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সারাাংশ 

ণশক্ষার লক্ষয 

বশক্ষার্থীরা িুঝযি িারযি দয িারা িাযের েম্প্রোয়ের েক্রি়ে েেেয; িবরিার, দেণী, রবিযিশী এিং 

বিশ্ব 

পাঠের ভাঙ্গন  

পাে ১ আবম দক? আমাযক কী েুখী ও স্বাস্থ্যিান কযর? 

পাে ২ একটি েম্প্রো়ে কী? আমার ক্লাে, আমার িাডা, আমার দেযশর অ্যেষণ 

পাে ৩ যখন আমরা েিাই েুখী ও স্বাস্থ্যিান হয়ে উটি না িখন কী ঘযি? 

পাে ৪   োময এিং নযা়েবিচার: আমরা েিাই েংযুক্ত! 

পাে ৫   মানিাবিকার েম্পযকজ আমাযের বনজস্ব বনজস্ব দঘাষণা 

 ণশক্ষার উঠেশয 

● বশক্ষার্থীরা োংসৃ্কবিক বিবচযযযর রবি একটি উিলবি এিং েদ্ধা গযড িুলযি। 

● বশক্ষার্থীরা ক্লাযে বশযখ দনও়ো িারণাগুবল িাযের েম্প্রো়ে এিং রবিবেযনর জীিযন 

রয়োগ করযি। 

● বশক্ষার্থীরা িাযের বনজস্ব েম্প্রোয়ের অ্িোযনর জনয িারা কী করযি িাযর িা বনয়ে 

বচন্তাভািনা করযি। 

  



 

 

শ্রেণি ১ পাে ১  

আবম দক? আমাযক কী েুখী ও স্বাস্থ্যিান কযর? 

 

সময়: ৬০ ণমণনট 

ণিষয়: বভজযু়োল আিজ, রচনা 

মানদণ্ড: েুস্বাস্থ্য এিং কলযাণ (এেবিক্রজ ৩); মানেম্মি বশক্ষা (এেবিক্রজ ৪) 

প্রনয়ঠন: কযার্থবরন বকননািজ 

 

সাংণক্ষিসার এিাং মূলনীণি: এই িািটির লক্ষয হল বশক্ষার্থীযের স্ব-রকাশ এিং স্ব-েযচিনিার একটি 

বভবি েরিরাহ করা যাযি িারা িরিিী িািগুবলযি অ্নযযের েম্পযকজ বচন্তা করার েরঞ্জাম দিয়ে যা়ে। 

এটি বশক্ষার্থীযের বিযশ্ব বনযজর অ্িস্থ্ান বনি জারযণর রক্রি়োর রর্থম িেযক্ষি।  

 

ণনঠদেশনামূলক লক্ষয: এই িাি দশযষ বশক্ষার্থীরা অ্নুিািন করযি িারযি…  

• স্ব-েযচিনিা এিং স্ব-রশংো দিাি বিবর করযি 

• িাযের আিেিা েম্পযকজ বচন্তা করযি 

• স্ব-রকাযশর জনয েরঞ্জামগুবল অ্জজন করযি (বলবখি এিং দমৌবখক) 

• বভজযু়োল আিজ মািযযম দলখার এিং স্থ্াবনক েযচিনিার েক্ষিা উন্নি করযি 

 

অনুধািনমূলক লক্ষ: বশক্ষার্থীযের রাকৃবিক দকৌিূহলযক েূযর দরযখ বশক্ষার্থীরা কী িাযের অ্ননয কযর 

দিাযল, িাযের িিন্দ-অ্িিন্দ বচবিি করযি িাযর এিং িারা দকন কাজ কযর িা বনয়ে েমাযলাচনা 

করযি শুরু কযর। 

প্রঠয়াজনীয় প্রশ্নসমূহ: 

• আবম দক? 

• আমার কাযি কী গুরুত্বিূণ জ? দকন? 

• আবম বক করযি িিন্দ কবর? আবম কী অ্িিন্দ কবর? দকন? 

• ভবিষযযি আবম কী হযি চাই? দকন? 

ণশক্ষাথী শ্রশখার উঠেশয (ণশক্ষাথীরা অনুধািন করঠি পারঠি)  

• অ্নযযক বনযজর েম্পযকজ িলযি  

• উভ়ে বশল্প এিং দলখার মািযযম বনযজযক রকাশ করযি 

 

মূলযায়ন: দিািগমযিা যাচাই করার জনয বশক্ষক িুযরা িাি জযুড বশক্ষার্থীযের রশ্ন ক্রজজ্ঞাো করযি 

িাযরন। উযবািনী ক্রি়োকলাি, মূল ক্রি়োকলাি এিং েমািনী ক্রি়োকলাযির েম়ে বশক্ষক এটি করযি 

িাযরন (নীযচ দেখুন) । বশক্ষক বনম্নবলবখি বনযেজশািলী িযিহার কযর বশক্ষার্থীযের আত্ম-রকাযশর মূলযা়েন 

করযি িাযরন: 



 

 

১ — সীমািদ্ধ প্রকাশ: বশক্ষার্থীরা বনযজর েম্পযকজ অ্ল্প িা দকানও ির্থয রকাশ কযর. 

২ — ণকছু অণভিযক্তি: বশক্ষার্থীরা বকিু ির্থয রকাশ কযর িযি দমািামুটি উির দে়ে। 

৩ — পর্ োি অণভিযক্তি: বশক্ষার্থীরা বনযজর েম্পযকজ, িাযের িবরিার েম্পযকজ, িাযের িনু্ধযের েম্পযকজ 

এিং িাযের িিন্দ-অ্িিন্দ েম্পযকজ ির্থয রকাশ কযর িযি িাযের দকানও উির িযাখযা কযর না। 

৪ — ভাল অণভিযক্তি: বশক্ষার্থীরা বনযজর েম্পযকজ, িাযের িবরিার েম্পযকজ, িাযের িনু্ধিান্ধি েম্পযকজ 

এিং বশক্ষকযের োযর্থ িাযের িিন্দ এিং অ্িিন্দ েম্পযকজ ির্থয রকাশ কযর িযি েহিািীযের োযর্থ ন়ে। 

৫ — দদুোন্ত অণভিযক্তি: বশক্ষার্থীরা বনযজর েম্পযকজ, িাযের িবরিার েম্পযকজ, িাযের িনু্ধিান্ধি েম্পযকজ, 

এিং িাযের িিন্দ এিং অ্িিন্দ েম্পযকজ ির্থয বশক্ষক এিং িাযের েহিািীযের োযর্থ েুেজান্তভাযি রকাশ 

কযর। 

 

কম েধারা:  

 

● শ্রখালার ক্তিয়াকলাপ (১০ ণমণনট): বশক্ষক বশক্ষার্থীযের ক্রি়োকলাযির একটি িাবলকার মািযযম 

িডযি িাযের বনযজযের আযলাচনার জনয রস্তুি কযর। বশক্ষার্থীরা যবে দেই ক্রি়োকলািটি িিন্দ 

কযর িযি িারা িাযের হাি িাডা়ে। বশক্ষক েুটি িাযযক দিযি বনয়েযিন যারা িাযের 

ক্রি়োকলািটি দকন িিন্দ কযরন িাযের িযাখযা দেও়োর জনয এিং িাযের ক্রি়োকলাি দকন 

িিন্দ কযরন না এমন েুটি বশশু যারা িাযের হাি িাডা়ে বন িাযের িযাখযা জানযি চান। 

● প্রধান ক্তিয়াকলাপ (৩০ ণমণনট): বশক্ষার্থীরা বনযজরাই একটি বচয বিবর করযি যা রবিচ্ছবি 

রেশ জন কযর দয িারা দক িা কী রবিফবলি কযর 

● ক্তিয়াকলাপ (১০ ণমণনট): িারিযর বশক্ষার্থীরা িাযের দযাগাযযাগ েক্ষিা বিবর করযি ক্লাযের 

োযর্থ িাযের বচযকম জটি রকাশ করযি। 

 

ণশক্ষাথী সহায়ক: দেবণ, রেঙ্গ এিং বশক্ষার্থীযের েক্ষিার উির বনভজর কযর বশক্ষক বেদ্ধান্ত বনযি িাযরন 

দয বশক্ষার্থীরা অ্যনযর স্ব-রবিকৃবিগুবলর উোহরণ রেশ জন করযি (দযমন বিখযাি বশল্পীযের স্ব-রবিকৃবি িা 

অ্নযানয রর্থম দগ্রিাযরর স্ব-রবিকৃবি) িা অ্নুমবি দেও়ো বশক্ষার্থীরা িাযের বনজস্ব দিাযিজিগুবল বনযজরাই 

বিজাইন করযি িাযর। 

 

ণশক্ষক সহায়ক  

• বশক্ষক কম জশালা - স্ব রবিকৃবি: http://tiny.cc/G1L1R1 

• রার্থবমক রবিকৃবি রকল্প: http://tiny.cc/G1L1R2 

• রর্থম দগ্রযির স্ব-রবিকৃবি: http://tiny.cc/G1L1R3 
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"একটি েম্প্রো়ে কী: আমার ক্লাে, আমার িবরিার, আমার রবিযিশ" 

 

সময়: ৬০ ণমণনট 

ণিষয়: বভজযু়োল এিং িারফবম জং আিজে 

মানদণ্ড: শালীন কাজ এিং অ্র্থ জননবিক রিৃক্রদ্ধ (এেবিক্রজ ৮); বশল্প, উদ্ভািন এিং অ্িকািাযমা (এেবিক্রজ 

৯); বিষময হ্রাে (এেবিক্রজ ১০); দিকেই শহর এিং েম্প্রো়েগুবল (এেবিক্রজ ১১) 

প্রনয়ঠন: িাবি়োনা দশভযচযকা 

 

সাংণক্ষিসার এিাং মূলনীণি: িাযরা িাযের আযশিাযশর বিযশ্বর দরক্ষািযি বনযজযক অ্যেষণ কযর 

িাযের েম্প্রোয়ের মযিয িাযের অ্িস্থ্ান বনি জারণ করযি র্থাকযি। বশক্ষার্থীরা িাযের জীিযন মানুযষর 

বিবভন্ন ভূবমকা বচক্রযি করযি বভজযু়োল এিং িারফবম জং আিজ িযিহার করযি। 

 

ণনঠদেশনামূলক লক্ষয: এই িাি দশযষ বশক্ষার্থীরা অ্নুিািন করযি িারযি… 

● িারা দয েম্প্রো়েগুবলযি িাে কযর এিং দয েম্প্রো়েগুবল বিবর কযর িাযের েম্পযকজ জানযি 

● েম্প্রোয়ের েমস্ত দলাযকর আন্তঃেংযযাগ এিং আন্তঃবনভজরিা িুঝযি িারযি 

● িাযের েম্প্রোয়ের মযিয বিবভন্ন দিশার জনয দিাঝার এিং েদ্ধার বিকাশ িুঝযি িারযি 

● িাবডযি, সু্কল এিং এই জা়েগাগুবলর িাইযর বিবভন্ন িরযণর কাযজর স্বীকৃবি িুঝযি িারযি 

 

অনুধািনমূলক লক্ষ:  বশক্ষার্থীরা িুঝযি িারযি দয িাযের িৃবর্থিীযি অ্যনকগুবল বিবভন্ন ভূবমকা বনয়ে 

বিবভন্ন দলাক রয়েযি এিং িাযের জীিযনর দলাযকরা আন্তঃেংযুক্ত এিং িরস্পর বনভজরশীল এিং িাই 

িাযের অ্িশযই লালন ও েদ্ধা করযি হযি। 

 

প্রঠয়াজনীয় প্রশ্নসমূহ: 

● আমার জীিযন মানুষ কারা? 

● িারা কী ভূবমকা িালন কযর? 

● আমাযের েম্প্রোয়ের দলাযকরা কীভাযি িরস্পর জবডি? 

● আমার রবিবেযনর রুটিন কীভাযি আমার েম্প্রোয়ের োযর্থ বনভজর / েংযুক্ত র্থাযক? 

● যবে এই দলাযকরা িাযের েম্প্রো়েগি ভূবমকা িালন িন্ধ কযর দে়ে িযি কী হযি? 

● আমরা কীভাযি আমাযের েম্প্রোয়ের দলাকযের জনয উিলবি রকাশ করি? 

 

ণশক্ষাথী শ্রশখার উঠেশয (বশক্ষার্থীরা অ্নুিািন করযি িারযি) 

● িাযের এিং িাযের জীিযনর বিবভন্ন িযক্রক্তযের েম্পযকজ বিযেষণাত্মকভাযি বচন্তা করযি 

● গল্প রকাশ এিং অ্বভজ্ঞিা িুলনা করযি 

● বস্কি বিবরর জনয েযল কাজ করযি 



 

 

● ক্লাযের োমযন িারফম জ করযি 

● িুলনা এিং বিিরীযি অ্বভজ্ঞিা রকাশ করযি 

● িাযের চারিাযশর েম্প্রোয়ের েেেযযের বিবভন্ন ভূবমকা ও োব়েত্ব েনাক্ত করযি 

 

মূলযায়ন: বশক্ষার্থীযের ক্রি়োকলাযি িাযের অ্ংশগ্রহযণর স্তযরর বভবিযি মূলযা়েন করা হযি: 

 

৩ — সক্তিয় অাংশগ্রহি: বশক্ষার্থী স্পষ্টভাযি দযাগাযযাগ কযর, অ্যনযর োযর্থ ভালভাযি কাজ কযর, দকাে জ 

আযলাচনা়ে এিং িার েলটিযক অ্িোন রাযখ, নািকটির রযযাজনা এিং িারফরমযাযন্স অ্ংশ বনযি। 

২ — পণরণমি অাংশগ্রহি: বশক্ষার্থী েক্রি়েভাযি শুনযি িযি ভাগ করযি না, অ্যনযর োযর্থ কাজ করযি, 

দেবণ আযলাচনা়ে অ্ংশ দনযি, নািযকর ভূবমকা রাখযি িযি নািযকর নকশা়ে অ্িোন রাখযি না। 

১ — ণনক্তিয় অাংশগ্রহি: বশক্ষার্থী অ্নযযের োযর্থ কর্থা শুনযি না িা ভাগ করযি না, বশক্ষার্থী িার েযলর 

োযর্থ দযাগাযযাগ করযি না, বশক্ষার্থী নািকটি রযযাজনা়ে অ্ংশ দনযি না িা অ্ংশ দনযি না। 

 

 

কম েধারা:   

★ পি ে ১: ভাগ কঠর শ্রনওয়া এিাং মযাণপাং (১০ ণমণনট) 

 

বশক্ষক এিং বশক্ষার্থীরা আযলাচনার িৃযি িযে। 

বশক্ষক বশক্ষার্থীযের ক্রজজ্ঞাো কযরন: "আিবন রবিবেন কী কযরন?" 

বশক্ষার্থীরা িাযের উিরগুবল ভাগ কযর দে়ে: উোহরণ: "আবম রািঃরাশ খাই, িাযে চডলাম, জামা কািড 

িযরবি, আবম সু্কযল যাই" ইিযাবে” 

 

বশক্ষক িাযযের িাযের উিরগুবল রোবরি করযি িযল। উোহরণ: “দক এই বিষ়েগুবলযি আিনাযক 

েহা়েিা কযর? আিনার রবিবেযনর রুটিনগুবলর জনয আিবন দয আইযিমগুবল িযিহার কযরন দেগুবল 

দকার্থা দর্থযক আযে? আিবন রবিবেযনর োযর্থ কার োযর্থ দযাগাযযাগ কযরন? " 

বশক্ষার্থীরা উির: উোহরণ:  "আমার মা েকাযল রািঃরাশ বিবর কযরন, আমার বশক্ষক আমাযক বশবখয়ে 

দেন, আমার জামা আমার োেী বিবর কযরন / আবম আমার জামাকািড দোকাযন বকযনবি, িাে চালক 

আমাযক সু্কযল বনয়ে যা়ে ইিযাবে।" 

 

★ পি ে ২: ভূণমকা অণভনয় (৪০ ণমণনট) 

 

২.১ - গররুি ও়োকজ (১০ বমবনি) 

● বশক্ষার্থীযের ২-৩ টির দিাি েযল বিভক্ত করা হ়ে। 

●  



 

 

● েযলর রবিটি েেেয রবিবেযনর রুটিন দর্থযক িাযের িবরবস্থ্বি ভাগ কযর দন়ে এিং এই রুটিযন 

জবডি মূল েম্প্রোয়ের েেেযযের িাডা এটি দেখযি দকমন লাযগ। 

● েেেযরা িাযের জীিযনর মূল িযক্রক্ত িা েম্প্রোয়ের বিবভন্ন িযক্রক্ত বারা িবরচাবলি মূল আইযিম িা 

কাজগুবল িাডা রুটিনটি দকমন দেখা়ে িা কায জ েম্পােন কযর। 

● রবিটি িায দগাষ্ঠী অ্বভন়ে করার জনয একটি েৃশয িািাই কযর। 

 

ভূবমকা অ্বভনয়ের উোহরণ: 

শ্রসটটাং: দিাট্ট শহর, েকাল 

 

ছাত্র ১ (ছাত্র): আবম সু্কযল দযযি রস্তুি। আবম িাে স্টযি যাক্রচ্ছ এিং এটি একটি েুন্দর বেন। আবম 

রবিবেন েকাযল িাযে সু্কযল যাই; ভাল লাগযি! 

 

ণশক্ষাথী ২ (িাস ড্রাইভার): আবম রবিবেন েকাযল িাে চালনা কবর, িযি আজ আবম অ্েুস্থ্। আবম 

েমস্ত িাচ্চাযক সু্কযল দিৌৌঁিাযি িারি না। 

 

ণশক্ষাথী ১ (ছাত্র): আবম িাযের জনয অ্যিক্ষা করবি, িযি এটি এখাযন দনই। আবম আজ সু্কযল দিৌৌঁিযি 

িারি না। 

 

ণশক্ষাথী ৩ (ণশক্ষক): আবম আমার বশক্ষার্থীযের বনয়ে খুি উববগ্ন। আবম আশা কবর িারা টিক আযি। 

আজ দকউ ক্লাযে আযেবন। 

 

ণশক্ষাথী ১ (ছাত্র): আজ আমার বর়ে ক্লাে বিল। আমরা কচ্ছি েম্পযকজ বশখযি যাক্রচ্ছলাম, বকন্তু আবম 

এখন এটি করযি িাবর না। আশা কবর িাে চালক টিক আযিন! 

 

ণশক্ষাথী ২ (িাস ড্রাইভার): আবম আযশিাযশর িাচ্চাযের সু্কযল দিৌৌঁিাযি িিন্দ কবর। আগামীকাল 

কাযজ বফযর দযযি আবম অ্বস্থ্র, যাযি িারা সু্কযল দযযি িাযরন এিং অ্যনক বকিু বশখযি িাযরন। 

 

২.২— বস্কি উিস্থ্ািনা (৩০ বমবনি) 

 

• ৩ জন বশক্ষার্থীর েল (৩০ টি িায দেবণর দিশার উির বভবি কযর ১০ টি গররুি) িাযের 

নািকগুবল অ্বভন়ে করযি। 

 

★ পি ে ৩: আঠলাচনা (১০ ণমণনট) 



 

 

রবিটি গররুি িাযের বস্কি েম্পােন করার িযর বশক্ষক বশক্ষার্থীযের বকিু ফযলা-আি আযলাচনার রশ্ন 

ক্রজজ্ঞাো করযি। বশক্ষক িখন িযাখযা করযিন দয আমরা আমাযের েম্প্রোয়ের দলাকযের েম্পযকজ কর্থা 

িলি যারা আমাযের েহা়েিা কযর। 

 

● আমরা রবিবেন বক িরযণর কাজ কবর? 

● আমরা দয বস্কিগুবল দেযখবি দেগুবলর মূল েম্প্রোয়ের েেেযরা দক বিযলন? 

● এই েম্প্রোয়ের েেেযরা কী িরযণর কাজ, েরঞ্জাম এিং ইউবনফম জ িযিহার কযরন? 

● আমাযের মযিয এিং বিবভন্ন েম্প্রোয়ের েেেযযের োযর্থ আমাযের কী িরযনর েংযযাগ রয়েযি? 

● যবে বকিু েম্প্রোয়ের েেেযরা আমাযের েম্প্রোয়ের অ্ংশ না হন িযি কী হযি? 

● আমাযের েম্প্রো়েগুবলযি এিং আমাযের রবিবেযনর রুটিনগুবলযি আমরা বকিু বমল এিং 

িার্থ জকয কী দেবখ? 

● আমরা কীভাযি রবিবেন আমাযের েম্প্রোয়ের েেেযযের রশংো করি? 

 

ণশক্ষাথী সহায়ক *:  

● (বভবিও) িাচ্চাযের বারা েম্প্রো়ে আযলাচনা: http://tiny.cc/G1L2R1 

● (বভবিও) একটি েম্প্রো়েযক কী কযর দিাযল: http://tiny.cc/G1L2R2 

 

* বশক্ষার্থীযের জনয উিকরণগুবল রােবঙ্গক-বনভজর এিং ইন্টারযনি অ্যাযেে এিং ইংযরক্রজ ভাষার দিাঝার বিষ়েটি িযর দন়ে। 

 

ণশক্ষক সহায়ক:  

● োরা বিশ্ব জযুড রবিযিশী এিং েম্প্রো়েগুবল: http://tiny.cc/G1L2R3 

● একটি েম্প্রো়ে এমন এক জা়েগা দযখাযন দলাযকরা িাে কযর: http://tiny.cc/G1L2R4 

● িাযির িারণা: েম্প্রো়ে েহা়েক: http://tiny.cc/G1L2R5 

● েম্প্রো়ে েহা়েক কারুকম জ আইবি়ো: http://tiny.cc/G1L2R6 
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শ্রেণি ১ পাে ৩ 

"অ্েমিা" 

 

সময়: ৬০ বমবনি 

ণিষয়:  

গবণি, বিজ্ঞান 

মানদণ্ড: কু্ষো মুক্রক্ত (এেবিক্রজ ২); নারী িুরুষ েমিা (এেবিক্রজ ৫); অ্েমিা হ্রাে (এেবিক্রজ ১০) 

প্রনয়ঠন: কারা হাও়োিজ 

 

সাংণক্ষিসার এিাং মূলনীণি: এই িািযটি িাযযেরযক অ্েমিার বিষ়েটি বনয়ে েক্রি়েভাযি জবডি হযি 

দে়ে এিং এই বিষ়েটি বনবিক, েহানুভূবিশীল এিং বনবিক িযক্রক্ত গিযনর িহৃি কািাযমার মযিয রাখযি। 

 

ণনঠদেশনামূলক লক্ষয: এই িাি দশযষ বশক্ষার্থীরা অ্নুিািন করযি িারযি 

● েনাক্ত এিং েমস্ত মানুযষর আন্তঃবনভজরিা রশংো করযি 

● কীভাযি একজন ভাল মানুষ হযি হ়ে িা বশখযি 

● জল, শক্রক্ত এিং খািাযরর ঘািবি েম্পযকজ েযচিন হযি 

● আন্তঃেংযুক্ত রেযঙ্গ ক্রি়ো ও োব়েত্ব েম্পযকজ েযচিনিা অ্জজন করযি 

● বনবিক মানগুবলযক বিষ়েিস্তু জ্ঞাযনর োযর্থ েংযুক্ত করযি 

 

অনুধািনমূলক লক্ষ: বশক্ষার্থীরা িুঝযি িারযি দয অ্েমিা কী এিং এটি বিষময বারা রভাবিি হযি 

িিন্দ কযর। বশক্ষার্থীরা রশ্ন িুলযি শুরু করযি দয দকন বিষময ঘযি এিং এটি নযা়েেঙ্গি বকনা। 

 

প্রঠয়াজনীয় প্রশ্নসমূহ: 

● বিষময কী? 

● অ্েমিা আমাযের কীভাযি অ্নুভি কযর? 

● কীভাযি আমরা আমাযের েম্প্রোয়ের মযিয এটি দেখযি িাবর? 

● দকন বিষময ঘযি? 

 

ণশক্ষাথী শ্রশখার উঠেশয (ণশক্ষাথীরা অনুধািন করঠি পারঠি) 

● অ্েমিার উোহরণগুবল েনাক্ত করযি 

● আযলাচনার আযিগযক িারা বিষযমযর োযর্থ েংযুক্ত করযি 

● বিষময দকন ঘযি িা রকল্প রচনা করযি 

 



 

 

মূলযায়ন: বশক্ষকরা ক্রি়োকলাযির েম়ে দিাঝার জনয অ্নানুষ্ঠাবনক দচকগুবল িযিহার করযি িাযরন, 

িারিযর িারা অ্েমিার োযর্থ েংযুক্ত অ্নুভূবির চূডান্ত দকাযল মূলযা়েযনর আনুষ্ঠাবনককরণ করযি 

িাযরন। 

 

কম েধারা:   

● ভূণমকা: বশক্ষক একটি উোহরণ েহ অ্েমিার বিষ়েটি রিিজন করযিন। ৪ ৪ <৬, ২ <৪ এর 

উোহরণ িযিহার কযর <োইন িযিহার কযর বশক্ষক অ্েম অ্নুিাযির গবণি িারণার োযর্থ 

অ্েমিার েম্পকজ স্থ্ািন করযিন। বশক্ষক িারিযর এই উোহরণগুবল আমাযের বেনক্রন্দন জীিযন 

কীভাযি অ্েম িবরমাযণ দেখা যা়ে িা বনয়ে কর্থা িলযিন। 

 

● ক্তিয়াকলাপ: বশক্ষক ক্লােযক িলযিন দয িারা আজ ক্লাযে বকিু বমটষ্ট এযনযি। (বশক্ষক 

রােবঙ্গকভাযি রযযাজয দয দকানও িরযণর বমটষ্ট িা নাস্তা আনযি িাযরন এিং এটি দিাি 

িুকযরাগুবলযি বিিরণ করা দযযি িাযর) বশক্ষক িযাখযা করযিন দয ক্লােটি কীভাযি আমাযের 

জীিযন মুহিূ জগুবল র্থাকযি িাযর িা দেখযি চযলযি এটি অ্েম এিং আমরা এমন একটি 

ক্রি়োকলাি করযি যা আমাযের যখন এটি ঘযি িখন আমাযের দকমন অ্নুভূবি হ়ে িা বনয়ে 

কর্থা িলযি দে়ে। 

 

* বশক্ষকরা বশক্ষার্থীযের িািোযনর দশষ অ্িবি নাশিা না খাও়োর কর্থা বনক্রিি করযিন। 

 

● ণশক্ষক র্া করঠিন: 

 

○ দিবশরভাগ স্ন্যাে একজন িযক্রক্তর কাযি এিং একটি নাস্তা রযিযকটি বশশুযক বিিরণ 

করযি 

○ িাচ্চাযের নাস্তাগুবলর এই বিিরণটি িণ জনা করযি অ্নুযরাি জানাযি - এটি েমান িা অ্েম 

বকনা 

○ এমন বকিু বশক্ষার্থীর কাযি ক্রজজ্ঞাো করযি যাযের একটি নাস্তা আযি িারা কীভাযি 

অ্নুভি করযি দে েম্পযকজ যখন িারা দকিলমায একটি নাস্তা িান িখন দয িার অ্যনক 

বশক্ষার্থী িা়ে িার বিিরীযি কর্থা িলযি। 

○ অ্যনক স্ন্যাে েহ বশক্ষার্থীযক এই িবরবস্থ্বিযি িারা দকমন অ্নুভূি হ়ে দে েম্পযকজ কর্থা 

িলযি িলযি। 

○ েমস্ত নাস্তা েংগ্রহ করযি এিং িারিযর িুনরা়ে বিিরণ করযি। এিার বশক্ষক ক্লাযের 

রবিটি দিযলযক েমান েংখযক নাস্তা দেযিন, বকন্তু দময়েযের দকানও নাস্তা দেযিন না। 



 

 

○ নাস্তার এই বিিরণ েম্পযকজ িাযের অ্নুভূবিগুবল বনয়ে আযলাচনা করযিন উভ়ে িযক্ষর 

িযক্রক্তযের কাি দর্থযক রবিক্রি়োগুবল। বশক্ষক এই জািী়ে রশ্নগুবলর োযর্থ অ্নুযরাি 

করযিন: দিযলযের দময়েযের দচয়ে দিবশ জলখািার িাও়ো বক টিক? দকন না? 

○ ক্লাে দশযষ েমস্ত নাস্তা েংগ্রহ করযি। এই িুনরা়ে বিিরযণ ৪ টি স্ন্যাক েহ আরও 

কয়েকটি বশক্ষার্থী (দেবণর আকাযরর উির বনভজর কযর ৫-১০ এর মযিয) এিং িারিযর 

িাকী বশক্ষার্থীযের (েংখযাগবরষ্ঠ) দকিল ১ টি জলখািার র্থাকযি। 

○ বশক্ষক আিারও িাযযের জলখািার বিিরযণর বিষয়ে িাযের েৃটষ্টভবঙ্গ ক্রজজ্ঞাো করযিন। 

বশক্ষক "এিাই বক নযাযয?" এর মযিা রশ্ন ক্রজজ্ঞাো করযিন? 

● উপসাংহার: বশক্ষক একটি আযলাচনার দনিৃত্ব দেযিন যা বশক্ষার্থীযের দভযি ক্রজজ্ঞাো করযি 

িাযর দয িাযের কাযি যা বিল িা জলখািার ন়ে, িবরিযিজ জল িা খািার। বশক্ষক বশক্ষার্থীযের 

েি জাবিক স্ন্যাে েহ বশক্ষার্থীরা বেযন ৩ টি খািার দখযি দিযিন, িার অ্র্থ জ কী িা বচন্তা করযি দররণা 

জানাযি, দযখাযন একটি নাস্তাযুক্ত দলাযকরা দখয়েবিল ১। বশক্ষার্থীরা কীভাযি িারা এই িবরবস্থ্বিযি 

অ্নুভি করযি দে েম্পযকজ মক্রস্তযে আযলাচনা করযি। জল, খােয, অ্র্থ জ, দখলনা, জামাকািড 

ইিযাবে - অ্েমভাযি বিিরণ করা বিযশ্ব বিযশ্বর অ্নযানয দয েমস্ত ক্রজবনে িারা দেযখ যা়ে িার 

মযিয বশক্ষার্থীরা মন্ত্রমুগ্ধ করযি। িবরযশযষ বশক্ষার্থীরা কী বিিরণ েিার জনয েিযচয়ে ভাল িা 

বনয়ে আযলাচনা করযি। 

 

● ণশক্ষক সহায়ক: দগ্রি ১ এ গবণি এিং োমাক্রজক নযা়েবিচার: http://tiny.cc/G1L3R1  

http://tiny.cc/G1L3R1


 

 

                                                      শ্রেণি ১ পাে ৪ 

“োময এিং নযা়েবিচার” 

 

সময়: ৫০ ণমণনট 

ণিষয়: Civic Education, Social Studies 

মানদণ্ড: োবরদ্র্য বিযলাি (এেবিক্রজ ১); কু্ষো মুক্রক্ত (এেবিক্রজ ২); যযর্থাবচি কম জ এিং অ্র্থ জননবিক রিৃক্রদ্ধ 

(এেবিক্রজ ৮); অ্েমিা হ্রাে (এেবিক্রজ ১০); শাবন্ত, নযা়েবিচার এিং কায জকর রবিষ্ঠান (এেবিক্রজ ১৬) 

প্রনয়ঠন: বনযকালে িুচিাইন্ডার 

 

সাংণক্ষিসার এিাং মূলনীণি: এই িািযটি বশক্ষার্থীযের োময এিং নযাযযিার রবিফলন শুরু করযি দে়ে। 

িাি ৩ নম্বযরর বভবিযি বশক্ষার্থীযের উিাোনগি োমযিা এিং বনবেজষ্ট রােবঙ্গক িবরবস্থ্বিযি বিবভন্ন 

বিিরযণর েরকার হযি বকনা িা বচন্তা করযি উিরোবহি করা হযি। 

 

ণনঠদেশনামূলক লক্ষয: এই িাি দশযষ বশক্ষার্থীরা অ্নুিািন করযি িারযি … 

● বলঙ্গ, ি়েে, রবিিবন্ধিা ইিযাবে বনবি জযশযষ েুখী, স্বাস্থ্যকর এিং উিরিােনশীল জীিন যািযনর 

েমস্ত মানুযষর অ্বিকার িুঝযি (উোঃ দকানও োবরদ্র্য, কু্ষিা ইিযাবে ন়ে) 

● েমস্ত দলাযকর দমৌবলক োময এিং িাযের েম্ভািযিার বিশ্বােযক িুঝযি 

 

অনুধািনমূলক লক্ষ:  বশক্ষার্থীরা োমযিা এিং নযাযযিা েম্পযকজ িাযের দিাঝার েূচনা করযি, এমন 

মুহুিজ এিং িবরবস্থ্বি অ্নুভি কযর এিং েনাক্ত করযি যার মযিয রযিযযকরই একইরকম রাবি হও়ো 

উবচি এিং যার মযিয রবিটি িযক্রক্তর স্বিবন্ত্রি আচরণ গ্রহণ করা উবচি।  

 

প্রঠয়াজনীয় প্রশ্নসমূহ: 

• অ্েমিার অ্নুভূবি দকমন? 

• রবিটি িাচ্চাযক কী ক্রজবনে র্থাকযি হযি? 

• আমাযের বক েিেম়ে একইরকম আচরণ করা উবচি? 

 

ণশক্ষাথী শ্রশখার উঠেশয (বশক্ষার্থীরা অ্নুিািন করযি িারযি) 

● রবিটি েন্তাযনর র্থাকা উবচি এমন উিাোনগুবলর রস্তাি এিং েনাক্ত করযি 

● বশশুযের োবহযিযর িুকযরা িা বভবিওযি উিস্থ্াবিি েমেযার িযাখযা দেযি 

● িুঝযি হযি দয নযাযয আচরণ বিবভন্ন িবরবস্থ্বিযি বনভজর করযি িাযর 

 

মূলযায়ন: বশক্ষক েকল বশক্ষার্থীর অ্ংশগ্রহযণর বিষ়েটি বনক্রিি হও়োর বিষয়ে বনক্রিি হযি উৎোবহি 

করযিন। 

 



 

 

কম েধারা:   

 

উঠবাধনী (৫ ণমণনট): আঠগর ক্লাঠস কী ঘঠটণছল িা স্মরি কণরঠয় শ্রদঠি: বশক্ষক বশক্ষার্থীযের 

আযগর ক্লাযে কী কযরবিল িা স্মরণ করযি ক্রজজ্ঞাো করযি: স্ন্যাে েম্পযকজ কী ঘযিবিল এিং এই 

ক্রি়োকলািটি ক্লাযের বিবভন্ন মুহুযিজ িাযের কীভাযি অ্নুভূি কযরবিল? 

 

• ক্তিয়াকলাপ # ১ (১৫ ণমণনট): সাঠমযর প্রণিফলন 

বশক্ষক বশক্ষার্থীযের ক্রজজ্ঞাো করযিন দয স্ন্যাে বিিরযণর েযি জািম উিা়ে, বশক্ষার্থীযেরযক েমান িন্টযনর 

রবিফলযনর বেযক িবরচাবলি করযি। এর িযর, বশক্ষক বশক্ষার্থীযের ক্রজজ্ঞাো করযিন দয িারা কী ভাযিন 

দয রবিটি েন্তাযনর বক হও়ো উবচি এিং রবিটি েন্তাযনর দেই ক্রজবনেগুবল আযি বকনা িা বিযিচনা 

করযিন। 

 

• ক্তিয়াকলাপ # ২ (২০ ণমণনট): নযার্যিা সিসময় সিার কাঠছ এক রকম হয় না 

○ বশক্ষক দজেন িাকযল রবচি "িাযের েকযলর দেরা বশক্ষক" (http://tiny.cc/G১L৪R১) 

িডযিন। 

○ বশক্ষক িডা েম্পযকজ বশক্ষার্থীযের বিবভন্ন রশ্ন ক্রজজ্ঞাো করযিন: গযল্প কী হয়েবিল? দকন 

অ্যালিািজ িার চাকবর িবরিিজন করযলন? অ্যালিািজ বক েিার োযর্থ একইরকম আচরণ 

করবিল? অ্যালিাযিজর কী করা উবচি বিল? 

 

● ক্তিয়াকলাপ # ৩ (১০ ণমণনট): প্রকাশ করা 

o দশষ ১০ বমবনযি, বকিু বশক্ষার্থী যা কযরযি িা ভাগ কযর দনযি এিং বশক্ষক েমিা এিং 

নযাযযিার উির একটি ভাষয এিং রবিবিম্ব বেয়ে দশষ হযি। 

ণশক্ষক সহায়ক  

o ো দফ়োযরস্ট টিচার অ্ফ দেম অ্ল: http://tiny.cc/G1L4R1 

o টিচাে জ গাইি: http://tiny.cc/G1L4R2  

http://tiny.cc/G1L4R1
http://tiny.cc/G1L4R2


 

 

শ্রেণি  ১ পাে ৫ 

"মানিাবিকার েম্পযকজ আমাযের বনজস্ব অ্িস্থ্ান" 

 

সময়: ৬০+ বমবনি 

ণিষয়: ই এল এ (ELA), োমাক্রজক বশক্ষা 

মানদণ্ড: অ্েমিা হ্রাে (এেবিক্রজ ১০); শাবন্ত, নযা়েবিচার এিং কায জকর রবিষ্ঠান (এেবিক্রজ ১৬) 

প্রিয়ঠন: দক্লা েুিবভজল 

 

সাংণক্ষিসার এিাং মূলনীণি: এই িািযটি বশক্ষার্থীযের েক্ষিা অ্জজযনর বিষয়ে িেযক্ষি বনযি এিং 

িাযের েমিা এিং বিষযমযর জ্ঞান রয়োগ করযি দে়ে। একটি েম্প্রো়ে বহোযি িারা িাযের দেবণকক্ষ 

েম্প্রোয়ের অ্ংশ বহোযি মানিাবিকাযরর দঘাষণা বিবরযি টিমও়োকজ এিং দযাগাযযাগ িযিহার করযি। 

 

ণনঠদেশনামূলক লক্ষয: বশক্ষার্থীরা িাযের েমিা এিং বিষযমযর জ্ঞান এিং িৃহির েম্প্রোয়ের অ্ংশ 

হও়োর অ্র্থ জ কী িা রয়োগ করযি একোযর্থ কাজ করযি েক্ষম হযি। 

 

অনুধািনমূলক লক্ষ: বশক্ষার্থীরা এমন একটি নবর্থ বিবরর অ্র্থ জ িুঝযি িাযর দযখাযন আমরা েকযলই দেই 

েমস্ত মানুযষর জনয রািয দয বিষয়ে রযযাজয। বশক্ষার্থীরা জনগযণর (দেবণকক্ষ) িৃহির কলযাযণর জনয 

একটি োিারণ নবর্থ বিবর করযি একোযর্থ কাজ করযি দযখাযন িারা এই জািী়ে নবর্থর গুরুত্ব দিাযঝ। 

 

প্রঠয়াজনীয় প্রশ্নসমূহ:  

● মানিাবিকার েম্পযকজ একটি অ্িস্থ্ান কী? 

● দকন একোযর্থ কাজ করা গুরুত্বিূণ জ? 

● কীভাযি আমরা একোযর্থ কাজ করযি িাবর? 

● এই নবর্থযি যা আযি িাযি আমরা কীভাযি একমি হি? 

● আমরা দয েকল মানিাবিকাযরর োযর্থ একমি হই দেগুবল কীভাযি উিস্থ্ািন করি? 

 

ণশক্ষাথী শ্রশখার উঠেশয (ণশক্ষাথীরা অনুধািন করঠি পারঠি)  

● একটি োিারণ লক্ষয অ্জজযনর জনয েলগুবলযি কাজ করযি 

● স্ব-রকাযশর জনয েরঞ্জামগুবল অ্জজন করযি 

● িাযের জ্ঞানযক োময ও বিষযমযর উির রয়োগ করযি 

● বনবিক মানগুবলযক বিষ়েিস্তু জ্ঞাযনর োযর্থ েংযুক্ত করযি 

 

মূলযায়ন: বশক্ষক মানিাবিকাযরর ক্লােরুম দঘাষণার েম়ে বশক্ষার্থীরা একোযর্থ কাজ করযিন িা বনক্রিি 

কযর ঘুযর দিডাযিন। চূডান্ত মূলযা়েন হযি মানিাবিকাযরর চূডান্ত দঘাষণা। 

 



 

 

কম েধারা 

● ভূণমকা (১০ ণমণনট): 

o বশক্ষক একটি েম্প্রোয়ের অ্ংশ হও়োর বিষয়ে বশক্ষার্থীযের কী মযন রাখযিন িা ক্রজজ্ঞাো 

করযিন। 

o েমান হও়োর অ্র্থ জ কী? অ্েম? 

o কীভাযি কীভাযি আমরা েকযলই একটি েম্প্রোয়ের খুবশ েেেয হযি িাবর? 

o ইউবিএইচআর (১০ বমবনি) বশক্ষক বশক্ষার্থীযের োমযন ইউবিএইচআর (েরল েংস্করণ) এর 

বকিু বনিন্ধ উিস্থ্ািন করযিন এিং এটি কীভাযি বিবর হয়েবিল িা বনয়ে আযলাচনা করযিন, 

িযাখযা কযর দয রচুর দলাযকরা একটি েবলল বিবর করযি একক্রযি হয়েবিল দযখাযন েমস্ত 

দলাযকর োযর্থ ভাল আচরণ করা হযি এিং দলাযকরা দকার্থা়ে বিল েমস্ত গ্রযহ খুবশ হযি। 

 

• গিিন্ত্র (৫ ণমণনট): 

○ বশক্ষক িযাখযা করযি দয িারা িূি জিিী িািগুবলযি যা বশযখযি িার উির বভবি কযর িারা 

িাযের দেবণকযক্ষ েিয হযি চা়ে এমন ক্রজবনেগুবল বনয়ে আেযি এিং িারা েকযল এক 

োযর্থ একটি নবর্থ বিবর করযি। 

○ বশক্ষক িযাখযা করযিন দয বশক্ষার্থীরা দভাি দেযি, িাই িারা যখন রাক্রজ হ়ে িখন িাযের 

হাি িাডাযনা উবচি এিং যবে দেণীর েংখযাগবরষ্ঠ রাক্রজ হ়ে িযি িারা এটি অ্ন্তভুজক্ত 

করযি িাযর। 

 

• ণনিন্ধ তিণর করা (১০ ণমণনট): 

○ বশক্ষার্থীরা িাযের মানিাবিকার দঘাষণার জনয ১০ টি বনিন্ধ বনয়ে আেযি। দেণীর 

েংখযাগবরষ্ঠরা যবে এযি একমি হ়ে িযি িারা এটি অ্ন্তভুজক্ত করযি িাযর। 

○ বশক্ষার্থীরা দয বনিন্ধগুবল বনয়ে আেযি দেগুবল কিিা নযাযয, এিং কীভাযি বনক্রিি করা 

যা়ে দয েমস্ত বশক্ষার্থী িাযের িারণাগুবলর অ্ন্তভুজক্ত রয়েযি দে েম্পযকজ বচন্তাভািনা করা 

হযি। 

 

• সমাি ইউণিএইচআর (১০ ণমণনট): 

○ বশক্ষার্থীযের ২-৩ গররুযি রাখা হযি এিং িারা বিবর করা রবিটি বনিযন্ধর জনয শব্দগুবল 

দলখযি। রবিটি গররুি বনিযন্ধর একটিযি মযনাবনযিশ করা হযি এিং শব্দ এিং িবি 

িযিহার কযর এটি উিস্থ্ািন করযি। 

○ বশক্ষক িারিযর েমস্ত িবি িা াঁিযিন এিং মানিাবিকার েম্পবকজি দেবণকযক্ষর অ্িস্থ্াযনর 

জনয একটি নবর্থ বিবর করযিন। 

○ বশক্ষক িািটি গুটিয়ে রাখযিন এিং একটি উিেংহার দেযিন। 

 



 

 

 

ণশক্ষক সহায়ক: মানিাবিকাযরর েি জজনীন দঘাষণা (েরলীকৃি েংস্করণ): http://tiny.cc/G1L5R1 
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