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প্যাসণগেক কথযা
ণিক্যা একণি েলমযান প্ণক্রেযা। ণিক্যা শ্কযানও ‘ইহিন্ট’ নে। সমযাজ-সংসৃ্ণর এিং জরীিনযযাপহনর অগে। ণিক্যা শ্কিল 
িই পিযা, মু�তি করযা আর পররীক্যার শ্্ওেযার মহি্যও সরীমযািদ্ধ নে। রযা আরও ি্যযাপক ও ণিতৃির। আজহকর সমহে 
্যাঁণিহে ণি্্যযালে ণিক্যাহক জরীিনমু�রী করযার একিযা প্হেষ্টযা েলহছ। সরকযার এণিষহে যহথষ্ট সজযাগ। ছযাত্রছযাত্ররীহ্র 
ণনহজহ্র আিযাসিূণমর সহগে পযাঠ্যপুতিহকর একিযা সংণমরেি ঘিযাহনযার প্েযাস শ্্�যা যযাহচ্ছ সি্তিহর। যণ্ আমরযা ২০০৫ 
সযাহলর ‘জযাররীে পযাঠ্যক্রহমর রূপহর�যা’ে আহলযাকপযার কণর রযােহল শ্্�ি, হস�যাহন িলযা েহেহছ শ্রেণিকক্ ণিণতিক 
পিযাহিযানযাই ণিক্হকর একমযাত্র েযাণরেযার নে। পযািযাপযাণি ণিশুর িণিষ্যৎ গহি শ্রযালযা ও মযানণসক আকযাঙ্কযা পূরহিও 
সেযােরযা করহর েহি। ণিশুহ্র জ্ঞযাহনর মহি্য স্যানরীে জ্ঞযান ও পযাঠ্যপুতিহকর জ্ঞযাহনর একিযা সংহযযাগ ঘিযাহর েহি, যযাহর 
ণিশুরযা রযার েযারপযাহির পৃণথিরীর সহগে সণক্রেিযাহি একযাত্ম েহর পযাহর। ণিশুর পণরিযার, হগযাষ্রী, িযাষযা এিং সংসৃ্ণর শ্য 
প্কৃর মূল্যিযান সম্প্ রযা রযাহ্র অনুিযাি করযাহনযা প্হেযাজন।

ণিশুহ্র ণিক্যা ণি্্যযালহের শ্িরর এিং ণি্্যযালহের িযাইহর উিেহক্হত্রই ঘহি।  হসই িযািনযাহক মযাথযাে শ্রহ� পণচিমিগে 
সরকযাহরর অনুহমযাণ্র পঞ্চম শ্রেণির পযাঠ্যিই ‘পযারযািযােযার’ ও ‘আমযাহ্র পণরহিি’-এর ণিণতিহর ণকছু িযাছযাই করযা 
কৃর্যযাণল ণনহে আমরযা রেনযা কহরণছ ‘পযাঠণিণতিক প্যাসণগেক ণিক্যার ণ্িযা-পুণতিকযা' ৪ নযাহম একণি পৃথক গযাইডিুক, হযণি 
ণিক্যাথ্রীহ্র ণনহজহ্র স্যানরীে এলযাকযার সহগে ণনণিি পণরেে ঘিযাহর অনুঘিহকর কযাজ করহি।    

ণিক্ক-ণিণক্কযারযা শ্যরকম িযাহি শ্রেণিকহক্ পযাঠ্যান করযান শ্সিযা করযাহিন। রযার পযািযাপযাণি এই কৃর্যযাণলগুণল সম্পযা্ন 
করহল ণিশুরযা একণ্হক শ্যমন আনন্দ পযাহি শ্রমনই অন্যণ্হক েযাহর-কলহম কযাজ করহর করহর ্ক্রযা ও জ্ঞযান 
উিেই িযািযাহর পযারহি। পযাঠগুণলর অি্যন্তহর ণনণের ণিশুর সযামথ্্য ও মূল্যহিযাহির িযারিযা িৃণদ্ধ করহর শ্যহেরু সংণলিষ্ট 
কৃর্যযাণলগুণল ণনম্যাি করযা েহেহছ, রযাই এই উহ্্যযাহগর সহগে সরকযাণর পযাঠক্রম, ণিক্যা্ি্ন, ণিশুর মনতিত্ব ও সমযাজরহ্বের 
ণিণিষ্ট িযািনযাগুণলহক যুক্ত করযা েহেহছ। হসগুণলহকই ণিক্কহ্র কযাহছ স্পষ্টিযাহি এই ণ্িযা-পুণতিকযাে রুহল িরযা েহেহছ। 
পযািযাপযাণি ণিশুহ্র মহি্য একসহগে কযাজ করযার মযানণসকরযাও মরণর েহি, যযা রযাহ্র িণিষ্যৎ জরীিহন মূল্যহিযাহির ণিণতিহক 
আরও ্ৃঢ় কহর রুলহি।    

পণচিমিহগের েযালু পযাঠ্যক্রম অনুসযাহর প্যাসণগেক ণিক্যার এই ণ্িযা-পুণতিকযাণি 'শ্েনযা ছহক অহেনযা কথযা'- ৪ নযাহম এই 
িইণি আলযা্যািযাহি রেনযা করযা েহেহছ। পণচিমিগে সরকযাহরর ণি্্যযালে ণিক্যা ্ �রর যণ্ রযাহ্র সমতি ণি্্যযালেগুণলহর 
কৃর্যযাণলগুণল অনুিরীলহনর জন্য এই পুণতিকযাণি অনুহমযা্ন শ্্ন রযােহল গ্যাহমর ছযাত্রছযাত্ররীরযা রযাহ্র সংণলিস্ট আিযাস-
উপহযযাগরী স্যানরীে ও প্যাসণগেক ণিক্যার নযানযান রস্ �ুঁহজ পযাহি িহল আমযাহ্র ণিশ্যাস। হসহক্হত্র রযাহ্র জরীিহন ণিক্যা 
কযায্কররীিযাহি েহে উঠহি প্যাসণগেক। এই ণ্িযা-পুণতিকযাণি রূপ্যান করযার জন্য যযাঁর িহুমু�রী অি্যান ক�নই শ্িযালযার 
নে, ণরণন শ্রী ণ্ি্যহগযাপযাল ঘিক মেযািে (প্যাক্তন শ্ডপুণি ণডহরক্টর, ণি্্যযালে ণিক্যা ্�রর, পণচিমিগে সরকযার)। রযাঁর 
ণনণিি প্হেষ্টযা ছযািযা এই িইণি আমরযা ক�নই প্কযাি করহর পযাররযাম নযা। এই িইণির সৃজহন যযারযা অক্যান্ত পণররেম 
কহরহছন রযারযা েহলন শ্রীমররী স্বপ্যা ্যাি, সুহ্ষ্যা মমত্র, সুণমিরযা ঘিক, হ্িযাণিস মণ্ডল, হ্িযাহুণর মুহ�যাপযাি্যযাে, অদ্রীি 
্যাস ও অণমর ্যাস। রযাঁহ্র অকুণ্ঠ সেযােরযা ছযািযা এই অসম্ভি কযাজহক ক�নই সুেযারুিযাহি সম্ভি করযা শ্যর নযা। 
‘অ্যযাহেড ইণনণিহেণিভ্ স্ -এর িযাণক সকল সযাথরীহ্র সুপরযামি্ ছযািযা এই িইণি সমৃদ্ধ েহর পযারর নযা। হসকযারহি রযাহ্র 
কযাহছও আমরযা ঋিরী। আমরযা মহন কণর এই ণ্িযা-পুণতিকযাণি র�নই সযাথ্ক েহি য�ন মযানুষ গিযার কযাণরগর ণিক্ক- 
ণিণক্কযারযা ণিশুহ্র ণনহে সংণলিষ্ট কৃর্যযাণলগুণল শ্রেণিকহক্র শ্িরহর এিং িযাইহর অনুিরীলন করযাহিন। আর রযােহলই 
ণিক্যা েহে উঠহি প্কৃর অহথ্ জরীিহনর সহগে সযাযুজ্যপূি্, আমরযাও শ্সই অনযাগর ণ্হনর অহপক্যাে রইলযাম।

         

         অ্যযাহেড ইণনণিহেণিভ্ স্ 

                কলকযারযা
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পযাঠ্যপুতিকঃ পযারযািযােযার
(১) 

িুহনযা েযাঁস 

পণরযযােরী িুহনযা েযাঁসহ্র ঝযাঁহক ঝযাঁহক উহি যযাওেযার সহগে লযা্যা� অঞ্চহল শ্সনযা ছযাউণনর শ্সনযানরীহ্র জরীিনহক ণমণিহে 
ণ্হে শ্লণ�কযা লরীলযা মজুম্যার রযাঁর গহল্প পণরযযােরী পযাণ�হ্র স্বযািরীন উিযান, রযাহ্র সমযাজিদ্ধরযা, এহক অপরহক 
সেহযযাণগরযা করযা আর ণনহজহ্র এলযাকযাে প্র্যযাির্হনর মহরযা ণিণেত্র জরীিনেে্যার কথযা শ্যমন িহলহছন, হরমনই 
অন্যণ্হক পণরযযােরীহ্র প্ণর সেযানুিূণর, হ্ি রক্যার জন্য রযাহ্র অরন্দ্র ণনষ্যা এিং গ্হে প্র্যযাির্হনর জন্য জওেযানহ্র 
মহনর আকুণরহকও একই সহগে যুক্ত কহরহছন। 

এই গল্পণি শ্থহক ্ুণি উপিযািমূল শ্নওেযা যযাে। 

ক) হ্হির জন্য আত্মর্যযাগ ও শ্্হির জওেযানহ্র কথযা

�) ণনহজর গ্যাম, িযাণি, পযািযা ণনহে মযানুহষর িযালিযাসযা, আন্তণরকরযা ও শ্গৌরিহিযাি এিং রযার উন্নণরহর স্বযাথ্র্যযাগ, 
ণিণিন্ন জনমু�রী কযাহজ অংিগ্েি এিং এহক অপহরর প্ণর সেমণম্রযা। 

উপিযািমূলঃ শ্্হির জন্য আত্মর্যযাগ ও শ্্হির জওেযানহ্র কথযা। 

কৃর্যযাণল ১ 
উপিযািমূলণিহক শ্কন্দ্র কহর ণিশুহ্র সযােযায্য ণনহে সংণলিষ্ট ণকছু িব্দেে্যা করহর েহি। শুরুহর মযানস মযানণেত্র ণনম্যাহির 
মহি্য ণ্হে একণি সম্ভযাি্য ‘িব্দজযাল’ রুহল আনহর েহি ণিশুহ্র মহি্য শ্থহকই। এ�যাহন সম্ভযাি্য িহব্দর রযাণলকযা শ্্ওেযা 
েল। 

িব্দজযাল-

শ্্িহপ্ম, স্বহ্িহপ্ম, হ্হির জন্য িযালিযাসযা, সংগ্যাম, আত্মর্যযাগ, লিযাই, যুদ্ধ, রিহক্ত্র, সংকল্প, হ্হিযাদ্ধযার, স্বপ্পূরি, 
শ্্িণিপন্ন, হ্িিযাসরীর পযাহি থযাকযা, প্যযারযাসু্যি, হেণলকপ্যার, জলপ্পযার, ্ ুগ্র, হসনযািযাণেনরী, ্ ু ঃসযােস, রুষযারযািৃর, পি্র, 
জরুণর অিস্যা, আপৎকযালরীন শ্ক্ত্র, িন্যযাে ক্ণরগ্তি, ঝহি লন্িন্।   
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 y কৃর্যযাণল ১/১
শ্য ণিশুরযা িযালিযাহি পিহর পযাহর নযা রযাহ্র জন্য উপহরর উপিযািমূলণিহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি সেজ পযাঠ ণ্হর 
েহি। হস�যাহন িব্দজযাহল েণে্র িব্দ ও িব্দগুচ্ছগুণলহক যরিযা সম্ভি ি্যিেযার করহর েহি। পযাঠণি েহি েরুথ্ শ্রেণির 
উপহযযাগরী। িযাহক্য সযারণির শ্িণি িব্দ থযাকহি নযা। যরিযা সম্ভি কম যুক্তিি্ ি্যিেযার করহর েহি। নরীহে একণি উ্যােরি 
শ্্ওেযা েল। 

সেজ পযাঠঃ 

ররীথ্যযাত্ররীরযা েহলহছ শ্ক্যাহরর পহথ। হগৌররীকুণ্ড ছযাণিহে পযােযাহির পহথ েহলহছ অহনহক। হকউ শ্ঘযািযাে, হকউ ঢুণলহর 
মযানুহষর কযাঁহি শ্েহপ। েঠযাৎ একজন িেরীি ণেৎকযার করল শ্মহঘর ণ্হক রযাণকহে। সিযাই িুঝল ঝি আসহছ। পযা 
েযালযাহর শ্েষ্টযা করল। অহনহক ণগহে শ্পঁছল পহরর েণিহর। অহনক শ্লযাক পহথ। ঝি, িৃণষ্ট, প্লে েলহছ। মহন েল 
ণিি শ্যন রযাণ্ডি নৃর্য করহছন। ঝি িৃণষ্ট িরহল শ্্�যা শ্গল শ্ক শ্কযাথযাে েহল শ্গহছ। জহলর শ্্যাহর শ্কউ গিযাহচ্ছ, 
শ্কউ পযাথর আঁকিযাহনযার শ্েষ্টযা েযালযাহচ্ছ। েঠযাৎ শ্্�যা শ্গল শ্েণলকপ্যার। হস�যান শ্থহক প্যযারযাসু্যি কহর নযামহছন জওেযানরযা। 
এক্ল জওেযান ্ ুগ্ম পহথ উহঠ এল। ্ ণি শ্কযামহর শ্িঁহি অসেযাে ণিপন্ন মযানুষহ্র রক্যা করল। ্ ু -একজন পযা েিহক 
পহিও শ্গল জলপ্পযাহর। রিু ররীথ্যযাত্ররীহ্র িযাঁেযাহর এণগহে এল শ্সনযািযাণেনরী। জরীিন ণিপন্ন কহর যযাত্ররীহ্র ণনহে 
েলল। ণঠক এই সমহে পযােযাহি িস শুরু েল। এক্ল যযাত্ররী ণনহে মসণনকণি সহি মযাত্র পযাথহরর গযা শ্ঘঁহস নযামণছল। 
শ্সই পযাথরিযাই গিযাহর আরম্ভ করল। আিযার শ্সনযা্ল ঝযাঁণপহে পিল ্ুগ্হরর রক্যাে। হসনযা্হলর শ্িি কহেকজন 
ওই শ্্যাহর শ্িহস শ্গল ণঠকই। রক্যা শ্পল ররীথ্যযাত্ররীরযা। 

 y কৃর্যযাণল ১/২ 
অনুরূপিযাহি আরও কহেকণি সেজপযাঠ মরণর কহর িি িি েরহ� পঠন কযাড্ কহর ণনহর েহি। ওই অংিগুণল েরুথ্ 
শ্রেণির উপহযযাগরী েহি। উপহরর কৃর্যযাণলর মরই রযা ি্যিেযার করহর েহি।

 y কৃর্যযাণল ১/৩ 
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মরযা আরও নরীহে, রহি ‘মযানস মযানণেত্র’ হথহক উহঠ আসযা ণিশুর জযানযা অজযানযা িব্দগুণলহক 
িি কযাড্হিযাহড্ সযাণিহে ণ্হর েহি এিং ওই ণিশুহক িযা ণিশুহ্র ্লণিহক ণিহিষ নজর ণ্হে িব্দ উচ্যারহি অি্যতি 
করযাহর েহি। এহক্হত্র যুক্তিহি্র িব্দগুণলহক আলযা্যা েযাহি্ িরহর েহি। যুক্ত িহি্ শ্কযান শ্কযান িি্ আহছ, রযা শ্িহঙ 
শ্্ণ�হে ণ্হর েহি। সযাহথ সযাহথ ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্রহক প্যাসণগেকিযাহি িব্দ িযা িহব্দর অথ্ সরযাসণর নযা িহল ণ্হে 
আরও একিযার প্যাসণগেক পণরণস্ণর অনুযযােরী উ্যােরি ণ্হে রযাহ্র মহি্য সংণলিষ্ট িহব্দর শ্িযাি গহি রুলহর েহি। 
ণিশুরযা যযাহর ণনহজর শ্েষ্টযাে অহথ্যাদ্ধযাহরর আনন্দ পযাে রযার ি্যিস্যা করযার জন্য ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্র যহথষ্ট মিয্িরীল 
েহর েহি। 

 y কৃর্যযাণল ১/৪
্ু-একণ্হনর মহি্য িব্দগুণল রপ্ত েহল রযাহ্র কহেকণি সেজরর পযাঠ ণ্হর েহি। রযার মযান েহি রৃররীে শ্রেণির শুরুর 
ণ্হক শ্যমন মযান থযাহক শ্সই রকম। িযাক্য েহি েযার পযাঁেণি িব্দ সম্বণলর। েণে্র িব্দ ও িব্দগুচ্ছহক শ্স�যাহন প্হেযাগ 
করহর েহি। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল।

সেজরর পযাঠ (রৃররীে শ্রেণির উপহযযাগরী)- 

শ্সনযািণেনরীহর ণছল রমজযান আণল। অিসর ণনহে িযাণিহরই থযাহক। ন্রীহর েরকযা িযান এল। অহনক ণকছুই শ্িহস শ্গল। 
রসুল ণমঞযার ্ ু ’িছহরর শ্ছহলিযা শ্গল শ্িহস। �ির শ্পহে ন্রীহর ঝযাঁপ ণ্ল। ডুি সযাঁরযার ণ্ল। পযাহির শ্থহক রমজযানহক 
শ্্�যা শ্গল নযা আর। ন্রী উতিযাল। ন্রীর আহিপযাহির সি ণকছুই ন্রীর রলযাে। জল ণস্র েহে এহসহছ অহনক। ঘণ্যা 
ণরহনক পর ্ূহর করী শ্যন শ্্�যা শ্গল। আহতি আহতি শ্িযাঝযা শ্গল।  হ্�যা শ্গল রমজযাহনর িুহকর উপর ণিশুণি উপুি 
েহে কযাঁ্হছ আর রমজযান রযাহক আঁকহি িহর িযাসহছ।
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 y কৃর্যযাণল ১/৫ 
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মরযা আরও নরীহে রহি সেজরর পযাঠগুণলহক আরও সেজ করহর েহি। এর মযান েহি 
প্থম শ্রেণির শ্িহষর িযা ণবিররীে শ্রেণির প্থম ণ্হকর মহরযা। ণরন-েযারণি িব্দ ণ্হে গণঠর েহি িযাক্য। এইিযাহি কহেকণি 
সেজরর পযাঠ মরণর কহর ণপণছহে পিযা ণিশুহ্র মহি্য প্হেযাগ করহর েহি। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল। 

অণিক সেজরর পযাঠ (প্থম ও ণবিররীে শ্রেণির উপহযযাগরী) 

শ্মলযাে আগুন শ্লহগহছ। রণেম ও ণরকু নযাগরহ্যালযাে। রযাহ্র মযা িে শ্পল। ণেৎকযার করহর লযাগল। আগুন শ্যন এণগহে 
আসহছ। হ্ৌহি শ্ক একজন এণগহে এল। েলন্ত নযাগরহ্যালযাে উহঠ পিল। হলযাকজন মেহে করল। হলযাকণির গযা রক্তযাক্ত। 
নযাগরহ্যালযাহক শ্েহপ ণনহে নযামযাল। আর শ্ছহলহমহেহ্র উদ্ধযার করল।

 y কৃর্যযাণল ১/৬ 
ণিক্ক-ণিণক্কযা উিেহক্হত্রই অনুরূপ সেজরর পযাঠ মরণর করহিন এিং মযান অনুসযাহর এহক এহক পযাঠগুণল ণিশুহ্র 
মহি্য পযাঠ করযাহিন। 

স্ব-পঠনই শ্য এ�যাহন মূল কথযা শ্সিযা সি সমে মহন রযা�হর েহি। 

কৃর্যযাণল- ২
িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণলঃ

ণিক্যাথ্রীহ্র মহি্য সেমণম্রযার শ্িযাি গহি শ্রযালযার জন্য প্থমর ছযাত্রছযাত্ররীহ্র আহিপযাহির পযািযাে, পণরিযাহর শ্কউ 
ণিপহ্ পিহল সকহল ণমহল করীিযাহি সেহযযাণগরযার েযার িযাণিহে শ্্ে, করীিযাহি রযাহক এিং রযার পণরিযারহক আিযার 
উহঠ ্ যাঁিযাহর সযােযায্য কহর- এই ণিষে রথ্য সংগ্ে করহি এিং শ্রেণিকহক্ ণ�হর রহথ্যর আ্যানপ্্যান করহি। অহনকসমে 
শ্্�যা যযাে, হকিলমযাত্র শুহনই এই শ্িযাি গহি উহঠ নযা। এহক্হত্র গুরুত্বপূি্ ণিষে েল, ‘ণনহজর অংিগ্েি’। কযাহজর 
মি্য ণ্হেই এই শ্িযাি সিহেহে িযালিযাহি গহি ওহঠ। স্যান-কযাল শ্িহ্ কযাহজর িরন ণিন্ন েহর পযাহর। মূলর ণিক্ক-
ণিণক্কযাহকই এণিষহে উহ্্যযাগ ণনহর েহি। হকযানও অঞ্চহল ঝুলনহমলযা, হকযানও অঞ্চহল গযাজন, হকযানও অঞ্চহল রথ 
অথিযা শ্কযানও ণিহিষ পুহজযা উপলহক্ জনসমযাগম েহে থযাহক। এহক্হত্র ছযাত্রছযাত্ররীহ্র ণনহে �যাস্ট এইড (First Aid) 
ক্যযাম্প, জল ্যান, ণিি সযামলযাহনযা, িেস্ মযানুষ এিং িযাচ্যাহ্র প্হেযাজহন েযার িহর ণনহে যযাওেযা ইর্যযাণ্ কযাহজ 
অংিগ্েি করযাহর েহি। এছযািযা এলযাকযাে আিজ্নযা পণরষ্যার, প্যাণস্টক পণরষ্যার এই িরহনর ণকছু প্কল্পও শ্নওেযা শ্যহর 
পযাহর। সিযাই ণমহল (ছযাত্রছযাত্ররী/ণিক্ক-ণিণক্কযা সে) সপ্তযাহের একণি ণনণ্ষ্ট ণ্হন এই কযাজ করহর পযাহর। একসযাহথ 
কযাহজর মযাি্যহমই ছযাত্রছযাত্ররীহ্র মহি্য সেমণম্রযা ও সেহযযাণগরযার শ্িযাি গহি উঠহি। অহনক সমে প্যাকৃণরক ্ুহয্যাগ 
শ্্�যা যযাে। হসই সমে ্ ুগ্র মযানুষগুণলর পযাহি থযাকযা, রযাহ্র শ্সিযা করযা, সযাি্যমহরযা রযাহ্র সযােযায্য করযা ইর্যযাণ্ কযাজও 
এই শ্িযাি গহি রুলহর সযােযায্য করহি। ছযাত্রছযাত্ররীহ্র ণিণিন্ন সযামযাণজক কযাহজ করীিযাহি যুক্ত করযা যযাে রযা পণরণস্ণর 
িুহঝ ণিক্ক-ণিণক্কযাহকই ণস্র করহর েহি। 

কৃর্যযাণল- ৩ 
সৃজনমূলক কযাজঃ 

শুিু শ্্ি রক্যার শ্ক্হত্র জওেযানহ্র িূণমকযা নে, হয শ্কযানও সংকহি শ্য সমতি মযানুষ ও কম্রী ণনহজহ্র প্যাি ণিপন্ন 
কহরও শ্্হির মযানুষহক িযাঁেযাহর সহেষ্ট েে, রযাহ্র প্ণর ণিশুহ্র মমত্বহিযাি গহি রুলহর ণিণিন্ন প্কযার কৃর্যযাণল গ্েি 
করযা যযাে। হযমন সম্প্রণর কহরযানযা িযাইরযাস ঘণির শ্রযাগ অণরমযাররীর রূপ ণনহল শ্য সমতি ডযাক্তযার, স্বযাস্্যকম্রী, সমযাজহসিরী 
ণনহজহ্র প্যাহির মযােযা র্যযাগ কহর অসুস্থ্ মযানুহষর শ্সিযা কহরহছন রযাহ্র জন্য শ্্যাগযান মরণর করযা যযাে। 
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 y কৃর্যযাণল -৩/১ 
ছিযা মরণর ও ছিযা িলযাঃ 

ছযাত্রছযাত্ররীহ্র ণনহে ছিযা ণনম্যাহির ি্যিস্যা করহর েহি। শুরুহর ‘িযাণি’, ‘মেযামযাররী’, ‘অন্ন’, ‘ণিপন্ন’ এই িরহনর িব্দ ণ্হে 
ণ্হর েহি। এগুণল ণ্হে ছিযা মরণর করহর িলহর েহি। ণিক্ক-ণিণক্কযা এণিষহে সযােযায্য করহিন। একণি উ্যােরি 
শ্্ওেযা েল। 

(১) সিযাই য�ন িণন্দ িযাণি

শ্রযামরযা রযািযাও মেযামযাররী। 

(২) হরযাগরীর শ্সিযা ওষুি অন্ন

ণ্চ্ছ েহেও ণনহজ ণিপন্ন। 

এই সমতি ছিযাে জনণপ্ে গযাহনর সুর লযাণগহে ণিশুহ্র ণ্হে গযাওেযাহনযা যযাে। 

 y কৃর্যযাণল -৩/২ 

নযািকঃ শ্্িিনু্
এমন এই নযািহকর উপজরীি্য ণিষে েল এমন অহনক শ্পিযা আহছ শ্য�যাহন ণনহজর জরীিনহক ণিপন্ন কহর শ্্হির 
মযানুষহক রক্যা করযাই িি েহে ্যাঁিযাে। ণিণিন্ন সঙ্কহির সমে এই ি্যপযারগুণল আরও স্পষ্ট কহর শ্িযাঝযা যযাে। হসই সি 
মযানুহষর শ্্িপ্রীণরহক সম্যান জযাণনহে এই নযািক। ণিশুরযা নযািহকর ণিষেিস্তু িযাল কহর শ্জহন শ্নহি এিং কযার িূণমকযা 
করী আর শ্কমন েহি রযাও শ্জহন শ্নহি। এই ণিশুরযা ণনহজহ্র মহরযা কহর নযািকণি েযাণলহে যযাহি। নযািক করহর করহর 
রযারযা ণনহজরযাই সংলযাপ মরণর করহি। রিু ণকছু সংলযাপ মরণর কহর শ্্ওেযা েল। 

েণরত্রঃ-  হসনযা জওেযান, ডযাক্তযার-নযাস্, উদ্ধযারকযাররী ্ল, যুদ্ধণিমযান েযালক, পুণলি িযাণেনরী। 

প্থম ্ৃি্য

[িং িং িং কহর ঘণ্যা িযাণজহে কহেকজন উদ্ধযারকম্রী ঢুকল।]  

সিযাইঃ-  র�যাৎ যযাও র�যাৎ যযাও- 

১ম জনঃ- পযাইপ শ্�লহর ণ্ন, সহর যযান। আগুন ছণিহে পহিহছ সযারযা ণিণ্ডংহে। 

২ে জনঃ- হ্� উপহরর রলযাে একজন শ্রযাগরী জযানলযাে েযার িযাণিহে কযাঁ্হছ। 

৩ে জনঃ- েলুন েলুন, মই লযাগযান। ওনযাহক নযাণমহে আনহর েহি। 

১ম জনঃ- পযাইপ লযাগযাহনযা েহে শ্গহছ। েসণপিযাহলর পযাঁে রলযাে জল ছুঁিণছ রযােহল। 

৩ে জনঃ- ণসণি শ্�যালযা েহেহছ, সযািিযাহন ওহঠযা সিযাই। হকযামহর শ্িল্ট শ্িঁহি ণনহেহছযা শ্রযা সিযাই? 

২ে জনঃ- ে্যযাঁ, উঠণছ। 

১ম জনঃ- সযািিযাহন ওহঠযা, ওনযাহক ণপহঠ শ্িঁহি ণনও।

৩ে জনঃ- (উপহরর ণ্হক রযাণকহে) িযা! িযা! আর একিু ওহঠযা। 

১ম জনঃ- ি্যযাস, ণঠক আহছ। এিযার ণপহঠ শ্িঁহি নযাও। 

২ে জনঃ- (একজনহক ণপহঠ ণনহে প্হিি কহর)

সিযাইঃ-  �ুণিহর েযাররযাণল শ্্ে।     
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ণবিররীে ্ৃি্য
পযােযাহির ওপযাহর িত্রু মসন্যরযা ঘযাঁণি শ্গহিহছ। রযাই রযার শ্থহক উহঠহছ আমযাহ্র শ্্হির মসন্যরযা করীিযাহি িরীহর িরীহর 
ওই পযােযাহির ণ্হক এহসহছ রযার কহথযাপকথন েহি রযারপর শ্গযালযাগুণল েলহি। একজহনর গযাহে গুণল লযাগহি। রযাহক 
ণপহঠ ণনহে আর একজন মসন্য করীিযাহি ক্যযাহম্প ণ�হর আসহি রযার ্ৃি্য শ্্�যাহনযা েহি। 

রৃররীে ্ৃি্য
কহরযানযা িযাইরযাস শ্মযাকযাণিলযাে ডযাক্তযার ও নযাহস্রযা ণ্ন রযার কযাজ করহছ কহরযানযা েযাসপযারযাহল এিং শ্রযাগরীহ্র শ্সিযা 
করহছ। মুহ� মযাস্ পরযা, গযাহে শ্রনহকযাি, পিযা, মযাথযাে িুণপ। অহনক রযাহর রযারযা য�ন ণ�হর যযাহচ্ছ িযাণিহর র�ন 
িযাণিওেযালযা িলহছ “নযা, হরযামযাহক ঢুকহর শ্্ি নযা। যণ্ আমযাহ্রও এই শ্রযাগ েহে যযাে”। ডযাক্তযার, নযাস্ শ্িযাঝযাহচ্ছ, এই 
ণনহে কহথযাপকথন। 

েরুথ্ ্ৃি্য
সম্প্রণর পযাণকতিযান ণিমযান ণনহে ঢুহক পিযা উইং কমযান্যার অণিনন্দহনর কযাণেনরী ণনহে একিযা প্ি মরণর করযা যযাে। রযাহক 
িযাররীণরকিযাহি অর্যযােযার করযা েে। রিু শ্স ণকছুহরই শ্িহঙ পহি নযা, হিহষ রযাহক শ্ছহি ণ্হে যযাে িযারহর। র�ন 
িযারহর এপযাহি অজ্ শ্লযাক আনহন্দ েযাররযাণল ণ্হচ্ছ। 

পঞ্চম ্ৃি্য 
শ্্িহক যযারযা ণিিক্ত কহর ণ্হর েযাে এিং ণিণচ্ছন্ন কহর ণ্হর েযাে এমন জণগে সম্প্র্যাহের ণিরুহদ্ধ পুণলহির অণিযযান। 
জগেহলর মহি্য জণগেরযা ণিহ্যারি ঘিযাে। কহেকজন পুণলি মযারযা যযাে। রযারপর করহর েে লিযাই। রিু পুণলি পযাণলহে 
যযাে নযা। 

এই ্ৃি্যগুণল শ্িষ েহল ণিক্ক-ণিণক্কযারযা এণনহে ণিশুহ্র সহগে আহলযােনযা করহিন। হ্হির প্ণর িযালিযাসযা মযাহন 
শ্কমন, করিযা ণনঃস্বযাথ্ শ্সই িযালিযাসযা রযা জযানহর েযাইহিন। 

 y কৃর্যযাণল -৩/৩
শ্সনযািযাণেনরীহ্র করীণর্ িযা শ্্হির জন্য আত্মর্যযাহগর কথযা ণনহে শ্ছযািহ্র ছণি ও গহল্পর িই সংগ্ে করযা এিং সিযাই 
ণমহল পিযা। পিযার পর আহলযােনযা করযা। এইসি িইহের সম্ভযার ণনহে ণি্্যযালহে গ্ন্যাগযার মরণর করযা যযাে। 

কৃর্যযাণল- ৪
্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণলঃ   

জরীিহনর ঝুণক ণনহে উইং কমযান্যার অণিনন্দহনর পযাণকতিযান ঢুহক পিযা এিং রযারযা িরযা পহি যযাওেযার ঘিনযা ইউণিউি 
শ্থহক ডযাউনহলযাড কহর শ্নওেযা শ্যহর পযাহর। করীিযাহি শ্্হির জন্য ণরণন সমতি কষ্ট ও ণনয্যারন সে্য কহরহছন রযা 
শ্্�যাহনযা শ্যহর পযাহর। হিহষ ণিশুহ্র মহি্য আহলযােনযার মযাি্যহম শ্্হির জন্য লিযাই িলহর করী শ্িযাঝযা যযাে রযা ণনহে 
স্পষ্ট মরযামর রযা�যার শ্েষ্টযা করহি। হ্হির জন্য আত্মর্যযাহগর প্ণর ণিশুহ্র উবুিদ্ধ করহর েহি। 
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উপিযািমূলঃ ণনহজর গ্যাম িযাণি পযািযা ণনহে মযানুহষর িযালিযাসযা, আন্তণরকরযা ও শ্গৌরিহিযাি এিং রযার উন্নণরহর স্বযাথ্র্যযাগ, 
ণিণিন্ন জনমু�রী কযাহজ অংিগ্েি এিং এহক অপহরর প্ণর সেমণম্রযা। 

কৃর্যযাণল- ৫ 
এণিষহে ণিশুহ্র সযােযাহয্য মযানস মযানণেত্র মরণর কহর একণি সম্ভযাি্য িব্দজযাল ণনম্যাি কহর ণনহর েহি। িব্দজযাহল সম্ভযাি্য 
িহব্দর রযাণলকযা শ্্ওেযা েলঃ 

িব্দজযালঃ

িযালিযাসযা, ণ�হর আসযা, প্র্যযাির্ন, আগমন, ণনহজর প্ণরহিিরীহক িযালিযাসযা, আত্মর্যযাগ, সংকল্প, জরীিন ণিপন্ন, উ্যার, 
মেৎপ্যাি, ্ুঃস্হ্র প্ণর সেযানুিূণরিরীল, সমযাহজর মগেল, সমযাহজর কল্যযাহির জন্য কযাজ, আর্হ্র শ্সিযা, কু্িযার্হ্র 
�যা্্য্যান, অস্বচ্ছল পণরিযার, গৃেিণন্দ, পহরযাপকযাররী।   

 y কৃর্যযাণল- ৫/১ 
শ্য ণিশুরযা িযালিযাহি পিহর পযাহর নযা রযাহ্র জন্য উপহরর উপিযািমূলণিহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি সেজ পযাঠ ণ্হর 
েহি। হস�যাহন িব্দজযাহল েণে্র িব্দ ও িব্দগুচ্ছগুণলহক যরিযা সম্ভি ি্যিেযার করহর েহি। পযাঠণি েহি েরুথ্ শ্রেণির 
উপহযযাগরী। িযাহক্য সযারণির শ্িণি িব্দ থযাকহি নযা। যরিযা সম্ভি কম যুক্তিি্ ি্যিেযার করহর েহি। একণি উ্যােরি 
শ্্ওেযা েল। 

সেজ পযাঠঃ  

কহরযানযার প্হকযাহপ গৃেিণন্দ সিযাই। পযািযার একিু ্ূহর থযাহক সরু শ্িযাস্টম। হস ণিক্যা কহর �যাে। প্ণরহিিরীরযা শ্কউ 
স্বচ্ছল নে। রযারমহি্য িযাইহর ওরযা শ্িহরযাহচ্ছ নযা। অনযাথ িযািু ্ রীঘ্ণ্ন শ্সনযািযাণেনরীহর ণছহলন। রযার িেস েহেহছ। রিুও 
এণগহে এহলন সযােযাহয্য করহর। েযাহর গ্যািস্ , মুহ� মযাস্ পহি ণনহলন। িযাণি িযাণি ঘুহর সিযাইহক �যাওেযার জল, সযািযান 
ণকহন ণ্হলন। পযািযাে িযাণি িযাণি ণগহে মযাস্ িযানযাহনযার সি ণজণনস ণ্হে এহলন। ওই পযািযার সিযাই এণগহে আসহর 
েযাইল। কহরযানযার জন্য সিযাইহক িযাণি শ্থহক িহস কযাজ করযার ণনহ্্ি ণ্হলন। ঝযাঁণপহে পিহলন ওই পযািযার শ্লযাহকহ্র 
িযাঁেযাহর। িেহসর িযািযা নযা শ্মহন শ্কযাথযাও েযাল, হকযাথযাও ওষুি ণ্হর থযাকহলন। পযািযার ণকছু ররুি অনযাথ িযািুহক সযােযায্য 
করহর এণগহে এল। একণ্ন েঠযাৎ পহি শ্গহলন রযাতিযাে। পযা ি্যথযা ণনহেও এণগহে েলহলন মযানুহষর শ্সিযা করহর। 

 y কৃর্যযাণল- ৫/২  
অনুরূপিযাহি আরও কহেকণি সেজপযাঠ মরণর কহর িি িি েরহ� পঠন-কযাড্ কহর ণনহর েহি। ওই অংিগুণল েরুথ্ 
শ্রেণির উপহযযাগরী েহি। উপহরর কৃর্যযাণলর মরই রযা ি্যিেযার করহর েহি।

 y কৃর্যযাণল- ৫/৩ 
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মরযা আরও নরীহে, রহি মযানস মযানণেত্র শ্থহক উহঠ আসযা ণিশুর জযানযা অজযানযা িব্দগুণলহক 
িি কযাড্হিযাহড্ সযাণিহে ণ্হর েহি এিং ওই ণিশুহক িযা ণিশুহ্র ্লণিহক ণিহিষ নজর ণ্হে িব্দ উচ্যারহি অি্যতি 
করযাহর েহি। এহক্হত্র যুক্তিহি্র িব্দগুণলহক আলযা্যা েযাহি্ িরহর েহি। যুক্তিহি্ শ্কযান শ্কযান িি্ আহছ রযা শ্িহঙ 
শ্্ণ�হে ণ্হর েহি। সযাহথ সযাহথ ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্রহক প্যাসণগেকিযাহি িব্দ িযা িহব্দর অথ্ সরযাসণর নযা িহল ণ্হে 
আরও একিযার প্যাসণগেক পণরণস্ণর অনুযযােরী উ্যােরি ণ্হে রযাহ্র মহি্য সংণলিষ্ট িহব্দর শ্িযাি গহি রুলহর েহি এিং 
ণিশুরযা যযাহর ণনহজর শ্েষ্টযাে অহথ্যাদ্ধযাহরর আনন্দ পযাে রযার ি্যিস্যা করযার জন্য ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্র যহথষ্ট মিয্িরীল 
েহর েহি।  

 y কৃর্যযাণল- ৫/৪
্ু-একণ্হনর মহি্য িব্দগুণল রপ্ত েহল রযাহ্র কহেকণি সেজরর পযাঠ ণ্হর েহি। রযার মযান েহি রৃররীে শ্রেণির শুরুর 
ণ্হক শ্যমন মযান থযাহক শ্সই রকম। িযাক্য েহি েযার-পযাঁেণি িব্দ সম্বণলর। েণে্র িব্দ ও িব্দগুচ্ছহক শ্স�যাহন প্হেযাগ 
করহর েহি। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল। 
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সেজরর পযাঠ (রৃররীে শ্রেণির উপহযযাগরী)

গৃেিণন্দ সিযাই কহরযানযা িযাইরযাহস আক্রযান্ত। অনযাথিযািু শ্সনযািযাণেনরীহর ণছহলন। েযাহর গ্যািস্ , মুহ� মযাস্ পহর ণনহলন। 
সিযাইহক �যাওেযার জল, সযািযান ণকহন ণ্হলন। পযািযাে িযাণি িযাণি ঘুরহলন মযাস্ িযানযাহনযার  ণজণনসপত্র ণ্হে এহলন। 
ওনযার কথযা মহরযা সিযাই কযাজ করল। ্ু’মযাহসর মহি্য সিযাই কহরযানযা মুক্ত েল।  

 y কৃর্যযাণল- ৫/৫ 
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মরযা আরও নরীহে রহি সেজরর পযাঠগুণলহক আরও সেজ করহর েহি। এর মযান েহি 
প্থম শ্রেণির শ্িহষর িযা ণবিররীে শ্রেণির প্থম ণ্হকর মহরযা। ণরন-েযারণি িব্দ ণ্হে গণঠর েহি িযাক্য। এইিযাহি কহেকণি 
সেজরর পযাঠ মরণর কহর ণপণছহে পিযা ণিশুহ্র মহি্য প্হেযাগ করহর েহি। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল। 

সেজরর পযাঠ (প্থম ও ণবিররীে শ্রেণির উপহযযাগরী) 

সিযাই ঘহর িণন্দ কহরযানযার জন্য। িযাইহর শ্যহর পযারহছ নযা।  অনযাথিযািু পহরযাপকযাররী মযানুষ। মযানুষহ্র জল ণ্হলন। 
েযাল, ডযাল শ্পঁহছ ণ্হলন। অহনক ্ুস্ মযানুহষরযা শ্িজযাে �ুণি েহলন। �ুি উপকযাহর লযাগল সিণকছু।  

 y কৃর্যযাণল -৫/৬ 
উিেহক্হত্রই ণিক্ক-ণিণক্কযা অনুরূপ সেজরর পযাঠ মরণর করহিন এিং মযান অনুসযাহর এহক এহক পযাঠগুণল ণিশুহ্র 
ণ্হে পযাঠ করযাহিন। স্ব-পঠনই শ্য এ�যাহন মূল কথযা শ্সিযা সি সমে মহন রযা�হর েহি।  

কৃর্যযাণল- ৬ 
িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণলঃ 

িযাণির, পযািযার িযা অঞ্চহলর শ্কযানও অিসরপ্যাপ্ত মসণনক, আপৎকযালরীন কযাহজর সহগে যুক্ত ি্যণক্তগি, হকযানও মেযামযাররী, 
িন্যযা, ঝি, িূণমকহম্প সযােযায্য কহরহছ এমন মযানুষ অথিযা শ্কযানও স্বযািরীনরযা সংগ্যামরীর সযাহথ ছযাত্রছযাত্ররীরযা সযাক্যাৎ করহি 
এিং রযাহ্র ি্যণক্তগর অণিজ্ঞরযার কযাণেনরী শুনহি। পহর শ্রেণিকহক্ ণ�হর এহক অপহরর সহগে শ্সই কযাণেনরীর আ্যানপ্্যান 
করহি। ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্র শ্�েযাল রযা�হর েহি শ্যন আহলযােনযার সমে শ্সই সমতি ি্যণক্তহ্র সযােণসকরযা, স্বযাথ্র্যযাগ, 
শ্্হির প্ণর িযালিযাসযা, আত্মর্যযাগ- ইর্যযাণ্ ণিষেগুণল উহঠ আহস।

ণিক্ক-ণিণক্কযারযা ছযাত্রছযাত্ররীহ্র সযােযাযযাহথ্ ণকছু প্হনের নমুনযা ণ্হে শ্্হিন। 

নমুনযা প্নেযািলরী 

(ক) ি্যণক্তর নযাম-----

(�) হপিযা -------

(গ) করণ্ন িহর এই শ্পিযাে যুক্ত -----

(ঘ) এিযা ণক রযাহ্র পযাণরিযাণরক শ্পিযা ----

(ঙ) পণরিযাহরর অন্য শ্কযানও স্স্য ণক এই শ্পিযাে যুক্ত আহছন ---- 

(ে) ণরণন এই ণিপ্জ্জনক শ্পিযাণি শ্কন শ্িহছ ণনহেহছন -----

(ছ) হপিযাণি রযার শ্কমন লযাহগ -------

ছযাত্রছযাত্ররীরযা ি্যণক্তণির সম্পহক্ প্যাথণমক ণকছু ণিষে শ্জহন শ্নওেযার পর রযাহ্র কযাহছ রযাহ্র ি্যণক্তগর ২/৩ণি অণিজ্ঞরযার 
কযাণেনরী শুনহি। ণিপহ্র মুহ� উণন করীিযাহি সযােহসর সযাহথ ঝযাঁণপহে পহিণছহলন, করীিযাহি পণরণস্ণর সযামহল ণছহলন, 
করজনহক রক্যা কহরণছহলন ইর্যযাণ্ ণিষহে আহলযােনযা েহি।           
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কৃর্যযাণল- ৭
সৃজনমূলক কযাজঃ   

ণিক্ক-ণিণক্কযারযা ণিক্যাথ্রীহ্র মহি্য ণিণিন্ন েণরত্র িন্টন কহর শ্্হিন এিং রযাহ্র অণিনে করহর শ্্হিন। হয শ্কযানও 
ঘিনযার উপহরই এই অণিনে অনুণষ্র করযা যযাে। রিু একিযা উ্যােরি শ্্ওেযা েল;

নযািকঃ শ্রেষ্ ্যান
েণরত্রঃ-  িুণিমযা/লযালু/হসণলম/হসণলহমর মযা/আকির/িযারর/হমহেরুন করিরী ও ৪ জন পথেযাররী 

১ম ্ৃি্য
(৪জন পথেযাররী প্হিি কহর এণ্হক ওণ্হক ঘুরহি) (িুণিমযার প্হিি) 

িুণিমযাঃ-  হকউ একিু রক্ত শ্্হি িযািযা! আমযার শ্ছহল লযালু, হছহলিযার িি ণিপ্। ওর আজ অ্যযাকণসহডন্ট  
  েহেহছ। েযাসপযারযাহল িণর্। অহনক রক্ত শ্িণরহে শ্গহছ। ডযাক্তযার িহলহছ এ�ুণন রক্ত ণ্হর নযা  
  পযারহল িযাঁেযাহনযা যযাহি নযা। হকউ ্যাও নযা ণকছু রক্ত। 

১ম জনঃ- রক্ত ণ্হর পযারি নযা। িযাকযা ণ্ণচ্ছ। ব্যাড ি্যযাহঙ্ক যযাও। রক্ত শ্পহে যযাহি। 

িুণিমযাঃ-  হগণছলযাম। ওরযা িলল ওই গ্রুহপর রক্ত শ্নই। 

২ে জনঃ- ণনহজই ্যাও ণনহজর শ্ছহলহক রক্ত। 

িুণিমযাঃ-  িহলণছলযাম। িলল, আণম ্ুি্ল। আমযার রক্ত শ্নওেযা যযাহি নযা। 

৩ে জনঃ- গেনযা ণ্হর পযাণর। ণনহজর রক্ত ণ্হর পযারি নযা। 

িুণিমযাঃ-  ্যাও নযা শ্গযা রক্ত, ণকছুিযা রক্ত। ্েযা কহর ্যাও। 

৪থ্ জনঃ- ওহর িযািযা শ্গযা, পযাগণল িুণিিযা রক্ত েযাইহছ। এ�যান শ্থহক পযালযাই িযািযা! (িহল প্স্যান) 

িুণিমযাঃ-  হকউ ণক শ্্হি নযা আমযার শ্ছহলর জন্য একিু রক্ত? 

শ্সণলমঃ-  হরযামযার শ্ছহল িযাঁেহি িুণিমযা। আণম শ্্ি রক্ত। 

িুণিমযাঃ-  রুণম! রুণম শ্ক িযািযা? িগিযাহনর ্ূর! 

শ্সণলমঃ-  আণম শ্সণলম, আণম শ্্ি রক্ত। 

িুণিমযাঃ-  রহি রুণম আল্যার শ্�হরতিযা। 

এরপর নযািহকর মহি্য শ্য মূল্যহিযাহির কথযা আহছ রযা ণনহে সিযাই আহলযােনযা করহি। 

 y কৃর্যযাণল- ৭/১ 
এই ণিষহে ণিশুপযাঠ্য সংগ্ে করযা এিং শ্সগুণল ্হল পিহর শ্্ওেযা এিং আহলযােনযা করহর শ্্ওেযা �ুি জরুণর। 
শ্রেণিকহক্ িযা ণি্্যযালহে এমন শ্কযানও গ্ন্যাগযার মরণর করহর পযারহল িযাল েে। ণিশুরযা সপ্তযাহে ্ু-একিযা ণপণরেহড 
সংণলিষ্ট ণিষহের ণিণিন্ন িই শ্্�হি, পিহি িযা পহি শ্িযানযাহি িনু্হ্র। প্হেযাজহন শ্কযানও শ্কযানও ণিশু ওই িইগুণল 
িযাণিহর পিযার জন্যও ণনহে শ্যহর পযাহর।     
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কৃর্যযাণল -৮ 
্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণলঃ   

ণিক্ক-ণিণক্কযা একণি ্ৃি্য-রেযাি্য ক্রীপ মরণর করহিন শ্য�যাহন শ্কযানও ি্যণক্ত িযা সংগঠন সমযাহজর জন্য গঠনমূলক 
কযাজ কহরহছন। সমযাহজর জন্য কযাজ ও শ্সিযা কযাহক িহল শ্স সম্পহক্ ণিশুহ্র কযাহছ পণরষ্যার িযারিযা রুহল িরহর এই 
িরহনর ণিণডও ক্রীপ সযােযায্য করহি। হিহষ রযারযা এই ণিষহে আহলযােনযা করহি এিং ্ু-এক কথযাে রযাহ্র মরযামর 
্লগরিযাহি ণলণপিদ্ধ করহি। 

কৃর্যযাণল -৯ 
মূল পযাঠ্যযাংহির কযাজঃ 

এরপর ণিক্ক-ণিণক্কযারযা মূল পযাঠ্যযাংহির প্িযান প্িযান িব্দ ও িব্দগুচ্ছগুণলহক েযাহি্র মযাি্যহম ণিক্যাথ্রীহ্র উচ্যারি 
করহর শ্্হিন এিং প্ণরণি িব্দ ণনহে উ্যােরি ণ্হে রযাহ্র অহথ্যাদ্ধযাহর সযােযায্য করহিন।

িব্দজযাল - ণনজ্ন, বিরীপ, িরীরকযাল, ির� গলহর, পণরযযােরী, েঞ্চল, আরম্ভ, হরণডও, সগেরী, আনন্দ, জ�ম, জওেযান, িুট্যা, 
ণনরযাপ্, আহতি আহতি, ্হল ্হল, হছযাহিযা-হছযাহিযা, গযাঁক গযাঁক, থরথর কহর কযাঁপযা, হঝযাপ-ঝযাপ, ন্যযািযা, িযাচ্যা, িুপ কহর 
পিযা, রযাঁিু, কুঁণি, ণেণঠপত্র।

 y কৃর্যযাণল- ৯/১  
এিযার ণিক্ক-ণিণক্কযারযা গল্পণিহক সেজ ও সংণক্প্ত কহর মরণর কহর ণিক্যাথ্রীহ্র পিহর শ্্হিন।  

সংণক্প্তসযারঃ

িুহনযা েযাঁহসর ্ল আকযাি ণ্হে আপন মহন ্ল শ্িঁহি েহলহছ। ররীহরর �লযার আকযাহর, হকিলই উতির ণ্হক উহি 
েহলহছ। এরযা সযািযারির �ুি উঁেু ণ্হে যযাে। নরীহে ওহ্র েলযার িব্দ আহস নযা। রহি ্ু’এক সমে শ্িযাঁ হিযাঁ িব্দ শ্িযানযা 
যযাে। হকউ কল্পনযাে িহল গযাঁক গযাঁক। ওরযা গরহমর শ্্হি এহসণছল িরীর কযািযাহর। এ�ন েহলহছ আিযার ণনহজর শ্্হি।

লযা্যাহ� একিযা িরহ� ঢযাকযা ণনজ্ন জযােগযা শ্স�যাহন িযারররীে জওেযানহ্র ঘযাঁণি ণছল। র�ন িরীর শুরু েহেহছ। হসনযা 
্ল অহপক্যা কহর িযাণির ণেণঠর জন্য। মযাথযার উপর ণ্হে পণরযযােরীর ্ল উহি যযাে। একণ্ন িুহনযা েযাঁস ্ল শ্ছহি 
নরীহে শ্নহম পিল। একিযা শ্ঝযাহপর উপর শ্গল পহি। কযাঁপহর লযাগল। আহরকিযা িুহনযা েযাঁসও শ্নহম এল। আর ওর 
েযাণরণ্হক ঘুরহর লযাগল। ির� পিযা শুরু েল। জওেযানরযা আের েযাঁসণি ণনহে রযাঁিুহর এহন রযা�ল। অন্য েযাঁসণি প্থহম 
শ্রহি এল ণঠকই। রহি পহর শ্সও এহস রযাঁিুহর ঢুহক পিল। হজযােযানহ্র মুরণগ রযা�যার জযােগযাে রযারযা ঠযাঁই শ্পল। 
ণিহনর মযাছ, ররকযাণর, িুট্যা সিই শ্�র। ওহ্র শ্্�যাহিযানযা করযািযা জওেযানহ্র আনহন্দর কযাজ েহে ্যাঁিযাল। আহতি 
আহতি েযাঁহসর ডযানযা সযারল। িরীরও কমল। আের েযাঁসণি একিু একিু উিহর পযারল। আহরকজহনর শ্রযা শ্কযানও 
অসুণিিযাই ণছল নযা। অদু্র ি্যযাপযার শ্স ণকন্তু িনু্হক শ্ছহি শ্গল নযা। িরীর কহম এহসহছ। পযাণ�রযা এিযার ণ�রহছ িযাণি। 
�ুহলর কণল িহরহছ। েযাঁহসরযা রযাঁিুর িযাইহর এল। মযাথযার উপহর েযাঁহসর ্ল শ্্হ� এরযা েঞ্চল েহে উঠল। জওেযানরযা 
কযাজ শ্থহক ণ�হর এহস অিযাক। েযাঁস ্ুহিযা উহি শ্গহছ। জওেযানরযা িুঝল রযারযা িযাণি ণ�হর শ্গহছ। িযাণির জন্য 
জওেযানহ্রও মন শ্কমন করল। রযারযাও িুঝল রযাহ্রও িযাণি শ্�রযার সমে েহেহছ।

 y কৃর্যযাণল -৯/২ 
এরপর ণিশুরযা সেজিযাহি সংণক্প্তসযারণি পিহর পযারহল ণিক্ক-ণিণক্কযারযা মূল পযাঠ্যণি পযাঠ করযাহিন। স্ব-পঠহনর 
মযাি্যহম যযাহর রযারযা গল্পণি অনুিযািন করহর পযাহর রযার শ্েষ্টযা করহিন। পহর িযাণক ণ্নগুণলহর ‘েযাহর-কলহম’ অংিণি 
করযাহিন।
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(২) 
এহরযােযা মুন্যার কযাণেণন

এই পযাঠ্যযাংহির মহি্য সযাঁওরযাল মুন্যাসে আপযামর আণ্িযাসরী সমযাহজর প্ণর িযাসক শ্রেণির ণেরন্তন অিহেলযা শ্িযাষি 
ণনপরীিন জগেল- গ্যাম শ্থহক ণিরযািন এিং রযার ণিরুহদ্ধ আণ্িযাসরী সম্প্র্যাহের সগের লিযাইহের কযাণেনরী িি্নযা করযা 
েহেহছ। এণি পযাঠ্যযাংহির মূলিযাি েহলও সযারযা পযাঠ্যযাংি জুহি রহেহছ নযানযান উপিযািমূহলর ছিযাছণি। আমরযা এ�যাহন 
ণরনণি উপিযািমূল ণনহে কযাজ কহরণছ। 

ক) িনজরীিরী মযানুহষর অরি্য সংরক্ি ও পশুপযালন। 

�) আণ্িযাসরী সমযাহজর শ্লযাককথযা ও শ্লযাকণিল্প। 

গ) সি ণিশুর জন্য েযাই ণিক্যা, ণিহিষর রযাহ্র জরীিহনর প্যাসণগেক ণিক্যা ও ণি্্যযালহের িযাইহরর ণিক্যা। 

উপিযািমূলঃ িনজরীিরী মযানুহষর অরি্য সংরক্ি ও পশুপযালন।  

কৃর্যযাণল- ১ 
এণিষহে ণিশুহ্র সযােযাহয্য মযানস মযানণেত্র মরণর কহর একণি সম্ভযাি্য িব্দজযাল ণনম্যাি কহর ণনহর েহি। এ�যাহন সম্ভযাি্য 
িহব্দর রযাণলকযা শ্্ওেযা েল; 

িব্দজযাল-

অরি্য, আরি্যক, জরীণিকযা, মিু সংগ্ে, শুকহনযা কযাঠ সংগ্ে, পশুপযালন, �ল-�ুল ণিণক্র, িনকযািযা, িের সম্প্রসযারি, 
পণরহিহির িযারসযাম্য রক্যা, পযারযা সংগ্ে, গযাহছর মূল এিং নযানযান উণদ্্ সংগ্ে, রৃিিূণম, পশুেযারি, ররীর, গুলণরর 
ি্যিেযার, জলযািে, মযাছ ণিকযার, িন্য িূকর, িন শ্মযারগ, �রহগযাি ণিকযার, ণিকি-িযাকি।  

 y কৃর্যযাণল- ১/১
শ্য ণিশুরযা িযালিযাহি পিহর পযাহর নযা রযাহ্র জন্য এক একণি উপিযািমূলহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি সেজ পযাঠ ণ্হর 
েহি। হস�যাহন িব্দজযাল মরণরর সমে উপহরর উণল্ণ�র িব্দ ও িব্দগুচ্ছহক যরিযা সম্ভি ি্যিেযার করহর েহি। পযাঠণি 
েহি রৃররীে শ্রেণির উপহযযাগরী। িযাহক্য েযার-পযাঁেণির শ্িণি িব্দ থযাকহি নযা। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল। 
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সেজ পযাঠঃ

িুিু শুকহনযা পযারযা কুিযাহর শ্গহছ। গযাহছ গযাহছ ঢযাকযা িন। পযারযার �যাঁক ণ্হে আহলযা এহস পিহছ িুিুর গযাহে। মিুকরহ্র 
শ্্�যা পযাে। একণ্ন শুকহনযা পযারযাে ণেসণেস িব্দ। িে শ্পল নযা িুিু। সহর ্যাঁিযাল। সযাপণি এহকহিঁহক ণনহজর মহন 
েহল শ্গল। িহন সযাপ আপন মহন েহল। িুিু শুহনহছ সযাপহ্র আঘযার নযা করহল ওরযা ণকছু কহর নযা। ণনহজহক িযাঁেযাহর 
শ্ছযািল মযাহর। ঠক ঠক িব্দ শুহন উপহর রযাকযাল। গযাহছ কযাঠহঠযাকরযা িহস। িি িি গযাহছ শ্্�ল শ্মৌেযাক েহেহছ। মিু 
সংগ্হে এহসহছ কহেকজন। িুিু ্ূহর েহল শ্গল। হমৌমযাণছ রযািযা করহর পযাহর শ্িহি। ্ূহর শ্্�ল ছযাগল, হিিযার ্ল 
ণনহে েহলহছ ্ুণি শ্ছহল। আহরক ্ল শ্লযাকহক শ্্�যা শ্গল রযারযা গযাহছর �ল ঝুণিহর কুহিযাহচ্ছ। অযথযা পযারযা ণছঁিহছ 
নযা। পযাণ�হ্র গুলণর ণ্হে মযারহছ নযা। পহথ িহনর সিযাই ণনহজর মহরযা কযাজ কহর েলহছ। 

 y কৃর্যযাণল নং- ১/২
অনুরূপিযাহি আরও কহেকণি সেজপযাঠ মরণর কহর িি িি েরহ� পঠন-কযাড্ কহর ণনহর েহি। ওই অংিগুণল েরুথ্ 
শ্রেণির উপহযযাগরী েহি। উপহরর কৃর্যযাণলর মরই রযা ি্যিেযার করহর েহি।

 y কৃর্যযাণল- ১/৩ 
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মরযা আরও নরীহে, রহি মযানস মযানণেত্র শ্থহক উহঠ আসযা ণিশুর জযানযা অজযানযা িব্দগুণলহক 
িি কযাড্হিযাহড্ সযাণিহে ণ্হর েহি এিং ওই ণিশুহক িযা ণিশুহ্র ্লণিহক ণিহিষ নজর ণ্হে িব্দ উচ্যারহি অি্যতি 
করযাহর েহি। এহক্হত্র যুক্তিহি্র িব্দগুণলহক আলযা্যা েযাহি্ িরহর েহি। যুক্তিহি্ শ্কযান শ্কযান িি্ আহছ রযা শ্িহঙ 
শ্্ণ�হে ণ্হর েহি। সযাহথ সযাহথ ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্রহক প্যাসণগেকিযাহি িব্দ িযা িহব্দর অথ্ সরযাসণর নযা িহল ণ্হে 
আরও একিযার প্যাসণগেক পণরণস্ণর অনুযযােরী উ্যােরি ণ্হে রযাহ্র মহি্য সংণলিষ্ট িহব্দর শ্িযাি গহি রুলহর েহি। 
ণিশুরযা যযাহর ণনহজর শ্েষ্টযাে অহথ্যাদ্ধযাহরর আনন্দ পযাে রযার ি্যিস্যা করযার জন্য ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্র যহথষ্ট মিয্িরীল 
েহর েহি।

 y কৃর্যযাণল ১/৪ 
্ু-একণ্হনর মহি্য িব্দগুণল রপ্ত েহল রযাহ্র কহেকণি সেজরর পযাঠ ণ্হর েহি। রযার মযান েহি রৃররীে শ্রেণির পযাহঠর 
মরন। ণরন-েযারণি িব্দ সম্ণলর িযাক্য েহি। েণে্র িব্দ িযা িব্দগুণলহকও শ্স�যাহন প্হেযাগ করহর েহি। 

সেজরর পযাঠ (রৃররীে শ্রেণির উপহযযাগরী) 

শুকহনযা পযারযা কুিযাহর শ্গল িুিু। েঠযাৎ শ্্�ল সযাপ সহর এল। সযাপ িযািযাণজ িরীহর িরীহর েহল শ্গল। গরুর পযাল ণনহে 
েহলহছ রযা�যাহলর ্ল। েঠযাৎ শ্্�ল শ্মৌমযাণছর ্ল শ্িহে আসহছ। িুঝল মিু সংগ্ে েলহছ। হমৌমযাণছর িহে শ্স শ্্ৌি 
ণ্ল। হ্ৌিযাহর শ্্ৌিযাহর এহস পিল ন্রীর িযাহর। হ্�ল শ্জহলরযা মযাছ িরহছ। ওহক শ্জহল িযাই ্ুণি মযাছ ণ্ল। ও 
িযাণির পথ িরল। 

 y কৃর্যযাণল - ১/৫ 
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মরযা আরও নরীহে রহি সেজরর পযাঠগুণলহক আরও সেজ করহর েহি। এর মযান েহি 
প্থম ও ণবিররীে শ্রেণির মহরযা। ্ুণি িযা ণরনণি িব্দ ণনহে িযাক্য গঠন েহি। এইিযাহি কহেকণি সেজরর পযাঠ মরণর 
করহর েহি এিং আরও শ্িণি ণপণছহে পিযা ণিশুহ্র মহি্য প্হেযাগ করহর েহি। 

সেজরর পযাঠ (প্থম ও ণবিররীে শ্রেণির উপহযযাগরী) 

মিু সংগ্ে শ্িষ। ণ�রণছল মযািি। রযািযারযাণি পযা েযালযাহচ্ছ। মযাছ ণকহন িযাণি শ্যহর েহি। হজহল িযাই রযামু। রযার সহগে 
শ্্�যা েল। রযামুর কযাহছ মযাছ ণকনল। েলল িযাণির ণ্হক।  

 y কৃর্যযাণল - ১/৬
উিেহক্হত্রই ণিক্ক-ণিণক্কযারযা অনুরূপ সেজরর পযাঠ মরণর করহিন এিং মযান অনুসযাহর এহক এহক পযাঠগুণল ণিশুহ্র 
মহি্য পযাঠ করযাহিন।  স্ব-পঠনই শ্য এ�যাহন মূল কথযা শ্সিযা সি সমে মহন রযা�হর েহি।  
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কৃর্যযাণল– ২ 
িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণলঃ     

ণি্্যযালহের আহিপযাহি যণ্ শ্কযানও আণ্িযাসরী এলযাকযা অথিযা িনজরীিরী মযানুহষর িযাস শ্থহক থযাহক রযােহল রযাহ্র কযাহছ 
ণগহে এণিষহে রযাহ্র মরযামর গ্েি করযা শ্যহর পযাহর। 

প্নেযািলরী – 

(ক) আপণন করণ্ন িহর এ�যাহন িযাস কহরন -------

(�) আহগ ণক অন্য শ্কযাথযাও থযাকহরন? ------

(গ) হকযাথযাে থযাকহরন? 

(ঘ) হকন শ্স�যাহন শ্থহক েহল এহলন? 

(ঙ) আপনযার জরীণিকযা করী? 

(ে) জগেহল িসিযাহসর ণক অণিজ্ঞরযা আহছ? ে্যযাঁ---- নযা ----- 

(ছ) আপণন িযা আপনযারযা পূি্পুরুহষরযা ণক ক�হনযা জগেহলর উপর ণনি্রিরীল ণছহলন?  ে্যযাঁ---- নযা ----- 

(জ) জগেহল ণক আহগর মহরযা গযাছ আহছ? নযাণক অহনক কহম শ্গহছ? 

(ঝ) যণ্ কহম ণগহে থযাহক রযােহল শ্কন? 

(ঞ) আপণন ণক গযাছ শ্কহি শ্�লযাহক সমথ্ন কহরন? ে্যযাঁ---- নযা ----- 

(ি) যণ্ নযা েে রযােহল শ্কন? 

(ঠ) অরি্য সংরক্ি করযা উণের- 

আপনযার মহরর পহক্ শ্য শ্কযানও ৩ ণি কযারি িলুন- 

(১) ------

(২) ------

(৩) ------ 

কৃর্যযাণল- ৩ 
সৃজনমূলক কযাজঃ   

আণ্িযাসরী সমযাহজ অরি্য সংরক্হির একিযা ররীণর এিং সংসৃ্ণর আহছ। হ্িরযা জ্ঞযাহন ওরযা জগেলহক রক্যা কহর। 
অহেরুক রযাহক ধ্ংস কহর নযা। ওরযা শ্ছযাি গযাহছর িন শ্কহি িসর গহি ণঠকই, ণকন্তু জগেলহক নষ্ট কহর নযা। এই 
কযারহিই ও�যান শ্থহক ওরযা কু্িযা শ্মিযািযার ও জরীিনিযারন করিযার রস্ পযাে। এই ণিষে ণনহে একিযা ণিরক্ সিযা করযা 
যযাে। হযমন – 

ণিষেঃ ‘আণ্িযাসরী সম্প্র্যাে িনজগেল শ্কহি শ্িষ কহর শ্্ে’।

এই ণিষহের পহক্ িযা ণিপহক্ ণিশুহ্র মরযামর ণ্হর িলযা শ্যহর পযাহর। ্ুণি ্ল মরণর কহর রযাহ্র ণনহজহ্র মহি্য 
প্থহম আহলযােনযা সুহযযাগ কহর শ্্হিন। ণিক্ক-ণিণক্কযা ওই ্ হল ণগহে প্হেযাজহন আহলযােনযার জন্য ণিণিন্ন সূত্র সরিরযাে 
করহিন। পহর প্ণরণি ্ল ণনহজহ্র মহি্য এক একণি পহেহন্ট িযাগ কহর ণনহে ্যাঁণিহে উপস্যাপন করহি। ণিক্ক-
ণিণক্কযারযা ণিেযারক ণেহসহি রযাহ্র িক্তি্য সম্পহক্ মরযামর ্যান করহিন। 
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একইিযাহি পশুপযালনহক শ্কন্দ্র কহরও ণিরক্ আনযা শ্যহর পযাহর। হযমন- 

ণিষেঃ ‘আণ্িযাসরী সম্প্র্যাে পশুপযালহনর শ্েহে পশুপযাণ� ণিকযার করহর শ্িণি িযালিযাহস’।  

একইিযাহি এই ণিষহেও রযারযা ণেন্তযা করহি ও মরযামর প্কযাি করহি। 

 y কৃর্যযাণল- ৩/১

নযািকঃ জগেল আমযার মযা 
[জগেল শ্থহক মযানুষ ও পশুপযাণ�রযা কর রকহমর সযােযায্য পযাে রযা ণনহে এই নযািক, ণিষেিস্তুণি িুণঝহে ণ্হে সংলযাপ 
অহনক শ্িণি িযািযাহনযা যযাে। রিু ণকছু সংলযাপ কহর শ্্ওেযা েল]   

েণরত্রঃ–  মযানুহষর ্ল, ৪ জন ছযাগল, গরু ৪ জন, কযাঠুণরেযা ৪ জন, পযাণ�, ণিেযাল, �রহগযাি ৪-৬ জন, ৫  
  জন গযাছ, (আরও পশুর নযাম শ্্ওেযা যযাে শ্যমন িযাঘ, েযাণর ইর্যযাণ্)

১ম ্ৃি্যঃ– [লযা লযা লযা রযাহল রযাহল গযাহছহ্র প্হিি] 

১ম জনঃ- [ওই রযাহল রযাহল প্হিি করহি �ুল রুলহি আিযার ছহন্দ ছহন্দ প্স্যান]

২ে জনঃ– জগেল আমযার মযা, জগেল আমযার মযা 

১ম গযাছঃ– (২) আমযার ডযাহল �ল �হলহছ মজযা কহর �যা         

২ে জনঃ- জগেল আমযার মযা, জগেল আমযার মযা (গযাইহর গযাইহর �ল পযািহি ও প্স্যান করহি) 

৩ে জনঃ- জগেল আমযার মযা, জগেল আমযার মযা 

২ে জনঃ- আমযার শ্্হের শুকহনযা ডযাল শ্িহঙ ণনহে যযা (২) 

৩ে জনঃ- জগেল আমযার মযা, জগেল আমযার মযা, (রযাহল রযাহল ডযাল িযাঙহি ্ণি ণ্হে িযাঁিহি ছহন্দ ছহন্দ প্স্যান)

৪থ্ জনঃ– জ্বর সণ্্ মযাথযা ি্যথযা কৃণম আমযািযা 

৩ে জনঃ- ণিকি িযাকি লরযা পযারযা রুহল ণনহে �যা 

পযাণ�র(প্হিি)ঃ- ণকণের ণমণের কযা, জগেল আমযার মযা, জগেল আমযার মযা  

ণিেযাল(প্হিি)ঃ- হুক্যা হুেযা হুেযা- জগেল আমযার মযা, জগেল আমযার মযা

�রহগযাি(প্হিি)ঃ- কুে কুে কুেযা- জগেল আমযার মযা, জগেল আমযার মযা 

িযাঘ(প্হিি)ঃ– েযালুম হুলুম হুম, জগেল আমযার মযা, জগেল আমযার মযা 

ছযাগল(প্হিি)ঃ– ি্যযা ি্যযা ি্যযা জগেল আমযার মযা, জগেল আমযার মযা 

গরু(প্হিি)ঃ- েযাম্বযা েযাম্বযা েযাম্বযা জগেল আমযার মযা জগেল আমযার মযা

নযািকণি শ্িষ কহর ণিষেণি ণনহে আহলযােনযা করহি। জগেহলর উপহযযাণগরযা ণনহে ণিশুহ্র মহি্য িযারিযা গহি রুলহর 
েহি এিং জগেহলর প্ণর মমত্বহিযাি গহি রুলহর েহি ণিক্কহক। 

 y কৃর্যযাণল– ৩/২
এই ণিষহে ণিশুপযাঠ্য সংগ্ে করযা এিং শ্সগুণল ্হল পিহর শ্্ওেযা এিং আহলযােনযা করহর শ্্ওেযা �ুি জরুণর। 
শ্রেণিকহক্ িযা ণি্্যযালহে এমন শ্কযানও গ্ন্যাগযার মরণর করহর পযারহল িযাল েে। ণিশুরযা সপ্তযাহে ্ু-একিযা ণপণরেহড 
সংণলিষ্ট ণিষহের ণিণিন্ন িই শ্্�হি, পিহি িযা পহি শ্িযানযাহি িনু্হ্র। প্হেযাজহন শ্কযানও শ্কযানও ণিশু ওই িইগুণল 
িযাণিহর পিযার জন্যও ণনহে শ্যহর পযাহর।
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কৃর্যযাণল- ৪
্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণলঃ   

অরি্য য�ন মযানুহষর িযাঁেযার অিলম্বন েহে ওহঠ র�ন রযাহক িযাঁেযািযার ্যাণেত্বও মযানুষ রুহল শ্নে। অরি্য সংরক্হি 
রযাজস্যাহনর আণ্িযাসরী ণিিনেহ্র িূণমকযা ইউণিউি শ্থহক ণনহে শ্্�যাহনযা শ্যহর পযাহর। পণচিমিহগের জগেহল ণিণিন্ন 
গ্যাহমর মযানুহষর পযাশুপযালন ও সযামগ্রী সংগ্হের ছণি ডযাউনহলযাড কহর শ্্�যাহনযা শ্যহর পযাহর। পশুপযালন শ্থহক করীিযাহি 
মযানুষ রযার শ্িঁহে থযাকযার রস্ শ্জযাগযাি কহর রযা ণিশুহ্র সহগে আহলযােনযা করযা শ্যহর পযাহর।

উপিযািমূলঃ আণ্িযাসরী সমযাহজর শ্লযাককথযা ও শ্লযাকণিল্প। 

কৃর্যযাণল- ৫
এণিষহে ণিশুহ্র সযােযাহয্য মযানস মযানণেত্র মরণর কহর একণি সম্ভযাি্য িব্দজযাল ণনম্যাি কহর ণনহর েহি। এ�যাহন সম্ভযাি্য 
িহব্দর রযাণলকযা শ্্ওেযা েল; 

িব্দজযালঃ

শ্লযাকগযাথযা, হলযাকগযান, নযাে, হছৌনযাে, িযাণিেযাণল, মযাঘ ণসেযাহনর গযান, িুসু উৎসি, ঝুমুর নযাে, িযাউল গযান, গম্ভরীরযা, করীর্ন, 
শ্লযাকনৃর্য, মযা্ল, ণিঙযা, হঢযাল, হমযােনিংিরী, হ্যারযারযা, একরযারযা, ঝুমুর, হ�যাল, কররযাল, মৃ্গে, ডুগডুণগ, মুহ�যাি।    

 y কৃর্যযাণল- ৫/১ 
শ্য ণিশুরযা িযালিযাহি পিহর পযাহর নযা রযাহ্র জন্য এক একণি উপিযািমূলহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি সেজ পযাঠ ণ্হর 
েহি। হস�যাহন িব্দজযাল মরণরর সমে উপহরর উণল্ণ�র িব্দ ও িব্দগুচ্ছহক যরিযা সম্ভি ি্যিেযার করহর েহি। পযাঠণি 
েহি েরুথ্  শ্রেণির উপহযযাগরী। িযাহক্য েযার-পযাঁেণির শ্িণি িব্দ থযাকহি নযা। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল; 

সেজ পযাঠঃ 

গযান গযাে শ্মহে িউরযা। সহগে নযােও কহর। িযািযাহনর মযা গযান কহর। িযািযাহনর �ুি িযাল লযাহগ, �সল িযাল েওেযার জন্য 
শ্মহঘর কযাহছ রযারযা প্যাথ্নযা কহর। হগল িছর িযাল িৃণষ্ট েেণন। পযািযার শ্মহে শ্িৌ-এর ্ল কুহলযা ণনহে শ্গযািযা গ্যাম ঘুহর 
এল। রযারপর উঠযাহন ণ্ল জল। হকউ ি্যযাহঙর ণিহে ণ্ল। রযারপর শ্কউ শ্গহে উঠল। হকউ গযাইল “িযাক িুই িুই 
শ্�লযা পযাণন শ্র”, হকউ িহল “আল্যা শ্মঘ শ্্ পযাণন শ্্”, িযািযান শ্িযাহঝ শ্কযান শ্কযান সম্প্র্যাহের গযান ওগুহলযা আর শ্িযাহঝ 
গযানগুণল প্কৃণরহক িযাঁেযাহরই।

 y কৃর্যযাণল- ৫/২
শ্য ণিশুরযা িযালিযাহি পিহর পযাহর নযা রযাহ্র জন্য এক একণি উপিযািমূলহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি সেজ পযাঠ ণ্হর 
েহি। হস�যাহন িব্দজযাল মরণরর সমে উপহরর উণল্ণ�র িব্দ ও িব্দগুচ্ছহক যরিযা সম্ভি ি্যিেযার করহর েহি। পযাঠণি 
েহি রৃররীে শ্রেণির উপহযযাগরী। িযাহক্য েযার-পযাঁেণির শ্িণি িব্দ থযাকহি নযা। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল;

সেজরর পযাঠ (রৃররীে শ্রেণির উপহযযাগরী) 

শ্ছৌনযাে েহি। সুন্দর সুন্দর মুহ�যাি মরণর েহেহছ। ঝলমহল রযাংরযা ণ্হে মরণর েহচ্ছ। মণেষযাসুরমণ্্নরী েহি। হকউ 
গহিি, হকউ কযাণর্হকর মুহ�যাি পহিহছ। ণ্ন কুণি আহগ শ্থহক শ্ছৌনযাহের প্স্তুণর েলহছ। হমলযাও িহসহছ। হস�যাহন 
শ্ছযাহিযা শ্ছযাহিযা মুহ�যািও ণিণক্র েহচ্ছ। ণসংহের মুহ�যাি পহি গ্যাইহক শ্িি লযাগহছ। লযা� ঝযা� ণ্হে নযাে শুরু েল। 
েঠযাৎ কহর ণসংহের শ্লজ �হস শ্গল। হেযা শ্েযা কহর সিযাই শ্েহস উঠল।

 y কৃর্যযাণল- ৫/৩ 
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মরযা আরও নরীহে, রহি মযানস মযানণেত্র শ্থহক উহঠ আসযা ণিশুর জযানযা অজযানযা িব্দগুণলহক 
িি কযাড্হিযাহড্ সযাণিহে ণ্হর েহি এিং ওই ণিশুহক িযা ণিশুহ্র ্লণিহক ণিহিষ নজর ণ্হে িব্দ উচ্যারহি অি্যতি 
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করযাহর েহি। এহক্হত্র যুক্তিহি্র িব্দগুণলহক আলযা্যা েযাহি্ িরহর েহি। যুক্তিহি্ শ্কযান শ্কযান িি্ আহছ রযা শ্িহঙ 
শ্্ণ�হে ণ্হর েহি। সযাহথ সযাহথ ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্রহক প্যাসণগেকিযাহি িব্দ িযা িহব্দর অথ্ সরযাসণর নযা িহল ণ্হে 
আরও একিযার প্যাসণগেক পণরণস্ণর অনুযযােরী উ্যােরি ণ্হে রযাহ্র মহি্য সংণলিষ্ট িহব্দর শ্িযাি গহি রুলহর েহি এিং 
ণিশুরযা যযাহর ণনহজর শ্েষ্টযাে অহথ্যাদ্ধযাহরর আনন্দ পযাে রযার ি্যিস্যা করযার জন্য ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্র যহথষ্ট মিয্িরীল 
েহর েহি। 

 y কৃর্যযাণল- ৫/৪ 
্ু-একণ্হনর মহি্য িব্দগুণল রপ্ত েহল রযাহ্র কহেকণি সেজরর পযাঠ ণ্হর েহি। রযার মযান েহি রৃররীে শ্রেণির শ্িহষর 
ণ্হকর পযাহঠর মহরযা।  ণরন-েযারণি িব্দ সম্ণলর িযাক্য েহি। েণে্র িব্দ িযা িব্দগুণলহকও শ্স�যাহন প্হেযাগ করহর েহি।  

 y কৃর্যযাণল- ৫/৫
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মরযা আরও নরীহে রহি সেজরর পযাঠগুণলহক আরও সেজ করহর েহি। এর মযান েহি 
প্থম ও ণবিররীে শ্রেণির মহরযা। ্ুণি িযা ণরনণি িব্দ ণনহে িযাক্য গঠন েহি। এইিযাহি কহেকণি সেজরর পযাঠ মরণর 
করহর েহি এিং আরও শ্িণি ণপণছহে পিযা ণিশুহ্র মহি্য প্হেযাগ করহর েহি। 

সেজরর পযাঠ (প্থম িযা ণবিররীে শ্রেণির উপহযযাগরী)  

িুসু পুহজযার গযান করহছ অহনহক। �ুি িযাল লযাগহছ শুনহর। এই গযান মযানুহষর মহনর গযান। ণিণন িুঝহর পযাহর। িযাণগ্যস 
শ্স িরীরিূহম এহসণছল। নযা েহল ণিণন িুঝহর পযারর নযা। িুসু গযাহন গল্প আহছ। ণ্ণ্ িুণঝহে ণ্ল। হিি লযাগল ণরণনর। 

 y কৃর্যযাণল- ৫/৬ 
ণিক্ক-ণিণক্কযারযা উিেহক্হত্রই অনুরূপ সেজরর পযাঠ মরণর করহিন এিং মযান অনুসযাহর এহক এহক পযাঠগুণল ণিশুহ্র 
মহি্য পযাঠ করযাহিন। স্ব-পঠনই শ্য এ�যাহন মূল কথযা শ্সিযা সি সমে মহন রযা�হর েহি। 

কৃর্যযাণল– ৬ 
িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণলঃ  

আণ্িযাসরী সংসৃ্ণর, হলযাকসংসৃ্ণরর প্ণর রেদ্ধযাহিযাি এিং শ্গৌরিহিযাি গহি শ্রযালযার জন্য কহেকণি কৃর্যযাণল শ্নওেযা শ্যহর 
পযাহর। 

(ক) ছযাত্রছযাত্ররীরযা রযাহ্র পযািযার আহিপযাহির অঞ্চল শ্থহক িেঃহজ্যষ্ মযানুহষর কযাহছ শ্থহক এই জযাররীে গল্প 
কযাণেনরী সংগ্ে করহি। পহর শ্রেণিকহক্ ণ�হর ণিক্ক-ণিণক্কযার র্বেযািিযাহন সংগৃেরীর গল্প কযাণেনরীর আ্যানপ্্যান 
করহি। হকযানও এলযাকযাে যণ্ রযাহ্র ণনজস্ব শ্কযানও গল্প কযাণেনরী থযাহক রযােহল রযাও সংগ্হের শ্েষ্টযা করহর 
েহি। অহনক সমে আণ্িযাসরী সমযাহজ এিরহনর নযানযা কযাণেনরীর গযান পযাওেযা যযাে। হসই সমতি গযান সংগ্ে 
করহি এিং সম্ভি েহল শ্িপ শ্রকড্যাহর শ্রকড্ কহর ণনহে আসহি। ণিক্ক-ণিণক্কযার র্বেযািিযাহন রযারযা ওই 
গযাহনর েে্যা করহি। পহর ণি্্যযালহের শ্কযানও অনুষ্যাহন রযা রযারযা পণরহিিন করহি। 

�) আণ্িযাসরী নযাে ওহ্র সংসৃ্ণরর একণি গুরুত্বপূি্ স্যান ্ �ল কহর রহেহছ। যণ্ সম্ভি েে রযােহল ছযাত্রছযাত্ররীরযা 
শ্সই নযাে ও ণি�হর পযাহর। এরজন্য ণিক্ক-ণিণক্কযারযা আণ্িযাসরী পযািযাে ণগহে আহগ রযাহ্র অনুমণর ণনহর 
আসহি। পহর রযারযা ণনি্যাণরর ণ্হন ছযাত্রছযাত্ররীহ্র শ্স�যাহন ণনহে যযাহি। আণ্িযাসরী পযািযাে ছযাত্রছযাত্ররীরযা সরযাসণর 
ওহ্র কযাছ শ্থহক নযাে ণি�হর পযাহর। ণি্্যযালহে ণ�হর নযাহের ও গযাহনর েে্যার মযাি্যহম আণ্িযাসরীহ্র সংসৃ্ণরর 
প্ণর রেদ্ধযা প্্ি্ন করহি। রযাছযািযা, এই সমতি গযান ও নযাহের মযাি্যহম ছযাত্রছযাত্ররীরযা আণ্িযাসরীহ্র আেযার-অনুষ্যান 
ণনেমকযানুন সম্পহক্ অিণের েহর পযারহি। ির্মযাহন আণ্িযাসরী ছযাত্রছযাত্ররীহ্র মহি্য রযাহ্র সংসৃ্ণর ণনহে 
ক�নও ক�নও ণকছুিযা েরীনমন্যরযা শ্্�যা যযাে। হযহেরু রযাহ্র সংসৃ্ণর আেযার িযাণকহ্র শ্থহক ণিন্ন, রযাই 
যণ্ ণি্্যযালহের িযাণক ছযাত্রছযাত্ররীরযা ওহ্র নযাে, গযান, গল্প-কযাণেনরী ণনহে েে্যা কহর রযা েহল ণি্্যযালহে আণ্িযাসরী 
ছযাত্রছযাত্ররীহ্রও ণনহজহ্র সংসৃ্ণরর প্ণর রেদ্ধযা ও শ্গৌরিহিযাি গহি উঠহি। হসই সহগে অনযাণ্িযাসরী ণিশুরযাও 
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আণ্িযাসরী সংসৃ্ণরর প্ণর রেদ্ধযািরীল েহে উঠহি।     

কৃর্যযাণল– ৭ 
সৃজনমূলক কযাজঃ

ছণি আঁকযা ণনহেঃ আণ্িযাসরী সম্প্র্যাহের মহি্য শ্য িরহনর ছণি আঁকযার ররীণর েযালু রহেহছ, রযার নমুনযা ণনহে এহস 
ণিক্যাথ্রীহ্রহক রযা  আঁকহর শ্্ওেযা শ্যহর পযাহর। ওই অঙ্কনহক অনুকরি কহর ণিশুরযাও নরুন নরুন প্যযািযান্ মরণর 
করহর শ্েষ্টযা করহি। 

 y কৃর্যযাণল– ৭/১ 
এলযাকযাে আণ্িযাসরী নৃহর্যর অনুষ্যান করযা শ্যহর পযাহর। প্হেযাজহন আণ্িযাসরী সম্প্র্যাহের মযানুষজনহক ণি্্যযালহে শ্ডহক 
এহন ওই নৃর্য এিং গযাহনর অনুষ্যান করযা যযাে। 

 y কৃর্যযাণল- ৭/২ 
এই ণিষহে ণিশুপযাঠ্য সংগ্ে করযা এিং শ্সগুণল ্হল পিহর শ্্ওেযা এিং আহলযােনযা করহর শ্্ওেযা �ুি জরুণর। 
শ্রেণিকহক্ িযা ণি্্যযালহে এমন শ্কযানও গ্ন্যাগযার মরণর করহর পযারহল িযাল েে। ণিশুরযা সপ্তযাহে ্ু-একিযা ণপণরেহড 
সংণলিষ্ট ণিষহের ণিণিন্ন িই শ্্�হি, পিহি িযা পহি শ্িযানযাহি িনু্হ্র। প্হেযাজহন শ্কযানও শ্কযানও ণিশু ওই িইগুণল 
িযাণিহর পিযার জন্যও ণনহে শ্যহর পযাহর।

কৃর্যযাণল- ৮ 
্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণলঃ

আমযাহ্র রযাহজ্যর পুরুণলেযা, িযাঁকুিযা, জলপযাইগুণি, ্যাণজ্ণলং শ্জলযার নযানযা আণ্িযাসরীহ্র মহি্য ছণিহে রহেহছ নযানযা 
শ্লযাককথযা। ইউণিউহি রযার নযানযা ণন্ি্ন রহেহছ। িযা্ুগযানহক ণঘহর রহেহছ শ্লযাককথযা। এরকম আরও নযানযা শ্লযাককথযা। 
ণিশুহ্র রযা শ্্�যাহনযা শ্যহর পযাহর। এলযাকযার শ্কযানও িেস্ মযানুহষর কযাছ শ্থহক এলযাকযার শ্লযাকগল্প শ্রকড্ কহর আনযা 
শ্যহর পযাহর। হসগুণল ণ্হে নরুন ্ৃি্য-রেযাি্য ক্রীপ মরণর করহর পযাহরন।  

উপিযািমূলঃ সি ণিশুর জন্য েযাই ণিক্যা, ণিহিষর জরীিহনর প্যাসণগেক ণিক্যা ও ণি্্যযালহের িযাইহরর ণিক্যা। 

কৃর্যযাণল- ৯
এণিষহে ণিশুহ্র সযােযাহয্য মযানস মযানণেত্র মরণর কহর একণি সম্ভযাি্য িব্দজযাল ণনম্যাি কহর ণনহর েহি। এ�যাহন সম্ভযাি্য 
িহব্দর রযাণলকযা শ্্ওেযা েল; 

িব্দজযালঃ

শ্ল�যাপিযা, পিযার আনন্দ, যুণক্তহিযাি, কুসংস্যার মুক্ত, সিযার জন্য শ্ল�যাপিযা, আত্মণিশ্যাস, অণিক্যা, আগ্ে, ণি্্যযালে, 
ণনেণমর েযাণজরযা, অন্ণিশ্যাস শ্থহক মুণক্ত, পণরহিি রক্যার ণিক্যা, জনস্বযাহস্্যর ণিক্যা, পণরচ্ছন্নরযার ণিক্যা, ণনহজহক 
প্কযাি করযার ণিক্যা, সেহযযাণগরযার ণিক্যা।      

 y কৃর্যযাণল- ৯/১
শ্য ণিশুরযা িযালিযাহি পিহর পযাহর নযা রযাহ্র জন্য এক একণি উপিযািমূলহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি সেজ পযাঠ ণ্হর 
েহি। হস�যাহন িব্দজযাল মরণরর সমে উপহরর উণল্ণ�র িব্দ ও িব্দগুচ্ছহক যরিযা সম্ভি ি্যিেযার করহর েহি। পযাঠণি 
েহি েরুথ্ শ্রেণির উপহযযাগরী। িযাহক্য েযার-পযাঁেণির শ্িণি িব্দ থযাকহি নযা। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল; 
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সেজ পযাঠঃ 

ণিরসযা মুন্যার মযামযা থযাকহরন আেুিযারু গ্যাহম। রযারযা ণকছুিযা সচ্ছল ণছহলন। রযাই ণিরসযাহক শ্স�যাহন পযাঠযাহনযা েে। 
মযামযািযাণির কযাহছ সযাল্গহর একণি িুণনেযাণ্ সু্ল ণছল। হস�যাহন ণিরসযাহক িণর্ করযা েে। ণিরসযা সু্হল শ্যর। রহি ছযাগল 
ণনহে। রযাই রযারযা রযাহক িণর্ কহরন এক ণমিহন। হস ও�যাহন মযাহঝ মযাহঝ অজ্ঞযান েহে শ্যর। র�ন রযার মযাণস ণিরসযাহক 
ণনহজর কযাহছ আহনন। আর িণর্ কহরন এক ণমিহন। এ�যান শ্থহক ণিরসযা শ্লযােযার প্যাইমযাণর পযাি কহরন। আরও 
পিহর েযান েযাইিযাসযাে পযাঠযাহনযা েে। মযাহের আপণতি থযাকহলও ণিরসযার আগ্ে জেরী েে। েযাইিযাসযাে শ্ল�যাপিযা কহর 
আত্মণিশ্যাসরী েহে ওহঠ ণিরসযা। শুরু েে পথ েলযা। সমযাজহক অর্যযােযার ও কুসংস্যার শ্থহক মুক্ত করযার ইচ্ছযা েল রযার।  

 y কৃর্যযাণল- ৯/২
অনুরূপিযাহি আরও কহেকণি সেজ পযাঠ মরণর কহর িি িি েরহ� “পঠন-কযাড্” হরণর করহর েহি। ওই অংিগুণল 
রৃররীে শ্রেণির পঠহনযাপহযযাগরী েহি। উপহরর কৃর্যযাণলর মরই রযা ি্যিেযার করহর েহি। 

 y কৃর্যযাণল- ৯/৩ 
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মরযা আরও নরীহে, রহি মযানস মযানণেত্র শ্থহক উহঠ আসযা ণিশুর জযানযা অজযানযা িব্দগুণলহক 
িি কযাড্হিযাহড্ সযাণিহে ণ্হর েহি এিং ওই ণিশুহক িযা ণিশুহ্র ্লণিহক ণিহিষ নজর ণ্হে িব্দ উচ্যারহি অি্যতি 
করযাহর েহি। এহক্হত্র যুক্তিহি্র িব্দগুণলহক আলযা্যা েযাহি্ িরহর েহি। যুক্তিহি্ শ্কযান শ্কযান িি্ আহছ রযা শ্িহঙ 
শ্্ণ�হে ণ্হর েহি। সযাহথ সযাহথ ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্রহক প্যাসণগেকিযাহি িব্দ িযা িহব্দর অথ্ সরযাসণর নযা িহল ণ্হে 
আরও একিযার প্যাসণগেক পণরণস্ণর অনুযযােরী উ্যােরি ণ্হে রযাহ্র মহি্য সংণলিষ্ট িহব্দর শ্িযাি গহি রুলহর েহি। 
ণিশুরযা যযাহর ণনহজর শ্েষ্টযাে অহথ্যাদ্ধযাহরর আনন্দ পযাে রযার ি্যিস্যা করযার জন্য ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্র যহথষ্ট মিয্িরীল 
েহর েহি। 

 y কৃর্যযাণল- ৯/৪
্ু-একণ্হনর মহি্য িব্দগুণল রপ্ত েহল রযাহ্র কহেকণি সেজরর পযাঠ ণ্হর েহি। রযার মযান েহি রৃররীে শ্রেণির শুরুর 
ণ্হক শ্যমন মযান থযাহক শ্সই রকম। িযাক্য েহি েযার-পযাঁেণি িব্দ সম্বণলর। েণে্র িব্দ ও িব্দগুচ্ছহক শ্স�যাহন প্হেযাগ 
করহর েহি। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল; 

সেজরর পযাঠ (রৃররীে শ্রেণির উপহযযাগরী) 

শ্ল�যাপিযা শুরু গ্যাহমগহজে। সকলহক শ্যহর েহি পিহর। হ�লযা শ্ছহি ইসু্ল শ্যহর েযাইর নযা সুিল। মন থযাকর শ্�লযার 
মযাহঠ। ণকন্তু ওহক শ্যহরই ের। হল�যাপিযা শুরু েল। মনরীষরীহ্র জরীিন কযাণেনরী শুনল। পিহল মযাহের কষ্ট কমযাহর 
পযারহি শ্স। হলযাহকর মহি্য যুণক্তহিযাি গহি রুলহি। কুসংস্যার ও অন্ণিশ্যাস ্ূর করহি। 

 y কৃর্যযাণল- ৯/৫ 
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মরযা আরও নরীহে রহি সেজরর পযাঠগুণলহক আরও সেজ করহর েহি। এর মযান েহি 
প্থম িযা ণবিররীে শ্রেণির মহরযা। ্ুণি িযা ণরনণি িব্দ ণনহে িযাক্য গঠন েহি। এইিযাহি কহেকণি সেজরর পযাঠ মরণর 
করহর েহি এিং আরও শ্িণি ণপণছহে পিযা ণিশুহ্র মহি্য প্হেযাগ করহর েহি। 

সেজরর পযাঠ (প্থম ও ণবিররীে শ্রেণির উপহযযাগরী)   

শ্ল�যাপিযা সিযার করযা উণের। পিযাশুহনযা করহল মযানুষ জযানহর পযাহর। হস অহন্যর কথযাে েযাণলর েে নযা। কর মনরীষরীর 
কথযা জযানহর পযাহর। সংস্যার র্যযাগ করহর পযাহর। পণরহিিহক রক্যা করহর পযাহর। নরুন মযানুহষ পণরির েে।  

 y কৃর্যযাণল- ৯/৬
ণিক্ক-ণিণক্কযারযা উিেহক্হত্রই অনুরূপ সেজরর পযাঠ মরণর করহিন এিং মযান অনুসযাহর এহক এহক পযাঠগুণল ণিশুহ্র 
মহি্য পযাঠ করযাহিন। স্ব-পঠনই শ্য এ�যাহন মূল কথযা শ্সিযা সি সমে মহন রযা�হর েহি। 
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কৃর্যযাণল- ১০
িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণলঃ   

‘সি ণিশুর জন্য ণিক্যা েযাই’– এই িযারিযাণি শ্িযাঝযাহর ণিণিন্ন কৃর্যযাণল গ্েি করযা যযাে।   

ণিক্যার গুরুত্ব শ্িযাঝযািযার জন্য প্থমর একণি সহেরনরযা য্যাযাণল করযা শ্যহর পযাহর। ছযাত্রছযাত্ররীহ্র ণনহজহ্র েযাহর মরণর 
শ্ছযাি িি প্্যযাকযাড্-হ�সু্টন ণনহে ছযাত্রছযাত্ররী ও ণিক্ক-ণিণক্কযারযা ণমহল গ্যাম প্্ণক্ি করহর পযাহর। মযাইহক শ্্যাগযান 
(সহেরনরযা ণিষেক) ণ্হর ণ্হর ণমণছল কহর শ্গযািযা গ্যাহম ঘুরহর পযাহর। 

 y কৃর্যযাণল- ১০/১  
একণি সমরীক্যা করযাও শ্যহর পযাহর। ছযাত্রছযাত্ররীরযা েযার-পযাঁেণি ্হল িযাগ েহে সমরীক্যাপত্র ণনহে গ্যাহমর িযাণি িযাণি ণগহে 
রথ্য সংগ্ে করহি। পহর সংগৃেরীর রহথ্যর ণিণতিহর ণিক্ক-ণিণক্কযার সহগে িহস ণরহপযাি্ মরণর করহি। ণিিরি শ্থহক 
শ্সই গ্যাহমর ণিক্যার েযার, ণিক্যার শ্ক্হত্র সুণিিযা অসুণিিযা ইর্যযাণ্ ণিষে উহঠ আসহি। পহর ণিক্যার েযার িযািযাহনযার জন্য 
এিং অসুণিিযা ্ূর করযার জন্য ণি্্যযালে শ্থহক ণিণিন্ন প্কল্প শ্নওেযা শ্যহর পযাহর। 

নমুনযা সমরীক্যাপত্রঃ

(ক) গৃেকর্যার নযাম- ----------------, িেস- -------, ণিক্যাগর শ্যযাগ্যরযা- ------------ 

(�) পণরিযাহরর স্স্য সং�্যযা ----------

(গ) স্স্যহ্র িেস- 

গৃেকর্রী- ----------, পুত্র- -------, পুত্রিিূ- ------------, কন্যযা- ----------, অন্যরযা- -----------

(১)--------, (২)-------, (৩)-------, (৪)---------

(ঘ) ণিক্যাগর শ্যযাগ্যরযা 

শ্ছহল- ------, হমহে- -------------, গৃেকর্রী- ----------, অন্যরযা- -------------

(ঘ) পণরিযাহরর শ্য স্স্যরযা ণিক্যাগ্েি করহর পযাহরনণন রযাহ্র নযাম ------------

(ঙ) হকন করহর পযাহরনণন রযার কযারি (্ু-এক কথযাে শ্ল�) 

(১) ----------

(২) ----------

(৩) ----------

(৪) ----------       

কৃর্যযাণল– ১১ 
সৃজনমূলক কযাজঃ

শ্্যাগযান ও প্্যযাকযাড্ মরণরঃ ণিক্যার প্সযাহরর জন্য সহেরনরযা গিহর ণিশুরযা শ্রেণিকহক্ নযানযান শ্্যাগযান মরণর করহর 
পযাহর এিং রং-রুণল ণ্হে শ্পযাষ্টযার িযানযাহর পযাহর। হ্যাগযানগুণল যযাহর ছিযার মরন শ্িযানযাে রযারজন্য ণিশুহ্রহক অন্তণমহলর 
িব্দ শ্যযাগযান ণ্হর েহি। যযাহর রযাহ্রহক ণ্হেই শ্্যাগযান মরণর করযাহনযা যযাে। 
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 y কৃর্যযাণল– ১১/১ 
ণিষেণি ণনহে একণি নযাণিকযা উপস্যাপন করযা যযাে। 

নযাণিকযাঃ ণিক্যার আহলযা

এ�যাহন েণরত্র ণেসযাহি গ্যামিযাসরী ও মণেলযারযা থযাকহিন। একজন ণিক্ক থযাকহিন। 

ণিক্ক গ্যাহম শ্কযানও এলযাকযাে একণি ণমণিং িসযাহিন। গ্যামিযাসরী ও মণেলযারযা রযাহ্র ণনহজহ্র ণিণিন্ন সমস্যযার কথযা 
িলহিন। হকন রযারযা রযাহ্র ণিশুহ্র ণি্্যযালহে পযাঠযাহচ্ছন নযা রযার কযারি শ্্�যাহিন। ণিক্ক মেযািে শ্িযাঝযাহনযার শ্েষ্টযা 
করহিন, হকন ণিক্যার ্ রকযার। শুিু েযাকণর করযার জন্য নে। ণিক্যা থযাকহল আত্মণিশ্যাসরী েওেযা যযাে, হয শ্কযানও কযাজই 
সযা�হল্যর সযাহথ করযা যযাে, রযা শ্িযাঝযাহনযা শ্েষ্টযা করহিন। ণিক্ক ছযাত্রছযাত্ররীহ্র ণিক্যার প্হেযাজনরীেরযা ও শুিণ্কগুণল 
িুণঝহে িলহিন। রযারপর রযাহ্র ণনহজহ্র মহরযা সংলযাপ মরণর করহর িলহিন ও অণিনে করহর িলহিন। নযািহকর 
শ্িহষ ণনহজহ্র মহি্য আহলযােনযা করহর িসহি।   

 y কৃর্যযাণল- ১১/২ 
এই ণিষহে ণিশুপযাঠ্য সংগ্ে করযা ও শ্সগুণল ্ হল পিহর শ্্ওেযা এিং আহলযােনযা করহর শ্্ওেযা �ুিই জরুণর। হরেণিকহক্ 
িযা ণি্্যযালহে এমন শ্কযানও গ্ন্যাগযার মরণর করহর পযারহল িযাল েে। ণিশুরযা সপ্তযাহে ্ ু -একিযা ণপণরেহড সংণলিষ্ট ণিষহের 
ণিণিন্ন িই শ্্�হি, পিহি িযা িনু্হ্র পহি শ্িযানযাহি। প্হেযাজহন শ্কযানও শ্কযানও ণিশু ওই িইগুণল িযাণিহর পিযার 
জন্যও ণনহে শ্যহর পযাহর।

কৃর্যযাণল– ১২ 
্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণলঃ  

সমযাহজ অণিক্যার জন্য রহেহছ নযানযান কুসংস্যার। রযার �হল প্যাি যযাে গণরি মযানুহষর। গ্েহির সমে কুসংস্যার এমনণক 
ডযাইণন সহন্দহে মযানুষ মযারযার মহরযা ঘিনযা ণকংিযা কহরযানযা ্ূর করযার জন্য গরুর শ্রেন প্যাথ্ �যাওেযার ঘিনযার ছণি 
ইউণিউি শ্থহক ডযাউনহলযাড কহর শ্্ণ�হে যুণক্ত ণ্হে আহলযােনযা করযা শ্যহর পযাহর। যুণক্তগ্যাে্য নযানযা ছণি প্হেযাজহন 
ডযাউনহলযাড কহর শ্্�যাহনযা শ্যহর পযাহর। পহর ণিশুরযা এণনহে আহলযােনযা করহি এিং কুসংস্যার ্ূররীকরহি শ্য ণিক্যার 
িূণমকযা অপণরসরীম রযাহ্র মহি্য শ্সই িযারিযা গহি রুলহি। 

কৃর্যযাণল- ১৩
মূল পযাঠ্যযাংহির কযাজঃ   

এরপর ণিক্ক-ণিণক্কযারযা মূল পযাঠ্যযাংহির প্িযান প্িযান িব্দ ও িব্দগুচ্ছগুণলহক েযাহি্র মযাি্যহম ণিক্যাথ্রীহ্র উচ্যারি 
করহর শ্্হিন এিং প্ণরণি িব্দ ণনহে উ্যােরি ণ্হে রযাহ্র অহথ্যাদ্ধযাহর সযােযায্য করহিন। 

িব্দগুচ্ছ-

েযাণরঘর, পূি্পুরুষ, আণ্িযাসরী, িযাল শ্গণিেযা, আণ্পুরুষ, িনযািন, ্ নযা্ন, গুনগুন, �িযা�ি, িূরিরী, রযাজ্যপযাি, উলুগুলযান, 
সযাঁওরযাল, হপযািযামযাণি, মগেলমুণ্ডযা, হরযাণেিরী গ্যাম, ডুলং ন্রী, কুণিহে শ্নে, হিযাহকযা আম, জ্বলজ্বল, হলযািযা, িজন িুক্তযা, 
শ্সযানযার শ্রিু, জ্বযালযাই, গজ্ন, হমহি আলু, পযাঠিযালযা, ণিক্যা, হগরুেযা, আকযািহছযাঁেযা, গ্যামহ্িরযা, হ্যার, ্ রংহগযািযা, গুপ্তমণি, 
ছযাগল েরযাে, সুিি্হর�যা।

 y কৃর্যযাণল নং- ১৩/১ 
এিযার ণিক্ক-ণিণক্কযারযা গল্পণিহক সেজ ও সংণক্প্ত কহর মরণর কহর ণিক্যাথ্রীহ্র পিহর শ্্হিন।  

গ্্যযাংিণি সংহক্হপ। সংণক্প্তসযারঃ
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গ্যাহম েযাণর শ্নই , রিুও এর নযাম েযাণরঘর। গ্যাহমর জণম্যার শ্মযাণরিযািুর পূি্পুরুহষরযা য�ন ণছল র�ন েযাণর ণছল। 
ওহ্র সমে েযাণরিযালযাণি  ণছল পযাথহরর। ওিযা এ�নও আহছ রহি এ�ন শ্স�যাহন অিি্য িযান রযা�যা েে। এহরযােযার ্যা্ু 
িলহছন শ্য, এই গ্যামণি ণছল আণ্িযাসরীহ্র গ্যাম। নযাম ণছল িযালহিণিেযা। সযািু আর িযাল গযাহছর পযাঁণেল শ্যন পযােযারযা 
ণ্র গ্যামহক। িিহলযাহকরযা এল গ্যাহমর নযাম শ্গল পযাহল্ট। এই �িহর এহরযােযা �ুি কষ্ট শ্পল। প্নে করল, ‘আণ্িযাসরীরযা 
শ্কন ণকছু িলল নযা?’

গ্যাহমর আণ্িযাসরীরযা শ্ল�যাপিযা জযানর নযা, িে শ্পর। রযারযা প্ণরিযা্ করহি করী কহর। ্ যা্ুহক এহরযােযা প্নে করল, কহি 
রযারযা ণনহজহ্র গ্যাম শ্ছহি এহলন। ্যা্ু েযাঁহ্র ণেহসি ণ্হলন। রযাহ্র পূি্পুরুহষরযা সযাহেিহ্র সহগে যুদ্ধ করল। 
ণসিু-কযানুও করী িেযানক যুদ্ধ করল। ণকন্তু শ্েহর শ্গল। ক’িছর িযাহ্ ণিরসযা মুণ্ডযা, মুণ্ডযাহ্র ণনহে সযাহেিহ্র উৎ�যার 
করযার শ্েষ্টযা করল। আিযার শ্েহর শ্গল। এরপর গ্যাম শ্ছহি সুিি্ন্রী পযার েহে ডুলং-এর কযাহছ এল। িহনর আণ্িযাসরী 
েল শ্লযািযা।

িন কযািযা েল, ওহ্র জরীিনযযাত্রযা শুরু েল। মযাণি শ্যন শ্েহস উঠল। ণকন্তু শ্ল�যাপিযা জযানর নযা িহল িিহলযাহকরযা গ্যাহমর 
নযাম েযাণরঘর রযা�হল আণ্িযাসরীরযা ণকছু িলহর পযাহরণন।

এহরযােযা করী িলহি শ্িহি পযাে নযা। হরযাজ শ্স য�ন িযািুর িযাণিহর কযাহজ যযাে। পযাঠিযালযাে সযাঁওরযাল মযাষ্টযার পিযান। 
এহরযােযা শ্িযাহন।

েযাণরঘর কলকযারযা শ্থহক শ্িি কযাহছ। কলকযারযা শ্থহক �িগপুহরর িযাহস উহঠ শ্নহম পিহর েে। গুপ্তমণির মণন্দহরর 
সযামহন। িিযাম মযা শ্্িরী। ণযণন সিযাইহক রক্যা কহরন। যযাওেযা-আসযার পহথ অহনহকই প্িযামরী শ্্ে এ�যাহন। গুপ্তমণি 
শ্থহক শ্রযাণেিরী যযাওেযার িযাস নযা শ্পহল ্ ণক্ি-পণচিহম আি মযাইল েযাঁিহর েে। েযাঁিহর েযাঁিহর শ্পহরযাহর েহি শ্ছযাি ন্রী। 
রযারপর শ্রযাণেিরী গ্যাম। ন্রী ডুলং ণকন্তু শ্নহে শ্নহে েহলহছ। আণ্িযাসরীরযা এহক িহল ্রংগযািযা। রযারপরই আসহি 
আকযািহছযাঁেযা িযাল, অজু্ন গযাছ।  এরপর শ্পঁহছ যযাওেযা যযাহি এহরযােযাহ্র গ্যাম েযাণরঘহর।

ডুলং ন্রী েলহর েলহর ণমিহছ সুিি্হর�যা ন্রীর সহগে। হ্�হর শ্যন শ্গরুেযা রহঙর সমুদু্র। এহরযােযা করণ্ন ওর 
ণপ্ে শ্মযাহষর ণপহঠ শ্েহপ েহল যযাে। এহরযােযা নযাম রযা�যা েহেহছ রণিিযার জহমেহছ িহল। হসযাহম জমেযাহল শ্সযামযাই। 
আণ্িযাসরীরযা রযাহ্র ণিশুহ্র নযাম জমেিযাহরর সহগে ণমণলহে রযাহ�। এহরযােযার নযামণি ণ্হেহছ ওর ঠযাকুর্যা্যা মগেল মুণ্ডযা। 
এরযাহজ্য মুণ্ডযা, সযাঁওরযাল. হলযািযা সিযাই ণনহজহ্র িযাষযাহরও কথযা িহল। 

 y কৃর্যযাণল- ১৩/২ 
এরপর ণিশুরযা সেজিযাহি সংণক্প্তসযারণি পিহর পযারহল ণিক্ক-ণিণক্কযারযা মূল পযাঠ্যণি পযাঠ করযাহিন। স্ব-পঠহনর 
মযাি্যহম যযাহর রযারযা গল্পণি অনুিযািন করহর পযাহর রযার শ্েষ্টযা করযা েহি। পহর িযাণক ণ্নগুণলহর ‘েযাহর-কলহম’ অংিণি 
করযাহিন। 
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(৩)
পযােযাণিেযা িষ্যার সুহর 

উতিরিহগের শ্লযাকগযান ও শ্লযাককথযা ণনহে এই পযাঠ্যযাংিণি প্যার্যণেক জরীিহনর অংি েহে থযাহক এই শ্লযাকগযান আর নযাে। 
প্কৃণরর উপর ণনি্রিরীল জরীিন িহল প্কৃণরই এ�যাহন উতিরিহগের আণ্ জনহগযাষ্রীর কযাহছ ঈশ্হরর মহরযা। পযােযাি 
িনজগেহলর স্বযািযাণিক অিস্যাহনর সহগে রযারযা সেহজই ণনহজহ্রহক �যাপ �যাইহে ণনহর শ্পহরহছন। সরল জরীিহনর িযারযাে 
গযাহনর িযািরীও েহে পহিহছ সরল। অন্যণ্হক নযানযান শ্লযাকগল্প ও শ্লযাককথযা রযাহ্র জরীিনযযাপহনর িযারযা আর সেজযার 
ণিশ্যাস ও মূল্যহিযাি শ্থহক উহঠ এহসহছ। এগুণল মযাথযাে শ্রহ� আমরযা ্ুণি উপিযািমূহলর কথযা িযািহর পযাণর।

উপিযািমূলঃ 

(ক) উতিরিহগের শ্লযাকগযান, হলযাককথযা ও শ্লযাকসংসৃ্ণরর মযাি্যহম জনহগযাষ্রীর জরীিনহিযাি ও প্কৃণর ণনি্র 
সরল জরীিনযযাত্রযা ও ঐক্যিদ্ধ সমযাজ শ্েরনযা।

(�) উতিরিহগের শ্লযাকগল্প ও শ্লযাককথযাে নযানযান শ্লৌণকক ণিশ্যাস ও মূল্যহিযাি, যযা মিিি শ্থহকই একজন 
মযানুহষর সযামযাণজক শ্েরনযা, পণরহিি শ্েরনযা এিং ি্যণক্তগর ণিেযারহিযাি গহি শ্রযাহল। 

উপিযািমূলঃ উতিরিহগের শ্লযাকগযাহনর মযাি্যহম জনহগযাষ্রীর জরীিনহিযাি ও প্কৃণর ণনি্র সরল জরীিনযযাত্রযা ও ঐক্যিদ্ধ 
সমযাজ শ্েরনযা।

কৃর্যযাণল- ১ 
এণিষহে ণিশুহ্র সযােযাহয্য মযানস মযানণেত্র মরণর কহর একণি সম্ভযাি্য িব্দজযাল ণনম্যাি কহর ণনহর েহি। এ�যাহন সম্ভযাি্য 
িহব্দর রযাণলকযা শ্্ওেযা েল; 

িব্দজযালঃ

জনহগযাষ্রী, সমযাজ, ণমহলণমহি থযাকযা, প্কৃণরহক িযালিযাসযা, প্কৃণর ণনি্র জরীিন, পযােযাি, আনন্দ, ্যাণরদ্, িু্যণরস্ট, হসিযা, 
প্ণরহিিরী, হস্যােযাস, কমলযাহলিু।

 y কৃর্যযাণল- ১/১
শ্য ণিশুরযা িযালিযাহি পিহর পযাহর নযা, রযাহ্র জন্য এক একণি উপিযািমূলহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি সেজ পযাঠ ণ্হর 
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েহি। হস�যাহন িব্দজযাল মরণরর সমে উপহরর উণল্ণ�র িব্দ ও িব্দগুচ্ছহক যরিযা সম্ভি ি্যিেযার করহর েহি। পযাঠণি 
েহি েরুথ্ শ্রেণির উপহযযাগরী। িযাহক্য েযার-পযাঁেণির শ্িণি িব্দ থযাকহি নযা। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল;

সেজ পযাঠঃ 

েযাষ আিযা্ কহর সংসযার েযালযাে িিুেযা। গ্যাহম আরও ্ িণি পণরিযাহরর িযাস। ঘহরর পযাহির জণমহর কমলযাহলিু, হস্যােযাস 
ইর্যযাণ্ সিণজর েযাষ কহর। গ্যাহমর শ্কউ শ্কউ যযাে নরীহের েযা িযাগযাহন। িিুেযা িু্যণরস্টহ্র গযাইহডর কযাজ কহর। একিু 
্ূহর গযাণি িুণকংহের জযােগযা। িিুেযা িু্যণরস্ট গযাণিহর ণনহে যযাে। ঠযান্যাে শ্িণি যযাত্ররী আহস নযা। রযাই গরম আর িরহর 
কযাজ শ্িণি। িিুেযার িি শ্মহে উল শ্িযাহন। িুণপ, মযা�লযার শ্িযাহন। ণিণক্র কহর পেসযা পযাে। িিুেযার ণগণন্ন েযা, অমহলি, 
ম্যযাণগ িযানযাে যযাত্ররীহ্র জহন্য। সন্্যযা নযামহলই ঘহর। ক�নও প্ণরহিিরীরযা ণমহল গযান কহর। রযাহ্র নযােও েে মযাহঝ 
মযাহঝ। ণমহলণমহি থযাহক।

 y কৃর্যযাণল- ১/২
অনুরূপিযাহি আরও কহেকণি সেজ পযাঠ মরণর কহর িি িি েরহ� “পঠন কযাড্” হরণর করহর েহি। ওই অংিগুণল 
রৃররীে শ্রেণির পঠহনযাপহযযাগরী েহি। উপহরর কৃর্যযাণলর মরই রযা ি্যিেযার করহর েহি। 

 y কৃর্যযাণল- ১/৩ 
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মরযা আরও নরীহে, রহি মযানস মযানণেত্র শ্থহক উহঠ আসযা ণিশুর জযানযা অজযানযা িব্দগুণলহক 
িি কযাড্হিযাহড্ সযাণিহে ণ্হর েহি এিং ওই ণিশুহক িযা ণিশুহ্র ্লণিহক ণিহিষ নজর ণ্হে িব্দ উচ্যারহি অি্যতি 
করযাহর েহি। এহক্হত্র যুক্তিহি্র িব্দগুণলহক আলযা্যা েযাহি্ িরহর েহি। যুক্তিহি্ শ্কযান শ্কযান িি্ আহছ রযা শ্িহঙ 
শ্্ণ�হে ণ্হর েহি। সযাহথ সযাহথ ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্রহক প্যাসণগেকিযাহি িব্দ িযা িহব্দর অথ্ সরযাসণর নযা িহল ণ্হে 
আরও একিযার প্যাসণগেক পণরণস্ণর অনুযযােরী উ্যােরি ণ্হে রযাহ্র মহি্য সংণলিষ্ট িহব্দর শ্িযাি গহি রুলহর েহি এিং 
ণিশুরযা যযাহর ণনহজর শ্েষ্টযাে অহথ্যাদ্ধযাহরর আনন্দ পযাে রযার ি্যিস্যা করযার জন্য ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্র যহথষ্ট মিয্িরীল 
েহর েহি। 

 y কৃর্যযাণল- ১/৪ 
্ু-একণ্হনর মহি্য িব্দগুণল রপ্ত েহল রযাহ্র কহেকণি সেজরর পযাঠ ণ্হর েহি। রযার মযান েহি রৃররীে শ্রেণির শুরুর 
ণ্হক শ্যমন মযান থযাহক শ্সই রকম। িযাক্য েহি েযার-পযাঁেণি িব্দ সম্বণলর। েণে্র িব্দ ও িব্দগুচ্ছহক শ্স�যাহন প্হেযাগ 
করহর েহি। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল; 

সেজরর পযাঠ (রৃররীে শ্রেণির উপহযযাগরী) 

শ্লপেযারযা শ্িণিরিযাগই েযা িযাগযাহন কযাজ কহর। রযামযাং-এর িযাইরযা েযা িযাগযাহন যযাে নযা। কযারি ওর িযািযা েযা িযাগযাহন কযাজ 
করহরন। িযাহঘ রযাহক শ্মহর শ্�হল। ওহ্র মযা শ্যহর শ্্ে নযা। ণরন িযাই ণমহল সরযাই�যানযা েযালযাে। একিযা নিিহি 
গযাণি আহছ ওহ্র। হসণি েহি েহল যযাে পযােযাহির নরীহে। �যাওেযার ণজণনস শ্কহন। িু্যণরস্টহ্র প্হেযাজনরীে ণজণনসপত্র 
শ্কহন। েযাহর মরণর উহলর ণজণনসপত্রও রযাহ�। এইিযাহি আনহন্দ ণ্ন কযািযাে।

 y কৃর্যযাণল- ১/৫
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মরযা আরও নরীহে, রহি সেজরর পযাঠগুণলহক আরও সেজ করহর েহি। এর মযান েহি 
প্থম ও ণবিররীে শ্রেণির মহরযা। ্ুণি িযা ণরনণি িব্দ ণনহে িযাক্য গঠন েহি। এইিযাহি কহেকণি সেজরর পযাঠ মরণর 
করহর েহি এিং আরও শ্িণি ণপণছহে পিযা ণিশুহ্র মহি্য প্হেযাগ করহর েহি। 

সেজরর পযাঠ (প্থম ও ণবিররীে শ্রেণির উপহযযাগরী)  

ম্যযাহলর পযাহি শ্মযাহমযার শ্্যাকযান েযালযাে ণমণপং। হস শ্্যাকযান শ্�যাহল ্ুই শ্িলযাহরই। নযা েহল িযাণিহর অসুণিিযা েে। 
আজকযাল অহনহকই ম্যযাহল �যািযাহরর শ্্যাকযান ণ্হেহছ। রযাই িযাণি িহস থযাকহল েহল নযা। সিযাই িহল ণমণপংহের শ্মযাহমযাহর 
যযা্ু আহছ। হরযাজ সকযাহল শ্ছযাহিযা একিযা শ্ছহল ণকহন শ্নে শ্মযাহমযা। ণমণপং শুহনহছ ওর মযা শ্নই। হস রযাই শ্িযার শ্িযার 
শ্মযাহমযা িণসহে শ্্ে। �ুি মজযা লযাহগ। রযারপর অহনহক আহস শ্মযাহমযা ণকনহর। হিণি শ্রযাজগযার নযা েহলও ণ্ন শ্কহি 
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যযাে িযাল কহর।

 y কৃর্যযাণল- ১/৬
ণিক্ক-ণিণক্কযা উিেহক্হত্রই অনুরূপ সেজরর পযাঠ মরণর করহিন এিং মযান অনুসযাহর এহক এহক পযাঠগুণল ণিশুহ্র 
মহি্য পযাঠ করযাহিন। স্ব-পঠনই শ্য এ�যাহন মূল কথযা শ্সিযা সি সমে মহন রযা�হর েহি। 

কৃর্যযাণল- ২ 
িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণলঃ    

উতিরিহগের শ্লযাকগযান অথ্যাৎ মযাল্যা সে উতিরিহগের সমতি শ্জলযাে শ্লযাকগযাহনর এক উন্নর ঐণরে্য আহছ। উতিরিহগের 
ণি্্যযালহের ণিক্ক-ণিণক্কযারযা ণিক্যাথ্রীহ্র ণনহে এলযাকযা পণর্ি্ন কহর ও�যাহন এমন শ্কযানও শ্লযাকসগেরীর আহছ ণকনযা 
রযা অনুসন্যান করহর পযাহরন। এমন শ্কযানও শ্লযাকগরীণরর গযােকহক পযাওেযা শ্গহল সিযাই ণমহল রযাঁর গযান শ্িযানযা এিং 
গযাহনর অথ্ রযাঁর কযাছ শ্থহক জযানযা শ্যহর পযাহর। গযানণি �যারযাে ণলহ� এিং শ্রকড্ কহর এহন পহর ণি্্যযালহে শ্সইসি 
গযাহনর েে্যা করযা শ্যহর পযাহর। গযাহনর মহি্য ণ্হে করী শ্িযাঝযাহনযা যযাহচ্ছ রযা ণনহে আহলযােনযা েলহর পযাহর। 

 y কৃর্যযাণল- ২/১
একইিযাহি ্ ণক্িিহগের ছযাত্রছযাত্ররীহ্র ণ্হে ্ ণক্িিহগের শ্লযাকগযান সম্পহক্ রথ্য সংগ্ে করযাহনযা শ্যহর পযাহর। আঞ্চণলক 
শ্লযাকগযান ণিল্পরীর গযান শুনহর এলযাকযা পণর্ি্ন, গযানণি ণলহ� এহন েে্যা ও গযাহনর অথ্ সম্পহক্ আহলযােনযা করযা শ্যহর 
পযাহর। শুিু গযান নে, হলযাকনৃর্য, হলযাকগল্পও রযারযা সংগ্ে কহর ণি্্যযালহে পণরহিিন করহর পযাহর। রহি ণিক্ক মেযািে 
উতিরিহগের ণকছু শ্লযাকগযান ণিশুহ্র শ্ি�যাহর পযাহরন।  

কৃর্যযাণল- ৩ 
সৃজনমূলক কযাজঃ   

শ্লযাককথযা অিলম্বহন নযািক 

এণি উতিরিহগের নযা েহলও, হলযাককথযা সম্পহক্ করীিযাহি নযািক িযানযাহর েহি রযার একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল; 

নযািকঃ িদ্যািররী-িযা্ু
েণরত্রঃ-  রযাজযা/রযাণন/িযা্ু/মন্তরী/অনুের/ ২ জন শ্লহঠল/৫ জন শ্মহে/৪ জন সূত্রির 

১ম ্ৃি্যঃ- [সূত্রিহরর প্হিি] 

১ম সূত্রিরঃ- নমস্যার। হ্�ুন শ্লযাককথযা ণনহে নযািক ‘িদ্যািররী-িযা্ু’

২ে সূত্রিরঃ- কণথর আহছ িরীরিূম শ্জলযার শ্েরমপুহরর রযাজযা ণছহলন নরীলমণন ণসং শ্্ও। 

৩েঃ–  এই রযাজযার রৃররীে কন্যযার নযাম িদ্যািররী। 

৪থ্ঃ-  রযাজযা রযাণন আ্র কহর ডযাহকন িযা্ু।  

শ্কযারযাসঃ- আজ রযাজকুমযাররী িদ্যািররীর ণিহে। িি্মযাহনর রযাজপুহত্রর সহগে। (িলহর িলহর প্স্যান)   

  (িযা্ুহক ণনহে ৫ জন শ্মহের প্হিি)

  গযান/নযাে/হকযারযাস- আজহক িযা্ুর শ্ি, েলু্ মযা�যাইহর, 

  জল সইহর যযাি শ্মযারযা পদ্ম্রীণঘহর।

  পদ্ম�ুহলর পযাপণি শ্যমন িযা্ুরযাণনর মু�ণি শ্রমন
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  লযাজুক নেহন শ্্হ� লযাজুক নেহন (রযাণনর প্হিি) 

রযাণনঃ-  হরযারযা েলু্মযা�যা শ্িষ কর। সযাজহি ক�ন? একিু পহরই আসহি ির।

শ্কযারযাসঃ- আহজ্ঞ রযাণনমযা।

১মঃ-  মযা িযা্ুর ণিহের জন্য শ্পযাষযাক শ্কযাথযাে? 

রযাণনঃ-  ণসনু্দহক আহছ। এইহন ণসনু্দহকর েযাণি। (িযা্ুর মুহ� েযার ণ্হে) সযাণজহে শ্্। এমণনহরই আমযার  
  িযা্ু সুন্দররী। 

শ্কযারযাসঃ- িঙ্খ িযাজযা, উলু শ্্। হিযাপর মযাথযাে ির আসহি ছযা্নযা রলযাহর। িহরর িযাণি িি্মযান। রযাজযা   
  করহি কন্যযা্যান। হরযারযা িযাক িযাজযা, উলু শ্্--- (িলহর িলহর প্স্যান)

২ে ্ৃি্য 
রযাজযাঃ-  মন্তরী, িহরর গযাণি আসহর এর শ্্ররী েহচ্ছ শ্কন? 

মন্তরীঃ-  ণেন্তযা করহিন নযা মেযারযাজ। অহনক ্ূর শ্থহক আসহি, হ্ররী শ্রযা একিু েহিই। 

১মঃ-  মযাছ িযাজযাগুণল শ্কযাথযাে রযা�ি?

২েঃ-  ণমণষ্ট সি মরণর শ্রযা? হরযামযাহক ডযাকহছ। 

৩েঃ-  আহর শ্রযামযাহক ডযাকহছ এহসযা।

১মঃ-  ে্যযাঁ, যযাই।

অনুেরঃ-  মেযারযাহজর জে শ্েযাক। 

রযাজযাঃ-  �ির িল অনুের। করী েহেহছ? 

অনুেরঃ-  মেযারযাজ, সি্নযাি েহে শ্গহছ। ইলযামিযাজযাহরর কযাহছ িযাল িহন ডযাকযার আক্রমি কহর। 

  িহরর পযাল্রীহর ডযাকযার পহিহছ। নরুন জযামযাই শ্সই ডযাকযাহরর সযাহথ লিযাই করহর ণগহে

রযাজযাঃ-  করী? করী েহেহছ? িহলযা। 

অনুেরঃ-  মযারযা শ্গহছ। (কযান্নযা) 

রযাজযাঃ-  ণমহথ্য কথযা, একথযা ণমহথ্য। 

শ্লহঠলরযাঃ- ওর সি কথযা সণর্য মেযারযাজ। 

রযাজযাঃ-  হিণরহে যযা, সিযাই শ্িণরহে যযা। আণম একযা থযাকহর েযাই। 

  (ঘহরর শ্িরর শ্থহক কযান্নযার আওেযাজ)

৩ে ্ৃি্য 
১মঃ-  রযাজকুমযাররী িদ্যািররী আজ লগ্নভ্রষ্টযা। 

রযাজযাঃ-  (্ু’কযান শ্েহপ) নযা------

৩েঃ-  হরযামযার িযা্ু আজ লগ্নভ্রষ্টযা। 

রযাজযাঃ-  নযা, নযা, েুপ কর শ্রযারযা। 
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২েঃ-  িযা্ু আজ লগ্নভ্রষ্টযা। (িলহর িলহর প্স্যান)

রযাজযাঃ-  নযা-নযা-নযা (কযাঁ্হর কযাঁ্হর রযাণন মযাণিহর লুণিহে পিল) 

রযাজযা-রযাণনঃ- কযাঁ্হর কযাঁ্হর িযা্ুহর িযা্ুমযা------- 

১মঃ-  রন্ন রন্ন কহর �ুঁজণছ, ণকন্তু িযা্ুহক �ুঁহজ পযাণচ্ছ নযা। 

২েঃ-  িযা্ু রযার স্বযামরীর ণেরযাে ঝযাঁপ ণ্হেহছ। 

রযাজযাঃ-  হিযান প্জযারযা, আমযাহ্র মুহ� সকহল শুনহি িযা্ুর নযাম। রযাজকুমযাররী িদ্যািররী, িযা্ুর কথযা----  
  স্ট্যযােু—

শ্কযারযাসঃ- আজও শ্লযাহকর মুহ� মুহ� শ্�হর রযাজকুমযাররী িযা্ুর কথযা। পূণজর েন িযা্ুমযারযা। িযা্ু পরি, িযা্ু  
  গযান আজও সিযাই শ্্�হর পযান। (িলহর িলহর প্স্যান)

  এর পর ণিক্যাথ্রীরযা গল্পণি ণনহে আহলযােনযা করহি।  

 y কৃর্যযাণল- ৩/২
উতিরিহগের শ্লযাকগযান িযাওেযাইেযাঃ গযানণি গযাইহর গযাইহর ্হল িহস ছণি আঁকযা।  

(গযান সংগ্ে শ্থহক) �যাহন্দ পণিেযা িগযা কযাহন্দ শ্র—�যাহন্দ পণিেযা িগযা কযাহন্দ 

�যাঁ্ িসযাইহছ �যাণন্দহর িযাই, পুঁণি মযাছ ণ্েযা 

ওহর মযাহছর লহি শ্িযাকযা িগযা- পহি উিযাল ণ্েযাহর 

পহি উিযাল ণ্েযা (সংণক্প্ত) 

 y কৃর্যযাণল- ৩/৩
্হল িহস ছিযাণি শ্িষ কর। নরীহের িব্দগুণল নযাও এিং রযা ণ্হে ছিযা িযানযাও। হিষ ্ু’লযাইন কহর শ্্ওেযা আহছ।   

ছিযা- ‘জলপযাইগুণি ও শ্কযােণিেযাহর িযাওেযাইেযা’, ‘মযাল্যাে গম্ভরীরযা আলকযা�’, ‘িরীরিূহম রিপযা রযােহিহি নযাে’। ‘পুরুণলেযা 
শ্ছৌনযাে’ মুণি্্যািযাহ্র মযার�ৎ গযান, মুরণিণ্গন, আলকযা�, হমণ্নরীপুহরর শ্িণন পুরুল নযাে-পি, ্ণক্ি ২৪ পরগনযার- 
ণিহির গযাজন শ্িণন পুরুল নযাে প্হেযাজহন িব্দ িযানযাও। ছিযার শ্িষ ্ু’লযাইন- 

এহসযা রযাহ্র সম্যান কণর, জযানযাই প্িযাম। 

এগুণল যযারযা কহরন রযাঁহ্র শ্লযাকণিল্পরী নযাম।

 y কৃর্যযাণল- ৩/৪
এলযাকযাে আণ্িযাসরী নৃহর্যর অনুষ্যান করযা শ্যহর পযাহর। প্হেযাজহন আণ্িযাসরী সম্প্র্যাহের মযানুষজনহক ণি্্যযালহে শ্ডহক 
এহন ওই নৃর্য এিং গযাহনর অনুষ্যান করযা যযাে।

কৃর্যযাণল- ৪ 
্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণলঃ  

উতিরিহগের িযাওেযাইেযা গযাহনর ্ ৃি্য ইউণিউি শ্থহক ডযাউনহলযাড কহর ণিশুহ্র শ্্�যাহনযা শ্যহর পযাহর। এছযািযাও রযািযাহ্র 
নযানযা ঊৎসহির গযান ও নযাে শ্্�যাহনযা শ্যহর পযাহর। ওই গযানগুণলর অথ্ ণিশুহ্র কযাহছ রুহল িরযা শ্যহর পযাহর এিং 
গযাহনর মি্য ণ্হে উতিরিহগের মযানুষহ্র সরল ও সেজ জরীিনযযাত্রযার শ্য পণরেে পযাওেযা যযাে রযা সম্পহক্ ণিশুহ্র 
িযারিযা স্পষ্ট করযা যযাে।  
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উপিযািমূলঃ উতিরিহগের শ্লযাকগল্প ও শ্লযাককথযাে নযানযান শ্লৌণকক ণিশ্যাস ও মূল্যহিযাি রহেহছ, যযা মিিি শ্থহকই একজন 
মযানুহষর সযামযাণজক শ্েরনযা, পণরহিি শ্েরনযা এিং ি্যণক্তগর ণিেযারহিযাি গহি শ্রযাহল। 

কৃর্যযাণল- ৫ 
এণিষহে ণিশুহ্র সযােযাহয্য মযানস মযানণেত্র মরণর কহর একণি সম্ভযাি্য িব্দজযাল ণনম্যাি কহর ণনহর েহি। এ�যাহন সম্ভযাি্য 
িহব্দর রযাণলকযা শ্্ওেযা েল; 

িব্দজযালঃ

শ্লযাকযাের িযারযা, হলযাকগযান, হলযাককথযা, ণিশ্যাস, পূজযা, প্যাথ্নযা, সযামযাণজক শ্েরনযা, মূল্যহিযাি, গযাহেন, ্ ু :�, হি্নযা, আনন্দ, 
জহলযাচ্ছযাস, িযাঁিযাহছঁ্যা, রণগেনরী, ব্রর, ি্যতি, উতিযাল।

 y কৃর্যযাণল- ৫/১ 
শ্য ণিশুরযা িযালিযাহি পিহর পযাহর নযা রযাহ্র জন্য উপহরর উপিযািমূলণিহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি সেজ পযাঠ ণ্হর 
েহি। হস�যাহন িব্দজযাহল েণে্র িব্দ ও িব্দগুচ্ছগুণলহক যরিযা সম্ভি ি্যিেযার করহর েহি। পযাঠণি েহি েরুথ্ শ্রেণির 
উপহযযাগরী। িযাহক্য সযারণির শ্িণি িব্দ থযাকহি নযা। যরিযা সম্ভি কম যুক্তিি্ ি্যিেযার করহর েহি। একণি উ্যােরি 
শ্্ওেযা েল; 

 y কৃর্যযাণল- ৫/২
অনুরূপিযাহি আরও কহেকণি সেজ পযাঠ মরণর কহর িি িি েরহ� “পঠন কযাড্” হরণর করহর েহি। ওই অংিগুণল 
রৃররীে শ্রেণির পঠহনযাপহযযাগরী েহি। উপহরর কৃর্যযাণলর মরই রযা ি্যিেযার করহর েহি। 

 y কৃর্যযাণল- ৫/৩ 
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মরযা আরও নরীহে, রহি মযানস মযানণেত্র শ্থহক উহঠ আসযা ণিশুর জযানযা অজযানযা িব্দগুণলহক 
িি কযাড্হিযাহড্ সযাণিহে ণ্হর েহি এিং ওই ণিশুহক িযা ণিশুহ্র ্লণিহক ণিহিষ নজর ণ্হে িব্দ উচ্যারহি অি্যতি 
করযাহর েহি। এহক্হত্র যুক্তিহি্র িব্দগুণলহক আলযা্যা েযাহি্ িরহর েহি। যুক্তিহি্ শ্কযান শ্কযান িি্ আহছ রযা শ্িহঙ 
শ্্ণ�হে ণ্হর েহি। সযাহথ সযাহথ ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্রহক প্যাসণগেকিযাহি িব্দ িযা িহব্দর অথ্ সরযাসণর নযা িহল ণ্হে 
আরও একিযার প্যাসণগেক পণরণস্ণর অনুযযােরী উ্যােরি ণ্হে রযাহ্র মহি্য সংণলিষ্ট িহব্দর শ্িযাি গহি রুলহর েহি এিং 
ণিশুরযা যযাহর ণনহজর শ্েষ্টযাে অহথ্যাদ্ধযাহরর আনন্দ পযাে রযার ি্যিস্যা করযার জন্য ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্র যহথষ্ট মিয্িরীল 
েহর েহি। 

 y কৃর্যযাণল- ৫/৪ 
্ু-একণ্হনর মহি্য িব্দগুণল রপ্ত েহল রযাহ্র কহেকণি সেজরর পযাঠ ণ্হর েহি। রযার মযান েহি রৃররীে শ্রেণির শুরুর 
ণ্হক শ্যমন মযান থযাহক শ্সই রকম। িযাক্য েহি েযার-পযাঁেণি িব্দ সম্বণলর। েণে্র িব্দ ও িব্দগুচ্ছহক শ্স�যাহন প্হেযাগ 
করহর েহি। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল; 

সেজরর পযাঠ (রৃররীে শ্রেণির উপহযযাগরী)

জলপযাইগুণির শ্থহক একিু ্ূহর একিযা জযােগযাে িযাণির শ্িৌ ও শ্মহেরযা আজ শ্িজযাে ি্যতি। ব্ররকথযার সহগে গযান েহি 
আজ। পুঁণির মযা পযালযাগযাহনর মূল গযাহেন। ণেমযালে আর ণরতিযা ও রণঙন ন্রী ণনহে অহনক গযান িযাঁিযা েহেহছ। িন্যযা শ্যন 
নযা েে শ্সই কথযাও থযাহক এই গযাহন। িষ্যাে ণরতিযা আর িযান্ত শ্নই। উতিযাল েহে উঠহছ। আজ পঁুণিহ্র পযািযাে পুহজযা 
েহচ্ছ, গযানও েহি।  রযাহ্র শ্ক আহগ এণগহে যযাহি েলহছ শ্সই প্ণরহযযাণগরযা। হঢউহের রযাহল রযাহল েলহছ রযারযা 
্ু’জনই। ণনহজহ্র কহল্যাল ধ্ণনহর মযাণরহে রুলহছ েযাণরণ্ক। সযািযারি মযানুহষরযা িে পযাে িন্যযাে। প্িল জহলযাচ্ছযাহসর 
িহে রযারযা গযান িযাঁহি। গযান কহর। ণনহজর গ্যাহমর শ্লযাহকরযা আহস। আহস আহিপযাহির গ্যাহমর মযানুষ। সমযাণজক 
শ্মলিন্ন েে। গ্যাহমর মযাথযা েণরের প্িযান িহল, ‘িযাই, জল এহল সিযাই যযািু ওই সু্ল িযাণি। িযাঁিযাহছ্যা কহর নযাও।  
কযাঞ্যাকযাণঞ্হ্র কযাহছ শ্রহ�যা। রযাহ্র শ্িযাপলযা কহর মুণি ণ্হে শ্রহ�যা। শুরু েল গযান। হক জযাহন গযাহনর যযা্ু করিযা? 
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এিযার ওই�যাহন িন্যযা েল নযা। 

 y কৃর্যযাণল- ৫/৫ 
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মরযা আরও নরীহে রহি সেজরর পযাঠগুণলহক আরও সেজ করহর েহি। এর মযান েহি 
প্থম িযা ণবিররীে শ্রেণির মহরযা। ্ুণি িযা ণরনণি িব্দ ণনহে িযাক্য গঠন েহি। এইিযাহি কহেকণি সেজরর পযাঠ মরণর 
করহর েহি এিং  

আরও শ্িণি ণপণছহে পিযা ণিশুহ্র মহি্য প্হেযাগ করহর েহি। 

সেজরর পযাঠ (প্থম িযা ণবিররীে শ্রেণির উপহযযাগরী)

উতিরিহগের একণি গ্যাম। কযাছ ণ্হে ণরতিযা িহে েহলহছ। প্ণর িছর িষ্যাে এ�যানকযার মযানুহষরযা ক্ণরগ্তি েে। হলযাহকরযা 
প্যাথ্নযা কহর। গযাহনর মি্য ণ্হে ব্ররকথযার মি্য ণ্হে। প্ণর িছর িন্যযা আসহি এই িে। রযারযা রযাই আহগ শ্থহক 
প্স্তুণর শ্নে।

 y কৃর্যযাণল- ৫/৬
ণিক্ক-ণিণক্কযারযা উিেহক্হত্রই অনুরূপ সেজরর পযাঠ মরণর করহিন এিং মযান অনুসযাহর এহক এহক পযাঠগুণল ণিশুহ্র 
মহি্য পযাঠ করযাহিন। স্ব-পঠনই শ্য এ�যাহন মূল কথযা শ্সিযা সি সমে মহন রযা�হর েহি।  

কৃর্যযাণল- ৬ 
িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণলঃ 

শ্লযাক কযাণেনরী ও শ্লযাকগল্প- উতিরিহগের শ্জলযাগুণলর শ্ক্হত্র ণিক্যাথ্রীরযা রযাহ্র এলযাকযা পণর্ি্ন কহর শ্সই অঞ্চহলর 
শ্লযাক কযাণেনরী, রূপকথযার গল্প স্যানরীে মযানুহষর কযাছ শ্থহক শুহন এহস ণি্্যযালহে আহলযােনযা করহর পযাহর। প্হর্যক 
ণিক্যাথ্রীহক িলযা শ্যহর পযাহর রযারযা যযাহর পণরিযাহরর শ্লযাহকহ্র কযাছ শ্থহক এই িরহনর গল্পকথযা শুহন এহস শ্রেণিকহক্ 
ণনহজহ্র মহি্য আ্যানপ্্যান কহর।   

 y কৃর্যযাণল- ৬/১
্ণক্িিহগের শ্জলযার ণি্্যযালেগুণলর শ্ক্হত্র এই একইিযাহি ণিক্যাথ্রীরযা শ্সইসি অঞ্চহলর শ্লযাকগল্প, রূপকথযার গল্প স্যানরীে 
িেস্হ্র কযাছ শ্থহক শুহন একইিযাহি ণি্্যযালহে আহলযােনযা করহর পযাহর। প্ণরণি শ্লযাকগহল্পর শ্পছহন শ্য িযার্যা আহছ 
রযা ণিশুহ্র স্পষ্ট কহর শ্্ওেযা প্হেযাজন। 

কৃর্যযাণল- ৭ 
সৃজনমূলক কযাজঃ     

গল্প পহি ্হল িহস নযািক মরণর করঃ 

শ্িিযােযাঁপযার শ্লযাককথযাঃ

প্থহম ণিশুরযা গল্প কযাহড্ পিহি, রযারপর ণনহজহ্র মহি্য আহলযােনযা করহি ণনহজরযাই ণঠক করহি রযাহ্র েণরত্রগুণলহক। 
রযাহ্র সম্ভযাি্য সংলযাপ করী করী েহি রযাও আহলযােনযা কহর শ্নহি। পহর রযারযা অণিনে করহি।   

েন্দ্রহকরু রযাজযার ণপ্ে গযািরী ণছল। প্যােই রযা�যালরযা রযাহক �ুঁহজ শ্পর নযা। একণ্ন �ুঁজহর �ুঁজহর রযারযা গিরীর জগেহল 
ণগহে েযাণজর। হ্�ল এক �ণকর িযািযার আরেম। কণপলযা গযািরী ণনহজর শ্থহক ্ুি ঝণরহে রযাহক �যাওেযাহচ্ছ। ি্যযানস্ 
�ণকর শ্েযা� িন্ কহর শ্সই ্ ুি পযান করহছ। রযাজযার কযাহছ �ির শ্গল। রযাজযা আহ্ি ণ্হলন শ্্ণ� রযার কর অহলৌণকক 
ক্মরযা। িযাগযাহনর শ্িিযাে েযাঁপযা গযাহছ �ুল শ্�যািযাও শ্্ণ�। �ণকর িলল- যণ্ শ্�যািযাই �ুল, আপনযার সি ণকছু ধ্ংস 
েহি। হরহগ রযাজযা িলহলন- েুপ কর �ণকর। যযা িলণছ রযা কর। �ণকর �ুঁ ণ্হে �ুল শ্�যািযাহলন। ধ্ংস েল েন্দ্রহকরুগি। 
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েযাহিযােযাে এ�নও আহছ �ণকহরর মযাজযার। েযাঁ্ পরীর সযাহেহির কির। এর শ্থহক জযােগযার নযাম েে শ্িিযােযাঁপযা। এিযা 
একণি শ্লযাককথযা।

 y কৃর্যযাণল– ৭/১ 
এলযাকযাে আণ্িযাসরী নৃহর্যর অনুষ্যান করযা শ্যহর পযাহর। প্হেযাজহন আণ্িযাসরী সম্প্র্যাহের মযানুষজনহক ণি্্যযালহে শ্ডহক 
এহন ওই নৃর্য এিং গযাহনর অনুষ্যান করযা যযাে। 

কৃর্যযাণল- ৮ 
্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণলঃ  

ইউণিউি শ্থহক িযাংলযার শ্লযাককথযা ণিশুহ্র উপহযযাগরী কহর ডযাউনহলযাড করহর পযাহরন। এছযািযাও আপনযার এলযাকযার 
শ্কযানও শ্লযাককথযাহক শ্মযািযাইল িণন্দ কহর ণিশুহ্র শ্্�যাহনযা শ্যহর পযাহর। অহনক প্েণলর শ্লযাককথযা ণিণডও আকযাহর 
শ্�যালযা িযাজযাহর পযাওেযা যযাে রযাও শ্্�যাহর পযারযা যযাে। রহি মহন রযা�হর েহি এই শ্লযাককথযাগুণলর পচিযাহর শ্য মূল্যহিযাহির 
িযার্যা লুক্যাণের আহছ রযা আহলযােনযার সমহে ণিশুহ্র কযাহছ রুহল িরহর েহি। 

কৃর্যযাণল- ৯
এরপর ণিক্ক-ণিণক্কযারযা মূল পযাঠ্যযাংহির প্িযান প্িযান িব্দ ও িব্দগুচ্ছগুণলহক েযাহি্র মযাি্যহম ণিক্যাথ্রীহ্র উচ্যারি 
করহর শ্্হিন এিং প্ণরণি িব্দ ণনহে উ্যােরি ণ্হে রযাহ্র অহথ্যাদ্ধযাহর সযােযায্য করহিন।   

িব্দগুচ্ছঃ

অনযািৃণষ্ট, �রযা, পৃণথিরী, মেযানন্দ, উৎসি, হুল, উল্ণসর, জরীিজন্তুরযা, ঝযাপহি, রক্রী, গণি্র, নযাকযাল, কু্িযার্, ধ্ংস, সযাক্যাৎ, 
শ্মৌমযাণছ, হমযারগ, আত্মরীেরযা, জগেল, সমিূণম, পযা্হ্হি, ণনজস্ব, সম্পক্ উজ্জ্বল, পযাি্ি।

 y কৃর্যযাণল- ৯/১ 
এিযার ণিক্ক-ণিণক্কযারযা গল্পণিহক সেজ ও সংণক্প্ত কহর মরণর কহর ণিক্যাথ্রীহ্র পিহর শ্্হিন।  

সংণক্প্তসযারঃ পণচিমিহগের উতিহর ণেমযালে। নরীহে আহছ সিুজ িনহক িহল ররযাই অঞ্চল এ�যাহন িযাস কহর রযািযা, হমে, 
গযাহরযা, হলপেযা, আর শ্িযাহিযারযা। গ্যাহমর আহিপযাহি শ্লযাকহ্র সহগে আত্মরীেরযার সম্পক্। এহ্র প্হর্যহকর ণনজস্ব িযাষযা 
আহছ। হসই িযাষযাে অহনক অহনক িছর িহর ওরযা গল্প আর গযান শ্িঁহি েহলহছ। িৃণষ্ট ণনহে একণি শ্লযাকগল্প।

একিযার পৃণথিরীহর একিুও িৃণষ্ট েল নযা। �রযা েল। জল শ্নই শ্কযাথযাও। গযাছপযালযা ধ্ংস েহে পিহছ। একিযা ি্যযাঙ 
িলল, ‘আণম িৃণষ্ট আনযার শ্েষ্টযা করি’। একণ্ন সকযাহল শ্স েলল িৃণষ্ট আনহর িগিযাহনর কযাহছ। অহনকিযা পথ শ্েহি 
শ্স ক্যান্ত েহে পিল। পহথ শ্্�যা েল এক শ্মৌমযাণছর সহগে। হস জযানহর েযাইল শ্কযাথযাে যযাহচ্ছ ি্যযাঙ। ি্যযাঙ িলল শ্য, 
েযাণরণ্হক শ্কযাথযাও িৃণষ্ট েহচ্ছ নযা। রযাই শ্স েহলহছ িগিযাহনর কযাহছ িৃণষ্ট আনহর। হমৌমযাণছ িলল রযারযাও �রযাে নযাকযাল। 
জল নযা থযাকহল গযাছ িযাঁেহি নযা। �ুল �ুিহি নযা। রযাই শ্সও েলল ি্যযাহঙর সহগে। েলযার পহথ শ্্�যা শ্মযারহগর সহগে। 
�রযার জন্য শ্কযানও �সল েহচ্ছ নযা। ণকছু একিযা করহরই েহি। হসও েলল ি্যযাঙ আর শ্মৌমযাণছর সহগে। হযহর শ্যহর 
শ্্�যা েল কু্িযার্ িযাহঘর সহগে। রযারও একই প্নে, ‘সিযাই ্ ল শ্িঁহি েলহল শ্কযাথযাে?’ সি শুহন িযাঘও েলল। িগিযাহনর 
প্যাসযাহ্র কযাহছ ণগহে শ্্হ� উৎসি েলহছ। নযানযা শ্িযাজ েলহছ। পশুপযাণ�রযা আসল সর্য িুঝল পৃণথিরীহর শ্কন �রযা। 
িগিযাহনর সহগে শ্্�যা করহর েযাইল ি্যযাহঙর ্ল। রক্রীরযা পথ আিকযাল। র�ন শ্মৌমযাণছরযা হুল শ্�যািযাহর লযাগল, িযাঘ 
�যাহি িহল িে শ্্�যাল। হমযারগ ডযানযা ঝযাপহি িে শ্্�যাল। এইিযার রযারযা িগিযাহনর কযাহছ যযাওেযার অনুমণর শ্পল। 
িগিযান সি শুহন মন্তরীহ্র ণররস্যার করহলন। পৃণথিরীহর িৃণষ্ট এল। ি্যযাঙ গণি্র েহে জহল ণ�হর শ্গল। রযারপর শ্থহকই 
ি্যযাঙ ডযাকহলই িৃণষ্ট শুরু েে। 
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 y কৃর্যযাণল- ৯/২ 
এরপর ণিশুরযা সেজিযাহি সংণক্প্তসযারণি পিহর পযারহল ণিক্ক-ণিণক্কযারযা মূল পযাঠ্যণি পযাঠ করযাহিন। স্ব-পঠহনর 
মযাি্যহম যযাহর রযারযা গল্পণি অনুিযািন করহর পযাহর রযার শ্েষ্টযা করহিন। পহর িযাণক ণ্নগুণলহর ‘েযাহর-কলহম’ অংিণি 
করযাহিন।

(৪) 
মিু আনহর িযাহঘর মুহ�

আহলযাে্য পযাঠণির মহি্য সুন্দরিহনর মিু সংগ্েকযাররীহ্র জরীণিকযার পণরেে শ্্ওেযা েহেহছ এিং রযারই সূত্র িহর িযাহঘর 
সযাহথ মুহ�যামুণ� সযাক্যাহরর এই ঘিনযা সুন্দরিহনর জরীিন ও জরীণিকযার ণিপ্ সম্পহক্ পযাঠকহ্র অিণের কহর। অন্যণ্হক 
এ�যানকযার মযানুষ ণিপ্হক পযাহের িৃর্য কহর সযািযারি মযানুহষর জন্য সযামযাণজক কযাজ কহর েহলহছ। ণিশুহ্র মহি্য এই 
জরীণিকযার প্ণর রেদ্ধযাহিযাি গহি রুলহর এই পযাঠণি। অপর ণ্হক শ্মৌমযাণছহ্র জরীিনযযাত্রযার একিযা আিযাসও পযাওেযা 
যযাে। রযাহ্র সমযাজ জরীিহন ঐক্যিদ্ধরযার পণরেে এ�যাহন শ্মহল। সহগে সহগে িনজরীণি মযানুষ, িন্যপ্যািরী ও অরহি্যর সেজ 
সেযািস্যাহনর এক আকষ্িরীে ণেত্র পযাওেযা যযাে এই পযাহঠ। এ�যাহন জরীিজগহর এক িযারসযাম্য রক্যার প্হেযাজনরীেরযা 
ণনহেও ণিশুহক অিণের করহর পযারযা যযাে। এই ণিষেগুণল ণনহেই ণরনণি উপিযািমূহলর কথযা িযািযা েহেহছ এ�যাহন। 

উপিযািমূলঃ (ক) ‘মউণল’হ্র ণিপজ্জনক জরীণিকযার মহরযা অন্যযান্য জরীণিকযার পণরেে এিং এই িরহনর ঝঁুণকপূি্  
      সযামযাণজক কযাহজর প্ণর ণিশুহ্র রেদ্ধযাহিযাি। 

     (�) হমৌমযাণছহ্র সমযাজি্যিস্যাে িৃঙ্খলযা ও ঐক্যহিযাি। 

     (গ) িনজরীিরী মযানুষ, িি্যপ্যািরী ও অরহি্যর সেজ সেযািস্যান। প্যাকৃণরক মিণেত্রথ্য ও িযারসযাম্য রক্যা   
  ণনহে স্থ্ক মহনযািযাি। 

উপিযািমূলঃ ‘মউণল’হ্র ণিপজ্জনক জরীণিকযার মহরযা অন্যযান্য জরীণিকযার পণরেে এিং এই িরহনর ঝুঁণকপূি্ সযামযাণজক 
কযাহজর প্ণর ণিশুহ্র রেদ্ধযাহিযাি। 

কৃর্যযাণল- ১ 
এণিষহে ণিশুহ্র সযােযাহয্য মযানস মযানণেত্র মরণর কহর একণি সম্ভযাি্য িব্দ জযাল ণনম্যাি কহর ণনহর েহি। এ�যাহন সম্ভযাি্য 
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িহব্দর রযাণলকযা শ্্ওেযা েল। 

িব্দজযালঃ

ণিপ্, ণিপন্ন, অসেযাে, ণ্নযযাপন, সযােহস ির ণ্হে, জরীিহনর জন্য সংগ্যাম, অণনচিেরযা, ঝুঁণক, অরি্যজযার, অজযানযা, 
িযাণি শ্�রযা, ্ যাণরদ্¨, উপযােেরীন, হমযাকযাণিলযা, ণনণচির, হরযােযাক্যা, মেযাজন, িযাহঘর আক্রমি, মিু সন্যান, মিু সংগ্ে, কযা্যার 
শ্গযালযা শ্ছযািযা, মুহ�যাি পিযা, হ�েযাল রযা�যা। 

 y কৃর্যযাণল- ১/১
শ্য ণিশুরযা িযালিযাহি পিহর পযাহর নযা রযাহ্র জন্য এক একণি উপিযািমূলহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি সেজ পযাঠ ণ্হর 
েহি। হস�যাহন িব্দজযাল মরণরর সমে উপহরর উণল্ণ�র িব্দ ও িব্দগুচ্ছহক যরিযা সম্ভি ি্যিেযার করহর েহি। পযাঠণি 
েহি েরুথ্ শ্রেণির উপহযযাগরী। িযাহক্য েযার-পযাঁেণির শ্িণি িব্দ থযাকহি নযা। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল; 

সেজ পযাঠঃ 

আিযাহ্র জন্য মযাণি কযািহর শ্গহছ মযািি মণ্ডল। মযািহির ডযাক নযাম মিু। েযারণি মুণি মুহ� ণ্হে েহলহছ। আজ আিযাহ্ 
মযাণি কযািহল পেসযা পযাহি। রযাই ণ্হে ঘহরর �যািযার শ্জযাগযাি করহর েহি। ণকছুই শ্নই ঘহর। েযাহর শ্কযা্যাল, মযাথযাে 
গযামছযা জণিহে মিু েহলহছ। ণকছু্ূর শ্যহর রণেম েযােযা িহলন, ‘যযাও কই? আিযাহ্ শুনলযাম কুণমর শ্্�যা শ্গহছ, সযািিযাহন 
যযাইও’। মিুও শুহনহছ, ণকন্তু উপযাে শ্কযাথযাে? হছহলহমহেহ্র ণ্হক রযাকযাহনযা যযাে নযা। ঘহরহর ্যাণরদ্¨। 

প্ণরণ্হনর জরীিন যুদ্ধ িিই কণঠন। প্যাি েযাহর ণনহেই কযাজ। আিযাহ্র মযাণি কযািযা, রযারপর মেযাজহনর সু্ শ্্ওেযা। 
ণনহজর পণরিযাহরর কথযা শ্রযা িযািহর েে। হপঁছহরই শুনল ্ণক্ি ণ্হক কুণমর শ্্�যা শ্গহছ। মযাণি কযািহর কযািহর 
শ্েযাহ� পিল উঁেু ণঢণির উপর কুণমর। প্যাহির শ্রযােযাক্যা নযা কহর মযাণি কযািল। কুণমহরর জন্য সযারযাণ্ন শ্রমন কযাজ েল 
নযা। রযাই িযাকযাও অহি্ক শ্পল। েলল মিু ঘহরর ণ্হক।

 y কৃর্যযাণল- ১/২
অনুরূপিযাহি আরও কহেকণি সেজপযাঠ মরণর কহর িি িি েরহ� “পঠন কযাড্” হরণর করহর েহি। ওই অংিগুণল 
েরুথ্ শ্রেণির পঠহনযাপহযযাগরী েহি। উপহরর কৃর্যযাণলর মরই রযা ি্যিেযার করহর েহি। 

 y কৃর্যযাণল- ১/৩ 
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মরযা আরও নরীহে, রহি মযানস মযানণেত্র শ্থহক উহঠ আসযা ণিশুর জযানযা অজযানযা িব্দগুণলহক 
িি কযাড্হিযাহড্ সযাণিহে ণ্হর েহি এিং ওই ণিশুহক িযা ণিশুহ্র ্লণিহক ণিহিষ নজর ণ্হে িব্দ উচ্যারহি অি্যতি 
করযাহর েহি। এহক্হত্র যুক্তিহি্র িব্দগুণলহক আলযা্যা েযাহি্ িরহর েহি। যুক্তিহি্ শ্কযান শ্কযান িি্ আহছ রযা শ্িহঙ 
শ্্ণ�হে ণ্হর েহি। সযাহথ সযাহথ ণিক্ক ণিণক্কযাগনহক প্যাসণগেকিযাহি িব্দ িযা িহব্দর অথ্ সরযাসণর নযা িহল ণ্হে 
আরও একিযার প্যাসণগেক পণরণস্ণর অনুযযােরী উ্যােরি ণ্হে রযাহ্র মহি্য সংণলিষ্ট িহব্দর শ্িযাি গহি রুলহর েহি। 
ণিশুরযা যযাহর ণনহজর শ্েষ্টযাে অহথ্যাদ্ধযাহরর আনন্দ পযাে রযার ি্যিস্যা করযার জন্য ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্র যহথষ্ট মিয্িরীল 
েহর েহি।

 y কৃর্যযাণল- ১/৪
্ু-একণ্হনর মহি্য িব্দগুণল রপ্ত েহল রযাহ্র কহেকণি সেজরর পযাঠ ণ্হর েহি। রযার মযান েহি রৃররীে শ্রেণির শ্িহষর 
ণ্হকর পযাহঠর মহরযা। ণরন-েযারণি িব্দ সম্ণলর িযাক্য েহি। েণে্র িব্দ িযা িব্দগুণলহকও শ্স�যাহন প্হেযাগ করহর েহি। 

সেজরর পযাঠ (রৃররীে শ্রেণির উপহযযাগরী) 

সুন্দরিহন কুণমর িযাঁেযাহনযার শ্েষ্টযা েলহছ। এই অঞ্চহলর কুণমরহ্র মূল �যািযার েল রযাকু্হস মযাছ। এই মযাছহক শ্জহলরযা 
একিু িে পযাে। রযাকু্হস মযাছ িযাল মযাছ শ্�হে শ্নে। ি্যিসযাে ক্ণর েে। হিহল মযাছ িরহর ণগহে শুনল রযাকু্হস মযাছণি 
অন্য মযাছহ্র শ্�হে ণনহচ্ছ। মন �যারযাপ েল। ঘহর িহস থযাকহল শ্রযা েলহি নযা। েঠযাৎ শুনল কুণমর এহসহছ। হজহলরযা 
পযাঁে ছ’জন ণছল। জযাল ছণিহে শ্রহ�ণছল। জযাল শ্িহন পযাহি আনল। হ্�ল একিযা শ্ছযাহিযা কুণমর জযাহল িরযা পহিহছ। 
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সহগে সহগে �ির ণ্ল িন ্�রহর। হলযাহকরযা এহস ণনহে শ্গল। মেজহনরযা িযােিযা ণ্ল।

 y কৃর্যযাণল- ১/৫ 
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মরযা আরও নরীহে রহি সেজরর পযাঠগুণলহক আরও সেজ করহর েহি। এর মযান েহি 
প্থম িযা ণবিররীে শ্রেণির মহরযা। ্ুণি িযা ণরনণি িব্দ ণনহে িযাক্য গঠন েহি। এইিযাহি কহেকণি সেজরর পযাঠ মরণর 
করহর েহি এিং আরও শ্িণি ণপণছহে পিযা ণিশুহ্র মহি্য প্হেযাগ করহর েহি। 

সেজরর পযাঠ (প্থম ও ণবিররীে শ্রেণির উপহযযাগরী)

মিু যযাহি আিযাহ্। মযাণি কযািহি। পেসযা শ্পহল েযাল ণকনহি। আিযাহ্ ণগহে �ির শুনল। কুণমর নযাণক শ্্�যা শ্গহছ। িে 
শ্পল। রিু িযাঁেযার জন্য শ্কযা্যাল ণনল। এণগহে শ্গল সিযাই। মযাণি কযািহর লযাগল। পেসযা শ্পল। িযাণি ণ�রল।

•	 কৃর্যযাণল- ১/৬

ণিক্ক-ণিণক্কযা উিেহক্হত্রই অনুরূপ সেজরর পযাঠ মরণর করহিন এিং মযান অনুসযাহর এহক এহক পযাঠগুণল ণিশুহ্র 
মহি্য পযাঠ করযাহিন। স্ব-পঠনই শ্য এ�যাহন মূল কথযা শ্সিযা সি সমে মহন রযা�হর েহি।  

কৃর্যযাণল- ২ 
িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণলঃ 

‘মউণল’হ্র ণিপজ্জনক জরীণিকযার মহরযা অন্যযান্য জরীণিকযার পণরেে এিং এই িরহনর ঝঁুণকপূি্ সযামযাণজক কযাহজর প্ণর 
ণিশুহ্র রেদ্ধযাহিযাি মরণর করহর নরীহের কৃর্যযাণলগুণল করযা যযাে।  

ছযাত্রছযাত্ররীরযা কহেকণি িযাহগ (২/৩ণি) ্হল িযাগ েহে ণিক্ক-ণিণক্কযার সযাহথ ণনহজহ্র এলযাকযা পণর্ি্হন যযাহি। 
এলযাকযার ণিণিন্ন িরহনর শ্পিযার সযাহথ যুক্ত এমন ি্যণক্তর সযাহথ কহথযাপকথন কহর রযাহ্র জরীণিকযা সম্বহন্ ণিণিন্ন রথ্য 
সংগ্ে করহি এিং রযাহ্র ি্যণক্তগর অণিজ্ঞরযার কযাণেনরী শুনহি পহর শ্রেণিকহক্ ণ�হর শ্সই সমতি কযাণেনরী ও রহথ্যর 
আ্যানপ্্যান করহি। আহলযােনযার সমে ণিক্ক-ণিণক্কযা ণিহিষিযাহি নজর রযা�হিন শ্যন ছযাত্রছযাত্ররীহ্র মহি্য এইসি 
ণিপজ্জনক শ্পিযার সযাহথ যুক্ত ি্যণক্তহ্র পযারস্পণরক সেহযযাণগরযা, সযােণসকরযার প্ণর িযারিযা জহমে এিং ওই সমতি 
মযানুহষর প্ণর সেমম্রীরযার মহনযািযাি শ্্�যা যযাে। 

ছযাত্রছযাত্ররীরযা এই িরহনর ণিপজ্জনক শ্পিযা শ্যমন ্মকল কম্রী, কমযাহন্যা িযাণেনরীহর কযাজ কহর এমন ি্যণক্ত, হসণনক, 
ডযাক্তযার, নযাস্, ণিণিন্ন িনজরীিরী মযানুষ, সমুহদ্ িযা ন্রীহর ণিপ্ ঘিহল শ্স�যান শ্থহক উদ্ধযার কহরন এমন ি্যণক্ত, ডুিুণর, 
কুহেযাে পহি শ্গহল উদ্ধযার কহরন এমন ি্যণক্ত ইর্যযাণ্ ণিপজ্জনক কযাহজর সহগে যুক্ত ি্যণক্তহ্র সযাহথ সযাক্যাৎ কহর রথ্য 
সংগ্ে করহর পযাহর। ণিক্ক-ণিণক্কযা ছযাত্রছযাত্ররীহ্র সযােযায্যযাহথ্ ণকছু প্হনের নমুনযা ণ্হে শ্্হিন। 

নমুনযা প্নেযািলরী- 

 y ি্যণক্তর নযামঃ
 y শ্পিযা করী? -
 y করণ্ন িহর এই শ্পিযাে যুক্ত? -
 y এিযা ণক রযাহ্র পযাণরিযাণরক শ্পিযা? -
 y পণরিযাহরর অন্য শ্কযানও স্স্য ণক এই শ্পিযার সহগে যুক্ত? -
 y ণরণন শ্কন এই িরহনর ণিপজ্জনক শ্পিযাণি শ্িহছ ণনহেণছহলন? -
 y শ্পিযাণি রযার শ্কমন লযাহগ? -

ছযাত্রছযাত্ররীরযা ওই ি্যণক্ত সম্পহক্ প্যাথণমক ণকছু ণিষে শ্জহন শ্নওেযার পর রযাহ্র কযাহছ রযাহ্র ি্যণক্তগর অণিজ্ঞরযার 
কযাণেনরী শুনহি। ণিপহ্র মুহ� উণন করীিযাহি সযােহসর সযাহথ ঝযাঁণপহে পহিণছহলন, করীিযাহি পণরণস্ণর সযামহল ণছহলন, 
করজনহক রক্যা কহরণছহলন ইর্যযাণ্।  
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কৃর্যযাণল- ৩ 
সৃজনমূলক কৃর্যযাণলঃ  

নযািক- মউণল
েণরত্রঃ-  ল�যাই, হছহল িজু ও শ্মহে সরীমযা, হিৌ নণমরযা। হমযাজযাম, রযার শ্ছহল রু�যান, হিৌ নযাণজরযা। পিন  
  রযার শ্িৌ মণন্দরযা। িযাণকরযা গ্যামিযাসরী ও সূত্রির। একজন মুহ�যাি পরযা িযাঘ। 

১ম ্ৃি্য
  (সূত্রিরহ্র প্হিি) 

১মঃ-  হকউ শ্কযান কিু কথযা িলহল আমরযা িহল থযাণক জহমের সমে মযা শ্রযার মুহ� মিু শ্্েণন? 

২েঃ-  সণ্্কযাণি িুণকিযাণকহর িনজ মিু ণ্হে শ্�হে থযাণক। 

৩েঃ-  রুণি ণ্হে মিু �যাই। িযাল লযাহগ। 

৪থ্ঃ-  রূপেে্যাহরও মিু, এই মিু মুহ� মযাণ�। মিু শ্কযাথযাে েে িলর? 

৫মঃ-  �ুহলর ণিরর। �ুল শ্থহক ঘুহর ঘুহর সংগ্ে কহর শ্মৌমযাণছ। গুণছহে রযাহ� েযাহক। মযানুষ েযাক   
  শ্থহক মিু ণনহে আহস। 

শ্কযারযাসঃ- জগেহল জগেহল ঘুহর প্যাহির ঝুঁণক ণনহে শ্মৌমযাণছহ্র কযামি শ্�হে মিু সংগ্ে যযারযা কহর, রযাহ্র  
  িহল মউণল। 

  আসুন শ্্ণ� এিযার আমযাহ্র নযািক- ‘মউণল’। 

  [ণি্্যযালহে রণক্র ণিণিন্ন িস্তু ণ্হে সমহির িব্দ ও আওেযাজ করহর েহি] 

ল�যাইঃ-  আহর েি কযাহতি কলণস মিযাল মুহ�যাি কযািযাণর িযামযা শ্নৌকযা শ্থহক নযাণমহেণছস শ্রযারযা? 

শ্কযারযাসঃ- সি নযাণমহেণছ।

রু�যানঃ-  আব্যা আমযার িে করহছ। 

শ্মযাজযামঃ- িে শ্কন শ্র? িনণিণি আর গযাণজপরীহরর পুহজযা ণ্হেণছ। হরনযারযাই রহক্ করহিন। 

রু�যানঃ-  আব্যা ণেনু্দ মুসলমযান এক সযাহথ শ্্ন? 

শ্মযাজযামঃ- ওনযারযা শ্য জগেহলর শ্্িহ্িরী। 

রু�যানঃ-  হরযামরযা ওই শ্য ্ণক্ি রযাহের পুহজযা ণ্হল। 

ল�যাইঃ-  ও শ্রযা িযাহঘর রযাজযা। 

পিনঃ-  থযাক আর নযাম ণনস নযা। এই শ্মযাজযাহমর ি্যযািযা, এর কথযা িণলস নযা। িজুর মহরযা েুপ কহর থযাক।  
  হকযাথযাে েযাক আহছ শ্্�। 

িজুঃ-  প্থম জগেহল এহল মহন অহনক প্নে জযাহগ। হরযামযার েেণন এমন? 

পিনঃ-  হস অহনক ণ্ন আহগর কথযা। রিু মহন েে শ্সণ্হনর কথযা। আণম, হরযার িযাপ ল�যাই আর   
  শ্মযাজযাম। িযািযাহ্র সযাহথ এহসণছলুম। মিুিযাঙযা শ্্�হর আর ণি�হর। ওরযা এহসণছল ওহ্র িযািযার  
  সযাহথ। হকউ শ্কউ ণ�হরহছ, হকউ শ্কউ শ্�হরণন। হযমন শ্রযার ঠযাকুর্যাও শ্রযা শ্�হরণন। 
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রু�যানঃ-  শুহনণছলুম, আচ্ছযা শ্�হরণন শ্কন?  

ল�যাইঃ-  হস সি কথযা থযাক। পহর িলি। এ�ন েযাক শ্কযাথযাে শ্্�। ওই শ্্� েযাক। 

শ্মযাজযামঃ- মিু আহছ শ্রযা?  িজু নরম কযা্যা ছুঁহি শ্্� শ্রযা। [িজু শ্ছযাঁহি কযা্যা] আহছ? 

রু�যানঃ-  ে্যযা শ্র, িজু রুই শ্মৌমযাণছ রযািযাহনযার মন্তর জযাণনস? আহছ, আহছ, েযাহক মিু আহছ। 

িজুঃ-  ওহর পযাগল। মন্তর িন্তর ণকছুই নযা। 

রু�যানঃ-  রযা েহল আণম ওই শ্মৌমযাণছর কযামহি মহর যযাি। আহগ িণলসণন শ্কন, ণিষ ণ্হে শ্মহর ণ্রযাম। 

ল�যাইঃ-  এ শ্কমন কথযা িণলস? হমৌমযাণছহ্র ণিষ ণ্হে শ্মহর ণ্হল েযাক িযাঁিহি কযারযা? িযাঁেি আমরযা   
  শ্কমন কহর? 

রু�যানঃ-  রযােহল কযামি �যাি? 

পিনঃ-  (মিযাল শ্জ্বহল) এই মিযাহলর শ্িযাঁেযাে রযাণিহে শ্্ি। 

িজুঃ-  িযািযা আজ আণম েযাক কযািি। 

ল�যাইঃ-  একিু শ্রহ� কযাণিস। 

িজুঃ-  হকন শ্গযা? 

শ্মযাজযামঃ- একিু শ্রহ� কযািহল মযাণছরযা ণ�হর এহস ওই েযাকই িি করহি। আর আমযাহ্রও �ুঁজহর েহি কম। 

পিনঃ-  হমযাজযাম, িজু েযাক কযািহছ। ল�যাই শ্্ণ�হে শ্্। আণম শ্িযাঁেযা ণ্ণচ্ছ রুই িযামযা ির। রযারপর সিযাই  
  ণমহল মিু শ্ির কহর কলণসহর রযা�ি। (িযাহঘর প্হিি) 

িযাঘঃ-  েযালুম----েযালুম---- হুম—

শ্কযারযাসঃ- িযািযা শ্র িযাঘ িযাঘ পযালযা পযালযা (ছুিহর ছুিহর প্স্যান)

২ে ্ৃি্য
[্হল িহস ণনহজরযা মরণর কর] 

গ্যামিযাসরীরযাও সিযার পণরিযাহরর শ্লযাহকরযা একজযােগযাে জহিযা েহেহছ। িজু রু�যান সিযাইহক করীিযাহি িযাহঘর মু� শ্থহক 
রযারযা ণ�হরহছ শ্সই গল্প িলহছ। হছযাট্ শ্িযান সরীমযা ্যা্যার মুহ� গল্প শ্িযাহন আর িহে ্যা্যাহক জণিহে িহর িহল শ্রযাহক 
আর শ্যহর শ্্ি নযা ্যা্যা। িজু িহল রযা করী েে শ্র শ্িযান। এহরযা আমযাহ্র পরম্পরযা। পূি্পুরুহষর জরীণিকযা। (ণনহজরযা 
সংলযাপ মরণর কর)

৩ে ্ৃি্য
(সূত্রিরহ্র প্হিি)

১মঃ-  এইিযাহি মউণলরযা প্যাহির ঝুঁণক ণনহে জগেহল জগেহল ঘুহর প্ণরণ্ন মিু সংগ্ে কহর আহন। 

২েঃ-  হকউ শ্�হর আিযার শ্কউ যযাে িযাহঘর শ্পহি। 

৩েঃ-  আমরযা রযার �ির রযাণ�নযা। মিু �যাই শ্েহিপুহি। 

৪থ্ঃ-  এই জরীণিকযাে ণনহজর অলহক্্য মযানুহষর শ্সিযাে পিন ল�যাই শ্মযাজযাম িজু রু�যানরযা। 

৫মঃ-  ণেনু্দ মুসলমযান একযাকযার। একিযাই িম্ ণ�হ্ আর রযাহ্র জযার? ‘মউণল’। 
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শ্কযারযাসঃ- এহসযা সি মউণলহ্র জযানযাই প্িযাম আর সযালযাম। প্িযাম আর সযালযাম। (িলহর িলহর প্স্যান) 

নযািকণি শ্িষ েহল ণিষেণি ণনহে রযারযা আহলযােনযা করহি। এইিযাহি স্যানরীে এলযাকযাে িসিযাসকযাররী অন্য শ্কযানও জরীণিকযার 
একযাণিক পণরিযার ও পযািযা থযাকহল রযাহ্র জরীিন শ্জহন এহসও রযাহক ণনহে ণিক্ক এই রকম শ্কযানও নযািক িযাণনহে 
ণনহর পযাহর।  

 y কৃর্যযাণল- ৩/১ 
এই ণিষহে ণিশুপযাঠ্য সংগ্ে করযা এিং শ্সগুণল ্হল পিহর শ্্ওেযা এিং আহলযােনযা করহর শ্্ওেযা �ুি জরুণর। 
শ্রেণিকহক্ িযা ণি্্যযালহে এমন শ্কযানও গ্ন্যাগযার মরণর করহর পযারহল িযাল েে। ণিশুরযা সপ্তযাহে ্ু-একিযা ণপণরেহড 
সংণলিষ্ট ণিষহের ণিণিন্ন িই শ্্�হি, পিহি িযা পহি শ্িযানযাহি িনু্হ্র। প্হেযাজহন শ্কযানও শ্কযানও ণিশু ওই িইগুণল 
িযাণিহর পিযার জন্যও ণনহে শ্যহর পযাহর।

কৃর্যযাণল- ৪ 
্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণলঃ  

সুন্দরিহনর মযানুহষর জরীিহনর জন্য জরীিন উহপক্যা কহর ণিপজ্জনকিযাহি জগেহলর মহি্য শ্থহক মিু পযািযার ছণি ইউণিউি 
শ্থহক ডযাউনহলযাড কহর রযা শ্্�যাহনযা শ্যহর পযাহর। এছযািযাও শ্ছযাি ণডণগে শ্নৌকযাে কহর জগেহলর �যাণিহর মযাছ িরযার ছণি 
শ্্�যাহনযা শ্যহর পযাহর। এই ণিপজ্জনক জরীণিকযার পণরেে ণ্হর ণগহে শ্নপহথ্য শ্য সমতি িব্দ ও কথযা ি্যিহৃর েহি রযা 
সম্পহক্ ইণরমহি্যই ণিশুহ্র মযানস মযানণেহত্রর মযাি্যহম পণরেে ঘণিহে ণ্হর েহি।  

উপিযািমূলঃ শ্মৌমযাণছহ্র সমযাজি্যিস্যাে িৃঙ্খলযা ও ঐক্যহিযাি।

কৃর্যযাণল- ৫
এণিষহে ণিশুহ্র সযােযাহয্য মযানস মযানণেত্র মরণর কহর একণি সম্ভযাি্য িব্দজযাল ণনম্যাি কহর ণনহর েহি। এ�যাহন সম্ভযাি্য 
িহব্দর রযাণলকযা শ্্ওেযা েল; 

িব্দজযালঃ

শ্মৌমযাণছর জরীিনেক্র, হমৌমযাণছ, মযানুহষর জরীিন, হিয্, পণররেমরী, রেণমক, রযাণন, হমৌমযাণছ, পুরুষ শ্মৌমযাণছ, অলস জরীিন, 
নৃর্য শ্্�যাে, িযাঁ কহর উহি যযাে, �ুহলর শ্�যাঁহজ, রযাণন শ্মৌমযাণছর িযাসন, নরুন রযাণন, আলযা্যা শ্মৌেযাক, মউণলহ্র আক্রমি, 
নরুন কহর েযাক িযাঁিযা, র্যারণক, িৃঙ্খলযা, পূি্যাগে শ্মৌমযাণছ।   

 y কৃর্যযাণল- ৫/১ 
শ্য ণিশুরযা িযালিযাহি পিহর পযাহর নযা রযাহ্র জন্য এক একণি উপিযািমূলহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি সেজ পযাঠ ণ্হর 
েহি। হস�যাহন িব্দজযাল মরণরর সমে উপহরর উণল্ণ�র িব্দ ও িব্দগুচ্ছহক যরিযা সম্ভি ি্যিেযার করহর েহি। পযাঠণি 
েহি রৃররীে শ্রেণির উপহযযাগরী। িযাহক্য েযার-পযাঁেণির শ্িণি িব্দ থযাকহি নযা। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল; 

সেজ পযাঠঃ 

ঝযাঁহক ঝযাঁহক শ্মৌমযাণছ আসযা-যযাওেযা শুরু েহেহছ আম গযাহছ। রযারযা মরণর করহছ শ্মৌেযাক। েযাহক ্ু’িরহনর শ্মৌমযাণছ 
আহছ। এক্ল কযাজ কহর, আহরক ্ল কহর নযা। রেণমক শ্মৌমযাণছরযা েযাক মরণর, িযাচ্যাহ্র প্ণরপযালন কহর। রযাণন 
শ্মৌমযাণছ সিযার কযাজ র্যারণক কহর থযাহক। �ুি িৃঙ্খলযার মহি্য ণ্হে ওরযা শ্মৌেযাক মরণর কহর। হমৌমযাণছর ্ল �ুি 
পণররেমরী। মযানুহষর জরীিহনর সহগে শ্মৌমযাণছহ্র ণমল আহছ। রযাণন শ্মৌমযাণছরযা ণডম পযাহি। রেণমহকরযা ণডম শ্�যািযাে। 
িযাচ্যাহ্র িি কহর। রেণমহকরযা েযাকও পযােযারযা শ্্ে। পুরুহষরযা অলস। রযারযা শুিু িহস িহস ঘুমযাে। মযানুহষর সমযাহজর 
সহগে ণমল আহছ। সিযাই ণনেম মযাহন আর কযাজ কহর। হয যযার কযাজ শ্স রযাই কহর। হ্িিযাও শ্রযা এিযাহিই েহল। 
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 y কৃর্যযাণল- ৫/২
অনুরূপিযাহি আরও কহেকণি সেজপযাঠ মরণর কহর িি িি েরহ� “পঠন কযাড্” হরণর করহর েহি। ওই অংিগুণল 
েরুথ্ শ্রেণির পঠহনযাপহযযাগরী েহি। উপহরর কৃর্যযাণলর মরই রযা ি্যিেযার করহর েহি। 

 y কৃর্যযাণল- ৫/৩ 
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মরযা আরও নরীহে, রহি মযানস মযানণেত্র শ্থহক উহঠ আসযা ণিশুর জযানযা অজযানযা িব্দগুণলহক 
িি কযাড্হিযাহড্ সযাণিহে ণ্হর েহি এিং ওই ণিশুহক িযা ণিশুহ্র ্লণিহক ণিহিষ নজর ণ্হে িব্দ উচ্যারহি অি্যতি 
করযাহর েহি। এহক্হত্র যুক্তিহি্র িব্দগুণলহক আলযা্যা েযাহি্ িরহর েহি। যুক্তিহি্ শ্কযান শ্কযান িি্ আহছ রযা শ্িহঙ 
শ্্ণ�হে ণ্হর েহি। সযাহথ সযাহথ ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্রহক প্যাসণগেকিযাহি িব্দ িযা িহব্দর অথ্ সরযাসণর নযা িহল ণ্হে 
আরও একিযার প্যাসণগেক পণরণস্ণর অনুযযােরী উ্যােরি ণ্হে রযাহ্র মহি্য সংণলিষ্ট িহব্দর শ্িযাি গহি রুলহর েহি এিং 
ণিশুরযা যযাহর ণনহজর শ্েষ্টযাে অহথ্যাদ্ধযাহরর আনন্দ পযাে রযার ি্যিস্যা করযার জন্য ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্র যহথষ্ট মিয্িরীল 
েহর েহি।

 y কৃর্যযাণল- ৫/৪ 
্ু-একণ্হনর মহি্য িব্দগুণল রপ্ত েহল রযাহ্র কহেকণি সেজরর পযাঠ ণ্হর েহি। রযার মযান েহি রৃররীে শ্রেণির শ্িহষর 
ণ্হকর পযাহঠর মহরযা।  ণরন-েযারণি িব্দ সম্ণলর িযাক্য েহি। েণে্র িব্দ িযা িব্দগুণলহকও শ্স�যাহন প্হেযাগ করহর েহি। 

সেজরর পযাঠ (রৃররীে শ্রেণির উপহযযাগরী)  

শ্মৌমযাণছ মিু সংগ্ে কহর। হমৌেযাক িযানযাে। রযাণন শ্মৌমযাণছ একজনই। হস শ্মৌেযাহকর র্যারণক কহর। ্লিদ্ধিযাহি কযাজ 
কহর সিযাই। িৃঙ্খলযা শ্মহন কযাজ কহর। রেণমক শ্মৌমযাণছরযাই েযাক মরণর কহর। পুরুষ শ্মৌমযাণছ িহস িহস ঘুমযাে। রযারযা 
অলস। রেণমহকরযা নযাে জযাহন। �ুহলর সন্যান শ্নহে শ্নহে শ্্ে। সিযাই িুঝহর পযাহর আর সিযাই শ্ছযাহি ওইণ্হক। রযাণন 
ণডম পযাহি। ওহ্র যত্ন কহর রেণমকরযাই। মযানুহষর সমযাহজর মহরযা রযাহ্রও সিযার কযাহজর িযাগ আহছ। হকউ ণনেম 
িযাহঙ নযা। একসযাহথ কযাজ কহর।  

 y কৃর্যযাণল- ৫/৫ 
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মরযা আরও নরীহে, রহি সেজরর পযাঠগুণলহক আরও সেজ করহর েহি। এর মযান েহি 
প্থম শ্রেণির মহরযা। ্ুণি িযা ণরনণি িব্দ ণনহে িযাক্য গঠন েহি। এইিযাহি কহেকণি সেজরর পযাঠ মরণর করহর েহি 
এিং আরও শ্িণি ণপণছহে পিযা ণিশুহ্র মহি্য প্হেযাগ করহর েহি। 

সেজরর পযাঠ (প্থম ও ণবিররীে শ্রেণির উপহযযাগরী) 

শ্মৌমযাণছর ্ ল েহলহছ। সযামহন অহনক �ুল। এ�যাহনই েযাক িযানযাহি িি গযাহছ। কযাছযাকযাণছ শ্কযানও জযােগযাে রযাণন শ্মৌমযাণছ 
একজনই। হমৌেযাহকর ণিরহরর শ্্�যাহিযানযা কহর। ণ্ন পহনহরযা লযাগল। রযারযা েযাক মরণর করল।

 y কৃর্যযাণল- ৫/৬
ণিক্ক-ণিণক্কযা উিেহক্হত্রই অনুরূপ সেজরর পযাঠ মরণর করহিন এিং মযান অনুসযাহর এহক এহক পযাঠগুণল ণিশুহ্র 
মহি্য পযাঠ করযাহিন। স্ব-পঠনই শ্য এ�যাহন মূল কথযা শ্সিযা সি সমে মহন রযা�হর েহি।  

কৃর্যযাণল- ৬ 
িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণলঃ 

এলযাকযাে শ্মৌেযাষরী থযাকহল িযা কযারুর িযাণির আহিপযাহি শ্মৌেযাক থযাকহল ওই ি্যযাণক্তহ্র কযাছ শ্থহক ণিক্যাথ্রীরযা শ্মৌমযাণছহ্র 
আেরি ও অি্যযাস সম্পহক্ শ্জহন ণনহর পযাহর। হমৌেযাকগুণল শ্থহক ক�ন শ্মৌমযাণছরযা শ্িণরহে পহর, হমৌেযাহকর শ্িরর 
সি শ্মৌমযাণছর আকযার ণক একই, রযাহ্র কুঠুণরগুণল শ্্�হর শ্কমন, হকযান জযােগযাে মিু জণমহে রযা�যা েে, হমৌেযাহকর 
িযাণক অংিগুণলহর করী থযাহক, হমৌমযাণছহ্র সিযাই শ্ক করী কযাজ কহর, নযাণক শ্কউ শ্কউ অলসিযাহি ণ্ন কযািযাে - এইসি 
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প্নে কহর শ্য রথ্যগুণল ণিশুরযা পযাহি রযার সহগে মনুষ্য সমযাহজর একিযা রুলনযা িযানহি। হকযাথযাে শ্কযাথযাে ণমল এিং 
শ্কযাথযাে শ্কযাথযাে অণমল আহছ রযা শ্িযাঝযার শ্েষ্টযা করহি।       

কৃর্যযাণল- ৭ 
সৃজনমূলক কযাজঃ  

গল্প পিযা ও গল্প িলযার আসরঃ

একিযা জগেল ণছল। হস�যাহন একিযা িি গযাছ। রযার ডযাহল একিযা রযাণন শ্মৌমযাণছ উহি এহস িসল। রযার ণপছু ণপছু এল 
কহেকহিযা’ পুরুষ ও কহেক েযাজযার রেণমক শ্মৌমযাণছ। হমৌমযাণছরযা শ্্ে শ্থহক যযা র্যযাগ কহর শ্সিযাই শ্মযাম। কযাহজই শ্সই 
শ্মযাম ণ্হে মরণর েে েযাক। ঘুহর ঘুহর মিু ণনহে েযাক িরযাে। রযাণন ও পুরুষ শ্মৌমযাণছরযা শ্সই মিু িহস িহস �যাে। সিযাই 
শ্পি িহর শ্�হেও অহনক মিু শ্িণি থযাহক। হসগুণল অসমহের জন্য েযাহক জমযাহনযা েে। ি্যযাহঙ্ক শ্যমন আমযাহ্র িযাকযা 
থযাহক শ্রমনই। একণ্ন রযাণনর ণডম পযািযার সমে েে। রযাণন শ্সই লক্ লক্ কুঠুণরহর শ্ঢযাহক। আর একিযা কহর ণডম 
শ্পহি যযাে। রযাণনর কযাজ রযাণন কহরই েহল যযাে। ণকছুণ্ন পর যথযাররীণর ণডম �ুহি শ্িণরহে আহস �ুহ্ �ুহ্ পূি্যাগে 
শ্মৌমযাণছর। হস�যান শ্থহক জমে শ্নে কহেকহিযা পুরুষ কহেক েযাজযার রেণমক আর কহেকণি �ুহ্ রযাণন। জমযাহনযা মিু 
শ্�হে �ুহ্রযা িি েহর থযাহক। ণকছুণ্হনর মহি্যই �ুহ্ রেণমকরযা িযালিযাহি উিহর শ্িহ�। রযারযা িিহ্র ণপছু ণপছু 
শ্িণরহে পহি মিু সংগ্ে করহর। হিি সুহ�ই কযাহি ণ্ন। �ুহ্ রযাণনরযা এ�ন ণকহিযাররী। একণ্ন মযা রযাণন �ুহ্ রযাণনহ্র 
শ্ডহক িহল- ‘হিযান িযাছযারযা এ�যাহন যর ঘর আহছ সি আমযার। হরযামরযা ণকন্তু এ�যাহন ণডম পযািহর পযারহি নযা। সমে 
থযাকহর এ�যান শ্থহক পযালযাও। ণনহজহ্র ি্যিস্যা ণনহজরযা কর। ণকহিযাররী রযাণনহ্র �ুি অণিমযান েে। রযাই রযারযা রযাগ 
কহর উহি ণগহে িহস অন্য গযাহছর ডযাহল। রযাহ্র ণপছু ণপছু েহল যযাে কহেকহিযা পুরুষ ও কহেক েযাজযার রেণমক 
শ্মৌমযাণছ। প্ণরণি রযাণনহক ণঘহর িযানযাে নরুন েযাক। রযারযাও মিু সংগ্ে করহর শ্ছযাহি। সকযাল শ্থহক সযাঁঝ। জগেহল 
িযািহর থযাহক শ্মৌেযাহকর সং�্যযা। হিঁহে থযাহক শ্মৌমযাণছহ্র ঝযাঁক। সযারযা পৃণথিরীহর এহ্র সং�্যযা সি শ্থহক শ্িণি। নযানযান 
জযাহরর শ্মৌমযাণছ আহছ।

গল্পণি পহি িযা শুহন ণিশুরযা ্ুণি ্ৃি্য মরণর কহর নযাণিকযা পণরহিিন করহি। প্থম ্ৃহি্য রযাণন শ্মৌমযাণছর িযাসন, পহরর 
্ৃহি্য ণকহিযাররী রযাণন শ্মৌমযাণছর েযাক িযানযাহনযার কথযা। ণনহজরযাই সংলযাপ িযানযাহি এিং অণিনে করহি। মযানুষহ্র সমযাজ 
ণনহেও ওরযা নযানযান অণিমর নযািহকর মহি্যই রযা�হি।       

 y কৃর্যযাণল- ৭/১ 
গল্প শুহন ছণি আঁকযার ি্যিস্যাও করযা শ্যহর পযাহর। হয যযার মহরযা কহর আঁকহর পযাহর।    

 y কৃর্যযাণল- ৭/২ 
এই ণিষহে ণিশুপযাঠ্য সংগ্ে করযা এিং শ্সগুণল ্হল পিহর শ্্ওেযা এিং আহলযােনযা করহর শ্্ওেযা �ুি জরুণর। 
শ্রেণিকহক্ িযা ণি্্যযালহে এমন শ্কযানও গ্ন্যাগযার মরণর করহর পযারহল িযাল েে। ণিশুরযা সপ্তযাহে ্ু-একিযা ণপণরেহড 
সংণলিষ্ট ণিষহের ণিণিন্ন িই শ্্�হি, পিহি িযা পহি শ্িযানযাহি িনু্হ্র। প্হেযাজহন শ্কযানও শ্কযানও ণিশু ওই িইগুণল 
িযাণিহর পিযার জন্যও ণনহে শ্যহর পযাহর।  

কৃর্যযাণল- ৮ 
্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণলঃ  

ইউণিউহি শ্মৌমযাণছর জরীিনেক্র �ুি সুন্দরিযাহি শ্্ওেযা আহছ। রযা শ্্ণ�হে রেণমক শ্মৌমযাণছর নযানযা কম্কযাণ্ড আহলযােনযা 
করযা শ্যহর পযাহর। ও�যান শ্থহক ্ ৃি্যগুণল শ্নওেযার পর শ্নপথ্য কহঠে মযারৃিযাষযাে শ্মৌমযাণছহ্র ণিণিন্ন সযামযাণজক কযাজগুণল 
রুহল িরহি। মনুষ্য সমযাহজর সহগে রযার ণমল ও অণমল রুহল িরহি। ণিক্ক মযাহঝ মযাহঝ ণিণডওণি থযাণমহে ণিশুহ্র 
সযাহথ আহলযােনযাে শ্যহর পযাহর। সংণলিষ্ট িব্দগুণলও ি্যিেযার করহি।     
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উপিযািমূলঃ িনজরীিরী মযানুষ, িন্যপ্যািরী ও অরহি্যর সেজ সেযািস্যান। প্যাকৃণরক মিণেত্রথ্য ও িযারসযাম্য রক্যা ণনহে স্থ্ক 
মহনযািযাি।

কৃর্যযাণল- ৯
এণিষহে ণিশুহ্র সযােযাহয্য মযানস মযানণেত্র মরণর কহর একণি সম্ভযাি্য িব্দজযাল ণনম্যাি কহর ণনহর েহি। এ�যাহন সম্ভযাি্য 
িহব্দর রযাণলকযা শ্্ওেযা েল;

িব্দজযালঃ

জগেল, অরি্য, হিযাঁেযা, ক্ণরগ্তি, কযা্যামযাণি, িযামযা, ণনি্রিরীলরযা, �ুহলর সহগে শ্মৌমযাণছর সম্পক্, পরযাগণমলন, �ল আহস 
গযাহছ, িরীজ পহি মযাণিহর, গযাছ েে, হমৌমযাণছর সহগে মউণলহ্র সম্পক্, মিু সংগ্ে, ণিপ্, িযাহঘর েযানযা, অরণক্হর 
আক্রমি, িযাঘ ণিকযার, হিআইণন, আগুন শ্জ্বহল রযাহ�, মযাথযার ণপছহন মুহ�যাি পহি, লযাণঠ ণ্হে িযাঘহক রযািযা শ্্ে, 
সেযািস্যান, �যা্্য�যা্ক সম্পক্, প্যাকৃণরক িযারসযাম্য, জরীিহিণেত্র¨, িযাস্তুরন্ত, সযামুণদ্ক কযাঁকিযা, ণিহ্হি েযালযান েে। 

 y কৃর্যযাণল- ৯/১ 
শ্য ণিশুরযা িযালিযাহি পিহর পযাহর নযা রযাহ্র জন্য এক একণি উপিযািমূলহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি সেজ পযাঠ ণ্হর 
েহি। হস�যাহন িব্দজযাল মরণরর সমে উপহরর উণল্ণ�র িব্দ ও িব্দগুচ্ছহক যরিযা সম্ভি ি্যিেযার করহর েহি। পযাঠণি 
েহি েরুথ্ শ্রেণির উপহযযাগরী। িযাহক্য েযার-পযাঁেণির শ্িণি িব্দ থযাকহি নযা। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল; 

সেজ পযাঠঃ  

সুন্দরিহনর গিরীর জগেল। অহনহক ণমহল ্ল শ্িঁহি মিু সংগ্ে করহর যযাে মউণলরযা। সযািযারির �যাল্গুন-হেত্র, হিিযা�-
মজ্যষ্ মযাহস রযারযা মিু সংগ্হে যযাে। জহল জগেহল সযাপ, িযাঘ সি ণিপ্হক অগ্যাে্য কহর রযারযা েযাণরণ্হক গযাছ শ্্�হর 
শ্্�হর এহগযাে। হকযাথযাে শ্মৌেযাক রযা রযারযা শ্�যাঁহজ। হকউ একজন শ্পহলই ‘কু’ সংহকর শ্্ে। মউণলরযা গযাহে কযা্যা 
মযাহ�, মযাথযার ণপছহন মযানুহষর মুহ�যাি ঝুণলহে রযাহ�। ওরযা িযাঘ ণিকযার কহর নযা। িযাঘ িন রক্যা কহর। ওরযা জযাহন িযাঘ 
আহছ িহলই িন আহছ। িন আহছ িহল ওরযাও আহছ। িন শ্থহক ওরযা মিু পযাে, মযাছ পযাে, নযানযা �লমূল পযাে। ওগুণল 
শ্থহক ওরযা আে কহর। ওরযা মিু সংগ্ে কহর ণিণক্র কহর। মেযাজহনর কযাহছ। অল্প ণকছু পযাে। এইিযাহিই েহল যযাে 
ওহ্র জরীিন।

 y কৃর্যযাণল- ৯/২
অনুরূপিযাহি আরও কহেকণি সেজ পযাঠ মরণর কহর িি িি েরহ� “পঠন কযাড্” হরণর করহর েহি। ওই অংিগুণল 
রৃররীে  শ্রেণির পঠহনযাপহযযাগরী েহি। উপহরর কৃর্যযাণলর মরই রযা ি্যিেযার করহর েহি। 

 y কৃর্যযাণল- ৯/৩ 
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মরযা আরও নরীহে, রহি মযানস মযানণেত্র শ্থহক উহঠ আসযা ণিশুর জযানযা অজযানযা িব্দগুণলহক 
িি কযাড্হিযাহড্ সযাণিহে ণ্হর েহি এিং ওই ণিশুহক িযা ণিশুহ্র ্লণিহক ণিহিষ নজর ণ্হে িব্দ উচ্যারহি অি্যতি 
করযাহর েহি। এহক্হত্র যুক্তিহি্র িব্দগুণলহক আলযা্যা েযাহি্ িরহর েহি। যুক্তিহি্ শ্কযান শ্কযান িি্ আহছ রযা শ্িহঙ 
শ্্ণ�হে ণ্হর েহি। সযাহথ সযাহথ ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্রহক প্যাসণগেকিযাহি িব্দ িযা িহব্দর অথ্ সরযাসণর নযা িহল ণ্হে 
আরও একিযার প্যাসণগেক পণরণস্ণর অনুযযােরী উ্যােরি ণ্হে রযাহ্র মহি্য সংণলিষ্ট িহব্দর শ্িযাি গহি রুলহর েহি এিং 
ণিশুরযা যযাহর ণনহজর শ্েষ্টযাে অহথ্যাদ্ধযাহরর আনন্দ পযাে রযার ি্যিস্যা করযার জন্য ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্র যহথষ্ট মিয্িরীল 
েহর েহি।

 y কৃর্যযাণল- ৯/৪
্ু-একণ্হনর মহি্য িব্দগুণল রপ্ত েহল রযাহ্র কহেকণি সেজরর পযাঠ ণ্হর েহি। রযার মযান েহি রৃররীে শ্রেণির শুরুর 
ণ্হক শ্যমন মযান থযাহক শ্সই রকম। িযাক্য েহি েযার-পযাঁেণি িব্দ সম্বণলর। েণে্র িব্দ ও িব্দগুচ্ছহক শ্স�যাহন প্হেযাগ 
করহর েহি। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল; 
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সুন্দরিহন লিি একণি ণিল্প ণছল। রযার সহগে যযারযা জণির ণছল রযাহ্র িহল মলণগে। সমুহদ্র শ্নযানযা জল ণনহে মরণর 
ের লিি। এ�ন অিি্য এই ণিল্পণি িন্। সরকযাণর প্হেষ্টযাে এ�ন লিি উৎপযা্ন েে। মলণগেরযা এ�ন জরীণিকযা 
ি্হলহছ। আজকযাল ন্রীহর মযাছ িরহর যযাে। হকউ শ্কউ মিু সংগ্ে কহর। এর িি িন আহছ। িে করী রযাহ্র? 
িহন কর করী পযাওেযা যযাে। কযাঁকিযার িযাল ্যাম পযাওেযা যযাে। সুন্দররী, গরযান, হেঁরযাহলর জগেল আহছ। শুকহনযা কযাঠ শ্রযা 
আহছই। প্যািরী, গযাছ, মযানুষ একসযাহথ থযাহক। হকযানও ণিপ্ শ্নই। শুিু একিু সযািিযাহন থযাকহর েে।    

 y কৃর্যযাণল- ৯/৫ 
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মরযা আরও নরীহে রহি সেজরর পযাঠগুণলহক আরও সেজ করহর েহি। এর মযান েহি 
প্থম শ্রেণির মহরযা। ্ুণি িযা ণরনণি িব্দ ণনহে িযাক্য গঠন েহি। এইিযাহি কহেকণি সেজরর পযাঠ মরণর করহর েহি 
এিং আরও শ্িণি ণপণছহে পিযা ণিশুহ্র মহি্য প্হেযাগ করহর েহি। 

সেজরর পযাঠঃ 

িযাগ্যা ণেংণির েযাষ। হকনযাহিেযা েে। মিযাণরর মহরযা জযাল। রযাহর ণমন িরযা েে। ণমন েল িযাগ্যার িযাচ্যা। িসন্ত আর 
গ্রীষ্ম আহস। মযাছ িরযার উপযুক্ত সমে। এিযাও ণিপজ্জনক। কুমরীর আসহর পযাহর। েযাঙরও েযানযা শ্্ে। রহি কযাঁকিযা 
পযাওেযা যযাে। িি িি সযামুণদ্ক কযাঁকিযা। েযালযান েহে যযাে ণিহ্হি।  

 y কৃর্যযাণল- ৯/৬
ণিক্ক-ণিণক্কযা উিেহক্হত্রই অনুরূপ সেজরর পযাঠ মরণর করহিন এিং মযান অনুসযাহর এহক এহক পযাঠগুণল ণিশুহ্র 
মহি্য পযাঠ করযাহিন। স্ব-পঠনই শ্য এ�যাহন মূল কথযা শ্সিযা সি সমে মহন রযা�হর েহি। 

কৃর্যযাণল- ১০ 
িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণলঃ    

ণি্্যযালহের আহিপযাহি যণ্ শ্কযানও আণ্িযাসরী এলযাকযা অথিযা িনজরীিরী মযানুহষর িযাস শ্থহক থযাহক রযােহল রযাহ্র কযাহছ 
ণগহে এণিষে রযাহ্র মরযামর গ্েি করযা শ্যহর পযাহর। 

প্নেযািলরী- 

(ক) আপণন করণ্ন িহর এ�যাহন িযাস কহরন? (�) আহগ ণক অন্য শ্কযাথযাও থযাকহরন?

(গ) হকযাথযাে থযাকহরন? (ঘ) হকন শ্স�যান শ্থহক েহল এহলন?

(ঙ) আপনযার জরীণিকযা করী? (ে) জগেহল িসিযাহসর ণক অণিজ্ঞরযা আহছ? 

(ছ) আপনযারযা জগেল শ্থহক করীিযাহি উপকৃর েন?

(জ) আপণন িযা আপনযার পূি্পুরুহষরযা ণক এ�নও জগেহলর ওপর ণনি্রিরীল? 

(ঝ) জগেহল ণক আহগর মহরযা গযাছ আহছ? নযাণক কহম শ্গহছ? 

(ঞ) যণ্ কহম ণগহে থযাহক রযােহল শ্কন? 

(ি) আপণন ণক গযাছ শ্কহি শ্�লযাহক সমথ্ন কহরন? ে্যযাঁ----  নযা---- (ঠ) নযা েহল কযারি করী? 

(ড) অরি্য সংরক্ি করযা উণের- আপনযার মহরর পহক্ শ্য শ্কযানও ৩ণি কযারি িলুন-

(ি) অন্যযান্য প্যািরীহ্র ও ণক শ্িঁহে থযাকযা উণের? 

রথ্যগুণল ণনহে ণিক্যাথ্রীরযা শ্রেণিকহক্ ণ�হর এহস ণনহজহ্র মহি্য আহলযােনযা করহি।   
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কৃর্যযাণল- ১১ 
সৃজনমূলক কযাজঃ 

গল্প পণি আর শুণন, নযািক মরণর কণর। 

নযািকঃ সুন্দরিন
েণরত্রঃ-  িযাঘ, গরু, ছযাগল, গ্যামিযাসরীরযা ও িনণিিযাহগর কম্রীরযা। 

গল্প- পণচিমিহগের ্ণক্হি ণিিযাল জগেল শ্েঁরযাল, গরযান, সুন্দররী ইর্যযাণ্র গযাহছর ঘন িন। ঠযাকুরযান, মযারলযা, ণি্্যযািররী 
ইর্যযাণ্ ন্রী, িযা�যা ন্রী, �যাল ও �যাণির ছিযাছণি। কযাহজই শুিু ডযাঙযাহর সুন্দরিন নে। এইসি ন্রীর �যাণি ও �যাল 
জগেলিযাহক িযাগ িযাগ কহর ণ্হেহছ। ন্রীর িযাণল জহম জহম অহনক বিরীপ মরণর েহেহছ। েযাণরণ্হক ন্রীর জল ণ্হে 
ণঘহর রযা�যা মযাণিই েল বিরীপ। হস�যাহন অহনক মযানুষ িযাস কহর। ন্রীর িযাহর ম্যযানহগ্যাি �হরহস্ট গযাহছর শ্যাসমূল উপর 
ণ্হক ওঠযা থযাহক। একণ্ন একিযা িযাঘ িরযা শ্জযােযাহর ঠযাকুরযান ও মযারলযা ন্রীহর সযাঁরযার কযািণছল। িুল কহর জগেল 
শ্িহি এই বিরীহপ এহস েযাণজর। িযাঘ এহস শ্্হ� এ�যাহন মযানুহষর িযাস। হস িলল, “ও িযািযা এহরযা জগেল নে, এ আণম 
করী িুল করলযাম? যযাই ণ�হর যযাই। রযারপর শ্্হ� একিযা গরু ্ণি ণ্হে িযাঁিযা। এমণনহরই ণ�হ্র জ্বযালযাে ণিকযার 
�ঁুজহর িযাঘ এ�যাহন এহস পহিহছ। রযাই শ্স শ্্ণর নযা কহর গরুিযাহক মযারল আর শ্�হর শুরু করল। গ্যামিযাসরীরযা শ্্�হর 
শ্পহে মিযাল েযাহর ণিন ণপণিহে িযাঘহক করল রযািযা। িযাঘ রযািযা শ্�হে ন্রীর িযাহর ণগহে শ্্হ� ন্রীহর িযািযা। িযাঘ জযাহন 
িযািযা মযাহন প্েুর কযা্যা। ওই কযা্যাে পযা ঢুহক শ্গহল মযানুহষরযা ওহক শ্মহর শ্�লহি। যণ্ও িযা ন্রীহর ঝযাঁপ শ্্ে িযািযার 
িযাহন শ্সযাজযা সমুহদ্ ণনহে শ্�লহি। র�ন শ্সযাজযা শ্্ৌহি িযান শ্�হরর পযাহি শ্ঝযাহপর জগেহল ণগহে শ্ঢযাহক। আর িহল 
আণম িুল কহর েহল এহসণছ শ্রযারযা মযারণি শ্কন? হরযারযাও শ্রযা ন্রীর িযাহর ম্যযানহগ্যাি জগেল কহর শ্রহ�ণছস, আণম 
িুঝি করী কহর? হকউ শ্কউ িলহছ ‘ি্যযািযাহক শ্মহর মযাণিহর পুহর শ্্’। আিযার শ্িণিরিযাগ শ্লযাক িহল ‘নযা ি্যযােযারযা িে 
শ্পহেহছ ওহক জগেহল শ্ছহি ণ্হর েহি’। হ�যান করযা েল িন ্�ররহক। িন ণিিযাহগর কম্রীরযা এহস জযােগযািযা জযাল 
ণ্হে ণঘহর ণ্হলন। িযাঘ িহে গযাহছ উহঠ শ্গল। রযাহক ঘুম পযািযাহর গুণল করযা েল। িযাঘ নরীহে পহি ঘুণমহে শ্গল। 
রযাহক �যাঁেযাে িহর জগেহল শ্ছহি শ্্ওেযা েল। �যাঁেযার মহি্য িযাহঘর সযাহথ শ্্ওেযা েল একিযা জ্যযান্ত ছযাগল। ছযাগল অহনক 
কযাঁ্ল। যযাহি নযা িহল ম্যযা ম্যযা মযা মযা করল। সিযাইহক িহলও শ্কযানও কযাজ েল নযা, কযারি ছযাগহলর কথযা শ্কউ শ্িযাহঝ 
নযা। িযাঘহক শ্ছহি শ্্ওেযা েল জগেহল। 

ণিক্ক মিযাই গল্পণি িলহিন। রযারপর ণিক্যাথ্রীরযা গল্পণিহক ণরনণি ্ৃহি্য শ্িহঙ শ্নহি। 

১ম ্ৃি্য- িযাঘ জগেহল ণিকযার �ুঁজহর �ুঁজহর ন্রীর িযাহর এহস পিহি। ও ্ূহর আর একিযা জগেহল শ্্�হর পযাহি। 
রযাই শ্স সযাঁরযার শ্্হি ন্রীহর। ওিযা আসহল জগেহল শ্ঘরযা গ্যাম ণছল। 

২ে ্ ৃি্য- নরুন জগেল শ্িহি িযাঘ িুল করল। রযাই শ্স ও�যাহন েযাণজর েল। একিু এণগহে এহস িযাঘ িুল িুঝহর পযাহর। 
ণ�হর শ্যহর ণগহেও গরু শ্মহর শ্�ল। মযানুষ রযািযা করল ন্রীহর িযাঁিযা শ্্হ� ণ�হর িযাঘ লুকযাহলযা শ্ঝযাহপ। 

৩ে ্ ৃি্য- গ্যামিযাসরীহ্র কথযা ও শ্কযালযােল িযাঘ শুনল। হসও রযার কথযা িলল। সরকযাণর অণ�হস শ্�যান েল। িন ণিিযাহগর 
কম্রীরযা এল। ছযাগল আনযা েল। ঘুম পযািযাহনযা েল িযাঘহক। ছযাগহলর সহগে সংলযাপ েল। ্ুজনহক জগেহল ণনহে যযাওেযা 
েল।

নযািকণি শ্িষ েহল এণনহে আহলযােনযা েহি ণিক্যাথ্রীহ্র মহি্য। জরীি ও প্যািরীজগহরর মহি্য শ্য পযারস্পণরক ণনি্ররযা 
রহেহছ, ণিক্যাথ্রীরযা রযা িুঝহর শ্পহরহছ ণকনযা ণিক্করযা রযা নজর রযা�হিন।   

 y কৃর্যযাণল- ১১/১
এই ণিষহে ণিশুপযাঠ্য সংগ্ে করযা ও শ্সগুণল ্ হল পিহর শ্্ওেযা এিং আহলযােনযা করহর শ্্ওেযা �ুি জরুণর। হরেণিকহক্ 
িযা ণি্্যযালহে এমন শ্কযানও গ্ন্যাগযার মরণর করহর পযারহল িযাল েে। ণিশুরযা সপ্তযাহে ্ ু -একিযা ণপণরেহড সংণলিষ্ট ণিষহের 
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ণিণিন্ন িই শ্্�হি, পিহি িযা পহি শ্িযানযাহি িনু্হ্র। প্হেযাজহন শ্কযানও শ্কযানও ণিশু ওই িইগুণল িযাণিহর পিযার 
জন্যও ণনহে শ্যহর পযাহর।  

কৃর্যযাণল- ১২ 
্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণলঃ  

জহল কুণমর ডযাঙযাে িযাঘ, এরই মযাহঝ মযানুহষর শ্িঁহে থযাকযার জন্য �যািযাহরর শ্�যাঁজ, সুন্দরিহনর মযানুষ ও পশুর সেযািস্যাহনর 
ছণি শ্্ণ�হে আহলযােনযা করযা শ্যহর পযাহর। িযাঘ আহছ িহলই শ্য জগেলিযা ণিহক আহছ এিং জগেলহক ণঘহর শ্য মযানুষ 
রযার জরীণিকযা সংগ্ে কহর রযা পণরষ্যার কহর ণ্হর েহি। 

কৃর্যযাণল- ১৩
এরপর ণিক্ক-ণিণক্কযারযা মূল পযাঠ্যযাংহির প্িযান প্িযান িব্দ ও িব্দগুচ্ছগুণলহক েযাহি্র মযাি্যহম ণিক্যাথ্রীহ্র উচ্যারি 
করহর শ্্হিন এিং প্ণরণি িব্দ ণনহে উ্যােরি ণ্হে রযাহ্র অহথ্যাদ্ধযাহর সযােযায্য করহিন। 

িব্দজযালঃ

ণিহষ, গরযান গযাছ, ্ূণর্, িূহলযা, ্ু্্যান্ত, সযাঁহকযা, েরিম্ব, িযামযা, সম্ভিনযা, ি্যযাক, গুজেহন, কযামহি, ণঝরণঝর, হগযাঁেযারু্ণম, 
পন্যা, ণত্রিূজ, �ণ্ড।

 y কৃর্যযাণল- ১৩/১ 
মূলর পযাঠ্যযাংহির কযাজঃ 

এিযার ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্র গল্পণিহক সেজ ও সংণক্প্ত কহর মরণর কহর ণিক্যাথ্রীহ্র পিহর শ্্হিন।  

সংণক্প্তসযারঃ 

আজ্যান িহন ণগহে মিু আনহর �ুিই িযালিযাহস। হপিপুহর নযাতিযা কহর শ্স েলল। িনযাই, আজ্যান কযাণ�ল ণরনজহন েলল। 
একজন েযা্র মুণি ণ্হে গযাহছ ওহঠ। মিুর েযাক কযাহি। আহরক জন লম্বযা িযাঁহির মযাথযাে মিযাল শ্জ্বহল শ্িযাঁেযা ণ্হে 
শ্মৌমযাণছ রযািযাে। রৃররীেজন িযামযা িহর থযাহক। িনযাই নযাণক মন্ত জযাহন। সহগে থযাহক একিযা কলণস। েযাক শ্িহঙ মিু 
শ্ঝহি কলণসহর িরযা েে। মিুর েযাক �ুঁজহর �ুঁজহর জগেহলর গিরীহর েহল যযাে রযারযা। িরীহরর শ্িষ। সুন্দরিহন গযাহছ 
গযাহছ নযানযা �ুল িহর। গরযান গযাহছ শ্ছযাহিযা শ্ছযাহিযা �ুহলর গন্। হমৌমযাণছর ্ল শ্নহে উহঠ। ওরযা ণরনজন েহলহছ। ণডণঙ 
ণনহে এহসহছ এপযাহি। একিযার পর একিযা শ্মৌেযাক িযাঙহছ। এইিযাহি েলহর েলহর িনযাই একিু আহগ েহল। িযা-েযাহর 
কযাহতি আর েি। মযাথযাে মিুর কলণস। হেযাঁেি �যাে। রহি েযাহর লযাণঠ আহছ িহল শ্িঁহে শ্গল। সযামহন ণছল একিযা ি্যযাক। 
শ্সণির সযামহনই গরযান গযাছ। রযাহর শ্মৌেযাক শ্্হ� িনযাই ণেৎকযার কহর উঠল আনহন্দ। রযারপরই িলল শ্স�যাহন মিু 
শ্নই। আজ্যান ণিশ্যাস করল নযা। এক রযাল কযা্যা ছুঁিল। েযাহকর শ্কযাহি ণগহে লযাগল। মিু শ্পল নযা। হমৌমযাণছর ্ল 
রযািযা করল। এণ্হক িনযাই ণকছুিযা এণগহে েহলহছ। সযামহন সরু �যা্। করী কহর ! এমন সমে িযাহঘর হুঙ্কযার। িযাঘ 
লযাণ�হে পিল িনযাইহক লক্্য কহর। িনযাই শ্য �যা্ণি পযার েণচ্ছল শ্স�যাহন ণছল একিযা রিলযা গযাছ। আজ্ন, কযাণ�ল 
িহে েুপ কহর শ্গল। িনযাইহক িরযার আহগই িযাহঘর মযাথযা ণগহে লযাগল রিলযা গযাহছ। উহল্ট ণগহে শ্স ণিহষহর ণগহে 
পিল। িনযাইহের মিু শ্গল পহি। িযাহঘর নযাহক মুহ� মিু লযাগহরই শ্স শ্�যাঁৎ শ্�যাঁৎ করহর লযাগল। ওরযা ণরনজন প্যাি 
ণনহে িযাঁেল।

 y কৃর্যযাণল- ১৩/২ 
এরপর ণিশুরযা সেজিযাহি সংণক্প্তসযারণি পিহর পযারহল ণিক্ক-ণিণক্কযারযা মূল পযাঠ্যণি পযাঠ করযাহিন। স্ব-পঠহনর 
মযাি্যহম যযাহর রযারযা গল্পণি অনুিযািন করহর পযাহর রযার শ্েষ্টযা করহিন। পহর িযাণক ণ্নগুণলহর ‘েযাহর-কলহম’ অংিণি 
করযাহিন।
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(৫)
মযাষ্টযার্যা 

এই পযাহঠ মযাষ্টযার্যা সূয্ শ্সহনর সম্পহক্ শ্িি ণকছু রথ্য শ্্ওেযা েহেহছ, রহেহছ রযাঁর েট্গ্যাম অস্তযাগযার লুণ্ঠহনর অহনক 
অজযানযা �ির। এই পযাঠণি শ্িহষ ণিক্যাথ্রীহ্র মহি্য ‘শ্্িহপ্ম’ ও ‘আত্মর্যযাগ’ ণনহে িযারিযা স্পষ্ট েহে উঠহি। রহি এই 
পযাঠণিহক ণিহলিষিরী ্ৃণষ্ট শ্থহক শ্্�যার সুহযযাগও ণিক্যাথ্রীহক ণ্হর েহি, যযাহর রযারযা শ্সকযাহলর শ্্িহপ্ম ও একযাহলর 
শ্্িহপ্হমর মহি্য মূলগর ্ৃণষ্টিগেরীর �যারযাকণি করহর পযাহর। হ্হির জন্য িযালিযাসযা ও গঠনমূলক ণেন্তযা সি যুহগই 
সমযান গুরুত্বপূি্। শুিু স্যান-কযাল-পযাত্র অনুসযাহর রযার অণিমু�ণির ি্ল ঘহি। আজহকর ণ্হন শ্্িহপ্ম ও স্বযাথ্র্যযাগ 
সম্পহক্ ণিশুর ্ৃণষ্টিগেরী সেজহিযাি্য কহর রুলহর েহি। এ�যাহন আরও একণি ণিষে �ুিই গুরুত্বপূি্ রযা েল, ি্যণক্তগর 
আ্ি্হিযাি। এই আ্ি্হিযাহির কযাঠযাহমযাণি (অথ্যাৎ শ্কযানও ণকছু িৃেতির স্বযাহথ্র জন্য ণনহজর কু্দ্রযাহক ণিসজ্ন শ্্ওেযার 
মযানণসকরযাহক) গঠন করহর এই পযাঠণিহক ি্যিেযার করযা যযাে। রযাই উপহরর ণিষেগুণল মযাথযাে শ্রহ� এ�যাহন ণরনণি 
উপিযািমূল ণেণনির করযা েহেহছ।

উপিযািমূলঃ 

(ক) হসকযাহলর শ্্িহপ্ম ও স্বযাথ্র্যযাগ সম্পহক্ ণিশুহ্র মহি্য রেদ্ধযাহিযাি ও সেমণম্রযা গহি শ্রযালযা। 

(�) একযাহলর শ্্িহপ্ম ও স্বযাথ্র্যযাহগর স্বরূপ শ্কমন েওেযা উণের রযা ণনহে িযারিযা। 

(গ) ণিশুহ্র ি্যণক্তগর আ্ি্হিযাি ও মযানুষ েওেযার সংকল্প গ্েহি নযানযান কম্সূণে। 

উপিযািমূলঃ শ্সকযাহলর শ্্িহপ্ম ও স্বযাথ্র্যযাগ সম্পহক্ ণিশুহ্র মহি্য রেদ্ধযাহিযাি ও সেমণম্রযা গহি শ্রযালযা।           

কৃর্যযাণল- ১ 
এণিষহে ণিশুহ্র সযােযাহয্য মযানস মযানণেত্র মরণর কহর একণি সম্ভযাি্য িব্দজযাল ণনম্যাি কহর ণনহর েহি। এ�যাহন সম্ভযাি্য 
িহব্দর রযাণলকযা শ্্ওেযা েল;

িব্দজযালঃ

সংগ্যামরী, লিযাই, লুঠেন, পরযািরীন, হ্িহপ্ম, ণিহদ্যাে, আ্ি্হিযাি, আত্মর্যযাগ, আত্মিণল্যান, প্ণরিযা্, অর্যযােযার, কযারযা 
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িরি, হজহল অিরুদ্ধ, ণমণছল, গুপ্ত সংগঠন, ণব্রণিি ণিহরযািরী, গিিণক্ত, স্বযািরীনরযা, আহন্দযালন, অণেংস, সণেংস, আিক, 
িযাররীণরক ণনয্যারন, পুণলণি রল্যাণি, হিযামযা, হগযালযাগুণল, অসেহযযাগ আহন্দযালন, আইন অমযান্য আহন্দযালন, �যাজনযা।   

 y কৃর্যযাণল- ১/১ 
শ্য ণিশুরযা িযালিযাহি পিহর পযাহর নযা রযাহ্র জন্য এক একণি উপিযািমূলহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি সেজ পযাঠ ণ্হর 
েহি। হস�যাহন িব্দজযাল মরণরর সমে উপহরর উণল্ণ�র িব্দ ও িব্দগুচ্ছহক যরিযা সম্ভি ি্যিেযার করহর েহি। পযাঠণি 
েহি েরুথ্ শ্রেণির উপহযযাগরী। িযাহক্য েযার-পযাঁেণির শ্িণি িব্দ থযাকহি নযা। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল;

সেজ পযাঠঃ

শ্্ি ণছল পরযািরীন। অহনহক সংগ্যামরী লিযাই করহর এহসণছল। এই লিযাই ণছল শ্িি কণঠন। ইংহরজরযা ণছল িণক্তিযালরী। 
পলযািরীর প্যান্তহর িযারররীেরযা পরযাণজর েল ইংহরজহ্র েযাহর। নযানযা ণ্ক শ্থহক রযারযা অর্যযােযার করহর শুরু করল। 
জণমহর নরীল েযাষ শুরু করল। কৃষহকরযা অন্য ণকছু েযাষ করহর পযারল নযা। সহগে েলল �যাজনযা ণনহে অর্যযােযার। শুিু এই 
ঘিনযাই নে, আরও ঘিনযা আহছ। ইংহরজরযা নযানযািযাহি অর্যযােযার েযালযার শ্্িিযাসরীর উপর। হ্িিযাসরী িযারিযার প্ণরিযা্ 
করর। ণিহ্ণি িত্রুহক পরযাতি করহর শ্্হির যুিসমযাজ আত্মিণল্যান ণ্ল। এইিযাহি নযানযা প্ণরিযা্, ণিহদ্যাে করহর 
করহর শ্্ি স্বযািরীন েল ১৯৪৭ সযাহল।  

 y কৃর্যযাণল- ১/২
অনুরূপিযাহি আরও কহেকণি সেজ পযাঠ মরণর কহর িি িি েরহ� “পঠন কযাড্” হরণর করহর েহি। ওই অংিগুণল 
রৃররীে  শ্রেণির পঠহনযাপহযযাগরী েহি। উপহরর কৃর্যযাণলর মরই রযা ি্যিেযার করহর েহি। 

 y কৃর্যযাণল- ১/৩ 
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মরযা আরও নরীহে, রহি মযানস মযানণেত্র শ্থহক উহঠ আসযা ণিশুর জযানযা অজযানযা িব্দগুণলহক 
িি কযাড্হিযাহড্ সযাণিহে ণ্হর েহি এিং ওই ণিশুহক িযা ণিশুহ্র ্লণিহক ণিহিষ নজর ণ্হে িব্দ উচ্যারহি অি্যতি 
করযাহর েহি। এহক্হত্র যুক্তিহি্র িব্দগুণলহক আলযা্যা েযাহি্ িরহর েহি। যুক্তিহি্ শ্কযান শ্কযান িি্ আহছ রযা শ্িহঙ 
শ্্ণ�হে ণ্হর েহি। সযাহথ সযাহথ ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্রহক প্যাসণগেকিযাহি িব্দ িযা িহব্দর অথ্ সরযাসণর নযা িহল ণ্হে 
আরও একিযার প্যাসণগেক পণরণস্ণর অনুযযােরী উ্যােরি ণ্হে রযাহ্র মহি্য সংণলিষ্ট িহব্দর শ্িযাি গহি রুলহর েহি। 
ণিশুরযা যযাহর ণনহজর শ্েষ্টযাে অহথ্যাদ্ধযাহরর আনন্দ পযাে রযার ি্যিস্যা করযার জন্য ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্র যহথষ্ট মিয্িরীল 
েহর েহি। 

 y কৃর্যযাণল-১/৪
্ু-একণ্হনর মহি্য িব্দগুণল রপ্ত েহল রযাহ্র কহেকণি সেজরর পযাঠ ণ্হর েহি। রযার মযান েহি রৃররীে শ্রেণির শ্িহষর 
ণ্হকর পযাহঠর মহরযা।  ণরন-েযারণি িব্দ সম্ণলর িযাক্য েহি। েণে্র িব্দ িযা িব্দগুণলহকও শ্স�যাহন প্হেযাগ করহর েহি। 

সেজরর পযাঠ (রৃররীে শ্রেণির উপহযযাগরী) 

িযারর পরযািরীন। ইংহরজ িযাসন েলহছ। হ্িিযাসরীর ওপর েলহছ নযানযা অর্যযােযার। ইংহরজরযা নযানযািযাহি অর্যযােযার করহছ। 
েট্গ্যাহমর ররুহিরযা প্ণরিযা্ শুরু করল। মযাষ্টযার্যা ণছহলন একজন আ্ি্িযান ণিক্ক। ণরণন ররুিহ্র পথ শ্্�যাহলন। 
িরীহর িরীহর ররুিরযা প্ণরিযাহ্ নযামল। ণিহদ্যাে শুরু েল। িযারহরর ণিণিন্ন জযােগযাে। লিযাইহের মহি্য ণ্হে িহু িছর 
শ্কহি শ্গল। হিহষ ১৯৪৭ সযাহলর ১৫ই আগস্ট শ্্ি স্বযািরীন েল। 

 y কৃর্যযাণল- ১/৫
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মরযা আরও নরীহে, রহি সেজরর পযাঠগুণলহক আরও সেজ করহর েহি। এর মযান েহি 
প্থম িযা ণবিররীে শ্রেণির মহরযা। ্ুণি িযা ণরনণি িব্দ ণনহে িযাক্য গঠন েহি। এইিযাহি কহেকণি সেজরর পযাঠ মরণর 
করহর েহি এিং আরও শ্িণি ণপণছহে পিযা ণিশুহ্র মহি্য প্হেযাগ করহর েহি। 



47

সেজরর পযাঠ (প্থম ও ণবিররীে শ্রেণির উপহযযাগরী)  

পরযািরীন ণছল িযারর। ্ুহিযা িছর শ্্হির মযানুষ লিযাই করল। িযারিযার অপমযাণনর েল। অিহিহষ ১৯৪৭-এর ১৫ই 
আগস্ট এল। িযাররিষ্ স্বযািরীনরযা শ্পল। এই স্বযািরীনরযা এমণন পযাওেযা যযােণন। কর মযানুষ শ্জল শ্�হিহছন। ণনের 
েহেহছন। অণিেযাহরর ণিকযার েহেহছন। হকউ লক্্য শ্থহক সহরণন। রযাই স্বযািরীনরযা এল।   

 y কৃর্যযাণল- ১/৬
ণিক্ক-ণিণক্কযারযা উিেহক্হত্রই অনুরূপ সেজরর পযাঠ মরণর করহিন এিং মযান অনুসযাহর এহক এহক পযাঠগুণল ণিশুহ্র 
মহি্য পযাঠ করযাহিন। স্ব-পঠনই শ্য এ�যাহন মূল কথযা শ্সিযা সি সমে মহন রযা�হর েহি। 

কৃর্যযাণল- ২ 
িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণলঃ    

ণিক্যাথ্রীরযা রযাহ্র ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্র সেহযযাণগরযাে এলযাকযাে শ্কযানও স্বযািরীনরযা সংগ্যামরীর পণরিযার থযাকহল রযাঁর িযাণি 
যযাহি। রযাঁর ছণি শ্্�হি এিং রযাঁর কৃণরহত্বর কথযা শুনহি। এি্যযাপযাহর শ্কযানও কযাণেনরী থযাকহল শ্সগুণলও শ্নযাি কহর 
আনহি। উক্ত স্বযািরীনরযা সংগ্যামরীর নযাম, রযাঁর কম্স্ল, সযােণসকরযার জন্য শ্কযানও প্ক শ্পহেহছন ণকনযা এইসি �ির 
আনহি। ণযণন শ্্হির মুণক্তর জন্য এমন মেযান কযাজ কহরহছন রযাঁর প্ণর যযাহর ণিশুর রেদ্ধযার িযাি জমেযাে রযার জন্য 
ণিক্ক-ণিণক্কযারযা আহলযােনযা করহিন এিং  প্হেযাজনমহরযা একণি সমরীক্যাপত্র মরণর কহর শ্নহিন। হরমন শ্কউ নযা 
থযাকহল, এমন শ্কযানও মযানুষহক �ুঁজহর েহি ণযণন স্বযািরীনরযা যুহগর গল্প িলহর পযাহরন। রযার কযাহছ শ্থহক ণিশুরযা 
স্বযািরীনরযার গল্প শুনহি।  

কৃর্যযাণল- ৩ 
সৃজনমূলক কযাজঃ

নযািকঃ শ্্হির প্ণর িযালিযাসযা
েণরত্রঃ-  ৬ জন সূত্রির, ৮ জন ণিপ্িরী, ১ জন শ্নরযাণজ, ১ জন পরযাকযা েযাহর শ্মহে 

১ম ্ৃি্যঃ- (গযান গযাইহর গযাইহর সূত্রিহরর প্হিি) 

  গযান শ্কযারযাস (সংগ্ে শ্থহক)- 

  হিযাহনযাণন নযাম িরীর কু্ণ্রযাম, হমণ্নরীপুহরর শ্ছহল 

  শ্্হির জন্য জরীিন ণ্হে আগুন শ্গল শ্জ্বহল 

  শ্্িহপ্হমর শ্সই শ্স আগুন, ররুি মহন জ্বলল ণবিগুি

  লক্ কু্ণ্রযাম এণগহে এল শ্সই আগুহন জ্বহল 

  শ্িযাহনযাণন নযাম- িরীর কু্ণ্রযাম শ্মণ্নরীপুহরর শ্ছহল। (সংণক্প্ত) 

  (গযাইহর গযাইহর প্স্যান) (কযাহলযা ওিনযা মুহ� ণিপ্িরীহ্র প্হিি)

  [ণিপ্িরীহ্র শ্কযারযাস- িহন্দ মযাররম, িহন্দ মযাররম (েযার ্ ুহিযা ণপছহন শ্জযািযা মযাথযািযা উেুঁ। সযাণরিদ্ধিযাহি) 

  ‘িহন্দ মযাররম’ িলহর িলহর প্স্যান] 

২ে ্ৃি্যঃ- [ণিপ্িরীহ্র প্হিি] ক্ম ক্ম িযািযাহে যযা, �ুণি শ্ক গরীর গযাহে যযা, ইহে ণজহন্দগরী ে্যযাে শ্কৌমণক  
  --------
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  [প্হেযাজহন প্হর্যহক রযাহ্র সংলযাপ িযাণিহে ণনহর পযারহি]  

১মঃ-  ণিনে, িযা্ল, ্রীহনি মযারযা শ্গল। 

২েঃ-  মযাষ্টযার্যা সূয্ শ্সন, ণরণনও মযারযা শ্গহলন। 

৩েঃ-  মযারযা শ্গহলন, িযাঘযা যররীন, েযাে্যার আণল, ওেযাণরি আণল       

৪থ্ঃ–  প্যাি ণ্হলন মযারণগেনরী েযাজরযা, অরুিযা আস� আণল, হিগম েজরর। 

৫মঃ-  রক্ত, রক্ত েযাণরণ্হক শুিু রক্তই িহে শ্গল। (ওই ণমউণজহকর সহগে শ্নরযাণজর প্হিি)

শ্নরযাণজঃ- হে আমযার িযাররিযাসরী, ‘হরযামযারযা আমযাহক রক্ত ্যাও আণম শ্রযামযাহ্র স্বযািরীনরযা শ্্ি, ণ্ল্রী েল’  
  (স্ট্যযােু) 

৬ষ্ঃ-  রক্ত িইহছ েযাণরণ্হক। 

৭মঃ-  রক্ত িইহছ েযাণরণ্হক। 

৮মঃ-  ণিপ্িরী িনু্রযা কযারযাগযাহর রহেহছ িরযাণিক। 

৯মঃ-  কর মযাহের শ্কযাল �যাঁকযা।

১০মঃ-  পণরিযার পণরজহনরযা একযা 

১১রমঃ-  পথ শ্েহে শ্ছহল শ্মহে। 

১২রমঃ-  ক�ন িযািযা আসহি ণ�হর।

১৩রমঃ-  অহনক রহক্তর ণিণনমহে অিহিহষ ১৯৪৭ সযাল ১৫ই আগস্ট, িযাররমযারযা স্বযািরীন েহলন (িলহর  
  থযাকহি। পরযাকযা েযাহর একণি শ্মহে প্হিি করহি) 

শ্্যাগযানঃ-  িহন্দ মযাররম 

শ্কযারযাসঃ- (পরযাকযা েযাহর শ্মহেণিহক িরীহর িরীহর উপহর রুলহি) িহন্দ মযাররম 

শ্মহেণিঃ-  ১৫ই আগস্ট 

শ্কযারযাসঃ- পযালন করুন 

শ্মহেণিঃ-  মযাষ্টযার্যা সূয্ শ্সন। 

শ্কযারযাসঃ- অমর রহে, অমর রহে। (িলহর িলহর প্স্যান) 

পহর নযািকণি ণনহে ণিক্ক-ণিণক্কযারযা ণিক্যাথ্রীহ্র সযাহথ আহলযােনযা করহি। ণিক্যাথ্রীরযা জযানহি স্বযািরীনরযা সংগ্যামরীহ্র 
স্বযাথ্র্যযাহগর পহর করীিযাহি স্বযািরীনরযা এহসহছ। এই স্বযািরীনরযাহক আমযাহ্র রক্যা করহর েহি।      

শ্কযারযাসঃ- িযাই িযাই 

শ্মহেণিঃ-  িহন্দমযাররম 

শ্কযারযাসঃ- িহন্দমযাররম  

 y কৃর্যযাণল- ৩/১
এণনহে ছণি আঁকযা, জযাররীে পরযাকযা মরণর ইর্যযাণ্ করহর পযাহর। প্হেযাজহন প্যাকৃণরক রং মরণর কহর রযারযা ছণি আঁকহি। 

 y কৃর্যযাণল- ৩/২ 
এই ণিষহে ণিশুপযাঠ্য সংগ্ে করযা এিং শ্সগুণল ্হল পিহর শ্্ওেযা এিং আহলযােনযা করহর শ্্ওেযা। হরেণিকহক্ িযা 
ণি্্যযালহে এমন শ্কযাহনযা গ্ন্যাগযার মরণর করহর পযারহল িযাল েে। 
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কৃর্যযাণল- ৪ 
্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণলঃ  

ইউণিউি শ্থহক িযারহরর স্বযািরীনরযার লিযাই সম্পণক্র সংণক্প্ত রথ্য ডযাউনহলযাড কহর ণিশুহ্র িযারহরর স্বযািরীনরযার 
লিযাই সম্বহন্ অিণের করহিন। হনপথ্য কঠে প্্যান করযার সমে শ্্হির জন্য স্বযািরীনরযা সংগ্যামরীহ্র স্বযাথ্র্যযাগ এিং 
প্যাির্যযাগহক িি কহর শ্্�যাহর েহি, যযাহর রযারযা এিযা শ্িযাহঝ শ্য আমরযা এযুহগ শ্য স্বযািরীনিযাহি িযাস করণছ রযার শ্পছহন 
রযাঁহ্র অি্যান অপণরসরীম।      

উপিযািমূলঃ একযাহলর শ্্িহপ্ম ও স্বযাথ্র্যযাহগর স্বরূপ শ্কমন েওেযা উণের রযা ণনহে িযারিযা।

কৃর্যযাণল- ৫ 
এণিষহে ণিশুহ্র সযােযাহয্য মযানস মযানণেত্র মরণর কহর একণি সম্ভযাি্য িব্দজযাল ণনম্যাি কহর ণনহর েহি। এ�যাহন সম্ভযাি্য 
িহব্দর রযাণলকযা শ্্ওেযা েল;

িব্দজযালঃ

শ্্িহপ্ম, হ্িহক িযাহলযািযাসযা, হ্হির মযাণি, কষ্ট, লযাঞ্নযা, অপমযান, অসুণিিযা, হ্হির শ্সিযা, হ্িিযাসরীর জন্য কযাজ, 
শ্সনযািযাণেনরী, রযাহ্র ণনদ্যােরীন প্েরযা, জনপ্ণরণনণি, ডযাক্তযার, নযাস্, জরীিহনর ঝুঁণক ণনহে কযাজ, ণিক্ক, সৎিযাহি কযাজ 
করযা, ণনষ্যা সেকযাহর কযাজ, ঝঁুণক ণনহে অহন্যর জন্য কযাজ, আপৎকযালরীন পণরহষিযা, পুণলি, িযাণন্ত রক্যা, রক্ত্যান, িনসৃজন, 
গণরহির পযাহি ্যাঁিযাহনযা, সমযাহজ শ্সিযামূলক কযাজ করযা।     

 y কৃর্যযাণল- ৫/১
শ্য ণিশুরযা িযালিযাহি পিহর পযাহর নযা রযাহ্র জন্য এক একণি উপিযািমূলহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি সেজ পযাঠ ণ্হর 
েহি। হস�যাহন িব্দজযাল মরণরর সমে উপহরর উণল্ণ�র িব্দ ও িব্দগুচ্ছহক যরিযা সম্ভি ি্যিেযার করহর েহি। পযাঠণি 
েহি রৃররীে শ্রেণির উপহযযাগরী। িযাহক্য েযার-পযাঁেণির শ্িণি িব্দ থযাকহি নযা। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল; 

সেজ পযাঠঃ

ণিেযাহরর গেযার একণি গ্যাহম িযাস করর ্িরথ মযাণঝ। গ্যামণি পযােযাহি শ্ঘরযা। িেহর শ্যহর েহল ৫৫ ণকহলযাণমিযার পথ 
ঘুহর শ্যহর েে। গ্যাহমর শ্িণিরিযাগ শ্লযাক �ুি গণরি। রযাহ্র সুণিিযা-অসুণিিযা ণনহে শ্্হির শ্নরযা, মন্তরীরযা িি একিযা 
মযাথযা ঘযামযাহরন নযা। �হল ণিনযা ণেণকৎসযাে মযানুষ মহর শ্যর। রযার সহগে ণছল শ্�হর নযা পযাওেযার কষ্ট।  

্িরহথর স্তরী �যাল্গুনরী প্ণরণ্ন অহনক পথ শ্েঁহি পযােযাি ঘুহর ্ িরথহক �যািযার ণ্হর শ্যর। ণনহষি শ্িযাহনণন। গরমকযাল। 
প্�র সূহয্র রযাপ। ্িরথ অহপক্যা করহছ; রিু �যাল্গুনরীর শ্্�যা শ্নই। ণেন্তযা শুরু েল। শুিু ্িরহথর নে, েযারপযাহির 
শ্েনযা মযানুষরযাও িযািহর শুরু করল। ্িরথ থযাকহর নযা শ্পহর শ্্�হর শ্গল। হিি ণকছু্ূর এণগহে শ্গল। েঠযাৎ শ্্�ল 
�যাল্গুনরী পহি আহছ।  পযােযাহি উঠহর ণগহে পযা ণপছহল পহি শ্গহছ �যাল্গুনরী। গরুর গযাণিহর রক্তমযা�যা �যাল্গুনরীহক রুহল 
ণনল। পযােযাি ঘুহর ৭০ ণকহলযাণমিযার ্ূহর েযাসপযারযাল। ও�যাহন রযাহক ণনহে শ্গল। পহথই �যাল্গুণন মযারযা যযান। মহনর কষ্ট, 
রযাগ সি ণগহে পিল ণগহে পযােযাহির উপর। ছযাগল শ্িহে িযািল, েযারুণি ণকনল আর পযােযাি কযািহর লযাগল। কযািহর 
কযািহর অহনক িছর পযার েহে শ্গল। ১৯৮২ সযাহল ওই অঞ্চহল েঠযাৎই প্িল িৃণষ্টপযার েল। এহর পযাথর ণেহর পথ 
শ্্�যা শ্গল। গ্যামিযাসরীরযা উল্ণসর েল। সিযাই েযার লযাগযাল। পযােযাহির শ্িরর ণ্হে পথ মরণর েল। পযােযাহির ওপযাহর 
যযাওেযা সেজ েে। এই পণররেহম শ্গযািযা গ্যাহমর মযানুহষর জরীিহন আহস নরুন আহলযা। 

 y কৃর্যযাণল- ৫/২
অনুরূপিযাহি আরও কহেকণি সেজ পযাঠ মরণর কহর িি িি েরহ� “পঠন কযাড্” হরণর করহর েহি। ওই অংিগুণল 
রৃররীে শ্রেণির পঠহনযাপহযযাগরী েহি। উপহরর কৃর্যযাণলর মরই রযা ি্যিেযার করহর েহি। 

 y কৃর্যযাণল- ৫/৩ 



50 

যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মরযা আরও নরীহে, রহি মযানস মযানণেত্র শ্থহক উহঠ আসযা ণিশুর জযানযা অজযানযা িব্দগুণলহক 
িি কযাড্হিযাহড্ সযাণিহে ণ্হর েহি এিং ওই ণিশুহক িযা ণিশুহ্র ্লণিহক ণিহিষ নজর ণ্হে িব্দ উচ্যারহি অি্যতি 
করযাহর েহি। এহক্হত্র যুক্তিহি্র িব্দগুণলহক আলযা্যা েযাহি্  িরহর েহি। যুক্তিহি্ শ্কযান শ্কযান িি্ আহছ রযা শ্িহঙ 
শ্্ণ�হে ণ্হর েহি। সযাহথ সযাহথ ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্রহক প্যাসণগেকিযাহি িব্দ িযা িহব্দর অথ্ সরযাসণর নযা িহল ণ্হে 
আরও একিযার প্যাসণগেক পণরণস্ণর অনুযযােরী উ্যােরি ণ্হে রযাহ্র মহি্য সংণলিষ্ট িহব্দর শ্িযাি গহি রুলহর েহি। 
ণিশুরযা যযাহর ণনহজর শ্েষ্টযাে অহথ্যাদ্ধযাহরর আনন্দ পযাে রযার ি্যিস্যা করযার জন্য ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্র যহথষ্ট মিয্িরীল 
েহর েহি। 

 y কৃর্যযাণল- ৫/৪ 
্ু-একণ্হনর মহি্য িব্দগুণল রপ্ত েহল রযাহ্র কহেকণি সেজরর পযাঠ ণ্হর েহি। রযার মযান েহি রৃররীে শ্রেণির শ্িহষর 
ণ্হকর পযাহঠর মহরযা।  ণরন-েযারণি িব্দ সম্ণলর িযাক্য েহি। েণে্র িব্দ িযা িব্দগুণলহকও শ্স�যাহন প্হেযাগ করহর েহি। 

সেজরর পযাঠঃ 

্িরথ মযাণঝ ও রযার শ্িৌ �যাল্গুনরী। থযাকর এক গযাঁহে। ণিেযাহরর গযাঁ। পযােযাহি শ্ঘরযা ণছল। িেহর শ্যহর পযােযাি িপকযাহর 
ের। নে পযােযাি ঘুহর শ্যহর ের। মযানুষরযা কযাহজ শ্যর পযােযাি শ্পণরহে। ্িরথও রযাই শ্যর। �যাল্গুনরীও প্ণরণ্ন �যািযার 
ণনহে শ্যর। একণ্ন এল নযা। ্িরহথর ণেন্তযা শুরু েল। পহথ ণিপহ্র কথযা শ্িহি ছুহি এল। হ্�ল পযােযাণি পহথ 
পহি রহেহছ। �যাল্গুনরীহক িযাঁেযাহনযার শ্েষ্টযা করল। রযাহক েযাসপযারযাহল ণনহে শ্গল। গযাঁহে শ্কযানও েযাসপযারযাল শ্নই। গরুর 
গযাণি কহর ণনহে শ্গল। পহথ �যাল্গুনরীর মৃরু্য েল। রযাহগ, ্ুঃহ� ্িরথ িযািল ণনল। পযােযাি িযাঙহর শুরু করল। অহনক 
িছর পর পযােযাি শ্কহি রযাতিযা েল।   

 y কৃর্যযাণল- ৫/৫ 
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মরযা আরও নরীহে, রহি সেজরর পযাঠগুণলহক আরও সেজ করহর েহি। এর মযান েহি 
প্থম শ্রেণির মহরযা। ্ুণি িযা ণরনণি িব্দ ণনহে িযাক্য গঠন েহি। এইিযাহি কহেকণি সেজরর পযাঠ মরণর করহর েহি 
এিং আরও শ্িণি ণপণছহে পিযা ণিশুহ্র মহি্য প্হেযাগ করহর েহি। 

সেজরর পযাঠ (প্থম ও ণবিররীে শ্রেণির উপহযযাগরী)

্িরথ গণরি। হেঁহি কযাহজ যযাে। পযােযাহির পথ শ্পণরহে। ্িরহথর িউ �যাল্গুনরী। �যািযার ণনহে যযাে। �ুি অসুণিিযা েে। 
একণ্ন �যাল্গুনরী পহি শ্গল। ্িরথ েযাসপযারযাহল ণনহে েলল। পহথ িউ মযারযা শ্গল। ্িরহথর রযাগ েল। িযািল ণনল। 
গযাঁইণর ণনল। পযােযাি কযািহর লযাগল। পযােযাি িযাঙল। রযাতিযা িযানযাল। অহনক িছর লযাগল। রিু করল।  

 y কৃর্যযাণল- ৫/৬
ণিক্ক-ণিণক্কযারযা উিেহক্হত্রই অনুরূপ সেজরর পযাঠ মরণর করহিন এিং মযান অনুসযাহর এহক এহক পযাঠগুণল ণিশুহ্র 
মহি্য পযাঠ করযাহিন। স্ব-পঠনই এ�যাহন মূল কথযা শ্সিযা সি সমে মহন রযা�হর েহি। 

কৃর্যযাণল- ৬
ণিক্যাথ্রীরযা ২ নম্বর কৃর্যযাণলর মহরযা এ�যাহনও ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্র সযােযায্য ণনহে শ্কযানও একজন এমন ি্যণক্তর িযাণি 
যযাহি, ণযণন শ্্ি ও সমযাহজর শ্সিযাে িি শ্কযানও অথ্্যান কহরহছন িযা ণি্্যযালে মরণর কহর ণ্হেহছন িযা ্ুঃস্হ্র 
জন্য সযােযায্য কহরহছন িযা শ্সনযািযাণেনরীহর শ্যযাগ্যান কহরহছন। েেহরযা ণরণন আপৎকযালরীন সমহে লিযাই কহরহছন িযা 
িন্যযা মেযামযাররীহর আত্মর্যযাগ কহর আহর্র শ্সিযাে এণগহে এহসহছন। ণিক্যাথ্রীরযা রযাঁর নযাম, হসিযা, কম্, হসিযাকহম্র স্যান 
এিং এই কযাজ করযার �হল রযাঁর শ্কমন শ্লহগহছ এসম্পহক্ কযাণেনরী শুনহি এিং সংহক্হপ ণলণপিদ্ধ করহি। হিহষ 
ওই সমযাজহসিরীর প্ণর এিং শ্সিযাকহম্র প্ণর যযাহর ণিশুহ্র রেদ্ধযাহিযাি জমেযাে এিং অনুকরহির ইচ্ছযা মরণর েে 
শ্সণ্হক লক্্য শ্রহ� ণিক্ক-ণিণক্কযারযা ণিক্যাথ্রীহ্রহক ণনহজহ্র মহি্য আহলযােনযা েযালযাহর িলহিন। 
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কৃর্যযাণল- ৭ 
এহসযা গল্প পণি, শুণন ও নযািক মরণর কণরঃ 

গল্পঃ িিমযা 

একণি গযাঁহে অহনকগুণল পযািযা আহছ। রযার মহি্য একণি পযািযা শ্মযািল পযািযা। এর পযাহি একণি গণরি পযািযা। ্ যাসপযািযা। 
গণরি পযািযাে সিযার ণনজস্ব ণিহি। ণকন্তু শ্লযাহক শ্�হি �যাে শ্মযািলহ্র িযাণিগুণলহর। ্যাসপযািযাে মযানুহষর ণকছুই শ্নই 
শ্মযািলহ্র ্ েযাে থযাহক। এিযাহিই শ্িঁহে থযাহক রযারযা। এই ্ ুই পযািযার িযাচ্যারযাই শ্ল�যাপিযা কহরনযা। ্ যাসপযািযাে শ্ছহলরযা 
্ু’হিলযা শ্পি িহর শ্�হরও পযাে নযা। হমযািল পযািযার িিমযা অল্প শ্ল�যাপিযা জযাহনন। হিযার শ্থহক িউমযাহ্র সংসযাহর 
পণররেম কহরন। সিযাই ্ুপুহর ণিরেযাম শ্নে। িিমযা র�ন ওই িযাচ্যাহ্র শ্ল�যাপিযা শ্ি�যাে। র�ন শ্মযািল পযািযার সি 
ণিশুরযাও আহস। ওনযার ণনহজর নযাম সিযাই িুহলহছ। উণন েহে উহঠহছন িিমযা। সিযার প্যাি। িি্পণরেে, আ্ি্ণলণপ 
আর িযারযাপযার। ণনহজর পণরিযাহরর শ্মহেরযা ণিণক্রযা। রযারযা সিযাই ি্যগে কহর েযাহসন। িহলন অল্পণি্্যযা িেঙ্কররী। িিমযার 
রযাহর শ্কযানও ্ুঃ� শ্নই। কযারি ণরণন শ্কযানও পযাণররেণমক শ্নন নযা। পিযাহর িযাল লযাহগ। ণিশুহ্র সযাহথ সুন্দর সমে 
কযাহি রযার। রযাই ণরণন ণিনযা পেসযাে পিযান। ণিণনমহে পযান ণিশুহ্র িযালিযাসযা। িিমযা িহলন ‘আণম শ্যিুকু জযাণন শ্সিুকু 
শ্্ি। রযাহর আমযার িযািহি মি কমহি নযা’।  প্যাথণমক ণিক্যা শ্পহে ণিশুরযা এ�ন িি েহেহছ। হকউ শ্কউ  েযাইসু্হল; 
শ্কউ িযা কহলহজ। ্যাসপযািযার অহনক শ্মহেরযাও িি েল। হকউ মযাষ্টযার, হকউ ডযাক্তযার, আিযার শ্কউ পুণলি েল। িিমযা 
আজ আমযাহ্র মহি্য শ্নই। ণকন্তু িিমযার শ্ল�যা একণি ছিযা আহছ। িিমযা ছিযা ণল�হরন। 

শ্য শ্মহেণি কযাগজ কুিযাে িতিযা কযাঁহি, 
শ্য শ্ছহলিযা কযাজু ছযািযাে কণে েযাহর, 

এমন অহনক কযাহজ আজও ি্যতি যযারযা,
যযাহ্র েযাহর এ�নও শ্নই িইণি িরযা। 
এহসযা রযাহ্র সযাহথ ণমহল িনু্ গণি,
যণ্ েযাহর িই �যারযাণি ণ্হর পযাণর। 
যযাহি রযারযাও সু্হলহর ণল�হি অ আ,

ণনহজর নযাম ণল�হি, পিহি কযাকযা, মযামযা িযািযা। 
ছিযার মহরযা কযাজণি যণ্ করহর পযার। 
্হির মযাহঝ রুণমও েহি সিযার িি।  

গল্পণিহক কহেকণি ্ৃহি্য িযাগ কহর ণনহে অন্তণন্ণের িযার্যা ণনহে আহলযােনযা করহি। রযারপর ণনহজহ্র সংলযাপ মরণর 
কহর নযািহক অণিনে করহিন। 

 y কৃর্যযাণল- ৭/১
৫/১ নম্বর কৃর্যযাণলহর িণি্র গল্পণি পযাঠ েহে শ্গহল ওই গল্পণিহকও নযািহক রূপযান্তণরপ কহর করযা যযাে।  

 y কৃর্যযাণল- ৭/২
এই িরহনর ণিণিন্ন ঘিনযা ণনহে ণিশুরযা গল্প িলযািণল করহর পযাহর। পণরিযার শ্থহক এমন অহনক মযানুহষর স্বযাথ্র্যযাহগর 
কযাণেনরী শ্জহন এহস এহক অপরহক রযাহ্র গল্প িলযািণল করহর পযাহর।  

 y কৃর্যযাণল- ৭/৩ 
এই ণিষহে ণিশুপযাঠ্য সংগ্ে করযা এিং শ্সগুণল ্হল পিহর শ্্ওেযা এিং আহলযােনযা করহর শ্্ওেযা। হরেণিকহক্ িযা 
ণি্্যযালহে এমন শ্কযানও গ্ন্যাগযার মরণর করহর পযারহল িযাল েে। 
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কৃর্যযাণল- ৮ 
্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণলঃ    

ইউণিউহির এমন অহনক মযানুহষর জরীিন্ত কযাণেনরী পযাওেযা যযাে যযাহ্র আত্মযার্যযাগ নযা েহল শ্কযানও িি কযাজ ের নযা। 
শ্যমন িরুন, িেঙ্কর ঝি িযা িন্যযাে ক্ণরগ্তি মযানুহষর পযাহি শ্থহক শ্কযানও মযানুষ রযাহ্রহক সি্স্ব ণিণলহে ণ্হে রযাহ্র 
জন্য কযাজ করহছন িযা কহরযানযা িযাইরযাহসর আক্রমহির মুহ� ্ যাঁণিহে শ্কযানও ডযাক্তযার িযা নযাস্ ণ্নরযার শ্সিযা ণ্হচ্ছ অথে 
রযাহ্র ণনহজহ্র পণরিযাহর িরীষি সংকি। এমন শ্কযানও কযাণেনরীহক শ্কন্দ্র কহর ্ ৃি্য-রেযাি্য ক্রীপ মরণর ণিশুহ্র শ্্�যাহনযা 
শ্যহর পযাহর এিং এই আত্মর্যযাহগর মযােযাত্ম শ্িযাঝযাহনযা শ্যহর পযাহর।   

উপিযািমূলঃ

ণিশুহ্র ি্যণক্তগর আ্ি্হিযাি ও মযানুষ েওেযার সংকল্প গ্েহি গৃেরীর নযানযান কম্সূণে। 

কৃর্যযাণল- ৯
এণিষহে ণিশুহ্র সযােযাহয্য মযানস মযানণেত্র মরণর কহর একণি সম্ভযাি্য িব্দজযাল ণনম্যাি কহর ণনহর েহি। এ�যাহন সম্ভযাি্য 
িহব্দর রযাণলকযা শ্্ওেযা েল;

িব্দজযালঃ

সংকল্প, ণিশ্যাস, িযাষযা, রযাষ্ট্রিযাষযা, মহনর িণক্ত, স্বপ্, আ্ি্হিযাি, মযানুষ েওেযার সংকল্প, ্ৃঢ়রযা, আহন্দযালন, ণিশ্যাহস 
অণিেল থযাকযা, সিযাইহক িযালিযাসযা, হ্হির জন্য কযাজ করযা, মনরীষরী, মেযাপুরুষ, প্িম্য ি্যণক্ত, কম্সূণে, আত্মিণল্যান, 
ণনঃস্বযাথ্ কযাজ, মিরিরীে, হযযাগ্য।   

 y কৃর্যযাণল- ৯/১
শ্য ণিশুরযা িযালিযাহি পিহর পযাহর নযা রযাহ্র জন্য এক একণি উপিযািমূলহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি সেজ পযাঠ ণ্হর 
েহি। হস�যাহন িব্দজযাল মরণরর সমে উপহরর উণল্ণ�র িব্দ ও িব্দগুচ্ছহক যরিযা সম্ভি ি্যিেযার করহর েহি। পযাঠণি 
েহি রৃররীে শ্রেণির উপহযযাগরী। িযাহক্য েযার-পযাঁেণির শ্িণি িব্দ থযাকহি নযা। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল; 

সেজ পযাঠঃ   

সংকহল্প অিুি ণছল পূি্িহগের অহনক মযানুষ। পযাণকতিযান আহ্ি জযাণর করল উ্্ুহক জযাররীে িযাষযা করহরই েহি, ররুহিরযা 
সংকল্প করল িযাংলযা িযাষযাহক িযাঁেযাহরই েহি। সংকহল্প অিুি থযাকল। ১৯৫২ সযাহল ২১ শ্ি শ্�ব্রুেযাণর অহনক লিযাই 
েল। িযাংলযা িযাষযার পহক্ রযারযা ণমণছল করল। পযাণকতিযাহনর �যান শ্সনযারযা গুণল েযালযাল। িরকর, রণ�করযা মযারযা শ্গল। 
আজহকর িযাংলযাহ্হি িযাংলযা িযাষযাই িযাঙযাণলরযা রযাষ্ট্রিযাষযা। এই জন্য যযারযা প্যাি ণ্ল রযাঁরযা মেৎ। রযাহ্র আ্ি্ অনুসরি 
করযা যযাে। ২১ শ্ি শ্�ব্রুেযাণর রযাই আন্তজ্যাণরক িযাষযা ণ্িস। এিছর আমরযাও ণমণছল করি। েযাহর প্্যযাকযাড্ শ্নি। 
শ্�সু্টন শ্নি। িযাংলযা িযাষযাহক িযাঁেযাহরই েহি। ওিযা আমযাহ্র মযারৃিযাষযা। সিযাই িযাংলযাে কথযা িলি। অথে ণেণন্দহর যযারযা 
কথযা িহল রযাহ্র মযারৃিযাষযা ণেণন্দ, রযাহ্রও রেদ্ধযা করি। রযারযা জযাহর ণনহজহ্র িযাষযাে কথযা িলহর পযাহর রযারজন্য 
সযােযায্য করি। এই আ্ি্হক রুহল িরি।   

 y কৃর্যযাণল- ৯/২ 
অনুরূপিযাহি আরও কহেকণি সেজ পযাঠ মরণর কহর িি িি েরহ� “পঠন কযাড্” হরণর করহর েহি। ওই অংিগুণল 
রৃররীে  শ্রেণির পঠহনযাপহযযাগরী েহি। উপহরর কৃর্যযাণলর মরই রযা ি্যিেযার করহর েহি। 

 y কৃর্যযাণল- ৯/৩
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মরযা আরও নরীহে, রহি মযানস মযানণেত্র শ্থহক উহঠ আসযা ণিশুর জযানযা অজযানযা িব্দগুণলহক 
িি কযাড্হিযাহড্ সযাণিহে ণ্হর েহি এিং ওই ণিশুহক িযা ণিশুহ্র ্লণিহক ণিহিষ নজর ণ্হে িব্দ উচ্যারহি অি্যতি 
করযাহর েহি। এহক্হত্র যুক্তিহি্র িব্দগুণলহক আলযা্যা েযাহি্  িরহর েহি। যুক্তিহি্ শ্কযান শ্কযান িি্ আহছ রযা শ্িহঙ 
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শ্্ণ�হে ণ্হর েহি। সযাহথ সযাহথ ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্রহক প্যাসণগেকিযাহি িব্দ িযা িহব্দর অথ্ সরযাসণর নযা িহল ণ্হে 
আরও একিযার প্যাসণগেক পণরণস্ণর অনুযযােরী উ্যােরি ণ্হে রযাহ্র মহি্য সংণলিষ্ট িহব্দর শ্িযাি গহি রুলহর েহি। 
ণিশুরযা যযাহর ণনহজর শ্েষ্টযাে অহথ্যাদ্ধযাহরর আনন্দ পযাে রযার ি্যিস্যা করযার জন্য ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্র যহথষ্ট মিয্িরীল 
েহর েহি। 

 y কৃর্যযাণল- ৯/৪
্ু-একণ্হনর মহি্য িব্দগুণল রপ্ত েহল রযাহ্র কহেকণি সেজরর পযাঠ ণ্হর েহি। রযার মযান েহি রৃররীে শ্রেণির শ্িহষর 
ণ্হকর পযাহঠর মহরযা।  ণরন-েযারণি িব্দ সম্ণলর িযাক্য েহি। েণে্র িব্দ িযা িব্দগুণলহকও শ্স�যাহন প্হেযাগ করহর েহি। 

সেজরর পযাঠ (রৃররীে শ্রেণির উপহযযাগরী) 

যুিকহ্র কযাহছ শ্নরযাণজ প্যারঃমিরিরীে। ণরণন শ্্ণ�হেণছহলন আ্ি্হিযাি করী। হ্হির জহন্য েযাকণর শ্ছহিণছহলন। িযাণি 
শ্ছহি ণিহ্হি পযাণলহেণছহলন। হস�যাহন ণনহজর শ্সনযািযাণেনরী মরণর করহলন। িযারহরর পূি্ণ্হক েযানযা ণ্হলন। ণরণন 
ণিশ্যাহস অণিেল ণছহলন। হ্ি স্বযািরীন েহেণছল। রযাঁর আ্ি্ ও মহনর িণক্ত মিরিরীে। আমযাহ্র জরীিহনও আ্ি্ গিহর 
েহি। হ্ি গিযার আ্ি্। হ্হির িযাল, মযাহন সিযার িযাল। হ্হির মযানুহষর ্ুঃহ� ্ুঃ�রী শ্িযাি েওেযা। হ্হি এ�নও 
ণনরক্র আহছ, গণরি আহছ, িি েহে রযা ্ূর করি। আণ্িযাসরীরযা আরও ণপণছহে। এ�নও মযানুষ রযাহ্র শ্ছযািিযাহি, 
ঘৃিযা কহর। রযাহ্রহক এণগহে ণনহে আসি। 

 y কৃর্যযাণল- ৯/৫ 
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মরযা আরও নরীহে, রহি সেজরর পযাঠগুণলহক আরও সেজ করহর েহি। এর মযান েহি 
প্থম শ্রেণির মহরযা। ্ুণি িযা ণরনণি িব্দ ণনহে িযাক্য গঠন েহি। এইিযাহি কহেকণি সেজরর পযাঠ মরণর করহর েহি 
এিং আরও শ্িণি ণপণছহে পিযা ণিশুহ্র মহি্য প্হেযাগ করহর েহি। 

সেজরর পযাঠ (প্থম ও ণবিররীে শ্রেণির উপহযযাগরী) 

পিহর েহি। িি েহর েহি। কলকযারযাে থযাহক ্ ুই শ্িযান। িযাহস ট্যাহম েিযার পেসযা শ্নই। পযাহে শ্েঁহি িিিযাজযার শ্থহক 
শ্যর ি্যযামিযাজযাহর। পররীক্যাে িযাল �ল করহি এই ণছল সংকল্প। ণি্্যযাসযাগহরর গল্প শুনর েণর্যা্ুর কযাছ শ্থহক। এমনই 
লিযাই ণি্্যযাসযাগরও কহরহছন। ্যাণরহদ্¨র সহগে। অসেহযযাণগরযার সহগে। হিহষ ণরণন স�ল েহেণছহলন। রযােহল ওই ্ুই 
শ্িযান পযারহি নযা শ্কন? ণি্্যযাসযাগর ণেরমিরিরীে। রযাঁর আ্ি্ রযাহ্র এ�ন সম্বল। মযাি্যণমহক ওরযা িযাল �ল করল। 
এিযার লক্্য আরও িি ণকছু।

 y কৃর্যযাণল- ৯/৬
ণিক্ক-ণিণক্কযারযা উিেহক্হত্রই অনুরূপ সেজরর পযাঠ মরণর করহিন এিং মযান অনুসযাহর এহক এহক পযাঠগুণল ণিশুহ্র 
মহি্য পযাঠ করযাহিন। স্ব-পঠনই শ্য এ�যাহন মূল কথযা শ্সিযা সি সমে মহন রযা�হর েহি।   

কৃর্যযাণল- ১০ 
িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণলঃ     

ণিশুরযা ি্যণক্তগর আ্ি্হিযাি ও মযানুষ েওেযার ণিক্যা শ্পহর পযাহর ণি্্যযালে শ্থহকই। রযাই ণিশুরযা ণিণিন্ন মনরীষরীহ্র 
ছণি ও িযানরী ণনহে একণি এলযাকযাে ণমণছল করহর পযাহর। ওই ণমণছহলর শ্্যাগযানগুণল এমনিযাহি মরণর করহর েহি যযাহর 
ণিশুরযা মুহ� ণেৎকযার কহর িলহর পযাহর শ্য রযারযা ণিহিকযানন্দ, মেযাত্মযাগযান্রী, হরযাহকেযা, সুিযাষেহন্দ্রর মহরযা জরীিহন িি 
েহর েযাে। পহর এণনহে আহলযােনযা করযা শ্যহর পযাহর। সিযাই এক একজন মনরীষরী সম্পহক্ িলহি। রযাঁর শ্কযান গুিিযা 
রযার িযাল শ্লহগহছ শ্সই ণিষহে আহলযােনযা করহি। জরীিহন িি েহর শ্য অহনক িযািযা রযাও জযানহি। রযারযা এই আ্ি্ 
শ্ছহি েলহি নযা রযাও সংকল্প করহি। 
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কৃর্যযাণল- ১১ 
সৃজনমূলক কযাজঃ

(ছিযা/গযানণি পি ও ছণি আঁহকযা) 

্েযার সযাগর ণি্্যযাসযাগর রযাঁর নযামণি িুল নযা। 
মযারযা রযােযার িগিররী, ণছহলন অণর ্েযািররী। 

যযার নযাইহকযা রুলনযা রযাঁর নযামণি িুলনযা। 
ণপরযা ণছহলন ঠযাকুর্যাস, িরীরণসংে গ্যাহম িযাস। 

�যািযার ণিহন উপিযাস, হযণ্ন শ্জযাহি নযা। 
যযার নযাইহকযা রুলনযা রযাঁর নযামণি িুলনযা। 

পযাঠিযালযার পযাঠ শ্িহষ, কলকযারযাহর পিহর এহস। 
পিযাশুনযা অণর কহষ্ট, আহলযা িলহর ল্যযাম্পহপযাহস্ট। 

ঘহর আহলযা ণছল নযা, রযাঁর নযামণি িুল নযা। 
িযাপ ্যা্যার িযার শ্রহি, ণিণকহর ্ণি শ্িঁহি। 
রযাহরহর ঘুমযাহরযা নযা, যযার নযাই শ্গযা রুলনযা। 

সযাগর শ্যমন নযাই সরীমযানযা, রযাঁর জ্ঞযাহনরও নযাই রুলনযা। 
্েযার সযাগর ণি্্যযাসযাগর রযাঁর নযামণি িুল নযা।      

(সংগ্ে শ্থহক) 
 y কৃর্যযাণল- ১১/১ 

অনুরূপিযাহি মনরীষরীহ্র জরীিন ণনহে ছিযা মরণর করহর ণকছু সূত্র ণিক্ক মেযািে ণ্হর পযাহরন। 

 y কৃর্যযাণল- ১১/২ 
এই ণিষহে ণিশুপযাঠ্য সংগ্ে করযা এিং শ্সগুণল ্হল পিহর শ্্ওেযা এিং আহলযােনযা করহর শ্্ওেযা �ুি জরুণর। 
শ্রেণিকহক্ িযা ণি্্যযালহে এমন শ্কযানও গ্ন্যাগযার মরণর করহর পযারহল িযাল েে। ণিশুরযা সপ্তযাহে ্ু-একিযা ণপণরেহড 
সংণলিষ্ট ণিষহের ণিণিন্ন িই শ্্�হি, পিহি িযা পহি শ্িযানযাহি িনু্হ্র। প্হেযাজহন শ্কযানও শ্কযানও ণিশু ওই িইগুণল 
িযাণিহর পিযার জন্যও ণনহে শ্যহর পযাহর। 

কৃর্যযাণল- ১২ 
্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণলঃ   

মেযান ি্যণক্তহ্র মনরীষরীহ্র িযানরী ডযাউনহলযাড কহর ণিশুহ্র মহি্য জরীিনহিযাি গহি রুলহর প্হনেযাতিহরর মযাি্যহম শ্িযানযাহিন। 
িযানরী শুহন ণিশুহ্র িলহর েহি, এণি কযার কথযা িযা করী িলহর শ্েহেহছন। পহর রযা ণনহে ণনহজহ্র মহি্য আহলযােনযা 
েহর পযাহর। 

কৃর্যযাণল- ১৩
এরপর ণিক্ক-ণিণক্কযারযা মূল পযাঠ্যযাংহির প্িযান প্িযান িব্দ ও িব্দগুচ্ছগুণলহক েযাহি্র মযাি্যহম ণিক্যাথ্রীহ্র উচ্যারি 
করহর শ্্হিন এিং প্ণরণি িব্দ ণনহে উ্যােরি ণ্হে রযাহ্র অহথ্যাদ্ধযাহর সযােযায্য করহিন।   

িব্দজযালঃ

সযাংঘযাণরক, িযাণ্ডযার, অস্তযাগযার, মযালগযাণি, পুণলিঘযাঁণি, ্যানি, মনরীষরী, িযারর মযারযা, রযািযাহনযা, হনযাণিি, সংসৃ্র, হতিযাত্র, 
িণক্ত, র্যযাগ, হরজণস্বরযা, অন্যরকম, হ্িহপ্ম, হ্িিযাসরী, স্বযািরীন শ্্ি, স্বপ্, আ্ি্, পরযািরীনরযার কষ্ট, অপমযান, ্ুঃ�, 
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শ্ি্নযা, অর্যযােযাণরর েওেযা, রুহ� ওঠযা, প্ণরিযা্ করযা, ইংহরহজর িযাসন, ণিপ্ি, ্মন, পরযাতি, ্যাসত্ব, িণক্তিযালরী, 
আত্মহযযাগ, কযারযারুদ্ধ, ণিেযার, সংগ্যামরী িযাণতি, লুঠেন, ণিহ্ণি িত্রু, ্মন, প্�র শ্রজ, পযােযাি।          

 y কৃর্যযাণল- ১৩/১ 
এিযার ণিক্ক-ণিণক্কযারযা গল্পণিহক সেজ ও সংণক্প্ত কহর মরণর কহর ণিক্যাথ্রীহ্র পিহর শ্্হিন।  

সংণক্প্তসযারঃ 

মযাষ্টযার্যা নযাম শুহনহছযা শ্রযা? স্বযািরীনরযা আহন্দযালহন মযাষ্টযার্যার আত্মর্যযাগ ণেরমিরিরীে। মযাষ্টযার্যার নযাম সূয্ শ্সন। অহঙ্কর 
ণিক্ক ণছহলন। উমযারযারযা সু্হলর ণিক্ক। হছহলহ্র সহগে িনু্র মহরযা ণমিহরন। ছযাত্রহ্র মহনর কথযা পিহর পযারহরন। 
রযারযা রযাঁহক সি কথযা িলর। রযামকৃষ্, ণিহিকযানন্দ ণছল রযাঁর আ্ি্। িুণর পযাজেযািরী পিহরন। রিরীন্দ্রনযাথহক িলহরন 
কণি সম্যাি। এই মযাষ্টযার্যা নরীরহি রযাঁর ছযাত্রহ্র সংগঠন গিহলন। জযাণগহে রুলহলন ইংহরজহ্র ণিরুহদ্ধ লিযাই। 
পরযািরীন িযাররিষ্হক ইংহরজহ্র েযার শ্থহক মুক্ত করহর েযাইহলন। রযাই েট্গ্যাহমর শ্ছহলর ্লহক শ্্হির কথযা 
িলহলন। হ�লযািূলযা করযা, িনু্দক েযালযাহনযা শ্ি�যাহলন। ইংহরজহ্র সহগে লিযাই করযার জন্য উপযুক্ত কহর রুলহলন রযাহ্র। 
শ্ছহলর ্লহক িযারহরর মুণক্তর শ্নিযাে শ্�ণপহে রুলহলন। রযাঁর িক্ত ছযাত্ররযা শ্িযার েযারহির সমে ঘুম শ্থহক উঠর। 
ি্যযােযাম করর। সংসৃ্র শ্তিযাত্র আিৃণতি করর। এইিযাহি ছযাত্ররযা শ্্িহক মুক্ত করযার মহন্ত ্রীণক্র েল। মযাষ্টযার্যার লিযাই 
েল ইংহরজহ্র সহগে। অ্ম্য সযােহসর সহগে লিযাই েলল েট্গ্যাহম। রহি ণিশ্যাসঘযারকরযাে ণরণন িরযা পিহলন।     

 y কৃর্যযাণল- ১৩/২ 
এরপর ণিশুরযা সেজিযাহি সংণক্প্তসযারণি পিহর পযারহল ণিক্ক-ণিণক্কযারযা মূল পযাঠ্যণি পযাঠ করযাহিন। স্ব-পঠহনর 
মযাি্যহম যযাহর রযারযা গল্পণি অনুিযািন করহর পযাহর রযার শ্েষ্টযা করহিন। পহর িযাণক ণ্নগুণলহর ‘েযাহর-কলহম’ অংিণি 
করযাহিন।
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(৬)
রযালনিমরী 

এই পযাঠ্যযাংহি শ্সকযাহলর স্বল্প আহের পণরিযাহরর অিি্নরীে ্যাণরদ্¨ এিং ্ণরদ্ পণরিযারগুণলর প্ণর সম্পন্ন মযানুষহ্র 
িঞ্চনযা ও সযামযাণজক অপমযাহনর এক �যাঁণি েযালণেত্র রুহল িরযা েহেহছ। হসকযাহলর ্যাণরহদ্র মযাত্রযা ও কষ্টহক িুঝহর েহল 
একযাহলর সযািযারহির লক্িরীে ্যাণরহদ্র সহগে রুলনযার পণরসর অিি্যই মরণর করহর েহি। এরই মযাি্যহম ণিশুর মহি্য 
্যাণরহদ্র প্কৃণর সম্পহক্ শ্যমন িযারিযা জমেযাহি শ্রমনই ্ ণরদ্ জনসযািযারিহক ণেণনির করহর পযারহি এিং রযাহ্র প্ণর 
সেমম্রী েহর পযারহি। অন্যণ্হক িযাংলযার উৎসহির শ্য সযাি্জনরীন রূপ অররীরকযাল শ্থহক েণে্র েহে আসহছ রযাহর 
সমরযা, সেহযযাণগরযা, ভ্রযারৃহত্বর পণরেে পযাওেযা যযাে। ণকন্তু এই উৎসি ও ব্রর পযালহনর মহি্য মিষম্য, অনু্যাররযার 
অনুপ্হিি ঘিহল সযারযা সমযাজ পক্যান্তহর ্ুি্ল ও অসযাম্যিযা্রী েহে ওহঠ। এসম্পহক্ও ণিশুহ্র িযারিযা ও উপলণধিহক 
জযাণগহে রুলহর েহি। রযাই এই পযাঠ্যযাংহির মি্য ণ্হে ণিশুর মহি্য ণকছু িযাল-মন্দ ও উণের-অনুণেহরর শ্িযাি গহি 
শ্রযালযা যযাে। এই সমতি ণিষেহক সযামহন শ্রহ� শ্য উপিযািমূলগুণল ণেণনির করযা শ্গহছ রযা েল; 

উপিযািমূলঃ

ক) হসকযাহলর ্যাণরদ্¨ ও একযাহলর ্যাণরহদ্¨র রুলনযা-্যাণরহদ্¨র স্বরূপ সম্পহক্ সম্যক িযারিযা এিং ্ণরদ্ 
জনসযািযারহির প্ণর সেমম্রীরযা গহি শ্রযালযা। 

�) িযাংলযার ব্রর ও পযাণরিযাণরক উৎসহির আসল স্বরূপ েল সযামযাণজক ঐক্য, ভ্রযারৃত্ব ও পযারস্পণরক সেহযযাণগরযার 
েে্যা। 

গ) এযুহগ পযাণরিযাণরক উৎসি অনুষ্যাহন মিষম্যিম্রী মহনযািযাহির প্কযাি ণনহে ণিশুহ্র িযাল-মন্দ, উণের-
অনুণেহরর শ্িযাি গহি শ্রযালযা। 

উপিযািমূলঃ শ্সকযাহলর ্যাণরদ্¨ ও একযাহলর ্যাণরহদ্¨র রুলনযা-্যাণরহদ্¨র স্বরূপ সম্পহক্ সম্যক িযারিযা এিং ্ণরদ্ 
জনসযািযারহির প্ণর সেমম্রীরযা গহি শ্রযালযা।
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কৃর্যযাণল- ১ 
এণিষহে ণিশুহ্র সযােযাহয্য মযানস মযানণেত্র মরণর কহর একণি সম্ভযাি্য িব্দজযাল ণনম্যাি কহর ণনহর েহি। এ�যাহন সম্ভযাি্য 
িহব্দর রযাণলকযা শ্্ওেযা েল;

িব্দজযালঃ

শ্সকযাহলর ্ণরদ্, িযাঙযা কঁুহি, জরযাজরীি্ শ্েেযারযা, হছঁিযা জযামযা প্যযান্ট, পযাহে েণি শ্নই, হ�হর পযাে নযা, অপুণষ্টহর শ্িযাহগ, 
শ্রযাহগ শ্িযাহগ, কহঠযার পণররেম কহর, অল্প মজুণর পযাে, হিৌেযাগযার শ্নই, পযানরীে জল পযাে নযা, এক শ্িলযা শ্�হর থযাহক, 
শ্পি িহর শ্�হর পযাে নযা, হকনযার ক্মরযা শ্নই, একযাহলর ্যাণরদ্, ণকছুিযা অথ্হনণরক উন্নণর েহেহছ, অহনহকরই এক 
শ্কযাঠযা পযাকযা িযাণি, হরিন পযাে, ্ুহিলযা শ্�হর পযাে, হছযািরযা ইসু্হল যযাে, ণিনযা পেসযাে িই পযাে, পযাি কহর, ণমড-হড 
ণমল পযাে, আজকযাল অহনক রকম কযাজ, অল্প আেও েে, ণি�যাণর, প্্যযাি�ম্ ও �ুিপযারিযাসরী, ন্রী ও সমুহদ্র িযাহর 
িসিযাসকযাররী, িনিযাসরী, পযােযাহি িসিযাসকযাররী আণ্িযাসরী।     

 y কৃর্যযাণল- ১/১
শ্য ণিশুরযা িযালিযাহি পিহর পযাহর নযা রযাহ্র জন্য এক একণি উপিযািমূলহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি সেজ পযাঠ ণ্হর 
েহি। হস�যাহন িব্দজযাল মরণরর সমে উপহরর উণল্ণ�র িব্দ ও িব্দগুচ্ছহক যরিযা সম্ভি ি্যিেযার করহর েহি। পযাঠণি 
েহি েরুথ্ শ্রেণির উপহযযাগরী। িযাহক্য েযার-পযাঁেণির শ্িণি িব্দ থযাকহি নযা। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল; 

সেজ পযাঠঃ 

গ্যাহম আজ পুহজযা। মণন্দহরর পযাহি শ্্যাকযান ণ্ল লযালু, নরীলু, িযাপ্যা। লযালু মযাণির পুরুল ণনহে িসল। ওর িযািযা মযাণি 
ণ্হে পুরুল িযানযান। হমলযাে নরীলু ণনহে এল ণপহঠ, ণমণষ্ট, নযািু। ওর মযা ও ঠযাকুমযা িযাণিহর নযািু মরণর কহরন। িযাণি িযাণি 
ণ্হে আহসন। িযাপ্যা এহসহছ শুিুই মজযা করহর। মণন্দহর এহস সিযাই পুহজযা ণ্ল। হ্যাকযান শ্থহক ণকছু নযা ণকছু ণকনল। 
ণকন্তু নযািু ণকহন একজন িযাকযা ণ্ল নযা। িযাপ্যা েযাইল। �ুি িযাহজ কহর কথযা িলল। আর একজন এহস ্ু-ণরনহি পুরুল 
ণকনল, এিযারও পেসযা ণ্ল নযা। লযালু, নরীলু, িযাপ্যা অিযাক েল। পুরুল ণকহন শ্িযাহিযাহর উঠহর উঠহর িলল, ‘মণন্দহরর 
পযাহি িহস শ্্যাকযান করহর পযারণছস এই কর িযাল’। িযাপ্যার ্ু’হেযাহ� জল এল। নরীলু িলল “িযাই, আমরযা শ্রযা ওহ্র 
মহরযা নই”। 

 y কৃর্যযাণল- ১/২
অনুরূপিযাহি আরও কহেকণি সেজপযাঠ মরণর কহর িি িি েরহ� “পঠন কযাড্” হরণর করহর েহি। ওই অংিগুণল 
েরুথ্ শ্রেণির পঠহনযাপহযযাগরী েহি। উপহরর কৃর্যযাণলর মরই রযা ি্যিেযার করহর েহি। 

 y কৃর্যযাণল- ১/৩ 
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মরযা আরও নরীহে, রহি মযানস মযানণেত্র শ্থহক উহঠ আসযা ণিশুর জযানযা অজযানযা িব্দগুণলহক 
িি কযাড্হিযাহড্ সযাণিহে ণ্হর েহি এিং ওই ণিশুহক িযা ণিশুহ্র ্লণিহক ণিহিষ নজর ণ্হে িব্দ উচ্যারহি অি্যতি 
করযাহর েহি। এহক্হত্র যুক্তিহি্র িব্দগুণলহক আলযা্যা েযাহি্ িরহর েহি। যুক্তিহি্ শ্কযান শ্কযান িি্ আহছ রযা শ্িহঙ 
শ্্ণ�হে ণ্হর েহি। সযাহথ সযাহথ ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্রহক প্যাসণগেকিযাহি িব্দ িযা িহব্দর অথ্ সরযাসণর নযা িহল ণ্হে 
আরও একিযার প্যাসণগেক পণরণস্ণর অনুযযােরী উ্যােরি ণ্হে রযাহ্র মহি্য সংণলিষ্ট িহব্দর শ্িযাি গহি রুলহর েহি। 
ণিশুরযা যযাহর ণনহজর শ্েষ্টযাে অহথ্যাদ্ধযাহরর আনন্দ পযাে রযার ি্যিস্যা করযার জন্য ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্র যহথষ্ট মিয্িরীল 
েহর েহি। 

 y কৃর্যযাণল- ১/৪ 
্ু-একণ্হনর মহি্য িব্দগুণল রপ্ত েহল রযাহ্র কহেকণি সেজরর পযাঠ ণ্হর েহি। রযার মযান েহি রৃররীে শ্রেণির শ্িহষর 
ণ্হকর পযাহঠর মহরযা।  ণরন-েযারণি িব্দ সম্ণলর িযাক্য েহি। েণে্র িব্দ িযা িব্দগুণলহকও শ্স�যাহন প্হেযাগ করহর েহি। 



58 

সেজরর পযাঠ (রৃররীে শ্রেণির উপহযযাগরী) 

শ্মলযা িহসহছ। হ্যাকযান ণ্হেহছ এই গযাঁহের অহনহকই। হকউ আেযাহরর শ্্যাকযান, হকউ শ্রযাহলর শ্্যাকযান ণ্হেহছ। আিযার 
শ্কউ ণ্হেহছ িযাসহনর। পযাহির গযাঁ হথহক এহসহছ কযাপি ণনহে শ্�লনযা ণনহে। িছহর ্ু’িযার শ্মলযা েে। পসরযা সযাণজহে 
িহস। মজযা েে �ুি। হলযাহকরযা শ্কনযাহিেযা কহর। হলনহ্ন েে। এইিযাহি ্ুই গ্যাহমর মযানুহষর মহি্য শ্যযাগযাহযযাগ েে। 
িযাল থযাহক সিযাই। এহর ্যাণরদ্¨ ্ূর েে। ্ু’গ্যাহমরই আে েে। গ্যাহমর মযানুষ �ুণি থযাহক।  

 y কৃর্যযাণল- ১/৫
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মরযা আরও নরীহে, রহি সেজরর পযাঠগুণলহক আরও সেজ করহর েহি। এর মযান েহি 
প্থম শ্রেণির মহরযা। ্ুণি িযা ণরনণি িব্দ ণনহে িযাক্য গঠন েহি। এইিযাহি কহেকণি সেজরর পযাঠ মরণর করহর েহি 
এিং আরও শ্িণি ণপণছহে পিযা ণিশুহ্র মহি্য প্হেযাগ করহর েহি। 

সেজরর পযাঠ (প্থম ও ণবিররীে শ্রেণির উপহযযাগরী)

সুিযারযা ণরন িযাই। ণিি িছর আহগ। �ুি গণরি ণছল। হ�হর শ্পর নযা। িযািযা ণছল নযা। মযা ণিহক্ করর। সুিযারযা িি 
েল। এ�নও ওহ্র কঁুহি ঘর। রহি ্ু’হিলযা শ্�হর পযাে। হরিহন েযাল পযাে, গম পযাে। ডযালও শ্্ে। ওহরই ওহ্র 
েহল যযাে। আহগ ্যাণরদ্থ্য শ্িণি ণছল। এ�ন সুিযা মজুর �যাহি। ণ্হন শ্্িহিযা িযাকযা পযাে। ওহর শ্স শ্পযাষযাক শ্কহন। 
শ্ছহলহমহেরযা পিহছ। পুহজযাে শ্পযাষযাক ণকহন শ্্ে।     

 y কৃর্যযাণল- ১/৬ 
উিেহক্হত্রই ণিক্ক-ণিণক্কযারযা অনুরূপ সেজরর পযাঠ মরণর করহিন এিং মযান অনুসযাহর এহক এহক পযাঠগুণল ণিশুহ্র 
মহি্য পযাঠ করযাহিন। স্ব-পঠনই শ্য এ�যাহন মূল কথযা শ্সিযা সি সমে মহন রযা�হর েহি।   

কৃর্যযাণল- ২ 
িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণলঃ    

শ্সকযাহল ও একযাহলর ্যাণরহদ্র এই িযারিযা মরণরর জন্য ছযাত্রছযাত্ররীরযা রযাহ্র পণরিযাহরর িিহ্র কযাহছ, ণিহিষর ্যা্ু 
ঠযাকুমযার কযাহছ প্নে কহর রথ্য সংগ্ে করহি। পহর শ্রেণিকহক্ ণগহে এহক অপহরর সযাহথ রহথ্যর আ্যানপ্্যান করহি 
এিং ণিষেণি ণনহে আহলযােনযা করহি। ণিক্ক-ণিণক্কযাহক নজর রযা�হর েহি শ্যন আহলযােনযার সমে শ্সকযাল ও একযাহলর 
্যাণরহদ্¨র রুলনযা করযা যযাে এিং ্যাণরহ্্যর স্বরূপণি উহঠ আহস। ছযাত্রছযাত্ররীরযা ৪ণি ণিষহে প্নে কহর রথ্য সংগ্ে করহি। 

১) িযাসস্যান- ৪০ িছর আহগর এিং একযাহলর িযাসস্যাহনর মহি্য শ্কযানও পণরির্ন এহসহছ ণকনযা। হযমন পযাকযা 
িযাণি, কযাঁেযা (মযাণির) িযাণি, ঘহরর শ্িরহর জহলর ি্যিস্যা, হিৌেযাগযাহরর ি্যিস্যা ইর্যযাণ্। 

২) আে– হসকযাহল শ্িণিরিযাগ মযানুহষর আহের উৎস করী ণছল, ির্মযাহন ণক রযাহর শ্কযানও পণরির্ন এহসহছ? 
এ�ন ণক মযানুহষর আে শ্িহিহছ? ইর্যযাণ্।

৩) �যা্্যযািযাি- ৪০ িছর আহগ ্ণরদ্ পণরিযারগুণলর মহি্য ণক �যা্্যযািযাি শ্্�যা শ্যর? ির্মযাহন পণরণস্ণর করী? 
এ�নও ণক আহগর মহরযা ্ণরদ্ পণরিযারগুণলর মহি্য �যা্্যযািযাি শ্্�যা যযাে? ইর্যযাণ্।

৪) ণিক্যা- ৪০ িছর আহগ এিং ির্মযাহনর ণিক্যাি্যিস্যা ও ণিণক্হরর েযাহরর মহি্য ণক শ্কযানও পণরির্ন 
এহসহছ? এ�ন ণক পণরিযাহরর সি শ্ছযািরযা ণি্্যযালহে যযাে? 

শ্িহষ রযাহ্র কযাছ শ্থহক এণিষহে মরযামর শ্জহন শ্নহি। ৪০ িছর আহগর ্যাণরদ্¨ ও ির্মযাহনর ্যাণরহদ্¨র মহি্য করী 
�যারযাক িযা পযাথ্ক্য রযারযা শ্্�হর পযান?
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কৃর্যযাণল- ৩ 
সৃজনমূলক কযাজঃ  

(ছিযা পি, ্হল িহস গল্প মরণর কর)

ছিযা
আমযার িযািযা েযাষরী রযাহর লজ্জযা নযাই

েযাষ কহর যযা �সল �লযান শ্সিযাই আমরযা �যাই
িন্যযা �রযা ঝি িযা্হল �সল েহল নষ্ট

এক শ্িলযাহর যণ্ও শ্জযাহি অন্য শ্িলযাে কষ্ট।
শ্কযামর শ্িঁহি আিযার িযািযা জণম কহরন েযাষ। 

�সল ঘহর এহল পহর কযাহি উপিযাস। 
িযািযার মহরযা েযাষরী েি, লজ্জযা নযাণে পযাই

মযাণির িুহক লিযাই কহর শ্িঁহে থযাকহর েযাই।
 y কৃর্যযাণল- ৩/১ 

েণরত্রযাণিনে কহর শ্কযানও ণিক্যাথ্রী ্ যাণরহদ্¨র স্বরূপ শ্িযাঝযাহর পযাহর। এহক্হত্র শ্কযানও ণিশু অররীহরর ্ যাণরদ্¨ এিং শ্কউ 
একযাহলর ্যাণরদ্¨ �ুণিহে রুলহর পযাহর।   

 y কৃর্যযাণল- ৩/২
এণনহে শ্কযানও গল্প জযানযা থযাকহল ণিক্যাথ্রীহ্র মহি্য িলযািণল করযাহর পযাহরন। পণরিযাহরর শ্কউ অররীহর ্যাণরহদ্¨র 
ণিরুহদ্ধ লিযাই করহল রযার গল্প ণিক্যাথ্রী সিযাইহক শ্িযানযাহর পযাহর। ্ যাণরহদ্¨র ছণি কযাগহজ ছযাপযা েহল রযা শ্কহি ণিগিুহক 
সযাণিহে রযা�হর পযাহর। ণনহজরযা ্ণরদ্ মযানুহষর ছণি আঁকহর পযাহর।   

 y কৃর্যযাণল- ৩/৩
এই ণিষহে ণিশুপযাঠ্য সংগ্ে করযা ও শ্সগুণল ্ হল পিহর শ্্ওেযা এিং আহলযােনযা করহর শ্্ওেযা �ুি জরুণর। হরেণিকহক্ 
িযা ণি্্যযালহে এমন শ্কযানও গ্ন্যাগযার মরণর করহর পযারহল িযাল েে। ণিশুরযা সপ্তযাহে ্ ু -একিযা ণপণরেহড সংণলিষ্ট ণিষহের 
ণিণিন্ন িই শ্্�হি, পিহি িযা পহি শ্িযানযাহি িনু্হ্র। প্হেযাজহন শ্কযানও শ্কযানও ণিশু ওই িইগুণল িযাণিহর পিযার 
জন্যও ণনহে শ্যহর পযাহর। 

কৃর্যযাণল- ৪ 
্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণলঃ   

ইউণিউি শ্থহক গ্যামরীি জরীণিকযা ণেহসহি েযার পযা�যা মরণর, সযাপ শ্�লযা, িযাক-সিণজ ণিণক্র, মযাছ, মুরণগ, ছযাগল ণিণক্র, 
িযাঁহির নযানযান সযামগ্রী ণিণক্রর মহি্য ণ্হে জরীিন ও জরীণিকযার নযানযা ণ্ক ডযাউনহলযাড কহর ণিশুহ্র শ্্ণ�হে স্যানরীে 
জরীিন-জরীণিকযা ণনহে আহলযােনযা করযা শ্যহর পযাহর। ্ণরদ্ মযানুহষর জরীণিকযাগুণল করী করী রযার উহল্� থযাকহি। এই 
জরীণিকযাহক করীিযাহি আরও উন্নর করযা যযাে রযার ইণগের থযাকহি। িরুন, েযার পযা�যা মরণর, রযালপযারযা ণ্হে েযার পযা�যাহক 
করীিযাহি আরও নযান্দণনক গুিসম্পন্ন ও ণিল্পমণণ্ডর করযা যযাে রযা শ্্�যাহি। হসিযা শ্থহক করীিযাহি আে িযািহর পযাহর রযা 
িলযা শ্যহর পযাহর।  

উপিযািমূলঃ িযাংলযার ব্রর ও পযাণরিযাণরক উৎসহির আসল স্বরূপ েল সযামযাণজক ঐক্য, ভ্রযারৃত্ব ও পযারস্পণরক সেহযযাণগরযার 
েে্যা। 
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কৃর্যযাণল- ৫ 
এণিষহে ণিশুহ্র সযােযাহয্য মযানস মযানণেত্র মরণর কহর একণি সম্ভযাি্য িব্দজযাল ণনম্যাি কহর ণনহর েহি। এ�যাহন সম্ভযাি্য 
িহব্দর রযাণলকযা শ্্ওেযা েল; 

িব্দজযালঃ

ব্রর, পযাণরিযাণরক উৎসি, ব্ররগযান, ণনমন্তি, আমণন্তর মযানুষ, আত্মরীেস্বজন, িযাজনযা্যার, পুহরযাণের, ব্ররকথযা পযাঠ, ্যাণরদ্ 
ও কযাঙযাণলনরীরযাও আমণন্তর, প্ণরহিিরীহ্র সযােযায্য, আণগেনযাে শ্মরযাপ িযাঁিযা, ঢযাক িযাহজ, ্ লিদ্ধ, উলুধ্নরী, ঈহ্র অনুষ্যান, 
নরুন জযামযা কযাপি, নরুন নরুন �যািযার, আণলগেন, পঙণক্ত শ্িযাজন, েযালুইকর রযান্নযা কহর, হমহেরযা সিণজ কযাহি, মযাইহক 
গযান েে। 

 y কৃর্যযাণল- ৫/১
শ্য ণিশুরযা িযালিযাহি পিহর পযাহর নযা রযাহ্র জন্য এক একণি উপিযািমূলহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি সেজ পযাঠ ণ্হর 
েহি। হস�যাহন িব্দজযাল মরণরর সমে উপহরর উণল্ণ�র িব্দ ও িব্দগুচ্ছহক যরিযা সম্ভি ি্যিেযার করহর েহি। পযাঠণি 
েহি েরুথ্ শ্রেণির উপহযযাগরী। িযাহক্য েযার-পযাঁেণির শ্িণি িব্দ থযাকহি নযা। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল; 

সেজ পযাঠঃ 

আজ িযাণিহর পুহজযা। িযাজন্যার িযাজনযা িযাজযাহি। অহনক �ল, �ুল এহনহছ। পুহরযাণের এহস শ্গহছ। হেহে শুরু েহে 
শ্গহছ। রণঙন কযাপহি আণগেনযাে শ্মরযাপ িযাঁিযা েহেহছ। ্ ূহর কযাগেযাণলনরী শ্মহেণি ্ যাঁণিহে শ্্�হছ। িযাণির িি ণগণন্ন শ্্�হর 
শ্পহে শ্মহেণিহক ডযাক ণ্ল। আরণর আরম্ভ েল। পযাহির পযািযাে পরশু ঈ্। রযাই আজ সযাহজযা সযাহজযা রি। িযাজযাহর 
শ্পযাষযাহকর শ্্যাকযাহন ণিি। ণসমুইহের শ্্যাকযাহন নযানযা রহঙর ণসমুই। সিযারই মহন আনন্দ। মযাইক িযাজহি, হছযািরযা 
শ্�লযািূলযা করহি। ছুণির আনন্দ সিযার। �ুণির ঈ্ সিযার।    

 y কৃর্যযাণল- ৫/২
অনুরূপিযাহি আরও কহেকণি সেজ পযাঠ মরণর কহর িি িি েরহ� “পঠন কযাড্” হরণর করহর েহি। ওই অংিগুণল 
রৃররীে  শ্রেণির পঠহনযাপহযযাগরী েহি। উপহরর কৃর্যযাণলর মরই রযা ি্যিেযার করহর েহি। 

 y কৃর্যযাণল- ৫/৩ 
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মরযা আরও নরীহে, রহি মযানস মযানণেত্র শ্থহক উহঠ আসযা ণিশুর জযানযা অজযানযা িব্দগুণলহক 
িি কযাড্হিযাহড্ সযাণিহে ণ্হর েহি এিং ওই ণিশুহক িযা ণিশুহ্র ্লণিহক ণিহিষ নজর ণ্হে িব্দ উচ্যারহি অি্যতি 
করযাহর েহি। এহক্হত্র যুক্তিহি্র িব্দগুণলহক আলযা্যা েযাহি্ িরহর েহি। যুক্তিহি্ শ্কযান শ্কযান িি্ আহছ রযা শ্িহঙ 
শ্্ণ�হে ণ্হর েহি। সযাহথ সযাহথ ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্রহক প্যাসণগেকিযাহি িব্দ িযা িহব্দর অথ্ সরযাসণর নযা িহল ণ্হে 
আরও একিযার প্যাসণগেক পণরণস্ণর অনুযযােরী উ্যােরি ণ্হে রযাহ্র মহি্য সংণলিষ্ট িহব্দর শ্িযাি গহি রুলহর েহি এিং 
ণিশুরযা যযাহর ণনহজর শ্েষ্টযাে অহথ্যাদ্ধযাহরর আনন্দ পযাে রযার ি্যিস্যা করযার জন্য ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্র যহথষ্ট মিয্িরীল 
েহর েহি। 

 y কৃর্যযাণল- ৫/৪ 
্ু-একণ্হনর মহি্য িব্দগুণল রপ্ত েহল রযাহ্র কহেকণি সেজরর পযাঠ ণ্হর েহি। রযার মযান েহি রৃররীে শ্রেণির শ্িহষর 
ণ্হকর পযাহঠর মহরযা।  ণরন-েযারণি িব্দ সম্ণলর িযাক্য েহি। েণে্র িব্দ িযা িব্দগুণলহকও শ্স�যাহন প্হেযাগ করহর েহি। 

সেজরর পযাঠ (রৃররীে শ্রেণির উপহযযাগরী) 

উৎসি মযাহনই আনন্দ। হস�যাহন জযারপযার, সম্প্র্যাে িি নে। আজ ণমণলর ণ্ণ্র ণিহে। ্ু’ণ্ন আহগ শ্থহক আত্মরীে 
পণরজহনরযা এহসহছ। পযািযার গণরহিরযাও। নযানযা কযাহজ যুক্ত। হকউ পযারযা কযাহি, হকউ আলরযা পিযাে, হকউ মুিণক মরণর 
কহর, হকউ নযািু মরণর কহর। েঠযাৎ নরীলু এহস িলল, “িযািযা আণম আমযার িনু্হ্র শ্ডহকণছ। প্যাে ণরণরি জন। “হিি 
কহরছ, মযা”। িলল ণ্্যা। ্যা্ু শুনণছহলন। এহস ণমণলর ণপহঠ েযার রযা�হলন। িহলন, “ণমণল শ্সযানযা, ণনমন্তি কহরছ, 
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শ্রযামযার িনু্রযা অনযাহুর নে। আণম থযাকি। িনু্রযা এহল যত্ন করহি। �যাওেযার সমে থযাকি শ্রযামযার সহগে। ওহ্র শ্্ণর 
করহর ণ্ও নযা। সিযাই িযাণি ণ�রহি শ্রযা”। ণমণল আনহন্দ ্যা্ুহক জণিহে িরল।

 y কৃর্যযাণল- ৫/৫
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মরযা আরও নরীহে, রহি সেজরর পযাঠগুণলহক আরও সেজ করহর েহি। এর মযান েহি 
প্থম ও ণবিররীে শ্রেণির মহরযা। ্ুণি িযা ণরনণি িব্দ ণনহে িযাক্য গঠন েহি। এইিযাহি কহেকণি সেজরর পযাঠ মরণর 
করহর েহি এিং আরও শ্িণি ণপণছহে পিযা ণিশুহ্র মহি্য প্হেযাগ করহর েহি। 

সেজরর পযাঠ (প্থম ও ণবিররীে শ্রেণির উপহযযাগরী)  

আজ পুহজযা। সিযাই নরুন জযামযা পহিহছ। ররনও পহিহছ। মহন �ুি �ুণি। িযাণির িযাইহর এল। সরুমযামযা িলল, “করী, 
ররনিযািু” ররন মুেণক েযাসল। ররন শ্্�ল একিযা শ্ছযাি শ্ছহল। নরুন জযামযা পহিণন শ্স। ররহনর কষ্ট েল। গর 
িছহরর পুহজযার জযামযা। হসিযা শ্স একিযারই পহিহছ। আলমযাণরহর শ্রযালযা আহছ। ররন ঘহর শ্গল। গরিযাহরর জযামযািযা 
ণনহে এল। হছহলিযাহক ণ্হে ণ্ল। 

 y কৃর্যযাণল- ৫/৬
ণিক্ক-ণিণক্কযারযা উিেহক্হত্রই অনুরূপ সেজরর পযাঠ মরণর করহিন এিং মযান অনুসযাহর এহক এহক পযাঠগুণল ণিশুহ্র 
মহি্য পযাঠ করযাহিন। স্ব-পঠনই শ্য এ�যাহন মূল কথযা শ্সিযা সি সমে মহন রযা�হর েহি।   

কৃর্যযাণল- ৬ 
িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণলঃ    

ছযাত্রছযাত্ররীরযা রযাহ্র মযা ঠযাকুমযার সযাহথ কথযা িহল সযারযা িছর িহর পযাণলর গ্যামরীি পযাণরিযাণরক ব্রর ণনহে রথ্য সংগ্ে 
করহি। ছযাত্রছযাত্ররীরযা শ্য ণিষেগুণল ণনহে প্হনের মযাি্যহম কহর িিহ্র কযাছ শ্থহক শ্জহন শ্নহি, হসগুণল েল;   

(ক) ব্রর িযা উৎসহির নযাম 

(�) হকযান সমে েে 

(গ) কযারযা কহর 

(ঘ) কযার উহদ্হি্য কহর 

(ঙ) করণ্ন িহর েহল 

(ে) হকন কহর 

(ছ) ণিহিষ শ্কযানও িস্তুর প্হেযাজন আহছ ণকনযা 

(জ) ণিহিষ শ্কযানও �যা্্যগ্েি করহর েে ণকনযা 

(ঝ) ণিহিষ শ্কযানও �ুল ও �হলর প্হেযাজন েে ণক? 

(ঞ) ব্রর উদ্ যযাপহনর ণিহিষ শ্কযানও ররীণর আহছ ণকনযা ইর্যযাণ্। 

এই সমতি রথ্যগুণলহক সংহক্হপ রযারযা রযাহ্র শ্নযাি িুহক ণল�হি। পহর শ্রেণিকহক্ সিযাই ণমহল আহলযােনযা কহর ণসদ্ধযান্ত 
শ্নহি।     
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কৃর্যযাণল- ৭ 
সৃজনমূলক কযাজঃ  

এলযাকযার ব্ররকথযা িিহ্র শ্থহক শুহন ও ্হল িহস সংলযাপ মরণর করহর এিং নযািক মঞ্চস্ করহর িলহর েহি। হয 
শ্কযানও এলযাকযাে শ্িি ণকছু েযালু ব্ররকথযা রহেহছ, গ্যামযাঞ্চহল শ্যমন সর্যনযারযােহির ব্ররকথযা, মনসযার ব্ররকথযা, ণিহির 
গযাজন ণনহে ব্ররকথযা, পরীহরর ব্ররকথযা েযালু আহছ শ্সগুণল প্থহম ণিক্ক ওহ্র িলহিন। পহর এলযাকযা শ্থহক শ্জহন 
আসহি। গল্পগুণল ণনহজরযা িলযািণল করহি শ্রেণিকহক্ শ্িহষ একিযা গল্প ণনহে রযারযা নযাি্যযাণিনে করহর পযাহর। ণিক্ক 
মিযাই সংলযাপ মরণরহর ঘিনযা সযাজযাহর এিং ্ৃি্য িযাগ করহর সযােযায্য করহিন। গল্পণির শ্িহষ করী িরহনর নরীণরকথযা 
আহছ রযা রযারযা আণিষ্যার করহি এিং ণিহ� শ্নওেযার শ্েষ্টযা করহি। ণিক্কহক মহন রযা�হর েহি, সি িম্ই শ্য সমযান 
এই শ্িযাি জযাহর এই কৃর্যযাণলর মহি্য ণ্হে শ্্ওেযা েে। ঈশ্হরর শ্কযানও িযাগ েে নযা। ঈশ্র এক এিং অণবিররীে, এই 
িযারিযাও স্পষ্ট করহর েহি।  

 y কৃর্যযাণল- ৭/১ 
এই ণিষহে ণিশুপযাঠ্য সংগ্ে করযা এিং শ্সগুণল ্হল পিহর শ্্ওেযা এিং আহলযােনযা করহর শ্্ওেযা �ুি জরুণর। 
শ্রেণিকহক্ িযা ণি্্যযালহে এমন শ্কযানও গ্ন্যাগযার মরণর করহর পযারহল িযাল েে। ণিশুরযা সপ্তযাহে ্ু-একিযা ণপণরেহড 
সংণলিষ্ট ণিষহের ণিণিন্ন িই শ্্�হি, পিহি িযা পহি শ্িযানযাহি িনু্হ্র। প্হেযাজহন শ্কযানও শ্কযানও ণিশু ওই িইগুণল 
িযাণিহর পিযার জন্যও ণনহে শ্যহর পযাহর। 

কৃর্যযাণল- ৮ 
্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণলঃ

আমযাহ্র িযাহরযা মযাহসর শ্রহরযা পযাি্হির নযানযা ছণি ও রযার সযাহথ জণির নযানযা ব্ররকথযার ণেত্র ইউণিউি শ্থহক শ্্�যাহনযা 
শ্যহর পযাহর। এই সমতি ব্ররকথযার ণপছহন শ্য সযামযাণজক ণিক্যার ণিষেগুণল রহেহছ রযা �ুঁহজ শ্ির করযার শ্েষ্টযা করহর 
েহি। কৃর্যযাণলণির শ্িহষ ণিক্যাথ্রীরযা আহলযােনযাে িসহি এিং এর শ্িরর শ্য িযার্যা রহেহছ রযা আণিষ্যার করযার শ্েষ্টযা 
করহি। 

উপিযািমূলঃ এযুহগ পযাণরিযাণরক উৎসি অনুষ্যাহন মিষম্যিম্রী মহনযািযাহির প্কযাি ণনহে ণিশুহ্র িযাল-মন্দ, উণের-
অনুণেহরর শ্িযাি গহি শ্রযালযা। 

কৃর্যযাণল- ৯
এণিষহে ণিশুহ্র সযােযাহয্য মযানস মযানণেত্র মরণর কহর একণি সম্ভযাি্য িব্দজযাল ণনম্যাি কহর ণনহর েহি। এ�যাহন সম্ভযাি্য 
িহব্দর রযাণলকযা শ্্ওেযা েল;

িব্দজযালঃ

পণরিযার, িম্, হরেণি মিষম্য, জযারপযার, হিষম্য, অন্যযাে, ন্যযাে, পযাণরিযাণরক, কুসংস্যার, অথ্, হিষম্য, মযানণিকরযােরীন, 
অমযানণিক, অিজ্ঞযা। 

 y কৃর্যযাণল- ৯/১
শ্য ণিশুরযা িযালিযাহি পিহর পযাহর নযা রযাহ্র জন্য এক একণি উপিযািমূলহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি সেজ পযাঠ ণ্হর 
েহি। হস�যাহন িব্দজযাল মরণরর সমে উপহরর উণল্ণ�র িব্দ ও িব্দগুচ্ছহক যরিযা সম্ভি ি্যিেযার করহর েহি। পযাঠণি 
েহি রৃররীে শ্রেণির উপহযযাগরী। িযাহক্য েযার-পযাঁেণির শ্িণি িব্দ থযাকহি নযা। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল; 
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সেজ পযাঠঃ

শ্নপযালরযা শ্গহছ মযাণসর িযাণি। মযা িহলহছন শ্য ওহ্র ণজণনসপহত্র েযার নযা ণ্হর। হকযানও আি্যার নযা করহর। হনপযাল 
অিযাক। ণ্ণ্হক ণিষেণি ণনহে ণজজ্ঞযাসযা কহরহছ। ণ্ণ্ িহলহছ শ্য েুপ কহর শ্্হ� শ্যহর। হনপযাল অিযাক, হছযািমযাণসর 
িযাণি শ্গহল মযা এরণকছু িহলন নযা। রহি আজ িলহলন। মযাণসর িযাণি গৃেপ্হিি। মহন েহচ্ছ রযাজযার িযাণির আহেযাজন। 
শ্নপযালরযা িযাল জযামযা কযাপি পিহলও ওহ্র মহরযা নে। অহনক ম্যান। হনপযাহলর মযা একিযা সুন্দর িযাণি পহিণছহলন। 
মযাণস িহলন নযাহর রুই আমযার এই শ্িনযারসরীিযা পর। হনপযাহলর কষ্ট েল। হ�হর িহসও িুঝল ওহ্র সিযাই যত্ন করহছ 
নযা। মযা িুঝহলন। হকযানও রকহম রযাহরর গযাণি িহর িযাণি এহলন। মযাহের িি শ্িহজহছ, য�ন শ্্�হলন সিযাই রযার 
শ্ছহলহমহেহ্র অিজ্ঞযা করহছ। হনপযালহ্র শ্�হর িসযাহনযা েহেহছ একিু ্ূহর। হপযাষযাহক শ্য রযারযা িনিযান নে, হসিযা 
িুণঝহে ণ্হেহছ। হনপযাল শ্্�হছ ওর মযাহের শ্্ওেযা উপেযারণি ণনহে সিযাই শ্কমন শ্যন কহরহছ। 

 y কৃর্যযাণল- ৯/২
অনুরূপিযাহি আরও কহেকণি সেজ পযাঠ মরণর কহর িি িি েরহ� “পঠন কযাড্” হরণর করহর েহি। ওই অংিগুণল 
রৃররীে  শ্রেণির পঠহনযাপহযযাগরী েহি। উপহরর কৃর্যযাণলর মরই রযা ি্যিেযার করহর েহি। 

 y কৃর্যযাণল- ৯/৩
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মরযা আরও নরীহে, রহি মযানস মযানণেত্র শ্থহক উহঠ আসযা ণিশুর জযানযা অজযানযা িব্দগুণলহক 
িি কযাড্হিযাহড্ সযাণিহে ণ্হর েহি এিং ওই ণিশুহক িযা ণিশুহ্র ্লণিহক ণিহিষ নজর ণ্হে িব্দ উচ্যারহি অি্যতি 
করযাহর েহি। এহক্হত্র যুক্তিহি্র িব্দগুণলহক আলযা্যা েযাহি্ িরহর েহি। যুক্তিহি্ শ্কযান শ্কযান িি্ আহছ রযা শ্িহঙ 
শ্্ণ�হে ণ্হর েহি। সযাহথ সযাহথ ণিক্কণিণক্কযাহ্রহক প্যাসণগেকিযাহি িব্দ িযা িহব্দর অথ্ সরযাসণর নযা িহল ণ্হে আরও 
একিযার প্যাসণগেক পণরণস্ণর অনুযযােরী উ্যােরি ণ্হে রযাহ্র মহি্য সংণলিষ্ট িহব্দর শ্িযাি গহি রুলহর েহি এিং ণিশুরযা 
যযাহর ণনহজর শ্েষ্টযাে অহথ্যাদ্ধযাহরর আনন্দ পযাে রযার ি্যিস্যা করযার জন্য ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্র যহথষ্ট মিয্িরীল েহর েহি। 

 y কৃর্যযাণল- ৯/৪ 
্ু-একণ্হনর মহি্য িব্দগুণল রপ্ত েহল রযাহ্র কহেকণি সেজরর পযাঠ ণ্হর েহি। রযার মযান েহি রৃররীে শ্রেণির শ্িহষর 
ণ্হকর পযাহঠর মহরযা। ণরন-েযারণি িব্দ সম্ণলর িযাক্য েহি। েণে্র িব্দ িযা িব্দগুণলহকও শ্স�যাহন প্হেযাগ করহর েহি। 

সেজরর পযাঠ (রৃররীে শ্রেণির উপহযযাগরী)

শ্নপযাহলর িযািযা িনিযান নন। হনপযাহলর িি মযাণসর িযাণি শ্নমন্তন্ন। হযহর েহি। মযা �ুি উৎসযােরী। িযািযার ছুণি শ্নই। 
শ্নপযাল িুঝল শ্নপযালরযা অহথ্র ণ্ক শ্থহক অহনকিযা কম িহল এহরযা অিজ্ঞযা। হমহজযা মযাণসর িযাণিহর এমনণি েেণন। 
সিযাই ণমহলণমহি মজযা কহরহছ। মযাহের শ্িযান িযািহরই কষ্ট েল।

 y কৃর্যযাণল- ৯/৫
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মরযা আরও নরীহে রহি সেজরর পযাঠগুণলহক আরও সেজ করহর েহি। এর মযান েহি 
প্থম শ্রেণির মহরযা। ্ুণি িযা ণরনণি িব্দ ণনহে িযাক্য গঠন েহি। এইিযাহি কহেকণি সেজরর পযাঠ মরণর করহর েহি 
এিং আরও শ্িণি ণপণছহে পিযা ণিশুহ্র মহি্য প্হেযাগ করহর েহি। 

সেজরর পযাঠ (প্থম ও ণবিররীে শ্রেণির উপহযযাগরী)

শ্নপযাল শ্গল শ্মহজযা মযাণসর িযাণির পুহজযাহর, �ুি মজযা েল। একসযাহথ �যাওেযা্যাওেযা েল। িি মযাণসর িযাণি ণগহে িুঝল 
রযারযা িিহলযাক নে, রযাই ক্র ণ্ল নযা মযাণস। আঘযার লযাগল মহন। িযাণি ণ�হর �ুি কযাঁ্ল।  

 y কৃর্যযাণল- ৯/৬
ণিক্ক-ণিণক্কযা উিেহক্হত্রই অনুরূপ সেজরর পযাঠ মরণর করহিন এিং মযান অনুসযাহর এহক এহক পযাঠগুণল ণিশুহ্র 
মহি্য পযাঠ করযাহিন। স্ব-পঠনই শ্য এ�যাহন মূল কথযা শ্সিযা সি সমে মহন রযা�হর েহি। 
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কৃর্যযাণল- ১০ 
িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণলঃ 

উৎসি অনুষ্যাহন মিষম্যিম্রী মহনযািযাি প্কযাি 

এণিষহে ছযাত্রছযাত্ররীরযা শ্রেণিকহক্; 

(ক) রযাহ্র ি্যণক্তগর অণিজ্ঞরযার কথযা জযানযাহি 

(�) সেপযাঠরীহ্র কযাছ শ্থহক রযাহ্র অণিজ্ঞরযার কথযা শুনহি এিং 

(গ) পণরিযাহরর স্স্যহ্র কযাছ শ্থহক ও রযাহ্র অণিজ্ঞরযার কথযা জযানহি 

পযািযাে িযা এলযাকযাে শ্কযানও িি জযাঁকজমকপূি্ অনুষ্যাহন রযারযা আমন্তি পযােণন অথে পযািযার অণিকযাংি পণরিযারই 
আমন্তি শ্পহেহছ। এমন ঘিনযা ঘহিহছ ণকনযা রযারযা জযানযাহি এিং যণ্ ঘহি থযাহক র�ন শ্কমন শ্লহগণছল শ্সই সম্পহক্ 
রযাহ্র মরযামর জযানযাহি। অন্যণ্হক রযাহ্র ণনহজহ্র শ্কযানও অনুষ্যাহন পযািযার মযানুহষরও আত্মরীেস্বজহনর আমন্তি নযা 
থযাকযাে ি্যপযারিযা রযার �যারযাপ শ্লহগহছ ণকনযা রযা ণনহেও আহলযােনযা করহি। হরেণিকহক্ ণ�হর রযারযা ণনহজহ্র মহি্য করী 
করী করযা উণের ণছল রযা ণনহে রযাহ্র মরযামর প্কযাি করহি।      

কৃর্যযাণল- ১১ 
সৃজনমূলক কযাজঃ 

সংলযাহপ পণরির কহর নযািকণিহক সমূ্পি্ করহর িলহর েহি ণিক্যাথ্রীহ্র। 

নযািকঃ সমযাহজর ডযাক
েণরত্রঃ-  মযািি/প্ণরহিিরীরযা 

  [সিযার প্হিি]   

শ্কযারযাসঃ- মযািি �ুহিযা, সমযাজ শ্ডহকহছ েল 

মযািিঃ-  হিযান সিযাই (শ্মহের ণিহেহর শ্নমরন্ন)। 

১মঃ-  মযািি শ্জঠুর কথযা  (করী করী কযাহজর ্যাণেত্ব)। 

২েঃ-  (কলযা পযারযা কযািযা)

৩েঃ-  (কুিহনযা ও িযািযা)। 

৪থ্ঃ-  (মযাছ িরি) 

৫মঃ-  (রযান্নযা) 

৬ষ্ঃ-  (কযাঠ শ্কহিযা) 

৭মঃ-  (পণরহিিন কর)

৮মঃ-  (কহনর কযাজ ও সযাজ) 

৯মঃ-  (ণিহের মণ্ডপ মরণর) 

১০মঃ-  (িরযযাত্ররীহ্র আনযা) 

১১মঃ-  (কহনর ণপঁণি িরযা)
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শ্কযারযাসঃ- পযািযার যর অনুষ্যাহন/িণস সিযাই একযাসহন। িুহঝ ণনই কযাজ/ণনমণন্তর সিযাই শ্কউ যযাে নযা িযা্।  
  সিযাই ণমহল লযাগযাই কযাহজ েযার/আত্মরীেহ্র ণ্হে থুইহে রহিই পযাণি পযার। কযারি আমরযা পিণি  
  সমযাহজর শ্লযাক। আমরযা মযািি �ুহিযার সিহেহে কযাহছর আপনজন।

  (সিযার প্স্যান---- সমযাপ্ত)    

অণিনেণি শ্িষ েহল রযারযা করী িুঝল রযা ণনহে আহলযােনযা করহি এিং ণসদ্ধযান্ত শ্নহি। ণিক্ক-ণিণক্কযারযা আহলযােনযার 
মযাি্যহম ণিক্যাথ্রীহ্র শ্িযাঝযাহর েযাইহিন শ্য সমযাজ এহক অপহরর কযাহজ েযার িযাণিহে শ্্ে। এই সেহযযাণগরযার মযাি্যহমই 
সমযাহজ েলযা উণের। কযাউহক শ্ছযাি করযা উণের নে।   

কৃর্যযাণল- ১২ 
গ্যামরীি নযানযা উৎসি শ্যমন জেহ্হির শ্কঁ্ুণল শ্মলযা, রযান্নযা পুহজযা, ঈ্ প্িৃণর ইউণিউি শ্থহক ডযাউনহলযাড কহর শ্্ণ�হে 
আহলযােনযা করযা শ্যহর পযাহর। এইসি উৎসহি শ্য শ্কযানও মিষম্য করযা উণের নে, আহলযােনযার সমে শ্সই িযািনযািযা 
শ্্ওেযারও ি্যিস্যা করহর েহি। 

কৃর্যযাণল- ১৩ 
মূল পযাঠ্যযাংহির কযাজঃ    

এরপর ণিক্ক-ণিণক্কযারযা মূল পযাঠ্যযাংহির প্িযান প্িযান িব্দ ও িব্দগুচ্ছগুণলহক েযাহি্র মযাি্যহম ণিক্যাথ্রীহ্র উচ্যারি 
করহর শ্্হিন এিং প্ণরণি িব্দ ণনহে উ্যােরি ণ্হে রযাহ্র অহথ্যাদ্ধযাহর সযােযায্য করহিন।   

িব্দজযালঃ

অণিেযার, সংসযার, অন্যমনস্, জহলর িযারযা, সুগন্, সু�যা্্য, সজল, সলজ্জ, হমঘযাচ্ছন্ন, ঝযাপসযা, ণ্হিেযারযা, িরীর, হেমন্ত, 
িরৎ, িষ্যা, গ্রীষ্ম, অণিেযার, হ্যািহগযািযাে, যত্ন, সম্যান, আ্র, আপ্যযােন, পযাণরিযাণরক উৎসি, িযাংলযার ব্রর, িুণদ্ধ, শুণদ্ধ, 
আরণর, কযাঙযাণলনরী, ণিশু মহন আঘযার, ্ যাণরদ্, িঞ্চনযা, ণিমিে, িহিযা, অনযাহুর, হলনহ্ন, ণিপুল, ণিিযাল, হেত্র, পুহরযাণের, 
ণিপুল, হেত্র, �যাল্গুন, মযাঘ, অঘ্যান, কযাণতি্ক, ঠযাকুরমযা, হনমন্তন্ন। 

 y কৃর্যযাণল- ১৩/১ 
এিযার ণিক্ক-ণিণক্কযারযা গল্পণিহক সেজ ও সংণক্প্ত কহর মরণর কহর ণিক্যাথ্রীহ্র পিহর শ্্হিন।  

সংণক্প্তসযারঃ 

ঝমঝম কহর িৃণষ্ট পিহছ। িযাদ্ মযাস। গযাঁহের কু্ণ্রযাহমর আে সযামযান্য। যজমযাহনর িযাণি শ্থহক ণকছু �সল এহসণছল, 
রযাও �ুরযাহর িহসহছ। িযাহদ্র শ্িহষ আউস িযান উঠহি। েযাষরীরযা শ্্হি ণকছু। হছহলরযা শ্পিপুহর �যাহি। হনপযাল, হগযাপযাল 
কু্ণ্রযাহমর ্ুই শ্ছহল। ণ�হ্ পযাে ওহ্র। েঠযাৎ েুণনর সযাহথ শ্্�যা। হস েহলহছ মযাহক ডযাকহর, জণি ণপণসমযার িযাণি 
শ্থহক। েুণনর মযা শ্স�যাহন শ্গহছন ব্রহরর কযাহজ। আগযামরী মগেলিযার জণি ণপণসমযা শ্নমরন্ন কহরহছন রযাও িহল শ্গল। 
্ুই িযাথ্ ই শুনল। ণপণসমযা রযাহ্র ্ুই িযাইহক ডযাকহি শ্িহি জণি ণপণসমযার িযাণির সযামহন শ্গল। ণপণসমযাহক ণজজ্ঞযাসযা 
করল, রযাল লযাগহি নযা? ণপণসমযা িলহলন, হস মগেলিযার লযাগহি। রযা সহন্হিলযা ্ুজহন শ্কযাথযা শ্থহক আসহছ জযানহর 
েযাইল। রযারযা িলল, মযাছ িরহর ণগহেণছল। ণপণসমযার ব্রহরর জন্য অহনক কহষ্ট িৃণষ্ট মযাথযাে কহর রযাল শ্জযাগযাি কহর 
্ুই িযাই ণ্হর শ্গল। ণপণসমযা রযাল ণনহলন। পেসযা ণ্হলন নযা, হনমরহন্ন ডযাকহলন নযা।

 y কৃর্যযাণল- ১৩/২ 
এরপর ণিশুরযা সেজিযাহি সংণক্প্তসযারণি পিহর পযারহল ণিক্ক-ণিণক্কযারযা মূল পযাঠ্যণি পযাঠ করযাহিন। স্ব-পঠহনর 
মযাি্যহম যযাহর রযারযা গল্পণি অনুিযািন করহর পযাহর রযার শ্েষ্টযা করহিন। পহর িযাণক ণ্নগুণলহর ‘েযাহর-কলহম’ অংিণি 
করযাহিন। 
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(৭)
আকযাহির ্ুই িনু্

এই গহল্প ্ুণি ঘুণির মহি্য স�্যরযা, স্বযািরীনিযাহি রযাহ্র জরীিন কযািযাহনযার শ্যৌথ শ্েষ্টযা ও শ্িহষ আকযাহির কযাহছ উহি 
যযাওেযার মহি্য ণ্হে শ্ল�ক শ্যন ণিশুহ্র মহনর কথযাই িলহর শ্েহেহছন। িিহ্র ইচ্ছযার সহগে েলহর ণিশুহ্রও িযাল 
লযাহগ নযা। রযারযা সমিেসরীহ্র সহগে িনু্ত্ব করহর, হ�লযাচ্ছহল প্ণরহযযাণগরযা করহর আর এহক অপরহক সেহযযাণগরযা 
করহর িযালিযাহস। স্বযািরীন ণক্রেযাকলযাহপর মি্য ণ্হে আকযাহির মহরযা িৃেৎ কল্পনযার রযাহজ্য ণিেরি করহর িযালিযাহস। 
রযাহ্র উল্যাস ক�নও অহন্যর যন্তিযার কযারি েহে ওহঠ নযা। এহক অপহরর মহি্য লিযাই লযাণগহে ণনহজহ্র আনন্দ িযা 
মজযা করযার েরীন মযানণসকরযা ণিশুহ্র মহি্য পযাওেযা যযাে নযা। রযাই এই গল্প শ্থহক শ্য ্ুণি উপিযািমূল ণেণনির করযা যযাে 
রযা েল; 

উপিযািমূলঃ

ক) ণিশুহ্র মহি্য িনু্ত্ব মজযা্যার প্ণরহযযাণগরযা এিং ণনহজহ্র মহি্য পযারস্পণরক সেহযযাণগরযার মযাি্যহম সেজ 
আনন্দ শ্িযাগ।

�) এহক অপহরর মহি্য লিযাই লযাণগহে রযা শ্থহক মজযা পযাওেযার মহরযা েরীন মযানণসকরযার ণিরুহদ্ধ ণিশুহক 
সহেরন কহর শ্রযালযা। 

উপিযািমূলঃ ণিশুহ্র মহি্য িনু্ত্ব মজযা্যার প্ণরহযযাণগরযা এিং ণনহজহ্র মহি্য পযারস্পণরক সেহযযাণগরযার মযাি্যহম সেজ 
আনন্দ শ্িযাগ। 

কৃর্যযাণল- ১ 
উপিযািমূলণিহক শ্কন্দ্র কহর ণিশুহ্র সযােযায্য ণনহে সংণলিষ্ট ণকছু িব্দেে্যা করহর েহি। শুরুহর মযানস মযানণেত্র ণনম্যাহির 
মহি্য ণ্হে একণি সম্ভযাি্য ‘িব্দজযাল’ রুহল আনহর েহি ণিশুহ্র মহি্য শ্থহকই। এ�যাহন সম্ভযাি্য িহব্দর রযাণলকযা শ্্ওেযা 
েল; 

িব্দজযালঃ

সুহরযাহে জণিহে, িযাসহর িযাসহর, প্যযাঁহের শ্�লযা, ণিম, হ�হলযােযাি, প্ণরবিন্দরী, েযাহর গিযা, লযাি শ্�হর শ্�হর, ্ুলহর 
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্ুলহর, এঁহকহিঁহক, েযাওেযাে িযাণসহে শ্্ওেযা, নযাকযাণন শ্েযািযাণন, অসং�্য প্যাি, েযাড্যােযাণড্, লিযাই, একিযা আর একিযার 
ঘযাহি, কযাজ, লিযাই, লিযাইহের মে্যান।  

 y কৃর্যযাণল- ১/১ 
শ্য ণিশুরযা িযালিযাহি পিহর পযাহর নযা রযাহ্র জন্য উপহরর উপিযািমূলণিহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি সেজ পযাঠ ণ্হর 
েহি। হস�যাহন িব্দজযাহল েণে্র িব্দ ও িব্দগুচ্ছগুণলহক যরিযা সম্ভি ি্যিেযার করহর েহি। পযাঠণি েহি েরুথ্ শ্রেণির 
উপহযযাগরী। িযাহক্য সযারণির শ্িণি িব্দ থযাকহি নযা। যরিযা সম্ভি কম যুক্তিি্ ি্যিেযার করহর েহি। একণি উ্যােরি 
শ্্ওেযা েল; 

সেজ পযাঠঃ

শ্�লযা শুরু েহি য্ু আর ণনমযাই শ্�লহি। ওরযা ্ুজহন প্যাহির িনু্। ণকন্তু রযারযা আজ শ্�লহি ণিপররীর ্হল। ণনমযাই 
‘ক’ ণিহম  আর য্ু ‘�’ ণিহম। এপযািযা ওপযািযার লিযাই। ণনমযাই আর য্ু ণনহজহ্র পযািযার েহে শ্�লহি। ণনমযাই �ুি 
িযাল শ্�হল। ্মও আহছ �ুি। েযা ডু ডু-হর ওহক িরযা কণঠন কযাজ। ণনমযাইহক শ্্�হর পযাওেযা যযাহচ্ছ নযা শ্কন? ণিপ্ 
েল নযা শ্রযা? সিযাই িযািহর লযাগল। এমন সমে গ্যযালযাণর শ্থহক েযার নযািল ণনমযাই। হ�লযা শুরু েল। েযাড্যােযাণড্ লিযাই 
েল। অহনহকই অিযাক েহেহছ। ্ুজহনর এহরযা িযাি রিুও ্ুজন ্ু’্হল। ণনমযাইরযাই ণজরল। প্যাইজ ণনল। রযারপর 
করী েল িলহরযা? য্ুহক ণনহজর উপেযারণি রুহল ণ্হে িলল, ‘য্ু, িযাণগ্যস শ্রযার ্ম শ্নই। রযাই আমরযা ণজরলযাম। 
রযাই প্যাইজিযা শ্রযাহকই ণ্লযাম’।  

 y কৃর্যযাণল- ১/২ 
অনুরূপিযাহি আরও কহেকণি ি্যিেযার সেজ পযাঠ মরণর কহর িি িি েরহ� পঠন কযাড্ কহর ণনহর েহি। ওই অংিগুণল 
েরুথ্ শ্রেণির উপহযযাগরী েহি। উপহরর কৃর্যযাণলর সিই রযা করহর েহি।

 y কৃর্যযাণল- ১/৩ 
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মরযা আরও নরীহে, রহি মযানস মযানণেত্র শ্থহক উহঠ আসযা ণিশুর জযানযা অজযানযা িব্দগুণলহক 
িি কযাড্হিযাহড্ সযাণিহে ণ্হর েহি এিং ওই ণিশুহক িযা ণিশুহ্র ্লণিহক ণিহিষ নজর ণ্হে িব্দ উচ্যারহি অি্যতি 
করযাহর েহি। এহক্হত্র যুক্তিহি্র িব্দগুণলহক আলযা্যা েযাহি্ িরহর েহি। যুক্তিহি্ শ্কযান শ্কযান িি্ আহছ রযা শ্িহঙ 
শ্্ণ�হে ণ্হর েহি। সযাহথ সযাহথ ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্রহক প্যাসণগেকিযাহি িব্দ িযা িহব্দর অথ্ সরযাসণর নযা িহল ণ্হে 
আরও একিযার প্যাসণগেক পণরণস্ণর অনুযযােরী উ্যােরি ণ্হে রযাহ্র মহি্য সংণলিষ্ট িহব্দর শ্িযাি গহি রুলহর েহি এিং 
ণিশুরযা যযাহর ণনহজর শ্েষ্টযাে অহথ্যাদ্ধযাহরর আনন্দ পযাে রযার ি্যিস্যা করযার জন্য ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্র যহথষ্ট মিয্িরীল 
েহর েহি। 

 y কৃর্যযাণল- ১/৪ 
্ু-একণ্হনর মহি্য িব্দগুণল রপ্ত েহল রযাহ্র কহেকণি সেজরর পযাঠ ণ্হর েহি। রযার মযান েহি রৃররীে শ্রেণির শুরুর 
ণ্হক শ্যমন েহে থযাহক শ্সই রকম। িযাক্য েহি েযার-পযাঁেণি িব্দ সম্বণলর। েণে্র িব্দ ও িব্দগুচ্ছহক শ্স�যাহন প্হেযাগ 
করহর েহি। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল; 

সেজরর পযাঠ (রৃররীে শ্রেণির উপহযযাগরী) 

্ুই ্হলর লিযাই।  েযা ডু ডু শ্�লযাে। হ্�যা শ্গল রণেম আর কণরম ্ু’্হলর েহেও কণরম রণেমহক শ্ছহি ণ্ল। এই 
শ্�লযার প্যাইজ িযাকযা। রণেহমর ্যা্যা অসুস্। িযাকযার ্রকযার। রযাই শ্স শ্�লহর শ্গল অন্য ্হল। সিযাই ণছ ণছ করল। 
ণজহর শ্গল রণেমরযা। িযাকযা শ্পল ্যা্যাহক সুস্ করল। রযারপর আিযার ণ�রল ণনহজর পযািযাে।  

 y কৃর্যযাণল- ১/৫ 
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মরযা আরও নরীহে, রহি সেজরর পযাঠগুণলহক আরও সেজ করহর েহি। এর মযান েহি 
প্থম শ্রেণির শ্িহষর িযা ণবিররীে শ্রেণির প্থম ণ্হকর মহরযা। ণরন-েযারণি িব্দ ণ্হে গণঠর েহি িযাক্য। এইিযাহি কহেকণি 
সেজরর পযাঠ মরণর কহর ণপণছহে পিযা ণিশুহ্র মহি্য প্হেযাগ করহর েহি। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল; 
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সেজরর পযাঠ (প্থম ও ণবিররীে শ্রেণির উপহযযাগরী)  

্ুই ্হলর লিযাই েযা ডু ডু শ্�লযাে। হ্�যা শ্গল, রণেম আর কণরম ্ু’্হলর েহেও কণরম রণেমহক শ্ছহি ণ্ল। এই 
শ্�লযার প্যাইজ ণছল িযাকযা। রণেহমর ্যা্যা অসুস্। িযাকযার ্রকযার। 

 y কৃর্যযাণল- ১/৬ 
ণিক্ক-ণিণক্কযারযা উিেহক্হত্রই অনুরূপ সেজরর পযাঠ মরণর করহিন এিং মযান অনুসযাহর এহক এহক পযাঠগুণল ণিশুহ্র 
মহি্য পযাঠ করযাহিন। স্ব-পঠনই শ্য এ�যাহন মূল কথযা শ্সিযা সি সমে মহন রযা�হর েহি। 

কৃর্যযাণল- ২ 
িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণলঃ   

পূহি্র পযাঠগুণলহর িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণল অংহি ছযাত্রছযাত্ররীরযা িহু সমরীক্যা, ণিণিন্ন স্যান পণর্ি্ন গ্যাম প্্ণক্ি ও নযানযা 
রকম কম্সূণে গ্েি কহরহছ। প্হর্যকণি িণেণি্িযাগ কৃর্যযাণলর শ্ক্হত্রই ণিক্ক-ণিণক্কযারযা ছযাত্রছযাত্ররীহ্র কহেকণি ্হল 
িযাগ কহর কযাহজর ্যাণেত্ব িুণঝহে শ্্হিন। ্হল একজন কহর শ্নরযা ণনি্যােন কহর শ্্হিন। ্লহনরযা করীিযাহি ্লহক 
পণরেযালনযা করহছ এিং সিযাইহক সযাহথ ণনহে আনহন্দর সযাহথ কযাজ করহছ, ণিক্ক-ণিক্কযারযা শ্সণ্হক নজর রযা�হিন। 
পহর রযাহ্র িুল-ণঠক এিং িযাল- মন্দ ণ্কগুণল িুণঝহে শ্্হিন। ছযাত্রছযাত্ররীহ্র মহি্য িনু্ত্ব, মজযা্যার প্ণরহযযাণগরযা ও 
সেহযযাণগরযার শ্িযাি গহি রুলহর শ্গহল অিি্য প্থম শ্থহকই রযা নজর করহর েহি। হকিলমযাত্র এই পযাঠণির মহি্যই 
রযা সরীমযািদ্ধ করযা যযাহি নযা। রিু এই পযাহঠ রযা ণিহিষিযাহি নজর করহর িলহর েহি। ণিক্ক-ণিণক্কযারযা এই ণিষেগুণলর 
প্ণর নজর রযা�যার জহন্য একণি ডযাইণর ি্যিেযার করহর পযাহরন। এই ণিষহে ছযাত্রছযাত্ররীহ্র সহেরন করযার জন্য রযাহ্র 
কযাহছ অনুরূপ একণি পণরণস্ণর মরণর কহর রযার িযাল-মন্দ ণ্কণি শ্িযাঝযাহনযা শ্যহর পযাহর। 

ণি্্যযালহের মযাহঠ, পযািযাে ছযাত্রছযাত্ররীরযা রযাহ্র িনু্িযান্হির সযাহথ শ্�লযািুহলযা কহর থযাহক। হ�লযাে েযারযা এিং শ্জরযা রযাহ্র 
মহন শ্কমন প্িযাি শ্�হল এই ণিষে ণনহে ণিক্ক-ণিণক্কযারযা ছযাত্রছযাত্ররীহ্র ণকছু প্নেযািলরী ণ্হে শ্্হিন।

শ্�লযা ণনহে নযানযান নমুনযা প্নেঃ 

রুণম িযাণি ণ�হর শ্�লযািুলযা কর? কযার সযাহথ শ্�ল? হ�লহর িযাল লযাহগ? আনন্দ েে? হ�লযাে ণক রুণম সিসমে শ্জহরযা? 
ণজরহল শ্কমন লযাহগ? রুণম শ্জরযা মযাহন শ্রযামযার প্ণরপহক্র েযার। ক�নও ণনহজহক রযার জযােগযাে িণসহে শ্িহি শ্্হ�ছ 
রযার শ্কমন লযাহগ? রুণম েযারহল শ্রযামযার কষ্ট েে, ণকন্তু শ্রযামযার িনু্ েযারহল ণক শ্রযামযার কষ্ট েে? হকযানও শ্�লযাে রুণম 
যণ্ প্হর্যকিযার শ্জহরযা আর শ্রযামযার িনু্ প্হর্যকিযার েযাহর র�ন ণক শ্রযামযার িনু্র জন্য ্ুঃ�হিযাি েে? হ�লহর 
শ্�লহর যণ্ শ্রযামযার িনু্ আঘযার পযাে িযা পহি যযাে র�ন রুণম করী কর? হিহি িল। 

আসহল অহন্যর ্ুঃ� িযা কষ্টহক িুঝহর পযারযার ক্মরযা গহি রুলহর েহি ণিশুহ্র মহি্য। ণিক্ক শ্সই শ্েষ্টযাই করহি। 

কৃর্যযাণল- ৩ 
সৃজনমূলক কযাজঃ

িূণমকযা অণিনেঃ

নযািকঃ সেহযযাণগরযা
েণরত্রঃ-  সযালমযা/িগর/রযাজু/আণজিযা/মযাষ্টযারমিযাই ও ণ্ণ্মণনরযা এিং িযাণকরযা 

১ম ্ৃি্যঃ- সযালমযা ক্যাহস িরযাির প্থম েে। ণকন্তু আজ সযালমযা অঙ্কগুণল কহর আনহর পযাহরণন। কযারি কযাল ক্যাহস 
ণ্ণ্মণন য�ন অঙ্ক শ্িযাঝযাণচ্ছহলন, র�ন শ্স অমহনযাহযযাগরী েওেযার �হল অঙ্ক িুঝহর পযাহরণন। িগর পিযাশুনযা মহন রযাহ� 
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নযা। হস িরীষি েঞ্চল। রযাই একিু ণপণছহে থযাহক সি্্যাই। ণকন্তু আজ িগর সি অঙ্ক কহর এহনহছ। কযারি কযাল অঙ্কর 
ক্যাস শ্স মনহযযাগ ণ্হে শুহনহছ। এিযার িগহরর কযাছ শ্থহক অঙ্ক িুঝহি। ক্যাহসর সি িনু্রযা এহস শ্্�হি এিং ি্যগে 
কহর িলহি শ্স নযাণক ক্যাহসর �যাস্ট গযাল্। ণি�হছ লযাস্ট গযাহল্র কযাছ শ্থহক। সযালমযা ওহ্র েযাণস থযাণমহে িলহি, “আমযার 
মযা িহলহছন, সিযার শ্থহকই শ্ি�যার আহছ। রযাই আণম সিযার শ্থহক ণিণ�”। সি িনু্রযা ণমহল আহলযােনযা কহর ণঠক 
করহি, এিযার শ্থহক শ্য শ্য ণিষে িযাল পযারহি সিযাই রযার কযাছ শ্থহক িুঝহি। হযিযা িুঝহর পযারহছ নযা সিযাই ণমহল 
রযা আহলযােনযা করহি। রযােহল কণঠন পিযাও সেজ েহে যযাহি।

(্হল িহস ণনহজরযা সংলযাপ মরণর কর)

২ে ্ৃি্যঃ- রযাজু রযাহন �যাস্ট েহেহছ। ণকন্তু পযাহে েযার ঘষহছ আর কযাঁ্হছ। আণজজ রযার সেপযাঠরী। হসও শ্্ঁহিণছল। 
ণকছুই েহর পযাহরণন। েঠযাৎ শ্্�হর পযাে রযাজুহক। ছুহি ণগহে রযাহক িহর শ্রযাহল আর ণজজ্ঞযাসযা কহর। করী েহেহছ এিং 
শ্কমন কহর েল। রযারপর িহর িহর মযাষ্টযার মিযাইহ্র কযাহছ ণনহে যযাে। আণজহজর এই আেরহি সিযাই �ুি �ুণি। 

(সংলযাপ ণনহজরযা িযানযাও) 

৩ে ্ৃি্যঃ- স্যযার ও ণ্ণ্মণনরযা আহলযােনযা কহরন। এিযার পঞ্চম শ্রেণির প্হর্যকণি ণিশু সি ণিষহে এর সুন্দর পিযাশুনযা 
করহছ করীিযাহি? এক একজন ণিশুর নযাম িহরও আহলযােনযা কহরন শ্য, গর িছহরর রুলনযাে এিযার শ্স কর উন্নর 
েহেহছ। সি ণিশুহ্র শ্ডহক কযারি ণজহজ্ঞস কহরন। ওরযা করীিযাহি এহক অপহরর শ্থহক শ্িহ� শ্সিযা িহল এিং সিযাই 
েযার িহর িলহি। ‘আমরযা কণর সেহযযাণগরযা, প্হর্যকহক সেহযযাণগরযা’। 

(সংলযাপ ণনহজরযা মরণর কর এিং শ্িহষ গযান করহি ‘আমরযা করি জে’/অথিযা ‘আমরযা সিযাই রযাজযা’) 

 y কৃর্যযাণল- ৩/১ 
িযাণি িিহ্র কযাছ শ্থহক এমন সেহযযাণগরযার অণিজ্ঞরযা, গল্প শ্জহন এহস রযারযা অন্যযান্য ণিক্যাথ্রীহ্র সহগে িলযািণল 
করহি। 

 y কৃর্যযাণল- ৩/২ 
সেহযযাণগরযার উ্যােরি রুহল িহর যণ্ শ্কযানও শ্পৌরযাণিক, হনণরক িযা ঐণরেযাণসক গল্প ণিশুপযাঠ্য ণেহসহি শ্থহক থযাহক, 
রহি রযা সংগ্ে কহর এহন ণি্্যযালহের গ্ন্যাগযাহর রযা�যা শ্যহর পযাহর এিং একণ্ন সিযাই ণমহল শ্সগুণল পিযা শ্যহর 
পযাহর।  

কৃর্যযাণল- ৪ 
্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণলঃ    

ইউণিউি শ্থহক শ্পঁেযা ও পযাণ�র িনু্হত্বর গল্পণি শ্্ণ�হে িনু্ত্ব ও সেহযযাণগরযার কথযা ণিশুহ্র শ্্�যাহনযা শ্যহর পযাহর। 
এহক অপরহক ণেংসযা নে, মযানণসক ণনয্যারন নে। ওহ্র শ্িযাঝযাহর েহি শ্য, ণনহজ িযাল থযাকহি শ্সই শ্য অন্যহক িযাল 
রযাহ�। সিযার উপহরই ণিশ্যাস রযা�হর েহি রযাহ্র। এই িযািনযা মযাথযাে শ্রহ� শ্য শ্কযানও ণিণডও ক্রীপ িযানযাহনযা শ্যহর 
পযাহর।   

উপিযািমূলঃ এহক অপহরর মহি্য লিযাই লযাণগহে রযা শ্থহক মজযা পযাওেযার মহরযা েরীন মযানণসকরযার ণিরুহদ্ধ ণিশুহক 
সহেরন কহর শ্রযালযা। 

কৃর্যযাণল- ৫
উপিযািমূলণিহক শ্কন্দ্র কহর ণিশুহ্র সযােযায্য ণনহে সংণলিষ্ট ণকছু িব্দেে্যা করহর েহি। শুরুহর মযানস মযানণেত্র ণনম্যাহির 
মহি্য ণ্হে একণি সম্ভযাি্য ‘িব্দজযাল’ রুহল আনহর েহি ণিশুহ্র মহি্য শ্থহকই। এ�যাহন সম্ভযাি্য িহব্দর রযাণলকযা শ্্ওেযা 
েল। 
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িব্দজযালঃ

লিযাই, ণিিযা্, ণিদ্রূপ, েরীন মহনযািযাি, ণেংসযা।

 y কৃর্যযাণল- ৫/১ 
শ্য ণিশুরযা িযালিযাহি পিহর পযাহর নযা রযাহ্র জন্য উপহরর উপিযািমূলণিহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি সেজ পযাঠ ণ্হর 
েহি। 

শ্স�যাহন িব্দজযাহল েণে্র িব্দ ও িব্দগুচ্ছগুণলহক যরিযা সম্ভি ি্যিেযার করহর েহি। পযাঠণি েহি েরুথ্ শ্রেণির উপহযযাগরী। 
িযাহক্য পযাঁে-ছ’ণির শ্িণি িব্দ থযাকহি নযা। যরিযা সম্ভি কম যুক্তিি্ ি্যিেযার করহর েহি। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল; 

সেজ পযাঠঃ 

সুিল েুপেযাপ থযাহক। ছণি আঁহক শ্ডহস্ িহস। সি ছণির শ্য মযাহন থযাহক রযা নে। আঁকযার স্যযার ওহক উৎসযাে শ্্ন। 
এই ণনহে  ওহ্র ক্যাহসর কহেকণি শ্ছহল প্যােই ণিদ্রুপ কহর। েযাণসঠযাট্যা কহর। এই ক্যাহস ওর এক িনু্ আহছ রযার 
নযাম শ্িযািন। হিযািন পিযাহিযানযাে িযাল। রহি অহঙ্ক িযাল নযা। সুিল অঙ্ক পযাহর। হিযািনহক মযাহঝ মযাহঝ সযােযায্য কহর। 
শ্্�যাে। একণ্ন ণিণ�হন সুিল আর শ্িযািন মযাহঠ ণগহেণছল। হসই �যাঁহক ওর ক্যাহসর শ্সই ্ুষু্ট শ্ছহলরযা সুিহলর শ্ডক্স 
শ্থহক ছণি ণনথ্হে শ্্ওেযাহল লযাণগহে ণ্হেহছ। পযাহি শ্ল�যা ণিল্পরী শ্রেষ্ সুিহলর সৃণষ্ট। আরও শ্ল�যা মন্তি্য ণ্ন। সুিল 
ক্যাহস ঢুকহরই শ্্�হর শ্পল। ও মু� নরীেু কহর শ্ডহক্স ণগহে িসল। হিযািন ছুহি শ্গল স্যযাহরর কযাহছ। আঁকযার স্যযার 
ওই ্ুষু্ট শ্ছহলহ্র িকযা নযা ণ্হে ক্যাহস িসযাহলন। িরীহর িরীহর অহনক ণকছু শ্িযাঝযাহলন। িলহলন, এথ্ ই ি্যগে কহর রযারযা 
ণনহজর ক্যাহসর িনু্হক শ্ছযাি করহছ। হছহলগুণল মযাথযা নরীেু কহর শুনল। ছুণির ঘণ্যা িযাজল। সুিহলর কযাহছ ণগহে ক্মযা 
েযাইল। েযার শ্মলযাল।   

 y কৃর্যযাণল- ৫/২
অনুরূপিযাহি আরও কহেকণি ি্যিেযার সেজপযাঠ মরণর কহর িি িি েরহ� পঠন কযাড্ কহর ণনহর েহি। ওই অংিগুণল 
েরুথ্ শ্রেণির উপহযযাগরী েহি। উপহরর কৃর্যযাণলর সহিহরই রযা করহর েহি।

 y কৃর্যযাণল- ৫/৩
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মরযা আরও নরীহে, রহি মযানস মযানণেত্র শ্থহক উহঠ আসযা ণিশুর জযানযা অজযানযা িব্দগুণলহক 
িি কযাড্হিযাহড্ সযাণিহে ণ্হর েহি এিং ওই ণিশুহক িযা ণিশুহ্র ্লণিহক ণিহিষ নজর ণ্হে িব্দ উচ্যারহি অি্যতি 
করযাহর েহি। এহক্হত্র যুক্তিহি্র িব্দগুণলহক আলযা্যা েযাহি্ িরহর েহি। যুক্তিহি্ শ্কযান শ্কযান িি্ আহছ রযা শ্িহঙ 
শ্্ণ�হে ণ্হর েহি। সযাহথ সযাহথ ণিক্ক ণিণক্কযাগনহক প্যাসণগেকিযাহি িব্দ িযা িহব্দর অথ্ সরযাসণর নযা িহল ণ্হে 
আরও একিযার প্যাসণগেক পণরণস্ণর অনুযযােরী উ্যােরি ণ্হে রযাহ্র মহি্য সংণলিষ্ট িহব্দর শ্িযাি গহি রুলহর েহি এিং 
ণিশুরযা যযাহর ণনহজর শ্েষ্টযাে অহথ্যাদ্ধযাহরর আনন্দ পযাে রযার ি্যিস্যা করযার জন্য ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্র যহথষ্ট মিয্িরীল 
েহর েহি। 

 y কৃর্যযাণল- ৫/৪ 
্ু-একণ্হনর মহি্য িব্দগুণল রপ্ত েহল রযাহ্র কহেকণি সেজরর পযাঠ ণ্হর েহি। রযার মযান েহি রৃররীে শ্রেণির শুরুর 
ণ্হক শ্যমন েহে থযাহক শ্সই রকম। িযাক্য েহি েযার-পযাঁেণি িব্দ সম্বণলর। েণে্র িব্দ ও িব্দগুচ্ছহক শ্স�যাহন প্হেযাগ 
করহর েহি। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল; 

সেজরর পযাঠ (রৃররীে শ্রেণির উপহযযাগরী)

িণন অহঙ্ক িযাল, ণরণডংহে িে পযাে। আসহল যুক্তযাক্র শ্্�হলই থরমর শ্�হে যযাে। হরযারলযাে। মযােযা প্ণরিযার প্থম 
েে। িণন  ণকছু একিযা েে। এই ণনহে মযােযা ও ওর কযাহছর িনু্রযা েযাসযােযাণস কহর। ণকন্তু মযােযা ক�নই অহঙ্ক একহিযা 
পযাে নযা িহল ণেংসযা কহর। সু্হল সিযাপণর আসহিন। নযািক েহি। মযােযা ইচ্ছযা কহর িণনহক যুক্তযাক্র শ্িণি আহছ এমন 
একণি কণিরযা পযাঠ করহর ণ্ল। িযাল কহর িলহর পযারল নযা। অপমযাণনর েল। সিযাপণর ণকন্তু িণনহক আ্র কহর 
িহলন, ক�নও শ্কযানও কযাহজ িে পযাহি নযা। করীিযাহি অি্যযাস করহি সি িহলন। ণ্ণ্মণনরযা এহলন। মযােযাহক শ্িযাঝযাহলন। 
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 y কৃর্যযাণল- ৫/৫ 
যণ্ শ্্�যা যযাে ণিশুর পঠন ক্মরযা আরও নরীহে, রহি সেজরর পযাঠগুণলহক আরও সেজ করহর েহি। এর মযান েহি 
প্থম শ্রেণির শ্িহষর িযা ণবিররীে শ্রেণির প্থম ণ্হকর মরন। ণরন-েযারণি িব্দ ণ্হে গণঠর েহি িযাক্য। এইিযাহি কহেকণি 
সেজরর পযাঠ মরণর কহর ণপণছহে পিযা ণিশুহ্র মহি্য প্হেযাগ করহর েহি। একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল;

সেজরম পযাঠঃ 

িযাল নযা অহঙ্ক। রিুও ণ্ণ্মণন �ুি িযালিযাহসন সরসরীহক। সরসরী ইণরেযাহস �ুি িযাল। ইণরেযাহসর সন, রযাণর� ণঠক 
মহন রযাহ�। মযানিরী ইণরেযাহস িযাল নে। অহঙ্ক �ুি িযাল। ্ুষ্টমরী করল। ণিপহ্ শ্�লল। ক্যাহসর িনু্রযা িুহঝ ণ্ণ্মণনহক 
জযানযাল। ণ্ণ্মণন শ্িযাঝযাহলন। মযানিরী শ্কঁহ্ উঠল। রযারপর িযাি করল।

 y কৃর্যযাণল- ৫/৬
ণিক্ক-ণিণক্কযারযা উিেহক্হত্রই অনুরূপ সেজরর পযাঠ মরণর করহিন এিং মযান অনুসযাহর এহক এহক পযাঠগুণল ণিশুহ্র 
মহি্য পযাঠ করযাহিন। স্ব-পঠনই শ্য এ�যাহন মূল কথযা শ্সিযা সি সমে মহন রযা�হর েহি। 

কৃর্যযাণল- ৬ 
িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণলঃ      

এছযািযা একণি ্ুণি প্েণলর শ্�লযার মযাি্যহমও এণিষহে ছযাত্রছযাত্ররীহ্র সহেরন করযা শ্যহর পযাহর। উ্যােরিস্বরূপ একণি 
শ্�লযা শ্্ওেযা েল;

ণিক্ক-ণিণক্কযারযা প্থহম ছযাত্রছযাত্ররীহ্র একণি শ্গযাল কহর শ্্ৌিযাহর িলহিন। মযাহঝর �যাঁকযা জযােগযাে কম সং�্যযাে 
শ্�যালযাহনযা শ্িলুন রযা�যা েহি। হুইহসল িযাজযাহলই প্হর্যকহক ছুহি ণগহে একণি কহর শ্িলুন ণনহর েহি। হয পযারহি নযা 
শ্স আউি েহে যযাহি। অন্যণ্হক শ্কউ নযা শ্পহল শ্স অন্যহ্র কযাছ শ্থহক শ্কহি ণনহর পযারহি। হিষ পয্ন্ত যযার কযাহছ 
শ্িলুন থযাকহি শ্সই ণজরহি। রযারপর প্হর্যহকর েযাহর একণি কহর শ্�যালযাহনযা শ্িলুন শ্্হিন। স্টযাি্ িলযার সযাহথ সযাহথ 
শ্্�যা যযাহি ছযাত্রছযাত্ররীরযা এহক অপহরর শ্িলুন কযািযাকযাণি করযার জহন্য ছুহিযাছুণি শুরু করহছ। ণকছুক্ি পর শ্্�যা যযাহি 
সিযার শ্িলুন শ্�হি শ্গহছ। সিযাই শ্েহর শ্গহছ। হকউই ণজরহর পযারল নযা। এিযার ণিক্ক-ণিণক্কযারযা ছযাত্রছযাত্ররীহ্র 
ণজজ্ঞযাসযা করহিন করীিযাহি শ্�লযার �লিযা অন্যরকম করযা শ্যহর পযারর। এ�যাহন শ্রযা শ্কউই ণজরহর পযারল নযা। ণকন্তু 
যণ্ শ্কউ অন্য কযাহরযা শ্িলুন নযা �যািযাহরযা রযােহল সিযাই ণজরহর পযারর। এিরহনর ণিণিন্ন শ্�লযার মযাি্যহমও 
ছযাত্রছযাত্ররীহ্রহক সেহযযাণগরযার গুরুত্ব শ্িযাঝযাহনযা শ্যহর পযাহর। 

কৃর্যযাণল- ৭ 
সৃজনমূলক কযাজঃ 

অপহরর লিযাই শ্্হ� মজযা পযাওেযার মহরযা েরীন মযানণসকরযা ণনহে একিযা গল্প ণিক্যাথ্রীহ্র পিযার জন্য শ্্ওেযা েল। এিযা 
একিযা পঠন কযাহড্ সযাঁণিহে ণিশুহ্র ্হল পিহর ণ্হর েহি। পিযা েহে শ্গহল ওই গল্পণিহক নযািহক পণরির করযা যযাে 
ণকনযা রযা রযারযা আহলযােনযা করহি। প্থহম ণঠক করহি েণরত্র, পহর ্ৃি্য ণিিযাজন। হিহষ শ্য িযার্যাণি শ্্ওেযা ্রকযার 
রযা ণনহে ্ু-একণি কহথযাপকথন করহি।  

প্ণরণি েণরত্র শ্মযািযামুণি করী করী কথযা িলহি রযার সম্ভযাি্য সংলযাপ ণিক্যাথ্রীরযা আহলযােনযা কহর শ্নহি। ্ৃি্য পণরকল্পনযাও 
করহি যযাহর রযা ক�নও িযাণি, ক�নও েযাি িহল মহন েে। হিহষ অণিনে করহি। নযািহকর একণি নযামকরিও করহি। 

গল্পঃ

ণিিু িুডু ও সু�লযাল মুন্যা একই পযািযাহর িযাস কহর। ণিিু আর সু�লযাহলর মযা েযাঁস মুরণগ শ্পযাহষন। ্ুজহন একই 
শ্রেণিহর পহি। সু�লযাল শ্ল�যাপিযা, হ�লযা ণনহে থযাহক। েযাঁস মুরণগহ্র ণনহে শ্কযানও মযাথযা ি্যথযা শ্নই। ণডম, মযাংস য�ন 
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মযা রযান্নযা কহর শ্্ে, র�নই �যাে। ণকন্তু ণিিু েযাঁস মুরণগহ্র �ুিই িযালিযাহস। মযাহক লুণকহে শ্�হরও শ্্ে। রযাই েযাঁস 
মুরণগগুণল ণিিুর �ুিই ন্যযাওিযা। সিযার নযাম শ্রহ�হছ ককরকক। হগযাি শ্গযাি, হে মে কহর ডযাহক। রযার ণপ্ে শ্মযারগিযা 
আ্র �যাে। একণ্ন ণিিু শ্্হ� রযার িযািযা শ্মযারগিযাহক লিযাই শ্ি�যাহচ্ছ। িলল, “লিযাই ণি�হর েহি, নযা েহল িযাঁেহি 
করী কহর?” ণিিু িযাল িুঝহর পযাহর নযা। রযার শ্থহক শ্িযার পয্ন্ত মযাহঝ মযাহঝ সু�লযালহ্র শ্মযারগিযা ডযাহক। অমণন 
ণিিুহ্রিযাও ককর ককর কক শ্ডহক উতির শ্্ে। একণ্ন েযাহির পযাহি অহনক শ্লযাহকর ণিি জহম। রযারযা শ্মযারগ 
লিযাই শ্্�হর এহসহছ। ণিিুর িযািযা-মযা ককর কক-হক ণনহে আহস। সু�লযাহলর িযািযা-মযা রযাহ্র শ্মযারগিযাহক ণনহে 
আহস। ণিিু শ্্হ� ্ুণি শ্মযারহগর পযাহে ছুণর িযাঁিযা েহচ্ছ। ণিিু শ্েঁণেহে িলল, “ওিযা িযাঁিছ শ্কন, িযািযা? িযািযা শ্রহগ 
ণিিুহক িহল, “থযাম”। মযা েযার িহর শ্িযাঝযাহর থযাহক। রযাহ্র শ্মযারগ ণজরহল অহনক িযাকযা পযাওেযা যযাহি। আিযার 
সু�লযালহ্র মরযা শ্মযারগিযাও পযাওেযা যযাহি। ইণরমহি্য লিযাই শুরু েে। ণিিু কযাঁ্হর থযাহক। েযাণরণ্হকর িহব্দ ণিিুর 
কযান্নযা েযাপযা পহি যযাে। ণকছুক্ি রুমুল লিযাই। রযারপর কক কহর িব্দ। ণিিুহ্র ককর কক মযাণিহর লুণিহে পহি। 
আর ছি�ি করহর করহর শ্িষ। ণিিুর িুক �যািযা কযান্নযা শ্্�যার শ্কউ শ্নই। কযারি রযার িযািযা-মযাহের মযাথযাে েযার। 
ওণ্হক সু�লযাহলর িযািযা আর আত্মরীেরযা আনহন্দ নযােহছ। সু�লযাহলর মযা ককর কহকর মরযা শ্্েিযা েযাহর রুহল ণনল। 
েযাসহর েযাসহর িযাণি শ্যহর লযাগল। আর সিযাইহক িলহছ আজ িযাণিহর মেযাহিযাজ েহি। সু�লযাহলর িযািযা িযাকযা গুহন 
ণ্হচ্ছ আর িনু্ সু�লযাল রযাহ্র শ্মযারগিযাহক শ্কযাহল ণনহে আ্র করহছ। পহরর ণ্ন ক্যাহস সু�লযালহ্র শ্মযারহগর করী 
রযাণর�। ণিিু িুক িরযা কষ্ট ণনহে িযাণিহর এল। মযাহক িলল, “হরযামরযা শ্মযারগিযাহক শ্মহর শ্�লহল? মযা িলল, ও ণজরহর 
পযাহরণন। ওহক শ্রযা মরহরই ের। ণিিু শ্রহগ িহল ‘শ্কন এই িযাহজ ণনেম। হকন ওহ্র পযাহে ছুণর িযাঁিযা েহি। িন্ 
শ্েযাক ওই ছুণর িযাঁিযা”। হকঁহ্ িহল, হেহর শ্গহলও আমযার ককর কহকর মহরযা শ্মযারগরযা শ্িঁহে শ্রযা থযাকহি। রযার 
সেপযাঠরীরযা শ্কযাথযা শ্থহক এহস পহি। সিযাই ণিিুর কযান্নযা শ্্হ� িহল, “নযা, এই ণনম্ম লিযাই িন্ শ্েযাক”। 

নযািহকর শ্িহষ রযারযা মূল িযািনযাণিহক ণনহে ণনহজহ্র মরযামর শ্্হি। সমযাহজও এমনিযাহি ্ ুজহনর মহি্য লিযাই লযাণগহে 
িযাণকরযা আনন্দ উপহিযাগ কহর। এিযা একিযা ঘৃি্য কযাজ। এই শ্িযাি ণিশুর মহি্য গহি রুলহর েহি।    

 y কৃর্যযাণল- ৭/২
শ্মযারগ লিযাই িযা ষযাঁহির লিযাই ণনহে শ্ছযািহ্র জন্য নযানযান ণিশুপযাঠ্য থযাকহল পিহর পযাহর। হসগুণল সংগ্ে কহর 
ণি্্যযালহে গ্ন্যাগযার মরণর করযা শ্যহর পযাহর এিং শ্কযানও একণ্ন সিযাই ণমহল ্হল ওই িইগুণল পহি ও আহলযােনযা 
করহর পযাহর। 

কৃর্যযাণল- ৮
ইউণিউি শ্থহক ষযাঁহির লিযাই এিং মুরণগর লিযাইহের ছণি ডযাউনহলযাড করযা যযাে। এই ছণির মহি্য ণ্হে মযানুহষর 
ণনম্নতিহরর আনন্দ উপহিযাগ করযার শ্য কুপ্থযার েল রহেহছ রযা ণনহে ণিশুহ্র সযাহথ আহলযােনযা করহিন, এগুণল িন্ 
করযার জহন্য করী করযা ্রকযার রযা ণনহেও আহলযােনযা করযা শ্যহর পযাহর। একই সযাহথ ণিক্যাথ্রীহ্র অনুিি করযাহর েহি 
ষযাঁি শ্েযাক িযা মুরণগ, রযাহ্র ইচ্ছযা থযাক আর নযাই থযাক, রযারযা এই লিযাই করহর িযাি্য েে। এহর একজন আের েে 
িযা মযারযা যযাে। রযারযাও কষ্ট পযাে। আর যযারযা শ্্হ� রযারযা উহতিজনযার আনন্দ শ্িযাগ কহর। এিযা একিযা েরীন মযানণসকরযা। 
এি্যপযাহর ণিশুহ্র শ্িযাি জযাণগহে রুলহর েহি আহলযােনযার মযাি্যহম।  

কৃর্যযাণল- ৯ 
মূল পযাঠ্যযাংহির কযাজঃ

এরপর ণিক্ক-ণিণক্কযারযা মূল পযাঠ্যযাংহির প্িযান প্িযান িব্দ ও িব্দগুচ্ছগুণলহক েযাহি্র মযাি্যহম ণিক্যাথ্রীহ্র উচ্যারি 
করহর শ্্হিন এিং প্ণরণি িব্দ ণনহে উ্যােরি ণ্হে রযাহ্র অহথ্যাদ্ধযাহর সযােযায্য করহিন।   



73

িব্দজযালঃ

একিযা আর একিযার ঘযাহি, সুহরযাে জণিহে, েযাহর গিযা, লযাি শ্�হর শ্�হর, ্ুলহর ্ুলহর, িযাসহর িযাসহর, প্যযাঁহের 
শ্�লযা, এঁহক শ্িঁহক, হিযাকযাট্যা, নযাকযাণন শ্েযািযাণন, ইহলণ্রিক, আিজ্নযা, অসং�্য প্যাি, ণনতিযার, েযাওেযাে িযাসহর থযাকযা, িযাণসহে 
শ্্ওেযা, উৎসি, ঘুরপযাক, িযািহছ।  

 y কৃর্যযাণল- ৯/১ 
এিযার ণিক্ক-ণিণক্কযারযা গল্পণিহক সেজ ও সংণক্প্ত কহর মরণর কহর ণিক্যাথ্রীহ্র পিহর শ্্হিন।   

সংণক্প্তসযারঃ

আকযাহির উিহছ ্ ু হিযা ঘুণি। একিযা েযাঁণ্েযাল আহরকজন শ্পিকযািযা। ্ ুজন আকযাহি উিহর উিহর িুঝল ওরযা মযানুহষর 
েযাহরর যন্ত। পযাণ�র মহরযা শ্কযাথযাও শ্যহর পযাহর নযা। েযাঁণ্েযাল একণ্ন ন্রীর এঁহক শ্িঁহক েলযার সহগে ণনহজহ্র শ্লহজর 
মহরযা কযাগজণির রুলনযা করল। শুনল ন্রী শ্থহক সযাগর আরও িি। ওহ্র িযারিযার মহন েহর লযাগল। ওরযা িি 
অসেযাে। ওরযা স্বযািরীনিযাহি আকযাহি ণনহজহ্র শ্মহল ণ্হর পযাহর নযা। ্ ুজহন িুণদ্ধ করল করীিযাহি মযানুষহ্র জব্দ করহি। 

্ুই ঘুণির প্যযাঁে লযাগল। করীিযাহি শ্যন ্ুই িনু্ মযানুহষর কথযা শুনল নযা। সুহরযা ণছঁহি শ্িণিহে এল। িযাসহর লযাগল 
আকযাহি। িযাসহর িযাসহর শ্কযাথযাে শ্য েযাণরহে যযাহি ওরযা জযাহন নযা। শুিু জযাহন ওরযা আকযাহির িনু্। 

 y কৃর্যযাণল- ৯/২ 
এরপর ণিশুরযা সেজিযাহি সংণক্প্তসযারণি পিহর পযারহল ণিক্ক-ণিণক্কযারযা মূল পযাঠ্যণি পযাঠ করযাহিন। স্ব-পঠহনর 
মযাি্যহম যযাহর রযারযা গল্পণি অনুিযািন করহর পযাহর রযার শ্েষ্টযা করহিন। পহর িযাণক ণ্নগুণলহর ‘েযাহর-কলহম’ অংিণি 
করযাহিন। 
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পযাঠ্যপুতিকঃ আমযাহ্র পণরহিি
(১) 

শ্িৌর পণরহিি 

ণিশুর েযাণরণ্হকর ্ ৃি্যমযান পণরহিি ও জরীি মিণেত্রথ্য ও রযার িযাস্তুরন্ত ণনহে এই অি্যযাে। ‘আমযাহ্র পণরহিি’ পযাঠ্যিইহে 
১৯ পৃষ্যা শ্থহক ৬২ পৃষ্যা পয্ন্ত ্রীঘ্ ৪৩ পৃষ্যা জুহি নযানযান িুকহরযা িুকহরযা িযাতিি পণরণস্ণর ও ্ৃহি্যর িি্নযা এিং 
পণরণের জগৎ ণনহে ঘিনযা ও ণজজ্ঞযাসযা রহেহছ এিং সংিে ণনরসহনর মযাি্যহম পণরহিি ও জরীি মিণেত্রথ্যহক শ্িযাঝযাহনযার 
শ্েষ্টযা েহেহছ। এই ণিতৃির অি্যযােণিহক আমরযা মূলর পযাঁেণি(৫) অংহি আমরযা শ্িহঙ ণনহর পযাণর। এগুণলহক উপিযািমূল 
ণেহসহি গ্যাে্য কহর শ্সইমহরযা কৃর্যযাণল ণেণনির করযা শ্যহর পযাহর। 

উপিযািমূলঃ

(ক) মযাণি - প্কযার ও মিণিষ্ট্য - মযাণির যত্ন ও পুণষ্ট, হজি ও অহজি প্যাথ্ – মযাণি মযা, �যা্্য শ্যযাগযান শ্্ে 
- িূণমক্ে ও রযার শ্রযাি করযার উপযাে। 

(�) জল শ্থহক জলযািে – পণরণের পণরহিহি জল ও জলযািহের অণতিত্ব ও রযার গুরুত্ব, হ্যাহরর জল, ণস্র 
ও জমযা জল, রযাসযােণনক ণিণক্রেযাে জলহিযািন- প্যাকৃণরক ও কৃণত্রম, মযাণির নরীহে করীিযাহি জল জমযা েল, কর 
গিরীহর জল, রযা শ্রযালযা েে শ্কন িযা করী কযাহজ লযাহগ, জল অপেে ও জলকষ্ট, করীিযাহি জহলর অপেে শ্রযাি 
করযা যযাে, জলযািূণম ও মযানিসি্যরযাে রযার গুরুত্ব। 

(গ) উণদ্্ জগৎ - িযাণির কযাহছর উণদ্্ - শ্েনযা গযাহছর আেযার-আেরি, েযাণরহে যযাওেযা উণদ্্। 

(ঘ) প্যািরীজগৎ - িন্যপ্যািরী ও গৃেপযাণলর প্যািরী - যযারযা গৃেপযাণলর ণকন্তু আ্হপ িন্য, ঘহরর কযাহছর প্যািরী - পশু, 
পযাণ�, সররীসৃপ, হমরু্ণ্ডরী ও অহমরু্ণ্ডরী, করীিপরগে, গৃহে থযাহক অথে গৃেপযাণলর নে - শ্েনযা প্যািরীর আেযার-
আেরি- আিহেনযা প্যািরীর আেযার-আেরি, েযাণরহে যযাওেযা স্যানরীে প্যািরী। 

(ঙ) জরীি মিণেত্র¨ আর িযাস্তুরন্ত- সি প্যািরী ও উণদ্হ্রই শ্িঁহে থযাকযার অণিকযার আহছ - রযাহ্র িযাঁেযার জন্য 
উপযুক্ত পণরহিি রক্যার শ্েষ্টযা, এহক অপহরর উপর ণনি্রিরীলরযা, িযাস্তুরহন্তর িযারিযা ও রযার মযানণেত্র।
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উপিযািমূলঃ মযাণি - প্কযার ও মিণিষ্ট্য - মযাণির যত্ন ও পুণষ্ট, হজি ও অহজি প্যাথ্ – মযাণি মযা, �যা্্য শ্যযাগযান শ্্ে - 
িূণমক্ে ও রযার শ্রযাি করযার উপযাে। 

কৃর্যযাণল- ১
ণিক্ক-ণিণক্কযারযা এই উপিযািমূলণিহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি িযারিযাহক (concept items) শ্িহঙ শ্নহিন এিং 
প্ণরণি িযারিযার সহগে যুক্ত এলযাকযার নযানযান প্েণলর িব্দ মযানস মযানণেহত্রর মযাি্যহম রুহল আনহিন। আর রযা করহর 
েহি ণিশুহ্র সহগে আহলযােনযার ণিণতিহর। এরপর মযান্য িযাষযাে সংণলিষ্ট িব্দগুচ্ছহক ওই রযাণলকযার মহি্য যুক্ত করহিন। 
নরুন ও ্ুরূে িব্দ েহল প্ণরহক্হত্রই সরযাসণর মযাহন নযা িহল ণ্হে ণিণিন্ন পণরণস্ণরর উ্যােরি ণ্হে িহব্দর ি্যিেযার 
আণিষ্যার করযাহনযার শ্েষ্টযা করহিন। িব্দ রযাণলকযার উ্যােরি শ্্ওেযা েল; 

িব্দজযালঃ

মযাণির প্কযার—এঁহিল মযাণি, হিহল মযাণি, হ্যােযাঁি মযাণি।

মযাণিহক যত্ন ও পুণষ্ট—জল শ্্ওেযা, সযার শ্্ওেযা (নযাইহট্যাহজন সযার, �সহ�ি সযার, কহম্পযাস্ট) পিযাণসেযাম সযার, হকঁহেযা 
(সজরীি মজি উপযা্যান), অহ্�যা জরীিযািু, মযাণির মৃর মজি উপযা্যান, উি্র। 

মযাণির মজি ও অহজি প্যাথ্--- হগযাির, মযাহছর কযাঁিযা, পেযাপযারযার কুণে, মস,�যান্ (মজি), পণলণথহনর কুণে, অ্যযালুণমণনেযাহমর 
কুণে, হপহনর ণরণ�হলর িুকহরযা, হপনণসহলর ণিস, আহলযা আসহর িযািযা, ক্ণরকর (অহজি)।

মযাণিই মযা—মযাণি শ্থহক �সল, হসযানযার িযান, িরীজ িযান, িরীজরলযা, হরযােযা। ্যাণজ্ণলহঙ েযাহের েযাষ, �যা্্য শ্যযাগযান, িস্য 
উৎপযা্ন।   

কৃর্যযাণল- ২ 
িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণলঃ    

মযাণির যত্ন ও পুণষ্ট এিং িূণমক্ে শ্রযাহি ছযাত্রছযাত্ররীরযা কহেকণি কম্সূণে গ্েি করহর পযাহর। 

পযাঠ্যপুতিহক ‘মযাণি’ অংহি মযাণির সহগে ণমহি থযাকযা মজি প্যাথ্ ও রযাসযােণনক প্যাথ্ ণনহে কহেকণি কৃর্যযাণলর কথযা 
উহল্� আহছ। ওই কৃর্যযাণলগুণল করযার পর ছযাত্রছযাত্ররীরযা এণিষহে আরও ণকছু কযাজ করহর পযাহর। মযাণির ‘অস্বযািযাণিক 
প্যাথ্’ িযাছযাই ও পণরষ্যার কহর মযাণির পুণষ্ট িৃণদ্ধ ঘিযাহর পযাহর। ণিক্ক-ণিণক্কযার র্বেযািিযাহন সিযাই ণমহল মযাণিহর 
ণমহি থযাকযা প্যাণস্টক, পণলি্যযাগ, হপহনর িযাঙযা অংি, �যাঁকযা ণরণল� ইর্যযাণ্ অপেনিরীল প্যাথ্ কুণিহে একিযা ি্যযাহগ িহর 
ডযাস্টণিহন শ্�লহি। কযাজণি রযারযা ণি্্যযালহের আিপযাহির গ্যাহম ও পযািযাে করহর পযাহর। এহর ওই এলযাকযার মযানুহষর 
মহি্যও মযাণির যত্ন ণনহে একিযা সহেরনরযা গহি উঠহি। ছযাত্রছযাত্ররীরযা পহি থযাকযা িযাঙযা িযালণর, গযামলযা, হকযানও িি পযাত্র 
ইর্যযাণ্ িযালিযাহি পণরষ্যার কহর রযার গযাহে “ডযাস্টণিন” িব্দণি ণলহ� ণনহজর ণনহজর িযাণির সযামহন রযা�হি। মযাণির 
সযাহথ ণমহি থযাকযা “অস্বযািযাণিক প্যাথ্” হ্�হলই রযা রুহল ডযাস্টণিহন শ্�লযার অি্যযাস করহি। 

 y কৃর্যযাণল- ২/১ 
িূণমক্ে শ্রযাহি ছযাত্রছযাত্ররীরযা “িৃক্হরযাপি” কম্সূণে গ্েি করহর পযাহর। প্হর্যক ছযাত্রছযাত্ররী রযাহ্র ণনহজহ্র িযাণি সংলগ্ন 
এলযাকযা, পুকুর পযাি, রযাতিযার িযার, �যাহলর পযাি ইর্যযাণ্ স্যাহন অন্তর ১ণি কহর গযাছ লযাণগহে রযার যত্ন কহর রযাহক িি 
কহর রুলহি,িযাঁণেহে রযা�হি। এছযািযা ছযাত্রছযাত্ররীরযা ণি্্যযালে প্যাগেন, হ�লযার মযাহঠর েযারিযাহরও িৃক্হরযাপি করহর পযাহর। 

“িূণমক্ে শ্রযাহি” গযাহছর িূণমকযা ণনহে ছযাত্রছযাত্ররীরযা ণনহজহ্র েযাহর মরণর ণকছু সযাইনহিযাহড্, প্্যযাকযাড্ ইর্যযাণ্ ণনহে গ্যাম 
প্্ণক্ি করহর পযাহর। হ্যাগযানগুণল মরণরহর ণিক্ক-ণিণক্কযারযা রযাহ্র সেযােরযা করহিন। এই সহেরনরযা ণমণছহল 
ণিক্ক-ণিণক্কযা সে ণি্্যযালহের সকল ছযাত্রছযাত্ররীরযা অংিগ্েি করহি। 
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কৃর্যযাণল- ৩ 
সৃজনমূলক কযাজঃ

উপিযািমূলণির ণিষেিস্তু ও মূল িযার্যাণিহক আরও স্পষ্ট কহর রুলহর ণিক্ক-ণিণক্কযারযা নযানযান সৃজনমূলক ও ণি্্যযালে 
ণিণতিক  কম্সূণে গ্েি করহর পযাহরন।

নযািকঃ মযাণি
েণরত্র- মযামযা/ণমনু্ট/ণনরযাই

(গল্প পহি ্হল ্হল ণনহজরযাই সংলযাপ মরণর করহি) 

১ম ্ৃি্যঃ- ণনরযাই এহস রযার মযাণলক িিিযািুহক ডযাকহি। িিিযািু ণমনু্টর মযামযা। উণন ণনরযাইহক মজিসযারগুণল িতিযাে 
িরহর িলহিন। এমন সমে ণমনু্ট এহস িযােনযা িরহি শ্য শ্সও আজ মযাহঠ যযাহি। মযাণি ণেনহি। মযামযা ণনরযাইহক ্ ণক্হির 
মযাহঠ শ্যহর িলহি। ণমনু্টহক ণনহে ওরযা অন্য পহথ মযাহঠর ণ্হক রওনযা েহিন। 

২ে ্ৃি্যঃ– পহথর কযা্যা ণমনু্ট আর মযামযার পযাহে শ্লহগ যযাহি। ন্রীর জহল িুহর ণগহে ণমনু্ট শ্্�ল কযা্যা সেহজ উঠহছ 
নযা। ণমনু্ট মযামযাহক ণজজ্ঞযাসযা করল ওহ্র গযাঁহের মযাণি একিু জল লযাগহলই উহঠ যযাে, ণকন্তু এই কযা্যা উঠহছ নযা শ্কন? 
মযামযা িুণঝহে ণ্হলন ওহ্র গযাঁহের মযাণিহর িযাণল ও কযা্যার িযাগ সমযান সমযান। এহক িহল শ্্যােযাঁি মযাণি। এই মযাণি 
ণ্হে ণকছু ণজণনস িযাণনহে শ্রযাহ্ শুকযাহর ণ্হল শ্�হি যযাে। আিযার শ্য কযা্যা পযাহে লযাগযার পর একিু ঝযারহলই উহঠ 
যযাে, রযা েল িযাণল মযাণি। এহর জল িহর নযা। এই িরহনর মযাণিহর মুণি, হছযালযা, িযা্যাম িযাল িযাজযা েে। আিযার এঁহিল 
মযাণি েল, হয িরহনর কযা্যা পযাহে লযাগহল সেহজ উঠহর েযাে নযা। েিেহি িযাি যযার শ্িণি, এই মযাণি ণ্হে ণকছু িযানযাহল 
শ্রযাহ্ শুকযাহল িক্ত েে। এই মযাণিহর ইঁি িযাল েে।

৩ে ্ৃি্যঃ- ্ুজহন মযাহঠর ণ্হক এহগযাল। হস�যাহন ণনরযাই িতিযাে রযা�যা মজিসযার িযাছহছ। মযামযাও েযার লযাগযাল। ণমনু্ট 
মজিসযাহরর ণিষেিযা জযানহর েযাইল। প্যাণস্টক, হলযােযার িুকহরযা, হপযািযা ইঁি, িযাণল, েযাঁণি িযাঙযা শ্িহছ এক জযােগযাে রযা�যা 
েল। মযামযা রযাহক অহজি উপযা্যাহনর কথযা িলল। ণমনু্ট েঠযাৎ শ্্�ল একিযা মরযা শ্কঁহেযা। মযামযা এিযার রযাহক মযাণির মজি 
উপযা্যান সম্পহক্ িহলন। মযাণির পুণষ্ট, অপুণষ্ট, করীিযাহি িযাল �সল েে, করীিযাহি আমরযা িযাল �সল পযাই, সি িলল। 
ণনরযাই এরণ্ন মযাহঠ কযাজ করহছ ণকন্তু এরসি জযানর নযা। হস �ুণি েহে রযার িযািুহক িলল, মযাণির ক্ে েে করী কহর 
এিং রযা শ্রযাি করযা যযাে করী কহর। মযামযা মযাণি ক্হের কযারি িলল। ্ুপুর েহে যযাহচ্ছ শ্্হ� ণরনজন িযাণির ণ্হক 
এণগহে েলল। 

 y কৃর্যযাণল- ৩/১
এণিষহে ণিণিন্ন ণিশুপযাঠ্য ও ছণি ইণরমহি্য প্কযাণির থযাকহল রযা সংগ্ে কহর ণি্্যযালহে গ্ন্যাগযার গহি রুলহর েহি। 
ওই িইগুণল ণিক্যাথ্রীরযা পিহি এিং ণনহজহ্র মহি্য আহলযােনযা করহি। 

কৃর্যযাণল- ৪ 
্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণলঃ  

আমযাহ্র শ্্হির নযানযা অঞ্চহলর মযাণি ও রযার নযানযা গযাছগযাছযাণলর ছণি ডযাউনহলযাড কহর শ্্�যাহনযা শ্যহর পযাহর। মযাণির 
যত্ন ণনহর িযাণিহর মরণর মজিসযার করীিযাহি গযাহছহ্র পুণষ্ট শ্যযাগযাে রযার ছণিও শ্্�যাহনযা শ্যহর পযাহর। ন্রীর িযাঙন শ্রযাহি 
গযাহছর িক্তহপযাক্ত মূল করীিযাহি মযাণি আিহক রযাহ� রযা ণনহে ছণি শ্্ণ�হেও আহলযােনযা করযা শ্যহর পযাহর। 

ওই আহলযােনযার সমে ইণরমহি্য আহলযাণের িব্দ িব্দগুচ্ছহক িযাহরিযাহর প্হেযাগ করযার শ্েষ্টযা করহিন। যযাহর ণিষেণি 
উত্যাণপর েহলই ণিক্যাথ্রীরযা সেহজই সংণলিষ্ট কহেকণি িব্দহক একসহগে রুহল আনহর পযাহর। প্ণরণি িব্দ শ্যহেরু এক 
একণি িযারিযা, রযাই রযা ণিক্যাথ্রীহক রযার িযারিযা প্কযাহিও সযােযায্য করহি।
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উপিযািমূলঃ পণরণের পণরহিহি জল ও জলযািহের অণতিত্ব ও রযার গুরুত্ব, হ্যাহরর জল, ণস্র ও জমযা জল, রযাসযােণনক 
ণিণক্রেযাে জলহিযািন- প্যাকৃণরক ও কৃণত্রম, মযাণির নরীহে করীিযাহি জল জমযা েল, কর গিরীহর জল, রযা শ্রযালযা েে শ্কন 
িযা করী কযাহজ লযাহগ, জল অপেে ও জলকষ্ট, করীিযাহি জহলর অপেে শ্রযাি করযা যযাে, জলযািূণম ও মযানিসি্যরযাে রযার 
গুরুত্ব। 

কৃর্যযাণল- ৫
ণিক্ক-ণিণক্কযারযা এই উপিযািমূলণিহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি িযারিযাহক (concept items) শ্িহঙ শ্নহিন এিং 
প্ণরণি িযারিযার সহগে যুক্ত এলযাকযার নযানযান প্েণলর িব্দ মযানস মযানণেহত্রর মযাি্যহম রুহল আনহিন। আর রযা করহর 
েহি ণিশুহ্র সহগে আহলযােনযার ণিণতিহর। এরপর মযান্য িযাষযাে সংণলিষ্ট িব্দগুচ্ছহক ওই রযাণলকযার মহি্য যুক্ত করহিন। 
নরুন ও ্ুরূে িব্দ েহল প্ণরহক্হত্রই সরযাসণর মযাহন নযা িহল ণ্হে ণিণিন্ন পণরণস্ণরর উ্যােরি ণ্হে িহব্দর ি্যিেযার 
আণিষ্যার করযাহনযার শ্েষ্টযা করহিন। িব্দ রযাণলকযার উ্যােরি শ্্ওেযা েল; 

িব্দজযালঃ

জল ও জলযািে—পুকুর, ণিল, হিণি, ন্রী, জলযািে, ঝরনযার জল, িযাঁওি, জহলর অণতিত্ব, হ্যার, িষ্যাে নযালযাে শ্্যার, 
পযােযাণিেযা ন্রীর শ্্যার, জল উঁেু শ্থহক নরীহে যযাে, জহল অণক্সহজন ণমহি শ্নযাংরযা জলহক অহনকিযা ণঠক কহর, জলহিযািন, 
পিযাণিেযাম পযারম্যযাগেযাহনি, জরীিযািু। 

করীিযাহি সণঞ্চর েল, কর গিরীহরর জল, হরযালযা েে শ্কন িযা করী কযাহজ অপেে ও জলকষ্ট - শ্রযাি করযার উপযাে, 
িযাণলকিযা, সযাগহরর জল, হনযানরযা, ণিউিহেল, িৃণষ্টর জল িরযা, অ্যযাণসড, ি্যযাপকল, িযাণির জল, কুণি �ুি, নরীহে পযাইপ, 
মযাণির রলযার জল, জলযািূণম ও রযার গুরুত্ব - জলযািূণম, জলজরীিন। 

ন্রী--িযাগরীরথরী, গগেযা, পদ্মযা, েূি্রী, জলগেরী, ণি্্যযািররী, হনযােযাই, ন্রীমযারৃক সি্যরযা, গযাহগেে সমিূণম, কযাণলন্দরী, মযারলযা, 
রযােমগেল, ইছযামণর,

সযাগর-- িহগেযাপসযাগর, সযাগর। 

জল-ির�-গলযা-জল, িৃণষ্টর জল, ণনর্যিে ন্রী।  

কৃর্যযাণল- ৬ 

িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণলঃ

(১) ছযাত্রছযাত্ররীরযা রযাহ্র িযাণির আিপযাহির এলযাকযা ও ণি্্যযালে আসযা-যযাওেযার সমে পহথর িযাহরর জলযািেগুণল 
�ুি িযালিযাহি নজর করহি ও রথ্য সংগ্ে করহি। নরীহে িণি্র প্নেগুণল মযাথযাে শ্রহ� ছযাত্রছযাত্ররীরযা রথ্য সংগ্ে 
কহর শ্নযাি িুহক ণল�হি। পহর শ্রেণিকহক্ ণ�হর ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্র র্বেযািিযাহন রহথ্যর আ্যানপ্্যান ও 
আহলযােনযা করহি। 

নমুনযা প্নেঃ 

 ক) হমযাি করগুণল জলযািে শ্্হ�হছ?

 �) রযার শ্্�যা জলযািেগুণলহক করী নযাহম ডযাকযা েে?  

 গ) জলযািেগুণলহর শ্কযাথযা শ্থহক জল এহস জহমহছ? 

 ঘ) রহি শ্েযাহ� শ্্�যা জলযািেগুণল ণক ণস্র, নযাণক রযাহর শ্্যার আহছ? 

 ঙ) জলযািেগুণলহর শ্কযানও উণদ্্ িযা প্যািরী শ্্হ�হছ ণকনযা ইর্যযাণ্। 

(২) পযাঠ্যযাংিণিহর ‘জল’ ণিষেক শ্িি কহেকণি কৃর্যযাণলর কথযা িলযা েহেহছ। হযমন জলকষ্ট, জল নষ্ট, িৃণষ্টর 
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জল, মযাণির নরীহের জল ইর্যযাণ্ ণিষে ণকছুর পয্হিক্ি রথ্য সংগ্ে ও রযাণলকযা প্স্তুর করহর িলযা আহছ। 
ছযাত্রছযাত্ররীরযা এই কৃর্যযাণলগুণল করযার সযাহথ সযাহথ আরও ্’একণি কযাজ করহর পযাহর। 

শ্রেণিকহক্ ণিক্ক-ণিণক্কযার সযাহথ জল অপেে ণিষহে আহলযােনযার পর ছযাত্রছযাত্ররীরযা ণনহজহ্র িযাণি এিং পযািযা-
প্ণরহিিরীহ্রহকও জহলর গুরুত্ব জযাণনহে সহেরন করযার শ্েষ্টযা করহর পযাহর। হকযান শ্কযান ণিষে ণনহজরযা সহেরন 
থযাকহি এিং অপরহক সহেরন করহি রযার একিযা �সিযা শ্রেণিকহক্ই ণিক্ক-ণিক্কযাহ্র সযােযায্য ণনহে মরণর কহর 
শ্নহি। 

নমুনযা পণরণস্ণরঃ  

(১) শ্কযাথযাও অকযারহি কহলর জল পহি নষ্ট েহচ্ছ শ্্�হলই রযা সহগে সহগে িন্ করযা। 

(২) িৃণষ্টর জল িহর শ্রহ� পহর রযা অন্য কযাহজ ি্যিেযার করযা। 

(৩) যরিুকু প্হেযাজন ণঠক ররিুকুই জল ি্যিেযার করযা অথ্যাৎ কল �ুহল শ্রহ� েযার-পযা, মু� শ্িযাওেযা যযাহি 
নযা ইর্যযাণ্। 

(৪) কহলর মু� িযালিযাহি িন্ করহর েহি, হযন িপিপ কহর জল পহি নষ্ট নযা েে ইর্যযাণ্।

(৫) আনযাজপযাণর শ্িযােযা জল শ্�হল নযা ণ্হে িযাণির পযাহির সিণজিযাগযাহন ঢযালযা। 

কৃর্যযাণল- ৭ 
সৃজনমূলক কযাজঃ

উপিযািমূলণির ণিষেিস্তু ও মূল িযার্যাণিহক আরও স্পষ্ট কহর রুলহর ণিক্ক-ণিণক্কযারযা নযানযান সৃজনমূলক ও ণি্্যযালে 
ণিণতিক কম্সূণে গ্েি করহর পযাহরন।

নযািকঃ জলই জরীিন
েণরত্র- ্যা্ু/রযাণ�/েহরন/পঞ্চযাহের প্িযান/গ্যামিযাসরী/স্স্য

(সংলযাপ ণনহজরযা মরণর করহি) 

১ম ্ৃি্যঃ- রযাণ�র ্যা্ু গ্যাহমর সু্হলর শ্েড মযাস্টযারমযািযাই ণছহলন। অিসহরর পর কণঠন অসু� এর কযারহি িেহর 
শ্মহের িযাণিহর ণছহলন। সুস্থ্ েহে অহনক ণ্ন পর গযাঁহে ণ�হর এহসহছন। রযাণ�র েযার িহর গযাঁহের পহথ ঘুরহর 
শ্িণরহেহছন। ্যা্ু রযাতিযাে জহলর ি্যযাপ কল শ্্হ� �ুণি েহলন। সিযাই শ্িযারল কহর জল িরহছ। হ্হ� ্যা্ু ওহ্র 
িলল। মযাণির নরীহের সণঞ্চর জল সিযার এই িযাহি জল ণনহল শ্রযা  জহলর অপেে েে। হরযামরযা িি মু� আহছ এমন 
পযাত্রহর জল শ্নহি। রযাহর িযাইহর পহি জল নষ্ট েহি নযা। 

২ে ্ৃি্যঃ- ্যা্ু আর রযাণ� এণগহে শ্গল। আর একণি পযািযাে ণগহে রযারযা শ্্�ল কল শ্থহক অনিরর জল পহি যযাহচ্ছ। 
সকহল জল ণনহে েহল যযাহচ্ছ, হকউ কল িন্ করহছ নযা। ্যা্ু শ্ডহক িলল, করী ি্যপযার? হরযামরযা শ্কউ কল িন্ করহছযা 
নযা শ্কন? একিযা শ্লযাক িলল, এিযা সরকযাণর কল। ্যা্ু শ্রহগ িলল, সরকযার শ্কযাথযা শ্থহক জল পযাে? সিই মযাণির 
নরীহের সণঞ্চর জল। একণ্ন শ্িষ েহে যযাহি। আমরযা জহলর অিযাহি মহর যযাি। সিযাই শ্�েযাল কহর জল ণনহে কল 
িন্ কহর শ্যও। 

৩ে ্ৃি্যঃ- �যাণনক এণগহে েহরনহক শ্্�যা শ্গল পযাহির শ্িযাঝযা ণনহে যযাহচ্ছ। ্যা্ু শ্েঁহক িলহলন, েহরন এই শ্িযাঝযা ণনহে 
শ্কযাথযাে যযাচ্ছ? েহরন উতির ণ্ল, সযামহনর �যাহল শ্�হল শ্্ি। ্যা্ু িলল, �যাহল পযাি শ্�লহল শ্রযা রযা পহে �যাহলর জল 
্ূণষর েহি। েহরন িলল, �যাল মহজ শ্গহছ। ্ যা্ু িলল, িষ্যাে শ্রযা �যাহলর জল উপহে ণগহে আিপযাহির পুকুর, জলযািূণম, 
ন্রী নযালযার জল ্ূণষর েহি। জল ি্যিেযার করযা যযাহি নযা। মযাছ মহর যযাহি। েল শ্রযা শ্্ণ� �যাহলর করী অিস্যা, হ্হ� 
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আণস। েহরন িলল, যযাহিন নযা আপণন। হ্হ� সে্য করহর পযাহরহিন নযা। প্যাণস্টহকর শ্িযারল, পণলণথন, সযারযা গযাঁহের 
আিজ্নযাে িণর্ শ্স �যাল। 

রযাণ� ্যা্ুর েযার িহর িলল, ্যা্ু �যাল মহজ যযাওেযা করী? ্যা্ু �যাহলর ণ্হক এণগহে ণগহে রযাণ�হক িলল শ্্�, এই েল 
মজযা �যাল। এ�যাহন একসমে জল িহে শ্যর। হ্যাহরর আকযাহর। এ�ন শ্স�যাহন শ্নযাংরযা শ্�হল শ্্যাহরর পথ িুহজ শ্গহছ। 
জল জহম যযাহচ্ছ রযাই ্ূষি শ্িণি েহচ্ছ। জল িহে শ্গহল সহগে শ্নযাংরযাও িহে শ্যর। মযানুষ ণনহজরযাই ণনহজহ্র ণিপ্ 
শ্ডহক আনহছ। রযাণ� িলল, ্যা্ু রুণম গযাঁহের মযানুহষর এই ণিপ্ শ্থহক গ্যামহক রক্যা করহর পযার নযা? ্যা্ু শ্েহস 
িলল, এই েল আমযার নযারণনর মহরযা কথযা। হ্�ণছ ণ্ণ্িযাই শ্রযামযার কথযা রযা�যার শ্েষ্টযা করণছ। 

৪থ্ ্ ৃি্যঃ- পহরর ণ্ন ওরযা শ্িণরহে শ্্�ল শ্কউ আর শ্িযারল আহনণন। সিযাই কলণস িযা িযালণর ণ্হে জল ণনহে যযাহচ্ছ। 
্যা্ু �ুণি মহন এণগহে শ্গল। �যাণনক পর শ্্�যা শ্গল ণকছু শ্লযাক পযাইপ ণনহে মযাহঠর ণ্হক যযাহচ্ছ। ্যা্ু শ্ডহক িলল, 
শ্কযাথযাে যযাচ্ছ সি? একজন িলল, স্যযাহলযা িসযাহনযা েহি। সিযার জণমহর একিযা কহর স্যযাহলযা। সিযাই স্যযাহলযার জহল েযাষ 
করহি। ্যা্ু শ্রহগ িলল, েহরন শ্রযাহ্র আণম স্যযাহলযার েযাষ করযাণচ্ছ। সযামহনর রণিিযার গ্যাহমর সিযাইহক সু্হলর মযাহঠ 
ডযাকণি। পঞ্চযাহের প্িযান, স্স্য এিং একিযা মযাইক শ্যন থযাহক। আমযার কথযা িহল সি ি্যিস্যা করণি।

৫ম ্ ৃি্যঃ- রণিিযার, ্ যা্ুর ডযাহক সকহল উপণস্র। প্নে উতিহরর সযাহথ গ্যাহমর উপকযাহরর প্সহগে ্ যা্ু উণের-অনুণেহরর 
ণিষেণি ণিহলিষি করহলন। কহেকণি ণসদ্ধযান্ত শ্নওেযা েল; 

(ক) গযাঁহের �যাল সংস্যার েহি। 

(�) জলযািহের সংস্যার �ুি িরীঘ্ই েহি। 

(গ) ি্যণক্তগর শ্ডযািযা সংস্যার কহর শ্স�যাহন পযাি পেযাহনযা েহি। 

(ঘ) হকউ স্যযাহলযা ণ্হে েযাষ করহি নযা। 

(ঙ) �যাল, জলযািে এিং পুকুহরর জহলই জণমহর েযাষ েহি। 

(ে) িৃণষ্টর জল সংরক্ি করহর েহি। 

(ছ) ্ যা্ু জল সংরক্ি এিং ণিণিন্ন ণিষহে ণিতিযাণরর িি্নযা করহল সকহল েযাররযাণল ণ্হে সিযা শ্িষ করহলন।                     

 y কৃর্যযাণল- ৭/১ 
এণিষহে ণিণিন্ন ণিশুপযাঠ্য ও ছণি ইণরমহি্য প্কযাণির েহে থযাকহল রযা সংগ্ে কহর ণি্্যযালহে গ্ন্যাগযার গহি রুলহর 
েহি। ওই িইগুণল ণিক্যাথ্রীরযা পিহি এিং ণনহজহ্র মহি্য আহলযােনযা করহি। 

কৃর্যযাণল- ৮ 
্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণলঃ 

জল অপেহের নযানযান ্ৃি্যযািলরী শ্্ণ�হে রযা ণনহে আহলযােনযা করযা শ্যহর পযারযা। জল অপেহের �হল করীিযাি জলসংকি 
শ্্�যা যযায রযার ছণিও শ্্�যাহনযা শ্যহর পযাহর। রহি জল সঞ্চহের জন্য করীিযাহি িৃণষ্টর জল িহর পহর রযা ি্যিেযার করযা 
যযাে রযা শ্্ণ�হে জহলর ি্যিেযার সম্পহক্ও িযারিযা মরণর করযা যযাে। ওই আহলযােনযার সমে ইণরমহি্য আহলযাণের িব্দ 
িব্দগুচ্ছহক িযাহরিযাহর প্হেযাগ করযার শ্েষ্টযা করহিন, যযাহর ণিষেণি উত্যাণপর েহলই ণিক্যাথ্রীরযা সেহজই সংণলিষ্ট কহেকণি 
িব্দহক একসযাহথ রুহল আনহর পযাহর। প্ণরণি িব্দ শ্যহেরু এক একণি িযারিযা রযাই রযা ণিক্যাথ্রীহক রযার িযারিযা প্কযাহিও 
সযােযায্য করহি। 

উপিযািমূলঃ উণদ্্ জগৎ - িযাণির কযাহছর উণদ্্ - শ্েনযা গযাহছর আেযার-আেরি, েযাণরহে যযাওেযা উণদ্্।  
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কৃর্যযাণল- ৯
ণিক্ক-ণিণক্কযারযা এই উপিযািমূলণিহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি িযারিযাহক (concept items) শ্িহঙ শ্নহিন এিং 
প্ণরণি িযারিযার সহগে যুক্ত এলযাকযার নযানযান প্েণলর িব্দ মযানস মযানণেহত্রর মযাি্যহম রুহল আনহিন। ণিশুহ্র সহগে 
আহলযােনযার ণিণতিহর শ্সণি করহর েহি। এরপর মযান্য িযাষযাে সংণলিষ্ট িব্দগুচ্ছহক ওই রযাণলকযার মহি্য যুক্ত করহিন। 
নরুন ও ্ুরূে িব্দ েহল প্ণরহক্হত্রই সরযাসণর মযাহন নযা িহল ণ্হে ণিণিন্ন পণরণস্ণরর উ্যােরি ণ্হে িহব্দর ি্যিেযার 
আণিষ্যার করযাহনযার শ্েষ্টযা করহিন। িব্দ রযাণলকযার উ্যােরি শ্্ওেযা েল;

িব্দজযালঃ

িযান, নযানযা িরহনর �ুল, েযা, ণপপুল, হরঁরুল, ণনম, জযাম, িযািলযা, িযাঁি, িযাণির কযাহছর গযাছ, লযাউ, কুমহিযা, লরযাহনযা গযাছ, 
লরযাহনযা গযাছ, অন্য িক্ত গযাছহক িহর িি েে, করলযা গযাছ, িযাঁি গযাছ, আমগযাছ, িক্ত কযাণ্ড, ণনম গযাছ, ডযাল একিু নরম, 
ব্রযাহ্রী, কুহল�যািযা, হেহলঞ্চযা, হঢঁণকিযাক।

কৃর্যযাণল- ১০ 
িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণলঃ

(১) পযাঠ্যযাংিণিহর উণদ্্ ণিষেক কহেকণি কৃর্যযাণল শ্্ওেযা আহছ শ্যমন িযাণির কযাহছর উণদ্্ শ্েনযা, রযাহ্র 
ছণি আঁকযা, রযাহ্র সম্পহক্ শ্ল�যা, রযাহ্র আেযার-আেরি ইর্যযাণ্ জযানযা। পযাঠ্যপুতিহক িণি্র (পৃষ্যা ৫১) ছহক 
েযার প্কযার গযাছ সম্পহক্ একণি ছক পূরহির কথযা িলযা েহেহছ। ওই ছক পূরি ছযািযাও ছযাত্রছযাত্ররীরযা রযাহ্র 
আহিপযাহি আরও যর প্কযাহরর উণদ্্/গযাছ শ্্�হর পযাহি রযা �ুি িযালিযাহি নজর করহি এিং অনুরূপিযাহি 
একণি ণরহপযাি্ মরণর করহি। পহর শ্রেণিকহক্ ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্র র্বেযািিযাহন ণরহপযাহি্র রহথ্যর আ্যানপ্্যান 
করহি। 

(২) ির্মযাহন আমযাহ্র আহিপযাহি িহু উণদ্্ েযারযাহর িহসহছ এিং েযাণরহে শ্গহছ। এণিষহে ছযাত্রছযাত্ররীরযা 
িযাণির ও এলযাকযার িেস্হ্র কযাছ শ্থহক ণকছু প্হনের মযাি্যহম রথ্য সংগ্ে কহর ণরহপযাি্ মরণর করহি। 

নমুনযা প্নেযািলরীঃ       

আজ শ্থহক ৫০ িছর আহগ শ্য সমতি গযাছ/উণদ্্ শ্্�যা শ্যর এ�ন ণকন্তু রযা আর শ্্�যা যযাে নযা;

(অ) রযাহ্র নযাম করী?

(আ) হ্�হর শ্কমন ণছল?

(ই) করী করী উপকযাহর লযাগর? 

(ঈ) ৫০ িছর আহগ মযানুষ রযাহ্র উপর কহরযািযা ণনি্রিরীল ণছল? 

(উ) ির্মযাহন ণক ওই সমতি উণদ্হ্র উপর মযানুহষর ণনি্রিরীলরযা কহম শ্গহছ? কহম ণগহে থযাকহল, হকন? 

(৩) সম্ভি েহল ছযাত্রছযাত্ররীরযা এিরহনর েযাণরহে যযাওেযা উণদ্হ্র শ্�যাঁজ করহি ও সংগ্ে করহি এিং িযাণির 
কযাহছ রযা শ্রযাপি করহি। এ ি্যযাপযাহর ণিক্ক-ণিণক্কযা এিং পণরিযাহরর িযা এলযাকযার মযানুহষর সযােযায্যও ণনহর 
পযাহর। এমন উণদ্হ্র েযারযা ণনহে এহস ণি্্যযালহের িহিও লযাগযাহনযা শ্যহর পযাহর। 

কৃর্যযাণল- ১১ 
সৃজনমূলক কযাজঃ 

উপিযািমূলণির ণিষেিস্তু ও মূল িযার্যাণিহক আরও স্পষ্ট কহর রুলহর ণিক্ক-ণিণক্কযারযা নযানযান সৃজনমূলক ও ণি্্যযালে 



81

ণিণতিক কম্সূণে গ্েি করহর পযাহরন। হযমন ্হল িযাগ েহে ছণি আঁকযাঃ 

১ম ্হলর ছণি- িযাণির কযাহছর উণদ্্। হযমন একণি িযাণির আহিপযাহির আম, জযাম, কযাঁঠযাল, জিযা, ণিউণল 
ইর্যযাণ্ গযাছ থযাকহি।

২ে ্ল- িযাণির কযাহছর শ্ছযাি উণদ্্। পুকুর িযাহর েহে আহছ কলণম, নেনরযারযা, সুজণন িযাক ইর্যযাণ্। 

৩ে ্ল- হেনযা গযাহছর আেরি। একিযা ঘহর িহির মহি্য �ুল গযাছ। হ্�যা যযাহচ্ছ গযাছণি যর িি েহচ্ছ ররই 
শ্�যালযা জযানলযার ণ্হক এণগহে েলহছ। 

৪থ্ ্ল- মযােযাে লযাগযাহনযা কুমহিযা/করলযা/লযাউ গযাছ শ্কযানও আকষ্ ণ্হে লযাণঠ িহর িহর উঠহছ। 

৫ম ্ল- একণি ণিিযাল িি গযাছ রযার েযারণ্হক অহনক ঝুণর নযাণমহেহছ।

৬ষ্ ্ল- েযাণরহে যযাওেযা উণদ্্। লজ্জযািররী লরযা, স্বি্লরযা, মুক্তঝুণর, সপ্গন্যা, ণিেযালকযািযা, হমহেণন্দ, রুহলযা, 
শ্িপযাণর ইর্যযাণ্ গযাছ। 

ছযাত্রছযাত্ররীরযা ্ৃি্য-রেযাি্য ক্রীপ শ্্হ�ও এইসি ছণি আঁকহর পযাহর।   

 y কৃর্যযাণল- ১১/১ 
এণিষহে ণিণিন্ন ণিশুপযাঠ্য ও ছণি ইণরমহি্য প্কযাণির েহে থযাকহল রযা সংগ্ে কহর ণি্্যযালহে গ্ন্যাগযার গহি রুলহর 
েহি। ওই িইগুণল ণিক্যাথ্রীরযা পিহি এিং ণনহজহ্র মহি্য আহলযােনযা করহি।

কৃর্যযাণল- ১২ 
্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণলঃ  

আমযাহ্র েযারপযাহির পণরহিি সেযারের শ্্�হর পযাওেযা নযানযা উণদ্্ ও গযাছপযালযার ছণি শ্্ণ�হে ণিশুহ্র অণিজ্ঞরযাহক 
িযািযাহনযা শ্যহর পযাহর। ওইসি উণদ্্ ও গযাহছর প্হেযাজনরীেরযা এিং রযা কহম শ্গহল পণরহিহির করী করী ক্ণর েহর পযাহর 
রযারও একিযা ণিিরি রুহল িরযা শ্যহর পযাহর। এযযািৎ শ্য সমতি উণদ্্ ও গযাছ এ�ন আর শ্্�হর পযাওেযা যযাে নযা রযার 
ছণি শ্্ণ�হে রযাহ্র সংরক্হির ণিষেণির উপহর শ্জযার শ্্ওেযা শ্যহর পযাহর। ওই েযাণরহে যযাওেযা উণদ্্ শ্কযান শ্কযান 
িযাল কযাহজ লযাহগ রযারও একিযা ণিিরি শ্্ওেযা যযাে।    

ওই আহলযােনযার সমে ইণরমহি্য আহলযাণের িব্দ িব্দগুচ্ছহক িযাহরিযাহর প্হেযাগ করযার শ্েষ্টযা করহিন। যযাহর ণিষেণি 
উত্যাণপর েহলই ণিক্যাথ্রীরযা সেহজই সংণলিষ্ট কহেকণি িব্দহক একসহগে রুহল আনহর পযাহর। প্ণরণি িব্দ শ্যহেরু এক 
একণি িযারিযা, রযাই রযা ণিক্যাথ্রীহক রযার িযারিযা প্কযাহিও সযােযায্য করহি।

উপিযািমূলঃ প্যািরীজগৎ-িন্যপ্যািরী ও গৃেপযাণলর প্যািরী - যযারযা গৃেপযাণলর ণকন্তু আ্হপ িন্য, ঘহরর কযাহছর প্যািরী - পশু, 
পযাণ�, সররীসৃপ, হমরু্ণ্ডরী ও অহমরু্ণ্ডরী, করীিপরগে, গৃহে থযাহক অথে গৃেপযাণলর নে - শ্েনযা প্যািরীর আেযার-আেরি- 
আিহেনযা প্যািরীর আেযার-আেরি, েযাণরহে যযাওেযা স্যানরীে প্যািরী। 

কৃর্যযাণল- ১৩  
ণিক্ক-ণিণক্কযারযা এই উপিযািমূলণিহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি িযারিযাহক (concept items) শ্িহঙ শ্নহিন এিং 
প্ণরণি িযারিযার সহগে যুক্ত এলযাকযার নযানযান েযালু িব্দ মযানস মযানণেহত্রর মযাি্যহম রুহল আনহিন। আর রযা করহর েহি 
ণিশুহ্র সহগে আহলযােনযার ণিণতিহর। এরপর মযান্য িযাষযার সংণলিস্ট িব্দগুচ্ছহক ওই রযাণলকযার মহি্য যুক্ত করহিন, নরুন 
ও ্ ুরূে িব্দ েহল প্ণরহক্হত্রই সরযাসণর মযাহন নযা িহল ণ্হে ণিণিন্ন পণরণস্ণরর উ্যােরি ণ্হে িহব্দর ি্যিেযার আণিষ্যার 
করযাহনযার শ্েষ্টযা করহিন। িব্দ রযাণলকযার উ্যােরি শ্্ওেযা েল;
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িব্দজযালঃ

িন্যপ্যািরী — িযাঘ, েণরি, �রহগযাি, গণ্ডযার, েযাণর, িযাঁ্র, সযাপ, সজযারু, কযাঠণিিযাণল, িনণিিযাল, হিেযাল, ণগরণগণি।

গৃেপযাণলর প্যািরী যযারযা -- েযাঁস, মুরণগ, হগযারু, ছযাগল, হিিযা, হঘযািযা, কযাকযারুেযা, মেনযা।

িন্য প্যািরী গৃেহস্র পযাহিপযাহি থযাহক, ণকন্তু শ্পযাষ মযাহন নযা — গন্হগযাকুল, িযাম, ইঁ্ুর, ছঁুহেযা, মযাকিসযা, ণগরণগণি, িযাস্তু 
সযাপ।

ঘহরর কযাহছর প্যািরী – পশু, পযাণ�, করীিপরগে- সররীসৃপ, কুকুর, ণিিযাল, মেনযা, ণিেযা, েিুই, হমৌমযাণছ, ণপঁপহি, �ণিং, 
আরহিযালযা, প্জযাপণর, ণিকণিণক।

শ্মরু্ণ্ডরী প্যািরী ও অহমরু্ণ্ডরী প্যািরী – শ্মরু্ণ্ডরী প্যািরী — মযানুষ, েযারহপহে জরীিজন্তু, পযাণ�, ণকছু মযাছ (রুই, ইণলি 
ইর্যযাণ্)।

অহমরু্ণ্ডরী প্যািরী - ণেংণি, িযামুক, প্জযাপণর, হকঁহেযা। 

েযাণরহে যযাওেযা প্যািরী - শ্গযাসযাপ, মযাছরযাঙযা পযাণ�, সজযারু ইর্যযাণ্।   

কৃর্যযাণল- ১৪  
িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণলঃ

পযাঠ্যযাংিণিহর প্যািরীজগহরর ণিণিন্ন ণিষে ণনহে শ্িি কহেকণি কৃর্যযাণলর কথযা িলযা েহেহছ। হয�যাহন ছযাত্রছযাত্ররীরযা এলযাকযাে 
পয্হিক্ি, রথ্য সংগ্হের মহরযা ণকছু কৃর্যযাণলর সহগে যুক্ত েহি। ছযাত্রছযাত্ররীরযা পযাঠ্যপুতিহক িণি্র কৃর্যযাণলগুণলর সযাহথ 
সযাহথ “েযাণরহে যযাওেযা স্যানরীে প্যািরী” – ণনহেও রথ্য সংগ্ে কহর একণি ণরহপযাি্ মরণর করহর পযাহর। ছযাত্রছযাত্ররীরযা িযাণির 
ও এলযাকযার িেস্হ্র কযাছ শ্থহক নযানযা প্হনের মযাি্যহম ওই সমতি “েযাণরহে যযাওেযা প্যািরীহ্র” কথযা শ্জহন শ্নহি। পহর 
শ্রেণিকহক্ ণ�হর ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্র র্বেযািিযাহন রহথ্যর আ্যানপ্্যান ও আহলযােনযা করহি। 

নমুনযা প্নেযািলরীঃ

৫০ িছর আহগ শ্য সমতি প্যািরী, করীিপরগে, পশুপযাণ�হ্র এলযাকযাে শ্্�যা শ্যর ণকন্তু এ�ন আর শ্্�যা যযাে নযা, রযাহ্র;-

(১) নযাম করী ণছল? 

(২) �যা্্যযাি্যযাস শ্কমন ণছল? 

(৩) হ্�হর শ্কমন ণছল? 

(৪) করী করী উপকযার করর? 

(৫) ণেং্ ণছল নযা িযান্ত? 

(৬) হকযানও ক্ণর করর ণক?  

(৭) করণ্ন িহর রযাহ্র আর শ্্�যা যযাহচ্ছ নযা?

(৮) হকন শ্্�যা যযাহচ্ছ নযা িহল মহন েে ইর্যযাণ্ ণনহে প্নেপত্রণি মরণর করহর েহি। 

কৃর্যযাণল- ১৫ 
সৃজনমূলক কযাজঃ 

উপিযািমূলণির ণিষেিস্তু ও মূল িযার্যাণিহক আরও স্পষ্ট কহর রুলহর ণিক্ক-ণিণক্কযারযা নযানযান সৃজনমূলক ও ণি্্যযালে 
ণিণতিক কম্সূণে গ্েি করহর পযাহরন।
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নযািকঃ িনহ্িরীর সন্তযান
েণরত্র- সুত্রির/িনহ্িরী/সিুজ পযাণ�/িন্যপ্যািরীরযা/হপযাষ্য প্যািরীরযা/ঘহর থযাহক রিুও িন্যরযা/হমরু্ণ্ডরীরযা/অহমরু্ণ্ডরীরযা, 
শ্েনযা প্যািরীরযা/ আিহেনযা প্যািরীরযা/েযাণরহে যযাওেযা প্যািরীরযা/সররীসৃপ

১ম ্ৃি্যঃ- (গলযাে ক্যযাহমরযা ঝুণলহে সূত্রিহরর প্হিি) 

নমস্যার, আণম ক্যযাহমরযাম্যযান প্কযাি। িহন জগেহল ঘুহর ঘুহর ছণি রুণল, িযাল েহল শ্সিযা প্কযাি কণর। এ�যাহন িনহ্িরী 
আর রযার সন্তযানহ্র ছণি ণিণডও করযা আহছ শ্্�ুন। 

২ে ্ৃি্যঃ- (্হল ্হল ণনহজরযা সংলযাপ মরণর কর) 

একণ্ন িনহ্িরী এহলন সিুজ পযাণ�র কযাহছ। ণরণন সিুজ পযাণ�র কযাহছ জযানহর পযারহলন প্েুর পণরমযাি গযাছ কযািযার 
�হল িনজগেল কহম যযাহচ্ছ। সিুজ পযাণ�র সিুজ রং েযাণরহে শ্যহর িহসহছ। পযাণ�হ্র গযাহের রং ণ�হক েহে যযাহচ্ছ। 
রযারপর িনহ্িরী রযার সন্তযানহ্র ডযাকহলন। রযারযা এহক এহক এহস িসল। প্থহম গৃেপযাণলর িযা শ্পযাষ্যহ্র এহক এহক 
শ্ডহক িসযাহলন। িন্যপ্যািরী, সররীসৃপ, পযাণ�রযা এিং শ্মরু্ণ্ডরী, অহমরু্ণ্ডরী প্যািরীরযা সকহল এহস জমযাহের েল। িনহ্িরী 
সকলহক ণজজ্ঞযাসযা করহলন, হরযামরযা শ্কমন আহছযা? সকহল ণমহল উতির ণ্ল, �ুি কহষ্ট আণছ মযা। আমরযা সং�্যযাে কহম 
যযাণচ্ছ, মযানুহষর অর্যযােযাহর। মযানুষ রযাহ্র ণনহজহ্র স্বযাহথ্ আমযাহ্র ধ্ংস করহছ। ইঁ্ুর, আরহিযালযা মযারযা েহচ্ছ। 
শুকুনও আজ ণিষণক্রেযাে মৃর প্যািরী শ্�হে মরহছ। সযাপ, ি্যযাঙ, মযাছ, িযামুক, ণঝনুক ণকছুই মযানুহষর েযার শ্থহক ণনতিযার 
পযাহচ্ছ নযা। প্জযাপণর, হমৌমযাণছ এমন করী গরু, ছযাগল, েযাঁস, মুরণগ সকহলরই জরীিন ণিপয্ে।

সূত্রিরঃ-  হ্�ুন সকহল, এিযা ণকন্তু িযাতিি। হ্�ুন আজকযাল শ্য পুকুর ণলজ ণনহে মযাছ েযাষ করযা েে, েযাহষর  
  পর শ্স�যাহনও ণিষ শ্্ওেযা েে। মযাহছর সহগে জলজ সি প্যািরী মহর যযাে। পহে ্ুগ্ন্ শ্িণরহে  
  আহিপযাহির পণরহিিও ্ূণষর কহর।

নযািকণির শ্িহষ রযারযা ণিণিন্ন সংকল্প গ্েি করহি। 
(১) পণরহিি ণঠক রযা�যা

(২) ণিষ প্হেযাগ নযা করযা 

(৩) গযাছ নযা কযািযা 

(৪) েযাণরহে যযাওেযা প্যািরীহক ের্যযা নযা করযা ইর্যযাণ্। 

কৃর্যযাণল- ১৬ 
্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণলঃ 

আমযাহ্র েযারপযাহির নযানযা িরহনর প্যািরী। অহমরু্ণ্ডরী শ্থহক শুরু কহর শ্মরু্ণ্ডরী, সকল  প্যািরীর শ্িঁহে থযাকযার গল্প 
শ্্�যাহনযা শ্যহর পযাহর। জহলর নযানযা রকম মযাছ ও অন্যযান্য প্যািরী শ্থহক উিের, সররীসৃপ, পযাণ� ও তিন্যপযােরীহ্র ছণি 
ডযাউনহলযাড কহর আহলযােনযা করযা শ্যহর পযাহর। রযারমহি্য শ্কযানগুণল িন্য আর শ্কযানগুণলই িযা গৃেপযাণলর রযা ণনহে 
আহলযােনযাও েহর পযাহর। ওই আহলযােনযার সমে ইণরমহি্য আহলযাণের িব্দ িব্দগুচ্ছহক িযাহরিযাহর প্হেযাগ করযার শ্েষ্টযা 
করহিন। যযাহর ণিষেণি উত্যাণপর েহলই ণিক্যাথ্রীরযা সেহজই সংণলিষ্ট কহেকণি িব্দহক একসহগে রুহল আনহর পযাহর। 
প্ণরণি িব্দ শ্যহেরু এক একণি িযারিযা, রযাই রযা ণিক্যাথ্রীহক রযার িযারিযা প্কযাহিও সযােযায্য করহি। 

উপিযািমূলঃ জরীি মিণেত্র¨ আর িযাস্তুরন্ত- সি প্যািরী ও উণদ্হ্রই শ্িঁহে থযাকযার অণিকযার আহছ - রযাহ্র িযাঁেযার জন্য 
উপযুক্ত পণরহিি রক্যার শ্েষ্টযা, এহক অপহরর উপর ণনি্রিরীলরযা, িযাস্তুরহন্তর িযারিযা ও রযার মযানণেত্র।
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কৃর্যযাণল- ১৭ 
এণিষহে ণিশুহ্র সযােযাহয্য মযানস মযানণেত্র মরণর কহর একণি সম্ভযাি্য িব্দজযাল ণনম্যাি কহর ণনহর েহি। এ�যাহন সম্ভযাি্য 
িহব্দর রযাণলকযা শ্্ওেযা েল;

িব্দজযালঃ

ণনি্রিরীলরযা, হিঁহে থযাকযার অণিকযার, উপযুক্ত পণরহিি, �যা্্যিৃঙ্খল, উণদ্হ্র উপর প্যািরীরযা ণনি্রিরীল, এক প্যািরীর 
অপর অন্য প্যািরী ণনি্রিরীল, িযাস্তুরন্ত, পণরহিি রক্যা, হজি উপযা্যান, জরীি মিণেত্র¨, জরীিকুল, অণরণরক্ত শ্িযাগ, হিযাষি, 
িযারসযাম্য রক্যা, প্যাকৃণরক পণরহিি, সমুদ্ রহলর জরীি মিণেত্রথ্য, মযানুষ ি্যণরক্রমরী, অণরণরক্ত শ্িযাগ কহর, হলযাি, লযালসযাে 
শ্িযাহগ, জরীহির িযারসযাম্য রক্যা কহর।    

কৃর্যযাণল- ১৮ 
িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণলঃ

পণরহিি রক্যা ও এহক অপহরর উপর ণনি্রিরীলরযা ণনহে ছযাত্রছযাত্ররী ও ণিক্ক-ণিক্কযারযা গ্যাহমর মযানুষহক সহেরন 
করযার জন্য একণি সহেরনযার কম্সূণে গ্েি করহর পযাহর। গ্যাহমর মযাহঠ অথিযা ণি্্যযালে প্যাগেহন একণি শ্সণমনযাহরর 
আহেযাজন করযা শ্যহর পযাহর। হসণমনযাহর ্ ু ’ণরনজন ণিণিষ্ট পণরহিিণিদ্ হক আমন্তি জযানযাহনযা শ্যহর পযাহর যযারযা ণিষেণির 
গুরুত্ব িুণঝহে িলহিন। এছযািযা গ্যাহমর ণকছু িেস্ মযানুষও এণিষহে রযাহ্র অণিজ্ঞরযার কথযা জযানযাহর পযাহরন। আহলযােনযা 
শুহন ণিক্যাথ্রীরযা ণরহপযাি্ িযানযাহর পযাহর।  

কৃর্যযাণল- ১৯ 
‘িনহ্িরীর সন্তযান’-এর অংি শ্থহক গৃেরীর;

নযািকঃ িনহ্িরীর সন্তযান-২
সিযাই কযাঁ্হি িনহ্িরীর কযাহছ আর িলহি, ‘মযা মযানুষ ণক একযাই িযাঁেহি? আমযাহ্র ণক িযাঁেযার অণিকযার শ্নই?’ িনহ্িরী 
িহলন, সি প্যািরী ও উণদ্হ্র শ্িঁহে থযাকযার অণিকযার আহছ। উণদ্্, হপযাকযামযাকি, জরীিজন্তু, করীিপরগে, পযাণ�, মযাছ সমতি 
প্যািরী ও গযাছহক শ্িণি ্রকযার পহি মযানুহষর। মযানুষ সিযার উপর ণনি্রিরীল, ণকন্তু শ্রযামরযা এহক অপহরর উপর 
ণনি্রিরীল। মযানুষ শ্যণ্ন িুঝহর পযারহি মযাণির মজি উপযা্যান শ্থহক শুরু কহর মযানুহষর েলযার পহথর প্ণর পহ্ উণদ্্ 
ও প্যািরীজগহরর ণিহিষ প্হেযাজন, হসণ্ন মযানুষ শ্রযামযাহ্র িযাঁেযার উপযুক্ত পণরহিি রক্যা করযার উহ্্যযাগ শ্নহি। রযার 
আর শ্িণি শ্্ণর শ্নই। শুনহর পযাচ্ছ, মযানুহষর েযােযাকযার, কযান্নযা? 

[সূত্রিহরর প্হিি] 

সূত্রিরঃ-  নমস্যার- একিু শ্িহি শ্্�হিন ------- আমযার িযাতিি ছণির েণরত্রগুণলর কথযা। রযাহ্র িযাঁেযার  
  উপযুক্ত পণরহিি রক্যা করযার কথযা। নযা েহল আেলযা, �ণন, িুলিুল, কহরযানযা, আম�যান আসহি  
  ধ্ংস করহি প্কৃণর। সমতি জযাণরর ক্ণর েহি। ণনণচিনি েহে যযাহি। 

এ�যাহন ণিণিন্ন েণরত্র শ্য এহক অপহরর ণনি্রিরীল এিং রযাহ্র মহি্য শ্য একিযা �যা্্যিৃঙ্খল আহছ, রযা এহক এহক 
িহল উহঠ যযাহি। 

শ্কউ শ্য অণরণরক্ত �যা্্যগ্েি কহর নযা, হসিযাও িলহি। যযার যরিুকু লযাহগ শ্স ররিুকুই গ্েি কহর। এহরই জরীহিরযা 
সকহল শ্িঁহে থযাকহর পযাহর এিং রযাহর িযারসযাম্য িজযাে থযাহক। ণকন্তু মযানুষ এ�যাহন শ্কযানও ণনেমই মযানহছ নযা। 

(এণনহে সংলযাপ মরণর করহি)
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সূত্রিরঃ-  কযান্নযা – কযান্নযা - শ্িযান ওই, হিযান কযান্নযা! এ�নও সমে আহছ জরীি মিণেত্র¨ রক্যা করযা আমযাহ্র  
  প্থম কযাজ। আসুন সিযাই ওহ্র িযাঁেযাই ণনহজরযাও িযাঁণে। আমরযাও িনহ্িরীর সন্তযান।  

কৃর্যযাণল- ২০ 
্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণলঃ    

শ্য শ্কযানও প্যাকৃণরক পণরহিিই আপন মহন এমনিযাহি মরণর েে শ্য�যাহন িসিযাসকযাররী জরীিকুহলর মহি্য একণি 
পযারস্পণরক িযারসযাম্য থযাহক। ণনহজহ্র মহি্য একণি নরীরি �যা্্যিৃঙ্খল আহছ। মযানুষও শ্যহেরু এই পণরহিহির অগে, 
রযাই পণরহিিহক অণরণরক্ত শ্িযাষি নযা কহর রযাহক িযাঁণেহে রযা�যা মযানুহষর কর্ি্য। এই িযারিযা ণ্হরই গুগুল শ্থহক �ুঁহজ 
িযাস্তুরহন্তর এমন শ্কযানও ক্রীপ শ্্�যাহনযা শ্যহর পযাহর। ণকছু িুকহরযা িুকহরযা ছণি ও ণিণডওহক সণম্ণলর কহর শ্নপহথ্য 
কথযা িণসহে এই ক্রীপণি িযানযাহনযা শ্যহর পযাহর।    

ওই আহলযােনযার সমে ইণরমহি্য আহলযাণের িব্দ িব্দগুচ্ছহক িযাহরিযাহর প্হেযাগ করযার শ্েষ্টযা করহিন। যযাহর ণিষেণি 
উত্যাণপর েহলই ণিক্যাথ্রীরযা সেহজই সংণলিষ্ট কহেকণি িব্দহক একসহগে রুহল আনহর পযাহর। প্ণরণি িব্দ শ্যহেরু এক 
একণি িযারিযা, রযাই রযা ণিক্যাথ্রীহক রযার িযারিযা প্কযাহিও সযােযায্য করহি। 

কৃর্যযাণল- ২১ 
মূল পযাঠ্যযাংহির কযাজঃ     

ণিশুহ্র কযাহছ পযাঠ্যযাংহির সংণলিষ্ট িব্দগুণল পযাহঠর উপহযযাগরী েহে শ্গহল ণিক্ক-ণিণক্কযারযা এণিষহে পযাঠণি স্ব-পঠহনর 
জহন্য ণিশুহ্র শ্্হিন। হয ণিশুরযা এহকিযাহরই অক্ম েহচ্ছ রযাহ্র জন্য ণিক্ক-ণিণক্কযা পযাঠণিহক আরও সেজ কহর 
ণলহ� একণি পঠন সযামগ্রী মরণর কহর রযাহ্র কযাহছ স্ব-পঠহনর জন্য রযা�হিন। এহক্হত্র একণি িযাহক্য ্ু-ণরনণির শ্িণি 
িব্দ থযাকহি নযা।
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(২)
পণরহিি ও সম্প্ 

আণ্ম যুগ শ্থহক মযানুষ রযার স্বযাস্্য, িুণদ্ধ, অণিজ্ঞরযা ও শ্কৌিলহক কযাহজ লযাণগহে করীিযাহি সম্পহ্র ক্রমণিকযাি ঘণিহেহছ 
এিং প্যাকৃণরক সম্পহ্র উপর একমযাত্র ণনি্ররযা র্যযাগ কহরহছ, করীিযাহি নরুন নরুন সম্প্ ণনম্যাি কহরহছ রযার 
পণরেে এই অি্যযাহে আহছ। জ্ঞযান-ণিজ্ঞযান, সমযাজণি্্যযা, ণিল্পকলযাে মযানুষ নরুন নরুন সম্প্ মরণর কহর েহলহছ। এ�যাহন 
রযাই মযানুষও সম্প্। এহক িহল মযানিসম্প্। এই িযারযাে যযারযা মিরিরীে করীণর্ শ্রহ�হছন রযাহ্র কথযাও এই অি্যযাহে 
আহছ। অি্যযােণির উহদ্ি্য শুিু ণকছু রথ্য িযা নযাম শ্ি�যাহনযা নে। এ�যাহন সম্পহ্র ক্রমণিকযাহির ইণরেযাসণিহক সংহক্হপ 
শ্িযাঝযা এিং রযা শ্থহক কহেকণি মযানণসক ্ক্রযা ও মূল্যহিযাহির ণিক্যা পযাওেযাই আসল উহদ্ি্য। এই অি্যযাে শ্থহক 
যুণক্তগ্যাে্য ণেন্তযা ও অররীহরর সহগে ির্মযানহক সংযুক্ত করযার ্ক্রযা িযািহি। আণ্ম ও অররীর কযাল শ্থহক ির্মযান 
পয্ন্ত শ্যিযাহি শ্িৌণদ্ধক ও প্যাহেযাণগক জ্ঞযানেে্যা েহল আসহছ রযার প্ণর ণিশুর ময্যা্যাহিযাি িযািহি। নযান্দণনক অণিজ্ঞরযা, 
্ক্রযা এিং সুস্রযা ও স্বযাস্্য সম্পণক্র যযািররীে জ্ঞযাহনর প্ণর রযার আকষ্ি িযািহি। ণিজ্ঞযানসম্র যুণক্ত, ণিেযারহিযাি 
িযািহি এিং প্ণরণি মযানুহষর মহি্যই শ্য অগযাি সম্প্ লুণকহে রহেহছ রযাও রযারযা উপলণধি করহর পযারহি। এগুণল 
মযাথযাে শ্রহ� আমরযা ণরনণি উপিযািমূলহক ণেণনির কহরণছ। 

উপিযািমূলঃ

ক) সম্পহ্র ক্রমণিকযাহির িযারযাঃ অররীর শ্থহক সম্প্ ণিকযাহির আিণি িযারযা।  

(১) কযাহঠ কযাহঠ ঘহস আগুন আণিষ্যার শ্থহক ণি্ু্যৎ ি্যিেযার। 

(২) মযাণি শ্থহক উৎপন্ন প্যাকৃণরক সম্প্ শ্থহক নরুন কৃণষ ও নরুন িনসম্প্। 

(৩) গুেযা ও গযাহছর ডযাহল িযাস শ্থহক মযাণি ি্যিেযার কহর আিুণনক িের ণনম্যাি।

(৪) আণ্ম ও অররীর কযাহল সূহয্র আহলযা ি্যিেযার শ্থহক আিুণনক কযাহল শ্সৌরণি্ু্যহরর আণিষ্যার ও ি্যিেযার। 

(৫) ণিকযার শ্থহক পযাওেযা মযাংস শ্থহক আিুণনক যুহগর প্যািরীজ সম্প্।

(৬) িন্যপ্যািরী ণিকযাহরর পর উল্যাস ও আনন্দ শ্থহক আিুণনক যুহগর ণেত্রণিল্প, সগেরীর, িযা্্য, স্যাপর্য, িযাস্য্ 
ও কুণির ণিল্প। 
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(৭) আণ্ম ও অররীরকযাহল জহলর ি্যিেযার শ্থহক এযুহগর জল সংরক্ি, জল পণরহিযািন, জহলর অপেেহিযাি 
এিং জলণি্ু্যৎ। 

(৮) একই িরহনর প্যাকৃণরক সম্পহ্র উপর শ্যৌথ অণিকযারহিযাি শ্থহক এক জযাণরর িযারিযা এিং আিুণনক 
কযাহল রযা শ্থহক একণি জযাণরর জন্য ণনজস্ব ণনেমকযানুন ও সংণিিযান মরণর। 

(�) পযাণরিযাণরক সূহত্র পযাওেযা ্ক্রযা ও জ্ঞযান, নযান্দণনক শ্িযাি ও ণিল্পকযাজ এিং ণেণকৎসযা ণিজ্ঞযান। 

(গ) হ্ি স্বযািরীন েওেযার আহগ ও পহর জমে শ্নওেযা মনরীষরীরযা এিং নরুন সম্প্ গহি শ্রযালযাে রযাহ্র অি্যান।

উপিযািমূলঃ সম্পহ্র ক্রমণিকযাহির িযারযাঃ অররীর শ্থহক সম্প্ ণিকযাহির আিণি িযারযা।  

কৃর্যযাণল- ১ 
এই উপিযািমূলণি েে্যার সমহে মহন রযা�হর েহি শ্য, এ�যাহন এমন আিণি উ্যােরি িযাছযাই করযা েহেহছ শ্য�যাহন আণ্ম 
যুহগ মযানুষ সরযাসণর প্যাকৃণরক সম্প্ ি্যিেযার করহলও িরীহর িরীহর রযার ম্ণেক ক্মরযা, িুণদ্ধ, অণিজ্ঞরযা ও শ্কৌিলহক 
কযাহজ লযাণগহে িযা নি নি আণিস্যাহরর মি্য ণ্হে নরুন সম্পহ্র সৃণষ্ট কহরহছ। এযুহগ এহস শ্সগুণল মনুহষ্যর শ্রেষ্ট 
সম্পহ্ পণরির েহেহছ। রযাই এ�যাহন ‘মযানস মযানণেত্র’ ি্যিেযার কহর ণিক্ক-ণিণক্কযারযা এই ক্রমণিকযাহির িযারযাণিহক 
িরযার শ্েষ্টযা করহিন। ণরণন একণ্হক শ্যমন শ্িযাড্ ি্যিেযার করহিন, হরমনই আহগ শ্থহকই মরণর িব্দকযাহড্ ওই 
িব্দগুণলহক ক্রমযান্বহে ণলণপিদ্ধ কহর রযা�হিন, যযাহর শ্সগুণল ণিশুর পঠহনর জন্য প্হেযাগ করযা যযাে। হযমন ৩নং িযারযা 
‘অররীহরর গুেযা ও গযাহছর ডযাল শ্থহক ‘মযাণি’ ি্যিেযার কহর আিুণনক িের ণনম্যাি’- এই ণিষহে সংণলিষ্ট িব্দগুণল ণিশুহ্র 
সহগে আহলযােনযার ণিণতিহর রুহল আনহর েহি। হযমন; 

িব্দজযালঃ

গুেযা, গযাহছর ডযাল, কম জনসং�্যযা, জনসং�্যযা িৃণদ্ধ, িযাসস্যাহনর অিযাি, ডযাল পযারযার কুণির, মযাণির শ্্ওেযাহলর উপর 
পযারযার ছযাউণন, আগুন আণিষ্যার, হপযািযা মযাণির পযাত্র আণিষ্যার, িক্ত শ্পযািযা মযাণি �ন্, িষ্যাে িুহে শ্যর নযা, �হন্র উপর 
�ন্ লযাণগহে শ্্ওেযাল মরণর, কেলযা আণিষ্যার, কেলযা ও মযাণির সযােযাহয্য আিুণনক ইঁি মরণর, মযাণি শ্থহক ণসহমন্ট 
আণিষ্যার, ণসহমহন্টর ি্যযাপক ি্যিেযার, ছযা্ ণনম্যাহির নরুন শ্কৌিল, আিুণনক পযাকযা িযাণি, হ্যারযালযা ও শ্ররলযা িযাণি 
মরণর, িহুরল িযাণি ণনম্যাি, িহুরল িযাণির িের, ণনম্যাি ণিহল্পর নযানযান সম্প্ - িযাণল, হস্টযানণেপস্ , মযাহি্ল ইর্যযাণ্। 

এই েে্যার �যাঁহক �যাঁহক ণিণিন্ন সম্পহ্র সহগে ণিক্যাথ্রীর পণরেে ঘিহি। এইিযাহি প্যাসণগেকিযাহি কৃণষ সম্প্, িনজ 
সম্প্, জল সম্প্, প্যািরীজ সম্প্, ণি্ু্যৎ সম্প্, হসৌি সম্প্, ণনম্যাি ণিল্প সম্প্, িুণদ্ধজযার সম্প্, স্বযাস্্য সম্প্, 
ণিজ্ঞযানজযার সম্প্, নযান্দণনক সম্প্, মযানিসম্প্, জ্ঞযানজযার সম্প্ ইর্যযাণ্র কথযা উহঠ আসহি। 

উপিযািমূহল উণল্ণ�র িযাণক সযারণি ণিকযাহির িযারযা ণনহেও একইিযাহি িব্দজযাল মরণর করহর েহি। হসহক্হত্র অররীর 
শ্থহক শুরু কহর ির্মযান পয্ন্ত শ্য শ্য ণিকযাি শ্যিযাহি েহেহছ রযার সহগে সংণলিষ্ট িব্দগুণলহক মযানস মযানণেহত্রর মযাি্যহম 
রুহল আনহর েহি।   

কৃর্যযাণল- ২ 
িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণলঃ    

ণিষেঃ আণ্ম ও অররীর কযাহল সূহয্র আহলযা ি্যিেযার শ্থহক আিুণনক কযাহল শ্সৌরণি্ু্যহরর আণিষ্যার ও ি্যিেযার। 

আণ্ম যুগ শ্থহক মযানুষ শ্সৌরিণক্তহক নযানযািযাহি ি্যিেযার কহর রযার জরীিনযযাত্রযার মযান উন্নর কহর েহলহছ। ঘরিযাণি 
গরম রযা�যা, জল গরম করযা, মযাছ, িস্য, সিণজ শুকহনযা করযা ইর্যযাণ্র কযাহজ মযানুষ আহগ শ্থহকই শ্সৌরিণক্ত ও সূহয্র 
আহলযা ি্যিেযার করর। এই ি্যিস্যাে ণকছুিযা পণরির্ন এহলও মযানুষ এ�নও অহনকহক্হত্রই এই সমতি কযাহজ সূহয্র 
আহলযা ি্যিেযার কহর থযাহক। এছযািযা ির্মযাহন শ্সৌরেুল্রীহর রযান্নযা, হসৌর েযাজ্যার ইর্যযাণ্র ি্যিেযার শুরু কহরহছ। ণিণিন্ন 
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জযােগযাে শ্সৌরণি্ু্যৎ উৎপযা্নও েহচ্ছ। ণিষেণি সম্পহক্ িযারিযা পণরষ্যার েওেযার জন্য ছযাত্রছযাত্ররীহ্র এণিষহে কহেকণি 
কৃর্যযাণল শ্্ওেযা েল;

(১) ছযাত্রছযাত্ররীরযা রযাহ্র এলযাকযাে এণিষেণি ণনহে সমরীক্যা করহর পযাহর। পযািযাে িযা এলযাকযাে করগুণল পণরিযার 
এিরহনর শ্সৌরিণক্ত েযাণলর যন্ত িযা উপকরি ি্যিেযার কহর, করণ্ন িহর ি্যিেযার করহছ এিং এই ি্যিেযাহরর 
সুণিিযা, অসুণিিযা ইর্যযাণ্ ণিষহে প্থহম িযালিযাহি শ্জহন শ্নহি। পহর শ্রেণিকহক্ ণ�হর ণিক্ক-ণিণক্কযার 
র্বেযািিযাহন রযারযা রহথ্যর আ্যানপ্্যান ও আহলযােনযা করহি।   

(২) ছযাত্রছযাত্ররীহ্র গ্যাহম িযা রযাহ্র কযাছযাকযাণছ অন্য শ্কযানও গ্যাহম িযা িেহর যণ্ এমন শ্কযানও পণরিযার থযাহক 
যযারযা শ্সৌরিণক্ত ি্যিেযার কহরন িযা িযাণির আহলযা, পযা�যা ইর্যযাণ্ জ্বযালযান, রহি রযারযা রযা পণর্ি্হন শ্যহর পযাহর। 
ণিক্ক-ণিণক্কযারযাও ছযাত্রছযাত্ররীহ্র সহগে যযাহিন এিং ণিষেণি িুণঝহে িলহিন। 

(৩) এছযািযা ছযাত্র ছযাত্ররীরযা শ্সৌরিণক্ত উৎপযা্হনর কহেকণি এক্সহপণরহমন্টও করহর পযাহর। ণিক্ক ণিণক্কযারযা 
এ ণিষহে সযােযায্য করহিন, আরস কযাঁহের সযােযাহয্য সূহয্র আহলযা ণনহে প্ণর�ণলর করহল ণক ণক ঘিহর পযাহর 
রযা শ্্�হিন। 

কৃর্যযাণল- ৩ 
সৃজনমূলক কযাজঃ  

উপিযািমূলণির ণিষেিস্তু ও মূল িযার্যাণিহক আরও স্পষ্ট কহর রুলহর ণিক্ক-ণিণক্কযারযা নযানযান সৃজনমূলক ও ণি্্যযালে 
ণিণতিক  কম্সূণে গ্েি করহর পযাহরন।

ণিষেঃ কযাহঠ কযাহঠ ঘহস আগুন আণিষ্যার শ্থহক ণি্ু্যৎ ি্যিেযার। 

নযািকঃ আণিষ্যার

েণরত্র (্লগর)ঃ- ১ম ্ল, ২ে ্ল, ৩ে ্ল, ৪থ্ ্ল, ৫ম ্ল, ৬ষ্ ্ল ও সিযাই। 

  (সংলযাপ ও ্ৃি্য ণনহজরযাই সযাজযাহি। প্ণরণি ্ৃি্য অনুসযাহর ৬ণি িযাহগ িযাগ েহে ণগহে ণিশুরযা এই  
  নযািহকর অণিনে করহি।) 

১ম ্ৃি্যঃ- কহেকজন আণ্ম মযানুষ িহল, কযাহঠ কযাহঠ ঘহস, পযাথহর পযাথর ঠুহক আমরযা প্থম জ্বযাণলহেণছ  
  আগুন। হসই আগুহন পুণিহে �যাই মযাছ-মযাংস-সিণজ। আমরযা জ্ঞযানরী ও গুিরী। আগুন জ্বযালযাহর জযাণন। 

২ে ্ৃি্যঃ- (কহেকজন এহস িহল) আমরযা িযাণনহেণছ মযাণির পযাত্র। মযাণির উনুন। মযাছ, মযাংস, সিণজ, ডযাল,  
  িযার কণর রযান্নযা। শুকহনযা ডযাল পযারযা জযাল ণ্হে মরণর কণর। হসদ্ধ ও েজম েে রযািযারযাণি। হ�হর  
  িরীষি স্বযা্। জ্ঞযানরীগুনরী আমরযা আজ।  

৩ে ্ৃি্যঃ- কহেকজন এহস িহল। কেলযা েল মযাণির নরীহের শ্থহক শ্রযালযা �ণনজ সম্প্। কেলযা ণনহে উনুহন  
  ণ্লযাম আঁে। জ্বযালযাণন শ্্ওেযার শ্নই ঝযাহমলযা। িহস শুিু রযান্নযা কহরযা। 

৪থ্ ্ৃি্যঃ- (কহেকজন এহস িহল) �ণন শ্থহক শ্রযালযা শ্কহরযাণসন জ্বযালযাহর িযাণনহেণছ শ্স্টযাি। হকহরযাণসন িহর,  
  জ্বযাণলহে ্যাও, রযান্নযা কর আর �যাও। আমযাহ্র গুি গযাও। 

৫ম ্ৃি্যঃ- (কহেকজন এহস িহল) ি্যযাস ি্যযাস মযাণির নরীেু শ্থহক রুহলণছ, গ্যযাস িহরণছ ণসণলন্যাহর। ওহিন  
  একণি ্ুণি, ণরনণি শ্যমন �ুণি নযাও। রযান্নযা কহর �যাহিন। েযাঁণি কিযাে শ্নই কযাণল। রযান্নযা   
  রযািযারযাণি। মযা শ্িযাহনরযা ণ্ন রযাণল। 

৬ষ্ ্ৃি্যঃ- কহেকজন এহস িহল। আহর আহর রযাণল থযামযান। আওেযাজ কমযান। আমরযা সি্যরযার ্ূর। কেলযা  
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  ণ্হে উৎপন্ন কহরণছ রযাপণি্ু্যৎ। িযাণনহেণছ ণেিযার, ইন্যাকিন। সুইে ণিপহল েলহি যন্ত। রযান্নযাে  
  এল নরুন মন্ত। ঘহর ঘহর জ্বহল আহলযা। �্যযাহনর িযারযাহস ঘুম েে িযাল। ঘহর িহস শ্্� ণিণি  
  ণসহনমযা ণসণরেযাল �ির সিই। 
ণিশুরযা ণি্ু্যহরর ি্যিেযার ণনহে ণনহজহ্র মহি্য আহলযােনযাে করহি এিং আগুন শ্থহক করীিযাহি ণি্ু্যৎ এল রযার রথ্য 
ণনহে সংলযাপ িলহি।  

 y কৃর্যযাণল- ৩/১ 
ণিষেঃ মযাণি শ্থহক উৎপন্ন প্যাকৃণরক সম্প্ শ্থহক নরুন কৃণষ ও নরুন িনসম্প্। 

িূণমকযাণিনেঃ 

েণরত্রঃ-  সমরীর/লণর� [গল্পণি পহি সংলযাপ ণনহজরযা মরণর কর ও ্ৃি্য সযাজযাও]

১ম ্ৃি্যঃ- সমরীর রযার েযাহষর জণমহর কযাজ করহছ। পযাহির জণমর মযাণলক সমরীহরর িনু্ লণর�হক িলল, “গর মযাহস 
আমযার শ্মহের অন্নপ্যািন ণছল। রযাই শ্মহের মযামযা ৫০ণি শ্সগুন েযারযা ণ্হেণছল। িযালযািযািু আমযাহক িলহলন, েযারযাগুণলর 
যত্ন শ্কযাহরযা, কযাহজ লযাগহি। হিগুন েযারযার সযাহথ আণমও ণকছু শ্মেগণন েযারযা এহন িণসহে ণ্হেণছ”। শুহন লণর� িহল, 
এই গযাছ িি েহল ছযােযা িযািহি। রযারপর সিণজ েযাষ েহি নযা। করী করণি র�ন শ্িহিণছস? সমরীর শ্েহস িহল, ‘এ�নও 
েযার-পযাঁে িছর েযাষ েহি রযারপর আমযার শ্সগুন শ্মেগণনর িযাগযান েহি’। লণর� শ্িংণে শ্কহি িহল, রযারপর িনজগেল 
েহি। সযাপ-হিেযাহলর িযাসযা েহি। িযাজযাহর ণগহে সিণজ ণকহন আনণি। রুহল শ্�ল এসি িহনর গযাছ। এ�যাহন িসযাহল 
িন্ েহি েযাষ। সমরীর শ্রহগ িহল, হেযাক িন শ্েযাক জগেল।  এণনহে ্ুজহনর মহি্য রক্ণিরক্ রযারপর রযাগযারযাণগ। হয 
যযার মু� ঘুণরহে েহল যযাে। ২-৩ িছর পহর লণর� সমরীহরর িযাগযাহন আহস। হ্হ� শ্সগুন শ্মেগণন মযাথযা রুলহছ রযাহ্র 
নরীহে েলু্ আর গযাছ শ্িহে উহঠহছ শ্গযালমণরহের লরযা। এিযার লণর� সমরীরহক সযােযায্য করহর িহল। ্ুজহন িহল 
(শ্কযারযাস) রযােহল শ্মলযাও েযার একসযাহথ করি কৃণষ ও নরুন িনসম্প্।    

 y কৃর্যযাণল- ৩/২ 
পণি আর ্হল িযাগ েহে ছণি আঁণকঃ

ণিষেঃ গুেযা ও গযাহছর ডযাহল িযাস শ্থহক মযাণি ি্যিেযার কহর আিুণনক িের ণনম্যাি।  

১ম ্ হলর ছণি- (গুেযার শ্িরর মযানুহষর িযাস) একণি পযােযাহি কহেকণি গুেযা। একণিহর মযা রযার সন্তযান শ্কযাহল 
িহস আহছ। অন্যণিহর ২-৩ জন আণ্ম মযানি-মযানিরী িহস আহছ। 

২ে ্হলর ছণি- (গযাহছ িযাস) একণি ণিিযাল �হলর গযাছ। রযাহর এক্ল মযানুষ। হকউ �ল �যাহচ্ছ? হকউ ডযাল 
িহর শ্্যাল �যাহচ্ছ। হকউ ডযাহল িহস িযাচ্যাহক িুহকর ্ুি �যাওেযাহচ্ছ। হকউ শ্মযািযা ডযাহল েযার-পযা ছণিহে 
ঘুমযাহচ্ছ।

৩ে ্ হলর ছণি- ডযাল পযারযার কুণির। কহেকজন মরণর করল একিু শ্মযািযা ডযাহলর �ুঁণি �ুি সরু ডযাহলর শ্িিযা। 
পযারযার ছযাউণন। িযাঁি  ্রমযাে শ্িিযা পযারযা িযা �হির েযাল। 

৪থ্ ছণি- ডযাল িযা িযাঁহির শ্িিযাে কযা্যা ও মযাণির প্হলপ। িযাঁহির �ুঁণি �হির েযাল। 

৫ম ছণি- মযাণি কুণপহে রযাহর জল ণ্হে কযা্যা মযাণি মরণর কহর আর শ্কযা্যাল ণ্হে েযাঙি িণসহে মযাণির 
শ্্ওেযাল মরণর। রযার উপর িযাঁহির কযাঠযাহমযা। রযার উপর �ি, কলযা পযারযার ছযাউণন। 

৬ষ্ ছণি- কহেকজন মরণর করল। কযা্যা মযাণির েযাঙি িযা �ন্ আগুহন পুণিহে িক্ত কহর। (হ্ওেযাহলর উপর 
�ি িযা শ্গযাল পযারযা িযা শ্েযাগলযা পযারযার ছযাউণন)।

৭ম ছণি– কহেকজন কযা্যা মযাণি ণ্হে ইঁি মরণর করল। হসগুণল কেলযাে শ্পযািযাহলযা। হসই শ্পযািযা ইঁি িযাণল 
কযা্যার ণমরেহন গযাঁথল। �ি িযা পযারযার েযাল করল। 
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৮ম ছণি- কহেকজন কযা্যা মযাণি ণ্হে িযাণল মরণর করল। ইঁহির গযাঁথুণনর উপর িযাণলর েযাল করল। 

৯ম ছণি- কহেকজন ণসহমন্ট ণ্হে ইঁি গযাঁথল। পযাথহরর িুকহরযা িযাণল ণসহমন্ট ণমণিহে ছযা্ মরণর কহর একরলযা 
িযাণি করল। 

১০ম ছণি- হ্যারলযা, ণরনরলযা, েযাররলযা িযাণি ও িেহরর ছণি। 

(২ণি কহর আঁকযা েল। পহর সিযাই ণমহল ছণিগুণল সযাজযাহি এিং শ্্�হি করীিযাহি িযাহপ িযাহপ গযাহছর ডযাহল িযাস শ্থহক 
আিুণনক িের গহি উঠল।)  

 y কৃর্যযাণল- ৩/৩ 
পণি আর ্হল ্হল িহস ছণি আঁণকঃ

ণিষেঃ আণ্ম ও অররীর কযাহল সূহয্র আহলযা ি্যিেযার শ্থহক আিুণনক কযাহল শ্সৌরণি্ু্যহরর আণিষ্যার ও ি্যিেযার। 

১ম ছণি- গুেযািযাসরী মযানুষ িরীহর ঠকঠক কহর কযাঁপহছ। িযাইহর সূহয্র আহলযা।

২ে ছণি- গুেযা শ্থহক শ্িণরহে শ্রযা্ শ্পযােযাহচ্ছ আণ্ম মযানুষ।

৩ে ছণি- মযাংস, �ল শ্রযাহ্ শুকযাহর ণ্হচ্ছ আণ্ম মযানুষ।

৪থ্ ছণি- িযান, গম, ডযাল িস্য শুকযাহর ণ্হচ্ছ সি্য মযানুষ।

৫ম ছণি- ণিণিন্ন সিণজ শ্যমন িযািযাকণপ, �ুলকণপ, মূহলযা, েযাল কুমহিযা শ্কহি শ্রযাহ্ শ্্ওেযা েহচ্ছ। গযামলযা 
িযা িযালণর কহর স্যাহনর জল শ্রযাহ্ শ্্ওেযা। 

৬ষ্ ছণি- কহেকজন মণেলযা ডযাল শ্িহি শ্রযাহ্ িণি ণ্হচ্ছ। আেযাহরর িেযামগুণল শ্রযাহ্ শুকযাহচ্ছ। 

৭ম ছণি- একজন ণিহজ জযামযাকযাপি, প্যযান্ট, িযাণি ইর্যযাণ্ ছযাহ্র ্ণিহর শুকযাহর ণ্হচ্ছ। 

৮ম ছণি- ন্রীর িযাহর মযাছ শুণকহে শুঁিণক করযা েহচ্ছ। 

৯ম ছণি- একণি ণিশু িরীহরর সকযাহল গযাঁহে শ্সযাহেিযার ণ্হে ছযাহ্র শ্রযাহ্ িহস িই পিহছ। 

১০ম ছণি- (হসযালযার কুকযার) একণি কযাঁে লযাগযাহনযা শ্েৌহকযা িযাহক্স কহেকণি িযাণির মুহ� ঢযাকনযা। একণিহর েযাল 
জল, একণিহর ডযাল জল এিং একণিহর শুিু জল। উপহর সূয্। 

১১রম ছণি- একণি িযাণির ছযা্ িযা েযাহল শ্সযালযার প্যযাহনল িসযাহনযা। িযাণির মহি্য শ্সযালযাহরর ণিউিলযাইি জ্বলহছ। 
�্যযান েলহছ। ল্যযাপিপ েলহছ। ণিণি েলহছ। হ�যাহন েযাজ্ শ্্ওেযা েহচ্ছ।        

এ�যাহন ণিশুরযা শ্্�হি করীিযাহি অররীহর শ্সৌরিণক্তর ি্যিেযার ের। এ�যাহন শ্সই শ্সৌরিণক্তহক অন্যিযাহি কযাহজ লযাগযাহনযা 
েহচ্ছ। ছণিগুণলহক আলযা্যা কহর ণনহজহ্র মহি্য আহলযােনযা করহি। 

 y কৃর্যযাণল- ৩/৪ 
মূকযাণিনে িযা মযাইমঃ

ণিষেঃ িন্যপ্যািরী ণিকযাহরর পর উল্যাস ও আনন্দ শ্থহক আিুণনক যুহগর ণেত্রণিল্প, সগেরীর, িযা্্য, স্যাপর্য, িযাস্য্ ও 
কুণির ণিল্প। 

্ৃি্য ণনহজহ্র মরন কহর সযাজযাও। প্হর্যক ্ৃহি্য একজন কহর ণিল্পরী শ্যন শ্সইসি ্ৃহি্যর ছণি আঁকহছন, এমন 
আণগেক অণিনে কহর শ্্�যাহি। 

১ম ্ৃি্যঃ- জগেল শ্থহক কহেকজন আণ্ম মযানুষ ররীর িনুক ণ্হে একিযা েণরি ণিকযার করল। রযাহক িেন  
  কহর রযাহ্র ্হল ণনহে এল। 

  (কযাঠ কেলযা ণ্হে একজন ছণি আঁকযার অণিনে করহি। িযাণকরযা েণরি িেন কহর ঢুকহি)  
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২ে ্ৃি্যঃ- ণিকযার করযা পশুহক ণনহে আনন্দ উল্যাস। কযাণঠহর কযাণঠ ঠুহক িযাজনযা এিং ণিস ণ্হে িযাজনযা,  
  একসযাহথ েযার িহর গযাহনর সহগে নযাে। 

  (২ে ণিল্পরী শ্পযািযা মযাণির �ন্ ণ্হে শ্যন এই ছণি আঁকহি। িযাণক আনন্দ উল্যাহসর আণগেক   
  অণিনে কহর শ্্�যাহি) 

৩ে ্ৃি্যঃ- কহেকজন আণ্ম মযানুষ ণিকযাহর ণগহে িযাচ্যা সে শ্িিযা শ্পল। রযাহক নযা শ্মহর িহর ্হল ণনহে  
  এল। একজন শ্মযািযা লরযা ণ্হে মযা শ্িিযাহক শ্িঁহি রযা�ল। ্হলর কহেকজন রযাহক ঘযাস পযারযা  
  শ্�হর ণ্ল। 

  (৩ে ণিল্পরী শ্পযািযা মযাণি ণ্হে শ্সই ছণি আঁকল ও িযাণকরযা মূকযাণিনে করল) 

৪থ্ ্ৃি্যঃ- এক িযা ্ুজন এযুহগর মযানুষ মযাহঠ ছযাগল, গরু, হিিযা েরযাহচ্ছ। 

  (একজন ণিল্পরীর মূকযাণিনে)

৫ম ্ৃি্যঃ- একজন শ্িিযার শ্লযাম কযািহছ, আর একজন শ্সই শ্লযাম পযাণকহে উল মরণর করহছ। হসই উল  
  ণ্হে শ্সযাহেিযার, িুণপ ইর্যযাণ্ মরণর েহচ্ছ। 

  (৫ম ণিল্পরীর মূকযাণিনে) 

৬ষ্ ্ৃি্যঃ- একণি পযািযা। রযাহর একজন ণিণি িযাঁিহছ, একজন ঝুণি িুনহছ, হকউ শ্মণিহন শ্সলযাই করহছ,  
  হকউ রযাঁর িুনহছ, হকউ মযাণির পযাত্র এিং পুরুল, মূণর্ ইর্যযাণ্ িযানযাহচ্ছ। 

  (এই িরহনর ছণি আঁকযার মূকযাণিনে) 

৭ম ্ৃি্যঃ- কহেকজন িযামসযা মযা্ল িযাজযাহচ্ছ। আর কহেকজন েযার িহর শ্সই রযাহল নযাে করহছ। 

  (নযাহের মূকযাণিনে) 

৮ম ্ৃি্যঃ- মযাইহক্রযাহ�যান ণনহে একজন গযান করহি, িযাণকরযা ণগিযার, রিলযা, ড্যাম িযাজযাহি।
  (মূকযাণিনে) 

ণিক্যাথ্রীরযা এ�যাহন শ্িযাঝযাহনযার শ্েষ্টযা করহি করীিযাহি ণিকযাহরর আনন্দ িরীহর িরীহর আজহকর ণ্হন আনন্দ অনুষ্যাহন 
পণরির েল।  

 y কৃর্যযাণল- ৩/৫
এণিষহে ণিণিন্ন ণিশুপযাঠ্য ও ছণি ইণরমহি্য প্কযাণির েহে থযাকহল রযা সংগ্ে কহর ণি্্যযালহে গ্ন্যাগযার গহি রুলহর 
েহি। ওই িইগুণল ণিক্যাথ্রীরযা পিহি এিং ণনহজহ্র মহি্য আহলযােনযা করহি।       

কৃর্যযাণল- ৪ 
্ৃি্যরেযাি্য কৃর্যযাণলঃ 

মযানুষ করীিযাহি আগুন আণিষ্যার করল, এণনহে নযানযা ্ৃি্য, অ্যযাণনহমিন ইউণিউহি রহেহছ। হস�যান শ্থহক করীিযাহি জল 
শ্থহক ণি্ু্যৎ, অণেরযােণরর িণক্ত ণেসযাহি সূয্ শ্থহকও করীিযাহি ণি্ু্যৎ উৎপন্ন  েে এিং শ্সৌরিণক্তর ি্যিেযাহর মযানিসি্যরযা 
আরও উন্নর েহে ওহঠ রযা ণনহে নযানযা ্ ৃহি্যর শ্কযালযাজ শ্্�যাহনযা শ্যহর পযাহর। সম্পহ্র ক্রমণিকযাহির িযাণক িযারযাগুণলহরও 
একইিযাহি প্হর্যকণিহর শ্ছযাি শ্ছযাি ণিণডও ক্রীপ িযানযাহনযা যযাে। অররীহর মূল সম্পহ্র আণিষ্যার শ্থহক করীিযাহি িরীহর 
িরীহর রযা এ�ন আিুণনক সি্যরযাে পণরির েল রযা ণনহে শ্ছযাি শ্ছযাি শ্কযালযাজ িযানযাহনযা যযাে। ওই আহলযােনযার সমে 
ইণরমহি্য আহলযাণের িব্দ িব্দগুচ্ছহক িযাহরিযাহর প্হেযাগ করযার শ্েষ্টযা করহিন। যযাহর ণিষেণি উত্যাণপর েহলই ণিক্যাথ্রীরযা 
সেহজই সংণলিষ্ট কহেকণি িব্দহক একসযাহথ রুহল আনহর পযাহর। প্ণরণি িব্দ শ্যহেরু এক একণি িযারিযা, রযাই রযা 
ণিক্যাথ্রীহক রযার িযারিযা প্কযাহিও সযােযায্য করহি। 
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উপিযািমূলঃ পযাণরিযাণরক সূহত্র পযাওেযা ্ক্রযা ও জ্ঞযান, নযান্দণনক শ্িযাি ও ণিল্পকযাজ এিং ণেণকৎসযা ণিজ্ঞযান।

কৃর্যযাণল- ৫
ণিক্ক-ণিণক্কযারযা এই উপিযািমূলণিহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি িযারিযাহক (concept items) শ্িহঙ শ্নহিন এিং 
প্ণরণি িযারিযার সহগে যুক্ত এলযাকযার নযানযান প্েণলর িব্দ মযানস মযানণেহত্রর মযাি্যহম রুহল আনহিন। আর রযা করহর 
েহি ণিশুহ্র সহগে আহলযােনযার ণিণতিহর। এরপর মযান্য িযাষযাে সংণলিষ্ট িব্দগুচ্ছহক ওই রযাণলকযার মহি্য যুক্ত করহিন। 
নরুন ও ্ুরূে িব্দ েহল প্ণরহক্হত্রই সরযাসণর মযাহন নযা িহল ণ্হে ণিণিন্ন পণরণস্ণরর উ্যােরি ণ্হে িহব্দর ি্যিেযার 
আণিষ্যার করযাহনযার শ্েষ্টযা করহিন। িব্দ রযাণলকযার উ্যােরি শ্্ওেযা েল;

িব্দজযালঃ

পযাণরিযাণরক সূহত্র শ্ি�যা, ণেণকৎসযা, গযাছ শ্থহক ওষুি, পযারযার রস, করীহস কযাহজ লযাহগ, হিষজ ওষুি, আেুহি্্, পযাণরিযাণরক 
সূহত্র শ্ি�যা নযান্দণনক ণিল্প কযাজ - নকিযা করযা কযাঁথযা, মযাণির ণজণনসপত্র, আলপনযা, প্ণরমযা মরণর, হিযালযার কযাজ, পিণেত্র, 
কযাহঠর পুরুল, িযাঁহির কযাজ।  

আণ্িযাসরীহ্র নযাে, গযান, িযাঁণি, মযা্ল, হঢযাল, উতিরিহগের শ্�যাল, মৃ্গে, হসরযার, রযানপুরযা, রিলযা।  

কৃর্যযাণল- ৬ 
িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণলঃ     

ণিণিন্ন মযানুহষর ণিণিন্ন ণিষহে শ্য জ্ঞযান ও ্ ক্রযা রহেহছ রযার প্ণর আগ্ে ও সম্যানহিযাি গহি শ্রযালযার জন্য ছযাত্রছযাত্ররীহ্র 
কহেকণি কৃর্যযাণলর সহগে যুক্ত করযা শ্যহর পযাহর। 

(১) ছযাত্রছযাত্ররীরযা রযাহ্র পযাণরিযাণরক শ্পিযা শ্যমন মযাণির ণজণনস মরণর, মুহ�যাি মরণর, নণক্সকযাঁথযা মরণর, পশুর 
ণিং, কণে কযাগহজর মণ্ড, কণে িযাঁি ইর্যযাণ্ ণিণিন্ন রকম উপকরি ণ্হে ণিল্পকম্ সম্পহক্ প্থহম িযাণির 
িিহ্র কযাছ শ্থহক �ুি িযালিযাহি জযানহি। রযারপর ণনহজহ্র েযাহর শ্য শ্কযানও ১-২ণি েযাহরর কযাজ কহর 
ণিক্ক-ণিণক্কযার কযাহছ জমযা শ্্হি। পহর ণি্্যযালহের িযাণষ্ক প্্ি্নরীর সমে রযা প্্ি্ন করযা েহি। এহর 
ছযাত্রছযাত্ররীহ্র উৎসযাে িযািহি। 

(২) হয সকল ছযাত্রছযাত্ররীহ্র পণরিযাহর শ্লযাকগরীণর, হলযাকনৃর্য ণিহিষ শ্কযানও িযা্্যযহন্তর েে্যা রহেহছ রযারযা 
রযাহ্র িযাণির িিহ্র কযাহছ এিরহনর গযান, নযাে িযা িযা্্যযন্ত িযাজযাহর ণি�হি।  হরেণিকহক্ প্্ি্নও করহি 
এিং পহর ণি্্যযালহের শ্কযানও অনুষ্যাহন রযারযা অংিগ্েি করহি। 

(৩) অহনক পণরিযাহর িেস্ মযানুষ রহেহছন যযারযা গযাহছর পযারযা, �ুল, হিকি ইর্যযাণ্র সযােযাহয্য প্যাথণমক 
ণেণকৎসযা কহর থযাহকন। হযমন শ্কহি শ্গহল শ্কযান পযারযার রহস রক্ত িন্ েে, আঘযার লযাগহল শ্িষহজর ণমরেি 
কহর প্হলপ লযাগযাহল ি্যথযার উপিম েে ইর্যযাণ্। ছযাত্রছযাত্ররীরযা রযাহ্র িযাণির িিহ্র কযাছ শ্থহক এণিষহে 
শ্জহন শ্নযািিুহক ণলহ� আনহি এিং এহক অপহরর সহগে আহলযােনযা কহর সমহিরিযাহি স্যানরীে শ্িষজ ও 
অন্যযান্য ণেণকৎসযা সম্পহক্ মরযামর ্যান করহি। 

কৃর্যযাণল- ৭ 
উপিযািমূলণির ণিষেিস্তু ও মূল িযার্যাণিহক আরও স্পষ্ট কহর রুলহর ণিক্ক-ণিণক্কযারযা নযানযান সৃজনমূলক ও ণি্্যযালে 
ণিণতিক  কম্সূণে গ্েি করহর পযাহরন।
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নযািকঃ সৃজন শ্মলযা 

েণরত্রঃ-  �ুলমণন/মেনযামররী/রঘু/েম্পযা মযাণস/েরীরযামণন/কণিরযাজ ্যা্ু/প্্রীপ/িযাণকরযা গ্যামিযাসরী 

  (ণনহজরযা সংলযাপ মরণর কহর ্ৃি্য সযাজযাও) 

১ম ২ে ও ৩ে ্ৃি্যঃ- এলযাকযাে একণি অনুষ্যান েহচ্ছ শ্্�যা যযাহি। হস�যাহন েযাহরর কযাহজর প্ণরহযযাণগরযার পুরস্যার 
ণিররিরী পি্ েলহছ। এলযাকযার গি্যমযান্য মযানুষরযা উপণস্র রহেহছন। সযাহথ আহছন কণিরযাজ ্যা্ু। ণনহজহ্র মহি্য 
নযানযান ণিষহে আহলযােনযা করহছ। 

ণিক্যাথ্রীরযা ণনহজহ্র মহরযা সংলযাপ মরণর করহি ও িলহি। 

৪থ্ ্ৃি্যঃ- মযাহঠ উৎসহির শ্রি র�নও আহছ। কহেকজন শ্ছহল িযামসযা মযা্ল িযাণজহে নযাে করহছ। সযাহথ শ্মহেহ্র 
মহি্য �ুলমণন, মেনযামররী, েম্পযা মযাণস সকহল রযাহল রযাহল পযা ণমণলহে নযাে করহছ। ওরযা ্ূহর প্্রীপহক শ্্হ� শ্ডহক 
আনল নযােযার জন্য। ণকন্তু প্্রীপ ওহ্র মহরযা পযা শ্মলযাহর পযারল নযা। এরকম �ুণির পণরহিহি েরীরযামণন ছুহি শ্সই 
উৎসহি শ্যযাগ ণ্হর ণগহে পহি শ্গল। ণেৎকযার কহর শ্কঁহ্ উঠহল সকহল ণমহল। ওইণ্হক ছুহি ণগহে শ্্�ল রযার পযা 
শ্কহি রক্ত শ্িরহচ্ছ। িযামুহকর শ্�যালযাে পযা শ্কহি শ্গহছ রযার। সকহল ণেৎকযার কহর প্থহম প্্রীপহক ডযাকল। হস নরুন 
ডযাক্তযার েহে এহসহছ গ্যাহম। প্্রীপ সকহলর কযাহছ ক্মযা েযাইল, কযারি রযার সযাহথ ডযাক্তযাণর ি্যযাগ িযা ওষুি র�ন শ্নই। 
এণ্হক শ্মহের রক্ত িন্ েহচ্ছ নযা। েম্পযা মযাণস শ্কঁহ্ িলল, হকউ ওহক সযাণরন শ্্। কণিরযাজ ্যা্ু সকলহক আশ্তি 
কহর ণকছু পযারযা লরযা ণছঁহি �ুলমণনহক িলহলন, যযা িযাল কহর িুহে শ্থঁর কহর ণনহে আে। সযাহথ পণরষ্যার শ্ছঁিযা কযাপি 
আণনস। �ুলমণন রকু্ণন ছুহি ণগহে সি ণনহে এল। ্যা্ু র�ন ওইগুণল ক্র স্যাহন শ্িঁহি ণ্হলন। রক্ত িন্ েহে শ্গল। 
সিযাই �ুি �ুণি। সিযাই ণজগেযাসযা করল, ডযাক্তযাণর ি্যযাগ নযা থযাকহলও এই রকম প্যাথণমক ণেণকৎসযা রুণম শ্কযাথযা শ্থহক 
ণি�হল? ্যা্ু িলহলন, ‘আমযার িযািযার শ্থহক। আমযার িযািযা ণিহ�হছ রযার িযািযার শ্থহক’। েম্পযা মযাণস িলল, ‘রহি শ্কহন 
রুর শ্ছহলহক ণি�যাইণল নযা?’ ্যা্ু িলল, ‘ও িেহরর পযাি করযা ডযাক্তযার। আণম িুণকিযাণক পযাণর। ও শ্রযা জণিল শ্রযাগ 
সযাণরহে শ্্হি’। র�ন সিযাই ণজজ্ঞযাসযা করল,  

‘�ুলমণন শ্রযা পিযাশুনযাে ি্যতি। করী কহর শ্স নযাে ণি�ল িল? �ুলমণন িলল, ‘আণম িংিগরিযাহি সুর-রযাল-লে ণনহে 
িি েহেণছ। আলযা্যা কহর ণি�হর েেণন। ওই শ্য েযাহরর মরণর ণজণনস গুলযান শ্মলযাে শ্্�লযাম সি িংিগর শ্ি�যা। 
আমযাহ্র গযান, নযাে এই িযাহিই শ্িঁহে থযাহক’।          

কৃর্যযাণল- ৮
ইউণিউি শ্থহক পযাণরিযাণরক িৃণতিণনি্র মযানুষহ্র কথযা শ্কযালযাজ ণেহসহি ণ্হর পযাহরন। সমযাহজ যযারযা েতিণিহল্পর কযাজ 
কহরন রযারযা সিযাই পযাণরিযাণরক সূহত্রই ওই জ্ঞযান লযাি কহরন। হযমন িযাঁহির কযাজ, মূণর্ মরণর করযার কযাজ, মুহ�যাি 
মরণর, হলযােযার েযাণরেযার মরণর ইর্যযাণ্ এিং পযারযা-হিকি শ্থহক নযানযান শ্িষজ ওষুি মরণরর মহরযা কযাজ পযাণরিযাণরক 
জ্ঞযান শ্থহকই করযা েহে থযাহক। এগুণল ণনহে ণিণডও শ্কযালযাজ মরণর কহর ণিশুহ্র ওই িযার্যা ণ্হর েহি শ্য, এই শ্কৌিল 
সম্প্ আহছ িহলই সমযাহজর মযানুষ স্বযািযাণিক ও সুস্িযাহি িযাঁেহর পযারহছ। রযাই মযানুহষর এই পযাণরিযাণরক জ্ঞযানহক 
শ্ছযাি িযা �যাহিযা করযা উণের নে। হনপহথ্য কণ্ঠ প্্যাহনর সমে সংণলিষ্ট িব্দ ও িব্দগুহচ্ছর আহলযােনযা করহর েহি। 

উপিযািমূলঃ শ্্ি স্বযািরীন েওেযার আহগ ও পহর জমে শ্নওেযা মনরীষরীরযা এিং নরুন সম্প্ গহি শ্রযালযাে রযাহ্র অি্যান। 

কৃর্যযাণল- ৯ 
ণিক্ক-ণিণক্কযা এই উপিযািমূলণিহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি িযারিযাহক (concept items) শ্িহঙ শ্নহিন এিং প্ণরণি 
িযারিযার সহগে যুক্ত এলযাকযার নযানযান প্েণলর িব্দ মযানস মযানণেহত্রর মযাি্যহম রুহল আনহিন। আর রযা করহর েহি ণিশুহ্র 
সহগে আহলযােনযার ণিণতিহর। এরপর মযান্য িযাষযাে সংণলিষ্ট িব্দগুচ্ছহক ওই রযাণলকযার মহি্য যুক্ত করহিন। নরুন ও ্ুরূে 
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িব্দ েহল প্ণরহক্হত্রই সরযাসণর মযাহন নযা িহল ণ্হে ণিণিন্ন পণরণস্ণরর উ্যােরি ণ্হে িহব্দর ি্যিেযার আণিষ্যার করযাহনযার 
শ্েষ্টযা করহিন। িব্দ রযাণলকযার উ্যােরি শ্্ওেযা েল; 

িব্দজযালঃ  

স্বযািরীনরযার পূহি্র মনরীষরীরযা—রযাজযা রযামহমযােন রযাে, ণি্্যযাসযাগর, ণডহরযাণজও, িণঙ্কমেন্দ্র েহট্যাপযাি্যযাে, রিরীন্দ্রনযাথ ঠযাকুর, 
কযাজরী নজরুল ইসলযাম, জগ্রীিেন্দ্র িসু, প্�ুল্ েন্দ্র রযাে. সহর্যন িসু, প্িযান্ত মেলযানণিি, হমঘনযা্ সযােযা, ণনহিণ্রযা, 
শ্িগম শ্রযাণকেযা, ণিহিকযানন্দ, মেযাত্মযা গযান্রী, সুিযাষেন্দ্র িসু, িযাঘযাযররীন, মযাষ্টযার্যা, কু্ণ্রযাম িসু, িগৎ ণসং, প্রীণরলরযা 
ওেযাহদ্্যার, কল্পনযা ্তি, মযারণগেনরী েযাজরযা। জহমেহছন পরযািরীন িযারহর ণকন্তু শ্্হির জন্য কযাজ কহরহছন স্বযািরীন িযারহর 
— জেরলযাল শ্নহেরু, আহম্ব্কর, রযািযাকৃষ্যাি, হমৌলযানযা আিুল কযালযাম আজযা্।

নরুন সম্প্ গহি শ্রযালযা — িযারহরর সংণিিযান, ণিক্ক ণ্িস, ণিশুণ্িস, অরি্য সপ্তযাে।

কৃর্যযাণল- ১০
িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণলঃ 

শ্্ি স্বযািরীন েওেযার আহগ ও পহর জমে শ্নওেযা মনরীষরীরযা এিং নরুন সম্প্ গহি শ্রযালযাে রযাহ্র অি্যান শ্রহ� শ্গহছন। 

পযাঠ্যযাংিণিহর ণি�্যযার েহেহছন এমন অহনক মযানুষ সম্পহক্ িলযা আহছ। রযাহ্র সম্পক্ িিহ্র কযাহছ এিং ণিক্ক 
ণিণক্কযার কযাহছ শ্জহন ছক পূরহির কথযাও িলযা েহেহছ (পযাঠ্যপুতিহকর ৯২ পৃষ্যা) 

ছযাত্রছযাত্ররীরযা এর সযাহথ আর একণি কযাজ করহর পযাহর। এলযাকযাে �্যযাণর আহছ এমন ি্যণক্তর সযাহথ সযাক্যাৎ কহর রযাঁর 
ণনহজর মুহ�ই রযার কযাহজর অণিজ্ঞরযার কথযা শ্িযানযা শ্যহর পযাহর। যণ্ শ্সই ি্যণক্ত র�ন জরীণির নযা থযাহকন রযােহল 
রযার পণরিযাহরর কযাহরযার সযাহথ সযাক্যাৎ কহর রযার সম্পহক্ জযানযা যযাে এিং রযার ছণির সযাহথ পণরণের েওেযা যযাে। 

কৃর্যযাণল- ১১ 
সৃজনমূলক কৃর্যযাণলঃ   

ণিক্যাথ্রীরযা ণিণিন্ন সম্প্ ণনহে আহলযােনযা করহর করহর মযানিসম্প্ ণনহে ণেন্তযা করহর শুরু করহি। মযানুষ ণক আহ্ৌ 
সম্প্ েহর পযাহর? এ ণনহেই নরীহের নযাণিকযা “মযানি সম্প্”। 

নযািকঃ মযানিসম্প্

েণরত্রঃ-   ণিক্ক, ১ম, ২ে ছযাত্র িযা ছযাত্ররী গযাছ, মুরণগ, ছযাগল, কেলযা, হলযােযা, ণিজ্ঞযানরী, হল�ক,   
   ইণজেণনেযার, সূত্রির। 

সুত্রির (প্হিি)ঃ-  শুন শুন সি্জন, শুন ণ্েযা মন/সকল সম্পহ্র কথযা কণরি িি্ন... 

কেলযা (প্হিি)ঃ–  আণম কেলযা আণম �ণনহর থযাণক। আমযাহক কযাহজ লযাণগহে মযানুষ শ্রযামরযা সি্যরযা গহিহছযা।

শ্লযােযা (প্হিি)ঃ-  আণম শ্লযােযা আণমও �ণনজ সম্প্। আণম ছযািযা শ্রযামযাহ্র িের গিযা ের নযা। 

মুরণগ (প্হিি)ঃ-  ককর কক। আণম মুরণগ। আণম প্যািরীজ সম্প্ আমযাহক শ্�হে শ্রযামরযা িণক্ত পযাও। 

ছযাগল (প্হিি)ঃ-  ম্যযা ম্যযা, আণম ছযাগল। আণম প্যািরীসম্প্। আমযাহক শ্�হে শ্রযামযাহ্র শ্রজ িযাহি। 

গযাছ (প্হিি)ঃ-  আণম অরি্য সম্প্। আণম আণ্ কযাল শ্থহক আণছ। 

১ম ছযাত্র িযা ছযাত্ররী, ২ে ছযাত্র িযা ছযাত্ররী (প্হিি)ঃ-এরসি সম্প্ এ�যাহন েযাণজর। ওই একজন শ্ক শ্যন    
   আসহছ,  হ্ণ�। 
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ণিজ্ঞযানরী (প্হিি)ঃ-  হরযামযাহ্র সমযাহজ যর ণকছু আণিষ্যার েহেহছ আমযার জহন্য েহেহছ। 

১ম ছযাত্রঃ-  রুণম ণক সম্প্ নযাণক? সমযাহজর সম্প্? 

ণিজ্ঞযানরীঃ-  আণমও সম্প্। 

২ে ছযাত্র িযা ছযাত্ররীঃ- ওই স্যযার আসহছন। ওনযাহকই ণজজ্ঞযাসযা কণর। 

ণিক্ক (প্হিি)ঃ-  আণম ণিক্ক। নমস্যার, ণিজ্ঞযানরীিযািু। 

২ে ছযাত্র িযা ছযাত্ররীঃ- স্যযার, ণিজ্ঞযানরী শ্রযা মযানুষ। ণরণন করীিযাহি সম্প্ েহিন? 

ণিক্কঃ-   ওনযার শ্মিযা ও িুণদ্ধই শ্রযা এ�যাহন সম্প্। ওহক কযাহজ লযাণগহেই শ্রযা আমরযা সি্য েণচ্ছ। 

১ম ছযাত্র িযা ছযাত্ররীঃ- রযােহল ওই শ্য শ্ল�কিযািু আসহছন, উণন? 

ণিক্কঃ-   উণনও সম্প্। ওনযার শ্ল�যা পহি আমরযা সম্পন্ন েণচ্ছ আর উন্নর েণচ্ছ। রযাই উণন সম্প্। 

গযাছঃ-   হরযামরযা করী িরহনর সম্প্ শ্গযা! আমরযা আণছ পৃণথিরী জহমের পর শ্থহক। েযাহল জহমে  
   শ্রযামরযা সম্প্ েহে শ্গহল! 

ণিক্কঃ-   এিযা ণঠক। গযাছ ণঠকই িহলহছ, রযারযা লক্ লক্ িছর আহগ এই পৃণথিরীহর এহসহছ। ওরযা  
   শ্যমন পৃণথিরীর উপকযাহর শ্লহগহছ শ্রমন ণিজ্ঞযানরী, হল�ক, ডযাক্তযার, ইণজেণনেযার সিযাই  
   সমযাহজর সম্প্।

ণিজ্ঞযানরীঃ-  আমরযা পহর এহলও পৃণথিরীহক ি্ল করহর আমরযা সযােযায্য কণর। 

শ্ল�ক (প্হিি)ঃ-  আমযার কথযা করী েহচ্ছ শুণন। আমরযা ণলণ� িহলই শ্রযা সি িরযা আহছ আমযাহ্র শ্ল�যার  
   মহি্য। �ণনর নরীহে শ্রযামরযা শ্কমন আহছযা, রযাও আমরযা ণলহ� রযাণ� িূহগযালণিদ্ হ্র কযাছ  
   শ্থহক শ্জহন। 

মুরণগঃ-   ককর কক, আমযাহক শ্কহি �যাও, আিযার আমযাহ্র সম্প্ িল? 

ছযাগলঃ-   ম্যযা ম্যযা, ণঠক ণঠক। 

কেলযা, হলযােযাঃ-  ণঠক মুরণগ ণ্ণ্, ছযাগল ্যা্যা। আমযাহ্রহক মযানুষ কযাহি, রুহল শ্�হল। আগুহন শ্পযািযাে। 

১ম ছযাত্র িযা ছযাত্ররীঃ- নযা শ্গযা িনু্রযা। হরযামরযা কযাহজ লযাগ িহলই শ্রযা পৃণথিরীহর আমরযা সিযাই রহেণছ। 

২ে ছযাত্র িযা ছযাত্ররীঃ- আমযাহ্র স্যযারও শ্রযা সম্প্, ণরণন আমযাহ্র ণিক্যা শ্্ন িহলই শ্রযা আমরযা ণি�হর  
   পযাণর,  িি েই।

ণিক্কঃ-   ছযাত্ররযা, হরযামরযাও সম্প্। 

১ম ও ২ে ছযাত্র িযা ছযাত্ররীঃ- রযাই? 

ণিক্কঃ-   ে্যযাঁ, হরযামরযা শ্্হির সম্প্, িণিষ্যৎ পৃণথিরীর সম্প্।

সূত্রিরঃ-   ে্যযাঁ, হলযােযা আর কেলযা শ্যমন। 

সিযাইঃ-   �ণনজ সম্প্

সূত্রিরঃ-   মুরণগ আর ছযাগল শ্যমন।

সিযাইঃ-   প্যািরীজ সম্প্। 

সূত্রিরঃ-   গযাছ উণদ্্ শ্যমন।

সিযাইঃ-   অরি্য সম্প্। 
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সূত্রিরঃ-   হরমনই ণিক্ক, ডযাক্তযার ণিজ্ঞযানরী, হল�ক, ছযাত্র। 

সিযাইঃ-   মযানিসম্প্।

সূত্রিরঃ-   আমযাহ্র শ্্ি স্বযািরীন েওেযার আহগ জহমেণছহলন এমন মযানিসম্প্ েহলন......

সিযাইঃ-   কণিগুরু রিরীন্দ্রনযাথ, ণিজ্ঞযানরী জগ্রীি শ্িযাস, হনরযাজরী সুিযাষ, সংণিিযান রেণেরযা িযািযা  
   আহম্ব্কর।

সূত্রিরঃ-   আর শ্্ি স্বযািরীন েওেযার পর? 

সিযাইঃ-   সর্যণজৎ রযাে, অমর্্য শ্সন আরও করজন।

সূত্রিরঃ-   আর এই ছযাত্ররযা? 

সিযাইঃ-   আগযামরী ণ্হনর মযানি সম্প্। 

   (সিযার প্স্যান)    

কৃর্যযাণল- ১২ 
্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণলঃ 

ইউণিউি ও গুগুল শ্থহক ণিণিন্ন মনরীষরীর ছণি ও রযাঁর অি্যান ণনহে একণি শ্ছযাি শ্কযালযাজ িযানযাহনযা যযাে। হনপথ্য কঠেস্বহর 
প্ণরিযারই এিযা িলহর েহি শ্য, ‘উণন ণছহলন শ্্হির সম্প্ - মযানিসম্প্’। হিহষ শ্লযােযা, কেলযা, হপহট্যাণলেযাহমর সহগে 
মযানিসম্পহ্র একণি সরল রুলনযা িযানহর পযাহরন। স্বযািরীনরযার আহগ এিং পহরর যুহগ জমে শ্নওেযা পণণ্ডর ও উন্নর 
মনরীষযার অণিকযাররী মযানুষহ্র সম্পহক্ ণিশুহ্র শ্িযািহক স্পষ্ট কহর রুলহর েহি। 

কৃর্যযাণল- ১৩ 
মূল পযাঠ্যযাংহির কযাজঃ     

ণিশুহ্র কযাহছ পযাঠ্যযাংহির সংণলিষ্ট িব্দগুণল পযাহঠর উপহযযাগরী েহে শ্গহল ণিক্ক এ ণিষহের পযাঠণি স্বপঠহনর জহন্য 
ণিশুহ্র শ্্হিন। হয ণিশুরযা এহকিযাহরই অক্ম েহচ্ছ রযাহ্র জন্য ণিক্ক ণিণক্কযা পযাঠণিহক আরও সেজ কহর ণলহ� 
একণি পঠন সযামগ্রী মরণর কহর রযাহ্র কযাহছ স্ব পঠহনর জন্য রযা�হিন। এ শ্ক্হত্র একণি িযাহক্য ্ুণি ণরনণির শ্িণি 
িব্দ সং�্যযা থযাকহি নযা।
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(৩)
পণরহিি ও উৎপযা্ন 

এই অি্যযাহে কৃণষজ সম্পহ্র উৎপযা্ন িযারযাে ক্রমণিির্ন এিং এযুহগর কৃণষহক্হত্র নরুন নরুন প্ণক্রেযা পদ্ধণর ও 
উৎপযা্হনর িযাল- মন্দ ণ্ক ণনহে আহলযােনযা করযা েহেহছ। জহলর সহগে উৎপযা্হনর সম্পক্ ও এলযাকযাগরিযাহি স্পষ্ট 
েহেহছ এ�যাহন। এছযািযা মযাছ েযাহষর নযানযান �ির এিং মযাছ িরযার জযাহলর মিণেত্র¨ ণনহেও আহলযােনযা আহছ। �সল ও 
মযাছ উৎপযা্হনর মযাি্যহম অণিক আহের প্র্যযািযাে সযার ও করীিনযািক ওষুি প্হেযাহগর িযাল-মন্দ ণ্ক সম্পহক্ যুণক্ত, 
ণিেযারহিযাি এিং সণঠক ণসদ্ধযাহন্তর প্ণর ণিশুহ্র মহনযািযাি গহি উঠহি এ�যাহন। নরুন উচ্�লনিরীল �সল ও মযাহছর 
েযাষ িযাররীণরক মগেহল করিযা কযাহজ লযাহগ রযা ণনহেও ণিেযাহরর সুহযযাগ আহছ। মূলর িহুহ্িরীে �সল এিং শ্ছযাি শ্্ণি 
মযাছ লুপ্ত েহে যযাহচ্ছ, রযার প্ণরও ণিশুর মমত্বহিযাি গহি শ্রযালযা এই অি্যযাহের উহদ্ি্য। এসি ণকছু ণনহে ণরনণি 
উপিযািমূল িযািযা েহেহছ।

উপিযািমূলঃ 

(ক) অ্ূর অররীর শ্থহক ির্মযান পয্ন্ত কৃণষহক্হত্র ণিণিন্ন পণরির্ন – যন্তপযাণর, েযাহষর শ্কৌিল, সযার প্হেযাগ 
ও করীিনযািহকর ি্যিেযার, �লহনর পণরমযাি, সিুজ ণিপ্হির প্িযাি – ির্মযান পণরণস্ণরর িযাল-মন্দ ণ্ক। 

(�) এলযাকযাণিণতিক েযাহষর রকমহ�র - জহলর প্যােুয্ ও মযাণির গুহির রযাররহম্যর ণিণতিহর �সল উৎপযা্ন 
এিং এলযাকযাণিণতিক পযাথ্ক্য – �সল মযানণেত্র ণনম্যাি। 

(গ) িযাংলযাে মৎসেযাহষর নযানযান মিণেত্র¨ - মযাছ িরযার শ্কৌিহলর ণিণিন্নরযা ও রযার কযারি – লুপ্তপ্যাে শ্্ণি 
মযাহছর �ির ও রযার প্ণরকযাহরর সম্ভযাি্য পথ। 

উপিযািমূলঃ অ্ূর অররীর শ্থহক ির্মযান পয্ন্ত কৃণষহক্হত্র ণিণিন্ন পণরির্ন – যন্তপযাণর, েযাহষর শ্কৌিল, সযার প্হেযাগ 
ও করীিনযািহকর ি্যিেযার, �লহনর পণরমযাি, সিুজ ণিপ্হির প্িযাি – ির্মযান পণরণস্ণরর িযাল-মন্দ ণ্ক। 

কৃর্যযাণল- ১ 
ণিক্ক-ণিণক্কযারযা এই উপিযািমূলণিহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি িযারিযাহক (concept items) শ্িহঙ শ্নহিন এিং 
প্ণরণি িযারিযার সহগে যুক্ত এলযাকযার নযানযান প্েণলর িব্দ মযানস মযানণেহত্রর মযাি্যহম রুহল আনহিন। আর রযা করহর 
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েহি ণিশুহ্র সহগে আহলযােনযার ণিণতিহর। এরপর মযান্য িযাষযাে সংণলিষ্ট িব্দগুচ্ছহক ওই রযাণলকযার মহি্য যুক্ত করহিন। 
নরুন ও ্ুরূে িব্দ েহল প্ণরহক্হত্রই সরযাসণর মযাহন নযা িহল ণ্হে ণিণিন্ন পণরণস্ণরর উ্যােরি ণ্হে িহব্দর ি্যিেযার 
আণিষ্যার করযাহনযার শ্েষ্টযা করহিন। িব্দ রযাণলকযার উ্যােরি শ্্ওেযা েল;

িব্দজযালঃ

মযাণির নরীহের জল, ণিউিহেহলর জল, ্ূষি মুক্ত জল, শুদ্ধ জল - শ্গযারু, হমযাষ, স্যান, জলযািহে মলমূত্রর্যযাগ, মলমূহত্রর 
কযাপি কযােযা এিং িযাণির আিজ্নযা শ্�লযা, পণলণথন শ্�লযা, হিযািহনর উপযাে - জল ্ূষি, পিযাণসেযাম পযারম্যযাগেযাহনি 
ি্যিেযার, লযাগেন, ট্যাক্টর, কৃণষকযাজ, যন্তপযাণর, করীিনযািক, হজি ও রযাসযােণনক সযার, জণম প্স্তুর, উচ্�লনিরীল �সল, 
েযাহষর পদ্ধণর, েযাহষর কযাহজ ণিির্ন, পযাওেযার ণিলযার

কৃর্যযাণল- ২ 
িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণলঃ 

পযাঠ্যযাংিণিহর ছযাত্রছযাত্ররীহ্র অররীর শ্থহক ির্মযান পয্ন্ত েযাহষর নযানযা কযাহজ যন্তপযাণরর ি্যিেযার সযার ও করীিনযািহকর 
ি্যিেযার, েযাহষ জহলর ি্যিেযার, এলযাকযাে �সহলর উৎপযা্ন ইর্যযাণ্ ণিণিন্ন ণিষহে রথ্য সংগ্ে কহর ছক পূরি করহর 
িলযা েহেহছ। ছযাত্রছযাত্ররীরযা উণল্ণ�র কৃর্যযাণলগুণল করযার পর কৃণষকযাহজ পণরহিহির িূণমকযা ও গুরুত্ব িুঝহর পযারহি এিং 
ণনহজরযা এণিষহে সহেরন েহে অপরহক সহেরন করহি এিং পরির্রীহর ণনহজহ্র জরীিহন রযার প্ণর�লন ঘিহনযার 
শ্েষ্টযা করহি। এই ণিষেগুণলহক মযাথযাে শ্রহ� অররীর ও ির্মযান কৃণষি্যিস্যার িযাল-মন্দ, সুণিিযা-অসুণিিযা জযানযার জন্য 
্ু-ণরনজন িেস্ কৃষহকর সযাক্যাৎকযার শ্নহি। ণিক্ক-ণিণক্কযারযা সমরীক্যাণি করযার জন্য ছযাত্রছযাত্ররীহ্র ণকছু নমুনযা প্নে 
ণ্হে শ্্হিন। 

সমরীক্যার জন্য নমুনযা প্নেযািলরীঃ  

(১) ি্যণক্তর নযাম -------------?   

(২) িেস ----------? 

(৩) করণ্ন ির কৃণষকযাহজর সহগে যুক্ত ------------? 

(৪) ির্মযাহন কৃণষর জন্য করীিযাহি জণম প্স্তুর কহরন -----------------? 

(ক) লযাঙহলর সযােযাহয্য 

(�) যহন্তর (ট্থ্যযাক্টর) সযােযাহয্য 

(৫) আপনযার ্যা্ু ও িযািযা করীিযাহি েযাহষর জণম প্স্তুর করহরন-------------------?  

(৬) ্ুই পদ্ধণরর সুণিিযা ও অসুণিিযা করী------------------? 

(৭) ির্মযাহন েযাহষর কযাহজ করী িরহনর সযার ও করীিনযািক ি্যিেযার কহরন? 

(ক) হজি 

(�) রযাসযােণনক 

(৮) আপনযার ্যা্ু-িযািযা করী িরহির সযার ও করীিনযািক ি্যিেযার করহরন---------------------? 

(৯) রযাসযােণনক সযার ও করীিনযািক ি্যিেযাহর েযাহষর জণমহর িযা জণমর আহিপযাহি ণক শ্কযানও পণরির্ন লক্্য 
কহরহছন? যযা আপনযার ্যা্ু িযািযাহ্র সমহের শ্েহে আলযা্যা---------------?

(১০) েযাহষর জণমর আহিপযাহি ণক জলযািে/�যাল/ণিল আহছ? জলজ প্যািরী, করীিপরগে সি ণক আহগর মরই 
আহছ? নযাণক অন্য শ্কযানও পণরির্ন শ্্�যা যযাহচ্ছ? এই পণরির্হনর �হল ণক শ্কযানও ক্ণর েহচ্ছ? আহগর 
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প্যাকৃণরক পণরহিি ণক ণ�ণরহে আনযা যযাহি? এরজন্য আমযাহ্র করী করহর েহি? আপনযার করী মহন েে----? 

(১১) েযাহষর কযাহজ ণিপুল পণরমযাি জহলর প্হেযাজন। হসই জল শ্কযাথযাে পযান? আপনযার ্যা্ু িযািযারযা েযাহষর 
কযাহজ শ্কযাথযাকযার জল ি্যিেযার করহরন? মযাণির রলযার নযা উপহরর? ির্মযাহন মযাণির রলযার ণমণষ্ট (পযানরীে) 
জল ‘পযাওেযার ণিলযাহরর’ সযােযাহয্য েযাহষর কযাহজ ি্যিেযার করযা েহচ্ছ। এি্যপযাহর আপনযার মর করী? এহর ণক 
িণিষ্যহর আমযাহ্র পযানরীে জহলর অিযাি শ্্�যা ণ্হর পযাহর--------------? ইর্যযাণ্। 

কৃর্যযাণল- ৩ 
সৃজনমূলক কৃর্যযাণলঃ  

উপিযািমূলণির ণিষেিস্তু ও মূল িযার্যাণিহক আরও স্পষ্ট কহর রুলহর ণিক্ক ণিণক্কযা নযানযান সৃজনমূলক ও ণি্্যযালে 
ণিণতিক  কম্সূণে গ্েি করহর পযাহরন।

্হল িযাগ েহে ছণি আঁক

১ম ্হলর ছণি- আণ্ম মযানুষ পশুহ্র মহরযা জহল মু� লযাণগহে �যাহচ্ছ।

২ে ্হলর ছণি- আণ্ম মযানুষ পযাহত্র কহর জল ণনহে ণনহজরযা �যাহচ্ছ, পশুহ্র �যাওেযাহচ্ছ এিং গযাহছর শ্গযািযাে 
জল ঢযালহছ। 

৩ে ্হলর ছণি- পুকুর, �যাল সংস্যার েহচ্ছ। িৃণষ্টর জল িহর রযা�যার ি্যিস্যা েহচ্ছ।

৪থ্ ্হলর ছণি- িহর রযা�যা জল ণ�িণকণর ণ্হে পণরহিযািহনর জন্য রযা�যা েহচ্ছ।

৫ম ্হলর ছণি- রযাতিযার ি্যযাপকহল শ্লযাক শ্নই। কল িন্। অন্যণিহর কহেকজন িযালণর কহর জল ণনহচ্ছ। 

৬ষ্ ্হলর ছণি- (জলণি্ু্যৎ) একিযা ন্রীর শ্্যাহরর ণিপররীহর ণিিযাল ণিিযাল পযা�যা শ্মণিহনর সযােযাহয্য ঘুরহছ। 
ন্রীর পযাহি আরও কহেকণি শ্মণিন। হস�যাহন ণি্ু্যৎ মজুর েহচ্ছ। একিযা শ্মণিন শ্থহক রযার েযাণরণ্হক 
শ্গহছ। 

৭ম ্হলর ছণি- একণি িযাণিহর মি্ু্যণরক আহলযা, পযা�যা েলহছ। ণিণি েলহছ।

কৃর্যযাণল- ৪ 
্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণলঃ    

সু্ূর অররীহর মযানুষ করীিযাহি েযাষিযাস করর রযার ছণি শ্্�যাহর েহি। রযারপর েযাষিযাহসর নযানযা শ্কৌিহলর পণরির্ন 
এিং কম সমহে অণিক িস্য উৎপযা্হনর জন্য নযানযান আিুণনক কৃণষ যন্তপযাণরর আণিষ্যার ও রযার ি্যিেযাহরর ছণি 
ইউিউি শ্থহক ডযাউনহলযাড কহর রযা ণনহে আহলযােনযা করযা শ্যহর পযাহর।

উপিযািমূলঃ এলযাকযাণিণতিক েযাহষর রকমহ�র - জহলর প্যােুয্ ও মযাণির গুহির রযাররহম্যর ণিণতিহর �সল উৎপযা্ন 
এিং এলযাকযাণিণতিক পযাথ্ক্য – �সল মযানণেত্র ণনম্যাি। 

কৃর্যযাণল- ৫
ণিক্ক-ণিণক্কযারযা এই উপিযািমূলণিহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি িযারিযাহক (concept items) শ্িহঙ শ্নহিন এিং 
প্ণরণি িযারিযার সহগে যুক্ত এলযাকযার নযানযান প্েণলর িব্দ মযানসমযানণেহত্রর মযাি্যহম রুহল আনহিন। আর রযা করহর েহি 
ণিশুহ্র সহগে আহলযােনযার ণিণতিহর। এরপর মযান্য িযাষযাে সংণলিষ্ট িব্দগুচ্ছহক ওই রযাণলকযার মহি্য যুক্ত করহিন। নরুন 
ও ্ ুরূে িব্দ েহল প্ণরহক্হত্রই সরযাসণর মযাহন নযা িহল ণ্হে ণিণিন্ন পণরণস্ণরর উ্যােরি ণ্হে িহব্দর ি্যিেযার আণিষ্যার 
করযাহনযার শ্েষ্টযা করহিন। িব্দ রযাণলকযার উ্যােরি শ্্ওেযা েল;
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িব্দজযালঃ

উতির অঞ্চল – েযা, কমলযাহলিু,  �ুলকণপ, িযাঁিযা কণপ, হস্যােযাি ইর্যযাণ্।

ররযাই অঞ্চল - পযাি, গম, িযা্যাম।

ররযাইহের ঢযাহল - েযা, েযাহের স্বযা্, েযাহের গন্, আনযারস, কলযা, হরিমকরীি, রঁুর েযাষ।

গযাহগেে ি-বিরীপ – আলু, সরহষ �ুল, আমন িযান।

িি্মযান – রযাঢ় অঞ্চল - িযান, হপযাতি।

ণিক্ক-ণিণক্কযারযা সুন্দর কহর �সল মযানণেত্রণি কহর ক্যাহস িযাণঙহে ণ্হল িযাল েহি। সমতি এলযাকযার নযাহমর পযাহি 
শ্স�যানকযার মযাণির গুি, জহলর প্যােুয্ ও �সহলর মিণেত্র¨হক উহল্� করহর েহি। ণনহজহ্র এলযাকযার পণরণস্ণর ণনহেও 
আলযা্যা কহর একণি মযানস মযানণেত্র মরণর কহর রযাণলকযািুক্ত করযা যযাে।   

কৃর্যযাণল- ৬ 
িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণলঃ 

ণিক্ক-ণিণক্কযারযা ণিক্যাথ্রীহ্র ণনহে এমন একণি সিণজ িযাগযাহন যযাহিন, হয�যাহন ণিণিন্ন রকহমর সিণজ রহেহছ। এই 
অি্যযােণি য�ন শ্রেণিকহক্ েলহি র�ন গ্রীহষ্মর শ্িষ িযা িষ্যার শুরু। �হল শ্স সমে ণিণিন্ন সিণজ শ্যমন লযাউ, করলযা, 
ণঝগেযা, ণেণেগেযা, লযাল িযাক, পুঁই, িরিণি, কলণম লরযা এিং শ্িগুহনর সমে। ণিক্ক-ণিণক্কযারযা ছযাত্রছযাত্ররীহ্র এলযাকযার 
শ্কযানও এক েযাণষ িযাইহের জণম পণর্ি্হন ণনহে শ্যহর পযাহরন। েযাণষরযা সযািযারির রযার জণমহক কহেকণি িযাহগ িযাগ 
কহর ণনহে ণিণিন্ন িরহনর �সল �লযান। পূি্-পণচিম-উতির- ্ণক্ি শ্িহি একিযা পণরকল্পনযা িুঝহল শ্্�যা যযাহি এণি 
একণি �সল মযানণেত্র। রযাহক এই মযানণেত্রণি এঁহক শ্্�যাহর িলযা েহি। েযাণষ িযাইহের সযাহথ কথযা িহল রযার পণরকল্পনযা 
ও যুণক্ত িুহঝ ণনহর েহি। ণিক্ক-ণিণক্কযারযা পহর শ্রেণিকহক্ ণ�হর এহস এই ণিষহে ণিতিযাণরর আহলযােনযা করহিন।       

কৃর্যযাণল- ৭ 
ির্মযাহন েযাহষর কযাহজ করী িরহনর সযার ও করীিনযািক ি্যিেযার েে রযা ণনহে সহেরনরযা িৃণদ্ধর জন্য ণি্্যযালহের প্যাগেহন 
মজি ও রযাসযােণনক সযার প্হেযাহগর একণি প্কল্প শ্নওেযা শ্যহর পযাহর। প্হেযাগ ও �লযা�হল শ্য পযাথ্ক্য এিং রযার িযাল 
মহন্দর শ্য ণ্কগুণল রযা িুণঝহে িলহর েহি।   

 y কৃর্যযাণল- ৭/১
মূকযাণিনেঃ

েণরত্রঃ-  েযাণষ ও েযাণষ িউ 

১ম ্ৃি্যঃ- একজন েযাণষ শ্কযা্যাল ণ্হে শ্গযাল কহর গর্ �ুঁিল। েযাণষ িউ র�ন রযান্নযা করহছ। হস ররকযাণরর  
  শ্�যাসযা ওই গহর্ শ্�হল ণ্ল। িযাহরর �্যযানও শ্�হল ণ্ল। েযাণষ শ্স�যাহন জল ণ্ল। 

২ে ্ৃি্যঃ- েযাণষ আর েযাণষ িউ রযাহ্র জণমহর মজিসযার ছণিহে ণ্ল।

৩ে ্ৃি্যঃ- েযাণষ জণমহর িরীজ ছণিহে েহল শ্গল। 

৪থ্ ্ৃি্যঃ- ণকছুণ্ন পর শ্ছযাি শ্ছযাি েযারযা গণজহেহছ শ্্হ� রযারযা �ুি �ুণি েল। ণকন্তু ণকছু েযারযাে শ্্�যা শ্গল  
  শ্পযাকযা। িউহের মন �যারযাপ েল। 

৫ম ্ৃি্যঃ- েযাণষ ণকছু ণনম পযারযা িউহক ণ্হে িলল, হথঁর কহর জহল �ুণিহে শ্সিযা ঠযাণ্ডযা কহর েযারযা গযাহছ  
  ্যাও। িউ ণ্ল। 
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৬ষ্ ্ৃি্যঃ- রযারপর ওরযা ্ুজহন ণনহজহ্র জণম শ্থহক �সল রুহল ঝুণিহর িহর ণকছু িযাণিহর এিং ণকছু  
  েযাহি ণনহে শ্গল। ্ুজহনই �ুি �ুণি।  

 y কৃর্যযাণল- ৭/২
মূকযাণিনেঃ 

েণরত্রঃ-  েযাণষ ও েযাণষ িউ 

১ম ্ৃি্যঃ- েযাণষ িউ রযাহ্র জণমহর ঘযাস িযাছহছ। এমন সমে েযাণষ এহস ঘযাস মযারযা িরীজ ণ্ল। ঘযাস িযাছযা  
  িন্ কহর ওরযা েহল শ্গল। 

২ে ্ৃি্যঃ- েযাণষ প্যযাহকি শ্কহি িরীজ ছিযাল। িউ জল ণ্ল। 

৩ে ্ৃি্যঃ- েযাণষ আর িউ নরুন েযারযা শ্্হ� �ুি �ুণি েল। এিযার েযাণষ িতিযািণন্দ ণকছু ণনহে শ্সই েযারযা গযাহছ  
  ণ্ল।

৪থ্ ্ৃি্যঃ- েযাণষ িউ ণকছুণ্ন পর এহস শ্্�ল েযারযা গযাছ িি িি েহেহছ। ণকন্তু িউ শ্্�ল ণকছু গযাহছ   
  শ্পযাকযা শ্লহগহছ। 

  এিযার েযাণষ শ্সই গযাছগুণলহর ণকছু শ্্রে করল। 

৫ম ্ৃি্যঃ- �সহল গযাহছ �ুল �ুহিহছ। প্জযাপণর, হমৌমযাণছ ঘুহর শ্িরযাহচ্ছ। সযাহথ ণকছু শ্পযাকযাও আহছ। েযাণষ  
  আর রযার িউ আরও ণকছু জহল ণমণিহে গযাহছ শ্্রে করল। রযাহর শ্পযাকযা মহর শ্গল এিং শ্মৌমযাণছ  
  প্জযাপণর আর গযাহছ এহস িসল নযা।  

কৃর্যযাণল- ৮ 
্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণলঃ

পযােযাি, মরুিুণম, ন্রীর পযাহি, রুক্ষ্ম মযাণিহর অথ্যাৎ আমযাহ্র এই প্কৃণরর মযাহঝ মযানুষ শ্িঁহে থযাকযার জন্য নযানযা িরহনর 
�সল �লযাে। রযার একণি শ্কযালযাজ ইউণিউি শ্থহক ডযাউনহলযাড কহর ণিশুহ্র সহগে আহলযােনযা কহর রযাহ্র এলযাকযার 
একণি �সল মযানণেত্র মরণর করযার উহ্্যযাগ শ্নওেযা শ্যহর পযাহর। 

উপিযািমূলঃ িযাংলযাে মৎসেযাহষর নযানযান মিণেত্রথ্য - মযাছ িরযার শ্কৌিহলর ণিণিন্নরযা ও রযার কযারি – লুপ্তপ্যাে শ্্ণি 
মযাহছর �ির ও রযার প্ণরকযাহরর সম্ভযাি্য পথ। 

কৃর্যযাণল- ৯ 
ণিক্ক-ণিণক্কযারযা এই উপিযািমূলণিহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি িযারিযাহক (concept items) শ্িহঙ শ্নহিন এিং 
প্ণরণি িযারিযার সহগে যুক্ত এলযাকযার নযানযান প্েণলর িব্দ মযানস মযানণেহত্রর মযাি্যহম রুহল আনহিন। আর রযা করহর 
েহি ণিশুহ্র সহগে আহলযােনযার ণিণতিহর। এরপর মযান্য িযাষযাে সংণলিষ্ট িব্দগুচ্ছহক ওই রযাণলকযার মহি্য যুক্ত করহিন। 
নরুন ও ্ুরূে িব্দ েহল প্ণরহক্হত্রই সরযাসণর মযাহন নযা িহল ণ্হে ণিণিন্ন পণরণস্ণরর উ্যােরি ণ্হে িহব্দর ি্যিেযার 
আণিষ্যার করযাহনযার শ্েষ্টযা করহিন। িব্দ রযাণলকযার উ্যােরি শ্্ওেযা েল;

িব্দজযালঃ

নযালযা, ন্্মযা, পুকুর, �যাল, ণিল, নযানযান শ্্ণি মযাছ, কযালহিযাি, হমৌরলযা, মযাগুর, �লহস, �লুই, কই, পুঁণি, ে্যযাং, ণজওল, 
কযাঁিযা শ্িণি, করীিনযািক, রযাসযােণনক সযার প্হেযাগ, িযানহক্র, মযাছ িরযা ণনহষি, মযাছ িরযার প্ণক্রেযা, িি �যাণ্র জযাল, 
জযাহলর সুহরযা, িযাঁহির িলযা ণ্হে, মযাছ শ্ঘরযা, িযাহক্সর মহরযা ঘুণন, ণছপ ণ্হে মযাছ িরযা, কযাে্যা-হকৌিল। 
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কৃর্যযাণল- ১০ 
িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণলঃ 

পযাঠ্যযাংিণিহর ণিণিন্ন প্জযাণরর মযাছ, মযাছ িরযার শ্কৌিল, লুপ্তপ্যাে মযাছ ইর্যযাণ্ ণিষহে শ্িি কহেকণি সমরীক্যা কহর ছক 
পূরহির কথযা িলযা েহেহছ। এই সমতি সমরীক্যা করহর ছযাত্রছযাত্ররীরযা ণিণিন্ন ি্যণক্তর সযাহথ সযাক্যাৎ করহি ও রথ্য সংগ্ে 
করহি। ছযাত্রছযাত্ররীরযা এরজন্য পঞ্চযাহের ও শ্পৌরসিযা, যযারযা মযাছ েযাষ কহরন, যযারযা মযাছ শ্কহনন ও অন্যযান্য ণিণিন্ন ি্যণক্তর 
কযাহছ যযাহি। 

পযাঠ্যযাংিণিহক শ্মযাি ছেণি িযাহগ িযাগ কহরযা েহেহছ। প্হর্যকণি অংহির জন্য একণি কহর কৃর্যযাণল শ্্ওেযা েহেহছ। এক 
একণি িযাহগর অন্তগ্র একণি কহর সমরীক্যা ও ছক পূরি করহর িলযা েহেহছ। ছযাত্রছযাত্ররীরযা পযাঠ্যযাংিণি পিযার আহগ 
সমরীক্যা ও রথ্য সংগ্ে করহি। পহর শ্রেণিকহক্ ণ�হর পযাঠ্যযাংিণি পিহি। ছহকর প্নেগুণলহক মযাথযাে শ্রহ� ছযাত্রছযাত্ররীরযা 
ণিণিন্ন ি্যণক্তর কযাছ শ্থহক ণিষেগুণল শ্জহন শ্নহি। পহর শ্রেণিকহক্ ণ�হর ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্র র্বেযািিযাহন রহথ্যর 
আ্যানপ্্যান করহি এিং আহলযােনযা কহর ছকগুণল পূরি করহি। রহি ছযাত্রছযাত্ররীরযা যযাহর সমতি সমরীক্যাগুণল একসযাহথ 
নযা কহর শ্�হল এণিষহে ণিক্ক-ণিণক্কযাহক ণিহিষিযাহি নজর রযা�হর েহি। একণি অংহির সমরীক্যা করযার পর উক্ত 
অংিণি পিহি। 

শ্যমন “আরও অহনক রকম মযাছ” – এই অংিণি পিযার আহগই ছযাত্রছযাত্ররীরযা এই অংহির ছক অনুযযােরী রথ্য সংগ্ে 
করহি রযারপর পযাঠ্যযাংিণি পিহি। 

কৃর্যযাণল- ১১ 
ণিশুরযা একণি নযাণিকযা উপস্যাপন কহর শ্্ণি েুহনযা মযাহছর সমস্যযাণিহক িযালিযাহি শ্িযাঝযাহর পযাহর। উ্যােরি শ্্ওেযা েল; 

নযািকঃ ঊন েল েুহনযা মযাছ
েণরত্রঃ-   পুঁণি, কই, প্হর্যক মযানুষ শ্�যালহস, ন্যযাহ্যাস, হিযাল, হিহল, হিযালযা, কুঁহেযা ণেংণি, ে্যযাং,  
   হিযােযাল। 

১ম ্ৃি্য 

ন্যযাহ্যাস (প্হিি)ঃ- আর পযাণরনযা, ্ম িন্ েহে আসহছ। 

শ্িহল (প্হিি)ঃ-  করী েল শ্র ন্যযাহ্যাস? রুই শ্রযা এমণনহরই থ্যযাপ থ্যযাপ কণরস। এ�ন আিযার করী েল? 

ন্যযাহ্যাসঃ-  আহর ্ণিপযার �যাল শ্থহক ণমণষ্ট জল শ্�হর একিু মযাহঠ ঢুহকণছলুম। িরযা িষ্যা,   
   ঝমঝণমহে িৃণষ্ট েহচ্ছ। িযািলুম, যযাই একিু ঘুহর আণস। 

শ্িহলঃ-   আর িণলস নযা, আণমও শ্রযা শ্েযাগলযার মযাঠ শ্থহক প্যাি ণনহে ণ�হর এলযাম। 

ন্যযাহ্যাসঃ-  করী িেঙ্কর অিস্যা। গহন্ নযাক িুহজ যযাহচ্ছ। গযাহে জ্বযালযা। মযানুষরযা করী ওইসি ণিষ �যাে  
   নযাণক শ্র? 

শ্িহলঃ-   রুই শ্রযা শ্্ণ�সণন, ও�যাহন িযাণকহ্র করী অিস্যা? হিযাল, হিহল শ্িযালযা, ে্যযাং আর পুণিরযা  
   মহর মহর শ্িহস যযাহচ্ছ। ওই ওরযা আসহছ এণ্হক। 

   (হিযাল, �লহস, হিযালযা, ে্যযাং, পুঁণি, কই-এর প্হিি) 

সিযাইঃ-   েযাে, েযাে সি্নযাি েল। ও�যাহন সব্যাই মহর শ্গল। 
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শ্িহলঃ-   করী েহেহছ, করী েহেহছ? 

ে্যযাঃ-   আমযার জযান কিযা রযাই শ্িঁহে এলযাম। ওই মযানুষ জযারিযা সি শ্িষ কহর ণ্ল। এিছর  
   শ্কযাথযা শ্থহক রযাসযােণনক সযার আর ণিষযাক্ত করীিনযািক জণমহর ণ্হচ্ছ। 

কইঃ-   ্ম িন্ েহে সি মহর যযাহচ্ছ। আণম জহলর শ্্যার শ্িহে শ্েঁহি শ্েঁহি শ্কমন শ্গলযাম।  
   ণগহে শ্্ণ� সিযাই অক্যা। 

   (�ক �ক কহর কযািহর লযাগল)

শ্িযালঃ-   হিযান িযােযা, সমে �ুি �যারযাপ। আমহ্র আর ওরযা শ্িঁহে থযাকহর শ্্হি নযা। হ্�হছযা নযা  
   আমযার গযাহে লযাল লযাল ্যাগ। 

�লহসঃ-   আণম েযাঁণপ �যাণচ্ছ শ্গযা, আর শ্যন পযারণছ নযা। 

পঁুণিঃ-   আণমও িনু্। ি্যযাংরযাও শ্রযা আসণছল। রযাতিযাহরই শ্গল মহর। 

শ্িযালযাঃ-   আমযাহ্র কর িি িংি। নহি শ্িযালযা, মিু শ্িযালযা, রুল শ্িযালযা আরও কর কই। সি  
   শ্িষ েহে শ্গল শ্গযা। 

   (কযাঁ্হর িসল)

   (ছুহি েযাঁপযাহর েযাঁপযাহর শ্িযােযাহলর প্হিি) 

সিযাইঃ-   করী েল শ্িযােযাল? করী েল? 

শ্িযােযালঃ-   আমযাহ্র িরহি িহল িযাঁহির ঘুণন ণনহে েযাপযাহছ আমযাহ্র উপর। ওই আসহছ শ্্� মযানুষিযা। 

সিযাইঃ-   েল সিযাই ওর পযাহে শ্জযারহস কযামহি পযালযাই। 

মযানুষ (প্হিি)ঃ-  হু, িযাছযািন এিযার যযাহি শ্কযাথযাে, এ�যাহনই শ্কযাথযাও একিযা আহছযা। (একিযা ঘুণন ্ু’েযাহর  
   রুহল রযাক কহর ্যাঁিযাে) 

সিযাইঃ-   সিযাই ণমহল ্যাও কযামি, রুহল নযাও ওর েযামি, েযামি, েযামি, েযামি। 

   (সিযাই মযানুহষর পযাহে কযামি ণ্ল) 

মযানুষঃ-   আঃ আঃ (এই িল ঘুণন শ্�হল িহস পিল) 

সব্যাইঃ-   হেযা শ্েযা শ্েযা শ্েযা 

   ওহর ও মযানুহষর শ্পযা 

   আহগ শ্রযা িযাঁেযা আমযাহ্র 

   রযারপহর �যাণি নযা েে শ্ঢর 

   আমযাহ্র আমযাহ্র। 

   (সব্যাই স্ট্যযােু েহে মযানুহষর েযারপযাহি ্যাঁিযাহি) 
নযািকণি েহে শ্গহল ণিশুরযা সব্যাই ণমহল নযািহকর ণিষেিস্তু ণনহে আহলযােনযা করহি এিং নযািকণির মহি্য শ্য িযার্যা 
শ্্ওেযা আহছ রযা িুহঝ শ্নহি। 

 y কৃর্যযাণল- ১১/১ 
লুপ্তপ্যাে শ্্ণি মযাছ ও মযাছ িরযার পদ্ধণর ণনহে শ্কযানও ণিশুপযাঠ্য িই থযাকহল রযা সংগ্ে করহর েহি এিং ণিক্ক-
ণিণক্কযারযা রযা একণ্ন সিযাইহক পিহর শ্্হিন।  
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কৃর্যযাণল- ১২ 
্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণলঃ

আমযাহ্র িযাংলযার মযাছ েযাণষহ্র মযাছ েযাহষর নযানযান ্ৃি্য ডযাউনহলযাড কহর শ্্�যাহনযা শ্যহর পযাহর। হস�যাহন মযাহছর জযাল 
সে অন্যযান্য েযাণরেযারগুণল আলযা্যা কহর িলহর েহি। অররীর শ্থহক করীিযাহি ওই মযাছ েযাহষর পদ্ধণর ি্হলহছ রযা িলহর 
েহি। লুপ্তপ্যাে শ্্ণি মযাহছর �িরযা�ির ণ্হর েহি। 

কৃর্যযাণল- ১৩ 
পযাঠ্যযাংহির কযাজঃ

ণিশুহ্র কযাহছ পযাঠ্যযাংহি ি্যিহৃর সংণলিষ্ট িব্দগুণল পযাহঠর উপহযযাগরী েহে শ্গহল এণিষহের পযাঠণি স্ব-পঠহনর জহন্য 
ণিশুহ্র ণ্হর েহি। হয ণিশুরযা এহকিযাহরই অক্ম েহচ্ছ রযাহ্র জন্য ণিক্ক-ণিণক্কযারযা পযাঠণিহক আরও সেজ কহর 
ণলহ� একণি পঠন সযামগ্রী মরণর কহর শ্্হিন। যযাহর রযারযা সেহজ রযা পযাঠ করহর পযাহর। এহক্হত্র একণি িযাহক্য 
্ুণি-ণরনণির শ্িণি িব্দ থযাকহি নযা।

(৪) 
পণরহিি ও িনিূণম

িনজগেল ণনহে ণিক্যাথ্রীহ্র িযারিযা স্বচ্ছ করহরই এই অি্যযাে। িের শ্য জরীিহিণেত্র¨ রক্যা করহর পযাহর নযা। হসিযা 
শ্িযাঝযাহর শ্গহল জরীিহিণেহত্র¨র িযারিযা এিং রযার সযাহথ িন ও অরহি্যর সম্পক্ স্পষ্ট করহর েহি। এই অি্যযাহে রযা 
করযা েহেহছ। অররীর শ্থহক মযানুষ েযাহষর কযাহজর জন্য এিং িের িযানযাহর ণগহে করীিযাহি অরি্য ধ্ংস কহরহছ রযার 
শ্িযািও এই অি্যযাহে আহছ। মযানুহষর শ্েরনযা শ্য ণ�রহছ এিং িৃক্হরযাপি ও সযামযাণজক িনসৃজন প্কল্প শ্য গহি উহঠহছ 
রযাও এই অি্যযাে রহেহছ। সহি্যাপণর েযাণরহে যযাওেযা গযাহছর সযাহথ েযাণরহে যযাওেযা িন্যপ্যািরীর সম্পক্ শ্য ণনণিি রযা এ�যাহন 
শ্িযাঝযা যযাে। রযাই িন, িন্যপ্যািরী ও জরীিহিণেত্র¨হক রক্যা করহর ণিশুহ্র যুণক্ত, ণিেযারহিযাি গহি শ্রযালযা এিং রযাহ্র 
সেমণম্রযা ও সেহযযাণগরযার িযাি গহি শ্রযালযার উহদ্হি্যই এই অি্যযাে। এই অি্যযাহে ্ুণি উপিযািমূলহক ণেণনির করযা 
েহেহছ; 
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উপিযািমূলঃ

(ক) জরীিহিণেত্র¨ রক্যা এিং িহনর িূণমকযা, একিযা িহন করী করী আহছ, রযার শ্থহক করী করী পযাই, হক কযার উপর 
করিযা ণনি্রিরীল, িহনর উপর মযানুষ করিযা ণনি্রিরীল, এমনণক একজন িহুহর মযানুষও করিযা ণনি্রিরীল 
এইসি ণিষহে িযারিযা স্পষ্ট েহি। 

(�) িনিূণম ধ্ংস েহচ্ছ, িন্যপ্যানরী সহর যযাহচ্ছ অথিযা েযাণরহে যযাহচ্ছ। এিযা পণরহিহির উপর ি্যযাপক ক্ণরকর 
প্িযাি শ্�লহছ। েযাই সযামযাণজক িনসৃজন ও িন্ করযা ্রকযার িন্যপ্যািরীর ের্যযাও। 

উপিযািমূলঃ জরীিহিণেত্র¨ রক্যা এিং িহনর িূণমকযা, একিযা িহন করী করী আহছ, রযার শ্থহক করী করী পযাই, হক কযার উপর 
করিযা ণনি্রিরীল, িহনর উপর মযানুষ করিযা ণনি্রিরীল, এমনণক একজন িহুহর মযানুষও করিযা ণনি্রিরীল এইসি 
ণিষহে িযারিযা স্পষ্ট েহি। 

কৃর্যযাণল- ১
ণিক্ক-ণিণক্কযারযা এই উপিযািমূলণিহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি িযারিযাহক (concept items) শ্িহঙ শ্নহিন এিং 
প্ণরণি িযারিযার সহগে যুক্ত এলযাকযার নযানযান প্েণলর িব্দ মযানস মযানণেহত্রর মযাি্যহম রুহল আনহিন। আর রযা করহর 
েহি ণিশুহ্র সহগে আহলযােনযার ণিণতিহর। এরপর মযান্য িযাষযাে সংণলিষ্ট িব্দগুচ্ছহক ওই রযাণলকযার মহি্য যুক্ত করহিন। 
নরুন ও ্ুরূে িব্দ েহল প্ণরহক্হত্রই সরযাসণর মযাহন নযা িহল ণ্হে ণিণিন্ন পণরণস্ণরর উ্যােরি ণ্হে িহব্দর ি্যিেযার 
আণিষ্যার করযাহনযার শ্েষ্টযা করহিন। িব্দ রযাণলকযার উ্যােরি শ্্ওেযা েল; 

িব্দজযালঃ

কযাঁকর মযাণি, িযাণল মযাণি, ণমণে মযাণি, নুণি, শুকহনযা মযাণি, এঁহিল মযাণি, কযা্যা, হিহল মযাণি শ্্যােযাঁি মযাণি, ্ুণি পযারযা একণি 
কুণি, সূহয্র রযাপ, িযাঁওি, েযাপযারযা, ঢযালু জণম, হ্যাহরর জল, হনযাংরযা জল, ঝরনযার জল, ণিউিহলর জল, িৃণষ্টর জল 
জণমহে রযা�যা, িি জলযা, িূণমরক্যা, পণলণথহনর কুণে, অ্যযালুণমণনেযাহমর কুণে, হপহনর ণরণ�ল, ণ�ল্টযার শ্পপযার, েুঁইহে পিযা, 
িূণমক্ে, িূণমকম্প, রযাসযােণনক প্ণক্রেযাে উৎপযা্ন, হিযািন, ্ ূষি মুক্ত জল, হকঁহেযা, সযাপ, ি্যযাঙ, ইঁ্ুর ণ্রেংহিল, িযামুক, 
শ্মৌমযাণছ, মিু, হমৌেযাক, ণিকণিণক, ণগরণগণি, গন্হগযাকুল, হিযাল মযাছ, ল্যযািযা মযাছ, ে্যযাং মযাছ, হমরু্ণ্ডেরীন প্যািরী, িযাঘ, 
েযাণর ব্রযাহ্রী িযাক, কুহল�যাঁিযা, হেহলঞ্চযা, হঢঁণকিযাক, হমযােযা, কলযা।   

কৃর্যযাণল- ২ 
িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণলঃ

পযাঠ্যযাংিণিহর িহনর িূণমকযা, িহনর উপর ণনি্রিরীলরযা ইর্যযাণ্ ণিষে ণনহে কহেকণি ছক পূরহির কযাজ শ্্ওেযা আহছ। 
ছযাত্রছযাত্ররীরযা পূি্পযাঠ অথ্যাৎ ‘মযাছ েযাষ’ পযাঠ্যযাংিণির কযাজ শ্যিযাহি শুরু কহরণছল এই পযাঠণির শ্ক্হত্রও অনুরূপ পদ্ধণর 
অিলম্বন করহি। 

 y প্থহম িন ও এলযাকযার ণিণিন্ন গযাছ পণর্ি্ন (ণিণক্কযা-ণিণক্কযাহ্র সহগে) রযারপর ছহকর কথযা 
মযাথযাে শ্রহ� িযালিযাহি নজর করযা এিং িিহ্র ও ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্র কযাছ শ্থহক শ্জহন শ্নওেযা। 

 y রযারপর শ্রেণিকহক্ ণ�হর ণিক্ক-ণিণক্কযার র্বেযািিযাহন রহথ্যর আ্যানপ্্যান ও আহলযােনযা করযা। 
 y ছক পূরি করযা। 
 y সিহিহষ পযাঠ্যযাংিণি পিযা। 
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কৃর্যযাণল- ৩ 
সৃজনমূলক কৃর্যযাণলঃ     

নরীহের ছিযাণির মরন ণিশুহ্র নযানযান ছিযা িযানযাহর িলযা শ্যহর পযাহর;

িৃক্লরযাহ্র ছিযা 
আমরযা িৃক্ লরযা ও শ্ঝযাপ, জযাণন নযা রযাগ ণেংসযা আর শ্লযাি। 

থযাণক মযাণির সযাহথ, সিযাই আহস কযাহছ। 
শ্য যযার মহরযা শ্নে সুহযযাগ, রযাহরও কণরনযা শ্ক্যাি।
অণক্সহজন ণ্ই িযারযাহসহর, প্যািরীজগৎ িযাঁহে রযাহর।
মযানুষ জযাণরর িরীষি শ্লযাি, ণনণি্েযাহর শ্্ে শ্কযাপ।
করহছ ধ্ংস ঘযাস ও িন, সি প্যািরীরই প্যাহির িন, 
অণর শ্লযাহি প্কৃণর নষ্ট, এিযাই শ্মযাহ্র িি কষ্ট। 

 y কৃর্যযাণল- ৩/১ 
জরীিহিণেত্র¨ ণনহে নযািক মরণর করযা শ্যহর পযাহর। 

নযািকঃ সিযার জন্য সিযাই কণর িযাস

েণরত্র- গযাছ ও গযাহছর শ্পযাকযা, হমৌমযাণছ আর মউণল, হমৌমযাণছ ও �ুল, েণরি ও িযাঘ, ি্যযাঙ ও সযাপ আর মেূর, প্হর্যহকর 
সযাহথ প্হর্যহকর সম্পক্ ণনহে শ্ছযাি শ্ছযাি সংলযাপ িলযাহনযা শ্যহর পযাহর এিং একণি নযািক অণিনে করযাহনযা শ্যহর পযাহর। 
ণিক্ক-ণিণক্কযারযা ণিষেগুণল িুণঝহে শ্্হিন। ণিশুরযা ণনহজহ্র মরন কহর সংলযাপ মরণর করহি।  

 y কৃর্যযাণল- ৩/২ 
জগেল শ্থহক করী পযাওেযা যযাে রযা ণনহে এই নযািকণি অণিনে করযা শ্যহর পযাহর। 

নযািকঃ জগেলই সম্প্
(৫ জন সূত্রির এহক এহক প্হিি কহর েযার শ্কযািযাে ৪ জন ্যাঁিযাহি। একজন মযাঝ�যাহন ্যাঁণিহে সংলযাপ িলহি) 

রযার আহগ প্হর্যহক রযার সংলযাপগুণল পিহি এিং মু�তি কহর রযারপর িলহি। 

 9 ১ম সূত্রিরঃ- আমরযা িহন যযাই। হমৌেযাক �ুঁহজ �ুঁহজ শ্িহঙ আণন মিু আর শ্মযাম। ণিণক্র কণর কযাহছই 
একিযা সংস্যার কযাহছ। রযাহ্র শ্থহকই শ্কহন শ্ছযাি শ্ছযাি ি্যিসযােরীরযা। ণিণক্র কহর িেহরর নযাম করযা 
শ্কযাম্পযাণনহর। হস�যাহন শ্িযািন েহে ণিণিহর িরযা েে, গযাহে শ্লহিল লযাণগহে শ্সলসম্যযানহ্র েযার 
িহর শ্পঁছে শ্্যাকযাহন শ্্যাকযাহন। হ্যাকযান শ্থহক িযাণি িযাণি। িযাঘ আর অন্য িন্য জন্তুহ্র শ্েযাহ� 
�যাঁণক ণ্হে শ্পহির ্যাহে প্যাহির ঝুঁণক ণনহে মিু আণন আমরযা। 

 9 ২ে সূত্রিরঃ- আমরযা যযারযা িনণিিযাহগর অনুহমযাণ্র কযাঠুহর, িহন যযাই কযাণি গযাছ ও িযাঁি। অহনহক 
ণমহল িি িি গযাণিহর ণ্ই িহর, যযাে অহনক ্ূহর ্ূহর। হমণিহন েে িুকহরযা রক্তযা। হরণর েে 
্রজযা, জযানলযা, আলমযাণর, আলনযা, হড্ণসং শ্িণিল, হেেযার, হিণিল, হিঞ্চ, িুল। িি িি িযাণি মরণর 
করহর লযাহগ লম্বযা লম্বযা িযাঁি। অহনক মযানুহষর শ্রযাজগযার কহর শ্্ে আমযাহ্র িহনর এই িযাঁিগযাছ। 

 9 ৩ে সূত্রিরঃ- জযাহনযা, আমরযা শ্কন যযাই িহন? মিলযা আর িুহনযা আনযার রহর। সিযার ঠযাকুরঘহর শ্য 
সুগণন্ িুহনযা জ্বহল, ্ িমরীহর িুনুণে নযাে, হস শ্রযা আঠযা! হ্ে িযাল গযাছ। হছযাি এলযাে, লিগে, ্ যারণেণন, 
শ্রজপযারযা, হকওিযা, কযাজু, হগযালমণরে, কযাঠিযা্যাম, িহনর গযাছ ছযািযা এসি পযাি শ্কযাথযাে? অহনহকর 
জরীণিকযা, রযান্নযাে স্বযা্ আহন আমযাহ্র িহনর গযাছ। 



107

 9 ৪থ্ সূত্রিরঃ- রিযার গযাহছর আঠযা এহন মরণর কণর রিযার, ঘহর ঘহর রযা শ্পঁহছ যযাে সিযার। পযাইন 
গযাহছর কযাঠ ণ্হে েে শ্্িলযাই কযাণঠ, আগুন আমযাহ্র শ্য ্রকযার, রযা শ্রযা আমরযা সিযাই জযাণন। 

 9 ৫ম সূত্রিরঃ- এসি ছযািযাও প্যযাণপরযাস গযাছ শ্থহক কযাগজ মরণর েে। ণসহঙ্কযানযা গযাছ শ্থহক ম্যযাহলণরেযার 
ওষুি কুইনযাইন মরণর েে। আরও অহনকরকম ওষুি মরণরর জন্য িন আমযাহ্র শ্্ে লরযা, পযারযা, 
গযাছ, ণিকি, ছযাল। িন আমযাহ্র করী করী �ুল শ্্ে িলহরযা? �ল ও �ুল আমযাহ্র কর করী শ্্ে।  

 9 শ্কযারযাসঃ- অহিযাক, ক্ম, কৃষ্েূিযা, মহুেযা, পলযাি, হকেযা, ণিমূল, আরও অহনক �ুল। 
 9 ১ম সূত্রিরঃ- ণিমূল গযাহছর �ল শ্পহক শ্িণরহে আহস রুহলযা, রুহলযা শ্থহক সুহরযা, সুহরযা শ্থহক কযাপি। 

িযাণলি, হলপ, হরযাষক মরণর কণর। মহুেযা �ুহলর মিুর শ্নিযাে আহছ জযা্ু। মহুেযা �ুহলর শ্�যাসযা, 
শ্�হর লযাহগ �যাসযা। মহুেযা �ুহলর ল্যযাঠযা �যাে িুহিযা িযাচ্যা িউ ি্যযািযা। মহুেযা শ্রহলর গুি? ৮০ িছহরও 
কযাহলযা েুল। আচ্ছযা! িন আমযাহ্র করী করী �ল শ্্ে িলহরযা? 

 9 শ্কযারযাসঃ- হিল, ক্হিল, েযালরযা, নযারহকল, সহি্যা, আমিযা, আঁি �ল, কযামরযাগেযা, গযাি, হনযানযা, 
করমেযা, রযাল, হ�জুর, �লসযা, জযাম, জযামরুল, হগযালযাপজযাম, আরযা, কুল, হলিু। আরও ণক িলি? 
�হলর নযাম? 

 9 ২ে সূত্রিরঃ- এছযািযাও সযামযাণজক িন শ্থহক পযাই আম, কযাঁঠযাল, কলযা, হপঁহপ, হপেযারযা, ণলেু, আহপল, 
আঙুর, হি্যানযা, কমলযাহলিু, আনযারস। এিযার িলহরযা িন আমযাহ্র ণক ণক পযারযা শ্্ে? 

 9 শ্কযারযাসঃ- িযালপযারযা, হকনু্দ পযারযা, হ�জুর ও রযালপযারযা, পযান পযারযা, হমহেণন্দ, হেযাগলযা, হগযালপযারযা। 
শ্কওিযা পযারযা, কযাণরপযারযা, নযারহকল ও শ্রজপযারযা। আরও শুনহি পযারযার কথযা? 

 9 ৩ে সূত্রিরঃ- আচ্ছযা এিযার িলহরযা, িন আমযাহ্র করী করী িযাক-সিণজ শ্্ে? 
 9 শ্কযারযাসঃ- হঢঁণক িযাক, ণগণম িযাক, ণেহঞ্চ, ব্রযাহ্রী িযাক। হরলযাকুেযা, কলণম, শুিণন িযাক, কুহল�যাঁিযা, 

আমরুল, ণেকণন িযাক। আর িলি? 
 9 ৪থ্ সূত্রিরঃ- নযা, থযাক। রহি সিণজ শ্যন নযা যযাে িযা্। 
 9 শ্কযারযাসঃ- ণরর কুমযাররী, মযা�ন ণিম, কযাঁকহরযাল, কলযার শ্মযােযা, হথযাি, ডুমুর, িুিুল, মযানকেু, হিযালযাকেু, 

ওল, হমহি আলু, িযাঁ�যালু। 
 9 ৫ম সূত্রিরঃ- রযােহল িন আমযাহ্র �ল, �ুল, িযাক, সিণজ, কযাঠ, মিু, ওষুি, মিলযা, রিযার শ্্ে 

রযাই শ্রযা? 
 9 শ্কযারযাসঃ- আরও শ্্ে মযাছ, মযাংস, ণডম, ্ুি শ্িঁহে থযাকযার সি রস্।
 9 ১ম সূত্রিরঃ- ণঠক আহছ। িহনর পশুপযাণ� আহছ রযাই আমরযা মযাংস আর ণডম নযা েে পযাই িুঝলযাম, 

ণকন্তু িহন িণর্ গযাছ রহি মযাছ শ্কযাথযা শ্থহক আহস?
 9 ২ে সূত্রিরঃ- প্ণর িহনর শ্িরর িযা আহিপযাহি আহছ �যাল-ণিল, ন্রী িযা জলযািে। রযাই জল, মযাছ, 

শ্গঁণি, গুগণল, কযাঁকিযা ণঝনুক শ্রযা থযাকহিই। 
িহনর িযাহর কণর িযাস, এই িন শ্থহকই িযাঁণে িযাহরযামযাস। 

আর নে িনজগেল, পশুপযাণ�র সি্নযাি। 

 9 সিযাই শ্কযারযাসঃ- িনজগেল িযাঁেযান, ণনহজরযাও িযাঁেুন। গযাছ লযাগযান, সযামযাণজক িনসৃজন গহি রুলুন।

নমস্যার। (প্স্যান)
 y কৃর্যযাণল- ৩/৩

এণিষহে ণিণিন্ন ণিশুপযাঠ্য ও ছণি ইণরমহি্য প্কযাণির েহে থযাকহল রযা সংগ্ে কহর ণি্্যযালহে গ্ন্যাগযার গহি রুলহর 
েহি। ওই িইগুণল ণিক্যাথ্রীরযা পিহি এিং ণনহজহ্র মহি্য আহলযােনযা করহি।  
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কৃর্যযাণল- ৪ 
্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণলঃ 

িহনর নযানযা গযাছগযাছযাণল শ্থহক মযানুষ করী করী পযাে রযা শ্্�যাহর েহি। জগেহলর শ্ছযািিি প্ণরণি গযাছ শ্য মযানুহষর শ্িঁহে 
থযাকযার জরীেনকযাণঠ রযা ছণির মি্য ণ্হে শ্িযাঝযাহর েহি। িহুহর মযানুষও রযাহ্র শ্িঁহে থযাকযার জন্য করীিযাহি গযাহছহ্র 
ওপর ণনি্রিরীল রযাও ছণির মযাি্যহম শ্্�যাহনযা শ্যহর পযাহর।

উপিযািমূলঃ িনিূণম ধ্ংস েহচ্ছ, িন্যপ্যানরী সহর যযাহচ্ছ অথিযা েযাণরহে যযাহচ্ছ। এিযা পণরহিহির উপর ি্যযাপক ক্ণরকর 
প্িযাি শ্�লহছ। েযাই সযামযাণজক িনসৃজন ও িন্ করযা ্রকযার িন্যপ্যািরীর ের্যযাও। 

কৃর্যযাণল- ৫
ণিক্ক-ণিণক্কযারযা এই উপিযািমূলণিহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি িযারিযাহক (concept items) শ্িহঙ শ্নহিন এিং 
প্ণরণি িযারিযার সহগে যুক্ত এলযাকযার নযানযান প্েণলর িব্দ মযানস মযানণেহত্রর মযাি্যহম রুহল আনহিন। আর রযা করহর 
েহি ণিশুহ্র সহগে আহলযােনযার ণিণতিহর। এরপর মযান্য িযাষযাে সংণলিষ্ট িব্দগুচ্ছহক ওই রযাণলকযার মহি্য যুক্ত করহিন। 
নরুন ও ্ুরূে িব্দ েহল প্ণরহক্হত্রই সরযাসণর মযাহন নযা িহল ণ্হে ণিণিন্ন পণরণস্ণরর উ্যােরি ণ্হে িহব্দর ি্যিেযার 
আণিষ্যার করযাহনযার শ্েষ্টযা করহিন। িব্দ রযাণলকযার উ্যােরি শ্্ওেযা েল; 

িব্দজযালঃ  

গযাছ- সুন্দররী, গরযান, হেঁরযাল গযাছ, ণিশু, গযামযার, মিলযার গযাছ।

িি গযাছ - নযারহকল, রযাল, িযাল, িি, অশ্ত্, আম, জযাম।

কযাঠুণরেযা, অহিি প্হিি, অরি্যসম্প্ ধ্ংস।

কৃর্যযাণল- ৬ 
্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণলঃ   

পযাঠ্যযাংিণিহর িন্যপ্যািরীর সুরক্যা ণিষহে একণি ছক পূরহির কযাজ শ্্ওেযা েহেহছ। ওই কযাজণি করযার সযাহথ সযাহথ 
ছযাত্রছযাত্ররী এিং ণিক্ক-ণিণক্কযারযা শ্যৌথিযাহি একণি সহেরনরযা য্যা ণলর আহেযাজন করহর পযাহর। িন্যপ্যািরী েযাণরহে 
যযাহচ্ছ, িন্যপ্যািরী ের্যযা করযা েলহি নযা, িন্যপ্যািরী ের্যযাে প্কৃণরর িযারসযাম্য নষ্ট েহচ্ছ ইর্যযাণ্ ণিণিন্ন ণিষে ণনহে ছযাত্রছযাত্ররীরযা 
প্্যযাকযাড্ মরণর করহি। ণিক্ক-ণিণক্কযারযা এণিষে রযাহ্রহক সযােযায্য করহিন। ণনণ্্ষ্ট ণ্হন প্্যযাকযাড্ েযাহর শ্্যাগযান ণ্হর 
ণ্হর সিযাই ণমহল গ্যাম প্্ণক্ি করহি। গ্যাহমর মযানুষহক িন্যপ্যািরী ের্যযা করহর ণনহষি করহি এিং এর গুরুত্ব 
জযানযাহি। 

এছযািযা ‘িন্যপ্যািরী রক্যা’ ণিষহে একণি শ্সণমনযাহরর আহেযাজন করযা শ্যহর পযাহর। হকযানও ণিণিষ্ট পণরহিিণিদ্  িযা িন্যপ্যািরী 
সংরক্ি ণনহে কযাজ করযা ণিণিষ্ট শ্কযানও ি্যণক্তহক শ্স�যাহন আমন্তি জযানযাহনযা শ্যহর পযাহর। গ্যাহমর মযানুষহকও আমন্তি 
জযানযাহর েহি। গ্যাহমর কহেকজন িেস্ মযানুষহক এণিষহে রযাহ্র অণিজ্ঞরযা রুহল িরযার কথযা িলযা শ্যহর পযাহর। িেস্ 
মযানুহষরযা রযাহ্র গ্যাহম ও আহিপযাহি আহগ এমন শ্কযানও প্যািরী শ্্হ�হছন ণকনযা, যযা এ�ন আর শ্্�যা যযাে নযা এিং 
রযার কযারি করী রযা ণনহে ণনহজহ্র মরযামর জযানযাহর পযাহরন। 

৩রযা মযাে্ ‘ণিশ্ িি্যপ্যাি ণ্িস’, এই ণ্নণিহক মিরি কহর ণমণছল ও শ্সণমনযাহরর ণ্ন ণস্র করযা শ্যহর পযাহর। 
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কৃর্যযাণল- ৭ 
সৃজনমূলক কৃর্যযাণলঃ 

িনিূণম ধ্ংস েহচ্ছ, িন্যপ্যািরী মযারযা যযাহচ্ছ ও েযাণরহে যযাহচ্ছ, রযাহ্র প্িযাহি পণরহিহির িি ক্ণর েহচ্ছ। িন্যপ্যািরী 
ের্যযা নযা কহর সুরক্যা করযা। গযাছ নযা শ্কহি সযামযাণজক িনসৃজন কহর নরুন িন সৃণষ্ট করযা ণনহে নযানযান ছিযা ও নযািক 
মরণর করযা যযাে;  

ছিযা িহল সযাহথ সযাহথ ্ৃি্য মরণর কর এিং অণিনে কর-

ছিযা 
ণিেযাল পণন্র পযাঠিযালযাহর, িহস গযাহছর রহল। 
পিহর আহস পশুর ছযানযা, সিযাই ্হল ্হল।

েযাণর, মণেষ, গণ্ডযার, িযাইসন, ণেরযা িযাহঘর ছযানযা
শ্জব্রযা, ণজরযা� েযােনযা, েণরি আহস িযালু্ক ছযানযা।

েনুমযান, িযাঁ্র, হিজরী, হিযাঁ্ি, �রহগযাি, িযাম িহল, 
আমরযাও শ্য পিহর েযাই এহসণছ ্হল ্হল। 
কুণমর ছযানযা অঙ্ক কহষ শ্িহ� আ্ুণল আনযা, 

সিযাই ণমহল পিযা পি গযাও শ্ে রযাহর নযা নযা----
শ্িেযাল পণণ্ডর পিযাে, পহি সি পশুহ্র ছযানযা।

 y কৃর্যযাণল- ৭/১  

এণিষেণি ণনহে নরীহের গল্পণি শ্্ওেযা েল;   

(গল্প পহি ্হল িহস সংলযাপ মরণর কর। নযািহকর নযামকরি কর ও েণরত্রগুণল �ুঁহজ শ্ির কহর ্ৃি্য সযাজযাও)

গল্পঃ  

এমন সমে কযাক এহস �ির শ্্ে কযা কযা কযা। েযাণরহে শ্গহছ ক্যযাগেযারু মযাহের ছযা। রযাহক শ্কযাথযাও �ুঁহজ পযাওেযা যযাহচ্ছ 
নযা। িহলই শ্স উহি শ্গল। েযােনযা িহল ণে ণে ণে ণে, মযানুষ রুহল ণনহে শ্গহছ নযাণক? ণিেযাল িলল, নযা নযা নযা, মযানুষ 
পশুপযাণ� িহর ণনহে যযাে নযা। ণ্ণ্মযার কযাহছ শুহনণছ গল্প। অহনক িছর আহগ এই জগেল ণছল ঘন। এর গযাছ ণছল শ্য 
সূহয্র আহলযা ঢুকহর পযারর নযা। শুিু গযাছ আর গযাছ। করীিপরগে শ্পযাকযামযাকহির রযাজত্ব। মযানুষ কযািহর লযাগল গযাছ। 
পশু ও পযাণ�হ্র িহর শ্মহর শ্�র। ণছল এক শ্ডযাহডযা নযাহমর েযাঁস। মযানুষ রযাহ্র িহর শ্�হে কহরহছ সযা�। পশুপযাণ� 
িহর শ্�লযা শ্ি�যার। রযাহ্র ণ্হে শ্্�যার সযাক্যাস। ণকন্তু এ�ন মযানুষ িুহঝহছ শ্য িনজগেল �যাঁকযা েহল রযাহ্র েহি 
ক্ণর। রযাই কহরহছ আইন। গযাছ কযািহল, পশু িরহল েহি শ্জল জণরমযানযা আর �যাইন। আিযার কযাঁক এল-�ির 
ণ্ল-‘কযা কযা কযা—হরযারযা শুহনণছস লযা? পযাওেযা শ্গহছ ক্যযাগেযারুর ছযানযা’। পিহর আসযার িহে মযাণসর থণলহর ঢুহক লুণকহে 
ণছল শ্স’। কযাক েহল শ্গল। এমন সমে িযাঘ এহস িহল, ‘েযালুম, মযাহের কযাহছ শুনলুম, এ�নও মযানুষ িযাঘ শ্মহর রুহল 
শ্নে ছযাল’। েযাণর িহল, ‘আমযাে শ্মহর শ্িহঙ ণনহে শ্গল আমযার ্যাঁর’। গণ্ডযার ছযানযা িহল, ’আমযার িযািযার শ্িহঙ ণনহে 
শ্গহছ �িগ। মযা আর আণম মৃর িযািযার কযাহছ িহস কর শ্কঁহ্ণছ। পহর আিযার িযািযার গযা শ্থহক েযামিযাও ণনহে শ্গহছ। 
মযানুষ যণ্ শ্্ণ� শ্্ি নযা শ্রেযাই’। হিেযাল িহল, ‘হকঁহ্যা নযা িযাই। সি মযানুষ �যারযাপ েে নযা। িযাল মযানুষও আহছ শ্ঢর। 
রযারযা িনসৃজন করহছ। গযাছ লযাগযাহচ্ছ’। এমন সমে কযাক এহস িলল, ‘আে শ্র সিযাই আে - �যািযার এহস শ্গহছ। 
�যাণিনযা শ্রযারযা?’ পণণ্ডর িলল, ‘ওই শ্য িনণিিযাহগর কম্রীরযা শ্রযাজ আমযাহ্র �যািযার ণ্হে যযাে। ওরযাও শ্রযা মযানুষ’। সি 
ছযানযারযা িহল (শ্কযারযাস), ‘ওরযা িযাল মযানুষ শ্রযাজ �যািযার শ্্ে। রযাই এ�ন রহি ছুণি, েল শ্�হর যযাই। 

(সিযাই �যািযার শ্�হর েহল শ্গল) 
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 y কৃর্যযাণল- ৭/১ 
এণিষহে ণিণিন্ন ণিশুপযাঠ্য ও ছণি ইণরমহি্য প্কযাণির েহে থযাকহল রযা সংগ্ে কহর ণি্্যযালহে গ্ন্যাগযার গহি রুলহর 
েহি। ওই িইগুণল ণিক্যাথ্রীরযা পিহি এিং ণনহজহ্র মহি্য আহলযােনযা করহি।  

কৃর্যযাণল- ৮ 
্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণলঃ    

মযানুষ রযার শ্লযাি ও আগ্যাসহনর জন্য িনহক ধ্ংস করহছ। িনহক ণঘহর শ্িঁহে থযাকযা প্যািরীহ্র অণতিত্ব সঙ্কহি পিহছ। 
এহর শ্য মযানুহষর আরও িি ক্ণর েহচ্ছ রযা ছণির মযাি্যহম শ্্�যাহনযা শ্যহর পযাহর। অন্যণ্হক মযানুষ  শ্িঁহে থযাকযার জন্য 
নরুন কহর িনিূণম  সৃণষ্টও করহছ। রযা শ্্ণ�হে ণিশুহ্র কযাহছ আমযাহ্র েযারপযাহির িনিূণম সম্পহক্ িযারিযা মরণরর 
শ্েষ্টযা করযা শ্যহর পযাহর। রহি প্যাকৃণরক িন ধ্ংস করযা শ্য উণের েহি নযা রযা ণিশুহ্রহক িযালিযাহি িুণঝহে িলযা 
প্হেযাজন। 

কৃর্যযাণল- ৯ 
পযাঠ্যযাংহির কযাজঃ 

ণিশুহ্র কযাহছ পযাঠ্যযাংহি ি্যিহৃর সংণলিষ্ট িব্দগুণল পযাহঠর উপহযযাগরী েহে শ্গহল এণিষহের পযাঠণি স্ব-পঠহনর জহন্য 
ণিশুহ্র ণ্হর েহি। হয ণিশুরযা এহকিযাহরই অক্ম েহচ্ছ রযাহ্র জন্য ণিক্ক-ণিণক্কযারযা পযাঠণিহক আরও সেজ কহর 
ণলহ� একণি পঠন সযামগ্রী মরণর কহর শ্্হিন। যযাহর রযারযা সেহজ রযা পযাঠ করহর পযাহর। এহক্হত্র একণি িযাহক্য 
্ুণি-ণরনণির শ্িণি িব্দ থযাকহি নযা।

(৫) 
পণরহিি ও আকযাি

এই অি্যযাহে শ্সৌরজগহরর ্ষ্টযা ণেহসহি সূহয্র গুরুত্ব শ্যমন িলযা েহেহছ, হরমনই পৃণথিরীহর ণিণিন্ন প্যাকৃণরক ঘিনযার 
শ্পছহন সূহয্র িূণমকযার ইণগেরও শ্্ওেযা েহেহছ। �হল এ�যাহন সূয্গ্েি, েন্দ্রগ্েি ও শ্জযােযার-িযািযার রেস্য শ্ি্ করযা 
যযাে এিং নযানযান �ুঁণিনযাণি রথ্য পযাওেযা যযাে। রযাছযািযা পৃণথিরী সৃণষ্টর িেস, িূপৃহষ্র নরীহে কেলযা, হপহট্যাণলেযাহমর মহরযা 
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�ণনজ প্যাহথ্র অণতিহ্বের রেস্যও শ্িযাঝযা যযাে এই অি্যযাহে। হিহষ মেযাকযাহি সূয্ ছযািযা শ্য সমতি শ্জ্যযাণরষ্ ও নক্ত্র 
রহেহছ রযাহ্র সম্পহক্ সংণক্প্ত িযারিযা এিং িুমহকরুর উ্ে ও উল্যাপযাহরর মরন মেযাজযাগণরক ঘিনযা সম্পহক্ও 
ণকছুিযা িযারিযা শ্্ওেযা আহছ। এই অি্যযাহে এমন ণকছু রথ্য আহছ শ্য�যাহন সমে ণনি্যারক গণিহরর িযারিযা আহছ। এই 
েে্যাও ণিক্ক-ণিণক্কযারযা শ্রেণিকহক্ শ্যিযাহি কহর থযাহকন শ্সিযাহিই করহিন। শুিু এ�যাহন ণিক্যাথ্রীহ্র ণিক্যাহক 
প্যাসণগেক কহর রুলহর শ্য িযারিযা ও মূল্যহিযািগুণল এই অি্যযাহে �ুি গুরুত্বপূি্ রযা ণরনণি উপিযািমূহলও উহল্� করযা 
েল; 

উপিযািমূলঃ

(ক) সূয্গ্েি ও েন্দ্রগ্েি ণনহে সমযাহজ প্েণলর সংস্যার ও অহিজ্ঞযাণনক ্ৃণষ্টিগেরীর ণিরুহদ্ধ মহনযািযাি মরণর। 

(�) সূয ্শ্য এই সৃণষ্টেহক্রর মূল িণক্ত এিং সূয ্ছযািযা শ্য এই সৃণষ্ট ধ্ংস েহে যযাহি শ্সই িযারিযাহক যুণক্তপূিি্যাহি 
স্যাপন করযা, সূহয্র শ্য একণ্ন শ্িষ আহছ রযা উপলণধি করযাহনযা, জরীিজগৎ এমনণক িূপৃহষ্র নরীহে মরণর 
েওেযা জল, কেলযা, হপহট্যাণলেযাম মহরযা নযানযান প্যাথ্হক শ্িষ কহর শ্্ওেযা ণক উণের, রযা ণনহেও প্নে রুলহর 
শ্্ওেযা। 

(গ) মেযাকযাহির রেস্যহক ণনহজর শ্েযাহ� ণঠক কহর শ্্�যাহনযার আহেযাজন এিং রযা শ্থহক নযানযান প্হনের মি্য 
ণ্হে এই অজযানযা রেহস্যর প্ণর ণিক্যাথ্রীহক অনুসণন্ৎসু কহর শ্রযালযা। 

উপিযািমূলঃ সূয্গ্েি ও েন্দ্রগ্েি ণনহে সমযাহজ প্েণলর সংস্যার ও অহিজ্ঞযাণনক ্ৃণষ্টিগেরীর ণিরুহদ্ধ মহনযািযাি মরণর। 

কৃর্যযাণল- ১ 
ণিক্ক-ণিণক্কযারযা এই উপিযািমূলণিহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি িযারিযাহক (concept items) শ্িহঙ শ্নহিন এিং 
প্ণরণি িযারিযার সহগে যুক্ত এলযাকযার নযানযান প্েণলর িব্দ মযানস মযানণেহত্রর মযাি্যহম রুহল আনহিন। আর রযা করহর 
েহি ণিশুহ্র সহগে আহলযােনযার ণিণতিহর। এরপর মযান্য িযাষযাে সংণলিষ্ট িব্দগুচ্ছহক ওই রযাণলকযার মহি্য যুক্ত করহিন। 
নরুন ও ্ুরূে িব্দ েহল প্ণরহক্হত্রই সরযাসণর মযাহন নযা িহল ণ্হে ণিণিন্ন পণরণস্ণরর উ্যােরি ণ্হে িহব্দর ি্যিেযার 
আণিষ্যার করযাহনযার শ্েষ্টযা করহিন। িব্দ রযাণলকযার উ্যােরি শ্্ওেযা েল; 

িব্দজযালঃ 

সূয্গ্েি, পূি্গ্েি, �ন্গ্যাস, সূয্, পৃণথিরী, েন্দ্র, মযাঝ�যাহন, অণরহিগুণন রণমি, ক্ণরকর, ণিহিষ েিমযা, েন্দ্রগ্েি, পূণি্মযা, 
পৃণথিরীর ছযােযা, ণনহজর কক্পহথ শ্ঘযারযা, ছযােযা, উপছযােযা।  

অহিজ্ঞযাণনক িযা শ্পৌরযাণিক গল্প, সমুদ্মন্ন, অমৃর পযান, লুণকহে রযাহু, হকরুর আসযা, অমৃর পযাহনর সমে সূয্ িযা েন্দ্র 
শ্্�হর পযাে, ণিষু্ েক্র, রযাহু, হকরুর গলযা কযািযা পহি, কু্রদ্ধ েে, আজরীিন সূয্ েন্দ্রহক গ্যাস করহর যযাে।

সূয্ ণিশ্ সৃণষ্টেহক্রর মূল িণক্ত, সূয্ছযািযা শ্য এই সৃণষ্ট ধ্ংস, সূহয্র আেু, ক্রহম ক্রহম অন্কযার েহে আসযা, উণদ্্ জগৎ 
সিুজত্ব েযারযাহনযা, সযারযা পৃণথিরীহর ির� জহম যযাওেযা। 

কৃর্যযাণল- ২ 
িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণলঃ  

সূয্গ্েি ও েন্দ্রগ্েি ণনহে সমযাহজ নযানযা িরহনর কুসংস্যার লক্্য করযা যযাে। এর শ্কযানও মিজ্ঞযাণনক ণিণতি শ্নই। 
পযাঠ্যযাংিণিহর শ্িি কহেকণি ‘েযাহর-কলহম’ পররীক্যাণনররীক্যা শ্্ওেযা আহছ। হস�যাহন েন্দ্রগ্েি ও সূয্গ্েি প্কৃরপহক্ 
শ্কন েে ও করীিযাহি েে, হসই ণিষহে জযানযাহনযা েহেহছ। ছযাত্রছযাত্ররীরযা এই পররীক্যাগুণল করযার আহগ িযাণির িিহ্র কযাছ 
শ্থহক সূয্গ্েি ও েন্দ্রগ্েি ণিষহে রযাহ্র িযারিযা ও ণিশ্যাস সম্পহক্ শ্জহন আসহি। সূয্গ্েি ও েন্দ্রগ্েি করী? ক�ন 
েে? হকন েে? রযারযা ক�ন গ্েি �যাণল শ্েযাহ� শ্্হ�হছ ণকনযা? গ্েহির সমে করী করহর েে? করী করহর শ্নই? হকন 
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করহর শ্নই? গ্েি েহল করী েে? ইর্যযাণ্ প্হনের উতির শ্জহন শ্নহি। ছযাত্রছযাত্ররীরযা ণনহজহ্র পণরিযাহরর ঠযাকুমযা, ণ্ণ্মযা, 
মযা এিং িেস্হ্র কযাছ শ্থহক রথ্য সংগ্ে কহর একণি ণরহপযাি্ মরণর করহি। পহর শ্রেণিকহক্ ণ�হর ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্র 
র্বেযািিযাহন রথ্যর আ্যানপ্্যান ও আহলযােনযা করহি। প্হেযাজহন ণিজ্ঞযানসম্র রথ্যগুণল সম্পহক্ িযারিযা স্পষ্ট করহি। 
রযারপর পযাঠ্যযাংহি িণি্র পররীক্যাণনররীক্যাগুণল রযারযা করহি এিং শ্িহষ পযাঠ্যযাংিণি পিহি। ণিষেণির মিজ্ঞযাণনক কযারি 
শ্িযাঝযার পর ছযাত্রছযাত্ররীরযা রযাহ্র পণরিযাহরর িিহ্র গ্েহির মিজ্ঞযাণনক কযারিগুণল জযানযাহি ও প্হেযাজহন িিহ্র 
কুসংস্যার শ্থহক মুক্ত করযার শ্েষ্টযা করহি। 

 y কৃর্যযাণল- ২/১ 
ণিক্ক-ণিণক্কযারযা সূয্গ্েি শ্্�যার জন্য উপযুক্ত ি্যিস্যা ণি্্যযালহে মজুর রযা�হিন। িছহর ক�নও এমন সুহযযাগ এহল 
উপযুক্ত ি্যিস্যা সেহযযাহগ ছযাত্রছযাত্ররীহ্র রযা শ্্�যার সুহযযাগ কহর ণ্হর পযাহরন। 

কৃর্যযাণল- ৩ 
সৃজনমূলক কৃর্যযাণলঃ    

গল্প পহি ্হল িহস সংলযাপ মরণর কর। নযািহকর নযামকরি কর ও েণরত্রগুণল �ুঁহজ শ্ির কহর ্ৃি্য সযাজযাও।

নযািক

েণরত্রঃ-  ণপকলু/ণমণম/মযা/ণ্্যা/ঠযাকুমযা

১ম ্ৃি্য

্রজযাে কিযা নযািযার িব্দ শুহন ণমণম ছুহি এহস শ্্�ল ণ্্যা ও িি মযাণসর শ্ছহল ণপকলু ্যা্যা এহসহছ। ণমণমর ণেৎকযাহর 
মযা ঠযাকুমযাও ছুহি এল। কুিল ণিণনমহের পর ঠযাকুমযা ণ্্যাহক িলল, ন্রীর পযাি শ্থহক আসহর অসুণিিযা েেণন শ্রযা? 
ণ্্যা িহলন, নযা শ্গযা ণ্ণ্ শ্জযােযার ণছল রযাই শ্কযানও কষ্ট েেণন। ণমণম িলল, হজযােযার করী শ্গযা ণ্্যা? ণপকলু িলল, 
শ্িরহর শ্যহর শ্্ আহগ পহর শ্িযাঝযাহিযা শ্জযােযারিযািযা করী। এই ণনহে রযাহ্র মহি্য কহথযাপকথন েলহি।     

২ে ্ৃি্য

ঠযাকুমযাঃ-  হিৌমযা, আজ পূণি্মযা আণম রযাহর িযার �যাি নযা। আিযার েন্দ্রগ্েি আহছ। লুণে পহরযািযা যণ্ ণকছু কর, 
গ্েি ছযািযার পর। 

মযাঃ-  গ্েি ছযািযার পর রযান্নযা কহর শ্�হর অহনক রযার েহে যযাহি। িযাচ্যা ্ুহিযা নযা শ্�হে থযাকহি? 

ঠযাকুমযাঃ-  (আহ্হির সুহর) গ্েি লযাগযার আহগই ওহ্র �যাইহে শ্্হি। 

ণ্্যাঃ-  আজ শ্রযা আিযার পূি্গ্যাস, পুহরযািযাই শ্�হে শ্নহি রযাই নযা ণ্ণ্? 

ণপকলুঃ-  গ্েহির সমে রযান্নযা �যািযার শ্�হল করী েে ণ্্যা? 

ণ্্যাঃ-  ওনযাহ্র নজর পহি। 

(েন্দ্রগ্েি সূয্গ্েি ণনহে রযাহ্র কহথযাপকথন েলহি এিং এ ণনহে যযা যযা কুসংস্যার আহছ রযা ণনহে আহলযােনযা েহি) 
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৩ে ্ৃি্য

(গল্পণি পি এিং সংলযাপ মরণর কর) 

ঠযাণম্ িহল, হিযান শ্সই গল্প, একসমে শ্্িরযারযা, রযাক্সরযা, আসুররযা আর নযাহগরযা ণমহল সমুদ্ শ্থহক অমৃর রুহল আহন। 
শ্সিযা পযান করহল শ্কউ শ্কযানও ণ্ন মহর নযা। রযাই শ্্িরযারযা ণঠক করল কযাউহক িযাগ নযা ণ্হে শুিু শ্্িরযারযাই অমৃর 
পযান করহি। িুঝহর শ্পহর এক রযাক্স একিু�যাণন মুহ� শ্্ওেযার সযাহথ সযাহথই েযাঁ্ সূয্ শ্্�হর শ্পহে িহল শ্্ে, ওমণন 
ণিষু্ িগিযান রযার েক্র ণ্হে রযাক্সিযার গলযা শ্কহি শ্্ে। মযাথযািযার নযাম েে রযাহু রযাক্স আর শ্্েিযার নযাম শ্করু। 
রযারপর শ্থহক ওরযা রহক্ রহক্ থযাহক সুহযযাগ শ্পহলই সূয্হক �যাে, র�ন েে সূয্গ্েি। েন্দ্রহক য�ন �যাে, র�ন 
েন্দ্রগ্েি েে। 

(ণপকলু র�ন েন্দ্রগ্েি ও সূয্গ্েি ণনহে আসল সর্য িলহি)  

মযাঃ-  রযােহল শ্�লযািযা ছযাহ্ই শ্েযাক। (সকহল ছযাহ্ েহল আহস) 

৪থ্ ্ৃি্য 

(গল্পণি পি এিং সংলযাপ মরণর কর) 

ছযাহ্ এহস মযা ণ্্যা ঠযাণম্ িহলন, িযা! করী সুন্দর থযালযার মহরযা পূণি্মযার েযাঁ্ উহঠহছ। ণপকলু পহকি শ্থহক একিযা েক 
শ্ির কহর ঠযাণম্র েযারণ্হক সমযান ্ূরত্ব শ্রহ� শ্গযাল ্যাগ শ্কহি শ্্ে। িহল ‘ঠযাণম্ শ্রযামযার নযাম সূয্। এ�যাহন েুপণি 
কহর ্যাঁণিহে থযাক’। ণপকলু ণ্্যার েযার িহর রযাহক শ্সই ্যাহগ ্যাঁি করযাে। িহল ণ্্যা শ্রযামযার নযাম পৃণথিরী। রুণম সূয্, 
মযাহন ঠযাণম্র েযারণ্হক লযাটু্র মহরযা পযাক শ্�হর শ্�হর ঘুরহি। এইিযা শ্রযামযার কক্পথ মযাহন এই ্যাহগর শ্িরহর ঢুকহি 
নযা, িযাইহরও শ্িরহি নযা। মযা শ্রযা সি জযাহন রযাই শ্েহস িলহলন, ‘আর আণম?’ ণপকলু িলল, ‘রুণম েযাঁ্’। ণমণম িলল, 
আণম ণক েি? ণপকলু িলল, ‘রুই সি শ্্�ণি আর যুণক্ত ণ্হে িুঝণি’। 

ণপকলু আিযার িলল, ‘েযাঁ্ মযাণস, রুণম পৃণথিরী ণ্্যার েযারপযাহি সমযান ্ূরত্ব শ্রহ� লযাটু্র মহরযা শ্ঘযাহরযা। হকউ শ্যন 
কযাহরযার গযাহে শ্ছযাঁেযা লযাণগও নযা। পৃণথিরী আর েযাঁ্ ঘুরহছ। ণঠক য�ন পৃণথিরী আর সূহয্র মযাঝ�যাহন েযাঁ্ এহসহছ ওমণন 
ণপকলুঃ-  ‘থযাম। পৃণথিরী ণ্্যা রুণম ণক সূয্ ঠযাণম্হক শ্্�হর পযাচ্ছ?’ 

ণ্্যাঃ-  হক নযা শ্রযা!

ণপকলুঃ-  হকন?

ণ্্যাঃ-  হরযার েযাঁ্ মযাণস শ্য আিযাল কহর ণ্ল রযাই। 

(এইিযাহি রযারযা ্ু’রকম গ্েহির ঘিনযাই অণিনে কহর িলহি এিং ণনহজহ্র মহি্য আহলযােনযা করহি) 

৫ম ্ৃি্য

ণমণমঃ-  ্যা্যা, এিযার শ্জযােযার িযাঁিযা করী িহল শ্্। 

ণপকলুঃ-  হ্� শ্িযান, পৃণথিরী শ্যমন ঘুরহছ রযার একিযা িযান আহছ। আিযার েযাঁহ্রও িযান আহছ। েযাঁহ্র িযান  
  শ্িণি রযাই পৃণথিরীর শ্য ণ্কিযাে েযাঁ্ আহছ শ্সই ণ্কিযাে সমুদ্, ন্রীর জল �ুহল শ্�হপ ওহঠ,  
  এহক িহল মূ�্য শ্জযােযার। অপর ণ্কিযাে একিু কম জল িযাহি রযাই িহল শ্গৌি শ্জযােযার।   
  ্ু’ণ্হকর জল শ্িহি শ্গহল মযাঝ�যাহনর ন্রী, সমুহদ্র জল কহম যযাে রযাহক িহল িযাঁিযা। 

ণমণমঃ-  (েঠযাৎ আকহির ণ্হক রযাণকহে িহল) হ্� েযাঁ্ শ্নই। পৃণথিরীর ছযােযা পুহরযািযাই গ্যাস কহরহছ। 

  (এইিযাহি শ্জযােযার িযাঁিযা আহলযােনযা কহর সিযাই পূি্গ্যাস েন্দ্রগ্েি শ্্হ� অিযাক েহে যযাহি)  
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অণিনে শ্িহষ ছযাত্রছযাত্ররীরযা মিজ্ঞযাণনক সর্যগুণল করী করী রযা ণনহে আহলযােনযা করহি এিং সমযাহজর প্েণলর কুসংস্যারগুণলর 
ণিরুহদ্ধ মহনযািযাি গহি রুলহি।   

কৃর্যযাণল- ৪
্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণলঃ 

ইউণিউি শ্থহক সূয্গ্েি ও েন্দ্রগ্েহির ্ৃি্য রুহল িহর সমযাহজর নযানযা কুসংস্যাহরর ণিরুহদ্ধ ণিশুহ্র মহরযা কহর 
আহলযােনযা করযা শ্যহর পযাহর। আহলযােনযার সমে ইণরমহি্য আহলযাণের িব্দ িব্দগুচ্ছগুণলহক ি্যিেযার করহর েহি। 

উপিযািমূলঃ সূয্ শ্য এই সৃণষ্টেহক্রর মূল িণক্ত এিং সূয্ ছযািযা শ্য এই সৃণষ্ট ধ্ংস েহে যযাহি শ্সই িযারিযাহক যুণক্তপূি্িযাহি 
স্যাপন করযা, সূহয্র শ্য একণ্ন শ্িষ আহছ রযা উপলণধি করযাহনযা, জরীিজগৎ এমনণক িূপৃহষ্র নরীহে মরণর েওেযা জল, 
কেলযা, হপহট্যাণলেযাম মহরযা নযানযান প্যাথ্হক শ্িষ কহর শ্্ওেযা ণক উণের, রযা ণনহেও প্নে রুলহর শ্্ওেযা। 

কৃর্যযাণল- ৫ 
ণিক্ক-ণিণক্কযারযা এই উপিযািমূলণিহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি িযারিযাহক (concept items) শ্িহঙ শ্নহিন এিং 
প্ণরণি িযারিযার সহগে যুক্ত এলযাকযার নযানযান প্েণলর িব্দ মযানস মযানণেহত্রর মযাি্যহম রুহল আনহিন। আর রযা করহর 
েহি ণিশুহ্র সহগে আহলযােনযার ণিণতিহর। এরপর মযান্য িযাষযাে সংণলিষ্ট িব্দগুচ্ছহক ওই রযাণলকযার মহি্য যুক্ত করহিন। 
নরুন ও ্ুরূে িব্দ েহল প্ণরহক্হত্রই সরযাসণর মযাহন নযা িহল ণ্হে ণিণিন্ন পণরণস্ণরর উ্যােরি ণ্হে িহব্দর ি্যিেযার 
আণিষ্যার করযাহনযার শ্েষ্টযা করহিন। িব্দ রযাণলকযার উ্যােরি শ্্ওেযা েল; 

িব্দজযালঃ

সূয্, আহলযা, পৃণথিরী, প্ণর আি ণমণনি, সূয্ শ্থহক আহস রযাপ, গযাহছর �যা্্য মরণরহর লযাহগ রযাপ, জরীি জগহররও জন্য 
সূয্, সযাহলযাকসংহলিষ, কযাঠ শ্পযািযাহল রযাপ েে, কেলযা শ্পযািযাহল রযাপ েে, জল গরহম রযাপ েে, সি রযাহপর মূল সূয্, 
সূয্ নযা থযাকহল পৃণথিরী ধ্ংস, গযাছ রযার সিুজত্ব েযারযাহি, অণক্সহজহনর অিযাি েহি, মযানুষ িযাঁেহি নযা, িন্যপ্যািরীরযাও শ্িষ 
েহে যযাহি।   

কৃর্যযাণল- ৬ 
িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণলঃ

সূয্ই শ্য সৃণষ্টেহক্রর মূল িণক্ত এিং সূয্ ছযািযা শ্য সৃণষ্ট ধ্ংস েহে যযাহি, এই িযারিযাহক পণরষ্যার করযার জন্য ছযাত্রছযাত্ররীরযা 
একণি সমরীক্যা করহর পযাহর। ছযাত্রছযাত্ররীরযা রযাহ্র িযাণির ও পযািযার িেস্ মযানুষহ্র এণিষে ণকছু প্নে কহর রযাহ্র 
িযারিযা ও মরযামর জযানহি। ণিক্ক-ণিণক্কযারযা ছযাত্রছযাত্ররীহ্র সমরীক্যার জন্য ণকছু প্নে ণ্হে শ্্হিন। সমরীক্যার পর 
ছযাত্রছযাত্ররীরযা শ্রেণিকহক্ ণ�হর ণিক্ক-ণিণক্কযার র্বেযািিযাহন রহথ্যর আ্যানপ্্যান করহি। আহলযােনযার সমে এই ণিষেণি 
যযাহর উহঠ আহস শ্স ণিষে ণিক্ক-ণিণক্কযারযা ণিহিষিযাহি নজর রযা�হিন। এরপর ছযাত্রছযাত্ররীরযা পযাঠ্যযাংিণি পিহি। 

নমুনযা প্নেযািলরীঃ

ছযাত্রছযাত্ররীরযা প্থহম সমরীক্যাপহত্র ি্যণক্তর নযাম ও িেস ণল�হি। পহর গহল্পর মরন কহর যযা যযা শ্জহন শ্নহি; 

আচ্ছযা ্যা্ু পৃণথিরীহর আহলযা রযাপ সি শ্কযাথযা শ্থহক আহস? রযােহল সূয্ ছযািযা ণক আমযাহ্র েলহি নযা? ির, যণ্ ৬ 
মযাস সূয্ নযা ওহঠ র�ন করী েহি? হরযামযার করী মহন েে? করী করী অসুণিিযা েহর পযাহর? সূহয্র আহলযা ও রযাপ নযা থযাকহল 
ণক আমরযা সি ির� েহে যযাি? সমুদ্, ন্রী, জলযািে সি ণক জহম পযাথর েহে যযাহি? গযাহছর করী েহি? গযাছ ণক জমেযাহর 
পযারহি? িইহে পহিণছ গযাছ আমযাহ্র অণক্সহজন শ্্ে। আচ্ছযা ্যা্ু, গযাছ নযা জমেযাহল শ্ক আমযাহ্র অণক্সহজন শ্্হি? 
অণক্সহজন নযা শ্পহল আমরযা িযাঁেি করীিযাহি? রযােহল ণক পৃণথিরী ধ্ংস েহে যযাহি? ইর্যযাণ্। 
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কৃর্যযাণল- ৭ 
সৃজনমূলক কৃর্যযাণলঃ এই ণিষে ণনহে একণি নযাণিকযা অণিনে করযা যযাে। ণকছু সংলযাপ মরণর কহর শ্্ওেযা েল। িযাণকিযা 
ণিক্যাথ্রীরযা ণনহজরযা িযানযাহি এিং অণিনে করহি। 

নযািকঃ সূয্ই আসল িণক্ত 
েণরত্রঃ-  ণপকলু, ণমণম, মযা, ণ্্যা, ঠযাম্যা

ণমণমঃ-  মযা আমরযা শ্য িরহ�র পযােযাহি ঘুরহর শ্গণছলযাম ও�যাহন এর ির� শ্ক জমযা কহরহছ? 

মযাঃ-  ণপকলু ্যা্যা উতির শ্্হি? 

ণপকলুঃ-  হ্ি। হ�লহি আমযার সযাহথ? 

সিযাইঃ-  হ�লি। 

ণপকলুঃ-  ঠযাণম্ শ্েেযাহর উহঠ ্যািযাও, রুণম সূয্। (একিযা িুল ণ্হে ণ্্যাহক িসহর িহল িলল) ণ্্যা রুণম  
  পযােযাি। মযাণস রুণম মযাণিহর ণ্্যার পযাহের কযাহছ শুহে পর, রুণম েহি ন্রী। হিযান রুই ণ্্যার  
  মযাথযাে েযার শ্রহ�হ্, রুই েণি পযােযাি েূিযাে ির�। সূয্ েিযা শ্রযা্ ণ্হল ির� গহল ন্রীহর ণমহি  
  যযাে। গরহম আইসক্ররীম শ্যমন গহল যযাে।

(এইিযাহি পযােযাহি ির� মরণর, গরহম ির� গহল জল েহে ন্রীহর ণমহি যযাওেযা আিযার সূহয্র রযাহপ িযাষ্প েহে ওপহর 
উহঠ যযাওেযা এিং শ্সই িযাষ্প িরহ� পণরির েওেযা ইর্যযাণ্ অণিনে কহর শ্্�যাহি)     

কৃর্যযাণল- ৮ 
্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণলঃ 

সূয্ই শ্য সকল িণক্তর উৎস আর রযা শ্থহকই শ্য সৃণষ্ট রযার শ্িি ণকছু রেস্য ইউণিউহি শ্িি আকষ্িরীেিযাহি রহেহছ। 
রযা শ্্ণ�হে আহলযােনযা শুরু করযা শ্যহর পযাহর। সূহয্র শ্রজ কহম শ্গহল শ্কমন েহি। গযাছপযালযার অণতিত্ব থযাকহি ণকনযা, 
মযানুষ িযাঁেহর পযারহি ণকনযা এইসি ণিষেগুণল শ্ছযাি শ্ছযাি িুকহরযা ছণি ও ণিণডও সেহযযাহগ শ্নপথ্য কণ্ঠ প্্যান কহর 
সুন্দরিযাহি শ্িযাঝযাহনযা যযাে। 

উপিযািমূলঃ মেযাকযাহির রেস্যহক ণনহজর শ্েযাহ� ণঠক কহর শ্্�যাহনযার আহেযাজন এিং রযা শ্থহক নযানযান প্হনের মি্য 
ণ্হে এই অজযানযা রেহস্যর প্ণর ণিক্যাথ্রীহক অনুসণন্ৎসু কহর শ্রযালযা। 

কৃর্যযাণল- ৯ 
ণিক্ক-ণিণক্কযারযা এই উপিযািমূলণিহক শ্কন্দ্র কহর শ্ছযাি শ্ছযাি িযারিযাহক (concept items) শ্িহঙ শ্নহিন এিং 
প্ণরণি িযারিযার সহগে যুক্ত এলযাকযার নযানযান প্েণলর িব্দ মযানস মযানণেহত্রর মযাি্যহম রুহল আনহিন। আর রযা করহর 
েহি ণিশুহ্র সহগে আহলযােনযার ণিণতিহর। এরপর মযান্য িযাষযাে সংণলিষ্ট িব্দগুচ্ছহক ওই রযাণলকযার মহি্য যুক্ত করহিন। 
নরুন ও ্ুরূে িব্দ েহল প্ণরহক্হত্রই সরযাসণর মযাহন নযা িহল ণ্হে ণিণিন্ন পণরণস্ণরর উ্যােরি ণ্হে িহব্দর ি্যিেযার 
আণিষ্যার করযাহনযার শ্েষ্টযা করহিন। িব্দ রযাণলকযার উ্যােরি শ্্ওেযা েল;

িব্দজযালঃ

মেযাকযাি, মেযাণিশ্, রেস্য, আহলযা, আঁিযার, নক্ত্র, রযারযা, ্ূরিরীন, নক্হত্রর জমে মৃরু্য, িৃেস্পণর, িূমহকরু, উল্যা, ির� 
জমযা, মেযাকযাি ণিজ্ঞযানরী, গহিষিযা, সপ্তণষ্মণ্ডল, শু্যহমকযার শ্লণড, ধ্রুিরযারযা, কযালপুরুষ, লুধিক, শুকরযারযা, সন্্যযারযারযা, 
আকযািগগেযা। 
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কৃর্যযাণল- ১০ 
িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণলঃ

পযািযার িিহ্র মহি্য ণযণন একিু ণিণক্র রযাঁহক সহগে ণনহে পযািযার ণিশুরযা আকযাি পয্হিক্ি করহর পযাহর। হরেণিকহক্ 
্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণলহর শ্য শ্য রযারযা ও রযারযামণ্ডহলর ্ৃি্য শ্্�হছ শ্সগুণল আকযাহি প্র্যক্িযাহি �ুঁহজ শ্ির করযার শ্েষ্টযা 
করহর পযাহর। হরেণিকহক্ ণ�হর রযারযা করী করী শ্্�হর শ্পল রযার একিযা রযাণলকযা িযানযাহি এিং িি্নযা করহি।   

কৃর্যযাণল- ১১ 
সৃজনমূলক কযাজঃ

উপিযািমূলণির ণিষেিস্তু ও মূল িযার্যাণিহক আরও স্পষ্ট কহর রুলহর ণিক্ক-ণিণক্কযারযা নযানযান সৃজনমূলক ও ণি্্যযালে 
ণিণতিক  কম্সূণে গ্েি করহর পযাহরন। কযাগহজর মণ্ড কহর ণিণিন্ন রযারযা মণ্ডহলর অিস্যান ণপেহিযাহড্র উপর মরণর 
করহর পযাহর। মযাণি ণ্হেও রযারযা এই কৃর্যযাণলণি করহর পযাহর। হকযাহনযাণ্ন একিু সন্্যযা পয্ন্ত ণি্্যযালহে শ্থহক ণগহে 
রযারযা ণিক্হকর সযাহথ আকযাি পয্হিক্ি করহর পযাহর। হসহক্হত্র প্থহম ণিক্ক-ণিণক্কযারযা ণিণিন্ন রযারযা ও রযারযামণ্ডল 
�ুঁহজ শ্ির করহর িলহিন, পহর ণরণন রযা শ্্ণ�হে শ্্হিন।       

 y কৃর্যযাণল- ১১/১ 
এণিষহে ণিণিন্ন ণিশুপযাঠ্য ও ছণি ইণরমহি্য প্কযাণির েহে থযাকহল রযা সংগ্ে কহর ণি্্যযালহে গ্ন্যাগযার গহি রুলহর 
েহি। ওই িইগুণল ণিক্যাথ্রীরযা পিহি এিং ণনহজহ্র মহি্য আহলযােনযা করহি।  

কৃর্যযাণল- ১২ 
্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণলঃ

্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণল মেযাকযাহি সূয্হক শ্কন্দ্র কহর নযানযা গ্ে নক্হত্রর অিস্যান, িূমহকরু, উল্যাণপন্ শ্থহক শুরু কহর নযানযা 
রেহস্যর ্ৃি্য ইউণিউি শ্থহক শ্্ণ�হে ণিশুমহন অনুসণন্ৎসযা জযাগযাহনযার শ্েষ্টযা করযা শ্যহর পযাহর। এক একণি ণিষে 
ণনহে শ্ছযাি শ্ছযাি অহনকগুণল ্ৃি্য- রেযাি্য ক্রীপ িযানযাহনযা যযাে। হনপথ্য কহঠে শ্য িযাষযা ও িব্দ প্হেযাগ করযা েহি রযা শ্যন 
রযার জযানযা িহব্দর মহি্য েে। রযাই সংণলিষ্ট িব্দেে্যার সহগে রযাহক যুক্ত করহর েহি। 

কৃর্যযাণল- ১৩ 
ণিশুহ্র কযাহছ পযাঠ্যযাংহি ি্যিহৃর সংণলিষ্ট িব্দগুণল পযাহঠর উপহযযাগরী েহে শ্গহল এণিষহের পযাঠণি স্ব-পঠহনর জহন্য 
ণিশুহ্র শ্্হি। হয ণিশুরযা এহকিযাহরই অক্ম েহচ্ছ রযাহ্র জন্য ণিক্ক-ণিণক্কযারযা পযাঠণিহক আরও সেজ কহর ণলহ� 
একণি পঠন সযামগ্রী মরণর কহর শ্্হিন। যযাহর রযারযা সেহজ পযাঠ করহর পযাহর। এহক্হত্র একণি িযাহক্য ্ুণি-ণরনণির 
শ্িণি িব্দ থযাকহি নযা।
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পযাহঠর নযাম ণিষেিস্তু ও উপিযািমূল িব্দ ও িব্দগুচ্ছ

িুহনযা েযাঁস শ্্হির জন্য আত্মর্যযাগ ও শ্্হির
জওেযানহ্র কথযা 

শ্্িহপ্ম, স্বহ্িহপ্ম, হ্হির জন্য িযালিযাসযা, সংগ্যাম, 
আত্মর্যযাগ, লিযাই, যুদ্ধ, রিহক্ত্র, সংকল্প, হ্হিযাদ্ধযার, 
স্বপ্পূরি, হ্িণিপন্ন, হ্িিযাসরীর পযাহি থযাকযা, প্যযারযাসু্যি, 
শ্েণলকপ্যার, জলপ্পযার, ্ুগ্র, হসনযািযাণেনরী, ্ুঃসযােস, 
রুষযারযািৃর, পি্র, জরুণর অিস্যা, আপৎকযালরীন শ্ক্ত্র, িন্যযাে 
ক্ণরগ্তি, ঝহি লন্িন্।

ণনহজর গ্যাম, িযাণি, পযািযা ণনহে 
মযানুহষর িযালিযাসযা, আন্তণরকরযা ও 
শ্গৌরিহিযাি এিং রযার উন্নণরহর 
স্বযাথ্র্যযাগ, ণিণিন্ন জনমু�রী কযাহজ 
অংিগ্েি এিং এহক অপহরর প্ণর 
সেমণম্রযা। 

িযালিযাসযা, ণ�হর আসযা, প্র্যযাির্ন, আগমন, ণনহজর 
প্ণরহিিরীহক িযালিযাসযা, আত্মর্যযাগ, সংকল্প, জরীিন ণিপন্ন, 
উ্যার, মেৎপ্যাি, ্ুঃস্হ্র প্ণর সেযানুিূণরিরীল, সমযাহজর 
মগেল, সমযাহজর কল্যযাহির জন্য কযাজ, আর্হ্র শ্সিযা, 
কু্িযার্হ্র �যা্্য্যান, অস্বচ্ছল পণরিযার, গৃেিণন্দ, পহরযাপকযাররী।

এহরযােযা মুন্যার
কযাণেণন

িনজরীিরী মযানুহষর অরি্য সংরক্ি ও
পশুপযালন। 

অরি্য, আরি্যক, জরীণিকযা, মিু সংগ্ে, শুকহনযা কযাঠ সংগ্ে, 
পশুপযালন, �ল-�ুল ণিণক্র, িনকযািযা, িের সম্প্রসযারি, 
পণরহিহির িযারসযাম্য রক্যা, পযারযা সংগ্ে, গযাহছর মূল এিং 
নযানযান উণদ্্ সংগ্ে, রৃিিূণম, পশুেযারি, ররীর, গুলণরর 
ি্যিেযার, জলযািে, মযাছ ণিকযার, িন্য িূকর, িন শ্মযারগ, 
�রহগযাি ণিকযার, ণিকি-িযাকি।

আণ্িযাসরী সমযাহজর শ্লযাককথযা ও
শ্লযাকণিল্প। 

শ্লযাকগযাথযা, হলযাকগযান, নযাে, হছৌনযাে, িযাণিেযাণল, মযাঘ ণসেযাহনর 
গযান, িুসু উৎসি, ঝুমুর নযাে, িযাউল গযান, গম্ভরীরযা, করীর্ন, 
শ্লযাকনৃর্য, মযা্ল, ণিঙযা, হঢযাল, হমযােনিংিরী, হ্যারযারযা, 
একরযারযা, ঝুমুর, হ�যাল, কররযাল, মৃ্গে, ডুগডুণগ, মুহ�যাি।

সি ণিশুর জন্য েযাই ণিক্যা, ণিহিষর
রযাহ্র জরীিহনর প্যাসণগেক ণিক্যা ও
ণি্্যযালহের িযাইহরর ণিক্যা।

শ্ল�যাপিযা, পিযার আনন্দ, যুণক্তহিযাি, কুসংস্যার মুক্ত, সিযার 
জন্য শ্ল�যাপিযা, আত্মণিশ্যাস, অণিক্যা, আগ্ে, ণি্্যযালে, 
ণনেণমর েযাণজরযা, অন্ণিশ্যাস শ্থহক মুণক্ত, পণরহিি রক্যার 
ণিক্যা, জনস্বযাহস্্যর ণিক্যা, পণরচ্ছন্নরযার ণিক্যা, ণনহজহক 
প্কযাি করযার ণিক্যা, সেহযযাণগরযার ণিক্যা।

পযােযাণিেযা িষ্যার
সুহর

উতিরিহগের শ্লযাকগযান, হলযাককথযা ও
শ্লযাকসংসৃ্ণরর মযাি্যহম জনহগযাষ্রীর
জরীিনহিযাি ও প্কৃণর ণনি্র সরল
জরীিনযযাত্রযা ও ঐক্যিদ্ধ সমযাজ 
শ্েরনযা।

জনহগযাষ্রী, সমযাজ, ণমহলণমহি থযাকযা, প্কৃণরহক িযালিযাসযা, 
প্কৃণর ণনি্র জরীিন, পযােযাি, আনন্দ, ্ যাণরদ্, িু্যণরস্ট, হসিযা, 
প্ণরহিিরী, হস্যােযাস, কমলযাহলিু।

পণরণিষ্ট (ক) 
পযাঠণিণতিক িব্দ ও িব্দগুহচ্ছর রযাণলকযা 

পযারযািযােযার
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উতিরিহগের শ্লযাকগল্প ও শ্লযাককথযাে
নযানযান শ্লৌণকক ণিশ্যাস ও মূল্যহিযাি, 
যযা মিিি শ্থহকই একজন মযানুহষর
সযামযাণজক শ্েরনযা, পণরহিি শ্েরনযা 
এিং ি্যণক্তগর ণিেযারহিযাি গহি 
শ্রযাহল। 

শ্লযাকযাের িযারযা, হলযাকগযান, হলযাককথযা, ণিশ্যাস, পূজযা, প্যাথ্নযা, 
সযামযাণজক শ্েরনযা, মূল্যহিযাি, গযাহেন, ্ু:�, হি্নযা, আনন্দ, 
জহলযাচ্ছযাস, িযাঁিযাহছঁ্যা, রণগেনরী, ব্রর, ি্যতি, উতিযাল।

মিু আনহর
িযাহঘর মুহ�

‘মউণল’হ্র ণিপজ্জনক জরীণিকযার 
মহরযা অন্যযান্য জরীণিকযার পণরেে এিং 
এই িরহনর ঝুঁণকপূি্ সযামযাণজক 
কযাহজর প্ণর ণিশুহ্র রেদ্ধযাহিযাি। 

ণিপ্, ণিপন্ন, অসেযাে, ণ্নযযাপন, সযােহস ির ণ্হে, জরীিহনর 
জন্য সংগ্যাম, অণনচিেরযা, ঝঁুণক, অরি্যজযার, অজযানযা, িযাণি 
শ্�রযা, ্যাণরদ্থ্য, উপযােেরীন, হমযাকযাণিলযা, ণনণচির, হরযােযাক্যা, 
মেযাজন, িযাহঘর আক্রমি, মিু সন্যান, মিু সংগ্ে, কযা্যার 
শ্গযালযা শ্ছযািযা, মুহ�যাি পিযা, হ�েযাল রযা�যা।

শ্মৌমযাণছহ্র সমযাজি্যিস্যাে িৃঙ্খলযা ও
ঐক্যহিযাি। 

শ্মৌমযাণছর জরীিনেক্র, হমৌমযাণছ, মযানুহষর জরীিন, হিয্, 
পণররেমরী, রেণমক, রযাণন, হমৌমযাণছ, পুরুষ শ্মৌমযাণছ, অলস 
জরীিন, নৃর্য শ্্�যাে, িযাঁ কহর উহি যযাে, �ুহলর শ্�যাঁহজ, রযাণন 
শ্মৌমযাণছর িযাসন, নরুন রযাণন, আলযা্যা শ্মৌেযাক, মউণলহ্র 
আক্রমি, নরুন কহর েযাক িযাঁিযা, র্যারণক, িৃঙ্খলযা, পূি্যাগে 
শ্মৌমযাণছ।

িনজরীিরী মযানুষ, িি্যপ্যািরী ও অরহি্যর
সেজ সেযািস্যান। প্যাকৃণরক মিণেত্রথ্য 
ও
িযারসযাম্য রক্যা ণনহে স্থ্ক 
মহনযািযাি।

জগেল, অরি্য, হিযাঁেযা, ক্ণরগ্স্, কযা্যামযাণি, িযামযা, ণনি্রিরীলরযা, 
�ুহলর সহগে শ্মৌমযাণছর সম্পক্, পরযাগণমলন, �ল আহস গযাহছ, 
িরীজ পহি মযাণিহর, গযাছ েে, হমৌমযাণছর সহগে মউণলহ্র 
সম্পক্, মিু সংগ্ে, ণিপ্, িযাহঘর েযানযা, অরণক্হর আক্রমি, 
িযাঘ ণিকযার, হিআইণন, আগুন শ্জ্বহল রযাহ�, মযাথযার ণপছহন 
মুহ�যাি পহি, লযাণঠ ণ্হে িযাঘহক রযািযা শ্্ে, সেযািস্যান, 
�যা্্য�যা্ক সম্পক্, প্যাকৃণরক িযারসযাম্য, জরীিহিণেত্রথ্য, 
িযাস্তুরন্ত, সযামুণদ্ক কযাঁকিযা, ণিহ্হি েযালযান েে।

মযাষ্টযার্যা শ্সকযাহলর শ্্িহপ্ম ও স্বযাথ্র্যযাগ
সম্পহক্ ণিশুহ্র মহি্য রেদ্ধযাহিযাি ও
সেমণম্রযা গহি শ্রযালযা। 

সংগ্যামরী, লিযাই, লুঠেন, পরযািরীন, হ্িহপ্ম, ণিহদ্যাে, 
আ্ি্হিযাি, আত্মর্যযাগ, আত্মিণল্যান, প্ণরিযা্, অর্যযােযার, 
কযারযা িরি, হজহল অিরুদ্ধ, ণমণছল, গুপ্ত সংগঠন, ণব্রণিি 
ণিহরযািরী, গিিণক্ত, স্বযািরীনরযা, আহন্দযালন, অণেংস, সণেংস, 
আিক, িযাররীণরক ণনয্যারন, পুণলণি রল্যাণি, হিযামযা, হগযালযাগুণল, 
অসেহযযাগ আহন্দযালন, আইন অমযান্য আহন্দযালন, �যাজনযা।

একযাহলর শ্্িহপ্ম ও স্বযাথ্র্যযাহগর 
স্বরূপ শ্কমন েওেযা উণের রযা ণনহে 
িযারিযা।

শ্্িহপ্ম, হ্িহক িযাহলযািযাসযা, হ্হির মযাণি, কষ্ট, লযাঞ্নযা, 
অপমযান, অসুণিিযা, হ্হির শ্সিযা, হ্িিযাসরীর জন্য কযাজ, 
শ্সনযািযাণেনরী, রযাহ্র ণনদ্যােরীন প্েরযা, জনপ্ণরণনণি, ডযাক্তযার, 
নযাস্, জরীিহনর ঝঁুণক ণনহে কযাজ, ণিক্ক, সৎিযাহি কযাজ করযা, 
ণনষ্যা সেকযাহর কযাজ, ঝুঁণক ণনহে অহন্যর জন্য কযাজ, 
আপৎকযালরীন পণরহষিযা, পুণলি, িযাণন্ত রক্যা, রক্ত্যান, 
িনসৃজন, গণরহির পযাহি ্যাঁিযাহনযা, সমযাহজ শ্সিযামূলক কযাজ 
করযা।
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ণিশুহ্র ি্যণক্তগর আ্ি্হিযাি ও 
মযানুষ েওেযার সংকল্প গ্েহি নযানযান 
কম্সূণে।

সংকল্প, ণিশ্যাস, িযাষযা, রযাষ্ট্রিযাষযা, মহনর িণক্ত, স্বপ্, 
আ্ি্হিযাি, মযানুষ েওেযার সংকল্প, ্ৃঢ়রযা, আহন্দযালন, 
ণিশ্যাহস অণিেল থযাকযা, সিযাইহক িযালিযাসযা, হ্হির জন্য 
কযাজ করযা, মনরীষরী, মেযাপুরুষ, প্িম্য ি্যণক্ত, কম্সূণে, 
আত্মিণল্যান, ণনঃস্বযাথ্ কযাজ, মিরিরীে, হযযাগ্য।

রযালনিমরী শ্সকযাহলর ্যাণরদ্¨ ও একযাহলর 
্যাণরহদ্¨র রুলনযা-্যাণরহদ্¨র স্বরূপ 
সম্পহক্ সম্যক িযারিযা এিং ্ণরদ্ 
জনসযািযারহির প্ণর সেমম্রীরযা গহি 
শ্রযালযা।

শ্সকযাহলর ্ণরদ্, িযাঙযা কুঁহি, জরযাজরীি্ শ্েেযারযা, হছঁিযা জযামযা 
প্যযান্ট, পযাহে েণি শ্নই, হ�হর পযাে নযা, অপুণষ্টহর শ্িযাহগ, 
শ্রযাহগ শ্িযাহগ, কহঠযার পণররেম কহর, অল্প মজুণর পযাে, 
শ্িৌেযাগযার শ্নই, পযানরীে জল পযাে নযা, এক শ্িলযা শ্�হর থযাহক, 
শ্পি িহর শ্�হর পযাে নযা, হকনযার ক্মরযা শ্নই, একযাহলর 
্যাণরদ্, ণকছুিযা অথ্হনণরক উন্নণর েহেহছ, অহনহকরই এক 
শ্কযাঠযা পযাকযা িযাণি, হরিন পযাে, ্ুহিলযা শ্�হর পযাে, হছযািরযা 
ইসু্হল যযাে, ণিনযা পেসযাে িই পযাে, পযাি কহর, ণমড-হড 
ণমল পযাে, আজকযাল অহনক রকম কযাজ, অল্প আেও েে, 
ণি�যাণর, প্্যযাি�ম্ ও �ুিপযারিযাসরী, ন্রী ও সমুহদ্র িযাহর 
িসিযাসকযাররী, িনিযাসরী, পযােযাহি িসিযাসকযাররী আণ্িযাসরী।

িযাংলযার ব্রর ও পযাণরিযাণরক উৎসহির
আসল স্বরূপ েল সযামযাণজক ঐক্য,
ভ্রযারৃত্ব ও পযারস্পণরক সেহযযাণগরযার
েে্যা। 

ব্রর, পযাণরিযাণরক উৎসি, ব্ররগযান, ণনমন্তি, আমণন্তর মযানুষ,
আত্মরীেস্বজন, িযাজনযা্যার, পুহরযাণের, ব্ররকথযা পযাঠ, ্যাণরদ্ 
ও কযাঙযাণলনরীরযাও আমণন্তর, প্ণরহিিরীহ্র সযােযায্য, আণগেনযাে 
শ্মরযাপ িযাঁিযা, ঢযাক িযাহজ, ্লিদ্ধ, উলুধ্নরী, ঈহ্র অনুষ্যান, 
নরুন জযামযা কযাপি, নরুন নরুন �যািযার, আণলগেন, পঙণক্ত 
শ্িযাজন, েযালুইকর রযান্নযা কহর, হমহেরযা সিণজ কযাহি, মযাইহক 
গযান েে।

এযুহগ পযাণরিযাণরক উৎসি অনুষ্যাহন 
মিষম্যিম্রী মহনযািযাহির প্কযাি ণনহে 
ণিশুহ্র িযাল-মন্দ, উণের-অনুণেহরর 
শ্িযাি গহি শ্রযালযা।

পণরিযার, িম্, হরেণি মিষম্য, জযারপযার, হিষম্য, অন্যযাে, ন্যযাে,
পযাণরিযাণরক, কুসংস্যার, অথ্ মিষম্য, মযানণিকরযােরীন, 
অমযানণিক, অিজ্ঞযা।

আকযাহির ্ুই
িনু্

ণিশুহ্র মহি্য িনু্ত্ব মজযা্যার
প্ণরহযযাণগরযা এিং ণনহজহ্র মহি্য
পযারস্পণরক সেহযযাণগরযার মযাি্যহম 
সেজ আনন্দ শ্িযাগ।

সুহরযাহে জণিহে, িযাসহর িযাসহর, প্যযাঁহের শ্�লযা, ণিম, 
শ্�হলযােযাি, প্ণরবিন্দরী, েযাহর গিযা, লযাি শ্�হর শ্�হর, ্ুলহর 
্ুলহর, এঁহকহিঁহক, েযাওেযাে িযাণসহে শ্্ওেযা, নযাকযাণন 
শ্েযািযাণন, অসং�্য প্যাি, েযাড্যােযাণড্, লিযাই, একিযা আর 
একিযার ঘযাহি, কযাজ, লিযাই, লিযাইহের মে্যান।

এহক অপহরর মহি্য লিযাই লযাণগহে 
রযা শ্থহক মজযা পযাওেযার মহরযা েরীন
মযানণসকরযার ণিরুহদ্ধ ণিশুহক সহেরন
কহর শ্রযালযা। 

লিযাই, ণিিযা্, ণিদ্রূপ, েরীন মহনযািযাি, ণেংসযা।



120 

পণরণিষ্ট (ক) 
পযাঠণিণতিক িব্দ ও িব্দগুহচ্ছর রযাণলকযা 

আমযাহ্র পণরহিি
পযাহঠর নযাম ণিষেিস্তু ও উপিযািমূল িব্দ ও িব্দগুচ্ছ

শ্িৌর পণরহিি মযাণি - প্কযার ও মিণিষ্ট্য - মযাণির যত্ন
ও পুণষ্ট, হজি ও অহজি প্যাথ্ – মযাণি
মযা, �যা্্য শ্যযাগযান শ্্ে - িূণমক্ে ও 
রযার শ্রযাি করযার উপযাে। 

মযাণির প্কযার—এঁহিল মযাণি, হিহল মযাণি, হ্যােযাঁি মযাণি।
মযাণিহক যত্ন ও পুণষ্ট—জল শ্্ওেযা, সযার শ্্ওেযা (নযাইহট্যাহজন 
সযার, �সহ�ি সযার, কহম্পযাস্ট) পিযাণসেযাম সযার, হকঁহেযা 
(সজরীি মজি উপযা্যান), অহ্�যা জরীিযািু, মযাণির মৃর মজি 
উপযা্যান, উি্র। 
মযাণির মজি ও অহজি প্যাথ্--- হগযাির, মযাহছর কযাঁিযা, 
পেযাপযারযার কুণে, মস,�যান্ (মজি), পণলণথহনর কুণে, 
অ্যযালুণমণনেযাহমর কুণে, হপহনর ণরণ�হলর িুকহরযা, 
শ্পনণসহলর ণিস, আহলযা আসহর িযািযা, ক্ণরকর (অহজি)।
মযাণিই মযা—মযাণি শ্থহক �সল, হসযানযার িযান, িরীজ িযান, 
িরীজরলযা, হরযােযা। ্যাণজ্ণলহঙ েযাহের েযাষ, �যা্্য শ্যযাগযান, 
িস্য উৎপযা্ন।   

জল শ্থহক জলযািে।
 

জল ও জলযািে—পুকুর, ণিল, হিণি, ন্রী, জলযািে, 
ঝরনযার জল, িযাঁওি, জহলর অণতিত্ব, হ্যার, িষ্যাে নযালযাে 
শ্্যার, পযােযাণিেযা ন্রীর শ্্যার, জল উঁেু শ্থহক নরীহে যযাে, 
জহল অণক্সহজন ণমহি শ্নযাংরযা জলহক অহনকিযা ণঠক কহর, 
জলহিযািন, পিযাণিেযাম পযারম্যযাগেযাহনি, জরীিযািু। 
করীিযাহি সণঞ্চর েল, কর গিরীহরর জল, হরযালযা েে শ্কন 
িযা করী কযাহজ অপেে ও জলকষ্ট - শ্রযাি করযার উপযাে, 
িযাণলকিযা, সযাগহরর জল, হনযানরযা, ণিউিহেল, িৃণষ্টর জল 
িরযা, অ্যযাণসড, ি্যযাপকল, িযাণির জল, কুণি �ুি, নরীহে 
পযাইপ, মযাণির রলযার জল, জলযািূণম ও রযার গুরুত্ব - 
জলযািূণম, জলজরীিন। 
ন্রী--িযাগরীরথরী, গগেযা, পদ্মযা, েূি্রী, জলগেরী, ণি্্যযািররী, হনযােযাই, 
ন্রীমযারৃক সি্যরযা, গযাহগেে সমিূণম, কযাণলন্দরী, মযারলযা, 
রযােমগেল, ইছযামণর,
সযাগর-- িহগেযাপসযাগর, সযাগর। 
জল-ির�-গলযা-জল, িৃণষ্টর জল, ণনর্যিে ন্রী।

উণদ্্ জগৎ - িযাণির কযাহছর উণদ্্ 
–
শ্েনযা গযাহছর আেযার-আেরি, েযাণরহে
যযাওেযা উণদ্্। 

িযান, নযানযা িরহনর �ুল, েযা, ণপপুল, হরঁরুল, ণনম, জযাম, 
িযািলযা, িযাঁি, িযাণির কযাহছর গযাছ, লযাউ, কুমহিযা, লরযাহনযা 
গযাছ, লরযাহনযা গযাছ, অন্য িক্ত গযাছহক িহর িি েে, করলযা 
গযাছ, িযাঁি গযাছ, আমগযাছ, িক্ত কযাণ্ড, ণনম গযাছ, ডযাল একিু 
নরম, ব্রযাহ্রী, কুহল�যািযা, হেহলঞ্চযা, হঢঁণকিযাক।
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প্যািরীজগৎ - িন্যপ্যািরী ও গৃেপযাণলর
প্যািরী।
 

িন্যপ্যািরী — িযাঘ, েণরি, �রহগযাি, গণ্ডযার, েযাণর, িযাঁ্র, 
সযাপ, সজযারু, কযাঠণিিযাণল, িনণিিযাল, হিেযাল, ণগরণগণি।
গৃেপযাণলর প্যািরী যযারযা -- েযাঁস, মুরণগ, হগযারু, ছযাগল, হিিযা, 
শ্ঘযািযা, কযাকযারুেযা, মেনযা।
িন্য প্যািরী গৃেহস্র পযাহিপযাহি থযাহক, ণকন্তু শ্পযাষ মযাহন নযা 
— গন্হগযাকুল, িযাম, ইঁ্ ুর, ছুহঁেযা, মযাকিসযা, ণগরণগণি, িযাস্তু 
সযাপ।
ঘহরর কযাহছর প্যািরী – পশু, পযাণ�, করীিপরগে- সররীসৃপ, 
কুকুর, ণিিযাল, মেনযা, ণিেযা, েিুই, হমৌমযাণছ, ণপঁপহি, 
�ণিং, আরহিযালযা, প্জযাপণর, ণিকণিণক।
শ্মরু্ণ্ডরী প্যািরী ও অহমরু্ণ্ডরী প্যািরী – শ্মরু্ণ্ডরী প্যািরী 
— মযানুষ, েযারহপহে জরীিজন্তু, পযাণ�, ণকছু মযাছ (রুই, ইণলি 
ইর্যযাণ্)।
অহমরু্ণ্ডরী প্যািরী - ণেংণি, িযামুক, প্জযাপণর, হকঁহেযা। 
েযাণরহে যযাওেযা প্যািরী - শ্গযাসযাপ, মযাছরযাঙযা পযাণ�, সজযারু 
ইর্যযাণ্।

জরীি মিণেত্র¨ আর িযাস্তুরন্ত। ণনি্রিরীলরযা, হিঁহে থযাকযার অণিকযার, উপযুক্ত পণরহিি, 
�যা্্যিৃঙ্খল, উণদ্হ্র উপর প্যািরীরযা ণনি্রিরীল, এক প্যািরীর 
অপর অন্য প্যািরী ণনি্রিরীল, িযাস্তুরন্ত, পণরহিি রক্যা, হজি 
উপযা্যান, জরীি মিণেত্রথ্য, জরীিকুল, অণরণরক্ত শ্িযাগ, হিযাষি, 
িযারসযাম্য রক্যা, প্যাকৃণরক পণরহিি, সমুদ্ রহলর জরীি 
মিণেত্রথ্য, মযানুষ ি্যণরক্রমরী, অণরণরক্ত শ্িযাগ কহর, হলযাি, 
লযালসযাে শ্িযাহগ, জরীহির িযারসযাম্য রক্যা কহর।

পণরহিি ও
সম্প্

সম্পহ্র ক্রমণিকযাহির িযারযাঃ অররীর
শ্থহক সম্প্ ণিকযাহির আিণি িযারযা।  

গুেযা, গযাহছর ডযাল, কম জনসং�্যযা, জনসং�্যযা িৃণদ্ধ, 
িযাসস্যাহনর অিযাি, ডযাল পযারযার কুণির, মযাণির শ্্ওেযাহলর 
উপর পযারযার ছযাউণন, আগুন আণিষ্যার, হপযািযা মযাণির পযাত্র 
আণিষ্যার, িক্ত শ্পযািযা মযাণি �ন্, িষ্যাে িুহে শ্যর নযা, 
�হন্র উপর �ন্ লযাণগহে শ্্ওেযাল মরণর, কেলযা আণিষ্যার, 
কেলযা ও মযাণির সযােযাহয্য আিুণনক ইঁি মরণর, মযাণি শ্থহক 
ণসহমন্ট আণিষ্যার, ণসহমহন্টর ি্যযাপক ি্যিেযার, ছযা্ 
ণনম্যাহির নরুন শ্কৌিল, আিুণনক পযাকযা িযাণি, হ্যারযালযা 
ও শ্ররলযা িযাণি মরণর, িহুরল িযাণি ণনম্যাি, িহুরল িযাণির 
িের, ণনম্যাি ণিহল্পর নযানযান সম্প্ - িযাণল, হস্টযানণেপস্ , 
মযাহি্ল ইর্যযাণ্।

পযাণরিযাণরক সূহত্র পযাওেযা ্ক্রযা ও 
জ্ঞযান, নযান্দণনক শ্িযাি ও ণিল্পকযাজ 
এিং ণেণকৎসযা ণিজ্ঞযান।

পযাণরিযাণরক সূহত্র শ্ি�যা, ণেণকৎসযা, গযাছ শ্থহক ওষুি, 
পযারযার রস, করীহস কযাহজ লযাহগ, হিষজ ওষুি, আেুহি্্, 
পযাণরিযাণরক সূহত্র শ্ি�যা নযান্দণনক ণিল্প কযাজ - নকিযা করযা 
কযাঁথযা, মযাণির ণজণনসপত্র, আলপনযা, প্ণরমযা মরণর, হিযালযার 
কযাজ, পিণেত্র, কযাহঠর পুরুল, িযাঁহির কযাজ।
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 আণ্িযাসরীহ্র নযাে, গযান, িযাঁণি, মযা্ল, হঢযাল, উতিরিহগের 
শ্�যাল, মৃ্গে, হসরযার, রযানপুরযা, রিলযা।

শ্্ি স্বযািরীন েওেযার আহগ ও পহর 
জমে শ্নওেযা মনরীষরীরযা এিং নরুন 
সম্প্ গহি শ্রযালযাে রযাহ্র অি্যান।

স্বযািরীনরযার পূহি্র মনরীষরীরযা—রযাজযা রযামহমযােন রযাে, 
ণি্্যযাসযাগর, ণডহরযাণজও, িণঙ্কমেন্দ্র েহট্যাপযাি্যযাে, রিরীন্দ্রনযাথ 
ঠযাকুর, কযাজরী নজরুল ইসলযাম, জগ্রীিেন্দ্র িসু, প্�ুল্ 
েন্দ্র রযাে. সহর্যন িসু, প্িযান্ত মেলযানণিি, হমঘনযা্ সযােযা, 
ণনহিণ্রযা, হিগম শ্রযাণকেযা, ণিহিকযানন্দ, মেযাত্মযা গযান্রী, 
সুিযাষেন্দ্র িসু, িযাঘযাযররীন, মযাষ্টযার্যা, কু্ণ্রযাম িসু, িগৎ 
ণসং, প্রীণরলরযা ওেযাহদ্্যার, কল্পনযা ্ তি, মযারণগেনরী েযাজরযা। 
জহমেহছন পরযািরীন িযারহর ণকন্তু শ্্হির জন্য কযাজ 
কহরহছন স্বযািরীন িযারহর — জেরলযাল শ্নহেরু, আহম্ব্কর, 
রযািযাকৃষ্যাি, হমৌলযানযা আিুল কযালযাম আজযা্।
নরুন সম্প্ গহি শ্রযালযা — িযারহরর সংণিিযান, ণিক্ক 
ণ্িস, ণিশুণ্িস, অরি্য সপ্তযাে।

পণরহিি ও 
উৎপযা্ন

অ্ূর অররীর শ্থহক ির্মযান পয্ন্ত 
কৃণষহক্হত্র ণিণিন্ন পণরির্ন। 

মযাণির নরীহের জল, ণিউিহেহলর জল, ্ ূষি মুক্ত জল, শুদ্ধ 
জল - শ্গযারু, হমযাষ, স্যান িন্ পুকুহর, জলযািহে মলমূত্র 
র্যযাগ করযা যযাহি নযা, মলমূহত্রর কযাপি কযােযা িন্, িযাণির 
আিজ্নযা শ্�লযা িন্, পণলণথন শ্�লযা িন্, হিযািহনর উপযাে 
- জল ্ ূষি করযা েলহি নযা, পিযাণসেযাম পযারম্যযাগেযাহনি ণ্হর 
েহি জহল।

এলযাকযাণিণতিক েযাহষর রকমহ�র। উতির অঞ্চল – েযা, কমলযাহলিু,  �ুলকণপ, িযাঁিযা কণপ, 
শ্স্যােযাি ইর্যযাণ্।
ররযাই অঞ্চল - পযাি, গম, িযা্যাম।
ররযাইহের ঢযাহল - েযা, েযাহের স্বযা্, েযাহের গন্, আনযারস, 
কলযা, হরিমকরীি, রুঁর েযাষ।
গযাহগেে ি-বিরীপ – আলু, সরহষ �ুল, আমন িযান।
িি্মযান – রযাঢ় অঞ্চল - িযান, হপযাতি।

িযাংলযাে মৎসেযাষ ও লুপ্তপ্যাে শ্্ণি 
মযাছ।

নযালযা, ন্্মযা, পুকুর, �যাল, ণিল, নযানযান শ্্ণি মযাছ, 
কযালহিযাি, হমৌরলযা, মযাগুর, �লহস, �লুই, কই, পঁুণি, ে্যযাং, 
ণজওল, কযাঁিযা শ্িণি, করীিনযািক, রযাসযােণনক সযার প্হেযাগ, 
িযানহক্র, মযাছ িরযা ণনহষি, মযাছ িরযার প্ণক্রেযা, িি �যাণ্র 
জযাল, জযাহলর সুহরযা, িযাঁহির িলযা ণ্হে, মযাছ শ্ঘরযা, িযাহক্সর 
মহরযা ঘুণন, ণছপ ণ্হে মযাছ িরযা, কযাে্যা-হকৌিল।

পণরহিি ও 
িনিূণম

জরীিহিণেত্র¨ রক্যা এিং িহনর িূণমকযা। কযাঁকর মযাণি, িযাণল মযাণি, ণমণে মযাণি, নুণি, শুকহনযা মযাণি, 
এঁহিল মযাণি, কযা্যা, হিহল মযাণি শ্্যােযাঁি মযাণি, ্ুণি পযারযা 
একণি কুণি, সূহয্র রযাপ, িযাঁওি, েযাপযারযা, ঢযালু জণম, 
শ্্যাহরর জল, হনযাংরযা জল, ঝরনযার জল, ণিউিহলর জল, 
িৃণষ্টর জল জণমহে রযা�যা, িি জলযা, িূণমরক্যা, পণলণথহনর 
কুণে, অ্যযালুণমণনেযাহমর কুণে, হপহনর ণরণ�ল, 
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 ণ�ল্টযার শ্পপযার, েুঁইহে পিযা, িূণমক্ে, িূণমকম্প, 
রযাসযােণনক প্ণক্রেযাে উৎপযা্ন, হিযািন, ্ূষি মুক্ত জল, 
শ্কঁহেযা, সযাপ, ি্যযাঙ, ইঁ্ুর ণ্রেংহিল, িযামুক, হমৌমযাণছ, মিু, 
শ্মৌেযাক, ণিকণিণক, ণগরণগণি, গন্হগযাকুল, হিযাল মযাছ, ল্যযািযা 
মযাছ, ে্যযাং মযাছ, হমরু্ণ্ডেরীন প্যািরী, িযাঘ, েযাণর ব্রযাহ্রী িযাক, 
কুহল�যাঁিযা, হেহলঞ্চযা, হঢঁণকিযাক, হমযােযা, কলযা।

িনিূণম ধ্ংস েহচ্ছ। গযাছ- সুন্দররী, গরযান, হেঁরযাল গযাছ, ণিশু, গযামযার, মিলযার 
গযাছ।
িি গযাছ - নযারহকল, রযাল, িযাল, িি, অশ্ত্, আম, জযাম।
কযাঠুণরেযা, অহিি প্হিি, অরি্যসম্প্ ধ্ংস।

পণরহিি ও 
আকযাি

সূয্গ্েি ও েন্দ্রগ্েি ণনহে সমযাহজ 
প্েণলর সংস্যার ও অহিজ্ঞযাণনক 
্ৃণষ্টিগেরীর ণিরুহদ্ধ মহনযািযাি মরণর। 

সূয্গ্েি, পূি্গ্েি, �ন্গ্যাস, সূয্, পৃণথিরী, েন্দ্র, মযাঝ�যাহন, 
অণরহিগুণন রণমি, ক্ণরকর, ণিহিষ েিমযা, েন্দ্রগ্েি, 
পূণি্মযা, পৃণথিরীর ছযােযা, ণনহজর কক্পহথ শ্ঘযারযা, ছযােযা, 
উপছযােযা।  
অহিজ্ঞযাণনক িযা শ্পৌরযাণিক গল্প, সমুদ্মন্ন, অমৃর পযান, 
লুণকহে রযাহু, হকরুর আসযা, অমৃর পযাহনর সমে সূয্ িযা 
েন্দ্র শ্্�হর পযাে, ণিষু্ েক্র, রযাহু, হকরুর গলযা কযািযা পহি, 
কু্রদ্ধ েে, আজরীিন সূয্ েন্দ্রহক গ্যাস করহর যযাে।
সূয্ ণিশ্ সৃণষ্টেহক্রর মূল িণক্ত, সূয্ছযািযা শ্য এই সৃণষ্ট 
ধ্ংস, সূহয্র আেু, ক্রহম ক্রহম অন্কযার েহে আসযা, উণদ্্ 
জগৎ সিুজত্ব েযারযাহনযা, সযারযা পৃণথিরীহর ির� জহম যযাওেযা। 

সূয্ শ্য এই সৃণষ্টেহক্রর মূল িণক্ত 
এিং সূয্ ছযািযা শ্য এই সৃণষ্ট ধ্ংস 
েহে যযাহি শ্সই িযারিযাহক যুণক্তপূি্িযাহি 
স্যাপন করযা, সূহয্র শ্য একণ্ন শ্িষ 
আহছ রযা উপলণধি করযাহনযা, জরীিজগৎ 
এমনণক িূপৃহষ্র নরীহে মরণর েওেযা 
জল, কেলযা, হপহট্যাণলেযাম মহরযা 
নযানযান প্যাথ্হক শ্িষ কহর শ্্ওেযা 
ণক উণের, রযা ণনহেও প্নে রুলহর 
শ্্ওেযা। 

সূয্, আহলযা, পৃণথিরী, প্ণর আি ণমণনি, সূয্ শ্থহক আহস 
রযাপ, গযাহছর �যা্্য মরণরহর লযাহগ রযাপ, জরীি জগহররও 
জন্য সূয্, সযাহলযাকসংহলিষ, কযাঠ শ্পযািযাহল রযাপ েে, কেলযা 
শ্পযািযাহল রযাপ েে, জল গরহম রযাপ েে, সি রযাহপর মূল 
সূয্, সূয্ নযা থযাকহল পৃণথিরী ধ্ংস, গযাছ রযার সিুজত্ব 
েযারযাহি, অণক্সহজহনর অিযাি েহি, মযানুষ িযাঁেহি নযা, 
িন্যপ্যািরীরযাও শ্িষ েহে যযাহি।

মেযাকযাহির রেস্যহক ণনহজর শ্েযাহ� 
ণঠক কহর শ্্�যাহনযার আহেযাজন এিং 
রযা শ্থহক নযানযান প্হনের মি্য ণ্হে 
এই অজযানযা রেহস্যর প্ণর ণিক্যাথ্রীহক 
অনুসণন্ৎসু কহর শ্রযালযা।

মেযাকযাি, মেযাণিশ্, রেস্য, আহলযা, আঁিযার, নক্ত্র, রযারযা, 
্ূরিরীন, নক্হত্রর জমে মৃরু্য, িৃেস্পণর, িূমহকরু, উল্যা, 
ির� জমযা, মেযাকযাি ণিজ্ঞযানরী, গহিষিযা, সপ্তণষ্মণ্ডল, 
শু্যহমকযার শ্লণড, ধ্রুিরযারযা, কযালপুরুষ, লুধিক, শুকরযারযা, 
সন্্যযারযারযা, আকযািগগেযা।
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পণরণিষ্ট (�) 
পযাঠণিণতিক মূল িযাি/উপিযািমূল িযাি ও সযামহথ্্যর ণিকযাি

পযারযািযােযার
পযাহঠর নযাম উপিযািমূল মনণরক মূল্যহিযাি ও নযানযান সযামহথ্্যর ণিকযাি

িুহনযা েযাঁস শ্্হির জন্য আত্মর্যযাগ ও শ্্হির 
জওেযানহ্র কথযা

িৃেতির স্বযাহথ্র কযারহি যযারযা কু্দ্ স্বযাথ্ র্যযাগ কহরন রযাহ্র 
প্ণর রেদ্ধযাহিযাি ও উপলণধি।

ণনহজর গ্যাম, িযাণি, পযািযা ণনহে মযানুহষর 
িযালিযাসযা, আন্তণরকরযা ও শ্গৌরিহিযাি 
এিং রযার উন্নণরহর স্বযাথ্র্যযাগ, ণিণিন্ন 
জনমু�রী কযাহজ অংিগ্েি এিং এহক 
অপহরর প্ণর সেমণম্রযা। 

ণনহজর সমযাহজর িযা এলযাকযার প্ণর গি্হিযাি ও জনহসিযার 
মহনযািযাি ণনম্যাি করযা।

এহরযােযা মুন্যার 
কযাণেণন

িনজরীিরী মযানুহষর অরি্য সংরক্ি ও 
পশুপযালন। 

অরি্যিূণম শ্য সম্প্ এিং রযা রক্যা করযা শ্য সিযার কর্ি্য 
এণনহে সহেরনরযা িৃণদ্ধ এিং িনজরীিরী মযানুষহ্র 
জরীিনযযাত্রযার প্ণর রেদ্ধযাহিযাি উপলণধি করযা। 

আণ্িযাসরী সমযাহজর শ্লযাককথযা ও 
শ্লযাকণিল্প। 

শ্লযাকজ সংসৃ্ণর এিং আণ্িযাসরী সমযাহজর গযান, হলযাককথযা 
ও শ্লযাকণিহল্পর প্ণর ণিশুহ্র রেদ্ধযাহিযাি গহি শ্রযালযা।  

সি ণিশুর জন্য েযাই ণিক্যা, ণিহিষর 
রযাহ্র জরীিহনর প্যাসণগেক ণিক্যা ও 
ণি্্যযালহের িযাইহরর ণিক্যা।

ণিক্যার প্হেযাজনরীেরযার প্ণর স্বচ্ছ িযারিযা, সমযাহজর 
সিযাইহক ণিক্যার ্ুেযাহর ণনহে যযাওেযার জন্য সযামযাণজক 
কযাহজ উবুিদ্ধ েওেযার মহনযািযাি। 

পযােযাণিেযা িষ্যার 
সুহর

উতিরিহগের শ্লযাকগযান, হলযাককথযা ও 
শ্লযাকসংসৃ্ণরর মযাি্যহম জনহগযাষ্রীর 
জরীিনহিযাি ও প্কৃণর ণনি্র সরল 
জরীিনযযাত্রযা ও ঐক্যিদ্ধ সমযাজ শ্েরনযা।

শ্লযাকসংসৃ্ণরর প্ণর রেদ্ধযাহিযাি এিং মযানুহষর সরল 
জরীিনযযাত্রযা ও ঐক্যিদ্ধ সমযাহজর প্ণর আকষ্িহিযাি।      

উতিরিহগের শ্লযাকগল্প ও শ্লযাককথযাে 
নযানযান শ্লৌণকক ণিশ্যাস ও মূল্যহিযাি, 
যযা মিিি শ্থহকই একজন মযানুহষর 
সযামযাণজক শ্েরনযা, পণরহিি শ্েরনযা 
এিং ি্যণক্তগর ণিেযারহিযাি গহি 
শ্রযাহল। 

শ্লযাকসংসৃ্ণর ণনহে মযানুহষর সযামযাণজক শ্েরনযা পণরহিি 
শ্েরনযা ও ি্যণক্তগর ণিেযারহিযাি গহি শ্রযালযা।  

মিু আনহর
িযাহঘর মুহ�

‘মউণল’হ্র ণিপজ্জনক জরীণিকযার মহরযা 
অন্যযান্য জরীণিকযার পণরেে এিং এই 
িরহনর ঝুঁণকপূি্ সযামযাণজক কযাহজর 
প্ণর ণিশুহ্র রেদ্ধযাহিযাি। 

ঝুঁণকপূি্ সযামযাণজক কযাহজর প্ণর রেদ্ধযাহিযাি গহি শ্রযালযা।   

শ্মৌমযাণছহ্র সমযাজি্যিস্যাে িৃঙ্খলযা ও 
ঐক্যহিযাি। 

সযামযাণজক িৃঙ্খলযা ও ঐক্যহিযাহির প্ণর ণিশুর আকষ্ি।  
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িনজরীিরী মযানুষ, িি্যপ্যািরী ও অরহি্যর 
সেজ সেযািস্যান। প্যাকৃণরক মিণেত্রথ্য 
ও িযারসযাম্য রক্যা ণনহে স্থ্ক 
মহনযািযাি।

প্কৃণর ও পণরহিহির মহি্য শ্য িযারসযাম্য আহছ রযা যুণক্ত 
ণ্হে শ্িযাঝযা ও রযার প্ণর স্বযািযাণিক রেদ্ধযাহিযাি।  

মযাষ্টযার্যা শ্সকযাহলর শ্্িহপ্ম ও স্বযাথ্র্যযাগ 
সম্পহক্ ণিশুহ্র মহি্য রেদ্ধযাহিযাি ও 
সেমণম্রযা গহি শ্রযালযা। 

শ্্িহপ্ম ও স্বযাথ্র্যযাহগর প্ণর ণিশুর মহনযািযাি মরণর 
করযা।   

একযাহলর শ্্িহপ্ম ও স্বযাথ্র্যযাহগর 
স্বরূপ শ্কমন েওেযা উণের রযা ণনহে 
িযারিযা। 

সমযাজহসিযার মযানণসকরযা গহি শ্রযালযা।  

ণিশুহ্র ি্যণক্তগর আ্ি্হিযাি ও 
মযানুষ েওেযার সংকল্প গ্েহি নযানযান 
কম্সূণে।

আ্ি্ মযানুষ েওেযার অনুহপ্রিযাে উবুিদ্ধ েওেযা। 

রযালনিমরী শ্সকযাহলর ্যাণরদ্থ্য ও একযাহলর 
্যাণরহদ্থ্যর রুলনযা-্যাণরহদ্থ্যর স্বরূপ 
সম্পহক্ সম্যক িযারিযা এিং ্ণরদ্ 
জনসযািযারহির প্ণর সেমম্রীরযা গহি 
শ্রযালযা। 

্ণরদ্ জনসযািযারহির প্ণর সেমণম্রযা গহি শ্রযালযা।  

িযাংলযার ব্রর ও পযাণরিযাণরক উৎসহির 
আসল স্বরূপ েল সযামযাণজক ঐক্য, 
ভ্রযারৃত্ব ও পযারস্পণরক সেহযযাণগরযার 
েে্যা। 

পযাণরিযাণরক উৎসহির মযাি্যহম সযামযাণজক ঐক্য ও 
ভ্রযারৃত্বহিযাহির উপলণধি।

এযুহগ পযাণরিযাণরক উৎসি অনুষ্যাহন 
মিষম্যিম্রী মহনযািযাহির প্কযাি ণনহে 
ণিশুহ্র িযাল-মন্দ, উণের-অনুণেহরর 
শ্িযাি গহি শ্রযালযা।

সমযাহজর মিষম্যিম্রী আেরহির ণিরুহদ্ধ ণিেযারহিযাি গহি 
শ্রযালযা।  

আকযাহির ্ুই
িনু্

ণিশুহ্র মহি্য িনু্ত্ব মজযা্যার 
প্ণরহযযাণগরযা এিং ণনহজহ্র মহি্য 
পযারস্পণরক সেহযযাণগরযার মযাি্যহম 
সেজ আনন্দ শ্িযাগ।

িনু্ত্ব ও সেজ আনন্দ শ্িযাহগর প্ণর ণিশুর আকষ্ি 
িযাণিহে শ্রযালযা। 

এহক অপহরর মহি্য লিযাই লযাণগহে রযা 
শ্থহক মজযা পযাওেযার মহরযা েরীন 
মযানণসকরযার ণিরুহদ্ধ ণিশুহক সহেরন 
কহর শ্রযালযা। 

ণেংসযা ও ঈষ্যার ণিরুহদ্ধ মহনযািযাি মরণর করযা। অন্যহক 
ণিপহ্ শ্�হল িযা আঘযার কহর ণনহজ মজযা পযাওেযার েরীন 
মযানণসকরযার ণিরুহদ্ধ মহনযািযাি মরণর করযা। 
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পণরণিষ্ট (�) 
পযাঠণিণতিক মূল িযাি/উপিযািমূল িযাি ও সযামহথ্্যর ণিকযাি

আমযাহ্র পণরহিি
পযাহঠর নযাম উপিযািমূল মনণরক মূল্যহিযাি ও নযানযান সযামহথ্্যর ণিকযাি

শ্িৌর পণরহিি মযাণি - প্কযার ও মিণিষ্ট্য - মযাণির যত্ন 
ও পুণষ্ট, হজি ও অহজি প্যাথ্ – মযাণি 
মযা, �যা্্য শ্যযাগযান শ্্ে - িূণমক্ে ও 
রযার শ্রযাি করযার উপযাে। 

যুণক্ত, ণিেযারহিযাি ণনম্যাি ও মযাণির ্ূষি ও িূণমক্হের 
ণিরুহদ্ধ মহনযািযাি মরণর করযা।  

জল শ্থহক জলযািে। যুণক্ত, ণিেযারহিযাি ণনম্যাি ও ণমণষ্ট জল ও জলযািহের গুরুত্ব 
উপলণধি করযা। জল অপেহের ণিরুহদ্ধ মহনযািযাি মরণর 
করযা। 

উণদ্্ জগৎ - িযাণির কযাহছর উণদ্্ 
- শ্েনযা গযাহছর আেযার-আেরি, েযাণরহে 
যযাওেযা উণদ্্।

পণরহিি ও উণদ্্ জগহরর প্ণর মমত্বহিযাি এিং েযাণরহে 
যযাওেযা উণদ্হ্র গুরুত্ব অনুিি করযা। 

প্যািরীজগৎ-িন্যপ্যািরী ও গৃেপযাণলর
প্যািরী।

পণরহিি রক্যাে প্যািরী জগহরর িূণমকযা উপলণধি করযা এিং 
েযাণরহে যযাওেযা প্যািরীহ্র গুরুত্ব অনুিি করযা। 

জরীি মিণেত্রথ্য আর িযাস্তুরন্ত। পণরহিহির মহি্য সিযারই শ্িঁহে থযাকযার অণিকযার আহছ 
এিং রযাহ্র প্র্যহকর ণনজস্ব শ্কৌিল আহছ- এই ি্যিস্যার 
প্ণর সেনিরীলরযা ও মমত্বহিযাি অনুিি করযা। 

পণরহিি ও
সম্প্

সম্পহ্র ক্রমণিকযাহির িযারযাঃ অররীর 
শ্থহক সম্প্ ণিকযাহির আিণি িযারযা।

অররীর শ্থহক ির্মযান কযাল পয্ন্ত সম্পহ্র ণিকযাহির 
িযারযা িুহঝ মযানুহষর অি্যাহনর প্ণর রেদ্ধযাহিযাি করযা এিং 
শ্কযানও ণজণনসই শ্য রযারযারযাণর ঘহি যযােণন রযার প্ণর 
ণিেযারহিযাি গহি শ্রযালযা।  

পযাণরিযাণরক সূহত্র পযাওেযা ্ক্রযা ও 
জ্ঞযান, নযান্দণনক শ্িযাি ও ণিল্পকযাজ এিং 
ণেণকৎসযা ণিজ্ঞযান। 

প্থযাগর ণিক্যার িযাইহর শ্য পযাণরিযাণরক ্ক্রযা রহেহছ 
রযার প্ণর রেদ্ধযাহিযাি জযাগ্র করযা এিং রযাহক ঘৃিযা নযা 
করযা। 

শ্্ি স্বযািরীন েওেযার আহগ ও পহর জমে 
শ্নওেযা মনরীষরীরযা এিং নরুন সম্প্ 
গহি শ্রযালযাে রযাহ্র অি্যান।

এইসি মনরীষরীহ্র প্ণর ময্যা্যা ও সম্যানহিযাি গহি শ্রযালযা 
এিং রযাঁহ্র অি্যানহক স্বরীকৃণর শ্্ওেযা। 

পণরহিি ও
উৎপযা্ন

অ্ূর অররীর শ্থহক ির্মযান পয্ন্ত 
কৃণষহক্হত্র ণিণিন্ন পণরির্ন।
 

পণরির্হনর অররীর িণিষ্যৎ ণনহে শ্িযাি মরণর করযা। সি 
পণরির্নই শ্য শুি রযা নে, রযা কৃণষহক্হত্র ির্মযান 
প্যুণক্তর ি্যিেযাহরর মযাি্যহম ণিশুহক উপলণধি করযাহনযা।  

এলযাকযাণিণতিক েযাহষর রকমহ�র। কৃণষ ও েযাহষর মযানণেত্র ণনম্যাহির মযাি্যহম �সল উৎপযা্হনর 
যুণক্তণনি্র প্ণক্রেযা সম্পহক্ িযারিযা লযাি। 
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িযাংলযাে মৎসেযাষ ও লুপ্তপ্যাে শ্্ণি 
মযাছ।

মযানুহষর নযানযান উদ্যািনরী ক্মরযার প্ণর রেদ্ধযাহিযাি এিং 
লুপ্তপ্যাে সম্প্ শ্যমন শ্্ণি মযাহছর প্ণর মমত্বহিযাি মরণর 
করযা। 

পণরহিি ও
িনিূণম

জরীিহিণেত্রথ্য রক্যা এিং িহনর িূণমকযা। গযাছ ও অরহি্যর মহি্য সিযাইহক ণনহে শ্িঁহে থযাকযার শ্য 
গুি রহেহছ রযা উপলণধি করযা। 

িনিূণম ধ্ংস েহচ্ছ। পণরহিি ধ্ংস করযা ও িন্যপ্যািরী ের্যযা করযার ণিরুহদ্ধ 
ণিশুহ্র মহনযািযাি ্ৃঢ় কহর শ্রযালযা।

পণরহিি ও 
আকযাি

সূয্গ্েি ও েন্দ্রগ্েি ণনহে সমযাহজ 
প্েণলর সংস্যার ও অহিজ্ঞযাণনক 
্ৃণষ্টিগেরীর ণিরুহদ্ধ মহনযািযাি মরণর। 

কুসংস্যাহরর ণিরুহদ্ধ মহনযািযাি মরণর করযা এিং যুণক্তিরীল 
মযানণসকরযা মরণরহর শ্জযার শ্্ওেযা।

সূয্ শ্য এই সৃণষ্টেহক্রর মূল িণক্ত এিং 
সূয্ ছযািযা শ্য এই সৃণষ্ট ধ্ংস েহে যযাহি 
শ্সই িযারিযাহক যুণক্তপূি্িযাহি স্যাপন 
করযা, সূহয্র শ্য একণ্ন শ্িষ আহছ 
রযা উপলণধি করযাহনযা, জরীিজগৎ 
এমনণক িূপৃহষ্র নরীহে মরণর েওেযা 
জল, কেলযা, হপহট্যাণলেযাম মহরযা নযানযান 
প্যাথ্হক শ্িষ কহর শ্্ওেযা ণক উণের, 
রযা ণনহেও প্নে রুলহর শ্্ওেযা। 

িণক্তর আিযার শ্য সূয্ রযা উপলণধি করযা এিং সূহয্র 
কযারহি গহি ওঠযা �ণনজ সম্প্ উহতিযালহনর  

মেযাকযাহির রেস্যহক ণনহজর শ্েযাহ� 
ণঠক কহর শ্্�যাহনযার আহেযাজন এিং 
রযা শ্থহক নযানযান প্হনের মি্য ণ্হে এই 
অজযানযা রেহস্যর প্ণর ণিক্যাথ্রীহক 
অনুসণন্ৎসু কহর শ্রযালযা।

অজযানযা রেহস্যর প্ণর ণিশুহক অনুসণন্ৎসু কহর শ্রযালযা।
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পণরণিষ্ট (গ) 
পযাঠণিণতিক কৃর্যযাণল সমূে

পযারযািযােযার
পযাহঠর নযাম উপিযািমূল িযা আহলযাে্য ণিষেিস্তু কৃর্যযাণল

িুহনযা েযাঁস শ্্হির জন্য আত্মর্যযাগ ও শ্্হির 
জওেযানহ্র কথযা

১) িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণল
ণিক্যাথ্রীহ্র মহি্য সেমণম্রযার শ্িযাি গহি শ্রযালযার জন্য 
প্থমর ছযাত্রছযাত্ররীহ্র আহিপযাহির পযািযাে, পণরিযাহর শ্কউ 
ণিপহ্ পিহল সকহল ণমহল করীিযাহি সেহযযাণগরযার েযার 
িযাণিহে শ্্ে, করীিযাহি রযাহক এিং রযার পণরিযারহক আিযার 
উহঠ ্ যাঁিযাহর সযােযায্য কহর- এই ণিষে রথ্য সংগ্ে করহি 
এিং শ্রেণিকহক্ ণ�হর রহথ্যর আ্যানপ্্যান করহি।
২) সৃজনমূলক কযাজ 
শুিু শ্্ি রক্যার শ্ক্হত্র জওেযানহ্র িূণমকযা নে, হয 
শ্কযানও সংকহি শ্য সমতি মযানুষ ও কম্রী ণনহজহ্র প্যাি 
ণিপন্ন কহরও শ্্হির মযানুষহক িযাঁেযাহর সহেষ্ট েে, রযাহ্র 
প্ণর ণিশুহ্র মমত্বহিযাি গহি রুলহর ণিণিন্ন প্কযার 
কৃর্যযাণল গ্েি করযা যযাে।
৩) ছিযা মরণর ও ছিযা িলযা 
ছযাত্রছযাত্ররীহ্র ণনহে ছিযা ণনম্যাহির ি্যিস্যা করহর েহি। 
৪) শ্সনযািযাণেনরীহ্র করীণর্ িযা শ্্হির জন্য আত্মর্যযাহগর 
কথযা ণনহে শ্ছযািহ্র ছণি ও গহল্পর িই সংগ্ে করযা এিং 
সিযাই ণমহল রযা পিযা।
৫) ্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণল   
জরীিহনর ঝুণক ণনহে উইং কমযান্যার অণিনন্দহনর পযাণকতিযান 
ঢুহক পিযা এিং রযারযা িরযা পহি যযাওেযার ঘিনযা ইউণিউি 
শ্থহক ডযাউনহলযাড কহর শ্নওেযা শ্যহর পযাহর। 

ণনহজর গ্যাম, িযাণি, পযািযা ণনহে মযানুহষর 
িযালিযাসযা, আন্তণরকরযা ও শ্গৌরিহিযাি 
এিং রযার উন্নণরহর স্বযাথ্র্যযাগ, ণিণিন্ন 
জনমু�রী কযাহজ অংিগ্েি এিং এহক 
অপহরর প্ণর সেমণম্রযা।

১) িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণল 
িযাণির, পযািযার িযা অঞ্চহলর শ্কযানও অিসরপ্যাপ্ত মসণনক, 
আপৎকযালরীন কযাহজর সহগে যুক্ত ি্যণক্তগি, হকযানও মেযামযাররী, 
িন্যযা, ঝি, িূণমকহম্প সযােযায্য কহরহছ এমন মযানুষ অথিযা 
শ্কযানও স্বযািরীনরযা সংগ্যামরীর সযাহথ ছযাত্রছযাত্ররীরযা সযাক্যাৎ 
করহি এিং রযাহ্র ি্যণক্তগর অণিজ্ঞরযার কযাণেনরী শুনহি।
২) সৃজনমূলক কযাজ   
ণিক্ক-ণিণক্কযারযা ণিক্যাথ্রীহ্র মহি্য ণিণিন্ন েণরত্র িন্টন 
কহর শ্্হিন এিং রযাহ্র অণিনে করহর শ্্হিন।
৩) ্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণলঃ   
ণিক্ক-ণিণক্কযা একণি ্ৃি্য-রেযাি্য ক্রীপ মরণর করহিন
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শ্য�যাহন শ্কযানও ি্যণক্ত িযা সংগঠন সমযাহজর জন্য গঠনমূলক 
কযাজ কহরহছন।   

এহরযােযা মুন্যার 
কযাণেণন

িনজরীিরী মযানুহষর অরি্য সংরক্ি ও 
পশুপযালন। 

১) িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণল     
ণি্্যযালহের আহিপযাহি যণ্ শ্কযানও আণ্িযাসরী এলযাকযা 
অথিযা িনজরীিরী মযানুহষর িযাস শ্থহক থযাহক রযােহল রযাহ্র 
কযাহছ ণগহে এণিষহে রযাহ্র মরযামর গ্েি করযা শ্যহর 
পযাহর। 
২) সৃজনমূলক কযাজঃ   
আণ্িযাসরী সমযাহজ অরি্য সংরক্হির একিযা ররীণর এিং 
সংসৃ্ণর আহছ। হ্িরযা জ্ঞযাহন ওরযা জগেলহক রক্যা কহর। 
অহেরুক রযাহক ধ্ংস কহর নযা। ওরযা শ্ছযাি গযাহছর িন 
শ্কহি িসর গহি ণঠকই, ণকন্তু জগেলহক নষ্ট কহর নযা। 
এই কযারহিই ও�যান শ্থহক ওরযা কু্িযা শ্মিযািযার ও 
জরীিনিযারন করিযার রস্ পযাে। এই ণিষে ণনহে একিযা 
ণিরক্ সিযা করযা যযাে।
ণিষেঃ ‘আণ্িযাসরী সম্প্র্যাে িনজগেল শ্কহি শ্িষ কহর 
শ্্ে’।
৩) নযািকঃ জগেল আমযার মযা 
[জগেল শ্থহক মযানুষ ও পশুপযাণ�রযা কর রকহমর সযােযায্য 
পযাে রযা ণনহে এই নযািক, ণিষেিস্তুণি িুণঝহে ণ্হে সংলযাপ 
অহনক শ্িণি িযািযাহনযা যযাে। রিু ণকছু সংলযাপ কহর শ্্ওেযা 
েল]
৪) ্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণলঃ   
অরি্য য�ন মযানুহষর িযাঁেযার অিলম্বন েহে ওহঠ র�ন 
রযাহক িযাঁেযািযার ্ যাণেত্বও মযানুষ রুহল শ্নে। অরি্য সংরক্হি 
রযাজস্যাহনর আণ্িযাসরী ণিিনেহ্র িূণমকযা ইউণিউি শ্থহক 
ণনহে শ্্�যাহনযা শ্যহর পযাহর। পণচিমিহগের জগেহল ণিণিন্ন 
গ্যাহমর মযানুহষর পযাশুপযালন ও সযামগ্রী সংগ্হের ছণি 
ডযাউনহলযাড কহর শ্্�যাহনযা শ্যহর পযাহর। পশুপযালন শ্থহক 
করীিযাহি মযানুষ রযার শ্িঁহে থযাকযার রস্ শ্জযাগযাি কহর রযা 
ণিশুহ্র সহগে আহলযােনযা করযা শ্যহর পযাহর।

আণ্িযাসরী সমযাহজর শ্লযাককথযা ও
শ্লযাকণিল্প।

১) িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণল  
আণ্িযাসরী সংসৃ্ণর, হলযাকসংসৃ্ণরর প্ণর রেদ্ধযাহিযাি এিং 
শ্গৌরিহিযাি গহি শ্রযালযার জন্য কহেকণি কৃর্যযাণল শ্নওেযা 
শ্যহর পযাহর। যণ্ ণি্্যযালহের িযাণক ছযাত্রছযাত্ররীরযা ওহ্র 
নযাে, গযান, গল্প-কযাণেনরী ণনহে েে্যা কহর রযা েহল ণি্্যযালহে 
আণ্িযাসরী ছযাত্রছযাত্ররীহ্রও ণনহজহ্র সংসৃ্ণরর প্ণর রেদ্ধযা 
ও শ্গৌরিহিযাি গহি উঠহি। হসই সহগে অনযাণ্িযাসরী 
ণিশুরযাও আণ্িযাসরী সংসৃ্ণরর প্ণর রেদ্ধযািরীল েহে উঠহি।
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 ২) সৃজনমূলক কযাজ 
ছণি আঁকযা- আণ্িযাসরী সম্প্র্যাহের মহি্য শ্য িরহনর ছণি 
আঁকযার ররীণর েযালু রহেহছ, রযার নমুনযা নরীহে এহস 
ণিক্যাথ্রীহ্রহক রযা  আঁকহর শ্্ওেযা শ্যহর পযাহর। ওই 
অঙ্কনহক অনুকরি কহর ণিশুরযাও নরুন নরুন প্যযািযান্ 
মরণর করহর শ্েষ্টযা করহি।
৩) এলযাকযাে আণ্িযাসরী নৃহর্যর অনুষ্যান করযা শ্যহর পযাহর। 
প্হেযাজহন আণ্িযাসরী সম্প্র্যাহের মযানুষজনহক ণি্্যযালহে 
শ্ডহক এহন ওই নৃর্য এিং গযাহনর অনুষ্যান করযা যযাে।
৪) এই ণিষহে ণিশুপযাঠ্য সংগ্ে করযা এিং শ্সগুণল ্হল 
পিহর শ্্ওেযা এিং আহলযােনযা করহর শ্্ওেযা �ুি জরুণর। 
শ্রেণিকহক্ িযা ণি্্যযালহে এমন শ্কযানও গ্ন্যাগযার মরণর 
করহর পযারহল িযাল েে। ণিশুরযা সপ্তযাহে ্ু-একিযা 
ণপণরেহড সংণলিষ্ট ণিষহের ণিণিন্ন িই শ্্�হি, পিহি িযা 
পহি শ্িযানযাহি িনু্হ্র। প্হেযাজহন শ্কযানও শ্কযানও ণিশু 
ওই িইগুণল িযাণিহর পিযার জন্যও ণনহে শ্যহর পযাহর।   
৫) ্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণল
আমযাহ্র রযাহজ্যর পুরুণলেযা, িযাঁকুিযা, জলপযাইগুণি, 
্যাণজ্ণলং শ্জলযার নযানযা আণ্িযাসরীহ্র মহি্য ছণিহে রহেহছ 
নযানযা শ্লযাককথযা। ইউণিউহি রযার নযানযা ণন্ি্ন রহেহছ। 
িযা্ুগযানহক ণঘহর রহেহছ শ্লযাককথযা। এরকম আরও নযানযা 
শ্লযাককথযা। ণিশুহ্র রযা শ্্�যাহনযা শ্যহর পযাহর। এলযাকযার 
শ্কযানও িেস্ মযানুহষর কযাছ শ্থহক এলযাকযার শ্লযাকগল্প 
শ্রকড্ কহর আনযা শ্যহর পযাহর। হসগুণল ণ্হে নরুন 
্ৃি্য-রেযাি্য ক্রীপ মরণর করহর পযাহরন।  

সি ণিশুর জন্য েযাই ণিক্যা, ণিহিষর 
রযাহ্র জরীিহনর প্যাসণগেক ণিক্যা ও 
ণি্্যযালহের িযাইহরর ণিক্যা।

১) িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণল   
‘সি ণিশুর জন্য ণিক্যা েযাই’– এই িযারিযাণি শ্িযাঝযাহর 
ণিণিন্ন কৃর্যযাণল গ্েি করযা যযাে।   
ণিক্যার গুরুত্ব শ্িযাঝযািযার জন্য প্থমর একণি সহেরনরযা 
র ্যযাণল করযা শ্যহর পযাহর। ছযাত্রছযাত্ররীহ্র ণনহজহ্র েযাহর 
মরণর শ্ছযাি িি প্্যযাকযাড্-হ�সু্টন ণনহে ছযাত্রছযাত্ররী ও ণিক্ক-
ণিণক্কযারযা ণমহল গ্যাম প্্ণক্ি করহর পযাহর। মযাইহক 
শ্্যাগযান (সহেরনরযা ণিষেক) ণ্হর ণ্হর ণমণছল কহর 
শ্গযািযা গ্যাহম ঘুরহর পযাহর। ২) একণি সমরীক্যা করযাও শ্যহর 
পযাহর। ছযাত্রছযাত্ররীরযা েযার-পযাঁেণি ্হল িযাগ েহে সমরীক্যাপত্র 
ণনহে গ্যাহমর িযাণি িযাণি ণগহে রথ্য সংগ্ে করহি। পহর 
সংগৃেরীর রহথ্যর ণিণতিহর ণিক্ক-ণিণক্কযার সহগে িহস 
ণরহপযাি্ মরণর করহি। ণিিরি শ্থহক শ্সই গ্যাহমর ণিক্যার 
েযার, ণিক্যার শ্ক্হত্র সুণিিযা অসুণিিযা ইর্যযাণ্ ণিষে উহঠ 
আসহি। পহর ণিক্যার েযার িযািযাহনযার জন্য এিং অসুণিিযা
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্ূর করযার জন্য ণি্্যযালে শ্থহক ণিণিন্ন প্কল্প শ্নওেযা 
শ্যহর পযাহর। 
৩) সৃজনমূলক কযাজ 
শ্্যাগযান ও প্্যযাকযাড্ মরণরঃ ণিক্যার প্সযাহরর জন্য সহেরনরযা 
গিহর ণিশুরযা শ্রেণিকহক্ নযানযান শ্্যাগযান মরণর করহর 
পযাহর এিং রং-রুণল ণ্হে শ্পযাষ্টযার িযানযাহর পযাহর। 
শ্্যাগযানগুণল যযাহর ছিযার মরন শ্িযানযাে রযারজন্য 
ণিশুহ্রহক অন্তণমহলর িব্দ শ্যযাগযান ণ্হর েহি। যযাহর 
রযাহ্রহক ণ্হেই শ্্যাগযান মরণর করযাহনযা যযাে। 
৪) ণিষেণি ণনহে একণি নযাণিকযা উপস্যাপন করযা যযাে। 
নযাণিকযাঃ ণিক্যার আহলযা
৫) এই ণিষহে ণিশুপযাঠ্য সংগ্ে করযা ও শ্সগুণল ্হল 
পিহর শ্্ওেযা এিং আহলযােনযা করহর শ্্ওেযা �ুিই 
জরুণর। হরেণিকহক্ িযা ণি্্যযালহে এমন শ্কযানও গ্ন্যাগযার 
মরণর করহর পযারহল িযাল েে। ণিশুরযা সপ্তযাহে ্ু-একিযা 
ণপণরেহড সংণলিষ্ট ণিষহের ণিণিন্ন িই শ্্�হি, পিহি িযা 
িনু্হ্র পহি শ্িযানযাহি। প্হেযাজহন শ্কযানও শ্কযানও ণিশু 
ওই িইগুণল িযাণিহর পিযার জন্যও ণনহে শ্যহর পযাহর।
৬) ্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণল  
সমযাহজ অণিক্যার জন্য রহেহছ নযানযান কুসংস্যার। রযার 
�হল প্যাি যযাে গণরি মযানুহষর। গ্েহির সমে কুসংস্যার 
এমনণক ডযাইণন সহন্দহে মযানুষ মযারযার মহরযা ঘিনযা ণকংিযা 
কহরযানযা ্ূর করযার জন্য গরুর শ্রেন প্যাথ্ �যাওেযার 
ঘিনযার ছণি ইউণিউি শ্থহক ডযাউনহলযাড কহর শ্্ণ�হে 
যুণক্ত ণ্হে আহলযােনযা করযা শ্যহর পযাহর। যুণক্তগ্যাে্য নযানযা 
ছণি প্হেযাজহন ডযাউনহলযাড কহর শ্্�যাহনযা শ্যহর পযাহর। 
পহর ণিশুরযা এণনহে আহলযােনযা করহি এিং কুসংস্যার 
্ূররীকরহি শ্য ণিক্যার িূণমকযা অপণরসরীম রযাহ্র 
মহি্য শ্সই িযারিযা গহি রুলহি। 

পযােযাণিেযা িষ্যার 
সুহর

উতিরিহগের শ্লযাকগযান, হলযাককথযা ও 
শ্লযাকসংসৃ্ণরর মযাি্যহম জনহগযাষ্রীর 
জরীিনহিযাি ও প্কৃণর ণনি্র সরল 
জরীিনযযাত্রযা ও ঐক্যিদ্ধ সমযাজ শ্েরনযা।

১) িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণল   
উতিরিহগের শ্লযাকগযান অথ্যাৎ মযাল্যা সে উতিরিহগের সমতি 
শ্জলযাে শ্লযাকগযাহনর এক উন্নর ঐণরে্য আহছ। উতিরিহগের 
ণি্্যযালহের ণিক্ক-ণিণক্কযারযা ণিক্যাথ্রীহ্র ণনহে এলযাকযা 
পণর্ি্ন কহর ও�যাহন এমন শ্কযানও শ্লযাকসগেরীর আহছ 
ণকনযা রযা অনুসন্যান করহর পযাহরন। এমন শ্কযানও 
শ্লযাকগরীণরর গযােকহক পযাওেযা শ্গহল সিযাই ণমহল রযাঁর গযান 
শ্িযানযা এিং গযাহনর অথ্ রযাঁর কযাছ শ্থহক জযানযা শ্যহর 
পযাহর। গযানণি �যারযাে ণলহ� এিং শ্রকড্ কহর এহন পহর 
ণি্্যযালহে শ্সইসি গযাহনর েে্যা করযা শ্যহর পযাহর। গযাহনর
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মহি্য ণ্হে করী শ্িযাঝযাহনযা যযাহচ্ছ রযা ণনহে আহলযােনযা েলহর 
পযাহর।
২) একইিযাহি ্ ণক্িিহগের ছযাত্রছযাত্ররীহ্র ণ্হে ্ ণক্িিহগের 
শ্লযাকগযান সম্পহক্ রথ্য সংগ্ে করযাহনযা শ্যহর পযাহর। 
আঞ্চণলক শ্লযাকগযান ণিল্পরীর গযান শুনহর এলযাকযা পণর্ি্ন, 
গযানণি ণলহ� এহন েে্যা ও অথ্ সম্পহক্ আহলযােনযা করযা 
শ্যহর পযাহর। শুিু গযান নে, হলযাকনৃর্য, হলযাকগল্পও রযারযা 
সংগ্ে কহর ণি্্যযালহে পণরহিিন করহর পযাহর। রহি 
ণিক্ক মেযািে উতিরিহগের ণকছু শ্লযাকগযান ণিশুহ্র 
শ্ি�যাহর পযাহরন।
৩) সৃজনমূলক কযাজ   
শ্লযাককথযা অিলম্বহন নযািক 
এণি উতিরিহগের নযা েহলও, হলযাককথযা সম্পহক্ করীিযাহি 
নযািক িযানযাহর েহি রযার একণি উ্যােরি শ্্ওেযা েল; 
নযািকঃ িদ্যািররী-িযা্ু 
৪) উতিরিহগের শ্লযাকগযান িযাওেযাইেযাঃ গযানণি গযাইহর 
গযাইহর ্হল িহস ছণি আঁকযা।  
৫) ্ হল িহস ছিযাণি শ্িষ কর। নরীহের িব্দগুণল নযাও এিং 
রযা ণ্হে ছিযা িযানযাও। হিষ ্ু’লযাইন কহর শ্্ওেযা আহছ। 
৬) এলযাকযাে আণ্িযাসরী নৃহর্যর অনুষ্যান করযা শ্যহর পযাহর। 
প্হেযাজহন আণ্িযাসরী সম্প্র্যাহের মযানুষজনহক ণি্্যযালহে 
শ্ডহক এহন ওই নৃর্য এিং গযাহনর অনুষ্যান করযা যযাে।
৭) ্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণল  
উতিরিহগের িযাওেযাইেযা গযাহনর ্ৃি্য ইউণিউি শ্থহক 
ডযাউনহলযাড কহর ণিশুহ্র শ্্�যাহনযা শ্যহর পযাহর। এছযািযাও 
রযািযাহ্র নযানযা ঊৎসহির গযান ও নযাে শ্্�যাহনযা শ্যহর 
পযাহর। ওই গযানগুণলর অথ্ ণিশুহ্র কযাহছ রুহল িরযা শ্যহর 
পযাহর এিং গযাহনর মি্য ণ্হে উতিরিহগের মযানুষহ্র সরল 
ও সেজ জরীিনযযাত্রযার শ্য পণরেে পযাওেযা যযাে রযা সম্পহক্ 
ণিশুহ্র িযারিযা স্পষ্ট করযা যযাে।  

উতিরিহগের শ্লযাকগল্প ও শ্লযাককথযাে 
নযানযান শ্লৌণকক ণিশ্যাস ও মূল্যহিযাি, 
যযা মিিি শ্থহকই একজন মযানুহষর 
সযামযাণজক শ্েরনযা, পণরহিি শ্েরনযা 
এিং ি্যণক্তগর ণিেযারহিযাি গহি 
শ্রযাহল।

১) িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণল 
শ্লযাককযাণেনরী ও শ্লযাকগল্প- উতিরিহগের শ্জলযাগুণলর শ্ক্হত্র 
ণিক্যাথ্রীরযা রযাহ্র এলযাকযা পণর্ি্ন কহর শ্সই অঞ্চহলর 
শ্লযাক কযাণেনরী, রূপকথযার গল্প স্যানরীে মযানুহষর কযাছ শ্থহক 
শুহন এহস ণি্্যযালহে আহলযােনযা করহর পযাহর। প্হর্যক 
ণিক্যাথ্রীহক িলযা শ্যহর পযাহর রযারযা যযাহর পণরিযাহরর 
শ্লযাহকহ্র কযাছ শ্থহক এই িরহনর গল্পকথযা শুহন এহস 
শ্রেণিকহক্ ণনহজহ্র মহি্য আ্যানপ্্যান কহর।
২) ্ণক্িিহগের শ্জলযার ণি্্যযালেগুণলর শ্ক্হত্র এই 
একইিযাহি ণিক্যাথ্রীরযা শ্সইসি অঞ্চহলর শ্লযাকগল্প,
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 রূপকথযার গল্প স্যানরীে িেস্হ্র কযাছ শ্থহক শুহন 
একইিযাহি ণি্্যযালহে আহলযােনযা করহর পযাহর। প্ণরণি 
শ্লযাকগহল্পর শ্পছহন শ্য িযার্যা আহছ রযা ণিশুহ্র স্পষ্ট 
কহর শ্্ওেযা প্হেযাজন। 
৩) সৃজনমূলক কযাজ     
গল্প পহি ্হল িহস নযািক মরণর কর। উ্যােরি, 
শ্িিযােযাঁপযার শ্লযাককথযা।
৪) এলযাকযাে আণ্িযাসরী নৃহর্যর অনুষ্যান করযা শ্যহর পযাহর। 
প্হেযাজহন আণ্িযাসরী সম্প্র্যাহের মযানুষজনহক ণি্্যযালহে 
শ্ডহক এহন ওই নৃর্য এিং গযাহনর অনুষ্যান করযা যযাে।
৫) ্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণল  
ইউণিউি শ্থহক িযাংলযার শ্লযাককথযা ণিশুহ্র উপহযযাগরী 
কহর ডযাউনহলযাড করহর পযাহরন। এছযািযাও আপনযার 
এলযাকযার শ্কযানও শ্লযাককথযাহক শ্মযািযাইল িণন্দ কহর 
ণিশুহ্র শ্্�যাহনযা শ্যহর পযাহর। অহনক প্েণলর শ্লযাককথযা 
ণিণডও আকযাহর শ্�যালযা িযাজযাহর পযাওেযা যযাে রযাও শ্্�যাহর 
পযারযা যযাে। রহি মহন রযা�হর েহি এই শ্লযাককথযাগুণলর 
পচিযাহর শ্য মূল্যহিযাহির িযার্যা লুক্যাণের আহছ রযা 
আহলযােনযার সমহে ণিশুহ্র কযাহছ 
রুহল িরহর েহি। 

মিু আনহর 
িযাহঘর মুহ�

‘মউণল’হ্র ণিপজ্জনক জরীণিকযার মহরযা 
অন্যযান্য জরীণিকযার পণরেে এিং এই 
িরহনর ঝুঁণকপূি্ সযামযাণজক কযাহজর 
প্ণর ণিশুহ্র রেদ্ধযাহিযাি। 

১) িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণল 
‘মউণল’হ্র ণিপজ্জনক জরীণিকযার মহরযা অন্যযান্য জরীণিকযার 
পণরেে এিং এই িরহনর ঝুঁণকপূি্ সযামযাণজক কযাহজর প্ণর 
ণিশুহ্র রেদ্ধযাহিযাি মরণর করহর এলযাকযা পণর্ি্ন, 
সমরীক্যার মহরযা কৃর্যযাণলগুণল করযা যযাে। 
২) সৃজনমূলক কৃর্যযাণল  
নযািকঃ মউণল
৩) এই ণিষহে ণিশুপযাঠ্য সংগ্ে করযা এিং শ্সগুণল ্হল 
পিহর শ্্ওেযা এিং আহলযােনযা করহর শ্্ওেযা �ুি জরুণর। 
শ্রেণিকহক্ িযা ণি্্যযালহে এমন শ্কযানও গ্ন্যাগযার মরণর 
করহর পযারহল িযাল েে। ণিশুরযা সপ্তযাহে ্ু-একিযা 
ণপণরেহড সংণলিষ্ট ণিষহের ণিণিন্ন িই শ্্�হি, পিহি িযা 
পহি শ্িযানযাহি িনু্হ্র। প্হেযাজহন শ্কযানও শ্কযানও ণিশু 
ওই িইগুণল িযাণিহর পিযার জন্যও ণনহে শ্যহর পযাহর।
৪) ্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণল
সুন্দরিহনর মযানুহষর জরীিহনর জন্য জরীিন উহপক্যা কহর 
ণিপজ্জনকিযাহি জগেহলর মহি্য শ্থহক মিু পযািযার ছণি 
ইউণিউি শ্থহক ডযাউনহলযাড কহর রযা শ্্�যাহনযা শ্যহর 
পযাহর। এছযািযাও শ্ছযাি ণডণগে শ্নৌকযাে কহর জগেহলর �যাণিহর 
মযাছ িরযার ছণি শ্্�যাহনযা শ্যহর পযাহর। এই ণিপজ্জনক



134 

জরীণিকযার পণরেে ণ্হর ণগহে শ্নপহথ্য শ্য সমতি িব্দ ও 
কথযা ি্যিহৃর েহি রযা সম্পহক্ ইণরমহি্যই ণিশুহ্র মযানস 
মযানণেহত্রর মযাি্যহম পণরেে ঘণিহে ণ্হর েহি।  

শ্মৌমযাণছহ্র সমযাজি্যিস্যাে িৃঙ্খলযা ও 
ঐক্যহিযাি। 

১) িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণল
এলযাকযাে শ্মৌেযাষরী থযাকহল িযা কযারুর িযাণির আহিপযাহি 
শ্মৌেযাক থযাকহল ওই ি্যযাণক্তহ্র কযাছ শ্থহক ণিক্যাথ্রীরযা 
শ্মৌমযাণছহ্র আেরি ও অি্যযাস সম্পহক্ শ্জহন ণনহর 
পযাহর। হমৌেযাকগুণল শ্থহক ক�ন শ্মৌমযাণছরযা শ্িণরহে পহর, 
শ্মৌেযাহকর শ্িরর সি শ্মৌমযাণছর আকযার ণক একই, রযাহ্র 
কুঠুণরগুণল শ্্�হর শ্কমন, হকযান জযােগযাে মিু জণমহে রযা�যা 
েে, হমৌেযাহকর িযাণক অংিগুণলহর করী থযাহক, হমৌমযাণছহ্র 
সিযাই শ্ক করী কযাজ কহর, নযাণক শ্কউ শ্কউ অলসিযাহি 
ণ্ন কযািযাে - এইসি প্নে কহর শ্য রথ্যগুণল ণিশুরযা পযাহি 
রযার সহগে মনুষ্য সমযাহজর একিযা রুলনযা িযানহি। হকযাথযাে 
শ্কযাথযাে ণমল এিং শ্কযাথযাে শ্কযাথযাে অণমল আহছ রযা 
শ্িযাঝযার শ্েষ্টযা করহি। 
২) সৃজনমূলক কযাজ
গল্প পিযা ও গল্প িলযার আসরঃ 
গল্প শুহন ছণি আঁকযার ি্যিস্যাও করযা শ্যহর পযাহর। হয যযার 
মহরযা কহর আঁকহর পযাহর।
৩) এই ণিষহে ণিশুপযাঠ্য সংগ্ে করযা এিং শ্সগুণল ্হল 
পিহর শ্্ওেযা এিং আহলযােনযা করহর শ্্ওেযা �ুি জরুণর। 
শ্রেণিকহক্ িযা ণি্্যযালহে এমন শ্কযানও গ্ন্যাগযার মরণর 
করহর পযারহল িযাল েে। ণিশুরযা সপ্তযাহে ্ু-একিযা 
ণপণরেহড সংণলিষ্ট ণিষহের ণিণিন্ন িই শ্্�হি, পিহি িযা 
পহি শ্িযানযাহি িনু্হ্র। প্হেযাজহন শ্কযানও শ্কযানও ণিশু 
ওই িইগুণল িযাণিহর পিযার জন্যও ণনহে শ্যহর পযাহর। 
৪) ্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণল  
ইউণিউহি শ্মৌমযাণছর জরীিনেক্র �ুি সুন্দরিযাহি শ্্ওেযা 
আহছ। রযা শ্্ণ�হে রেণমক শ্মৌমযাণছর নযানযা কম্কযাণ্ড 
আহলযােনযা করযা শ্যহর পযাহর। ও�যান শ্থহক ্ৃি্যগুণল 
শ্নওেযার পর শ্নপথ্য কহঠে মযারৃিযাষযাে শ্মৌমযাণছহ্র ণিণিন্ন 
সযামযাণজক কযাজগুণল রুহল িরহি। মনুষ্য সমযাহজর সহগে 
রযার ণমল ও অণমল রুহল িরহি। ণিক্ক মযাহঝ মযাহঝ 
ণিণডওণি থযাণমহে ণিশুহ্র সযাহথ আহলযােনযাে শ্যহর পযাহর। 
সংণলিষ্ট িব্দগুণলও ি্যিেযার করহি।          
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িনজরীিরী মযানুষ, িি্যপ্যািরী ও অরহি্যর 
সেজ সেযািস্যান। প্যাকৃণরক মিণেত্রথ্য 
ও িযারসযাম্য রক্যা ণনহে স্থ্ক 
মহনযািযাি।

১) িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণল  
ণি্্যযালহের আহিপযাহি যণ্ শ্কযানও আণ্িযাসরী এলযাকযা 
অথিযা িনজরীিরী মযানুহষর িযাস শ্থহক থযাহক রযােহল রযাহ্র 
কযাহছ ণগহে এণিষে রযাহ্র মরযামর গ্েি করযা শ্যহর 
পযাহর।
২) সৃজনমূলক কযাজ 
গল্প পণি আর শুণন, নযািক মরণর কণর। 
৩) এই ণিষহে ণিশুপযাঠ্য সংগ্ে করযা ও শ্সগুণল ্হল 
পিহর শ্্ওেযা এিং আহলযােনযা করহর শ্্ওেযা �ুি জরুণর। 
শ্রেণিকহক্ িযা ণি্্যযালহে এমন শ্কযানও গ্ন্যাগযার মরণর 
করহর পযারহল িযাল েে। ণিশুরযা সপ্তযাহে ্ু-একিযা 
ণপণরেহড সংণলিষ্ট ণিষহের ণিণিন্ন িই শ্্�হি, পিহি িযা 
পহি শ্িযানযাহি িনু্হ্র। প্হেযাজহন শ্কযানও শ্কযানও ণিশু 
ওই িইগুণল িযাণিহর পিযার জন্যও ণনহে শ্যহর পযাহর।
৪) ্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণল  
জহল কুণমর ডযাঙযাে িযাঘ, এরই মযাহঝ মযানুহষর শ্িঁহে থযাকযার 
জন্য �যািযাহরর শ্�যাঁজ, সুন্দরিহনর মযানুষ ও পশুর 
সেযািস্যাহনর ছণি শ্্ণ�হে আহলযােনযা করযা শ্যহর পযাহর। 
িযাঘ আহছ িহলই শ্য জগেলিযা ণিহক আহছ এিং জগেলহক 
ণঘহর শ্য মযানুষ রযার জরীণিকযা সংগ্ে কহর রযা পণরষ্যার 
কহর ণ্হর েহি। 

মযাষ্টযার্যা শ্সকযাহলর শ্্িহপ্ম ও স্বযাথ্র্যযাগ 
সম্পহক্ ণিশুহ্র মহি্য রেদ্ধযাহিযাি ও 
সেমণম্রযা গহি শ্রযালযা।

১) িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণল    
ণিক্যাথ্রীরযা রযাহ্র ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্র সেহযযাণগরযাে 
এলযাকযাে শ্কযানও স্বযািরীনরযা সংগ্যামরীর পণরিযার থযাকহল রযাঁর 
িযাণি যযাহি। রযাঁর ছণি শ্্�হি এিং রযাঁর কৃণরহত্বর কথযা 
শুনহি। এি্যযাপযাহর শ্কযানও কযাণেনরী থযাকহল শ্সগুণলও শ্নযাি 
কহর আনহি। উক্ত স্বযািরীনরযা সংগ্যামরীর নযাম, রযাঁর কম্স্ল, 
সযােণসকরযার জন্য শ্কযানও প্ক শ্পহেহছন ণকনযা এইসি 
�ির আনহি। ণযণন শ্্হির মুণক্তর জন্য এমন মেযান কযাজ 
কহরহছন রযাঁর প্ণর যযাহর ণিশুর রেদ্ধযার িযাি জমেযাে রযার 
জন্য ণিক্ক-ণিণক্কযারযা আহলযােনযা করহিন এিং  
প্হেযাজনমহরযা একণি সমরীক্যাপত্র মরণর কহর শ্নহিন। 
শ্রমন শ্কউ নযা থযাকহল, এমন শ্কযানও মযানুষহক �ুঁজহর 
েহি ণযণন স্বযািরীনরযা যুহগর গল্প িলহর পযাহরন। রযার কযাহছ 
শ্থহক ণিশুরযা স্বযািরীনরযার গল্প শুনহি।
২) সৃজনমূলক কযাজ
নযািক। উ্যােরি ‘শ্্হির প্ণর িযালিযাসযা’।
৩) এণনহে ছণি আঁকযা, জযাররীে পরযাকযা মরণর ইর্যযাণ্ 
করহর পযাহর। প্হেযাজহন প্যাকৃণরক রং মরণর কহর রযারযা 
ছণি আঁকহি।
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৪) এই ণিষহে ণিশুপযাঠ্য সংগ্ে করযা এিং শ্সগুণল ্হল 
পিহর শ্্ওেযা এিং আহলযােনযা করহর শ্্ওেযা। হরেণিকহক্ 
িযা ণি্্যযালহে এমন শ্কযাহনযা গ্ন্যাগযার মরণর করহর পযারহল 
িযাল েে। 
৫) ্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণল  
ইউণিউি শ্থহক িযারহরর স্বযািরীনরযার লিযাই সম্পণক্র 
সংণক্প্ত রথ্য ডযাউনহলযাড কহর ণিশুহ্র িযারহরর 
স্বযািরীনরযার লিযাই সম্বহন্ অিণের করহিন। হনপথ্য কঠে 
প্্যান করযার সমে শ্্হির জন্য স্বযািরীনরযা সংগ্যামরীহ্র 
স্বযাথ্র্যযাগ এিং প্যাির্যযাগহক িি কহর শ্্�যাহর েহি, জযাহর 
রযারযা এিযা শ্িযাহঝ শ্য আমরযা এযুহগ শ্য স্বযািরীনিযাহি িযাস 
করণছ রযার শ্পছহন রযাঁহ্র অি্যান অপণরসরীম।      

একযাহলর শ্্িহপ্ম ও স্বযাথ্র্যযাহগর 
স্বরূপ শ্কমন েওেযা উণের রযা ণনহে 
িযারিযা।

১) ণিক্যাথ্রীরযা ২ নম্বর কৃর্যযাণলর মহরযা এ�যাহনও ণিক্ক-
ণিণক্কযাহ্র সযােযায্য ণনহে শ্কযানও একজন এমন ি্যণক্তর 
িযাণি যযাহি, ণযণন শ্্ি ও সমযাহজর শ্সিযাে িি শ্কযানও 
অথ্্যান কহরহছন িযা ণি্্যযালে মরণর কহর ণ্হেহছন িযা 
্ুঃস্হ্র জন্য সযােযায্য কহরহছন িযা শ্সনযািযাণেনরীহর 
শ্যযাগ্যান কহরহছন। েেহরযা ণরণন আপৎকযালরীন সমহে 
লিযাই কহরহছন িযা িন্যযা মেযামযাররীহর আত্মর্যযাগ কহর 
আহর্র শ্সিযাে এণগহে এহসহছন। ণিক্যাথ্রীরযা রযাঁর নযাম, 
শ্সিযা, কম্, হসিযাকহম্র স্যান এিং এই কযাজ করযার �হল 
রযাঁর শ্কমন শ্লহগহছ এসম্পহক্ কযাণেনরী শুনহি এিং 
সংহক্হপ ণলণপিদ্ধ করহি। হিহষ ওই সমযাজহসিরীর প্ণর 
এিং শ্সিযাকহম্র প্ণর যযাহর ণিশুহ্র রেদ্ধযাহিযাি জমেযাে 
এিং অনুকরহির ইচ্ছযা মরণর েে শ্সণ্হক লক্্য শ্রহ� 
ণিক্ক-ণিণক্কযারযা ণিক্যাথ্রীহ্রহক ণনহজহ্র মহি্য 
আহলযােনযা েযালযাহর িলহিন। 
২) এহসযা গল্প পণি, শুণন ও নযািক মরণর কণর। গল্প
৩) ৫/১ নম্বর কৃর্যযাণলহর িণি্র গল্পণি পযাঠ েহে শ্গহল 
ওই গল্পণিহকও নযািহক অনুরূপ কহর মরণর কহর যযাে ও 
অণিনে করযা যযাে। 
৪) এই িরহনর ণিণিন্ন ঘিনযা ণনহে ণিশুরযা গল্প িলযািণল 
করহর পযাহর। পণরিযার শ্থহক এমন অহনক মযানুহষর 
স্বযাথ্র্যযাহগর কযাণেনরী শ্জহন এহস এহক অপরহক রযাহ্র 
গল্প িলযািণল করহর পযাহর।
৫) এই ণিষহে ণিশুপযাঠ্য সংগ্ে করযা এিং শ্সগুণল ্হল 
পিহর শ্্ওেযা এিং আহলযােনযা করহর শ্্ওেযা। হরেণিকহক্ 
িযা ণি্্যযালহে এমন শ্কযানও গ্ন্যাগযার মরণর করহর পযারহল 
িযাল েে।
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৬) ্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণল    
ইউণিউহির এমন অহনক মযানুহষর জরীিন্ত কযাণেনরী পযাওেযা 
যযাে যযাহ্র আত্মযার্যযাগ নযা েহল শ্কযানও িি কযাজ ের নযা। 
শ্যমন িরুন, িেঙ্কর ঝি িযা িন্যযাে ক্ণরগ্তি মযানুহষর 
পযাহি শ্থহক শ্কযানও মযানুষ রযাহ্রহক সি্স্ব ণিণলহে ণ্হে 
রযাহ্র জন্য কযাজ করহছন িযা কহরযানযা িযাইরযাহসর 
আক্রমহির মুহ� ্ যাঁণিহে শ্কযানও ডযাক্তযার িযা নযাস্ ণ্নরযার 
শ্সিযা ণ্হচ্ছ অথে রযাহ্র ণনহজহ্র পণরিযাহর িরীষি 
সংকি। এমন শ্কযানও কযাণেনরীহক শ্কন্দ্র কহর। ্ৃি্য-রেযাি্য 
ক্রীপ মরণর ণিশুহ্র শ্্�যাহনযা শ্যহর পযাহর এিং এই 
আত্মর্যযাহগর মযােযাত্ম শ্িযাঝযাহনযা শ্যহর পযাহর।   

ণিশুহ্র ি্যণক্তগর আ্ি্হিযাি ও 
মযানুষ েওেযার সংকল্প গ্েহি নযানযান 
কম্সূণে।

১) িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণল     
ণিশুরযা ি্যণক্তগর আ্ি্হিযাি ও মযানুষ েওেযার ণিক্যা শ্পহর 
পযাহর ণি্্যযালে শ্থহকই। রযাই ণিশুরযা ণিণিন্ন মনরীষরীহ্র 
ছণি ও িযানরী ণনহে একণি এলযাকযাে ণমণছল করহর পযাহর। 
ওই ণমণছহলর শ্্যাগযানগুণল এমনিযাহি মরণর করহর েহি 
যযাহর ণিশুরযা মুহ� ণেৎকযার কহর িলহর পযাহর শ্য রযারযা 
ণিহিকযানন্দ, মেযাত্মযাগযান্রী, হরযাহকেযা, সুিযাষেহন্দ্রর মহরযা 
জরীিহন িি েহর েযাে। পহর এণনহে আহলযােনযা করযা শ্যহর 
পযাহর। সিযাই এক একজন মনরীষরী সম্পহক্ িলহি। রযাঁর 
শ্কযান গুিিযা রযার িযাল শ্লহগহছ শ্সই ণিষহে আহলযােনযা 
করহি। জরীিহন িি েহর শ্য আহনক িযাঁিযা রযাও জযানহি। 
রযারযা এই আ্ি্ শ্ছহি েলহি নযা রযাও সংকল্প করহি। 
২) সৃজনমূলক কযাজ  
             (ছিযা/গযানণি পি ও ছণি আঁহকযা)
৩) ্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণল  
মেযান ি্যণক্তহ্র মনরীষরীহ্র িযানরী ডযাউনহলযাড কহর ণিশুহ্র 
মহি্য জরীিনহিযাি গহি রুলহর প্হনেযাতিহরর মযাি্যহম 
শ্িযানযাহিন। িযানরী শুহন ণিশুহ্র িলহর েহি, এণি কযার 
কথযা িযা করী িলহর শ্েহেহছন। পহর রযা ণনহে ণনহজহ্র 
মহি্য আহলযােনযা েহর পযাহর। 

রযালনিমরী শ্সকযাহলর ্যাণরদ্থ্য ও একযাহলর 
্যাণরহদ্থ্যর রুলনযা-্যাণরহদ্থ্যর স্বরূপ 
সম্পহক্ সম্যক িযারিযা এিং ্ণরদ্ 
জনসযািযারহির প্ণর সেমম্রীরযা গহি 
শ্রযালযা।

১) িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণল    
শ্সকযাহল ও একযাহলর ্যাণরহদ্র এই িযারিযা মরণরর জন্য 
ছযাত্রছযাত্ররীরযা রযাহ্র পণরিযাহরর িিহ্র কযাহছ, ণিহিষর 
্যা্ু ঠযাকুমযার কযাহছ প্নে কহর রথ্য সংগ্ে করহি। পহর 
শ্রেণিকহক্ ণগহে এহক অপহরর সযাহথ রহথ্যর আ্যানপ্্যান 
করহি এিং ণিষেণি ণনহে আহলযােনযা করহি। ণিক্ক-
ণিণক্কযাহক নজর রযা�হর েহি শ্যন আহলযােনযার সমে 
শ্সকযাল ও একযাহলর ্যাণরহদ্থ্যর রুলনযা করযা যযাে এিং
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 ্যাণরহ্্যর স্বরূপণি উহঠ আহস। ছযাত্রছযাত্ররীরযা ৪ণি ণিষহে 
প্নে কহর রথ্য সংগ্ে করহি।
২) সৃজনমূলক কযাজ  
(ছিযা পি, ্হল িহস গল্প মরণর কর)
ছিযা
৩) েণরত্রযাণিনে কহর শ্কযানও ণিক্যাথ্রী ্যাণরহদ্থ্যর স্বরূপ 
শ্িযাঝযাহর পযাহর। এহক্হত্র শ্কযানও ণিশু অররীহরর ্ যাণরদ্থ্য 
এিং শ্কউ একযাহলর ্যাণরদ্থ্য �ুণিহে রুলহর পযাহর।
৪) এণনহে শ্কযানও গল্প জযানযা থযাকহল ণিক্যাথ্রীহ্র মহি্য 
িলযািণল করযাহর পযাহরন। পণরিযাহরর শ্কউ অররীহর 
্যাণরহদ্থ্যর ণিরুহদ্ধ লিযাই করহল রযার গল্প ণিক্যাথ্রী 
সিযাইহক শ্িযানযাহর পযাহর। ্যাণরহদ্থ্যর ছণি কযাগহজ ছযাপযা 
েহল রযা শ্কহি ণিগিুহক সযাণিহে রযা�হর পযাহর। ণনহজরযা 
্ণরদ্ মযানুহষর ছণি আঁকহর পযাহর।
৫) এই ণিষহে ণিশুপযাঠ্য সংগ্ে করযা ও শ্সগুণল ্হল 
পিহর শ্্ওেযা এিং আহলযােনযা করহর শ্্ওেযা �ুি জরুণর। 
শ্রেণিকহক্ িযা ণি্্যযালহে এমন শ্কযানও গ্ন্যাগযার মরণর 
করহর পযারহল িযাল েে। ণিশুরযা সপ্তযাহে ্ু-একিযা 
ণপণরেহড সংণলিষ্ট ণিষহের ণিণিন্ন িই শ্্�হি, পিহি িযা 
পহি শ্িযানযাহি িনু্হ্র। প্হেযাজহন শ্কযানও শ্কযানও ণিশু 
ওই িইগুণল িযাণিহর পিযার জন্যও ণনহে শ্যহর পযাহর। 
৬) ্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণল   
ইউণিউি শ্থহক গ্যামরীি জরীণিকযা ণেহসহি েযার পযা�যা মরণর, 
সযাপ শ্�লযা, িযাক-সিণজ ণিণক্র, মযাছ, মুরণগ, ছযাগল ণিণক্র, 
িযাঁহির নযানযান সযামগ্রী ণিণক্রর মহি্য ণ্হে জরীিন ও 
জরীণিকযার নযানযা ণ্ক ডযাউনহলযাড কহর ণিশুহ্র শ্্ণ�হে 
স্যানরীে জরীিন-জরীণিকযা ণনহে আহলযােনযা করযা শ্যহর পযাহর। 
্ণরদ্ মযানুহষর জরীণিকযাগুণল করী করী রযার উহল্� থযাকহি। 
এই জরীণিকযাহক করীিযাহি আরও উন্নর করযা যযাে রযার 
ইণগের থযাকহি। িরুন, েযার পযা�যা মরণর, রযালপযারযা ণ্হে 
েযার পযা�যাহক করীিযাহি আরও নযান্দণনক গুিসম্পন্ন ও 
ণিল্পমণণ্ডর করযা যযাে রযা শ্্�যাহি। হসিযা শ্থহক করীিযাহি 
আে িযািহর পযাহর রযা িলযা শ্যহর পযাহর।  

িযাংলযার ব্রর ও পযাণরিযাণরক উৎসহির 
আসল স্বরূপ েল সযামযাণজক ঐক্য, 
ভ্রযারৃত্ব ও পযারস্পণরক সেহযযাণগরযার 
েে্যা।

১) িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণল    
ছযাত্রছযাত্ররীরযা রযাহ্র মযা ঠযাকুমযার সযাহথ কথযা িহল সযারযা িছর 
িহর পযাণলর গ্যামরীি পযাণরিযাণরক ব্রর ণনহে রথ্য সংগ্ে 
করহি। ছযাত্রছযাত্ররীরযা শ্য ণিষেগুণল ণনহে প্হনের মযাি্যহম 
কহর িিহ্র কযাছ শ্থহক শ্জহন শ্নহি।
২) সৃজনমূলক কযাজ  
এলযাকযার ব্ররকথযা িিহ্র শ্থহক শুহন ও ্হল িহস
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সংলযাপ মরণর করহর এিং নযািক মঞ্চস্ করহর িলহর
েহি। হয শ্কযানও এলযাকযাে শ্িি ণকছু েযালু ব্ররকথযা রহেহছ, 
গ্যামযাঞ্চহল শ্যমন সর্যনযারযােহির ব্ররকথযা, মনসযার ব্ররকথযা, 
ণিহির গযাজন ণনহে ব্ররকথযা, পরীহরর ব্ররকথযা েযালু আহছ 
শ্সগুণল প্থহম ণিক্ক ওহ্র িলহিন। পহর এলযাকযা শ্থহক 
শ্জহন আসহি। গল্পগুণল ণনহজরযা িলযািণল করহি শ্রেণিকহক্ 
শ্িহষ একিযা গল্প ণনহে রযারযা নযাি্যযাণিনে করহর পযাহর। 
ণিক্ক মিযাই সংলযাপ মরণরহর ঘিনযা সযাজযাহর এিং ্ৃি্য 
িযাগ করহর সযােযায্য করহিন। গল্পণির শ্িহষ করী িরহনর 
নরীণরকথযা আহছ রযা রযারযা আণিষ্যার করহি এিং ণিহ� 
শ্নওেযার শ্েষ্টযা করহি। ণিক্কহক মহন রযা�হর েহি, সি 
িম্ই শ্য সমযান এই শ্িযাি জযাহর এই কৃর্যযাণলর মহি্য ণ্হে 
শ্্ওেযা েে। ঈশ্হরর শ্কযানও িযাগ েে নযা। ঈশ্র এক 
এিং অণবিররীে, এই িযারিযাও স্পষ্ট করহর েহি।
৩) এই ণিষহে ণিশুপযাঠ্য সংগ্ে করযা এিং শ্সগুণল ্হল 
পিহর শ্্ওেযা এিং আহলযােনযা করহর শ্্ওেযা �ুি জরুণর। 
শ্রেণিকহক্ িযা ণি্্যযালহে এমন শ্কযানও গ্ন্যাগযার মরণর 
করহর পযারহল িযাল েে। ণিশুরযা সপ্তযাহে ্ু-একিযা 
ণপণরেহড সংণলিষ্ট ণিষহের ণিণিন্ন িই শ্্�হি, পিহি িযা 
পহি শ্িযানযাহি িনু্হ্র। প্হেযাজহন শ্কযানও শ্কযানও ণিশু 
ওই িইগুণল িযাণিহর পিযার জন্যও ণনহে শ্যহর পযাহর। 
৪) ্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণল
আমযাহ্র িযাহরযা মযাহসর শ্রহরযা পযাি্হির নযানযা ছণি ও রযার 
সযাহথ জণির নযানযা ব্ররকথযার ণেত্র ইউণিউি শ্থহক শ্্�যাহনযা 
শ্যহর পযাহর। এই সমতি ব্ররকথযার ণপছহন শ্য সযামযাণজক 
ণিক্যার ণিষেগুণল রহেহছ রযা �ুঁহজ শ্ির করযার শ্েষ্টযা 
করহর েহি। কৃর্যযাণলণির শ্িহষ ণিক্যাথ্রীরযা আহলযােনযাে 
িসহি এিং এর শ্িরর শ্য িযার্যা রহেহছ রযা আণিষ্যার 
করযার শ্েষ্টযা করহি। 

এযুহগ পযাণরিযাণরক উৎসি অনুষ্যাহন 
মিষম্যিম্রী মহনযািযাহির প্কযাি ণনহে 
ণিশুহ্র িযাল-মন্দ, উণের-অনুণেহরর 
শ্িযাি গহি শ্রযালযা। 

১) িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণল 
উৎসি অনুষ্যাহন মিষম্যিম্রী মহনযািযাি প্কযাি।
২) সৃজনমূলক কযাজ 
�যাঁকযা জযােগযাে সংলযাপ ণ্হে নযািকণি সমূ্পি্ করহর 
িলহর েহি ণিক্যাথ্রীহ্র।
৩) গ্যামরীি নযানযা উৎসি শ্যমন জেহ্হির শ্কঁ্ুণল শ্মলযা, 
রযান্নযা পুহজযা, ঈ্ প্িৃণর ইউণিউি শ্থহক ডযাউনহলযাড কহর 
শ্্ণ�হে আহলযােনযা করযা শ্যহর পযাহর। এইসি উৎসহি শ্য 
শ্কযানও মিষম্য করযা উণের নে, আহলযােনযার সমে শ্সই 
িযািনযািযা শ্্ওেযারও ি্যিস্যা করহর েহি। 
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আকযাহির ্ুই 
িনু্

ণিশুহ্র মহি্য িনু্ত্ব মজযা্যার 
প্ণরহযযাণগরযা এিং ণনহজহ্র মহি্য 
পযারস্পণরক সেহযযাণগরযার মযাি্যহম 
সেজ আনন্দ শ্িযাগ।

১) িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণল   
পূহি্র পযাঠগুণলহর িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণল অংহি ছযাত্রছযাত্ররীরযা 
িহু সমরীক্যা, ণিণিন্ন স্যান পণর্ি্ন গ্যাম প্্ণক্ি ও নযানযা 
রকম কম্সূণে গ্েি কহরহছ। প্হর্যকণি িণেণি্িযাগ 
কৃর্যযাণলর শ্ক্হত্রই ণিক্ক-ণিণক্কযারযা ছযাত্রছযাত্ররীহ্র 
কহেকণি ্হল িযাগ কহর কযাহজর ্যাণেত্ব িুণঝহে শ্্হিন। 
্হল একজন কহর শ্নরযা ণনি্যােন কহর শ্্হিন। ্ লহনরযা 
করীিযাহি ্লহক পণরেযালনযা করহছ এিং সিযাইহক সযাহথ 
ণনহে আনহন্দর সযাহথ কযাজ করহছ, ণিক্ক-ণিক্কযারযা 
শ্সণ্হক নজর রযা�হিন। পহর রযাহ্র িুল-ণঠক এিং 
িযাল- মন্দ ণ্কগুণল িুণঝহে শ্্হিন। ছযাত্রছযাত্ররীহ্র মহি্য 
িনু্ত্ব, মজযা্যার প্ণরহযযাণগরযা ও সেহযযাণগরযার শ্িযাি গহি 
রুলহর শ্গহল অিি্য প্থম শ্থহকই রযা নজর করহর েহি। 
শ্কিলমযাত্র এই পযাঠণির মহি্যই রযা সরীমযািদ্ধ করযা যযাহি 
নযা। রিু এই পযাহঠ রযা ণিহিষিযাহি নজর করহর িলহর 
েহি। ণিক্ক-ণিণক্কযারযা এই ণিষেগুণলর প্ণর নজর 
রযা�যার জহন্য একণি ডযাইণর ি্যিেযার করহর পযাহরন। এই 
ণিষহে ছযাত্রছযাত্ররীহ্র সহেরন করযার জন্য রযাহ্র কযাহছ 
অনুরূপ একণি পণরণস্ণর মরণর কহর রযার িযাল-মন্দ 
ণ্কণি শ্িযাঝযাহনযা শ্যহর পযাহর। 
ণি্্যযালহের মযাহঠ, পযািযাে ছযাত্রছযাত্ররীরযা রযাহ্র িনু্িযান্হির 
সযাহথ শ্�লযািুহলযা কহর থযাহক। হ�লযাে েযারযা এিং শ্জরযা 
রযাহ্র মহন শ্কমন প্িযাি শ্�হল এই ণিষে ণনহে ণিক্ক-
ণিণক্কযারযা ছযাত্রছযাত্ররীহ্র ণকছু প্নেযািলরী ণ্হে শ্্হিন। 
২) সৃজনমূলক কযাজ
িূণমকযাণিনে
৩) িযাণি িিহ্র কযাছ শ্থহক এমন সেহযযাণগরযার অণিজ্ঞরযা, 
গল্প শ্জহন এহস রযারযা অন্যযান্য ণিক্যাথ্রীহ্র সহগে িলযািণল 
করহি।
৪) সেহযযাণগরযার উ্যােরি রুহল িহর যণ্ শ্কযানও 
শ্পৌরযাণিক, হনণরক িযা ঐণরেযাণসক গল্প ণিশুপযাঠ্য ণেহসহি 
শ্থহক থযাহক, রহি রযা সংগ্ে কহর এহন ণি্্যযালহের 
গ্ন্যাগযাহর রযা�যা শ্যহর পযাহর এিং একণ্ন সিযাই ণমহল 
শ্সগুণল পিযা শ্যহর পযাহর।

৫) ্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণল   
ইউণিউি শ্থহক শ্পঁেযা ও পযাণ�র িনু্হত্বর গল্পণি শ্্ণ�হে 
িনু্ত্ব ও সেহযযাণগরযার কথযা ণিশুহ্র শ্্�যাহনযা শ্যহর 
পযাহর। এহক অপরহক ণেংসযা নে, মযানণসক ণনয্যারন নে। 
ওহ্র শ্িযাঝযাহর েহি শ্য, ণনহজ িযাল থযাকহি শ্সই শ্য
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অন্যহক িযাল রযাহ�। সিযার উপহরই ণিশ্যাস রযা�হর েহি 
রযাহ্র। এই িযািনযা মযাথযাে শ্রহ� শ্য শ্কযানও ণিণডও ক্রীপ 
িযানযাহনযা শ্যহর পযাহর।

এহক অপহরর মহি্য লিযাই লযাণগহে রযা 
শ্থহক মজযা পযাওেযার মহরযা েরীন 
মযানণসকরযার ণিরুহদ্ধ ণিশুহক সহেরন 
কহর শ্রযালযা। 

১) িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণল     
এছযািযা একণি ্ুণি প্েণলর শ্�লযার মযাি্যহমও এণিষহে 
ছযাত্রছযাত্ররীহ্র সহেরন করযা শ্যহর পযাহর। উ্যােরিস্বরূপ 
একণি শ্�লযা শ্্ওেযা েল;
ণিক্ক-ণিণক্কযারযা প্থহম ছযাত্রছযাত্ররীহ্র একণি শ্গযাল কহর 
শ্্ৌিযাহর িলহিন। মযাহঝর �যাঁকযা জযােগযাে কম সং�্যযাে 
শ্�যালযাহনযা শ্িলুন রযা�যা েহি। হুইহসল িযাজযাহলই প্হর্যকহক 
ছুহি ণগহে একণি কহর শ্িলুন ণনহর েহি। হয পযারহি নযা 
শ্স আউি েহে যযাহি। অন্যণ্হক শ্কউ নযা শ্পহল শ্স 
অন্যহ্র কযাছ শ্থহক শ্কহি ণনহর পযারহি। হিষ পয্ন্ত 
যযার কযাহছ শ্িলুন থযাকহি শ্সই ণজরহি। রযারপর প্হর্যহকর 
েযাহর একণি কহর শ্�যালযাহনযা শ্িলুন শ্্হিন। স্টযাি্ িলযার 
সযাহথ সযাহথ শ্্�যা যযাহি ছযাত্রছযাত্ররীরযা এহক অপহরর শ্িলুন 
কযািযাকযাণি করযার জহন্য ছুহিযাছুণি শুরু করহছ। ণকছুক্ি 
পর শ্্�যা যযাহি সিযার শ্িলুন শ্�হি শ্গহছ। সিযাই শ্েহর 
শ্গহছ। হকউই ণজরহর পযারল নযা। এিযার ণিক্ক-ণিণক্কযারযা 
ছযাত্রছযাত্ররীহ্র ণজজ্ঞযাসযা করহিন করীিযাহি শ্�লযার �লিযা 
অন্যরকম করযা শ্যহর পযারর। এ�যাহন শ্রযা শ্কউই ণজরহর 
পযারল নযা। ণকন্তু যণ্ শ্কউ অন্য কযাহরযা শ্িলুন নযা �যািযাহরযা 
রযােহল সিযাই ণজরহর পযারর। এিরহনর ণিণিন্ন শ্�লযার 
মযাি্যহমও ছযাত্রছযাত্ররীহ্রহক সেহযযাণগরযার গুরুত্ব শ্িযাঝযাহনযা 
শ্যহর পযাহর। 
২) সৃজনমূলক কযাজ
অপহরর লিযাই শ্্হ� মজযা পযাওেযার মহরযা েরীন মযানণসকরযা 
ণনহে একিযা গল্প ণিক্যাথ্রীহ্র পিযার জন্য শ্্ওেযা েল। 
এিযা একিযা পঠন কযাহড্ সযাণিহে ণিশুহ্র ্হল পিহর 
ণ্হর েহি। পিযা েহে শ্গহল ওই গল্পণিহক নযািহক পণরির 
করযা যযাে ণকনযা রযা রযারযা আহলযােনযা করহি। প্থহম ণঠক 
করহি েণরত্র, পহর ্ৃি্য ণিিযাজন। হিহষ শ্য িযার্যাণি 
শ্্ওেযা ্রকযার রযা ণনহে ্ু-একণি কহথযাপকথন করহি।  
প্ণরণি েণরত্র শ্মযািযামুণি করী করী কথযা িলহি রযার সম্ভযাি্য 
সংলযাপ ণিক্যাথ্রীরযা আহলযােনযা কহর শ্নহি। ্ ৃি্য পণরকল্পনযাও 
করহি যযাহর রযা ক�নও িযাণি, ক�নও েযাি িহল মহন 
েে। হিহষ অণিনে করহি। নযািহকর একণি নযামকরিও 
করহি। 
শ্কযানও একণ্ন সিযাই ণমহল ্হল ওই িইগুণল পহি ও 
আহলযােনযা করহর পযাহর। 



142 

৩) শ্মযারগ লিযাই িযা ষযাঁহির লিযাই ণনহে শ্ছযািহ্র জন্য 
নযানযান ণিশুপযাঠ্য থযাকহল পিহর পযাহর। হসগুণল সংগ্ে 
কহর ণি্্যযালহে গ্ন্যাগযার মরণর করযা শ্যহর পযাহর এিং

৪) ইউণিউি শ্থহক ষযাঁহির লিযাই এিং মুরণগর লিযাইহের
ছণি ডযাউনহলযাড করযা যযাে। এই ছণির মহি্য ণ্হে মযানুহষর 
ণনম্নতিহরর আনন্দ উপহিযাগ করযার শ্য কুপ্থযার েল রহেহছ 
রযা ণনহে ণিশুহ্র সযাহথ আহলযােনযা করহিন, এগুণল িন্ 
করযার জহন্য করী করযা ্রকযার রযা ণনহেও আহলযােনযা করযা 
শ্যহর পযাহর। একই সযাহথ ণিক্যাথ্রীহ্র অনুিি করযাহর 
েহি ষযাঁি শ্েযাক িযা মুরণগ, রযাহ্র ইচ্ছযা থযাক আর নযাই 
থযাক, রযারযা এই লিযাই করহর িযাি্য েে। এহর একজন 
আের েে িযা মযারযা যযাে। রযারযাও কষ্ট পযাে। আর যযারযা 
শ্্হ� রযারযা উহতিজনযার আনন্দ শ্িযাগ কহর। এিযা একিযা 
েরীন মযানণসকরযা। এি্যপযাহর ণিশুহ্ র শ্িযাি জযাণগহে 
রুলহর েহি আহলযােনযার মযাি্যহম।

পণরণিষ্ট (গ) 
পযাঠণিণতিক কৃর্যযাণল সমূে

আমযাহ্র পণরহিি
পযাহঠর নযাম উপিযািমূল িযা আহলযাে্য ণিষেিস্তু কৃর্যযাণল

শ্িৌর পণরহিি মযাণি - প্কযার ও মিণিষ্ট্য - মযাণির যত্ন 
ও পুণষ্ট, হজি ও অহজি প্যাথ্ – মযাণি 
মযা, �যা্্য শ্যযাগযান শ্্ে-িূণমক্ে ও রযার 
শ্রযাি করযার উপযাে।

১) িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণল  
মযাণির যত্ন ও পুণষ্ট এিং িূণমক্ে শ্রযাহি ছযাত্রছযাত্ররীরযা 
কহেকণি কম্সূণে গ্েি করহর পযাহর। 
পযাঠ্যপুতিহক ‘মযাণি’ অংহি মযাণির সহগে ণমহি থযাকযা মজি 
প্যাথ্ ও রযাসযােণনক প্যাথ্ ণনহে কহেকণি কৃর্যযাণলর কথযা 
উহল্� আহছ। ওই কৃর্যযাণলগুণল করযার পর ছযাত্রছযাত্ররীরযা 
এণিষহে আরও ণকছু কযাজ করহর পযাহর। মযাণির 
‘অস্বযািযাণিক প্যাথ্’ িযাছযাই ও পণরষ্যার কহর মযাণির পুণষ্ট 
িৃণদ্ধ ঘিযাহর পযাহর। ণিক্ক-ণিণক্কযার র্বেযািিযাহন সিযাই 
ণমহল মযাণিহর ণমহি থযাকযা প্যাণস্টক, পণলি্যযাগ, হপহনর িযাঙযা 
অংি, �যাঁকযা ণরণল� ইর্যযাণ্ অপেনিরীল প্যাথ্ কুণিহে 
একিযা ি্যযাহগ িহর ডযাস্টণিহন শ্�লহি। কযাজণি রযারযা 
ণি্্যযালহের আিপযাহির গ্যাহম ও পযািযাে করহর পযাহর। 
এহর ওই এলযাকযার মযানুহষর মহি্যও মযাণির যত্ন ণনহে 
একিযা সহেরনরযা গহি উঠহি। ছযাত্রছযাত্ররীরযা পহি থযাকযা 
িযাঙযা িযালণর, গযামলযা, হকযানও িি পযাত্র ইর্যযাণ্ িযালিযাহি 
পণরষ্যার কহর রযার গযাহে “ডযাস্টণিন” িব্দণি ণলহ� ণনহজর
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ণনহজর িযাণির সযামহন রযা�হি। মযাণির সযাহথ ণমহি থযাকযা 
“অস্বযািযাণিক প্যাথ্” হ্�হলই রযা রুহল ডযাস্টণিহন শ্�লযার 
অি্যযাস করহি।

২) িূণমক্ে শ্রযাহি ছযাত্রছযাত্ররীরযা “িৃক্হরযাপি” কম্সূণে গ্েি 
করহর পযাহর। প্হর্যক ছযাত্রছযাত্ররী রযাহ্র ণনহজহ্র িযাণি 
সংলগ্ন এলযাকযা, পুকুর পযাি, রযাতিযার িযার, �যাহলর পযাি 
ইর্যযাণ্ স্যাহন অন্তর ১ণি কহর গযাছ লযাণগহে রযার যত্ন কহর 
রযাহক িি কহর রুলহি,িযাঁণেহে রযা�হি। এছযািযা ছযাত্রছযাত্ররীরযা 
ণি্্যযালে প্যাগেন, হ�লযার মযাহঠর েযারিযাহরও িৃক্হরযাপি 
করহর পযাহর। 
“িূণমক্ে শ্রযাহি” গযাহছর িূণমকযা ণনহে ছযাত্রছযাত্ররীরযা 
ণনহজহ্র েযাহর মরণর ণকছু সযাইনহিযাহড্, প্্যযাকযাড্ ইর্যযাণ্ 
ণনহে গ্যাম প্্ণক্ি করহর পযাহর। হ্যাগযানগুণল মরণরহর 
ণিক্ক-ণিণক্কযারযা রযাহ্র সেযােরযা করহিন। এই 
সহেরনরযা ণমণছহল ণিক্ক-ণিণক্কযা সে ণি্্যযালহের সকল 
ছযাত্রছযাত্ররীরযা অংিগ্েি করহি।
৩) সৃজনমূলক কযাজ
উপিযািমূলণির ণিষেিস্তু ও মূল িযার্যাণিহক আরও স্পষ্ট 
কহর রুলহর ণিক্ক-ণিণক্কযারযা নযানযান সৃজনমূলক ও 
ণি্্যযালে ণিণতিক  কম্সূণে গ্েি করহর পযাহরন।
(মযাণি ণনহে িূণমকযাণিনে) 
(গল্প পহি ্হল ্হল ণনহজরযাই সংলযাপ মরণর করহি)
৪) এণিষহে ণিণিন্ন ণিশুপযাঠ্য ও ছণি ইণরমহি্য প্কযাণির 
থযাকহল রযা সংগ্ে কহর ণি্্যযালহে গ্ন্যাগযার গহি রুলহর 
েহি। ওই িইগুণল ণিক্যাথ্রীরযা পিহি এিং ণনহজহ্র মহি্য 
আহলযােনযা করহি। 
৫) ্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণল 
আমযাহ্র শ্্হির নযানযা অঞ্চহলর মযাণি ও রযার নযানযা 
গযাছগযাছযাণলর ছণি ডযাউনহলযাড কহর শ্্�যাহনযা শ্যহর পযাহর। 
মযাণির যত্ন ণনহর িযাণিহর মরণর মজিসযার করীিযাি গযাহছহ্র 
পুণষ্ট শ্যযাগযাে রযার ছণিও শ্্�যাহনযা শ্যহর পযাহর। ন্রীর 
িযাঙন শ্রযাহি গযাহছর িক্তহপযাক্ত মূল করীিযাহি মযাণি আিহক 
রযাহ� রযা ণনহে ছণি শ্্ণ�হেও আহলযােনযা করযা শ্যহর পযাহর। 
ওই আহলযােনযার সমে ইণরমহি্য আহলযাণের িব্দ িব্দগুচ্ছহক 
িযাহরিযাহর প্হেযাগ করযার শ্েষ্টযা করহিন। যযাহর ণিষেণি 
উত্যাণপর েহলই ণিক্যাথ্রীরযা সেহজই সংণলিষ্ট কহেকণি 
িব্দহক একসহগে রুহল আনহর পযাহর। প্ণরণি িব্দ শ্যহেরু 
এক একণি িযারিযা, রযাই রযা ণিক্যাথ্রীহক রযার িযারিযা 
প্কযাহিও সযােযায্য করহি।
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জল শ্থহক জলযািে। ১) িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণল
(১) ছযাত্রছযাত্ররীরযা রযাহ্র িযাণির আিপযাহির এলযাকযা ও 
ণি্্যযালে আসযা-যযাওেযার সমে পহথর িযাহরর জলযািেগুণল 
�ুি িযালিযাহি নজর করহি ও রথ্য সংগ্ে করহি। নরীহে

িণি্র প্নেগুণল মযাথযাে শ্রহ� ছযাত্রছযাত্ররীরযা রথ্য সংগ্ে কহর 
শ্নযাি িুহক ণল�হি। পহর শ্রেণিকহক্ ণ�হর ণিক্ক-
ণিণক্কযাহ্র র্বেযািিযাহন রহথ্যর আ্যানপ্্যান ও আহলযােনযা 
করহি।
(২) পযাঠ্যযাংিণিহর ‘জল’ ণিষেক শ্িি কহেকণি কৃর্যযাণলর 
কথযা িলযা েহেহছ। হযমন জলকষ্ট, জল নষ্ট, িৃণষ্টর জল, 
মযাণির নরীহের জল ইর্যযাণ্ ণিষে ণকছুর পয্হিক্ি রথ্য 
সংগ্ে ও রযাণলকযা প্স্তুর করহর িলযা আহছ। ছযাত্রছযাত্ররীরযা 
এই কৃর্যযাণলগুণল করযার সযাহথ সযাহথ আরও ্ ’একণি কযাজ 
করহর পযাহর। 
২) সৃজনমূলক কযাজ
উপিযািমূলণির ণিষেিস্তু ও মূল িযার্যাণিহক আরও স্পষ্ট 
কহর রুলহর ণিক্ক-ণিণক্কযারযা নযানযান সৃজনমূলক ও 
ণি্্যযালে ণিণতিক কম্সূণে গ্েি করহর পযাহরন। 
নযািকঃ জলই জরীিন
৩) এণিষহে ণিণিন্ন ণিশুপযাঠ্য ও ছণি ইণরমহি্য প্কযাণির 
েহে থযাকহল রযা সংগ্ে কহর ণি্্যযালহে গ্ন্যাগযার গহি 
রুলহর েহি। ওই িইগুণল ণিক্যাথ্রীরযা পিহি এিং 
ণনহজহ্র মহি্য আহলযােনযা করহি।
৪) ্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণল
জল অপেহের নযানযান ্ ৃি্যযািলরী শ্্ণ�হে রযা ণনহে আহলযােনযা 
করযা শ্যহর পযারযা। জল অপেহের �হল করীিযাি জলসংকি 
শ্্�যা যযায রযার ছণিও শ্্�যাহনযা শ্যহর পযাহর। রহি জল 
সঞ্চহের জন্য করীিযাহি িৃণষ্টর জল িহর পহর রযা ি্যিেযার 
করযা যযাে রযা শ্্ণ�হে জহলর ি্যিেযার সম্পহক্ও িযারিযা 
মরণর করযা যযাে। ওই আহলযােনযার সমে ইণরমহি্য 
আহলযাণের িব্দ িব্দগুচ্ছহক িযাহরিযাহর প্হেযাগ করযার শ্েষ্টযা 
করহিন, যযাহর ণিষেণি উত্যাণপর েহলই ণিক্যাথ্রীরযা 
সেহজই সংণলিষ্ট কহেকণি িব্দহক একসযাহথ রুহল আনহর 
পযাহর। প্ণরণি িব্দ শ্যহেরু এক একণি িযারিযা রযাই রযা 
ণিক্যাথ্রীহক রযার িযারিযা প্কযাহিও সযােযায্য করহি। 

উণদ্্ জগৎ-িযাণির কযাহছর উণদ্্-
শ্েনযা গযাহছর আেযার-আেরি, েযাণরহে 
যযাওেযা উণদ্্।

১) িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণল
(১) পযাঠ্যযাংিণিহর উণদ্্ ণিষেক কহেকণি কৃর্যযাণল শ্্ওেযা 
আহছ শ্যমন িযাণির কযাহছর উণদ্্ শ্েনযা, রযাহ্র ছণি 
আঁকযা, রযাহ্র সম্পহক্ শ্ল�যা, রযাহ্র আেযার-আেরি
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ইর্যযাণ্ জযানযা। পযাঠ্যপুতিহক িণি্র (পৃষ্যা ৫১) ছহক েযার  
প্কযার গযাছ সম্পহক্ একণি ছক পূরহির কথযা িলযা েহেহছ।
ওই ছক পূরি ছযািযাও ছযাত্রছযাত্ররীরযা রযাহ্র আহিপযাহি 
আরও যর প্কযাহরর উণদ্্/গযাছ শ্্�হর পযাহি রযা �ুি 
িযালিযাহি নজর করহি এিং অনুরূপিযাহি একণি ণরহপযাি্

মরণর করহি। পহর শ্রেণিকহক্ ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্র 
র্বেযািিযাহন ণরহপযাহি্র রহথ্যর আ্যানপ্্যান করহি। 
(২) ির্মযাহন আমযাহ্র আহিপযাহি িহু উণদ্্ েযারযাহর 
িহসহছ এিং েযাণরহে শ্গহছ। এণিষহে ছযাত্রছযাত্ররীরযা িযাণির 
ও এলযাকযার িেস্হ্র কযাছ শ্থহক ণকছু প্হনের মযাি্যহম 
রথ্য সংগ্ে কহর ণরহপযাি্ মরণর করহি।
২) সৃজনমূলক কযাজ 
উপিযািমূলণির ণিষেিস্তু ও মূল িযার্যাণিহক আরও স্পষ্ট 
কহর রুলহর ণিক্ক-ণিণক্কযারযা নযানযান সৃজনমূলক ও 
ণি্্যযালে ণিণতিক কম্সূণে গ্েি করহর পযাহরন।
৩) এণিষহে ণিণিন্ন ণিশুপযাঠ্য ও ছণি ইণরমহি্য প্কযাণির 
েহে থযাকহল রযা সংগ্ে কহর ণি্্যযালহে গ্ন্যাগযার গহি 
রুলহর েহি। ওই িইগুণল ণিক্যাথ্রীরযা পিহি এিং 
ণনহজহ্র মহি্য আহলযােনযা করহি।
৪) ্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণল  
আমযাহ্র েযারপযাহির পণরহিি সেযারের শ্্�হর পযাওেযা 
নযানযা উণদ্্ ও গযাছপযালযার ছণি শ্্ণ�হে ণিশুহ্র 
অণিজ্ঞরযাহক িযািযাহনযা শ্যহর পযাহর। ওইসি উণদ্্ ও 
গযাহছর প্হেযাজনরীেরযা এিং রযা কহম শ্গহল পণরহিহির করী 
করী ক্ণর েহর পযাহর রযারও একিযা ণিিরি রুহল িরযা শ্যহর 
পযাহর। এযযািৎ শ্য সমতি উণদ্্ ও গযাছ এ�ন আর শ্্�হর 
পযাওেযা যযাে নযা রযার ছণি শ্্ণ�হে রযাহ্র সংরক্হির 
ণিষেণির উপহর শ্জযার শ্্ওেযা শ্যহর পযাহর। ওই েযাণরহে 
যযাওেযা উণদ্্ শ্কযান শ্কযান িযাল কযাহজ লযাহগ রযারও একিযা 
ণিিরি শ্্ওেযা যযাে।    

প্যািরীজগৎ-িন্যপ্যািরী ও গৃেপযাণলর
প্যািরী।

১) িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণল
পযাঠ্যযাংিণিহর প্যািরীজগহরর ণিণিন্ন ণিষে ণনহে শ্িি 
কহেকণি কৃর্যযাণলর কথযা িলযা েহেহছ। হয�যাহন ছযাত্রছযাত্ররীরযা 
এলযাকযাে পয্হিক্ি, রথ্য সংগ্হের মহরযা ণকছু কৃর্যযাণলর 
সহগে যুক্ত েহি। ছযাত্রছযাত্ররীরযা পযাঠ্যপুতিহক িণি্র 
কৃর্যযাণলগুণলর সযাহথ সযাহথ “েযাণরহে যযাওেযা স্যানরীে প্যািরী” 
– ণনহেও রথ্য সংগ্ে কহর একণি ণরহপযাি্ মরণর করহর 
পযাহর। ছযাত্রছযাত্ররীরযা িযাণির ও এলযাকযার িেস্হ্র কযাছ 
শ্থহক নযানযা প্হনের মযাি্যহম ওই সমতি “েযাণরহে যযাওেযা
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প্যািরীহ্র” কথযা শ্জহন শ্নহি। পহর শ্রেণিকহক্ ণ�হর 
ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্র র্বেযািিযাহন রহথ্যর আ্যানপ্্যান ও 
আহলযােনযা করহি।
২) সৃজনমূলক কযাজ 
উপিযািমূলণির ণিষেিস্তু ও মূল িযার্যাণিহক আরও স্পষ্ট 
কহর রুলহর ণিক্ক-ণিণক্কযারযা নযানযান সৃজনমূলক ও

ণি্্যযালে ণিণতিক কম্সূণে গ্েি করহর পযাহরন। 
নযািকঃ িনহ্িরীর সন্তযান
৩) ্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণল 
আমযাহ্র েযারপযাহির নযানযা িরহনর প্যািরী। অহমরু্ণ্ডরী 
শ্থহক শুরু কহর শ্মরু্ণ্ডরী, সকল  প্যািরীর শ্িঁহে থযাকযার 
গল্প শ্্�যাহনযা শ্যহর পযাহর। জহলর নযানযা রকম মযাছ ও 
অন্যযান্য প্যািরী শ্থহক উিের, সররীসৃপ, পযাণ� ও তিন্যপযােরীহ্র 
ছণি ডযাউনহলযাড কহর আহলযােনযা করযা শ্যহর পযাহর। 
রযারমহি্য শ্কযানগুণল িন্য আর শ্কযানগুণলই িযা গৃেপযাণলর 
রযা ণনহে আহলযােনযাও েহর পযাহর। ওই আহলযােনযার সমে 
ইণরমহি্য আহলযাণের িব্দ িব্দগুচ্ছহক িযাহরিযাহর প্হেযাগ 
করযার শ্েষ্টযা করহিন। যযাহর ণিষেণি উত্যাণপর েহলই 
ণিক্যাথ্রীরযা সেহজই সংণলিষ্ট কহেকণি িব্দহক একসহগে 
রুহল আনহর পযাহর। প্ণরণি িব্দ শ্যহেরু এক একণি 
িযারিযা, রযাই রযা ণিক্যাথ্রীহক রযার িযারিযা প্কযাহিও সযােযায্য 
করহি। 

জরীিহিণেত্র¨ আর িযাস্তুরন্ত। ১) িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণল
পণরহিি রক্যা ও এহক অপহরর উপর ণনি্রিরীলরযা ণনহে 
ছযাত্রছযাত্ররী ও ণিক্ক-ণিক্কযারযা গ্যাহমর মযানুষহক সহেরন 
করযার জন্য একণি সহেরনযার কম্সূণে গ্েি করহর পযাহর। 
গ্যাহমর মযাহঠ অথিযা ণি্্যযালে প্যাগেহন একণি শ্সণমনযাহরর 
আহেযাজন করযা শ্যহর পযাহর। হসণমনযাহর ্ ু ’ণরনজন ণিণিষ্ট 
পণরহিিণিদ্ হক আমন্তি জযানযাহনযা শ্যহর পযাহর। যযারযা 
ণিষেণির গুরুত্ব িুণঝহে িলহিন। এছযািযা গ্যাহমর ণকছু 
িেস্ মযানুষও এণিষহে রযাহ্র অণিজ্ঞরযার কথযা জযানযাহর 
পযাহরন। আহলযােনযা শুহন ণিক্যাথ্রীরযা ণরহপযাি্ িযানযাহর পযাহর।
২) সৃজনমূলক কযাজ  
পূি্ির্রী নযাণিকযা ‘িনহ্িরীর সন্তযান’-এর অংি শ্থহক 
গৃেরীর।(কৃর্যযাণল-১৯)
৩) ্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণল    
শ্য শ্কযানও প্যাকৃণরক পণরহিিই আপন মহন এমনিযাহি 
মরণর েে শ্য�যাহন িসিযাসকযাররী জরীিকুহলর মহি্য একণি 
পযারস্পণরক িযারসযাম্য থযাহক। ণনহজহ্র মহি্য একণি নরীরি 
�যা্্যিৃঙ্খল আহছ। মযানুষও শ্যহেরু এই পণরহিহির অগে, 
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রযাই পণরহিিহক অণরণরক্ত শ্িযাষি নযা কহর রযাহক িযাঁণেহে 
রযা�যা মযানুহষর কর্ি্য। এই িযারিযা ণ্হরই গুগুল শ্থহক 
�ুঁহজ িযাস্তুরহন্তর এমন শ্কযানও ক্রীপ শ্্�যাহনযা শ্যহর পযাহর। 
ণকছু িুকহরযা িুকহরযা ছণি ও ণিণডওহক সণম্ণলর কহর 
শ্নপহথ্য কথযা িণসহে এই ক্রীপণি িযানযাহনযা শ্যহর পযাহর। 
ওই আহলযােনযার সমে ইণরমহি্য আহলযাণের িব্দ িব্দগুচ্ছহক
িযাহরিযাহর প্হেযাগ করযার শ্েষ্টযা করহিন। যযাহর ণিষেণি 
উত্যাণপর েহলই ণিক্যাথ্রীরযা সেহজই সংণলিষ্ট কহেকণি 
িব্দহক একসহগে রুহল আনহর পযাহর। প্ণরণি িব্দ শ্যহেরু 
এক একণি িযারিযা, রযাই রযা ণিক্যাথ্রীহক রযার িযারিযা 
প্কযাহিও সযােযায্য করহি। 

পণরহিি ও 
সম্প্

সম্পহ্র ক্রমণিকযাহির িযারযাঃ অররীর 
শ্থহক সম্প্ ণিকযাহির আিণি িযারযা।

১) িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণল    
ণিষেঃ আণ্ম ও অররীর কযাহল সূহয্র আহলযা ি্যিেযার 
শ্থহক আিুণনক কযাহল শ্সৌরণি্ু্যহরর আণিষ্যার ও ি্যিেযার। 
আণ্ম যুগ শ্থহক মযানুষ শ্সৌরিণক্তহক নযানযািযাহি ি্যিেযার 
কহর রযার জরীিনযযাত্রযার মযান উন্নর কহর েহলহছ। ঘরিযাণি 
গরম রযা�যা, জল গরম করযা, মযাছ, িস্য, সিণজ শুকহনযা 
করযা ইর্যযাণ্র কযাহজ মযানুষ আহগ শ্থহকই শ্সৌরিণক্ত ও 
সূহয্র আহলযা ি্যিেযার করর। এই ি্যিস্যাে ণকছুিযা 
পণরির্ন এহলও মযানুষ এ�নও অহনকহক্হত্রই এই সমতি 
কযাহজ সূহয্র আহলযা ি্যিেযার কহর থযাহক। এছযািযা ির্মযাহন 
শ্সৌরেুল্রীহর রযান্নযা, হসৌর েযাজ্যার ইর্যযাণ্র ি্যিেযার শুরু 
কহরহছ। ণিণিন্ন জযােগযাে শ্সৌরণি্ু্যৎ উৎপযা্নও েহচ্ছ। 
ণিষেণি সম্পহক্ িযারিযা পণরষ্যার েওেযার জন্য ছযাত্রছযাত্ররীহ্র 
এণিষহে কহেকণি কৃর্যযাণল শ্্ওেযা েহেহছ। 
২) সৃজনমূলক কযাজ
উপিযািমূলণির ণিষেিস্তু ও মূল িযার্যাণিহক আরও স্পষ্ট 
কহর রুলহর ণিক্ক-ণিণক্কযারযা নযানযান সৃজনমূলক ও 
ণি্্যযালে ণিণতিক  কম্সূণে গ্েি করহর পযাহরন। 
ণিষেঃ কযাহঠ কযাহঠ ঘহস আগুন আণিষ্যার শ্থহক ণি্ু্যৎ 
ি্যিেযার। 
নযািকঃ আণিষ্যার
ণিষেঃ মযাণি শ্থহক উৎপন্ন প্যাকৃণরক সম্প্ শ্থহক নরুন 
কৃণষ ও নরুন িনসম্প্।
িূণমকযাণিনেঃ  
ণিষেঃ গুেযা ও গযাহছর ডযাহল িযাস শ্থহক মযাণি ি্যিেযার 
কহর আিুণনক িের ণনম্যাি। 
পণি আর ্হল িযাগ েহে ছণি আঁণকঃ
ণিষেঃ আণ্ম ও অররীর কযাহল সূহয্র আহলযা ি্যিেযার 
শ্থহক আিুণনক কযাহল শ্সৌরণি্ু্যহরর আণিষ্যার ও ি্যিেযার।
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এ�যাহন ণিশুরযা শ্্�হি করীিযাহি অররীহর শ্সৌরিণক্তর 
ি্যিেযার ের। এ�যাহন শ্সই শ্সৌরিণক্তহক অন্যিযাহি কযাহজ 
লযাগযাহনযা েহচ্ছ। ছণিগুণলহক আলযা্যা কহর ণনহজহ্র মহি্য 
আহলযােনযা করহি।
ণিষেঃ িন্যপ্যািরী ণিকযাহরর পর উল্যাস ও আনন্দ শ্থহক 
আিুণনক যুহগর ণেত্রণিল্প, সগেরীর, িযা্্য, স্যাপর্য, িযাস্য্ ও
কুণির ণিল্প। 
মূকযাণিনে িযা মযাইমঃ ্ ৃি্য ণনহজহ্র মরন কহর সযাজযাও। 
প্হর্যক ্ৃহি্য একজন কহর ণিল্পরী শ্যন শ্সইসি ্ৃহি্যর 
ছণি আঁকহছন।
৩) এণিষহে ণিণিন্ন ণিশুপযাঠ্য ও ছণি ইণরমহি্য প্কযাণির 
েহে থযাকহল রযা সংগ্ে কহর ণি্্যযালহে গ্ন্যাগযার গহি 
রুলহর েহি। ওই িইগুণল ণিক্যাথ্রীরযা পিহি এিং 
ণনহজহ্র মহি্য আহলযােনযা করহি।
৪) মযানুষ করীিযাহি আগুন আণিষ্যার করল, এণনহে নযানযা 
্ৃি্য, অ্যযাণনহমিন ইউণিউহি রহেহছ। হস�যান শ্থহক 
করীিযাহি জল শ্থহক ণি্ু্যৎ, অণেরযােণরর িণক্ত ণেসযাহি সূয্ 
শ্থহকও করীিযাহি ণি্ু্যৎ উৎপন্ন  েে এিং শ্সৌরিণক্তর 
ি্যিেযাহর মযানিসি্যরযা আরও উন্নর েহে ওহঠ রযা ণনহে 
নযানযা ্ৃহি্যর শ্কযালযাজ শ্্�যাহনযা শ্যহর পযাহর। সম্পহ্র 
ক্রমণিকযাহির িযাণক িযারযাগুণলহরও একইিযাহি প্হর্যকণিহর 
শ্ছযাি শ্ছযাি ণিণডও ক্রীপ িযানযাহনযা যযাে। অররীহর মূল 
সম্পহ্র আণিষ্যার শ্থহক করীিযাহি িরীহর িরীহর রযা এ�ন 
আিুণনক সি্যরযাে পণরির েল রযা ণনহে শ্ছযাি শ্ছযাি 
শ্কযালযাজ িযানযাহনযা যযাে। ওই আহলযােনযার সমে ইণরমহি্য 
আহলযাণের িব্দ িব্দগুচ্ছহক িযাহরিযাহর প্হেযাগ করযার শ্েষ্টযা 
করহিন। যযাহর ণিষেণি উত্যাণপর েহলই ণিক্যাথ্রীরযা 
সেহজই সংণলিষ্ট কহেকণি িব্দহক একসযাহথ রুহল আনহর 
পযাহর। প্ণরণি িব্দ শ্যহেরু এক একণি িযারিযা, রযাই রযা 
ণিক্যাথ্রীহক রযার িযারিযা প্কযাহিও সযােযায্য করহি। 

পযাণরিযাণরক সূহত্র পযাওেযা ্ক্রযা ও 
জ্ঞযান, নযান্দণনক শ্িযাি ও ণিল্পকযাজ এিং 
ণেণকৎসযা ণিজ্ঞযান।

১) িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণল     
ণিণিন্ন মযানুহষর ণিণিন্ন ণিষহে শ্য জ্ঞযান ও ্ক্রযা রহেহছ 
রযার প্ণর আগ্ে ও সম্যানহিযাি গহি শ্রযালযার জন্য 
ছযাত্রছযাত্ররীহ্র কহেকণি কৃর্যযাণলর সহগে যুক্ত করযা শ্যহর 
পযাহর। 
২) উপিযািমূলণির ণিষেিস্তু ও মূল িযার্যাণিহক আরও স্পষ্ট 
কহর রুলহর ণিক্ক-ণিণক্কযারযা নযানযান সৃজনমূলক ও 
ণি্্যযালে ণিণতিক  কম্সূণে গ্েি করহর পযাহরন। 
নযািকঃ সৃজন শ্মলযা
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৩) ইউণিউি শ্থহক পযাণরিযাণরক িৃণতিণনি্র মযানুষহ্র কথযা 
শ্কযালযাজ ণেহসহি ণ্হর পযাহরন। সমযাহজ যযারযা েতিণিহল্পর 
কযাজ কহরন রযারযা সিযাই পযাণরিযাণরক সূহত্রই ওই জ্ঞযান 
লযাি কহরন। হযমন িযাঁহির কযাজ, মূণর্ মরণর করযার কযাজ, 
মুহ�যাি মরণর, হলযােযার েযাণরেযার মরণর ইর্যযাণ্ এিং পযারযা-
শ্িকি শ্থহক নযানযান শ্িষজ ওষুি মরণরর মহরযা কযাজ 
পযাণরিযাণরক জ্ঞযান শ্থহকই করযা েহে থযাহক। এগুণল ণনহে
ণিণডও শ্কযালযাজ মরণর কহর ণিশুহ্র ওই িযার্যা ণ্হর েহি 
শ্য, এই শ্কৌিল সম্প্ আহছ িহলই সমযাহজর মযানুষ 
স্বযািযাণিক ও সুস্িযাহি িযাঁেহর পযারহছ। রযাই মযানুহষর এই 
পযাণরিযাণরক জ্ঞযানহক শ্ছযাি িযা �যাহিযা করযা উণের নে। 
শ্নপহথ্য কণ্ঠ প্্যাহনর সমে সংণলিষ্ট িব্দ ও িব্দগুহচ্ছর 
আহলযােনযা করহর েহি। 

শ্্ি স্বযািরীন েওেযার আহগ ও পহর জমে 
শ্নওেযা মনরীষরীরযা এিং নরুন সম্প্ 
গহি শ্রযালযাে রযাহ্র অি্যান।

১) িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণল
শ্্ি স্বযািরীন েওেযার আহগ ও পহর জমে শ্নওেযা মনরীষরীরযা 
এিং নরুন সম্প্ গহি শ্রযালযাে রযাহ্র অি্যান শ্রহ� 
শ্গহছন। 
পযাঠ্যযাংিণিহর ণি�্যযার েহেহছন এমন অহনক মযানুষ 
সম্পহক্ িলযা আহছ। রযাহ্র সম্পক্ িিহ্র কযাহছ এিং 
ণিক্ক-ণিণক্কযার কযাহছ শ্জহন ছক পূরহির কথযাও িলযা 
েহেহছ।
২) সৃজনমূলক কৃর্যযাণল  
ণিক্যাথ্রীরযা ণিণিন্ন সম্প্ ণনহে আহলযােনযা করহর করহর 
মযানিসম্প্ ণনহে ণেন্তযা করহর শুরু করহি। মযানুষ ণক 
আহ্ৌ সম্প্ েহর পযাহর? এণনহেই নযাণিকযা “মযানি 
সম্প্”। 
৩) ্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণল 
ইউণিউি ও গুগুল শ্থহক ণিণিন্ন মনরীষরীর ছণি ও রযাঁর 
অি্যান ণনহে একণি শ্ছযাি শ্কযালযাজ িযানযাহনযা যযাে। হনপথ্য 
কঠেস্বহর প্ণরিযারই এিযা িলহর েহি শ্য, ‘উণন ণছহলন 
শ্্হির সম্প্ - মযানিসম্প্’। হিহষ শ্লযােযা, কেলযা, 
শ্পহট্যাণলেযাহমর সহগে মযানিসম্পহ্র একণি সরল রুলনযা 
িযানহর পযাহরন। স্বযািরীনরযার আহগ এিং পহরর যুহগ জমে 
শ্নওেযা পণণ্ডর ও উন্নর মনরীষযার অণিকযাররী মযানুষহ্র 
সম্পহক্ ণিশুহ্র শ্িযািহক স্পষ্ট কহর রুলহর েহি। 

পণরহিি ও 
উৎপযা্ন

অ্ূর অররীর শ্থহক ির্মযান পয্ন্ত 
কৃণষহক্হত্র ণিণিন্ন পণরির্ন।

১) িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণল
(ক) এিং (�)
পযাঠ্যযাংিণিহর ছযাত্রছযাত্ররীহ্র অররীর শ্থহক ির্মযান পয্ন্ত 
েযাহষর নযানযা কযাহজ যন্তপযাণরর ি্যিেযার সযার ও করীিনযািহকর 
ি্যিেযার, েযাহষ জহলর ি্যিেযার, এলযাকযাে �সহলর উৎপযা্ন
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ইর্যযাণ্ ণিণিন্ন ণিষহে রথ্য সংগ্ে কহর ছক পূরি করহর 
িলযা েহেহছ। ছযাত্রছযাত্ররীরযা উণল্ণ�র কৃর্যযাণলগুণল করযার পর 
কৃণষকযাহজ পণরহিহির িূণমকযা ও গুরুত্ব িুঝহর পযারহি 
এিং ণনহজরযা এণিষহে সহেরন েহে অপরহক সহেরন 
করহি এিং পরির্রীহর ণনহজহ্র জরীিহন রযার প্ণর�লন 
ঘিহনযার শ্েষ্টযা করহি। এই ণিষেগুণলহক মযাথযাে শ্রহ�
অররীর ও ির্মযান কৃণষি্যিস্যার িযাল-মন্দ, সুণিিযা-অসুণিিযা
জযানযার জন্য ্ ু -ণরনজন িেস্ কৃষহকর সযাক্যাৎকযার শ্নহি। 
ণিক্ক-ণিণক্কযারযা সমরীক্যাণি করযার জন্য ছযাত্রছযাত্ররীহ্র 
ণকছু নমুনযা প্নে ণ্হে শ্্হিন।
২) সৃজনমূলক কৃর্যযাণল  
উপিযািমূলণির ণিষেিস্তু ও মূল িযার্যাণিহক আরও স্পষ্ট 
কহর রুলহর ণিক্ক ণিণক্কযা নযানযান সৃজনমূলক ও 
ণি্্যযালে ণিণতিক  কম্সূণে গ্েি করহর পযাহরন। 
্হল িযাগ েহে ছণি আঁক
৩) ্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণল    
সু্ূর অররীহর মযানুষ করীিযাহি েযাষিযাস করর রযার ছণি 
শ্্�যাহর েহি। রযারপর েযাষিযাহসর নযানযা শ্কৌিহলর 
পণরির্ন এিং কম সমহে অণিক িস্য উৎপযা্হনর জন্য 
নযানযান আিুণনক কৃণষ যন্তপযাণরর আণিষ্যার ও রযার 
ি্যিেযাহরর ছণি ইউিউি শ্থহক ডযাউনহলযাড কহর রযা ণনহে 
আহলযােনযা করযা শ্যহর পযাহর।

এলযাকযাণিণতিক েযাহষর রকমহ�র। ১) িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণল 
ণিক্ক-ণিণক্কযারযা ণিক্যাথ্রীহ্র ণনহে এমন একণি সিণজ 
িযাগযাহন যযাহিন, হয�যাহন ণিণিন্ন রকহমর সিণজ রহেহছ। 
এই অি্যযােণি য�ন শ্রেণিকহক্ েলহি র�ন গ্রীহষ্মর শ্িষ 
িযা িষ্যার শুরু। �হল শ্স সমে ণিণিন্ন সিণজ শ্যমন লযাউ, 
করলযা, ণঝগেযা, ণেণেগেযা, লযাল িযাক, পুঁই, িরিণি, কলণম লরযা 
এিং শ্িগুহনর সমে। ণিক্ক-ণিণক্কযারযা ছযাত্রছযাত্ররীহ্র 
এলযাকযার শ্কযানও এক েযাণষ িযাইহের জণম পণর্ি্হন ণনহে 
শ্যহর পযাহরন। েযাণষরযা সযািযারির রযার জণমহক কহেকণি 
িযাহগ িযাগ কহর ণনহে ণিণিন্ন িরহনর �সল �লযান। 
পূি্-পণচিম-উতির- ্ণক্ি শ্িহি একিযা পণরকল্পনযা িুঝহল 
শ্্�যা যযাহি এণি একণি �সল মযানণেত্র। রযাহক এই 
মযানণেত্রণি এঁহক শ্্�যাহর িলযা েহি। েযাণষ িযাইহের সযাহথ 
কথযা িহল রযার পণরকল্পনযা ও যুণক্ত িুহঝ ণনহর েহি। 
ণিক্ক-ণিণক্কযারযা পহর শ্রেণিকহক্ ণ�হর এহস এই ণিষহে 
ণিতিযাণরর আহলযােনযা করহিন।
ির্মযাহন েযাহষর কযাহজ করী িরহনর সযার ও করীিনযািক 
ি্যিেযার েে।
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(ক) হজি (�) রযাসযােণনক
মূকযাণিনে
মূকযাণিনে
২) ্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণল
পযােযাি, মরুিুণম, ন্রীর পযাহি, রুক্ষ্ম মযাণিহর অথ্যাৎ 
আমযাহ্র এই প্কৃণরর মযাহঝ মযানুষ শ্িঁহে থযাকযার জন্য
নযানযা িরহনর �সল �লযাে। রযার একণি শ্কযালযাজ ইউণিউি 
শ্থহক ডযাউনহলযাড কহর ণিশুহ্র সহগে আহলযােনযা কহর 
রযাহ্র এলযাকযার একণি �সল মযানণেত্র মরণর করযার 
উহ্্যযাগ শ্নওেযা শ্যহর পযাহর। 

িযাংলযাে মৎসেযাষ ও লুপ্তপ্যাে শ্্ণি 
মযাছ। 

১) িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণল
সম্ভযাি্য পথ
পযাঠ্যযাংিণিহর ণিণিন্ন প্জযাণরর মযাছ, মযাছ িরযার শ্কৌিল, 
লুপ্তপ্যাে মযাছ ইর্যযাণ্ ণিষহে শ্িি কহেকণি সমরীক্যা কহর 
ছক পূরহির কথযা িলযা েহেহছ। এই সমতি সমরীক্যা করহর 
ছযাত্রছযাত্ররীরযা ণিণিন্ন ি্যণক্তর সযাহথ সযাক্যাৎ করহি ও রথ্য 
সংগ্ে করহি। ছযাত্রছযাত্ররীরযা এরজন্য পঞ্চযাহের ও শ্পৌরসিযা, 
যযারযা মযাছ েযাষ কহরন, যযারযা মযাছ শ্কহনন ও অন্যযান্য ণিণিন্ন 
ি্যণক্তর কযাহছ যযাহি।
২) ণিশুরযা একণি নযাণিকযা উপস্যাপন কহর শ্্ণি েুহনযা 
মযাহছর সমস্যযাণিহক িযালিযাহি শ্িযাঝযাহর পযাহর। উ্যােরি 
শ্্ওেযা েল; 
নযািকঃ ঊন েল েুহনযা মযাছ
৩) লুপ্তপ্যাে শ্্ণি মযাছ ও মযাছ িরযার পদ্ধণর ণনহে শ্কযানও 
ণিশুপযাঠ্য িই থযাকহল রযা সংগ্ে করহর েহি এিং ণিক্ক-
ণিণক্কযারযা রযা একণ্ন সিযাইহক পিহর শ্্হিন।
৪) ্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণল
আমযাহ্র িযাংলযার মযাছ েযাণষহ্র মযাছ েযাহষর নযানযান ্ৃি্য 
ডযাউনহলযাড কহর শ্্�যাহনযা শ্যহর পযাহর। হস�যাহন মযাহছর 
জযাল সে অন্যযান্য েযাণরেযারগুণল আলযা্যা কহর িলহর েহি। 
অররীর শ্থহক করীিযাহি ওই মযাছ েযাহষর পদ্ধণর ি্হলহছ 
রযা িলহর েহি। লুপ্তপ্যাে শ্্ণি মযাহছর �িরযা�ির ণ্হর 
েহি। 

পণরহিি ও 
িনিূণম

জরীিহিণেত্রথ্য রক্যা এিং িহনর িূণমকযা। ১) িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণল
পযাঠ্যযাংিণিহর িহনর িূণমকযা, িহনর উপর ণনি্রিরীলরযা 
ইর্যযাণ্ ণিষে ণনহে কহেকণি ছক পূরহির কযাজ শ্্ওেযা 
আহছ। ছযাত্রছযাত্ররীরযা পূি্পযাঠ অথ্যাৎ ‘মযাছ েযাষ’ পযাঠ্যযাংিণির 
কযাজ শ্যিযাহি শুরু কহরণছল এই পযাঠণির শ্ক্হত্রও অনুরূপ 
পদ্ধণর অিলম্বন করহি।
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 ২) সৃজনমূলক কৃর্যযাণল
গল্প পহি ্ হল িহস সংলযাপ মরণর কর। নযািহকর নযামকরি 
কর এিং েণরত্রগুণল �ুঁহজ শ্ির কহর ্ৃি্য সযাজযাও।
৩) এণিষহে ণিণিন্ন ণিশুপযাঠ্য ও ছণি ইণরমহি্য প্কযাণির 
েহে থযাকহল রযা সংগ্ে কহর ণি্্যযালহে গ্ন্যাগযার গহি 
রুলহর েহি। ওই িইগুণল ণিক্যাথ্রীরযা পিহি এিং
ণনহজহ্র মহি্য আহলযােনযা করহি।
৪) ্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণল
িহনর নযানযা গযাছগযাছযাণল শ্থহক মযানুষ করী করী পযাে রযা 
শ্্�যাহর েহি। জগেহলর শ্ছযািিি প্ণরণি গযাছ শ্য মযানুহষর 
শ্িঁহে থযাকযার জরীেনকযাণঠ রযা ছণির মি্য ণ্হে শ্িযাঝযাহর 
েহি। িহুহর মযানুষও রযাহ্র শ্িঁহে থযাকযার জন্য করীিযাহি 
গযাহছহ্র ওপর ণনি্রিরীল রযাও ছণির মযাি্যহম শ্্�যাহনযা 
শ্যহর পযাহর।

িনিূণম ধ্ংস েহচ্ছ। ১) িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণল   
পযাঠ্যযাংিণিহর িন্যপ্যািরীর সুরক্যা ণিষহে একণি ছক পূরহির 
কযাজ শ্্ওেযা েহেহছ। ওই কযাজণি করযার সযাহথ সযাহথ 
ছযাত্রছযাত্ররী এিং ণিক্ক-ণিণক্কযারযা শ্যৌথিযাহি একণি 
সহেরনরযা র ্যযাণলর আহেযাজন করহর পযাহর। িন্যপ্যািরী 
েযাণরহে যযাহচ্ছ, িন্যপ্যািরী ের্যযা করযা েলহি নযা, িন্যপ্যািরী 
ের্যযাে প্কৃণরর িযারসযাম্য নষ্ট েহচ্ছ ইর্যযাণ্ ণিণিন্ন ণিষে 
ণনহে ছযাত্রছযাত্ররীরযা প্্যযাকযাড্ মরণর করহি। ণিক্ক-ণিণক্কযারযা 
এণিষে রযাহ্রহক সযােযায্য করহিন। ণনণ্্ষ্ট ণ্হন প্্যযাকযাড্ 
েযাহর শ্্যাগযান ণ্হর ণ্হর সিযাই ণমহল গ্যাম প্্ণক্ি 
করহি। গ্যাহমর মযানুষহক িন্যপ্যািরী ের্যযা করহর ণনহষি 
করহি এিং এর গুরুত্ব জযানযাহি। 
এছযািযা ‘িন্যপ্যািরী রক্যা’ ণিষহে একণি শ্সণমনযাহরর 
আহেযাজন করযা শ্যহর পযাহর। হকযানও ণিণিষ্ট পণরহিিণিদ্  
িযা িন্যপ্যািরী সংরক্ি ণনহে কযাজ করযা ণিণিষ্ট শ্কযানও 
ি্যণক্তহক শ্স�যাহন আমন্তি জযানযাহনযা শ্যহর পযাহর। গ্যাহমর 
মযানুষহকও আমন্তি জযানযাহর েহি। গ্যাহমর কহেকজন 
িেস্ মযানুষহক এণিষহে রযাহ্র অণিজ্ঞরযা রুহল িরযার 
কথযা িলযা শ্যহর পযাহর। িেস্ মযানুহষরযা রযাহ্র গ্যাহম ও 
আহিপযাহি আহগ এমন শ্কযানও প্যািরী শ্্হ�হছন ণকনযা, যযা 
এ�ন আর শ্্�যা যযাে নযা এিং রযার কযারি করী রযা ণনহে 
ণনহজহ্র মরযামর জযানযাহর পযাহরন। 
৩রযা মযাে্ ‘ণিশ্ িি্যপ্যাি ণ্িস’, এই ণ্নণিহক মিরি কহর 
ণমণছল ও শ্সণমনযাহরর ণ্ন ণস্র করযা শ্যহর পযাহর।
২) সৃজনমূলক কৃর্যযাণল 
িনিূণম ধ্ংস েহচ্ছ, িন্যপ্যািরী মযারযা যযাহচ্ছ ও েযাণরহে
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 যযাহচ্ছ, রযাহ্র প্িযাহি পণরহিহির িি ক্ণর েহচ্ছ। 
িন্যপ্যািরী ের্যযা নযা কহর সুরক্যা করযা। গযাছ নযা শ্কহি 
সযামযাণজক িনসৃজন কহর নরুন িন সৃণষ্ট করযা।
ছিযা িহল সযাহথ সযাহথ ্ৃি্য মরণর কর।
(গল্প পহি ্হল িহস সংলযাপ মরণর কর। নযািহকর 
নযামকরি কর এিং েণরত্র �ুঁহজ শ্ির কহর ্ৃি্য সযাজযাও)
৩) এণিষহে ণিণিন্ন ণিশুপযাঠ্য ও ছণি ইণরমহি্য প্কযাণির 
েহে থযাকহল রযা সংগ্ে কহর ণি্্যযালহে গ্ন্যাগযার গহি 
রুলহর েহি। ওই িইগুণল ণিক্যাথ্রীরযা পিহি এিং 
ণনহজহ্র মহি্য আহলযােনযা করহি।  
৪) ্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণল    
মযানুষ রযার শ্লযাি ও আগ্যাসহনর জন্য িনহক ধ্ংস করহছ। 
িনহক ণঘহর শ্িঁহে থযাকযা প্যািরীহ্র অণতিত্ব সঙ্কহি পিহছ। 
এহর শ্য মযানুহষর আরও িি ক্ণর েহচ্ছ রযা ছণির মযাি্যহম 
শ্্�যাহনযা শ্যহর পযাহর। অন্যণ্হক মযানুষ  শ্িঁহে থযাকযার জন্য 
নরুন কহর িনিূণম  সৃণষ্টও করহছ। রযা শ্্ণ�হে ণিশুহ্র 
কযাহছ আমযাহ্র েযারপযাহির িনিূণম সম্পহক্ িযারিযা মরণরর 
শ্েষ্টযা করযা শ্যহর পযাহর। রহি প্যাকৃণরক িন ধ্ংস করযা 
শ্য উণের েহি নযা রযা ণিশুহ্রহক িযালিযাহি িুণঝহে িলযা 
প্হেযাজন।

পণরহিি ও 
আকযাি

সূয্গ্েি ও েন্দ্রগ্েি ণনহে সমযাহজ
প্েণলর সংস্যার ও অহিজ্ঞযাণনক
্ৃণষ্টিগেরীর ণিরুহদ্ধ মহনযািযাি মরণর।

১) িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণল  
সূয্গ্েি ও েন্দ্রগ্েি ণনহে সমযাহজ নযানযা িরহনর কুসংস্যার 
লক্্য করযা যযাে। এর শ্কযানও মিজ্ঞযাণনক ণিণতি শ্নই। 
পযাঠ্যযাংিণিহর শ্িি কহেকণি ‘েযাহর-কলহম’ পররীক্যাণনররীক্যা 
শ্্ওেযা আহছ। হস�যাহন েন্দ্রগ্েি ও সূয্গ্েি প্কৃরপহক্ 
শ্কন েে ও করীিযাহি েে, হসই ণিষহে জযানযাহনযা েহেহছ। 
ছযাত্রছযাত্ররীরযা এই পররীক্যাগুণল করযার আহগ িযাণির িিহ্র 
কযাছ শ্থহক সূয্গ্েি ও েন্দ্রগ্েি ণিষহে রযাহ্র িযারিযা ও 
ণিশ্যাস সম্পহক্ শ্জহন আসহি। সূয্গ্েি ও েন্দ্রগ্েি করী? 
ক�ন েে? হকন েে? রযারযা ক�ন গ্েি �যাণল শ্েযাহ� 
শ্্হ�হছ ণকনযা? গ্েহির সমে করী করহর েে? করী করহর 
শ্নই? হকন করহর শ্নই? গ্েি েহল করী েে? ইর্যযাণ্ 
প্হনের উতির শ্জহন শ্নহি। ছযাত্রছযাত্ররীরযা ণনহজহ্র 
পণরিযাহরর ঠযাকুমযা, ণ্ণ্মযা, মযা এিং িেস্হ্র কযাছ শ্থহক 
রথ্য সংগ্ে কহর একণি ণরহপযাি্ মরণর করহি। পহর 
শ্রেণিকহক্ ণ�হর ণিক্ক-ণিণক্কযাহ্র র্বেযািিযাহন রথ্যর 
আ্যানপ্্যান ও আহলযােনযা করহি। প্হেযাজহন ণিজ্ঞযানসম্র 
রথ্যগুণল সম্পহক্ িযারিযা স্পষ্ট করহি। রযারপর পযাঠ্যযাংহি 
িণি্র পররীক্যাণনররীক্যাগুণল রযারযা করহি এিং শ্িহষ 
পযাঠ্যযাংিণি পিহি। ণিষেণির মিজ্ঞযাণনক কযারি শ্িযাঝযার
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 পর ছযাত্রছযাত্ররীরযা রযাহ্র পণরিযাহরর িিহ্র গ্েহির 
মিজ্ঞযাণনক কযারিগুণল জযানযাহি ও প্হেযাজহন িিহ্র 
কুসংস্যার শ্থহক মুক্ত করযার শ্েষ্টযা করহি।
২) সৃজনমূলক কৃর্যযাণল   
গল্প পহি ্ হল িহস সংলযাপ মরণর কর। নযািহকর নযামকরি 
কর ও েণরত্রগুণল �ুঁহজ শ্ির কহর ্ৃি্য সযাজযাও।
৩) ্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণল
ণিক্ক-ণিণক্কযারযা সূয্গ্েি শ্্�যার জন্য উপযুক্ত ি্যিস্যা 
ণি্্যযালহে মজুর রযা�হিন। িছহর ক�নও এমন সুহযযাগ 
এহল উপযুক্ত ি্যিস্যা সেহযযাহগ ছযাত্রছযাত্ররীহ্র রযা শ্্�যার 
সুহযযাগ কহর ণ্হর পযাহরন। 

সূয্ শ্য এই সৃণষ্টেহক্রর মূল িণক্ত এিং 
সূয্ ছযািযা শ্য এই সৃণষ্ট ধ্ংস েহে যযাহি 
শ্সই িযারিযাহক যুণক্তপূি্িযাহি স্যাপন 
করযা, সূহয্র শ্য একণ্ন শ্িষ আহছ 
রযা উপলণধি করযাহনযা, জরীিজগৎ 
এমনণক িূপৃহষ্র নরীহে মরণর েওেযা 
জল, কেলযা, হপহট্যাণলেযাম মহরযা নযানযান 
প্যাথ্হক শ্িষ কহর শ্্ওেযা ণক উণের, 
রযা ণনহেও প্নে রুলহর শ্্ওেযা। 

১) িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণল
সূয্ই শ্য সৃণষ্টেহক্রর মূল িণক্ত এিং সূয্ ছযািযা শ্য সৃণষ্ট 
ধ্ংস েহে যযাহি, এই িযারিযাহক পণরষ্যার করযার জন্য 
ছযাত্রছযাত্ররীরযা একণি সমরীক্যা করহর পযাহর। ছযাত্রছযাত্ররীরযা 
রযাহ্র িযাণির ও পযািযার িেস্ মযানুষহ্র এণিষে ণকছু 
প্নে কহর রযাহ্র িযারিযা ও মরযামর জযানহি। ণিক্ক-
ণিণক্কযারযা ছযাত্রছযাত্ররীহ্র সমরীক্যার জন্য ণকছু প্নে ণ্হে 
শ্্হিন। সমরীক্যার পর ছযাত্রছযাত্ররীরযা শ্রেণিকহক্ ণ�হর 
ণিক্ক-ণিণক্কযার র্বেযািিযাহন রহথ্যর আ্যানপ্্যান করহি। 
আহলযােনযার সমে এই ণিষেণি যযাহর উহঠ আহস শ্স ণিষে 
ণিক্ক-ণিণক্কযারযা ণিহিষিযাহি নজর রযা�হিন। এরপর 
ছযাত্রছযাত্ররীরযা পযাঠ্যযাংিণি পিহি। 
৩) সৃজনমূলক কৃর্যযাণল    
 এই ণিষে ণনহে একণি নযাণিকযা অণিনে করযা যযাে। ণকছু 
সংলযাপ মরণর কহর শ্্ওেযা েল। িযাণকিযা ণিক্যাথ্রীরযা ণনহজরযা 
িযানযাহি এিং অণিনে করহি। 
নযািকঃ সূয্ই আসল িণক্ত
৪) ্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণল
সূয্ই শ্য সকল িণক্তর উৎস আর রযা শ্থহকই শ্য সৃণষ্ট 
রযার শ্িি ণকছু রেস্য ইউণিউহি শ্িি আকষ্িরীেিযাহি 
রহেহছ। রযা শ্্ণ�হে আহলযােনযা শুরু করযা শ্যহর পযাহর। 
সূহয্র শ্রজ কহম শ্গহল শ্কমন েহি। গযাছপযালযার অণতিত্ব 
থযাকহি ণকনযা, মযানুষ িযাঁেহর পযারহি ণকনযা এইসি ণিষেগুণল 
শ্ছযাি শ্ছযাি িুকহরযা ছণি ও ণিণডও সেহযযাহগ শ্নপথ্য কণ্ঠ 
প্্যান কহর সুন্দরিযাহি শ্িযাঝযাহনযা যযাে। 
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মেযাকযাহির রেস্যহক ণনহজর শ্েযাহ� 
ণঠক কহর শ্্�যাহনযার আহেযাজন এিং 
রযা শ্থহক নযানযান প্হনের মি্য ণ্হে এই 
অজযানযা রেহস্যর প্ণর ণিক্যাথ্রীহক 
অনুসণন্ৎসু কহর শ্রযালযা।

১) িণেণি্্্যযালে কৃর্যযাণল
পযািযার িিহ্র মহি্য ণযণন একিু ণিণক্র রযাঁহক সহগে ণনহে 
পযািযার ণিশুরযা আকযাি পয্হিক্ি করহর পযাহর। হরেণিকহক্ 
্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণলহর শ্য শ্য রযারযা ও রযারযামণ্ডহলর ্ৃি্য 
শ্্�হছ শ্সগুণল আকযাহি প্র্যক্িযাহি �ুঁহজ শ্ির করযার 
শ্েষ্টযা করহর পযাহর। হরেণিকহক্ ণ�হর রযারযা করী করী শ্্�হর 
শ্পল রযার একিযা রযাণলকযা িযানযাহি এিং িি্নযা করহি।
২) সৃজনমূলক কযাজ
উপিযািমূলণির ণিষেিস্তু ও মূল িযার্যাণিহক আরও স্পষ্ট

কহর রুলহর ণিক্ক-ণিণক্কযারযা নযানযান সৃজনমূলক ও
ণি্্যযালে ণিণতিক  কম্সূণে গ্েি করহর পযাহরন। কযাগহজর 
মণ্ড কহর ণিণিন্ন রযারযা মণ্ডহলর অিস্যান ণপেহিযাহড্র উপর 
মরণর করহর পযাহর। মযাণি ণ্হেও রযারযা এই কৃর্যযাণলণি 
করহর পযাহর। হকযাহনযাণ্ন একিু সন্্যযা পয্ন্ত ণি্্যযালহে 
শ্থহক ণগহে রযারযা ণিক্হকর সযাহথ আকযাি পয্হিক্ি 
করহর পযাহর। হসহক্হত্র প্থহম ণিক্ক-ণিণক্কযারযা ণিণিন্ন 
রযারযা ও রযারযামণ্ডল �ুঁহজ শ্ির করহর িলহিন, পহর ণরণন 
রযা শ্্ণ�হে শ্্হিন।       
৩)এণিষহে ণিণিন্ন ণিশুপযাঠ্য ও ছণি ইণরমহি্য প্কযাণির 
েহে থযাকহল রযা সংগ্ে কহর ণি্্যযালহে গ্ন্যাগযার গহি 
রুলহর েহি। ওই িইগুণল ণিক্যাথ্রীরযা পিহি এিং 
ণনহজহ্র মহি্য আহলযােনযা করহি।  
৪) ্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণল
্ৃি্য-রেযাি্য কৃর্যযাণল মেযাকযাহি সূয্হক শ্কন্দ্র কহর নযানযা গ্ে 
নক্হত্রর অিস্যান, িূমহকরু, উল্যাণপন্ শ্থহক শুরু কহর 
নযানযা রেহস্যর ্ৃি্য ইউণিউি শ্থহক শ্্ণ�হে ণিশুমহন 
অনুসণন্ৎসযা জযাগযাহনযার শ্েষ্টযা করযা শ্যহর পযাহর। এক 
একণি ণিষে ণনহে শ্ছযাি শ্ছযাি অহনকগুণল ্ ৃি্য- রেযাি্য ক্রীপ 
িযানযাহনযা যযাে। হনপথ্য কহঠে শ্য িযাষযা ও িব্দ প্হেযাগ করযা 
েহি রযা শ্যন রযার জযানযা িহব্দর মহি্য েে। রযাই সংণলিষ্ট 
িব্দেে্যার সহগে রযাহক যুক্ত করহর েহি। 






