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এক নজঠর 

ণিখন লক্ষ্য  

এই অিযায় দিিার্থীমিরমক েতহত্তর দেমের আমিামক তামির অেস্থান এেং েযক্তিগত 

 ূিযমোি সামপমি দেমের সকি উপািামনর আন্তঃসম্পক ৃঅনুিােন করমত সাহায্য 

করমে। য্দিও িারাোদহক ৫টি পামঠর সংকিন দহমসমে এই অিযায়টি সাজামনা হময়মে, তমে 

প্রদতটি পাঠ পতর্থকভামেও পড়ামনা য্ামে। প্রদত পামঠ পরেতী পামঠর দেষয়েস্তু সম্পমক ৃ

আগা  িারণা দিওয়া হময়মে।  

ণিষয়িস্তু 

পাঠ ১ আত্ম-পদরচময়র দেকাি 

পাঠ ২ পদরমেি সম্পমক ৃজানা 

পাঠ ৩ রাষ্ট্র ও সম্পি 

পাঠ ৪ দিকসই উন্নয়ন িিয াো (SDGs) ও করণীয় িাপস ূহ 

পাঠ ৫ সমে দ মি কদর কাজ 

ণিখন ফল 

● দিিার্থীরা আত্ম-পদরচয় এেং বৃহত্তর ববশ্বে তামির অেস্থান দনময় ভােমে ও েণনৃা 

করমে।  

● দিিার্থীরা কী উপাময় পদরমেমির কিযামণ অেিান রাখমত পামর ও অপচয় হ্রাস 

করমত পামর তা দচদিত করমে। 

● দিিার্থীরা সোই দ মি একটি চূড়ান্ত প্রমজমে কাজ করমে এেং সহপাঠীমির সা মন 

অদভনময়র অনুিীিন করমে। 



 

 

 



 

 

শ্রেণি: ৪থ থ ; পাে: ০১ 

“আত্ম-পণরচঠয়র ণিকাি” 

সময়সীমা: ৪৫ দ দনি 

ণিষয়: দভজযুয়াি দিল্প, ভাষা দিল্প 

মানদণ্ড: িাদন্ত, নযায়দেচার, ও কায্কৃর প্রদতষ্ঠান (SDG ১৬) 

প্রিয়ঠন: Quinn Lockwood 

সারসংঠক্ষ্প ও মূলনীণত:  

“আদ  দক?”- এই ক্তজজ্ঞাসার  ািযম  আত্ম-পদরচময়র িারণা দেমিষণ ও বেদেক িিতা অজমৃনর 

দনদ মত্ত দিিার্থীরা ৫টি পামঠর দসদরজ শুরু করমে । এই পামঠ েযক্তিগত পদরচয় ও সহপাঠীমির 

পদরচয় (অভযন্তরীণ পদরচয়, দয্ ন: রুদচ ও  ূিযমোি এেং োদহযক পদরচয়, দয্ ন: দচহারা ও 

দপািাক) সংদিষ্ট আমিাচনা অন্তভভ িৃ র্থাকমে। 

● দিিার্থীমির  ূিযমোি কীভামে তামির পদরচয় গঠন কমর দস সম্পমক ৃআমিাচনা 

অন্তভভ িৃ র্থাকমে।  

● দিিার্থীমির কামে গুরুত্বপূণ ৃ দেষয় কী কী, দকন দসগুমিা গুরুত্বপূণ ৃ তা দনময় তারা 

আমিাচনা করমে এেং তামির পদরোর ও অনয দয্ সকি েযক্তির সামর্থ তারা দ িাম িা 

কমর তারা দকান দেষয়গুমিামক  ূিযায়ন করমত পামরন তা দনময় দিিার্থীরা ভােমে এেং 

দেেজমুড়  ানুষ দকান দেষয়গুমিামক  ূিযায়ন করমত পামরন তা কল্পনা করমে। 

ণনঠদথিনামলূক লক্ষ্য: 

● দিিার্থীরা আত্ম-পদরচময়র িারণা দেমিষণ করমত আরম্ভ করমে। তারা দেমিষভামে িিয 

করমে দয্ দেদভন্ন উপািামনর স ন্বময় পদরচয় গমড় ওমঠ এেং দসগুমিার  মিয  ূিযমোি 

অনযত  প্রিান একটি উপািান। 

● দিিার্থীমিরমক তামির দনমজমির েযাপামর, তামির আগ্রমহর দেষময় ও তামির কামে য্া 

দকেভ  গুরুত্বপূণ ৃ তা দনময় কর্থা েিমত েিা হমে। তারা তাদিকা বতদরর  ািযম  তামির 

েযক্তিগত  ূিযমোি ও সহপাঠীমির  ূিযমোমির  ামে দ ি ও অদ ি খুুঁমজ দের করমে।  

●  ানুমষর  ামে  ূিযমোমির দভন্নতা র্থাকমি কী ঘিমত পামর তা দনময় দিিার্থীরা আমিাচনা 

করমত পারমে এেং দভন্ন দেষয়  ূিযায়নকারী  ানুমষর সামর্থ দ িার দকৌিি দের করমত 

পারমে। 

● শুরুমতই দিিার্থীমিরমক দনমিৃিনা দিমত হমে য্ামত তারা েুেমত পামর দকন দেদভন্ন  ানুষ 

দেদভন্ন দেষয়মক  ূিযায়ন কমরন। 



 

 

অনুিািনমূলক লক্ষ্য: 

● অমনক দেষময়র স ন্বময় আত্ম-পদরচয় গমড় ওমঠ।  

● আ ামির েযক্তিসত্তা দনরূপমণর দিমে আ ামির  ূিযমোি গুরুত্বপূণ ৃ ভূদ কা পািন 

কমর।  

● েযক্তিমভমি  ূিযমোি দেদভন্ন হমত পামর। 

আিিযক প্রশ্নমালা: 

● “পদরচয়” েিমত আ রা কী েুক্তে?  

● “আদ  দক?” এই প্রমের উত্তমর আ রা কী কী েিমত পাদর? 

● দকান দেষয়গুমিা দনময় আ ামির পদরচয় গমড় ওমঠ? (উিাহরণসহ) 

● দকান দেষয়গুমিা আ ামির কামে প্রময়াজনীয়?  

● দকন এই দেষয়গুমিা আ ামির কামে প্রময়াজনীয়  মন হয়?  

● আ ামির সহপাঠী, েনু্ধ ও প্রদতমেিীমির কামে প্রময়াজনীয় দেষয় কী কী?  

● দসই দেষয়গুমিা দক আ রাও প্রময়াজনীয়  মন কদর? 

● য্ারা দভন্ন দেষয়মক প্রময়াজনীয়  মন কমরন তামির সামর্থ আ রা কীভামে দ িমত পাদর? 

ণিখন ফল: 

এই পাঠ দিমষ দিিার্থীরা- 

● দনমজমির েযাপামর ও য্া দকেভ  দনময় তামির ‘পদরচয়’ তা দনময় স্বচ্ছমে কর্থা েিমত পারমে।  

● তামির পদরচময়র দেদভন্ন উপািান, দেমিষত দয্গুমিা তামির কামে সেমচময় দেদি 

গুরুত্বপূণ ৃ তা দনময় কর্থা েিমত পারমে।  

● তামির ও তামির সহপাঠীমির  ূিযমোমির  মিয সািতিয ও বেসািতিয খুুঁমজ দের করমত 

পারমে। 

● েদে ও িমে দনমজমিরমক উপস্থাপন করমত পারমে। 

● সহপাঠীমির সামর্থ পািােিি কমর কর্থা েিমত পারমে। 

●  বেদচেযও দয্ উিয্াপন করা উদচত তা অনুিােন করমত পারমে। 

মূলযায়ন: দিিার্থীমির স্ব-স্ব গমল্পর েই।  

 



 

 

কম থিারা: 

● ভূণমকা (৫ ণমণনট): 

○ দিিক দিিার্থীমিরমক জানামেন দয্ তারা অনুিীিমনর  ািযম  দিখমত য্ামচ্ছ কী 

কী উপাময়  ানুমষর  ামে দ ি ও অদ ি হয়। 

○ দিিক প্রর্থম  দেদণকমির দ মের  ােখামন য্মর্থষ্ট েড় একটি েতত্ত আুঁকমত 

পামরন য্ামত দেদণর সকি দিিার্থী একসামর্থ েতত্তটির  ামে এুঁমি য্ায়। এই কামজ 

দকেভ  পূেপৃ্রস্তুদতর প্রময়াজন হমত পামর (দয্ ন: দেদণকমির দিদেি ো অনযানয 

আসোেপে সরামনা ইতযাদি)।  

○ “তভ দ  দক চি া পড়?/ দতা ার চভি দক োিাদ ?/ দতা ার দক দকান দোন আমে?/ 

তভ দ  দক কখমনা দেমিমি দগময়মো? / তভ দ  দক দভন্ন ভাষায় কর্থা েিমত পামরা?/ 

তভ দ  দক িাকসেক্তজ দখমত পেে কর?” - দিিার্থীরা এ জাতীয় দনদিৃষ্ট দকেভ  প্রমের 

উত্তর দিমত পারমি দিিক তামিরমক েতত্তটির  ামে এমস িাুঁড়ামত েিমেন। 

○ দিিক সেমিমষ েিমেন, “য্ারা [দেিযািময়র না ] দেিযািময়র [দিিমকর না ] 

দিিমকর দিিার্থী তারা েতমত্তর  ামে এমস িাুঁড়াও!“ এেং সকি দিিার্থী একসামর্থ 

েতত্তটির  ামে এমস িাুঁড়ামে। 

●  “আণম শ্রক?” প্রঠশ্নর উত্তর প্রদান (১০ ণমণনট): 

○ “আদ  এ ন একজন  ানুষ দয্…” - এই োকযটি সম্পূণ ৃ হয় এ ন দকেভ  প্রিত্ত 

উিাহরমণর আমিামক দিিার্থীরা “আদ  দক?” – এই প্রমের উত্তর দনময় ভােমে। 

○ অনুিীিমনর এই অংমি দিিার্থীরা তামির রুদচ, িখ ও িিতা ( দয্ ন: “আদ  

আইসক্তি  দখমত পেে কদর” ো “আদ  খুে িতু দিৌড়ামত পাদর”) ইতযাদির 

দভদত্তমত খুে সািারণ দকেভ  প্রমের উত্তর দিমত পামর। দোমড ৃস টষ্টগতভামে অর্থো 

ওয়াকিৃীমি স্বতন্ত্রভামে এটি করা দয্মত পামর।  

○ দিিক দিিার্থীমির উত্তমর দ ি ও অদ ি িি করমত দনমিৃিনা দিমত পামরন 

(উিাহরণস্বরূপ: একাদিক দিিার্থী দক েমিমে “আ ার য্া য্া পেে…” অর্থো 

“আদ  য্া য্া করমত পাদর…”?)। 

○ দেমের দভন্ন প্রামন্তর দকউ এ সকি প্রমের কী কী উত্তর দিমত পামর তা দনময় ভাোর 

জনয দিিক এই স ময় দিিার্থীমিরমক উৎসাহ দিমত পামরন। 

● মূলযঠিাি পণরণচণত (৫ ণমণনট): 

○ দিিক দিিার্থীমির কামে সেমচময় গুরুত্বপূণ ৃ কী তার দভদত্তমত আত্ম-পদরচয় 

দনময় ভােমত েিমেন। 



 

 

○  দিিার্থীরা দেিয ান তাদিকায় স টষ্টগতভামে নতভ ন দেষয় দয্াগ করমত পামর এেং 

একই প্রক্তিয়ায় তামির  মিয সািারণ দেষয়গুমিা িি করমত পামর।  

○ দিিার্থীমির সুদেিামর্থ ৃ দকেভ  উিাহরণ দিওয়া দয্মত পামর। দয্ ন: “আদ   মন কদর 

আ ার পদরোর গুরুত্বপূণ”ৃ অর্থো “আদ   মন কদর এমক অপমরর প্রদত সিয় 

হওয়া গুরুত্বপূণ”ৃ।  

● প্রঠজক্ট পণরণচণত (২-৩ ণমণনট): 

○ দিিক েযাখযা করমেন দয্ দিিার্থীরা েযক্তিগত গমল্পর েই বতদর করমত য্ামচ্ছ।  

○ দিিক তামির দনমজমির েই দিখামেন দয্টির প্রদত পতষ্ঠায় দনদিৃষ্ট ঘিনােদি দিখা ো 

আুঁকা আমে।  

○ দিিক দিিার্থীমিরমক সািা পাতার েই ও দচোঙ্কমনর নানা িরমনর সরঞ্জা  

সরেরাহ করমেন। 

● ণিক্ষ্াথীরা প্রঠজক্ট শুরু করঠি (২৫ ণমণনট):  

○ পামঠর অেদিষ্ট স ময় দিিার্থীরা তামির গমল্পর েই দনময় কাজ করমে। 

○ দিিার্থীরা য্মর্থষ্ট স য় হামত দরমখ কাজ সম্পন্ন করমে য্ামত এমক অপরমক য্ার 

য্ার গল্প দিখামত পামর এেং গল্পগুমিামত সািতিযপূণ ৃ দিকগুমিা দচদিত করমত 

পামর।  

○ েইগুমিামক দেদণকি প্রিিনৃীমত রূপান্তদরত করা দয্মত পামর। 

ণিক্ষ্ক সহায়ক: 

● দিখন জগত ১: আদ  দক? http://tiny.cc/G3L4R1 

● েযক্তিগত ও সা াক্তজক পদরচয় পাঠ পদরকল্পনা: http://tiny.cc/G4L1R2 
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শ্রেণি: ৪থ থ ; পাে: ০২ 

“পণরঠিি সম্পঠকথ জানা” 

সময়সীমা: ৪৫ দ দনি 

ণিষয়: দেজ্ঞান 

মানদণ্ড: দনরাপি পাদন ও সযাদনমিিন (SDG ৬); সােয়ী ও িষূণ ুি জ্বািাদন (SDG ৭); অস তা 

হ্রাস (SDG ১০); দিকসই নগর ও স াজ (SDG ১১); িাদয়ত্বিীি দভাগ ও উৎপািন (SDG ১৩); 

জিোয়ু কায্িৃ  (SDG ১৩); জিজ জীেন (SDG ১৪); স্থিজ জীেন (SDG ১৫) 

প্রিয়ঠন: Sharon Jiae Lee 

সারসংঠক্ষ্প ও মূলনীণত: 

● পাঠ ১ এ দিিার্থীরা  ূিযমোি কী তা দিমখমে এেং েযক্তিগত  ূিযমোি দচদিত কমরমে ও 

তা দনময় কর্থা েমিমে। এই পামঠ দেমিষভামে দিকসই পদরমেি প্রসমে সা াক্তজক 

 ূিযমোমির সামর্থ েযক্তিগত  ূিযমোমির দয্াগসূে স্থাপমনর  ািযম  দিিার্থীরা 

 ূিযমোমির দেস্তাদরত সংজ্ঞার্থ ৃ দিখমে।   

● দিিার্থীরা Three R’s (Reduce, Reuse, Recycle) সম্পমক ৃজানমে এেং োদতি েস্তুমক 

সম্পমি পদরণত করার উপায় দের করমে 

● দিিক এ ন এক প্রকার োদতি েস্তু দেদণকমি আনমেন য্া স ামজ সেমচময় দেদি 

পাওয়া য্ায় (দয্ ন: কাগজ, দকৌিা, দোতি, প্লাদিক েযাগ ইতযাদি)। এই পামঠর জনয 

দনে ৃাদচত োদতি েস্তু হমিা দোতি, তমে এটি অনয দয্মকামনা েস্তু হমত পামর। 

ণনঠদথিনামলূক লক্ষ্য:  

এই পাঠ দিমষ দিিার্থীরা- 

● দিকসই স াজ কীভামে গমড় দতািা য্ায় তা দিখমে ও েিমত পারমে 

● সমে ৃাচ্চ দিখন িিয অজমৃনর িাপস ূহ: 

○ অনুভে: োদতি েস্তুমক সম্পমি পদরণত করার েযাপামর সমচতনতা প্রিিনৃ; 

○ দচন্তা: Three R’s (Reduce, Reuse, Recycle) এর েযাপামর জ্ঞামনর প্রকাি ; 

○ কাজ: োদতি েস্তুমক সম্পমি পদরণত করার উমেমিয জ্ঞান ও সমচতনতামক 

সতজনিীি উপাময় কম  ৃপ্রময়াগ 

অনুিািনমূলক লক্ষ্য: 

● েজযৃ আ ামির পদরমেি ও দেমের জনয িদতকর।  

● নানা সতজনিীি উপাময় োদতি েস্তুমক সম্পমি পদরণত করা য্ায়। 



 

 

● স াজ ও দেমে ইদতোচক পদরেতনৃ আনমত উদ্ভােনী দচন্তার সামর্থ কামজর স ন্বয় ঘিামত 

হমে।  

আিিযক প্রশ্নমালা: 

● Three R’s কী? (Reduce, Reuse, Recycle) 

● আ রা স ামজ আ ামির চারপামি কী কী দিখমত পাই? 

● আ রা কীভামে স ামজর োদতি েস্তুমক প্রময়াজনীয় সম্পমি পদরণত করমত পাদর? 

মূলযায়ন: দিিক দনমচর েক েযেহার কমর দিিার্থীমির পারিদিতৃা  ূিযায়ন করমত পামরন। 

ণিখন ফল িতথািণল পর্ থঠিক্ষ্িঠর্াগ্য 

দক্ষ্তা/আচরি 

মূলযায়ন 

Three R’s এর 

সংজ্ঞার্থ ৃ ও েযাখযা 

প্রিান। 

দিিার্থীমিরমক দোি 

দোি িমি দেভি 

করা। 

দিিক প্রদত িিমক 

পয্মৃেিণ কমর 

দনক্তিত করমেন দয্ 

সেগুমিা িি Three 

R’s এর িারণা েুেমত 

পারমে দকনা। 

দিিার্থীরা দোি দোি 

িমি ভাগ হময় 

আমিাচনা করমে। 

দিিার্থীরা দক Three 

R’s এর সংজ্ঞার্থ ৃ 

েিমত পামর ? 

তারা দক প্রদতটি R – 

এর একটি কমর 

উিাহরণ দিমত পামর? 



 

 

স ামজর োদতি েস্তু 

দেদণকমি উপস্থাপন 

করা।  

িিীয় ো এককভামে 

কাজ করা এেং সোর 

সা মন উপস্থাপন 

করা। 

দেদণকমির 

আকামরর দভদত্তমত 

দিিার্থীরা- 

১. একাদিক িমি ভাগ 

হময় য্ামে এেং 

তামির পয্মৃেিণ 

অনুসামর তামির 

স ামজ োদতি েস্তুর 

একটি কমর তাদিকা 

বতদর করমে। প্রদত 

িি দর্থমক একজন 

প্রদতদনদি  সোর 

সা মন উপস্থাপন 

করমে। 

অর্থো, 

২. প্রমতযক দিিার্থী 

একটি কমর োদতি 

েস্তুর না  েিমে। 

দিিার্থী দক 

আমিাচনায় অংি 

দনমচ্ছ? 

দিিার্থী দক োদতি 

েস্তুর তাদিকা 

বতদরমত সহময্াদগতা 

করমে? 

দিিার্থী দক 

সহজমোিয ভদেমত 

উপস্থাপন করমে? 

দিিমকর আনা 

োদতি েস্তুটিমক 

সতজনিীি উপাময় 

পুনেযৃেহারময্াগয 

েস্তুমত পদরণত করা।  

িিীয় ো এককভামে দিিার্থীরা িিীয় ো 

এককভামে দিিমকর 

আনা োদতি েস্তুটিমক 

পুনেযৃেহারময্াগয 

েস্তুমত পদরণত 

করমে। 

দিিার্থী দক দকান 

পণয সম্পূণ ৃ 

েযেহামরর পর দসটি 

দর্থমক 

পুনেযৃেহারময্াগয 

দকেভ  বতদর কমরমে? 

কম থিারা: 

● ভূণমকা (৬ ণমণনট): 

○ পাে ১ পর্ থাঠলাচনা: দিিক দিিার্থীমিরমক ক্তজমজ্ঞস করমেন তারা পাঠ-১ দর্থমক 

কী কী  মন করমত পামর। দিিার্থীরা েযক্তিগত  ূিযমোমির েযাপামর কর্থা েিমত 

পারমে। 



 

 

○ প্রশ্নমালা: কার  মন আমে  ূিযমোি কী? দকউ েযক্তিগত  ূিযমোি দনময় কর্থা 

েিমত পামরা দক? আ ামির  ূিযমোি দভন্ন হওয়া সমেও দক আ রা েনু্ধ হমত পাদর? 

■ দিিক দিিার্থীমিরমক জানামেন দয্ আজ তারা তামির স ামজ প্রচদিত 

 ূিযমোি সম্পমক ৃদিখমত য্ামচ্ছ।   

○ প্রশ্নমালা: দকউ দক আ ামক েিমত পারমে দতা ামির  মত দতা ামির পদরোমরর 

কামে কী গুরুত্বপূণ?ৃ আ ামির স ামজ একটি গুরুত্বপূণ ৃ  ূিযমোি কী? 

■ উত্তরগুমিা দিানার পমর দিিক দসগুমিা দর্থমক দিকসই পদরমেমির সামর্থ 

সম্পদকতৃ সা াক্তজক  ূিযমোিগুমিা োোই করমেন। 

○ প্রশ্নমালা: দতা ামির  মত প্রকত দত ও পদরমেি দনময় আ ামির স ামজর ভােনা কী? 

আ রা দক প্রকত দতমক সম্মান কদর? দকন ো দকন নয়? 

● The Three R’s (১৪ ণমণনট): 

○ েমজযৃর িারণা ও প্রভাে পদরদচদত (য্া দকেভ  আ রা দেমি দিই): 

■ েদের  ািযম  পদরমেমির উপর েমজযৃর প্রভাে প্রিিনৃ: োদতি েস্তু দেমি 

দিওয়ার কারমণ পদরমেি িষূণ, পাদন িষূণ,  াটি িষূণ ঘমি। 

■ োদতি েস্তু দেমি দিওয়া দয্ পদরমেমির জনয  ারাত্মক িদতকর দস 

েযাপামর দিিক গুরুত্বামরাপ করমেন। 

■ দিিক দিিার্থীমিরমক একাদিক িমি দেভি করমেন এেং তারা স ামজ 

দয্সকি োদতি েস্তু দিমখ তা দনময় আমিাচনা করমত েিমেন অর্থো, 

তামিরমক এককভামে এ দেষময় দচন্তা করমত েিমেন। (দিিার্থীমির 

সংখযার দভদত্তমত)।  

■ দিিক কময়কজন প্রদতদনদিমক তামির িি কতত কৃ বতদরকত ত োদতি েস্তুর 

তাদিকা উপস্থাপন করমত েিমেন। 

■ প্রশ্নমালা: েজযৃ কী? দতা ামির  মত েমজযৃর প্রভাে কী? এ েযাপামর 

আ ামির করণীয় কী? আ ামির প্রমতযমকরই দকেভ  না দকেভ  করার আমে। 

 

 



 

 

○ Three R’s পদরদচদত: 

■ দিিক দিিার্থীমিরমক িমি দেভি করমেন। Three R's এর প্রদত R এর সংজ্ঞার্থ ৃ 

েিমেন এেং দসগুমিা কীরূমপ প্রময়াগ করা য্ায় তা দনময় দিিার্থীমিরমক ভােমত 

েিমেন।  

■ Reduce: Reducing হমিা পদরমেিমক সাহায্য করার সেমচময় ভামিা 

উপায়। দনতয েযেহায্ ৃক্তজদনস কীভামে Reduce করা য্ায় দিিক তা দনময় 

দিিার্থীমিরমক িিীয়ভামে ভােমত েিমেন (দয্ ন: দকানদকেভ  দকনার 

েিমি িার করা)। 

■ Reuse: ক্তজদনসপে দেমি দিওয়ার েিমি দসগুমিা পুনরায় কীভামে 

েযেহার করা য্ায় তা দনময় আ রা ভােমত পাদর। দিিক এর উপায়গুমিা 

দভমে করমত েিমেন (দয্ ন: এককািীন কাগমজর / প্লাদিমকর কাপ 

েযেহার করার েিমি েযক্তিগত পাদনর দোতি েহন ও েযেহার করা)। 

■ Recycle: দয্সকি ক্তজদনস সরাসদর পুনরায় েযেহার করা য্ায় না দসগুমিার 

দেদিরভাগই দকেভ  অিিেিমির  ািযম  পুনরায় েযেহামরর উপময্াগী কমর 

দতািা য্ায়। দিিক এর উপায়গুমিা দভমে করমত েিমেন (দয্ ন: দেদভন্ন 

েস্তুমক ভাগ করা এেং পতর্থকভামে দসগুমিা দেমি দিওয়া divide up 

different materials and throw them away separately)। 

■ প্রশ্নমালা: আ ামির স ামজর েজযৃ দনময় আ ামির কী করা উদচত? Three 

R’s কী? Reduce (হ্রাস করা) েিমত কী দোোয়? Reuse (পুনেযৃেহার করা)  

েিমত কী দোোয়? Recycle (সংস্কার করা) েিমত কী দোোয়? 

● কার্ থক্রম (১৫ ণমণনট): 

○ িিীয় ো এককভামে প্রদত দিিার্থীমক দিিক একটি কমর দোতি দিমেন এেং 

দসটিমক সতজনিীি উপাময় পুনেযৃেহারময্াগয েস্তুমত পদরণত করমত েিমেন। 

○ দিিার্থীমিরমক দকুঁ দচ, দিপ, আঠা, রটিন কাগজ ইতযাদি সরেরাহ করমেন। 

○ দিিার্থীমিরমক েিমেন তারা দয্ন এমক অপমরর িারণা প্রকামি, েদ্ধার সামর্থ 

দেদভন্ন জমনর দেদভন্ন রক  িারণা শুনমত এেং প্রিত্ত স সযাটির সতজনিীি 

স ািান দের করমত এমক অপরমক সহময্াদগতা কমর। 

○ ১০ দ দনি দেদণর কামজর পর দিিার্থীরা তামির দোতি দিময় দক কী কমরমে তা 

দনময় দিিক তামিরমক ৫ দ দনি িমর িিীয় ো একক উপস্থাপনা করমত েিমেন। 



 

 

○ প্রশ্ন: কীভামে আ রা এই েজযৃমক কামজ িাগামত পাদর? 

● সমাণি (৫ ণমণনট): 

○ দিিক পদরমেমির উপর েমজযৃর প্রভামের দেষময় আোরও গুরুত্বামরাপ করমেন। 

দিিার্থীমির কামে জানমত চাইমেন পদরমেমির উপকামরর জনয Three R’s কী। 

পদরমেমির উপকামর আ ামির প্রমতযমকই দকেভ  না দকেভ  করমত পামর – এ কর্থা 

সোইমক  মন কদরময় দিওয়ার  ািযম  দিিক পামঠর স াদি দঘাষণা করমেন। 

○ প্রশ্নমালা: আ রা আজ েজযৃ দেষময় কী দিখিা ? Three R’s কীভামে পদরমেিমক 

সাহায্য কমর? আ রা কীভামে পদরমেিমক সাহায্য করমত পাদর? 

 

ণিক্ষ্াথী সহায়ক: 

● েজযৃ েযেস্থাপনা: http://tiny.cc/G4L2R1 

● Kids NIH: http://tiny.cc/G4L2R2 

● Three R’s দেষয়ক দভদডও সংগীত : http://tiny.cc/G4L2R3 

ণিক্ষ্ক সহায়ক: 

● েমজযৃর সংজ্ঞার্থ ৃ: http://tiny.cc/G4L2R4 

● পদরমেমির উপর েমজযৃর প্রভাে: http://tiny.cc/G4L2R5 

● দেিনা দর্থমক দখিনা: http://tiny.cc/G4L2R6 

● দিিক ও দিিার্থীমির জনয দিিাি  ও ক পৃদরকল্পনা: http://tiny.cc/G4L2R7 

● পদরমেমির The 3 R’s: http://tiny.cc/G4L2R8 

● (দভদডও) দোতি দরসাইদলং এর সতজনিীি পদ্ধদত: http://tiny.cc/G4L2R9  

http://tiny.cc/G4L2R1
http://tiny.cc/G4L2R2
http://tiny.cc/G4L2R3
http://tiny.cc/G4L2R4
http://tiny.cc/G4L2R5
http://tiny.cc/G4L2R6
http://tiny.cc/G4L2R7
http://tiny.cc/G4L2R8
http://tiny.cc/G4L2R9


 

 

শ্রেণি: ৪থ থ ; পাে: ০৩ 

“রাষ্ট্র ও সম্পদ” 

সময়সীমা: ৪৫ দ দনি 

ণিষয়: স াজ পদরদচদত 

মানদণ্ড: িাদরিয দেমিাপ (SDG ১); িুিা  ুক্তি (SDG ২); দনরাপি পাদন ও সযাদনমিিন (SDG ৬); 

সােয়ী ও িষূণ ুি জ্বািাদন (SDG ৭); য্মর্থাদচত ক  ৃও অর্থনৃনদতক প্রেতক্তদ্ধ (SDG ৮); দিল্প, 

উদ্ভােন, ও অেকাঠাম া (SDG ৯); িাদয়ত্বিীি দভাগ ও উৎপািন (SDG ১২); িিয পূরমণ 

অংিীিারত্ব (SDG ১৭)  

প্রিয়ঠন: Holing Yip 

সারসংঠক্ষ্প ও মূলনীণত: 

● দেগত পামঠর আমিামক দিিার্থীমির চারপামির দভৌত উপািামনর দেষময় সমচতনতা 

অজনৃ করা হমি, এই পামঠ তারা দিখমে কীভামে সম্পি ( ামে মিয েজযৃও) দেদন ময়র 

 ািযম  দেদভন্ন অঞ্চি ও দিমির  মিয সংময্াগ স্থাদপত হমত পামর।  

● বিনক্তেন সম্পি আহরমণর উৎস দেমিষণ করার  ািযম  দিিার্থীরা অনুিােন করমে দয্ 

অঞ্চি ও দিিস ূহ আন্তঃসম্পকযৃ্ুি ও আন্তঃদনভরৃিীি।  

● দেে সম্পদকতৃ পরেতী পামঠর পূে ৃ প্রস্তুদত দহমসমে দিিার্থীরা অনুিােন করমে দয্ এই 

আন্তঃসম্পক ৃকীভামে বেদেক দয্াগাময্াগমক প্রভাদেত কমর।  

ণনঠদথিনামলূক লক্ষ্য: 

● দিিার্থীরা য্ুক্তি দ্বারা েযাখযা করমে দকন দনদিৃষ্ট দকেভ  পণয দসগুমিার উৎপািন স্থমি 

উৎপািন করা সম্ভে এেং দকন দসগুমিা আ িাদন করা হময়মে। 

● দিিার্থীরা  াইন্ড  যাপ েযেহার কমর তামির িারণাগুমিামক দরকড ৃকরমে এেং  াইন্ড 

 যাপমক গাইড দহমসমে েযেহামরর  ািযম  য্ুক্তি গঠন করমে। 

● দিিার্থীরা আঞ্চদিক ও আন্তজাৃদতক পারস্পদরক দনভরৃিীিতার সুদেিা-অসুদেিা দনময় 

আমিাচনা করমে। 

অনুিািনমূলক লক্ষ্য: 

● আ ামির দনতয েযেহায্ ৃদকেভ  পণয আ ামির অঞ্চি ো দিমির অভযন্তমর এেং দকেভ  পণয 

অনযানয স্থামন উৎপাদিত হময় র্থামক। 

● এই অঞ্চিগুমিা সম্পি দেদন ময়র  ািযম  আন্তঃসম্পকযৃ্ুি হময় র্থামক। 



 

 

আিিযক প্রশ্নমালা: 

● এই পণযটি দকার্থায় উৎপাদিত হময়মে? 

● এই পণযটির উৎপািন স্থি আ ামির অেস্থান দর্থমক কত িমূর? 

● এই পণযটি উৎপািন করমত আ ামির কী িরমনর পদরদস্থদত ও  ািা াি প্রময়াজন?  

● এই পণযটি দক আ রা স্থানীয়ভামে উৎপািন করমত পাদর?  

● এই পণযটি দক আ রা অনয দকান স্থামন উৎপািন করমত পাদর?  

● এই পণযটি দকার্থায় উৎপািন করা য্ামে তা আ রা কীভামে দনে ৃাচন করমত পাদর?  

● এই পণযটি প্রময়াজন হওয়া সমেও স্থানীয়ভামে উৎপািন করা না দগমি কী ঘিমে? 

● এই পণযটি স্থানীয়ভামে উৎপািন ও আ িাদন করার সুদেিা-অসুদেিা কী কী?  

● দতা ার দক  মন হয় একটি অপরটি অমপিা উত্ত ? দকন অর্থো দকন নয়? 

ণিখন ফল: 

এই পাঠ দিমষ দিিার্থীরা- 

● একটি কমর স্থানীয়ভামে উৎপাদিত সািারণ পণয ও আ িাদনকত ত পণয সম্পমক ৃজানমে। 

● ক পমি একটি পণয উৎপািমনর সুদনদিৃষ্ট িতাৃেদি দিখমে। 

● ক পমি একটি অঞ্চি ো দিমির না  েিমত পারমে দয্টির সামর্থ দিিার্থীমির অঞ্চি ো 

রামষ্ট্রর োদণক্তজযক সম্পক ৃদেিয ান। 

মূলযায়ন: 

●  াইন্ড  যাপ 

● পাঠ দেষয়ক দচন্তা ও দেতমক ৃআমিাচনা ূিক অংিগ্রহণ  

কম থিারা: 

● ভূণমকা (৫ ণমণনট): 

○ দিিক েস্তু ো পমণযর তাদিকার েদে উপস্থাপন করমেন এেং দিিার্থীমিরমক 

অনু ান করমত েিমেন দয্ দসগুমিা দকার্থায় উৎপাদিত হময়মে।  

○ দেকল্প দহমসমে, য্দি য্মর্থষ্ট স য় র্থামক তাহমি দোি িিীয় কাজ করামনা দয্মত 

পামর দয্খামন একজন দিিার্থী পমণযর দিমেি পমড় দসটি দকার্থায় উৎপাদিত 

হময়মে তা খুুঁমজ দের করার দচষ্টা করমে এেং িমির োদক সিসযরাও একই সামর্থ 

অনু ান করমে দয্ পণযটি দকার্থায় উৎপাদিত হময়মে। 



 

 

● প্রস্তুণত (১০ ণমণনট): 

○ দিিক একটি আ িাদনকত ত পণয দনে ৃাচন করমেন এেং পণয আ িাদন ও 

স্থানীয়ভামে উৎপািমনর সুদেিা-অসুদেিা দনণমৃয়র উমেমিয দিিার্থীমির  ামে 

brainstorming session পদরচািনার  ািযম   াইন্ড  যামপর েযেহার তভ মি 

িরমেন।  

○ দিিক দিিার্থীমির দনজস্ব অঞ্চি/দিি এেং পণযটির উৎপািন স্থমির  মিয 

দেিয ান সািারণ দেষয়গুমিা দেমেচনা করমত েিমেন। 

● ণিক্ষ্াথীঠদর মাইন্ড মযাপ (১০ ণমণনট): 

○ দিিক অপর একটি পণয দনে ৃাচন করমেন এেং তারপর দিিার্থীরা দোি দোি 

িমি দেভি হময় দপািার কাগমজ একইরক   াইন্ড  যাপ বতদর করমে। 

● উপস্থাপনা (১৫ ণমণনট): 

○ দোি দোি িিগুমিা দ্বারা বতদরকত ত  াইন্ড  যাপ দেদণকমির সা মন প্রিদিতৃ 

হমে। 

○ দিিার্থীমিরমক দেতমকরৃ উমেমিয িুই পমি দেভি করা হমে: এক পি য্ুক্তি দিময় 

েিমে দয্ দনে ৃাদচত পণযটি আ িাদন করাই উত্ত  এেং অপর পি য্ুক্তি দিময় 

েিমে দয্ পণযটি স্থানীয়ভামে উৎপািন করাই উত্ত । 

○ দিিার্থীরা সকি িমির বতদর দপািার  াইন্ড  যাপ দর্থমক তর্থয দনময় তামির য্ুক্তি 

িাুঁড় করামত পামর। 

● সমাণি (৫ ণমণনট): দেতমকরৃ স াদি দঘাষণা করমত দিিক েযাখযা করমেন দয্ অঞ্চি ও 

দিিস ূহ সেিৃা পরস্পমরর উপর দনভরৃিীি। দিিার্থীরা স টষ্টগতভামে আঞ্চদিক 

দনভরৃিীিতার সুদেিা-অসুদেিা দনময় আমিাচনা করমে। 

ণিক্ষ্াথী সহায়ক: দেে  ানদচে ো আঞ্চদিক  ানদচে য্ামত দিিার্থীরা পমণযর উৎপািনস্থি 

দচদিত করমত পামর  

ণিক্ষ্ক সহায়ক: দিিক দনমচর তাদিকা দর্থমক একটি স্থানীয়ভামে উৎপাদিত পণয ও একটি 

আ িাদনকত ত পণয দনে ৃাচন করমত পামরন: 

● পাদন 

● একটি েি 

● একটি সেক্তজ 



 

 

● রান্নার দতি/ সিা 

● জ্বািাদন 

● পানীয় 

● একটি প্রক্তিয়াজাত খাোর 

● কাপড় 

● ভেন / দন ৃাণ সা গ্রী  

● কি  

● একটি েই 

● একটি বেিুযদতক য্ন্ত্র 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

শ্রেণি: ৪থ থ ; পাে: ০৪ 

“SDGs ও করিীয় িাপসমূহ” 

সময়সীমা: ৪৫ দ দনি 

ণিষয়: গদণত 

মানদণ্ড: িাদরিয দিাপ (SDG ১), িুিা  ুক্তি (SDG ২), সুস্বাস্থয ও কিযাণ (SDG ৩),  ানসম্মত 

দিিা (SDG ৪), নারী-পুরুমষর স তা (SDG ৫) 

প্রিয়ঠন: Eva Flavia Martinez Orbegozo 

সারসংঠক্ষ্প ও মূলনীণত: দেে পদরসংখযান দেষয়ক জ্ঞান আহরমণর  ািযম  এেং দেে নাগদরক 

ও স ামজর সম্ভােয রূপকার দহমসমে ভূদ কা পািমনর  ািযম  দিিার্থীরা দেে নাগদরক দহমসমে 

দনমজমির অেস্থান দেমিষণ করমে।  

ণনঠদথিনামলূক লক্ষ্য: দিিার্থীরা তামির আোসভূদ  পতদর্থেী সম্পদকতৃ প্রাসদেক উপাত্ত ও 

পদরসংখযান দেষময় অনুিােন করমে। তারা দেে জনসংখযা, িম রৃ দেভাজন, দিিাগত অজনৃ 

প্রভত দত  ুখয দেষয়গুমিার আমিাচনা প্রসমে গাদণদতক উপকরণ েযেহার করমে। তামিরমক 

আত্ম-প্রদতেিন, দেমিষণী দচন্তা, িিীয় কাজ ও আমিাচনায় অংি দনমত েিা হমে। 

অনুিািনমূলক লক্ষ্য: দিিার্থীরা অনুিােন করমে দয্ গদণত ও পদরসংখযান হমিা দেেমক েণনৃা 

করার, দেদভন্ন োস্তেতার  মিয তভিনা করার এেং গুরুত্বপূণ ৃ দেষময় সমচতনতা বতদরর উপকরণ। 

এোড়াও তারা উপিদি করমে দয্ তামির চারপামির জগমতর সামর্থ তামির সম্পক ৃেুেমত এেং 

এর উন্নয়মন পিমিপ দনমত প্রিান বেদেক দেষয়গুমিার েযাপামর জ্ঞানাজনৃ একটি 

অতযােিযকীয় িত।ৃ 

আিিযক প্রশ্নমালা: 

● দেমের েণনৃা প্রসমে িতকরা দহসাে গুরুত্বপূণ ৃ দকন? 

● দেদভন্ন পদরসংখযামনর  মিয তভিনা করমত আ রা কীভামে চািৃ েযেহার করমত পাদর? 

● এই উপাত্তগুমিা দক দেে সম্পদকতৃ তর্থযােদি দোোর পমি সহায়ক? 

● এগুমিা দিমখ দতা ামির দক ন অনুভূদত হয়? 

● দেমের এই দচে সম্পমক ৃদতা ামির অদভ ত কী?  

● এই কামজর েমি দক দেে সম্পমক ৃদতা ামির িারণার পদরেতনৃ হময়মে? আমরা 

ইদতোচক পদরেতমৃনর জনয দতা রা কী করমত পামরা? 



 

 

● দতা ামির দক  মন হয় দনদিৃষ্ট দেষময় পিমিপ দনওয়ার েযাপামর  ানুষমক প্রভাদেত 

করমত এেং পদরেতনৃ ঘিামত পদরসংখযান সহায়ক ভূদ কা পািন কমর?  

ণিখন ফল: 

এই পাঠ দিমষ দিিার্থীরা- 

● দোি দোি িমি ভাগ হময় িতকরা দহসাে ও চািৃ েযেহামরর  ািযম  সুদনদিৃষ্ট বেদেক 

স সযা দনময় তামির অনুভূদত প্রকাি করমে। 

○ দকৌতূহমিােীপক, দেস্ময়কর ো চ কপ্রি তর্থয তভ মি িমর এ ন দকান িতকরা 

দহসাে েযেহার কমর তারা প্রমতযমক অন্তত একটি োকয দিখমে এেং কারণ েযাখযা 

করমে। 

● দেে জনসংখযা, িম রৃ দেভাজন, দিিাগত অজনৃ প্রভত দত গুরুত্বপূণ ৃ দেষয়গুমিা েণনৃা 

করমত িতকরা দহসাে ও চািৃ েযেহার করমে এেং দয্মকামনা একটি SDG'র সামর্থ 

সম্পদকতৃ প্রিান দচেগুমিা দনময় একটি িিীয় উপস্থাপনা করমে। 

● পদরদস্থদতর গুরুত্ব দোোমত ও পিমিপ গ্রহমণ উৎসাহ দজাগামত পদরসংখযামনর 

প্রময়াজনীয়তা েণনৃা করমে।  

○ তারা তামির উপস্থাপনার দিমষ এই েণনৃা য্ুি করমে। 

মূলযায়ন: পতর্থক প্রে ও িিীয় উপস্থাপনা। 

কম থিারা: 

● ভূণমকা (অনুভি): 

○ প্রিত্ত দিমঙ্ক দগময় “If the World was 100 People…” দভদডওটি দিখমে: 

http://www.100people.org 

■ দভদডও পাওয়া না দগমি দনমচর ওময়েসাইি দর্থমক উপাত্ত দনময় তর্থযদচে 

োনামনা দয্মত পামর: 

http://100people.org/statistics_100stats.php?section=statistics 

○ সংলাপ: দিিক দিিার্থীমিরমক য্া দনময় আমিাচনা 

করমত েিমেন- ■ দকান সংখযাগুমিা দতা ামির 

িতটষ্ট আকষণৃ করমে? ■ দসগুমিা দকান দেষময়র 

সামর্থ জদড়ত? 

http://www.100people.org/
http://100people.org/statistics_100stats.php?section=statistics


 

 

○ দিিার্থীরা দজাড়া দেুঁমি আমিাচনা করমে এেং পতর্থকভামে দিখমে: 

■ দিিার্থীরা একটি কাগমজ এ ন একটি সংখযা দিখমে দয্টি তামির িতটষ্ট 

আকষণৃ কমরমে, আমরা দিখমে দসই সংখযা দকান দেষময়র সামর্থ জদড়ত 

এেং দকন এটি তামির কামে দকৌতূহমিােীপক, গুরুত্বপূণ ৃ ,িারুণ, 

আিয্জৃনক ো অনযায় ইতযাদি  মন হমচ্ছ।  

■ স য়সামপমি দিিার্থীরা একাদিক োকয দিখমত পামর, তমে দনে ৃাদচত 

উপাত্ত সম্পমক ৃতামির অনুভূদত প্রকািই  ুখয।  

■ োকযটির গঠন হমত পামর এরূপ: 

● “প্রদত ১০০ েযক্তির  মিয, _____ েযক্তি ________।” 

● “ আ ার  মন হয়_______কারণ_________________।” 

○ সেমিমষ দিিক কময়কটি উিাহরণ োোই করমেন এেং দোমড ৃিতকরা দহসাে 

দিখমেন।  

● িতকরা (ণচন্তা): 

○ দিিার্থী কতত কৃ প্রিত্ত সংখযামক দিিক িতকরায় রূপান্তর কমর দোমড ৃদিখমেন। 

এই পদ্ধদতমত দয্সকি তর্থয দিিার্থীমির কামে দেমিষভামে উমেখময্াগয  মন 

হময়মে দসগুমিা দনময় আমিাচনা ও দেমিষণ করা হমে। 

■ উদাহরি: ১ জন অনাহামর  ারা য্ায়, ১৫ জন অপুটষ্টর দিকার, ২১ জন 

স্হিূকায় → ১% অনাহামর  ারা য্ায়, ১৫% অপুটষ্টর দিকার, ২১% 

স্হিূকায়।  

○ একজন সেীর সামর্থ দজাড়া দেুঁমি দিিার্থীরা তামির দিখা োকযগুমিা এমক 

অপমরর সামর্থ দেদন য় করমে এেং সংখযাগুমিামক িতকরা দহসামে রূপান্তর 

করমে। এরপর প্রদত দজাড়া দিিার্থী তামির েিােি আমিাচনা করমে এেং 

আিািা আিািা কাগমজ দিখমে। 

● চাটথ (ণচন্তা): প্রদত দজাড়া দিিার্থীমির  মিয আমিাদচত একটি কযািাগদরর জনয এক দসি 

সংখযা েযেহামরর  ািযম  দিিক েযাখযা করমেন দয্ কীভামে দসই িতকরা দহসােগুমিা 

একটি ব্লক চামিৃ তভিনা ূিকভামে দিখামনা য্ায়। 

 



 

 

● উপস্থাপনা (কাজ): 

○ দিিার্থীরা তামির কামে দকৌতূহমিােীপক  মন হয় এ ন একটি দেষময় এক দসি 

উপাত্ত দনময় িিীয় কাজ করমে (এটি  াে িুইটি িতকরা দহসাে দ্বারা সরিভামে 

গটঠত হমত পামর ; দয্ ন: ৮৩ জন পড়মত ও দিখমত পামর দয্খামন ১৭ জন 

পড়মত ও দিখমত পামর না)। তারা দনমনাি দেষময়র স ন্বময় একটি দোড ৃোনামে: 

■ িতকরা 

■ ব্লক চামিৃ উপস্থাপন (দিিক অক্তঙ্কত অি (graduated axes) সংেদিত 

কাগজ (গ্রাে কাগজ) সরেরাহ করমত পামরন দয্টিমত দিিার্থীরা চািৃ 

আুঁকমে) 

■ উদেদখত সংখযার েযাপামর গুরুত্বপূণ ৃ িারণার উপর েুমিি পময়ন্ট। এমত 

তারা এই চামিৃর দহসােগুমিা দকান স সযার সংমকত দিমচ্ছ দকনা, এ 

েযাপামর তামির অদভ ত কী, এটি দকন একটি স সযা এেং/অর্থো এটির 

স ািান কী হমত পামর – এসে উমেখ করমত পামর।  

○ দিিার্থীমির কময়কটি িি দেদণমত তামির দোড ৃউপস্থাপন করমে এেং তামির 

 তা ত েযি করমে। প্রদতটি িি তামির উপস্থাপনার উপকরণ দিিমকর দনকি 

জ া দিমে। 

ণিক্ষ্ক সহায়ক: 

● “If the World was 100 People…”: http://www.100people.org 
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শ্রেণি: ৪থ থ ; পাে: ০৫ 

“সঠি ণমঠল কণর কাজ” 

সময়সীমা: ৪৫ দ দনি 

ণিষয়: দর্থময়িার, ভাষা 

মানদণ্ড: িাদন্ত, নযায়দেচার ও কায্কৃর প্রদতষ্ঠান (SDG ১৬) 

প্রিয়ঠন: Madhuri Dhariwal 

সারসংঠক্ষ্প ও মূলনীণত: ববগত ৪টি পাঠ থেশ্বে লব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতার সমন্বয় েশ্বর বিক্ষােীরা এেটি অবিনয় বিশ্বের প্রশ্বেক্ট 

ততবর েরশ্বব। এর ফশ্বল বববিন্ন ববষশ্বয়র বিখন ফশ্বলর মশ্বযে থ াগসূত্র স্থাবপত হশ্বব। 

ণনঠদথিনামলূক লক্ষ্য: এই পাঠ দিমষ দিিার্থীরা- 

● বৃহত্তর ববশ্বের সাশ্বে বনশ্বের পবরচয়শ্বে এোত্ম েরশ্বত পারশ্বব এবং থেেসই উন্নয়শ্বন তাশ্বদর িূবমো সম্পশ্বেে  অবগত হশ্বব। 

● SDGs ববষয়ে জ্ঞাশ্বনর আশ্বলাশ্বে বৃহত্তর ববশ্বের সমসোগুশ্বলা িনাক্ত েরশ্বত পারশ্বব। 

● এেটি স্বরবচত নােশ্বের মাযেশ্বম এই জ্ঞাশ্বনর ববহিঃপ্রোি েরশ্বত পারশ্বব এবং এর ফশ্বল বেশ্বয়োশ্বরর মাযেশ্বম বচন্তািাবনা প্রোশ্বির 

বোপাশ্বর উপলবব্ধ েরশ্বত পারশ্বব। 

অনুিািনমূলক লক্ষ্য: 

● ভােপ্রকামির  ািয  দহমসমে কীভামে দর্থময়িারমক েযেহার করা য্ায় 

● েযক্তিসত্তা, স াজ, রাষ্ট্র ও দেমের পারস্পদরক সম্পকৃ কী 

● দিকসই প্রেতক্তদ্ধমত েযক্তিদেমিমষর অেস্থান ো ভূদ কা কী 

● দেমের সামর্থ আ ামির সম্পক ৃকীরূপ (দভৌমগাদিকভামে, ঐদতহাদসকভামে ইতযাদি) 

আিিযক প্রশ্নমালা: 

● ভােপ্রকামির দেদভন্ন  ািয  কী কী? (দিখা, েিা, অদভনয় করা, দেদেি দিল্প) ● দতা ার 

 ূিযমোি দক পতদর্থেীমক দভন্ন িতটষ্টমকাণ দর্থমক দিখমত সহায়তা কমর? 

● দেমে েত ৃামন দয্ সকি সম্পি আমে তা দক দকেি আ ামিরই জনয? ● আ ামির দক 

বেদেক সংকি দনময় দেচদিত হওয়া উদচত? 

 

 



 

 

 

ণিখন ফল: 

এই পাঠ দিমষ দিিার্থীরা- 

ণিখন ফল িতথািণল পর্ থঠিক্ষ্িঠর্াগ্য 

দক্ষ্তা/আচরি 

মূলযায়ন 

অনুিােন করমে দয্ 

তামির দনজস্ব গক্তির 

োইমরও েড় একটি 

জগত রময়মে 

পাঠ ৩-৪ তামির পাণ্ডভ দিদপ / 

নাটিকামত প্রিিনৃ 

করমে 

দিিার্থীরা দক বেদেক 

সম্পি দচদিত করমত 

পামর?  

তামির  ূিযমোমির 

সামর্থ দেমের সংময্াগ 

অনুিােন করমে  

পাঠ ১-৪ তামির পাণ্ডভ দিদপ / 

নাটিকামত প্রিিনৃ 

করমে 

দিিার্থীরা দক বেদেক 

দপ্রিাপি ও বেদেক 

সংকি দনরসমনর 

দপ্রদিমত তামির 

 ূিযমোি সম্পমক ৃ

কর্থা েিমত পামর? 

তামির 

িারণাগুমিামক 

নাটিকার  ািযম  

তভ মি িরমে  

িুি িি পাণ্ডভ দিদপ রচনা নাটিকার দেষয়েস্তুমত 

দক দেদণমত ও পাঠ ১-

৪ এ আমিাদচত 

িারণাস ূহ 

প্রদতেদিত হময়মে? 

সক্তম্মদিত কাজ িুি িি  পাণ্ডভ দিদপ দিখার 

স ময় য্ার য্ার িারণা 

দনময় আমিাচনা 

দিিার্থীরা দক িিীয় 

কামজ এমক অপরমক 

সাহায্য কমর?  

মূলযায়ন: 

● পামঠর কাঙ্ক্ষিত দিখন েি অক্তজতৃ হময়মে দকনা তা  ূিযায়ন করমত দিিমকর জনয 

সহায়ক দকেভ   ূিযায়ন উপকরণ হমিা: 

○ দিিার্থীেতে কতত কৃ রদচত নাটিকা (‘দিিক সহায়ক' অংমি 

রুদিক্স িষ্টেয)  

○ নাটিকা সংদিষ্ট দচন্তাভােনা (brainstorming session) দর্থমকও দিিক  ূিযায়ন 

করমত পারমেন দয্ দেগত পামঠর দিখন েি অক্তজতৃ হময়মে দকনা। 



 

 

○ উপদরউি িিয-১ এর অিীমন একটি সংদিি জদরপ / প্রে ািার  ািযম  

দিিার্থীমিরমক দিকসই প্রেতক্তদ্ধ এেং বেদেক সংকমি তামির ভূদ কা  সম্পমক ৃ

ক্তজমজ্ঞস করা (“দিিক সহায়ক” অংমি উিাহরণ িষ্টেয)।  

○ দয্মহতভ  এটি দেগত ৪ টি পামঠর স ন্বময় বতদর তাই দসই পাঠগুমিার  িূযায়ন 

ইমতা মিয করা হময় র্থাকমে। 

কম থিারা : 

ণিক্ষ্ঠকর করিীয় সময় ণিক্ষ্াথীঠদর করিীয় 

দিখন েি েযাখযাপূেকৃ দিিক দঘাষণা করমেন 

দয্ দেগত ৪ টি পাঠ দর্থমক িি তমর্থযর 

আমিামক দিিার্থীরা একটি নাটিকা দিখমত 

য্ামচ্ছ।  

েযক্তিগত ভােপ্রকামির দেদভন্ন রূপ উমেখ 

করমেন ও তন্মমিয অনযত  দহমসমে 

দর্থময়িারমক দেদণকমি প্রময়াগ করমেন। 

৫ দ দনি দিখন েি অনুিােমনর দচষ্টা 

করমে এেং েযক্তিগত 

ভােপ্রকামির দেদভন্ন রূপ 

সম্পমক ৃতামির িারণা প্রিান 

করমে। 

নাটিকা ও দিিার্থীমির দনকি প্রতযাদিত কামজর 

খসড়া সরেরাহ করমেন। 

৫ দ দনি 
উিাহরণ দর্থমক দিখমে এেং 

না েুমে র্থাকমি প্রে করমে। 

নাটিকাটির িারণা দনময় দিিার্থীমির 

দচন্তাভােনায় (brainstorming session) সহায়তা 

করমেন এেং তামির আমিাচনার দভদত্তমত 

একটি দনদিৃষ্ট দেষয়েস্তু োোই করমেন। 

দিিার্থীর সংখযা অদিক হময় র্থাকমি িুইটি িমি 

দেভি করমেন এেং িুইটি িিমক িুইটি দভন্ন 

নাটিকা দিখমত েিমেন। 

১০ দ দনি িিীয়ভামে নাটিকাটি দক ন 

হমে দস েযাপামর দেদভন্ন িারণা 

দনময় দচন্তাভােনা ও 

আমিাচনা করমে। 



 

 

দিিার্থীর সংখযা অদিক হময় র্থাকমি 

পাণ্ডভ দিদপর এমককটি অংি দিখার জনয 

এমককজন দিিার্থী / িিমক  মনানীত 

করমেন। 

দিিার্থীর সংখযার দভদত্তমত পাণ্ডভ দিদপমত প্রদত 

দিিার্থীর জনয অনদিক ৫-১০ িাইন র্থাকমে।  

নানাভামে ভূদ কা েণ্টন করা দয্মত পামর ; 

দয্ ন: দিিক নাটিকাটিমক ৪ টি পমে ৃ / িতমিয 

ভাগ করমেন, এমককটি পে ৃ / িতমিযর জনয 

এমককটি িিমক  মনানীত করমেন এেং প্রদত 

িতমিযর জনয চদরে ভাগ কমর দিমেন। 

৫ দ দনি চদরে / িমি খাপ খাইময় 

দনমে। 

দিিার্থীমিরমক পাণ্ডভ দিদপ দিখার জনয স য় 

দিমেন। 
২০ দ দনি য্ার য্ার অংি দিখমে। 

সকি অংি সংগ্রহ করমেন এেং দনজ োদড়মত 

েমস এগুমিার স ন্বয় করমেন। 
১ দ দনি দিদখত অংি জ া দিমে। 

দিিক তাুঁর োদড়মত নাটিকাটি স ন্বয় ও সম্পািনা করমেন এেং পরেতী কায্ ৃদিেমস 

দিিার্থীমির সামর্থ দেিি আমিাচনা করমেন। এরপর দিিার্থীরা এটি দেদণকমি, দেিযািময় 

অর্থো োদষকৃ পদরমেিনা দহমসমে  ঞ্চস্থ করমত পামর!  

শিক্ষক সহায়ক: 

● নাটিোর উদাহরণ: http://tiny.cc/G4L5R1  

● রুবিক্স: 

 ১. নাটিোটির ববষয়বস্তুশ্বত দ্রষ্টবে: 

             ■ বিক্ষােীশ্বদর মূলেশ্ববায 

■ থেেসই পবরশ্ববি সম্পবেে ত মূলেশ্ববায 

■ ববশ্বের সাশ্বে সংশ্ব াগ  

২. নাটিোটি বে- 

■ বচত্তােষেে? 

■ সহেশ্ববাযে? 

http://tiny.cc/G4L5R1


 

 

■ সুগঠিত? 
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