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প্াসশ্গেে েথা
শ্িক্া এেশ্ি েলমান প্শ্ক্রয়া। শ্িক্া চোনও ‘ইকিন্ট’ নয়। সমাজ-সংসৃ্শ্ত এবং জীবনযাপকনর অগে। শ্িক্া চেবল 
বই পিা, মু�তি েরা আর পরীক্ার চিওয়ার মকি্যও সীমাবদ্ধ নয়। তা আরও ব্যাপে ও শ্বতৃিত। আজকের সমকয় 
িাঁশ্িকয় শ্বি্যালয় শ্িক্াকে জীবনমু�ী েরার এেিা প্কেষ্টা েলকছ। সরোর এশ্বষকয় যকথষ্ট সজাগ। ছাত্রছাত্রীকির 
শ্নকজকির আবাসিূশ্মর সকগে পাঠ্যপুতিকের এেিা সংশ্মরেি ঘিাকনার প্য়াস চি�া যাকচ্ছ সব্তিকর। যশ্ি আমরা ২০০৫ 
সাকলর ‘জাতীয় পাঠ্যক্রকমর রূপকর�া’য় আকলােপাত েশ্র তােকল চি�ব, কস�াকন বলা েকয়কছ চরেশ্িেক্ শ্িশ্তিে 
পিাকিানাই শ্িক্কের এেমাত্র োশ্তয়ার নয়। পািাপাশ্ি শ্িশুর িশ্বষ্যৎ গকি চতালা ও মানশ্সে আোঙ্কা পূরকিও 
সোয়তা েরকত েকব। শ্িশুকির জ্ঞাকনর মকি্য স্ানীয় জ্ঞান ও পাঠ্যপুতিকের জ্ঞাকনর এেিা সংকযাগ ঘিাকত েকব, যাকত 
শ্িশুরা তার োরপাকির পৃশ্থবীর সকগে সশ্ক্রয়িাকব এোত্ম েকত পাকর। শ্িশুর পশ্রবার, কগাষ্ী, িাষা এবং সংসৃ্শ্ত চয 
প্েৃত মূল্যবান সম্পি তা তাকির অনুিাব েরাকনা প্কয়াজন।

শ্িশুকির শ্িক্া শ্বি্যালকয়র চিতর এবং শ্বি্যালকয়র বাইকর উিয়কক্কত্রই ঘকি। কসই িাবনাকে মাথায় চরক� পশ্চিমবগে 
সরোকরর অনুকমাশ্িত তৃতীয় চরেশ্ির পাঠ্যবই ‘পাতাবাোর’ ও ‘আমাকির পশ্রকবি’-এর শ্িশ্তিকত শ্েছু বাছাই েরা 
েৃত্যাশ্ল শ্নকয় আমরা রেনা েকরশ্ছ ‘পাঠশ্িশ্তিে প্াসশ্গেে শ্িক্ার শ্িিা-পুশ্তিো' নাকম এেশ্ি পৃথে গাইডবুে, কযশ্ি 
শ্িক্াথ্ীকির শ্নকজকির স্ানীয় এলাোর সকগে শ্নশ্বি পশ্রেয় ঘিাকত অনুঘিকের োজ েরকব।    

শ্িক্ে-শ্িশ্ক্োরা চযরেম িাকব চরেশ্িেকক্ পাঠিান েরান চসিা েরাকবন। তার পািাপাশ্ি এই েৃত্যাশ্লগুশ্ল সম্পািন 
েরকল শ্িশুরা এেশ্িকে চযমন আনন্দ পাকব চতমনই অন্যশ্িকে োকত-েলকম োজ েরকত েরকত িক্তা ও জ্ঞান 
উিয়ই বািাকত পারকব। পাঠগুশ্লর অি্যন্তকর শ্নশ্েত শ্িশুর সামথ্্য ও মূল্যকবাকির িারিা বৃশ্দ্ধ েরকত চযকেতু সংশ্লিষ্ট 
েৃত্যাশ্লগুশ্ল শ্নম্াি েরা েকয়কছ, তাই এই উকি্যাকগর সকগে সরোশ্র পাঠক্রম, শ্িক্ািি্ন, শ্িশুর মনতিত্ব ও সমাজতক্বের 
শ্বশ্িষ্ট িাবনাগুশ্লকে যুক্ত েরা েকয়কছ। কসগুশ্লকেই শ্িক্েকির োকছ স্পষ্টিাকব এই শ্িিা-পুশ্তিোয় তুকল িরা েকয়কছ। 
পািাপাশ্ি শ্িশুকির মকি্য এেসকগে োজ েরার মানশ্সেতাও মতশ্র েকব, যা তাকির িশ্বষ্যৎ জীবকন মূল্যকবাকির শ্িশ্তিকে 
আরও িৃঢ় েকর তুলকব।    

পশ্চিমবকগের োলু পাঠ্যক্রম অনুসাকর প্াসশ্গেে শ্িক্ার এই শ্িিা-পুশ্তিোশ্ি 'চেনা ছকে অকেনা েথা'-২ নাকম এই বইশ্ি 
আলািািাকব রেনা েরা েকয়কছ। পশ্চিমবগে সরোকরর শ্বি্যালয় শ্িক্া ি�তর যশ্ি তাকির সমতি শ্বি্যালয়গুশ্লকত 
েৃত্যাশ্লগুশ্ল অনুিীলকনর জন্য এই পুশ্তিোশ্িকে অনুকমািন চিন তােকল গ্াকমর ছাত্রছাত্রীরা তাকির সংশ্লিস্ট আবাস-
উপকযাগী স্ানীয় ও প্াসশ্গেে শ্িক্ার নানান রসি �ুঁকজ পাকব বকল আমাকির শ্বশ্াস। কসকক্কত্র তাকির জীবকন শ্িক্া 
োয্েরীিাকব েকয় উঠকব প্াসশ্গেে। এই শ্িিা-পুশ্তিোগুশ্ল রূপিান েরার জন্য যাঁর বহুমু�ী অবিান ে�নই চিালার 
নয়, শ্তশ্ন শ্রী শ্িব্যকগাপাল ঘিে মোিয় (প্াক্তন চডপুশ্ি শ্ডকরক্টর, শ্বি্যালয় শ্িক্া ি�তর, পশ্চিমবগে সরোর)। তাঁর 
শ্নশ্বি প্কেষ্টা ছািা এই বইশ্ি আমরা ে�নই প্োি েরকত পারতাম না। এই বইশ্ির সৃজকন যারা অক্ান্ত পশ্ররেম 
েকরকছন তারা েকলন শ্রীমতী স্বপ্া িাি, সুকিষ্া মমত্র, সুশ্মিতা ঘিে, কিবাশ্িস মণ্ডল, কিবাহুশ্ত মুক�াপাি্যায়, অদ্ীি 
িাস ও অশ্মত িাস। তাঁকির অেুণ্ঠ সোয়তা ছািা এই অসম্ভব োজকে ে�নই সুোরুিাকব সম্ভব েরা চযত না। 
‘অ্যাকেড ইশ্নশ্িকয়শ্িভ্ স্ -এর বাশ্ে সেল সাথীকির সুপরামি্ ছািা এই বইশ্ি সমৃদ্ধ েকত পারত না। কসোরকি তাকির 
োকছও আমরা ঋিী। আমরা মকন েশ্র এই শ্িিা-পুশ্তিোিা ত�নই সাথ্ে েকব য�ন মানুষ গিার োশ্রগর শ্িক্ে- 
শ্িশ্ক্োরা শ্িশুকির শ্নকয় সংশ্লিষ্ট েৃত্যাশ্লগুশ্ল চরেশ্িেকক্র চিতকর এবং বাইকর অনুিীলন েরাকবন। আর তােকলই 
শ্িক্া েকয় উঠকব প্েৃত অকথ্ জীবকনর সকগে সাযুজ্যপূি্, আমরাও চসই অনাগত শ্িকনর অকপক্ায় রইলাম।
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পাঠ্যবইঃ পাতাবাোর

(১)

সশ্ত্য চসানা
েকঠার পশ্ররেম আর বুশ্দ্ধ চয মানুষকে বি েকত িশ্ক্ত চযাগায় – তা শ্নকয়ই এই গল্প। 

এই গকল্প শ্তনশ্ি উপিাবমূল বাছাই েরা েকয়কছ। 

ে) োষ-আবাি, ঋতু শ্িশ্তিে োষ, ঋতুশ্িশ্তিে �সল, োকষর োকজ ব্যবহৃত যন্ত্রপাশ্ত, বীজ সংরক্ি, বীজ 
সংগ্কের নানান �বর, োকষর পাশ্ররেশ্মে, িাো ও আনার িারিা এবং োকষ জশ্মর পশ্রমাপ সম্পশ্ে্ত িারিা।
�) পশ্রবাকরর মকি্য প্াত্যশ্েে োকজর শ্বিাগ, পশ্রবাকর নারীকির োজ, ময্ািা ও স্ান- এ শ্বষকয় িারিা
গ) সা�কল্যর চক্কত্র পশ্ররেকমর চোন শ্বেল্প চনই। 

উপিাবমূলঃ োষ-আবাি, ঋতু শ্িশ্তিে োষ, ঋতুশ্িশ্তিে �সল, োকষর োকজ ব্যবহৃত যন্ত্রপাশ্ত, বীজ সংরক্ি, বীজ 
সংগ্কের নানান �বর, োকষর পাশ্ররেশ্মে, িাো ও আনার িারিা এবং োকষ জশ্মর পশ্রমাপ সম্পশ্ে্ত িারিা।

েৃত্যাশ্ল নং- ১
শ্িশুকির সাোকয্য মানস মানশ্েত্র মতশ্র েকর এেশ্ি সম্ভাব্য িব্দ জাল শ্নম্াি েকর শ্নকত েকব। এ�াকন সম্ভাব্য িকব্দর 
তাশ্লো চিওয়া েল। 

িব্দজালঃ-

জায়গা, শ্বকঘ, মজুর, করাজগার, কপাঁতা, ক�াঁিা�ুঁশ্ি পাো িাকনর রাশ্ি, সুন্দর �সল, শ্বশ্ক্র, বৃশ্ষ্ট, োষা আবাি, েকঠার 
পশ্ররেম, োি-বাজার, শ্জশ্নসপত্র, মিলাপাশ্ত, কেনাকবো, ক্রয়-শ্বক্রয়, বলি, োল, ট্াক্টর, কোিাল, শ্নিাশ্ন, মাো, 
মরশুম, আমন, আউি, রশ্ব, কবাকরা, বীজ সংরক্ি ও বীজ সংগ্ে, সাশ্র সাশ্র। 

 y েৃত্যাশ্ল নং- ১/১
চয শ্িশুরা িাকলা িাকব পিকত পাকর না তাকির জন্য  এে এেশ্ি উপিাবমূলকে চেন্দ্র েকর চছাি চছাি সেজ পাঠ 
শ্িকত েকব। কস�াকন িব্দ জাল মতশ্রর সময় প্াপ্ত িব্দ ও িব্দগুচ্ছকে যতিা সম্ভব ব্যবোর েরকত েকব। পাঠশ্ি েকব 
শ্বিতীয় চরেশ্ির উপকযাগী। বাকে্য োর পােশ্ির চবশ্ি িব্দ থােকব না। এেশ্ি উিােরি চিওয়া েলঃ

সেজ পাঠ

রশ্িি শ্ময়া োষ আবাি েকরন। এর চথকেই তার চরাজগার। শ্বকঘ িুই জশ্ম আকছ, তার জশ্মর এে চোকি শ্তশ্ন বীজ 
চ�কলন। বষ্া আকস ও�াকন োরা জন্ায়, সারা মাকঠ োল চিন, মই শ্িকয় মাশ্ি সরল েকরন, তার পর োরা চবাকনন, 
সাশ্র সাশ্র োরা, সবুজ িাকনর োরা। এেশ্িকন অকনে মজুর লাগান। এে শ্িকন চবানার োজ চিষ েরকত েকব। িীকর 
িীকর োরা বি েয়, িরকতর মরসুকম িাকনর িীকষ িুি আকস। িানা গুকলা িক্ত েকয় ওকঠ। কেমন্ত একল িানগাছ শুোকত 
থাকে সারা মাঠ চসানালী চি�ায় চসানার মকতা। শ্েছুিা িাকলা �সল বীকজর জন্য সংরক্ি েকরন। বাশ্েিা অন্যকির 
োছ চথকে সংগ্ে েকরন। নানা জাকতর িান চোনিা লম্া, কোকনািা চবঁকি। সবিাই আমন িান। আমকনর আকগ 
আউি োষ েকরন। আমকনর চিকষ রশ্বিস্য। েলাই, শ্তল, সশ্রষার বীজ ছিান মাকঠ। িীকতর চিকষ মাঠ �ুকল রশ্ঙন 
েকয় ওকঠ। 

 y েৃত্যাশ্ল নং- ১/২
অনুরূপিাকব আকরা েকয়েশ্ি সেজপাঠ মতশ্র েকর বি বি েরক� “পঠন োড্” ততশ্র েরকত েকব। ঐ অংিগুশ্ল 
শ্বিতীয় চরেশ্ির পঠকনাপকযাগী েকব। উপকরর েৃত্যাশ্লর মতই তা ব্যবোর েরকত েকব। 
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 y েৃত্যাশ্ল নং- ১/৩ 
যশ্ি চি�া যায় শ্িশুর পঠন ক্মতা আরও নীকে, তকব মানস মানশ্েত্র চথকে উকঠ আসা শ্িশুর জানা অজানা িব্দগুশ্লকে 
বি োড্কবাকড্ সাশ্িকয় শ্িকত েকব এবং ঐ শ্িশুকে বা শ্িশুকির িলশ্িকে শ্বকিষ নজর শ্িকয় িব্দ উচ্ারকি অি্যস্ 
েরাকত েকব। এ চক্কত্র যুক্তবকি্র িব্দগুশ্লকে আলািা োকি্  িরকত েকব। যুক্ত বকি্ চোন চোন বি্ আকছ তা চিকঙ 
চিশ্�কয় শ্িকত েকব। সাকথ সাকথ শ্িক্ে শ্িশ্ক্োগন প্াসশ্গেে িাকব িব্দ বা িকব্দর অথ্ সরাসশ্র না বকল শ্িকয় আরও 
এেবার প্াসশ্গেে পশ্রশ্স্শ্ত অনুযায়ী উিােরি শ্িকয় তাকির মকি্য সংশ্লিষ্ট িকব্দর চবাি গকি তুলকবন এবং শ্িশুরা 
শ্নকজর চেষ্টায় অকথ্াদ্ধাকরর আনন্দও লাি েরকব। এর জন্য শ্িক্ে শ্িশ্ক্োকির যকথষ্ট মিয্িীল েকত েকব। 

 y েৃত্যাশ্ল নং- ১/৪
শ্িক্ে মিাইরা অনুরূপ সেজতর পাঠ মতশ্র েরকবন এবং শ্িশুকির স্বপঠকন উৎসাশ্েত েরকবন। িু এে শ্িকনর মকি্য  
িব্দগুশ্ল রপ্ত েকল তাকির েকয়েশ্ি সেজতর পাঠ শ্িকত েকব। তার মান েকব প্থম চরেশ্ির চিকষর শ্িকের পাকঠর 
মত। িুশ্ি বা শ্তনশ্ি িব্দ সম্মশ্লত বাে্য েকব। েশ্ে্ত িব্দ বা িব্দ গুশ্লকেও চস�াকন প্কয়াগ েরকত েকব। 

এেশ্ি উিােরি চিওয়া েলঃ

সেজতর পাঠ 

রশ্িি শ্মঞা িান োষ েকর। আমন আউস োষ েয় তার জশ্মকত। িু’শ্বঘা জশ্ম আকছ তার। িরকত িাকনর িীকষ িুি 
আকস। আমন রশ্বিস্য। িীকতর চিকষ আমন িান মাকঠ িকর যায়।

 y েৃত্যাশ্ল নং- ১/৫
এই িাকব আরও েকয়েশ্ি 'সেজতর পাঠ' ততশ্র েরকত েকব এবং চবশ্ি শ্পশ্ছকয় পিা শ্িশুকির মকি্য প্কয়াগ েরকত 
েকব।  

েৃত্যাশ্ল নং- ২   
বশ্েশ্ব্ি্যালয় েৃত্যাশ্লঃ 

শ্িশ্ক্ো শ্িশ্ক্ো ছাত্র ছাত্রীকির োষ আবাি সম্পকে্ িারিা মতশ্রর জন্য েৃশ্ষজীশ্ব অশ্িিাবেকির সকগে েথা বলাকবন। 
প্শ্তকবিীকির  োকষর মাঠ পশ্রিি্ন েরাকবন। এই পশ্রিি্কনর সমকয় ছাত্রছাত্রীরা োষ সংক্রান্ত শ্বশ্িন্ন তথ্য সংগ্ে 
েকর চনাি বুকে শ্ল�কব এবং চরেশ্িেকক্ একস তারা শ্িক্ে/শ্িশ্ক্োর ত্বোবিাকন তাকির প্াপ্ত িারিা ও জ্ঞাকনর 
আিান-প্িান েরকব। 

মূলতঃ- কয সমতি শ্বষয় তথ্য সংগ্ে েরকব-

- শ্বশ্িন্ন িরকনর োষ 
- োকষর সময়, ঋতু 
- োকষর বীজ  
- োকষর জল 
- োকষ ব্যবহৃত যন্ত্রপাশ্ত 
- জশ্মর মাশ্ি চেমন 
- জশ্মর পশ্রমাপ, শ্বঘা োঠা সম্পকে্ শ্ে জানা যায়। 
- িান োকষর/রশ্বিস্য োকষর সংশ্ক্প্ত শ্ববরি।

েৃত্যাশ্ল নং- ৩  
সৃজনমূলে োজঃ

শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো এ শ্বষকয় শ্বশ্িন্ন ছিা বানাকত পাকরন। এেই িাকব এোশ্িে শ্বষয় বস্তু শ্নকয় শ্িশুকির সাোকয্য শ্বশ্িন্ন 
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ছিা বানাকনা চযকত পাকর। শ্িশুকির মকি্য ছন্দকবাি রকয়কছ। অনুপ্াস তারা িালবাকস। �াপছািা েকলও এই অনুপ্াকসর 
প্কয়াগ েকর তাকির মকি্য মজা ও ছন্দকবাি মতশ্র েরকত েকব। অন্যশ্িকে যতিা সম্ভব েশ্ে্ত িব্দকে ব্যবোর েরা 
যায় তার চেষ্টা েরকত েকব। 

োষ আবাি শ্নকয় নানান রেনা েকর তাকত সুর চিওয়া চযকত পাকর। শ্িক্ে-শ্িশ্ক্োরা শ্নকজর মতন সুর প্কয়াগ েকর 
এই গান েরকত পাকরন। উিােরি শ্েকসকব চিওয়া েল, 

োকষর গান 
আলম োো লাঙল েকষ 

োল বলি শ্েকন 
চসই জশ্মকত মজুর �াকি 

আরও অকনে জকন 
িাকনর োরা রুইকছ তারা 

মই চিওয়াশ্ি েকল
ডগমকগ িান উকঠকছ চবকি 

োওয়ায় িুকল িুকল।। 
এমশ্ন েকর চিকষ োল লাগেল এর পশ্রবকত্ ট্াক্টর শ্িলার ব্যবোর েরায় অকনকে শ্েিাকব োজ োরাকচ্ছ তা উকলে� 
েরকত পাকরন। 

 y েৃত্যাশ্ল নং- ৩/১ 
শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো এই শ্বষয়শ্ি শ্নকয় শ্বশ্িন্ন ছিা ছশ্ব সে গকল্পর বই সংগ্ে েকর চরেশ্িেকক্ এেশ্ি োয্েরী গ্ন্াগার 
গকি তুলকবন এবং এই সমতি বই গুশ্লকে শ্নকয় 'গল্প পাকঠর আসর' অনুশ্ষ্ত েরকবন। আসর চিকষ িল শ্িশ্তিে 
মতামত চনওয়া েকব।  

েৃত্যাশ্ল নং- ৪
িৃি্যরোব্য েৃত্যাশ্লঃ

শ্িক্ে শ্িশুকির পাকঠ আগ্েী েকর তুলকত এেশ্ি অশ্ডও শ্িজুয়াল শ্ক্কপর সাোয্য চনকবন। কয�াকন োষবাকসর নানা 
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চেৌিল চি�াকনা েকব। অতীকত শ্েিাকব োষ েকতা এ�নই বা শ্েিাকব েয় তার শ্েছু মজািার মুেূত্ তুকল িরা েকব। 
নানা সমকয় নানা রেম মরসুশ্ম �সল ও তার োষবাস চি�াকনা েকব। োষবাকসর চক্কত্র শ্েংবা জীবকনর নানা োকজ 
চছকল ও চমকয়কির িূশ্মোকে তুকল িরা েকব। শ্লগে মবষকম্যর প্াথশ্মে িারিা 'শ্মনার োিু্ন' এর মকি্য শ্িকয় তুকল 
িরা চযকত পাকর।

উপিাবমূলঃ পশ্রবাকরর মকি্য প্াত্যশ্েে োকজর শ্বিাগ, পশ্রবাকর নারীকির োজ, ময্ািা ও স্ান- এ শ্বষকয় িারিা

েৃত্যাশ্ল নং- ৫
এ শ্বষকয়ও শ্িশুকির সাোকয্য মানস মানশ্েত্র মতশ্র েকর এেশ্ি সম্ভাব্য িব্দ জাল শ্নম্াি েকর শ্নকত েকব। এ�াকন 
সম্ভাব্য িকব্দর তাশ্লো চিওয়া েল- 

িব্দ জালঃ

বউকয়র পরামি্, অলস স্বামী, অসু�,গশ্িমশ্স, শ্েরোল, বুকিা বাপ, শ্বশ্াস, শ্বরশ্ক্ত, অশ্স্র, গব্, গকব্ বুে িকর যায়, 
�াবার মতশ্র েকর, শ্মশ্ছশ্মশ্ছ �ািাকনা, কবাঝাপিা, সেকযাশ্গতা, োজ িাগািাশ্গ েকর চনওয়া, অবকেলা।

 y েৃত্যাশ্ল নং- ৫/১ 
চয শ্িশুরা িাকলা িাকব পিকত পাকর না তাকির জন্য  এে এেশ্ি উপ িাবমূলকে চেন্দ্র েকর চছাি চছাি সেজ পাঠ 
শ্িকত েকব। কস�াকন িব্দ জাল মতশ্রর সময় প্াপ্ত িব্দ ও িব্দগুচ্ছকে যতিা সম্ভব ব্যবোর েরকত েকব। পাঠশ্ি েকব 
শ্বিতীয় চরেশ্ির উপকযাগী। বাকে্য োর পাঁেশ্ির চবশ্ি িব্দ থােকব না। এেশ্ি উিােরি চিওয়া েলঃ

সেজ পাঠ 

আমাকির পশ্রবার পাঁেজকনর। বাবা, মা, িাই, শ্িিা আর আশ্ম। শ্িিা চরাজ চিাকর িাঁে বাজায়, আমার ঘুম িাকগে। 
মা বকল ওকঠা, ওকঠা! উকঠ চিশ্� মা রান্না োশ্পকয়কছ। বাবা আিিায় োর�ানা যাকব। এেিু পকরই চিাঁ বাজকব।  বাবা 
উকঠান ঝাঁি শ্িকয় স্াকন যায়। শ্িিা চগাবর শ্িকয় উকঠান শ্নকোয়, স্ান েকর তুলসী তলায় জল চিয়, গুন গুন েকর 
গান েকর। বাবা সাইকেল শ্নকয় োর�ানা চবকরায়। মা আমায় শ্নকয় পিাকত বকস। আশ্ম শ্েরোল শ্নকজর পিা শ্নকজই 
েশ্র। গশ্িমশ্স েশ্র না। না পারকল মাকয়র োকছ পরামি্ শ্নই। অসু� েরকল মা আমার োকছ থাকে। আমাকির মকি্য 
চবি চবাঝাপিা। সবাই সবাইকে সেকযাশ্গতা েকর িাগািাশ্গ েকর োজ েকর। কতমন চোকনা ঝগিাঝাশ্ি চনই। 
আমাকে সবাই িাকলাবাকস। কমকয় বকল আমাকে অবকেলা েকর না মাকেও না। 

 y েৃত্যাশ্ল নং- ৫/২ 
অনুরূপিাকব আকরা েকয়েশ্ি সেজপাঠ মতশ্র েকর বি বি েরক� “পঠন োড্” ততশ্র েরকত েকব। ঐ অংিগুশ্ল 
শ্বিতীয় চরেশ্ির পঠকনাপকযাগী েকব। উপকরর েৃত্যাশ্লর মতই তা ব্যবোর েরকত েকব। 

 y েৃত্যাশ্ল  নং- ৫/৩
যশ্ি চি�া যায় শ্িশুর পঠন ক্মতা আরও নীকে, তকব মানস মানশ্েত্র চথকে উকঠ আসা শ্িশুর জানা অজানা িব্দগুশ্লকে 
বি োড্কবাকড্ সাশ্িকয় শ্িকত েকব এবং ঐ শ্িশুকে বা শ্িশুকির িলশ্িকে শ্বকিষ নজর শ্িকয় িব্দ উচ্ারকি অি্যস্ 
েরাকত েকব। এ চক্কত্র যুক্তবকি্র িব্দগুশ্লকে আলািা োকি্  িরকত েকব। যুক্ত বকি্ চোন চোন বি্ আকছ তা চিকঙ 
চিশ্�কয় শ্িকত েকব। সাকথ সাকথ শ্িক্ে শ্িশ্ক্োগন প্াসশ্গেে িাকব িব্দ বা িকব্দর অথ্ সরাসশ্র না বকল শ্িকয় আরও 
এেবার প্াসশ্গেে পশ্রশ্স্শ্ত অনুযায়ী বাকর বাকর উিােরি শ্িকয় তাকির মকি্য সংশ্লিষ্ট িকব্দর চবাি গকি তুলকবন এবং 
শ্িশুরা শ্নকজর চেষ্টায় অকথ্াদ্ধাকরর আনন্দও লাি েরকবন। এর জন্য শ্িক্ে শ্িশ্ক্োকির যকথষ্ট মিয্িীল েকত েকব। 

 y েৃত্যাশ্ল নং- ৫/৪
িু এে শ্িকনর মকি্য  িব্দগুশ্ল রপ্ত েকল তাকির েকয়েশ্ি 'সেজতর পাঠ' শ্িকত েকব। তার মান েকব প্থম চরেশ্ির 
চিকষর শ্িকের পাকঠর মত। িুশ্ি বা শ্তনশ্ি িব্দ সম্মশ্লত বাে্য েকব। েশ্ে্ত িব্দ বা িব্দ গুশ্লকেও চস�াকন প্কয়াগ 
েরকত েকব। 



9

সেজতর পাঠঃ   

সোকল চিাঁ বাকজ োর�ানার। শ্রশ্ম সু্কলর জন্য মতশ্র েয়। শ্িিা জামা পশ্রকয় চিন। মা তািাতাশ্ি মুশ্ি িুি চিন 
চ�কত।তারপর বাবার সাইকেকল েকি বকস।বাবা সু্কল নাশ্মকয় োকজ যান।

 y েৃত্যাশ্ল নং- ৫/৫
এই িাকব আরও েকয়েশ্ি 'সেজতর পাঠ' ততশ্র েরকত েকব এবং চবশ্ি শ্পশ্ছকয় পিা শ্িশুকির মকি্য প্কয়াগ েরকত 
েকব।    

েৃত্যাশ্ল নং- ৬
বশ্েশ্ব্ি্যালয় েৃত্যাশ্লঃ

শ্িশুরা তাকির শ্নকজকির পশ্রবাকরর সবাইকে নজর েরকব এবং বাশ্িকত চে শ্ে োজ েকর তার এেিা োি্ মতশ্র 
েরকব। এই োি্ শ্ি শ্নকয় শ্িক্ে আকলােনা েরকবন। 

েৃত্যাশ্ল নং- ৭ 
সৃজনমূলে োজঃ

শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো শ্বশ্িন্ন ছিা মতশ্র েকর তাকত সুর শ্িকয় সমকবত গান গাইকত পাকরন। 

ছিা
নারী আর পুরুষ

নাশ্ে সমান সমান--
চছকলর চবলায় শুিু িঙ্খ আজান। 

চমকয় জন্াকল চেউ েয়না চতা �ুিী। 
চপকি ি'কর মা চযন
বকন যায় চিাষী। 

 y েৃত্যাশ্ল নং- ৭/১ 
শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো এই শ্বষয়শ্ি শ্নকয় শ্বশ্িন্ন ছিা ছশ্ব সে গকল্পর বই সংগ্ে েকর চরেশ্িেকক্ এেশ্ি োয্েরী গ্ন্াগার 
গকি তুলকবন এবং এই সমতি বই গুশ্লকে শ্নকয় গল্প পাকঠর আসর অনুশ্ষ্ত েরকবন। আসর চিকষ িল শ্িশ্তিে মতামত 
চনওয়া েকব।  

েৃত্যাশ্ল নং- ৮
িৃি্য-রোব্য েৃত্যাশ্লঃ

পশ্রবাকরর মকি্য শ্বশ্িন্ন মানুষ শ্বশ্িন্ন িরকনর োজ েকরন। তাই আমরা সুন্দর িাকব বাঁশ্ে। পশ্রবাকরর নানা মানুকষর 
নানা োকজর ছশ্ব চিশ্�কয় শ্িক্ে শ্িশুকির মকি্য সমানুিূশ্তর চবাি মতশ্র েরকবন এবং োকজর িারার সাকথ তারা 
যাকত এোত্ম েয় চস শ্বষকয় আকলােনা েরকবন। োকজর চক্কত্র শ্লগে মবষকম্যর নানা শ্িে তুকল িকর তা িূর েরার 
জকন্য “মীনার োিু্নশ্ি” কি�াকবন। 

উপিাবমূল - সা�কল্যর চক্কত্র পশ্ররেকমর চোন শ্বেল্প চনই।

েৃত্যাশ্ল নং- ৯
এ শ্বষকয়ও শ্িশুকির সাোকয্য মানস মানশ্েত্র মতশ্র েকর এেশ্ি সম্ভাব্য িব্দ জাল শ্নম্াি েকর শ্নকত েকব। এ�াকন 
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সম্ভাব্য িকব্দর তাশ্লো চিওয়া েল- 

িব্দ জালঃ

পুরস্ার পাওয়া, বুশ্দ্ধ �ািাকনা, কষাকলা আনা, স�লতা, আলকসশ্ম না েরা, বৃথা চেষ্টা নয়, মশ্রয়া েকয় োজ, েতািা 
ত্যাগ েরা, সা�কল্যর জকন্য চেষ্টা, ক্রমাগত োজ েকর যাওয়া, লকক্্য চপঁছাকনা। 

 y েৃত্যাশ্ল নং- ৯/১
চয শ্িশুরা িাকলা িাকব পিকত পাকর না তাকির জন্য  এে এেশ্ি উপ িাবমূলকে চেন্দ্র েকর চছাি চছাি সেজ পাঠ 
শ্িকত েকব। কস�াকন িব্দ জাল মতশ্রর সময় প্াপ্ত িব্দ ও িব্দগুচ্ছকে যতিা সম্ভব ব্যবোর েরকত েকব। পাঠশ্ি েকব 
শ্বিতীয় চরেশ্ির উপকযাগী। বাকে্য োর পােশ্ির চবশ্ি িব্দ থােকব না। এেশ্ি উিােরি চিওয়া েলঃ----   

সেজ পাঠ

অঙ্ক পাকরনা রাজু। ইশ্তোকসর তাশ্র� মকন রা�কত পাকর না। ক�লায় িাল। শ্েন্তু পরীক্ায় সব শ্বষকয় পাি েরকত 
েকব। তকবই �ুিবল িুন্াকমকন্ট সুকযাগ েকব। পর পর িু’বার পাি নম্র শ্ছল না অকঙ্ক আর ইশ্তোকস। কেড স্যার 
চনাশ্িকি শ্লক� শ্িকয়কছন প্শ্তশ্ি শ্বষয় পাি েরকতই েকব। তকবই চ�লার প্শ্তকযাশ্গতায় নাম শ্িকত পারকব। শ্িশ্িমনী 
বকলকছ- তুই শ্নকজ প্শ্ন মতশ্র েরশ্ব, ঘশ্ি িকর উতির শ্ল�শ্ব। আজ চথকে। কসশ্ি পকরর শ্িনও েরশ্ব। সোল শ্বোল 
িিিা েকর অঙ্ক েরশ্ব। পকরর িিশ্িন পর চথকে শ্িকন পকনকরািা অঙ্ক। রাজু চসই িাকব শ্লক� শ্লক� পিকত আর 
অঙ্ক েরকত শুরু েরল। তাকত িাকলা �ল চপল।

 y েৃত্যাশ্ল নং- ৯/২
অনুরূপিাকব আকরা েকয়েশ্ি সেজপাঠ মতশ্র েকর বি বি েরক� “পঠন োড্” ততশ্র েরকত েকব। ঐ অংিগুশ্ল 
শ্বিতীয় চরেশ্ির পঠকনাপকযাগী েকব। উপকরর েৃত্যাশ্লর মতই তা ব্যবোর েরকত েকব। 

 y েৃত্যাশ্ল নং- ৯/৩
যশ্ি চি�া যায় শ্িশুর পঠন ক্মতা আরও নীকে, তকব মানস মানশ্েত্র চথকে উকঠ আসা শ্িশুর জানা অজানা িব্দগুশ্লকে 
বি োড্কবাকড্ সাশ্িকয় শ্িকত েকব এবং ঐ শ্িশুকে বা শ্িশুকির িলশ্িকে শ্বকিষ নজর শ্িকয় িব্দ উচ্ারকি অি্যস্ 
েরাকত েকব। এ চক্কত্র যুক্তবকি্র িব্দগুশ্লকে আলািা োকি্  িরকত েকব। যুক্ত বকি্ চোন চোন বি্ আকছ তা চিকঙ 
চিশ্�কয় শ্িকত েকব। সাকথ সাকথ শ্িক্ে শ্িশ্ক্োগন প্াসশ্গেে িাকব িব্দ বা িকব্দর অথ্ সরাসশ্র না বকল শ্িকয় আরও 
এেবার প্াসশ্গেে পশ্রশ্স্শ্ত অনুযায়ী উিােরি শ্িকয় তাকির মকি্য সংশ্লিষ্ট িকব্দর চবাি গকি তুলকবন এবং শ্নকজর 
চেষ্টায় অকথ্াদ্ধাকরর আনন্দও লাি েরকব। এর জন্য শ্িক্ে শ্িশ্ক্োকির যকথষ্ট মিয্িীল েকত েকব। 

 y েৃত্যাশ্ল নং- ৯/৪
িু এে শ্িকনর মকি্য  িব্দগুশ্ল রপ্ত েকল তাকির েকয়েশ্ি 'সেজতর পাঠ' শ্িকত েকব। তার মান েকব প্থম চরেশ্ির 
চিকষর শ্িকের পাকঠর মত। িুশ্ি বা শ্তনশ্ি িব্দ সম্মশ্লত বাে্য েকব। েশ্ে্ত িব্দ বা িব্দ গুশ্লকেও চস�াকন প্কয়াগ 
েরকত েকব। 

এেশ্ি উিােরি চিওয়া েলঃ

সেজতর পাঠঃ

�কতমার অকঙ্ক িয়। বো �ায় �ুব। মন�ারাপ েকর বকস থাকে। আবু্ মাথায় োত রাক�ন। বলকলন, িয় চপওনা। 
�কতমা শুরু েরল। �ল চপল চবি।

 y েৃত্যাশ্ল নং- ১/৫
এই িাকব আরও েকয়েশ্ি 'সেজতর পাঠ' ততশ্র েরকত েকব এবং চবশ্ি শ্পশ্ছকয় পিা শ্িশুকির মকি্য প্কয়াগ েরকত 
েকব।   
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েৃত্যাশ্ল নং- ১০
বশ্েশ্ব্ি্যালয় েৃত্যাশ্লঃ

শ্িক্ে মোিয় শ্িশুকির সাকথ শ্নকয় রেমজীশ্ব মানুকষর োশ্েনী সংগ্ে েরকব। শ্ে িাকব পশ্ররেম েকর তারা জীবকন 
বি েওয়ার চেষ্টা েরকছ তা শ্নকয় তথ্য সংগ্ে েকর আকলােনা েরকব। সমাকজর বয়স্ মানুষকির অশ্িজ্ঞতা শুকন তারা 
এেশ্ি চছাি শ্ববরি মতশ্র েরকব। এ ব্যাপাকর িলগত আকলােনা েকর শ্সদ্ধাকন্ত আসকব। 

েৃত্যাশ্ল নং- ১১
সৃজনমূলে েৃত্যাশ্লঃ

এ শ্নকয় শ্িক্কেরা চছাি নাশ্িোরও ব্যবস্া েরকত পাকরন। এেশ্ি উিােরি চিওয়া েলঃ

নািেঃ নতুন আকলা
[নািেশ্ির চপ্ক্াপি েল এমন এেশ্ি শ্িক্াকেন্দ্র চয�াকন অরূপ বাবু িুস্ আশ্িবাসীকির জন্য শ্বশ্িন্ন ব্যবস্া েরকত 
চপকরকছন। েকয়ে বছর আকগও ও�াকন শ্েছুই শ্ছল না। অরূপবাবুকির এেিা চপাকিা জশ্মকত পুরাকনা িাঙা মশ্ন্দর 
শ্ছল এবং শ্ছল মতি বি এেিা ডাঙা। কিবী ডাঙা নাকম ডােত সবাই। ঐ ডাঙাকতই চিবী শ্বপতিাশ্রিীর নাকম এেিা 
শ্মিন �ুকলকছন অরূপবাবু। শুরুকত চগািা েতে িুস্ আশ্িবাসী শ্িশু থাোর ব্যবস্া েকর শ্তশ্ন শ্নকজই পিাকতন। 
চছাট্ট রান্না ঘকর বাকরা জকনর রান্না েত। অরূপবাবু এ গ্াম ও গ্াম ঘুকর চেকয় শ্নকয় আসকতন োল, ডাল, আলু, েুমকিা, 
মাসেলাই তাই শ্নকয় তাকির �াবার সংস্ান েত। কসই শ্মিন গত িি বছকর �ুকল �কল িকর উকঠকছ- এেিা প্াথশ্মে, 
এেিা উচ্ প্াথশ্মে শ্বি্যালয়, এেিা বৃশ্তিমূলে শ্িক্াকেন্দ্র, গ্ামীন নাে, গান,নািে, সাশ্েত্য েে্ার চেন্দ্র, ইংরাশ্জ ও 
েমু্পিার চি�ার চেন্দ্র। সুন্দর �ুল লাগাকনা রাতিা। িু শ্তনশ্ি সাজাকনা বি বাশ্ি মতশ্র েকয়কছ। েকয়েজন চছকল এ�ান 
চথকে পাি েকর চবশ্রকয় িাকলা িাকব োজ েরকছ। তাঁরা এেশ্িন সবাই একসকছ। অরূপবাবু তাকির োকছ জানকত 
োইকছন তাকির সা�কল্যর েথা। এই েকথাপেথনই নািকের শ্বষয় বস্তু।]

  েশ্রত্রঃ- অরূপবাবু, ১ম ছাত্র, ২য় ছাত্র, ৩য় ছাত্র, ৪থ্ ছাত্র এবং েশ্রিা। 

অরূপ বাবুঃ- একসা, একসা। বস চতামরা। েতশ্িন পর এ�াকন একল। কেমন চি�ছ সব? 

১ম ছাত্রঃ- স্যার, এই ে বছকর চতা আমাকির এই প্শ্তষ্ান চতা িারুন চি�কত েকয় চগকছ। 

২য় ছাত্রঃ- েত যত্ন শ্নকয় স্যার আপশ্ন আমাকির পিাকতন। েত শ্েছু শ্িক�শ্ছ আপনার োকছ। 

৩য় ছাত্রঃ- ে�ন ক্ান্ত েকত চিশ্�শ্ন আপনাকে স্যার। 

অরূপবাবুঃ- কিক�া পশ্ররেম চতা েরকতই েকব। না েরকল চয িুেু চি�ছ তা শ্ে েকতা? 

৪থ্ ছাত্রঃ- আপশ্ন এো পশ্ররেম েরকল চতা এিা েত না।

অরূপবাবুঃ- না, তা েত না। এই চয চি� েশ্র িাকে। শ্ে যত্ন শ্নকয় শ্তশ্ন চতামাকির সমস্যা সব শ্মশ্িকয়   
  শ্িকতন।  কতামাকির োগজ, োঁশ্ে লাগকব, কপন চপশ্সিল লাগকব, বকলা েশ্রিাকে। ব্যাস সাবিান  
  েকয় চগল। 

৫ম ছাত্রঃ- তা শ্ঠে স্যার। তবু আপনার োকছ শুনকত োই চেমন েকর এিা গকি উঠল। এিা শুনকল   
  আমাকির শ্িক্া েকব। 

অরূপবাবুঃ- শ্ঠে আকছ। বলশ্ছ। আকগ ো �াও। েশ্রিা, ওকির ো িাও। 

েশ্রিাঃ-  ে্যাঁ, এই চতা ো। আশ্ম শ্নকয়ই একসশ্ছ।
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অরূপ বাবুঃ- এই চিক�া শ্ে িাকব েশ্র িা সাশ্ি্স চিয়। সবার জকন্য।

১ম ছাত্রঃ- কতামরা চতা আমার প্থম  ব্যাকের চছকল। সবই চিক�ছ। কস সময় চতামাকির জনা বাকরা   
  চছকলকির জন্য শ্বছানা বাশ্লি েম্ল আর এেিা িাশ্লর োকলর লম্া বাশ্ি ছািা শ্েছুই শ্ছল না। 

২য় ছাত্রঃ- ে্যাঁ, স্যার। পাকিই চছাি রান্না ঘর। িুশ্নশ্ি রান্না েরত। 

৩য় ছাত্রঃ- আর আপশ্ন শ্নকজ বাশ্ি শ্�কর না শ্গকয় আমাকির সাকথ থােকতন। 

৪থ্ ছাত্রঃ- শ্ঠে চিার পাঁেিায় তুকল শ্িকতন। শুরু েত চপ্য়ার। তারপর এেিু শ্েছু চ�কয় বকস চযকতন পিাকত। 

৫ম ছাত্রঃ- এেিানা পাঁে ঘণ্া। শ্ে েকর েরকতন স্যার? 

অরূপবাবুঃ- আশ্ম চতা চতামাকির োজ শ্িতাম শুিু। কতামরাই েরকত আর আমাকে চি�াকত।  তাকত আমার  
  েষ্ট েত না। তারপর িুপুকর য�ন চতামরা চ�কয় চিকয় শ্বরোম শ্নকত, ত�ন আশ্ম েকল চযতাম  
  এলাোর শ্বশ্িষ্ট িনী মানুষকির োকছ। কতামাকির জকন্য োল ডাল, আলু এ সকবর ব্যবস্া   
  েরতাম। কতামরাও চিক�ছ চয তারা চতামাকির চি�কত আসকতন। শ্বসু্ি, েেকলি শ্নকয়। 

২য় ছাত্রঃ- ে্যাঁ, স্যার, শ্বকেকল আবার আমাকির সাকথ েত রেকমর চ�লা চ�লত। �ুব আনন্দ েত। 

৩য় ছাত্রঃ- সকধ্্য েকল চপ্য়ার েকর রাত িিিা পয্ন্ত পিাশুনা েরাকতন। আমরা চেউ ঘুশ্মকয় পিতাম না।  
  মন শ্িকয় পিতাম।

অরূপ বাবুঃ- এই িাকব সবার িৃশ্ষ্ট পিল আমাকির প্শ্তষ্াকনর ওপর। ছাত্র বািকত লাগল। এ�ন েল ৩০০  
  ছাত্র। সরোর আমাকির সু্লিাকে অনুকমািন শ্িকলন। সরোরী অশ্�কস ঘুকর ঘুকর বৃশ্তিমূলে  
  শ্িক্ার চেন্দ্রও মতশ্র েকর চ�ললাম। 

৫ম ছাত্রঃ- তারপর চতা চি�শ্ছ ইংরাশ্জ শ্িক্া, েমু্পিার শ্িক্ার ব্যবস্া েকর চ�কলকছন। আমাকির সু্লিা  
  জুশ্নয়ার োইসু্কল পশ্রিত েকয়কছ। 

(এই িাকব েকথাপেথন েলকব। ছাত্রছাত্রীরাই রাতিা মতশ্র েকরকছ, �ুল গাছ লাশ্গকয়কছ। রান্নাঘকরর পাকি এেিা সবশ্জ 
বাগান, িূমেীন েুলো মতশ্র েকরকছ। অরূপ বাবু তাকির শ্নকয় গ্াকম গ্াকম যান। গ্াকমর যা শ্েছু িাকলা তাকির চি�াবার 
চেষ্টা েকর। পশ্রকবি �াি্য রীশ্ত, শ্েনু্দ মুসলমান সোবস্ান শ্নকয় িারিা পশ্রষ্ার েকর চিন চিকষ ছাত্ররা এেকযাকগ 
বলকব---------) 

সবাইঃ-  স্যার আমরা সবাই আপনার সকগে আশ্ছ। আমরা েথা শ্িশ্চ্ছ আমাকির আকয়র ১০ িাগ প্শ্ত  
  মাকস আপনার োকজ আমরা ব্যয় েরব। 

অরূপবাবুঃ- কতামরা সবাই িাকলা থাকো, সুন্দর থাকো। 
 y েৃত্যাশ্ল নং- ১১/১  

শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো এই শ্বষয়শ্ি শ্নকয় শ্বশ্িন্ন ছিা ছশ্ব সে গকল্পর বই সংগ্ে েকর চরেশ্িেকক্ এেশ্ি োয্েরী গ্ন্াগার 
গকি তুলকবন এবং এই সমতি বই গুশ্লকে শ্নকয় গল্প পাকঠর আসর অনুশ্ষ্ত েরকবন। আসর চিকষ িল শ্িশ্তিে মতামত 
চনওয়া েকব।  

েৃত্যাশ্ল নং- ১২
িৃি্য-রোব্য েৃত্যাশ্লঃ

শ্িক্ে শ্িশুকির পাকঠ আগ্েী েকর তুলকত এেশ্ি অশ্ডও শ্িজুয়াল শ্ক্কপর সাোয্য চনকবন। 

েকঠার পশ্ররেমই চয এেমাত্র শ্বেল্প তা আরও এেশ্ি অশ্ডও শ্িজুয়াল শ্ক্কপর সাোয্য তুকল িরকবন। শ্িক্ে সমগ্ 
শ্ি�ন প্শ্ক্রয়া চে আনন্দিায়ে েকর শ্িশুকির মতামত প্িাকনর জন্য সুকযাগ মতশ্র েকর চিকবন তকব সমগ্ শ্িক্ন 
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শ্ি�ন প্শ্ক্রয়ায় শ্িক্ে নতুন িব্দ গুশ্ল বাকরবাকর তুকল িকর ওকির েথার সকগে শ্মশ্লকয় চিওয়ার চেষ্টা েরকবন যাকত 
িারনাগুশ্লর সাকথ ঐ িব্দগুশ্ল শ্মকি যায় সেকজ।  

মূল পাঠ্যাংকির োজঃ

েৃত্যাশ্ল নং- ১৩
শ্িক্ে মিাই পাঠ্যবই এর  িব্দ ও িব্দ গুচ্ছ গুশ্লর তাশ্লো মতশ্র েকর শ্িশুকির স্বপঠকন উৎসাশ্েত েরকবন। 

িব্দজালঃ

অসু�, বুকিা বাপ, িারী অসু�, েশ্ঠন অসু�, আলকসশ্ম, জায়গা, শ্বকঘ, থশ্ল, িুজন মজুর, বি চলাি, েপাল, িরোর, 
চরাজগার, শ্েরোল, শ্েরশ্িকনর, গশ্িমশ্স, শ্মশ্ছশ্মশ্ছ, িারী অসু�, পাঁে, ক�াঁিা�ুশ্ি, কপাঁতা, �ুঁকি, ক�াঁজা, কপাঁতা, বাঁোর, 
পাো িাকনর রাশ্ি, সুন্দর �সল, পুরস্ার, স্বামী, শ্বশ্ক্র, প্থম, বৃশ্ষ্ট, বুশ্দ্ধ, শ্বশ্াস, পয্ন্ত, সকধ্্য, কেষ্টা, পরামি্, শ্বরশ্ক্ত, 
অশ্স্র, গব্, োি, বাজার, সপ্তাকে িু’বার, কিওয়া চনওয়া, কলন চিন, মিলাপাশ্ত, শ্জশ্নস পত্র।   

 y েৃত্যাশ্ল নং- ১৩/১
সংশ্ক্প্তসারঃ  

গল্পশ্ির এেশ্ি সংশ্ক্প্ত সার শ্িশুকির স্বপঠকনর জকন্য চিওয়া েল। এশ্ি সেজপাঠ শ্েকসকবই শ্িশুকির পাঠ েরাকত 
েকব। 

বুকিা োশ্ষ অসুস্ েল। তার এেমাত্র চছকল বকিা অলস। িাোর প্শ্ত চলাি শ্ছল প্বল। বাবার িাকলা েওয়ার আিা 
চনই। কছকলকে বকল যান চয মাশ্ির নীকে চসানা রা�া আকছ। বাবা মারা চগকলন। কসানা চ�াঁজার জন্য মাশ্ি চ�াঁিা�ুঁশ্ি 
েরল। কসানা চপলনা। মজুর লাগাল। তাকতও �ল েল না। বউ শ্ছল বুশ্দ্ধমতী। কি�ল, ক�াঁিা�ুশ্ি চত জশ্ম োষ েরার 
মকতা েকয়কছ। োি চথকে বীজ শ্েকন আনল। েকয়েশ্িন পর বৃশ্ষ্ট এল। ক�ত িকর উঠল পাো �সকল। অলস চছকল 
বুঝল তার বাবা শ্ঠেই বকলকছ। এই �সল চতা এ�ন চসানা। িান চবকে চস অকনে িাো চরাজগার েরল। পশ্ররেম 
েরকল সা�ল্য আকসই”।

 y েৃত্যাশ্ল নং- ১৩/২
শ্িক্ে মিাই এবার পাঠ্যবই এ মূল গল্পশ্ি পাঠ েরাকনার ব্যবস্া েরকবন। 

(২)

শ্নকজর োকত শ্নকজর োজ
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গল্পশ্ির মূলিাব েল োশ্য়ে পশ্ররেকমর ময্ািা। শ্বি্যাসাগকরর জীবকনর এেশ্ি ঘিনা বি্নার মাি্যকম এই বাত্া চিওয়া 
েকয়কছ চয শ্নকজর োজ যতিা সম্ভব শ্নকজই েরা উশ্েত। এ�াকন শ্তনশ্ি উপিাবমূল আকছ।

ে) করল চস্টিন সম্পকে্ প্ত্যক্-পকরাক্ অশ্িজ্ঞতা অজ্ন
�) যানবােকনর ইশ্তেথা এবং আিুশ্নে যানবােকনর নানান তথ্য 
গ) োশ্য়ে রেকমর ময্ািা

উপিাবমূলঃ-- করল চস্টিন সম্পকে্ প্ত্যক্-পকরাক্ অশ্িজ্ঞতা অজ্ন

েৃত্যাশ্ল নং– ১
- এ শ্বষকয় শ্িশুকির সাোকয্য মানস মানশ্েত্র মতশ্র েকর এেশ্ি সম্ভাব্য িব্দ জাল শ্নম্াি েকর শ্নকত েকব। এ�াকন 
সম্ভাব্য িকব্দর তাশ্লো চিওয়া েল

িব্দজালঃ

চরলকস্টিকনর অশ্িজ্ঞতা

িব্দ েে্ার সময় শ্িশু যাকত শ্নকজ বা িলগত িাকব িকব্দর অকথ্াদ্ধার েরকত পাকর তার জকন্য শ্িক্ে শ্িশ্ক্োকির 
শ্বশ্িন্ন উিােরি প্কয়াগ েকর িব্দগুশ্লর প্াসশ্গেেতা িশ্রকয় চিকবন শ্িশুকির মকি্য। 

 y েৃত্যাশ্ল নং- ১/১
চয শ্িশুরা িাকলা িাকব পিকত পাকর না তাকির জন্য  এে এেশ্ি উপিাবমূল চে চেন্দ্র েকর চছাি চছাি 'সেজ পাঠ' 
শ্িকত েকব। কস�াকন িব্দ জাল মতশ্রর সময় প্াপ্ত িব্দ ও িব্দগুচ্ছকে যতিা সম্ভব ব্যবোর েরকত েকব। এ�াকন এেশ্ি 
উিােরি চিওয়া েল।

সেজ পাঠঃ  

িুপুর চবলা। শ্ঝেশ্ঝে েরকত েরকত চরলগাশ্ি এল চস্টিকন। কস্টিকন একস চরলগাশ্ি থামল। যাত্রীরা নামল। শ্েছু 
মানুষ আবার চরলগাশ্িকত েিল। েোর এল ো শ্নকয়।েুশ্লকির চি�া চগল।কেউ গামছা োঁকি চছািাছুশ্ি েরকছ। কেউবা 
মালপত্র মাথা শ্নকয় েকলকছ। কট্কন অকনে োমরা, ওঠানামার জন্য হুকিাহুশ্ি, গাড্ সবুজ ফ্্যাগ ওিাকলা, কিন েলকত 

বাঁিাকনা প্াি�ম্ চরলগাশ্ি চট্কনর আসা যাওয়া অশ্িজ্ঞতা মানুষ জন

মানুষজন ঘুরকছ, 
পুরকনা গাছ, বসার 
জন্য শ্সকমকন্টর 
চবিী, সূোেৃশ্ত 

চরশ্লং, কট্ন একল 
জমজমাি িীর, 
োকয়র স্টল, 
ইততিত,

চরলক্রশ্সং, 
চরললাইন, শ্সগন্যাল, 
সবুজ েলুি আকলা। 

োমরা, যাত্রী, 
চোলােল, গাকড্র 

োমরা, লাল- সবুজ 
ফ্্যাগ

জমজমাি, কস্টিন, 
চঘাষিা, েঞ্চলতা, 
চোলােল, েইেই 
চট্কনর আগমন, 

যাত্রীকির ওঠা নামা, 
েুশ্লকির চছািা ছুশ্ি, 

িাক্া িাশ্ক্। 

চট্কনর প্স্ান, 
যাত্রীকির প্স্ান, 
শ্নজ্ন প্্যাি�ম্, 

িূকর োশ্রকয় যাওয়া, 
হুইকসল, িব্দ

েত ঘিনা, কেউ 
োকস, কেউ োঁকি, 
সাক্ী থাকে গাছ 

আর পা�ীরা

শ্ি�াশ্র, প্শ্তবধ্ী 
শ্ি�ারী, গান গায় 
বাজনা বাজায়  
শ্িশ্েি চেোর, 
োকলা চোি্ 

পশ্রশ্েত গাড্। 
চস্টিন মাষ্টার। 

েুশ্ল, মালপত্র বেন, 
শ্পকঠ মাথায় চবাঝা, 
চঠলা গাশ্িকত বেন। 

েোর, ো ো 
শ্েৎোর, জানলায় ো 

চিয়।
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লাগকলা, কট্কনর আওয়াজ শ্মশ্লকয় চগল, শ্েছুক্কনর মকি্য চস্টিন  শ্নজ্ন। কস্টিকন এেিা গাছ, োকয়র স্টল আর 
পাশ্�রা রকয় চগল। 

 y েৃত্যাশ্ল নং- ১/২
অনুরূপিাকব আকরা েকয়েশ্ি সেজপাঠ মতশ্র েকর বি বি েরক� পঠন োড্ মতশ্র েরকত েকব। ঐ অংিগুশ্ল শ্বিতীয় 
চরেশ্ির পঠকনাপকযাগী েকত েকব।

 y েৃত্যাশ্ল- ১/৩
যশ্ি চি�া যায় শ্িশুর পঠন ক্মতা আরও নীকে, তকব িব্দ েে্ার সময় উকঠ আসা শ্িশুর জানা অজানা িব্দগুশ্লকে বি 
োড্কবাকড্ সাশ্িকয় শ্িকয় ঐ শ্িশুকে বা শ্িশুকির িলশ্িকে শ্বকিষ নজর শ্িকয় িব্দ উচ্ারকি অি্যস্ েরাকত েকব। এ 
চক্কত্র যুক্তবকি্র িব্দ গুশ্লকে আলািা োকি্ িরকত েকব। যুক্ত বকি্ চোন চোন বি্ আকছ তা চিকগে চিশ্�কয় শ্িকত 
েকব। সাকথ সাকথ শ্িক্ে শ্িশ্ক্োগন প্াসশ্গেে িাকব িব্দ বা িকব্দর অথ্ সরাসশ্র না বকল শ্িকয় আরও এেবার  
পশ্রশ্স্শ্ত শ্িশ্তিে ও প্াসশ্গেে চবাকির শ্িে চথকে উিােরি শ্িকয় তাকির মকি্য অকথ্াদ্ধাকরর আনন্দকে জাশ্গকয় তুলকবন 

 y েৃত্যাশ্ল- ১/৪
িু এে শ্িকনর মকি্য  িব্দ গুশ্ল রপ্ত েকল তাকির েকয়েশ্ি সেজতর পাঠ শ্িকত েকব। তার মান প্থম চরেশ্ির চিকষর 
শ্িকের শ্িক্াথ্ীকির মত েকব। িুশ্ি বা শ্তনশ্ি িব্দ সম্মশ্লত বাে্য েকব। েশ্ে্ত িব্দ বা িব্দ গুশ্লকেও তাকে প্কয়াগ 
েরকত েকব। 

এেশ্ি উিােরি চিওয়া েল। 

সেজতর পাঠঃ

োশ্রশ্িকে চোলােল। করল চস্টিন। কঘাষিা  েল। কট্ন আসকছ। কট্ন থামকতই হুকিাহুশ্ি। কেউ নাকম চেউ ওকঠ। 
েুশ্লরা চছািাছুশ্ি েকর। মাথায় চবাঝা চনয়। শ্পকছ শ্পকছ যাত্রী। কট্কন হুইকসল বাকজ। েলকত শুরু েকর। িীকর িীকর 
িব্দ শ্মশ্লকয় যায়। আর চোলােল চনই। শ্নজ্ন প্্যাি�ম্। শ্নজ্ন োকয়র চিাোন, পকি থাকে চরল লাইন। আর লাল 
চলকবল ক্রশ্সং। 

েৃত্যাশ্ল- ১/৫

এই িাকব আরও এেশ্ি সেজতর পাঠ মতশ্র েরকত েকব এবং শ্িশুকির স্বপঠকনর জন্য শ্িকত েকব।   

েৃত্যাশ্ল– ২
বশ্েশ্ব্ি্যালয় েৃত্যাশ্লঃ

১) শ্িশ্ক্ে/শ্িশ্ক্ো ছাত্র ছাত্রীকির ৫ শ্ি িাকগ িাগ েকর শ্নেিবত্ী চোকনা চরল চস্টিন পশ্রিি্কন শ্নকয় 
যাকবন। এে এেশ্ি িলকে এে এেশ্ি শ্বষয় িাকলািাকব পয্কবক্ি েকর তথ্য সংগ্ে েরকত বলকবন। 
ছাত্র-ছাত্রী চনাি বুকে যা যা চি�ল ও বুঝল তার এেিা তাশ্লো মতশ্র েরকব। শ্নকনে শ্বষয়গুশ্ল চিওয়া েল। 
শ্িক্ে শ্িশ্ক্োর ত্বোবিাকন শ্িশুরা এই োজ েরকব।  

শ্বষয়- (৫শ্ি িকলর) 

ে) প্্যাি�কম্র চিাোন পাি - চছাি বি স্ায়ী অস্ায়ী ইত্যাশ্ি
�)  প্্যাি�কম্ চোোর আকগ ও পকরর অবস্া, শ্সগন্যাল এর রঙ পশ্রবত্ন, কলকবল ক্রশ্সং, করল চগি   
     ইত্যাশ্ি।
গ)  প্্যাি�কম্র চিতকর ও বাইকর চছাি বি গাছ
ঘ)  প্্যাি�কম্র মানুষ জন
ঙ)  রেকমর ময্ািা ও ন্যায্য মূল্য পায় শ্েনা  
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 y েৃত্যাশ্ল- ২/১
শ্বি্যালকয় শ্�কর সংগৃেীত তকথ্যর শ্বশ্িন্ন শ্বষয় শ্নকয় অকলােনা ও মত শ্বশ্নময় েরকব। আকলােনার সময় ন্যায্য মজুরী, 
রেকমর ময্ািা চস্টিকনর রূপ, প্্যাি�কম্র মানুষজন, কট্ন আসা যাওয়ার বি্না ইত্যাশ্ি শ্বষয়গুশ্ল যাকত শ্বকিষিাকব 
উকঠ আকস, কস শ্বষকয় শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো শ্বকিষ নজর চিকবন।

েৃত্যাশ্ল –৩
সৃজনমূলে োজঃ

এইবার শ্িক্ে শ্িশ্ক্োগি ক্াস ঘকর এেশ্ি িূশ্মো নািে অনুশ্ষ্ত েরকত সাোয্য েরকবন। শ্নশ্ি্ষ্ট চোন সংলাপ 
চনই। শ্িশুরা পশ্রশ্স্শ্ত বুকঝ সংলাপ বলকব। শুিু তারা চযন সংশ্লিষ্ট েশ্ে্ত িব্দগুশ্ল ব্যবোর েকর চস ব্যাপাকর চ�য়াল 
রা�কত েকব। তবু এেশ্ি উিােরি চিওয়া েল- 

তৃতীয় চরেনীর সব শ্িশুকির শ্নকয় চরল গাশ্ি ও চস্টিন চ�লা চ�লা নাশ্িোশ্ি েরা সম্ভব।

নািেঃ চরলগাশ্ি ও চস্টিন
চযমন- েশ্রত্রঃ - ২ জন োত শ্িকয় োউন্টার মতশ্র েরকব। ১ জন শ্িশ্েি চিকব। ৪-৫ জন লাইন শ্িকয় শ্িশ্েি োিকব। 
২ জন এেিা লাশ্ঠ শ্িকয় চরল চগি মতশ্র েরকব। ৪ জন শ্েছু মাল পত্র বেন েকর আনকব। েকয়ে জন োকঠ ব্যাগ 
শ্নকয় িাঁশ্িকয় থােকব। এে জন চষ্টিকনর নাম চল�া পর পর  প্্যাোড্ শ্নকয় (পশ্রশ্েত এলাোর) িাঁশ্িকয় থােকব। ১ 
জন চঘাষে, কঘাষিা েরকব। ২-৩ জন েোর ঘুরকব। ২-৩জন শ্ি�াশ্র থােকব। ১০ জন চরল গাশ্ি েকব। েকয়েজন 
নামকব। এরা প্কত্যকেই েুশ্ঝশ্ে েুশ্ঝশ্ে ছকন্দ প্কবি েরকব। 

১মঃ-  এেিা শ্িশ্েি শ্িন। (অন্য জন শ্িশ্েি চিকব।) 

২য়ঃ-  আকর মাল চোথায় চরক�শ্ছস? কিন্ার চতা এ�াকন পিকব। 

৩য়ঃ-  ো- এ গরম, ো.........

৪থঃ-  কপ----পার, কপ- পার

৫মঃ-  অনুগ্ে েকর শুনকবন, আপ চট্কনর গাশ্ি ১নং প্্যাি�কম্ আসকব, 

৬ষ্ঃ-  (গান) ‘মিুর আমার মাকয়র োশ্স, োঁকির মত ঝকর, মাকে মকন পকি আমার মাকে মকন পকি’।  
  অধ্ জনকে শ্েছু শ্িক্া শ্িকয় যাও বাবু, শ্েছু সাোয্য ের মা...... 

১মঃ-  পয়সা চিকব

৭মঃ-  আকর চগি পকি চগকছ, শ্সগন্যাল েকয় চগকছ তািাতাশ্ি আয়। 

৮মঃ-  কিৌিাকত চিৌিাকত প্কবি।

চট্নঃ-  েুশ্ঝশ্ে শ্ঝশ্ে...... (স্ট্যােু) 

৯মঃ-  নামকত শ্িন, আকগ নামকত শ্িন

২য়ঃ-  আকর সরকবন চতা

৩য়ঃ-  শ্িতকর োপুন। আরও চিতকর োপুন

চোরাসঃ- শ্েশ্ে শ্মশ্ে, শ্েশ্েশ্মশ্ে

চট্নঃ-  েু...... শ্ঝে শ্ঝে শ্ঝে, আমরা চরল গাশ্ি। এে সাকথ শ্মকল শ্মকি, আমরা চয েশ্ল েু...শ্ঝক্ শ্মক্... 
  বাশ্েকির চোরাস- করল গাশ্ি আকস  শ্নকয় েকল যায়, কোলােল চেঁোশ্মশ্ে শ্েৎোর শ্নজ্নতা   
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 োয়, কষ্টিনময় িূন্য শ্বষণ্ণতা েতির, (বলকত বলকত প্স্ান)।  

 y েৃত্যাশ্ল- ৩/১
এ ছািা শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো চস্টিন শ্নি্র ছিা বানাকত পাকর। কযমন েুশ্লর জীবকনর ছিাঃ- 

ছিা

েুশ্ল
লাল জামা গায় পাগশ্ি মাথায়

গামছা োঁকি তার েুশ্ল চবাঝা বয়, 
গাশ্ি চথকে চনকম বাবু চবাঝাশ্ি বোন,
ঘাম ঝরাকনার োকজ চনই সম্মান।  
আকছ চমার ময্ািা স্বশ্তির শ্াস
শ্নকজ �ািা অকথ্ আত্মশ্বশ্াস। 

 y েৃত্যাশ্ল- ৩/২
এেই িাকব েোর, কস্টিকনর বি গাছ, গম্ভীর চমািা চগাঁ� ওয়ালা চস্টিন মাষ্টার, শ্ি�ারী- শ্বষয় বস্তুর সাোকয্য এোশ্িে 
ছিা শ্িশুকির সাোকয্য বানাকনা চযকত পাকর। 

 y েৃত্যাশ্ল- ৩/৩
এেিু এশ্গকয় থাো শ্িশুকির জন্য লাইকরেরীর বই পিাকনার ব্যবস্া েরা েরা চযকত পাকর। উপিাবমূলশ্িকে চেন্দ্র 
েকর চোন ছশ্ব বা গকল্পর বই থােকল তা এ�াকন ব্যবোর েরা চযকত পাকর।  

 y েৃত্যাশ্ল নং- ৩/৪ 
শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো এই শ্বষয়শ্ি শ্নকয় শ্বশ্িন্ন ছিা ছশ্ব সে গকল্পর বই সংগ্ে েকর চরেশ্িেকক্ এেশ্ি োয্েরী গ্ন্াগার 
গকি তুলকবন এবং এই সমতি বই গুশ্লকে শ্নকয় গল্প পাকঠর আসর অনুশ্ষ্ত েরকবন। আসর চিকষ িল শ্িশ্তিে মতামত 
চনওয়া েকব।  

েৃত্যাশ্ল– ৪
িৃি্য-রোব্য েৃত্যাশ্লঃ

শ্িক্ে, শ্িশুকির পাকঠ আগ্েী েকর তুলকত শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো এেশ্ি অশ্ডও শ্িজুয়াল শ্ক্কপর সাোয্য চনকবন। কয�াকন 
এেশ্ি চট্ন চরলওকয় ক্রশ্সং চপশ্রকয় চস্টিন েুেকছ। োমরার চিতকর নামার তািা। কেোর চবি ব্যতি। কস্টিন �ুবই 
েম্েঞ্চল ো ওয়ালার ডাে। েুশ্লকির আনাকগানা। 'েুশ্ল েুশ্ল' বকল ডাে। কট্ন ছািা িব্দ, কস্টিন মাস্টাকরর োকত 
পতাো। শ্সগন্যাল সবুজ গাকড্র োকতও পতাো। 

এরেম এেশ্ি িৃি্য চিশ্�কয় শ্িক্ে শ্িশুকির শ্নকজকির অশ্িজ্ঞতা সবার মকি্য শ্বশ্নময় েরকত সাোয্য েরকবন। পুকরা 
িৃি্যাবলী চি�াকত চি�াকত শ্িক্ে সংশ্লিষ্ট েশ্ে্ত িব্দগুকলাকে শ্িশুকির েথা বলার সাকথ শ্মশ্লকয় চিকবন। একত শ্িশুকির 
িব্দ িান্াকর নতুন শ্েছু িব্দ চযাগ েকব সেকজই। কস্টিকন যারা মিশ্েে রেম শ্িকচ্ছ তাকির সম্পকে্, যাত্রীকির সম্পকে্ 
এবং চট্কনর োমরার আকি পাকির িৃি্য সম্পকে্ শ্িশুকির বক্তব্য সংশ্ক্প্ত িব্দাোকর চবাকড্ শ্ল�কবন।  এই অশ্ডও 
শ্িজুয়াল শ্ক্কপর মাি্যকম শ্িক্ে শ্িশুকির েথা বলকত সাোয্য েরকবন ও নতুন িব্দ গুকলা েে্ার সুকযাগ েকর চিকবন 
আনন্দিায়ে িাকব। 

উপিাবমূলঃ যানবােকনর উপেথা ও আিুশ্নে যানবােকনর নানা তথ্য। 
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েৃত্যাশ্ল- ৫
এ শ্বষকয় শ্িশুকির সাোকয্য মানস মানশ্েত্র মতশ্র েকর এেশ্ি সম্ভাব্য িব্দ জাল শ্নম্াি েকর শ্নকত েকব। এ�াকন সম্ভাব্য 
িকব্দর তাশ্লো চিওয়া েল

িব্দ জালঃ

যানবােন, প্ােীন যুগ, েুশ্ল, পাশ্কি, কনৌো, শ্ডশ্গে, জাোজ, স্টীমার, কঠলা, গরুর গাশ্ি, কঘািার গাশ্ি, মাল পশ্রবেি, 
যাত্রীবােী পাকয় োলাকনা শ্রক্া, জল যান, স্ল যান, ি্যান শ্রক্া, কিাকিা, লরী, ট্াে, ি্যাশ্ক্, কট্ন, বাস, আোি যান, 
শ্বমান, রকেি, মোোি েন্দ্রযান, োো আশ্বষ্ার, জকল োঠ িাসা, কবোরা, কঠলা োলে, শ্রক্াওয়ালা, বাসোলে, মাশ্ঝ, 
মলোর, জাোকজর ে্যাকটেন, শ্বিু্যৎ োশ্লত, মানুষ োশ্লত, পশু োশ্লত, যন্ত্র োশ্লত, িাঁি, পাল, োল, সীি, ে্যাকন্ল, 
প্যাকডল, কেন, সীি, স্পীড, োমরা, করেে, েমপাি্কমন্ট, কেশ্বন, ব্যাঙ্ক, এয়ারকপাি্, রানওকয়। 

 y েৃত্যাশ্ল নং- ৫/১
চয শ্িশুরা িাকলা িাকব পিকত পাকর না তাকির জন্য  এে এেশ্ি উপ িাবমূলকে চেন্দ্র েকর চছাি চছাি সেজ পাঠ 
শ্িকত েকব। কস�াকন িব্দ জাল মতশ্রর সময় উপকরর উশ্লেশ্�ত িব্দ ও িব্দগুচ্ছকে যতিা সম্ভব ব্যবোর েরকত েকব। 
পাঠশ্ি েকব শ্বিতীয় চরেশ্ির উপকযাগী। বাকে্য োর পােশ্ির চবশ্ি িব্দ থােকব না। শ্িক্ে শ্িশ্ক্োগি চয সেজ পাঠ 
মতশ্র েরকবন এেশ্ি উিােরি চিওয়া েলঃ- 

ত�ন েলত গরুর গাশ্ি। জল পকথ চনৌো। িাঁি িানত মালোরা। আর োল িরত মাশ্ঝ। পকর এল শ্রক্া। শ্তন োোর 
গাশ্ি। একলা সাইকেল। কতকল েলল বাস, ি্যােশ্স, লশ্র, মির সাইকেল। কোনিা োরোোর, কোনিা িু’োোর। জকল 
এল স্টীমার জাোজ। শ্বিু্যৎ েলশ্ত চট্ন। ট্াম এল। আোি পকথ উকি চগল শ্বমান। এয়ারকপাি্ মতি বি ময়িান। 
শ্বমান চিকি শ্বকিকি পাশ্ি চিয়। 

 y েৃত্যাশ্ল নং- ৫/২
অনুরূপিাকব আকরা েকয়েশ্ি সেজপাঠ মতশ্র েকর বি বি েরক� “পঠন োড্” ততশ্র েরকত েকব। ঐ অংিগুশ্ল 
শ্বিতীয় চরেশ্ির পঠকনাপকযাগী েকব। উপকরর েৃত্যাশ্লর মতই তা ব্যবোর েরকত েকব। 

 y েৃত্যাশ্ল- ৫/৩
যশ্ি চি�া যায় শ্িশুর পঠন ক্মতা আরও নীকে, তকব মানস মানশ্েত্র চথকে উকঠ আসা শ্িশুর জানা অজানা িব্দগুশ্লকে 
বি োড্কবাকড্ সাশ্িকয় শ্িকত েকব এবং ঐ শ্িশুকে বা শ্িশুকির িলশ্িকে শ্বকিষ নজর শ্িকয় িব্দ উচ্ারকি অি্যস্ 
েরাকত েকব। এ চক্কত্র যুক্তবকি্র িব্দগুশ্লকে আলািা োকি্  িরকত েকব। যুক্ত বকি্ চোন চোন বি্ আকছ তা চিকঙ 
চিশ্�কয় শ্িকত েকব। সাকথ সাকথ শ্িক্ে শ্িশ্ক্োগন প্াসশ্গেে িাকব িব্দ বা িকব্দর অথ্ সরাসশ্র না বকল শ্িকয় আরও 
এেবার প্াসশ্গেে পশ্রশ্স্শ্ত অনুযায়ী উিােরি শ্িকয় তাকির মকি্য সংশ্লিষ্ট িকব্দর চবাি গকি তুলকবন এবং শ্িশুরা 
যাকত শ্নকজর চেষ্টায় অকথ্াদ্ধাকরর আনন্দ পায় তার ব্যবস্া েরার জন্য শ্িক্ে শ্িশ্ক্োকির যকথষ্ট মিয্িীল েকত েকব।  

শ্িক্ে শ্িশ্ক্োগি স্ল যান, জল যান এবং আোি যান সম্পকে্ শ্তনশ্ি িব্দ োি্ মতশ্র েকর শ্িশুকির স্বপঠকনর জন্য 
শ্িকত পাকরন। িব্দগুশ্লর পাকি ছশ্ব এবং যুক্তাক্র েকল বি্ চিকগে উকলে� থােকল োি্গুশ্ল আেষ্িীয় েকব। 

 y েৃত্যাশ্ল- ৫/৪
িু এে শ্িকনর মকি্য িব্দগুশ্ল রপ্ত েকল তাকির েকয়েশ্ি সেজতর পাঠ শ্িকত েকব। তার মান েকব প্থম চরেশ্ির চিকষর 
শ্িকের পাকঠর মত। িুশ্ি বা শ্তনশ্ি িব্দ সম্মশ্লত বাে্য েকব। েশ্ে্ত িব্দ বা িব্দগুশ্লকেও চস�াকন প্কয়াগ েরকত 
েকব। 
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এেশ্ি উিােরি চিওয়া েলঃ

সেজতর পাঠঃ  

মাশ্িকত গরুর গাশ্ি, জকল চনৌো, মাশ্ঝ িকর োল, বাশ্েরা িাকন িাঁি। সাইকেকল যায় চিালা। িু’োোর সাইকেল। 
োরু োলায় শ্রক্া। কতকল েকল মির সাইকেল। এ�ন একস চগকছ ি্যাশ্ক্। বাস চছাকি, লশ্র মাল বয়। আোকি শ্বমান 
ওকি। শ্বমাকনর ডানা আকছ।

 y েৃত্যাশ্ল- ৫/৫
এই িাকব আরও েকয়েশ্ি সেজতর পাঠ মতশ্র েরকত েকব এবং চবশ্ি শ্পশ্ছকয় পিা শ্িশুকির মকি্য প্কয়াগ েরকত 
েকব।  

েৃত্যাশ্ল- ৬
বশ্েশ্ব্ি্যালয় েৃত্যাশ্লঃ

শ্িক্ে শ্িশ্ক্োগি শ্িক্াথ্ীকির শ্বশ্িন্ন যান বােন শ্নকয় শ্রকপাি্ মতশ্র েরকত বলকবন। এলাোয় শ্িশুরা চয চয যানবােন 
চিক�কছ তাঁরা তা শ্নকয় চনািবুকে শ্ল�কব। 

যানবােকনর নামঃ

োোর সং�্যা-
শ্বশ্িন্ন যন্ত্রাংকির নাম-
োলেকে শ্ে নাকম ডাো েয়-
চোথায় েকল-
গশ্ত সম্পকে্ মন্তব্য-
শ্ে শ্িকয় চসই যান েকল-

ক্াকস শ্�কর একস তারা শ্বশ্িন্ন িকল িাগ েকয় স্ল যান, জল যান ও আোি যান সম্পকে্ আলািা আলািা েকর 
শ্ববরি মতশ্র েরকব। 

েৃত্যাশ্ল –৭
সৃজনমূলে োজঃ

শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো এ শ্বষকয় শ্বশ্িন্ন ছিা বানাকত পাকরন। এেই িাকব এোশ্িে শ্বষয় বস্তু শ্নকয় শ্িশুকির সাোকয্য শ্বশ্িন্ন 
ছিা বানাকনা চযকত পাকর। শ্িশুকির মকি্য ছন্দকবাি রকয়কছ। অনুপ্াস তারা িালবাকস। �াপছািা েকলও এই অনুপ্াকসর 
প্কয়াগ েকর তাকির মকি্য মজা ও ছন্দকবাি মতশ্র েরকত েকব। অন্যশ্িকে যতিা সম্ভব েশ্ে্ত িব্দকে ব্যবোর েরা 
যায় তার চেষ্টা েরকত েকব। 

োো
গাকছর গুশ্ি পাো
মতশ্র েকর োো 

গশ্িকয় চযকত চিক� 
গাশ্ি বানাকত চিক�।

শ্নকয় িস্য িান
োলায় গাকিায়ান 
গরু চঘািার গাশ্ি 
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িূর চিকি চিয় পাশ্ি। 

আোিযান
আোকি উিকব মানুষ 
মতশ্র েকলা �ানুস 
তাকতই আোিযান 

চিি-শ্বকিকি শ্বমান।

চনৌো 
মনু মাশ্ঝ োল িকরকছ

চজাকর মবঠা বায়
মাঝ নিীকত চনৌো �াশ্ন

চেকল িুকল যায় 
�ুেুরাশ্ন চবজায় �ুিী  
এশ্িে ওশ্িে োয়

এেিু পকর চপঁকছ যাকব
মামা বাশ্ির গাঁয়।

পাশ্কি
এশ্িকে শ্তন ওশ্িকে শ্তন

ছয় চবোরা েকল
রাশ্নমাকয়র পাশ্কি বকয়

হুননা হুয়া বকল।
পাশ্কি োঁকি চছাকি তারা

চজাকর শ্াস জাকগ
রাজ বাশ্িকত চযকত েকব 

সধ্্যা নামার আকগ।
 y েৃত্যাশ্ল নং- ৭/১

শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো এই শ্বষয়শ্ি শ্নকয় শ্বশ্িন্ন ছিা ছশ্ব সে গকল্পর বই সংগ্ে েকর চরেশ্িেকক্ এেশ্ি োয্েরী গ্ন্াগার 
গকি তুলকবন এবং এই সমতি বই গুশ্লকে শ্নকয় গল্প পাকঠর আসর অনুশ্ষ্ত েরকবন। আসর চিকষ িল শ্িশ্তিে মতামত 
চনওয়া েকব। 

েৃত্যাশ্ল– ৮
িৃি্য-রোব্য েৃত্যাশ্লঃ

এেশ্ি িৃি্য রোব্য চি�াকনা চযকত পাকর শ্েিাকব োোর আশ্বষ্ার েল। যানবােকনর শ্ববত্ন এবং শ্বশ্িন্ন যান বােি 
শ্নকয় আকলােনাও েরা চযকত পাকর। সংশ্লিষ্ট িব্দ গুচ্ছ েে্া েরা চযকত পাকর ক্ীপশ্ি চি�াকত চি�াকত।   

উপিাবমূলঃ োশ্য়ে রেকমর ময্ািা-

েৃত্যাশ্ল– ৯
এ শ্বষকয় শ্িশুকির সাোকয্য মানস মানশ্েত্র মতশ্র েকর এেশ্ি সম্ভাব্য িব্দ জাল শ্নম্াি েকর শ্নকত েকব। এ�াকন সম্ভাব্য 
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িকব্দর তাশ্লো চিওয়া েল

িব্দজালঃ

সােস, আত্ম শ্বশ্াস, শ্নি্রিীল, তৃশ্প্ত, িক্ েওয়া, ময্ািা চবাি, সংেুশ্েত না েওয়া, উশ্েৎ শ্িক্া।  

 y েৃত্যাশ্ল- ৯/১ 
চয শ্িশুরা িাকলা িাকব পিকত পাকর না তাকির জন্য  এে এেশ্ি উপ িাবমূলকে চেন্দ্র েকর চছাি চছাি সেজ পাঠ 
শ্িকত েকব। কস�াকন িব্দ জাল মতশ্রর সময় উপকরর উশ্লেশ্�ত িব্দ ও িব্দগুচ্ছকে যতিা সম্ভব ব্যবোর েরকত েকব। 
পাঠশ্ি েকব শ্বিতীয় চরেশ্ির উপকযাগী। বাকে্য োর পােশ্ির চবশ্ি িব্দ থােকব না। এেশ্ি উিােরি চিওয়া েল। 

সেজ পাঠঃ  

সুশ্ম িাকলা চমকয়। শ্নকজ শ্নকজ অকনে োজ েকর। েলসী চথকে জল গশ্িকয় �ায়। মাকেও, কিয়। শ্নকজই বই গুশ্ছকয় 
সু্কল যায়। সুশ্ম শ্নকজর োজ শ্নকজ েকর চমাকিই সংেুশ্েত েয় না। �কল মকন সােস বাকি। আত্মতৃশ্প্ত পায়। পকরর 
উপর শ্নি্রিীল েকত েয় না। িীকর িীকর িক্ েওয়া যায়। আত্মশ্বশ্াস চবকি যায়।

 y েৃত্যাশ্ল- ৯/২
অনুরূপিাকব আকরা েকয়েশ্ি সেজপাঠ মতশ্র েকর বি বি েরক� “পঠন োড্” ততশ্র েরকত েকব। ঐ অংিগুশ্ল 
শ্বিতীয় চরেশ্ির পঠকনাপকযাগী েকব। উপকরর েৃত্যাশ্লর মতই তা ব্যবোর েরকত েকব। 

 y েৃত্যাশ্ল- ৯/৩ 
যশ্ি চি�া যায় শ্িশুর পঠন ক্মতা আরও নীকে, তকব মানস মানশ্েত্র চথকে উকঠ আসা শ্িশুর জানা অজানা িব্দগুশ্লকে 
বি োড্কবাকড্ সাশ্িকয় শ্িকত েকব এবং ঐ শ্িশুকে বা শ্িশুকির িলশ্িকে শ্বকিষ নজর শ্িকয় িব্দ উচ্ারকি অি্যস্ 
েরাকত েকব। এ চক্কত্র যুক্তবকি্র িব্দগুশ্লকে আলািা োকি্  িরকত েকব। যুক্ত বকি্ চোন চোন বি্ আকছ তা চিকঙ 
চিশ্�কয় শ্িকত েকব। সাকথ সাকথ শ্িক্ে শ্িশ্ক্োগন প্াসশ্গেে িাকব িব্দ বা িকব্দর অথ্ সরাসশ্র না বকল শ্িকয় আরও 
এেবার প্াসশ্গেে পশ্রশ্স্শ্ত অনুযায়ী উিােরি শ্িকয় তাকির মকি্য সংশ্লিষ্ট িকব্দর চবাি গকি তুলকবন এবং শ্িশুরা 
যাকত শ্নকজর চেষ্টায় অকথ্াদ্ধাকরর আনন্দ পায় তার ব্যবস্া েরার জন্য শ্িক্ে শ্িশ্ক্োকির যকথষ্ট মিয্িীল েকত েকব।  

 y েৃত্যাশ্ল  ৯/৪ 
িু এে শ্িকনর মকি্য  িব্দগুশ্ল রপ্ত েকল তাকির েকয়েশ্ি সেজতর পাঠ শ্িকত েকব। তার মান েকব প্থম চরেশ্ির 
চিকষর শ্িকের পাকঠর মত। িুশ্ি বা শ্তনশ্ি িব্দ সম্মশ্লত বাে্য েকব। েশ্ে্ত িব্দ বা িব্দগুশ্লকেও চস�াকন প্কয়াগ 
েরকত েকব। 

এেশ্ি উিােরি চিওয়া েলঃ

সেজতর পাঠঃ

সুশ্ম শ্নকজর োজ শ্নকজ েকর না। মাকে বকল জল িাও, শ্িশ্িকে বকল বই িাও। ক�কত না শ্িকল �ায় না। এেশ্িন 
মা আর শ্িশ্ি িুজকনরই জ্বর েল। সুশ্মর শ্নকজর োজ শ্নকজকেই েরকত েল। মাকে বাতাস শ্িল, শ্িশ্িকে সরবত 
শ্িল। মকন মকন �ুিী েল। শ্ঠে েরল শ্নকজর োজ শ্নকজই েরকব।

 y েৃত্যাশ্ল- ৯/৫
এই িাকব আরও েকয়েশ্ি সেজতর পাঠ মতশ্র েরকত েকব এবং চবশ্ি শ্পশ্ছকয় পিা শ্িশুকির মকি্য প্কয়াগ েরকত 
েকব।  

েৃত্যাশ্ল- ১০
বশ্েশ্ব্ি্যালয় েৃত্যাশ্লঃ

শ্িশুরা ক্াস ঘকর শ্নকজকির োজ শ্নকজরা েকর শ্েনা চস শ্বষকয় আকলােনা েরকব। কযমন- 
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 y শ্ে শ্ে োজ শ্নকজ েকর
 y েরকত চেমন লাকগ
 y অন্য চেউ েকর শ্িকল তার িাকলা লাকগ শ্েনা
 y একত তার েতিা উপোর েকয়কছ।

এই শ্বষকয় বিকির োজ চথকে প্কত্যকে তাকির অশ্িজ্ঞতা চজকন একস ক্াকস তা শ্বশ্নময় েরকব। কনাি বুকে িু এে 
েথায় শ্লক� রা�কব।  

েৃত্যাশ্ল- ১১
িৃি্য-রোব্য েৃত্যাশ্লঃ

বাশ্ি মতশ্র োজ েরকছ রাজ শ্মশ্্রি, �াবাকরর চযাগান শ্িকচ্ছন োশ্ষ, কপািাে বানাকচ্ছ িশ্জ্, রাতিা পশ্রস্ার েরকছ শ্েছু 
মানুষ- এ িাকব শ্িক্ে শ্েছু িৃি্য রোব্য ক্ীপ চিশ্�কয় োকজর িূশ্মো আকলােনা েকর বুশ্ঝকয় চিকবন চয চোন োজ 
চছাি বা বি েয় না। সাকথ সাকথ শ্িশুরা শ্বষয়শ্ি শ্নকয় আকলােনা েরকব এবং সংশ্লিষ্ট িব্দ ও িব্দগুশ্ল ব্যবোর েরকব। 
পকর তাকির চনাি বুকে শ্লক� রা�কব।

েৃত্যাশ্ল- ১২
মূল পাঠ্যাংকির োজঃ

পাঠ্যাংকি ব্যবহৃত প্িান প্িান িব্দগুশ্লকে তাশ্লোিুক্ত েকর শ্িশুকির পাঠ েরাকবন এবং তারা যাকত শ্নকজরা অথ্  
উপলশ্ধি েকরন চস শ্বষকয় উৎসাশ্েত েরকবন।

এরপর শ্িক্ে-শ্িশ্ক্োরা মূল পাঠ্যাংকির প্িান প্িান িব্দ ও িব্দগুচ্ছগুশ্লকে োকি্র মাি্যকম শ্িক্াথ্ীকির উচ্ারি 
েরকত চিকবন এবং প্শ্তশ্ি িব্দ শ্নকয় উিােরি শ্িকয় তাকির অকথ্াদ্ধাকর সাোয্য েরকবন।

িব্দজালঃ

ডাক্তারবাবু, সম্মান, লজ্া, শ্েৎোর, উি্যত, উিার, পাশ্ররেশ্মে, উশ্েৎ শ্িক্া, শ্বপি, সাোয্য, েমকে যাওয়া, প্শ্তজ্ঞা 
েরা, সংেুশ্েত না েওয়া। 

 y েৃত্যাশ্ল- ১২/১
পশ্রকিকষ  শ্িক্ে শ্িশ্ক্োগি গল্পশ্ির সেজতর ও সংশ্ক্প্ত রূপ মতশ্র েকর সমতি শ্িশুকে শ্বকিষত শ্পশ্ছকয় পিা 
শ্িশুকির পিকত চিকবন। 

োমািার চরলকস্টিকন এে ডাক্তার বাবু নামকলন। তার োকত ব্যাগ। ব্যাগশ্ি চবশ্ি বকিা নয়। শ্েন্তু ডাক্তার চতা লজ্া 
চপকলন শ্নকজর ব্যাগশ্ি বইকত। ‘েুশ্ল, েুশ্ল’ েকর শ্েৎোর েরকত লাগকলন। �াশ্নেক্ি পর এে েুশ্ল একস তার 
ব্যাগ বকয় শ্নকয় এল। পাশ্ররেশ্মে শ্িকত োইকল চসই েুশ্ল পাশ্ররেশ্মে শ্নকলা না। পকর য�ন তার পশ্রেয় জানকত 
পারকলন। েুশ্লশ্ি শ্ছকলন স্বয়ং শ্বি্যাসাগর মিাই। শ্নকজর িুল বুকঝ ডাক্তার বাবু প্শ্তজ্ঞা েরকলন। এ�ন চথকে শ্তশ্ন 
শ্নকজর োজ শ্নকজই েরকবন।

 y েৃত্যাশ্ল- ১২/২
সমতি েৃত্যাশ্ল চিষ েকল শ্িশুরা মূল পাঠ্যাংিশ্ি পাকঠর শ্িকে একগাকব এবং সংশ্লিষ্ট োকত েলকম অংিশ্ি শ্নকজ শ্নকজই 
েরকব।  
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(৩)

�ুল
এশ্ি এেশ্ি রূপেথার গল্প। �ুকলর জন্েথা। প্েৃশ্তকত রকঙর বাোর বি্না েরকত এই গকল্পর অবতারিা। উপরন্তু 
শ্িশুর েল্প রাকজ্যর এে জনশ্প্য় েশ্রত্র 'পশ্রর' সাকথও শ্িক্াথ্ীকির পশ্রেয় ঘিাকনা এই গকল্পর আর এেশ্ি উকদেি্য।  

এ�াকন উপিাবমূল শ্তনশ্ি। 

ে) শ্িশুর েল্প রাকজ্যর েশ্রত্র ‘পশ্র’
�) বীজ চথকে �ুল ও �ল শ্বষয়ে নানা তথ্য
গ) প্েৃশ্তর রং এবং প্েৃশ্ত চথকে রং

উপিাবমূলঃ শ্িশুর েল্প রাকজ্যর েশ্রত্র ‘পশ্র’

েৃত্যাশ্ল- ১
এ শ্বষকয় শ্িশুকির সাোকয্য মানস মানশ্েত্র মতশ্র েকর এেশ্ি সম্ভাব্য িব্দ জাল শ্নম্াি েকর শ্নকত েকব। এ�াকন সম্ভাব্য 
িকব্দর তাশ্লো চিওয়া েল- 

িব্দজালঃ

পশ্র, যািুিন্, েেেকে, পূশ্ি্মার োঁি, প্জাপশ্তর মকতা, ডানা, মুেুি, িাশ্ম পাথর  লাগাকনা থাকে, আোি চথকে উকি 
আকস, ঘুঘুর, মশ্ি মাশ্নে্য, রত্ন �শ্েত, জ্বলজ্বকল, ঘাঘরা, করিশ্ম, কপাষাে, োঁকির চর�া, িকর আকস রগেীন, তুলতুকল, 
রাংতা শ্িকয় চমািা, োঁকির চর�া, জমোকলা চপািাে। 

 y েৃত্যাশ্ল- ১/১
চয শ্িশুরা িাকলা িাকব পিকত পাকর না তাকির জন্য  এই উপিাবমূলশ্িকে চেন্দ্র েকর চছাি চছাি সেজ পাঠ শ্িকত 
েকব। কস�াকন িব্দ জাল মতশ্রর সময় উপকরর উশ্লেশ্�ত িব্দ ও িব্দগুচ্ছকে যতিা সম্ভব ব্যবোর েরকত েকব। পাঠশ্ি 
েকব শ্বিতীয় চরেশ্ির উপকযাগী। বাকে্য োর পােশ্ির চবশ্ি িব্দ থােকব না। এেশ্ি উিােরি চিওয়া েলঃ-

সেজ পাঠ

আশ্ম পশ্র। আোকি থাশ্ে। কমকঘর সকগে চিকস চবিাই। রাকত পৃশ্থবীকত নাশ্ম। আমার িুকিা পা�া আকছ। প্জাপশ্তর 
মকতা রশ্ঙন।ইসু্কলর চমকয়রা পশ্র সাজকব আজ। আমার মকতা যািু িণ্ড চনকব। কসগুকলা রাংতা শ্িকয় চমািাকনা। 
জমোকলা চপাষােও পরকব। আশ্ম সািা চপাষাে পশ্র। আমার মা জশ্র শ্িকয় োজ েকর শ্িকয়কছন। বষ্াোকল নীল 
সাশ্িকনর জামা আর িরকত চসানালী ঘাঘরা পকর থাশ্ে। পাকয় পশ্র ঘঁুঘুঁর, মাথায় আমার মুেুি। রত্ন �শ্েত। পূশ্ি্মার 
রাকত উকি আশ্স। োঁকির চর�া িকর চপঁছাই এই পৃশ্থবীকত। 

 y েৃত্যাশ্ল-১/২
অনুরূপিাকব আকরা েকয়েশ্ি সেজপাঠ মতশ্র েকর বি বি েরক� “পঠন োড্” ততশ্র েরকত েকব। ঐ অংিগুশ্ল 
শ্বিতীয় চরেশ্ির পঠকনাপকযাগী েকব। উপকরর েৃত্যাশ্লর মতই তা ব্যবোর েরকত েকব। 

 y েৃত্যাশ্ল- ১/৩
যশ্ি চি�া যায় শ্িশুর পঠন ক্মতা আরও নীকে, তকব মানস মানশ্েত্র চথকে উকঠ আসা শ্িশুর জানা অজানা িব্দগুশ্লকে 
বি োড্কবাকড্ সাশ্িকয় শ্িকত েকব এবং ঐ শ্িশুকে বা শ্িশুকির িলশ্িকে শ্বকিষ নজর শ্িকয় িব্দ উচ্ারকি অি্যস্ 
েরাকত েকব। এ চক্কত্র যুক্তবকি্র িব্দগুশ্লকে আলািা োকি্  িরকত েকব। যুক্ত বকি্ চোন চোন বি্ আকছ তা চিকঙ 
চিশ্�কয় শ্িকত েকব। সাকথ সাকথ শ্িক্ে শ্িশ্ক্োগ প্াসশ্গেে িাকব িব্দ বা িকব্দর অথ্ সরাসশ্র না বকল শ্িকয় আরও 
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এেবার প্াসশ্গেে পশ্রশ্স্শ্ত অনুসাকর বাকর বাকর উিােরি শ্িকয় শ্িশুকির মকি্য সংশ্লিষ্ট িকব্দর চবাি গকি তুলকবন 
এবং শ্িশুরা যাকত শ্নকজর চেষ্টায় অকথ্াদ্ধাকরর আনন্দ পায় তার ব্যবস্া েরকবন। একক্কত্র শ্িক্ে শ্িশ্ক্োকির যকথষ্ট 
মিয্িীল েকত েকব। 

 y েৃত্যাশ্ল- ১/৪  
 এে শ্িকনর মকি্য  িব্দগুশ্ল রপ্ত েকল তাকির েকয়েশ্ি সেজতর পাঠ শ্িকত েকব। তার মান েকব প্থম চরেশ্ির চিকষর 
শ্িকের পাকঠর মত। িুশ্ি বা শ্তনশ্ি িব্দ সম্মশ্লত বাে্য েকব। েশ্ে্ত িব্দ বা িব্দগুশ্লকেও চস�াকন প্কয়াগ েরকত 
েকব। 

এেশ্ি উিােরি চিওয়া েলঃ

সেজতর পাঠঃ 

আজ সু্কল নািে েকব। আশ্ম পশ্র সাজব। আমার িুকিা ডানা থােকব। রশ্ঙন ডানা। রাংতা চমািা যািুিন্। আর 
চরিমী সািা ঘাঘরা। পাকয় ঘুঘুর বাঁিা। মাথায় থােকব মুেুি। মশ্ি মাশ্নে্য বাসাকনা। আকলার চ�াোস পিকব। কযন 
োঁি উকঠকছ। আশ্ম ত�নই চস্টকজ েুেব। ঝুম ঝুম েকর ঘুঘুর বাজকব। যািু িন্ নাশ্িকয় �ুল চ�ািাব।

 y েৃত্যাশ্ল- ১/৫ 
এই িাকব আরও েকয়েশ্ি সেজতর পাঠ মতশ্র েরকত েকব এবং চবশ্ি শ্পশ্ছকয় পিা শ্িশুকির মকি্য প্কয়াগ েরকত 
েকব।  

অনুরূপ 'সেজ তর পাঠ' ততশ্র েরকত েকব, িুব্ল শ্িশুকির জন্য। 

েৃত্যাশ্ল- ২
বশ্েশ্ব্ি্যালয় েৃত্যাশ্লঃ

এলাোয় পশ্র বা অন্য েল্প েশ্রকত্রর অকনে গল্প প্েশ্লত আকছ। শ্িশুরা বাশ্ির চলাকের োকছ চস সব গল্প শুকন 
শ্নকজকির মকি্য শ্বশ্নময় েরকব। পারকল এে চনাি বই এ িু-এে েথায় গল্পশ্ি শ্লক� রা�কব। শ্িক্ে - শ্িশ্ক্োরা 
চস গুকলাকে প্কয়াজকন সেজ েকর পাকঠ পশ্রিত েরকবন। পূকব্ েশ্ে্ত িব্দ গুশ্ল প্কয়াগ েকর ঐ পাঠগুশ্ল শ্নম্াি 
েরকত েকব। 

 y েৃত্যাশ্ল- ২/১
এলাোর চোন িািু শ্িশ্িমা থােকল তাকে চরেশ্িেকক্ চডকে একন এ িরকনর গল্প পাকঠর আকয়াজন েরা চযকত পাকর। 
শ্িক্ে মিাই চসগুশ্লকে ‘সেজতর’ পাকঠ পশ্রিত েকর চিকবন। 

 y েৃত্যাশ্ল- ২/২
আোিপশ্র বা জলপশ্র শ্নকয় চোকনা লাইকরেরী বই থােকল চসগুশ্ল ব্যবোর েরা চযকত পাকর। ছশ্ব সম্শ্লত এই বই 
গুশ্ল শ্িশুর স্বপঠকন সাোয্য েরকব।  

েৃত্যাশ্ল- ৩
সৃজনমূলে োজ

শ্বষয়শ্ি শ্নকয় এেশ্ি নাি্যাশ্িনয় েরা চযকত পাকর। মকন রা�কত েকব নািেশ্ির সংলাপ চযন শ্িশুকির ওপর োপ সৃশ্ষ্ট 
না েকর  বরং শ্বষয়বস্তুশ্ি বুশ্ঝকয় শ্িকয় েশ্রত্র শ্ঠে েকর শ্িকয় তাকির প্কত্যকের িূশ্মো চযমন েকব তা স্পষ্ট েকর 
চিকবন। এরপর শ্িক্ে/শ্িশ্ক্োরা তাঁকির শ্নকজকির মতশ্র নািেশ্ি এেবার পকি চিকবন। তার শ্প্য় শ্িশুকির শ্নকজকির 
মত েকর অশ্িনয় েরকত বলকবন। সংলাকপর মকি্য চোন েশ্রত্র মূলত চোন চোন িব্দ প্কয়াগ েরকব তা তাঁকির 
আকগ চথকে বুশ্ঝকয় চিকবন। যাই চোে এেশ্ি উিােরি চিওয়া েল। 
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নািেঃ �ুল পশ্র 

          েশ্রত্র- মা/ক�ােন/�ুল পশ্ররা ২ জন 

  (চ�ােকনর গান-) 

  পশ্রর চিকির �ুল পশ্ররা �ুকলর মিু �ায়, 

  ঘাগরা পরা রশ্গেন নরম, পাপশ্ি চপািাে গায়।  

  কমকঘর সাকথ চিকস চিকস আোকি চবিায়, 

  োঁকির আকলায় নাকম তারা, �ুল �িাকব তাই। 

  (বই �ুকল পিকব) 

চ�ােনঃ-  অকনে োল আকগ য�ন মানুষ জন্ায়শ্ন, ত�ন পৃশ্থবীকত �ুল শ্ছল না। 

  (মাকয়র প্কবি)

মাঃ-  এশ্ে চ�ােন, তুশ্ম এ�নও না ঘুশ্মকয় বই পিছ? পিকত বসকলই ঘুম পায়, আর আজ   
  চোক� ঘুম চনই? শ্ে ব্যপার আমার চ�ােন চসানা? 

চ�ােনঃ-  মা, পশ্রকির চিি চোথায়? 

মাঃ-  ও আচ্ছা! তুশ্ম �ুল পিছ? �ুব িাকলা লাগকছ, তাই না? 

চ�ােনঃ-  ে্যাঁ মা, �ুব িাকলা লাগকছ, আচ্ছা মা, পশ্ররা শ্ে সবার ইকচ্ছ পূরি েকর?

মাঃ-  (কেকস,) ে্যাঁ, কতা? তুশ্ম এবার ঘুশ্মকয় পি, সোকল উকঠ পিকত েকব, সু্কল চযকত েকব। েকলা,  
  েকলা শুকয় পি। কো� বধ্ েকর ঘুশ্মকয় পি। 

চ�ােনঃ-  ওকগা, পশ্ররা, কতামরা যশ্ি সবার ইকচ্ছ পূরি েকরা, আমার ইকচ্ছ পূরি েরকব চতা? আশ্ম চয  
  কতামাকে চি�কত োই, কি�কত োই............ বলকত বলকত ঘুশ্মকয় পিকব,  (কো� বধ্ েকর উকঠ  
  বসকব) 

  ঝম ঝম ঝম------ ও শ্েকসর িব্দ? (পশ্রকির প্কবি) 
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পশ্ররাঃ-  আমাকির পাকয় ঘুঙুকরর িব্দ চ�ােন। 

চ�ােনঃ-  কতামরা োরা? 

পশ্ররাঃ-  আমরা �ুল পশ্র। 

১ম পশ্রঃ- কতামার ইকচ্ পূরি েরকত একসশ্ছ। 

২য় পশ্রঃ- ওকঠা চো� চমকল চি� আমাকির। 

চ�ােনঃ-  (কো� চমকল তাশ্েকয় চিক�) আোঃ শ্ে সুন্দর চি�কত চতামাকির। ডানা িুশ্ি শ্ঠে প্জাপশ্তর  
  মকতা তাই না? 

১ম পশ্রঃ- শ্ঠে তাই

চ�ােনঃ-  (২য় পশ্রর চপাষাকে োত শ্িকয়) কতামাকির চপাষাে শ্ে সুন্দর �ুকলর পাপশ্ির মকতা নরম   
  তুলতুকল রশ্ঙন, এিাকে শ্ে বকল? 

২য় পশ্রঃ- ঘাঘরা। একে বকল ঘাঘরা। 

চ�ােনঃ-  ঘাঘরা? বাে! এত েেেকে চেন? 

১ম ও ২য় পশ্রঃ- শ্সকি বকল।

চ�ােনঃ-  ও আচ্ছা। মাথায় ওিা শ্ে? েেেকে চেন? 

১ম ও ২য় পশ্রঃ- মুেুি বকল। রত্ন বসাকনা তাই েেেকে। একে রত্ন বসাকনা মুেুি বকল। 

১ম ও ২য় পশ্রঃ- এবার তকব আমরা যাই? 

চ�ােনঃ-  আর এেিু বকসা, আমার আরও শ্েছু জানার আকছ। কতামরা চোথায় বাস ের? 

১ম ও ২য় পশ্রঃ- আমরা আোকি বাস েশ্র। কমকঘর সাকথ চিকস চবিাই। পূশ্ি্মার রাকত চজ্যাৎস্ার সাকথ োঁকির  
  আকলার চর�া িকর পৃশ্থবীকত নাশ্ম। 

১ম পশ্রঃ- সুন্দর সুন্দর শ্জশ্নষ গশ্ি, 

২য় পশ্রঃ- গান েশ্র, নাে েশ্র। 

১ম পশ্রঃ- গাকছ গাকছ �ুল চ�ািাই 

চ�ােনঃ-  কতামরা শ্ে �াও?

১ম পশ্রঃ- ওমা ! জাকনা না? �ুকলর মিু চগা, �ুকলর মিু। 

চ�ােনঃ-  কতামরা শ্ে শ্ে িাকলাবাকসা? 

১ম পশ্রঃ- শ্িশুকির িালবাশ্স, গাইকত নােকত িালবাশ্স। 

২য় পশ্রঃ- কমকঘর সাকথ শ্িশুকির সাকথ চিকস চবিাকত িালবাশ্স। 

১ম পশ্রঃ- �ুকলর বাগান মতশ্র েশ্র। গাকছ গাকছ �ুল চ�ািাকত িালবাশ্স। কি�কব? কিক�া। (আসকত   
  আসকত  োঁিকব) 

চ�ােনঃ-  বাে! শ্ে সুন্দর বাগান। শ্েন্তু �ুল মে? 

পশ্ররাঃ-  আমরা চয�াকন চয�াকন পা রা�কবা চস�াকনই �ুল �ুিকব। কি�কব? কিক�া। 

চ�ােনঃ-  বাে!, শ্ে সুন্দর �ুল। েত �ুল , এই চতা �ুল �ুিল, আবার �ুিল, (োশ্স) আরও �ুল। েত  
  �ুল। (োসকত োসকত গিাগশ্ি, কো� বধ্ েকর ) মা চিক� যাও, �ুল েত �ুল। 
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  (মাকয়র প্কবি)

মাঃ-  ক�ােন, ওঠ, কবলা েকয় চগকছ। এই চ�ােন, (িাক্া শ্িকয়) শ্ে চর? 

চ�ােনঃ-  কি� মা েত �ুল, �ুল পশ্ররা, কোথায় চগল? কোথায়? 

মাঃ-  তুই স্বপ্ চি�শ্ছশ্ল। �ুল পিার পর চথকে ওকির শ্নকয় চিকবশ্ছস তাই �ুল পশ্রকির স্বপ্   
  চিক�শ্ছস। পশ্র বকল শ্েছু চনই, ওিা চতার েল্পনা। 

চ�ােনঃ-  ইি! ওিা স্বপ্ শ্ছল? কোে েল্পনা, কোে স্বপ্, �ুল পশ্র, কতামাকির মকতা আমরা সব শ্িশুই  
  চতামাকির িালবাশ্স। 

মা আর চ�ােনঃ- পশ্রর চিকির �ুল পশ্ররা �ুকলর মিু �ায়, ঘাগরা পিা রশ্গেন নরম, পাপশ্ি চপািাে গায়।  

  কমকঘর সাকথ চিকস চিকস আোকি চবিায়, োঁকির আকলায় নাকম তারা, �ুল চ�ািাকব তাই। 

  (গান গাইকত গাইকত প্স্ান।)
 y েৃত্যাশ্ল- ৩/২

শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো এ শ্বষকয় শ্বশ্িন্ন ছিা বানাকত পাকরন। এেই িাকব এোশ্িে শ্বষয় বস্তু শ্নকয় শ্িশুকির সাোকয্য শ্বশ্িন্ন 
ছিা বানাকনা চযকত পাকর। শ্িশুকির মকি্য ছন্দকবাি রকয়কছ। অনুপ্াস তারা িালবাকস। �াপছািা েকলও এই অনুপ্াকসর 
প্কয়াগ েকর তাকির মকি্য মজা ও ছন্দকবাি মতশ্র েরকত েকব। অন্যশ্িকে যতিা সম্ভব েশ্ে্ত িব্দকে ব্যবোর েরা 
যায় তার চেষ্টা েরকত েকব। শ্িক্াথ্ী ও শ্িক্ে শ্মকল ‘পশ্র’ শ্নকয় নানান ছিা মতশ্র েরকত পাকরন। 

 y েৃত্যাশ্ল নং- ৩/৩ 
শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো এই শ্বষয়শ্ি শ্নকয় শ্বশ্িন্ন ছিা ছশ্ব সে গকল্পর বই সংগ্ে েকর চরেশ্িেকক্ এেশ্ি োয্েরী গ্ন্াগার 
গকি তুলকবন এবং এই সমতি বই গুশ্লকে শ্নকয় গল্প পাকঠর আসর অনুশ্ষ্ত েরকবন। আসর চিকষ িল শ্িশ্তিে মতামত 
চনওয়া েকব।  

েৃত্যাশ্ল- ৪
িৃি্য-রোব্য েৃত্যাশ্লঃ

শ্িক্ে শ্িশুকির পাকঠ আগ্েী েকর তুলকত এেশ্ি আেষ্িীয় অশ্ডও শ্িজুয়াল শ্ক্কপর সাোয্য চনকবন, কয�াকন পশ্র 
আোি চথকে চনকম আসকছ সািা চমকঘর চিলায়। জািুর চছাঁয়ায় থশ্ল চথকে বীজ চবর েকর ছশ্িকয় চিয় মাশ্িকত। 
ঐ বীজগুশ্ল সূকয্র তাকপ এে পিলা বৃশ্ষ্টকত শ্িকজ আিকমািা চিকঙ গাছ েকয় ওকঠ। তাই চিক� শ্িশুকির শ্ে আনন্দ। 
চেউ জল চিয় চতা চেউ চিয় সার। গাছগুকলা তরতশ্রকয় চবকি ওকঠ, �ুকলর েুঁশ্ি িকর, প্জাপশ্ত চনকে চবিায়। �ুল 
চথকে �ল েয়। �ল মাশ্িকত ঝকর পকি। বীজগুকলা বাইকর চবশ্রকয় আকস। এেিু জল চপকয় বীজগুশ্ল গাকছ পশ্রনত 
েয়।

উপিাবমূলঃ বীজ চথকে �ুল ও �ল শ্বষয়ে নানা তথ্য

েৃত্যাশ্ল- ৫
এ শ্বষকয় শ্িশুকির সাোকয্য মানস মানশ্েত্র মতশ্র েকর এেশ্ি সম্ভাব্য িব্দ জাল শ্নম্াি েকর শ্নকত েকব। এ�াকন সম্ভাব্য 
িকব্দর তাশ্লো চিওয়া েল

িব্দ জাল

�ুল-
গধ্যুক্ত �ুল-কগালাপ, জুঁই, কেয়া, োঁপা, মালতী, শ্িউশ্ল , গধ্রাজ,কবল,গাঁিা ইত্যাশ্ি।
গধ্ েয় না চয �ুকলর– পলাি,িগর, েৃষ্েূিা, রািােূিা ইত্যাশ্ি।
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চয �ুল মানুষ �ায়- কমাো, বে �ুল, েুমকিা �ুল, সজকন �ুল।
রাকত চ�ািা �ুল- রজনীগধ্া, োশ্মনী, জুঁই, মালতী, 
সািা �ুল- রগেীন �ুল 
�ুকলর সকগে সম্পে্- �শ্িং, কমৌমাশ্ছ, ভ্রমর, প্জাপশ্ত, 
�ুকলর োজ- পুজা, গৃে সজ্া, শ্নকজর সাজ, বাশ্ির সাজ
�ুকলর োকষর সময়- সারা বছর চ�াকি- কগালাপ, জবা
গ্ীকমে চ�াকি- কবল, জুঁই,
িরকত চ�াকি- শ্িউশ্ল, পদ্ম, কিাপাশ্ি
িীকত চ�াকি- রজনীগধ্া, ডাশ্লয়া, েন্দ্রমশ্লেো, 
বসকন্ত চ�াকি- পলাি, শ্িমুল, রািােূিা, েৃষ্েূিা 

বীজ চথকে �ুল, �ল, মাশ্ি মতশ্র,সার- তজব/অতজব, বাশ্ির বজ্্য পিাথ্, জল চিওয়া, মাশ্ি চোপানর যন্ত্র, িব যত্ন।

 y েৃত্যাশ্ল-৫/১
চয শ্িশুরা িাকলা িাকব পিকত পাকর না তাকির জন্য  এই উপিাবমূলশ্িকে চেন্দ্র েকর চছাি চছাি সেজ পাঠ শ্িকত 
েকব। কস�াকন িব্দ জাল মতশ্রর সময় উপকরর উশ্লেশ্�ত িব্দ ও িব্দগুচ্ছকে যতিা সম্ভব ব্যবোর েরকত েকব। পাঠশ্ি 
েকব শ্বিতীয় চরেশ্ির উপকযাগী। বাকে্য োর পােশ্ির চবশ্ি িব্দ থােকব না। এেশ্ি উিােরি চিওয়া েলঃ----  

সেজ পাঠঃ 

আশ্ম �ুল। আশ্ম সািা �ুল। আমার নাম িগর। আমার বধু্ আকছ অকনে। রগেন, েম্পে, মহুয়া, শ্পয়াশ্ল, নয়নতারা, 
যঁুই, জবা, গধ্রাজ সবাই আমার বধু্। আমার বধু্ েকব চতামরা? গাকছর যত্ন নাও।আমাকির িাকলাবাকসা। ব্ধু্ েলাম 
আজ চথকে।

চগালাপ বি শ্মশ্ষ্ট, বসকন্ত চ�াকি পলাি আর েৃষ্েূিা, ওরাও �ুব সুন্দর। আমার মত সািা রজনীগধ্া রাকত চ�াকি, 
গকধ্ আমার ঘুম চিকগে যায়।   

 y েৃত্যাশ্ল- ৫/২
অনুরূপিাকব আকরা েকয়েশ্ি সেজপাঠ মতশ্র েকর বি বি েরক� “পঠন োড্” ততশ্র েরকত েকব। ঐ অংিগুশ্ল 
শ্বিতীয় চরেশ্ির পঠকনাপকযাগী েকব। উপকরর েৃত্যাশ্লর মতই তা ব্যবোর েরকত েকব। 

 y েৃত্যাশ্ল- ৫/৩
যশ্ি চি�া যায় শ্িশুর পঠন ক্মতা আরও নীকে, তকব মানস মানশ্েত্র চথকে উকঠ আসা শ্িশুর জানা অজানা িব্দগুশ্লকে 
বি োড্কবাকড্ সাশ্িকয় শ্িকত েকব এবং ঐ শ্িশুকে বা শ্িশুকির িলশ্িকে শ্বকিষ নজর শ্িকয় িব্দ উচ্ারকি অি্যস্ 
েরাকত েকব। এ চক্কত্র যুক্তবকি্র িব্দগুশ্লকে আলািা োকি্  িরকত েকব। যুক্ত বকি্ চোন চোন বি্ আকছ তা চিকঙ 
চিশ্�কয় শ্িকত েকব। সাকথ সাকথ শ্িক্ে শ্িশ্ক্োগনকে প্াসশ্গেে িাকব িব্দ বা িকব্দর অথ্ সরাসশ্র না বকল শ্িকয় 
আরও এেবার প্াসশ্গেে পশ্রশ্স্শ্ত অনুসাকর বাকর বাকর উিােরি শ্িকয় শ্িশুকির মকি্য সংশ্লিষ্ট িকব্দর চবাি গকি তুলকত 
েকব এবং শ্িশুরা যাকত শ্নকজর চেষ্টায় অকথ্াদ্ধাকরর আনন্দ পায় তার ব্যবস্া েরকত েকব। একক্কত্র শ্িক্ে শ্িশ্ক্োকির 
যকথষ্ট মিয্িীল েকত েকব।  

পঠকন িুব্লতর শ্িশুকির বাছাই েকর শ্নকয় েশ্ে্ত িব্দ গুশ্ল বাছাই েকর োি্ মতশ্র েরকবন এবং পিকত চিকবন। 
পশ্রশ্স্শ্ত অনুযায়ী শ্িক্কের সাোকয্য শ্িশুরা শ্নকজরাই অকথ্াদ্ধার েরকব। 

 y েৃত্যাশ্ল- ৫/৪ 
িু এে শ্িকনর মকি্য  িব্দগুশ্ল রপ্ত েকল তাকির েকয়েশ্ি 'সেজতর পাঠ' শ্িকত েকব। তার মান েকব প্থম চরেশ্ির 
চিকষর শ্িকের পাকঠর মত। িুশ্ি বা শ্তনশ্ি িব্দ সম্মশ্লত বাে্য েকব। েশ্ে্ত িব্দ বা িব্দগুশ্লকেও চস�াকন প্কয়াগ 
েরকত েকব। 
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এেশ্ি উিােরি চিওয়া েলঃ

সেজতর পাঠঃ   

িীতোল। োশ্রশ্িকে �ুল। ডাশ্লয়া, কগালাপ, অপরাশ্জতা। েত রঙ। �ুকলর বধু্রা আকস। কমৌমাশ্ছ, প্জাপশ্ত �শ্িং 
আকস। তারা নাকে গায়। �ুকলর মিু �ায়। পাকি সরকস চক্ত। েলুি সরকস �ুল। সারা মাঠ চছকয় আকছ। কমৌমাশ্ছ 
যায় আর মিু বকয় শ্নকয় আকস। কমৌোকে মিু জমা েকর। িুপ িুপ েকর মিু ঝকর। 

 y েৃত্যাশ্ল- ৫/৫
অনুরূপ িাকব নানান সেজতর পাঠ শ্নম্াি েকর শ্পশ্ছকয় পিা শ্িশুকির চক্কত্র প্কয়াগ েরকবন। 

েৃত্যাশ্ল- ৬
বশ্েশ্ব্ি্যালয় েৃত্যাশ্লঃ

ছাত্র ছাত্রীকির িারিা মতশ্রর জন্য- োকত েলকম োকজর মাি্যকম �ুল �কলর রঙ িরন, গধ্, বীজ চথকে �ুল চ�ািা 
ইত্যাশ্ি শ্বষয় শ্নকয় বশ্েশ্ব্ি্যালকয়র েকয়েশ্ি োজ চিওয়া েল। 

 y েৃত্যাশ্ল- ৬/১ 
১) বাগান েরা 
ে) শ্িক্ে শ্িশ্ক্োকির ত্বোবিাকন প্কত্যে  ছাত্র ছাত্রী তাকির জন্য শ্নশ্ি্ষ্ট েরা স্াকন শ্নকজর োকত �ুল 
গাছ লাগাকব। 
�) শ্নকজরাই গাকছর পশ্রেয্া েরকব। শ্িক্ে/শ্িশ্ক্োর সাোকয্য। 
গ) শ্নকজর শ্নকজর �ুল গাকছ চনম ি্যাগ লাগাকব। কনম চপ্ি বা চনম ি্যাগ মতশ্রকত শ্িক্ে/শ্িশ্ক্ো সাোয্য 
েরকবন। 
ঘ) বাগান মতশ্রর শুরু চথকে চিষ অশ্ব্দ শ্িক্ে/শ্িশ্ক্ো ও ছাত্র ছাত্রীরা শ্নকজকির মকি্য আকলােনার শ্িশ্তিকত 
পর পর নশ্থিুক্ত েরকব। 
 y চনাি বুে- এর নমুনা- 

ে) মাশ্ি প্স্তুত- মাশ্ি চোপানর যন্ত্র, জল চিওয়ার  ঝাশ্র/বালশ্ত, মগ ইত্যাশ্ি। 
�) বীজ/োরা লাগাকনা- কোথা চথকে পাওয়া চগল, শ্েিাকব লাগাকনা েল ইত্যাশ্ি। 
গ) সার চিওয়া- তজব না অতজব (মজব সাকরর উৎস, শ্মড চড শ্মকলর বজ্্য) কোন সময় সার শ্িকত েয়। 
ঘ) যত্ন েরা ও �ুল চ�ািান- শ্েিাকব রক্া েরা, বি েকর চতালা, েুশ্ি চথকে �ুল েওয়া, শ্বশ্িন্ন রঙ গধ্ 
ইত্যাশ্ি। 
ঙ) �ুল লতার পর পতকগের আগমন- কমৌমাশ্ছ প্জাপশ্ত
 y েৃত্যাশ্ল- ৬/২  

চয সমতি গ্াকম পািাপাশ্ি অঞ্চকল �ুকলর োষ েয় চস�াকন এই িরকনর সমীক্া ছাত্র/ছাত্রীকির িারিা মতশ্রকত শ্বকিষ 
সাোয্য েরকব। ছাত্র/ছাত্রীরা আনন্দ ও পাকব। 

ে) শ্িক্ে/শ্িশ্ক্ো প্থকম ছাত্র/ছাত্রীকির ২শ্ি/৪শ্ি িকল িাগ েকর চনকবন। গ্রুকপর এে এেশ্ি নাম চিকবন। 
ছাত্র ছাত্রীকির োকত এেশ্ি সমীক্া পত্র শ্িকয় চিকবন।  শ্িক্ে/শ্িশ্ক্োকির সাকথ ছাত্র ছাত্রীরা �ুল োষীর 
বাশ্ি যাকব। তথ্য সংগ্ে েরকব ও সমীক্াপত্রশ্ি পূরি েরকব। 
�) সংগৃেীত তকথ্যর শ্িশ্তিকত ছাত্র ছাত্রীরা শ্নকজকির মকি্য আকলােনা েকর শ্িক্ে শ্িশ্ক্োর োকছ শ্রকপাি্ 
চপি েরকব। কমৌশ্�ে সমীক্া চথকে চয সমতি তথ্য পাওয়া তা তারা শ্নকজকির মকি্য শ্বশ্নময় েরকব। সম্ভব্য 
শ্বষয় গুশ্ল েল �ুকলর রং, গধ্, প্োর, �ুকলর োরা, বীজ, সার, ব্যবোর চ�ািার সময় ইত্যাশ্ি। 
 y চয সমতি গ্াকম বা অঞ্চকল �ুকলর োষ েয় না চস�াকন যশ্ি এমন চোন বাশ্ি পাওয়া যায় যাকির 

বি �ুকলর বাগান আকছ অথবা চোন পাে্ চয�াকন নানা রেম �ুল গাছ আকছ চস সমতি স্াকন ও 
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ছাত্র/ছাত্রীকির শ্নকয় যাওয়া চযকত পাকর। 
 y �ুল োকষর সাকথ যুক্ত এমন চোন অশ্িজ্ঞ ব্যশ্ক্তর সাকথ ও সাক্াৎ েকর তথ্য সংগ্ে েরা চযকত 

পাকর।

সমীক্া পত্র 
সময়- মাস, শ্িন বছর
গ্রুকপর নাম- 
শ্বি্যাল্যকয়র নাম-
চরেশ্ি- 
প্শ্নাবলী- 
১) �ুল োষীর নাম-
২) আপশ্ন শ্ে িরকনর োকষর সাকথ যুক্ত?- 
 �ুল, �ল, সবশ্জ
৩) আপশ্ন শ্ে-----------------,------------------  এেই িরকনর �ুল োষ েকরন? 
৪) আপশ্ন এই োকষর সাকথ যুক্ত থাকেন –
 সারা বছর----------------------, বছকরর শ্নশ্ি্ষ্ট সময় -------------------------
৫) চোন চোন ঋতুকত �ুকলর োষ চবশ্ি েয়? 
 িীত, গ্ীমে, বষ্া, িরৎ চেমন্ত, বসন্ত
৬) �ুকলর নাম- 
 িীকতর �ুল-----------------------,-----------------------,--------------------
 গ্ীকমের �ুল-
 বষ্ার �ুল-
 িরৎ এর �ুল-
৭) সুগশ্ধ্ �ুকলর নাম----------, -----------, --------------, ----------, ----------
৮) শ্িকনর চোন সময় চবশ্ির িাগ �ুল চ�াকি----------------, -------------------- 
৯) চোন রকঙর �ুল রাকত চবশ্ি চ�াকি, সািা--------------- রশ্ঙন ----------------
১০) চোন সমকয়র �ুল সািারিত চবশ্ি সুগশ্ধ্ েয়, শ্িন---------, রাকত ------------
১১) োকষর জন্য বীজ োরা চোথায় পান,বাজার --------, শ্নজস্ব সংরক্ি -----------
১২) আপশ্ন �ুল োকষ শ্ে িরকনর সার ব্যবোর েকরন?
 তজব ------------, অতজব ..................

েৃত্যাশ্ল- ৭
সৃজনমূলে োজঃ

শ্িক্ে শ্িশ্ক্োগি শ্বশ্িন্ন শ্বষয় শ্নকয় ছিা রেনা েরকবন বা শ্িক্াথ্ীকির ছিা রেনায় উৎসাশ্েত েরকবন। শ্িশুকির 
মকি্য ছন্দকবাি রকয়কছ। অনুপ্াস তারা িালবাকস। �াপছািা েকলও এই অনুপ্াকসর প্কয়াগ েকর তাকির মকি্য মজা ও 
ছন্দকবাি মতশ্র েরকত েকব। অন্যশ্িকে যতিা সম্ভব েশ্ে্ত িব্দকে ব্যবোর েরা যায় তার চেষ্টা েরকত েকব। 

উিােরি স্বরূপ এ�াকন শ্তনশ্ি শ্বষকয় ছিা মতশ্র েকর চিওয়া েল।  

রাকতর ও শ্িকনর চ�ািা �ুল শ্িউশ্ল োশ্মনী রজনীগধ্া রাকতরকবলা চ�াকি,
জবা চগালাপ পলাি চ�াকি য�ন সূয্ ওকঠ। 
আরও েত চ�াকি �ুল শ্িকন ও রাকত
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চজকন বুকঝ চল� চিশ্� বধু্রা এে সাকথ। 
�ুল �ুকিকছ �ুল বাগাকন চমৌমাশ্ছরা চছাকি
ভ্রমরা বকল চমাকির তকর এেিু চযন চজাকি। 
প্জাপশ্ত চেকস বকল ে�নও েয় শ্ে তাই? 
এে এে চ�ািা মিু না েয় িাগ েকরই সব �াই। 
তাই না চিক� �শ্িং নাকে শ্তশ্িং শ্তশ্িং শ্তং 
�ুল �ুকিকছ �ুল বাগাকন সবাই মিু শ্নন। 
 y েৃত্যাশ্ল নং- ৭/১ 

শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো এই শ্বষয়শ্ি শ্নকয় শ্বশ্িন্ন ছিা ছশ্ব সে গকল্পর বই সংগ্ে েকর চরেশ্িেকক্ এেশ্ি োয্েরী গ্ন্াগার 
গকি তুলকবন এবং এই সমতি বই গুশ্লকে শ্নকয় গল্প পাকঠর আসর অনুশ্ষ্ত েরকবন। আসর চিকষ িল শ্িশ্তিে মতামত 
চনওয়া েকব।  

েৃত্যাশ্ল- ৮
িৃি্য-রোব্য েৃত্যাশ্লঃ

শ্িক্াথ্ীরা ইশ্তমকি্যই চয চয �ুকলর নাকমর সকগে পশ্রশ্েত েকয়কছ, কসই �ুলগুশ্লকে িৃি্য রোব্য প্যুশ্ক্তর মাি্যকম চেনার 
সুকযাগ চপকল তাকির শ্ি�ন পূি্াগে েকব। এরপর চরেিীেকক্ শ্িক্ে মিাই শ্বশ্িন্ন �ুল, তাকির রঙ, ক�ািার সময়, 
তাকির গধ্ ইত্যাশ্ি শ্নকয় শ্িশুকির মকি্য আকলােনার এেশ্ি চক্ত্র মতশ্র েরকত পাকরন। প্সগেত সংশ্লিষ্ট িব্দগুচ্ছ 
আকলােনা েরকবন।  

উপিাবমূলঃ প্েৃশ্তর রং এবং প্েৃশ্ত চথকে রং

েৃত্যাশ্ল- ৯
িব্দজালঃ

লাল, নীল, সবুজ, েলুি, কগালাশ্প, কবগুনী, কমরুন, োকলা, সািা, কসানালী, ছাই রং, আোিী, েমলা, রাসায়শ্নে রঙ, 
প্ােৃশ্তে রঙ, অন্য রকগে রূপান্তর, োলকে লাল, েলকিকি সািা, েশ্ে েলা পাতার সবুজ, তুঁকত রঙ, ি্যাওলা সবুজ, 
বািামী, কগরুয়া, �কয়রী। 

 y েৃত্যাশ্ল- ৯/১
চয শ্িশুরা িাকলা িাকব পিকত পাকর না তাকির জন্য  এই উপিাবমূলশ্িকে চেন্দ্র েকর চছাি চছাি সেজ পাঠ শ্িকত 
েকব। কস�াকন িব্দ জাল মতশ্রর সময় উপকরর উশ্লেশ্�ত িব্দ ও িব্দগুচ্ছকে যতিা সম্ভব ব্যবোর েরকত েকব। পাঠশ্ি 
েকব শ্বিতীয় চরেশ্ির উপকযাগী। বাকে্য োর পােশ্ির চবশ্ি িব্দ থােকব না। এেশ্ি উিােরি চিওয়া েলঃ-  

সেজ পাঠঃ 

চগালাশ্প নানা রকঙর েয়। লাল সািা চগালাশ্প, েমলা চমরুন, কসানালী অপরাশ্জতা নীল, গাঁিা েলুি, শ্েকন গাঁিা লালকে 
েয়। এ শ্িকে আোি নীল। কমকঘর েকরে রঙ, সূয্াকতির সময় চমঘ রশ্ঙন। পাতা সবুজ, অথে পাতা বাোর গাকছর 
পাতা রশ্ঙন। েুকনর সকগে আলতা চমিাকল �কয়শ্র রঙ। েলুি লাল চমিাকল চগরুয়া রঙ পাওয়া যায়। প্েৃশ্ত শ্ে অদু্ি। 

 y েৃত্যাশ্ল- ৯/২
অনুরূপিাকব আকরা েকয়েশ্ি সেজপাঠ মতশ্র েকর বি বি েরক� “পঠন োড্” ততশ্র েরকত েকব। ঐ অংিগুশ্ল 
শ্বিতীয় চরেশ্ির পঠকনাপকযাগী েকব। উপকরর েৃত্যাশ্লর মতই তা ব্যবোর েরকত েকব। 

 y েৃত্যাশ্ল- ৯/৩ 
যশ্ি চি�া যায় শ্িশুর পঠন ক্মতা আরও নীকে, তকব মানস মানশ্েত্র চথকে উকঠ আসা শ্িশুর জানা অজানা িব্দগুশ্লকে 
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বি োড্কবাকড্ সাশ্িকয় শ্িকত েকব এবং ঐ শ্িশুকে বা শ্িশুকির িলশ্িকে শ্বকিষ নজর শ্িকয় িব্দ উচ্ারকি অি্যস্ 
েরাকত েকব। এ চক্কত্র যুক্তবকি্র িব্দগুশ্লকে আলািা োকি্  িরকত েকব। যুক্ত বকি্ চোন চোন বি্ আকছ তা চিকঙ 
চিশ্�কয় শ্িকত েকব। সাকথ সাকথ শ্িক্ে শ্িশ্ক্োগনকে প্াসশ্গেে িাকব িব্দ বা িকব্দর অথ্ সরাসশ্র না বকল শ্িকয় 
আরও এেবার প্াসশ্গেে পশ্রশ্স্শ্ত অনুসাকর বাকর বাকর উিােরি শ্িকয় শ্িশুকির মকি্য সংশ্লিষ্ট িকব্দর চবাি গকি তুলকত 
েকব এবং শ্িশুরা যাকত শ্নকজর চেষ্টায় অকথ্াদ্ধাকরর আনন্দ পায় তার ব্যবস্া েরকত েকব। একক্কত্র শ্িক্ে শ্িশ্ক্োকির 
যকথষ্ট মিয্িীল েকত েকব।  

 y েৃত্যাশ্ল- ৯/৪
িু এে শ্িকনর মকি্য  িব্দগুশ্ল রপ্ত েকল তাকির েকয়েশ্ি সেজতর পাঠ শ্িকত েকব। তার মান েকব প্থম চরেশ্ির 
চিকষর শ্িকের পাকঠর মত। িুশ্ি বা শ্তনশ্ি িব্দ সম্মশ্লত বাে্য েকব। েশ্ে্ত িব্দ বা িব্দগুশ্লকেও চস�াকন প্কয়াগ 
েরকত েকব। 

এেশ্ি উিােরি চিওয়া েলঃ

সেজতর পাঠঃ

নীল আোি। সবুজ ঘাস। রশ্ঙন প্জাপশ্ত উিকছ। কমৌমাছরা �ুকল বসকছ। শ্গরশ্গশ্ির গাকয় নানা রঙ। 

পাতায় এঁকে চবঁকে েকলকছ সবুজ এেিা চপাো। 

 y েৃত্যাশ্ল- ৯/৫
এই িাকব আরও েকয়েশ্ি সেজতর পাঠ মতশ্র েরকত েকব এবং চবশ্ি শ্পশ্ছকয় পিা শ্িশুকির মকি্য প্কয়াগ েরকত 
েকব।  

অনুরূপ সেজ তর পাঠ মতশ্র েরকত েকব, িুব্ল শ্িশুকির জন্য। 

েৃত্যাশ্ল- ১০
বশ্েশ্ব্ি্যালয় েৃত্যাশ্ল 

ে) শ্িক্ে/শ্িশ্ক্ো ছাত্র ছাত্রীকির এমন শ্েছু �ুল পাতা �ল সংগ্ে েরকত বলকবন যার চথকে   
 প্ােৃশ্তে রং পাওয়া যায়। 
 কযমন- জবা, সূয্মু�ী, গাঁিা, অপরাশ্জতা, পলাি, শ্িমূল ইত্যাশ্ি আবার চবলপাতা, নীমপাতা েলুি।
�) ছাত্র ছাত্রীকির এেশ্ি শ্বগ বুে মতশ্র েরকত বলকবন। কসই শ্বগ বুকে ছাত্র- ছাত্রীরা তাকির    
 সংগৃেীত �ুল �ল পাতা লাশ্গকয় তার নাম ও তার চথকে চোন রং পাওয়া যায় চসিা শ্ল�কব। 
গ) এে রকঙর সাকথ অন্য রং শ্মশ্িকয় এেিা নতুন রং মতশ্র েরকত বলকবন। কসই রং এর নাম জানাকবন। 
-- (ে) কেউ রামিনু চিক�কছ শ্েনা
-- (�) রামিনুকত েতগুশ্ল রং থাকে
-- (গ) ঐ রং চে শ্িকয়কছ? রামুিনু এত রং চোথায় চপকলা? 
-- (ঘ) কেউ সূকয্ািয় সময় আোি চিক�কছ শ্েনা 
-- (ঙ) সূয্াতি চিক�কছ শ্েনা ইত্যাশ্ি

েৃত্যাশ্ল- ১১
সৃজনমূলে োজঃ

শ্িক্ে মিাই রং শ্নকয় শ্বশ্িন্ন ছিা মতশ্র েকর শ্িশুকির সকগে সমকবত আবৃশ্তি েরকত পাকর। শ্িশুকিরকে মকি্য রকঙর 
ছিা মতশ্র েকর আনকত বলকত পাকর। আকি পাকি এবং প্েৃশ্তকত চয সব রং তারা চি�কব।  তা শ্িকয়ই এই রকঙর 
ছিা গুশ্ল মতশ্র েকব। অন্তশ্মকলর চ�লা চ�লকল শ্িশুরা মজা পাকব।  
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 y েৃত্যাশ্ল- ১১/১
শ্িক্াথ্ীরা বাশ্িকত প্ােৃশ্তে রঙ মতশ্র েরকত পাকর। কসগুশ্লকে শ্বশ্িন্ন পাকত্র চরক� তারা শ্নকজরা �ুিী মত ছশ্ব 
আঁেকত পাকর। শ্িক্ে মিাই উৎসাে ও উপযুক্ত শ্নকি্ি শ্িকত পাকর।

 y েৃত্যাশ্ল- ১/২  
শ্বি্যালকয় গ্ন্াগাকর এই শ্বষকয়র উপর ছশ্বর বই ও গল্পগুশ্ল বাছাই েকর একন শ্িশুকির মকি্য চিকবন এবং তাকির 
গল্প ও ছশ্ব/েশ্বতা গুশ্ল পিকত চিকবন। 

েৃত্যাশ্ল- ১২
িৃি্য-রোব্য েৃত্যাশ্লঃ

শ্িক্ে শ্িশুকির পাকঠ আগ্েী েকর তুলকত নানা অশ্ডও শ্িজুয়াল এর সাোয্য শ্নকত পাকরন।  িৃি্য রোব্য প্শ্ক্রয়ায় 
প্েৃশ্তর শ্বশ্িন্ন রঙ চি�াকল শ্িশুরা আরও িাকলা েকর শ্ি�কত পারকব। রঙ চেনাকনার জন্য এই মাি্যমশ্ি �ুব উপযুক্ত। 

মূল পাঠ্যাংকির োজঃ

েৃত্যাশ্ল- ১৩
এরপর শ্িক্ে-শ্িশ্ক্োরা মূল পাঠ্যাংকির প্িান প্িান িব্দ ও িব্দগুচ্ছগুশ্লকে োকি্র মাি্যকম শ্িক্াথ্ীকির উচ্ারি 
েরকত চিকবন এবং প্শ্তশ্ি িব্দ শ্নকয় উিােরি শ্িকয় তাকির অকথ্াদ্ধাকর সাোয্য েরকবন। এই পাকঠর িব্দ গুশ্ল েলঃ   

িব্দজালঃ

পৃশ্থবী, শুঁকে শুঁকে পাতা িরা, পাপশ্ি চপািাে, বলাবশ্ল, েমৎোর, বীজ গজাল, কবগুশ্ন �ুল, �ুল পশ্র, কমৌমাশ্ছ, 
গিীর জগেল, োত িরা িশ্র, পাকয়র োপ, ঘাস শুশ্েকয় পিা।   

 y েৃত্যাশ্ল- ১৩/১
এবার শ্িক্ে শ্িশ্ক্োগি গল্পশ্িকে সেজ ও সংশ্ক্প্ত েকর মতশ্র েকর শ্িক্াথ্ীকির পিকত চিকবন। “অকনে অকনে 
আকগ ঘাস েত, গাকছ পাতা েত। �ুল শ্ছল না। বাতাস, আকলারা �ুল �ুঁজত। এে রাকত �ুল পশ্ররা �ুকলর পাপশ্ির 
চপািাে পকর চনকম এল পৃশ্থবীকত। একস োশ্রশ্িকে �ুল ছশ্িকয় শ্িল। েুঁশ্ি এল। �ুল �ুিল”।

 y েৃত্যাশ্ল- ১৩/২
সংশ্ক্প্ত গল্পশ্ি পিকত পারকল শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো মূল পাঠ্যাংকি যাকবন এবং স্বপঠকনর জন্য শ্িশুকির চিকবন।    
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(৪)

চসানা

‘চসানা’ গকল্প নিী শ্নি্র জীবকন নিীর প্কয়াজনীয়তা এবং িূষি মুক্ত নিীর েথা বলা েকয়কছ। এ�াকন উপিাবমূল 
োরশ্ি। 

ে) পািা প্শ্তকবিীকির সেকযাশ্গতা
�) সন্তান লালন পালকন বাবা মাকয়র িূশ্মো, শ্বকিষত েন্যা সন্তাকনর
গ) উন্নয়কনর নাকম প্েৃশ্তর শ্বকিষত জলািূশ্মর শ্বপন্নতা
ঘ) জীবন রক্ায় নিী মাকয়র মত 

উপিাবমূলঃ পািা প্শ্তকবিীকির সেকযাশ্গতা

েৃত্যাশ্ল- ১ 
এ শ্বষকয় শ্িশুকির সাোকয্য মানস মানশ্েত্র মতশ্র েকর এেশ্ি সম্ভাব্য িব্দ জাল শ্নম্াি েকর শ্নকত েকব। এ�াকন সম্ভাব্য 
িকব্দর তাশ্লো চিওয়া েলঃ 

িব্দ জালঃ

পািা প্শ্তকবিী, শ্বপকি সাোয্য, পাকি থাো, সেমশ্ম্তা, বধু্ত্ব, গুজব, রিনা, শ্ববাি, সমাকলােনা, েন্ী মণ্ডপ, মীমাংসা, 
সাশ্লশ্স, েুসংস্ার, সেকলর জন্য সেকল আমরা, করাগবালাই, মানশ্সে স্বাস্্য, স্বাস্্য শ্বশ্ি, �াি্য মবষম্য। 

 y েৃত্যাশ্ল- ১/১
চয শ্িশুরা িাকলা িাকব পিকত পাকর না তাকির জন্য  এই উপিাবমূলশ্িকে চেন্দ্র েকর চছাি চছাি সেজ পাঠ শ্িকত 
েকব। কস�াকন িব্দ জাল মতশ্রর সময় উপকরর উশ্লেশ্�ত িব্দ ও িব্দগুচ্ছকে যতিা সম্ভব ব্যবোর েরকত েকব। পাঠশ্ি 
েকব শ্বিতীয় চরেশ্ির উপকযাগী। বাকে্য োর পােশ্ির চবশ্ি িব্দ থােকব না। এেশ্ি উিােরি চিওয়া েলঃ----  

সেজ পাঠ  

আমরা অকনে মানুষ এে জায়গায় বাস েশ্র। তারা আমাকির পশ্রশ্েত। তারা আমাকির প্শ্তকবিী। প্শ্তকবিীকে 
শ্েনকত েকব। তাকির প্শ্ত সাোকয্যর োত বািাকত েকব। সবাই শ্মকল শ্মকি থােকত েকব। সেকলর জন্য সেকল আমরা। 
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আমরা শ্ববাি েশ্র। আবার পুকজা মন্কপ মীমাংসাও েশ্র। নানান গুজবও রকি। তকব সবার উপকর থাকে বধু্ত্ব ও 
সেমশ্ম্তা।   

 y েৃত্যাশ্ল- ১/২
অনুরূপিাকব আকরা েকয়েশ্ি সেজপাঠ মতশ্র েকর বি বি েরক� “পঠন োড্” ততশ্র েরকত েকব। ঐ অংিগুশ্ল 
শ্বিতীয় চরেশ্ির পঠকনাপকযাগী েকব। উপকরর েৃত্যাশ্লর মতই তা ব্যবোর েরকত েকব।

 y েৃত্যাশ্ল- ১/৩
যশ্ি চি�া যায় শ্িশুর পঠন ক্মতা আরও নীকে, তকব মানস মানশ্েত্র চথকে উকঠ আসা শ্িশুর জানা অজানা িব্দগুশ্লকে 
বি োড্কবাকড্ সাশ্িকয় শ্িকত েকব এবং ঐ শ্িশুকে বা শ্িশুকির িলশ্িকে শ্বকিষ নজর শ্িকয় িব্দ উচ্ারকি অি্যস্ 
েরাকত েকব। এ চক্কত্র যুক্তবকি্র িব্দগুশ্লকে আলািা োকি্  িরকত েকব। যুক্ত বকি্ চোন চোন বি্ আকছ তা চিকঙ 
চিশ্�কয় শ্িকত েকব। সাকথ সাকথ শ্িক্ে শ্িশ্ক্োগনকে প্াসশ্গেে িাকব িব্দ বা িকব্দর অথ্ সরাসশ্র না বকল শ্িকয় 
আরও এেবার প্াসশ্গেে পশ্রশ্স্শ্ত অনুসাকর বাকর বাকর উিােরি শ্িকয় শ্িশুকির মকি্য সংশ্লিষ্ট িকব্দর চবাি গকি তুলকত 
েকব এবং শ্িশুরা যাকত শ্নকজর চেষ্টায় অকথ্াদ্ধাকরর আনন্দ পায় তার ব্যবস্া েরকত েকব। একক্কত্র শ্িক্ে শ্িশ্ক্োকির 
যকথষ্ট মিয্িীল েকত েকব।  

 y েৃত্যাশ্ল- ১/৪  
িু এে শ্িকনর মকি্য  িব্দগুশ্ল রপ্ত েকল তাকির েকয়েশ্ি সেজতর পাঠ শ্িকত েকব। তার মান েকব প্থম চরেশ্ির 
চিকষর শ্িকের পাকঠর মত। িুশ্ি বা শ্তনশ্ি িব্দ সম্মশ্লত বাে্য েকব। েশ্ে্ত িব্দ বা িব্দগুশ্লকেও চস�াকন প্কয়াগ 
েরকত েকব। 

এেশ্ি উিােরি চিওয়া েল। 

সেজতর পাঠঃ   

আমাকির পািাপাশ্ি বাস। সেকলর জন্য সেকল আমরা। শ্মকল শ্মকি থাশ্ে। শ্েংসা েশ্র না। সবাই সবাইকে সাোয্য 
েশ্র। শ্বপকি চছকি যাই না। গুজকব োন শ্িই না। েুসংস্ার মাশ্ন না। সবাইকে শ্নকয় আমাকির পািা। আমরা সবাই 
পািা প্শ্তকবিী। 

 y েৃত্যাশ্ল- ১/৫
এই িাকব আরও েকয়েশ্ি সেজতর পাঠ মতশ্র েরকত েকব এবং চবশ্ি শ্পশ্ছকয় পিা শ্িশুকির মকি্য চসগুশ্ল প্কয়াগ 
েরকত েকব।  

েৃত্যাশ্ল- ২
বশ্েশ্ব্ি্যালয় েৃত্যাশ্লঃ

ছাত্র ছাত্রী শ্িক্ে শ্িশ্ক্োর শ্নকি্ি অনুযায়ী পািার বা গ্াকমর বাশ্ির বিকির োছ চথকে ছাত্রছাত্রীরা এমন ১শ্ি/২শ্ি 
ঘিনার (সশ্ত্য) েথা জানকব চয�াকন- (ে) কোকনা এে শ্বপন্ন মানুষকে গ্াকমর সেকল শ্মকল সাোয্য েকর শ্বপিমুক্ত 
েকরশ্ছল অথবা চোনও এে ব্যশ্ক্ত শ্বপকি পিায় তুশ্ম/কতামার বাশ্ির চেউ বা পািার চেউ তার শ্িকে সাোকয্যর 
োত বাশ্িকয় তাকে শ্বপিমুক্ত েকরশ্ছকলন। ছাত্র ছাত্রী চরেশ্িেকক্ একে অপকরর োশ্েনী আিানপ্িান েরকব। শ্িক্ে/
শ্িশ্ক্ো ছাত্র ছাত্রীকির ঘিনাগুশ্ল শুকন শ্বকলিষি েরকবন ও সেকযাশ্গতার িাকলা শ্িেগুশ্ল তুকল িরকবন। সামাশ্জে 
িাশ্য়ত্বকবাকির েথা জানাকবন। সামাশ্জে সুসম্পে্গুশ্লর সিথ্ে েে্া েরকবন। মূল্যকবাকির শ্বোি ঘিাকবন। 
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েৃত্যাশ্ল- ৩
সৃজনমূলে োজঃ

শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো এ শ্বষকয় শ্বশ্িন্ন ছিা বানাকত পাকরন। এেই িাকব এোশ্িে শ্বষয় বস্তু শ্নকয় শ্িশুকির সাোকয্য শ্বশ্িন্ন 
ছিা বানাকনা চযকত পাকর। শ্িশুকির মকি্য ছন্দকবাি রকয়কছ। অনুপ্াস তারা িালবাকস। �াপছািা েকলও এই অনুপ্াকসর 
প্কয়াগ েকর তাকির মকি্য মজা ও ছন্দকবাি মতশ্র েরকত েকব। অন্যশ্িকে যতিা সম্ভব েশ্ে্ত িব্দকে ব্যবোর েরা 
যায় তার চেষ্টা েরকত েকব। উিােরি চিওয়া েলঃ 

গুজব
মাকঝ মাকঝ চোন ঘিনা
গুজব শ্েকসকব েয় রিনা

ঝগিা শ্ববাি শ্েংবা শ্েংসা
পঞ্চাকয়কত সাশ্লশ্ি মীমাংসা
সেকল তারা প্কত্যকের তকর
সত্য যা তাই শ্বোর েকর

(আবার) শ্বপি একল ঝাঁশ্পকয় পকি
শ্ববাি িুকল সুবাি েকর। 
গুজব রিনা রু�কত োই
পািাপ্শ্তকবিী িাই িাই।   

 y েৃত্যাশ্ল নং- ৩/১ 
শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো এই শ্বষয়শ্ি শ্নকয় শ্বশ্িন্ন ছিা ছশ্ব সে গকল্পর বই সংগ্ে েকর চরেশ্িেকক্ এেশ্ি োয্েরী গ্ন্াগার 
মতশ্র েকর তুলকবন এবং এই সমতি বই গুশ্লকে শ্নকয় গল্প পাকঠর আসর অনুশ্ষ্ত েরকবন। আসর চিকষ িল শ্িশ্তিে 
মতামত চনওয়া েকব।  

েৃত্যাশ্ল- ৪
িৃি্য-রোব্য েৃত্যাশ্লঃ

শ্িক্ে শ্িশুকির পাকঠ আগ্েী েকর তুলকত নানা অশ্ডও শ্িজুয়াল এর সাোয্য শ্নকত পাকরন। শ্বপকির বধু্ শ্েকসকব 
মানুকষর িূশ্মো তুকল িকর শ্িশুকির আকলােনা েরকত চিকবন। শ্ে িাকব বধু্ সাোয্য েরকত পাকরন তার উিােরি 
শ্েকসকব অশ্ডও-শ্িজুয়াল ক্ীপ তুকল িরকবন। সাকথ সাকথ েৃত্যাশ্ল ১ এর উশ্লেশ্�ত িব্দ েে্াও েরাকবন। 

উপিাবমূলঃ সন্তান লালন পালকন বাবা মাকয়র িূশ্মো, শ্বকিষত েন্যা সন্তাকনর

েৃত্যাশ্ল- ৫
এ শ্বষকয় শ্িশুকির সাোকয্য মানস মানশ্েত্র মতশ্র েকর এেশ্ি সম্ভাব্য িব্দ জাল শ্নম্াি েকর শ্নকত েকব। এ�াকন সম্ভাব্য 
িকব্দর তাশ্লো চিওয়া েলঃ 

িব্দ জালঃ

েন্যা শ্িশুর যত্ন, পশ্রেয্া, শ্িো েরি, করাগ বালাই, মানশ্সে স্বাস্্য শ্বশ্ি, �াি্য মবষম্য, সমাকলােনা, শ্বিুষী মশ্েলা, 
েন্যা সন্তান, পশ্রবাকরর সম্পি, অবকেলা নয়, নজকর রা�া, সুস্থ্ রা�া। 

 y েৃত্যাশ্ল- ৫/১
চয শ্িশুরা িাকলা িাকব পিকত পাকর না তাকির জন্য  এে এেশ্ি উপ িাবমূলকে চেন্দ্র েকর চছাি চছাি সেজ পাঠ 
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শ্িকত েকব। কস�াকন িব্দ জাল মতশ্রর সময় উপকরর উশ্লেশ্�ত িব্দ ও িব্দগুচ্ছকে যতিা সম্ভব ব্যবোর েরকত েকব। 
পাঠশ্ি েকব শ্বিতীয় চরেশ্ির উপকযাগী। বাকে্য োর পােশ্ির চবশ্ি িব্দ থােকব না। এেশ্ি উিােরি চিওয়া েলঃ--

সেজপাঠঃ

েন্যা সন্তান ও পশ্রবাকরর সম্পি। তাকে অবকেলার োরি চনই। কস ও বি েকয় মানুকষর মত মানুষ েকত পাকর। 
অতীকত গাগ্ী মমকত্রয়ী শ্ছকলন। তারা শ্বিুষী মশ্েলা। রাশ্জয়া সুলতানা যুদ্ধ েকরশ্ছকলন। ইশ্ন্দরা গাধ্ী চিকির প্িান 
মন্ত্রী শ্ছকলন। তাই শ্িশু েন্যাকে যত্ন েরকত েকব। তার িরীর স্বাস্্য সুস্ রা�কত েকব। স্বাস্্য শ্বশ্ি চমকন িীো েরি 
েরকত েকব। কোন মবষম্য েরকল েলকব না। কছকলকির মত নজর রা�কত েকব।  

 y েৃত্যাশ্ল- ৫/২ 
অনুরূপিাকব আকরা েকয়েশ্ি সেজপাঠ মতশ্র েকর বি বি েরক� “পঠন োড্” ততশ্র েরকত েকব। ঐ অংিগুশ্ল 
শ্বিতীয় চরেশ্ির পঠকনাপকযাগী েকব। উপকরর েৃত্যাশ্লর মতই তা ব্যবোর েরকত েকব।

 y েৃত্যাশ্ল- ৫/৩
যশ্ি চি�া যায় শ্িশুর পঠন ক্মতা আরও নীকে, তকব মানস মানশ্েত্র চথকে উকঠ আসা শ্িশুর জানা অজানা িব্দগুশ্লকে 
বি োড্কবাকড্ সাশ্িকয় শ্িকত েকব এবং ঐ শ্িশুকে বা শ্িশুকির িলশ্িকে শ্বকিষ নজর শ্িকয় িব্দ উচ্ারকি অি্যস্ 
েরাকত েকব। এ চক্কত্র যুক্তবকি্র িব্দগুশ্লকে আলািা োকি্  িরকত েকব। যুক্ত বকি্ চোন চোন বি্ আকছ তা চিকঙ 
চিশ্�কয় শ্িকত েকব। সাকথ সাকথ শ্িক্ে শ্িশ্ক্োগনকে িব্দ বা িকব্দর অথ্ সরাসশ্র না বকল শ্িকয় প্াসশ্গেে পশ্রশ্স্শ্ত 
অনুসাকর উিােরি শ্িকয় শ্িশুকির মকি্য সংশ্লিষ্ট িকব্দর চবাি গকি তুলকত েকব এবং শ্িশুরা যাকত শ্নকজর চেষ্টায় 
অকথ্াদ্ধাকরর আনন্দ পায় তার ব্যবস্া েরকত েকব। এ চক্কত্র শ্িক্ে শ্িশ্ক্োকির যকথষ্ট মিয্িীল েকত েকব। 

 y েৃত্যাশ্ল- ৫/৪
িু এে শ্িকনর মকি্য  িব্দগুশ্ল রপ্ত েকল তাকির েকয়েশ্ি সেজতর পাঠ শ্িকত েকব। তার মান েকব প্থম চরেশ্ির 
চিকষর শ্িকের পাকঠর মত। িুশ্ি বা শ্তনশ্ি িব্দ সম্মশ্লত বাে্য েকব। েশ্ে্ত িব্দ বা িব্দগুশ্লকেও চস�াকন প্কয়াগ 
েরকত েকব। 

এেশ্ি উিােরি চিওয়া েলঃ

সেজতর পাঠঃ 

শ্মশ্ন চছাট্ট চমকয়। সারা পািা চ�কল চবিায়। মা বকল শ্মশ্ন আয়। শ্ঠে সময় চ�কয় যা। তার চরাগ বালাই েম। িীো 
েরি েকয় চগকছ। কিার েকল চস পিকত বকস। মা তাকে সাোয্য েকর। যত্ন েকর।  প্শ্তশ্িন চস সু্কল যায়। শ্বকেকল 
বধু্কির সাকথ চ�কল। ওর িাই আকছ, নাম রাজা। মাকয়র োকছ ওরা সমান। কমকয় বকল ওকে অবকেলা েকর না। ও 
পশ্রবাকরর সম্পি। কছকলকির মতই নজর রাক�। 

 y েৃত্যাশ্ল- ৫/৫
এই িাকব আরও েকয়েশ্ি 'সেজতর পাঠ' ততশ্র েরকত েকব এবং চবশ্ি শ্পশ্ছকয় পিা শ্িশুকির মকি্য প্কয়াগ েরকত 
েকব।  

েৃত্যাশ্ল- ৬
বশ্েশ্ব্ি্যালয় েৃত্যাশ্লঃ

ছাত্র ছাত্রী শ্িক্ে শ্িশ্ক্োর সাকথ গ্াকমর স্বাস্্যকেন্দ্র পশ্রিি্ন েরকব এবং শ্িশুর যত্ন, পুশ্ষ্ট, পানীয়, �াি্য, প্শ্তকষিে 
ইত্যাশ্ি শ্বষয় সম্পকে্ নানান তথ্য সংগ্ে েরকব। 

চমািামুশ্ি ২ বছরকে ৫ শ্ি িাকগ িাগ েকর তথ্যগুশ্ল সংগ্ে েরকত েকব। 

ে) ১ চথকে ৩ মাস পয্ন্ত বয়কসর শ্িশু 
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�) ৪ চথকে ৭ মাস পয্ন্ত বয়কসর শ্িশু
গ) ৮ চথকে ১২ মাস পয্ন্ত বয়কসর শ্িশু
ঘ) এে বছর চথকে চিি বয়স পয্ন্ত শ্িশু
ঙ) কিি চথকে িু বছর পয্ন্ত শ্িশু

েৃত্যাশ্ল- ৭
সৃজনমূলে োজঃ

শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো এ শ্বষকয় শ্বশ্িন্ন ছিা বানাকত পাকরন। এেই িাকব এোশ্িে শ্বষয় বস্তু শ্নকয় শ্িশুকির সাোকয্য শ্বশ্িন্ন 
ছিা বানাকনা চযকত পাকর। শ্িশুকির মকি্য ছন্দকবাি রকয়কছ। অনুপ্াস তারা িালবাকস। �াপছািা েকলও এই অনুপ্াকসর 
প্কয়াগ েকর তাকির মকি্য মজা ও ছন্দকবাি মতশ্র েরকত েকব। অন্যশ্িকে যতিা সম্ভব েশ্ে্ত িব্দকে ব্যবোর েরা 
যায় তার চেষ্টা েরকত েকব। উিােরি চিওয়া েলঃ

েন্যাশ্িশুর অশ্িমান

বো ঝো চেন ের আশ্ম চমকয় বকল?
িািাকে চতা চবি �াওয়াও গল্প বকল বকল!
শ্ঠে মকতা স্ান �াওয়া চসিাও েরাও না- 
চেন তুশ্ম আমার শ্িকে নজর রাক�া না? 
 y েৃত্যাশ্ল নং- ৭/১ 

শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো এই শ্বষয়শ্ি শ্নকয় শ্বশ্িন্ন ছিা ছশ্ব সে গকল্পর বই সংগ্ে েকর চরেশ্িেকক্ এেশ্ি োয্েরী গ্ন্াগার 
মতশ্র েকর তুলকবন এবং এই সমতি বই গুশ্লকে শ্নকয় গল্প পাকঠর আসর অনুশ্ষ্ত েরকবন। আসর চিকষ িল শ্িশ্তিে 
মতামত চনওয়া েকব।  

েৃত্যাশ্ল- ৮
িৃি্য-রোব্য েৃত্যাশ্লঃ

শ্িক্ে মিাই এমন এেশ্ি িৃি্য রোব্য শ্মশ্রেত ক্ীপ চি�াকবন চয�াকন শ্িশুর যত্ন ও েন্যা সন্তাকনর সুরক্ার ব্যপাকর 
শ্বশ্িন্ন শ্িে চি�াকনা েকয়কছ। এ শ্নকয় শ্িক্াথ্ীকির মকি্য আকলােনা েরকবন। এ শ্বষকয় সংশ্লিষ্ট িব্দ ব্যবোর শ্িক� 
চনকবন। 

উপিাবমূলঃ উন্নয়কনর নাকম প্েৃশ্তর শ্বকিষত জলািূশ্মর শ্বপন্নতা

েৃত্যাশ্ল- ৯ 
এ শ্বষকয় শ্িশুকির সাোকয্য মানস মানশ্েত্র মতশ্র েকর এেশ্ি সম্ভাব্য িব্দ জাল শ্নম্াি েকর শ্নকত েকব। এ�াকন সম্ভাব্য 
িকব্দর তাশ্লো চিওয়া েল।

িব্দ জালঃ

োর�ানা, মৃত, জীবন, প্শ্তমা, বাঁি চিওয়া, িম্ীয় আোর অনুষ্ান, �াি্য জীশ্বো, যাতায়াত, পশু িাশ্সকয় চিওয়া, 
শ্বসজ্ন, আবজ্না।  

 y েৃত্যাশ্ল- ৯/১
চয শ্িশুরা িাকলা িাকব পিকত পাকর না তাকির জন্য  এে এেশ্ি উপ িাবমূলকে চেন্দ্র েকর চছাি চছাি সেজ পাঠ 
শ্িকত েকব। কস�াকন িব্দ জাল মতশ্রর সময় উপকরর উশ্লেশ্�ত িব্দ ও িব্দগুচ্ছকে যতিা সম্ভব ব্যবোর েরকত েকব। 
পাঠশ্ি েকব শ্বিতীয় চরেশ্ির উপকযাগী। বাকে্য োর পােশ্ির চবশ্ি িব্দ থােকব না। এেশ্ি উিােরি চিওয়া েলঃ--
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সেজ পাঠঃ

িূষি ও নিী রক্া---নিী আমাকির মা। িারতবষ্ নিী মাতৃে চিি। শ্বকিষ েকর বাংলা। োশ্ষ , চজকল সব রেমজীবী 
মানুষরা চবঁকে থাকে নিীকে চেন্দ্র েকর।আিুশ্নে জীবকন অকনে উন্নয়ন েকয়কছ। েলোর�ানা েকয়কছ। নিীকত ট্লার 
েকল স্টীমার েকল। মানুকষর সুশ্বিা েকলও শ্বপি চবিকছ। েলোর�ানার বজ্্য নিীকত শ্মিকছ। জল িূশ্ষত েকয়কছ। 
জলজ প্ািীকির, মাকছকির ক্শ্ত েকচ্ছ। নিীকত বাঁি চিওয়া েকয়কছ।নিীর জকলর চ্াত শ্নকজর গশ্তকত চযকত পারছ 
না।নিী শুশ্েকয় যাকচ্ছ। নিী েল মাকয়র মকতা। তাকে িূষি মুকু্ত েকর রা�া আমাকির েত্ব্য। প্াশ্স্টে, ময়লা আবজ্না 
নিীকত চ�লা যাকব না।নিীকে আপন মকন েলকত শ্িকত েকব।

 y েৃত্যাশ্ল- ৯/২
অনুরূপিাকব আকরা েকয়েশ্ি সেজপাঠ মতশ্র েকর বি বি েরক� “পঠন োড্” ততশ্র েরকত েকব। ঐ অংিগুশ্ল 
শ্বিতীয় চরেশ্ির পঠকনাপকযাগী েকব। উপকরর েৃত্যাশ্লর মতই তা ব্যবোর েরকত েকব। িুব্লতর শ্িশুকির জকন্য িব্দ 
োি্ মতশ্র েরকত েকব। স্বপঠকনর জকন্য শ্িকত েকব।   

 y েৃত্যাশ্ল- ৯/৩
যশ্ি চি�া যায় শ্িশুর পঠন ক্মতা আরও নীকে, তকব মানস মানশ্েত্র চথকে উকঠ আসা শ্িশুর জানা অজানা িব্দগুশ্লকে 
বি োড্কবাকড্ সাশ্িকয় শ্িকত েকব এবং ঐ শ্িশুকে বা শ্িশুকির িলশ্িকে শ্বকিষ নজর শ্িকয় িব্দ উচ্ারকি অি্যস্ 
েরাকত েকব। এ চক্কত্র যুক্তবকি্র িব্দগুশ্লকে আলািা োকি্  িরকত েকব। যুক্ত বকি্ চোন চোন বি্ আকছ তা চিকঙ 
চিশ্�কয় শ্িকত েকব। সাকথ সাকথ শ্িক্ে শ্িশ্ক্োগনকে প্াসশ্গেে িাকব িব্দ বা িকব্দর অথ্ সরাসশ্র না বকল শ্িকয় 
আরও এেবার প্াসশ্গেে পশ্রশ্স্শ্ত অনুসাকর বাকর বাকর উিােরি শ্িকয় শ্িশুকির মকি্য সংশ্লিষ্ট িকব্দর চবাি গকি তুলকত 
েকব এবং শ্িশুরা যাকত শ্নকজর চেষ্টায় অকথ্াদ্ধাকরর আনন্দ পায় তার ব্যবস্া েরকত েকব। একক্কত্র শ্িক্ে শ্িশ্ক্োকির 
যকথষ্ট মিয্িীল েকত েকব।  

 y েৃত্যাশ্ল- ৯/৪
অনুরূপ িাকব শ্িক্ে শ্িশ্ক্োরা সেজ তর পাঠ মতশ্র েরকবন এবং পিুয়াকির আলািা িাকব পিকত চিকবন। 

িু এে শ্িকনর মকি্য  িব্দগুশ্ল রপ্ত েকল তাকির েকয়েশ্ি সেজতর পাঠ শ্িকত েকব। তার মান েকব প্থম চরেশ্ির 
চিকষর শ্িকের পাকঠর মত। িুশ্ি বা শ্তনশ্ি িব্দ সম্মশ্লত বাে্য েকব। েশ্ে্ত িব্দ বা িব্দগুশ্লকেও চস�াকন প্কয়াগ 
েরকত েকব। 

এেশ্ি উিােরি চিওয়া েলঃ

সেজতর পাঠঃ

জল আমাকির জীবন। নিীর পাকিই আমাকির চিি। নিীকে ময়লা চথকে বাোকত েকব। নিীকত ক্োর�ানার চনাংরা 
চ�লা যাকব না। মরা পশু িাসাকনা যাকব না। প্শ্তমা শ্বসজ্ন েকব না। নিী আমাকির মা।  

 y েৃত্যাশ্ল- ৯/৫
এই িাকব আরও েকয়েশ্ি সেজতর পাঠ মতশ্র েরকত েকব এবং চবশ্ি শ্পশ্ছকয় পিা শ্িশুকির মকি্য প্কয়াগ েরকত 
েকব।  
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েৃত্যাশ্ল- ১০
বশ্েশ্ব্ি্যালয় েূত্যাশ্লঃ

সমীক্া
েলোর�ানা বা রাতিা ঘাি েরার জন্য এলাোর শ্বশ্িন্ন িূষি ঘিকছ এমন চোন উিােরি আকছ শ্েনা তা এলাোয় 
সমীক্া েরকত েকব। 

ে) শ্ে িরকনর শ্িল্প ও োর�ানা
�) শ্ে িরকনর  িূষি ঘিকছ – বায়ু জল, িব্দ িূষি
গ) একত প্েৃশ্ত ও পশ্রকবকির শ্ে শ্ে ক্শ্ত েকচ্ছ
ঘ) শ্ে িাকব তার প্শ্তোর েরা সম্ভব 

এ শ্বষয় শ্নকয় সংশ্ক্প্ত শ্রকপাি্ মতশ্র েকব। িব্দ োকি্ েশ্ে্ত সংশ্লিষ্ট িব্দগুচ্ছ ব্যবোর েরকবন শ্িশুকির মকি্য।   

েৃত্যাশ্ল- ১১
শ্িশুরা িূশ্মো অশ্িনয় েকর চি�াকব চেমনিাকব প্েৃশ্ত ও জলািূশ্মর িূষি েকচ্ছ। উন্নয়ন প্কয়াজন তবুও পশ্রেল্পনা 
শ্বেীন েলোর�ানা প্শ্তষ্া রাতিা ঘাি মতশ্র িেরাঞ্চল গকি ওঠার �কল পশ্রকবকির যকথষ্ট ক্শ্ত েকচ্ছ। এেশ্ি উিােরি 
চিওয়া েল। 

নািেঃ োলকবলা 
(নািেশ্ির চপ্ক্াপি েল এেশ্ি বৃেৎ জলািূশ্ম। মাছ ছািাও অন্যান্য পাশ্�, জলজ উশ্দ্ি, জলজ প্ািী, মৎসজীশ্ব 
মানুষ জন এই জলািূশ্মর ওপর শ্নি্রিীল শ্ছল। ও�ানোর বায়ু শ্ছল শুদ্ধ। কিাঁয়া িুকলা চমাকিই শ্ছল না। আকিপাকির 
বাশ্ির মানুকষরা এই জল চথকে নানান োজ েরত। পশুকির �াওয়াকতা। আকিপাকির জশ্মকত রশ্বর �সল �লাকতা। 
জলজ উশ্দ্ি চেকি শ্নকয় গৃেপাশ্লত পশুকির �াওয়াকতা। শ্ডশ্ঙ চনৌোয় েকি মাছ িরত। ঐ মাছ বাজাকর শ্বশ্ক্র েকর 
সংসার োলাকতা েকয়েশ্ি পশ্রবার। েঠাৎ েকরই এই জলািূশ্ম িশ্রকয় োর চলকনর রাতিা মতশ্র েকয়কছ আর সরোর 
ঐ রাতিার পাকি এেশ্ি রাসায়শ্নে সার মতশ্রর োর�ানা �ুকলকছ। শ্েছু চলাকের োজ েকয়কছ শ্ঠেই শ্েন্তু অন্য অকনে  

পশ্রকবিগত সমস্যা চি�া শ্িকয়কছ। এই শ্নকয় শ্বশ্িন্ন প্ানীকির েকথাপেথন েলকছ।)

  (জলািূশ্মর প্কবি)     

  জলািূশ্মঃ- োয় আজ আমার চোন স্ান চনই। আমার ওপর শ্িকয় েংশ্ক্রকির োকলা রাতিা গিা  
  েকয়কছ। বাস, ি্যাশ্ক্, লশ্র ছুিকছ। তাশ্র পাকি সার োর�ানা েকয়কছ। েী বাকজ গধ্। আশ্ম   
  এেিু �াশ্ন েকয় চগশ্ছ। আমার ওপর সার োর�ানার যত বতিা, পশ্লশ্থন চ�লকছ। আমার িম  
  বধ্ েকয় যাকচ্ছ। 

  (েকয়েজন নারীর প্কবি)

১ম নারীঃ- এ�ন সকব সোল ৯ িা বাকজ। কিক� মকন েকচ্ছ িুপুর িুকিা বাকজ। েী গরম। 

২য় নারীঃ- আকগ েী সুন্দর শ্ছল এ�ানিা। গরুর জন্য ঘাস পাতা োিকত আসতাম। ওগুকলা চ�কয় িুি শ্িত  
  িাকলা।

৩য় নারীঃ- আমার চছকলরা চতা সারাশ্িন এ�াকন শ্ডশ্ঙ চনৌো চেকপ েত মাছ িরত। ইয়া বি বি চবায়াল,  
  কিাল। তা ছািাও সরপুঁশ্ি, ক�ালকস মাছ িরা পিত শ্ছকপ। 
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৪থ্ নারীঃ- আকর ঐ জকন্য চতা শ্িউেকল �ুব োপ পকিকছ। গ্াকম আর জল ওকঠ না। েী জল েষ্ট। 

১ম নারীঃ- জায়গািা শ্ে �ারাপ েকয় চগকছ। বাকজ এেিা গধ্। সবসময়। নাে ঝা ঝাঁ েরকছ। 

৩য় নারীঃ- আমার চছকল বকল, এই গকধ্ নাশ্ে �ুস�ুকসর চরাগ েয়। 

[আকলােনা েরকত েরকত তারা শ্সদ্ধান্ত চনয় চয োর�ানা সশ্রকয় শ্নকয় জলািূশ্ম শ্�কর আনার জকন্য আকন্দালন েরকব। 
শ্বশ্ডও অশ্�স, শ্ড এম অশ্�স যাকব। শ্মশ্ছল েরকব। কিকষ তারা সবাই িপথ েকর] 

সবাইঃ-  আজ চথকে আমরা িপথ শ্নশ্চ্ছ, এমন িাকব জলািূশ্ম নষ্ট েকত চিব না। যতই উন্নয়ন চোে।  
  এমন সুন্দর পশ্রকবি নষ্ট েকত চিব না।      

 y েৃত্যাশ্ল নং- ১১/১ 
শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো এই শ্বষয়শ্ি শ্নকয় শ্বশ্িন্ন ছিা ছশ্ব সে গকল্পর বই সংগ্ে েকর চরেশ্িেকক্ এেশ্ি োয্েরী গ্ন্াগার 
গকি তুলকবন এবং এই সমতি বই গুশ্লকে শ্নকয় গল্প পাকঠর আসর অনুশ্ষ্ত েরকবন। আসর চিকষ িল শ্িশ্তিে মতামত 
চনওয়া েকব।  

েৃত্যাশ্ল- ১২
িৃি্য-রোব্য েৃত্যাশ্লঃ

উন্নয়কনর জন্য শ্েিাকব বকনর ধ্ংস সািন েকচ্ছ, েলোর�ানা জন্য বায়ু িূষি এবং জল িূষি ঘিকছ তা চিশ্�কয় িৃি্য 
রোব্য ক্ীপ মতশ্র েরা চযকত পাকর। ঐ গুশ্ল চিশ্�কয় শ্িক্াথ্ীকির মকি্য শ্বশ্িন্ন আকলােনা েকত পাকর । আকলােনার 
সময় শ্িক্াথ্ীরা সংশ্লিষ্ট িব্দ ও িব্দ গুচ্ছ ব্যবোর েরকত শ্ি�কব। 

উপিাবমূলঃ জীবন রক্ায় নিী মাকয়র মত 

েৃত্যাশ্ল- ১৩
এ শ্বষকয় শ্িশুকির সাোকয্য মানস মানশ্েত্র মতশ্র েকর এেশ্ি সম্ভাব্য িব্দ জাল শ্নম্াি েকর শ্নকত েকব। এ�াকন সম্ভাব্য 
িকব্দর তাশ্লো চিওয়া েল

িব্দ জালঃ

নিী মা, জলই জীবন, োকষর জন্য নিী, যাতায়াত, �াি্য জীশ্বো, িম্ীয় আোর অনুষ্স্বচ্ছ বায়ু, িূষি মুক্ত পশ্রকবি, 
মাকয়র ওপর অত্যাোর, িূশ্ষত েরা েকচ্ছ, রেীজ চিওয়া, পশুর স্ান, েলোর�ানা শ্নম্াি, অপশ্রসীম উপোর, বজ্্য 
পিাথ্, প্াশ্স্টে, জলজ প্ািী, আবজ্না, নি্মার িূশ্ষত জল। 

 y েৃত্যাশ্ল- ১৩/১
চয শ্িশুরা িাকলা িাকব পিকত পাকর না তাকির জন্য  এই উপিাবমূলশ্িকে চেন্দ্র েকর চছাি চছাি সেজ পাঠ শ্িকত 
েকব। কস�াকন িব্দ জাল মতশ্রর সময় উপকরর উশ্লেশ্�ত িব্দ ও িব্দগুচ্ছকে যতিা সম্ভব ব্যবোর েরকত েকব। পাঠশ্ি 
েকব শ্বিতীয় চরেশ্ির উপকযাগী। বাকে্য োর পােশ্ির চবশ্ি িব্দ থােকব না। এেশ্ি উিােরি চিওয়া েলঃ----  

সেজ পাঠঃ

নিী আমাকির মা। শ্বকিষ েকর বাংলার মানুকষরা চবঁকে থাকে নিীকে চেন্দ্র েকর। আিুশ্নে জীবকন অকনে উন্নশ্ত 
েকয়কছ, েলোর�ানা েকয়কছ। নিীকত ট্লার েকল। স্টীমার েকল। মানুকষর সুশ্বিার সাকথ শ্বপি ও েকয়কছ। েলোর�ানার 
বজ্্য শ্মিকছ, জল িূশ্ষত েকচ্ছ। জলজ প্ািীর ক্শ্ত েকচ্ছ। নিীকত বাঁি চিওয়া েকচ্ছ। নিী গশ্ত োশ্রকয় শুশ্েকয় যাকচ্ছ। 

নিী মাকয়র মত। তাকে িূষি মুক্ত রা�া আমাকির েত্ব্য। প্াশ্স্টে, ময়লা, আবজ্না নিীকত চ�লা যাকব না। নিীকে 
আপন মকন েলকত শ্িকত েকব।   
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 y েৃত্যাশ্ল- ১৩/২
অনুরূপিাকব আকরা েকয়েশ্ি সেজপাঠ মতশ্র েকর বি বি েরক� “পঠন োড্” ততশ্র েরকত েকব। ঐ অংিগুশ্ল 
শ্বিতীয় চরেশ্ির পঠকনাপকযাগী েকব। উপকরর েৃত্যাশ্লর মতই তা ব্যবোর েরকত েকব। 

 y েৃত্যাশ্ল- ১৩/৩  
যশ্ি চি�া যায় শ্িশুর পঠন ক্মতা আরও নীকে, তকব মানস মানশ্েত্র চথকে উকঠ আসা শ্িশুর জানা অজানা িব্দগুশ্লকে 
বি োড্কবাকড্ সাশ্িকয় শ্িকত েকব এবং ঐ শ্িশুকে বা শ্িশুকির িলশ্িকে শ্বকিষ নজর শ্িকয় িব্দ উচ্ারকি অি্যস্ 
েরাকত েকব। এ চক্কত্র যুক্তবকি্র িব্দগুশ্লকে আলািা োকি্  িরকত েকব। যুক্ত বকি্ চোন চোন বি্ আকছ তা চিকঙ 
চিশ্�কয় শ্িকত েকব। সাকথ সাকথ শ্িক্ে শ্িশ্ক্োগনকে প্াসশ্গেে িাকব িব্দ বা িকব্দর অথ্ সরাসশ্র না বকল শ্িকয় 
আরও এেবার প্াসশ্গেে পশ্রশ্স্শ্ত অনুসাকর উিােরি শ্িকয় শ্িশুকির মকি্য সংশ্লিষ্ট িকব্দর চবাি গকি তুলকত েকব 
এবং শ্িশুরা যাকত শ্নকজর চেষ্টায় অকথ্াদ্ধাকরর আনন্দ পায় তার ব্যবস্া েরকত েকব। একক্কত্র শ্িক্ে শ্িশ্ক্োকির 
যকথষ্ট মিয্িীল েকত েকব।  

 y েৃত্যাশ্ল- ১৩/৪
িু এে শ্িকনর মকি্য  িব্দগুশ্ল রপ্ত েকল তাকির েকয়েশ্ি সেজতর পাঠ শ্িকত েকব। তার মান েকব প্থম চরেশ্ির 
চিকষর শ্িকের পাকঠর মত। িুশ্ি বা শ্তনশ্ি িব্দ সম্মশ্লত বাে্য েকব। েশ্ে্ত িব্দ বা িব্দগুশ্লকেও চস�াকন প্কয়াগ 
েরকত েকব। 

এেশ্ি উিােরি চিওয়া েলঃ

সেজতর পাঠঃ

নিী মাকয়র মত। নিীর জকল োষ েয়। কসই �সল আমরা �াই। নিীকত নানান মাছ জন্ায়। কজকলরা মাছ িকর। 
যাতায়াকতর জন্যও নিী উপোরী। এ�াকন চোন িূষি চনই। নিীর িাকরর প্েৃশ্ত সুন্দর। এ�াকন নিীর িূশ্মো 
অপশ্রসীম। তবু মানুষই বাঁি চিয়। েলোর�ানা গকি চতাকল। িূষি ঘিায়। োকলা চতকল জল িূশ্ষত েয়। নি্মার 
জল পকি মাকয়র মৃতু্য ঘশ্িকয় চ�কল। 

 y েৃত্যাশ্ল- ১৩/৫
এই িাকব আরও েকয়েশ্ি সেজতর পাঠ মতশ্র েরকত েকব এবং চবশ্ি শ্পশ্ছকয় পিা শ্িশুকির মকি্য প্কয়াগ েরকত 
েকব।  

েৃত্যাশ্ল- ১৪
বশ্েশ্ব্ি্যালয় েৃত্যাশ্লঃ

শ্িশ্ক্ো শ্িশ্ক্ো ছাত্র ছাত্রীকির োছাোশ্ছ চোকনা নিী পশ্রিি্কন শ্নকয় যাকবন। নিীর িাকর বজ্্য প্াশ্স্টে পশ্রষ্ার 
েরার জকন্য এেশ্ি েম্সূশ্েও গ্েি েরকত পাকরন। 

েম্সূেীর নাম েকব- “নিী িূষি চরাি েম্সূশ্ে”, অথবা চয চোকনা মানানসই এেশ্ি নাম চিওয়া চযকত পাকর। 
জনসািারিকে   সকেতন েরকত শ্েছু চপাষ্টার চ্াগান ইত্যাশ্ি ব্যবোর েরা চযকত পাকর। এই সব েম্সূশ্ের জন্য 
প্কয়াজন শ্েছু গ্ািস, মাইে, বি বতিা, ি্যান গাশ্ি চপাষ্টার ইত্যাশ্ি। 

েৃত্যাশ্ল- ১৫
সৃজনমূলে োজঃ

শ্বষয়শ্ি শ্নকয় এেশ্ি নাি্যাশ্িনয় েরা চযকত পাকর। মকন রা�কত েকব নািেশ্ির সংলাপ চযন শ্িশুকির ওপর োপ সৃশ্ষ্ট 
না েকর  বরং শ্বষয়বস্তুশ্ি বুশ্ঝকয় শ্িকয় েশ্রত্র শ্ঠে েকর শ্িকয় তাকির প্ত্যকের িূশ্মো চযমন েকব তা স্পষ্ট েকর 
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চিকবন। এরপর শ্িক্ে/শ্িশ্ক্োরা তাঁকির শ্নকজকির মতশ্র নািেশ্ি এেবার পকি চিকবন। তার শ্প্য় শ্িশুকির শ্নকজকির 
মত েকর অশ্িনয় েরকত বলকবন। সংলাকপর মকি্য চোন েশ্রত্র মূলত চোন চোন িব্দ প্কয়াগ েরকব তা তাঁকির 
আকগ চথকে বুশ্ঝকয় চিকবন। যাই চোে এেশ্ি উিােরি চিওয়া েল। 

নাশ্িোশ্ির মাি্যকম ছাত্র/ছাত্রীকির শ্বষয়শ্ি সম্পকে্ সকেতনতা গকি চতালািাই মূল উকদেি্য। 

নাশ্িোঃ শ্বপন্ন নিী মা  

(১০ জন শ্িশুকে শ্নকয় নাশ্িোশ্ি েরা সম্ভব), েশ্রত্র- ১জন নিী মা ৪ জন চেউ ৫ জন সূত্রির 

(নিী মার চোমকর ২ শ্ি সািা ময়লা ওিনা বাঁিা থােকব। ২শ্ি ওিনার ৪শ্ি চোকন ৪ জন িকর গাকনর তাকল তাকল 
চেউ তুলকব। নিী মা ও চেউকির প্কবি) 

  (সূত্রিকরর প্কবি)

  নিীর িাঙকছ চেউ 

  তাোস না চর চেউ

  চযশ্িন শ্ছল িান্ত

  সবাই তাকে মানকতা

  (আজ) আওয়াজ উতকরাল

  তার সকগে এমন েকর

  েশ্রস না চর ছল।  

১মঃ-  নিী আমাকির মা। (স্ট্যােু) 

২য়ঃ-  োরি জলই জীবন।(স্ট্যােু)

৩য়ঃ-  নিীর জল চসে শ্িকয় আমরা োষ আবাি েশ্র।(স্ট্যােু) 

৪থ্ঃ-  নিী আমাকির �াকি্যর উপেরি চযাগায়। (স্ট্যােু)

৫মঃ-  নিীকত চনৌো, লঞ্চ, জাোজ ইত্যাশ্ি জলযাকনর মাি্যকম িূর িূরাকন্ত চযাগাকযাগ েশ্র। (স্ট্যােু)

১মঃ-  িম্ীয় আোর অনুষ্াকন নিীর জল ব্যবোর েশ্র। 

২য়ঃ-  নিী জীব মবশ্েত্র¨ রক্া েকর 

৩য়ঃ-  প্েৃশ্তকে গরম েকত চিয় না

৪থ্ঃ-  নিীর িাকর েত রেম উৎসব েয়। 

৫মঃ-  কমলা বকস োি বকস।

নিীঃ-  ে্যাঁ, তাই চতা আশ্ম আজ শ্বপন্ন। শুিু চতামাকিরই জন্য। 

সমকবতঃ- কেমন েকর মা? 

নিীঃ-  কতারা জাশ্নস না? 

সমকবতঃ- না

নিীঃ-  োর�ানা মতশ্র েকর বজ্্য চ�লশ্ছস শ্েনা? 

সমকবতঃ- ে্যাঁ 
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নিীঃ-  বাঁি শ্িকয়শ্ছস। রেীজ মতশ্র েকরশ্ছস, জল অপেয় েকরশ্ছস, পশুকির স্ান েশ্রকয় জল শ্বষাক্ত  
  েরশ্ছস, প্শ্তমা শ্বসজ্ন শ্িকয়, বাশ্ল তুকল তুকল আমার পাকি িশ্রকয়শ্ছস িাঙন। আমার   
  গিীরতা  েকম যাকচ্ছ, জল িকর রা�কত পারশ্ছ না, তার �ল চতারা চিাগ েরশ্ছস – বন্যা। 

সমকবতঃ- বন্যা-বন্যা- বাঁোও- বন্যা-

১মঃ-  সব �সল নষ্ট েকয় চগল

২য়ঃ-  ঘর বাশ্ি সব চিকগে চগল, 

৩য়ঃ-  আমার চ�াো চিকস যাকচ্ছ- ক�াো- ক�াো-  

চিকষ এই নািেশ্ি চথকে শ্িশুরা শ্ে শ্ে শ্ি�ল তা তাঁরা তাকির চনািবুকে শ্লশ্পবদ্ধ েকর রা�কব। 

 y েৃত্যাশ্ল- ১৫/১  
এই উপ িাবমূলকে চেন্দ্র েকর চয সমতি শ্িশু পাঠ্য োশ্েনী ও ছশ্বর গল্প প্োশ্িত েকয়কছ তা শ্নকয় এেিা গল্প পাকঠর 
আসর বসাকনা চযকত পাকর।  

চিকষ এই নাশ্িোশ্ি চথকে শ্িশুরা শ্ে শ্ে শ্ি�ল তা তারা তাকির চনািবুকে শ্লশ্পবদ্ধ েকর রা�কব।

 y েৃত্যাশ্ল নং- ১৫/২
শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো এই শ্বষয়শ্ি শ্নকয় শ্বশ্িন্ন ছিা ছশ্ব সে গকল্পর বই সংগ্ে েকর চরেশ্িেকক্ এেশ্ি োয্েরী গ্ন্াগার 
মতশ্র েকর তুলকবন এবং এই সমতি বই গুশ্লকে শ্নকয় গল্প পাকঠর আসর অনুশ্ষ্ত েরকবন। আসর চিকষ িল শ্িশ্তিে 
মতামত চনওয়া েকব।  

েৃত্যাশ্ল- ১৬
িৃি্য-রোব্য েৃত্যাশ্লঃ

শ্িক্ে মিাই নিী শ্নকয় এেশ্ি িৃি্য রোব্য মতশ্র েরকত পাকরন। নিীকে শ্ঘকর বসশ্ত, োষবাস, জলকসে, যানবােন, 
ইত্যাশ্ি শ্নকয় ছশ্ব তুকল তা শ্নকয় আকলােনা েরকবন। নিী চে শ্ঘকর নানান প্ানীর ছশ্ব তুকল তাও আকলােনা েরকত 
পাকরন। মা চযমন িালবাকসন, �াওয়ার আরেয় চিন শ্ঠে চস রেমই নিী শ্েিাকব আমাকির জীবনকে বাঁশ্েকয় রাক� 
তা শ্নকয় আকলােনা েরকবন। শ্িশুকিরকে েথা বলকত চিকবন। আকলােনার মকি্য শ্িকয় উকঠ আসা নানান িব্দ গুকলা 
বলকত চিকবন।   

মূল পাঠ্যাংকির োজঃ

েৃত্যাশ্ল- ১৭ 
এরপর শ্িক্ে-শ্িশ্ক্োরা মূল পাঠ্যাংকির প্িান প্িান িব্দ ও িব্দগুচ্ছগুশ্লকে োকি্র মাি্যকম শ্িক্াথ্ীকির উচ্ারি 
েরকত চিকবন এবং প্শ্তশ্ি িব্দ শ্নকয় উিােরি শ্িকয় তাকির অকথ্াদ্ধাকর সাোয্য েরকবন।   

িব্দজালঃ

োমাগুশ্ি, বড্ড মানাত, োঁেন, উকঠান, শ্িেরায়, গাঁসুদ্ধ, আচিয্, কোদেবার, নাইকয় িুইকয়, শ্নরীক্ি, কেকেেুকে, রান্নাঘকর, 
উথকলাব-উঠকলাব, তকক্ তকক্, েম্পি, প্োণ্ড প্োণ্ড, োন্নাোশ্ি, গজ্ন, যন্ত্রপাশ্ত, পাততাশ্ি, ক�াঁিা�ুঁশ্ি, ইশ্জিকনর 
আওয়াজ, আঁেল িুশ্লকয়, েুলেুল েকর, িু-েূল িশ্রকয়, সংসৃ্কতর শ্িশ্িমশ্ি, নিীমাতৃো, শ্েরি্যবক্া চেউ, অদূ্ত ব্যাপার, 
শ্িন গাঁকয়র চলাে, নি্মা, মানুষ না শ্পিাে।  

 y েৃত্যাশ্ল- ১৭/১ 
এবার শ্িক্ে শ্িশ্ক্োগি গল্পশ্িকে সেজ ও সংশ্ক্প্ত েকর মতশ্র েকর শ্িক্াথ্ীকির পিকত চিকবন।  
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সংশ্ক্প্ত সারঃ

এে োশ্ষর এে চমকয় শ্ছল। নাম ‘চসানা’। োশ্ষ চমকয়কে চসানার োঙ্কন শ্েকন শ্িকত পাকর না। মন �ারাপ লাকগ।কছাি 
ঘকর এেিু এেিু েকর চবকি ওকঠ। এেশ্িন মা চসানাকে নিীকত স্ান েরাকত শ্নকয় একলন।  গা চমাছাকত শ্গকয় শ্তশ্ন 
অবাে। কি�কলন চসানার গাকয় বাশ্ল শ্েেশ্েে েরকছ। োশ্ষ িাকলা েকর চি�ল। অবাে েকয় বলল চয,  নিী মা োশ্ষর 
বউএর ইচ্ছা পূরি েকরকছ। তাই চমকয়র  গা চসানায় িকর শ্গকয়কছ। এেজন চোর চসানার গাকয়র চসানা চি�কত চপল। 
সুকযাগ বুকঝ োশ্ষর চমকয় চসানাকে েুশ্র েরল। িরা পকি চগল চিকষ। বাঁোর জন্য শ্মকছ েথা বলল। কসানার বাবা ও 
অন্য োশ্ষরা �বর চপকয় ছুকি এল। কসানা তার বাবাকে চি�কত চপল। ঝাশ্পকয় েকল চগল বাবার োকছ। কছাট্ট চমকয়শ্ির 
�বর চপকয় সরোর চথকে চলাে এল। যন্ত্রপাশ্ত এল। নিী �ুঁকি চসানা চপল েম। এত েম চয তারা শ্�কর চগল। 
চসই চথকে গ্াকমর নাম ‘চসানা’ েল। কসানা নিীকে �ুব িাকলাবাকস । চেউ নিীর ক্শ্ত েরকল চসানা চরকগ যায়। 
পশ্রষ্ার েকর রাক� সবাই। কসানার োকছ নিী সশ্ত্যোকরর মা। 

 y েৃত্যাশ্ল- ১৭/২ 
এরপর শ্িক্ে-শ্িশ্ক্োরা মূল পাঠ্যাংকির প্িান প্িান িব্দ ও িব্দগুচ্ছগুশ্লকে োকি্র মাি্যকম শ্িক্াথ্ীকির উচ্ারি 
েরকত চিকবন এবং প্শ্তশ্ি িব্দ শ্নকয় উিােরি শ্িকয় তাকির অকথ্াদ্ধাকর সাোয্য েরকবন। 

(৫)

চেউকয়র তাকল তাকল

এই পাঠ্যাংকি সামুশ্দ্ে অশ্িযাকনর গল্প আকছ। এ�াকন িুশ্ি উপিাবমূল শ্নকয় োজ েকব। 

ে) সাগর, মোসাগর উপ সাগর শ্নকয় িারিা
�) সাগকরর জীব মবশ্েত্রথ্য ও জীবজগৎ এবং সামুশ্দ্ে জীকবর শ্বপন্নতা

উপিাবমূলঃ সাগর, মোসাগর, উপ-সাগর

েৃত্যাশ্ল- ১ 
এ শ্বষকয় শ্িশুকির সাোকয্য মানস মানশ্েত্র মতশ্র েকর এেশ্ি সম্ভাব্য িব্দ জাল শ্নম্াি েকর শ্নকত েকব। এ�াকন সম্ভাব্য 
িকব্দর তাশ্লো চিওয়া েল
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িব্দ জালঃ

গিীরতা, সামুশ্দ্ে জীব, জলজ প্ািী, পৃশ্থবীর বৃশ্ষ্ট পাত, আয়লার মত ঝি, লবিাক্ত জল, স্ল িাগ, শ্বপুল তরগে, 
অিান্ত জল িাগ, শ্বতৃিশ্ত, জাোজ, সামুশ্দ্ে প্ািী, ট্লার। 

 y েৃত্যাশ্ল- ১/১
চয শ্িশুরা িাকলা িাকব পিকত পাকর না তাকির জন্য  এে এেশ্ি উপ িাবমূলকে চেন্দ্র েকর চছাি চছাি সেজ পাঠ 
শ্িকত েকব। কস�াকন িব্দ জাল মতশ্রর সময় উপকরর উশ্লেশ্�ত িব্দ ও িব্দগুচ্ছকে যতিা সম্ভব ব্যবোর েরকত েকব। 
পাঠশ্ি েকব শ্বিতীয় চরেশ্ির উপকযাগী। বাকে্য োর পােশ্ির চবশ্ি িব্দ থােকব না। এেশ্ি উিােরি চিওয়া েল। 

সেজ পাঠঃ

সাগর, মোসাগর, উপসাগকরর। একির মকি্য ঝগিা লাগল। কছাট্ট পাশ্�র িল উিকত উিকত বলল- শ্ে চবাো চতামরা। 
চতামাকির মকি্য মোসাগর সবকেকয় বি। তার প্েুর জল। গিীরতাও চবিী। সামুশ্দ্েজীব ও জলজ প্ািী আকছ 
চস�াকন। পৃশ্থবীর বৃশ্ষ্টপাত েতিা েকব শ্ঠে েকর চস। বুলবুল আয়লা চোন পকথ আসকব চসিাও শ্ঠে েকর মোসাগর। 
বাস্পীিবন ও জলেক্রকে শ্ঠে চরক� বৃশ্ষ্টকে সাোয্য েকর। প্িান্ত মোসাগর েল সবকেকয় বি। 

সাগর েল মোসাগকরর চছাি চবান। এেিু গিীরতা েম। তবু িীষি লবিাক্ত। স্লিাকগর োছাোশ্ছ থাকে। পাশ্� 
বলল ঝগিা চেন ের চতামরা? কতামরা না থােকল পৃশ্থবী চতা চিষ। জলই চতা জীবন। 

উপমোসাগর বলল- এবার আমার েথা শ্েছু বল। পাশ্� বকল উঠল- উপমোসাগর, তুশ্ম শ্তন শ্িে চঘরা জলরাশ্ি। 
মাকয়র চোকল শ্িশুর মত থাকো। জল েম, গিীরতা েম, কেউ েম। তুশ্ম সেকলর �ুব আিকরর। এবার ঝগিা বধ্ 
ের।   

 y েৃত্যাশ্ল- ১/২
অনুরূপিাকব আকরা েকয়েশ্ি সেজপাঠ মতশ্র েকর বি বি েরক� “পঠন োড্” ততশ্র েরকত েকব। ঐ অংিগুশ্ল 
শ্বিতীয় চরেশ্ির পঠকনাপকযাগী েকব। উপকরর েৃত্যাশ্লর মতই তা ব্যবোর েরকত েকব। 

 y েৃত্যাশ্ল- ১/৩
যশ্ি চি�া যায় শ্িশুর পঠন ক্মতা আরও নীকে, তকব মানস মানশ্েত্র চথকে উকঠ আসা শ্িশুর জানা অজানা িব্দগুশ্লকে 
বি োড্কবাকড্ সাশ্িকয় শ্িকত েকব এবং ঐ শ্িশুকে বা শ্িশুকির িলশ্িকে শ্বকিষ নজর শ্িকয় িব্দ উচ্ারকি অি্যস্ 
েরাকত েকব। এ চক্কত্র যুক্তবকি্র িব্দগুশ্লকে আলািা োকি্  িরকত েকব। যুক্ত বকি্ চোন চোন বি্ আকছ তা চিকঙ 
চিশ্�কয় শ্িকত েকব। সাকথ সাকথ শ্িক্ে শ্িশ্ক্োগনকে প্াসশ্গেে িাকব িব্দ বা িকব্দর অথ্ সরাসশ্র না বকল শ্িকয় 
আরও এেবার প্াসশ্গেে পশ্রশ্স্শ্ত অনুযায়ী চথকে উিােরি শ্িকয় তাকির মকি্য সংশ্লিষ্ট িকব্দর চবাি গকি তুলকত েকব 
এবং শ্িশুরা যাকত শ্নকজর চেষ্টায় অকথ্াদ্ধাকরর আনন্দ পায় তার ব্যবস্া েরার জন্য শ্িক্ে শ্িশ্ক্োকির যকথষ্ট মিয্িীল 
েকত েকব।  

 y েৃত্যাশ্ল- ১/৪
িু এে শ্িকনর মকি্য  িব্দগুশ্ল রপ্ত েকল তাকির েকয়েশ্ি সেজতর পাঠ শ্িকত েকব। তার মান েকব প্থম চরেশ্ির 
চিকষর শ্িকের পাকঠর মত। িুশ্ি বা শ্তনশ্ি িব্দ সম্মশ্লত বাে্য েকব। েশ্ে্ত িব্দ বা িব্দগুশ্লকেও চস�াকন প্কয়াগ 
েরকত েকব। 

এেশ্ি উিােরি চিওয়া েল। 

সেজতর পাঠঃ 

আশ্ম মো সাগর, আমার গিীরতা সব চথকে বাশ্ি। আমার তলায় েত জীব। উপকর িল িকল জল। কযশ্িকে তাোও 
শুিু নীল।

আশ্ম সাগর। আিান্ত সাগর। বি বি চেউ। েত সামুশ্দ্ে প্ািী। িীষি লবিাক্ত জল। স্লিাকগর োছাোশ্ছ। 



47

আশ্ম উপসাগর। মাশ্ি মাকয়র চোকল থাশ্ে। শ্তন শ্িকেই স্ল িাগ। অগিীর জল।কেউ েম। েত সামুশ্দ্ে প্ািী। 
প্ািী বাস েকর। 

 y েৃত্যাশ্ল- ১/৫
এই িাকব আরও েকয়েশ্ি সেজতর পাঠ মতশ্র েরকত েকব এবং চবশ্ি শ্পশ্ছকয় পিা শ্িশুকির মকি্য প্কয়াগ েরকত 
েকব।  

েৃত্যাশ্ল- ২
শ্তন িল শ্িক্াথ্ীকির শ্নকয় শ্িক্ে সাগর মো সাগর, উপ সাগর শ্নকয় সািারি িারিা নাশ্িো আোকর উপস্াপন 
েরকত পাকরন। এ�াকন শ্বশ্িন্ন উপ সাগর সাগর মোসাগকরর নাম উকলে� েরকত পাকরন। 

উিােরি চিওয়া েলঃ

নািেঃ সমুদ্
[এই নািেশ্ির উপজীব্য শ্বষয় েল আবস্ান, গিীরতা, কেউ এর তীরেতা, শ্বশ্িন্ন জীকবর উপশ্স্শ্ত, ইত্যাশ্ি চক্কত্র 
মোসাগর, সাগর এবং উপসাগকরর মকি্য চয পাথ্ে্য আকছ তা শ্নকয় এেশ্ি পশ্রেয় জ্ঞাপন েকথাপেথন মতশ্র েরা। 
এশ্ি েকব মূলত জ্ঞান মূলে। নািকে যুক্ত শ্িশুকির শ্তনশ্ি িাকগ িাগ েকর শ্নকজকির শ্বষয়শ্িকে তুকল িরার জন্য 
ব্যবস্া েরকবন শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো। কযমন- অবস্ান শ্নকয় তে্ শ্বতকে্র সময় শ্ননেশ্লশ্�তিাকব েকথাপেথন েকত পাকর।] 

মোসাগরঃ- এই চয সাগর িায়া, কতামরা চতা ডাগোর োছাোশ্ছ থাকো। আমাকির ব্যপারিা বুঝকব না। 

সাগর ১ঃ- এই শ্ে এমন ব্যপার িাই চয আমরা বুঝব না? 

মোসাগরঃ- আমরা মাঝ সমুদ্। শুিু নীল জল আর জল। এমশ্নকত চেউ িাকগে না। িুরন্ত োওয়া িলিকল চেউ  
  উকঠ আর নাকম। কিালনায় চিাল চিওয়ার মত। 

সাগর ২ঃ- আমাকির চতা সািা চ�নায় চেউ ওকঠ না ওিা ওকঠ উপসাগকর। 

উপসাগরঃ- ে্যাঁ, এই চতা জকন্য চতা আমাকে সুন্দর বকল। আমাকে চি�ার জকন্য েত চলাে সাগকরর পাকি  
  আকস। 

উপসাগর ২ঃ- আশ্ম ডাগোর একেবাকর োকছ থাশ্ে। আমাকির শ্তন শ্িকেই ডাঙা। আশ্ম ওকে চোকল েকর   
  রাশ্�। �ুব আিুকর চতা। 

উপসাগর ৩ঃ- আশ্ম চতামাকির মত িুষু্ট না। কলাকে আমাকির মকি্য চনকম স্ান েকর। 

মো সাগরঃ- আকর রাক�া চতামাকির আিুকর পনা। আশ্ম মো সমুদ্। কলাকে আমাকির রেদ্ধা িশ্ক্ত েকর। এই  
  পৃশ্থবীকত েিা মো সমুদ্ আকছ জাকনা? 

মো সাগর ৩ঃ- মাত্র ৫িা। োকত চগানা ৫িা। কতামাকির মত আনাকে োনাকে আমার জন্ নয়। 

সাগর ২ঃ- চেন এত চগাল ের চতামরা? আশ্ম চতামাকির মাঝ�াকন থাশ্ে। আমাকির মাকঝ েত জীব বাস  
  েকর জাকনা? উপসাগর িায়াকির চসই অশ্িজ্ঞতা চনই। 

মোসাগর ৩ঃ- চেন, মোসাগকরর তলায় শ্ে জীব থাকে না? েত বি বি শ্তশ্ম, োঙর থাকে। কতামাকির নীকে  
  চছাি চছাি উশ্দ্ি, মাছ এই সব থাকে। 
[এইিাকব শ্তনশ্ি িল শ্নকজকির মত েকর শ্বষয়শ্ি এশ্গকয় শ্নকয় যাকব। তে্ শ্বতকে্র মকি্য শ্িকয় শ্নকজকির মত েকর 
সংলাপ মতশ্র েরকব। নািেশ্ি উপস্াপকনর আকগ �বরগুশ্ল সশ্ঠেিাকব সংগ্ে েকর আকলােনার মাি্যকম সংলাপ মতশ্র 
েকর চনকব]         
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 y েৃত্যাশ্ল নং- ২/১ 
শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো এই শ্বষয়শ্ি শ্নকয় শ্বশ্িন্ন ছিা ছশ্ব সে গকল্পর বই সংগ্ে েকর চরেশ্িেকক্ এেশ্ি োয্েরী গ্ন্াগার 
মতশ্র েকর তুলকবন এবং এই সমতি বই গুশ্লকে শ্নকয় গল্প পাকঠর আসর অনুশ্ষ্ত েরকবন। আসর চিকষ িল শ্িশ্তিে 
মতামত চনওয়া েকব।  

েৃত্যাশ্ল- ৩
িৃি্য-রোব্য েৃত্যাশ্লঃ

এমন এেশ্ি িৃি্য রোব্য ক্ীপ মতশ্র েরকত েকব চয�াকন উপসাগর সাগর এবং মো সাগর আলািা রং প্কয়াগ েকর 
চি�াকনা চগকছ। শ্বকশ্র ম্যাকপর ওপর ঐ োজশ্ি েরকত েকব। গুগুকলর সাোয্য শ্নকয়। এশ্ি শ্িক্াথ্ীকির িারিা আরও 
স্পষ্ট েকব। কেউ গিীরতা সামুশ্দ্ে জীকবর প্োর এবং সামুশ্দ্ে ঝকির উৎপশ্তি এই শ্তন শ্বিাজকনর শ্বকিষ্বে তুকল 
িকর চযকত পাকর। কিকষ আকলােনা েকর চনািবুে মতশ্র েরকত েকব। 

উপিাবমূলঃ সাগকরর জীব মবশ্েত্র¨ ও জীবজগৎ এবং সামুশ্দ্ে জীকবর শ্বপন্নতা

েৃত্যাশ্ল- ৪
এ শ্বষকয় শ্িশুকির সাোকয্য মানস মানশ্েত্র মতশ্র েকর এেশ্ি সম্ভাব্য িব্দ জাল শ্নম্াি েকর শ্নকত েকব। এ�াকন সম্ভাব্য 
িকব্দর তাশ্লো চিওয়া েল

িব্দ জালঃ

সামুশ্দ্ে প্ািী, উশ্দ্ি, অশ্ক্কজন, তলকিি অন্য জগত, বাশ্লর স্তুপ, আজানা উশ্দ্ি, শ্তশ্ম, েচ্ছপ, শুশুে, অকক্টাপাস, 
ডলশ্�ন, গাঙশ্েল, আলবালকিাস (শ্ব�্যাত সামুশ্দ্ে প্ািী), সাগকরর শ্িতকরর প্বাল, শ্সগয়াস, সমুকদ্র িাকরর গাছ, 
নারকেল, ে্যােিাস।   

 y েৃত্যাশ্ল- ৪/১
চয শ্িশুরা িাকলা িাকব পিকত পাকর না তাকির জন্য  এে এেশ্ি উপ িাবমূলকে চেন্দ্র েকর চছাি চছাি সেজ পাঠ 
শ্িকত েকব। কস�াকন িব্দ জাল মতশ্রর সময় উপকরর উশ্লেশ্�ত িব্দ ও িব্দগুচ্ছকে যতিা সম্ভব ব্যবোর েরকত েকব। 
পাঠশ্ি েকব শ্বিতীয় চরেশ্ির উপকযাগী। বাকে্য োর পােশ্ির চবশ্ি িব্দ থােকব না। এেশ্ি উিােরি চিওয়া েল। 

সেজ পাঠঃ

চেলশ্িন উপযুক্ত চপািাে পকর শ্নল। কনকম চগল মাঝ সমুকদ্। োত পা নািকত নািকত সমুকদ্র নীকে সকগে শ্নল 
অশ্ক্কজন। ও�াকন এে অদু্ত সামুশ্দ্ে জগত। েত প্ািী, অদু্ত তাকির আোর। মাকছর মত শ্েন্তু মাছ নয়। তা 
ছািা শ্তশ্ম, োঙর, অকক্টাপাস, ডলশ্�ন চতা আকছই। শ্বশ্িন্ন উশ্দ্ি। ে্যােিাস, মস জাতীয় উশ্দ্ি, জকলর নীকে শ্বিাল 
শ্বিাল পাোি, বি বি অমসৃি পাথর। স্পষ্ট চি�া যায় এে মাছ অন্য চে �ায়। কলজ নাশ্িকয় ঘুকর চবিায়। বি 
এ্যােুশ্রয়াকম চযমন চি�া যায়।   

 y েৃত্যাশ্ল- ৪/২
অনুরূপিাকব আকরা েকয়েশ্ি সেজপাঠ মতশ্র েকর বি বি েরক� “পঠন োড্” ততশ্র েরকত েকব। ঐ অংিগুশ্ল 
শ্বিতীয় চরেশ্ির পঠকনাপকযাগী েকব। উপকরর েৃত্যাশ্লর মতই তা ব্যবোর েরকত েকব। 

 y েৃত্যাশ্ল- ৪/৩
যশ্ি চি�া যায় শ্িশুর পঠন ক্মতা আরও নীকে, তকব মানস মানশ্েত্র চথকে উকঠ আসা শ্িশুর জানা অজানা িব্দগুশ্লকে 
বি োড্কবাকড্ সাশ্িকয় শ্িকত েকব এবং ঐ শ্িশুকে বা শ্িশুকির িলশ্িকে শ্বকিষ নজর শ্িকয় িব্দ উচ্ারকি অি্যস্ 
েরাকত েকব। এ চক্কত্র যুক্তবকি্র িব্দগুশ্লকে আলািা োকি্  িরকত েকব। যুক্ত বকি্ চোন চোন বি্ আকছ তা চিকঙ 
চিশ্�কয় শ্িকত েকব। সাকথ সাকথ শ্িক্ে শ্িশ্ক্োগনকে প্াসশ্গেে িাকব িব্দ বা িকব্দর অথ্ সরাসশ্র না বকল শ্িকয় 
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আরও এেবার প্াসশ্গেে পশ্রশ্স্শ্ত অনুযায়ী চথকে বাকর বাকর উিােরি শ্িকয় তাকির মকি্য সংশ্লিষ্ট িকব্দর চবাি গকি 
তুলকত েকব এবং শ্িশুরা যাকত শ্নকজর চেষ্টায় অকথ্াদ্ধাকরর আনন্দ পায় তার ব্যবস্া েরার জন্য শ্িক্ে শ্িশ্ক্োকির 
যকথষ্ট মিয্িীল েকত েকব।  

 y েৃত্যাশ্ল- ৪/৪
িু এে শ্িকনর মকি্য  িব্দগুশ্ল রপ্ত েকল তাকির েকয়েশ্ি সেজতর পাঠ শ্িকত েকব। তার মান েকব প্থম চরেশ্ির 
চিকষর শ্িকের পাকঠর মত। িুশ্ি বা শ্তনশ্ি িব্দ সম্মশ্লত বাে্য েকব। েশ্ে্ত িব্দ বা িব্দগুশ্লকেও চস�াকন প্কয়াগ 
েরকত েকব। 

এেশ্ি উিােরি চিওয়া েল। 

সেজতর পাঠঃ  

সমুকদ্র তলকিকি। কযন অন্য জগত। নুশ্ি পাথর আর পাোি। বাশ্লর স্তুপ। তারই মাকঝ নানা প্ািী। অজানা সব 
উশ্দ্ি। কছাি বি মাছ। োঙর, অকক্টাপাস, শ্তশ্ম চলজ নাশ্িকয় ঘুরকছ। সূকয্র আকলা পকি স্পষ্ট সব চি�া যায়। 

 y েৃত্যাশ্ল- ৪/৫
এই িাকব আরও েকয়েশ্ি সেজতর পাঠ মতশ্র েরকত েকব এবং চবশ্ি শ্পশ্ছকয় পিা শ্িশুকির মকি্য প্কয়াগ েরকত 
েকব। 

েৃত্যাশ্ল- ৫
বশ্েশ্ব্ি্যালয় েৃত্যাশ্লঃ

ভ্রমকির সুকযাগ থােকল শ্িক্ে-শ্িশ্ক্োরা ছাত্রছাত্রীকির শ্নকয় ‘সমুকদ্’ এেশ্ি শ্িক্ামূলে ভ্রমকির আকয়াজন েরকত 
পাকরন। ভ্রমকি শ্গকয় সমুকদ্র পাকির চজকল বশ্তি পশ্রিি্ন েকর তথ্য সংগ্ে েরকব। ছাত্রছাত্রীরা সমুকদ্র শ্বপি শ্ে 
শ্ে তা শ্নকয় জানকব। শ্বপি চথকে শ্�কর আসা ২/১ জন ব্যশ্ক্তর সাকথ সাক্াৎ েকর তাকির োছ চথকে সমুদ্যাত্রার 
োশ্েনী শুকন অশ্িজ্ঞতা সঞ্চয় েরকব। 

সমুকদ্র িাকর শ্বশ্িন্ন জীকবর জীবাশ্ম সংগ্ে েরকব ও চস শ্বষকয় শ্িক্ে-শ্িশ্ক্োকির োছ চথকে সামুশ্দ্ে জীব 
সম্পকে্ চজকন চনকব। কযমন –োঁেিা, শ্ঝনুে, স্টার শ্�ি ইত্যাশ্ি। 

েৃত্যাশ্ল- ৬
সৃজনমূলে োজঃ

সমুকদ্র শ্বপন্নতা শ্নকয় এেশ্ি নাশ্িো উপস্াপনা েরা যায়।  মকন রা�কত েকব নািেশ্ির সংলাপ চযন শ্িশুকির ওপর 
োপ সৃশ্ষ্ট না েকর  বরং শ্বষয়বস্তুশ্ি বুশ্ঝকয় শ্িকয় েশ্রত্র শ্ঠে েকর শ্িকয় তাকির প্ত্যকের িূশ্মো চযমন েকব তা স্পষ্ট 
েকর চিকবন। এরপর শ্িক্ে/শ্িশ্ক্োরা তাঁকির শ্নকজকির মতশ্র নািেশ্ি এেবার পকি চিকবন। তার শ্প্য় শ্িশুকির 
শ্নকজকির মত েকর অশ্িনয় েরকত বলকবন। সংলাকপর মকি্য চোন েশ্রত্র মূলত চোন চোন িব্দ প্কয়াগ েরকব তা 
তাঁকির আকগ চথকে বুশ্ঝকয় চিকবন। যাই চোে এেশ্ি উিােরি চিওয়া েল।

প্াশ্স্টকের োরকি শ্ে িাকব সমুকদ্র মাছ মারা যাকচ্ছ। জাোজ চথকে শ্নগ্ত চতল শ্ে িাকব জল িাগ চে শ্বষ শ্ক্রয়া 
েরকছ। এই সব শ্বষয় শ্নকয় নািেশ্ি েরকত েকব। 

নািেঃ শ্বপন্নতা

[েশ্রত্রঃ-  োঙর, শ্তশ্ম, স্টার শ্�স, অকক্টাপাস, �ান্, প্যাশ্সকডাশ্লয়া, সামুশ্দ্ে ঘাস]

োঙরঃ-  কি� শ্তশ্ম, শ্ে এেিা সািা মত শ্জশ্নস চিকস চিকস আসকছ। েল চিশ্� ওিা �াওয়া যায় শ্েনা। 
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শ্তশ্মরঃ-  ওিা চ�ও না, ক�ও না। মারা পরকব। 

অকক্টাপাসঃ- কেন চর? ওিা শ্ে? 

শ্তশ্মরঃ-  আমার এে বধু্ িুল েকর ওিা চ�কয় শ্নকয়শ্ছল, কপি �ুকল চিকস পিল। 

োঙরঃ-  কোথা চথকে আজোল এই সব শ্জশ্নস সমুকদ্র তলায় আসকছ? 

শ্তশ্মরঃ-  আকর, েতচ্ছািা মানুষ গুকলা জাোজ শ্নকয় চিকস যায়, আর এই সব মারাত্বে শ্জশ্নস গুকলা   
  চ�লকত চ�লকত যায়। েল, ঐ পাোকি, কি�শ্ব ঐ সব শ্জশ্নস গুকলা চলকগ আকছ। 

  [সবাই চিকস চিকস চযকত লাগল] 

শ্তশ্মরঃ-  ঐ চি�, েত চিকস আকছ। ওগুকলা িাঁকত োকি না।

োঙরঃ-  ও গুকলার নাম শ্ে? 

শ্তশ্মরঃ-  শুকনশ্ছ, প্াশ্স্টে। বিমাি মানুকষর সৃশ্ষ্ট। এ সব �াওয়া যায় না। নাশ্িিুশ্ি বরবাি েকর চিয়।  
  শ্বষাক্ত শ্জশ্নস। 

প্যাশ্সডশ্লয়ারঃ- শ্ে বলছ চতামরা? ঐ প্াশ্স্টে আর নাইলকনর িশ্ি পকি আকছ আমাকির ঐ শ্িকে। তাই ঘাস  
  জন্াকচ্ছ না। 

স্টার শ্�সঃ- েী অলুকু্কন েথা। 
  [এই িাকব ব্যজ্্য পিাকথ্র ছুঁকি চ�লায় শ্বষকচ্ছ, তারা চসাচ্ার েকব। সব মাছ প্ািী এে চজাি  
  েকয় বলকব চয এবার যশ্ি চোন জাোজ চথকে এই সব চেউ চ�কল তকব আমরা ঐ জাোজ  
  আক্রমি  েরব। মানুষগুকলাকে চ�কয় চ�লকব]   

 y েৃত্যাশ্ল নং- ৬/১ 
শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো এই শ্বষয়শ্ি শ্নকয় শ্বশ্িন্ন ছিা ছশ্ব সে গকল্পর বই সংগ্ে েকর চরেশ্িেকক্ এেশ্ি োয্েরী গ্ন্াগার 
মতশ্র েকর তুলকবন এবং এই সমতি বই গুশ্লকে শ্নকয় গল্প পাকঠর আসর অনুশ্ষ্ত েরকবন। আসর চিকষ িল শ্িশ্তিে 
মতামত চনওয়া েকব।  

েৃত্যাশ্ল- ৭
িৃি্যরোব্য েৃত্যাশ্লঃ 

শ্িক্ে শ্িশ্ক্োগি এেশ্ি শ্িশ্ডও ক্ীপ চিশ্�কয় সমুকদ্র তল চিকির প্ািী ও উশ্দ্কির শ্বপন্নতা ও সংশ্লিষ্ট িকব্দর েে্া 
েরকবন। তা ছািা শ্িশুকির চথকে মতামত চনকবন।   

েৃত্যাশ্ল- ৮
মূল পাঠ্যাংকির োজঃ

এরপর শ্িক্ে-শ্িশ্ক্োরা মূল পাঠ্যাংকির প্িান প্িান িব্দ ও িব্দগুচ্ছগুশ্লকে োকি্র মাি্যকম শ্িক্াথ্ীকির উচ্ারি 
েরকত চিকবন এবং প্শ্তশ্ি িব্দ শ্নকয় উিােরি শ্িকয় তাকির অকথ্াদ্ধাকর সাোয্য েরকবন। 

িব্দ জালঃ

মোসাগর, শ্নঃশ্াস বধ্, আকতি আকতি, সাঙ্াশ্তে, তািাবার, একগাকনার পকথ, অসে্য ব্যাপার, পাোকির মত চেউ, 
িি্নীয় বস্তু, ছুঁকি চ�লা, কেকলঙ্কাশ্র, অসাবিানী, জুশ্িকয় চগল, আন্দামান।   

 y েৃত্যাশ্ল- ৮/১
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পাকঠর সংশ্ক্প্ত রূপ মতশ্র েকর শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো এেবার পাঠ েশ্রকয় চনকবন। তারপকর পাঠ্যবই এর মূল পাকঠ যাকবন।

জল চেকি চেকি জাোজ েকলকছ।শ্ডউে বলল সবাইকে চয তারা িীকর িীকর মোসাগকরর শ্িকে এশ্গকয় েকলকছ।এেিা 
েচ্ছপও আসকছ শ্পছন শ্পছন।আকরেজকনর সকগেও জাোকজর  িাব েকয় শ্ছল , চস েল চছাি  এেিা পাশ্�।নানা 
শ্বপয্তি পথ চপশ্িকয় এ�ন আমরা শ্নচিকন্ত েকলকছ। আমার আনন্দ েকচ্ছ।জল আর জল। শ্িন চথকে বার েকর রসকগালো 
�াওয়া েল। ক্াকতর িাকন িশ্ক্ি-পূব্ চোকি।রান্না েরকত েকব। আকরেশ্ি েচ্ছপ িীকর িীকর জাোকজর শ্পছকন 
আসকছ।িয় েয় বধু্ত্ব েরকত। আংকরকত ওকঠ পকি চিকব িে্ ছুঁকি মারলাম। শ্ডউে চিকবকছ আশ্ম আির েরশ্ছ। 
এেিু পকর চিশ্� আংরার বাইকর রশ্ঙন মাছ। শ্ডউে িরার চেষ্টা েরল। জকল ঝাপাকত যাশ্চ্ছল আর শ্ে । ক�কয়কিকয় 
ঘুম শ্িয়শ্ছ শ্ডউকের ডাকে ঘুম চিকঙ চিশ্�  এেিা শ্বরাি মাছ আর েচ্ছকপর লিাই েলকছ। িকয় আংরা িূকর সরাকনা 
েল। 

 y েৃত্যাশ্ল- ৮/২ 
এরপর শ্িক্ে-শ্িশ্ক্োরা মূল পাঠ্যাংকির প্িান প্িান িব্দ ও িব্দগুচ্ছগুশ্লকে োকি্র মাি্যকম শ্িক্াথ্ীকির উচ্ারি 
েরকত চিকবন এবং প্শ্তশ্ি িব্দ শ্নকয় উিােরি শ্িকয় তাকির অকথ্াদ্ধাকর সাোয্য েরকবন। 

(৬)

জঁুই �ুকলর রুমাল

এই গকল্প গাকছর সকগে মানুকষর সোবস্ান ও স�্যতার েথা বলা েকয়কছ। পশ্রকবি রক্া সে বৃক্কছিন চরাকি শ্িশুকির 
চেতনাকে স্পষ্ট েকর তুলকত এই গকল্পর অবতারিা। উপিাবমূল আকছ এেশ্িই।  

ে) োশ্রপাকির প্েৃশ্তকে চেনা, প্েৃশ্তকে রক্া েরকত বৃক্ চরাপি, প্েৃশ্তর ধ্ংস সািন ও তার প্শ্তোকরর 
উপায়- কমাি েথা প্েৃশ্ত বাঁেকল সব মবশ্েত্র¨ই শ্িকে থাকে।      

উপিাবমূলঃ োশ্রপাকির প্েৃশ্তকে চেনা, বৃক্ চরাপি ও বৃক্ ধ্ংকসর শ্বরুকদ্ধ প্শ্তোকরর উপায় সধ্ান এবং জীবতবশ্েত্র¨ 

েৃত্যাশ্ল- ১ 
এ শ্বষকয় শ্িশুকির সাোকয্য মানস মানশ্েত্র মতশ্র েকর এেশ্ি সম্ভাব্য িব্দ জাল শ্নম্াি েকর শ্নকত েকব। এ�াকন সম্ভাব্য 
িকব্দর তাশ্লো চিওয়া েল
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িব্দজালঃ

প্েৃশ্ত, বৃক্, উশ্দ্ি, গুল্ম, ঘাস, পাশ্�, পতগে, সরীসৃপ, আকলা, আোি, বাতাস, জন্তু, জাকনায়ার, পতগে, সরীসৃপ, পাশ্�, 
পশু, উশ্দ্ি, ঘাস ও বৃকক্র পশ্রশ্েত নাম, গাকছর যত্ন, োঠুশ্রয়া, প্শ্তকরাি গিা, িলবদ্ধ প্শ্তবাি, বৃক্কছিন, বৃক্ 
চরাপি, গাকছর লালন পালন, এেশ্ি গাছ, এেশ্ি প্াি, পৃশ্থবী ধ্ংস েকব, জগেল, যন্ত্রপাশ্ত।

 y েৃত্যাশ্ল- ১/১
চয শ্িশুরা িাকলা িাকব পিকত পাকর না তাকির জন্য  এে এেশ্ি উপ িাবমূলকে চেন্দ্র েকর চছাি চছাি সেজ পাঠ 
শ্িকত েকব। কস�াকন িব্দ জাল মতশ্রর সময় উপকরর উশ্লেশ্�ত িব্দ ও িব্দগুচ্ছকে যতিা সম্ভব ব্যবোর েরকত েকব। 
পাঠশ্ি েকব শ্বিতীয় চরেশ্ির উপকযাগী। বাকে্য োর পােশ্ির চবশ্ি িব্দ থােকব না। এেশ্ি উিােরি চিওয়া েল। 

সেজ পাঠঃ

শ্মতু চছাি চথকে গাছ িাকলাবাকস। গাকছর �ুল শ্ছঁিকত ওর মা মানা েকরন। মা বকলন, ‘ গাকছকির েষ্ট েয়। মাশ্িকত 
পকি থাো �ুল শ্মতুই চতাকল। িেকর বকিা বকিা গাছ োিা েলকছ। শ্মতুর িাকলা লাকগ না।

শ্মতুর মা ওকে নয়নতারা, জবা আর লবু গাকছর োরা একন শ্িকয়কছন। িব শ্েকন শ্িকয়কছন বাবা। িকব মাশ্ি চরক� 
োরা পুকতকছ শ্মতু। করাজ জল চিয়, কবশ্ি চরাকি রাক� না। �ুব যত্ন েকর। েশ্ে পাতা একসকছ গাকছ। শ্মতার আনন্দ 
েকয়কছ। এবার �ুল �ুিল। জবা গাকছ েশ্ল এল। �ুল েকয় �ুিকত প্ায় শ্িনেকয়ে লাগল।গাকছর যত্ন না শ্নকল পৃশ্থবী 
ধ্ংস েকব এিা চস সু্কল পকিকছ। বধু্রা শ্মকল মাকঝ মাকঝ সা�াই এর োজ েকর।সু্কলর বাগাকনর গাকছরও যত্ন 
চনয়। গাকছর পাতা শ্ছঁিকল বকে। 

 y েৃত্যাশ্ল- ১/২ 
অনুরূপিাকব আকরা েকয়েশ্ি সেজপাঠ মতশ্র েকর বি বি েরক� “পঠন োড্” ততশ্র েরকত েকব। ঐ অংিগুশ্ল 
শ্বিতীয় চরেশ্ির পঠকনাপকযাগী েকব। উপকরর েৃত্যাশ্লর মতই তা ব্যবোর েরকত েকব। 

 y েৃত্যাশ্ল- ১/৩ 
যশ্ি চি�া যায় শ্িশুর পঠন ক্মতা আরও নীকে, তকব মানস মানশ্েত্র চথকে উকঠ আসা শ্িশুর জানা অজানা িব্দগুশ্লকে 
বি োড্কবাকড্ সাশ্িকয় শ্িকত েকব এবং ঐ শ্িশুকে বা শ্িশুকির িলশ্িকে শ্বকিষ নজর শ্িকয় িব্দ উচ্ারকি অি্যস্ 
েরাকত েকব। এ চক্কত্র যুক্তবকি্র িব্দগুশ্লকে আলািা োকি্  িরকত েকব। যুক্ত বকি্ চোন চোন বি্ আকছ তা চিকঙ 
চিশ্�কয় শ্িকত েকব। সাকথ সাকথ শ্িক্ে শ্িশ্ক্োগনকে প্াসশ্গেে িাকব িব্দ বা িকব্দর অথ্ সরাসশ্র না বকল শ্িকয় 
আরও এেবার প্াসশ্গেে পশ্রশ্স্শ্ত অনুযায়ী চথকে বাকর বাকর উিােরি শ্িকয় তাকির মকি্য সংশ্লিষ্ট িকব্দর চবাি গকি 
তুলকত েকব এবং শ্িশুরা যাকত শ্নকজর চেষ্টায় অকথ্াদ্ধাকরর আনন্দ পায় তার ব্যবস্া েরার জন্য শ্িক্ে শ্িশ্ক্োকির 
যকথষ্ট মিয্িীল েকত েকব।  

 y েৃত্যাশ্ল- ১/৪
িু এে শ্িকনর মকি্য িব্দগুশ্ল রপ্ত েকল তাকির েকয়েশ্ি সেজতর পাঠ শ্িকত েকব। তার মান েকব প্থম চরেশ্ির চিকষর 
শ্িকের পাকঠর মত। িুশ্ি বা শ্তনশ্ি িব্দ সম্মশ্লত বাে্য েকব। েশ্ে্ত িব্দ বা িব্দগুশ্লকেও চস�াকন প্কয়াগ েরকত 
েকব। 

উিােরি চিওয়া েল। 

সেজতর পাঠঃ  

১) গাছ আমাকির প্ািী জগৎকে রক্া  েকর। এশ্ি গাছ এেশ্ি প্াি। মানুষ োব্নডাই অক্াইড ছাকি। গাছ 
গ্েি েকর। গাছ অশ্ক্কজন চিয় মানুষ তা গ্েি েকর।িুজন িুজকনর জন্য। গাছ না বাঁেকল পৃশ্থবী ধ্ংস 
েকব। 
২) চিার েকতই বাইকর আশ্স। বাংকলার পাকিই জগেল। ঘন সবুজ বন। ও�াকন েত পাশ্�। ময়না, শ্িয়া, 
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োোতুয়া, শ্�কঙ, িাশ্ল�, ঘুঘু আরও েত পাশ্�। েত প্ািী বাস েকর। োঠকবিাশ্ল, শ্গরশ্গশ্ি, কবশ্জ, সজারু, 
ইঁিুর আরও েত প্ািী। ও�াকন নানান েীি পতগে। প্জাপশ্ত, �শ্িং, ভ্রমর, কমৌমাশ্ছ আরও েত জীব। 
সবাই চবঁকে আকছ। ওকির মকি্য চোন লিাই চনই। 
৩) অকনে চলােকে  চি�া চগল জগেকলর োকছ। গাঁকয়র চছকলকমকয়রা চ�লা েরশ্ছল। িুনিুশ্ন পাশ্�র চেমন 
চযন লাগল। মকন েল এরা মন্দ। ওকির োকত গাছ োিার যন্ত্রপাশ্ত। বুঝল এরা োঠুশ্রয়া। বািা চিকব েী 
েকর। পাশ্�রা শ্মশ্িং েরল। পাশ্�রা েইেই বাঁশ্িকয় শ্িল। কোন পাশ্� ঠুেকর শ্িল।কেউ চছাি চছাি পাথর 
ছঁুকি শ্িল।োঠুশ্রয়া চিকষ ছুকি পালাল। কছকলকমকয়রা আনকন্দ চমকত উঠল। েইেই েরল। োততাশ্ল শ্িল।
 y েৃত্যাশ্ল- ১/৫

এই িাকব আরও েকয়েশ্ি সেজতর পাঠ মতশ্র েরকত েকব এবং চবশ্ি শ্পশ্ছকয় পিা শ্িশুকির মকি্য প্কয়াগ েরকত 
েকব।  

েৃত্যাশ্ল- ২ 
সমীক্া ও উৎসব পালন ও বৃক্করাপিঃ

 y শ্িক্ে-শ্িশ্ক্োকির জন্য- ছাত্র ছাত্রীরা শ্বি্যালয় প্াগেকি এবং শ্নকজকির বাশ্িকত বৃক্করাপি ও 
লালন েরকব,  তারা শ্বি্যালয় প্াগেকি বীজ চথকে োরা মতশ্র েরকব এবং বাশ্ির জন্য ঐ োরা শ্নকয় 
যাকব। শ্বি্যালয় প্াগেি েংশ্ক্রকির েকল থাম্েকলর বা গাশ্ির িায়ার শ্িকয় মাশ্ি শ্ঘকর তার উপর 
গাকছর োরা মতশ্র েরা যায়। 

 y শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো ছাত্র ছাত্রী তথ্য সংগ্ে েকর শ্ননেশ্লশ্�ত সমীক্া পকত্র শ্ল�কব। শ্বি্যালকয় শ্�কর 
শ্িক্ে শ্িশ্ক্োর ত্বোবিাকন সংগৃেীত তথ্য শ্নকয় আকলােনা ও মত শ্বশ্নময় েরকব। 

 y এছািা সবাই শ্মকল বৃক্করাপি েম্সূশ্ে গ্েি েরা চযকত পাকর। উৎসব পালন েরার জন্য শ্বশ্িন্ন 
শ্মশ্ছল, গান, প্্যাোড্ ইত্যাশ্ি মতশ্র েরকত েকব।

েৃত্যাশ্ল- ৩
সৃজনমূলে োজঃ

শ্িশুকির শ্নকয় শ্বশ্িন্ন শ্বষকয় ছিা বানাকত পাকরন, কযমন পাশ্� শ্নকয় এেিা উিােরি চিওয়া েল। শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো 
এ শ্বষকয় শ্বশ্িন্ন ছিা বানাকত পাকরন। এেই িাকব এোশ্িে শ্বষয় বস্তু শ্নকয় ছিা শ্িশুকির সাোকয্য শ্বশ্িন্ন ছিা 
বানাকনা চযকত পাকর। শ্িশুকির মকি্য ছন্দকবাি রকয়কছ। অনুপ্াস তারা িালবাকস। �াপছািা েকলও এই অনুপ্াকসর 
প্কয়াগ েকর তাকির মকি্য মজা ও ছন্দকবাি মতশ্র েরকত েকব। অন্যশ্িকে যতিা সম্ভব েশ্ে্ত িব্দকে ব্যবোর েরা 
যায় তার চেষ্টা েরকত েকব। 

ক্রশ্মে 
সং�্যা

গাকছর নাম সং�্যা েত শ্িন পুরকনা
শ্েছুশ্িকনর মকি্য োিা 
পকিকছ বা মকর চগকছ 

এমন গাছ
শ্ে শ্ে উপোর পায়

মানুকষরা জীব জন্তুরা
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ছিার গান

পাশ্�
ময়না চসানা গয়না পকর
আজকে চয তার শ্বকয়,

বর একসকছ িুেিুকে চঠাঁি
সবুজ রকঙর শ্িকয়।

চবৌ েথা েও 
বরি েকর বরিডালা শ্নকয়

চবকন বউশ্ি োঁশ্পকয় শ্িল উলুধ্নী শ্িকয়।
বে শ্িল তায় সািা োির

েশ্েল গাইল গান,
মাছরাঙারা মাছ চিকজকছ

শ্বকয়র চিাজ �ান।
োোতুয়ার ঝুঁশ্ি চিক�

বায়না বুলবুশ্লর
বাঁিকব ঝুঁশ্ি রশ্গেন শ্�তায়

�ুলকব না েুল গুশ্ল।
সানাই বাজায় িাশ্লে োতে

চিাকয়ল  েরুন শ্িস,
বর েকনর ঐ চনৌোিাকত 
পানকেৌশ্ি পাশ্ঠকয় শ্িস।
িাঁি োকেরা িাঁি িকরকছ

চিকব তারাও পাশ্ি
ময়নাকসানা চপঁকছ যাকব

চিাকর শ্শুর বাশ্ি। 
 y েৃত্যাশ্ল- ৩/১

শ্বষয়শ্ি শ্নকয় এেশ্ি নাি্যাশ্িনয় েরা চযকত পাকর। মকন রা�কত েকব নািেশ্ির সংলাপ চযন শ্িশুকির ওপর োপ সৃশ্ষ্ট 
না েকর  বরং শ্বষয়বস্তুশ্ি বুশ্ঝকয় শ্িকয় েশ্রত্র শ্ঠে েকর শ্িকয় তাকির প্ত্যকের িূশ্মো চযমন েকব তা স্পষ্ট েকর 
চিকবন। এরপর শ্িক্ে/শ্িশ্ক্োরা তাঁকির শ্নকজকির মতশ্র নািেশ্ি এেবার পকি চিকবন। তার শ্প্য় শ্িশুকির শ্নকজকির 
মত েকর অশ্িনয় েরকত বলকবন। সংলাকপর মকি্য চোন েশ্রত্র মূলত চোন চোন িব্দ প্কয়াগ েরকব তা তাঁকির 
আকগ চথকে বুশ্ঝকয় চিকবন। যাই চোে এেশ্ি উিােরি চিওয়া েল।

বৃক্ চছিন শ্নকয় এেশ্ি নাশ্িোর উিােরি চিওয়া েল।  

নািেঃ বি গাছ যশ্ি না থাকে
েশ্রত্রঃ-  িাল, কসগুন, েৃষ্েূিা, জুঁই, লজ্াবতী, আোিমনী, আম, োঠাল, ৪ জন পাশ্�, ৪-৫ জন োরা  
  ৫জন ২ জন চমৌমাশ্ছ, ১জন প্জাপশ্ত। এর চবশ্ি েকল গাকছর সং�্যা বািাকনা চযকত পাকর। 

  প্থম িৃি্য

  (ছিা বলকত বলকত গাছ োরা লতা পাশ্� চমৌমাশ্ছ প্জাপশ্ত সবার প্কবি।)
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সমকবতঃ- উশ্দ্ি, উশ্দ্ি চমারা উশ্দ্ি, মাশ্ি চিি েকর উশ্ঠ তাই উশ্দ্ি। 

  সমকবত ছিা- আমরা গাকছর িল আমরা উশ্দ্ি। (সবাই স্ট্যােু েকয় োত িুকিা তুকল উপকর শ্িকে  
  আগুেল গুশ্ল পাতার মকতা নািকব, বি গাকছর িাঁিাকব োরা ও লতারা বসকব।)

চমৌমাশ্ছ ছানাঃ- ওকগা আমার মা চমৌমাশ্ছকির মা। জুঁই �ুকলর মিু �াব চযকত িাও না। 

চমৌমাশ্ছ মাঃ- ওকর আমার চসানা চছাট্ট েশ্ে ছানা,

  মিু চ�কয় োকে একসা েরব না চতা মানা।      

প্জাপশ্তঃ- আশ্ম চয প্জাপশ্ত, 

  �ুকল �ুকল মাতামাশ্ত,

  েত চয গল্প েশ্র পাপশ্িিাকে ছুঁকয়, 

  �ুকলর মিু চ�কয়। 

  এ �ুকলর পরাগ শ্নকয় 

  ও �ুকল শ্ি শ্বকয় 

  তাই চতা �ুকল �ল িকরকছ আজকে রাতারাশ্ত, 

  আশ্ম চয প্জাপশ্ত। 

পাশ্�রা (চোরাস)ঃ- শ্েশ্ের শ্মশ্ের ো- 

  কপাো িকর �া, �া-�া-�া-িপ- িপা-িপািপ- �া

সবাই (চোরাস)ঃ- সূশ্জ্ মামা অতি চগকছ সধ্্যা শ্িশ্ি মে, 

  কসগুন িািার মাথার ওপর োঁি উকঠকছ ঐ। 

পাশ্�র ছানাঃ- শ্েশ্েৎ, শ্েশ্েৎ, শ্েশ্েৎ

  [এবার এ�াকন শ্বশ্িন্ন গাকছর িূশ্মোয় শ্িশুরা শ্নকজকির পশ্রেয় চিকব এবং তারা শ্েিাকব   
  প্েৃশ্তকে রক্া েকর তা বলকব।] 

  (োঠুশ্রয়াকির প্কবি) 

১মঃ-  ঐ চি� বি গাছ িাগ চিওয়া েকয়কছ, সব েিাকেই োিকত েকব। 

২য়ঃ-  েুিুল োিাশ্র গুকলা মে? 

৩য়ঃ-  োশ্ছিাও আকনা ঐ!

৪থ্ঃ-  আনকতা েরাত, োলাই সিাৎ সিাৎ

  (১জন িা , ১জন েুিুল, আর িু জন েরাত োলায়। ২ জন োশ্ছ িকর থাকে) 

আম গাছঃ- আমাকে চেি না, আশ্ম চতামাকির আম শ্ি

োঁঠালঃ-  আমাকে চেি না, আশ্ম এঁকোি, োঁঠাল শ্ি

সমকবতঃ- আমাকির চেি না, আমাকির শ্িেি মাশ্িকে িক্ত েকর িকর রাক�। আমাকির পাতা বৃশ্ষ্টর জল  
  আিোয়। মাশ্ির ক্য় চরাি েকর।

িালঃ-  কবইমাকনর িল, আমরা চতাকির �ুল �ল পাতা, শুেকনা ডাল সুগশ্ধ্ আঠা ছায়া শ্িই, আমাকির  
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  োিশ্ছস চে?

চসগুনঃ-  সবকেকয় বি েথা আমরা চতামাকির অশ্ক্কজন শ্িই, তাকত চতামরা চবঁকে আকছা।

গাকছর (সমকবত)ঃ- আআআআআ োোোো (সবাই পকি যায়) 

১মঃ-  এই গুশ্িগুলকে আকগ গাশ্ির োকছ শ্নকয় েল

৪থ্ঃ-  এই মার চঠলা (বি গাকছর গুশ্ি এেিু এেিু েকর গশ্িকয় যাকব)  

৩য়ঃ-  কেইয়ও মাকরা মার চঠলা 

গাকছর (সমকবত)ঃ- কেঁইও, কেঁইও, আরও চজাকর, মার চঠলা

  (গশ্িকয় গশ্িকয় গাকছকির সাকথ শ্নকয় োঠুশ্রয়াকির প্স্ান)
োরাগাছকিরঃ-  কোরাস- আমাকির সবার মাকে ওরা চেকি শ্নকয় চগকছ। আমরা আর এেিু বি    
  েকল আমাকিরও চেকি শ্নকয় যাকব। 

  [এবার সূয্ একস োঠুশ্রয়াকির আক্রমি েকর বন্যা একস ওকির িাশ্সকয় শ্নকয় যায়। সবাই মকঞ্চ  
  একস চোরাস েকর বকল “গাছ মকর চগকল চেউ বাঁেকব না না না।] 

 y েৃত্যাশ্ল নং- ৩/২
শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো এই শ্বষয়শ্ি শ্নকয় শ্বশ্িন্ন ছিা ছশ্ব সে গকল্পর বই সংগ্ে েকর চরেশ্িেকক্ এেশ্ি োয্েরী গ্ন্াগার 
মতশ্র েকর তুলকবন এবং এই সমতি বই গুশ্লকে শ্নকয় গল্প পাকঠর আসর অনুশ্ষ্ত েরকবন। আসর চিকষ িল শ্িশ্তিে 
মতামত চনওয়া েকব।  

েৃত্যাশ্ল- ৪
িৃি্য-রোব্য েৃত্যাশ্লঃ

শ্িক্ে শ্িশুকির পাকঠ আগ্েী েকর তুলকত নানা িরকনর অশ্ডও শ্িসুয়াল শ্ক্কপর সাোয্য চনকবন। এরই সাোকয্য 
শ্িক্ে শ্িশুকির োরপাকি প্েৃশ্তকে তুকল িরকবন। আমাকির প্েৃশ্তকত গাকছর িূশ্মোকে মজা েকর তুকল িরকবন। 
গাছ চয আমাকির বধু্ তা শ্নকয় আকলােনা েরকবন, ওকির েথা বলকত চিকবন। পৃশ্থবীকে িূষকির োত চথকে বাঁোকত 
এেশ্ি শ্িশ্ডও শ্ক্প এর সাোয্য চনকবন নতুন িব্দগুকলাকে েে্ার মকি্য শ্িকয় শ্িক্ে নানা আকলােনার অবতারিা 
েরকবন। প্েৃশ্ত বােকল চয আমরা বাঁেব চস শ্বষকয় ছশ্ব চিশ্�কয় শ্িশুকির িাবনা্রিকে প্াসশ্গেে েকর তুলকবন। 
োরপাকির পশুপাশ্� মানুষ শ্েিাকব বৃক্, গুল্ম, ঘাস জীব মবশ্েকত্র¨ এর ওপর শ্নি্রিীল তা শ্নকয়ও ছশ্ব চি�াকনা চযকত 
পাকর। সেল ছশ্বর চক্কত্রই শ্নি্াশ্রত িব্দ গুকলাকে তাকির েথার সাকথ শ্মশ্লকয় চিকবন।  

েৃত্যাশ্ল- ৫
মূল পাঠ্যাংকির োজঃ

শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো মূল পাকঠর চথকে প্িান প্িান িব্দ শ্নকয় িব্দ োি্ মতশ্র েরকবন এবং শ্িশুকির মকি্য স্বািীন পাঠ 
ও অকথ্াদ্ধাকরর জন্য চিকবন।

িব্দজালঃ

ডগমগ, েে�শ্ি, োন্, পুেুর িুেুর, োকন োকন, কেঁশ্েকয় চমশ্েকয়, থই থই, োঁো শ্মকঠ, আোি চছাঁয়া, শ্বিঘুকি, 
েকবোর, োঠুকর, বকিা িাকরাগা, েুেমুে েকর, পুি পুি েকর, বাবুই শ্গশ্ন্ন। 

 y েৃত্যাশ্ল- ৫/১

এর পর, শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো মূল পাকঠর সারাংি মতশ্র ছাত্র ছাত্রীকির পাঠ েরকত চিকবন। 
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শ্লশ্পর বাশ্ির োকছ আকছ অকনে গাছ। পাশ্�রা ওকে চিক� মজা পায়। শ্েশ্েরশ্মশ্ের েকর �ুশ্ি েকয়কছ েত েথা 
বকল। গাকছরাও চযন আনন্দ পায়।বাগান সরকয় বকিা বাশ্ি েকব। �রকগাি রা চি�ল অজানা চলাে। শ্িয়া ডাে শ্িল 
বলল সবাই। োঠুশ্রয়ারা একস চি�ল গাছ জশ্িকয় চছািরা িাঁশ্িকয় আকছ। গাছ োিকত চিকব না। িাকরাগা এল। 
চছািকির এই োজ চিক� আনন্দ চপকয় েেকলি শ্িকলন।পাশ্�রাও �ুশ্ি েল। জুঁই�ুল তুকল একন চছািকির জন্য রুমাল 
বানাকলা।

 y েৃত্যাশ্ল- ৫/২
এবার শ্িক্ে মিাই মূল পাঠ্যাংিশ্ি যাকত শ্িশুরা শ্নকজ শ্নকজ পিকত পাকর তার জন্য ব্যবস্া চনকবন। 

(৭)

আরাম
এই েশ্বতার মকি্য ঐে্য সোবস্ান ও িাশ্ন্তর বাত্া প্িান েরা েকয়কছ, প্েৃশ্ত, সমাজ ও পশ্রবার এই শ্তনশ্ি চক্কত্রই 
শ্বশ্িন্ন প্ািী মানব চগাষ্ী সম্প্রিাকয়র মকি্য পারস্পশ্রে সম্পে্ স্াপকন, িাশ্ন্তপূি্ জীবন িারকি এবং সাশ্ব্ে স্বশ্তিকবাকির 
মকি্য এে আরামকবাি পশ্রলশ্ক্ত েয়। শ্িশুর জীবকনও তাই। এই চবািশ্িকে উপজীব্য েকরই েশ্বতাশ্ি শ্লশ্�ত েকয়কছ।

এই েশ্বতাশ্ি পিকল শ্তনশ্ি উপিাবমূল আকছ। 

ে) প্েৃশ্তর মকি্য শ্বরাশ্জত ঐে্য ও িাশ্ন্ত এবং নীরব োকজর িারা
�) সমাকজর মকি্য সাম্প্রিাশ্য়ে সোবস্ান ও িাশ্ন্তপূি্ জীবনযাত্রা
গ) পশ্রবাকরর মাতা ও শ্পতার মকি্য সেজ ও শ্বশ্াসপূি্ সম্পে্ এবং শ্িশুর শ্নশ্চিত জীবনযাপন 

উপিাবমূলঃ প্েৃশ্তর মকি্য শ্বরাশ্জত ঐে্য ও িাশ্ন্ত এবং নীরব োকজর িারা

েৃত্যাশ্ল- ১
এ শ্বষকয় শ্িশুকির সাোকয্য মানস মানশ্েত্র মতশ্র েকর এেশ্ি সম্ভাব্য িব্দ জাল শ্নম্াি েকর শ্নকত েকব। এ�াকন সম্ভাব্য 
িকব্দর তাশ্লো চিওয়া েল 

িব্দজালঃ

পশ্রকবি, জীব মবশ্েত্র, প্ােৃশ্তে িারসাম্য, নীরব োকজর িারা, িাশ্ন্ত, শ্নয়মমাশ্�ে োজ, পাশ্�র েুজন, আিাশ্ন্ত, 
োগোমা, স্বািাশ্বে, িীতল বাতাস। 

 y েৃত্যাশ্ল- ১/১
চয শ্িশুরা িাকলা িাকব পিকত পাকর না তাকির জন্য এে এেশ্ি উপ িাবমূলকে চেন্দ্র েকর চছাি চছাি সেজ পাঠ 
শ্িকত েকব। কস�াকন িব্দ জাল মতশ্রর সময় উপকরর উশ্লেশ্�ত িব্দ ও িব্দগুচ্ছকে যতিা সম্ভব ব্যবোর েরকত েকব। 
পাঠশ্ি েকব শ্বিতীয় চরেশ্ির উপকযাগী। বাকে্য োর পােশ্ির চবশ্ি িব্দ থােকব না। এেশ্ি উিােরি চিওয়া েল। 

সেজতর পাঠঃ

োল রাকত িীষি ঝি একসশ্ছল। এ�ন েিা বাকজ? বি চজার সাকি পাঁেিা। সুশ্য্য মামা উঠব উঠব েরকছ। কসৌরি 
তুশ্ম জানলািা �ুকল িাও। কি� প্েৃশ্তকে। এ�ন পশ্রকবি একেবাকর িান্ত। নীল আোি, গাকছরা সবুজ েেেে 
েরকছ। লাল েকয় উকঠকছ পূব্ শ্িে। পাশ্�র েুজকন িকর উকঠকছ পশ্রকবি। োঠকবিাশ্ল চতামাকির পাঁশ্েল চবকয় লা� 
শ্িকচ্ছ গাকছ। কপয়ারাগুকলা চপকেকছ। েুি েুি েকর �াকব। জানালার পাকি সাশ্র সাশ্র শ্পঁপকি। ওরা �াবার শ্নকয় 
েকলকছ। কোথাও চোন অিাশ্ন্ত চনই। েত মবশ্েত্র¨, সবাই আকছ তবু চোন োগোমা চনই। সবাই শ্নয়মমাশ্�ে োজ 
েরকছ। নীরকব েকর েকলকছ। ঝি শ্ছল োল রাকত। আজ সূকয্র আকলা ঝলমল। স্বািাশ্বে িারসাম্য। প্ােৃশ্তে 
িারসাম্য থাকে। 
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 y েৃত্যাশ্ল- ১/২
অনুরূপিাকব আকরা েকয়েশ্ি সেজপাঠ মতশ্র েকর বি বি েরক� “পঠন োড্” ততশ্র েরকত েকব। ঐ অংিগুশ্ল 
শ্বিতীয় চরেশ্ির পঠকনাপকযাগী েকব। উপকরর েৃত্যাশ্লর মতই তা ব্যবোর েরকত েকব। 

 y েৃত্যাশ্ল- ১/৩
যশ্ি চি�া যায় শ্িশুর পঠন ক্মতা আরও নীকে, তকব মানস মানশ্েত্র চথকে উকঠ আসা শ্িশুর জানা অজানা িব্দগুশ্লকে 
বি োড্কবাকড্ সাশ্িকয় শ্িকত েকব এবং ঐ শ্িশুকে বা শ্িশুকির িলশ্িকে শ্বকিষ নজর শ্িকয় িব্দ উচ্ারকি অি্যস্ 
েরাকত েকব। এ চক্কত্র যুক্তবকি্র িব্দগুশ্লকে আলািা োকি্  িরকত েকব। যুক্ত বকি্ চোন চোন বি্ আকছ তা চিকঙ 
চিশ্�কয় শ্িকত েকব। সাকথ সাকথ শ্িক্ে শ্িশ্ক্োগনকে প্াসশ্গেে িাকব িব্দ বা িকব্দর অথ্ সরাসশ্র না বকল শ্িকয় 
আরও এেবার প্াসশ্গেে পশ্রশ্স্শ্ত অনুযায়ী চথকে বাকর বাকর উিােরি শ্িকয় তাকির মকি্য সংশ্লিষ্ট িকব্দর চবাি গকি 
তুলকত েকব এবং শ্িশুরা যাকত শ্নকজর চেষ্টায় অকথ্াদ্ধাকরর আনন্দ পায় তার ব্যবস্া েরার জন্য শ্িক্ে শ্িশ্ক্োকির 
যকথষ্ট মিয্িীল েকত েকব।  

 y েৃত্যাশ্ল- ১/৪
িু এে শ্িকনর মকি্য  িব্দগুশ্ল রপ্ত েকল তাকির আরও েকয়েশ্ি সেজতর পাঠ শ্িকত েকব। তার মান েকব প্থম 
চরেশ্ির চিকষর শ্িকের পাকঠর মত। িুশ্ি বা শ্তনশ্ি িব্দ সম্মশ্লত বাে্য েকব। েশ্ে্ত িব্দ বা িব্দগুশ্লকেও চস�াকন 
প্কয়াগ েরকত েকব। 

এেশ্ি উিােরি চিওয়া েলঃ

সেজতর পাঠঃ

এ�ন চিার। সূয্ উকঠকছ। লাল আোি। পুব শ্িে সুন্দর। গাকছরা িান্ত। িীষি সবুজ। পাশ্� ডােকছ। েুজকন িকরকছ 
পশ্রকবি। কয যার োজ েকর। োঠকবিাশ্ল �ল �ায়। শ্পঁপকিরা সাশ্র শ্িকয় েকল। �াবার বেন েকর। িীকর বাতাস 
বয়। েী িীতল তার ছায়া। প্াি জুশ্িকয় যায়। কগালাপিা এেিু বি �ুকিকছ। োল পুকরাপুশ্র �ুিকব। কমৌমাশ্ছ উকি 
চবিাকচ্ছ তাই। সবাই েী িান্ত। কোকনা ঝগিা শ্ববাি চনই।  তবশ্েত্রথ্য আকছ এেিু িাশ্ন্তও আকছ। এত প্ািী উশ্দ্ি। 
তবু এেসকগে আকছ। এে িারুন িারসাম্য। সব্ত্র প্েৃশ্তকত। 

 y েৃত্যাশ্ল- ১/৫
এই িাকব আরও েকয়েশ্ি সেজতর পাঠ মতশ্র েরকত েকব এবং চবশ্ি শ্পশ্ছকয় পিা শ্িশুকির মকি্য প্কয়াগ েরকত 
েকব।  

েৃত্যাশ্ল- ২

বশ্েশ্ব্ি্যালয় েৃত্যাশ্লঃ 

শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো শ্িক্াথ্ীকির েকয়েশ্ি িকল িাগ েকর শ্িকয় তাকির মকি্য পয্কবক্ন ক্মতা বািাবার ব্যবস্া েরকবন। 
আমাকির োরপাকির প্েৃশ্ত শ্ে শ্ে শ্িকয় মতশ্র এবং জীব ও জি সে শ্বশ্িন্ন উপািাকনর স্বািাশ্বে ও অস্বািাশ্বে 
আেরি শ্নকয় এেশ্ি শ্রকপাি্ মতশ্র েরকত বলকত েকব। 

েৃত্যাশ্ল- ৩ 

সৃজনমূলে োজঃ

প্েৃশ্তকত চয সব্ত্র িাশ্ন্ত শ্বরাজ েরকছ এবং চয যার মকতা োজ েকর যাকচ্ছ তা শ্নকয় শ্বশ্িন্ন শ্বশ্িষ্ট েশ্বকির ছিা 
ও েশ্বতা রকয়কছ। কসগুকলা পাঠ ও আবৃশ্তি েরা চযকত পাকর। 

 y েৃত্যাশ্ল নং- ৩/১ 
শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো এই শ্বষয়শ্ি শ্নকয় শ্বশ্িন্ন ছিা ছশ্ব সে গকল্পর বই সংগ্ে েকর চরেশ্িেকক্ এেশ্ি োয্েরী গ্ন্াগার 
মতশ্র েকর তুলকবন এবং এই সমতি বই গুশ্লকে শ্নকয় গল্প পাকঠর আসর অনুশ্ষ্ত েরকবন। আসর চিকষ িল শ্িশ্তিে 
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মতামত চনওয়া েকব।  

েৃত্যাশ্ল- ৪

শ্িক্ে শ্িশ্ক্োগি এমন এেশ্ি শ্িশ্ডও শ্ক্প বানাকবন চয�াকন চি�া যাকব চিাকরর এেশ্ি িৃি্য। প্েৃশ্তকত চয সবাই 
শ্নশ্চিকন্ত োজ েরকছ তা ও�াকন চি�াকনা েকব। কি�াকনা েকয় চগকল চরেশ্িেকক্ শ্িশুরা চিাকরর প্েৃশ্ত এবং চস�াকন 
স্বািাশ্বে িাশ্ন্ত এবং ঐকে্যর েথা বলকত পারকব। উপযুক্ত িব্দ ব্যবোর েরকত পারকব। 

উপিাবমূলঃ সমাকজর মকি্য সাম্প্রিাশ্য়ে সোবস্ান ও িাশ্ন্তপূি্ জীবনযাত্রা

েৃত্যাশ্ল- ৫

এ শ্বষকয় শ্িশুকির সাোকয্য মানস মানশ্েত্র মতশ্র েকর এেশ্ি সম্ভাব্য িব্দ জাল শ্নম্াি েকর শ্নকত েকব। এ�াকন সম্ভাব্য 
িকব্দর তাশ্লো চিওয়া েল

িব্দজালঃ

আজান, মশ্ন্দকরর ঘণ্া, শ্সয়ারাম, আলো, ঈশ্র, িগবান, সম্প্রিায়, িম্ীয়, জাশ্তগত, শ্গজ্া, োে্, শ্রিষ্টান, অকনে িম্, 
চবৌদ্ধ, গুম্া, সামাশ্জে আোর, রেদ্ধা, সম্মান। 

 y েৃত্যাশ্ল- ৫/১
চয শ্িশুরা িাকলা িাকব পিকত পাকর না তাকির জন্য  এে এেশ্ি উপিাবমূলকে চেন্দ্র েকর চছাি চছাি সেজ পাঠ 
শ্িকত েকব। কস�াকন িব্দ জাল মতশ্রর সময় উপকরর উশ্লেশ্�ত িব্দ ও িব্দগুচ্ছকে যতিা সম্ভব ব্যবোর েরকত েকব। 
পাঠশ্ি েকব শ্বিতীয় চরেশ্ির উপকযাগী। বাকে্য োর পােশ্ির চবশ্ি িব্দ থােকব না। এেশ্ি উিােরি চিওয়া েল। 

সেজ পাঠঃ

রশ্�ে আর রশ্ব। িুজকন �ুব বধু্, পািাপাশ্ি পািায় থাকে। িুজকনই মশ্ন্দকরর ঘণ্া আর আজাকনর আওয়াজ চিাকন 
িুই সম্প্রিাকয়র মকি্য মবশ্েত্র¨ অকনে। �াওয়া িাওয়া, কপািাে, সামাশ্জে আোকর অকনে পাথ্ে্য তবু শ্েনু্দ-মুসশ্লম 
মানুকষরা এেসাকথ বাস েকর। ঝগিা শ্ববাি েকর না। উৎসকব এে সম্প্রিায় অন্যকির বাশ্ি যায়। সম্মান েকর। ইকি 
রশ্�ে আকন শ্সমুই এর পাকয়স। রশ্ব শ্িকয় আকস পুকজার প্সাি আর নারকেল নািু। আমাকির চিকি আরও অকনে 
িম্ আকছ। রিীষ্টানরা আকছন। কবৌদ্ধরা আকছন। রিীষ্টানরা োকে্ পাথ্না েকর, কবৌদ্ধরা গুম্ায়। সবাই রেদ্ধায় মাথা চনায়ায়। 
সবাই জাকন আলো আর িগবান এেই শুিু শ্িন্ন নাম। 

 y েৃত্যাশ্ল- ৫/২
অনুরূপিাকব আকরা েকয়েশ্ি সেজপাঠ মতশ্র েকর বি বি েরক� “পঠন োড্” ততশ্র েরকত েকব। ঐ অংিগুশ্ল 
শ্বিতীয় চরেশ্ির পঠকনাপকযাগী েকব। উপকরর েৃত্যাশ্লর মতই তা ব্যবোর েরকত েকব। 

 y েৃত্যাশ্ল- ৫/৩
যশ্ি চি�া যায় শ্িশুর পঠন ক্মতা আরও নীকে, তকব মানস মানশ্েত্র চথকে উকঠ আসা শ্িশুর জানা অজানা িব্দগুশ্লকে 
বি োড্কবাকড্ সাশ্িকয় শ্িকত েকব এবং ঐ শ্িশুকে বা শ্িশুকির িলশ্িকে শ্বকিষ নজর শ্িকয় িব্দ উচ্ারকি অি্যস্ 
েরাকত েকব। এ চক্কত্র যুক্তবকি্র িব্দগুশ্লকে আলািা োকি্  িরকত েকব। যুক্ত বকি্ চোন চোন বি্ আকছ তা চিকঙ 
চিশ্�কয় শ্িকত েকব। সাকথ সাকথ শ্িক্ে শ্িশ্ক্োগনকে প্াসশ্গেে িাকব িব্দ বা িকব্দর অথ্ সরাসশ্র না বকল শ্িকয় 
আরও এেবার প্াসশ্গেে পশ্রশ্স্শ্ত অনুযায়ী চথকে বাকর বাকর উিােরি শ্িকয় তাকির মকি্য সংশ্লিষ্ট িকব্দর চবাি গকি 
তুলকত েকব এবং শ্িশুরা যাকত শ্নকজর চেষ্টায় অকথ্াদ্ধাকরর আনন্দ পায় তার ব্যবস্া েরার জন্য শ্িক্ে শ্িশ্ক্োকির 
যকথষ্ট মিয্িীল েকত েকব।  

 y েৃত্যাশ্ল- ৫/৪
িু এে শ্িকনর মকি্য  িব্দগুশ্ল রপ্ত েকল তাকির আরও েকয়েশ্ি সেজতর পাঠ শ্িকত েকব। তার মান েকব প্থম 
চরেশ্ির চিকষর শ্িকের পাকঠর মত। িুশ্ি বা শ্তনশ্ি িব্দ সম্মশ্লত বাে্য েকব। েশ্ে্ত িব্দ বা িব্দগুশ্লকেও চস�াকন 
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প্কয়াগ েরকত েকব। 

এেশ্ি উিােরি চিওয়া েলঃ

সেজতর পাঠঃ

গ্াকমর নাম রামপুর। ও�াকন চবশ্ির িাগ শ্েনু্দ। েকয়ে ঘর আকছ মুসলমান। ও�াকন এেিা মসশ্জিও আকছ। শ্েনু্দকির 
শ্িব মশ্ন্দকর িকর ঘণ্া বাকজ আবার মসশ্জকি আজানও েয়। কোকনা সম্প্রিাকয়র শ্বকরাি চনই। একে অপকরর বাশ্ি 
আকস। িাশ্ন্ত ও সুক� বাস েকর। কছকলকমকয়রা এে সু্কল পকি। এেই িাকব বি েয় এিাই িারতবষ্। এ�াকন 
জাশ্তগত শ্বকিি চনই। সবাই সবাইকে রেদ্ধা েকর। সম্মান েকর। িম্ আলািা শ্েন্তু মনিা এেই। আলো আর িগবান 
এেই এ�াকন। শুিু তার নাম আলািা। 

 y েৃত্যাশ্ল- ৫/৫
এই িাকব আরও েকয়েশ্ি সেজতর পাঠ মতশ্র েরকত েকব এবং চবশ্ি শ্পশ্ছকয় পিা শ্িশুকির মকি্য প্কয়াগ েরকত 
েকব।  

েৃত্যাশ্ল- ৬

সৃজনমূলে োজঃ

শ্বষয়শ্ি শ্নকয় এেশ্ি নাি্যাশ্িনয় েরা চযকত পাকর। মকন রা�কত েকব নািেশ্ির সংলাপ চযন শ্িশুকির ওপর োপ সৃশ্ষ্ট 
না েকর  বরং শ্বষয়বস্তুশ্ি বুশ্ঝকয় শ্িকয় েশ্রত্র শ্ঠে েকর শ্িকয় তাকির প্ত্যকের িূশ্মো চযমন েকব তা স্পষ্ট েকর 
চিকবন। এরপর শ্িক্ে/শ্িশ্ক্োরা তাঁকির শ্নকজকির মতশ্র নািেশ্ি এেবার পকি চিকবন। তার শ্প্য় শ্িশুকির শ্নকজকির 
মত েকর অশ্িনয় েরকত বলকবন। সংলাকপর মকি্য চোন েশ্রত্র মূলত চোন চোন িব্দ প্কয়াগ েরকব তা তাঁকির 
আকগ চথকে বুশ্ঝকয় চিকবন। যাই চোে এেশ্ি উিােরি চিওয়া েল। 

নাশ্িোঃ সবার উপকর মানুষ সত্য

েশ্রত্রঃ-  ১জন গাছ, ১জন শ্িয়া পাশ্�, ১ জন সািু বাবা, ১ জন চমৌলিী োো, ১জন চিাোনিার, বাশ্ে সব  
  গ্ামবাসী।

প্থম িৃি্যঃ
  (চনপকথ্য আজান- আলোই আেবর, আলো – হু আেবর

  ঘণ্া ও িঙ্খ পু, পু...... ঘণ্া িুং িাং তাকল তাকল চনকে চনকে গাছ েুেকব 

  গাছ শ্ঠে মাঝ�াকন িাঁিাকব পাশ্� গাকছ বসকব

শ্িয়া পাশ্�ঃ- ে্যাঁে ে্যাঁে ে্যাঁে 

  (সািুবাবার প্কবি) 

সািুঃ-  েকর েৃষ্ েকর েৃষ্, েৃষ্ েৃষ্ েকর েকর, পাশ্�িা শ্ে বলকছ? (শুকন শ্নকয়) েকর েৃষ্ েকর েৃষ্,  
  শ্ে মজা পাশ্�িা বলকছ, কনকে চনকে েকর েৃষ্ েকর েৃষ্, 

  কমৌলিীর প্কবি, 

চমৌলিীঃ- ও সািুবাবা নােকছা চেন? শ্ে েকয়কছ? 

সািুঃ-  কিান পাশ্�িা বলকছ েকর েৃষ্, শুকন চি� চমৌলিী িাই। 

চমৌলিীঃ- (শুকন শ্নকয়) না, পাশ্� বলকছ আলো রসুল চ�ািা 
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সািুঃ-  না, বলকছ েকর েৃষ্,

চমৌলিীঃ- না, পাশ্� বলকছ আলো রসুল চ�ািা(ঝগিা েলকব) 

  (কিাোনিাকরর প্কবি)

চিাোশ্নঃ- শ্ে শ্নকয় ঝগিা েরকছন আপনারা? 

সািুঃ-  কিান পাশ্�িা বলকছ েকর েৃষ্, আর চমৌলিী বলকছ পাশ্� বলকছ আলো রসুল চ�ািা

চমৌলিীঃ- আপশ্ন শ্ঠে েকর শুকন বলুন ঐ পাশ্� বলকছ আলো রসুল চ�ািা

চিাোশ্নঃ- আচ্ছা শ্ঠে আকছ আশ্ম শ্ঠে েকর শুকন চিশ্� চতা, (শুকন শ্নকয়) আকর শ্ে মুশ্স্ল ঐ পাশ্� বলকছ  
  চপঁয়াজ রসুন আিা 

সািুঃ-  না, বলকছ েকর েৃষ্,

চমৌলিীঃ- না, পাশ্� বলকছ আলো রসুল চ�ািা(ঝগিা েলকব) 

২য় িৃি্যঃ

১মঃ-  ও পািায় িাগো চলকগকছ চগা--------

২য়ঃ-  শ্েনু্দ মুসলমাকনর িাগো

৩য়ঃ-  শ্েনু্দ মুসলমানরা একে অপরকে িকর িকর মারকছ 

  (সেকলর প্কবি)

গ্ামবাসীঃ- (কোরাস) কেন গুজব ছিাকচ্ছন? 

  আপনারা গুজকব োন চিকবন না, 

সািুঃ-  িুল চিানার জন্য আমাকির মকি্য এেিু েথা োিাোশ্ি েকয়শ্ছল, এ�ন শ্ঠে েকয় চগকছ, 

চমৌলিীঃ- ে্যাঁ। আমার চমকয় আশ্মনাকে রক্ত শ্িকয় প্ান বাঁশ্েকয়শ্ছল সািুর চছকল পকরি। আমাকির মকি্য  
  এ�ন চোন সমস্যা চনই। কিাোশ্ন- আশ্ম সবাইকে সম্মান েশ্র, আমরা এে গাঁকয়র চলাে,   
  শ্বপকি আপকি সেকল সেকলর সাকথ থাশ্ে। এই গাঁকয় চোন আিাশ্ন্ত েকত চিব না। 

১মঃ-  োকরা ঘর পুিকল, কেউ জকল পিকল আমরা জাত চিক� সাোয্য েশ্র না, মানুষ শ্েকসকব সাোয্য  
  েশ্র। 

২য়ঃ-  আমরা জাত িম্ শ্বোর েকর শ্নকজকির ক্শ্ত েরব না, 

সবাইঃ-  (কোরাস) আর লজ্া চিকবন না, আমরা শ্মকল শ্মকি শ্ছলাম, থােব। 
 y েৃত্যাশ্ল নং- ৬/১ 

শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো এই শ্বষয়শ্ি শ্নকয় শ্বশ্িন্ন ছিা ছশ্ব সে গকল্পর বই সংগ্ে েকর চরেশ্িেকক্ এেশ্ি োয্েরী গ্ন্াগার 
মতশ্র েকর তুলকবন এবং এই সমতি বই গুশ্লকে শ্নকয় গল্প পাকঠর আসর অনুশ্ষ্ত েরকবন। আসর চিকষ িল শ্িশ্তিে 
মতামত চনওয়া েকব।  

েৃত্যাশ্ল- ৭
িৃি্য-রোব্য েৃত্যাশ্লঃ

শ্িক্ে শ্িশ্ক্োগি এমন এেশ্ি শ্িশ্ডও শ্ক্প বানাকবন চস�াকন চি�া যাকচ্ছ সমাকজ মানুকষর চয যার িম্ পালন েরকছ, 
উৎসব েরকছ। অথে প্কত্যকে অপকরর উৎসকব িম্ানুষ্াকন অংিগ্েি েরকছ। এে সম্প্রিাকয়র শ্বকিষ চোন �াবার 
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অন্য সম্প্রিাকয়র োকছ শ্প্য় েকচ্ছ। শ্নকজকির মকি্য আিান প্িান েকচ্ছ। তাকির মকি্য ঐে্য িাশ্ন্ত বজায় আকছ। 
আকলােনা েকত পাকর শ্েিাকব সমাকজ সাম্প্রিাশ্য়ে সম্প্রীশ্ত এবং ঐে্য বজায় রা�া েলকছ। একত লাি শ্ে? এই 
সম্প্রীশ্ত শ্বশ্নিত েকল শ্ে শ্ে ক্শ্ত েকত পাকর? 

উপিাবমূলঃ পশ্রবাকরর মাতা ও শ্পতার মকি্য সেজ ও শ্বশ্াসপূি্ সম্পে্ এবং শ্িশুর শ্নশ্চিত জীবনযাপন

েৃত্যাশ্ল- ৮
এ শ্বষকয় শ্িশুকির সাোকয্য মানস মানশ্েত্র মতশ্র েকর এেশ্ি সম্ভাব্য িব্দ জাল শ্নম্াি েকর শ্নকত েকব। এ�াকন সম্ভাব্য 
িকব্দর তাশ্লো চিওয়া েল। 

িব্দ জালঃ

স্বামী ্রিী সংযত আেরি, শ্বশ্াস, শ্ববাি, সম্মান, রেদ্ধা, অকেতুে, সকন্দে, শ্েৎোর, কেঁোশ্মশ্ে, শ্নরাপি, শ্নরাপতিা চবাি, 
আরাম লাি, স্বশ্তি চবাি, জীবন যাপন, আিাশ্ন্ত, সেজ, সম্পে্, শ্বশ্াস পূি্, িাশ্ন্ত পূি্, জীবন, পশ্রবার। 

 y েৃত্যাশ্ল- ৮/১ 
চয শ্িশুরা িাকলা িাকব পিকত পাকর না তাকির জন্য  এে এেশ্ি উপিাবমূলকে চেন্দ্র েকর চছাি চছাি সেজ পাঠ 
শ্িকত েকব। কস�াকন িব্দ জাল মতশ্রর সময় উপকরর উশ্লেশ্�ত িব্দ ও িব্দগুচ্ছকে যতিা সম্ভব ব্যবোর েরকত েকব। 
পাঠশ্ি েকব শ্বিতীয় চরেশ্ির উপকযাগী। বাকে্য োর পােশ্ির চবশ্ি িব্দ থােকব না। এেশ্ি উিােরি চিওয়া েল। 

সেজ পাঠঃ

উিােরি- এেিা পশ্রবার মাকন েকয়ে জন মানুষ। ও�াকন স্বামী থাকেন। ্রিী থাকেন, পুত্র েন্যা থাকেন। বৃদ্ধ বাবা 
মা থাকেন। কয যার োজ েকরন। প্কত্যকেই সংযত আেরি েকরন। কোন শ্বষকয় অকেতুে শ্েৎোর চেঁোশ্মশ্ে চনই। 
বাবা মা চে অন্যরা রেদ্ধা েকরন। সম্মান শ্িকয় েথা বকলন। স্বামী ্রিীর মকি্য অকেতুে সকন্দে চনই। শ্িকনর চিকষ 
সবাই এেসাকথ �ায়। গল্প েকর। স্বশ্তি চবাি েকর। তাকির জীবনযাত্রা সেজ ও শ্বশ্াস পূি্। কতমন চোন বি অিাশ্ন্ত 
চনই। এে েথায় শ্নশ্চিন্ত জীবন যাপন। 

 y েৃত্যাশ্ল- ৮/২
অনুরূপিাকব আকরা েকয়েশ্ি সেজপাঠ মতশ্র েকর বি বি েরক� “পঠন োড্” ততশ্র েরকত েকব। ঐ অংিগুশ্ল 
শ্বিতীয় চরেশ্ির পঠকনাপকযাগী েকব। উপকরর েৃত্যাশ্লর মতই তা ব্যবোর েরকত েকব। 

 y েৃত্যাশ্ল- ৮/৩
যশ্ি চি�া যায় শ্িশুর পঠন ক্মতা আরও নীকে, তকব মানস মানশ্েত্র চথকে উকঠ আসা শ্িশুর জানা অজানা িব্দগুশ্লকে 
বি োড্কবাকড্ সাশ্িকয় শ্িকত েকব এবং ঐ শ্িশুকে বা শ্িশুকির িলশ্িকে শ্বকিষ নজর শ্িকয় িব্দ উচ্ারকি অি্যস্ 
েরাকত েকব। এ চক্কত্র যুক্তবকি্র িব্দগুশ্লকে আলািা োকি্  িরকত েকব। যুক্ত বকি্ চোন চোন বি্ আকছ তা চিকঙ 
চিশ্�কয় শ্িকত েকব। সাকথ সাকথ শ্িক্ে শ্িশ্ক্োগনকে প্াসশ্গেে িাকব িব্দ বা িকব্দর অথ্ সরাসশ্র না বকল শ্িকয় 
আরও এেবার প্াসশ্গেে পশ্রশ্স্শ্ত অনুযায়ী চথকে বাকর বাকর উিােরি শ্িকয় তাকির মকি্য সংশ্লিষ্ট িকব্দর চবাি গকি 
তুলকত েকব এবং শ্িশুরা যাকত শ্নকজর চেষ্টায় অকথ্াদ্ধাকরর আনন্দ পায় তার ব্যবস্া েরার জন্য শ্িক্ে শ্িশ্ক্োকির 
যকথষ্ট মিয্িীল েকত েকব।  

 y েৃত্যাশ্ল- ৮/৪
িু এে শ্িকনর মকি্য  িব্দগুশ্ল রপ্ত েকল তাকির েকয়েশ্ি সেজতর পাঠ শ্িকত েকব। তার মান েকব প্থম চরেশ্ির 
চিকষর শ্িকের পাকঠর মত। িুশ্ি বা শ্তনশ্ি িব্দ সম্মশ্লত বাে্য েকব। েশ্ে্ত িব্দ বা িব্দগুশ্লকেও চস�াকন প্কয়াগ 
েরকত েকব। 
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সেজতর পাঠঃ

আমাকির পশ্রবাকর আমরা পাঁেজন। বাবা মা আশ্ম িািু আর শ্িিা। বাবা োজ েকরন চ�কত। মা বাশ্ির োজ েকরন। 
রাকত এে সকগে চ�কত বশ্স। িািু �ুব িাকলা বাকস আমাকে। গল্প বকল। কেউ �ারাপ আেরি েকর না। বকিাকির রেদ্ধা 
েশ্র। সম্মান শ্িকয় েথা বশ্ল। কেউ োউকে সকন্দে েকর না। আমাকির জীবন যাপন সেজ। িাশ্ন্তপূি্, শ্বশ্াস পূি্। 
বি অিাশ্ন্ত চনই। শ্নশ্চিত জীবন যাপন।

েৃত্যাশ্ল- ৯
সৃজনমূলে োজঃ

শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো এ শ্বষকয় শ্বশ্িন্ন ছিা বানাকত পাকরন। এেই িাকব এোশ্িে শ্বষয় বস্তু শ্নকয় ছিা শ্িশুকির সাোকয্য 
শ্বশ্িন্ন ছিা বানাকনা চযকত পাকর। শ্িশুকির মকি্য ছন্দকবাি রকয়কছ। অনুপ্াস তারা িালবাকস। �াপছািা েকলও এই 
অনুপ্াকসর প্কয়াগ েকর তাকির মকি্য মজা ও ছন্দকবাি মতশ্র েরকত েকব। অন্যশ্িকে যতিা সম্ভব েশ্ে্ত িব্দকে 
ব্যবোর েরা যায় তার চেষ্টা েরকত েকব। 

ছিা
পুিুর বাবা মা

ঝগিা েকরন রাতশ্িন
তাই চতা পুিুর 
ঘুম �াওয়া নাই 
চরাগা শ্�ন শ্�ন,

পুিু িাকব মা-বাবা চমার 
ঝগিা যশ্ি থামান

আশ্ম তকব িাশ্ন্ত চপতাম, 
চপতাম এেিু আরাম। 

 y েৃত্যাশ্ল নং- ৯/১ 
শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো এই শ্বষয়শ্ি শ্নকয় শ্বশ্িন্ন ছিা ছশ্ব সে গকল্পর বই সংগ্ে েকর চরেশ্িেকক্ এেশ্ি োয্েরী গ্ন্াগার 
মতশ্র েকর তুলকবন এবং এই সমতি বই গুশ্লকে শ্নকয় গল্প পাকঠর আসর অনুশ্ষ্ত েরকবন। আসর চিকষ িল শ্িশ্তিে 
মতামত চনওয়া েকব।  

েৃত্যাশ্ল- ১০
বশ্েশ্ব্ি্যালয় েৃত্যাশ্লঃ

সমীক্া
শ্িক্ে-শ্িশ্ক্ো ছাত্র ছাত্রীকির প্থকম তাকির শ্নকজকির বাশ্ির ও পকর প্শ্তকবশ্িকির আোর আেরি িাকলািাকব 
পয্কবক্ি েরকত বলকবন। ছাত্র ছাত্রীকির এেশ্ি তাশ্লো চিকবন। তাশ্লোর শ্বষয়গুশ্ল মাথায় চরক� ছাত্র ছাত্রীরা 
পয্কবক্ি েরকব ও চনাি বুকে শ্লক� রা�কবন। 

শ্বষয় তাশ্লোঃ
ে) সোকল ঘুম চথকে উকঠ বাশ্ির পশ্রকবি চেমন থাকে? 
�) বাবা মাকয়র আেরি
গ) বাশ্ির অন্যকির আেরি



64 

ঘ) ঝগিা শ্ববাি েয় শ্েনা
ঙ) ঝগিা েকল মনিা চেমন লাকগ, না েকল মনিা চেমন লাকগ? 
ে) প্শ্তকবিীকির সাকথ সম্পে্ চেমন। 
এই রেম েকয়েশ্ি শ্বষয় শ্নব্ােন েকর শ্িক্ে শ্িশ্ক্োরা ছাত্র ছাত্রীকির শ্ববরি প্স্তুত েরকত বলকবন।
 y েৃত্যাশ্ল নং- ১০/১ 

শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো এই শ্বষয়শ্ি শ্নকয় শ্বশ্িন্ন ছিা ছশ্ব সে গকল্পর বই সংগ্ে েকর চরেশ্িেকক্ এেশ্ি োয্েরী গ্ন্াগার 
মতশ্র েকর তুলকবন এবং এই সমতি বই গুশ্লকে শ্নকয় গল্প পাকঠর আসর অনুশ্ষ্ত েরকবন। আসর চিকষ িল শ্িশ্তিে 
মতামত চনওয়া েকব।  

েৃত্যাশ্ল- ১১
িৃি্য-রোব্য েৃত্যাশ্লঃ

শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো এমন এেশ্ি িৃি্য রোব্য ক্ীপ মতশ্র েরকত পাকরন চয�াকন এেশ্িকে চি�া যাকচ্ছ স্বামী ্রিী র সকগে 
িয়ঙ্কর েথা োিাোশ্ি েকচ্ছ। অন্য শ্িকে স্বামী ্রিী এেশ্ি চমলায় বা োকজ সন্তানকে শ্নকয় চগকছন অথবা বাশ্িকত 
আরাকম বকস গল্প েরকছন। এেশ্ি োিু্ন শ্�কল্মর আিকল মতশ্র েরকলও িাকলা েকব। এই শ্ক্পশ্ি চি�াকনার পর 
শ্িক্েশ্িশ্ক্ো শ্বষয়শ্ি শ্নকয় শ্িশুকির মকি্য আকলােনার ব্যবস্া েরকবন। তাকির মতামত জানকত োইকবন। কোন 
পশ্রবার শ্ি তাকির োকছ অকনে চবশ্ি গ্েি চযাগ্য এবং িাকলা বকল মকন েকচ্ছ এবং চেন তা শ্নকয় তারা িলগত 
মতামত চপি েরকব। মতামত িাকনর সময় তারা যাকত সংশ্লিষ্ট িব্দগুশ্ল ব্যবোর েরকত পাকর চস শ্িকে শ্িক্ে 
শ্িশ্ক্ো নজর রা�কবন। 

েৃত্যাশ্ল- ১২
মূল পাঠ্যাংকির োজঃ

এরপর শ্িক্ে-শ্িশ্ক্োরা মূল পাঠ্যাংকির প্িান প্িান িব্দ ও িব্দগুচ্ছগুশ্লকে োকি্র মাি্যকম শ্িক্াথ্ীকির উচ্ারি 
েরকত চিকবন এবং প্শ্তশ্ি িব্দ শ্নকয় উিােরি শ্িকয় তাকির অকথ্াদ্ধাকর সাোয্য েরকবন।

িব্দ জালঃ

েূজকন, কবকঘাকর, িুং িাং, আজান, শ্সয়ারাম, আরাম, শ্ঠেঠাে, কনকে ওকঠ, ঘুম চিকগে, ঘুমিকর

 y েৃত্যাশ্ল- ১২/১
এবার শ্িক্ে শ্িশ্ক্োগি েশ্বতাশ্িকে সেজ ও সংশ্ক্প্ত েকর মতশ্র েকর শ্িক্াথ্ীকির পিকত চিকবন। 

এেশ্ি শ্িশুর  ঘুম চিকঙকছ পাশ্�র ডাকে(েূজন)। বাবা ,মা আকছ পাকি।পাকির ঘকর আকছ শ্জশ্জ  চয পাকির ঘকর 
ঘুমাকচ্ছ।অন্য শ্িেকথকে শ্সয়ারাম আর আজাকনর সুর শুনকছ চস।�ুব িাকলা লাগকছ । মকন মকন আনন্দ লাগকছ। 
আরামকবাি েরকছ  

 y েৃত্যাশ্ল- ১২/২ 
এবার শ্িক্ে মিাই মূল েশ্বতাশ্ি যাকত শ্িশুরা শ্নকজ শ্নকজ পিকত পাকর তার জন্য ব্যবস্া চনকবন। 
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(৮)

মন চেমকনর গল্প
এই গকল্প এেশ্ি চমঘলা শ্িকনর বি্না আকছ। এমনই শ্িকন এেশ্ি শ্িশুর িাকলা লাগা মন্দ লাগা শ্বষয়শ্ি এ�াকন 
গুরুত্বপূি্। গল্পশ্ি চথকে শ্তনশ্ি উপিাবমূল পাওয়া চযকত পাকর। 

ে) কমঘলা ছুশ্ির শ্িকন গ্াম ও িেকরর মকি্য পাথ্ে্য
�) সূয্ – গাছ – চক্াকরাশ্�ল এই প্শ্ক্রয়া শ্নকয় শ্িশুর অশ্িজ্ঞতা
গ) ঋতু সম্পকে্ সেজ িারিা- বষ্া ও িরৎ এর পাথ্ে্য ও শ্মল

উপিাবমূলঃ চমঘলা ছূশ্ির শ্িকন গ্াম ও িেকরর মকি্য পাথ্ে্য

েৃত্যাশ্ল- ১
এ শ্বষকয় শ্িশুকির সাোকয্য মানস মানশ্েত্র মতশ্র েকর এেশ্ি সম্ভাব্য িব্দ জাল শ্নম্াি েকর শ্নকত েকব। এ�াকন সম্ভাব্য 
িকব্দর তাশ্লো চিওয়া েল

িব্দ জালঃ

চমঘলা আোি, বািল ছুশ্ি, আনন্দ, মুশ্ক্ত, যা ইকচ্ছ তাই েরা, এেলা আশ্মর আনন্দ, শ্নকজর মত থাো, মন পাশ্�র 
মত ওকি, বধু্কির সকগে গল্প, করশ্ন চড। 

 y েৃত্যাশ্ল- ১/১
চয শ্িশুরা িাকলা িাকব পিকত পাকর না তাকির জন্য  এে এেশ্ি উপ িাবমূলকে চেন্দ্র েকর চছাি চছাি সেজ পাঠ 
শ্িকত েকব। কস�াকন িব্দ জাল মতশ্রর সময় উপকরর উশ্লেশ্�ত িব্দ ও িব্দগুচ্ছকে যতিা সম্ভব ব্যবোর েরকত েকব। 
পাঠশ্ি েকব শ্বিতীয় চরেশ্ির উপকযাগী। বাকে্য োর পােশ্ির চবশ্ি িব্দ থােকব না। এেশ্ি উিােরি চিওয়া েল। 

সেজ পাঠঃ

�ুব বৃশ্ষ্ট পিকছ, বষ্াোকল চবশ্ি বৃশ্ষ্ট েয়। আজ তবু সু্কল চযকত েকলা। আোি োকলা েকর একসকছ, মাকঝ মাকঝ 
চমঘ ডােকছ। ক�লকত ইচ্ছা েরকছ, সু্ল বাস চথকে আোি চিক� মন উিাস েল, মকন েকলা মাঝপকথই চনকম যাই। 
সু্কল চযকতই বৃশ্ষ্ট শুরু েকর, কমকঘর গজ্ন, সু্কলর বাগাকন �ুল তুলকত শ্গকয় শ্িজলাম।

পকররশ্িন, কবি চজাকর বৃশ্ষ্ট পিকছ। সু্কল চগলাম না। বধু্রা শ্মকল েিুইিাশ্ত েরলাম। মাকয়রা চরঁকি শ্িকলন। বধু্রা 
শ্মকল চততুল মা�া চ�লাম।  েত আনন্দ েল। 

 y েৃত্যাশ্ল- ১/২
অনুরূপিাকব আকরা েকয়েশ্ি সেজপাঠ মতশ্র েকর বি বি েরক� “পঠন োড্” ততশ্র েরকত েকব। ঐ অংিগুশ্ল 
শ্বিতীয় চরেশ্ির পঠকনাপকযাগী েকব। উপকরর েৃত্যাশ্লর মতই তা ব্যবোর েরকত েকব। 

 y েৃত্যাশ্ল- ১/৩
যশ্ি চি�া যায় শ্িশুর পঠন ক্মতা আরও নীকে, তকব মানস মানশ্েত্র চথকে উকঠ আসা শ্িশুর জানা অজানা িব্দগুশ্লকে 
বি োড্কবাকড্ সাশ্িকয় শ্িকত েকব এবং ঐ শ্িশুকে বা শ্িশুকির িলশ্িকে শ্বকিষ নজর শ্িকয় িব্দ উচ্ারকি অি্যস্ 
েরাকত েকব। এ চক্কত্র যুক্তবকি্র িব্দগুশ্লকে আলািা োকি্  িরকত েকব। যুক্ত বকি্ চোন চোন বি্ আকছ তা চিকঙ 
চিশ্�কয় শ্িকত েকব। সাকথ সাকথ শ্িক্ে শ্িশ্ক্োগনকে প্াসশ্গেে িাকব িব্দ বা িকব্দর অথ্ সরাসশ্র না বকল শ্িকয় 
আরও এেবার প্াসশ্গেে পশ্রশ্স্শ্ত অনুযায়ী চথকে বাকর বাকর উিােরি শ্িকয় তাকির মকি্য সংশ্লিষ্ট িকব্দর চবাি গকি 
তুলকত েকব এবং শ্িশুরা যাকত শ্নকজর চেষ্টায় অকথ্াদ্ধাকরর আনন্দ পায় তার ব্যবস্া েরার জন্য শ্িক্ে শ্িশ্ক্োকির 
যকথষ্ট মিয্িীল েকত েকব।  
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 y েৃত্যাশ্ল- ১/৪
িু এে শ্িকনর মকি্য  িব্দগুশ্ল রপ্ত েকল তাকির েকয়েশ্ি সেজতর পাঠ শ্িকত েকব। তার মান েকব প্থম চরেশ্ির 
চিকষর শ্িকের পাকঠর মত। িুশ্ি বা শ্তনশ্ি িব্দ সম্মশ্লত বাে্য েকব। েশ্ে্ত িব্দ বা িব্দগুশ্লকেও চস�াকন প্কয়াগ 
েরকত েকব। 

এেশ্ি উিােরি চিওয়া েলঃ

সেজতর পাঠঃ

বৃশ্ষ্ট পিকছ। আজ আর ইসু্ল নয়। এেলা থােকত িাকলা লাগকছ। ছশ্ব আঁেব। কমকঘর ছশ্ব। অ�াকন িুকিা বে উিকছ 
তার ছশ্ব। নারকেল গাছ োওয়ায় িুলকছ তারও ছশ্ব। এেিা ডাইশ্র আকছ। ছিা শ্ল�ব। 'জল' এর সকগে 'েল' এ�াকন 
চমলাব। োগকজর চনৌো বানাব। গশ্ল শ্িকয় জল বইকছ। এ�াকন চছকি চিব চনৌো। ও চেকল িুকল যাকব। আশ্ম সাকথ 
সাকথ োিব িালান শ্িকয়। রমা, শ্মনু আর স্বপ্া একল চ�লব। লুড, কোর পুশ্লি- েী মজা েকব সারাশ্িন। 

 y েৃত্যাশ্ল- ১/৫
এই িাকব আরও েকয়েশ্ি সেজতর পাঠ মতশ্র েরকত েকব এবং চবশ্ি শ্পশ্ছকয় পিা শ্িশুকির মকি্য প্কয়াগ েরকত 
েকব।  

েৃত্যাশ্ল- ২
বশ্েশ্ব্ি্যালয় েৃত্যাশ্লঃ

ছাত্রছাত্রীরা এেশ্ি চমঘলা ছুশ্ির শ্িন শ্নকয় শ্নকজকির মকি্য আলাপ আকলােনা েরকব এবং অশ্িজ্ঞতার আিান প্িান 
েরকব।

শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো এ শ্বষকয় শ্েছু প্াসশ্গেে শ্নকি্ি শ্িকয় চিকবনঃ-

চযমনঃ-

ে) কতামার চমঘলা শ্িন চেমন লাকগ?
�) কোনিা চবশ্ি িাকলা লাকগ? করৌদ্জ্জ্বল শ্িন নাশ্ে চমঘলা শ্িন
গ) কতামার অশ্িজ্ঞতার েথা বকলা, ছুশ্ির শ্িন- আোকি �ুব চমঘ েকরকছ- শ্ে েরশ্ছকল? শ্ে শ্ে েরকত 
ইকচ্ছ েরশ্ছকলা?
ঘ) মনিা চেমন লাগশ্ছল? এমন শ্িকন বাশ্িকত তুশ্ম এো শ্ছকল ত�ন চেমন চলকগশ্ছল? ইত্যাশ্ি। 

শ্িক্ে-শ্িশ্ক্ো ছাত্র-ছাত্রীকির প্থকম এেশ্ি চমঘলা শ্িন বাশ্িকত বকস �ুব িাকলা িাকব পয্কবক্ি েরকত বলকবন। 
চমঘলা শ্িকন প্েৃশ্তর অবস্া। গাছ, আোি চেমন চি�কত লাকগ। মকনর অবস্া চেমন েয় শ্ে েরকত ইকচ্ছ েকর 
ইত্যাশ্ি শ্নকয় ছশ্ব আঁেকত বলকবন। 

েৃত্যাশ্ল- ৩
সৃজনমূলে োজঃ

শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো এ শ্বষকয় শ্বশ্িন্ন ছিা বানাকত পাকরন। এেই িাকব এোশ্িে শ্বষয় বস্তু শ্নকয় ছিা শ্িশুকির সাোকয্য 
শ্বশ্িন্ন ছিা বানাকনা চযকত পাকর। শ্িশুকির মকি্য ছন্দকবাি রকয়কছ। অনুপ্াস তারা িালবাকস। �াপছািা েকলও এই 
অনুপ্াকসর প্কয়াগ েকর তাকির মকি্য মজা ও ছন্দকবাি মতশ্র েরকত েকব। অন্যশ্িকে যতিা সম্ভব েশ্ে্ত িব্দকে 
ব্যবোর েরা যায় তার চেষ্টা েরকত েকব। 
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বািল শ্িকনর ছুশ্ি ও আনন্দ 
বািল শ্িকনর ছুশ্ি 
আনকন্দকত মাশ্ত

বধু্রা সব চ�লা চ�লা
েলকছ �ুনসুশ্ি 

প্শ্তশ্িনোর োজ 
চনই চতা শ্েছু আজ
বাঁিা শ্নকষি নাই

েরব যা ইকচ্ছ তাই
মাকঝ মাকঝ মনিা আমার

েরকছ চেমন িার
এমন শ্িন শ্�কর েকব
আসকব চয আবার। 

ব্যাকঙর ডাে ঘ্যানর ঘ্যান 
শ্িকজ োে ো-ো 
মশ্তি েশ্র বধু্রা সব 
থােব চেন এো। 

 y েৃত্যাশ্ল নং- ৩/১ 
শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো এই শ্বষয়শ্ি শ্নকয় শ্বশ্িন্ন ছিা ছশ্ব সে গকল্পর বই সংগ্ে েকর চরেশ্িেকক্ এেশ্ি োয্েরী গ্ন্াগার 
মতশ্র েকর তুলকবন এবং এই সমতি বই গুশ্লকে শ্নকয় গল্প পাকঠর আসর অনুশ্ষ্ত েরকবন। আসর চিকষ িল শ্িশ্তিে 
মতামত চনওয়া েকব।  

েৃত্যাশ্ল- ৪
িৃি্য রোব্য ক্ীপঃ

শ্িক্ে শ্িশুকির পাকঠ আগ্েী েকর তুলকত এেশ্ি শ্িশ্ডও শ্িজুয়াল শ্ক্কপর সাোয্য চনকবন। বৃশ্ষ্টমু�র শ্িকনর নানা 
মজার ছশ্ব তুকল িকর ওকির পাশ্ি্ চে আনন্দিায়ে েকর তুলকবন। গ্াকমর বৃশ্ষ্ট ও িেকরর বৃশ্ষ্টর ছশ্ব চিশ্�কয় তুলনা 
েরকত চিকবন। কি�কবন সবাই চযন েথা বকল।  েথার মাকঝ নতুন িব্দ গুকলাকে বাকর বাকর শুশ্নকয় ওকির গল্প পাকঠ 
আগ্েী েকর তুলকবন। 

উপিাবমূলঃ সূয্ – গাছ – চক্াকরাশ্�ল 

েৃত্যাশ্ল- ৫
এ শ্বষকয় শ্িশুকির সাোকয্য মানস মানশ্েত্র মতশ্র েকর এেশ্ি সম্ভাব্য িব্দ জাল শ্নম্াি েকর শ্নকত েকব। এ�াকন সম্ভাব্য 
িকব্দর তাশ্লো চিওয়া েল

িব্দ জালঃ

সূয্, গাছ, কক্াকরাশ্�ল, সবুজ পাতা, জল, করাি/আকলা, সাকলােসংকলিষ, জলীয় রসি, রান্নাঘর মূল োন্ �শ্নজ পিাথ্

 y েৃত্যাশ্ল– ৫/১
চয শ্িশুরা িাকলা িাকব পিকত পাকর না তাকির জন্য  এে এেশ্ি উপ িাবমূলকে চেন্দ্র েকর চছাি চছাি সেজ পাঠ 
শ্িকত েকব। কস�াকন িব্দ জাল মতশ্রর সময় উপকরর উশ্লেশ্�ত িব্দ ও িব্দগুচ্ছকে যতিা সম্ভব ব্যবোর েরকত েকব। 
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পাঠশ্ি েকব শ্বিতীয় চরেশ্ির উপকযাগী। বাকে্য োর পােশ্ির চবশ্ি িব্দ থােকব না। এেশ্ি উিােরি চিওয়া েল। 

সেজ পাঠঃ

সূয্ আমাকির আকলা চিয়। গাকছর পাতায় আকছ চক্াকরাশ্�ল। গাছকে সূকয্র আকলা সংগ্ে েরকত সাোয্য েকর। মাশ্ি 
চথকে  জলীয় রসি োন্ চবকয় চপঁছায় পাতায়। কস�াকন ঘকি রান্না পব্। তারপর সব �াি্য ছশ্িকয় পকি গাকছর 
িরীকর। এই প্শ্ক্রয়াকে বকল সাকলােসংকলিষ। 

 y েৃত্যাশ্ল– ৫/২
অনুরূপিাকব আকরা েকয়েশ্ি সেজপাঠ মতশ্র েকর বি বি েরক� “পঠন োড্” ততশ্র েরকত েকব। ঐ অংিগুশ্ল 
শ্বিতীয় চরেশ্ির পঠকনাপকযাগী েকব। উপকরর েৃত্যাশ্লর মতই তা ব্যবোর েরকত েকব। 

 y েৃত্যাশ্ল– ৫/৩
যশ্ি চি�া যায় শ্িশুর পঠন ক্মতা আরও নীকে, তকব মানস মানশ্েত্র চথকে উকঠ আসা শ্িশুর জানা অজানা িব্দগুশ্লকে 
বি োড্কবাকড্ সাশ্িকয় শ্িকত েকব এবং ঐ শ্িশুকে বা শ্িশুকির িলশ্িকে শ্বকিষ নজর শ্িকয় িব্দ উচ্ারকি অি্যস্ 
েরাকত েকব। এ চক্কত্র যুক্তবকি্র িব্দগুশ্লকে আলািা োকি্  িরকত েকব। যুক্ত বকি্ চোন চোন বি্ আকছ তা চিকঙ 
চিশ্�কয় শ্িকত েকব। সাকথ সাকথ শ্িক্ে শ্িশ্ক্োগনকে প্াসশ্গেে িাকব িব্দ বা িকব্দর অথ্ সরাসশ্র না বকল শ্িকয় 
আরও এেবার প্াসশ্গেে পশ্রশ্স্শ্ত অনুযায়ী চথকে বাকর বাকর উিােরি শ্িকয় তাকির মকি্য সংশ্লিষ্ট িকব্দর চবাি গকি 
তুলকত েকব এবং শ্িশুরা যাকত শ্নকজর চেষ্টায় অকথ্াদ্ধাকরর আনন্দ পায় তার ব্যবস্া েরার জন্য শ্িক্ে শ্িশ্ক্োকির 
যকথষ্ট মিয্িীল েকত েকব।  

 y েৃত্যাশ্ল– ৫/৪
িু এে শ্িকনর মকি্য  িব্দগুশ্ল রপ্ত েকল তাকির েকয়েশ্ি সেজতর পাঠ শ্িকত েকব। তার মান েকব প্থম চরেশ্ির 
চিকষর শ্িকের পাকঠর মত। িুশ্ি বা শ্তনশ্ি িব্দ সম্মশ্লত বাে্য েকব। েশ্ে্ত িব্দ বা িব্দগুশ্লকেও চস�াকন প্কয়াগ 
েরকত েকব। 

এেশ্ি উিােরি চিওয়া েলঃ

সেজতর পাঠঃ

গাকছর পাতা সবুজ। সবুজ মাকনই ও�াকন চক্াকরাশ্�ল। সূয্ আকলা চিয়, কিেি চথকে রস িাকন গাছ। কসই রস োন্ 
শ্িকয় চপঁছায় পাতায়। তারপর রান্না েকল। আকলা, রস ও চক্াকরাশ্�ল �াি্য ছশ্িকয় পকি গাকছর িরীকর। এিাই 
সাকলােসংকলিষ। 

 y েৃত্যাশ্ল- ৫/৫
এই িাকব আরও েকয়েশ্ি সেজতর পাঠ মতশ্র েরকত েকব এবং চবশ্ি শ্পশ্ছকয় পিা শ্িশুকির মকি্য প্কয়াগ েরকত 
েকব।  

েৃত্যাশ্ল- ৬
বশ্েশ্ব্ি্যালয় েূূত্যাশ্লঃ

গাকছর সাকলােসংকলিকষ চক্াকরাশ্�কলর িূশ্মো শ্বষয়শ্ির িারিা মতরীর জন্য শ্িক্ে/শ্িশ্ক্ো ছাত্র-ছাত্রীকির োকত 
েলকম েকয়েশ্ি পরীক্া েরাকত পাকরন। পরীক্া পয্কবক্ি ও চিকষ শ্সদ্ধান্ত গ্েি সমূ্পি্ প্শ্ক্রয়াশ্ি চিকষ ছাত্র-ছাত্রী 
চনাি বুকে শ্ল�কব। 

পরীক্া-

(ে) িকবর গাছকে সূয্াকলাে চথকে িূকর রা�া। 
(�) গাকছর পাতার মাঝ�াকন োপি/োগকজর শ্ক্প শ্িকয় আিোকনা। 
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উিয় চক্কত্রই ছাত্র-ছাত্রী িাকলািাকব পয্কবক্ি েরকব। িু রেম পশ্রশ্স্শ্তকতই শ্ে শ্ে পশ্রবত্ন েকচ্ছ লক্্য েরকব 
শ্িক্ে-শ্িশ্ক্োর সাোকয্য চেন এই পশ্রবত্ন শ্নকয় শ্বষকয় চরেিীেকক্ আকলােনা েরা েকব।       

েৃত্যাশ্ল- ৭
সৃজনমূলে োজঃ

শ্বষয়শ্ি শ্নকয় শ্িক্ে/শ্িশ্ক্োরা শ্িশুকির ছশ্ব আঁেকত বলকবন। শ্বষয়শ্ি মাথায় চরক� চয যার মকতা েকর যাকত 
আঁেকত পাকর তার জন্য উৎসাশ্েত েরকত েকব। এ চক্কত্র শ্ননেশ্লশ্�ত শ্বষয়শ্ি শ্নকয় ছশ্ব আঁো চযকত পাকর।  

 y েৃত্যাশ্ল নং- ৭/১ 
শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো এই শ্বষয়শ্ি শ্নকয় শ্বশ্িন্ন ছিা ছশ্ব সে গকল্পর বই সংগ্ে েকর চরেশ্িেকক্ এেশ্ি োয্েরী গ্ন্াগার 
মতশ্র েকর তুলকবন এবং এই সমতি বই গুশ্লকে শ্নকয় গল্প পাকঠর আসর অনুশ্ষ্ত েরকবন। আসর চিকষ িল শ্িশ্তিে 
মতামত চনওয়া েকব।  

েৃত্যাশ্ল- ৮
িৃি্য রোব্য ক্ীপঃ

এমন এেশ্ি শ্িশ্ডও ক্ীপ মতশ্র েরকত েকব চয�াকন সুন্দর িাকব িরা আকছ সাকলােসংকলিষ। উপযুক্ত িব্দ ব্যবোর 
েরকত েকব যাকত শ্িশুর িারনার সকগে ঐ িব্দগুকলা তারা শ্িক� চ�লকত পাকর। 

উপিাবমূলঃ ঋতু সম্পকে্ সেজ িারিা- 

েৃত্যাশ্ল- ৯
এ শ্বষকয় শ্িশুকির সাোকয্য মানস মানশ্েত্র মতশ্র েকর এেশ্ি সম্ভাব্য িব্দ জাল শ্নম্াি েকর শ্নকত েকব। এ�াকন সম্ভাব্য 
িকব্দর তাশ্লো চিওয়া েল

িব্দ জালঃ

ঋতু মবশ্েত্র¨, গ্ীমে, প্েন্ গরম, অশ্বরোম বৃশ্ষ্ট, বষ্া, শ্িশ্ির, শ্েকমল োওয়া, কেমন্ত, পাো িান, েুয়ািা, েঙ্ককন ঠাণ্ডা, 
িীত, জুবুথুবু, িশ্�কনর বাতাস, নতুন পাতা, �ুল

 y েৃত্যাশ্ল- ৯/১
চয শ্িশুরা িাকলা িাকব পিকত পাকর না তাকির জন্য  এে এেশ্ি উপ িাবমূলকে চেন্দ্র েকর চছাি চছাি সেজ পাঠ 
শ্িকত েকব। কস�াকন িব্দ জাল মতশ্রর সময় উপকরর উশ্লেশ্�ত িব্দ ও িব্দগুচ্ছকে যতিা সম্ভব ব্যবোর েরকত েকব। 
পাঠশ্ি েকব শ্বিতীয় চরেশ্ির উপকযাগী। বাকে্য োর পােশ্ির চবশ্ি িব্দ থােকব না। এেশ্ি উিােরি চিওয়া েল। 

সেজ পাঠঃ

ছয় ঋতু , ছয় োল। গরম োল, গ্ীমে। িারুন গরম। মানুষ োঁশ্পকয় ওকঠ। এরপর আকস বষ্া। গুকমাি শ্েন্তু অশ্বরোম 
বৃশ্ষ্ট। এই জকলই োষ েয় বাংলায়। এরপর আকস িরৎ। পুকজার মাস। পাতায় পাতায় শ্িশ্ির। শ্েম পকি। এবার 
আকস চেমন্ত। েুয়ািা আর শ্েকমল োওয়া। তারকপ্ই িীত। েনেকন ঠাণ্ডা। িীকত জুবুথুবু। এরপর আকস িশ্�কনর অল্প 
গরম োওয়া। গাকছ গাকছ নতুন পাতা। আরাম আর িাকলালাগা। 

 y েৃত্যাশ্ল- ৯/২
অনুরূপিাকব আকরা েকয়েশ্ি সেজপাঠ মতশ্র েকর বি বি েরক� “পঠন োড্” ততশ্র েরকত েকব। ঐ অংিগুশ্ল 
শ্বিতীয় চরেশ্ির পঠকনাপকযাগী েকব। উপকরর েৃত্যাশ্লর মতই তা ব্যবোর েরকত েকব। 
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 y েৃত্যাশ্ল- ৯/৩
যশ্ি চি�া যায় শ্িশুর পঠন ক্মতা আরও নীকে, তকব মানস মানশ্েত্র চথকে উকঠ আসা শ্িশুর জানা অজানা িব্দগুশ্লকে 
বি োড্কবাকড্ সাশ্িকয় শ্িকত েকব এবং ঐ শ্িশুকে বা শ্িশুকির িলশ্িকে শ্বকিষ নজর শ্িকয় িব্দ উচ্ারকি অি্যস্ 
েরাকত েকব। এ চক্কত্র যুক্তবকি্র িব্দগুশ্লকে আলািা োকি্ িরকত েকব। যুক্ত বকি্ চোন চোন বি্ আকছ তা চিকঙ 
চিশ্�কয় শ্িকত েকব। সাকথ সাকথ শ্িক্ে শ্িশ্ক্োগনকে প্াসশ্গেে িাকব িব্দ বা িকব্দর অথ্ সরাসশ্র না বকল শ্িকয় 
আরও এেবার প্াসশ্গেে পশ্রশ্স্শ্ত অনুযায়ী চথকে বাকর বাকর উিােরি শ্িকয় তাকির মকি্য সংশ্লিষ্ট িকব্দর চবাি গকি 
তুলকত েকব এবং শ্িশুরা যাকত শ্নকজর চেষ্টায় অকথ্াদ্ধাকরর আনন্দ পায় তার ব্যবস্া েরার জন্য শ্িক্ে শ্িশ্ক্োকির 
যকথষ্ট মিয্িীল েকত েকব।  

 y েৃত্যাশ্ল- ৯/৪
সেজতর পাঠঃ

ছিা ঋতু। তবুও চসানার িাকলা আকগ িীত োল। োশ্রশ্িকে গাঁিা, ডাশ্লয়া েত �ুল েয়। েমলাকলবু চ�কত িালবাকস 
চস। কছালা গুি শ্িকয় রুশ্ি চ�কত �ুব িাকলা লাকগ তার। তাই িীকতর েন েকন োওয়া তার চবি মজাই লাকগ।  

িু এে শ্িকনর মকি্য  িব্দগুশ্ল রপ্ত েকল তাকির েকয়েশ্ি সেজতর পাঠ শ্িকত েকব। তার মান েকব প্থম চরেশ্ির 
চিকষর শ্িকের পাকঠর মত। িুশ্ি বা শ্তনশ্ি িব্দ সম্মশ্লত বাে্য েকব। েশ্ে্ত িব্দ বা িব্দগুশ্লকেও চস�াকন প্কয়াগ 
েরকত েকব। 

এেশ্ি উিােরি চিওয়া েলঃ

 y েৃত্যাশ্ল- ৯/৫
এই িাকব আরও েকয়েশ্ি সেজতর পাঠ মতশ্র েরকত েকব এবং চবশ্ি শ্পশ্ছকয় পিা শ্িশুকির মকি্য প্কয়াগ েরকত 
েকব।  

েৃত্যাশ্ল- ১০
বশ্েশ্ব্ি্যালয় েৃত্যাাশ্লঃ

শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো ছাত্রছাত্রীকির ছয় ঋতু শ্নকয় তাকির শ্বকিষ অশ্িজ্ঞতা চনািবুকে িরকত বলকবন। এজন্য ছয়শ্ি িল 
মতশ্র েকর শ্িকত পাকরন। আোি, মাশ্ি, বাতাস, গাছপালা, �ুল �ল এবং মানুকষর অবস্া শ্নকয় শ্রকপাি্ মতশ্র েরকত 
বলকবন।

েৃত্যাশ্ল- ১১
সৃজনমূলে োজঃ

শ্িক্ে মিাই শ্বশ্িন্ন ঋতু শ্নকয় গাকনর অনুষ্ান েরকবন। রবীন্দ্রনাকথর জনশ্প্য় ঋতু শ্িশ্তিে গাকনর িু-এে লাইন 
শ্নকয় চোলাজ েকর এই পাঠশ্ি সুন্দর িাকব সম্পন্ন েরকত পাকরন। 

েৃত্যাশ্ল- ১২
িৃি্য-রোব্য েৃত্যাশ্লঃ

শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো ঋতু সম্পকে্ এেশ্ি অশ্ডও শ্িশ্ডও ক্ীপ চি�াকত পাকরন। ঋতু শ্নকয় আকলােনার সময় সংশ্লিষ্ট িব্দগুশ্ল 
আকলােনা েরকত পাকরন।
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েৃত্যাশ্ল- ১৩
মূল পাঠ্যাংকির োজঃ

এরপর শ্িক্ে-শ্িশ্ক্োরা মূল পাঠ্যাংকির প্িান প্িান িব্দ ও িব্দগুচ্ছগুশ্লকে োকি্র মাি্যকম শ্িক্াথ্ীকির উচ্ারি 
েরকত চিকবন এবং প্শ্তশ্ি িব্দ শ্নকয় উিােরি শ্িকয় তাকির অকথ্াদ্ধাকর সাোয্য েরকবন।   

িব্দ েে্াঃ

শ্বশ্ষ্ট (বৃশ্ষ্ট) কমঘলা আোি, আঁিার, আওয়াজ, পতাো, বারান্দা, জরুশ্র, শ্িশ্�ন, করাদুের, কক্াকরাশ্�ল, ক্াশ্ন্ত, শ্নচিয়, 
রাতিা, আচিয্, শ্িকনর চবলা, িুকলা িরা, বৃশ্ষ্ট বািলার, িবিকব, পরপর, �ুশ্ি �ুশ্ি, িাশ্র িাশ্র, েকবা েকবা, শ্মশ্ষ্ট শ্মশ্ষ্ট, 
উিাস উিাস, অল্প অল্প, কিৌিাকিৌশ্ি

 y েৃত্যাশ্ল- ১৩/১
এবার শ্িক্ে শ্িশ্ক্োগি গল্পশ্িকে সেজ ও সংশ্ক্প্ত েকর মতশ্র েকর শ্িক্াথ্ীকির পিকত চিকবন।  

বৃশ্ষ্ট িীষি িাকলা লাকগ রুবাইকয়র। বৃশ্ষ্ট েকল গাকছর আনন্দ পায়। তারা সব মাথা তুকল িাঁিায়। ক্াসরুকম জালনা 
শ্িকয় আোকি তাোকলই মন েকল যায় রুবাইকয়র অকনে িূর। শ্েন্তু বৃশ্ষ্টর পকি শ্েন্তু পকি না য�ন ত�ন মকন শ্মশ্ষ্ট 
শ্মশ্ষ্ট িাব অনুিব েকর োরশ্িকে।

গরমোকল চরাদুেকর গাছপালাকে অকনে শ্নকতিজ লাকগ। গাকছরা ছায়া িরা শ্িন চযমন পছন্দ েকর চতমশ্ন চরাদুের ও 
সূকয্র আকলাকত চক্াকরাশ্�ল মতশ্র েকর।

ছায়াঘন শ্িকন ক্াকস আকলা জ্বালাকত েয় ত�ন মন েকল যায় অন্য �াকন। েলোতা িেকর বন জগেল চনই, তবুও মন 
আনমনা। কছািমামুর চিওয়া �াতায় শ্ল�কত শুরু েরকলা। স্বািীনতা শ্িবস পালকনর েথা। পতাোর উপর শ্িকয় এেিল 
িবিকব সািা পাশ্� উকি চগল, মকন েকলা পতাো ওিাকনাকে ওরা স্যালুি েরকলা। সুন্দর শ্েশ্েরশ্মশ্ের েকর ওরা েকল 
চগল। এই িব্দ েকলা পাশ্�র েুজন। এই েথা বকল �াতা চল�া বধ্ েরকলা। ছুশ্ি শ্ছল সবার। রুবাইকয়র সু্কল সব 
সময় মজা েয়। কস�াকন গান চ�লা আর গাকনর েথা মকন েকলা। 

এর পর পাঠ্য বই এর মূল পাঠশ্ি পাকঠর উকি্যাগ শ্নকত েকব। 

 y েৃত্যাশ্ল- ১৩/২ 
এরপর শ্িক্ে-শ্িশ্ক্োরা মূল পাঠ্যাংকির প্িান প্িান িব্দ ও িব্দগুচ্ছগুশ্লকে োকি্র মাি্যকম শ্িক্াথ্ীকির উচ্ারি 
েরকত চিকবন এবং প্শ্তশ্ি িব্দ শ্নকয় উিােরি শ্িকয় তাকির অকথ্াদ্ধাকর সাোয্য েরকবন।
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(৯)

চে শ্ছকলন ঈিপ

এই গল্পশ্ি ঈিপ সম্পকে্ চল�া। এ�াকন এেশ্ি িাবমূল রকয়কছ।  

উপিাবমূলঃ জীবকনর নানান ঘিনা পয্কবক্ি ও তার চথকে জীবকনর পাঠ উপলশ্ধি। 

েৃত্যাশ্ল- ১
এ শ্বষকয় শ্িশুকির সাোকয্য মানস মানশ্েত্র মতশ্র েকর এেশ্ি সম্ভাব্য িব্দ জাল শ্নম্াি েকর শ্নকত েকব। এ�াকন সম্ভাব্য 
িকব্দর তাশ্লো চিওয়া েলঃ

িব্দ জালঃ

দ্রুত গশ্ত, অবজ্ঞা, শ্নকজকে বি িাবা, িীর গশ্ত, শ্নকজর সংেকল্প অিুি, তিয্, তনশ্তেগুি, িয়া মায়া, েৃতজ্ঞতা, রেদ্ধা 
িশ্ক্ত, বধু্ত্ব, সােস, সেকযাশ্গতা, কসানার শ্ডম, কলাি, আরও োই, িামী, অবাতিব, রা�াল ও বাঘ, শ্মথ্যা েথা, ঘাকি 
েিা, কলাে চে িুল িাবাকনা, মজা পাওয়া, িয় চি�াকনা, সত্য নীশ্ত েথা।           

 y েৃত্যাশ্ল নং- ১/১
চয শ্িশুরা িাকলা িাকব পিকত পাকর না তাকির জন্য  এে এেশ্ি উপ িাবমূলকে চেন্দ্র েকর চছাি চছাি সেজ পাঠ 
শ্িকত েকব। কস�াকন িব্দ জাল মতশ্রর সময় উপকরর উশ্লেশ্�ত িব্দ ও িব্দগুচ্ছকে যতিা সম্ভব ব্যবোর েরকত েকব। 
পাঠশ্ি েকব শ্বিতীয় চরেশ্ির উপকযাগী। বাকে্য োর পােশ্ির চবশ্ি িব্দ থােকব না। শ্তনশ্ি উিােরি চিওয়া েলঃ----

সেজ পাঠ

১ম গল্পঃ 

সু্কল চিৌি প্শ্তকযাশ্গতা। অকনকে নাম শ্িল। শ্বিাল, োঠকবিাশ্ল, োে, েচ্ছপ, �রকগাি এবং আরও অকনকে। শ্েছু 
িূর শ্গকয়, শ্বিাল অন্য শ্িকে েকল চগল, োে, উকি চগল, োঠকবিাশ্ল গাকছ উকঠ পিল। �রকগাি বলল আশ্ম ই 
শ্জতব। েচ্ছপ চতা পারকবই না। এই বকল �রকগাি এেিা গাকছর তলায় ঘুশ্মকয় পিল। েচ্ছপ িীকর িীকর েলকত 
থােল। কস জাকন চস িীকর েকল তাই না চথকম েলকত থােল। �রকগাি ঘুম চথকে উকঠ চি�ল চেউ চনই আকি পাকি। 
শ্েন্তু চপঁকছ চি�ল েচ্ছকপর োকত চমকডল।



73

নীশ্ত েথা- তিয্ িরকল জয় েকবই। 

শ্বিতীয় গল্পঃ  

এে োষী শ্ছল। পকথ েুশ্িকয় চপল এে োঁস। োঁসশ্ি  শ্েছুশ্িন বাকি চসানার শ্ডম শ্িল। োশ্ষ চবজায় �ুশ্ি েল। শ্ডম 
চবকে অকনে পয়সা চপল। োঁস চরাজ চসানার শ্ডম চিয় আর োশ্ষ চবকে চিয়। এ�ন তার অকনে িাো েকয়কছ। িীকর 
িীকর চলাি বািকত লাগকলা োশ্ষর। িাবল-  োঁকসর চপকি যত শ্ডম আকছ চেকি শ্নকয় যাকব বাজাকর। িনবান েকব 
রাজার মতন। শ্েন্তু চি�ল োঁসশ্ি মকর চগল। োশ্ষর আর চসানার শ্ডম পাওয়া েল না।  

৩য় গল্পঃ  

রা�াল চছকল চিিার পাল শ্নকয় মাকঠ যায় আর িুষু্টশ্মর �শ্ন্দ আকি। এেশ্িন বাঘ বাঘ বাঁোও বাঁোও বকল শ্েৎোর 
েরল। োরশ্িকের চলােজকনরা ছুকি এল। রা�াল ো ো েকর চেকস উঠল। িু'শ্িন পর আবার শ্েৎোর েরল বাঘ 
একসকছ বকল। এবারও গাঁকয়র চলাকেরা ছুকি এল। কি�ল বাঘ আকসশ্ন। রা�ালকে োসকত চিক� গ্াকমর চলাকেরা 
চরকগ চগল। এবার সশ্ত্য সশ্ত্য বাঘ এল চিিার পাকল। রা�াল শ্েৎোর েরল শ্েন্তু চেউ একলা না। কিিাগুকলাকে 
চমকর রা�ালকে জ�ম েকর বাঘ েকল চগল।

 y েৃত্যাশ্ল- ১/২ 
অনুরূপিাকব আকরা েকয়েশ্ি সেজপাঠ মতশ্র েকর বি বি েরক� “পঠন োড্” ততশ্র েরকত েকব। ঐ অংিগুশ্ল 
শ্বিতীয় চরেশ্ির পঠকনাপকযাগী েকব। উপকরর েৃত্যাশ্লর মতই তা ব্যবোর েরকত েকব। আরও এেশ্ি উিােরি শ্িকত 
েকব।  

 y েৃত্যাশ্ল- ১/৩
যশ্ি চি�া যায় শ্িশুর পঠন ক্মতা আরও নীকে, তকব মানস মানশ্েত্র চথকে উকঠ আসা শ্িশুর জানা অজানা িব্দগুশ্লকে 
বি োড্কবাকড্ সাশ্িকয় শ্িকত েকব এবং ঐ শ্িশুকে বা শ্িশুকির িলশ্িকে শ্বকিষ নজর শ্িকয় িব্দ উচ্ারকি অি্যস্ 
েরাকত েকব। এ চক্কত্র যুক্তবকি্র িব্দগুশ্লকে আলািা োকি্  িরকত েকব। যুক্ত বকি্ চোন চোন বি্ আকছ তা চিকঙ 
চিশ্�কয় শ্িকত েকব। সাকথ সাকথ শ্িক্ে শ্িশ্ক্োগনকে প্াসশ্গেে িাকব িব্দ বা িকব্দর অথ্ সরাসশ্র না বকল শ্িকয় 
আরও এেবার প্াসশ্গেে পশ্রশ্স্শ্ত অনুযায়ী চথকে বাকর বাকর উিােরি শ্িকয় তাকির মকি্য সংশ্লিষ্ট িকব্দর চবাি গকি 
তুলকত েকব এবং শ্িশুরা যাকত শ্নকজর চেষ্টায় অকথ্াদ্ধাকরর আনন্দ পায় তার ব্যবস্া েরার জন্য শ্িক্ে শ্িশ্ক্োকির 
যকথষ্ট মিয্িীল েকত েকব। 

 y েৃত্যাশ্ল- ১/৪
িু এে শ্িকনর মকি্য  িব্দগুশ্ল রপ্ত েকল তাকির েকয়েশ্ি সেজতর পাঠ শ্িকত েকব। তার মান েকব প্থম চরেশ্ির 
চিকষর শ্িকের পাকঠর মত। িুশ্ি বা শ্তনশ্ি িব্দ সম্মশ্লত বাে্য েকব। েশ্ে্ত িব্দ বা িব্দগুশ্লকেও চস�াকন প্কয়াগ 
েরকত েকব। 

এেশ্ি উিােরি চিওয়া েলঃ

সেজতর পাঠঃ 

শ্পঁপকিরা েকলকছ নিীর িার শ্িকয়।পকি চগল জকল। ঘুঘু পাশ্� চি�কত চপকয় এেিা পাতা শ্িল। পাতায় শ্পঁপকি উঠল। 
ঘুঘু মুক� েকর পাতা তুকল শ্নল। এেশ্িন বকন শ্িোরী এল। শ্পঁপকি চি�ল ঘুঘু পাশ্�র শ্িকে তাে েকরকছ। শ্পঁপকি 
শ্গকয় শ্িোরীর পাকয় শ্িল োমি। ঘুঘু চগল উকি।

 y েৃত্যাশ্ল- ১/৫
এই িাকব আরও েকয়েশ্ি সেজতর পাঠ মতশ্র েরকত েকব এবং চবশ্ি শ্পশ্ছকয় পিা শ্িশুকির মকি্য প্কয়াগ েরকত 
েকব। 
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গল্প ঈিকপর গল্প অনুসরকি আরও এেশ্ি উিােরি শ্িকত েকব।   

েৃত্যাশ্ল- ২
সৃজনমূল োজঃ

শ্বষয়শ্ি শ্নকয় এেশ্ি নাি্যাশ্িনয় েরা চযকত পাকর। মকন রা�কত েকব নািেশ্ির সংলাপ চযন শ্িশুকির ওপর োপ সৃশ্ষ্ট 
না েকর  বরং শ্বষয়বস্তুশ্ি বুশ্ঝকয় শ্িকয় েশ্রত্র শ্ঠে েকর শ্িকয় তাকির প্ত্যকের িূশ্মো চযমন েকব তা স্পষ্ট েকর 
চিকবন। এরপর শ্িক্ে/শ্িশ্ক্োরা তাঁকির শ্নকজকির মতশ্র নািেশ্ি এেবার পকি চিকবন। তার শ্প্য় শ্িশুকির শ্নকজকির 
মত েকর অশ্িনয় েরকত বলকবন। সংলাকপর মকি্য চোন েশ্রত্র মূলত চোন চোন িব্দ প্কয়াগ েরকব তা তাঁকির 
আকগ চথকে বুশ্ঝকয় চিকবন। যাই চোে এেশ্ি উিােরি চিওয়া েল। 

নািেঃ �রকগাি ও েচ্ছপ

(েশ্রত্র পাঁেজনঃ- গাছ �রকগাি েচ্ছপ শ্িয়াল োশ্ত েশ্রি। ছিা বলকত বলকত গাকছকির প্কবি)

সবাইঃ-  আমাকির সব শ্নকয় জগেল। 

  একসা একসা পশু পাশ্�

  গাছপালা পতগে িগেল

  আমাকির সব শ্নকয় জগেল। 

গাকছরাঃ-  েত শ্ে চয চি�কত পাশ্র, োকরা সাকথ িাব আবার ে�কনা েয় আশ্ি। ে�কনা চ�লা বধ্ আবার  
  ে�কনা মারামাশ্র। (োরশ্িকে োরজন ও মাঝ�াকন এেজন গাছ িাঁিাকব) 

�রকগািঃ- (প্কবি) বধু্, ও বধু্, আশ্ম �রকগাি। এেিু তািাতাশ্ি একসা না। 

েচ্ছপঃ-  আশ্ম শ্ে চতার মত েলকত পাশ্র?

�রকগািঃ- শ্ঠে আকছ তুশ্ম একসা িীকর িীকর। আর আশ্ম ছুকি ছুকি। বধু্, এেিা চ�লা চ�লকব। 

েচ্ছপঃ-  শ্ে চ�লা?

�রকগািঃ- কসই িূকর মাকঠর মাকঝ বি গাছিার শ্নকে চে আকগ চযকত পাকর, তুশ্ম না আশ্ম।

েচ্ছপঃ-  আশ্ম শ্ে চতার সাকথ পারব? আশ্ম চয চেকর যাব।

শ্িয়ালঃ-  কেন পারশ্ব না? শ্ঠে পারশ্ব।

েচ্ছপঃ-  শ্িয়াল পশ্ন্ত বকলকছ য�ন, েল শ্গকয় চিশ্�। 

  [এ�ন �রকগাি আর েচ্ছকপর চিৌি প্শ্তকযাশ্গতা। এল গরু-ছাগল েশ্রকির িল। কিৌি   
  প্শ্তকযাশ্গতা চি�কত ছাগলও  এল। প্শ্তকযাশ্গতা বি গাকছর শ্নকে।] 

শ্িয়ালঃ-  কতামরা িুজন চরশ্ড? 

িুজকন এেসাকথঃ-  ে্যাঁ, [হুইকসল বাজল। কছািার মূোশ্িনয় েরকত লাগল। েচ্ছপ শ্পশ্ছকয় পিল, শ্েছুক্ন পকর  
  �রকগাি থামল]  

�রকগািঃ- এ�াকন শ্ে সুন্দর েশ্ে ঘাস। কিক� শ্জকি জল আসকছ। েচ্ছকপর আসকত অকনে চিশ্র। বকস  
  িুকিা ঘাস �াই। ওকর বাবা চর, ঘুম ঘুম পাকচ্ছ। শ্ে েমৎোর বাতাস। উঁশ্ে শ্িকয় চিশ্�, োছা  
  োশ্ছ নাই। আশ্ম এ�ন এেিু ঘুশ্মকয় শ্নই 
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েচ্ছপঃ-  আশ্ম শ্ে েকর �রকগাকির সাকথ পারব? তকব চিয়াল পশ্ন্ত য�ন বলল, কিশ্� যাই। আমার  
  সাি্যমত  চেষ্টা েশ্র। �াঁশ্ে চতা শ্িশ্চ্ছ না। [েচ্ছপ ঘুমন্ত �রকগাকির োকছ এল। তাকে চরক�  
  এশ্গকয় চগল] 

�রকগািঃ- েচ্ছপ িা এ�ন ও োছাোশ্ছ এল না, (�রকগাি ঘুম চিকগে িাবল)

  কস আবার চপঁকছ যায় শ্ন চতা?  তা শ্ে েকর েয়? না না-- যাই শ্গকয় চিশ্�,  যাই 

  [তারপর �রকগাি চিৌকি বি গাকছর তলায় চপৌকছ চগল শ্গকয় চি�কলা েচ্ছপ  আকগই চপঁকছ  
  চগকছ।] 

সবাইঃ-  (সমকবত গান) োউকে অবজ্ঞা েরা শ্ঠে নয়, েথায় না বি েকয় োকজ বি েকত েয়।

নািেঃ চসানার শ্ডম

  (েশ্রত্রঃ- োঁস, োশ্ষ, কবৌ)

োশ্ষঃ-  কিার েকয় চগকছ, কবৌ, ও চবৌ……  োঁকসর ঘর �ুকল আমাকে শ্ডম চি।  োকি চবকে িাো পাকবা।

চবৌঃ-  আজ শ্ডম পাকিশ্ন। 

োশ্ষঃ-  কসশ্ে? বশ্লস শ্ে? আমাকে িকর একন চি।

চবৌঃ-  ছাকিা না, কিশ্�, েয়ত িু শ্িন পর পািকব। 

োশ্ষঃ-  এেিম আর চবশ্ি েথা বশ্লস না। 

চবৌঃ-  এই নাও 

  [োঁকসর প্যাে প্যাে িব্দ েয়]  

োশ্ষঃ-  শ্ডম মে, কি শ্ডম (বকল মারকত থাকে) আমার ছুশ্রিা চোথায়? 

চবৌঃ-  এই ছুশ্র শ্িকয় শ্ে েরকব?

োশ্ষঃ-  ওর চপি চথকে শ্ডম চবর েরব। 

চবৌঃ-  (োিকত োঁিকত) অকনেগুকলা শ্ডম শ্িকয়কছ আজ অশ্ব্দ। েশ্িন পর আবার পািকব। কতামার শ্ে  
  িয়া মায়া চনই?

োশ্ষঃ-  আমার চনই, আমার শ্ডম োই। 

চবৌঃ-  কেঁকি বলল ওকে চমকর চ�কলা না। এশ্ে? কপি চেকি চ�লকল চয, এেিাও বি শ্ডম চনই।  
  কছাি চছাি গুশ্ি গুশ্ি শ্ডকম িশ্ত্। আর েশ্িন বাকিই পািকতা। এ�ন চতামার িাশ্ন্ত চতা?

োশ্ষঃ-  োয় োয়! কলাকি পকি এশ্ে েরলাম। কসানার োঁস চমকর চ�ললাম। কলাি েরকল এই েয় আর  
  চোনশ্িনও চসানার শ্ডম পাকবা না।

সমকবত গানঃ- শ্ে বলকছ চিাকনা, কিাকনা আোি বাতাস

  অশ্ত চলাি িাকলা নয়, েয় তাকত সব্নাি।  

  [বলকত বলকত প্স্ান] 

নািেঃ রা�াল ও বাঘ েশ্রত্র 

  (েশ্রত্রঃ- ৪-৫ জন গরু, ৪-৫ জন গাছ,  বাশ্েরা গ্ামবাসী)
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গ্ামবাসীঃ- শ্েকর রা�াল গরু েরাকত যাশ্চ্ছস? 

রা�ালঃ-  ে্যাঁ চগা িািু। 

গ্ামবাসীঃ- যাশ্চ্ছস চোথায়?  

রা�ালঃ-  জগেকল যাশ্চ্ছ। 

গ্ামবাসীঃ- যাশ্চ্ছস যা, জগেকল শুকনশ্ছ বাঘ আকস।  এেিু সতে্ থাশ্েস।

রা�ালঃ-  শ্ঠে আকছ মকন থােকব

  এই বন, একত অকনে গাছ, কছাি বি গাছ। পশু পাশ্�, মানুষ চ�কো বাঘ আকছ। বাপকর বাপ!

  এইকতা একস চগশ্ছ। এবার চয যার মত যত �ুশ্ি ঘাস �াও।  

  গরু ঘাস �াকচ্ছ। আশ্ম এেিু মজা েশ্র। 

  কে চোথায় আকছা বাঁোও! বাঁোও! বাঘ একসকছ বাঘ।

গ্ামবাসীঃ- [গ্ামবাসী লাশ্ঠ শ্নকয় একলা। কোথায় চোথায় বাঘ?]

রা�ালঃ-  [োসকত োসকত] আশ্ম চতামাকির ঠোলাম।

  [গ্ামবাসীরা েকল চগল।]

  [িু'শ্িন পকর রা�াল বলল বাঁোও বাঘ! একসকছ বাঘ,]---

  [আবার গ্ামবাসীরা একলা] কোন বাঘ চতা চি�শ্ছ নাা।]

গ্ামবাসীঃ- োসকত োসকত বলল রা�াল--- কতামাকির আশ্ম ঠোলাম, বাঘ একসকছ বকল। 
  [শ্েন্তু, সশ্ত্য সশ্ত্য এেশ্িন বাঘ এল। রা�াল আবার চেঁোকলা, ''কে চোথায় আকছা? বাঘ   
  একসকছ,  বাঁোও!'' শ্েন্তু চেউ একলানা। বাঘ একস রা�াকলর ঘাি িকর িানকত িানকত শ্নকয় চগল।] 

নািেঃ শ্পপীশ্লো ও চছাট্ট পাশ্� 

সূত্রিরঃ-  জলািকয়র গাকছ পাশ্� শ্পশ্পশ্লোর বাস

  েঠাৎ পা �সকে শ্গকয় শ্পপীশ্লো িপাস

শ্পপীশ্লোঃ- বাঁোও বাঁোও চে চোথায় আকছা বাঁোও, আশ্ম সাঁতার জাশ্ন না।

চছাট্ট পাশ্�ঃ- এেিু চিকব এেিা পাতা শ্িল চ�কল শ্পপীশ্লো পাতায় উকঠ পিকলা।

শ্পপীশ্লোঃ- কবঁকে চগশ্ছ, কবঁকে চগশ্ছ, উকঠ চগশ্ছ। এইকতা মাশ্ি। 

  কছাট্ট পাশ্�, কতামাকে অকনে েৃতজ্ঞতা জানাই।

  (এরপর এেশ্িন এে শ্িোরী পাশ্�িাকে চিক� �ুব �ুিী েল। পাশ্�িাকে চিক� তার িাকলা   
  লাগকলা। িরকব বকল চস মারকত চগল পাশ্�িাকে, তাই না চিক� শ্পপীশ্লো োমকি শ্িল োকত।  
  তাকত শ্িোরীর োত চেঁকপ চগল। পাশ্� উকি চগল। পাশ্� শ্পপীশ্লো চে েৃতজ্ঞতা জানাল।)

শ্পপীশ্লো বললঃ- না, এশ্ি েৃতজ্ঞতা না। একে বকল সেকযাশ্গতা। সেকযাশ্গতার সাকথ একে অপকরর সাকথ থােকল  
  চবঁকে থাো যায় িাকলা িাকব। 

সবাইঃ-  (গান) এেসাকথ যশ্ি বাঁো যায় িাই,

  এর চেকয় আনন্দ আর নাই 
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  [গাইকত গাইকত প্স্ান]
 y েৃত্যাশ্ল নং- ২/৫

শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো এই শ্বষয়শ্ি শ্নকয় শ্বশ্িন্ন ছিা ছশ্ব সে গকল্পর বই সংগ্ে েকর চরেশ্িেকক্ এেশ্ি োয্েরী গ্ন্াগার 
মতশ্র েকর তুলকবন এবং এই সমতি বই গুশ্লকে শ্নকয় গল্প পাকঠর আসর অনুশ্ষ্ত েরকবন। আসর চিকষ িল শ্িশ্তিে 
মতামত চনওয়া েকব।  

েৃত্যাশ্ল- ৩
িৃি্য-রোব্য েৃত্যাশ্লঃ

শ্িক্ে শ্িশুকির পাকঠ আগ্েী েকর তুলকত এোশ্িে োিু্কনর সাোয্য চনকবন। েচ্ছপ ও �রকগাকির গকল্পর মাি্যকম 
শ্িক্ে বধু্কত্বর েথা ওকির সাকথ তুকল িরকবন। শ্েন্তু রাগ েকল শ্ে েয় তা েচ্ছকপর পশ্রিশ্ত চিক� আকলােনা 
েরকবন। শ্মথ্যা েথা আর ছলনায় রা�াল বালকের শ্ে েল তা তুকল িরকবন পরবত্ী োিু্কন। আর চসানার শ্ডম পািা 
োঁস চেন মারা চগল তা িকর ওকির সাকথ আকলােনা েরকবন। ওকির এইসব শ্বষকয় চোকনা অশ্িজ্ঞতা আকছ শ্েনা 
তা আকলােনা েরকবন। ঈিকপর এইসব োশ্েনী শ্েিাকব আমাকির জীবনকে এশ্গকয় শ্নকয় চযকত পাকর তা শ্নকয় 
শ্িশুকির শ্নকজকির অশ্িজ্ঞতার সাকথ শ্মশ্লকয় চিকবন। 

েৃত্যাশ্ল- ৪
মূল পাঠ্যাংকির োজঃ

এরপর শ্িক্ে-শ্িশ্ক্োরা মূল পাঠ্যাংকির প্িান প্িান িব্দ ও িব্দগুচ্ছগুশ্লকে োকি্র মাি্যকম শ্িক্াথ্ীকির উচ্ারি 
েরকত চিকবন এবং প্শ্তশ্ি িব্দ শ্নকয় উিােরি শ্িকয় তাকির অকথ্াদ্ধাকর সাোয্য েরকবন। 

িব্দজালঃ

প্শ্তকযাশ্গতা, কজি, �রকগাি, পৃশ্থবী, শ্মশ্ছশ্মশ্ছ, িয়া, িশ্ক্ত, পকরাপোর, রেদ্ধা, েৃতজনতা, সততা, িালবাসা, মায়া, 
উপকযাগী, অজ্, �ুঁশ্িকয়, �ুঁশ্িকয়, ব্যবোর, আোর আেরি, কলােজন, উপোস, ক্রীতিাস, আোমশ্র, জ্ঞানী, িশ্বষ্যৎবািী, 
ছদ্মকবি।   

 y েৃত্যাশ্ল- ৪/১
এবার শ্িক্ে শ্িশ্ক্োগি গল্পশ্িকে সেজ ও সংশ্ক্প্ত েকর মতশ্র েকর শ্িক্াথ্ীকির পিকত চিকবন।  

ঈিকপর নাম পৃশ্থবীকত সবার জানা আকছ। শ্তশ্ন ক্রীতিাস শ্ছকলন, শ্েন্তু জ্ঞানী শ্ছকলন। তার আকিপাকি মানুষকির 
চি�কতন তাকির গুন চিাষ শ্নকয় গল্প শ্ল�কতন। পশু পাশ্�র ছদ্মকবকি মানুকষর েথাই শ্লক�কছন। ঈিপকে পাঠাকনা 
েল চডলশ্�কত। তার প্িু রাজা চক্রাসাস শ্েছু িাো শ্িকলন তাকে। কডলশ্�কত পুকরাশ্েকতরা থােকতা। তারা �ুব চলািী 
শ্ছল। এ�ান চথকে ঈিপ চসানার শ্ডম ও োঁস এর গল্পশ্ি বকলশ্ছকলন। তার গল্পগুশ্ল শ্ছল নীশ্ত েথার গল্প। িয়া মায়া, 
িাকলাবাসা, সততা, েৃতজ্ঞতা, পকরাপোর রেদ্ধা, িশ্ক্ত এই রেম আমাকির অকনে গুি থাো জরুরী। ঈিকপর গকল্পর 
অনুবাি েকয়কছ পৃশ্থবীর সারা চিকি। শ্তশ্ন শ্ছকলন মানব জাশ্তর শ্িক্ে। 

 y েৃত্যাশ্ল- ৪/২
এবার শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো মূল পাঠ্যাংিশ্ি শ্িক্াথ্ীকির পাঠ েরকত বলকবন।
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পাঠবইঃ আমাকির পশ্রকবি

(১)

�াি্য

তৃতীয় চরেশ্ির ‘আমাকির পশ্রকবি’ পাঠ্যবই ‘�াি্য’ নাকম চয অি্যায়শ্ি রকয়কছ চস�াকন শ্ননেশ্লশ্�ত শ্বষয়গুশ্ল গুরুত্ব 
চপকয়কছ। 

ে) স্বাকির শ্িন্নতা ও শ্বশ্িন্ন �াবার
�) মানুকষর �াি্য ও অন্যান্য জীবজন্তুর �াি্য
গ) িাকলা �াবার মন্দ �াবার, �াি্য ও অ�াি্য
ঘ) শ্বশ্িন্ন িােসবশ্জ ও প্াশ্প্তস্ান, উপোর
ঙ) �কলর রেমক�র, তার সু�ল ঋতু শ্িশ্তিে �কলর �লন
ে) প্ািীজ �াবার চোথা চথকে পাওয়া যায় ঐ প্ািীকির লালন পালন ও তাকির িাকলা মন্দ 
ছ) িাজা �াবার ও তাকির িাকলা মন্দ 
জ) রান্নার আগুন- অতীত ও বত্মান 
ঝ) থালা- বাসন – অতীত ও বত্মান



79

েৃত্যাশ্ল- ১
প্থকম শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো শ্িক্াথ্ীকির শ্নকয় ‘�াি্য’ সম্পকে্ এেশ্ি মানসমানশ্েত্র মতশ্র েরকবন। কযমন-

িব্দজালঃ

 y েৃত্যাশ্ল– ১/১
শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো েকয়েশ্ি িব্দ োি্ বানাকবন, শ্ননেশ্লশ্�ত িব্দ শ্িকয়।

মানুকষর �াি্য সারিী অ�াি্য
রান্নার 
সরজিাম 

মরশুম/ 
োল 

িাে �ুল �ল
প্ািীজ 
�াি্য

িাজা 
�াবার

জীবজন্তুর 
�াি্য  

বজ্্য 
পিাথ্

বত্মান অতীত 

�াি্য 
শ্েকসকব 
ব্যবহৃত

োঁো পাো স্বাি

গ্ীমে 

বষ্া 

িরৎ 

চেমন্ত 

িীত 

বসন্ত 

িােপাতা ও সবশ্জ চরাগবালাই �ল
প্ািীজ 
�াবার 

চবকল িাে সজকন ডািা রক্তাল্পতা চ�াসা
মুরগীর 
মাংস

রোহ্ী িাে নকি ডাঁিা চ�াস পাঁজরা িাঁস োতলা মাছ 

চেঁশ্ে িাে পুঁই ডাঁিা
েজকম 
অসুশ্বিা 

ডাকবর জল রুই মাছ

শ্েকঞ্চ িাে বরবশ্ি
মৃিশ্তিশ্ক্তর 

অিাব 
নারকেকলর 

িাঁস
চমৌরলা 
মাছ

লাউ িাে চতকতা উকচ্ছ রাত োনা
চ�জুকরর 

রস
�াশ্সর 
মাংস

পুঁই িাে েিাইশুঁশ্ি চোষ্োশ্ঠন্য তাকলর রস
পাঠার 
মাংস

চপঁয়াজ 
েশ্ল

েিাই এর বীজ আমািয় চ�জুর গুি োরা মাছ
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পিকলর 
বীজ

পাতলা 
পায়�ানা

তাল গুি মৃকগল মাছ

োঁঠাকলর 
বীজ

শ্িকমর বীজ ডায়াকবশ্িস পাো চঁকপ চবকল

�ুল েশ্প অসু� শ্বসু� পাো আম ি্যাংরা 

বাঁিা েশ্প
অগে প্তগে 
শ্নকতিজ 

েশ্ে িসা ইশ্লি 

েশ্ে শ্বন োঁো েুমকিা আকপল 
োঁকসর 
মাংস 

ওল েেু পাো েুমকিা চবিানা িুি , িই 

শ্নম পাতা বীি- গাজর  েমলা চলবু ছানা 

থানেুশ্ন  োঁেুি
চমৌসাশ্ম্ 
চলবু 

শ্েকঞ্চ শ্ঝকঙ শ্বষ �ল 

োঁো চপঁকপ শ্েশ্েকগে

রান্না েরা �াবার িাজা �াবার রান্নার সরজিাম

িুিিাত  োনােুর চতল মিলা 

চপালাও মাংস আলুর শ্েপস শ্জকর, িকন, েলুি 

েচ্শ্ি/ ছ্যােিা  শ্নমশ্ে পাঁেক�ািন  

লাউ ডাল ডালমুি োকলা শ্জকর

োঁে েলার চোপতা চতকলিাজা  োকঠর উনুন

ছানার ডালনা চবগুশ্ন েয়লার উনুন 

শুকক্তা    আলুর েপ গ্যাস

মাকছর মাথা শ্িকয় ডাল মুশ্ির মিলা চিিলাই বাক্ 

আলু িাকত
ময়িা, কবসন, ডাল চথকে 

মতশ্র 
লাইিার

সবশ্জ িাকত পশ্লশ্থন প্যাকেি মাইকক্রাকিন  

মুসুশ্রর ডাল িে, ঝাল, শ্মশ্ষ্ট মাশ্ির োশ্ি, থালা, বাসন

িাজা মুকগর ডাল চনানতা 
োসার বাসন, স্টীকলর 

বাসন,  

ডাকলর বিার তরোশ্র চলাোর েিা, �ুশ্ন্ত োিু 
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 y েৃত্যাশ্ল নং- ১/২
চয শ্িশুরা িাকলা িাকব পিকত পাকর না তাকির জন্য  এে এেশ্ি উপ িাবমূলকে চেন্দ্র েকর চছাি চছাি সেজ পাঠ 
শ্িকত েকব। কস�াকন িব্দ জাল মতশ্রর সময় উপকরর উশ্লেশ্�ত িব্দ ও িব্দগুচ্ছকে যতিা সম্ভব ব্যবোর েরকত েকব। 
পাঠশ্ি েকব শ্বিতীয় চরেশ্ির উপকযাগী। বাকে্য োর পােশ্ির চবশ্ি িব্দ থােকব না। এ�াকন োরশ্ি উিােরি চিওয়া েল। 

সেজ পাঠঃ

ে) অরুন আম চ�কত িাকলাবাকস। আম গরম োকলর �ল। তরুি িাকলাবাকস শ্লেু েলা চপয়ারা। মা চরাজ 
ওকির েলা চিন চ�কত। েলায় আয়রন আকছ।  

ডাসা চপয়ারা চ�কত পাকরনা তরুি। িাঁত পকি চগকছ চয। পুকজার সময়। ওর বাতাশ্পকলবু ও আ� চবি লাকগ। আ� 
চ�কত পাকর না। িাঁকতর জন্য আ� �াকব শ্ে েকর? 

মশ্ন শ্পশ্স একলন পুকজার পর। েমলাকলবু আর আকপল শ্নকয়। মজা েকলা চবি। 

�) কিাকিা চেকপ েলকলা োশ্ষ। সকগে গাজর আর ে্যিি ঝুশ্িকত োো শ্িকয় চরক�কছ। গাজর চোকঙর মকতা 
চি�কত। গাকয়র রং েমলা। ে্যাঁিি সবুজ লম্াকি। ইংকরশ্জ ওয়াই এর মকতা। কিাকিার ঝােুশ্ন লাগল গাজকরর 
গাকয়। একস পিল ে্যাঁিকির গাকয়। গাজর চরকগ শ্গকয় বলল- সকর বস।  কতামার গাকয় চরায়া চেন? 

ে্যাঁিি বলকলাঃ- শ্ে েরকবা আশ্ম?

  গাজর বলকলা’জাকনা আশ্ম উপোরী সবশ্জ। শ্িিাশ্মন আকছ। 

ে্যাঁিি বললঃ- আমারও শ্িিাশ্মন আকছ। আমায় অকনকে চিশ্ন্ বকল। 

গাজর বলকলাঃ- বুঝলাম, িুকিা নাম চতা শ্ে েল? কতামায় চতা োঁো �াওয়া যায় না। আমাকে োঁোও চ�কত   
  পাকর। রান্না েকরও চ�কত পাকর। 

ে্যাঁিি বললঃ- করকগ চগল চস বলল এত েথা বলকব না। মাশ্ির তলায় বি েও, গাকছর মূল তুশ্ম। আর আশ্ম  
  গাকছর উপকরর অংকি থাশ্ে। 

গাশ্িিা থামকলা এবার োশ্ষ বাজাকর একন চ�লল। কিাোকন রা�া েকলা। কছাি চছকল একস এেিা গাজর িাঙল,  কেঁিি 
চেকয় রইল। 

গ) িাে পাতা জরুশ্র। তকব মানুকষর জন্য ঘাস জরুরী নয়।  ঘাস তৃিকিাজীরা �ায়। 
রোহ্ী, পালন, পুঁই, কেকলঞ্চা, সরকস, মির িাকে শ্িিাশ্মন আকছ।  
থানেুশ্ন, শ্নম, েুকল �ািা পাতাকতও শ্িিাশ্মন আকছ। 
ঘ) বাগাকনর এেশ্িকে েলুি, লাল, সািা �ুল। অন্যশ্িকে সবশ্জ বাগাকনর েত রং লাল েমলা সবুজ। অবাে 
েল শ্রয়া। আজও চোন সবুজ �ুল চিক�শ্ন চতমশ্ন চিক�শ্ন নীল সবশ্জও।  মকন পিল মাকয়র েথা মা 
বকলন, ‘িগবান নানা রকঙ রশ্ঙন েকরা োশ্রিার’। এই িাবকত িাবকত োকের ডাে শুনল। কি�কলা পাকির 
গাকছ োকলা োে। ঘাি ঘুশ্রকয় চি�ল পায়রা বেম বেম সুকর ডাে শ্িকচ্ছ। োলো নীল োকলা রকঙর োো 
পায়রা িল। জাম গাকছ চো� পিল। কি�ল লাল চঠাঁকির শ্িয়া সারা গাকয় সবুজ পালকে োো। �কয়শ্র রকঙর 
িাশ্লে চি�ল। ঝুশ্ি বািা োোতুয়া শ্রয়ার �ুব িাকলা লাগকলা ও শ্নকজই বকল উঠল েত রং োশ্রপাকি। 
চো� পিল নীল আোকির শ্িকে। কগকয় উঠকলা-  ‘নীল আোকি চে িাসাকল সািা চমকঘর চিলা’
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 y েৃত্যাশ্ল নং- ১/৩ 
অনুরূপ সেজপাঠ মতশ্র েকর এবং োি্ বাশ্নকয় শ্িশুকির স্বপঠকনর জন্য চিওয়া চযকত পাকর। 

(ে)

(�) সবশ্জ চোথায় েয়/কোন চোন অংি �াই-------

এই োকি্ চয চয তরোশ্রর তাশ্লো চিওয়া েল তাছািাও চসই অঞ্চকল চয সবশ্জ চবশ্ি োষ েয় তাকে তাশ্লোিুক্ত 
েরকবন। এছািাও শ্বশ্িন্ন োকড্ সবশ্জর ছশ্ব এঁকে চছািকির সামকন রা�ব। কছািরাই গরকমর সবশ্জ, িীকতর সবশ্জ 
আলািা েকর চিকব। 

েৃত্যাশ্ল নং- ২
বশ্েশ্ব্ি্যালয় েৃত্যাশ্লঃ

১) (ে) শ্িক্ে/শ্িশ্ক্ো প্থকম ছাত্র ছাত্রীকির তাকির বাশ্ি ও বাশ্ির আি পাি চথকে শ্বশ্িন্ন িরকনর িাে 

সবশ্জর গরমোকল সবশ্জ িীতোকল সারা বছর পাই

পিল উকচ্ছ েরলা শ্ঝকঙ চেঁিস রাঙা 
আলু, সজকন ডািা

বাঁিােশ্প �ুলেশ্প ওল েশ্প মির 
শুশ্ি িকমকিা শ্সম

োো চপঁকপ আলু োঁো লঙ্কা েুমকিা 
চবগুন িাজা রসুন শ্পয়াজ রোহ্ী িাে 
চলবু

পালন িাে, সকষ্ িাে

সবশ্জ রঙ চোথায় জন্ায়
চি�কত চেমন/ শ্ে 

উপোর
চ�কত চেমন

ে্যাঁিি সবুজ মাশ্ির ওপকর লম্াকি/শ্িিাশ্মন আকছ। শ্সদ্ধ েকল ল্যতল্যাকত, 
চ�াসা ছািাকনা যায় না।  

পিল সবুজ মাশ্ির ওপকর
েরতাকলর মকতা। একত 

েুল িাকলা েয়। 
রান্না েকর �ায়, ক�াসা 

ছাশ্িকয় 

চপঁকপ (োঁো/ পাো) সবুজ/ েমলা মাশ্ির ওপকর
োঁো চপঁকপ েজম েকত 
সাোয্য েকর, শ্িিাশ্মন 

আকছ 

চ�াসা ছাশ্িকয় �ায়, োঁো 
চপঁকপ রান্না েকর এবং 
পাো চপঁকপ শুিু �ায়। 

পুঁই িাঁে/পালং  িাঁে সবুজ মাশ্ির ওপকর লতাকনা রান্না েকর �ায়

চমাো 
পাপশ্ির মকতা 

পাতা শ্িকয় চেকে 
রাক� �ুল গুশ্ল 

গাকছ গাকছ 
চঝাকল 

িরীকরর রক্ত মতরী 
েকর 

রান্না েকর �ায়

চবগুন চবগুশ্ন রকঙর মাশ্ির ওপকর সুস্বািু রান্না েকর �ায়

আলু চগাল চমকি রকঙর মাশ্ির তলায়
পিায় সব রান্নাকতই 

থাকে। একত 
োকব্াোইকরেি আকছ। 

পুশ্িকয় �ায় আকনকে, 
রান্না েকর �ায়

িকমকিা লাল মাশ্ির ওপর শ্িিাশ্মন আকছ োঁো বা রান্না েকর �ায়
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পাতা সংগ্ে েরার শ্নকি্ি চিকবন। 
(�) সংগৃেীত িাে পাতা শ্িক্ে/শ্িশ্ক্োর োকছ জমা েরকত বলকবন। 
(গ) এবার শ্িক্ে-শ্িশ্ক্োকির আকলােনার মাি্যকম ছাত্র-ছাত্রীকির জানাকবন চোনগুশ্ল �াওয়া যায় চোনগুশ্ল 
�াি্য নয় এবং চোনগুশ্ল শ্বষাক্ত, মানুষ ও জীবজন্তুর �াি্য অ�াি্য শ্ে এেই না শ্িন্ন ইত্যাশ্ি তথ্য। 
(ঘ) এরপর শ্িক্া শ্িশ্ক্ো ছাত্র ছাত্রীকির এেশ্ি শ্বগ বুে মতশ্র েরকত বলকবন ছাত্র ছাত্রীরা শ্বগ বুকে 
তাকির সংগৃেীত িােপাতা আিোকব ও তলায় নাম শ্ল�কব

ছকের নমুনাঃ-  অকনে সময় অঞ্চল চিকি নাকমর পাথ্ে্য চি�া যায়। তাই ২ িরকনর নাকমরই উকলে� রইল।

২) শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো ছাত্র-ছাত্রীকির িুশ্ি িকল িাগ েকর এলাোর োি পশ্রিি্ন েরকত শ্নকয় যাকবন ছাত্র 
ছাত্রীরা শ্বশ্িন্ন শ্বকক্রতাকে িােপাতা সবশ্জ ও �ল সম্কধ্ প্শ্ন েকর িােসবশ্জ �কলর শ্বশ্িন্ন তথ্য সংগ্ে 
েরকব, কযমন তাকির নাম প্োর, উপোর, মাশ্ির উপকর েয় না শ্নকে, কোনিা �াওয়া েয় চোনিার োন্ 
�াওয়া েয় চোনিার েুশ্ি �াওয়া েয় ইত্যাশ্ি। ছাত্র-ছাত্রীরা এই সমতি তথ্য সংগ্কের সাকথ সাকথই তাকির 
চনাি বুকে তথ্যগুশ্ল শ্লক� চ�লকব। শ্িক্ে-শ্িশ্ক্ো এ শ্বষকয় নজর রা�কবন এবং প্কয়াজকন সাোয্য েরকবন
৩) শ্িক্ে-শ্িশ্ক্োর সাোকয্য ছাত্র-ছাত্রী শ্বি্যালয় এর শ্নশ্ি্ষ্ট স্াকন শ্নকজর োকত িাে-সবশ্জর বাগান মতশ্র 
েরকব পশ্রেয্া েকর বাশ্িকয় তুলকব।
৪) শ্িক্ে-শ্িশ্ক্ো সংশ্লিষ্ট অঞ্চকলর চোন ডাক্তার বুশ্দ্ধজীশ্ব েশ্বরাজ বা অশ্িজ্ঞ ব্যশ্ক্ত চে এেশ্িন শ্বি্যালয় 
আমন্ত্রি জাশ্নকয় শ্বশ্িন্ন ঔষশ্ি গাছ পাতা �ুল �ল সম্কধ্ আকলােনা সিার আকয়াজন েরকত পাকরন অথবা 
ছাত্র-ছাত্রীকির শ্নকয় শ্গকয়ও ওনাকির োছ চথকে শ্বশ্িন্ন তথ্য সংগ্ে েরকত পাকরন
৫) বাশ্ির বিরা ছািাও োকির শ্বকক্রতা ডাক্তার েশ্বরাজ অশ্িজ্ঞ ব্যশ্ক্ত শ্বশ্িন্ন জকনর োছ চথকে সংগৃেীত 
তকথ্যর শ্িশ্তিকত ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠ্য পুতিকের চ�াপগুশ্ল পূরি েরকব। শ্িক্ে-শ্িশ্ক্োগি োজশ্ি েরকত 
সোয়তা েরকবন।

েৃত্যাশ্ল নং- ৩
সৃজনমূলে োজঃ

শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো এ শ্বষকয় শ্বশ্িন্ন ছিা বানাকত পাকরন। এেই িাকব এোশ্িে শ্বষয় বস্তু শ্নকয় ছিা শ্িশুকির সাোকয্য 
শ্বশ্িন্ন ছিা বানাকনা চযকত পাকর। শ্িশুকির মকি্য ছন্দকবাি রকয়কছ। অনুপ্াস তারা িালবাকস। �াপছািা েকলও এই 
অনুপ্াকসর প্কয়াগ েকর তাকির মকি্য মজা ও ছন্দকবাি মতশ্র েরকত েকব। অন্যশ্িকে যতিা সম্ভব েশ্ে্ত িব্দকে 
ব্যবোর েরা যায় তার চেষ্টা েরকত েকব। 

১) শুিশ্ন িাে �াও যশ্ি ঘুম ঘুম ঘুম 
রোহ্ী িাে চ�কল পকর বুশ্দ্ধ শ্বিগুি 
শ্িিাশ্মন-Aপাকব সজকন ডািার িাকে 
েুকল�ািা-িাকে রক্ত বািকত থাকে। 
থানেুশ্ন পাতা চগা থানেুশ্ন পাতা
িরীকর িশ্ক্ত েকব, েকব না চপি ব্যথা। 
২) িরৎ োকলর �ল

(১) (২) (৩)

মান্য নাম আঞ্চশ্লে নাম মান্য নাম আঞ্চশ্লে নাম মান্য নাম আঞ্চশ্লে নাম
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রকস িলিল
েকরেরেম চমৌসশ্ম্, কনস্পাশ্ত বাতাবীকলবু 
আক�র রকস চপি িকর যায় মন িকর না তবু। 
৩) চলপ েম্ল মুশ্ি সুশ্ি
োি োপাকনা িীকতর বুশ্ি 
চ�জুর গাকছ রকসর োঁশ্ি 
চ�শ্র েকর বাশ্ি বাশ্ি
রস �ুশ্িকয় পািাশ্ল গুি 
পাকয়স শ্পঠা পুশ্লকত পুর

েৃত্যাশ্ল নং- ৪
িৃি্য-রোব্য েৃত্যাশ্লঃ

শ্িশ্ক্ো শ্িশ্ক্োগি এই অি্যাকয় উশ্লেশ্�ত শ্বষয়বস্তুগুশ্লর উপর শ্বশ্িন্ন িৃি্যরোব্য ক্ীপ মতশ্র েরকত পাকরন। কযমনঃ 
িাে পাতা শ্নকয় শ্বশ্িন্ন িাকের ছশ্ব এবং তার পাকি গুনাগুন সম্পকে্ এেশ্ি িুশ্ি িব্দ শ্লক� শ্িকত পাকরন। এই 
শ্বষয়গুশ্লকে োকন চিানাকনার জন্য স্বরাকরাপও েরা চযকত পাকর। 

অকনে চক্কত্র মজার চ�লার মত শ্েছু ইউশ্নি মতশ্র েরা চযকত পাকর। কয�াকন ছশ্বকত ক্ীে েরকলই তার সম্পকে্ 
যাবতীয় তথ্য একস পিকত পাকর। শ্িশুরা চোকনা িাে সম্পকে্ আকলােনা েরার পর তারা ঐ শ্িশ্ডও শ্ক্পশ্ি চিক� 
বৃেতির জ্ঞান লাি েরকত পাকর।   

েৃত্যাশ্ল নং- ৫ 
শ্িশুরা িব্দ েে্ায় অি্যতি েকয় উঠকল তাকির মূল পাঠ্যশ্ি স্বপঠকনর জন্য চিওয়া চযকত পাকর। 
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(২)

সম্পি

স্বাস্্য চযমন মানুকষর ব্যশ্ক্তগত সম্পি চতমশ্ন প্ােৃশ্তে জগকতও আরও েকয়েশ্ি সম্পি চি�া যায়। কযমন জল ও 
অরি্য অন্যশ্িকে সমাকজ শ্িল্পেম্ এেশ্ি উকলে�কযাগ্য সম্পি বকল গি্য েরা েয়। এ সব শ্নকয় এই অি্যাকয় মূলতঃ 
োরশ্ি উপিাবমূল রকয়কছ। 

ে) স্বাস্্য সম্পি – তার সুরক্া ও প্কয়াজনীয় পিকক্প
�) জল সম্পি- জকলর প্কয়াজনীয়তা জল সংরক্ি ও পশ্রকিািন এবং সম্পি শ্েকসকব বায়ু, মাশ্ি আোি। 
গ) অরি্য সম্পি- প্ােৃশ্তে োরকি, োকষর জন্য এবং বাগান েরার জন্য উৎপন্ন গাছ ও উশ্দ্ি এবং গাকছর 
গুরুত্ব। 
ঘ) ঘকরায়া শ্িল্প ও অন্যান্য েুশ্ির ও কু্দ্ শ্িল্প 

উপিাবমূলঃ- স্বাস্্য সম্পি – তার সুরক্া ও প্কয়াজনীয় পিকক্প

েৃত্যাশ্ল- ১
শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো স্বাস্্যকে িাকলা রা�ার প্কয়াজনীয়তা সম্পকে্ শ্িশুকিরকে আকলােনা েরকত বলকবন এবং শ্ননেশ্লশ্�ত 
শ্বষকয় মানস মানশ্েকত্রর মাি্যকম িব্দজাল মতশ্র েরকবন। 

িব্দজালঃ

ে) শ্নকজর স্বাস্্যঃ- জ্বর, মাথা ব্যথা, কপি �ারাপ, সশ্ি্ োশ্ি িরীকর িুব্লতা, শুকয় থাো, স্ান না েরা, িাকলা 
না লাগা, ক�লা িুলা বারন, িাকলা না লাগা, োকজর উকি্যাকগ ঘািশ্ত, কমািা েকয় যাওয়া, ছুিকত না পারা, 
সু্কল না চযকত পারা, েন তার শ্েসাব িাে সবশ্জ �াওয়া, সুস্্য িরীর, স্বাস্্য সম্পি। 
�) রেম জীশ্ব মানুকষর স্বাস্্যঃ- োকজ না যাওয়া, মজুরী নষ্ট, �াকি্য িান পিা, ওষুি শ্েনকত বািশ্ত অথ্, 
িরীর চিকগে যাওয়া।   
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গ) পশ্রবাকরর মা-মশ্েলাকির স্বাস্্যঃ- সংসার অেল, সংসার অেল, সময় মত রান্না না েওয়া, শ্িশুর যকত্নর 
ঘািশ্ত, কছাঁয়াকে চরাগ শ্িশুকির মকি্য ছিায়, িুব্ল ও ক্ীি েকয় পকি, েষ্ট েয়।   
 y েৃত্যাশ্ল- ১/১

শ্িক্ে/শ্িশ্ক্ো উপকরর িব্দ ও িব্দ গুচ্ছ গুশ্লকে িব্দ োি্ বাশ্নকয় শ্পশ্ছকয় পিা শ্িশুকির মকি্য পিকত চিকবন এবং 
ঐ িব্দগুশ্লর মকি্য স্বাস্্য রক্ার উপায় সম্পকে্ যা বলা েকয়কছ তা শ্নকয় বারংবার আকলােনা েরকব ও উপশ্র উক্ত 
িব্দ গুশ্ল ব্যবোর েরকত চেষ্টা। 

েৃত্যাশ্ল- ২
বশ্েশ্ব্ি্যালয় েৃত্যাশ্লঃ

শ্িক্ে/শ্িশ্ক্ো শ্িক্াথ্ীকির বাশ্িকয় চলােজকনর সকগে আকলােনা েকর বছকর েতশ্িন তারা অসুস্থ্ েন তার শ্েসাব 
শ্নকয় আসকব। শ্ে িরকনর চরাকগ তারা সািারিত আক্রান্ত েন এ শ্বষকয় শ্িশুরা তথ্য সংগ্ে েরকব। এই আসুস্তার 
�কল তারা শ্ে শ্ে সমস্যায় পকিন? এই সমস্যা চথকে মুশ্ক্ত শ্ে িাকব চপকত পাকর তার সম্ভাব্য উপায় সম্পকে্ চজকন 
আসকব তারা শ্িশুরা। করেশ্িেকক্ একস তারা িলগত িাকব এেশ্ি সংশ্ক্প্ত শ্রকপাি্ মতশ্র েরকব। 

েৃত্যাশ্ল- ৩
সৃজনমূলে োজঃ

শ্িক্ে শ্িশ্ক্োকির ত্বোবিাকন শ্িশুরা রেতোশ্র গান ও নৃত্য পশ্রকবিন েরকত পাকর। কসই সমতি গান শ্নব্ােন েরকত 
েকব চয গুশ্লকত িারীশ্রে রেম ও ব্যয়ামকে গুরুত্ব চিওয়া েকচ্ছ। 

েৃত্যাশ্ল- ৪
িৃি্য-রোব্য েৃত্যাশ্লঃ

শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো ‘স্বাস্্য’ শ্নকয় এমন এেশ্ি িৃি্য রোব্য ক্ীপ মতশ্র েরকত পাকরন চয�াকন স্বাকস্্যর সকগে আয়, সময় মত 
উপযুক্ত োজ এবং পশ্রকষবার শ্বষয়শ্ি যুক্ত থােকব। �কল চরাগমুক্ত িরীর েকল চয প্শ্তশ্িকনর আয় উপযুক্ত োকজর 
পশ্রকবি এবং একে ওপকরর পশ্রকষবা শ্ঠেমত োলু থাকে তা চবাঝাকত েকব শ্তনশ্ি পশ্রশ্স্শ্ত শ্িকয়। (১) রেমজীশ্ব 
মানুকষর স্বাস্্য, (২) ছাত্র ছাত্রীকির শ্নকজকির স্বাস্্য (৩) মাকয়কির স্বাস্্য। িরীর িাকলা রা�ার জন্য শ্ে শ্ে েরা উশ্েৎ, 
চেমন �াবার �াওয়া উশ্েৎ, কোন চোন চরাকগ চেমন চেমন প্শ্তকষিে ব্যবস্া েরা উশ্েৎ তা উকলে� েরকত েকব 
এই ক্ীকপ। 

স্বাস্্যই চয সম্পি- এে েথায় তা বুশ্ঝকয় বলকত েকব এই ক্ীকপ। এর পর ছাত্রছাত্রী শ্নকজরাই শ্বষয়শ্ি শ্নকয় শ্নকজকির 
মকি্য আকলােনা েরকব এবং পশ্রবাকরর সেকলর স্বাস্্য িাকলা রা�কত েকয়েশ্ি স্বাস্্যশ্বশ্ি চমকন েলার সংেল্প েরকব। 

েৃত্যাশ্ল- ৫
মূল পাঠ্যাংকির োজঃ

এগুশ্ল শ্ঠে মকতা েে্া েকয় চগকল পকর শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো পাঠ্যাশ্ির মকি্য পাোকি েিার আনন্দ ও স্বাস্্যই সম্পি অংিশ্ি 
স্ব পঠকনর জকন্য চিকবন। 

উপিাবমূলঃ- জল সম্পি- ও অনুরূপ িাকব সম্পি শ্েকসকব বায়ু, মাশ্ি আোি।

েৃত্যাশ্ল- ৬  
শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো সম্পি শ্েকসকব বায়ু, মাশ্ি আোিকে চেনাকনার জন্য সংশ্লিষ্ট িব্দ েে্া েরকব এবং মানস মানশ্েকত্রর 
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মাি্যকম িব্দজাল মতশ্র েরকবন। 

িব্দজালঃ

ে) জল – জল িূষি, কনাংরা জল, িুগ্ধ্ জল, জীবািু যুক্ত জল, পশ্রষ্ার জল, পানীয় জল, জল চিষ েকব, 
ডীপ শ্িউব অকয়কলর জল, মাশ্ির নীকে পাকম্পর জল চতালা, জল নষ্ট েয়, জকলর েল চ�ালা রা�া, 
�) বায়ু – বায়ু িূষি, বাতাকস চিাঁয়া, কো� জ্বালা, িুকলা বাশ্ল ওিা, শ্াস েষ্ট, িরীর জুিাকনা, গাশ্ি বাস 
োর�ানা চথকে চিাঁয়া, পশ্রষ্ার বায়ু, শ্নম্ল বায়ু। িীতল বায়ু, সম্পি।
গ) মাশ্ি – চনাংরা মাশ্ি, পশ্লশ্থন ও প্াশ্স্টকের ব্যবোর, মাশ্িকত পিকল চরাি জল োওয়া পায় না, কনাংরা 
মুক্ত মাশ্ি,  উব্র মাশ্ি, গাছপালা তািাতাশ্ি বি েয়, পুষ্ট েয়, মাশ্ি ও সম্পি। 
ঘ) আোি – শ্নম্ল আোি, কঘালাকি চিাঁয়ায় োো আোি, বৃশ্ষ্টর জকল জীবািু চনকম আকস, স্বচ্ছ সূকয্র 
আকলা, গাকছর বৃশ্দ্ধর জন্য উপকযাগী, আোি সম্পি। 

েৃত্যাশ্ল- ৭
বশ্েশ্ব্ি্যালয় েৃত্যাশ্লঃ

শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো শ্িশুকির শ্নকয় েকয়েিা োকত নাকত োকজর প্েল্প শ্নকত পাকরন। 

(ে) বাশ্িকত আনাকজর চ�াসা চিায়ার জল গাকছ চিওয়া
(�) বাশ্িকত সবশ্জর চ�াসা এেশ্ি পাকত্র চরক� শ্েছু শ্িন পকর গাকছর গরায় চিওয়া যাকত তা মজব সার 
শ্েকসকব ব্যবোর েয়। 
(গ) শ্নকজর বাশ্ির োরপাকি যত পশ্লশ্থন একলাকমকলা পকি থাকে বা বাশ্িকত যত প্াশ্স্টে চপপার ব্যবহৃত 
েয় চসগুশ্লকে জি েকর একন শ্বি্যালকয় জমা চিওয়া। শ্িক্ে চসগুশ্লকে নষ্ট েরার এেশ্ি পশ্রেল্পনা 
েরকবন। 
ঘ) শ্িউবকয়কলর জল েম �রে েরার শ্বেল্প পদ্ধশ্ত আশ্বষ্ার েরা। 
ঙ) শ্বি্যালকয়র পুেুকর জল চিািন েরার প্েল্প গ্েি। 
ে) শ্বি্যালকয়র শ্েকেন গাকড্ন মতশ্র েরা। 
ছ) শ্বি্যালকয়র শ্মড চড শ্মকলর জল ও সবশ্জ চ�াসাকে প্কয়াজনমত ব্যবোর িল চিকঙ শ্িকয় শ্িশুকির মাি্যকম 
উপকরর প্েল্প স�ল েরকত েকব এবং শ্িশুকির মকি্য এেশ্ি শ্ববরি চল�াকনা (িু এে েথায়) পদ্ধশ্ত বকল 
শ্িকত েকব। 

েৃত্যাশ্ল- ৮
সৃজনমূলে োজঃ

শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো শ্িশুকির শ্িকয় শ্েছু চ্াগান মতশ্র েরাকত পাকরন। কস গুশ্ল বি বি োড্ চবাকড্ শ্লক� চিওয়াকল 
িালাকন এমনশ্ে গাকছ গাকছ িাশ্ঙকয় শ্িকয় শ্িশুকির সকেতনতা ও এলাোর সকেতনতা বৃশ্দ্ধ েরকত পাকরন। েকয়েশ্ি 
চ্াগান েকর চিওয়া েল। 

চ্াগান
ে) জলই োলায় জীবন োো 
আর জীবন মাকন চবঁকে থাো।  
�) উৎস েকলা বৃশ্ষ্টর জল 
িকর রাক�া শ্মলকব �ল 
গ) এেই জল নানান োকজ 
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বধ্ েকব অপেয় চয। 
ঘ) আর নয় বৃক্কছিন 
েশ্র এবার বৃক্ চরাপন

েৃত্যাশ্ল- ৯
িৃি্য-রোব্য োজঃ

শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো পশ্রকবি িূষি শ্নকয় এমন এেশ্ি িৃি্য রোব্য ক্ীপ মতশ্র েরকবন চয�াকন জল, বায়ু, মাশ্ি এবং আোি 
শ্বশ্িন্ন িাকব িূশ্ষত েকচ্ছ তাও চি�াকনা েকব। এরপর শ্িশুরা োরশ্ি িাকগ িাগ েকয় িূষকির োরি �লা�ল শ্নকয় 
শ্নকজকির মতামত চিকব এবং এই িূষি চরাি েরকত েকয়েশ্ি অবি্য েত্ব্য শ্বষয় তুকল িরকব সবার োকছ। 
চযমন- জল িূষি রু�কত বাশ্ির আবজ্না চোন জলািকয় চ�লকব না। 

েৃত্যাশ্ল- ১০
মূল পাঠ্যাংকির োজঃ

শ্িশুকির োছ চথকে সংশ্লিষ্ট িব্দ গুশ্ল পাকঠর উপকযাগী েকয় চগকল এ শ্বষকয়র পাঠশ্ি স্ব পঠকনর জকন্য শ্িশুকির চিকব। 
চয শ্িশুরা একেবাকরই অক্ম েকচ্ছ তাকির জন্য শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো পাঠশ্িকে আরও সেজ েকর শ্লক� এেশ্ি পঠন 
সামগ্ী মতশ্র েকর তাকির োকছ স্ব পঠকনর জন্য রা�কবন। এ চক্কত্র এেশ্ি বাকে্য িুশ্ি শ্তনশ্ির চবশ্ি িব্দ সং�্যা 
থােকব না। োই জল োই বায়ু, োই আোি এবং জল িকরা জল িকরা জল বাঁোকত চেষ্টা েকরা। এই িুশ্ি অংি পাঠ 
েরাকবন।   

উপিাবমূলঃ অরি্য সম্পি- প্ােৃশ্তে োরকি, োকষর জন্য এবং বাগান েরার জন্য উৎপন্ন গাছ ও উশ্দ্ি এবং গাকছর 
গুরুত্ব।

েৃত্যাশ্ল- ১১  
শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো শ্িশুকিরকে মানস মানশ্েকত্রর মাি্যকম িব্দজাল মতশ্র েরকবন। শ্ননে শ্লশ্�ত িব্দ গুশ্লর প্াসশ্গেে েে্া 
েকত পাকর। 

িব্দজালঃ

প্েৃশ্তর সম্পি, সবুজ সম্পি, মানুকষর মতশ্র বন সম্পি, বাশ্গো সম্পি, �কলর বাগা, েৃশ্ষ োজ ও োষ, েৃশ্ষ সম্পি, 
িাল, কসগুন, গ্ান, সুশ্ন্দ, রাকে, বেুল গাছ, োঁঠাল োঁপা, আম, ছাশ্তম, শ্িমুল, বাঁি, িান, পাি, ঘৃত েুমাশ্র, গাঁিা, 
চগালাপ, জুঁই, জবা, বাসে, োল চমঘ, বৃক্ চরাপি, জীবকির উপোর, �াি্য পাওয়া, পাশ্�র বাসা, কনৌো, বাঁি শ্িকয় 
োগজ মতশ্র, কছঁিা োগজ শ্িকয় িাকলা োগজ মতশ্র, এেশ্ি গাছ অকনে প্ান রক্া, সামাশ্জে গুরুত্ব। 

 y েৃত্যাশ্ল– ১১/১   
শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো শ্পশ্ছকয় পিা শ্িশুকির জন্য িব্দ োি্ মতশ্র েরকবন এবং ঐ িব্দ গুচ্ছ  বারংবার পাঠ েরাকবন এবং 
িকব্দর অথ্ মাথায় চরক� প্াসশ্গেে িাব গুশ্ল শ্িশুকির মকি্য সঞ্চাশ্রত েরকবন। 

েৃত্যাশ্ল– ১২
বশ্েশ্ব্ি্যালয় েৃত্যাশ্লঃ

বৃক্করাপন শ্নকয় চপাস্টার শ্মশ্ছল েরকত পাকর শ্িক্াথ্ীরা। এশ্নকয় শ্বশ্িন্ন পািায় শ্গকয় তারা বিকির সকগে আকলােনা 
েরকত পাকর যাকত ও�ানোর পশ্রবারগুশ্লর ি�কল থাো শ্বশ্িন্ন চপাকিা জশ্মকত তারা নানান িরকনর বৃক্ চরাপি 
েরকত পাকর। শ্বশ্ডওর সকগে ছাত্র প্শ্তশ্নশ্িরা চি�া েকর োরা গাছ সংগ্ে েরকত পাকর এবং চস গুশ্ল শ্বনামূকল্য 
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পািায় পািায় শ্বশ্ল েরকত পাকর। এমনও েকত পাকর তারা শ্বশ্িন্ন জশ্মকত গাছ লাশ্গকয় শ্িকয় আসকত পাকর।  

 y েৃত্যাশ্ল– ১২/১  
ছাত্র-ছাত্রীরা শ্নকজকির শ্বি্যালকয়র পকি থাো জশ্মকত বৃক্ চরাপন েরকত পাকর। এমনশ্ে শ্বি্যালকয়র েংশ্ক্রকির 
উঠাকন গাশ্ির িায়ার থাকম্ােকলর বাক্কত মাশ্ি শ্িকয় শ্বশ্িন্ন িাে সবশ্জর োষ েরকত পাকর। একক্কত্র শ্িশুরা তাকির 
চনাি বুকে বৃক্ চরাপকনর প্কয়াজনীয়তা শ্ে িরকনর গাছ বা সবশ্জ োষ েরা েকলা তা চথকে শ্ে শ্ে উপোর পাওয়া 
যায় তা শ্নকয় এেশ্ি চছাি শ্ববরি রেনা েরকব। 

েৃত্যাশ্ল– ১৩
সৃজনমূলে োজঃ

শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো বৃক্করাপি শ্নকয় শ্নজস্ব িাবনা তুকল িরকত শ্িশুকির “ইকচ্ছ �ুিী” আঁোর আসকর বসাকত পাকরন। 

 y েৃত্যাশ্ল– ১৩/১  
গাছ শ্নকয় সরল ছশ্ব আর গকল্পর বইগুশ্ল জকিা েকর শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো এেশ্ি আনন্দ পাঠ এর ব্যবস্া েরকত পাকরন। 
এ’জন্য শ্বি্যালকয়র গ্ন্াগারকে আকরা িশ্ক্তিালী েরকত শ্বশ্িন্ন বইপত্র চজাগাি েরকত পাকরন। 

 y েৃত্যাশ্ল– ১৩/২

নাশ্িোঃ সবুজ সম্পি

  (েশ্রত্রঃ- িািু/শ্মশ্ম/বাবা/মা/৬-৮ জন মজুর)

  (িািুর প্কবি) 

িািুঃ-  েই চগা চবৌমা -- জল�াবার গুশ্ল গুশ্ছকয় িাও -- মাকঠ ওকির শ্িকয় আশ্স।

মাঃ-  আসশ্ছ বাবা – (�াবাকরর চবােো োকত) এই শ্নন। (শ্শুকরর োকত চিকব)

  (শ্মশ্মর প্কবি) 

শ্মশ্মঃ-  মা- মা-  িািু চোথায় যাকচ্ছ? 

িািুঃ-  মাকঠ চগা শ্িশ্িিাই। জল �াবার শ্িকত যাশ্চ্ছ।

শ্মশ্মঃ-  (বায়নার সুকর) আশ্মও যাকবা – 

মাঃ-  না- মু� িুকয় এেিু চ�কয় পরকত বকসা। 

শ্মশ্মঃ-  ও িািু বকলা না মাকে। আজ চতা রশ্ববার।

িািুঃ-  যাে না চবৌমা প্েৃশ্তকে না চিক�কল শ্েনকব শ্ে েকর? শুিু বই পকি?  

মাঃ-  যাে বাবা। আমার ওশ্িকে অকনে োজ, আশ্ম যাই। সাবিাকন যাশ্ব- িািুকে শ্বরক্ত েরশ্ব না।–  
  (প্স্ান)

শ্মশ্মঃ-  শ্ঠে আকছ। (িািু আর শ্মশ্ম েলকত শুরু েরকব এশ্রয়ার মকি্যই ঘুরকব) আচ্ছা িািু প্ােৃশ্তে  
  সম্পি শ্ে?? 

িািুঃ-  কযসব গাছ চেউ লাগায় না শ্নকজ চথকেই জন্ায় প্েৃশ্তর জাশ্ন বাঁকে . এই চযমন ওই ঠােুর  
  থাকনর বিগাছ আমাকির ওই চবল গাছ োবুকির চসগুনবাগান চেউ লাগায়শ্ন শ্নকজ চথকেই েয়  
  তাই এরা প্ােৃশ্তে সম্পি

শ্মশ্মঃ-  এই গাকছকির বয়স েত? 
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িািুঃ-  তাকতা প্ায় ২০০- ৩০০ বছর েকব।

শ্মশ্মঃ-  আর মানুকষর মতশ্র েরা সম্পি? 

িািুঃ-  যাকির মানুষ বসায় লালন-পালন েকর বি েকর। ওই চয নাশ্রকেল গাছগুশ্ল এইকয োঁঠাশ্লোঁপা,  
  কগালাপজাম চপয়ারা সকবিা আমার ঠােুরিা লাশ্গকয়শ্ছকলন। আর ওই আি�ল আম োঁঠাল   
  েিকবল  আমার বাবা বশ্সকয়শ্ছকলন।

শ্মশ্মঃ-  আর তুশ্ম? শ্েছু বসাও শ্ন? 

িািুঃ-  ে্যাঁ ওই আতা জামরুল চলবু েলা জাম শ্িমুল শ্িউশ্ল পলাি ও চতা আমার োকত বসাকনা।

শ্মশ্মঃ-  আর বাবা োরা!

িািুঃ-  কতামার বাবা চমেগশ্ন আোিমশ্ন জারুল িাল চসগুন।  কতামাকে শ্বকয় শ্িকত েকব না।

শ্মশ্মঃ-  ি্যাত- শুিু বাকজ েথা। এবার োোর িা বকলা। 

িািুঃ-  োো? ওকতা  তুলসী বাসে থানেুশ্ন োলকমঘ ঘৃতেুমারী সব ওষুি গাছ লাগায়।

শ্মশ্মঃ-  বাে! গাছ চথকে ওষুি েয়?

িািুঃ-  েয় মবশ্ে। ঐ সব গাছ এলাোর সম্পি।

শ্মশ্মঃ-  আচ্ছা িািু মাকঝ বাশ্িকত সবশ্জ বাগান েকরকছ। আমরা সু্কল সবশ্জও �ুকলর বাগান েকরশ্ছ  
  এগুকলা শ্ে?- 

িািুঃ-  মানুকষর মতশ্র বন সম্পি। এেিু পা োশ্লকয় েকলা শ্িশ্িিাই চবলা চবকি যাকচ্ছ।

শ্মশ্মঃ-  ে্যা েকলা েকলা। (িািু শ্মশ্মর প্স্ান)

  (মজুররা ও বাবার প্কবি) (গাকনর তাকল তাকল চনকে চনকে মজুররা িান োিকব, বাবা তাকল  
  তাকল তিারশ্ে েরকব)

গানঃ-  {িান োশ্ি োশ্ি িান} ৩ {িান োশ্ি চসানা �কল}২ 

  মাশ্ি েইল সুক�র িীতল পাশ্ি।  িাকন িাকন চসানা �কল মাশ্ি েইল �াশ্ি। িান োশ্ি,  োশ্ি  
  িান, িান োশ্ি।

  (িািু ও শ্মশ্মর প্কবি)

শ্মশ্মঃ-  না োিকব না োিকব না (োন্না) ওকির োিকবনা।

বাবাঃ-  কেন শ্মশ্ম মা… োন্না থাশ্মকয় বলকতা। িান না োিকল �াকবা শ্ে ?

শ্মশ্মঃ-  গাছ আমাকির অকনে শ্েছু চিয়, অশ্ক্কজন চিয়, ওরা আমাকির সবুজ সম্পি। গাছ না বাঁেকল  
  আমরাও চয মকর যাব বাবা। 

বাবাঃ-  শ্ঠে এেিম শ্ঠে গাছ োিকত চনই। 

শ্মশ্মঃ-  তােকল িানগাছ গুকলাকে োিকছা চেন?

বাবাঃ-  (কেকস) িান, পাি, গম, ডাল, িােসবশ্জ এরা চবশ্ি শ্িন বাঁকে না। মরশুকম েয়। আবার মারা  
  যায়। তাই ওকির চেকি িস্য গুশ্ল শ্নকয় আবার নতুন মরশুকমর নতুন �সল লাগাকত েয়। 

শ্মশ্মঃ-  শ্েন্তু শ্িশ্িমশ্ি চয বলকলন।

বাবাঃ-  কস চতা বি বি গাছ। যাকির আমরা বৃক্ বশ্ল। ওরা িীঘ্জীবী েয়। অকনে অকনে বছর বাঁকে।  
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  বৃক্কির চছিন েরা যাকব না। মাকন োিা যাকব না। এবার বুকঝকছা শ্মশ্ম মা- 

শ্মশ্মঃ-  ে্যাঁ

বাবাঃ-  েকলা িাকনর চবাঝা চতাল সবাই। 

চোরাসঃ- শ্মশ্মরাশ্নর জন্য আমরা আজ েত শ্েছু জানলাম। েকলা িাকনর চবাঝা উঠাই

গানঃ-  নতুন িাকনর নতুন শ্েরা তপ্ত িুকির োশ্ি োয় োয় তপ্ত িুকির োশ্ি। আশ্ম গয়না শ্িয়া িইয্যা 
  শ্িমু রাঙা বউকয়র মাশ্ি চগা- রাঙা বউকয়র মাশ্ি।

  অথবা

প্থম েশ্লঃ- িান োশ্ি, োশ্ি িান, িান োশ্ি

  (গান চগকয় নাকের তাকল তাকল মজুররা চবাঝা মাথায় সবার প্স্ান)

েৃত্যাশ্ল- ১৪
িৃি্য-রোব্য েৃত্যাশ্লঃ 

শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো এমন এেশ্ি িৃি্য রোব্য ক্ীপ মতশ্র েরকবন চয�াকন অরি্য ধ্ংকসর িৃি্য থােকব (এিা প্তীেী েকত 
পাকর) এবং এর �কল সারা এলাোর চয চয সমস্যা চি�া শ্িকচ্ছ তাও থােকব। এই শ্ক্পশ্ি চি�ার পর শ্িশুরা শ্নকজকির 
মকি্য আকলােনা েরকব এবং অরি্য রক্া েরার প্কয়াজন শ্নকয় শ্নকজকির মকি্য মতামত চিকব। পকর অরি্য সংরক্কির 
জন্য েকয়েশ্ি শ্বশ্ি বা প্কয়াজনীয় েত্ব্য তারা শ্ঠে েরকব। 

েৃত্যাশ্ল- ১৫
মূল পাঠ্যাংকির োজঃ 

শ্িশুরা সংশ্লিষ্ট িব্দগুশ্লর েে্ায় অি্যতি েকয় উঠকল ‘আমাকির পশ্রকবি’ বইকয়র ‘সবুজ সম্পকির ডাে’ এবং ‘এেশ্ি 
গাছ অকনে প্াি’ অংি িুশ্ি স্ব পঠকনর জন্য শ্িকত পাকরন। পঠকন যারা �ুব শ্পশ্ছকয় তাকির জন্য পাঠ্যানকির প্কয়াজনীয় 
অংি সেজতর েকর পিকত শ্িকত পাকরন। 

উপিাবমূলঃ- ঘকরায়া শ্িল্প ও অন্যান্য েুশ্ির ও কু্দ্ শ্িল্প

েৃত্যাশ্ল- ১৬  
শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো শ্িশুকিরকে মানস মানশ্েকত্রর মাি্যকম িব্দজাল মতশ্র েরকবন। শ্ননে শ্লশ্�ত িব্দ গুশ্লর প্াসশ্গেে েে্া 
েকত পাকর। 

শ্নকে িাগ চিওয়া পাঁে প্োর শ্িল্প মাথায় চরক� িব্দ গুশ্লর মানুষ মানশ্েত্র মতশ্র েরকত েকব।

িব্দজালঃ

মানুকষর োকত মতশ্র সম্পি- িাঁি, েলশ্স, কলাোর চোিাল, শ্পতকলর বাসন, ঘকরায়া শ্িল্প বাঁকির ঝুশ্ি, ঘাকসর মািুর, 
োকতর োজ, োঁোমাল, েুশ্ির শ্িল্প,  শ্নম্াি শ্িল্প, বাশ্ি মতশ্র, ইি চ�ালা, োল েল, বয়লাকর িান োলা, িান শ্সদ্ধ 
েরা, শুকোকত চিওয়া, িান নািা, বি মাকপর শ্িল্প, বি বি চমশ্িন, মসলা শ্মেোর, রাতিা মতশ্রর চরালার, ট্াক্টার, 
পাওয়ার শ্িলার, েতি শ্িল্প, বাঁকির সরু বা�াশ্র, �ুল োঁিা ঝুশ্ি, শ্ঝনুে শ্িকয় পুতুল, োকতর সুক্ োজ, নািকের শ্িল্পী, 
ছশ্ব আঁোর শ্িল্পী, স্পষ্ট উচ্ারি, িরীকরর িগেী শ্িকয় অশ্িনয়, কসৌন্দয্ সৃশ্ষ্টর শ্িল্প, মকন আনন্দ চিওয়ার শ্িল্প।  

 y েৃত্যাশ্ল- ১৬/১  
শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো শ্পশ্ছকয় পিা শ্িশুকির জন্য িব্দ োি্ মতশ্র েরকবন এবং ঐ িব্দ গুচ্ছ  বারংবার পাঠ েরাকবন ও 
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িকব্দর অথ্ মাথায় চরক� প্াসশ্গেে িাব গুশ্ল শ্িশুকির মকি্য সঞ্চাশ্রত েরকবন। 

েৃত্যাশ্ল- ১৭
বশ্েশ্ব্ি্যালয় েৃত্যাশ্লঃ

এলাোয় শ্ে শ্ে িরকনর ঘকরায়া এবং েুশ্ির শ্িল্প রকয়কছ তা শ্নকয় ছাত্রছাত্রীরা এেিা সমীক্া োলাকত পাকর। কয 
শ্বষয়গুশ্ল মাথায় চরক� ওই সমীক্া েকব তা েকলাঃ

ঘকরায়া বা েুশ্ির শ্িকল্পর নাম
শ্ে শ্িকয় মতশ্র েয় -
চোথায় ওই শ্িল্প আকছ -
েতজন পশ্রবার এই শ্িকল্প যুক্ত আকছ -
মাকস েত আয় েয় -

নাি্য শ্েত্র বা সংগীত শ্িল্প েকল ব্যশ্ক্তকির নাম, শ্ে শ্বষকয় শ্িল্প এবং েত জন মানুষ এই েে্া েরকছন এবং শ্ে িাকব? 

 y েৃত্যাশ্ল- ১৭/১  
এলাোর চোনও েতি শ্িল্পীকে চডকে একন শ্িশুকির মকি্য োকতর োজ চি�াকনার চোন ব্যবস্া েরা চযকত পাকর। এ 
চক্কত্র শ্িক্াথ্ীকির িল মতশ্র েকর এই োজশ্ি েরা চযকত পাকর।   

 y েৃত্যাশ্ল- ১৭/২  
এলাোর চোকনা ব্যশ্ক্ত সৃজনমূলে শ্িকল্পর সকগে যুক্ত েকল তাকে শ্বি্যালকয় চডকে একন গান, ছশ্ব আঁো বাজনা চি�ার 
ব্যবস্া েরকত পাকরন। এ চক্কত্র শ্িশুকির িল মতশ্র েকর তাকির আগ্ে অনুসাকর এই শ্িকল্পর েে্া েকত পাকর।   

েৃত্যাশ্ল- ১৮
সৃজনমূলে োজঃ  

শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো এ শ্বষকয় শ্বশ্িন্ন ছিা বানাকত পাকরন। এেই িাকব এোশ্িে শ্বষয় বস্তু শ্নকয় ছিা শ্িশুকির সাোকয্য 
শ্বশ্িন্ন ছিা বানাকনা চযকত পাকর। শ্িশুকির মকি্য ছন্দকবাি রকয়কছ। অনুপ্াস তারা িালবাকস। �াপছািা েকলও এই 
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অনুপ্াকসর প্কয়াগ েকর তাকির মকি্য মজা ও ছন্দকবাি মতশ্র েরকত েকব। অন্যশ্িকে যতিা সম্ভব েশ্ে্ত িব্দকে 
ব্যবোর েরা যায় তার চেষ্টা েরকত েকব। 

বাঁি োিকত েুিুল-িা 
বুনকব ঝুশ্ি চছািন ো 
তুলকব শ্েছু চেঁোশ্ি
বুনকব েুকলা চেঙরী
চবিা জা�শ্র িম্া
চস চযন শ্বশ্েম্া। 

েৃত্যাশ্ল- ১৯
িৃি্য-রোব্য োজঃ 

শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো পশ্রকবি িূষি শ্নকয় এমন এেশ্ি িৃি্য রোব্য ক্ীপ মতশ্র েরকবন চয�াকন চি�া যাকব শ্বশ্িন্ন মানুষ 
শ্বশ্িন্ন েুশ্ির শ্িকল্পর োজ েরকছ। শ্বশ্িন্ন ঘকরায়া শ্িল্প চথকে উৎপাশ্িত দ্ব্য ও চসগুশ্লর চেনা চবোর প্শ্ক্রয়াও 
উকলে� েরা থােকব। এ গুশ্ল চয গ্ামীন সম্পি তা চবাঝাকত েকব। এই শ্ক্পশ্ি চিক� শ্িশুরা মতামত চিকব চেন এই 
শ্িল্পকে বাঁশ্েকয় রা�া উশ্েৎ। এ চক্কত্র গ্ামীন অথ্নীশ্ত এবং গ্ামীন নান্দশ্নেতার েথাও েকল আসকত পাকর। 

েৃত্যাশ্ল- ২০
মূল পাাঠ্যাংকির োজঃ

শ্িশুকির োছ চথকে সংশ্লিষ্ট িব্দ গুশ্ল পাকঠর উপকযাগী েকয় চগকল এ শ্বষকয়র পাঠশ্ি স্বপঠকনর জকন্য শ্িশুকির চিকব। 
চয শ্িশুরা একেবাকরই অক্ম েকচ্ছ তাকির জন্য শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো পাঠশ্িকে আরও সেজ েকর শ্লক� এেশ্ি পঠন 
সামগ্ী মতশ্র েকর তাকির োকছ স্ব পঠকনর জন্য রা�কবন। এ চক্কত্র এেশ্ি বাকে্য িুশ্ি শ্তনশ্ির চবশ্ি িব্দ সং�্যা 
থােকব না। “োকত গিা শ্িল্প সম্পি” েকরে রেম শ্িল্প েথা, ঘকরায়া শ্িকল্পর নানান েথা”।
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পাকঠর নাম
উপিাবমূল/আকলাে্য 

শ্বষয়বস্তু
েৃত্যাশ্ল

সশ্ত্য চসানা

োষ-আবাি, ঋতু শ্িশ্তিে 
োষ

১) েৃত্যাশ্ল- ২ বশ্েশ্ব্ি্যালয় েৃত্যাশ্ল- শ্িশ্ক্ো শ্িশ্ক্ো ছাত্র ছাত্রীকির 
োষ আবাি সম্পকে্ িারিা মতশ্রর জন্য েৃশ্ষজীশ্ব অশ্িিাবেকির সকগে 
েথা বলাকবন। প্শ্তকবিীকির োকষর মাঠ ইত্যাশ্ি পশ্রিি্ন েরাকবন। 
এই পশ্রিি্কনর মাি্যকম ছাত্রছাত্রী োষ সংক্রান্ত শ্বশ্িন্ন তথ্য সংগ্ে 
েকর চনাি বুকে শ্ল�কব এবং চরেশ্িেকক্ একস তারা শ্িক্ে/শ্িশ্ক্োর 
ত্বোবিাকন তাকির প্াপ্ত িারিা ও জ্ঞাকনর আিান-প্িান েরকব। 
২) শ্িক্াথ্ী োষবাস শ্নকয় মজার মজার ছিা মতশ্র েরকব এবং তাকত 
শ্নকজর মত সুর প্কয়াগ েরকব। 
৩) ছিা ছশ্ব গল্প পাকঠর আসর

সা�কল্যর চক্কত্র 
পশ্ররেকমর চোন শ্বেল্প 
চনই।

১) েৃত্যাশ্ল -১০ শ্িক্ে মোিয় শ্িশুকির সাকথ শ্নকয় রেমজীশ্ব মানুকষর 
োশ্েনী সংগ্ে েরকব। শ্ে িাকব পশ্ররেম েকর তারা জীবকন বি েওয়ার 
চেষ্টা েরকছ তা শ্নকয় তথ্য সংগ্ে েকর আকলােনা েরকব। সমাকজর 
বয়স্ মানুষকির অশ্িজ্ঞতা শুকন তারা এেশ্ি চছাি শ্ববরি মতশ্র 
েরকব। এ ব্যাপাকর িলগত আকলােনা েকর শ্সিাকন্ত আসকব।
২) পশ্ররেকমর চয চোন শ্বেল্প চনই তা শ্নকয় নািে অনুষ্ান েরকব।
৩) ছিা ছশ্ব গল্প পাকঠর আসর

পশ্রবাকরর মকি্য প্াত্যশ্েে 
োকজর শ্বিাগ, পশ্রবাকরর 
নারীকির োজ, ময্ািা, 
স্ান-

১) পশ্রবাকরর মকি্য েম্ েম্ শ্বিাগ পয্কবক্ি েকর শ্রকপাি্ মতশ্র 
েরকব এবং আকলােনা েরা।
২) সমাকজ ও পশ্রবাকর নারী –পুরুষ-কছকল চমকয়র মকি্য সমতা শ্নকয় 
ছিা, ক�লা ও তাকত সুর বসাকনা। 
৩) ছিা ছশ্ব গল্প পাকঠর আসর

শ্নকজর োকত 
শ্নকজর োজ

চরল চস্টিন সম্পকে্ 
প্ত্যক্-পকরাক্ অশ্িজ্ঞতা 
অজ্ন

১) েৃত্যাশ্ল- ২ শ্িশুরা ক্াস ঘকর শ্নকজকির োজ শ্নকজরা েকর শ্েনা 
চস শ্বষকয় আকলােনা েরকব। কযমন- 

 y শ্ে শ্ে োজ শ্নকজ েকর
 y েরকত চেমন লাকগ
 y অন্য চেউ েকর শ্িকল তার িাকলা লাকগ শ্েনা
 y একত তার েতিা উপোর েকয়কছ।

২) চরেশ্ি েকক্ চরল চস্টিকনর অশ্িজ্ঞতা শ্নকয় নাশ্িো েরা

৩) চরলকষ্টিকনর ছশ্ব শ্নকয় চোলাজ মতশ্র 

৪) ছিা ছশ্ব গল্প পাকঠর আসর

পশ্রশ্িষ্ট (১) পাঠ শ্িশ্তিে েৃত্যাশ্ল সমূে
পাঠ্য পুতিেঃ পাতাবাোর
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যানবােকনর ইশ্তেথা 
এবং আিুশ্নে যানবােকনর 
নানান তথ্য

১) অতীত ও বত্মাকনর যানবােন শ্নকয় ছশ্ব চেকি শ্নকয় োি্ বানাকনা
২) ছিা ছশ্ব গল্প পাকঠর আসর

োশ্য়ে রেকমর ময্ািা

১) েৃত্যাশ্ল- ১০ শ্িক্ে-শ্িশ্ক্োকির জন্য- 
১) শ্িশ্ক্ে/শ্িশ্ক্ো ছাত্র ছাত্রীকির ৫ শ্ি িাকগ িাগ েকর শ্নেিবত্ী 
চোকনা চরল চস্টিন পশ্রিি্কন শ্নকয় যাকবন। এে এেশ্ি িলকে এে 
এেশ্ি শ্বষয় িাকলািাকব পয্কবক্ি েকর তথ্য সংগ্ে েরকত বলকবন। 
ছাত্র-ছাত্রী চনাি বুকে যা যা চি�ল ও বুঝল তার এেিা তাশ্লো মতশ্র 
েরকব। শ্নকনে শ্বষয়গুশ্ল চিওয়া েল।  শ্িক্ে শ্িশ্ক্োর ত্বোবিাকন 
শ্িশুরা এই োজ েরকব।  
২) রেতোরীর নাে ও গান 
৩) ছিা ছশ্ব গল্প পাকঠর আসর
৪) গল্প বলার আসর

পািা প্শ্তকবিীকির 
সেকযাশ্গতা

১) েৃত্যাশ্ল- ২ ছাত্র ছাত্রী শ্িক্ে শ্িশ্ক্োর শ্নকি্ি অনুযায়ী পািার 
বা গ্াকমর বাশ্ির বিকির োছ চথকে ছাত্রছাত্রীরা এমন ১শ্ি/২শ্ি 
ঘিনার (সশ্ত্য) েথা জানকব চয�াকন- (ে) কোকনা এে শ্বপন্ন মানুষকে 
গ্াকমর সেকল শ্মকল সাোয্য েকর শ্বপিমুক্ত েকরশ্ছল অথবা চোনও 
এে ব্যশ্ক্ত শ্বপকি পিায় তুশ্ম/কতামার বাশ্ির চেউ বা পািার চেউ 
তার শ্িকে সাোকয্যর োত বাশ্িকয় তাকে শ্বপিমুক্ত েকরশ্ছকলন। ছাত্র 
ছাত্রী চরেশ্িেকক্ একে অপকরর োশ্েনী আিানপ্িান েরকব। শ্িক্ে/
শ্িশ্ক্ো ছাত্র ছাত্রীকির ঘিনাগুশ্ল শুকন শ্বকলিষি েরকবন ও সেকযাশ্গতার 
িাকলা শ্িেগুশ্ল তুকল িরকবন। সামাশ্জে িাশ্য়ত্বকবাকির েথা জানাকবন। 
সামাশ্জে সুসম্পে্গুশ্লর সিথ্ে েে্া েরকবন। মূল্যকবাকির শ্বোি 
ঘিাকবন। 
২) সেকযাশ্গতার প্কয়াজনীয়তা শ্নকয় নাশ্িো উপস্াপনা 
৩) ছশ্ব ছিা গল্প পাকঠর আসর 
৪) গল্প বলার আসর

চসানা

সন্তান লালন পালকন বাবা 
মাকয়র িূশ্মো, শ্বকিষত 
েন্যা সন্তাকনর

১) েৃত্যাশ্ল– ৬ ছাত্র ছাত্রী শ্িক্ে শ্িশ্ক্োর সাকথ গ্াকমর স্বাস্্যকেন্দ্র 
পশ্রিি্ন েরকব এবং শ্িশুর যত্ন, পুশ্ষ্ট, পানীয়, �াি্য, প্শ্তকষিে 
ইত্যাশ্ি শ্বষয় সম্পকে্ নানান তথ্য সংগ্ে েরকব। 
২) পশ্রবাকরর এেশ্ি বালে/বাশ্লোর প্শ্ত মকনািাব শ্নকয় নাশ্িো 
পশ্রকবিন েরা 
৩) ছশ্ব ছিা গল্প পাকঠর আসর

উন্নয়কনর নাকম প্েৃশ্তর 
শ্বকিষত জলািূশ্মর 
শ্বপন্নতা

১) েৃত্যাশ্ল– ১০ েলোর�ানা বা রাতিা ঘাি েরার জন্য এলাোর 
শ্বশ্িন্ন িূষি ঘিকছ এমন চোন উিােরি আকছ শ্েনা তা এলাোয় 
সমীক্া েরকত েকব।
শ্িশ্ক্ো শ্িশ্ক্ো ছাত্র ছাত্রীকির োছাোশ্ছ চোকনা নিী পশ্রিি্কন 
শ্নকয় যাকবন। নিীর িাকর বজ্্য প্াশ্স্টে পশ্রষ্ার েরার জকন্য এেশ্ি 
েম্সূশ্েও গ্েি েরকত পাকরন।
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২) প্াশ্স্টে বজ্ন শ্নকয় শ্বকিষ অশ্িযান ও উকি্যাগ 
৩) ছশ্ব- ছিা গল্প পাকঠর আসর

জীবন রক্ায় নিী মাকয়র 
মত

১) েৃত্যাশ্ল– ১৪ েম্সূেীর নাম েকব- “নিী িূষি চরাি েম্সূশ্ে”, 
অথবা চয চোকনা মানানসই এেশ্ি নাম চিওয়া চযকত পাকর। 
জনসািারিকে   সকেতন েরকত শ্েছু চপাষ্টার চ্াগান ইত্যাশ্ি ব্যবোর 
েরা চযকত পাকর। এই সব েম্সূশ্ের জন্য প্কয়াজন শ্েছু গ্ািস, 
মাইে, বি বতিা, ি্যান গাশ্ি চপাষ্টার ইত্যাশ্ি।  
২) নিী রক্ার আকন্দালন শ্নকয় চছাি নাশ্িো পশ্রকবিন 
৩) ছশ্ব ছিা গল্প পাকঠর আসর

শ্িশুর েল্প রাকজ্যর েশ্রত্র 
‘পশ্র’

১) ছশ্ব আঁো ও োগজ ও রশ্ঙন োপি চেকি পুতুল বানাকনা
২) গল্প বলার আসর
৩) ছশ্ব ছিা গল্প বলার আসর

�ুল
বীজ চথকে �ুল ও �ল 
শ্বষয়ে নানা তথ্য

১) বীজ চথকে �ুল চ�ািার পরীক্া শ্নরীক্া 
২) প্েৃশ্তর সেনিীলতা এবং তার প্শ্ত সেমশ্ম্তা শ্নকয় নাশ্িো 
উপস্াপন 
৩) ছশ্ব ছিা গল্প বলার আসর

জুঁই �ুকলর 
রুমাল

োশ্রপাকির প্েৃশ্তকে 
চেনা, বৃক্ চরাপি ও বৃক্ 
ধ্ংকসর শ্বরুকদ্ধ 
প্শ্তোকরর উপায় সধ্ান 
এবং জীবতবশ্েত্র¨

১) েৃত্যাশ্ল– ২ সমীক্া ও উৎসব পালন ও বৃক্করাপি।   
২) বৃক্ বাঁশ্েকয় রা�ার নািো পশ্রকবিন 
৩) জীব মবশ্েত্র¨ শ্নকয় ছশ্ব আঁো 
৪) ছশ্ব ছিা গল্প বলার আসর

সাগর, মোসাগর উপ 
সাগর শ্নকয় িারিা

১) িৃি্য রোব্য ক্ীপ চি�া এবং আকলােনা েরা 
২) ছশ্ব ছিা গল্প বলার আসর

চেউকয়র তাকল 
তাকল

সাগকরর জীব মবশ্েত্র¨ ও 
জীবজগৎ এবং সামুশ্দ্ে 
জীকবর শ্বপন্নতা

১) েৃত্যাশ্ল– ভ্রমকির সুকযাগ থােকল শ্িক্ে-শ্িশ্ক্োরা ছাত্রছাত্রীকির 
শ্নকয় ‘সমুকদ্’ এেশ্ি শ্িক্ামূলে ভ্রমকির আকয়াজন েরকত পাকরন। 
ভ্রমকি শ্গকয় সমুকদ্র পাকির চজকল বশ্তি পশ্রিি্ন েকর তথ্য সংগ্ে 
েরকব। ছাত্রছাত্রীরা সমুকদ্র শ্বপি শ্ে শ্ে তা শ্নকয় জানকব। শ্বপি 
চথকে শ্�কর আসা ২/১ জন ব্যশ্ক্তর সাকথ সাক্াৎ েকর তাকির োছ 
চথকে সমুদ্যাত্রার োশ্েনী শুকন অশ্িজ্ঞতা সঞ্চয় েরকব। 
সমুকদ্র িাকর শ্বশ্িন্ন জীকবর জীবাশ্ম সংগ্ে েরকব ও চস শ্বষকয় 
শ্িক্ে-শ্িশ্ক্োকির োছ চথকে সামুশ্দ্ে জীব সম্পকে্ চজকন চনকব। 
চযমন– োঁেিা, শ্ঝনুে, স্টার শ্�ি ইত্যাশ্ি।  
২) সামুশ্দ্ে জীকবর শ্বপন্নতা শ্নকয় নাশ্িো উপস্াপনা 
৩) ছিা ছশ্ব গল্প পাকঠর আসর

আরাম প্েৃশ্তর মকি্য শ্বরাশ্জত 
ঐে্য ও িাশ্ন্ত এবং নীরব 
োকজর িারা

১) িান্ত ও সুন্দর প্েৃশ্তর ছশ্ব আঁো
২) ছশ্ব ছিা গল্প পাকঠর আসর
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সমাকজর মকি্য 
সাম্প্রিাশ্য়ে সোবস্ান ও 
িাশ্ন্তপূি্ জীবনযাত্রা

১) ছশ্ব ছিা গল্প পাকঠর আসর
২) সামাশ্জে অশ্স্রতা ও িাগো, সাম্প্রিাশ্য়ে অসম্প্রীশ্ত চয িাকলা োজ 
নয় তা শ্নকয় নাশ্িো উপস্াপনা
৩) ছশ্ব ছিা গল্প পাকঠর আসর   

পশ্রবাকরর মাতা ও শ্পতার 
মকি্য সেজ ও শ্বশ্াসপূি্ 
সম্পে্ এবং শ্িশুর 
শ্নশ্চিত জীবনযাপন

১) েৃত্যাশ্ল– ৮ এ শ্বষকয় শ্িশুকির সাোকয্য মানস মানশ্েত্র মতশ্র েকর 
এেশ্ি সম্ভাব্য িব্দ জাল শ্নম্াি েকর শ্নকত েকব। এ�াকন সম্ভাব্য িকব্দর 
তাশ্লো চিওয়া েল।
২) ছিা ছশ্ব গল্প পাকঠর আসর

মন চেমকনর 
গল্প চমঘলা ছূশ্ির শ্িকন গ্াম ও 

িেকরর মকি্য পাথ্ে্য

১) িৃি্য রোব্য ক্ীপ চিক� গ্াম ও িের শ্নকয় তে্ শ্বতে্ 
২) এ শ্নকয় ছিা বানাকনার চ�লা 
৩) ছিা ছশ্ব গল্প পাকঠর আসর  
৪) গল্প বলার আসর

সূয্ – গাছ – চক্াকরাশ্�ল 
এই প্শ্ক্রয়া শ্নকয় শ্িশুর 
অশ্িজ্ঞতা

১) সূকয্র আকলার প্িাব শ্নকয় পরীক্া শ্নরীক্া গাকছর ওপর
২) ছশ্ব ছিা গল্প পাকঠর আসর     

ঋতু সম্পকে্ সেজ 
িারিা- বষ্া ও িরৎ এর 
পাথ্ে্য ও শ্মল

১) ঋতু ছশ্ব শ্নকয় চোলাজ মতশ্র
২) ঋতু শ্নকয় গান গাওয়া
৩) ঋতু শ্নকয় েশ্বতা ছিা আবৃশ্তি
৪) ছিা ছশ্ব এবং গল্প পাকঠর আসর।

চে শ্ছকলন 
ঈিপ

জীবকনর নানান ঘিনা 
পয্কবক্ি ও তার চথকে 
জীবকনর পাঠ উপলশ্ধি।

১) শ্মকথ্য েথা না বলা, েথায় বি না েকয় োকজ বি েওয়া, কলাি 
না েরা, উপোরীর উপোর েরা শ্নকয় নািে উপস্াপনা েরা
২) গল্প চথকে ছিা মতশ্র েরা
৩) ছশ্ব ছিা গল্প পাকঠর আসর
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পাঠ্য পুতিে – আমাকির পশ্রকবি
পাকঠর 
নাম

উপিাবমূল/
আকলাে্য শ্বষয়বস্তু

েৃত্যাশ্ল

সম্পি

স্বাস্্য সম্পি – তার 
সুরক্া ও প্কয়াজনীয় 
পিকক্প

১) েৃত্যাশ্ল– ২ শ্িক্ে/শ্িশ্ক্ো শ্িক্াথ্ীকির বাশ্িকয় চলােজকনর সকগে 
আকলােনা েকর বছকর েতশ্িন তারা অসুস্্য েন তার শ্েসাব শ্নকয় আসকব। 
শ্ে িরকনর সািারি চরাকগ তারা আক্রান্ত েন এ শ্বষকয় শ্িশুরা তথ্য সংগ্ে 
েরকব। এই অসুস্্যতার �কল তারা শ্ে শ্ে সমস্যায় পকিন? এই সমস্যা 
চথকে মুশ্ক্ত শ্ে িাকব চপকত পাকর তার সম্ভাব্য উপায় সম্পকে্ চজকন আসকব 
তারা শ্িশুরা। করেশ্িেকক্ একস তারা িলগত িাকব এেশ্ি সংশ্ক্প্ত শ্রকপাি্ 
মতশ্র েরকব। 
২) েৃত্যাশ্ল– ৩ শ্িক্ে শ্িশ্ক্োকির ত্বোবিাকন শ্িশুরা রেতোশ্র গান ও 
নৃত্য পশ্রকবিন েরকত পাকর। কসই সমতি গান শ্নব্ােন েরকত েকব চয 
গুশ্লকত িারীশ্রে রেম ও ব্যয়ামকে গুরুত্ব চিওয়া েকচ্ছ।
৩) ছশ্ব ছিা গল্প পাকঠর আসর

জল সম্পি- জকলর 
প্কয়াজনীয়তা জল 
সংরক্ি ও 
পশ্রকিািন এবং 
সম্পি শ্েকসকব বায়ু, 
মাশ্ি আোি।

১) েৃত্যাশ্ল- ৭ শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো শ্িশুকির শ্নকয় েকয়েিা োকত নাকত 
োকজর প্েল্প শ্নকত পাকরন। 
২) েৃত্যাশ্ল- ৮ শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো শ্িশুকির শ্িকয় শ্েছু চ্াগান মতশ্র েরাকত 
পাকরন। কস গুশ্ল বি বি োড্ চবাকড্ শ্লক� চিওয়াকল িালাকনর এমনশ্ে 
গাকছ গাকছ িাশ্ঙকয় শ্িকয় শ্িশুকির সকেতনতা ও এলাোর সকেতনতা বৃশ্দ্ধ 
েরকত পাকরন। েকয়েশ্ি চ্াগান েকর চিওয়া েল। 
৩) ছশ্ব ছিা গল্প পাকঠর আসর

অরি্য সম্পি- 
প্ােৃশ্তে োরকি, 
োকষর জন্য এবং 
বাগান েরার জন্য 
উৎপন্ন গাছ ও 
উশ্দ্ি এবং গাকছর 
গুরুত্ব।

১) েৃত্যাশ্ল- ১২ বৃক্করাপন শ্নকয় চপাস্টার শ্মশ্ছল েরকত পাকর শ্িক্াথ্ীরা। 
এশ্নকয় শ্বশ্িন্ন পািায় শ্গকয় তারা বিকির সকগে আকলােনা েরকত পাকর 
যাকত ও�ানোর পশ্রবাকর গুশ্লর ি�কল থাো শ্বশ্িন্ন চপাকিা জশ্মকত তারা 
নানান িরকনর বৃক্ চরাপি েরকত পাকর। শ্বশ্ডওর সকগে ছাত্র প্শ্তশ্নশ্িরা 
চি�া েকর োরা গাছ সংগ্ে েরকত পাকর এবং চস গুশ্ল শ্বনামূকল্য পািায় 
পািায় শ্বশ্ল েরকত পাকর। এমনও েকত পাকর তারা শ্বশ্িন্ন জশ্মকত গাছ 
লাশ্গকয় শ্িকয় আসকত পাকর।  
২) েৃত্যাশ্ল- ১৩ শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো বৃক্করাপি শ্নকয় শ্নজস্ব িাবনা তুকল 
িরকত শ্িশুকির “ইকচ্ছ �ুিী” আঁোর আসকর বসাকত পাকরন। 
৩) েৃত্যাশ্ল- ১৩/১ গাছ শ্নকয় সরল ছশ্ব আর গকল্পর বইগুশ্ল জকিা েকর 
শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো এেশ্ি আনন্দ পাঠ এর ব্যবস্া েরকত পাকরন। এ’জন্য 
শ্বি্যালকয়র গ্ন্াগারকে আকরা িশ্ক্তিালী েরকত শ্বশ্িন্ন বইপত্র চজাগাি 
েরকত পাকরন। 
৪) ছশ্ব ছিা গল্প পাকঠর আসর
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ঘকরায়া শ্িল্প ও 
অন্যান্য েুশ্ির ও 
কু্দ্ শ্িল্প

১) েৃত্যাশ্ল– ১৭ এলাোয় শ্ে শ্ে িরকনর ঘকরায়া এবং েুশ্ির শ্িল্প রকয়কছ 
তা শ্নকয় ছাত্রছাত্রীরা এেিা সমীক্া োলাকত পাকর। কয শ্বষয়গুশ্ল মাথায় 
চরক� ওই সমীক্া েকব
২) েৃত্যাশ্ল– ১৭/১এলাোর চোনও েতি শ্িল্পীকে চডকে একন শ্িশুকির 
মকি্য োকত োজ চি�াকনার চোন ব্যবস্া েরা চযকত পাকর। এ চক্কত্র 
শ্িক্াথ্ীকির িল মতশ্র েকর এই োজশ্ি েরা চযকত পাকর। 
৩) েৃত্যাশ্ল– ১৭/২এলাোর চোকনা ব্যশ্ক্ত সৃজনমূলে শ্িকল্পর সকগে যুক্ত 
েকল তাকে শ্বি্যালকয় চডকে একন গান, ছশ্ব আঁো বাজনা চি�ার ব্যবস্া 
েরকত পাকরন। এ চক্কত্র শ্িশুকির িল মতশ্র েকর তাকির আগ্ে অনুসাকর 
এই শ্িকল্পর েে্া েকত পাকর।
৪) েৃত্যাশ্ল– ১৮শ্িক্ে শ্িশ্ক্ো এ শ্বষকয় শ্বশ্িন্ন ছিা বানাকত পাকরন। 
এেই িাকব এোশ্িে শ্বষয় বস্তু শ্নকয় শ্িশুকির সাোকয্য শ্বশ্িন্ন ছিা বানাকনা 
চযকত পাকর। শ্িশুকির মকি্য ছন্দকবাি রকয়কছ। অনুপ্াস তারা িালবাকস। 
�াপছািা েকলও এই অনুপ্াকসর প্কয়াগ েকর তাকির মকি্য মজা ও 
ছন্দকবাি মতশ্র েরকত েকব। অন্যশ্িকে যতিা সম্ভব েশ্ে্ত িব্দকে ব্যবোর 
েরা যায় তার চেষ্টা েরকত েকব।

�াি্য ১) ছশ্বর চোলাজ মতশ্র েরা–
(ে) িাে পাতা
(�) �ল
(গ) সবশ্জ 
২) েৃত্যাশ্ল– ২ শ্িক্ে/শ্িশ্ক্ো প্থকম ছাত্র ছাত্রীকির তাকির বাশ্ি ও 
বাশ্ির আি পাি চথকে শ্বশ্িন্ন িরকনর িাে পাতা সংগ্ে েরার শ্নকি্ি 
চিকবন।
৩) িাে পাতা �ল সবশ্জ শ্নকয় ছিা মতশ্র
৪) এলাোর োি বাজার পশ্রিি্ন ও �াকি্যর গুনাগুন শ্নকয় তথ্য সংগ্ে

পশ্রশ্িষ্ট (২) পাঠ শ্িশ্তিে িব্দ ও িব্দগুকচ্ছর তাশ্লোঃ 
পাতাবাোর

পাকঠর নাম
শ্বষয়বস্তু ও 
উপিাবমূল

িব্দ ও িব্দগুচ্ছ

সশ্ত্য চসানা

োষ-আবাি, ঋতু 
শ্িশ্তিে োষ

জায়গা, শ্বকঘ, মজুর, করাজগার, কপাঁতা, ক�াঁিা�ুঁশ্ি পাো িাকনর রাশ্ি, 
সুন্দর �সল, শ্বশ্ক্র, বৃশ্ষ্ট, োষা আবাি, েকঠার পশ্ররেম, োি-বাজার, 
শ্জশ্নসপত্র, মিলাপাশ্ত, কেনাকবো, ক্রয়-শ্বক্রয়, বলি, োল, ট্াক্টর, 
চোিাল, শ্নিাশ্ন, মাো, মরশুম, আমন, আউি, রশ্ব, কবাকরা, বীজ সংরক্ি 
ও বীজ সংগ্ে, সাশ্র সাশ্র।
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সা�কল্যর চক্কত্র 
পশ্ররেকমর চোন 
শ্বেল্প চনই।

পুরস্ার পাওয়া, বুশ্দ্ধ �ািাকনা, কষাকলা আনা, স�লতা, আলকসশ্ম না েরা, 
বৃথা চেষ্টা নয়, মশ্রয়া েকয় োজ। 
েতািা ত্যাগ েরা, সা�কল্যর জকন্য চেষ্টা, ক্রমাগত োজ েকর যাওয়া 
লকক্্য চপঁছাকনা।

পশ্রবাকরর মকি্য 
প্াত্যশ্েে োকজর 
শ্বিাগ, পশ্রবাকরর 
নারীকির োজ, 
ময্ািা, স্ান-

বউকয়র পরামি,্ অলস স্বামী, অসু�,গশ্িমশ্স, শ্েরোল, বুকিা বাপ, শ্বশ্াস, 
শ্বরশ্ক্ত, অশ্স্র, গব্, গকব্ বুে িকর যায়, �াবার মতশ্র েকর, শ্মশ্ছশ্মশ্ছ 
�ািাকনা, কবাঝাপিা, সেকযাশ্গতা, োজ িাগািাশ্গ েকর চনওয়া, অবকেলা।

চরল চস্টিন 
সম্পকে্ 
প্ত্যক্-পকরাক্ 
অশ্িজ্ঞতা অজ্ন

বাঁিাকনা প্াি�ম্- পুরকনা গাছ, বসার জন্য শ্সকমকন্টর চবিী, সূোেৃশ্ত 
চরশ্লং, কট্ন একল জমজমাি িীর, োকয়র স্টল, ইততিত মানুষজন ঘুরকছ   
চরলগাশ্ি- করলক্রশ্সং, করললাইন, শ্সগন্যাল, সবুজ েলুি আকলা,োমরা, 
যাত্রী, কোলােল, গাকড্র োমরা, লাল-সবুজ ফ্্যাগ
চট্কনর আসা যাওয়া- জমজমাি চস্টিন, কঘাষিা, েঞ্চলতা, কোলােল, তে 
মে, কট্কনর আগমন, িাক্া িাশ্ক্, ওঠা-নামা, েুশ্লকির চছািাছুশ্ি, কট্কনর 
প্স্ান, যাত্রীকির প্স্ান, শ্নজ্ন প্্যাি�ম্, িূকর োশ্রকয় যাওয়া, হুইকসল  
িব্দ,  
অশ্িজ্ঞতা- েত ঘিনা, কেউ োকস, কেউ োঁকি, সাক্ী থাকে গাছ আর 
পা�ীরা।
মানুষ জন- শ্ি�াশ্র- প্শ্তবধ্ী শ্ি�াশ্র, গান গায়, বাজনা বাজায়, শ্িশ্েি 
চেোর, গাড্, োকলা চোি পশ্রশ্েত, েোর- ো ো শ্েৎোর, জানলায় ো 
চিয়, েুশ্ল- মালপত্র বেন, শ্পকঠ মাথায় চবাঝা, কঠলাগাশ্রকত বেন, কস্টিন 
মাষ্টার

যানবােকনর 
ইশ্তেথা এবং 
আিুশ্নে 
যানবােকনর নানান 
তথ্য

যানবােন, প্ােীন যুগ, েুশ্ল, পাশ্কি, কনৌো, শ্ডশ্গে, জাোজ, স্টীমার, কঠলা, 
গরুর গাশ্ি, কঘািার গাশ্ি, মাল পশ্রবেি, যাত্রী বােী পাকয় োলাকনা শ্রক্া, 
জল যান, স্ল যান, ি্যান শ্রক্া, কিাকিা, লরী, ট্াে, ি্যাশ্ক্, কট্ন, বাস, 
আোি যান, শ্বমান, রকেি, মোোি েন্দ্রযান, োো আশ্বষ্ার, জকল োঠ 
িাসা, কবোরা, কঠলা োলে, শ্রক্াওয়ালা, বাসোলে, মাশ্ঝ, ম্ললার, জাোকজর 
ে্যাকটেন, শ্বিু্যৎ োশ্লত, মানুষ োশ্লত, পশু োশ্লত, যন্ত্র োশ্লত, িািঁ, পাল, 
োল, সীি, ে্যাকন্ল, প্যাকডল, কেন, সীি, স্পীড, োমরা, করেে, েমপািক্মন্ট, 
চেশ্বন, বাঙ্ক এয়ারকপাি্, রানওকয়।

োশ্য়ে রেকমর 
ময্ািা

সােস, আত্ম শ্বশ্াস, শ্নি্রিীল, তৃশ্প্ত, িক্ েওয়া, ময্ািা চবাি, সংেুশ্েত 
না েওয়া, উশ্েৎ শ্িক্া- এই সমতি িব্দগুশ্ল পূকব্র পদ্ধশ্তকত েে্া েরা 
চযকত পাকর।

চসানা
পািা প্শ্তকবিীকির 
সেকযাশ্গতা

পািা প্শ্তকবিী, শ্বপকি সাোয্য, পাকি থাো, সেমশ্ম্তা, বধু্ত্ব, গুজব, 
রিনা, শ্ববাি, সমাকলােনা, েন্ী মণ্ডপ, মীমাংসা, সাশ্লশ্স, েুসংস্ার, 
সেকলর জন্য সেকল আমরা, করাগবালাই, মানশ্সে স্বাস্্য, স্বাস্্য শ্বশ্ি, 
�াি্য মবষম্য।
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সন্তান লালন 
পালকন বাবা মাকয়র 
িূশ্মো,শ্বকিষত 
েন্যা সন্তাকনর

েন্যা শ্িশুর যত্ন, পশ্রেয্া, শ্িো েরি, করাগ বালাই, মানশ্সে স্বাস্্য শ্বশ্ি, 
�াি্য মবষম্য, সমাকলােনা, শ্বিুষী মশ্েলা, েন্যা সন্তান, পশ্রবাকরর সম্পি, 
অবকেলা নয়, নজকর রা�া, সুস্থ্ রা�া।

উন্নয়কনর নাকম 
প্েৃশ্তর শ্বকিষত 
জলািূশ্মর শ্বপন্নতা

োর�ানা, মৃত, জীবন, প্শ্তমা, বাঁি চিওয়া, িম্ীয় আোর অনুষ্ান, �াি্য 
জীশ্বো, যাতায়াত, পশু িাশ্সকয় চিওয়া, শ্বসজ্ন, আবজ্না

জীবন রক্ায় নিী 
মাকয়র মত

নিী মা, জলই জীবন, োকষর জন্য নিী, যাতায়াত, �াি্য জীশ্বো, িম্ীয় 
আোর অনুষ্স্বচ্ছ বায়ু, িূষি মুক্ত পশ্রকবি, মাকয়র ওপর অত্যাোর, িূশ্ষত 
েরা েকচ্ছ, রেীজ চিওয়া, পশুর স্ান, েলোর�ানা শ্নম্াি, অপশ্রসীম 
উপোর, বজ্্য পিাথ,্ প্াশ্স্টে, জলজ প্ািী, আবজন্া, নি্মার িূশ্ষত জল।

শ্িশুর েল্প রাকজ্যর 
েশ্রত্র ‘পশ্র’

পশ্র, যািুিণ্ড, েেেকে, পূশ্ি্মার োঁি, প্জাপশ্তর মকতা ডানা, মুেুি, িাশ্ম 
পাথর লাগাকনা থাকে, মুেুকি, আোি চথকে উকি আকস। ঘুঘুর, মশ্িমাশ্নে্য, 
রত্ন �শ্েত জ্বলজ্বকল ঘাঘরা, করিমী চপািাে, োঁকির চর�া, িকর আকস, 
রগেীন, তুলতুকল, রাংতা শ্িকয় চমািা, োঁকির  চর�া, জমোকলা চপািাে।

�ুল

বীজ চথকে �ুল ও 
�ল শ্বষয়ে নানা 
তথ্য

গধ্যুক্ত �ুল-কগালাপ, জুইঁ, কেয়া, োপঁা, মালতী, শ্িউশ্ল , গধ্রাজ,কবল,গািঁা 
ইত্যাশ্ি।
গধ্ েয় না চয �ুকলর– পলাি,িগর, েৃষ্েূিা, রািােূিা ইত্যাশ্ি।
চয �ুল মানুষ �ায়- কমাো, বে �ুল, েুমকিা �ুল, সজকন �ুল।
রাকত চ�ািা �ুল- রজনীগধ্া, োশ্মনী, জুঁই, মালতী, 
সািা �ুল- রগেীন �ুল 
�ুকলর সকগে সম্পে্- �শ্িং, কমৌমাশ্ছ, ভ্রমর, প্জাপশ্ত, 
�ুকলর োজ- পুজা, গৃে সজ্া, শ্নকজর সাজ, বাশ্ির সাজ
�ুকলর োকষর সময়- সারা বছর চ�াকি- কগালাপ, জবা
গ্ীকমে চ�াকি- কবল, জুঁই,
িরকত চ�াকি- শ্িউশ্ল, পদ্ম, কিাপাশ্ি
িীকত চ�াকি- রজনীগধ্া, ডাশ্লয়া, েন্দ্রমশ্লেো, 
বসকন্ত চ�াকি- পলাি, শ্িমুল, রািােূিা, েৃষ্েূিা 
বীজ চথকে �ুল, �ল, মাশ্ি মতশ্র,সার- তজব/অতজব, বাশ্ির বজ্্য পিাথ্, 
জল চিওয়া, মাশ্ি চোপানর যন্ত্র, িব যত্ন। 

প্েৃশ্তর রং এবং 
প্েৃশ্ত চথকে রং

লাল, নীল, সবুজ, েলুি, কগালাশ্প, কবগুশ্ন, কমরুন, োকলা, সািা, কসানাশ্ল, 
ছাই রং, আোিী, েমলা, রাসায়শ্নে রঙ, প্ােৃশ্তে রঙ, অন্য রকগে 
রূপান্তর, োলকে লাল, েলকিকি সািা, েশ্ে েলা পাতার সবুজ, তঁুকত রঙ, 
ি্যাওলা সবুজ, বািামী, কগরুয়া, �কয়রী।
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জুঁই �ুকলর 
রুমাল

োশ্রপাকির 
প্েৃশ্তকে চেনা, 
বৃক্ চরাপি ও বৃক্ 
ধ্ংকসর শ্বরুকদ্ধ 
প্শ্তোকরর উপায় 
সধ্ান এবং 
জীবতবশ্েত্র¨ 

প্েৃশ্ত, বৃক্, উশ্দ্ি, গুল্ম, ঘাস, পাশ্�, পতগে, সরীসৃপ, আকলা, আোি, 
বাতাস, জন্তু, জাকনায়ার, পতগে, সরীসৃপ, পাশ্�, পশু, উশ্দ্ি, ঘাস ও বৃকক্র 
পশ্রশ্েত নাম, গাকছর যত্ন, োঠুশ্রয়া, প্শ্তকরাি গিা, িলবদ্ধ প্শ্তবাি, 
বৃক্কছিন, বৃক্ চরাপি, গাকছর লালন পালন, এেশ্ি গাছ, এেশ্ি প্াি, 
পৃশ্থবী ধ্ংস েকব, জগেল, যন্ত্রপাশ্ত।

চেউকয়র তাকল 
তাকল

সাগর, মোসাগর 
উপ সাগর শ্নকয় 
িারিা

গিীরতা, সামুশ্দ্ে জীব, জলজ প্ািী, পৃশ্থবীর বৃশ্ষ্ট পাত, আয়লার মত 
ঝি, লবিাক্ত জল, স্ল িাগ, শ্বপুল তরগে, অিান্ত জল িাগ, শ্বতৃিশ্ত, 
জাোজ, সামুশ্দ্ে প্ািী, ট্লার।

সাগকরর জীব 
মব শ্ে ত্র ¨  ও 
জীবজগৎ এবং 
সামুশ্দ্ে জীকবর 
শ্বপন্নতা

সামুশ্দ্ে প্ািী, উশ্দ্ি, অশ্ক্কজন, তলকিি অন্য জগত, বাশ্লর স্তুপ, 
আজানা উশ্দ্ি, শ্তশ্ম, েচ্ছপ, শুশুে, অকক্টাপাস, ডলশ্�ন, গাঙশ্েল, 
আলবালকিাস (শ্ব�্যাত সামুশ্দ্ে প্ািী), সাগকরর শ্িতকরর প্বাল, শ্সগয়াস, 
সমুকদ্র িাকরর গাছ, নারকেল, ে্যােিাস।  

আরাম জীবকনর নানান 
ঘিনা পয্কবক্ি ও 
তার চথকে 
জীবকনর পাঠ 
উপলশ্ধি।

পশ্রকবি, জীব মবশ্েত্র, প্ােৃশ্তে িারসাম্য, নীরব োকজর িারা, িাশ্ন্ত, 
শ্নয়মমাশ্�ে োজ, পাশ্�র েুজন, আিাশ্ন্ত, োগোমা, স্বািাশ্বে, িীতল 
বাতাস।

জীবকনর নানান 
ঘিনা পয্কবক্ি ও 
তার চথকে 
জীবকনর পাঠ 
উপলশ্ধি।

আজান, মশ্ন্দকরর ঘণ্া, শ্সয়ারাম, আলো, ঈশ্র, িগবান, সম্প্রিায়, িম্ীয়, 
জাশ্তগত, শ্গজ্া, োে্, শ্রিষ্টান, অকনে িম্, কবৌদ্ধ, গুম্া, সামাশ্জে আোর, 
রেদ্ধা, সম্মান।

জীবকনর নানান 
ঘিনা পয্কবক্ি ও 
তার চথকে 
জীবকনর পাঠ 
উপলশ্ধি।

স্বামী ্রিী সংযত আেরি, শ্বশ্াস, শ্ববাি, সম্মান, রেদ্ধা, অকেতুে, সকন্দে, 
শ্েৎোর, কেঁোশ্মশ্ে, শ্নরাপি, শ্নরাপতিা চবাি, আরাম লাি, স্বশ্তি চবাি, 
জীবন যাপন, আিাশ্ন্ত, সেজ, সম্পে্, শ্বশ্াস পূি্, িাশ্ন্ত পূি্, জীবন, 
পশ্রবার।

মন 
চেমকনর 

গল্প

চমঘলা ছূশ্ির শ্িকন 
গ্াম ও িেকরর 
মকি্য পাথ্ে্য

চমঘলা আোি, বািল ছুশ্ি, আনন্দ, মুশ্ক্ত, যা ইকচ্ছ তাই েরা, এেলা 
আশ্মর আনন্দ, শ্নকজর মত থাো, মন পাশ্�র মত ওকি, বধু্কির সকগে 
গল্প, করশ্ন চড।

সূয্ – গাছ – 
চক্াকরাশ্�ল এই 
প্শ্ক্রয়া শ্নকয় 
শ্িশুর অশ্িজ্ঞতা

সূয্ গাছ চক্াকরাশ্�ল সবুজ পাতা জল + চরাি/আকলা) সাকলােসংকলিষ, 
জলীয় রসি, রান্নাঘর মূল োন্
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ঋতু সম্পকে্ সেজ 
িারিা- বষ্া ও 
িরৎ এর পাথ্ে্য 
ও শ্মল

ঋতু মবশ্েত্র¨, গ্ীমে, প্েন্ গরম, অশ্বরোম বৃশ্ষ্ট, বষ্া, শ্িশ্ির, শ্েকমল োওয়া, 
চেমন্ত, পাো িান, েুয়ািা, েঙ্ককন ঠাণ্ডা, িীত, জুবুথুবু, িশ্�কনর বাতাস, 
নতুন পাতা, �ুল

চে শ্ছকলন 
ঈিপ

জীবকনর নানান 
ঘিনা পয্কবক্ি ও 
তার চথকে 
জীবকনর পাঠ 
উপলশ্ধি।

দ্রুত গশ্ত, অবজ্ঞা, শ্নকজকে বি িাবা, িীর গশ্ত, শ্নকজর সংেকল্প অিুি, 
মিয্, তনশ্তেগুি, িয়া মায়া, েৃতজ্ঞতা, রেদ্ধা িশ্ক্ত, বধু্ত্ব, সােস, 
সেকযাশ্গতা, কসানার শ্ডম, কলাি, আরও োই, িামী, অবাতিব, রা�াল ও 
বাঘ, শ্মথ্যা েথা, ঘাকি েিা, কলাে চে িুল িাবাকনা, মজা পাওয়া, িয় 
চি�াকনা সত্য নীশ্ত েথা         

আমাকির পশ্রকবি

পাকঠর নাম
শ্বষয়বস্তু ও 
উপিাবমূল

িব্দ ও িব্দগুচ্ছ

সম্পি

স্বাস্্য সম্পি – তার 
সুরক্া ও 
প্কয়াজনীয় 
পিকক্প

ে) শ্নকজর স্বাস্্যঃ- জ্বর, মাথা ব্যথা, কপি �ারাপ, সশ্ি্ োশ্ি িরীকর 
িুবল্তা, শুকয় থাো, স্ান না েরা, িাকলা না লাগা, ক�লা িুলা বারন, িাকলা 
না লাগা, োকজর উকি্যাকগ ঘািশ্ত, কমািা েকয় যাওয়া, ছুিকত না পারা, 
সু্কল না চযকত পারা, েন তার শ্েসাব িাে সবশ্জ �াওয়া, সুস্্য িরীর, 
স্বাস্্য সম্পি। 
�) রেম জীশ্ব মানুকষর স্বাস্্যঃ- োকজ না যাওয়া, মজুরী নষ্ট, �াকি্য িান 
পিা, ওষুি শ্েনকত বািশ্ত অথ্, িরীর চিকগে যাওয়া।   
গ) পশ্রবাকরর মা-মশ্েলাকির স্বাস্্যঃ- সংসার অেল, সংসার অেল, সময় 
মত রান্না না েওয়া, শ্িশুর যকত্নর ঘািশ্ত, কছাঁয়াকে চরাগ শ্িশুকির মকি্য 
ছিায়, িুব্ল ও ক্ীি েকয় পকি, েষ্ট েয়। 

জল সম্পি- জকলর 
প্কয়াজনীয়তা জল 
সংরক্ি ও 
পশ্রকিািন এবং 
সম্পি শ্েকসকব 
বায়ু, মাশ্ি আোি।

ে) জল– জল িূষি, কনাংরা জল, িুগ্ধ্ জল, জীবািু যুক্ত জল, পশ্রষ্ার 
জল, পানীয় জল, জল চিষ েকব, ডীপ শ্িউব অকয়কলর জল, মাশ্ির নীকে 
পাকম্পর জল চতালা, জল নষ্ট েয়, জকলর েল চ�ালা রা�া, 
�) বায়ু– বায়ু িূষি, বাতাকস চিাঁয়া, কো� জ্বালা, িুকলা বাশ্ল ওিা, শ্াস 
েষ্ট, িরীর জুিাকনা, গাশ্ি বাস োর�ানা চথকে চিায়ঁা, পশ্রষ্ার বায়ু, শ্নমল্ 
বায়ু। িীতল বায়ু, সম্পি।
গ) মাশ্ি– কনাংরা মাশ্ি, পশ্লশ্থন ও প্াশ্স্টকের ব্যবোর, মাশ্িকত পিকল 
চরাি জল োওয়া পায় না, কনাংরা মুক্ত মাশ্ি,  উব্র মাশ্ি, গাছপালা 
তািাতাশ্ি বি েয়, পুষ্ট েয়, মাশ্ি ও সম্পি। 
ঘ) আোি– শ্নম্ল আোি, কঘালাকি চিাঁয়ায় োো আোি, বৃশ্ষ্টর জকল 
জীবািু চনকম আকস, স্বচ্ছ সূকয্র আকলা, গাকছর বৃশ্দ্ধর জন্য উপকযাগী, 
আোি সম্পি। 
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অরি্য সম্পি- 
প্ােৃশ্তে োরকি, 
োকষর জন্য এবং 
বাগান েরার জন্য 
উৎপন্ন গাছ ও 
উশ্দ্ি এবং গাকছর 
গুরুত্ব।

প্েৃশ্তর সম্পি, সবুজ সম্পি, মানুকষর মতশ্র বন সম্পি, বাশ্গো সম্পি, 
�কলর বাগা, েৃশ্ষ োজ ও োষ, েৃশ্ষ সম্পি, িাল, কসগুন, গ্ান, সুশ্ন্দ, 
রাকে, বেুল গাছ, োঁঠাল োঁপা, আম, ছাশ্তম, শ্িমুল, বাঁি, িান, পাি, ঘৃত 
েুমাশ্র, গািঁা, কগালাপ, জুইঁ, জবা, বাসে, োল চমঘ, বৃক্ চরাপি, জীবকির 
উপোর, �াি্য পাওয়া, পাশ্�র বাসা, কনৌো, বাঁি শ্িকয় োগজ মতশ্র, কছঁিা 
োগজ শ্িকয় িাকলা োগজ মতশ্র, এেশ্ি গাছ অকনে প্ান রক্া, সামাশ্জে 
গুরুত্ব।

ঘকরায়া শ্িল্প ও 
অন্যান্য েুশ্ির ও 
কু্দ্ শ্িল্প

মানুকষর োকত মতশ্র সম্পি- িাঁি, েলশ্স, কলাোর চোিাল, শ্পতকলর 
বাসন, ঘকরায়া শ্িল্প বাঁকির ঝুশ্ি, ঘাকসর মািুর, োকতর োজ, োঁোমাল, 
েুশ্ির শ্িল্প,  শ্নম্াি শ্িল্প, বাশ্ি মতশ্র, ইি চ�ালা, োল েল, বয়লাকর িান 
োলা, িান শ্সদ্ধ েরা, শুকোকত চিওয়া, িান নািা, বি মাকপর শ্িল্প, বি 
বি চমশ্িন, মসলা শ্মেোর, রাতিা মতশ্রর চরালার, ট্াক্টার, পাওয়ার শ্িলার, 
েতি শ্িল্প, বাঁকির সরু বা�াশ্র, �ুল োঁিা ঝুশ্ি, শ্ঝনুে শ্িকয় পুতুল, োকতর 
সুক্ োজ, নািকের শ্িল্পী, ছশ্ব আঁোর শ্িল্পী, স্পষ্ট উচ্ারি, িরীকরর িগেী 
শ্িকয় অশ্িনয়, কসৌন্দয্ সৃশ্ষ্টর শ্িল্প, মকন আনন্দ চিওয়ার শ্িল্প। 

�াি্য চবকল িাে, রোহ্ী িাে, কেঁশ্ে িাে শ্েকঞ্চ িাে, লাউ িাে, পুঁই িাে, 
চপঁয়াজ েশ্ল, পিকলর বীজ, োঁো চপঁকপ,�ুল েশ্প বাঁিা েশ্প, েশ্ে শ্বন,  
ওল েেু, শ্নম পাতা, থানেুশ্ন  শ্েকঞ্চ, োঁঠাকলর বীজ, সজকন ডািা রক্তাল্পতা 
চ�াসা, মুরগীর মাংস, নকি ডাঁিা, ক�াস পাঁজরা, িাঁস োতলা মাছ পুঁই ডাঁিা, 
েজকম অসুশ্বিা ডাকবর জল, রুই মাছ, বরবশ্ি, মৃিশ্তিশ্ক্তর অিাব. 
নারকেকলর িাঁস, কমৌরলা মাছ, কতকতা,উকচ্ছ, রাত োনা, ক�জুকরর রস, 
�াশ্সর মাংস, েিাইশুঁশ্ি, কোষ্োশ্ঠন্য তাকলর রস, পাঠার মাংস, েিাই 
এর বীজ, আমািয়, ক�জুর গুি, োরা মাছ, পাতলা পায়�ানা, তাল গুি, 
মৃকগল মাছ, শ্িকমর, বীজ, ডায়াকবশ্িস, পাো চপঁকপ, কবকল, অসু� শ্বসু� , 
পাো আম, ি্যাংরা , অগে প্তগে শ্নকতিজ েশ্ে িসা, ইশ্লি োঁো েুমকিা, 
আকপল োঁকসর মাংস পাো েুমকিা, কবিানা, িুি , িই বীি- গাজর, েমলা 
চলবু, ছানা, োঁেুি, কমৌসাশ্ম্ চলবু শ্ঝকঙ, শ্বষ �ল শ্েশ্েকগে, িুিিাত  োনােুর, 
চতল মিলা চপালাও মাংস, আলুর শ্েপস শ্জকর, িকন, েলুি েচ্শ্ি/ছ্যােিা  
শ্নমশ্ে পাঁেক�ািন  লাউ ডাল, ডালমুি, োকলা শ্জকর, োঁে েলার চোপতা 
চতকলিাজা  োকঠর উনুন, ছানার ডালনা চবগুশ্ন, েয়লার উনুন শুকক্তা আলুর 
েপ, গ্যাস, মাকছর মাথা শ্িকয় ডাল মুশ্ির মিলা চিিলাই বাক্ আলু িাকত, 
ময়িা, কবসন, ডাল চথকে মতশ্র লাইিার, সবশ্জ িাকত পশ্লশ্থন প্যাকেি, 
মাইকক্রাকিন  মুসুশ্রর ডাল িে, ঝাল, শ্মশ্ষ্ট মাশ্ির োশ্ি, থালা, বাসন, িাজা 
মুকগর ডাল চনানতা োসার বাসন, স্টীকলর বাসন,  ডাকলর বিার তরোশ্র 
চলাোর েিা, �ুশ্ন্ত োিু পাপশ্ির মকতা পাতা শ্িকয় চেকে রাক� �ুল গুশ্ল, 
চবগুশ্ন রকঙর চগাল চমকি রকঙর লাল, িরীকরর রক্ত মতরী েকর , সুস্বািু, 
োকব্াোইকরেি আকছ। োঁো বা রান্না েকর �ায়, পুশ্িকয় �ায় আকনকে, রান্না 
েকর �ায়, ে্যাঁিি লম্াকি/শ্িিাশ্মন আকছ। েরতাকলর মকতা। োঁো চপঁকপ 
েজম েকত সাোয্য েকর, শ্িিাশ্মন আকছ রান্না েকর �ায়, ক�াসা ছাশ্িকয় 
শ্সদ্ধ েকল ল্যতল্যাকত, ক�াসা ছািাকনা যায় না।
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পশ্রশ্িষ্ট (৩) পাঠ শ্িশ্তিে মূল্যকবাি ও সামকথ্্যর শ্বোি 
পাতাবাোর

পাকঠর নাম মূলিাব উপিাবমূল
মনশ্তে মূল্য চবাি ও নানান 

সামকথ্্যর শ্বোি

সশ্ত্য 
চসানা

োকজর ময্ািা 
এবং তার জন্য 
স্বািাশ্বেিাকব 
প্াপ্য পুরস্ার

ে) োষ-আবাি, ঋতু 
শ্িশ্তিে োষ
�) সা�কল্যর চক্কত্র 
পশ্ররেকমর চোন শ্বেল্প 
চনই।
গ) পশ্রবাকরর মকি্য 
প্াত্যশ্েে োকজর শ্বিাগ, 
পশ্রবাকরর নারীকির োজ, 
ময্ািা, স্ান-  

ে) পশ্ররেকমর চোকনা শ্বেল্প 
চনই
�) নারীকির সম্মান প্িি্ন  

শ্নকজর োকত 
শ্নকজর োজ

োশ্য়ে পশ্ররেকমর 
ময্ািা/কয োজ শ্নকজ 
েরা সম্ভব তা শ্নকজই 
েরা উশ্েত

ে) করল চস্টিন সম্পকে্ 
প্ত্যক্-পকরাক্ অশ্িজ্ঞতা 
অজ্ন
�) োশ্য়ে রেকমর ময্ািা
গ) যানবােকনর ইশ্তেথা 
এবং আিুশ্নে যানবােকনর 
নানান তথ্য 

ে) আত্ম শ্নি্রিীল েওয়া প্কয়াজন 
�) োশ্য়ে রেম চোকনা �াকিা ব্যাপার 
নয়
গ) অতীকতর প্শ্ত রেদ্ধািীল েওয়া  

�ুল রূপেথায় �ুকলর 
জকন্র েথা, প্েৃশ্তকত 
রকঙর বাোর চবাঝাকত 
এই পাঠ

ে) বীজ চথকে �ুল ও �ল 
শ্বষয়ে নানা তথ্য
�) প্েৃশ্তর রং এবং প্েৃশ্ত 
চথকে রং

ে) প্েৃশ্তর প্শ্ত মমত্বকবাি মতশ্র 
েওয়া 
�) মন শ্িকয় চিক�া আর শ্বজ্ঞানকে 
চ�াঁজ   

চসানা

নিী শ্নি্র জীবন এবং 
িুষিমুক্ত নিীর জল

ে) পািা প্শ্তকবিীকির 
সেকযাশ্গতা
�) জীবন রক্ায় নিী মাকয়র 
মত 
গ) উন্নয়কনর নাকম প্েৃশ্তর 
শ্বকিষত জলািূশ্মর শ্বপন্নতা
ঘ) সন্তান লালন পালকন বাবা 
মাকয়র িূশ্মো,শ্বকিষত েন্যা 
সন্তাকনর

ে)  প্ কত্য কেই  প্ কত্যে কে 
সেকযাশ্গতা েরা উশ্েৎ
�) জল সংরক্ি ও জীবনরক্া 
গ) পশ্রবাকর পুরুষ ও মশ্েলা, কছকল 
ও চমকয়র প্শ্ত এেই িৃশ্ষ্টিগেী 

জুঁই �ুকলর 
রুমাল

গাছ ও ঐে্য/বধু্ত্ব

োশ্রপাকির প্েৃশ্তকে চেনা, 
বৃক্ চরাপি ও বৃক্ ধ্ংকসর 
শ্বরুকদ্ধ প্শ্তোকরর উপায় 
সধ্ান এবং জীবতবশ্েত্রথ্য

ে) প্ািী ও বৃক্ েত্যা উশ্েৎ নয়
�) জীবজগত চে শ্বপন্ন েরা মাকন 
শ্নকজকে শ্বপন্ন েরা।  
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চেউকয়র 
তাকল তাকল অ্যাডকিঞ্চার অশ্িযাত্রা 

ও সামুশ্দ্ে জীব 
মবশ্েত্র¨ ও জীবন

ে) সাগর, মোসাগর উপ 
সাগর শ্নকয় িারিা
�) সাগকরর জীব মবশ্েত্রথ্য ও 
জীবজগৎ এবং সামুশ্দ্ে 
জীকবর শ্বপন্নতা

নিী ও সমুদ্কে িূশ্ষত েরা উশ্েৎ 
নয়

মন চেমকনর  
গল্প

চিি চপ্ম/কমঘলা 
শ্িকনর প্েৃশ্তর সকগে 
শ্িশুর এোত্মতা

ে) ঋতু সম্পকে্ সেজ 
িারিা- বষ্া ও িরৎ এর 
পাথ্ে্য ও শ্মল
�) সূয্ – গাছ – চক্াকরাশ্�ল 
এই প্শ্ক্রয়া শ্নকয় শ্িশুর 
অশ্িজ্ঞতা
গ) কমঘলা ছূশ্ির শ্িকন গ্াম 
ও িেকরর মকি্য পাথ্ে্য

ে) সুন্দরকে িালবাসা
�) তবজ্ঞাশ্নে িৃশ্ষ্টিগেী

ঈিকপর গল্প এে মোন শ্িক্কের 
সম্পকে্ শ্েছু তথ্য 
জানা

জীবকনর নানান ঘিনা 
পয্কবক্ি ও তার চথকে 
জীবকনর পাঠ উপলশ্ধি।

ে) কলাি েরা শ্ঠে নয় 
�) শ্মথ্যা প্িংসায় োন না চিওয়া 

আরাম

ঐে্য, মানশ্সে িাশ্ন্ত 
ও স্বশ্্বি

ে) প্েৃশ্তর মকি্য শ্বরাশ্জত 
ঐে্য ও িাশ্ন্ত এবং নীরব 
োকজর িারা
�) সমাকজর মকি্য সাম্প্রিাশ্য়ে 
সোবস্ান ও িাশ্ন্তপূি্ 
জীবনযাত্রা
গ) পশ্রবাকরর মাতা ও শ্পতার 
মকি্য সেজ ও শ্বশ্াসপূি্ 
সম্পে্ এবং শ্িশুর শ্নশ্চিত 
জীবনযাপন

ে) অসাম্প্রিাশ্য়ে মকনািাব 
�) পাশ্রবাশ্রে িাশ্ন্তর প্শ্ত শুি 
চেষ্টা। 
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আমাকির পশ্রকবি

পাকঠর নাম মূলিাব উপিাবমূল
মনশ্তে মূল্য চবাি ও নানান 

সামকথ্্যর শ্বোি

�াি্য
�াি্য সম্পশ্ে্ত 
িারিা

ে) �াি্য অ�াি্য িারিা
�) �াকি্যর শ্িন্নতা
গ) শ্বশ্িন্ন িােসবজী
ঘ) �কলর রেমক�র
ঙ) প্াশ্নজ �াবার
ে) িাজা �াবার
ছ) রান্নার আগুনঃ অতীত 
ও বত্মান
জ) থালা-বাসন অতীত ও 
বত্মান 

ে) �াকি্যর শ্িন্নতা শ্নকয় যুশ্ক্তপূি্ 
শ্সদ্ধাকন্তর ক্মতা
�) িােসবজীর উপকযাশ্গতা 
শ্নকয় সকেতনতা 
গ) ঋতুশ্িশ্তিে �কলর ও িরীর 
রক্ার সম্পকে্ শ্নরুপি
ঘ) অতীত চথকে বত্মান পয্ন্ত 
রান্নর ইশ্তোস সম্পকে্ 
সকেতনতা

সম্পি
শ্বশ্িন্ন িরকনর সম্পি 
সম্পকে্ িারিা

ে) �াি্য সম্পি
�) জল সম্পি
গ) অরি্য সম্পি
ঘ) ঘকরায়া শ্িলত 

ে) স্বাস্্য সুরক্ার প্কয়াজশ্নয়তা 
শ্নকয় সকেতনা
�) জল সম্পকির গুরুত্বকে 
যুশ্ক্তসেোকর চবাঝার ক্মতা 
গ) পশ্রকবি সকেতনতা
ঘ) েতিশ্িকল্পর প্শ্ত নান্দশ্নে 
চবাি ও রেদ্ধাকবাি






