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সারাাংশ 

ধশক্ষার লক্ষয 

দলািাল দেযক দলাকাল-এ স্থানান্তবরি হয়ে, বশক্ষােীরা দলািাল েম্প্রোয়ের বিবশষ্ট্যগুবল, িাযের স্থানী়ে 

েম্প্রো়ে, িাযের েহিাঠী এিং দশষ িয জন্ত িাযের বিবিি করযি। 

পাঠের ভাঙ্গন 

পাে ১ আমাযের িারিাযশর বিশ্ব েম্পযকজ দকৌিূহল হযি 

পাে ২ একটি েহিাঠীর োক্ষাৎকার  দনযি 

পাে ৩ একটি েহিাঠী উিস্থািন করযি 

পাে ৪   িনু্ধত্বিূর্ জ িার গ্রাফ রস্তুি করযি 

পাে ৫   েংবক্ষপ্ত বিিরর্ এিং রবিফলন 

ধশক্ষার উঠেশয  

• বশক্ষােীরা দেবর্কক্ষ এিং বিযশ্ব বিেযমান বিবিত্র্যটি অ্যেষর্ এিং আবিষ্কার করযি। 

• বশক্ষােীরা ক্লাযের অ্নযানয বশক্ষােীযের কী বিযশষ কযর দিাযল দে েম্পযকজ আরও বশখযি। 

• বশক্ষােীরা আরও দকৌিূহলী এিং অ্নযানয েংসৃ্কবিযি আগ্রহী হয়ে উঠযি। 

• বশক্ষােীরা রশ্ন উত্থািন এিং েক্রি়ে েির্ েঞ্চালযনর অ্নুশীলন করযি। 



 

 

শ্রেধি ২ পাে ১ 

“আমাযের িারিাযশর বিশ্ব েম্পযকজ দকৌিূহলী হও়ো: েংসৃ্কবি, স্থান এিং অ্বভজ্ঞিা েম্পযকজ রশ্ন ক্রজজ্ঞাো 

করা ” 

 

সময়: ৩0 বমবনি 

ধিষয়: িডা / ভাষা বশল্প 

মানদণ্ড: শাবন্ত, নযা়েবিিার এিং কায জকর রবিষ্ঠান (এেবিক্রজ ১৬) 

প্রিয়ঠন: জবেএ িািাবযে এিং দিন দেআরযল 

 

সাংধক্ষিসার এিাং মূলনীধি: এই িাযঠ, বশক্ষক আগ্রযহর রযরাবিি করযি এিং বশক্ষােীযের িেযন্তর 

জনয দমন্টর দিক্সি এিং ফযিাগ্রাফ িযিহার করযিন। এরিযর বশক্ষােীরা অ্নযযের িাযের েংসৃ্কবি, 

অ্বভজ্ঞিা এিং িিভূবম েম্পযকজ জানযি ক্রজজ্ঞাো করার জনয উিযুক্ত রশ্ন উি্িন্ন করার অ্নুশীলন 

করযি। বভজযু়োল োযিািজ িযিহার কযর, বশক্ষােীরা দকৌিূহযলর িয়েন্টগুবল েনাক্ত করযি েক্ষম এিং 

উিযুক্ত এিং িরীক্ষামূলক রশ্ন গঠযনর জনয বশক্ষক েমে জন িযিহার করযি। ক্রজজ্ঞাোিাে োংসৃ্কবিক 

দিাঝািডা গযড দিালার অ্িবরহায জ উিাোন িাশািাবশ বশক্ষােীযের িাযের িারিাযশর বিযশ্বর দিাঝার 

বিষয়ে আরও িাি্িয জিূর্ জ হযি রবশক্ষর্ দেও়োর একটি মাধ্যম। 

 

ধনঠদেশনামূলক লক্ষয: এই িাঠ দশযষ বশক্ষােীরা অ্নুধ্ািন করযি িারযি … 

• বিবভন্নিার অ্ে জ িুঝযি হযি 

• রবিবেযনর জীিযন বিবিত্র্য দয ভূবমকা িালন কযর িা স্বীকৃবি দেযি 

• বিবিযত্র্যর মান বিবিি এিং উেযািন করযি 

 

অ্নুধ্ািনমূলক লক্ষ:  বশক্ষােীরা কীভাযি বিন্তাশীল রশ্নগুবলর কাঠাযমা গঠন করযিন এিং অ্যনযর 

েৃটষ্ট্ভবি এিং অ্বভজ্ঞিা দেযক দশখার গুরুত্ব েম্পযকজ বশখযি। 
 

প্রঠয়াজনীয় প্রশ্নসমূহ:  

• অ্নয দলাযকরা কীভাযি আমাযের মযিা হ়ে? 

• িারা কীভাযি আমাযের দেযক আলাো? 

• কীভাযি মানুযষর অ্বভজ্ঞিা িাযের মিামিযক রূি দে়ে? 

• অ্নযানয স্থান দেযক আমরা বশখযি িাবর না এমন অ্নযানয দলাযকর কাি দেযক আমরা কী বশখযি 

িাবর? 

 

ধশক্ষার্থী শ্রশখার উঠেশয: বশক্ষােীরা বভজযু়োল োযিািজ এিং মযিবলং রশ্নািলী িযিহার কযর আগ্রহ, গহৃ 

জীিন এিং োংসৃ্কবিক অ্নুশীলনগুবল েম্পযকজ উিযুক্ত, িেন্ত-বভবিক রশ্ন উি্িন্ন করযি েক্ষম হযি। 

 

মূলযায়ন: িডার আযলািনা়ে বশক্ষােীযের রবিক্রি়ো এিং ফযিা েম্পযকজ গ্রুি-উি্িন্ন রশ্ন। 

 



 

 

 

● কম েিারা:  

○ বশক্ষক িডযিন (http://tiny.cc/G২L১R১)। 

○ বশক্ষক িই দেযক ৩-৪ জন িাচ্চাযক দিযি দনযিন এিং বশক্ষােীযের ক্রজজ্ঞাো করযিন দয 

িারা িইয়ের বকিু বশশুযের আরও ভাল জানযি িাইযল িারা দকান ধ্রযর্র রশ্ন ক্রজজ্ঞাো 

করযি। 

○ বশক্ষক বশক্ষােীযের আরও উনু্মক্ত রশ্নগুবলর বেযক িবরিাবলি করযিন যা আরও দিবশ 

জিাি দেযি। 

○ বশক্ষক দিাযিজ মযিল রশ্ন বলখযিন। 

○ বশক্ষক ক্লাযে বিবভন্ন োংসৃ্কবিক িিভূবম, ি়েে / নৃযগাষ্ঠীর দলাকযের ৫ টি িবি দেবখয়ে 

দেযিন; বশক্ষােীরা যবে িারা বকিু জাযন / িবির দলাকযের েম্পযকজ বকিু জানযি িা়ে 

িযি িাযের ক্রজজ্ঞাো করযি। 

○ বিন িা িারজযনর েযল, বশক্ষােীরা ফযিাগ্রাযফর দলাকযের একজনযক বনয়ে িাাঁিটি রশ্ন 

উি্িন্ন করযি। 

ধশক্ষক সহায়ক 

● দযখাযন বশশুরা ঘুমা়ে  বলযখযিন দজমে দমালেন: http://tiny.cc/G2L1R1   

http://tiny.cc/G2L1R1


 

 

শ্রেধি ২ পাে ২  

“েহিাঠীর োক্ষাৎকার” 

 

সময়: ৪ ৫ বমবনি 

ধিষয়: ইংবলশ / লযািুয়েজ আিজে 

মানদণ্ড: শাবন্ত, নযা়েবিিার এিং কায জকর রবিষ্ঠান (এেবিক্রজ ১৬): লক্ষয িূরযর্ অ্ংশীোবরি (এেবিক্রজ 

১৭) 

প্রিয়ঠন: দজাবে িািাক্রজে, দিন দেযরল, বিজ়েরাগািন রিকরন  

 

সাংধক্ষিসার এিাং মূলনীধি: িাঠ ১ এ বশযখ যাও়ো েক্ষিা বিবর করযি, বশক্ষােীরা েহমবম জিা বিবর 

করযি এিং িাযের েমি়েেীযের দিাঝািডা িাবডয়ে দেযি যবেও দখালা েমাপ্ত রশ্ন ক্রজজ্ঞাো এিং 

েক্রি়েভাযি দশানার রক্রি়োটি। বশক্ষােীরা িরিিী িাযঠ উিস্থািযনর জনয িাযের েহিাঠীর 

রবিক্রি়োগুবল িযাক করযি। 

 

ধনঠদেশনামূলক লক্ষয: বশক্ষােীরা েহকমীযের োক্ষাৎকার  বনযি েক্ষম হযি, িরিিী উিস্থািনার জনয 

দনাি গ্রহর্ করযি। 

 

অনুিািনমূলক লক্ষ:  বশক্ষােীরা িুঝযি িারযি দয যখন িারা বিন্তাশীল, উনু্মক্ত রশ্ন ক্রজজ্ঞাো করযি 

এিং মযনাযযাগ েহকাযর শুনযি, িখন িারা িাযের েহকমীযের কাি দেযক এমন ক্রজবনে বশখযি িাযর যা 

িারা অ্নযো়ে কখনও জানি না। 

 

প্রঠয়াজনীয় প্রশ্নসমূহ:  

● আবম ইবিমযধ্য এই িযক্রক্তর েম্পযকজ কী জাবন? 

● এই িযক্রক্তর েম্পযকজ আবম কী জানযি িাই? 

● এই িযক্রক্তর েম্পযকজ আবম দয ক্রজবনেগুবল বশযখবি দেগুবল বক আমাযক অ্িাক কযরবিল? 

● এটি বক আমাযক আরও ভালভাযি িুঝযি োহাযয কযরযি? 

● আবম এখন কী জানযি িাই? 

● দেই িেযটি জানযি কীভাযি আবম দেরা রশ্ন ক্রজজ্ঞাো করযি িাবর? 

 

  ধশক্ষার্থী শ্রশখার উঠেশয (ধশক্ষার্থীরা অনুিািন করঠি পারঠি) 

● দলখার মাধ্যযম উনু্মক্ত রশ্ন বিবর করযি 

● েক্রি়ে দোিার মাধ্যযম অ্নয বশক্ষােীর আগ্রহ এিং িযাকগ্রাউন্ড েনাক্ত করযি 

 

মূলযায়ন: উিস্থািনা। 

 



 

 

কম েিারা:   

 

★ পি ে ১: বশক্ষক মুক্ত-েমাপ্ত রশ্নগুবল েনাক্ত এিং উি্িন্ন করার বিষয়ে দনিৃত্ব দেযিন। 

মুক্ত-েমাপ্ত রশ্নগুবল আমাযের অ্নযানয িযক্রক্তযক কী অ্ননয এিং বিযশষ কযর দিাযল িা আবিষ্কার করযি 

েহা়েিা কযর। মুক্ত-েমাপ্ত রযশ্নর দকানও েটঠক িা ভুল উির দনই। একটি দখালা েমাপ্ত রযশ্নর উির 

"হযা াঁ" িা "না" বেয়ে দেও়ো যাযি না 

 

 

★ পি ে ২: রবিটি বশক্ষােী নীযি ৪  টি ওযিন-এন্ড রশ্নগুবল কবি করযি। িারিযর, রবিটি বশক্ষােী িাযের 

বনজস্ব একটি িা েুটি নিুন উনু্মক্ত রশ্ন বিবর কযর (উোাঃ "আমাযক িলুন ...?", "কী ...?", "কী ...?", িা "দকন 

...?")। 

 

ধশক্ষার্থীঠদর িযিহাঠরর জনয নমুনা প্রশ্ন: 

● আিনার েিযিয়ে েুখী সৃ্মবি েম্পযকজ িলুন। 

● ভাল িনু্ধ" হও়োর অ্ে জ কী? 

● আিবন েকাযল সু্কযল বকভাযি িাযিন?        

● আিবন সু্কল িিন্দ কযরন দকন? 

 

★ পি ে ৩: দজাডা়ে কাজ করা, বশক্ষােীরা িাযের অ্ংশীোযরর বিষয়ে আরও জানযি িাযের োক্ষাি্কাযরর 

জনয িাযের রযশ্নর িাবলকা িযিহার করযি। বশক্ষােীরা িার িার রশ্ন ক্রজজ্ঞাো করযি এিং মযনাযযাগ 

েহকাযর শুনযি। 

 

ধশক্ষার্থীঠদর চ্যাঠলঞ্জ: বশক্ষােীরা কী অ্ংশীোর েম্পযকজ বশযখযি িা িাযের েিী েম্পযকজ কী বশযখযি 

িা মযন রাখযি েহা়েিা করার জনয মূল শব্দ বলযখ িা িবি আাঁকার মাধ্যযম েবলল করযি। 

 

★ পি ে ৪ : বশক্ষক এই বেকবনযেজশক রশ্নগুবলর োযে দের্ীর রবিবিম্ব আযলািনার দনিৃত্ব দেযিন: 

● দকউ বক ক্লাযের োযে িাযের অ্ংশীোর েম্পযকজ বশযখযি এমন একটি নিুন ক্রজবনে ভাগ করযি 

িাযর?  

● আিবন এিং আিনার েিীর বমল রয়েযি এমন বক আিবন আবিষ্কার কযরযিন? 

● আিবন এিং আিনার েিী বকভাযি একই িা িৃেক? 

● যখন আিনার েিী আিনাযক একটি মুক্ত েমাপ্ত রশ্ন ক্রজজ্ঞাো কযরবিল িখন আিবন দকমন 

অ্নুভি কযরবিযলন? 

● েিাই যবে একই রকম হি িযি বক ভাল হি? দকন অ্েিা দকন ন়ে? 

  



 

 

শ্রেধি ২ পাে ৩  

"েহিাঠীযক উিস্থািনা করা” 

 

সময়: ৩0 বমবনি 

ধিষয়: ভাষা বশল্পকলা 

মানদণ্ড: শাবন্ত, নযা়েবিিার এিং কায জকর রবিষ্ঠান (এেবিক্রজ ১৬): লক্ষয িূরযর্ অ্ংশীোবরি (এেবিক্রজ 

১৭) 

প্রিয়ঠন: দজাবে িািাক্রজে, দিন দেযরল, বিজ়েরাগািন রিকরন 

 

সাংধক্ষিসার এিাং মূলনীধি: এই িাযঠ, বশক্ষােীরা িাযের েমি়েেীযের োযে িাযের োক্ষাৎকার গুবলর 

ফলাফলগুবল উিস্থািন করযি। িেনুোযর, বশক্ষকরা বশক্ষােীযের উিস্থািনা েমে জন করার জনয গাইবিং 

রশ্নগুবল দেযিন। িাযের অ্নুেন্ধানগুবল ভাগ কযর, বশক্ষােীরা দেবর্কক্ষ েম্প্রো়ে বিবর করযি এিং 

আন্তাঃোংসৃ্কবিক দিাঝািডা েমে জন করযি। 

 

ধনঠদেশনামূলক লক্ষয: বশক্ষােীরা ক্লাযের োযে িাযের েমি়েেীযের োযে োক্ষাৎকার গুবলর 

ফলাফলগুবল উিস্থািন করযি েক্ষম হযি। 

 

অনুিািনমূলক লক্ষ: যখন আমরা েকযলই বিন্তাশীল রশ্ন ক্রজজ্ঞাো কবর এিং মযনাযযাগ েহকাযর শুবন, 

আমরা আমাযের ক্লাে েম্পযকজ এমন ক্রজবনেগুবল জানযি িাবর যা আমরা অ্নযো়ে কখনও জানিাম না 

এিং আরও অ্ে জিূর্ জ িনু্ধত্ব গযড িুলিাম। 

 

প্রঠয়াজনীয় প্রশ্নসমূহ:  

• আমার োক্ষাৎকার  দেযক আবম কী বশখলাম? 

• আবম কীভাযি এটি ক্লাযে উিস্থািন করযি িাই? 

• অ্নযানয মানুযষর োক্ষাৎকার  দেযক আবম কী বশখলাম? 

• এই নিুন িেযটি কীভাযি আমাযের দেবর্ েম্প্রো়ে এিং আমার েহিাঠীযের োযে আমার 

েম্পযকজর উির রভাি দফলযি? 

 

ধশক্ষার্থী শ্রশখার উঠেশয (ধশক্ষার্থীরা অনুিািন করঠি পারঠি)  

• গি দেশন দেযক িাযের োক্ষাৎকার টি স্মরর্ করযি 

● িাযের েহিাঠীযের েম্পযকজ িারা বিন দেযক িাাঁিটি নিুন বিষ়ে উিস্থািন করযি 

 

 

কম েিারা:   



 

 

★ পি ে ১: িূি জিিী ক্রি়োকলাি দেযক রবিটি বশক্ষােী উযঠ োাঁডাযি এিং িারা বশযখযি এমন 

অ্ংশীোর েম্পযকজ কয়েকটি ইবিিািক বিষ়ে ভাগ কযর দনযি। বশক্ষােীরা গাইি বহোযি 

বনম্নবলবখি রশ্নগুবল িযিহার করযি: 

 

• িারা কারা? 

• িারা বকরকম? 

• িারা বিযশষ দকন? 

• িারা আিনার দেযক কীভাযি আলাো? 

• আিনার েিীর োক্ষাৎকার টি েম্পযকজ আিবন কী িিন্দ কযরন? 

• রশ্ন ক্রজজ্ঞাো করযি আিবন অ্স্বক্রস্ত দিাধ্ করযিন? যবে হযা াঁ, আিবন দকন এমন মযন কযরন? 

 

★ পি ে ২: এিাডাও, বশক্ষােীরা একটি কবিিা, নাি, একটি অ্ঙ্কন বিবর করযি িা িাযের 

অ্ংশীোরযক উিস্থািন করযি একটি দিাট্ট উিহার আনযি িাযর যা িাযের অ্ংশীোর েম্পযকজ 

িাযের িিন্দ মযিা বকিু উেযািন িা বিক্রত্র্ি কযর। 

 

★ পি ে ৩: বনম্নবলবখি গাইিলাইন রশ্নগুবল িযিহার কযর েমস্ত উিস্থািনা দশষ করার িযর বশক্ষক 

বশক্ষােীযের একটি রবিচ্ছবিযি দনিৃত্ব দেযিন: 

 

● িাযের েিী যখন িাযের েম্পযকজ খুি েুন্দর বকিু িযলবিল িখন বক দকউ িাযের অ্নুভূবি ভাগ 

করযি িাযর? 

● যখন দকউ িাযের অ্ংশীোর েম্পযকজ েুন্দর বকিু িলযিন িখন িারা কীভাযি অ্নুভূি হয়েযি িা 

ভাগ কযর বনযি িাযরন? 

● ভাল ক্রজবনে িলযি ভাল লাগযি দকন? 

● দকন আিবন আলাো িা অ্ননয হও়ো ভাল িযল মযন কযরন?  



 

 

শ্রেধি ২ পাে ৪   

"িনু্ধত্বিূর্ জ িার গ্রাফ" 

 

সময়: ৪ 0 বমবনি 

ধিষয়: ভাষা বশল্প, গবর্ি  

মানদণ্ড: েুস্বাস্থয ও কলযার্ (এেবিক্রজ ৩); শাবন্ত, নযা়েবিিার এিং কায জকর রবিষ্ঠান (এেবিক্রজ ১৬): লক্ষয 

িূরযর্ অ্ংশীোবরি (এেবিক্রজ ১৭) 

প্রিয়ঠন: বিজ়েরাগািন রিকরন 

 

সাংধক্ষিসার এিাং মূলনীধি: বশক্ষক িাযের ক্লাযে বিবভন্ন েৃটষ্ট্ভবির িবরমার্ বনধ্ জারর্ করযি এিং িাযের 

দেবর্কযক্ষর েম্প্রোয়ের মযধ্য োধ্ারর্িা দিাঝার জনয িার গ্রাফগুবলযি দিিা েংগ্রহ এিং রবিবনবধ্ত্ব 

করযিন িা রেশ জন করযি 

 

ধনঠদেশনামূলক লক্ষয: বশক্ষােীরা বশক্ষযকর মযিবলং দেযক িেয উিস্থািযনর বিবভন্ন উিা়ে েম্পযকজ 

বশখযি। 

 

অনুিািনমূলক লক্ষ: আবম দযভাযি িেয উিস্থািন কবর িা রকৃি িযেযর মযিাই গুরুত্বিূর্ জ এিং 

আমার উিস্থািনাগুবল দেযক আবম আমার দোিাযের কী বশখযি িাই দে েম্পযকজ অ্িশযই যত্ন েহকাযর 

বিন্তা করযি হযি। 

 

প্রঠয়াজনীয় প্রশ্নসমূহ:  

● আমরা কীভাযি েি জাবধ্ক িেয উিস্থািন কবর? 

● বিবভন্ন ধ্রযর্র িযেযর জনয দকান ধ্রযর্র উিস্থািনা েিযিয়ে ভাল? 

○ েংখযার িেয? 

○ োক্ষাৎকার ? 

○ অ্নযানয ধ্ারর্া? 

● আবম দয উিায়ে িেয উিস্থািন কবর দেভাযি কীভাযি দলাযকরা দেই িেযটিযক দেখযি িা 

রভাবিি কযর? 

 

কম েিারা:  বশক্ষক একজন ভাল িনু্ধর গুর্ািলী েম্পযকজ বশক্ষােীযের আযলািনার েুবিধ্াযে জ এিং োধ্ারর্ 

িার গ্রাফগুবলযি দিিা েংগটঠি করযিন। 

 

 

 



 

 

প্রস্তাধিি ধলধপ: 

ধশক্ষক: “আিবন দকান িনু্ধযক ির্ জনা করযি দকান শব্দটি িযিহার করযিন? একটি ভাল িনু্ধ বক কযর? 

আিবন দয িনু্ধ িা িযক্রক্তর োযে েম়ে কািাযি িান দে েম্পযকজ বিন্তা করুন এিং েুটি িা বিনটি শব্দ বলখুন 

যা দেগুবল ির্ জনা কযর। " 

ঐবিিক: িাচ্চাযের িািাই করার জনয বশক্ষক দিাযিজ বিযশষযর্র একটি িাবলকা বলখযি িাযরন। 

 

ধশক্ষক: "এখন, আিনারা রযিযযক আমাযক এমন একটি শব্দ িলযিন যা একটি ভাল িনু্ধর ির্ জনা দে়ে, 

আবম এটি বলখযি যাক্রচ্ছ।" 

 

দিাযিজ বলযখযিন। 

 

ধশক্ষক: "ওহ, দিাযিজ অ্যনক েুেজান্ত শব্দ রয়েযি এিং আিনারা দকউ দকউ একই কো িযলযিন। যবে 

আমাযের দকানও গ্রাযফ দকানও ভাল িনু্ধর েি জাবধ্ক োধ্ারর্ গুর্ািলী দেখাযনার উিা়ে োযক িযি কী 

আশ্চয জজনক হযি না? 

 

বশক্ষক রবিটি বিভাযগর দিিা এিং মযিল গর্না বিভাযগ দেবর্িদ্ধ করযিন, কিজন বশক্ষােী দেই 

মাযনর িাবলকাভুক্ত হয়েযি িার উির বনভজর কযর রবিটি মাযনর জনয একটি েংখযা বলখযিন। 

 

উদাহরি: "মজার" - ৭ জন বশক্ষােী, "ে়োলু" - ৫ জন বশক্ষােী, "েহা়েক" - ৪  জন বশক্ষােী, "স্মািজ" - ২ 

জন বশক্ষােী 

 

ধশক্ষক: “আশ্চয জ! এখন, আমরা িারগুবল েহ একটি িবিযি এটি কীভাযি দেখাযনা যা়ে িা বশখযি 

িযলবি। 

 

বশক্ষক িার গ্রাফটি আাঁযকন এিং বশক্ষােীযের জানান দয বিভাগগুবল নীযির লাইযন রয়েযি এিং েংখযাটি 

উল্লম্ব লাইন হযি. 

 

ধশক্ষক: “এিা খুি মজার! এখন আমরা এই িবিটি দেযখ ভাল িনু্ধর েি জাবধ্ক গুরুত্বিূর্ জ গুর্ািলী জানযি 

িাবর। এযক িার গ্রাফও িলা হ়ে। ” 

 

বশক্ষক দিাঝার জনয িরীক্ষা কযরন। 

 

ধশক্ষক: "এখন, আমরা অ্নয িার গ্রাফটি করযি যাক্রচ্ছ, িযি এিার েিাই বমযল।" 

 



 

 

বশক্ষক এমন একটি িাত্র্যক দিযি বনয়েযিন যা একটি রশ্ন ক্রজজ্ঞাো কযর িারা িুযরা দের্ীর জনয 

জানযি আগ্রহী (উোাঃ "আিনার িিন্দেই রঙ // রার্ী / খািার বক?")। বশক্ষক বশক্ষােীযক দিিা েংগ্রহ 

এিং এটি েংখযার (বিমূিজ) আকাযর বলখযি এিং িারিযর িার গ্রাফ বহোযি আাঁকযি েহা়েিা কযর। 

 

স্বিন্ত্র অনুশীলঠনর জনয ধিকল্পগুধল: 

িাত্র্ েলগুবল িাযের িনু্ধযের েম্পযকজ িূি জিিী িাঠগুবল দেযক ইবিমযধ্য েংগ্রহ করা দিিা িযিহার করযি 

এিং গ্রাফগুবলযি দেই দিিা উিস্থািন করযি।  

● িাত্র্ েলগুবল এেবিক্রজ েক্ষিার বভবি বিবর করযি এমন রযশ্ন ক্লাযের িাইযর একটি রকল্প 

করযি: 

○ আিবন এই েপ্তাযহ কিিার েহা়েক বিযলন? 

○ আিনার ক়েজন িনু্ধ আলাো ভাষা়ে কো িযলন? 

○ কিিার আিবন বকিু রকাশ কযরযিন?  



 

 

শ্রেধি ২ পাে ৫ 

“েংযক্ষির্ ও রবিফলন” 

 

সময়: ২0 বমবনি 

ধিষয়: ভাষা বশল্প, গবর্ি 

মানদণ্ড: শাবন্ত, নযা়েবিিার এিং কায জকর রবিষ্ঠান (এেবিক্রজ ১৬): লক্ষয িূরযর্ অ্ংশীোবরি (এেবিক্রজ 

১৭) 

প্রিয়ঠন: দজাবে িািাক্রজে, দিন দেযরল 

 

সাংধক্ষিসার এিাং মূলনীধি: বশক্ষােীরা ক্রজজ্ঞাোিাযের গুরুত্ব েম্পযকজ িাি্িয জিূর্ জ হও়ো এিং দকন 

আমরা দেিু বিবরর জনয রশ্নগুবল িযিহার কবর িা বনক্রশ্চি করা গুরুত্বিূর্ জ। গাইযিি রবিবিযম্বর 

মাধ্যযম, বশক্ষােীরা রক্রি়োটি রবিফবলি করযি এিং কীভাযি এই েক্ষিাগুবল দেবর্িযক্ষ িাইযর রেযি 

িাযের েহকমীযের এিং িার িারিাযশর বিযশ্বর রশ্ন ক্রজজ্ঞাো করার জনয আযলািনা করযি 

 

ধনঠদেশনামূলক লক্ষয: বশক্ষােীরা বিন্তাশীল রযশ্নাির েম্পযকজ কী বশযখযি িা বিযিিনা করযি েক্ষম হযি 

এিং িারা কীভাযি এই বেদ্ধাযন্ত িাযের বেনক্রন্দন জীিযনর জীিযন বনয়ে আেযি িাযর দে েম্পযকজ 

রবিফবলি করযি।.  

 

অনুিািনমূলক লক্ষ: আমার েহিাঠীযের োক্ষাৎকার  দনও়োর মাধ্যযম আবম দয েক্ষিা বশযখবি িা 

ক্লাযের িাইযরর অ্নযানয িযক্রক্তর োযে আমার েম্পযকজর দক্ষযত্র্ও রযযাজয এিং আমার উবিি 

বিন্তাভািনামূলক রশ্ন ক্রজজ্ঞাো করা এিং আমার জীিযন েক্রি়েভাযি দশানাযনা। 

 

প্রঠয়াজনীয় প্রশ্নসমূহ: 

● এই রকল্প দেযক রশ্ন ক্রজজ্ঞাো এিং উির িযাখযা েম্পযকজ আবম কী বশখলাম? 

● এমন বক এমন বকিু বিল যা আমাযক অ্িাক কযরবিল, যা আবম আযগ কখনও বিযিিনা কবর বন? 

● এই েক্ষিা মূলযিান হযি িাযর দয দকানও অ্নযানয দেটিংে আযি? যবে িাই হ়ে, িারা বক? 

 

ধশক্ষার্থী শ্রশখার উঠেশয (ধশক্ষার্থীরা অনুিািন করঠি পারঠি)  

● োক্ষাৎকার  এিং িেন্ত রক্রি়ো রবিফবলি করযি 

● ক্লাযের োযে িাযের রবিচ্ছবি রকাশ করযি 

 

কম েিারা: বশক্ষক বনম্নবলবখি ক্লাযে ক্রজজ্ঞাো করযিন… 

● এই রক্রি়ো েম্পযকজ বক কটঠন বিল? 

● আিনার েিীর োযে কো িলা বক েহজ বিল? 



 

 

● আিবন আিনার েিীর েম্পযকজ কী বশখযলন যা আিবন আযগ জানযিন না? 

 

লক্ষয ধিষয়িস্তু এিাং প্রধিক্রিয়া: 

● িাে জকয গ্রহর্ / েহয করা 

● েহযযাবগিামূলক বশক্ষা 


