ িরহনর গল্প চণরত্র ণনহে ণিণিন্ন কযাণেনরী শ্জহন আসহত 
িলহিন। ছযাত্র-ছযাত্ররী শ্রেণিকহক্ পযারস্পণরক অণিজ্ঞতযার আ্যান 
প্্যান করহি। আহলযাচনযার সমে শ্যন িুত-হপ্ত কুসংস্যার কযাল্পণনক 
চণরত্র ইত্যযাণ্র সত্যতযা যুণক্তর আহলযাহত করযা েে শ্স ণিষহে ণিক্ক 
ণিণক্কযা ণিহিষ নজর রযা�হিন।
৪) ণিষেণি ণনহে একণি নযাি্যযাণিনে করযা শ্যহত পযাহর। মহন রযা�হত 
েহি নযািকণির সংলযাপ শ্যন ণিশুহ্র ওপর চযাপ সৃণষ্ট নযা কহর  িরং 
ণিষেিস্তুণি িুণিহে ণ্হে চণরত্র ণঠক কহর ণ্হে তযাহ্র প্ত্যহকর 
িূণমকযা শ্যমন েহি তযা স্পষ্ট কহর শ্্হিন। এরপর ণিক্ক/ 
ণিণক্কযারযা তযাঁহ্র ণনহজহ্র মতণর নযািকণি একিযার পহি শ্্হিন। 
তযার ণপ্ে ণিশুহ্র ণনহজহ্র মত কহর অণিনে করহত িলহিন।

সংলযাহপর মহি্য শ্কযান চণরত্র মূলত শ্কযান শ্কযান িব্দ প্হেযাগ করহি 
তযা তযাঁহ্র আহগ শ্রহক িুণিহে শ্্হিন।
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পণরণিষ্ট (ক) পযাঠ ণিণতিক কৃত্যযাণল সমূে
পণরহিি পণরণচণত  

পযাহঠর নযাম
উপিযািমূল/আহলযাচ্য 

ণিষেিস্তু
কৃত্যযাণল

জরীিজগৎ ক) জি ও জরীহির িযারিযা

�) ণিণিন্ন প্কযাহরর জরীি 
তযাহ্র কযাজ এিং তযাহ্র 
�যা্্য িৃঙ্খল

১) জরীিজগৎ পযাঠ্যযাংিণি শুরু করযার আহগ ণিক্ক ণিণক্কযা ছযাত্র 
ছযাত্ররীহ্র তযাহ্র এলযাকযার জরীিজগৎ শ্চনযাহনযা এিং একণি িযারিযা 
শ্্ওেযার জন্য এলযাকযা পণর্ি্থহন ণনহে যযাহিন। ছযাত্র-ছযাত্ররীরযা প্রহম 
ণিণিন্ন িরহনর পশু পযাণ� জরীি জন্তু িযাহলযািযাহি পয্থহিক্ি কহর 
নযানযান তর্য সংগ্ে করহি ও শ্নযািিুহকর নণরিূক্ত করহি। পহর 
শ্রেণিকহক্ ণ�হর ওই তর্য এিং ণিক্ক-ণিণক্কযার সেযােতযাে 
িইহের ছক পূরি করহি। 
২) জরীি ও জি-র িযারিযা মতণরর জন্য ণিক্ক/ণিণক্কযা ছযাত্র/
ছযাত্ররীহ্র একণি মজযার শ্�লযা শ্�লযাহত পযাহরন। এর জন্য ছযাত্র 
ছযাত্ররীরযা প্রহম জি ও জরীি শ্ল�যা শ্ছযাি শ্ছযাি ণচরকুি মতণর করহি। 
তযারপর শ্সগুণল লিযাণরর মত শ্�হল শ্্ওেযা েহি। ণিশুরযা প্হত্যক 
ণতনণি কহর ণচরকুি তুলহি। হয যযা শ্পহেহছ শ্সই ণিণতিহত একণি 
জি িযা জরীহির নযাম িলহি। হকযান নযাম ণদ্তরীে িযার িলযা চলহি নযা। 
৩) ণিক্ক-ণিণক্কযা ণিশুহ্র ড্রণেং �যাতযাে ণকছু জি এিং ণকছু 
জরীহির ছণি আঁকহত িলহিন পযাহি তযাহ্র নযাম ণল�হত িলহিন 
আঁকযা েহে শ্গহল শ্সগুণল একিযা স�ি শ্িযাহড্থ ণপন ণ্হে শ্সঁহি 
শ্্হিন যযাহত ণিশুরযা তযা শ্্হ� উৎসযাণেত েে।
৪) ণিক্ক-ণিণক্কযা এমন একণি ্ৃি্য রেযাি্য ণক্প মতণর করহিন 
শ্য�যাহন জি প্যাহর্থর মহি্য ণকছু ণকছু নতুন লক্ি শ্্�যা যযাহচ্ছ 
আিযার জরীহির মহি্য ণকছু জহির লক্ি আহছ। এগুণল শ্্হ� তযাহ্র 
িলহত েহি শ্কযানিযা জি শ্কযানিযা জরীি। হযমন গণিহে যযাওেযা িল, 
ন্রীর জল, িযাঁি িযাহির িব্দ, মরযা কুকুর ছযানযা, হরযািি, ণসহমহন্টর 
ছণি, হিওলযার ্যাগ, েযাণচহত শ্িণরহে আসযা জরীিযািু, কযাঁচযা শ্ছযালযা, 
অঙু্কণরত শ্ছযালযা ইত্যযাণ্।
৫) ণিক্ক/ণিণক্কযা এলযাকযার যত উণদ্ভ্ ও প্যািরী শ্্�যা যযাে তযাঁর 
্ুহিযা তযাণলকযা মতণর কহর ণিশুহ্র আনহত িলহিন। ্ল ণিণতিক 
কযাজ েহি। হরেণি কহক্ ণ�হর তযারযা এ ণিষহে আহলযাচনযা করহি 
এিং শ্নযাি িুহক ণলহ� রযা�হি।
৬) ছযাত্র/ছযাত্ররীরযা ণিণিন্ন ম্যযাগযাণজন ও �িহরর কযাগজ শ্রহক উণদ্ভ্ 
ও প্যািরীহ্র ছণি শ্কহি জরীিহ্র তযাণলকযা মতণর করহি। প্ণত ছণির
পযাহি পযাহি জরীহির নযাম ণলহ� রযা�হি। তযারযা শ্কযারযাে রযাহক, ণক 
�যাে িযা ণকিযাহি �যাে এণিষহেও তর্য রযাকহি। এিযা ণিশু ্লগত
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গ) জল ও ডযাগেযার উণদ্ভ্ 

ঘ) িযাণির আহিপযাহির 
প্যািরী আকৃণত রূপ, 
িযাসস্যান তযাহ্র 
প্ণতরক্ি শ্কৌিল এিং 
েযাণরহে শ্যহত িসযা 
প্যািরীহ্র তর্য

িযাহি করহি। এক একিযা ্হলর জন্য এক একিযা ণিগ িুক মতণর 
েহে যযাহি।
৭) উণদ্ভ্ ও প্যািরীর মহি্য পযার্থক্য ণনরূপি করযার জন্য একণি ্ৃি্য 
রেযাি্য ক্রীপ মতণর করযা শ্যহত পযাহর। এ�যাহন ণিণিন্ন উণদ্ভহ্র �যা্্য 
গ্েি প্ণক্রেযা শ্্�যাহনযা শ্যহত পযাহর। উণদ্ভ্ ণক ণক কযাজ পযাহর আর 
ণক ণক পযাহর নযা তযাঁর একিযা িযারিযা রযাকহি এই ইউণনি এ। 
অন্যণ্হক ণিণিন্ন প্যািরী তযাহ্র কযাজ এিং �যা্্য িৃঙ্খলযা ণনহেও 
এ�যাহন ণকছু ্ৃি্য রযাকহি। এরপর ণিশুরযা কহেকণি পশু ও প্যািরীর 
�যা্্য িৃঙ্খল ণনহে একণি আহলযাচনযা করহি।
৮) ণিশুরযা তযার এলযাকযা পয্থহিক্ি কহর জল ও ডযাঙযার উণদ্ভ্ ণচণনিত 
করহি।
৯) ণিণিন্ন উণদ্ভহ্র পযাতযা সংগ্ে কহর প্ণতণি ্হল একণি কহর 
ণিগ িুক মতণর করহি। প্ণতণি পযাতযার পযাহি তযারযা গযাহছর নযাম 
ণল�হি। হকযারযাে সযািযারিত পযাওেযা যযাে তযাঁর �িরও ণল�হি। 
১০) জলজ উণদ্ভ্ শ্কযারযাে েে? �যাল ণিল সমুহদ্ জ্যাহনযা এমন 
উণদ্ভ্ ও তযাহ্র নযাম এই ণিষহে একণি ্ ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ মতণর করযা 
শ্যহত পযাহর। ডযাগেযার িি গযাছ ও অন্যযান্য উণদ্ভ্ ণিহিষত ছত্রযাক ও 
ি্যযাওলযা জযাতরীে জরীহির ণিিরি এ�যাহন রযাকহি। এণি শ্্�যার পর 
ণিশুরযা ণিণিন্ন জযাতরীে উণদ্ভহ্র মিণিষ্ট সম্পহক্থ আহলযাচনযা করহি।  
এই তর্য গুণল সংগ্ে কহর এহন ণিশুরযা শ্রেণিকহক্ আহলযাচনযা করহি 
এিং এক একিযা প্কযার ণনহে অণিজ্ঞতযা আ্যান প্্যান করহি।
১১) ণিক্যার্থরী তযার এলযাকযা শ্রহক ণিণিন্ন প্যািরীর �িরযা �ির ণনহে 
আসহি এিং শ্রেণিকহক্ িহস প্কযার অনুসযাহর িসযাহি এিং 
আহলযাচনযা করহি।
১২) আণম কযাঁকিযা। আণম জহল রযাণক। আমযার ্ ি পযা। আণম শ্িহস 
রযাকহত পযাণর। আণম ডযাগেযাহতও রযাকহত পযাণর। পুকুহরর নরীহচ শ্য 
গযাহছহত ডযাল আহছ তযার একিযা ডযাহলর �যাঁহক আণম রযাণক। আণম 
সযািিযাহন রযাণক। মযানুষ আমযাহক �যাে। আণম �ুি কষ্ট পযাই। এই 
িযাহি এক একিযা প্যািরী ণনহে ণিক্ক ণিণক্কযা পণরচে ্যান করহত 
পযাহরন। এহত প্যািরী সম্পহক্থ তযাহ্র জযানযাও পূি্থযাগে েহি। একণি 
্হল একণি ণিশু ঐ প্যািরীণি সম্পহক্থ একণিমযাত্র িযাক্য িলহি। পহরর 
জন আরও একণি িলহি। এই িযাহি প্যাণিণির পণরচে িযািযাহনযা 
শ্যহত পযাহর।
১৩)ণিক্ক ণিণক্কযা ণিশুহ্র জণিলতর ণচন্তহনর রযাতিযা �ুহল ণ্হত 
ণকছু ণকছু কযাজ ণ্হত পযাহরন শ্য�যাহন ণিশুহক সি ণ্ক িুহি উতির 
ণঠক করহত েহি। উ্যােরি স্বরূপ- ্ ৃি্য রেযাি্য ক্রীহপ একিযা শ্মৌমযাণছ 
শ্্�যাহনযা েল। হস �ুল শ্রহক মিু সংগ্ে করহছ। আিযার আর একণি 
্ৃি্য েল একণি পযাণ� গযাহছর �ল ঠুকহর �যাহচ্ছ। ্ুজহনই উিহত

পযাহর। তহি শ্কন শ্মৌমযাণছ পযাণ� নে? ্ুহের মহি্য পযার্থক্য ণক ণক?
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এই িরহনর সমস্যযাে পযাওেযার পহেন্ট এমন িযাহি মতণর করহত 
েহি যযাহত তযারযা ্হল আহলযাচনযা কহর একিযা সমযািযাহন আসহত 
পযাহর।

আিেযাওেযা ও 
িযাসস্যান

ক) িযাতযাহসর উপযা্যান, 
জরীহির শ্িঁহচ রযাকযার জন্য 
অণক্সহজন ও 
কযাি্থনডযাইঅক্সযাইড এর 
িূণমকযা

�) ঋতু ও আিেযাওেযা – 
আিেযাওেযার 
�যামহ�েযাণলপনযা ণিণিন্ন 
ঋতুহত �ুল, �ল ও 
উৎসি

১) প্ণতণি ণিশু িযাণিহত ্ুণি পররীক্যা করহি। (ক) সকযাহল সি 
জযানলযা ্রজযা িন্ কহর শ্য জযানলযা িযা ্রজযা ণ্হক সরযাসণর শ্রযা্ 
পহি জযানলযা/ ্ রজযাহক একিু �যাঁক করহি এিং িযাহলযা কহর নজর 
করহি ণক ণক ঘিহছ ও�যাহন? (�) রযাহত সযারযা কক্ অন্কযার কহর 
একিযা িি িচ্থ শ্জ্বহল জযানলযার িযাইহরর ণ্হক শ্�লহি। এরপর 
শ্্�হি রেহচর আহলযার শ্র�যা িহর ণক ণক ঘিহছ িযা শ্্�যা যযাহচ্ছ। 
পহরর ণ্ন শ্রেণি কহক্ ্লগত তযারযা ্ুণি পররীক্যা শ্রহক লব্ধ 
অণিজ্ঞতযা ণনহে আহলযাচনযা করহি এিং শ্নযািিুহক ্ু এক করযাে 
ণলহ� রযা�হি। িযাতযাহস শ্য নযানযান িুহলযাকিযা ঘুহর শ্িিযাহচ্ছ তযা শ্্�যা 
যযাহি। এই অণিজ্ঞতযা তযারযা আ্যান প্্যান করহত পযারহি। 
২) একণি নযািক করহত পযাহরন ণিক্যার্থরীরযা। এই নযািহকর উপজরীি্য 
ণিষে েল িযাতযাহস ণমহি রযাকযা নযানযান গ্যযাস িযাষ্পকিযা ও িুহলযাকিযাহ্র 
মহি্য কহরযাপকরন গ্যযাহসর চণরত্র, িযাতযাহসর উপযা্যান, হকযান গ্যযাস 
শ্িণি শ্কযান গ্যযাস কম রযাহক িযাতযাহস, অণক্সহজন ও কযাি্থন-ডযাই-
অক্সযাইড ণকিযাহি জরীিজগৎহক িযাঁণচহে শ্রহ�হছ এই সি তর্য ণনহে 
ণনহজহ্র মহি্য তক্থ ণিতক্থ। জলরীে িযাষ্প ণকিযাহি েে এিং ণকিযাহি 
শ্মঘ জহম যযাে শ্স ণিষেণিও এর মহি্য আসহি।]
৩) ণিশুরযা িযাতযাহসর উপযা্যাহনর িযাগ ণনহে কযাগহজর শ্গযাল চযাি্থ 
মতণর কহর রঙ শ্্হি এিং ণিণিন্ন গ্যযাহসর নযাম ণল�হি।
৪) ণিশুহক উন্নততর ণচন্তহনর জযােগযাে ণনহে যযাওেযার জন্য এমন 
কহেকণি ছণি শ্্�যাহনযা েহি, হয�যাহন িযাতযাহস ণিণিন্ন উপযা্যান 
একইিযাহি রযাহক নযা। 
৫) শ্যমন- পযােযার, কযার�যানযার অঞ্ল, িি রযাতিযার িযাহর, জগেহলর 
িযাহর, হ�যালযা সিুজ মযাহঠর পযাহি, সমুহদ্র িযাহর। এ�যাহন উপযা্যাহনর 
তযারতহম্যর ি্যপযারিযা চ্যযাহলহজির আকযাহর শ্্ওেযা রযাকহি। এর শ্রহক 
ণিশুরযা আহলযাচনযা কহর ঐ অঞ্হলর আিেযাওেযা শ্কমন েহি এিং 
শ্কযাহনযা িযাররীণরক আসুণিিযা েহি ণকনযা তযা আন্দযাজ কহর িলহি।
৬) শ্য ঋতুহত পযাঠ্যযাংিণি পিযান েহি ছযাত্র ছযাত্ররীরযা শ্সই ঋতুহক 
িযাহলযা িযাহি পয্থহিক্ি করহি ও তর্য সংগ্ে করহি। ণিক্ক 
ণিণক্কযা তযার একণি তযাণলকযা ছযাত্র ছযাত্ররীহ্র ণ্হে শ্্হিন। ছযাত্র 
ছযাত্ররীরযা শ্রেণি কহক্ ণ�হর তযাহ্র অণিজ্ঞতযা ও সংগৃেরীত তহর্যর 
আ্যান প্্যান করহি।
৭) ণিক্ক ণিণক্কযা রিরীন্দ্রনযাহরর প্কৃণত পয্থযাে শ্রহক িযাছযাই ্ুণি 
গযান ণনহে তযাহ্র চচ্থযা করযাহত পযাহরন এিং তযার সহগে নযাচ শ্ি�যাহত 
পযাহরন। আিযার কণি গযান শ্িহছ গরীণত আহল�্যও ণলহ� তযাহ্র ণ্হে
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গ) চযারপযাহির উণি্ 
এিং প্যািরী ও তযাহ্র 
িযাসস্যান, িন জগেল, 
পযােযাি মরুিূণম ন্রী ও 
সযাগহরর নরীহচ উণদ্ভ্ ও 
গযাছ

ঘ) উণদ্ভ্ ও প্যািরীর 
রযাকযার জযােগযা েযাণরহে 
যযাহচ্ছ

করযাহত পযাহরন। ঐ গরীণত আহল�্য শ্ত ণিণিন্ন ঋতুর মিণিষ্ট্যর উহলি� 
রযাকহি। 
৮) উন্নততর ণচন্তন এর জন্য এমন একণি ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ িসযাহনযা 
যযাে শ্য�যাহন এক একিযা িুকহরযা ছণি শ্কযান নযা শ্কযাহনযা ঋতুহক মহন 
কণরহে শ্্ে। হযমন ি্যযাঙ ডযাকহছ, িযান পযাকহছ, এ ণস চযাণলহে পযা 
শ্্যালযাহচ্ছ ইত্যযাণ্। ছণি গুণল শ্্�যার পর সংণলিষ্ট ঋতু এিং তযার 
অন্যযান্য মিণিষ্ট্য ণিশুরযা আহলযাচনযা করহি। ্ল ণিণতিক এক একণি 
ঋতু ণনহে আহলযাচনযা করযা শ্যহত পযাহর, পহর ণিন্ন ণিন্ন  ঋতুহক 
ণিন্ন ণিন্ন ্হল ঘুণরহে ণ�ণরহে শ্্ওেযা শ্যহত পযাহর।
৯) ণিক্ক ণিণক্কযা ছযাত্র ছযাত্ররীহ্র তযাহ্র চযারপযাহির উণদ্ভ্ ও 
প্যািরী িযাহলযািযাহি পয্থহিক্ি করহত িলহিন। ণিহিষত তযাহ্র 
িযাসস্যান- হকযারযাে রযাহক, হকযারযাে শ্্�হত পযাওেযা যযাে শ্স ণিষহে 
িযাহলযা কহর নজর কহর সমতি তর্য শ্নযাি িুহক ণল�হি। পহর শ্রেণি 
কহক্ ণ�হর ণিক্ক ণিণক্কযার ত্বেযািিযাহন তহর্যর আ্যান প্্যান ও 
আহলযাচনযা করহি।
১০) ণিক্ক ণিণক্কযা ণিণিন্ন প্যািরী ও উণদ্ভহ্র ছণি কমু্পিযার শ্রহক 
শ্ির কহর শ্্হিন। ণিক্যার্থরীরযা ঐ ছণি গুণল শ্কহি শ্কহি কযাড্থ মতণর 
করহি। তযারপর ঐ কযাড্থ ণনহে লিযাণর েহি। হয শ্য ণিক্যার্থরী যযা যযা 
কযাড্থ শ্পহেহছ শ্স তযা ণনহে ণকছু িলহি। নযাম, হকমন শ্্�হত, 
শ্কযারযাে রযাহক, ণক �যাে ইত্যযাণ্। 
১১) ণিণিন্ন পশুপযাণ� আর উণদ্ভ্ ণ্হে নতুন ণমরে জযাতরীে পশুপযাণ� 
িযানযাহনযা। হযমন- েযাসজযারু। হসগুহলযা কল্পনযা কহর আঁকযার �যাতযাে 
এঁহক শ্�লযা। পযাহি নযাম ণলহ� রযা�হি। এ ণনহে ছিযা ছণি ও গহল্পর 
িই পিযার ি্যিস্যা করযা। ণনহজরযা মজযার মজযার ছিযাও িলহত পযাহর। 
১২) উন্নততর ণচন্তন এর জন্য ণিক্ক ণিণক্কযা এমন কহেকণি 
্ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ িযানযাহিন শ্য�যাহন ণকছু অজযানযা শ্কযান প্যািরীর জরীিন 
ণনহে আহলযাচনযা রযাকহি। হযমন- ণ�তযা কৃণম, উকুন, ম্যযাহলণরেযা/
শ্ডগেরীর জরীিযািু, ছত্রযাক, প্িযাল ইত্যযাণ্। হকমন শ্্�হত, ণকিযাহি 
শ্িঁহচ রযাহক, ণক �যাে, হকযারযাে শ্িঁহচ রযাহক ইত্যযাণ্।
১৩) ণিক্ক ণিণক্কযা এলযাকযাে এমন শ্কযান শ্পযাহিযা িযাণি জণম িযা 
ন্রী /�যাল ণনি্থযাচন করহি শ্য�যাহন এক সমে অহনক গযাছ, পশু 
পযাণ� ণনহজরযাই এহস িযাসযা িযাঁিত িযা নযানযান গযাছ জলজ উণদ্ভ্ িযা 
প্যািরী িযাস করত। এ�ন শ্িিরীর িযাগ গযাছ কযািযা পহি শ্গহছ। 
আহিপযাহি রযাতিযা িযা ঘরিযাণি েহে শ্গহছ। ন্রীহত জল শ্স্রযাত মহজ 
শ্গহছ। �হল জরীি সম্পহ্র প্যাচুয্থ শ্নই। এই সি স্যান ণিক্যার্থরীরযা 
পণর্ি্থন করহি, সমরীক্যা কহর ণক ণক ক্ণত েহেহছ তযা আণিষ্যার 
কহর তযাহ্র শ্নযািিুহক ণলহ� রযা�হি। ণিক্ক ণিণক্কযা প্হেযাজহন 
সমরীক্যা পত্র মতণর কহর শ্্হিন।
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ঙ) ভ্রমি শ্রহক উণদ্ভ্ ও 
প্যািরী ণনহে প্যাপ্ত জ্ঞযান

১৪) ণিক্যার্থরীরযা একণি নযািক অণিনে করহত পযাহর। এই নযািহকর 
উপজরীি্য ণিষে েহি শ্সই সমতি পশু পযা�রীহ্র ্ুঃহ�র করযা যযারযা 
িৃক্ ধ্বংস এিং শ্পযাহিযা জণমর ্�হলর �হল অন্যত্র পযাণলহে শ্যহত 
িযাি্য েহেহছ। রযাতিযার উপর সযাপ শ্িণজ ইঁ্ুর মহর পহি রযাকহত 
শ্্�যা যযাহচ্ছ। ইহলকণরেহকর তযাহর িুহল আহছ িযা্ুি, হমযািযাইল 
িযাওেযার িসযাহনযার �হল শ্ছযাি শ্ছযাি পযাণ� শ্যমন িযাণলক, চিযাই, 
িুনিুণন, ছযাতযাহর পযাণ�র সং�্যযা এলযাকযাে কহম যযাহচ্ছ। কৃণষ জণমহত 
কিযা ণিষ শ্্ওেযাে শ্য সি পযাণ�রযা কৃণষ জণম শ্রহক �যা্্য সংগ্ে 
করত তযারযা মহর যযাহচ্ছ। এই সি ণিষে ণনহে ্ুঃহ�র ইণতেযাস 
রযাকহি এই নযািহক]
১৫) এই ণিষে ণনহে ছণি িযা গহল্পর িই রযাকহল তযা সিযাইহক পযাঠ 
করযাহনযা শ্যহত পযাহর। 
১৬) ণিক্ক ণিণক্কযা এমন একিযা ্ ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ িযানযাহিন শ্য�যাহন 
জগেল পণরষ্যার কহর িি িি েযাই রযাইজ েহচ্ছ �হল েযাণরহে যযাহচ্ছ 
প্যাকৃণতক িযারসযাম্য, ্ূণষত েহচ্ছ পণরহিি। এই অিস্যাে ণিশুহ্র 
প্ণতণক্রেযা ণক েওেযা উণচৎ তযা গুগুল �ুহল তুহল আনহত েহি এিং 
শ্স গুণল শ্্ণ�হে ণিক্যার্থরীহ্র কত্থি্য ণনহে মন্তি্য করহত িলহিন। 
প্রহম ্লগত িযাহি এিং পহি একক িযাহি িলহত পযাহর। 
১৭) ণিক্ক ণিণক্কযা ছযাত্র ছযাত্ররীহ্র ণি্্যযালহের কযাছযাকযাণছ শ্কযাহনযা 
শ্চনযা জযােগযা অরচ অহচনযা পণরহিি পণর্ি্থহন ণনহে যযাহিন। 
ছযাত্রছযাত্ররীরযা শ্স�যাহন িসিযাসকযাররী মযানুহষর জরীিন যযাপন, জরীণিকযা, 
উৎসি ণনেম কযানুন ইত্যযাণ্ ণিষে তর্য সংগ্ে কহর শ্নযাি িুহক 
ণলহ� রযা�হি। হরেিরীকহক্ ণ�হর সংগৃেরীত তহর্যর ণিণতিহত মত 
ণিণনমে করহি।
১৮) উন্নততর ণচন্তন এর জন্য ণিক্ক ণিণক্কযা এমন কহেকণি 
্ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ চ্যযাহলজি আকযাহর িযানযাহিন। 
ক) িযাণির উঠযাহন একণি ণিষির সযাপ শ্্হ� আমরযা সিযাই ওিযাহক 
লযাণঠ ণ্হে শ্মহর শ্�ললযাম- এই ণনহে ণিতক্থ। 
�) আণ্িযাসরী এক পণরিযার এলযাকযার �যাহল ণিহল শ্িহি ওঠযা পযাণ� 
ণিকযার কহর সংসযার চযালযাে- এই ণনহে ণিতক্থ। 
্ল গত ণিতহক্থর পণরহিি মতণর কহর ণিশুহ্র ণিণিন্ন যুণক্ত 
পণরহিিন করযার জন্য সযােযায্য করহি ণিক্ক ণিণক্কযারযাই।
১৯) ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীহপ একণি ভ্রমহির ্ৃি্য রযাকহি। গুগুল �ুঁহজ 
এমন একণি ্ ৃি্য ণনি্থযাচন করহিন শ্য�যাহন জরীিহ্র মহি্য প্যাকৃণতক 
িযারসযাম্য রক্যা করযা যযাহচ্ছ। ও�যাহন শ্কযাহনযা উহতিজনযা িযা আিযাণন্ত 
শ্নই। একণি সুন্দর �যা্্য িৃঙ্খল আহছ। হকযান মযানুষ শ্য�যাহন গযাছ 
কযািহত পযাহর নযা। ক্রীপণি শ্্হ� শ্িি ণকছু প্হশ্নর উতির ণিশুরযা 
শ্্হি। হযমন- “এ�যাহন শ্্�যা যযাহচ্ছ এক প্যািরী অন্য প্যানরীহক শ্মহর
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শ্�হে ণনহচ্ছ অর্থযাৎ প্যািরী েত্যযা েহচ্ছ। তযােহল ঐ জগেহল প্যািরী শ্�হকযা 
পশু গুহলযাহক শ্মহর শ্�লযা েে নযা শ্কন?” – এই প্হশ্নর উতির ণিশুরযা 
�ুঁহজ পযাওেযার শ্চষ্টযা করহি।

প্কৃণত সম্পহক্থ 
মযানুহষর অণিজ্ঞতযা

জহলর প্হেযাজনরীেতযা 
এিং জহলর অপচে শ্রযাি
আগুহনর ি্যিেযার ও তযাঁর 
সযািিযানতযা (অতরীত ও 
িত্থমযান) 

গযাহছর প্হেযাজনরীেতযা 
ণকন্তু আিজ্থনযা ও শ্িযাপ 
জগেল শ্রহক সযািিযানতযা- 
ণিষযাক্ত সযাপ ও 
শ্পযাকযামযাকি শ্রহক 
সযািিযানতযা) 

পশু ও পযাণ� শ্পযাষযার 
কযারি
প্যাচরীন েযাণতেযার শ্রহক 
যন্ত্রপযাণত (অতরীত ও 
িত্থমযান) 

পযারর ও িযাতুর ি্যিেযার 
কযাহঠর গুণি শ্রহক চযাকযা 
ও আিুণনক গযাণি শ্ঘযািযা 
শ্িষজ উণদ্ভহ্র 
প্হেযাজনরীেতযা, তযার 
ি্যিেযার – েযাণরহে যযাওেযা 
শ্িষজ গযাহছর শ্�যাঁজ।

ণিক্ক ণিণক্কযারযা এই অি্যযাহে ণতনণি সমরীক্যা করযাহিন ণিক্যার্থরীহ্র 
মযাি্যহম। 
(ক) জহলর ি্যিেযার
(�) আগুহনর ি্যিেযার
(গ) পশু ও পযাণ� শ্পযাসযা ও তযাহ্র ি্যিেযার
(ঘ) পযারর ও িযাতুর ি্যিেযার 
আরও একণি সমরীক্যা েহি নরীহচর ্ুণি ণিষে ণনহে। 
(ক) গযাহছর প্হেযাজনরীেতযা- হিযাপ আগযাছযা ও আিজ্থনযা শ্রহক 
সযািিযানতযা, সযাপ শ্পযাকযামযাকি শ্রহক সযািিযানতযা 
(�)  হিষজ উণদ্ভহ্র প্হেযাজনরীেতযা, তযার ি্যিেযার – েযাণরহে যযাওেযা 
শ্িষজ উণদ্ভ্। 
তৃতরীে সমরীক্যাণি েহি—
(ক) প্যাচরীন েযাণতেযার শ্রহক যন্ত্রপযাণত (অতরীত ও িত্থমযান) 
(�) কযাহঠর গুণি শ্রহক চযাকযা ও আিুণনক গযাণি শ্ঘযািযা 
এই ণতনণি সমরীক্যা ণিশুর পয্থহিক্ি ও ণিহলিষি ক্মতযার উপর 
ণিণতি কহর সংগণঠত করহত েহি। এগুণল ণনহে তযারযা ণনহজহ্র 
এলযাকযাে সমরীক্যা চযালযাহি। ্লগত িযাহি িযা ি্যণক্তগত িযাহিও 
সমরীক্যার শ্িহষ তযারযা তর্যগুণল ণনহে ্ লগত আলচনযাে িসহি এিং 
একণি শ্মৌণ�ক ণরহপযাি্থ িযানযাহি। হসগুণল ্ লগতিযাহি তযারযা শ্রেিরীহক্ 
উপস্যাপন করহি। এই সমহে তযারযা যযাহত সংণলিষ্ট িব্দ ি্যিেযার 
করহত পযাহর শ্স ি্যপযাহর ণিক্ক ণিণক্কযা যত্নিযান েহি।
২) ণিক্ক ণিণক্কযা ছযাত্র ছযাত্ররীহ্র ণনহে গযাহছর প্হেযাজনরীেতযা ও 
শ্িষজ উণদ্ভহ্র প্হেযাজনরীেতযা ণনহে ্লগত সমরীক্যা চযালযাহত 
পযাহরন। এলযাকযাে এমন কহেকণি স্যান শ্িহছ ণনহত েহি শ্য�যাহন 
এক সমে প্চুর গযাছপযালযা ণছল অরচ এ�ন গযাহছর সং�্যযা িরীষিিযাহি 
কহম শ্গহছ এিং শ্য�যাহন প্চুর পণরমযাহি শ্িষজ উণদ্ভ্ ও িযাকপযাতযা 
পযাওেযা যযাে। হস�যানকযার মযানুষজহনর সহগে শ্্�যা কহর করযা িলযা 
এিং ণিণিন্ন কযান্ড মূল িযাকপযাতযা ছযাল ডযাল এিং ণন্ি্থন সংগ্ে 
করযা এই সমরীক্যার উহদ্ি্য। হরেণিকহক্ ণ�হর এহস শ্িষজ গযাছগুণলর 
গুিযাগুন ণনহে আহলযাচনযা কহর প্ণতণি গযাহছর নযাহম পযাহি তযা 
সংহক্হপ ণলণপিদ্ধ করহত েহি ণিশুহ্র।
৩) ণিশুহ্র সযাহর ণনহে ণিক্ক ণিণক্কযা শ্রেণিকহক্ একণি শ্ছযাি 
ণমউণজেযাম মতণর করহত পযাহরন শ্য�যাহন পযারহরর িুকহরযা শ্রহক এ 
যুহগর অস্ত্র িস্ত্র এিং আিুণনক েযাণতেযাহরর নযানযান শ্রণপ্কযা মতণর 
কহর রযা�যা যযাে। অন্যণ্হক কযাহঠর চযাকযা শ্রহক ণিণিন্ন গযাণির 
শ্রণপ্কযাও সংগ্ে কহর সযাজযান শ্যহত পযাহর। একণি ণিগ িুহক এই 
ণিিত্থহনর িযারযাণি ণিণিন্ন ণচহত্রর সযােযাহয্য তুহল িরযা যযাে।
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৪) চযাকযা পযারর ইত্যযাণ্ ণনহে ণিণিন্ন ছণি ছিযা ও গহল্পর িই 
পিযাহনযার ি্যিস্যা করযা শ্যহত পযাহর। পিযার শ্িহষ ণিশুরযা আহলযাচনযাে 
িসহত পযাহর। ণনহজহ্র মতযামত জযানযাহত পযাহর। 
৫) আহলযাচ্য ণিষে ণনহে কহেকণি ্ ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ মতণর করযা শ্যহত 
পযাহর। হযমন- আণ্ম মযানুহষরযা ণকিযাহি পযারর ি্যিেযার করত এিং 
আগুহনর ি্যিেযার শ্ি�যার পর ণকিযাহি তযাহ্র �যা্্যযাি্যযাস ি্হল 
যযাে, হিহষ শ্লযােযার আণিষ্যার ণকিযাহি তযাহ্র সমতি জরীিন িযারযাই 
পণরিণত্থত কহর শ্্ে। এ ণিষহে ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ মতণর করযা যযাে। 
এণি শ্রহক ণিশুরযা শ্িষ পয্থন্ত ণসদ্ধযাহন্ত উপনরীত েহি ণকিযাহি অতরীত 
শ্রহক মযানি সি্যতযা ণিিণত্থত েহেহছ। 

জরীণিকযা ও সম্প্ ক) এলযাকযা ণিণতিক জরীিন 
িযারি ও প্কযার

�) জরীণিকযা ও নযানযা 
রকহমর েযাহতর কযাজ 
কুণির ণিল্প- ণিহল্পর 
উপযা্যান

১) ছযাত্র ছযাত্ররীরযা ণনহজহ্র এলযাকযাে ণিণিন্ন জরীণিকযাে/হপিযাে ণনযুক্ত 
ি্যণক্তহ্র সযাক্যাৎকযার শ্নহি। তযাহ্র কযাছ শ্রহক তযাহ্র জরীণিকযা 
সম্পণক্থত ণিণিন্ন তর্য সংগ্ে কহর সমরীক্যা পহত্র ণল�হি। 
সমরীক্যাপহত্রর নমুনযা নরীহচ শ্্ওেযা েল। তহি এহক্হত্র এলযাকযা 
ণিণতিক ণকছুিযা পণরিত্থন কহর ণনহত েহি। ণিক্ক/ণিণক্কযা এ 
ণিষহে ণিহিষ নজর রযা�হিন। ছযাত্রছযাত্ররীরযা পহর শ্রেিরীকহক্ ণ�হর 
সংগৃেরীত তহর্যর আ্যান প্্যান ও আহলযাচনযা করহি। 
২) ছযাত্র ছযাত্ররীরযা িযাণির আহস পযাহির যণ্ শ্কযাহনযা ণিল্প কযার�যানযা 
রযাহক তযােহল ণিক্ক ণিক্কযার সযাহর তযােহল ণিক্ক ণিণক্কযার 
সযাহর তযা পণর্ি্থন করহি তর্য সংগ্ে কহর শ্নযািিুহক ণল�হি। 
৩) ছযাত্রছযাত্ররীরযা িযাণির িিহ্র কযাছ শ্রহক এিং এলযাকযার/পযািযার 
িেস্ মযানুহষর কযাছ শ্রহক ণিণিন্ন শ্লযাক গযাঁরযা সংগ্ে কহর শ্নযািিুহক 
ণল�হি। এর সযাহর শ্কযাহনযা ণিহিষ অঞ্হলর ণিহিষ শ্লযাক সগেরীত 
রযাকহল তযা সংগ্ে করহি। হলযাক সগেরীহতর ণিল্পরীহ্র সযাহর সযাক্যাৎ 
কহর সগেরীতণির রচনযা কযাল িযা ণক িরহনর গযান এণি শ্স ণিষহে ও 
শ্জহন শ্নহি এিং শ্নযািিুহক নণরিুক্ত করহি। 
৪) ছযাত্রছযাত্ররীরযা তযাহ্র সংগৃেরীত তহর্যর ণিণতিহত ণি্্যযালে প্যাগেহি 
শ্লযাক উৎসি করহত পযাহর।
৫) ণিক্ক ণিণক্কযা ছযাত্র ছযাত্ররীহ্র এলযাকযার ও আহি পযাহির পুরহনযা 
মণন্দর, িযাণি, হছযাি ণিলযা পযােযাি ও গুেযা  ইত্যযাণ্ পণর্ি্থহন ণনহে 
যযাহিন। অহনক সমে এ সমতি পুরহনযা মণন্দর িযাণি িযা গুেযার 
শ্্ওেযাহল নযানযা ছণি আঁকযা শ্্�হত পযাওেযা যযাে। ছযাত্র ছযাত্ররীরযা তযা 
িযাহলযা িযাহি পয্থহিক্ি কহর একণি ণরহপযাি্থ মতণর করহি। পহর 
শ্রেণিকহক্ ণ�হর ণিক্ক ণিণক্কযার ত্বেযািিযাহন তহর্যর আ্যান প্্যান 
করহি ও আহলযাচনযা করহি। হস সকল ণিষে তর্য সংগ্ে করহি।
৬) ণিক্যার্থরীরযা একণি মূকযাণিনে ও করহত পযাহর। 
এ�যাহন ণিশুরযা মযানুহষর জরীণিকযার পণরচে ণ্হত নযানযা রকম অগে 
িগেরী কহর শ্িযািযাহনযার শ্চষ্টযা করহি। এক একণি ্ল এক একণি 
এলযাকযার শ্িৌহগযাণলক পণরহিি অনুসযাহর ণিণিন্ন জরীণিকযার �ুঁণিনযাণি 
ি্যযাপযার পণরণচত করহি অন্য ণিশুহ্র কযাহছ।
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গ) প্রযাগত ণিক্যা ছযািযাই 
ণিল্প সৃণষ্ট এিং তযাঁর 
িযারযািযাণেকতযা 

শ্স শ্ক্হত্র তযারযা করযা নযা িহল অণিনে কহর শ্্�যাহি এিং ঐ ্ হলর 
একজন উপযুক্ত িব্দ ি্যিেযার কহর জরীণিকযাণি সম্পহক্থ ্ ু  এক করযা 
জযানযাহি। 
৭) ণিণিন্ন জরীণিকযা ণনহে ছণি গহল্পর িই সংগ্ে কহর ণিশুহ্র 
পিযান শ্যহত পযাহর এিং পহর আহলযাচনযা করযা শ্যহত পযাহর। এই 
িরহির পুতিক সংগ্ে কহর ণি্্যযালে িযা শ্রেিরীকক্ ণিণতিক গ্ন্যাগযার 
ণনরমযান করযা শ্যহত পযাহর। 
৮) আমযাহ্র রযাহজ্য ণিণিন্ন এলযাকযাে শ্য ণিণচত্র জরীণিকযা ও শ্পিযা 
আহছ তযা ণনহে একণি ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ মতণর করযা যযাে। হযমন- 
পুহরযাণেত জরীণিকযা, ণেজহিহ্র জরীণিকযা, হরেহনর মহি্য গযান শ্িযানযাহি, 
জরীণিকযা, সমুহদ্র জযােযাহজর নযাণিক, উহিযা জযােযাহজর এেযার শ্েযাহ্রেস, 
েযাস্পযাতযাহলর আেযার জরীণিকযা ইত্যযাণ্। এগুণল ণনহে ণিশুহ্র মহি্য 
আহলযাচনযা করযা শ্যহত পযাহর। শুিু চযাকণর িযা ডযাক্তযার ইণজিণনেযার নে, 
আজকযাল েহরক রকহমর জরীণিকযা আহছ যযা আরেে কহর মযানুহষর 
শ্িঁহচ আহছ।  
৯) এলযাকযা ণিণতিক ণিণিন্ন কযাহজর প্িিতযাহক শ্কন্দ্র কহর অন্য 
একণি ্ৃি্য রেযাি্য ণক্পও িযানযাহনযা শ্যহত পযাহর। তহি এ শ্ক্হত্র 
ণিক্ক ণিণক্কযাহ্র উপযুক্ত িব্দ ি্যিেযার কহর ণিষেণিহক ণিশুর 
কযাহছ সযািলরীল কহর তুলহত েহি।
১০) ছযাত্র ছযাত্ররীরযা িযাণির আহি পযাহির যণ্ শ্কযাহনযা ণিল্প কযার�যানযা 
রযাহক তযােহল ণিক্ক ণিক্কযার সযাহর তযােহল ণিক্ক ণিণক্কযার 
সযাহর তযা পণর্ি্থন করহি তর্য সংগ্ে কহর শ্নযািিুহক ণল�হি। 
১১) স্যানরীে শ্কযাহনযা শ্মলযাে ছযাত্র ছযাত্ররীহ্র ণনহে ণগহে ও�যাহন স্টহল 
পযাওেযা যযাে এমন েযাহতর কযাজ শ্্�যাহনযা শ্যহত পযাহর। ণিশুরযা একণি 
ণিতৃিত তযাণলকযা মতণর করহত পযাহর। তযারযা শ্কযান গ্যাম িযা শ্জলযা 
শ্রহক আসহছ তযার তর্য শ্নওেযা শ্যহত পযাহর। তযারযা কতণ্ন িহর 
এই কযাজগুণল করহছ এিং এহত তযাহ্র মযাণসক আে এর পণরসং�্যযান 
ণনহত পযাহর ণিশুরযা।  
১২) তযারযা এমন একণি নযািক করহত পযাহর শ্য�যাহন রযাকহি গ্যাহম 
শ্য সমতি কুণির ণিল্প মতণর েে তযা ণনহে ণজজ্ঞযাসযািযা্ ও কহরযাপকরন 
১৩) শ্্ি ণিহ্হির ণিণিন্ন েযাহতর কযাহজর একণি ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ 
শ্্�যাহনযা শ্যহত পযাহর। ঐ কযাজগুণল শ্রহক উৎপযাণ্ত দ্ি্য গুণল 
শ্কযান শ্ক্হত্র ি্যিহৃত েে তযা জযানযাহনযা শ্যহত পযাহর। প্রহম ছণি 
শ্্হ� ণিশুরযাই ণনহজরযা জরীণিকযাগুণলর পণরচে ণ্হত পযাহর। হিহষ 
ঐ ণক্হপই সমতি জরীণিকযার পণরচে শ্্ওেযা শ্যহত পযাহর।
১৪) সংণলিষ্ট এলযাকযাে শ্কযান শ্কযান পণরিযার েযাহতর কযাহজর সযাহর 
যুক্ত রযাকহল ণিক্ক ণিণক্কযা ঐ িরহির পযািযাে ছযাত্র ছযাত্ররীহ্র ণনহে 
যযাহিন। েযাহতর কযাহজর �ুঁণিনযাণি তযারযা শ্্�হি এিং �ির শ্নহি ঐ 
কযাহজর জন্য তযাহ্র প্রযাগত ণিক্যা কতিযা প্হেযাজন যণ্ নযা েে 
তহি তযারযা ওিযা ণি�হল ণকিযাহি, ঐ জরীণিকযা ণনহে তযাহ্র
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ঘ) হলযাক ণিল্প- গল্প, গযান, 
নযাচ ণচত্র ণিল্প

পণরিযাহরর ণিশুরযা কতিযা উৎসযােরী এিং ণি�হছ শ্কমন ইত্যযাণ্ 
ণিণিন্ন ণিষহে পহর শ্রেিরীকহক্ ণ�হর এহস তযারযা ণনহজহ্র মহি্য 
আহলযাচনযাে করহি এিং ্ লগতিযাহি তযাহ্র মতযামত ্ যান করহি। 
১৫) ণিণিন্ন েযাহতর কযাহজর সযাহর িহু গল্প এিং গযান যুক্ত রযাকহত 
পযাহর। হসগুণল সংগ্ে কহর শ্রেিরীকহক্ অনুষ্যান করযা শ্যহত পযাহর। 
অন্য ণ্হক ঐ ্ক্তযাও শ্য �ুিই মূল্যিযান, ্যামরী এিং সৃজনিরীল, 
শ্সণি শ্য প্রযাগত ণিক্যার শ্চহে গুরুত্বপূি্থ তযা শ্িযািযাহনযার জন্য শ্কযান 
ছিযা িযা গযান রচনযা করহত পযাহরন ণিক্ক ণিণক্কযা। ছযাত্র ছযাত্ররীহ্র 
মযাি্যহম ঐ গযান মতণর করযা যযাে।
১৬) ণিণিন্ন েযাহতর কযাহজর সহগে যুক্ত ণিল্পরীহ্র স্বযাস্্য সমস্যযা শ্্�যা 
ণ্হত পযাহর। প্যারণমক ণিক্যার অিযাহি এই সমস্যযা আরও গিরীর 
েহত পযাহর। তযা ণনহে শ্কযান নযাণিকযার ি্যিস্যা করযা শ্যহত পযাহর। 
১৭) শ্কযান ণিণিষ্ট ণিল্পরী ণযণন আসহল ণনরক্র অরচ তযার ণিল্প সৃণষ্ট 
ণিশ্িণন্দত তযার জরীিন কযাণেনরী ণনহে ছণি ও গহল্পর িই পিযার জহন্য 
শ্্ওেযা শ্যহত পযাহর।
১৮) কুণির ণিল্প িযা েযাহতর কযাহজর সহগে যুক্ত ণিল্পরীরযা শ্কমন লিযাই 
কহর ঐ জরীণিকযা িযাঁণচহে শ্রহ�হছন এ ি্যপযাহর ্ ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ মতণর 
করযা শ্যহত পযাহর। ণিল্প চচ্থযার জন্য েেত শ্কযান প্রযাগত ণিক্যা লযাহগ 
নযা তিু ণিক্যা রযাকহল শ্য ঐ ণিল্প অহনক শ্িণি স�লিযাহি িযাজযারগত 
করযা শ্যহত পযারত শ্স ণিষহেও ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ করযা শ্যহত পযাহর।
১৯) ছযাত্রছযাত্ররীরযা িযাণির িিহ্র কযাছ শ্রহক এিং এলযাকযার/পযািযার 
িেস্ মযানুহষর কযাছ শ্রহক ণিণিন্ন শ্লযাক গযাঁরযা সংগ্ে কহর শ্নযািিুহক 
ণল�হি। এর সযাহর শ্কযাহনযা ণিহিষ অঞ্হলর ণিহিষ শ্লযাক সগেরীত 
রযাকহল তযা সংগ্ে করহি। হলযাক সগেরীহতর ণিল্পরীহ্র সযাহর সযাক্যাৎ 
কহর সগেরীতণির রচনযা কযাল িযা ণক িরহনর গযান এণি শ্স ণিষহে ও 
শ্জহন শ্নহি এিং শ্নযািিুহক নণরিুক্ত করহি। 
২০) ছযাত্রছযাত্ররীরযা তযাহ্র সংগৃেরীত তহর্যর ণিণতিহত ণি্্যযালে প্যাগেহি 
শ্লযাক উৎসি করহত পযাহর।  
২১) ণিক্ক ণিণক্কযা ছযাত্র ছযাত্ররীহ্র এলযাকযার ও আহিপযাহির পুরহনযা 
মণন্দর, িযাণি, হছযাি ণিলযা পযােযাি ও গুেযা ইত্যযাণ্ পণর্ি্থহন ণনহে 
যযাহিন। অহনক সমে এ সমতি পুরহনযা মণন্দর িযাণি িযা গুেযার 
শ্্ওেযাহল নযানযা ছণি আঁকযা শ্্�হত পযাওেযা যযাে। ছযাত্র ছযাত্ররীরযা তযা 
িযাহলযা িযাহি পয্থহিক্ি কহর একণি ণরহপযাি্থ মতণর করহি। পহর 
শ্রেণিকহক্ ণ�হর ণিক্ক ণিণক্কযার ত্বেযািিযাহন তহর্যর আ্যান প্্যান 
করহি ও আহলযাচনযা করহি। হস সকল ণিষে তর্য সংগ্ে করহি।
২২) ণিক্ক ণিণক্কযা স্যানরীে শ্কযান শ্লযাক নৃত্য িযা শ্লযাক সগেরীত 
ণিল্পরীহক ণনহে ণি্্যযালহে অনুষ্যান করহত পযাহরন। ণিশুরযা িযাণি শ্রহক 
প্চণলত শ্কযাহনযা শ্লযাক সগেরীত িযা শ্লযাক নৃত্য ণিহ� আসহত
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পযাহর এিং শ্রেণি কহক্ অনুষ্যান করহত পযাহর। 
২৩) ণিশুরযা তযাহ্র ড্রণেং �যাতযাে ণনহজহ্র �ুিরী মত শ্য িযাহি ইচ্ছযা 
ছণি আঁকহত পযাহর এিং রং করহত পযাহর। সযািযারি মযানুষ, গ্যাম 
িযাংলযা  ও সযািযারি জরীিন যযাহত প্ণত�ণলত েে তযার ণ্হক লক্্য 
রযা�হত েহি। হলযাক কযাণেনরী িলযার জন্য স্যানরীে শ্কযানও গল্প 
িণলহেহক আনযা শ্যহত পযাহর।
২৪) শ্লযাক কযাণেনরী িলযার জন্য স্যানরীে শ্কযান মযানুষ িযা িেস্ ্যা্ু 
িযা ণ্্যাহক শ্ডহক আনযা শ্যহত পযাহর।
২৫) এমন একণি ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ মতণর করযা যযাে শ্য�যাহন শ্লযাক 
নযাচ ও শ্লযাক গযান শ্্�যাহনযা েহি। ণিণিন্ন এলযাকযা ও রযাহজ্যর শ্লযাক 
নযাচ ও শ্লযাক গযান শ্্ণ�হে ণিশুহ্র মহি্য আহলযাচনযা করযা শ্যহত 
পযাহর এিং ণপ্ে গযানণি শ্ি�যা শ্যহত পযাহর।

আমযাহ্র আকযাি

ক) আহলযা ছযােযার শ্�লযা 
– ণ্ন আর রযাণত্রর ণিজ্ঞযান 
– চযাঁহ্র ণপহঠ আহলযা – 
পূণি্থমযা অমযািস্যযার সূত্র

১) পযাঠ্যপুতিহক শ্য িরহন পররীক্যা ণনররীক্যা রহেহছ তযা ণিক্ক ণিণক্কযা 
অিি্যই করযাহিন। তহি তহি প্ণতণি ণিশুর ণনজস্ব শ্িযাি মতণর 
করযার জন্য একণি কযাজ িযাণির জন্যও ণ্হত পযাহরন। ণতণন ণিশুহ্র 
িলহত পযাহরন শ্য তযাহ্র িযাণির ছযাহ্ িযা �যাঁকযা মযাহঠ শ্য�যাহন শ্িযার 
শ্রহক সন্্যযা পয্থন্ত সূহয্থর আহলযা পয্থযাপ্তিযাহি সরযাসণর পহি শ্স�যাহন 
একণি লযাণঠ পুঁহত শ্্হি। হিযার ছিযাে লযাণঠণির ছযােযা ণক িযাহি পিহছ 
তযা পয্থহিক্ি কহর ঐ লম্বযালণম্ব গুঁহিযা চুন, আিরীর িযা কযাঠকেলযা 
ণ্হে রযা�হি, পহর সকযাল ৯িযাে, হিলযা ১১িযাে, ্ ু পুর ১২িযাে, ১িযাে, 
ণিহকল ৩শ্ি এিং শ্িহষ সন্্যযা ৫িযাে িযা ৬িযাে। ছযােযা িরযাির ঐ 
রং ছণিহে শ্্হি। পহর লযাণঠণির ছযােযাগুণলর একণি কল্পণচত্র মতণর 
কহর পয্থহিক্ি সমে উহলি� কহর একণি শ্ছযাট্ট সমরীক্যা পত্র মতণর 
করহি ঐ ণিশু। সমরীক্যা পহত্র সূহয্থর সহগে ছযােযা সম্পক্থ ণনরূপি 
এিং ছযােযাগুণল ক্রম ণনি্থযারি এিং সিহচহে লম্বযা ও সিহচহে শ্ছযাি 
ছযােযার সমে ণনি্থযারি, সূয্থ ণক ঘুরহছ ণক অন্য ণকছু ঘিহছ এ�যাহন? 
এই সি চ্যযাহলহজির উতির ণিশুরযা �ুঁজহি। 
২) সূয্থ ণক ণনহজ ঘুরহছ নযা অন্য ণকছু ঘিহছ – এই প্হশ্নর উতির 
ণিশু যযাণন্ত্রকিযাহি নযা িুহি ণ্হত পযাহর অরিযা িুল ণ্হত পযাহর। এই 
ণিষহে শ্িযাি মতণর করহত নযাগরহ্যালযাে চিযার সমে চযাণরপযাি সহর 
সহর যযাে শ্কন এই িরহির চ্যযাহলহজির শ্মযাকযাণিলযা করহত ণ্হত 
েহি। এই অণিজ্ঞতযা শ্রহক তযাহক কহেকণি চ্যযাহলহজির উতির 
আণিষ্যার করহত ণ্হত েহি।
৩) ণিক্ক ণিণক্কযা ছযাত্র ছযাত্ররীহ্র িযাণিহত একণি পররীক্যা চযালযাহত 
িলহিন। অন্কযার ঘহর িচ্থ জ্বযাণলহে তযার সযামহন একণি শ্গযাল িল 
িন িন শ্ঘযারযাহি আর লক্্য করহি ণকিযাহি আহলযাে িহলর একিযা 
অংি আহলযাণকত েহচ্ছ এিং অন্য একিযা অংি অন্কযার শ্রহক 
যযাহচ্ছ। এ ণনহে প্শ্ন রযাকহি। (ক) িহরযা তুণম একিযা ণপপহির 
মত। িহলর উপর িহস আহছ। এিযার লক্্য কর ণকিযাহি ণ্ন আর
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�) আকযাহির 
শ্জ্যযাণতষ্মণ্ডলরী – মেযাকযাি 
অণিযযান

রযাত ঘিহছ। (�) এ�যাহন সূয্থ িলহত শ্কযান িস্তুহক িযািযা েহেহছ?  
অন্যণ্হক আরও একণি শ্ছযাি িলহক িি িহলর পযাহি শ্রহ� তযাহক 
চযারণ্হক শ্ঘযারযাহল ঐ িহচ্থর আহলযা িযা তযার ছযােযা শ্কমন িযাহি এহক 
অহন্যর উপর পিহি তযা পররীক্যা কহর শ্্�হত িলহিন। একই রকম 
িযাহি সমরীক্যাপহত্র তযাহ্র মতযামত ণ্হত িলহিন। এই িযাহি পূণি্থমযা 
ও আমযািস্যযার রেস্য উদ্যাণিত েহত পযাহর। 
উপহরর প্ণতণি কৃত্যযাণলহত ণিশুরযা শ্রেণিকহক্ ্ লগতিযাহি ণিষেণি 
ণনহে আহলযাচনযা করহি এিং মূলত ণতনণি ণিষহে ণসদ্ধযান্ত গ্েি 
করহি। (ক) আকযাহির সূহয্থর সহগে পৃণরিরীর িস্তুর ছযােযার পণরিত্থন, 
(�) ণ্ন রযাণত্র ণকিযাহি েহি, (গ) চযাঁহ্র আহলযা কমযা িযািযা এিং 
পূণি্থমযা আমযািস্যযার রেস্য।     
৪) ণিক্ক ণিণক্কযার সযােযায্য ণনহে ছযাত্রছযাত্ররীরযা কহেকণি মহডল 
িযানযাহি। সূয্থ পৃণরিরী ও চযাঁ্- এই ণতন জহনর সম্পক্থ ণনহে কযাগহজর 
মন্ড আর তযার ণ্হে একণি কযাড্থ শ্িযাহড্থর মহডল মতণর করহত পযাহর। 
তযাহ্র ণিণিন্ন আিস্যাহন ণক ণক পণরণস্ণত মতণর েহত পযাহর তযার 
তযাণলকযা মতণর করহি এিং ণনহজরযাই তযার সম্ভযাি্য উতির মতণর 
করহি। 
৫) ণিষেণি ণনহে ছণি গহল্পর িই পিহত শ্্ওেযা শ্যহত পযাহর। পযাহঠর 
শ্িহষ আহলযাচনযা করযা শ্যহত পযাহর। 
৬) ণিষেণি ণনহে একণি ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ মতণর করযা শ্যহত পযাহর 
এিং এই ণতনণি ণিষে ণনহেই ণিশুর কযাহছ চ্যযাহলজি আহলযাচনযার 
জন্য রযা�যা যযাে। প্যারণমক ণিষেগুণল শ্্�যার পর ণিশুরযা ণিণিন্ন 
পণরণস্ণত ণনহে আহলযাচনযা করহি এিং শ্িহষ আিযার ণক্পণি শ্্হ� 
ণসদ্ধযান্ত ণনহত পযাহর। হিহষ কহেকণি জণিল আিস্যান তযাহ্র 
আহলযাচনযার জন্য শ্্ওেযা শ্যহত পযাহর। হযমন- (ক) ণ্হনর শ্িলযাে 
ণক আকযাহি চযাঁ্ শ্্�যা যযাে? (�) অমযািস্যযার রযাহত ণক চযাঁ্ রযাকহত 
পযাহর? (গ) পূি্থ আমযািস্যযার সমে চযাঁ্ শ্কযান সমে আমযাহ্র আকযাি 
শ্পণরহে যযাে িহল মহন কহরযা। 
৭) ণিক্ক ণিণক্কযা ণিশুহ্র আকযাি শ্্�যা ও শ্চনযাহনযার ি্যিস্যা 
করহিন। হয শ্কযাহনযা সন্্যযাে ণতণন ছযাত্রছযাত্ররীহ্র জন্য ণিহিষ ক্যাহসর 
ি্যিস্যা করহত পযাহরন ধ্রুিতযারযা সে ণিণিন্ন তযারযা মণ্ডল শ্চনযাহনযার 
ি্যিস্যা করহত পযাহরন। উপরন্তু চযাঁহ্র িযািযা কমযা গিরীরিযাহি নজর 
করযার ণ্হকও উৎসযাণেত করহত পযাহরন। এ ি্যপযাহর ণিক্ক 
ণিণক্কযা একণি শ্ছযাট্ট সমরীক্যা পত্র রচনযা কহর ণিশুহ্র েযাহত ণ্হত 
পযাহরন। তযারযা ণক ণক শ্্�ল এিং শ্কযান পণরণস্ণতহত ণক ঘিহছ 
এিং শ্কন ঘিহছ শ্স সম্পহক্থ তযাহ্র মতযামত এই সমরীক্যা পহত্র 
উহঠ আসহি।
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৮) ণিণিন্ন তযারযামণ্ডল ও মেযাকযাি অণিযযান ণনহে নযানযান ছণির গল্প 
ণিশুহ্র পযাহঠর জন্য শ্্ওেযা শ্যহত পযাহর। ছণিগুহলযা শ্্�যা েহে 
শ্গহল এিং করযা গুহলযা পিযা েহে শ্গহল তযারযা আহলযাচনযাে িসহত 
পযাহর এিং রযাহতর আকযাি শ্্হ� ঐ জ্ঞযান ি্যিেযার কহর ণনহজহ্র 
িযাতিি অণিজ্ঞতযা িযাণিহে ণনহত পযাহর।
৯) ণিশুরযা শ্সৌরজগৎ এিং মেযাকযাি অণিযযান ণনহে ণিণিন্ন ছণি 
�িহরর কযাগজ শ্রহক শ্কহি একণি ণিগ িুক মতণর করহত পযাহর। 
ণিক্ক ণিণক্কযা ঐ সমতি ছণির ণনহচ সংণলিষ্ট ও উপযুক্ত িব্দ ণলহ� 
ণনহত উৎসযাণেত করহিন।
১০) এই ণিষেণি ণনহে �ুি সুন্দর ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ রহেহছ। তহি 
এই ণক্পণিহক এমন িযাহি সযাজযাহত েহি যযাহত ণিশু ণিষেণিহক 
গহিষিযার ্ৃণষ্টহত শ্্�হত পযাহর এিং সমহিত আহলযাচনযা ও 
অণিজ্ঞতযার ণনণরহ� ঐ চ্যযাহলহজির একণি যুণক্তসগেত সমযািযান শ্ির 
করহত পযাহর। গুগুল �ুঁহজ মেযাকযাহির শ্জ্যযাণতস্মণ্ডলরী ও সমপ্ণতক 
মেযাকযাি অণিযযান ণনহজ ্ ু ণি আলযা্যা ্ ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ িযানযাহনযা শ্যহত 
পযাহর। এ�যাহন শ্যমন ণিণিন্ন তযারযামণ্ডহলর শ্�যাঁজ �ির পযাওেযা যযাহি 
শ্তমণন িযারতসে অন্যযান্য শ্্হির মেযাকযাি অণিজযাহনর একণি তর্য 
ণচত্রও শ্্�যাহনযা শ্যহত পযাহর। এই প্ণক্রেযাে উপযুক্ত িহব্দর ি্যিেযাহরর 
ণিষেণিহক ণিক্ক ণিণক্কযা অিি্যই মযারযাে রযা�হত েহি

মযানুহষর পণরিযার ও 
সমযাজ

ক) মনুষ্য সমযাজ – 
পণরিযার ও আত্মরীেতযা, 
িযাররীণরক িযাহি অক্মহ্র 
সেহযযাণগতযা, নযাররী 
পুরুহষর কযাজ, সমযান 
ময্থযা্যা ণিণিন্ন িরহনর 
মনুষ্য সমযাজ।

১) ণিক্ক ণিণক্কযা ছযাত্রছযাত্ররীহ্র  তযাহ্র পণরিযাহরর সযাহর যুক্ত 
এিং পযািযাে ণিণিন্ন শ্পিযাে যুক্ত ি্যণক্তহ্র কযাজ িযাহলযা িযাহি 
পয্থহিক্ি কহর একণি ণরহপযাি্থ মতণর করহত িলহিন। 
২) ণিক্ক ণিণক্কযা পণরিযার ও সমযাহজর মযানুষহ্র িযাহলযািযাহি 
পয্থহিক্ি কহর ছযাত্র ছযাত্ররীহ্রহক একণি ণরহপযাি্থ মতণর করহত 
িলহিন। পহর শ্রেণিকহক্ ণ�হর ছযাত্র ছযাত্ররীরযা সংগৃেরীত তহর্যর 
আ্যান প্্যান ও আহলযাচনযা করহি। পয্থহিক্হির সমে শ্য ণিষেগুণল 
ণিহিষিযাহি নজর কহর তর্য সংগ্ে করহি তযার একণি তযাণলকযা
৩) এ ণনহে একণি অনুষ্যান করযা শ্যহত পযাহর। 
এই নযািহকর ণিষে েহি আমযাহ্র শ্্হি শ্য ণিণিন্ন িরহনর সমযাজ 
আহছ শ্স সম্পহক্থ ণিশুহ্র অিগত করযাহনযা। হকযান সমযাহজর 
ণনেমই শ্য শ্ছযাি নে তযা শ্িযািযাহনযা প্হেযাজন। হযমন- মযাতৃতযাণন্ত্রক 
সমযাজ, মযা শ্য�যাহন সি সমে কত্র্থরী। এই সমযাহজ নযাররীহ্র সম্মযান 
সি্থতিযাহি রণক্ত েে। তহি শ্িষ পয্থন্ত এই িযাহি শ্িষ করহত 
েহি শ্য এক সমযাজ য�ন অন্য সমযাহজর সহগে ণমহল ণমহি এক 
অ�ন্ড িযারত মতণর কহর ত�ন আমযাহ্র শ্্ি সিযার শ্সরযা েহে 
যযাে। কত মিণচত্র তিু িযারত ঐক্যিদ্ধ এই িযািনযার প্সযার করহত 
েহি।
৪) এমন একণি ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ মতণর করযা যযাে শ্য�যাহন ণিণিন্ন 
িরহনর মযানুষ ণিণিন্ন িরহনর শ্পিযার সহগে যুক্ত। নতুন নতুন কযাজ 
আজকযাল যুক্ত েহেহছ। হযমন- ণিহকল শ্িলযাে ণ�স রিযাই শ্�হত
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�) চযাহষর শ্সকযাল ও 
একযাল

গ) মযানুষ ছযািযা অন্য 
প্যািরীর সমযাজ – মযানুহষর 
সমযাহজর তযাহ্র িূণমকযা

ইহচ্ছ েহেহছ। হ�যান করহতই ঘহরর ্রজযাে একজন ণ�স রিযাই 
ণনহে েযাণজর। হিযাহিযা অহিযা চযালহকরযা সকযাল শ্রহক রযাণত্র পয্থন্ত 
যযাত্ররীহ্র শ্সিযা কহর যযাহচ্ছ- এহ্র ণিশুরযা শ্চহন ণকনযা শ্্�যা শ্যহত 
পযাহর। 
৫) পণচিমিহগে কত রকহমর সমযাজ আহছ। হযমন- িহুহর সমযাজ , 
গ্যামরীন সমযাজ, কৃণষ সমযাজ, ণিল্পসমযাজ, আণ্িযাসরী সমযাজ, উচ্িহি্থর 
সমযাজ, ণেনু্দসমযাজ, মুসলমযান সমযাজ, িযাংলযািযাষরী সমযাজ, ণেণন্দিযাষরী 
সমযাজ , কম্থকযার সমযাজ , কুম্ভকযার সমযাজ, পুহরযাণেত সমযাজ ইত্যযাণ্ 
শ্পিযাগত সমযাজ। এই মিণচত্রথ্যগুণল তুহল িহর একণি ্ৃি্য রেযাি্য 
ক্রীপ মতণর করযা যযাে। হিহষ এহ্র মহি্য শ্য একিযা মূল সুর েল 
সিযাই িযারতিযাসরী। এই মিণচত্রথ্য শ্ক সিযাই সম্মযান কহর এিং এঁহক 
ওপহরর প্ণত রেদ্ধযািরীল – এই ণিষেণি ণ্হেই ণক্পণি শ্িষ করহত 
েহি। 
৬) চযাহষর শ্সকযাল একযাল ণনহে িযাতিি িযারিযা মতণরর জন্য ছযাত্র 
ছযাত্ররীরযা ণিক্ক ণিণক্কযারযা সযাহর এলযাকযার এক ্ুণি চযাণষ পণরিযার 
পণর্ি্থহন যযাহি। ছযাত্রছযাত্ররীরযা চযাষ সম্পণক্থত ণিণিন্ন প্শ্ন কহর 
সমরীক্যা পহত্র ণল�হি। পহর ণিক্ক/ ণিণক্কযার ত্বেযািিযাহন শ্রেণিকহক্ 
ণ�হর তহর্যর আ্যান প্্যান ও আহলযাচনযা করহি। ণনহচ একণি নমুনযা 
সমরীক্যা পত্র শ্্ওেযা েহলযা। 
৭) ণিশুরযা চযাহষর শ্সযুগ এযুগ ণনহে কযাজ করহত ণগহে অতরীহত 
ণক িরহনর চযাহষর উপকরি ি্যিেযার করযা েত তযার ণকছু ছণি সংগ্ে 
করহি এিং একণি ণিগ িুহক শ্সগুণল ণচণিহে রযা�হি। অন্যণ্হক 
এ যুহগ শ্য িরহনর যন্ত্রপযাণত ি্যিেযার েহচ্ছ তযার ছণি সংগ্ে কহর 
সংরক্ি করহি। সযার ি্যিেযাহরর শ্ক্হত্রও শ্য পণরিত্থন এহসহছ 
তযারও নমুনযা আনহি। তজি সযার মতণরর একণি প্কল্প মতণর করহি 
ণি্্যযালে প্যাগেহি। হস যুহগর চযাহষর যন্ত্রপযাণতর শ্রণপ্কযা মতণর কহর 
শ্রেিরীকহক্ একণি প্্ি্থনরীর ি্যিস্যাও করযা যযাে।     
৮) ণিক্কণিণক্কযাগি এমন একণি ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ মতণর করহত 
পযাহরন শ্য�যাহন চযাহষর শ্স কযাল ও একযাহলর পদ্ধণত ও যন্ত্রপযাণত 
শ্্�যাহনযা শ্যহত পযাহর। সযার প্হেযাগ পদ্ধণত ণনহেও নযানযান �ির 
রযাকহত পযাহর। মযানি সি্যতযার অগ্গণতহত কৃণষকযাহজর শ্য একিযা 
িি িূণমকযা আহছ তযা মহন কণরহে ণ্হত েহি। যযারযা এই কযাহজ 
ণনযুক্ত রযাহকন তযারযা সমযাজ গঠহন এক িি িূণমকযা পযালন কহর 
রযাহকন। ণক্পণি শ্্�যাহনযা েহল এ ণনহে ণিশুহ্র মহি্য আহলযাচনযা 
করযা েহি। সংণলিষ্ট িব্দ চচ্থযা ও জরুররী। 

৯) এ ণনহে একণি নযািক অনুষ্যান করযা যযাে। [নযািকণিহত ণপঁপহিহ্র 
জরীিহন শ্য ণিণিন্ন িরহনর ঐক্যহিযাি ও িৃঙ্খলযা আহছ তযা ণনহেই 
আহলযাচনযা েহি। একণি শ্ছহলর ্ ল ণনহজহ্র মহি্য িগিযা করহছ। 
েঠযাৎ তযাহ্র সহগে এক্ল ণপঁপহিহ্র শ্্�যা েহে শ্গহছ। ণপঁপহিরযা 
তযাহ্র উপহ্ি ণ্হে ণপঁপহিরযা তযাহ্র উপহ্ি ণ্হে িলহছ
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ঘ) নযানযান িরহনর রযান্নযা 
িযান্নযা (আণমষ/ণনরযাণমষ) 
উৎসহি �যািযার, এলযাকযা 
ণিণতিক পণরণচত �যািযার। 

ঙ) �যা্্য আ্যান প্্যান 
শ্রহক েযাি িযাজযার, �যা্্য 
সংগ্ে ও সংরক্ি।

তযাহ্র শ্্হ� ণি�হত। একজন ণিশু শ্রহগ ণগহে একিযা ণপপহিহক 
শ্মহর শ্�লহি। িযাণক ণপঁপহিরযা তযাহক ঘযাহি কহর ণনহে এ শ্যহত 
শ্যহত িলহি শ্য- হ্�, হতযামরযা �ুিপযাহত মহর পহি রযাকযা মৃত ি্যণক্ত 
শ্্�হল নযাহক চযাপযা ণ্হে চহল যযাও ণকন্তু আমরযা শ্কমন কহর এই 
মৃত ণপঁপহির সৎকযার কণর]।   
১০) ণপঁপহি, হমৌমযাণছ, হিযালতযার মত প্যািরী ও পতহগের সমযাজিদ্ধতযা 
ণনহে নযানযান শ্ছযািহ্র গহল্পর িই আহছ। হসগুণল ণনহে ণি্্যযালে 
গ্ন্যাগযারহক আরও সমৃদ্ধ করহত েহি। িই পযাহঠর পর এ গুণল 
ণনহে আহলযাচনযাে িসহত েহি। 
১১) ণিক্ক-ণিণক্কযাগি এমন একণি ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ মতণর করহত 
পযাহরন শ্য�যাহন ণিণিন্ন পতহগের সমযাহজর মহি্য ঐক্যিদ্ধ জরীিন 
যযাত্রযার পণরচে পযাওেযা যযাে। এগুণল শ্্�যার পর ণক ণক ণিষহে এহ্র 
সযাহর মযানুহষর জরীিহনর ণমল আহছ, হকযান ণ্ক গুহলযা িযাহলযা মযানুহষর 
শ্চহে তযা ণনহে ণিশুরযা আহলযাচনযা করহি।
১২) ছযাত্র ছযাত্ররীরযা তযাহ্র িযাণির িহিযাহ্র- মযা, কযাণকমযা, ঠযাকুমযা, 
ণপণসমযার কযাছ শ্রহক ণিণিন্ন িরহনর রযান্নযা সম্পহক্থ জযানহি ও 
শ্নযািিুহক  ণল�হি। পহর শ্রেিরীকহক্ ণ�হর তহর্যর আ্যান প্্যান 
ও আহলযাচনযা করহি। হয ণিষে গুণল সম্পহক্থ ণিহিষিযাহি জযানহি 
১৩) ণিক্ক ণিণক্কযাহ্র সযােযাহয্য ণিশুরযা মযাণি ণ্হে ণিণিন্ন �যািযাহরর 
রযালযা ও �যািযার মতণর কহর তযাহত রং ণ্হত পযাহর। হিহষ তযারযা ‘�যা্্য 
শ্মলযা’ করহত পযাহর। ণিশু শ্্�হি শ্কযান শ্কযান �যািযার তযারযা মতণর 
কহর ও শ্কযান শ্কযান উৎসহি ঐ �যািযার �যাওেযা েে। এই শ্মলযাে 
তযারযা অন্য ক্যাহসর ণিশুহ্র আমন্ত্রি জযানযাহত পযাহর।
১৪) এইিযাহি অন্ত ণমল মযারযাে শ্রহ� ণিক্যার্থরীরযা নযানযান �যািযাহরর 
ছিযা িযানযাহত পযাহরন।
১৫) ণিক্ক ণিণক্কযা এমন একিযা ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ মতণর করহিন 
শ্য�যাহন নযানযান �যািযাহরর শ্রণসণপ রযাকহি। ণিশুরযা শ্সই �যািযাহরর 
নযাম ও স্বযা্ সম্পহক্থ িলহত পযারহি এিং কযারযা এই �যা্্য গ্েি 
কহর এিং শ্কযান উৎসহি মূলত �যাওেযা েে তযাও িলহত পযারহি। 
১৬) ণিক্ক ণিণক্কযা ছযাত্র ছযাত্ররীহ্র এলযাকযার েযাি িযাজযার পণর্ি্থহন 
ণনহে যযাহিন। ছযাত্র ছযাত্ররীহ্র একণি তযাণলকযা ণ্হে শ্্হিন। তযাণলকযাে 
শ্ল�যা ণিষেগুণল মযারযাে শ্রহ� ছযাত্র ছযাত্ররীরযা েযাত শ্রহক তর্য সংগ্ে 
করহি ও শ্নযািিুহক ণল�হি। পহর শ্রেিরীকহক্ ণ�হর তহর্যর আ্যান 
প্্যান ও আহলযাচনযা করহি।
১৭) ছযাত্র ছযাত্ররীহ্র িযাণিহত �যা্্য িস্তু ণকিযাহি সংরক্ি করযা েে? 
ণিক্ক ণিণক্কযা শ্স ণিষহে িযাণির িহিযাহ্র কযাছ শ্রহক শ্জহন 
আসহত িলহিন। পহর ছযাত্র ছযাত্ররীরযা শ্রেণি কহক্ তযাহ্র অণিজ্ঞতযার 
আ্যান প্্যান করহি। ণিক্ক ণিণক্কযা গযাইড লযাইন ণেসযাহি ণকছু
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নমুনযা প্শ্ন ণ্হে শ্্হিন। 
১৮) শ্রেিরীকহক্ ণিশুরযা েযাি িযাজযাহরর একণি নযাি্যযাণিনে করহত 
পযাহর। প্যাচরীন যুহগ �সল উৎপযা্নকযাররী ণনহজ ঐ ণনহে েযাহি আসত 
এিং অন্য চযাণষহ্র কযাছ শ্রহক তযার প্হেযাজন মত চযাল ডযাল ্ুি 
সংগ্ে করত ণনহজর উৎপযাণ্ত দ্ি্য ণিণনমে কহর। এই িযািনযািযা 
মযারযাে শ্রহ� সংলযাপ গুহলযা মতণর করহত েহি। 
১৯) ণিক্ক ণিণক্কযা এমন একণি ্ ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ িযানযাহিন শ্য�যাহন 
�যা্্য সংরক্ি সম্পণক্থত ণিণিন্ন তর্য রযাকহি। গ্যামরীন িযাংলযাে �যা্্য 
দ্ি্যহক ণকিযাহি সংরণক্ত করযা েে তযার ক্তকগুণল পদ্ধণত এ�যাহন 
শ্্�যাহনযা শ্যহত পযাহর। িযােু িূন্য প্যযাহকি িযা িরীহন সংরক্হির ণিষেণি 
এ�যাহন আসহত পযাহর। মযাছ শুকহনযা কহর রযা�যা, কযাঁচযা আম িযা অন্য 
দ্ি্যহক শুকহনযা কহর �যা্্য সংরক্ি করযা যযাে। এগুহলযা ণনহে 
ণিশুহ্র মহি্য আহলযাচনযা করযা যযাে।

আিুণনক সি্যতযা ও 
পণরহিহির সংরক্ি

ক) মযাণি ণনজস্ব গুি 
েযারযাহচ্ছ – মযাণি ্ূষি, 
জল ্ূষি ও িযােু ্ূষি 
িযািহছ

১) ণিক্ক ণিণক্কযা মযাণি, জল, িযােু-র ্ূষি সম্পণক্থত তর্য সংগ্ে 
করহত একণি সমরীক্যা পত্র িযাণনহে ছযাত্র ছযাত্ররীহক শ্্হিন। আহগ 
গ্যাহমর পণরণস্ণত শ্কমন ণছল, এ�ন ্ ূ ণষত েহে শ্গহছ ণকনযা, নযানযান 
সমস্যযা েহচ্ছ ণকনযা যণ্ েে তহি এর কযারি ণক এিং ণকিযাহি এই 
্ূষি ্ূর করযা সম্ভি- এই ণনহে সমরীক্যা পত্রণি মতণর করহত েহি। 
ণিশুরযা পযািযার িিহ্র সহগে করযা িহল এই তর্য সংগ্ে করহি। 
শ্রেণি কহক্ ণ�হর এহস প্হত্যহক ণনহজহ্র মতযামত আ্যান প্্যান 
করহি। 
২) মযাণি ্ ূষি, জল ্ ূষি ও িযােু ্ ূষি রু�হত ণিশুরযা কম্থসূণচ গ্েি 
করহত পযাহর। প্যাণস্টক িজ্থন, সংগ্ে এিং ধ্বংস কহর নণজর গিহত 
পযাহর। তজি সযার মতণরর ণিহিষ প্কল্প শ্নওেযা শ্যহত পযাহর। িযাণি 
িযাণি ণগহে মজি সযার ি্যিেযাহরর উপকযাণরতযা শ্িযািযাহত েহি। 
রযাসযােণনক সযার ণকিযাহি মযাণি, জল িযােুর ক্ণত করহছ তযা ণনহে 
পযািযাে আহলযাচনযা করহত েহি। ণি্্যযালহের চতিহর িিহ্র সিযা 
শ্ডহক ণিশুরযা আহলযাচনযা ও তযাহ্র মতযামত প্কযাি করহত পযাহর।
৩) ণিক্ক ণিণক্কযা এমন একণি প্হজক্ট শ্নহিন শ্য�যাহন মযাণির 
্ূষি ঘিযাহত সক্ম এমন ণজণনস আলযা্যা করযা যযাে। একণি পযাহত্র 
�যাণনকিযা কযা্যা ণিণজহে রযা�হল ণকছুক্ন পর শ্সিযা নরম েহে যযাহি। 
তযারপর তযাহত জল ঢযালহল যযািতরীে নুণি পযারর প্যাণস্টক আিজ্থনযা 
সি নরীহচ পহি যযাহি। হস গুণলহক িযা্ ণ্হে কযা্যা জলণি অন্য 
পযাহত্র শ্ঢহল ণনহচর আিজ্থনযাহক ণিণচ্ছন্ন করযা যযাহি। এই পররীক্যাণি 
ণিশুরযা ণনহজর েযাহত করহি এিং ্লগত িযাহি মতযামত ্ু এক 
করযাে ণলহ� রযা�হি।
৪) মযাণি শ্য আমযাহ্র ণপ্ে িস্তু, মযাণি ণ্হে আমরযা কত ণকছু িযানযাই 
তযা শ্িযািযাহত ণগহে নযানযান ণজণনস মতণর করযার পণরকল্পনযা শ্নওেযা 
শ্যহত পযাহর।
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�) পণরহিি রক্যা ও 
আরও উন্নত পণরহিি 
রচনযা 

গ) এলযাকযার পুরহনযা 
স্যাপত্য ও পুরহনযা ণন্ি্থন 
সংরক্ি

৫) মযাণি, িযােু, জল ণনহে ণিণিন্ন ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ ইণতমহি্যই শ্্�যা 
যযাে। হসগুণল শ্রহক শ্িহছ ণনহে ণিশুহ্র শ্্�যাহল এিং আহলযাচনযা 
করহল শ্িযািযা যযাহি তযারযা আহ্ৌ ্ূষি প্ণতহরযাহির জন্য আন্তণরক 
ণচন্তযা করহছ ণকনযা তযা �ণতহে শ্্�হত েহি। ্ূষি ণনহে সহচতনতযা 
িৃণদ্ধ �ুি জরুররী। ণকিযাহি ণিণিন্ন ্ূষি একসহগে এলযাকযাে শ্্�যা 
যযাহচ্ছ তযা এই ক্রীপণি িযানযাহনযা যযাে। 
৬) ণিক্ক ণিণক্কযা ণি্্যযালহের চযারপযাহি এিং গ্যাহমর সযািযারি 
রযাতিযার পযাহি গযাছ লযাগযাহনযার পণরকল্পনযা শ্নহিন। মূলতঃ ণিশুরযা এই 
কম্থসূণচণি শ্নহি। ণিণডও অণ�স শ্রহক চযারযা আনযা, মযাণি শ্কযাপযান, 
উঁচু কহর গযাছ লযাগযাহনযা, জল শ্্ওেযা, পরিত্থরীহত তযাহক িযাঁচযাহত 
সমহিত উহ্্যযাগ শ্নওেযা, সিিযাই ণিশুরযা করহি। প্রম পয্থযাে শ্িষ 
েহল ্হল আহলযাচনযা করহি এিং তযাহ্র ণরহপযাি্থ শ্পি করহি। 
৭) এ ণিষহে ণিশুরযা একণি নযাণিকযা মতণর করহত পযাহর। 
৮) িৃহক্র ধ্বংস সযািন রু�হত ণিণিন্ন সত্য কযাণেনরীহক শ্কন্দ্র কহর 
শ্ছযাি শ্ছযাি ছণি ও গহল্পর িই পযাঠ করযাহনযা শ্যহত পযাহর। ণি্্যযালে 
িযা শ্রেিরীকক্ গ্ন্যাগযার মতণর কহর শ্�লযা যযাে। 
৯) ণিণিন্ন কযাণেনরী ণনহে ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ শ্্ণ�হে আহলযাচনযার 
পণরহিি রচনযা করযা শ্যহত পযাহর। অণিিযািক ও িহিযাহ্র শ্ডহক 
এই িরহনর ক্রীপ প্্ি্থন করযা শ্যহত পযাহর। এই ণক্প গুণলহত 
ণকিযাহি ্ূষি শ্রযা�যা যযাে এিং উন্নত পণরহিি গহি শ্তযালযা যযাে শ্স 
ণনহে ছণিও করযা রযাকহি। এ ণিষহে ণিণিন্ন সযামযাণজক অনুস্যাহনর 
ণিণডও এ�যাহন শ্্�যাহনযা শ্যহত পযাহর। 
১০) ণিক্ক ণিক্কযা ণিশুহ্র িলহিন তযাহ্র িযাণির সি শ্রহক 
পুরহনযা শ্কযান িস্তু সম্পহক্থ ণকছু তর্য আনহত। কযারর িযাণিহত পুরহনযা 
শ্চেযার রযাকহত পযাহর, ণতণরি িছর আহগকযার শ্পযাস্টকযাড্থ রযাকহত 
পযাহর, পুরহনযা কহেন ইত্যযাণ্ যযা ণকছু ণনহে শ্�যালযা�ুণল শ্রেিরীকহক্ 
আহলযাচনযা করযা শ্যহত পযাহর। মূল করযা েল পুরযাহনযা শ্য শ্কযাহনযা 
ণজণনস সংরক্ি কহর রযা�যা উণচৎ। পুরযাহনযা ণজণনস শ্রহক িত্থমযান 
ণক িরহির পণরিত্থন েহেহছ শ্স ি্যযাপযাহর আহলযাচনযা করযা শ্যহত 
পযাহর।
১১) সংণলিষ্ট গ্যাহম শ্কযান পুরযাহনযা মণন্দর, মসণজ্ িযা রযাজিযাণি িযা 
অন্য ণকছু রযাকহল শ্সগুণল পণর্ি্থহনর ি্যিস্যা কহর শ্স সম্পহক্থ 
তযারযা ণরহপযাি্থ শ্পি করহি। মূল করযা েল তযারযা পুরযাহনযা ণজণনস ও 
স্যাপত্য ও ণন্ি্থনহক সম্মযান জযানযাহত ণি�হি এিং তযাহক ণক িযাহি 
রক্যা করহত েে তযা ণনহে আহলযাচনযা করহি। 

১২) এই ণনহে শ্ছযাট্ট শ্ছযাট্ট ছণি ও গহল্প এলযাকযার ইণতেযাস পিহত 
পযাহর। ণি্্যযালে িযা শ্রেিরীকক্ গ্ন্যাগযার মতণর কহর এই পুতিক গুণল 
রযা�হত েহি। পযািযার শ্িহষ এ ণনহে ণিতৃিত আহলযাচনযা করহি 
ণিশুরযা।
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১৩) এই ণনহে শ্রেণি কহক্ একণি সংগ্ে িযালযা মতণর করযা শ্যহত 
পযাহর। পুরযাহনযা ণজণনহসর শ্রণপ্কযাও মতণর করযা যযাে িযা শ্সগুণলর 
ছণি শ্জযাগযাি কহর এই সংগ্েিযালযাণিহক সমৃদ্ধ করযা যযাে।   
১৪) এ ণিষহে নযানযা ্ৃি্য রেযাি্য ক্রীপ ইণতমহি্যই মতণর আহছ। হস 
গুণল শ্রহক শ্িহছ ণনহে ণিক্ক ণিণক্কযা কহেকণি ক্রীপ ণিশুহ্র 
শ্্�যাহত পযাহরন। স্যাপত্য ও ণন্ি্থন শ্য রক্যা করযা ণিশুহ্র কত্থি্য 
এই শ্িযাি গহি তুলহত আহলযাচনযা করহত েহি। এ�যাহন সংণলিষ্ট 
লিক/মেকুমযা/হজলযার এই িরহির পুরযাহনযা স্যাপত্যহক ণকিযাহি রক্যা 
করযা শ্যহত পযাহর শ্স ি্যযাপযাহর একণি সহচতনতযা মূলক ্ৃি্য রেযাি্য 
ক্রীপ মতণর করযা যযাে।

পণরণিষ্ট (�) পযাঠ ণিণতিক িব্দ ও িব্দগুহচ্ছর তযাণলকযা 
পযাতযা িযােযার 

পযাহঠর নযাম ণিষেিস্তু ও উপিযািমূল িব্দ ও িব্দগুচ্ছ

নরেণর ্যাস ( ক )  প্ কৃ ণত হত 
স্বযািরীনিযাহি শ্িহি ওহঠ 
পশুপযাণ�-তযাহ্র জরীিন 
িযারহনর পদ্ধণত, স্বিযাি, 
ণিশু লযালন ও �যা্্য 
সংগ্হের পদ্ধণত ইত্যযাণ্।
(�) পশু পযা�রীহ্র প্ণত 
শ্প্ম সেযানুিূণত, এ 
ণিষহে সযামযাণজক কত্থি্য। 
(গ) উপণস্ত িুণদ্ধ ও 
আত্ম ণিশ্যাস—এই ্ুণি 
গুহির মযাি্যহম মযানুষ িি 
েহত পযাহর।

প্কৃণত, গযাছ, স্বযািরীনিযাহি, স্বযািরীন শ্চতনযা, কযাছযাকযাণছ, হপযাকযামযাকি, 
ণডম �ুহি, হলযাকযালে, �যা্্য সংগ্ে, �যা্্য গ্েি, হকৌিল, ণিকযার 
িরযা, মযাহের যত্ন, হনেে, ণিশু সুরক্যা, িযাসযা শ্িযানযা, ওিযার শ্কৌিল, 
শ্্�িযাল করযা, �যাঁচযাে িণন্দ নযা করযা, ি্যরযা লযাহগ, পশুহ্র প্ণত 
সেযানুিূণত, ণঢল শ্ছযাঁিযা, লযাণঠ ণ্হে মযারযা, আঘযাত লযাগযা, অিহেলযা 
নযা করযা, যন্ত্রিযা নযা শ্্ওেযা, ্ুঃস্ পশুপযাণ�হ্র আরেে, গযাহছ গযাহছ 
েযাণি িযাঁিযা, পশু পযাণ� েত্যযা আইন ণনণষদ্ধ, িযাণতি শ্যযাগ্য অপরযাি, 
িুণদ্ধ, আত্মণিশ্যাস, সযােস, উপণস্ত িুণদ্ধ, সযােসরী েওেযা, িুণদ্ধ প্হেযাগ, 
উপযাে শ্ির করযা, ণসিযান্ত শ্নওেযা, তিয্থ, চযালযাণক, হিহগে নযা পিযা, 
ণিপহ্ িে নযা পযাওেযা, এণগহে যযাওেযা, মতিযাণন, চমৎকযার, জন্তু, গত্থ, 
মন্ত্রি, হতহি আসযা, আচিয্থ, পযাঞ্যাি, িেযানক, ণজহজ্ঞস, অন্কযার, 
ণনচিন্ত, চযালযাণক, ণিপহ্, ণস্র রযাকযা, আত্ম ণিশ্যাস, উপণস্ত িুণদ্ধ, 
স্বযািরীনতযা, িুণদ্ধমযান, িহে-িহে, রযাক্স-িযাক্স, গ্যাস-ণনশ্যাস, সি্থনযাি, 
যত্ন, প্যািরী, েতিযাগযা, কণি।

শ্ছহলহিলযার 
ণ্নগুণল

ক) প্রযাগত শ্�লযািূলযার 
িযাইহর ণিশুহ্র ইচ্ছযামূ�রী 
স্বযািরীন শ্ছযািযাছুণি, মজযা 
আনন্দ্যােক
ণতহযযাণগতযার শ্�লযা এিং 
শ্সগুণলর মযাি্যহম তযাহ্র
িনু্ত্ব ্লিদ্ধতযা

শ্�লযািূলযা, �ুণিমত, স্বযািরীনতযা, মজযা পযাওেযা, ্ুষু্টণম করযা, অনুকরি 
মে হুলিি, চচ্থযা, হ্ওেযা শ্নওেযা, ইহচ্ছ �ুিরী, অণিজ্ঞতযা, হছযািযাছুণি, 
এক্যা শ্্যাক্যা, ড্যযাং গুণল, কিযাণড, হ�যা শ্�যা, �ুিিল, েযার ণজত, ্ুঃ� 
নযা পযাওেযা, পছন্দ, প্রম, িহস, মজযাই মজযা, কল্পনযা িণক্ত ও তযার 
ণিকযাি, ছিযা মতণর, িব্দ শ্মলযাহনযা, ছণি শ্রহক গল্প, গল্প শ্রহক ছণি, 
রযাউন্ড, গুণি শ্�লযা, উদ্ভি কল্পনযা, লূড, চযাইণনস শ্চকযার, ্যািযা, িযাঘ 
িণন্দ শ্�লযা, ঘর কন্নযার শ্�লযা, রযান্নযা িযান্নযা, েযাণি কুণি, পুতুল ঘর,
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সেহযযাণগতযা ও সেমণম্থতযার 
ণিকযাি।

�)  হ�লযার চহল ছণি ছিযা 
গল্প মতণর করহত করহত 
ণিশুর কল্পনযা িণক্তর 
ণিকযাি।

পুণতর গেনযা, িযা্যানুিযা্, আনমহন, রল রহল, পুণতর গেনযা, 
গুরুগণম্ভর, আসহত আসহত, হিহি শ্িহি, িরীহর, িরীহর, িক্ত, কুণিহে
ণনহে, মজিুত, ঘর কন্নযা, রযান্নযা িযান্নযা, েযাণি কুণি, েযাতযা শ্িণি, 
অপ্স্তুত, উদ্ভি কল্পনযা, উপক্রম, স্বপ্, আনন্দ, হচঁচযাণমণচ, গল্প স্বল্প, 
অণনি কযান্ড, অণনষ্ট, েযাণস, যন্ত্রিযা, সহগে সহগে, ণিহদ্ষ, ণনিযাহনযা, 
ণনিযান-ণিিযান।

আমযাজহনর জগেহল (ক) মযানি সি্যতযাে 
িযাষযাই একমযাত্র প্কযাহির 
মযাি্যম নে। ছণি, কৃৎ 
কলযা, অগে িণগে, ইিযারযা 
িব্দ ও ধ্বণনর মযাি্যহমও 
প্হেযাজনরীে িযাি প্কযাি 
করযা যযাে।
(�) অরি্য শ্কণন্দ্রক মযানি 
সি্যতযা ও নগরহকণন্দ্রক 
মযানি সি্যতযার মহি্য 
পযার্থক্য িন জগেল ও 
অরহি্যর প্ণত মযানুহষর 
সহচতনতযার অিযাি িৃক্ 
ধ্বংস কহর এলযাকযার 
দ্রুত রূপযান্তর সযািন।

অগে িণগে, সংহকত, িযাজনযা িযাণজহে �ির পযাঠযাহনযা, ঢযাক, ইিযারযা, 
অরি্য, সিুজ, প্কৃণত, িন জগেল, িযান্ত পণরহিি, িুহলযা, হিযােযা, 
্ূষি, কলরি, ইি, কযাঠ, পযারর, পযারণ্রিক, িযাহলযািযাসযা, জণিলতযােরীন 
জরীিন, পরস্পহরর প্ণত িযাহলযািযাসযা কম, সিুজ গযাছ পযালযার সং�্যযা 
কম, আিজ্থনযা, মেলযা, হনযাংরযা, জণিলতযা, ি্যতিতযা, জগেল, িযাগযান, 
ডলণ�ন, মণতিস্, ইিযারযা, িহনর মযানুষ, অরি্য িন, পযার্থনযা, রক্যাকত্থযা, 
শ্িষ প্যান্ত, গযা্যাগযাণ্, প্জযাপণত, করীিপতগে, গিরীর, িযাক্স, পূণি্থমযা, 
আপনমহন, আনহন্দ ণিহিযার, প্যাসযা্, ণিিযাল, ন্রী, হকযাহল শ্তযালযা, 
কযািকুহিযা, এক পলক, অদু্ভ্, িরীত, িসন্ত, ন্ন্রী, মরুিূণম। 

্ণক্িহমরু অণিযযান রেস্য উহ্যাচন, আত্মতুণষ্ট 
ও আনন্দলযাি, কষ্ট ও 
যন্ত্রিযাহক উহপক্যা এিং 
শ্্হির েহে অণিযযাহন 
শ্গৌরিহিযাি।

রেস্য উহ্যাচন করযা, ্লিদ্ধ েহে যযাওেযা, অজযানযাহক, অহচনযাহক 
শ্চনযা, হগৌরি, এহক অপরহক সযােযায্য করযা, িযাররীণরক কষ্ট, আত্মতুণষ্ট, 
সযােণসকতযা ্ুগ্থম, অণিযযান, ণিপহ্ ণ্িযােযারযা নযা েওেযা, ণিচণলত 
েওেযা, জযানযা, আণিষ্যার, ্ণক্ি শ্মরু, ইংল্যযান্ড, দ্রীপ, তরীব্তর, 
ণিিযাতযাপুরুষ, কমযান্ডযার, আকযাঙ্খযা, তযািু, অসযাি্যসযািন, অজ্ঞযান, 
অিসন্ন, জ্গ্েি, সমুদ্যযাত্রযা, অণিযযান, অণক্সহজন, ্ুরন্ত, কু্িযা, 
শ্লিজ গযাণি, হ�ব্রুেযাররী, ্লসুদ্ধ, ণডহসম্বর, নহিম্বর, অজযানযা পর, 
পণররেম, িযাররীণরক, ক্মতযা, �যা্্য, কষ্ট, হরেক, ওষুি, ণিহনর �যািযার, 
আনন্দ, উহ্যাচন, পর। 

অ্যযাডহিঞ্যার িষ্থযাে িষ্থযার ণ্হন স্বযািরীন িযাহি 
ণনহজর �ুিরী মত আনন্দ 
উপহিযাগ এিং মিিহির 
রেস্য শ্রযামযাহঞ্র 
অণিজ্ঞতযা

গযাছ শ্কযামর, ্গেল, নলক, �ুণত্থ, পিন্ত শ্িলযা, িযাি শ্জযািযা, হঘযাি 
পযাকযাহনযা, ঘুর পযাঁক �যাহচ্ছ, উল্যান ছযাতযার মতন, িযাতযাস, ণি্ু্যৎ, 
মহনর ডযানযা শ্মহল ওিযা, স্বযািরীন িযািনযা, ইহচ্ছ, অহচনযাহক শ্চনযা, 
িৃণষ্টর গন্, িুিু িুিু, মন ছিপি, হিপহরযােযা িৃণষ্ট, পযাি শ্ক্ত, ণ্গন্ত 
পয্থন্ত, হ্িযান্তর, ণনরযারেে, গ্জন, আিযাঢ়যান্ত, ঠক ঠক কহর কযাঁপহত 
কযাঁপহত, সূয্থযাতি শ্ল�যা, রক্তেরীন, তুক- তযাক।
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ন্রী পহর অিহলযাকন ও পয্থহিক্ি 
কল্পনযা এি় তুলনযা

শ্মহঘর মত পযােযাি, আকযাি জুহি, িগর �ুহলর মহতযা, রুহপযার 
রযালযার মহতযা, পূণি্থমযার চযাঁ্, লযাল রযালযার মহতযা সূয্থ, হমযাচযার মত 
শ্িহস রযাকযা শ্নৌকযা, সযা্যা চযামহির মহতযা কযাি �ুল, তযারযা, েলু্ 
গযাঁ্যার ণিছযানযা, সিুজ কযাহপ্থহির মত, মুক্তযার মত ন্রীর িযাহরর মণি,
সযাহপর মহতযা ন্রী চহলহছ এহক শ্িঁহক, লযাল আণিহরর মহতযা সূয্থ, 
িযান শ্ক্ত, পযারর গুহলযা, তৃিহলিেরীন, উঁচু চর, এক শ্ঘহে, এ�যাহন 
ও�যাহন ছিযাহনযা, পযারহর মিযা, ঢযাকহত পযারযা, রওনযা েহত অণত 
পযাতলযা নরীল ওিনযার মহতযা, হিযাি েহচ্ছ িননরীল, আিযাআণি, নরীল 
কুেযািযা, হিলযা পহি আসহছ, তিজ্ঞযাণনক পয্থহিক্ি, 
নরীলযাম্বররী আঁচল, িৃেস্পণত, জ্বলজ্বহল, পণচিম আকযাহি, রুপযালরী, 
জণরর পযাি, হনৌকযা, উজযান, িযাঁিযা- হজযােযার, রযাত ণ্ন, সমে, প্কযান্ড 
ঐরযািত, অনুজ্জ্বল, হরৌহদ্, চহরর, ণজহ্যা, ণ্কচক্রিযাহল, মহনর 
আকযাি, আনন্দ, িযাণিেযাণল গযান, অন্কযার, আহলযা, অহচনযা, অজযানযা, 
ন্দরী-জল, জরীিন, ্ূসিমুক্ত, জল, অতি-উ্ে, হলন-হ্ন, আে ি্যে, 
ি্যিসযা িযাণিজ্য, স্টরীমযার, ণডণঙ, হনৌকযা, ঋতু অনুযযােরী ন্রীর রূপ। 

যতরীহনর জুহতযা, সি ণিষহে যত্ন ও 
শ্সৌন্দয্থহিযাি

অি্যযাস, সু অি্যযাস, পণরচ্ছন্ন, মযােযা, যত্ন, জযােগযা, ণনহজ ণনহজ, হঠযাঙযা, 
ণজণনসপত্র, উৎপযাত, সুিুৎ, হগযাৎ, হিযাঁ, হিযাঁ, মচমচ, জিযাজণি, 
শ্জযািযাতযািযা, হচৌক, একহজযািযা, হসযাঁ কহর, উহঠ ণগহে,  রেযান্ত, 
এ�নও, অন্যযাে, িড্ড, ি্যযারযা, ণ�সণ�স, িনিন, হসযাঁ কহর উহঠ 
ণগহে শ্নহম এল, অত্যযাচযার নযা করযা, ণিক্যা ণ্, হিযাগযাণন্ত, িুহে মুহছ, 
ব্যাি করযা, কযাণল শ্্ওেযা, হমযাছযা, ণনহজর ণজণনহসর যত্ন করযা, অি্যযাস, 
ণসণি শ্ডঙযাহনযা, অজযানযা শ্িলুন, মজযা, মযােযা, মমতযা, পণরচ্ছন্নতযা, ণপ্ে 
ণজণনস, উহি শ্িিযাহনযা।

মযােযাদ্রীপ ণিশুর মহনযাজগত নযানযান 
কল্পনযার সত্যতযাহক সম্মযান 
শ্্ওেযা।
িূত শ্প্ত ব্হ্ম্ণত্য 
জলকন্যযা ণনহে ণিশুর িে 
ও কুসংস্যার এিং তযার 
ণিরুহদ্ধ যুণক্তপূি্থ ণিচযার 
শ্িযাি।

িূত, মৎস্য কন্যযা, কুসংস্যার, অযরযা, হুস, হচযা� িযাণিহে, ণিশ্যাস, 
যযাত্ররী, ডুি, আতঙ্ক, ছযােযা ছযােযা, ণকহসর শ্যন িব্দ, মযােযািরী ডযাক, িূত, 
মযােযা, কুসংস্যার, জলপররী, হপত্নরী, ছযােযা, অন্ণিশ্যাস, জলকন্যযা, 
অন্কযার, জলকন্যযা, হঢউ, িি- িযাপিযা, মহন িে, ঘুিঘুহি, আওেযাজ, 
শ্নৌকযা, শুশুক, ডলণ�ন, অিরীর আগ্হে, ঘযাি িযাঁিযাহনযা, মযামযািযাণি, 
শ্েড মযাণি, িযাতযাণস, পুরহনযা গযাছ, িহিযা ন্রী, েলু্ রহঙর পযাল, 
ণকলণিল, ণচনহত ণি�ণছ, হুস কহর।
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পণরণিষ্ট (�) পযাঠ ণিণতিক িব্দ ও িব্দগুহচ্ছর তযাণলকযা 
পণরহিি পণরণচণত 

পযাহঠর নযাম ণিষেিস্তু ও উপিযািমূল িব্দ ও িব্দগুচ্ছ

জরীিজগৎ ক) জি ও জরীহির িযারিযা

�) ণিণিন্ন প্কযাহরর জরীি 
তযাহ্র কযাজ এিং তযাহ্র 
�যা্্য িৃঙ্খল

গ) জল ও ডযাগেযার উণদ্ভ্

ঘ) িযাণির আহিপযাহির 
প্যািরী আকৃণত রূপ, 
িযাসস্যান তযাহ্র 
প্ণতরক্ি শ্কৌিল এিং 
েযাণরহে শ্যহত িসযা 
প্যািরীহ্র তর্য

জি প্যার্থ, শ্যাস শ্নওেযা িযা ছযািযা, জযােগযা পণরিত্থন করহত পযারযা, 
আকযাহর িযািহত পযারযা, লযা�যালযাণ� করযা, স্পি্থ করহি, সযািযা শ্্ে, 
জ্ েে, মৃতু্য েে, িি গযাছ, ঘযাস, কুকুর, �যাি, িযাণল, িযাণি, পযারর, 
ণিিযাল, মযানুষ, হপযাকযা গগেযা �ণিং, ইঁ্ুর। �যািযার শ্জযাগযাি করযা, 
জযােগযা পণরিত্থন করযা, ণডম পযািযা, ণডম �ুহি িযাচ্যা শ্িহরযাহনযা, শ্যাস 
শ্নওেযা ও ছযািযা, মহর যযাওেযা, আকযাহর শ্িহি ওঠযা, �যা্্য গ্েি করযা, 
িে পযাওেযা, প্ণতরক্ি শ্কৌিল ি্যিেযার করযা, এক জন অন্য জনহক 
�যাে, ি্যযাঙ ও শ্পযাকযা মযাকি, সযাপ আর ি্যযাঙ, সযাপ আর মযানুষ, সি 
শ্মহর �যাওেযা চহল নযা, অন্য জরীহির ওপর ণনি্থর কণর আমরযাও। 
স্যযাত স্যযাহত জযােগযাে জ্যাহনযা গযাছ, জহলর নরীহচ জ্যাহনযা গযাছ, 
জহল িযাসমযান গযাছ, শুকহনযা মযাণিহত জ্যাহনযা গযাছ, পযােযাণি জযােগযার 
গযাছ, িযাণলহত জ্যাহনযা গযাছ, হনযানযা জহলর পযাহি জ্যাহনযা গযাছ, ডযাগেযার 
গযাছ, কযাঁিযা যুক্ত গযাছ, �ুল ও �ল েে এমন গযাছ, �ুল ও �ল েে 
নযা এমন গযাছ, লতযাহনযা গযাছ, জ্বযালযাণন পযাওেযা যযাে এমন গযাছ, পযানযা, 
�নরী মনসযা, ণজওল, ণিমুল, পলযাি, িযাল, গরযান, পযাইন, কযাঁিযা গযাছ। 
জলজ প্যািরী, হমরু্ন্ডরী, অহমরু্ন্ডরী, সররীসৃপ, হমরু্ন্ডরী, ডযাঙযার 
প্যািরী, অহমরু্ন্ডরী, সররীসৃপ, উিচর প্যািরী, পযাণ� জযাতরীে প্যািরী, ডযানযা 
আহছ, ডযানযা শ্নই

আিেযাওেযা ও 
িযাসস্যান

ক) িযাতযাহসর উপযা্যান, 
জরীহির শ্িঁহচ রযাকযার জন্য 
অণক্সহজন ও 
কযাি্থনডযাইঅক্সযাইড এর 
িূণমকযা

�) ঋতু ও আিেযাওেযা – 
আিেযাওেযার 
�যামহ�েযাণলপনযা ণিণিন্ন 
ঋতুহত �ুল, �ল ও 
উৎসি
গ) চযারপযাহির উণি্ 
এিং প্যািরী ও তযাহ্র 
িযাসস্যান, িন জগেল, 
পযােযাি মরুিূণম ন্রী ও

িযাতযাস, জরীিন শ্িঁহচ রযাকযা, অণক্সহজন, কযাি্থনডযাইঅক্সযাইড, অগেযার, 
অগেযারক, ্ ূষি, হিযাঁেযা, িুহলযা, কযার�যানযা, জজিযাল, ণন:শ্যাহসর কষ্ট গযাছ, 
গযাছ লযাগযাহনযা, িদ্ধ, মুক্ত আিেযাওেযা, ছে ঋতু, ঋতুরগে, গ্রীষ্ম(তিিযা�, 
মজষ্), [প্িল তযাপ, ্ ণক্িযা িযাতযাস, গন্রযাজ �ুল,�ল- আম, কযাঁঠযাল, 
ণলচু], ১লযা মিিযা�, িষ্থযা (আষযাঢ়, রেযািি) যুই, হকেযা শ্কতকরী, িরৎ 
(িযাদ্, আণশ্ন) ণিথ্উণল, অপরযাণজতযা, পদ্ম, িযাতযাণি শ্লিু, আ�, ্ুগ্থযা 
পুহজযা, ্রীপযািণল,  হেমন্ত (কযাণত্থক আঘ্যান), নতুন চযাল, ণপহঠ পুণল, 
নিযান্ন উৎসি, িরীত(হপৌষ,মযাঘ) ডযাণলেযা, গযাঁ্যা, চন্দ্রমণলিকযা, কমলযাহলিু, 
 আহপল, সরস্বতরী পুহজযা িসন্ত (�যাল্গুন মচত্র) কৃষ্চূিযা, পলযাি, হ্যাল 
উৎসি। নযারহকল গযাছ, সুপযাণর ,তযাল, হ�জুর, আম, জযাম, িযান, পযান 
ইত্যযাণ্, কযাঠণিিযাণল, কুকুর ণিিযাল, হগযারু, হঘযািযা, হিিযা, 
ছযাগল,হকহন্নযা, ণপঁপহি, হমৌমযাণছ, গযাছ কযািযা, িেহরর িহিযা িহিযা 
িযাণি, জলযািে িুণজহে িযাণি, িযািুই পযাণ�র িযাসযার িরন, িহি 
সুণিিযা- অসুণিিযা, িযামুহকর চলন, কচ্ছহপর চলন, হগযারুর চলযা, 
ণিিযাহলর  হ্ৌিযাহনযা, কুকুহরর পযােযারযা শ্্ওেযা, িযাঁ্হরর গযাহছ গযাহছ 
রযাকযা, েনুমযাহনর কলযা �যাওেযা, েযাঁহসর জহল চলযার সমে পযা, করীিযাহি
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সযাগহরর নরীহচ উণদ্ভ্ ও 
গযাছ
ঘ) উণদ্ভ্ ও প্যাণনর 
রযাকযার জযােগযা েযাণরহে 
যযাহচ্ছ
ঙ) ভ্রমি শ্রহক উণদ্ভ্ ও 
প্যািরী ণনহে প্যাপ্ত জ্ঞযান

চযালনযা কহর, ন্রীর তরীহর মযাছরযাঙযা, কযাঠহঠযাকরযার শ্ঠযাঁি ণ্হে ঠকঠক 
করযা

প্কৃণত সম্পহক্থ 
মযানুহষর অণিজ্ঞতযা

ক) জহলর প্হেযাজনরীেতযা 
এিং জহলর অপচে শ্রযাি
�) আগুহনর ি্যিেযার ও 
তযাঁর সযািিযানতযা (অতরীত 
ও িত্থমযান)
গ) গযাহছর প্হেযাজনরীেতযা 
ণকন্তু আিজ্থনযা ও শ্িযাপ 
জগেল শ্রহক সযািিযানতযা- 
ণিষযাক্ত সযাপ ও 
শ্পযাকযামযাকি শ্রহক 
সযািিযানতযা)
ঘ) পশু ও পযাণ� শ্পযাষযার 
কযারি
ঙ) প্যাচরীন েযাণতেযার শ্রহক 
যন্ত্রপযাণত (অতরীত ও 
িত্থমযান)
চ) পযারর ও িযাতুর 
ি্যিেযার
ছ) কযাহঠর গুণি শ্রহক 
চযাকযা ও আিুণনক গযাণি 
শ্ঘযািযা
ঙ) হিষজ উণদ্ভহ্র 
প্হেযাজনরীেতযা, তযার 
ি্যিেযার – েযাণরহে যযাওেযা 
শ্িষজ গযাহছর শ্�যাঁজ

প্কৃণত, ন্রী, হনৌকযা, জল, জলপর, জলযািে, রযান্নযা, জলই জরীিন, 
ণসহমন্ট, নেযান, িক্তহপযাক্ত, হ্র্, মযাচযা, িন্যযা, পৃণরিরী, গযাছ, জনিসণত, 
জল নষ্ট নযা করযা, িৃণষ্টর জল জমযাহনযা, পণলমযাণি, িযাণিজ্য।
আগুন, আণিষ্যার, অণনি, ি্যিেযার, জরুণর, জ্বযালযাহনযা, অন্কযার, �যািযার 
িলহস, হপযািযা, কযামযারিযালযা, হপযািযা ইি, হপযািযামযাণির কযাজ, রযান্নযা, 
�যাওেযা, িরীত শ্রহক িযাঁচযা, হলযােযা আগুহন গরম কহর নরম করযা, ্ যাে্য 
প্যার্থ(�ি, শুকহনযা পযাতযা, ণিচযাণল, হকহরযাণসন, হপহরেযাল, িযাণজ মতণরর 
মিলযা), জ্বলন্ত শ্স্টযাি, অণতণরক্ত পযাম্প, গ্যযাহসর নি শ্্�যা, হপহরেযাল 
পযাহম্প শ্মযািযাইল শ্�যান নযা িরযা, রযান্নযার গ্যযাস জ্বযালযাহনযা রযাকহল 
শ্মযািযাইহল করযা নযা িলযা, পুহজযার ঘহর প্্রীপ িযা িূপ জ্বযাণলহে ণনণিহে 
ণ্হত েহি।
ণিষযাক্ত সযাপ ও শ্পযাকযামযাকি শ্রহক সযািিযান গযাছই প্যাি, অহনক 
গযাহছ ছযাল ণ্হে ওষুি, মূল/কযাণ্ড ণ্হে ওষুি, গযাহছর শ্মযািযা ডযাল 
ণ্হে পশুহ্র শ্রহক িযাঁচযা, গযাছ শ্রহক �ল পযাই, হিি ণকছু �ল 
�যাই, সুন্দররী গযাছ িন্যযার ক্ণত কমযাে, তুলসরী পযাতযা সণ্্থ শ্রহক 
িযাঁচযাে, প্যাণস্টক ি্যিেযার নযা করযা, হয�যাহন শ্স�যাহন মেলযা নযা শ্�লযা, 
আি্থজনযা, হিযাপিযাি, সযাপ, ণিষযাক্ত শ্পযাকযামযাকি, জগেল সযা� করযা, 
ণলিণচং গ্যযামযাণক্সন ণ্হত েে, মযাকিসযার লযালযা, হিযাপিযাি পণরষ্যার 
করযা উণচত।
-কুকুর, ণিিযাল, ছযাগল, হগযারু, হিিযা , শ্ঘযািযা শ্পযাষ মযাহন, ক�হনযা 
েযাণতও শ্পযাষ মযাহন, পশু পযাণ�হক যত্ন করহল মন িযাহলযা েে, 
শ্লযামওেযালযা, আত্মরক্যা, পযাণ�র ণডম, হগযারু, ছযাগহলর ্ুি, হিিযা 
শ্রহক পিম, িযাঘ, ণসংে, হনকহি ণেংস্র প্যািরী, ণেংস্র প্যািরী শ্পযাষ 
মযাহন নযা।
যন্ত্রপযাণত, ইংরযাণজহত, পযারর ণ্হে প্যাচরীন েযাণতেযার, পশুর েযাহির 
সূচ, িযাঁি ণ্হে েযাণতেযার, এ�ন ণস্টহলর সূচ, হলযােযা ণ্হে কুিল, 
কযাহতি, কুঠযার, ণনিযাণন, িযাতু, িযাসন, হসযানযা, রুহপযা, তযামযার গেনযা, 
শ্লযােযা এিং ি্যিেযার, েযাণরহে যযাওেযা, হিষজ গযাহছর শ্�যাঁজ---হরযাগ
সরযাহনযার গযাছ মযাহনই শ্িষজ উণদ্ভ্, ণিকি-িযাকি, কযালহমহঘর 
পযাতযা, রযানকুণন পযাতযা, তুলসরী, ণনম, ণসহঙ্কযানযা। কযাঠএর গুঁণি ণ্হে 
চযাকযা, হিহঙ শ্যহতযা, পহচ শ্যত,  মজিুত নে, িযাতুর ি্যিেযার, হলযােযার 
শ্িি, রিযাহরর িযােযার, েযাওেযা িরযা, সুণিিযা, সেহজ যযাতযােযাত
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জরীণিকযা ও সম্প্ ক) এলযাকযা ণিণতিক জরীিন 
িযারি ও প্কযার
�) জরীণিকযা ও নযানযা 
রকহমর েযাহতর কযাজ 
কুণির ণিল্প- ণিহল্পর 
উপযা্যান
গ) প্রযাগত ণিক্যা ছযািযাই 
ণিল্প সৃণষ্ট এিং তযাঁর 
িযারযািযাণেকতযা
ঘ) হলযাক ণিল্প- গল্প, গযান, 
নযাচ ণচত্র ণিল্প

পযােযাণি অঞ্হল গযাহছর �ল ণিণক্র( কমলযালিু, হস্যােযাস), চযা িযাগযাহন 
চযা পযাতযা সংগ্ে করযা, চযা পযাতযা মতণর, কযাঠ কুণিহে ণনহে আসিযািপত্র 
মতণর, হিিযা শ্রহক উল মতণর করযা, গরম শ্পযািযাক মতণর করযা , 
পয্থিকহ্র জন্য গযাণি িযািযা শ্্ওেযা, হমযাহমযা ণিণক্র করযা, উহলর 
কযাহপ্থি মতণর করযা। প্রযাগত ণিক্যা ছযারযাই ণিল্প সৃণষ্ট এিং তযাঁর 
িযারযািযাণেকতযা মযাণির পুতুল, হপযািযা মযাণির কযাজ, কযাঁরযা শ্সলযাই, 
শ্িহতর কযাজ, হডযাকরযা, পযাহির সুহ�যা ণ্হে সযাজযাহনযার ণজণনস, 
শ্িযালযার কযাজ, জলপযাইগুণি অঞ্হল – কযাঠ শ্চরযাইহের কহল কযাজ 
কহর। িরীরিূম, িযাঁকুিযা --- শ্পযািযামযাণির কযাজ, হডযাকরযা, নকিযা শ্তযালযা 
কযাপহি, তযাঁত শ্িযানযা। িি্থমযান অঞ্হল তযালপযাতযার পুতুল, কযাহঠর 
পুতুল, নযানযা িরহনর িযান চযাষ কহর জরীিন চযালযাে। কেলযা�ণন অঞ্হল  
কেলযা শ্তযালযা কযাহজ যুক্ত। পযারর �যা্যাহনর কযাজ। মযাছ িরযা, ণচংণি 
মযাহছর র�তযাণন, মিু সংগ্ে, গযাহছর পযাতযা শ্রহক ওষুি মতণর করযা। 
িযাঁহির ণজণনস, হিহতর ণজণনস। হলযাকগযািযা, হলযাক গযান (সযাণরগযান, 
জযাণর গযান, িযাণিেযাণল গযান, িযাউল গযান িযানিযাঙযার গযান, হছৌ নযাচ,  
িুমুর নযাচ গম্ভরীরযা।

আমযাহ্র আকযাি ক) আহলযা ছযােযার শ্�লযা 
– ণ্ন আর রযাণত্রর ণিজ্ঞযান 
– চযাঁহ্র ণপহঠ আহলযা – 
পূণি্থমযা অমযািস্যযার সূত্র
�) আকযাহির 
শ্জ্যযাণতষ্মণ্ডলরী – মেযাকযাি 
অণিযযান

পৃণরিরী, চযাঁ্, সূয্থ, পৃণরিরী শ্ঘযাহর, আহলযা, আহলযাণকত, িরহিলযা, 
সন্্যযাহিলযা, িলমল, অন্কযার, পযাঁক �যাওেযা, পূণি্থমযা, কমলযাহলিুর 
শ্কযােযা, পৃণরিরী শ্রহক শ্্�হল কযাহলযা ্ যাগ, চযাঁহ্র কলঙ্ক, হগযাল রযালযা, 
চযাঁহ্র উহল্যা ণপঠ, সপ্তণষ্থ, পুলে, ক্রতু, পুলতি্য, অণত্র, অণগেরযা, িণিষ্, 
মররীচ, অরুন্তরী, ধ্রুিতযারযা, ণিজ্ঞযানরী, ক্যযাহমরযা, আজ্থিট্ট, গ্যযাণলণলও, 
শ্সৌরজগৎ, যন্ত্রপযাণত, মেযাকযাি, উপগ্ে

মযানুহষর পণরিযার ও 
সমযাজ

ক) মনুষ্য সমযাজ – 
পণরিযার ও আত্মরীেতযা, 
িযাররীণরক িযাহি অক্মহ্র 
সেহযযাণগতযা, নযাররী 
পুরুহষর কযাজ, সমযান 
ময্থযা্যা ণিণিন্ন িরহনর 
মনুষ্য সমযাজ।
�) চযাহষর শ্সকযাল ও 
একযাল
গ) মযানুষ ছযািযা অন্য 
প্যািরীর সমযাজ – মযানুহষর 
সমযাহজর তযাহ্র িূণমকযা

শ্জহল মযাছ িহর, ণিণক্র কহর, চযাণষ চযাষ কহর, হগযালযাে জমযা কহর, 
শ্তল নুন, প্হেযাজনরীে ণজণনস শ্কনযা েে, িযাজযার যযাি, চযাল ডযাল 
শ্কনযা, ণডম, মযাছ, মযাংস শ্রণরিজযাহরিহর রযা�যা, ণিহন িযা প্যযাহকহি 
িন্দরী �যািযার।
উৎসহি আণমষ �যািযার- মযাংস, ণডম, মযাছ, ণিণরেযাণন। ণনরযাণমষ- 
ণ�ছুণি, আলুর ্ম শ্পযালযাও পযাহেস ণ�রণন রযাজমযা, পণনর সিণজ 
শুহক্তযা ণমণষ্ট, নযানযা িরহনর �যাওেযা – িলসযান মযাছ/ মযাংস, কযাঁচযা মযাছ, 
কযাঁচযা মযাছ িযাপযাহনযা, স্যযালযাড, মুগ-হছযালযা শ্িজযাহনযা, হসকযাহলর িন্য 
প্যািরী ণিকযার, �যা্্য গ্েি, গরু, কুকুর, হিিযা, ছযাগল, হঘযািযা শ্পযাষ 
মযানযাহনযা েত, গরু, মণেহষর ্ুি, হিিযার শ্লযাম, ছযাগহলর ্ুি, 
যযানিযােহনর জন্য শ্ঘযািযা, গরু, েযাণত, উহির ি্যিেযার। হসকযাল- 
লযাগেল, িল্, হঘযািযা, হকযা্যাল, জলহসচ, ন্রীর জল। একযাল-রেথ্যযাক্টর,
ণনিযাণন, আত্মরীে, পণরজন,সমযাজ, হজযাঁিহিঁহি রযাকযা, ণমহলণমহি,সিযাই 
ণমহল, প্ণতিন্রী, অগে, ্ুঘ্থিনযা,অসুস্, হচযাহ� শ্্হ� নযা, কযাহন শ্িযাহন



136 

ঘ) নযানযান িরহনর রযান্নযা 
িযান্নযা (আণমষ/ণনরযাণমষ) 
উৎসহি �যািযার, এলযাকযা 
ণিণতিক পণরণচত �যািযার।
ঙ) �যা্্য আ্যান প্্যান 
শ্রহক েযাি িযাজযার, �যা্্য 
সংগ্ে ও সংরক্ি।

নযা, করযা স্পষ্ট নে, হিযািযা, পযা শ্নই, েযাত শ্নই, নযাহক নযাহক করযা 
িহল, হঠযাঁহির কযাছণি কযািযা, উঁচু- নরীচু, গত্থ, ছণি ণ্হে গল্প শ্ি�যাহনযা,
্ল শ্িঁহি, প্ণি, �যাণসেযাহ্র সমযাহজ শ্মহেরযা প্িযান, হমহের 
ঘরসংসযার কহর ও িযাইহরর কযাজ কহর, পুরুহষরযা শুিু িযাইহর কযাজ 
কহর, িত্থমযাহন শ্মহেরযা ও গযাণি, হরল, হপ্ন চযালযাহচ্ছ, অণ�হস একই 
কযাজ করছ, প্ণতমযা গিহছ। 

আিুণনক সি্যতযা ও 
পণরহিহির 
সংরক্ি

ক) মযাণি ণনজস্ব গুি 
েযারযাহচ্ছ – মযাণি ্ূষি, 
জল ্ূষি ও িযাণে ্ূষি 
িযািহছ
�) পণরহিি রক্যা ও 
আরও উন্নত পণরহিি 
রচনযা
গ) এলযাকযার পুরহনযা 
স্যাপত্য ও পুরহনযা ণন্ি্থন 
সংরক্ি

িযােু ্ূষি িন্ করহত েহি, যত্ন করহত েহি পুহরযাহনযা পুঁণর িযাজনযা 
শ্পযািযাক ইত্যযাণ্র যত্ন ণনহত েহি, জযা্ুঘর, জল, আরহসণনক, জল 
শ্সচন ি্যিস্যা ্ুি্থল, কযার�যানযার শ্ক্যারযাইড, মৃত পশু িযাসযাহনযা, যন্ত্র 
চযাণলত শ্নৌকযা, জল ্ূষি, গযাছ কযািযা, িযােু ্ূষি, প্যাণস্টক, মযাণির 
কিযা, রযাসযােণনক সযার, গৃেস্যাণলর নযানযা িজ্থ্য

পণরণিষ্ট (গ) 
পযাঠ ণিণতিক মূল্যহিযাি ও সযামহর্থ্যর ণিকযাি

পযাহঠর নযাম মূলিযাি মনণতক মূল্য শ্িযাি ও নযানযান সযামহর্থ্যর ণিকযাি

নরেণর ্যাস আত্মপ্ত্যে, িুণদ্ধ যযার িল 
তযার

ক) পয্থহিক্ি ক্মতযার িৃণদ্ধ করযা, (�) িুণদ্ধ ও আত্মণিশ্যাস (গ) 
জরীি জন্তুর প্ণত সেমণম্থতযা

শ্ছহলহিলযার 
ণ্নগুণল

িনু্ত্ব, ্লগত শ্�লযা এিং 
ণমহল ণমহি রযাকযা

ক) প্ণতহযযাণগতযা ও পযারস্পণরক সেহযযাণগতযা শ্িযাি  
�) স্বযািরীন কল্পনযা িণক্তর চচ্থযা 

আমযাজহনর জগেহল শ্্ি ণিহ্হির অণিযযান/
অকুহতযািেতযা/নতুন 
আণিষ্যার

ক) িযািপ্কযাহির ক্মতযা িৃণদ্ধ, 
(�) অরি্য সংরক্হির প্ণত স্র্থক মহনযািযাি গহি শ্তযালযা

্ণক্িহমরু 
অণিযযান

অণিযযান/অকুহতযািেতযা/
নতুন আণিষ্যার

(ক) জযানযার প্ণত আনন্দহিযাি ও শ্গৌরিহিযাি 

অ্যযাডহিঞ্যার িষ্থযাে মযাহঠ ঘযাহি শ্�হল শ্িিযাহনযার 
আনন্দ ও মিিহির শ্রযামযাঞ্

(ক) স্বযািরীন ণসদ্ধযান্ত গ্েহি আনন্দ শ্িযাি

ন্রী পহর ণনসগ্থ অিহলযাকন ও শ্রযামযাঞ্ 
উপহিযাগ

(ক) কল্পনযা িণক্তর চচ্থযা

যতরীহনর জুহতযা কযাল্পণনক সত্য ও কল্পনযার 
আনন্দ

(ক) পণরচ্ছন্নতযা, যত্ন ও শ্সৌন্দয্থহিযাি   
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মযােযাদ্রীপ কযাল্পণনক সত্য ও কল্পনযার 
আনন্দ

ক) কল্পনযার আনন্দহিযাি, 
(�) কুসংস্যার ণিহরযািরী যুণক্তণিচযার শ্িযাি    

পণরণিষ্ট (গ) 
পযাঠ ণিণতিক মূল্যহিযাি  ও সযামহর্থ্যর ণিকযাি

পযাহঠর নযাম মূলিযাি মনণতক মূল্য শ্িযাি ও নযানযান সযামহর্থ্যর ণিকযাি

জরীিজগৎ ক) জি ও জরীহির িযারিযা
�) ণিণিন্ন প্কযাহরর জরীি তযাহ্র কযাজ 
এিং তযাহ্র �যা্্য িৃঙ্খল
গ) জল ও ডযাগেযার উণদ্ভ্ 
ঘ) িযাণির আহিপযাহির প্যািরী আকৃণত 
রূপ, িযাসস্যান তযাহ্র প্ণতরক্ি শ্কৌিল 
এিং েযাণরহে শ্যহত িসযা প্যািরীহ্র তর্য

ক) পয্থহিক্হির ক্মতযা িৃণদ্ধ 
�) িন্য পণরহিি রক্যার প্ণত মমত্ব শ্িযাি
গ) নষ্ট েহে যযাওেযা সম্পহ্র প্ণত শ্ি্নযা অনুিি

আিেযাওেযা ও 
িযাসস্যান

ক) িযাতযাহসর উপযা্যান, জরীহির শ্িঁহচ 
রযাকযার জন্য অণক্সহজন ও 
কযাি্থনডযাইঅক্সযাইড এর িূণমকযা 
�) ঋতু ও আিেযাওেযা – আিেযাওেযার 
�যামহ�েযাণলপনযা ণিণিন্ন ঋতুহত �ুল, �ল 
ও উৎসি
গ) চযারপযাহির উণি্ এিং প্যািরী ও 
তযাহ্র িযাসস্যান, িন জগেল, পযােযাি 
মরুিূণম ন্রী ও সযাগহরর নরীহচ উণদ্ভ্ ও 
গযাছ
ঘ) উণদ্ভ্ ও প্যাণনর রযাকযার জযােগযা 
েযাণরহে যযাহচ্ছ
ঙ) ভ্রমি শ্রহক উণদ্ভ্ ও প্যািরী ণনহে প্যাপ্ত 
জ্ঞযান

ক) পয্থহিক্হির ক্মতযা িৃণদ্ধ
�) হচনযা পণরণচত পণরহিহির প্ণত মমত্ব শ্িযাি
গ) প্যাকৃণতক িযারসযাম্য সম্পহক্থ সহচতনতযা িৃণদ্ধ

প্কৃণত সম্পহক্থ 
মযানুহষর অণিজ্ঞতযা

ক) জহলর প্হেযাজনরীেতযা এিং জহলর 
অপচে শ্রযাি
�) আগুহনর ি্যিেযার ও তযাঁর সযািিযানতযা 
(অতরীত ও িত্থমযান) 
গ) গযাহছর প্হেযাজনরীেতযা ণকন্তু আিজ্থনযা 
ও শ্িযাপ জগেল শ্রহক সযািিযানতযা- ণিষযাক্ত 
সযাপ ও শ্পযাকযামযাকি শ্রহক সযািিযানতযা)
ঘ) পশু ও পযাণ� শ্পযাষযার কযারি

ক) সযা্ৃি্য ও পযার্থহক্যর ণনরূপি ক্মতযা 
�) অতরীতহক অনুিযািন করযা
গ) জল অপচে শ্রযাহির প্ণত মহনযািযাি মতণর
ঘ) িজ্থহক ণনহে তযার উপলণব্ধ সণঠক করযা
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ঙ) প্যাচরীন েযাণতেযার শ্রহক যন্ত্রপযাণত 
(অতরীত ও িত্থমযান) 
চ) পযারর ও িযাতুর ি্যিেযার 
ছ) কযাহঠর গুণি শ্রহক চযাকযা ও আিুণনক 
গযাণি শ্ঘযািযা 
ঙ) হিষজ উণদ্ভহ্র প্হেযাজনরীেতযা, তযার 
ি্যিেযার – েযাণরহে যযাওেযা শ্িষজ গযাহছর 
শ্�যাঁজ

জরীণিকযা ও সম্প্ ক) এলযাকযা ণিণতিক জরীিন িযারি ও 
প্কযার
�) জরীণিকযা ও নযানযা রকহমর েযাহতর কযাজ 
কুণির ণিল্প- ণিহল্পর উপযা্যান
গ) প্রযাগত ণিক্যা ছযািযাই ণিল্প সৃণষ্ট এিং 
তযাঁর িযারযািযাণেকতযা
ঘ) হলযাক ণিল্প- গল্প, গযান, নযাচ ণচত্র ণিল্প

ক) পয্থহিক্হির ক্মতযা িৃণদ্ধ 
�) নযান্দণনক শ্িযাি মতণর করযা
গ) হলযাক সংসৃ্ণতর প্ণত স্র্থক মহনযািযাি মতণর 
করযা।
 

আমযাহ্র আকযাি ক) আহলযা ছযােযার শ্�লযা – ণ্ন আর 
রযাণত্রর ণিজ্ঞযান – চযাঁহ্র ণপহঠ আহলযা – 
পূণি্থমযা অমযািস্যযার সূত্র 
�) আকযাহির শ্জ্যযাণতষ্মণ্ডলরী – মেযাকযাি 
অণিযযান

ক) পয্থহিক্হির ক্মতযা িৃণদ্ধ 

মযানুহষর পণরিযার 
ও সমযাজ

ক) মনুষ্য সমযাজ – পণরিযার ও আত্মরীেতযা, 
িযাররীণরক িযাহি অক্মহ্র সেহযযাণগতযা, 
নযাররী পুরুহষর কযাজ, সমযান ময্থযা্যা ণিণিন্ন 
িরহনর মনুষ্য সমযাজ। 
�) চযাহষর শ্সকযাল ও একযাল
গ) মযানুষ ছযািযা অন্য প্যািরীর সমযাজ – 
মযানুহষর সমযাহজর তযাহ্র িূণমকযা
ঘ) নযানযান িরহনর রযান্নযা িযান্নযা (আণমষ/
ণনরযাণমষ) উৎসহি �যািযার, এলযাকযা ণিণতিক 
পণরণচত �যািযার। 
ঙ) �যা্্য আ্যান প্্যান শ্রহক েযাি িযাজযার, 
�যা্্য সংগ্ে ও সংরক্ি।

ক) যুণক্ত ণিচযার শ্িযাি মতণর করযা
�) নযাররীহ্র িূণমকযা ণনহে অিগত েওেযা
গ) চযাষ ও পশুপযাণ� ণনহে সহচতনতযা িৃণদ্ধ 
ঘ) অতরীতহক উপলণব্ধ করযা ও অতরীহতর ণনণরহ� 
িত্থমযানহক শ্্�যার সযামর্থ্য অজ্থন   

আিুণনক সি্যতযা ও 
পণরহিহির 
সংরক্ি

ক) মযাণি ণনজস্ব গুি েযারযাহচ্ছ – মযাণি 
্ূষি, জল ্ূষি ও িযাণে ্ূষি িযািহছ 
�) পণরহিি রক্যা ও আরও উন্নত 
পণরহিি রচনযা 
গ) এলযাকযার পুরহনযা স্যাপত্য ও পুরহনযা 
ণন্ি্থন সংরক্ি

ক) ্ূষি সম্পহক্থ সহচতনতযা িৃণদ্ধ 
�) ্ূষি মুক্ত পণরহিি ণনহে উদ্ভযািনরী ক্মতযা িৃণদ্ধ 
গ) অতরীত সংরক্ি ণনহে িযারিযা ও উপলণব্ধ 






